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ماکحا هفسلف 
: هدنسیون

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم 

: یپاچ رشان 

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

ماکحا 207هفسلف 

باتک 207تاصخشم 

دیلقت ماکحا  207هفسلف 

؟ تسیچ دراد  دوجو  نآرق  رد  هناروکروک ، دیلقت  نالطب  رب  هک  یتایآ  زا  207یخرب 

207شسرپ

207خساپ

؟ ارچ درک ؟ دیلقت  ناوت  یم  تسا ,  هدرک  توف  هک  یطیارش  دجاو  عجرم  زا  208ایآ 

208شسرپ

208خساپ

؟ دنسیون یمن  یکرتشم  ءهلاسر  کی  ارچ  دنراد ؟ رظن  فالتخا  لئاسم  یضعب  رد  نادهتجم  208ارچ 

208شسرپ

208خساپ

؟ تسا هنوگچ  ماکحا  طابنتسا  رد  نآ  یخیرات  هقباس  هچ و  ینعی  209داهتجا 

209شسرپ

209خساپ

؟ درک عوجر  اهنآ  هب  یعرش  لیاسم  رد  ناوت  یمو  دنتسه  ملعا  عجارم  مامت  هک  یلاح  رد  دنک ، دیلقت  عجرم  کی  زا  دلقم  دیاب  211ارچ 

211شسرپ

211خساپ

 . دییامرفب یتاحیضوت  دیلقت  عجرم  ندوب  هداز  لالح  موزل  211هرابرد 

211شسرپ

211خساپ

؟ تسا هدرک  مکح  دیلقت  عجرم  ندرک  ادیپ  هب  ار  ناسنا  نآرق  ایآ  میشاب ؟ هتشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  214ارچ 
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214شسرپ

214خساپ

؟ درک دیلقت  دوش  یم  هدرم  دهتجم  زا  یلو  درک  دیلقت  دوش  یمن  هناوید  دهتجم  زا  214ارچ 

214شسرپ

214خساپ

؟ درک دیلقت  دوشیم ، هدرم  دهتجم  زا  یلو  درک ، دیلقت  دوشیمن ، هناوید  دهتجم  زا  214ارچ 

214شسرپ

215خساپ

؟ تسا هتشون  ار  تاکن  مامت  دوخ  هلاسر  رد  هکنیا  هب  هجوت  هب  مینک  يوریپ  وا  زا  دیابن  ام  دریم  یم  ام  دیلقت  عجرم  یتقو  ارچ  هکنیا  هب  هجوت  215اب 

215شسرپ

215خساپ

؟ دنراد فالتخا  ادخ  مکح  رد  دیلقت  عجارم  ارچ  تسا  یکی  ادخ  مکح  215رگا 

215شسرپ

215خساپ

تسا لکشم  اهنآ  هب  ندرک  دامتعا  دنراد و  سفن  ياوه  همه  نالا  نوچ  دنسیونیم  ار  ناشدوخ  یصخش  رظن  دننکیم و  يأر  هب  ریسفت  نیدهتجم  نم  رظن  هب 

216شسرپ

216خساپ

تسا هدومن  راذگاو  ناسنا  لقع  هب  ار  زیچ  همه  هدرک و  یفن  ار  داهتجا "  " میرک نآرق  216ایآ 

216شسرپ

216خساپ

دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  ًافطل  منکیم  هعجارم  ینیمخ  ماما  لئاسملا  حیضوت  هب  یعرش  رظن  زا  دیایب ، شیپ  میارب  یلکشم  تقو  ره  یلو  متسین  بالقنا  ۀچب  نم  هک  نیا  اب  هتبلا  میشاب  هتشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  ام  ارچ  تشادن  دیلقت  عجرم  یسک   9 دمحم ترضح  نامز  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

217شسرپ

217خساپ

تسا يروآون  نامه  دیلقت ، عجارم  فرط  زا  ماکحا  رودص  طابنتسا و  ایآ  داد و  ماجنا  يروآون  تعدب و  ناوتیم  مالسا  نید  رد  218ایآ 
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218شسرپ

218خساپ

؟ تسیچ عجارم  ياواتف  فالتخا  219هفسلف 

219شسرپ

219خساپ

؟  تسا هتشاد  دوجو  دیلقت  هلئسم  زین  میدق  ياهنامز  219ردایآ 

219شسرپ

219خساپ

؟  دراد یمکح  هچ  دیلقت  عجرم  نتشاد  نودب  هزور  220زامن و 

220شسرپ

220خساپ

تسیچ دیلقت  220هفسلف 

220شسرپ

220خساپ

؟ دنراد رظن  فالتخا  دوخ  ياواتف  رد  اهقف  221ارچ 

221شسرپ

221خساپ

؟  تسیچ ماکحا  رد  دیلقت  موزل  221لیلد 

221شسرپ

221خساپ

میهد ماجنا  ار  دوخ  یعرش  لامعا  قطنم  لقع و  هب  هجوت  اب  مناوت  یمن  نم  ایآ  تسیچ  ماکحا  رد  دیلقت  222هفسلف 

222شسرپ

222خساپ

تسا یمالسا  ینآرق و  روتسد  کی  ندرک  دیلقت  222ایآ 
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222شسرپ

222خساپ

؟ دننک یمن  دیلقت  یعرف  ماکحا  رد  ناناوج  223ارچ 

223شسرپ

223خساپ

؟ دوشب دیلقت  عجرم  دناوت  یمن  نز  223ارچ 

223شسرپ

223خساپ

؟ دراد دوجو  دیلقت  ترورض  دروم  رد  یتیاور  هیآ و  223ایآ 

223شسرپ

223خساپ

؟ مینک دیلقت  224ارچ 

224شسرپ

224خساپ

. دورن دیلقت  غارس  زگره  هدرک  لیصحت  رشق  دوشیم  ثعاب  هتکن  نیمه  دننادیم . داوسیب  لهاج و  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دناهدرک ، بجاو  مدرم  رب  ار  دیلقت  نادهتجم  هکنیا  تلع  تسا . ملاع  هب  لهاج  عوجر  يانعم  هب  دیلقت 

225شسرپ

225خساپ

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  225دیلقت ،

225شسرپ

226خساپ

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  226دیلقت ،

226شسرپ

226خساپ

؟ تسا زیاج  عورف  رد  تسین و  زیاج  دیلقت  نید  لوصا  رد  227ارچ 
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227شسرپ

228خساپ

؟ تسا هدش  رداص  ینید  تارظن  يانبم  رب  دهتجم  ياوتف  لیلد  هچ  هب  تسیچ ؟ دهتجم  ياوتف  زا  تیعبت  موزل  228لیلد 

228شسرپ

228خساپ

گنیا ناوت  یم  زین  داهتجا  دروم  رد  سپس  دینک  تروشم  اهنآ  اب  دندوب  نانیمطا  دروم  رگا  دینک  ناحتما  ار  نانز  دنیامرف  یم  هغالبلا  جهن  رد  یلع  ترضح  هک  یلاح  رد  تسا  هدیسر  داهتجا  هجرد  هب  هدرک و  شالت  نادرم  دننام  زین  وا  هک  یلاح  رد  دنک  دیلقت  دناوت  یم  شدوخ  طقف  هدهتجم  نز  زا  ارچ 

230شسرپ

230خساپ

ین هچ  رگید  سپ  دیوش "  راکزیهرپ  هک  دشاب  میدرک  نایب  ینشور  هب  ار  ماکحا  ام   : هک " ما  هدناوخ  نآرق  ياهاج  زا  یلیخ  رد  هکیلاح  رد  درواین ؟ رد  رس  نآ  زا  سک  همه  هک  هدرک  لزان  یباتک  ادخ  ایآ  تسا  نیا  ملاوس  دراد ! ریسفت  هب  زاین  دمهفب و  دناوتیمن  سک  همه  ار  نآرق  هک  دنیوگیم  مالس . 

230شسرپ

230خساپ

تایآ فاقحا  هروس   ) نارق تایا  قبط  . دشابیم ناسنا  لمع  همان  رداهباوث  ناهانگ و  باستحا  فیلکت  نس  زا  نمروظنم  یلو  . دیدومرف خساپ  هک  مدوب  هدرک  یلاوس  هرامش 100715 همان  رد  نم  . امش خساپ  زا  رکشت  اب 

233شسرپ

234خساپ

؟ مینک دیلقت  235ارچ 

235شسرپ

235خساپ

؟ تسیچ دیلقت  عجرم  نتشاد  زا  فده  1236 ـ

236شسرپ

236خساپ

؟  دیئامرفب دیلقت  بوجو  يارب  ییاور  ای  ینآرق  236لیلد 

236شسرپ

236خساپ

؟  تسیچ باوج  مینک .  دیلقت  دیاب  یلیلد  هچ  هب  نیاربانب  تسا  ناملقع  ام  دهتجم  نیرتهب  هک  دنیوگ  یم  اه  237یضعب 
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237شسرپ

237خساپ

؟ دنک دیلقت  نید  تاعورف  رد  دیاب  ارچ  238ناسنا 

238شسرپ

238خساپ

؟  درک باختنا  دیاب  ار  ملعا  عجرم  هنوگچ  ؟ درک دامتعا  دیلقت  عجرم  هب  دیاب  لیلد  هچ  هب  هنوگچ و   . دیآ یمن  رد  روج  نم  لقع  اب  لئاسملا  238حیضوت 

238شسرپ

238خساپ

یم رب  رفاسم  زا  ار  هزور  دنوادخ  هدوب  هجاوم  لکشم  یتخس و  اب  رفاسم  ربمایپ  نامز  رد  نوچ  هک  تسا  هدمآ  الثم  مینک  لوبق  تسا  داضت  رد  مدوخ  لقع  اب  هک  دنیوگ  یم  عجارم  هچ  ره  یتسیابن  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  هلمج  نیا  زا  تسا » عونمم  يدیلقت  املع  هب  هناروکروک  یگدرپسرس   » يرهطم داتسا  نخس 

239شسرپ

239خساپ

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  240دیلقت ،

241شسرپ

241خساپ

، یصصخت هن  تسا  یناگمه  يرطف  رما  هدوب و  يرطف  نید  مالسا ، هک  دنیوگب  دورن و  دیلقت  غارس  زگره  هدرک  لیصحت  رشق  دوشیم  ثعاب  هتکن  نیمه  دننادیم . داوسیب  لهاج و  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دناهدرک ، بجاو  مدرم  رب  ار  دیلقت  نادهتجم  هکنیا  تلع  تسا . ملاع  هب  لهاج  عوجر  يانعم  هب  دیلقت 

242شسرپ

242خساپ

؟ تسیچ نآ  هفسلف  مینک ؟ دیلقت  243ارچ 

243شسرپ

243خساپ

؟ دومن دیلقت  دهتجم  ناملاع  زا  دیاب  ارچ  و  تسیچ ؟ 244دیلقت 

244شسرپ

244خساپ

؟  تسیچ هللا  تیآ  مالسالاۀجحزا و  روظنم  دندرک ؟ یم  دیلقت  هنوگچ  مدرم  ناماما ,  نامز  رد  هدوبن و  يدهتجم  هک  ینامز  رد  تسا ؟  بجاو  دیلقت  246ارچ 

زا 1317تسرهف هحفص 10 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


246شسرپ

246خساپ

 . مینک يوریپ  رگید  دیلقت  عجرم  زا  رگید  ءهلئسم  رد  دیلقت و  عجرم  کی  زا  هلئسم  کی  رد  مینک و  باختنا  ار  رتناسآ  هار  میناوت  یم  رگید  عجارم  ءهلاسر  ءهعلاطم  اب  ام  هک  نآ  لاح  مینک و  يوریپ  دیلقت  عجرم  کی  زا  ام  دیاب  ارچ 

247شسرپ

247خساپ

. دیهد حیضوت  دراد ؟ یلاکشا  هچ  دشاب  هتشادن  دیلقت  عجرم  رگا  دشاب ؟ هتشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  یناملسم  درف  ره  247ارچ 

247شسرپ

247خساپ

. دینک یفرعم  میارب  عجرم  دنچ  و  دوش ؟ یم  نییعت  هنوگچ  دیلقت  عجرم  و  دراد ؟ یلاکشا  هچ  دشاب  هتشادن  دیلقت  عجرم  رگا  دشاب ؟ هتشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  یناملسم  درف  ره  ارچ 

248شسرپ

248خساپ

؟ يدنس لیلد و  هچ  هب  دنتسه ، جع ) ) نامز ماما  دییأت  دروم  عجارم  249ایآ 

249شسرپ

249خساپ

؟ تسا دیلقت  عجرم  هب  يزاین  هچ  سپ  تسین ، هدننک  تیاده  نآرق  249رگم 

249شسرپ

250خساپ

؟ دشاب دیلقت  عجرم  دناوت  یمن  نز  250ارچ 

250شسرپ

251خساپ

؟ دنا فالتخا  راچد  هراومه  دننک و  یمن  تیعبت  دیلقت  عجرم  کی  زا  هرود  ره  رد  یّنس  هعیش و  زا  معا  ناناملسم  ۀمه  251ارچ 

251شسرپ

251خساپ

؟ درک دیلقت  هدنز  عجرم  زا  دیاب  ًامتح  ایآ  دنتسین ؟ دقتعم  دیلقت  ۀلئسم  هب  مالسا  ياه  هقرف  زا  یخرب  252ارچ 
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252شسرپ

252خساپ

؟ دنک لمع  دوب  رت  تحار  هک  مادک  ره  ًالثم  دنک ، دیلقت  عجرم  دنچ  ای  ود  زا  دناوت  یم  ناسنا  253ایآ 

253شسرپ

253خساپ

؟ تسا دیلقت  عجرم  هب  يزاین  هچ  سپ  تسین ، هدننک  تیاده  نآرق  253رگم 

254شسرپ

254خساپ

؟ میراد دیلقت  عجرم  هب  يزاین  هچ  میهدب ؟ صیخشت  ار  اهيدب  اهیبوخ و  میناوتیمن  دوخ  لقع  ثیداحا و  نآرق و  كرد  نتسناد و  اب  رگم  دنک ، نییعت  دوخ  يارب  عجرم  تسا  بجاو  ناملسم  رب  ارچ 

255شسرپ

255خساپ

؟ دشاب هتشاد  دیلقت  عجرم  سک  ره  دیاب  256ارچ 

256شسرپ

256خساپ

؟  مینک دیلقت  ینید  لئاسم  رد  257ارچ 

257شسرپ

257خساپ

؟  درک دیلقت  ملعا  زا  دیاب  258ارچ 

259شسرپ

259خساپ

هزرابم پ دیلقت  هنوگره  اب  نآرق  الوا :   : اریز دنیامن ;  هدافتسا  یمالسا  ـع  با ـر مـنـ یا نآرق و سـ زا  ءانثتسا  نودبار  یبهذم  لئاسم  دننک و  قیقحت  ینید  لئاسم  رد  هک  دنفظوم  همه  هک  تسا  نیا  اهنآ  قطنمو  دننک  یم  راکنا  ار  ماکحا  رد  دیلقت  هلاسم  هک  دنتسه  يدارفا  ران  ـه و کـ شو رد گـ

259شسرپ

259خساپ

؟  ملعا هیقف  زا  ارچ  درک و  دیلقت  دیاب  261ارچ 
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261شسرپ

262خساپ

؟  مینک دیلقت  ینید  لئاسم  رد  263ارچ 

263شسرپ

263خساپ

؟  درک دیلقت  ملعا  زا  دیاب  265ارچ 

265شسرپ

265خساپ

؟ تسا بجاو  دیلقت  265ارچ 

265شسرپ

265خساپ

؟ تسا بجاو  دیلقت  265ارچ 

265شسرپ

266خساپ

؟ دنرگیدکی دننام  مه  ییاسراپ  ةدودحم  رد  دنرادن و  توافت  مه  اب  رظن  چیه  زا  درم  نز و  هکنیا  هن  رگم  دشاب ؟ درم  دیلقت  عجرم  دیاب  266ارچ 

266شسرپ

266خساپ

؟ دنرگیدکی دننام  مه  ییاسراپ  ةدودحم  رد  دنرادن و  توافت  مه  اب  رظن  چیه  زا  درم  نز و  هکنیا  هن  رگم  دشاب ؟ درم  دیلقت  عجرم  دیاب  267ارچ 

267شسرپ

267خساپ

؟ دراد ار  ینید  نوتم  زا  طابنتسا  ناوت  یگتسیاش و  یسک  268هچ 

268شسرپ

268خساپ

تاساجن ماکحا  268هفسلف 
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؟ دننادیم سجن  ار  یحیسم  ناناملسم ، 268ارچ 

268شسرپ

269خساپ

؟ تسیچ دینازوس  ار  نآ  حبذ  زا  دعب  دیاب  دوش و  يریگولج  نآ  تشوگ  ندروخ  زا  دیاب  تفرگ ، رارق  زواجت  دروم  یماد  رگا  هک  نیا  269تلع 

269شسرپ

269خساپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  270ارچ 

270شسرپ

270خساپ

؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 

270شسرپ

270خساپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  271ارچ 

271شسرپ

271خساپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  271ارچ 

271شسرپ

271خساپ

؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 

271شسرپ

271خساپ

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  272هنوگچ 

272شسرپ

272خساپ
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؟ تسا سجن  يرگید  كاپ و  یکی  هک  دراد  یتوافت  هچ  نآ  زا  هدمآ  نوریب  نوخ  اب  ندب  نورد  272نوخ 

272شسرپ

272خساپ

؟ دنتسین سجن  تسا ، رکسم  اهنآ  هراصع  یهاگ  هک  نیئوره -  دننام  اهزیچ -  یخرب  یلو  دنسجن ، مارح و  عیام ، تارکسم  273ارچ 

273شسرپ

273خساپ

؟ تسیچ لالح  زا  بنج  قرع  اب  مارح  زا  بُنُج  قرع  273قرف 

273شسرپ

273خساپ

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  273هنوگچ 

273شسرپ

274خساپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  274ارچ 

274شسرپ

274خساپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  274ارچ 

274شسرپ

274خساپ

؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم  زا  يرایسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدش  هدرمش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورشم  ارچ 

274شسرپ

274خساپ

؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 

275شسرپ

275خساپ
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؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  276هنوگچ 

276شسرپ

276خساپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  276ارچ 

276شسرپ

276خساپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  276ارچ 

276شسرپ

276خساپ

؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم  زا  يرایسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدش  هدرمش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورشم  ارچ 

277شسرپ

277خساپ

؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 

277شسرپ

277خساپ

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  278هنوگچ 

278شسرپ

278خساپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  278ارچ 

278شسرپ

278خساپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  279ارچ 

279شسرپ

279خساپ
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؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم  زا  يرایسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدش  هدرمش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورشم  ارچ 

279شسرپ

279خساپ

؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 

280شسرپ

280خساپ

؟ دنتسین سجن  تسا ، رکسم  اهنآ  هراصع  یهاگ  هک  نیئوره -  دننام  اهزیچ -  یخرب  یلو  دنسجن ، مارح و  عیام ، تارکسم  280ارچ 

280شسرپ

280خساپ

؟  تسیچ ناسنا  عوفدم  ندوب  سجن  281هفسلف 

281شسرپ

281خساپ

دینک نایب  ار  یلخت  282ماکحا 

282شسرپ

282خساپ

تسیچ رفاک  تساجن  282هفسلف 

282شسرپ

282خساپ

تسا سجن  مالسا  رد  گس  283ارچ 

283شسرپ

283خساپ

؟  تسیچ نوخ  بارش و  ندوب  سجن  283تلع 

283شسرپ

283خساپ
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؟  سجن يرگید  تسا و  كاپ  یکی  هک  تسیچ  قرع  ینم و  283قرف 

283شسرپ

283خساپ

؟  تسا سجن  رفاک  مالسا ,  رد  284ارچ 

284شسرپ

284خساپ

یعضوم هدننک  ینوفع  دض  هدام  کی  ناونع  هب  لکلا  یکشزپ  شناد  رد  هک  میناد  یم  تسا و  لکلا  يرادقم  يواح  هدام  نیا  دوش  یم  بوسحم  سجن  دشاب  رکسم  دوش و  هدروخ  هک  ردق  ره  هب  يا  هدام  ره  دوش . یم  بوسحم  تساجن  نیع  ندب  يور  وج  بآ  نتخیر  تلع  هچ  هب  هک  تسنیا  تسا ، حرطم  اجنیا  رد  هک  یلاؤس 

284شسرپ

285خساپ

؟ دنتسه سجن  كوخ  گس و  دننام : یناویح  285ارچ 

285شسرپ

285خساپ

؟  تسیچ میزیرب  بآ  هبترم  هس  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  لحم  یکاپ  عجرم  دوش  فرطرب  مه  تساجن  نیع  رگا  یتح  لیلق  بآ  هک  نیا  286تلع 

286شسرپ

286خساپ

؟  تسا سجن  رفاک  مالسا  نید  رد  286ارچ 

287شسرپ

287خساپ

؟ دراد وا  ندب  هب  یطبر  هچ  دراد  يونعم  ۀبنج  رگا  تسا ؟ انعم  هچ  هب  ندوب  سجن  نیا  تسا ؟ سجن  رفاک  287ارچ 

287شسرپ

287خساپ

؟ ینطاب ای  تسا  يرهاظ  ایآ  تسا ؟ رظن  هچ  زا  نانآ  تساجن  دنوش ؟ یم  بوسحم  رفاک  اه  يدوهی  اه و  یحیسم  ایآ  دنتسه ؟ سجن  نارفاک  289ارچ 

289شسرپ

289خساپ
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؟ دشاب یم  سجن  اهگر  رد  یتح  هک  نیا  ای  تسا ، سجن  دشاب ، اوه  ترواجم  رد  رگا  ناسنا  نوخ  تسیچ ؟ نوخ  تساجن  289تلع 

289شسرپ

289خساپ

؟ تسا مارح  نآ  ندروخ  سجن و  نوخ  290ارچ 

290شسرپ

290خساپ

؟ تسا كاپ  يرگید  سجن و  یکی  هک  ارچ  دوشیم . عفد  ندب  دیاز  داوم  ناونع  هب  ندب  قرع  291راردا و 

291شسرپ

291خساپ

؟ تسا سجن  دراد  هک  يرادافو  مامت  اب  گس  291ارچ 

291شسرپ

291خساپ

؟ دنوش سدقم  نکاما  دجاسم و  دراو  دنناوتیمن  دنوشیم و  هتخانش  سجن  ناناملسم  ریغ  291ارچ 

291شسرپ

292خساپ

؟ دنتسین دنوادخ  هدیرفآ  اهناسنا  همه  رگم  دناهدش ، هدرمش  سجن  رگید  نایدا  دارفا  مالسا  رد  292روطچ 

292شسرپ

292خساپ

؟ دوش یم  هدافتسا  ینابهگن  یسیلپ و  روما  رد  نآ  زا  هک  نیا  اب  دوش ، یم  بوسحم  سجن  مالسا  رد  گس  293ارچ 

293شسرپ

293خساپ

؟ دوش یم  هدافتسا  ینابهگن  یسیلپ و  روما  رد  نآ  زا  هک  نیا  اب  دوش ، یم  بوسحم  سجن  مالسا  رد  گس  293ارچ 

293شسرپ

293خساپ
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؟ دوش یم  هدافتسا  ینابهگن  یسیلپ و  روما  رد  نآ  زا  هک  نیا  اب  دوش ، یم  بوسحم  سجن  مالسا  رد  گس  294ارچ 

294شسرپ

294خساپ

؟  تسارگیدکی هیبش  ود  ره  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ,  كاپ  يرگید  سجناهنآ و  زا  یکی  ارچ  دوش ,  یم  عفد  دیاز  داوم  ناونع  هب  ود  ره  ندب  قرع  راردا و 

295شسرپ

295خساپ

میراد ندرک  لوب  هداتسیا  تمرح  رب  یلیلد  295ایآ 

295شسرپ

296خساپ

؟  تسا مارح  نوخ  ندروخ  مالسا  رد  ارچ  سپ  میناسر  یم  ندب  هب  ار  هدامآالماک  هدام  کی  اریز  میا  هدومن  ندب  هب  يدایز  کمک  راب  کی  یهام  رد هـر هـفـتـه یـا  نوخ  يرادقم  ندروخ  اب  بوخ  دوش  یم  لمحتم  ار  يدایز  ياهتیلاعف  نوخ  نتخاس  يارب  ناس  ـ نا ند  بـ

296شسرپ

296خساپ

؟  تسا مارح  نوخ  ندروخ  مالسا  رد  ارچ  سپ  میناسر  یم  ندب  هب  ار  هدامآالماک  هدام  کی  اریز  میا  هدومن  ندب  هب  يدایز  کمک  راب  کی  یهام  رد هـر هـفـتـه یـا  نوخ  يرادقم  ندروخ  اب  بوخ  دوش  یم  لمحتم  ار  يدایز  ياهتیلاعف  نوخ  نتخاس  يارب  ناس  ـ نا ند  بـ

296شسرپ

296خساپ

زیمآ تسا  نکمم  هک  خساپ  نیا  تسا  یهیدب  دنرتهب ؟ )  ناناملسم  زا  یض  زا بـعـ ـت  شاد تیاعر بـهـ تفاظن و  رظنزا  هک  یتروص  رد  تسیچ (  دننک ,  لماک  شزیمآ  ترشاعم و  اهنآ  اب  دنناوت  ناناملسمو نـمـی  دنتسه  كاپان  مالسا  رظن  زا  رافک  هصالخ  نایدا و  ریا  ناور سـ ـن کـه پـیـ یا فـلـسـفـه 

297شسرپ

297خساپ

؟  تسارگیدکی هیبش  ود  ره  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ,  كاپ  يرگید  سجناهنآ و  زا  یکی  ارچ  دوش ,  یم  عفد  دیاز  داوم  ناونع  هب  ود  ره  ندب  قرع  راردا و 

297شسرپ

298خساپ

زیمآ تسا  نکمم  هک  خساپ  نیا  تسا  یهیدب  دنرتهب ؟ )  ناناملسم  زا  یض  زا بـعـ ـت  شاد تیاعر بـهـ تفاظن و  رظنزا  هک  یتروص  رد  تسیچ (  دننک ,  لماک  شزیمآ  ترشاعم و  اهنآ  اب  دنناوت  ناناملسمو نـمـی  دنتسه  كاپان  مالسا  رظن  زا  رافک  هصالخ  نایدا و  ریا  ناور سـ ـن کـه پـیـ یا فـلـسـفـه 

298شسرپ

298خساپ

زا 1317تسرهف هحفص 20 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  299هنوگچ 

299شسرپ

299خساپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  299ارچ 

299شسرپ

299خساپ

؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 

300شسرپ

300خساپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  300ارچ 

300شسرپ

300خساپ

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  301هنوگچ 

301شسرپ

301خساپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  301ارچ 

301شسرپ

301خساپ

تاراهط ماکحا  301هفسلف 

دراد يدیاوف  راثآ و  هچ  هعمج  301لسغ 

301شسرپ

301خساپ

( هتخاس هداعلاقوف  درف  طسوت  (؟ دوبدهاوخن یعقوت  نآ  مدرمزا  دشابن  تسرد  تموکح [ [ کی ۀشیر  ات  دننک ، تسرد  هورگ  کی  ًاتیاهن  دوش و  یم  هداد  راطخا  ای  هدش  رانکرب  لودع  تروصرد  دوش ؟ نییعت  یتسیاب  نیلوئسم  راکرب  تراظن  - 1

302شسرپ
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302خساپ

ناوارف رکشت  اب  دیهد  حیضوت  ? تسا هورکم  ندش  ملتحم  زا  دعب  ندیماشا  ای  ندروخ و  ارچ  الثم  دراد  ندب  یکیزیف  متسیس  اب  یطابترا  هچ  ندرک  لسغ  .304

304شسرپ

304خساپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  306ایآ 

306شسرپ

306خساپ

؟ مینک ّممیت  تساه  بورکیم  عبنم  هک  كاخ  اب  دیاب  306ارچ 

306شسرپ

306خساپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  307ارچ 

307شسرپ

307خساپ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  307ارچ 

307شسرپ

307خساپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  307تّلع 

307شسرپ

307خساپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  308ارچ 

308شسرپ

308خساپ

؟ درکن لسغ  رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  308رگا 

308شسرپ
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308خساپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  309ارچ 

309شسرپ

309خساپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  309ارچ 

309شسرپ

309خساپ

؟ تسا ناملسم  تبیغ  تارّهطم  زا  یکی  309هنوگچ 

310شسرپ

310خساپ

؟ درکن لسغ  رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  310رگا 

310شسرپ

310خساپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  310ایآ 

310شسرپ

310خساپ

؟ درک حسم  دیاب  رس  زا  رادقم  311هچ 

311شسرپ

311خساپ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  311ارچ 

311شسرپ

311خساپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  311تّلع 

311شسرپ
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312خساپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  312ارچ 

312شسرپ

312خساپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  312ارچ 

312شسرپ

312خساپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  313ارچ 

313شسرپ

313خساپ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  313ارچ 

313شسرپ

313خساپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  313تّلع 

314شسرپ

314خساپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  314ارچ 

314شسرپ

314خساپ

؟  تسا مزال  وضو  زامن ,  يارب  رگید  ياه  لسغ  اب  یلو  تسین ,  مزال  وضو  تبانج  لسغ  اب  314ارچ 

314شسرپ

315خساپ

؟ تسیچ يارب  تیم  315لسغ 

315شسرپ
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315خساپ

؟ دنهد یمن  رییغت  دروم  نیا  رد  ار  دوخ  ياوتف  عجارم  ارچ  دننک ؟ لسغ  دیاب  دنوش ، یم  هضاحتسا  یتقو  اه  مناخ  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  ای  نآرق  رد  315ایآ 

315شسرپ

315خساپ

؟ دراد دوجو  هلأسم  نیا  رگید  نایدا  رد  ایآ  تسیچ ؟ مالسا  رظن  زا  راهز  يوم  ندرک  هاتوک  316دیاوف 

316شسرپ

316خساپ

؟ دراد یلاکشا  هچ  دوش ، هتخیر  بآ  الاب  هب  نییاپ  زا  رگا  وضو  رد  ای  مینک و  عورش  پچ  تمس  زا  رگا  دوش ؟ هتسش  تسار  تمس  دیاب  ًامتح  ندرگ  رس و  زا  دعب  لسغ  ماگنه  ارچ 

317شسرپ

317خساپ

؟ مینک لسغ  دیاب  318ارچ 

318هراشا

318شسرپ

319خساپ

؟ تسیچ وضو  ۀفسلف  تفرگ و  وضو  دیاب  مه  مامح  زا  دعب  321ارچ 

321شسرپ

321خساپ

شمارآ ساسحا  ندرک  لسغ  زا  سپ  ارچ  تسا ؟ مزال  تین  لسغ  رد  ارچ  مینک ؟ یم  لسغ  323ارچ 

323شسرپ

323خساپ

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  324ارچ 

324شسرپ

324خساپ

؟ دراد قرف  نادرم  نانز و  نتفرگ  وضو  326ارچ 
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326شسرپ

326خساپ

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  326ارچ 

326شسرپ

327خساپ

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  328ارچ 

328شسرپ

328خساپ

؟ تسا مزال  لسغ  وضو و  نوچمه  یماکحا  هب  ندرک  لمع  رضاح  نامز  رد  ایآ  : 6 329لاؤس

329شسرپ

329خساپ

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  330ارچ 

330شسرپ

330خساپ

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  330ارچ 

330شسرپ

( لوا تمسق  ) 330خساپ

( مود تمسق  ) 333خساپ

( موس تمسق  ) 336خساپ

( مراهچ تمسق  ) 338خساپ

؟  مینک ممیت  تسا  بورکیم  هب  هدولآ  هک  یکاخ  رب  341هنوگچ 

341شسرپ

341خساپ

؟  ار ندب  مامت  يرگید  رد  تسش و  دیاب  ار  لحم  طقف  یکیرد  هک  تسه  یتوافت  ینم  ندش  جراخ  ندرک و  راردا  نایم  ایآ  دوش و  یم  هدولآ  ینیعم  وضعطقف  هک  یلاح  رد  دنیوشب  ار  ندب  مامت  ندش  بنج  ماگنه  هب  هک  دهد  یم  يروت  ـ سد مال  ـ سا ار  چـ
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341شسرپ

341خساپ

؟  تسیچ تیم  سم  لسغ  هفسلف  ناگدرم و  نداد  لسغ  342هفسلف 

342شسرپ

342خساپ

؟  ار ندب  مامت  يرگید  رد  تسش و  دیاب  ار  لحم  طقف  یکیرد  هک  تسه  یتوافت  ینم  ندش  جراخ  ندرک و  راردا  نایم  ایآ  دوش و  یم  هدولآ  ینیعم  وضعطقف  هک  یلاح  رد  دنیوشب  ار  ندب  مامت  ندش  بنج  ماگنه  هب  هک  دهد  یم  يروت  ـ سد مال  ـ سا ار  چـ

343شسرپ

343خساپ

؟  تسیچ تیم  سم  لسغ  هفسلف  ناگدرم و  نداد  لسغ  344هفسلف 

344شسرپ

344خساپ

؟  تسیچ تیم  سم  لسغ  هفسلف  ناگدرم و  نداد  لسغ  345هفسلف 

345شسرپ

345خساپ

؟ تسیچ عرش  رظن  زا  نآ  تمکح  سپ  تسین ، دیدج  ّبط  رظن  زا  تروص  تسد و  ندرک  دولآ  كاخ  تسا و  ممت  زا  دعب  زا  رتزیمت  ممیت  زا  لبق  تروص  تسد و  هک  یتروص  رد  دراد ؟ یعفن  هچ  یملع  رظن  زا  ممیت 

346شسرپ

346خساپ

؟ تسیچ تراهط »  » 347هفسلف

347شسرپ

347خساپ

؟ تسیچ وضو »  » ياهتمکح (ص ) ربمایپ هاگدید  348زا 

348شسرپ

348خساپ

؟ تسا يرهاظ  تراهط  نتفرگ ، وضو  زا  دارم  348ایآ 
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348شسرپ

348خساپ

؟ تسیچ تراهط »  » 349هفسلف

349شسرپ

349خساپ

؟ تسیچ وضو »  » ياهتمکح (ص ) ربمایپ هاگدید  350زا 

350شسرپ

350خساپ

؟ تسا يرهاظ  تراهط  نتفرگ ، وضو  زا  دارم  350ایآ 

350شسرپ

350خساپ

؟ تسیچ تراهط »  » 351هفسلف

351شسرپ

351خساپ

؟ تسا يرهاظ  تراهط  نتفرگ ، وضو  زا  دارم  352ایآ 

352شسرپ

352خساپ

؟  دادعت نیمه  ارچ  تسا و  هدرکرکذ  یلاعت  يراب  ترضح  هک  تسا  یصاخ  هیآ  شش  روظنم  ایآ  دناوخ و  هیآ  شش  زا  شیب  دیابن  تبانج  ماگنه  رد  352ارچ 

352شسرپ

352خساپ

؟  تسا لکش  نیا  هب  ارچ  و  تسیچ ؟  وضو  353هفسلف 

353شسرپ

353خساپ

؟ دریگب وضو  زامن  يارب  دیاب  ندب  ندش  زیمت  مامحتسا و  زا  دعب  ناسنا  ارچ  تسیچ و  وضو  353هفسلف 
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353شسرپ

353خساپ

؟  تسیچ زامن  يارب  وضو  دیدجت  بابحتسا  354هفسلف 

354شسرپ

354خساپ

؟  تسین مزال  وضو  تبانج ،  لسغ  زا  سپ  طقف  اهلسغ ، نیب  رد  354ارچ 

354شسرپ

354خساپ

؟  تسا مارح  موس  هعفد  ردو  دوش  هتسش  راب  ود  اضعا  تسا  بحتسم  وضو  رد  هک  دنا  هتفگ  عجارم  یلیلد  هچ  354هب 

354شسرپ

354خساپ

؟ دننک یم  حسم  ار  اپ  رس و  وضو  رد  نایعیش  355ارچ 

355شسرپ

355خساپ

؟ دنیوش یم  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  تسد  وضو  رد  نایعیش  358ارچ 

358شسرپ

358خساپ

؟  تسا مارح  موس  هعفد  ردو  دوش  هتسش  راب  ود  اضعا  تسا  بحتسم  وضو  رد  هک  دنا  هتفگ  عجارم  یلیلد  هچ  358هب 

358شسرپ

358خساپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  358ارچ 

358شسرپ

358خساپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  359ارچ 
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359شسرپ

359خساپ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  359ارچ 

359شسرپ

359خساپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  359تّلع 

359شسرپ

360خساپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  360ارچ 

360شسرپ

360خساپ

؟ درکن لسغ  رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  360رگا 

360شسرپ

361خساپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  361ایآ 

361شسرپ

361خساپ

؟ دراد لاکشا  ناراب  ریز  نتفرگ  وضو  361ارچ 

361شسرپ

361خساپ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  361ارچ 

361شسرپ

362خساپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  362تّلع 

زا 1317تسرهف هحفص 30 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


362شسرپ

362خساپ

؟ درکن لسغ  رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  362رگا 

362شسرپ

363خساپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  363ایآ 

363شسرپ

363خساپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  363ارچ 

363شسرپ

363خساپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  364ارچ 

364شسرپ

364خساپ

؟ درکن لسغ  رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  364رگا 

364شسرپ

364خساپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  364ایآ 

364شسرپ

365خساپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  365ارچ 

365شسرپ

365خساپ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  365ارچ 
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365شسرپ

366خساپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  366تّلع 

366شسرپ

366خساپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  366ارچ 

366شسرپ

366خساپ

؟ درکن لسغ  رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  367رگا 

367شسرپ

367خساپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  367ایآ 

367شسرپ

367خساپ

؟ مینک ّممیت  تساه  بورکیم  عبنم  هک  كاخ  اب  دیاب  368ارچ 

368شسرپ

368خساپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  368ارچ 

368شسرپ

368خساپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  368للع 

368شسرپ

368خساپ

؟ دشاب زیمت  ندب  دیابن  رگم  دییامرفب  دننک  یم  ناشکاخ  ممیت  اب  ار  ناگدش  هتشک  مب  هلزلز  369رد 
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369شسرپ

369خساپ

؟ دنشاب ربق  کی  لخاد  رد  هنیس  هب  هنیس  هک  يروط  هب  الثم  دنوشب  كاخ  ربق  کی  لخاد  رد  دنناوتیمن  گرم  زا  سپ  درم  نز و  369ارچ 

369شسرپ

369خساپ

؟ دوش یم  لیم  یب  لامعا  مامت  زامن و  هب  تبسن  دراد  ندرگ  رب  بجاو  لسغ  یتقو  ناسنا  369ارچ 

369شسرپ

369خساپ

؟  تسیچ وضو  ياضعا  نتسش  370كالم 

370شسرپ

370خساپ

؟ دییامرف نایب  ار  وضو  تیفیک  370هفسلف 

370شسرپ

370خساپ

؟ تسا هنوگچ  هضاحتسم  نز  372زامن 

372شسرپ

372خساپ

؟ دننک یم  نفک  ار  تیم  372ارچ 

372شسرپ

372خساپ

تسیچ هعمج  لسغ  372دئاوف 

372شسرپ

373خساپ

ددرگیمنبجاو لسغ  هتیم  ناویح  سم  اب  یلو  ددرگیم  بجاو  لسغ  تیم  ناسنا  سم  اب  373ارچ 
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373شسرپ

373خساپ

تسیچ وضو  رد  اپ  رس و  حسم  373هفسلف 

373شسرپ

373خساپ

تسیچ نآ  بیترت  لسغ و  373هفسلف 

374شسرپ

374خساپ

تسیچ بجاو  هملک  يانعم  تسا و  بجاو  زامن  374ارچ 

374شسرپ

374خساپ

تسیچ وضو  لسغ و  374هفسلف 

375شسرپ

375خساپ

تسیچ زامن  نتفرگ و  وضو  دراوم  یضعب  رد  نادرم  نانز و  توافت  376تلع 

376شسرپ

376خساپ

تسیچ لسغ  376هفسلف 

376شسرپ

376خساپ

دوش یمن  هتسش  حسم  عضاوم  مامت  اپ  رس و  حسم  رد  377ارچ 

377شسرپ

377خساپ

؟ تسیچ وضو  رد  اپ  حسم  378هفسلف 
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378شسرپ

378خساپ

؟ تسیچ تیم  نیقلت  زا  378فده 

378شسرپ

378خساپ

؟ تسیچ نفک  378تمکح 

378شسرپ

378خساپ

؟ دنیوش یم  ار  نآ  اپ  حسم  ياج  هب  وضو  رد  تنس  لها  378ارچ 

378شسرپ

378خساپ

تسیچ تیم  سم  لسغ  379هفسلف 

379شسرپ

379خساپ

دناوخب ار  شزامن  یتسیاب  تخت  يور  رب  رامیب  هکیلاح  رد  تسیچ  دنک  كرت  دیاب  ار  تدابع  هناهام  تداع  رد  نز  هکنیا  379تمکح 

379شسرپ

379خساپ

؟  دادعت نیمه  ارچ  تسا و  هدرکرکذ  یلاعت  يراب  ترضح  هک  تسا  یصاخ  هیآ  شش  روظنم  ایآ  دناوخ و  هیآ  شش  زا  شیب  دیابن  تبانج  ماگنه  رد  379ارچ 

379شسرپ

379خساپ

دنک یم  كاپ  تبانج  زا  ار  ناسنا  هنوگچ  تسیچ و  لسغ  زا  لدب  ممیت  380هفسلف 

380شسرپ

380خساپ

دشاب هرقن  الط و  زا  دیابن  وضو  بآ  فرظ  380ارچ 
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380شسرپ

380خساپ

؟  تسین مزال  وضو  تبانج ,  لسغ  زا  سپ  طقف  اهلسغ , نیب  رد  381ارچ 

381شسرپ

381خساپ

؟  تسین مزال  وضو  تبانج ,  لسغ  زا  سپ  طقف  اهلسغ , نیب  رد  381ارچ 

381شسرپ

381خساپ

؟  تسیچ ضئاح  نز  تخپ  تسد  ندروخ  زا  بانتجا  381هفسلف 

381شسرپ

381خساپ

؟ دننک یم  نفد  تسا  هدیسر  تداهش  هب  هک  یسابل  نامه  اب  ار  دیهش  381ارچ 

381شسرپ

381خساپ

؟  تسا لکش  نیا  هب  ارچ  و  تسیچ ؟  وضو  382هفسلف 

382شسرپ

382خساپ

؟  تسیچ ممیت  382هفسلف 

382شسرپ

383خساپ

؟ دریگب وضو  زامن  يارب  دیاب  ندب  ندش  زیمت  مامحتسا و  زا  دعب  ناسنا  ارچ  تسیچ و  وضو  383هفسلف 

383شسرپ

383خساپ

؟  تسیچ زامن  يارب  وضو  دیدجت  بابحتسا  384هفسلف 
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384شسرپ

384خساپ

. دییامن نایب  ار  تبانج  لسغ  384هفسلف 

384شسرپ

384خساپ

؟ تسیچ هژاو  نیا  يریگراک  هب  تمکح  دشابن  زیاج  طقف  تسناوت  یم  ینعی  تسا  مارح  تروص  تسد و  نتسش  رتشیب  راب و  هس  ارچ  وضو  385رد 

385شسرپ

385خساپ

؟  تسا هدش  یهن  اهزور  یضعب  رد  نتفرگ  نخان  زا  386ارچ 

386شسرپ

386خساپ

؟  مهاوخ یم  ممیت " تمکح   " دروم رد  386یبلاطم 

386شسرپ

387خساپ

؟ دراد يریثات  هچ  یمدآ  لامک  رد  تسیچ و  ماکحا  نیا  هدیاف  وضو و ...  لسغ و  ماکحا  دننامه  دنتسه . يراس  يراج و  يزیر  رایسب  دراوم  رد  یهقف  ماکحا 

387شسرپ

387خساپ

( هدننک تکرش  تیم و  يارب  ( ؟ تسیچ هزانج  عییشت  رد  تکرش  389لیلد 

389شسرپ

389خساپ

؟ تسیچ هدیس  ریغ  نانز  هب  تبسن  هدیس  نانز  ندش  هسئای  رید  389تلع 

389شسرپ

390خساپ

؟ دننکیم حسم  دنیوشیمن و  ار  دوخ  ياهاپ  نایعیش  اما  دنیوشیم  ار  دوخ  ياهاپ  وضو  رد  تنس  لها  390ارچ 
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390شسرپ

390خساپ

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  391وضو و 

391شسرپ

391خساپ

؟ دنیوش یم  چم  ات  سکعرب  نایعیش  هک  یلاحرد  دنیوشب  جنرآات  ار  اه  تسد  ًالثم  هک  دیآ  یم  تسدب  نینچ  نآرق  تایآ  یناعم  رهاظ  زا  هک  یتروص  رد  دراد  توافت  تنس  لها  اب  هعیش  بهذمر  ارچ د  نتفرگ  وضو  بیترت 

394شسرپ

394خساپ

تسا هدمآ  نآرق  رد  یبلطم  گرم  زا  سپ  ناسنا  نفد  تلع  ةراب  رد  395ایآ 

395شسرپ

395خساپ

؟  تسیچ رد  نارگید  اب  شقرف  و  درادن ؟ يریصقت  وا  هک  یلاح  رد  دنناد  یم  كاپان  ار  انزلا  دلو  اه  یضعب  396ارچ 

396شسرپ

396خساپ

؟ درک ربق  شبن  دوش  یمن  نامز  هچ  ات  تسیچ ؟  ربق  شبن  تمرح  396لیلد 

396شسرپ

397خساپ

؟ دننک یم  حسم  ار  اپ  رس و  وضو  رد  نایعیش  397ارچ 

397شسرپ

397خساپ

؟ دنیوش یم  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  تسد  وضو  رد  نایعیش  400ارچ 

400شسرپ

400خساپ

. دیئامرف نایب  ار  تیم  سم  لسغ  بوجو  400هفسلف 
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400شسرپ

400خساپ

؟  تسیچ هدرم  ندرک  طونح  400هفسلف 

400شسرپ

400خساپ

؟ تسیچ دننز  یم  هزیرگنس  اب  هبترم  راهچ  ای  هس  ربق  رس  رب  هکنیا  401هفسلف 

401شسرپ

401خساپ

؟ تسیچ راک  نیا  لیلد  بحتسم و  ای  تسا  بجاو  هدرم  401نیقلت 

401شسرپ

401خساپ

؟ دنراذگیم كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننکیم و  نفد  نفک و  ار  هدرم  401ارچ 

401شسرپ

402خساپ

؟ دوشیم زامن  وضو و  نالطب  بجوم  هدعم ) داب  ) حیر جورخ  402ارچ 

402شسرپ

402خساپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  402ارچ 

402شسرپ

402خساپ

؟ دراد یتمکح  هچ  تیم  ّسم  402ِلسغ 

403شسرپ

403خساپ

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  404وضو و 
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404شسرپ

404خساپ

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  405وضو و 

405شسرپ

405خساپ

؟ دسوپیم كاخ  رد  نفد  زا  دعب  زور  دنچ  هک  یلاح  رد  دنیوشیم ؟ ار  هدرم  407ارچ 

408شسرپ

408خساپ

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  408وضو و 

408شسرپ

408خساپ

؟ دسوپیم كاخ  رد  نفد  زا  دعب  هک  یلاح  رد  دنیوشیم  ار  هدرم  409ارچ 

409شسرپ

409خساپ

؟ تسا یکاپ  يارب  وضو  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دریگب ، وضو  هرابود  هک  دراد  یموزل  هچ  رگید  دوشیم ، زیمت  ًالماک  دنامیم و  مامح  رد  تعاس  ود  زا  شیب  هک  یسک  : 9 لاؤس

410شسرپ

410خساپ

؟ تسا مزال  لسغ  وضو و  نوچمه  یماکحا  هب  ندرک  لمع  رضاح  نامز  رد  ایآ  : 6 410لاؤس

410شسرپ

411خساپ

؟ تسا هدش  ماجنا  نتفرگ  وضو  ۀفسلف  دشاب ، هزیکاپ  تسد  هک  یتروص  رد  ددرگ  یم  وضو  نالطب  ثعاب  تسا ، هدش  هدز  نخان  هب  هک  يزیچ  ای  كال و  ارچ  شسرپ :

411شسرپ

411خساپ

. دینک رکذ  ار  شا  هفسلف  ًافطل  دنهد ؟ یم  تّیم  لسغ  ار  تّیم  413ارچ 

زا 1317تسرهف هحفص 40 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


413شسرپ

413خساپ

؟ درک لسغ  دیاب  فیلکت  نس  زا  سپ  414ارچ 

414شسرپ

414خساپ

؟ دنریگیم وضو  رگید  روج  ننست  لها  ارچ  تسیچ ؟ نتفرگ  وضو  414هفسلف 

414شسرپ

415خساپ

. دینک یفرعم  تسه  هنیمز  نیا  رد  یباتک  رگا  تسین . اه  هلاسر  رد  بلاطم  نیا  دنناباوخب ؟ نیمز  يور  ار  اهجنرآ  هدجس  رد  دننابسچب و  مه  هب  ار  ناشیاهاپ  نداتسیا  ماگنه  زامن  رد  دیاب  دراد و  توافت  نایاقآ  اب  اه  مناخ  نتفرگ  وضو  ۀقیرط  ارچ 

415شسرپ

415خساپ

؟ دشاب یم  هچ  ممیت  لسغ و  415تّلع 

415شسرپ

415خساپ

؟ تسا هدش  مارح  ارچ  شیر  416ندیشارت 

416شسرپ

416خساپ

؟ دراد لسغ  هب  زاین  تسا ، زیمت  ًالماک  شندب  هک  یتّیم  ای  دراد  لسغ  ای  وضو  هب  زاین  زاب  هدرک ، مامحتسا  ناسنا  هک  نیا  دوجو  اب  دیاب  ارچ  تسیچ ؟ لسغ  وضو و  ۀفسلف 

416شسرپ

416خساپ

؟ درکن بجاو  زامن  دننام  ار  ندز  كاوسم  (ص ) دمحم ترضح  418ارچ 

418شسرپ

418خساپ

؟ تسیچ یتشادهب  یکشزپ و  رظن  زا  لسغ ، اب  مأوت  تبانج  ریهطت  بآ و  اب  لوب  ریهطت  419هفسلف 
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419شسرپ

419خساپ

؟ دوشیم نآ  نالطب  بجوم  دنامب ، یقاب  هتسشن  ندب  زا  ياهرذ  رگا  لسغ  ای  وضو  رد  420ارچ 

420شسرپ

420خساپ

؟ تسا هدش  بجاو  تبانج  لسغ  420ارچ 

420شسرپ

420خساپ

؟ دراد لسغ  ای  وضو  هب  زاین  زاب  تسا ، هدرک  مامحتسا  ناسنا  هک  يدوجو  اب  421ارچ 

421شسرپ

421خساپ

؟ دننکیم یلام  كاخ  هدیسیل  گس  هک  ار  یفرظ  421ارچ 

421شسرپ

421خساپ

؟ دش كاپ  ات  دومن  لسغ  لومعم  تیفیک  نآ  اب  دیاب  تبانج  زا  ندش  كاپ  يارب  دریگیم ، ماجنا  نونکا  هک  ییاهوشتسش  یلعف و  ياهمامح  دوجو  اب  422ارچ 

422شسرپ

422خساپ

؟ تفرگ وضو  هویم  بآ  اب  ناوتیمن  422ارچ 

422شسرپ

422خساپ

؟ درادن لسغ  دیهش  دنیوگیم  423ارچ 

423شسرپ

423خساپ

پ) (؟ تسیچ لسغ  وضو و  423ۀفسلف 
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423شسرپ

423خساپ

؟ دنک یمن  لطاب  ار  وضو  انح  یلو  دنک ، یم  لطاب  ار  وضو  كال  ارچ  دنناشوپ . یم  ار  نخان  حطس  ود  ره  انح  425كال و 

425شسرپ

426خساپ

پ) (؟ تسیچ لسغ  وضو و  426ۀفسلف 

426شسرپ

426خساپ

428وضو

428شسرپ

428خساپ

؟ تسیچ دوش  یم  هتسش  ندب  زا  یصاخ  تمسق  وضو  رد  هک  نیا  لیلد  دراد و  تروص  تسد و  يوشتسش  اب  یتوافت  هچ  428وضو 

428شسرپ

429خساپ

؟ تسا هدوبن  هتشذگ  رد  نامز  تایضتقم  لیلد  هب  لسغ  وضو و  مکح  عضو  429ایآ 

429شسرپ

429خساپ

پ) (؟ تسیچ لسغ  وضو و  429ۀفسلف 

429شسرپ

429خساپ

؟ دنک یمن  لطاب  ار  وضو  انح  یلو  دنک ، یم  لطاب  ار  وضو  كال  ارچ  دنناشوپ . یم  ار  نخان  حطس  ود  ره  انح  431كال و 

431شسرپ

432خساپ

زامن ماکحا  432هفسلف 
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؟ دیسرت ادخ  زا  دیاب  432ارچ 

432شسرپ

432خساپ

؟ تسا هداد  رارق  تعامج  ماما  طیارش  زا  یکی  تلادع  ار  تعامج  ماما  طرش  مالسا  هک  یلاح  رد  تیناحور  هب  تسا  هدش  رصحنم  ًارهاظ ) ) تعامج ماما  433ارچ 

433شسرپ

434خساپ

تسیچ رد  زامن  یسایس  435تیمها 

435شسرپ

435خساپ

؟ دیناوخب زامن  سابل  نیرتهب  اب  هک  تسا  هدرک  هیصوت  ارچ  سپ  تسا  فلاخم  ییارگ  لمجت  اب  مالسا  435رگا 

436شسرپ

436خساپ

؟  تسیچ دنناوخب  زامن  نانز  زا  رتولج  نادرم  هک  تسا  بحتسم  هکنیا  436لیلد 

436شسرپ

436خساپ

تگرزب رسپ  ندرگ  رب  اریز  ؟ دنوش یمن  تساوخ  اب ز  زامن  زا  زامن  یب  ردام  ردپ و  نآ  باسح  نیا  اب  تسا .  رتگرزب  رسپ  ندرگ  رب  نآ  ياضق  دنک  كرت  ار  زامن  اوهس  ای  ادمع  يردام  ردپ و  رگا  دنا :  هدومرف  ینارکنل  هللا  هیآ  صوصخب  عجارم  زا  یضعب  نیموصعم  میرک و  نارق  تاشرافس  همه  نیا  اب  ارچ 

437شسرپ

437خساپ

. تسا هدمآ  دوجو  هب  رظن  فالتخا  همه  نیا  تسا و  هدماین  يزیچ  ندناوخ  زامن  تیفیک  هرابرد  نآرق  رد  ارچ  نآ  هب  هدش  شرافس  تسا و  نید  لوصا  زامن  هکنیا  هب  هجوت  اب 

437شسرپ

438خساپ

؟ تسا هدشن  نایب  نآرق  رد  نآ  یگنوگچ  یلو  هدش ؛ رکذ  نآرق  رد  زامن  لصا  440ارچ 

440شسرپ

440خساپ
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؟ دناوخ هدعو  هس  رد  هدعو  جنپ  ياج  هب  ار  اهزامن  دوشیم  ایآ  تسا  زامن  تاقوا  روظنم  ایآ  تسا  ییاهزامن  هچ  روظنم  أرسا  هروس  هیآ 78 ، هب  هجوت  440اب 

440شسرپ

440خساپ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  441رد 

441شسرپ

441خساپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  441ارچ 

441شسرپ

441خساپ

؟ دوش بارخ  هدعم  داب  کی  اب  دیاب  ارچ  سپ  تسا ، نید  نوتس  زامن  441رگا 

441شسرپ

441خساپ

؟ تسا هتسکش  رفاسم  ياهزامن  442ارچ 

442شسرپ

442خساپ

؟ دشاب تقو  لوا  زا  دعب  هک  تسا  بحتسم  هعمج ، رهظ  رد  صوصخلاب  رهظ  زامن  ندناوخ  442ارچ 

442شسرپ

442خساپ

. دیهد حیضوت  ار  هیموی  ياهزامن  تاعکر  دادعت  443هفسلف 

443شسرپ

443خساپ

؟ میناوخ یم  تعکر   4 ءاشع برغم 3 و  تعکر و  رصع 4  زامن  رد  تعکر و  رهظ 4  زامن  رد  تعکر و  حبص 2  زامن  رد  443ارچ 

443شسرپ

443خساپ
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؟ میناوخ یم  تعکر   4 ءاشع برغم 3 و  تعکر و  رصع 4  زامن  رد  تعکر و  رهظ 4  زامن  رد  تعکر و  حبص 2  زامن  رد  444ارچ 

444شسرپ

444خساپ

؟ تسیچ شا  هفسلف  دناوخ ؟ دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دنلب و  ار  رصع  رهظ و  زامن  دیابن  ارچ  هک  دییامرفب  445ًافطل 

445شسرپ

445خساپ

زا  رتمک  هک  يرفاسم  هکنیا  هفسلف  لاؤس  نیا  لابندب  درادن ) دوجو  تلع  نآ  رگید  هیلقن  لیاسو  نیا  اب  هزورما  یلو  دش  رداص  مکح  نیا  دوب  هارمه  يدایز  ياه  يراوشد  اب  اهترفاسم  دوب و  یتخس  رد  رفاسم  هکنیا  تلع  هب  " ص " مرکا ربمایپ  نامز  رد  تسیچ ( ؟ رفاسم  زامن  ندوب  هتسکش  هفسلف 

446شسرپ

446خساپ

؟ تسا دروم  نیا  رد  یتیاور  ایآ  تسیچ ؟ رهُم  يور  یناشیپ  نتشاذگ  447هفسلف 

447شسرپ

447خساپ

دشابیم هتسکش  رفاسم  زامن  448ارچ 

448شسرپ

448خساپ

؟  میناوخیم هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  ياهزامن  449ارچ 

449شسرپ

449خساپ

؟ میناوخیم هتسهآ  ار  ناحبس ا ... اهزامن  رد  450ارچ 

450شسرپ

450خساپ

؟ دشاب نیمز  رب  ندب  زا  وضع  تفه  هدجس  رد  450ارچ 

450شسرپ

450خساپ
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؟ دوش یم  هتسکش  زامن  یلو  دنیوگ  رفاسم  وا  هب  هک  يروطب  ینعی  دوش  یمن  هتسکش  دوش  جراخ  دوخ  رهش  زا  درذگب و  رهظ  ناذا  یتقو  دراد  هزور  یسک  ارچ 

450شسرپ

450خساپ

؟ دنناوخیم دنلب  يادص  اب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  مارآ و  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب ، يادص  اب  دیاب  ار  حبص  زامن  اهدرم  451ارچ 

451شسرپ

451خساپ

؟ دوش تئارق  دمح  هکرابم  هروس  ًامتح  دیاب  مود  لوا و  تعکر  رد  452ارچ 

452شسرپ

452خساپ

؟ تسیچ میناوخب  دنلب  يادص  اب  ار  رگید  ياهزامن  میناوخب و  مارآ  دیاب  رصع  رهظ و  زامن  هکنیا  453هفسلف 

453شسرپ

453خساپ

تسیچ نا  راثا  تونق و  453هفسلف 

454شسرپ

454خساپ

تسیچ زامن  نایاپ  رد  ریبکت  454هفسلف 

454شسرپ

454خساپ

تسیچ تقو  رد  نا  يادا  زامن و  بوجو  455هفسلف 

455شسرپ

455خساپ

دوش یم  هداد  مالس  همئا  زا  یضعب  هب  اهنت  زامن  زا  دعب  455ارچ 

455شسرپ

455خساپ
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دتسیاب درم  زا  رت  بقع  دیاب  نز  زامنرد  455ارچ 

455شسرپ

456خساپ

تسیچ زامن  رد  نانز  باجح  ششوپ  456هفسلف 

456شسرپ

456خساپ

تسیچ تعامج  ماما  تلادع  زا  456روظنم 

456شسرپ

456خساپ

تسیچ هتسکش  زامن  457هفسلف 

457شسرپ

457خساپ

دوش یمهدناوخ  یتعکر  راهچ  یضعب  یتعکر و  هس  یضعب  یتعکر و  ود  اهزامن  زا  یضعب  457ارچ 

457شسرپ

457خساپ

هتسهآار رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  دیاب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  459ارچ 

459شسرپ

459خساپ

تسیچ هماقا  ناذا و  459هفسلف 

459شسرپ

459خساپ

دنک یم  لطاب  ار  وضو  هدعم  داب  460ارچ 

460شسرپ

460خساپ
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تسیچ زامن  زا  تعکر  ره  رد  هدجس  ود  عوکر و  کی  460هفسلف 

460شسرپ

461خساپ

تسیچ كاخ  رب  هدجس  461هفسلف 

461شسرپ

461خساپ

تسیچ دوجس  عوکر و  462هفسلف 

462شسرپ

462خساپ

تسیچ تونق  رد  تسد  ندرب  الاب  463هفسلف 

463شسرپ

463خساپ

تفرگ وضو  زامن  يارب  دیاب  464ارچ 

464شسرپ

464خساپ

تسیچ زامن  رد  تنس  لها  فتکت  464هفسلف 

464شسرپ

465خساپ

؟ مینک رارکت  زامن  رد  ار  دمح  هروس  تئارق  دیاب  465ارچ 

465شسرپ

465خساپ

؟ تسچ زامن  رد  مایق  465هفسلف 

465شسرپ

465خساپ
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؟ دنک یم  لطاب  ار  زامن  دمح  هروس  زا  دعب  نتفگ  نیمآ  465ارچ 

465شسرپ

465خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  مایق  465هفسلف 

465شسرپ

465خساپ

؟ تسیچ تیم  زامن  466هفسلف 

466شسرپ

466خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  هدجس  ود  عوکر و  دهشت  466هفسلف 

466شسرپ

466خساپ

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  466هفسلف 

466شسرپ

466خساپ

؟ تسا هدرک  هراشا  نآ  بوجو  هب  باتک  مادک  رد  و  تسیچ ؟ يارب  عوکر  هب  لصتم  466مایق 

466شسرپ

466خساپ

؟  تسا یطئارش  هب  طورشم  دنوادخ  تدابع  ارچ  و  تسیچ ؟  رصق  زامن  466هفسلف 

466شسرپ

466خساپ

تسا هتسکش  رفس  رد  زامن  467ارچ 

467شسرپ

467خساپ
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. دینک نایب  ار  نآ  رد  هتفهن  زمر  زار و  زامن و  468هفسلف 

468شسرپ

468خساپ

؟  تسیچ دنشک  یم  نار  يور  ار  اهتسد  ریبکت  نتفگ  ماگنه  زامن  رخآ  رد  هکنیا  469هفسلف 

469شسرپ

470خساپ

؟ دنک هچ  درادن  تقو  تعکر  هدزای  ندناوخ  يارب  هک  یسک  ؟  تسیچ رجف  عولط  کیدزن  رد  بش  زامن  ندناوخ  بابحتسا  470تلع 

470شسرپ

470خساپ

؟ دننک ظفح  زامن  رد  ار  دوخ  ششوپ  نانز  دیاب  470ارچ 

470شسرپ

470خساپ

؟ درک كرت  ار  نآ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  عقاوم  یضعب  رد  ارچ  ناذا ,  ندوب  بحتسم  هب  هجوت  470اب 

470شسرپ

471خساپ

؟ تسیچ ناناملسم  يارب  وناز  ات  فان  ندناشوپ  هب  هیصوت  471تلع 

471شسرپ

471خساپ

؟  تسا هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ  ، دنناوخب دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  هک  تسا  بجاو  نادرم  رب  ارچ  میناوخ  یم  ... ،و تسا تعکر  راهچ  رهظ  زامن  ، تسا تعکر  ود  حبص  زامن  ارچ   ) تسیچ هناگ  جنپ  ياهزامن  هفسلف 

471شسرپ

471خساپ

؟  میناوخ یم  وحن  نیا  هب  ار  هماقا  ناذا و  ام  473ارچ 

473شسرپ

473خساپ
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؟ دومن ییالاب  يرادرب  هرهب  نآ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ هلفان  ياهزامن  473هفسلف 

473شسرپ

473خساپ

؟ دشاب یم  هچ  تسا  هدمآ  ندیشک  تروص  رب  تسد  اعد  زامن و  زا  دعب  هک  نیا  473تلع 

474شسرپ

474خساپ

؟  تسیچ هیموی  ياهزامن  تاعکر  توافت  474تلع 

474شسرپ

474خساپ

؟  تسیچ هیموی  ياهزامن  رد  تافخا  رهج و  475هفسلف 

476شسرپ

476خساپ

؟  میناوخ یم  یبرع  هب  ار  زامن  476ارچ 

476شسرپ

476خساپ

؟ دوش هدناوخ  زامن  دیاب  ارچ  ( اهفرح روج  نیا  زا  دنوادخ و  ياهتمعن  رطاخب  منود  یمن   ) یمالسا ای  یفسلف  هن  دیهد  باوج  تسرد  منک  یم  شهاوخ  دییوگ ؟ یم  هچ  دیناملسم  هک  امش  منادب  مهاوخ  یم  متسه و  تیلقا  نم 

476شسرپ

476خساپ

؟ دناوخ یسراف  ياعد  تلاح  هب  یسراف  دوش  یمن  ار  زامن  دییوگ . یم  هچ  دیناملسم  هک  امش  منادب  مهاوخ  یم  متسه و  تیلقا  478نم 

478شسرپ

478خساپ

؟) دننک یم  تئارق  ار  زامن  ادص  نودب  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  ندناوخ  ماگنه  هک  دنتسه  دارفا  زا  يرایسب   ) تسیچ ادص  ندوب  دنلب  كالم  تسیچ ؟ دنلب  يادص  اب  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  ندناوخ  موهفم 

478شسرپ

479خساپ
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؟  تسا بجاو  دشرا  رسپ  رب  ردام , ردپ و  ياضق  زامن  479ارچ 

479شسرپ

479خساپ

؟ دناوخبار ردام  زامن  ياضق  تسین  بجاو  اما  دناوخب , ار  ردپ  زامن  ياضق  تسا  بجاو  رت  گرزب  رسپ  رب  480ارچ 

480شسرپ

480خساپ

؟  تسین هانگ  رما  نیا  رگم  دیناوخ !؟ یم  رصق )  ) هتسکش هریغ  ترفاسم و  رد  ار  لماک  ياهزامن  امش  ارچ  دنسرپ  یم  ننست  لها  ناردارب  زا  480یضعب 

480شسرپ

480خساپ

؟ دناوخ یمن  مومأم  ار  دمح  ءهروس  تعامج  زامن  رد  481ارچ 

481شسرپ

481خساپ

؟ دنناوخ یم  ادجار  رصع  رهظ و  زامن  تنس ,  لها  ِیبرع  ياهروشک  هک  یلاح  رد  میناوخ ,  یم  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  زامن  481ارچ 

481شسرپ

481خساپ

؟  تسا هدش  نید  ناگرزب  زا  یشرافس  ای  تیاور  اب  يا  هتفگ  هنیمز  نیا  رد  ایآ  دنهد  یم  مالس  دعب  دنناوخ و  یم  دهشت  لوا  زامن  رد  481ارچ 

482شسرپ

482خساپ

؟ دنیوگ یمن  هعیش  یلو  دنیوگ , یم  نیمآ  دمح  زا  دعب  تنس  لها  482ارچ 

482شسرپ

482خساپ

؟ درادن هدجس  تیم ,  زامن  482ارچ 

482شسرپ

483خساپ
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؟ دناوخ هتسهآ  ار  دمح  دیاب  طایتحا  زامن  رد  483ارچ 

483شسرپ

483خساپ

؟  تسا زامن  نالطب  بجوم  راک  نیا  ایآ  دش ؟ موسرم  ینامز  هچ  زا  تسیچ ؟  دنناوخ  یم  زامن  هتسب  تسد  تنس  لها  هک  نیا  483تلع 

483شسرپ

483خساپ

؟  تسه تایاور  زا  نآ  رب  لیلد  ایآ  ددرگ ؟ یم  زامن  نالطب  بجوم  زامن  رد  مجن  ءهروس  تئارق  484ارچ 

484شسرپ

484خساپ

؟ تسا هدش  موسرم  ینامز  هچ  زا  دراد و  یتمکح  هچ  زامن  يادا  يارب  رهُم  زا  485هدافتسا 

485شسرپ

485خساپ

؟ دوشیم هیجوت  هنوگچ  مکح  نیا  ترفاسم  ندوب  ناسآ  دوجو  اب  هزورما  دشیم ، هتسکش  رفاسم  زامن  اههداج  اههار و  تالکشم  تاناکما و  دوبن  رثا  رب  (ص ) ربمایپ نامز  رد 

485شسرپ

485خساپ

؟ تسا تعکر  برغم 3  زامن  تعکر و  راهچ  اشع  رصع و  رهظ و  زامن  تعکر و  ود  حبص  زامن  486ارچ 

486شسرپ

486خساپ

؟ دننک یمن  هدافتسا  گنس  رهُم و  زا  ننست  لها  یلو  دننک  یم  هدجس  كاخ  گنس و  رب  نایعیش  486ارچ 

486شسرپ

486خساپ

؟ دنناوخ یم  اجنآ  رگید  تعکر  دنچ  دعب  هداد ، رییغت  ار  دوخ  ياج  دنناوخ  یم  زامن  تعکر  راهچ  ًالثم  یتقو  ارچ  دتسیا ؟ یم  رتولج  همه  زا  دناوخ  یم  زامن  اج  ره  تنس  لها  ارچ 

487شسرپ

487خساپ
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؟ تسیچ اشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ندناوخ  دنلب  488ۀفسلف 

488شسرپ

488خساپ

؟ تسیچ نادرم  يارب  رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  هتسهآ  اشع و  برغم و  حبص ، زامن  ندناوخ  دنلب  488ۀفسلف 

488شسرپ

488خساپ

؟) درک یط  یگتسخ  نودب  امیپاوه  ای  لیبموتا  ۀلیسو  هب  ناوت  یم  ار  ینالوط  ياه  هار  نآلا  هک  نیا  هب  هجوتاب   ) تسیچ رفس  رد  هزور  نتفرگن  زامن و  ندش  هتسکش  یلصا  لیلد 

489شسرپ

489خساپ

؟ میناوخب تافخا  تروص  هب  دیاب  ار  رصع  رهظ و  زامن  لیلد  هچ  489هب 

489شسرپ

489خساپ

؟ تسا یگلاس  هب 15  ندیسر  درم  رب  زامن  ندوب  بجاو  يارب  لیلد  نیرت  مهم  489ایآ 

490شسرپ

490خساپ

؟ تسیچ دننک  یم  هاگن  تسار  پچ و  فرط  هب  زامن  مامتا  زا  دعب  هک  نیا  490ۀفسلف 

490شسرپ

490خساپ

؟ ددرگ یم  بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  يو  زامن  ردپ  توف  زا  دعب  تلع  هچ  490هب 

490شسرپ

490خساپ

. دیهد حیضوت  ًافطل  تسا ؟ هدمآ  هللادمحلا  زا  رتولج  هللا  ناحبس  هعبرا  تاحیبست  رد  491ارچ 

491شسرپ

491خساپ
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؟ تسا مزال  هعبرا  تاحیبست  ای  ارهز  ترضح  تاحیبست  زامن  زا  دعب  491ارچ 

491شسرپ

491خساپ

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دیاب  492ارچ 

492شسرپ

492خساپ

؟ دنهد یم  رارق  رهُم  ود  دوخ  هاگ  هدجس  رد  یضعب  492ارچ 

492شسرپ

492خساپ

؟ تسا هدش  بجاو  ناسنا  رب  یلیلد  ساسا و  هچ  رب  492زامن 

492شسرپ

492خساپ

؟ دنراذگیمن رهُمو  دنریگیم  ار  ناشتسد  ندناوخ  زامن  ماگنه  اهیّنس  493ارچ 

493شسرپ

493خساپ

؟ تسا قرف  نتفرگ  وضو  رد  ارچ  میتسین ، ناملسم  ام  همه  رگم  تسیچ ؟ تّنس  لها  ناردارب  نتفرگ  وضو  صاخ  تّلع  تفگ / هَّللدمحلا  تعامج  ماما  دمح  ندناوخ  زا  دعب  هک  دراد  یلاکشا  ایآ  دنراذگیم ؟ هنیس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  زامن  ماگنه  تّنس  لها  ناناملسم  ارچ 

493شسرپ

493خساپ

؟ میناوخب یسراف  نابز  هب  ار  نآرق  زامن و  میناوتیمن  ارچ  دشابیم ، حح  إم ؛ یلصا  دوصقم  يزیچ  ره  زا  موهفم  انعم و  تفایرد  تسا و  یسراف  ام  نابز  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

494شسرپ

494خساپ

. دیروایب نیملسم  تدحو  ریغ  هب  یتلع  ًافطل  تسیچ ؟ دنناوخب  دوخ  يردام  نابز  هب  ار  زامن  دنناوتیمن  فلتخم  ياهروشک  نایعیش  هک  نیا  495تلع 

495شسرپ

495خساپ
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. مینک رکشت  يرگید  قیرط  زا  میناوت  یم مینک ، ادخ  زا  رکشت  دیاب  رگا  تسا ؟ هدش  بجاو  ارچ  تسیچ ؟ زامن  496هفسلف 

496هراشا

496شسرپ

497خساپ

؟ تسیچ تدابع  زامن و  هفسلف  498راثآ و 

498شسرپ

498خساپ

؟ دناوخ زامن  تبون  جنپ  دیاب  499ارچ 

499شسرپ

500خساپ

؟ تسا یتعکر  راهچ  یضعب  هس و  یضعب  یتعکر و  ود  هناگ  جنپ  ياهزامن  زا  یضعب  500ارچ 

500شسرپ

501خساپ

؟ دناوخب هتسکش  ار  شزامن  دنک و  تاعارم  دیاب  ار  نیعم  دودح  نامه  زاب  رفاسم  ارچ  دریگیم ، ماجنا  تدم  نیرتمک  اب  ینالوط  رایسب  ياهترفاسم  هک  زورما 

502شسرپ

502خساپ

؟ دنناوخب زامن  هدیشوپ  دیاب  نانز  ارچ  درادن ، دوجو  مرحمان  هک  یناکم  502رد 

502شسرپ

502خساپ

؟ دنکیم لاؤس  زامن  زا  تمایق  رد  ارچ  درادن ، زاین  زامن  هب  ادخ  هک  نیا  503اب 

503شسرپ

503خساپ

؟ دشابیم تعکر  هرس  سدقمالسلاهیلع  نآ  عومجم  دراد و  قرف  مه  اب  هیموی  ياهزامن  تعکر  503ارچ 

503شسرپ
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503خساپ

؟ درادن یلاکشا  نز  يارب  تسا و  مارح  درم  يارب  زامن  رد  الط  زا  هدافتسا  504ارچ 

504شسرپ

504خساپ

؟ دشابیم هتسکش  رفاسم  زامن  تاناکما ، تینما و  دوجو  اب  رضاح  رصع  رد  504ارچ 

504شسرپ

505خساپ

. دیهد حیضوت  ءاسن  هروس  هیآ 101  هب  هجوت  اب  تسا ؟ هتسکش  رفاسم  زامن  505ارچ 

505شسرپ

505خساپ

؟ تسیچ هزور  نتفرگن  رفاسم و  زامن  ندوب  هتسکش  507لیلد 

507شسرپ

507خساپ

؟ تسیچ هیموی  زامن  تاعکر  ندوب  توافتم  507لیلد 

507شسرپ

507خساپ

؟ دشاب هتسکش  رفاسم  زامن  دیاب  زاب  هدش ، تحار  رفس  لیاسو  هک  نونکا  508ایآ 

508شسرپ

508خساپ

؟ تسیچ زور  هنابش  رد  زامن  تعکر  هدفه  ندناوخ  508تلع 

508شسرپ

508خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  نامزامن  میناوخب  زامن  رهم  نودب  هک  یتروص  رد  تسا و  ینامز  هچ  زا  نآ  تمدق  دراد ، ياهفسلف  هچ  زامن  يارب  رهم  509نتشاذگ 

509شسرپ
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509خساپ

؟ تسیچ زامن  510هفسلف 

510شسرپ

510خساپ

؟ دننکیمن هدافتسا  تنس  لها  دننکیم و  هدافتسا  رهُم  زا  زامن  رد  نایعیش  510ارچ 

510شسرپ

510خساپ

؟ دناوخ تعامج  هب  ار  یبحتسم  زامن  ناوتیمن  511ارچ 

511شسرپ

511خساپ

. دیهد حیضوت  ءاسن  هروس  هیآ 101  هب  هجوت  اب  تسا ؟ هتسکش  رفاسم  زامن  511ارچ 

511شسرپ

511خساپ

؟ دنناوخ یم  هتسب  ِتسد  اب  ار  دوخ  زامن  ندناوخ  زامن  ماگنه  تنس  لها  512ارچ 

512شسرپ

512خساپ

؟ دننک یمن  كرد  ار  نآ  يانعم  اه  نآ  رثکا  هک  یتروص  رد  دنناوخب  یبرع  هب  ار  زامن  دیاب  مدرم  512ارچ 

512شسرپ

512خساپ

؟ مییوگ یم  ار  ْلُق "  " یسک هچ  هب  ام  میناوخب و  ار  دیحوت  ةروس  دیاب  ام  ارچ  زامن  ماگنه  رد  ... دحا " هللا  وه  لق  : " دیامرف یم  (ص ) ربمایپ هب  دنوادخ  دیحوت  ةروس  رد 

513شسرپ

513خساپ

؟ میوش هاگآ  نآ  زا  میناوت  یم  رتهب  هک  یلاح  رد  مینک ، نایب  یسراف  نابز  هب  دنوادخ  اب  ار  دوخ  زاین  زار و  زامن و  میناوت  یمن  میتسه  یناریا  هک  ام  513ارچ 

513شسرپ
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513خساپ

! درادن یگتسخ  لکشم و  یسک  میدق  دننام  هدش و  عیرس  لقن  لمح و  هک  هزورما  تسیچ ؟ رفاسم  زامن  هزور و  514ۀفسلف 

514شسرپ

514خساپ

؟ میمهف یمن  یبوخ  هب  ار  نآ  يانعم  هک  یتقو  میناوخب ، یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  زامن و  دیاب  515ارچ 

515شسرپ

515خساپ

؟ تسا توافتم  تاعکر  دادعت  ارچ  دناوخ ، رّرقم  ياه  نامز  رد  ار  زامن  دیاب  516ارچ 

516شسرپ

516خساپ

؟ دنروآ اج  هب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنناوخب و  ادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  نادرم  دیاب  517ارچ 

517شسرپ

517خساپ

؟ تسیچ نآ  راثآ  زامن و  تدابع و  رارسا  518هفسلف و 

518شسرپ

518خساپ

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  520ارچ 

520شسرپ

520خساپ

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  521ارچ 

521شسرپ

521خساپ

؟ تسیچ زامن  ییاپرب  یساسا  521فادها 

521شسرپ
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521خساپ

؟ میوش هاگآ  نآ  زا  میناوت  یم  رتهب  هک  یلاح  رد  مینک ، نایب  یسراف  نابز  هب  دنوادخ  اب  ار  دوخ  زاین  زار و  زامن و  میناوت  یمن  میتسه  یناریا  هک  ام  523ارچ 

523شسرپ

523خساپ

؟ میمهف یمن  یبوخ  هب  ار  نآ  يانعم  هک  یتقو  میناوخب ، یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  زامن و  دیاب  524ارچ 

524شسرپ

524خساپ

؟ تسا توافتم  تاعکر  دادعت  ارچ  دناوخ ، رّرقم  ياه  نامز  رد  ار  زامن  دیاب  524ارچ 

525شسرپ

525خساپ

؟ دنروآ اج  هب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنناوخب و  ادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  نادرم  دیاب  526ارچ 

526شسرپ

526خساپ

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  526ارچ 

527شسرپ

527خساپ

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  527ارچ 

527شسرپ

528خساپ

؟ تسیچ زامن  ییاپرب  یساسا  528فادها 

528شسرپ

528خساپ

؟ تسا زامن  تشهب  دیلک  529ارچ 

529شسرپ
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529خساپ

؟ تسا هدوب  توافتم  نایدا ، رد  نتفرگ  هزور  ةوحن  530ارچ 

530شسرپ

530خساپ

؟ دوش یم  ادخ  زا  ناسنا  يرود  بجوم  عضو  نیا  هک  یلاح  رد  دناوخب ، زامن  دیابن  هنایهام  تداع  مایا  رد  نز  ارچ  : 531

531شسرپ

531خساپ

؟ تسا زامن  تشهب  دیلک  531ارچ 

531شسرپ

531خساپ

؟ مینک یمن  هدجس  رگید  زیچ  يور  ای  یلومعم  نیمز  يور  ارچ  تسا ؟ تب  کی  ناونع  هب  رهم  رگم  دنسوب ؟ یم  زامن  رخآ  رد  ار  نآ  دننک و  یم  هدجس  رهم  رب  نایعیش  ارچ 

532شسرپ

532خساپ

پ) (؟ تسا ادخ  تدابع  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  زامن  533ارچ 

533شسرپ

533خساپ

؟ میوش هاگآ  نآ  زا  میناوت  یم  رتهب  هک  یلاح  رد  مینک ، نایب  یسراف  نابز  هب  دنوادخ  اب  ار  دوخ  زاین  زار و  زامن و  میناوت  یمن  میتسه  یناریا  هک  ام  535ارچ 

535شسرپ

535خساپ

! درادن یگتسخ  لکشم و  یسک  میدق  دننام  هدش و  عیرس  لقن  لمح و  هک  هزورما  تسیچ ؟ رفاسم  زامن  هزور و  ۀفسلف  - 1536

536شسرپ

536خساپ

؟ میمهف یمن  یبوخ  هب  ار  نآ  يانعم  هک  یتقو  میناوخب ، یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  زامن و  دیاب  537ارچ 

537شسرپ
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537خساپ

؟ تسا توافتم  تاعکر  دادعت  ارچ  دناوخ ، رّرقم  ياه  نامز  رد  ار  زامن  دیاب  538ارچ 

538شسرپ

538خساپ

؟ دنروآ اج  هب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنناوخب و  ادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  نادرم  دیاب  539ارچ 

539شسرپ

539خساپ

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  540ارچ 

540شسرپ

540خساپ

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  541ارچ 

541شسرپ

541خساپ

؟ تسیچ رهم  رب  نتشاذگ  رس  ۀفسلف  - 1541

541شسرپ

541خساپ

؟ دنوش یم  هدناوخ  سجن  دنرادن و  زامن  ندناوخ  ةزاجا  رتخد  ای  نز  هنایهام ،  ةرود  رد  542ارچ 

542شسرپ

542خساپ

؟ تسا زاین  يویند  لوپ  هب  زین  ترخآ  رد  ایآ  دیرخ ؟ لوپ  اب  دوش  یم  تسا  هدش  توف  هک  ار  یناسنا  هزور  زامن و  542ارچ 

542شسرپ

543خساپ

؟ درک ضوع  ار  زامن  کبس  ادارف  زامن  يارب  دوش  یم  ایآ  تسا ؟ هداد  ار  حرط  نیا  ربمایپ  هک  نیا  ای  هدوب  ادخ  فرط  زا  ایآ  هداد ، ار  حرط  نیا  یسک  هچ  هدمآرد ، تروص  نیا  هب  زامن  یظفل  یکیزیف و  حرط  ارچ 

543شسرپ
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543خساپ

؟ درادن یلاکشا  نز  يارب  یلو  دشوپب ، تفاب  الط  سابل  الط و  دیابن  درم  زامن  رد  544ارچ 

544شسرپ

544خساپ

؟ ارچ میناوخب ؟ یسراف  نابز  هب  ار  زامن  هک  دراد  لاکشا  545ایآ 

545شسرپ

545خساپ

؟ دوش یم  هدناوخ  هتسکش  تروص  هب  ترفاسم  رد  زامن  546ارچ 

546شسرپ

546خساپ

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  546ارچ 

546شسرپ

546خساپ

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  547ارچ 

547شسرپ

547خساپ

؟ درادن وضو  تیم  زامن  ارچ  - 1547

547شسرپ

548خساپ

؟ دوشیم هدناوخ  تبون  جنپ  رد  بجاو  زامن  548ارچ 

548شسرپ

549خساپ

ارچو  تسین ؟  زئاج  رادرم  تشوگ  ندروخ  ارچ  تسا ؟  مزال  تیم  ندرک  نفد  ارچ  تسا ؟  مارح  هرقن  الط و  فورظ  لامعتسا  مالسا  رد  ارچ  تسیچ ؟  میراذگ  یم  نیمز  يور  ار  یناشیپ  زامنرد  هکنیا  هفسلف  میریگب ؟  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ  میناوخب ؟  زامن  تسمزال  ار  چـ

549شسرپ
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550خساپ

؟  تسیچ هزور  552هفسلف 

552شسرپ

552خساپ

؟  دراد تافانم  مالسا  نید  ندوب  یناهج  اب  عوضوم  نیا  ایآ  دناوخب ,  شدوخ  نابز  هب  ار  ادخ  دیاب  سک  ره  هک  نآ  لاح  دناوخ و  یبرع  نابز  هب  ار  زامن  دیاب  ارچ 

553شسرپ

553خساپ

؟  دراد تافانم  مالسا  نید  ندوب  یناهج  اب  عوضوم  نیا  ایآ  دناوخب ,  شدوخ  نابز  هب  ار  ادخ  دیاب  سک  ره  هک  نآ  لاح  دناوخ و  یبرع  نابز  هب  ار  زامن  دیاب  ارچ 

554شسرپ

554خساپ

؟  درادن ینیعم  تهج  تسه و  اج  همه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  میتسیاب  هلبق  هب  ور  دیاب  ارچ  ندناو  زا خـ ـع نـمـ قو 554رد مـ

554شسرپ

554خساپ

رد ه ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  رما  نیا  تسا و  دنوادخ  هب  هجوت  تقیقح  رد  هلبق  هب  هجوت  يدرف  زاآ بـعـد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  تسیچ يارب  هلبق  يوس  هجوت  هب  بیغرت  قیوشت و  همه  نیا  هل و  نداد قـبـ رار  هد و حـکـمـت قـ ـ یا فـ

555شسرپ

555خساپ

؟  دناوخ تایآ  زامن  دیاب  ینامسآ ,  بیهم  ياهادص  اه و  هقعاصو  ازتشحو  ياهداب  ندیزو  هزرل و  نیمز  ماگنه  هام و  دیشروخ و  نتفر  ـع گـ قو رد مـ ار  555چـ

555شسرپ

555خساپ

ارچو  تسین ؟  زئاج  رادرم  تشوگ  ندروخ  ارچ  تسا ؟  مزال  تیم  ندرک  نفد  ارچ  تسا ؟  مارح  هرقن  الط و  فورظ  لامعتسا  مالسا  رد  ارچ  تسیچ ؟  میراذگ  یم  نیمز  يور  ار  یناشیپ  زامنرد  هکنیا  هفسلف  میریگب ؟  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ  میناوخب ؟  زامن  تسمزال  ار  چـ

556شسرپ

557خساپ

؟  تسیچ زامن  559هفسلف 

559شسرپ
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559خساپ

؟  دهد ماجنا  ار  هفیظو  نیا  یحور  یگدامآ  تصرف و  ماگنه  هب  سک  ره  دنوش و  هدراذگ  دازآ  مدرم  هک  تسین  رتهب  ایآ  دوش  ماجنا  ینیعم  تاقوارد  هک  دراد  یموزل  هچ  اما  میتسین  نآ  یتیبرت  تارثا  زامن و  تیمها  هفسلف و  رک  مـا مـنـ

560شسرپ

560خساپ

؟  درادن ینیعم  تهج  تسه و  اج  همه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  میتسیاب  هلبق  هب  ور  دیاب  ارچ  ندناو  زا خـ ـع نـمـ قو 561رد مـ

561شسرپ

561خساپ

؟  دندرازگ یم   - تقو جنپ  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  ینعی  دوخ -  تقو  رد  ار  مادک  ره  مالسا  گرزب  نایاوشیپ  دراد و  یصاخ  تقو  دوخ  يارب  اهزامن  نیا  زا  یتروص کـه هـر یـک  رد  میروآ ,  یماج  هب  تقو  کی  رد  اجکی و  ار  اشع  برغم و  ای  رصع و  رهظ و  زامن  ار مـا  چـ

561شسرپ

561خساپ

؟  دناوخ تایآ  زامن  دیاب  ینامسآ ,  بیهم  ياهادص  اه و  هقعاصو  ازتشحو  ياهداب  ندیزو  هزرل و  نیمز  ماگنه  هام و  دیشروخ و  نتفر  ـع گـ قو رد مـ ار  563چـ

563شسرپ

563خساپ

؟  تسا هدش  يرپس  رهظ  هک  یلاح  رد  میناوخ  یم  تقو  رخآ  رد  یهاگ  ار  رهظ  زامن  هنوگچ  نینچمه  تسا و  هدشن  رصع  زون  هک هـ یتروص  رد   , میروآ یم  اج  هب  رهظ -  زامن  يادا  زا  سپ  رهظ -  لیاوا  رد  یهاگ  ار  رصع  زامن  هنوگچ 

564شسرپ

564خساپ

. دنعالّطایب زامن  یناعم  زا  مدرم  رتشیب  تسا و  مزال  تدابع  ماجنا  يارب  تاملک  یناعم  هب  هّجوت  هک  یتروص  رد  میناوخب ؟ نامدوخ  نابز  هب  ار  زامن  میناوتیمن  میرادن  ییانشآ  یبرع  نابز  هب  هک  ام  ارچ 

565شسرپ

565خساپ

. دنعالّطایب زامن  یناعم  زا  مدرم  رتشیب  تسا و  مزال  تدابع  ماجنا  يارب  تاملک  یناعم  هب  هّجوت  هک  یتروص  رد  میناوخب ؟ نامدوخ  نابز  هب  ار  زامن  میناوتیمن  میرادن  ییانشآ  یبرع  نابز  هب  هک  ام  ارچ 

565شسرپ

565خساپ

؟ تسیچ رازگزامن ، مالس »  » 566تمکح

566شسرپ
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566خساپ

؟ تسیچ رازگزامن ، مالس »  » 566تمکح

566شسرپ

566خساپ

؟ تسیچ رازگزامن ، مالس »  » 567تمکح

567شسرپ

567خساپ

؟ دیشوپ زیمت  سابل  زامن ، رد  دیاب  567ارچ 

567شسرپ

567خساپ

؟ تسیچ یمالسا  تایاور  هاگدید  زا  تعامج  زامن  568ۀفسلف 

568شسرپ

568خساپ

؟ تسیچ هعمج  زامن  ۀبطخ  ود  بوجو  568ۀفسلف 

568شسرپ

568خساپ

؟ تسیچ یمالسا  تایاور  هاگدید  زا  تعامج  زامن  568ۀفسلف 

569شسرپ

569خساپ

؟ تسیچ هعمج  زامن  ۀبطخ  ود  بوجو  569ۀفسلف 

569شسرپ

569خساپ

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  ۀفسلف  تایاور  رظن  569زا 

569شسرپ
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569خساپ

؟ دوش هدناوخ  دوخ  تقو  ریغ  رد  زامن ، ود  زا  یکی  هک  تسا  نیا  نآ  دمایپ  تسا و  ربمایپ  ةریس  فالخرب  زامن  ود  نیب  عمج  570ایآ 

570شسرپ

570خساپ

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  ۀفسلف  تایاور  رظن  571زا 

571شسرپ

571خساپ

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  ۀفسلف  تایاور  رظن  571زا 

571شسرپ

571خساپ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  572ارچ 

572شسرپ

572خساپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  572ارچ 

572شسرپ

572خساپ

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  572ارچ 

572شسرپ

572خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  572تمکح 

572شسرپ

573خساپ

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  573ارچ 

573شسرپ
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573خساپ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  573رد 

573شسرپ

573خساپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  574ارچ 

574شسرپ

574خساپ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  574ارچ 

574شسرپ

574خساپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  574ارچ 

574شسرپ

574خساپ

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  574ارچ 

574شسرپ

575خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  575تمکح 

575شسرپ

575خساپ

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  575ارچ 

575شسرپ

575خساپ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  575رد 

575شسرپ
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576خساپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  576ارچ 

576شسرپ

576خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  576تمکح 

576شسرپ

576خساپ

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  576ارچ 

576شسرپ

577خساپ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  577رد 

577شسرپ

577خساپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  577ارچ 

577شسرپ

577خساپ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  577ارچ 

577شسرپ

578خساپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  578ارچ 

578شسرپ

578خساپ

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  578ارچ 

578شسرپ

زا 1317تسرهف هحفص 70 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


578خساپ

؟ دنناوخ یم  تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  578ارچ 

578شسرپ

578خساپ

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  ندناوخ  زامن  هقیرط  579ارچ 

579شسرپ

579خساپ

؟ دوش یم  زامن  وضو و  نالطب  بجوم  هدعم ) داب  ) حیر جورخ  579ارچ 

579شسرپ

579خساپ

؟ تسیچ رد  زامن  تحلصم  580هدئاف و 

580شسرپ

580خساپ

؟ تسا نید  عورف  ءزج  زامن  580ارچ 

580شسرپ

580خساپ

؟ دریگ یم  تسد  هب  هلحسا  هبطخ  ماگنه  هعمج  ماما  580ارچ 

580شسرپ

581خساپ

؟ درادن جاور  نادنچ  ام  نایم  رد  هعمج  زامن  نآرق ، شرافس  دیکأت و  دوجو  اب  581ارچ 

581شسرپ

581خساپ

؟ دریگ یم  تسد  هب  هلحسا  هبطخ  ماگنه  هعمج  ماما  581ارچ 

581شسرپ
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581خساپ

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  ندناوخ  زامن  هقیرط  582ارچ 

582شسرپ

582خساپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  زامن  عیرشت  582تیفیک 

582شسرپ

582خساپ

؟ دوش یم  زامن  وضو و  نالطب  بجوم  هدعم ) داب  ) حیر جورخ  582ارچ 

582شسرپ

583خساپ

؟ تسا هدرک  بجاو  ام  رب  ار  اهنآ  ارچ  درادن ، يزاین  ام  لامعا  ریاس  زامن و  هب  دنوادخ  583رگا 

583شسرپ

583خساپ

؟ تسا نید  عورف  ءزج  زامن  583ارچ 

583شسرپ

583خساپ

؟ دنناوخ یم  تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  584ارچ 

584شسرپ

584خساپ

: دنسیون یم  نینچ  مالسالا  عئارش  فّلؤم  یّلح  قّقحم  لاح  حرش  رد  تانجلا  تاضور  584فّلؤم 

584هراشا

584شسرپ

584خساپ

؟ میناوخ یم  هلبق  هب  ور  ار  زامن  ارچ  تسه  اج  همه  ادخ  هکنیا  585اب 
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585شسرپ

585خساپ

؟ دنناوخب زامن  هلبق  هبور  دیاب  مدرم  همه  585ارچ 

585شسرپ

585خساپ

؟ تسیچ زامن  عیرشت  585تمکح 

586شسرپ

586خساپ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  586ارچ 

586شسرپ

586خساپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  586ارچ 

586شسرپ

586خساپ

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  586ارچ 

586شسرپ

587خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  587تمکح 

587شسرپ

587خساپ

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  587ارچ 

587شسرپ

587خساپ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  587رد 
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588شسرپ

588خساپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  588ارچ 

588شسرپ

588خساپ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  588ارچ 

588شسرپ

588خساپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  588ارچ 

588شسرپ

589خساپ

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  589ارچ 

589شسرپ

589خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  589تمکح 

589شسرپ

589خساپ

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  589ارچ 

589شسرپ

589خساپ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  590رد 

590شسرپ

590خساپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  590ارچ 
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590شسرپ

590خساپ

؟ 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  590ینید 

590شسرپ

591خساپ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  591ارچ 

591شسرپ

591خساپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  591ارچ 

591شسرپ

591خساپ

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  592ارچ 

592شسرپ

592خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  592تمکح 

592شسرپ

592خساپ

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  592ارچ 

592شسرپ

592خساپ

؟ دوش یمن  مدرم  رتشیب  یگتسبمه  ثعاب  بجاو  نیا  ایآ  تسین  بجاو  نونکا  رما  نیا  ارچ  دوش و  یم  بجاو  ناناملسم  رب  هیموی  زامن  دننام  هب  " ع " يدهم ترضح  روهظ  زا  دعب  هعمج  زامن  ارچ 

593شسرپ

593خساپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  ربمایپ  ندناوخ  زامن  عورش و  یخیرات  هچ  زا  هعیش  ندناوخ  زامن  زاب  تسد  اب  تنس و  لها  دروم  رد  هتسب  تسد  اب  ندناوخ  593زامن 
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593شسرپ

593خساپ

. دیهد باوج  لیلد  اب  ار  دروم  هس  نیا  دندناوخ ؟ یم  زامن  رهم  اب  ربمایپ  ایآ  و  دش ؟ هتشاذگ  ندناوخ  زامن  رد  رهم  یسک  هچ  طسوت  و  دش ؟ عورش  توافت  نیا  یخیرات  هچ  زا  و  تسیچ ؟ رد  ینس  نتشاذگن  رهم  هعیش و  نتشاذگ  رهم  لیلد 

594شسرپ

594خساپ

زا  رتمک  هک  يرفاسم  هکنیا  هفسلف  لاؤس  نیا  لابندب  درادن ) دوجو  تلع  نآ  رگید  هیلقن  لئاسو  نیا  اب  هزورما  یلو  دش  رداص  مکح  نیا  دوب  هارمه  يدایز  ياهيراوشد  اب  اهترفاسم  دوب و  یتخس  رد  رفاسم  هکنیا  تلع  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  ( ؟ تسیچ رفاسم  زامن  ندوب  هتسکش  هفسلف 

597شسرپ

597خساپ

؟ دشاب نیمز  رب  ندب  زا  وضع  تفه  هدجس  رد  598ارچ 

598شسرپ

598خساپ

؟ میناوخب تایآ  زامن  598ارچ 

598شسرپ

598خساپ

؟ دناوخب لماک  ار  تعکر  هس  زامن  یلو  تعکر  ود  ار  تعکر  راهچ  ياهزامن  ترفاسم  رد  رفاسم  599ارچ 

599شسرپ

599خساپ

؟ دنشاب زامن  شیپ  دنناوت  یمن  اهمناخ  600ارچ 

600شسرپ

600خساپ

؟ دنناوخ یم  زامن  هزانج  رب  600ارچ 

600شسرپ

600خساپ

؟ تسا هدش  بجاو  ناگدنز  رب  تیم  زامن  600ارچ 
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600شسرپ

600خساپ

؟ درادن دوجس  عوکر و  تیم  زامن  600ارچ 

600شسرپ

600خساپ

؟ دراد ریبکت  جنپ  تیم  زامن  600ارچ 

601شسرپ

601خساپ

؟ تسا حیحص  مه  وضو  نودب  تیم  زامن  601ارچ 

601شسرپ

601خساپ

تسا رتموهفم  نامیارب  نآ  ینعم  میناوخب  یسراف  ار  زامن  رگا  اریز  تسیچ  زامن  ندناوخ  یبرع  601تلع 

601شسرپ

601خساپ

تسیچ نآ  دراد و  دوجو  درک  توکس  هروس  دمح و  ندناوخ  ماگنه  رد  دیاب  تعامج  زامن  رد  هک  نیا  يارب  ياهفسلف  602ایآ 

602شسرپ

602خساپ

میتسه نابز  یسراف  مجع و  ام  یلو  دش  هدناوخ  یبرع  هب  ربمایپ  طسوت  مه  زامن  لثم  یلامعا  دش و  هداتسرف  یبرع  نابز  هب  تهج  نیمه  هب  دناهدوب و  برع  ناشیا  تسا و  هدش  لزان  ربمایپ  رب  هک  تسا  یباتک  نآرق  میداتسرف  امش  تیاده  يارب  ار  نآرق  ام  هک  تسا  هدمآ  نآرق  یتح  ینید و  بتک  رثکا  رد 

602شسرپ

602خساپ

تسا بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  ردام  ردپ و  ياضق  زامن  604ارچ 

604شسرپ

604خساپ

؟ درادن لاکشا  دوش ، هدناوخ  ياهروس  ره  نآ  زا  دعب  و  دوش ، هدناوخ  دمح "  " ةروس دیاب  ًامتح  زامن  مود  لوا و  تعکر  ندناوخ  ماگنه  604ارچ 
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604شسرپ

604خساپ

تسیچ تاملک  نیا  ۀفسلف  یقیقح و  يانعم  دییوگب  ًافطل  دوشیم ، عورش  تسه  نآ  رد  هک  یتاملک  اب  ناذا  605ارچ 

605شسرپ

605خساپ

تسا هتفر  راک  هب  ّنا "  " هملک هللا " لوسر  ًادمحم  ّنا  دهشا   " ترابع رد  ارچ  مینکیم  ظفلت  هللا " ّالا  هلا  اللا  دهشا   " تروص هب  ار  هللا " ّالا  هلا  نا ال  دهشا   " ترابع ناذا  رد  ارچ 

606شسرپ

606خساپ

؟ دادن ماجنا  ار  هدجس و ...  عوکر  لثم  رگید  صاخ  لامعا  درک و  هدنسب  اهنت  رکذ  هب  ناوتیمن  ارچ  تسادخ  رکذ  زامن  زا  فده  دیامرفیم : میرک  نآرق  هک  نیا  اب 

606شسرپ

606خساپ

تسیچ هدیسر  موس  کی  هب  تادابع  نیا  مالسا  رد  تسا و  هدش  ررقم  هزور  هام  هس  زامن و  تعکر   51 اراصن ، دوهی و  دننام  رگید ، نایدا  رد  هک  نیا  607تمکح 

607شسرپ

607خساپ

تفای رییغت  همرکم  هکم   " هب سدقملا  تیب   " زا ناناملسم  هلبق  608ارچ 

608شسرپ

608خساپ

؟ درک رظن  فرص  اهنآ  توالت  زا  تایآ  نآ  هب  ندیسر  ماگنه  دوشیم  ایآ  درکن ؟ هدجس  ناوتیم  يدراوم  رد  ایآ  تسیچ و  ندومن  هدجس  رب  دیکأت  لیلد  دنراد  بجاو  هدجس  هک  یتایآ 

609شسرپ

609خساپ

؟ دنتسه يزیچ  هچ  رگنایب  اههدجس  نیا  تسا و  بحتسم  یخرب  بجاو و  یضعب  ارچ  دراد ؟ دوجو  نآرق  رد  اههدجس  نیا  ارچ  بودنم  بجاو و  تسه  هدجس  ود  میرک  نآرق  رد 

610شسرپ

610خساپ

؟ دنتسه يزیچ  هچ  رگنایب  اههدجس  نیا  تسا و  بحتسم  یخرب  بجاو و  یضعب  ارچ  دراد ؟ دوجو  نآرق  رد  اههدجس  نیا  ارچ  بودنم  بجاو و  تسه  هدجس  ود  میرک  نآرق  رد 
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610شسرپ

611خساپ

؟ داد رییغت  ناوتیمن  ار  دمح  بحتسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  611ارچ 

611شسرپ

611خساپ

تسیچ ناگدرم  يارب  دیحوت  دمح و  هروس  ندناوخ  612هفسلف 

612شسرپ

612خساپ

؟ دیناوخب هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  زا  ییاج  رد  ایآ  613فلا ـ 

613هراشا

613شسرپ

613خساپ

؟ دناهداد رارق  بش  رد  ار  أشع  برغم و  زامن  تقو  برغم و  ناذا  ات  رهظ  لاوز  زا  ار  رهظ  زامن  باتفآ و  عولط  زا  شیپ  ار  حبصزامن  تقو  ارچ  دناوخ ؟ دوخ  تقو  رد  ار  زامن  ره  دیاب  ارچ 

614شسرپ

614خساپ

میناوخب دنلب  ار  أشع  برغم و  حبص  زامن  یلو  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دیاب  ام  615ارچ 

615شسرپ

615خساپ

؟ دوش هدناوخ  مه  شیرق  ةروس  دیاب  ًامتح  میناوخب  ار  لیف  ةروس  رگا  زامن  رد  615ارچ 

615شسرپ

616خساپ

؟ دنکیم هدجس  رهم  رب  هعیش  616ارچ 

616شسرپ

616خساپ
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تسا گرزب  ادخ  دیوگب : ربکا  هللا  ياج  هب  ًالثم  دناوخب ؟ ار  اهاعد  زامن و  يردام  نابز  هب  دناوتیمن  یناسنا  ره  617ارچ 

617شسرپ

617خساپ

تسیچ نّیعم  ياهتقو  رد  زامن  ندناوخ  617ۀفسلف 

617شسرپ

617خساپ

؟ دندوب هدماین  ایند  هب  هتشادن و  یتیب  لها  زونه  هک  وا  هداتسرفیم  رگا  هداتسرفیم  ار  یتاولص  نینچ  زین   9 مرکا ربمایپ  ایآ  میتسرفیم  تاولص  وا  لآ  9 و  مرکا ربمایپ  رب  دهشت  زا  دعب  زامن  رد  ارچ 

618شسرپ

618خساپ

تسا هدش  لزان  ربمایپ  رب  ادخ  فرط  زا  اههدجس  ندش  بجاو  ایآ  تسا  بجاو  یضعب  بحتسم و  یضعب  هدمآ  نآرق  رد  هک  ییاههدجس  619ارچ 

619شسرپ

619خساپ

؟  تسیچ زامن  رد  رهم  619هفسلف 

619شسرپ

619خساپ

دناوخ هلبق  هب  ور  دیاب  ار  زامن  620ارچ 

620شسرپ

620خساپ

؟  تسیچ یفسلف  ظاحل  زا  هماقا  ناذا و  621توافت 

621شسرپ

621خساپ

؟  دناوخب تیفیک  هچ  هب  دیاب  گرزب  رسپ  ار  ردپ  بجاو  621زامن 

621شسرپ

621خساپ
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میناوخب هداتسیا  دیاب  ار  زامن  621ارچ 

621شسرپ

622خساپ

؟  تسیچ مییوگیم  ریبکت  هدرب  الاب  راب  هس  ار  اهتسد  زامن  نایاپ  رد  هکنیا  622هفسلف 

622شسرپ

622خساپ

دوش یم  زامن  نالطب  بجوم  زامن  رد  فتکت  622ارچ 

622شسرپ

622خساپ

؟ دتسیا یم  هنیس  هب  تسد  زامن  ماگنه  رد  ننست  له  622ارچ 

622شسرپ

623خساپ

مینک یم  مامت  مالس  اب  ار  زامن  نایاپ  623ارچ 

623شسرپ

623خساپ

؟  دروآ اج  هب  ناوت  یم  يرکفت  هچ  اب  ار  زامن  زا  تمسق  624ره 

624شسرپ

624خساپ

تسیچ تایآ  زامن  ندناوخ  624هفسلف 

624شسرپ

625خساپ

؟  دراد يونعم  تاکرب  راثآ و  هچ  تعامج  625زامن 

625شسرپ

625خساپ
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؟ تسیچ تیم  زامن  626هفسلف 

626شسرپ

626خساپ

دییامرف نایب  ار  نآ  تیمها  زامن و  بوجو  تابثا  626لیالد 

626شسرپ

626خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  مه  رس  تشپ  هدجس  ود  627هفسلف 

627شسرپ

627خساپ

؟  تسا تعکر  راهچ  رهظ  زامن  یلو  تعکر  هس  برغم  زامن  627ارچ 

627شسرپ

627خساپ

تسیچ زامن  رد  تین  628هفسلف 

628شسرپ

628خساپ

؟  تسیچ زامن  رخآ  مالس  ود  629هفسلف 

629شسرپ

629خساپ

؟  تسا هدمآ  رخآ  رد  زامن  مالس  629ارچ 

630شسرپ

630خساپ

؟  تسین حیحص  تاسوبلم  تالوکأم و  رب  هدجس  630ارچ 

630شسرپ

630خساپ
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؟  تسیچ زامن  رد  دمح  هروس  تئارق  بوجو  630هفسلف 

630شسرپ

631خساپ

؟ تسیچ هماقا  ناذا و  631هفسلف 

631شسرپ

631خساپ

؟  تسا مارح  نز  يارب  زامن  ندناوخ  ضیح  مایا  رد  632ارچ 

632شسرپ

632خساپ

میناوخبهتسهآ ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  يادص  اب  ار  حبص  ءاشع و  برغم و  زامن  632ارچ 

632شسرپ

632خساپ

تسا هدومرف  بجاو  ار  زامن  دنوادخ  633ارچ 

633شسرپ

633خساپ

دوشیم لاوس  ناسنا  زا  هک  تسیزیچ  نیلوا  زامن  633ارچ 

633شسرپ

633خساپ

تسا هدش  باختنا  زامن  يارب  صوصخم  تاقوا  نیا  634ارچ 

634شسرپ

634خساپ

دناوخ هبترم  هس  ار  هعبرا  تاحیبست  دیاب  634ارچ 

634شسرپ

634خساپ
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؟ تسیچ زامن  رد  رهم  رب  هدجس  634هفسلف 

634شسرپ

634خساپ

؟  تسیچ نادرم  يارب  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  ندناوخ  دنلب  635هفسلف 

635شسرپ

635خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  هلبق  635هفسلف 

635شسرپ

635خساپ

تسیچ زامن  ره  رد  هدجس  ود  عوکر و  کی  635تلع 

635شسرپ

635خساپ

تسا هدومرف  ررقم  تاعکر  نیا  اب  ار  هیموی  ياهزامن  سدقم  عراش  635ارچ 

635شسرپ

636خساپ

تسا تعکر  ود  حبص  زامن  636ارچ 

636شسرپ

636خساپ

دشاب نیمز  يور  ندب  وضع  تفه  دیاب  هدجس  ماگنه  رد  636ارچ 

636شسرپ

637خساپ

میوریم هدجس  هب  رابود  637ارچ 

637شسرپ

637خساپ
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تسیچ ناذا  تیصوصخ  637نیرتمهم 

637شسرپ

637خساپ

تسیچ هماقا  ناذا و  637تلیضف 

637شسرپ

637خساپ

دینک نایب  ع )  ) یلع ماما  رظن  زا  ار  هدجس  ود  638هفسلف 

638شسرپ

638خساپ

میناوخب تایآ  زامن  دیاب  فوسخ  فوسک و  ماگنه  638ارچ 

638شسرپ

638خساپ

تسا تعکر  دراد و 2  هبطخ  هعمج 2  زامن  639ارچ 

639شسرپ

639خساپ

میرادن یمکح  نینچردام  دروم  رد  ارچ  تسا و  بجاو  گرزب  رسپ  رب  ردپ  ياضق  زامن  ندناوخ  639ارچ 

639شسرپ

639خساپ

تسیچ زامن  رد  تافخا  رهج و  639هفسلف 

639شسرپ

639خساپ

دراد يدایز  باوث  اشع  حبص و  زامن  640ارچ 

640شسرپ

640خساپ
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تسا تعکر  ود  حبص  زامن  640ارچ 

640شسرپ

640خساپ

تسیچ كاخ  رب  هدجس  641هفسلف 

641شسرپ

641خساپ

دراد توافت  مه  اب  هیموی  ياهزامن  تاعکر  دادعت  642ارچ 

642شسرپ

642خساپ

میناوخیم زامن  هلبق  فرط  هب  643ارچ 

643شسرپ

643خساپ

میناوخب ار  هعبرا  تاحیبست  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  در  دیاب  لیلد  هچ  644هب 

644شسرپ

644خساپ

تسیچ هیموی  ياهزامن  تاعکر  توافت  644هفسلف 

644شسرپ

644خساپ

دناوخ یسراف  هب  ناوتیمن  زامن  645ارچ 

645شسرپ

646خساپ

تسیچ رصع  رهظ و  زامن  رد  تافخا  646هفسلف 

646شسرپ

646خساپ
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دشاب تعامج  ماما  دناوتیمن  نز  646ارچ 

646شسرپ

647خساپ

تسیچ مارحرفس  رد  زامن  ندوب  مامت  رفاسم و  زامن  ندوب  هتسکش  647هفسلف 

647شسرپ

647خساپ

تسیچ حبص  زامن  ندوب  یتعکر  ود  647هفسلف 

647شسرپ

647خساپ

تسیچ زامن  تادابع و  راکذا  ندوب  تباث  648هفسلف 

648شسرپ

648خساپ

دش هماقا  یسک  هچ  طسوت  زامن  نیلوا  تسیچ و  زامن  648هفسلف 

648شسرپ

648خساپ

دناوخ یبرع  هب  دیاب  ار  زامن  649ارچ 

649شسرپ

649خساپ

تسیچ زامن  بوجو  649هفسلف 

649شسرپ

649خساپ

مینک هدجس  رابود  دیاب  زامن  رد  651ارچ 

651شسرپ

651خساپ
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تساوخ مایا  نیا  هزور  ياضق  یلو  هدشنهتساوخ  ضیح  مایا  زامن  ياضق  تسا  لامعا  نیرتالاب  زا  زامن  هک  نیا  اب  651ارچ 

651شسرپ

651خساپ

تسیچ هللا  ناحبس  رکذ  نتفگ  651تلیضف 

651شسرپ

651خساپ

دراد یمکح  هچ  مارحالا  هریبکت  نتفگ  عقوم  رد  اهتسد  ندرب  652الاب 

652شسرپ

652خساپ

دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  ارچ  سپ  رصع  نیا  رد  ترفاسم  تلوهس  هب  هجوت  652اب 

652شسرپ

652خساپ

تسیچ هعبرا  تاحیبست  ندناوخ  هتسها  653هفسلف 

653شسرپ

653خساپ

میناوخب تایآ  زامن  هلزلز  ماگنه  دیاب  653ارچ 

653شسرپ

653خساپ

هچ ینعی  زامن  رد  653مایق 

653شسرپ

653خساپ

هچ ینعی  654هلبق 

654شسرپ

654خساپ
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هچ ینعی  زامن  رد  654تین 

654شسرپ

654خساپ

تسیچ زامن  ناکرا  654هفسلف 

654شسرپ

654خساپ

تسیچ عوکر  زا  لبق  مایق  654هفسلف 

654شسرپ

654خساپ

تسیچ رد  ود  نآ  توافت  تسیچ و  زامن  دوجس  عوکر و  655هفسلف 

655شسرپ

655خساپ

میناوخ یم  زامن  رخآ  مود و  تعکر  رد  ار  زامن  دهشت  ј 658چ

658شسرپ

658خساپ

تسا هتسکش  رفاسم  زامن  658ارچ 

658شسرپ

658خساپ

دراد یمکح  هچ  مامت  زامن  ندناوخ  هتسکش  هتسکش و  زامن  ندناوخ  658مامت 

658شسرپ

658خساپ

تسا هنوگچشزامن  هار  نیب  رد  دنک  یمرفس  تسا  مامت  شزامن  هک  لحم  ود  نیب  هک  658یسک 

658شسرپ

659خساپ
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تسیچ تسا  هتسکش  رفاسم  زامن  هک  نیا  659تلع 

659شسرپ

659خساپ

تسیچ بحتسم  بجاو و  ياهزامن  659هفسلف 

659شسرپ

659خساپ

دتسیاب درم  زا  رت  بقع  دیاب  زامن  ماگنه  رد  نز  660ارچ 

660شسرپ

660خساپ

دوش هدناوخ  دمح  هروس  دیاب  زامنرد  661ارچ 

661شسرپ

661خساپ

تسیچ فقس  ریز  رطف  دیع  زامن  تهارک  661هفسلف 

661شسرپ

661خساپ

تسا مارح  درم  يارب  زامن  ریغ  زامن و  رد  تارهاوج  الط و  لامعتسا  662ارچ 

662شسرپ

662خساپ

دنناوخب دنلب  يادص  اب  ار  زامن  نادرم  لثم  دنرادن  قح  نانز  662ارچ 

662شسرپ

662خساپ

تسا جارعم  هب  ص )  ) ربمایپ نتفر  رطاخ  هب  رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  هتسهآ  663ایآ 

663شسرپ

663خساپ
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تسیچ یبرع  نابز  هب  زامن  ندناوخ  663تلع 

664شسرپ

664خساپ

تسا هدش  هدروا  راب  کی  عوکر  یلو  رابود  هدجس  زامن  زا  تعکر  ره  رد  664ارچ 

664شسرپ

664خساپ

مینک یم  دنلب  نامسا  فرط  هب  اراهتسد  تونق  اعد و  ود  ارچ  سپ  دراد  دوجو  اج  همه  ادخ  هک  نیا  هب  هجوت  664اب 

664شسرپ

664خساپ

تسا هتسکش  رفاسم  زامن  665ارچ 

665شسرپ

665خساپ

دناوخ هتسها  ار  هعبرا  تاحیبست  زامن  رد  دیاب  666ارچ 

666شسرپ

666خساپ

درادیمکح هچ  مارحالا  هریبکت  ماگنه  اه  تسد  ندرب  الاب  تسیچ و  زامن  666تابحتسم 

666شسرپ

666خساپ

تسیچ زامن  مالس  666هفسلف 

666شسرپ

666خساپ

تسیچ زامن  بارحم  دوجو  667هفسلف 

667شسرپ

667خساپ
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؟ تسیچ تایآ  زامن  668هفسلف 

668شسرپ

668خساپ

؟ تسا بجاو  مایا  نیا  هزور  ياضق  یلو  تسین  بجاو  ضیح  مایا  ياهزامن  ياضق  668ارچ 

668شسرپ

669خساپ

؟ تسیچ رفاسم  زامن  ندوب  هتسکش  669هفسلف 

669شسرپ

669خساپ

؟ دنک یم  هدجس  كاخ  رب  هعیش  669ارچ 

669شسرپ

670خساپ

دنتسیاب نادرم  زا  رتولج  نانز  دیابن  زامن  رد  670ارچ 

670شسرپ

670خساپ

؟ تسیچ ناذا  670هفسلف 

670شسرپ

670خساپ

؟ تسیچ زامن  هعبرا  تاحیبست  670رارسا 

670شسرپ

671خساپ

؟ میهد یم  ماجنا  رابود  ار  هدجس  یلو  راب  کی  ار  عوکر  زامن  تعکر  ره  رد  671ارچ 

671شسرپ

671خساپ
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؟ تسیچ بش  زامن  671هفسلف 

671شسرپ

671خساپ

؟ دنناوخ یم  زامن  فتکت  تلاح  هب  تنس  لها  671ارچ 

671شسرپ

671خساپ

؟ تسا رت  مهم  ینید  تاروتسد  لامعا و  همه  زا  زامن  671ارچ 

671شسرپ

671خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  عوکر  671هفسلف 

671شسرپ

671خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  مالس  دهشت و  672هفسلف 

672شسرپ

672خساپ

؟ تسیچ دناوخ  باتفآ  عولط  زا  لبق  دیاب  ار  حبص  زامن  هکنیا  672تلع 

672شسرپ

672خساپ

؟ میهد یم  ماجنا  هدجس  ود  عوکر و  کی  دیاب  زامن  زا  تعکر  ره  رد  672ارچ 

672شسرپ

672خساپ

؟ تسا هدش  هداد  رارق  دشرا  رسپ  هدهع  رب  ردپ  هزور  زامن و  ياضق  672ارچ 

672شسرپ

672خساپ
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؟ میدناوخ یم  زامن  سدقملا  تیب  فرط  هب  هبعک  زا  لبق  ارچ  و  تسیچ ؟ هلبق  فرط  هب  ندناوخ  زامن  672هفسلف 

672شسرپ

672خساپ

دنتسیاب نانز  زا  رتولج  نادرم  دیاب  تعامج  زامن  رد  673ارچ 

673شسرپ

673خساپ

دنیوگ یم  تنس  لها  ارچ  دنک و  یم  لطاب  ار  زامن  دمح  زا  دعب  نیمآ  نتفگ  673ارچ 

673شسرپ

673خساپ

تسیچ هماقا  هماذا و  فالتخا  تلع  مینک و  یم  متخ  ریبکت  ود  اب  عورش و  ریبکت  راهچ  اب  ار  ناذا  673ارچ 

674شسرپ

674خساپ

میناوخ یمن  ار  هالصلا  تماق  دق  هلمج  ناذا  رد  675ارچ 

675شسرپ

675خساپ

تسیچ زامن  رد  هعبرا  تایحبست  ندناوخ  675هفسلف 

675شسرپ

675خساپ

؟  تسیچ هعبرا  تاحیبست  ندناوخ  هتسهآ  هروس و  دمح و  ندناوخ  دنلب  676هفسلف 

676شسرپ

676خساپ

؟ دنناوخب حیحص  یبرع  نابز  هب  ار  زامن  دیاب  همه  هنوگچ  سپ  درادن , دوجو  قاطیالام  فیلکت  مالسا  رد  676رگا 

676شسرپ

676خساپ
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؟ تسا تسرد  راک  نیا  ایآ  امش  رظن  هب  دنناوخ  یم  لماک  تروص  هب  ار  نآ  و  رفس ) رد   ) دنرادن يداقتعا  نآ  ندناوخ  هتسکش  ینعی  زامن  نتسکش  هب  يا  هدع 

677شسرپ

677خساپ

؟ دراد يا  هفسلف  عوکر ) هدجس ، تین ،  ) زامن تاکرح  ای  وضو و  رد  وشتسش  بیترت  هیآ  تسیچ و  زامن  وضو و  موهفم  ینعم و  677دیئامرفب 

677شسرپ

677خساپ

. دیئامرفب دیراد  دروم  نیا  رد  یبلطم  یلمآ  يداوج  داتسا  نآرق  ریبک  رسفم  راتفگ  زا  رگا  دشاب  یم  هچ  هیلفغ  زامن  678هفسلف 

678شسرپ

678خساپ

؟ دشابن مه  مرحمان  رگا  یتح  تسین ، بجاو  زامن  ندناوخ  دنلب  ناوناب  دروم  رد  ارچ  دنک ؟ یم  یقرف  دنوادخ  يارب  رگم  هتسهآ ؟ ار  یخرب  میناوخ و  یم  دنلب  ار  اهزامن  زا  یخرب  ارچ 

678شسرپ

679خساپ

؟ دنناوخب زامن  لماک  ششوپ  اب  ناوناب  دیاب  درادن  دوجو  مه  یمرحمان  چیه  هک  ییاهنت  رد  یکیرات و  رگا  یتح  سپ  تسا ، مرحم  همه  اب  هک  ادخ  تسیچ ؟ زامن  رد  لماک  باجح  هفسلف 

679شسرپ

679خساپ

؟ دراد طابترا  نیمز  هبذاج  اب  ایآ  تسا ؟ بحتسم  ندیباوخ  ندب  تسار  فرط  هب  هلبق  هب  ور  680ارچ 

680شسرپ

680خساپ

؟ تسیچ میریگب  هزور  دیابن  هتسکش و  ار  زامن  دیاب  زور ، هد  زا  رتمک  ترفاسم  رد  دیاب  ام  هکنیا  لیلد  درادن ، دوجو  يرطخ  دریگ و  یم  تروص  یتحار  هب  ترفاسم  هرود  نیا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

680شسرپ

680خساپ

? دنناوخب دنلب  يادص  اب  ار  زامن  دیاب  نادرم  681ارچ 

681شسرپ

681خساپ
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؟ دراد لاکشا  مارحا  فاکتعا و  رد  تسا  بحتسم  زامن  رد  رطع  هکنآ  اب  681ارچ 

681شسرپ

682خساپ

؟  دیهد حیضوت  ام  يارب  ار  نآ  هفسلف  تسیچ و  ناذا  رارکت  682زار 

682شسرپ

682خساپ

؟ دشاب یم  یلکش  هچ  هب  فلتخم  یناکم  ياه  طیارش  رد  هتسهآ  يادص  اب  اهزامن  نیا  ندناوخ  ایناث  ؟ تسیچ بلطم  نیا  تمکح  تلع و  الوا  دنناوخب  رصع  رهظ و  ياهزامن  هب  تبسن  يرتدنلب  يادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبص ،  ياهزامن  نایاقآ  هک  دوش  یم  هتفگ  الومعم 

683شسرپ

683خساپ

دور یم  دای  زا  شرامش  دوش  یم  دوخ  یب  ناسنا  یتقو  . دراد دوجو  تیدودحم  زامن  رد  اه  تعکر  اه و  عوکر  اه و  هدجس  دادعت  رد  684ارچ 

684شسرپ

684خساپ

دننام هب  يا  هضیرف  چیه  نکیلو  دنا  هدشن  عنم  اهراک  همه  زا  هک  تسا  تسرد  دندرک  راهظا  ناشیا  تسا ، هدشن  اهنآ  قح  رد  یملظ  دنهد  ماجنا  ار  تابجاو  يرس  کی  هکنیا  ای  دنناوخب  زامن  دنناوت  یمن  یصاخ  ياهزور  رد  اه  مناخ  هکنیا  ایآ  هک  درک  لاوس  نم  زا  هسردم  رد  نازومآ  شناد  زا  یکی  يزور 

684شسرپ

685خساپ

؟ تسا یطیارش  هب  طورشم  دنوادخ  تدابع  ارچ  تسیچ ؟ زامن  رصق )  ) ندش هتسکش  685هفسلف 

685شسرپ

685خساپ

زامن رییخت  رب  تلالد  هلمج  نیا  هدمآ و  ٌحانُج » ْمُکْیَلَع  َسْیَلَف   » هلمج نوچ  هیآ  نیا  رد  تسا . هیآ 101 ). (، 4  ) ءاسن « ) ِةالَّصلا َنِم  اوُرُصْقَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُکْیَلَع  َسْیَلَف  ِضْرَْألا  یِف  ْمُتْبَرَض  اذِإ  َو   » هفیرش هیآ  ترفاسم ، رد  زامن  ندناوخ  هتسکش  هلدا  زا  یکی 

686شسرپ

687خساپ

؟ دراد فیفخت  نآ  اب  تافانم  نیا  دناوخب و  مامت ) مه  هتسکش و  مه   ) عمج دیاب  دراوم  زا  یضعب  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ رفاسم  لاح  هب  فیفخت  ترفاسم  رد  هزور  نتفرگن  زامن و  رصق  هفسلف  ًارهاظ 

688شسرپ

688خساپ
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؟ ددرگیم ارجا  ارچ  روتسد  نیا  تحار ، ياهرفس  هتفرشیپ و  لیاسو  شیادیپ  يژولونکت و  هعسوت  اب  نامز  نیا  رد  اما  تسا ؛ هدوب  تقشم  اب  ینالوط و  اهرفس  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  دیامن ، راطفا  ار  شاهزور  دناوخب و  یتعکر  ود  ار  شایتعکر  راهچ  زامن  رفاسم  هداد ، روتسد  مالسا  هکنیا 

689شسرپ

689خساپ

؟  تسیچ میناوخ  یم  زامن  هلبق  فرط  هب  هکنیا  690تلع 

691شسرپ

691خساپ

؟ میناوخب دنلب  يادص  اب  ار  اشعا  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  یلو  میناوخ  یم  هاتوک  يادص  اب  ار  رصعو  رهظ  زامن  ام  691ارچ 

691شسرپ

691خساپ

؟  دوش هدناوخ  تیم  نفد  بش  دیاب  نفدلا  هلیل  زامن  ارچ  تسا  گرم  سپ  هلصافالب  خزرب  ای  ربق و  ملاع  عورش  692رگا 

692شسرپ

692خساپ

؟ عماج دجسم  رد  زامن  ندناوخ  آلثم  ای  دراد و  يرتشیب  باوث  البرک  رهم  اب  زامن  ندناوخ  692ارچ 

692شسرپ

692خساپ

؟ تسیچ دنور  یم  ولج  هب  مدق  کی  ناذا  زا  دعب  هکنیا  693هفسلف 

693شسرپ

693خساپ

تسیچ دوش  هدناوخ  بیترت  نیا  هب  دیاب  هروس  ودمح  هک  ییآهزآمن  رد  ندنآوخ  دنلبو  هتسهآ  كآلم  یلآعت 1- 694همسآب 

694شسرپ

694خساپ

؟  تسیچ زامن  رد  تافخا  رهج و  694هفسلف 

694شسرپ

694خساپ
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؟ دوش یم  زامن  نالطب  بجوم  تسا و  مارح  درم  يارب  الط  لامعتسا  لیلد  هچ  695هب 

695شسرپ

695خساپ

؟ تسا رفس  رد  یگژیو  هچ  ؟ تسا توافتم  میقم  صخش  اب  رفاسم  صخش  تادابع  ارچ  696اساسا 

696شسرپ

696خساپ

؟  تسیچ زامن  رد  ششوپ  باجح و  697هفسلف 

697شسرپ

697خساپ

 ? تسا نینچ  نیا  اعقاو  ای  دنا  هتفگ  هنوگ  نیا  ترثک  تهج  زا  نینچ  نیا  دراوم  دوش و  یم  ربارب  داتفه  باوث  زامن  زا  لبق  مینزب  كاوسم  میراد  ثیداحا  رد  الثم  هک  نیا  ایآ 

698شسرپ

698خساپ

؟  تسیچ دنریگ  یم  تسد  هب  حالس  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  داریا  ماگنه  هعمج  همئا  هکنیا  698تلع 

698شسرپ

698خساپ

؟ دشیمن نامبیصن  تبرق  رتشیب  درکیم  شیاین  ياهدننک  دودحم  بادآ  چیه  نودب  تحار  شدوخ و  نابز  اب  شدوخ  يادخ  اب  سک  ره  ًالثم  دوبن ؟ رتهب  دوبن ، هژیو  بیترت  صخشم و  نامز  دودحم و  تارابع  نیمه  زامن  يارب  رگا 

698شسرپ

698خساپ

؟ دنرثؤم نید  ظفح  رد  رتشیب  ادخ  هار  رد  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  يرگید  لامعا  دسرب  رظن  هب  دیاش  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیدرگ  یفرعم  نید  نوتس  يراگتسر و  هار  لمع و  نیرتهب  هدش و  هداد  تیمها  ردق  نیا  مالسا  رد  زامن  هب  ارچ 

700شسرپ

700خساپ

؟ تسا هدش  بلط  هزور  دراوم  مامت  رد  یلو  هدشن ، هتساوخ  زامن  يدراوم  رد  اهمناخ  زا  701ارچ 

701شسرپ

701خساپ
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؟ دننکیم هدجس  گنس  ای  رهم  رب  نایعیش  702ارچ 

702شسرپ

702خساپ

؟ دنناوخ یم  تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  703ارچ 

703شسرپ

703خساپ

تسیچ تّیم  زامن  ندناوخ  703ۀفسلف 

703شسرپ

703خساپ

؟ دناهدیمان نید  نوتس  ار  زامن  704ارچ 

704شسرپ

704خساپ

؟  دننک یم  ناشندرگ  ریز  ار  همامع  رگید  عقاومرد  ای  زامن  عقوم  نویناحور  زا  یضعب  ارچ   – 1704

704هراشا

705شسرپ

705خساپ

؟  دناوخب هتسکش  ار  شزامن  دیاب  رفاسم  هک  دومرف  دنوادخ  ارچ  -1705

705هراشا

705شسرپ

705خساپ

؟  دیهد حیضوت  ار  نآ  لیلد  دشاب ، نیمز  يور  دیاب  ندب  ياضعازا  ات  هدجس 9  ماگنهرد  تایاور  قبط  -1707

707شسرپ

707خساپ

؟  تسیچ يارب  زامن  رد  هحتاف  هروس  زا  دعب  نیملاعلا } بر  دمحلا هللا   –}2707

زا 1317تسرهف هحفص 99 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


707شسرپ

707خساپ

؟  تسیچ هلبق  يوس  هب  دجاسم  نتخاس  707تلع 

707شسرپ

707خساپ

؟ دندرک هفاضا  ار  اشع  رصع و  رهظ و  ياهزامن  تاعکر  دادعت  مرکا  ربمایپ  708ارچ 

708شسرپ

708خساپ

؟  تسیچ سکعرب  دیع  زامن  رد  یلو  دوش  یم  هدناوخ  اه  هبطخ  ادتبا  هعمج  زامن  رد  هک  نیا  708هفسلف 

708شسرپ

708خساپ

؟  تسیچ زامن  رد  رهم  رب  هدجس  708لیلد 

708شسرپ

709خساپ

؟  تسا لطاب  شزامن  دشاب  یبصغ  خن  ای  همکد  کی  رگا  رازگزامن  سابل  رد  709ارچ 

709شسرپ

709خساپ

؟  میناوخب یبرع  هب  ار  زامن  دیاب  710ارچ 

710شسرپ

710خساپ

. دییامن هئارا  هدننک  عناق  یفسلف و  یلیلد  افطل  تفریذپ  لقع  اب  ناوت  یمن  تسین و  یقطنم  لیلد  یلو  هدش  هدروآ  یلیلد  نامسرپ  هرامش 16  رد  دشاب ؟ هتسکش  یتسیاب  رفاسم  زامن  ارچ 

710شسرپ

710خساپ

؟ دشابن مه  مرحمان  رگا  یتح  تسین ، بجاو  زامن  ندناوخ  دنلب  ناوناب  دروم  رد  ارچ  دنکیم ؟ یقرف  دنوادخ  يارب  رگم  هتسهآ ؟ ار  یخرب  میناوخیم و  دنلب  ار  اهزامن  زا  یخرب  ارچ 
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711شسرپ

711خساپ

؟ دنناوخیم تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  712ارچ 

712شسرپ

712خساپ

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  ندناوخ  زامن  هقیرط  713ارچ 

713شسرپ

713خساپ

؟ تسا نید  عورف  ءزج  زامن  713ارچ 

713شسرپ

713خساپ

؟ یعیبط ثداوح  عوقو و  رکش  رطاخ  هب  ای  تسا  سرت  رطاخ  هب  ایآ  تسیچ ؟ تایآ  زامن  ندناوخ  713هفسلف 

713شسرپ

714خساپ

؟ یعیبط ثداوح  عوقو و  رکش  رطاخ  هب  ای  تسا  سرت  رطاخ  هب  ایآ  تسیچ ؟ تایآ  زامن  ندناوخ  714هفسلف 

714شسرپ

714خساپ

ناوخیم زامن  دننکیم و  ادتقا  ینس  ناربهر  هب  دنناوخیم و  زامن  رهم  نودب  اجنآ  دنوریم ، ادخ  هناخ  ترایز  هب  هک  جاجح  یتح  تسا ؟ هنوگچ  دنناوخیم ، زامن  رهم  نودب  مدرم  رتشیب  یبرع ، ياهروشک  رد  دوشیم ؟ لاکشا  راچد  زامن  ایآ  دشابن ، رگا  و  تسیچ ؟ زامن  يارب  رهُم  زا  هدافتسا  هفسلف 

715شسرپ

715خساپ

؟ دییامن وگزاب  ار  نآ  هلدا  هداد ، حیضوت  عیشت  بهذم  هاگدید  زا  ار  ناذا  عیرشت  717أشنم و 

717شسرپ

717خساپ

؟ دنهدیم رارق  وناز  رب  هدومن و  دنلب  ار  اهتسد  راب  هس  زامن  مالس  زا  سپ  نایعیش  718ارچ 
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718شسرپ

718خساپ

؟ دنناوخب زامن  هتسب  تسد  مارتحا  روظنم  هب  دوبن  رتهب  ایآ  دنناوخیم ؟ زامن  زاب  تسد  نایعیش  718ارچ 

718شسرپ

718خساپ

/ دییامن وگزاب  ار  نآ  هلدا  هداد و  حیضوت  عیشت  بهذم  هاگدید  زا  ار  ناذا  عیرشت  719أشنم و 

719شسرپ

719خساپ

؟ دننک یم  هدجس  گنس  ای  رهم  رب  نایعیش  719ارچ 

719شسرپ

719خساپ

؟ دنناوخ یم  مه  اب  ار  اشع  برغم و  رصع ، رهظ و  ارچینعی  دنناوخ ؟ یم  تقو  هس  رد  ار  هناگجنپیاهزامن  نایعیش  720ارچ 

720شسرپ

720خساپ

؟ دننزیم وناز  هب  ار  شیوخ  ياهتسد  زامن  ماگنه  نایعیش -  721ارچ 

721شسرپ

721خساپ

؟ یعیبط ثداوح  عوقو  رطاخب  ای  تسا  سرت  رطاخب  ایآ  تسیچ  تایآ  زامن  ندناوخ  722هفسلف 

722شسرپ

722خساپ

ینس هعیش و  دننکیم و  ادتقا  ینس  ناربهر  هب  دنناوخیم و  زامن  رهم  نودب  اج  نآ  دنوریم ، ادخ  هناخ  ترایز  هب  هک  جاجح  یتح  دنناوخیم ، زامن  رهم  نودب  مدرم  رتشیب  یبرع ، ياهروشک  رد  دوشیم ؟ لاکشا  راچد  زامن  ایآ  دشابن ، رهم  رگا  و  تسیچ ؟ ندناوخ  زامن  يارب  رهُم  زا  هدافتسا  هفسلف 

722شسرپ

722خساپ

ناوخیم زامن  دننکیم و  ادتقا  ینس  ناربهر  هب  دنناوخیم و  زامن  رهم  نودب  اجنآ  دنوریم ، ادخ  هناخ  ترایز  هب  هک  جاجح  یتح  تسا ؟ هنوگچ  دنناوخیم ، زامن  رهم  نودب  مدرم  رتشیب  یبرع ، ياهروشک  رد  دوشیم ؟ لاکشا  راچد  زامن  ایآ  دشابن ، رگا  و  تسیچ ؟ زامن  يارب  رهُم  زا  هدافتسا  هفسلف 
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724شسرپ

725خساپ

؟ تسا تمینغ  هنیمز  رد  مه  نآ  هدمآ و  هیآ  کی  طقف  سمخ  دروم  رد  اما  تسا  هدش  دراو  يرایسب  تایآ  تاکز  زامن و  دروم  رد  726ارچ 

726شسرپ

726خساپ

؟ دوشیم هدید  ام  ياهوم  یهاگ  مرحمان  شیپ  رد  هک  یلاح  رد  میتسه ، اهنت  هتسب و  رد  قاتا  رد  هک  یتقو  یتح  دوش ، هدید  ندب  زا  ییاج  دیابن  ندناوخ  زامن  ماگنه  ارچ 

727شسرپ

727خساپ

هزور ماکحا  727هفسلف 

؟  دنریگب ار  ناضمر  كرابم  هام  رد  هزور  ياضق  دیاب  اه  مناخ  727ارچ 

727شسرپ

728خساپ

؟ تسیچ دنک  یم  نایب  ار  هزور  بجوم  هک  نآرق  728هیآ 

728شسرپ

728خساپ

؟ دنریگب هزور  دیاب  ارقف  ارچ  سپ  دشاب ، نیا  هزور  ندش  بجاو  لیلد  رگا  دنک . هّجوت  ریقف  هب  دشچب و  ار  یگنسرگ  درد  دنمتورث  هک  نیا  رطاخ  هب  دومرف : باوج  رد  دندیسرپ ، هزور  بوجو  تّلع  هب  عجار  (ع ، ) يرکسع نسح  ماما  زا  هک  تسا  هدش  هتشون  یمالسا  فراعم  ۀلجم  ياه  هرامش  زا  یکی  رد 

729شسرپ

729خساپ

؟ دراد يرگید  تّلع  ای  ندب  لخاد  هب  ذفانم  اه و  خاروس  زا  بآ  ندش  دراو  ۀطساو  هب  ای  تسا  سفن  سبحۀطساو  هب  ایآ  تسیچ ؟ بآ  رد  رس  لماک  ندرب  ورف  ۀطساو  هب  هزور  ندش  لطاب  ۀفسلف  تّلع و 

729شسرپ

729خساپ

؟  تسیچ هزور  730هفسلف 

730شسرپ

730خساپ
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؟ تسیچ دنکیم  لطاب  ار  هزور  بآ  ریز  رد  رس  ندرب  ورف  هک  نیا  730ۀفسلف 

730شسرپ

730خساپ

؟ تسیچ دنکیم  لطاب  ار  هزور  بآ  ریز  رد  رس  ندرب  ورف  هک  نیا  731ۀفسلف 

731شسرپ

731خساپ

؟ تسین نینچ  نیا  رگید  ياهزور  رد  دهد و  یم  ار  نتفرگ  هزور  تقاط  ناضمر  هام  رد  دنوادخ  731ارچ 

731شسرپ

731خساپ

؟ دراد یعرش  لاکشا  ایآ  دکمب  ریش  شرسمه  ناتسپ  زا  يرهوش  732رگا 

732هراشا

732شسرپ

732خساپ

؟ دییامرفب دنراد  اهقف  هک  ار  یلقع  لیلد  ًافطل  هدش و  هراشا  دننک  یم  عوجر  لقع  عامجا و  تنس و  باتک  هب  اهقف  هکنیا  هب  دشن و  هداد  لماک  باوج  هک  مدیسرپ  بآ  رد  رس  ندربورف  رطاخ  هب  هزور  لاطبا  لیلد  زا  لبق ، هبترم 

732شسرپ

732خساپ

؟ دوش یم  بجاو  نانآ  رب  هزور  دنرادن  ییاناوت  هک  مک  نس  رد  نارتخد  733ارچ 

733شسرپ

733خساپ

دوشیم لطاب  هزور  بآ  رد  رس  ندرب  ورف  اب  733ارچ 

734شسرپ

734خساپ

دوش یم  لطاب  هزور  بآ  رد  رس  مامت  ندرب  ورف  اب  734ارچ 

734شسرپ
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734خساپ

؟ تسیچ رفاسم  هزور  ياضق  زامن و  هتسکش  734لیلد 

734شسرپ

734خساپ

؟ تسیچ هزور  734هفسلف 

734شسرپ

734خساپ

دوش یم  مالعا  ریخات  اب  رطف  دیع  زور  ریخا  ياهالس  رد  734ارچ 

734شسرپ

735خساپ

؟  تسیچ لاوش  ناضمر و  هام  لاله  تیور  رد  فالتخا  735تلع 

735شسرپ

735خساپ

؟  تسیچ رفاسم  هزور  ندوب  لطاب  735هفسلف 

735شسرپ

736خساپ

؟  تسا مارحرطف  دیع  اروشاع و  زور  رد  هزور  نتفرگ  736ارچ 

736شسرپ

736خساپ

. دید مشچ  اب  دیاب  امتح  دید و  نآ  اب  ار  لاله  ناوت  یمن  دراد  دوجو  پوکسلت  دننام  یلیاسو  هک  لاح  ایآ  اما  تسا  مشچ  اب  هام  لاله  ندید  روظنم  دوش  یم  هتفگ  هرقب  هروس  هیآ 185  الثم  درک  ریسفت  نامز  ره  طیارش  اب  قباطم  ار  نآرق  ماکحا  ناوت  یم  ایآ 

736شسرپ

( لوا تمسق  ) 737خساپ

( مود تمسق  ) 740خساپ

( موس تمسق  ) 743خساپ
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( مراهچ تمسق  ) 746خساپ

؟ تسیچ  . مدیسرت هن  میدرک  سح  ار  هلزلز  هن  هک  ینامز  ندناوخ  تایآ  زامن  749هفسلف 

749شسرپ

749خساپ

. دییامرف نایب  ار  سمخ  750تیمها 

750شسرپ

750خساپ

؟ دراد دوجو  مکح  نیا  رد  یقطنم  ای  یلقع  یلقن و  لیلد  ایآ  تسا . بآ  رد  رس  لماک  ندربورف  هزور  تالطبم  زا  750یکی 

750شسرپ

750خساپ

؟  میریگ یم  هزور  ارچ  هچ و  ینعی  751ناضمر 

751شسرپ

751خساپ

. تسیچ تسا  لطاب  نام  هزور  دنیوگ  یم  میتسه  هزور  هک  یعقوم  دورب  بآ  ریز  هعفد  کی  نامرس  هکنیا  751تلع 

751شسرپ

751خساپ

؟ تسا مارح  اروشاع  زور  رد  نتفرگ  هزور  752ارچ 

752شسرپ

752خساپ

؟ تسا مارح  اروشاع  زور  رد  نتفرگ  هزور  753ارچ 

753شسرپ

753خساپ

؟ تسیک نمؤم  درف  نیرتهب  میریگیم و  هزور  754ارچ 

754شسرپ
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754خساپ

؟ دنیوشیمن دننکیم و  حسم  ار  اهاپ  وضو  ماگنه  رد  نایعیش  755ارچ 

756شسرپ

756خساپ

؟ میریگ یم  هزور  756ارچ 

756شسرپ

756خساپ

؟ دوش یم  هزور  ندش  لطاب  ثعاب  قلح  هب  ظیلغ  كاخ  درگ و  دورو  نینچ  مه  بآ ، رد  رس  مامت  ندرب  ورف  757ارچ 

757شسرپ

757خساپ

تسا مارح  نتفرگ  هزور  نیدیع  رد  757ارچ 

757شسرپ

757خساپ

؟ ارچ تسا ؟ لطاب  وا  ةزور  دنک  بآ  ریز  ًالماک  ار  دوخ  رس  بجاو ، لسغ  يارب  ینز  ناضمر  كرابم  هام  رد  758رگا 

758شسرپ

758خساپ

؟ تسا هدرک  یهانگ  دریگب ، هزور  رفاسم  رگا  دوش ؟ یم  هزور  زا  رارف  يارب  يزیواتسد  نوچ  تفرگ ، هدیدان  ار  نآ  ناوت  یم  ایآ  تسا ، نیشام  رصع  هک  نآلا  تسیچ ؟ رفاسم  ةزور  ۀفسلف 

758شسرپ

758خساپ

؟ دش بجاو  ناناملسم  رب  ینامز  هچ  زا  هزور  تسا ؟ انعم  هچ  هب  یحالطصا  يوغل و  ظاحل  زا  ناضمر  759هژاو 

759شسرپ

759خساپ

اوخ هزور  دشاب  رارق  رگا  تسا ؟ هدش  رداص  ناماما  بناج  زا  نآ  لاثما  ماکحا و  نیا  ایآ  تسا . لتق  نآ  مکح  دوشیم و  یقلت  رفاک  دوش ، نید  يرورض  رکنم  هک  یسک  ای  دوشب ، هتشک  تسا  نکمم  طیارشلا  عماج  دهتجم  هزاجا  اب  دنک ، يراوخ  هزور  ًادمع  راب  راهچ  ای  هس  یسک  رگا  هک  تسا  هدمآ  ماکحا  رد 

760شسرپ
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760خساپ

؟ تسیچ نآرق  رظن  زا  ناضمر  كرابم  هام  رد  هزور  762هفسلف 

762شسرپ

762خساپ

؟ تسین یتلادع  یب  نیا  ایآ  تسا ، هداد  رارق  هزور  زور  تصش  ار  ناضمر  هام  هزور  زور  کی  هرافک  دنوادخ  763ارچ 

763شسرپ

763خساپ

؟ دراد لاکشا  كزان  یلیخ  دیفس  رداچ  اب  ندناوخ  زامن  ایآ  تسا ؟ هورکم  هایس  سابل  یتح  هایس و  رداچ  اب  ندناوخ  زامن  763ارچ 

763شسرپ

763خساپ

؟ دنناوخب زامن  دنوادخ  لباقم  رد  باجح  اب  دنتسه ، اهنت  هک  ینامز  یتح  اهمناخ  دیاب  764ارچ 

764شسرپ

764خساپ

؟ تسا هنوگ  نیا  ارچ  میریگ . یم  هزور  شباوث  رطاخ  هب  ام  دنیوگ  یم  نایانشآ  ناتسود و  یتح  تسا ، هدشن  لصاح  نم  يارب  جیاتن  نیا  زا  مادک  چیه  اّما  دوش  یم  اوقت  ثعاب  تسا و  ناگنسرگ  لاح  زا  ندش  ربخ  اب  نتفرگ  هزور  زا  فده  هک  میدوب  هدناوخ  ینید  یسرد  ياه  باتک  رد 

764شسرپ

765خساپ

؟ دوشیم هانگ  بکترم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  ناربج  ار  نآ  دیاب  دریگن ، هزور  یلیلد  ره  هب  ناضمر  هام  رد  یسک  رگا  ارچ  مرادن ، جایتحا  ام  هزور  هب  ادخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

765شسرپ

765خساپ

؟ دنک یم  لطاب  ار  هزور  راگیس  ندیشک  766ارچ 

766شسرپ

767خساپ

؟ دنک یم  لطاب  ار  هزور  راگیس  ندیشک  767ارچ 

767شسرپ
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767خساپ

! درادن یگتسخ  لکشم و  یسک  میدق  دننام  هدش و  عیرس  لقن  لمح و  هک  هزورما  تسیچ ؟ رفاسم  زامن  هزور و  767ۀفسلف 

767شسرپ

767خساپ

: دنا هتفگ  نآ  يارب  یلیالد  هچ  ناربمایپ  تسیچ و  نتفرگ  هزور  768تلع 

768شسرپ

768خساپ

؟ تسا هدرک  نایب  ار  هلئسم  نیا  یسک  هچ  تسا ؟ هام  کی  الاح  هام و  میدق 6  رد  هدوب ، توافتم  نتفرگ  هزور  تدم  769ارچ 

769شسرپ

769خساپ

یم ش هزور  نالطب  ثعاب  داوم  نیا  زا  هدافتسا  ارچ  سپ  تشاد ، یم  هگن  وبشوخ  ار  دوخ  هشیمه  ص )  ) دمحم ترضح  هک  هدمآ  تایاور  رد  یفرط  زا  دیامن ؟ هدافتسا  نلکودا  رطع و  لثم  هدننک  وبشوخ  داوم  زا  دیابن  تسا ، هزور  ناسنا  هک  یماگنه  ارچ  سپ  تسا ، ناگنسرگ  لاح  كرد  نتفرگ  هزور  لیالد  زا  یکی 

769شسرپ

770خساپ

: دنا هتفگ  نآ  يارب  یلیالد  هچ  ناربمایپ  تسیچ و  نتفرگ  هزور  771تلع 

771شسرپ

771خساپ

یم ش هزور  نالطب  ثعاب  داوم  نیا  زا  هدافتسا  ارچ  سپ  تشاد ، یم  هگن  وبشوخ  ار  دوخ  هشیمه  ص )  ) دمحم ترضح  هک  هدمآ  تایاور  رد  یفرط  زا  دیامن ؟ هدافتسا  نلکودا  رطع و  لثم  هدننک  وبشوخ  داوم  زا  دیابن  تسا ، هزور  ناسنا  هک  یماگنه  ارچ  سپ  تسا ، ناگنسرگ  لاح  كرد  نتفرگ  هزور  لیالد  زا  یکی 

772شسرپ

772خساپ

؟ دنک یم  لطاب  ار  هزور  راگیس  ندیشک  773ارچ 

773شسرپ

773خساپ

؟  دراد رگید  ياههام  رب  یتلیضف  هچ  رگم  ناضمر  مه  نآ  صاخ  هام  کی  رد  ارچ  تسا  ـب  جاو مال  ـ سا رد  هزور  ها  ـتـن یـک مـ فر ـر گـ 773گا

773شسرپ
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773خساپ

؟  دراد رگید  ياههام  رب  یتلیضف  هچ  رگم  ناضمر  مه  نآ  صاخ  هام  کی  رد  ارچ  تسا  ـب  جاو مال  ـ سا رد  هزور  ها  ـتـن یـک مـ فر ـر گـ 774گا

774شسرپ

774خساپ

؟  دشاب یم  زا 12  رتمک  هقیقد  دنچانایحا  رتالاب و  تعاس  عبر  یهاگ  تعاس 12 و  لاس ,  لوصف  زا  یضعب  رد  یعرش  رهظ  774ارچ 

774شسرپ

774خساپ

جح ماکحا  775هفسلف 

؟ تسیچ دوسالا  رجح  ندیشک ) تسد  ) مالتسا هب  بیغرت  775هفسلف 

775شسرپ

775خساپ

؟ تسیچ مارحاۀماج  ندیشوپ  775هفسلف 

775شسرپ

776خساپ

؟ تسیچ مارحا  يارب  تّین  یعرش  776مکح 

776شسرپ

776خساپ

؟ تسیچ مارحا  ِتامرحم  عیرشت  776هفسلف 

776شسرپ

777خساپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  (ع ) میهاربا ترضح  و  (ص ) ربمایپ هب  جح  کسانم  میلعت  778تیفیک 

778شسرپ

778خساپ

؟ تسا هنوگچ  نید  يرادیاپ  رد  هبعک  779شقن 
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779شسرپ

779خساپ

؟ تسا هنوگچ  ناناملسم  داحتا  رد  هبعک  يروحم  780شقن 

780شسرپ

780خساپ

؟ تسا رشب  دارفا  نیب  تاواسم  رهظم  ّجح  781هنوگچ 

781شسرپ

781خساپ

؟ تسا دیحوت  یلجت  مّسجت و  جح  781هنوگچ 

781شسرپ

781خساپ

؟ تسا هنوگچ  ناکرشم  زا  تئارب »  » رد جح  يروحم  782شقن 

782شسرپ

782خساپ

؟ تسا هنوگچ  ناناملسم  داحتا  رد  هبعک  يروحم  783شقن 

783شسرپ

783خساپ

ابرق زا  دعب  ارچ  تسا  ناهج  رد  ریقف  همه  نیا  نمض  رد  تسیچ  يارب  هنیزه  همه  نیا  اذل  تسا  اج  همه  ادخ  تسا و  یلاخ  هک  اجنآ  تسادخ  هناخ  دنیوگب  دندرگب و  یلاخ  دودحم و  ياج  کی  درگ  ناملسم  اهنویلیم  هک  تسا  ینعم  یب  الصا  نم  رظن  هب  دیهد  حیضوت  میارب  ار  جح  الماک  افطل   ) تسیچ جح  هفسلف 

784شسرپ

784خساپ

؟ تسیچ ادخ ) هناخ   ) هبعک رود  هب  ندیخرچ  فاوط و  رود  تفه  785هفسلف 

785شسرپ

785خساپ

؟ تسیچ رعشم  تافرع و  ینم و  785هفسلف 
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786شسرپ

786خساپ

؟ تسیچ نآ  زار  تسا و  بجاو  تاقیم  رد  مارحا  786ارچ 

786شسرپ

786خساپ

؟ دمانیم نایناهج  يارب  تیاده  تکرب و  أشنم  ار  هبعک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 96  رد  دنوادخ  787ارچ 

787شسرپ

787خساپ

؟ دشابن هتخود  یلومعم و  اه  سابل  زا  دیاب  مارحا  سابل  788ارچ 

788شسرپ

788خساپ

؟ تسیچ نآ  ریز  رد  زامن  هماقا  يارب  دایز  باوث  الط و  نادوان  788هفسلف 

788شسرپ

788خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  مارحلا  دجسم  رد  عافد  789گنج و 

789شسرپ

789خساپ

؟ تسیچ تارمج  یمر  789تمکح 

789شسرپ

790خساپ

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  790دوس 

790شسرپ

790خساپ

؟ دننک یم  ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگ و  یم  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  790ارچ 
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790شسرپ

791خساپ

؟ تسین یتسرپ  تب  يا  هنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  791ارچ 

791شسرپ

791خساپ

؟ ددرگ یم  نوفدم  كاخ  لد  رد  دسر و  یمن  فرصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرس  رد  نابرق  دیع  زور  ینابرق  791دوس 

791شسرپ

791خساپ

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  792موزل 

792شسرپ

792خساپ

؟ تسیچ تارمج  یمر  793تمکح 

793شسرپ

793خساپ

؟ دشاب هدش » هتخود   » دیابن مارحا  سابل  793ارچ 

793شسرپ

793خساپ

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  794دوس 

794شسرپ

794خساپ

؟ تسیچ نآ  تّیصاخ  تسا و  هدمآ  اجک  زا  794دوسالارجح 

794شسرپ

794خساپ

؟ دننک یم  ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگ و  یم  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  795ارچ 
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795شسرپ

795خساپ

؟ تسین یتسرپ  تب  يا  هنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  795ارچ 

795شسرپ

795خساپ

؟ ددرگ یم  نوفدم  كاخ  لد  رد  دسر و  یمن  فرصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرس  رد  نابرق  دیع  زور  ینابرق  796دوس 

796شسرپ

796خساپ

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  796موزل 

796شسرپ

797خساپ

؟ تسیچ تارمج  یمر  797تمکح 

797شسرپ

797خساپ

؟ درک ینابرق  دوشیم  ار  یتاناویح  هچ  و  درک ؟ ینابرق  دیاب  جح  رد  798ارچ 

798شسرپ

798خساپ

تسیچ جح  رد  ینابرق  798هفسلف 

798شسرپ

798خساپ

؟ تسیچ دنمرحمان  مه  هب  رهوش  نز و  مارحا  مایا  رد  هکنیا  799تلع 

799شسرپ

799خساپ

. فلتخم ياهتروص  هب  میهاربا } ترضح  نامز  زا  لبق  مروظنم   } هتشاد جاور  راک  نیا  زین  میدق  ياهنامز  رد  نوچ  تسیچ .  ندرک  ینابرق  799هفسلف 
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799شسرپ

799خساپ

؟ مینک یم  شتسرپ  فاوط و  ار  هبعک  هناخ  ام  ارچ  سپ  تسین  رشب  هتخاس  ای  و  تسین ، كاخ  گنس و  زا  هبعک  هناخ  800رگم 

800شسرپ

800خساپ

؟ تسیچ تارمج  یمر  801تمکح 

801شسرپ

801خساپ

؟ تسیچ نآ  تّیصاخ  تسا و  هدمآ  اجک  زا  802دوسالارجح 

802شسرپ

802خساپ

؟ ددرگیم نوفدم  كاخ  لد  رد  دسریمن و  فرصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرس  رد  نابرق  دیع  زور  ینابرق  802دوس 

802شسرپ

802خساپ

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  803موزل 

803شسرپ

803خساپ

؟ هریاد هن  تسا  بعکم  لکش  هب  هبعک ، هناخ  804ارچ 

804شسرپ

804خساپ

؟ دنمانیم ادخ  هناخ  ار  هبعک  804ارچ 

804شسرپ

804خساپ

؟ تسین مسج  ادخ  هک  نیا  اب  دنمان ، یم  ادخ  هناخ  ار  هبعک  هناخ  804ارچ 
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804شسرپ

804خساپ

؟ تسیچ یجاح  يانعم  دنتفگیمن ؟ یجاح  دنتفریم  هکم  هب  مالسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  هک  یناسک  هب  805ارچ 

805شسرپ

805خساپ

؟ دننکیم ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگیم و  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  805ارچ 

805شسرپ

805خساپ

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  805دوس 

805شسرپ

805خساپ

؟ دنلام تورث و  ياراد  هک  دنورب  جح  هب  دنناوتیم  یناسک  اهنت  806ارچ 

806شسرپ

806خساپ

؟ تسین یتسرپ  تب  ياهنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  806ارچ 

806شسرپ

806خساپ

؟ ددرگیم نوفدم  كاخ  لد  رد  دسریمن و  فرصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرس  رد  نابرق  دیع  زور  ینابرق  807دوس 

807شسرپ

807خساپ

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  808موزل 

808شسرپ

808خساپ

؟ هریاد هن  تسا  بعکم  لکش  هب  هبعک ، هناخ  808ارچ 
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808شسرپ

808خساپ

؟ دنمانیم ادخ  هناخ  ار  هبعک  809ارچ 

809شسرپ

809خساپ

؟ دشاب مارح  دناوتیم  دجسم  ایآ  تسیچ و  مارحلا  دجسم  زا  809روظنم 

809شسرپ

809خساپ

؟ تسیچ یجاح  يانعم  دنتفگیمن ؟ یجاح  دنتفریم  هکم  هب  مالسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  هک  یناسک  هب  809ارچ 

809شسرپ

809خساپ

؟ دننکیم ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگیم و  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  809ارچ 

809شسرپ

810خساپ

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  810دوس 

810شسرپ

810خساپ

؟ دنلام تورث و  ياراد  هک  دنورب  جح  هب  دنناوتیم  یناسک  اهنت  810ارچ 

810شسرپ

810خساپ

؟ تسین یتسرپ  تب  ياهنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  811ارچ 

811شسرپ

811خساپ

؟ ددرگیم نوفدم  كاخ  لد  رد  دسریمن و  فرصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرس  رد  نابرق  دیع  زور  ینابرق  811دوس 
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811شسرپ

811خساپ

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  812موزل 

812شسرپ

812خساپ

؟ هریاد هن  تسا  بعکم  لکش  هب  هبعک ، هناخ  813ارچ 

813شسرپ

813خساپ

؟ دنمانیم ادخ  هناخ  ار  هبعک  813ارچ 

813شسرپ

813خساپ

؟ دشاب مارح  دناوتیم  دجسم  ایآ  تسیچ و  مارحلا  دجسم  زا  813روظنم 

813شسرپ

813خساپ

؟ تسیچ یجاح  يانعم  دنتفگیمن ؟ یجاح  دنتفریم  هکم  هب  مالسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  هک  یناسک  هب  814ارچ 

814شسرپ

814خساپ

؟ دننکیم ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگیم و  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  814ارچ 

814شسرپ

814خساپ

؟ دتسرفب جح  هب  شیوخ  ياج  هب  ار  شاهداز  ردارب  دناوتیم  دنکشب  شیاپ  ياهثداح  یپ  رد  یلو  دسر  ارف  شتبون  دسیونب و  هطوبرم  هرادا  رد  جح  يارب  ار  شیوخ  مان  یسک  رگا 

814شسرپ

814خساپ

؟ دشاب دیفس  ًامتح  دیاب  جح  سابل  815ارچ 
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815شسرپ

815خساپ

؟ دشاب یم  مارح  لیعامسا  رجح  ادخ و  ۀناخ  هب  ندز  تسد  ادخ  ۀناخ  بجاو  فاوط  ماگنه  815ارچ 

815شسرپ

815خساپ

؟ دنوش یم  مارح  مه  هب  رهوش  نز و  مارحا  لاح  رد  815ارچ 

815شسرپ

815خساپ

؟ تسیچ نخان ) رس و  ندرک  هاتوک   ) ریصقت 816ۀفسلف 

816شسرپ

816خساپ

؟ دشاب یم  مارح  لیعامسا  رجح  ادخ و  ۀناخ  هب  ندز  تسد  ادخ  ۀناخ  بجاو  فاوط  ماگنه  816ارچ 

816شسرپ

816خساپ

؟ دنوش یم  مارح  مه  هب  رهوش  نز و  مارحا  لاح  رد  817ارچ 

817شسرپ

817خساپ

؟ تسیچ نخان ) رس و  ندرک  هاتوک   ) ریصقت 817ۀفسلف 

817شسرپ

817خساپ

؟ تسیچ دتسرفب  مالس  رود  یّلحم  زا  ناسنا  هک  نیا  اب  جح  رفس  نتفر و  ترایز  توافت  سپ  دنتسه ، ام  لامعا  رب  رظان  رضاح و  (ع ) همئا زین  دراد ، روضح  وا  تسا و  ادخ  نآ  زا  اج  همه  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

818شسرپ

818خساپ

؟ دراد یتوافت  هچ  یتسرپ  تب  اب  راک  نیا  میخرچ ؟ یم  هبعک  رود  ناتسرپ  تب  لثم  ناناملسم  ام  819ارچ 
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819شسرپ

819خساپ

؟ دیآیم رامش  هب  بحتسم  جح  دوش ، رارکت  هرابود  رگا  تسا و  بجاو  راب  کی  يارب  طقف  جح  820ارچ 

820شسرپ

820خساپ

؟  تسیچ جح  هفسلف  - 1820

820شسرپ

820خساپ

ـ سر ـن پـ یا لا ,  حـ اهنیا .  دننام  هورم و  افص و  ياه  مان  هب  هوک  ود  نایم  یعس  ای  و  تسین ,  شیب  يدامج  هک  دوسالارجح  رب  ندراذگ  تسد  ای  تسا ,  لگ  گنس و  هک  زامن  لاح  رد  هبعک  هب  هجو  دننام تـ تسینراگزاس ,  دیحوت  لصا  اب  رهاظ  رد  هک  دوش  یم  هدید  یئاهراک  جح ,  مسار  زا و مـ رد نـمـ

821شسرپ

821خساپ

؟  تسیچ جح  823هفسلف 

823شسرپ

824خساپ

؟  دشابن هتخود  یلومعم و  ياهسابل  زا  دیاب  مارحا  سابل  824ارچ 

824شسرپ

825خساپ

؟ تسیچ جح  825ۀفسلف 

825شسرپ

825خساپ

؟ تسیچ جح  825ۀفسلف 

825شسرپ

825خساپ

؟ تسیچ نآ  زار  تسا و  بجاو  تاقیم  رد  مارحا  826ارچ 
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826شسرپ

826خساپ

؟ تسیچ مارحاۀماج  ندیشوپ  827هفسلف 

827شسرپ

827خساپ

؟ تسیچ مارحا  ِتامرحم  عیرشت  827هفسلف 

827شسرپ

827خساپ

؟ دشاب یم  تسا ) ّجح  کسانم  هلمجز  هک ا   ) تافرع نیمزرس  رد  فوقو  رد  يرارسا  828هچ 

828شسرپ

828خساپ

؟ دراد دوجو  نآرارسا  و  ینابرق »  » هرابرد یتاکن  830هچ 

830شسرپ

830خساپ

؟ دنتسه يدحاو  هبترم  ياراد  نایوگ  کیبل  همه  ایآ  تسیچ و  نتفگ ) کیبل  « ) هیبلت  » 832زار

832شسرپ

832خساپ

؟ دشن عیرشت  ناناملسم  لوا  ۀلبق  ناونع  هب  هبعک  832ارچ 

833شسرپ

833خساپ

؟ دشن عیرشت  ناناملسم  لوا  ۀلبق  ناونع  هب  هبعک  833ارچ 

833شسرپ

833خساپ

تاکزو سمخ  ماکحا  834هفسلف 

زا 1317تسرهف هحفص 121 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟  تسا حیحص  ایآ  دنتشاد  نآ  فرصم  نتفرگ و  ةوحن  رد  یفلتخم  تارظن  املع  دوش  یم  هتفگ  اجنآ  رد  هک  دش  رازگرب  سمخ  شیامه  نامرک  ًالامتحا  گرزب  ياهرهش  زا  یکی  رد  ًاریخا 

834شسرپ

834خساپ

؟ تسا بجاو  تقو  هچ  835سمخ 

835شسرپ

835خساپ

؟  تسیچ شفیلکت  دشاب , هتشادن  ار  نآ  هجو  لداعم  تخادرپ  تردق  یفرط  زا  يراوس و ... نیشام  هناخ و  نیمز ,  لثم  دهدب , سمخ  ار  نآ  مجنپ  کی  دنک و  تمسق  جنپ  ار  نآ  دناوتن  هک  دشاب , هدرک  ادیپ  تمیق  شیازفا  ای  دروآ , تسد  هب  ای  دشاب . هتشاد  یکالما  ناسنا  رگا 

835شسرپ

835خساپ

؟ دنک ارجا  ار  نآ  هداس  وحن  هب  دناوت  یم  مسیلایسوس  هلأسم ي  هک  یتروص  رد  دراد  دوجو  یلام  تاقافنا  رگید  ةوکز و  سمخ و  يارب  یموزل  835هچ 

835شسرپ

835خساپ

؟ تسیچ ةوکز  سمخ و  836هدیاف 

836شسرپ

836خساپ

؟ دنک ارجا  ار  نآ  هداس  يا  هنوگ  هب  دناوت  یم  مسیلایسوس  هک  یتروص  رد  تسا و  مزال  یلام  تاقافنا  رگید  تاکز و  سمخ ، تخادرپ  836ارچ 

836شسرپ

836خساپ

؟ تسیچ تاکز  سمخ و  837هدیاف 

837شسرپ

837خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 837ارچ 

837شسرپ

837خساپ
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؟ تسا هدش  نیعم  کی  هد  ةوکز  تسا  رتشیب  هک  اهنآ  ریغ  يارب  سمخ و  تاداس  يارب  838ارچ 

838شسرپ

838خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 838ارچ 

838شسرپ

838خساپ

؟ تسا هدش  نیعم  کی  هد  ةوکز  تسا  رتشیب  هک  اهنآ  ریغ  يارب  سمخ و  تاداس  يارب  838ارچ 

838شسرپ

839خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 839ارچ 

839شسرپ

839خساپ

؟ تسا مجنپ  کی  سمخ  نازیم  ارچ  تسا ؟ هنوگچ  تاکز  سمخ و  هبساحم  839يانبم 

839شسرپ

839خساپ

تسیچ ثیداحا  نآرق و  رد  نآ  یمسر  عبنم  دییوگب  دیهدب و  لماک  تاعالطا  سمخ   " ةرابرد 840فلا 

840هراشا

841شسرپ

841خساپ

تسیچ یتعنص  تالوصحم  هبنآ  قلعت  مدع  هرقن و  الط و  هثالث و  ماعنا  هعبرا و  تالغ  رد  تاکز  راصحنا  842هجو 

842شسرپ

843خساپ

؟  تسیچ سمخ  بوجو  هفسلف  تسا و  هتفرگ  قلعت  زیچ  هن  هب  تاکز  843ارچ 

843شسرپ
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843خساپ

درادن تاکز  اهنآ  لاوما  تسا و  راجت  لاوما  زارتمک  نازرواشک  دمآرد  هکیلاحرد  هتفرگ  قلعت  وج  مدنگ و  هب  تاکز  ارچو  دنا  هداد  صاصتخا  تاداس  هب  ار  سمخ  ارچ 

843شسرپ

844خساپ

دوجو آ هب  ایآ  هکنیا  و  تسا . دیس  دنزرف  نیمه  ردپ  هک  تسا  يردام  زا  ندش  هدییاز  یهلا  نذا  هب  ماوع  زیزع و  نادیس  نیب  قرف  تسا و  يربارب  نید  مالسا  هک  نیا  اب  دریگ  یمن  قلعت  هدنام  هار  رد  ریقف و  مدرم  هماع  هب  دریگ و  یم  قلعت  هدنام  هار  رد  ای  ریقف  ریقف و  تاداس  هب  سمخ  فرصم  ارچ 

844شسرپ

844خساپ

؟ دوشیمن بوسحم  زایتما  یعون  راک  نیا  ایآ  داد ؟ تاداس  هب  دیاب  ار  سمخ  مالسا  رد  845ارچ 

845شسرپ

845خساپ

؟ تسیچ دمآرد -  سمخ  هژیو  هب  سمخ -  بوجو  845لیلد 

846شسرپ

846خساپ

؟ تسیچ سمخ  تخادرپ  847هفسلف 

847شسرپ

847خساپ

؟ دناهدرک بجاو  ار  نآ  رخأتم  نامز  رد  مالسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  هدش و  عضو  ماگنه  رید  ارچ  تسا ، هضیرف  کی  بسک  تراجت و  دوس  سمخ  848رگا 

848شسرپ

848خساپ

. دیهد حیضوت  ًالصفم  تسا  دنمشهاوخ  تسا ؟ بجاو  تاکز  سمخ و  تخادرپ  ایآ  تایلام ، تخادرپ  تروص  رد  دراد ؟ دوجو  يزورما  تایلام  نینچمه  ام و  نامز  و  (ص ) ربمغیپ نامز  تاکز  سمخ و  نیب  یقرف  هچ 

849شسرپ

849خساپ

كز سمخ و  هلاسم  دروم  رد  نم  لاوس  تسین . زیمآ  نیهوت  یکبآ و  ياه  باوج  لاسرا  هب  يزاین  تروص  نیا  ریغ  رد  منک . تفایرد  ار  یقطنم  لدتسم و  ییاه  باوج  هکلب  مونشن . ماظع  تایآ  رتافد  باوج  دننام  ییاه  باوج  دشاب و  نم  ياه  لاوس  خساپ  نتفای  يارب  یبسانم  ریسم  هار ، نیا  مراودیما  مالس  اب 

850شسرپ
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850خساپ

يدق ءیش  لک  یلع  هللا  ناعمجلا و  یقتلا  موی  ناقرفلا  موی  اندبع  یلع  انلزنا  ام  هللااب و  متنما  متنک  نا  لیبسلا  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیش  نم  متمنغ  امنا  اوملعاو  . ) دش بجاو  لافنا  هروس  هیآ 41  قبط  سمخ  تسا . سمخ  دروم  رد  نم  لاوس  نیمود 

851شسرپ

851خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 852ارچ 

852شسرپ

852خساپ

؟  تسیچ سمخ  تخادرپ  853هفسلف 

853شسرپ

853خساپ

؟  تسیچ دریگ  یمن  قلعت  تاکز  ریقف  تاداس  هب  هک  نیا  853تلع 

853شسرپ

853خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 854ارچ 

854شسرپ

854خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 854ارچ 

854شسرپ

854خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 855ارچ 

855شسرپ

855خساپ

؟ دنک ارجا  ار  نآ  هداس  ياهنوگ  هب  دناوتیم  مسیلایسوس  هک  یتروص  رد  تسا و  مزال  یلام  تاقافنا  رگید  تاکز و  سمخ ، تخادرپ  855ارچ 

855شسرپ
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855خساپ

؟ تسیچ تاکز  سمخ و  856هدیاف 

856شسرپ

856خساپ

دخ دوخ  زین  رما  نیا  تسا . هدش  یفّرعم  تلاسر  دزم  هلآو )» هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ نادناخ  یتسود  «،) یبرقلا يوذ  تّدوم  ، » تایآ یضعب  رد  تسا . هتساوخ  شاداپ  دنوادخ  زا  اهنت  مدرم  ییامنهار  يارب  اهيراکادف  یناشفناج و  همه  نآ  يازا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مالسا ربمغیپ  هک  تسین  یّکش 

856شسرپ

856خساپ

؟  تسیچ فیلکت  دشابن , نکمم  لاس  لوط  رد  بسک  عفانم  نییعت  857رگا 

857شسرپ

857خساپ

؟ درک کمک  اه  نآ  هب  دیاب  ایآ  دنهاوخ ، یم  کمک  دنتسه و  دیس  دننک  یم  اعدا  هک  دارفا  857یضعب 

857شسرپ

857خساپ

؟ دراد دوجو  ضیعبت  ارقف  نیب  ارچ  داد ؟ ریقف  دیس  هب  دیاب  ار  سمخ  ارچ  تسیچ ؟ سمخ  857ۀفسلف 

858شسرپ

858خساپ

ماکحا ب هنوگ  نیا  ایآ  و  تسین ؟ ناراد  غاب  نازرواشک و  زا  یصاخ  رشق  رب  راشف  داجیا  اب  ضیعبت  عون  نیا  ایآ  دنریگ . یمن  رارق  تاکز  مکح  لومشم  تسا  ینالک  دوس  ياراد  هک  اه  یتخردرس  اه و  هویم  عاونا  ياچ و  جنرب ، ریظن  يرگید  ياهزیچ  ودوش  یم  يزرواشک  مالقا  زا  یخرب  لماش  طقف  تاکز  ارچ 

858شسرپ

858خساپ

؟ دنک تخادرپ  ار  شلام  سمخ  دیاب  ناسنا  861ارچ 

861شسرپ

861خساپ

؟ دوشیم لماش  ار  همه  سمخ  یلو  تسا ، نارادماد  نازرواشک و  يارب  تاکز  هزورما  هک  یلاح  رد  تسین ، يربخ  سمخ  تّیمها  زا  یلو  تسا ، حرطم  تاکز  هلئسم  طقف  ثیدح  نآرق و  رد  ارچ 

862شسرپ
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862خساپ

؟ دراد ار  میدق  سمخ  تاکز و  مکح  هزورما  ياه  تایلام  863ایآ 

863شسرپ

863خساپ

؟  تسین ضیعبت  مشاه  ینب  هب  سمخ )  یمالسا (  تایلام  زا  یمین  صاصتخا  864ایآ 

864شسرپ

864خساپ

؟  دراد يا  هرمث  هچ  همانرب  نیا  دنتسه  مورحم  تاکززا  یلو  دوش  یم  تخادرپ  تاداس  هب  سمخ  زا  یمین  ارچ  تاکز و  سمخ و  نیب  تسا  یتوافت  864هچ 

864شسرپ

864خساپ

؟  دشاب یمن  تلاسر  دزم  نیاایآ  دراد ؟  ینعم  هچ  دنهد  یم  تاداس  هب  ار  نآ  فصن  هک  مدرم  رب  سمخ  ندو  ـب نـمـ 864جاو

865شسرپ

865خساپ

ربمغیپ نادنزرف  يارب  مالسا  نیناوق  هک  نیا  نآ  مدرک و  دروخرب  یفعض  هطقن  هب  زین  نید  نیا  رد  هنافساتم  یلو  مدیدرترب ,  نایدا  مامت  زا  ار  مالسا  نید  مورگب ,  اهنآ  زا  یکی  هب  ات مـگـر  مداد  رارق  هعلاطم  تحت  ار  نایدا  مامت  نم  تسا :  هتفگ  هک  هدش  لقن  اهتسینومک  ناگرزب  زا  یکی  زا 

865شسرپ

865خساپ

تسا صقان  تایلام  عضو  مالسا  عرش  رد  داد و  تیشمت  ار  کلم  رما  ناوت  یمن  تاکز  سمخ و  865هب 

866شسرپ

866خساپ

؟  دراد يا  هرمث  هچ  همانرب  نیا  دنتسه  مورحم  تاکززا  یلو  دوش  یم  تخادرپ  تاداس  هب  سمخ  زا  یمین  ارچ  تاکز و  سمخ و  نیب  تسا  یتوافت  867هچ 

867شسرپ

867خساپ

؟  تسین ضیعبت  مشاه  ینب  هب  سمخ )  یمالسا (  تایلام  زا  یمین  صاصتخا  867ایآ 

867شسرپ
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867خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 867ارچ 

867شسرپ

868خساپ

؟ تسا هدش  نیعم  کی  هد  ةوکز  تسا  رتشیب  هک  اهنآ  ریغ  يارب  سمخ و  تاداس  يارب  868ارچ 

868شسرپ

868خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 868ارچ 

868شسرپ

868خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 869ارچ 

869شسرپ

869خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 869ارچ 

869شسرپ

869خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 870ارچ 

870شسرپ

870خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 870ارچ 

870شسرپ

870خساپ

؟ تسا هدش  هراشا  داد ، تاداس  هب  دیاب  ار  سمخ  هک  بلطم  نیا  هب  نآرق  رد  870ایآ 

871شسرپ
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871خساپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ 871ارچ 

871شسرپ

871خساپ

جوم ناونع  کی  هب  ار  رقف » » مالسا هک  تسین  نیا  رب  لیلد  نایاونیب  هب  کمک  رب  مالسا  رّرکم  ياهدیکات  ایآ  دنا ، هدش  یفّرعم  نادنمتسم  ناریقف و  اکز ، هناگتشه  فراصم  زا  تمسق  ود  هک  اجنآ  ات  مینک  کمک  مورحم  دنمزاین و  دارفا  هب  هک  هدش  هداد  روتسد  یمالسا  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  رد 

871شسرپ

872خساپ

قالطو جاودزا  ماکحا  872هفسلف 

؟  دنناد یمن  يراج  ار  ناعل  تقوم  حاکن  رد  ماظع  تایآ  زا  یضعب  ثیدح ، ای  هیآ و  هروس و  مادک  قبط  تسین  يراج  ناعل  تقوم  دقع  رد  873ارچ 

873شسرپ

873خساپ

؟ دراد یتلزنم  نأش و  هچ  هیآ  نیا  رگم  دنوش  یم  رگیدکی  مرحم  دقع  هبطخ  کی  ندناوخ  اب  هنوگچ  ناوج  رسپ  874رتخد و 

874شسرپ

874خساپ

؟ دزادرپب ار  نآ  دیاب  درم  ارچ  تسا و  هبلاطملا  دنع   " نز ۀیرهم  875ارچ 

875شسرپ

875خساپ

؟  تسا مارح  رهاوخ  ود  اب  جاودزا  لیلد  هچ  876هب 

876شسرپ

876خساپ

؟  تسیچ تقوم  جاودزا  رد  نتشاد  هگن  هدع  876هفسلف 

876شسرپ

876خساپ

تسا مارح  یعاضر  یببس و  مراحم  اب  جاودزا  877ارچ 
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877شسرپ

877خساپ

؟  تسا مزال  درم  رب  جاودزا  رد  هیرهم  تخادرپ  877ارچ 

877شسرپ

877خساپ

؟  تسیچ داماد  رب  نزردام  تیمرحم  877هفسلف 

877شسرپ

877خساپ

؟  تسا هدرک  ادیپ  اجک  زا  ار  قح  نیا  نز  تسا و  نز  قح  هیرهم  هک  دراد  دوجو  یلیلد  878هچ 

878شسرپ

878خساپ

دنک جاودزا  وا  اب  دناوت  یمن  رگید  داد  قالط  هبترم  هس  ار  شرسمه  یسک  رگا  878ارچ 

878شسرپ

878خساپ

؟  تسیچ دقع  هغیص  هطساو  هب  تیمرحم  هفسلف  ؟ دراد يریثات  هچ  فرح  هملک  دنچ  رگم  دوش ؟ یم  لالح  درم  رب  یبرع  هملک  دنچ  اب  نز  879ارچ 

879شسرپ

879خساپ

؟  تسیچ نادرم  يارب  تاجوز  ددعت  تقوم و  جاودزا  880هفسلف 

880شسرپ

880خساپ

؟ دنک یم  جاودزا  هلصاف  الب  رهوش  اما  دراد  هگن  هدع  رهوش  قالط  ای  توف  زا  سپ  نز  882ارچ 

882شسرپ

882خساپ

مناوتب هک  دیهد  حیضوت  لماک  روط  هب  مینک . هعجارم  یسک  هچ  هب  مینک  هعلاطم  ییاه  هوزج  ای  ییاهباتک  قوف  ياه  هنیمز  رد  میهاوخب  رگا  تسین ؟ نانز  تسد  هب  نآ  دنهد و  قالط  ار  دوخ  نز  دنهاوخب  تقو  ره  و  دنراد . اور  نز  هب  تبسن  ار  یمتس  ملظ و  ره  دنناوتب  ات  تسا  نادرم  تسد  هب  قالط  ارچ 
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882شسرپ

882خساپ

؟ تسین زیاج  نانز  يارب  ارچ  سپ  تسیچ ؟ تاجوز ) ددعت   ) رسمه ددعت  زاوج  883هفسلف 

883شسرپ

883خساپ

تقوم جاودزا  884هفسلف 

885شسرپ

885خساپ

. تسین حرطم  رسمه  تیاضر  طرش  تقوم  جاودزا  رد  888ارچ 

888شسرپ

888خساپ

. دنک جاودزا  ناملسم  ریغ  درم  اب  ناملسم  نز  یلو  دنک  جاودزا  ناملسم  ریغ  نزاب  دناوتیم  ناملسم  درم  طقف  888ارچ 

888شسرپ

888خساپ

؟  تسیچ دشاب  یم  درم  رایتخا  رد  قالط  قح  هک  نیا  888هفسلف 

888شسرپ

888خساپ

؟  تسیچ جاودزا  دقع  هغیص  يارجا  اب  تیمرحم  هفسلف  دنک ؟ یم  مرحم  مه  هب  ار  رفن  ود  هک  دراد  دوجو  یتمکح  هچ  جاودزا  دقع  هغیص  889رد 

889شسرپ

889خساپ

؟ دنتسه مئاد  رسمه  راهچ  نتفرگ  هب  زاجم  نادرم  889ارچ 

889شسرپ

889خساپ

؟ دنوش درم  کی  نز  دنناوتیمن  رهاوخ  ود  890ارچ 
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890شسرپ

890خساپ

؟ دشاب هتشاد  ددجم  جاودزا  دناوتیمن  رهوش  کی  دوجو  اب  طقف  نز  یلو  دشاب ، هتشاد  رسمه  راهچ  دناوتیم  درم  891ارچ 

891شسرپ

891خساپ

. دیهد حیضوت  مراحم  اب  جاودزا  تمرح  دروم  892رد 

892شسرپ

892خساپ

!؟ دیوگ یم  ار  نیا  عرش  ایآ  دوشب . نداد  قالط  هب  یضار  ات  دریگب  ار  شنز  لاوما  مامت  يدرم  تسا  حیحص  ایآ  تسا ؟  حیحص  دنراد , ناشنانز  هب  اهدرم  زا  یضعب  هک  ییاه  ملظ  دوجو  اب  علخ  قالط  ایآ 

892شسرپ

893خساپ

؟ دشاب یمن  مراحم  ءزج  نز  رهاوخ  هک  یلاح  رد  دنیزگرب ،  رسمه  هب  ار  وا  رهاوخ  دناوت  یمن  دشاب ، تایح  دیق  رد  شرسمه  هک  ینامز  ات  درم  893ارچ 

893شسرپ

893خساپ

؟ دراد نآ  اب  یقرف  ًالصا  دوش و  یمن  اشحف  شرتسگ  بجوم  هلئسم  نیا  ایآ  تسا ؟ زیاج  تقوم  جاودزا  مالسا  رد  894ارچ 

894شسرپ

894خساپ

پ) (؟ دنناوت یم  نایاقآ  یلو  دننک ، هغیص  دنناوت  یمن  اه  مناخ  895ارچ 

895شسرپ

895خساپ

؟ درادن دوجو  نایدا  رگید  رد  یلو  دراد ، جاور  مالسا  رد  هغیص  897ارچ 

897شسرپ

897خساپ

؟ دشاب یمن  مراحم  ءزج  نز  رهاوخ  هک  یلاح  رد  دنیزگرب ،  رسمه  هب  ار  وا  رهاوخ  دناوت  یمن  دشاب ، تایح  دیق  رد  شرسمه  هک  ینامز  ات  درم  897ارچ 
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897شسرپ

898خساپ

پ) (؟ دروآرد دوخ  مئاد  دقع  هب  ار  ناملسم  ریغ  نز  دناوت  یمن  ناملسم  درم  898ارچ 

898شسرپ

898خساپ

؟ تسا زیاج  ناردارب  يارب  تاجوز  دادعت  899ارچ 

899شسرپ

899خساپ

. دوب دهاوخ  رت  مهف  لباق  یسراف  هب  نآ  ندناوخ  دوش ؟ هدناوخ  یبرع  هب  دقع  هغیص  دیاب  901ارچ 

901شسرپ

901خساپ

؟ درادن یلاکشا  اهدرم  يارب  رّرکم  جاودزا  مالسا  نید  رد  901ارچ 

901شسرپ

901خساپ

؟ دراد دوجو  ردپ  نذا  هب  زاین  ًامتح  جاودزا  يارب  903ارچ 

903شسرپ

903خساپ

؟ دوش یمن  نانز  نیب  تافالتخا  زورب  ثعاب  هلئسم  نیا  ایآ  تسیچ ؟ تاجوز  ددعت  904هفسلف 

904شسرپ

904خساپ

؟ دوش یمن  بوسحم  نانز  ریقحت  ایآ  تسیچ ؟ تقوم  جاودزا  906ۀفسلف 

906شسرپ

906خساپ

؟ درک هدافتسا  لّلحم  زا  دیاب  درک و  عوجر  ناوت  یمن  قالط  نیموس  زا  دعب  907ارچ 
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907شسرپ

907خساپ

؟ تسین بجاو  ینید  چیه  رد  یلو  تسا ، حرطم  بجاو  هلئسم  کی  ناونع  هب  ام  نایم  جاودزا  907ارچ 

907شسرپ

908خساپ

؟ دوشیمن نانز  رد  فالتخا  زورب  بجوم  درادن و  داضت  تسا ، هاگآ  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  نانز  فیرظ  فیطل و  هیحور  اب  هلئسم  نیا  ایآ  تسیچ ؟ مالسا  رد  تاجوز  ددعت  هفسلف 

908شسرپ

908خساپ

؟ تسا مرحم  هغیص  نودب  یّتح  شبحاص )  ) درم هب  نز  راکتمدخ  زینک و  نونمؤم  روس ? يآ ?6  رد  910ارچ 

910شسرپ

910خساپ

؟ تسین نینچ  هعیش  بتکم  رد  اّما  تسا ، یفاک  دننک  قالط  مالعا  ًاظفل  نیفرط  رگا  ننست  لها  بتکم  رد  910ارچ 

910شسرپ

910خساپ

؟  تسیچ ناکرشم  اب  جاودزا  میرحت  911هفسلف 

911شسرپ

911خساپ

؟  دراد يرگید  اب  جاودزا  هب  جایتحاارچ  دنک  جاودزا  وا  اب  اددجم  دهاوخب  رگا  هدرک ,  هقال  ار سـه طـ دو  نز خـ يدر کـه  911مـ

911شسرپ

911خساپ

؟  دراد يرگید  اب  جاودزا  هب  جایتحاارچ  دنک  جاودزا  وا  اب  اددجم  دهاوخب  رگا  هدرک ,  هقال  ار سـه طـ دو  نز خـ يدر کـه  912مـ

912شسرپ

912خساپ

؟  تسیچ ناکرشم  اب  جاودزا  میرحت  913هفسلف 
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913شسرپ

913خساپ

؟  هدش هداد  رارق  هرافک  نآ  يارب  مالسا  رد  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشادن  يرثا  اقلطم  ییوشانز  هفیظو  كر  دنگوسدیاب بـر تـ مکح  نیا  قباطم  درادن و  يروذحم  شنتسکش  دشاب  یفالخ  راک  يارب  هک  يدنگوس  ره 

913شسرپ

913خساپ

؟ تسیچ نآ  زاوج  تلع  تسیچ ؟ تقوم  جاودزا  هب  عجار  امش  913رظن 

913شسرپ

913خساپ

؟ تسیچ نآ  زاوج  تلع  تسیچ ؟ تقوم  جاودزا  هب  عجار  امش  914رظن 

914شسرپ

914خساپ

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  915ارچ 

915شسرپ

915خساپ

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  915ارچ 

915شسرپ

915خساپ

؟ هدش زیوجت  تیضوغبم  تّدش  نآ  اب  قالط  916روطچ 

916شسرپ

916خساپ

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  916ارچ 

916شسرپ

916خساپ

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  917ارچ 
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917شسرپ

917خساپ

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  917ارچ 

917شسرپ

917خساپ

؟ دنک جاودزا  يرگید  درم  اب  دوخ  یلبق  رهوش  اب  جاودزا  زا  شیپ  دیاب  نز  دنک ، جاودزا  وا  اب  ًاددجم  دهاوخب  رگا  تسا  هداد  لط  راب  هس  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  ارچ 

918شسرپ

918خساپ

؟ دریگب نز  ات  ود  دناوت  یم  درم  یلو  دنک ، رایتخا  رهوش  ود  دناوت  یمن  نز  مالسا  رد  918ارچ 

918شسرپ

918خساپ

؟ تسه فالتخا  نز ، ود  اب  جاودزا  تّیعورشم  دوجو  اب  نز ) ) رسمه ود  نیب  919ارچ 

919شسرپ

919خساپ

؟ دنک جاودزا  يرگید  درم  اب  دوخ  یلبق  رهوش  اب  جاودزا  زا  شیپ  دیاب  نز  دنک ، جاودزا  وا  اب  ًاددجم  دهاوخب  رگا  تسا  هداد  قالط  راب  هس  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  ارچ 

919شسرپ

919خساپ

؟ هدش زیوجت  تیضوغبم  تّدش  نآ  اب  قالط  920روطچ 

920شسرپ

920خساپ

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  920ارچ 

920شسرپ

920خساپ

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  920ارچ 
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920شسرپ

921خساپ

؟ هدش زیوجت  تیضوغبم  تّدش  نآ  اب  قالط  921روطچ 

921شسرپ

921خساپ

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  921ارچ 

921شسرپ

922خساپ

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  922ارچ 

922شسرپ

922خساپ

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  922ارچ 

922شسرپ

922خساپ

؟ ارچ دیامن . جاودزا  رتخد  نآ  ردام  اب  دناوتیم  درم  نآ  ردپ  دشاب  هدرک  جاودزا  ینز  اب  هک  923یسک 

923شسرپ

923خساپ

تشذگ نورق  ای  اه  ههد  ياهشسرپ  اب  دارفا  زورما  تالاوؤس  هک  تسا  حضاو  رپ  دشاب و  یم  نایعیش  تفایرد  مهف و  زور و  ملع  اب  قباطم  تاماهبا  یعرش و  لئاسم  هب  وگخساپ  هعماج  دوجوم  ياهزاین  هب  هجوت  اب  دراد و  ینوگمه  هعماج  زور  ياهزاین  اب  تسایوپ و  یهقف  عیشت  هقف  دیرضحتسم  هک  هنوگنامه 

923شسرپ

924خساپ

؟ تسا هدش  هیصوت  مالسا  رد  تقوم  جاودزا  ارچ  ددرگ  هداوناخ  داهن  فیعضت  بجوم  دناوت  یم  تقوم  جاودزا  هکنآ  924اب 

924شسرپ

924خساپ

تسیچ هرکاب  رتخد  جاودزا  رد  یلو  نذا  925ۀفسلف 
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925شسرپ

925خساپ

تسیچ هرکاب  رتخد  جاودزا  رد  یلو  نذا  925ۀفسلف 

925شسرپ

925خساپ

تسا هدش  رما  جاودزا  هب  ارچ  مالسا  رد  و  دننک ؟ جاودزا  دیاب  دنسریم ، یصاخ  نس  هب  یتقو  نارسپ  نارتخد و  ارچ  دنک  یگدنز  ییاهنت  هب  دناوتیم  يدرف  ره  هک  نآ  هب  هجوت  اب 

926شسرپ

926خساپ

؟ دنک رایتخا  نز  راهچ  دراد  قح  درم  مالسا  رد  927ارچ 

927شسرپ

927خساپ

؟ ارچ دنمرحم ؟ مه  اب  نز  ود  نیا  نارتخد  نارسپ و  ایآ  دنک ، رایتخا  رسمه  ود  يدرم  928رگا 

928شسرپ

928خساپ

؟ دشابیم زور  هد  هام و  راهچ  رهوش ، توف  زا  سپ  اما  تسا  رهط  هس  قالط  زا  سپ  نز  ةدع  928ارچ 

928شسرپ

928خساپ

؟  تسیچ نز  نتشاد  هگن  هدع  929هفسلف 

929شسرپ

929خساپ

؟  تسیچ تاجوز  ددعت  929هفسلف 

929شسرپ

929خساپ

؟ دراد صاصتخا  درم  هب  قالط  قح  قالط و  زا  دعب  هچب  يراد  هگن  929ارچ 
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930شسرپ

930خساپ

؟  تسا طرش  ردپ  نذا  رتخد  جاودزا  رد  930ارچ 

930شسرپ

930خساپ

. دیهد حیضوت  نآ  طئارش  تقوم و  جاودزا  هفسلف  930هرابرد 

930شسرپ

930خساپ

؟  تسا هدش  هداد  درم  يارب  يرسمهدنچ  هزاجا ء  ارچ  نز ,  ساسح  هیحور  هب  هجوت  931نودب 

931شسرپ

931خساپ

؟ تسا هدوب  يو  ياهرهوش  زا  کیمادک  لام  دنزرف  هک  دمهفب  هنوگچ  دشاب  يدرم  ره  اب  هتفه  هس  ود  دهد و  ماجنا  يرگید  جاودزا  تّقوم  جاودزا  تّدم  نایاپ  زا  سپ  هلصافالب  نز  هک  یتروص  رد 

932شسرپ

932خساپ

؟ تسا هدش  هراشا  نآرق  رد  نز  ندرک  هغیص  هب  932ایآ 

932شسرپ

932خساپ

؟ تسا مارح  ننست  لها  بهذم  رد  هعتم  933ارچ 

933شسرپ

933خساپ

؟ دنک جاودزا  يرگید  درم  اب  دوخ  یلبق  رهوش  اب  جاودزا  زا  شیپ  دیاب  نز  دنک ، جاودزا  وا  اب  ًاددجم  دهاوخب  رگا  تسا  هداد  قالط  راب  هس  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  ارچ 

933شسرپ

933خساپ

؟ دریگب نز  ات  ود  دناوتیم  درم  یلو  دنک ، رایتخا  رهوش  ود  دناوتیمن  نز  مالسا  رد  934ارچ 

زا 1317تسرهف هحفص 139 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


934شسرپ

934خساپ

؟ تسه فالتخا  نز ، ود  اب  جاودزا  تّیعورشم  دوجو  اب  نز ) ) رسمه ود  نیب  934ارچ 

934شسرپ

934خساپ

؟ تسیچ مراحم  اب  جاودزا  میرحت  935هفسلف 

935شسرپ

935خساپ

؟ دوشیمن تسرپرسیب  نادنزرف  ندمآ  دیدپ  بجوم  ایآ  دنرامشیم ؟ زیاج  ار  هغیص  هعیش  936ارچ 

936شسرپ

936خساپ

؟ دیسیونب ار  تقوم  جاودزا  ندوب  لالح  937لیلد 

937شسرپ

937خساپ

؟ تسا مارح  تسرپ  تب  كرشم و  نانز  نادرم و  اب  نامیا  اب  دارفا  جاودزا  938ارچ 

938شسرپ

939خساپ

؟ ریخ ای  تسا ، هدمآ  یبلطم  هنیمز  نیا  رد  تنس  لها  هعیش و  عبانم  رد  ایآ  تسیچ ؟ هیرهم  نییعت  زا  دوصقم  939فده و 

939شسرپ

939خساپ

؟ تسیچ نآ  تمکح  و  تسا ؟ هدش  حرطم  تاجوز  ددعت  نآرق  رد  940ایآ 

941شسرپ

941خساپ

؟ دوشیمن لماک  وا  نید  فصن  دنکن ، جاودزا  هک  یسک  941ارچ 
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941شسرپ

941خساپ

؟ تسا مزال  نتشاد  هگن  هدع  ایآ  دراد ، دوجو  يریگشیپ  يارب  یناوارف  لئاسو  هک  نونکا  یلو  دوب ، يریگشیپ  مزاول  نادقف  لیلد  هب  نیا  تشادیم و  هگن  هدع  نز  یتسیاب  قالط ، زا  سپ  ربمایپ  نارود  رد  نامز  تایضتقم  ربانب 

942شسرپ

942خساپ

؟ تسا هدش  یهن  تعاس  نآ  رد  یکیدزن  جاودزا و  هک  دراد  یتمکح  هچ  تسا ؟ برقع  رد  رمق  لاس  مامت  رد  ایآ  تسیچ ؟ برقع  رد  رمق  زا  943روظنم 

943شسرپ

943خساپ

؟ تسیچ یکیدزن  ماگنه  لم  اک  روط  هب  درم  نز و  ندش  تخل  تهارک  تّلع  : 2943

943شسرپ

943خساپ

؟ دوشیمن داسف  جاور  ثعاب  ایآ  تسا ، لالح  هغیص  944ارچ 

944شسرپ

944خساپ

؟ تسا هدش  عنم  مالسا  رد  ناملسم  نز  کی  اب  ناملسم  ریغ  درم  کی  جاودزا  945ارچ 

945شسرپ

945خساپ

؟ تسا هدش  عنم  باتک  لها  ناملسم  ریغ  درم  اب  ناملسم  نز  جاودزا  یلو  درادن ، یعنام  باتک  لها  ناملسم  ریغ  نز  اب  ناملسم  درم  جاودزا  946ارچ 

946شسرپ

946خساپ

؟ دنک جاودزا  ناملسم  ریغ  درم  اب  دناوتیمن  ناملسم  نز  یلو  دنک ، جاودزا  ناملسم  ریغ  نز  کی  اب  دناوتیم  ناملسم  درم  کی  946ارچ 

946شسرپ

947خساپ

؟ تسا یگدنز  نیمضت  رایعم و  هیرهم  ایآ  تسا ؟ فرع  هیرهم  نید  رد  947ارچ 
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947شسرپ

947خساپ

؟ تسا دازآ  ناملسم  درم  يارب  ياهغیص  نز  نتشاد  948ارچ 

948شسرپ

948خساپ

؟ تسیچ هغیص  ققحت  طیارش  951تلع و 

951شسرپ

952خساپ

؟ دنرادن ار  ندش  دقع  شزرا  ایآ  دنوشیمن ؟ هغیص  ارچ  دنوشیم ؟ مرحم  دوخ  نابحاص  هب  تیمرحم  هغیص  نودب  نازینک  952ارچ 

952شسرپ

952خساپ

؟ دوش هدناوخ  ًامتح  دیاب  ارچ  تسیچ ؟ دوشیم  هدناوخ  دقع  هبطخ  رد  هک  یبرع  تاملک  953يانعم 

953شسرپ

953خساپ

؟ تسا اهیتشز  رد  ندش  کیرش  قیالان ، یکیرش  رانک  رد  یگدنز  عقاوم  یضعب  هک  یلاح  رد  تسا ، رازیب  قالط  زا  دنوادخ  ارچ  دنازرل ؟ یم  ار  یهلا  شرع  قالط  ارچ 

954شسرپ

954خساپ

؟ دنک جاودزا  ناملسم  نز  اب  دناوتیمن  ناملسم  ریغ  کی  یلو  دنک ، جاودزا  ناملسم  ریغ  نز  اب  دناوتیم  ناملسم  درم  کی  مالسا  نید  رد  954ارچ 

954شسرپ

954خساپ

. دوب دهاوخ  رت  مهف  لباق  یسراف  هب  نآ  ندناوخ  دوش ؟ هدناوخ  یبرع  هب  دقع  هغیص  دیاب  955ارچ 

956شسرپ

956خساپ

؟ دراد دوجو  ردپ  نذا  هب  زاین  ًامتح  جاودزا  يارب  956ارچ 
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956شسرپ

956خساپ

؟ تسین بجاو  ینید  چیه  رد  یلو  تسا ، حرطم  بجاو  هلئسم  کی  ناونع  هب  ام  نایم  جاودزا  956ارچ 

957شسرپ

957خساپ

؟ دراد دوجو  هلأسم  نیا  رگید  نایدا  رد  ایآ  تسیچ ؟ مالسا  رظن  زا  راهز  يوم  ندرک  هاتوک  957دیاوف 

957شسرپ

957خساپ

. دوب دهاوخ  رت  مهف  لباق  یسراف  هب  نآ  ندناوخ  دوش ؟ هدناوخ  یبرع  هب  دقع  هغیص  دیاب  958ارچ 

958شسرپ

958خساپ

؟ درادن یلاکشا  اهدرم  يارب  رّرکم  جاودزا  مالسا  نید  رد  958ارچ 

958شسرپ

958خساپ

؟ دراد دوجو  ردپ  نذا  هب  زاین  ًامتح  جاودزا  يارب  960ارچ 

960شسرپ

960خساپ

؟ تسین بجاو  ینید  چیه  رد  یلو  تسا ، حرطم  بجاو  هلئسم  کی  ناونع  هب  ام  نایم  جاودزا  961ارچ 

961شسرپ

961خساپ

؟ درادن دوجو  نایدا  رگید  رد  یلو  دراد ، جاور  مالسا  رد  هغیص  962ارچ 

962شسرپ

962خساپ

عورشمان طباور  تمرح  962هفسلف 
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؟ درک جاودزا  زواجت  دروم  صخش  هداوناخ  ياضعا  اب  ناوتیمن  ارچ  تسا ؟ رتتسپ  انز  زا  طاول  962ارچ 

962شسرپ

962خساپ

؟ تسیچ انمتسا  تمرح  963هفسلف 

963شسرپ

963خساپ

؟ تسیچ انز  میرحت  963هفسلف 

963شسرپ

963خساپ

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا   » هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 

964شسرپ

964خساپ

؟ تسیچ انز  میرحت  964هفسلف 

964شسرپ

964خساپ

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا   » هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 

965شسرپ

965خساپ

؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  965ارچ 

965شسرپ

966خساپ

تسا هورکم  فلاخم  سنج  اب  یتسود  مالسا  رد  966ارچ 

966شسرپ

966خساپ
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. دشاب هتشادن  هنامرحم  هاگن  اهنآ  هب  یسک  هک  هدشن  عنام  اهنآ ، ندرکن  مالعا  مرحم  نآرق  هک  یلاح  رد  دا ؟ دیم  رارق  اهمرحم  ءزج  زین ، ار  ییاد  نز  ومع و  نز  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تشاد  یلاکشا  هچ 

967شسرپ

967خساپ

؟ دوش یم  بوسحم  یتشز  دب و  راک  مالسا  رظن  زا  یسنج  سامت  968ارچ 

968شسرپ

968خساپ

؟  تسیچ ضیح  مایا  رد  تبراقم  ندوب  مارح  968تلع 

968شسرپ

969خساپ

تسیچ قحس  دح  دریگ  یمن  ماجنا  لوخد  قحس  رد  هکیلاح  رد  تسا  مارح  قحس  970ارچ 

970شسرپ

970خساپ

؟ تسا هورکم  ربد  زا  رسمه  یطو  ارچ  تسیچ  انز  تمرح  970تلع 

970شسرپ

970خساپ

؟ دشاب حیحص  اهنآ  جاودزا  هک  دوش  یمن  نیا  ثعاب  دوش و  یمن  لماش  ار  طولم  رهاوخ  اب  هدننک  طاول  صخش  امیحر  اروفغ  ناک  هللا  نا  هیآ  970ایآ 

970شسرپ

971خساپ

؟  تسا مارح  مالسا  رظن  زا  مراحم  اب  جاودزا  971ارچ 

971شسرپ

971خساپ

؟ دنوش مورحم  لآ  هدیا  یگدنز  دیاش  صخش و  نآ  اب  جاودزا  زا  هک  دراد  اهنآ  رتخد  ای  ردام  ای  رهاوخ  هب  یطبر  هچ  تسا  هدرک  طاول  یصخش  اب  یصخش  هکنیا 

971شسرپ

971خساپ
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؟  تسین طولم  رهاوخ  اب  جاودزا  زا  عنام  دریگ  تروص  جاودزا  زا  دعب  طاول  هکیتروص  رد  971ارچ 

971شسرپ

972خساپ

؟ دننک نیبدب  نید  نیا  هب  ار  مدرم  هک  دوش  یمن  مالسا  نانمشد  هدافتسا  ءوس  ثعاب  طولم  رهاوخ  اب  هدننک  طاول  جاودزا  تمرح  لثم  یماکحا  972ایآ 

972شسرپ

972خساپ

؟  تسین مادعا  نانز  یئارگ  سنجمه  مکح  تسا و  مادعا  هدننکطاول )   ) ارگ سنجمه  نادرم  مکح  972ارچ 

972شسرپ

972خساپ

؟ دهد یمن  ناسنا  هب  ار  زیچ  همه  ندید  هزاجا  ارچ  تسا  قلطم  ییابیز  دنوادخ  972رگا 

972شسرپ

972خساپ

؟ تسا مارح  یسکس  ياه  سکع  ندید  ارچ  974الوصا 

974شسرپ

974خساپ

؟  تسا مارح  نیفرط -  تیاضر  هب  هجوت  اب  مرحمان -  درم  نز و  ییوشانز  هطبار  ارچ  تسا و  مارح  مرحمان  اب  نداد  تسد  975ارچ 

975شسرپ

975خساپ

؟  تسیچ تداع  مایا  رد  یکیدزن  تمرح  976هفسلف 

976شسرپ

976خساپ

؟ دنتسه مرحمان  رگیدمه  هب  هلاخ  رسپ  هلاخ  رتخد  ارچ  هک  دنیوگیم  اه  978یضعب 

978شسرپ

978خساپ
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؟ تسا مارح  ننست  لها  بهذم  رد  هعتم  978ارچ 

978شسرپ

978خساپ

؟  تسا نآ  ینامسج  راثآ  ینم و  جورخ  یفنم  ریثات  رطاخ  هب  انمتسا , میرحت  978ایآ 

978شسرپ

979خساپ

؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  979ارچ 

979شسرپ

979خساپ

؟ درک هاگن  نز  تروع  هب  ناوت  یمن  980ارچ 

980شسرپ

980خساپ

؟ تسیچ تسین  مارح  مرحمان  هب  لّوا  هاگن  دنیوگ  یم  هک  نیا  980لیلد 

980شسرپ

980خساپ

؟ تسیچ راک  نیا  هفسلف  تسا ؟ مارح  هام  رخآ  طسو و  لّوا و  رد  زور و  رد  یکیدزن  981ارچ 

981شسرپ

981خساپ

؟ دراد دیکأت  درم  نز و  طباور  مدع  ششوپ و  رب  مالسا  ارچ  سپ  دندرگ ، یم  رت  صیرح  دنوش ، یم  عنم  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  تبسن  اه  ناسنا  دنیوگ  981یم 

981شسرپ

982خساپ

؟ دنکب راک  هچ  دیاب  دشاب ، هتشادن  جاودزا  تیعقوم  یسک  رگا  تسیچ ؟ نآ  كردم  لیلد و  منادب  منک و  بسک  مهاوخ  یم  یتاعالطا  تّیمرحم  ۀغیص  دروم  رد  دراد ؟ دوجو  نآ  هب  زاین  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  بوسحم  هانگ  جاودزا  زا  شیپ  یسنج  طباور  ارچ 

983شسرپ

983خساپ
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؟ دراد هانگ  مرحمان  نز ،  درم و  ندرک  تبحص  984ارچ 

984شسرپ

984خساپ

( قداص ماما  رظن  هب  ( ؟ تسا رتكانرطخ  رتشیب و  مه  طاول  زا  انمتسا  تمرح  985ارچ 

986شسرپ

986خساپ

درک عابشا  ار  نآ  دیاب  هرخالاب  میناد  یمو  هداد  رارق  ناسنا  رد  ار  یسنج  هزیرغ  دنوادخ  هکنآ  اب  تسیچ  انز  ندوب  مارح  هفسلف  - 1986

986شسرپ

986خساپ

ـنـجـ یا رد  دوب .  دهاوخ  رثوم  دنک ,  دوخ  ررض  رب  يرارقا  یلقاع  یصخش  ره  زئاج ;  مهسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  هدعاق  ارچ  هتشذگ ,  نیا  زا  ؟  تسین تفع  یفانم  دا عـمـل  ـ یدزا ـب  جو مـ مر ,  تابثا جـ هلحرمرد  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟  یهاوگ  رفن  راهچ  دیاب  تفع ,  یفانم  لمع  تابثا  يارب  ارچ 

987شسرپ

987خساپ

میرادن غارس  نآ  يارب  یبط  یعنم  هنوگ  چیه  هک  یلاح  رد  هدرک  ـم  یر ار تـحـ یئار  نآر هـمـجـنـس گـ ار قـ 987چـ

987شسرپ

987خساپ

؟ دنوش مورحم  لآ  هدیا  یگدنز  دیاش  صخش و  نآ  اب  جاودزا  زا  هک  دراداهنآ  رتخد  ای  ردام  ای  رهاوخ  هب  یطبر  هچ  تسا  هدرک  طاول  یصخش  اب  یصخش  هکنیا 

988شسرپ

988خساپ

؟  تسین طولم  رهاوخ  اب  جاودزا  زا  عنام  دریگ  تروص  جاودزا  زا  دعب  طاول  هکیتروص  رد  988ارچ 

988شسرپ

988خساپ

؟ دننک نیبدب  نید  نیا  هب  ار  مدرم  هک  دوش  یمن  مالسا  نانمشد  هدافتسا  وس  ثعاب  طولم  رهاوخ  اب  هدننک  طاول  جاودزا  تمرح  لثم  یماکحا  988ایآ 

988شسرپ

989خساپ
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؟  تسین مادعا  نانز  ییارگ  سنجمه  مکح  تسا و  مادعا  هدننک )  طاول  ارگ (  سنجمه  نادرم  مکح  989ارچ 

989شسرپ

989خساپ

؟ تسیچ انز  میرحت  989هفسلف 

989شسرپ

989خساپ

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا   » هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 

990شسرپ

990خساپ

؟ تسیچ انز  میرحت  990هفسلف 

990شسرپ

990خساپ

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا   » هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 

991شسرپ

991خساپ

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا   » هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 

991شسرپ

991خساپ

؟ تسیچ انز  میرحت  992هفسلف 

992شسرپ

992خساپ

؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  992ارچ 

992شسرپ

992خساپ
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؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  993ارچ 

993شسرپ

993خساپ

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا   » هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 

994شسرپ

994خساپ

؟ تسیچ انز  میرحت  995هفسلف 

995شسرپ

995خساپ

صقرو یقیسوم  ماکحا  995هفسلف 

؟ تسا مارح  یقیسوم  ارچ  دراد  رگا  ریخ و  ای  دراد  قادصم  مه  یقیسوم  دروم  رد  دوش  اضرا  یعرش  هار  زا  اهنت  يزاین  ره  دیاب  هک  دراد  دوجو  یعرشریغ  مه  یعرش و  هار  مه  يزاین ، ره  يارب  تسا و  هداد  رارق  ییاهزاین  یناسنا  ره  نورد  رد  دنوادخ  دوشیم  هتفگ  هک  لالدتسا  نیا  ایآ 

995شسرپ

996خساپ

؟ دراد ییانعم  هچ  یهانم  ثیداحا و  نیا  دشابیم . نآ  يالتعا  حور و  يافص  ثعاب  یقیسوم  مینیبیم  996یتقو 

996شسرپ

996خساپ

. اه نز  يادص  ندینش  اب  یتح  دنوش , یمن  کیرحت  ًالصا  اه  یضعب  یفرط  زا  دوش ! یم  داجیا  زین  اهدرم  يادص  ندینش  اب  هاگ  یکیرحت  نینچ  تسا ,  یسنج  ءهزیرغ  کیرحت  رطاخ  هب  رگا  تسا ؟  مارح  اه  نز  يادص  هب  نداد  شوگ  ارچ  تسیچ ؟  پاپ  یقیسوم  هرابرد  ناترظن 

996شسرپ

996خساپ

؟ دیآیم شیپ  یتالکشم  لئاسم و  هچ  دصقرب ، یسورع  سلجم  رد  یسک  رگا  تسیچ  صقر  تمرح  ۀفسلف  تسیچ  تسا  مارح  مالسا  رد  انغ  یقیسوم و  هک  نیا  تلع 

997شسرپ

997خساپ

؟ تسا مارح  یقیسوم  998ارچ 

998شسرپ
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998خساپ

؟ تسا مارح  صقر  999ارچ 

999شسرپ

999خساپ

تسا هدمآ  نآرق  ياجک  رد  هدش و  رداص  یسک  هچ  هیحان  زا  تسیچ  یقیسوم  تمرح  999هفسلف 

999شسرپ

999خساپ

تسا هدمآ  نآرق  ياجک  رد  هدش و  رداص  یسک  هچ  هیحان  زا  تسیچ  یقیسوم  تمرح  1000هفسلف 

1000شسرپ

1000خساپ

؟ دراد یباذع  هچ  دهد  شوگ  برطم  یقیسوم  یصخش  رگا  تسیچ  صقر  یقیسوم و  ندوب  مارح  1001لیلد 

1001شسرپ

1001خساپ

؟ دراد هانگ  داش  ياهراون  هب  ندرک  شوگ  ندرک و  نشور  یلو  درادن ، لاکشا  اهتئیه  رد  لبط  ندز  1001ارچ 

1001شسرپ

1002خساپ

تسا راذگریثأت  ناسنا  حور  رب  اهیقیسوم  زا  یخرب  تسیچ  اهیقیسوم  مامت  ندوب  مارح  تلع  هدماین  شلئاسملا  حیضوت  ۀلاسر  رد  یحیضوت  چیه  تسا و  هدرک  مارح  ار  اهیقیسوم  مامت  هک  تسا  يزیربت  هّللا  ۀیآ  نم  دیلقت  عجرم 

1002شسرپ

1002خساپ

؟ دیهد حیضوت  رتشیب  هراب  نیا  رد  ًافطل  . دوب رصتخم  رایسب  یلبق  ۀمان  رد  یقیسوم  ةرابرد  امش  1002خساپ 

1003شسرپ

1003خساپ

؟ تسیچ لذتبم  ياهگنهآ  عامتسا  تمرح  1003لیالد 

1003شسرپ
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1003خساپ

تسا مارح  یتروص  هچ  رد  1004یقیسوم 

1004شسرپ

1004خساپ

تسیچ سنجمه  يارب  صقر  تمرح  1004هفسلف 

1004شسرپ

1004خساپ

؟ تسیچ صقر  تمرح  1005هفسلف 

1005شسرپ

1005خساپ

؟ تسیچ یقیسوم  نداد  شوگ  تمرح  1005هفسلف 

1005شسرپ

1005خساپ

؟  تسیچ یقیسوم  عامتسا  تمرح  1006هفسلف 

1006شسرپ

1006خساپ

؟ دننک یم  تیصعمودنراذگ  یم  نآ  يور  یعرش  شوپور  دوش و  یمن  یهجوت  ارچ  دنا , هدومرف  یهن  نآزا  احیرص  ع )   ) قداص ماما  دنک و  یم  مالعا  مارح  ار  یقیسومو  انغ  نآرق  یتقو 

1007شسرپ

1007خساپ

؟  مییوگب هچ  خساپ  رد  تسین ,  نینچ  دنتسه  یعدم  دنا و  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  یناسک  تسا  مارح  دنک  یم  دایز  ار  توهش  هکنیا  تهج  هب  صقر  هک  دوش  یم  هتفگ 

1007شسرپ

1008خساپ

؟  تسا هورکم  رعش  ندناوخ  هعمج ,  زور  بش و  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  نانجلا  حیتافم  رد  1008ارچ 

1008شسرپ
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1008خساپ

؟  تسا مارح  درم  يارب  درم  صقر  مالسا  رد  1008ارچ 

1008شسرپ

1008خساپ

تسیچ لذتبم  ياه  یقیسوم  تمرح  1009هفسلف 

1009شسرپ

1009خساپ

تسین كرحم  تسین و  مارح  دنتسه  اهنز  شیاه  هدنناوخ  همه  هک  یلخاد  ياهدورس  یلو  تسا  مارح  یجراخ  ياه  هنارت  1010ارچ 

1010شسرپ

1010خساپ

؟ دراد دوجو  دروم  نیا  رد  يدنس  تسا و  مارح  نادرم  يارب  نز  یگدنناوخ  ندینش  1010ارچ 

1010شسرپ

1011خساپ

؟ دیآ یمن  لمعب  يریگولج  نآ  زا  ناریا  رد  ارچ  سپ  تسا  مارح  نز  زاوآ  نداد  شوگ  1011رگا 

1011شسرپ

1011خساپ

؟ دنک یم  لیم  ییارگ  یفنم  هب  يدودح  ات  یقیسوم  هب  تبسن  یبهذم  هعماج  یلک  روط  هب  اهقف و  رظن  1011ارچ 

1011شسرپ

( لوا تمسق  ) 1012خساپ

( مود تمسق  ) 1014خساپ

( موس تمسق  ) 1017خساپ

( مراهچ تمسق  ) 1019خساپ

. دنراذگ یم  اپ  ریز  مه  ار  رنه  لصا  دوخ  تیعقوم  زا  هدافتسا  ءوس  اب  اهدرم  زا  يرایسب  اما  دنراد  یلوبق  لباق  همانراک  ابیز  هنافراع و  الماک  ياهرعش  اب  نز  ياه  هدنناوخ  زا  يرایسب  هک  یتروص  رد  تسا  مارح  مرحمان  درم  يارب  نز  زاوآ  ندینش  ارچ 

1022شسرپ
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1022خساپ

؟ تسیچ جیهم  ياه  یقیسوم  انغ و  میرحت  1023للع 

1023شسرپ

( لوا تمسق  ) 1023خساپ

( مود تمسق  ) 1025خساپ

( موس تمسق  ) 1027خساپ

؟  تسیچ صقر  تمرح  1030هفسلف 

1030شسرپ

1030خساپ

. دننیب یم  هنهرب  ار  رگیدکی  یمومع  مامح  رد  زین  نادرم  یمومع و  مامح  رد  نانز  هک  یلاح  رد  تسا  مارح  درم  رب  درم  صقر  مارح  نز  رب  نز  صقر  ارچ  دنا  هدیسرپ  يرایسب  هک  تسا  نیا  رگید  لاؤس 

1030شسرپ

1031خساپ

؟ دینک نایب  ار  تسا  هدش  هتخانش  یقیسوم  تالآ  ناونعب  مدرم  فرع  رد  هک  یقیسوم  تالآ  ندوب  مارح  1031هفسلف 

1031شسرپ

1031خساپ

؟ تسا مارح  ارچ  دوش  یم  حور  شمارا  ببس  هک  تسا  ینوزوم  تاوصا  رثا  رب  یقیسوم  1031تذل 

1031شسرپ

1031خساپ

؟ دراد دوجو  رظن  فالتخا  یقیسوم  مکح  دروم  رد  املع  نیب  1033ارچ 

1033شسرپ

1033خساپ

؟ درادن یلاکشا  دنشاب  رفن  هس  ای  ود  رگا  یلو  تسا  مارح  دهدب  شوگ  نز  کی  ۀنارت  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  هدمآ  نآرق  ياجک  1034رد 

1034شسرپ

1034خساپ
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: 1034خساپ

1034هراشا

1035شسرپ

1036خساپ

؟  تسا مارح  عرش  رد  صاخ  ياه  یقیسوم  زا  یضعب  ًاساسا  ارچ  - 11037

1037شسرپ

1038خساپ

؟  تسیچ هدننک  کیرحت  یقیسوم  تمرح  1039تلع 

1039شسرپ

1039خساپ

؟ دوش یم  قالطا  يزیچ  هچ  هب  انغ  الوصا  و  تسیچ ؟  انغ  ندوب  مارح  1040ببس 

1041شسرپ

1041خساپ

؟ تسا مارح  ، اه مرحم  روضح  رد  نز  صقر  1042ارچ 

1042شسرپ

1042خساپ

؟ تسا مارح  دوش و  یم  بوسحم  هانگ  هنانز  سلاجم  رد  ندیصقر  1043ارچ 

1043شسرپ

1043خساپ

؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  1043ارچ 

1044شسرپ

1044خساپ

؟ تسیچ نآ  هب  نداد  شوگ  تارثا  نآ و  میرحت  تّلع  عجارم و  رظن  زا  یقیسوم  1044مکح 

1044شسرپ
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1044خساپ

؟ تسیچ مالسا  رد  یقیسوم  میرحت  1045تلع 

1045شسرپ

1045خساپ

؟ تسیچ مالسا  رد  یقیسوم  میرحت  1046تلع 

1046شسرپ

1046خساپ

پ) (؟ تسا مارح  یقیسوم  ندینش  1048ارچ 

1048شسرپ

1048خساپ

؟ دوش هدنناوخ  دناوت  یمن  نز  مالسا  رد  1049ارچ 

1049شسرپ

1049خساپ

؟ تسا مارح  هشیمه  يارب  ربمایپ  مارح  هک  تسا  نآ  هن  رگم  تسا ، هدش  میسقت  مارح  لالح و  مسق  ود  هب  یقیسوم  هدشن و  هجوت  نآ  هب  هزورما  هدمآ ، یقیسوم  میرحت  دروم  رد  ترضح  تایاور  ربمایپ و  نامز  رد  هچ  نآ  ارچ 

1049شسرپ

1050خساپ

پ) (؟ تسا مارح  یقیسوم  ندینش  1050ارچ 

1050شسرپ

1050خساپ

. اه نز  يادص  ندینش  اب  یتح  دنوش ، یمن  کیرحت  ًالصا  یضعب  یفرط  زا  دوش ! یم  داجیا  زین  اهدرم  يادص  ندینش  اب  هاگ  یکیرحت  نینچ  تسا ، یسنج  ةزیرغ  کیرحت  رطاخ  هب  رگا  تسا ؟  مارح  اه  نز  يادص  هب  نداد  شوگ  ارچ  تسیچ ؟  پاپ  یقیسوم  هرابرد  ناترظن 

1051شسرپ

1051خساپ

؟ تسیچ عامتجا  ناور و  حور و  رب  نآ  ریثأت  تسا ؟ مارح  یقیسوم  عون  ره  ایآ  تسیچ و  یقیسوم  ندینش  1052مکح 

1052شسرپ
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1052خساپ

؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  1053ارچ 

1053شسرپ

1054خساپ

؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  1054ارچ 

1054شسرپ

1054خساپ

؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  1054ارچ 

1054شسرپ

1054خساپ

؟ تسیچ نآ  هب  نداد  شوگ  تارثا  نآ و  میرحت  تّلع  عجارم و  رظن  زا  یقیسوم  1055مکح 

1055شسرپ

1055خساپ

؟ تسیچ مالسا  رد  یقیسوم  میرحت  1056تلع 

1056شسرپ

1056خساپ

؟ تسا مارح  اه  یقیسوم  یضعب  هب  نداد  شوگ  1057ارچ 

1057شسرپ

1057خساپ

؟  تسیچ نآ  تمرح  هفسلف  هدرک و  مارح  ار  یقیسوم  مالسا  1058ارچ 

1058شسرپ

1058خساپ

؟  تسین روط  نیا  نادرم  يارب  یلو  دشاب . یم  مارح  نانز  يارب  یگدنناوخ  1059ارچ 

1059شسرپ
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1060خساپ

؟  تسیچ یقیسوم  ندینش  تمرح  1060هفسلف 

1060شسرپ

1060خساپ

؟ تسا مارح  یقیسوم  ارچ  دراد  رگا  ریخ و  ای  دراد  قادصم  مه  یقیسوم  دروم  رد  دوش  اضرا  یعرش  هار  زا  اهنت  يزاین  ره  دیاب  هک  دراد  دوجو  یعرشریغ  مه  یعرش و  هار  مه  يزاین ، ره  يارب  تسا و  هداد  رارق  ییاهزاین  یناسنا  ره  نورد  رد  دنوادخ  دوش  یم  هتفگ  هک  لالدتسا  نیا  ایآ 

1061شسرپ

1061خساپ

؟ مینک یمن  ساسحا  يدب  ریثأت  شیوخ  هب  هعجارم  اب  ام  نوچ  تسیچ ، یقیسوم  میرحت  1061هفسلف 

1061شسرپ

1061خساپ

؟ دشابیم دوجوم  نآرق  رد  نآ  ندوب  زاجم  ای  یقیسوم  میرحت  رب  لاد  یتایآ  1062ایآ 

1062شسرپ

1062خساپ

؟ دوشن جراخ  دوخ  لاح  زا  ناسنا  رگا  یتح  تسا  مارح  هنارت  راون  1062ارچ 

1062شسرپ

1062خساپ

. تسا هدش  هتخانش  رنه  ناونع  هب  یقیسوم  تسا ؟ مارح  دراوم  یخرب  رد  یتح  دشاب و  یمن  زئاج  دنک ، یم  داجیا  هزیگنا  دیفم  راک  ماجنا  يارب  ای  دهد  یم  شمارآ  ناسنا  هب  یتح  هک  ییاه  یقیسوم  ارچ 

1063شسرپ

1063خساپ

تایدو صاصق  ماکحا  1064هفسلف 

؟ تسیچ صاصق  1064ۀفسلف 

1064شسرپ

1064خساپ

هاگ ش نآ  تسین ، كالم  نید  يواست  صاصق ،  دروم  رد  تفگ  یم  مالسا  رگا  دوش ؟ مک  نید  هب  تبسن  منامیا  مرادن  ّقح  نم  نیناوق ، نیا  دوجو  اب  ایآ  تسین ؟ ملظ  نیا  ایآ  ؟ دهد یمن  ار  يراک  نینچ  ةزاجا  ناملسم  لباقم  رد  رفاک  صاصق  دروم  رد  ارچ  دنک ، یم  توعد  رافک  هب  یکین  هب  همه  نیا  هک  یمالسا 
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1064شسرپ

1064خساپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  1065ارچ 

1065شسرپ

1065خساپ

؟ تسا هانگ  یشکدوخ  ارچ  سپ  دسرب  لامک  هب  دناوت  یم  خزرب  ملاع  رد  حور  1066رگا 

1066شسرپ

1066خساپ

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  1066ارچ 

1066شسرپ

1066خساپ

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  1066صاصق 

1066شسرپ

1067خساپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  1067ارچ 

1067شسرپ

1067خساپ

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  1067ارچ 

1067شسرپ

1067خساپ

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  1067صاصق 

1068شسرپ

1068خساپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  1068ارچ 
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1068شسرپ

1068خساپ

1 «) بابلالا یلوا  ای  ةایح  صاصقلا  یف  مکلو  : » دیوگ یم  دناد و  یم  اقب  هلیسو  تایح و  هیام  ار  نآ  دهد و  یم  نامرف  صاصق  هب  ار  مدرم  ییوس  زا  دیجم  نآرق 

1068شسرپ

1068خساپ

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  1069ارچ 

1069شسرپ

1069خساپ

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  1069صاصق 

1069شسرپ

1069خساپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  1070ارچ 

1070شسرپ

1070خساپ

29 «) بابلالا یلوا  ای  ةایح  صاصقلا  یف  مکلو  : » دیوگ یم  دناد و  یم  اقب  هلیسو  تایح و  هیام  ار  نآ  دهد و  یم  نامرف  صاصق  هب  ار  مدرم  ییوس  زا  دیجم  نآرق 

1070شسرپ

1070خساپ

؟ تسیچ صاصق  1071هفسلف 

1071شسرپ

1071خساپ

تسا نادرم  هید  فصن  نانز  هید  1071ارچ 

1071شسرپ

1071خساپ

؟ تسا نز  ثرا  هید و  ربارب  ود  درم  ثرا  هید و  1072ارچ 
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1072شسرپ

1072خساپ

؟ دننک یمن  صاصق  شدنزرف  نتشک  رطاخ  هب  ار  ردپ  مالسا  نید  رد  1073ارچ 

1073شسرپ

1074خساپ

؟ مینک یم  صاصق  هب  مکح  دشک  یم  ار  یسک  هک  یسک  دروم  رد  ارچ  سپ  دریم  یمن  یسک  دهاوخن  ات  تسادخ و  تسد  گرم  هک  میلئاق  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

1074شسرپ

1074خساپ

؟  تسیک دترم  تسا و  مادعا  دترم  مکح  مالسا  رد  1074ارچ 

1074شسرپ

1074خساپ

دنک یم  هدوسآ  ار  نارگید  شدوخ  نتشک  اب  ناسنا  یهاگ  هک  یتروص  رد  تسا  مارح  یشکدوخ  1075ارچ 

1075شسرپ

1075خساپ

تسا هدش  نایب  هنایزات  تروصب  سپس  سبح و  تروصب  لوا  انز  مکح  نآرق  رد  1075ارچ 

1075شسرپ

1075خساپ

دننک یم  تواضق  هاگشناد  كردم  اب  دنتسین و  دهتجم  هک  اه  یضعب  ارچ  دشاب  دهتجم  دیابن  یضاق  1075رگم 

1075شسرپ

1075خساپ

؟ ار نز  طقف  ای  دننکیم  راسگنس  ار  رفن  ود  ره  ایآ  ؟ تسا نآرق  هیآ  مادک  ساسا  رب  دننکیم  راسگنس  ار  نصحم  يانز  بکترم  1075هکنیا 

1076شسرپ

1076خساپ

تسا ثیدح  ای  هیآ  مادک  دانتسا  هب  رما  نیا  تسیچ  مارح  يراوخ  هزور  دودح  ای  1076ّدح 
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1076شسرپ

1076خساپ

؟  تسیچ يرطف  دترم  لتق  یلقع  1077لیلد 

1077شسرپ

1077خساپ

؟ دیآیم تسد  هب  اجک  زا  نصحم  يانز  مکح  هدمآ  نصحمریغ  يانز  ّدح  نآرق  1078رد 

1078شسرپ

1078خساپ

؟ دنک ملظ  نتفرگ  ابر  ۀنیمز  رد  دناوت  یم  نارفاک  هب  ناملسم  درم  ینعی  تفرگ ؛ ابر  رفاک  زا  دهد  یم  هزاجا  مالسا  ارچ  تسا ؟ هداد  رارق  فصن  ار  هدرب  ۀید  مالسا  ارچ 

1078شسرپ

1078خساپ

؟ تشک هدیقع  رطاخ  هب  ار  یسک  دیاب  ارچ  تسا ؟ گرم  مالسا  رد  دادترا  رفیک  1079ارچ 

1079شسرپ

1079خساپ

؟ تسا مارح  مالسا  رد  یشکدوخ  1079ارچ 

1079شسرپ

1079خساپ

؟ تسا ناملسم  هید  فصن  رگید  ياهتّیلقا  ای  ینمرا و  درف  کی  هید  1080ارچ 

1080شسرپ

1080خساپ

؟ دراد توافت  ای  تسا  مه  دننام  دمع  ریغ  دمع و  لتق  هانگ  ایآ  دوشیم . ربارب  ود  مارح  ياههام  رد  لوتقم  ناسنا  هید  1080ارچ 

1080شسرپ

1080خساپ

؟ دنکیم مالعا  ار  هید  يواست  ماظن " تحلصم  صیخشت  عمجم   " لاس دصراهچ  رازه و  زا  دعب  هک  دوشیمن  صاصق  يدوهی ) یمیلک و  یحیسم ،  ) نایدا ریاس  نادقتعم  لتق  لباقم  رد  ناملسم  ارچ 
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1081شسرپ

1081خساپ

؟ دوشیم صاصق  ردام  یلو  دوشیمن ، صاصق  دنزرف  لتق  لباقم  رد  ردپ  1082ارچ 

1082شسرپ

1082خساپ

؟ تسین درم  زا  يرادبناج  یعون  نیا  ایآ  ارچ ؟ دوشیمن ، صاصق  یلو  دوشیم ، موکحم  هید  تخادرپ  هب  دشکب  ار  دوخ  دنزرف  يردپ  1082رگا 

1082شسرپ

1082خساپ

؟  تسا هدش  رداص  اهنآ  ماهتا  دروم  رد  ییانثتسا  مکح  نیا  ارچ  هدروخ  صیصخت  رسمه  وددروم  رد  مکح  نیا  یلو  دروایب  دهاش  راهچ  دیاب  دهد  اوران  لمع  تبسن  ینز  هب  يدرم  ـر  گا

1083شسرپ

1083خساپ

؟  دشاب امن  تشگنا  رمع  نایاپ  ات  دهد  تسد  زا  ار  دوخ  ندب  زا  یساسح  وضع  هکنیا  زا  هتشذگ  ناسنا  کی  هک  دوش  یم  ببس  مکح  نیا  يارجا  هوالع  هب  دنربب  ار  اهتسد  زا  يرایس  ـد بـ یا دوش بـ لمعزورما  يایند  رد  دوش  انب  رگا  تسد )  ناتشگنا  ندیرب  قراس (  دروم  رد  یمالسا  تازا  مـجـ

1083شسرپ

1083خساپ

 . دینک یم  رارکت  ار  لمع  نیمه  صاصق  ماگنه  هب  امش  یلو  تسا  هدرب  نیب  زا  ار  یناسنا  هک  تسین  نیا  زا  شیب  هدش  بکترم  لتاق  هک  یتیا  1083جـنـ

1084شسرپ

1084خساپ

 . دنمد یم  يا  هزات  حور  ییوج  ماقتنا  دنسپان  تفص  نیا  هب  زور  ره  صاصق  نارادفر  ـی کـه طـ لا رد حـ ـت  شادر مدرم بـ نایم  زا  حیحص  تیبرت  اب  دیاب  ار  دنسپان  تفص  نیا  تسین  تواسق  ییوجماقت و  ـ نا صا جـز  قـصـ

1084شسرپ

1084خساپ

دشابدناوت یمن  ینارامیب  نینچ  ياود  صاصق  و  دوش ,  هجلاعم  دیاب  تسا و  يرامیب  هب  التبم  یناور  رظن  زا  لتاق  امتح  دنزب ,  رس  ملاس  ای  يداع  صاخشا  زا  هک  تسین  یهانگ  ـکـشـی  مدآ

1084شسرپ

1084خساپ

دوش یم  هدافتسا  رودقملا  یتح  اهنآ  دوجو  زا  مه  دنام و  یمظوفحم  اهنآ  رش  زا  عامتجا  مه  لمع  نیا  اب  میئامن ,  هدافتسا  عامتجا  عفن  هب  اهنآدوجو  زا  يرابجا  راک  اب  مینک و  ینادنز  ار  نالتاق  صاصق ,  ياج  هب  تسین  رتهب  ـا  یآ
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1085شسرپ

1085خساپ

؟  دشاب امن  تشگنا  رمع  نایاپ  ات  دهد  تسد  زا  ار  دوخ  ندب  زا  یساسح  وضع  هکنیا  زا  هتشذگ  ناسنا  کی  هک  دوش  یم  ببس  مکح  نیا  يارجا  هوالع  هب  دنربب  ار  اهتسد  زا  يرایس  ـد بـ یا دوش بـ لمعزورما  يایند  رد  دوش  انب  رگا  تسد )  ناتشگنا  ندیرب  قراس (  دروم  رد  یمالسا  تازا  مـجـ

1085شسرپ

1085خساپ

؟  تسین زیاج  مالسا  رد  دوخ  تیاضر  اب  جالعال  رامیب  یگدنز  هب  نداد  نایاپ  1085ارچ 

1085شسرپ

1085خساپ

؟  تسین زیاج  مالسا  رد  دوخ  تیاضر  اب  جالعال  رامیب  یگدنز  هب  نداد  نایاپ  1086ارچ 

1086شسرپ

1086خساپ

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  1086صاصق 

1087شسرپ

1087خساپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  1087ارچ 

1087شسرپ

1087خساپ

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  1087ارچ 

1087شسرپ

1087خساپ

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  1088صاصق 

1088شسرپ

1088خساپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  1088ارچ 
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1088شسرپ

1088خساپ

؟ دنراد نیگنس  ياهرفیک  میارج  یضعب  1088ارچ 

1088شسرپ

1088خساپ

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  1089صاصق 

1089شسرپ

1089خساپ

ثرا ماکحا  1089هفسلف 

. دیهد حیضوت  دراد ؟ شزرا  لداع  درم  کی  تداهش  ةزادنا  هب  لداع  نز  ود  تداهش  ارچ  دوهش  تداهش  ثحب  رد  ای  درب و  یم  مهس  درم  فصن  نز  ارچ  ثرا ، ثحبم  رد  اّما  تسا  هتفرگ  رظن  رد  يواسم  قوقح  درم  نز و  يارب  مالسا  نید 

1089شسرپ

1089خساپ

؟ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  تسدیهت  کی  دنزرف  اب  دنمتورث  کی  دنزرف  نایم  ثرا  توافت  دریگ ، یم  شاداپ  هرهب و  دوخ  ششوک  راک و  هزادنا  هب  سک  ره  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 

1090شسرپ

1090خساپ

تسین ملظ  نیا  ایآ  دوشیم  هداد  وا  هب  ثرا  تباب  رهوش  لاوما  متشه  کی  اهنت  دوریم ، ایند  زا  كرتشم  یگدنز  لاس  تسیب  زا  سپ  ینز  رهوش  رگا  تسا  هتفای  میظنت  ناراذگنوناق  ۀلیسو  هب  ثرا  نوناق  ای  هدش  نایب  یتایآ  نآ  میسقت  ةوحن  ثرا و  ةرابرد  دیجم ، نآرق  رد  ایآ 

1090شسرپ

1090خساپ

؟  تسیچ درب  یم  ثرا  درم  فصن  نز  هکنیا  1091هفسلف 

1091شسرپ

1092خساپ

؟ درب یم  ثرا  رتخد  ربارب  ود  رسپ  ارچ  تسیچ و  هداوناخ  کی  نیب  ثرا  میسقت  1092هفسلف 

1092شسرپ

1092خساپ
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اه یندیماشاو  اه  یندروخ  ماکحا  1093هفسلف 

. تسا هتشاد  یکشزپ  دئاوف  رارسا و  ایآ  تسا  هدرک  لالح  ار  یخرب  مارح و  ار  اهاذغ  یضعب  نآرق  1093ارچ 

1093شسرپ

1093خساپ

؟ میوگب نایوجشناد  هب  سالک  رس  رد  مناوتب  هک  دییامن  یفرعم  دیسانش  یم  هک  ار  یباتک  ای  یسردآ  نم  يارب  میوگب  یلکلا  تابورشم  تارضم  دروم  رد  نایوجشناد  يارب  مهاوخ  یم  متسه  هاگشناد  سردم  بناجنیا  مارتحا  ضرع  مالس و  اب  1 ـ

1097شسرپ

1097خساپ

؟ تسیچ تسا ) لالح  اهنآ  يارب  امش  ماعط  امش و  يارب  باتک  لها  ماعط   ) ار هدئام  هروس  هیآ 4  لیلد  ًافطل  تسا  سجن  ناملسم  ریغ  هکنیا  هب  هجوت  1098اب 

1098شسرپ

1098خساپ

. دیهد حیضوت  ار  دنوشیم  رامق  دراوم  لماش  هک  زورما  ياهيزاب  ایآ  نینچمه  تسیچ  رامق  بارش و  ياهدوس  زا  روظنم  هیآ 219 ، هرقب  هروس  1099رد 

1099شسرپ

1099خساپ

؟  تسا دیفم  اهیرامیب  یضعب  اب  هزرابم  يارب  ناکشزپزا  يا  هراپ  هتفگ  هب  اما  دراد  نایز  هانگ و  دیوگ :  یم  یلکلا  تابورشم  درو  رد مـ نآر  1099قـ

1099شسرپ

1099خساپ

؟  تسیچ نآ  ندوب  سجن  تمکح  فصو ,  نیا  اب  درب  یم  نیب  زا  ار  اهبورکیم  زا  يرایسب  دنک و  یم  ینوفع  دض  ار  ءایشا  ابلاغ  لکلا  هک  یتروص  رد  دنا ,  هدرمش  سجن  ار  یلکلا  تابورشم  دوخ  ياه  هلاسر  رد  املع  ار  چـ

1100شسرپ

1100خساپ

؟  دنهد یم  ناشن  يدیدش  هقالع  نآ  ندروخ  هب  نایحیسم  هک  نیا  اب  تسا ,  هدرک  يریگولج  نآ  زا  مالسا  هک  دراد  ینایز  هچ  كوخ  تشوگ  ندرو  1100خـ

1100شسرپ

1100خساپ

درک كاپ  لگنا  زا  ار  نآ  دایز  ترارح  اب  درب و  نیب  زا  ار  اهبورکیم  نیا  مامت  ناوت  یم  يزورما  لئاسو  اب  تسنآ  رد  هتفهن  ياهبورکیم  كوخ  تشوگ  تمرح  ـیـل  لد ـر  گا

1101شسرپ

زا 1317تسرهف هحفص 166 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1101خساپ

؟  دوش حبذ  یصوصخم  طیارش  اب  ناویح  دیاب  1102ارچ 

1102شسرپ

1102خساپ

 . دنتسه نازیرگدرد  گرم و  زا  دنراد و  تسود  ار  یگدنز  زین  تاناویح  میرازیب  درد  زا  میراد و  تسودار  یگدنز  ام  هک  هنوگنامه  هکیلاح  رد  میربب .  نیب  زا  ار  اهنآ  دوخ  هدافتسا  يارب  مینک و  حبذ  ار  تاناویح  یخرب  هک  دهد  یم  هزاجا  هنوگچ  تسا  ینابرهم  تمحر و  نید  هک  مالسا 

1102شسرپ

1102خساپ

؟  دراد نآ  ندوب  یتشادهب  رد  يرثا  هچ  حبذ  ماگنه  ادخ  ریغ  ایادخ  مان  ندرب  اما  میراد  نآ  ندوب  یتشادهب  هب  زاین  ناویح  تشوگ  زا  هدافتسا  يار  1103بـ

1103شسرپ

1103خساپ

؟  دوش حبذ  یصوصخم  طیارش  اب  ناویح  دیاب  1103ارچ 

1103شسرپ

1103خساپ

 . دنتسه نازیرگدرد  گرم و  زا  دنراد و  تسود  ار  یگدنز  زین  تاناویح  میرازیب  درد  زا  میراد و  تسودار  یگدنز  ام  هک  هنوگنامه  هکیلاح  رد  میربب .  نیب  زا  ار  اهنآ  دوخ  هدافتسا  يارب  مینک و  حبذ  ار  تاناویح  یخرب  هک  دهد  یم  هزاجا  هنوگچ  تسا  ینابرهم  تمحر و  نید  هک  مالسا 

1103شسرپ

1104خساپ

؟  دنهد یم  ناشن  يدیدش  هقالع  نآ  ندروخ  هب  نایحیسم  هک  نیا  اب  تسا ,  هدرک  يریگولج  نآ  زا  مالسا  هک  دراد  ینایز  هچ  كوخ  تشوگ  ندرو  1104خـ

1104شسرپ

1104خساپ

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

1105شسرپ

1105خساپ

درک كاپ  لگنا  زا  ار  نآ  دایز  ترارح  اب  درب و  نیب  زا  ار  اهبورکیم  نیا  مامت  ناوت  یم  يزورما  لئاسو  اب  تسنآ  رد  هتفهن  ياهبورکیم  كوخ  تشوگ  تمرح  ـیـل  لد ـر  گا

1105شسرپ
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1105خساپ

؟ ارچ تسا ؟  مارح  كایرت  راگیس و  1106ایآ 

1106شسرپ

1106خساپ

؟  تسا هورکم  هعمج  ای  هبنش  جنپ  بش  رد  ریس  زایپ و  ندروخ  1106ارچ 

1106شسرپ

1106خساپ

؟  تسا دیفم  اهیرامیب  یضعب  اب  هزرابم  يارب  ناکشزپزا  يا  هراپ  هتفگ  هب  اما  دراد  نایز  هانگ و  دیوگ :  یم  یلکلا  تابورشم  درو  رد مـ نآر  1106قـ

1106شسرپ

1106خساپ

؟ دشابیم مارح  دنشاب ، هتفگن  هللا »  مسب   » نآ حبذ  ماگنه  هک  یناویح  تشوگ  ندروخ  ارچ  دوشیمن  هدافتسا  هّیمست ، موزل  هدئام »  » ةروس مجنپ  موس و  ۀیآ  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب 

1107شسرپ

1107خساپ

؟ دشابیم مارح  دنشاب ، هتفگن  هللا »  مسب   » نآ حبذ  ماگنه  هک  یناویح  تشوگ  ندروخ  ارچ  دوشیمن  هدافتسا  هّیمست ، موزل  هدئام »  » ةروس مجنپ  موس و  ۀیآ  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب 

1107شسرپ

1107خساپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  1108ارچ 

1108شسرپ

1108خساپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  1108ارچ 

1108شسرپ

1108خساپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  1108یلاحرد 

1109شسرپ
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1109خساپ

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز  دنروخ و  یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح  طیارش  نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارش  تاناویح  حبذ  يارب  مالسا  رد 

1109شسرپ

1109خساپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  1109ارچ 

1109شسرپ

1109خساپ

؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم  زا  يرایسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدش  هدرمش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورشم  ارچ 

1110شسرپ

1110خساپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  1111ارچ 

1111شسرپ

1111خساپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  1111یلاحرد 

1111شسرپ

1111خساپ

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز  دنروخ و  یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح  طیارش  نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارش  تاناویح  حبذ  يارب  مالسا  رد 

1111شسرپ

1111خساپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  1112ارچ 

1112شسرپ

1112خساپ

؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم  زا  يرایسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدش  هدرمش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورشم  ارچ 

1112شسرپ
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1112خساپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  1113یلاحرد 

1113شسرپ

1113خساپ

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز  دنروخ و  یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح  طیارش  نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارش  تاناویح  حبذ  يارب  مالسا  رد 

1113شسرپ

1113خساپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  1114ارچ 

1114شسرپ

1114خساپ

؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم  زا  يرایسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدش  هدرمش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورشم  ارچ 

1114شسرپ

1114خساپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  1115ارچ 

1115شسرپ

1115خساپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  1115ارچ 

1115شسرپ

1115خساپ

؟ دنتسین سجن  تسا ، رکسم  اهنآ  هراصع  یهاگ  هک  نیئوره -  دننام  اهزیچ -  یخرب  یلو  دنسجن ، مارح و  عیام ، تارکسم  1115ارچ 

1115شسرپ

1116خساپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  1116ارچ 

1116شسرپ
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1116خساپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  1116یلاحرد 

1116شسرپ

1116خساپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  1116ارچ 

1116شسرپ

1116خساپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  1117ارچ 

1117شسرپ

1117خساپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  1117ارچ 

1117شسرپ

1117خساپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  1118ارچ 

1118شسرپ

1118خساپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  1118یلاحرد 

1118شسرپ

1118خساپ

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز  دنروخ و  یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح  طیارش  نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارش  تاناویح  حبذ  يارب  مالسا  رد 

1118شسرپ

1118خساپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  1119ارچ 

1119شسرپ
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1119خساپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  1119ارچ 

1119شسرپ

1119خساپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  1119ارچ 

1120شسرپ

1120خساپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  1120یلاحرد 

1120شسرپ

1120خساپ

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز  دنروخ و  یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح  طیارش  نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارش  تاناویح  حبذ  يارب  مالسا  رد 

1120شسرپ

1120خساپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  1121ارچ 

1121شسرپ

1121خساپ

؟  تسیچ دیشون  یبآ  هداتسیا  دیابن  بش  رد  هکنیا  1121تلع 

1121شسرپ

1121خساپ

؟ يزاریش مراکم  هللا  تیآ  دننام  دنهد  یمن  اهنآ  ندوب  مارح  هب  اوتف  یگمه  راگیس  یتح  ندب و  يارب  ردخم  داوم  نتشاد  ررض  هب  هجوت  اب  نیدهتجم  یمامت  ارچ 

1122شسرپ

1122خساپ

تسیچ نآ  تمرح  تلعو  نآ  مکح  دراد و  ناسنا  يارب  يررض  هچ  یلکلا  تابورشم  زا  1123هدافتسا 

1123شسرپ
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1123خساپ

؟ دنشابیم هورکم  شوگرخ  بسا و  دننام  رگید  یضعب  ای  دنوشیم  بوسحم  تشوگ  مارح  هعیش  هقف  رد  رگید  رایسب  تاناویح  لیالد  هچ  هب  ای  یتایآ و  هچ  دانتسا  هب  تسا  هدرک  مارح  ار  كوخ  تشوگ  ندروخ  اهنت  تاناویح  نیب  زا  دنوادخ  هرقب  ةروس  هیآ 173  قباطم 

1124شسرپ

1124خساپ

تسا مارح  تاناویح  یضعب  تشوگ  1124ارچ 

1124شسرپ

1124خساپ

تسیچ يراوخبارش  تمرح  1125هفسلف 

1125شسرپ

1125خساپ

دنتسه تشوگ  لالح  رگید  یضعب  تشوگ و  مارح  تاناویح  یضعب  1125ارچ 

1125شسرپ

1125خساپ

دوش یم  زامن  ندش  لطاب  ثعاب  تسا  مارح  هک  دنفسوگ  ندب  زا  ییاهتمسق  ندروخ  1125ایآ 

1125شسرپ

1126خساپ

؟  تسا هدشن  میرحت  احیرص  بارش  دننامه  زین  كایرت  مالسا  رد  1126ارچ 

1126شسرپ

1126خساپ

. دییامرف نایب  ار  گس  كوخ و  تشوگ  تمرح  1126دنتسم 

1126شسرپ

1126خساپ

؟  دراد هراشا  قالش  هبرض  هب 80  نارق  هک  یلاح  رد  تسا  لطاب  هزور  زامن و  زور  ات 40  میروخب  بارش  رگا  دنیوگ  1127یمارچ 

1127شسرپ
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1127خساپ

؟ تسا مارح  نآ  ندروخ  زاب  كوخ ، تشوگ  رد  دوجوم  ياهبورکیم  اهلگنا و  ندرب  نیب  زا  ضرف  1128اب 

1128شسرپ

1128خساپ

نایب ار  تسا  هورکم  ندیشون  بآ  هداتسیا  ارچ  هکنیا  تلع  دیا و  هدروآ  نآ  تلع  نایب  رد  یلو  دیشون  بآ  هتسشن  بش  رد  هداتسیا و  دیاب  زور  رد  ثیدح  قبط  هک  دیا  هتفگ  ادتبا  رد  امش  هک  دش  لاؤس  بش  رد  ندیشون  بآ  هداتسیا  نتشاد  تهارک  تلع  لاؤس  باوج  رد  هخروم 10/9/81  هرامش 10467  همان  رد 

1128شسرپ

1128خساپ

؟ ارچ هورکم  نآ  سکع  رب  تسا و  بحتسم  هداتسیا  زور  رد  هتسشن و  ماگنه  بش  رد  بآ  1129ندروخ 

1129شسرپ

1129خساپ

ریخ ای  زامن  ندروآ  اجب  تسا  مارح  دشابیم  هنوگ  هچ  زامن  ینید ..  ضیارف  ماجنا  دروخب  هچنانچ  ریخ و  ای  تسه  نآ  زا  هدافتسا  ناکما  ایآ  دشاب  هدش  شیارب  یئاود  ناسنا  رگا  تسیچ  تسا  مارح  هک  یلیلد  دنفسوگ  هضیب 

1129شسرپ

1129خساپ

؟ دوشیم صخشم  نآ  مارح  ای  لالح  ناویح  يرهاظ  تیعضو  زا  ایآ  تسه  هنوگچ  نایز  یکشخ  یبآ و  الک  كدرا و  تشوگ  1130ندروخ 

1130شسرپ

1130خساپ

؟ درادن دوجو  نآ  رد  يریگمشچ  ياهتوافت  درکن و  ادیپ  همادا  یهلا  ینید و  طخ  کی  ارچ  ینعی  تسا  مارح  ام  ارب ي  لالح و  نایدا  ریاس  رد  ارش ب  ارچ  1 ـ

1130شسرپ

1130خساپ

؟ درادن دوجو  نآ  رد  يریگمشچ  ياهتوافت  درکن و  ادیپ  همادا  یهلا  ینید و  طخ  کی  ارچ  ینعی  تسا  مارح  ام  ارب ي  لالح و  نایدا  ریاس  رد  ارش ب  ارچ  1 ـ

1130شسرپ

1130خساپ

؟  دنتسه سجن  مارح و  مه  زاب  دنشابن  روآ  تسم  دنشابن و  رکسم  یلکلا  تابورشم  زا  یضعب  هچنانچ  رگا  هیلقع ؟  هلدا  نایب  اب  دینک ؟  نایب  ار  دنکیم  رمخ  برش  تمرح  رب  تلالد  هک  یتایآ  تسا ؟  مارح  بارش  ارچ  - 1

1131شسرپ
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1131خساپ

؟ هن ای  تسا  تسرد  نآ  زا  هدافتسا  مه  زاب  تسا  دیفم  دارفا  هیلک  گنس  عفد  يارب  تسا و  مارح  هک  ییوج  بآ  الثم  دننک  یم  زیوجت  ار  نآ  نامرد  يارب  هک  ییاه  رتکد  ایآ  تسا و  مارح  ارچ  هکنیا  یلکلا و  داوم  تارضم  زا 

1132شسرپ

1132خساپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  1132ارچ 

1132شسرپ

1132خساپ

؟ تسا مارح  زاب  دشاب ، دیفم  اهيرامیب  یضعب  نامرد  يارب  بارش  رگا  تسا ؟ مارح  زاب  دروآین ، یتسم  هک  دوش  هدروخ  یمک  هزادنا  هب  رگا  ایآ  تسا ؟ مارح  بارش  ارچ  دننک  یم  لاؤس 

1133شسرپ

1133خساپ

؟ دنک یمن  دراو  يّدج  نایز  ررض و  ناسنا  هب  رگم  تسا ؟ هدشن  مالعا  مارح  مالسا  رد  رّدخم  داوم  1134ارچ 

1134شسرپ

1134خساپ

؟ تسا مارح  سلف  نودب  یهام  ارچ  لاثم : ضرف  رب  دیسیونب ؛ میارب  ار  نایزبآ  دروم  رد  یعرش  لئاسم  زا  1134یضعب 

1134شسرپ

1134خساپ

؟ تسا هدش  مارح  دراد ، يدیاوف  هک  نیا  اب  بارش  1135ارچ 

1136شسرپ

1136خساپ

؟ تسا مارح  ارچ  دوشن ، یعیبط  تلاح  زا  وا  ندش  جراخ  بجوم  هک  دنک  فرصم  يا  هزادنا  هب  صخش  رگا  یلو  ددرگ ، جراخ  یعیبط  تلاح  زا  لقع  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  مارح  تهج  نآ  زا  لکلا  ندروخ 

1136شسرپ

1136خساپ

؟ مراذگب رانک  ار  نآ  مناوتیم  هنوگچ  متسه ، يدقتعم  مدآ  یلو  مروخیم ، بورشم  نم  تسا ؟ مارح  بارش  1138ارچ 

1138شسرپ
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1138خساپ

؟ تسین مارح  رگید  نایدا  رد  یلو  تسا  هدش  دای  مارح  یندیشون  ناونع  هب  مالسا  نید  رد  یلکلا  تابورشم  1139ارچ 

1140شسرپ

1140خساپ

؟ دهد ماجنا  ار  دوخ  نید  لامعا  زور  لهچ  ات  دناوتن  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  یلکلا  تابورشم  1140ارچ 

1140شسرپ

1140خساپ

؟ مراذگب رانک  ار  نآ  مناوتیم  هنوگچ  متسه ، يدقتعم  مدآ  یلو  مروخیم ، بورشم  نم  تسا ؟ مارح  بارش  1141ارچ 

1141شسرپ

1141خساپ

؟ تسین مارح  رگید  نایدا  رد  یلو  تسا  هدش  دای  مارح  یندیشون  ناونع  هب  مالسا  نید  رد  یلکلا  تابورشم  1143ارچ 

1143شسرپ

1143خساپ

؟ تسا مارح  ارچ  دوشن ، یعیبط  تلاح  زا  وا  ندش  جراخ  بجوم  هک  دنک  فرصم  يا  هزادنا  هب  صخش  رگا  یلو  ددرگ ، جراخ  یعیبط  تلاح  زا  لقع  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  مارح  تهج  نآ  زا  لکلا  ندروخ 

1144شسرپ

1144خساپ

؟  تسیچ نآ  ندوب  سجن  تمکح  فصو ,  نیا  اب  درب  یم  نیب  زا  ار  اهبورکیم  زا  يرایسب  دنک و  یم  ینوفع  دض  ار  ءایشا  ابلاغ  لکلا  هک  یتروص  رد  دنا ,  هدرمش  سجن  ار  یلکلا  تابورشم  دوخ  ياه  هلاسر  رد  املع  ار  چـ - 1

1145شسرپ

1145خساپ

تالماعم ماکحا  1146هفسلف 

. دینک نایب  ار  يزاس  همسجم  تمرح  ۀچخیرات  ناکما  تروص  رد  تسیچ ؟ نآ  شورف  دیرخ و  يرادهگن و  ندوب  عنامالب  تّلع  تسیچ ؟ نآ  كردم  دراد و  تهارک  ای  مارح  تیاور  ای  هیآ  مادک  قبط  دراد ؟ یمکح  هچ  يزاس  همسجم  عجارم  رظن  قبط 

1146شسرپ

1146خساپ

. دینک نایب  ار  يزاس  همسجم  تمرح  ۀچخیرات  ناکما  تروص  رد  تسیچ ؟ نآ  شورف  دیرخ و  يرادهگن و  ندوب  عنامالب  تّلع  تسیچ ؟ نآ  كردم  دراد و  تهارک  ای  مارح  تیاور  ای  هیآ  مادک  قبط  دراد ؟ یمکح  هچ  يزاس  همسجم  عجارم  رظن  قبط 
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1147شسرپ

1147خساپ

؟ دوشیم يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  1147ارچ 

1147شسرپ

1147خساپ

؟ دوشیمن شورف  دیرخ و  تسا ، هدش  فقو  هک  ییاهناکم  1148ارچ 

1148شسرپ

1148خساپ

؟ دنتسین ناسنا  نانآ  رگم  تسا ؟ لالح  یبرح  رفاک  زا  ناملسم  نتفرگ  ابر  1148ارچ 

1148شسرپ

1148خساپ

؟ لالح یکناب  دوس  تسا و  مارح  يراوخابر  1149ارچ 

1149شسرپ

1149خساپ

؟  دوش یم  ماجنا  نیفرط  تیاضر  اب  هک  تسا  هلدابم  عاونازا  ود  ره  مینیب  یم  ام  مارح و  ار  ابر  هدرک و  لالح  ار  عیب  ادخ  هکنآ  لاح  تسینود  نیا  نایم  یتوافت  تسا و  ابر  دننام  مه  عیب  دنتفگ :  ناراوخابر  دیوگ :  یم  نآرق 

1150شسرپ

1150خساپ

؟  دسرب یترجا  هب  زین  لماع  دوش و  لح  یسک  لکشم  دوش  یم  ثعاب  هکیلاح  رد  تسا  مارح  هوشر  1150ارچ 

1150شسرپ

1150خساپ

؟ تسیچ ابر  میرحت  1150هفسلف 

1150شسرپ

1150خساپ

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  1151ارچ 
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1151شسرپ

1151خساپ

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  1151ارچ 

1151شسرپ

1151خساپ

؟ تسا مارح  ابر و  یمّود  ارچ  تسیچ ؟ لوپ  هراجا  هناخ و  هراجا  نیب  1151قرف 

1151شسرپ

1151خساپ

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  1152ارچ 

1152شسرپ

1152خساپ

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  1152ارچ 

1152شسرپ

1152خساپ

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  1152ارچ 

1152شسرپ

1152خساپ

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  1153ارچ 

1153شسرپ

1153خساپ

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  1153ارچ 

1153شسرپ

1153خساپ

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  1153ارچ 
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1153شسرپ

1153خساپ

کناب يارب  روطچ  دنیوگیم  تسا  مارح  هرهب  دوس و  میوگیم  هک  یتقو  نوچ  تسا . مارح  ابر  دوس و  هک  منک  تباث  يداع  مدرم  هب  هنوگچ  منادب  مهاوخیم  ریخ ؟ ای  تسا  مارح  دوس  نیا  دریگیم . قلعت  نآ  هب  دوس  دنهدیم  مدرم  هب  ماو  تروص  هب  هک  یلوپ  رادقم  يازا  رد  اهکناب  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

1154شسرپ

1154خساپ

؟ درادن دوجو  ابر  رسپ  ردپ و  نیب  ارچ  دراد و  ییانعم  هچ  نویناحور  یضعب  طسوت  یعرش  هالک  ندرب  راک  هب  دوش  رتدب  شهانگ  تیفیک  نآ  اب  يا  هریبک  هانگ  زا  ابر  رگا 

1154شسرپ

1155خساپ

؟  دراد دوجو  تالماعم  هنوگ  نیا  ندش  عورشم  يارب  یهار  ایآ  تسیچ  سنج  هب  سنج  الط و  هب  الط  هلماعم  تمرح  1155هفسلف 

1155شسرپ

1155خساپ

؟ دیهد حیضوت  ًافطل  تسیچ  رد  یکناب  ياههرهب  اب  ابر  دوس و  1156قرف 

1156شسرپ

1156خساپ

تسیچ ینید  لئاسم  رد  یعرش  هالک  زا  1156روظنم 

1157شسرپ

1157خساپ

تسیچ يراوخابر  تمرح  1157هفسلف 

1157شسرپ

1158خساپ

؟  تسیچ ابر  تمرح  1158هفسلف 

1158شسرپ

1158خساپ

؟  تسا حیحص  دوس  تفایرد  و  رگید , کناب  رد  مارح  يراذگ  هدرپس  1159ایآ 
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1159شسرپ

1159خساپ

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نآ  مکح  دننک  ءارجا  دنهاوخب  ار  يا  همانرب  نینچ  یلخاد  ياهتکرش  رگا  دیهد و  حیضوت  افطل  ریخ  ای  تسا  روشک  زرا  ندرک  جراخ  افرص   DIAMONDS حرط رد  تنرتنیا  اب  ساملا  دیرخ  ندوب  مارح  هفسلف  ایآ 

1159شسرپ

1159خساپ

؟  دنناد یم  مارحار  یکناب  هرهب  ماظع  عجارم  یخربارچامشرظن  هب  11159 ـ 

1159شسرپ

1160خساپ

ماکحاریاس 1160هفسلف 

تسا باجح  هب  نانآ  نداد  تداع  زامن  رد  ناوناب  ششوپ  زا  فده  1160ایآ 

1160شسرپ

1160خساپ

تسا هدرک  دودحم  ار  رسپ  رتخد و  هطبار  مالسا  1160ارچ 

1160شسرپ

1160خساپ

؟  میشارتب ار  يرهاظ  نساحم  دیابن  ارچ  تسا و  يرهاظ  نساحم  اب  ینطاب  نساحم  نیب  يا  هطبار  1161هچ 

1161شسرپ

1161خساپ

. دینک نایب  ار  نآ  تلع  تسا  تبثم  باوج  رگا  ریخ ؟ ای  تسا  دازآ  هراوهام  نتشاد  1161ایآ 

1161شسرپ

1161خساپ

؟ تسا هانگ  نارفاک  اب  ترشاعم  لیلد  هچ  1162هب 

1162شسرپ

1162خساپ
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تسا هدش  مارح  نانمؤم  يارب  دنوادخ ، يوس  زا  ییاهراک  1162هچ 

1162شسرپ

1162خساپ

هک تسوپ  ندرک  ادج  هک  نیا  ءهفاضا  هب  دراد , هشیدنا  راتفر و  رب  یفنم  ریثأت  صقن و  بجوم  تسا و  هنامیکح  تقلخ  فالخ  رب  ندرک  هنتخ  نیاربانب  تشاذگ .  دهاوخ  شا  هشیدنا  راتفر و  رب  یفنم  ریثأت  لکش  ره  هب  مسج  رد  صقن  ره  تسا ,  هدومن  لمع  هنامیکح  ناسنا ,  تقلخ  رد  دنوادخ  هک  نیا  لیلدب 

1163شسرپ

1164خساپ

؟ تسا مارح  درم  يارب  الط  رتشگنا  1165ارچ 

1165شسرپ

1165خساپ

؟ تسیچ نادرم  يارب  الط  ندوب  مارح  ۀفسلف  دوش ؟ یم  هتخاس  يزاسالط  ياه  هاگراک  رد  نادرم  يارب  تاجالط  عاونا  نادرم  يارب  ندوب  مارح  دوجو  اب  ارچ 

1166شسرپ

1166خساپ

؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  1166ارچ 

1166شسرپ

1166خساپ

؟ دوب هدیشوپ  هایس  هماج  دیوگب ، نخس  مدرم  يارب  ات  دش  جراخ  هناخ  زا  هک  (ع ) یلع ترضح  تداهش  ماگنه  (ع ) یبتجم ماما  ارچ  دراد ، تهارک  هایس  سابل  رگا 

1167شسرپ

1167خساپ

؟ تسیچ رامق  تمرح  1168تلع 

1168شسرپ

1168خساپ

؟ تسا مادعا  دترم  مکح  ارچ  دهد ؟ نید  رییغت  دناوت  یم  ناملسم  درف  کی  1169ایآ 

1169شسرپ

1169خساپ
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؟ تسا مارح  نادرم  يارب  الط  1170ارچ 

1171شسرپ

1171خساپ

؟ دنزیر یم  بآ  اهربق  يور  هچ  1172يارب 

1172شسرپ

1172خساپ

؟ تسیچ رامق  تمرح  1172تلع 

1172شسرپ

1172خساپ

؟ تسا مارح  نادرم  يارب  الط  1173ارچ 

1173شسرپ

1173خساپ

؟ تسا هدوبن  (ص ) ربمایپ نامز  رد  نارتخد  یندب  کیزیف  ساسا  رب  ّنس  نیا  ایآ  تسین ؟ دوز  نارتخد  يارب  یگلاس  هُن  ایآ  دنسر ؟ یم  فیلکت  ّنس  هب  نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  ارچ  تسیچ ؟ نارسپ  نارتخد و  فیلکت  ّنس  فالتخا  تلع 

1174شسرپ

1175خساپ

؟ دوش یمن  هدید  غولب  ۀناشن  چیه  هلاس  ُهن  رتخد  رد  رضاح  لاح  رد  نوچ  داد ، رییغت  ار  غولب  نس  ناوت  یم  ناهج  فلتخم  ياهروشک  ییاوه  بآ و  طیارش  هب  هجوت  اب  ایآ 

1175شسرپ

1175خساپ

؟ تسا بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  1176ارچ 

1176شسرپ

1176خساپ

؟ تسیچ نادرم  يارب  الط  ندوب  مارح  ۀفسلف  دوش ؟ یم  هتخاس  يزاسالط  ياه  هاگراک  رد  نادرم  يارب  تاجالط  عاونا  نادرم  يارب  ندوب  مارح  دوجو  اب  ارچ 

1177شسرپ

1177خساپ
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؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  1178ارچ 

1178شسرپ

1178خساپ

؟ دراد يا  هفسلف  هچ  یهلا  ماکحا  ًالوصا  دراد ؟ يا  هجیتن  دوس و  هچ  یهلا  ماکحا  نداد  ماجنا  - 11178

1178شسرپ

1178خساپ

؟ میراذگب دیاب  پچ  ياپ  لوا  ندمآ  نوریب  عقوم  تسار و  ياپ  لوا  میراذگ ، یم  مدق  دجسم  هب  هک  یماگنه  1180ارچ 

1180شسرپ

1180خساپ

؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  1180ارچ 

1180شسرپ

1180خساپ

؟  تسا هتسادن  نانآ  يدازآ  بجوم  ار  ناگدرب  ندروآ  مالسا  مالسا ,  ارچ  - 11181

1181شسرپ

1181خساپ

؟  تسا هدرک  رداص  ناسنا  يارب  یهاون  رماوا و  ارچ  سپ   , ددرگ یمن  وا  بیصن  ناسنا  یهن  رما و  فیلکت و  زا  يدوس  چیه  سپ  تسا  قلطم  ینغ  ـد  نواد 1181خـ

1181شسرپ

1181خساپ

؟  تسیچ تشادهب  رظن  زا  هنتخ  1181هفسلف 

1181شسرپ

1181خساپ

درک نیعم  لاس  هدزناپ  ندش  مامتار  نارسپ  نس  یلو  تسا ,  هدومن  ررقم  اهنآ  يارب  یفیلاکت  هتسناد و  غلاب  مامت  لاس  هن  نتشذگ  زا  سپ  ار  نارتخد  مالسا  نوناق  فصولا ,  عم  تسا ;  رت  ناوتان  درم  زا  یندب  ياوقو  ینامسج  رظن  زا  نز  هک  هدیسر  توبث  هب  ءاضعالا )  فیاظو  ملع  يژولویز (  رد فـیـ

1182شسرپ

1182خساپ
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؟  هدش هداد  رارق  هرافک  نآ  يارب  مالسا  رد  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشادن  يرثا  اقلطم  ییوشانز  هفیظو  كر  دنگوسدیاب بـر تـ مکح  نیا  قباطم  درادن و  يروذحم  شنتسکش  دشاب  یفالخ  راک  يارب  هک  يدنگوس  ره 

1182شسرپ

1182خساپ

؟  دنک یم  تفایرد  هیزج  تایلام و  رگید  ناوریپ  زا  ارچ  سپ  دنک  یفرعمار  دوخ  دناوت  یم  دازآ  روطب  دنراد و  تایح  قح  ینییآ  نید و  ره  ناوریپ  دیوگ :  یم  مالسا 

1183شسرپ

1183خساپ

؟  دراد يدودح  ای  تسادودحمان و  ایآ  میراد  یقح  نینچ  رگا  مینک ؟  لاوس  ماکحا  هفسلف  زا  میراد  قح  ام  1183ایآ 

1183شسرپ

1183خساپ

؟  مینک یسررب  ار  ماکحا  هفسلف  1185هنوگچ 

1185شسرپ

1185خساپ

؟  تسیچ تشادهب  رظن  زا  هنتخ  1187هفسلف 

1187شسرپ

1187خساپ

؟  تسا هدرک  میرحت  ار  هلاض )  بتک  اهباتک (  زا  يا  هراپ  ندناوخ  ارچ  تسا ,  شناد  ملع و  نییآ  مالسا  هک  نیا  1188اب 

1188شسرپ

1188خساپ

؟  هدشن لئاق  تیکلام  قح  ناگدرب  يارب  مالسا  ور  هچ  1188زا 

1188شسرپ

1188خساپ

اب فاطعنا  لباق  ریغ  تنوشخ  يریگتخس و  نیا  هنوگچ  دریگب  ار  دیدش  ماکحا  ـن  یا يو  دناوت جـلـ یمن  وا  هبوت  دش و  دهاوخادج  وا  زا  شرسمه  دسر و  یم  وا  ناملسم  هثرو  هب  وا  لاوما  دش و  دهاوخ  وا  مادعا  هب  مکح  مالسا  هاگداد  رد  دنک  هبوت  هچرگا  ددرگرب  مالسا  زا  دشاب و  ناملسم  کـسـی کـه 

1189شسرپ

1189خساپ
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؟ تسا یگلاس  هن  نامه  دارفا ، ۀمه  فیلکت  ّنس  تسا ، توافتم  نوگانوگ  ياهداژن  فلتخم و  ییاوه  بآ و  قطانم  رد  ناسنا  دشر  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ایآ  دراد ؟ تلاخد  هلاس  هن  رتخد  رب  هزور  بوجو  رد  هقف  ییایوپ  ایآ 

1189شسرپ

1189خساپ

؟ تسا یگلاس  هن  نامه  دارفا ، ۀمه  فیلکت  ّنس  تسا ، توافتم  نوگانوگ  ياهداژن  فلتخم و  ییاوه  بآ و  قطانم  رد  ناسنا  دشر  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ایآ  دراد ؟ تلاخد  هلاس  هن  رتخد  رب  هزور  بوجو  رد  هقف  ییایوپ  ایآ 

1190شسرپ

1190خساپ

؟ رابجا هن  دریذپب  قیقحت  رّکفت و  اب  هنادازآ و  ار  نید  تسا  رّیخم  سکره  ِنیّدلا »... یِف  َهارْکِإ  ال   » ۀفیرش هیآ  مکح  هب  ارچ ؟ دراد ، تّحص  رگا  و  ریخ ؟ ای  تسا  مادعا  هدش ، دترم  هک  یسک  مکح  دراد  تّیعقاو  ایآ 

1190شسرپ

1190خساپ

؟ تسیچ روساپ  جنرطش و  تمرح  1191تلع 

1191شسرپ

1191خساپ

؟ تسیچ روساپ  جنرطش و  تمرح  1191تلع 

1191شسرپ

1191خساپ

؟ درکن مارح  ار  نآ  بارش و ... دننام  ارچ  تسا ، فلاخم  یگدرب  اب  مالسا  1192رگا 

1192شسرپ

1192خساپ

؟ درکن مارح  ار  نآ  بارش و ... دننام  ارچ  تسا ، فلاخم  یگدرب  اب  مالسا  1192رگا 

1192شسرپ

1192خساپ

؟ تسیچ دوشیم ، ناسنا  لماکت  ثعاب  هک  ریخ  ياهراک  ًاصوصخم ، اهراک ، نداد  ماجنا  ماگنه  رد  هللاءاشنا »  » نتفگ 1193ۀفسلف 

1193شسرپ

1193خساپ
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؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  1193ارچ 

1193شسرپ

1193خساپ

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  1193ارچ 

1193شسرپ

1193خساپ

؟ تسیچ الط  زا  نادرم  ةدافتسا  تمرح  1194هفسلف 

1194شسرپ

1194خساپ

؟ تسیچ الط  زا  نادرم  ةدافتسا  تمرح  1194هفسلف 

1194شسرپ

1194خساپ

؟ تسیچ ناگناگیب  سابل  زا  دیلقت  تاوارک و  ششوپ  راّفک و  هّبشت و  تمرح  1194تلع 

1194شسرپ

1194خساپ

؟ تسیچ ناگناگیب  سابل  زا  دیلقت  تاوارک و  ششوپ  راّفک و  هّبشت و  تمرح  1195تلع 

1195شسرپ

1195خساپ

؟ تسا زیاج  ماکحا  ۀفسلف  زا  شسرپ  1195ایآ 

1195شسرپ

1195خساپ

؟ تسا زیاج  ماکحا  ۀفسلف  زا  شسرپ  1195ایآ 

1195شسرپ

1196خساپ
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؟ دراد داهج  گنج و  نوناق  تیحیسم  فالخ  رب  مالسا  1196ارچ 

1196شسرپ

1196خساپ

؟ تسیچ نآ  هفسلف  1196هیزج و 

1196شسرپ

1197خساپ

؟ تسیچ نآ  هفسلف  1197هیزج و 

1197شسرپ

1197خساپ

؟ تسا هدرمش  زاجم  ار  يراوس  بسا  يزادنا و  ریت  ۀقباسم  رد  تخاب  درب و  مالسا  1197ارچ 

1197شسرپ

1197خساپ

؟ تسا هدرمش  زاجم  ار  يراوس  بسا  يزادنا و  ریت  ۀقباسم  رد  تخاب  درب و  مالسا  1198ارچ 

1198شسرپ

1198خساپ

؟  تسا هدش  جیار  جنرطشردقنیا  یمالسا  روشک  رد  ارچ  تسا ،  هدش  تمذم  جنرطش  ام  تایاور  رد  هک  نیا  1198اب 

1198شسرپ

1198خساپ

؟ دننک یم  ار  راک  نیا  نایدوهی  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  شیر  ندیشارت  میرحت  تلع  1199ایآ 

1199شسرپ

1199خساپ

؟  تسا مارح  غیت  اب  تروص  ندیشارت  1199ارچ 

1199شسرپ

1199خساپ
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؟  تسا مارح  تخاب  درب و  نودب  روساپ  اب  يزاب  1199ارچ 

1199شسرپ

1199خساپ

؟  تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  1199لیلد 

1199شسرپ

1200خساپ

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  1200رتشگنا 

1200شسرپ

1201خساپ

؟ تسیچ هراّفک  1201تمکح 

1201شسرپ

1201خساپ

؟ تسین ناسکی  نانز  نادرم و  يارب  یمالسا  ماکحا  یخرب  1201ارچ 

1201شسرپ

1201خساپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  1201ارچ 

1201شسرپ

1201خساپ

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  1202رتشگنا 

1202شسرپ

1202خساپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  1202ارچ 

1202شسرپ

1202خساپ
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؟ تسیچ هراّفک  1202تمکح 

1202شسرپ

1202خساپ

؟ تسین ناسکی  نانز  نادرم و  يارب  یمالسا  ماکحا  یخرب  1203ارچ 

1203شسرپ

1203خساپ

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  1203لیلد 

1203شسرپ

1203خساپ

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  1203رتشگنا 

1203شسرپ

1203خساپ

؟ تسیچ هراّفک  1203تمکح 

1204شسرپ

1204خساپ

؟ دوش یمن  شورف  دیرخ و  تسا ، هدش  فقو  هک  ییاه  ناکم  1204ارچ 

1204شسرپ

1204خساپ

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  1204ایآ 

1204شسرپ

1204خساپ

؟ دنسر یم  غولب  هب  نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  1205ارچ 

1205شسرپ

1205خساپ
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؟ تسا مارح  ارچ  مالسا  رد  1205جنرطش 

1205شسرپ

1205خساپ

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  1206ایآ 

1206شسرپ

1206خساپ

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  1206ایآ 

1206شسرپ

1206خساپ

؟ تسا مارح  یشارت  شیر  1207ارچ 

1207شسرپ

1207خساپ

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  1207لیلد 

1207شسرپ

1207خساپ

؟ تسا هدمآ  يا  هیآ  میرک  نآرق  رد  هراب  نیا  رد  ایآ  میمهفب ؟ ار  زیچ  همه  تمکح  میناوت  یمن  1208ارچ 

1208شسرپ

1208خساپ

؟ تسیچ هراّفک  1208تمکح 

1208شسرپ

1208خساپ

؟ دنسر یم  فیلکت  هب  نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  1208ارچ 

1208شسرپ

1209خساپ
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؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  1209رتشگنا 

1209شسرپ

1209خساپ

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  1209رتشگنا 

1209شسرپ

1209خساپ

؟ تسیچ هراّفک  1209تمکح 

1210شسرپ

1210خساپ

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  1210ایآ 

1210شسرپ

1210خساپ

؟ ددرگ یمن  قالطا  دیهش  دوش ، یم  هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  هک  یناملسمریغ  هب  یمالسا ، گنهرف  رد  لیلد  هچ  1210هب 

1210شسرپ

1210خساپ

؟ تسا هانگ  نارفاک  اب  ترشاعم  لیلد  هچ  1211هب 

1211شسرپ

1211خساپ

؟ تسیچ هراّفک  1211تمکح 

1211شسرپ

1211خساپ

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  1212لیلد 

1212شسرپ

1212خساپ
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ماکحا 1212هفسلف 

1212شسرپ

1212خساپ

؟ تسیچ شیر  ندیشارت  ندوب  مارح  1214هفسلف 

1214شسرپ

1214خساپ

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  لیلد  هچ  1215هب 

1215شسرپ

1215خساپ

؟ میناوت یمن  ام  ارچ  دندید  یم  ار  ماما  هجو  حلاص  راکهانگ و  زا  اهنآ  میراد ؟ لبق  ناماما  نامز  مدرم  اب  یقرف  هچ  ام  رگم  هدوب ؟ یلکش  هچ  هب  ناماما  هجو  مینادب  میناوت  یمن  ام  دراد و  لاکشا  ناماما  لیامش  نتشاد  ارچ 

1216شسرپ

1216خساپ

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  ناماما  مان  زا  دعب  یلو  دوش  یم  هدافتسا  هللا  یلص  زا  ربمغیپ  مان  زا  دعب  هکنیا  1217لیلد 

1217شسرپ

1217خساپ

؟ درک هیجوت  ار  مارح  لمع  نیا  هیرظن و  نیا  ناوتیم  هنوگچ  دنهدیم . ماجنا  ار  مارح  لمع  نیا  صّخشتم ، دارفا  یتح  دارفا ، زا  يرایسب  هعماج ، رد  مینیبیم  زین  یفرط  زا  دنکیم و  کمک  تفاظن  تشادهب و  هب  شیر  ندیشارت  هک  دنیوگیم  اهرتکد  نادنمشناد و  زا  یخرب 

1217شسرپ

1217خساپ

تسیچ نآ  تمکح  هسمخ و  1218ماکحا 

1218شسرپ

1218خساپ

تسا هورکم  ندیدنخ  میرک  نآرق  ندناوخ  ماگنه  1218ارچ 

1219شسرپ

1219خساپ
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تسا مارح  شیر  ندیشارت  1219ارچ 

1219شسرپ

1219خساپ

؟ تسا مارح  يزاس  همسجم  1219ارچ 

1219شسرپ

1220خساپ

؟ تسا مارح  درم  يارب  الط  1220ارچ 

1220شسرپ

1220خساپ

؟ تسیچ مالسا  رد  رامق  ندش  مارح  1221هفسلف 

1221شسرپ

1221خساپ

تسا مارح  شیر  ندیشارت  1221ارچ 

1221شسرپ

1221خساپ

دینک نایب  ار  نآ  هفسلف  تسا ؟  مارح  شیر  ندیشارت  1222ایآ 

1222شسرپ

1222خساپ

تسا مارح  درم  يارب  الط  لامعتسا  مالسا  رد  1223ارچ 

1223شسرپ

1223خساپ

دنسریم فیلکت  هب  یگلاس  نس 15  رد  نارسپ  یگلاس و  نس 9  رد  نارتخد  1224ارچ 

1224شسرپ

1224خساپ
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؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  1224ارچ 

1224شسرپ

1224خساپ

لقع رب  هچ  نآ  ره  مهد و  یم  ماجنا  ار  هزور  لثم  تسا  لقع  قبط  رب  هچ  نآ  ره  یمالسا  ماکحا  دیوگ  یم  هک  يدرف  1225باوج 

1225شسرپ

1225خساپ

؟ یگلاس نس 15  رد  رسپ  یلو  دسر  یم  غولب  هب  یگلاس  نس 9  رد  رتخد  1228ارچ 

1228شسرپ

1228خساپ

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  1228ارچ 

1228شسرپ

1228خساپ

؟ تسا مارح  شیر  1229ندیشارتارچ 

1229شسرپ

1229خساپ

تسیچ هنتخ  بوجو  1230هفسلف 

1230شسرپ

1230خساپ

؟  تسینادخ مارح  ندرک  لالح  نیا  ایآ  دننک , یم  لالح  ار  نآ  سپس  میرحت و  ار  يزیچ  یطیارش  رد  املع  یضعب  1230ارچ 

1230شسرپ

1230خساپ

تسا مارح  تخابودرب  دصق  نودب  یتح  روساپ  اب  يزاب  1231ارچ 

1231شسرپ

1231خساپ
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؟ دیآ یم  لمع  هب  يریگولج  ناملسم  ریغ  دارفا  دورو  زا  ع )   ) هموصعم ترضح  مرح  ناماما و  مرح  دننام  هسدقم  نکاما  رد  1231ارچ 

1231شسرپ

1231خساپ

؟  تسیچ تاوما  ربق  يور  بآ  ندیشاپ  1231هفسلف 

1231شسرپ

1232خساپ

تسیچ رعش  ندناوخ  تهارک  1232لیلد 

1232شسرپ

1232خساپ

؟ دنناد یم  زیاج  ار  جنرطش  اب  يزاب  نالا  عجارم  زا  یضعب  یلو  هتسناد  هریبک  ناهانگ  زا  ار  جنرطش  اب  يزاب  هریبک  ناهانگ  باتک  رد  1232ارچ 

1232شسرپ

1232خساپ

؟  تسیچ ام  ياه  تدابع  1233هفسلف 

1233شسرپ

1233خساپ

تسا هدرک  مارح  درم  يارب  ار  الط  رتشگنا  مالسا  1233ارچ 

1233شسرپ

1234خساپ

؟  تسا هدش  میرحت  تسا  يرشب  ياهرنه  زا  یکی  هک  يزاس  همسجم  مالسا  رد  1234ارچ 

1234شسرپ

1234خساپ

؟ دوشیم سکعلاب  مه  یهاگ  دنک و  یم  راک  نیرتهب  طیارش  نیرت  تخس  یهاگ  هکارچ  تسا  يانعم  یب  دنهاوخ  یم  فیلکت  وا  عسو  هزادناب  ناسنا  زا  1234هکنیا 

1234شسرپ

1235خساپ
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تسیچ ماکحا  رد  بجاو  طایتحا  هب  ندرک  مکح  1235هفسلف 

1235شسرپ

1235خساپ

؟ دیربب مان  ار  تسا  ماکحا  هفسلف  للع و  درومرد  هک  باتک  1235دنچ 

1235شسرپ

1235خساپ

؟ دنا هدرمش  لالح  ار  جنرطش  اب  يزاب  ینیمخ  ماما  دراد  دوجو  جنرطش  تمرح  رد  هک  یتایاور  دوجو  اب  1235ارچ 

1235شسرپ

1236خساپ

؟  تسا هدش  هدرمش  گرزب  ناهانگ  زا  رامق  بارش و  مالسا  رد  1236ارچ 

1236شسرپ

1236خساپ

؟  تسا مارح  تخاب  درب و  نودب  روساپ  قرو و  اب  يزاب  1236ارچ 

1236شسرپ

1236خساپ

؟ دنناد یم  تیور  ار  هام  لوا  ندش  تباث  رایعم  زونه  موجن  رد  یملع  ياه  تفرشیپ  اب  1237ارچ 

1237شسرپ

1237خساپ

؟  تسا مارح  تخاب  درب و  نودب  روساپ  اب  يزاب  1237ارچ 

1237شسرپ

1237خساپ

؟  تسیچ تسار  ياپ  اب  دجسم  هب  ندش  دراو  1237تلع 

1237شسرپ

1238خساپ
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؟  تسا مارح  نادرم  يارب  الط  لامعتسا  یمشیربا و  سابل  ندیشوپ  1238ارچ 

1238شسرپ

1238خساپ

؟  تسا مارح  رافک  هب  هبشت  1239ارچ 

1239شسرپ

1239خساپ

؟  تسیچ لام  نآ  هب  تبسن  نم  هفیظو  نالا  مدرکن  شبحاص  نتفای  يارب  شالت  یلو  مدرک  ادیپ  البق  ار  يزیچ  1240رگا 

1240شسرپ

1240خساپ

؟  تسا يرعش  عون  هچ  روظنم  تسیچ و  بش  رد  ندناوخ  رعش  تهارک  1240تلع 

1240شسرپ

1240خساپ

؟  تسیچ ناضمر  هام   21 زور اروشاع و  لثم  اهزور  زا  یضعب  رد  راک  ندوب  مارح  1240تلع 

1240شسرپ

1241خساپ

؟ ارچ تسا  مارح  دوش  بوسحم  تنیز  هک  يزیچ  ره  عجارم  مکح  رد  اما  درادن  یتمرح  تسا و  هدش  ریبعت  تنیز  هب  رتشگنا  زا  هدافتساو  ندیشک  همرس   ، ندرک باضخ  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

1241شسرپ

1241خساپ

ناق باوج  نم  درک و  لاؤس  نآ  تلع  دروم  رد  نم  زا  یصخش  یلو  دهد  یمن  ماجنا  هتسناد و  مارح  ار  اهنیا  اب  يزاب  دوخ  نم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  تسیچ ؟ هتخت  روساپ و  جنرطش و  ندوب  مارح  تلع  منادب  متساوخ  یم  منک . یم  ضرع  ناتروضح  هک  مراد  هتخت  روساپ و  جنرطش و  هلأسم  دروم  رد  یلاؤس 

1243شسرپ

1243خساپ

؟  تسا هدش  عقاو  یهن  دروم  حبص  زامن  زا  دعب  باوخ  1246ارچ 

1246شسرپ

1246خساپ
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؟ دنا هدرک  عونمم  نویزیولت  رد  ار  یتنس » ياهزاس  اصوصخم  » زاس دوخ  نداد  ناشن  عجارم  زا  یخرب  1246ارچ 

1246شسرپ

1246خساپ

؟ دندرک لالح  دوب  مارح  البق  هک  ار  جنرطش  اب  يزاب  ماما  ترضح  1247ارچ 

1247شسرپ

1247خساپ

؟ درادن يراگزاسرس  یملع  ياه  تفرشیپ  اب  هک  دنک  یمن  مهتم  ار  مالسا  رما , نیا  ایآ  دشاب , حلسمریغ  مشچ  اب  دیاب  لاله  تیءور  دنیوگ  یم  عجارم  ارچ  درادن ؟ دوجو  اههام  لوا  ياهزور  قیقد  نییعت  ناکما  نآ ، هب  طوبرم  يرون  ياههاگتسد  موجن و  ملع  ياه  تفرشیپ  دوجو  اب  ایآ 

1247شسرپ

1247خساپ

؟ ریخ ای  دنوش  یم  بترتم  ار  یصاخ  رثا  روما  نیا  ایآ  تسیچ ؟ نآ  رد  يریوصت  هنوگ  ره  ای  رادناج و  کی  ریوصت  یشاقن  املع  یخرب  اوتف  هب  ای  همسجم و  تخاس  تمرح  يونعم  لیلد 

1248شسرپ

1248خساپ

? یعرش لیلد  هن  دینک  رکذ  یملع  لیلد  افطل   ? تسا مارح  درم  رب  الط  زورما  هعماج  رد  1248ارچ 

1248شسرپ

1248خساپ

. دیئامرفب رکذ  لیلد  تسا  هدش  مارح  مارح  ياههام  رد  گنج  1249ارچ 

1249شسرپ

1249خساپ

. دینک نایب  ار  غیت  اب  تروص  ندیشارت  ندوب  مارح  هفسلف  1250تلع و 

1250شسرپ

1250خساپ

؟ تسیچ دنتخادرپ ) یم  تموکح  هب  مالسا  ردص  نامز  رد  یبهذم  ياهتیلقا  دیاب  هک  یلوپ   ) هیزج 1252هفسلف 

1252شسرپ

1252خساپ
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الح  » مالسا ربمایپ  دوخ  هدومرف  هب  تسا و  تباث  نید  ماکحا  هک  تسین  روط  نیا  رگم  تسا ، هدش  لالح  یمالسا  يروهمج  رد  کنیا  تسا ، هدوب  مارح  نونکات  هک  يزیِچ  کی  هنوگچ  هک  دوش  یم  لاؤس  تروص  نیا  رد  تسا  زیاج  هک  دنا  هداد  يوتف  ءاهقف  زا  یخرب  تسیچ ؟ روساپ  ای  جنرطش  اب  يزاب  تمرح  هفسلف 

1253شسرپ

1253خساپ

؟ دوش یمن  هتفرگ  يدج  نادنچ  هلأسم  نیا  ارچ  سپ  ددرگ ؟ یمن  ام  نامیا  ندش  رت  يوق  ثعاب  ماکحا  هفسلف  هب  ندرب  یپ  ایآ  میربب ؟ یپ  ماکحا  تمکح  هفسلف و  هب  میناوت  یم  ایآ 

1257شسرپ

1257خساپ

(. منک یم  دیلقت  یناتسیس  هللا  تیآ  ياقآ  زا   ) دیهد حیضوت  ار  ندوب  مارح  يارب  تلع  ای  هفسلف  یم ب مارح  رطا  تسا ؟ مارح  غیت  اب  تروص  حالصا )  ) ایأ

1260شسرپ

1260خساپ

؟ تسا مارح  تسا  هداس  حیرفت  کی  هک  يزاب  نیا  تخاب  درب و  نودب  ایآ  تسا  مارح  روساپ  هک  دیراد  دیکات  ردق  نیا  هک  درادن  دوجو  یلاکشا  دوش  یم  يدنب  طرش  یناود  بسا  تاقباسم  يور  هزورما  هک  ام  روشکرد  ایآ  تسا  مارح  روساپ  هک  دیراد  اعدا  ارچ 

1261شسرپ

1261خساپ

 . تسا هنیمز  نیا  رد  همئا  يوس  زا  یشرافس  مالسا  رد  الصا  ایآ  . تسین یبدا  یب  ادخ  هدارا  ربارب  رد  ایآ  تساضر و  میلست و  ماقم  اب  قفاوم  ایآ  تسا و  تسرد  میهاوخ  یم  ام  هک  ییاهزیچ  يارب  ندرک  رذن  ایآ  الصا  تسیچ . ندرک  رذن  تمکح 

1263شسرپ

1263خساپ

. دینک یفرعم  نم  هب  تاعوضوم  نیا  رد  یباتک  افطل  تسا . مارح  غیت  اب  نادرم  شیر  ندز  ارچ  ای  تسا  سجن  نوخ  هچ  يارب  الثم  منادب . ار  ادخ  ماکحا  تلع  هک  مراد  تسود  دایز  یلیخ 

1264شسرپ

1264خساپ

( دراد یتوافت  درز  دیفس و  يالط  ایآ  (؟  تسا مارح  درم  يارب  الط  1266ارچ 

1266شسرپ

1266خساپ

؟  تسا مارح  درم  يارب  یملع  رظن  زا  الط  1268ارچ 

1268شسرپ

1268خساپ
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؟ دشاب هتشادن  تقباطم  عقاو  اب  دراد  ناکما  هک  یلاح  رد  میتسه  هیرهاظ  ماکحا  ماجنا  هب  رومءام  ام  ارچ  ماکحا  هفسلف  لولعم و  تلع و  نوناق  هب  هجوت  1268اب 

1268شسرپ

1269خساپ

؟ دنتسه یصاخ  لئالد  ياراد  یهقف  تاعورف  مامت  1269ایآ 

1269شسرپ

1270خساپ

؟  تسین نارگید  روما  رد  يدادبتسا  تلاخد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  1270ایآ 

1270شسرپ

1270خساپ

؟ دوبن مارح  البق  هک  یلاح  رد  تسا  مارح  رضاح  لاح  رد  ینز  همق  لیلد  هچ  1270هب 

1270شسرپ

1270خساپ

؟  تسا هورکم  هعمج  بش  رد  دشاب  یحادم  ای  هیثرم  رگا  یتح  رعش  ندناوخ  1270ارچ 

1270شسرپ

1270خساپ

؟  تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  1270هفسلف 

1271شسرپ

1271خساپ

؟ یعرش ای  تسا  یلقع  فورعم  هب  رما  بوجو  1272لیلد 

1272شسرپ

1272خساپ

؟ تسا مارح  تروص  نساحم  ندز  غیت  ارچ  11272 ـ

1273شسرپ

1273خساپ
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؟  دراد فالتخا  مه  اب  یمالسا  لئاسم  رد  ءاملع  هیرظن  ارچ  -11273

1273شسرپ

1273خساپ

؟  تسا مارح  جنرطش  1273ارچ 

1273هراشا

1274شسرپ

1274خساپ

؟  دنور یم  باسح  هب  رامق  تالآ  وزج  هلیسو  نالف  الثم  هک  دندرکن  مالعا  اتحارص  دوخ  دنا و  هداد  رارق  فلکم  دوخ  هدهع  هب  ار  يا  هلیسو  ندوب  رامق  تالآ  دیلقت  عجارم  ارچ  و  تسیچ ؟ رامق  تالآ  زا  روظنم   - 1

1274شسرپ

1274خساپ

؟  تسا مارح  سکعلاب  نز و  شقن  رد  درم  ندرک  يزاب  1274ارچ 

1274شسرپ

1275خساپ

؟ دنناوخ یم  زامن  هتسب  تسد  دنرادن و  تونق  تنس ,  لها  1275ارچ 

1275شسرپ

1275خساپ

؟  تسا مارح  درم  رب  الط  1275ارچ 

1275شسرپ

1275خساپ

؟ ارچ تسا ؟  مارح  يزاس  همسجم  1276ایآ 

1276شسرپ

1276خساپ

؟  تسا شیر  ندیشارت  تمرح  لیلد  رافک  هب  هبشت  هلئسم  1276ایآ 

1276شسرپ
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1276خساپ

؟  تسیچ روساپ  تمرح  1278لیلد 

1278شسرپ

1278خساپ

؟  تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  1278لیلد 

1278شسرپ

1278خساپ

؟ دناد یمن  زیاج  دناد  یم  زاجم  ار  نینج  طقس  لقع  هک  اهاج  یضعب  مالسا  1279ارچ 

1279شسرپ

1279خساپ

؟  تسا مارح  غیت  اب  تروص  ندیشارت  یلیلد  هچ  1279هب 

1279شسرپ

1279خساپ

؟ تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  1281هفسلف 

1281شسرپ

1281خساپ

؟ تسا هدش  لالح  یمالسا  يروهمج  رد  کنیا  هدوب ، مارح  نونکات  هک  يزیِچ  کی  هنوگچ  هک  دوشیم  لاؤس  تروص  نیا  رد  تسا  زیاج  هک  دناهداد  اوتف  اهقف  زا  یخرب  تسیچ ؟ روساپ  ای  جنرطش  اب  يزاب  تمرح  هفسلف 

1283شسرپ

1283خساپ

. تسیچ نآ  هفسلف  تسیچ و  دنراذگ  یم  تیم  هارمه  رت  بوچ  دننک و  یم  نشور  عمش  ای  دنزیر  یم  بآ  ربق  يور  تیم  نفد  زا  دعب  هکنیا  1287تلع 

1287شسرپ

1287خساپ

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  1290لیلد 

1290شسرپ
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1290خساپ

؟ تسیچ دوشیمن  هتفگ  دیهش  دوش ، هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  ناملسمریغ  رگا  هکنیا  1290لیلد 

1290شسرپ

1290خساپ

؟ تسا حیبق  تشز و  نداد  هوشر  نتفرگ و  هوشر  1291ارچ 

1291شسرپ

1291خساپ

؟ تسا مارح  غیت  اب  شیر  ندیشارت  1291ارچ 

1291شسرپ

1291خساپ

؟ تسیچ دنسریم ، فیلکت  هب  یگلاس  هدزناپ  رد  اهرسپ  یگلاس و  هن  رد  اهرتخد  هک  نیا  1292تلع 

1292شسرپ

1293خساپ

؟ تسا مارح  ناویح  ای  ناسنا  لکش  ندیشک  1293ارچ 

1293شسرپ

1293خساپ

؟ دنا هدرک  نایب  ار  ماکحا  ۀفسلف  ناماما  ارچ  سپ  تسا  ضحم  دبعت  رگا  و  دنا ؟ هتسنادن  مزال  ام  يارب  ار  نآ  هفسلف  نتسناد  دنا و  هتسناد  ضحم  دّبعت  ار  ماکحا  زا  یخرب  ارچ 

1294شسرپ

1294خساپ

؟ تسا ّرضم  درم  يارب  ریرح  ياه  سابل  الط و  1295ارچ 

1295شسرپ

1295خساپ

؟ بحتسم یهاگ  زیاج و  نانز  يارب  تسا و  مارح  نادرم  يارب  الط  زا  هدافتسا  1296ارچ 

1296شسرپ
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1296خساپ

؟ تسین نآ  لامعتسا  مدع  لامعتسا و  ةرابرد  يزّوجم  هنوگ  چیه  نز  دوجو  رد  تعیبط  ۀلیسو  هب  الط  نداد  رارق  1297ایآ 

1297هراشا

1297شسرپ

1297خساپ

؟ میداد رارق  تشرس  کی  زا  ار  درم  نز و  ام  دیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ تسا  مارح  نادرم  يارب  الط  هک  نیا  1298لیلد 

1298شسرپ

1299خساپ

؟ میداد رارق  تشرس  کی  زا  ار  درم  نز و  ام  دیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ تسا  مارح  نادرم  يارب  الط  هک  نیا  1299لیلد 

1299شسرپ

1299خساپ

؟ دنک ربق  لخاد  ار  شا  هدرم  دنزرف  شدوخ  تسد  اب  ردپ  هک  تسا  هورکم  1300ارچ 

1300شسرپ

1300خساپ

؟ تسا مارح  درم  يارب  الط  لامعتسا  1300ارچ 

1300شسرپ

1300خساپ

؟ دننک باختنا  ار  ناشنید  ناشدوخ  دیابن  ارچ  و  دنشاب ، ناملسم  دیاب  ناملسم  ردام  ردپ و  کی  نادنزرف  1301ارچ 

1301شسرپ

1301خساپ

؟ تسیچ هدش  مارح  درم  يارب  الط  هک  نیا  1301تمکح 

1301شسرپ

1301خساپ

؟ تسیچ دبعت  هلأسم  زا  ریغ  هدش ، یهن  مالسا  رد  شیر  ندیشارت  زا  هک  نیا  1302تمکح 
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1302شسرپ

1302خساپ

؟ تسیچ تسا  هدش  مارح  درم  يارب  الط  هک  نیا  1303تمکح 

1303شسرپ

1303خساپ

؟ دنک باختنا  تسا  راتخم  ناسنا  هک  ارچ  تسین ، هنالداع  نیا  تسا ؟ لالح  وا  نوخ  نتخیر  دوشیم و  دترم  دنک ، باختنا  يرگید  نید  تسا ، ناملسم  هک  یسک  ارچ 

1304شسرپ

1304خساپ

. مشاب شوپهایس  هشیمه  مراد  تسود  تسا و  هدنبیز  نم  نت  هب  هایس  سابل  منک  یم  ساسحا  تسا ؟ هورکم  ندیشوپ  هایس  گنر  1304ارچ 

1305شسرپ

1305خساپ

؟ تسا هدش  هدروآ  دنوادخ  فرط  زا  حیسم  ترضح  طسوت  هک  ینید  تشاد ، ار  تیحیسم  زا  جورخ  راظتنا  یحیسم  کی  زا  ناوت  یم  روطچ  تسیچ ؟ دادترا  مکح  هفسلف 

1305شسرپ

1305خساپ

؟ دنریگیمن رظن  رد  ار  نامز  تایضتقماهنآ  هک  دنریگیم  لاکشا  املع  هب  دنوشیم و  نادرگ  يور  نآ  زا  دنمهفیمن ، ار  مکح  تلع  هک  نآ  لیلد  هب  دارفا  زا  یخرب  مینادب ؟ یلقع  رظن  زا  ار  نآ  هفسلف  دیاب  میروآ ، اج  هب  ار  یعرش  لئاسم  زا  یمکح  هک  نیا  يارب  ایآ 

1307شسرپ

1307خساپ

؟ دنراذگ یم  نیمز  رب  راب  هس  نفد  يارب  ناتسربق  هب  ندرب  ماگنه  ار  تیم  1308ارچ 

1308شسرپ

1308خساپ

؟ تسا هدرک  عیرشت  ار  نارفاک  هیلع  داهج  مکح  ارچ  دسانش ، یم  تّیمسر  هب  ار  هدیقع  يدازآ  مالسا  1309رگا 

1309شسرپ

1309خساپ

؟ تسا بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  1311ارچ 
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1311شسرپ

1311خساپ

؟ تسیچ نادرم  يارب  الط  ندوب  مارح  ۀفسلف  دوش ؟ یم  هتخاس  يزاسالط  ياه  هاگراک  رد  نادرم  يارب  تاجالط  عاونا  نادرم  يارب  ندوب  مارح  دوجو  اب  ارچ 

1312شسرپ

1312خساپ

؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  1312ارچ 

1312شسرپ

1312خساپ

؟ تسا بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  1313ارچ 

1313شسرپ

1313خساپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1314هرابرد 
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ماکحا هفسلف 

باتک تاصخشم 

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

دیلقت ماکحا  هفسلف 

؟ تسیچ دراد  دوجو  نآرق  رد  هناروکروک ، دیلقت  نالطب  رب  هک  یتایآ  زا  یخرب 

شسرپ

؟ تسیچ دراد  دوجو  نآرق  رد  هناروکروک ، دیلقت  نالطب  رب  هک  یتایآ  زا  یخرب 

خساپ

ناکاین زا  هدناماجب  يرثا  یتسرپ ، تب  دنتفگیم ، ناتـسرپ  تب  دیوگیم ، نانآ  اب  لطاب  نادلقم  دروخرب  ایبنا و  ّتنـس  نییبت  رد  میرک  نآرق 
لطاب شور  دیابن  دناهدرکن ، تیاده  يور  زا  ای  هنالقاع  ار  يراک  امـش  دادجا  رگا  دندومرفیم : ایبنا  مینک و  ظفح  ار  نآ  دیاب  ام  و  تسام ،

دندناوخ یم  ارف  یحو  لقع و  هب  ار  مدرم  ایبنا  تلالض .  هفس و  هن  دشاب  هوُسا  دناوتیم  هک  تسا  تیاده  لقع و  نوچ  دیهد . همادا  ار  اهنآ 
لهج و لطاب و  دـیلقت  اب  ایبنا  دـنادب . حیحـص  لقن )  ) نوریب تجح  ای  دـنک ، دـییأت  لقع )  ) نورد تجح  دـیاب  ای  ار  مـالک  ره  دـنتفگیم : و 

ْولَوَأ انَءابا  هیلَع  انیَْفلَأ  ام  ُعبَّتن  َلب  اولاق  ُهللا  لَزنَأ  ام  اوُعبََّتا  مَُهل  َلِیق  اذِا  َو  : » تسا هدمآ  هرقب  هکرابم  هروس  رد  دندرک . هزرابم  تسردان  ياهتنس 
ام دنتفگ : دینک ؛ يوریپ  تسا ، هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  زا  دـش  هتفگ  نانآ  هب  یتقو  /170 ؛ هرقب نودتهَی » َو ال  ًائیَش  نُولِقْعَی  مُهؤابا ال  َناک 

دنوادـخ ور  نیا  زا  دـندادیم  رارق  یحو  لـباقم  رد  ار  ناـکاین  شور  ناـنآ  میتفاـی  نآ  رب  ار  دوـخ  ناـکاین  هـک  مـینک  یم  يوریپ  ار  يزیچ 
درک و ظفح  دیاب  ار  قح  ینامسآ ؟ یحو  تیاده  اب  گنهامه  هن  و  دوب ، لالدتسا  لقع و  قباطم  هن  امـش  ناکاین  شور  هچ  رگا  دیامرفیم :

هکرابم هروس  رد  بولطم . نآ  موادت  ظفح و  دشاب و  قح  دش  ّتنس  هچ  ره  هک  نآ  هن  درک  میسرت  هدیدنـسپ  ّتنـس  کی  تروص  هب  ار  نآ 
َناک َْول  َْوأ  انَءابا  ِهیلَع  اندَـجَو  ام  اُنبْـسَح  اولاق  َّرلا  لوُسَ َو  ُهللا  لَزنَأ  ام  اولاعَت  مَُهل  لـیق  اذِاَو  : » دـیامرفیم لـطاب  دـیلقت  زا  تّمذـم  رد  زین  هدـئام 

ناکاین تنس  ام  دنیوگیم  دینک ، عوضخ  ایبنا  دروآ  هر  ربارب  رد  دوش  هتفگ  اهنیا  هب  یتقو  /104 ؛  هدئام نودتْهَی » الَو  ًائیَش  نوُمَْلعَی  مهُؤابا ال 
لئاسم رد  تیعبت  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا  و  عوبتم ؟ دـنعاطم و  مه  زاـب  دـندوبن ، يدـتهم  ملاـع و  ناـشناکاین  رگا  اـیآ  مینکیم . ظـفح  ار 

لقع یحو و  ربارب  رد  هک  يزیچ  دریگ . رارق  تیاده  ریـسم  رد  دـیاب  یلمع  تمکح  لئاسم  رد  دـشاب و  ملع  ساسا  رب  دـیاب  يرظن  تمکح 
موکحم ار  لطاب  دیلقت  زین  فارعا  هروس  رد  دنکیم . راتفرگ  میلا  باذع  هب  ار  ناسنا  لطاب ، تنس  دوشیم و  هدیمان  لطاب  تنس  دریگ ، رارق 

/28؛ فارعا نوُمَلعَتال » ام  َُهللا  َیلَع  نولوقَتَأ  ِءاشْحَفلِاب  ُرمْأَی  َهللا ال  ََّنِا  ُلق  انرَمَأ  ُهللاو  اـنَءابا  اـهیَلَع  اندَـجَو  اُولاـق  ۀَـشِحاَف  اولَعَف  اذِا  َو  : » دـنکیم
تسام ناکاین  تّنـس  نیا  میتفای و  شور  نیا  رب  ار  دوخ  ناگتـشذگ  دنتفگ : دوخ  هئربت  نآ و  هیجوت  يارب  دندز ، یتشز  راک  هب  تسد  یتقو 

نآرق تسا ، هدرک  رما  راک  نیا  هب  ار  ام  ادخ  دنیوگ  یم  دننکیم و  لالدتسا  نانآ  نارکفتم  تسا . سدقم  مزال و  یناتساب  ياهتّنس  ظفح  و 
زین ياهدع  و  دننک ،؟ ظفح  ار  ناشناکاین  تنس  دیاب  هک  دندقتعم  ياهدع  دنیوگیم ، نخـس  هنوگ  ود  اهنیا  دیامرفیم : نیّینثو  هرابرد  میرک 

ینیوکت رما  نیب  طلخ  نانآ ، یهارمگ  هابتشا و  أشنم  تسا . هدرک  رما  یتسرپ  تب  تّنـس  يایحا  اهتب و  شتـسرپ  هب  ار  ام  دنوادخ  دنیوگیم :
اندَجَو ام  ِعبّتَن  َْلب  اُولاق  ُهللا  لَزنَا  ام  اوُعبَّتا  مَُهل  اذِاَو  : » دـیامرفیم زین  نامقل  هکرابم  هروس  رد  تساهنآ . نیب  نتـشاذگن  قرف  یعیرـشت و  رما  و 

ام دـنتفگیم : دـندناوخیم ، ارف  یحو  زا  تعاطا  هب  ار  نانآ  یتقو  /21 ؛ نامقل ریعَّسلا » باذَـع  یِلا  مهُوعْدَـی  ُناطیَّشلا  ناک  َْول  ََوأ  انءابا  هیلَع 
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. دـنکیم راتفرگ  یهلا  كاندرد  باذـع  هب  ار  دوخ  ناوریپ  ناطیـش  تسا و  یناطیـش  تنـس  ّتنـس ، نیا  میتسه . شیوخ  ناکاین  تنـس  وریپ 
. تشاد دهاوخن  باذع  زج  ینایاپ  ناطیش  نخس  تسا و  ناطیش  نخس  دشابن ، یحو  لقع و  قباطم  هک  يزیچ 

؟ ارچ درک ؟ دیلقت  ناوت  یم  تسا ,  هدرک  توف  هک  یطیارش  دجاو  عجرم  زا  ایآ 

شسرپ

؟ ارچ درک ؟ دیلقت  ناوت  یم  تسا ,  هدرک  توف  هک  یطیارش  دجاو  عجرم  زا  ایآ 

خساپ

هدنز نادهتجم  زا  ملعا  يو  ودورب  ایند  زا  عجرم  نآ  سپـس  دـنک , دـیلقت  يا  هدـنز  دـهتجم  زا  رگا  اما  تسین ,  زیاج  یّفوتم  ییادـتبا  دـیلقت 
دهتجم هب  هدرک ,  ادیپ  تیعوضوم  هزات  هتـشادندوجو و  ًالبق  هک  یلئاسم  ینعی  هثدحتـسم  لئاسم  رد  دنامب و  یقاب  وا  دـیلقت  هب  دـیاب  دـشاب ,

دیاب دنامب . یقاب  هدرم  دهتجم  زا  دیلقت  هب  دناوت  یم  هدنز  نادـهتجمء  هزاجا  اب  نادـهتجم  ندوب ,  يواسم  تروص  رد  و  دـنک , عوجر  هدـنز 
ینوگرگد ثعاب  نامز  رّوطت  لّوحت و  هک  یماکحا  تباث :  ای  هیلوا  ماـکحا   1 تسا :  هنوگ  ود  رشب ) ياهزاین  دننامه   ) مالسا ماکحا  مینادب 

نیا رد  دـشاب , هتـشاد  ریثأت  هیحان  ره  رد  نامز  لّوحتم  تایـضتقم  نامز و  تارییغت  هک  تدابع )  ) ادـخ اب  ناسنا  ءهطبار  لـثم  دوش , یمن  نآ 
هتـشاد ادـخ  اب  تسیاب  یم  شیپ  لاس  رازه  مدرم  هک  يا  هناصلخم  طابترا  تسین  روج  نیا  ینعی  دراد ; ریثأت  مک  یلیخای  درادـن  ریثأت  هیحان 

رد رگید , کی  اب  اه  ناسنا  طـباور  هب  طوبرم  نیناوق  یخرب  دـننام  ریغتم : اـی  هیوناـث  ماـکحا   2 ( 1 .) دـشاب رگید  يا  هنوگ  هب  زورما  دنـشاب ,
لـصا ای  هدوبن ,  حرطم  هتـشذگ  رد  هک  یلئاـسم  ینعی  تسا ;  هدـش  ریبعت  ( 2  ) هـب نآ  زا  نامز 7  ماـما  زا  هر )   ) بوقعی نب  قاحـسا  تیاور 

نکل دوش , ظفح  نآ  يرهاظ  لکـش  تسا  نکمم  مه  یهاگ  تسا .  هتفای  ریغت  نآ  لکـش  تیهام و  نکل  هدوب ,  حرطم  هتـشذگ  رد  هلئـسم 
درب يارب  عوضوم  ینامز  هک  جنرطش ,  لثم  دشاب , هدش  لوحتم  تسا ,  نآ  رب  ینتبم  نالطب ,  تحـص و  مارح و  لالح و  مکح  هک  عوضوم 

هب مکح  سپ  تسا ;  هتفای  لوحت  يرکف ,  شزرو  یملع و  يزاب  کی  هبدـنیوگ  یم  هزورما  یلو  دوب , يرامق  ًافرـص  يزاب  کی  تخاب و  و 
. دوش ادـیپ  تسا  نکمم  زین  یـسایس و ... یگنهرف ,  يداـصتقا ,  طـباور  رد  لوحت  هنوگ  نیا  . دـبای رییغت  نآ  مکح  دـیاب  عوـضوم  زا  تیعبت 

لاس دـص  کی  ناکـشزپ  تایرظن  ای  بتک  هب  ناوت  یمن  هزورما  هک  نانچ  درک , افتکا  ناوت  یمن  یفوتم  نادـهتجم  رظن  اوتف و  هب  نیارباـنب , 
نادـهتجم ینعی  هب  لـئاسم  هنوگ  نیا  رد  میوش  یم  فّلکم  اـم  بوقعی  نب  قاحـسا  تیاور  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درک . هدنـسب  شیپ 

لئاسو یلماعرح ,  یقروا 2. پـ  . ) صیخلت اـب  ج 2 ص 41  نامز ,  تایضتقم  مالـسا و  يرهطم ,  یـضترم  یقروا 1. پـ  . ) مینک عوجر  هدـنز 
ثیدح 9 ج 18 ص 101  هعیشلا , 

؟ دنسیون یمن  یکرتشم  ءهلاسر  کی  ارچ  دنراد ؟ رظن  فالتخا  لئاسم  یضعب  رد  نادهتجم  ارچ 

شسرپ

؟ دنسیون یمن  یکرتشم  ءهلاسر  کی  ارچ  دنراد ؟ رظن  فالتخا  لئاسم  یضعب  رد  نادهتجم  ارچ 

خساپ

فالتخا لئاسم  زا  یـضعب  رد  اهنتو  دنراد  رظن  تدـحو  یهقف  لئاسم  رثکا  رد  ماظع  عجارم  ناهیقف و  دـیآ , یم  رب  لاؤس  زا  هک  روط  نامه 
نیب رظن  فالتخا  ءهصرع  رد  رگا  ناسدنهم .  ابطا و  اه و  هتشرریاس  ناصصختم  فالتخا  لثم  تسا ,  ریذپان  بانتجا  يرما  فالتخا  دنراد .
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عوضوم و مکح  رد  ناهیقف  تسا .  تنـس  باتک و  اه  نآ  تادنتـسم  اریز  دنراداهقف ; ار  فالتخا  نیرت  مک  دـیرگنب , هتـشر  کی  نارکفتم 
فالتخا ییاج  نآ  دـنرادن ; فالتخا  هاگ  چـیه  دراد , لصحم )...  عامجا  تیاور ,  هیآ ,   ) ربتعم یعرـش  دنتـسم  كردـم و  هک  يا  هلئـسم 

 , تسا نیا  شمکح  اذل  تسا ,  ربتعم  حیحـص و  مرظن  هب  تیاور  نیا  دیوگ : یم  یکی  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـشابن . یعطق  دنـس  هک  دـنراد 
یم کسمت  یلیلد  لصا و  هب  عجارم  زا  یضعب  دوب . دهاوخ  یلّوا  مکح  فالخ  شمکح  اذل  تسین ;  حیحص  مرظن  هب  دیوگ : یم  يرگیدو 

کی نتشون  دراوم  یضعب  رد  هچ  رگا  دش , فلتخم  عجارم  تایرظن  یتقو  تسا :  ینتفگ  دنـسانش . یمن  ربتعم  ار  نآ  رگید  یخرب  هک  دننک 
هک ناـنچ  درک , يروآ  عمج  اـج  کـی  رد  ار  عجارم  فلتخم  تاـیرظن  ناوـت  یم  یلو  دوـب , دـهاوخن  نکمم  یعمج  هتـسد  روـط  هب  هلاـسر 

 . تسا هدش  رشتنم  دلج  ود  رد  ناونع  تحت  يروآ و  عمج  ناهیقف  زا  رفن  هدزاود  ياواتفًاریخا 

؟ تسا هنوگچ  ماکحا  طابنتسا  رد  نآ  یخیرات  هقباس  هچ و  ینعی  داهتجا 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ماکحا  طابنتسا  رد  نآ  یخیرات  هقباس  هچ و  ینعی  داهتجا 

خساپ

هقفت داهتجا و  و  لقع . عامجا و  تایاور ، نآرق ، زا  هدافتسا  اب  مالسا ، تاررقم  كرد  يارب  حیحـص ، دتم  اب  هناملاع  شـشوک  ینعی  داهتجا 
زا ار  یعوضوم  ره  مکح  ناوتیم  هار  نیمه  زا  اریز  تسا ، مالـسا  ندـنام  دـیواج  تابجوم  زا  یکی  هتفرگ ، مان  مالـسا  ۀـکرحم  يورین  هک 

دننادیم دنراد ، یئانـشآ  یمالـسا  هقف  خیرات  اب  هک  یناسک  دوب . زاینیب  نارگید  نیناوق  زا  هلیـسو  نیا  هب  درک و  جارختـسا  تایاور  نآرق و 
هجوت دـیاب  هتبلا  دـعب . ياهنامز  هب  دـسر  هچ  تسا ، هدوب  رارق  رب  زین  رگید  نایاوشیپ  رئاس  یمارگ و  ربمایپ  دوخ  ناـمز  رد  یتح  داـهتجا ، هک 

ظفح لقن و  لماش  رتشیب  و  دوب ، نشور  رایـسب  نامز  نآ  رد  داهتجا  تساهتـشاد . رایـسب  قرف  ام  نامز  اـب  ناـمز ، نآ  رد  داـهتجا  هک  تشاد 
تیاور ای  هیآ  هک  يدراوم  رد  هوالع ، هب  و  دوب . ناورف  دنک ، ناسآ  ار  ثیداحا  مهف  تسناوتیم  هک  ینئارق  رـصع  نآ  رد  دـشیم . ثیداحا 

زا ار  ماهبا  دیدرت و  کش و  ات  دـننک  لاوئـس  ع )  ) ماما ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  صخـش  زا  دنتـسناوت  یم  تشاد ، ماهبا  یگدـیچیپ و 
، نایوار زا  یخرب  لاح  ندوب  كوکـشم  زین  تایاور و  ءارآ و  فالتخا  رثا  رب  میوشیم ، رترود  اهنامز  نآ  زا  هچ  ره  اـما  دـنزاس . رود  دوخ 
رد داهتجا  مینادب  هک  نیا  يارب  تسا . هدیدرگ  رتعیـسو  نآ  ةرئاد  رتدایز و  داهتجا  هب  یمالـسا  تما  زاین  هتفرگ و  دوخ  هب  ینف  ۀبنج  داهتجا 

نبذاعم  » هک یماگنه  1 ـ دـینک . هجوت  لیذ  تیاور  ود  دافم  هب  دایز ، تایاور  نایم  زا  تسا  یفاک  هتـشاد ، دوجو  یمارگ  ربمایپ  نارای  ناـیم 
یهاوخیم هک  يدراوم  رد  دومرف : وا  هب  ترضح  نآ  تفریم ، نمی  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  فرط  زا  لبج »

تواضق یهاوخیم  هک  يدروم  هرابرد  رگا  دومرف : ربمایپ  دـیجم . نآرق  تاـیآ  زا  تفگ : ینکیم ؟ هدافتـسا  یکرادـم  هچ  زا  ینک  يرواد 
مراد تسد  رد  هدینش و  امش  زا  هک  یثیداحا  زا  تفگ : ینکیم ؟ هچ  یتفاین  دشاب  هدرک  نایب  ار  دروم  نآ  مکح  صوصخ  هک  ياهیآ  ینک ،
ینعی منکیم ، داهتجا  تفگ : درک ؟ یهاوخ  هچ  یشاب ، هدینشن  یصوصخ  هب  ثیدح  دروم ، نآ  رد  رگا  دومرف : ترـضح  منکیم . هدافتـسا 

(ص) مرکا لوسر  منکیم . طابنتسا  ار  صوصخم  دروم  نآ  مکح  مراد ، تسد  رد  امش  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  هک  يدعاوق  تایلک و  زا 
تـسا وا  ربمایپ  تیاـضر  دروم  هار  نآ  هک  هتـشاد  قفوم  یهار  هب  ار  دوخ  ربماـیپ  ةداتـسرف  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  دومرف : دـش و  لاحـشوخ 
دجسم رد  نابا ، دومرف : تسا ، هدوب  ترـضح  نآ  دنمـشناد  هیقف و  نارای  زا  یکی  هک  بلغت » نب  نابا   » هب (ع ) رقاب ماما  2 ـ ( 41/ خیش سرهف  )

تسا حضاو  ( 2/347 يربک ، تاقبط   ) دنـشاب منایعیـش  ناتـسود و  نیب  رد  وت  لثم  يدارفا  هک  مراد  تسود  نم  هدب ، يوتف  و  نیـشنب ، هنیدم 
ینعی هدـش ، دراو  تیاور  ای  هیآ  هک  دروم  ره  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوش . ءافتکا  تیاور  لقن  هب  طقف  هک  تسین  نیا  يوتف  زا  روظنم  هک 
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رد تیاور  اـی  هیآ  هک  يدروم  رد  اـما  دـهد . يوـتف  تیاور  اـی  هیآ  نآ  قـبط  تسا ، هدـش  رکذ  یتـیاور  اـی  هیآ  رد  صاـخ  دروـم  نآ  مکح 
نآ مکح  تسا ، هدـش  رداص  (ع ) ماما بناج  زا  هک  ياهماـع  دـعاوق  رت و  یلک  تاـیاور  تاـیآ و  زا  تسا ، هدـشن  دراو  دروم  نآ  صوصخ 

لئاسو « ) عیرفتلا مکیلع  لوص و  الا  ءاقلا  انیلع  : » دناهدومرف ع )  ) همئا دوخ  هک  روطنامه  دهدب ، يوتف  هدومن و  هدافتـسا  طابنتـسا و  ار  دروم 
زا ار  یصوصخ  یئزج و  دراوم  امش  ات  مینکیم ، نایب  امش  يارب  ار  یتیلک  دعاوق و  ام  ( ] ثیدح 51 و 52 باب 6 ،  ءاضق  باتک  /18 هعیشلا ،

ار ادخ  ماکحا  تسا ، یهلا  نیناوق  ةدننک  جارختسا  هیقف ، دیئامن ] قیبطت  دراوم  رب  ار  تایلک  دینک و  طابنتسا  هدافتـسا و  تایلک  دعاوق و  نآ 
عضو ار  ینوناق  هن  تسین ، راذگ  نوناق  ننقم و  یمالـسا  ماظنر  هیقف د  دراذگیم . مدرم  رایتخا  رد  هدرک و  طابنتـس  نآ  ۀناگ  راهچ  عبانم  زا 

، دراد یملع  تیحالـص  صـصخت و  هب  زاین  نآ ، عبانم  زا  ادـخ  نیناوق  تخانـش  هک  اجنآ  زا  یلو  دـیامنیم . لاطبا  ار  ینوناـق  هن  دـنکیم و 
زا ار  نارگید  و  دیامن ، طابنتسا  عامجا ، لقع و  و  تنـس ، باتک و  زا  ار  یهلا  ماکحا  دناوتیم  اهتیحالـص  هتـشر  کی  بسک  رثا  رب  دهتجم 

رازبا طقف  داهتجا » . » ددرگیم هصالخ  نآ ، كرادم  زا  ماکحا  طابنتسا  یـسانش و  نوناق  رد  دهتجم ، ۀفیظو  دزاس . هدوسآ  یناورف  تامحز 
بهاذـم رگید  زا  شیب  هعیـش  هقف  رد  تخانـش . زاب  نوناق  ریغ  زا  ار  نوناق  لطاب ، زا  ار  قح  ناوتیم  نآ ، درب  راک  اب  تسا و  نوناق  تخاـنش 
طابنتـسا یهلا و  ماکحا  هب  ناملاع  زج  دـننادیمن  یماقم  دوخ  يارب  هعیـش  ياهقف  تسا و  هدـش  هداد  تیمها  هلأـسم  نیا  هب  یمالـسا  یهقف 

. دنسانشیم ناگدنب  فئاظو  تخانش  يارب  شالت »  » و صیخـشت »  » ۀلیـسو طقف  ار  داهتجا  نینچمه  دوجوم . لئالد  زا  ادخ  نیناوق  ناگدننک 
زا هک  ار  یمارگ  لوسر  تنس »  » صخالاب هناگ ـ  راهچ  ۀلدا  هعیش ، ياهقف  تسین . نوناق  عبانم  زا  زگره  تسا و  تخانش  رازبا  طقف  داهتجا » »

ماکحا جارختسا  يارب  دراد ـ  یهلا  دییأت  رهم  ناراوگرزب ، نآ  تمـصع  لیلدب  هک  ار  همئا  دوخ  تنـس  تسا و  هدیـسر  تیب  لها  همئا  قیرط 
رد دـناهدرک . تباث  ًالمع  یمالـسا  هناگ  هدراهچ  نورق  لوط  رد  ار  هیرظن  نیا  قدـص  دـننادیم و  یفاک  هعماـج  نوزفازور  ثداوح  یهلا و 

دوجو یهقف  ثیدح  رازه  تشه  یس و  هب  بیرق  هعیشلا » لئاسو   » مان هب  هعیش  یثیدح  عماوج  زا  یکی  رد  مینادب  هک  تسا  یفاک  دروم ، نیا 
نـشور ًالماک  یعیـش  یمالـسا  هقف  عبانم  یگدرتسگ  مینک ، همیمـض  نآ  هب  لئاسولا » كردتـسم   » مان هب  ار  یثیدحرگید  عماج  رگا  و  دراد .
يرایسب يوگ  خساپ  دناوتیم  دوخ  هک  دراد  دوجو  یعماج  لوصا  یلک و  نیناوق  هتشر  کی  ثیداحا  نیا  نایم  رد  هک  صخالاب  ددرگیم ،

جاور اهنآ  ناراذـگ  هیاپ  زا  شیپ  هک  یبهاذـم  هچ  یهقف ـ  بهاذـم  رگید  نینچمه  هعبرا و  بهاذـم  ياهقف  نایم ، نیا  رد  دـشاب . اـهزاین  زا 
ناونع هب  طقف  نآ  زا  هکنیا  ياج  هب  دننادیم و  یهلا  مکح  رداصم  عبانم و  زا  ار  داهتجا » « ـ  تسا هدـش  يزیر  یپ  اهنآ  زا  سپ  ای  هتـشاد و 

( لقع عاـمجا و  تنـس و  باـتک و  ) فورعم ۀـعبرا  ۀـلّدا  راـنک  رد  و  دـنراگنایم ، مکح  ردـصم  عبنم و  ار  نآ  دـنریگب ، هرهب  تخانـش  رازبا 
عبانم و  تسین ، یهانتمان  ثداوح  يوگ  خساپ  هناگراهچ  كرادم  هک  تسا  نآ  هیرظن  نیا  رد  نانآ  لیلد  دنوشیم . روآدای  زین  ار  داهتجا » »

، تفرگ هرهب  نوناق  عبنم » ردصم و   » ناونع هب  داهتجا  زا  دـیاب  اذـلو  دـشاب ، یهانتمان  نوزفا و  زور  ثداوح  يوگ  باوج  دـناوتیمن  یهانتم 
دسافم حلاصم و  ناسحتسا  سایق و  دننام  اهنآ ـ  هاگدید  زا  تاسیاقم ـ  تابساحم و  هتشر  کی  رب  هک  يداهتجا  هکلب  يداهتجا ، ره  هن  هتبلا 
ثیدح دـصناپ  زا  یهقف  ثیداحا  عومجم  هک  دوشیم  روآدای  يدـمحملا » یحولا   » باتک رد  يرـصم  ماقم  یلاع  دنمـشناد  دـشاب . راوتـسا 
رگناـیب رگید ، عبنم  هس  ۀمیمـض  هب  يوـبن  تنـس  هک  تشاد  راـظتنا  ناوـتیم  عـضو  نیا  اـب  اـیآ  ( 250/ يدمحملا یحولا   ) دـنکیمن زواجت 
هیهاـنتم ریغ  ساـنالا  صاخـشا  نیب  عیاـقولا  نا  : » دـیوگیم ساـیق  يراوتـسا  رب  لالدتـسا  ماـقم  رد  دـشر » نـبا  « ؟ دـشاب یهاـنتمان  ثداوـح 

رد هک  یثداوح  ( ] 1/2 دـهتجملا ، ۀـیادب  « ) یهانتی امب  یهانتیالام  لباقی  نا  لاحم  هیهانتم و  یبنلا ) ریرقت   ) تارارقالاو لاـعفالاو  صوصنلاو 
تـسا لاحم  و  تسا . دودـحم  ًالماک  ربماـیپ ، ریرقت  لـعف و  نینچمه  صوصن و  هک  یلاـح  رد  تسا ، یهاـنتمان  دـتفایم  قاـفتا  مدرم  ناـیم 
لـصا تروص  هب  ار  نآ  زین  نارگید  هک  هدش  بجوم  دشر » نبا   » دننام یگرزب  دنمـشناد  زا  ریبعت  نیا  تفگ .] خـساپ  یهانتم  اب  ار  یهانتمان 

« دشر نبا   » ترابع ماعلا ،» یهقفلا  لخدملا   » دنمشزرا باتک  فلؤم  ءاقرزلا » یفطصم  دمحا   » رـصاعم يروس  ةدنـسیون  دنریذپب . یعوضوم 
لیبس الف  ۀیهانتم  ریغ  ۀـعقوتملا  ۀـعقاولا و  ثداوحلا  هیهانتم و  ةدودـحم  هنـسلاو  باتکلا  صوصن  نا  یفخی  الو  : » دـیوگیم هدروآ  رتزاب  ار 

، ماعلا یهقفلا  لخدـملا  « ) يأرلاب داهتج  الا  قیرط  یلع  الا  هعیرـشلا  هقف  یف  اهماکحا  اهلزانم و  هدـیدجلا  تالماعملا  ثداوحلا و  ءاطعا  یلا 
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يارب تروص  نیا  رد  دنشابیم . یهانتمان  هدشن  ینیب  شیپ  ثداوح  اهدادیور و  تسا و  یهانتم  دودحم و  تنـس  باتک و  صوصن  ( ] 1/77
[. درادن دوجو  يأر » هب  داهتجا   » زج یهار  مالسا ، تعیرش  هقف  رد  دیدج  تالماعم  هثداح و  ماکحا  طابنتسا 

؟ درک عوجر  اهنآ  هب  یعرش  لیاسم  رد  ناوت  یمو  دنتسه  ملعا  عجارم  مامت  هک  یلاح  رد  دنک ، دیلقت  عجرم  کی  زا  دلقم  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ درک عوجر  اهنآ  هب  یعرش  لیاسم  رد  ناوت  یمو  دنتسه  ملعا  عجارم  مامت  هک  یلاح  رد  دنک ، دیلقت  عجرم  کی  زا  دلقم  دیاب  ارچ 

خساپ

باوبا و نآ  همه  رد  وا  زا  دـیلقت  دـشاب ، ملعا  یهقف  تاعوضوم  باوبا و  همه  رد  رفن  کی  نیدـهتجم  نیب  زا  هاگ  ره  هعیـش  ياـملع  رظن  زا 
يود ره  زا  دیلقت  دشاب  ملعا  يرگید  باب  رد  يرگید  دهتجم  باب و  کی  رد  دـهتجم  کی  نیدـهتجم  نیب  زا  رگا  تسا .  مزال  تاعوضوم 

زا دـیلقت  رکذـت :   . دـنیوگ یم  دـیلقت )  رد  يزجت  ای (  تیملعا )  رد  يزجت  نآ (  هب  هک  تسا  مزـال  دنـشاب  یم  ملعا  هک  یباـب  نآ  رد  اـهنآ 
 ، تسا بجاو  طایتحا  یضعب  ياوتف  هب  بجاو و  عجارم  زا  یـضعب  ياوتف  هب  يزجت -  تروص  هب  هچ  قلطم و  تروص  هب  هچ   - ملعا دهتجم 
هب تبـسن  یلو  دنـشاب  يواسم  طابنتـسا  تردق  رظن  زا  دـهتجم  ود  رگا  " ایناث )   . دـنک عوجر  دوخ  عجرم  هیلمع  هلاسر  هب  دـیاب  سک  ره  هک 
زا یـضعب  رکذـت :   . دـنریخم ود  نآ  زا  کیرهزا  دـیلقت  رد  مدرم  تسا و  زیاج  اـه  نآ  زا  کـی  ره  زا  دـیلقت  دنـشاب ، ملعا  رگید  نیدـهتجم 

دعب یلو  ، دنک دیلقت  ود  نآ  زا  یکی  زا  دناوت  یم  دلقم  ادتبا  رد  ینعی  دنناد ؛  یم  ییادتبا  رییخت  ار  يواسم  دهتجم  ود  زا  دلقم  رییخت  عجارم 
ینعی دنناد ؛  یم  يرارمتسا  ار  رییخت  نیا  عجارم ،  زا  رگید  یضعب   . دنک عوجر  رگید  يواسم  دهتجم  هب  دناوت  یمن  رگید  یکی  زا  دیلقت  زا 
عوجر دوخ  یلعف  عجرم  هیلمع  هلاسر  هب  هنیمز  نیا  رد  دیاب  دلقم  لاح  ره  هب  دنک  دیلقت  ود  نآ  زا  کی  ره  زا  هک  تسا  راتخم  هشیمه  دـلقم 

.; دنشاب ملعا  همه  هک  دوش  یمن  تسا و  نیدهتجم  نیب  زا  نیرتاناد ،  ینعم  هب  ملعا  .و  دنک

 . دییامرفب یتاحیضوت  دیلقت  عجرم  ندوب  هداز  لالح  موزل  هرابرد 

شسرپ

 . دییامرفب یتاحیضوت  دیلقت  عجرم  ندوب  هداز  لالح  موزل  هرابرد 

خساپ

ماـکحا طابنتـسا  قطنم  ینید و  عباـنم  مهف   ( Methodology یـسانش (  شور  اب  هک  یناـسک  يارب  ، رظن دروم  هلاـسم  نوماریپ  یـسررب 
موزل هرابرد  میراد .  یم  میدـقت  ار  یبلاطم  ارذـگ  هدرـشف و  روط  هب  لاح  نیع  رد  تسا .  راوشد  تیاغ  هب  يراک  دـنرادن ، یفاـک  ییانـشآ 
رایسب تایاور  ینس  هعیش و  ییاور  عماجم  رد  ؛  ینید صوصن  - 1 دریگ :  رارق  هجوت  دیاب  یـساسا  روحمدنچ  دیلقت  عجرم  ندوب  هداز  لالح 

هب هک  تسا  هدش  لقن  ییاور  عمجم  دـصکی  زا  شیب  رد  تایاور  نیا  تسا .  هدـش  دراو  انزلادـلو ) )  هب ( (  طوبرم  لیاسم  هرابرد  يدایز ، 
هرابرد تیاور  اه  هد  هک  تسا  هعیشلا ) )  لیاسو  فیرش ( (  باتک  عبانم  نیا  هلمج  زا  میتسه .  نآ  رکذ  كرت  هب  راچان  عبانم  ترثک  رطاخ 

یلع سانلا  نومویال  هسمخ  ع ( ( : )  قداص (  ماما  - 1 دوش :  یم  افتکا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  اهنت  اج  نیا  رد  تسا .  هدروآ  انزلادـلو ) )  ) ) 
 ( ص 321 ب 14 ، ج 8 ، هعیشلا ،  لیاسو  هدازانز ( ، ) )  و  دننکن ... :  مدرم  رب  تماما  یطیارش  چیهرد  هتـسد  جنپ  انزلادلو ؛ و  لاح ...  لک 

 ( ( ، ) دنکن ادـتقا  هدازمارح  هناوید و  هب  امـش  زا  کی  چـیه  انزلادـلوو ؛ نونجملا  فلخ  مکدـحا  نیلـصیال  ع ( ( : )  یلع (  ترـضح  - 2 . 
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مدینش ع )  رقاب (  ماما  زا  دیوگ :  نیعا  نبرارز  انزلادلو ؛... یف  ریخال  لوقی  هتعمس  لاق  ع )  رفعج (  یبا  نع  نیعا  نب  رارز  - ) ) 3 نامه . ) 
انزلادلو نع  ع )  رفعجابا (  تلاس  لاق  ریصب  یبا  نع  - ) ) 4 ص 442 . )  ج 20 ، نامه ،  تسین ( ، ) ) ...  مارح  دلو  رد  يریخ  دومرف :  هک 
دندومرف تسا ؟  لوبق  لباق  انز  دنزرف  نداد  یهاوگ  تداهش و  ایآ  مدیسرپ :  ع )  رقاب (  ماما  زا  دیوگ :  ریـصبوبا  لاقف ال ؛ هتداهـش ؟  زوجتا 

رد رگا  دنا  هدومرف  هدروخ و  دـییقت  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  تیاور  نیا  قالطا  ص 347 . )  ب 31 ، ج 27 ، نامه ،  ریخ ( ، ) ) 
صوصخرد يزیچ  دوجوم ، تایاور  ناـیم  رد  ص 376 . )  نامه ،  درادن ( ، لاکـشا  دشاب ، یحلاص  درف  زین  وا  ودـشاب  یکدـنا  زیچ  دروم 

دوجوم تایاور  اب  طابترا  یب  هتبلا  هک  تسا  يرگید  قیرط  زا  هلاسم ،  رب  اهقف  لالدتـساو  تسا  هدـشن  دراو  هداز  لالحریغ  دـیلقت  تیعجرم 
رب یخرب  عامجا ، فلا )  اـهقف :  هلدا  لاوقا و  - 2  . دراد قیثو  طابترا  ربتعم )  ددعتم و  تایاور  زامن (  رد  تماما  زاوج  مدـع  هلدا  اب  تسین و 

دنناد یمن  يدبعت  عامجا  ار  نآ  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم  تسا .  فالتخا  عامجا  نیا  تیجح  رد  نکیل   . دـنا هدرک  عامجا  ياعدا  هلاسم  نیا 
رییخت نییعت و  نیب  نارودرد  رییخت  مدع  لصا  ار  نآ  لیلد  یخرب  ب )  ص 234 . )  دیلقتلاوداهتجالا ، هبدینک :  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب  .

ایآ مینک  کش  سپس  دشابن ، هداز  لالح  اهنآ  زا  یکی  یلو  دنشاب ؛ تیعجرم  طیارـش  کی  ياراد  هک  دهتجم  ود  هچنانچ  ینعی ،  دنناد ؛ یم 
دوخ زا  دیلقت  زاوج  رد  اریز  تسا ؛  رییخت  مدع  لصا  تروص  نیا  رد  دراد ، نیعت  هداز  لالح  زا  دیلقت  ای  میتسه  ریخم  ود  نآ  نیب  دیلقت  رد 
دروم هب  هدیـشک و  تسد  نیقتم  درفزا  ناوـت  یمن  تروـص  نیا  رد  تسا و  كوکـشم  یمود  زا  دـیلقت  زاوـج  یلو  میراد ؛  نیقی  هدازلـالح 
لهاج عوجرالقع  هریس  اریز  دومن ؛ کسمت  القع  هریس  هب  هراب  نیا  رد  ناوت  یمن  هک  دنا  هدومرف  ناشیا  نینچ  مه  ج )  تسویپ .  كوکـشم 

 : هک تسا  نیا  دنا  هتفریذپ  ناشیا  دوخ  هک  یلیلد  د )   . دشابن ای  دشاب  هداز  لالح  صخـش  نآ  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تسا ،  ملاع  هب 
ره دنـشاب (  صقاون  يرـسکی  ياراد  هک  ار  یناسک  دنا و  هتـشاد  ررقم  ار  يا  هژیو  طیارـش  بصانم ،  زا  یخرب  هب  تبـسن  سدـقم  عراش  - 1
 . تسا دلوم  تراهط  مدع  صقاون  نیا  هلمج  زا  - 2  . دناد یمن  بصانم  نآ  هتسیاش  دشابن )  صخشدوخ  ریصقت  زا  یـشان  صقاون  نیا  دنچ 

تیعجرمو اتفا  بصنم  - 4 تسا .  هتفریذـپن  يدارفا  نینچ  يارب  ار  تعامج  تماما  هک  تسا  اج  نآ  ات  هراـب ،  نیا  رد  عراـش  تیـساسح  - 3
سایق هب  نیارباـنب  - 5 تسا .  رتـالاب  رایـسب  تعاـمج  تماـما  زا  نآ  تیمها  ناـش و  تسا و  هیهلا  بصاـنم  مظعا  زا  تیـالو  زا  سپ  دـیلقت ،

ناوت یم  نیارباـنب  تسا .  هدادـن  رارقدـییات  دروم  هتفریذـپن و  هداز  لـالح  ریغ  دروم  رد  ار  بصنم  نیا  عراـش  هک  مینک  یم  فشک  تیولوا 
سایق زادوصقم  تسا .  یعطق  طانم  حـیقنت  ای  تیولوا  سایق  دـیلقت ، عجرم  دـلوم  تراـهط  تیطرـش  رب  یهقف  لـیلد  نیرت  هدـمع  هک  تفگ 

عطق نآ  اب  هسیاقم  رد  هک  دوش  یم  تفاـی  يرگید  دروم  سپـس  ، دـنک یم  ناـیب  ار  یمکح  دـنوادخ  دراوم  یخرب  رد  هک  تسا  نآ  تیولوا 
هب فا ؛  امهل  لقت  الو  تسا ( ( :  هدمآردام  ردپ و  هب  تبـسن  دـیجم  نآرق  رد  ًالثم   . دراد رظن  رد  زین  ار  دروم  نیا  عراش  هک  مینک  یم  ادـیپ 

تـسد هب  ار  نآ  تمرح  هیآ  نیا  قیرط  زا  هن ،  ای  تسا  زیاج  ردام  ردـپ و  هب  ندرک  تیذاایآ  هک  مینک  کش  رگا  لاـح  وگم . ) )  فا  اـهنآ 
بتارم هب  هک  ندـناسر -  رازآ  هک  میمهف  یم  یعطق  روـط  هب  تسا ؛  هدرک  مارح  ار  نتفگ  فا  هفیرـش ،  هیآ  هک  یتـقو  ینعی ،  میروآ ؛  یم 

-1 هب :  دینک  عوجر  هراب  نیارد  رتشیب  یهاگآ  يارب   . دـشاب یم  مارح  عراش  رظن  زا  دـشاب -  یم  میرحت  هب  یلواو  تسا  نتفگ  فا  زا  رتدـب 
حابصم میکحلا 3- نسحم  دیـسلا  46 ص 40 -  ج 1 ، یقثوـلا ،  ورعلا  کسمتـسم  ییوخلا 2 - دیسلا  236 ص 233 -  دـیلقتلاو ، داهتجالا 

هقف لوصا و  ملع  هب  طوبرم  ياه  باتک  رفظملا 5 - اضردمحم  خیشلا  ج 2 هقفلا ،  لوصا  میکحلا 4 - دیعس  دمحم  دیسلا  ص 53 جاهنملا ، 
 ) ياـهدرکراک اـه و  هفـسلف  دـیلقت ، عـجرم  رد  یگداز  لـالحطارتشا  مکح :  هفـسلف  - 3 دـشاب )  یم  یبرع  ناـبز  هـب  ًـالومعم  یلالدتـسا ( 

مزال ياه  يدنمناوت  رانک  رد  یعامتجا  یمومع و  بصانم  رد  مالـسا  هک  نیا  هلمج  زا  دشاب ؛ هتـشاد  دناوت  یم  يددـعتم   ( Funetions
لح روما و  يداع  قتف  قتر و  رب  هوالع  مالـسا  اریز  تسا ؛  لیاق  ینایاش  تیمها  زین  یقـالخاو  يونعم  ياـه  هبنج  يارب  يا ،  هفرح  یملع و 

یقالخا يالتعاو  دـشر  تهج  رد  اهنآ  يراذـگریثات  بصانم و  نابحاصو  نالووسم  هدـنزاس  یتیبرت و  شقن  هب  مدرم ،  ییاـیند  تالکـشم 
شیالاپ يرـس  کی  زا  رذـگ  یعیبط  روط  هب  هتکن  نیا  تیاعر  دراد .  يدـج  مامتها  نایمدآ ،  تداعـس  لاـمک و  يوس  هب  تکرحو  هعماـج 

 ) هتـسد ود  هب  طیارـش  نیا  تسا .  هتفرگ  رظن  رد  ار  اـه  شیـالاپ  طیارـش و  نیرتهب  مالـسا ،  نیبم  نید  دـبلط و  یم  ار  یفیرظ  قیقد و  ياـه 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 212 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یتسرپاوه یبلطایند و  زا  يرود  اوقت ، تلادع ،  ردص ، هعـس  دـننام  ؛  يرایتخا طیارـش  فلا )  دـنوش :  یم  میـسقت  يرایتخاریغ )  يرایتخا و 
 ، ناگداز كاپ  ناتریـس و  کین  هراومه  هک  دوش  یم  ثعاب  طیارـش  نیا  دوجو   . ... دلوم و تراهط  دننام  يرایتخاریغ ؛  طیارـش  ب )  و ،...
Socidogy گنهرف (  یـسانش  هعماج  اب  هک  یناسک   . دنریگ رارق  هعماج  رد  وگلا  هوسا و  هاگیاج  هتفرگرارق و  یمومع  هجوت  ضرعم  رد 

تـسا یتایح  مهم و  هزادنا  هچ  ات  یگنهرف  لاقتنا  رظن  زا  تاکن  نیا  تیاعر  هک  دنبای  یمرد  یبوخ  هب  دنراد ، راک  رـس و   ( Of Colture
رد وا  هک  نیمه  اما  تسا ؛  ریصقت  یب  هلاسم  نیا  رد  دوخ  هداز  مارح  هک  تسا  تسرد  تسا .  هنانیبزیت  فیرظ و  ردق  هچ  یمالـسا  ماکحاو 

شزیرگ - 1 دراد :  هارمه  هب  ار  ریز  ياهدرکراک  تفرگ  رارق  يونعم -  ینید و  عیفر  هاگیاج  کی  هژیو  هب  یعاـمتجا -  بصنم  کـی  سار 
تیعجرم بصنمو  ماقم  اج  نیا  رد  ینعی ،  یقوقح ؛  تیـصخش  هب  وا  یقیقح  تیـصخشزا  هدـش  داـی  رفنت  تیارـس  - 2 وا ، زا  مدرم  رفنت  و 

هب التبا  مدـع  ایبنا ، ياه  یگژیو  زا  یکی  ور  نیمه  زا   . داد دـهاوخ  تسد  زاار  دوخ  تلزنم  هاگیاج و  هدـش و  ییادز  سدـقت  زین   ... ینید و
هب تبـسن  دارفا  ینورد  لرتنک  شهاک  یگدازانزو و  انز  حبق  ندش  هتـسکش  - 3  . دوش یم  مدرم  عیاـبط  رفنت  بجوم  هک  تسا  هدوب  يروـما 

دوش و یم  كدـنا  نانآ  نورد  رد  ینادـنزرف  نینچ  نتـشاد  میب  دـنا ، هتفر  الاب  هیاپ  نادـب  ات  یناسک  نینچ  هک  دـننیبب  مدرم  یتقو  اریز  نآ ؛ 
تیعجرم نوـچ  ییـالاب  دنـسم  رد  صخـش  هک  یتـقو  تسا  یعیبـط  اـشحف :  هعاـشا  - 4  . دوـش یم  رت  تسـس  ناـش  ینورد  لرتـنک  مرجـال 

دب کین و  فاصوا  نآ  هارمه  هب  دوب و  دهاوخ  اه  نابزرس  رب  نزرب  يوک و  ره  رد  وا  مان  دوش و  یم  يا  هدرتسگ  راهتـشا  ياراد  دریگرارق ،
هلاسم هلـصافالب  دـشاب ، یعجرم  نینچ  دای  مان و  اجک  ره  نیاربانب   . دـش دـهاوخ  رکذ  شلاـبند ،  هب  زین  يراـیتخاریغو -  يراـیتخا  زا  معا  - 
یمان ناکمالا  یتحدهاوخ  یم  مالسا  اریز  تسا ؛  راگزاسان  ریاغم و  مالـسا  رظن  اب  ًالماک  نیاو  دوش  یم  لقتنم  اه  نهذ  هب  زین  یگدازمارح 

ناهانگ دای  مان و  ندـش  هدـنکارپ  اریز  دـنامب ؛ یفخم  هراومه  تسا  التبم  نادـب  یـسک  رگا  دـشابن و  اه  ناـبز  رـس  رب  یـصاعم  زا  یخرب  زا 
یبوخ هب  هراومه  اه  نابز  هک  تسا  هلاسم  نیمه  نآ  للع  زا  یکی  تسا ،  مارح  ندرک  تبیغ  مالـسا  رد  رگا  تسا .  التبا  يارب  يا  هنیمززین 
هلاسم یلو  دوش ؛ هتـشادرب  نآ  يوس  هب  اه  ماگ  ددرگ و  هجوتم  نآ  يوس  هب  اه  لدات  دشاب  اه  یبوخ  هجوتم  هراومه  اه  نهذ  دوش و  زاب  اه 
هرابرد ههبـش  هس  دیا ، هدرک  لقن  هک  یبلاطم  يال  هبال  رد  تاهبـش :  در  - 5  . دهد یمریـس  نآ  فلاخم  تهج  رد  ار  هعماج  ًالماک  هدش  دای 
قوقح زا  ناـمرح  بجوـم  - 3 تـسین ،  ییـالقع  - 2  ، تسا مالـسا  فـالخ  - 1 دـیآ :  یم  تسد  هب  دـیلقت  عجرم  دـلوم  تراـهط  طارتـشا 

هیآ ایآ  تسا ؟  مالسا  فالخ  هلاسم  نیا  لیلد  هچ  هب  دیسرپب  دیاب  دنراد ، ییاعدا  نینچ  هک  یناسک  زا  مالسا ؛  فالخ  - 1 تسا .  یعامتجا 
نایمرد 114 ام  هک  تسا  اجک  تسه  رگا  دراد ؟ دوجو  ناگداز  لالح  ریغ  زا  دـیلقت  زاوجرب  ینـشور  عطاق و  تلالد  اب  حیحـص  ثیدـح  ای 

نیا رد   . دـننک هیارا  هراب  نیا  رد  ربتعم  حـضاو و  یکردـم  نانآ  دـیاب  نیاربانب  میتفاین ؟  ینـس  هعیـش و  ییاور  عماجم  اهدـص  نآرق و  هروس 
 : ندوبن ییالقع  - 2  . دوب دهاوخ  یهاو  چوپ و  ییاعدا  یعرش ،  ربتعم  لیلد  هیارا  مدع  تروص  رد  یلو  دوب ؛ دهاوخ  عومـسمًاعطق  تروص 
هب عوجر  ماـگنه  رد  هک  تسین  جـیار  لومعم  روط  هب  ـالقع  هریـس  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  فلا )  تسیچ ؟  ندوبن  ییـالقع  زا  روظنم 
دنا هدش  روآدایار  عوضوم  نیا  ناشدوخ  زین  اهقف  تسا و  تسرد  هلاسم  نیا  دنشاب ، هتشاد  يراک  لیاسم  نیا  هب  صـصختم ،  سانـشراک و 

دروم سانـشراک  یملع  تاـهج  ًافرـص  ـالقع  هریـس  رد  اریز  دروآ ؛ باـسح  هب  ـالقع  هریـس  دـننام  ار ، دـیلقت  هلاـسم  زیچ  همه  دـیابن  نکیل  .
همه دیلقت  عجرم  رد  هک  یلاح  رد  Culturalization ؛ )  یگنهرف (  ییایوپ  لاقتنا و  ياه  هنیمز  ییوگلاو و  یتیبرت  شقن  هن  تسارظن ، 

هیالاپ تسا و  نآ  زا  رترب  زین  یتاهج  زا  یلو   ، تسا ییالقع  هریـس  هیبش  یتاـهج  زا  عجرم ،  زا  دـیلقت  هچ  رگا  نیارباـنب  تسا .  لـیخد  روما 
نتـشادن ندوـبن ،  ییـالقع  زا  ناـشروظنم  رگا  ب )   . دـبلط یم  تسا ،  لوـمعم  ییـالقع  ياـه  شوررد  هچنآ  زا  رتارف   ( Filters ییاه ( 

نآ هوجو  زا  یـشخب  تسا و  نشور  یبوخ  هب  نآ  خساپ  تسا .   ( Logicol یقطنم (  و   ( RationalTrstification یلقع (  هیجوت 
ای ناگدننک  لاکشا  ایوگ  تسا و  یبیرغو  بیجع  ههبـش  زین  نیا  یعامتجا :  قوقح  زا  تیمورحم  - 3 میدرک .  نایب  مکح  نیا  هفسلف  رد  ار 

تـسین نیا  يانعم  هب  هلاسم  نیا  ندوب  طرـش  ار ، هداز  لالح  زا  دیلقت  زاوج  طارتشا  يانعم  ای  دنناد و  یمنار  یعامتجا  قوقح  فیرعت  ًاقیقد 
دوجواب رفن  ود  رگا  ینعی ،  تسا ؛  نیدـلقم  فیلکت  نییعت  هکلب  دوش ؛ هتفرگ  هداز  لالحریغ  صخـش  یعامتجا  یملع و  تیلاعف  يولج  هک 
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زا یـسک  رگا  لاح   . دنیزگرب ار  لوا  رفن  دیاب  دلقم  تروص  نیارد  دشاب ، هداز  لالح  ریغ  يرگید  هداز و  لالح  ناشرفن  کی  طیارـش  ریاس 
تـسا نیا  دیلقت  تیعقاو  تسا ؟  نیدهتجم  قوقح  زا  نارگید  ندرک  دیلقت  رگم  تسا ؟  هدش  هتفرگ  وا  زا  یقح  هچ  دـنکن ، دـیلقت  مود  رفن 

چیه نیا  و  درادـبروذعم ، ار  وا  تمایق  رد  دـشاب و  تجح  دـنوادخ  دزن  وا  يار  هک  دـنک  تیعبت  یـسکزا  دوخ ، ماکحا  رد  دـهتجم  ریغ  هک 
. ; تسا هتفرگ  تروص  يراکشآ  هطلغم  هدش و  طلخ  نارگید  قوقح  دلقم و  هفیظو  نیب  اج  نیا  رد  نیاربانب  تسین .  يرگید  يارب  یقح 

؟ تسا هدرک  مکح  دیلقت  عجرم  ندرک  ادیپ  هب  ار  ناسنا  نآرق  ایآ  میشاب ؟ هتشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  مکح  دیلقت  عجرم  ندرک  ادیپ  هب  ار  ناسنا  نآرق  ایآ  میشاب ؟ هتشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  ارچ 

خساپ

دناوتب هک  دشاب  دهتجم  ای  دیاب  نید  يرورض  ریغ  ماکحا  رد  دشاب و  هتشاد  نیقی  نید  لوصا  هب  دیاب  ناملسم  (: « هر  ) ینیمخ ماما  لوا  هلأسم 
دوخ هفیظو  هب  يروط  طایتحا  هار  زا  ای  دـیامن ، راتفر  وا  روتـسد  هب  ینعی  دـنک  دـیلقت  دـهتجم  زا  ای  دروآ ، تسد  هب  لیلد  يور  زا  ار  ماکحا 

يرگید هدـع  دـننادیم و  مارح  ار  یلمع  نیدـهتجم  زا  ياهدـع  رگا  ًـالثم  تسا «. هداد  ماـجنا  ار  دوخ  فیلکت  دـنک  نیقی  هک  دـیامن  لـمع 
سپ دروآ ، اج  هب  ار  نآ  دـننادیم  بحتـسم  یـضعب  بجاو و  یـضعب  ار  یلمع  رگا  و  دـنهدن ، ماـجنا  ار  لـمع  نآ  تسین  مارح  دـنیوگیم 

. دنیامن دیلقت  دهتجم  زا  تسا  بجاو  دننک  لمع  طایتحا  هب  دنناوتیمن  دنتسین و  دهتجم  هک  یناسک 

؟ درک دیلقت  دوش  یم  هدرم  دهتجم  زا  یلو  درک  دیلقت  دوش  یمن  هناوید  دهتجم  زا  ارچ 

شسرپ

؟ درک دیلقت  دوش  یم  هدرم  دهتجم  زا  یلو  درک  دیلقت  دوش  یمن  هناوید  دهتجم  زا  ارچ 

خساپ

رب ءاقب  یناتسیس  ... تیآ ا ًالثم  دشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  دیلقت  نیا  هدنز  ملعا  دهتجم  هک  درک  دیلقت  ناوت  یم  یتروص  رد  اهنت  هدرم  دهتجم  زا 
ندوب ملعا  داهتجا  طیارـش  زا  یکی  نوچ  دشاب . یم  ملعا  نادهتجم  ریاس  رب  ناشیا  دندقتعم  اریز  دـنناد ، یم  زیاج  ار  ینیمخ ( ماما  زا  دـیلقت 

ملعا طرـش  هدش  هناوید  هک  يدهتجم  اما  دشابیم ، ملعا  اهتدم  ات  توف  زا  دعب  یتح  ای  دوخ و  رمع  رخآ  ۀظحل  ات  هدش  توف  دهتجم  تسا ،
رداص یگناوید  زا  لبق  نیقی  روط  هب  هک  درک  عوجر  ناوت  یم  دـهتجم  نیا  زا  ییاهاوتف  هب  اهنت  نیارباـنب  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ندوب 

ساـمت ،2258001 هرامـش   ) رهطم مرح  یعرـش  تـالاؤس  ییوگخـساپ  شخب  اـب  ساـمت  رد  دـشاب . یم  ءاـملع  ریاـس  دـییأت  دروـم  هدـش و 
، ماکحا سرد   72 هقف ، شزومآ  ذخآم * :  عبانم و  دیـشاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . قفوم  دش . هیارا  خـساپ  نیا  زین  ( 2213584

دیلقت شخب  یناتسیس ، ... تیآ ا لئاسملا  حیضوت  هداز *  حالف  داتسا 

؟ درک دیلقت  دوشیم ، هدرم  دهتجم  زا  یلو  درک ، دیلقت  دوشیمن ، هناوید  دهتجم  زا  ارچ 

شسرپ
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؟ درک دیلقت  دوشیم ، هدرم  دهتجم  زا  یلو  درک ، دیلقت  دوشیمن ، هناوید  دهتجم  زا  ارچ 

خساپ

رب ءاقب  یناتسیس  ... تیآ ا ًالثم  دشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  دیلقت  نیا  هدنز  ملعا  دهتجم  هک  درک  دیلقت  ناوت  یم  یتروص  رد  اهنت  هدرم  دهتجم  زا 
ملعا داهتجا  طیارش  زا  یکی  نوچ  ( 1 .) دشاب یم  ملعا  نادهتجم  ریاس  رب  ناشیا  دندقتعم  اریز  دنناد ، یم  زیاج  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  زا  دیلقت 
طرش هدش  هناوید  هک  يدهتجم  اما  دشابیم ، ملعا  اهتدم  ات  توف  زا  دعب  یتح  ای  دوخ و  رمع  رخآ  ۀظحل  ات  هدش  توف  دهتجم  تسا ، ندوب 

یگناوید زا  لبق  نیقی  روط  هب  هک  درک  عوجر  ناوتیم  دـهتجم  نیا  زا  ییاـهاوتف  هب  اـهنت  نیارباـنب  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ندوب  ملعا 
سامت ،2258001 هرامش   ) رهطم مرح  یعرش  تالاؤس  ییوگخساپ  شخب  اب  سامت  رد  ( 2 .) دشاب یم  ءاملع  ریاس  دییأت  دروم  هدش و  رداص 

تیآ لئاسملا  حیـضوت  هداز 2 ) حـالف  داتـسا  ماـکحا ، سرد   72 هقف ، شزوـمآ  ( 1 ذـخآم : عباـنم و  دـش . هیارا  خـساپ  نیا  زین  ( 2213584
دیلقت شخب  یناتسیس ، ... ا

؟ تسا هتشون  ار  تاکن  مامت  دوخ  هلاسر  رد  هکنیا  هب  هجوت  هب  مینک  يوریپ  وا  زا  دیابن  ام  دریم  یم  ام  دیلقت  عجرم  یتقو  ارچ  هکنیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

هتـشون ار  تاکن  مامت  دوخ  هلاسر  رد  هکنیا  هب  هجوت  هب  مینک  يوریپ  وا  زا  دـیابن  اـم  دریم  یم  اـم  دـیلقت  عجرم  یتقو  ارچ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
؟ تسا

خساپ

زا دیامن  دیلقت  هکنیا  ای  و  دشاب ، دهتجم  ای  دیامن ، طایتحا  هکنیا  ای  دشاب ـ  هتـشاد  دناوت  یم  تلاح  دوخ 3  یعرش  فیلاکت  لباقم  رد  ناسنا 
زا یکی  مالـسا  ءاملع  ۀمه  ياوتف  هب  دیامن . تیاعر  ار  دـیلقت  طیارـش  دـیاب  دـیامن  دـیلقت  یعجرم  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دـیلقت ـ  عجرم 

هعیـش لقاع ، غلاب ، درم ، دهتجم  زا  دیاب  ناسنا  هک  هدش  نایب  دیلقت  طیارـش  رد  دیامن . دیلقت  هدـنز  درف  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـیلقت  طیارش 
رکذ هیلمع  ياههلاسر  رد  ءاملع  تسا ، دهتجم  طیارـش  زا  یکی  ندوب  هدـنز  سپ  دـیامن . دـیلقت  لداع  هدـنز و  هداز ، لالح  یماما ، هدزاود 

زین وا  گرم  زا  دـعب  نامز  رد  دـشاب ، نارگید  زا  رتاـناد  عجرم  نآ  دـییامنیم  دـیلقت  هک  يا  هدـنز  عجرم  زا  امـش  هک  یتروص  رد  دـناهدرک 
زا هدش  هتفرگرب  ذخآم : عبانم و  دشاب . هدنز  عجرم  کی  هزاجا  اب  هدرم  عجرم  دیلقت  ۀمادا  نیا  هکنیا  طرـش  هب  دییامن  دـیلقت  وا  زا  دـیناوتیم 

عجارم هلاسر 

؟ دنراد فالتخا  ادخ  مکح  رد  دیلقت  عجارم  ارچ  تسا  یکی  ادخ  مکح  رگا 

شسرپ

؟ دنراد فالتخا  ادخ  مکح  رد  دیلقت  عجارم  ارچ  تسا  یکی  ادخ  مکح  رگا 

خساپ

یئزج لئاسم  رگنایب  تسا و  همئا ):(  ةریس  تایاور و  فیرـش و  نآرق  دشابیم ، ماکحا  فراعم و  تایلک  يواح  هک  مالـسا  یـساسا  نوناق 
هدـش صخـشم  قرط  ساسا  رب  نیموصعم »:  تاـنایب  طـسوت   ) دنتـسه فظوم  نیدـهتجم  تبیغ  ناـمز  رد  یتقو  دـشابیم . روما  یماـمت  رد 
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نایم روما  تایلک  رد  مه  یفالتخا  چـیه  دـیآیمن و  شیپ  یفالتخا  ياهنیمز  چـیه  رد  یلک  لئاسم  رد  دنـشاب ، مدرم  ینید  روما  ياـشگهار 
فالتخا ددرگیم ، زاب  نانآ  تیارد  ناـیوار و  تاـیاور و  زا  اهتـشادرب  يدـنبعمج  هب  هک  ییزج  روما  رد  نکل  تسا  هدـشن  هدـهاشم  اـهقف 

. اهنآ نیدلقم  مه  دنتسه و  روجأم  نادهتجم  مه  تسین  عرش  فالخ  نیا  دوشیم و  هدهاشم  ییزج 

هب ندرک  دامتعا  دنراد و  سفن  ياوه  همه  نالا  نوچ  دنسیونیم  ار  ناشدوخ  یصخش  رظن  دننکیم و  يأر  هب  ریـسفت  نیدهتجم  نم  رظن  هب 
تسا لکشم  اهنآ 

شسرپ

هب ندرک  دامتعا  دنراد و  سفن  ياوه  همه  نالا  نوچ  دنسیونیم  ار  ناشدوخ  یصخش  رظن  دننکیم و  يأر  هب  ریـسفت  نیدهتجم  نم  رظن  هب 
تسا لکشم  اهنآ 

خساپ

رظن زا  یهقف  عبانم  هک   ) یهقف عبانم  زا  هدافتسا  اب  یعرش  ماکحا  طابنتـسا  ینعی  داهتجا  دراد  توافت  يأر  هب  ریـسفت  اب  هعیـش  رظن  زا  داهتجا 
هب ار  بلطم  هک  نیا  ياج  هب  صخـش  ینعی  تسا  شناد  ملع و  نودـب  ریـسفت  يأر  هب  ریـسفت  اما  تسا .  لقع  عامجا و  تایاور  نآرق  هعیش 

دوخ دیاقع  رب  ار  نآرق  دهد  رارق  دوخ  ربهر  يداه و  ار  نآرق  هک  نیا  ياج  هب  دنک ;و  ریـسفت  دوخ  داقتعا  قباطم  دهد ، عاجرا  یهقف  عبانم 
کی دـیاب  مزال  یهاگآ  بسک  يارب  دـهتجم  هک  تسا  نید  فراعم  ینابم و  هب  ندوب  هاگآ  داهتجا ، طیارـش  زا  نیا  رب  نوزفا  دـیامن . قیبطت 
هارمه دوشیم ، هتفگ  هقف  جراخ  نآ  هب  هک  یحطس  رد  دریگب ;و  ارف  ار  قطنم و ...  لوصا و  هقف و  برع  تایبدا  لثم  صاخ  سورد  هلسلس 

يریگارف رانک  رد  دوش . افوکش  وا  رد  طابنتسا  تردق  هک  ینامز  ات  دزادرپب ; بلاطم  یفاکشوم  تقد و  ثحابم و  لیلحت  هیزجت و  هب  داتـسا 
هناسانـشراک رظن  راهظا  هب  رداق  دهتجم  لحارم  نیا  یط  اب  هرخالاب  و  دریگیم . رارق  صاخ  هجوت  دروم  زین  سفن  بیذـهت  ۀـلأسم  مولع  نیا 

، درک بسک  ار  یتامدـقم  دـیاب  نآ  یـصصخت  بلاطم  رد  رظن  راـهظا  يارب  زین ، امـش  دوخ  یـسرد  هتـشر  رد  دوشیم . فلتخم  لـئاسم  رد 
ار امـش  دناوتیمن  سک  چیه  رگید  تامدـقم  لحارم و  نیا  یط  اب  درک . نایب  نوگانوگ  بلاطم  رد  یملع  نیزاوم  قبط  ار  دوخ  رظن  سپس 

رگا اما  دـشاب . نارگید  يارآ  اب  فلاخم  امـش  رظن  دـنچ  ره  دـیاهداد ، رظن  سفن  ياوه  يور  زا  یملع و  نیزاوم  فـالخ  رب  هک  دـنک  مهتم 
. دینکیم عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  زین  امـش  دوخ  یتح  همه و  دـنک ، رظن  راهظا  ملع  نآ  رد  لماک  رّحبت  مزال و  تامدـقم  بسک  نودـب  یـسک 

ارف یبوخ  هب  ار  هطوبرم  مولع  هک  دـهدب  یناسک  هب  ار  نید  لئاسم  نییبت  ریـسفت و  هزاجا  هک  داد  قح  سدـقم  عراـش  مالـسا و  هب  دـیاب  سپ 
رد نوچ  تسین  یتسرد  فرح  دننک ، نییبت  حیحـص  ار  ماکحا  لئاسم  دنناوتیمن  دـنراد  سفن  ياوه  نوچ  هک  بلطم  نیا  و  دنـشاب . هتفرگ 
هچ تسا  تیعجرم  طیارـش  زا  سفن و  اب  هزرابم  ةرمث  هک  تلادـع  ًایناث ، میـشاب  هتـشاد  یملع  حیحـص  بلطم  چـیه  دـیابن  ًـالوا  تروص  نیا 

. دیربیم یپ  هدیقع  نیا  نالطب  هب  دیشاب  هدناوخ  ار  ناشلاوحا  ای  دیشاب  هتشاد  ترشاعم  لوا  زارط  ياملع  اب  یمک  امش  رگا  دوشیم ؟

تسا هدومن  راذگاو  ناسنا  لقع  هب  ار  زیچ  همه  هدرک و  یفن  ار  داهتجا "  " میرک نآرق  ایآ 

شسرپ

تسا هدومن  راذگاو  ناسنا  لقع  هب  ار  زیچ  همه  هدرک و  یفن  ار  داهتجا "  " میرک نآرق  ایآ 

خساپ
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ًۀَّفآَک ْاوُرِفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناَک  اَمَو  : " دـیامرفیم هک  نانچ  تسا  هداد  رارق  دـیکأت  دـییأت و  دروم  ار  یهقف  تاعوضوم  رد  داـهتجا  میرک  نآرق 
تسین هتسیاش  هبوت 122 )  ;) َنوُرَذْـحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  ْاَّوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق  ْاوُرِذـُنِیل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْاوُهَّقَفَتَّیِل  ٌۀَـفغآ  ِم َطـ ْمُْهنّ ٍۀَـقِْرف  ِّلُک  نِم  َرَفَن  َالْوَلَف 

و  [ نید رد  ات  دنامب [ ياهفیاط  و   [ دننکیمن چوک  نانآ  زا  ياهفیاط  یهورگ  ره  زا  ارچ  دننک ، چوک  داهج [ نادیم  يوس  هب   [ یگمه نانمؤم 
ناـمرف تفلاـخم  زا   [ اـت دـنیامن  راذـنا  ار  اـهنآ  دوخ  موق  يوـس  هب  تشگزاـب  ماـگنه  هب  دـننک و  ادـیپ  یهاـگآ  مالـسا  ماـکحا  فراـعم و 

يارب لقع  عامجا و  تنـس  باتک  زا  هدافتـسا  اب  یهقف  ماکحا  جارختـسا  طابنتـسا و  هک  اج  نآ  زا  دننک ". يراددوخ  دنـسرتب و  راگدرورپ [
هدیسر و داهتجا  ۀبترم  ماقم و  هب  دنربب و  راک  هب  ار  شیوخ  ششوک  شالت و  مامت  اتـسار  نیا  رد  ياهدع  دیاب  تسین و  نکمم  مدرم  مومع 
دـهعتم و دـهتجم  کـی  زا  مدرم  هیحاـن  زا  يدـیلقت  نـینچ  دـنهد ;و  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  دـننک و  جارختـسا  مدرم  يارب  ار  یهقف  ماـکحا 

مولع رد  صصختم  هب  هعجارم  نالقاع  همه  نایم  رد  درادن و  لیلد  هب  زاین  هک  تسا  یهیدب  ینادجو و  رما  کی  طیارشلا  عماج  راگزیهرپ و 
هب تبـسن  یـسک  رگا  ینامز  رـصع و  ره  رد  تسا و  ینالقع  جیار و  يرما  ناسانـشراک  ریاس  سدـنهم و  کشزپ  دـننام  فلتخم  عیانـص  و 

: دـیامرفیم هدرک و  دـییأت  ار  ياهویـش  نینچ  زین  میرک  آنرق  دـنکیم و  عوجر  تسا  هاگآ  هلأسم  نآ  زا  هک  یـسک  هب  دـشاب  لـهاج  يزیچ 
یناسک هب  يوغل  موهفم  رظن  زا  رکذ ، لها  ." " دیـسرپب ناهاگآ  زا  دینادیمن  رگا  لحن 43 )  ;) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک َال  نِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَأ  ْاَُّول   ?›َ ْسَف "

یلک نوناق  کی  رگنایب  عقاو  رد  روکذم  هیآ  دنیامن . نایب  يروآدای و  ار  قیاقح  دنناوتب  دنـشاب و  عالطا  یهاگآ و  ياراد  هک  دوشیم  هتفگ 
ص 271، ج 12 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ر.ك  تسا (  دـهتجم  هب  دـلقم  عوجر  نامه  ینعی  ملاع  هب  لـهاج  عوجر   " دروم رد  ییـالقع 

ماما نارهت )  ۀیمالسالا  بتکلاراد  ص 243ـ246 ، نارگید ج 11 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  نارهت /  ۀیمالـسالا  بتکلاراد 
فلاخم نید  نابهگن  رادنتـشیوخ ، هک  یناهیقف  زا  دیاب  مدرم  : " دـیامرفیم طیارـشلا  عماج  هیقف  زا  دـیلقت  داهتجا و  هرابرديرکـسع  نسح 
نیاربانب مق )  تیبلا  لآ  هسسؤم  ص 131 ، یلماع ج 27 ، رح  خیش  هعیشلا  لیاسو  ." دننک ( دیلقت  دنتـسه  ناشیالوم  رما  عیطم  سفن و  ياوه 
نادـلقم دـشاب و  داهتجا  مان  هب  یباب  یهقف  لئاسم  رد  دـیاب  هک  دـننکیم  مکح  یمالـسا  تایاور  میرک و  نآرق  تایآ  ـالقع ، شور  هریس و 
عوضوم  ) یهقف یعرف  لئاسم  هک  تسارکذ  لباق  دـننک . هعجارم  طیارـشلا  عماج  نادـهتجم  هب  دوخ  یهقف  یعرـش و  ماـکحا  تفاـیرد  يارب 

زا روما  نیا  حالطـصا  هب  دـمهفب و  ار  اـهنآ  دوخ  لـقع  هب  هعجارم  اـب  دـناوتب ، صـصختم  ریغ  دـهتجم و  ریغ  هک  تسین  يروـما  زا  دـیلقت )
 . ( ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  ینیمخ ،  ماما  ترضح  دیلقتلا ، داهتجالا و  رتشیب ر.ك  یهاگآ  يارب  تسین (  هیلقع  تالقتسم  "

ۀچب نم  هک  نیا  اب  هتبلا  میشاب  هتـشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  ام  ارچ  تشادن  دیلقت  عجرم  یـسک   9 دمحم ترـضح  نامز  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
هراب نیا  رد  ًافطل  منکیم  هعجارم  ینیمخ  ماما  لئاسملا  حیضوت  هب  یعرش  رظن  زا  دیایب ، شیپ  میارب  یلکـشم  تقو  ره  یلو  متـسین  بالقنا 

دیهد حیضوت 

شسرپ

ۀچب نم  هک  نیا  اب  هتبلا  میـشاب  هتـشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  ام  ارچ  تشادن  دیلقت  عجرم  یـسک   9 دمحم ترـضح  نامز  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
هراب نیا  رد  ًافطل  منکیم  هعجارم  ینیمخ  ماما  لئاسملا  حیضوت  هب  یعرـش  رظن  زا  دیایب ، شیپ  میارب  یلکـشم  تقو  ره  یلو  متـسین  بالقنا 

. دیهد حیضوت 

خساپ

ات دسرپب  عوضوم  نآ  رد  رظن  بحاص  دارفا  زا  دیاب  درادن ، لماک  یهاگآ  یعوضوم  هب  تبـسن  یتقو  هک  دنادیم  یبوخ  هب  یلقاع  ناسنا  ره 
انشآ نید  ماکحا  فراعم و  اب  دراد  هفیظو  زین  ناملـسم  ِناسنا  سدنهم و . ... کشزپ  هب  هعجارم  دننام  دوشن ، دراو  يراک  چیه  رد  هنالهاج 

اَم ُفْقَت  َو َال  دـیامرفیم " : ياهیآ  رد  میرک  نآرق  دنتـسه ; انـشآ  نید  ماکحا  مولع و  اـب  هک  دورب  یناـگرزب  غارـس  دـیاب  ور ، نیا  زا  دوش ;
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نِإ ِرْکِّذـلا  َلْهَأ  ْاَُّول   ?›َ ْسَف : " دـیامرفیم رگید  ياج  رد  نکم و  لاـبند  يرادـن  ملع  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  و  ( 36، أرسا ;) ٌْملِع ِيِهب  ََکل  َْسَیل 
یبهذم تیعجرم  لیبق  زا  یفلتخم  ياهماقم  ماما  مالسا و  ربمایپ  نیقی  هب  دیسرپب ". ناهاگآ  زا  دینادیمن ، رگا  لحن 43 )  ;) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک َال 

ماما ربمایپ و  روضح  نامز  رد  ور ، نیا  زا  دنراد ; یهلا و ... ماکحا  نایب  نید و  غیلبت  یهلا  ماکحا  يارجا  ییاضق  تیعجرم  یـسایس  يربهر 
اَم ِساَّنِلل  ِیَُبِتل  َنّ َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  آَْنلَزنَأ  َو  ُِربُّزلا  َو  ِت  َـ ِیَْبلِاب َنّ دندوب " : مدرم  يارب  ادخ  ماکحا  نایب  هلمج  زا  روما  ۀـمه  عجرم  ناراوگرزب  نآ  دوخ 

يارب ار  تسا  هدـش  لزان  مدرم  يوس  هب  هچ  نآ  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق  رکذ =]  نیا  اـم  و  لحن 44 )  ;) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن 
عجارم دننام  یهلا  ماکحا  نایب  نداد و  اوتف  رد  دنتـشاد ، ییادخ  ملع  نوچ  ناراوگرزب  نآ  هتبلا  دننک ". هشیدـنا  دـیاش  يزاس  نشور  اهنآ 

یـسر تسد  ماما ،  ربمایپ و  روضح  نامز  رد  هک  یناسک  الاب ، بلاطم  رب  نوزفا  دنتـشادن . داهتجا  قیقحت و  شزومآ و  هب  زاین  زورما ، ِدـیلقت 
... اهرهـش و هب  هک  دـندرکیم  رما  دـندوب ، تهاقف  نداد و  اوتف  ّدـح  رد  هک  ار  یناسک  موصعم  ناماما  ای  ربمایپ  دنتـشادن ، ناراوگرزب  نآ  هب 
دای نایاش  همتاخ  رد  دننک . نایب  مدرم  يارب  ار  اهنآ  ادخ ، ماکحا  جارختـسا  قیقحت و  زا  سپ  دننیـشنب و  تیعجرم  ّیـسرک  رب  دـننک و  رفس 

هدـنز ملعا  عجارم  زا  یکی  هب  هک  تسا  نیا  امـش  هفیظو  هدوب  هدرک  تلحر  ینیمخ  ماما  رگا  دیدیـسر ، غولب  نس  هب  هک  یماگنه  رگا  تسا 
. دییامن لمع  هدنز  عجارم  ياوتف  ساسارب  ار  یعرش  ماکحا  دینک و  هعجارم 

تسا يروآون  نامه  دیلقت ، عجارم  فرط  زا  ماکحا  رودص  طابنتسا و  ایآ  داد و  ماجنا  يروآون  تعدب و  ناوتیم  مالسا  نید  رد  ایآ 

شسرپ

تسا يروآون  نامه  دیلقت ، عجارم  فرط  زا  ماکحا  رودص  طابنتسا و  ایآ  داد و  ماجنا  يروآون  تعدب و  ناوتیم  مالسا  نید  رد  ایآ 

خساپ

تعدب دشابیم . یفنم  راب  کی  ياراد  حالطـصا  رد  یلو  تسا  يروآون  يانعم  هب  تغل  رد  هچرگ  تعدب  تشاد  هجوت  دیاب  خساپ  زا  شیپ 
مییامن جراخ  نآ  ۀعومجم  زا  ار  نید  زا  یشخب  ای  مینک  دراو  نید  رد  ار  نآ  ام  دشابن و  نید  ءزج  يزیچ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  یحالطـصا 

ياهلئسم داهتجا ، صصخت و  نودب  یعرش و  طباوض  زا  جراخ  درادن  قح  سک  چیه  تلع  نیا  هب  تسا  دنسپان  رایسب  يرما  تعدب  نیاربانب 
ساسا تعدب  لثم  يزیچ  چیه  : " دیامرفیم هراب  نیا  ردنینموملاریما  ماما  دهد . تبـسن  نید  هب  دشابیم ، شدوخ  یـصخش  تشادرب  هک  ار 

ِیف ْمُْهنِم  َتْسَّل  اًعَیِـش  ْاُوناَکَو  ْمُهَنیِد  ْاُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ  : " دـیامرفیم دـیجم  نآرق  ص 380 ). ۀمکحلا ج 1 ، نازیم  .") دنکیمن مدـهنم  ار  نید 
اهنآ اب  ياهطبار  هنوگ  چـیه  وت  دـندش ، میـسقت  نوگانوگ  ياههتـسد  هب  دـنتخاس و  هدـنکارپ  ار  دوخ  نییآ  هک  یناسک  ماعنا 159 ) ;) ٍْءیَش
تما تعدب  لها  تسین و  ناکرـشم  صوصخم  الاب  ۀیآ  تسا و  هتـسجیم  يرود  اهنآ  زا  هدوب و  ادج  تعدب  لها  زامرکاربمایپ  يرادـن " 

زا نم  : " دیامرفیم هراب  نیا  ردمرکاربمایپ  مق )  نیـسردم  ۀـعماج  ص 290 ، ییابطابط ج 7 ، همـالع  نازیملا  .) دریگیم رب  رد  زین  ار  مالـسا 
ایآ و  دومن ؟ يروآون  نید  رد  ناوتیم  اـیآ  اـما  ص 381 ). ۀمکحلا ج 1 ، نازیم  .") دومرف توالت  ار  هیآ  نیمه  مرازیب و  تعدـب  باحـصا 

تلع هب  یهاگ  ماکحا  یخرب  رییغت  فلا ـ  دوش : تقد  ییاه  هتکن  هب  تسا  مزال  هراب  نیا  رد  تسا  يروآون  ناهیقف و ... ینید و  ناملاع  راک 
نوچ تسا  هدوب  مارح  نوخ  شورف  دیرخ و  ًالبق  لاثم  يارب  تسا  هداد  خر  يروآون  دننکیم  رّوصت  مدرم  یخرب  هک  تسا  اهعوضوم  رییغت 
هدرک رییغت  حالطـصا  هب  هدـش  ییـالقع  تعفنم  رثا و  ياراد  نوخ   ) عوضوم نیا  اـم ، نارود  رد  اـما  تشادـن  ییـالقع  تعفنم  عوضوم  نیا 

تسین " ب يروآون  اهزیچ  نیا  جنرطش ;  ۀلئـسم  روط  نیمه  تسا و  زیاج  نآ  شورف  دیرخ و  : " دنیامرفیم نید  ناملاع  ور ، نیا  زا  تسا 
دنـشاب و هتـشاد  ینید  فراعم  هب  ون  یهاگن  شرگن و  هک  درادیم  او  ار  نید  ياملع  نامز  تایـضتقم  اهيدـنمزاین و  رییغت  اهتقو  یخرب   ـ

ۀفیظو راک ، نیا  دـنیامن . جارختـسا  ینید  تباث  نیناوق  زا  ار  تسا  جاـیتحا  دروم  اـهناسن  نیون ا  يا  يدـنمزاین  تلع  هب  هک  يّریغتم  نیناوق 
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هب راک  نیا  هک  ینید  تباث  فراعم  رب  نآ  قیبطت  زور و  ياهيدـنمزاین  قیقد  مهف  ینعی  داهتجا  دراد . ماـن  داـهتجا " تسا و"  ینید  ناـملاع 
رامـش هبموصعم  ماـما  تبیغ  نارود  رد  اـهنآ  ياـههفیظو  نیرتمهم  زا  هک  دـنناوتیم  ینید  ناـملاع  اـهنت  هن  تس و  يروآوـن ا  اـنعم  کـی 
دهتجم ناوتیمن  ییامن  ملاع  ره  هب  تسین و  یـسک  ره  راک  داـهتجا  تشاد  هجوت  دـیاب  و  دـشابیم . جراـخ  زین  نارگید  ناوت  زا  و  دوریم .

؟ دنشاب هتشاد  يروآون  مهف  شنیب و  هصرع  رد  دنشاب و  هتشاد  ینید  فراعم  ةرابرد  ییون  ياهشنیب  دنناوتیم  ینید  ناملاع  ایآ  تفگ ج ـ 
زار و دوش ، رتقیمع  رتعیـسو و  اهشنیب  هچ  ره  هک  تسا  تعیبط  نوچ  ینید  عبانم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا و  نیمه  یعقاو  داـهتجا  هلب 

طیارـش اب  بسانتم  یمهف  نید  ناملاع  يرـصع  ره  رد  هک  تسا  یبسن  رما  کی  داهتجا  انعم ، نیا  هب  دوشیم و  فشک  نآ  زا  يدـیدج  زمر 
ماکحا و رتشیب  هک  نیا  هژیو  هب  تسا  دنـسپان  ناگتـشذگ  مهف  رب  دومج  و  طـباوض . قبط  دـنمنوناق و  هتبلا  دـنراد ; نید  زا  نارود  ناـمه 

ناوتیمن تسا و  هعماـج  درف و  تالکـشم  یتح  فیلاـکت و  عفر  يارب  دـیآیم ، تسد  هب  تروص  هس  نیا  زا  یکی  هار  زا  هک  ییاهروتـسد 
نیمه تسین  نامز  کی  مدرم  يارب  نآرق  هدش  نایب  تایاور  رد  هک  نیا  دنتسه . ینید  یهلا و  تباث  یعقاو و  مکح  نیناوق  هنوگ  نیا  تفگ 
ناشن مه  خیرات  تسا  نآرق  تایح  یگدنلاب و  دشر و  ۀـیام  نیا  دـنراد و  نارگید  زا  زاتمم  یمهف  يرـصع  ره  مدرم  هک  تسا  روظنم  هتکن 

ر.ك .) دـناهدوب رتـهب  ناگتـشذگ  زا  ناگدـنیآ  لومعم  روط  هب  هدرک و  دـشر  خـیرات  ریـسم  رد  ینید  تفرعم  قمع  شنیب و  مهف و  هک  هداد 
اهنت هن  داهتجا  راکتبا و  يروآون و  یلو  عونمم  نید  رد  تعدب  ساسا  نیا  رب  اردـص ). ص 195ـ203 ، يرهطم ج 3 ، دیهش  راثآ ، هعومجم 

تسا ینید  ناملاع  ۀفیظو  بولطم و  هکلب  زیاج ،

؟ تسیچ عجارم  ياواتف  فالتخا  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ عجارم  ياواتف  فالتخا  هفسلف 

خساپ

يرامیب کی  دروم  رد  رهام  صصختم و  کشزپ  دنچ  ًالثم  تساجیار  یعیبط و  يرما  ینف  ره  ناسانشراک  ناصـصختم و  نیب  رظن  فالتخا 
ینثتـسم هدـعاق  نیا  زا  زین  یعرـش  ماکحا  ردطابنتـسا  داهتجا و  دـننکیم . زاربا  یفلتخم  ددـعتم و  ياهرظن  نیعم  راثآ  میالعاب و  صخـشم 

شور لوق و   ) تّنـس نآرق  ینعی  ماکحا  كرادـم  هب  عوجر  زا  دـعب  طیارـشلا  عماج نادـهتجم   ) ینیدروما ناسانـشراک  ناگربخ و  تسین و 
ینوگانوگياواتف دننکیم و  ادیپ  یفلتخم  ياهتشادرب  اه و  طابنتسا لئاسم  زا  یـضعبرد  لقع  عامجا و  نیموصعم ع ،)  همئا  (ص و  ربمایپ

دهتجم نآ  دـشاب و  تّجح  اـم  يارب  یعرـش  رظن  زا  وا  ياوـتفهک  دـشاب  يدرف  زا  هـشیمه  دـیلقت  هـک  تـسا  مزـال  ببـس  نیدـب  دـنهدیم و 
. دراد ار  اوتف  تیحالص  هکتسا  طیارشلا  عماج

؟  تسا هتشاد  دوجو  دیلقت  هلئسم  زین  میدق  ياهنامز  ردایآ 

شسرپ

؟  تسا هتشاد  دوجو  دیلقت  هلئسم  زین  میدق  ياهنامز  ردایآ 

خساپ

هب ندرک  لمع  ملاع و  هب  لـهاج  عوجر  دـیلقت ، تسا  هتـشاددوجو  لاـح  اـت  موصعم ع  ناـماما  (ص و  ادـخ لوسر  ناـمز  زا  دـیلقت   » هلاـسم
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هب لمع  يارب  دنتـشادن و  یـسرتسد  (ص  ربمایپصخـش هب  ناناملـسم  همه  (ص ،  ربمایپ نامز  رد  هک  تسا  یهیدب  تساوا  یلمع  تاروتـسد 
هب ولو  ار ـ  لئاسم  وماـکحا  زین  ناـنآ  دـندرکیم . عوجر  دـندوب ، هتفرگداـی  (ص  ادـخ لوسر  زا  ار  ماـکحاهک  یناـسک  هب  یعرـش  فیاـظو 

نتفرگ يارب  ار  يدارفا  ناماما  دوخ  یهاگ  هدوب و  روط  نیمه  زین  موصعمناماما ع  نامز  رد  دـندرکیم . ناـیب  اـهنآ  يارب  تیاور ـ  تروص 
اراد ار  طیارش  نآ  سک  ره  هک  دندرک  نایب  دهتجم  ياربار  یطیارش  دوخ  زا  سپ  نانآ  دندادیم . عاجرا  باحصا  زا  یخرب  هب  لئاسم  واوتف 

نامه ساسا  رب  لاح  ات  جـع  نامزماما  ندـش  بئاـغ  ع و   ) يرکـسع نسح  ماـما  زا  سپ  نایعیـش  دـشاب . مدرم  ینیدعجرم  دـناوتیم  دـشاب ،
هنوگ نیا  هک  ناناملـسمزا  رگید  ياهقرف  هنرگو  تسا  نیمه  زین  يرادـنید  یهلا و  نیناوق  ییافوکـشو  تیقفوم  زار  دـناهدرک . راتفر  طیارش 

. دناهدش نید  رديدایز  ياهتعدب  اهفیرحت و  ثعاب  دنرادن ، ار  لئاسم 

؟  دراد یمکح  هچ  دیلقت  عجرم  نتشاد  نودب  هزور  زامن و 

شسرپ

؟  دراد یمکح  هچ  دیلقت  عجرم  نتشاد  نودب  هزور  زامن و 

خساپ

ای دیامن  لمع  نآ  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  ینید  تاروتـسد  ماکحادناوتب و  هک  دشاب  دهتجم  دـیاب  دوخ  ای  ینید  ماکحا  رد  ناملـسم  صخش 
. دـیامن نیقی  هک  دـنک  لمع  دوخ  هفیظو  هب  يروططایتحا  هار  زا  ای  دـیامن و  لمع  وا  روتـسد  قبط  ماـکحا  رد  ینعی  دـینک ؛ دـیقلتدهتجم  زا 
هک یصخش  نآ  دننادیمن ، مارحار  نآ  رگید  هدع  هتـسناد و  مرح  ار  یلمع  نیدهتجم  زا  ياهدع  رگا  ًالثم  تساهداد  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت 
رد درک  لمع  دیلقت  نودب  یـسک  رگا  هتبلا  دهد . ماجنا  ار  لمع  نآ  دـیابن  روکذـم  تروصرد  دـنکیم  لمع  طایتحا  هب  دـنکیمن و  دـیلقت 

دراوم یخرب  رد  شلمعدشابن  قباطم  رگا  تسوا و  زا  دیلقت  شاهفیظو  هک  دشاب  يدـهتجم  ياوتف  قباطمهک  تسا  حیحـص  شلمع  یتروص 
. درک لاؤسار  دوخ  هلأسم  دیاب  دروم  ره  رد  نیا  ربانب  تسا  لطاب 

تسیچ دیلقت  هفسلف 

شسرپ

تسیچ دیلقت  هفسلف 

خساپ

تعنص و هتـشر و  ره  رد  ملاع  يالقع  همه  امـش و  هک  هنوگنامه  ینعی ، تسا ; هربخ  لها  صـصختم و  هب  عوجر  یعرـش  ماکحا  رد  دیلقت 
زا ییانـشآ  يارب  دینکیم ) عوجر  کشزپ  هب  يرامیب  عون  زا  عالطا  يارب  الثم  ;  ) دـیوریم هتـشر  نآ  هربخ  لها  صـصختم و  دزن  هب  یملع 
زا ماکحا  نیا  ندیمهف  رد  ار  يرمع  هک  یملاع  ینعی ، نآ ; صـصختم  هب  دـیراد  هفیظو  بحتـسم  بجاو و  مارح و  لالح و  نید و  ماکحا 
اما تسا . شیاتس  دروم  رایسب  هکلب  تسین  هناروکروک  دیلقت  اهنت  هن  القع  رظن  زا  راک  نیا  دییامن و  عوجر  هدیـشک  تمحز  تایاور  نارق و 

یتقو هک  ناتـسرپ  تب  لثم  دنک  يوریپ  یموق  ای  درف  مسر  هار و  زا  یلقع  یقطنم و  لیلد  یهاگآ و  نودب  ناسنا  ینعی ، هناروکروک ; دـیلقت 
دننکیمن فرطرب  امش  زا  مه  يررض  دنرادن و  یعفن  چیه  هک  یگنس  یبوچ و  ياههمـسجم  نیا  لباقم  رد  ارچ  دنتفگیم  اهنآ  هب  ناربمایپ 
هناروکروک دیلقت  نامه  نیا  مینکیم ; يوریپ  اهنآ  زا  مه  ام  دـندرکیم  لمع  ار  نیا  نامناردـپ  میدـیدیم  ام  دـنتفگیم  دـینکیم  هدـجس 
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يراک ای  دیشوپ  ار  یسابل  ییاپورا  کی  هکنیا  درجم  هب  هک  زورما  ياههدزبرغ  زا  یضعب  لثم  ای  دنکیم  در  ار  نآ  قطنم  لقع و  هک  تسا 
. دننکیم يوریپ  اهنآ  زا  رکف  نودب  داد  ماجنا  ار 

؟ دنراد رظن  فالتخا  دوخ  ياواتف  رد  اهقف  ارچ 

شسرپ

؟ دنراد رظن  فالتخا  دوخ  ياواتف  رد  اهقف  ارچ 

خساپ

؟  تسیچ ماکحا  رد  دیلقت  موزل  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ ماکحا  رد  دیلقت  موزل  لیلد 

خساپ

صیخـشت فیلاکت و  هب  ناسنا  یـسرتسد  یگنوگچ  مهم  عوضوم  یلو  تسین ؛ لطاب  وا  لمع  دـهد ، ماجنا  اعقاو  ار  دوخ  هفیظو  یـسک  رگا 
مهارف اب  عبانم و  هب  هعجارم  اب  دناوتب  ات  دشاب  دهتجم  دیاب  ای  ناسنا ، هک  هدـش  رکذ  هلأسم  نیا  هیلمع ، ياههلاسر  یمامت  زاغآ  رد  تسا . اهنآ 

(. تسا لاحم  هکلب  راوشد  يراک  هک   ) دنک طایتحا  هب  لمع  ای  دشاب و  دّلقم  دیاب  ای  دـهدب و  هفیظو  صیخـشت  دوخ  مزال  تامدـقم  ندروآ 
دوخ دـیاب  ای  امـش  تسا . لاونم  نیمه  هب  تیعـضو  اهيدـنمزاین ، اههتـشر و  یمامت  رد  درادـن و  ینید  ماـکحا  هب  یـصاصتخا  عوضوم  نیا 
رگا لاح  دییامن و . ... هعجارم  کیناکم  هب  ینف  روما  رد  ای  دیشاب و  کیناکم  دیاب  دوخ  ای  دینک و  هعجارم  کشزپ  هب  دیاب  ای  دیشاب  کشزپ 

یفیلاکت و دنادیم  هک  یـسک  یلو  دـنک ؛ دـیلقت  تسین -  زیاج  هکلب  تسین -  يزاین  دـشاب  سانـشراک  دوخ  یـسک  یهقف  ماکحا  هنیمز  رد 
هب تسد  هنالهاج  هتـسب و  مشچ  یتسیاب  ای  دنکب ؟ دـیاب  هچ  تسین ، دـهتجم  زین  دوخ  دـنک و  لمع  اهنآ  هب  یتسیاب  هک  دراد  دوجو  یتاررقم 
هب یتسیاـب  اـی  تسا و  هدرک  تیعبت  دوخ  لـهج  زا  تروص  نیا  رد  هک  دـهد ؟ ماـجنا  دـیاب  هنوگچ  ار  نآ  دـنادیمن  هک  یلمع  دـنزب ؛ لـمع 
زا رـس  دربیمن و  ییاج  هب  هار  هنالهاج  لمع  هک  نآ  ینعی  تسا ؛ لطاب  دـیلقت  نودـب  لمع  دـناهدومرف  رگا  سپ  دـنک . هعجارم  سانـشراک 

نیا رد  تیاور  هیآ و  زا  رتالاب  هک  تسا  ینتفگ  دراد ، دوجو  دیلقت  ترورـض  دروم  رد  یتیاور  هیآ و  ایآ  هک  نیا  اما  دروآیم . رد  اههلوغیب 
ملع و راشتنا  اب  زج  تلاسر  نیا  هدوب و  تداعس  ریخ و  هار  هب  مدرم  توعد  ناربمایپ ، تثعب  نید و  هفـسلف  اساسا  هک  ارچ  دراد ؛ دوجو  هنیمز 

نادنمدرخ همه  شریذپ  دروم  ییالقع و  یلـصا  هک  تسا  ملاع  هب  لهاج  عوجر  دراوم  هلمج  زا  زین  دیلقت  دوشیمن . لصاح  غیلبت  توعد و 
(ع) قداص ماما  p >زا  «. > دیـسرپب / نایاناد  زا  دینادیمن  رگا  نوملعت ؛ متنک ال  نا  رکذـلا  لها  اولأساف  : » تسا هدومرف  زین  دـنوادخ  تسا .
هب ار  یثیداحا  هکلب  دنتـشاذگن ؛ یقاب  رانید  مهرد و  دوخ  زا  ناربماـیپ  نوچ  دـناناربمایپ ؛ ناـثراو  اـملع  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  زین 

یـسک هچ  زا  ار  دوـخ  شناد  هک  دـیرگنب  سپ  تسا . هدرب  ناوارف  ياهرهب  اـنامه  دریگ ، ارف  ار  نآ  زا  یـشخب  هـک  یـسک  دنتـشاذگ . ثاریم 
ياهههبـش ناگدننک و  ولغ  فیرحت  زا  ار  ام  مولع  هک  دنتـسه  یناگـشیپ  تلادع  یلـسن ، ره  رد  تیبلا ) لها   ) ام نایم  رد  انامه  دـیریگیم ؟

زا ار  ملع  : » تسا هدومرف  (ع ) رقاـب ماـما  نینچمه  ص 32 ) ج 1 ، یفاک ، « ، ) دـننکیم ظفح  نالهاج ، ياج  هباـن  تـالیوأت  ناـنکفا و  ههبش 
. تسا نوریب  رامش  زا  املع ، زا  تثعب  موزل  دروم  رد  ثیداحا  تایآ و  هک  نآ  هصالخ  ص 35 .) ج 1 ، یفاک ، « ، ) دیریگ ارف  نآ  نالماح 
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میهد ماجنا  ار  دوخ  یعرش  لامعا  قطنم  لقع و  هب  هجوت  اب  مناوت  یمن  نم  ایآ  تسیچ  ماکحا  رد  دیلقت  هفسلف 

شسرپ

میهد ماجنا  ار  دوخ  یعرش  لامعا  قطنم  لقع و  هب  هجوت  اب  مناوت  یمن  نم  ایآ  تسیچ  ماکحا  رد  دیلقت  هفسلف 

خساپ

؟ تسیچ هزور  تالطبم  دیمهفیم  لقع  هار  زا  هنوگچ  امش  ًالثم  هچینعی ؟ مهدیم » ماجنا  قطنم  لقع و  هب  هجوتاب  ار  دوخ  یعرش ، ماکحا  »
یطیارـش ازجا و  هچ  ياراد  تعکر و  دنچ  اتدنچ و  هیموی  ياهزامن  دشاب ؟ دـیاب  رادـقم  هچ  هرطف  تاکز  دـشابیم ؟ هچ  دـمع  هزور  هرافک 

دروم کی  یتح  امش  هک  تسا  نآ  بلطم  عقاو  رگید !؟ هلأسم  اهرازه  اهدص و  و  تسیچ ؟ ینید  رظن  زا  هراق  تالف  اهایرد و  قوقح  تسا ؟
دیلقت دوخ  هتفگ  هب  هک  يروما  نامه  رد  هکلب  دـیهد ، ماجنا  دـیروآ و  تسد  هب  لقع  قیرط  زا  ًالقتـسم  دـیناوتیمن  ار  دوخ  ینید  ماکحا  زا 

هدید نارگید  زا  هچنآ  ساسارب  دینک ، لمع  نآ  اب  قباطم  دیرادرب و  ار  يدهتجم  هلاسر  ًالثم  هک  نآ  ياج  هب  نکیل  دیتسه . دلقم  دینکیمن ،
صصختم و زا  ًامیقتـسم  هک  نآ  ياج  هب  عقاو  رد  ینعی  دینکیم . دیلقت  یمومع  تداع  فرع و  زا  دییامنیم و  لمع  دیاهتفرگوخ ، نآ  اب  و 

نتسنادن رطاخ  هب  دوخ و  ياهرادنپ  هب  تسا  نکمم  زین  هاگ  دیریگیم ، صصختم  ریغ  زا  هطساو  اب  دیزومایب ، ار  ینید  لئاسم  یـسانشراک ،
هب هعجارم  اب  شواک و  وجتسج و  یکدنا  اب  هک  یلاح  رد  دیروآ ، باسح  هب  لقع  فالخ  ار  نآ  دیزیتسب و  نآ  اب  مکح  کی  عبانم  لیالد و 

، تسامش دنتسم  هک  قطنم  لقع و  نامه  يدراوم  نینچ  رد  تسا . هدوب  صقان  هنیمز  نیا  رد  امش  شناد  تفای  دیهاوخرد  نید  ناسانـشراک 
ترابع هب  دورن . ههاریب  رب  رادـنپ  اب  هنایـشان و  دریگب و  ارف  ار  نید  ماـکحا  صـصختم ، سانـشنید و  قیرط  زا  دـیاب  ناـسنا  دـنکیم  مکح 

رـشب يالقع  تسا و  یـصصخت  شناد  لقع و  نامه  نیا  یتخانـشراک ؛ هدـیزرو و  لقع  فلا ) تسا : هنوگ  ود  لقع  تفگ : ناوتیم  رگید 
یلقع نینچ  هوقلابو ؛ ماخ  لقع  ب )  دننکیم . هعجارم  سانـشراک  شناد  هشیدنا و  هب  دنرادن ، فرژ  یهاگآ  نآ  زا  هک  يروما  رد  هراومه 

ياهراچ دراد و  فارتعا  شیوخ  صـصخت  مدع  هب  هراومه  دراد ، رارق  ياهلحرم  نینچ  رد  هک  یـسک  تسا و  صـصخت  زا  شیپ  هلحرم  رد 
شـشوک شـالت و  يرمع  تمحز  نآ  دراد و  دوجو  زین  يرگید  زارد  هار  هتبلا  دـنک . هعجارم  صـصختم  هب  روـما  رد  هک  نیا  زج  دـنیبیمن 

. تسین سانشراک  زا  يوریپ  زج  ياهراچ  نآ  هب  ندیسر  زا  شیپ  ات  یلو  تسوکین ، ياهدیدپ  زین  نیا  تسا . صصخت  نتفای  يارب  یملع 

تسا یمالسا  ینآرق و  روتسد  کی  ندرک  دیلقت  ایآ 

شسرپ

تسا یمالسا  ینآرق و  روتسد  کی  ندرک  دیلقت  ایآ 

خساپ

لاح تسا . هداد  نامرف  رمالاولوا  ربمایپ  زا  تعاطا  هب  ار  ام  نآرق ، نیمه  یلو  تسا ؛ مالـسا  دنـس  نیرتمکحم  ینامـسآ و  باـتک  نآرق  یلب 
ترـضح نآ  دوخ  تفریذـپار . (ص ) ربمایپ ياههتفگ  دـیاب  سپ  تسا ، ادـخ  نامرف  رگا  تسین !؟ ادـخ  ناـمرف  (ص ) ربماـیپ زا  تعاـطا  اـیآ 
ترـضح نآ  ترتع  ادخ و  باتک  یتسیاب  سپ  دوخ .»... ترتع  ادخ و  باتک  مراذگیم : امـش  نیب  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  : » تسا هدومرف 

تنس باتک و  زا  ار  دوخ  فیاظو  میوش و  انـشآ  ود  نیااب  ام  هنوگچ  لاح  تخادنا . هلـصاف  ییادج و  ود  نیا  نیب  دیابن  داد و  رارق  ادتقم  ار 
اههد لاجر و  لوصا ، هقف ، ریسفت ، نآرق ، مولع  رد  اهلاس  دنناوتیم  همهرگم  تسین ؟ زاین  هنیمز  نیا  رد  یصصختم  هب  ایآ  مینک ؟ جارختسا 
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قلطم و خوسنم ، خسان و  هباشتم ، مکحم و  تایآ  اهدص  نآرق ، دوخ  دننک !؟ جارختـساار  یهلا  ماکحا  دـنناوتب  ات  دـندرگ  رّحبتم  رگید  ملع 
سپ و ... دربب ؟ یپ  تاـیآ  نیا  میهاـفم  یناـعم و  هب  ینآرق ، نادنمـشناد  هب  هعجارم  نودـب  دـناوتیم  یـسک  ره  اـیآ  دراد ، دوجو  دـّیقم و ...

يوریپ هتـشر  نآ  ناصـصختم  زا  روـما ، زا  يرایـسب  رد  مدرم  هک  هنوگناـمه  دـنریگب و  هدـهعرب  ار  راـک  نیا  تیلوؤـسم  یهورگ  یتسیاـب 
. دننک دیلقت  دهتجمزا  زین  عوضوم  نیا  رد  دننکیم ،

؟ دننک یمن  دیلقت  یعرف  ماکحا  رد  ناناوج  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  دیلقت  یعرف  ماکحا  رد  ناناوج  ارچ 

خساپ

اب دـسریم  رظن  هب  دـناهدز . زابرـس  هلأسم  نیا  زا  مومـسم ، تاغیلبت  رثا  رد  ای  یهاگآان و  رثا  رد  یخرب  هک  هتـشاد  دوجو  هشیمه  هلأـسم  نیا 
. درک تیاده  هطبار  نیا  رد  حیحص  يریگعضوم  تهج  رد  ار  ناناوج  ناوتب  نآ ، هفسلف  دیلقت و  هلأسم  قیقد  نییبت 

؟ دوشب دیلقت  عجرم  دناوت  یمن  نز  ارچ 

شسرپ

؟ دوشب دیلقت  عجرم  دناوت  یمن  نز  ارچ 

خساپ

. درادن يراگزاس  ناوناب  طیارش  تایحور و  اب  نادنچ  درادرب  رد  هک  یتالکشم  اب  تسا و  یعامتجا  تماعز  یعون  تیعجرم 

؟ دراد دوجو  دیلقت  ترورض  دروم  رد  یتیاور  هیآ و  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  دیلقت  ترورض  دروم  رد  یتیاور  هیآ و  ایآ 

خساپ

ارچ دراد ؛ دوجو  هنیمز  نیا  رد  تیاور  هیآ و  زا  رتـالاب  هک  تسا  ینتفگ  دراد ، دوجو  دـیلقت  ترورـض  دروم  رد  یتیاور  هیآ و  اـیآ  هک  نیا 
لصاح غیلبت  توعد و  ملع و  راشتنا  اب  زج  تلاسر  نیا  هدوب و  تداعس  ریخ و  هار  هب  مدرم  توعد  ناربمایپ ، تثعب  نید و  هفـسلف  اساسا  هک 

زین دـنوادخ  تسا . نادـنمدرخ  همه  شریذـپ  دروم  ییالقع و  یلـصا  هک  تسا  ملاع  هب  لـهاج  عوجر  دراوم  هلمج  زا  زین  دـیلقت  دوشیمن .
هک تسا  هدـش  تیاور  زین  (ع ) قداص ماما  زا  دیـسرپب .» نایاناد  زا  دـینادیمن  رگا  نوملعت ؛ متنک ال  نا  رکذـلا  لـها  اولأـساف  : » تسا هدومرف 
هک یـسک  دنتـشاذگ . ثاریم  هب  ار  یثیداحا  هکلب  دنتـشاذگن ؛ یقاب  رانید  مهرد و  دوخ  زا  ناربمایپ  نوچ  دناناربمایپ ؛ ناثراو  املع  : » دومرف
ام نایم  رد  اـنامه  دـیریگیم ؟ یـسک  هچ  زا  ار  دوخ  شناد  هک  دـیرگنب  سپ  تسا . هدرب  ناوارف  ياهرهب  اـنامه  دریگ ، ارف  ار  نآ  زا  یـشخب 
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هبان تالیوأت  نانکفا و  ههبـش  ياهههبـش  ناگدننک و  ولغ  فیرحت  زا  ار  ام  مولع  هک  دنتـسه  یناگـشیپ  تلادع  یلـسن ، ره  رد  تیبلا ) لها  )
، یفاک « ، ) دیریگ ارف  نآ  نالماح  زا  ار  ملع  : » تسا هدومرف  (ع ) رقاب ماما  نینچمه  ص 32 ) ج 1 ، یفاک ، « ، ) دننکیم ظفح  نالهاج ، ياج 

. تسا نوریب  رامش  زا  املع ، زا  تیعبت  موزل  دروم  رد  ثیداحا  تایآ و  هک  نآ  هصالخ  ص 35 .) ج 1 ،

؟ مینک دیلقت  ارچ 

شسرپ

؟ مینک دیلقت  ارچ 

خساپ

، ماکحا رگید  هب  تبـسن  دـیلقت ، هفـسلف  زا  یهاـگآ  ّتیمها  تسا . یعرـش  ماـکحا  هفـسلف  يوجوتسج  رد  یناملـسم  ره  رگشـسرپ  ِنهذ 
دیلقت هلأسم  نیا  رد  دـناوتیمن  دـبای و  تسد  نآ  هب  شدوخ  دـیاب  فلکم  هک  تسا  یلئاسم  زا  دـیلقت ، موزل  لصا  ًالوا : اریز : تسا ، رتشیب 
نامه عقاو  رد  دیلقت ، هفـسلف  ایناث : دوشیم . زاب  وا  يور  هب  دهتجم  ياواتف  زا  هدافتـسا  باب  تفایرد ، ار  دیلقت  موزل  هلأسم  فّلکم  رگا  دنک .

رما و اهنآ  لـیلد  هک  یعرـش  ماـکحا  رگید  فـالخ  رب  دـنکیم ؛ تاـبثا  فلکم  يارب  ار  دـیلقت  موزل  هک  تسا  یکردـم  دنتـسم و  لـیلد و 
رد دیلقت : موزل  دشاب . هدش  هراشا  زین  ماکحا  هفـسلف  هب  اهنآ  رد  اموزل  هکنیا  نودب  تسا ، دوجوم  تایاور  نآرق و  رد  هک  تسا  ییاهیهن 

ماکحا دوجو  رب  فقوتم  طقف  لیلد  نیا  اّما  درادن ، تامرحم  ابجاو ت و  هب  صاصتخا  یعرش  ماکحا   ) یتامرحم تابجاو و  مالسا ، تعیرش 
؛ تسا هدرک  عیرـشت  ناـسنا  ترخآ  اـیند و  تداعـس  يارب  ار  اـهنآ  میکح  يادـخ  هک  دراد  دوـجو  تـسا ) مارح ) بـجاو و  ینعی   ) یمازلا

تروص رد  ـ  اهنآ زا  یچیپرـس  باذع  زا  هن  دسریم و  بولطم  ِتداعـس  هب  هن  دنکن ، تعاطا  ار  اهنآ  ناسنا  رگا  هک  یتامرحم  تابجاو و 
لقع زا  ای  تایاور و  نآرق و  زا  ار  یعرـش  ماکحا  یناسآ ، هب  دناوتب  یناملـسم  ره  هک  تسین  نینچ  رگید ، يوس  زا  تسا . ناما  رد  تفلاخم 

تاـیاور هن  و  تسا ، هدرک  ناـیب  حیرـص  روط  هب  ار  یعرـش  ماـکحا  هیلمع ، هلاـسر  اـی  یقوقح  باـتک  کـی  دـننام  نآرق  هن  دـبای . رد  دوـخ 
، یناوارف ياهیهاگآ  یعرش ، ماکحا  تخانـش  يارب  دبایرد . ار  ماکحا  همه  دناوتیم  ییاهنت  هب  رـشب  لقع  هن  و  تسا ، نینچ  (ع ) نیموصعم

رگید هلأسم  اههد  و  تایآ ، تایاور و  عمج  بیکرت و  تیفیک  حیحـص ، ریغ  زا  حیحـص  ثیدـح  تخانـش  تایاور ، تاـیآ و  مهف  هلمج : زا 
تـسخن دـنیبیم : هار  هس  ربارب  رد  ار  دوخ  فلکم  یتلاح ، نینچ  رد  تسا . يدـج  شـالت  اـهلاس  دـنمزاین  اـهنآ  نتخومآ  هک  تسا  مزـال 

ياهنوگ هب  هدرک ، هعلاطم  ار  دوجوم  يارآ  يراک  ره  رد  هکنیا  مود  دریگ ؛ شیپ  تسا  داهتجا  نامه  هک  ـ  ار ملع  نیا  لیـصحت  هار  هکنیا 
رد هتخومآ و  ًالماک  ار  مولع  نیا  هک  یسک  يأر  زا  هکنیا  موس  و  دنک ؛) طایتحا  ینعی   ) دشاب حیحص  وا  لمع  ارآ  همه  قبط  هک  دنک  لمع 
دش دهاوخ  یعرش  ماکحا  سانشراک  دسرب ، داهتجا  هب  رگا  لوا  هار  رد  وا  کشیب ، دیوج . هرهب  تسا ، سانشراک  یعرـش  ماکحا  تخانش 
ره رد  دوجوم  يارآ  زا  یفاک  تاعالطا  دـنمزاین  مود  هار  تسا . رگید  هار  ود  زا  ریزگان  نآ ، هب  ندیـسر  اـت  اـّما  زاـینیب ، رگید  هار  ود  زا  و 
هار هس  نیا  دـنکیم . لـتخم  ار  وا  يداـع  یگدـنز  طاـیتحا ، یتخـس  لـیلد  هب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تسا و  طاـیتحا  ياـهشور  هلأـسم و 

ضرف ار  صـصختم  سدنهم  کی  ًالثم  دراد . دوجو  رگید  یـصصخت  هلأسم  ره  رد  درادن و  یعرـش  ماکحا  اب  ناسنا  دروخرب  هب  صاصتخا 
ار ناکـشزپ  يارآ  مامت  ای  دزادرپب ، یکـشزپ  ملع  لیـصحت  هب  اصخـش  دوخ  دـیاب  ای  دوخ  يرامیب  نامرد  يارب  وا  دوشیم . رامیب  هک  دـینک 

عیرـس نامرد  هب  ار  وا  لوا  هار  دنک . عوجر  صـصختم  کشزپ  کی  هب  ای  و  دوشن ، نامیـشپ  ادـعب  هک  دـنک  لمع  ياهنوگ  هب  هدرک ، هعلاطم 
کی زا  گنردیب  وا  اذـل  درادیم . زاـب  تسا ، یـسدنهم  هک  دوخ ، یـصصخت  راـک  زا  ار  وا  تسا و  راوشد  رایـسب  زین  مود  هار  دـناسریمن .
هدنیآ ینامیشپ  زا  ار  دوخ  اهنت  هن  صـصختم ، کشزپ  يأر  هب  لمع  رد  وا  دنکیم . لمع  ار  وا  يأر  دریگیم و  کمک  صـصختم  کشزپ 
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هن صـصختم ، دهتجم  يأر  هب  لمع  رد  زین  فلکم  دوشیم . زین  نامرد  دراوم ، بلغا  رد  هکلب  دـهدیم ، تاجن  ناتـسود  شنزرـس  انایحا  و 
. دباییم تسد  زین  یعرش  ماکحا  حلاصم  هب  هکلب  دهدیم ، تاجن  یهلا  باذع  ترخآ و  ینامیشپ  زا  ار  دوخ  اهنت 

لهاج و ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دـناهدرک ، بجاو  مدرم  رب  ار  دـیلقت  نادـهتجم  هکنیا  تلع  تسا . ملاع  هب  لهاج  عوجر  يانعم  هب  دـیلقت 
. دورن دیلقت  غارس  زگره  هدرک  لیصحت  رشق  دوشیم  ثعاب  هتکن  نیمه  دننادیم . داوسیب 

شسرپ

لهاج و ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دـناهدرک ، بجاو  مدرم  رب  ار  دـیلقت  نادـهتجم  هکنیا  تلع  تسا . ملاـع  هب  لـهاج  عوجر  ياـنعم  هب  دـیلقت 
. دورن دیلقت  غارس  زگره  هدرک  لیصحت  رشق  دوشیم  ثعاب  هتکن  نیمه  دننادیم . داوسیب 

خساپ

ینعی تسا ، یبسن  لهاج  يانعم  هب  اجنیا  رد  لهاج  اریز  درادن ؛ دلقم  يارب  یفنم  راب  چیه  تسا ، ملاع  هب  لهاج  عوجر  دیلقت ، هکنیا  ًالوا :
رد یّتح  ای  و  دشاب ، سانشراک  صصختم و  يرگید  لئاسم  رد  شدوخ  هچرگ  تسین ، سانـشراک  دهتجم و  یعرـش ، لئاسم  رد  هک  یـسک 

باب زا  ار  نیا  دننکیم و  عوجر  صـصختم  هب  رگید  لئاسم  رد  زین  نیدهتجم  ِدوخ  دـشاب . رادروخرب  یبوخ  یبسن  یهاگآ  زا  یهقف  لئاسم 
ار یسک  لاح  هب  ات  تفگ : ناشیا  جلاعم  کشزپ  هک  دوب  ینیمخ  ماما  ترـضح  نآ  زراب  هنومن  دننادیم . هربخ  لها  ملاع و  هب  لهاج  عوجر 
هک دننک  ادیپ  زاین  يراک  هب  اج  ره  دوخ ، هرمزور  یگدنز  رد  يداع ، يروط  هب  مدرم  دشاب . کشزپ  عیطم  نامرد ، رد  ردق  نیا  هک  ماهدیدن 

عوجر کیناکم  هب  دوخ  نیـشام  ریمعت  يارب  کشزپ  دـننکیم . عوجر  راـک  نآ  هربخ  صـصختم و  هب  دـنرادن ، نآ  رد  ار  یفاـک  صـصخت 
عوجر اریز  دننکیمن ؛ باسح  دوخ  هب  تناها  ار  هنیمز  نآ  رد  دوخ  لهج  اهنآ ، زا  کی  چیه  کشزپ و  هب  نامرد  يارب  سدنهم  دنکیم و 

نکمم و ریغ  تسا  يراک  رفن  کی  يارب  مولع  همه  رد  قیقحت  زورما ، ناـهج  رد  نتفر . ناصـصختم  ِصـصخت  ملع و  لاـبند  ینعی  هربخ  هب 
، دناهدرکن لیصحت  ار  داهتجا  تامدقم  زونه  ای  اریز  دننکیم ؛ دیلقت  یعرش  لئاسم  رد  نویناحور  قاّفتا  هب  بیرق  رثکا  زورما  يرورض . ریغ 
: دـش هتفگ  هکنیا  اـیناث : دـناهدرک . فرـص  ینید  موـلع  رگید  ياهصـصخت  رد  ار  دوـخ  تقو  و  دـننکیمن ، ساـسحا  نآ  هـب  يزاـین  اـی  و 

يارب نآ ، رد  دـهتجم  ياوتف  هک  تسین  یلئاسم  زا  دـیلقت  موزل   1 تسا : لطاب  تهج  ود  زا  دناهدرک ،» بجاو  مدرم  رب  ار  دـیلقت  نادـهتجم  »
، يرآ تسین . يدیلقت  دیلقت ، موزل  لصا  سپ  دباییمرد . ار  نآ  یلقاع  ره  هک  یلقع  تسا  ياهلأسم  دیلقت  موزل  اریز  دـشاب ، دـنمدوس  دـلقم 

زاوج ای  موزل  هلاسم  رد  شدوخ  هک  نآ  زا  سپ  فلکم  تسا . يدـیلقت  لئاسم  زا  نآ ، لاثما  تیم و  دـیلقت  رب  ياقب  دـننام  دـیلقت ، تاـعورف 
روتـسد دـیلقت  موزل  هب  تایاور  تاـیآ و  دـنکیم . ادـیپ  راـبتعا  فلکم  يارب  وا  ياواـتف  درک ، دـیلقت  يدـهتجم  زا  دیـسر و  هجیتن  هب  دـیلقت 

نخس و  دیسرپب ، ناهاگآ  زا  دینادیمن  رگا  هیآ 7 ) ایبنا ، هیآ 42 -  لحن ، ( ، ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف  هیآ (  دننام  دـناهداد ،
، یلماع رح  « ، ) هودـلقی نا  ماوعللف  هالوم  رمال  اعیطم  هاوهل  افلاخم  هنیدـل ، اظفاح  هسفنل  انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  اّما  و  (ع « :) قداـص ماـما 

سفن ياوه  اب  دیامن ، يرادـساپ  شنید  زا  دـنک و  تبظاوم  ار  دوخ  سفن  هک  ام  تّما  ياهقف  زا  سک  ره  ص 94 ؛ ) ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو 
نید ياملع  هک  رکف  نیا  غیلبت  دسریم ، رظن  هب  دـننک . دـیلقت  وا  زا  ماوع  هک  تسا  راوازـس  دـنک ؛ تعاطا  ار  دوخ  يالوم  نامرف  تفلاخم و 

داجیا هلـصاف  نید  ياملع  مدرم و  نایم  دـنهاوخیم  هک  تسا  یناسک  ءوس  تاغیلبت  زا  نآ ، لاـثما  دـنروآیم و  باـسح  هب  لـهاج  ار  مدرم 
. دننک

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  دیلقت ،

شسرپ
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. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  دیلقت ،

خساپ

ًالثم تسین . لیلد  نودـب  شریذـپ  دـننکیم ، ثحب  نآ  زا  اهناملـسم  هک  يدـیلقت  اّما  دریذـپیمن ، لیلد  نودـب  ار  يزیچ  زگره  ناسنا  لقع 
. تسا هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  لافنا و  هروس  هکرابم 41  هیآ  وا  لیلد  و  دهدیم ، اوتف  سمخ  بوجو  هلأسم  هب  دـهتجم 
ار یفیلاکت  میکح  ِدنوادخ  دنادیم  هک  تسا  نیا  دهتجم ، ياوتف  شریذپ  يارب  وا  لیلد  دریذپیمن ؛ لیلد  نودب  ار  اوتف  نیا  زگره  زین  دلقم 
، تاـبجاو نیا  زا  یکی  هک  دـهدیم  لاـمتحا  و  تسا ، هدرک  مارح  اـی  بجاو  وا  رب  ار  اـهراک  یـضعب  ینعی  تسا ، هدرک  نـّیعم  ناـسنا  يارب 

بجاو سمخ  ایآ  دنیبب  دسانـشب و  ار  ماکحا  نآ  دیاب  اذل  دنکیم . لوئـسم  ار  وا  ماکحا ، هب  وا  ملع  زا  رادـقم  نیمه  دـشاب . سمخ  بوجو 
يرایسب مولع  اب  ییانشآ  ناوارف و  تامدقم  دنمزاین  عامجا ، لقع و  ّتنس و  نآرق و  زا  ماکحا  نیا  مهف  اّما  دراد ، یطیارـش  هچ  هن و  ای  تسا 

مولع نیا  ناصـصختم  هب  عوجر  هار ، نآ  دسانـشب و  ار  ماـکحا  نیا  يرگید  هار  زا  دـیاب  تسین ، صـصختم  مولع  نیا  رد  هک  وا  سپ  تسا .
لیلد نامه  دهتجم  ياوتف  شریذپ  يارب  دلقم  لیلد  عقاو ، رد  دش . هداد  حیضوت  لصفم  روط  هب  دیلقت ، هفسلف  ثحب  رد  هلأسم  نیا  هک  تسا ،
دیلقت موزل  هب  مکح  لـقع  رگید ، تراـبع  هب  لـیلد . نودـب  هن  دـنکیم ، لـمع  دـهتجم  ياوـتف  هب  لـیلد ، اـب  وا  سپ  تسا . دـیلقت  موزل  رب  وا 
تداع يور  زا  افرـص  لیلد و  نودب  دیلقت  تسا ، هداد  تبـسن  ناتـسرپ  تب  هب  نآرق  هک  يدـیلقت  تسا . لقع  رب  ینتبم  دـیلقت  سپ  دـنکیم .

. تسا هدرک  شهوکن  ار  ناشیاملع  زا  نایدوهی  دیلقت  مالسا ، تسا .

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  دیلقت ،

شسرپ

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  دیلقت ،

خساپ

ًالثم تسین . لیلد  نودـب  شریذـپ  دـننکیم ، ثحب  نآ  زا  اهناملـسم  هک  يدـیلقت  اّما  دریذـپیمن ، لیلد  نودـب  ار  يزیچ  زگره  ناسنا  لقع 
. تسا هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  لافنا و  هروس  هکرابم 41  هیآ  وا  لیلد  و  دهدیم ، اوتف  سمخ  بوجو  هلأسم  هب  دـهتجم 
ار یفیلاکت  میکح  ِدنوادخ  دنادیم  هک  تسا  نیا  دهتجم ، ياوتف  شریذپ  يارب  وا  لیلد  دریذپیمن ؛ لیلد  نودب  ار  اوتف  نیا  زگره  زین  دلقم 
، تاـبجاو نیا  زا  یکی  هک  دـهدیم  لاـمتحا  و  تسا ، هدرک  مارح  اـی  بجاو  وا  رب  ار  اـهراک  یـضعب  ینعی  تسا ، هدرک  نـّیعم  ناـسنا  يارب 

بجاو سمخ  ایآ  دنیبب  دسانـشب و  ار  ماکحا  نآ  دیاب  اذل  دنکیم . لوئـسم  ار  وا  ماکحا ، هب  وا  ملع  زا  رادـقم  نیمه  دـشاب . سمخ  بوجو 
يرایسب مولع  اب  ییانشآ  ناوارف و  تامدقم  دنمزاین  عامجا ، لقع و  ّتنس و  نآرق و  زا  ماکحا  نیا  مهف  اّما  دراد ، یطیارـش  هچ  هن و  ای  تسا 

مولع نیا  ناصـصختم  هب  عوجر  هار ، نآ  دسانـشب و  ار  ماـکحا  نیا  يرگید  هار  زا  دـیاب  تسین ، صـصختم  مولع  نیا  رد  هک  وا  سپ  تسا .
لیلد نامه  دهتجم  ياوتف  شریذپ  يارب  دلقم  لیلد  عقاو ، رد  دش . هداد  حیضوت  لصفم  روط  هب  دیلقت ، هفسلف  ثحب  رد  هلأسم  نیا  هک  تسا ،
دیلقت موزل  هب  مکح  لـقع  رگید ، تراـبع  هب  لـیلد . نودـب  هن  دـنکیم ، لـمع  دـهتجم  ياوـتف  هب  لـیلد ، اـب  وا  سپ  تسا . دـیلقت  موزل  رب  وا 

، تسا هداد  تبـسن  ناتـسرپ  تب  هب  نآرق  هک  يدـیلقت  دـننام  شهوکن ، دروم  دـیلقت  تسا . لقع  ییامنهار و  رب  ینتبم  دـیلقت  سپ  دـنکیم .
هیآ 78 هبوت و  هروس  هیآ 31   ) تسا هدرک  شهوکن  ار  ناشیاملع  زا  نایدوهی  دیلقت  مالسا ، تسا . تداع  يور  زا  افرص  لیلد و  نودب  دیلقت 

حلاصم لـیلد  هب  ار  ادـخ  ماـکحا  ناـشیاملع  هک  دنتـسنادیم  ناـیدوهی  : » دومرف شهوکن ، نیا  تلع  هراـبرد  (ع ) قداـص ماـما  هرقب .) هروس 
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زا یهیقف  ره  دنوشیم . شهوکن  اهنآ  دننام  دننک ، نینچ  زین  ام  مدرم  رگا  دندرکیم . دـیلقت  اهنآ  زا  زاب  دـنهدیم و  رییغت  دوخ  یـصخش 
راوازس دنک ؛ تعاطا  ار  دوخ  يالوم  نامرف  تفلاخم و  سفن  ياوه  اب  دیامن ، يرادساپ  شنید  زا  دنک و  تبظاوم  ار  دوخ  سفن  هک  ام  تّما 

زا هنوگچ  امش  ًالثم  هچینعی ؟ مهدیم » ماجنا  قطنم  لقع و  هب  هجوتاب  ار  دوخ  یعرش ، ماکحا  (. » نامه «، ) دننک دیلقت  وا  زا  مدرم  هک  تسا 
اتدنچ و هیموی  ياهزامن  دشاب ؟ دیاب  رادقم  هچ  هرطف  تاکز  دـشابیم ؟ هچ  دـمع  هزور  هرافک  تسیچ ؟ هزور  تالطبم  دـیمهفیم  لقع  هار 

عقاو رگید !؟ هلأسم  اهرازه  اهدص و  و  تسیچ ؟ ینید  رظن  زا  هراق  تالف  اهایرد و  قوقح  تسا ؟ یطیارش  ازجا و  هچ  ياراد  تعکر و  دنچ 
زا ًالقتـسم  ار  دوخ  ینید  ماکحا  دـیناوت  یمن  دراوم  ریاس  رد  تسا ، رداـن  نآ  دراوم  هک  هیلقع  تالقتـسم  رد  زج  امـش  هک  تسا  نآ  بلطم 
هک نآ  ياج  هب  نکیل  دیتسه . دلقم  دینکیمن ، دیلقت  دوخ  هتفگ  هب  هک  يروما  نامه  رد  هکلب  دـیهد ، ماجنا  دـیروآ و  تسد  هب  لقع  قیرط 
زا دییامنیم و  لمع  دیاهتفرگوخ ، نآ  اب  هدـید و  نارگید  زا  هچنآ  ساسارب  دـینک ، لمع  نآ  اب  قباطم  دـیرادرب و  ار  يدـهتجم  هلاسر  ًالثم 
اب دیزومایب ، ار  ینید  لئاسم  یـسانشراک ، صـصختم و  زا  ًامیقتـسم  هک  نآ  ياج  هب  عقاو  رد  ینعی  دینکیم . دـیلقت  یمومع  تداع  فرع و 

دیزیتسب نآ  اب  مکح  کی  عبانم  لیالد و  نتسنادن  رطاخ  هب  دوخ و  ياهرادنپ  هب  تسا  نکمم  زین  هاگ  دیریگیم ، صـصختم  ریغ  زا  هطـساو 
تفای دـیهاوخرد  نید  ناسانـشراک  هب  هعجارم  اب  شواک و  وجتـسج و  یکدـنا  اب  هک  یلاح  رد  دـیروآ ، باـسح  هب  لـقع  فـالخ  ار  نآ  و 
قیرط زا  دیاب  ناسنا  دنکیم  مکح  تسامش ، دنتسم  هک  قطنم  لقع و  نامه  يدراوم  نینچ  رد  تسا . هدوب  صقان  هنیمز  نیا  رد  امش  شناد 
هنوگ ود  لقع  تفگ : ناوتیم  رگید  ترابع  هب  دورن . ههاریب  هب  رادـنپ  اب  هنایـشان و  دریگب و  ارف  ار  نید  ماـکحا  صـصختم ، سانـشنید و 

یهاگآ نآ  زا  هک  يروما  رد  هراومه  رـشب  يالقع  تسا و  یـصصخت  شناد  لقع و  نامه  نیا  یتخانـشراک ؛ هدیزرو و  لقع  فلا ) تسا :
تسا و صـصخت  زا  شیپ  هلحرم  رد  یلقع  نینچ  هوقلابو ؛ ماخ  لقع  ب )  دننکیم . هعجارم  سانـشراک  شناد  هشیدنا و  هب  دـنرادن ، فرژ 

روـما رد  هک  نیا  زج  دـنیبیمن  ياهراـچ  دراد و  فارتـعا  شیوـخ  صـصخت  مدـع  هب  هراوـمه  دراد ، رارق  ياهـلحرم  نـینچ  رد  هـک  یـسک 
نتفاـی يارب  یملع  شـشوک  شـالت و  يرمع  تمحز  نآ  دراد و  دوـجو  زین  يرگید  زارد  هار  هتبلا  دـنک . هعجارم  صـصختم  هب  یـصصخت 

یهاگ دنامن  هتفگان  تسین . سانشراک  زا  يوریپ  زج  ياهراچ  نآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ات  یلو  تسوکین ، ياهدیدپ  زین  نیا  تسا . صـصخت 
يرـشب و تایبرجت  طیحم و  زا  يریذـپریثأت  لصاح  هک  ناسنا  يرکف  ياههتخودـنا  یخرب  دـنیآرف  اب  لقع  مکح  لقع و  صیخـشت  تردـق 

ناـمه اـجنیا  دروآیم . رامـش  هب  لـقع  مکح  ناونع  هب  ار  دوخ  یـصخش  صیخـشت  یمدآ  دوـشیم و  هابتـشا  تسا ، صخـش  ياههتـساوخ 
دننکیم رکف  دننیبیم  داضت  رد  ینید  ماکحا  اب  ار  دوخ  صخش  صیخشت  هک  هاگ  نآ  دنوشیم . نآ  راتفرگ  يرایسب  هک  تسا  یهاگـشزغل 
تخانـش رد  لقع  مکح  هک  یتروص  رد  دـشاب . قبطنم  ناشدوخ  صیخـشت  اـب  ینید  ماـکحا  دـنراد  راـظتنا  اـی  دـنراگزاسان و  لـقع  نید و 

شنم شور و  اـههتفگ و  نینچمه  درادـن . تاـفانم  عرـش  مکح  اـب  یلقع  مکح  نینچ  درادـن . هار  نآ  رد  يریذـپاطخ  هک  تـسا  تایهیدـب 
ياهژیو هاگیاج  زین  یعرش  ماکحا  صیخشت  رد  هک  تساهناسنا  كرتشم  ترطف  رگنایب  داژن ، گنر و  تیموق و  هنوگره  زا  رود  هب  نالقاع 

لقع و مکح  هطیح  رد  يزابقرو  یـشارتشیر و  دـننام  یتاعوضوم  ندوب  مارح  لالح و  صیخـشت  اما  تسین . راـگزاسان  عرـش  اـب  دراد و 
ملظ يراجنهان و  بجوم  ییاهزیچ  هچ  اـما  تسا . ملظ  یهایـس  يراـجنهان و  یتشز  دـنکیم  مکح  لـقع  هچنآ  دـجنگیمن . نـالقاع  هریس 
زین تیوـنعم  ناور ، مسج و  رب  هوـالع  يراـجنهان  داـعبا  هرتـسگ  رد  رگا  هژیو  هب  تسین ، نآ  صیخـشت  هب  رداـق  ییاـهنت  هب  لـقع  دوـشیم ؛

. ددرگ هظحالم 

؟ تسا زیاج  عورف  رد  تسین و  زیاج  دیلقت  نید  لوصا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا زیاج  عورف  رد  تسین و  زیاج  دیلقت  نید  لوصا  رد  ارچ 
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خساپ

ار یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  ییاناوت  هک  یـسک  يارب  هکلب  تسین  دیلقت  ندوب  بجاو  يانعم  هب  نید  عورف  رد  دیلقت  ندوب  زیاج  تسناد  دـیاب 
هب دوخ  هشیدـنا  لقع و  رب  هیکت  ای  دوخ و  شالت  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  رب  هیلوا  لصا  ور  نیا  زا  تسین . زیاج  زین  نید  عورف  رد  دـیلقت  دراد 

یعرش ماکحا  تایئزج  طابنتسا  هک  دوش  یگدنز  رد  لالتخا  بجوم  دایز و  نامز  هب  زاین  هجیتن  هب  ندیسر  هک  نیا  رگم  دبای  تسد  قیاقح 
ره يارب  داعم  توبن و  دیحوت و  تیناقح  لصا  هب  ندرب  یپ  اما  دنتـسه . یگژیو  نینچ  ياراد  دـشاب  هرمزور  یگدـنز  زاین  دروم  اسب  هچ  هک 

ریگیپ شالت  هعلاطم و  هب  زاین  تاهبش  عفر  عفد و  فراعم و  قمع  هب  ندرب  یپ  هچ  رگا  تسا  نکمم  یناسآ  هب  يروعش  لقع و  ياراد  ناسنا 
هدش عوجر  ملاع  زا  دیلقت  هب  عورف  رظن  زا  دشاب و  هدش  هتفریذپ  يداقتعا  لوصا  هک  یلاح  رد  يداقتعا  تایئزج  رد  هعلاطم  همادا  یلو  دراد 

تقیقح اب  ینطاب  نادـجو  دـقع  دـنویپ و  هب  تاداقتعا  هلوقم  تشگزاب  هک  نیا  رب  هوالع  دروآ . یمن  دوجو  هب  یگدـنز  رد  یلـالتخا  دـشاب 
یقوقح طباور  يرهاظ و  لامعا  هب  نید  عورف  تشگزاب  اما  تسین  ریذپ  ناکما  بلق  لقع و  يریگراک  هب  قیقحت و  اب  زج  هجیتن  نیا  تسا و 

. دشاب یم  يدبعت  يدادرارق و  تسا و  تایرابتعا  هلوقم  زا  رتشیب  هک  تسا 

؟ تسا هدش  رداص  ینید  تارظن  يانبم  رب  دهتجم  ياوتف  لیلد  هچ  هب  تسیچ ؟ دهتجم  ياوتف  زا  تیعبت  موزل  لیلد 

شسرپ

؟ تسا هدش  رداص  ینید  تارظن  يانبم  رب  دهتجم  ياوتف  لیلد  هچ  هب  تسیچ ؟ دهتجم  ياوتف  زا  تیعبت  موزل  لیلد 

خساپ

کی ملاع  زا  يوریپ  ای  دیلقت  هن ؟ ای  تسا  ياهدیدنسپ  بوخ و  راک  دیلقت  ایآ  درک و  دیلقت  دیاب  ارچ  هک  دوش  صخـشم  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
نیا يارب  تسوپاـکت و  تکرح و  رد  یناـسنا  ره  تسا . هتفرگ  رارق  زین  تنـس  نآرق و  دـییأت  دروـم  هک  تـسا  ییـالقع  یلقع و  يرطف ، رما 

وا تارظن  زا  هعجارم و  ملاع  هب  دیاب  ای  دـشاب و  صـصختم  ملاع و  دوخ  دـیاب  ای  تخانـش  نیا  بسک  يارب  دراد و  تخانـش  هب  زاین  تکرح 
روما مامت  رد  سک  ره  هک  درادـن  ناـکما  یلو  دـشاب  صـصختم  دسانـشب و  دـمهفب ، شدوخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رب  لـصا  دـنک و  يوریپ 

، تسین ملاع  صصختم و  يدروم ، ره  رد  ناسنا  هک  دراد  دوجو  زین  لصا  نیا  روکذم ، لصا  رانک  رد  اذل  دشاب ، ملاع  صصختم و  یگدنز 
ناسنا هدوب و  یهلا  یلامک  تافص  شاهشیر  هک  تسا  یتالیامت  اهتخانش و  هعومجم  ترطف ، ترطف : لوا  لیلد  دنک . يوریپ  ملاع  زا  دیاب 

قوس یهللاۀـفیلخ  ماقم  ندـش و  یهلا  تیناسنا ، لامک  يوس  هب  ار  ناسنا  تسا و  ناویح  زا  ناسنا  زیامت  لماع  هدـش ، هدـیرفآ  نآ  ساـسارب 
يدادادـخ و دـشابیم ، لـیبق  نیا  زا  یتایـصوصخ  ياراد  يرطف  روـما  هک  هیآ 30 .) مور ، »، ( اـهیلع ساـنلا  رطف  یتـلا  هللا  ترطف   « دـهدیم

فلتخم لماوع  غیلبت و  اب  تسا ، ناسنا  لمع  تخانـش  هجوت و  دروم  شزومآ  نودـب  نتـشاد ، دوجو  اهناسنا  ماـمت  رد  ندوب ، یباـستکاریغ 
ناشن خیرات ، لوط  رد  اهناسنا  یگدنز  یـسررب  ییوجابیز . یتسرپابیز و  ییوجتقیقح ، یبایلامک ، ییوجادخ ، دـننام  هب  دوشیمن  دوبان 
يرکف یسررب  رظن و  لامعا  ییاناوت  ییاج  ره  رد  هک  دنتسه  تهج  نیدب  ینورد  لیامت  تخانـش و  کی  ياراد  اهناسنا  مامت  هک  دهدیم 
رایـسب شخب  رد  یناسنا  ره  ییابطابط ، همالع  هدومرف  هب  دـننکیم . هعجارم  دامتعا  دروم  صـصختم  اناد و  درف  هب  دنـشاب  هتـشادن  ار  هلأـسم 

، یناقلاط هللا  تیادـه  دیـس  تیعجرم ، ، ( دـنراذگیم دـیلقت  اب  ار  رگید  ياهشخب  دزادرپیم و  داهتجا  هب  دوخ  تایح  تاـهج  زا  یکچوک 
يارب یفنم  راب  چـیه  تسا ، ملاع  هب  لهاج  عوجر  دـیلقت ، هک  نیا  دیـشاب ، هتـشاد  هجوت  مق .( لوا 1374  پاـچ  شیورزبس ، نونغرا و  رـشن 
هچرگ تسین ، سانـشراک  دهتجم و  یعرـش ، لئاسم  رد  هک  یـسک  ینعی ، تسا ؛ یبسن  لهاج  يانعم  هب  اج  نیا  رد  لهاج  اریز  درادن ، دلقم 

دوخ دـشاب ، رادروخرب  یبوخ  یبـسن  یهاـگآ  زا  یهقف  لـئاسم  رد  یتـح  اـی  دـشاب و  سانـشراک  صـصختم و  يرگید  لـئاسم  رد  شدوخ 
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نآ زراب  هنومن  دننادیم . هربخ  لهاو  ملاع  هب  لهاج  عوجر  باب  زا  ار  نیا  دـننکیم و  عوجر  صـصختم  هب  رگید  لئاسم  رد  زین  نیدـهتجم 
لیلد دشاب . کشزپ  عیطم  نامرد ، رد  ردق  نیا  هک  ماهدیدن  ار  یـسک  لاح  هب  ات  تفگ : ناشیا  جلاعم  کشزپ  هک  دوب  ینیمخ  ماما  ترـضح 

، دنکیم هئارا  ناهرب  دـیلقت ، ترورـض  يارب  ناسنا  لقع  کلذعم  دـشابیم ، یهیدـب  اذـل  تسا و  يرطف  يرما  دـیلقت  هک  يدوجو  اب  لقع :
ملاع دوخ  دیاب ، ای  تخانـش  بسک  يارب  دراد و  تخانـش  هب  زاین  تکرح  نیا  يارب  تسا و  وپاکت  تکرح و  رد  یناسنا  ره  هک : نایب  نیدب 
تباث ار  روما  همه  رد  دیلقت  ترورـض  هک  لیلد  نیا  دنک ؛ يوریپ  شتارظن  زا  هعجارم و  دامتعا  دروم  صـصختم  ملاع و  هب  دیاب  ای  دـشاب و 

نتفریذپ زا  دعب  تسا : هدش  لقن  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیـش  موحرم  زا  هک  حیـضوت  نیدب  هتبلا  تسا . قداص  زین  ینید  روما  رد  دنکیم ،
ادخ زا  تعاطا  هک  دنکیم  رارقا  لقع  دناهدشن ، هدیرفآ  فدـهیب  ادـخ ، ناگدـنب  هک  نیا  ءایبنا و  ندـش  ثوعبم  تلاسر  هب  یتسه و  أدـبم 

ای ملع  نیا  تسا و  ماکحا  هب  ملع  رب  ینتبم  یهلا  ماکحا  زا  تعاطا  تیفیک  تسا و  یگدـنب  شنَم  زا  جورخ  بجوم  وا  ینامرفان  يرورض و 
يارب لوا  هار  هک  دـیلقت  اب  ای  داهتجا و  هب  ای  تسا و  نآ  ریاظن  و  )ع (( موصعم ناماما  و  )ص ( مرکا ربماـیپ   ( موصعم نخـس  ندینـش  قیرط  زا 

سپ دـشابیمن ، رـسیم  رگید ، لغاشم  تالاغتـشا و  تهج  هب  مدرم  مومع  يارب  مود  هار  تسین ، نکمم  )ع ( موصعم ماـما  تبیغ  ناـمز  مدرم 
، تسین رسیم  مدرم  مومع  يارب  ارچ  دومن . عوجر  طیارشلاعماج ، صصختم  دهتجم و  هب  دیاب  ینعی  درک ؛ دیلقت  دیاب  هک  دنکیم  مکح  لقع 

یقوقح باتک  کی  دننام  نآرق  هن  دبایرد ، دوخ  لقع  زا  ای  تایاور و  نآرق و  زا  ار  یعرش  ماکحا  یناسآ ، هب  دناوتیمن  یناملـسم  ره  اریز 
دناوتیم ییاهنت  هب  رـشب  لقع  هن  تسا و  نینچ  نیموصعم  تایاور  هن  تسا و  هدرک  نایب  حیرـص  روط  هب  ار  یعرـش  ماکحا  هیلمع ، هلاسر  ای 

، تایاور تایآ و  مهف  هلمج : زا  یناوارف  ياهیهاگآ  تامرحم و (... تابجاو ،  ( یعرـش ماکحا  تخانـش  يارب  هکلب  دبایرد ، ار  ماکحا  همه 
تایآ و تایاور و  عمج  بیکرت و  تیفیک  حیحصریغ ، زا  حیحص  ثیدح  تخانـش  صاخ ، ماع و  دیقم ، قلطم و  خوسنم ، خسان و  تخانش 

رامیب هک  صـصختم  سدـنهم  کی  دـننام  هب  تسا . يدـج  شالت  يدایز  نایلاس  دـنمزاین  اهنآ  نتخومآ  هک  تسا  مزـال  رگید  هلأـسم  اـههد 
ياوادم هب  مزال ، هجرد  هب  ندیـسر  زا  دعب  دزادرپب و  یکـشزپ  ملع  لیـصحت  هب  ًاصخـش  دوخ  دیاب  ای  دوخ  يرامیب  نامرد  يارب  وا  دوشیم .

صـصختم کشزپ  کی  هب  ای  دوشن و  نامیـشپ  ًادـعب  هک  دـنک  لـمع  ياهنوگ  هب  هدرک و  هعلاـطم  ار  ناکـشزپ  يارآ  ماـمت  اـی  دزادرپب  دوخ 
زاب تسا ( یسدنهم  هک   ( دوخ یصصخت  راک  زا  ار  وا  تسا و  راوشد  رایسب  مود  هار  دناسریمن ، عیرس  نامرد  هب  ار  وا  لوا  هار  دنک . عوجر 
لمع رد  وا  سپ  دـهدیم . رارق  يدوبهب  هجلاعم و  دروم  ار  دوخ  دریگیم و  کمک  صـصختم  کشزپ  کی  زا  گنردیب  وا  اذـل  درادیم ،

زین نامرد  دراوم ، بلغا  رد  هکلب  دهدیم ، تاجن  ناتسود  شنزرس  ًانایحا  هدنیآ و  ینامیـشپ  زا  ار  دوخ  اهنت  هن  صـصختم  کشزپ  يأر  هب 
تاجن یهلا  باذع  ترخآ و  ینامیشپ  زا  ار  دوخ  اهنت  هن  ینید  صصختم  يأر  هب  لمع  رد  زین  یعرـش  ماکحا  باب  رد  فلکم  هک  دوشیم 

ود هب  هجوت  اب  نآرق ، لیلد  دشابیم . هنادنمتداعس  یگدنز  یتخبکین و  انامه  هک  دباییم  تسد  زین  یعرش  ماکحا  حلاصم  هب  هکلب  دهدیم ،
کی میشاب و  هدرب  هدافتـسا  مه  نآرق  زا  هک  نآ  يارب  یلو  تسین  رتشیب  تاحیـضوت  هب  يزاین  دیدرگ و  نشور  ًالماک  هلأسم  هتـشذگ ، لیلد 

مالسا و میلاعت  نآرق و  يریگارف  هب  تبـسن  هک  ینیملـسم  هب  دنوادخ  هیآ 43  لحن ، هکرابم  هروس  رد  میـشاب ، هدرک  حرطم  ار  ینآرق  لـیلد 
لاؤس سانشراک  علطم و  دارفا  زا  سپ  نوملعتال « متنک  نا  رکذلا  لها  اولئـساف  : « هدومرف باطخ  دنتـشادن ، ینادنچ  یهاگآ  یعرـش  ماکحا 

صصختمریغ عوجر  انامه  هک  درادیم  نایب  ار  یلک  هدعاق  کی  هیآ  نیا  هیآ 7 و  ءایبنا  هروس  هب  هجوت  اب  هک  دینادیمن  ناتدوخ  رگا  دینک 
لقع و ترطف و  لیلد  رب  دـییأت  دـیکأت و  تایآ  هتـسد  نیا  هتـشذگ  تانایب  هب  هجوت  اـب  عقاو  رد  دـشابیم  دـهتجم  هب  دـلقم  صـصختم و  هب 

هدرک صخشم  تبیغ  نامز  رد  ار  ناناملسم  فیلکت  هدیسر و  )ع ( موصعم ناماما  زا  هک  یتایاور  ای  دشابیم و  صصختم  هب  عوجر  ییالقع 
نا ماوعللف  هالوم  رمال  ًاعیطم  هاوهل  ًافلاخم  هنیدـل ، ًاظفاح  هسفنل  ًانئاص  ءاـهقفلا  نم  ناـک  نم  اـما  و  ): « )ع قداـص ماـما  نخـس  دـننام  هب  تسا 

نامرف تفلاخم و  سفن  ياوه  اب  دیامنیم ، يرادـساپ  شنید  زا  دـنکیم و  تبظاوم  ار  دوخ  سفن  هک  ام  تما  ياهقف  زا  سک  ره  هودـلقی ؛
هب هجوت  اب  سپ  ص 94 ) ج 18 ، هعیشلالیاسو ، یلماع ، رح  خیش  »، ( دننک دیلقت  وا  زا  مدرم  هک  تسا  راوازـس  دنک ، تعاطا  ار  دوخ  يالوم 
هک یـسک  هدوب و  نشور  یهیدـب و  لیلد ، اـب  ًـالماک  دـیلقت  هلأـسم  )ع ( نیموصعم تاـیاور  تاـیآ و  ءـالقع و  هریـس  لـقع و  رـشب و  ترطف 
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دهتجم  ( ینید صـصختم  کی  زا  ای  ددرگ و  یعرـش  ماکحا  صـصختم  دوخ  ای  دیاب  دشاب  دنلبرـس  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـهاوخیم 
. هللاءاشنا دباییم . تسد  لوبقم  تداعس  هب  دنکیم ، لمع  شاهفیظو  هب  هک  ییاجنآ  زا  دیامن و  دیلقت  طیارشلاعماج (

رد تسا  هدیـسر  داهتجا  هجرد  هب  هدرک و  شالت  نادرم  دننام  زین  وا  هک  یلاح  رد  دنک  دیلقت  دناوت  یم  شدوخ  طقف  هدـهتجم  نز  زا  ارچ 
دروم رد  سپس  دینک  تروشم  اهنآ  اب  دندوب  نانیمطا  دروم  رگا  دینک  ناحتما  ار  نانز  دنیامرف  یم  هغالبلا  جهن  رد  یلع  ترـضح  هک  یلاح 

گنیا ناوت  یم  زین  داهتجا 

شسرپ

رد تسا  هدیـسر  داهتجا  هجرد  هب  هدرک و  شالت  نادرم  دننام  زین  وا  هک  یلاح  رد  دنک  دـیلقت  دـناوت  یم  شدوخ  طقف  هدـهتجم  نز  زا  ارچ 
دروم رد  سپس  دینک  تروشم  اهنآ  اب  دندوب  نانیمطا  دروم  رگا  دینک  ناحتما  ار  نانز  دنیامرف  یم  هغالبلا  جهن  رد  یلع  ترـضح  هک  یلاح 

. درک راتفر  هنوگنیا  ناوت  یم  زین  داهتجا 

خساپ

زا ریغ  داهتجا  هک  مینک  یم  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  امش  هجوت  لاوس  خساپ  نایب  زا  لبق  امش  يرگشسرپ  هیحور  زا  ریدقت  نمـض  زیزع  رهاوخ 
هب مالـسا  تسا و  راشقا  همه  اب  طابترا  یعامتجا و  هدرتسگ  ياه  تیلاعف  رد  روضح  هب  زاین  یملع  دـعب  رب  هوـالع  و  تسا . دـیلقت  تیعجرم 
اب نتـشاد  راکو  رـس  ياسرف  تقاط  تمحز  نیگنـس و  ياهراب  فذح  اب  تسا و  هدرک  هیکت  وا  یتیبرت  دعب  رب  رتشیب  نز  فافع  ظفح  ظاحل 

اذـل تسا و  ریظن  یب  ینید  یعامتجا و  ندرکراک  ظاحل  زا  هک  داد  صاصتخا  نانز  هب  ار  اهراک  زا  یخرب  اه ، نامزاس  اه و  تیعمج  دارفا ، 
تـسا ناردام  تسرد  هفیظو  ماجنا  تیبرت و  ریگ  رد  هعماج  ره  تداعـس  ینعی  تسا  ناردام  ياپ  ریز  تشهب  دندومرف : ص )  ) مالـسا ربمایپ 

ياج هب  فذح و  نانز  زا  دنک  یم  مهارف  ار  تسا  نانز  هتـسیاش  تمارک  بلـس  هنیمز  زین  یقالخا  رظن  زا  هک  زاس  رـسدرد  تمحز  نآ  سپ 
ریگرد ار  وا  نانچ  نآ  دیلقت  عجرم  يوس  زا  مکح  رودص  یهاگ  هک  دیراد  هجوت  دبال  درک . راذـگاو  نانآ  هب  ار  يرگید  ياهدرکراک  نآ 

. تسا رسیم  وا  يارب  ملاس  تیلاعف  هن  تسا و  راگزاس  وا  اب  نانز  هیحور  هن  هک  دنک  یم  یعامتجا  تیلاعف  ياه  هصرع 

نآ زا  سک  همه  هک  هدرک  لزان  یباتک  ادخ  ایآ  تسا  نیا  ملاوس  دراد ! ریسفت  هب  زاین  دمهفب و  دناوتیمن  سک  همه  ار  نآرق  هک  دنیوگیم  مالس . 
سپ دیوش "  راکزیهرپ  هک  دشاب  میدرک  نایب  ینشور  هب  ار  ماکحا  ام   : هک " ما  هدناوخ  نآرق  ياهاج  زا  یلیخ  رد  هکیلاح  رد  درواین ؟ رد  رس 

ین هچ  رگید 

شسرپ

سک همه  هک  هدرک  لزان  یباتک  ادخ  ایآ  تسا  نیا  ملاوس  دراد ! ریـسفت  هب  زاین  دمهفب و  دناوتیمن  سک  همه  ار  نآرق  هک  دـنیوگیم  مالس . 
راکزیهرپ هک  دـشاب  میدرک  نایب  ینـشور  هب  ار  ماکحا  ام   : هک " ما  هدـناوخ  نآرق  ياهاج  زا  یلیخ  رد  هکیلاـح  رد  درواـین ؟ رد  رـس  نآ  زا 

!!!؟؟؟ تسا دیلقت  عجرم  هب  يزاین  هچ  رگید  سپ  دیوش " 

خساپ

: هدـمآ ثیدـح  رد  تهج  نیمه  هب  دـنمهف » یمن  ار  نآ  همه  مه  دـنمهف و  یم  ارنآ  همه  مه   » هک تـسا  نا  نآرق  راکـشآ  ياـه  یگژیو  زا 
لباق همه  يارب  دـنرب و  یم  تذـل  نآ  زا  همه  هک  سوناـیقا  دـننامه  تسا . فرژ  نآ  نطاـب  اـبیز و  نآ  رهاـظ  قیمع » هنطاـب  قینا و  هرهاـظ  »
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هرهب رتشیب  دنراد  يرتشیب  يدنمناوت  هک  مادک  ره  نآ  رد  یصاوغ  اب  یخرب  لحاس و  رد  انش  زا  یخرب  نآ و  هب  هاگن  زا  یخرب  تسا  هدافتسا 
نیاربانب تسا . رود  هب  يرایـسب  یـسرتسد  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  هتفهن  ياه  فدص  ادیپان و  يایاوز  زا  يرایـسب  مه  زاب  اما  دنوش  یم  دنم 

جارختـسا یـسررب و  لیلحت و  ماقم  رد  یـسک  رگا  هژیو  هب  تسین  ریـسفت  زا  يزاـین  یب  ياـنعم  هب  ناـگمه  يارب  نآرق  ندوب  هدافتـسا  لـباق 
ار ییاهفدـص  دـهاوخ  یم  هک  یـصاوغ  دـننامه  دـشاب . هتـشاد  نآرق  فراعم  رب  یفاک  طلـست  دـیاب  یمتح  روط  هب  دـشاب . نیناوق  ماـکحا و 
هب زاین  اهنت  تسا  راومه  ناگمه  يارب  ندش  دنمناوت  شزومآ و  هار  هتبلا  دراد . نارگید  زا  رت  شیب  يدنمناوت  رازبا و  هب  زاین  دنک  جارختـسا 

لبق تسا  یعیبط  اما  دنوش  دهتجم  یعرش  ماکحا  طابنتسا  رد  ای  دنوش و  صصختم  ریسفت  رد  دنناوت  یم  ناگمه  دراد و  يریگیپ  باختنا و 
دیلقت هفسلف  دینک : هجوت  ریز  بلاطم  هب  دیلقت  ییارچ  هرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  دشاب . اطخ  اب  هارمه  اسب  هچ  رظن  راهظا  طیارـش  لقادح  زا 

تّیمها تسا . یعرـش  ماـکحا  هفـسلف  يوـجوتسج  رد  یناملـسم  ره  رگشـسرپ  ِنهذ  تسیچ ؟ نآ  هفـسلف  مـینک ؟ دـیلقت  ارچ  شسرپ 1 .
نآ هب  شدوخ  دیاب  فلکم  هک  تسا  یلئاسم  زا  دیلقت ، موزل  لصا  ًالوا : اریز : تسا ، رتشیب  ماکحا ، رگید  هب  تبسن  دیلقت ، هفسلف  زا  یهاگآ 
زاب وا  يور  هب  دهتجم  ياواتف  زا  هدافتـسا  باب  تفایرد ، ار  دیلقت  موزل  هلأسم  فّلکم  رگا  دنک . دیلقت  هلأسم  نیا  رد  دناوتیمن  دبای و  تسد 

رگید فالخ  رب  دنکیم ؛ تابثا  فلکم  يارب  ار  دیلقت  موزل  هک  تسا  یکردم  دنتسم و  لیلد و  نامه  عقاو  رد  دیلقت ، هفسلف  ًایناث : دوشیم .
زین ماکحا  هفسلف  هب  اهنآ  رد  اموزل  هکنیا  نودب  تسا ، دوجوم  تایاور  نآرق و  رد  هک  تسا  ییاهیهن  رما و  اهنآ  لیلد  هک  یعرـش  ماکحا 

ترخآ ایند و  تداعـس  يارب  ار  اهنآ  میکح  يادخ  هک  دراد  دوجو  یتامرحم  تابجاو و  مالـسا ، تعیرـش  رد  دیلقت  موزل  دشاب . هدش  هراشا 
باذـع زا  هن  دـسریم و  بولطم  ِتداعـس  هب  هن  دـنکن ، تعاطا  ار  اـهنآ  ناـسنا  رگا  هک  یتاـمرحم  تاـبجاو و  تسا ؛ هدرک  عیرـشت  ناـسنا 

زا ار  یعرـش  ماکحا  یناسآ ، هب  دناوتب  یناملـسم  ره  هک  تسین  نینچ  رگید ، يوس  زا  تسا . ناما  رد  تفلاخم  تروص  رد  اهنآ  زا  یچیپرس 
هدرک نایب  حیرص  روط  هب  ار  یعرش  ماکحا  هیلمع ، هلاسر  ای  یقوقح  باتک  کی  دننام  نآرق  هن  دبای . رد  دوخ  لقع  زا  ای  تایاور و  نآرق و 

ماکحا تخانـش  يارب  دبایرد . ار  ماکحا  همه  دناوتیم  ییاهنت  هب  رـشب  لقع  هن  و  تسا ، نینچ  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  تایاور  هن  و  تسا ،
تایاور و عمج  بیکرت و  تیفیک  حیحص ، ریغ  زا  حیحص  ثیدح  تخانـش  تایاور ، تایآ و  مهف  هلمج : زا  یناوارف ، ياهیهاگآ  یعرش ،

هـس ربارب  رد  ار  دوخ  فلکم  یتلاح ، نینچ  رد  تسا . يدج  شالت  اهلاس  دنمزاین  اهنآ  نتخومآ  هک  تسا  مزال  رگید  هلأسم  اههد  و  تایآ ،
هعلاطم ار  دوجوم  يارآ  يراک  ره  رد  هکنیا  مود  دریگ ؛ شیپ  تسا  داهتجا  ناـمه  هک  ار  ملع  نیا  لیـصحت  هار  هکنیا  تسخن  دـنیبیم : هار 

ار مولع  نیا  هک  یـسک  يأر  زا  هکنیا  موس  و  دنک ؛) طایتحا  ینعی   ) دـشاب حیحـص  وا  لمع  ارآ  همه  قبط  هک  دـنک  لمع  ياهنوگ  هب  هدرک ،
سانـشراک دـسرب ، داهتجا  هب  رگا  لوا  هار  رد  وا  کـشیب ، دـیوج . هرهب  تسا ، سانـشراک  یعرـش  ماـکحا  تخانـش  رد  هتخومآ و  ًـالماک 

یفاک تاعالطا  دنمزاین  مود  هار  تسا . رگید  هار  ود  زا  ریزگان  نآ ، هب  ندیسر  ات  اّما  زاینیب ، رگید  هار  ود  زا  دش و  دهاوخ  یعرـش  ماکحا 
لتخم ار  وا  يداع  یگدـنز  طایتحا ، یتخـس  لـیلد  هب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تسا و  طاـیتحا  ياـهشور  هلأـسم و  ره  رد  دوجوم  يارآ  زا 

سدنهم کی  ًالثم  دراد ؛ دوجو  رگید  یـصصخت  هلأسم  ره  رد  درادن و  یعرـش  ماکحا  اب  ناسنا  دروخرب  هب  صاصتخا  هار  هس  نیا  دنکیم .
مامت ای  دزادرپب ، یکـشزپ  ملع  لیـصحت  هب  اصخـش  دوخ  دیاب  ای  دوخ  يرامیب  نامرد  يارب  وا  دوشیم . رامیب  هک  دینک  ضرف  ار  صـصختم 

ار وا  لوا  هار  دنک . عوجر  صصختم  کشزپ  کی  هب  ای  و  دوشن ، نامیـشپ  ادعب  هک  دنک  لمع  ياهنوگ  هب  هدرک ، هعلاطم  ار  ناکـشزپ  يارآ 
وا اذـل  درادیم . زاـب  تسا ، یـسدنهم  هک  دوخ ، یـصصخت  راـک  زا  ار  وا  تسا و  راوـشد  رایـسب  زین  مود  هار  دـناسریمن . عیرـس  ناـمرد  هب 

ار دوخ  اهنت  هن  صـصختم ، کشزپ  يأر  هب  لمع  رد  وا  دنکیم . لمع  ار  وا  يأر  دریگیم و  کمک  صـصختم  کشزپ  کی  زا  گنردیب 
يأر هب  لمع  رد  زین  فلکم  دوشیم . زین  ناـمرد  دراوم ، بلغا  رد  هکلب  دـهدیم ؛ تاـجن  ناتـسود  شنزرـس  اـنایحا  هدـنیآ و  ینامیـشپ  زا 

. دباییم تسد  زین  یعرـش  ماکحا  حلاصم  هب  هکلب  دهدیم ؛، تاجن  یهلا  باذع  ترخآ و  ینامیـشپ  زا  ار  دوخ  اهنت  هن  صـصختم ، دهتجم 
تـسا نیا  دناهدرک ، بجاو  مدرم  رب  ار  دیلقت  نادهتجم  هکنیا  تلع  تسا . ملاع  هب  لهاج  عوجر  يانعم  هب  دیلقت  شسرپ 2 . دیلقت  ترورض 

نید مالسا ، هک  دنیوگب  دورن و  دیلقت  غارس  زگره  هدرک  لیـصحت  رـشق  دوشیم  ثعاب  هتکن  نیمه  دننادیم . داوسیب  لهاج و  ار  مدرم  هک 
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عوجر دیلقت ، هکنیا  ًالوا : دوش ؟ عوجر  دهتجم  هب  امتح  هک  دراد  یترورـض  هچ  سپ  یـصصخت ، هن  تسا  یناگمه  يرطف  رما  هدوب و  يرطف 
، یعرـش لئاسم  رد  هک  تسا  یـسک  یبسن و  لهاج  يانعم  هب  اجنیا  رد  لهاج  اریز  درادن ؛ دـلقم  يارب  یفنم  راب  چـیه  تسا ، ملاع  هب  لهاج 

یبسن یهاگآ  زا  یهقف  لئاسم  رد  یّتح  ای  و  دشاب ، سانشراک  صصختم و  يرگید  لئاسم  رد  شدوخ  هچرگ  تسین ، سانـشراک  دهتجم و 
لها ملاع و  هب  لهاج  عوجر  باب  زا  ار  نیا  دـننکیم و  عوجر  صـصختم  هب  رگید  لئاسم  رد  زین  نیدـهتجم  ِدوخ  دـشاب . رادروخرب  یبوخ 

رد ردـق  نیا  هک  ماهدـیدن  ار  یـسک  لاح  هب  ات  تفگ : ناشیا  جـلاعم  کشزپ  هک  دوب  ینیمخ  ماما  ترـضح  نآ  زراب  هنومن  دـننادیم . هربخ 
رد ار  یفاک  صـصخت  هک  دننک  ادیپ  زاین  يراک  هب  اج  ره  دوخ ، هرمزور  یگدـنز  رد  يداع ، يروط  هب  مدرم  دـشاب . کشزپ  عیطم  نامرد ،

يارب سدنهم  دنکیم و  عوجر  کیناکم  هب  دوخ  نیـشام  ریمعت  يارب  کشزپ  دننکیم . عوجر  راک  نآ  هربخ  صـصختم و  هب  دـنرادن ، نآ 
ملع لابند  ینعی  هربخ  هب  عوجر  اریز  دننکیمن ؛ باسح  دوخ  هب  تناها  هنیمز ، نآ  رد  ار  دوخ  لهج  اهنآ ، زا  کی  چیه  کشزپ و  هب  نامرد 
رثکا زورما  يرورـض . ریغ  نکمم و  ریغ  تسا  يراک  رفن  کی  يارب  مولع  همه  رد  قیقحت  زورما ، ناهج  رد  نتفر . ناصـصختم  ِصـصخت  و 

نآ هب  يزاین  ای  و  دـناهدرکن ، لیـصحت  ار  داـهتجا  تامدـقم  زونه  اـی  اریز  دـننکیم ؛ دـیلقت  یعرـش  لـئاسم  رد  نویناـحور  قاـّفتا  هب  بیرق 
رب ار  دـیلقت  نادـهتجم  : » دـش هتفگ  هکنیا  ًایناث : دـناهدرک . فرـص  ینید  مولع  رگید  ياهصـصخت  رد  ار  دوخ  تقو  و  دـننکیمن ، ساسحا 

، دشاب دنمدوس  دـلقم  يارب  نآ ، رد  دـهتجم  ياوتف  هک  تسین  یلئاسم  زا  دـیلقت  موزل  . 1 تسا : لـطاب  تهج  ود  زا  دـناهدرک ،» بجاو  مدرم 
دننام دیلقت ، تاعورف  يرآ ، تسین . يدیلقت  دیلقت ، موزل  لصا  سپ  دـباییمرد . ار  نآ  یلقاع  ره  هک  یلقع  تسا  ياهلأسم  دـیلقت  موزل  اریز 

زا دیـسر و  هجیتن  هب  دیلقت  زاوج  ای  موزل  هلاسم  رد  شدوخ  هکنآ  زا  سپ  فلکم  تسا . يدیلقت  لئاسم  زا  نآ ، لاثما  تیم و  دـیلقت  رب  ياقب 
اُولَئْـسَف  » هیآ دننام  دناهداد ، روتـسد  دـیلقت  موزل  هب  تایاور  تایآ و  . 2 دنکیم . ادـیپ  رابتعا  فلکم  يارب  وا  ياواتف  درک ، دـیلقت  يدـهتجم 

هیلعقداص ماما  نخس  و  دیسرپب » ناهاگآ  زا  دینادیمن  رگا  « ؛ .) هیآ 7 (، 21) ایبنا هیآ 42 -  (، 16  ) لحن « ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ 
لئاسو یلماع ، رح  (؛ » هودـلقی نا  ماوعللف  هالوم  رمال  اعیطم  هاوهل  افلاخم  هنیدـل ، اـظفاح  هسفنل  اـنئاص  ءاـهقفلا  نم  ناـک  نم  اـّما  و  : » مالـسلا

تفلاخم سفن  ياوه  اب  دیامن ، يرادساپ  شنید  زا  دنک و  تبظاوم  ار  دوخ  سفن  هک  ام  تّما  ياهقف  زا  سک  ره  (. » ص 94 ج 18 ، هعیشلا ،
ار مدرم  نید  ياملع  هک  رکف  نیا  غیلبت  دسریم ، رظن  هب  دـننک .» دـیلقت  وا  زا  ماوع  هک  تسا  راوازـس  دـنک ؛ تعاطا  ار  دوخ  يالوم  نامرف  و 
. دـننک داجیا  هلـصاف  نید  ياملع  مدرم و  نایم  دـنهاوخیم  هک  تسا  یناـسک  ءوس  تاـغیلبت  زا  نآ ، لاـثما  دـنروآیم و  باـسح  هب  لـهاج 
ار يزیچ  زگره  ناسنا  لقع  دریذپیمن . لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذـپ  دـیلقت ، شسرپ 3 . دیلقت  تینالقع 

سمخ بوجو  هلأسم  هب  دهتجم  ًالثم  تسین . لیلد  نودب  شریذپ  دننکیم ، ثحب  نآ  زا  اهناملـسم  هک  يدیلقت  اّما  دریذپیمن ، لیلد  نودب 
نودب ار  اوتف  نیا  زگره  زین  دلقم  تسا . هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  و  لافنا »  » هروس هکرابم 41  هیآ  وا  لیلد  و  دهدیم ، اوتف 

، تسا هدرک  نّیعم  ناسنا  يارب  ار  یفیلاکت  میکح  ِدنوادخ  دـنادیم  هک  تسا  نیا  دـهتجم ، ياوتف  شریذـپ  يارب  وا  لیلد  دریذـپیمن ؛ لیلد 
رادقم نیمه  دشاب . سمخ  بوجو  تابجاو ، نیا  زا  یکی  هک  دـهدیم  لامتحا  و  تسا ، هدرک  مارح  ای  بجاو  وا  رب  ار  اهراک  یـضعب  ینعی 

اّما دراد ، یطیارـش  هچ  هن و  ای  تسا  بجاو  سمخ  ایآ  دنیبب  دسانـشب و  ار  ماکحا  نآ  دیاب  اذل  دـنکیم . لوئـسم  ار  وا  ماکحا ، هب  وا  ملع  زا 
مولع نیا  رد  هک  وا  سپ  تسا . يرایـسب  مولع  اب  ییانـشآ  ناوارف و  تامدـقم  دـنمزاین  عامجا ، لقع و  تّنـس و  نآرق و  زا  ماـکحا  نیا  مهف 
ثحب رد  هلأـسم  نیا  هک  تسا ، مولع  نیا  ناصـصختم  هب  عوجر  هار ، نآ  دسانـشب و  ار  ماـکحا  نیا  يرگید  هار  زا  دـیاب  تسین ، صـصختم 

سپ تسا . دیلقت  موزل  رب  وا  لیلد  نامه  دهتجم  ياوتف  شریذپ  يارب  دلقم  لیلد  عقاو ، رد  دش . هداد  حیـضوت  لصفم  روط  هب  دـیلقت ، هفـسلف 
، دنک لمع  وا  رظن  روتـسد و  ساسا  رب  دنک و  هعجارم  کشزپ  هب  يرامیب  رگا  لیلد . نودـب  هن  دـنکیم ، لمع  دـهتجم  ياوتف  هب  لیلد ، اب  وا 
. دنکیم دیلقت  موزل  هب  مکح  لقع  رگید ، ترابع  هب  دنادیم . يزرودرخ  نیع  ار  يو  راک  هکلب  دنکیمن  شنزرـس  ار  يو  یلقاع  درف  چـیه 
. تسا تداع  يور  زا  ًافرـص  لـیلد و  نودـب  دـیلقت  تسا ، هداد  تبـسن  ناتـسرپ  تب  هب  نآرق  هک  يدـیلقت  تسا . لـقع  رب  ینتبم  دـیلقت  سپ 

قطنم لقع و  هب  هجوتاب  ار  دوخ  یعرش ، ماکحا   » هک بلطم  نیا  لقع  دیلقت و  تسا . هدرک  شهوکن  ار  ناشیاملع  زا  نایدوهی  دیلقت  مالسا ،
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هرطف تاکز  دشابیم ؟ هچ  دـمع  هزور  هرافک  تسیچ ؟ هزور  تالطبم  دـیمهفیم  لقع  هار  زا  هنوگچ  امـش  ًالثم  هچینعی ؟ میهدیم » ماجنا 
ینید رظن  زا  هراق  تالف  اهایرد و  قوقح  تسا ؟ یطیارـش  ازجا و  هچ  ياراد  تعکر و  دنچ  اتدنچ و  هیموی  ياهزامن  دشاب ؟ دیاب  رادقم  هچ 
قیرط زا  ًالقتـسم  ار  دوخ  ینید  ماکحا  میناوتیمن  ام  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  نآ  بلطم  عقاو  رگید !؟ هلأـسم  اـهرازه  اهدـص و  و  تسیچ ؟

ًالثم هکنآ  ياـج  هب  نکیل  میتسه . دـلقم  مینکیمن ، دـیلقت  دوخ  هتفگ  هب  هک  يروما  ناـمه  رد  هکلب  میهد ؛ ماـجنا  میروآ و  تسد  هب  لـقع 
فرع زا  مییامنیم و  لمع  میاهتفرگوخ ، نآ  اب  هدـید و  نارگید  زا  هچنآ  ساسارب  مینک ، لمع  نآ  اب  قباطم  میرادرب و  ار  يدـهتجم  هلاسر 

زا هطساو  اب  میزومایب ، ار  ینید  لئاسم  یسانشراک ، صصختم و  زا  ًامیقتـسم  هکنآ  ياج  هب  عقاو  رد  ینعی  مینکیم . دیلقت  یمومع  تداع  و 
ار نآ  میزیتسب و  نآ  اب  مکح  کی  عبانم  لیالد و  نتـسنادن  رطاخ  هب  دوخ و  ياهرادـنپ  هب  تسا  نکمم  زین  هاگ  میریگیم ، صـصختم  ریغ 
رد ام  شناد  تفای  میهاوخرد  نید  ناسانـشراک  هب  هعجارم  اب  شواک و  وجتـسج و  یکدنا  اب  هک  یلاح  رد  میروآ ، باسح  هب  لقع  فالخ 

ناسنا دنکیم  مکح  تسا ، يرکفنـشور  نایعدـم  زا  یخرب  دنتـسم  هک  قطنم  لقع و  نامه  يدراوم  نینچ  رد  تسا . هدوب  صقان  هنیمز  نیا 
: تفگ ناوتیم  رگید  ترابع  هب  دورن . ههاریب  رب  رادـنپ  اب  هنایـشان و  دریگب و  ارف  ار  نید  ماـکحا  صـصختم ، سانـشنید و  قیرط  زا  دـیاب 
زا هک  يروما  رد  هراومه  رشب  يالقع  تسا و  یصصخت  شناد  لقع و  نامه  نیا  یتخانشراک ؛ هدیزرو و  لقع  فلا . تسا : هنوگ  ود  لقع 
زا شیپ  هلحرم  رد  یلقع  نـینچ  هوقلاـبو ؛ ماـخ  لـقع  ب . دـننکیم . هـعجارم  سانـشراک  شناد  هشیدـنا و  هـب  دـنرادن ، فرژ  یهاـگآ  نآ 

هکنیا زج  دنیبیمن  ياهراچ  دراد و  فارتعا  شیوخ  صـصخت  مدع  هب  هراومه  دراد ، رارق  ياهلحرم  نینچ  رد  هک  یـسک  تسا و  صـصخت 
نتفاـی يارب  یملع  شـشوک  شـالت و  يرمع  تمحز  نآ  دراد و  دوـجو  زین  يرگید  زارد  هار  هتبلا  دـنک . هـعجارم  صـصختم  هـب  روـما  رد 

یهاگ دنامن  هتفگان  تسین . سانشراک  زا  يوریپ  زج  ياهراچ  نآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ات  یلو  تسوکین ، ياهدیدپ  زین  نیا  تسا . صـصخت 
يرـشب و تایبرجت  طیحم و  زا  يریذـپریثأت  لاصح  هک  ناسنا  يرکف  ياههتخودـنا  یخرب  دـنیآرف  اب  لقع  مکح  لقع و  صیخـشت  تردـق 

ناـمه اـجنیا  دروآیم . رامـش  هب  لـقع  مکح  ناونع  هب  ار  دوخ  یـصخش  صیخـشت  یمدآ  دوـشیم و  هابتـشا  تسا ، صخـش  ياههتـساوخ 
دننکیم رکف  دننیبیم  داضت  رد  ینید  ماکحا  اب  ار  دوخ  صخش  صیخشت  هک  هاگ  نآ  دنوشیم . نآ  راتفرگ  يرایسب  هک  تسا  یهاگـشزغل 
تخانـش رد  لقع  مکح  هک  یتروص  رد  دـشاب . قبطنم  ناشدوخ  صیخـشت  اـب  ینید  ماـکحا  دـنراد  راـظتنا  اـی  دـنراگزاسان و  لـقع  نید و 

شنم شور و  اـههتفگ و  نینچمه  درادـن . تاـفانم  عرـش  مکح  اـب  یلقع  مکح  نینچ  درادـن . هار  نآ  رد  يریذـپاطخ  هک  تـسا  تایهیدـب 
ياهژیو هاگیاج  زین  یعرش  ماکحا  صیخشت  رد  هک  تساهناسنا  كرتشم  ترطف  رگنایب  داژن ، گنر و  تیموق و  هنوگره  زا  رود  هب  نالقاع 

يراجنهان و بجوم  ییاهزیچ  هچ  اما  تسا . ملظ  یهایـس  يراجنهان و  یتشز  دـنکیم  مکح  لقع  هچنآ  تسین . راگزاسان  عرـش  اـب  دراد و 
زین تیونعم  ناور ، مسج و  رب  هوالع  يراجنهان  داعبا  هرتسگ  رد  رگا  هژیو  هب  تسین ، نآ  صیخـشت  هب  رداـق  ییاـهنت  هب  لـقع  دوشیم ؛ ملظ 

. ددرگ هظحالم 

ناهانگ و باستحا  فیلکت  نس  زا  نمروظنم  یلو  . دیدومرف خـساپ  هک  مدوب  هدرک  یلاوس  هرامش 100715 همان  رد  نم  . امش خساپ  زا  رکشت  اب 
رظن هب  سپ  دبای  یم  لامک  لقع و  یگلاس  رد 40  ناسنا  ات 16 )  13 تایآ فاقحا  هروس   ) نارق تایا  قبط  . دشابیم ناسنا  لمع  همان  رداهباوث 

هب نس  نیا  ات  دنوادخ  نم 

شسرپ

ناهانگ باستحا  فیلکت  نس  زا  نمروظنم  یلو  . دیدومرف خساپ  هک  مدوب  هدرک  یلاوس  هرامش 100715 همان  رد  نم  . امش خساپ  زا  رکشت  اب 
هب سپ  دـبای  یم  لامک  لقع و  یگلاس  رد 40  ناسنا  ات 16 )  13 تایآ فاقحا  هروس   ) نارق تایا  قبط  . دـشابیم ناسنا  لمع  همان  رداهباوث  و 

دنوادخ ربارب  رد  دـیاب  ناسنا  نآ  زا  دـعب  دـیایب و  یلماک  تخانـش  ناسنا  ناسنا  ات  تسا  هداد  تصرف  ناسنا  هب  نس  نیا  ات  دـنوادخ  نم  رظن 
اب دننکیم ؟ مالعا   9 نارتخد 16 و  نارـسپ يارب  ادـخ  ربارب  رد  فیلکت  نس  اـملع  ارچ  سپ  فاـقحا .) هروس  هیا ي 15  قبط  ) دشاب وگخـساپ 
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رذ  152 هیآ قبط  . ** ما هتـشون  رگید  راب  کی  ریز  رد  هک  دیهد  خساپ  زین  نم  یلبق  تالاوس  هب  منک  یم  شهاوخ  امـش  زا  نایاپ  رد  رکـشت .
ناوتیم هروس 10 هیآ 47  قبط  ایا   ** میناد یم  نالوسر  رگید  زا  رترب  ار  دـمحم  ام  ارچ  سپ  درادـن  دوجو  یقرف  ادـخ  نـالوسر  نیب   4 هروس

نیلسرمل متاخ ا  هن  تسا  نییبنل  متاخ ا  (ص ) دمحم تفگ 

خساپ

. دوش هتخانـشزاب  تقیقح »  » هب ندیـسر  و  تقیرط »  » یط رد  تجح  ماـمتا  هلحرم  و  تعیرـش »  » هب مازتلا  هلحرم  هب  دورو  ناـیم  دـیاب  تسخن 
نامز زا  تعیرـش  هب  مازتلا  هلحرم  تسا  تباث  ینیقی  رتاوتم و  روط  هب  عرـشتم  نانیدـتم  ناموصعم و  یلمع  هریـس  تایاور و  تایآ ، زا  هچنآ 

لافطالا غلب  اذا  و  « ؛ دوش یم  هراشا  لیالد  زا  هنومن  دـنچ  هب  هک  ددرگ  یم  ناسنا  هجوتم  نامز  نیا  زا  یهلا  یعرـش  تاـباطخ  و  تسا . غولب 
 ...« دنریگب هزاجا  دیاب  سپ  دندیـسر . غولب  نس  هب  امـش  ناکدوک  هک  یماگنه   ...« » مهلبق نم  نیذلا  نذـئتسا  امک  اونذـئتسیلف  ملحلا  مکنم 

تانـسحلا و هل  تبتک  ددرگ ) یم  ملتحم  درف  هک  یتـقو   ) هیلع تتا  اذا  : » هک تـسا  هدـش  تـیاور  (ع ) قداـص ماـما  زا  هیآ 59 ) (، 24  ) رون )
ماما زا  ص 245  ینارحب ، ققحم  هرـصانلا  قئادـح  رد  ص 112 ) يراوزبس ، ققحم  ماـکحالا  هیاـفک  ( ؛ » هرما زاـج  تانـسحلا و  هیلع  تبتک 

وا رب  زامن  انامه  دیـسر ... غولب  هب  هک  یماگنه  « » ملقلا هیلع  يرج  هالـصلا و  هیلع  بجو  دقف  ملتحا ...  ناف  : » هدش تیوار  (ع ) مظاک یـسوم 
تسا نیا  شا  همزال  مینادب  یگلاس  لهچ  ار  فیلکت  هلحرم  ام  رگا  یخیرات  دهاوش  رظن  زا  و  دوش ». یم  هتشون  وا  لمع  همان  تسا و  بجاو 

ترـضح دننام  یناسک  و  هدوبن ! نانآ  هدـهع  رب  بجاو  هزور  زامن و  هنوگ  چـیه  دـنا  هتفر  ایند  زا  یگلاس  لهچ  زا  لبق  هک  یناسک  مامت  هک 
؛ تسا نیا  روظنم  و  تسا . تجح  مامتا  لامک و  هلحرم  فاقحا . هروس  هیا 15  لولدم ، اذل  دندوب ! هدیسرن  فیلکت  نس  هب  زونه  (س ) ارهز

هتفای تاجن  ناطیش  ياه  هسوسو  زا  دشاب و  هتفرگ  تربع  بیـشن  زارف و  لحارم  زا  یفاک  هزادنا  هب  دیاب  هدیـسر  یگلاس  لهچ  هب  هک  یـسک 
يزاریـش مراکم  هللا  تیآ  تانایب  زا  یحیـضوت  هب  ار  امـش  هجوت  هراب  نیا  رد  تسا . هتـشادن  فیلکت  یگلاس  لـهچ  زا  لـبق  هکنآ  هن  دـشاب .

یم دیکأت  يارب  گنهامه و  یگلاس  لهچ  هب  ندیـسر  اب  ار  ییاناوت ) هلحرم  هب  ندیـسر  « ) دـشا غولب   » نارـسفم زا  یـضعب  : ] مینک یم  بلج 
يرکف و غولب   » هب هراشا  یگلاس ) لهچ   ) هنـس نیعبرا  هب  ندیـسر  و  ینامـسج » غولب   » هب هراشا  دـشا » غولب   » هک تسا  نیا  رهاظ  یلو  دـنناد ،

لهچ رد  ایبنا  بلاغ  هک  دـنا  هتفگ  دـسر و  یم  لقع  لامک  هلحرم  هب  یگلاس  لهچ  رد  ابلاغ  ناسنا  تسا ، فورعم  هک  ارچ  تسا ، ینـالقع »
یباب لوقی  و  بتی ، مل  نیعبرالا و  یلع  داز  نم  هجو  یلع  هدی  رجی  ناطیـشلا  نا  : » تسا هدمآ  یثیدـح  رد  دـندش . توبن  هب  ثوعبم  یگلاس 
يادف مردپ  دیوگ  یم  دشک و  یم  دننکن  هبوت  هانگ  زا  دنـسرب و  یگلاس  لهچ  هب  هک  یناسک  تروص  هب  ار  شتـسد  ناطیـش  حلفیال ؛! هجو 

زا ص 17 ) دلج 26 ، یناعملا ، حور  ریـسفت  !( ) تسین يراگتـسر  رون  ناسنا  نیا  نیبج  رد  و  «! ) دوش یمن  راگتـسر  زگره  هک  داب  يا  هرهچ 
رب وا  یکین  درذگب و  وا  رب  لاس  لهچ  سک  ره  !: » رانلا یلا  زهجتیلف  هرش  هریخ  بلغی  ملف  هنس  نوعبرالا  هیلع  یتا  نم  : » هدش لقن  سابع  نبا 

رمع رخآ  هب  اـت  و  ددرگ ، نییعت  نم  یگدـنز  طوـطخ  دـیاب  هک  ما  هدیـسر  يا  هلحرم  هب  ددرگ !» مـنهج  شتآ  هداـمآ  دوـشن  بلاـغ  شیدـب 
میاین و وت  يوس  هب  هک  تسابیزان  تشز و  ردقچ  نم  نوچ  يا  هدنب  يارب  ما و  هدیـسر  یگلاس  لهچ  زرم  هب  نم  يرآ  دـبای ، همادا  نانچمه 

یعرـش تاـبجاو  هب  مازتلا  تهج  غولب ، نس  هجیتن  رد  ص 328_330 ) ج 21 ، نازیملا ، ریـسفت  .[ ) میوشن هبوت  بآ  اـب  ناـهانگ  زا  ار  مدوخ 
رد ناربمایپ  همه  تسناد  دیاب  زین  ناربمایپ  يرترب  ای  یناسمه و  هرابرد  و  دـشاب . یم  تجح  مامتا  لامک و  موزل  یگلاس ، لهچ  نس  تسا و 

اهنآ همه  تیناقح  هب  تسا  مزال  ناـنمؤم  رب  دنـشاب و  یم  رـشب  تیادـه  يارب  مزـال  تمـصع  ملع و  ياراد  دـنکرتشم و  تلاـسر  تیلوؤسم 
« هلسر نم  دحا  نیب  قرفنال  هلوسر  هبتک و  هکئالم و  هللااب و  نمآ  لک  نونمؤملا  مکبر و  نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  . » دنشاب هتشاد  نامیا 
يرترب و اب  تافانم  نینچ  مه  درادـن و  نامزلارخآ  ربماـیپ  تعیرـش  ندوب  رتلماـک  اـب  تاـفانم  ناربماـیپ  همه  تیناـقح  اـما  هـیآ 285 ) هرقب ، )

مـشناد رب  اراـگدرورپ  وـگب  و  اـملع » یندز  بر   » هدـمآ (ص ) ربماـیپ ناـمز  زا  نآرق  رد  هک  ناـنچ  درادـن . رگید  یخرب  هـب  یخرب  تلیـضف 
رگید یخرب  رب  ار  ناربماـیپ  نآ  زا  یخرب  و  ضعب » یلع  مهـضعب  انلـضف  لـسرلا  کـلت  « ؛ ) دـنودالوف هـمجرت  هیآ 114 ؛ هط ، هروـس  ) يازفیب
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یم وا  هب  یلاسر  یحو  هک  تسا  یـسک  لسرم  زا  روظنم  یهاگ  « نیلـسرملا متاخ   » هراـبرد اـما  و  هیآ 253 ) هرقب ، هروس  . ) میدیـشخب يرترب 
. تسا هدـماین  مالـسا  ربمایپ  زا  دـعب  يربمایپ  هک  تسا  تباث  یخیرات  یلقن و  لـیالد  هب  تسا و  زارتمه  یبن  ینعم  اـب  تروص  نیا  رد  دـسر .

ياـیلوا تروص  نیا  رد  دـجنگ . یم  هریاد  نیا  رد  دوش  یم  وا  هب  ماـهلا  یتح  هک  سک  ره  دوش و  یم  يوغل  ینعم  هب  لـسرم »  » یهاـگ یلو 
بجوم تسین و  راوازـس  حالطـصا  طلخ  رطاخب  ناربماـیپ  ریغ  يارب  حالطـصا  نیا  ندرب  راـک  هب  یلو  دوش  یم  لـماش  زین  ار  ربماـیپ  زا  دـعب 

. تسا یهارمگ 

؟ مینک دیلقت  ارچ 

شسرپ

؟ مینک دیلقت  ارچ 

خساپ

، دیلقت هفسلف  زا  یهاگآ  تّیمها  تسا ؛ یعرش  ماکحا  هفسلف  يوجوتسج  رد  یناملـسم  ره  رگـشسرپ  ِنهذ  نایربکا  یلع  ياقا  زا ::  خساپ 
دناوتیمن دبای و  تسد  نآ  هب  شدوخ  دیاب  فلکم  هک  تسا  یلئاسم  زا  دیلقت ، موزل  لصا  ًالوا : اریز : تسا  رتشیب  ماکحا ، رگید  هب  تبسن 

هفـسلف ًایناث : دوشیم . زاب  وا  يور  هب  دهتجم  ياواتف  زا  هدافتـسا  باب  تفایرد ، ار  دیلقت  موزل  هلأسم  فّلکم  رگا  دـنک . دـیلقت  هلأسم  نیا  رد 
هک یعرـش  ماکحا  رگید  فالخ  رب  دنکیم ؛ تابثا  فلکم  يارب  ار  دیلقت  موزل  هک  تسا  یکردـم  دنتـسم و  لیلد و  نامه  عقاو  رد  دـیلقت ،

هدـش هراشا  زین  ماکحا  هفـسلف  هب  اهنآ  رد  ًاموزل  هکنیا  نودـب  تسا ، دوجوم  تاـیاور  نآرق و  رد  هک  تسا  ییاـهیهن  رما و  اـهنآ  لـیلد 
ناسنا ترخآ  ایند و  تداعـس  يارب  ار  اـهنآ  میکح  يادـخ  هک  دراد  دوجو   1 یتامرحم تابجاو و  مالـسا ، تعیرـش  رد  دیلقت  موزل  دشاب .

زا یچیپرس  باذع  زا  هن  دسریم و  بولطم  ِتداعس  هب  هن  دنکن ، تعاطا  ار  اهنآ  ناسنا  رگا  هک  یتامرحم  تابجاو و  تسا ؛ هدرک  عیرـشت 
نآرق و زا  ار  یعرش  ماکحا  یناسآ ، هب  دناوتب  یناملـسم  ره  هک  تسین  نینچ  رگید ، يوس  زا  تسا . ناما  رد  تفلاخم - تروص  رد   - اهنآ
، تسا هدرک  نایب  حیرـص  روط  هب  ار  یعرـش  ماکحا  هیلمع ، هلاسر  ای  یقوقح  باتک  کی  دننام  نآرق  هن  دبای . رد  دوخ  لقع  زا  ای  تایاور و 
، یعرش ماکحا  تخانش  يارب  دبایرد . ار  ماکحا  همه  دناوتیم  ییاهنت  هب  رـشب  لقع  هن  و  تسا ، نینچ  مالـسلامهیلعنیموصعم  تایاور  هن  و 
و تایآ ، تایاور و  عمج  بیکرت و  تیفیک  حیحص ، ریغ  زا  حیحص  ثیدح  تخانش  تایاور ، تایآ و  مهف  هلمج : زا  یناوارف ، ياهیهاگآ 

هار هس  ربارب  رد  ار  دوخ  فلکم  یتلاح ، نینچ  رد  تسا . يدـج  شالت  اـهلاس  دـنمزاین  اـهنآ  نتخومآ  هک  تسا  مزـال  رگید  هلأـسم  اـههد 
هعلاطم ار  دوجوم  يارآ  يراک  ره  رد  هکنیا  مود  دریگ ؛ شیپ  تسا - داهتجا  نامه  هک   - ار ملع  نیا  لیـصحت  هار  هکنیا  تسخن  دنیبیم :

ار مولع  نیا  هک  یـسک  يأر  زا  هکنیا  موس  و  دنک ؛) طایتحا  ینعی   ) دشاب حیحـص  وا  لمع  ارآ  همه  قبط  هک  دـنک  لمع  ياهنوگ  هب  هدرک ،
سانـشراک دـسرب ، داهتجا  هب  رگا  لوا  هار  رد  وا  کـشیب ، دـیوج . هرهب  تسا ، سانـشراک  یعرـش  ماـکحا  تخانـش  رد  هتخومآ و  ًـالماک 

یفاک تاعالطا  دنمزاین  مود  هار  تسا . رگید  هار  ود  زا  ریزگان  نآ ، هب  ندیسر  ات  اّما  زاینیب ، رگید  هار  ود  زا  دش و  دهاوخ  یعرـش  ماکحا 
لتخم ار  وا  يداع  یگدـنز  طایتحا ، یتخـس  لـیلد  هب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تسا و  طاـیتحا  ياـهشور  هلأـسم و  ره  رد  دوجوم  يارآ  زا 

سدنهم کی  ًالثم  دراد . دوجو  رگید  یـصصخت  هلأسم  ره  رد  درادن و  یعرـش  ماکحا  اب  ناسنا  دروخرب  هب  صاصتخا  هار  هس  نیا  دنکیم .
مامت ای  دزادرپب ، یکـشزپ  ملع  لیـصحت  هب  ًاصخـش  دوخ  دیاب  ای  دوخ  يرامیب  نامرد  يارب  وا  دوشیم . رامیب  هک  دینک  ضرف  ار  صـصختم 

وا لوا  هار  دنک . عوجر  صـصختم  کشزپ  کی  هب  ای  و  دوشن ، نامیـشپ  ًادعب  هک  دنک  لمع  ياهنوگ  هب  و  هدرک ، هعلاطم  ار  ناکـشزپ  يارآ 
وا اذل  درادیم . زاب  تسا ، یـسدنهم  هک  دوخ ، یـصصخت  راک  زا  ار  وا  و  تسا ، راوشد  رایـسب  زین  مود  هار  دـناسریمن . عیرـس  نامرد  هب  ار 
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ار دوخ  اهنت  هن  صـصختم ، کشزپ  يأر  هب  لمع  رد  وا  دنکیم . لمع  ار  وا  يأر  دریگیم و  کمک  صـصختم  کشزپ  کی  زا  گنردیب 
يأر هب  لمع  رد  زین  فلکم  دوشیم . زین  ناـمرد  دراوم ، بلغا  رد  هکلب  دـهدیم ، تاـجن  ناتـسود  شنزرـس  ًاـنایحا  هدـنیآ و  ینامیـشپ  زا 
. دباییم تسد  زین  یعرش  ماکحا  حلاصم  هب  هکلب  دهدیم ، تاجن  یهلا  باذع  ترخآ و  ینامیشپ  زا  ار  دوخ  اهنت  هن  صصختم ، دهتجم 

؟ تسیچ دیلقت  عجرم  نتشاد  زا  فده  1 ـ

شسرپ

؟ تسیچ دیلقت  عجرم  نتشاد  زا  فده  1 ـ

خساپ

ياه هتخودنا  زا  دنک و  هداف  ـ تـسا نارگ  ـ ید براجت  زا  دیاب  راچان  تسین ، دلب  يزیچ  دـیا  ـ ـشگ یم  ناهج  نیا  هب  ـم  ـشچ هک  یماگنه  ناسنا 
اـساسا تسا . جاـتحم  ادـیدش  شناد ) ملع و   ) هب یمدـق  ره  رد  یگدـنز  مخ  چـیپ و  رپ  هار  ندومیپ  اریز  دوش ، دـنم  هرهب  رگید  دارفا  لـمع 

هب زین  نتـسب  راک  هب  و  نتـسب ) راک  هب   ) و نتـسناد )   ) زا تسا  ترابع  هیاپ  ود  نآ  تسا و  راوتـسا  یـساسا  مکحم و  هیاـپ  ود  يور  یگدـنز 
ار يو  ناسنا  زیارغ  زا  یکی  هک  تساجنیا  دوش . یم  عورـش  نتـسناد  زا  یگدـنز  مدـق  نیتسخن  لـصا  نیمه  يور  تسا و  دـنمزاین  نتـسناد 

یم همه  تسا  عجرم ) زا  دیلقت  و( سابتقا )  ) هزیرغ نآ  دنک و  یم  زاب  وا  يور  هب  ار  تداعس  لامک و  یگدنز و  مسر  هار و  دنک و  یمدادما 
زور ره  هتفرگ و  دای  رداـم  ردـپ و  زا  ار  تساوخرب  تسـشن و  بادآ  ندز و  فرح  مک  مک  دـیلقت )  ) هزیرغ نیمه  رثا  رد  كدوک  هک  میناد 

????  ??  ? ? ? حارم زا  يا  ـه  لحرم

؟  دیئامرفب دیلقت  بوجو  يارب  ییاور  ای  ینآرق  لیلد 

شسرپ

؟  دیئامرفب دیلقت  بوجو  يارب  ییاور  ای  ینآرق  لیلد 

خساپ

لئالد تسا  لوبق  لباق  یلمات  كدـنا  اب  هک  تسا  نشور  یهیدـب و  رما  کی  دـیلقت  عوضوم  دـیلقت  بوجو  يارب  ییوار  ای  ینآرق  لیلد   - 1
عوجر دراد  عالطا  هک  یـسک  هب  دـناد )  یمن  ار  يزیچ  هک  یـسک  لهاج (  عوجر  ینعی  نآ  ساسا  یلو  تسا  هدـش  رکذ  نآ  يارب  یفلتخم 

نف نآ  زا  ار  یلئاسم  هک  یماگنه  درادن  صصخت  ینف  رد  هک  يدارفا  اهتلمو  ماوقا  مامت  نایم  رد  سانشراک  هب  عوجر  ینعی  احالطـصا  دنک 
يارب دـیتسین  کشزپ  رگا  یلاعترـضح  دوخ  ای  يدارفا و  الثم  دـنک  یم  هعجارم  نف  نآ  صـصختم  دارفا  هب  تسا  ناـشجایتحا  زاـین و  دروم 

دنکیم و هعجارم  نامتخاس  رامعم  سدـنهم و  هب  دـنراد  زاین  ینامتخاس  روما  هب  هک  يدارفاو  دـینک  یم  هعجارم  کشزپ  هب  تبابط  تحص و 
رد رگم  تسا  هدـش  تیمها  لباق  زور و  ثحب  یـسانشراک  صـصخت و  ثحب  زورما  ناهج  دـینک  یم  هعجارم  طایخ  هب  سابل  نتخود  يارب 

اهنآ يارب  ار  دیلقت  دراد  ار  نیا  يداهتجا  مهف  طابنتسا و  تردق  شدوخ  هک  ار  یـسک  مالـسا  - 2 میراد .  تایاور  ای  هیآ  هدـش  رکذ  دراوم 
رد دتـسا ال  عبانم  زا  ار  یهلا  فیاـظو  یعرـش و  ماـکحا  شدوخ  دـناوت  یم  سک  ره  هک  هدرک  شرافـس  یلیخ  اـقافتاو  تسا  هدرک  عونمم 

مهنم هقرف  لک  نم  رفنالولف  ۀـفاک  ورفنیل  نونموملا  ناکام  تسا 1 {- هدرک  یلقع  عوضوم  نیا  هب  هراشا  مه  یتایآ  نینچمه  دـنک و  تفاـی 
فراعم مولع و  یتفرگ  ارف  يارب  يا  هدع  یتیعمج  ره  زا  نیا  هفیظو  کی  ناونع  هب  ناناملـسم  هک  دنا  هدومرف  ءاملع  هیآ  ریـسفت  رد  ۀفئاط } 
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اب تفلاخم  زا  ار  درم م  دنهد و  میلعت  ار  درم م  دندرگرب و  دوخ  موق  نایم  رهـش و  هب  ندش  هیقف  ملاع و  زا  سپ  دـنورب و  یمالـسا  زکارم  هب 
اهنآ نانیـشناج  ناربمایپ و  هیآ  لمکا  قادـصم  هچ  رگ  رکذـلا }  لـها  ولئـساف ا  (} 1 گرب (  رـس  هیآ  -2 دنراد .  رذـح  رب  ینید  تاروتـسد 
هچنآ دنکیم  دیکات  اهناسنا  همه  هب  تسا و  يونعم  يدام و  یگدنز  ياه  هنیمز  مامت  رد  یساسا  لصا  کی  رگنایب  هیآ  تیمومع  اما  دنتـسه 

هن ار  صـصخت  نیا  ربانبدینکن  تلاخد  دـیرادن  یهاگآ  دـیناد و  یمن  هک  ار  یلئاسم  دوخ  شیب  زا  دیـسرپب  شعالطا  لها  زا  دـیناد  یمن  ار 
هب میدنم و  زاین  صـصختم  دارفا  هب  اه  هنیمز  مامت  رد  يرـصع  ره  رد  هکلب  هدـش  هتخانـش  تیمـسر  هب  نآرق  مالـسا  ینید و  لئاسم  رد  اهنت 
ره رد  ار  ملاع  هب  ملاع  ریغ  صخـش  عوجر  مه  هیآ  نیا   { رکذـلا لها  ولئـساف ا  یتفرعمو { ینید  ینابم  رد  هلمج  زا  تسا  هتخانـش  تیمـسر 

. تسا تقیقح  رد  یئالقع  یلک  نوناق  کی  ملاع  صخـش  هب  عوجر  هک  تسا  لقع  مکحب  داـشرا  دـیکات و  تقیقح  رد  دـناد  یم  يا  هنیمر 
افلاخم هنیدـل  اظفاح  هسفنل  انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  مینک (  یم  رکذ  عالطا  تهج  ار  هنومن  کـی  تسا  ناوارف  تاـیاور  اـما  ثیدـح  - 3

ماما رماوا  رب  عیطم  نید و  ظفاح  اوه و  زا  سفن  ظفح  ییاوقت و  طیارـش  ياراد  هک  یهیقف  ره  هدـلقی )  نا  مومعللف  هالوم  رمال  اعیطم  ءادـهل 
هیآ ءایبنا  هکرابم  هروس  هیآ 42 2- لحن  هکرابم  هروس  عبانم 1- ( 4 دنک (  تعاطا  واز  هک ا  تسا  بجاو  مدرم  رب  دشاب  مالسلا  هیلع  موصعم 

لوا هلسم 3 ج  هر  ینیمخ  ماما  هلیسولا  ریرحت   7

؟  تسیچ باوج  مینک .  دیلقت  دیاب  یلیلد  هچ  هب  نیاربانب  تسا  ناملقع  ام  دهتجم  نیرتهب  هک  دنیوگ  یم  اه  یضعب 

شسرپ

؟  تسیچ باوج  مینک .  دیلقت  دیاب  یلیلد  هچ  هب  نیاربانب  تسا  ناملقع  ام  دهتجم  نیرتهب  هک  دنیوگ  یم  اه  یضعب 

خساپ

تالطبم دـیمهفیم  لقع  هار  زا  هنوگچ  امـش  ًالثم  هچینعی ؟ داد » ماجنا  ناوتیم  قطنم  لقع و  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یعرـش ، ماکحا   » هک نیا 
ازجا هچ  ياراد  تعکر و  دنچ  اتدنچ و  هیموی  ياهزامن  دشاب ؟ دیاب  رادقم  هچ  هرطف  تاکز  دشابیم ؟ هچ  دمع  هزور  هرافک  تسیچ ؟ هزور 
امـش هک  تسا  نآ  بلطم  عقاو  رگید !؟ هلأسم  اـهرازه  اهدـص و  و  تسیچ ؟ ینید  رظن  زا  هراـق  تـالف  اـهایرد و  قوقح  تسا ؟ یطیارـش  و 
دوخ هتفگ  هب  هک  يروما  نامه  رد  هکلب  دیهد ، ماجنا  دیروآ و  تسد  هب  لقع  قیرط  زا  ًالقتسم  دیناوتیمن  ار  دوخ  ینید  ماکحا  زا  يرایسب 

زا هچنآ  ساسارب  دـینک ، لمع  نآ  اب  قباـطم  دـیرادرب و  ار  يدـهتجم  هلاـسر  ًـالثم  هک  نآ  ياـج  هب  نکیل  دـیتسه . دـلقم  دـینکیمن ، دـیلقت 
ًامیقتـسم هک  نآ  ياج  هب  عقاو  رد  ینعی ، دینکیم ؛ دیلقت  یمومع  تداع  فرع و  زا  دییامنیم و  لمع  دیاهتفرگوخ ، نآ  اب  هدید و  نارگید 

هب دوخ و  ياهرادنپ  هب  تسا  نکمم  زین  هاگ  دیریگیم ، صصختم  ریغ  زا  هطساو  اب  دیزومایب ، ار  ینید  لئاسم  یسانشراک ، صـصختم و  زا 
وجوتسج و یکدـنا  اب  هک  یلاح  رد  دـیروآ ، باسح  هب  لقع  فالخ  ار  نآ  دـیزیتسب و  نآ  اب  مکح  کـی  عباـنم  لیالدنتـسنادن و  رطاـخ 
لقع و نامه  يدراوم  نینچ  رد  تسا . هدوب  صقان  هنیمز  نیا  رد  امـش  شناد  تفاـی  دـیهاوخرد  نید  ناسانـشراک  هب  هعجارم  اـب  شواـک و 
رب رادنپ  اب  هنایشان و  دریگب و  ارف  ار  نید  ماکحا  صصختم ، سانـشنید و  قیرط  زا  دیاب  ناسنا  دنکیم  مکح  تسا ، امـش  دنتـسم  هک  قطنم 

شناد لـقع و  ناـمه  نیا  یتخانـشراک ؛ هدـیزرو و  لـقع  فـلا ) تسا : هنوـگ  ود  لـقع  تفگ : ناوـتیم  رگید  تراـبع  هـب  دورن . هـهاریب 
 ( ب دننکیم . هعجارم  سانشراک  شناد  هشیدنا و  هب  دنرادن ، فرژ  یهاگآ  نآ  زا  هک  يروما  رد  هراومه  رـشب  يالقع  تسا و  یـصصخت 

صـصخت مدـع  هب  هراومه  دراد ، رارق  ياهلحرم  نینچ  رد  هک  یـسک  تسا و  صـصخت  زا  شیپ  هلحرم  رد  یلقع  نینچ  هوقلابو ؛ ماخ  لـقع 
نآ دراد و  دوجو  زین  يرگید  زارد  هار  هتبلا  دـنک . هعجارم  صـصختم  هب  روما  رد  هک  نیا  زج  دـنیبیمن  ياهراـچ  دراد و  فارتـعا  شیوـخ 

ياهراچ نآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ات  یلو  تسوکین ، ياهدـیدپ  زین  نیا  تسا . صـصخت  نتفای  يارب  یملع  شـشوک  شالت و  يرمع  تمحز 
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رد دـیلقت  هب  صتخم  هک  تسا  یلقع  لیلد  کی  مینک ، دـیلقت  نید  ماـکحا  رد  دـیاب  اـم  هک  نیا  لـیلد  اـما  تسین . سانـشراک  زا  يوریپ  زج 
؛ تسا هربخ  هب  هربخ  ریغ  عوجر  موزل  هب  لقع  مکح  نآ  تسا و  يراج  یمدآ  یگدنز  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین ؛ مه  نید  ماکحا 
رد امـش  دیاب  دیوگیم  هک  یلقع  نامه  دنک ، عوجر  صـصختم  هب  ای  دـشاب  صـصختم  دوخ  دـیاب  ای  ناسنا  هک  دـنکیم  مکح  لقع  ینعی ،
هک  ) مه نید  رد  هکدـنکیم  مکح  دـیتسین ، صـصختم  روما  نیا  رد  امـش  دوخ  نوچ  دـینک  عوجر  اـنب  رگنهآ و  بیبـط و  هب  زاـین  تروص 

. دینک هعجارم  هیقف  سانشنید و  هب  دیاب  تسا ) ناسنا  هلأسم  نیرتمهم 

؟ دنک دیلقت  نید  تاعورف  رد  دیاب  ارچ  ناسنا 

شسرپ

؟ دنک دیلقت  نید  تاعورف  رد  دیاب  ارچ  ناسنا 

خساپ

صیخـشت فیلاکت و  هب  ناسنا  یـسرتسد  یگنوگچ  مهم  عوضوم  یلو  تسین ؛ لطاب  وا  لمع  دـهد ، ماجنا  اعقاو  ار  دوخ  هفیظو  یـسک  رگا 
مهارف اب  عبانم و  هب  هعجارم  اب  دناوتب  ات  دشاب  دهتجم  دیاب  ای  ناسنا ، هک  هدـش  رکذ  هلأسم  نیا  هیلمع ، ياههلاسر  یمامت  زاغآ  رد  تسا . اهنآ 

(. تسا لاحم  هکلب  راوشد  يراک  هک   ) دنک طایتحا  هب  لمع  ای  دشاب و  دّلقم  دیاب  ای  دـهدب و  هفیظو  صیخـشت  دوخ  مزال  تامدـقم  ندروآ 
دوخ دـیاب  ای  امـش  تسا . لاونم  نیمه  هب  تیعـضو  اهيدـنمزاین ، اههتـشر و  یمامت  رد  درادـن و  ینید  ماـکحا  هب  یـصاصتخا  عوضوم  نیا 
رگا لاح  دییامن و . ... هعجارم  کیناکم  هب  ینف  روما  رد  ای  دیشاب و  کیناکم  دیاب  دوخ  ای  دینک و  هعجارم  کشزپ  هب  دیاب  ای  دیشاب  کشزپ 

یفیلاکت و دنادیم  هک  یـسک  یلو  دـنک ؛ دـیلقت  تسین -  زیاج  هکلب  تسین -  يزاین  دـشاب  سانـشراک  دوخ  یـسک  یهقف  ماکحا  هنیمز  رد 
هب تسد  هنالهاج  هتـسب و  مشچ  یتسیاب  ای  دنکب ؟ دـیاب  هچ  تسین ، دـهتجم  زین  دوخ  دـنک و  لمع  اهنآ  هب  یتسیاب  هک  دراد  دوجو  یتاررقم 
هب یتسیاـب  اـی  تسا و  هدرک  تیعبت  دوخ  لـهج  زا  تروص  نیا  رد  هک  دـهد ؟ ماـجنا  دـیاب  هنوگچ  ار  نآ  دـنادیمن  هک  یلمع  دـنزب ؛ لـمع 

. دنک هعجارم  سانشراک 

باختنا دیاب  ار  ملعا  عجرم  هنوگچ  ؟ درک دامتعا  دیلقت  عجرم  هب  دیاب  لیلد  هچ  هب  هنوگچ و   . دـیآ یمن  رد  روج  نم  لقع  اب  لئاسملا  حیـضوت 
؟  درک

شسرپ

دیاـب ار  ملعا  عجرم  هنوگچ  ؟ درک داـمتعا  دـیلقت  عجرم  هب  دـیاب  لـیلد  هچ  هب  هنوگچ و   . دـیآ یمن  رد  روج  نم  لـقع  اـب  لـئاسملا  حیـضوت 
؟  درک باختنا 

خساپ

طابنتسا یملع  دعاوق  زا  هدافتسا  اب  ای  تسا و  نیموصعم  نخس  نآرق و  تایآ  حیرـص  صن  قباطم  ای  یعرـش  ماکحا  - 1 تشاد : هجوت  دیاب 
یترخآ يویند و  هصالخ  روط  هب  یعامتجا و  یحور ، یمسج ، حلاصم  رب  هوالع  (ع ) ناموصعم لاعتم و  يادخ  هک  اجنآ  زا  - 2 تسا . هدش 

یخرب هچرگا  اذل  تسا ، يرشب  عماوج  دارفا و  عفن  هب  تدمدنلب  رد  نانآ  تاروتسد  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نانیمطا  اب  دنراد ، رظن  رد  ار 
املع و فرط  زا  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  مینک . لمع  اهنآ  هب  ناـنیمطا  اـب  میناوتیم  یلو  تسین  مضه  لـباق  اـم  يارب  یلقع  رظن  زا  دراوم ،
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رد یملع  تهج  زا  هک  ینارگید  هب  تبـسن  ار  ام  نانیمطا  بیرـض  دـناحرطم ، یهقف  لیاسم  رد  رترب  سانـشراک  ناونع  هب  هک  اجنآ  زا  ءاهقف 
. دشابیم رتراوازس  یلقع  رظن  زا  نانآ  تارظن  هب  لمع  درک و  دهاوخ  رتشیب  دنشابیم ، يرتنییاپ  حطس 

یم عجارم  هچ  ره  یتسیابن  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  هلمج  نیا  زا  تسا » عونمم  يدیلقت  املع  هب  هناروکروک  یگدرپسرس   » يرهطم داتسا  نخس 
دنوادخ هدوب  هجاوم  لکشم  یتخـس و  اب  رفاسم  ربمایپ  نامز  رد  نوچ  هک  تسا  هدمآ  الثم  مینک  لوبق  تسا  داضت  رد  مدوخ  لقع  اب  هک  دنیوگ 

یم رب  رفاسم  زا  ار  هزور 

شسرپ

عجارم هچ  ره  یتسیابن  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  هلمج  نیا  زا  تسا » عونمم  يدـیلقت  اـملع  هب  هناروکروک  یگدرپسرـس   » يرهطم داتـسا  نخس 
هدوب هجاوم  لکـشم  یتخـس و  اب  رفاسم  ربمایپ  نامز  رد  نوچ  هک  تسا  هدمآ  الثم  مینک  لوبق  تسا  داضت  رد  مدوخ  لقع  اب  هک  دنیوگ  یم 
يارب مه  رفس  لاح  رد  متسه و  ناتسرهش  رد  زور  زا 10  رتمک  هک  نم  رضاح  لاح  رد  هک  یلاح  رد  دراد  یم  رب  رفاسم  زا  ار  هزور  دنوادخ 

. تسا حیحص  نم  تشادرب  نیا  ایآ  تفرگ  هزور  ناوت  یمن  املع  هتفگ  قبط  درادن  یلکشم  نتفرگ  هزور  نم 

خساپ

نیا یعرـش  ماکحا  رد  دـیلقت  موزل  تابثا  زا  سپ  داهتجا ، هلاقم  رد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  شیامرف  حور  . 1 تسا : هجوت  نایاش  هتکن  دـنچ 
بـصعت بسح  رب  ای  ییوجتـسج  چیه  نودب  دلقم  هک  انعم  نیا  هب  یگدرپسرـس ، نامه  ای  عونمم  دیلقت  فلا ) تسا : عون  ود  دیلقت  هک  تسا 

زا دیلقت  نامه  ای  عورشم  دیلقت  ب )  دنک . باختنا  دیلقت  يارب  درادن  ار  داهتجا  تیعجرم و  طیارـش  هک  ار  يدهتجم  یموق ، يا و  هلیبق  ياه 
هفیظو وا  نتفای  زا  سپ  تسا ؛ يدهتجم  نینچ  صیخشت  وجتسج و  دلقم  هفیظو  طیارشلا ، عماج  عجرم  صیخشت  یهاگآ و  تریصب و  يور 
دیهـش داتـسا  دارم  هک  نآ  لصاح  تسا . لوادتم  یـصصخت  روما  همه  رد  رما  نیا  هک  نانچ  مه  تسا ؛ دـهتجم  ياوتف  بسح  رب  دـیلقت  شا 

هب دوخ  دلقم  هچنانچ  هلب  تسین ؛ طیارـشلا  عماج  دهتجم  ياوتف  هرابرد  دلقم  رظن  راهظا  املع ، هب  هناروکروک  یگدرپسرـس  مدـع  زا  يرهطم 
ثیداحا نآرق و  یمالـسا ، نوتم  هعلاـطم  . 2 تشاد . دـهاوخ  هدرک  هماـقا  رگید  هیقف  هک  يا  هلدا  رد  رظن  راـهظا  قـح  دـسرب  داـهتجا  هجرد 

هدوب جـیار  اهنآ  نایم  رد  ماکحا  هفـسلف  زا  ثحب  هراومه  هک  دـهدیم  ناشن  اه  نآ  نارای  باحـصا و  ياهوگتفگ  و  (ع ) همئا و  (ص ) ربماـیپ
ثحابم رد  دـنداد  یم  قح  دوخ  هب  دـندید و  یم  دازآ  یقطنم  یلالدتـسا و  شور  کـی  ار  نآرق  شور  اریز  دـشاب ؛ نینچمه  دـیاب  تسا و 
يدوجو دـنک ؛ یم  یفرعم  نینچ  ار  ادـخ  مالـسا  الوصا  دـننک . مکح  هفـسلف  زا  لاؤس  هدرک و  هدافتـسا  شور  نیا  زا  زین  ماـکحا  هب  طوبرم 

هچ مینادـب و  هچ  تسا -  یـصاخ  تمکح  يور  وا  راک  همه  سک و  همه  زیچ و  همه  زا  زاین  یب  تردـق و  ملع و  رظن  زا  تیاـهن  یب  تسا 
نینچ تسا . هداتـسرف  تلادع  قح و  يوس  هب  توعد  تیبرت و  میلعت و  يارب  ار  ناربمایپ  درادن و  هار  وا  راک  رد  وهل  وغل و  ثبع و  مینادـن - 

زا نیا  دنک . یم  قیوشت  دراد  ام  تشونرس  تداعس و  یگدنز و  رد  اعبط  هک  يرارسا  ماکحا و  هفسلف  زا  لاؤس  هب  ار  ام  دنوادخ »  » زا یفرعم 
، میناد یمن  ار  زیچ  همه  ام  تسا ، دودحم  مه  زاب  دورب  شیپ  نامز  تشذـگاب  ردـق  ره  ام  تامولعم  میناد  یم  ام  رگید : يوس  زا  وس و  کی 

نادنمـشناد هک  تسام  ياه  ینادان  نیا  دوب و  هدیـسر  هار  نایاپ  هب  اریز  دیدرگ  یم  فقوتم  اروف  رـشب ، شناد  ملع و  هلفاق  میتسناد  یم  رگا 
یمن هچ  نآ  ربارب  رد  میناد  یم  هچ  نآ  هکلب  دراد . یم  او  تالوهجم »  » فشک و  اه » هتفایان   » نتفای يارب  یمئاد  ششوک  شالت و  هب  ار  رشب 
رگا هک  تسا  ییاهزیچ  رایسب  ام  تالوهجم  نایم  رد  یتح  تسا . گرزب  میظع و  رایسب  یباتک  زا  يرطـس  ای  ایرد و  ربارب  رد  يا  هرطق  میناد 

زا يرایـسب  هک  روط  نامه  میرادـن  ار  نآ  كرد  دادعتـسا  ام  زاب  دـنروایب  ام  ناهج  قوفاـم  یتاـهج  زا  نآ  حرـش  يارب  يداتـسا  ملعم و  مه 
هک دـسر  هـچ  اـت  دنتـشادن ، ار  نآ  كرد  تردـق  الـصا  دـش  یم  هداد  حرـش  شیپ  لاـس  رازه  ياـه  ناـسنا  يارب  رگا  زورما  یملع  لـیاسم 

دنوادـخ ناـیاپ  یب  ملع  زا  ینامـسآ  تاروتـسد  ماـکحا و  میناد  یم  زین  ار  نیا  دـنورب . نآ  يوـس  هـب  دوـخ  لـقع  رکف و  ياـپ  اـب  دـنهاوخب 
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درادن یموهفم  وا  يارب  دوهـش  بیغ و  هدنیآ و  هتـشذگ و  تسا و  نشور  وا  شیپ  یتسه  قیاقح  همه  هک  يأدـبم  زا  دریگ ، یم  همـشچرس 
كرد ار  ماکحا  همه  هفـسلف  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  میناوت  یم  قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب  ایآ  تسا . هاگآ  ناـسکی  روط  هب  زیچ  همه  زا  هکلب 

بیوصت دوب  تحلـصم  حالـص و  هچ  نآ  میتسـشن ، یم  نامدوخ  میتشاد ، ماکحا  عیرـشت  يارب  ناربمایپ  هب  يزاین  هچ  دوب  نینچ  رگا  مینک ؟
ناهج تادوجوم  یمامت  شنیرفآ و  رارسا  همه  ام  رگم  یهگناو  میدش . یمن  نادرگرس  یگدنز  ياه  خالگنـس  رد  همه  نیا  میدرک و  یم 

نیوکت شنیرفآ و  قیاقح  زا  ادج  مه  یعیرشت  ماکحا  میناد ؟ یم  ار  کی  ره  يدوجو  هفـسلف  دنک و  یم  تموکح  اهنآ  يارب  هک  ینیناوق  و 
هب تاعالطا و  هزادنا  هب  اهنت  ام  هک : میریگ  یم  هجیتن  نینچ  ثحب  ود  نیا  عومجم  زا  تسا  دودـحم  تمـسق  ود  ره  رد  ام  تاعالطا  تسین ،

قمع و اب  الوصا  اهنآ و  همه  هن  اما  میباـیرد ، ار  یهلا  ماـکحا  رارـسا  هفـسلف و  میناوت  یم  ناـمز  ره  رـصع و  ره  رد  يرـشب  تاـمولعم  نازیم 
میناوت یمن  زگره  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  موهفم  میـشاب و  هتـشاد  راظتنا  نیا  زا  ریغ  دـیابن  اـم  ملع  تیدودـحم  تاروتـسد و  نآ  تعـسو 

دوخ يارب  دودـحمان  ملع  يوعد  تروص  نیا  رد  اریز  مینک ، اهنآ  هفـسلف  مهف  كرد و  هب  طورـشم  ار  ماکحا  تاروتـسد و  نیا  زا  تعاـطا 
زا ثحب  هک : نیا  نخـس  هاتوک  تسین . راگزاس  یقطنم  چـیه  اب  نیا  میا و  هدروآ  راگدرورپ  شناد  دـح  رـس  رد  ار  دوخ  شناد  میا و  هدرک 

هدوبن یلوا  هب  طورشم  یمود  هاگ  چیه  رگید و  بلطم  اهنآ  زا  تعاطا  تسا و  یبلطم  ثحب  نیا  رد  دودح  قح و  ماکحا و  رارسا  هفـسلف و 
ایآ مینیبب  هک  نیا  يارب  هن  میوش  انـشآ  اهنآ  فلتخم  راثآ  تیمها و  شزرا و  هب  ات  مینک  یم  ثحب  یهلا  ماکحا  هفـسلف  هرابرد  اـم  تسین . و 
هک ییاهوراد  دئاوف  هرابرد  یتاحیضوت  دوخ  جلاعم  قذاح  بیبط  زا  هک  دنام  یم  نیا  هب  تسرد  هلأسم  نیا  هن ؟ ای  درک  لمع  اه  نآ  هب  دیاب 

تاروتـسد نتـسب  راک  هب  هک  نیا  هن  مینک  ادیپ  نآ  هب  يرتشیب  هقالع  یهاگآ و  ات  میهاوخ  یم  اهنآ  ریثأت  یگنوگچ  هدرک و  زیوجت  ام  يارب 
، يدیحو دمحم  ماکحا ، رارسا  هفـسلف   ) میـشاب بیبط  مه  ام  دوخ  دیاب  تروص  نیا  رد  اریز  تسا  وا  هدننک  عناق  تاحیـضوت  هب  طورـشم  وا 
، ماکحا هفسلف  زا  ثحب  تسا . عامجا  لقع و  تنس ، باتک ، ماکحا ، طابنتـسا  رد  ردقنارگ  ناهیقف  دنتـسم  . 3 تمصع .) تاراشتنا  ص 23 ،
، دوش هتشادرب  مکح  شندوبن  اب  دشاب و  مکح  نآ ، دوجو  اب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، مکح  همات  تلع  یمکح ، هفسلف  مینادب  هک  یتروص  رد 
دشاب و هلعلا  ءزج  تمکح و  ناونع  هب  هکلب  نآ ، تلع  ناونع  هب  هن  مکح ، هفـسلف  زا  ثحب  رگا  اما  دوب ؛ دـهاوخ  لیخد  ماکحا  طابنتـسا  رد 

دوش یم  هداد  تلاخد  یهاگ  طابنتسا  رد  دیؤم  ناونع  هب  اهنت  دشاب ، هتشاد  دوجو  یمکح ، نینچ  رودص  رد  يرگید  ياه  تمکح  لامتحا 
یهقف و ياه  باتک  رد  ناهیقف  اذـل  تسا ، مود  مسق  زا  ماـکحا  رارـسا  هفـسلف و  رد  ثحاـبم  رتشیب  دـیآ . یمن  باـسح  هب  یلقتـسم  لـیلد  و 
هک ینادنمشناد  تسا . باب  نیمه  زا  رفاسم ، زامن  ندوب  هتسکش  هفسلف  هب  نتخادرپ  دنزادرپ . یم  ماکحا  هفسلف  هب  تردن  هب  دوخ  یطابنتسا 

فیفخت رد  اهقف  دنتسم  . 4 دنـشاب . یم  نآ  همات  تلع  هن  مکح ، تمکح  نایب  ددص  رد  لومعم ، روط  هب  دـنزادرپ ، یم  مکح  نیا  هفـسلف  هب 
شـسرپ رد  هدـش  دای  هفـسلف  دراد و  هراشا  زامن  ندوب  هتـسکش  هب  تحارـص  هب  هک  تسا  یتاـیاور  و  هیآ 101 ) ءاسن ،  ) تایآ رفاسم ، زاـمن 

هب هدـش و  دوگ  دراو  یلوصا  ییاه  هار  زا  دـیاب  دـیراد ، ار  یمکح  تشادرب  دـصق  یمارگ  رگ  شـسرپ  امـش  هچناـنچ  تسین . اـهقف  دنتـسم 
هب ام  رگا  دراد و  یسانشراک  تیوربخ و  هب  زاین  ماکحا  نیا  دنتـسم  هب  نتخادرپ  هتبلا  دیزادرپب . مکح  نیا  دنتـسم  تایآ  تایاور و  یـسررب 

ناسانـشراک و هک  نانآ  هب  لقع  مکح  هب  هکلب  هناروکروک  یگدرپسرـس  ناونع  هب  هن  مینک  یم  لمع  صوصخ  نیا  رد  دـیلقت  عجارم  هتفگ 
یگدرپسرس و بصعت ، زا  یشان  هناروکروک و  دیلقت  هک  نیا  هصالخ  مینک . یم  هعجارم  دنتـسه ، ینید  عبانم  رد  صـصختم  رظن و  بحاص 

نیمادک هب  زامن ، دروم  رد  تسا و  لقع  مکح  هطوبرم  نف  نامه  رد  سانـشراک  هب  سانـشراک  ریغ  هعجارم  يانعم  هب  دیلقت  اما  تسا  عونمم 
هتسکش زامن  تلاح ، نیا  رد  هزور  زامن و  یتخس  رفاسم و  ناسنا  یگتسخ  رطاخ  هب  طقف  طقف و  هک  میا  هدرب  یپ  امش ) نم و   ) ام نقتم  لیلد 

دوخ هک  تسا  نآ  مینک  یم  هدافتـسا  (ع ) تیب لها  و  (ص ) ربمایپ دوخ  زا  هک  هچنآ  اما  میرادـن  بیغ  ملع  هک  اـم  هکلب  تسا  لـطاب  هزور  و 
نیا دوخ  تمکح  ملع و  هب  لاعتم  يادخ  نوچ  ارچ ، الاح  دشاب ، رادروخرب  یلیهست  تحلصم  نیا  زا  هک  دنک  یم  اضتقا  نینچ  ندوب  رفاسم 

. تسا هدرک  ررقم  روط  نیا  هداد و  صیخشت  روط 

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  دیلقت ،
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شسرپ

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  دیلقت ،

خساپ

ًالثم تسین . لیلد  نودـب  شریذـپ  دـننکیم ، ثحب  نآ  زا  اهناملـسم  هک  يدـیلقت  اّما  دریذـپیمن ، لیلد  نودـب  ار  يزیچ  زگره  ناسنا  لقع 
. تسا هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  و  لافنا »  » هروس هکرابم 41  هیآ  وا  لیلد  و  دهدیم ، اوتف  سمخ  بوجو  هلأسم  هب  دهتجم 
ار یفیلاکت  میکح  ِدنوادخ  دنادیم  هک  تسا  نیا  دهتجم ، ياوتف  شریذپ  يارب  وا  لیلد  دریذپیمن ؛ لیلد  نودب  ار  اوتف  نیا  زگره  زین  دلقم 
، تاـبجاو نیا  زا  یکی  هک  دـهدیم  لاـمتحا  و  تسا ، هدرک  مارح  اـی  بجاو  وا  رب  ار  اـهراک  یـضعب  ینعی  تسا ، هدرک  نـّیعم  ناـسنا  يارب 

بجاو سمخ  ایآ  دنیبب  دسانـشب و  ار  ماکحا  نآ  دیاب  اذل  دنکیم . لوئـسم  ار  وا  ماکحا ، هب  وا  ملع  زا  رادـقم  نیمه  دـشاب . سمخ  بوجو 
يرایسب مولع  اب  ییانشآ  ناوارف و  تامدقم  دنمزاین  عامجا ، لقع و  ّتنس و  نآرق و  زا  ماکحا  نیا  مهف  اّما  دراد ، یطیارـش  هچ  هن و  ای  تسا 

مولع نیا  ناصـصختم  هب  عوجر  هار ، نآ  دسانـشب و  ار  ماـکحا  نیا  يرگید  هار  زا  دـیاب  تسین ، صـصختم  مولع  نیا  رد  هک  وا  سپ  تسا .
لیلد نامه  دهتجم  ياوتف  شریذپ  يارب  دلقم  لیلد  عقاو ، رد  دش . هداد  حیضوت  لصفم  روط  هب  دیلقت ، هفسلف  ثحب  رد  هلأسم  نیا  هک  تسا ،

ساسا رب  دنک و  هعجارم  کشزپ  هب  يرامیب  رگا  لیلد . نودـب  هن  دـنکیم ، لمع  دـهتجم  ياوتف  هب  لیلد ، اب  وا  سپ  تسا . دـیلقت  موزل  رب  وا 
لقع رگید ، ترابع  هب  دنادیم . يزرودرخ  نیع  ار  يو  راک  هکلب  دنکیمن  شنزرـس  ار  يو  یلقاع  درف  چـیه  دـنک ، لمع  وا  رظن  روتـسد و 

لیلد و نودب  دـیلقت  تسا ، هداد  تبـسن  ناتـسرپ  تب  هب  نآرق  هک  يدـیلقت  تسا . لقع  رب  ینتبم  دـیلقت  سپ  دـنکیم . دـیلقت  موزل  هب  مکح 
، یعرـش ماکحا   » هک بلطم  نیا  لقع  دـیلقت و  تسا . هدرک  شهوکن  ار  ناشیاملع  زا  نایدوهی  دـیلقت  مالـسا ، تسا . تداـع  يور  زا  ًاـفرص 

هزور هرافک  تسیچ ؟ هزور  تالطبم  دـیمهفیم  لقع  هار  زا  هنوگچ  امـش  ًالثم  هچینعی ؟ میهدیم » ماجنا  قطنم  لـقع و  هب  هجوتاـب  ار  دوخ 
قوقح تسا ؟ یطیارـش  ازجا و  هچ  ياراد  تعکر و  دنچ  اتدنچ و  هیموی  ياهزامن  دشاب ؟ دیاب  رادقم  هچ  هرطف  تاکز  دـشابیم ؟ هچ  دـمع 
ماکحا میناوتیمن  ام  زا  کی  چـیه  هک  تسا  نآ  بلطم  عقاو  رگید !؟ هلأسم  اهرازه  اهدـص و  و  تسیچ ؟ ینید  رظن  زا  هراق  تالف  اهایرد و 

دلقم مینکیمن ، دـیلقت  دوـخ  هتفگ  هب  هک  يروـما  ناـمه  رد  هکلب  میهد ؛ ماـجنا  میروآ و  تسد  هـب  لـقع  قـیرط  زا  ًالقتـسم  ار  دوـخ  ینید 
نآ اـب  هدـید و  نارگید  زا  هچنآ  ساـسارب  مینک ، لـمع  نآ  اـب  قباـطم  میرادرب و  ار  يدـهتجم  هلاـسر  ًـالثم  هکنآ  ياـج  هـب  نـکیل  میتـسه .

صـصختم و زا  ًامیقتــسم  هـکنآ  ياـج  هـب  عـقاو  رد  ینعی  مـینکیم . دـیلقت  یموـمع  تداـع  فرع و  زا  مییاـمنیم و  لـمع  میاهتفرگوـخ ،
نتسنادن رطاخ  هب  دوخ و  ياهرادنپ  هب  تسا  نکمم  زین  هاگ  میریگیم ، صصختم  ریغ  زا  هطساو  اب  میزومایب ، ار  ینید  لئاسم  یـسانشراک ،

هب هعجارم  اب  شواک و  وجتسج و  یکدنا  اب  هک  یلاح  رد  میروآ ، باسح  هب  لقع  فالخ  ار  نآ  میزیتسب و  نآ  اب  مکح  کی  عبانم  لیالد و 
زا یخرب  دنتـسم  هک  قطنم  لقع و  نامه  يدراوم  نینچ  رد  تسا . هدوب  صقاـن  هنیمز  نیا  رد  اـم  شناد  تفاـی  میهاوخرد  نید  ناسانـشراک 
رب رادنپ  اب  هنایـشان و  دریگب و  ارف  ار  نید  ماکحا  صـصختم ، سانـشنید و  قیرط  زا  دیاب  ناسنا  دنکیم  مکح  تسا ، يرکفنـشور  نایعدم 

شناد لـقع و  ناـمه  نیا  یتخانـشراک ؛ هدـیزرو و  لـقع  فـلا . تسا : هنوـگ  ود  لـقع  تفگ : ناوـتیم  رگید  تراـبع  هـب  دورن . هـهاریب 
ب. دننکیم . هعجارم  سانـشراک  شناد  هشیدنا و  هب  دنرادن ، فرژ  یهاگآ  نآ  زا  هک  يروما  رد  هراومه  رـشب  يالقع  تسا و  یـصصخت 

صـصخت مدـع  هب  هراومه  دراد ، رارق  ياهلحرم  نینچ  رد  هک  یـسک  تسا و  صـصخت  زا  شیپ  هلحرم  رد  یلقع  نینچ  هوقلابو ؛ ماخ  لـقع 
نآ دراد و  دوـجو  زین  يرگید  زارد  هار  هتبلا  دـنک . هعجارم  صـصختم  هب  روـما  رد  هـکنیا  زج  دـنیبیمن  ياهراـچ  دراد و  فارتـعا  شیوـخ 

ياهراچ نآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ات  یلو  تسوکین ، ياهدـیدپ  زین  نیا  تسا . صـصخت  نتفای  يارب  یملع  شـشوک  شالت و  يرمع  تمحز 
هک ناسنا  يرکف  ياههتخودنا  یخرب  دنیآرف  اب  لقع  مکح  لقع و  صیخـشت  تردق  یهاگ  دنامن  هتفگان  تسین . سانـشراک  زا  يوریپ  زج 
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ناونع هب  ار  دوخ  یصخش  صیخشت  یمدآ  دوشیم و  هابتشا  تسا ، صخش  ياههتساوخ  يرشب و  تایبرجت  طیحم و  زا  يریذپریثأت  لاصح 
اب ار  دوخ  صخش  صیخـشت  هک  هاگ  نآ  دنوشیم . نآ  راتفرگ  يرایـسب  هک  تسا  یهاگـشزغل  نامه  اجنیا  دروآیم . رامـش  هب  لقع  مکح 

. دشاب قبطنم  ناشدوخ  صیخـشت  اب  ینید  ماکحا  دنراد  راظتنا  ای  دنراگزاسان و  لقع  نید و  دـننکیم  رکف  دـننیبیم  داضت  رد  ینید  ماکحا 

. درادن تافانم  عرش  مکح  اب  یلقع  مکح  نینچ  درادن . هار  نآ  رد  يریذپاطخ  هک  تسا  تایهیدب  تخانـش  رد  لقع  مکح  هک  یتروص  رد 
صیخشت رد  هک  تساهناسنا  كرتشم  ترطف  رگنایب  داژن ، گنر و  تیموق و  هنوگره  زا  رود  هب  نالقاع  شنم  شور و  اههتفگ و  نینچمه 

اما تسا . ملظ  یهایـس  يراجنهان و  یتشز  دـنکیم  مکح  لقع  هچنآ  تسین . راگزاسان  عرـش  اب  دراد و  ياهژیو  هاگیاج  زین  یعرـش  ماکحا 
يراجنهان داـعبا  هرتسگ  رد  رگا  هژیو  هب  تسین ، نآ  صیخـشت  هب  رداـق  ییاـهنت  هب  لـقع  دوشیم ؛ ملظ  يراـجنهان و  بجوم  ییاـهزیچ  هچ 

. ددرگ هظحالم  زین  تیونعم  ناور ، مسج و  رب  هوالع 

داوسیب لهاج و  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دناهدرک ، بجاو  مدرم  رب  ار  دیلقت  نادهتجم  هکنیا  تلع  تسا . ملاع  هب  لهاج  عوجر  يانعم  هب  دیلقت 
يرطف رما  هدوب و  يرطف  نید  مالـسا ، هک  دنیوگب  دورن و  دیلقت  غارـس  زگره  هدرک  لیـصحت  رـشق  دوشیم  ثعاب  هتکن  نیمه  دننادیم .

، یصصخت هن  تسا  یناگمه 

شسرپ

لـهاج و ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دـناهدرک ، بجاو  مدرم  رب  ار  دـیلقت  نادـهتجم  هکنیا  تلع  تسا . ملاـع  هب  لـهاج  عوجر  ياـنعم  هب  دـیلقت 
رما هدوب و  يرطف  نید  مالـسا ، هک  دـنیوگب  دورن و  دـیلقت  غارـس  زگره  هدرک  لیـصحت  رـشق  دوشیم  ثعاب  هتکن  نیمه  دـننادیم . داوسیب 

؟ دوش عوجر  دهتجم  هب  امتح  هک  دراد  یترورض  هچ  سپ  یصصخت ، هن  تسا  یناگمه  يرطف 

خساپ

تسا یسک  یبسن و  لهاج  يانعم  هب  اجنیا  رد  لهاج  اریز  درادن ؛ دلقم  يارب  یفنم  راب  چیه  تسا ، ملاع  هب  لهاج  عوجر  دیلقت ، هکنیا  ًالوا :
لئاسم رد  یّتح  ای  و  دشاب ، سانشراک  صصختم و  يرگید  لئاسم  رد  شدوخ  هچرگ  تسین ، سانـشراک  دهتجم و  یعرـش ، لئاسم  رد  هک 
عوجر باب  زا  ار  نیا  دننکیم و  عوجر  صـصختم  هب  رگید  لئاسم  رد  زین  نیدهتجم  ِدوخ  دـشاب . رادروخرب  یبوخ  یبسن  یهاگآ  زا  یهقف 

ار یـسک  لاح  هب  ات  تفگ : ناشیا  جـلاعم  کـشزپ  هک  دوب  ینیمخ  ماـما  ترـضح  نآ  زراـب  هنومن  دـننادیم . هربخ  لـها  ملاـع و  هب  لـهاج 
هک دننک  ادیپ  زاین  يراک  هب  اج  ره  دوخ ، هرمزور  یگدنز  رد  يداع ، يروط  هب  مدرم  دشاب . کشزپ  عیطم  نامرد ، رد  ردق  نیا  هک  ماهدیدن 

عوجر کیناکم  هب  دوخ  نیـشام  ریمعت  يارب  کشزپ  دـننکیم . عوجر  راـک  نآ  هربخ  صـصختم و  هب  دـنرادن ، نآ  رد  ار  یفاـک  صـصخت 
عوجر اریز  دننکیمن ؛ باسح  دوخ  هب  تناها  هنیمز ، نآ  رد  ار  دوخ  لهج  اهنآ ، زا  کی  چیه  کشزپ و  هب  نامرد  يارب  سدنهم  دنکیم و 

نکمم و ریغ  تسا  يراک  رفن  کی  يارب  مولع  همه  رد  قیقحت  زورما ، ناـهج  رد  نتفر . ناصـصختم  ِصـصخت  ملع و  لاـبند  ینعی  هربخ  هب 
، دناهدرکن لیصحت  ار  داهتجا  تامدقم  زونه  ای  اریز  دننکیم ؛ دیلقت  یعرش  لئاسم  رد  نویناحور  قاّفتا  هب  بیرق  رثکا  زورما  يرورض . ریغ 
: دـش هتفگ  هکنیا  ًاـیناث : دـناهدرک . فرـص  ینید  موـلع  رگید  ياهصـصخت  رد  ار  دوـخ  تـقو  و  دـننکیمن ، ساـسحا  نآ  هـب  يزاـین  اـی  و 

يارب نآ ، رد  دهتجم  ياوتف  هک  تسین  یلئاسم  زا  دـیلقت  موزل  . 1 تسا : لطاب  تهج  ود  زا  دناهدرک ،» بجاو  مدرم  رب  ار  دـیلقت  نادـهتجم  »
، يرآ تسین . يدیلقت  دیلقت ، موزل  لصا  سپ  دباییمرد . ار  نآ  یلقاع  ره  هک  یلقع  تسا  ياهلأسم  دیلقت  موزل  اریز  دـشاب ، دـنمدوس  دـلقم 

زاوج ای  موزل  هلاسم  رد  شدوخ  هکنآ  زا  سپ  فلکم  تسا . يدـیلقت  لئاسم  زا  نآ ، لاـثما  تیم و  دـیلقت  رب  ياـقب  دـننام  دـیلقت ، تاـعورف 
روتـسد دـیلقت  موزل  هب  تایاور  تایآ و  . 2 دنکیم . ادـیپ  رابتعا  فلکم  يارب  وا  ياواتف  درک ، دـیلقت  يدـهتجم  زا  دیـسر و  هجیتن  هب  دـیلقت 

و دیسرپب » ناهاگآ  زا  دینادیمن  رگا  . » هیآ 7 (، 21) ایبنا هیآ 42 -  (، 16) لحن َنوُمَْلعَت » ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف   » هیآ دننام  دناهداد ،
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رح هودـلقی ؛ » نا  ماوعللف  هالوم  رمال  اعیطم  هاوهل  افلاخم  هنیدـل ، اـظفاح  هسفنل  اـنئاص  ءاـهقفلا  نم  ناـک  نم  اـّما  و  (: » (ع قداـص ماـما  نخس 
ياوه اب  دیامن ، يرادساپ  شنید  زا  دـنک و  تبظاوم  ار  دوخ  سفن  هک  ام  تّما  ياهقف  زا  سک  ره  . » ص 94 ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ،
ياملع هک  رکف  نیا  غیلبت  دسریم ، رظن  هب  دننک .» دیلقت  وا  زا  ماوع  هک  تسا  راوازـس  دنک ؛ تعاطا  ار  دوخ  يالوم  نامرف  تفلاخم و  سفن 
هلـصاف نید  ياملع  مدرم و  نایم  دـنهاوخیم  هک  تسا  یناـسک  ءوس  تاـغیلبت  زا  نآ ، لاـثما  دـنروآیم و  باـسح  هب  لـهاج  ار  مدرم  نید 

. دننک داجیا 

؟ تسیچ نآ  هفسلف  مینک ؟ دیلقت  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  هفسلف  مینک ؟ دیلقت  ارچ 

خساپ

رتشیب ماکحا ، رگید  هب  تبسن  دیلقت ، هفسلف  زا  یهاگآ  ّتیمها  تسا . یعرش  ماکحا  هفسلف  يوجوتسج  رد  یناملسم  ره  رگشـسرپ  ِنهذ 
رگا دنک . دیلقت  هلأسم  نیا  رد  دناوتیمن  دبای و  تسد  نآ  هب  شدوخ  دیاب  فلکم  هک  تسا  یلئاسم  زا  دـیلقت ، موزل  لصا  ًالوا : اریز : تسا ،

لیلد و نامه  عقاو  رد  دـیلقت ، هفـسلف  ًایناث : دوشیم . زاب  وا  يور  هب  دـهتجم  ياواتف  زا  هدافتـسا  باب  تفایرد ، ار  دـیلقت  موزل  هلأسم  فّلکم 
ییاهیهن رما و  اهنآ  لیلد  هک  یعرـش  ماکحا  رگید  فالخ  رب  دـنکیم ؛ تاـبثا  فلکم  يارب  ار  دـیلقت  موزل  هک  تسا  یکردـم  دنتـسم و 

تعیرـش رد  دـیلقت  موزل  دـشاب . هدـش  هراشا  زین  ماکحا  هفـسلف  هب  اهنآ  رد  اموزل  هکنیا  نودـب  تسا ، دوجوم  تاـیاور  نآرق و  رد  هک  تسا 
تابجاو و تسا ؛ هدرک  عیرـشت  ناسنا  ترخآ  اـیند و  تداعـس  يارب  ار  اـهنآ  میکح  يادـخ  هک  دراد  دوجو  یتاـمرحم  تاـبجاو و  مالـسا ،
رد تفلاخم  تروص  رد  اهنآ  زا  یچیپرـس  باذع  زا  هن  دـسریم و  بولطم  ِتداعـس  هب  هن  دـنکن ، تعاطا  ار  اهنآ  ناسنا  رگا  هک  یتامرحم 
رد دوخ  لقع  زا  ای  تاـیاور و  نآرق و  زا  ار  یعرـش  ماـکحا  یناـسآ ، هب  دـناوتب  یناملـسم  ره  هک  تسین  نینچ  رگید ، يوس  زا  تسا . ناـما 

(ع) نیموصعم تایاور  هن  و  تسا ، هدرک  نایب  حیرـص  روط  هب  ار  یعرـش  ماکحا  هیلمع ، هلاسر  ای  یقوقح  باتک  کـی  دـننام  نآرق  هن  دـبای .
مهف هلمج : زا  یناوارف ، ياهیهاگآ  یعرش ، ماکحا  تخانـش  يارب  دبایرد . ار  ماکحا  همه  دناوتیم  ییاهنت  هب  رـشب  لقع  هن  و  تسا ، نینچ 

هک تسا  مزال  رگید  هلأسم  اههد  و  تایآ ، تایاور و  عمج  بیکرت و  تیفیک  حیحـص ، ریغ  زا  حیحـص  ثیدـح  تخانـش  تایاور ، تایآ و 
لیـصحت هار  هکنیا  تسخن  دـنیبیم : هار  هس  ربارب  رد  ار  دوخ  فلکم  یتلاح ، نینچ  رد  تسا . يدـج  شالت  اهلاس  دـنمزاین  اـهنآ  نتخومآ 

قبط هک  دـنک  لمع  ياهنوگ  هب  هدرک ، هعلاـطم  ار  دوجوم  يارآ  يراـک  ره  رد  هکنیا  مود  دریگ ؛ شیپ  تسا  داـهتجا  ناـمه  هک  ار  ملع  نیا 
ماکحا تخانـش  رد  هتخومآ و  ًالماک  ار  مولع  نیا  هک  یـسک  يأر  زا  هکنیا  موس  و  دـنک ؛) طایتحا  ینعی   ) دـشاب حیحـص  وا  لـمع  ارآ  همه 

هار ود  زا  دـش و  دـهاوخ  یعرـش  ماکحا  سانـشراک  دـسرب ، داهتجا  هب  رگا  لوا  هار  رد  وا  کشیب ، دـیوج . هرهب  تسا ، سانـشراک  یعرش 
هلأـسم و ره  رد  دوـجوم  يارآ  زا  یفاـک  تاـعالطا  دـنمزاین  مود  هار  تسا . رگید  هار  ود  زا  ریزگاـن  نآ ، هب  ندیـسر  اـت  اـّما  زاـینیب ، رگید 
هب صاصتخا  هار  هس  نیا  دـنکیم . لتخم  ار  وا  يداع  یگدـنز  طایتحا ، یتخـس  لیلد  هب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تسا و  طایتحا  ياـهشور 

رامیب هک  دینک  ضرف  ار  صصختم  سدنهم  کی  ًالثم  دراد ؛ دوجو  رگید  یصصخت  هلأسم  ره  رد  درادن و  یعرـش  ماکحا  اب  ناسنا  دروخرب 
هب هدرک ، هعلاطم  ار  ناکـشزپ  يارآ  مامت  ای  دزادرپب ، یکـشزپ  ملع  لیـصحت  هب  اصخـش  دوخ  دیاب  ای  دوخ  يرامیب  نامرد  يارب  وا  دوشیم .
مود هار  دناسریمن . عیرس  نامرد  هب  ار  وا  لوا  هار  دنک . عوجر  صصختم  کشزپ  کی  هب  ای  و  دوشن ، نامیشپ  ادعب  هک  دنک  لمع  ياهنوگ 

صـصختم کشزپ  کـی  زا  گـنردیب  وا  اذـل  درادیم . زاـب  تسا ، یـسدنهم  هک  دوخ ، یـصصخت  راـک  زا  ار  وا  تسا و  راوشد  رایـسب  زین 
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شنزرـس انایحا  هدنیآ و  ینامیـشپ  زا  ار  دوخ  اهنت  هن  صـصختم ، کشزپ  يأر  هب  لمع  رد  وا  دـنکیم . لمع  ار  وا  يأر  دریگیم و  کمک 
زا ار  دوخ  اهنت  هن  صـصختم ، دـهتجم  يأر  هب  لـمع  رد  زین  فلکم  دوشیم . زین  ناـمرد  دراوم ، بلغا  رد  هکلب  دـهدیم ؛ تاـجن  ناتـسود 

. دباییم تسد  زین  یعرش  ماکحا  حلاصم  هب  هکلب  دهدیم ؛، تاجن  یهلا  باذع  ترخآ و  ینامیشپ 

؟ دومن دیلقت  دهتجم  ناملاع  زا  دیاب  ارچ  و  تسیچ ؟ دیلقت 

شسرپ

؟ دومن دیلقت  دهتجم  ناملاع  زا  دیاب  ارچ  و  تسیچ ؟ دیلقت 

خساپ

تیمها ياراد  شزرا و  اب  دشاب  هتشاد  شقن  ناسنا  يونعم  يدام و  یتخبـشوخ  تداعـس و  هار  رد  هک  یـشناد  ملع و  ره  مالـسا  هاگدید  زا 
هتـشاد یپ  رد  ار  يونعم  ینید و  دشر  هک  یـشناد  ای  دوش و  یعامتجا  یگنهرف و  يداصتقا ، دـشر  شیادـیپ  ببـس  هک  یـشناد  هاوخ  تسا ،
هشیدنا هک  ارچ  تسا  ناسنا  رکف  هشیدنا و  هیاپ  داینب و  هدنهد  لکش  هک  هدش  هتخادرپ  یمولع  هب  رتشیب  مالـسا  نوتم  رد  دوجو  نیا  اب  دشاب .

رد دـشاب  هتفرگ  لکـش  هک  ياهنوـگ  ره  هب  هشیدـنا  رکف و  هـک  تـسا  نـشور  دزاـسیم و  ياهتفاـی  هعـسوت  دـشر و  ناـهج  هتفاـی ، شرورپ 
دوش نوگرگد  ناسنا  ناج  رگا  تساهینیبناهج . اههشیدـنا و  نتخاس  ددـص  رد  مالـسا  ور  نیا  زا  دراد . شقن  ییانبور  لیاسم  یگنوگچ 

رد تسا و  رادروخرب  تیولوا  زا  ناهج ، ناسنا و  ادخ ، هرابرد  حیحـص  شنیب  هب  یبایتسد  مالـسا  هاگن  زا  دش . دـهاوخ  لوحتم  زین  ناهج 
هب نآ  زا  هاـگ  هک  دراد  ناوارف  شـشوک  شـالت و  هب  زاـین  حیحـص  شنیب  ملع و  هب  یباـیتسد  تسا / هدـش  دـیکأت  نآ  رب  تاـیاور  نآرق و 

شقن ناسنا  تشونرـس  رد  دـناوتیم  هدوب و  شزرا  اب  دـشاب  نیقی  داهتجا و  زا  هتـساخرب  هک  ینامیا  ورنیا  زا  دوشیم ؛ داـی  نیقی  داـهتجا و 
یتسیاب هک  دنادقتعم  یمالسا  بهاذم  ناملکتم  تهج  نیدب  تسین و  زاسراک  دشاب  هناروکروک  دیلقت  زا  هتساخرب  هک  ینامیا  دشاب . هتـشاد 

: دسیونیم يدادـغب  رهاقلادـبع  تسین . روآملع  يدوخ  هب  دوخ  دـیلقت  دـبای و  تسد  داهتجا  نیقی و  يور  زا  شیوخ  دـیاقع  هب  یفّلکم  ره 
توبن دیحوت و  ناهج ، شیادیپ  هب  تبـسن  هک  تشاد  دـهاوخ  نمؤم  مان  قاقحتـسا  یماگنه  اهنت  یلو  تسا  جراخ  رفک  زا  قح ، هب  دـقتعم  »

هب نامیا  تسا و  مزال  هکلب  نکمم و  دارفا  مومع  يارب  يداقتعا  ياههاگدید  هب  تبسن  نیقی  ملع و  { 1 «.} دنک ادیپ  تخانش  لیلد ، ساسارب 
یلو دـیامن ، لصاح  نیقی  ربمایپ  هب  زاـین  تماـیق و  ادـخ ، هب  دـناوتیم  يدـنمدرخ  لـقاع و  درف  ره  دـشاب و  نیقی  داـهتجا و  هار  زا  دـیاب  نآ 

نوگانوگ روما  رد  مدرم  یگدـنکارپ  و  لیاسم ، یگدرتسگ  درادـن و  یلمع  ناکما  مدرم  مومع  يارب  یعرف  یهقف و  لـیاسم  هب  یباـیتسد 
یپ رد  مدرم  زا  یهورگ  اـت  دـنکیم  باـجیا  يرـشب  هعماـج  فلتخم  ياـهزاین  هزورما  دزاـسیم . راوشد  مومع  يارب  ار  نیقی  داـهتجا و  هار 

صصختم رگید  ياههتشر  رد  ياهراپ  قوقح و  یخرب  هفسلف ، یخرب  یکشزپ ، ملع  رد  یخرب  دنشاب ؛ مولع  زا  یـصاخ  هتـشر  رد  صـصخت 
هب زاـین  بسح  هب  مدرم  دراد و  دوجو  نوگاـنوگ  ياـهزاین  هک  يروـط  ناـمه  دـنزاس . فرطرب  ار  هعماـج  تالکـشم  دـنناوتب  اـت  دـنوشیم 
هب لمع  هعجارم و  اـب  مدرم  اـت  دـنوش  هربخ  نف و  لـها  یهورگ  دـیاب  زین  تاـبجاو  یهقف و  لـیاسم  رد  دـننکیم ، عوجر  نف  ره  سانـشراک 

یعرف و لیاسم  رد  دـیلقت  نیاربانب  تسین . نیا  زج  يزیچ  دـیلقت  و  دـنزاس ، فرطرب  ار  شیوخ  ینید  یحور و  ياـهدرد  ناـنآ  ياهروتـسد 
ینید تالکـشم  عفر  يارب  مدرم  ات  دنـسرب  یـسانشراک  ماقم  هب  لیاسم  رد  داهتجا  صـصخت و  اب  یهورگ  دـیاب  تسا و  زیاج  ینید  ماـکحا 

اریز دراد ، توافت  یعامتجا ، موسر  بادآ و  یگنهرف و  لیاسم  رد  ناگناگیب  زا  دـیلقت  اـب  دـیلقت  نیا  هتبلا  دـنیامن / عوجر  ناـنآ  هب  شیوخ 
نوزفا یناملسم  ره  دیاب  ورنیا  زا  ددرگیم و  یبهذم  یلم و  تیوه  يدوبان  بجوم  یعامتجا  بادآ  یگنهرف و  لیاسم  رد  هناگیب  زا  دیلقت 

مامت رد  ار  دوخ  لالقتسا  ات  دیامن  ششوک  دوشن و  ناگناگیب  هتفیرف  هدوب و  دنبیاپ  دوخ  یگنهرف  یلم و  موسر  هب  داقتعا ، نامیا و  ظفح  رب 
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نف شناد و  زا  يریگهرهب  اب  یتافانم  بلطم  نیا  هک  تسا  یمازلا  هتکن  نیا  هب  هجوت  یلو  درادـهگن . يرنه و ... یعاـمتجا ، یگنهرف ، داـعبا 
شور هریـس و  اهقف  زا  دـیلقت  لیلد  نیرتمهم  القع  شور  هریـس و  فلا ) دـیلقت  زاوج  هلدا  درادـن / نانآ  يداصتقا  تفرـشیپ  لماوع  يروآ و 

نتـسنادن تسین ، بیع  ندیـسرپ   » هک تسا  هدش  هدناجنگ  یلثملا  برـض  رد  هریـس  نیا  یـسراف ، تایبدا  رد  دشابیم . خیرات  لوط  رد  القع 
دوـجو نآ ، تمـالع  نیرتزراـب  و  دـنیامنیم . هعجارم  نآ  نف  لـها  هب  ياهلأـسم  ره  رد  هک  تـسا  نـیا  ـالقع  شور  هریـس و  تـسا /» بـیع 

نآ ریمعت  هب  شدوخ  زگره  نآ ، یبارخ  تروص  رد  دراد ، یتمیق  نارگ  هاگتسد  هک  یسک  دشابیم . یناسنا  هعماج  رد  ینف  لغـش  اهنویلیم 
ترخآ اـیند و  تشونرـس  هک  نید  دروم  رد  تسا  نکمم  هنوـگچ  نیارباـنب  دراپـسیم . هاگتـسد  نآ  صـصختم  هب  ار  نآ  هکلب  دزادرپیمن 
سکره تسد  هب  نید  ای  ددرگ و  اهر  نید  نانع  دوشن و  هعجارم  نآ  صصختم  هب  هتفرگ و  تروص  یتالابمیب  دراد ، یگتسب  نآ  هب  ناسنا 

، هبوت هروس  هیآ 122  ب ) دهدب / یشان  دارفا  تسد  هب  ار  شیوخ  وردوخ  یگدننار  ناسنا  هک  تسا  نیا  دننام  نیا  دوش و  هدرپس  یـسکان  و 
زا ارچ  َنوُرَذْحَی ؛) ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلا  اوُعَجَر  اذا  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  ِنیّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌَِْفئاط  ْمُْهنِم  َقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  وَلَف ال  : )... رفن هیآ  هب  فورعم 
میب ار  اهنآ  دوخ  موق  يوس  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  دـنبای و  یهاگآ  نید  رد  ات  دـننکیمن  چوک  ياهفیاط  ناـنمؤم -  ناـنآ -  زا  یهورگ  ره 

دشابیم راذنا  رب  رداق  یسک  ینعی  يوار . هن  تسا  دهتجم  نوؤش  فیاظو و  زا  نداد -  میب  راذنا -  دننک / يراددوخ  دنسرتب و  دیاش  دنهد ،
{3 .} دراد تلالد  رذـح  بوجو  رب  هیآ  نیا  { 2 .} دشاب بحتـسم  زا  بجاو  زییمت  رب  رداق  دـنادب و  نیقی  ملع و  يور  زا  ار  یهلا  ماکحا  هک 
{4«;} مَُهل ٌدـیْلقَت  َکلذ  َو  مِِهتاراذـْنِا  َلوبَق  هللا  َبَجوَأـف  : » دـناهدومرف هیآ  نیا  لـیذ  رد  ثیدـح -  لـها  زجب  تنـسلها -  ياـملع  زا  یخرب 

َلْهأ اولئساف  : )... لحن هروس  هیآ 43  ج ) تسا / دیلقت  نامه  نیا  تسا و  هدومن  بجاو  مدرم  رب  ار  اهقف  راذـنا  نانخـس و  شریذـپ  دـنوادخ 
هیآ نیا  رد  اریز  تسا  رتشیب  یلبق  هیآ  زا  دیلقت ، بوجو  رب  هیآ  نیا  تلالد  دیسرپب / رکذ  لها  زا  دینادیمن  رگا  َنوُمَْلعَت ؛) ُْمْتنُک ال  ْنا  ِرْکِّذلا 
ُلْهأ - » 1 تسا : فلتخم  اههاگدـید  هراب  نیا  رد  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رکذ  لها  هک  تسا  نیا  شـسرپ  یلو  تسا . هدـش  نایب  دـلقم  هفیظو 
نیا رب  یتعامج  دنـشابیم و  نآرق  ملع و  لها  ناملاع  نامه  رکذ  لـها  { 5«;} َْعامَج َْهیَلَع  َّصَن  امَک  َأمَلُْعلا  َنِم  ِنآرُْقلا  َو  ِْملِعلا  ُلْهَأ  ِرْکِّذـلا 
رکذ لـها  { 6«;} ِثیدَْـحلا َو  ِنآرُقلا  ُلـْهأ  ْمُه  ِرْکِّذـلا  ِلـهأ  َنِم  َدوُـصْقَملا  َّنا  : » دـیوگیم يزوـج  میق  نبا  - 2 دناهدومن / حیرـصت  بلطم 
لها { 7«;} ِنآرُقلا ِماـکْحِأب  ُأـملعلاو  ص ) )) یبَّنلا نَع  ِنَنُّسلا  ُْاَور  ْمُه  ِرکِّذـلا  ُلـْهأ  : » دـیوگیم مزح  نبا  - 3 دنشابیم / ناثدحم  نارـسفم و 
یلوُأ َلوسَّرلا و  اوُعیطَأ  َو  هللا  اوُعیطَأ  ْلـُق  : ) اـسن هروس  هیآ 59  - 4 دنـشابیم / نآرق  ماکحا  هب  ناملاع  و  (ص ) ربمایپ ثیدـح  ناـیوار  رکذ ،

هدرمش و دیلقت  بوجو  لیلد  ار  هیآ  نیا  تنسلها ، نادنمشناد  زا  یخرب  دییامن / تعاطا  رمالاولوا  و  (ص ) ربمایپ زا  ادخ و  زا  ْمُْکنِم ؛) ِرمألا 
مُهُدـیْلقَت مُُهتَعاط  و  ُأرمألا . ُأملُعلا و  وأ  ُأمَلُعلا  ْمُه  َو  ِرمألا  یلوُأ  َو  (ص ) ِِهلوسَر َِْعاط  ِِهتَعاِطب و  یلاعَت  هللا  َرَمأ  ْدـق  : » دناهتـشون نآ  حیـضوت  رد 

رما یلو  و  (ص ) شلوسر يو و  زا  هک  تسا  هداد  روتـسد  دنوادخ  { 8«;} ْمِِهب َّصَتَْخت  ٌَْعاط  َكانُه  ْنُکَی  َْمل  ُدـْیْلقَّتلا  ول ال  اَف  هَّنَ ِِهب  َنُوتْفَی  امیف 
دـشابن دـیلقت  رگا  اریز  دـشابیم  نانآ  ياواتف  هب  لمع  اهنآ و  زا  دـیلقت  رما ، نابحاص  تعاطا  دوش . تعاطا  دنـشابیم ، ارما  ای  املع و  زا  هک 

ًاعیطُم ِال ُهاوَه ، یلع  ًاِفلاخُم  ِِهْنیدـِل  ًاِظفاح  ِهِسْفَِنل ، ًاِنئاص  ِأهَقُْفلا  َنِم  َناک  نَم  اّمأَف  (: » (ع يرکـسع ماما  زا  یتیاور   - 5 تسین / راک  رد  یتعاطا 
فلاخم هدومن و  تظافح  ناشنید  زا  هدوب ، طلـسم  ناشـسفن  رب  هک  ییاهقف  زا  هک  تسا  بجاو  ماوع  رب  { 9«;} ُهودِّلُقی ْنَأ  ِماوْعِللَف  ُهالوَم  ِْرم 

ههبش ياج  اهقف ، هب  ینید  روما  رد  هعماج  دارفا  هعجارم  موزل  رد  هتکن  دنیامن / دیلقت  دنـشابیم ، ناشماما  رمایلو و  عیطم  ناشـسوه و  اوه و 
عفر تهج  هباحص  تسا / هدوب  يراج  نونکات  مالسا  ردص  زا  هریس  نیا  دناهتفریذپ و  ار  نآ  لامجا  روط  هب  یمالسا ، بهاذم  مامت  تسین و 

يرایسب دندومنیم و  یهاوخ  رظن  رگیدمه  زا  دیدج  لیاسم  رد  ترضح ، نآ  زا  سپ  دندرکیم و  هعجارم  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  ناشتاهبش 
اما دنتفرگ . رارق  مدرم  عوجر  لحم  دندز و  هیکت  اوتف  یـسرک  رب  اهقف  ناعبات ، هباحـص و  رـصع  زا  سپ  دـندادیم . اوتف  نیعبات  هباحـص و  زا 
زین عیشت  بهذم  هاگدید  دننکیم و  عافد  نآ  زا  تدش  هب  ثیدح  لها  دننامه  تنسلها  بهاذم  زا  یخرب  دشابیم و  هجوت  لباق  هک  هچنآ 
ریز لیالد  هب  دنتـسم  بلطم  نیا  تسین و  زیاج  تاوما  زا  دیلقت  دشاب و  هدـنز  ياهقف  زا  دـیاب  دـیلقت  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، راوتـسا  نآ  رب 

؛ ْرفَن هیآ  مود ) لیلد  دننکیم / عوجر  هدنز  ناصصختم  هب  دوخ  ياهزاین  ندرک  فرطرب  يارب  نادنمدرخ  القع ؛ هریـس  تسخن ) لیلد  تسا :
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لماش طقف  زین  نیا  رکذ ؛ لها  زا  لاؤس  موس ) لیلد  درادـن / راذـنا  ماکحا و  نایب  تردـق  هدرم  اریز  تسا  ناگدـنز  لـماش  هیآ  نیا  باـطخ 
ینعی رما  نابحاص  زا  تعاطا  هک  دـش  هتفگ  رمالایلوا ؛ هیآ  مراهچ ) لیلد  دیـسرپ / يزیچ  دوشیمن  اـههدرم  زا  اریز  دوشیم ، هدـنز  ياـهقف 

ج1، يدادغب ، نیدلالوصا ، [. 1 / ] تسین بجاو  تعاطا  هتـشذگ  رد  يارما  نامکاح و  زا  اریز  دشابیم ، اههدنز  لماش  هک  رما  یلو  زا  دیلقت 
/ دوش هعجارم  هیدـمحلا  نوصح  یـسوطخیش و  داشرلا ، قیرط  یلا  يداهلا  داصتقا  ياهباتک  هب  هراب  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  ص 252 .
ص هشاشعم ، دیعس  هعبرالا ، ْمئالا  نودلقم و  [. 4 / ] ص 189 لوصالا ، ملاعم  [. 3 / ] ص 665 ج 3 ، يزاریشمراکم ، رصان  لوصالاراونا ، [. 2]

لوصا یف  ماکحا  [. 7 / ] ص 164 ج 2 ، میق ، نبا  نیعقوـملا ، مـالعا  [. 6 / ] ص 666 ج 3 ، يزاریـشمراکم ، رـصان  لوصالا ، راونا  [. 5 / ] 109
باب ص 131 ، ج 27 ، یلماعرح ، هعیشلا ، لیاسو  [. 9 / ] ص 99 هشاشعم ، دیعس  ْعبرالا ، ْمئالا  نودلقم و  [. 8 / ] ص 838 مزح ، نبا  ماکحالا ،

هرامش 33401/ ح 20 ، یضاق ، تافص  ، 10

تیآ مالـسالاۀجحزا و  روظنم  دندرک ؟ یم  دیلقت  هنوگچ  مدرم  ناماما ,  نامز  رد  هدوبن و  يدهتجم  هک  ینامز  رد  تسا ؟  بجاو  دیلقت  ارچ 
؟  تسیچ هللا 

شسرپ

مالـسالاۀجحزا و روظنم  دـندرک ؟ یم  دـیلقت  هنوگچ  مدرم  ناماما ,  ناـمز  رد  هدوبن و  يدـهتجم  هک  یناـمز  رد  تسا ؟  بجاو  دـیلقت  ارچ 
؟  تسیچ هللا  تیآ 

خساپ

هب دزاسب  دـهاوخ  یم  ینامتخاس  هک  یـسک  دـنک و  یم  هعجارم  رتکد  هب  ضیرم  ناسنا  صـصختم و  هب  عوجر  ندرک و  تیعبت  ینعی  دـیلقت 
تیعبت یلو  تسا .  مزال  هکلب  حیحـص  ملاعزا ,  ندرک  تیعبت  دـناد  یمن  ار  ینید  فیاظو  ماـکحا و  هک  یـسک  دـنک . یم  عوجر  سدـنهم 

 . نید عورف  نید ; 2  لوصا   1 تسا :  شخب  ود  یمالسا  فراعم  تسین .  حیحـص  لهاج  زا  ملاع  لهاج و  زا  لهاج  ملاع و  زا  ملاع  ندرک 
دیاب دنک و  دیلقت  یـسکزا  داعم  توبن و  دیحوت و  دننام  يداقتعا  لئاسم  رد  دیابن  ناملـسم  هکلب  تسین ,  زئاج  نید  لوصا  رد  ندرک  دیلقت 

تـسا ملاع  صـصختم و  هک  یـسکزا  ای  دشاب  دـهتجم  دـیاب  ناسنا  نید ,  یعرف  ماکحا  رد  یلو  دـشاب , لئاسم  نیا  هب  نیقی  ياراد  شدوخ 
مکح نیمه  ( 1  ) ءهیآ دنک و  هعجارم  ملاع  هب  دـیاب  دـناد , یمن  هک  یناسنا  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیرتهب  لقع  دیلقت 1  رب  لیلد  دنک . دیلقت 

: دننام دنتسه , دیلقت  عجرم  ناونع  هب  تّجح  ترضح  تبیغ  نامز  رد  ناهیقف  دنک  یم  تلالد  هک  تسه  یتایاور   2 دنک . یم  نایب  ار  یلقع 
يرکسع نسح  ماما   < متـسه . نانآ  رب  ادخ  تجح  نم  دنیامـش و  رب  نم  تجح  نانآ  دینک . هعجارم  اهقف )  ) ام ثیدح  نایوار  هب  دیآ , یم 

. دننکدیلقت وا  زا  تسا  مزال  ماوع  رب  دشاب , یهلا  ياهروتـسد  عیطم  نینچ  مه  شیوخ ,  سفن  ياوه  اب  فلاخم  دـشاب و  دوخ  نید  دومرف : 7
زا ار  دوخ  یعرش  لئاسم  نایعیـش  ناماما ,  تایح  نامز  رد   < تسا . اهنآ  زا  یـضعب  رد  هکلب  تسین ,  هعیـش  ياهقف  ءهمه  رد  فاصوا  نیا 

هدوب ناماما  دامتعا  دروم  نایوار ,  ناملاع و  زا  یضعب  دنتـشاد . هطبار  ماما  ابو  دندوب  رهـش  ره  رد  هک  ینید  ناملاع  زا  ای  دندرک  لاؤس  ماما 
نید ياملع  هب  ناملـسم  مدرم  هک  تسا  یبقل  ود  ام  نامز  رد  هللا  تیآ  مالـسالا و  تجح  . دنا هدرک  یم  یفرعم  مدرم  هب  ار  نانآ  همئا  دـنا و 
ءایبنا یقروا 1 . پـ . ) دـنیوگ یم  هللا  تیآ  دنتـسه , دـهتجم  هک  یناسک  هب  مالـسالا و  تجح  دـنراد , نیرتمک  ملع  هک  یناسک  هب  دـنهد . یم 

هیآ 7  21)

رد مینک و  باختنا  ار  رتناسآ  هار  میناوت  یم  رگید  عجارم  ءهلاسر  ءهعلاطم  اب  ام  هک  نآ  لاح  مینک و  يوریپ  دیلقت  عجرم  کی  زا  ام  دیاب  ارچ 
 . مینک يوریپ  رگید  دیلقت  عجرم  زا  رگید  ءهلئسم  رد  دیلقت و  عجرم  کی  زا  هلئسم  کی 
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شسرپ

مینک و باختنا  ار  رتناسآ  هار  میناوت  یم  رگید  عجارم  ءهلاسر  ءهعلاطم  اب  ام  هک  نآ  لاح  مینک و  يوریپ  دـیلقت  عجرم  کی  زا  اـم  دـیاب  ارچ 
 . مینک يوریپ  رگید  دیلقت  عجرم  زا  رگید  ءهلئسم  رد  دیلقت و  عجرم  کی  زا  هلئسم  کی  رد 

خساپ

حالطصا رد  نتخادنا و  یسک  ندرگ  رد  دنب  ندرگ  يانعم  هب  تغل  رد  دیلقت  میرازگساپس .  دیدومن  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ !  ردارب 
هب لهاج  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  رب  نامزو  رـصع  ره  رد  القع  ءهویـش  هک  نانچ  دنیوگ . دـیلقت  ار  ندومن  يدـهتجم  ياوتف  هب  لمع  یهقف 

نید ماکحا  دروم  رد  دیامن . یم  شیوخ  لهج  عفر  هار  نیا  زا  دنک و  یم  عوجر  دـشاب  رما  نآ  هب  هاگآ  هک  سک  نآ  هب  دوب , روما  زا  يرما 
نیا زا  دراد . تفایرد  داهتجا  قیرط  هب  كرادم و  هب  دانتـسا  لالدتـسااب و  ار  نید  ماکحا  دناوتن  هک  یـسک  ره  هچ  تسا  لاونم  نیدب  رما  زین 

هچ تسا ,  ناسنا  یگدنز  تایرورـض  زا  دـیلقت  ( 1 .) دـنیامنب هعجارم  طیارـشلا  عماج  هیقف  ینعی  نید  رما  رد  هربخ  صـصختم و  هب  دـیاب  ور 
هک تسا  تهج  نیا  هب  دیلقت  هب  ملاع  زاین  تسین و  نایب  هب  جاتحم  شا  هرمزور  یگدـنز  رد  دـیلقت  هب  لهاج  زاین  لهاج ,  هچ  دـشاب و  ملاع 

دلقم دیاب  شا  هناخ  نامتخاس  رد  بط  رد  دنمشناد  ًالثم  تسا ,  دودحم  وا  تاجایتحازا  يزیچان  تمـسق  هب  وا  شناد  هریاد  يدنمـشناد  ره 
. دـشاب ادـخان  يارچ  نوچ و  یب  يوریپ  دـش  یتشک  راوس  رگا  نابلخ و  دـّلقم  دـش  امیپاوه  راوس  رگاو  دـشاب  نامتخاس  راـمعم  سدـنهم و 

دوخ ترطف  لقع و  مکح  هب  تسا ,  هدـش  نیعم  یفیلاکت  فیاظو و  وا  يارب  نید  رد  دـناد  یم  دراد و  نید  هب  نامیا  هک  یـسک  نیارباـنب , 
دـنک و يوریپ  اه  نآ  هب  ِملاع  زا  ای  دـنک و  اه  نآ  هب  ملع  لیـصحت  اـی  دـنک : باـختنا  ار  هار  هس  زا  یکی  فیاـظو  نآ  هب  تبـسن  تسا  مزلم 

ملاع تایرظنزا  يوریپ  هب  رـصحنم  هار  طایتحا , لها  هن  تسا و  فیاظو  نآ  هب  ملاع  هن  هک  یتروص  رد  دـنک و  تاعارم  ار  طایتحا  بناجای 
رد دیاب  ناسنا  ( 2 .) دنک يوریپاه  نآ  ملعا  رظن  زا  دنتـشاد , رظن  فالتخا  ماکحا  نآ  رد  نادنمـشناد  رگا  تسا و  ماکحا  نآ  هب  دنمـشناد  و 

ار يا  هلئسم  دناوت  یمن  دیامن و  يوریپوا  زا  طقف  دیاب  تخانـش  ار  دوخ  دیلقت  عجرم  هک  ینامز  دیامن و  يوریپ  ملعا  دیلقت  عجرم  زا  ماکحا 
کی ور  نیا  زا  دیامن . يوریپ  يا  هلئسم  رد  تساوخ  هک  سک  ره  زا  ات  تسین  صخش  تسد  هب  دیلقت  كالم  دیامن و  دیلقت  رگید  عجرم  زا 
عجرم ياواتف  تارظن و  زا  دیاب  دّلقم  ناسنا  هکلب  تسین  یتخس  یناسآدیلقت و  كالم  ًایناث : دیامن ; دیلقت  ملعا  عجرم  زا  دیاب  ًالوا : هعیش  رفن 

يواسم هک  عجارم  زا  یکی  زا  يا  هلئسم  ره  رد  دناوت  یم  لوا  ماگ  رد  ناسنا  دنـشاب  يواسم  هک  یتروص  رد  هتبلا  دیامن . يوریپ  دوخ  دیلقت 
ص 637 ج 3  فیراعم ,  فراـعم و  یتشد ,  ینیـسح  یفطـصم  دیـس  یقروا 1. پـ  . ) تشگرب ناوت  یمندـیلقت  زا  سپ  دـنک  دـیلقت  دنتـسه 

ص 172و 173 لئاسملا ,  حیضوت  هلاسر  یناسارخ ,  دیحو  تیآ ا ... یقروا 2. (پـ

. دیهد حیضوت  دراد ؟ یلاکشا  هچ  دشاب  هتشادن  دیلقت  عجرم  رگا  دشاب ؟ هتشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  یناملسم  درف  ره  ارچ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  دراد ؟ یلاکشا  هچ  دشاب  هتشادن  دیلقت  عجرم  رگا  دشاب ؟ هتشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  یناملسم  درف  ره  ارچ 

خساپ

هعجارم رامعم  سدـنهم و  هب  دزاسب  ياهناـخ  دـهاوخب  رگا  دـنکیم . عوجر  هتـشر  ره  ناصـصختم  هب  دوخ  ياهيدـنمزاین  هنیمز  رد  ناـسنا 
ناسنا لقع  مکح  هب  صـصختم  هب  عوجر  دوخ . ياهيدنمزاین  یمامت  رد  روط  نیمه  دنکیم . هعجارم  کشزپ  هب  دوش  رامیب  رگا  دـنکیم .

(1"  ) نوملعت متنک ال  نا  رکذـلا  لها  ولئـساف   " هیآ رد  ار  بلطم  نیمه  مه  نآرق  نکب . ار  راک  نیا  دـهدیم  روتـسد  ناسنا  هب  لـقع  تسا .
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روط نامه  تسا . یلقع  مکح  کی  ِملاع  هب  لهاج  عوجر  نیا  ربانب  دینک .) لاؤس  صـصختم )  ) رکذ لها  زا  دـینادیمن  رگا  . ) دـنکیم نایب 
ًاعبط تسا ، رشب  ياهيدنمزاین  زا  یکی  هک  یعرش  ماکحا  لئاسم و  هنیمز  رد  دناهدرک . لمع  ار  شور  نیا  نونکات  ادتبا  زا  َملاع  يالقع  هک 

فالخ اهقف  زا  دیلقت  سپ  دنیوگیم . دیلقت "  " ار هعجارم  نیا  درک . هعجارم  دنتـسه  ینید  ياملع  اهقف و  هک  هتـشر  نیا  صـصختم  هب  دـیاب 
هدرکن دیلقت  دنک ، دیلقت  دیاب  هک  یسک  رگا  تسا . یلقع  مکح  هک  دشابیم  صـصختم  هب  صـصختم  ریغ  عوجر  باب  زا  هکلب  تسین  لقع 
نوزفا شايرامیب  دوش  لصاح  يدوبهب  هک  نیا  ضوع  اسب  هچ  دنک . فرصم  وراد  رـس  دوخ  هک  تسا  يرامیب  دننام  دهد  ماجنا  ار  یلامعا 

نأ ماوعللف  هالوم  رمال  ًاعیطم  هاوه  یلع  ًافلاخم  هنیدل  ًاضفاح  هسفنل  ًانئاص  اهقفلا  نم  ناک  نم  اّما  : " تسا هدـمآ  ع )  ) يرکـسع ماما  زا  دوش .
هزرابم یناسفن  ياهاوه  اـب  دـننکیم و  ظـفح  یگدولآ  هاـنگ و  زا  ار  دوخ  دـنا و  نید  ناـبهگن  ظـفاح و  هک  ننآ  اـهقف  نیب  زا  ( 2 ( ؛ هودّلقی

مولع رد  هک  یناـسک  ینعی  ماوع  زا  دارم  " دـننک . دـیلقت  ناـنآ  زا  هک  تسا  مزـال  ماوع  رب  دـنیوا ، نانیـشناج  یهلا و  رماوا  عیطم  دـننکیم و 
دهتجم یمالسا  مولع  رد  کشزپ  ای  هاگشناد  داتـسا  ًالثم  دنـشاب ، صـصختم  رگید  مولع  رد  هچ  رگ  دنتـسین ، صـصختم  دهتجم و  یمالـسا 

یـسک رگا  دنکیم . دیلقت  تیعبت و  سدنهم  کشزپ و  زا  یـسدنهم  یکـشزپ و  لئاسم  رد  دیلقت  عجرم  هک  نانچ  دنک ، دـیلقت  دـیاب  دـشابن 
دـشاب هتـشاد  قابطنا  درکیم  دـیلقت  وا  زا  یتسیاب  هک  يدـهتجم  تایرظن  ار  شلامعا  هک  یتروص  رد  دـهد  ماجنا  دـیلقت  نودـب  ار  شلامعا 

ج 2، راونالا ، راـحب   - 2 هیآ 7 . (، 21  ) ءایبنا  - 1 اهیقرواپ : ( 3 .) دیامن ناربج  دیاب  دشاب  هتـشادن  قابطنا  رگا  یلو  تسا  حیحـص  شلامعا 
هلئسم 14. ص 29 و 30 ، ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   - 3 ص 88 .

یم نییعت  هنوگچ  دیلقت  عجرم  و  دراد ؟ یلاکشا  هچ  دشاب  هتشادن  دیلقت  عجرم  رگا  دشاب ؟ هتـشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  یناملـسم  درف  ره  ارچ 
. دینک یفرعم  میارب  عجرم  دنچ  و  دوش ؟

شسرپ

یم نییعت  هنوگچ  دیلقت  عجرم  و  دراد ؟ یلاکـشا  هچ  دشاب  هتـشادن  دیلقت  عجرم  رگا  دشاب ؟ هتـشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  یناملـسم  درف  ره  ارچ 
. دینک یفرعم  میارب  عجرم  دنچ  و  دوش ؟

خساپ

هعجارم رامعم  سدنهم و  هب  دزاسب  يا  هناخ  دهاوخب  رگا  دـنک . یم  عوجر  هتـشر  ره  ناصـصختم  هب  دوخ  ياه  يدـنمزاین  ۀـنیمز  رد  ناسنا 
لقع مکح  هب  صـصختم  هب  عوجر  دوخ . ياه  يدـنمزاین  یماـمت  رد  روط  نیمه  دـنک . یم  هعجارم  کـشزپ  هب  دوش  راـمیب  رگا  دـنک . یم 

متنک ال نا  رکذـلا  لـها  اولئـساف   " ۀـیآ رد  ار  بلطم  نیمه  مه  نآرق  نـکب . ار  راـک  نـیا  دـهد  یم  روتـسد  ناـسنا  هـب  لـقع  تـسا . ناـسنا 
یلقع مکح  کی  ملاع  هب  لهاج  عوجر  نیارباـنب  دـینک .) لاؤس  صـصختم )   ) رکذ لـها  زا  دـیناد  یمن  رگا  . ) دـنک یم  ناـیب  ( 1") نوملعت

يدنمزاین زا  یکی  هک  یعرـش  ماکحا  لئاسم و  ۀنیمز  رد  دنا . هدرک  لمع  ار  شور  نیا  نونک  ات  ادتبا  زا  ملاع  يالقع  هک  روط  نامه  تسا .
سپ دنیوگ . یم  دیلقت "  " ار هعجارم  نیا  درک . هعجارم  دنتسه  ینید  ياملع  اهقف و  هک  هتـشر  نیا  صـصختم  هب  دیاب  اعبط  تسا ، رـشب  ياه 
دیاب هک  یـسک  رگا  تسا . یلقع  مکح  هک  دـشاب  یم  صـصختم  هب  صـصختم  ریغ  عوجر  باب  زا  هکلب  تسین  لقع  فالخ  اهقف  زا  دـیلقت 

لصاح يدوبهب  هک  نیا  ضوع  اسب  هچ  دنک . فرصم  وراد  رسدوخ  هک  تسا  يرامیب  دننام  دهد  ماجنا  ار  یلامعا  هدرکن  دیلقت  دنک ، دیلقت 
اعیطم هاوه  یلع  افلاخم  هنیدل  اظفاح  هسفنل  انئاص  اهقفلا  نم  ناک  نم  اما  : " تسا هدمآ  ع )  ) يرکسع ماما  زا  دوش . نوزفا  شا  يرامیب  دوش 

اب دـننک و  یم  ظفح  یگدولآ  هانگ و  زا  ار  دوخ  دـنا و  نید  نابهگن  ظـفاح و  هک  ناـنآ  اـهقف  نیب  زا  ( 2 ( ؛  هودـلقی نا  ما  وعللف  هالوم  رمال 
ینعی ماوع  زا  دارم  " دـننک . دـیلقت  نانآ  زا  هک  تسا  مزال  ماوع  رب  دـنیوا ، نانیـشناج  یهلا و  رماوا  عیطم  دـننک و  یم  هزرابم  یناـسفن  ياوه 
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رد کشزپ  ای  هاگشناد  داتسا  رگا  الثم  دنشاب ، صصختم  رگید  مولع  رد  هچرگ  دنتسین ، صـصختم  دهتجم و  یمالـسا  مولع  رد  هک  یناسک 
دیلقت تیعبت و  سدنهم  کشزپ و  زا  یـسدنهم  یکـشزپ و  لئاسم  رد  دیلقت  عجرم  هک  نانچ  دنک ، دیلقت  دیاب  دشابن  دـهتجم  یمالـسا  مولع 

درک یم  دیلقت  وا  زا  یتسیاب  هک  يدهتجم  تایرظن  اب  شلامعا  هک  یتروص  رد  دـهد  ماجنا  دـیلقت  نودـب  ار  شلامعا  یـسک  رگا  دـنک . یم 
لیصحت ناوت  هک  يدارفا  ناناوج و  نیب  زا  ( 3 . ) دیامن ناربج  دیاب  دشاب  هتشادن  قابطنا  رگا  یلو  تسا  حیحص  شلامعا  دشاب  هتشاد  قابطنا 

مولع هب  ات  دنناوخب  سرد  دننک و  چوک  هیملع  ياه  هزوح  یمالسا و  مولع  سرادم  هب  لیصحت  يارب  يدادعت  دیاب  دنراد  یمالـسا  مولع  رد 
يا هقرف  ره  زا  ارچ  نیدـلا ... یف  اوهقفتیل  ۀـفئاط  هقرف  لـک  نم  رفن  ـالولف  هدومرف : نآرق  دروم  نیا  رد  دـننک  ادـیپ  لـماک  ییانـشآ  یمالـسا 

ماکحا رد  دنبایب و  تسد  ییالاب  یملع  حطس  هب  هک  یناسک  یمالسا  مولع  نیلصحم  نیب  زا  دننک ... یمن  چوک  نید  رد  هقفت  يارب  یهورگ 
نیـسردم ۀـعماج  هک  یعجارم  ام  نامز  رد  دـنیامن . دـیلقت  نانآ  زا  دـنناوت  یم  مدرم  دنـشاب  یقتم  يدرف  اوقت  رظن  زا  دـنوش و  دـهتجم  ینید 

دیحو بـالقنا ، ) مـظعم  ربـهر   ) يا هنماـخ  تـجهب ،  ینارکنل ، لـضاف   - 1 ماـظع : تاـیآ  زا  دـنترابع  دـنا ، هدارک  یفرعم  مق  هیملع  ةزوـح 
نیا نیب  زا  دیاب  امـش  یناتـسیس و ... هللا  تیآ  لیبق  زا  رگید  ماظع  تایآ  يزیربت و  داوج  خیـش  یناجنز ، يریبش  يزاریـش ، مراکم  یناسارخ 

هک مادک  ره  زا  دیهدب  صیخـشت  ار  ملعا  دیتسناوتن  رگا  دینک و  دیلقت  وا  زا  دیداد  صیخـشت  ملعا  هک  ار  مادک  ره  قیقحت  یکدنا  اب  عجارم 
هلئسم 14. عجارم  لیاسملا  حیضوت   - 3 ص 88 . ج2 ، راونالاراحب ،   - 2 هیآ 43 . ( 16  ) لحن  - 1 اه :  تشون  یپ  تسا . یفاک  دینکب  دیلقت 

؟ يدنس لیلد و  هچ  هب  دنتسه ، جع ) ) نامز ماما  دییأت  دروم  عجارم  ایآ 

شسرپ

؟ يدنس لیلد و  هچ  هب  دنتسه ، جع ) ) نامز ماما  دییأت  دروم  عجارم  ایآ 

خساپ

هدنیامن و دیلقت ، مظعم  عجارم  دیامن . یمن  دوخ  لیکو  ار  وا  دشابن ، دییأت  دروم  رگا  هک  ارچ  دـشاب ، یم  دوخ  لّکوم  دـییأت  دروم  لیکو  ره 
( جع ) نامز ماما  تبیغ  نارود  رد  تایاور ، قبط  هک  ینعم  نیا  هب  صاخ ، لیکو  هن  ماع ، لیکو  هتبلا  دنتسه ، جع ) ) نامز ماما  ترضح  لیکو 

يو هب  یعرـش  لیاسم  رد  دیاب  مدرم  تسا و  جع ) ) نامز ماما  لیکو  هدـنیامن و  دـشاب ، ییاوقت  یملع و  تیحالـص  ياراد  هک  يدـهتجم  ره 
یلیاسم هک  یـصخش  خساپ  رد  تسا  جع ) ) رـصع ماما  ۀمان  تایاور  نآ  زا  یکی  دننک . دیلقت  وا  زا  نید  عورف  ماکحا و  رد  دنیامن و  هعجارم 

مّهنإف انثیدـح  ةاور  یلإ  اهیف  اوعجْراف  ۀـعقاْولا  ثداوْحلا  اـّما  و  : " دـیامرف یم  فیرـش  عیقوت  نیا  رد  ترـضح  دوب . هدرک  لاؤس  ترـضح  زا 
رب نم  تجح  نانآ  هک  دینک  هعجارم  ام  ثیدـح  نایوار  هب  دـیآ ، یم  شیپ  هک  ییاهدادـیور  ةرابرد  مکیلع ؛ هللا  ۀـجح  انأ  مکیلع و  یتّجح 

ۀمئا ياهروتـسد  هعیـش و  هقف  اب  يانـشآ  هک  ار  هعیـش  ياـهقف  هماـن  نیا  رد  ترـضح  ( 1" .) متـسه امـش  رب  ادـخ  تجح  نم  و  دنتـسه ، امش 
ماکحا و رد  دهد  یم  روتسد  نایعیش  هب  دیامرف و  یم  یفرعم  مدرم  نیب  دوخ  تجح  هدنیامن و  دنشاب ) راکتسرد  یقتم و  ) دنتـسه (ع ) راهطا
، یسوط خیش  . 1 اه : تشون  یپ  دهد . یم  رارق  دییأت  دروم  ار  اهقف  عجارم و  هلیـسو  نیدـب  و  دنـشاب ، دـیلقت  عجارم  تایرظن  وریپ  نید  عورف 

ص 177. هبیغلا ،

؟ تسا دیلقت  عجرم  هب  يزاین  هچ  سپ  تسین ، هدننک  تیاده  نآرق  رگم 

شسرپ

؟ تسا دیلقت  عجرم  هب  يزاین  هچ  سپ  تسین ، هدننک  تیاده  نآرق  رگم 
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خساپ

يدام يونعم و  ياه  هبنج  ۀـمه  رد  هعماج  دوخ و  لماکت  يارب  هک  تسا  يزاس  ناسنا  تیبرت و  باتک  کـی  تسا و  هدـننک  تیادـه  نآرق 
ياه باتک  هک  هنوگ  نامه  دـشاب . هتـشادن  صـصخت  رکفت و  ّربدـت و  هب  زاین  نآرق  مهف  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  یلو  تسا ، هدـش  لزاـن 

هک رگید  ياه  باتک  روط  نیمه  سدنهم ، شرورپ  يارب  کیزیف  یضایر و  ياه  باتک  هدش و  هتشون  کشزپ  ندرک  تیبرت  يارب  یکشزپ 
اه نآ  هعلاطم  اب  دناوتب  سک  ره  دشاب و  هتشادن  داتسا  هب  زاین  اه  نآ  مهف  هک  تسین  روط  نیا  نکیل  دنا ، هدش  هتشون  توافتم  ياه  هتشر  رد 
هب هعجارم  هب  زاین  منک و  تبابط  مناوت  یم  مدوخ  یکـشزپ  ياه  باتک  هب  هعجارم  اب  دـیوگب : سک  ره  هک  نیا  ای  دوش ، سدـنهم  ای  کشزپ 

عالطا نودب  دنا ، هتشاد  نآ  ریسفت  نآرق و  رد  لماک  تقد  هک  ینارسفم  نف و  ناصصختم  مامت  یهاوگ  هب  دیجم  نآرق  مهف  تسین . کشزپ 
يارب نآرق  نارـسفم  ور  نیا  زا  دوش . یمن  لماک  لوزن ) نامز  رب  هریچ  يرکف  وج  لوزن و  لحم  تایآ ، لوزن  نأش  لثم   ) نآرق مولع  زا  مزال 

یم لقن  دـننک . یم  فرـص  نآرق  قیاقح  فشک  يارب  ار  يدایز  ياه  تقو  دـنوش و  یم  لمحتم  يدایز  تاـمحز  یهلا  باـتک  نیا  ریـسفت 
نآرق قیمع  مهف  ًالوصا  سپ  تسا . هدرک  فرـص  تقو  زور  هنابـش  لاس  تسیب  نازیملا  ریـسفت  نتـشون  يارب  ییابطابط  همالع  موحرم  دننک 
نشور لکش  هب  ماکحا  زا  یضعب  ای  تسا  تایلک  ًافرص  هدمآ ، نید  ماکحا  ةرابرد  تایآ  رد  هچ  نآ  رگید  فرط  زا  دراد . صصخت  هب  زاین 

زامن هک  دوش  یم  لزان  ۀیآ  یتقو  ًالثم  هدش ، نایب  (ع ) موصعم ناماما  ربمایپ و  فرط  زا  ماکحا  نآ  لیصفت  لّوا ، دراوم  رد  تسا . هدشن  نایب 
ماکحا و نید  موصعم  نایاوشیپ  ربمایپ و  رطاخ  نیمه  هب  زامن ، طیارـش  ازجا و  تایئزج و  رکذ  نودـب  تسا ، یلک  مکح  دـیراد ، ياـپ  رب  ار 

نایاوشیپ ناماما و  زا  هک  یتایاور  دـنراد . یم  نایب  ماکحا  دروم  رد  ار  تایآ  یلـصا  دوصقم  زین  مود  شخب  رد  دـننک . یم  نایب  ار  تایئزج 
زا یکی  تسا : یسررب  لباق  تهج  ود  زا  جح و ...  هزور ، زامن ، لثم  تسا ، ماکحا  دروم  رد  هک  نآرق  زا  تایآ  حیضوت  ةرابرد  (ع ) موصعم

هّیقت و ناقفخ و  وج  رطاخ  هب  هک  (ع ) ناموصعم زا  هرداص  تایاور  دوخ  نیب  فالتخا  تهج  زا  يرگید  تنـس ، لها  هقف  اب  فالتخا  تهج 
. تسا هدـش  هداد  تبـسن  ناماما  زا  یکی  هب  غورد  هب  هدـش و  لعج  یتایاور  ای  هدـش و  رداص  هنیمز  کی  رد  توافتم  تایاور  رگید ، لماوع 
. لوـصا ملع  هقف و  ملع  هلمج  زا  تسا ، مزـال  ملع  دـنچ  رد  صـصخت  فـلتخم ، تاـیاور  نیا  زا  یهلا  یعقاو  مکح  ندروآ  تسد  هـب  يارب 

نیا زا  دروآ . تسد  هب  تایاور  نیب  زا  دراد ، تسد  رد  هک  يدـعاوق  قبط  ار  یهلا  مکح  دـناوت  یم  دراد و  صـصخت  مولع  نیا  رد  دـهتجم 
نایب ار  یلک  لوصا  نآرق  رگید  يوس  زا  میدـنمزاین . دـیلقت  عجرم  دـهتجم و  هب  تایاور  نآرق و  زا  یهلا  ماـکحا  ندروآ  تسد  هب  يارب  ور 
رـصع ره  رد  ور  نیا  زا  تسا ، هدرکن  نایب  دـیآ ، یم  شیپ  رـشب  یگدـنز  لوط  رد  هک  ار  ییاهزاین  لـئاسم و  کـت  کـت  مکح  یلو  هدرک ،

زا کی  مادک  اب  دیدج  لیاسم  دـننک  فشک  تایاور  تایآ و  حیحـص  مهف  زا  هدافتـسا  اب  دـنناوتب  ات  دنـشاب  دـیاب  دـهتجم  ناونع  هب  یناسک 
ترورض ةرابرد  انیس  یلعوب  دنهد . تاجن  یفیلکتالب  زا  ار  مدرم  دوخ و  دننک و  رداص  ار  نآ  مکح  ات  تسا ، ناوخمه  مالسا  یلک  ماکحا 

ینعی دراد ، ترورض  داهتجا  لیلد  نیمه  هب  تسا  تیاهن  یب  دیآ ، یم  شیپ  رـشب  یگدنز  يارب  هک  ییاهزاین  دیوگ : یم  مالـسا  رد  داهتجا 
، دیآ یم  شیپ  نامز  رد  هک  يریغتم  لیاسم  اب  ار  یمالسا  لوصا  هک  دنشاب  یعقاو  سانشراک  صـصختم و  دارفا  دیاب  ینامز  رـصع و  ره  رد 

نشور دش  هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  ( 1 .) تسا لخاد  مالسا  لوصا  زا  یلصا  هچ  رد  هزات  ون و  هلئسم  نیا  هک  دنیامن  كرد  زین  دننک ، قیبطت 
دیهش . 1 اه : تشون  یپ  میتسه . تایاور  تایآ و  حیحـص  مهف  يارب  دهتجم  داهتجا و  دـنمزاین  تسا ، هدـننک  تیادـه  نآرق  هک  نیا  اب  دـش 

ص 158. ج 21 ، راثآ ، ۀعومجم  يرهطم ،

؟ دشاب دیلقت  عجرم  دناوت  یمن  نز  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب دیلقت  عجرم  دناوت  یمن  نز  ارچ 
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خساپ

رب کی  چیه  دـناهدش و  هدـیرفآ  رهوگ  کی  زا  ود  ره  درم  نز و  مالـسا  يژولوئدـیا  رد   - 1 مییامنیم : بلج  هتکن  دـنچ  هب  ار  امـش  هجوت 
، تسین یتوافت  درم  نز و  نیب  رما  نیا  رد  تسا و  مالـسا  دـیکأت  دروم  تهاـقف  یبلطشناد و   - 2 ( 1) اوقت هب  رگم  دـنرادن ، يرترب  يرگید 
رد اهتوافت  دوجو  اب  نکیل  دـنناوتیم ، زین  نانز  دنـسرب ، یلاع  تاماقم  هب  تهاقف  يزورما و  شناد  رد  دـنناوتیم  نادرم  هک  هنوگ  ناـمه 

نز و نیب  تقلخ  ینیوکت و  باتک  رد  هک  هنوگ  ناـمه   - 3 دراد . دوجو  ییاه  توافت  فنـص ، ود  نیا  رد  اهدادعتـسا  تالیامت و  قیالس ،
هب تسا . توافت  ود  نیا  نیب  زین  اهتیلوئـسم  فیاظو و  عیرـشت ، باتک  رد  تسا ، تقلخ  رد  نسحا  ماظن  ساسارب  نیا  تسا و  توافت  درم 

هدـش دای  تاکن  هب  هجوت  اب  لاح  ـت  ـسوکین شیو  ــ ياج خ هب  ير  ـ یخ هک هـر  تسا  وربا  مشچ و  لاـخ و  طـخ و  نوچ  ناـهج  رعاـش : لوق 
کی یتح  دنتوافتم ، تقلخ  باتک  رد  نادرم  نانز و  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . هنایارگ  عقاو  یتسیلائر و  مالـسا ، يژولوئدیا  مییوگیم :

فطاوع و 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 
ام یگدنز  يزیر  همانرب  رد  مالـسا  اتـسار  نیمه  رد  تسا . فیاظو  اهتیلوئـسم و  رد  توافت  شنیرفآ ، رد  توافت  نیا  همزال  کیژولوکیپ 

نادرم نانز و  رد  فیاظو  اـهتیلؤسم و  زا  یخرب  تسا . هدومن  يزیر  هماـنرب  شنیرفآ  ياـهتوافت  اـب  گـنهامه  فیاـظو ، اـهتیلؤسم و 
ناسنا شنیرفآ  مب  ریز و  زا  میکح  دنوادخ  تسا . هدش  راذگاو  تفص  ود  نیا  زا  یکی  هب  ًاحیجرت  یخرب  توافتم و  یخرب  ربارب ، ناسکی و 

یمادـنا نادرم  هب  دـنوادخ  رگا  تسا . هداد  رارق  نآ  اـب  گـنهامه  ار  تیلؤسم  راـب  ود  نیا  شنیرفآ  رد  اـهتوافت  دوجو  اـب  تسا ، ربخ  اـب 
یمادنا نانز  هب  رگا  دوشیم . هدرپس  نادرم  هب  تخس  ياهراک  تسا ، هداد  نیگنس  تخـس و  ياهراک  اب  بسانتم  يوق و  یناوزاب  تشرد و 

نیا رد  سک  چـیه  دوشیم . هدرپـس  ناـنآ  هب  یفطاـع  يرنه و  فـیرظ و  ياـهراک  تسا ، هداد  فـیطل  یتاـساسحا  فـطاوع و  و  فـیرظ ،
ياهبصنم یخرب  رد  یتیلوئسم  ياهتوافت  رد  تسا . يرورض  رشب  لسن  ماود  يارب  تمکح و  نیع  نیا  و  درادن ، یـضارتعا  اهتیلوئـسم 

تسا هتفریذپ  هعماج  هک  هنوگ  نامه  دشاب . هژیو  ياهتیلوئـسم  اب  کی  ره  هک  تسا  نیا  ندوب  درم  ای  نز  همزال  تسا . نینچ  زین  یعامتجا 
نادرم هدهعرب  یعامتجا  ياهتمـس  زا  یخرب  هک  تفریذپ  دیاب  دشاب ، نادرم  هدهعرب  دیاب  قح  هب  كانرطخ  تقـشم و  رپ  ياهراک  یمامت 

هکلب دـناهدش ، مورحم  نآ  زا  ناـنز  هک  تسین  قح  کـی  ینید  تیعجرم  تسا . نادرم  ناـنز و  شنیرفآ  همزـال  اـهتوافت  نیا  نوچ  دـشاب ،
. دراد تیلوئـسم  تسا و  فیلکت  راک  نیا  نوچ  دـنوش ، عجرم  دـندشیمن  رـضاح  تهاقف  ناگرزب  زا  يرایـسب  تسا . تیلوئـسم  فیلکت و 
. دوشب هیقف  دـناوتیم  دـهاوخب  هک  ره  دـنناسکی . درم  نز و  نآ  رد  هک  تسا  تهاقف  هکلب  تسین ، تیعجرم  تسا ، یمدآ  شزرا  هیام  هچنآ 
رد نوچ  تسا . نادرم  ياهیگژیو  زا  مالـسا ، يژولوئدیا  بناوج  همه  هب  هجوت  اب  هک  تسا  ییارجا  ياهراک  تماما و  نوئـش  زا  تیعجرم 
زج ياهراچ  تماما ، نوئـش  هب  نانز  يدـصت  تروص  رد  هک  دراد  دوجو  نادرم  نانز و  ياهترـشاعم  رد  زمرق  طوطخ  يرـس  کی  مالـسا 

نیلوا داژن ، كاـپ  اـضر  دیـس  رتکد   - 2 هـیآ 13 . ( 49  ) تارجح  - 1 اـهتشونیپ : ( 1 . ) درادـن دوجو  زمرق  طوـطخ  نیا  نتفرگ  هدـیدان 
لصف یلمآ ، يداوج  هللا  ۀیآ  رثا  لالج ، لامج و  هنیآ  رد  نز  هب : دوش ، هعجارم  رتشیب  حیضوت  يارب   - 3 . 293 ص 280 -  ج 19 ، هاگشناد ،

. ضراعم تایاور  تاهبش و  لحر  مراهچ 

؟ دنا فالتخا  راچد  هراومه  دننک و  یمن  تیعبت  دیلقت  عجرم  کی  زا  هرود  ره  رد  یّنس  هعیش و  زا  معا  ناناملسم  ۀمه  ارچ 

شسرپ

؟ دنا فالتخا  راچد  هراومه  دننک و  یمن  تیعبت  دیلقت  عجرم  کی  زا  هرود  ره  رد  یّنس  هعیش و  زا  معا  ناناملسم  ۀمه  ارچ 

خساپ
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يارب یمالسا  یهقف  بهاذم  زا  کی  ره  ددرگ . یم  رب  ینید  ماکحا  طابنتـسا  ینابم  رد  فالتخا  هب  لئاسم  رد  تنـس  لها  هعیـش و  فالتخا 
فالتخا مه  اب  طابنتـسا  عبانم  ینابم و  لوصا ، رد  رگا  هک  تسا  یعیبط  دنریگ . یم  هرهب  ینابم  لوصا و  يرـسکی  زا  نید ، ماکحا  طابنتـسا 

رد اه  هاگدید  توافت  رد  هشیر  ینس ، هعیش و  یهقف  تافالتخا  زا  يرایسب  دش . دهاوخ  توافتم  اه  طابنتسا  دروآهر  هجیتن و  دنشاب ، هتـشاد 
یم شزرا  نیعبات  تنـس  هب  یهاگ  هباحـص و  تنـس  هب  (ص ) ربمایپ تنـس  نآرق و  رب  نوزفا  تنـس  لها  ًالثم  دراد ، طابنتـسا  ینابم  لوصا و 
ّتنس هب  دنتسم  رگا  ار  هباحص  تنس  دنهد و  یم  اهب  (ص ) ربمایپ تیب  لها  تنس  هب  (ص ،) ربمایپ تنـس  نآرق و  رب  نوزفا  هعیـش  یلو  دنهد ،
نیمه زا  مه  وضو  رد  فالتخا  دراد . هتکن  نیمه  رد  هشیر  یهقف  تاـفالتخا  زا  یخرب  دـنریذپ . یمن  یعرـش  عبنم  ناونع  هب  دـشابن ، ربماـیپ 

یم ارف  ار  شیوخ  یعرـش  ماکحا  دـننک و  یم  هعجارم  (ع ) موصعم ناماما  تیب و  لها  هب  نیلقث ، ثیدـح  هب  کسمت  اـب  نایعیـش  تسا . عون 
يافلخ تشاد و  جاور  ثیدح  رشن  زا  يریگولج  تسایس  رمع ) ) مود ۀفیلخ  هژیو  هب  افلخ  نامز  رد  دنتسین . نینچ  نیا  ّتنس  لها  اّما  دنریگ ،
ثداوح و  (ص ) مالسا ربمایپ  ياه  تیاور  زا  يرایـسب  ماجنارـس  هک  دنتفرگ  شیپ  رد  ار  تسایـس  نیمه  زیزعلادبع ، نب  رمع  نامز  ات  يدعب 

(ع) موصعم ناماما  هب  هعجارم  اب  نایعیـش  سپ  نیز  دندش . هناگیب  نآ  هب  تبـسن  يدـعب  ياه  لسن  دـش و  هدرپس  یـشومارف  هب  مالـسا  ردـص 
نیا رد  (ع ) رقاب ماما  لاثم : ناونع  هب  دنهد ؛ رارق  شیوخ  یگدنز  قشمرـس  ار  نآ  دـنبایرد و  ار  (ص ) ربمایپ ةدـش  شومارف  تنـس  دنتـسناوت 

بهاذـم رد  لمع  فالتخا  لاح  ره  رد  ( 1 .) تخاس یم  وضو  نینچ  (ص ) ربماـیپ دومرف : تخادرپ و  وضو  هب  تشادرب و  یبآ  فرظ  اتـسار 
هعیـش اما  دـنناد ، یم  دوخ  هدـیقع  قبط  هورگود  ره  ار  ربمایپ  تنـس  هدوب و  تایآ  زا  تواـفتم  مهف  تشادرب و  فـالتخا  زا  یـشان  یمالـسا 

رت هاگآ  (ص ) ادخ لوسر  راتفگ  تنـس و  زا  یهلا و  تایآ  زا  (ع ) موصعم نایاوشیپ  هدوب و  راهطا  همئا  وریپ  هک  تسا  دـقتعم  دراد و  راختفا 
فالتخا زا  یشان  هک  دننک ، یمن  تیعبت  ربهر  کی  عجرم و  کی  زا  یّنـس ) هعیـش و  ) ناناملـسم یمامت  دننک . یم  ریـسفت  رت  تسرد  هدوب و 

و (ع ) یلع زا  (ص ) هللا لوسر  زا  سپ  دـیاب  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تسا . ربماـیپ  تیب  لـها  زا  تیعبت  ببـس  هب  هک  تسا  ناـنآ  نیب  ییاـنبم 
تیعبت دیاب  یم  دنتـسه ، همئا  نانیـشناج  هک  ینید  نادنمـشناد  اهقف و  زا  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  درک . يوریپ  شنادـنزرف 

یم يوریپ  دنا ، هدرک  توف  شیپ  اه  نرق  هک  یهیقفو  دهتجم  راهچ  زا  نانآ  هک  نیا  رب  نوزفا  دنتـسین ، هدیقع  نیا  رب  تّنـس  لها  یلو  دـنک ،
یـساسا لیاسم  رد  دوش  یمن  بجوم  یهقف  لیاسم  رد  فالتخا  هتبلا  دشاب . هدنز  دیلقت  عجرم  دیاب  تسا  دقتعم  هعیـش  هک  یلاح  رد  دـننک ،

زا یخرب  هنافـسأتم  دنـشاب . هتـشاد  فالتخا  دـنراد ) رظن  قافتا  دـنا و  كرتشم  نآ  رد  یّنـس  هعیـش و  تسا و  مالـسا  ناـهج  هب  طوبرم  هک  )
هب زواـجت  دوخ و  ياـقب  هک   ) ناناملـسم مالـسا و  نانمـشد  هئطوـت  فرط و  کـی  زا  یهاـگآان  تهج  هب  یمالـسا  ياـه  هقرف  اـی  ناناملـسم 

، تسا ناناملسم  نیب  رظن  قافتا  هک  يدراوم  رب  یفالتخا ، دراوم  ندرک  گنررپ  اب  دنناد ) یم  اه  نآ  نیب  یگشیمه  ییادج  رد  ار  ناناملسم 
ج 7. ص 274 ، ج 1 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماع ، ّرح  خیش  . 1 اه : تشون  یپ  دنریگ . یم  هدیدان  ار  اه  نآ  هتشاذگ و  شوپرس 

؟ 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 
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( 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 ) )

؟ دنک لمع  دوب  رت  تحار  هک  مادک  ره  ًالثم  دنک ، دیلقت  عجرم  دنچ  ای  ود  زا  دناوت  یم  ناسنا  ایآ 

شسرپ

؟ دنک لمع  دوب  رت  تحار  هک  مادک  ره  ًالثم  دنک ، دیلقت  عجرم  دنچ  ای  ود  زا  دناوت  یم  ناسنا  ایآ 

خساپ

القع ءهویـش  هک  نانچ  تسا  ندومن  يدهتجم  ياوتف  هب  لمع  یهقف  حالطـصا  رد  نتخادنا و  ندرگ  رد  دنب  ندرگ  يانعم  هب  تغل  رد  دیلقت 
زا دـنک و  یم  عوجر  دـشاب  رما  نآ  هب  هاگآ  هک  سک  نآ  هب  دوب ، روما  زا  يرما  هب  لهاج  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  رب  نامزو  رـصع  ره  رد 

ار نید  ماـکحا  دـناوتن  هک  یـسک  ره  هچ  تسا ، لاونم  نیدـب  رما  زین  نید  ماـکحا  دروم  رد  دـیامن . یم  فرط  رب  ار  شیوخ  لـهج  هار  نیا 
عماـج هیقف  ینعی  نید  رما  رد  هربـخ  صـصختم و  هب  دـیاب  ور  نیا  زا  دراد ، تفاـیرد  داـهتجا  قـیرط  هب  كرادـم و  هـب  دانتـسا  لالدتـسااب و 

یگدـنز رد  دـیلقت  هب  لهاج  زاین  لهاج . هچ  دـشاب و  ملاـع  هچ  تسا ، ناـسنا  یگدـنز  تایرورـض  زا  دـیلقت  ( 1 .) دنیامنب هعجارم  طیارـشلا 
زا يزیچاـن  تمـسق  هب  وا  شناد  هریاد  يدنمـشناد  ره  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـیلقت  هـب  ملاـع  زاـین  تـسین و  ناـیب  هـب  جاـتحم  شا  هرمزور 

امیپاوه راوس  رگا  دشاب و  نامتخاس  رامعم  سدنهم و  دلقم  دیاب  شا  هناخ  نتخاس  رد  بط  رد  دنمـشناد  ًالثم  تسا ، دودـحم  وا  تاجایتحا 
نید رد  دناد  یم  دراد و  نید  هب  نامیا  هک  یـسک  نیاربانب ، دشاب . ادخان  يارچ  نوچ و  یب  وریپ  دـش  یتشک  راوس  رگا  نابلخ و  دـّلقم  دـش 

باختنا ار  هار  هس  زا  یکی  فیاظو  نآ  هب  تبـسن  تسا  مزلم  دوخ  ترطف  لقع و  مکح  هب  تسا ، هدـش  نیعم  یفیلاـکت  فیاـظو و  وا  يارب 
ملاع هن  هک  یتروص  رد  دنک و  تاعارم  ار  طایتحا  بناج  ای  دنک و  يوریپ  اه  نآ  هب  ِملاع  زا  ای  دنک و  ادیپ  اه  نآ  هب  ملع  لیـصحت  ای  دـنک :

نآ رد  نادنمـشناد  رگا  تسا و  ماکحا  نآ  هب  دنمـشناد  ملاع و  تایرظن  زا  يوریپ  هب  رـصحنم  هار  طایتحا ، لـها  هن  تسا و  فیاـظو  نآ  هب 
هک ینامز  دـیامن و  يوریپ  ملعا  دـیلقت  عجرم  زا  ماکحا  رد  دـیاب  ناسنا  ( 2 .) دـنک يوریپ  اه  نآ  ملعا  رظن  زا  دنتـشاد ، رظن  فالتخا  ماکحا 

تسد هب  دیلقت  كالم  دیامن و  دیلقت  رگید  عجرم  زا  ار  يا  هلئـسم  دناوت  یمن  دیامن و  يوریپ  وا  زا  طقف  دیاب  تخانـش  ار  دوخ  دیلقت  عجرم 
دیلقت كالم  ًایناث : دومن ؛ دیلقت  ملعا  عجرم  زا  دیاب  ًالوا : ور  نیا  زا  دـیامن . يوریپ  يا  هلئـسم  رد  تساوخ  هک  سک  ره  زا  ات  تسین  صخش 
دنـشاب يواسم  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـیامن . يوریپ  دوخ  دـیلقت  عجرم  ياواتف  تارظن و  زا  دـیاب  دـّلقم  ناسنا  هکلب  تسین  یتخـس  یناسآ و 

، درک دیلقت  صاخ  عجرم  نآ  زا  نوچ  دـنک و  دـیلقت  دنتـسه  يواسم  هک  عجارم  زا  یکی  زا  يا  هلئـسم  ره  رد  دـناوت  یم  لوا  ماگ  رد  ناسنا 
رگا هتبلا  دشاب ، هداد  رگید  عجرم  زا  دیلقت  ةزاجا  عجرم  نآ  دوخ  دراوم  یخرب  رد  هک  نآ  رگم  دنک ، دـیلقت  وا  زا  زین  رگید  لیاسم  رد  دـیاب 
دیس . 1 اـه : تشوـن  یپ  درک . دـیلقت  وا  زا  هنیمز  نآ  رد  یتسیاـب  دوـب  رت  صـصختم  ملعا و  يا  هتـشر  يا و  هـنیمز  رد  عـجارم  زا  مادـک  ره 

ص 172 و 173. لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  یناسارخ ، دیحو  تیآ ا ... . 2 ص 637 . ج 3 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیسح  یفطصم 
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شسرپ

؟ تسا دیلقت  عجرم  هب  يزاین  هچ  سپ  تسین ، هدننک  تیاده  نآرق  رگم 

خساپ

يدام يونعم و  ياه  هبنج  ۀـمه  رد  هعماج  دوخ و  لماکت  يارب  هک  تسا  يزاس  ناسنا  تیبرت و  باتک  کـی  تسا و  هدـننک  تیادـه  نآرق 
ياه باتک  هک  هنوگ  نامه  دـشاب . هتـشادن  صـصخت  رکفت و  ّربدـت و  هب  زاین  نآرق  مهف  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  یلو  تسا ، هدـش  لزاـن 

هک رگید  ياه  باتک  روط  نیمه  سدنهم ، شرورپ  يارب  کیزیف  یضایر و  ياه  باتک  هدش و  هتشون  کشزپ  ندرک  تیبرت  يارب  یکشزپ 
اه نآ  هعلاطم  اب  دناوتب  سک  ره  دشاب و  هتشادن  داتسا  هب  زاین  اه  نآ  مهف  هک  تسین  روط  نیا  نکیل  دنا ، هدش  هتشون  توافتم  ياه  هتشر  رد 
هب هعجارم  هب  زاین  منک و  تبابط  مناوت  یم  مدوخ  یکـشزپ  ياه  باتک  هب  هعجارم  اب  دـیوگب : سک  ره  هک  نیا  ای  دوش ، سدـنهم  ای  کشزپ 

عالطا نودب  دنا ، هتشاد  نآ  ریسفت  نآرق و  رد  لماک  تقد  هک  ینارسفم  نف و  ناصصختم  مامت  یهاوگ  هب  دیجم  نآرق  مهف  تسین . کشزپ 
يارب نآرق  نارـسفم  ور  نیا  زا  دوش . یمن  لماک  لوزن ) نامز  رب  هریچ  يرکف  وج  لوزن و  لحم  تایآ ، لوزن  نأش  لثم   ) نآرق مولع  زا  مزال 

یم لقن  دـننک . یم  فرـص  نآرق  قیاقح  فشک  يارب  ار  يدایز  ياه  تقو  دـنوش و  یم  لمحتم  يدایز  تاـمحز  یهلا  باـتک  نیا  ریـسفت 
نآرق قیمع  مهف  ًالوصا  سپ  تسا . هدرک  فرـص  تقو  زور  هنابـش  لاس  تسیب  نازیملا  ریـسفت  نتـشون  يارب  ییابطابط  همالع  موحرم  دننک 
نشور لکش  هب  ماکحا  زا  یضعب  ای  تسا  تایلک  ًافرص  هدمآ ، نید  ماکحا  ةرابرد  تایآ  رد  هچ  نآ  رگید  فرط  زا  دراد . صصخت  هب  زاین 

زامن هک  دوش  یم  لزان  ۀیآ  یتقو  ًالثم  هدش ، نایب  (ع ) موصعم ناماما  ربمایپ و  فرط  زا  ماکحا  نآ  لیصفت  لّوا ، دراوم  رد  تسا . هدشن  نایب 
ماکحا و نید  موصعم  نایاوشیپ  ربمایپ و  رطاخ  نیمه  هب  زامن ، طیارـش  ازجا و  تایئزج و  رکذ  نودـب  تسا ، یلک  مکح  دـیراد ، ياـپ  رب  ار 

نایاوشیپ ناماما و  زا  هک  یتایاور  دـنراد . یم  نایب  ماکحا  دروم  رد  ار  تایآ  یلـصا  دوصقم  زین  مود  شخب  رد  دـننک . یم  نایب  ار  تایئزج 
زا یکی  تسا : یسررب  لباق  تهج  ود  زا  جح و ...  هزور ، زامن ، لثم  تسا ، ماکحا  دروم  رد  هک  نآرق  زا  تایآ  حیضوت  ةرابرد  (ع ) موصعم

هّیقت و ناقفخ و  وج  رطاخ  هب  هک  (ع ) ناموصعم زا  هرداص  تایاور  دوخ  نیب  فالتخا  تهج  زا  يرگید  تنـس ، لها  هقف  اب  فالتخا  تهج 
. تسا هدـش  هداد  تبـسن  ناماما  زا  یکی  هب  غورد  هب  هدـش و  لعج  یتایاور  ای  هدـش و  رداص  هنیمز  کی  رد  توافتم  تایاور  رگید ، لماوع 
. لوـصا ملع  هقف و  ملع  هلمج  زا  تسا ، مزـال  ملع  دـنچ  رد  صـصخت  فـلتخم ، تاـیاور  نیا  زا  یهلا  یعقاو  مکح  ندروآ  تسد  هـب  يارب 

نیا زا  دروآ . تسد  هب  تایاور  نیب  زا  دراد ، تسد  رد  هک  يدـعاوق  قبط  ار  یهلا  مکح  دـناوت  یم  دراد و  صـصخت  مولع  نیا  رد  دـهتجم 
نایب ار  یلک  لوصا  نآرق  رگید  يوس  زا  میدـنمزاین . دـیلقت  عجرم  دـهتجم و  هب  تایاور  نآرق و  زا  یهلا  ماـکحا  ندروآ  تسد  هب  يارب  ور 
رـصع ره  رد  ور  نیا  زا  تسا ، هدرکن  نایب  دـیآ ، یم  شیپ  رـشب  یگدـنز  لوط  رد  هک  ار  ییاهزاین  لـئاسم و  کـت  کـت  مکح  یلو  هدرک ،

زا کی  مادک  اب  دیدج  لیاسم  دـننک  فشک  تایاور  تایآ و  حیحـص  مهف  زا  هدافتـسا  اب  دـنناوتب  ات  دنـشاب  دـیاب  دـهتجم  ناونع  هب  یناسک 
ترورض ةرابرد  انیس  یلعوب  دنهد . تاجن  یفیلکتالب  زا  ار  مدرم  دوخ و  دننک و  رداص  ار  نآ  مکح  ات  تسا ، ناوخمه  مالسا  یلک  ماکحا 

ینعی دراد ، ترورض  داهتجا  لیلد  نیمه  هب  تسا  تیاهن  یب  دیآ ، یم  شیپ  رـشب  یگدنز  يارب  هک  ییاهزاین  دیوگ : یم  مالـسا  رد  داهتجا 
، دیآ یم  شیپ  نامز  رد  هک  يریغتم  لیاسم  اب  ار  یمالسا  لوصا  هک  دنشاب  یعقاو  سانشراک  صـصختم و  دارفا  دیاب  ینامز  رـصع و  ره  رد 

نشور دش  هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  ( 1 .) تسا لخاد  مالسا  لوصا  زا  یلصا  هچ  رد  هزات  ون و  هلئسم  نیا  هک  دنیامن  كرد  زین  دننک ، قیبطت 
دیهش . 1 اه : تشون  یپ  میتسه . تایاور  تایآ و  حیحـص  مهف  يارب  دهتجم  داهتجا و  دـنمزاین  تسا ، هدـننک  تیادـه  نآرق  هک  نیا  اب  دـش 

ص 158. ج 21 ، راثآ ، ۀعومجم  يرهطم ،

اهیبوخ و میناوتیمن  دوخ  لقع  ثیداحا و  نآرق و  كرد  نتـسناد و  اب  رگم  دـنک ، نییعت  دوخ  يارب  عجرم  تسا  بجاو  ناملـسم  رب  ارچ 
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؟ میراد دیلقت  عجرم  هب  يزاین  هچ  میهدب ؟ صیخشت  ار  اهيدب 

شسرپ

اهیبوخ و میناوتیمن  دوخ  لقع  ثیداحا و  نآرق و  كرد  نتـسناد و  اـب  رگم  دـنک ، نییعت  دوخ  يارب  عجرم  تسا  بجاو  ناملـسم  رب  ارچ 
؟ میراد دیلقت  عجرم  هب  يزاین  هچ  میهدب ؟ صیخشت  ار  اهيدب 

خساپ

( نید ماکحا  زا  هاگآ  ) دـیلقت عجرم  هب  هعجارم  نودـب  دوخ و  یهاگآ  ساسا  رب  هدـش و  هاگآ  ینید  ماـکحا  لـئاسم و  رد  دـناوت  یم  ناـسنا 
دوخ زا  رت  هاگآ  ار  يرگید  هک  نآ  رگم  تسا  مارح  هکلب  تسین  مزال  دیلقت  اهنت  هن  یـسک  نینچ  رب  دهد . ماجنا  ار  یهلا  فیلاکت  ماکحا و 

هب تسا  نآ  هب  هتـسباو  هک  ار  یمولع  نآ و  ریـسفت  نآرق و  دیاب  دهد ، ماجنا  ّتنـس  نآرق و  ساسا  رب  ار  شلامعا  دهاوخب  يدرف  رگا  دنادب .
( نارگید لامعا  هب  تیاضر  لامعا و  راتفگ و   ) ریرقت لمع و  لوق ، زا  تسا  تراـبع  هک  ار  ّتنـس  دـیاب  روط  نیمه  دـنادب . یّـصصخت  روط 

مهف  ) هیارد دنس ، هللـس  و  ثیدح ) نایوار  لاح  حرـش   ) لاجر ملع  زا :  تسا  ترابع  هک  دشاب  انـشآ  ثیدح  مولع  اب  ینعی  دسانـشب ؛ ًالماک 
اب تایاور  ضراعت  ای  تایاور  اب  تایاور  ضراـعت  زاـجم ، تقیقح و  هّیقت ، هیلاـقم ، هیلاـح و  نئارق  تاـیاور ، لوزن  نأـش  تاـیاور ،) تلـالد 

تیفیک اب  ّتنـس  نآرق و  هب  هک  يدرف  نینچ  دـنادب . هناسانـشراک  یـصّصخت و  روط  هب  ار  اه  شناد  نیا  دـیاب  يو  حـلاصم . محازت  تاـیآ و 
مولع صّصختم  يدرف  ننیچ  هب  دیامن . لمع  دمهف  یم  هک  روط  نآ  تنس ، نآرق و  قبط  دیاب  هکلب  دناوت  یم  دشاب ، هتـشاد  یهاگآ  روکذم 

، دشاب هدیـسرن  روکذم  ّدح  هب  یهاگآ  ملع و  رظن  زا  یـسک  رگا  اّما  تسا . مارح  وا  رب  ندرک  دیلقت  دنیوگ و  یم  هیقف  دهتجم و  ای  یمالـسا 
زا " نوملعت . متنک ال  نإ  رکّذلا  لها  اولئساف  . " دیامن لمع  نآ  قبط  دسرپب و  یمالسا  مولع  صّـصختم  دنچ  ای  کی  زا  دنک  یم  مکح  لقع 
هچ ناملسم و  هچ  مدرم  هک  روط  نامه  تسا ، صّصختم  دهتجم و  هب  عوجر  ای  رکذ  لها  زا  لاؤس  دیلقت ، دیناد . یمن  رگا  دیـسرپب  ناهاگآ 
یم هعجارم  کیناکم  هب  دش  بارخ  ناشنیـشام  رگا  ًالثم  دننک ، یم  هعجارم  ناصّـصختم  هب  دـنرادن  صّـصخت  هک  یلئاسم  رد  ناملـسم  ریغ 
یتح  Ù یم  هعجارم  رامعم  سدنهم و  هب  دـنزاسب  هناخ  ای  رهـش  دـنهاوخب  رگا  دـننک ؛ یم  هعجارم  کشزپ  هب  دـندش  رامیب  رگا  دـننک ؛

یم هعجارم  کشزپ  هب  يرامیب  رد  دیلقت  عجارم  ًالثم  دـننک ، یم  دـیلقت  رگید  ياه  هتـشر  رد  دـنراد  صـصخت  هتـشر  کی  رد  هک  سک
لئاسم رثکا  رد  ًالقع  هک  روط  نامه  نیاربانب  دننکیم . هعجارم  کیناکم  هب  دش  بارخ  ناشنیـشام  هک  یماگنه  نارامعم  ناسدنهم و  دننک ؛

نیا دننک . هعجارم  دیلقت ) عجرم   ) صّصختم هب  دیاب  دنتـسین ، صّـصختم  رگا  زین  ینید  لئاسم  رد  دننک ، یم  يوریپ  ناصّـصختم  زا  هّرمزور 
دـشاب یم  صـصختم  هب  صـصختم  ریغ  عوجر  باب  زا  هکلب  تسین  لقع  فالخ  اهنت  هن  اهقف  زا  دیلقت  سپ  دنیوگ . یم  دیلقت "  " ار هعجارم 

فرصم وراد  رـسدوخ  هک  تسا  يرامیب  دننام  دهد  ماجنا  ار  یلامعاو  هدرکن  دیلقت  دنک ، دیلقت  دیاب  هک  یـسک  رگا  تسا . یلقع  مکح  هک 
اهقفلا نم  ناک  نم  اّما  : " تسا هدـمآ  (ع ) يرکـسع ماـما  زا  دوش . نوزفا  شا  يراـمیب  دوش  لـصاح  يدوبهب  هک  نیا  ضوع  اـسب  هچ  دـنک .

دوخ دنا و  نید  نابهگن  ظفاح و  هک  نانآ  اهقف  نیب  زا  [2 [؛ هودّلقی نأ  ما  وعللف  هالوم  رمال  ًاعیطم  هاوه  یلع  ًافلاخم  هنیدل  ًاظفاح  هسفنل  ًانئاص 
هک تسا  مزال  ماوع  رب  دنیوا ، نانیـشناج  یهلا و  رماوا  عیطم  دننک و  یم  هزرابم  یناسفن  ياهاوه  اب  دننک و  یم  ظفح  یگدولآ  هانگ و  زا  ار 

صـصختم رگید  مولع  رد  هچرگ  دنتـسین ، صـصختم  دـهتجم و  یمالـسا  مولع  رد  هک  یناسک  ینعی  ماوع  زا  دارم  " دـننک . دـیلقت  ناـنآ  زا 
یکـشزپ و لئاسم  رد  دیلقت  عجرم  هک  نانچ  دنک ، دیلقت  دیاب  دشابن  دهتجم  یمالـسا  مولع  رد  کشزپ  ای  هاگـشناد  داتـسا  رگا  ًالثم  دنـشاب ،

دناوتب هک  دشاب  دهتجم  دیاب  ای  صخـش  لقع  مکح  هب  نید ، ماکحا  رد  نیا  ربانب  دـنک  یم  دـیلقت  تیعبت و  سدـنهم  کشزپ و  زا  یـسدنهم 
دوخ هفیظو  هب  يروط  طایتحا  هار  زا  ای  دـیامن ، راتفر  وا  روتـسد  هب  ینعی  دـنک ، دـیلقت  دـهتجم  زا  ای  دروآ  تسد  هب  لیلد  يور  زا  ار  ماکحا 
یم رگید  هدـع  دـنناد و  یم  مارح  ار  یلمع  نادـهتجم  زا  يا  هدـع  رگا  ًالثم  تسا ، هداد  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  دـنک  نیقی  هک  دـیامن  لمع 
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یناسک سپ  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  دنناد ، یم  بحتسم  یضعب  بجاو و  یضعب  ار  یلمع  رگا  دهدن و  ماجنا  ار  لمع  نآ  تسین ، مارح  دنیوگ 
 . دننک دیلقت  دهتجم  زا  تسا  بجاو  دننک ، لمع  طایتحا  هب  دنناوت  یمن  دنتسین و  دهتجم  هک 

؟ دشاب هتشاد  دیلقت  عجرم  سک  ره  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب هتشاد  دیلقت  عجرم  سک  ره  دیاب  ارچ 

خساپ

( نید ماکحا  زا  هاگآ  ) دـیلقت عجرم  هب  هعجارم  نودـب  دوخ و  یهاگآ  ساسا  رب  هدـش و  هاگآ  ینید  ماـکحا  لـئاسم و  رد  دـناوت  یم  ناـسنا 
دوخ زا  رت  هاگآ  ار  يرگید  هک  نآ  رگم  تسا  مارح  هکلب  تسین  مزال  دیلقت  اهنت  هن  یـسک  نینچ  رب  دهد . ماجنا  ار  یهلا  فیلاکت  ماکحا و 

هب تسا  نآ  هب  هتـسباو  هک  ار  یمولع  نآ و  ریـسفت  نآرق و  دیاب  دهد ، ماجنا  ّتنـس  نآرق و  ساسا  رب  ار  شلامعا  دهاوخب  يدرف  رگا  دنادب .
( نارگید لامعا  هب  تیاضر  لامعا و  راتفگ و   ) ریرقت لمع و  لوق ، زا  تسا  تراـبع  هک  ار  ّتنـس  دـیاب  روط  نیمه  دـنادب . یّـصصخت  روط 

مهف  ) هیارد دنس ، هللـس  و  ثیدح ) نایوار  لاح  حرـش   ) لاجر ملع  زا :  تسا  ترابع  هک  دشاب  انـشآ  ثیدح  مولع  اب  ینعی  دسانـشب ؛ ًالماک 
اب تایاور  ضراعت  ای  تایاور  اب  تایاور  ضراـعت  زاـجم ، تقیقح و  هّیقت ، هیلاـقم ، هیلاـح و  نئارق  تاـیاور ، لوزن  نأـش  تاـیاور ،) تلـالد 

تیفیک اب  ّتنـس  نآرق و  هب  هک  يدرف  نینچ  دـنادب . هناسانـشراک  یـصّصخت و  روط  هب  ار  اه  شناد  نیا  دـیاب  يو  حـلاصم . محازت  تاـیآ و 
مولع صّصختم  يدرف  ننیچ  هب  دیامن . لمع  دمهف  یم  هک  روط  نآ  تنس ، نآرق و  قبط  دیاب  هکلب  دناوت  یم  دشاب ، هتـشاد  یهاگآ  روکذم 

، دشاب هدیـسرن  روکذم  ّدح  هب  یهاگآ  ملع و  رظن  زا  یـسک  رگا  اّما  تسا . مارح  وا  رب  ندرک  دیلقت  دنیوگ و  یم  هیقف  دهتجم و  ای  یمالـسا 
زا " نوملعت . متنک ال  نإ  رکّذلا  لها  اولئساف  . " دیامن لمع  نآ  قبط  دسرپب و  یمالسا  مولع  صّـصختم  دنچ  ای  کی  زا  دنک  یم  مکح  لقع 
هچ ناملسم و  هچ  مدرم  هک  روط  نامه  تسا ، صّصختم  دهتجم و  هب  عوجر  ای  رکذ  لها  زا  لاؤس  دیلقت ، دیناد . یمن  رگا  دیـسرپب  ناهاگآ 
یم هعجارم  کیناکم  هب  دش  بارخ  ناشنیـشام  رگا  ًالثم  دننک ، یم  هعجارم  ناصّـصختم  هب  دـنرادن  صّـصخت  هک  یلئاسم  رد  ناملـسم  ریغ 
یتح دـننک . یم  هعجارم  رامعم  سدـنهم و  هب  دـنزاسب  هناخ  ای  رهـش  دـنهاوخب  رگا  دـننک ؛ یم  هعجارم  کشزپ  هب  دـندش  رامیب  رگا  دـننک ؛

یم هعجارم  کشزپ  هب  يرامیب  رد  دـیلقت  عجارم  ًالثم  دـننک ، یم  دـیلقت  رگید  ياه  هتـشر  رد  دـنراد  صـصخت  هتـشر  کی  رد  هک  یناـسک 
لئاسم رثکا  رد  ًالقع  هک  روط  نامه  نیاربانب  دننکیم . هعجارم  کیناکم  هب  دش  بارخ  ناشنیـشام  هک  یماگنه  نارامعم  ناسدنهم و  دننک ؛

نیا دننک . هعجارم  دیلقت ) عجرم   ) صّصختم هب  دیاب  دنتـسین ، صّـصختم  رگا  زین  ینید  لئاسم  رد  دننک ، یم  يوریپ  ناصّـصختم  زا  هّرمزور 
دـشاب یم  صـصختم  هب  صـصختم  ریغ  عوجر  باب  زا  هکلب  تسین  لقع  فالخ  اهنت  هن  اهقف  زا  دیلقت  سپ  دنیوگ . یم  دیلقت "  " ار هعجارم 

فرصم وراد  رـسدوخ  هک  تسا  يرامیب  دننام  دهد  ماجنا  ار  یلامعاو  هدرکن  دیلقت  دنک ، دیلقت  دیاب  هک  یـسک  رگا  تسا . یلقع  مکح  هک 
اهقفلا نم  ناک  نم  اّما  : " تسا هدـمآ  (ع ) يرکـسع ماـما  زا  دوش . نوزفا  شا  يراـمیب  دوش  لـصاح  يدوبهب  هک  نیا  ضوع  اـسب  هچ  دـنک .

دوخ دنا و  نید  نابهگن  ظفاح و  هک  نانآ  اهقف  نیب  زا  [2 [؛ هودّلقی نأ  ما  وعللف  هالوم  رمال  ًاعیطم  هاوه  یلع  ًافلاخم  هنیدل  ًاظفاح  هسفنل  ًانئاص 
هک تسا  مزال  ماوع  رب  دنیوا ، نانیـشناج  یهلا و  رماوا  عیطم  دننک و  یم  هزرابم  یناسفن  ياهاوه  اب  دننک و  یم  ظفح  یگدولآ  هانگ و  زا  ار 

صـصختم رگید  مولع  رد  هچرگ  دنتـسین ، صـصختم  دـهتجم و  یمالـسا  مولع  رد  هک  یناسک  ینعی  ماوع  زا  دارم  " دـننک . دـیلقت  ناـنآ  زا 
یکـشزپ و لئاسم  رد  دیلقت  عجرم  هک  نانچ  دنک ، دیلقت  دیاب  دشابن  دهتجم  یمالـسا  مولع  رد  کشزپ  ای  هاگـشناد  داتـسا  رگا  ًالثم  دنـشاب ،

دناوتب هک  دشاب  دهتجم  دـیاب  ای  صخـش  لقع  مکح  هب  نید ، ماکحا  رد  نیا  ربانب  دـنکیم  دـیلقت  تیعبت و  سدـنهم  کشزپ و  زا  یـسدنهم 
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دوخ هفیظو  هب  يروط  طایتحا  هار  زا  ای  دـیامن ، راتفر  وا  روتـسد  هب  ینعی  دـنک ، دـیلقت  دـهتجم  زا  ای  دروآ  تسد  هب  لیلد  يور  زا  ار  ماکحا 
یم رگید  هدـع  دـنناد و  یم  مارح  ار  یلمع  نادـهتجم  زا  يا  هدـع  رگا  ًالثم  تسا ، هداد  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  دـنک  نیقی  هک  دـیامن  لمع 

یناسک سپ  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  دنناد ، یم  بحتسم  یضعب  بجاو و  یضعب  ار  یلمع  رگا  دهدن و  ماجنا  ار  لمع  نآ  تسین ، مارح  دنیوگ 
 . دننک دیلقت  دهتجم  زا  تسا  بجاو  دننک ، لمع  طایتحا  هب  دنناوت  یمن  دنتسین و  دهتجم  هک 

؟  مینک دیلقت  ینید  لئاسم  رد  ارچ 

شسرپ

؟  مینک دیلقت  ینید  لئاسم  رد  ارچ 

خساپ

دارفا یملع  ياه  هتخودنا  زا  دنک و  هدافتسا  نارگیدزا  دیاب  راچان  تسین ,  دلب  يزیچ  دیاشگ  یم  ناهج  نیا  هب  مشچ  هک  یماگنه  نا  ـ ـس ـ نا
يور یگدنز  اسا  ـ ـسا تسا .  جاتحم  ادیدش  شناد  ملع و  هب  یمدق  ره  رد  یگدـنز  مخ  چـیپ و  رپ  هار  ندومیپ  اریز  دوش ;  دـنم  هرهب  رگید 

 , تسا دنمزاین  نتسناد  هب  زین  نتسب  راک  هب  نتسب و  راک  هب  نتسناد و  زا  تسا  ترابع  هیاپ  ود  نآ  تسا و  راوتسا  یـساسا  مکحم و  هیاپ  ود 
هار و دنک و  یم  دادـما  ار  يو  ناسنا  زیارغ  زا  یکی  هک  تساج  ـنـ یا دوش .  یم  عورـش  نتـسناد  زا  یگدـنز  مدـق  نیتسخن  لصا  نیمه  يور 

نیمه رثا  رد  كدوک  هک  میناد  یم  همه  تسا .  دـیلقت  سابتقا و  هزیرغ  نآ  دـنک و  یم  زاب  وا  يور  هب  ار  تداعـسو  لامک  یگدـنز و  مسر 
ار یگدـنز  لحارم  زا  يا  هلحرم  زور  ره  هتفرگ و  دای  ردام  رد و  زا پـ ار  تساخربو  تسـشن  بادآ  ندز و  فرح  مک  مک  دـیلقت )  هزیرغ ( 
اب هتفر  هتفر  ات  دنک  یم  ادـیپ  يرتشیب  هجوت  نانآ  زا  يوریپ  نارگید و  راکفا  مولع و  نتفرگ  ارف  هب  دوش  یم  رتگرزب  هچ  ره  دـنک و  یم  یط 

رارق هجوت  دروم  تسا  مزال  هک  دراد  دوجو  یساسا  هتکن  کی  اجن  ـ یا رد  ـی  لو دربب .  یپ  دوخ  فیاظو  هب  دوش و  انشآ  ملاع  نیا  تادوجوم 
 - 1  : تسا یماـسقا  ياراددـیلقت  هکلب  تسین ,  حیحـص  یلک  روـطب  نارگید  شور  راـکفا و  زا  يوریپ  دـیلقت و  هـک  تـسا  نـیا  نآ  دریگ و 

ار وا  دنک  یمن  دنم  ـ تدا ـعـ ـس ـی  گد ـ نز رد  ار  ناسنا  هک  نیا  رب  هوالع  دیلقت ,  زا  مسق  نیا  هک  تسادـیپ  هتفگان  لهاج :  زا  ـل  ها تـقـلـیـد جـ
یم دـیلقترگید  للم  شور  قالخا و  زا  هناروکروک  هک  يدارفا  دنرایـسب  ام  عامتجا  رد  هنافـساتم  یلو  دـناشک ,  یم  یتخبدـب  طوقـس و  هب 

رد دننک ,  یم  دیلقت  دنزرف و 000  يراذگمان  ندروخ و  اذغو  ندیشوپ  سابل  لیبق  زا  یگدنز  تافیرـشت  رد  هک  نیا  رب  هوالع  اهنیا  دننک . 
 - تسا نشورو  مولعم  دـیلقت  عون  نیا  دـسافم  هک  نیا  بـا  هدـنبیرف -  فـلتخم  نیواـنع  تحت  زین  قـالخا  هدـیقع و  زرط  تارکنم و  هعاـشا 
داب داب  رب  ناشدیلقت  ار  قلخ   : تسا هدش  هتفگ  فورعم  رعش  نآ  هرابرد  هک  تسا  عون تـقـلـیـد  نیمه  دننک ;  یم  دیلقت  اهنآ  زا  هناروکروک 

ناتـسرپ تب  ـن کـه  یا هلمج  زا  تسا ,  هدش  دراو  دیلقت  عون  نیا  تمذم  رد  یتایآ  زین  میرک  نآرق  رد  داب  دـیلقت  نیا  رب  تن  دـص لـعـ ود  يا 
هب میتفای و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  نودتقم ;  مهراثآ  یلع  انا  هما و  یلع  انئابآ  اندجو  انا  دـنتفگ :  یم  ادـخ  ناربمغیپ  ضارتعا  ربارب  رد 

نشور لهاج :  زا  ملاع  دیلقت   - 2 دنک .  یم  شنزرـس  ار  اهنآ  هدرک و  حیبقت  ار  قطنم  نیا  تدش  هب  نآرق  ( 1  . ) مینک یم  ادتقا  نانآ  راثآ 
هب اـت  درادرب  مدـق  مدوـخ  ـش  ناد ـد طـبـق عـلـم و  یا ـم بـ لا اریز عـ تـسا ;  رتکاـنرطخو  رتدـب  لوا  مـسق  زا  دـیلقت  زا  مـسق  نـیا  هـک  تـسا 

دنکن هدافتسا  دوخ  تامولعمزا  یگدنز  رد  ییاناد  صخش  هک  تسا  عاو تـقـلـیـد  ـ نا ـن  یر ـت تـ شز نیا  دشاب و  هدرک  لمع  دوخ  تیلووسم 
زا دیابن  تسا  رظن  بحاص  صـصختم و  هک  يا  هتـشر  نآ  رد  ملاع  املـسم  ملاع :  زا  ملاع  دـیلقت   - 3 دورب .  نارگید  لاـبند  هناروکروک  و 
هب دیاب  تسا  هدیسر  داهتجا  هبترم  هب  هک  یـسک  دنیوگ :  یماهقف  اذل  دیامن و  لمع  دوخ  صیخـشت  هب  دیاب  هکلب  دنک  دی  دو تـقـلـ هیاپمه خـ

ـت ـسا مار  وا حـ رب  ندرکدیلقت  دیلقتلا  هیلع  مرحی  دنـسیون :  یم  الومعم  داهتجا  ياه  هزاجا  رد  تهج  نیمه  يور  دنک .  لمع  دوخ  داهتجا 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 257 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لمع هب  رظن  لدابت  تروشم و  رگید  نادنمـش  ـ ناد اب  یملع ,  لئاسم  رد  هک  درادـن  تاـفانم  نیا  هتبلا  دـنک و  لـمع  دوخ  رظن  ـد طـبـق  یا و بـ
نارگید تارظن  میلـست  هعلاطم  یب  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  رکف  لالقتـسا  دـیاب  میمـصت  ذاختا  رد  دنمـشناد  هک  تسا  نیاروظنم  هکلب  دروآ , 

ترطف قطنم و  نیمه  ـر  ثا رب  دنک ,  یم  اضتقاو  باجیا  ترطف  لقع و  حیحـص  قطنم  ار  دـیلقت  مسق  نیا  ملاع :  زا  لهاج  دـیلقت   - 4 دوشن . 
 . میور یم  بیبط  لابند  هب  يرامیب  ماگنه  طایخ و  غارـس  هب  سابل  نتخود  رد  انب و  رامعم و  غارـس  هب  تراـمع  نتخاـس  يارب  اـم  هک  تسا 

تامیلعت رد  هک  تسا  قطنم  نی  هـمـ دنک .  یم  عاجرا  هتشر  نآ  صصختم  سانـشراک و  هب  يا  هتـشر  ره  رد  ار  ام  ترطف ,  لقع و  هصالخ 
زارد نایلاس  هک  ییا  فـقـهـ دـنک .  یم  راداو  دـنراد  تراهم  یهلا  ماـکحا  صیخـشت  رد  هک  اـهقف  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  یهلا  نیناوق  ینید و 

زا دـنناوت  یم  ار  یهلا  نیناوق  ینعی ,  دـنا ;  هدیـسرداهت  ـ جا خـماش  ماـقم  هب  اـت  هتـشادرب  مدـق  شناد  ملع و  هار  رد  دوخ  راشرـس  دادعتـسااب 
زا دنشاب و  یم  مدرم  ینید  نایامنهار  ناربهر و  هک  ییاهق  فـ دنراذگب .  مدرم  سرتسد  رد  دننکطابنتـسا و  جارختـسا و  نآ  یلـصا  كرادم 
 . دـننک يربهر  تداعـس  هار  هب  ینید  نووش  مامت  رد  ار  دارفاات  تسا  هدـش  اطعا  اهنآ  هب  گرزب  بصنم  نیا  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  فرط 
رد هک  لاح  نیع  رد  درف  کی  تسا  نکممو  تسا  يددـعتم  ياـه  هتـشر  ياراد  يرـشب  مولع  هک  درک  تلفغ  دـیابن  هتکن  نیا  زا  اـجن  ـ یا رد 

تسین دراو  هک  يا  هتشر  نآ  رد  دیاب  اذل  دشا و  ـتـه بـ شاد یعالطا نـ ادبا  الصا و  رگید  هتـشر  زا  دراد ,  يا  هداعلا  قوف  تراهم  هتـشر  کی 
تساراد ار  تراهم  لامک  دوخ  هتشر  رد  هک  یسدنهم  ای  رتکد  الثم  دیامن .  يوریپ  اهنآ  هتفگ  زا  دنک و  عوجر  ناسانشراک  صصختم و  هب 

دلب الـصا  ار  رظندروم  هچوک  دورب و  تسا  عقاو  رهـش  ياـهنابایخ  زا  یکی  رد  هک  ینیعم  هچوـک  دـهاوخ بـه  یمو  دوـش  یم  يرهـش  دراو  , 
ـی ـص ـخـ ـش یـا مـثـال  دسرب .  دصقم  هب  ات  دسرپب  دنتـسه  دراو  هک  یـصاخشا  زا  دیاب  راچان  دـنا ,  هداد  وا  هب  البق  ار  نآ  سردآ  یلو  تسین 

نیا هچرگ  دنک ,  هعجار  ند مـ ضار بـ ـ ما رد  بیبط مـتـخـصـص  هب  دیاب  راچان  دوش ,  یم  ضیرم  تسا  صـصختم  ییاض  مو فـ رد عـلـ کـه 
بیبط دـنک و  یم  هعجارم  بیبط  هب  ریزگان  تسین ,  انـشآ  اهنآ  هجلاعم  شور  اـه و  ـ یرا ـیـمـ با یلو بـ تسا  صـصختم  ییاـضف  مولع  رد  درف 

ارچ نوچ و  نودب  ییاضف  مولع  صصختم   , دنک قیرزت  دیاب  ار  لوپمآ  نالف  دروخب و  دیاب  صرق  نالف  زا  ددع  دنچ  هک  ـد  هد روتـسد مـی 
مدرم همه  دیاب  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  لاثم  ود  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دهاوخ .  یمن  لیلدوا  زا  هاگ  چیه  دنک و  یم  يوریپ  بیبط  هتفگ  زا 

نیدنچ عـلـم رد  وا   ; تسا صصختم  شدوخ  هتشر  رد  مه  هیقف  رفن  کی  اریز  دنـشاب -  صـصختم  ـه  چر گـ دننک -  يوریپدهتجم  هتفگ  زا 
صـصختم هقف -  لوصا  ثیدـح و  هیارد ,  لاجر ,  ریـسفت ,  قطنم ,   , مالک تغل ,  وحن ,  فرـص ,  دـشاب -  یم  تهاقف  داـهتجا و  هیاـپ  هک 

اب هک  تسا  هیقف  کـی  رمع  لوـصحم  هلاـسر  نیا  هک  دـینادن  دـیاش  دـینیب و  یم  هلاـسر  ماـن  هب  مجح  مک  کـچوک و  یباـتک  امـش  تـسا . 
رب عـالطا  ینعی  داـهتجا  تسین ,  یناـسآ  را  دا کـ ـتـهـ جا تسا .  هدراذـگ  مدرم  سرتسد  رد  هدرک و  هیهت  لد  نوخ  اـسرفتقاط و  ياـهتمحز 

نیدـهتجم زا  یکی  هک  يراصنا  یـضترم  خیـش  دراد .  میقتـسم  تلاخد  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  نووش  ماـمت  رد  هک  یهلا  نیناوق  هیلک 
هّللا انقزر  دـیوگ :  یم  لئاسر  باـتک  رد  تسا ,  هدومیپ  ار  دا  ـتـهـ جا زار  بیـشن و فـ رپ  هار  تسا و  مالـسا  بتکم  رخاـفم  زا  ماـقم و  یلاـع 

ـت سا رت  تمحز  رپ  رت و  نیگنس  موادم  داهج  زا  هک  يداهتجا  دهد ,  داهتجا  قیفوت  ام  هب  ادخ  داهج ;  ـ لا لو  نم طـ دشا  وه  يذلا  داهتجالا 
یتدیقع لئاسم  هن  تسا  مالسا  یلمع  ما  ـکـ حا یهقف و  عورف  هب  صوصخم  نادهتجم ,  روتسد  زا  يوریپ  هک  ـت  سا مزال  ـن نـکـتـه  یا ـر  کذ

ادخ تخانـش  دننام  یلوصا  لئاسم  اریز  نید ;  لوصا  ـت نـه  ـسا ـن  ید عور  رد فـ دهتجمزا  يوریپ  دـیلقت و  رگید :  ترابع  هب  یلوصا ; و  و 
زا لو  ـ ـصا نیا  نتفریذپ  زا  سپ  اما  تسناد ,  قطنم  لیلد و  يور  زا  دیاب  امتح  ار  اهنآ  دوش و  یم  بوسحم  بت  هیاپ مـکـ هشیر و  ناربمایپو 

جا بـه ـتـیـ حا ـگـر -  ید ـل  یالد ـث و  ید نآرق و حـ دـننام  ینید -  عباـنم  زا  اـهنآ  مهف  هک  یعرف  ماـکحا  رد  ناوت  یم  قطنم ,  ـیـل و  لد يور 
رد اـهنآ  زا  يوریپ  نینچم  هـ درک .  هعجارم  دنتـسه  لـئاسم  نیا  ناصـصختم  هک  نادـهتجم  هب  دراد ,  صـصخت  فلتخم و  موـلع  زا  عـالطا 

 ; تسین رامق  بارش و  تنایخ ,  غورد ,  میرحت  رکنم ,  زا  یهن  فورعم و  هبرما  جح ,  زامن ,  بوجو  دننام  یمالسا  ملـسم  یعطق و  لئاسم 
 . تسا یعطق  ریغ  یعرف  ماکحا  هب  رصحنم  دیلقت  نیا  ربانب  درادن ,  ندرک  دیلقت  هب  زاین  دنناد و  یم  همه  ار  لئاسم  نیا  اریز 

؟  درک دیلقت  ملعا  زا  دیاب  ارچ 
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شسرپ

؟  درک دیلقت  ملعا  زا  دیاب  ارچ 

خساپ

دنا هدرک  رکذ  نآ  يارب  یفلتخم  لیالد  تسا و  فورعم  روهـشم و  اهقف  نایم  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  هلمج  زا  ملعا  زا  دـیلق  عو تـ ـ ـضو مـ
هب هدـش ,  هتفرگ  ناهج  ییالقع  شور  زا  ملاع ,  هب  لهاج  عوجر  دـیلقت و  ساسا  مینارذـگ .  یمرظن  زا  الیذ  ار  نآ  نشور  هنومن  کـی  هک 
 , دو ـع شـ قاو ناشجایتحا  دروم  نف ,  نآزا  یلئاسم  هک  یماگنه  دنرادن ,  صصخت  ینف  رد  هک  يدارفا  اهتلم  ماو و  ـ قا نایم  رد  هک  ینعم  نیا 

یمرامیب هک  یماگنه  دنرادن ,  یب  لئا طـ ـ ـس هب مـ ییانـشآ  هک  يدارفا  الثم ,  دـننک ;  یم  هعجارم  دنتـسه  نف  نآ  صـصختم  هک  يدارفا  بـه 
 . دـنیامن یم  هعجارم  نامتخاس  راـمعم  سدـنهم و  هب  جاـیتحا  ماـگنه  هب  دنتـسین ,  دراو  یناـمتخاس  روما  هب  هک  يدارفا  و  بیبط ,  هب  دـنوش 

تسا و یـصاخ  قیرط  هب  يرامیب  نالف  نامرد  هک  دـشاب  دـقتعم  یبیبط  الثم  دـشاب ,  رظن  فالتخا  ینف  لها  ناـیم  رد  هاـگره  تسا  یهیدـب 
یبط تاعالطا  هک  دنک  یم  يوریپ  یبیبط  هیرظنزا  رام  ـخـص بـیـ ـش يدروم  نینچ  رد  املـسم  دشاب ,  دـقتعم  ار  يرگید  قیرط  رگید  بیبط 
شور ـن یـک  یا دـشاب .  هدوب  ملعا  يرگید  هب  تبـسن  هصـالخ  رتداـیز و  دوـخ  نف  رد  شتراـهمو  رتـشیب  شتاـیبرجت  قـباوس  رتعیـسو و  وا 
یکی نیا  دـش ,  هتفگ  هک  رو  نا طـ هـمـ دـننک .  یم  يوریپ  نآ  زا  نف ,  کی  لها  رد  رظن  فالتخا  دراوم  رد  لـلم  مومع  هک  تسا  یقط  مـنـ

 . تسین نآ  حرش  ياج  هک  دنا  هدرک  رکذ  اهقف  مه  يرگید  لیالد  تسا و  ملعا  دیلقت  موزل  لیالد  زا 

لئاسم رد  هک  دنفظوم  همه  هک  تسا  نیا  اهنآ  قطنمو  دننک  یم  راکنا  ار  ماکحا  رد  دیلقت  هلاسم  هک  دنتـسه  يدارفا  ران  ـه و کـ ـشو رد گـ
هنوگره اب  نآرق  الوا :   : اریز دنیامن ;  هدافتسا  یمالسا  ـع  با ـر مـنـ یا نآرق و سـ زا  ءانثتسا  نودبار  یبهذم  لئاسم  دننک و  قیقحت  ینید 

هزرابم پ دیلقت 

شسرپ

لئاسم رد  هک  دنفظوم  همه  هک  تسا  نیا  اهنآ  قطنمو  دـننک  یم  راکنا  ار  ماکحا  رد  دـیلقت  هلاسم  هک  دنتـسه  يدارفا  ران  ـه و کـ ـشو رد گـ
دیلقت هنوگره  اب  نآرق  الوا :   : اریز دنیامن ;  هدافتسا  یمالسا  ـع  با ـر مـنـ یا نآرق و سـ زا  ءانثتـسا  نودبار  یبهذم  لئاسم  دننک و  قیقحت  ینید 
قطنم لقع و  تسا و  لیلد  نودـب  تیعبت  عون  کی  دـیلقت  ایناث :  دـنک .  یم  داـقتنا  هدیجنـسن  ياـهیوریپ  زا  هتـسویپ  دراد و  ریگ  یپ  هزراـبم 

اهنآ يارآ  هدوبددعتم و  ابلاغ  دیلقت  عجارم  اریز  تسا ,  ناناملسم  فوفـص  یگدنکارپ  هیام  دیلقت  اثلاث :  دریذپ .  یمنار  لیلد  نودب  يوریپ 
 . تسین ناسکی  لئاسم  همه  رد 

خساپ

رد هک  یلومعم  ینعم  کی  دراد ,  ینعم  وددـیلقت  هملک  هک :  نیا  نآ  تسین و  شیب  زیچ  کی  اهداریا  نیا  ماـمت  همـشچرس  اـم  هد  بـه عـقـیـ
یهقف و ياـهباتک  رد  هک  یملع  ینعم  کـی  دور و  یم  راـک  هب  نآ  رد  هرم  زور  تاـملاکمرد  دـیلقت  ظـفل  دوـش و  یم  هدـیمهف  ماـع  فرع 

هنوگ چـیه  مود  ینعم  تسا و  لوا  ینعم  هجوتم  همه  دـننک ,  یم  دـنا و  هدرک  هک  ییاـهداریا  ـن  یا ما  تـمـ ددرگ .  یم  ثحب  نآ  زا  یلوصا 
یم نارگید  رـس  هتـسب  شوگ  مشچ و  هک  يدارفا  هیور  یب  ياهراک  هب  هنازور  راتفگ  رد  هک :  نیا  حی  ـ ـضو تـ درادن .  لوا  ینعم  اب  یطابترا 

دننامه یناربخ  یب  زا  ربخ  یب  دارفا  هناروک  روک  يوریپ  هنوگ  نیا  دوش .  یم  هتفگ  دیلقت  دـننک  یم  رارکت  ار  اهنآ  تسردان  لامعا  دـنتفا و 
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تیصخش و اب  مدآ  چیه  مالسا ; و  تامیلعت  حور  اب  هن  تسا و  راگزاس  قطنم  اب  هن  هدن ,  ـ نز ـت و  شز رایـسب  تسا  یلمع  عطق  روطب  دوخ , 
زین وا  دنهد ,  یم  ماجنا  نارگید  هک  ار  يا  هیور  یب  لمع  ره  دتفیب و  نآ  نیا و  لابند  هتسب  شوگ  مشچ و  هک  دوش  یمن  رضا  ير حـ اب فـکـ

نییآ یتسرپ  تب  نییآ  دنتفگ :  یمو  دندش  یم  لسوتم  نآ  هب  دوخ  لامعا  هیجوت  يارب  ناتسرپ  تب  هک  تسا  دیلقت  نامه  نیا  دهد .  ماجنا 
نانآ زا  دنک و  یم  يروآدای  ریز  هیآ  رد  ار  نانآ  قطنم  دـیجم  نآرق  میـشوپب .  مشچ  نانآ  يوریپ  زا  هک  میتسین  رـضاح  ام  تسام و  ناکاین 

یم ادـتقا  نانآ  راثآ  هب  میتفای و  ینییآرب  ار  دوخ  ناردـپ  ام  نودـتقم ;  مهراثآ  یلع  انا  هما و  یلع  انئابآ  اندـجو  انا  دـیامن :  یم  لـقن  نینچ 
ودـندرک یم  هیکت  دوخ  ناکاین  هناهلبا  لامعا  يور  شزرا )  یب  بوچ  گنـس و  لباقم  رد  هدجـس  هناقمحا (  راک  نیا  رد  نانآ  ( 1  . ) مینک
یعامتجا دسافم  زا  يرایسب  هعسوت  همشچرس  هک  تسا  يدیلقت  نامه  نیا  دندومن .  یم  يوریپ  نانآ  یفارخ  نییآ  زا  هتسب ,  شوگ  مشچ و 

ار قلخ  تسا :  هدش  هراشا  نآ  هب  يولوم  رعـش  رد  هک  تسا  يدـیلقت  نامه  نیا  تساهیگدولآ .  اه و  یتسرپ  دـم  واه  یمـشچ  مه  مشچ  و 
 . تسا ینعم  نیمه  يور   , دنراد دـیلقت  هلاسم  هب  عالطا  یب  دارفا  هک  یتالمح  یمامت  میتفگ  هک  يروط  نا  هـمـ داد 000 .  داب  رب  ناشدیلقت 
هب صـصختم  ریغ  دارفا  هعجارم  هلمج  رد  ار  نآ  ناوت  یم  دراد و  موهفم  نیا  زا  ادـج  ـالماک  یموـهفم  یملع ,  حالطـصا  رد  دـیل  ـی تـقـ لو
نآ رب  یهاگآ  دراد و  ییاه  صصخت  هب  زاین  هک  یملع  لئا  ـ ـس ما مـ رد تـمـ یـعـنـی  دومن .  هصالخ  یـصصخت  لئاسمرد  صـصختم ,  دارفا 

نارظنبحاص و نادنمشناد و  هب  زاین -  ماگنه  هب  دنتـسین -  هتـشر  نآ  هب  دراو  هک  يدارفا  تسا ,  زارد  نایلاس  ياهیـسررب  هعلاطم و  ورگ  رد 
تسا و هدش  هراشا  نآ  هب  یملع  بتک  رد  هک  دـیلقت  زا  ان  ـن مـعـ یا دـنیامنب .  هدافتـسا  نانآراکفا  زا  دـننک و  هعجارم  دامتعا  دروم  نارکفتم 

لاثما یکـشزپ و  يزرواشک و  یتعنـص و  لئاسم  مامت  رد  رـشب  یگدـنز  ساسا  دوش ,  یم  ریبعت  ملا  هب عـ ملاع  ریغ  هعجارم  هب  نآ  زا  یهاگ 
ـی بـه نا ـ ـس ـ نا هـیـچ  دنکن ,  هعجارم  یکـشزپ  هب  يرامیب  چیه  ینعی  دوش ,  هتـشادرب  رـشب  یگدنز  زا  عوضوم  نیا  زور  کی  رگا  تسا .  نآ 
سانـشراک و چـیه  هب  سک  ترو نـکـنـد و هـیـچ  ـ ـش نانادـقوقح مـ اب  یقوقح  لئاسم  رد  يدرف  چـیه  دـیامنن ,  عوجر  سدـنهم  رامع و  مـ

نووش ماـمترد  جرم  جره و  دزیر و  یم  ورف  یعاـمتجا  یگدـنز  ماـمت  دـیامنن ,  تشگزاـب  نوگاـنوگ  لـئاسمرد  یـصصختم  کـیناکیم و 
وا و نانیش  ـ نا ربمایپ و جـ ادخ و  نتخانش  ینعی  ینید -  دیاقع  لوصا  رد  هتبلا  تسین ;  انثتـسم  نوناق  نیا  زا  ینید  لئاسم  دوش .  یم  راکـشآ 

دنچ نیا  دناوت  یم  سک  ره  تسین و  يا  هدیچ  لکـشم و پـیـ راک  لئاسم ,  نیا  رد  قیقحت  دننک و  قیقحت  دـیاب  مدرم  همه  زیخاتـسر -  زور 
 , تالماعم تادابع ,  باب  رد  یمالـسا  ماکحا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  یلو  دبایرد .  دوخ  تامولعم  مهف و  روخارف  هب  قطنم  لیلداب و  ار  لصا 

قالط و جاودزا و  صاصق ,  دودـح ,  تا ,  ـ ید دا ,  جـهـ هزور ,  زا ,  نـمـ عا ,  ـتـمـ جاو ـه  نا در و خـ طوبرم بـه فـ ماکحا  یمالـسا ,  تاسایس 
ار ماکحا  دننک و  ادیپ  صصختاص  دنناوت شـخـ یمن  دارفا  همه  زگره  اهناسنا ,  یگدنز  ياهتمسق  هب  طوبرم  لئا مـخـتـلـف و  ناراز مـسـ هـ
نادنمـشناد و هب  لئاسم  هنوگ  نیا  هرابرد  دنراچان  ـن ,  یا ـر  با بـنـ دنیامن .  هدافتـسا   - عامجا لقع و  لیلد  ثیدـح ,  نآرق ,  ینید -  عبانم  زا 

باتک هب  دنا و  هدیـشک  تمحز  یمالـسا  لئاسم  رد  زارد  نایلاس  هک  ینادنمـشناد  دـنیا ;  ـعـه نـمـ جار دامتعا مـ درومو  زوسلد  نارظنبحاص 
هعجارم هنوگ  نیا  هک  دوش  یم  نشور  الماک  نایب ,  نیا  هب  هجوت  اب  دنراد .  لماک  ییانشآ  وا  نانیشناج  ثیداحا  ربمایپ و  تنـس  ینامـسآ و 

هک نیا  نآ  تسا و  یقطنم  یلقع و  لیلد  کی  اـب  هتخیمآ  هتـسویپ  ساـبتقا ,  يوریپ و  نیا  هکلب  تسین  لـیلد  نودـب  يوریپ   , نادنمـشناد هب 
زا ابلاغ  تسا و  رتک  ـ یدز را نـ تقیقح بـسـیـ هب  دشاب -  مه  رظن  یب  هک  یلاح  رد  صوصخب  صصختم -  دنمشناد و  ملاع و  صخـش  هیر  نـظـ

لیم و هب  دهاوخب  عالطا  یب  صخـشرگا  هک  یلاح  رد  تسا ,  دودح  وا مـ تاهابتـشا  دـشاب ,  هابتـشا  نآ  رد  مه  رگا  تسینادـج و  تقیقح 
هخسن دنک  هعجارم  کشزپ  هب  يرامیب  ماگنه  ناس  ـ نا ـر  گا مـثـال ,  دوب .  دهاوخ  هابتشا  رـساترس  وا  لامعا  دنک ,  راک  دوخ  یـصخش  هدیقع 

یم هتفرگ  وا  هخـسن  زا  هک  یتبثم  جیاتن  هب  تبـسن  وا  تاهابتـشا  عطق  روطب  یلو  دن  ها کـ ـتـبـ ـشا ـک  ـشز هک پـ تسا  نکمم  هتبلا  دریگ ,  یم 
رامیب عقوم  ره  دراذ و  را بـگـ ار کـنـ کشزپ  زا  يوریپ  ناـسنارگا  اـما  تسا -  رکفتم  هاـگآ و  ناکـشزپ  روظنم  تسا -  رتمک  رایـسب  دوش , 
رایـسب ددرگ و  یم  بکترم  یکانرطخ  هداعلا  قوف  راک  کش  نودـب  دروخب ,  دیـسر  شرکف  هب  هک  ار  ییورادره  دوخ  هدارا  لیم و  هب  دـش 

کی هب  هتخیمآ  هتـسویپ  علطم ,  دارفا  زا  دراو  ریغ  دارفا  يوریپ  هجیتـن :  دزادـنا .  یم  رطخ  هب  هار  نیا  رد  ار  دوـخ  ناـج  هک  دـتفا  یم  قاـفتا 
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لیلد هکلب  تسین  ناـسنا  تیـصخش  دوـبمک  هناـشن  ساـبتقا ,  يوریپ و  نینچ  هـک  تـسا  ملـس  ـن نـیـز مـ یا تـسا .  یقطنم  یلاـمجا و  لـیلد 
صصخت هتشر  اهد  ـی صـ ها اههد و گـ ملع ,  کیرد  اهنت  هک  تسا  عیـسو  يا  هزادنا  هب  مولع  هریاد  هک  میناد  یم  اریز  تسوا ;  تیـصخش 

هراچ نیا  ربانب  ددرگ .  صصختم  مولع  نیا  مدص  کی  رد  دناوت  یمن  زگره  دشاب ,  هتشاد  یلعوبزغم  حون و  رمع  ناسنا  رگا  دراد و  دوجو 
تسود هب  دوش ,  یم  رامیب  هک  یماگنه  سدنهم  الث  مـ دنک .  هعجارم  نارگید  هب  دوخ  یصصخت  ياه  هتـشر  ریغ  رد  هک  تسین  نیا  زج  يا 

هک یماگنه  ود  ره  دریگ و  یم  هشقن  دوخ  سدنهم  قیفر  زا  دزاسب ,  هناخ  دهاو  یماگنه کـه بـخـ کشزپ  دنک و  یم  هعجارم  دوخ  کشزپ 
نادنمـشناد اـملع و  هب  دـنرادن ,  یهاـگآ  نآ  زا  هک  یمالـسا  ماـکحا  رد  دـنیامن و  یم  عوجر  کـیناکم  هب  دوش ,  یم  بارخ  ناـشلیبموتا 

دروم لئاسم  رد  ناسنا  هک  دراد  یعنام  هچ  دنیوگ :  یم  هک  تسا  نیا  دنام  یم  یقاب  اجنیا  رد  هک  يزیچ  اهن  تـ دـننک .  یم  هعجارم  یبهذـم 
دراد یعنام  هچ  دیوگب :  یـسک  هک  تسا  نآ  دننامه  نخـس  نیا  یلو  دسرپباهنآ .  زا  ار  هلاسم  ره  لیلد  دـنک و  هعجارم  نادنمـشناد  هب  زاین 

ار نآ  لامعتسا  زرطو  اهوراد  کی  کی  لیالد  دریگ ,  یم  هک  يا  هخسن  دنک و  هعجارم  کشزپ  هب  دوش ,  یم  رامیب  ناسنا  هک  یماگنه  هک 
ضر ـا بـه فـ یآ ـنـد و  هد حرش  مدرم  يارب  ار  دوخ  ياه  هخسن  لیالد  ناکـشزپ  مامت  هک  تسا  ریذپ  ناکما  يراک  نینچ  ایآ  دهاوخب ,  وا  زا 

زا تسین ,  هاگآ  نآ  فلتخم  ياه  لمعلا  سکع  اهوراد و  صاوخ  يژولویزیف و  حیرـشت و  ملع  زا  هک  يدرف   , دـننکب يراک  نینچ  هک  نیا 
زا زگره  دنیوگ  یم  ار  نخس  نیا  هک  یناسک  ؟  دریگب میمصت  اص  ـخـ ـش كرد کـنـد و  ار  يزیچ  دوخ  يدوخ  هب  دناوت  یم  بیبط  حیـضوت 
لا ـ جر لاو  ـ حا یـسررب  ثیدـح و  رازه  اههد  نآرق و  تایئزج  مامت  مهف  يارب  هک  دـنناد  یمناهنآ  دنتـسین ;  هاـگآ  یمالـسا  مولع  تعـسو 

ياهیراک هزیر  مهف  تسردان و  زا  تسردو  حیحص  ریغ  زا  حیحص  ثیداحا  تخانش  دنراد و  رارق  ثیداحا  دنس  هلـسلس  رد  هک  یف  مـخـتـلـ
کی مهف  يارب  دوش  یم  یها  گـ دسرب .  صصخت  دحرس  هب  لئاسم  نیا  رد  ناسنا  ات  تسا  مزال  تقو  يزارد  نایلاس  ربمایپ ,  تنس  تایآ و 

ار ثیدح  اههد  نآرق و  زا  هیآ  نیدـنچ  دـیاب  نآ ,  لاثما  لاف و  ـ طا تیبرتو  تناضح  قح  قالط و  جاودزا و  هب  طوبرم  الثم  یمالـسا  مکح 
داد و رارق  هعلاطم  دروم  تقد  اب  لاجر  بتک  زا  دنراد ,  رارق  ثیدح  دن  ـ ـس ـلـه  ـس ـلـ ـس رد  ار کـه  رفن  اههد  تالاح  سپـس  ودرک  ور  ریز و 
 . درک كرد  برع  تایبدا  دراوم  رد  نآ  لامعتـسا  دراوم  تغل و  ددعتم  بتک  هب  هعجارم  اب  تسا ,  ثیداحا  نیا  رد  هک  ار  يددعت  تاغل مـ
نآ نخـس  نیا  موه  ـا مـفـ یآ دـنوش ؟  هاگآ  تایئزج  نیا  ماـمت  زا  یمالـسا  لـئاسم  هب  دراوم  ماـمت  رد  دـنناوت  یم  مدرم  همه  یتسار  هب  اـیآ 

 , دارفا همه  تسین  مولعم  هزات  دـنیآرد ؟  ینید  مولع  لصحم  تروص  هب  هدرکاهر و  ار  دوخ  یگدـنز  ياهراک  ماـمت  مدرم  همه  هک  تسین 
ـا ما دنشاب .  هتشاد  يرگید  ياهدادعتسااهنآ  اسب  هچ  دنشاب و  هتشاد  ار  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  قوذ  داهتجا و  دح  رـس  هب  ندیـسردادعتسا 
رد دیلقت  فورعم  ـع  جار مـ الوا :  تسا .  یبیجع  فرح  تسا ,  یگدنکارپ  فالتخا و  بجوم  دیلقت  عجارم  هب  هعجارم  دنیوگ  یم  ـن کـه  یا

ناناملسم تارفن  دادعت  هب  دنهدب ,  رظن  یمالسا  ماکحا  رد  دنهاوخب  مدرم  همه  رگا  هک  یلاح  رد  دنرفن ,  دنچ  ای  رفن و  کی  ابلاغ  نامز  ره 
نادنمـشناد تافالتخا  ایناث :  تسا .  رتشیب  شرثا  هداعلا  قوف  یگدـنکارپ  فالتخا و  رظن  زا  نیا  دوش و  ادـیپ  نوگانوگ  يارآ  تسا  نکمم 

ياملع زا  هک  يدارفا  دینک  یم  هظحالم  لیلد  نیمه  هب  تسین و  یفالتخا  یساساو  یلوصا  لئاسم  رد  تسا و  راهچ  هس و  هجرد  لئاسم  رد 
عنام یئزج  لئاسم  رداواتف  فالتخا  هک  نیا  نودب  دنناوخ ,  یم  زا  ـت نـمـ عا ـد جـمـ حاو ـف  ـص رد  مه  اب  همه  دننک ,  یم  يوریپ  فلتخم 
نیا نودب  دنهد ,  یم  ماجنا  نیعم  ياهزور  رد  ار  جـح  مسارمدـنور  یم  جـح  هب  یگمه  هک  نیا  ای  دوشب ,  تعامج  رد  اهنآ  یگنهام  زا هـ

هب هک  یلئاسم  رد  اواتف  فالتخا  هک  دـهد  یم  ناـشن  همه  اـهنیا  دـنک .  داـجیا  ناوراـک  کـی  دارفا  يارب  یتح  یلکـشم  اواـتف  فـالتخا  هک 
 . دنز یمن  همطل  نیملسم  تدحو 

؟  ملعا هیقف  زا  ارچ  درک و  دیلقت  دیاب  ارچ 

شسرپ
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؟  ملعا هیقف  زا  ارچ  درک و  دیلقت  دیاب  ارچ 

خساپ

ارچ دشاب ,  یتسرد  راک  دیلق  هکنیا تـ ضرفاب  و  تسا ؟  هدش  تمذـم  نارگید  زا  دـیلقت  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسیچ ؟  دـیلقت  زا  دوص  مـقـ
مهاب دـنهد  یم  هک  ییاهاوتف  رد  نانآ  رگا  ایآ  و  دـنراد ؟  رظن  فالتخا  مه  اب  نیدـهتجم  ارچاـساسا  و  درک ؟  دـیلقت  ملعا  دـهتجم  زا  دـیاب 

هک تسا  راک  رد  یـصخش  ضارغا  سوه و  يوه و  هدرکان  يادـخ  رگم  دوش ؟  یمن  فر  ـ طر یلک بـ روطب  اهرظن  فالتخا  دـننک  تروشم 
 , دیلقت زا  مسق  نیا  هک  تسادـیپ  هتفگان  لهاج ,  زا  لهاج  دـیلقت   - 1  : دیناوخ یم  ریز  رد  ار  اهـشسرپ  نیا  خسا  پـ دـننک .  یمن  قفاوت  مهاب 

نـشور لهاج ,  زا  ملاع  دیل  تـقـ  - 2 دناشک .  یم  زین  یتخبدب  طوقـس و  هب  ار  وا  دـنک  یمن  دنمتداعـس  یگدـنز  رد  ارناسنا  هکنیا  رب  هوالع 
یم قیدصت  هتبلا  درادرب ,  مدق  دوخ  شناد  ملع و  قبط  هتـشر ,  ره  رد  ملاع  تسا  مزال  هکلب  تسین  تسرد  زین  دـیلقت  زا  مسق  نیا  هک  تسا 

زا نامتخاس ,  نتخاس  يارب  دراد  صـصخت  ینامتخاس  روما  رد  هک  یـصخش  الثم  هک  ـت  ـسا ـن  یا دیلقت غـلـط  عاونا  نیرت  تشز  هکدـینک 
هب و  ملاع ,  زا  لهاج  دیلق  تـ  - 3 دنک .  يوریپ  دنرادن  یصصخت  هتشر  نیا  رد  هک  نارگید  زا  هناروک  روک  دنکن و  هدافتـسا  دوخ  تامولعم 
مه ناسنا  لقع  ترطف و  و  حیحص ,  یقطنم و  تسیراک  زا تـقـلـیـد  مسق  نیا   , دشاب یم  صصختم  هب  صـصختم  ریغ  عوجر  رگید  ترابع 

نتخود يارب  و  میور ,  یم  انبو  رامعم  غارـس  هناخ  نتخاـس  رد  اـم  هک  تسا  ترطف  قطنم و  نیمه  رثا  رب  ـالوصا  و  دـنک ,  یم  باـجیا  ارنآ 
هب یی  هتـشر  ره  رد  ار  ام  ترطف ,  لقع و  هصالخ  روط  هب  و  میور ,  یم  بیبط  لابند  يرامیب  ماگ  و هـنـ مینک .  یم  هعجارم  طایخ  هب  سابل 
 , دیشاب هتشاد  يرامیب  هدرکان  يادخ  رگا   : دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  دهد .  یم  عاجرا  هتشر  نآ  صصختمو  سانـشراک 
ود ـ هد ـه بـ یر امـش نـظـ يرامیب  هرابرد  دیهاوخب  وا  زا  دـینک  یم  دروخرب  سک  ره  هب  هکنیا  یکی   , دـیراد شی  رد پـ هار  ود  وا  هجلاعم  يارب 

ار هار  ود  نیا  زا  کیمادـک  امـش  ایآ  دـینک ,  يور  ـیـ پوا هیرظن  زا  هعجارم و  صوصخم  بیبط  هب  هکنیا  رگید  دـیامن ,  یفرعم  ار  ییا  ـ هوراد
اـصوصخم دـنهد  یم  صـصختم  ریغ  دارفا  هک  ییاـه  هیرظن  هب  و  درک ,  دـی  ـ هاو باـختنا خـ ار  مود  هار  کـش  نودـب  دـینک ؟  یم  باـختنا 

هب صـصختم  ریغ  عوجر  حیحـص و  دـیلقت  تفگ  دـیاب  نیارباـن  بـ دـینک .  یمن  یهجوت  چـیه  دـشاب  تخـس  امـش  راـمیب  لاـح  هکیتروصرد 
دنک یم  هدافتسا  نف  کی  صصختم  لیصا  ياهشواک  یملع و  تاعالطا  زا  ناسنا  بیترت  نید  و بـ تسا ,  یبایامنهار  وحن  کی  صصختم 
نوچ ناس  ـ نا ار یـک  ـ یز دور ,  یم  رامـش  هب  یگدنز  لئاسم  نیرت  يرورـض  زا  یکی  تسین  مومذم  هکنیارب  هوالع  دـیلقت  زا  ـم  ـس نیا قـ و  , 

یگدنز روما  رد  تسا  رو  مـجـبـ ـد ,  شا ـب نـظـر بـ حا القتسم صـ و  دروآ ,  تسدب  یفاک  تاعالطااه  هتـشر  اهتمـسق و  مامت  رد  دناوت  یمن 
نیدهتجم زا  دیلقت  هلئسم  دنک .  هدافتسااهنآ  راکفا  زا  هعجارم و  نآ  نیصصختم  ناسانشراک و  هب  درادن  صـصخت  هک  ییاه  هتـشر  رددوخ 

نوـچ و  تسا ,  یـصصخت  هتـشر  دو یـک  تا خـ ـ یاور نآرق و  يور  زا  نید  ماـکحا  طابنتـسا  صیخـشت و  اریز  تسا ,  باـب  نیمه  زا  مه 
اهنآ هبدوخ  ینید  فیاظو  صیخـشت  يارب  دنتـسین  دهتجم  ناشدوخ  هکیدارفا  مامت  تسا  مزال  دنتـسه ,  نیدـهتجم  هتـشر  نیا  نیـصصختم 

دی اـب تـقـلـ دـیابن  ار  صـصختم  هـب  صـصختم  ریغ  هـعجارم  رگید  تراـبع  هـب  و  یباـیامنهار ,  حیحــص و  دـیلقت  نیارباـنب  دـننک .  هـعجارم 
دیلقت هب  طوبرم  هم  هـ ـت ,  سا هد  دراو شـ دیلقت  تمذم  رد  هکیتایاورو  تایآ  مامت  هک  تسناد  دیاب  زین  و  درک ,  هابتـشا  طلغ  هناروکروک و 

ریغ يوریپ  رب  نآ  ساسا  هکیدیلقت  هن  دشاب ,  یم  دیاقع  لو  ـ صا رد  و تـقـلـیـد  دش , )  رکذ  الاب  رد  هک  مود  لوا و  مسق  ینعی  هناروکروک ( 
رد مدرم  همه  دیاب  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  بلاطم  نیا  نتفرگ  رد نـظـر  بـا  دـشاب .  هتـشر  نآ  رد  صـصختم  زا  هتـشر  کی  رد  صـصختم 
هب دـننادب )  ناـهرب  لـیلد و  اـب  اردوـخ  نید  لوـصا  دارفا  ماـمت  دـیاب  تسین و  يدـیلقت  نید  لوـصا  اریز  نـید ,  عورف  ینعی  نـید (  ماـکحا 

صصختم شدوخ  هتشر  رد  دهتج  هیقف مـ کی  اریز  دنـشاب ,  صـصختم  رگید  مولعرد  دنچره  دننک ,  هعجارم  دیلقت  عجارم  نید و  مـجـتـهـ
اراد ار  ثیدـح  هیارد و  لاجر ,   , ریـسفت قطنم ,  مالک ,  تغل ,  وحن ,  فرـص ,  ینعی  تسا  تهاقف  داهتجا و  هیاپ  هکیمولع  ماـمت  و  تسا , 

صصخت تایاور  نآرق و  زا  ماکحا  هدافتسا  و  لصا ,  رب  عرف  در  حالطـصاب  و  هیلکدعاوق ,  زا  یئزج  ماکحا  طابنتـسا  تمـسق  رد  و  تسا , 
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نآ صـصختم  هب  جایتحا  عقاوم  رد  یکـشزپو ,  یـسدنهم  لثم  درادن  صـصخت  هکییاه  هتـشر  رد  هیقف ,  دـهتجم و  لیلد  نیمه  هب  و  دراد , 
ـر و تدا ـتـ ـسا زا هـمـه  هکنآ  هب  دیاب  دشاب ,  رظن  فالتخا  ینف  لها  نایم  رد  هاگره  هک  تسا  ـهـی  ید ـلـم بـ عا زا  تـقـلـیـد  دنک .  یم  هعجارم 

دیوگ یم  یکی  دننک ,  یم  زاربا  یفلتخم  ياه  هیرظ  وا نـ هرابرد  جلاعم  ناکشزپ  و  تسا ,  رامیب  یـصخش  الثم  دوش ,  هعجارم  تسا  رترهام 
موس بیبط  دوش ,  هجلاعم  وراد  اب  دیاب  تسا و  رتکانرطخ  رامی  ـن بـ یا يار  ـی بـ حار دـیوگ جـ یم  يرگید  دوش ,  ماجنا  یحارج  لمع  دـیاب 

ـق باو ـ ـس و  رتعیـسو ,  وا  یبـط  تاـعالطا  هـک  دـنک  یم  يوریپ  یبـیبط  هـیرظن  زا  ناـسنا  دراوـم  نـینچ  رد  املـسم  دـهد  یم  يرگید  هـیرظن 
تسا هنادنمدرخ  شور  کی  نیا  دشا ,  هدو بـ بـ ملعا )  نارگید (  هب  تبـسن  هصالخ  و  رتدایز ,  دوخ  نفرد  شتراهم  و  رتشیب ,  شتایبر  تـجـ
مهاب نیدهتجم  اهقف و  هک  ـ یا ـه  لا ـ ـس رد هـر مـ ـن  یار ـ با بـنـ تسا .  جیار  للم  مومع  نایم  رد  نف ,  کی  لها  رظن  فالتخا  دراوم  مامت  رد  هک 

 . دوش هعجارم  تسا  رتداتسا  ملعا و  نارگید  زا  هکیدهتجم  هب  تسا  مزال  دنشاب ,  هتشاد  رظن  فالتخا 

؟  مینک دیلقت  ینید  لئاسم  رد  ارچ 

شسرپ

؟  مینک دیلقت  ینید  لئاسم  رد  ارچ 

خساپ

دارفا یملع  ياه  هتخودنا  زا  دنک و  هدافتسا  نارگیدزا  دیاب  راچان  تسین ,  دلب  يزیچ  دیاشگ  یم  ناهج  نیا  هب  مشچ  هک  یماگنه  نا  ـ ـس ـ نا
يور یگدنز  اسا  ـ ـسا تسا .  جاتحم  ادیدش  شناد  ملع و  هب  یمدق  ره  رد  یگدـنز  مخ  چـیپ و  رپ  هار  ندومیپ  اریز  دوش ;  دـنم  هرهب  رگید 

 , تسا دنمزاین  نتسناد  هب  زین  نتسب  راک  هب  نتسب و  راک  هب  نتسناد و  زا  تسا  ترابع  هیاپ  ود  نآ  تسا و  راوتسا  یـساسا  مکحم و  هیاپ  ود 
هار و دنک و  یم  دادـما  ار  يو  ناسنا  زیارغ  زا  یکی  هک  تساج  ـنـ یا دوش .  یم  عورـش  نتـسناد  زا  یگدـنز  مدـق  نیتسخن  لصا  نیمه  يور 

نیمه رثا  رد  كدوک  هک  میناد  یم  همه  تسا .  دـیلقت  سابتقا و  هزیرغ  نآ  دـنک و  یم  زاب  وا  يور  هب  ار  تداعـسو  لامک  یگدـنز و  مسر 
ار یگدـنز  لحارم  زا  يا  هلحرم  زور  ره  هتفرگ و  دای  ردام  رد و  زا پـ ار  تساخربو  تسـشن  بادآ  ندز و  فرح  مک  مک  دـیلقت )  هزیرغ ( 
اب هتفر  هتفر  ات  دنک  یم  ادـیپ  يرتشیب  هجوت  نانآ  زا  يوریپ  نارگید و  راکفا  مولع و  نتفرگ  ارف  هب  دوش  یم  رتگرزب  هچ  ره  دـنک و  یم  یط 

رارق هجوت  دروم  تسا  مزال  هک  دراد  دوجو  یساسا  هتکن  کی  اجن  ـ یا رد  ـی  لو دربب .  یپ  دوخ  فیاظو  هب  دوش و  انشآ  ملاع  نیا  تادوجوم 
 - 1  : تسا یماـسقا  ياراددـیلقت  هکلب  تسین ,  حیحـص  یلک  روـطب  نارگید  شور  راـکفا و  زا  يوریپ  دـیلقت و  هـک  تـسا  نـیا  نآ  دریگ و 

ار وا  دنک  یمن  دنم  ـ تدا ـعـ ـس ـی  گد ـ نز رد  ار  ناسنا  هک  نیا  رب  هوالع  دیلقت ,  زا  مسق  نیا  هک  تسادـیپ  هتفگان  لهاج :  زا  ـل  ها تـقـلـیـد جـ
یم دـیلقترگید  للم  شور  قالخا و  زا  هناروکروک  هک  يدارفا  دنرایـسب  ام  عامتجا  رد  هنافـساتم  یلو  دـناشک ,  یم  یتخبدـب  طوقـس و  هب 

رد دننک ,  یم  دیلقت  دنزرف و 000  يراذگمان  ندروخ و  اذغو  ندیشوپ  سابل  لیبق  زا  یگدنز  تافیرـشت  رد  هک  نیا  رب  هوالع  اهنیا  دننک . 
 - تسا نشورو  مولعم  دـیلقت  عون  نیا  دـسافم  هک  نیا  بـا  هدـنبیرف -  فـلتخم  نیواـنع  تحت  زین  قـالخا  هدـیقع و  زرط  تارکنم و  هعاـشا 
داب داب  رب  ناشدیلقت  ار  قلخ   : تسا هدش  هتفگ  فورعم  رعش  نآ  هرابرد  هک  تسا  عون تـقـلـیـد  نیمه  دننک ;  یم  دیلقت  اهنآ  زا  هناروکروک 

ناتـسرپ تب  ـن کـه  یا هلمج  زا  تسا ,  هدش  دراو  دیلقت  عون  نیا  تمذم  رد  یتایآ  زین  میرک  نآرق  رد  داب  دـیلقت  نیا  رب  تن  دـص لـعـ ود  يا 
هب میتفای و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  نودتقم ;  مهراثآ  یلع  انا  هما و  یلع  انئابآ  اندجو  انا  دـنتفگ :  یم  ادـخ  ناربمغیپ  ضارتعا  ربارب  رد 

نشور لهاج :  زا  ملاع  دیلقت   - 2 دنک .  یم  شنزرـس  ار  اهنآ  هدرک و  حیبقت  ار  قطنم  نیا  تدش  هب  نآرق  ( 1  . ) مینک یم  ادتقا  نانآ  راثآ 
هب اـت  درادرب  مدـق  مدوـخ  ـش  ناد ـد طـبـق عـلـم و  یا ـم بـ لا اریز عـ تـسا ;  رتکاـنرطخو  رتدـب  لوا  مـسق  زا  دـیلقت  زا  مـسق  نـیا  هـک  تـسا 
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دنکن هدافتسا  دوخ  تامولعمزا  یگدنز  رد  ییاناد  صخش  هک  تسا  عاو تـقـلـیـد  ـ نا ـن  یر ـت تـ شز نیا  دشاب و  هدرک  لمع  دوخ  تیلووسم 
زا دیابن  تسا  رظن  بحاص  صـصختم و  هک  يا  هتـشر  نآ  رد  ملاع  املـسم  ملاع :  زا  ملاع  دـیلقت   - 3 دورب .  نارگید  لاـبند  هناروکروک  و 
هب دیاب  تسا  هدیسر  داهتجا  هبترم  هب  هک  یـسک  دنیوگ :  یماهقف  اذل  دیامن و  لمع  دوخ  صیخـشت  هب  دیاب  هکلب  دنک  دی  دو تـقـلـ هیاپمه خـ

ـت ـسا مار  وا حـ رب  ندرکدیلقت  دیلقتلا  هیلع  مرحی  دنـسیون :  یم  الومعم  داهتجا  ياه  هزاجا  رد  تهج  نیمه  يور  دنک .  لمع  دوخ  داهتجا 
لمع هب  رظن  لدابت  تروشم و  رگید  نادنمـش  ـ ناد اب  یملع ,  لئاسم  رد  هک  درادـن  تاـفانم  نیا  هتبلا  دـنک و  لـمع  دوخ  رظن  ـد طـبـق  یا و بـ

نارگید تارظن  میلـست  هعلاطم  یب  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  رکف  لالقتـسا  دـیاب  میمـصت  ذاختا  رد  دنمـشناد  هک  تسا  نیاروظنم  هکلب  دروآ , 
ترطف قطنم و  نیمه  ـر  ثا رب  دنک ,  یم  اضتقاو  باجیا  ترطف  لقع و  حیحـص  قطنم  ار  دـیلقت  مسق  نیا  ملاع :  زا  لهاج  دـیلقت   - 4 دوشن . 

 . میور یم  بیبط  لابند  هب  يرامیب  ماگنه  طایخ و  غارـس  هب  سابل  نتخود  رد  انب و  رامعم و  غارـس  هب  تراـمع  نتخاـس  يارب  اـم  هک  تسا 
تامیلعت رد  هک  تسا  قطنم  نی  هـمـ دنک .  یم  عاجرا  هتشر  نآ  صصختم  سانـشراک و  هب  يا  هتـشر  ره  رد  ار  ام  ترطف ,  لقع و  هصالخ 

زارد نایلاس  هک  ییا  فـقـهـ دـنک .  یم  راداو  دـنراد  تراهم  یهلا  ماـکحا  صیخـشت  رد  هک  اـهقف  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  یهلا  نیناوق  ینید و 
زا دـنناوت  یم  ار  یهلا  نیناوق  ینعی ,  دـنا ;  هدیـسرداهت  ـ جا خـماش  ماـقم  هب  اـت  هتـشادرب  مدـق  شناد  ملع و  هار  رد  دوخ  راشرـس  دادعتـسااب 
زا دنشاب و  یم  مدرم  ینید  نایامنهار  ناربهر و  هک  ییاهق  فـ دنراذگب .  مدرم  سرتسد  رد  دننکطابنتـسا و  جارختـسا و  نآ  یلـصا  كرادم 
 . دـننک يربهر  تداعـس  هار  هب  ینید  نووش  مامت  رد  ار  دارفاات  تسا  هدـش  اطعا  اهنآ  هب  گرزب  بصنم  نیا  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  فرط 
رد هک  لاح  نیع  رد  درف  کی  تسا  نکممو  تسا  يددـعتم  ياـه  هتـشر  ياراد  يرـشب  مولع  هک  درک  تلفغ  دـیابن  هتکن  نیا  زا  اـجن  ـ یا رد 

تسین دراو  هک  يا  هتشر  نآ  رد  دیاب  اذل  دشا و  ـتـه بـ شاد یعالطا نـ ادبا  الصا و  رگید  هتـشر  زا  دراد ,  يا  هداعلا  قوف  تراهم  هتـشر  کی 
تساراد ار  تراهم  لامک  دوخ  هتشر  رد  هک  یسدنهم  ای  رتکد  الثم  دیامن .  يوریپ  اهنآ  هتفگ  زا  دنک و  عوجر  ناسانشراک  صصختم و  هب 

دلب الـصا  ار  رظندروم  هچوک  دورب و  تسا  عقاو  رهـش  ياـهنابایخ  زا  یکی  رد  هک  ینیعم  هچوـک  دـهاوخ بـه  یمو  دوـش  یم  يرهـش  دراو  , 
ـی ـص ـخـ ـش یـا مـثـال  دسرب .  دصقم  هب  ات  دسرپب  دنتـسه  دراو  هک  یـصاخشا  زا  دیاب  راچان  دـنا ,  هداد  وا  هب  البق  ار  نآ  سردآ  یلو  تسین 

نیا هچرگ  دنک ,  هعجار  ند مـ ضار بـ ـ ما رد  بیبط مـتـخـصـص  هب  دیاب  راچان  دوش ,  یم  ضیرم  تسا  صـصختم  ییاض  مو فـ رد عـلـ کـه 
بیبط دـنک و  یم  هعجارم  بیبط  هب  ریزگان  تسین ,  انـشآ  اهنآ  هجلاعم  شور  اـه و  ـ یرا ـیـمـ با یلو بـ تسا  صـصختم  ییاـضف  مولع  رد  درف 

ارچ نوچ و  نودب  ییاضف  مولع  صصختم   , دنک قیرزت  دیاب  ار  لوپمآ  نالف  دروخب و  دیاب  صرق  نالف  زا  ددع  دنچ  هک  ـد  هد روتـسد مـی 
مدرم همه  دیاب  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  لاثم  ود  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دهاوخ .  یمن  لیلدوا  زا  هاگ  چیه  دنک و  یم  يوریپ  بیبط  هتفگ  زا 

نیدنچ عـلـم رد  وا   ; تسا صصختم  شدوخ  هتشر  رد  مه  هیقف  رفن  کی  اریز  دنـشاب -  صـصختم  ـه  چر گـ دننک -  يوریپدهتجم  هتفگ  زا 
صـصختم هقف -  لوصا  ثیدـح و  هیارد ,  لاجر ,  ریـسفت ,  قطنم ,   , مالک تغل ,  وحن ,  فرـص ,  دـشاب -  یم  تهاقف  داـهتجا و  هیاـپ  هک 

اب هک  تسا  هیقف  کـی  رمع  لوـصحم  هلاـسر  نیا  هک  دـینادن  دـیاش  دـینیب و  یم  هلاـسر  ماـن  هب  مجح  مک  کـچوک و  یباـتک  امـش  تـسا . 
رب عـالطا  ینعی  داـهتجا  تسین ,  یناـسآ  را  دا کـ ـتـهـ جا تسا .  هدراذـگ  مدرم  سرتسد  رد  هدرک و  هیهت  لد  نوخ  اـسرفتقاط و  ياـهتمحز 

نیدـهتجم زا  یکی  هک  يراصنا  یـضترم  خیـش  دراد .  میقتـسم  تلاخد  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  نووش  ماـمت  رد  هک  یهلا  نیناوق  هیلک 
هّللا انقزر  دـیوگ :  یم  لئاسر  باـتک  رد  تسا ,  هدومیپ  ار  دا  ـتـهـ جا زار  بیـشن و فـ رپ  هار  تسا و  مالـسا  بتکم  رخاـفم  زا  ماـقم و  یلاـع 

ـت سا رت  تمحز  رپ  رت و  نیگنس  موادم  داهج  زا  هک  يداهتجا  دهد ,  داهتجا  قیفوت  ام  هب  ادخ  داهج ;  ـ لا لو  نم طـ دشا  وه  يذلا  داهتجالا 
یتدیقع لئاسم  هن  تسا  مالسا  یلمع  ما  ـکـ حا یهقف و  عورف  هب  صوصخم  نادهتجم ,  روتسد  زا  يوریپ  هک  ـت  سا مزال  ـن نـکـتـه  یا ـر  کذ

ادخ تخانـش  دننام  یلوصا  لئاسم  اریز  نید ;  لوصا  ـت نـه  ـسا ـن  ید عور  رد فـ دهتجمزا  يوریپ  دـیلقت و  رگید :  ترابع  هب  یلوصا ; و  و 
زا لو  ـ ـصا نیا  نتفریذپ  زا  سپ  اما  تسناد ,  قطنم  لیلد و  يور  زا  دیاب  امتح  ار  اهنآ  دوش و  یم  بوسحم  بت  هیاپ مـکـ هشیر و  ناربمایپو 

جا بـه ـتـیـ حا ـگـر -  ید ـل  یالد ـث و  ید نآرق و حـ دـننام  ینید -  عباـنم  زا  اـهنآ  مهف  هک  یعرف  ماـکحا  رد  ناوت  یم  قطنم ,  ـیـل و  لد يور 
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رد اـهنآ  زا  يوریپ  نینچم  هـ درک .  هعجارم  دنتـسه  لـئاسم  نیا  ناصـصختم  هک  نادـهتجم  هب  دراد ,  صـصخت  فلتخم و  موـلع  زا  عـالطا 
 ; تسین رامق  بارش و  تنایخ ,  غورد ,  میرحت  رکنم ,  زا  یهن  فورعم و  هبرما  جح ,  زامن ,  بوجو  دننام  یمالسا  ملـسم  یعطق و  لئاسم 

 . تسا یعطق  ریغ  یعرف  ماکحا  هب  رصحنم  دیلقت  نیا  ربانب  درادن ,  ندرک  دیلقت  هب  زاین  دنناد و  یم  همه  ار  لئاسم  نیا  اریز 

؟  درک دیلقت  ملعا  زا  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟  درک دیلقت  ملعا  زا  دیاب  ارچ 

خساپ

دنا هدرک  رکذ  نآ  يارب  یفلتخم  لیالد  تسا و  فورعم  روهـشم و  اهقف  نایم  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  هلمج  زا  ملعا  زا  دـیلق  عو تـ ـ ـضو مـ
هب هدـش ,  هتفرگ  ناهج  ییالقع  شور  زا  ملاع ,  هب  لهاج  عوجر  دـیلقت و  ساسا  مینارذـگ .  یمرظن  زا  الیذ  ار  نآ  نشور  هنومن  کـی  هک 
 , دو ـع شـ قاو ناشجایتحا  دروم  نف ,  نآزا  یلئاسم  هک  یماگنه  دنرادن ,  صصخت  ینف  رد  هک  يدارفا  اهتلم  ماو و  ـ قا نایم  رد  هک  ینعم  نیا 

یمرامیب هک  یماگنه  دنرادن ,  یب  لئا طـ ـ ـس هب مـ ییانـشآ  هک  يدارفا  الثم ,  دـننک ;  یم  هعجارم  دنتـسه  نف  نآ  صـصختم  هک  يدارفا  بـه 
 . دـنیامن یم  هعجارم  نامتخاس  راـمعم  سدـنهم و  هب  جاـیتحا  ماـگنه  هب  دنتـسین ,  دراو  یناـمتخاس  روما  هب  هک  يدارفا  و  بیبط ,  هب  دـنوش 

تسا و یـصاخ  قیرط  هب  يرامیب  نالف  نامرد  هک  دـشاب  دـقتعم  یبیبط  الثم  دـشاب ,  رظن  فالتخا  ینف  لها  ناـیم  رد  هاـگره  تسا  یهیدـب 
یبط تاعالطا  هک  دنک  یم  يوریپ  یبیبط  هیرظنزا  رام  ـخـص بـیـ ـش يدروم  نینچ  رد  املـسم  دشاب ,  دـقتعم  ار  يرگید  قیرط  رگید  بیبط 
شور ـن یـک  یا دـشاب .  هدوب  ملعا  يرگید  هب  تبـسن  هصـالخ  رتداـیز و  دوـخ  نف  رد  شتراـهمو  رتـشیب  شتاـیبرجت  قـباوس  رتعیـسو و  وا 
یکی نیا  دـش ,  هتفگ  هک  رو  نا طـ هـمـ دـننک .  یم  يوریپ  نآ  زا  نف ,  کی  لها  رد  رظن  فالتخا  دراوم  رد  لـلم  مومع  هک  تسا  یقط  مـنـ

 . تسین نآ  حرش  ياج  هک  دنا  هدرک  رکذ  اهقف  مه  يرگید  لیالد  تسا و  ملعا  دیلقت  موزل  لیالد  زا 

؟ تسا بجاو  دیلقت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  دیلقت  ارچ 

خساپ

تسا و نینچ  نونف  ۀمه  رد  دنک و  عوجر  بیبط  هب  دیاب  ّبط  هب  لهاج  ًالثم  دـیامن ؛ هعجارم  ملاع »  » هب دـیاب  لهاج »  » یعوضوم ره  رد  اریز 
. تسا يرطف  يزاکترا و  رما  کی  نیا 

؟ تسا بجاو  دیلقت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  دیلقت  ارچ 
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خساپ

تسا و نینچ  نونف  ۀمه  رد  دنک و  عوجر  بیبط  هب  دیاب  ّبط  هب  لهاج  ًالثم  دـیامن ؛ هعجارم  ملاع »  » هب دـیاب  لهاج »  » یعوضوم ره  رد  اریز 
. تسا يرطف  يزاکترا و  رما  کی  نیا 

؟ دنرگیدکی دننام  مه  ییاسراپ  ةدودحم  رد  دنرادن و  توافت  مه  اب  رظن  چیه  زا  درم  نز و  هکنیا  هن  رگم  دشاب ؟ درم  دیلقت  عجرم  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دنرگیدکی دننام  مه  ییاسراپ  ةدودحم  رد  دنرادن و  توافت  مه  اب  رظن  چیه  زا  درم  نز و  هکنیا  هن  رگم  دشاب ؟ درم  دیلقت  عجرم  دیاب  ارچ 

خساپ

هک اجنآ  ات  دشاب . هتخانش  فلتخم  داعبا  تاهج و  مامت  زا  ار  ناسنا  ًاساسا  درم و  نز و  هک  دیامنب  دناوتیم  یسک  ار  اعّدا  راهظا و  نیا  ًالّوا ،
فارتعا دـناهدرک ، شواک  یـسررب و  قیقحت و  ناسنا  ةرابرد  نامز  نیا  ات  خـیرات  لوط  رد  هک  یقّقحم  دنمـشناد و  نارازه  میراد  عالّطا  ام 

شواک و دوجوم  نیا  رتشیب  تخانـش  يارب  دـیاب  نانچ  مه  دناهتخانـشن و  ار  درم  نز و  سنج  دوجوم و  نیا  تسا  هتـسیاش  هکنانچ  دـنراد ،
نانچمه ياهتخانـشان  طاقن  تالوهجم و  زاب  دوش  مولعم  یتالوهجم  دورب و  شیپ  اهـشواک  نیا  مه  اجک  ره  اـت  اـسب  هچ  دـبای . همادا  قیقحت 

مولعم اب  دوشیم و  فوشکم  رتشیب  هتخانشان  داعبا  نیا  ترثک  رتدایز ، شواک  رتشیب و  تخانش  اب  تفگ  ناوتیم  هکلب  دشاب ؛ هدنام  لوهجم 
هک دـشاب  نیمه  هبر » فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم   » یناعم زا  یکی  دـیاش  دـنیبیم . دوخ  ربارب  رد  ار  يرتشیب  تـالوهجم  لوهجم ، ره  ندـش 
هب دـناوتیم  هنوگچ  دـشاب  ناوتان  زجاع و  دوخ  تفرعم  زا  ناسنا  یتقو  دـسریمن . نایاپ  هب  تسین و  رّـسیم  دـیاب ـ  هکنانچ  ناسنا ـ  تخاـنش 

یلوا قیرط  هب  تسین  یلیـصفت  تسا و  یلاـمجا  شدوخ  هب  صخـش  تفرعم  هک  روطناـمه  دـنک و  ادـیپ  تفرعم  دوخ  قلاـخ  قح و  تقیقح 
رتيوق نانآ  تّیرثکا  اهدرم و  عون  زا  یلقع  ناوت  رد  هک  دنشابیم  ینانز  ناوناب  نیب  رد  هچ  رگا  ًایناث ، تسا . یلامجا  مه  ادخ  هب  وا  تفرعم 

؛ تسا رتـشیب  ناـشرهم  محر و  رتفیطل و  رتیتاـساسحا و  رت و  یفطاـع  نادرم  زا  ناـنز  عون ، بسح  رب  یلو  دـنراد ؛ رتـشیب  يرکف  دـشر  و 
لماش هکنانچ  هدش ـ  فیصوت  دیجمت و  رّکفت  لقع و  نابحاص  زا  اهنآ  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  یتایآ  دنـشابیم و  لقع  ياراد  همه  دنچره 

« یهنلا یلُوا   » و ( 1/ رمز ص/43 ، ، 111/ فسوی ، 190/ نارمع لآ  ، 197/ هرقب « ) باـبلألا یلُوا  تسه و «  زین  ناوناـب  لـماش  تـسا ـ  نادرم 
تبالـص تّیریدم و  يریگ و  تخـس  ریبدت و  رد  نانز  زا  عون  بسح  رب  نادرم  دوجو  نیا  اب  تسا . هدش  قالطا  ود  ره  رب  /54 و 128 ) هط )

هلـسلس کی  يارب  درم  نیاربانب  دنریگیم ؛ رارق  تشذگ  محر و  تفأر و  هدننک  بلج  لماوع  ریثأت  تحت  نانز  زا  رتمک  دـنرتيوق و  سفن ،
ره یمـسج  نامتخاس  مادنا و  بسح  رب  هکنانچ  رگید . فیاظو  ۀلـسلس  کی  يارب  مه  نز  تسا و  رتبسانم  عون  بسح  رب  صاخ  فیاظو 
ای عیرـشت  ملاع  رد  دـنراد  هک  یئاهتّیحالـص  زا  کی  جـیه  هکنآ  یب  دـنراد ، ار  دوخ  بسانم  فیاظو  بصاـنم و  ًاعیرـشت  اـی  ًاـنیوکت  مادـک 

هّـصغو رطاـخ  شیوشت  ینارگن و  عبطلاـب  تسا و  نیگنـس  حور  رب  هک  یفیاـظو  هب  ار  درم  رگا  ساـسا  نیا  رب  دنـشاب . هدـش  مورحم  نیوکت 
. تسا بارطضا  رکف و  یمارآان  زا  یصالخ  هکلب  تسین ؛ تّیمورحم  نیا  دنـشاب ، هدرک  فاعم  نآ  زا  ار  نانز  دنـشاب و  هدرک  فیلکت  دراد ،

نیا ۀمه  رب  ام  دنچ  ره  تسا ؛ هدشن  مورحم  دـشاب ، هتـشاد  دـیاب  هچنآ  زا  يدـحا  ینعی  تسین ؛ ّتیمورحم  عیرـشت  نیوکت و  ملاع  رد  ًالـصا 
ریغ هب  رگا  دشاب ، یئاهتوافت  ًاعیرـشت  ًانیوکت و  سنج  ود  نیا  نیب  اج  ره  رد  هک  دوشیم  مولعم  تاکن  نیا  هب  هّجوت  اب  میوشن . هاگآ  تاهج 

طیارش رد  توافت  نوچ  تسا ؛ هاتوک  اج  نیا  رد  مه  توافت  ریبعت  نیا  ددرگیم . جراخ  لادتعا  میقتسم و  قیرط  زا  روما  دوش ، رّرقم  نآ  زا 
اب اهنآ  زا  کیچیه  هک  تسا ) وربا  مشچ  لاخ و  طخ و  نوچ  ناهج   ) لاثم نامه  تسین و  توافت  اجنیا  رد  تسا و  یقیقح  توافت  يواستم 

تاظحالم نیمه  رب  روهـشم  رظن  مه  تّیعجرم  هب  عجار  دنتـسه . دنـشاب ، دیاب  دنتـسه و  هکنامه  مادک  ره  دـنرادن و  فالتخا  توافت و  مه 
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اهنآ ینیع  فیلکت  دنتـسناوتیم و  ات  ناگرزب  زا  یـضعب  نیا  ربانب  تسا ؛ روما  نیرتکاـنرطخ  نیرتنیگنـس و  زا  اوتف  اـتفا و  دوشیم و  هّجوم 
ماقمیلاع عجرم  قّقحم  هیقف  موحرم  دشاب  تروکذ  تّیعجرم  طرـش  هک  يرظن  ره  زا  لیلد و  ره  هب  دندرکیم . زارتحا  نداد  اوتف  زا  دـشیمن 

عجرم رد  تروکذ  طارتشا  يارب  هک  ار  ياّهلدا  تسا ـ  ناشیا  سورد  تاریرقت  زا  یکی  رد  هک  یحرـش  هب  هیلع ) هللا  همحر   ) یئوخ هللا  تیآ 
نز لامک  زا  دوصقم  هچنآ  مالسا و  میلاعت  زا  طارتشا  رظن  هک  دنسریم  هجیتن  نیا  هب  هداد و  رارق  ثحب  یسررب و  دروم  تسا ، حرطم  دیلقت 

هعّرـشتم و ناهذا  یعطق  زکترم  هک  تسا  ياهلأسم  دوشیم ، هدافتـسا  تسا  سنج  ود  ره  تداعـس  هب  عجار  تاهج  عامتجا و  ماظن  درم و  و 
یلاـم و ّقح  زا  نز  هن  هدـش و  اـطعا  درم  سنج  هب  دوس  یلاـم و  ّقـح  چـیه  هن  حیحـص ، موـهفم  هب  لاـح  نیع  رد  هّتبلا  هک  تسا  عرـش  لـها 

فّلکم نآ  هب  زا  نز  تـسا و  بـجاو  درم  رب  داـهج  لـثم  هـک  تـسا  تّیلوؤـسم  فـیلکت و  ۀـلأسم  هلأـسم ، تـسا و  هدـش  مورحم  یعاـفتنا 
… «. تسین

؟ دنرگیدکی دننام  مه  ییاسراپ  ةدودحم  رد  دنرادن و  توافت  مه  اب  رظن  چیه  زا  درم  نز و  هکنیا  هن  رگم  دشاب ؟ درم  دیلقت  عجرم  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دنرگیدکی دننام  مه  ییاسراپ  ةدودحم  رد  دنرادن و  توافت  مه  اب  رظن  چیه  زا  درم  نز و  هکنیا  هن  رگم  دشاب ؟ درم  دیلقت  عجرم  دیاب  ارچ 

خساپ

هک اجنآ  ات  دشاب . هتخانش  فلتخم  داعبا  تاهج و  مامت  زا  ار  ناسنا  ًاساسا  درم و  نز و  هک  دیامنب  دناوتیم  یسک  ار  اعّدا  راهظا و  نیا  ًالّوا ،
فارتعا دـناهدرک ، شواک  یـسررب و  قیقحت و  ناسنا  ةرابرد  نامز  نیا  ات  خـیرات  لوط  رد  هک  یقّقحم  دنمـشناد و  نارازه  میراد  عالّطا  ام 

شواک و دوجوم  نیا  رتشیب  تخانـش  يارب  دـیاب  نانچ  مه  دناهتخانـشن و  ار  درم  نز و  سنج  دوجوم و  نیا  تسا  هتـسیاش  هکنانچ  دـنراد ،
نانچمه ياهتخانـشان  طاقن  تالوهجم و  زاب  دوش  مولعم  یتالوهجم  دورب و  شیپ  اهـشواک  نیا  مه  اجک  ره  اـت  اـسب  هچ  دـبای . همادا  قیقحت 

مولعم اب  دوشیم و  فوشکم  رتشیب  هتخانشان  داعبا  نیا  ترثک  رتدایز ، شواک  رتشیب و  تخانش  اب  تفگ  ناوتیم  هکلب  دشاب ؛ هدنام  لوهجم 
هک دـشاب  نیمه  هبر » فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم   » یناعم زا  یکی  دـیاش  دـنیبیم . دوخ  ربارب  رد  ار  يرتشیب  تـالوهجم  لوهجم ، ره  ندـش 
هب دـناوتیم  هنوگچ  دـشاب  ناوتان  زجاع و  دوخ  تفرعم  زا  ناسنا  یتقو  دـسریمن . نایاپ  هب  تسین و  رّـسیم  دـیاب ـ  هکنانچ  ناسنا ـ  تخاـنش 

یلوا قیرط  هب  تسین  یلیـصفت  تسا و  یلاـمجا  شدوخ  هب  صخـش  تفرعم  هک  روطناـمه  دـنک و  ادـیپ  تفرعم  دوخ  قلاـخ  قح و  تقیقح 
رتيوق نانآ  تّیرثکا  اهدرم و  عون  زا  یلقع  ناوت  رد  هک  دنشابیم  ینانز  ناوناب  نیب  رد  هچ  رگا  ًایناث ، تسا . یلامجا  مه  ادخ  هب  وا  تفرعم 

؛ تسا رتـشیب  ناـشرهم  محر و  رتفیطل و  رتیتاـساسحا و  رت و  یفطاـع  نادرم  زا  ناـنز  عون ، بسح  رب  یلو  دـنراد ؛ رتـشیب  يرکف  دـشر  و 
لماش هکنانچ  هدش ـ  فیصوت  دیجمت و  رّکفت  لقع و  نابحاص  زا  اهنآ  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  یتایآ  دنـشابیم و  لقع  ياراد  همه  دنچره 

« یهنلا یلُوا   » و ( 1/ رمز ص/43 ، ، 111/ فسوی ، 190/ نارمع لآ  ، 197/ هرقب « ) باـبلألا یلُوا  تسه و «  زین  ناوناـب  لـماش  تـسا ـ  نادرم 
تبالـص تّیریدم و  يریگ و  تخـس  ریبدت و  رد  نانز  زا  عون  بسح  رب  نادرم  دوجو  نیا  اب  تسا . هدش  قالطا  ود  ره  رب  /54 و 128 ) هط )

هلـسلس کی  يارب  درم  نیاربانب  دنریگیم ؛ رارق  تشذگ  محر و  تفأر و  هدننک  بلج  لماوع  ریثأت  تحت  نانز  زا  رتمک  دـنرتيوق و  سفن ،
ره یمـسج  نامتخاس  مادنا و  بسح  رب  هکنانچ  رگید . فیاظو  ۀلـسلس  کی  يارب  مه  نز  تسا و  رتبسانم  عون  بسح  رب  صاخ  فیاظو 
ای عیرـشت  ملاع  رد  دـنراد  هک  یئاهتّیحالـص  زا  کی  جـیه  هکنآ  یب  دـنراد ، ار  دوخ  بسانم  فیاظو  بصاـنم و  ًاعیرـشت  اـی  ًاـنیوکت  مادـک 

هّـصغو رطاـخ  شیوشت  ینارگن و  عبطلاـب  تسا و  نیگنـس  حور  رب  هک  یفیاـظو  هب  ار  درم  رگا  ساـسا  نیا  رب  دنـشاب . هدـش  مورحم  نیوکت 
. تسا بارطضا  رکف و  یمارآان  زا  یصالخ  هکلب  تسین ؛ تّیمورحم  نیا  دنـشاب ، هدرک  فاعم  نآ  زا  ار  نانز  دنـشاب و  هدرک  فیلکت  دراد ،
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نیا ۀمه  رب  ام  دنچ  ره  تسا ؛ هدشن  مورحم  دـشاب ، هتـشاد  دـیاب  هچنآ  زا  يدـحا  ینعی  تسین ؛ ّتیمورحم  عیرـشت  نیوکت و  ملاع  رد  ًالـصا 
ریغ هب  رگا  دشاب ، یئاهتوافت  ًاعیرـشت  ًانیوکت و  سنج  ود  نیا  نیب  اج  ره  رد  هک  دوشیم  مولعم  تاکن  نیا  هب  هّجوت  اب  میوشن . هاگآ  تاهج 

طیارش رد  توافت  نوچ  تسا ؛ هاتوک  اج  نیا  رد  مه  توافت  ریبعت  نیا  ددرگیم . جراخ  لادتعا  میقتسم و  قیرط  زا  روما  دوش ، رّرقم  نآ  زا 
اب اهنآ  زا  کیچیه  هک  تسا ) وربا  مشچ  لاخ و  طخ و  نوچ  ناهج   ) لاثم نامه  تسین و  توافت  اجنیا  رد  تسا و  یقیقح  توافت  يواستم 

تاظحالم نیمه  رب  روهـشم  رظن  مه  تّیعجرم  هب  عجار  دنتـسه . دنـشاب ، دیاب  دنتـسه و  هکنامه  مادک  ره  دـنرادن و  فالتخا  توافت و  مه 
اهنآ ینیع  فیلکت  دنتـسناوتیم و  ات  ناگرزب  زا  یـضعب  نیا  ربانب  تسا ؛ روما  نیرتکاـنرطخ  نیرتنیگنـس و  زا  اوتف  اـتفا و  دوشیم و  هّجوم 

ماقمیلاع عجرم  قّقحم  هیقف  موحرم  دشاب  تروکذ  تّیعجرم  طرـش  هک  يرظن  ره  زا  لیلد و  ره  هب  دندرکیم . زارتحا  نداد  اوتف  زا  دـشیمن 
عجرم رد  تروکذ  طارتشا  يارب  هک  ار  ياّهلدا  تسا ـ  ناشیا  سورد  تاریرقت  زا  یکی  رد  هک  یحرـش  هب  هیلع ) هللا  همحر   ) یئوخ هللا  تیآ 

نز لامک  زا  دوصقم  هچنآ  مالسا و  میلاعت  زا  طارتشا  رظن  هک  دنسریم  هجیتن  نیا  هب  هداد و  رارق  ثحب  یسررب و  دروم  تسا ، حرطم  دیلقت 
هعّرـشتم و ناهذا  یعطق  زکترم  هک  تسا  ياهلأسم  دوشیم ، هدافتـسا  تسا  سنج  ود  ره  تداعـس  هب  عجار  تاهج  عامتجا و  ماظن  درم و  و 
یلاـم و ّقح  زا  نز  هن  هدـش و  اـطعا  درم  سنج  هب  دوس  یلاـم و  ّقـح  چـیه  هن  حیحـص ، موـهفم  هب  لاـح  نیع  رد  هّتبلا  هک  تسا  عرـش  لـها 

فّلکم نآ  هب  زا  نز  تـسا و  بـجاو  درم  رب  داـهج  لـثم  هـک  تـسا  تّیلوؤـسم  فـیلکت و  ۀـلأسم  هلأـسم ، تـسا و  هدـش  مورحم  یعاـفتنا 
… «. تسین

؟ دراد ار  ینید  نوتم  زا  طابنتسا  ناوت  یگتسیاش و  یسک  هچ 

شسرپ

؟ دراد ار  ینید  نوتم  زا  طابنتسا  ناوت  یگتسیاش و  یسک  هچ 

خساپ

اب ییانشآ  ورگ  رد  یلمع ، ماکحا  مزال و  ياهرواب  جارختـسا  یلو  دننک ، لمع  نآ  هب  دیاب  همه  تسا و  هدش  لزان  ناگمه  يارب  ادخ  نییآ 
نییبت هب  هیارد » ملع «  رد  نادنمـشناد  هک  دراد  یمزال  طیارـش  دوخ  يارب  زین  ثیدح  ریـسفت  تسا . مالـسا  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  مهف 

هار رگنـشور  دـناوتیم  يدرف  لقن . قیرط  زا  یهاگ  دریگیم و  تروص  لقع  قیرط  زا  یهاگ  قیمع  تروص  هب  نید  مهف  دـناهتخادرپ . اهنآ 
دارفا تسد  هب  ار  ریز  رد  هدش  دای  تایآ  ریسفت  ناوتیم  ایآ  دسرب  یصاخ  هیاپ  هب  یمالک  یفـسلف و  دعاوق  زا  یهاگآ  رظن  زا  هک  دشاب  قح 

اَم .[ » دیآیم دیدپ  داسف  اجنآ  رد  دشاب  ینایادـخ  اهنامـسآ  نیمز و  رد  رگا   ] 22/ ایبنا … اتدـسفل .» هللا  الإ  ههلا  امهیف  ناک  ول  « ؟ درپس يداع 
هدرکن رایتخا  دنزرف  ادخ   ] 91/ نونمؤم … ضَعب .» یلَع  مهُضَعب  یلَعل  قلَخ و  اِمب  هلِإ  لُک  بهَذل  ًاذإ  هلِإ  نِم  هعَم  ناک  ام  دلَو و  نم  هللا  ذَختا 

قوفت رگید  یخرب  رب  یخرب  ًامتح  دربیم و  دوخ  اب  دوب  هدـیرفآ  ار  هچنآ  ییادـخ  ره  ًاعطق  دوب  نیا  زج  رگا  تسین و  رگید  يدوبعم  وا  اب  و 
هلدا رگید  تنـس و  باتک و  نوتم  زا  عرـش  یلمع  ماکحا  طابنتـسا  تسا . دنمزاین  لقع  یگتخپ  هب  نآ  لاثما  تایآ و  نیا  مهف  دنتـسجیم ].

. تسا نینچ  زین  طابنتسا ،

تاساجن ماکحا  هفسلف 

؟ دننادیم سجن  ار  یحیسم  ناناملسم ، ارچ 

شسرپ
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؟ دننادیم سجن  ار  یحیسم  ناناملسم ، ارچ 

خساپ

" سجن نوکرـشملا  امنا   " هیآ ساسا  رب  هک  نیا  رطاخ  هب  دنوشیم ، هدرمـش  سجن  اهیـسوجم  اهینارـصن و  اهيدوهی ، زا  معا  باتک  لها 
و رادرم )  ) هدشن یمالسا  حبذ  هک  یتشوگ  ندروخ  رطاخ  هب  زین  تسا ، هدش  دراو  باتک  لها  هنیمز  رد  هک  یتایاور  رطاخ  هب  ای  دنکرـشم و 

رگید تاساجن  زا  یخرب  ینم و  رادرم و  نوخ و  نتـسنادن  سجن  ای  بارـش ، ندیـشون  ای  اهتـشوگ و  مارح  رگید  كوخ و  تشوگ  ندروخ 
زا یخرب  هنیمز  نیا  رد  ( 1 .) تسا هدش  ثحب  الصفم  یهقف  ياهباتک  رد  تسا و  تسد  رد  ياهلدا  تایار و  روکذم  بلاطم  یمامت  هرابرد 

زیهرپ رطاخ  هب  یلو  دنکاپ ، باتک  لها  دنیوگیم : رگید  عمج  اما  دنراد . یتاذ  تساجن  باتک  لها  دـنیوگیم : هلدا  یـضعب  ساسا  رب  اهقف 
سابل تسد و  رد  رگا  اعبط  هک  یتاذ  هن  دـنراد ، یـضراع  تساـجن  بارـش ، ندیـشون  كوخ ، تشوگ  ندروخ  دـننام  تاـساجن  زا  ندرکن 

لها مراکم  تجهب و  یفاص ، یناجنز  ماظع : تایآ  لحار و  ماما  امد و  زا  يرایـسب  دنتـسه . تراهط  هب  موکحم  دشن ، هدـید  تساجن  اهنآ 
(2 .) دننادیم كاپ  ار  باتک  لها  ياهنماخ ، لضاف و  یناتـسیس ، يزیربت ، ماظع : تایآ  دننام  رگید  یخرب  دننادیم و  یتاذ  سجن  ار  باتک 
زا رگا  هک  ناناملـسم  دننام  دننکیم ، ادیپ  یـضراع  تساجن  دـننکیمن ، زیهرپ  تاساجن  رگید  بارـش و  رادرم و  كوخ و  تشوگ  زا  رگا 

حیضوت  - 2 صیخلت . اب  دـعب ، هب  ص 367  ج 1 ، یقثولا ، هورعلا  کسمتـسم   - 1 اهتشون : یپ  دـنوشیم . سجن  دـننکن ، زیهرپ  روما  نیا 
. نآ لیذ  هلئسم 106 و  ص 84 ، ج 1 ، عجارم ، لئاسملا 

؟ تسیچ دینازوس  ار  نآ  حبذ  زا  دعب  دیاب  دوش و  يریگولج  نآ  تشوگ  ندروخ  زا  دیاب  تفرگ ، رارق  زواجت  دروم  یماد  رگا  هک  نیا  تلع 

شسرپ

دینازوـس ار  نآ  حـبذ  زا  دـعب  دـیاب  دوـش و  يریگوـلج  نآ  تشوـگ  ندروـخ  زا  دـیاب  تفرگ ، رارق  زواـجت  دروـم  یماد  رگا  هک  نیا  تلع 
؟ تسیچ

خساپ

هب زواجت  طاول و  انمتسا و  هار  زا  ناسنا  دوب  رارق  رگا  تسا . هداد  رارق  ینیوکتو  ییالقع  حیحـص و  هار  ناسنا ، توهـش  عانقا  يارب  دنوادخ 
زین ار  نآ  عفد  هار  هداد ، توهـش  ناسنا  هب  رگا  کیکح  دـنوادخ  دـنیرفایب . ار  نز  دـنوادخ  دوبن  يزاین  رگید  دـنک ، ریـس  ار  دوخ  تاناویح 

ربانب تسا . هدیرفآ  خنـس  مه  سناجم و  ناسنا ، يارب  دنوادخ  دراد . ررـض  هعماج  ناسنا و  يارب  تسا و  فالخ  نتفر  ههاریب  زا  تسا . هداد 
شزیمآ تاناویح  اب  ای  دـننکیم  يزاب  گس  هک  تسا  یناسک  یلقع  مک  ینوبز و  زا  نیا  دـهد . رارق  تاناویح  خنـس  مه  ار  دوخ  دـیابن  نیا 
هئوطوم ناویح  ریش  تسوپ و  تشوگ و  میرحت  رب  یتایاور  هعیـشلا  لئاسو  رد  " میدرک . میرکت  ار  ناسنا  ام  : " دیامرفیم دنوادخ  دننکیم .

تشوگ و : " دومرف ترـضح  دندرک ، لاؤس  هنوطوم  ناویح  هرابرد  نینمؤملاریما  زا  : " دـیامرفیم (ع ) قداص ماما  هلمجزا  تسا . هدـش  دراو 
زا سپ  ار  نآ  دیاب  هک  نیا  زا  ( 2" .) دننزیم شتآ  دنشکیم و  ار  نآ  : " دومرف (ع ) قداص ماما  رگید  تیاور  رد  ( 1" .) تسا مارح  نآ  ریش 

نوچ دنروخن ، ار  نآ  زین  تاناویح  هکلب  دننک ، هدافتـسا  ار  تشوگ  نآ  دیابن  اهناسنااهنت  هن  دوشیم  هدافتـسا  دنازوس ، دز و  شتآ  نتـشک 
هدافتسا دندازوس  مکح  زا  دشاب ، كان  رطخ  تسیز  طیحم  ای  تاناویح و  يارب  هک  دشاب  هدش  داجیا  تشوگ  نآ  رد  یمومـس  تسا  نکمم 

ناویح یطو  هک  دوشیم  نیا  هیتن  درادـن ، ار  كاـخ  ریز  ندرک  نفد  شزرا  یتح  هدـش ، شزرا  یب  تسپ و  یلیخ  تشوگ  نیا  هک  دوشیم 
. تسا دنسپان  تشز و  رایسب  ناسنا  طسوت 
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؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

شسرپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

خساپ

« لوب  » ناوت یمن  ار  لوب  راخب  یهگناو ، نآ . راخب  هن  تسا  لوب  تسا ، سجن  هچنآ  اریز  تسین ; تسد  رد  لوب  راـخب  ندوب  سجن  رب  یلیلد 
22ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسناد

دنیوگ یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دـندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت 

شسرپ

یم هک  نیا  اـب  تسا ، كاـپ  يرگید  سجن و  اـهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دـنوش . یم  عفد  ناـسنا  ندـب  زا  دـندیاز و  ّداوـم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ 

خساپ

یم دنتـسه  زین  توافت  ياراد  رگیدکی  اب  یلو  دنهیبش ، رگیدـکی  هب  ییامیـش  بیکرت  رظن  زا  قرع  راردا و  دـنچ  ره  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
ریز ّداوم  راردا  رد  دوش . یمن  تفای  قرع  رد  هک  تسا  یّمـس  ّداوم  ییاه  هنوگ  ياراد  راردا  اریز  دـشاب ; اـهنآ  مکح  فـالتخا  ّتلع  دـناوت 

ّداوـم زا  ود  ره  هک  نیلیبورا  مرکورا و  کیروپیه ;6 و 7 . دیسا  نیلیبوروا ;5 . اهتاروا ;4 . کیروادیسا ;3 . هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای 
قرع رد  یلو  40 ـ ـ . نیموبلآ هب  التبم  نارامیب  رد  نیموبلآ  تباید و  هب  التبم  نارامیب  رد  زکولگ »  » ًائانثتسا یندعم و  داوم  . 8 دنراردا . یگنر 
یّمس ود  ره  هک  کیروپیه  دیسا  یگنر و  ّداوم  نیاربانب ، یندعم . داوم  اهتاروا ;4 . کیروا ;3 . دیسا  هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای  ریز  ّداوم 
وشن زا  ریخبت  نیا  دوش و  یم  راخب  گنرد  یب  عفد و  تسوپ ، ذفانم  زا  قرع  هک  نآ  رگید  دنوش . یمن  تفای  قرع  ییایمیش  بیکرت  رد  دنا ،
نیا زا  ناوت  یم  سپ  دـننام . یقاب  راردا  رد  تسا  نکمم  اهبورکیم  هک  نآ  لاح  دـنک و  یم  يریگـشیپ  ندـب  حطـس  رد  اـهبورکیم  ياـمن  و 
الّوا اریز  دوش ; هدرمـش  سجن  راردا  كاپ و  ندب ، قرع  مالـسا  سّدقم  نییآ  يد  دـنا  هدـش  بجوم  هک  تفای  تسد  اهتّلع  یخرب  هب  رذـگ 

رتشیب تسا ، یّمـس  زین  نآ  هک  راردا ، هروا  رادقم  ًایناث  و  دنوش ، یم  تفای  راردا  ییایمیـش  بیکرت  رد  اهنت  کیروپیه ، دیـسا  یگنر و  ّداوم 
نآ ماجنارـس  و  دنام ، یمن  یقاب  تسوپ  يور  ياهبورکیم  يامن  وشن و  يارب  یتصرف  دوش و  یم  راخب  تسوپ  حطـس  رد  قرع  ًاثلاث  و  تسا ،

رابنایز و الماک  ار  یکی  دـناوت  یم  تواـفت  41 ـ ـ  نیا هک  میناد  یم  تسا و  قرع  تاـبیکرت  زا  رتـظیلغ  ربارب  هد  ًاـبیرقت  راردا  تاـبیکرت  هـک 
تخس هجو  چیه  هب  راردا  زا  زیهرپ  هک  یلاح  رد  تسا ، تخس  لکـشم و  رایـسب  قرع  زا  زیهرپ  هتـشذگ ، همه  زا  دنک . نایز  یب  ار  يرگید 
نمؤم صخـش  ـالوصا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اـّما  تسا ، یبرجت  مولع  هاگدـید  زا  ـالاب  ياهخـساپ  تسا . رگید  یتواـفت  دوخ ، نیا  تسین و 

، دنک یم  یهن  هچنآ  زا  دیریگرب و  دیوگ ، یم  لوسر  هچنآ  اوهتناف ; هنع  مکاهن  امو  هودـخف  لوسّرلا  مکاتآ  امو  : » هک تسا  دـقتعم  هراومه 
لئاسم هوگ  نیا  رد  شسرپ  لاح  نیا  اب  دیوگ و  یمن  نخس  اوه  یهاگآان و  يور  زا  شربمایپ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ناملسم  دینک .» يرود 

هب خـساپ  شخب  . ) دـنمدوس نافلاخم ، اب  هلباقم  يارب  تسا و  هدیدنـسپ  یعیبط و  نیا  هک  تسا  یهاـگآ  يارب  شـسرپ  یهاـگ  هتبلا ، تسین .
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42ـ ـ )  تالاؤس

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

شسرپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

خساپ

ای نیاربانب ، تسین . هدسفم  یب  یمارح  چیه  تحلصم و  یب  یبجاو  چیه  مالسا  رد  تسا . حلاصم  يور  زا  مالسا  ياهروتـسد  ماکحا و  مامت 
، دنـشکب ار  نآ  هک  تسا  هداد  روتـسد  مالـسا  ور ، نیا  زا  تسا و  هدسفم  ياراد  شندـنام  ای  تسا و  تحلـصم  ياراد  يواگ  نینچ  نتـشک 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میبایرد ار  نآ  تمکح  یتسرد  هب  میناوتن  ام  هچرگ 

؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

شسرپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

خساپ

« لوب  » ناوت یمن  ار  لوب  راخب  یهگناو ، نآ . راخب  هن  تسا  لوب  تسا ، سجن  هچنآ  اریز  تسین ; تسد  رد  لوب  راـخب  ندوب  سجن  رب  یلیلد 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسناد

دنیوگ یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دـندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت 

شسرپ

یم هک  نیا  اـب  تسا ، كاـپ  يرگید  سجن و  اـهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دـنوش . یم  عفد  ناـسنا  ندـب  زا  دـندیاز و  ّداوـم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ 

خساپ

یم دنتـسه  زین  توافت  ياراد  رگیدکی  اب  یلو  دنهیبش ، رگیدـکی  هب  ییامیـش  بیکرت  رظن  زا  قرع  راردا و  دـنچ  ره  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
ریز ّداوم  راردا  رد  دوش . یمن  تفای  قرع  رد  هک  تسا  یّمـس  ّداوم  ییاه  هنوگ  ياراد  راردا  اریز  دـشاب ; اـهنآ  مکح  فـالتخا  ّتلع  دـناوت 

ّداوـم زا  ود  ره  هک  نیلیبورا  مرکورا و  کیروپیه ;6 و 7 . دیسا  نیلیبوروا ;5 . اهتاروا ;4 . کیروادیسا ;3 . هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای 
ّداوم قرع  رد  یلو  نیموبلآ . هب  التبم  نارامیب  رد  نیموبلآ  تباید و  هب  التبم  نارامیب  رد  زکولگ »  » ًائانثتسا یندعم و  داوم  . 8 دنراردا . یگنر 

، دنا یّمس  ود  ره  هک  کیروپیه  دیسا  یگنر و  ّداوم  نیاربانب ، یندعم . داوم  اهتاروا ;4 . کیروا ;3 . دیسا  هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای  ریز 
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وشن و زا  ریخبت  نیا  دوش و  یم  راخب  گنرد  یب  عفد و  تسوپ ، ذـفانم  زا  قرع  هک  نآ  رگید  دـنوش . یمن  تفای  قرع  ییایمیـش  بیکرت  رد 
رذگ نیا  زا  ناوت  یم  سپ  دننام . یقاب  راردا  رد  تسا  نکمم  اهبورکیم  هک  نآ  لاح  دنک و  یم  يریگـشیپ  ندب  حطـس  رد  اهبورکیم  يامن 
ّداوم الّوا  اریز  دوش ; هدرمـش  سجن  راردا  كاپ و  ندـب ، قرع  مالـسا  سّدـقم  نییآ  يد  دـنا  هدـش  بجوم  هک  تفای  تسد  اهتّلع  یخرب  هب 

، تسا رتشیب  تسا ، یّمس  زین  نآ  هک  راردا ، هروا  رادقم  ًایناث  و  دنوش ، یم  تفای  راردا  ییایمیش  بیکرت  رد  اهنت  کیروپیه ، دیـسا  یگنر و 
هک نآ  ماجنارـس  و  دـنام ، یمن  یقاب  تسوپ  يور  ياهبورکیم  ياـمن  وشن و  يارب  یتصرف  دوش و  یم  راـخب  تسوپ  حطـس  رد  قرع  ًاـثلاث  و 
یب ار  يرگید  رابنایز و  الماک  ار  یکی  دناوت  یم  توافت  نیا  هک  میناد  یم  تسا و  قرع  تابیکرت  زا  رتظیلغ  ربارب  هد  ًابیرقت  راردا  تابیکرت 
نیا تسین و  تخـس  هجو  چیه  هب  راردا  زا  زیهرپ  هک  یلاح  رد  تسا ، تخـس  لکـشم و  رایـسب  قرع  زا  زیهرپ  هتـشذگ ، همه  زا  دنک . نایز 

دقتعم هراومه  نمؤم  صخـش  الوصا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اّما  تسا ، یبرجت  مولع  هاگدـید  زا  الاب  ياهخـساپ  تسا . رگید  یتواـفت  دوخ ،
«. دینک يرود  دنک ، یم  یهن  هچنآ  زا  دـیریگرب و  دـیوگ ، یم  لوسر  هچنآ  اوهتناف ; هنع  مکاهن  امو  هودـخف  لوسّرلا  مکاتآ  امو  : » هک تسا 

، هتبلا تسین . لئاسم  هوگ  نیا  رد  شسرپ  لاح  نیا  اب  دیوگ و  یمن  نخـس  اوه  یهاگآان و  يور  زا  شربمایپ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ناملـسم 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنمدوس نافلاخم ، اب  هلباقم  يارب  تسا و  هدیدنسپ  یعیبط و  نیا  هک  تسا  یهاگآ  يارب  شسرپ  یهاگ 

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

شسرپ

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

خساپ

، دوش یم  ناسنا  هب  لیدبت  نوچ  یلو  تسا ، سجن  ینم  ًایناث ، تسین . سجن  تسا ، ندب  رد  هدـماین و  نوریب  هک  یماگنه  ات  ناسنا  ینم  الّوا ،
. دوش یم  کمن  دتفا و  یم  رازکمن  رد  تسا ، سجن  یناویح  هک  گس ، دننام  تسا ; تارّهطم  زا  یکی  هلاحتسا  دوش . یم  كاپ  هلاحتـسا  اب 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا نآ  ندش  كاپ  بجوم  هلاحتسا  نیا 

؟ تسا سجن  يرگید  كاپ و  یکی  هک  دراد  یتوافت  هچ  نآ  زا  هدمآ  نوریب  نوخ  اب  ندب  نورد  نوخ 

شسرپ

؟ تسا سجن  يرگید  كاپ و  یکی  هک  دراد  یتوافت  هچ  نآ  زا  هدمآ  نوریب  نوخ  اب  ندب  نورد  نوخ 

خساپ

ییایمیـش و رظن  زا  دـیآ ، یم  نوریب  نآ  زا  هک  ینوـخ  ندـب و  نورد  نوـخ  تواـفت  تسا : نیا  امـش  دارم  هک  دـیآ  یمرب  نـینچ  شـسرپ  زا 
كاپ تّلع  دیابن  تسا ؟ هدش  نآ  زا  نوریب  نوخ  ندوب  سجن  ندب و  نورد  نوخ  ندوب  كاپ  ثعاب  توافت  نیا  هک  تسیچ  اه و ... يرتکاب 

چیه هدمآ  نوریب  نوخ  ندب و  نورد  نوخ  رگا  الثم  تسج و  یپ  يّدام  یهاگشیامزآ و  ياهتوافت  رد  اهنت  ار  یمسج  ندوب  سجن  ای  ندوب 
رایسب یشرگن ، نینچ  دنشاب . رگیدکی  نوچ  دیاب  زین  یعرش  رظن  زا  هک  میرب  نامگ  دنشاب ، هتشادن  رگیدکی  اب  یهاگشیامزآ  رظن  زا  یتوافت 

للع زا  ناشریثأت  هنماد  هکلب  ّرثؤم و  زین  هّدام  ياروام  للع  دنتـسین و  يّدام  للع  اهنت  تعیبط  ناـهج و  رد  ّرثؤم  لـلع  اریز  تسا ; كاـنرطخ 
دـنک و یم  تفلغ  يونعم  يّدامریغ و  للع  ریثأت  زا  وا  دـنرتسوسحم ، يّدام  ياهتّلع  ناسنا  يارب  نوچ  یلو  تسا . رت  هدـیچیپ  رتشیب و  يّدام 
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عرش اریز  تسین ; تسرد  يرظن  نینچ  نتـشاد  تسا ، دنبیاپ  ینامـسآ  نید  هب  هک  یـسک  يارب  دنک . یم  هیجوت  هّدام  روحم  رب  ار  روما  مامت 
عـضو يارب  یلیلد  يّداـم  رظن  زا  ضرف ، هب  رگا ، تسا و  هدرک  عضو  ناـسنا  يوـنعم  يّداـم و  لـماک  حـلاصم  ياـنبم  رب  ار  ماـکحا  سّدـقم 
یلاثم بلطم  ندـش  نشور  يارب  تسا . هدـنام  رود  رظن  زا  يونعم  لـیلد  ینعی  نآ ، زا  یمین  هک  ارچ  درک ; ّدر  ار  نآ  دـیابن  دـشابن ، یمکح 

یصخش نینچ  رظن  زا  دهد . یمن  رارق  هّجوت  دروم  ار  رگید  يزیچ  دراد و  رظن  روما  يّدام  ياه  هبنج  هب  اهنت  یصخش  دینک  ضرف  مینز : یم 
ندب يارب  یندعم و  حالما  اه و  نیماتیو  عاونا  يواح  يّوقم و  تسا  يا  هویم  بیـس  اریز  دشاب ; هتـشاد  یلاکـشا  چیه  دیابن  بیـس  ندیدزد 

يرادـقم یکـشزپ  رظن  زا  ای  تسین . حرطم  بیـس  ندوب  دـیفم  ندوب و  يّوقم  اـهنت  اریز  تسین ؟ اور  بیـس  ندـیدزد  ارچ  یلو  تسا . دـیفم 
ار یتواضق  نینچ  یبهذم  رّکفت  یلو  دسر . یم  رظن  هب  هدوهیب  لکلا  میرحت  عوضوم  يّدام  هاگدید  رد  سپ  تسین ; رابنایز  لکلا  زا  كدنا 
ییایمیش و رظن  زا  هدش ، جراخ  نوخ  ندب و  نورد  نوخ  هک  نیا  سپ ، درگن . یمن  لئاسم  هب  تایّدام  گنت  هچیرد  زا  اهنت  دناد و  یم  اوران 
 ( تالاؤس هب  خـساپ  شخب  . ) دـشاب دـناوت  یمن  عرـش  مکح  راکنا  رب  لیلد  دـنرادن ، یتوافت  رگیدـکی  اب  يّدام  ياـه  هبنج  رگید  یکیزیف و 

ـض یح هناگ  هس  نو ، تا خـ ـ سّجنم تاره  ـ طم ماک ، ــ حا

؟ دنتسین سجن  تسا ، رکسم  اهنآ  هراصع  یهاگ  هک  نیئوره -  دننام  اهزیچ -  یخرب  یلو  دنسجن ، مارح و  عیام ، تارکسم  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسین سجن  تسا ، رکسم  اهنآ  هراصع  یهاگ  هک  نیئوره -  دننام  اهزیچ -  یخرب  یلو  دنسجن ، مارح و  عیام ، تارکسم  ارچ 

خساپ

یلو تسا ، سجن  ومارح  زین  دنا  هتخاس  عیام  تارکسم  زا  ار  نآ  دنک  نیقی  ناسنا  هک  يزیچ  ره  دنسجن و  مارح و  ناور ، عیام و  تارکـسم 
دننام دـنک -  تسم  دوخ و  یب  دوخ  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  هتبلا ، تسا . كاپ  دـنا ، هتفرگ  عیام  تارکـسم  زا  ار  زیچ  نآ  هک  دـنادن  رگا 

تا سـگ ـ سّجنم تا  ـ ساجن تا  ـ ساجن ماک ، ــ حا تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  . ) تسین زیاج  شلامعتسا  تسا و  ارح  نیئوره - 

؟ تسیچ لالح  زا  بنج  قرع  اب  مارح  زا  بُنُج  قرع  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ لالح  زا  بنج  قرع  اب  مارح  زا  ُبنُج  قرع  قرف 

خساپ

لاکشا نآ  اب  ندناوخ  زامن  دشابن  مه  سجن  رگا  مارح  زا  بنج  قرع  یلو  دناوخ ، زامن  ناوت  یم  نآ  اب  تسا و  كاپ  لالح  زا  بنج  قرع 
هدولآ تساجن  هب  هک  یتروص  رد  ) تسا هدرک  قرع  نآ  رد  ضیح  لاح  رد  ضئاح  نز  هک  یـسابل  اب  تسا و  كاپ  ضئاـح  نز  قرع  دراد .

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دروآ ياج  هب  زامن  ناوت  یم  دشابن ،)

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

شسرپ
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؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

خساپ

، دوش یم  ناسنا  هب  لیدبت  نوچ  یلو  تسا ، سجن  ینم  ًایناث ، تسین . سجن  تسا ، ندب  رد  هدـماین و  نوریب  هک  یماگنه  ات  ناسنا  ینم  الّوا ،
. دوش یم  کمن  دتفا و  یم  رازکمن  رد  تسا ، سجن  یناویح  هک  گس ، دننام  تسا ; تارّهطم  زا  یکی  هلاحتسا  دوش . یم  كاپ  هلاحتـسا  اب 

19ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا نآ  ندش  كاپ  بجوم  هلاحتسا  نیا 

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

شسرپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

خساپ

ای نیاربانب ، تسین . هدسفم  یب  یمارح  چیه  تحلصم و  یب  یبجاو  چیه  مالسا  رد  تسا . حلاصم  يور  زا  مالسا  ياهروتـسد  ماکحا و  مامت 
، دنـشکب ار  نآ  هک  تسا  هداد  روتـسد  مالـسا  ور ، نیا  زا  تسا و  هدسفم  ياراد  شندـنام  ای  تسا و  تحلـصم  ياراد  يواگ  نینچ  نتـشک 

20ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میبایرد ار  نآ  تمکح  یتسرد  هب  میناوتن  ام  هچرگ 

؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

شسرپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

خساپ

« لوب  » ناوت یمن  ار  لوب  راخب  یهگناو ، نآ . راخب  هن  تسا  لوب  تسا ، سجن  هچنآ  اریز  تسین ; تسد  رد  لوب  راـخب  ندوب  سجن  رب  یلیلد 
22ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسناد

زا يرایـسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

شسرپ

زا يرایـسب  دـنک و  یم  ینوفعدـض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

خساپ
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زا يرایـسب  بجوـم  اهنادـب  یگدوـلآ  دـیلپ و  كاـپان و  ًاـتاذ  اـهنآ  زا  يا  هتـسد  تـسا . نوگاـنوگ  یللع  رارـسا و  ياراد  زیچ  ره  تساـجن 
يدیلپ ياراد  یلو  دنرادن ، يرهاظ  يدـیلپ  رگید  یخرب  تسا . هتـسناد  سجن  ار  اهنآ  مالـسا  ور ، نیا  زا  نوخ . لوب و  دـننام  تساهیرامیب ;

، دشاب زیمت  كاپ و  رهاظ  رظن  زا  رفاک  تسا  نکمم  راّفک . دننام  درامـشب ; كاپان  ار  اهنآ  مالـسا  هک  تسا  هدش  ببـس  نیمه  دـنا و  يونعم 
لوصا تیاعر  ندب و  تفاظن  اب  زگره  یگدولآ  نیا  تسا و  یحور  یگدولآ  ياراد  تسین ، دقتعم  یهلا  نیتسار  نید  هب  هک  اج  نآ  زا  یلو 

نانآ اب  ناناملسم  ضزیمآ  زا  ات  تسا  هدرمش  كاپان  ار  رفاک  صاخشا  ناناملسم ، ياهرواب  ظفح  يارب  مالـسا  دور . یمن  نایم  زا  یتشادهب 
نید زا  شیوخ  راتفگ  راکفا و  اب  ار  نامیا  تسـس  دارفا  اسب  هچ  دـنتخیمآ ، یم  ناناملـسم  اب  دـندوب و  یم  كاپ  نانآ  رگا  دـنک . يریگـشیپ 
یلو دـندز ، یم  هئطوت  هب  تسد  ناناملـسم  هیلع  اسب  هچ  دـندرک و  یم  33 ـ ـ  ذوفن یمالـسا  عماوج  رد  نیا ، رب  نوزفا  دـنتخاس و  یم  جراخ 

تابورـشم دننام  دنناشک ; یم  یهابت  هب  ار  درف  هعماج و  تاساجن ، زا  رگید  یخرب  درادن . یپ  رد  ییاهرطخ  نینچ  نانآ  اب  دودـحم  شزیمآ 
يارب مالسا  تسا . رامش  یب  ییاهیهابت  بجوم  یلکلا  هباشون  ندیماشآ  یلو  دنک ، یم  ینوفعدض  ار  ایـشا  لکلا ، هک  تسا  تسرد  یلکلا .
مدرم تسا ، هدروآ  دیدپ  نادب  ناناملسم  ندش  کیدزن  يارب  ییاهتیدودحم  هلیسو  نیدب  هدرمـش و  سجن  ار  نآ  اهیهابت  نیا  زا  يریگـشیپ 

زیچ نآ  زا  رتشیب  هچ  ره  ات  دیشوک  یم  ناملسم  درف  دشاب ، سجن  كاپان و  يزیچ  رگا  اریز  دننک . یم  يراددوخ  نآ  ندیـشون  زا  ناملـسم 
هب خساپ  شخب  (. ) 1) تسا یلکلا  تابورـشم  اب  هزرابم  ئهنوگ  نیرتهب  دروخرب ، هویـش  نیمه  دیالاین و  نادب  ار  دوخ  یگدنز  دـنام و  رود 

سجن اّما  تسا ، یلکلا  تابورـشم  هرابرد  تشذـگ ، هچنآ  ص 87 . ج 3 ، یبهذم ، ياهخـساپ  اهـشسرپ و   - 1 تـالاؤس ـــــــــــــــــــــ ) 
34ـ ـ . تسا ثحب  دروم  ینید  نادنمشناد  نایم  دنتسین ، یندروخ  هک  یتعنص  ياهلکلا  ندوب 

دنیوگ یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دـندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت 

شسرپ

یم هک  نیا  اـب  تسا ، كاـپ  يرگید  سجن و  اـهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دـنوش . یم  عفد  ناـسنا  ندـب  زا  دـندیاز و  ّداوـم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ 

خساپ

یم دنتـسه  زین  توافت  ياراد  رگیدکی  اب  یلو  دنهیبش ، رگیدـکی  هب  ییامیـش  بیکرت  رظن  زا  قرع  راردا و  دـنچ  ره  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
ریز ّداوم  راردا  رد  دوش . یمن  تفای  قرع  رد  هک  تسا  یّمـس  ّداوم  ییاه  هنوگ  ياراد  راردا  اریز  دـشاب ; اـهنآ  مکح  فـالتخا  ّتلع  دـناوت 

ّداوـم زا  ود  ره  هک  نیلیبورا  مرکورا و  کیروپیه ;6 و 7 . دیسا  نیلیبوروا ;5 . اهتاروا ;4 . کیروادیسا ;3 . هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای 
قرع رد  یلو  40 ـ ـ . نیموبلآ هب  التبم  نارامیب  رد  نیموبلآ  تباید و  هب  التبم  نارامیب  رد  زکولگ »  » ًائانثتسا یندعم و  داوم  . 8 دنراردا . یگنر 
یّمس ود  ره  هک  کیروپیه  دیسا  یگنر و  ّداوم  نیاربانب ، یندعم . داوم  اهتاروا ;4 . کیروا ;3 . دیسا  هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای  ریز  ّداوم 
وشن زا  ریخبت  نیا  دوش و  یم  راخب  گنرد  یب  عفد و  تسوپ ، ذفانم  زا  قرع  هک  نآ  رگید  دنوش . یمن  تفای  قرع  ییایمیش  بیکرت  رد  دنا ،
نیا زا  ناوت  یم  سپ  دـننام . یقاب  راردا  رد  تسا  نکمم  اهبورکیم  هک  نآ  لاح  دـنک و  یم  يریگـشیپ  ندـب  حطـس  رد  اـهبورکیم  ياـمن  و 
الّوا اریز  دوش ; هدرمـش  سجن  راردا  كاپ و  ندب ، قرع  مالـسا  سّدقم  نییآ  يد  دـنا  هدـش  بجوم  هک  تفای  تسد  اهتّلع  یخرب  هب  رذـگ 

رتشیب تسا ، یّمـس  زین  نآ  هک  راردا ، هروا  رادقم  ًایناث  و  دنوش ، یم  تفای  راردا  ییایمیـش  بیکرت  رد  اهنت  کیروپیه ، دیـسا  یگنر و  ّداوم 
نآ ماجنارـس  و  دنام ، یمن  یقاب  تسوپ  يور  ياهبورکیم  يامن  وشن و  يارب  یتصرف  دوش و  یم  راخب  تسوپ  حطـس  رد  قرع  ًاثلاث  و  تسا ،
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رابنایز و الماک  ار  یکی  دـناوت  یم  تواـفت  41 ـ ـ  نیا هک  میناد  یم  تسا و  قرع  تاـبیکرت  زا  رتـظیلغ  ربارب  هد  ًاـبیرقت  راردا  تاـبیکرت  هـک 
تخس هجو  چیه  هب  راردا  زا  زیهرپ  هک  یلاح  رد  تسا ، تخس  لکـشم و  رایـسب  قرع  زا  زیهرپ  هتـشذگ ، همه  زا  دنک . نایز  یب  ار  يرگید 
نمؤم صخـش  ـالوصا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اـّما  تسا ، یبرجت  مولع  هاگدـید  زا  ـالاب  ياهخـساپ  تسا . رگید  یتواـفت  دوخ ، نیا  تسین و 

، دنک یم  یهن  هچنآ  زا  دیریگرب و  دیوگ ، یم  لوسر  هچنآ  اوهتناف ; هنع  مکاهن  امو  هودـخف  لوسّرلا  مکاتآ  امو  : » هک تسا  دـقتعم  هراومه 
لئاسم هوگ  نیا  رد  شسرپ  لاح  نیا  اب  دیوگ و  یمن  نخس  اوه  یهاگآان و  يور  زا  شربمایپ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ناملسم  دینک .» يرود 

هب خـساپ  شخب  . ) دـنمدوس نافلاخم ، اب  هلباقم  يارب  تسا و  هدیدنـسپ  یعیبط و  نیا  هک  تسا  یهاـگآ  يارب  شـسرپ  یهاـگ  هتبلا ، تسین .
42ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

شسرپ

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

خساپ

، دوش یم  ناسنا  هب  لیدبت  نوچ  یلو  تسا ، سجن  ینم  ًایناث ، تسین . سجن  تسا ، ندب  رد  هدـماین و  نوریب  هک  یماگنه  ات  ناسنا  ینم  الّوا ،
. دوش یم  کمن  دتفا و  یم  رازکمن  رد  تسا ، سجن  یناویح  هک  گس ، دننام  تسا ; تارّهطم  زا  یکی  هلاحتسا  دوش . یم  كاپ  هلاحتـسا  اب 

19ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا نآ  ندش  كاپ  بجوم  هلاحتسا  نیا 

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

شسرپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

خساپ

ای نیاربانب ، تسین . هدسفم  یب  یمارح  چیه  تحلصم و  یب  یبجاو  چیه  مالسا  رد  تسا . حلاصم  يور  زا  مالسا  ياهروتـسد  ماکحا و  مامت 
، دنـشکب ار  نآ  هک  تسا  هداد  روتـسد  مالـسا  ور ، نیا  زا  تسا و  هدسفم  ياراد  شندـنام  ای  تسا و  تحلـصم  ياراد  يواگ  نینچ  نتـشک 

20ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میبایرد ار  نآ  تمکح  یتسرد  هب  میناوتن  ام  هچرگ 

؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

شسرپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

خساپ
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« لوب  » ناوت یمن  ار  لوب  راخب  یهگناو ، نآ . راخب  هن  تسا  لوب  تسا ، سجن  هچنآ  اریز  تسین ; تسد  رد  لوب  راـخب  ندوب  سجن  رب  یلیلد 
22ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسناد

زا يرایـسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

شسرپ

زا يرایـسب  دـنک و  یم  ینوفعدـض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

خساپ

زا يرایـسب  بجوـم  اهنادـب  یگدوـلآ  دـیلپ و  كاـپان و  ًاـتاذ  اـهنآ  زا  يا  هتـسد  تـسا . نوگاـنوگ  یللع  رارـسا و  ياراد  زیچ  ره  تساـجن 
يدیلپ ياراد  یلو  دنرادن ، يرهاظ  يدـیلپ  رگید  یخرب  تسا . هتـسناد  سجن  ار  اهنآ  مالـسا  ور ، نیا  زا  نوخ . لوب و  دـننام  تساهیرامیب ;

، دشاب زیمت  كاپ و  رهاظ  رظن  زا  رفاک  تسا  نکمم  راّفک . دننام  درامـشب ; كاپان  ار  اهنآ  مالـسا  هک  تسا  هدش  ببـس  نیمه  دـنا و  يونعم 
لوصا تیاعر  ندب و  تفاظن  اب  زگره  یگدولآ  نیا  تسا و  یحور  یگدولآ  ياراد  تسین ، دقتعم  یهلا  نیتسار  نید  هب  هک  اج  نآ  زا  یلو 

نانآ اب  ناناملسم  ضزیمآ  زا  ات  تسا  هدرمش  كاپان  ار  رفاک  صاخشا  ناناملسم ، ياهرواب  ظفح  يارب  مالـسا  دور . یمن  نایم  زا  یتشادهب 
نید زا  شیوخ  راتفگ  راکفا و  اب  ار  نامیا  تسـس  دارفا  اسب  هچ  دـنتخیمآ ، یم  ناناملـسم  اب  دـندوب و  یم  كاپ  نانآ  رگا  دـنک . يریگـشیپ 
یلو دـندز ، یم  هئطوت  هب  تسد  ناناملـسم  هیلع  اسب  هچ  دـندرک و  یم  33 ـ ـ  ذوفن یمالـسا  عماوج  رد  نیا ، رب  نوزفا  دـنتخاس و  یم  جراخ 

تابورـشم دننام  دنناشک ; یم  یهابت  هب  ار  درف  هعماج و  تاساجن ، زا  رگید  یخرب  درادن . یپ  رد  ییاهرطخ  نینچ  نانآ  اب  دودـحم  شزیمآ 
يارب مالسا  تسا . رامش  یب  ییاهیهابت  بجوم  یلکلا  هباشون  ندیماشآ  یلو  دنک ، یم  ینوفعدض  ار  ایـشا  لکلا ، هک  تسا  تسرد  یلکلا .
مدرم تسا ، هدروآ  دیدپ  نادب  ناناملسم  ندش  کیدزن  يارب  ییاهتیدودحم  هلیسو  نیدب  هدرمـش و  سجن  ار  نآ  اهیهابت  نیا  زا  يریگـشیپ 

زیچ نآ  زا  رتشیب  هچ  ره  ات  دیشوک  یم  ناملسم  درف  دشاب ، سجن  كاپان و  يزیچ  رگا  اریز  دننک . یم  يراددوخ  نآ  ندیـشون  زا  ناملـسم 
هب خساپ  شخب  (. ) 1) تسا یلکلا  تابورـشم  اب  هزرابم  ئهنوگ  نیرتهب  دروخرب ، هویـش  نیمه  دیالاین و  نادب  ار  دوخ  یگدنز  دـنام و  رود 

سجن اّما  تسا ، یلکلا  تابورـشم  هرابرد  تشذـگ ، هچنآ  ص 87 . ج 3 ، یبهذم ، ياهخـساپ  اهـشسرپ و   - 1 تـالاؤس ـــــــــــــــــــــ ) 
34ـ ـ . تسا ثحب  دروم  ینید  نادنمشناد  نایم  دنتسین ، یندروخ  هک  یتعنص  ياهلکلا  ندوب 

دنیوگ یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دـندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت 

شسرپ

یم هک  نیا  اـب  تسا ، كاـپ  يرگید  سجن و  اـهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دـنوش . یم  عفد  ناـسنا  ندـب  زا  دـندیاز و  ّداوـم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ 

خساپ
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یم دنتـسه  زین  توافت  ياراد  رگیدکی  اب  یلو  دنهیبش ، رگیدـکی  هب  ییامیـش  بیکرت  رظن  زا  قرع  راردا و  دـنچ  ره  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
ریز ّداوم  راردا  رد  دوش . یمن  تفای  قرع  رد  هک  تسا  یّمـس  ّداوم  ییاه  هنوگ  ياراد  راردا  اریز  دـشاب ; اـهنآ  مکح  فـالتخا  ّتلع  دـناوت 

ّداوـم زا  ود  ره  هک  نیلیبورا  مرکورا و  کیروپیه ;6 و 7 . دیسا  نیلیبوروا ;5 . اهتاروا ;4 . کیروادیسا ;3 . هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای 
قرع رد  یلو  40 ـ ـ . نیموبلآ هب  التبم  نارامیب  رد  نیموبلآ  تباید و  هب  التبم  نارامیب  رد  زکولگ »  » ًائانثتسا یندعم و  داوم  . 8 دنراردا . یگنر 
یّمس ود  ره  هک  کیروپیه  دیسا  یگنر و  ّداوم  نیاربانب ، یندعم . داوم  اهتاروا ;4 . کیروا ;3 . دیسا  هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای  ریز  ّداوم 
وشن زا  ریخبت  نیا  دوش و  یم  راخب  گنرد  یب  عفد و  تسوپ ، ذفانم  زا  قرع  هک  نآ  رگید  دنوش . یمن  تفای  قرع  ییایمیش  بیکرت  رد  دنا ،
نیا زا  ناوت  یم  سپ  دـننام . یقاب  راردا  رد  تسا  نکمم  اهبورکیم  هک  نآ  لاح  دـنک و  یم  يریگـشیپ  ندـب  حطـس  رد  اـهبورکیم  ياـمن  و 
الّوا اریز  دوش ; هدرمـش  سجن  راردا  كاپ و  ندب ، قرع  مالـسا  سّدقم  نییآ  يد  دـنا  هدـش  بجوم  هک  تفای  تسد  اهتّلع  یخرب  هب  رذـگ 

رتشیب تسا ، یّمـس  زین  نآ  هک  راردا ، هروا  رادقم  ًایناث  و  دنوش ، یم  تفای  راردا  ییایمیـش  بیکرت  رد  اهنت  کیروپیه ، دیـسا  یگنر و  ّداوم 
نآ ماجنارـس  و  دنام ، یمن  یقاب  تسوپ  يور  ياهبورکیم  يامن  وشن و  يارب  یتصرف  دوش و  یم  راخب  تسوپ  حطـس  رد  قرع  ًاثلاث  و  تسا ،

رابنایز و الماک  ار  یکی  دـناوت  یم  تواـفت  41 ـ ـ  نیا هک  میناد  یم  تسا و  قرع  تاـبیکرت  زا  رتـظیلغ  ربارب  هد  ًاـبیرقت  راردا  تاـبیکرت  هـک 
تخس هجو  چیه  هب  راردا  زا  زیهرپ  هک  یلاح  رد  تسا ، تخس  لکـشم و  رایـسب  قرع  زا  زیهرپ  هتـشذگ ، همه  زا  دنک . نایز  یب  ار  يرگید 
نمؤم صخـش  ـالوصا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اـّما  تسا ، یبرجت  مولع  هاگدـید  زا  ـالاب  ياهخـساپ  تسا . رگید  یتواـفت  دوخ ، نیا  تسین و 

، دنک یم  یهن  هچنآ  زا  دیریگرب و  دیوگ ، یم  لوسر  هچنآ  اوهتناف ; هنع  مکاهن  امو  هودـخف  لوسّرلا  مکاتآ  امو  : » هک تسا  دـقتعم  هراومه 
لئاسم هوگ  نیا  رد  شسرپ  لاح  نیا  اب  دیوگ و  یمن  نخس  اوه  یهاگآان و  يور  زا  شربمایپ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ناملسم  دینک .» يرود 

هب خـساپ  شخب  . ) دـنمدوس نافلاخم ، اب  هلباقم  يارب  تسا و  هدیدنـسپ  یعیبط و  نیا  هک  تسا  یهاـگآ  يارب  شـسرپ  یهاـگ  هتبلا ، تسین .
42ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

شسرپ

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

خساپ

، دوش یم  ناسنا  هب  لیدبت  نوچ  یلو  تسا ، سجن  ینم  ًایناث ، تسین . سجن  تسا ، ندب  رد  هدـماین و  نوریب  هک  یماگنه  ات  ناسنا  ینم  الّوا ،
. دوش یم  کمن  دتفا و  یم  رازکمن  رد  تسا ، سجن  یناویح  هک  گس ، دننام  تسا ; تارّهطم  زا  یکی  هلاحتسا  دوش . یم  كاپ  هلاحتـسا  اب 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا نآ  ندش  كاپ  بجوم  هلاحتسا  نیا 

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

شسرپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

خساپ

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 278 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ای نیاربانب ، تسین . هدسفم  یب  یمارح  چیه  تحلصم و  یب  یبجاو  چیه  مالسا  رد  تسا . حلاصم  يور  زا  مالسا  ياهروتـسد  ماکحا و  مامت 
، دنـشکب ار  نآ  هک  تسا  هداد  روتـسد  مالـسا  ور ، نیا  زا  تسا و  هدسفم  ياراد  شندـنام  ای  تسا و  تحلـصم  ياراد  يواگ  نینچ  نتـشک 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میبایرد ار  نآ  تمکح  یتسرد  هب  میناوتن  ام  هچرگ 

؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

شسرپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

خساپ

« لوب  » ناوت یمن  ار  لوب  راخب  یهگناو ، نآ . راخب  هن  تسا  لوب  تسا ، سجن  هچنآ  اریز  تسین ; تسد  رد  لوب  راـخب  ندوب  سجن  رب  یلیلد 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسناد

زا يرایـسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

شسرپ

زا يرایـسب  دـنک و  یم  ینوفعدـض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

خساپ

زا يرایـسب  بجوـم  اهنادـب  یگدوـلآ  دـیلپ و  كاـپان و  ًاـتاذ  اـهنآ  زا  يا  هتـسد  تـسا . نوگاـنوگ  یللع  رارـسا و  ياراد  زیچ  ره  تساـجن 
يدیلپ ياراد  یلو  دنرادن ، يرهاظ  يدـیلپ  رگید  یخرب  تسا . هتـسناد  سجن  ار  اهنآ  مالـسا  ور ، نیا  زا  نوخ . لوب و  دـننام  تساهیرامیب ;

، دشاب زیمت  كاپ و  رهاظ  رظن  زا  رفاک  تسا  نکمم  راّفک . دننام  درامـشب ; كاپان  ار  اهنآ  مالـسا  هک  تسا  هدش  ببـس  نیمه  دـنا و  يونعم 
لوصا تیاعر  ندب و  تفاظن  اب  زگره  یگدولآ  نیا  تسا و  یحور  یگدولآ  ياراد  تسین ، دقتعم  یهلا  نیتسار  نید  هب  هک  اج  نآ  زا  یلو 

نانآ اب  ناناملسم  ضزیمآ  زا  ات  تسا  هدرمش  كاپان  ار  رفاک  صاخشا  ناناملسم ، ياهرواب  ظفح  يارب  مالـسا  دور . یمن  نایم  زا  یتشادهب 
نید زا  شیوخ  راتفگ  راکفا و  اب  ار  نامیا  تسـس  دارفا  اسب  هچ  دـنتخیمآ ، یم  ناناملـسم  اب  دـندوب و  یم  كاپ  نانآ  رگا  دـنک . يریگـشیپ 

شزیمآ یلو  دندز ، یم  هئطوت  هب  تسد  ناناملسم  هیلع  اسب  هچ  دندرک و  یم  ذوفن  یمالـسا  عماوج  رد  نیا ، رب  نوزفا  دنتخاس و  یم  جراخ 
. یلکلا تابورـشم  دننام  دنناشک ; یم  یهابت  هب  ار  درف  هعماج و  تاساجن ، زا  رگید  یخرب  درادـن . یپ  رد  ییاهرطخ  نینچ  نانآ  اب  دودـحم 

يارب مالـسا  تسا . رامـش  یب  ییاـهیهابت  بجوـم  یلکلا  هباـشون  ندـیماشآ  یلو  دـنک ، یم  ینوفعدـض  ار  ایـشا  لـکلا ، هک  تسا  تـسرد 
مدرم تسا ، هدروآ  دیدپ  نادب  ناناملسم  ندش  کیدزن  يارب  ییاهتیدودحم  هلیسو  نیدب  هدرمـش و  سجن  ار  نآ  اهیهابت  نیا  زا  يریگـشیپ 

زیچ نآ  زا  رتشیب  هچ  ره  ات  دیشوک  یم  ناملسم  درف  دشاب ، سجن  كاپان و  يزیچ  رگا  اریز  دننک . یم  يراددوخ  نآ  ندیـشون  زا  ناملـسم 
هب خساپ  شخب  (. ) 27) تسا یلکلا  تابورـشم  اب  هزرابم  ئهنوگ  نیرتهب  دروخرب ، هویـش  نیمه  دیالاین و  نادب  ار  دوخ  یگدنز  دنام و  رود 

 ( تالاؤس
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دنیوگ یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دـندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت 

شسرپ

یم هک  نیا  اـب  تسا ، كاـپ  يرگید  سجن و  اـهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دـنوش . یم  عفد  ناـسنا  ندـب  زا  دـندیاز و  ّداوـم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ 

خساپ

یم دنتـسه  زین  توافت  ياراد  رگیدکی  اب  یلو  دنهیبش ، رگیدـکی  هب  ییامیـش  بیکرت  رظن  زا  قرع  راردا و  دـنچ  ره  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
ریز ّداوم  راردا  رد  دوش . یمن  تفای  قرع  رد  هک  تسا  یّمـس  ّداوم  ییاه  هنوگ  ياراد  راردا  اریز  دـشاب ; اـهنآ  مکح  فـالتخا  ّتلع  دـناوت 

ّداوـم زا  ود  ره  هک  نیلیبورا  مرکورا و  کیروپیه ;6 و 7 . دیسا  نیلیبوروا ;5 . اهتاروا ;4 . کیروادیسا ;3 . هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای 
ّداوم قرع  رد  یلو  نیموبلآ . هب  التبم  نارامیب  رد  نیموبلآ  تباید و  هب  التبم  نارامیب  رد  زکولگ »  » ًائانثتسا یندعم و  داوم  . 8 دنراردا . یگنر 

، دنا یّمس  ود  ره  هک  کیروپیه  دیسا  یگنر و  ّداوم  نیاربانب ، یندعم . داوم  اهتاروا ;4 . کیروا ;3 . دیسا  هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای  ریز 
وشن و زا  ریخبت  نیا  دوش و  یم  راخب  گنرد  یب  عفد و  تسوپ ، ذـفانم  زا  قرع  هک  نآ  رگید  دـنوش . یمن  تفای  قرع  ییایمیـش  بیکرت  رد 

رذگ نیا  زا  ناوت  یم  سپ  دننام . یقاب  راردا  رد  تسا  نکمم  اهبورکیم  هک  نآ  لاح  دنک و  یم  يریگـشیپ  ندب  حطـس  رد  اهبورکیم  يامن 
ّداوم الّوا  اریز  دوش ; هدرمـش  سجن  راردا  كاپ و  ندـب ، قرع  مالـسا  سّدـقم  نییآ  يد  دـنا  هدـش  بجوم  هک  تفای  تسد  اهتّلع  یخرب  هب 

، تسا رتشیب  تسا ، یّمس  زین  نآ  هک  راردا ، هروا  رادقم  ًایناث  و  دنوش ، یم  تفای  راردا  ییایمیش  بیکرت  رد  اهنت  کیروپیه ، دیـسا  یگنر و 
هک نآ  ماجنارـس  و  دـنام ، یمن  یقاب  تسوپ  يور  ياهبورکیم  ياـمن  وشن و  يارب  یتصرف  دوش و  یم  راـخب  تسوپ  حطـس  رد  قرع  ًاـثلاث  و 
یب ار  يرگید  رابنایز و  الماک  ار  یکی  دناوت  یم  توافت  نیا  هک  میناد  یم  تسا و  قرع  تابیکرت  زا  رتظیلغ  ربارب  هد  ًابیرقت  راردا  تابیکرت 
نیا تسین و  تخـس  هجو  چیه  هب  راردا  زا  زیهرپ  هک  یلاح  رد  تسا ، تخـس  لکـشم و  رایـسب  قرع  زا  زیهرپ  هتـشذگ ، همه  زا  دنک . نایز 

دقتعم هراومه  نمؤم  صخـش  الوصا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اّما  تسا ، یبرجت  مولع  هاگدـید  زا  الاب  ياهخـساپ  تسا . رگید  یتواـفت  دوخ ،
«. دینک يرود  دنک ، یم  یهن  هچنآ  زا  دـیریگرب و  دـیوگ ، یم  لوسر  هچنآ  اوهتناف ; هنع  مکاهن  امو  هودـخف  لوسّرلا  مکاتآ  امو  : » هک تسا 

، هتبلا تسین . لئاسم  هوگ  نیا  رد  شسرپ  لاح  نیا  اب  دیوگ و  یمن  نخـس  اوه  یهاگآان و  يور  زا  شربمایپ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ناملـسم 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنمدوس نافلاخم ، اب  هلباقم  يارب  تسا و  هدیدنسپ  یعیبط و  نیا  هک  تسا  یهاگآ  يارب  شسرپ  یهاگ 

؟ دنتسین سجن  تسا ، رکسم  اهنآ  هراصع  یهاگ  هک  نیئوره -  دننام  اهزیچ -  یخرب  یلو  دنسجن ، مارح و  عیام ، تارکسم  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسین سجن  تسا ، رکسم  اهنآ  هراصع  یهاگ  هک  نیئوره -  دننام  اهزیچ -  یخرب  یلو  دنسجن ، مارح و  عیام ، تارکسم  ارچ 

خساپ

یلو تسا ، سجن  ومارح  زین  دنا  هتخاس  عیام  تارکسم  زا  ار  نآ  دنک  نیقی  ناسنا  هک  يزیچ  ره  دنسجن و  مارح و  ناور ، عیام و  تارکـسم 
دننام دـنک -  تسم  دوخ و  یب  دوخ  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  هتبلا ، تسا . كاپ  دـنا ، هتفرگ  عیام  تارکـسم  زا  ار  زیچ  نآ  هک  دـنادن  رگا 
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تا سـگ ـ سّجنم تا  ـ ساجن تا  ـ ساجن ماک ، ــ حا تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  . ) تسین زیاج  شلامعتسا  تسا و  ارح  نیئوره - 

؟  تسیچ ناسنا  عوفدم  ندوب  سجن  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ ناسنا  عوفدم  ندوب  سجن  هفسلف 

خساپ

مدرم يارب   ، مالـسا نایب  زا  لـبق  اهروتـسد  زا  یـضعب  تمکح  هفـسلف و  هک  تسا  یهیدـب  مینک :  ضرع  دـیاب  یلاـعبانج  لاؤس  باوج  رد  ، 
سجن دننام  تسا ؛  يروآدای  رکذـت و  لقع و  مکح  هب  داشرا  ناونع  هب  هدـمآ ،  اه  هفـسلف  نآ  زا  يزیچ  مه  مالـسا  رد  رگا  هدوب و  نشور 

 ، تشادهب تفاظن و  یبوخ  دننام  زین  و  و ...  یـشورف ،  مک  متـس ،  ملظ و  تقرـس ،  تمهت ،  تنایخ ،  غورد ،  یتشز  ناسنا ،  عوفدـم  ندوب 
قلطم تباث و  راصعا  همه  رد  هک  یقالخا  روما  ماکحا و  هنوگنیا  زا  ششوک و .....  راک و  ناگدیدمتس ،  نادنمتسم و  هب  کمک  تلادع ، 

تردق تسد  هب  تمحر  تیانع و  اب  یلاعت _  كرابت و  قح _  دیامرف " :  یم  هراب  نیارد  هر )  ) ماما ترضح  دننک . یمن  رییغت  زگره  دنا و 
ترطف ود  نیا  هک  یعبت ،  رگید  یلـصا و  یکی  دوـمن :  تمحرم  نآ  هب  تـّلبج  ترطف و  ود  ، 1 دومرف رمّخم  ار  لّوا  مدآ  تنیط  هک  دوـخ ، 

ریخ و قلطم و  لامک  هب  قشع  ترطف  دراد - تیلصا  تمس  هک  ترطف _  ود  نآ  زا  یکی  یلصا .  دوصقم  دصقم و  يوس  هب  تسا  وا  جورع 
و تسا . عوبطم  رّمخم و  یناد ،  یلاع و  یلهاـج و  ملاـع و  یقـش و  دیعـس و  زا  رـشب ،  هلـسلس  عیمج  نوناـک  رد  هک   . تسا هقلطم  تداـعس 

رّمخم نـیا  هـک  تـسا  تواقـش  ّرـش و  زا  راـجزنا  صقن و  زا  رّفنت  ترطف  دراد ،  تّیعباـتو  تـّیعرف  تمــس  هـک  ترطف ،  ود  نآ  زا  يرگید 
ماما رظن  هب  دانتسا  اب  نیا  ربانب   2 تسا ). ناسنا  رد  رّمخم  عوبطم و  زین  صقن  زا  رّفنت  لاـمک ،  هب  قشع  ترطف  نآ  عبت  هب  و  تسا ،  ضرعلاـب 
هرطف نآرق (  هفیرـش  هیآ  هک  اریز  تسا . یناسنا  ترطف  اب  ندوب  فلاخم  میالم و  رادـم  رئاد  یلک  تروص  هب  ماکحا  هفـسلف  نیرتمهم  هر ) )

. دراد راعـشا  بلطم  نیا  هب  تسا ). هدـیرفآ  نآ  رب  ار  ناسنا  يادـخ  هک  تسا  یترطف  ناـمه  یهلا ،  ترطف   ) 3 اهیلع )  ساـنلا  رطف  یتلا  هللا 
دراد مدآ  تقلخ  لصا  رد  هشیر  يداقتعا  یقـالخا و  روما  ماـکحا و  زا  یلیخ  هفـسلف  هک  تسا  نآ  درک  هراـشا  نآ  هب  دـیاب  هک  رگید  هتکن 
مهیلع تراهط (  تمـصع و  تیب  لها  تایاور  دراد و  هناگادـج  یتیاکح  مادـک  ره  هک  ندرک و .......  هسطع  لـسغ ،  وضو ،  هفـسلف  ریظن 
همحر  ) ینسح میظعلا  دبع  ترضح  زا  نیبملا  رون  ءایبنالا و  صصق  رد  یتیاور  زین  امـش  لاؤس  دروم  رد   4 دنراد . دیکأت  نآ  رب  زین  مالسلا )

یم وب  دب  هزادنا  نیا  هب  مدآ  دالوا  طیاغ  ارچ  درک  لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) یقت دمحم  ماما  ترـضح  زا  بانجنآ  يزور  ، " هدش لقن   ( هیلع ا ...
اذـهل دوب  هداتفا  نیمز  يور  ینعی  دوب  نیمز  يور  رب  لاس  لـهچ  دوش  هدـیمد  وا  رد  حور  هک  نآ  زا  لـبق  مدآ  ترـضح  دـندومرف :  دـشاب ؟ 

هتبلا  5 دش " .  ادیپ  یصقن  دب و  يوب  نینچ  مدآ  دالوا  مکـش  رد  تهج  نیا  زا  دمآ و  یم  نوریب  وا  ربد  زا  تفر و  یم  مدآ  ناهد  زا  ناطیش 
اب بسانتم  مالسلا ) مهیلع   ) يده همئا  هکلب  دشاب  یمن  دش  رکذ  الاب  رد  هک  هچنآ  هب  دودحم  رـصحنم و  تاروذاق  ندوب  سجن  هفـسلف  رکذ 

نیا رد  هک  دـنا  هدرک  رکذ  نآ  يارب  زین  يرگید  تاهج  باـب ،  نیارد  تاـیاور  تاـیآ و  رد  قّمعت  اـب  نید  ياـملع  و  مدرم ؛  راـکفا  حـطس 
یقارن دـمحا  ّالم  موحرم  ینابر  ملاع  دوش .  یم  هراشا  یـصخش  یگدـنز  رد  نآ  یلمع  یقالخا و  تارمث  زا  یـضعب  هب  راصتخا  هب  راتـشون 
تجاح ياضق  تقو  رد  اهنآ  هلازا  تاساجن و  زا  تراهط  هینطاب  بادآ  هلمج  زا  دیامرف " :  یم  هداعسلا  جارعم  باتک  رد  هماقم ) یلعا ا ... )
روصت ار  دوخ  دروآ و  رظن  هب  ار  دوخ  روصق  صقن و  دتفا و  دوخ  تفاثک  زا  رپ  نوردنا  دوخ و  یتسپ  رکف  هب  هک  تسا  نآ  الخلا ،  تیب  رد 

دتفا تحارتسا  هب  تجاح ،  ياضق  زا  تغارف  هب  نوچ  تسا و  تاساجن  لماح  دوخ  تسا و  تاروذاق  زا  هدنکآ  وا  نوردنا  هنوگچ  هک  دنک 
هتشگ عمتجم  وا  رد  لجن و ) ...  دسح و  ربک و  لثم  هینط (  اب  تاساجن  ببـس  هب  هک  ار  يا  همیمذ  قالخا  رگا  دروآ  دای  ددرگ ،  رابکبـس  و 
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طاسب فوقو  قیالو  دوش  یم  نئمطم  اهنآ  ینیکرچ  زا  وا  لد  دتفا و  یم  تحارتسا  هب  وا  سفن  دوش ،  غراف  اهنآ  زا  دنک و  رود  دوخ  زا  دـنا 
زا هیرهاظ  تاساجن  عفد  رد  دنک  یم  یعـس  هکنانچ  مه  سپ  دـناسر . یم  مهب  هزعلا  بر  برق  مرح  هب  لوصو  تیلها  ددرگ و  یم  تمدـخ 

ندب حور و  ات  هتفر  ورف  هشیر  گر و  رد  هلخاد  تاساجن  هینط و  اب  تافاثک  عفد  رد  دنک  یعـس  دیاب  دوخ ، ندب  هزور  دـنچ  تحارتسا  يارب 
حارتسم ار  الخلا  تیب  هک  دومرف : ع   ) قداصلا دمحم  نبرفعج  مامه  ماما  ترـضح  دتفا ،  تحارتسا  هب  دابآلادـبا  ترخآ  ایند و  رد  ود  ره  وا 

دـنتفا و یم  تحارتسا  هب  تاساجن  ینیگنـس  زا  دـنوش و  یم  غراف  تاروذاقو  تافاثک  لقث  زا  اجنآ  رد  ناـمدرم  هکنیا  تهج  زا  دـنیوگ  یم 
یم تحارتسا  هب  دزاس ،  یلاخ  هیناسفن  تاوهـش  راب  زاو  غراف  هیویند  لاوما  لقث  زا  ار  دوخ  هک  یـسک  هک  دریگ  یم  تربع  اـجنآ  رد  نمؤم 

تاساجن و عیمج  زا  ار  دوخ  هک  نانچمه  دراد ،  رود  اهنآ  عیمج  زا  ار  دوخ  دیاب  ددرگ و  یم  داش  ایند  لاغتـشا  زا  تغارف  هب  وا  لد  و  دـتفا .
نیا زا  تسا  سابتق  . 1 ذـخآم :  عبانم و  تسامراک . ییایوپ  لماکت و  بجوم  یجنـس  رظن  مرف  لاسرا  لـیمکت و   6 دراد " . یم  رود  طـیاغ 

 ، یل هللا  یلاوع  متخاس ( . رّمخم  زور  لهچ  مدوخ ،  تسد  هب  ار  مدآ  ینعی :  ًاحابص  نیعبرا  يدیب  مدآ  هتنیط  ترمخ  هک " :  یسدق  ثیدح 
يونعم بادآ  .4 30 مور /  ص 76 و 77 3 . هر / )  ) ینیمخ ماما  فیلأت  لهج و  لقع و  بونج  ثیدح  حرـش  .- 2 ح 138 )  ص 98 ،  ج 4 ، 

ص يردیح /  ریم  سدق  رفعج  دیـس  جاح  ناربمایپ /  رـشبلاوبا و  مدآ  تالاح  هصالخ  یلا 75 5. ص 70  هر / )  ) ینیمخ ماما  فیلأت  زاـمن / 
825 ص 824 ،  رییغت )  یکدنا  اب  ثبخ (  زا  تراهط  هینطاب  بادآ  نایب  رد  یلصف  هداعسلا /  جارعم  .6 18

دینک نایب  ار  یلخت  ماکحا 

شسرپ

دینک نایب  ار  یلخت  ماکحا 

خساپ

هک دراد  یتاروتـسد  ماکحا و  دوریم  هیلخت  يارب  ییوشتـسد  هب  ناسناهک  یماگنه  رگید  ترابع  هب  ندرک  طئاغ  ندرک و  لوب  ینعی  یلخت 
( رگید عقاوم  و   ) ندرک طئاغ  لوب و  تقو  رد  ناـسنا  تسا  بجاو  میزادرپیم 1 . اهنآ  زا  یخرب  هب  ًالامجا  دیامن . لمع  دیاب  ناملـسمکی 
.3 دـشابن . هلبق  هب  تشپ  اـی  هلبق  هب  ور  تسا  بجاو  ندرک  طـئاغ  لوـب و  عـقوم  . 2 دـناشوپب . اـههچب  زا  یتـح  رگید  دارفا  زا  اردوخ  تروع 

یلخت ماکحا  هیلمع  ياههلاسر  هب  رتشیب  عالطا  يارب  دوشیمنكاپ . بآ  ریغ  اب  دوش و  كاـپ  اـت  دـیوشب  بآ  Ș دـیاب  ًامتح  ار  لوب  جرخم 
. دوش هعجارم 

تسیچ رفاک  تساجن  هفسلف 

شسرپ

تسیچ رفاک  تساجن  هفسلف 

خساپ

مارح هن  تسا  سجن  رفاک  نیا  ربانب  درادـن  داقتعاو  نامیا  شناربمایپ  نید و  ماکحا  تمایق ، ادـخ ، هب  هک  تسا  نآ  تهج  زا  رفاک  تساـجن 
دننادیم كاپ  ار  رفاک  ندب  رهاظ  دیلقت  عجارم  زا  یـضعب  هک  تسا  رکذـب  مزالو  صاخـشا  هن  تسا  مکح  يارب  تفـص  لالحو  مارح  اریز 

اما درادن  یعنام  نتـشاذگاهنآ  ندب  هب  رتتسد  ای  اهنآ  اب  ندروخ  اذغ  دنیوگیم  اذل  دـننادیم و  اهنآ  حور  نطاب و  هب  طوبرم  ار  تساجنو 
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دیاب ناملـسم  دننادیم و  سجن  ار  دناهدز  نآ  هب  رتتسد  اهنآ  هک  ییاهزیچ  نیاربانب  دننادیم  سجن  ار  رفاک  ندب  رهاظ  نیدـهتجم  رتشیب 
. تسین نآ  رکذ  ياج  هک  دنراد  شیوخ  ياوتف  رب  یصاخ  لیلد  عجارم  زا  هتسد  ره  هتبلا  دنک  زیهرپ  اهنآ  زا 

تسا سجن  مالسا  رد  گس  ارچ 

شسرپ

تسا سجن  مالسا  رد  گس  ارچ 

خساپ

لحم وا  ندـب  هک  تسا  یناویح  گس  هک  تفگ  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  یلو  تسین ;  نشور  ام  يارب  ماکحا  زا  یلیخ  یعقاو  هفـسلف  هچرگ 
نیا رب  هوالع  تسا و  يراه  مان  هب  اه  يرامیب  نیرت  كاـنرطخ  زا  یکی  لـماع  گـس  تسا .  اـه  يرتکاـب  اـه و  بورکیم  زا  یلیخ  شرورپ 

ار یناویح  حور  گس )  لثم  اهنآ  زا  یـضعب  ااصوصخم   ) تاناویح اب  تسلاجم  سنا و  دوش و  یم  سونئام  ناسنا  اـب  دوز  هک  تسا  یناویح 
. دنک یم  تیوقت  ناسنا  رد 

؟  تسیچ نوخ  بارش و  ندوب  سجن  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ نوخ  بارش و  ندوب  سجن  تلع 

خساپ

فرصم هجوتماهنت  هن  لکلا  راثآ  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  دراد  عامتجا  ناج و  مسج و  رب  بارـش  لکلا و  فرـصم  هک  يراب  نایز  راثآ 
کی اهتب ، شتسرپ  فیدررد  ار  نآ  هدئام  هروس  هیآ 90 و 91  رد  میرک  نآرق  دشابیم . زین  یلکلا  صاخشا  نادنزرف  هجوتم  هکلب  هدننک 
نوخ ندروخ  دناهدومرف : (ع ) قداص ماما  نوخ ، دروم  رد  دـنادیم . زامن  ادـخ و  دای  زا  يرود  قافن و  هنیک و  بجوم  ینورد ، يدـیلپ  عون 

هب ددرگیم . اهلد  زا  تقفش  محر و  نتفر  نوریب  بلق و  تواسق  ییوخهدنرد و  تفص  ببـس  دراد ، مسج  رب  هک  يرابنایز  راثآ  رب  هوالع 
لماک بانتجا  روتسد  یعامتجا ، يدرف و  تمالس  يارب  سدقم  عراش  درادن و  یئابا  زین  دوخناتسود  ناکیدزن و  نتشک  زا  ناسنا  هک  يروط 
بدا نینچمه  دـنوشن و  بارـش  نوخ و  راوگان  ضراوع  راچد  ناشفورظ ، ای  سابل  ندـب و  یگدولآ  رثا  رد  مدرمات  تسا  هداد  ار  ود  نیا  زا 

نیمههب دشاب و  هزیکاپ  يرهاظ  ياهیگدولآ  يدیلپ و  زا  لاعتم ، دنوادخ  لباقم  رد  زامن  ماگنه  ناسنا  هک  دنکیم  اضتقا  یگدنبو  تدوبع 
J .} دشابن هدولآ  زیچ  ود  نیا  هب  سابل  ندب و  زامن  رد  دیاب  تهج 

؟  سجن يرگید  تسا و  كاپ  یکی  هک  تسیچ  قرع  ینم و  قرف 

شسرپ

؟  سجن يرگید  تسا و  كاپ  یکی  هک  تسیچ  قرع  ینم و  قرف 

خساپ
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يارب هک  تسا  ندببآ  هکلب  تسین ؛ هدـیدنگ  بآ  قرع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا . نآ  تساجن  ینم ،»  » ندوب مارح  زا  امـش  دوصقم  دـبال 
رادهدـهع اههضیب و  لوصحم  ینم » » یلو ددرگیم ؛ جراخ  رگید ، حالما  یخرب  کمن و  اب  هارمه  ندـب  تسوپ  ظفح  نتـشاد و  هاگن  کنخ 

ارچ دوب ؛ روآتّقـشم  يراک  نآ  ریهطت  دشاب ، سجن  ینم  دننامه  زین  ندـب  قرع  دوب  انب  رگا  تسا . لسن  ریثکت  یـسنج و  فیاظو  زا  یخرب 
اهسابل دنهد و  وش  تسـش و  ار  دوخ  ندب  تسیابیم  يزامن  ره  يارب  سپ  دننکیم . قرع  اهناتـسمز ) یتح  ) عقاوم رثکا  رد  مدرم  همه  هک 

ناسنا و عبط  رّفنت  دروم  اـعون  ینم ،»  » هک نآ  زا  هتـشذگ  تسا . یلمع  ریغ  راوشد و  يراـک  نیا  هک  دـینکیم  قیدـصت  دننکـضیوعت . زین  ار 
J .} تسا هدش  هتسنادسجن  ورنیازا  تسا ؛ اهیگدولآ  عاونا  دشر  يارب  هدامآ  یعیام 

؟  تسا سجن  رفاک  مالسا ,  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا سجن  رفاک  مالسا ,  رد  ارچ 

خساپ

زین اهنآ  دوش  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  زا  هچ  نانچ  یلو  دنراد  لوبق  ار  ادـخ  هچرگ  تیحیـسم  نییآ  ناوریپ  باتک و  لها 
نیکرـشم نارفاک و  تساجن  دنراد . سدـقلا )  حور  رـسپ و  ردـپ   ) هناگ هس  ياه  مونقا  هب  داقتعا  هلمج  زا  دنتـسه ; كرـش  زا  یعون  راتفرگ 

قالخا دـیاقع و  ظفح  اهنآ  زا  زیهرپ  هدـیاف  کی  هدرک و  تیارـس  زین  اهنآ  مسج  هب  نآ  راثآ  هک  تسا  يونعم  ینطاب و  یگدولآ  عون  کـی 
بلطم نیا  دنوش و  یم  فرحنم  هتفرگ و  رارق  ریث  ات  تحت  هارمگ  فرحنم و  دارفا  اب  ترـشاعم  شزیمآ و  اب  هک  دشاب  یم  مدرم  زا  يرایـسب 
يرود فرحنم  هارمگ و  دارفا  اب  ترـشاعم  زا  هک  دننک  یم  شرافـس  یلومعم  دارفا  هب  نازوسلد  نیحلـصم و  لیلد  نیمه  هب  درادن . یگزات 

اعون نیا  زا  هتشذگ  تسا و  هدش  نایب  تساجن  مکح  تروص  هب  مالسا  رد  عوضوم  نیا  هک  دنـشاب  ظوفحم  یهارمگ  فارحنا و  زا  ات  دننک 
اهنآ یگدنز  مامت  اعبط  دننک و  یمن  بانتجا  یلکلا  تابورشم  كوخ و  تشوگ  نوخ  لثم  اه  یگدولآ  زا  يرایـسب  زا  رگید  نایدا  ناوریپ 

يرایسب هژیو  هب  اهقف  زا  یضعب  لاح  نیع  رد  تسا .  هداد  ار  روتسد  نیا  مالسا  اه  یگدولآ  نیا  زا  ناناملسم  ظفح  يارب  دشاب و  یم  هدولآ 
هداد باتک  لها  تراهط  هب  اوتف  يربهر  مظعم  ماقم  لضاف و  هللا  تیآ  يزیربت  هللا  تیآ  هر )   ) میکح هللا  تیآ  دننام  رضاح  رـصع  عجارم  زا 

دوش و یم  ادیپ  یلکلا و ...  تابورشم  نوخ  دننام  تاساجن  هب  ندش  هدولآ  رثا  رب  هک  دنناد  یم  يرهاظ  تساجن  ار  اهنآ  تساجن  اهنت  دنا و 
. دنشاب یم  كاپ  درکن  ادیپ  اهنآ  ندب  ندوب  هدولآ  هب  ملع  ای  هدشن  هدولآ  تاساجن  نیا  اب  اهنآ  ندب  هک  درک  ادیپ  ملع  یسک  رگا 

ردق ره  هب  يا  هدام  ره  دوش . یم  بوسحم  تساجن  نیع  ندـب  يور  وج  بآ  نتخیر  تلع  هچ  هب  هک  تسنیا  تسا ، حرطم  اجنیا  رد  هک  یلاؤس 
هب لکلا  یکـشزپ  شناد  رد  هک  میناد  یم  تسا و  لکلا  يرادقم  يواح  هدام  نیا  دوش  یم  بوسحم  سجن  دـشاب  رکـسم  دوش و  هدروخ  هک 

یعضوم هدننک  ینوفع  دض  هدام  کی  ناونع 

شسرپ

ره هب  يا  هدام  ره  دوش . یم  بوسحم  تساجن  نیع  ندـب  يور  وج  بآ  نتخیر  تلع  هچ  هب  هک  تسنیا  تسا ، حرطم  اـجنیا  رد  هک  یلاؤس 
یکـشزپ شناد  رد  هک  میناد  یم  تسا و  لکلا  يرادـقم  يواح  هداـم  نیا  دوش  یم  بوسحم  سجن  دـشاب  رکـسم  دوش و  هدروخ  هک  ردـق 

لثم هدش  طولخم  ریعـشلا  ءام  اب  نوچ  هک  دراد  یلیلد  هچ  سپ  دوش  یم  بوسحم  یعـضوم  هدـننک  ینوفع  دـض  هدام  کی  ناونع  هب  لکلا 
؟ تسا تساجن  کی 
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خساپ

ملع و هب  ناـمیا  هب  هجوت  اـب  نکیل  دـجنگ ، یمن  اـم  شناد  ملع و  روخارف  رد  ینیقی  یعطق و  روـط  هب  ماـکحا ، هفـسلف  هک  نیا  هب  ناـعذا  اـب 
نآرق و تایآ  رد  نیا  دوجو  اب  میرب . یم  یپ  تاروتـسد  نیا  ندوب  هنامیکح  هب  لاعتم  يادخ  تیانع  فطل و  زین  یهلا و  تردـق  تمکح و 
هب هجوت  صاخ  دروم  نیا  رد  تسا  هدـش  هراـشا  ماـکحا  ياـه  تمکح  زا  یخرب  هب  اـنایحا  (ع ) تراـهط تمـصع و  تیب  لـها  تاـیاور  زین 
زا دراد . لابند  هب  ار  یناوارف  ياه  بیسآ  زین  حور  يارب  هک  مسج  يارب  اهنت  هن  هدننک ) تسم   ) رکـسم داوم  - 1 تسا : دنمدوس  لیذ  تاکن 

هکلب دومن ، هدنـسب  نآ  يویند  یتح  ای  یمـسج  یفنم  ای  تبثم  راثآ  هب  افرـص  دیابن  نآ  یتسردان  یتشز و  حـبق و  هب  ندرب  یپ  يارب  ور ، نیا 
يدنمـشناد چـیه  روخارف  رد  هک  تسا  يا  هلأسم  نیا  درک و  هجوت  ترخآ  ایند و  ناور ، مسج و  رد  یلمع  مادـقا  ای  راتفر  ره  ریثأت  هب  دـیاب 

هک نآ  لیلد  هب  هکلب  راک  نآ  دوخ  راثآ  رطاخ  هب  هن  یهن  رما و  تاقوا  یهاـگ  - 2 دشاب . لصتم  یهلا  بیغ  ملع  هب  هک  نآ  زج  دـجنگ  یمن 
راثآ دنامهفب  ام  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  لاعتم  يادخ  لاثم ، ناونع  هب  دریذپ ، یم  تروص  رگید  راک  رد  جورخ  ای  دورو  يارب  تسا  يرادـشه 

هولصلا و اوبرقت  الو  : » دیامرف یم  ءاسن  هروس  هفیرش 43  هیآ  رد  تسا . راب  نایز  ردقچ  وج ) بآ  لثم   ) هدننک تسم  داوم  بارش و  تاعبت  و 
رد یـسک و  هچ  اب  دییوگ  یم  هچ  دیمهفب  ات  دیوشن  کیدزن  زامن  هب  الـصا  دیتسه  تسم  یتقو  ینعی  نولوقت » ام  اوملعت  یتح  يراکـس  متنا 

. هچ ینعی  ادخ  اب  طابترا  دـیمهف  یمن  الـصا  هک  لاح  نیا  اب  یلو  تسا  بجاو  زامن  هک  نیا  اب  ینعی  دـییوگ . یم  نخـس  یـسک  هچ  رـضحم 
هب یکشزپ  دیاوف  یخرب  طیارش  یضعب  رد  رگا  لاح  رتشیب . بتارم  هب  زین  حور  يارب  هکلب  تسا  رـضم  مسج  يارب  اهنت  هن  رکـسم  داوم  سپ 

یتح دـیاش  صاخ  دروم  نیا  رد  دـیاش  مینک  یم  دـیکأت  دـنک . ناربج  ار  نایز  نآ  هک  تسین  يدـح  نآ  هب  زگره  دـشاب ، تبترم  راتفر  نیا 
نانچ تفای . روضح  دیابن  زین  رب ) رود و   ) نوماریپ نآ  رد  الـصا  هک  تسا  كانرطخ  ردق  نآ  راک  سفن  یلو  دـشابن ، رابنایز  زین  حور  يارب 

هچ هک  تسا  ساسح  ردـق  نآ  هلأسم  نیا  نوچ  دـنناوخب ، نآرق  مه  يارب  رگا  یتح  تسا  مارح  یلک  روط  هب  هبنجا  نز  اب  ندرک  تولخ  هک 
تسا رکسم  برش  هلأسم  زین  اج  نیا  رد  دزاس . یم  يدج  ياه  بیسآ  راچد  ار  ناسنا  دراوم  زا  یخرب  رد  نآ ، تیساسح  هب  هجوت  مدع  اسب 
مادـنا ریاس  ای  ناتتـسد  رگا  الـصا  هکلب  دـیروخن  اهنت  هن  دـیامرف  یم  هک  دروآ  یم  یتسپ  تئاند و  ناـسنا  يارب  تسا و  راـب  ناـیز  ردـق  نآ 

( بارش  ) رمخ دئاوف  یخرب  راثآ و  هب  دوخ  میرک  نآرق  دنک . یم  ادیپ  يدیلپ  و  دوش ، یم  سجن  ناتندب  دیامن ، لصاح  سامت  نآ  اب  ناتندب 
یئزج اتبـسن )  ) هدیاف نیا  زا  دیاب  هک  تسا  دایز  يدـح  هب  نآ  راب  نایز  راثآ  تارطخ و  نیا  دوجو  اب  دـیامرف  یم  نکیلو  تسا  هدرک  هراشا 

(. دوش هعجارم  هدئام  هروس  هرقب و 90 و 91  هروس  تایآ 219  هب   ) دیشوپ مشچ 

؟ دنتسه سجن  كوخ  گس و  دننام : یناویح  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسه سجن  كوخ  گس و  دننام : یناویح  ارچ 

خساپ

هک نونکا  _ 1 تسا : دنمدوس  مکح  نیا  بقاعتم  یناور  تشادهب  تهج  زا  لیذ  هتکن  ود  هب  هجوت  مسج  تشادهب  تاهج  زا  رظن  فرـص  اب 
گس و اب  دارفا  زا  يرایـسب  هک  مینیب  یم  مه  زاب  دنا  هدـش  یفرعم  تعیرـش  ماکحا  طسوت  نیعلا  سجن  ناویح  ود  ناونع  هب  كوخ  گس و 
. دـشاب یم  ناش  هداوناخ  ياضعا  اب  ینیـشن  مه  زا  رت  نیریـش  نانآ  يارب  گس  اب  يزاب  راتفر و  هاـگ  هک  ردـقنآ  دـنراد  ناوارف  سنا  كوخ 

هناخ رد  یگـس  نامیا  لها  یتح  اـهناسنا  زا  يرایـسب  هک  دوب  نیا  نآ  دـمایپ  تقو  نآ  دوبن ، یمالـسا  مکح  نیا  هک  مینک  یم  ضرف  نونکا 
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چیه هک  يراک  يارب  میبای  یم  تقد  یمک  اب  دـنوش ،  مرگ  رـس  نآ  اب  نانآ  دوخ  اب  دـنریگب و  سنا  نانآ  اب  اـهنآ  نادـنزرف  دنـشاب و  هتـشاد 
یم شیوخ  دیفم  ياهراک  زا  لفاغ  ار  اهناسنا  دش و  یم  فرص  ناوارف  ياه  هنیزه  تقو و  هزادنا  هچ  ات  درادن  يدام  یتح  يونعم و  شزرا 

اب نیاربانب  دنتـشگ . یم  رود  تیناسنا  زا  درک و  یم  دـشر  گس  نوچ  یناویح  اب  سنا  لیلد  هب  نانآ  یناویح  يوخ  نآ  لباقم  رد  تخاس و 
يارب رگم  میدرکن  قـلخ  ار  سنا  نج و  اـم  ( ) هیآ 51 تایراذ  هروس  « ) نودـبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  اـم   » هک تقلخ  فدـه  رد  تقد 

 ، ماکحا زا  یخرب  لعج  هفـسلف  _ 2 تسا . قیقد  اجب و  رایـسب  تاناویح  نیا  زا  يرود  تاجن و  هب  مکح  هک  میبای  یم  دـننک ) تداـبع  هکنیا 
ات دـینزن  تسد  تخل  میـس  هب  دـننک  یم  نایب  یهاگ  ـالثم  تسا ، يدـج  رطخ  کـی  ناونع  هب  نآ  زا  نتفرگ  هلـصاف  نآ و  عوضوم  زا  زیهرپ 

ماجنا ار  راک  نالف  هک  تسا  نیا  ناهانگ  عون  دروم  رد  هک  يروط  ناـمه  تسا  هنوگ  نیا  تارطخ  لومعم  و  دـیوشن ، یگتفرگ  قرب  راـچد 
دـش کیدزن  اهنآ  هب  دیابن  هکلب  درک  لصاح  سامت  اهنآ  اب  دیابن  اهنت  هن  قرب  يوق  راشف  ياه  لکد  ای  يوق  ياه  سنارت  رانک  رد  اما  دیهدن 

رایـسب اهنآ  یناور  ریثأت  هب  هجوت  اب  كوخ » تشوگ   » زا هدافتـسا  زین  و  يزاب » گس   » تشاد دـهاوخ  راب  نایز  ریثأت  مک ، هلـصاف  رد  هنرگ  و 
ای هتـسناد  زیاج  ار  كوخ  تشوگ  زا  هدافتـسا  الثم  هک  ینید  ياه  تیلقا  هب  هجوت  اب  اصوصخ  دنتـسه  التبم  نآ  هب  اه  یلیخ  هک  تسا  رـضم 

امتح دوب و  رما  نیمه  فارـشا  نایرابرد و  تاحیرفت  هلمج  زا  هکنیا  اـمک  دوب . هدیدنـسپ  يرما  ناـگناگیب  یگنهرف  فرع  رد  يزاـب  گـس 
تشوگ تافص  هک  تسا  هدش  تباث  یکشزپ  ناور  یکـشزپ و  مولع  ساسا  رب  تسا و  یتریغ  یب  توهـش و  رهظم  كوخ  هک  دیراد  هجوت 

نیا زا  نتفرگ  هلصاف  يارب  يا  همدقم  ناویح ، ود  نیا  تساجن  رب  ینبم  یعرش  مکح  ور  نیا  زا  دنک . یم  تیارس  اهنآ  هدنروخ  هب  تاناویح 
الومعم دنامن  هتفگان  دنیامن . یم  یعرـش  لیاسم  هب  ییانتعا  یب  یلاباال و  دارفا  ای  اه و  تیلقا  ناگناگیب  هک  تسا  ییاه  هدافتـسا  تاناویح و 

اهراک یخرب  رد  اوفاب ، ناویح  کی  ناونع  هب  گس  درب . هرهب  تهج  نامه  رد  اهنآ  زا  دیاب  دـنراد  بوخ  تلـصخ  دـنچ  ای  کی  یناویح  ره 
« ملعم بلک   » هکلب تسین  دروم  نیا  رد  یهن  تسا و  هدافتسا  دروم  تاناویح  یخرب  راکش  ای  دنفسوگ و  ياه  هلگ  زا  تظفاحم  رد  هلمج  زا 

نیا یلو  دهد . رارق  ناسنا  تمدخ  رد  ار  ناویح  نیا  رتشیب  دناوت  یم  هک  دراد  یصاخ  ماکحا  هدش ، هداد  میلعت  راکش  يارب  هک  یگس  ینعی 
راثآ نتفرگ  رظن  رد  اب  هژیو  هب  مینک  گس  اب  سنا  یگتخیمآ و  اـی  يزاـب  گـس  هب  ار  ناـسنا  هطبار  یگدـنز و  هک  دوش  یمن  ثعاـب  هلأـسم 

. دراد دوجو  طابترا  زا  دح  نیا  رد  هک  يرابنایز  یمسج  یحور و  راب  نایز 

؟  تسیچ میزیرب  بآ  هبترم  هس  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  لحم  یکاپ  عجرم  دوش  فرطرب  مه  تساجن  نیع  رگا  یتح  لیلق  بآ  هک  نیا  تلع 

شسرپ

تـسیچ میزیرب  بآ  هبترم  هس  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  لحم  یکاپ  عجرم  دوش  فرطرب  مه  تساجن  نیع  رگا  یتح  لـیلق  بآ  هک  نیا  تلع 
؟

خساپ

دیاب سجن  نیع  لاوز  زا  سپ  زین  دراوم  یخرب  رد  دوشیم . كاپ  تساجن  عضو  لـیلق -  بآ  اـب  ولو  تساـجن -  نیع  لاوز  اـب  يدراوم  رد 
. دینک هعجارم  سجن  ياهزیچ  ندش  كاپ  هار  لیلق و  بآ  هب  طوبرم  شخب  هیلمع ، هلاسر  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  دوش . هتخیر  بآ  راب  کی 
اب دراد و  رارق  هدولآ  ياهفرظ  رد  اعون  لـیلق  بآ  اریز  تسا ؛ نشور  دوشیم  سجن  تساـجن  اـب  ساـمت  رثا  رد  لـیلق  بآ  هک  نیا  هفـسلف 

نایرج دایز و  مجح  لیلد  هب  هک  يراج  ای  رک و  بآ  فالخرب  درک ؛ بانتجا  نآ  زا  یتسیاب  دوشیم و  رتهدولآ  تساجن  اب  تاقالم  كدـنا 
. دراد رارق  لاعفنا  ضرعم  رد  رتمک  نتشاد ،

؟  تسا سجن  رفاک  مالسا  نید  رد  ارچ 
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شسرپ

؟  تسا سجن  رفاک  مالسا  نید  رد  ارچ 

خساپ

؟ دراد وا  ندب  هب  یطبر  هچ  دراد  يونعم  ۀبنج  رگا  تسا ؟ انعم  هچ  هب  ندوب  سجن  نیا  تسا ؟ سجن  رفاک  ارچ 

شسرپ

؟ دراد وا  ندب  هب  یطبر  هچ  دراد  يونعم  ۀبنج  رگا  تسا ؟ انعم  هچ  هب  ندوب  سجن  نیا  تسا ؟ سجن  رفاک  ارچ 

خساپ

ایآ دروم  نیا  رد  تسا . هدرک  عیرـشت  لعج و  ار  اهنآ  یحلاصم  تهج  هب  سدـقم  عراش  هک  تسا  يرابتعا  ماکحا  زا  تراـهط  تساـجن و 
تساجن نآرق  دننک ؟ يرود  بانتجا و  وا  زا  ناناملسم  دیاب  دشاب و  سجن  رفک  تهج  هب  ای  كرـش  تهج  هب  یناسنا  هک  تفریذپ  ناوت  یم 

هدرک رابتعا  [ 1"] اذه مهماع  دعب  مارحلا  دجسملا  اوبرقی  الف  سََجن  نوکرشملا  اّمنا  اونمآ  نیّذلا  اهیا  ای  : " هفیرـش ۀیآ  رد  ناکرـشم  يارب  ار 
نارسفم اهقف و  نایمرد  دنوش . مارحلا  دجسم  کیدزن  لاسما  زا  سپ  دیابن  اذل  دنکاپان ، ناکرـشم  دیامرفیم : نانمؤم  هب  باطخ  هیآ  نیا  رد 

[2 .] تسا وگتفگ  ثحب و  ّلحم  تسا ، يدـیلپ  قلطم  يانعم  هب  ای  تسا  تساجن  یهقف  يانعم  هب  ایآ  هک  هیآ  نیا  رد  سجن "  " ۀـملک ةرابرد 
تـساجن هیآ  نیا  زا  رگا  دـیامرفیم : و  [ 3] دـنکیم کیکـشت  تاکرـشم  یهقف  تساجن  رب  هیآ  نیا  تلالد  ةرابرد  میکح  هللا  تیآ  موحرم 

هیآ نیا  دیاش  تسا . دیدرت  کش و  نانآ  تساجن  رب  هیآ  نیا  تلالد  رد  یلو  دش ، دـهاوخ  تباث  نانآ  یتاذ  تساجن  دوش ، تباث  ناکرـشم 
ناکرشم مک  مک  دننک و  يرود  نانآ  زا  هک  دنک  کیرحت  ار  ناناملسم  دنک و  تعنامم  مارحلا  دجـسم  هب  ناکرـشم  یبای  هار  زا  دهاوخیم 
ناکرشم یتاذ  تساجن  رب  تلالد  هیآ  نیا  هک  نیا  ضرف  رب  دنروآیب . نامیا  هتشادرب و  كرش  زا  تسد  ای  دنورب  ناناملسم  فارطا  هّکم و  زا 

دنتسین كرشم  هک  ار  باتک  لها  نارفاک و  تساجن  هیآ  نیا  زا  ناوت  یمن  دنتسه  نیعلا  سجن  كرشم  ياه  ناسنا  هک  میوشب  لئاق  دنکب و 
میتسه دّحوم  ام  هک  دنتسه  یعدم  نانآ  دنتسین . كرشم  دنتسه  باتک  لها  هک  اه  یـسوجم  اه و  ینارـصن  اه و  يدوهی  نوچ  مینک ، تابثا 

نانآ هک  دوش  یمن  هدافتسا  [ 4 (] هللا نبا  حیـسملا  يراصنلا  تلاق   ) ای هللا ) نبا  ریزع  دوهیلا  تلاق   ) ۀیآ زا  میتسین . لئاق  کیرـش  ادـخ  يارب  و 
زا زیهرپ  تساجن و  رب  تلالد  اهنآ  زا  یخرب  دنتسه  هتسدود  تایاور  اّما  [ 5 .] دنراد نانآ  هک  تسا  يرکف  تافارحنا  اه  نیا  نوچ  دنکرشم 
اب دـناوتیم  ناملـسم  ایآ  مدیـسرپ  (ع ) قداص ای  (ع ) رقاب ماما  زا  دـیوگیم  ریـصبوبا  دراد : نانآ  ندوب  كاپ  رب  تلـالد  یخرب  دراد و  راّـفک 

تتسد یندب ) سامت  ) دوب تسد  هب  تسد  هحفاصم  رگا  درادن و  یلاکـشا  سابل  ریز  زا  دومرف : ترـضح  دنک ، هحفاصم  ینارـصن  ای  يدوهی 
اذغ و فرظ  کی  رد  یـسوجم  اب  ندش  اذـغ  مه  زا  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  شردارب  زا  (ع ) رفعج نب  یلع  حیحـص  تیاور  [ 6 .] يوشب ار 

نب هیواعم  دراد : نانآ  ندوب  كاپ  رب  تلالد  هک  میراد  یتایاور  یفرط  زا  [ 7 .] تسین زیاج  دیامرفیم : ترضح  دنکیم  لاؤس  وا  اب  ۀحفاصم 
برـش دنتـسه و  ثیبخ  نانآ  هک  یلاح  رد  دـنفاب ) یم   ) دـنزودیم اه  یـسوجم  هک  ییاه  سابل  ةرابرد  (ع ) قداص ماما  زا  دـیوگیم : رامع 

زا مردپ  دیوگیم  نانـس  نب  هللادبع  [ 8 .] يرآ دومرف : مناوخب ؟ زامن  اهنآ  رد  مناوت  یم  ایآ  دنتـسه  لاح  نآ  رب  ناـشنانز  دـننک و  یم  رمخ 
دروخیم كوخ  تشوگ  دشون و  یم  بارش  وا  هک  مناد  یم  مهد و  یم  هیراع  باتک ) لها   ) یّمذ هب  ار  یسابل  نم  دیسرپ : (ع ) قداص ماما 

هب يزاـین  ناوخب و  نآ  رد  زاـمن  دومرف : ترـضح  میناوخب ؟ نآ  رد  زاـمن  مییوشب و  ار  نآ  دـیاب  دـینادرگ  رب  نم  هب  ار  ساـبل  هک  یتـقو  اـیآ 
كوخ تشوگ  رمخ و  ناشیاهفرظ  رد  نوچ  دومرف : مدرک  لاؤس  باتک  لها  ياذغ  زا  دیوگیم : رباج  نب  لیعامسا  [ 9]1. تسین نآ  نتسش 
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نانآ ياذـغ  دوبن  كوخ  تشوگ  رمخ و  تساـجن  رطاـخ  هب  رگا  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  زا  [ 10]2. روخن نانآ  ياذغ  زا  دـنزیر  یم 
ار تایاور  هنوگ  نیا  اهقف  زا  یخرب  هچرگ  تسا . ناوارف  دـنک ، یم  باتک  لـها  ندوب  كاـپ  رب  تلـالد  هک  يرگید  تاـیاور  دوبن و  سجن 

لها تساجن  رب  اهقف  عامجا  فرط  کی  زا  یلو  دنا ، هدرک  تسا ، نانآ  رایتخا  رد  هک  ییایـشا  ندش  سجن  هب  ملع  مدـع  رب  ای  هیقت  رب  لمح 
هک نیا  هب  هجوت  اب   ) هیقت رب  تایاور  زا  هتـسد  نیا  ندرک  لمح  دراد  نانآ  تساجن  رب  تلالد  هک  یتایاور  یفرط  زا  رگید و  راـفک  باـتک و 

[11 (] تسا تاساجن  تیاعر  مدع  كوخ و  تشوگ  رمخ و  لامعتسا  ۀطـساو  هب  نانآ  تساجن  دنتـسه و  كاپ  رافک  دنیوگیم  ّتنـس  لها 
نآ نوچ  دـنا ، هداد  حـیجرت  دراد  راّفک  یتاذ  ندوب  كاپ  رب  تلالد  هک  تایاور  زا  هتـسد  نیا  رـصاعم  ياهقف  زا  يرایـسب  اـما  تسین . دـیعب 

عامجا اریز  یضرع ؛ تساجن  ای  تسا  یتاذ  تساجن  املع  نایاقآ و  دارم  هک  تسین  مولعم  اریز  تسا ؛ نایز  یب  گنگ و  تساجن ، رب  عامجا 
یتاذ تساجن  باتک ، لها  تساجن  رب  اهقف  عامتجا  هک  تسین  مولعم  ینعی  درادـن ؛ نابز )  ) ناسل تسا و  یّبل  لـیلد  لوصا  ملع  عالطـصا  هب 
رگید فرط  زا  دشاب . رافک  قلطم  ای  باتک  لها  یتاذ  ندوب  سجن  رب  یمکحم  لیلد  دـناوت  یمن  عامجا  نیاربانب ، یـضرع . تساجن  ای  هدوب 

هک هیآ  نیا  رهاـظ  ۀـفاضا  هب  تـسا . ناوارف  راّـفک ، زا  ایـشا  دـیرخ  هرفاـک و  نز  اـب  جاودزا  ندـش و  اذـغ  مـه  ترـشاعم و  رب  ّلاد  تاـیاور 
يارب امش  ياذغ  تسا و  لالح  امش  يارب  باتک  لها  ياذغ  ؛3[12 ] مهل ّلح  مکماعط  مکل و  ّلح  باتکلاوتوا  نیّذلا  ماعط  و  : " دیامرفیم

تاعارم دنوشن و  سجن  رادرم  كوخ و  تشوگ  بارش و  اب  رگا  دنوشیم و  باتک  لها  یتاذ  تراهط  هب  لئاق  نیاربانب ، تسا . لالح  نانآ 
هب هجوت  اب  تسا و  يرورـض  مزال و  نامیالا  فیعـض  دارفا  يارب  ًاصوصخم  نانآ  زا  زیهرپ  هتبلا  دوب . دنهاوخ  كاپ  دننکب  ار  یکاپ  سجن و 

دنناد یم  كاپ  ار  باتک  لها  هک  یلعف  عجارم  زا  تسا . باتک  لها  زا  بانتجا  رد  طایتحا  سجن  نوکرـشملا  امنا  ۀـیآ  عامجا و  تایاور و 
نارکنم ناکرشم و  باتک و  لها  ریغ  راّفک  [ 13]4. دنشابیم بالقنا  مظعم  ربهر  یناسارخ و  دیحو  یناتسیس ، يزیربت ، لضاف ، ماظع  تایآ 

یسک رب  نانآ  تساجن  تّلع  [ 14 .] دنشابیم سجن  دنناد  یم  ادخ  ار  ناماما  هک  یناسک  ینعی  هالغ ، ای  تیب  لها  نانمشد  ای  ینامسآ  نایدا 
رافک ایآ  اّما  . تسین مولعم  یسک  رب  هدشن و  نایب  دراوم  زا  يرایسب  رد  ماکحا  ۀفسلف  ًالوصا  میناد . یمن  ار  نآ  یعقاو  ۀفسلف  تسین و  نشور 

ای دنتـسه  یتاذ ) سجن   ) نیعلا سجن  (ع )) تیب لها  نانمـشد   ) اه یبصان  ناگدننک ) ولغ   ) تالغ ناکرـشم و  نادـحلم و  باتک و  لها  ریغ 
هچ [ 15 [؛ رفاک ّلک  هتـساجن  یلع  عامجالا  قّقحت  یف  لمأتی  اّمبر  : " تسا هدومرف  يراصنا  خیـش  موحرم  دبلط . یم  یلـصفم  ثحب  دوخ  هن ؟

نیا لیمکت  تسا . عامجا  رافک و ...  تساجن  رب  اهقف  لیلد  هدـمع  " تسا . لمأت  ثحب و  ياج  يرفاک  ره  تساجن  رب  عامجا  ققحت  رد  اـسب 
هک نیا  تهج  هب  هدش  حرطم  لاؤس  باوج  رد  قیقحت  لاؤس و  نیا  هتبلا  دبلط . یم  يرتشیب  تصرف  لصفم  يداهتجا  ثحب  هب  دورو  ثحب و 

ماظع عجارم  اهقف و  ۀـیرظن  ار و  نامدوخ  رظن  باوج و  هلمجلا  یف  هلئـسم  نیا  رد  ام  تسا . يرورـض  مزال و  تسا  زور  ياه  ثحب  زا  یکی 
هک تسا  یتارابتعا  تمرح ) بوجو و   ) یفیلکت ماکحا  دـننام  تساجن ) تراـهط و   ) یعـضو ماـکحا  1 ـ ثحب : ۀـصالخ  میدرک . حرطم  ار 

تـساجن رب  دیدج ) ات  میدق  زا  املع   ) عامجا ياعدا  2 ـ تسا . طونم  عراش  رابتعا  هب  يزیچ  ندوب  سجن  یکاپ و  هدـش  لعج  عراش  طـسوت 
تـساجن تراهط و  هب  طوبرم  تایاور  3 ـ یـضرع . تساجن  ای  تسا  یتاذ  تساجن  دارم  هک  دـنامهف  یمن  عامجا  نیا  و  تسا . هدـش  راّـفک 

اّمنا  " ۀیآ 4 ـ تسا . هدـمآ  نایم  هب  نخـس  رتمک  راّفک  ریاس  زا  تسا و  یـسوجم ) ینارـصن و  يدوهی و   ) باتک لـها  راّـفک  هب  طوبرم  رتشیب 
باتک لها  ندوب  كرشم  5 ـ دشاب . نانآ  يدیلپ  يانعم  هب  دیاش  تسا  دـیدرت  ثحب و  لحم  یهقف  تساجن  رب  شتلالد  سجن " نوکرـشملا 

رب یلیلد  دـناوتیم  " مکل ، ّلح  باتکلا  اوتوا  نیذـّلا  ماعط   " ۀفیرـش ۀـیآ  نومـضم  هب  باتک  لها  راّـفک  ماـعط  زا  ندروخ  6 ـ تسین . یعطق 
7ـ دـنا . هدرک  لمح  دـشاب  هدـشن  هتخپ  باتک  لها  تسد  هب  هک  تاـبوبح  مدـنگ و  رب  ار  ماـعط  هلدا  زا  یخرب  هچرگ  دـشاب  ناـنآ  تراـهط 

رظن هب  هک  تسا  عامجا  نآ  ریغ  باتک و  لها  تساجن  رب  لیلد  هدـمع  8 ـ دنتـسه . ضراعتم  باتک  لها  تراهط  تساجن و  رب  ّلاد  تایاور 
ناماما ای  عراش  فرط  زا  راّفک  تساجن  حرط  دیاش  9 ـ تسین . رادروخرب  ینانچ  نآ  رابتعا  زا  تسا و  لمأت  لباق  عامجا  نیا  يراصنا  خـیش 
ياهقف 10 ـ دنریگن . رارق  نانآ  شنم  شور و  راکفا و  ریثأت  تحت  هکنیا  رطاخ  هب  دشاب  نانآ  زا  ناناملـسم  نتفرگ  هرانک  ییادج و  روظنم  هب 

( ددرگ رب  لوسر  ادخ و  راکنا  هب  هک  نید  يرورـض  نارکنم  تالغ ، ناکرـشم ، اه ، تسینومک  دـننام   ) باتک لها  ریغ  راّفک  تساجن  ماظع 
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تساجن هک  نیا  ثحب  رد  11 ـ دراد . ثحب  ياج  هک  یلاح  رد  دنا  هدرک  ثحب  رتمک  نآ  زا  اذـل  دـنا ، هدرک  بوسحم  نقیتم  ضورفم و  ار 
تساجن دنـشاب  سجن  رگا  دوب و  نانآ  تراهط  رب  رـضاح  رـصع  ياهقف  زا  یخرب  ۀیرظن  باتک  لها  دروم  رد  یـضرع ؟ ای  تسا  یتاذ  رافک 

ۀیآ 28. ( 9  ) هبوت [1 . ] دراد رتشیب  تصرف  هب  زاین  لصفم  ثحب  دوب . دروم  نیا  رد  هدـش  حرط  ياه  ثحب  ۀـصالخ  اـه  نیا  دـنراد . یـضرع 
ۀیقب دراد و  ناکرشم  تساجن  رب  تلالد  رگید  نئارقۀمیمـض  هب  هیآ  نیا  رد  سجن "  " ۀملک زا  ًارهاظ  دیامرفیم : رهاوج  بحاص  موحرم  [2]

تباـث رگید  نـیارق  ۀمیمـض  هـب  هـیآ  نـیا  هـب  زین  ار  ناـنآ  تساـجن  دـنکیم و  كرــش  هـب  قحلملــصفلاب  لوـقلا  مدـع  مـکح  هـب  ار  راّـفک 
ص 369. ج 1 ، کسمتسم ، [5 . ] ۀیآ 30 ( 9  ) هبوت [4 . ] ص 369 ج 1 ، یقثولا ، هورعلا  کسمتـسم  [3 (. ] ص 42 ج 6 ، رهاوج ، .) دنکیم
هب ص 370 ، نامه ، [8 . ] ثیدح 6 نامه ، [7 . ] ،ج 5 تاساجن ماکحا  زا  باب 14  هعیشلا ، لئاسو  زا  لقن  هب  ص 370 ، ج 1 ، کسمتسم ، [6]

، نامه [10 . ] تاساجن باوبا  زا  باب 74  هعیشلا ، لئاسو  زا  لقن  هب  ص 371 ؛ نامه ، [9 . ] تاساجن باوبا  زا  باب 73  هعیشلا ، لئاسو  زا  لقن 
ج 1، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  [13 . ] ۀیآ 5 ( 5  ) هدئام [12 . ] نامه [11 . ] تاـساجن باوبا  زا  باب 54  هعیـشلا ، لئاسو  زا  لـقن  هب  ص 372 ،

. نامه [14 . ] لاؤس 324 و 325 ،ج 1 ، تائاتفتسالا هبوجا  نآ و  لیذ  ۀلئسم 106 و 

ای تسا  يرهاظ  ایآ  تسا ؟ رظن  هچ  زا  نانآ  تساجن  دـنوش ؟ یم  بوسحم  رفاک  اه  يدوهی  اه و  یحیـسم  ایآ  دنتـسه ؟ سجن  نارفاـک  ارچ 
؟ ینطاب

شسرپ

ای تسا  يرهاظ  ایآ  تسا ؟ رظن  هچ  زا  نانآ  تساجن  دـنوش ؟ یم  بوسحم  رفاک  اه  يدوهی  اه و  یحیـسم  ایآ  دنتـسه ؟ سجن  نارفاـک  ارچ 
؟ ینطاب

خساپ

یمن ققحم  ندروآ  مالسا  اب  زج  نانآ  ندش  كاپ  دنراد  هدیقع  تسا و  نانآ  یتاذ  تساجن  ناشدارم  دنناد ، یم  سجن  ار  رافک  هک  ییاهقف 
لها دنراد  هدیقع  هک  یناسک  دنتسه . سجن  دننک ، زیهرپ  تاساجن  بارش و  كوخ و  تشوگ  زا  رگا  یتح  دنتـسه  رفاک  هک  یتقو  ات  دوش .

تــساجن دنــشاب ، هدــش  سّجنتم  كوـخ  تشوـگ  رمخ و  لوـب ، نوـخ ، لـثم  تاــساجن  اــب  رگا  هـک  دــنیوگ  یم  دــنکاپ ، ًاــتاذ  باــتک 
هک نیا  ّتلع  تسا ؟ هتسناد  سجن  ار  نارفاک  مالسا  ارچ  دنوش . یم  یـضرع  سجن  هک  ناناملـسم  دننام  دننک ، یم  ادیپ  یـضراع ) ) یـضَرَع

نانآ زا  ندرک  يرود  هب  ناناملسم  بیغرت  نآ  هفـسلف  دیاش  تسین . مولعم  ام  رب  تسا  هدرک  عضو  ار  سجن  مکح  نانآ  يارب  سدقم  عراش 
بوذ ثعاب  نانآ  اب  جاودزا  ًاصوصخم  ترـشاعم و  دراذـگ . یم  ناناملـسم  ۀـیحور  رد  یفنم  ریثأت  نانآ  اب  یهارمه  طالتخا و  اریز  دـشاب ،

. تسا هدش  عضو  تساجن  مکح  نانآ  زا  يرود  زیهرپ و  يارب  ور  نیا  زا  دوش . یم  رافک  گنهرف  زا  ندش  رثأتم  ناناملسم و  ندش 

؟ دشاب یم  سجن  اهگر  رد  یتح  هک  نیا  ای  تسا ، سجن  دشاب ، اوه  ترواجم  رد  رگا  ناسنا  نوخ  تسیچ ؟ نوخ  تساجن  تلع 

شسرپ

؟ دشاب یم  سجن  اهگر  رد  یتح  هک  نیا  ای  تسا ، سجن  دشاب ، اوه  ترواجم  رد  رگا  ناسنا  نوخ  تسیچ ؟ نوخ  تساجن  تلع 

خساپ

مالـسا نید  رد  دنراد . دوجو  یماکحا  نینچ  عیارـش ، ریا  سو  مالـسا  نید  رد  هک  دـنا  یفیلکت  یعـضو و  ماکحا  ءایـشا  تراهط  تساجن و 
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ددـعتم لیالد  هب  ایـشا  تساجن  تسا . هدـش  اهنآ  تساجن  هب  مکح  یعرـش  لیلد  اب  هک  ییاهزیچ  رگم  تسا ، تراهط  ایـشا  رد  هیلوا  لـصا 
ثبخ و تهج  هب  ای  طیاغ  لوب و  دننام  دناهدش ، سجن  اهنآ  زا  یناسنا  تعیبط  رفنت  اهنآ و  رهاظ  ندوب  تشز  ثیبخ و  تهج  هب  ای  تسا ،

اهنآ زا  یخرب  هک  رگید  لیالد  هب  ای  گس ، دننام  دشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  هک  ینایز  ررـض و  تهج  هب  ای  رفاک و  دـننام  اهنآ  ینطاب  یتشز 
هفسلف تلع و  هک  میتفاین  تسد  يدروم  هب  تایاور  رد  نوخ ، تساجن  تلع  دروم  رد  دناهدشن . نایب  یخرب  هدش و  نایب  مالسا  تعیرـش  رد 

هب ای  تسا و  نوخ  هطـساو  هب  اهيرامیب  زا  یـضعب  لاقتنا  اـهيرامیب و  زا  یـضعب  دوجو  نآ  ببـس  تلع و  دـیاش  دـشاب . هدرک  ناـیب  ار  نآ 
رد هک  ینامز  رد  هن  دراد ، ار  تساجن  مکح  دـیآ ، نوریب  ندـب  زا  هک  یماگنه  نوخ  لاح  ره  رد  دـنک . یم  يرود  نآ  زا  ناسنا  عبط  یعون 

، یعرش حبذ  زا  سپ  هک  تشوگ  لالح  ناویح  نوخ  ًالثم  دنرادن ، ار  سجن  مکح  اهنوخ  زا  یخرب  دراوم ، زا  یـضعب  رد  یتح  تسا ، ندب 
ًاتاذ نوخ  نیاربانب  درادن ؛ ار  تساجن  مکح  هک  هشپ  نوخ  ای  تسا ، كاپ  دنام ، یم  نآ  زا  سپ  هک  ینوخ  دورب ، نآ  نوخ  زا  يرادـقم  رگا 

ام يارب  ایـشا  تراهط  تساـجن و  هلمج  زا  ماـکحا و  هماـت " تلع   " رگید ریبعت  هب  یعقاو و  یلـصا و  تلع  هک  نیا  رخآ  هتکن  تسین . سجن 
. دـناهدرک نایب  ار  هصقان  تلع  اهتمکح و  اهنت  تسا ، هدرک  نایب  ار  ماکحا  زا  یـضعب  تلع  هدـما و  تاـیاور  رد  هچنآ  تسین و  صخـشم 

. دناهدشن صخشم  ًالماک  ام  يارب  دنراد ، دوجو  اهنآ  رد  هک  یعقاو  ياههدسفم  تحلصم و  ماکحا و  نیا  یقیقح  یعقاو و  تلع 

؟ تسا مارح  نآ  ندروخ  سجن و  نوخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  نآ  ندروخ  سجن و  نوخ  ارچ 

خساپ

اهنآ زا  ام  هک  دراد  یقیقح  یعقاو و  تحلصم  یهلا  هاگـشیپ  رد  هچ  رگا  تسین  مولعم  ًاقیقد  ماکحا  زا  یخرب  هفـسلف  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
تساجن و (، 2) تسا هدش  حیرـصت  مکح  تلع  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  اما  ( 1 ،) تفریذپ ار  اهنآ  ًادبعت  دیاب  رطاخ  نیمه  هب  میرادـن و  ربخ 
هب دراد . دوجو  نوخ  ندروخ  رد  هک  تسا  یفنم  ياهدـمایپ  دـسافم و  رب  ینتبم  تمرح  تساجن و  هدوبن و  انثتـسم  رما  نیا  زا  نوخ  تمرح 

مالـسا هتـشاد ، دوجو  ندروخ  رد  هک  ییاهنایز  لیلد  هب  ینعی  دراد ، دوجو  هطبار  نآ  ندروخ  تمرح  نوخ و  تساـجن  نیب  دـسریم  رظن 
: دسیونیم هرقب  هیآ 173  ریـسفت  لیذ و  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  دوش . زیهرپ  نآ  ندروخ  زا  ات  تسا . هدرک  مکح  نآ  تساـجن  هب  تسخن 

کی زا  نوخ  هک  ارچ  یقـالخا ، ءوس  رثا  مه  دراد و  یمـسج  ناـیز  مه  يراوخنوخ  تسا . نوخ "  " هدـش میرحت  هیآ  رد  هک  يزیچ  نیمود 
. دننکیم هلمح  نوخ  هب  دنوشیم ، ناسنا  ندـب  دراو  هک  ییاه  برکیم  مامت  اهبرکیم . عاونا  شرورپ  يارب  تسا  ياهدامآ  ًالماک  هدام  وس 
رد هراومه  دـنناسنا ، نت  روشک  نازابرـس  نارادـساپ و  هک  دیفـس  ياهلوبلگ  لیلد  نیمه  هب  دـنهدیم ، رارق  شیوخ  تیلاعف  زکرم  ار  نآ  و 

. دـننکن ادـیپ  هار  دراد ، کیدزن  طاـبترا  ندـب  قطاـنم  ماـمت  هب  هک  ساـسح  رگنـس  نیا  هب  اـهبورکیم  اـت  دـننکیم  يرادـساپ  نوخ  هقطنم 
هک اهبرکیم  لیلد  نیمه  هب  دوریم ، نیب  زا  دیفـس  ياهلوبلگ  دریمیم ، حالطـصا  هب  دـتفایم و  نایرج  زا  نوخ  هک  یماـگنه  ًاـصوصخم 
زا هک  یماگنه  هب  نوخ  دوش  هتفگ  رگا  نیا  ربانب  دـنباییم ، شرتسگ  هدرک و  دـلو  داز و  تعرـس  هب  دـننیبیم ، فیرح  زا  یلاـخ  ار  نادـیم 

هدرم نوخ  دشاب ، هتشادن  نایرج  اهگر  رد  هک  ینوخ   ) هدشن هتفگ  فازگ  تسا ، ناویح  ناسنا و  ندب  يازجا  نیرتهدولآ  دتفایم ، نایرج 
ملع رد  هزورما  رگید  يوـس  زا  تسا .) هدرم  نوـخ  دور ، نییاـپ  ندروـخ  ماـگنه  هب  قـلح  زا  هک  ینوـخ  روـط  نـیمه  دوـشیم و  بوـسحم 
زین میدق  زا  دـنراذگیم . رثا  ناسنا  قالخا  تایحور و  رد  اهنومروه  داجیا  اههدـغ و  رد  ریثأت  قیرط  زا  اهاذـغ  هک  هدـش  تباث  یـسانشاذغ 

لدگنس نانچ  نآ  دنروخیم ، نوخ  هک  اهنآ  : " میناوخیم یثیدح  رد  تسا ... هدیـسر  تابثا  هب  یلد  گنـس  تواسق و  يراوخنوخ و  ریثأت 
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نوخ یمـسج  یناور و  یقالخا ، ياهنایز  رطاخ  هب  ( 2.") دننزب دوخ  دـنزرف  ردام و  ردـپ و  لتق  هب  تسد  تسا  نکمم  یتح  هک  دـنوشیم 
دنوادخ ( 3 ...) ریرنخلا محل  مّدـلا و  ۀـتیملا  مکیلع  مّرح  اـّمنا  : " نآ میرحت  هب  مه  هدومن و  مکح  نآ  تساـجن  هب  مه  مالـسا  هک  تسا  هدوب 

نوخ ندروخ  زا  مالـسا  رد  " تسا . هدرک  میرحت  امـش  رب  دـناهدیرب ، رـس  ادـخ  ریغ  مان  اب  ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  اهنت 
، نآ دـننام  نارامیب و  ناحورجم و  ناج  تاجن  يارب  نوخ  قیرزت  دـننام  لوقعم  ياههدافتـسا  اما  تسا ، هدـش  مکح  نآ  تساـجن  هب  یهن و 

دروم عورشم  ییالقع و  ياههدافتسا  هک  ارچ  تسین ، تسد  رد  دراوم  نیا  يارب  نوخ  شورف  دیرخ و  میرحت  رب  یلیلد  یتح  درادن ، لاکشا 
 - 1 اـهتشون : یپ  دـنراد . شقن  ندروـخ  تمرح  تساـجن و  رد  نوـخ  یفنم  راـثآ  هک  تسا  تـهج  نادـب  نـیا  و  ( 4 .) تسا یمومع  زاـین 

(، 16  ) لحن  - 3 ص 439 . 585 و ج 1 ، ص 586 -  ج 1 ، هنومن ، ریـسفت   - 2 ص 27 . ج 2 ، نامز ، تایضتقم  مالسا و  يرهطم ، یـضترم 
ص 589. ج 1 ، هنومن ، ریسفت   - 4 هیآ 115 .

؟ تسا كاپ  يرگید  سجن و  یکی  هک  ارچ  دوشیم . عفد  ندب  دیاز  داوم  ناونع  هب  ندب  قرع  راردا و 

شسرپ

؟ تسا كاپ  يرگید  سجن و  یکی  هک  ارچ  دوشیم . عفد  ندب  دیاز  داوم  ناونع  هب  ندب  قرع  راردا و 

خساپ

تلع هک  هدـش  هتفگ  دروم  نیا  رد  لاح  نیع  رد  تسین ، راکـشآ  ام  يارب  ًالماک  یهلا  ماکحا  یعقاو  تلع  دـش ، نایب  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه 
میدس و قرع ، تابیکرت  دشاب . كاپ  قرع  سجن و  راردا  هدش  بجوم  هک  تسا  ود  نیا  توافتم  تابیکرت  ندب ، قرع  اب  راردا  نتشاد  قرف 

هیبش راردا  تابیکرت  اب  هجو  چـیه  هب  تابیکرت  نیا  تسا . نیتورپ  کـیتکال و  دیـسا  زکولگ و  هروا و  رلک و  میزینم و  میـسلک و  میـساکپ و 
ص 292. ج 12 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  داژن ، كاپ  اضر  دیس  رتکد  . 1 اهتشون : یپ  ( 1 .) دنتسین

؟ تسا سجن  دراد  هک  يرادافو  مامت  اب  گس  ارچ 

شسرپ

؟ تسا سجن  دراد  هک  يرادافو  مامت  اب  گس  ارچ 

خساپ

ار ناـسنا  تیناـسنا  هک  ناـنچ  دربیمن ، نیب  زا  ار  نآ  یگدولآ  شندوب  راداـفو  تسا و  سجن  شندوب  یبرکیم  یگدولآ و  رطاـخ  هب  گـس 
مالـسا رظن  زا  شیگدولآ  رطاخ  هب  ناسنا  نوخ  ددرگ . تراهط  هب  لّدـبم  شنوخ  تساـجن  هک  دوشیمن  ببـس  شندوب  تاـقولخم  فرـشا 

هب نآ  ياهبرکیم  ای  اهیگدولآ  ات  ینزب  تسد  نآ  هب  هک  تسین  نیا  گس  ندوب  راد  افو  خـساپ  نیا  رب  نوزفا  تسا . هدـش  هتخانـش  سجن 
ندرک عفر  ای  ریـس  تاناویح و  قوقح  تیاعر  تسا . يرادافو  لباقم  رد  تمدخ  نیرتهب  نآ  ياذـغ  بآ و  هب  یگدیـسر  هکلب  دـسرب ، امش 

. تسا هدش  هدیکأت  تایاور  رد  اهنآ  یگنشت 

؟ دنوش سدقم  نکاما  دجاسم و  دراو  دنناوتیمن  دنوشیم و  هتخانش  سجن  ناناملسم  ریغ  ارچ 

شسرپ
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؟ دنوش سدقم  نکاما  دجاسم و  دراو  دنناوتیمن  دنوشیم و  هتخانش  سجن  ناناملسم  ریغ  ارچ 

خساپ

یضعب دراد و  دوجو  رظن  فالتخا  اهقف  نیب  باتک  لها  تساجن  رد  دشاب ، یحیسم  يدوهی و  ینعی  باتک  لها  ناملسم ، ریغ  زا  روظنم  رگا 
ریاس اب  هک  دراد  یـصاخ  هفـسلف  اهنآ  ندوب  سجن  دشاب ، نارفاک )  ) باتک لها  ریغ  روظنم ، رگا  اما  ( 1 . ) دـننادیم كاپ  ار  اهنآ  اهقف ، زا 

هب تبـسن  تسا  یمومع  رفنت  داجیا  نآ  فدـه  هک  دـننادیم  یـسایس  روتـسد  کی  ار  رفاک  تساجن  اهقف  زا  یـضعب  دراد . توافت  تاساجن 
تـساجن ار  تساجن  عون  نیا  یخرب  ( 2 .) دنوشن اهنآ  دساف  راکفا  دـیاقع و  راتفرگ  هجیتن  رد  اتدـناجراخ  ناناملـسم  هگرج  زا  هک  یناسک 

دروم رد  تسا . هدش  هداد  تیارـس  ینطاب  تساجن  رب  يرهاظ  تساجن  مکح  تسا و  نآ  هناشن  رفک  هدیقع و  فارحنا  هک  دناهتـسناد  ینطاب 
ریغ  - 2 درادن . ار  ناناملـسم  دـجاسم  هب  دورو  قح  یناملـسم  ریغ  چـیه   - 1 دراد : دوجو  هاگدـید  راهچ  دجـسم  هب  ناناملـسم  ریغ  دورو 

نارفاک دورو   - 4 تسین . هعونمم  هقطنم  يرفاک ، چیه  يارب  يدجسم  چیه   - 3 دناهدش . هتشادزاب  مارحلادجسم  هب  دورو  زا  اهنت  ناناملسم ،
لخاد دناوتیمن  ناونع  چیه  هب  ناملـسم  ریغ  هک  تسا  نیا  هعیـش  ناهیقف  رظن  هتبلا  تسا . زیاج  مارحلادجـسم  هب  ناناملـسم  ناگدرب  یمذ و 

 - 2 دناكاپان . هبوت  هروس  هیآ 28  مکح  هب  نارفاک   - 1 زا : دنترابع  دننادیم ، عونمم  ار  ناملسم  ریغ  دورو  هک  یناسک  لیلد  دوش  دجـسم 
. دنشاب رود  هب  ینطاب  ای  يرهاظ  هاوخ  اهیکاپان  زا  دیاب  دجاسم 

؟ دنتسین دنوادخ  هدیرفآ  اهناسنا  همه  رگم  دناهدش ، هدرمش  سجن  رگید  نایدا  دارفا  مالسا  رد  روطچ 

شسرپ

؟ دنتسین دنوادخ  هدیرفآ  اهناسنا  همه  رگم  دناهدش ، هدرمش  سجن  رگید  نایدا  دارفا  مالسا  رد  روطچ 

خساپ

ندوب كاپان  دنشاب . هتشاد  اهنآ  اب  زیمآتملاسم  راتفر  دنفظوم  ناناملسم  دوشیم و  هتشاذگ  مارتحا  رگید  نایدا  دارفا  دئاقع  هب  مالـسا  رد 
. تسا هدـش  رهاظ  مه  اهنآ  مسج  رد  نآ  راثآ  هک  تسا  ینطاب  یگدولآ  يونعم و  یکاـپان  اـعدا ، نیا  تحـص  ضرف  رب  رگید  ناـیدا  دارفا 

فرحنم دـنریگیم و  رارق  ریثأت  تحت  هارمگ  فرحنم و  دارفا  اب  ترـشاعم  اب  هک  دـشابیم  مدرم  زا  يرایـسب  دـیاقع  ظفح  نآ  هدـیاف  کـی 
عوضوم نیا  مالسا  دننک . يرود  فرحنم  هارمگ و  هدولآ و  دارفا  اب  ترشاعم  زا  هک  دننکیم  شرافـس  دارفا  هب  ناحلـصم  هشیمه  دنوشیم .

رگید و نایدا  دارفا  اب  يراجت  يداصتقا و  طباور  مالسا  هک  مینکیم  هظحالم  یفرط  زا  تسا . هدرک  نایب  ناشیا  ندوب  كاپان  تروص  هب  ار 
دنمهرهب عفانم  زا  هتساوخ  مه  ینعی  دننک ، بانتجا  ناشیا  زا  هک  هتساوخ  اهترشاعم  رد  یلو  هداد ، هزاجا  ینّیعم  طیارـش  اب  ار  رافک  یتح  ای 

هک نیا  رب  هفاضا  دننامب . ناما  رد  تسا ) مدرم  زا  يرایـسب  يارب  لماک  ترـشاعم  همزال  هک   ) یقالخا یتدیقع و  ياهررـض  زا  مه  دندرگ و 
بانتجا یلکلا  تابورـشم  گس و  اب  یهارمه  كوخ و  تشوگ  نوخ و  دننام  سجن  ياهزیچ  اهیگدولآ و  زا  يرایـسب  زا  رفاک  دارفا  مامت 

هک یناناملـسم  ات  هدرمـش  سجن  ار  اهنآ  مالـسا  نییآ  اهیگدولآ  نیا  زا  يرود  يارب  دشابیم . هدولآ  نانآ  یگدـنز  ًاعبط  هک  دـننکیمن ،
عجارم زا  یخرب  ریخا و  نورق  رد  هعیش  ناهیقف  یخرب  هتبلا  دننامب . ظوفحم  یگدولآ  عون  ره  زا  دنوش ، هدولآ  ترـشاعم  رثا  رب  تسا  نکمم 

هب ياوتف  ای  هدش  طایتحا  هب  لئاق  دناهتشادرب و  تسد  تساجن  ياوتف  زا  ور  نیمه  زا  هتسناد و  مامتان  ار  ناکرشم  یتاذ  تساجن  ّهلدا  رضاح ،
هنماد رایـسب  ثحب  نیا  اـهقف  ( 1 .) دنـشاب هدـش  سجنتم  گس  بارـش و  دـننام  رگید  ياهزیچ  زا  هک  نآ  رگم  دـناهداد . ناکرـشم  تراـهط 

یپ میوـش . وـگ  تفگ  ثحب و  دراو  لیـصفت  هب  اـت  دـینک  اـضاقت  يدـعب  ياـههمان  رد  دـیدوب ، نآ  هب  دـنمهقالع  رگا  هک  دراد  ياهدرتـسگ 
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باتک ینادـمه ، اضر  اقآ  جاـح  هیقفلا ، حابـصم  ص 151 ؛ يراوزبـس ، داـعملا ، هریخذ  ص 294 ؛ ج 3 ، ماـکحالا ، كرادـم  . 1 اهتشون :
. يزاریش مراکم  هَّللا  تیآ  زا  ص 283  ج 3 ، یقثولا ، ةورع  حرش  یف  ثوحب  ص 47 ؛ ةراهطلا ،

؟ دوش یم  هدافتسا  ینابهگن  یسیلپ و  روما  رد  نآ  زا  هک  نیا  اب  دوش ، یم  بوسحم  سجن  مالسا  رد  گس  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  هدافتسا  ینابهگن  یسیلپ و  روما  رد  نآ  زا  هک  نیا  اب  دوش ، یم  بوسحم  سجن  مالسا  رد  گس  ارچ 

خساپ

يرادافو رد  رادروخرب و  یبوخ  يایازم  زا  گس  تاناویح ، نیب  زا  دنا . هدافتـسا  لباق  دـیفم و  يدـُعب  رد  ادـخ ، تاقولخم  هک  تسین  یکش 
يریمد تسا . هدش  لقن  نارگید  يریمد و  ناویحلا  هویح  زا  دلج 62  راونألاراحب  رد  گس  يرادافو  رد  یبیجع  ياه  ناتساد  تسا . روهشم 

زا ضارما  اه و  بورکیم  یـضعب  عویـش  مدرم و  ندناسرت  لیبق  زا  يدسافم  ياراد  تسین و  يا  هدئاف  گس  يراد  هگن  رد  هاگ  دـیوگ : یم 
گـس يراد  هگن  دنوش . یمن  دراو  دشاب ، گس  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  هکئالم  تسا : هدش  هتفگ  ور  نیا  زا  دشاب ، یم  نونج  يراه و  لیبق 
لحم زا  يادـج  دنـشابن و  هناخ  لخاد  یتروص  رد  درادـن ، یلاکـشا  دیـص  لاوما و  غاب و  زا  يرادـساپ  نادنفـسوگ و  لاوما و  ظـفح  يارب 

زا ( 1" .) هّلگ گس  يراکش و  گس  زج  هب  تسین ، گس  يراد  هگن  رد  يریخ  : " تسا لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  دنوش . يرادهگن  ینوکسم 
رد یّلح  همالع  موحرم  ( 2 .) دشاب ادج  شهاگیاج  ینعی  " دینکن ؛ يراد  هگن  هناخ  لخاد  رد  ار  يراکش  گس  : " تسا لقن  (ع ) قداص ماما 
یم تاساجن  زا  گس  نوچ  دـنک : یم  لقن  يریمد  زاب  ( 3 .) دراد تهارک  دشاب ، گس  هک  يا  هناخ  رد  ندـناوخ  زامن  دومرف : یهتنم  باتک 

ناهد و بآ  ناهد و  دنتـسه و  سجن  نآ ) ریغ  هچ  يراکـش و  هچ   ) اه گس  عاونا  ( 4 .) دراد تهارک  نآ  يراد  هگن  تسا ، وبدـب  دروخ و 
گـس عاونا  تساجن  رب  نونک  ات  میدـق  زا  اهقف  املع و  ياوتف  دوش و  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  بلطم  نیا  تسا . سجن  اـه  نآ  ندـب  یماـمت 

رب ماکحا  هنوگ  نیا  هفـسلف  لزنم و  رد  نآ  يرادـهگن  تهارک  گس و  تساـجن  تلع  ( 5 .) تسا دننک  یم  یگدـنز  یکـشخ  رد  هک  ییاه 
زا دـنک و  يرود  تاـناویح  هب  داـیز  سنُا  زا  شا  یناـسنا  تفارـش  تهج  زا  یمدآ  هک  تسا  نیا  نآ  تـمکح  یلو  تـسین ، نـشور  یـسک 

لاقتنا اه و  نآ  هب  ندز  تسد  ای  طابترا  نودب  ناسنا  هک  درادن  یتافانم  نیا  و  دیامن . زیهرپ  تسا ، اه  نآ  رد  هک  ییاه  بورکیم  تافاثک و 
هدافتسا درک و  هدافتسا  اه  نآ  زا  ردخم و ...  داوم  فشک  هزورما  راکـش و  ینابهگن ، يارب  اه  نآ  زا  رگید ، تالکـشم  یخرب  اه و  يرامیب 

.5 ص 54 . نامه ، . 4 نامه . . 3 نامه . . 2 ص 53 . ج 62 ، راونالاراحب ، . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هدـشن  عونمم  يدراوم  نینچ  رد  گس  زا 
(. ص 83 ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  تاساجن ؛ باوبا  زا  باب 12 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 363 ؛ ج 1 ، یقثولا ، هورعلا  کسمتسم 

؟ دوش یم  هدافتسا  ینابهگن  یسیلپ و  روما  رد  نآ  زا  هک  نیا  اب  دوش ، یم  بوسحم  سجن  مالسا  رد  گس  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  هدافتسا  ینابهگن  یسیلپ و  روما  رد  نآ  زا  هک  نیا  اب  دوش ، یم  بوسحم  سجن  مالسا  رد  گس  ارچ 

خساپ

يرادافو رد  رادروخرب و  یبوخ  يایازم  زا  گس  تاناویح ، نیب  زا  دنا . هدافتـسا  لباق  دـیفم و  يدـُعب  رد  ادـخ ، تاقولخم  هک  تسین  یکش 
يریمد تسا . هدش  لقن  نارگید  يریمد و  ناویحلا  هویح  زا  دلج 62  راونألاراحب  رد  گس  يرادافو  رد  یبیجع  ياه  ناتساد  تسا . روهشم 
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زا ضارما  اه و  بورکیم  یـضعب  عویـش  مدرم و  ندناسرت  لیبق  زا  يدسافم  ياراد  تسین و  يا  هدئاف  گس  يراد  هگن  رد  هاگ  دـیوگ : یم 
گـس يراد  هگن  دنوش . یمن  دراو  دشاب ، گس  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  هکئالم  تسا : هدش  هتفگ  ور  نیا  زا  دشاب ، یم  نونج  يراه و  لیبق 
لحم زا  يادـج  دنـشابن و  هناخ  لخاد  یتروص  رد  درادـن ، یلاکـشا  دیـص  لاوما و  غاب و  زا  يرادـساپ  نادنفـسوگ و  لاوما و  ظـفح  يارب 

زا ( 1" .) هّلگ گس  يراکش و  گس  زج  هب  تسین ، گس  يراد  هگن  رد  يریخ  : " تسا لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  دنوش . يرادهگن  ینوکسم 
رد یّلح  همالع  موحرم  ( 2 .) دشاب ادج  شهاگیاج  ینعی  " دینکن ؛ يراد  هگن  هناخ  لخاد  رد  ار  يراکش  گس  : " تسا لقن  (ع ) قداص ماما 
یم تاساجن  زا  گس  نوچ  دـنک : یم  لقن  يریمد  زاب  ( 3 .) دراد تهارک  دشاب ، گس  هک  يا  هناخ  رد  ندـناوخ  زامن  دومرف : یهتنم  باتک 

ناهد و بآ  ناهد و  دنتـسه و  سجن  نآ ) ریغ  هچ  يراکـش و  هچ   ) اه گس  عاونا  ( 4 .) دراد تهارک  نآ  يراد  هگن  تسا ، وبدـب  دروخ و 
گـس عاونا  تساجن  رب  نونک  ات  میدـق  زا  اهقف  املع و  ياوتف  دوش و  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  بلطم  نیا  تسا . سجن  اـه  نآ  ندـب  یماـمت 

رب ماکحا  هنوگ  نیا  هفـسلف  لزنم و  رد  نآ  يرادـهگن  تهارک  گس و  تساـجن  تلع  ( 5 .) تسا دننک  یم  یگدـنز  یکـشخ  رد  هک  ییاه 
زا دـنک و  يرود  تاـناویح  هب  داـیز  سنُا  زا  شا  یناـسنا  تفارـش  تهج  زا  یمدآ  هک  تسا  نیا  نآ  تـمکح  یلو  تـسین ، نـشور  یـسک 

لاقتنا اه و  نآ  هب  ندز  تسد  ای  طابترا  نودب  ناسنا  هک  درادن  یتافانم  نیا  و  دیامن . زیهرپ  تسا ، اه  نآ  رد  هک  ییاه  بورکیم  تافاثک و 
هدافتسا درک و  هدافتسا  اه  نآ  زا  ردخم و ...  داوم  فشک  هزورما  راکـش و  ینابهگن ، يارب  اه  نآ  زا  رگید ، تالکـشم  یخرب  اه و  يرامیب 

.5 ص 54 . نامه ، . 4 نامه . . 3 نامه . . 2 ص 53 . ج 62 ، راونالاراحب ، . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هدـشن  عونمم  يدراوم  نینچ  رد  گس  زا 
(. ص 83 ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  تاساجن ؛ باوبا  زا  باب 12 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 363 ؛ ج 1 ، یقثولا ، هورعلا  کسمتسم 

؟ دوش یم  هدافتسا  ینابهگن  یسیلپ و  روما  رد  نآ  زا  هک  نیا  اب  دوش ، یم  بوسحم  سجن  مالسا  رد  گس  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  هدافتسا  ینابهگن  یسیلپ و  روما  رد  نآ  زا  هک  نیا  اب  دوش ، یم  بوسحم  سجن  مالسا  رد  گس  ارچ 

خساپ

يرادافو رد  رادروخرب و  یبوخ  يایازم  زا  گس  تاناویح ، نیب  زا  دنا . هدافتـسا  لباق  دـیفم و  يدـُعب  رد  ادـخ ، تاقولخم  هک  تسین  یکش 
يریمد تسا . هدش  لقن  نارگید  يریمد و  ناویحلا  هویح  زا  دلج 62  راونألاراحب  رد  گس  يرادافو  رد  یبیجع  ياه  ناتساد  تسا . روهشم 

زا ضارما  اه و  بورکیم  یـضعب  عویـش  مدرم و  ندناسرت  لیبق  زا  يدسافم  ياراد  تسین و  يا  هدئاف  گس  يراد  هگن  رد  هاگ  دـیوگ : یم 
گـس يراد  هگن  دنوش . یمن  دراو  دشاب ، گس  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  هکئالم  تسا : هدش  هتفگ  ور  نیا  زا  دشاب ، یم  نونج  يراه و  لیبق 
لحم زا  يادـج  دنـشابن و  هناخ  لخاد  یتروص  رد  درادـن ، یلاکـشا  دیـص  لاوما و  غاب و  زا  يرادـساپ  نادنفـسوگ و  لاوما و  ظـفح  يارب 

زا ( 1" .) هّلگ گس  يراکش و  گس  زج  هب  تسین ، گس  يراد  هگن  رد  يریخ  : " تسا لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  دنوش . يرادهگن  ینوکسم 
رد یّلح  همالع  موحرم  ( 2 .) دشاب ادج  شهاگیاج  ینعی  " دینکن ؛ يراد  هگن  هناخ  لخاد  رد  ار  يراکش  گس  : " تسا لقن  (ع ) قداص ماما 
یم تاساجن  زا  گس  نوچ  دـنک : یم  لقن  يریمد  زاب  ( 3 .) دراد تهارک  دشاب ، گس  هک  يا  هناخ  رد  ندـناوخ  زامن  دومرف : یهتنم  باتک 

ناهد و بآ  ناهد و  دنتـسه و  سجن  نآ ) ریغ  هچ  يراکـش و  هچ   ) اه گس  عاونا  ( 4 .) دراد تهارک  نآ  يراد  هگن  تسا ، وبدـب  دروخ و 
گـس عاونا  تساجن  رب  نونک  ات  میدـق  زا  اهقف  املع و  ياوتف  دوش و  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  بلطم  نیا  تسا . سجن  اـه  نآ  ندـب  یماـمت 

رب ماکحا  هنوگ  نیا  هفـسلف  لزنم و  رد  نآ  يرادـهگن  تهارک  گس و  تساـجن  تلع  ( 5 .) تسا دننک  یم  یگدـنز  یکـشخ  رد  هک  ییاه 
زا دـنک و  يرود  تاـناویح  هب  داـیز  سنُا  زا  شا  یناـسنا  تفارـش  تهج  زا  یمدآ  هک  تسا  نیا  نآ  تـمکح  یلو  تـسین ، نـشور  یـسک 
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لاقتنا اه و  نآ  هب  ندز  تسد  ای  طابترا  نودب  ناسنا  هک  درادن  یتافانم  نیا  و  دیامن . زیهرپ  تسا ، اه  نآ  رد  هک  ییاه  بورکیم  تافاثک و 
هدافتسا درک و  هدافتسا  اه  نآ  زا  ردخم و ...  داوم  فشک  هزورما  راکـش و  ینابهگن ، يارب  اه  نآ  زا  رگید ، تالکـشم  یخرب  اه و  يرامیب 

.5 ص 54 . نامه ، . 4 نامه . . 3 نامه . . 2 ص 53 . ج 62 ، راونالاراحب ، . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هدـشن  عونمم  يدراوم  نینچ  رد  گس  زا 
(. ص 83 ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  تاساجن ؛ باوبا  زا  باب 12 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 363 ؛ ج 1 ، یقثولا ، هورعلا  کسمتسم 

بیکرت دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ,  كاپ  يرگید  سجناهنآ و  زا  یکی  ارچ  دوش ,  یم  عفد  دـیاز  داوم  ناونع  هب  ود  ره  ندـب  قرع  راردا و 
؟  تسارگیدکی هیبش  ود  ره  ییایمیش 

شسرپ

بیکرت دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ,  كاپ  يرگید  سجناهنآ و  زا  یکی  ارچ  دوش ,  یم  عفد  دیاز  داوم  ناونع  هب  ود  ره  ندب  قرع  راردا و 
؟  تسارگیدکی هیبش  ود  ره  ییایمیش 

خساپ

نیمه دنراد و  قرف  رگیدکی  اب  زین  یتاهج  زا  یلو  دنهیبش  یتاهج  زا  هچرگ  ییایمیـش  بیکرت  رظن  زا  قرع  راردا و  هک  تشاد  هجوت  ـد  یا بـ
یمـسداوم هلـسلس  کی  ياراد  راردا  دید  میهاوخ  هک  نانچ  اریز  دشاب ;  اهنآ  مکح  ود  فالتخاادبم  تسا  نکمم  بیکرت  رظن  زا  فالتخا 

 - اهتاروا 4 کیروا 3 -  دیسا  هروا 2 -   - 1  : دراد دوجو  ریز  داوم  راردا  بیکرت  رد  هک :  نیا  حی  ـ ـضو تـ درادن .  دوجو  قرع  رد  هک  تسا 
و ـی  ند مـعـ داو  مـ تـــسا 8 -  راردا  یگنر  داوـــم  زا  ود  ره  هـــک  نـــیلیبورا  مرکورا و   - و 7 کــیروپیه 6  دیــسا  نـی 5 -  ـیـلـ بوروا
1  : دراد دوجو  ریز  داوم  قرع  بیکرت  رد  نیموبلآ . )  يرامیب  رد  نیموبلآ (  و  دنق )  يرامیب  تباید (  يرامیب  رد  زکولگ  ییان  ـتـثـ سارو بـطـ

هجرد هدوب و  مس  ود  ره  هک  ـک  یرو ـیـد هـیـپـ ـساو ـگـی  نر داو  مـ نیا ,  رباـنب  یندـعم ;  داوـم  اهتاروا 4 -  کیروا 3 -  دیـسا  هروا 2 -  - 
حطس رد  هلصافالب  دوش ,  یم  عفد  تسوپ  ذفانم  زا  هک  قرع  انمض  درادن .  دوجو  قرع  ییایمیش  بیکرت  رد  تسا ,  دایز  اتبسن  اهنآ  تیمس 
تسا نکمم  یفلتخم  ياهبورکیم  هک  نآ  لاح  دوش و  یم  ندب  حطـس  رد  اهبورکیم  يامن  ـو و  ـش زا نـ عنام  ریخبت  نیا  هدش و  ریخبت  تسوپ 

موکحم راردا  یلو  هدش  هدرمـش  كاپ  ندب  قرع  مالـسا  سدقم  نییآرد  ارچ  هک  دز  سدح  ناوت  یم  تهج  نیا  زا  دننامب .  یقاب  راردا  رد 
هدوب و مس  دنراددوجو ,  راردا  ییایمیش  بیکرت  رد  ارصحنم  هک  کیروپیه  دیسا  یگ و  ـ نر داو  مـ الوا :  ار ,  ـ یز تسا .  هدیدرگ  تساجن  هب 
هب دراد ,  تیمـس  دوخ  هبوـن  هب  هک  راردا  هروا  رادـقم  اـیناث :  تسیندـب .  قرع  بیکرت  رد  يداوـم  نینچ  تسا و  داـیز  اـهنآ  تیمـس  هجرد 

يور ياـهبورکیم  ياـمن  وشن و  يارب  یتصرف  دوش ,  یم  ریخبت  تسوپ  حطـس  رد  قرع  نوچ  اـثلاث :  دـشاب .  یم  قرع  هروا  زا  رتشیب  بتارم 
توافت نیا  هک  میناد  یمو  تسا  قرع  تابیکرت  زا  رت  ظیلغ  ربارب  هد  یتاهج  زا  ابیرقت  راردا  تابی  ـ کر تـ ـعـا :  بار دراذـگ .  یمن  یقاب  تسوپ 
بجوـم لکــشم و  رایــسب  قرع  زا  زیهرپ  هتــشذگ ,  اـهنیا  زا هـمـه  دـهد .  رارق  ررــض  یب  ار  يرگید  رــضم و  ـالماک  ار  یکی  دـناوت  یم 

 . تسا يرگید  توافت  دوخ  نیا  تسین و  لکشم  هجو  چیه  هب  راردا  زا  زیهرپ  هک  یلاحرد  تسا  یناورف  ياهیتحاران 

میراد ندرک  لوب  هداتسیا  تمرح  رب  یلیلد  ایآ 

شسرپ

میراد ندرک  لوب  هداتسیا  تمرح  رب  یلیلد  ایآ 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 295 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

 ) ربمایپ يزور  هدش :  لقن  هفیذح  زا  هجام  نبا  و  دواد ,  نبا  يذمرت ,  ننس  ملسم ,  يراخب و  حاحص  لثم  تنس  لها  بتک  زا  ـی  ـض رد بـعـ
؟  مینادب غورد  ار  روکذم  ثیدح  ات  میراد  ندرک  لوب  هداتسیا  تمرح  رب  یلیلد  ایآ  درک ,  لوب  هداتسیا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

کی یهام  رد هـر هـفـتـه یـا  نوخ  يرادقم  ندروخ  اب  بوخ  دوش  یم  لمحتم  ار  يدایز  ياهتیلاعف  نوخ  نتخاس  يارب  ناس  ـ نا ند  بـ
؟  تسا مارح  نوخ  ندروخ  مالسا  رد  ارچ  سپ  میناسر  یم  ندب  هب  ار  هدامآالماک  هدام  کی  اریز  میا  هدومن  ندب  هب  يدایز  کمک  راب 

شسرپ

راب کی  یهام  رد هـر هـفـتـه یـا  نوخ  يرادـقم  ندروخ  اب  بوخ  دوش  یم  لمحتم  ار  يدایز  ياهتیلاعف  نوخ  نتخاـس  يارب  ناـس  ـ نا ند  بـ
؟  تسا مارح  نوخ  ندروخ  مالسا  رد  ارچ  سپ  میناسر  یم  ندب  هب  ار  هدامآالماک  هدام  کی  اریز  میا  هدومن  ندب  هب  يدایز  کمک 

خساپ

اهبورکیم عاونا  شرورپ  يار  تسا بـ يا  هدامآ  الماک  هداـم  نوخ  هک  ارچ  یقـالخا  ءوس  رثا  مه  دراد و  یمـسج  نا  ـ یز نو هـم  ندرو خـ خـ
لیلد نیمه  هب  دـنهد  یم  رارق  شیوخ  تیلاعف  ـز  کر ار مـ نآ  دـننک و  یم  هلمح  نوخ  هب  دـنوش  یم  ندـب  دراو  هک  ییاـهبورکیم  ماـمت  اریز 
دریم یم  حالطـصا  هبو  دـتفا  یم  ناـیرج  زا  نوخ  هک  یماـگنه  اـما  دـننک  یم  يراد  ـ ـسا نو پـ هقطنم خـ رد  نت  روشک  زادیفـس  ياـهلوبلگ 
يوس زا  تسا  ناویح  ناسنا و  ندب  يازجا  نیرت  هدولآ  دتفا  یم  نایرج  زا  هک  ینوخ  لیلد  نیمه  هب  دنور و  یم  نیب  زا  دـی  ـفـ ـس ياهلوبلگ 

 . هدش زین  لثملا  برض  هک  اجنآ  ات  تسا  هدیسر  هبرجت  هب  یلدگنس  تواسقرد و  نوخ  ندروخ  ریثات  رگید 

کی یهام  رد هـر هـفـتـه یـا  نوخ  يرادقم  ندروخ  اب  بوخ  دوش  یم  لمحتم  ار  يدایز  ياهتیلاعف  نوخ  نتخاس  يارب  ناس  ـ نا ند  بـ
؟  تسا مارح  نوخ  ندروخ  مالسا  رد  ارچ  سپ  میناسر  یم  ندب  هب  ار  هدامآالماک  هدام  کی  اریز  میا  هدومن  ندب  هب  يدایز  کمک  راب 

شسرپ

راب کی  یهام  رد هـر هـفـتـه یـا  نوخ  يرادـقم  ندروخ  اب  بوخ  دوش  یم  لمحتم  ار  يدایز  ياهتیلاعف  نوخ  نتخاـس  يارب  ناـس  ـ نا ند  بـ
؟  تسا مارح  نوخ  ندروخ  مالسا  رد  ارچ  سپ  میناسر  یم  ندب  هب  ار  هدامآالماک  هدام  کی  اریز  میا  هدومن  ندب  هب  يدایز  کمک 

خساپ

اهبورکیم عاونا  شرورپ  يار  تسا بـ يا  هدامآ  الماک  هداـم  نوخ  هک  ارچ  یقـالخا  ءوس  رثا  مه  دراد و  یمـسج  نا  ـ یز نو هـم  ندرو خـ خـ
لیلد نیمه  هب  دـنهد  یم  رارق  شیوخ  تیلاعف  ـز  کر ار مـ نآ  دـننک و  یم  هلمح  نوخ  هب  دـنوش  یم  ندـب  دراو  هک  ییاـهبورکیم  ماـمت  اریز 
دریم یم  حالطـصا  هبو  دـتفا  یم  ناـیرج  زا  نوخ  هک  یماـگنه  اـما  دـننک  یم  يراد  ـ ـسا نو پـ هقطنم خـ رد  نت  روشک  زادیفـس  ياـهلوبلگ 
يوس زا  تسا  ناویح  ناسنا و  ندب  يازجا  نیرت  هدولآ  دتفا  یم  نایرج  زا  هک  ینوخ  لیلد  نیمه  هب  دنور و  یم  نیب  زا  دـی  ـفـ ـس ياهلوبلگ 

 . هدش زین  لثملا  برض  هک  اجنآ  ات  تسا  هدیسر  هبرجت  هب  یلدگنس  تواسقرد و  نوخ  ندروخ  ریثات  رگید 

ترشاعم و اهنآ  اب  دنناوت  ناناملسمو نـمـی  دنتسه  كاپان  مالسا  رظن  زا  رافک  هصالخ  نایدا و  ریا  ناور سـ ـن کـه پـیـ یا فـلـسـفـه 
نیا تسا  یهیدب  دنرتهب ؟ )  ناناملسم  زا  یض  زا بـعـ ـت  شاد تیاعر بـهـ تفاظن و  رظنزا  هک  یتروص  رد  تسیچ (  دننک ,  لماک  شزیمآ 
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زیمآ تسا  نکمم  هک  خساپ 

شسرپ

شزیمآ ترشاعم و  اهنآ  اب  دنناوت  ناناملسمو نـمـی  دنتسه  كاپان  مالسا  رظن  زا  رافک  هصالخ  نایدا و  ریا  ـ ـس ناور  ـن کـه پـیـ یا ـفـه  ـس فـلـ
هک خساپ  نیا  تسا  یهیدب  دنرتهب ؟ )  ناناملسم  زا  یض  زا بـعـ ـت  شاد تیاعر بـهـ تفاظن و  رظنزا  هک  یتروص  رد  تسیچ (  دننک ,  لماک 

دیاب تساطخ و  دنزاس  هارمگ  ار  یناملـسم  هطـسفسو ,  وگتفگ  ثحب و  اب  انایحا  دنک و  داجیا  يرکف  فارحنا  اهنآ  اب  شزیمآ  تسا  نکمم 
اه هتسب  شوگ  مشچ و  هن  تسا  نارکفنشور  نید  مالسااریز  تشاذگ ;  رانک  ار  هبرح  نیا 

خساپ

هتـسد هب  قلعت  مال  ـ ـسا ـت کـه  ـسا نیاروظنم  رگا  یلو  اه ,  هتـسب  شوگ  مشچ و  هن  تسا  نارکفنـشور  نییآ  مالـسا  نید  هک  تسا  تسرد 
دارفا نارکفنشور و  هک  تسا  نیا  فد  ـر هـ گا ـت ; و  سا ـی  نا ـسـ نا دارفا  همه  نید  مالـسا  تسین و  نینچ  هک  تسا  یهیدب  دراد ,  یـصاخ 
دارفا دوخ  نیناوق  رد  مالـسا  هک  دوش  یمن  نیا  رب  لیلد  یلو  تسا ;  یحیحـص  بلطم  دنرب ,  یم  يرتشیب  هرهب  مالـسا  یلاع  میلاعت  زا  علطم 

يونعم و یکاپان  عون  کی  املـسم  رافک  ندوب  كاپان  دـشاب .  هدومنن  ار  اهنآ  لاح  تیاعر  هتـشاد و  رود  رظن  زا  ار  داوس  یب  اـی  عـالطا  مک 
یم مدرم  زا  يرایـسب  دیاقع  ظفح  نامه  نآ  هدـیا  ـت ; و یـک فـ ـسا هد  ـ ـش ـر  ها مه ظـ اهنآ  مسجرد  نآ  راثآ  هک  تسا ;  ینطاب  یگدولآ 
بلط نیا مـ دـنوش ; و  یم  فرحنم  دـنریگ و  یمرارق  ریثاـت  تحت  يدوز  هب  هارمگ ,  فرحنم و  دارفا  اـب  ترـشاعم  شزیمآ و  اـب  هک  دـشاب 
دننک يرود  فرحنم  هارمگ و  هدو و  ـ لآ دار  ـ فا اب  ترشاعم  زا  هک  دننک  یم  شرافس  مدرم  یلومعمدارفا  هب  نیحلصم  هشیمه  درادن ,  یگزات 

طباور مالـسا  هک  مینک  یم  ـظـه  حال ـی مـ فر زا طـ تسا .  هدرک  ناـیب  راـفک  ندوب  كاـپان  مکح  تروص  هب  ار  عوضوم  نیا  مالـسا  اـهتنم , 
مه  , ینعی دـنوش ;  هساک  هرفـس و  قیفر  هک  هدادـن  هزاجا  اما  هداد ,  هزاجا  ینیع  طیارـشاب مـ راـفک  اـب  ار  نآ  لاـثما  یتراـجت و  يداـصتقا و 

تسا مدرم  زا  يرایسب  يارب  لماک  ترشاعم  همزال  هک  نانآ  یقالخا  یتدیقع و  ياهررض  زا  مه  دندرگ و  دنم  هرهب  اهنآ  عفانم  زا  هتـساوخ 
اب شزیمآ  رثا  رب  قالخا  داسفو  یهارمگ  فارحنا و  رطخ  هک  عالطا ,  اب  رکفنـشور  دارفا  مییوگ  یمن  ام  دوشن ,  هابت  ـ ـشا دـننامب .  ناما  رد  , 

یصوصخ هبنج  مالسا  ماکحا  هن  دنتسه ,  انثتس  مکح مـ نیا  زا  دنشاب و  هتشاد  اهنآاب  لماک  ترـشاعم  دنناوت  یم  دننیب ,  یمن  دوخ  رد  رافک 
هک نیا  ناونع  هب  سک  ره  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  نیا  هچ  دشاب ;  هتـشاد  تیمومع  دیاب  دنامب  ظوفحم  نآ  دودـح  هک  نیا  يارب  درادـن و 

میرح یلکب  دـنک و  یم  ادـیپ  شزیمآ  اهنآ  اب  دـنیب ,  یمن  دوخ  رد  فارحنا  رطخ  رافک  اب  ینیـشنمه  زا  ـد و  ناد عالطا مـی  لـها  زا  ار  دوخ 
كوخ و تشوگ  نوخ و  دـننام  سجن  ياهزیچ  اهیگدولآ و  زا  يرایـسب  زا  رفاک  دارفا  مامت  ـن ,  یا زا  ـتـه  ـشذ گـ دوش .  یم  هتـسکش  نوناق 
ار اهنآ  مالـسا  نییآ  اه ,  ـیـ گدو ـ لآ ـن  یا زا  يرود  يارب  دشاب ;  یم  هدولآ  نانآ  یگدنز  مامت  اعبط  دـننک و  یمن  بانتجا  یلکلا  تابورـشم 

 . دننامبظوفحم یگدولآ  عون  ره  زا  دنوش ,  هدولآ  ترشاعم  رثا  رب  تسا  نکمم  هک  یناناملسمات  هدرمش  سجن 

بیکرت دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ,  كاپ  يرگید  سجناهنآ و  زا  یکی  ارچ  دوش ,  یم  عفد  دـیاز  داوم  ناونع  هب  ود  ره  ندـب  قرع  راردا و 
؟  تسارگیدکی هیبش  ود  ره  ییایمیش 

شسرپ

بیکرت دنیوگ  یم  هک  نیا  اب  تسا ,  كاپ  يرگید  سجناهنآ و  زا  یکی  ارچ  دوش ,  یم  عفد  دیاز  داوم  ناونع  هب  ود  ره  ندب  قرع  راردا و 
؟  تسارگیدکی هیبش  ود  ره  ییایمیش 
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خساپ

نیمه دنراد و  قرف  رگیدکی  اب  زین  یتاهج  زا  یلو  دنهیبش  یتاهج  زا  هچرگ  ییایمیـش  بیکرت  رظن  زا  قرع  راردا و  هک  تشاد  هجوت  ـد  یا بـ
یمـسداوم هلـسلس  کی  ياراد  راردا  دید  میهاوخ  هک  نانچ  اریز  دشاب ;  اهنآ  مکح  ود  فالتخاادبم  تسا  نکمم  بیکرت  رظن  زا  فالتخا 

 - اهتاروا 4 کیروا 3 -  دیسا  هروا 2 -   - 1  : دراد دوجو  ریز  داوم  راردا  بیکرت  رد  هک :  نیا  حی  ـ ـضو تـ درادن .  دوجو  قرع  رد  هک  تسا 
و ـی  ند مـعـ داو  مـ تـــسا 8 -  راردا  یگنر  داوـــم  زا  ود  ره  هـــک  نـــیلیبورا  مرکورا و   - و 7 کــیروپیه 6  دیــسا  نـی 5 -  ـیـلـ بوروا
1  : دراد دوجو  ریز  داوم  قرع  بیکرت  رد  نیموبلآ . )  يرامیب  رد  نیموبلآ (  و  دنق )  يرامیب  تباید (  يرامیب  رد  زکولگ  ییان  ـتـثـ سارو بـطـ

هجرد هدوب و  مس  ود  ره  هک  ـک  یرو ـیـد هـیـپـ ـساو ـگـی  نر داو  مـ نیا ,  رباـنب  یندـعم ;  داوـم  اهتاروا 4 -  کیروا 3 -  دیـسا  هروا 2 -  - 
حطس رد  هلصافالب  دوش ,  یم  عفد  تسوپ  ذفانم  زا  هک  قرع  انمض  درادن .  دوجو  قرع  ییایمیش  بیکرت  رد  تسا ,  دایز  اتبسن  اهنآ  تیمس 
تسا نکمم  یفلتخم  ياهبورکیم  هک  نآ  لاح  دوش و  یم  ندب  حطـس  رد  اهبورکیم  يامن  ـو و  ـش زا نـ عنام  ریخبت  نیا  هدش و  ریخبت  تسوپ 

موکحم راردا  یلو  هدش  هدرمـش  كاپ  ندب  قرع  مالـسا  سدقم  نییآرد  ارچ  هک  دز  سدح  ناوت  یم  تهج  نیا  زا  دننامب .  یقاب  راردا  رد 
هدوب و مس  دنراددوجو ,  راردا  ییایمیش  بیکرت  رد  ارصحنم  هک  کیروپیه  دیسا  یگ و  ـ نر داو  مـ الوا :  ار ,  ـ یز تسا .  هدیدرگ  تساجن  هب 
هب دراد ,  تیمـس  دوخ  هبوـن  هب  هک  راردا  هروا  رادـقم  اـیناث :  تسیندـب .  قرع  بیکرت  رد  يداوـم  نینچ  تسا و  داـیز  اـهنآ  تیمـس  هجرد 

يور ياـهبورکیم  ياـمن  وشن و  يارب  یتصرف  دوش ,  یم  ریخبت  تسوپ  حطـس  رد  قرع  نوچ  اـثلاث :  دـشاب .  یم  قرع  هروا  زا  رتشیب  بتارم 
توافت نیا  هک  میناد  یمو  تسا  قرع  تابیکرت  زا  رت  ظیلغ  ربارب  هد  یتاهج  زا  ابیرقت  راردا  تابی  ـ کر تـ ـعـا :  بار دراذـگ .  یمن  یقاب  تسوپ 
بجوـم لکــشم و  رایــسب  قرع  زا  زیهرپ  هتــشذگ ,  اـهنیا  زا هـمـه  دـهد .  رارق  ررــض  یب  ار  يرگید  رــضم و  ـالماک  ار  یکی  دـناوت  یم 

 . تسا يرگید  توافت  دوخ  نیا  تسین و  لکشم  هجو  چیه  هب  راردا  زا  زیهرپ  هک  یلاحرد  تسا  یناورف  ياهیتحاران 

ترشاعم و اهنآ  اب  دنناوت  ناناملسمو نـمـی  دنتسه  كاپان  مالسا  رظن  زا  رافک  هصالخ  نایدا و  ریا  ناور سـ ـن کـه پـیـ یا فـلـسـفـه 
نیا تسا  یهیدب  دنرتهب ؟ )  ناناملسم  زا  یض  زا بـعـ ـت  شاد تیاعر بـهـ تفاظن و  رظنزا  هک  یتروص  رد  تسیچ (  دننک ,  لماک  شزیمآ 

زیمآ تسا  نکمم  هک  خساپ 

شسرپ

شزیمآ ترشاعم و  اهنآ  اب  دنناوت  ناناملسمو نـمـی  دنتسه  كاپان  مالسا  رظن  زا  رافک  هصالخ  نایدا و  ریا  ـ ـس ناور  ـن کـه پـیـ یا ـفـه  ـس فـلـ
هک خساپ  نیا  تسا  یهیدب  دنرتهب ؟ )  ناناملسم  زا  یض  زا بـعـ ـت  شاد تیاعر بـهـ تفاظن و  رظنزا  هک  یتروص  رد  تسیچ (  دننک ,  لماک 

دیاب تساطخ و  دنزاس  هارمگ  ار  یناملـسم  هطـسفسو ,  وگتفگ  ثحب و  اب  انایحا  دنک و  داجیا  يرکف  فارحنا  اهنآ  اب  شزیمآ  تسا  نکمم 
اه هتسب  شوگ  مشچ و  هن  تسا  نارکفنشور  نید  مالسااریز  تشاذگ ;  رانک  ار  هبرح  نیا 

خساپ

هتـسد هب  قلعت  مال  ـ ـسا ـت کـه  ـسا نیاروظنم  رگا  یلو  اه ,  هتـسب  شوگ  مشچ و  هن  تسا  نارکفنـشور  نییآ  مالـسا  نید  هک  تسا  تسرد 
دارفا نارکفنشور و  هک  تسا  نیا  فد  ـر هـ گا ـت ; و  سا ـی  نا ـسـ نا دارفا  همه  نید  مالـسا  تسین و  نینچ  هک  تسا  یهیدب  دراد ,  یـصاخ 
دارفا دوخ  نیناوق  رد  مالـسا  هک  دوش  یمن  نیا  رب  لیلد  یلو  تسا ;  یحیحـص  بلطم  دنرب ,  یم  يرتشیب  هرهب  مالـسا  یلاع  میلاعت  زا  علطم 

يونعم و یکاپان  عون  کی  املـسم  رافک  ندوب  كاپان  دـشاب .  هدومنن  ار  اهنآ  لاح  تیاعر  هتـشاد و  رود  رظن  زا  ار  داوس  یب  اـی  عـالطا  مک 
یم مدرم  زا  يرایـسب  دیاقع  ظفح  نامه  نآ  هدـیا  ـت ; و یـک فـ ـسا هد  ـ ـش ـر  ها مه ظـ اهنآ  مسجرد  نآ  راثآ  هک  تسا ;  ینطاب  یگدولآ 
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بلط نیا مـ دـنوش ; و  یم  فرحنم  دـنریگ و  یمرارق  ریثاـت  تحت  يدوز  هب  هارمگ ,  فرحنم و  دارفا  اـب  ترـشاعم  شزیمآ و  اـب  هک  دـشاب 
دننک يرود  فرحنم  هارمگ و  هدو و  ـ لآ دار  ـ فا اب  ترشاعم  زا  هک  دننک  یم  شرافس  مدرم  یلومعمدارفا  هب  نیحلصم  هشیمه  درادن ,  یگزات 

طباور مالـسا  هک  مینک  یم  ـظـه  حال ـی مـ فر زا طـ تسا .  هدرک  ناـیب  راـفک  ندوب  كاـپان  مکح  تروص  هب  ار  عوضوم  نیا  مالـسا  اـهتنم , 
مه  , ینعی دـنوش ;  هساک  هرفـس و  قیفر  هک  هدادـن  هزاجا  اما  هداد ,  هزاجا  ینیع  طیارـشاب مـ راـفک  اـب  ار  نآ  لاـثما  یتراـجت و  يداـصتقا و 

تسا مدرم  زا  يرایسب  يارب  لماک  ترشاعم  همزال  هک  نانآ  یقالخا  یتدیقع و  ياهررض  زا  مه  دندرگ و  دنم  هرهب  اهنآ  عفانم  زا  هتـساوخ 
اب شزیمآ  رثا  رب  قالخا  داسفو  یهارمگ  فارحنا و  رطخ  هک  عالطا ,  اب  رکفنـشور  دارفا  مییوگ  یمن  ام  دوشن ,  هابت  ـ ـشا دـننامب .  ناما  رد  , 

یصوصخ هبنج  مالسا  ماکحا  هن  دنتسه ,  انثتس  مکح مـ نیا  زا  دنشاب و  هتشاد  اهنآاب  لماک  ترـشاعم  دنناوت  یم  دننیب ,  یمن  دوخ  رد  رافک 
هک نیا  ناونع  هب  سک  ره  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  نیا  هچ  دشاب ;  هتـشاد  تیمومع  دیاب  دنامب  ظوفحم  نآ  دودـح  هک  نیا  يارب  درادـن و 

میرح یلکب  دـنک و  یم  ادـیپ  شزیمآ  اهنآ  اب  دـنیب ,  یمن  دوخ  رد  فارحنا  رطخ  رافک  اب  ینیـشنمه  زا  ـد و  ناد عالطا مـی  لـها  زا  ار  دوخ 
كوخ و تشوگ  نوخ و  دـننام  سجن  ياهزیچ  اهیگدولآ و  زا  يرایـسب  زا  رفاک  دارفا  مامت  ـن ,  یا زا  ـتـه  ـشذ گـ دوش .  یم  هتـسکش  نوناق 
ار اهنآ  مالـسا  نییآ  اه ,  ـیـ گدو ـ لآ ـن  یا زا  يرود  يارب  دشاب ;  یم  هدولآ  نانآ  یگدنز  مامت  اعبط  دـننک و  یمن  بانتجا  یلکلا  تابورـشم 

 . دننامبظوفحم یگدولآ  عون  ره  زا  دنوش ,  هدولآ  ترشاعم  رثا  رب  تسا  نکمم  هک  یناناملسمات  هدرمش  سجن 

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

شسرپ

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

خساپ

، دوش یم  ناسنا  هب  لیدبت  نوچ  یلو  تسا ، سجن  ینم  ًایناث ، تسین . سجن  تسا ، ندب  رد  هدـماین و  نوریب  هک  یماگنه  ات  ناسنا  ینم  الّوا ،
. دوش یم  کمن  دتفا و  یم  رازکمن  رد  تسا ، سجن  یناویح  هک  گس ، دننام  تسا ; تارّهطم  زا  یکی  هلاحتسا  دوش . یم  كاپ  هلاحتـسا  اب 

19ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا نآ  ندش  كاپ  بجوم  هلاحتسا  نیا 

؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

شسرپ

؟ تسین سجن  لوب  راخب  ارچ 

خساپ

« لوب  » ناوت یمن  ار  لوب  راخب  یهگناو ، نآ . راخب  هن  تسا  لوب  تسا ، سجن  هچنآ  اریز  تسین ; تسد  رد  لوب  راـخب  ندوب  سجن  رب  یلیلد 
22ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسناد

دنیوگ یم  هک  نیا  اب  تسا ، كاپ  يرگید  سجن و  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دنوش . یم  عفد  ناسنا  ندب  زا  دـندیاز و  ّداوم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت 
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شسرپ

یم هک  نیا  اـب  تسا ، كاـپ  يرگید  سجن و  اـهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دـنوش . یم  عفد  ناـسنا  ندـب  زا  دـندیاز و  ّداوـم  ود  ره  قرع  راردا و 
؟ تسا رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  ییایمیش  بیکرت  دنیوگ 

خساپ

یم دنتـسه  زین  توافت  ياراد  رگیدکی  اب  یلو  دنهیبش ، رگیدـکی  هب  ییامیـش  بیکرت  رظن  زا  قرع  راردا و  دـنچ  ره  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
ریز ّداوم  راردا  رد  دوش . یمن  تفای  قرع  رد  هک  تسا  یّمـس  ّداوم  ییاه  هنوگ  ياراد  راردا  اریز  دـشاب ; اـهنآ  مکح  فـالتخا  ّتلع  دـناوت 

ّداوـم زا  ود  ره  هک  نیلیبورا  مرکورا و  کیروپیه ;6 و 7 . دیسا  نیلیبوروا ;5 . اهتاروا ;4 . کیروادیسا ;3 . هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای 
قرع رد  یلو  40 ـ ـ . نیموبلآ هب  التبم  نارامیب  رد  نیموبلآ  تباید و  هب  التبم  نارامیب  رد  زکولگ »  » ًائانثتسا یندعم و  داوم  . 8 دنراردا . یگنر 
یّمس ود  ره  هک  کیروپیه  دیسا  یگنر و  ّداوم  نیاربانب ، یندعم . داوم  اهتاروا ;4 . کیروا ;3 . دیسا  هروا ;2 . . 1 دوش : یم  تفای  ریز  ّداوم 
وشن زا  ریخبت  نیا  دوش و  یم  راخب  گنرد  یب  عفد و  تسوپ ، ذفانم  زا  قرع  هک  نآ  رگید  دنوش . یمن  تفای  قرع  ییایمیش  بیکرت  رد  دنا ،
نیا زا  ناوت  یم  سپ  دـننام . یقاب  راردا  رد  تسا  نکمم  اهبورکیم  هک  نآ  لاح  دـنک و  یم  يریگـشیپ  ندـب  حطـس  رد  اـهبورکیم  ياـمن  و 
الّوا اریز  دوش ; هدرمـش  سجن  راردا  كاپ و  ندب ، قرع  مالـسا  سّدقم  نییآ  يد  دـنا  هدـش  بجوم  هک  تفای  تسد  اهتّلع  یخرب  هب  رذـگ 

رتشیب تسا ، یّمـس  زین  نآ  هک  راردا ، هروا  رادقم  ًایناث  و  دنوش ، یم  تفای  راردا  ییایمیـش  بیکرت  رد  اهنت  کیروپیه ، دیـسا  یگنر و  ّداوم 
نآ ماجنارـس  و  دنام ، یمن  یقاب  تسوپ  يور  ياهبورکیم  يامن  وشن و  يارب  یتصرف  دوش و  یم  راخب  تسوپ  حطـس  رد  قرع  ًاثلاث  و  تسا ،

رابنایز و الماک  ار  یکی  دـناوت  یم  تواـفت  41 ـ ـ  نیا هک  میناد  یم  تسا و  قرع  تاـبیکرت  زا  رتـظیلغ  ربارب  هد  ًاـبیرقت  راردا  تاـبیکرت  هـک 
تخس هجو  چیه  هب  راردا  زا  زیهرپ  هک  یلاح  رد  تسا ، تخس  لکـشم و  رایـسب  قرع  زا  زیهرپ  هتـشذگ ، همه  زا  دنک . نایز  یب  ار  يرگید 
نمؤم صخـش  ـالوصا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اـّما  تسا ، یبرجت  مولع  هاگدـید  زا  ـالاب  ياهخـساپ  تسا . رگید  یتواـفت  دوخ ، نیا  تسین و 

، دنک یم  یهن  هچنآ  زا  دیریگرب و  دیوگ ، یم  لوسر  هچنآ  اوهتناف ; هنع  مکاهن  امو  هودـخف  لوسّرلا  مکاتآ  امو  : » هک تسا  دـقتعم  هراومه 
لئاسم هوگ  نیا  رد  شسرپ  لاح  نیا  اب  دیوگ و  یمن  نخس  اوه  یهاگآان و  يور  زا  شربمایپ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ناملسم  دینک .» يرود 

هب خـساپ  شخب  . ) دـنمدوس نافلاخم ، اب  هلباقم  يارب  تسا و  هدیدنـسپ  یعیبط و  نیا  هک  تسا  یهاـگآ  يارب  شـسرپ  یهاـگ  هتبلا ، تسین .
42ـ ـ )  تالاؤس

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

خساپ

كاخ رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناگدرم  ندـب  ياهبورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  ییاههار  نیرتهب  زا  یکی  دـنا ، هتفگ  نادنمـشناد  هک  نانچ 
هک ضرف  رب  دننازوسب . ار  ّتیم  ندب  هک  دنهن  یم  شیپ  رگید  یهار  یخرب  دـنرواین . دـیدپ  نارگید  يارب  يرامیب  هنوگ  چـیه  ات  دـننک  نفد 

ناسنا ایآ  هار !؟ نیا  ای  تسا  هنادنمدرخ  دنموربآ و  هار  نآ  هک  دیـسرپ  دـیاب  دـشاب ، تسرد  بورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  يارب  زین  هار  نیا 
، دـناد یم  مرتحم  ار  ناگدـنز  هک  نانچ  مالـسا ، دـننازوسب !؟ ار  شردـپ  ندـب  هک  دوش  یم  رـضاح  تسین ، تافارخ  راتفرگ  هک  يدـنمدرخ 
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. دننک نفد  نفک و  لسغ و  صاخ  یمارتحا  اب  ار  ناگدرم  دسج  ناگدنامزاب ، هک  دهد  یم  نامرف  ور ، نیا  زا  دهن و  یم  جرا  زین  ار  ناگدرم 
10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

شسرپ

؟ تسا كاپ  تسا ، ینم  زا  هک  ناسنا  هنوگچ 

خساپ

، دوش یم  ناسنا  هب  لیدبت  نوچ  یلو  تسا ، سجن  ینم  ًایناث ، تسین . سجن  تسا ، ندب  رد  هدـماین و  نوریب  هک  یماگنه  ات  ناسنا  ینم  الّوا ،
. دوش یم  کمن  دتفا و  یم  رازکمن  رد  تسا ، سجن  یناویح  هک  گس ، دننام  تسا ; تارّهطم  زا  یکی  هلاحتسا  دوش . یم  كاپ  هلاحتـسا  اب 

19ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا نآ  ندش  كاپ  بجوم  هلاحتسا  نیا 

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

شسرپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

خساپ

ای نیاربانب ، تسین . هدسفم  یب  یمارح  چیه  تحلصم و  یب  یبجاو  چیه  مالسا  رد  تسا . حلاصم  يور  زا  مالسا  ياهروتـسد  ماکحا و  مامت 
، دنـشکب ار  نآ  هک  تسا  هداد  روتـسد  مالـسا  ور ، نیا  زا  تسا و  هدسفم  ياراد  شندـنام  ای  تسا و  تحلـصم  ياراد  يواگ  نینچ  نتـشک 

20ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میبایرد ار  نآ  تمکح  یتسرد  هب  میناوتن  ام  هچرگ 

تاراهط ماکحا  هفسلف 

دراد يدیاوف  راثآ و  هچ  هعمج  لسغ 

شسرپ

دراد يدیاوف  راثآ و  هچ  هعمج  لسغ 

خساپ

رد یناوارف  ثیداـحا  تسا و  باوث  يارادو  هدوب  بحتـسم  لاـح  ره  رد  یگزیکاـپ  تسا و  تراـهط  یگزیکاـپ و  عون  کـی  ندرک ، لـسغ 
زور لسغ  هتبلا  دوب . دهاوخ  ناملسم  کی  نامیا  لامک  زا  نآ ، هب  ندوب  دنبیاپ  تسا و  هدمآ  هعمج -  لسغ  صوصخ  هب  لسغ -  هب  بیغرت 

هراشا نآ  هب  بجاو ، ظفل  اب  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  (ع ) نیموصعم هجوت  دروم  یبحتسم  ياهلسغ  رگید  زا  رتشیب  هعمج ،
لـسغ دعب  زور  دیاب  دنک ، شومارف  هک  یـسک  درک و  لسغ  دیاب  رـضح  رفـس و  رد  هعمج  زور  رد  : " دومرفیم (ع ) رقاب ماما  . 1 تسا : هدش 
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ج هعیـشلا ، لئاسو  " . ) تسا هعمج  ود  نیب  ناهانگ  هرافک  هدننک و  كاپ  هعمج  زور  لسغ  : " تسا هدـش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  . 2" دیامن .
الا هلا  نا ال  دهـشا  : " دیوگب دنک و  لسغ  هعمج  يارب  هعمج و  زور  رد  هک  یـسک  : " دومرف نینچمه  ترـضح  نآ  . 3 ج 14 ) ص 944 ، ، 1

: تسا هدومرف  (ص ) ربمایپ . 4 ص 951 ) ج 20 ، هعیـشلا ، لئاسو  " . ) دوب دـهاوخ  یکاـپ  تراـهط و  وا  يارب  رگید ، هعمج  زور  اـت  ... هللا و "
كردتسم " . ) دوشیم وحم  وا  ياهاطخ  ناهانگ و  دنک ، لسغ  هعمج ، زور  رد  یـسک  ره  هایاطخ ؛ هبونذ و  تیحم  هعمجلا  موی  لستغا  نم  "

. دینک هعلاطم  یمالسا  عبانم  رد  دیناوتیم  هک  اهشاداپ  اهباوث و  ریاس  و  ص 504 ) ج 2 ، لئاسولا ،

ات دننک ، تسرد  هورگ  کی  ًاتیاهن  دوش و  یم  هداد  راطخا  ای  هدش  رانکرب  لودع  تروصرد  دوش ؟ نییعت  یتسیاب  نیلوئـسم  راکرب  تراظن  - 1
( هتخاس هداعلاقوف  درف  طسوت  (؟ دوبدهاوخن یعقوت  نآ  مدرمزا  دشابن  تسرد  تموکح [ [ کی ۀشیر 

شسرپ

، دننک تسرد  هورگ  کی  ًاتیاهن  دوش و  یم  هداد  راطخا  ای  هدش  رانکرب  لودع  تروصرد  دوش ؟ نییعت  یتسیاب  نیلوئـسم  راکرب  تراظن  - 1
نتفرگ لکشو  وضو  ۀفـسلف  - 2 هتخاس ) هداعلاقوف  درف  طسوت  (؟ دوبدـهاوخن یعقوت  نآ  مدرمزا  دـشابن  تسرد  تموکح [ [ کـی ۀـشیر  اـت 

؟ دوشیم لطاب  شا  هزور  دسرن  هدرک  زور  دصق 10  هک  ییاج  ایو  نطو  هب  رهظ  زا  لبق  ات  دراد  هزور  هک  یسک  رگا  ارچ  - 3 وضو ؟

خساپ

ای دوش ؟ یمن  تراظن  نیلوئـسم  راکرب  ارچ  هک  تسنیا  ایآ  هدوب ؟ هچ  لاؤس  هک  دـشن  صخـشم  اـم  يارب  هرخـالاب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ( 1
عوضوم هکنیا  هصالخ  هن ؟ ای  دنوش  یم  هدیشک  داسف  هب  ایآ  مه  مدرم  دنـشاب  دب  نیلوئـسم  رگا  هکنیا  ای  دوش  یمن  دروخرب  ارچ  هک  تسنیا 

، میقتـسمریغ هچو  میقتـسم  هچ  نیلوئـسم  مامت  يارب  نوناـقرد  تفگ  دـیاب  تسا  ناـت  روظنم  لوا  لاؤس  رگا  اـما  میدرکن  تفاـیرد  ار  لاؤس 
مه ام  مییوگب  دیاب  هنای ؟ دنهد  یم  ماجنا  تسرد  ار  دوخ  راک  اهنآ  ایآ  هک  دوش  لاؤس  دیاش  اما  تسا ، هدش  هتفرگ  رظنرد  يرظان  ۀعومجم 

يوقو میقتسم  ریثأت  هار  اهنت  هک  تفگ  دیاب  تسیچ ؟ هراچ  هک  دوش  لاؤس  رگاو  دننک  یمن  لمع  تسرد  نیلوئسمزا  یضعب  هک  میراد  لوبق 
راکرـسرب ینیلوئـسم  هچ  هک  دـننک  یم  نییعت  يأر  ياه  قودنـص  ياپ  نتفر  اب  مدرم  ینعی  تسا ، تاـباختنا  ناـمه  نیلوئـسم  يوررب  مدرم 

ای مدرمرد  تسا ، یمالـسا  تموکحرد  نیلوئـسم  هیلوا  طیارـش  ءزج  هک  تناماو  اوقتو  یتسیز  هداس  ریظن :  نید  ياهکالم  رگا  لاح  دنیایب .
نمـشد لیلد  نیمه  هب  تفرگ ، دهاوخ  هلـصاف  یمالـسا  فادـها  اب  مه  تکلمم  طیارـش  هک  تسا  یعیبط  دوش  مک  یقیرط  ره  هب  نیلوئـسم 

رگا هجیتنرد  درادـن  يریثأت  چـیه  تاباختنا  هکدزادـنیب  اج  ات  درک  دـهاوخو  هدرک  زکرمتم  نوردو  نوریب  زا  ار  دوخ  ءوس  تاغیلبت  هراومه 
لواةرود تاباختنارد  ار  اه  هاگشناد  حطـسرد  صوصخلا  یلع  نمـشد  عیـسو  تاغیلبت  هتفرن  نامدای   ) دننک ادج  تموکحزا  ار  مدرمدنناوتب 

هاگـشنادرد هدـش  عیزوت  ياـه  هماـن  بش  اـی  دـنروایب . يأر  ناشیادـنراذگ  یمن  دـنتفگ  یم  هک  ار  یمتاـخ  ياـقآ  مرتـحم ، روهمج  سیئر 
یتمـسقرد دنروایب )... يأر  تلم  ناگدنیامن  دـنراذگ  یمن  هک  نیماضم  نیا  اب  مشـش ، سلجم  باختن  زا ا  لبق  ییوجـشناد  ياه  هاگباوخو 

هک انعم  نیا  هب  هفرط ، کی  هن  تسا  هفرطود  یمالسا ) تموکح   ) تموکح نامه  ای  نیلوئسمو  مدرم  رثأتوریثأت  میدقتعم  مییوگب  دیاب  رگید 
یم نیلوئسم  حالصا  هب  طبترم  زین  مدرم  حالصاو  ناریا ) یمالسا  بالقنا  نآ ( لاثم  نیرتهب  ددرگ  یمرب  مدرم  حالصا  هب  تموکح  حالصا 

مییوگب دـیاب  فاصوا  نیا  اب  مدرم ) یمالـسا  گنهرف  ندرک  ضوع  يارب  تخادـنا  هار  هب  ناریارد  هاش  اـضر  هک  یتاحالـصا  لـثم  . ) دـشاب
هتبلا دنیـشنب . راکیب  مدرم  داسف  لباقمرد  حلاص  تموکح  ایو  دـننک  لمحت  ار  حـلاصان  تموکح  حـلاص  مدرم  درک  روصت  ناوت  یمن  زگره 

دناوتن یـسک  تسهام ) نامزرد  ... دـمحلا ا هک   ) دوبن دـعاسم  یتموکح  ظاحل  زا  مه  یطیارـش  الاح  رگا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  ًاملـسمو 
یم روگب  هدـنز  رتخد  هک  برعلا  هریزجردو  دوب  هیـسآ  اه  هجنکـش  همه  اـب  دوش  یم  مه  نوعرف  راـنکرد  هک  ارچ  دراد  هگن  ملاـس  ار  دوخ 
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اهنت فرگش  تردق  نیاو  ریظن  یب  يدنمناوت  نیاو  دش . هیمسو  رـسایو  رامع  غاد ، گنـسریز  دنراد  رگید  یلهاج  ياهبـصعت  همهنآو  دننک 
. دنکن اه  کچوک  ریـسا  ار  دوخو  دوشن  عناق  اهمک  هبو  دنک  فشک  ار  دوخ  رگم  ات  هدش  هداهن  هعیدو  هب  ناسنا  ینعی  تاقولخم  فرـشا  رد 

کی تسا  رتهب  ددرگ ، نشور  دوش ، یم  حرطم  ماکحا  هفسلفو  للع  ةرابرد  هک  يرگید  ياه  شسرپ  شسرپ و  نیا  خساپ  هک  نیا  يارب  ( 2
دوخ ۀنازور  یگدنز  هب  یتقو  ام  لاثم  يارب  دشاب . هدننک  عناق  دراوم ، ۀمهرد  ات  دوش  نایب  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یلک  ةدعاقو  یـساسا  لصا 

صوصخم يوراد  دنچ  زا  بکرم  ییاه  هخـسن  کشزپ  مینک ، یم  هعجارم  کشزپ  هبو  میوش  یم  رامیب  هک  یماگنه  مینیب ، یم  میرگن ، یم 
نیعم ینامزردو  صاخ  یتیفیک  هب  ار  اهوراد  نیا  زا  کـی  ره  هک  دـهد  یم  روتـسدو  دـسیون  یم  اـم  يارب  ... صرق و لوسپک ، لوپمآ ، لـثم 
یلاؤس اهوراد  تایـصوصخ  زا  هک  نآ  نودـبام  يدروم ، نینچرد  مینک . بانتجا  اـه  یندیـشون  اهاذـغ  یخربزاو  میهدرارق  هدافتـسا  دروم 

زج وا  هک  میناد  یمو  میراد  نامیا  یکـشزپ  ۀتـشررد  وا  صـصختو  شناد  ملع ، هب  اریز  میدـنب ، یم  راک  هب  ار  کـشزپ  ياهروتـسد  مینک ،
ام يارب  هک  میهاوخ  یم  وا  زاو  مینک  یم  هعجارم  نامتخاس  سدنهم  کی  هب  یتقو  روط  نیمه  درادن . يرگید  روظنم  ام ، يدوبهب  هجلاعم و 
هب نوچ  ام  دیراد ، جایتحا  حلاصمو  مزاول  نالف  هب  زینو  تسا  بسانم  امـش  نیمز  يارب  هشقن ، نالف  دـیوگب  وا  رگا  دزاسب ، ییابیز  نامتخاس 

هیهت وا  يارب  ار  راک  رازباو  مزاول  دناسرب ، يررضو  نایز  ام  هب  دهاوخ  یمن  وا  هک  میناد  یم  میراد و  نامیا  نامتخاس  ۀتشررد  وا  صـصخت 
رگا هک  دنک  یم  نشور  نآریظن ، يدراومو  لثم  ود  نیا  مینک . ییارچو  نوچ  وا  راکرد  هک  نآ  یب  میهد ، یم  رارق  شرایتخاردو  مینک  یم 

هب ًاعطق  تسینوا ، راک  رد  ینایز  دصق  هک  دنادب  زینو  دنادب  صصختم  دوخ  ۀتشررد  ار  واو  دشاب  هتـشاد  نامیا  یـسک  شنادو  ملع  هب  ناسنا 
تفگ ناوت  یم  همدقم  نیا  رکذ  اب  دومن . دهاوخ  لمع  دهاوخب ، يدایز  تاحیضوت  وا  زا  هک  نآ  نودب  صاخ  ۀتـشر  نآرد  وا  ياهروتـسد 

تداعـس و ات  دـنا  هدروآ  رـشب  يارب  دـنوادخ  فرطزا  ینید ، نایاوشیپو  یهلا  ناربمایپ  هک  تسا  ییاه  هخـسن  مه ، ینید  تاررقمو  ماـکحا 
هبو هتفرگ  تأشن  دنوادخ  نایاپ  یب  ملعزا  ماکحا ، نیا  هک  میـشاب  دقتعم  ام  یتقو  تسا  یهیدب  دنیامن . نیمأت  تهج  رهزا  ار  وا  یتخبـشوخ 

راتفرگ هجو  چیه  هب  ماکحا  ندناسرو  غیلبترد  زین  یهلا  ناربمایپ  هک  مینادـب  زینو  میـشاب  هتـشاد  نامیا  دـنوادخ ،  ینابرهمو  فطل  تمکح ،
باجیا دنوادخ  ملع  اریز  مینک ، یم  لمع  ینید  تاروتسد  هب  يدیدرتو ، بارطـضا  چیه  نودبو  تیدج  لامک  اب  دنوش ، یمن  شزغلو  اطخ 
هفـسلف زا  دیابن  یـسک  هک  تسین  نیا  نانخـس ، نیا  يانعم  هتبلا  دوشن ؛ رداص  شناگدـنب  حـلاصم  تیاعر  نودـب  ینامرف  چـیه  هک  دـنک  یم 
شـسرپ ماکحا  هفـسلف  زا  میراد  قح  ام  هک  نیا  نخـس  ۀصالخ  تفر . هنیمز  نیارد  وجتـسج  قیقحت و  لابند  هب  دیابن  ایو  دنک  لاؤس  ماکحا 

مامت هب  ناوتب  يرـشب  دودحم  تامولعم  اب  هک  تشاد  عقوت  دیابن  زگره  یلو  تسا  دوجوم  خساپ  هب  ندیـسر  ناکما  مه  يا  هزادـنا  اتو  مینک 
زورما هدرتسگ  ياه  شناد  مولع و  مامت  هک  تسا  هتفرگ  همشچرس  ییأدبمزا  ماکحا  نیا  اریز  تفای ، تسد  ماکحا  ۀفسلفو  رارـسا  تایئزج 

نانچ میتسه  وربور  نآ  اب  هک  یتالوهجم  رباربرد  ام  تاـمولعم  يزیچاـن  ًاـساساو  تسین  مه  اـیرد  رباربرد  هرطق  دـننام  هب  وا ، شنادربارب  رد 
انا  , " دـیامرف یم  "ع " اضر ترـضح  دـننک . یم  فارتعا  نادـب  لماک  تحارـص  اـب  ناـهج ، لوا  زارتو  گرزب  نادنمـشناد  زورما  هک  تسا 

ءایـشالا نم  مرحملا  اندـجو  اهنع و  نونغتـسیال  یتلا  ۀـجاحلا  هیلا  مهلو  مهئاقبو  دابعلا  حالـص  هیفف  یلاعتو  كراـبت  ... لـحا ا اـملک  اندـجو 
مدرم هک  تسا  هدرک  لالحار  ییاهزیچ  لاعتم  يادـخ  هک  مینیب  یم  ام  " 1 "" كالهلاو ءانفلا  یلاًایعاد  ًادسفم  اندجوو  هیلا  دابعلل  ۀجاحلاال 

رب هوالع  هک  تسا  هدرک  مارح  ار  ییاهزیچو  دراد  ییاه  هدیافو  تحلـصم  نانآ  ياربو  دندنمزاین  اهزیچ  نآ  هب  نآ ، ۀـماداو  یگدـنز  يارب 
یتشادـهب دـیاوف  ياراد  مه  لسغو ، وضو  تفگ  دـیاب  نایاپرد  دوش . یم  رـشب  تکالهو  انف  داسف ، بجوم  تسین ، رـشب  زاـین  دروم  هک  نیا 

یتیبرت رثا  لامعا  نیا  دوش  یم  ماجنا  ادخ  ياربو  تبرق  دصق  اب  ور  نیازا  هک  تسا  دنمدوس  ناسنا  يارب  يونعمو  یقالخا  رظنزا  مهو  تسا 
 : دومرف هک  هدش  لقن  "ع " اضر ماما  زا  یتیاوررد  میراد . یم  رب  ماگ  ادخ  تعاطا  يارب  مدق  اترـسزا  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  اریز  دراد  زین 

ۀـساجنلاو ساندالا  نم  ًایقن  هرما  امیف  هل  ًاعیطم  هایا  ۀتاجانم  دنع  رابجلا  يدی  نیب  ماق  اذا  ًارهاط  دبعلا  نوکی  نال  هب  أدـبو  ءوضولاب  رما  امنا  "

تدابع زاغآ  هک  هدش  هداد  وضوروتـسد  نیا  يارب  " 2 "" رابجلا يدـی  نیب  مایقلل  داوفلا  ۀـیکزتو  ساعنلا  درطو  لسکلا  باهذ  نم  هیف  ام  عم 
زاو دـندنب  راک  هب  ار  وا  ياهروتـسدو  دنـشاب  كاپ  دـننک  یم  تاجانم  وا  اـبو  دنتـسیا  یم  ادـخ  هاگـشیپرد  هک  یتقو  ناگدـنبو  تسا  نآاـب 
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مایق يارب  وا  بلقو  دوش  رود  ناسنازا  تلاسک  باوخ و  راثآ  هک  دوش  یم  ببس  وضو  نیارب ، هوالع  دنوش . رانکرب  اه  يدیلپو  اه  یگدولآ 
ددجم ًافطل  تسا  هدنام  یقاب  یماهبا  رگا  دـش . هداد  یلک  تروصب  لبق  تمـسقرد  لاؤس  نیا  باوج  (3 دبای . افصو  رون  دنوادخ  رضحمرد 

،ج1،ص275 نامه ،ج1،ص93  قودص خیش  عیارشلا  للع  ( 1 ( ) لوا لاؤس  باوج  .) دییامرف لاؤس 

اب دیهد  حیضوت  ? تسا هورکم  ندش  ملتحم  زا  دعب  ندیماشا  ای  ندروخ و  ارچ  الثم  دراد  ندب  یکیزیف  متـسیس  اب  یطابترا  هچ  ندرک  لسغ  .
ناوارف رکشت 

شسرپ

اب دیهد  حیضوت  ? تسا هورکم  ندش  ملتحم  زا  دعب  ندیماشا  ای  ندروخ و  ارچ  الثم  دراد  ندب  یکیزیف  متـسیس  اب  یطابترا  هچ  ندرک  لسغ  .
ناوارف رکشت 

خساپ

ایآ دوش و  یم  هدولآ  ینیعم  وضع  طقف  هک  یلاح  رد  دنیوشب  ار  ندب  مامت  ندـش  بنج  ماگنه  هب  هک  دـهد  یم  روتـسد  مالـسا  ارچ  هک  نیا 
کی لاؤس  نیا  ار ؟ ندـب  مامت  يرگید  رد  تسـش و  دـیاب  ار  لحم  طقف  یکی  رد  هک  تسه  یتوافت  ینم  ندـش  جراـخ  ندرک و  لوب  ناـیم 
دننام  ) تسین یعـضوم  لمع  کی  ناسنا ، زا  ینم  ندش  جراخ  هک  تسا  نیا  نآ  یلامجا  خساپ  حورـشم : خساپ  کی  دراد و  یلامجا  خساپ 
تلاح کی  رد  نآ  جورخ  لابند  هب  نت  ياه  لولـس  مامت  ددرگ و  یم  راکـشآ  ندـب  مامت  رد  نآ  رثا  هک  نیا  لـیلد  هب  دـئاوز ) ریاـس  لوب و 

رد نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  هک : نیا  حیـضوت  تسا . ندـب  ءازجا  مامت  يور  نآ  ریثأت  هناشن  دوخ  نیا  دـنور و  یم  ورف  صوصخم  یتسس 
باـصعا  » و کیتاپمـس » باـصعا   » دـننک یم  لرتنک  ار  ندـب  ياـه  تیلاـعف  ماـمت  هک  دراد  دوجو  یتاـبن  باـصعا  هلـسلس  ود  ناـسنا  ندـب 

، دـنا هدرتسگ  یجراخ  یلخاد و  تازاهج  اه و  هاگتـسد  مامت  فارطا  رد  ناسنا و  ندـب  رـسارس  رد  باـصعا  هتـشر  ود  نیا  کیتاپمـساراپ »
دنک « » کیتاپمـساراپ  » باصعا هفیظو  و  تسا ، ندب  فلتخم  ياه  هاگتـسد  نتـشاداو  تیلاعف  هب  و  ندرک » دـنت   » کیتاپمـس باصعا  هفیظو 

باصعا هتـسد  ود  نیا  تیلاعف  لداعت  زا  دراد و  ار  زمرت »  » شقن يرگید  لـیبموتا و  زاـگ »  » شقن یکی  عقاو  رد  تساـهنآ ، تیلاـعف  ندرک »
زا دـنز ، یم  مه  هب  ار  لداعت  نیا  هک  دـهد  یم  خر  ندـب  رد  ییاه  نایرج  یهاگ  دـنک . یم  راک  لداعتم  روط  هب  ندـب  ياه  هاگتـسد  یتابن ،

هلـسلس عقوم  نیا  رد  دریگ . یم  تروص  ینم  جورخ  نراقم  الومعم  هک  تسا  یـسنج ) تذـل  جوا  « ) مساگرا  » هلأسم اـه  ناـیرج  نیا  هلمج 
یم مه  هب  یفنم  لکش  هب  لداعت  دریگ و  یم  یشیپ  كرحم ) باصعا   ) کیتاپمس باصعا  رب  هدننک ) زمرت  باصعا   ) کیتاپمساراپ باصعا 

ار هتفر  تسد  زا  لداعت  دراداو و  راک  هب  ار  کیتاپمـس  باصعا  دناوت  یم  هک  يروما  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  تباث  زین  عوضوم  نیا  دروخ .
نیا لداعت  دوش و  یم  هدید  سوسحم  روط  هب  ندب  ياضعا  مامت  يور  مساگرا »  » ریثأت هک  اج  نآ  زا  تسا و  ندب  اب  بآ  سامت  دنک  نیمأت 
بآ اب  ندب  مامت  ینم ، جورخ  ای  یـسنج ، شزیمآ  زا  سپ  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  دروخ  یم  مه  هب  ندب  رـسارس  رد  باصعا  هتـسد  ود 
مینیب یم  هک  نیا  و  . ] ددرگ رارقرب  ندب  رسارس  رد  باصعا  هتسد  ود  نیا  نایم  رد  لماک  لداعت  نآ  شخب  تایح  رثا  وترپ  رد  دوش و  هتـسش 
هدسج ریهطت  هیلع  بجو  کلذلف  هدسج  لک  نم  هجراخ  هبانجلا  نا  : » دومرف هک  هدش  لقن  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  يربخ  رد  هک 

عوضوم نیمه  هب  هراشا  ایوگ  ص 466 ) ج 1 ، هعیـشلا ، لئاسو  « ) تسـش ار  ندب  مامت  دیاب  اذل  دیآ و  یم  نوریب  ندـب  مامت  زا  تبانج  هلک ؛
تارثا هک  دـشاب  یم  زین  شتـسرپ  تداـبع و  عوـن  کـی  نیا  رب  هوـالع  ندرک  لـسغ  هکلب  تسین  نیا  هب  رـصحنم  لـسغ  هدـیاف  هتبلا  تـسا ].

رد تسین  حیحص  لسغ  دنیوشب  ادخ  نامرف  تعاطا  تبرق و  دصق  تین و  نودب  ار  ندب  رگا  لیلد  نیمه  هب  تسین و  راکنا  لباق  نآ  یقالخا 
دوش و یم  هدیـشک  يدام  تاوهـش  يوس  هب  حور  مسج ، مه  دوش و  یم  رثأتم  حور  مه  یـسنج ، شزیمآ  ای  ینم  جورخ  ماـگنه  هب  تقیقح 
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يوشتسش دبای  یم  ماجنا  تبرق  دصق  هب  هک  نیا  تلع  هب  مه  تسا و  مسج  يوشتسش  مه  هک  تبانج  لسغ  دوکر ، یتسس و  يوس  هب  مسج 
هب ار  مسج  دهد و  یم  قوس  تیونعم  ادخ و  يوس  هب  ار  حور  ات  دراذگ  یم  حور  مسج و  يور  دـحاو  نآ  رد  يا  هناگ  ود  رثا  تسا ، ناج 

تیاعر ندـب و  نتـشاد  هگن  كاپ  يارب  یمالـسا  مازلا  کی  تبانج  لسغ  بوجو  هتـشذگ ، اـهنیا  همه  زا  تیلاـعف . طاـشن و  یکاـپ و  يوس 
دنک یم  راداو  ار  اهنآ  یمالسا  مکح  نیا  یلو  دنوش  یم  لفاغ  دوخ  تفاظن  زا  هک  یناسک  دنرایـسب  اریز  تسا  یگدنز  لوط  رد  تشادهب ،

رد درادن ، هتـشذگ  راصعا  مدرم  هب  یـصاصتخا  عوضوم  نیا  دـنرادهاگن ، كاپ  ار  ندـب  دـنهد و  وشتـسش  ار  دوخ  یفلتخم  لصاوف  رد  هک 
یلک و نوناق  کی  تروص  هب  مکح  نیا  هتبلا   ) دنلفاغ نت  تشادـهب  تفاظن و  زا  یفلتخم  للع  هب  هک  یناسک  دنرایـسب  زین  ام  نامز  رـصع و 
هب دیاب  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  قوف  هناگ  هس  تاهج  عومجم  دوش .) یم  لماش  هتسش  ار  دوخ  ندب  هزات  هک  ار  یـسک  یتح  تسا  یمومع 

ریسفت  ) تسش ار  ندب  مامت  درک و  لسغ  دوشن ) جراخ  ینم  هچ  رگا   ) یسنج شزیمآ  نینچمه  و  يرادیب ) ای  باوخ  رد   ) ینم جورخ  ماگنه 
دیوگ یم  نانس  نبدمحم  مینک : یم  هراشا  تیاور  کی  هب  عوضوم  ندش  رت  نشور  يارب  اذل  لسغ )] هفسلف   ] 292 ص 294 -  ج 4 ، هنومن ،
سفن ناسنا ، ریهطت  تفاظن و  تبانج  لـسغ  تلع  : » دـندومرف موقرم  مدومن ، شرـضحم  زا  اـبوتکم  هک  یتـالاؤس  باوج  رد  (ع ) اـضر ماـما 

رب ور  نیا  زا  ددرگ . یم  جراخ  دسج  مامت  زا  تبانج  اریز  دشاب  یم  شتثابخ  تارذق و  زا  دسج  ندومن  كاپ  نآ و  یگدولآ  زا  ار  شدوخ 
تباـنج و زا  رتـشیب  ود  نیا  هک  تسا  نیا  طـئاغ  راردا و  رد  مکح  ندوـب  فـفخم  تلع  دـنک و  ریهطت  ار  ندـب  ماـمت  تسا  بـجاو  صخش 

یلو تسا  هدش  یـضار  وضو  هب  توهـش  هدارا و  نودـب  ناشجارخا  تقـشم و  ترثک و  رطاخ  هب  سدـقم  عراش  اذـل  تسا . نآ  زا  رتموادـم 
خیـش عیارـشلا ، لـلع   ) تسا هدرک  بجاو  ار  لـسغ  نآ ، دروـم  رد  ور  نیا  زا  سفن  راـبجا  داـیز و  تذـل  اـب  رگم  دـیآ  یمن  نوریب  تباـنج 

.1 دزاس : یم  نشور  ار  خساپ  ریز  تاکن  هب  هجوت  تسا  هورکم  تبانج  لاح  رد  ندـیماشآ  ندروخ و  ارچ  هک  نیا  اما  باب 195 .) قودص ،
تلاح کی  دریگ ، یم  ماجنا  ندـب  رد  هک  یـصاخ  تالاعفنا  لعف و  رطاـخ  هب  میدرک  ناـیب  خـساپ  لوا  تمـسق  رد  هک  یبلاـطم  هب  هجوت  اـب 
صخش تلاح  نیا  رد  رگا  ور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  ندب  ياه  لولـس  یگدامآ  مدع  بجوم  تلاح  نیا  دوش و  یم  داجیا  ندب  رد  یگدومخ 

دیآ و یم  دیدپ  یتالکـشم  اذغ  بآ و  شریذپ  بذـج و  رد  اه ، لولـس  یگدامآ  مدـع  هب  هجوت  اب  دـیامن ، ندـیماشآ  ای  ندروخ  هب  مادـقا 
وضو هک  نیا  ای  دنک و  قاشنتسا  ای  دیامن و  هضمضم  بآ  اب  ای  دیوشب و  ار  شتـسد  بنج  صخـش  رگا  اما  دشاب  نیمه  تهارک  تلع  دیاش 

لداعت داجیا  رد  ندب  زا  ییاج  ندناسر  دییامن  یم  هظحالم  هک  روطنامه  نیاربانب  دش . دهاوخ  عفترم  ندـیماشآ  ندروخ و  تهارک  دریگب ،
ندروـخ و دروـم  رد  مالـسا  مهم  تاروتـسد  زا  یکی  . 2 تسا . رثؤم  اه  لولـس  یگدامآ  و  دـش ) نایب  ـالبق  هک   ) ندـب باـصعا  متـسیس  رد 
، وضو اب  اذغ  ندروخ  بابحتسا  اذل  ندب . تراهط  مه  دماشآ و  یم  ای  دروخ  یم  هک  يزیچ  تراهط  مه  تسا . تراهط  تیاعر  ندیماشآ ،

نید تقد  زا  تیاکح  و ... دیامنن ) فرصم  شدوخ  هچ  رگا   ) تسا بارش  نآ  رد  هک  يا  هرفس  رـس  رب  نتـسشن  تمرح  هرفـس ، ندوب  كاپ 
ماما زا  یتیاور  رد  اذل  دوش . تیاعر  دـیاب  ندـیماشآ  ندروخ و  ماگنه  هب  سفن  تراهط  اذـغ و  تراهط  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  مالـسا  نیبم 

ضرع تفگ : يوار  درب . یم  ار  یتسدـگنت  رقف و  نآ  زادـعب  ماـعط و  زا  شیپ  ءوضو  : » ددوـمرف ترـضح  هک  تسا  هدـش  دراو  (ع ) قداـص
ریسفت هنوگ  ود  ناوت  یم  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  باب 198 .) قودص ، خیـش  عیارـشلا ، للع  « ) درب یم  نیب  زا  ار  رقف  دومرف : ار ؟ رقف  مدرک :
وـضو درک و  تیاعر  ار  يرهاظ  تفاظن  تشادهب و  دیاب  نآ  زا  دعب  ماعط و  زا  لبق  هک  هدـش  تباث  مه  یتشادـهب  رظن  زا  هک  نیا  یکی  درک 
هجوت طابترا و  کی  تین  تسا و  تین  هارمه  نتفرگ  وضو  هک  اجنآ  زا  هک  نیا  رگید  تسا و  يرهاظ  تفاظن  تشادـهب و  قیداصم  زا  یکی 

دیاش دـنک و  یم  ادـیپ  دـنوادخ  ینعی  یعقاو  معنم  هب  یهجوت  وضو ، وترپ  رد  ناسنا  نآ ، زادـعب  ماعط و  زا  لبق  اذـل  تسا  دـنوادخ  هب  یبلق 
هب هجوت  دـنادب و  قزار  ار  ادـخ  اهنت  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  ماعط  زا  لـبق  معنم  هب  هجوت  نیعی  دـشاب  نیمه  مه  رقف  ندـش  هدودز  تلع 

یتسدگنت رقف و  ندش  هدودز  بجوم  لماع ، ود  ره  نیا  ودروآ  یم  دوجو  هب  يو  رد  ار  رکـش  يرازگـساپس و  حور  زین  ماعط  زا  دـعب  معنم 
تـشادهب تیاعر  زا  تسا  ترابع  دریگب  رارق  رظن  دـم  دـیاب  ندـیماشآ  ندروخ و  باب  رد  هک  یمهم  تاـکن  زا  یکی  نیارباـنب  دـنوش . یم 

لـصاح يرهاظ  تشادـهب  لقادـح  هک  نآ  رگم  دراد . تهارک  تبانج ، لاح  رد  ندـیماشآ  ندروخ و  هک  تسور  نیا  زا  یناور  يرهاـظ و 
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. دوش

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 

خساپ

. تسوا ّتیشم  هدارا و  ساسا  رب  شنیرفآ  ناهج  هک  يدنوادخ  تسا ; دنوادخ  یمالـسا  ماکحا  هدننک  عضو  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسخن 
ینیناوق ناسنا ، حلاصم  اهزاین و  ساسا  رب  دنوادخ  نامه  تسوا و  هدیرفآ  همه  تسا ، مکاح  ناهج  رب  هک  زین  ینیناوق  هدیرفآ و  وا  ار  ناسنا 
دنوادـخ هچنآ  فشک  زج  تسین  يزیچ  ملع  اریز  تسین ; راگزاسان  ملع  اب  يور  چـیه  هب  یمالـسا ، ماـکحا  نیارباـنب ، تسا . هدومرف  عضو 

زا دنادب ، راگزاسان  ملع  اب  ار  یمالسا  ماکحا  يا  هراپ  یسک  رگا  تسین و  هاگآ  شیوخ  هدیرفآ  زا  دنوادخ  نوچ  سک  چیه  تسا . هدیرفآ 
ءاربتـسا هک  دـشاب  هدیـسر  تابثا  هب  بط  رد  رگا  کنیا ، تسین . راوتـسا  تسرد  یملع  لوصا  رب  تسا و  تسردان  وا  هیرظن  هک  تسور  نآ 

زونه بط  شناد  یهگناو  درک . يرگنزاب  دیدرت و  هیرظن  نیا  تابثا  یگنوگچ  رد  دیاب  نامگ  یب  تسا ، ناسنا  ندـب  يارب  ییاهنایز  ياراد 
ياهنامرف هب  دیاب  يراگتسر  هب  لین  يارب  ناسنا  هک  نآ  رخآ  نخس  دشاب . هدرک  فشک  ار  یبط  تالوهجم  همه  هک  تسا  هدیسرن  اج  نآ  هب 

يور زا  دـیاب  نید  لوصا  هب  هتبلا ، درادـن . وا  يراگتـسر  رد  يریثأـت  تسیچ ، اـهنامرف  نیا  تمکح  ّتلع و  هک  نیا  دـنک و  لـمع  دـنوادخ 
یم یتحار  هب  دـّبعت  يور  زا  ار  ینید  میلاعت  اهروتـسد و  رگید  دـنمدرخ ، نمؤم و  ناـسنا  سپ ، نآ  زا  یلو  دروآ ، ناـمیا  شناد  یهاـگآ و 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دریذپ

؟ مینک ّممیت  تساه  بورکیم  عبنم  هک  كاخ  اب  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ مینک ّممیت  تساه  بورکیم  عبنم  هک  كاخ  اب  دیاب  ارچ 

خساپ

هب كاخ  رد  دـنناوت  یم  رتمک  اه  برکیم  ًابلاغ  دراد و  ّتینوصم  اه  برکیم  لباقم  رد  كاپ  ِكاـخ  هک  تسا  هدـش  تباـث  یعیبط  مولع  رد 
تخـسرس نمـشد  تادوجوم  نیا  تسا . كاخ  رد  دوجوم  ِینیب  هّرذ  ِرادناج  ِتادوجوم  ِببـس  هب  ّتینوصم  نیا  دنهد . همادا  دوخ  یگدنز 
نارادـناج نیا  دـتفیب ، كاخ  رب  دراد  هارمه  برکیم  اه  نویلیم  دوخ  اب  هک  يرادرم  هشال  رگا  ًالثم  هک  يروط  هب  دـنا ، يذوم  ياه  برکیم 

یگدولآ نودب  كاپ و  كاخ  هدـش ، رّوصت  هچنآ  فالخ  رب  نیاربانب ، دـنرب . یم  نیب  زا  ار  اه  برکیم  دـننک  هیزجت  ار  هشال  ًاروف  ینیب  هّرذ 
یمالـسا روتـسد  هک  دوش  یم  مولعم  میتـفگ  هچنآ  هب  هّجوت  اـب  تساـهنآ . هدـنرب  نیب  زا  هکلب  دراد ، تّینوصم  اـه  برکیم  ربارب  رد  اـهنت  هن 

نآرق و رد  هک  مینک  هّجوت  دـیاب  تسا . قفاوم  یعیبـط  مولع  فـشک  دـیاب  ًـالماک  بآ ، ندوـبن  نکمم  تروـص  رد  كاـخ  رب  مّمیت  هراـبرد 
هیلع  )) قداص ماما  هک  تسا  هدـمآ  (. 33 () ًابّیط ًادیعـص  اوّممیتف   ) درک مّمیت  كاپ  كاخ  اب  دـیاب  هک  تسا  هدـمآ  مّمیت  هب  طوبرم  ثیداـحا 

شخب (. ) 34 «) دینکن هّیهت  دـننک ، یم  دـمآ  تفر و  نآ  رب  تسا و  مدرم  ياپ  ریز  هک  ییاه  نیمز  زا  ار  مّمیت  كاخ  : » دـیامرف یم  (( مالـسلا
 ( تالاؤس هب  خساپ 
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؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

خساپ

. دوش لمع  نآ  هب  تسا  رتهب  هک  تسه  یّصاخ  تاّبحتـسم  درم  ای  نز  يوضو  رد  هک  نیا  زج  تسین ، یفالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  نیب 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . زجاع  اهنآ  كرد  زا  لقع  هک  تسا  یحلاصم  ساسارب  دراوم  نیا  بابحتسا 

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  ّتیم  ارچ 

خساپ

تدابع عون  کی  دوخ ، اه  لسغ  نیا  ینعی  دور ; یم  رامـش  هب  يدابع  لئاسم  زا  هدرم -  ای  هدنز  ناسنا -  لسغ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  الّوا ،
تفاظن زا  لسغ  هلئـسم  نیاربانب ، تسا . لطاب  دریگ ، ماـجنا  تبرق  دـصق  نودـب  لـسغ  رگا  ور ، نیا  زا  دوش . یم  بجاو  ناـسنا  رب  هک  تسا 

یم تفاظن  يارب  طقف  لسغ  رگا  دیامن و  لسغ  سپـس  دنک و  فیظن  كاپ و  الماک  ار  شندب  لسغ  زا  لبق  دیاب  ناسنا  هکنیا  هچ  تسادج ;
ربانب دریمب  یناسنا  رگا  هکنیا ، رگید  دش . یم  حیحص  مه  تبرق  دصق  نودب  هکنیا  ای  دیسر و  یم  شفده  هب  ناسنا  لّوا ، يوشتسش  رد  دوب ،

اّما دـنک . یم  تباصا  وا  ندـب  هب  ناسنا  تسد  الومعم  لمع  نیا  يارب  دـنرپس و  یم  كاخ  هب  ار  وا  ندـب  رگید  ياه  ناسنا  مالـسا ، روتـسد 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک سمل  ار  نآ  رادرم  یـسک  هک  دتفا  یم  قاّفتا  رتمک  شندرم ، زا  دعب  مه  نآ  تشوگ  مارح  تاناویح  هرابرد 

(

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  تّلع 

شسرپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  ّتلع 

خساپ

ناس نیدب  درادن و  هار  شتاذ  رد  زاین  يور ، چیه  هب  قلطم و  لامک  ياراد  نارکیب و  تسا  يدوجو  تسام ، راگدیرفآ  هک  ناهج ، دنوادخ 
وا رگید  ییوس  زا  تسام . يونعم  یحور و  لماکت  يارب  تسا ، هدرک  بجاو  ام  رب  هک  یتادابع  ره  تسین . دـنمزاین  ام  تادابع  اـهراک و  هب 

یلو تسا ، راوتـسا  تحلـصم  دـنک ، یم  رداص  هک  یمکح  ره  دـنک و  یمن  بجاو  هدوهیب  ار  يزیچ  دراد و  نارکیب  یـشناد  تسا و  میکح 
هک تسا  ینید  مالسا  هناتخبشوخ ، تسین . تمکح  ندوبن  رب  لیلد  ام  نتسنادن  میرب . یمن  یپ  ماکحا  هفـسلف  تمکح و  هب  ام  هک  رایـسب  هچ 
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هک ناـنچ  دوش ; یم  راکـشآ  وا  رب  رتشیب  شهوکـش  تمظع و  ناـسنا ، شناد  شیازفا  اـب  هکلب  دوش ، یمن  هنهک  ناـمز  تشذـگ  اـب  اـهنت  هن 
یشسرپ مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  هفـسلف  هرابرد  هاگره  دنبای . یم  تسد  یمالـسا  ماکحا  زومر  رارـسا و  هب  رتشیب  زور  هب  زور  نادنمـشناد 
نارکیب یـشناد  زاین و  یب  يدوجو  ار  دنوادخ  هک  میبای  یم  رد  یلقن  یلقع و  مکحم  لیلد  اب  نوچ  هک  تسا  نیا  شخـساپ  دـیآ ، یم  شیپ 
شیوـخ يراگتـسر  هب  هک  ور  نآ  زا  تسا  مزـال  اـم  رب  تسا . هتفهن  یتـمکح  ماـکحا ، زا  یمکح  ره  رد  هک  میباـی  یمرد  زین  ار  نیا  تسا ،
بوجو هفـسلف  زا  تایاور  یخرب  رد  هتبلا ، تسا . تریـصب  شنیب و  نیع  هکلب  تسین ، ینادان  نیا  میهن و  جرا  ار  ماکحا  نآ  میدـنم ، هقـالع 

مزال لسغ  دوش ، یم  جراخ  يونعم  ّداوم  ناسنا ، ندب  ذفانم  همه  زا  تبانج  ماگنه  رد  نوچ  هک  تسا  هدش  نایب  هتفر و  نخس  تبانج  لسغ 
نیمه اهنت  لسغ  بوجو  هفسلف  هک  تسین  نیا  تایاور  هنوگ  نیا  يانعم  اّما  دنا . هدرک  قیدصت  زین  زور  نادنمشناد  ار  تقیقح  نیمه  تسا .

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) سب تسا و 

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

خساپ

كاخ رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناگدرم  ندـب  ياهبورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  ییاههار  نیرتهب  زا  یکی  دـنا ، هتفگ  نادنمـشناد  هک  نانچ 
هک ضرف  رب  دننازوسب . ار  ّتیم  ندب  هک  دنهن  یم  شیپ  رگید  یهار  یخرب  دـنرواین . دـیدپ  نارگید  يارب  يرامیب  هنوگ  چـیه  ات  دـننک  نفد 

ناسنا ایآ  هار !؟ نیا  ای  تسا  هنادنمدرخ  دنموربآ و  هار  نآ  هک  دیـسرپ  دـیاب  دـشاب ، تسرد  بورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  يارب  زین  هار  نیا 
، دـناد یم  مرتحم  ار  ناگدـنز  هک  نانچ  مالـسا ، دـننازوسب !؟ ار  شردـپ  ندـب  هک  دوش  یم  رـضاح  تسین ، تافارخ  راتفرگ  هک  يدـنمدرخ 
. دننک نفد  نفک و  لسغ و  صاخ  یمارتحا  اب  ار  ناگدرم  دسج  ناگدنامزاب ، هک  دهد  یم  نامرف  ور ، نیا  زا  دهن و  یم  جرا  زین  ار  ناگدرم 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

لـسغ رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن

شسرپ

رگید دُرب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباـص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  اـیآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لـسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن لسغ 

خساپ

هن تسا ، مکح  تّلع  زا  یـشخب  نیا  یلو  درک ، يرود  دیاب  هک  دیآ  یم  دیدپ  تّیم  ندـب  رد  ییاهبورکیم  یگدولآ و  گرم ، زا  سپ  هتبلا ،
نینچ زا  مینک و  لمع  ینید  ياهروتسد  هب  اهنت  دیاب  سب ، تسین . مولعم  ام  يارب  ماکحا  زا  يرایسب  یقیقح  تّلع  هک  تسناد  دیاب  نآ . همه 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میزیهرپب ییاهداهتجا 
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؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

خساپ

ایآ تسا . نیریاس  نتفرگ  تربع  ناگدنامزاب و  مارتحا  رطاخ و  یلست  وا ، هب  مارتحا و  يارب  هدش  لعج  یفوتم  يارب  مالـسا  رد  هک  یماکحا 
ریاـس ناـسنا و  نیب  دـیابن  اـیآ  تسین ؟ ناملـسم  کـی  هب  یمارتحا  یب  دوش ، نفعتم  اـت  دـنزادنیب  يا  هشوگ  رد  دـننکن و  نفد  ار  یفوتم  رگا 
یمن هعماج  رد  یـضارما  عویـش  ثعاب  يو  ندـب  ندـش  نفعتم  اـیآ  مینکن  نفد  ار  تیم  رگا  هتـشذگ ، اـه  نیا  زا  تشاذـگ ؟ قرف  تاـناویح 

ایآ دـنرب ؟ یمن  یپ  زین  نآ  تالمجت  ایند و  رهاوظ  يرابتعا  یب  نیرـضاح  دـنراذگ ، یم  كاخ  يور  ار  تیم  تروص  یتقو  ایآ  ؟و ... ددرگ
متـس ملظ و  یگدولآ و  زا  تسد  و  دـنتفیب ؟ داـعم  گرم و  رکف  هب  مدرم  دوـش  یمن  بجوـم  تیم  رگید  ماـکحا  زا  یـضعب  عوـضوم و  نیا 

ایآ تسین ؟ صخش  نآ  هب  ییانتعا  یب  یمارتحا و  یب  دنرادرب ، ار  وا  هزانج  ات  دنوشن  عمج  مدرم  دورب و  ایند  زا  یصخش  ردپ  رگا  دنرادرب ؟
نیا دـش  یعدـم  ناوت  یمن  اما  تسا ، یفوتم  يارب  هدـش  عضو  ماکحا  هفـسلف  زا  یتمـسق  اه  نیا  دوش ؟ یمن  رتشیب  لمع  نیا  اـب  وا  یتحاراـن 

ام يارب  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ییاـه  تمکح  هفـسلف و  ياراد  همه  مالـسا ، ماـکحا  هکنآ  هچ  درادـن ، یتـمکح  نیا  زا  ریغ  هک  ماـکحا 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میشاب هدیسرن  نآ  هفسلف  هب  ولو  میریذپ  یم  ار  مالسا  ماکحا  ام  تسا و  هدشن  مولعم  زونه  یضعب  فوشکم و 

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

خساپ

ایآ تسا . نیریاس  نتفرگ  تربع  ناگدنامزاب و  مارتحا  رطاخ و  یلست  وا ، هب  مارتحا و  يارب  هدش  لعج  یفوتم  يارب  مالـسا  رد  هک  یماکحا 
ریاـس ناـسنا و  نیب  دـیابن  اـیآ  تسین ؟ ناملـسم  کـی  هب  یمارتحا  یب  دوش ، نفعتم  اـت  دـنزادنیب  يا  هشوگ  رد  دـننکن و  نفد  ار  یفوتم  رگا 
یمن هعماج  رد  یـضارما  عویـش  ثعاب  يو  ندـب  ندـش  نفعتم  اـیآ  مینکن  نفد  ار  تیم  رگا  هتـشذگ ، اـه  نیا  زا  تشاذـگ ؟ قرف  تاـناویح 

ایآ دـنرب ؟ یمن  یپ  زین  نآ  تالمجت  ایند و  رهاوظ  يرابتعا  یب  نیرـضاح  دـنراذگ ، یم  كاخ  يور  ار  تیم  تروص  یتقو  ایآ  ؟و ... ددرگ
متـس ملظ و  یگدولآ و  زا  تسد  و  دـنتفیب ؟ داـعم  گرم و  رکف  هب  مدرم  دوـش  یمن  بجوـم  تیم  رگید  ماـکحا  زا  یـضعب  عوـضوم و  نیا 

ایآ تسین ؟ صخش  نآ  هب  ییانتعا  یب  یمارتحا و  یب  دنرادرب ، ار  وا  هزانج  ات  دنوشن  عمج  مدرم  دورب و  ایند  زا  یصخش  ردپ  رگا  دنرادرب ؟
نیا دـش  یعدـم  ناوت  یمن  اما  تسا ، یفوتم  يارب  هدـش  عضو  ماکحا  هفـسلف  زا  یتمـسق  اه  نیا  دوش ؟ یمن  رتشیب  لمع  نیا  اـب  وا  یتحاراـن 

ام يارب  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ییاـه  تمکح  هفـسلف و  ياراد  همه  مالـسا ، ماـکحا  هکنآ  هچ  درادـن ، یتـمکح  نیا  زا  ریغ  هک  ماـکحا 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میشاب هدیسرن  نآ  هفسلف  هب  ولو  میریذپ  یم  ار  مالسا  ماکحا  ام  تسا و  هدشن  مولعم  زونه  یضعب  فوشکم و 

؟ تسا ناملسم  تبیغ  تارّهطم  زا  یکی  هنوگچ 
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شسرپ

؟ تسا ناملسم  تبیغ  تارّهطم  زا  یکی  هنوگچ 

خساپ

رد شرف  فرظ و  دـننام  هک  يرگید  زیچ  ای  ناملـسم  ساـبل  اـی  ندـب  رگا  هک : میوش  یم  رکذـتم  را  هلاـسر  نتم  لاؤس  ندـش  نشور  تهج 
الثم هک  نآ  هطساوب  ای  هدیـشک  بآ  ار  زیچ  نآ  هک  دهد  لامتحا  ناسنا  رگا  ( 1) ددرگ بیاغ  ناملـسم  نآ  دوش و  یم  سجن  تسوا  رایتخا 
نیا هفـسلف  تمکح و  هکنیا  یلو  تسا  هلاسم  لصا  نیا  تسین . مزـال  نآ  زا  باـنتجا  تسا و  هدـش  كاـپ  هداـتفا ، يراـج  بآ  رد  زیچ  نآ 

هدیدن ار  وا  هدش و  ادج  ام  زا  يزور  دـنچ  هکنیا  لثم   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خـساپ  شخب  . ) تسا يرگید  ثحب  تسیچ  مکح 
2ـ ـ . میشاب

لـسغ رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن

شسرپ

رگید دُرب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباـص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  اـیآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لـسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن لسغ 

خساپ

هن تسا ، مکح  تّلع  زا  یـشخب  نیا  یلو  درک ، يرود  دیاب  هک  دیآ  یم  دیدپ  تّیم  ندـب  رد  ییاهبورکیم  یگدولآ و  گرم ، زا  سپ  هتبلا ،
نینچ زا  مینک و  لمع  ینید  ياهروتسد  هب  اهنت  دیاب  سب ، تسین . مولعم  ام  يارب  ماکحا  زا  يرایسب  یقیقح  ّتلع  هک  تسناد  دیاب  نآ . همه 

12ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میزیهرپب ییاهداهتجا 

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 

خساپ

. تسوا ّتیشم  هدارا و  ساسا  رب  شنیرفآ  ناهج  هک  يدنوادخ  تسا ; دنوادخ  یمالـسا  ماکحا  هدننک  عضو  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسخن 
، ناسنا حـلاصم  اهزاین و  ساسا  رب  دـنوادخ  Ř Ơتسوا و ه هدـیرفآ  همه  تسا ، مکاـح  ناـهج  رب  هک  زین  ینیناوـق  هدـیرفآ و  وا  ار  ناـسنا 

هچنآ فشک  زج  تسین  يزیچ  ملع  اریز  تسین ; راـگزاسان  ملع  اـب  يور  چـیه  هب  یمالـسا ، ماـکحا  نیارباـنب ، تسا . هدومرف  عضو  ینیناوق 
راگزاسان ملع  اب  ار  یمالسا  ماکحا  يا  هراپ  یـسک  رگا  تسین و  هاگآ  شیوخ  هدیرفآ  زا  دنوادخ  نوچ  سک  چیه  تسا . هدیرفآ  دنوادخ 

هک دشاب  هدیسر  تابثا  هب  بط  رد  رگا  کنیا ، تسین . راوتـسا  تسرد  یملع  لوصا  رب  تسا و  تسردان  وا  هیرظن  هک  تسور  نآ  زا  دنادب ،
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یهگناو درک . يرگنزاـب  دـیدرت و  هیرظن  نیا  تاـبثا  یگنوگچ  رد  دـیاب  ناـمگ  یب  تسا ، 43 ـ ـ  ناسنا ندـب  يارب  ییاهنایز  ياراد  ءاربتـسا 
يراگتسر هب  لین  يارب  ناسنا  هک  نآ  رخآ  نخس  دشاب . هدرک  فشک  ار  یبط  تالوهجم  همه  هک  تسا  هدیسرن  اج  نآ  هب  زونه  بط  شناد 

نید لوصا  هب  هتبلا ، درادن . وا  يراگتـسر  رد  يریثأت  تسیچ ، اهنامرف  نیا  تمکح  ّتلع و  هک  نیا  دنک و  لمع  دـنوادخ  ياهنامرف  هب  دـیاب 
هب دـّبعت  يور  زا  ار  ینید  میلاعت  اهروتـسد و  رگید  دـنمدرخ ، نمؤم و  ناسنا  سپ ، نآ  زا  یلو  دروآ ، نامیا  شناد  یهاگآ و  يور  زا  دـیاب 

44ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دریذپ یم  یتحار 

؟ درک حسم  دیاب  رس  زا  رادقم  هچ 

شسرپ

؟ درک حسم  دیاب  رس  زا  رادقم  هچ 

خساپ

یفاک دوش ، حـسم  هزادـنا  ره  هب  تمـسق  نیا  ياج  ره  تسا . حـسم  ياج  تسا -  یناشیپ  لباقم  هک  رـس -  تمـسق  راهچ  زا  تمـسق  کـی 
شخب دوش ( . حسم  هتـسب ، تشگنا  هس  هزادنا  هب  انهپ  زا  تشگنا  کی  يزارد  هزادنا  هب  ازارد  زا  رـس  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  تسا .

49ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  ارچ 

خساپ

تدابع عون  کی  دوخ ، اه  لسغ  نیا  ینعی  دور ; یم  رامـش  هب  يدابع  لئاسم  زا  هدرم -  ای  هدنز  ناسنا -  لسغ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  الّوا ،
تفاظن زا  لسغ  هلئـسم  نیاربانب ، تسا . لطاب  دریگ ، ماـجنا  تبرق  دـصق  نودـب  لـسغ  رگا  ور ، نیا  زا  دوش . یم  بجاو  ناـسنا  رب  هک  تسا 

یم تفاظن  يارب  طقف  لسغ  رگا  دیامن و  لسغ  سپـس  دنک و  فیظن  كاپ و  الماک  ار  شندب  لسغ  زا  لبق  دیاب  ناسنا  هکنیا  هچ  تسادج ;
ربانب دریمب  یناسنا  رگا  هکنیا ، رگید  دش . یم  حیحص  مه  تبرق  دصق  نودب  هکنیا  ای  دیسر و  یم  شفده  هب  ناسنا  لّوا ، يوشتسش  رد  دوب ،

اّما دـنک . یم  تباصا  وا  ندـب  هب  ناسنا  تسد  الومعم  لمع  نیا  يارب  دـنرپس و  یم  كاخ  هب  ار  وا  ندـب  رگید  ياه  ناسنا  مالـسا ، روتـسد 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک سمل  ار  نآ  رادرم  یـسک  هک  دتفا  یم  قاّفتا  رتمک  شندرم ، زا  دعب  مه  نآ  تشوگ  مارح  تاناویح  هرابرد 

4ـ ـ )

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  تّلع 

شسرپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  ّتلع 
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خساپ

ناس نیدب  درادن و  هار  شتاذ  رد  زاین  يور ، چیه  هب  قلطم و  لامک  ياراد  نارکیب و  تسا  يدوجو  تسام ، راگدیرفآ  هک  ناهج ، دنوادخ 
وا رگید  ییوس  زا  تسام . يونعم  یحور و  لماکت  يارب  تسا ، هدرک  بجاو  ام  رب  هک  یتادابع  ره  تسین . دـنمزاین  ام  تادابع  اـهراک و  هب 

یلو تسا ، راوتـسا  تحلـصم  دـنک ، یم  رداص  هک  یمکح  ره  دـنک و  یمن  بجاو  هدوهیب  ار  يزیچ  دراد و  نارکیب  یـشناد  تسا و  میکح 
هک تسا  ینید  مالسا  هناتخبشوخ ، تسین . تمکح  ندوبن  رب  لیلد  ام  نتسنادن  میرب . یمن  یپ  ماکحا  هفـسلف  تمکح و  هب  ام  هک  رایـسب  هچ 
هک ناـنچ  دوش ; یم  راکـشآ  وا  رب  رتشیب  شهوکـش  تمظع و  ناـسنا ، شناد  شیازفا  اـب  هکلب  دوش ، یمن  هنهک  ناـمز  تشذـگ  اـب  اـهنت  هن 

یشسرپ مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  هفـسلف  هرابرد  هاگره  دنبای . یم  تسد  یمالـسا  ماکحا  زومر  رارـسا و  هب  رتشیب  زور  هب  زور  نادنمـشناد 
یـشناد زاـین و  یب  يدوـجو  ار  دـنوادخ  هک  میباـی  یم  رد  یلقن  یلقع و  مکحم  8 ـ ـ  لیلد اـب  نوچ  هک  تسا  نیا  شخـساپ  دـیآ ، یم  شیپ 

يراگتـسر هب  هک  ور  نآ  زا  تسا  مزـال  اـم  رب  تسا . هتفهن  یتـمکح  ماـکحا ، زا  یمکح  ره  رد  هک  میباـی  یمرد  زین  ار  نیا  تـسا ، نارکیب 
هفـسلف زا  تایاور  یخرب  رد  هتبلا ، تسا . تریـصب  شنیب و  نیع  هکلب  تسین ، ینادان  نیا  میهن و  جرا  ار  ماکحا  نآ  میدـنم ، هقـالع  شیوخ 

، دوش یم  جراخ  يونعم  ّداوم  ناسنا ، ندـب  ذـفانم  همه  زا  تبانج  ماگنه  رد  نوچ  هک  تسا  هدـش  نایب  هتفر و  نخـس  تبانج  لـسغ  بوجو 
بوجو هفـسلف  هک  تسین  نیا  تایاور  هنوگ  نیا  يانعم  اـّما  دـنا . هدرک  قیدـصت  زین  زور  نادنمـشناد  ار  تقیقح  نیمه  تسا . مزـال  لـسغ 

9ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) سب تسا و  نیمه  اهنت  لسغ 

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

خساپ

كاخ رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناگدرم  ندـب  ياهبورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  ییاههار  نیرتهب  زا  یکی  دـنا ، هتفگ  نادنمـشناد  هک  نانچ 
هک ضرف  رب  دننازوسب . ار  ّتیم  ندب  هک  دنهن  یم  شیپ  رگید  یهار  یخرب  دـنرواین . دـیدپ  نارگید  يارب  يرامیب  هنوگ  چـیه  ات  دـننک  نفد 

ناسنا ایآ  هار !؟ نیا  ای  تسا  هنادنمدرخ  دنموربآ و  هار  نآ  هک  دیـسرپ  دـیاب  دـشاب ، تسرد  بورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  يارب  زین  هار  نیا 
، دـناد یم  مرتحم  ار  ناگدـنز  هک  نانچ  مالـسا ، دـننازوسب !؟ ار  شردـپ  ندـب  هک  دوش  یم  رـضاح  تسین ، تافارخ  راتفرگ  هک  يدـنمدرخ 
. دننک نفد  نفک و  لسغ و  صاخ  یمارتحا  اب  ار  ناگدرم  دسج  ناگدنامزاب ، هک  دهد  یم  نامرف  ور ، نیا  زا  دهن و  یم  جرا  زین  ار  ناگدرم 

10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

خساپ
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ایآ تسا . نیریاس  نتفرگ  تربع  ناگدنامزاب و  مارتحا  رطاخ و  یلست  وا ، هب  مارتحا و  يارب  هدش  لعج  یفوتم  يارب  مالـسا  رد  هک  یماکحا 
ریاـس ناـسنا و  نیب  دـیابن  اـیآ  تسین ؟ ناملـسم  کـی  هب  یمارتحا  یب  دوش ، نفعتم  اـت  دـنزادنیب  يا  هشوگ  رد  دـننکن و  نفد  ار  یفوتم  رگا 
یمن هعماج  رد  یـضارما  عویـش  ثعاب  يو  ندـب  ندـش  نفعتم  اـیآ  مینکن  نفد  ار  تیم  رگا  هتـشذگ ، اـه  نیا  زا  تشاذـگ ؟ قرف  تاـناویح 

ایآ دـنرب ؟ یمن  یپ  زین  نآ  تالمجت  ایند و  رهاوظ  يرابتعا  یب  نیرـضاح  دـنراذگ ، یم  كاخ  يور  ار  تیم  تروص  یتقو  ایآ  ؟و ... ددرگ
متـس ملظ و  یگدولآ و  زا  تسد  و  دـنتفیب ؟ داـعم  گرم و  رکف  هب  مدرم  دوـش  یمن  بجوـم  تیم  رگید  ماـکحا  زا  یـضعب  عوـضوم و  نیا 

ایآ تسین ؟ صخش  نآ  هب  ییانتعا  یب  یمارتحا و  یب  دنرادرب ، ار  وا  هزانج  ات  دنوشن  عمج  مدرم  دورب و  ایند  زا  یصخش  ردپ  رگا  دنرادرب ؟
نیا دـش  یعدـم  ناوت  یمن  اما  تسا ، یفوتم  يارب  هدـش  عضو  ماکحا  هفـسلف  زا  یتمـسق  اه  نیا  دوش ؟ یمن  رتشیب  لمع  نیا  اـب  وا  یتحاراـن 

ام يارب  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ییاـه  تمکح  هفـسلف و  ياراد  همه  مالـسا ، ماـکحا  هکنآ  هچ  درادـن ، یتـمکح  نیا  زا  ریغ  هک  ماـکحا 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میشاب هدیسرن  نآ  هفسلف  هب  ولو  میریذپ  یم  ار  مالسا  ماکحا  ام  تسا و  هدشن  مولعم  زونه  یضعب  فوشکم و 

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

خساپ

. دوش لمع  نآ  هب  تسا  رتهب  هک  تسه  یّصاخ  تاّبحتـسم  درم  ای  نز  يوضو  رد  هک  نیا  زج  تسین ، یفالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  نیب 
15ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . زجاع  اهنآ  كرد  زا  لقع  هک  تسا  یحلاصم  ساسارب  دراوم  نیا  بابحتسا 

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  ّتیم  ارچ 

خساپ

تدابع عون  کی  دوخ ، اه  لسغ  نیا  ینعی  دور ; یم  رامـش  هب  يدابع  لئاسم  زا  هدرم -  ای  هدنز  ناسنا -  لسغ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  الّوا ،
تفاظن زا  لسغ  هلئـسم  نیاربانب ، تسا . لطاب  دریگ ، ماـجنا  تبرق  دـصق  نودـب  لـسغ  رگا  ور ، نیا  زا  دوش . یم  بجاو  ناـسنا  رب  هک  تسا 

یم تفاظن  يارب  طقف  لسغ  رگا  دیامن و  لسغ  سپـس  دنک و  فیظن  كاپ و  الماک  ار  شندب  لسغ  زا  لبق  دیاب  ناسنا  هکنیا  هچ  تسادج ;
ربانب دریمب  یناسنا  رگا  هکنیا ، رگید  دش . یم  حیحص  مه  تبرق  دصق  نودب  هکنیا  ای  دیسر و  یم  شفده  هب  ناسنا  لّوا ، يوشتسش  رد  دوب ،

اّما دـنک . یم  تباصا  وا  ندـب  هب  ناسنا  تسد  الومعم  لمع  نیا  يارب  دـنرپس و  یم  كاخ  هب  ار  وا  ندـب  رگید  ياه  ناسنا  مالـسا ، روتـسد 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک سمل  ار  نآ  رادرم  یـسک  هک  دتفا  یم  قاّفتا  رتمک  شندرم ، زا  دعب  مه  نآ  تشوگ  مارح  تاناویح  هرابرد 

4ـ ـ )

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  تّلع 
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شسرپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  ّتلع 

خساپ

ناس نیدب  درادن و  هار  شتاذ  رد  زاین  يور ، چیه  هب  قلطم و  لامک  ياراد  نارکیب و  تسا  يدوجو  تسام ، راگدیرفآ  هک  ناهج ، دنوادخ 
وا رگید  ییوس  زا  تسام . يونعم  یحور و  لماکت  يارب  تسا ، هدرک  بجاو  ام  رب  هک  یتادابع  ره  تسین . دـنمزاین  ام  تادابع  اـهراک و  هب 

یلو تسا ، راوتـسا  تحلـصم  دـنک ، یم  رداص  هک  یمکح  ره  دـنک و  یمن  بجاو  هدوهیب  ار  يزیچ  دراد و  نارکیب  یـشناد  تسا و  میکح 
هک تسا  ینید  مالسا  هناتخبشوخ ، تسین . تمکح  ندوبن  رب  لیلد  ام  نتسنادن  میرب . یمن  یپ  ماکحا  هفـسلف  تمکح و  هب  ام  هک  رایـسب  هچ 
هک ناـنچ  دوش ; یم  راکـشآ  وا  رب  رتشیب  شهوکـش  تمظع و  ناـسنا ، شناد  شیازفا  اـب  هکلب  دوش ، یمن  هنهک  ناـمز  تشذـگ  اـب  اـهنت  هن 

یشسرپ مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  هفـسلف  هرابرد  هاگره  دنبای . یم  تسد  یمالـسا  ماکحا  زومر  رارـسا و  هب  رتشیب  زور  هب  زور  نادنمـشناد 
یـشناد زاـین و  یب  يدوـجو  ار  دـنوادخ  هک  میباـی  یم  رد  یلقن  یلقع و  مکحم  8 ـ ـ  لیلد اـب  نوچ  هک  تسا  نیا  شخـساپ  دـیآ ، یم  شیپ 

يراگتـسر هب  هک  ور  نآ  زا  تسا  مزـال  اـم  رب  تسا . هتفهن  یتـمکح  ماـکحا ، زا  یمکح  ره  رد  هک  میباـی  یمرد  زین  ار  نیا  تـسا ، نارکیب 
هفـسلف زا  تایاور  یخرب  رد  هتبلا ، تسا . تریـصب  شنیب و  نیع  هکلب  تسین ، ینادان  نیا  میهن و  جرا  ار  ماکحا  نآ  میدـنم ، هقـالع  شیوخ 

، دوش یم  جراخ  يونعم  ّداوم  ناسنا ، ندـب  ذـفانم  همه  زا  تبانج  ماگنه  رد  نوچ  هک  تسا  هدـش  نایب  هتفر و  نخـس  تبانج  لـسغ  بوجو 
بوجو هفـسلف  هک  تسین  نیا  تایاور  هنوگ  نیا  يانعم  اـّما  دـنا . هدرک  قیدـصت  زین  زور  نادنمـشناد  ار  تقیقح  نیمه  تسا . مزـال  لـسغ 

9ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) سب تسا و  نیمه  اهنت  لسغ 

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

خساپ

كاخ رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناگدرم  ندـب  ياهبورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  ییاههار  نیرتهب  زا  یکی  دـنا ، هتفگ  نادنمـشناد  هک  نانچ 
هک ضرف  رب  دننازوسب . ار  ّتیم  ندب  هک  دنهن  یم  شیپ  رگید  یهار  یخرب  دـنرواین . دـیدپ  نارگید  يارب  يرامیب  هنوگ  چـیه  ات  دـننک  نفد 

ناسنا ایآ  هار !؟ نیا  ای  تسا  هنادنمدرخ  دنموربآ و  هار  نآ  هک  دیـسرپ  دـیاب  دـشاب ، تسرد  بورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  يارب  زین  هار  نیا 
، دـناد یم  مرتحم  ار  ناگدـنز  هک  نانچ  مالـسا ، دـننازوسب !؟ ار  شردـپ  ندـب  هک  دوش  یم  رـضاح  تسین ، تافارخ  راتفرگ  هک  يدـنمدرخ 
. دننک نفد  نفک و  لسغ و  صاخ  یمارتحا  اب  ار  ناگدرم  دسج  ناگدنامزاب ، هک  دهد  یم  نامرف  ور ، نیا  زا  دهن و  یم  جرا  زین  ار  ناگدرم 

10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟  تسا مزال  وضو  زامن ,  يارب  رگید  ياه  لسغ  اب  یلو  تسین ,  مزال  وضو  تبانج  لسغ  اب  ارچ 

شسرپ
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؟  تسا مزال  وضو  زامن ,  يارب  رگید  ياه  لسغ  اب  یلو  تسین ,  مزال  وضو  تبانج  لسغ  اب  ارچ 

خساپ

نینچ رگید  ياه  لسغ  درومرد  یلو  میراد ,  صاخ  لـیلد  مالـسا  هقف  رد  تباـنج ، لـسغ  زا  سپ  زاـمن  يارب  وضو  ندوبن  بجاو  دروم  رد 
رگا یبحتـسم  ياهلـسغ  اب  دـناوخ و  زامن  وضو  نودـب  مه  رگید  ياه  لسغ  اب  ناوت  یم  اهقف  زا  یـضعب  ياوتف  هب  هتبلا  درادـن . دوجو  یلیلد 

ص 242، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   - 1 یقرواپ : ( 1 .) دناوخزامن وضو  نودب  ناوت  یم  هعمج  لسغ  دننام  دشاب , هتـشاد  يربتعم  لیلد 
هلئسم 391.

؟ تسیچ يارب  تیم  لسغ 

شسرپ

؟ تسیچ يارب  تیم  لسغ 

خساپ

يریگـشیپ رد  یمهم  شقن  هک  تسا  یگزیکاپ  یکاـپ و  يارب  اـهوضو  اـهلسغ و  یبنج  ياـهتمکح  زا  یکی  مالـسا  رد  هک  تسا  یعیبط 
يونعم تراهط  دیدرت  نودب  تسا و  یگدنب  دّبعت و  هیحور  تیوقت  يونعم و  تراهط  ییاهن  تیاغ  فده و  اما  دراد ، اهيرامیب  ضارما و 

زا ات  دوشیم  هداد  لسغ  تیم  : " دیامرفیم تیم  لسغ  دروم  رد  (ع ) اضر ترـضح  دوشیم . لصاح  یهلا  تبرق  دصق  تّین و  اب  مه  دّبعت  و 
و ادـخ )  ) تاقالم هب  گرم ) زا  سپ   ) نمؤم ددرگ . هزیکاپ  كاپ و  هدیـسر ، وا  هب  ضارما  اهيرامیب و  هیحان  زا  هک  اهيدـیلپ  ماسقا  عاونا و 
زا و  دـشاب ، هزیکاپ  كاپ و  دوشیم ، وربور  ناکاپ  اب  دوریم و  ادـخ  تاقالم  هب  یتقو  تسا  بوخ  سپ  دوریم ، ترخآ  لـها  ناگتـشرف و 

نانکروگ نارام و  دنزگ  زا  دـسوپب و  رترید  ات  دوشیم  هتـسش  روفاک  ردـس و  اب  دوشیم و  هزیکاپ  نامیا  مارتحا  هب  نمؤم  ندـب  رگید  يوس 
". دنوش رادیب  دنشاب و  یتاظحل  نینچ  دای  هب  ناگدنز  ات  دوش  داجیا  نارگید  رد  دبعت  حور  هک  نیا  ًافاضم  دنامب . ظوفحم 

رییغت دروم  نیا  رد  ار  دوخ  ياوتف  عجارم  ارچ  دننک ؟ لسغ  دیاب  دنوش ، یم  هضاحتسا  یتقو  اه  مناخ  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  ای  نآرق  رد  ایآ 
؟ دنهد یمن 

شسرپ

دروم نیا  رد  ار  دوخ  ياوتف  عجارم  ارچ  دـننک ؟ لسغ  دـیاب  دـنوش ، یم  هضاحتـسا  یتقو  اه  مناخ  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  ای  نآرق  رد  ایآ 
؟ دنهد یمن  رییغت 

خساپ

نآرق هب  تسا  دنتسم  نانآ  ياهاوتف  مامت  هکلب  دنهد ، رییغت  ار  ناش  فرح  دوخ  هاوخلد  هب  ات  دنرادن  یفرح  ناشدوخ  زا  دیلقت  مظعم  عجارم 
هب ثیدـح  نآرق و  زا  مدرم  لامعا  ةراب  رد  ار  ادـخ  مکح  دـننک  یم  شالت  رایـسب  ياه  تمحز  لمحت  اب  نانآ  نخـس : رگید  هب  تایاور . و 
زین هضاحتسا  ( 1 .) تسا هدش  هدافتسا  ثیداحا  زا  ماکحا  ریاس  دننام  زین  هضاحتسا  ماکحا  دنراذگب . ادخ  ناگدنب  رایتخا  رد  دنروآ و  تسد 

ار ماکحا  ناشدوخ  شیپ  زا  دنهاوخب  رگا  وضو  يارب  تراهط  ای  سافن  تبانج و  دننام  تسا ، یکاپ  تراهط و  باب  رد  رگید  ماکحا  دننام 
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ماکحا ماکحا و  نیا  نیب  تسا  یقرف  هچ  دنام . یمن  یقاب  ینید  ماکحا  زا  يزیچ  رگید  ار ، هلئسم  نآ  ادرف  هلئـسم و  نیا  زورما  دنهد و  رییغت 
، دناد یمن  ار  نآ  تمکح  هفسلف و  نوچ  دیاین ، ششوخ  رگید  مکح  زا  هدمآ و  ششوخ  یمکح  زا  دیاش  دوخ  ۀقیلس  هب  یسک  ره  رگید ؟

. هضاحتسالا باوبا  ص 64 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 اه : تشون  یپ  دهد ؟ رییغت  ار  نآ  دیاب  ایآ  سپ 

؟ دراد دوجو  هلأسم  نیا  رگید  نایدا  رد  ایآ  تسیچ ؟ مالسا  رظن  زا  راهز  يوم  ندرک  هاتوک  دیاوف 

شسرپ

؟ دراد دوجو  هلأسم  نیا  رگید  نایدا  رد  ایآ  تسیچ ؟ مالسا  رظن  زا  راهز  يوم  ندرک  هاتوک  دیاوف 

خساپ

ندودز هلمج  نیا  زا  تسا ، یـصخش  تشادـهب  هب  طوبرم  هک  يروما  یتـح  دراد ، هماـنرب  ناـسنا  روما  ۀـمه  يارب  هک  تسا  یبـتکم  مالـسا 
يوم هک  هدرک  هیـصوت  دشاب ، هتـشاد  يدرف  تفاظن  تشادهب و  دشاب و  هزیکاپ  ناملـسم  دهاوخ  یم  نوچ  مالـسا  تسا . ندـب  دـیاز  ياهوم 

ییوشانز یگدـنز  يارب  يدرف  تشادـهب  ياراد  مه  دـشاب و  رادروخرب  يدرف  یگزیکاپ  تشادـهب و  زا  مه  صخـش  اـت  دوش  هدودز  راـهز 
میدق ياه  نامز  رد  ( 1 .) دوش هدودز  رابکی  زور  هدزناپ  ره  ندب  دیاز  ياهوم  هک  تسا  بحتـسم  هدـش ،  دراو  هک  یتایاور  ساسارب  دـشاب .
هلیـسو هب  يدـعب  ياه  نارود  دیـشارت .  یم  تساوخ  یم  شلد  هک  ار  اج  ره  ای  يداـیز  ياـهوم  هدرک ، زیت  ار  یقاـمخچ  ياـه  گنـس  رـشب 

. تسا هدش  تفای  یمیدق  یلیخ  ياه  ناتـسروگ  رد  الط  زا  ًاصوصخم  شاقنم  نیدنچ  نونکات  دـیدرگ و  موسرم  لومعم و  وم  هلازا  شاقنم 
شور هب  ار  لمع  نیا  نیچ  رد  دنیامن . یم  وم  هلازا  تشگنا  هلیـسو  هب  دنراد و  یم  هگن  برچ  ار  دوخ  ندب  هشیمه  يا  هدع  ناتـسودنه  رد 

یم تسوـپ  يور  مرگ  هدرک ،  تسرد  موـم  وـمیل و  هراـصع  بآ و  دـنق و  زا  يریمخ  اـه  يرـصم  دـنناوخ . یم  هـفح  ماـن  هـب  یـصوصخم 
هدـش و لح  نغور  رد  هک  يریق  ای  شاقنم  هلیـسو  هب  اه  یمور  اه و  ینانوی  دـندنک . یم  ار  نآ  هعفد  کی  ندـش  درـس  زا  سپ  دنتـشاذگ و 
، دیشارت ار  دوخ  ندب  زا  یتمسق  یسک  رگا  دنیامن و  یم  وم  هلازا  رتمک  اپورا  رد  دندنک . یم  ار  اهوم  دوب ، هدیدرگ  موم  غمص و  اب  طولخم 

هچنآ دنزیرب . هدش  ماود  یب  اهوم  ات  دننز  یم  هنژیـسکا  بآ  نونکا  یـضعب  یلو  تسا ، هدرک  هدامآ  یحارج  يارب  ار  دوخ  دننک  یم  روصت 
تانبرک رتسکاخ  رد  تسا . تعاـس  دـنچ  يارب  عضوم  رب  رتسکاـخ  زا  یلامتـسد  نتـشاذگ  دراد ، یملع  هبنج  تسا و  درد  نودـب  بلاـج و 

هک تسا  یقرب  میـس  اب  وم  هشیر  ندنازوس  رگید  شور  دـیامن . یم  درد  نودـب  ار  وم  ندـنک  ّسح و  یب  ار  عضوم  هک  تسا  یناوارف  وشود 
هب ناوت  یم  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  ار  فلتخم  ییایمیـش  ياهوراد  تسا . حرطم  يددغ  نومره  زیوجت  زین  نونکا  دییور . دهاوخن  زگره 
مرک مان  هب  ییاه  مرک  نونکا  ددرگ . رادیدپ  ضراوع  هدومن ، داجیا  ار  یتاکیرحت  تسا  نکمم  یکبآ . ای  يریمخ  تروص  هب  هچ  درب ، راک 

رب میقتـسم  هک  تسا  ینزوس  ياهدورتکلا  کیناولاگ و  ناـیرج  اـب  هلیـسو  نیرترثؤم  نیرتهب و  یلو  دـنریگ ، یم  هرهب  نآ  زا  هک  تسا  وتید 
هلازا يارب  هلیـسو  نیرت  هداس  هار و  نیرت  ناسآ  تیاهن  رد  دـنیوگ . زیلورتکلا  ار  نیا  ( 2 .) دـشک یم  ار  نآ  هدرک ، رثا  وم  زایپ  وم و  لولیکف 

هاگدـید زا  راهز  يوم  ندرک  هاتوک  دـیاوف  تسا . فورعم  اود  تفاظن و  يوراد  مان  هب  اـم  روشک  رد  هک  تسا  ربوم )  ) هرون دـیاز ، ياـهوم 
كاپ هرون  دـیامرف " : یم  (ع ) قداص ماما  دـهد . یم  تاجن  یعـضوم  ياـه  یگدولآ  زا  ار  ناـسنا  راـهز  يوم  ندرک  هاـتوک   - 1 تایاور :
هرون دنک . یم  تسس  ار  ندب  مک و  ار  توهش  یـسنج و  هزیرغ  دنلب  يوم  یگدرـسفا 3 -  اه و  مغ  هدننک  فرطرب   - 2 ( 3" . ) تسا هدننک 

یم دایز  ار  اـه  هیلک  هیپ   - 5 دنک . یم  تیوقت  ار  مسج  ندـب  زا  دـئاز  ياهوم  ندرک  فرطرب   - 4 دنک . یم  نوزفا  ار  یـسنج  هزیرغ  ندرک 
دیس رتکد   - 2 ص 76 . ج88 ، راونالاراحب ،  - 1 اه :  تشون  یپ  ( 5 .) تسا يرادان  رقف و  عنام   - 7 ( 4 .) دـنک یم  قاچ  ار  یمدآ   - 6 دنک .

بابحتسا باب  ص 70 ، ج2 ، یلماع ، ّرح  خیش  هعیشلا ،  لیاسو   - 3 . 35 ص 30 -  ج13 ،  ، ربمایپ نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  داژن ، كاپ  اضر 
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ص 366. ج7 ، نامه ،  - 5 ةرونلا . بابحتسا  باب  ص 65 ، نامه ،  - 4 ءالطالا .

بآ الاب  هب  نییاپ  زا  رگا  وضو  رد  ای  مینک و  عورش  پچ  تمس  زا  رگا  دوش ؟ هتسش  تسار  تمس  دیاب  ًامتح  ندرگ  رـس و  زا  دعب  لسغ  ماگنه  ارچ 
؟ دراد یلاکشا  هچ  دوش ، هتخیر 

شسرپ

هب نییاپ  زا  رگا  وضو  رد  ای  مینک و  عورش  پچ  تمس  زا  رگا  دوش ؟ هتسش  تسار  تمـس  دیاب  ًامتح  ندرگ  رـس و  زا  دعب  لسغ  ماگنه  ارچ 
؟ دراد یلاکشا  هچ  دوش ، هتخیر  بآ  الاب 

خساپ

هدافتـسا تایاور  زا  دوش ) یم  لطاب  وضو  لسغ و  ددرگن ، تیاعر  رگا  و  دوش (  تیاعر  دـیاب  وضو  لسغ و  ياضعا  نتـسش  رد  هک  یبیترت 
روتسد قبط  ًاقیقد  هک  تسا  نیا  تدابع  تسین . تدابع  هنرگو  تسا  مالسا  روتسد  هک  دوش  ماجنا  هنوگ  نآ  دیاب  یعرش  ماکحا  تسا . هدش 

زا یکی  میربن . یپ  نآ  تلع  تمکح و  هب  هچرگ  دراد ، یتـمکح  تلع و  یهلا  ماـکحا  زا  یمکح  ره  دوش . ماـجنا  برق  دـصق  هب  یعرش و 
ماجنا ادخ  رطاخ  هب  ار  یلمع  یـسک  هچ  دنیبب  دهاوخ  یم  دنوادخ  ینعی  دـشاب ، یم  راگدرورپ  لباقم  رد  ناسنا  میلـست  دـبعت و  اه  تمکح 

هک دشاب  یم  نیا  تسا ، ناسنا  یقرت  دشر و  هیام  يدابع  لامعا  رد  هچ  نآ  نخـس  رگید  هب  رگید . فادها  رطاخ  هب  یـسک  هچ  دـهد و  یم 
یم ماجنا  هتفگ  مالسا  هک  هنوگ  نامه  ار  لامعا  ریاس  وضو و  لسغ و  ور  نیا  زا  رگید . ياه  هزیگنا  هب  هن  دهد ، ماجنا  هللا  یلا  ۀبرق  ار  لمع 

لامعا رد  بیترت  مظن و  ياه  تمکح  زا  یکی  تسا . بیترت  مظن و  تیاعر  اه  تمکح  زا  رگید  یکی  مینادـن . ار  نآ  هفـسلف  هچرگ  میهد ،
هب اما  دنا ، هدمآ  ناربمایپ  زا  يرایسب  ع )  ) هدش نایب  قداص  ماما  زا  نومضم  نیا  دشاب ، فلتخم  ياه  هرود  اه و  نامز  رد  نآ  ظفح  يدابع ،

فیرحت راچد  ات  هدش ، نایب  مظنم  قیقد و  لکش  هب  اهروتسد  ماکحا و  مالسا  رد  اما  دش . فیرحت  راچد  اهنآ  تعیرـش  نییآ و  نامز ، رورم 
ًالثم دـشابن ، نآ  زا  يرثا  چـیه  هک  دیـسر  دـهاوخ  ییاج  هب  تیاـهن  رد  دورب ، نآ  رد  اـه  ناـسنا  هتـساوخ  تسد و  رگا  دوشن . ینوگرگد  و 

میورب مامح  طقف  میایب  مینک ، لسغ  ًالصا  ارچ  دیوگب  يرگید  مینک ! عورش  پچ  زا  مییایب  مینک ، عورـش  تسار  زا  ارچ  دیوگب  یکی  لسغ ،
تدـحو و داـجیا  فادـها ،  رگید  زا  دـنام . دـهاوخن  یقاـب  يرثا  زیچ  چـیه  زا  تیاـهن  رد  هک  میورب و ...  ماـمح  ارچ  ًالـصا  میوش ! زیمت  و 

هام رد  دنناوخب و  زامن  یصاخ  تقو  رد  زین  دنناوخب ، زامن  هلبق  کی  يوس  هب  يدابع  رظن  زا  همه  هک  تسا ، ناناملـسم  نیب  لامعا  ینوگمه 
ای دـنک  تدابع  دـهاوخ  یم  شلد  هک  یلکـش  هب  یناملـسم  ره  رگا  دـنهد و ... ماجنا  لسغ  وضو و  هنوگ  کی  هب  دـنریگب و  هزور  یـصاخ 

دهاوخن ادیپ  انعم  ماما  ربمایپ و  ادخ و  زا  يوریپ  تعاطا و  رگید  دناوخب ،  زامن  دهاوخ  یم  شلد  هک  یتهج  هب  ای  دـهد  ماجنا  وضو  لسغ و 
هدروآ و امـش  يارب  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  ( 1 (؛ اوهتناف هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسرلا  مکاتآ  ام  دهد " : یم  روتـسد  ناناملـسم  هب  نآرق  درک .
؛ هللا مکببحی  ینوعّبتاف  هللا  نوّبحت  متنک  نا  لق  " . " دیهدن ماجنا  هدرک  عنم  نآ  زا  ار  امـش  هک  هچنآ  دیهد و  ماجنا  ار  نآ  هداد ، روتـسد  نادب 

امک اوّلـص  : " دومرف ربمایپ  زاـمن  دروم  رد  " درادـب . تسود  ار  امـش  زین  ادـخ  اـت  دـینک  يوریپ  نم  زا  دـیراد ، تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب  ( 2)
ینعی یگدنب  تسا و  یگدنب  يانعم  هب  تدابع  ًالوصا  " دـیناوخب . زامن  مه  امـش  مناوخ ، یم  زامن  نم  هک  روط  نامه  ( 3 (؛ یّلصأ ینومتیأر 

هچ دنودخ  لباقم  رد  ناسنا  یگدنب  هک  نیا  اما  دش . دهاوخ  جراخ  یگدنب  يدابع و  تروص  زا  دـشابن ، نینچ  رگا  هک  روتـسد ، زا  تعاطا 
یساسا و لصا  کی  يدابع  روما  ًاصوصخم  یهلا  ياهروتـسد  زا  يوریپ  تعاطا و  نیاربانب  دبلط . یم  یلقتـسم  ثحب  دراد ، يراثآ  دیاوف و 

یم هدهاشم  جح  رطف و  دیع  مسارم  هعمج و  تعامج و  ياهزامن  رد  یمالـسا  ۀعماج  ار  نآ  تکرب  رپ  راثآ  زا  یخرب  هک  تسا  مهم  رایـسب 
 - 3 ۀیآ 31 . ( 13  ) نارمع لآ   - 2 ۀیآ 7 . ( 59  ) رشح  - 1 اه :  تشون  یپ  تسا . ریگمـشچ  نایناهج  دـید  رد  نآ  تمظع  تّهبا و  دـنک و 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 317 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ص 10. ج2 ، عیارشلا ، للع   - 4 ص 279 . ج82 ، راونالاراحب ،

؟ مینک لسغ  دیاب  ارچ 

هراشا

نشور و ءهفـسلف  یـسامترا ,  ای  یبیترت و  تیفیک  هب  مه  نآ  داد ،  ماجنا  لسغ  دـیاب  ارچ  هک  نیا  لـسغ و  ماـجنا  يارب  مالـسا  سدـقم  نید 
یمن یلو  تساایوگ ,  نشور و  يرما  بحتـسم  ياه  لسغ  دروم  رد  ًاصوصخ  نآ  یتشادـهب  ءهبنج  هچ  رگا  تسا .  هدرکن  نایب  ار  یـصاخ 

رکنم ح ناوت 

شسرپ

 , یسامترا ای  یبیترت و  تیفیک  هب  مه  نآ  داد ،  ماجنا  لسغ  دیاب  ارچ  هک  نیا  لسغ و  ماجنا  يارب  مالسا  سدقم  نید  مینک ؟ لسغ  دیاب  ارچ 
نشور و يرما  بحتـسم  ياـه  لـسغ  دروـم  رد  ًاـصوصخ  نآ  یتشادـهب  ءهبنج  هچ  رگا  تسا .  هدرکن  ناـیب  ار  یـصاخ  نـشور و  ءهفـسلف 
, دراد دوجو  دوش , یم  ماجنا  تبرق  دـصق  هب  هک  يدابع  ریغ  يدابع و  لـمع  ره  نورد  هک  دـش  یتمکح  رکنم  ناوت  یمن  یلو  تسااـیوگ , 

ًابیرقت لـمع  کـی  ضیح  لـسغ  : > دـسیون یم  ضیح  لـسغء  هراـبرد  داژن  كاـپ  رتکد  دیهـش  تسین .  انثتـسم  ثیح  نیا  زا  مه  لـسغ  هک 
کی زا  سپ  دـیدرگ  یم  تفای  ینز  رت  مک  دـش ، یم  هدروآ  اج  هب  دوب , هدـشن  هیـصوت  مه  نایدا  فرط  زا  هک  یتروص  رد  تسا و  يزیرغ 
يزیر نوخ  دراد ...) یگدولآ  ناکما  روکذم  تدم  رد  بآ  اب  سامت  اریز   ) درادن ار  هتفه  نآ  رد  يوش  تسش و  ءهزاجا  هک  یکاپ  ان  هتفه 
رگید ییاج  رد  و  ( 1 ... <) دـناشک یم  وش  تسـش  تفاظن و  فرط  هب  ار  نز  دوخ  هب  دوخ  تفاظن ,  زا  تیمورحم  هتفه  کـی  یگدولآ و  و 

یم دوجو  هب  يداوم  تسوپ ,  يور  رب  ندش ,  بنج  زا  سپ  دـنیوگ  یم  يا  هدـع  تسا .  تبانج  لسغ  اه  لسغ  نیرت  بلاج  > دـسیون یم 
... داد تاجن  عضو  نیا  زاار  تسوپ  بآ ,  اب  دیاب  تسا و  ّرضم  دشاب , یم  دیـسا  رـصتخم ي  هک  تسوپ  يارب  دراد و  ییایلق  ءهنیمز  هک  دیآ 

ار ندب  هتخاس و  حرطم  ار  هریغ  ینیلانردآ و  تاحشرت  کیتاپمـس و  لامعا  تلاخد  هدروآ و  شیپ  ار  یبصع  یکیژولویزیف  لامعا  يا  هدع 
رپ ژراش و  ًاددجم  يرطاب  هتشگرب ...  لوا  ءهناخ  هب  تاحشرت  هدش و  کیرحت  باصعا ,  , ندرک لسغ  اب  هک  دنیامن  یم  ضرف  يرطاب  نوچ 
زا دـنچره  ار  تبانج  لسغ  هتـسنادن و  لیـصا  ار  اه  هتفگ  زا  مادـک  چـیه  دنـسیون < : یم  همتاخ  رد  داژن  كاپ  دیهـش  ( 2  < .) تسا هتشگ 
رد دـشابن ،  ناسآ  شزیمآ  سک  ره  يارب  ات  دراد  ینوناق  تعنامم  ءهبنج  طقف  نآ  تلاصا  یلو  مناد ,  یمن  جراخ  یتفاـظن  تشادـهب  ورملق 

ماـما زا  ار  ندرک  لـسغ  تلع  هعیـشلا >  لـئاسو   > فیرـش باـتک  رد  ( 3<) ددرگ دادـملق  داـیز " شزیمآ   " زا عناـم  یعون  لـسغ  هجیتن 
رد و  تسا . مادـنا  ریاس  تراهط  ندـب و  دـب  يوب  نتفر  نیب  زا  تفاـظن و  تباـنج ,  لـسغ  تلع  دومرف : ترـضح  دـندرک ،  لاؤس  (ع ) اـضر
هب شیاهوم  قورع و  مامت  زا  ندـب  ینم )   ) بآ دـنک , یم  تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  يدرم  هک  ینامز  دومرف : (ص) ادـخ ربمایپ  مود  ثیدـح 
یم عیارشلا  للع  رد  قودص  خیش  ( 4 < .) تسا هدرک  بجاو  ار  تبانج  لسغ  مدآ  هیّرذ  رب  دنوادخ  سپ  دوش ; یم  يراج  شدسج  تمس 

روتـسد لوب  طئاغ و  يارب  یلو  درک , تبانج  لـسغ  هب  رمادـنوادخ  لـیلد  هچ  هب  درک : لاؤس  (ص) ادـخ ربماـیپ  زا  يدوهی  صخـش  دـسیون :
دـش يراج  مدآ  ترـضح  تسوپ  اـهوم و  اـه و  گر  رد  نآ )  لوصحم   ) دروخ عونمم  تخرد  زا  مدآ  یتقو  دومرف : ربماـیپ  دادـن ؟ یلـسغ 

جراخ شمـسج  يور  اهوم , اه و  گر  زا  یبآ  درک , تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  يدرم  تقو  ره  سپ  دش ) ع )  ) مدآ ندـب  دراو  شا  هراصع  )
يدایز زا  لوب  یلو  درک , بجاو  ار  تبانج  لسغ  تمایق  ماگنه  اـت  مدآ  ءهیّرذ  رب  ندـب )  تفاـظن   ) لـیلد نیمه  هب  دـنوادخ  سپ  دوش ; یم 

نیمه هب  ; دروخ یم  ناسنا  هک  تسا  یماعط  ءهدنام  یقاب  تالوضف  زا  مه  طئاغ  دوش و  یم  جراخ  دماشآ , یم  ناسنا  هک  ییاه  یندـیماشآ 
تسا ص )  ) یبن عرش  میلاعت  مالسا و  روتسد  ءزج  یتیفیک  نینچ  هب  وش  تسـش و  تسا :  ینتفگ  (. 5  ) تسا هدش  مزال  ناسنا  رب  وضو  لیلد 
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 : لثم ماکحا  زا  يرایسب  ءهفسلف  نینچ  مه  تسا . ناهنپ  ام  دید  زا  هک  دشاب  هتشاد  یصاخ  هفـسلف  دناوت  یم  هچ  رگا  دراد ،  طابترا  دّبعتاب  و 
زامن تسا ؟  تعکر  هس  برغم  زامن  ارچ  تسا .  هدیـشوپ  ام  رب  یلـصا  تلع  یلو  هدـش ,  نایب  یتاهیجوت  اب  هچ  رگا  ممیت ,  وضو و  لـسغ , 

زا يرایـسبو  دـناوخ  هتـسهآ  دـیاب  ار  رـصع  رهظ و  ياهزامن  ارچ  دوش ؟ یم  هتفگ  هتـسهآ  هعبرا  تاحیبست  ارچ  تسا ؟  تعکر  راهچ  اـشع 
نیع رد  میریذپ .  یم  ار  نآ  تعاطا  دبعت و  باب  زا  ام  تسا و  هدیـشوپ  ام  رظن  زا  هنأفـساتم  دـنراد , یـصاخء  هفـسلف  ًامتح  هکرگید  لئاسم 

كاپ اضر   - 1 اه :  تشون  یپ  دراد . یعقاو  حلاصم  تسا و  هدـش  عضو  ناسنا  تداعـس  تهج  دـنوادخ  فرط  زا  اهنآ  هک  میدـقتعم  لاح 
ثیدح 2و 3 ج 1 ص 466  هعیـشلا ,  لئاسو  ص 145 4.  , نامه ص 144 3. نامه ,  ص 143 2. ربماـیپ , نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا  داژن ,

؟ تسا هدشن  فیرحت  نآرق  هک  مینادب  اجک  زا  شسرپ : باب 195 ص 327  ج 1  عیارشلا ,  للع  قودص ,  خیش  .5

خساپ

زا دراد ، یتازایتما  اه و  یگژیو  ینامـسآ  باتک  نیا  تسا . (ص ) دمحم ترـضح  متاخ  یبن  تلاسر  دنـس  و  نادیواج ، ةزجعم  میرک  نآرق 
رب هک  تسا  ینآرق  ناـمه  داـیز  مک و  نودـب  ًاـقیقد و  یلعف  نارق  تسا و  هدـنام  نوصم  فیرحت  زا  نوـنک  اـت  لوزن  زاـغآ  زا  هک  نیا  هلمج 

اناوت رداق و  يادـخ  نآرق ، رادـساپ  ظفاح و  هک  ارچ  تسا ، هدـیدرگن  دایز  مک و  نآ  زا  یفرح  هملک و  یتح  هدـش ، لزان  (ص ) مرکا ربمایپ 
نیا رد  ( 1" .) دوب میهاوخ  نآ  رادهگن  دوخ  ام  میدرک و  لزان  ار  نآرق  ام  نوظفاحل ؛ هل  ّانإ  رکذـلا و  انلّزن  نحن  ّانإ  : " دومرف دـنوادخ  تسا .

داجیا رب  اه  تردق  مامت  سنا و  نج و  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  تسا . هدرک  یفرعم  نآرق  يرادهگن  نماض  ار  نتشیوخ  ادخ  هیآ 
دراو تهج  چیه  زا  یللخ  هنوگ  چـیه  نآرق  رد  : " دومرف ادـخ  ور  نیا  زا  درب . دـنهاوخن  شیپ  زا  يراک  چـیه  دـنوش ، دـحتم  نآرق  رد  للخ 

دنک یم  مکح  ناسنا  لقع  1 ـ نآرق : فیرحت  مدع  لیالد  زا  یخرب  ( 2" .) تسا هتشگ  لزان  هدوتس  هنازرف و  دنوادخ  بناج  زا  و  دوش ، یمن 
ناناملـسم مامتها  تیانع و  دروم  لّوا  زور  زا  هک  تسا  یباتک  نآرق  اریز  تسا ، رود  هب  میرک  نآرق  زا  لیدبت  رییغت و  هنوگ  ره  لامتحا  هک 

ینامـسآ و سدقم  باتک  تموکح ، همانرب  یگدنز ، لمع  روتـسد  یـساسا ، نوناق  تسا : هدوب  زیچ  همه  ناناملـسم  يارب  نآرق  تسا . هدوب 
هک دوب  یباتک  نارق  تسا . هتـشادن  ناکما  نآ  رد  دایز  مک و  ًـالوصا  هک  دوش  یم  نشور  عوضوم  نیا  رد  تقد  اـب  یگدـنب . تداـبع و  زمر 
رب لالدتسا  ناونع  هب  نانمشد و  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  هب  گنج ، نادیم  رد  هناخ ، رد  دجسم ، رد  اهزامن ، رد  هراومه  نیتسخن  ِناناملسم 

اهنت ًالوصا  دنداد . یم  رارق  نانز  رهِم  ار  نآرق  میلعت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  خیراوت  زا  دندرک . یم  هدافتـسا  نآ  زا  بتکم  تیناقح 
مالـسا زا  یـسرد  تساوخ  یم  سک  ره  دـندرک و  یم  انـشآ  نآ  اب  رمع  زاغآ  زا  ار  یکدوک  ره  هدوب و  حرطم  لـفاحم  همه  رد  هک  یباـتک 
ینامسآ باتک  نیا  رد  ینوگرگد  هک  دهد  یم  لامتحا  یسک  یعـضو  نینچ  اب  ایآ  دوب . دیجم  نآرق  دنداد ، یم  میلعت  وا  هب  ار  نآ  دناوخب ،

، دوب هدش  يروآ  عمج  ربمایپ  دوخ  رـصع  رد  یلعف  لکـش  نیمه  اب  عومجم  کی  تروص  هب  ارق ؛ هک  نیا  هب  هجوت  اب  صوصخ  هب  دهد ؟ خر 
یم هتخانش  نیا  هب  يدایز  دح  ات  رصع  نآ  رد  دارفا  تیصخش  ًالوصا  دنداد ؟ یم  تیمها  نآ  ظفح  نتفرگدای و  هب  تخس  ناناملـسم  و  ( 3)

زا یکی  رد  میناوخ  یم  خـیراوت  رد  هک  دوب  دایز  يا  هزادـنا  هب  نآرق  ناظفاح  رامـش  دـندوب . هدرک  ظـفح  ار  تاـیآ  زا  هزادـنا  هچ  هک  دـش 
کیدزن ياه  يدابآ  زا  یکی  "  ) هنوعم رئب   " ناتساد رد  دندیسر . لتق  هب  نآرق  نایراق  زا  رفن  دصراهچ  دش ، عقاو  رکبوبا  نامز  هک  اه  گنج 

رفن داتفه  دودـح  رد  نایراق  زا  يریثک  عمج  هک  میناوخ  یم  داتفا  قاـفتا  (ص ) ربماـیپ تاـیح  ناـمز  رد  هقطنم  نآ  رد  هک  یگنج  و  هنیدـم )
کی رد  اهنت  هک  دـندوب  دایز  ردـق  نآ  نآرق  ناـمّلعم  ناـیراق و  ناـظفاح و  هک  دوش  یم  نشور  بلاـطم  نیا  زا  دندیـشون . تداهـش  تبرش 
هکلب دوبن ، ناناملـسم  يارب  یـساسا  نوناق  طقف  نآرق  میتفگ  هک  ارچ  دشاب ، نینچ  دیاب  دندیـشون . تداهـش  تبرـش  ادعت  نیا  گنج  نادیم 
مّلعت میلعت و  ظفح و  تئارق و  توالت و  دنتشادن و  نآ  زج  یباتک  چیه  هک  مالسا  زاغآ  رد  ًاصوصخم  داد ، یم  لیکـشت  ار  اه  نآ  زیچ  همه 

ات دوبن  دـشاب  هتـسشن  نآ  يور  یـشومارف  رابغ  درگ و  هک  دجـسم  ای  هناـخ و  ۀـشوگ  رد  كورتم  باـتک  کـی  نآرق  دوب . نآرق  صوصخم 
هدوب و ناناملـسم  نایم  رد  هشیمه  گرزب  تدابع  کی  تنـس و  کی  ناونع  هب  نارق  ظفح  هلئـسم  دیازفیب . نآ  رب  ای  دـنک  مک  نآ  زا  یـسک 
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هک پاچ  تعنـص  ندش  ادـیپ  زا  دـعب  یتح  دـیدرگ و  شخپ  اج  همه  رد  دـش و  ریثکت  باتک  تروص  هب  نآرق  هک  نآ  زا  سپ  یتح  تسه ،
تنس کی  ناونع  هب  نآرق  ظفح  هلئسم  زاب  ددرگ ، رشن  پاچ و  یمالسا  ياهروشک  رد  باتک  نیرتهخسن  رپ  ناونع  هب  باتک  نیا  دش  ببس 

نونکا دنتـسه . هدوب و  نآرق  ظفاح  یعمج  هشیمه  راید  رهـش و  ره  رد  هک  يروط  هب  درک ، ظفح  ار  دوخ  تیعقوم  گرزب ، راختفا  هنیرید و 
روشک رد  نونکا  تسا . نآرق  ظـفح  ّوا  ۀـجرد  رد  نآ  نادرگاـش  هماـنرب  هک  دراد  دوـجو  ییاـه  هسردـم  یمالـسا  ياـهروشک  یـضعب  رد 

رد ترضح  نآ  دیکأت  روتسد و  هب  و  (ص ) ربمایپ رصع  زا  نآرق  ظفح  تنس  دراد . دوجو  نآرق  ظفاح  مین  نویلیم و  کی  زا  شیب  ناتـسکاپ 
. تسا هدش  رکذ  تئارق  رب  هک  يرایـسب  باوث  ددعتم و  ياهزور  اه و  بش  رد  نآرق  تئارق  تنـس  نینچ  مه  تسا . هتـشاد  همادا  نورق  مامت 

ناگدنـسیون هلأسم  نیا  ۀمه  رب  هوالع  2 ـ هن . ًامّلـسم  تسا !؟ ریذپ  ناکما  نآرق  فیرحت  دروم  رد  یلامتحا  هنوگ  چیه  یعـضو  نینچ  اب  ایآ 
رفن هس  لهچ و  ات  هدراهچ  زا  ار  اه  نآ  رامـش  هک  دندرک  یم  تشاددای  ار  نآ  ربمایپ ، رب  تایآ  لوزن  زا  دـعب  هک  یناسک  ینعی  تسا ، یحو 
یم تشاددای  ار  یحو  هک  تشاد  يددعتم  ناگدنـسیون  (ص ) ربمایپ : " دیوگ یم  نآرق " خیرات   " باتک رد  یناجنز  هللادبعوبا  دـنا . هتـشون 
ریما تباث "و  نبدیز   " همه زا  شیب  یلو  دندوب ، نیتسخن  ۀناگراهچ  يافلخ  رتروهـشم  همه  زا  هک  دـندوب  رفن  هس  لهچ و  اه  نآ  دـندرک و 

رد هکلب  دنتـشون ، یمن  ار  تاـیآ  همه  یحو ، ناـبتاک  همه  هـتبلا  ( 4" .) دـندوب هطبار  نیا  رد  ربمایپ  مزـالم  (ع ) بلاـط یبا  نب  یلع  ناـنمؤم 
؟ دوش زارد  نآ  يوس  هب  ناگدننک  فیرحت  تسد  تسا  نکمم  هنوگچ  هتشاد ، هدنسیون  همه  نیا  هک  یباتک  دنتشون . یم  ار  تایآ  عومجم 

کی همه  مالـسا ، زاغآ  زا  هک  دهد  یم  ناشن  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  تاملک  یـسررب  دوجوم : نآرق  هب  مالـسا  نایاوشیپ  ۀـمه  توعد  3 ـ
ۀعومجم کی  تروص  هب  ینامـسآ  باتک  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  و  دـندرک ، یم  توعد  دوجوم  نآرق  هب  لمع  توالت و  هب  ار  مدرم  نابز 

هنوگ چـیه  تفالخ  هب  ندیـسر  زا  دـعب  (ع ) یلع ناـیقتم  يـالوم  تسا . هدوب  مالـسا  نیتسخن  نورق  هلمج  زا  نورق ، ۀـمه  رد  هدروخن  تسد 
توعد دوجوم  نآرق  هب  ندز  گنچ  لمع و  هب  ار  مدرم  اهراب  هکلب  درکن ، ار  راک  نیا  اهنت  هن  دومرفن . نآرق  ندـش  دایز  ای  مک  هب  يا  هراشا 

ادخ باتک  : " دومرف ترضح  دومن . یم  هضرع  مدرم  رب  ار  یلصا  نآرق  ترضح  ًامّلـسم  دوب ، هدمآ  شیپ  نآرق  رد  يدایز  مک و  رگا  دومن .
. دزیر یمن  ورف  شیاه  نوتـس  هاگچیه  هک  تسا  يا  هناخ  و  دـیارگ ، یمن  يدـنک  هب  شنابز  زگره  هک  تسا  ییوگنخـس  تسا . امـش  ناـیم 

غارچ یندـشن و  شوماخ  تسا  يرون  ادـخ  باـتک  : " دومرف زین  ( 5" .) دوش یمن  بولغم  زگره  شناراـی  هک  ناـنچ  نآ  تسا ، تزع  ۀلیـسو 
ماما تشادـن  ناـکما  دوب ، هدـش  زارد  ینامـسآ  باـتک  نیا  نماد  هب  فیرحت  تسد  رگا  ( 6" .) دـیارگ یمن  یکیراـت  هب  هک  تسا  یغورفرپ 

(ع) یلع نانخس  رد  اهریبعت  نیا  دننام  دنک . یفرعم  دیارگ ، یمن  یشوماخ  هب  هک  یغارچ  ناونع  هب  دنک و  توعد  نآ  هب  هنوگ  نیا  (ع ) یلع
هک نیا  و  (ص ) ربمایپ تیمتاـخ  لوبق  زا  سپ  ًـالوصا  4 ـ میرک . نآرق  فیرحت  مدـع  رب  تسا  ینـشور  لیلد  هاوگ و  نید ، نایاوشیپ  ریاـس  و 

دنـس هناگی  نیا  ادـخ  هک  درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ  دوب ، دـهاوخ  رارقرب  ناهج  نایاپ  ات  نآرق  تلاسر  و  تسا ، یهلا  نییآ  نیرخآ  مالـسا 
دناوت یم  یموهفم  ناهج  نایاپ  ات  لاس و  نارازه  ّیط  مالـسا  یگنادواج  اب  نآرق  فیرحت  ایآ  دـنکن ؟ يرادـساپ  ار  متاـخ  ربماـیپ  مالـسا و 
هتفرگ تروص  نآرق  رد  فیرحت  نیا  رگا  تسا و  هدوب  ینامـسآ  باتک  فیرحت  اه ، توبن  دیدجت  لیالد  زا  یکی  نوچ  ( 7 (!؟ دشاب هتشاد 

نایب ار  نآ  زین  دوخ  هدش و  هتخانـش  ناربمایپ  متاخ  مالـسا ، ربمایپ  یلاح  رد  دـمآ ، یم  حالـصا  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  يربمایپ  دـیاب  دوب ،
يال هب  هدـش و ال  هتـشون  نآرق  فیرحت  مدـع  هنیمز  رد  هک  ییاه  باتک  رد  هک  رگید  ناوارف  لیالد  لـیالد و  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا . هدرک 

دقتعم هدرک و  ّدر  ار  نآرق  فیرحت  ۀلئسم  مامت ، تیعطاق  اب  یمالـسا ، نارـسفم  نادنمـشناد و  املع و  ( 8 ،) تسا دوجوم  رگید  ياه  باـتک 
. درادن هار  ینامـسآ  باتک  نیارد  فیرحت  ناکما  اریز  دـش ، دـهاوخن  فیرحت  هدـشن و  فیرحت  هجو  چـیه  هب  دـیجم  نآرق  هک  دـنا  هدـش 
هب برع  داژن  زا  ربمغیپ  لبق ، نرق  رد 14  ًابیرقت  هک  تسا  انعم  نیا  مالسا  خیرات  تایرورـض  زا  یکی  : " دیامرف یم  ییابطابط  همالع  موحرم 

شتایح لوط  رد  و  هدیمان ، نآرق  مان  هب  ار  نآ  هک  هدروآ  یباتک  زین  و  تسا ، هدرک  توبن  ياعدا  هدـش و  توبن  هب  ثوعبم  (ص ) دـمحم مان 
توبن ةزجعم  ار  نآ  هدرک و  يّدحت  نآرق  نیمه  اب  بانج  نآ  هک  تسا  خیرات  تامّلسم  زا  زین  و  هدرک . یم  توعد  تعیرش  نآ  هب  ار  مدرم 
رصاعم مدرم  رتشیب  يارب  هدروآ و  وا  هک  تسا  ینآرق  نامه  رـصع  نیا  رد  دوجوم  نآرق  هک  نیا  رد  تسین  یفرح  چیه  زین  و  هدناوخ ، دوخ 
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تئارق طبض  ظفح و  نآرق و  يروآ  عمج  هب  ناناملسم  مامتها  زا  سک  ره  : " دیامرف یم  هر ) ) ینیمخ ماما  ( 9" .) تسا هدرک  تئارق  شدوخ 
نانچ ای  دنا ، هتـسج  کسمت  نآ  هب  فیرحت  لها  هک  يرابخا  و  درب ، یم  یپ  فیرحت  رادنپ  نالطب  یتسـس و  هب  دـشاب ، ربخ  اب  نآ  تباتک  و 

نآ موهفم  ای  و  دراب ، یم  نآ  يور  رس و  زا  لعج  ياه  هناشن  هک  هدوب  یلعج  يرابخا  ای  دومن و  لالدتسا  نادب  ناوت  یمن  هک  تسا  فیعض 
، نآرق رب  يزیچ  ندوزفا  يانعم  هب  هدایز ، هب  نآرق  فیرحت  ( 10" .) درک انتعا  نآ  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  تیعقاو  زا  رود  هناگیب و  يردـق  هب 

مه ار  نیا  دندوب . دقتعم  نادـب  املع  زا  یخرب  اهنت  تایآ ، زا  نتـساک  ینعی  هصیقن  هب  فیرحت  اما  و  ( 11 ،) درادن یلئاق  جیه  ناناملسم  نایم 
هعیـش لوصا  زا  ار  فیرحت  زا  نآرق  تینوصم  رب  هدـیقع  قودـص  خیـش  موحرم  هک  ییاج  ات  دـنا ، هداد  عطاق  باوج  ینـس  هعیـش و  ياـملع 

رد هک  تسا  نامه  دومرف ، لزان  (ص ) دمحم ترـضح  شربمایپ  رب  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینآرق  تسا : نیا  ام  داقتعا  : " دـیامرف یم  هتـسناد و 
نآرق مییوگ  یم  اـم  هک  دـهد  تبـسن  اـم  هب  سک  ره  و  تسا ، هدوبن  نآ  زا  شیب  زگره  دراد و  رارق  مدرم  ۀـمه  سرتسد  رد  دـلجم و  کـی 
ریسفت ر.ك : ( 3 . ) ۀیآ 42 ( 41  ) تلصف ( 2 . ) ۀیآ 9 ( 7  ) رجح ( 1  : ) اـه تشون  یپ  ( 12" .) دشاب یم  وگغورد  ًامّلـسم  تسا ، نیا  زا  شیب 

ص 24. نآرق ، خیرات  یناجنز ، هللادبعوبا  ( 4 . ) یلمآ ص 28 هداز ، نسح  هللا  تیآ  هدشن ، فیرحت  زگره  نآرق  10 ؛ ص 8 -  ج1 ، هنومن ،
(8 . ) 26 ص 21 -  ج 11 ، هنومن ، ریسفت  ( 7 . ) ۀبطخ 189 ص 632 ، نامه ، ( 6 . ) 133 ۀبطخ ص 403 ، مالـسالا ،) ضیف   ) هغالبلا جهن  ( 5)

نازیملا ریـسفت  ییابطابط ، همـالع  ( 9 . ) ص 305 ج 1 ، ناــیب ، ییوـخ ، هللا  تـیآ  هدــش ؛ فـیرحت  زگره  نآرق  یلمآ ، هداز  نـسح  ر.ك :
، لوصالا هیافک  رب  ماما  ترـضح  هیـشاح   ) ص 69 فیرحت ، زا  نآرق  تینوـصم  تفرعم ، يداـه  دـمحم  ( 10 . ) ص 150 ج 12 ، همجرت ) )

ص 93. قودص ،) تاداقتعا   ) رشع يداح  باب  ( 12 . ) ص 99 ج1 ، مینست ، یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  ( 11 (. ) رهاوظ تجح  ثحب 

؟ تسیچ وضو  ۀفسلف  تفرگ و  وضو  دیاب  مه  مامح  زا  دعب  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ وضو  ۀفسلف  تفرگ و  وضو  دیاب  مه  مامح  زا  دعب  ارچ 

خساپ

. دشاب یلبق  لاؤس  لاؤس و  نیا  خـساپ  رب  يا  همدـقم  ات  مینک  حرطم  ماکحا  ۀفـسلف  دروم  رد  ار  یبلطم  تسا  مزال  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب 
هرقن الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  مالـسا  رد  ارچ  میریگب ؟ وضو  زامن  يامن  يارب  دـیاب  ارچ  میناوخب ؟ زامن  تسا  مزال  ارچ  دنـسرپ : یم  رایـسب 
لیبق نیا  زا  و  تسا ؟ تعکر  ود  حبـص  زامن  ارچ  تسین ؟ زئاج  رادرم  تشوگ  ندروخ  ارچ  تسا ؟ مزـال  ّتیم  ندرک  نفد  ارچ  تسا ؟ مارح 

ةدعاق یـساسا و  لصا  کی  تسا  رتهب  دوش ، نشور  اهارچ  اه و  لاؤس  تسد  نیا  زا  قوف و  تالاؤس  مامت  خـساپ  هک  نیا  يارب  اه . شـسرپ 
یماگنه مینیب  یم  میرگن ، یم  دوخۀنازور  یگدنز  هب  هک  یتقو  دـشاب . هدـننک  عناق  دراوم  ۀـمه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یّلک 

دـنکیم و زیوجت  ام  يارب  هدـش ، هتـشون  وراد  دـنچ  نآ  رد  هک  يا  هخـسن  کشزپ  مینکیم ، هعجارم  کشزپ  هب  میوش و  یم  رامیب  ًالثم  هک 
زا هک  نیا  نودب  دییامن . زیهرپ  اذغ  نالف  نالف و  ندروخ  زا  دینک و  فرـصم  ار  وراد  نالف  تعاس  دنچ  ره  زور و  ره  هک  دـهدیم  روتـسد 
زج میناد  یم  میدقتعم و  بط  ۀتشر  رد  وا  صّصخت  شناد و  هب  نوچ  مینک ، یم  لمع  ار  وا  ياهروتسد  مینکب ، لاؤس  اهوراد  تایـصوصخ 
وا دشاب و  هتشاد  نامیا  یسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  نشور  نآ  رئاظن  لاثم و  نیا  درادن . يرگید  روظنم  ام  دوبهب  نامرد و 
نآ دروم  رد  رگا  لاح  . دنکیم لمع  ارچ  نوچ و  نودب  ار  يو  ياهروتـسد  ًاعطق  تسین ، راک  رد  يدب  رظن  دـنادب  زین  دـنادب ، صـصختم  ار 

تلاح نیا  ًانئمطم  تسا . نیرت  صصختم  دوخ  هفرح  رد  دوش و  یمن  هابتشا  اطخ و  بکترم  هک  دشاب  هتـشاد  ینیقی  یعطق و  داقتعا  صخش 
رـشب يارب  ادـخ  فرط  زا  نید  ناـیاوشیپ  یهلا و  ناربماـیپ  هک  تسا  ییاـه  هخـسن  مه  ینید  تاررقم  ماـکحا و  تسا . رت  يوق  رایـسب  وا  رد 
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یب ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میشاب  هتـشاد  داقتعا  یتقو  تسا  یهیدب  دنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار  نانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ات  دنا  هدروآ 
ندناسر غیلبت و  رد  ناربمایپ  مینادب  نینچ  مه  میـشاب ، هتـشاد  نامیا  زین  ادـخ  ینابرهم  فطل و  تمکح و  هب  هتفرگ و  همـشچرس  یهلا  نایاپ 

تّیدج و لامک  اب  تروص  نیا  رد  میـشاب ، دـقتعم  نانآ  نودـب  موصعم  هب  ینعی  دـنوش ، یمن  هابتـشا  شزغل و  اطخ و  راتفرگ  یهلا  ياهمایپ 
ماکحا و ۀفـسلف  تایـصوصخ  زا  مینیب  یمن  يزاین  جاـیتحا و  میـشوک و  یم  ینید  ياهروتـسد  هب  ندرک  لـمع  رد  بارطـضا ، چـیه  نودـب 

هدوب اـم  حالـص  ریخ و  هب  هدرک ، رّرقم  هچ  ره  دراد و  ناـیاپ  یب  یـشناد  ادـخ  میناد  یم  اریز  مییاـمن ، لاؤـس  هدـش ، هداد  رارق  هک  یتارّرقم 
ایبنا و تیناقح  رد  ای  وا ، تمکح  شناد و  رد  ای  ادخ ، دوجو  رد  یـسک  رگا  دـنا . هدرکن  یهابتـشا  ماکحا  نایب  رد  زین  یهلا  يایبنا  و  تسا .

تافص ایبنا و  تیناقحةرابرد  وا و  تافص  ادخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  لاؤس ، نیا  زا  لبق  تسا  مزال  دشاب ، هتـشاد  دیدرت  نانآ  ندوب  موصعم 
نوناق هک  دـنراد  هدـیقع  یعطق  ياه  لیلد  قبط  دـنا و  هتخاس  مکحم  ار  دوخ  دـیحوت  ۀـیاپ  هک  یناسک  نیاربانب  دـنک . قیقحت  ثحب و  ناـنآ 

تاررقم و ماـکحا و  ماـمت  هک  تشاد  دـنهاوخن  يدـیدرت  تسا ، ناـیاپ  یب  تمکح  مـلع و  ياراد  قـلطم و  زاـین  یب  ادـخ )  ) مالـسا راذـگ 
زا يوریپ  ددص  رد  هشیمه  يدارفا  نینچ  دشابیم . يدـیاوف  حـلاصم و  ياراد  تسا ، هدروآ  ادـخ  فرط  زا  ربمایپ  هک  یمالـسا  ياهروتـسد 

دیابن یسک  مییوگ  یمن  هتبلا  تشاد . دهاوخن  يرثا  اهنآ  هیحور  رد  ماکحا ، ۀفسلف  تایئزج  نتسنادن  نتسناد و  دنتسه و  یهلا  ياهروتسد 
لئاسو مامت  اب  هک  دراد  ار  قح  نیا  یسک  ره  هک  تسین  یکش  اریز  دیآرب ، وجتـسج  قیقحت و  لابند  دیابن  ای  دنک و  لاؤس  ماکحا  ۀفـسلف  زا 

رد هک  نانچ  تسا ، دوجوم  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبشوخ  دشوکب . ینید  نیناوق  ماکحا و  رارـسا  زا  یهاگآ  يارب  نکمم ،
هلـسلس کی  یفرط  زا  تسا . هدش  دراو  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یتاحیـضوت  نید ، گرزب  تایاوشیپ  تاملک  زا  يرایـسب  تایآ و  زا  یتمـسق 

زا رگا  لاح  نیع  رد  تسا . هتـشادرب  رارـسا  نیا  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  دبای ، یم  شیازفا  زور  هب  زور  مولع ، تفرـشیپ  اب  هک  یلقع  نئارق 
دوجو نآ  رد  یتمکح  هک  نآ  هن  تسام  شناد  مهف و  فعـض  زا  یـشان  هلئـسم  نیا  میتفاین  یهاگآ  تاروتـسد  ماکحا و  زا  یخرب  تمکح 

یحلاصم نآ  رد  اـمتح  هک  میناد  یم  یلک  تروص  هب  هک  یلاـح  رد  مینک  كرت  نآ  تمکح  نتـسنادن  هطـساو  هب  ار  نآ  اـی  دـشاب  هتـشادن 
اب هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  زگره  دیابن  یلو  تسا ، توجوم  تاناکما  مه  يا  هزادنا  ات  میراد و  لاؤس  قح  هک  نیا  اب  هصالخ : دراد . دوجو 

ماکحا دسافم  حلاصم و  رارسا و  هب  نتفاین  تسد  میبای . تسد  ماکحا  ۀفسلف  رارساو و  تایئزج  مامت  هب  يرـشب ، دودحم  تامولعم  شناد و 
لالح ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادخ  هک  مینیب  یم  دیامرفیم  (ع ) اضر ترـضح  دشابن . ماکحا  رد  يا  هدسفم  ای  یتحلـصم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ 
هدرک مارح  ار  ییاهزیچ  و  دراد ، يا  هدئاف  تحلـصم و  نانآ  يارب  دنتـسه و  دـنمزاین  نآ  هب  شا  همادا  یگدـنز و  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک 

: دنیوگیم ینید  نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  ( 1" (؛. دـشابیم وا  یتسین  انف و  داسف و  بجوم  تسین ، رـشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوـالع  هک 
هب راک  نالف  دوشیم : هتفگ  یتقو  هتبلا  تسا . هدـشن  مارح  ای  لالح  تهج  نودـب  يزیچ  ینعی  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماـکحا 

يورخا و يویند ، یعامتجا ، يدرف ، یحور ، یمسج ، دیاوف  هکلب  دیآ ، رظن  هب  یتشادهب  یمـسج و  دیاوف  طقف  دیابن  تسا ، رـشب  تحلـصم 
یحور رظن  زا  یلو  دشاب ، هتـشادن  یمـسج  ةدیاف  مکح  کی  اسب  هچ  تسا . ناگدنب  حلاصم  ءزج  همه  دوش ، ضرف  هک  رگید  ةدیاف  عون  ره 
لباقم رد  یگدنب  عضاوت و  ثعاب  یلو  درادن ، یتشادهب  رثا  كاخ  رب  نتشاذگرس  ندرک و  هدجس  ًالثم  دوش ، سفن  یکاپ  بیذهت و  ثعاب 

رظن زا  یلو  دـشابن ، مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح  کی  ةدـیاف  تسا  نکمم  زین  دـنکیم . ادـیپ  الج  ناـسنا  ناور  حور و  دوشیم و  راـگدرورپ 
یناور یحور و  يداصتقا و  دسافم  دنک ، ادیپ  جاور  هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  رگا  ًالثم  دشاب ، هعماج  عفن  هب  هماع  حـلاصم  یمومع و 

وضو و ۀفـسلف  هک  لاؤس  دراوم  ةرابرد  ثحب  اّما  دوشیم . هعماج  رد  میظع  یتاقبط  فالتخا  ثعاب  دراذگ و  یم  اج  هب  هعماج  رد  يرایـسب 
لـسغ هب  زاین  تسا ، زیمت  ًالماک  شندـب  هک  یتیم  ای  دراد ، لسغ  ای  وضو  هب  زاین  هدرک ، مامح  ناسنا  هک  نیا  دوجو  اب  ارچ  ای  تسیچ ، لسغ 

ام يارب  تاّیدبعت  هنوگ  نیا  میـشاب ، نید  لوصا  هب  دـقتعم  ام  رگا  تسا و  ادـخ  ياهروتـسد  ماکحا و  نیا  دـش : هتفگ  هک  روط  نامه  دراد ،
: هک تسا  هدـش  لقن  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  روط  نامه  دنتـسین ، تمکح  هفـسلف و  زا  یلاخ  ماکحا  نیا  اما  تسا . هدـش  ّلح 
زا دنـشاب و  كاپ  دـننک ، یم  تاجانم  وا  اب  دنتـسیا و  یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماـگنه  ناگدـنب  هک  میا  هدـش  رومأـم  وضو  هب  نیا  يارب  "
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فیظن ار  مسج  مه  وضو  نیاربانب  ( 2" .) دشاب افص  اب  ینارون و  ادخ  هاگشیپ  رد  مایق  يارب  ناسنا  بلق  دنشاب و  رود  اهتـساجن  اه و  یگدولآ 
هک لاـح  نیع  رد  دوشیم . یهلا  برق  بجوم  دراد و  ناـسنا  يارب  یبوخ  یتـیبرت  رثا  تبرق ، دـصق  ۀلیـسو  هب  يونعم  رظن  زا  مه  دـنکیم و 

ناسنا هک  یتقو  تسا . روط  نیمه  زین  لسغ  دوش . یم  راگدرورپ  لباقم  رد  نداتسیا  هب  وا  ندرک  هدامآ  ناسنا و  يروآ  دای  رکذت و  بجوم 
هب دوشیم و  داجیا  ندـب  رد  یتاحـشرت  هرابود  تبانج  اب  یلو  هدرک ، ماـمح  تباـنج  زا  لـبق  اـی  هدوب  زیمت  شندـب  ًـالبق  هچرگ  دـش ، بنج 

دریگ یم  یشیپ  کیتاپمس  باصعا  رب  کیتاپمساراپ  باصعا  هلسلس  تسا ، ینم  جورخ  نراقم  ًالومعم  هک  یسنج  تّذل  جوا  رد  حالطـصا 
رثؤم رایـسب  ندب  اب  بآ  سامت  هدروخ ، مه  هب  باصعا  لداعت  يارب  هک  هدـش  تباث  عوضوم  نیا  دروخیم . مه  هب  یفنم  لکـش  هب  لداعت  و 
جراخ ندـب  زا  یتاحـشرت  دوشیم و  کیرحت  ندـش  بنج  لاح  رد  ندـب  یمامت  نوچ  داد  وشتـسش  ار  ندـب  یمامت  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا .

حور ار  دنوادخ  يروآ  دای  رکذت و  هلئسم  دوشیم . لصاح  يونعم  برق  ندرک  تبرق  دصق  اب  دور ، یم  نیب  زا  ندرک  لسغ  اب  هک  دوشیم 
ناسنا راتفر  لامعا و  رد  هک  يریثات  ناسنا و  يارب  دنوادخ  دای  رکذ و  هک  يدـئاوف  درک و  شومارف  دـیابن  زین  دـهد  یم  لیکـشت  ار  تادابع 

يزیمت و ثعاب  هک  نیا  زا  ریغ  لامعا ، نیا  دنوش . ماجنا  تبرق  دصق  اب  دیاب  دنتدابع و  ود  ره  وضو  لسغ و  تسا . یلقتـسم  ثحب  دخ  دراد 
لسغ و ةدیاف  دراد . ادخ  هب  برق  یکیدزن و  ساسحا  ناسنا  لاح  نآ  رد  دنهد و  یم  الج  افص و  ار  بلق  حور و  دنتسه ، ینامـسج  تفاظن 

ریغ يرگید  دئاوف  دهد . ماجنا  وضو  ای  لسغ  دیاب  ارچ  تسا ، زیمت  ناسنا  ندب  هک  یتقو  دیوگب  یسک  ات  تسین  ینامـسج  تفاظن  اهنت  وضو 
زا فلتخم  عقاوم  رد  ناسنا  يروآ  دایو  رکذـت  يونعم و  برق  ساسحا  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  بترتم  تاداـبع  نیا  رب  تفاـظن 

یلع ٌرون  وضولا  یلع  وضولا  : " تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  تسا  راگدرورپ  لباقم  رد  ناسنا  میلـست  دبعت و  راهظا  یگدـنز و 
یتراـهط اـب  ناـسنا  رگا  : " دومرف (ص ) ربماـیپ دوشیم . ربارب  دـنچ  تینارون  ثعاـب  ینعی  " تسا . رون  یلع  رون  وضو ، زا  دـعب  وضو  ( 3) رون

تفاظن و ۀـبنج  زا  ریغ  هک  تسا  ییاه  تراهط  هلمج  زا  وضو  لسغ و  ( 4" .) دوشیم هتشون  باوث  هنـسح و  هد  وا  يارب  دریگب ، وضو  هرابود 
ج 4، هنومن ، ریسفت  (2 . ) ص 93 ج 6 ، راونالاراحب ، (1  : ) اه تشون  یپ  دوشیم . حور  يالج  افـص و  یبلق و  تینارون  ثعاـب  ندـب ، يزیمت 

نامه 18 21 ( 4 . ) 4106 ناونع همکحلا ، نازیم  يرهش  ير  يدمحم  (3 . ) ص 293

شمارآ ساسحا  ندرک  لسغ  زا  سپ  ارچ  تسا ؟ مزال  تین  لسغ  رد  ارچ  مینک ؟ یم  لسغ  ارچ 

شسرپ

؟ مینک یم  شمارآ  ساسحا  ندرک  لسغ  زا  سپ  ارچ  تسا ؟ مزال  تین  لسغ  رد  ارچ  مینک ؟ یم  لسغ  ارچ 

خساپ

راثآ دـیاوف و  نیرت  مهم  اما  يونعم ، یحور و  راثآ  تهج  زا  مه  تسا ، یـسررب  لباق  تفاظن  یتشادـهب و  هبنج  زا  مه  لسغ  راـثآ  دـیاوف و 
یتشادـهب و راثآ  دـئاوف و  هچ  رگا  هزور  ًالثم  تسا ، يراـج  مکح  نیا  زین  رگید  تاداـبع  رد  تسا . نآ  يونعم  جـیاتن  یحور و  راـثآ  نآ ،

همانرب نییعت  اب  ناسنا  اسب  هچ  اریز  تسا ؛ ناسنا  حور  یگزیکاپ  هب  طوبرم  نآ  راثآ  نیرت  مهم  اما  هدـش ، ناـیب  نآ  يارب  ینامـسج  تمـالس 
دناوت یمن  ادخ  هب  برقت  دصق  هب  لمع  ماجنا  تین و  نودب  اما  دبای ، تسد  ینامسج  تراهط  تمالس و  هب  ندب  نتـسش  اب  ای  صاخ  ییاذغ 
باتک رد  یندـب  تراهط  یتشادـهب و  دـیاوف  یخرب  زین  لسغ  دروم  رد  دوش . رادروخرب  یحور  یکاپ  تراهط و  يونعم و  دـیاوف  راثآ و  زا 

حور و توارط  بجوم  تبرغ ، دصق  اب  لسغ  ماجنا  اما  تسا ، هدش  نایب  داژن  كاپ  رتکد  زا  ربمایپ " نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا   " دننام ییاه 
مزال طرـش  یهلا ، نامرف  رطاخ  هب  لمع  ماجنا  تبرق و  دصق  تین  رگید  يدابع  لمع  ره  لسغ و  ماجنا  رد  نیاربانب  دوش . یم  يونعم  جـیاتن 
عفر ندب  یفیثک  فرط ، کی  زا  اه  لسغ  مامت  رد  دریگن . تروص  تین  ًاوهـس  رگا  یتح  تسا ، لطاب  لمع  نآ ، نودـب  تسا و  يرورـض  و 
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يافـص تینارون و  بجوم  دـنک و  یم  دـنوادخ  هب  یکیدزن  ساسحا  ناـسنا  رگید  فرط  زا  و  تسا ) یباداـش  توارط و  بجوم   ) دوش یم 
رون رب  يرون  رگید ، يوضو  زا  سپ  وضو  رون ؛ یلع  روـن  ءوـضولا  یلع  ءوـضولا  : " تسا هدـمآ  وـضو  هراـبرد  یتـیاور  رد  دوـش . یم  حور 

ساسحا دـهد ، ماجنا  ار  تادابع  زا  یخرب  دـناوت  یمن  هک  هدـش  تیم و )... سم  ضیح ، تبانج ،  ) يا هضراع  راچد  هک  یناسنا  ( 1" .) تسا
: ًایناث دـنک ؛ یم  دـنوادخ  هب  یکیدزن  ساسحا  هیلوا ، يرود  ساسحا  زا  سپ  ًـالّوا  لـسغ  ماـجنا  اـب  اـما  دـنک ، یم  ادـخ  زا  يرود  یگنتلد و 
. دوش یم  لصاح  وا  يارب  دـنوادخ  يروآدای  لمع ، رد  تین  ماجنا  اب  ًاثلاث  تسا ؛ هدوب  وا  عیطم  هدـنب  تعاطا و  ار  نامرف  دـنک  یم  ساسحا 

دراوم نیا  همه  دوش . یم  ناسنا  يارب  شخب  شمارآ  ابیز و  رایـسب  ساسحا  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  دراوم ، نیا  همه  هک  تسا  نشور  ًـالماک 
، لامعا رد  تین  هارمه  هب  صاخ  هویـش  لکـش و  نامه  اب  لسغ  دننام  تادابع  ماجنا  هک :  نیا  نآ  دوش و  هصالخ  هلمج  کی  رد  دـناوت  یم 
، يرهش ير  يدمحم   - 1 اه :  تشون  یپ  تسا . نیمه  رد  شمارآ  نوکس و  و  دهد ، یم  دنویپ  دوخ  لصا  هب  ار  عرف  سونایقا و  هب  ار  هرطق 

ناونع 4106. همکحلا ، نازیم 

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  ارچ 

خساپ

. دشاب یلبق  لاؤس  لاؤس و  نیا  خـساپ  رب  يا  همدـقم  ات  مینک  حرطم  ماکحا  ۀفـسلف  دروم  رد  ار  یبلطم  تسا  مزال  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب 
هرقن الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  مالـسا  رد  ارچ  میریگب ؟ وضو  زامن  يامن  يارب  دـیاب  ارچ  میناوخب ؟ زامن  تسا  مزال  ارچ  دنـسرپ : یم  رایـسب 
لیبق نیا  زا  و  تسا ؟ تعکر  ود  حبـص  زامن  ارچ  تسین ؟ زئاج  رادرم  تشوگ  ندروخ  ارچ  تسا ؟ مزـال  ّتیم  ندرک  نفد  ارچ  تسا ؟ مارح 

ةدعاق یـساسا و  لصا  کی  تسا  رتهب  دوش ، نشور  اهارچ  اه و  لاؤس  تسد  نیا  زا  قوف و  تالاؤس  مامت  خـساپ  هک  نیا  يارب  اه . شـسرپ 
یماگنه مینیب  یم  میرگن ، یم  دوخۀنازور  یگدنز  هب  هک  یتقو  دـشاب . هدـننک  عناق  دراوم  ۀـمه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یّلک 

دـنکیم و زیوجت  ام  يارب  هدـش ، هتـشون  وراد  دـنچ  نآ  رد  هک  يا  هخـسن  کشزپ  مینکیم ، هعجارم  کشزپ  هب  میوش و  یم  رامیب  ًالثم  هک 
زا هک  نیا  نودب  دییامن . زیهرپ  اذغ  نالف  نالف و  ندروخ  زا  دینک و  فرـصم  ار  وراد  نالف  تعاس  دنچ  ره  زور و  ره  هک  دـهدیم  روتـسد 
زج میناد  یم  میدقتعم و  بط  ۀتشر  رد  وا  صّصخت  شناد و  هب  نوچ  مینک ، یم  لمع  ار  وا  ياهروتسد  مینکب ، لاؤس  اهوراد  تایـصوصخ 
وا دشاب و  هتشاد  نامیا  یسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  نشور  نآ  رئاظن  لاثم و  نیا  درادن . يرگید  روظنم  ام  دوبهب  نامرد و 
نآ دروم  رد  رگا  لاح  . دنکیم لمع  ارچ  نوچ و  نودب  ار  يو  ياهروتـسد  ًاعطق  تسین ، راک  رد  يدب  رظن  دـنادب  زین  دـنادب ، صـصختم  ار 

تلاح نیا  ًانئمطم  تسا . نیرت  صصختم  دوخ  هفرح  رد  دوش و  یمن  هابتشا  اطخ و  بکترم  هک  دشاب  هتـشاد  ینیقی  یعطق و  داقتعا  صخش 
رـشب يارب  ادـخ  فرط  زا  نید  ناـیاوشیپ  یهلا و  ناربماـیپ  هک  تسا  ییاـه  هخـسن  مه  ینید  تاررقم  ماـکحا و  تسا . رت  يوق  رایـسب  وا  رد 

یب ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میشاب  هتـشاد  داقتعا  یتقو  تسا  یهیدب  دنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار  نانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ات  دنا  هدروآ 
ندناسر غیلبت و  رد  ناربمایپ  مینادب  نینچ  مه  میـشاب ، هتـشاد  نامیا  زین  ادـخ  ینابرهم  فطل و  تمکح و  هب  هتفرگ و  همـشچرس  یهلا  نایاپ 

ّتیدـج و لامک  اب  تروص  نیا  رد  میـشاب ، دـقتعم  نانآ  ندوب  موصعم  هب  ینعی  دـنوش ، یمن  هابتـشا  شزغل و  اطخ و  راتفرگ  یهلا  ياهمایپ 
ماکحا و ۀفـسلف  تایـصوصخ  زا  مینیب  یمن  يزاین  جاـیتحا و  میـشوک و  یم  ینید  ياهروتـسد  هب  ندرک  لـمع  رد  بارطـضا ، چـیه  نودـب 

هدوب اـم  حالـص  ریخ و  هب  هدرک ، رّرقم  هچ  ره  دراد و  ناـیاپ  یب  یـشناد  ادـخ  میناد  یم  اریز  مییاـمن ، لاؤـس  هدـش ، هداد  رارق  هک  یتارّرقم 
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ایبنا و تیناقح  رد  ای  وا ، تمکح  شناد و  رد  ای  ادخ ، دوجو  رد  یـسک  رگا  دـنا . هدرکن  یهابتـشا  ماکحا  نایب  رد  زین  یهلا  يایبنا  و  تسا .
تافص ایبنا و  تیناقحةرابرد  وا و  تافص  ادخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  لاؤس ، نیا  زا  لبق  تسا  مزال  دشاب ، هتـشاد  دیدرت  نانآ  ندوب  موصعم 
نوناق هک  دـنراد  هدـیقع  یعطق  ياه  لیلد  قبط  دـنا و  هتخاس  مکحم  ار  دوخ  دـیحوت  ۀـیاپ  هک  یناسک  نیاربانب  دـنک . قیقحت  ثحب و  ناـنآ 

تاررقم و ماـکحا و  ماـمت  هک  تشاد  دـنهاوخن  يدـیدرت  تسا ، ناـیاپ  یب  تمکح  مـلع و  ياراد  قـلطم و  زاـین  یب  ادـخ )  ) مالـسا راذـگ 
زا يوریپ  ددص  رد  هشیمه  يدارفا  نینچ  دشابیم . يدـیاوف  حـلاصم و  ياراد  تسا ، هدروآ  ادـخ  فرط  زا  ربمایپ  هک  یمالـسا  ياهروتـسد 

دیابن یسک  مییوگ  یمن  هتبلا  تشاد . دهاوخن  يرثا  اهنآ  هیحور  رد  ماکحا ، ۀفسلف  تایئزج  نتسنادن  نتسناد و  دنتسه و  یهلا  ياهروتسد 
لئاسو مامت  اب  هک  دراد  ار  قح  نیا  یسک  ره  هک  تسین  یکش  اریز  دیآرب ، وجتـسج  قیقحت و  لابند  دیابن  ای  دنک و  لاؤس  ماکحا  ۀفـسلف  زا 

رد هک  نانچ  تسا ، دوجوم  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبشوخ  دشوکب . ینید  نیناوق  ماکحا و  رارـسا  زا  یهاگآ  يارب  نکمم ،
هلـسلس کی  یفرط  زا  تسا . هدش  دراو  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یتاحیـضوت  نید ، گرزب  تایاوشیپ  تاملک  زا  يرایـسب  تایآ و  زا  یتمـسق 

زا رگا  لاح  نیع  رد  تسا . هتـشادرب  رارـسا  نیا  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  دبای ، یم  شیازفا  زور  هب  زور  مولع ، تفرـشیپ  اب  هک  یلقع  نئارق 
دوجو نآ  رد  یتمکح  هک  نآ  هن  تسام  شناد  مهف و  فعـض  زا  یـشان  هلئـسم  نیا  میتفاین  یهاگآ  تاروتـسد  ماکحا و  زا  یخرب  تمکح 

یحلاصم نآ  رد  اـمتح  هک  میناد  یم  یلک  تروص  هب  هک  یلاـح  رد  مینک  كرت  نآ  تمکح  نتـسنادن  هطـساو  هب  ار  نآ  اـی  دـشاب  هتـشادن 
اب هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  زگره  دـیابن  یلو  تسا ، دوجوم  تاناکما  مه  يا  هزادـنا  ات  میراد و  لاؤس  قح  هک  نیا  اب  هصالخ : دراد . دوجو 

ماکحا دسافم  حلاصم و  رارسا و  هب  نتفاین  تسد  میبای . تسد  ماکحا  ۀفسلف  رارساو و  تایئزج  مامت  هب  يرـشب ، دودحم  تامولعم  شناد و 
لالح ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادخ  هک  مینیب  یم  دیامرفیم  (ع ) اضر ترـضح  دشابن . ماکحا  رد  يا  هدسفم  ای  یتحلـصم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ 
هدرک مارح  ار  ییاهزیچ  و  دراد ، يا  هدئاف  تحلـصم و  نانآ  يارب  دنتـسه و  دـنمزاین  نآ  هب  شا  همادا  یگدـنز و  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک 

: دنیوگیم ینید  نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  ( 1" (؛. دـشابیم وا  یتسین  انف و  داسف و  بجوم  تسین ، رـشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوـالع  هک 
هب راک  نالف  دوشیم : هتفگ  یتقو  هتبلا  تسا . هدـشن  مارح  ای  لالح  تهج  نودـب  يزیچ  ینعی  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماـکحا 

يورخا و يویند ، یعامتجا ، يدرف ، یحور ، یمسج ، دیاوف  هکلب  دیآ ، رظن  هب  یتشادهب  یمـسج و  دیاوف  طقف  دیابن  تسا ، رـشب  تحلـصم 
یحور رظن  زا  یلو  دشاب ، هتـشادن  یمـسج  ةدیاف  مکح  کی  اسب  هچ  تسا . ناگدنب  حلاصم  ءزج  همه  دوش ، ضرف  هک  رگید  ةدیاف  عون  ره 
لباقم رد  یگدنب  عضاوت و  ثعاب  یلو  درادن ، یتشادهب  رثا  كاخ  رب  نتشاذگرس  ندرک و  هدجس  ًالثم  دوش ، سفن  یکاپ  بیذهت و  ثعاب 

رظن زا  یلو  دـشابن ، مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح  کی  ةدـیاف  تسا  نکمم  زین  دـنکیم . ادـیپ  الج  ناـسنا  ناور  حور و  دوشیم و  راـگدرورپ 
یناور یحور و  يداصتقا و  دسافم  دنک ، ادیپ  جاور  هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  رگا  ًالثم  دشاب ، هعماج  عفن  هب  هماع  حـلاصم  یمومع و 

وضو و ۀفـسلف  هک  لاؤس  دراوم  ةرابرد  ثحب  اّما  دوشیم . هعماج  رد  میظع  یتاقبط  فالتخا  ثعاب  دراذگ و  یم  اج  هب  هعماج  رد  يرایـسب 
لـسغ هب  زاین  تسا ، زیمت  ًالماک  شندـب  هک  یتیم  ای  دراد ، لسغ  ای  وضو  هب  زاین  هدرک ، مامح  ناسنا  هک  نیا  دوجو  اب  ارچ  ای  تسیچ ، لسغ 

ام يارب  تاّیدبعت  هنوگ  نیا  میـشاب ، نید  لوصا  هب  دـقتعم  ام  رگا  تسا و  ادـخ  ياهروتـسد  ماکحا و  نیا  دـش : هتفگ  هک  روط  نامه  دراد ،
: هک تسا  هدـش  لقن  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  روط  نامه  دنتـسین ، تمکح  هفـسلف و  زا  یلاخ  ماکحا  نیا  اما  تسا . هدـش  ّلح 
زا دنـشاب و  كاپ  دـننک ، یم  تاجانم  وا  اب  دنتـسیا و  یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماـگنه  ناگدـنب  هک  میا  هدـش  رومأـم  وضو  هب  نیا  يارب  "

فیظن ار  مسج  مه  وضو  نیاربانب  ( 2" .) دشاب افص  اب  ینارون و  ادخ  هاگشیپ  رد  مایق  يارب  ناسنا  بلق  دنشاب و  رود  اهتـساجن  اه و  یگدولآ 
هک لاـح  نیع  رد  دوشیم . یهلا  برق  بجوم  دراد و  ناـسنا  يارب  یبوخ  یتـیبرت  رثا  تبرق ، دـصق  ۀلیـسو  هب  يونعم  رظن  زا  مه  دـنکیم و 

ناسنا هک  یتقو  تسا . روط  نیمه  زین  لسغ  دوش . یم  راگدرورپ  لباقم  رد  نداتسیا  هب  وا  ندرک  هدامآ  ناسنا و  يروآ  دای  رکذت و  بجوم 
هب دوشیم و  داجیا  ندـب  رد  یتاحـشرت  هرابود  تبانج  اب  یلو  هدرک ، ماـمح  تباـنج  زا  لـبق  اـی  هدوب  زیمت  شندـب  ًـالبق  هچرگ  دـش ، بنج 

دریگ یم  یشیپ  کیتاپمس  باصعا  رب  کیتاپمساراپ  باصعا  هلسلس  تسا ، ینم  جورخ  نراقم  ًالومعم  هک  یسنج  تّذل  جوا  رد  حالطـصا 
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رثؤم رایـسب  ندب  اب  بآ  سامت  هدروخ ، مه  هب  باصعا  لداعت  يارب  هک  هدـش  تباث  عوضوم  نیا  دروخیم . مه  هب  یفنم  لکـش  هب  لداعت  و 
جراخ ندـب  زا  یتاحـشرت  دوشیم و  کیرحت  ندـش  بنج  لاح  رد  ندـب  یمامت  نوچ  داد  وشتـسش  ار  ندـب  یمامت  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا .

حور دـنوادخ  يروآ  دای  رکذـت و  هلئـسم  دوشیم . لصاح  يونعم  برق  ندرک  تبرق  دـصق  اب  دور ، یم  نیب  زا  ندرک  لسغ  اب  هک  دوشیم 
ناسنا راتفر  لامعا و  رد  هک  يریثات  ناسنا و  يارب  دنوادخ  دای  رکذ و  هک  يدـئاوف  درک و  شومارف  دـیابن  زین  دـهد  یم  لیکـشت  ار  تادابع 

يزیمت و ثعاب  هک  نیا  زا  ریغ  لامعا ، نیا  دنوش . ماجنا  تبرق  دصق  اب  دیاب  دنتدابع و  ود  ره  وضو  لسغ و  تسا . یلقتسم  ثحب  دوخ  دراد 
لسغ و ةدیاف  دراد . ادخ  هب  برق  یکیدزن و  ساسحا  ناسنا  لاح  نآ  رد  دنهد و  یم  الج  افص و  ار  بلق  حور و  دنتسه ، ینامـسج  تفاظن 

ریغ يرگید  دئاوف  دهد . ماجنا  وضو  ای  لسغ  دیاب  ارچ  تسا ، زیمت  ناسنا  ندب  هک  یتقو  دیوگب  یسک  ات  تسین  ینامـسج  تفاظن  اهنت  وضو 
زا فلتخم  عقاوم  رد  ناسنا  يروآ  دایو  رکذـت  يونعم و  برق  ساسحا  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  بترتم  تاداـبع  نیا  رب  تفاـظن 

یلع ٌرون  وضولا  یلع  وضولا  : " تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  تسا  راگدرورپ  لباقم  رد  ناسنا  میلـست  دبعت و  راهظا  یگدـنز و 
یتراـهط اـب  ناـسنا  رگا  : " دومرف (ص ) ربماـیپ دوشیم . ربارب  دـنچ  تینارون  ثعاـب  ینعی  " تسا . رون  یلع  رون  وضو ، زا  دـعب  وضو  ( 3) رون

تفاظن و ۀـبنج  زا  ریغ  هک  تسا  ییاه  تراهط  هلمج  زا  وضو  لسغ و  ( 4" .) دوشیم هتشون  باوث  هنـسح و  هد  وا  يارب  دریگب ، وضو  هرابود 
ج 4، هنومن ، ریسفت  (2  ) ص 93 ج 6 ، راونالاراحب ، (1  : ) اه تشون  یپ  دوشیم . حور  يالج  افـص و  یبلق و  تینارون  ثعاـب  ندـب ، يزیمت 

. نامه ( 4 . ) 4106 ناونع همکحلا ، نازیم  يرهش  ير  يدمحم  (3 . ) ص 293

؟ دراد قرف  نادرم  نانز و  نتفرگ  وضو  ارچ 

شسرپ

؟ دراد قرف  نادرم  نانز و  نتفرگ  وضو  ارچ 

خساپ

یئاه زیچ  نامه  نانز  رب  وضو  رد  ینعی  . درادـن مه  اب  یتوافت  چـیه  تسا  بجاو  هک  یئاـه  شخب  نآ  رد  ناـیاقآ  اـه و  مناـخ  نتفرگ  وضو 
یئزج ياه  توافت  تسد  رب  بآ  نتخیر  دـننام  وضو  تابحتـسم  زا  یخرب  رد  اما  . تاـهج ماـمت  زا  تسا  بجاو  نادرم  رب  هک  تسا  بجاو 

یم هدافتـسا  اه  نآ  ۀعومجم  زا  تسا . هدش  هدراو  موصعم  ناماما  ربمایپ و  زا  هک  تسا  یتایاور  ساسا  رب  اه  توافت  هنوگ  نیا  دراد . دوجو 
. دـنناوخب زامن  روط  نیا  دـنناوت  یم  زین  نادرم  هتبلا  دننابـسچب . مه  هب  ار  اهاپ  اهوناز و  ًالثم  دـنناوخب  ار  ناشزامن  رتروج  عمج و  نانز  دوش 
رب نانز  دنزیرب و  تسد  نطاب  هب  سپـس  تسد  تشپ  هب  ار  بآ  ادـتبا  نادرم  تسا  بحتـسم  وضو  ةوحن  رد  تسا . بحتـسم  اه  توافت  نیا 

نداتـسیا و تیفیک  رد  هک  هدـش  شرافـس  ناوناـب  ندـنام  ظوفحم  ظاـحل  هب  یلو  تسین  مولعم  یـسک  رب  اـه  قرف  نیا  تلع  نادرم . سکع 
ص 328؛ ج1 ، هعیشلا ، لئاسو   1 اه :  تشون  یپ  ( 1 .) دنامب ظوفحم  ندب  ياه  یگدمآرب  دنشاب و  روج  عمج و  دوجس  عوکر و  نتـسشن و 

دیق ار  هدـش  لاسرا  همان  هرامـش  دوخ و  لـماک  تاصخـشم  يدـعب  هبتاـکم  تروص  رد  توریب . پاـچ  و 295 ، ص 79  ج1 ، هـعمل ، حرش 
" دییامرف

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  ارچ 
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خساپ

هتـشاد هجوت  هتکن  نیا  هب  ینید  ماکحا  لئاسم  مامت  رد  دـیاب  اما  تسا ، هدـش  هراـشا  عوضوم  نیا  زا  ییاـه  تمکح  هب  تاـیاور  رد  هچ  رگا 
حرطم سدقم  عراش  تساوخ  شریذپ  دـبعت و  طقف  لئاسم  نیا  رد  دراد و  يدـبعت  ۀـبنج  یعرـش  ماکحا  يدابع و  لئاسم  ًالوصا  هک  میـشاب 

. دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هشوگ  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  میرادـن . یهاگآ  اـهنآ  زا  هک  تسا  هتفهن  اـهنآ  رد  یحلاـصم  هچ  رگا  تسا ، 
ناونع هب  هک  يدراوم  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  دوش . یم  راکـشآ  اـهنآ  زا  يرگید  ياـه  هشوگ  يرـشب ، درخ  مهف و  شناد و  تفرـشیپ  اـب  زین 
ناسنا سابل  زا  هچ  ره  دیازفا . یم  ناسنا  يرهاظ  راقو  رب  لماک ، سابل  نتشاد   - 1 میزادرپ : یم  تسا  هدش  رکذ  زامن  رد  باجح  تحلصم 

بدا عوـن  کـی  ار  باـجح  ناوـت  یم  دـبای . یم  لزنت  نارگید  دزن  دوـش و  یم  مک  شا  یعاـمتجا  نوئـش  ظـفح  يو و  راـقو  زا  دوـش ، مک 
ۀمه رد  یبهذم  مسارم  لفاحم و  رد  تکرـش  دوش . رهاظ  لماک  سابل  اب  ناگرزب  نارگید و  لباقم  رد  ناسنا  دـنک  یم  اضتقا  بدا  تسناد .

 ، تاعامتجا رد  ناملسم  نز  روضح  یمسر  سابل  هک  مالـسا  رد  هژیو  هب  تسا ، هارمه  باجح  اب  ًالومعم  ملاع  يالقع  ۀمه  دزن  هکلب  نایدا 
سلجم کی  رد  دـنراد ، روضح  یهلا  شرع  هکئالم  هک  یلاح  رد  دور و  یم  ادـخ  رـضحم  هب  زامن  لاـح  رد  ناـسنا  تسا . لـماک  شـشوپ 

سابل هچ  ره  سلجم  نیا  رد  تسا ، نیملاعلا  بر  هاگرد  هب  نتفای  راـب  روضح و  زاـمن  نوچ  نیارباـنب  دزادرپ . یم  ادـخ  تداـبع  هب  یمـسر 
ار یهلا  هاگشیپ  رد  روضح  بدا  لماک ، سابل  اب  هک  هدش  شرافـس  نادرم  هب  یتح  تسا ، رت  بولطم  دشاب ، رتوبـشوخ  رتزیمت و  رت و  لماک 

ایوگ هک  نک  تدابع  ار  ادخ  نانچ  نآ  كاری ؛ هناف  هارت  تنک ال  ناف  هارت  ّکنأک  هللا  دبعا  : " دـیامرف یم  ص )  ) مرکا لوسر  دـننک . تیاعر 
رمتـسم نیرمت  یعون  هک  تسا  نیا  زامن  رد  باجح  حلاصم  رگید  زا   - 2" دنک . یم  هدـهاشم  ار  وت  وا  ینیب ، یمن  ار  وارگا  ینیب . یم  ار  وا 
يریذپ بیسآ  زا  يریگولج  نز و  یمالسا  ششوپ  یمئاد  تشادساپ  رد  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  زین  تسا . باجح  ظفح  يارب  هنازور  و 

ینمادکاپ تّفع و  هب  تسا و  اهنآ  تینوصم  ناوناب و  باجح  ظفح  ددـصرد  هراومه  مالـسا  میریذـپب  رگا  دـنک . یم  افیا  یمهم  شقن  وا ، 
زامن رد  ار  یطرـش  نینچ  هلئـسم  نیا  رب  دیکأت  يارب  تسا . هدیا  نیا  اب  وسمه  زامن  رد  لماک  شـشوپ  میوش  یم  هجوتم  دـنک ، یم  شرافس 

. دنک یفرعم  ار  ناملسم  نز  يرادرک  يراتفر و  يوگلا  ات  دهد ، یم  بسانم  ششوپ  تّفع و  سرد  زامن ، هارمه  تقیقح  رد  دناد . یم  مزال 
نز یمالسا  باجح  شـشوپ و  رب  یبسانم  بوخ و  رایـسب  یلمع  نیقلت  نیرمت و  زور  هنابـش  رد  تبون  جنپ  رد  لماک  شـشوپ  لاح  نیع  رد 

ات نانز  يارب  هژیو  هب  دبلط ،  یم  لماک  باجح  عماجم ، دجاسم و  یمومع و  نکاما  رد  مدرم و  رظنم  رد  ندـناوخ  زامن   - 3 تسا . ناملسم 
بجوم لماک  باجح  تروص  نیا  رد  تسا ، تساخرب  تسشن و  هدجس و  عوکر و  زامن  رد  هک  ًاصوصخم  دننامب ، نوصم  نارگید  هاگن  زا 

تولخ ناکم  رد  دوش . یم  یمومع  تّفع  زا  يرادساپ  زین  رازگزامن ،  یحور  شمارآ  ظفح  ثعاب  نارگید و  هاگن  زا  نانز  ندـنام  نوصم 
لاح ره  رد  تسا . لماک  ششوپ  لاح  رد  صخش  کی  دورو  تروص  رد  هک  دهد  یم  نانز  هب  شمارآ  یعون  زین : نارگید  راظنا  زا  رود  و 

ییامرف وت  هچنآ  مکح  یـشیدنا ، وت  هچنآ  يأر  میمیلـست  ۀـطقن  ام  یتسه  ةریاد  رد  دوش . یم  لـصاح  ادـخ  اـب  وا  تولخ  رد  شمارآ  یعون 
اهنآ رظن  میدوب و  لئاق  رتخد  نادنزرف  يارب  یقح  رگا  خساپ : نز ؟ هب  هن  دنهد ، یم  درم  هب  ار  یتسرپرس  قح  یمالـسا  نیناوق  ارچ  : 5 لاؤس

یعامتجا یتّیـصخش ، يدام ، يواسم  طیارـش  ياراد  ینز  درم و  رگا  تشاد ، یناوخمه  مکح  نیا  اـب  میتسناد ، یم  رثؤم  یـضاق  يأر  رد  ار 
رب ندرک  تیبرت  تناضح و  خساپ : دنک ؟ یم  راذگاو  یـسک  هچ  هب  ار  اههچب  تناضح  قالط  زا  دـعب  یمالـسا  هاگداد  یـضاق  دـندوب ، و ...

راذگاو ردام  هب  لاس  تفه  ات  رتخد  دنزرف  هب  تبـسن  لاس و  ود  ات  رـسپ  دنزرف  هب  تبـسن  هدش ، دراو  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  هلدا و  ساسا 
هفیظو نیا  ( 1 .) تسا یقاب  دوخ  ياج  هب  رتخد  رسپ و  غولب  نامز  ات  ردپ  تیالو  تیمومیق و  هفیظو  هرود ، نیا  مامتا  زا  دعب  یلو  تسا ، هدش 

رب دنوادخ  هک  تسا  نیگنس  ياهفیظو  تّیلوئـسم و  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم  ردپ  يارب  يزایتما  دنک و  هرادا  ار  دوخ  دنزرف  هک  تسا  ردپ 
دـنکب و ضارتعا  درم  دـیاب  دوش ، ضارتعا  هلئـسم  نیا  هب  دوش  رارق  رگا  نیاربانب  تسا . هتـشادرب  ردام  زا  ار  هفیظو  نیا  هداـهن و  ردـپ  شود 
ار رتخد  تناضح  مالسا  رگا  يدرکن ! لیمحت  ياهفیظو  چیه  هچب  ردام  رب  يدرک و  لیمحت  نم  رب  ار  نیگنـس  هفیظو  نیا  وت  ایادخ ، دیوگب :
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زا دـنادن . مهم  رما  نیا  يارب  حـلاص  ار  وا  هک  نیا  هن  تسا ، هتـشادرب  ناـنز  شود  زا  ار  یمیظع  راـب  هدرپـس ، درم  هب  یگلاـس  تـفه  زا  سپ 
ار تناضح  دوشن ، زرحم  عرـش  مکاح  يارب  درم  تیحالـص  رگا  تسا . هدادن  رارق  اهدرم  هدهع  رب  ار  تناضح  قح  قلطم  تروص  هب  یفرط 

بناج هب  ار  قح  لاس ، تفه  لاس و  ود  زا  دعب  هچب  يرادهگن  رد  رهوش  نز و  نیب  اوعد  ماقم  رد  یـضاق  رگا  دـهد . یم  رارق  نز  هدـهع  رب 
هب تسا ، هداد  رارق  ردپ  هدهع  رب  دنوادخ  هک  ار  نیگنس  هفیظو  نآ  هکلب  دهد ، یم  يزایتما  درم  هب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  دهد ، یم  درم 
درم نز ) درم و  قح  نیب  ضیعبت  يراذگ و  قرف  هن  تسا ، هفیظو  دنزرف  يرادهگن  هک   ) لاح نیا  اب  دـنامن . نیمز  لفط  روما  ات  دـهد  یم  وا 
کی هک  تناضح  هلئـسم  دـنهدب . نز  هب  ار  دـنزرف  هرادا  تناضح و  قح  لاس  تفه  لاس و  ود  زا  دـعب  رگیدـکی  قفاوت  اب  دـنناوت  یم  نز  و 

یپ تسا . هدـشن  هتفرگ  ناـنز  زا  رطاـخ  نیمه  هب  تسا و  تواـفتم  تسا ، قوـقح  ءزج  هـک  دـنزرف و ... رادـید  هلئـسم  اـب  تـسا ، تیلوئـسم 
؟ تسا مزال  لسغ  وضو و  نوچمه  یماکحا  هب  ندرک  لمع  رضاح  نامز  رد  ایآ  : 6 لاؤس دالوا . قوقح  ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  . 1 اهتشون :

راهظا تدابع ، یلـصا  تمکح  هفـسلف و  رگید . تدابع  يارب  ياهمدـقم  مه  تسا و  تدابع  ًالقتـسم  دوخ  مه  مّمیت  لـسغ و  وضو ، خـساپ :
نـسُح  ) تسا نآ  یلوبق  كالم  یلـصا و  روحم  کی  ادخ  هب  یکیدزن  بّرقت و  دـصق  تین و  صولخ  ور  نیا  زا  تسا ، یگدـنب  تیدوبع و 
رایعم نید ، طسوت  هدـش  هئارا  ياهراکهار  نیزاوم و  اب  لمع  تروص  لکـش و  نآ و  ماـجنا  تیفیک  لـماک  قاـبطنا  یگنهاـمه و  یلعاـف .)

حور رگناشن  تسا و  شخب  یلاعت  نیرفآ و  لامک  دنمـشزرا ، یتدابع  لمع و  رگید : ناـیب  هب  یلعف .) نسُح   ) تسا تداـبع  تیلوبقم  رگید 
نـسح ناونع  هب  ار  يرگید  تدابع  ره  ندرک و  لسغ  تیفیک  ور  نیا  زا  دشاب . رادروخرب  یلعف  نسح  یلعاف و  نسح  زا  هک  تسا  تیدوبع 
مومع لسغ و  ماـکحا  نکیل  تسا ، رّیغتم  هیوناـث و  تاـعوضوم ، یخرب  ماـکحا  ینید  ياـههزومآ  رد  هچ  رگا  تخومآ . نید  زا  دـیاب  یلعف 

(ع) نینمؤملاریما زا  یثیدح  رد  دوشیمن . خوسنم  عاضوا  رییغت  نامز و  تشذـگ  اب  هک  تسا  هدـمآ  تباث  هیلوا و  ماکحا  ناونع  هب  تادابع ،
ور نیا  زا  ادخ ، هب  بّرقت  حور و  طاشن  داجیا  يرگید  مسج و  تفاظن  یکی  تسا : رادروخرب  تمکح  ود  زا  تبانج  لسغ  هک  تسا  هدـمآ 

نیا زا  ار  شیوخ  تیدوبع  دّیقت و  نازیم  شناگدنب  ات  تسا  هتخاس  بجاو  ياهژیو  تیفیک  شور و  اب  تبانج  زا  دعب  ار  نآ  ماجنا  دـنوادخ 
تراهط نآ  زا  رتارف  هکلب  هدشن ، ظاحل  رهاظ  تراهط  اهنت  لسغ  رد  سپ  ( 1 .) دنریگ رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم  دنزاس و  راکشآ  قیرط 

. تسا رظن  دروم  نآ  ندوب  تدابع  یلک  روط  هب  لامعا و  اهراتفر و  رد  وا  اب  طابترا  دنوادخ و  هب  هجوت  لد و 

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  ارچ 

خساپ

درم و رگا  تشاد ، یناوخمه  مکح  نیا  اب  میتسناد ، یم  رثؤم  یـضاق  يأر  رد  ار  اـهنآ  رظن  میدوب و  لـئاق  رتخد  نادـنزرف  يارب  یقح  رگا 
یسک هچ  هب  ار  اههچب  تناضح  قالط  زا  دعب  یمالسا  هاگداد  یضاق  دندوب ، یعامتجا و ... یتّیـصخش ، يدام ، يواسم  طیارـش  ياراد  ینز 

لاس و ود  ات  رسپ  دنزرف  هب  تبـسن  هدش ، دراو  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  هلدا و  ساسا  رب  ندرک  تیبرت  تناضح و  خساپ : دنک ؟ یم  راذگاو 
غولب نامز  ات  ردپ  تیالو  تیمومیق و  هفیظو  هرود ، نیا  مامتا  زا  دعب  یلو  تسا ، هدش  راذگاو  ردام  هب  لاس  تفه  ات  رتخد  دنزرف  هب  تبـسن 

، دوش یمن  بوسحم  ردپ  يارب  يزایتما  دـنک و  هرادا  ار  دوخ  دـنزرف  هک  تسا  ردـپ  هفیظو  نیا  ( 1 .) تسا یقاب  دوخ  ياج  هب  رتخد  رـسپ و 
هب دوش  رارق  رگا  نیاربانب  تسا . هتشادرب  ردام  زا  ار  هفیظو  نیا  هداهن و  ردپ  شود  رب  دنوادخ  هک  تسا  نیگنس  ياهفیظو  تّیلوئسم و  هکلب 

چیه هچب  ردام  رب  يدرک و  لیمحت  نم  رب  ار  نیگنـس  هفیظو  نیا  وت  ایادخ ، دـیوگب : دـنکب و  ضارتعا  درم  دـیاب  دوش ، ضارتعا  هلئـسم  نیا 
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، تسا هتـشادرب  نانز  شود  زا  ار  یمیظع  راب  هدرپس ، درم  هب  یگلاس  تفه  زا  سپ  ار  رتخد  تناضح  مالـسا  رگا  يدرکن ! لیمحت  ياهفیظو 
رگا تسا . هدادـن  رارق  اـهدرم  هدـهع  رب  ار  تناـضح  قـح  قـلطم  تروـص  هب  یفرط  زا  دـنادن . مهم  رما  نیا  يارب  حـلاص  ار  وا  هـک  نـیا  هـن 

رد رهوش  نز و  نیب  اوعد  ماـقم  رد  یـضاق  رگا  دـهد . یم  رارق  نز  هدـهع  رب  ار  تناـضح  دوشن ، زرحم  عرـش  مکاـح  يارب  درم  تیحـالص 
نآ هکلب  دهد ، یم  يزایتما  درم  هب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  دهد ، یم  درم  بناج  هب  ار  قح  لاس ، تفه  لاس و  ود  زا  دعب  هچب  يرادـهگن 

دنزرف يرادهگن  هک   ) لاح نیا  اب  دنامن . نیمز  لفط  روما  ات  دهد  یم  وا  هب  تسا ، هداد  رارق  ردـپ  هدـهع  رب  دـنوادخ  هک  ار  نیگنـس  هفیظو 
قح لاـس  تفه  لاـس و  ود  زا  دـعب  رگیدـکی  قفاوت  اـب  دـنناوت  یم  نز  درم و  نز ) درم و  قح  نیب  ضیعبت  يراذـگ و  قرف  هن  تسا ، هفیظو 

، تسا قوقح  ءزج  هک  دـنزرف و ... رادـید  هلئـسم  اب  تسا ، تیلوئـسم  کی  هک  تناـضح  هلئـسم  دـنهدب . نز  هب  ار  دـنزرف  هرادا  تناـضح و 
نامز رد  ایآ  : 6 لاؤس دالوا . قوقح  ج 2 ، هلیـسولا ، ریرحت  . 1 اهتشون : یپ  تسا . هدـشن  هتفرگ  نانز  زا  رطاـخ  نیمه  هب  تسا و  تواـفتم 

مه تسا و  تداـبع  ًالقتـسم  دوخ  مه  مّمیت  لـسغ و  وضو ، خـساپ : تسا ؟ مزـال  لـسغ  وضو و  نوچمه  یماـکحا  هب  ندرک  لـمع  رـضاح 
بّرقت و دصق  تین و  صولخ  ور  نیا  زا  تسا ، یگدنب  تیدوبع و  راهظا  تدابع ، یلـصا  تمکح  هفـسلف و  رگید . تدابع  يارب  ياهمدـقم 
لکـش و نآ و  ماجنا  تیفیک  لماک  قاـبطنا  یگنهاـمه و  یلعاـف .) نسُح   ) تسا نآ  یلوبق  كـالم  یلـصا و  روحم  کـی  ادـخ  هب  یکیدزن 
لمع و رگید : نایب  هب  یلعف .) نسُح   ) تسا تدابع  تیلوبقم  رگید  رایعم  نید ، طسوت  هدـش  هئارا  ياـهراکهار  نیزاوم و  اـب  لـمع  تروص 
زا دشاب . رادروخرب  یلعف  نسح  یلعاف و  نسح  زا  هک  تسا  تیدوبع  حور  رگناشن  تسا و  شخب  یلاعت  نیرفآ و  لامک  دنمشزرا ، یتدابع 

ماـکحا ینید  ياـههزومآ  رد  هچ  رگا  تخومآ . نید  زا  دـیاب  یلعف  نسح  ناوـنع  هب  ار  يرگید  تداـبع  ره  ندرک و  لـسغ  تیفیک  ور  نیا 
تـشذگ اب  هک  تسا  هدـمآ  تباث  هیلوا و  ماکحا  ناونع  هب  تادابع ، مومع  لسغ و  ماکحا  نکیل  تسا ، رّیغتم  هیوناـث و  تاـعوضوم ، یخرب 

یکی تسا : رادروخرب  تمکح  ود  زا  تبانج  لسغ  هک  تسا  هدمآ  (ع ) نینمؤملاریما زا  یثیدح  رد  دوشیمن . خوسنم  عاضوا  رییغت  نامز و 
ياهژیو تیفیک  شور و  اب  تبانج  زا  دـعب  ار  نآ  ماـجنا  دـنوادخ  ور  نیا  زا  ادـخ ، هب  بّرقت  حور و  طاـشن  داـجیا  يرگید  مسج و  تفاـظن 

رارق ناـحتما  شیاـمزآ و  دروـم  دـنزاس و  راکـشآ  قـیرط  نیا  زا  ار  شیوـخ  تیدوـبع  دـّیقت و  نازیم  شناگدـنب  اـت  تـسا  هتخاـس  بـجاو 
اهراتفر و رد  وا  اب  طابترا  دـنوادخ و  هب  هجوت  لد و  تراهط  نآ  زا  رتارف  هکلب  هدـشن ، ظاحل  رهاظ  تراهط  اهنت  لـسغ  رد  سپ  ( 1 .) دنریگ

. تسا رظن  دروم  نآ  ندوب  تدابع  یلک  روط  هب  لامعا و 

؟ تسا مزال  لسغ  وضو و  نوچمه  یماکحا  هب  ندرک  لمع  رضاح  نامز  رد  ایآ  : 6 لاؤس

شسرپ

؟ تسا مزال  لسغ  وضو و  نوچمه  یماکحا  هب  ندرک  لمع  رضاح  نامز  رد  ایآ  : 6 لاؤس

خساپ

راهظا تدابع ، یلـصا  تمکح  هفـسلف و  رگید . تدابع  يارب  ياهمدـقم  مه  تسا و  تدابع  ًالقتـسم  دوخ  مه  مّمیت  لـسغ و  وضو ، خـساپ :
نـسُح  ) تسا نآ  یلوبق  كالم  یلـصا و  روحم  کی  ادخ  هب  یکیدزن  بّرقت و  دـصق  تین و  صولخ  ور  نیا  زا  تسا ، یگدـنب  تیدوبع و 
رایعم نید ، طسوت  هدـش  هئارا  ياهراکهار  نیزاوم و  اب  لمع  تروص  لکـش و  نآ و  ماـجنا  تیفیک  لـماک  قاـبطنا  یگنهاـمه و  یلعاـف .)

حور رگناشن  تسا و  شخب  یلاعت  نیرفآ و  لامک  دنمـشزرا ، یتدابع  لمع و  رگید : ناـیب  هب  یلعف .) نسُح   ) تسا تداـبع  تیلوبقم  رگید 
نـسح ناونع  هب  ار  يرگید  تدابع  ره  ندرک و  لسغ  تیفیک  ور  نیا  زا  دشاب . رادروخرب  یلعف  نسح  یلعاف و  نسح  زا  هک  تسا  تیدوبع 
مومع لسغ و  ماـکحا  نکیل  تسا ، رّیغتم  هیوناـث و  تاـعوضوم ، یخرب  ماـکحا  ینید  ياـههزومآ  رد  هچ  رگا  تخومآ . نید  زا  دـیاب  یلعف 
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(ع) نینمؤملاریما زا  یثیدح  رد  دوشیمن . خوسنم  عاضوا  رییغت  نامز و  تشذـگ  اب  هک  تسا  هدـمآ  تباث  هیلوا و  ماکحا  ناونع  هب  تادابع ،
ور نیا  زا  ادخ ، هب  بّرقت  حور و  طاشن  داجیا  يرگید  مسج و  تفاظن  یکی  تسا : رادروخرب  تمکح  ود  زا  تبانج  لسغ  هک  تسا  هدـمآ 

نیا زا  ار  شیوخ  تیدوبع  دّیقت و  نازیم  شناگدنب  ات  تسا  هتخاس  بجاو  ياهژیو  تیفیک  شور و  اب  تبانج  زا  دعب  ار  نآ  ماجنا  دـنوادخ 
تراهط نآ  زا  رتارف  هکلب  هدشن ، ظاحل  رهاظ  تراهط  اهنت  لسغ  رد  سپ  ( 1 .) دنریگ رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم  دنزاس و  راکشآ  قیرط 

. تسا رظن  دروم  نآ  ندوب  تدابع  یلک  روط  هب  لامعا و  اهراتفر و  رد  وا  اب  طابترا  دنوادخ و  هب  هجوت  لد و 

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  ارچ 

خساپ

تیدوبع و راهظا  تدابع ، یلصا  تمکح  هفسلف و  رگید . تدابع  يارب  ياهمدقم  مه  تسا و  تدابع  ًالقتسم  دوخ  مه  مّمیت  لسغ و  وضو ،
(. یلعاـف نسُح   ) تسا نآ  یلوبق  كـالم  یلـصا و  روحم  کـی  ادـخ  هب  یکیدزن  بّرقت و  دـصق  تین و  صوـلخ  ور  نیا  زا  تسا ، یگدـنب 

رگید رایعم  نید ، طـسوت  هدـش  هئارا  ياـهراکهار  نیزاوم و  اـب  لـمع  تروص  لکـش و  نآ و  ماـجنا  تیفیک  لـماک  قاـبطنا  یگنهاـمه و 
حور رگناـشن  تسا و  شخب  یلاـعت  نیرفآ و  لاـمک  دنمـشزرا ، یتداـبع  لـمع و  رگید : ناـیب  هـب  یلعف .) نـسُح   ) تـسا تداـبع  تیلوـبقم 
نـسح ناونع  هب  ار  يرگید  تدابع  ره  ندرک و  لسغ  تیفیک  ور  نیا  زا  دشاب . رادروخرب  یلعف  نسح  یلعاف و  نسح  زا  هک  تسا  تیدوبع 
مومع لسغ و  ماـکحا  نکیل  تسا ، رّیغتم  هیوناـث و  تاـعوضوم ، یخرب  ماـکحا  ینید  ياـههزومآ  رد  هچ  رگا  تخومآ . نید  زا  دـیاب  یلعف 

(ع) نینمؤملاریما زا  یثیدح  رد  دوشیمن . خوسنم  عاضوا  رییغت  نامز و  تشذـگ  اب  هک  تسا  هدـمآ  تباث  هیلوا و  ماکحا  ناونع  هب  تادابع ،
ور نیا  زا  ادخ ، هب  بّرقت  حور و  طاشن  داجیا  يرگید  مسج و  تفاظن  یکی  تسا : رادروخرب  تمکح  ود  زا  تبانج  لسغ  هک  تسا  هدـمآ 

نیا زا  ار  شیوخ  تیدوبع  دّیقت و  نازیم  شناگدنب  ات  تسا  هتخاس  بجاو  ياهژیو  تیفیک  شور و  اب  تبانج  زا  دعب  ار  نآ  ماجنا  دـنوادخ 
تراهط نآ  زا  رتارف  هکلب  هدشن ، ظاحل  رهاظ  تراهط  اهنت  لسغ  رد  سپ  ( 1 .) دنریگ رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم  دنزاس و  راکشآ  قیرط 

. تسا رظن  دروم  نآ  ندوب  تدابع  یلک  روط  هب  لامعا و  اهراتفر و  رد  وا  اب  طابترا  دنوادخ و  هب  هجوت  لد و 

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ریمت  ًالماک  ندب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، وضو  دیاب  ندناوخ  زامن  يارب  ندرک  مامح  زا  دعب  ارچ 

( لوا تمسق  ) خساپ

. دشاب یلبق  لاؤس  لاؤس و  نیا  خـساپ  رب  يا  همدـقم  ات  مینک  حرطم  ماکحا  ۀفـسلف  دروم  رد  ار  یبلطم  تسا  مزال  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب 
هرقن الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  مالـسا  رد  ارچ  میریگب ؟ وضو  زامن  يامن  يارب  دـیاب  ارچ  میناوخب ؟ زامن  تسا  مزال  ارچ  دنـسرپ : یم  رایـسب 
لیبق نیا  زا  و  تسا ؟ تعکر  ود  حبـص  زامن  ارچ  تسین ؟ زئاج  رادرم  تشوگ  ندروخ  ارچ  تسا ؟ مزـال  ّتیم  ندرک  نفد  ارچ  تسا ؟ مارح 

ةدعاق یـساسا و  لصا  کی  تسا  رتهب  دوش ، نشور  اهارچ  اه و  لاؤس  تسد  نیا  زا  قوف و  تالاؤس  مامت  خـساپ  هک  نیا  يارب  اه . شـسرپ 
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یماگنه مینیب  یم  میرگن ، یم  دوخۀنازور  یگدنز  هب  هک  یتقو  دـشاب . هدـننک  عناق  دراوم  ۀـمه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یّلک 
دـنکیم و زیوجت  ام  يارب  هدـش ، هتـشون  وراد  دـنچ  نآ  رد  هک  يا  هخـسن  کشزپ  مینکیم ، هعجارم  کشزپ  هب  میوش و  یم  رامیب  ًالثم  هک 
زا هک  نیا  نودب  دییامن . زیهرپ  اذغ  نالف  نالف و  ندروخ  زا  دینک و  فرـصم  ار  وراد  نالف  تعاس  دنچ  ره  زور و  ره  هک  دـهدیم  روتـسد 
زج میناد  یم  میدقتعم و  بط  ۀتشر  رد  وا  صّصخت  شناد و  هب  نوچ  مینک ، یم  لمع  ار  وا  ياهروتسد  مینکب ، لاؤس  اهوراد  تایـصوصخ 
وا دشاب و  هتشاد  نامیا  یسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  نشور  نآ  رئاظن  لاثم و  نیا  درادن . يرگید  روظنم  ام  دوبهب  نامرد و 
نآ دروم  رد  رگا  لاح  . دنکیم لمع  ارچ  نوچ و  نودب  ار  يو  ياهروتـسد  ًاعطق  تسین ، راک  رد  يدب  رظن  دـنادب  زین  دـنادب ، صـصختم  ار 

تلاح نیا  ًانئمطم  تسا . نیرت  صصختم  دوخ  هفرح  رد  دوش و  یمن  هابتشا  اطخ و  بکترم  هک  دشاب  هتـشاد  ینیقی  یعطق و  داقتعا  صخش 
رـشب يارب  ادـخ  فرط  زا  نید  ناـیاوشیپ  یهلا و  ناربماـیپ  هک  تسا  ییاـه  هخـسن  مه  ینید  تاررقم  ماـکحا و  تسا . رت  يوق  رایـسب  وا  رد 

یب ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میشاب  هتـشاد  داقتعا  یتقو  تسا  یهیدب  دنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار  نانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ات  دنا  هدروآ 
ندناسر غیلبت و  رد  ناربمایپ  مینادب  نینچ  مه  میـشاب ، هتـشاد  نامیا  زین  ادـخ  ینابرهم  فطل و  تمکح و  هب  هتفرگ و  همـشچرس  یهلا  نایاپ 

ّتیدـج و لامک  اب  تروص  نیا  رد  میـشاب ، دـقتعم  نانآ  ندوب  موصعم  هب  ینعی  دـنوش ، یمن  هابتـشا  شزغل و  اطخ و  راتفرگ  یهلا  ياهمایپ 
ماکحا و ۀفـسلف  تایـصوصخ  زا  مینیب  یمن  يزاین  جاـیتحا و  میـشوک و  یم  ینید  ياهروتـسد  هب  ندرک  لـمع  رد  بارطـضا ، چـیه  نودـب 

هدوب اـم  حالـص  ریخ و  هب  هدرک ، رّرقم  هچ  ره  دراد و  ناـیاپ  یب  یـشناد  ادـخ  میناد  یم  اریز  مییاـمن ، لاؤـس  هدـش ، هداد  رارق  هک  یتارّرقم 
ایبنا و تیناقح  رد  ای  وا ، تمکح  شناد و  رد  ای  ادخ ، دوجو  رد  یـسک  رگا  دـنا . هدرکن  یهابتـشا  ماکحا  نایب  رد  زین  یهلا  يایبنا  و  تسا .

تافص ایبنا و  تیناقحةرابرد  وا و  تافص  ادخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  لاؤس ، نیا  زا  لبق  تسا  مزال  دشاب ، هتـشاد  دیدرت  نانآ  ندوب  موصعم 
نوناق هک  دـنراد  هدـیقع  یعطق  ياه  لیلد  قبط  دـنا و  هتخاس  مکحم  ار  دوخ  دـیحوت  ۀـیاپ  هک  یناسک  نیاربانب  دـنک . قیقحت  ثحب و  ناـنآ 

تاررقم و ماـکحا و  ماـمت  هک  تشاد  دـنهاوخن  يدـیدرت  تسا ، ناـیاپ  یب  تمکح  مـلع و  ياراد  قـلطم و  زاـین  یب  ادـخ )  ) مالـسا راذـگ 
زا يوریپ  ددص  رد  هشیمه  يدارفا  نینچ  دشابیم . يدـیاوف  حـلاصم و  ياراد  تسا ، هدروآ  ادـخ  فرط  زا  ربمایپ  هک  یمالـسا  ياهروتـسد 

دیابن یسک  مییوگ  یمن  هتبلا  تشاد . دهاوخن  يرثا  اهنآ  هیحور  رد  ماکحا ، ۀفسلف  تایئزج  نتسنادن  نتسناد و  دنتسه و  یهلا  ياهروتسد 
لئاسو مامت  اب  هک  دراد  ار  قح  نیا  یسک  ره  هک  تسین  یکش  اریز  دیآرب ، وجتـسج  قیقحت و  لابند  دیابن  ای  دنک و  لاؤس  ماکحا  ۀفـسلف  زا 

رد هک  نانچ  تسا ، دوجوم  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبشوخ  دشوکب . ینید  نیناوق  ماکحا و  رارـسا  زا  یهاگآ  يارب  نکمم ،
هلـسلس کی  یفرط  زا  تسا . هدش  دراو  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یتاحیـضوت  نید ، گرزب  تایاوشیپ  تاملک  زا  يرایـسب  تایآ و  زا  یتمـسق 

زا رگا  لاح  نیع  رد  تسا . هتـشادرب  رارـسا  نیا  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  دبای ، یم  شیازفا  زور  هب  زور  مولع ، تفرـشیپ  اب  هک  یلقع  نئارق 
دوجو نآ  رد  یتمکح  هک  نآ  هن  تسام  شناد  مهف و  فعـض  زا  یـشان  هلئـسم  نیا  میتفاین  یهاگآ  تاروتـسد  ماکحا و  زا  یخرب  تمکح 

یحلاصم نآ  رد  اـمتح  هک  میناد  یم  یلک  تروص  هب  هک  یلاـح  رد  مینک  كرت  نآ  تمکح  نتـسنادن  هطـساو  هب  ار  نآ  اـی  دـشاب  هتـشادن 
اب هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  زگره  دـیابن  یلو  تسا ، دوجوم  تاناکما  مه  يا  هزادـنا  ات  میراد و  لاؤس  قح  هک  نیا  اب  هصالخ : دراد . دوجو 

ماکحا دسافم  حلاصم و  رارسا و  هب  نتفاین  تسد  میبای . تسد  ماکحا  ۀفسلف  رارساو و  تایئزج  مامت  هب  يرـشب ، دودحم  تامولعم  شناد و 
لالح ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادخ  هک  مینیب  یم  دیامرفیم  (ع ) اضر ترـضح  دشابن . ماکحا  رد  يا  هدسفم  ای  یتحلـصم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ 
هدرک مارح  ار  ییاهزیچ  و  دراد ، يا  هدئاف  تحلـصم و  نانآ  يارب  دنتـسه و  دـنمزاین  نآ  هب  شا  همادا  یگدـنز و  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک 

: دنیوگیم ینید  نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  ( 2" (؛. دـشابیم وا  یتسین  انف و  داسف و  بجوم  تسین ، رـشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوـالع  هک 
هب راک  نالف  دوشیم : هتفگ  یتقو  هتبلا  تسا . هدـشن  مارح  ای  لالح  تهج  نودـب  يزیچ  ینعی  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماـکحا 

يورخا و يویند ، یعامتجا ، يدرف ، یحور ، یمسج ، دیاوف  هکلب  دیآ ، رظن  هب  یتشادهب  یمـسج و  دیاوف  طقف  دیابن  تسا ، رـشب  تحلـصم 
یحور رظن  زا  یلو  دشاب ، هتـشادن  یمـسج  ةدیاف  مکح  کی  اسب  هچ  تسا . ناگدنب  حلاصم  ءزج  همه  دوش ، ضرف  هک  رگید  ةدیاف  عون  ره 
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لباقم رد  یگدنب  عضاوت و  ثعاب  یلو  درادن ، یتشادهب  رثا  كاخ  رب  نتشاذگرس  ندرک و  هدجس  ًالثم  دوش ، سفن  یکاپ  بیذهت و  ثعاب 
رظن زا  یلو  دـشابن ، مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح  کی  ةدـیاف  تسا  نکمم  زین  دـنکیم . ادـیپ  الج  ناـسنا  ناور  حور و  دوشیم و  راـگدرورپ 

یناور یحور و  يداصتقا و  دسافم  دنک ، ادیپ  جاور  هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  رگا  ًالثم  دشاب ، هعماج  عفن  هب  هماع  حـلاصم  یمومع و 
وضو و ۀفـسلف  هک  لاؤس  دراوم  ةرابرد  ثحب  اّما  دوشیم . هعماج  رد  میظع  یتاقبط  فالتخا  ثعاب  دراذگ و  یم  اج  هب  هعماج  رد  يرایـسب 

لـسغ هب  زاین  تسا ، زیمت  ًالماک  شندـب  هک  یتیم  ای  دراد ، لسغ  ای  وضو  هب  زاین  هدرک ، مامح  ناسنا  هک  نیا  دوجو  اب  ارچ  ای  تسیچ ، لسغ 
ام يارب  تاّیدبعت  هنوگ  نیا  میـشاب ، نید  لوصا  هب  دـقتعم  ام  رگا  تسا و  ادـخ  ياهروتـسد  ماکحا و  نیا  دـش : هتفگ  هک  روط  نامه  دراد ،

: هک تسا  هدـش  لقن  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  روط  نامه  دنتـسین ، تمکح  هفـسلف و  زا  یلاخ  ماکحا  نیا  اما  تسا . هدـش  ّلح 
زا دنـشاب و  كاپ  دـننک ، یم  تاجانم  وا  اب  دنتـسیا و  یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماـگنه  ناگدـنب  هک  میا  هدـش  رومأـم  وضو  هب  نیا  يارب  "

فیظن ار  مسج  مه  وضو  نیاربانب  ( 3" .) دشاب افص  اب  ینارون و  ادخ  هاگشیپ  رد  مایق  يارب  ناسنا  بلق  دنشاب و  رود  اهتـساجن  اه و  یگدولآ 
هک لاـح  نیع  رد  دوشیم . یهلا  برق  بجوم  دراد و  ناـسنا  يارب  یبوخ  یتـیبرت  رثا  تبرق ، دـصق  ۀلیـسو  هب  يونعم  رظن  زا  مه  دـنکیم و 

ناسنا هک  یتقو  تسا . روط  نیمه  زین  لسغ  دوش . یم  راگدرورپ  لباقم  رد  نداتسیا  هب  وا  ندرک  هدامآ  ناسنا و  يروآ  دای  رکذت و  بجوم 
هب دوشیم و  داجیا  ندـب  رد  یتاحـشرت  هرابود  تبانج  اب  یلو  هدرک ، ماـمح  تباـنج  زا  لـبق  اـی  هدوب  زیمت  شندـب  ًـالبق  هچرگ  دـش ، بنج 

دریگ یم  یشیپ  کیتاپمس  باصعا  رب  کیتاپمساراپ  باصعا  هلسلس  تسا ، ینم  جورخ  نراقم  ًالومعم  هک  یسنج  تّذل  جوا  رد  حالطـصا 
رثؤم رایـسب  ندب  اب  بآ  سامت  هدروخ ، مه  هب  باصعا  لداعت  يارب  هک  هدـش  تباث  عوضوم  نیا  دروخیم . مه  هب  یفنم  لکـش  هب  لداعت  و 
جراخ ندـب  زا  یتاحـشرت  دوشیم و  کیرحت  ندـش  بنج  لاح  رد  ندـب  یمامت  نوچ  داد  وشتـسش  ار  ندـب  یمامت  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا .

حور دـنوادخ  يروآ  دای  رکذـت و  هلئـسم  دوشیم . لصاح  يونعم  برق  ندرک  تبرق  دـصق  اب  دور ، یم  نیب  زا  ندرک  لسغ  اب  هک  دوشیم 
ناسنا راتفر  لامعا و  رد  هک  يریثات  ناسنا و  يارب  دنوادخ  دای  رکذ و  هک  يدـئاوف  درک و  شومارف  دـیابن  زین  دـهد  یم  لیکـشت  ار  تادابع 

يزیمت و ثعاب  هک  نیا  زا  ریغ  لامعا ، نیا  دنوش . ماجنا  تبرق  دصق  اب  دیاب  دنتدابع و  ود  ره  وضو  لسغ و  تسا . یلقتسم  ثحب  دوخ  دراد 
لسغ و ةدیاف  دراد . ادخ  هب  برق  یکیدزن و  ساسحا  ناسنا  لاح  نآ  رد  دنهد و  یم  الج  افص و  ار  بلق  حور و  دنتسه ، ینامـسج  تفاظن 

ریغ يرگید  دئاوف  دهد . ماجنا  وضو  ای  لسغ  دیاب  ارچ  تسا ، زیمت  ناسنا  ندب  هک  یتقو  دیوگب  یسک  ات  تسین  ینامـسج  تفاظن  اهنت  وضو 
زا فلتخم  عقاوم  رد  ناسنا  يروآ  دایو  رکذـت  يونعم و  برق  ساسحا  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  بترتم  تاداـبع  نیا  رب  تفاـظن 

یلع ٌرون  وضولا  یلع  وضولا  : " تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  تسا  راگدرورپ  لباقم  رد  ناسنا  میلـست  دبعت و  راهظا  یگدـنز و 
یتراـهط اـب  ناـسنا  رگا  : " دومرف (ص ) ربماـیپ دوشیم . ربارب  دـنچ  تینارون  ثعاـب  ینعی  " تسا . رون  یلع  رون  وضو ، زا  دـعب  وضو  ( 4) رون

تفاظن و ۀـبنج  زا  ریغ  هک  تسا  ییاه  تراهط  هلمج  زا  وضو  لسغ و  ( 5" .) دوشیم هتشون  باوث  هنـسح و  هد  وا  يارب  دریگب ، وضو  هرابود 
پاچ ج 1 ، هعیـشلا ، لئاسو  یلماـع ، رح  خیـش  (. 1  : ) اـه تشون  یپ  دوشیم . حور  يـالج  افـص و  یبـلق و  تیناروـن  ثعاـب  ندـب ، يزیمت 
نازیم يرهش  ير  يدمحم  (4 . ) ص 293 ج 4 ، هنومن ، ریسفت  (3  ) ص 93 ج 6 ، راونالاراحب ، (2  ) هرامش 14 ثیدح  لیذ  ص 465 ، توریب ،

: خـساپ درادـن ؟ تافانم  یهلا  تلادـع  اـب  رگید  هورگ  ندوب  ریقف  یخرب و  ندوب  دـنمتورث  اـیآ  : 7 لاؤس نامه . ( 5 . ) 4106 ناونع همکحلا ،
قوقح هب  تبـسن  دارفا  زواجت  متـس و  لولعم  اـهتوافت  زا  یـضعب  - 1 دراد : یفلتخم  تاـهج  يرهاـظ ، ياـهتمعن  رظن  زا  مدرم  فـالتخا 
دهاوخ نایم  زا  یعاـمتجا  تلادـع  شرتسگ  یتاـقبط و  ماـظن  نتفر  نیب  زا  اـب  تسا و  یقطنم  ریغ  هناـملاظ و  اـهتوافت  نیا  تسا . نارگید 

ار اهنآ  هتفرگ و  تروص  رامثتـسا  رامعتـسا و  ساسا  رب  اریز  تسا ، هدرکن  دـییأت  ار  اـهتوافت  هنوگ  نیا  نآرق  مالـسا و  هاـگ  چـیه  تفر .
هنالداع عیزوت  اهناسنا و  قوقح  يربارب و  نیمأت  يارب  هدومن و  یهن  اهنآ  زا  دنوادخ  یتح  دراذگ . شنیرفآ  هاگتـسد  باسح  هب  ناوتیمن 

دیابن نینچ  مه  دننکیم . تلفغ  فیلاکت  نیا  زا  اهناسنا  زا  يرایسب  هنافسأتم  هک  تسا  هدومن  عیرشت  ار  يرایسب  نیناوق  ماکحا و  اهتورث ،
نیا تشاذـگ . دـنوادخ  باسح  هب  ار  اه  نآ  دوب و  لفاغ  دوش  یم  رـشب  دوخ  هب  طوبرم  هک  يرگید  دراوم  يداصتقا و  هنـالداع  اـن  ماـظن  زا 
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ناسنا دوخ  شالت  راک و  لولعم  رگید  دراوم  یخرب  رد  اه  ناسنا  يدنم  هرهب  توافت  - 2 درادن . دنوادخ  تلادع  هب  یطبر  تافالتخا  هنوگ 
هرک وخ  یلبنت  هب  هک  یـسک  انئمطم  دوش . دنم  هرهب  دوخ  شالت  یعـس و  هزادنا  هب  یـسک  ره  هک  هدش  هداهن  نآ  رب  تقلخ  نوناق  تسا و  اه 

شالت راک و  هک  یـسک  دوش و  رادروخ  رب  يویند  ياه  تمعن  زا  نارگید  دـننام  دـناوت  یمن  دـیاین  رب  لالح  يزور  بسک  لاـبند  هب  دـشاب 
ردق ره  ینعی  تسا ، ناسنا  شنیرفآ  همزال  یعیبط و  اهتوافت ، زا  رگید  یتمسق  - 3 دوب . دهاوخ  نا  بیصن  يرتشیب  هرهب  زین  دنک  یم  رتشیب 

. دوب دـنهاوخن  ناسکی  اههقیلـس  قوذ و  عاونا  شوه و  دادعتـسا و  رظن  زا  اهناسنا  همه  زاب  دوش ، تیاعر  یناسنا  هعماج  رد  تلادـع  لوصا 
دوخ هعماج  دنشاب . هجرد  کی  هبترم و  کی  دح و  کی  رد  رظن  ره  زا  مدرم  همه  هک  تسین  نیا  تلادع  يانعم  : " دیوگیم يرهطم  داتـسا 

يدـنب هجرد  يدـنب و  میـسقت  دـیاب  دراد ، تاجرد  تاماقم و  هک  یتقو  تسا . رکیپ  لثم  تهج  نیا  رد  دراد و  تاجرد  تاـماقم و  دوخ  هب 
بجوم هب  دوخ  هب  دوخ  دمآ ، نایم  هب  هقباسم  ياپ  هک  نیمه  تسا . ندرک  مهارف  ار  هقباسم  هنیمز  دارفا و  نتشاذگ  دازآ  رصحنم ، هار  دوش .

نایم هب  توافت  فالتخا و  تسین ، ناسکی  اهشـشوک  اهتیلاعف و  رادـقم  هک  نیا  بجوم  هب  تسین و  ناـسکی  همه  رد  اهدادعتـسا  هک  نیا 
هک دناهدش  میسقت  نانچ  نآ  اهدادعتسا  یهلا و  ياهشـشخب  ًالومعم  تسناد  دیاب  ( 1" .) دنامیم بقع  یکی  دتفایم و  ولج  یکی  دـیآیم .

دیجم نآرق  ور  نیا  زا  دـشاب . هتـشاد  اج  کی  ار  اـهتمعن  همه  هک  دوشیم  ادـیپ  یـسک  رتمک  ینعی  دراد ، ار  اـهنآ  زا  یتمـسق  یـسک  ره 
راک هب  ار  رگیدکی  اهنآ  ات  میداد ، يرترب  یضعب  رب  ار  یضعب  میدرک و  میـسقت  نانآ  نایم  ایند  تایح  رد  ار  اهنآ  تشیعم  ام  : " دیامرفیم
. تسا اهناسنا  هب  طوبرم  زین  نیا  هک  دشاب  زاب  همه  يارب  دیاب  هنالداع  تباقر  هقباسم و  نادیم  ( 2" .) دنیامن تمدخ  رگیدکی  هب  دنریگ و 

( مود تمسق  ) خساپ

ینعم نیا  هب  هن  اما  تسا ، يرکف  یندب و  فلتخم  ياهنامتخاس  اهقوذ و  اهدادعتـسا و  هب  زاین  لماک ، هعماج  کی  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  "

هک روط  نامه  دندرگ ، ریقحت  ای  دوش و  هدرمش  کچوک  اهنآ  تامدخ  ای  دنرب و  رس  هب  تیمورحم  رد  عامتجا  رکیپ  ياضعا  زا  یضعب  هک 
هتفگ تسا  نکمم  ( 3" .) دنریگیم هرهب  مزال  رادقم  هب  اهيدنمزاین  ریاس  اوه و  اذغ و  زا  یگمه  دنراد ، هک  یتوافت  مامتاب  ندب  ياهلولس 
نآرق خساپ ، رد  دـهد . همادا  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  هب  اهتوافت ، نیا  نودـب  رـشب  هک  درکن  انب  يروط  ار  تقلخ  ماظن  دـنوادخ  ارچ  دوش 

نانیشناج ار  امش  هک  تسا  یـسک  وا  : " دیامرفیم دنوادخ  تسا . یهلا  شیامزآ  نآ  هدرک و  هراشا  اهتوافت  مهم  رارـسا  زا  یکی  هب  دیجم 
نیا يارب  اهتوافت  ( 4" .) دیامزایب هداد  رارق  ناترایتخا  رد  هچ  نآ  هب  ار  امش  ات  داد ، یتاجرد  رگید  ضعب  رب  ار  یضعب  داد و  رارق  نیمز  رد 

. تفریم نایم  زا  ناـحتما  هنیمز  دوبن ، اـهيرباربان  رگا  دـنکیم . يرادرب  هرهب  يدادادـخ  تاـناکما  زا  هنوگچ  ناـسنا  دوش  مولعم  هک  تسا 
، دنراد ییاناوت  دادعتـسا و  تمعن  رتشیب  هک  نانآ  ًانئمطم  دنوشیم . شیامزآ  یتسدگنت  تمقن و  اب  رگید  یهورگ  تمعن و  اب  دارفا  یـضعب 

دوخ زا  رتهب  ار  شناگدنب  تحلـصم  ادـخ  هک  نآ  موس  هتکن  - 3 دنـشاب . وگخـساپ  رتشیب  دیاب  دنوشیم و  تساوخرد  لاؤس و  دروم  رتشیب 
، دـنیبیمن رما  نیا  رد  ار  نانآ  حالـص  راگدرورپ  یلو  دنـشاب ، هافر  رد  یگدـنز  رظن  زا  دـنراد  تسود  هک  یناسک  اـسب  هچ  دـنادیم . ناـنآ 

تـسود ار  يزیچ  ای  تسا و  نآ  رد  ناتریخ  هک  یلاح  رد  دیاین ، شوخ  يزیچ  ار  امـش  اسب  هچ  : " دـیامرفیم دـیجم  نآرق  هک  يروط  نامه 
راک هب  ار  دوخ  شـالت  تیاـهن  ناـسنا  رگا  سپ  ( 5" .) دینادیمن امـش  دنادیم و  ادـخ  تسا و  نآ  رد  ناتّرـش  هک  یلاح  رد  دیـشاب ، هتـشاد 
ادخ دندش ، دنمتورث  هک  یماگنه  یناسک  اسب  هچ  تسا . هدوب  یتحلصم  رما  نیا  رد  دنادب  دیاب  دید  هتسب  دوخ  يور  هب  ار  اهرد  اما  تفرگ ،

نایغط و نیمز  رد  دـهد ، شرتسگ  شناگدـنب  ماـمت  يارب  ار  يزور  دـنوادخ  رگا  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  ور  نیا  زا  دـندرک . شومارف  ار 
هن تسا و  یهلا  تبحم  هناـشن  يرهاـظ  تمعن  هن  سپ  تـسا . یهلا  تازاـجم  کـی  هاـفر ، باـسح و  یب  تورث  یهاـگ  ( 6" .) دننکیم متس 

یهلا تمکح  اـب  تلادـع  دراد و  یتواـفتم  مکح  فـلتخم ، دارفا  يارب  ود  نیا  هکلب  تسا ، هدـنب  هب  ادـخ  ییاـنتعا  یب  هناـشن  ـالب  تـمقن و 
یگدنز هب  ار  دوخ  هاگن  هک  تسا  نآ  عوضوم  نیا  رـساترس  رد  مهم  هتکن  نیاربانب ، دوشیمن ، يرگید  يادـف  یکی  تسا و  نورقم  هراومه 

رترب و ملاع  هنادواج و  تایح  یگدنز و  زا  رتمیظع  شخب  اب  تسویپ  رد  دیاب  ار  یگدنز  زا  شخب  نیا  مینک . دودـحم  دـیابن  ناهج  نیا  رد 
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رد يزیچ  ره  هک  یلاح  رد  دوب ، اج  هب  ایند  نیا  رد  اهتوافت  زا  لاکـشا  دوب ، ایند  هب  دودحم  یگدـنز  هب  ام  هاگن  رگا  مینک . هاگن  رتیقیقح 
یگدنز دنوادخ  : " تسا هدومرف  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دید و  میهاوخ  ار  نآ  هجیتن  رگید  ملاع  رد  هک  تسا  ناسنا  يارب  یشیامزآ  ایند ،

ص راتفگ ، تسیب  يرهطم ، داتسا  . 1 اهتشون : یپ  ( 7" .) دوب دیهاوخ  لمع  رد  نیرتهب  نیمادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  دـیرفآ  ار  گرم  و 
.7 هیآ 27 . ( 42  ) يروش . 6 هیآ 216 . ( 2  ) هرقب . 5 هیآ 165 . ( 6  ) ماعنا . 4 ص 366 . ج 3 ، هنومن ، ریسفت  . 3 هیآ 31 . ( 43  ) فرخز . 2 . 109

يرورـض هتکن  ود  نایب  زاغآ  رد  خساپ : دـنا ؟ هدوب  يدایز  ياه  نز  ياراد  ام  ناماما  زا  یـضعب  ربمایپ و  ارچ  : 1/8 لاؤس هیآ 2 . ( 67  ) کلم
سنج هکلب  رتخد ، هب  تبـسن  یلهاج  ياهبرع   - 1 (ص :) ربمایپ نامز  رد  برعلاةریزج  رد  جاودزا  گنهرف  هب  هاتوک  یهاـگن  لوا : تسا .

، تسناوتیم هک  ردق  هچ  ره  سک  ره  دندوب و  لوغـشم  يزیرنوخ  گنج و  هب  مه  اب  مدرم  مئاد  هک  یطیحم  رد  نوچ  دندوب ، هقالع  یب  نز 
دب عضو  تهج  هب  زین  دـندرگ ، هفیاـط  نآ  گـنن  ثعاـب  دـنوش و  ریـسا  نارتـخد  گـنج ، رد  هک  دنتـشاد  فوخ  تشادیم ، اور  نارگید  هب 
هب هدنز  هب  دندرمـشیم و  شزرا  دض  ار  يرادرتخد  هکلب  دنتـشادن ، ياهقالع  رتخد  هب  دنروآ و ... ور  اشحف  هب  نارتخد  هک  نیا  يداصتقا و 

کی ياهناهب  كدـنا  اب  یلهاج  برع  و  دوب ، لوادـتم  يرما  طیحم  نآ  رد  يزیرنوخ  گنج و  نوچ   - 2 دندروآ . ور  نارتخد  ندرک  روگ 
هب نادرم  نوچ   ) درکیم ادیپ  يریگمشچ  شیازفا  نادرم  هب  نانز  تبسن  دوب و  یتیعمج  لداعت  ندروخ  مه  هب  لصاح  دنتـشکیم ، ار  رگید 

یتیعمج لداعت  مدع  لکـشم  زا  ییاهر  يارب  ار  نتـشاد " نز  دنچ   " هنیزگ هک  دوب ) نادرم  زا  اههتـشک  نانز و  هن  دندرکیم ، مادـقا  گنج 
راوگاـن عـضو  نآ  رد   - 3 دوـب . رتـشیب  ناتـسبرع  رد  نکیل  تشاد ، دوـجو  مه  ناریا  رد  هـلمج  زا  طاـقن  رثـکا  رد  لکـشم  نـیا  دـنتفریذپ .

ياـهداماد هب  شیرق  ناکرـشم  تهج  نیمه  هب  دـشیم ، بوسحم  ناـنآ  هب  کـمک  یعون  هلیبـق  هداوناـخ و  کـی  زا  نتفرگ  نز  يداـصتقا ،
ینما ان  هک  یطیحم  رد   - 4 دوشب . هدوزفا  ربمایپ  تالکـشم  رب  دنهد و  قالط  ار  (ص ) ربمایپ نارتخد  هک  دـندرکیم  دراو  راشف  (ص ) ربمایپ
عضو نآ  رد   - 5 دمآیم . رامش  هب  گنج  زا  هدنرادزاب  لماع  نیرتمهم  زا  جاودزا  دوب ، هدوبر  ناگمه  زا  ار  شیاسآ  يزیرنوخ  گنج و  و 

تفرگیم و قـالط  يو  زا  اـی  درمیم ، رهوش  هک  نآ  درجم  هب  دـشیم . هدرمـش  تشز  هکلب  دوبن ، دـنیاشوخ  درکیمن ، رهوش  رگا  هویب  نز 
، دش بلاط  یبا  نب  رفعج  رـسمه  لوا  هک  سیمع " تنب  ءامـسا   " دننام دشیم ، شنیزگ  رگید  يرهوش  دشیم ، يرپس  قالط  ای  تافو  هدع 

هتکن دوب . لوادتم  گنهرف  نآ  رد  هویش  نیا  دش . (ع ) یلع ماما  رسمه  رکبوبا  تشذگرد  زا  دعب  دمآرد و  رکبوبا  دقع  هب  شتداهـش  زا  دعب 
رابود ای  کی  ًالبق  دوب و  شلاس  لهچ  هک  هجیدخ  ترـضح  اب  یگلاس  رد 25  (ص ) ربمایپ  - 1 (ص .) ربمایپ جاودزا  هب  ارذگ  یهاگن  مود :

درک و یگدـنز  يو  اب  لاس  تشه  تسیب و  ای  جـنپ  تسیب و  تدـم  هب  و  دومن ، جاودزا  دوب ، هدـش  هویب  رهوش  گرم  اـب  دوب و  هدرک  رهوش 
ای کی  دنیآرد ، (ص ) ربمایپ يرـسمه  هب  هک  نآ  زا  شیپ  نانآ  دـندوب . هویب  هشیاع ) زج   ) ربمایپ نارـسمه  همه   - 2 تفرگن . يرگید  رسمه 

ياهجاودزا هدمع   - 3 دندمآرد . (ص ) ربمایپ دقع  هب  هدع  ياضقنا  رهوش و  تداهـش  ای  تشذگرد و  زا  دعب  دـندوب و  هدومن  رهوش  رابود 
رایـسب ناناملـسم  عضو  هک  دحا  گنج  رد  ناناملـسم  تسکـش  دننام  دوب ، هتفرگ  تروص  یگنج  راوشد  تخـس و  طیارـش  رد  (ص ) ربمایپ

لیابق زا  یلو  درک ، باختنا  رسمه  هنیدم  نایدوهی  زین  هیما ، ینب  يدع ، میت ، دننام  برع  مهم  لیابق  زا  (ص ) ربمایپ  - 4 دوب . هدننک  تحاران 
تهج رد  هکلب  یناـسفن ، ياـهشهاوخ  ياـضرا  یپ  رد  هن  ربماـیپ  ياـهجاودزا  هک  دـنامفیم  اـم  هب  روما  نیا  رد  تقد  تفرگن . نز  راـصنا 

، دوب نینچ  رگا  ًالوا : نوچ : دوبن ، اهینارذگـشوخ  لابند  ددـعتم  ياهجاودزا  رد  ربمایپ  کش  یب  دوشیم . نایب  ًالیذ  هک  دوب  یلاع  فادـها 
زیگناتوهش رگا  ایناث : راوشد . تخس و  طیارـش  رد  مه  نآ  يریپ و  نینـس  رد  هن  درکیم ، تردابم  رما  نیا  هب  یناوج  نینـس  رد  تسیابیم 

یسنج و روما  تهج  زا  باذج  ابیز و  نانز  لابند  ترضح  دنک . تابثا  ار  اعدا  نیا  رسمه ، شنیزگ  رد  شیاهيریگتهج  تسیابیم  دوب ،
دوشیمن رضاح  یسک  هک  لاس  نس و  نیا  رد  دومن  بجعت  وا  تفر و  هملس " ما   " دننام نانز  زا  یخرب  يراگتـساوخ  هب  یتح  دوبن ، یناوج 

یبایماک هزیگنا  اب  هک  ینانآ  ًاثلاث : تسا . هداتـسرف  ار  یـسک  وا  يراگتـساوخ  هب  دوریمن و  ناوج  نانز  لابند  ربمایپ  ارچ  دنک ، جاودزا  وا  اب 
سابل و یگدنز ، يرهاظ  قرب  قرز و  هب  نانآ  تسا . رگید  ياهنوگ  هب  نانآ  یگدنز  تیهام  دنروآیم ، ور  ددـعتم  ياهجاودزا  هب  یـسنج 
. دـهدیم ناـشن  ار  نیا  فـالخ  (ص ) مالـسا ربماـیپ  یگدـنز  هریـس و  هک  یلاـح  رد  دـنروآیم ؛ ور  ینارذگـشوخ  هاـفر و  ناـنز و  تـنیز 
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دننیزگرب و ار  یتسیز  هداس  نیمه  ای  هک  درک  رّیخم  ار  نانآ  یگدنز ، قرب  قرز و  دروم  رد  شیوخ  نارسمه  تساوخ  ربارب  رد  (ص ) ربمایپ
هراب نیا  رد  ییابطابط  همالع  یگدـنز . قرب  قرز و  لابند  دـنورب  دـنریگب و  قـالط  ترـضح  زا  اـی  دـننامب و  یقاـب  ربماـیپ  رـسمه  ناونع  هب 

نآ هچ  �̠ ومن لمح  نز  سنج  هب  تبسن  ترضح  نآ  یگتفیش  یتسود و  نز  رب  ناوتیمن  ار  (ص ) ربمایپ تاجوز  ددعت  ناتساد  دسیونیم :
وا رب  جاودزا  ًالوصا  هک  یگدـنز  نایاپ  رد  نینچ  مه  دومن و  افتکا  هجیدـخ  هب  اهنت  هک  یگدـنز  زاغآ  رد  ترـضح  نآ  جاودزا  هماـنرب  هک 

تذـل جاودزا  فدـه  رگا  دـندوب . زینک  (ص ) ربمایپ نانز  زا  نت  ود  اـعبار : ( 1 .) دراد ترـضح  نآ  یتسود  نز  ناتهب  اب  تاـفانم  دـش ، مارح 
یب جاودزا  لیلحت  نیا  اب  دوش . دنمهرهب  نانآ  زا  تسناوتیم  (ص ) ربمایپ جاودزا ، نودـب  دـندوب ، زینک  هک  نوچ  ود  نیا  دوب ، نانآ  زا  ندرب 
نآ نیرتمهم  هک  دومن  وجتـسج  شزرا دـنلب و  فادـها  رد  تسیابیم  ار  (ص ) ربمایپ جاودزا  ياهتمکح  فادـها و  نیاربانب  دوب . هدـیاف 

جاودزا اب  ینعی  دوب ؛ یغیلبت  یـسایس -  فده  (ص ) ربمایپ ياهجاودزا  فادـها  زا  یکی  یغیلبت : یـسایس -  فدـه   - 1 تسا : حرش  نیدب 
هدافتـسا مالـسا  شرتسگ  دشر و  يارب  هار  نیا  زا  دوش و  هدوزفا  شیعامتجا  یـسایس و  ذوفن  رب  ددرگ و  مکحتـسم  لیابق  نیب  رد  شتیعقوم 

گرزب لیابق  اب  دنویپ  نآ و  ماکحتسا  ادخ و  نید  غیلبت  رد  یسایس ، یعامتجا و  رتهب  ياهتیعقوم  رب  یبای  تسد  رطاخ  هب  ترـضح  دیامن .
یخرب هب  برع ، لیابق  ندـش  ناملـسم  يارب  دـعاسم  هنیمز  داـجیا  یلخاد و  تسایـس  ظـفح  ناـنآ و  ياهینکـشراک  زا  يریگولج  برع و 
گرزب هلیبق  زا  رمع  رتخد  هصفح  اب  میت "  " گرزب هلیبق  زا  رکبوبا  رتخد  هشیاع  اب  (ص ) ربمایپ فادها  نیا  ياتسار  رد  دروآ . ور  اهجاودزا 

زا هیفـص  لاله و  ینب  زا  هنومیم  دسا ، ینب  زا  هدوس  موزخم ، ینب  زا  هملـس  ما  هیما ، ینب  رادمان  هلیبق  زا  نایفـسوبا  رتخد  هبیبح  ما  اب  يدع " "

دوخ زا  يرایـسب  ریثأت  گنهرف  نآ  رد  هژیو  هب  تسا ، یعامتجا  قاثیم  دنویپ و  نیرتمهم  جاودزا  دومن . رارقرب  ییوشانز  دنویپ  لیئارـسا  ینب 
يزیرنوخ و گنج و  نودـلخ " نبا   " ریبعت هب  هکلب  تشاد ، جاور  يرگتراـغ  يزیرنوخ و  گـنج و  هک  یطیحم  نآ  رد  دراذـگیم . اـج  هب 
هب دوب . ییوشانز  دنویپ  تفُلا ، تدـحو و  لماع  اهگنج و  زا  هدـنرادزاب  لماع  نیرتهب  ( 2 ،) دوب هدش  نانآ  يوناث  تلـصخ  وزج  يرگتراغ 

ینب هیما و  ینب  دننام  دـندوب ، نمـشد  (ص ) ربمایپ اب  نارگید  زا  شیب  هک  یلیابق  اب  هژیو  هب  شیرق ، گرزب  لیابق  اب  (ص ) ربمایپ تهج  نیمه 
، دنتشادن ینمشد  (ص ) ربمایپ هب  تبسن  نانآ  دشیمن و  ساسحا  يرطخ  چیه  نانآ  يوس  زا  هک  راصنا  لیابق  اب  اما  دومن . جاودزا  لیئارـسا ،

نایفسوبا داماد  بیترت  نیدب  ات  دروآرد  دوخ  جاودزا  هب  ار  هبیبح  ما  (ص ) دمحم دسیونیم : یحیسم  هدنـسیون  ویگرویگ " . " درکن جاودزا 
دوخ نینوخ  نانمـشد  ریاسو  نایفـسوبا  نز  دـنه  هیماینب و  نادـناخ  اـب  ربماـیپ  هجیتن  رد  دـهاکب . دوخ  هب  تبـسن  شیرق  ینمـشد  زا  دوش و 

زا تیامح  (ص ) ربمایپ یتیبرت ، فده   - 2 ( 3 .) دش هکم  ياههداوناخ  رد  مالسا  غیلبت  يارب  يرثؤم  رایـسب  لماع  هبیبح  ما  دش و  دنواشیوخ 
ارف ماـتیا  ناـمورحم و  ناگدـناماو و  زا  تیاـمح  هب  ار  مدرم  نآرق  داد . رارق  شیوـخ  شخب  تاـجن  نییآ  ءزج  ار  ناگدـناماو  ناـمورحم و 

هدناماو هراچیب و  نادرم  يارب  لمع  رد  و  دومن ، قیوشت  هنادنـسپادخ  راک  نیا  هب  ار  مدرم  فلتخم  ياهتبـسانم  رد  (ص ) ربمایپ . دـناوخیم
هب طوبرم  ینیـشن  هفـص  یلمع و  تیامح  نیا  داد . ینکـس  اج  نآ  رد  ار  نانآ  زا  رفن  داتـشه  دودح  داهن و  انب  ار  هفـص "  " دجـسم رانک  رد 

لوسر هکلب  دوبن ، هدیدنـسپ  تالکـشم  زا  نانآ  ییاهر  يارب  لـح  هار  هنوگ  نیا  ناـنآ ، تیعقوم  هب  هجوت  اـب  ناـنز  هراـبرد  اـما  دوب ، نادرم 
طیارـش باتزاب  هک  يراد  رـسمه  دـنچ  لـح  هار  مدرم و  گـنهرف  زا  ترـضح  تفرگ . رظن  رد  ار  يرگید  لـح  هار  ناـنز  يارب  (ص ) ادـخ

هب ییوشانز  دنویپ  اب  ناشلاح ، بسانت  هب  ار  راد  میتی  تسرپرس و  یب  نانز  هک  دومن  قیوشت  ار  ناملسم  نادرم  تسج و  هرهب  دوب ، یعامتجا 
زین دوخ  و  دنبای ؛ ییاهر  یناور  ياههدقع  یلام و  رقف  ییاهنت و  یتسرپرـس و  یب  جنر  زا  ناشنامیتی  نانآ و  ات  دنهدب ، هار  شیوخ  ياههناخ 
نانز اب  (ص ) ربمایپ دنرادرب . مدق  ناگدناماو  تیمورحم  عفر  ریـسم  رد  دـنوش و  قیوشت  لمع  رد  ناناملـسم  ات  داد  نت  راک  نیا  هب  لمع  رد 

ماگ تالکـشم  ندودز  رد  ناوت  ردـق  هب  شدوخ  مه  ات  داد ، هار  شیوخ  هناخ  هب  ناشمیتی  نادـنزرف  هارمه  هب  ار  ناـنآ  دومن و  جاودزا  هویب 
هلحرم هب  هلحرم  قیقد و  يزیر  همانرب  اب  مالسا  نازینک : ییاهر  فده   - 3 دشاب . رما  نیا  رد  مدرم  يارب  یبوخ  يوگلا  مه  دشاب و  هتشادرب 

زا جاودزا  هک  تسج  هرهب  ناریـسا  يدازآ  يارب  ددـعتم  بوخ و  ياههویـش  زا  (ص ) ادـخ لوسر  تشادرب . ماـگ  ناریـسا  يدازآ  تهج  رد 
هب هلیـسو  نیدـب  اـت  دومن ، جاودزا  ود  نآ  اـب  سپـس  درک و  دازآ  ار  ود  نیا  (ص ) ربماـیپ دـندوب . زینک  هیفـص  هیریوج و  تسا . اـهنآ  هلمج 
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هیریوج اب  ربمایپ  جاودزا  رد  داد . رارق  یگدنز  کیرش  سپس  دومن و  دازآ  ار  وا  لوا  دومن . جاودزا  زینک  اب  دوشیم  هک  دزومایب  ناناملـسم 
رارق (ص ) ادخ لوسر  یتمینغ  مهـس  رد  ودوب  هدش  ریـسا  قلطـصم  ینب  هوزغ  رد  هیریوج  هک : نیا  حیـضوت  دندش . دازآ  نازینک  زا  يرایـسب 
هوزغ ناریـسا  یمامت  دـش و  یبوخ  يوگلا  شناراـی  يارب  ترـضحراک  دومن . جاودزا  يو  اـب  سپـس  درک و  دازآ  ار  يو  ترـضح  تفرگ .

. دندش دازآ  دندوب ، نت  تسیود  دودح  هک  قلطصم 

( موس تمسق  ) خساپ

. دنتسیرگنیم بجعت  اب  ار  نآ  دندیدنسپن و  ار  لمع  نیا  شنارای  درک . جادزا  هیریوج  اب  دمحم  دسیونیم : یحیسم  دنمـشناد  ویگرویگ " "

(4 .) دنشاب نانآ  هدرب  (ص ) ربمایپ رسمه  ناگتسب  هک  دنریذپب  دنتسناوتیمن  هک  نوچ  دندرک ، دازآ  ار  دوخ  ناریـسا  مک  مک  زور  نآ  يادرف 
، گرم تهج  هب  دندوب و  هدش  ناملـسم  هک  ینانز  زا  یخرب  رفاک : كرـشم و  ناگتـسب  ماد  رد  يو  ندـیتلغ  زا  يریگولج  نز و  تاجن   - 4
، دندربیم رـس  هب  ياهتفـشآ  رایـسب  عضو  رد  دوب و  لکـشم  رایـسب  نانآ  رب  یگدنز  دندشیم و  تسرپرـس  یب  رهوش ، دادـترا  ای  تداهش و 

دنامب اج  نآ  رد  تسناوتیم  هن  دش . تسرپرسیب  اج  نآ  رد  درک و  ترجه  هشبح  هب  شرهوش  هارمه  هک  نایفسوبا  رتخد  هبیبح ، ما  دننامه 
تساوخ وا  زا  داتسرف و  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  يارب  یکیپ  دش ، ربخ  اب  يو  لکـشم  زا  هک  یتقو  (ص ) ربمایپ ددرگرب . ردپ  دزن  هکم  هب  هن  و 

شیوخ كرـشم  ناگتـسب  نماد  هب  دنک و  ادـیپ  تاجن  یتسرپیب  زا  يو  هک  دـش  ثعاب  جاودزا  نیا  دروآرد . ربمایپ  دـقع  هب  ار  هبیبح  ما  ات 
رد تسین . مرحم  درم  رب  هدناوخ  رـسپ  نز  درادـن و  ار  یعقاو  رـسپ  مکح  هدناوخرـسپ "  " مالـسا رد  یلهاج : طلغ و  تنـس  درط   - 5 دتلغن .

. دوب مرحم  هدناوخ  ردپ  رب  هدناوخ  رـسپ  نز  هلمج  نآ  زا  دندادیم ، تیارـس  هدـناوخ  رـسپ  رب  ار  یعقاو  رـسپ  ماکحا  تیلهاج  رد  هک  یلاح 
ربمایپ هدناوخرـسپ  هثراح ، نب  دیز  هقلطم  رـسمه  شجح " تنب  بنیز   " اب ادخ  روتـسد  هب  (ص ) ربمایپ ( 5 .) دومن لطاب  ار  مکح  نیا  مالـسا 

تروـص جاودزا  نیارگا  ( 6 .) دنـشاب یلهاـج  مکح  ضقن  ياریذـپ  مدرم  دـنک و  لـطاب  لـمع  رد  ار  یهاـج  مکح  اـت  دومن ، جاودزا  دوـب ،
ریسم دشیم و  حرطمربمایپ  ثراو  رسپ و  ناونع  هب  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دیز ، نب  هماسا  شرـسپ  ای  هثراح ، نب  دیز  دوب  نکمم  تفرگیمن ،

يرگید ياـهتمکح  فادـها و  زا  ربماـیپ  ياـهجاودزا  روـما  نـیا  رب  نوزفا  دـشیم . نوـگرگد  (ص ) ربماـیپ نادــناخ  تـثارو  تماـما و 
دنچ مالسا  رد  میزادرپیم : رگید  ياهتکن  نایب  هب  نایاپ  رد  دوشیم . يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  هک  دوب  رادروخرب 

اب دـیوگیم : نآرق  دـشاب . هتـشاد  نامز  کـی  رد  یمئاد  رـسمه  راـهچ  زا  شیب  دـناوتیمن  درم  تسا . دودـحم  نادرم  يارب  ینیزگ  رـسمه 
نانز همه  دنتـشاد . یمئاد  رـسمه  راهچ  زا  شیب  نادرم  مکح  نیا  لوزن  زا  لـبق  اـت  ( 7 .) دشاب هتشاد  رـسمه  راهچ  دناوتیم  تلادع  تیاعر 

اب يرادـن  قح  سپ  نیا  زا  هک  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  دـنوادخ  دـندوب . هدـمآرد  (ص ) ربمایپ دـقع  هب  مکح  نیا  لوزن  زا  لبق  (ص ) ربماـیپ
ار مکح  نیا  ( 8 .) ییامن جاودزا  يرگید  نانز  اب  یناوتیمن  نانآ  ياج  هب  یهدـب ، قالط  ار  تنانز  همه  رگا  یتح  و  ییامن ، جاودزا  یـسک 

دیس  - 1 اهتشونیپ : دوب . ربمایپ  تاصتخم  زا  بش و ... زاـمن  ندـناوخ  بوجو  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، (ص ) ربماـیپ یـصاصتخا  ماـکحا 
ون زا  هک  يربمایپ  دمحم   - 3 ص 286 . ج 1 ، همجرت ،)  ) نودلخ نبا  همدـقم   - 2 ص 174 . مالسا ، زا  ییاهزارف  ییابطابط ، نیـسح  دمحم 
هیآ ( 33  ) بازحا  - 8 هیآ 3 . ( 4  ) ءاسن  - 7 هیآ 37 . نامه ،  - 6 هیآ 4 . ( 33  ) بازحا  - 5 ص 181 . نامه ،  - 4 ص 207 . تخانش ، دیاب 

نامه دنتشادن . رـسمه  راهچ  زا  شیب  نامز  کی  رد  (ع ) ناماما زا  مادک  چیه  خساپ : دنتـشاد ؟ يدایز  نانز  ع )  ) ناماما ارچ  : 2/8 لاؤس . 52
نامز نآ  یعامتجا  ياهترورض  زا  نادرم  ینیزگ  رسمه  دنچ  اهتیعقاو  عاضوا و  هب  هجوت  اب  دش ، نایب  یلبق  لاؤس  هب  خساپ  رد  هک  هنوگ 

اهتحلـصم اهترورـض و  هب  هجوت  اب  دـندرکیم . لمع  بوچراـچ  نیمه  رد  (ع ) ناـماما درمـش . عورـشم  ار  نآ  ياهنوگ  هب  مالـسا  دوب و 
ترضح (س ) ارهز ترضح  نامز  رد  (س .) ارهز ترضح  تلحر  زا  دعب  هتبلا  (ع ) یلع ماما  دننام  دنتشاد ، رسمه  راهچ  (ع ) ناماما زا  یخرب 

ياـهجاودزا ياـهتمکح  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  دنتـشاد . رـسمه  راـهچ  زا  رتـمک  ناـماما ، یخرب  و  درکن ، راـیتخا  يرگید  رـسمه  (ع ) یلع
زا فوخ  تهج  هب  یهاگ  (ع ) ناماما ياهجاودزا  نآ ، رب  نوزفا  تسه . زین  (ع ) ناماما ياهجاودزا  رد  اهتمکح  نآ  تشذگ ، (ص ) ربمایپ
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نومأم رتخد  لضف " ما   " اـب (ع ) داوج ماـما  جاودزا  زین  یـسابع ، نومأـم  رتخد  هبیبح " ما   " اـب (ع ) متـشه ماـما  جاودزا  دـننام  دوب ، تموکح 
ماما جاودزا  دـننام  تسا ، یلهاج  تازایتما  درط  ناتـسدریز و  هب  نداد  اـهب  یتیبرت و  شور  (ع ) ناـماما ياـهجاودزا  تلع  یهاـگ  یـسابع .

ارچ هک  تفرگ  هدرخ  ترـضح  هب  ناورم " کلملادـبع   " هک دروآرد  دوـخ  دـقع  هب  سپـس  درک ، دازآ  ار  وا  لوا  هک  يزینک  اـب  (ع ) داـجس
هدومن وغل  ار  یلهاج  تارخاـفت  مالـسا  : " دومرف ترـضح  تسا . هدومن  جاودزا  هدـش  دازآ  زینک  کـی  اـب  شیرق  نادـناخ  گرزب  زا  يدرف 

یلیخ (ع ) نسح ماما  دناهتفگ : ًالثم  هداد ، ناماما  زا  یـضعب  هب  جاودزا  رما  رد  ییاوران  ياهتبـسن  نانمـشد  زا  یخرب  هنافـسأتم  ( 1" .) تسا
تاحفـص ینامز ، دـمحارثا  ناهنپ  قیاقح  باتک  هب  دروم  نیارد  دـیناوتیم  تسا و  تسردان  اهتمهت  نیا  دادیم ! قـالط  تفرگیم و  نز 

هب ار  ناریـساو  دـنتفرگیم  ریـسا  گنج  رد  راـچان  هب  هک  ناـمز  نآ  فرع  رد  دنتـشاد : زینک  (ع ) ناـماما ارچ  دـییامن . هعجارم  اـت 353   331
هتبلا دـندوب و  حـتاف  ياهورین  نارازگتمدـخ  ناونع  هب  نازینک  نامالغ و  دنتـشاذگیم : زوریپ  ياهورین  تمدـخ  رد  مالغ  زینک و  تروص 
يارچ نوچ و  یب  يدازآ  دروآرد . ارجا  هب  ناریسا  ییاهر  دروم  رد  ار  همانرب  نیرتهب  مالسا  دندرمشیم . اور  زین  ار  نازینک  زا  یـسنج  هرهب 

: تفگ مالـسا  دوبن . نانآ  تحلـصم  هب  زین  یمئاد  تراسا  دـشیم ؛ یهارمگ  فص  رد  نانآ  هرابود  نتفرگ  رارق  رفک و  تیوقت  ثعاب  ناـنآ 
دندرگ و تیاده  قح و  ياریذپ  دنزومایب و  ار  یمالسا  قالخا  بادآ و  کیدزن  زا  ات  دنشاب  ناناملـسم  ياههناخ  رد  ریـسا  ناونع  هب  یتدم 

شیوخ رسمه  دننامه  دناوتیم  درم  نآ  هب  هجوت  اب  هک  درک  عضو  ار  تاررقم  يرس  کی  یلاقتنا  هرود  نیا  يارب  مالسا  دنوش . دازآ  سپس 
یگدـنز رد  دـندربیم . هرهب  نازینک  زا  ینوناـق ، نارـسمه  زا  ندرب  هرهب  رب  نوزفا  نادرم  ناـمز ، نآ  فرع  رد  دـنک . رارقرب  هـطبار  زینک  اـب 

رایتخا مئاد  رسمه  کی  یتح  تخس  طیارش  ناقفخ و  دوجو  تلع  هب  (ع ) ناماما زا  یخرب  درادن . یلاکشا  دراد و  دوجو  رما  نیا  زین  ناماما 
، دندیرخیم ددعتم  نازینک  نامالغ و  رگید  یخرب  (ع .) يرکـسع يداه و  ماما  دننام  دـندومن . افتکا  نازینک  زا  عورـشم  هرهب  هب  دـندرکن و 

تکرح نیا  دندرکیم . دازآ  ادخ  هار  رد  دعب  دندرکیم و  تیبرت  بوخ  یمالـسا  بادآ  هب  ار  نانآ  دنتـشادیم و  هگن  هناخ  رد  یهام  دنچ 
ار نازینک  نامالغ و  ناماما  دـشیم . ماجنا  یتیبرت ، شور  کی  ناونع  هب  یهلا و  سدـقم  فدـه  اب  هکلب  نازینک ، زا  ییوجماک  فدـه  اب  هن 

هدید ینـشور  هب  عوضوم  نیا  (ع ) مراهچ ماما  یناگدنز  رد  دـنزاس . دازآ  تراسا  دـیق  زا  ار  نانآ  یـشزومآ  هرود  کی  زا  دـعب  دـیرخیم .
دازآ ناضمر  هام  ياهبش  لک  دادـعت  هب  ناضمر  هام  رخآ  رد  و  درکیم ، دازآ  هدرب  دـنچ  ای  کی  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  ماما  دوشیم .
شتآ زا  زیخاتـسر  زور  رد  ارم  هکلب  اـت  منکیم  دازآ  ار  دوخ  ناـگدرب  اـیند  رد  نم  هک  دـنیبب  دـنوادخ  مراد  تسود  : " تفگیم درکیم و 

. درکیم دازآ  رطف  دـیع  بش  رد  ار  همه  تشادیمن . هگن  لاس  کی  زا  شیب  ار  یمالغ  ای  زینک  چـیه  (ع ) داجـس ماـما  " دزاـس . دازآ  خزود 
هب یتدـم  درخب و  ار  نامالغ  نازینک و  هک  دوب  ترـضح  رمتـسم  ياـهراک  زا  یکی  نیا  درکیم . دازآ  ار  ياهدرب  یتبـسانم  ره  اـب  ترـضح 

هدش دازآ  نازینک  ناگدنب و  زا  یمیظع  هورگ  هنیدمرد  دناهتـشون : ناخروم  دـنک . دازآ  ادـخ  هار  رد  سپـس  دزادرپب و  نانآ  تیبرت  میلعت و 
هک دشاب  هتـشاد  دوجو  هلئـسم  نیا  رد  دناوتیم  زین  يرگید  ياههمانرب  فادها و  ( 2 .) دندوب هتفای  ییاهر  (ع ) داجـس ماما  طسوت  هک  دندوب 

خساپ ات  دیسیونب  ام  يارب  ینشور  هب  ار  نآ  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  یـصاخ  لاؤس  امـش  نهذ  رد  رگا  دراد . رتهدرتسگ  تاقیقحت  هب  زاین 
لاـبقا سوواـط ، نب  یلع   - 2 ج 46،ص 105 . راـحب ، یـسلجم ، ص 345 ؛ ج 5 ، یفاــک ، ینیلک ،  - 1 اهتشونیپ : دـییامن . تفاـیرد  ار 

؟ تـسیچ یبرع  ناـبز  هـب  زاـمن  ندـناوخ  هفــسلف  : 9 لاؤـس . 300 ص 302 -  ناـیاوشیپ ، هریــس  ییاوـشیپ ، يدــهم  ص 261 ؛ لاــمعالا ،
یفلتخم لئالد  دندناوخ  یم  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  رگیدو  ربمایپ  هک  یتاملک  ظافلا و  نامه  اب  یبرع و  تروص  هب  زامن  ندـناوخ  : خـساپ

روتسد مالـسا  تعیرـش  هک  انعم  نیا  یبرع ، ظفل  هب  زامن  ندناوخ  ندوب  یقیفوت  يدبعت و  لوا : مینک . یم  هراشا  اه  نآزا  یخرب  هب  هک  دراد 
دنک ادخ  تدابع  دـهاوخ  یم  هک  یناسنا  اعبط  تسا  دـبعت  میلـست و  رب  تدابع  حور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هداد  زامن  ندـناوخ  یبرع  هب 

لکش نیا  هب  ینید  فیلکت  بجاو و  نیا  ربمایپ  هریـس  تایاور و  تایآ و  قبط  ربو  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  يزیچ  نآ 
نایم كرتشم  ینابز  داجیا  تهج  مود : دیوگ . نخـس  دـنوادخ  اب  ینابز  ره  اب  زامن  تاقوا  ریغ  رد  دـناوت  یم  ناسنا  هچ  رگا  هدـش .  بجاو 

هب تسا  زامن  رد  هک  يرگید  راـکذا  تئارق و  موس : تسا . ینید  یللملا  نیب  دـنویپ  تدـحو و  يزاـس  مهارف  عقاو  رد  مالـسا و  ناوریپ  همه 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 337 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نآ درک و  همجرت  قیقد  تروص  هب  تسا  زامن  راکذا  رد  هک  یمیهافم  نامه  ناوت  یمن  ینعی  درادـن . همجرت  یناـبز  چـیه  رد  قیقد  تروص 
نایب ار  اه  نآ  همه  ناوتن  هلمج  دـنچ  ای  کی  اب  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  يرایـسب  یناعم  تالمج  ای  تاملک  زا  یخرب  اسب  هچ  دومن .  نایب  ار 

. تسین دـنک ، نایب  رگید  نابز  هب  ار  نآ  میهافم  مامت  دـناوتب  هک  ياهمجرت  چـیه  هک  میربیم  ماـن  دـمح  هروس  زا  لاـثم  ناونع  هب  ( 1 .) دومن
هب هجوت  اب  هچ  رگا  دـشابیمن . . هللا  يانعم  لداعم  یـسراف  نابز  رد  ادـخ  هملک  درادـن و  رگید  نابز  رد  یلداعم  چـیه  هللا ، هملک  اـهنت  یتح 
اب يرگید  نابز  چیه  هب  دناوتن  ناسنا  هک  دوب  دـهاوخن  ینعم  نادـب  نیا  اما  دوش  هدـناوخ  یبرع  نابز  هب  دـیاب  زامن  میدرک  رکذ  هک  یبابـسا 

اه و درد  دنک و  زاین  زار و  وا  اب  هتفگ و  نخس  ادخ  اب  زامن  تقو  ریغ  رد  تساوخ  هک  ینابز  ره  اب  دناوت  یم  ناسنا  دیوگب .  نخس  دنوادخ 
هب دـناوت  یم  ناسنا  عجارم  ياوتف  هب  تسا  اه  تجاح  نتـساوخ  تمـسق  هک  زامن  تونق  رد  یتح   . دراذـگ نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  ياـه  زاـین 

بجاو رما  هک   . درادن دوجو  ناناملسم  ام  زامن  تروص  هب  يزیچ  هنافساتم  رگید  نایدا  رد  هتبلا  دیوگ . نخس  وا  اب  رگید  نابز  ره  ای  یسراف 
اب دناوت  یم  یـسک  ره  هتـشاد و  زین  ار  اهنآ  زامن  رب  هوالع  ام  هک  تسا  یئاهاعد  نامه  دـح  رد  دـنهد  یم  ماجنا  اهنآ  هچنآ  دـشاب و  مزال  و 
اه نرق  زا  دـعب  زامن  ظفح  نیمه  بادآ  طیارـش و  رگید  اب  یبرع و  نابز  هب  زامن  ندـناوخ  زومر  زا  یکی  دـیاش  دـیوگب . نخـس  دوخ  ناـبز 

دندرک و یم  لمع  دندوب  هتفگ  ناربمایپ  هک  دوخ  تروص  نامه  هب  رگا  اسب  هچو  مینیب  یمن  نآ  زا  يرثا  ام  رگید  نایدا  رد  یلاح  رد  تسا 
دنتشاد یم  زامن  ناونع  هب  يزیچ  زین  اه  نآ  هدش ) رکذ  امـش  داهنـشیپ  لاوس و  رد  هنوگ  نامه  ) دندرک یمن  دروخرب  نآاب  دوخ  تساوخ  هب 

یشهوژپ شزومآ و  هسسؤم  پاچ  صیخلت ، سابتقا و  اب  ، 92 ص 102 -  یسانشنآرق ، يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  داتسا   - 1 اهتشونیپ :
وت زا  نم  ةرابرد  مناگدـنب  نوچ  : " دـیامرف یم  ادـخ  خـساپ : تسیچ ؟ اهاعد  تباجا  رد  ریخأـت  تلع  : 10 لاؤس 1380 ه 'ش . ینیمخ ، ماما 
هار ات  دنروآ  نامیا  نم  هب  دنهد و  خساپ  نم  يادن  هب  سپ  مهد . یم  خساپ  دناوخب ، ارم  هک  یسک  يادن  هب  مکیدزن و  نم  هک  وگب  دنـشرپب ،

(1" .) دنبای تسار 

( مراهچ تمسق  ) خساپ

لامعا و بلاق  رد  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  زاس  تشونرـس  مهم و  هزادـنا  نآ  اعد  تسا . اعد  دـنک ، یم  طوبرم  شقلاخ  اب  ار  هدـنب  هک  هچ  نآ 
بلط وگتفگ و  ادخ  اب  دزیخ و  یم  اپ  هب  تقو  جـنپ  رد  زور و  هنابـش  رد  ناسنا  تسا . زامن  نآ  نشور  قادـصم  هک  تسا  هتـساوخ  یفیلاکت 
یلمع نینچ  وا  سپ  دـنکن . شوـمارف  ار  وا  شا  هدـنب  هک  تـسا  هتـساوخ  گرزب  دـنوادخ  تـسا و  اـعد  ۀـلوقم  زا  زاـمن  دـنک . یم  تیادـه 

لـماکت و هب  ندیـسر  يارب  یگدـنز و  لوـط  رد  اـه  ناـسنا  یماـمت  تسا . اـعد  تیمها  ةدـنهد  ناـشن  عوـضوم  نیا  تسا . هدرک  بـجاوار 
زا هک  تسا  نارادـناج  مادوجوم و  ریاس  یگدـنز  لثم  تیونعم  اعد و  تدابع ، نودـب  یگدـنز  دنتـسه . ریخ  لمع  اعد و  جاتحم  تایونعم ،
اعد یهاگ  ناسنا  ارچ  ( 2 .) دنلوغـشم ادخ  شیدقت  حـیبست و  هب  یتسه  ماظن  عومجم  رد  تادوجوم  یمامت  هچ  رگا  دنتـسه ، فاعم  فیلکت 

: دومرف راوگرزب  ربمایپ  هراب  نیا  رد  دنسر ؟ یمن  تباجتـسا  هب  اهاعد  زا  یـضعب  هک  نآ  ای  دوش و  یم  هارمه  ریخأت  اب  شتباجا  یلو  دنک  یم 
و تسا . تدابع  زغم  اعد  اریز  دینک ، اعد  و  دیرب ... هانپ  وا  هب  اه  يراتفرگرد  دینک و  يراز )  هیرگ و  ) هبال ادخ  دزن  يدـنم  تجاح  ماگنه  " 
رد یهاگ  دـسر و  یم  روهظ  هب  اـیند  رد  یهاـگ  شتباجتـسا  رثا  دوش و  باجتـسم  شیاـعد  هک  نیا  زج  دـناوخب  ار  ادـخ  هک  تسین  ینمؤم 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  شا  یمارگ  دنزرف  هب  شرافـس  نمـض  " دوش . یم  ناربج  شناهانگ  هدرک ، هک  ییاعد  ةزادنا  هب  یهاگ  ترخآ و 
یم یهاوخب ، تقو  ره  سپ  تسا . هتـشاذگ  ترایتخا  رد  ار  شنئازخ  دـیلک  هداد ،  وت  هب  هک  ییاعد  تلئـسم و  نذا  اـب  راـگدرورپ  : " دومرف
دیما ان  سویأم و  ار  وت  تباجا  رد  يدـنک  ادابم  يروآرد . شزیر  هب  ار  شتمحر  ياهربا  ینگزاب و  اعد  ۀلیـسو  هب  ار  شتمعن  ياهرد  یناوت 

رتگرزب و شاداـپ  راتـساوخ  هک  تسا  نیا  يارب  تباـجا  رد  ریخأـت  اـسب  هچ  تسا و  یبـلق  تساوخ  تسین و  ةزادـنا  هب  شـشخب  اریز  دـنک ،
ترخآ اـیند و  رد  شدوـس  هک  يرگید  زیچ  نآ  ياـج  هب  يا و  هدرک  تساوـخرد  ار  يزیچ  اـسب  هـچ  ددرگ . رت  ناوارف  شـشخب  دـنموزرآ 

یلمع رگا  تساه  هتـساوخ  زا  يرایـسب  اریز  تسا ، هدـش  هتـشادزاب  وت  زا  يرتهب  رما  رطاـخ  يارب  اـی  هدـیدرگ  اـطع  وتهب  هدوب ، رتشیب  تیارب 
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ثحب نیا  ( 3" .) دشاب یناف  شلابو  بیع و  یقاب و  شلامج  یبوخ و  هک  یهاوخب  ار  ییاهزیچ  نک  یعـس  سپ  دـنک . یم  هابت  ار  نید  دوش ،
. درخب وا  يارب  يا  هیده  دوش ، قفوم  شیاه  سرد  رد  رگا  هک  دـهد  یم  لوق  شدـنزرف  هب  هداوناخ  ردـپ  دوش : یم  رت  حـضاو  یلاثم  رکذ  اب 

یم رطخ  هب  وا  درخب ، هخرچود  شدنزرف  يارب  رگا  دناد  یم  ردپ  هک  یلاح  رد  دنکیم ، بلط  هرچود  ردپ  زا  تیقفوم  بسک  زا  دـعب  دـنزرف 
دنز یم  يراک  هب  تسد  ای  و  دهد . یم  ناشن  ییانتعا  یب  دنزرف  يراشفاپ  لباقم  رد  لیلد  نیمه  هب  دهدب . تسد  زا  ار  شناج  دـیاش  دـتفا و 
شا هدنب  ياعد  هب  رهاظ  رد  رگا  لاعتم  دنوادخ  دشابن . كانرطخ  هک  دنک  یم  هیهت  یلیاسو  شیارب  ًالثم  دشاب ، دنمدوس  شدنزرف  يارب  هک 

ارف شتباجتسا  تقو  2 ـ تسین ؛ شیا  هدنب  تحلصم  هب  1 ـ تسا : تلع  دنچ  هب  دزادنا ، یم  ریخأت  هب  ار  نآ  تباجتسا  ای  دنک و  یمن  یهجوت 
هراشا تسا  رتهب  دروخب . وا  درد  هب  تمایق  رد  هک  دـهد  یم  رارق  شیارب  ياهریخذ  ار  اعد  نآ  یلو  تسین . مهارف  اـعد  طیارـش  3 ـ هدیسرن ؛

ادخ دـش : لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا :  هدـمآ  یفاک  باتک  رد  مینک . دانتـسا  هراب  نیا  رد  یثیدـح  هب  مینک و  اعد  طیارـش  هب  هاتوک  يا 
هدید چیه  ایآ  دومرف : ماما  مینیب . یمن  ار  تباجا  راثآ  یلو  مینک ، یم  اعد  ادخ  هاگشیپ  هب  ام  منک . تباجتـسا  ار  امـش  ات  دیناوخب  ارم  دومرف :

: دومرف ماما  مناد . یمن  دش : ضرع  تسیچ ؟ يارب  ندشن  باجتـسم  سپ  دومرف : هن . تفگ : دنک ؟ هدعو  فالخ  ادخ  ینک  یم  رکف  ای  هدش 
شتباجا دـناوخب ، ار  وا  اعد  هار  تهج و  زا  سپـس  دـنک و  ادـخ  رما  تعاطا  سک  ره  مزاـس . یم  تهاـگآ  مهد و  یم  ربخ  وت  هب  نم  نکیل 

هب تسا ، هدیشخب  وت  هب  هک  ار  ییاه  تمعن  ینک . ادخ  شیاتـس  دمح و  اعد  زا  شیپ  دومرف : تسیچ ؟ اعد  هار  تهج و  دش : ضرع  دیامرف .
رارقا هدرک ، تهانگ  دای  نآ  زا  سپ  یتسرفب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  دورد  هاگنآ  ییوگ . ساپـس  رکـش و  سپـس  يروآ ، دای 

مدع ّتلع  نآ ،  طیارش  اعد ، هب  عجار  هنومن  ریسفت  باتک  رد  ( 4 .) اعد هار  تهج و  تسا  نیا  يرب . هانپ  ادخ  هب  نآ  بیسآ  زا  ییامن و  نادب 
 . 1 اه :  تشون  یپ  دراد . دوجو  یلصفم  ياه  ثحب  نآ  ریاظن  هدننک و  اعد  صخش  ةرابرد  میکح  قلاخ  یشیدنا  تحلـصم  ای  تباجتـسا و 

ج نیقداصلا ، راثآ  شخب ، ناسحا  قداص   . 4 ص 48 . ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  یسراف  همجرت   . 3 هیآ 1 . ( 62  ) هعمج  . 2 ۀیآ 185 . ( 2) هرقب
: دیوگ یم  تسخن  ریـسفت  دراد : دوجو  ریـسفت  ود  تشونرـس ، دروم  رد  خساپ : تسیچ ؟ ریدـقت  تشونرـس و  يانعم  : 11 لاؤس ص 57 . ، 6
زا ینّیعم  تشونرـس  اب  سک  ره  نیارباـنب  هدـش و  نییعت  دـنوادخ  فرط  زا  وا ، روضح  عـالطا و  نودـب  تسخن ، زور  زا  سک  ره  تشونرس 

دهاوخن هچ  دهاوخب و  هچ  دسرب . نآ  هب  دیاب  راچان  هک  دراد  یتمسق  بیصن و  یناسنا  ره   ) تسین ینوگرگد  لباق  هک  دوش  یم  دلوتم  ردام 
یلو تسا . راـیتخا  یب  روبجم و  يدوـجوم  ناـسنا  هک  تسا  یهیدـب  ریـسفت ، نیارباـنب  تسا . هدوـهیب  تشونرـس  رییغت  يارب  اـه  شـشوک  و 

: لیبق زا  یمالـسا  مّلـسم  میهافم  مامت  نآ ، شریذپ  لوبق و  تسین و  مالـسا  دـییأت  دروم  ریـسفت  نیا  دـهد  یم  ناشن  یمالـسا  عبانم  یـسررب 
اضق و تشونرـس و  زا  دوصقم  رگا  : " دیوگ یم  يرهطم  داتـسا  دزیر . یم  مه  هب  ار  هریغ  تماقتـسا و  شـشوک و  یعـس و  داهج ، فیلکت ،
درادن و دوجو  یتشونرـس  ردق و  اضق و  نینچ  تسا ، رـشب  رایتخا  هدارا و  ورین و  هوق و  هلمج  نآ  زا  تاببـسم و  بابـسا و  راکنا  یهلا ، ردق 
هب ردق  و  مکح ، يانعم  هب  لصا  رد  اضق  مینادب  هک  تسا  نآ  حیحص  يانعم  هب  تشونرس  ردق و  اضق و  ( 1" .) دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن 

يزیچ و ره  هک  تسا  نیا  ینیوکت  ردق  اضق و  زا  روظنم  دوش . یم  میسقت  یعیرـشت  ینیوکت و  ردق  اضق و  هب  هک  تسا  يریگ  هزادنا  يانعم 
يریگ هزادـنا  نودـب  هن  دـیآ و  یم  دوجو  هب  تلع  نودـب  يزیچ  هن  يا ، هزادـنا  دراد و  یتلع  ملاع ، رد  يدوجوم  ره  هدـیدپ و  هثداح و  ره 
مییوگ یم  هک  نیا  دراد . یتلع  ًامتح  هک  تسا  ثداح  کی  هشیـش  نتـسکش  دنکـش ، یم  يا  هشیـش  مینک و  یم  باترپ  یگنـس  ًالثم  نّیعم ؛

توق و گنـس و  یگرزب  یکچوک و  هب  نآ ، دودـح  هزادـنا و  یگتـسکش و  نازیم  امّلـسم  زین  و  تسا . ینیوکت  ياـضق  تسا ، تلع  ياراد 
تلع یگنوگچ  اب  قوف  هثداح  طابترا  نیا  دراد . یگتـسب  اه  نیا  دننام  داب و  شزو  مدع  شزو و  هلـصاف و  يرود  یکیدزن و  تسد و  راشف 
تلع صاخ  ماظن  تلع و  نوناق  نتخانـش  تیمـسر  هب  ردق ، اضق و  يانعم  کی  هصالخ  روط  هب  نیاربانب  دشاب . یم  ینیوکت  ردق  نامه  نآ ،

فیاظو نیا  دودـح  رادـقم و  اه و  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  فیاظو  نییعت  رد  یهلا  نامرف  يانعم  هب  یعیرـشت  ردـق  اضق و  تسا . لولعم  و 
. تسا تعکر  هدفه  زور  هنابش  ره  رد  زامن  رادقم  مییوگ  یم  سپس  تسا ) یعیرـشت  ياضق  نیا   ) تسا بجاو  زامن  مییوگ  یم  ًالثم  تسا ؛

چیه عوضوم  نیا  یلو  دوش ، یم  یهتنم  دنوادخ  هب  لولعم  تلع و  ماظن  هلـسلس  ینیوکت ، ردق  اضق و  قبط  ( 2 (.) تسا یهلا  ردق  کی  نیا  )
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هب نآ  دانتـسا  اما  ادـخ ، هب  دنتـسم  مه  تسا و  وا  دوخ  هب  دنتـسم  مه  ناسنا ، لامعا  درادـن . ناسنا  رایتخا  هدارا و  يدازآ  اب  یتفلاـخم  هنوگ 
مامت ناسنا و  یتسه  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  ادـخ  هب  نآ  دانتـسا  اما  دـهد و  یم  ماجنا  ار  نآ  هدارا ، يدازآ  اب  هک  تسا  نیا  لـیلد  هب  وا  دوخ 

. تسوا زا  دشاب  یم  لمع  کی  ققحت  طرـش  هک  یبابـسا  للع و  تسا و  شنیرفآ  ناهج  قلاخ  ۀیحان  زا  وا  هدارا  يدازآ  یتح  وا و  ياهورین 
ام الا  ناسنالل  سیل  : " هیآ دـننام  تسا ؛ هتـشاد  نایب  ار  وا  هدارا  شقن  ناسنا و  راـیتخا  تحارـص  هب  هک  دراددوجو  يداـیز  تاـیآ  نآرق  رد 

دنوادـخ مهـسفناب ؛ اـم  اوریغی  یتـح  موـقب  اـم  ریغی  ـال  هللا  نا  : " هیآ دـننام  و  ( 3" .) تـسین وا  یعـس  لـصاح  زج  يزیچ  ناـسنا  يارب  یعس ؛
. تسا هدش  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  ( 4" .) دـنهد رییغت  ار  نآ  ناشدوخ  رگم  دـهد  یمن  رییغت  ار  یموق  چـیه  تشونرس 

هانپ وا  ردق  هب  یهلا  ياضق  زا  دومرف : ینک ؟ یم  رارف  یهلا  ياضق  زا  دندیسرپ : تساخرب . یجک  هتـسکش و  راوید  رانک  زا  (ع ) نینمؤملاریما
نامه اما  درک ، دهاوخن  طوقـس  هتـسکش  راوید  دشابن ، تسادخ ، نامرف  هب  یهتنم  هک  تیلع  نوناق  ات  هک  تسا  تسرد  ینعی  ( "5 .) مرب یم 

هتبلا ثداوح . هنوگ  نیا  ربارب  رد  هدـنرادزاب  لماع  کی  تسا و  تیلع  نوناق  هلـسلس  زا  هقلح  کی  دوخ  نآ  هک  هداد  یلقع  نم  هب  دـنوادخ 
لحم نانچ  دوخ  لقع  اب  ینعی  مربب ؛ هانپ  یهلا  ردق  هب  مناوت  یم  نم  اما  دـنک . یم  طوقـس  یلبق  مالعا  نودـب  درادـن و  روعـش  لقع و  راوید 

رگا : " دوش یم  نشور  یهلا  ردق  اضق و  يانعم  لاثم  کی  اب  ( 6" .) دتفین نم  يور  دنک  طوقس  راوید  رگا  هک  منک  يریگ  هزادنا  ار  نتسشن 
ولو مریم  یم  مریمب  تسا  ردقم  رگا  دیوگب : دنکفیب و  دجسم  شرف  گنـس  نیمز  يور  رـس  اب  ار  دوخ  هک  دور  دنلب  ناویا  ماب  يالاب  یـسک 

يربج یمتح و  ردقم  دنچ  دروم  نیا  رد  دنوادخ  اریز  تسین ، تسرد  هتفگ  نیا  منام ، یم  منامب  تسا  ردـقم  رگا  منکفین و  ماب  زا  ار  دوخ 
تخس و هدش ، شرف  نآ  زا  نیمز  فک  هک  ار  گنـس  یهلا ؛ ردق  اضق و  - 1 زا : تسا  ترابع  يربج  تاردقم  يرایتخا . ردقم  کی  دراد و 

هوق نیمز  هب  یهلا ؛ ردـق  اضق و  - 3 تسا . هدرک  قلخ  كزان  ناوختـسا  زا  ار  ناسنا  همجمج  یهلا ؛ ردـق  اـضق و  - 2 تسا . هدـیرفآ  مکحم 
شا همجمج  دـنک ، ترپ  یتخـس  نیمز  هب  يدـنلب  زا  ار  دوـخ  یـسک  رگا  هک  هدرک  ررقم  نـینچ  یهلا ؛ ردـق  اـضق و  - 4 تسا . هداد  هبذاـج 
نیا یهلا  ردق  اضق و  - 6 دریمب . ًاروف  دش  یـشالتم  شزغم  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  یهلا  ردق  اضق و  - 5 دوش . یشالتم  شزغم  هتـسکش و 

. دنامب دـیآ و  ریز  هب  هلپ  هلپ  ماب ، هار  زا  هک  نآ  ای  دریمب و  دـنک و  ترپ  ماب  زا  ار  دوخ  دـناوتب  دـشاب و  هدارا  رایتخا و  ياراد  رـشب  هک  تسا 
هدارا و عبات  امـش  تایح  گرم و  هرابرد  دنوادخ  ریدقت  تفگ : دیاب  تسا  هداتـسیا  دوخ  ندنکفا  دـصق  هب  ماب  يور  هک  یـسک  نآ  هب  سپ 
ود ره  رد  ینامب و  تسا  ردقم  ینک  باختنا  ار  ماب  ياه  هلپ  رگا  يریمب و  تسا  ردقم  ینک  رایتخا  ار  ماب  زا  ندنکفا  رگا  تسا . امش  رایتخا 

، بهاذم شیادیپ  ةزیگنا  يزاریش ، مراکم  رصان   . 2 ص 384 . ج1 ، راثآ ،  ۀعومجم   . 1 ( 7" .) تسا یهلا  ردق  اضق و  يور  هیضق  تروص ،
مراکم رصان   . 6 ص 337 . نارهت ) پاچ   ) قودص دیحوت   . 5 ۀیآ 11 . ( 13  ) دعر  . 4 ۀیآ 39 . ( 53  ) مجن  . 3 صیخلت .) اب   ) 20 ص 17 - 
ناسنا تشونرـس  رییغت  هب  رداق  اعد  اـیآ  : 12 لاؤس و 133 . ص 132  ج 1 ، كدوک ، یفـسلف ، یقت  دـمحم   . 7 ص 29 . ناـمه ، يزاریش ،

ار ناهج  یلولعم " یلع و   " هاگتسد دنوادخ  تسا . راوتسا  یلولعم " یلع و   " نوناق ساسارب  ناسنا  تشونرـس  یتسه و  ماظن  خساپ : تسا ؟
اههدـیدپ و شیادـیپ  رد  رثؤم  ار  يدام  للع  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  رگید : نایب  هب  تسا . هتخاـس  راوتـسا  يونعم " يداـم و   " هیاـپ ود  رب 

هداد رارق  ناسنا  تشونرـس  رد  رثؤم  يدام ، لـماوع  راـنک  رد  زین  ار  رـش  ریخ و  ياـهراک  ینعی  يونعم  لـماوع  هداد ، رارق  ناـسنا  تشونرس 
ریثأت رش ، ياهراک  ناهانگ و  هک  نانچ  دراذگیم ، هدنزاس  تبثم و  ریثأت  ناسنا  تشونرس  رد  نآ ) ریغ  اعد و  زا  معا   ) کین ياهراک  تسا .
روما رخأت  مدقت و  ثعاب  تسا و  ناسنا  تشونرس  رد  زاسراک  نانچ  یهاگ  طیارـش ، بادآ و  همه  ظفح  اب  اعد  ریثأت  دراد . بّرخم  یفنم و 
هدـش مکحم  دـنچ  ره  دـهدیم ، رییغت  ار  تشونرـس ) و   ) اضق اـعد  ( 1 (؛ ًاـماربا مربأ  ول  ءاـضقلا و  ّدری  اعّدـلا  (ع" ) قداـص ماـما  هک  ددرگیم 
ریثأت دنوادخ و  زا  نتـساوخ  ندرک و  اعد  اریز  درادن ؛ يراگزاسان  چیه  اعد  اب  تسا ، ناسنا  دروم  رد  تقیقح  کی  هک  تشونرـس  " دـشاب .
نودب مه  دشاب و  نآ  ریثأت  اعد و  اب  دناوتیم  مه  هدـش ، نییعت  تشونرـس  رد  هک  هچنآ  تسا . یهلا  ردـق  اضق و  تشونرـس و  زا  یئزج  نآ ،

شسرپ اعد " . هدام  راحبلاۀنیفس ، یمق ، یسابع  خیش  جاح   - 1 اهتشونیپ : دنکیم . باختنا  ار  مادک  ره  هک  تسا  ناسنا  نآ . ریثأت  اعد و 
دوخ تالاؤس  نیرت  مهم  زا  شسرپ  تفه  ات  رثکادح  يدعب  تابتاکم  رد  زکرم ، نیا  هب  یلاسرا  ياه  همان  يالاب  مجح  تهج  هب  مرتحم  رگ 
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لاؤس زا  نات  دوصقم  ای  هدوبن و  هدننک  عناق  ناتیارب  هدش  هئارا  ياه  خساپ  هچنانچ  دوش . هداد  خـساپ  نادـب  ات  دـینک ، لاسرا  زکرم  نیا  هب  ار 
دیسیونب ".آ 22 ام  يارب  همان  لاؤس و  هرامش  نییعت  اب  يدعب  تابتاکم  رد  هدش ، هئارا  اه  خساپ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ 

؟  مینک ممیت  تسا  بورکیم  هب  هدولآ  هک  یکاخ  رب  هنوگچ 

شسرپ

؟  مینک ممیت  تسا  بورکیم  هب  هدولآ  هک  یکاخ  رب  هنوگچ 

خساپ

رد دـنناوت  یمن  اهبورکیم  بلا  دراد و غـ تینوصم  اهبورکیم  لباقم  رد  كاپ  زیمت و  كاـخ  هدـش ,  تباـث  یعیبط  مولع  رد  هچ  ـ نآ ـق  با مـطـ
 . دراد دوجو  كاخ  رد  هک  تسا  يزیر  رایـسب  ینیب  هرذ  رادناج  تادوجوم  ببـس  هب  تینوصم  نیا  دـنهد ;  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  كاخ 

هارمه بورکیم  اهنویلیم  دوخا  هک بـ يرادرم  هشـال و  رگا  ـالثم  هک  يروطب  تسا ;  يذوم  ياـهبورکیم  تخـسرس  نمـشد  تادوجوم  ـن  یا
ياوـق يدوز  هب  دـننک و  یم  هشـال  ندیـشاپ  مه  زا  هیزجت و  عورـش بـه  اروـف  ینیب  هرذ  نارادـناج  نـیا  ددرگ ;  نوفدـم  كاـخ  ریز  دراد , 

اهنت هن  یگدولآ  نودب  كاپ و  كاخ  هدش ,  روصت  هچنآ  فالخ  رب  نیا ,  ربا  بـنـ دنزاس .  یم  مودعم  ار  اهنآ  هداد و  تسکـش  ار  اهبورکیم 
نیدـب درب .  یم  نیب  زا  ار  اهنآ  یگدـنز  طیارـش  دوز  ای  رید  تساهنآ و  تخـسرس  نمـشد  هکلب  تسا ;  نوصم  اـهبورکیم  رباربرد  رثاـت  زا 

ریهطت و لماع  کی  تساهبورکیم -  اهیدیلپ و  اب  هزرابم  تعیبط و  يوش  تسـش و  هلیـسو  نیرتمهم  هک  بآ -  زا  سپ  زیمت ,  كاخ  بیترت 
تروص رد   - كاـخ رب  ممیت  دروـم  رد  یمالـسا  روتـسد  هک  دوـش  یم  موـلعم  مهم ,  تقیقح  نیا  هب  هجوـت  اـب  تسا .  بورکیم  اـب  هزراـبم 

دریگ رارق  هجوت  دروم  دـیاب  الماک  هراب  نیا  رد  هک  یـساسا  هتکن  تسا .  قباطم  یعیبط  مولع  فشک  اب  الماک  بآ -  هب  نتـشادن  یـسرتسد 
كاخ اب  ابیط  ادیعـص  اوممیتف  هدـمآ :  نینچ  هدـش و  دـیکات  ادـیدش  كاخ  ندوب  هزیکاپ  مم ,  هب تـیـ طوبرم  هیآ  رد  نآرق  رد  هک  تسا  نیا 
احیرـص ممیت  كاخ  يزیمتو  یکاپ  هدش ,  لقن  یبهذـم  روتـسد  نیا  دروم  رد  ام  ینید  نایاوشیپ  زا  هک  يرابخا  رد  (1  . ) دینک ممیت  یکاپ 

زا ار  ممیت  كاخ  دومرف :  هک  هدـش  لقن  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  مامازا  ثیدـح  ود  هعیـشلا  لیاسو  باتک  رد  تسا  هدـش  شرافس 
رد هک  یکاخ  هک  تسا  نیا  يارب  دـیکات  نیا  (2  . ) دینکن هیهت  دـننک  یم  دـمآ  تفر و  نآ  يور  مدرم  تسا و  مدرم  ياپ  ریز  هک  ییاهنیمز 

سرتسد زا  رود  هجیتن  رد  هدوبن و  مدرم  ياپ  ریز  رد  هک  ییا  ـهـ کا ـی خـ لو ـت ;  ـسا تفاثکو  ندـش  هدولآ  ضرعم  رد  ابلاغ  تساهنیمز  نیا 
 . دشاب یم  هزیکاپ  زیمت و  ابلاغ  تسا , 

نایم ایآ  دوش و  یم  هدولآ  ینیعم  وضعطقف  هک  یلاح  رد  دنیوشب  ار  ندب  مامت  ندش  بنج  ماگنه  هب  هک  دهد  یم  يروت  ـ سد مال  ـ ـسا ار  چـ
؟  ار ندب  مامت  يرگید  رد  تسش و  دیاب  ار  لحم  طقف  یکیرد  هک  تسه  یتوافت  ینم  ندش  جراخ  ندرک و  راردا 

شسرپ

نایم ایآ  دوش و  یم  هدولآ  ینیعم  وضعطقف  هک  یلاح  رد  دنیوشب  ار  ندب  مامت  ندـش  بنج  ماگنه  هب  هک  دـهد  یم  يروت  ـ ـسد مال  ـ ـسا ار  چـ
؟  ار ندب  مامت  يرگید  رد  تسش و  دیاب  ار  لحم  طقف  یکیرد  هک  تسه  یتوافت  ینم  ندش  جراخ  ندرک و  راردا 

خساپ

لی ـ لد بـه  دئاوز )  ـر  یا راردا و سـ دننام  تسین (  یعضوم  لمع  کی  ناسنا ,  زا  ینم  ندش  جراخ  هک  تسا  نیا  لاوئـس ,  نیا  یلامجا  خساپ 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 341 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دنور یم  ورف  صوصخم  یتسس  تلاح  کی  رد  نآ  جور  لا خـ ـبـ ند هب  نت  ياهلولس  مامت  و   , ددرگ یم  راکشآ  ندب  مامت  رد  نآ  رثا  هکنیا 
ناسنا ندب  رد  باصعا  هلـسلس  ود  نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  هکنیا :  ـیـح  ـضو تـ تسا .  ندـب  ءازجا  مامت  يور  نآ  ریثات  هناشن  دوخ  نیا  و 
تیلاعف هب  ندرک و  دنت  یلوا  هفیظو  کیتاپمـساراپ  باصعا  کیتاپمـس و  باصعا  دنک  یم  لرتنک  ار  ندـب  ياهتیلاعف  مامت  هک  دراد  دوجو 

نیا هک  دـهد  یم  خر  ندـب  رد  ییاهنایر  ـی جـ ها گـ تساهنآ .  تیلاـعف  ندرک  دـنک  یمود  هفیظو  ندـب و  فلتخم  ياههاگتـسد  نتـشاداو 
یم تروص  ینم  جورخ  نراقم  الومعم  هک  تسا  یـسنج )  تذ  جوا لـ ـم (  ـسا ـ گرا هلاـسم  اـهنایرج  نیا  هلمج  زادـنز  یم  مه  هب  ار  لداـعت 
نیا دروخ  یم  مه  هب  یفنم  لکشب  لداعت  دریگ و  یم  یـشیپ  کیتاپمـس  باصعا  رب  کیتاپمـساراپ  باصعا  ـلـه  ـس ـلـ ـس عقوم  نیا  رد  دریگ 

یمامت دنک  نیمات  ار  هتفر  تسد  زا  لداع  دراداو و تـ راکب  ار  کیتاپمـس  باصعا  دناوت  یم  هک  يروما  هلمج  زا  هک  هدش  تباث  زین  عوضوم 
رد باصعا  هتـسد  ود  نیا  لداـعت  دوش و  یم  هدـید  سوسحم  رو  ند بـطـ ياـضعا بـ ماـمت  يور  مساـگرا  ریثاـت  نوچ  تسا و  ندـب  اـب  بآ 

عون کی  هکلب  تسین  نیا  هب  رـصحنم  لسغ  هدیاف  هتبلا  دوش  هتـسش  بآ  اب  ند  ما بـ هد تـمـ ـ ـش هداد  رو  ـتـ ـسد دروخ  یم  مه  هب  ندب  رـسارس 
 . تسین راکنا  لباق  نآ  یقالخا  تارثا  هک  دشاب  یم  زین  شتسرپ  تدابع و 

؟  تسیچ تیم  سم  لسغ  هفسلف  ناگدرم و  نداد  لسغ  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ تیم  سم  لسغ  هفسلف  ناگدرم و  نداد  لسغ  هفسلف 

خساپ

لماکت نامز و  تشذگ  اب  یلو  تسین ;  نشورام  يارب  مالـسا  یعرف  ماکحا  زا  یتمـسق  هفـسلف  میا ,  هدرک  يروآدای  ررکم  هک  روط  نامه 
نـشور حضاو و  رگید  ياهتمـسق  رارـسا  تسا  نکمم  زین  هدنیآ  رد  هدـش و  نشور  یمهم  ياهتمـسق  هفـسلف  مولع ,  تفرـشیپ  رـشب و  لقع 

روط ناـمه  ماو و مـلـل  ـ قا ماـمت  هک  تسا  نیا  تیم  سم  لـسغ  موزل  رارـسا  زا  یکی  تفگ :  ناوت  یم  لاوس  دروم  بلطم  هرا  ـ برد ددرگ . 
ماوقا للم و  تافیرـشت  زا  يرایـسب  مالـسا  هچر  گـ دنوش .  یم  لئاق  یـصاخ  مارتحازین  ناگدرم  يارب  دـنناد ,  یم  مزال  ار  هدـنز  مارتحا  هک 
يارب نفد  نفک و  لسغ و  تروص  هب  ار  شیالآ  یب  هداس و  مارتحا  یلو  هدرک ,  فذ  هتشاد حـ یفارخ  هبنج  هک  ناگدرم  هرابرد  ار  هتشذگ 

هب تبـسن  شیالآ  یب  مارتحا  عون  کی  ناـگدرم ,  تافیرـشت  ریاـس  تیم و  لـسغ  عوضوم  باـسح ,  نیا  يور  دـناد ;  یم  مزـال  ناـگدرم 
الاب نوگانو  تانایب گـ لیاسواب و  ار  وا  شزرا  تسا و  لئاق  هداعلا  قوف  یـشزرا  ناـسنا  يارب  مالـسا  رگ :  ـ ید ترا  بـه عـبـ تسا .  ناـگدرم 

تناها یناملـسم  هدرم  هب  تسین  زاجم  سک  چـیه  مالـسا  نیناوق  رظن  زا  ودوش  یم  مه  گرم  زا  سپ  لاح  لـماش  عوضوم  نیا  یتح  هدرب , 
 ; تسا ناسنا  ماقم  هب  مارتحا  عون  کی  زین  ناـگدرم  نفد  نفک و  لـسغ و  عو  ـ ـضو مـ دـیامن .  تناـها  زین  وا  ربق  هب  دـناوت  یمن  یتح  دـنک , 
ناهج و هب  تبـسن  يا  هزاورد  هکلب  تسین ,  یگدنز  نایاپ  گرم  مالـسا  رظ  زا نـ نو  چـ ـن ,  یا هوال بـر  عـ درادن .  یفارخ  هبنج  هک  یمارتحا 
اب دـننک و  هزیکاپ  فیظن و  ار  ناـگدرم  یتسیاـب  هک  دـهد  یم  روتـسد  تهج  نیا  زا  تسا ,  یهلا  تمحر  راوج  رد  لوزن  رگید و  یگدـنز 

لـسغ تیم .  لسغ  هفـسلف  تسا  نیا  دشاب  یگدـنز  دادـتما  یقیقح و  تایح  ياقب  زمر  لمع  نیاات  دنراپـس  كاخ  هب  كاپ  هداس و  یـسابل 
زا رثا  رد  هدرم  ناگدـنامزاب  اـعو  نـ  - 1  : میهد رکذـت  الیذ  ار  هتکن  دـنچ  تسا  مزـال  میزادرپب ,  خـساپ  لـصا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تیم  سم 
ابار دوخ  هطبار  هرابکی  دناوت  یمن  اذل  تشاد و  دنهاوخ  يا  هتخورفارب  فطاوع  تاساسحادوخ و  هداوناخ  دارفا  زا  يزیزع  درف  نداد  تسد 

شوغآ رد  دنـسوبب و  ار  وا  دنهاوخ  یم  گرم  زا  دعب  یتح  دنا ,  هتـشاد  وا  هب  تبـسن  هک  يا  هقالع  سنا و  رثا  رد  اهنآ  دننیبب .  هدش  عطق  وا 
زا فلتخ و  ياهتیمومـسم مـ رثارب  يرامیب و  رثا  رد  هدرم  دارفا  ندـب  الومعم  هک  تسا  نشور  الماک  زین  هتکن  ـن  یا  - 2 دنریگب .  ناشرهم  رپ 
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 - 3 دراد .  لابند  هب  یتشادـهب  رظن  زا  یناورف  ياهرطخ  وا  هب  ندـش  کیدزنو  تساـهبورکیم  عاونا  هب  هدولآ  یعاـفد ,  تردـق  نداد  تسد 
هکلب هتفرگن ,  هدـیدان  ار  دارفا  یع  ياه طـبـیـ هزیگنا   , هدـماین رد  هزرابم  هزیتس و  رد  زا  ناسنا  تاساسحا  فطاوع و  ها بـا  مـال هـیـچ گـ ـ ـسا
يارب مالـسا  تفرگ :  هجیتن  ناوت  یم  قوف  تاکن  هب  هجوت  اب  تسا .  هدومن  ییامنهار  تیادـه و  یـصاخریسم  رد  ار  تاساسحا  فطاوع و 

ناـج یب  رکیپ  زا  هک  نوگاـنوگ  ضارما  هب  ـالتبا  اـهبورکیم و  عاوـنا  هب  یگدوـلآ  زا  ار  هدرم -  ناگدـنامزاباصوصخم  دارفا -  همه  هک  نآ 
اهنآ هتخورفارب  تاـساسحا  فـطاوع و  اـب  هدرم ,  اـب  ساـمت  میرحت  اـب  لاـح  نیع  رد  درادزا و  بـ ـت کـنـد ,  یار ـ ـس ـهـا  نآ تسا بـه  نـکمم 

ره هب  ای  دنزب و  تسد  هدرم  ندب  هب  یـسک  هداد هـر  روتـسد  ینعی  تسا ;  هدروآ  دوجو  هب  اهنآ  يارب  ینوناق  لکـشم  دشاب ,  هدرکن  هزرابم 
لکـشم نیا  هک  تس  ـکـی نـیـ ـش دیامن .  لسغ  هداد و  وش  تسـشار و  شندب  مامت  دیاب  دـنک ,  ادـیپ  سامت  تیم  اب  شندـب  ءاحنا  زا  يوحن 

یم زاب  یلامتحا  ضارما  عاونا  هب  التبا  زا  ار  اهنآ  دنک و  یم  دودحم  ناگدرم  اب  ار  ناگدنز  سامت  يدایزدودـح  ات  هک  نآ  نیع  رد  ینوناق 
 , دـیدرگن هدرم  اب  سامت ,  يرارقرب  رد  رثوم  ینوناق ,  لکـشم  نیا  هاگره  تسا و  هتفرگن  هدـیدان  زین  ار  اهنآ  تاـساسحا  فطاوع و  دراد , 

دننک لاکشا  یـضعب  تسا  نکم  مـ دوب .  دهاوخ  یلامتحا  ياهبورکیم  عفد  وش و  تسـش و  زرط  نیرت  هداس  نیرتهبدوخ و  تیم  سم  لسغ 
 , هدرم نداد  لسغ  زا  دعب  ارچ  سپ  تسا ,  ضارما  هب  التبا  یگدولآ و  زا  يریگولج  يارب  ینوناق و  لکشم  داجیا  تیم  سم  لسغ  رگا  هک 
 , تسا نشور  نآ  خـساپ  دـسر و  یم  رظن  هب  یحطـس  داریا  نیا  یلو  ؟  دوش یمن  لسغ  بجوم  وا  ند  اب بـ ندرک  ادـیپ  سامت  ندز و  تسد 

ـی و نو ـفـ عد ـ ـض يار  يرثوم بـ لماع  دوخ  صلاخ ,  بآ  اـب  روفاـک و  اـب  طولخم  بآ  ردـس و  هب  طولخم  بآا  هدر بـ نداد مـ ـل  ـس اریز غـ
نیا رد  تسا  ـهـی  ید بـ دوب .  دهاوخن  دوجوم  هتـشاددوجو ,  لسغ  زا  شیپ  هک  یتارطخ  نآ  یتدـم  يارب  لقاال  تسا و  هدرم  ندرک  تـمـیـز 

تیارس دیدج و  ياهبورکیم  زورب  لامتحا  دنراپـس و  یم  كاخ  هب  یهاتوک  تدم  رد  ار  تیم  قوف ,  مسارم  نتفرگ  ماجنا  زا  سپ  تروص 
 ; تسا ماکحا  نیا  هفـسلف  زا  يا  هشوگ  دـش ,  هتفگ  تیم  سم  لـسغ  ناـگدرم و  لـسغ  هرا  ـ برد ـچـه  نآ دوبدـهاوخ .  یفتنم  ناـسنا  هب  نآ 

 . تسا ناهنپ  یفخم و  ام  رظن  زا  زونه  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  يرگید  تاکن  تسا  نکمم 

نایم ایآ  دوش و  یم  هدولآ  ینیعم  وضعطقف  هک  یلاح  رد  دنیوشب  ار  ندب  مامت  ندش  بنج  ماگنه  هب  هک  دهد  یم  يروت  ـ سد مال  ـ ـسا ار  چـ
؟  ار ندب  مامت  يرگید  رد  تسش و  دیاب  ار  لحم  طقف  یکیرد  هک  تسه  یتوافت  ینم  ندش  جراخ  ندرک و  راردا 

شسرپ

نایم ایآ  دوش و  یم  هدولآ  ینیعم  وضعطقف  هک  یلاح  رد  دنیوشب  ار  ندب  مامت  ندـش  بنج  ماگنه  هب  هک  دـهد  یم  يروت  ـ ـسد مال  ـ ـسا ار  چـ
؟  ار ندب  مامت  يرگید  رد  تسش و  دیاب  ار  لحم  طقف  یکیرد  هک  تسه  یتوافت  ینم  ندش  جراخ  ندرک و  راردا 

خساپ

لی ـ لد بـه  دئاوز )  ـر  یا راردا و سـ دننام  تسین (  یعضوم  لمع  کی  ناسنا ,  زا  ینم  ندش  جراخ  هک  تسا  نیا  لاوئـس ,  نیا  یلامجا  خساپ 
دنور یم  ورف  صوصخم  یتسس  تلاح  کی  رد  نآ  جور  لا خـ ـبـ ند هب  نت  ياهلولس  مامت  و   , ددرگ یم  راکشآ  ندب  مامت  رد  نآ  رثا  هکنیا 
ناسنا ندب  رد  باصعا  هلـسلس  ود  نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  هکنیا :  ـیـح  ـضو تـ تسا .  ندـب  ءازجا  مامت  يور  نآ  ریثات  هناشن  دوخ  نیا  و 
تیلاعف هب  ندرک و  دنت  یلوا  هفیظو  کیتاپمـساراپ  باصعا  کیتاپمـس و  باصعا  دنک  یم  لرتنک  ار  ندـب  ياهتیلاعف  مامت  هک  دراد  دوجو 

نیا هک  دـهد  یم  خر  ندـب  رد  ییاهنایر  ـی جـ ها گـ تساهنآ .  تیلاـعف  ندرک  دـنک  یمود  هفیظو  ندـب و  فلتخم  ياههاگتـسد  نتـشاداو 
یم تروص  ینم  جورخ  نراقم  الومعم  هک  تسا  یـسنج )  تذ  جوا لـ ـم (  ـسا ـ گرا هلاـسم  اـهنایرج  نیا  هلمج  زادـنز  یم  مه  هب  ار  لداـعت 
نیا دروخ  یم  مه  هب  یفنم  لکشب  لداعت  دریگ و  یم  یـشیپ  کیتاپمـس  باصعا  رب  کیتاپمـساراپ  باصعا  ـلـه  ـس ـلـ ـس عقوم  نیا  رد  دریگ 
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یمامت دنک  نیمات  ار  هتفر  تسد  زا  لداع  دراداو و تـ راکب  ار  کیتاپمـس  باصعا  دناوت  یم  هک  يروما  هلمج  زا  هک  هدش  تباث  زین  عوضوم 
رد باصعا  هتـسد  ود  نیا  لداـعت  دوش و  یم  هدـید  سوسحم  رو  ند بـطـ ياـضعا بـ ماـمت  يور  مساـگرا  ریثاـت  نوچ  تسا و  ندـب  اـب  بآ 

عون کی  هکلب  تسین  نیا  هب  رـصحنم  لسغ  هدیاف  هتبلا  دوش  هتـسش  بآ  اب  ند  ما بـ هد تـمـ ـ ـش هداد  رو  ـتـ ـسد دروخ  یم  مه  هب  ندب  رـسارس 
 . تسین راکنا  لباق  نآ  یقالخا  تارثا  هک  دشاب  یم  زین  شتسرپ  تدابع و 

؟  تسیچ تیم  سم  لسغ  هفسلف  ناگدرم و  نداد  لسغ  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ تیم  سم  لسغ  هفسلف  ناگدرم و  نداد  لسغ  هفسلف 

خساپ

لماکت نامز و  تشذگ  اب  یلو  تسین ;  نشورام  يارب  مالـسا  یعرف  ماکحا  زا  یتمـسق  هفـسلف  میا ,  هدرک  يروآدای  ررکم  هک  روط  نامه 
نـشور حضاو و  رگید  ياهتمـسق  رارـسا  تسا  نکمم  زین  هدنیآ  رد  هدـش و  نشور  یمهم  ياهتمـسق  هفـسلف  مولع ,  تفرـشیپ  رـشب و  لقع 

روط ناـمه  ماو و مـلـل  ـ قا ماـمت  هک  تسا  نیا  تیم  سم  لـسغ  موزل  رارـسا  زا  یکی  تفگ :  ناوت  یم  لاوس  دروم  بلطم  هرا  ـ برد ددرگ . 
ماوقا للم و  تافیرـشت  زا  يرایـسب  مالـسا  هچر  گـ دنوش .  یم  لئاق  یـصاخ  مارتحازین  ناگدرم  يارب  دـنناد ,  یم  مزال  ار  هدـنز  مارتحا  هک 
يارب نفد  نفک و  لسغ و  تروص  هب  ار  شیالآ  یب  هداس و  مارتحا  یلو  هدرک ,  فذ  هتشاد حـ یفارخ  هبنج  هک  ناگدرم  هرابرد  ار  هتشذگ 

هب تبـسن  شیالآ  یب  مارتحا  عون  کی  ناـگدرم ,  تافیرـشت  ریاـس  تیم و  لـسغ  عوضوم  باـسح ,  نیا  يور  دـناد ;  یم  مزـال  ناـگدرم 
الاب نوگانو  تانایب گـ لیاسواب و  ار  وا  شزرا  تسا و  لئاق  هداعلا  قوف  یـشزرا  ناـسنا  يارب  مالـسا  رگ :  ـ ید ترا  بـه عـبـ تسا .  ناـگدرم 

تناها یناملـسم  هدرم  هب  تسین  زاجم  سک  چـیه  مالـسا  نیناوق  رظن  زا  ودوش  یم  مه  گرم  زا  سپ  لاح  لـماش  عوضوم  نیا  یتح  هدرب , 
 ; تسا ناسنا  ماقم  هب  مارتحا  عون  کی  زین  ناـگدرم  نفد  نفک و  لـسغ و  عو  ـ ـضو مـ دـیامن .  تناـها  زین  وا  ربق  هب  دـناوت  یمن  یتح  دـنک , 
ناهج و هب  تبـسن  يا  هزاورد  هکلب  تسین ,  یگدنز  نایاپ  گرم  مالـسا  رظ  زا نـ نو  چـ ـن ,  یا هوال بـر  عـ درادن .  یفارخ  هبنج  هک  یمارتحا 
اب دـننک و  هزیکاپ  فیظن و  ار  ناـگدرم  یتسیاـب  هک  دـهد  یم  روتـسد  تهج  نیا  زا  تسا ,  یهلا  تمحر  راوج  رد  لوزن  رگید و  یگدـنز 

لـسغ تیم .  لسغ  هفـسلف  تسا  نیا  دشاب  یگدـنز  دادـتما  یقیقح و  تایح  ياقب  زمر  لمع  نیاات  دنراپـس  كاخ  هب  كاپ  هداس و  یـسابل 
زا رثا  رد  هدرم  ناگدـنامزاب  اـعو  نـ  - 1  : میهد رکذـت  الیذ  ار  هتکن  دـنچ  تسا  مزـال  میزادرپب ,  خـساپ  لـصا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تیم  سم 
ابار دوخ  هطبار  هرابکی  دناوت  یمن  اذل  تشاد و  دنهاوخ  يا  هتخورفارب  فطاوع  تاساسحادوخ و  هداوناخ  دارفا  زا  يزیزع  درف  نداد  تسد 

شوغآ رد  دنـسوبب و  ار  وا  دنهاوخ  یم  گرم  زا  دعب  یتح  دنا ,  هتـشاد  وا  هب  تبـسن  هک  يا  هقالع  سنا و  رثا  رد  اهنآ  دننیبب .  هدش  عطق  وا 
زا فلتخ و  ياهتیمومـسم مـ رثارب  يرامیب و  رثا  رد  هدرم  دارفا  ندـب  الومعم  هک  تسا  نشور  الماک  زین  هتکن  ـن  یا  - 2 دنریگب .  ناشرهم  رپ 
 - 3 دراد .  لابند  هب  یتشادـهب  رظن  زا  یناورف  ياهرطخ  وا  هب  ندـش  کیدزنو  تساـهبورکیم  عاونا  هب  هدولآ  یعاـفد ,  تردـق  نداد  تسد 

هکلب هتفرگن ,  هدـیدان  ار  دارفا  یع  ياه طـبـیـ هزیگنا   , هدـماین رد  هزرابم  هزیتس و  رد  زا  ناسنا  تاساسحا  فطاوع و  ها بـا  مـال هـیـچ گـ ـ ـسا
يارب مالـسا  تفرگ :  هجیتن  ناوت  یم  قوف  تاکن  هب  هجوت  اب  تسا .  هدومن  ییامنهار  تیادـه و  یـصاخریسم  رد  ار  تاساسحا  فطاوع و 

ناـج یب  رکیپ  زا  هک  نوگاـنوگ  ضارما  هب  ـالتبا  اـهبورکیم و  عاوـنا  هب  یگدوـلآ  زا  ار  هدرم -  ناگدـنامزاباصوصخم  دارفا -  همه  هک  نآ 
اهنآ هتخورفارب  تاـساسحا  فـطاوع و  اـب  هدرم ,  اـب  ساـمت  میرحت  اـب  لاـح  نیع  رد  درادزا و  بـ ـت کـنـد ,  یار ـ ـس ـهـا  نآ تسا بـه  نـکمم 

ره هب  ای  دنزب و  تسد  هدرم  ندب  هب  یـسک  هداد هـر  روتـسد  ینعی  تسا ;  هدروآ  دوجو  هب  اهنآ  يارب  ینوناق  لکـشم  دشاب ,  هدرکن  هزرابم 
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لکـشم نیا  هک  تس  ـکـی نـیـ ـش دیامن .  لسغ  هداد و  وش  تسـشار و  شندب  مامت  دیاب  دـنک ,  ادـیپ  سامت  تیم  اب  شندـب  ءاحنا  زا  يوحن 
یم زاب  یلامتحا  ضارما  عاونا  هب  التبا  زا  ار  اهنآ  دنک و  یم  دودحم  ناگدرم  اب  ار  ناگدنز  سامت  يدایزدودـح  ات  هک  نآ  نیع  رد  ینوناق 

 , دـیدرگن هدرم  اب  سامت ,  يرارقرب  رد  رثوم  ینوناق ,  لکـشم  نیا  هاگره  تسا و  هتفرگن  هدـیدان  زین  ار  اهنآ  تاـساسحا  فطاوع و  دراد , 
دننک لاکشا  یـضعب  تسا  نکم  مـ دوب .  دهاوخ  یلامتحا  ياهبورکیم  عفد  وش و  تسـش و  زرط  نیرت  هداس  نیرتهبدوخ و  تیم  سم  لسغ 

 , هدرم نداد  لسغ  زا  دعب  ارچ  سپ  تسا ,  ضارما  هب  التبا  یگدولآ و  زا  يریگولج  يارب  ینوناق و  لکشم  داجیا  تیم  سم  لسغ  رگا  هک 
 , تسا نشور  نآ  خـساپ  دـسر و  یم  رظن  هب  یحطـس  داریا  نیا  یلو  ؟  دوش یمن  لسغ  بجوم  وا  ند  اب بـ ندرک  ادـیپ  سامت  ندز و  تسد 

ـی و نو ـفـ عد ـ ـض يار  يرثوم بـ لماع  دوخ  صلاخ ,  بآ  اـب  روفاـک و  اـب  طولخم  بآ  ردـس و  هب  طولخم  بآا  هدر بـ نداد مـ ـل  ـس اریز غـ
نیا رد  تسا  ـهـی  ید بـ دوب .  دهاوخن  دوجوم  هتـشاددوجو ,  لسغ  زا  شیپ  هک  یتارطخ  نآ  یتدـم  يارب  لقاال  تسا و  هدرم  ندرک  تـمـیـز 

تیارس دیدج و  ياهبورکیم  زورب  لامتحا  دنراپـس و  یم  كاخ  هب  یهاتوک  تدم  رد  ار  تیم  قوف ,  مسارم  نتفرگ  ماجنا  زا  سپ  تروص 
 ; تسا ماکحا  نیا  هفـسلف  زا  يا  هشوگ  دـش ,  هتفگ  تیم  سم  لـسغ  ناـگدرم و  لـسغ  هرا  ـ برد ـچـه  نآ دوبدـهاوخ .  یفتنم  ناـسنا  هب  نآ 

 . تسا ناهنپ  یفخم و  ام  رظن  زا  زونه  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  يرگید  تاکن  تسا  نکمم 

؟  تسیچ تیم  سم  لسغ  هفسلف  ناگدرم و  نداد  لسغ  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ تیم  سم  لسغ  هفسلف  ناگدرم و  نداد  لسغ  هفسلف 

خساپ

لماکت نامز و  تشذگ  اب  یلو  تسین ;  نشورام  يارب  مالـسا  یعرف  ماکحا  زا  یتمـسق  هفـسلف  میا ,  هدرک  يروآدای  ررکم  هک  روط  نامه 
نـشور حضاو و  رگید  ياهتمـسق  رارـسا  تسا  نکمم  زین  هدنیآ  رد  هدـش و  نشور  یمهم  ياهتمـسق  هفـسلف  مولع ,  تفرـشیپ  رـشب و  لقع 

روط ناـمه  ماو و مـلـل  ـ قا ماـمت  هک  تسا  نیا  تیم  سم  لـسغ  موزل  رارـسا  زا  یکی  تفگ :  ناوت  یم  لاوس  دروم  بلطم  هرا  ـ برد ددرگ . 
ماوقا للم و  تافیرـشت  زا  يرایـسب  مالـسا  هچر  گـ دنوش .  یم  لئاق  یـصاخ  مارتحازین  ناگدرم  يارب  دـنناد ,  یم  مزال  ار  هدـنز  مارتحا  هک 
يارب نفد  نفک و  لسغ و  تروص  هب  ار  شیالآ  یب  هداس و  مارتحا  یلو  هدرک ,  فذ  هتشاد حـ یفارخ  هبنج  هک  ناگدرم  هرابرد  ار  هتشذگ 

هب تبـسن  شیالآ  یب  مارتحا  عون  کی  ناـگدرم ,  تافیرـشت  ریاـس  تیم و  لـسغ  عوضوم  باـسح ,  نیا  يور  دـناد ;  یم  مزـال  ناـگدرم 
الاب نوگانو  تانایب گـ لیاسواب و  ار  وا  شزرا  تسا و  لئاق  هداعلا  قوف  یـشزرا  ناـسنا  يارب  مالـسا  رگ :  ـ ید ترا  بـه عـبـ تسا .  ناـگدرم 

تناها یناملـسم  هدرم  هب  تسین  زاجم  سک  چـیه  مالـسا  نیناوق  رظن  زا  ودوش  یم  مه  گرم  زا  سپ  لاح  لـماش  عوضوم  نیا  یتح  هدرب , 
 ; تسا ناسنا  ماقم  هب  مارتحا  عون  کی  زین  ناـگدرم  نفد  نفک و  لـسغ و  عو  ـ ـضو مـ دـیامن .  تناـها  زین  وا  ربق  هب  دـناوت  یمن  یتح  دـنک , 
ناهج و هب  تبـسن  يا  هزاورد  هکلب  تسین ,  یگدنز  نایاپ  گرم  مالـسا  رظ  زا نـ نو  چـ ـن ,  یا هوال بـر  عـ درادن .  یفارخ  هبنج  هک  یمارتحا 
اب دـننک و  هزیکاپ  فیظن و  ار  ناـگدرم  یتسیاـب  هک  دـهد  یم  روتـسد  تهج  نیا  زا  تسا ,  یهلا  تمحر  راوج  رد  لوزن  رگید و  یگدـنز 

لـسغ تیم .  لسغ  هفـسلف  تسا  نیا  دشاب  یگدـنز  دادـتما  یقیقح و  تایح  ياقب  زمر  لمع  نیاات  دنراپـس  كاخ  هب  كاپ  هداس و  یـسابل 
زا رثا  رد  هدرم  ناگدـنامزاب  اـعو  نـ  - 1  : میهد رکذـت  الیذ  ار  هتکن  دـنچ  تسا  مزـال  میزادرپب ,  خـساپ  لـصا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تیم  سم 
ابار دوخ  هطبار  هرابکی  دناوت  یمن  اذل  تشاد و  دنهاوخ  يا  هتخورفارب  فطاوع  تاساسحادوخ و  هداوناخ  دارفا  زا  يزیزع  درف  نداد  تسد 

شوغآ رد  دنـسوبب و  ار  وا  دنهاوخ  یم  گرم  زا  دعب  یتح  دنا ,  هتـشاد  وا  هب  تبـسن  هک  يا  هقالع  سنا و  رثا  رد  اهنآ  دننیبب .  هدش  عطق  وا 
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زا فلتخ و  ياهتیمومـسم مـ رثارب  يرامیب و  رثا  رد  هدرم  دارفا  ندـب  الومعم  هک  تسا  نشور  الماک  زین  هتکن  ـن  یا  - 2 دنریگب .  ناشرهم  رپ 
 - 3 دراد .  لابند  هب  یتشادـهب  رظن  زا  یناورف  ياهرطخ  وا  هب  ندـش  کیدزنو  تساـهبورکیم  عاونا  هب  هدولآ  یعاـفد ,  تردـق  نداد  تسد 

هکلب هتفرگن ,  هدـیدان  ار  دارفا  یع  ياه طـبـیـ هزیگنا   , هدـماین رد  هزرابم  هزیتس و  رد  زا  ناسنا  تاساسحا  فطاوع و  ها بـا  مـال هـیـچ گـ ـ ـسا
يارب مالـسا  تفرگ :  هجیتن  ناوت  یم  قوف  تاکن  هب  هجوت  اب  تسا .  هدومن  ییامنهار  تیادـه و  یـصاخریسم  رد  ار  تاساسحا  فطاوع و 

ناـج یب  رکیپ  زا  هک  نوگاـنوگ  ضارما  هب  ـالتبا  اـهبورکیم و  عاوـنا  هب  یگدوـلآ  زا  ار  هدرم -  ناگدـنامزاباصوصخم  دارفا -  همه  هک  نآ 
اهنآ هتخورفارب  تاـساسحا  فـطاوع و  اـب  هدرم ,  اـب  ساـمت  میرحت  اـب  لاـح  نیع  رد  درادزا و  بـ ـت کـنـد ,  یار ـ ـس ـهـا  نآ تسا بـه  نـکمم 

ره هب  ای  دنزب و  تسد  هدرم  ندب  هب  یـسک  هداد هـر  روتـسد  ینعی  تسا ;  هدروآ  دوجو  هب  اهنآ  يارب  ینوناق  لکـشم  دشاب ,  هدرکن  هزرابم 
لکـشم نیا  هک  تس  ـکـی نـیـ ـش دیامن .  لسغ  هداد و  وش  تسـشار و  شندب  مامت  دیاب  دـنک ,  ادـیپ  سامت  تیم  اب  شندـب  ءاحنا  زا  يوحن 

یم زاب  یلامتحا  ضارما  عاونا  هب  التبا  زا  ار  اهنآ  دنک و  یم  دودحم  ناگدرم  اب  ار  ناگدنز  سامت  يدایزدودـح  ات  هک  نآ  نیع  رد  ینوناق 
 , دـیدرگن هدرم  اب  سامت ,  يرارقرب  رد  رثوم  ینوناق ,  لکـشم  نیا  هاگره  تسا و  هتفرگن  هدـیدان  زین  ار  اهنآ  تاـساسحا  فطاوع و  دراد , 

دننک لاکشا  یـضعب  تسا  نکم  مـ دوب .  دهاوخ  یلامتحا  ياهبورکیم  عفد  وش و  تسـش و  زرط  نیرت  هداس  نیرتهبدوخ و  تیم  سم  لسغ 
 , هدرم نداد  لسغ  زا  دعب  ارچ  سپ  تسا ,  ضارما  هب  التبا  یگدولآ و  زا  يریگولج  يارب  ینوناق و  لکشم  داجیا  تیم  سم  لسغ  رگا  هک 
 , تسا نشور  نآ  خـساپ  دـسر و  یم  رظن  هب  یحطـس  داریا  نیا  یلو  ؟  دوش یمن  لسغ  بجوم  وا  ند  اب بـ ندرک  ادـیپ  سامت  ندز و  تسد 

ـی و نو ـفـ عد ـ ـض يار  يرثوم بـ لماع  دوخ  صلاخ ,  بآ  اـب  روفاـک و  اـب  طولخم  بآ  ردـس و  هب  طولخم  بآا  هدر بـ نداد مـ ـل  ـس اریز غـ
نیا رد  تسا  ـهـی  ید بـ دوب .  دهاوخن  دوجوم  هتـشاددوجو ,  لسغ  زا  شیپ  هک  یتارطخ  نآ  یتدـم  يارب  لقاال  تسا و  هدرم  ندرک  تـمـیـز 

تیارس دیدج و  ياهبورکیم  زورب  لامتحا  دنراپـس و  یم  كاخ  هب  یهاتوک  تدم  رد  ار  تیم  قوف ,  مسارم  نتفرگ  ماجنا  زا  سپ  تروص 
 ; تسا ماکحا  نیا  هفـسلف  زا  يا  هشوگ  دـش ,  هتفگ  تیم  سم  لـسغ  ناـگدرم و  لـسغ  هرا  ـ برد ـچـه  نآ دوبدـهاوخ .  یفتنم  ناـسنا  هب  نآ 

 . تسا ناهنپ  یفخم و  ام  رظن  زا  زونه  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  يرگید  تاکن  تسا  نکمم 

تسد و ندرک  دولآ  كاـخ  تسا و  ممت  زا  دـعب  زا  رتزیمت  ممیت  زا  لـبق  تروص  تسد و  هک  یتروص  رد  دراد ؟ یعفن  هچ  یملع  رظن  زا  ممیت 
؟ تسیچ عرش  رظن  زا  نآ  تمکح  سپ  تسین ، دیدج  ّبط  رظن  زا  تروص 

شسرپ

تـسد ندرک  دولآ  كاخ  تسا و  ممت  زا  دعب  زا  رتزیمت  ممیت  زا  لبق  تروص  تسد و  هک  یتروص  رد  دراد ؟ یعفن  هچ  یملع  رظن  زا  ممیت 
؟ تسیچ عرش  رظن  زا  نآ  تمکح  سپ  تسین ، دیدج  ّبط  رظن  زا  تروص  و 

خساپ

زا عنام  و  تسا ؛ نکمم  ریغ  مدرم  رثکا  يارب  دشابن ، نکمم  ریغ  همه  يارب  رگا  نید ، یعرف  تاروتسد  ياهتمکح  دیاوف و  هب  هطاحا  ًالّوا ،
مامت دهاوخب  هک  يرامیب  دننام  دزاسیم . مورحم  تاروتسد  نیا  زا  یلمع  ةدافتسا  زا  ار  صخـش  و  دوشیم ، رگید  لغاشم  فیاظو و  ماجنا 

، نید یعرف  تاروتسد  ًایناث : دهد . صیخشت  دوخ  جازم  اب  ار  نآ  ۀطبار  تهج ، ره  زا  و  دنک ، یـسررب  ار  قذاح  بیبط  کی  ۀخـسن  تاّیئزج 
هک بیبط ، روتسد  دننام  تسا ؛ عاّبتالا  مزال  يوریپ و  لباق  دشابن ، فلاخم  یملع  ياههّیضرف  اب  تباث و  ملع  ًالقع و  قطنم  اب  هک  ردق  نیمه 

تاروتسد رد  هک  توافت  نیا  اب  مینکیم ؛ لمع  نآ  هب  تسین  هّحصلا  ظفح  یّبط و  ۀمّلسم  دعاوق  فالخ  رب  وا  تبابط  مینادب  هک  ردق  نیمه 
ياج هب  دـّبعت  ادـخ و  نامرف  تعاطا  يارب  ار  مّمیت  ام  هّتبلا  تفگ : دـیاب  مّمیت  هب  عجار  ًاـثلاث ، میهد . یمن  مه  هابتـشا  اـطخ و  لاـمتحا  ینید ،
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ام نامز  رد  اّما  دشابن ـ  دولآ  كاخ  ینعی  دـشاب ـ  رتکاپ  مّمیت  زا  شیپ  ام  تسد  رهاظ  رظن  زا  تسا  نکمم  هچرگا  دوجو ، نیا  اب  میروآیم ،
يذوم و ياهبُرکیم  ةدنـشک  كاـخ ، هکلب  ددرگ ؛ اـهیرامیب  تّوق  ثعاـب  هک  تسین  فیثک  دوخ  يدوخ  هب  كاـخ  هک  تسا  هدـش  مولعم 

نیب زا  تسا  ندـب  رهاظ  رد  هک  ار  ییاـهبُرکیم  دنیـشنیم ، مّمیت  عضاوم  رب  هک  يراـبغ  ناـمه  تسا  نکمم  تسا . یلآ  ّداوم  ةدـننک  مدـهنم 
ًاعقاو ( 6/ هدئام , 43/ ءاسن « ) ًابِّیَط ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  « ـ  تسا هداد  روتـسد  مالـسا  هچ  ناـنچ  كاـپ ـ ) كاـخ   ) ّبیط دیعـص  رب  مّمیت  سپ  دربب .
دوخ بآ  اب  دیاب  فّلکم  هدش و  عیرشت  زا ، lيارب ن لسغ  وضو و  نوچ  هک  تسا  نیا  مّمیت  رگید  تمکح  دزاـسیم . رتکاـپ  ار  ور  تسد و 
ادـخ هب  هّجوت  زاـمن و  هب  فیظنت ، ریهطت و   k ودب هک  دنادیمن  راوازـس  تسا ، هدش  روذـعم  بآ  لامعتـسا  زا  هک  لاح  دـهدب و  تراهط  ار 

تفاـظن و اـب  اـت  دـنک  مّمیت  هک  هدـش  هداد  روتـسد  تسا ، تارهطم  زا  یکی  ًاـملع ـ  ًاعرـش و  زین ـ  كاـخ  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  و  دـیامن ، يور 
كرادت ناربج و  هلیـسو  نیا  هب  هدش ، توف  وا  زا  بآ  لامعتـسا  زا  رذـع  ۀطـساو  هب  هک  ار  یتعاطا  دوش و  رـضاح  ادـخ  هاگرد  هب  تراهط ،

هب تبظاوم  دایتعا و  لاح  دـناوخب  زامن  رّرکم  لدـب ، نودـب  دـشاب و  هتـشادن  یلدـب  لـسغ ، وضو و  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  تمکح  دـنک .
هب هک  دشاب  هتشاد  مه  يرتیلاع  ياهتمکح  تسا  نکمم  دوشیم . فیعض  بآ  لامعتسا  زا  رذع  ۀطـساو  هب  صخـش  رد  تراهط  نتفرگ 

. ددرگ مولعم  ملع  تفرشیپ  نامز و  رورم 

؟ تسیچ تراهط »  » هفسلف

شسرپ

؟ تسیچ تراهط »  » هفسلف

خساپ

دیُری ْنکلو   » دـیوش رهاـط  امـش  هک  تسا  نآ  روتـسد  نیا  زار  دـیامرف  یم  ممیت ، وـضو و  لـسغ ، ياـهتدابع  ناـیب  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ 
يدابع و روتـسد  هچ  ناحبـس  يادخ  هک  يروتـسد  ره  سپ  دسر . یمن  تسا  بّیط  هک  ییادـخ  هب  دوشن  رهاط  ناسنا  ات   6/ هدئام مکرِّهُطِیل »

قح سدـقا  تاذ  بوبحم  تراهط ، نیا  و  تسا . ریمـض  تراـهط  ناـمه  شزار  دـنک ، یم  نیعم  تسا  يداـبع  دوخ  هک  یلاـم ، روتـسد  هچ 
دجـسم نیا  رد  دیـشاب  هتـشاد  مایق  زامن و  هماقا  نآ  رد  تسا  هتـسیاش  هدش  يراذـگناینب  اوقت  ساسارب  هک  يدجـسم  اهنت  دـیامرف  یم  تسا .

يارب بوبحم ، يرما  ناونع  هب  هکلب  فیلکت ، ناونع  هب  هن  تراهط  دنراد . تسود  ار  تراهط  دنوش و  رهاط  دنهاوخ  یم  هک  دنتسه  ینادرم 
یلَع سّـسُأ  ٌدجْـسََمل   » دراد تسود  ار  نیرهاط  ادخ  دنـشاب و  كاپ  دنهاوخ  یم  دـنراد . تسود  ار  ریمـض  تراهط  نانآ  تسا . حرطم  اهنآ 

دندیسر تراهط  هب  دندیشوک و  رگا  . 108/ هبوت نیرّهّطُملا » ّبُحی  هللا  اورَّهطتَی و  نَأ  نّوبُحی  لاـجِر  هیف  موقَت  نَأ  ّقحَأ  ٍموَی  لَّوأ  نِم  يوـقَتلا 
ماظن دوش و  ادخ  بوبحم  یناسنا  تسین  نکمم  دزیخ . یمن  رب  تفلاخم  هب  ناشربارب  رد  ناهج  زا  يزیچ  هاگنآ  و  دنوش . یم  ادـخ  بوبحم 
عیطم ملاـع  رـسارس  نوچ  درادـن و  دـنوادخ  هتـساوخ  زج  يا  هتـساوخ  تسادـخ ، بوبحم  هک  یـسک  نوـچ  دـنکن . تعاـطا  وا  زا  شنیرفآ 

هب یلماع  چیه  ًاعطق  و  تسا . زوریپ  هراومه  قح  بوبحم  و  دوب . دهاوخ  قح  بوبحم  هتـساوخ  عیطم  ملاع  رـسارس  سپ  تسا ، قح  هتـساوخ 
یم ظفح  ار  دوخ  بوبحم  دـنوادخ  /4 و  حتف ضرَألا » تاومَّسلا و  دونُج  هللاو   » دنقح هاپس  یتسه  ماظن  رـسارس  اریز  دناسر ؛ یمن  بیـسآ  وا 
یم روهظ  وا  رد  ییادخ  راثآ  دش ، ادخ  بوبحم  یـسک  رگا  تسادـخ و  بوبحم  رهاط ، ناسنا  دوش . هریچ  وا  رب  دـناوت  یمن  يزیچ  دـنک و 

تدابع رگا  تسا . تراهط  ياج  دجـسم  دراد و  تسود  ار  رهاط  دارفا  وا  دراذـگ . یمن  اـهر  ار  دوخ  بوبحم  ناحبـس ، يادـخ  اریز  دـنک ؛
دارفا شرورپ  يارب  تدابع  زکرم  دبعم و  دجسم و  دومرف  داد و  رارق  نآ  رانک  رد  تسا ، ندش  بوبحم  هک  ار  شزار  درک ، ررقم  ار  يرهاظ 

. تسا هدش  لزان  دنوادخ  فرط  زا  میظع  یضیف  ناونع  هب  میرک  نآرق  دشاب . ادخ  بوبحم  هک  تسا  یناسنا  تیبرت  يارب  ینعی  تسا . رهاط 
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ال نونْکَم *  ٍباتک  یف  میرَک *  نارَقل  هَّنِإ   » دیامرف یم  شباتک  رد  ناحبس  يادخ  هکنانچ  دنشاب  رهاط  هک  دنراد  مهـس  نآرق  نیا  زا  یناسک 
. دـنتراهط تمـصع و  تیب  لها  یعقاو ، ّرهطم  دـنریگ . یم  هرهب  نآرق  فراـعم  زا  كاـپ  رّهطم و  دارفا   79-77/ هعقاو نورّهَطُملا » اَّلِإ  هّـسمَی 

یفرعم رّهطم »  » ناونع هب  ار  تیب  لها   33/ بازحا اریهطَت » مکرِّهَُطی  تیَبلا و  لهَأ  سجِّرلا  مکنَع  بهُْذِیل  هللا  دـیُری  امَّنِإ   » هیآ رد  میرک  نآرق 
و دنرهطم . مه  تراهط  تمصع و  تیب  لها  دسر و  یمن  رّهطم  زج  یسک  نآرق  قمع  هب  هک  دش  يروآدای  شیپ  تایآ  رد  و  تسا . هدومرف 

. دنریگ یم  هرهب  ناشتراهط  هزادنا  هب  مه  اهنآ  نادرگاش  دنراد و  هار  نآرق  تقیقح  هب  هک  دنتسه  اهنآ 

؟ تسیچ وضو »  » ياهتمکح (ص ) ربمایپ هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسیچ وضو »  » ياهتمکح (ص ) ربمایپ هاگدید  زا 

خساپ

خساپ مدرم  تالاؤس  هب  دنتسشن و  یم  دجسم  رد  نیعولطلا  نیب  حبص  زامن  زا  سپ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدومرف  لقن  هر )  ) قودص موحرم 
ردارب نآ  زا  لبق  امـش  هچرگ  دومرف  یلوا  هب  ترـضح  دـننک . حرط  یتـالاؤس  ترـضح  رـضحم  رد  هتفرگ  تبون  رفن  ود  يزور  دـنداد . یم 
تیاعر بدا  . ) تسا لجعتـسم  دراد و  یمزال  راک  وا  دـیتسه  راثیا  مرک و  لـها  امـش  نوچ  دـیهدب . ناـشیا  هب  ار  دوخ  تبون  نکل  دـیدمآ ،

هللا لوسر  ای  دندرک  ضرع  دییوگ ؟ یم  امـش  ای  دیا  هدمآ  يراک  هچ  يارب  میوگب  نم  دندومرف  دعب  دنتخومآ .) اجنآ  رد  ترـضح  ار  تبون 
ار اـهلاؤس  هاـگنآ  تسا . هدـمآ  وضو  لـئاسم  نتخومآ  لاؤس و  يارب  يرگید  جـح و  لـئاسم  نتفرگداـی  يارب  یکی  دومرف  دـییامرفب . اـمش 

تروص نیا  اب  هک  یهانگ  ره  ایادخ  ینعی  تروص ، نتسش  اهاپ ؛ رس و  حسم  اهتـسد و  تروص و  نتـسش  ینعی  نتفرگ ، وضو  دنداد  باوج 
اهتسد نتـسش  مراذگب . كاخ  رب  رـس  كاپ  یناشیپ  اب  و  منک . تدابع  وت  بناج  هب  كاپ  تروص  اب  هک  منک  یم  وشتـسش  ار  نآ  مداد  ماجنا 

رـس حسم  منک . یم  ریهطت  ار  نآ  تسد ، نتـسش  اب  ما ، هدش  بکترم  متـسد  اب  هک  ار  یناهانگ  متـسش و  تسد  هانگزا  ایادخ  ینعی  وضو  رد 
رود هب  رس  زا  ار  لطاب  ياهلایخ  نآ  منک و  یم  ریهطت  ار  مرس  مدنارورپ ، رس  رد  هک  ماخ  سوه  لطاب و  لایخ و  ره  زا  ایادخ  ینعی  وضو  رد 
رگا منک . یم  ریهطت  ما  هداد  ماجنا  نآ  اب  هک  یهانگ  ره  زا  ار  اپ  نیا  مشک و  یم  اپ  نتفر  دـب  ياج  زا  نم  ایادـخ  ینعی  اپ  حـسم  منکفا . یم 

؟ دربب ار  ادخ  مان  ناسنا  هتـسشان  ناهد  اب  دوش  یم  رگم  دنک . ریهطت  ار  ناهد  دیاب  دروآ ، نابز  رب  ار  یلاعت  قح  كرابم  مان  دـهاوخب  یـسک 
. دیوشب دنک و  همضم  بآ  اب  ار  ناهد  دیاب 

؟ تسا يرهاظ  تراهط  نتفرگ ، وضو  زا  دارم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا يرهاظ  تراهط  نتفرگ ، وضو  زا  دارم  ایآ 

خساپ

یم لایخ  ناسنا  دـیوش ، كاپ  هکنآ  يارب  دـیریگب  وضو  دومرف  یم  نتفرگ  وضو  هرابرد  دـنوادخ  رگا  تسین . يرهاـظ  تراـهط  دارم  ریخ ،
هک دـیامرف ، یم  مه  ممیت  هرابرد  ار  انعم  نیا  اما  دـهد ؛ یم  يرهاظ  تراهط  ناسنا  هب  دـنک و  یم  وشتـسش  ار  ندـب  رهاظ  بآ  نیا  هک  درک 

كاخ ار  اهتسد  اما  دنک ؛ رهاط  يرهاظ  تراهط  هب  ار  ناسنا  تسا  نکمم  بآ  دیوش . كاپ  ات  دینک ، دولآ  كاخ  ار  تروص  دیریگب ، ممیت 
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ًادیعَص اومَّمیتَف  ًءام  اودَجت  مَلَف   » دیامرف یم  ممیت  حیرـشت  رد  دناسر . یم  يونعم » تراهط   » هب ار  ناسنا  ندیـشک ، تروص  هب  ندرک و  دولآ 
« نورکـشَت مکّلَعل  مکیلَع  هتمِعن  ّمُتِیل  مکرّهُطیل و  دیُری  نکلو  ٍجَرَح  ْنِم  مکیلع  لعْجیل  هللا  دیُری  ام  هنم  مکیِدـیَأ  مکهوجُِوب و  اوحَْـسماف  ًابّیَط 
دولآ و كاخ  نیمز  يور  دبعم  زا  ار  اهتـسد  هرهچ و  دـینک . ممیت  هدرک و  هدافتـسا  كاپ  بیط و  كاخ  زا  دـیتفاین  بآ  هک  اجنآ   ] 6/ هدئام
. دنک مامت  امـش  رب  ار  شیوخ  تمعن  دهاوخ  یم  هدومن و  ار  امـش  یکاپ  هدارا  نکیل  دریگب ، گنت  امـش  رب  دهاوخ  یمن  ادـخ  دـینک . حـسم 

نوچ دنا  هتفگ  هدرک  لاکشا  دشکب  تروص  هب  دنزب و  فاص  گنس  هب  تسد  اهنت  ناسنا  هکنیا  زا  اهقف  زا  یخرب  دیرازگ ]. ساپس  هک  دشاب 
هب نیمز  زا  رابغ  درگ و  ات  درک  یلام  كاخ  ار  تروص  دیاب  دبسچب ؛ ناسنا  تروص  هب  نیمز  زا  دیاب  يزیچ  سپ  هنم »  » هدمآ همیرک  هیآ  رد 

مولعم دنک . كاپ  ار  امـش  دهاوخ  یم  هکلب  دنک  لیمحت  امـش  رب  يراوشد  هنوگ  چیه  دهاوخ  یمن  دنوادخ  دومرف  هاگنآ  دبـسچب . تروص 
رورغ و لمع  نیا  تسا  یهیدـب  دوش ؟ یم  كاپ  يزیچ  هچ  زادوشیم  كاپ  دـلامیم  شتروص  هب  ار  كاخ  ممیت  رد  هک  نیا  زا  ناسنا  دوشیم 
؛ درادـن ینخـس  دـنوادخ  هتـساوخ  ربارب  رد  ناسنا  رگید  درک  ریهطت  ار  ناسنا  رگا  دـنک . یم  ریهطت  ار  ناسنا  دریگ و  یم  ناـسنا  زا  ار  ربکت 

. تسا ربک  رورغ و  زا  ندش  كاپ  تسا  راگدرورپ  بولطم  هک  یتراهط  سپ  تسا » نآ  مرظن  نم   » دیوگ یمن 

؟ تسیچ تراهط »  » هفسلف

شسرپ

؟ تسیچ تراهط »  » هفسلف

خساپ

دیُری ْنکلو   » دـیوش رهاـط  امـش  هک  تسا  نآ  روتـسد  نیا  زار  دـیامرف  یم  ممیت ، وـضو و  لـسغ ، ياـهتدابع  ناـیب  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ 
يدابع و روتـسد  هچ  ناحبـس  يادخ  هک  يروتـسد  ره  سپ  دسر . یمن  تسا  بّیط  هک  ییادـخ  هب  دوشن  رهاط  ناسنا  ات   6/ هدئام مکرِّهُطِیل »

قح سدـقا  تاذ  بوبحم  تراهط ، نیا  و  تسا . ریمـض  تراـهط  ناـمه  شزار  دـنک ، یم  نیعم  تسا  يداـبع  دوخ  هک  یلاـم ، روتـسد  هچ 
دجـسم نیا  رد  دیـشاب  هتـشاد  مایق  زامن و  هماقا  نآ  رد  تسا  هتـسیاش  هدش  يراذـگناینب  اوقت  ساسارب  هک  يدجـسم  اهنت  دـیامرف  یم  تسا .

يارب بوبحم ، يرما  ناونع  هب  هکلب  فیلکت ، ناونع  هب  هن  تراهط  دنراد . تسود  ار  تراهط  دنوش و  رهاط  دنهاوخ  یم  هک  دنتسه  ینادرم 
یلَع سّـسُأ  ٌدجْـسََمل   » دراد تسود  ار  نیرهاط  ادخ  دنـشاب و  كاپ  دنهاوخ  یم  دـنراد . تسود  ار  ریمـض  تراهط  نانآ  تسا . حرطم  اهنآ 

دندیسر تراهط  هب  دندیشوک و  رگا  . 108/ هبوت نیرّهّطُملا » ّبُحی  هللا  اورَّهطتَی و  نَأ  نّوبُحی  لاـجِر  هیف  موقَت  نَأ  ّقحَأ  ٍموَی  لَّوأ  نِم  يوـقَتلا 
ماظن دوش و  ادخ  بوبحم  یناسنا  تسین  نکمم  دزیخ . یمن  رب  تفلاخم  هب  ناشربارب  رد  ناهج  زا  يزیچ  هاگنآ  و  دنوش . یم  ادـخ  بوبحم 
عیطم ملاـع  رـسارس  نوچ  درادـن و  دـنوادخ  هتـساوخ  زج  يا  هتـساوخ  تسادـخ ، بوبحم  هک  یـسک  نوـچ  دـنکن . تعاـطا  وا  زا  شنیرفآ 

هب یلماع  چیه  ًاعطق  و  تسا . زوریپ  هراومه  قح  بوبحم  و  دوب . دهاوخ  قح  بوبحم  هتـساوخ  عیطم  ملاع  رـسارس  سپ  تسا ، قح  هتـساوخ 
یم ظفح  ار  دوخ  بوبحم  دـنوادخ  /4 و  حتف ضرَألا » تاومَّسلا و  دونُج  هللاو   » دنقح هاپس  یتسه  ماظن  رـسارس  اریز  دناسر ؛ یمن  بیـسآ  وا 
یم روهظ  وا  رد  ییادخ  راثآ  دش ، ادخ  بوبحم  یـسک  رگا  تسادـخ و  بوبحم  رهاط ، ناسنا  دوش . هریچ  وا  رب  دـناوت  یمن  يزیچ  دـنک و 

تدابع رگا  تسا . تراهط  ياج  دجـسم  دراد و  تسود  ار  رهاط  دارفا  وا  دراذـگ . یمن  اـهر  ار  دوخ  بوبحم  ناحبـس ، يادـخ  اریز  دـنک ؛
دارفا شرورپ  يارب  تدابع  زکرم  دبعم و  دجسم و  دومرف  داد و  رارق  نآ  رانک  رد  تسا ، ندش  بوبحم  هک  ار  شزار  درک ، ررقم  ار  يرهاظ 

. تسا هدش  لزان  دنوادخ  فرط  زا  میظع  یضیف  ناونع  هب  میرک  نآرق  دشاب . ادخ  بوبحم  هک  تسا  یناسنا  تیبرت  يارب  ینعی  تسا . رهاط 
ال نونْکَم *  ٍباتک  یف  میرَک *  نارَقل  هَّنِإ   » دیامرف یم  شباتک  رد  ناحبس  يادخ  هکنانچ  دنشاب  رهاط  هک  دنراد  مهـس  نآرق  نیا  زا  یناسک 
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. دـنتراهط تمـصع و  تیب  لها  یعقاو ، ّرهطم  دـنریگ . یم  هرهب  نآرق  فراـعم  زا  كاـپ  رّهطم و  دارفا   79-77/ هعقاو نورّهَطُملا » اَّلِإ  هّـسمَی 
یفرعم رّهطم »  » ناونع هب  ار  تیب  لها   33/ بازحا اریهطَت » مکرِّهَُطی  تیَبلا و  لهَأ  سجِّرلا  مکنَع  بهُْذِیل  هللا  دـیُری  امَّنِإ   » هیآ رد  میرک  نآرق 

و دنرهطم . مه  تراهط  تمصع و  تیب  لها  دسر و  یمن  رّهطم  زج  یسک  نآرق  قمع  هب  هک  دش  يروآدای  شیپ  تایآ  رد  و  تسا . هدومرف 
. دنریگ یم  هرهب  ناشتراهط  هزادنا  هب  مه  اهنآ  نادرگاش  دنراد و  هار  نآرق  تقیقح  هب  هک  دنتسه  اهنآ 

؟ تسیچ وضو »  » ياهتمکح (ص ) ربمایپ هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسیچ وضو »  » ياهتمکح (ص ) ربمایپ هاگدید  زا 

خساپ

خساپ مدرم  تالاؤس  هب  دنتسشن و  یم  دجسم  رد  نیعولطلا  نیب  حبص  زامن  زا  سپ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدومرف  لقن  هر )  ) قودص موحرم 
ردارب نآ  زا  لبق  امـش  هچرگ  دومرف  یلوا  هب  ترـضح  دـننک . حرط  یتـالاؤس  ترـضح  رـضحم  رد  هتفرگ  تبون  رفن  ود  يزور  دـنداد . یم 
تیاعر بدا  . ) تسا لجعتـسم  دراد و  یمزال  راک  وا  دـیتسه  راثیا  مرک و  لـها  امـش  نوچ  دـیهدب . ناـشیا  هب  ار  دوخ  تبون  نکل  دـیدمآ ،

هللا لوسر  ای  دندرک  ضرع  دییوگ ؟ یم  امـش  ای  دیا  هدمآ  يراک  هچ  يارب  میوگب  نم  دندومرف  دعب  دنتخومآ .) اجنآ  رد  ترـضح  ار  تبون 
ار اـهلاؤس  هاـگنآ  تسا . هدـمآ  وضو  لـئاسم  نتخومآ  لاؤس و  يارب  يرگید  جـح و  لـئاسم  نتفرگداـی  يارب  یکی  دومرف  دـییامرفب . اـمش 

تروص نیا  اب  هک  یهانگ  ره  ایادخ  ینعی  تروص ، نتسش  اهاپ ؛ رس و  حسم  اهتـسد و  تروص و  نتـسش  ینعی  نتفرگ ، وضو  دنداد  باوج 
اهتسد نتـسش  مراذگب . كاخ  رب  رـس  كاپ  یناشیپ  اب  و  منک . تدابع  وت  بناج  هب  كاپ  تروص  اب  هک  منک  یم  وشتـسش  ار  نآ  مداد  ماجنا 

رـس حسم  منک . یم  ریهطت  ار  نآ  تسد ، نتـسش  اب  ما ، هدش  بکترم  متـسد  اب  هک  ار  یناهانگ  متـسش و  تسد  هانگزا  ایادخ  ینعی  وضو  رد 
رود هب  رس  زا  ار  لطاب  ياهلایخ  نآ  منک و  یم  ریهطت  ار  مرس  مدنارورپ ، رس  رد  هک  ماخ  سوه  لطاب و  لایخ و  ره  زا  ایادخ  ینعی  وضو  رد 
رگا منک . یم  ریهطت  ما  هداد  ماجنا  نآ  اب  هک  یهانگ  ره  زا  ار  اپ  نیا  مشک و  یم  اپ  نتفر  دـب  ياج  زا  نم  ایادـخ  ینعی  اپ  حـسم  منکفا . یم 

؟ دربب ار  ادخ  مان  ناسنا  هتـسشان  ناهد  اب  دوش  یم  رگم  دنک . ریهطت  ار  ناهد  دیاب  دروآ ، نابز  رب  ار  یلاعت  قح  كرابم  مان  دـهاوخب  یـسک 
. دیوشب دنک و  همضم  بآ  اب  ار  ناهد  دیاب 

؟ تسا يرهاظ  تراهط  نتفرگ ، وضو  زا  دارم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا يرهاظ  تراهط  نتفرگ ، وضو  زا  دارم  ایآ 

خساپ

یم لایخ  ناسنا  دـیوش ، كاپ  هکنآ  يارب  دـیریگب  وضو  دومرف  یم  نتفرگ  وضو  هرابرد  دـنوادخ  رگا  تسین . يرهاـظ  تراـهط  دارم  ریخ ،
هک دـیامرف ، یم  مه  ممیت  هرابرد  ار  انعم  نیا  اما  دـهد ؛ یم  يرهاظ  تراهط  ناسنا  هب  دـنک و  یم  وشتـسش  ار  ندـب  رهاظ  بآ  نیا  هک  درک 

كاخ ار  اهتسد  اما  دنک ؛ رهاط  يرهاظ  تراهط  هب  ار  ناسنا  تسا  نکمم  بآ  دیوش . كاپ  ات  دینک ، دولآ  كاخ  ار  تروص  دیریگب ، ممیت 
ًادیعَص اومَّمیتَف  ًءام  اودَجت  مَلَف   » دیامرف یم  ممیت  حیرـشت  رد  دناسر . یم  يونعم » تراهط   » هب ار  ناسنا  ندیـشک ، تروص  هب  ندرک و  دولآ 
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« نورکـشَت مکّلَعل  مکیلَع  هتمِعن  ّمُتِیل  مکرّهُطیل و  دیُری  نکلو  ٍجَرَح  ْنِم  مکیلع  لعْجیل  هللا  دیُری  ام  هنم  مکیِدـیَأ  مکهوجُِوب و  اوحَْـسماف  ًابّیَط 
دولآ و كاخ  نیمز  يور  دبعم  زا  ار  اهتـسد  هرهچ و  دـینک . ممیت  هدرک و  هدافتـسا  كاپ  بیط و  كاخ  زا  دـیتفاین  بآ  هک  اجنآ   ] 6/ هدئام
. دنک مامت  امـش  رب  ار  شیوخ  تمعن  دهاوخ  یم  هدومن و  ار  امـش  یکاپ  هدارا  نکیل  دریگب ، گنت  امـش  رب  دهاوخ  یمن  ادـخ  دـینک . حـسم 

نوچ دنا  هتفگ  هدرک  لاکشا  دشکب  تروص  هب  دنزب و  فاص  گنس  هب  تسد  اهنت  ناسنا  هکنیا  زا  اهقف  زا  یخرب  دیرازگ ]. ساپس  هک  دشاب 
هب نیمز  زا  رابغ  درگ و  ات  درک  یلام  كاخ  ار  تروص  دیاب  دبسچب ؛ ناسنا  تروص  هب  نیمز  زا  دیاب  يزیچ  سپ  هنم »  » هدمآ همیرک  هیآ  رد 

مولعم دنک . كاپ  ار  امـش  دهاوخ  یم  هکلب  دنک  لیمحت  امـش  رب  يراوشد  هنوگ  چیه  دهاوخ  یمن  دنوادخ  دومرف  هاگنآ  دبـسچب . تروص 
رورغ و لمع  نیا  تسا  یهیدـب  دوش ؟ یم  كاپ  يزیچ  هچ  زادوشیم  كاپ  دـلامیم  شتروص  هب  ار  كاخ  ممیت  رد  هک  نیا  زا  ناسنا  دوشیم 
؛ درادـن ینخـس  دـنوادخ  هتـساوخ  ربارب  رد  ناسنا  رگید  درک  ریهطت  ار  ناسنا  رگا  دـنک . یم  ریهطت  ار  ناسنا  دریگ و  یم  ناـسنا  زا  ار  ربکت 

. تسا ربک  رورغ و  زا  ندش  كاپ  تسا  راگدرورپ  بولطم  هک  یتراهط  سپ  تسا » نآ  مرظن  نم   » دیوگ یمن 

؟ تسیچ تراهط »  » هفسلف

شسرپ

؟ تسیچ تراهط »  » هفسلف

خساپ

دیُری ْنکلو   » دـیوش رهاـط  امـش  هک  تسا  نآ  روتـسد  نیا  زار  دـیامرف  یم  ممیت ، وـضو و  لـسغ ، ياـهتدابع  ناـیب  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ 
يدابع و روتـسد  هچ  ناحبـس  يادخ  هک  يروتـسد  ره  سپ  دسر . یمن  تسا  بّیط  هک  ییادـخ  هب  دوشن  رهاط  ناسنا  ات   6/ هدئام مکرِّهُطِیل »

قح سدـقا  تاذ  بوبحم  تراهط ، نیا  و  تسا . ریمـض  تراـهط  ناـمه  شزار  دـنک ، یم  نیعم  تسا  يداـبع  دوخ  هک  یلاـم ، روتـسد  هچ 
دجـسم نیا  رد  دیـشاب  هتـشاد  مایق  زامن و  هماقا  نآ  رد  تسا  هتـسیاش  هدش  يراذـگناینب  اوقت  ساسارب  هک  يدجـسم  اهنت  دـیامرف  یم  تسا .

يارب بوبحم ، يرما  ناونع  هب  هکلب  فیلکت ، ناونع  هب  هن  تراهط  دنراد . تسود  ار  تراهط  دنوش و  رهاط  دنهاوخ  یم  هک  دنتسه  ینادرم 
یلَع سّـسُأ  ٌدجْـسََمل   » دراد تسود  ار  نیرهاط  ادخ  دنـشاب و  كاپ  دنهاوخ  یم  دـنراد . تسود  ار  ریمـض  تراهط  نانآ  تسا . حرطم  اهنآ 

دندیسر تراهط  هب  دندیشوک و  رگا  . 108/ هبوت نیرّهّطُملا » ّبُحی  هللا  اورَّهطتَی و  نَأ  نّوبُحی  لاـجِر  هیف  موقَت  نَأ  ّقحَأ  ٍموَی  لَّوأ  نِم  يوـقَتلا 
ماظن دوش و  ادخ  بوبحم  یناسنا  تسین  نکمم  دزیخ . یمن  رب  تفلاخم  هب  ناشربارب  رد  ناهج  زا  يزیچ  هاگنآ  و  دنوش . یم  ادـخ  بوبحم 
عیطم ملاـع  رـسارس  نوچ  درادـن و  دـنوادخ  هتـساوخ  زج  يا  هتـساوخ  تسادـخ ، بوبحم  هک  یـسک  نوـچ  دـنکن . تعاـطا  وا  زا  شنیرفآ 

هب یلماع  چیه  ًاعطق  و  تسا . زوریپ  هراومه  قح  بوبحم  و  دوب . دهاوخ  قح  بوبحم  هتـساوخ  عیطم  ملاع  رـسارس  سپ  تسا ، قح  هتـساوخ 
یم ظفح  ار  دوخ  بوبحم  دـنوادخ  /4 و  حتف ضرَألا » تاومَّسلا و  دونُج  هللاو   » دنقح هاپس  یتسه  ماظن  رـسارس  اریز  دناسر ؛ یمن  بیـسآ  وا 
یم روهظ  وا  رد  ییادخ  راثآ  دش ، ادخ  بوبحم  یـسک  رگا  تسادـخ و  بوبحم  رهاط ، ناسنا  دوش . هریچ  وا  رب  دـناوت  یمن  يزیچ  دـنک و 

تدابع رگا  تسا . تراهط  ياج  دجـسم  دراد و  تسود  ار  رهاط  دارفا  وا  دراذـگ . یمن  اـهر  ار  دوخ  بوبحم  ناحبـس ، يادـخ  اریز  دـنک ؛
دارفا شرورپ  يارب  تدابع  زکرم  دبعم و  دجسم و  دومرف  داد و  رارق  نآ  رانک  رد  تسا ، ندش  بوبحم  هک  ار  شزار  درک ، ررقم  ار  يرهاظ 

. تسا هدش  لزان  دنوادخ  فرط  زا  میظع  یضیف  ناونع  هب  میرک  نآرق  دشاب . ادخ  بوبحم  هک  تسا  یناسنا  تیبرت  يارب  ینعی  تسا . رهاط 
ال نونْکَم *  ٍباتک  یف  میرَک *  نارَقل  هَّنِإ   » دیامرف یم  شباتک  رد  ناحبس  يادخ  هکنانچ  دنشاب  رهاط  هک  دنراد  مهـس  نآرق  نیا  زا  یناسک 
. دـنتراهط تمـصع و  تیب  لها  یعقاو ، ّرهطم  دـنریگ . یم  هرهب  نآرق  فراـعم  زا  كاـپ  رّهطم و  دارفا   79-77/ هعقاو نورّهَطُملا » اَّلِإ  هّـسمَی 
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یفرعم رّهطم »  » ناونع هب  ار  تیب  لها   33/ بازحا اریهطَت » مکرِّهَُطی  تیَبلا و  لهَأ  سجِّرلا  مکنَع  بهُْذِیل  هللا  دـیُری  امَّنِإ   » هیآ رد  میرک  نآرق 
و دنرهطم . مه  تراهط  تمصع و  تیب  لها  دسر و  یمن  رّهطم  زج  یسک  نآرق  قمع  هب  هک  دش  يروآدای  شیپ  تایآ  رد  و  تسا . هدومرف 

. دنریگ یم  هرهب  ناشتراهط  هزادنا  هب  مه  اهنآ  نادرگاش  دنراد و  هار  نآرق  تقیقح  هب  هک  دنتسه  اهنآ 

؟ تسا يرهاظ  تراهط  نتفرگ ، وضو  زا  دارم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا يرهاظ  تراهط  نتفرگ ، وضو  زا  دارم  ایآ 

خساپ

یم لایخ  ناسنا  دـیوش ، كاپ  هکنآ  يارب  دـیریگب  وضو  دومرف  یم  نتفرگ  وضو  هرابرد  دـنوادخ  رگا  تسین . يرهاـظ  تراـهط  دارم  ریخ ،
هک دـیامرف ، یم  مه  ممیت  هرابرد  ار  انعم  نیا  اما  دـهد ؛ یم  يرهاظ  تراهط  ناسنا  هب  دـنک و  یم  وشتـسش  ار  ندـب  رهاظ  بآ  نیا  هک  درک 

كاخ ار  اهتسد  اما  دنک ؛ رهاط  يرهاظ  تراهط  هب  ار  ناسنا  تسا  نکمم  بآ  دیوش . كاپ  ات  دینک ، دولآ  كاخ  ار  تروص  دیریگب ، ممیت 
ًادیعَص اومَّمیتَف  ًءام  اودَجت  مَلَف   » دیامرف یم  ممیت  حیرـشت  رد  دناسر . یم  يونعم » تراهط   » هب ار  ناسنا  ندیـشک ، تروص  هب  ندرک و  دولآ 

« نورکـشَت مکّلَعل  مکیلَع  هتمِعن  ّمُتِیل  مکرّهُطیل و  دیُری  نکلو  ٍجَرَح  ْنِم  مکیلع  لعْجیل  هللا  دیُری  ام  هنم  مکیِدـیَأ  مکهوجُِوب و  اوحَْـسماف  ًابّیَط 
دولآ و كاخ  نیمز  يور  دبعم  زا  ار  اهتـسد  هرهچ و  دـینک . ممیت  هدرک و  هدافتـسا  كاپ  بیط و  كاخ  زا  دـیتفاین  بآ  هک  اجنآ   ] 6/ هدئام
. دنک مامت  امـش  رب  ار  شیوخ  تمعن  دهاوخ  یم  هدومن و  ار  امـش  یکاپ  هدارا  نکیل  دریگب ، گنت  امـش  رب  دهاوخ  یمن  ادـخ  دـینک . حـسم 

نوچ دنا  هتفگ  هدرک  لاکشا  دشکب  تروص  هب  دنزب و  فاص  گنس  هب  تسد  اهنت  ناسنا  هکنیا  زا  اهقف  زا  یخرب  دیرازگ ]. ساپس  هک  دشاب 
هب نیمز  زا  رابغ  درگ و  ات  درک  یلام  كاخ  ار  تروص  دیاب  دبسچب ؛ ناسنا  تروص  هب  نیمز  زا  دیاب  يزیچ  سپ  هنم »  » هدمآ همیرک  هیآ  رد 

مولعم دنک . كاپ  ار  امـش  دهاوخ  یم  هکلب  دنک  لیمحت  امـش  رب  يراوشد  هنوگ  چیه  دهاوخ  یمن  دنوادخ  دومرف  هاگنآ  دبـسچب . تروص 
رورغ و لمع  نیا  تسا  یهیدـب  دوش ؟ یم  كاپ  يزیچ  هچ  زادوشیم  كاپ  دـلامیم  شتروص  هب  ار  كاخ  ممیت  رد  هک  نیا  زا  ناسنا  دوشیم 
؛ درادـن ینخـس  دـنوادخ  هتـساوخ  ربارب  رد  ناسنا  رگید  درک  ریهطت  ار  ناسنا  رگا  دـنک . یم  ریهطت  ار  ناسنا  دریگ و  یم  ناـسنا  زا  ار  ربکت 

. تسا ربک  رورغ و  زا  ندش  كاپ  تسا  راگدرورپ  بولطم  هک  یتراهط  سپ  تسا » نآ  مرظن  نم   » دیوگ یمن 

ارچ تسا و  هدرکرکذ  یلاعت  يراب  ترضح  هک  تسا  یـصاخ  هیآ  شـش  روظنم  ایآ  دناوخ و  هیآ  شـش  زا  شیب  دیابن  تبانج  ماگنه  رد  ارچ 
؟  دادعت نیمه 

شسرپ

ارچ تسا و  هدرکرکذ  یلاعت  يراب  ترضح  هک  تسا  یصاخ  هیآ  شش  روظنم  ایآ  دناوخ و  هیآ  شش  زا  شیب  دیابن  تبانج  ماگنه  رد  ارچ 
؟  دادعت نیمه 

خساپ

رکذ هیلمع  ياه  هلاسر  رد  هک  يزیچ  اهنت  دـنکن و  سمل  ار  نآرق  دوخ  ندـب  اب  هک  نآ  طرـش  هب  درادـن  یعناـم  بنج  يارب  نآرق  ندـناوخ 
باوث ینعی  اج × نیا  رد  تهارک  تسا و  هورکم  بنج  رب  راد )  هدجـس  ياه  هروس  زا  ریغ  هیآ (  تفه  زا  شیب  ندناوخ  هک  تسا  نآ  هدش 
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.; دشاب یم  نآرق  سدقت  مارتحا و  تشادساپ  نآ  رس  الامتحا  دراد و  بنج  ریغ  درف  هب  تبسن  يرتمک 

؟  تسا لکش  نیا  هب  ارچ  و  تسیچ ؟  وضو  هفسلف 

شسرپ

؟  تسا لکش  نیا  هب  ارچ  و  تسیچ ؟  وضو  هفسلف 

خساپ

دوصقم  . ددرگ رت  نشور  هلاسم  ات  مییامن  یم  رکذ  ماکحا  هفسلف  لصا  هب  عجار  يرصتخم  حیضوت  مینک  نایب  ار  وضو  هفـسلف  هک  نآزا  لبق 
رد رگم  تسین  یهقف  قیقحت  یـشواک  نینچ  تسا .  هداد  ار  مکح  نالف  یـضورفم  عوضوم  رب  دـنوادخ  ارچ  هک  تسا  نیا  مکح  هفـسلف  زا 
 : ـالوا تشادرظن :  رد  ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  هطبار  نیا  رد   . دـشاب لـیخد  مکح ) )  طابنتـسا  رد ( (  مکح ) )  هفـسلف  فشک  هک ( (  يدراوم 

یم يرـشب  يداع  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اهنآ  تاییزج  ماـکحا و  همه  هفـسلف 
هک یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ .  قلعتم  رد  یعقاو  دـسافم  وحلاـصم  عباـت  یهلا  ماـکحا  همه  هک  تسا  نشور  لاـمجا  روطب  نکیل   . دـبلط
رب دنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلصم  دوجو  هب  نیقی  اریز   . درک يوریپ  دیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدعاق  ربانب  مینادن  صوصخلاب  ار  یمکح  هفسلف 

شیارب کیژولویزیف  يدام و  یلیلدو  تفر  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دـیابن  ماکحا  هفـسلف  يوج  تسجرد و  ایناث :   . دـشاب هتخانـشان  ام 
 . تسا هنایارگ  يدام  یشرگنزا  هتساخرب  میـشاب   ... ای یبط  يا  هدسفم  ای  تحلـصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا   . دومن وج  تسج و 

یبرجت دـتم  اب  اهنآو  تسین  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چـیه  هزوح  رد  هک  دـنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد 
رترب و یتـمکح  هلاـسم  اـسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگااـی  دنتـسین و  نآ  نوـماریپ  اـتابثا  اـی  اـیفن  یمکح  هب  رداـق  دوـخ 

هدومرف نایب  ار  رتالاب  يا  هفـسلف  دیجم  نآرق  یلو  دنا  هتخادرپ  نآ  یتشادهب  صاوخ  هب  مولع  هزور ،  دروم  رد  هک  نانچ   . دشاب هتـشادرتالاب 
 ، يرهاظ یگزیکاپ  تراهط و  - 1 درک :  نایب  ار  ریز  بلاطم  ناوت  یم  هصالخ  روط  هب  وضو  هفـسلف  هراـبرد  تسا .  یباـیاوقت ) )  نآ ( (  و 

ینطاب و تراهط  ریسم  رد  ًارهق  دریگ  یم  وضو  دنوادخ  تعاطا  تدابع و  تین  هب  یتقو  هدنریگ ،  وضو  صخـش  نوچ  ینطاب ؛  تراهط  - 2
رکذت و یعون  اضعا ، حسم  نتسشو و  دریگ  یمرب  رد  ار  ناسنا  مدق  ات  رـس  زا  هک  تسا  یلمع  وضو  - 3  . دراد یمرب  ماگ  دنوادخ  تیدوبع 

لـصا رد  هک  یحیـضوت  نیا  هب  هجوت  اب  هک  دبعت  یگدنب و  هیحور  تیوقت  - 4 تسا .  حراوج  واـضعا  تیلووسم  دروم  رد  وا  هب  يروآداـی 
.; دوش یم  هداد  زین  تسا  هنوگ  نیا  وضو  لکش  ارچ  هک  امش  لاوس  ریخا  تمسق  باوج  دش  هداد  ماکحا  هفسلف 

؟ دریگب وضو  زامن  يارب  دیاب  ندب  ندش  زیمت  مامحتسا و  زا  دعب  ناسنا  ارچ  تسیچ و  وضو  هفسلف 

شسرپ

؟ دریگب وضو  زامن  يارب  دیاب  ندب  ندش  زیمت  مامحتسا و  زا  دعب  ناسنا  ارچ  تسیچ و  وضو  هفسلف 

خساپ

ندب نتسش  هک  یلاح  رد  تسا ؛  یصوصخم  تین  هژیو و  تاروتسد  اب  صاخ  يدابع  لمع  کی  وضو  اریز  درادن ؛ وضو  هب  یطبر  مامحتسا 
هفـسلف تمکح و  هچرگ   . درادـن وضورد  هتفهن  يونعم  رارـسا  يدابع و  يونعم و  ياه  هبنج  اب  یطابترا  تسا و  یتفاظن  لـمع  کـی  ًاـفرص 

هک تسا  نیا  درک ، هدافتـسا  ناوت  یم  لقع  کمک  هب  و  ع )  نیموصعم (  مـالک  زا  هچنآ  یلو  تسین ؛  نشور  اـم  يارب  یهلا  ماـکحا  یعقاو 
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؟ درادوضو هب  يزاین  هچ  دیآ  یم  نوریب  مامح  زا  ناسنا  یتقو  دییوگب  امـش  ات  تسین  ندب  رهاظ  ندـش  زیمت  يارب  طقف  نتفرگ  وضو  هفـسلف 
زا تسا .  تسود  يوک  هب  ناسنا  يونعم  رفـس  حور و  زاورپ  یعقاوزامن   . دنک یم  داجیا  ناسنا  حور  رد  يونعم  تراهط  کی  لسغ  وضو و 
مزال یتامدقم  يرفـس  ره  يارب  هک  يروط  نامهو  دور ) )  یم  جارعم  هب  زامن  اب  ناسنا  حور  نموملا ؛  جارعم  هالـصلا  دـنا ( (  هتفگور  نیا 

 : ) ) دنا هدومرف  ص )  ادـخ (  لوسر   . دـشاب یم  لسغ  وضو و  نآ  لیاسو  زا  یکی  تسا و  طرـش  حور  تراهط  مه  رفـس  نیا  يارب  تسا ، 
وـشو تسـش  هناخدور  بآ  رد  ار  دوخ  ندب  تبون  جنپ  زور  ره  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  دـناوخب  تقو  لوا  ار  هناگجنپ  ياهزامن  سک  ره 

هانگ و زا  شحور  دـهد ، ماجنا  شتامدـقم  اب  ار  اهزامن  هک  مه  یـسک  دـنام ، یمن  یقاـب  یگدولآ  چـیه  ندـب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـیامن ؛
.; دوش یم  كاپ  یگدولآ 

؟  تسیچ زامن  يارب  وضو  دیدجت  بابحتسا  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ زامن  يارب  وضو  دیدجت  بابحتسا  هفسلف 

خساپ

 ( رون یلع  رون  وضو ( (  يور  وضو  تسا و  رون  وضو  هک  ارچ  تسا ؛  بحتـسم  رگید  زامن  يارب  ای  تقو و  لوخد  ماگنه  هب  وضو  دـیدجت 
.; دوش یم  تدابع  يارب  رتشیب  یگدامآ  حور و  طاسبنا  بجوم  دراد و  یعرش  بابحتسا  راک  نیا  تسا . ( 

؟  تسین مزال  وضو  تبانج ،  لسغ  زا  سپ  طقف  اهلسغ ، نیب  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسین مزال  وضو  تبانج ،  لسغ  زا  سپ  طقف  اهلسغ ، نیب  رد  ارچ 

خساپ

لـسغ دـننام  تسا (  تباث  نآ  بابحتـسا  هک  بحتـسم  ياه  لسغ  زا  سپ  یتح  اـهقف  زا  یخرب  ياوتف  قبط  رب  تسا و  یفـالتخا  هلاـسم  نیا 
تسا و تعدـب  تباـنج  لـسغ  زا  دـعب  يوـضو  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  اـهقف  قاـفتا  دروـم  هچ  نآ  هتبلا  تـسین .  مزـال  وـضو  زین  هـعمج ) 

. ; تفرگ وضودیابن 

؟  تسا مارح  موس  هعفد  ردو  دوش  هتسش  راب  ود  اضعا  تسا  بحتسم  وضو  رد  هک  دنا  هتفگ  عجارم  یلیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟  تسا مارح  موس  هعفد  ردو  دوش  هتسش  راب  ود  اضعا  تسا  بحتسم  وضو  رد  هک  دنا  هتفگ  عجارم  یلیلد  هچ  هب 

خساپ

. ; تسا هدش  هدافتسا  هحیحص  تایاور  زا  مکح  نیا 
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؟ دننک یم  حسم  ار  اپ  رس و  وضو  رد  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  حسم  ار  اپ  رس و  وضو  رد  نایعیش  ارچ 

خساپ

تسین رت  لوقعم  اپ  نتسش  ایآ  وضو ، هیآ  هب  هجوت  اب  دنک و  یم  حسم  ار  اپ  رس و  وضو  رد  هعیش  ارچ  - 1 تسا :  شخب  ود  ياراد  لاوس  نیا 
هشیر اپ ، حسم  هلاسم  رد  ینـس  هعیـش و  فالتخااشنم  یهقف ،  هاگدید  زا  لوا :  شخب  دیوش ؟ یم  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  تسد  هعیـشارچ  - 2  ؟
دهاوخ رکذ  خساپ  نیا  نایاپ  رد  هک  تسا  يرگید  زیچ  فالتخا  هشیر  یخیرات ،  هاگدـید  زا  دراد (  هدـیام ) )  هروس  هکرابم 6 ( (  هیآ  رد 

قفارملا یلا  مکدـیا  مکهوجو و  اولـسغاف  هالـصلا  یلا  متمق  اذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  دـیامرف ( ( :  یم  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دـش . ) 
 ، هزمح ریثـک ، نبا  - 1 تسا :  هدـش  تیارق  تروـص  ود  هب  هیآ  رد  مکلجرا ) )  هـملک ( (  نیبـعکلا . ) )  یلا  مـکلجراو  مکـسورباوحسماو 

 ( ( مکسوور هب ( (  مکلجرا ) )  تیارق ( (  نیا  قبط   . دنا هدرک  تیارق  مکلجرا ) )  رج ( (  هب  ار  نآ  رکبوبا )  تیاور  رد  مصاع (  رمعوبا و 
عفان و - 2  . دشاب حسم  مکـسوور ) )  مکح ( (  دننام  دـیاب  زین  نآ  مکح  سپ  تسا .  رورجم  زین  مکـسوور ) )  اریز ( (  تسا  هدـش  فطع 

 ) ) هب مکلجرا ) )  تیارق ( (  نیا  قبط  دـنیوگ  یم  تنـس  لـها   . دـنا هدـناوخ  مکلجرا )  بصن (  هب  ار  نآ  صفح )  تیاور  رد  رماـع (  نبا 
ینعی لسغ  مکیدـیا ) )  مکح ( (  دـننام  زین  نآ  مکح  دـیاب  سپ  تسا .  بوصنم  زین  مکیدـیا ) )  اریز ( (  تسا  هدـش  فطع  مکیدـیا ) ) 
رگید تیارق  کی  ره  تسا و  هدرک  لمع  مود  تیارق  هب  تنس  لها  لوا و  تیارق  هب  هعیش  هک  دوش  مهوت  نینچ  ادتبا  رد  دیاش   . دشاب نتسش 

يار تسخن  راتشون  نیا  رد   . دننک یم  ریسفت  تیارق  ود  ره  رب  انب  ار  دوخ  ياوتف  تنس  لها  مه  هعیش و  مه  تسین .  نینچ  اما  درادن  لوبق  ار 
حسم رد  فالتخا  هچخیرات  هب  سپس  دوش ، یم  هتفگ  خساپ  تنس  لها  ياه  لاکشا  هتشگ ،  نییبت  لقتسم  روط  هب  تیارق  ود  ره  رب  انب  هعیش 

 ) ) هیلع فوطعم  لـعف  نوچ  تسا و  مکـسوور ) )  هب ( (  فطع  مکلجرا ) )  هک ( (  تسا  حـضاو  رج :  تیارق  رباـنب   . دوـش یم  هراـشا  اـپ 
ترواجم لیلد  هب  دشاب و  مکیدیا ) )  هب ( (  فطع  مکلجرا ) )  دیاش ( (  لاکـشا :   . دوش یم  حسم  بوجو  زین  اپ  مکح  تسا  اوحـسما ) ) 

تسا و رجح ) )  تفـص ( (  برخ ) )  هک ( (  برخ ) )  بض  رجح و  دـننام ( (  تسا  هتفرگ  رج  مکـسوور )  ینعی  رورجم (  مسا  کی  اـب 
 : خساپ ناریو )  برخ =  رامـسوس ؛  بض =  هن ؛  ال  رجح =  تسا (  هدش  رورجم  بض ) )  اب ( (  ترواجم  لیلد  هب  یلو  دـشاب  عوفرم  دـیاب 

يربم طلغ  لامعتسا  زا  میرک  نآرق  تسا و  زیاج  روکذم  لاثم  دننامرعـش  ترورـض  لیلد  هب  طقف  تسا و  طلغ  ترواجم  لیلد  هب  رج  الوا "
 ( ( برخ تسا ( (  مولعم  هک  ارچ  روکذم  لاثم  دننام  دـشاب  نآ  رب  يا  هنیرق  هک  تسا  ییاج  رد  طقف  ترواجم  لیلد  هب  رج  " ایناث :  تسا . 
یم هابتـشا  ثعاب  يرج  نینچ  هکرابم  هیآ  رد  یلو  دریگ  رارق  رجح ) )  تفـص ( (  دناوت  یم  طقف  دـشاب و  بض ) )  تفـص ( (  دـناوت  یمن 

فرح اب  اما  تسا  حیحـص  برع  مالک  رد  فطع  فرح  نودـب  طقف  ترواجم  لـیلد  هب  رج  " اـثلاث :   . درادـن دوجو  نآ  رب  يا  هنیرق  دوش و 
نآ مکح  هک  مکیدیا ) )  هب ( (  فطع  -1 دراد :  دوجو  لامتحا  ود  لوا  هلهو  رد  بصن :  تیارق  رب  انب  تسین .  حیحص  هجو  چیه  هب  فطع 
هک میمهف  یم  برع  تایبدا  رد  تقد  اب  اما   . دوش یم  حسم  بوجو  نآ  مکح  هک  مکسوور  لحم ( (  هب  فطع  - 2  . دوش یم  لسغ  بوجو 
"  ( ( املاع ملاعب و ال  اذه  سیل  دننام ( (  تسا  عیاش  حیحـص و  برع  مالک  رد  لحم  فطع  " الوا :  اریز :  تسا  حیحـص  مود  لامتحا  طقف 

صاصتخا تسا و  عیاش  برع  مالک  رد  نیا  تسا و  بصن  ملاعب ) )  لحم ( (  تسا و  هدش  ملاعب ) )  لحم ( (  هب  فطع  " املاع ) )  هک ( ( 
ثعاب اریز  تسین  زیاج  مکدیا ) )  هب ( (  مکلجرا ) )  فطع ( (  " ایناث :  بیبللا . )  ینغم   ، ماشه نبا  ر.ك :  درادـن (  رعـش  ترورـض  هب  زین 

 ) ) لـحم هب  فـطع  سپ  تسا .  طـلغ  برع  مـالک  رد  نیا  تسا و  هیلع  فوـطعم  فوـطعم و  نیب  یبـنجا  هیلعف  هلمج  کـی  ندـش  هلـصاف 
تیارق ود  ره  رب  انب  هکرابم  هیآ  رهاظ  هرابرد  هچنآ   . دوش یم  حسم  بوجو  زین  مکلجرا ) )  مکح ( (  هجیتنرد  تسا و  نیعتم  مکسوور ) ) 
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دنناد یم  حسم  بوجو  رد  هعیش  يار  قباطم  شتیارق  ود  ره  رب  انب  ار  هکرابم  هیآ  زین  تنس  لها  نیرسفم  تسین و  هعیش  يار  اهنت  دش  هتفگ 
هیملعلا بتکلاراد  يزار ،  رخف  ریبک ، ریسفت  باتک  هبدیناوت  یم  هک  دوب  تنـس  لها  ریـسافت  زا  امامت " دش  هتفگ  هیآ  یبدا  لیلحت  زا  هچنآو 

هدش دراو  حسم  بوجو  رد  زین  یناوارف  تایاور  نآرق  رب  هوالع   . دینک عوجر  هلاسم 38  هدیام ،  هروس  هیآ 6  لیذ  ص 161، ج 11 ، نارهت ، 
 : ینـس عبانم  یبرعلا .)  ثارتلا  ایحا  راد  ص 294 (  وضولا ، باوبا  زا  باب 25  هراهطلا ،  باتک  ج 1، هعیشلا ،  لیاسو  یعیـش :  عبانم  تسا : 
 ، لامعلا لزنک  رکفلاراد - )  ص 108 و 158 (  ج 1 ، دمحا ، دنـسم  ، دش دهاوخ  رکذ  خساپ  رد  هک  هباحـص  يوس  زا  حسم  لاوقا  رب  هوالع 

لقن هب  تاراغلا  یبرعلا - )  ثارتلا  ایحاراد  ح164 (  ص 42 ، ج 1 ، دواد ، یبا  ننس  نآرقلا - )  مولع  هسسوم  ح 26908 (  ص 448 ، ج 9 ،
یم حرطم  لاوس  نیااـجنیا  رد  رکفلاراد . )  ص 67 (  ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 267 -  ج 13 ، دیفم ، خیش  تافنصم  دیفم (  خیـش  یلاما  زا 

هک ییاه  خساپ  راصتخا  هب  همان  نیا  رد  دننک ؟ یم  لسغ  بوجو  هب  مکح  حسم  بوجو  هب  هیآ  ریسفت  دوجو  اب  تنس  لها  هنوگچ  هک  دوش 
زا اپ  دـیوگ :  یم  رج  تیارق  هب  هیآ  ریـسفت  رد  يرـشخمز  لوا :  خـساپ  مینک :  یم  حرطم  دـنا  هداد  لـسغ  بوجو  ياوتف  يارب  تنـس  لـها 

ار مکلجرا ) )  فارـسا ( (  زا  يریگولج  يارب  دنوادخ  تسا  دایز  نآ  رد  فارـسا  ناکما  اذل  دوش ، هتـسش  وضورد  دیاب  هک  تسا  ییاضعا 
يرـشخمز دینکن (  فارـسا  نآ  نتـسش  رد  دنامهفب  هک  نیا  يارب  هکلب  دوشحـسم  هک  نیا  يارب  هن  تسا  هدرک  فطع  مکـسوور ) )  هب ( ( 

هک نیا  زا  هتشذگ  تسه .  فارـسا  ناکما  زین  اه  تسدو  تروص  رد  دقن :  هدیام . )  هیآ 6  لیذ  ص 326 ، ج 1 ، هفرعملاراد ،  فاشکلا ،  ،
 ( ( نیبعکلا یلا  دیق ( (  مکلجرا ) )  زا ( (  سپ  مود :  خساپ   . درادن يراگزاس  نآرق  رهاظ  اب  هجو  چـیه  هب  تسا و  یفاب  هفـسلف  بلطم  نیا 
حسم رد  هن  دیآ  یم  لسغ  رد  طقف  دح  نایب  - 1 دنا :  هدرک  نایب  تروص  ود  هب  ار  تینیرق  نیا  تسا .  لسغ  بوجو  هنیرق  دـیق  نیا  دراد و 

یلا مکلجرا  رد ( (  زین  اـجنیاو  تسا  هدـش  رکذ  یلا ) )  هـب ( (  دـح  قـفارملا ) )  یلا  مکیدـیا  رد ( (  نوـچ  هـک  تـسا  نـیا  ناـنآدوصقم  .
یبطرقلاو ص 162  ج 11 ، ریبکلا ، ریسفتلا  يزار ،  رخف  ر.ك :  تسا ( ،  لسغودره  مکح  سپ  تسا  هدمآ  یلا ) )  هب ( (  دح  نیبعکلا ) ) 

 ( ( نیبعکلا یلا  مکلجرا  رد ( (  و  قفارملا ) )  یلا  مکیدیا  رد ( (  یلا ) )  دقن ( ( :  ص 91 . )  ج 6 ، رکفلاراد ، نآرقلا ،  ماکحال  عماجلا  ،
یم هدیمهف  اولـسغا ) )  ینعی ( (  نآ  لعف  زا  تسا  لسغ  بوجو  دح  نایب  يارب  لوا  هلمج  رد  هک  هتکن  نیا  اما  تسا  دـح  نایب  يارب  ود  ره 
دوش هدیمهف  اوحـسما ) )  ینعی ( (  نآ  لعف  زا  دیاب  زین  مود  هلمج  رد   . درادن لسغ  رد  یتینیرق  چـیه  یلا ) )  سپ ( (  یلا ) )  زا ( (  هن  دـش 

ج توریب ،  هدیدجلا ،  قافالاراد  یلحملا ،  مزح ،  نبا  هب :  دینک  عوجر  دنا ( ، هدرک  حیرصت  زین  تنـس  لها  نیرـسفمزا  یخرب  ار  هتکن  نیا  .
اریز تسین  لوقعم  حسم  بوجو  دیوگ :  یم  ص 234  ج 6 ، رانملا ، ریسفت  رداضر  دیـشر  دمحم  موس :  خساپ  هلاسم 200 . )  ص 56 ، ، 2

یگزیکاپ هک  وضو  مکح  اب  نیا  دـنک و  یم  تیارـسزین  تسد  هب  اپ  یفیثک  دـینک  حـسم  ار  يراـبغ  درگ و  فیثک و  ياـپ  تسد  يرتاـبرگا 
دوش یم  لصاحوضو  رد  عورـش  زا  لبق  نآ  یگزیکاپ  دنـشاب و  كاپ  حـسم  زا  لبق  دـیاب  وضو  ياضعا  " ـالوا دـقن :  تسا .  فلاـخم  تسا 

 . تسا زامن  تابحتـسم  زا  رازگزامن  سابل  ندب و  رد  یگزیکاپ  هکلب  تسا و  نکمم  زین  وضو  مامتا  زا  دـعب  اهاپ  ناتـسد و  نتـسش  " ایناث :  .
ماجنا دـیاب  تبرق  تین  اب  صاخ و  ياضعا  نیا  صاـخ و  بیترت  نیا  ارچ  دوب  هنوگ  نیا  رگا  تسین  یگزیکاـپ  طـقف  وضو  تمکح  " اـثلاث : 

یلا نیلجر ( (  تیاـغ  هک  تسا  نیا  هعیـش  هیلع  رب  لـیلد  نیرت  يوق  ص 233 )  نامه ،  دـیوگ (  یم  رانملا  بحاص  مراهچ :  خـساپ  دوش ؟
چم فارطا  ناوختسا  تساپ و  يور  ناوختسا  هعیش  دزن  نیبعکزا  دارم  الوا " دقن :   . دوش یمن  لصاح  نتسش  اب  زج  نیا  تسا و  نیبعکلا ) ) 

دـسرب نیبعک  هب  ات  تسد  تبوطر  هک  تسا  هدرک  روصت  وا  دیاش  تسین .  نکمم  نیبعکلا  یلا  حسمارچ  دشاب  نینچ  هک  ضرف  هب  " ایناث ،  . اپ
بوجو رب  تلالد  نآرق  هک  نیا  دوجو  اب  دـیوگ  یم  هلاسم 200  ص 57 ، ج 2 ، یلحملا ،  رد  مزح  نبا  مجنپ :  خـساپ  دوش !!! یم  کـشخ 

تـسا ربخ  نیا  نآ  دنک و  یم  خسن  ار  اهنآ  همه  هک  دراد  دوجو  تیاور  کیاما  میراد  حسم  بوجو  رب  زین  یناوارف  رابخا  دنک و  یم  حسم 
يادص اب  ترـضح  نآ  میدرک .  اپ  رب  حسم  میتفرگوضو و  میدش و  ادج  وا  زا  ادـخ  لوسر  رفـس  رد  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاورردو  . 

ج رصم ، یفنح ،  دمحادیمحلادبع  هبتکم  يراخب ،  حیحـص  لیعامـسا ،  نبدمحم  شتآ ( ،  زا  اهاپ  رب  ياو  دز :  دایرف  راب  هس  ای  رابود  دنلب 
تـسا نکمم  رگم  اریز  دنک  یم  تباث  ار  حسم  بوجو  تیاور  نیا  " الوا ، دـقن :  ح 1 . )  هتوص ،  عفر  نم  باـب  ص 18 ، ملعلا ،  باتک  ، 1
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یم ماجنا  اهراب  زور  ره  هک  تسا  یلمع  وضواریز  دـنا  هدوب  دـلب  تسرد  ار  وضو  لامعا  انیقی "  . دنـشابن دـلب  ار  وضو  ادـخ  لوسر  هباـحص 
هدوب وضو  طیارـش  تیاعر  مدع  هتفرگ  رارق  ادخ  لوسر  ضارتعا  دروم  هک  يا  هتکن  اهنت  " ایناث ،  . دندوب هدید  ادخ  لوسر  زا  اهراب  دـنداد و 
برع اریز  تسا  نهذ  هب  کیدزن  یلیخ  بلطم  نیا  تسا و  هدرک  یهنار  نانآ  ربمایپ  دـنا و  هدرک  حـسم  سجن  ياهاپ  اب  نانآ  الثم " تسا . 

ناشحـسم دننک  حسم  دننک  ریهطت  ار  دوخ  ياهاپ  هک  نیا  نودب  نانآ  رگاو  دـشاپب  وا  ياهاپ  هب  لوب  دـنک و  لوب  هداتـسیا  هک  تشاد  تداع 
یتایاور مشـش :  خساپ  هدـیام . )  هروس  هیآ 6  لیذ  ص 258 ، ج 2 ، رکفلاراد ، ناـیبلا ،  عمجم   ، یـسربط هب :  دـینک  عوجر  تسا ( ،  لـطاب 

تـسد تفرگ :  وضو  نانآ  يولج  درک و  عمج  ار  مدرم  هک  موس  هفیلخ  ناـمثع  تیاور  دـننام  تسا  هدـمآ  نیلجر  لـسغ  نآ  رد  هک  تسه 
هس سپس  درک ، قاشنتسا  راب  هس  درک و  هضمضم  راب  هس  سپس  تسش ،  راب  هس  تخیر و  شپچ  تسد  رب  درک و  فرظ  لخاد  ار  شتـسار 

سپس تسش ،  بوخ  ار  شیاهاپ  سپس  درک ، حسم  ار  شرـس  سپـس  تسـش ،  قفرم  ات  ار  شتـسدراب  هس  سپـس  تسـش ،  ار  شتروص  راب 
هب مرکا  ربمایپ  هباحـص  نیب  زا  " الوا ، دقن :  ح 268883 . )  ج 9،ص 441 ، لامعلازنک ،  تفرگ ( ،  وضو  هنوگنیا  ادخ  لوسر  مدـید  تفگ 

نتسش ود  وضو  ینعی  ناتحسم  ناتلسغوضولا و  تفگ  هک  سابع  نبا  دننام :  دنا  هدوب  حسم  هب  لیاق  نانآ  زا  يرایسب  تنس ،  لها  دوخ  لقن 
تفگ و تسارادخ  تفگ  دییوشب  وضو  رد  ار  دوخ  ياهاپ  تفگ  جاجح  هک  ینامز  درک و  ياپ  ربحسم  هک  سنا  ندرک و  حسم  ود  دراد و 

هکلب تسـش  دیابن  ار  اهاپ  تفگ :  هک  همرکع  و  دناوخ .  ار  نیبعکلا ) )  یلا  مکلجراو  مکـسوورب  اوحـسماو  هیآ ( (  تفگ و  غورد  جاجح 
هچنآ دوش و  یم  حسم  دوش  یم  هتـسشوضو  رد  هچنآ  ممیت  رد  هک  ینیب  یمن  درک  لزان  ار  حسم  لیربج  تفگ  هک  یبعـشو  درک  حسم  دیاب 

ود نتـسش و  ود  ادـخ  تفگ  هک  هداتق   . درک لزان  ار  حـسم  اپ  هرابرد  لییربج  تفگ  هک  رماـعو  دوش  یم  اـهر  دـننک  یم  حـسم  وضو  رد  ار 
 ، یبطرق ص 82 2 - ج 6 ، يربط ،  ریـسفت  يربط ،  - 1 لاوقا ر.ك :  نیا  يارب   . رگید هباحـص  زا  يرایـسب  و   . درک بجاو  ار  ندرک  حـسم 

لاثم يارب  ص 59  ج 2 ، یلحملا ،   ، مزح نبا  ص 161 4 - ج 11 ، ریبکلا ، ریسفتلا  يزار ،  رخف  ص 92 3 - ج 6 ، نآرقلا ،  ماکحال  عماجلا 
همرکعو نسحلاو  ساـبع  نبا  بلاـطیبا و  نب  یلع  مهنم  فلـسلا ،  نم  هعاـمج  نیلجرلا  یلع  حـسملاب  لاـق  دـق  و  دـیوگ ( ( :  یم  مزح  نبا 

دـش ضراعتم  هلاسم  کی  رد  تایاور  هک  یماگنه  تسا و  ضراعتم  هنیمز  نیا  رد  تنـس  لها  تایاور  " ایناث ، مهریغ .  هعاـمج  یبعـشلاو و 
بجاو ار  حـسم  تنـس  لها  فارتعا  قبط  نآرقو  دوش  ذـخا  دوب  نآرق  قباطم  هک  یتیاور  دوش و  عوجر  میرک  نآرق  هب  هک  تسا  نآ  هفیظو 

دیاب درک  طایتحا  ناوتن  رگا  تسا ،  ضراعتم  هنیمز  نیا  رد  تایاور  هک  لاح  هک  دنا  هداد  خساپ  هلاسم  نیا  زا  یخرب  لاکشا :  تسا .  هدرک 
دنیوگ یم  اریز  دـنا  هتـسناد  لسغ  رد  ار  طاـیتحا  اـهنیا ، زا  یخرب  تسا .  نکمم  طاـیتحا  اـجنیا  رد  هناتخبـشوخ  یلو  مینک  عوجر  نآرق  هب 

 : ر.ك حسم ( ، ياوتف  هب  مه  هدرک و  لمع  لسغ  ياوتف  هب  مه  دیوشب  ار  شیاهاپ  هک  یسک  سپ  تسه  مه  ندرک  حسم  رب  لمتشم  نتـسش 
حـسم لوا  ینعی  دنا  هتـسناد  نتـسش  حـسم و  هب  ار  طایتحا  زین  رگید  یخرب  ص 234 . )  ج 6 ، رکفلاراد ، ، رانملا ریسفت  اضر ، دیـشر  دمحم 
تسا هدش  هداد  تبسن  يربط  ریرج  نبا  ینعی  يربط  ریسفت  بحاص  هب  هوزج  نیا  ردروکذم  عبانم  عیمج  رد  لوق  نیا  دیوشب (  سپس  دنک و 

دوش یم  مه  حـسم  لـماش  لـسغ  مییوگب  هک  درادـن  اـنعم  سپ  تسا  هتفر  راـک  هب  مه  لـباقم  رد  وـضو  هیآ  رد  لـسغ  حـسم و  خـساپ :  ( . 
لماش یکی  هن  دنتـسه  مهدـض  حـسم  لسغ و  سپ   . دـیدج تبوطر  اب  هن  تسا  لـیاق  وضو  تبوطر  اـب  ار  حـسم  هعیـش  هک  نیا  زا  هتـشذگ  .
ماـمت ار  حـسم  هلدا  رگا  یلو  دراد  اـنعم  دـنادن  ماـمت  ار  حـسم  هلدا  هک  یـسک  ياربطقف  زین  هدـش  لـقن  يربـط  زا  هک  یطاـیتحا  و  يرگید . 

ام یلو  تسا  روذـعم  طایتحا  نیا  رد  يربط  دوخ  سپ  تسا . ضحم  تعدـب  طایتحا  نیاو  تسین  طایتحا  نیا  يارب  ییاج  دـنادب  حیحـصو 
هدوب هعیـش  ینونک  يوضودـننام  هتـشاد و  يدـحاو  تروص  نامثع  تفالخ  ات  ناناملـسم  همه  يوضو  " اثلاث :  میراد . حـسم  رد  یفاک  هلدا 

هیآ نیا  رد  هیآ 6 )  هدـیام ،  مکلجرا ( ، ) )  مکـسوورب و  اوحـسماو  دـیامرف ( ( :  یم  هک  دراد  قیبطت  زین  نآرق  هیآ  اـب  هلاـسم  نیا  تسا . 
طـساوا رد  نامثع  هک  دوب  نیا  وضو  رییغت  تلع  دنیوش ، یمار  اهاپ  ننـست  لها  هکیلاح  رد  تسا ،  هدومن  اهاپ  رـس و  حـسم  هب  رما  دـنوادخ 

لها نایم  رد  نونکا  هک  یلکـش  هبار  ربمایپ  يوضو  سپـس  وا  دـش ، دـیدرت  راتفرگ  ربمایپ  يوضو  یگنوگچ  هب  تبـسندوخ  تفالخ  نارود 
یسایس ضارغا  هب  انب  يوما  تموکح  نکل  دش ، عقاو  ربمایپ  هباحص  زا  يرایـسب  تفلاخم  دروم  هیـضق  نیا   . دومن مالعا  تسا  موسرم  تنس 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 357 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هاگتسد شور  اب  تفلاخم  تارج  هباحـص  زا  یخرب  هک  دندروآ  دوجو  هب  يوج  دندرک و  غیلبت  ار  نامثع  هویـش  یمالـسا  فلتخم  طاقن  رد 
تاسبالم لالخ  نم  یبنلاوضو  هب :  دـینک  عوجر  رتشیب  یهاـگآ  يارب  تفاـی .  جاور  نتفرگ  وضو  هنوگ  نیا  هجیتن  رد  تشادـنار و  مکاـح 

.; رعشم رشن  یناتسرهشلا ،  یلع  عیرشتلا ، 

؟ دنیوش یم  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  تسد  وضو  رد  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنیوش یم  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  تسد  وضو  رد  نایعیش  ارچ 

خساپ

نآرق رد  یلا ) )  " الصا ( (  هکلب  دنناد  یمن  بحتسم  ای  بجاوالاب  هب  نییاپ  زا  ار  اه  تسد  نتـسش  تنـس  لها  بهاذم  زا  کی  چیه  " الوا ،
ص 53 و ،ج 1 ، رکفلاراد يریرخلا ،  نمحرلادـبع  هعبرالا ،  بهاذـملا  یلع  هقفلا  هب :  دـینک  عوجر  دـنریگ ( ، یم  عم ) )  ياـنعم ( (  هب  ار 
 ) نیموصعم زا  هدراو  تایاور  لیلد  هب  هعیش  اما  ص 145 . )  ج 1 ، هثیدحلا ،  هلاسرلا  هبتکم  لافقلا ،  اهقفلا ، بهاذـم  هفرعم  یف  املعلا  هیلح 

باب ج 1 ، یبرعلا ،  ثارتلا  ایحاراد  هعیـشلا ،  لیاسو  هب :  دینک  عوجر  دناد ( ، یم  بجاو  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اه  تسدو  تروص  نتـسش  ع ) 
نتسش تهج  هن  تسا  وضعرادقم  نایب  يارب  یمالـسا  بهاذم  همه  هب  انب  قفارملا ) )  یلا  نآرق ( (  هکرابم  هیآرهاظ  سپ  ص 285 . )  ، 19

. ;

؟  تسا مارح  موس  هعفد  ردو  دوش  هتسش  راب  ود  اضعا  تسا  بحتسم  وضو  رد  هک  دنا  هتفگ  عجارم  یلیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟  تسا مارح  موس  هعفد  ردو  دوش  هتسش  راب  ود  اضعا  تسا  بحتسم  وضو  رد  هک  دنا  هتفگ  عجارم  یلیلد  هچ  هب 

خساپ

. ; تسا هدش  هدافتسا  هحیحص  تایاور  زا  مکح  نیا 

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

خساپ

ایآ تسا . نیریاس  نتفرگ  تربع  ناگدنامزاب و  مارتحا  رطاخ و  یلست  وا ، هب  مارتحا و  يارب  هدش  لعج  یفوتم  يارب  مالـسا  رد  هک  یماکحا 
ریاـس ناـسنا و  نیب  دـیابن  اـیآ  تسین ؟ ناملـسم  کـی  هب  یمارتحا  یب  دوش ، نفعتم  اـت  دـنزادنیب  يا  هشوگ  رد  دـننکن و  نفد  ار  یفوتم  رگا 
یمن هعماج  رد  یـضارما  عویـش  ثعاب  يو  ندـب  ندـش  نفعتم  اـیآ  مینکن  نفد  ار  تیم  رگا  هتـشذگ ، اـه  نیا  زا  تشاذـگ ؟ قرف  تاـناویح 
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ایآ دـنرب ؟ یمن  یپ  زین  نآ  تالمجت  ایند و  رهاوظ  يرابتعا  یب  نیرـضاح  دـنراذگ ، یم  كاخ  يور  ار  تیم  تروص  یتقو  ایآ  ؟و ... ددرگ
متـس ملظ و  یگدولآ و  زا  تسد  و  دـنتفیب ؟ داـعم  گرم و  رکف  هب  مدرم  دوـش  یمن  بجوـم  تیم  رگید  ماـکحا  زا  یـضعب  عوـضوم و  نیا 

ایآ تسین ؟ صخش  نآ  هب  ییانتعا  یب  یمارتحا و  یب  دنرادرب ، ار  وا  هزانج  ات  دنوشن  عمج  مدرم  دورب و  ایند  زا  یصخش  ردپ  رگا  دنرادرب ؟
نیا دـش  یعدـم  ناوت  یمن  اما  تسا ، یفوتم  يارب  هدـش  عضو  ماکحا  هفـسلف  زا  یتمـسق  اه  نیا  دوش ؟ یمن  رتشیب  لمع  نیا  اـب  وا  یتحاراـن 

ام يارب  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ییاـه  تمکح  هفـسلف و  ياراد  همه  مالـسا ، ماـکحا  هکنآ  هچ  درادـن ، یتـمکح  نیا  زا  ریغ  هک  ماـکحا 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میشاب هدیسرن  نآ  هفسلف  هب  ولو  میریذپ  یم  ار  مالسا  ماکحا  ام  تسا و  هدشن  مولعم  زونه  یضعب  فوشکم و 

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

خساپ

. دوش لمع  نآ  هب  تسا  رتهب  هک  تسه  یّصاخ  تاّبحتـسم  درم  ای  نز  يوضو  رد  هک  نیا  زج  تسین ، یفالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  نیب 
15ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . زجاع  اهنآ  كرد  زا  لقع  هک  تسا  یحلاصم  ساسارب  دراوم  نیا  بابحتسا 

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  ّتیم  ارچ 

خساپ

تدابع عون  کی  دوخ ، اه  لسغ  نیا  ینعی  دور ; یم  رامـش  هب  يدابع  لئاسم  زا  هدرم -  ای  هدنز  ناسنا -  لسغ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  الّوا ،
تفاظن زا  لسغ  هلئـسم  نیاربانب ، تسا . لطاب  دریگ ، ماـجنا  تبرق  دـصق  نودـب  لـسغ  رگا  ور ، نیا  زا  دوش . یم  بجاو  ناـسنا  رب  هک  تسا 

یم تفاظن  يارب  طقف  لسغ  رگا  دیامن و  لسغ  سپـس  دنک و  فیظن  كاپ و  الماک  ار  شندب  لسغ  زا  لبق  دیاب  ناسنا  هکنیا  هچ  تسادج ;
ربانب دریمب  یناسنا  رگا  هکنیا ، رگید  دش . یم  حیحص  مه  تبرق  دصق  نودب  هکنیا  ای  دیسر و  یم  شفده  هب  ناسنا  لّوا ، يوشتسش  رد  دوب ،

اّما دـنک . یم  تباصا  وا  ندـب  هب  ناسنا  تسد  الومعم  لمع  نیا  يارب  دـنرپس و  یم  كاخ  هب  ار  وا  ندـب  رگید  ياه  ناسنا  مالـسا ، روتـسد 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک سمل  ار  نآ  رادرم  یـسک  هک  دتفا  یم  قاّفتا  رتمک  شندرم ، زا  دعب  مه  نآ  تشوگ  مارح  تاناویح  هرابرد 

4ـ ـ )

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  تّلع 

شسرپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  ّتلع 
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خساپ

ناس نیدب  درادن و  هار  شتاذ  رد  زاین  يور ، چیه  هب  قلطم و  لامک  ياراد  نارکیب و  تسا  يدوجو  تسام ، راگدیرفآ  هک  ناهج ، دنوادخ 
وا رگید  ییوس  زا  تسام . يونعم  یحور و  لماکت  يارب  تسا ، هدرک  بجاو  ام  رب  هک  یتادابع  ره  تسین . دـنمزاین  ام  تادابع  اـهراک و  هب 

یلو تسا ، راوتـسا  تحلـصم  دـنک ، یم  رداص  هک  یمکح  ره  دـنک و  یمن  بجاو  هدوهیب  ار  يزیچ  دراد و  نارکیب  یـشناد  تسا و  میکح 
هک تسا  ینید  مالسا  هناتخبشوخ ، تسین . تمکح  ندوبن  رب  لیلد  ام  نتسنادن  میرب . یمن  یپ  ماکحا  هفـسلف  تمکح و  هب  ام  هک  رایـسب  هچ 
هک ناـنچ  دوش ; یم  راکـشآ  وا  رب  رتشیب  شهوکـش  تمظع و  ناـسنا ، شناد  شیازفا  اـب  هکلب  دوش ، یمن  Ù نامز  تشذـگ  اب  اهنت  هن 

یشسرپ مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  هفـسلف  هرابرد  هاگره  دنبای . یم  تسد  یمالـسا  ماکحا  زومر  رارـسا و  هب  رتشیب  زور  هب  زور  نادنمـشناد 
یـشناد زاـین و  یب  يدوـجو  ار  دـنوادخ  هک  میباـی  یم  رد  یلقن  یلقع و  مکحم  8 ـ ـ  لیلد اـب  نوچ  هک  تسا  نیا  شخـساپ  دـیآ ، یم  شیپ 

يراگتـسر هب  هک  ور  نآ  زا  تسا  مزـال  اـم  رب  تسا . هتفهن  یتـمکح  ماـکحا ، زا  یمکح  ره  رد  هک  میباـی  یمرد  زین  ار  نیا  تـسا ، نارکیب 
هفـسلف زا  تایاور  یخرب  رد  هتبلا ، تسا . تریـصب  شنیب و  نیع  هکلب  تسین ، ینادان  نیا  میهن و  جرا  ار  ماکحا  نآ  میدـنم ، هقـالع  شیوخ 

، دوش یم  جراخ  يونعم  ّداوم  ناسنا ، ندـب  ذـفانم  همه  زا  تبانج  ماگنه  رد  نوچ  هک  تسا  هدـش  نایب  هتفر و  نخـس  تبانج  لـسغ  بوجو 
بوجو هفـسلف  هک  تسین  نیا  تایاور  هنوگ  نیا  يانعم  اـّما  دـنا . هدرک  قیدـصت  زین  زور  نادنمـشناد  ار  تقیقح  نیمه  تسا . مزـال  لـسغ 

9ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) سب تسا و  نیمه  اهنت  لسغ 

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

خساپ

كاخ رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناگدرم  ندـب  ياهبورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  ییاههار  نیرتهب  زا  یکی  دـنا ، هتفگ  نادنمـشناد  هک  نانچ 
هک ضرف  رب  دننازوسب . ار  ّتیم  ندب  هک  دنهن  یم  شیپ  رگید  یهار  یخرب  دـنرواین . دـیدپ  نارگید  يارب  يرامیب  هنوگ  چـیه  ات  دـننک  نفد 

ناسنا ایآ  هار !؟ نیا  ای  تسا  هنادنمدرخ  دنموربآ و  هار  نآ  هک  دیـسرپ  دـیاب  دـشاب ، تسرد  بورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  يارب  زین  هار  نیا 
، دـناد یم  مرتحم  ار  ناگدـنز  هک  نانچ  مالـسا ، دـننازوسب !؟ ار  شردـپ  ندـب  هک  دوش  یم  رـضاح  تسین ، تافارخ  راتفرگ  هک  يدـنمدرخ 
. دننک نفد  نفک و  لسغ و  صاخ  یمارتحا  اب  ار  ناگدرم  دسج  ناگدنامزاب ، هک  دهد  یم  نامرف  ور ، نیا  زا  دهن و  یم  جرا  زین  ار  ناگدرم 

10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

لـسغ رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن

شسرپ

رگید دُرب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباـص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  اـیآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لـسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن لسغ 
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خساپ

هن تسا ، مکح  تّلع  زا  یـشخب  نیا  یلو  درک ، يرود  دیاب  هک  دیآ  یم  دیدپ  تّیم  ندـب  رد  ییاهبورکیم  یگدولآ و  گرم ، زا  سپ  هتبلا ،
نینچ زا  مینک و  لمع  ینید  ياهروتسد  هب  اهنت  دیاب  سب ، تسین . مولعم  ام  يارب  ماکحا  زا  يرایسب  یقیقح  تّلع  هک  تسناد  دیاب  نآ . همه 

12ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میزیهرپب ییاهداهتجا 

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 

خساپ

. تسوا ّتیشم  هدارا و  ساسا  رب  شنیرفآ  ناهج  هک  يدنوادخ  تسا ; دنوادخ  یمالـسا  ماکحا  هدننک  عضو  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسخن 
ینیناوق ناسنا ، حلاصم  اهزاین و  ساسا  رب  دنوادخ  نامه  تسوا و  هدیرفآ  همه  تسا ، مکاح  ناهج  رب  هک  زین  ینیناوق  هدیرفآ و  وا  ار  ناسنا 
دنوادـخ هچنآ  فشک  زج  تسین  يزیچ  ملع  اریز  تسین ; راگزاسان  ملع  اب  يور  چـیه  هب  یمالـسا ، ماـکحا  نیارباـنب ، تسا . هدومرف  عضو 

زا دنادب ، راگزاسان  ملع  اب  ار  یمالسا  ماکحا  يا  هراپ  یسک  رگا  تسین و  هاگآ  شیوخ  هدیرفآ  زا  دنوادخ  نوچ  سک  چیه  تسا . هدیرفآ 
ءاربتـسا هک  دـشاب  هدیـسر  تابثا  هب  بط  رد  رگا  کنیا ، تسین . راوتـسا  تسرد  یملع  لوصا  رب  تسا و  تسردان  وا  هیرظن  هک  تسور  نآ 

بط شناد  یهگناو  درک . يرگنزاب  دیدرت و  هیرظن  نیا  تابثا  یگنوگچ  رد  دـیاب  نامگ  یب  تسا ، 43 ـ ـ  ناسنا ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد 
هب دـیاب  يراگتـسر  هب  لین  يارب  ناسنا  هک  نآ  رخآ  نخـس  دـشاب . هدرک  فشک  ار  یبط  تالوهجم  همه  هک  تسا  هدیـسرن  اج  نآ  هب  زونه 
زا دیاب  نید  لوصا  هب  هتبلا ، درادن . وا  يراگتـسر  رد  يریثأت  تسیچ ، اهنامرف  نیا  تمکح  ّتلع و  هک  نیا  دـنک و  لمع  دـنوادخ  ياهنامرف 

یتحار هب  دـّبعت  يور  زا  ار  ینید  میلاعت  اهروتـسد و  رگید  دـنمدرخ ، نمؤم و  ناسنا  سپ ، نآ  زا  یلو  دروآ ، نامیا  شناد  یهاـگآ و  يور 
44ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دریذپ یم 

؟ دراد لاکشا  ناراب  ریز  نتفرگ  وضو  ارچ 

شسرپ

؟ دراد لاکشا  ناراب  ریز  نتفرگ  وضو  ارچ 

خساپ

 ( تالاؤس هب  خـساپ  شخب  دـشاب ( . وضو  تبوطر  اب  اهنت  دـیاب  حـسم  هک  یلاح  رد  دزیرب ، وضو  ياـضعا  هب  جراـخ  بآ  تسا  نکمم  اریز 
ـ36ـ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  ارچ 

شسرپ
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؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  ّتیم  ارچ 

خساپ

تدابع عون  کی  دوخ ، اه  لسغ  نیا  ینعی  دور ; یم  رامـش  هب  يدابع  لئاسم  زا  هدرم -  ای  هدنز  ناسنا -  لسغ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  الّوا ،
تفاظن زا  لسغ  هلئـسم  نیاربانب ، تسا . لطاب  دریگ ، ماـجنا  تبرق  دـصق  نودـب  لـسغ  رگا  ور ، نیا  زا  دوش . یم  بجاو  ناـسنا  رب  هک  تسا 

یم تفاظن  يارب  طقف  لسغ  رگا  دیامن و  لسغ  سپـس  دنک و  فیظن  كاپ و  الماک  ار  شندب  لسغ  زا  لبق  دیاب  ناسنا  هکنیا  هچ  تسادج ;
ربانب دریمب  یناسنا  رگا  هکنیا ، رگید  دش . یم  حیحص  مه  تبرق  دصق  نودب  هکنیا  ای  دیسر و  یم  شفده  هب  ناسنا  لّوا ، يوشتسش  رد  دوب ،

اّما دـنک . یم  تباصا  وا  ندـب  هب  ناسنا  تسد  الومعم  لمع  نیا  يارب  دـنرپس و  یم  كاخ  هب  ار  وا  ندـب  رگید  ياه  ناسنا  مالـسا ، روتـسد 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک سمل  ار  نآ  رادرم  یـسک  هک  دتفا  یم  قاّفتا  رتمک  شندرم ، زا  دعب  مه  نآ  تشوگ  مارح  تاناویح  هرابرد 

4ـ ـ )

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  تّلع 

شسرپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  ّتلع 

خساپ

ناس نیدب  درادن و  هار  شتاذ  رد  زاین  يور ، چیه  هب  قلطم و  لامک  ياراد  نارکیب و  تسا  يدوجو  تسام ، راگدیرفآ  هک  ناهج ، دنوادخ 
وا رگید  ییوس  زا  تسام . يونعم  یحور و  لماکت  يارب  تسا ، هدرک  بجاو  ام  رب  هک  یتادابع  ره  تسین . دـنمزاین  ام  تادابع  اـهراک و  هب 

یلو تسا ، راوتـسا  تحلـصم  دـنک ، یم  رداص  هک  یمکح  ره  دـنک و  یمن  بجاو  هدوهیب  ار  يزیچ  دراد و  نارکیب  یـشناد  تسا و  میکح 
هک تسا  ینید  مالسا  هناتخبشوخ ، تسین . تمکح  ندوبن  رب  لیلد  ام  نتسنادن  میرب . یمن  یپ  ماکحا  هفـسلف  تمکح و  هب  ام  هک  رایـسب  هچ 
هک ناـنچ  دوش ; یم  راکـشآ  وا  رب  رتشیب  شهوکـش  تمظع و  ناـسنا ، شناد  شیازفا  اـب  هکلب  دوش ، یمن  هنهک  ناـمز  تشذـگ  اـب  اـهنت  هن 

یشسرپ مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  هفـسلف  هرابرد  هاگره  دنبای . یم  تسد  یمالـسا  ماکحا  زومر  رارـسا و  هب  رتشیب  زور  هب  زور  نادنمـشناد 
یـشناد زاـین و  یب  يدوـجو  ار  دـنوادخ  هک  میباـی  یم  رد  یلقن  یلقع و  مکحم  8 ـ ـ  لیلد اـب  نوچ  هک  تسا  نیا  شخـساپ  دـیآ ، یم  شیپ 

يراگتـسر هب  هک  ور  نآ  زا  تسا  مزـال  اـم  رب  تسا . هتفهن  یتـمکح  ماـکحا ، زا  یمکح  ره  رد  هک  میباـی  یمرد  زین  ار  نیا  تـسا ، نارکیب 
هفـسلف زا  تایاور  یخرب  رد  هتبلا ، تسا . تریـصب  شنیب و  نیع  هکلب  تسین ، ینادان  نیا  میهن و  جرا  ار  ماکحا  نآ  میدـنم ، هقـالع  شیوخ 

، دوش یم  جراخ  يونعم  ّداوم  ناسنا ، ندـب  ذـفانم  همه  زا  تبانج  ماگنه  رد  نوچ  هک  تسا  هدـش  نایب  هتفر و  نخـس  تبانج  لـسغ  بوجو 
بوجو هفـسلف  هک  تسین  نیا  تایاور  هنوگ  نیا  يانعم  اـّما  دـنا . هدرک  قیدـصت  زین  زور  نادنمـشناد  ار  تقیقح  نیمه  تسا . مزـال  لـسغ 

9ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) سب تسا و  نیمه  اهنت  لسغ 

لـسغ رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن

شسرپ
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رگید دُرب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباـص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  اـیآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لـسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن لسغ 

خساپ

هن تسا ، مکح  تّلع  زا  یـشخب  نیا  یلو  درک ، يرود  دیاب  هک  دیآ  یم  دیدپ  تّیم  ندـب  رد  ییاهبورکیم  یگدولآ و  گرم ، زا  سپ  هتبلا ،
نینچ زا  مینک و  لمع  ینید  ياهروتسد  هب  اهنت  دیاب  سب ، تسین . مولعم  ام  يارب  ماکحا  زا  يرایسب  یقیقح  تّلع  هک  تسناد  دیاب  نآ . همه 

12ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میزیهرپب ییاهداهتجا 

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 

خساپ

. تسوا ّتیشم  هدارا و  ساسا  رب  شنیرفآ  ناهج  هک  يدنوادخ  تسا ; دنوادخ  یمالـسا  ماکحا  هدننک  عضو  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسخن 
ینیناوق ناسنا ، حلاصم  اهزاین و  ساسا  رب  دنوادخ  نامه  تسوا و  هدیرفآ  همه  تسا ، مکاح  ناهج  رب  هک  زین  ینیناوق  هدیرفآ و  وا  ار  ناسنا 
دنوادـخ هچنآ  فشک  زج  تسین  يزیچ  ملع  اریز  تسین ; راگزاسان  ملع  اب  يور  چـیه  هب  یمالـسا ، ماـکحا  نیارباـنب ، تسا . هدومرف  عضو 

زا دنادب ، راگزاسان  ملع  اب  ار  یمالسا  ماکحا  يا  هراپ  یسک  رگا  تسین و  هاگآ  شیوخ  هدیرفآ  زا  دنوادخ  نوچ  سک  چیه  تسا . هدیرفآ 
ءاربتـسا هک  دـشاب  هدیـسر  تابثا  هب  بط  رد  رگا  کنیا ، تسین . راوتـسا  تسرد  یملع  لوصا  رب  تسا و  تسردان  وا  هیرظن  هک  تسور  نآ 

بط شناد  یهگناو  درک . يرگنزاب  دیدرت و  هیرظن  نیا  تابثا  یگنوگچ  رد  دـیاب  نامگ  یب  تسا ، 43 ـ ـ  ناسنا ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد 
هب دـیاب  يراگتـسر  هب  لین  يارب  ناسنا  هک  نآ  رخآ  نخـس  دـشاب . هدرک  فشک  ار  یبط  تالوهجم  همه  هک  تسا  هدیـسرن  اج  نآ  هب  زونه 
زا دیاب  نید  لوصا  هب  هتبلا ، درادن . وا  يراگتـسر  رد  يریثأت  تسیچ ، اهنامرف  نیا  تمکح  ّتلع و  هک  نیا  دـنک و  لمع  دـنوادخ  ياهنامرف 

یتحار هب  دـّبعت  يور  زا  ار  ینید  میلاعت  اهروتـسد و  رگید  دـنمدرخ ، نمؤم و  ناسنا  سپ ، نآ  زا  یلو  دروآ ، نامیا  شناد  یهاـگآ و  يور 
44ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دریذپ یم 

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

خساپ

. دوش لمع  نآ  هب  تسا  رتهب  هک  تسه  یّصاخ  تاّبحتـسم  درم  ای  نز  يوضو  رد  هک  نیا  زج  تسین ، یفالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  نیب 
15ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . زجاع  اهنآ  كرد  زا  لقع  هک  تسا  یحلاصم  ساسارب  دراوم  نیا  بابحتسا 
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؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

خساپ

ایآ تسا . نیریاس  نتفرگ  تربع  ناگدنامزاب و  مارتحا  رطاخ و  یلست  وا ، هب  مارتحا و  يارب  هدش  لعج  یفوتم  يارب  مالـسا  رد  هک  یماکحا 
ریاـس ناـسنا و  نیب  دـیابن  اـیآ  تسین ؟ ناملـسم  کـی  هب  یمارتحا  یب  دوش ، نفعتم  اـت  دـنزادنیب  يا  هشوگ  رد  دـننکن و  نفد  ار  یفوتم  رگا 
یمن هعماج  رد  یـضارما  عویـش  ثعاب  يو  ندـب  ندـش  نفعتم  اـیآ  مینکن  نفد  ار  تیم  رگا  هتـشذگ ، اـه  نیا  زا  تشاذـگ ؟ قرف  تاـناویح 

ایآ دـنرب ؟ یمن  یپ  زین  نآ  تالمجت  ایند و  رهاوظ  يرابتعا  یب  نیرـضاح  دـنراذگ ، یم  كاخ  يور  ار  تیم  تروص  یتقو  ایآ  ؟و ... ددرگ
متـس ملظ و  یگدولآ و  زا  تسد  و  دـنتفیب ؟ داـعم  گرم و  رکف  هب  مدرم  دوـش  یمن  بجوـم  تیم  رگید  ماـکحا  زا  یـضعب  عوـضوم و  نیا 

صخـش نآ  هب  ییانتعا  یب  یمارتحا و  یب  دـنرادرب ، ار  وا  هزانج  اـت  دـنوشن  عمج  مدرم  دورب و  اـیند  زا  یـصخش  889 ـ ـ  ردپ رگا  دـنرادرب ؟
یعدم ناوت  یمن  اما  تسا ، یفوتم  يارب  هدش  عضو  ماکحا  هفـسلف  زا  یتمـسق  اه  نیا  دوش ؟ یمن  رتشیب  لمع  نیا  اب  وا  یتحاران  ایآ  تسین ؟

يارب اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  ییاه  تمکح  هفسلف و  ياراد  همه  مالـسا ، ماکحا  هکنآ  هچ  درادن ، یتمکح  نیا  زا  ریغ  هک  ماکحا  نیا  دش 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میشاب هدیسرن  نآ  هفسلف  هب  ولو  میریذپ  یم  ار  مالسا  ماکحا  ام  تسا و  هدشن  مولعم  زونه  یضعب  فوشکم و  ام 

890ـ ـ )

لـسغ رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن

شسرپ

رگید دُرب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباـص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  اـیآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لـسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن لسغ 

خساپ

هن تسا ، مکح  تّلع  زا  یـشخب  نیا  یلو  درک ، يرود  دیاب  هک  دیآ  یم  دیدپ  تّیم  ندـب  رد  ییاهبورکیم  یگدولآ و  گرم ، زا  سپ  هتبلا ،
نینچ زا  مینک و  لمع  ینید  ياهروتسد  هب  اهنت  دیاب  سب ، تسین . مولعم  ام  يارب  ماکحا  زا  يرایسب  یقیقح  تّلع  هک  تسناد  دیاب  نآ . همه 

12ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میزیهرپب ییاهداهتجا 

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 
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خساپ

. تسوا ّتیشم  هدارا و  ساسا  رب  شنیرفآ  ناهج  هک  يدنوادخ  تسا ; دنوادخ  یمالـسا  ماکحا  هدننک  عضو  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسخن 
ینیناوق ناسنا ، حلاصم  اهزاین و  ساسا  رب  دنوادخ  نامه  تسوا و  هدیرفآ  همه  تسا ، مکاح  ناهج  رب  هک  زین  ینیناوق  هدیرفآ و  وا  ار  ناسنا 
دنوادـخ هچنآ  فشک  زج  تسین  يزیچ  ملع  اریز  تسین ; راگزاسان  ملع  اب  يور  چـیه  هب  یمالـسا ، ماـکحا  نیارباـنب ، تسا . هدومرف  عضو 

زا دنادب ، راگزاسان  ملع  اب  ار  یمالسا  ماکحا  يا  هراپ  یسک  رگا  تسین و  هاگآ  شیوخ  هدیرفآ  زا  دنوادخ  نوچ  سک  چیه  تسا . هدیرفآ 
ءاربتـسا هک  دـشاب  هدیـسر  تابثا  هب  بط  رد  رگا  کنیا ، تسین . راوتـسا  تسرد  یملع  لوصا  رب  تسا و  تسردان  وا  هیرظن  هک  تسور  نآ 

بط شناد  یهگناو  درک . يرگنزاب  دیدرت و  هیرظن  نیا  تابثا  یگنوگچ  رد  دـیاب  نامگ  یب  تسا ، 43 ـ ـ  ناسنا ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد 
هب دـیاب  يراگتـسر  هب  لین  يارب  ناسنا  هک  نآ  رخآ  نخـس  دـشاب . هدرک  فشک  ار  یبط  تالوهجم  همه  هک  تسا  هدیـسرن  اج  نآ  هب  زونه 
زا دیاب  نید  لوصا  هب  هتبلا ، درادن . وا  يراگتـسر  رد  يریثأت  تسیچ ، اهنامرف  نیا  تمکح  ّتلع و  هک  نیا  دـنک و  لمع  دـنوادخ  ياهنامرف 

یتحار هب  دـّبعت  يور  زا  ار  ینید  میلاعت  اهروتـسد و  رگید  دـنمدرخ ، نمؤم و  ناسنا  سپ ، نآ  زا  یلو  دروآ ، نامیا  شناد  یهاـگآ و  يور 
44ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دریذپ یم 

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگ یم  كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننک و  یم  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

خساپ

ایآ تسا . نیریاس  نتفرگ  تربع  ناگدنامزاب و  مارتحا  رطاخ و  یلست  وا ، هب  مارتحا و  يارب  هدش  لعج  یفوتم  يارب  مالـسا  رد  هک  یماکحا 
ریاـس ناـسنا و  نیب  دـیابن  اـیآ  تسین ؟ ناملـسم  کـی  هب  یمارتحا  یب  دوش ، نفعتم  اـت  دـنزادنیب  يا  هشوگ  رد  دـننکن و  نفد  ار  یفوتم  رگا 
یمن هعماج  رد  یـضارما  عویـش  ثعاب  يو  ندـب  ندـش  نفعتم  اـیآ  مینکن  نفد  ار  تیم  رگا  هتـشذگ ، اـه  نیا  زا  تشاذـگ ؟ قرف  تاـناویح 

ایآ دـنرب ؟ یمن  یپ  زین  نآ  تالمجت  ایند و  رهاوظ  يرابتعا  یب  نیرـضاح  دـنراذگ ، یم  كاخ  يور  ار  تیم  تروص  یتقو  ایآ  ؟و ... ددرگ
متـس ملظ و  یگدولآ و  زا  تسد  و  دـنتفیب ؟ داـعم  گرم و  رکف  هب  مدرم  دوـش  یمن  بجوـم  تیم  رگید  ماـکحا  زا  یـضعب  عوـضوم و  نیا 

صخـش نآ  هب  ییانتعا  یب  یمارتحا و  یب  دـنرادرب ، ار  وا  هزانج  اـت  دـنوشن  عمج  مدرم  دورب و  اـیند  زا  یـصخش  889 ـ ـ  ردپ رگا  دـنرادرب ؟
یعدم ناوت  یمن  اما  تسا ، یفوتم  يارب  هدش  عضو  ماکحا  هفـسلف  زا  یتمـسق  اه  نیا  دوش ؟ یمن  رتشیب  لمع  نیا  اب  وا  یتحاران  ایآ  تسین ؟

يارب اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  ییاه  تمکح  هفسلف و  ياراد  همه  مالـسا ، ماکحا  هکنآ  هچ  درادن ، یتمکح  نیا  زا  ریغ  هک  ماکحا  نیا  دش 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میشاب هدیسرن  نآ  هفسلف  هب  ولو  میریذپ  یم  ار  مالسا  ماکحا  ام  تسا و  هدشن  مولعم  زونه  یضعب  فوشکم و  ام 

890ـ ـ )

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  تّیم  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  لسغ  بجوم  وا  لسغ  زا  لبق  تّیم  ندب  هب  ندز  تسد  ارچ  و  دنهد ؟ یم  لسغ  ار  ّتیم  ارچ 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 365 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

تدابع عون  کی  دوخ ، اه  لسغ  نیا  ینعی  دور ; یم  رامـش  هب  يدابع  لئاسم  زا  هدرم -  ای  هدنز  ناسنا -  لسغ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  الّوا ،
تفاظن زا  لسغ  هلئـسم  نیاربانب ، تسا . لطاب  دریگ ، ماـجنا  تبرق  دـصق  نودـب  لـسغ  رگا  ور ، نیا  زا  دوش . یم  بجاو  ناـسنا  رب  هک  تسا 

یم تفاظن  يارب  طقف  لسغ  رگا  دیامن و  لسغ  سپـس  دنک و  فیظن  كاپ و  الماک  ار  شندب  لسغ  زا  لبق  دیاب  ناسنا  هکنیا  هچ  تسادج ;
ربانب دریمب  یناسنا  رگا  هکنیا ، رگید  دش . یم  حیحص  مه  تبرق  دصق  نودب  هکنیا  ای  دیسر و  یم  شفده  هب  ناسنا  لّوا ، يوشتسش  رد  دوب ،

اّما دـنک . یم  تباصا  وا  ندـب  هب  ناسنا  تسد  الومعم  لمع  نیا  يارب  دـنرپس و  یم  كاخ  هب  ار  وا  ندـب  رگید  ياه  ناسنا  مالـسا ، روتـسد 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک سمل  ار  نآ  رادرم  یـسک  هک  دتفا  یم  قاّفتا  رتمک  شندرم ، زا  دعب  مه  نآ  تشوگ  مارح  تاناویح  هرابرد 

(

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  تّلع 

شسرپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  ّتلع 

خساپ

ناس نیدب  درادن و  هار  شتاذ  رد  زاین  يور ، چیه  هب  قلطم و  لامک  ياراد  نارکیب و  تسا  يدوجو  تسام ، راگدیرفآ  هک  ناهج ، دنوادخ 
وا رگید  ییوس  زا  تسام . يونعم  یحور و  لماکت  يارب  تسا ، هدرک  بجاو  ام  رب  هک  یتادابع  ره  تسین . دـنمزاین  ام  تادابع  اـهراک و  هب 

یلو تسا ، راوتـسا  تحلـصم  دـنک ، یم  رداص  هک  یمکح  ره  دـنک و  یمن  بجاو  هدوهیب  ار  يزیچ  دراد و  نارکیب  یـشناد  تسا و  میکح 
هک تسا  ینید  مالسا  هناتخبشوخ ، تسین . تمکح  ندوبن  رب  لیلد  ام  نتسنادن  میرب . یمن  یپ  ماکحا  هفـسلف  تمکح و  هب  ام  هک  رایـسب  هچ 
هک ناـنچ  دوش ; یم  راکـشآ  وا  رب  رتشیب  شهوکـش  تمظع و  ناـسنا ، شناد  شیازفا  اـب  هکلب  دوش ، یمن  هنهک  ناـمز  تشذـگ  اـب  اـهنت  هن 

یشسرپ مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  هفـسلف  هرابرد  هاگره  دنبای . یم  تسد  یمالـسا  ماکحا  زومر  رارـسا و  هب  رتشیب  زور  هب  زور  نادنمـشناد 
نارکیب یـشناد  زاین و  یب  يدوجو  ار  دنوادخ  هک  میبای  یم  رد  یلقن  یلقع و  مکحم  لیلد  اب  نوچ  هک  تسا  نیا  شخـساپ  دـیآ ، یم  شیپ 
شیوـخ يراگتـسر  هب  هک  ور  نآ  زا  تسا  مزـال  اـم  رب  تسا . هتفهن  یتـمکح  ماـکحا ، زا  یمکح  ره  رد  هک  میباـی  یمرد  زین  ار  نیا  تسا ،
بوجو هفـسلف  زا  تایاور  یخرب  رد  هتبلا ، تسا . تریـصب  شنیب و  نیع  هکلب  تسین ، ینادان  نیا  میهن و  جرا  ار  ماکحا  نآ  میدـنم ، هقـالع 

مزال لسغ  دوش ، یم  جراخ  يونعم  ّداوم  ناسنا ، ندب  ذفانم  همه  زا  تبانج  ماگنه  رد  نوچ  هک  تسا  هدش  نایب  هتفر و  نخس  تبانج  لسغ 
نیمه اهنت  لسغ  بوجو  هفسلف  هک  تسین  نیا  تایاور  هنوگ  نیا  يانعم  اّما  دنا . هدرک  قیدصت  زین  زور  نادنمشناد  ار  تقیقح  نیمه  تسا .

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) سب تسا و 

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  ناگدرم  دیاب  ناناملسم  ارچ 

خساپ
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كاخ رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناگدرم  ندـب  ياهبورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  ییاههار  نیرتهب  زا  یکی  دـنا ، هتفگ  نادنمـشناد  هک  نانچ 
هک ضرف  رب  دننازوسب . ار  ّتیم  ندب  هک  دنهن  یم  شیپ  رگید  یهار  یخرب  دـنرواین . دـیدپ  نارگید  يارب  يرامیب  هنوگ  چـیه  ات  دـننک  نفد 

ناسنا ایآ  هار !؟ نیا  ای  تسا  هنادنمدرخ  دنموربآ و  هار  نآ  هک  دیـسرپ  دـیاب  دـشاب ، تسرد  بورکیم  راشتنا  زا  يریگولج  يارب  زین  هار  نیا 
، دـناد یم  مرتحم  ار  ناگدـنز  هک  نانچ  مالـسا ، دـننازوسب !؟ ار  شردـپ  ندـب  هک  دوش  یم  رـضاح  تسین ، تافارخ  راتفرگ  هک  يدـنمدرخ 
. دننک نفد  نفک و  لسغ و  صاخ  یمارتحا  اب  ار  ناگدرم  دسج  ناگدنامزاب ، هک  دهد  یم  نامرف  ور ، نیا  زا  دهن و  یم  جرا  زین  ار  ناگدرم 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

لـسغ رگید  درُب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن

شسرپ

رگید دُرب و  نایم  زا  ار  بورکیم  رگید  لیاسو  ای  نوباـص  هلیـسو  هب  ناوت  یم  اـیآ  تسا ، بورکیم  هب  یگدولآ  تّیم  ّسم  لـسغ  تّلع  رگا 
؟ درکن لسغ 

خساپ

هن تسا ، مکح  تّلع  زا  یـشخب  نیا  یلو  درک ، يرود  دیاب  هک  دیآ  یم  دیدپ  تّیم  ندـب  رد  ییاهبورکیم  یگدولآ و  گرم ، زا  سپ  هتبلا ،
نینچ زا  مینک و  لمع  ینید  ياهروتسد  هب  اهنت  دیاب  سب ، تسین . مولعم  ام  يارب  ماکحا  زا  يرایسب  یقیقح  تّلع  هک  تسناد  دیاب  نآ . همه 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میزیهرپب ییاهداهتجا 

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسین راگزاسان  مالسا  اب  تسا  ناسنا ، ندب  يارب  ییاهنایز  ياراد  یبط و  لوصا  فالخرب  ءاربتسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ 

خساپ

. تسوا ّتیشم  هدارا و  ساسا  رب  شنیرفآ  ناهج  هک  يدنوادخ  تسا ; دنوادخ  یمالـسا  ماکحا  هدننک  عضو  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسخن 
ینیناوق ناسنا ، حلاصم  اهزاین و  ساسا  رب  دنوادخ  نامه  تسوا و  هدیرفآ  همه  تسا ، مکاح  ناهج  رب  هک  زین  ینیناوق  هدیرفآ و  وا  ار  ناسنا 
دنوادـخ هچنآ  فشک  زج  تسین  يزیچ  ملع  اریز  تسین ; راگزاسان  ملع  اب  يور  چـیه  هب  یمالـسا ، ماـکحا  نیارباـنب ، تسا . هدومرف  عضو 

زا دنادب ، راگزاسان  ملع  اب  ار  یمالسا  ماکحا  يا  هراپ  یسک  رگا  تسین و  هاگآ  شیوخ  هدیرفآ  زا  دنوادخ  نوچ  سک  چیه  تسا . هدیرفآ 
ءاربتـسا هک  دـشاب  هدیـسر  تابثا  هب  بط  رد  رگا  کنیا ، تسین . راوتـسا  تسرد  یملع  لوصا  رب  تسا و  تسردان  وا  هیرظن  هک  تسور  نآ 

زونه بط  شناد  یهگناو  درک . يرگنزاب  دیدرت و  هیرظن  نیا  تابثا  یگنوگچ  رد  دیاب  نامگ  یب  تسا ، ناسنا  ندـب  يارب  ییاهنایز  ياراد 
ياهنامرف هب  دیاب  يراگتسر  هب  لین  يارب  ناسنا  هک  نآ  رخآ  نخس  دشاب . هدرک  فشک  ار  یبط  تالوهجم  همه  هک  تسا  هدیسرن  اج  نآ  هب 

يور زا  دـیاب  نید  لوصا  هب  هتبلا ، درادـن . وا  يراگتـسر  رد  يریثأـت  تسیچ ، اـهنامرف  نیا  تمکح  ّتلع و  هک  نیا  دـنک و  لـمع  دـنوادخ 
یم یتحار  هب  دـّبعت  يور  زا  ار  ینید  میلاعت  اهروتـسد و  رگید  دـنمدرخ ، نمؤم و  ناـسنا  سپ ، نآ  زا  یلو  دروآ ، ناـمیا  شناد  یهاـگآ و 
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 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دریذپ

؟ مینک ّممیت  تساه  بورکیم  عبنم  هک  كاخ  اب  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ مینک ّممیت  تساه  بورکیم  عبنم  هک  كاخ  اب  دیاب  ارچ 

خساپ

هب كاخ  رد  دـنناوت  یم  رتمک  اه  برکیم  ًابلاغ  دراد و  ّتینوصم  اه  برکیم  لباقم  رد  كاپ  ِكاـخ  هک  تسا  هدـش  تباـث  یعیبط  مولع  رد 
تخـسرس نمـشد  تادوجوم  نیا  تسا . كاخ  رد  دوجوم  ِینیب  هّرذ  ِرادناج  ِتادوجوم  ِببـس  هب  ّتینوصم  نیا  دنهد . همادا  دوخ  یگدنز 
نارادـناج نیا  دـتفیب ، كاخ  رب  دراد  هارمه  برکیم  اه  نویلیم  دوخ  اب  هک  يرادرم  هشال  رگا  ًالثم  هک  يروط  هب  دـنا ، يذوم  ياه  برکیم 

یگدولآ نودب  كاپ و  كاخ  هدـش ، رّوصت  هچنآ  فالخ  رب  نیاربانب ، دـنرب . یم  نیب  زا  ار  اه  برکیم  دـننک  هیزجت  ار  هشال  ًاروف  ینیب  هّرذ 
یمالـسا روتـسد  هک  دوش  یم  مولعم  میتـفگ  هچنآ  هب  هّجوت  اـب  تساـهنآ . هدـنرب  نیب  زا  هکلب  دراد ، تّینوصم  اـه  برکیم  ربارب  رد  اـهنت  هن 

نآرق و رد  هک  مینک  هّجوت  دـیاب  تسا . قفاوم  یعیبـط  مولع  فـشک  دـیاب  ًـالماک  بآ ، ندوـبن  نکمم  تروـص  رد  كاـخ  رب  مّمیت  هراـبرد 
هیلع  )) قداص ماما  هک  تسا  هدـمآ  (. 33 () ًابّیط ًادیعـص  اوّممیتف   ) درک مّمیت  كاپ  كاخ  اب  دـیاب  هک  تسا  هدـمآ  مّمیت  هب  طوبرم  ثیداـحا 

شخب (. ) 34 «) دینکن هّیهت  دـننک ، یم  دـمآ  تفر و  نآ  رب  تسا و  مدرم  ياپ  ریز  هک  ییاه  نیمز  زا  ار  مّمیت  كاخ  : » دـیامرف یم  (( مالـسلا
 ( تالاؤس هب  خساپ 

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

خساپ

. دوش لمع  نآ  هب  تسا  رتهب  هک  تسه  یّصاخ  تاّبحتـسم  درم  ای  نز  يوضو  رد  هک  نیا  زج  تسین ، یفالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  نیب 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . زجاع  اهنآ  كرد  زا  لقع  هک  تسا  یحلاصم  ساسارب  دراوم  نیا  بابحتسا 

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  للع 

شسرپ

؟ تسیچ تبانج  لسغ  بوجو  للع 

خساپ

زا ییاههفـسلف  ماـکحا  یخرب  يارب  تسا  نکمم  هتبلا  تـسا ، سدـقم  عراـش  هدوـمرف  نآ ، تـلع  نیرتـهب  تـسا و  يدـبعت  یعرـش  ماـکحا 
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اب یعرـش  لـیلد  طابنتـسا  درک . حرطم  تلع  ناونع  هب  ناوتیمن  ار  هفـسلف  یلو  دـسرب ، دارفا  نهذ  هب  اـی  دـشاب و  هدـش  دراو  (ع ) نیموـصعم
ناوارف تامدقم  هب  زاین  تسا و  یـصصخت  راک  کی  هک  کشزپ -  روتـسد  لیلد  هک  تسین  لوقعم  یقطنم و  هک  روط  نامه  تسا ، دهتجم 

هن تسا  یلالدتـسا  ینعی  تسا  سکعرب  ًالماک  هیـضق  نید  لوصا  دیاقع و  رد  یلو  دـنک . لاؤس  وا  زا  کشزپ  هب  هدـننک  هعجارم  ار  دراد - 
هللا تیآ  خساپ  شسرپ و  داتشه  دصکی و  باتک  هب  دیناوتیم  دشاب ، تبانج  لسغ  هفسلف  نامه  تلع ، زا  امش  دوصقم  هچنانچ  هتبلا  يدبعت .

. دینک هدافتسا  نآ  تاحیضوت  زا  هعجارم و  ص 398  يزاریش ، مراکم 

؟ دشاب زیمت  ندب  دیابن  رگم  دییامرفب  دننک  یم  ناشکاخ  ممیت  اب  ار  ناگدش  هتشک  مب  هلزلز  رد 

شسرپ

؟ دشاب زیمت  ندب  دیابن  رگم  دییامرفب  دننک  یم  ناشکاخ  ممیت  اب  ار  ناگدش  هتشک  مب  هلزلز  رد 

خساپ

رگا نینچمه  و  دنهدب . مّمیت  کی  ار  تّیم  لسغ ، ره  ضوع  دیاب  دشاب ، هتـشاد  یعنام  نآ  لامعتـسا  ای  دوشن ، ادـیپ  بآ  رگا  تّیم  لسغ  رد 
طئارـش دوجو  مب ، هلزلز  ناـیرج  رد  اـما  ( 1 .) دنـشکب بآ  دـنهدب ، لسغ  ار  اـجنآ  هک  نآ  زا  شیپ  دـیاب  دـشاب ، سجن  تّیم  ندـب  زا  ییاـج 
نودـب ار  تاوما  هک  درک  یم  باـجیا  تاوما ، يرادـهگن  تهج  هناخدرـس  دوبن  تاـفلت و  ندوب  ـالاب  بآ و  دوـبن  هلمج  زا  هقطنم ، ینارحب 

. دوبن ّتیم  تراهط  هب  يزاین  رگید  دـنیامن و  نفد  مّمیت ، تروص  ناـمه  هب  هلزلز ، راوآ  زا  یـشان  ياـهتحارج  زا  ّتیم ، ندرکزیمت  لـسغ و 
هلأسم 564 و 568 ص340 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  ( 1 ذخآم : عبانم و 

؟ دنشاب ربق  کی  لخاد  رد  هنیس  هب  هنیس  هک  يروط  هب  الثم  دنوشب  كاخ  ربق  کی  لخاد  رد  دنناوتیمن  گرم  زا  سپ  درم  نز و  ارچ 

شسرپ

؟ دنشاب ربق  کی  لخاد  رد  هنیس  هب  هنیس  هک  يروط  هب  الثم  دنوشب  كاخ  ربق  کی  لخاد  رد  دنناوتیمن  گرم  زا  سپ  درم  نز و  ارچ 

خساپ

عالطا يارب  دشاب ، ادج  تیم  نفک  هک  تسا  هدـش  هیـصوت  اما  دـنناباوخب  ربق  کی  لخاد  مه  اب  ار  رفن  ود  هکدرادـن  لاکـشا  یعرـش  رظن  زا 
.1 ذخآم : عبانم و  ( 1 .) دیـشاب هتـشاد  عوجر  دیلقت  عجارم  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  تیم  نفد  نفک و  ماکحا  هب  دیناوت  یم  دروم  نیا  رد  رتشیب 

ج1،ص332 عجرم .) هدزاود  ياواتف  ، ) عجارم لئاسملا  حیضوت 

؟ دوش یم  لیم  یب  لامعا  مامت  زامن و  هب  تبسن  دراد  ندرگ  رب  بجاو  لسغ  یتقو  ناسنا  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  لیم  یب  لامعا  مامت  زامن و  هب  تبسن  دراد  ندرگ  رب  بجاو  لسغ  یتقو  ناسنا  ارچ 

خساپ
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عمج رثا  رد  تالـضع  باصعا و  اذل  دوب ؛ دهاوخ  يرتدایز  تیلاعفياراد  ندب  اهنز ) يارب   ) هناهام تداع  ای  تبانج  لاح  رد  یلک  روط  هب 
کی یگتـسخ  رثا  رد  دـنوشیم و  هدوسرفو  هتـسخ  یبصع  ياههتـشر  يور  رب  رثا  ياهچیهاـم و  ياـهرات  يـالبال  رد  کیتکالدیـسا  ندـش 

دوشیم تبغریبيرگید  راک  ره  هب  تبسن  هکلب  تادابع  هب  ناسنا  نآ  رد  هک  دوشیم  داجیا  ندب  ردیلاح  یب  فعـض و  ضابقنا و  تلاح 
وشتسش رثا  رد  دوشیم و  فرطرب  یتسـس  تلاح  نآ  مامحتـسا  لسغ و  نیاهطـساو  هب  یلو  دهدیم ، تسد  زا  ار  طاسبنا  يداش و  تلاح  و 

اذل تسا  ندب  لاعف  وضع  نیمود  دبک  زا  دعب  ندـب  تسوپنوچ  دریگیم و  ماجنا  رتهب  باصعا  تسوپ و  هیذـغت  یحطـس  قورع  طاسبنارثا 
رگید تلع  تسا و  جراخ  ام  ثحبزا  هک  بآ  اب  هجلاعم  ای  یبارترودیه  مانب  تسا  یثحب  یکـشزپ  ملع  رد  دیـشوکنآ و  تشادهب  رد  دـیاب 

نیـسوم و يرادـقمنوچ  دوشیم ، جراخ  ندـب  ياهخاروس  زا  قرع  يرادـقم  ینم  لازنا  عقومرد  هک  تسا  نیا  تبانج  ماگنه  ندـب  یتسس 
ار يویلک  لـالتخا  يرادـقم و  دوشیم و  لـتخم  یتـسوپ  سفنت  دـناشوپیمار و  اـهخاروس  اذـل  دوشیم ، جراـخ  اـهخاروس  نیا  زا  حـالما 

قیرط زا  اهنت  هحـضرتم  یفاـضا  نیـسوم  حـالمانآ و  تیاـهن  رد  هک  دوشیم  داـجیا  ندـب  رد  دـیدش  یلاـحیب  یتسـس و  ددرگیمببس و 
: دـش لاؤس  اضر  مامازا  تبانج  زا  سپ  ندـب  يوشتـسش  تبانج و  لـسغ  تلع  زا  هک  یماـگنه  هک  تساور  نیا  زا  دوریم . نیب  زا  وشتـسش 

. دشابیم ندب  مامتریهطت  اهيدیلپ و  عفر  یگزیکاپ و  نآ  تلع  دومرف : ماما ع 

؟  تسیچ وضو  ياضعا  نتسش  كالم 

شسرپ

؟  تسیچ وضو  ياضعا  نتسش  كالم 

خساپ

یلاکـشا چیه  اذل  دوشیم و  باسح  هبترم  کی  نتخیر  بآ  رابهد  ای  نتخیر  بآ  راب  هس  دیدیـشکیمن ، تسد  دیتخیریم و  بآ  اهنت  رگا 
ای تروص  مامت  وضو  تین  هب  لماک  روط  هب  راب  کیرگا  ینعی  تسا ؛  لماک  نتسش  هکلب  تسین  اهنت  نتخیر  بآ  نتـسش  زا  دوصقم  درادن .

مامت هب  یلو  دزیرب ـ  بآ  مههبترم  نیدنچ  رگا  نیا  ربانب  دشابیم . مارح  نآ  موس  راب  دیوشب ، لماک  روط  هب  مهرگید  راب  دیوشب و  ار  تسد 
کی ، دریگب ارف  ار  وضع  مامت  بآ  رد  ندرب  ورف  راب  کی  ای  نتخیر  بآ  راب  کی  اب  رگاو  دوشیمن  بوسحم  راب  کی  دسرن ـ  وضع  ياهاج 

اما تسا  هدـش  بکترمیمارح  راک  دزیرب ، وضو  ياضعا  هب  بآ  هبترم  ود  زا  شیب  هک  یـسک  تسا  ینتفگ  دـیآیم . باسح  هب  نتـسش  راـب 
ار وـضو  دوـشیم و  یجراـخ  بآ  اـب  نآ  حـسم  هـک  دـشاب  هـتخیر  بآ  هـبترمهس  ار  پـچ  تـسد  هـک  نـیا  رگم  تـسین  لـطاب  وا  يوـضو 

. دینک یسررب  ار  دوخ  تیعضو  الاب  بلاطم  هب  هجوت  اب  لاح  دنکیملطاب .

؟ دییامرف نایب  ار  وضو  تیفیک  هفسلف 

شسرپ

؟ دییامرف نایب  ار  وضو  تیفیک  هفسلف 

خساپ

تلاح اب  دزاس و  ایّهم  ار  دوخ  ظاحل  ره  زا  دیاب  ددرگیم ، یتسه  ناهجدنمتردق  لوا  اب  زاین  زار و  تاجانم و  ةدامآ  هک  ياهدنب  وضو  فلا 
زیزع نآ  یسدق  هاگتسد  هب  ناوتیمن  ینطاب  يرهاظياه و  يدیلپ  زا  تراهط  نودب  دوش . رضاح  وا ، رـضحم  رد  وکین  یتئیه  دنـسپدروم و 
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هب دورو  يارب  يزاغآ  هجیتن  رد  تسا و  تاجانمو  زامن  زبسرس  ناتسلگ  هب  دورو  يارب  دیلک  همدقم و  زین ، تراهط  وضو و  لاح  تفای .  هار 
: دیامرفیم وضو »  » رارسا هفسلف و  ةراب  رد  ع   ) متشه ماما  هحاصفلا ح 1588 .) جهن   . ) ۀنجلا حاتفم  ةالصلاوةالصلا  حاتفم  ءوضولا   ) تشهب
اـهیگدولآ و زا  نینچمه  2 ـ  دـشاب . كاپ  دتـسیایموا  ربارب  رد  یتقو  زامن ، ماگنه  هدـنب  اـت  تسا  دـنوادخ  ربارب  رد  بدا  کـی  وضو ، 1 ـ 
ار حور  لد و  4 ـ  تسا .  طاـشن  داـجیا  و   ) یگدولآ باوخ  درط  تلاـسک و  نتفر  نیب  زا  وـضو  رد  هوـالع  هب  3 ـ  دوش . هزیکاپ  اهيدـیلپ ،
هک تسا  ییاهوضعاهنیا  اریز  تسا ؛  بجاو  اهاپ  رس و  حسم  تروص و  نتـسش  وضو  رد  5 ـ  دزاسیم . راگدرورپ  ربارب  رد  نداتسیا  هدامآ 

: درک هراشا  زین  ریز  ياهتمکح  هفـسلف و  هب  ناوتیم  نیا  رب  هوالع  هعیـشلالئاسو ج 11،ص 257 .) .....( ) دنوشیم هتفرگ  راک  هب  زامن  رد 
تروص مینکیم .  هزیکاپ  تسا ـ  نوریب  الومعم  هک  ار ـ  ندـبزا  ییاهتمـسق  ام  تسا  یگزیکاپ  وش و  تسـش و  تفاـظن  ياـنعم  هب  وضو  فلا 

زا یتمـسق  مه  دعب  دوشیم ؛  فیثک  رتشیب  یلومعم  عقاوم  رد  تسانوریب و  جـنرآ  ات  الومعم  تسد  دوشیم ؛  فیثک  رتدوز  تسا و  نوریب 
یگدامآ داد .  ماجنا  وا  روتسد  زا  تعاطا  ادخ و  يارب  دیاب  ار  ندرک  هزیکاپ  هتبلا  مینکیم .  زیمت  ار  همه  تسا  نوریب  هکاپ  يورو  رـس  ولج 

دیهـش وضو ب  تسا  ناهج  یکاـپ  هنیئآ  دـییوش  ار  لد  قشع  تاـیح  بآ  اـب  وضو  تسا  ناـنج  باـب  رد  حاـتفم  وضو  تسا  ناور  مسج و 
هب مدق  کی  تسا .  ندـیمارخ  زامن  لحم  دجـسم و  هب  هگنآ  ندرک و  يوشو  تسـش  وضو ،  » تسا هدوزفا  وضو  هفـسلف  ةراب  رد  هر   ) یتشهب

صولخ هب  مدق  کی  ات  دریگب  وضو  ادخ  يارب  دیاب  دشاب ، هتفر  مامحهب  زین  الاح  نیمه  یسک  رگا  اذل ، تسا  نتشاد  رب  يونعم  یکاپ  تمس 
اهیگدولآ زا  مسج  ریهطت  بجوم  اهنت  هن  زامن  همدقم  ناونع  وضو ؛ ج  یتسرپ ص 20 .) اتکی  دورس  «) دشاب هدش  رتکیدزن  ندوبییادخ  و 

هدـش كاپاهشزغل  ناهانگ و  یگدولآ  زا  شحور  مسج و  دـنکیم ، ساسحا  نمؤم  وضو  اـب  دریگیم . رب  رد  ار  حور  ریهطت  هکلب  ؛ دوشیم
یمـسج و يزاس  مارآ  تلاـح  هب  دورو  ادـخاب و  يونعم  طاـبترا  يارب  ار  ناـسنا  یحور  یمـسج و  تراـهط  یکاـپ و  ساـسحا  نیا  تسا . 

اهنآ زا  یـضعب  هک  هتفهن  يدـنچ  فادـها  زمر و  زار و  زامن  رد  زاـمن  ب  یـسانشناور ص 357 .) ونآرق   ) دزاسیم هدامآ  زاـمن  زا  یحور 
يادخ زامن  ندناوخ  اب  راب ، کی  تعاس  دـنچره  نیا  ربانب  تسا  يراکشومارف  دوجوم  ناسنا  اریز  ادـخ ؛ رکذ  دای و  فلا  زا : تسا  ترابع 

ماجنازا ًارهق  دید ، شیوخ  بقارم  ار  ادخ  دوب و  ادـخ  رکذـتم  ناسنا  یتقو  ب )  دوشیم . وا  ياهانتیالدوجو  رکذـتم  هدرک و  دای  ار  ناحبس 
ءاشحفلا و نع  یهنت  ةولـصلا  نا   » تسا تارکنم  اشحف و  زا  يریگولجزامن  فادها  زا  یکی  نیا  ربانب  دنکیم . ایح  مرـش و  تارکنم  هانگ و 
هب نیبج  ندرک  عوکر  نداتسیا  بدؤم  روط  هب  تساتیبوبر  ماقم  هاگـشیپ  رد  عوضخ  عوشخ و  تیدوبع و  زامن  رگید  فده  ج )  رکنملا .»
هب فظوم  یناسنا  ره  هک  ناحبـسيادخ  زا  تسا  یقح  نیا  تسا و  عوضخ  ياههناشن  همه  وناز و ... ود  نتـسشنو  هدجـس  ندـییاس  كاـخ 

دارفا ریاسربارب  رد  ار  ناـسنا  هتـشاذگ و  رثا  اـم  ناـج  حور و  رد  جـیردت  هب  عوضخ  عوشخنیمه و  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  تسا  نآ  يادا 
يور زا  یناشیپ  ات  تشاد  ررقم  ار  زامن  ناحبس  يادخ  ًاعضاوت ؛  بارتلابهوجولا  قاتع  ریفعت  نمو  : » دیامرفیم یلع ع  ماما  دنکیم . عضاوتم 

ار زامن  دنوادخ  ربکلا ؛  نم  مکل  اهیزنت  ةالـصلاهللا  لعج  : » دیامرفیم زین  همطاف س  ترـضح  هغالبلاجهن .  «، ) دوش هدیلامكاخ  هب  عضاوت 
تنارودلیو تساهتعامج  لیکشت  تسا  هتفهن  زامن  رد  هک  يرگید  زار  د )  دنادرگ .» كاپ  تّینمو  ربک  زا  ار  ناسنا  نماد  ات  تشاد  رّرقم 

لّکشت تدحو و  رد  یبوخ  رثا  هچ  هنازور  تعامج  ياهزامن  رداهناملسم  تکرـش  هک  تسین  هدیـشوپ  یفـصنم  ناسنا  چیه  رب  دسیونیم :
داجیا فلتخم  راشقا  رد  يداحتا  ماجـسناهک و  تساههعمج  اـهتعامج و  نیمه  هیاـس  رد  هک  تفاـیرد  ناوتیم  تقد  یمکاـب  دراد . اـهنآ 
هعماج دارفا و  تالکـشمریاس  لح  هار  ات  هتفرگ  هقطنم  کی  ینارمع  ياهراک  زا  دراد . دوجو  ییاهشزراو  تاکرب  نآ  ۀیاس  رد  دوشیم و 
تـسا تینم  ربک و  زا  ناسنا  حور  نتخاـس  هزنم  كاـپ و  زاـمن ، فادـها  زا  یکیلاـح  ره  هب  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  دـش  رکذ  هچنآ 

شمرن و هک  دـنکیم  افیا  ار  یـشقن  نامه  ناسنا  حورتحاس  رد  زاـمن  تسا  ناـهانگ  اـهشزغل و  زا  ناـسنا  هدـنرادزاب  زاـمن  هک  ناـنچمه 
یتسس و عون  کی  راچد  شندبمکمک  دنک ، كرت  ینالوط  تدم  ياربار  شزرو  یسک  رگا  دیامنیم . افیا  ناسنامسج  تحاس  رد  شزرو 

ییامیپهار هب  تعاـس  دـنچ  ياهتفه  لـقاال  اـی  هنازور  دـیاب  ناـسنا  نیا  رباـنب  دـهدب . تسدزا  ار  دوخ  تمالـس  اـسب  هچ  دوشیم و  تلاـسک 
یبهذم دورس  شیاین و  نیا  زور  ره  دیاب  دراد ، يزاین  نینچزین  ناسنا  حور  دزاس . باداش  تمالـس و  ار  مسج  جیردت  هب  ات  دزارپب  شزروو 
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. ددرگ زارحا  قح  دای  هیاس  رد  ناسنا  حور  یباداش  تمالس و  جیردت  هب  ات  ددرگرارکت  یمالسا  و 

؟ تسا هنوگچ  هضاحتسم  نز  زامن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  هضاحتسم  نز  زامن 

خساپ

رد دشاب  مک  هضاحتـسا  نوخ  تسا  نکمم  تسا 1 . مسق  هس  رب  هضاحتـساو  دناوخب  ار  شزامن  دـیاب  یطیارـش  ره  رد  هضاحتـسم  نز  فلا 
وضو زامنره  يارب  دیامن و  لسغ  دیاب  حبص  زامن  زا  لبق  دشاب  طسوتم  هضاحتسا  رگا  . 2 دریگب . وضو  کی  زامن  ره  يارب  دیاب  تروصنیا 

. دریگب مه  وضوو  دیامن  هضاحتسا  لسغ  زامن ، يارب  دیاب  دشاب  دایز  هضاحتسا  نوخ  رگا  . 3 زور .) هنابش  کی   ) دعب زور  حبص  ات  دریگب  زین 
هضاحتسا ب ماکحا  تمسق  هیلمع  هلاسر  رتشیب ر.ك  عالطا  تهج  تسایفاک  لسغ  کی  دزادناین  هلصاف  رـصع  رهظ و  زامن  نیب  رگا  هتبلا 

. دنوشیم هضاحتسا  زین  نارتخد 

؟ دننک یم  نفک  ار  تیم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  نفک  ار  تیم  ارچ 

خساپ

هوالع دشابیم ، تشادهب  ۀیلوا  لوصا  قباطم  نارگید و  یتمالسو  تشادهب  ظفح  يارب  تیم  نفد  نفک و  لسغ  هب  تبسن  مالسا  تاروتسد 
دوشیم و هیمهف  دروم  نیا  رد  مالـسا  تاروتـسدهب  هجوت  اب  بلطم  نیا  هک  دوشیم  مه  وا  هداوناخ  تیم و  يوربآ  تمرحظفح و  هکنیا  رب 
ار دسج  رهاظ  دـیاب  1 ـ زادنترابع : اهنآ  زا  یـضعب  تسا  بحتـسم  یـضعب  دوش و  ماجنا  ًامتح  دـیاب  هک  تسابجاو  یـضعب  تاروتـسد  نیا 

دیاب وشتسش  زا  سپ  3 ـ دومن . وشتـسش  بوخ  ینعی  داد ، لسغ  تبون  هس  دیاب  ار  دـسج  تسـش 2 ـ روفاک  ردس و  دننام  ینوفع  دض  داوماب 
ار دوـخ  ياهتـسد  تـسا  مزـال  لـسغ  ره  زا  شیپ  دـهدیم  لـسغ  هـک  یــسک  4 ـ دوـمن . طوـنح  روفاـک  اـب  ینعی  درک ؛ ینوـفع  دــض  ارنآ 

اذل دیآ  نوریب  ياهدولآ  تاحـشرت  تسا  نکمم  هک  ندب  ياهخاروس  5 ـ دنکن . تیارـس  ندب  هب  یلبق  زا  یگدولآ  زا  يزیچ  ات  دیوشببوخ 
هچراپ کی  دعب  دیچیپ و  زیمت  هچراپ  ود  رد  ار  دـسج  دـیاب  6 ـ دـنکن . هدولآ  ار  فارطا  هدـشن  كاخ  ریز  ات  هک  تفرگ  دـیاب  هبنپاب  ار  اهنآ 

هک ياهچراپ  7 ـ دوش . يریگولج  نفدماگنه  ات  برکیم  تیارس  زا  ات  دوشیم  هتشاذگ  دوشیم  هتـسب  مکحم  نآ  نیئاپو  الاب  هک  يرـساترس 
دوشیم ثعاب  تسا و  همه  بولطم  دیفس  گنر  دراد و  ار  اهبورکیم  هدنهدرارف  تیـصاخ  دیفـس  گنر  اریز  تسا  دیفـس  دوشیم  باختنا 

. دوشیم باختنا  دیفس  گنر  دلوت  ماگنه  هکنانچمهتسا  تابحتسم  زا  دیفـس  گنر  باختنا  هتبلا  دوش ؛ هدرم  زا  يرتمک  رفنت  ساسحاهک 
. دنکن تیارس  جراخ  هب  نآ  زا  بورکیم  وب و  هک  درک  دوگ  يروط  دیاب  ار  ربق  8 ـ

تسیچ هعمج  لسغ  دئاوف 

شسرپ
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تسیچ هعمج  لسغ  دئاوف 

خساپ

مه تسا  حرطم  یهلا  نیناوق  مان  هب  تعیرـش  ملاـع  رد  هچنآ  دـنراد  ینطاـب  نیمز  اهنامـسآ و  هعومجم  تعیبط و  ملاـع  هک  يروط  ناـمه 
هرافک هدـننک و  هزیکاپ  هعمج  لسغ  دـندومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  دنتـسه . ییاهنطاب  رارـسا و  ياراد 

دیوگب دـنکب و  هعمج  لـسغ  هک  ره  دـندومرف : هک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد  رگید . هعمج  اـت  هعمج  زا  تسا  ناـهانگ 
نیباوتلا نم  ینلعجاو  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  هل و  کیرـشال  هدـحو  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  ))

(. ص 124 نیقتملاهیلح ، ص 99 -  تدابع ، رارسا  ، ) رگید هعمج  ات  ار  وا  دنادرگیم  كاپ  اعد  لسغ و  نیا  نیرهطتملا )) نم  ینلعجاو 

ددرگیمنبجاو لسغ  هتیم  ناویح  سم  اب  یلو  ددرگیم  بجاو  لسغ  تیم  ناسنا  سم  اب  ارچ 

شسرپ

ددرگیمنبجاو لسغ  هتیم  ناویح  سم  اب  یلو  ددرگیم  بجاو  لسغ  تیم  ناسنا  سم  اب  ارچ 

خساپ

کی ندـب  زا  ناسنا  ندـب  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  تیم  سملسغ  بوجو  هب  مالـسا  مکح  هک  تسا  نیا  لاوس  نیا  زا  امـش  روظنم  ـالامتحا 
گـس زا  ناسنا  ندب  الثم  هک  تسین  تهج  نادب  تسا  هدش  بجاو  تیم  سم  لسغ  هدرم  ناسنا  ندب  سمل  يارب  رگا  . تسا رتسجن  گس 

ار شندـب  وا  هب  هقـالع  رطاـخ  هب  ناـیفارطا  دوریم  اـیند  زا  هک  یناـسنا  هکنیا  هلمج  نآ  زا  دراد . يرگید  ياـهتمکح  هکلب  تسا  رتسجن 
لـسغ ندومن  بجاو  اب  هعیاض  نیا  زا  يریگولج  تهج  هب  مالـسا  دـنک . تیارـس  نانآ  هب  هیحان  نیا  زا  ییاـهیرامیب  اـسب  هچ  هدومن و  سمل 

. دننک بانتجا  هدرم  ندب  اب  سامت  زا  ناکمالا  یتح  و  دنباین . نآ  هب  یتبغر  مدرم  ات  هدومن  داجیا  راک  نیا  هار  رس  رب  یعنام  تیم  سم  يارب 

تسیچ وضو  رد  اپ  رس و  حسم  هفسلف 

شسرپ

تسیچ وضو  رد  اپ  رس و  حسم  هفسلف 

خساپ

مود دوش . هزیکاپ  هدش ، هک  مه  ندیـشک  تسد  حسم و  کی  هزادـنا  هب  نیمه  وضع  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رـس  اپ و  حـسم  فادـها  زا  یکی 
هک مه  ار  دوخ  ياپ  دنک و  كاپ  ار  تساههشیدنا  دیاقع و  راکفا و  لحم  هک  دوخ  رس  دیاب  دنادب  زامن  يارب  زامن و  زا  لبق  رازگزامن  هکنآ 

ندیسر يارب  رازگزامن  هک  نآ  ینعی ، نیا ;  دراد و  زاب  طلغ  ریسم  رد  تکرح  زا  دیامن و  ریهطت  تسا  یهلا  فادها  يوسب  تکرح  هلیـسو 
كاپ : )) رعاش لوق  هب  تسا و  رکنملا  ولـصلا و  نا  ینعم  اشحفلا  نع  یهنت  نیا  دوش و  هزنم  تسرد و  كاپ و  مدق  هب  اترـس  زا  دیاب  ادـخ  هب 

((. مارح تابارخ  هب  هگنآ  لوا و  وش 
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شسرپ

تسیچ نآ  بیترت  لسغ و  هفسلف 

خساپ

هک نآ  اب  دـنناوخب ، زاـمن  هلبق  هب  ور  دـیاب  همه  زاـمن  دروم  رد  ـالثم  تسا ; هژیو  ياهماـنرب  صاـخ و  یطیارـش  ياراد  يداـبع  لاـمعا  ( فلا
ات تسا  لمع  رد  تدحو  داجیا  مکح ، نیا  ياههفـسلف  زا  دنرازگب ؟ زامن  هلبق  هب  ور  همه  دیاب  ارچ  سپ  تسین . یـصاخ  تهج  رد  دنوادخ 

دناوخب و زامن  دوخ  هاوخلد  فرط  هب  سک  ره  رگا  لاح  ددرگ . رگیدکی  هب  دارفا  ندـش  کیدزن  یعامتجا و  تدـحو  هب  یهتنم  جـیردت  هب 
عمجت يدجسم  رد  یتح  دنتسناوتیم  ناناملسم  ایآ  دمآیم ؟ شیپ  یتیعضو  هچ  امـش  رظن  هب  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  دوخ  هاوخلد  لکـش  هب  ای 

ددرگیم نآ  ندش  دنمنوناق  بجوم  لمع  صاخ  مظن  هک  نیا  رب  هوالع  زین  لسغ  دروم  رد  دنهد ؟ لیکـشت  هدحاو  تما  دسر  هچ  ات  دنیامن 
تسا تادابع  زا  لسغ  هک  نیا  رب  هوالع  دراد ; دوخ  رد  ياهدنزرا  تبثم و  راثآ  زین  یحور  رظن  زا  دنکیم ، يریگولج  تافالتخا  زورب  زا  و 
لـسغ دـنکن ، تدابع  لسغ و  تین  یلو  دـشاب ، رو  هطوغ  ایرد  رد  اهلاس  یـسک  رگا  ور  نیا  زا  دریگ . ماجنا  تبرق  دـصق  تین و  اب  دـیاب  و 
یتسه قلاخ  ربارب  رد  ار  میلـست  حور  نآ  یمدآ ، شنیب  رکفت و  رد  هک  تسا  نآ  تادابع  مهم  ياههفـسلف  فادها و  زا  تسا . هدادـن  ماجنا 

رب هوالع  یلمع -  تدابع و  ره  رد  تین  دراد . زاب  تساهیهابت -  همه  هشیر  هک  یشکرس -  يزارف و  ندرگ  زا  ار  وا  دروآ و  مهارف  شخب 
يدیدرت ب) دبلطیم . عیسو  یلاجم  نآ  هرابرد  ثحب  هک  دراد  ناسنا  ناور  حور و  رد  ياهژیو  ینیقلت  راثآ  ناسنا -  شنیب  هب  یشخب  ماظتنا 

یحور و رظن  زا  هدرک و  ادـیپ  یگزات  توارط و  دـنکیم  لصاح  سامت  نآ  اب  یتح  دوشیم و  هتـسش  بآ  اب  یتقو  ناـسنا  ندـب  هک  تسین 
یعون شیادـیپ  بجوم  لسغ  رگید  يوس  زا  تسا . راکـشآ  ناگمه  رب  هک  یتشادـهب  ياـههبنج  رب  هوـالع  تسا ; دـیفم  درف  يارب  یمـسج 

. دراذگیم اجب  وا  رب  یبسانم  یناور  راثآ  هک  هتشگ  درف  رد  تبقارم  حور 

تسیچ بجاو  هملک  يانعم  تسا و  بجاو  زامن  ارچ 

شسرپ

تسیچ بجاو  هملک  يانعم  تسا و  بجاو  زامن  ارچ 

خساپ

هب هک  دراد  دوجو  درف  هعماج و  يارب  یحلاصم  زامن  رد  نوچ  تسا ؟ بجاو  زامن  ارچ  تسین . زاجم  نآ  كرت  هک  ياهفیظو  ینعی ، بجاو ;
هنوگ نامه  هب  هک  میباییم  رد  مینک ، هجوت  زامن  هفـسلف  هب  رگا  ینعی ، تسین ; هحماسم  لـباق  تسا و  يرورـض  حـلاصم  نآ  ندروآ  تسد 

ریذـپانبانتجا يرورـض و  ناسنا  دوجو  ناور و  حور و  يارب  زین  زامن  درادـن ، نیزگیاج  تسا و  يرورـض  اـم  يارب  اوه  اذـغ و  بآ و  هک 
همیخ الـصلا   ) تسا سدقم  دشابن ، زامن  دومع  رگا  نیدـلا .) دومع  عراش  دـیکا  هتـساوخ  نید و  یـساسا  نکر  زامن  رگید ، فرط  زا  تسا .
يارب سپ  دراد . دوجو  زامن  رد  مالـسا ، فراعم  میهاـفم و  رتشیب  هک  نوچ  دوب ; دـهاوخن  نآ  زا  ياهناـشن  رثا و  دیـشاپ و  دـهاوخ  ورف  نید 

. تسا يرورض  راگدرورپ  تدابع  زامن و  ندناوخ  نید ، يراوتسا  ییاپرب و 
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شسرپ

تسیچ وضو  لسغ و  هفسلف 

خساپ

نیا هب  زین  ینید  نوتم  رد  دربب و  یپ  نآ  هب  هتـسناوتن  يرـشب ، ياههشیدـنا  نونکات  هک  تسا  يروما  زا  هیموی  ياهزامن  تاعکر  تواـفت  رس 
 : 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 
لاـئوس هک  هراـبود  تفرگیم و  یباوج  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 
(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 
هب يوار  رگا  و  ( 31 (() میتما نیا  ردـپ  یلع  نم و  : )) دـندومرف (ص ) ربمایپ تهج  نیا  هب  تسا . تما  ردـپ  وا  تسا و  رتناـبرهم  رتزوسلد و 

تایاور یضعب  زا  اهزامن  تاعکر  دادعت  دروم  رد  و  دندرکیم . نایب  وا  يارب  ار  يرتدایز  رارسا  (ع ) ماما دوب ، هدرکن  هدنـسب  زین  باوج  نیا 
: 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  رـس  یلو  (; 32 (() دوزفا اهنآ  هب  تعکر  تفه  (ص ) ادخ 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 لوـسر  یلو  دوـب ، یتـعکر  ود  درک ، بجاو  تما  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  ( 33 (() دوش ناربج  دـیآیم  دـیدپ  نارازگزامن  فرط  زا  زامن  لصا  يادا  دروم  رد  هک  ار  يدوبمک  صقن و  ات  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  مدیـسرپ : (ع ) داجـس ماما  زا  دیوگ : بیـسم  نب  دیعـس  دوشیمن . دایز 
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؟ دش بجاو  تسه  زورما  هک  یتروص  نیا  هب  اهزامن  یماگنه  هچ  زا  مدیـسرپ : (ع ) داجـس ماما  زا  دیوگ : بیـسم  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  (. 34 (() ادوهــشم ناـک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  و  : )) دـیامرفیم زین  مـیرک  نآرق  تشاذـگ 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 

تسیچ زامن  نتفرگ و  وضو  دراوم  یضعب  رد  نادرم  نانز و  توافت  تلع 

شسرپ

تسیچ زامن  نتفرگ و  وضو  دراوم  یضعب  رد  نادرم  نانز و  توافت  تلع 

خساپ

ماگنه . 1 زا : دنترابع  هک  هدش  هتـشاذگ  قرف  درم  نز و  نیب  هک  تابحتـسم -  رد  مهنآ  تسا -  دروم  اهنت 3  زامن  وضو و  ماـکحا  دروم  رد 
بحتسم هک  زامن  مایق  رد  . 2 دنزیرب . اهتسد  تشپ  زا  اهدرم  تسد و  يور  زا  ار  بآ  لوا  اهنز  تسا  بحتسم  وضو  رد  اهتسد  نتـسش 

ار اهوزاب  دننابسچن و  نیمز  هب  ار  مکش  اهجنرآ و  اهدرم  هدجس  عقوم  رد  . 3 دننک . زاب  ار  اهاپ  اهدرم  دننابسچب و  مه  هب  ار  اهاپ  اهنز  تسا 
. دننابسچب رگیدکی  هب  ار  ندب  ياضعا  دنراذگب و  نیمز  هب  ار  مکش  اهجنرآ و  اهنز  دنرادهگن و  ادج  ولهپ  زا 

تسیچ لسغ  هفسلف 

شسرپ

تسیچ لسغ  هفسلف 

خساپ

الاح نیمه  یـسک  رگا  اذل ، تسا . نتـشاد  رب  يونعم  یکاپ  تمـس  هب  مدق  کی  تسا . ندیمارخ  زامن  لحم  دجـسم و  هب  هگنآ  ندرک و  وش 
، یتسرپ اتکی  دورـس  (() دشاب هدش  رتکیدزن  ندوب  ییادخ  صولخ و  هب  مدق  کی  ات  دریگب  وضو  ادـخ  يارب  دـیاب  دـشاب ، هتفر  مامح  هب  زین 
اب دریگیم . رب  رد  ار  حور  ریهطت  هکلب  دوشیم ; اـهیگدولآ  زا  مسج  ریهطت  بجوم  اـهنت  هن  زاـمن  همدـقم  ناوـنع  هب  وـضو ; ج ) ص 20 .)

یمـسج تراهط  یکاپ و  ساسحا  نیا  تسا .  هدش  كاپ  اهشزغل  ناهانگ و  یگدولآ  زا  شحور  مسج و  دـنکیم ، ساسحا  نمئوم  وضو 
نآرق و  ) دزاـسیم هداـمآ  زاـمن  زا  یحور  یمــسج و  يزاـس  مارآ  تلاـح  هـب  دورو  ادــخ و  اـب  يوـنعم  طاـبترا  يارب  ار  ناـسنا  یحور ، و 
هک یلاح  رد  دنیوشب  ار  ندب  مامت  ندش  بنج  ماگنه  هب  هک  دـهدیم  روتـسد  مالـسا  ارچ  دنـسرپیم : یـضعب  ب ) ص357 .) یسانشناور ،
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رد تسـش و  دـیاب  ار  لحم  طقف  یکی  رد  هک  تسه  یتوافت  ینم  ندـش  جراخ  ندرک و  لوب  نایم  ایآ  و  دوشیم ، هدولآ  ینیعم  وضع  ظـقف 
زا ینم  ندش  جراخ  هک  تسا  نیا  نآ  یلامجا  خساپ  حورـشم : خـساپ  کی  دراد و  یلامجا  خـساپ  کی  لائوس  نیا  ار ؟ ندـب  مامت  يرگید 
نت ياهلولس  مامت  و  ددرگیم ، راکشآ  ندب  مامت  رد  نآ  رثا  هک  نیا  لیلد  هب  دئاوز ) ریاس  لوب و  دننام   ) تسین یعـضوم  لمع  کی  ناسنا ،
نیا حیـضوت  تسا . ندـب  ازجا  مامت  يور  نآ  ریثات  هناشن  دوخ  نیا  دـنوریم و  ورف  صوصخم  یتسـس  تلاح  کی  رد  نآ  جورخ  لاـبند  هب 

باصعا  )) دننکیم لرتنک  ار  ندب  ياهتیلاعف  مامت  هک  دراد  دوجو  یتابن  باصعا  هلسلس  ود  ناسنا  ندب  رد  نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  هک :
یلخاد و تازاهج  اههاگتسد و  مامت  فارطا  رد  ناسنا و  ندب  رسارس  رد  باصعا  هتشر  ود  نیا  کیتاپمـساراپ )) باصعا   )) و کیتاپمس ))

باصعا هفیظو  و  تسا ، ندب  فلتخم  ياههاگتـسد  نتـشاداو  تیلاعف  هب  و  ندرک )) دنت   )) کیتاپمـس باصعا  هفیظو  دناهدرتسگ ، یجراخ 
ود نیا  تیلاعف  لداعت  زا  دراد ، ار  زمرت  شقن  يرگید  لیبموتا و  زاگ  شقن  یکی  عقاو  رد  تساهنآ ، تیلاعف  ندرک  دنک  کیتاپمـساراپ )) ))
مه هب  ار  لداعت  نیا  هک  دهدیم  خر  ندـب  رد  ییاه  نایرج  یهاگ  دـنکیم . راک  لداعتم  روط  هب  ندـب  ياههاگتـسد  یتابن ، باصعا  هتـسد 
نیا رد  دریگیم . تروص  ینم  جورخ  نراقم  الومعم  هک  تسا  یـسنج ) تذـل  جوا  (( ) مساـگرا  )) هلئـسم اـهنایرج  نیا  هلمج  زا  دـنزیم ،

لکـش هب  لداعت  دریگیم و  یـشیپ  كرحم ) باصعا   ) کیتاپمـس باصعا  رب  هدـننک ) زمرت  باصعا   ) کیتاپمـساراپ باصعا  هلـسلس  عقوم 
زا لداعت  دراداو و  راکب  ار  کیتاپمـس  باصعا  دناوتیم  هک  يروما  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  تباث  زین  عوضوم  نیا  دروخیم . مه  هب  یفنم 

هدـید سوسحم  روط  هب  ندـب  ياضعا  مامت  يور  مساگرا ))  )) ریثاـت هک  اـجنآ  زا  تسا و  ندـب  اـب  بآ  ساـمت  دـنک  نیماـت  ار  هتفر  تسد 
جورخ ای  یـسنج ، شزیمآ  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  دروخیم  مه  هب  ندـب  رـسارس  رد  باصعا  هتـسد  ود  نیا  لداـعت  دوشیم و 
رارقرب ندـب  رـسارس  رد  باصعا  هتـسد  ود  نیا  نایم  رد  لماک  لداعت  نآ  شخب  تاـیح  رثا  وترپ  ردو  دوش  هتـسش  بآ  اـب  ندـب  ماـمت  ینم ،
تارثا هک  دـشابیم  زین  شتـسرپ  تداـبع و  یعوـن  هک  نیا  رب  هوـالع  ندرک  لـسغ  هکلب  تسین ، نیا  هب  رـصحنم  لـسغ  هدـیاف  هـتبلا  ددرگ .

، مسج مه  دوشیم و  رثاتم  حور  مه  یـسنج ، شزیمآ  ای  ینم  جورخ  ماگنه  هب  تقیقح  رد  تبـسن  نیمه  هب  تسینراکنا و  لباق  نآ  یقالخا 
تلع هب  مه  تسا و  مسج  يوشتسش  مه  هک  تبانج  لسغ  دوکر . یتسس و  يوس  هب  مسج  و  دوشیم ، هدیشک  يدام  تاوهش  يوس  هب  حور 

هب ار  حور  ات  دراذـگیم  حور  مسج و  يور  دـحاو  نآ  رد  ياهناگ  ود  رثا  تسا و  ناـج  يوشتـسش  دـباییم  ماـجنا  تبرق  دـصق  هب  هک  نیا 
مازلا کی  تبانج  لسغ  بوجو  هتـشذگ ، اهنیا  همه  زا  تیلاـعف . طاـشن و  یکاـپ و  يوس  هب  ار  مسج  و  دـهد ، قوس  تیونعم  ادـخ و  يوس 

دنوشیم لفاغ  دوخ  تفاظن  زا  هک  یناسک  دنرایسب  اریز  تسا ، یگدنز  لوط  رد  تشادهب ، تیاعر  ندب و  نتشاد  هگن  كاپ  يارب  یمالـسا 
عوضوم نیا  دـنرادهاگن ، كاپ  ار  ندـب  دـنهد و  وشـسش  ار  دوخ  یفلتخم  لـصاوف  رد  هک  دـنکیم  راداو  ار  اـهنآ  یمالـسا  مکح  نیا  یلو 

. دنلفاغ نت  تشادهب  تفاظن و  زا  یفلتخم  للع  هب  هک  یناسک  دنرایسب  زین  ام  نامز  رصع و  رد  درادن ، هتـشذگ  راصعا  مدرم  هب  یـصاصتخا 
تاهج عومجم  دوشیم .) لماش  هتـسش  ار  دوخ  ندـب  هزات  هک  ار  یـسک  یتح  تسا  یمومع  یلک و  نوناق  کی  تروص  هب  مکح  نیا  هتبلا  )
جراخ ینم  هچ  رگا   ) یـسنج شزیمآ  نینچمه  و  يرادیب ) ای  باوخ  رد   ) ینم جورخ  ماگنه  هب  دیاب  ارچ  هک  دزاسیم  نشور  قوف  هناگ  هس 

. تسش ار  ندب  مامت  درک و  لسغ  دوشن )

دوش یمن  هتسش  حسم  عضاوم  مامت  اپ  رس و  حسم  رد  ارچ 

شسرپ

دوش یمن  هتسش  حسم  عضاوم  مامت  اپ  رس و  حسم  رد  ارچ 

خساپ
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ناملسم ؤ ياهقف  ود ، نآ  نتسش  ای  اهاپ و  رـس و  حسم  رد  هنومن  ناونع  هب  دراد . هناگادج  یلیلد  وضو ، ياضعا  زا  کی  ره  حسم  نتـسش و 
یلا مکیدـیا  مکهوجو و  اولـسغاف  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : )) دـناهدرک لالدتـسا  ریز  هیآ  هب  وضو  تیفیک  يارب  ینـس -  هاوخ  هعیـش و  هاوخ 

اهتروص دیدش ، هدامآ  زامن  ئهماقا  يارب  هاگره  نانمئوم ! يا  نیبعکلا ; یلا  مکلجرا  مکسئورب و  اوحسما  الـصلا  یلا  متمق  اذا  قفارملا و 
هملک تنـس ، لها  ياـملع  هدـیقع  هب  هیآ 6 .) هدـئام ، .(( ) دـییامن حـسم  كزوق  اـت  ار  ناـتیاهاپ  اهرـس و  دـییوشب و  قفرم  اـت  ار  اـهتسد  و 
دیاـب زین  ار  اـهاپ ) (( ) لـجرا ، )) تسـش دـیاب  ار  اـهتروص ) (( ) هوجو  )) هک ناـنچمه  تسا و  مکهوجو ))  )) هملک هب  فـطع  مکلجرا )) ))

تسا و مکـسوئر ))  )) هملک هب  فطع  مکلجرا ))  )) هملک دـناهتفگ : هدرک ، دانتـسا  هیآ  نیا  هب  وضو  رد  اـپ  حـسم  يارب  زین  نایعیـش  تسش .
رد مـکلجرا )) : )) دــنیوگیم ناــنآ  دوـمن . حــسم  دــیاب  زین  ار  لــجرا ))  )) درک حــسم  دــیاب  ار  اهرــس ) (( ) سوـئر  )) هـک روـط  ناــمه 

حـسم ار  اهاپ  دیاب  ساسا  نیا  رب  دوش . فطع  مکـسوئر ))  )) هملک نیرتکیدزن  هب  دیاب  یبدا ، دـعاوق  ساسا  رب  تسا و  مکـسوئر )) )) رانک
. تسا هدش  اهاپ  حسم  هب  روتسد  اهنآ  رد  هک  تسا  هدرک  دانتسا  (ع ) راهطا همئا  زا  يدایز  تایاور  هب  هعیش  نیا  رب  هوالع  درک .

؟ تسیچ وضو  رد  اپ  حسم  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ وضو  رد  اپ  حسم  هفسلف 

خساپ

؟ تسیچ تیم  نیقلت  زا  فده 

شسرپ

؟ تسیچ تیم  نیقلت  زا  فده 

خساپ

؟ تسیچ نفک  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ نفک  تمکح 

خساپ

؟ دنیوش یم  ار  نآ  اپ  حسم  ياج  هب  وضو  رد  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنیوش یم  ار  نآ  اپ  حسم  ياج  هب  وضو  رد  تنس  لها  ارچ 

خساپ
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تسیچ تیم  سم  لسغ  هفسلف 

شسرپ

تسیچ تیم  سم  لسغ  هفسلف 

خساپ

هقالع رطاخ  هب  نایفارطا  دوریم  ایند  زا  هک  یناسنا  هکنیا  هلمج  نآ  زا  دراد . ییاـهتمکح  تیم  سملـسغ  بوجو  هب  مالـسا  مکح  فلا )
بجاو اب  هعیاض  نیا  زا  يریگولج  تهج  هب  مالـسا  دنک . تیارـس  نانآ  هب  هیحان  نیا  زا  ییاهیرامیب  اسب  هچ  هدومن و  سمل  ار  شندـب  وا  هب 

هدرم ندب  اب  سامت  زا  ناکمالا  یتح  و  دـنباین . نآ  هب  یتبغر  مدرم  ات  هدومن  داجیا  راک  نیا  هار  رـس  رب  یعنام  تیم  سم  يارب  لسغ  ندومن 
. دنک لسغ  نآ  زا  لبق  دیاب  دناوخب  زامن  دهاوخب  هاگره  ینعی  دوشیم ؛ بجاو  زامن  ندناوخ  يارب  تیم  لسغ  ب ) دننک . بانتجا 

دناوخب ار  شزامن  یتسیاب  تخت  يور  رب  رامیب  هکیلاح  رد  تسیچ  دنک  كرت  دیاب  ار  تدابع  هناهام  تداع  رد  نز  هکنیا  تمکح 

شسرپ

دناوخب ار  شزامن  یتسیاب  تخت  يور  رب  رامیب  هکیلاح  رد  تسیچ  دنک  كرت  دیاب  ار  تدابع  هناهام  تداع  رد  نز  هکنیا  تمکح 

خساپ

تخت رب  ولو  دـیاهدرک  هراـشا  هک  روطناـمه  دـشاب  هناـیهام -  تداـع  زا  ریغ  يداـع -  لاـح  رد  مه  نز  رگا  ًـالوا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت 
. تسا هتفهن  نآ  رد  یتمکح  عطق  روط  هب  تسا و  ماکحا  ریاس  ریظن  نانز  هرابرد  مکح  نیا  ًاـیناث  دـناوخب  ار  شزاـمن  دـیاب  ناتـسرامیب و ... 

 ... و درادن ؟ اضق  شاهتشذگ  ياهزامن  مالسا  زا  دعب  یلصا  رفاک  ارچ  تفرگ ؟ هزور  دیابن  رفـس  رد  ارچ  دوشیم ؟ هتـسکش  رفاسم  زامن  ارچ 
يریگتخـس و ددص  رد  تسا و  هلهـس  هحمـس  نید  مالـسا  نید  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ًایناث  تسا . رادروخرب  یتمکح  زا  مادک  ره  اهنیا 

یلک روط  هب  يزارد  نایلاس  ای  ناشرمع  لوط  رد  يدرم  ای  نز  اسب  هچ  تسا ، هرظتنم  ریغ  يرامیب  هلئـسم  ًاعبار  تسا . هدوبن  تقـشم  داجیا و 
رد هک  دـینک  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  ًاسماخ  تسا . مئاد  یناگمه و  تسا  یعیبط  نوناق  کـی  نز  هناـهام  تداـع  هلئـسم  یلو  دـنوشن  ضیرم 

نوناق رد  دیابن  ار  یئانثتسا  دراوم  ینعی  دوشیم  تالاح  عون  رد  اهنامز و  عون  رد  دارفا  عون  تیاعر  ًالوصا  یعامتجا  یعرش و  نیناوق  عضو 
. دراد یئانثتسا  لاح  رهب  نوچ  درک  عضو  دیابن  ار  ینوناق  چیه  هنرگ  تفرگ و  رظن  ّدم 

ارچ تسا و  هدرکرکذ  یلاعت  يراب  ترضح  هک  تسا  یـصاخ  هیآ  شـش  روظنم  ایآ  دناوخ و  هیآ  شـش  زا  شیب  دیابن  تبانج  ماگنه  رد  ارچ 
؟  دادعت نیمه 

شسرپ

ارچ تسا و  هدرکرکذ  یلاعت  يراب  ترضح  هک  تسا  یصاخ  هیآ  شش  روظنم  ایآ  دناوخ و  هیآ  شش  زا  شیب  دیابن  تبانج  ماگنه  رد  ارچ 
؟  دادعت نیمه 

خساپ
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هدش رکذ  هیلمعیاههلاسر  رد  هک  يزیچ  اهنت  دنکن و  سمل  ار  نآرق  دوخ  ندب  اب  هک  نآ  طرـش  هب  درادـن  یعنام  بنج  يارب  نآرق  ندـناوخ 
يرتمک باوث  ینعی  اج ، نیارد  تهارک  تسا و  هورکم  بنج  رب  رادهدجـس ) ياـههروس  زا  ریغ   ) هیآ تفه  زا  شیب  ندـناوخ  هک  تسا  نآ 

J .} دشابیم نآرق  سدقت  مارتحا و  تشادساپ  نآ  رس  الامتحا  دراد و  بنج  ریغ  درف  هب  تبسن 

دنک یم  كاپ  تبانج  زا  ار  ناسنا  هنوگچ  تسیچ و  لسغ  زا  لدب  ممیت  هفسلف 

شسرپ

دنک یم  كاپ  تبانج  زا  ار  ناسنا  هنوگچ  تسیچ و  لسغ  زا  لدب  ممیت  هفسلف 

خساپ

هکلب درادن ؛ تبرق  دصق  هب  زاین  هک  ندب  يوش  تسش و  هنرگو  تسین  ندب  رهاظ  تفاظن  اهنت  تسا ، هتـساوخ  مالـسا  هک  یتراهط  زا  فده 
هتبلا درک . ممیت  يونعم ، يدـیلپ  نیا  عفر  يارب  دـیاب  دوبن ، نکمم  لسغ  هک  ییاج  رد  ورنیا  زا  تسا . يونعم  يدـیلپ  زا  حور  تراهط  دارم 
رارق هعلاطم  دروم  یکیزیف  يدام و  دید  اب  ار  یهلا  تاروتسد  دیابن  سپ  دوش . ادیپ  یسرتسد  بآ  هب  هک  تسا  ینامز  ات  یتقوم و  مکح  نیا 
بآ هب  رتدوز  هچ  ره  صخـش  اـت  ددرگیم  یـشومارف  زا  يریگولج  سفن و  دـیقت  بجوم  بآ ، نادـقف  تروـص  رد  ممیت  تقیقح  رد  داد .

. دنک لسغ  هتفای و  تسد 

دشاب هرقن  الط و  زا  دیابن  وضو  بآ  فرظ  ارچ 

شسرپ

دشاب هرقن  الط و  زا  دیابن  وضو  بآ  فرظ  ارچ 

خساپ

کمک هب  نکل  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  ياراد  یهلا  ماکحا  مینادیم  یلک  روط  هب  اما  تسین ، نشور  اـم  يارب  ماـکحا  یعقاو  هفـسلف  هتبلا 
، وضو ریغ  هچ  وضو و  يارب  هچ  هرقن ، الط و  فورظ  لامعتسا  هرابرد  هلمج  زا  دیمهف ؛ ار  ماکحا  هفسلف  زا  یتمسق  ناوتیم  تایاور  یـضعب 

ملاع هب  هک  دـنراد  هقالع  اهتنیز  هنوگ  نیا  هرقن و  الط و  هب  یناسک  نونقوی ؛  نیذـلا ال  عاتم  اـمهَّنِا  : » هک تسا  هدـمآ  تاـیاور  یـضعب  رد 
ینید تسا و  فلاخم  يرگیفارـشا  ییارگلمجت و  اب  هک  تسا  ینید  مالـسا  درک  طابنتـسا  ناوتیم  تیاور  نیا  زا  دـنرادن .» نیقی  ترخآ 
هچنآ زا  نکل  هدرمش ، زیاج  تسا ، رشب  يداع  یگدنز  همزال  هچنآ  ار و  یلومعم  حابم و  ياهتنیز  زا  هدافتـسا  هک  لاح  نیع  رد  هک  تسا 
لاثما فابالط و  هسبلا  روطنیمه  هرقن و  الط و  فورظ  لامعتـسا  تسا . هدرک  عنم  دـشاب ، تیفارـشا  يرگيدام و  هب  ناـسنا  شیارگ  ثعاـب 

هقبط دارفا  ارقف و  هک  دننک  یگدنز  يروط  مدرم  دهاوخیم  مالـسا  دهدیم . قوس  مومذـم  يایند  ییارگلمجت و  فرط  هب  ار  ناسنا  کلذ 
هرهب اهنآ  زا  دنتـسناوتیم  صاخ  ياهدـع  دوب ، لالح  فورظ  نیا  لامعتـسا  رگا  دنـشاب . یـضار  دوخ  یگدـنز  زا  هعماج  طسوتم  اـی  نییاـپ 

دنناوتیمن يدایز  هدع  نونکامه  دینکیم  هظحالم  هک  نانچ  دشیم . یتاقبط  هلـصاف  ثعاب  رما  نیا  دندوب . مورحم  تاقبط  رتشیب  دنریگب و 
هدوب عراش  رظن  دم  مه  يرگید  حلاصم  تاکن و  تسا  نکمم  هتبلا  دننک . هیهت  دراد ، هلـصاف  یلیخ  هرقن  الط و  اب  شتمیق  هک  ینیچ  فورظ 

. تسا یفخم  ام  رظن  زا  هک 
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؟  تسین مزال  وضو  تبانج ,  لسغ  زا  سپ  طقف  اهلسغ , نیب  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسین مزال  وضو  تبانج ,  لسغ  زا  سپ  طقف  اهلسغ , نیب  رد  ارچ 

خساپ

لـسغ دـننام  ) تسا تباث  نآ  بابحتـسا  هک  بحتـسم  ياـهلسغ  زا  سپ  یتح  اـهقف  زا  یخرب  ياوتف  قبط  رب  تسا و  یفـالتخا  هلأـسم  نیا  {
وـضو دـیابن  تسا و  تعدـبتبانج  لسغ  زا  دـعب  يوضو  هک  تسا  نیا  دـشابیم  اهقف  قافتا  درو  هچ  نآ  هتبلا  تسین . مزـال  وضو  زین  هعمج )

.} تفرگ

؟  تسین مزال  وضو  تبانج ,  لسغ  زا  سپ  طقف  اهلسغ , نیب  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسین مزال  وضو  تبانج ,  لسغ  زا  سپ  طقف  اهلسغ , نیب  رد  ارچ 

خساپ

لـسغ دـننام  ) تسا تباث  نآ  بابحتـسا  هک  بحتـسم  ياـهلسغ  زا  سپ  یتح  اـهقف  زا  یخرب  ياوتف  قبط  رب  تسا و  یفـالتخا  هلأـسم  نیا  {
وـضو دـیابن  تسا و  تعدـبتبانج  لسغ  زا  دـعب  يوضو  هک  تسا  نیا  دـشابیم  اهقف  قافتا  درو  هچ  نآ  هتبلا  تسین . مزـال  وضو  زین  هعمج )

.} تفرگ

؟  تسیچ ضئاح  نز  تخپ  تسد  ندروخ  زا  بانتجا  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ ضئاح  نز  تخپ  تسد  ندروخ  زا  بانتجا  هفسلف 

خساپ

J .} دننکیم بانتجاضئاح  نز  تخپ  تسد  ندروخ  زا  افرع  ناملاع و  زا  یخرب  ور  نیمه  زا  تسا . ثدح  یعون  تبانج  دننام  ضیح 

؟ دننک یم  نفد  تسا  هدیسر  تداهش  هب  هک  یسابل  نامه  اب  ار  دیهش  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  نفد  تسا  هدیسر  تداهش  هب  هک  یسابل  نامه  اب  ار  دیهش  ارچ 

خساپ
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، لسغ نودب  سابل و  نامه  اب  دوش ، دیهـش  نادـیم  ینعی  گنج  هکرعم  رد  مالـسا  زا  عافد  مالـسا و  يالتعا  يارب  ادـخ  هار  رد  هک  يدـیهش 
دنهدب لسغ  ار  وا  دیاب  دشاب ، هدش  دیهـش  ههبج  تشپ  ناتـسرامیب و  رد  هدش و  یمخز  نادیم  رد  رگا  اّما  دوشیم ، نفد  وا ، رب  زامن  زا  سپ 

. دنیامن نفد  سپس  هدومن  نفک  و 

؟  تسا لکش  نیا  هب  ارچ  و  تسیچ ؟  وضو  هفسلف 

شسرپ

؟  تسا لکش  نیا  هب  ارچ  و  تسیچ ؟  وضو  هفسلف 

خساپ

دوصقم ددرگرتنشور . هلأسم  ات  مییامنیم  رکذ  ماکحا  هفسلف  لصا  هب  عجار  يرـصتخم  حیـضوت  مینک  نایب  ار  وضو  هفـسلف  هک  نآ  زا  لبق 
رد رگم  تسین  یهقف  قیقحت  یـشواک  نینچ  تسا . هداد  ار  مکح  نـالف  یـضورفم  عوضوم  رب  دـنوادخ  ارچ  هک  تسا  نیا  مکح  هفـسلف  زا 

همه هفـسلف  ـالوا : تشاد : رظنرد  ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  هطبار  نیا  رد  دـشاب . لـیخد  مکح » طابنتـسا   » رد مکح » هفـسلف  فشک   » هک يدراوم 
نکیل دـبلطیم . يرـشب  يداع  فراعم  ياهانگنتزا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اهنآ  تاـیئزج  ماـکحا و 
یمکح هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاودسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  یلامجا  روطب 

هتخانـشان ام  رب  دنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدعاق  ربانب  مینادـن  صوصخلاب  ار 
وج تسج و  شیارب  کیژولویزیف  يدام و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دیابن  ماکحا  هفـسلف  يوج  تسج و  رد  ایناث : دشاب .
هک یلاح  رد  تسا . هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتساخرب  میـشاب  ای ... یبط  ياهدسفم  ای  تحلـصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن .

هبرداق دوخ  یبرجت  دـتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کـی  چـیه  هزوح  رد  هک  دـنراد  يونعم  یحلاـصم  ماـکحا  زایرایـسب 
. دشاب هتـشاد  رتالابو  رترب  یتمکح  هلءاسم  اسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگا  ای  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح 
. تسا یبایاوقت »  » نآ هدومرف و  نایبار  رتالاب  ياهفسلف  دیجم  نآرق  یلو  دناهتخادرپ  نآ  یتشادهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  هک  نانچ 

یلـصا هفـسلف  تروص  تسوپ  اهنادـند و  اههثلزا و  تظفاحم  يارب  نساـحم  دوجو  دـناهتفگ : یبط  رظن  زا  زین  تروص  ندیـشارت  دروم  رد 
نایب ار  ریز  بلاطم  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  زین  وضو  هفـسلف  هرابرد  . دـشاب درم  تقلخ  یعیبط  تلاح  ظفح  یحور و  يونعم و  يرثا  مکح 
وـضو دـنوادخ  تعاطا  تدابع و  تین  هب  یتقو  هدـنریگ ، وضو  صخـش  نوچ  ینطاب ؛ تراـهط  2 ـ يرهاظ ، یگزیکاـپ  تراـهط و  1 ـ درک :

دریگیمرب رد  ار  ناسنا  مدق  ات  رس  زا  هک  تسا  یلمع  وضو  3 ـ درادیمرب . ماگ  دنوادخ  تیدوبع  ینطاب و  تراهط  ریسم  رد  ًارهق  دریگیم 
اب هک  دبعت  یگدنب و  هیحور  تیوقت  4 ـ تسا . حراوجو  اضعا  تیلوؤسم  دروم  رد  وا  هب  يروآدای  رکذت و  یعون  اضعا ، حـسم  نتـسش و  و 

تسا هنوگ  نیا  وضو  لکشارچ  هک  امش  لاؤس  ریخا  تمـسق  باوج  دش  هداد  ماکحا  هفـسلف  لصا  رد  هک  یحیـضوت  هفـسلف و  نیا  هب  هجوت 
. دوشیم هداد 

؟  تسیچ ممیت  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ ممیت  هفسلف 
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خساپ

یلیصفت روط  هب  اهنآ  تایئزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  ًالوا : تشاد : رظن  رد  ار  هتکن  دنچ  دیاب  دیاهدرک  هراشا  هک  ياهلأسم  اب  هطبار  رد  فلا )
همه هک  تسا  نشور  لاـمجا ، روط  هب  نکیل  دـبلطیم . يرـشب  يداـع  فراـعم  ياـهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاـگآ  تسین و  نشور 

هدعاق رب  انب  مینادن ، صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا 
هفـسلف نتفاـی  رد  اـیناث : دـشاب . هتخانـشان  اـم  رب  دـنچ  ره  تسه ، یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  نآ  رد  اریز  مینک ؛ يوریپ  نآ  زا  دـیاب  قوف  یلک 

یپ رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و  شیارب  کیژولویزیف  يدام و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دـیابن  ماکحا ،
يونعم یحلاصم  ماکحا ، زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتساخرب  میشاب ، ای ...  یبط  ياهدسفم  ای  تحلصم  نتفای 

 - اتابثا ای  اـیفن  یمکح -  نداد  هب  رداـق  دوخ ، یبرجت  دـتم  اـب  اـهنآ  تسین و  قیقحت  لـباق  يرـشب  مولع  زا  کـی  چـیه  هزوح  رد  هک  دـنراد 
زا روظنم  ب )  دشاب . هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلأسم  اسب  هچ  اریز  تسا ؛ یحطـس  رایـسب  دنهدب ، مه  يرظن  رگا  دنتـسین و  نآ  نوماریپ 
هب دشاب ؛ هتشاد  ناسنا  سفن  ریهطت  رد  یگرزب  شقن  كاخ  اسب  هچ  تسا ، يونعم  تراهط  دوصقم  رگا  1 ـ تسیچ ؟ اجنیا  رد  ندرک  هزیکاپ 
رد عوشخو  عوضخ  هب  دزاسیم و  رود  توخن  رورغ و  زا  تدـش  هب  ار  ناسنا  تروص ، هب  نآ  ندـیلام  كاخ و  رب  ندز  تسد  هک  نآ  هژیو 

هفـسلف للع و  يوجتـسج  رد  ام  هراومه  هک  تسین  مزـال  تفگ  دـیاب  تسا ، يرهاـظ  تراـهط  دارم  رگا  2 ـ دناشکیم . یلاعت  قح  هاگـشیپ 
، كاپ هدولاین و  كاخ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نادنمـشناد ، تاـقیقحت  زا  یخرب  ساـسارب  لاـح  نیع  رد  مییآرب . ماـکحا  رد  یعیبط  يداـم و 

پاچ یغاب ، برع  نسح  دیـس  ج 2  مالـسالا ، نوناـق  رتـشیب ر.ك  یهاـگآ  يارب  دراد . اـهبرکیم  زا  یخرب  ندرب  نیب  زا  رد  يرثؤم  شقن 
. تفاظن ممیت و  ثحب   44 صص 54 -  باتفآ 

؟ دریگب وضو  زامن  يارب  دیاب  ندب  ندش  زیمت  مامحتسا و  زا  دعب  ناسنا  ارچ  تسیچ و  وضو  هفسلف 

شسرپ

؟ دریگب وضو  زامن  يارب  دیاب  ندب  ندش  زیمت  مامحتسا و  زا  دعب  ناسنا  ارچ  تسیچ و  وضو  هفسلف 

خساپ

ندب نتسش  هک  یلاحرد  تسا ؛ یصوصخم  تین  هژیو و  تاروتسد  اب  صاخ  يدابع  لمع  کی  وضو  اریز  درادن ؛ وضو  هب  یطبر  مامحتسا  {
هفـسلف تمکح و  هچرگ  درادـن . وضورد  هتفهن  يونعم  رارـسا  يدابع و  يونعم و  ياههبنج  اب  یطابترا  تسا و  یتفاـظن  لـمع  کـی  اـفرص 

هک تسا  نیا  درک ، هدافتـسا  ناوـتیملقع  کـمک  هب  اـی  و  (ع ) نیموـصعم مـالک  زا  هچنآ  یلو  تسین ؛ نشور  اـم  يارب  یهلا  ماـکحا  یعقاو 
وضو دراد ؟ وضو  هب  زاین  هچ  دیآیم  نوریب  مامح  زاناسنا  یتقو  دییوگب  امش  ات  تسین  ندب  رهاظ  ندش  زیمت  يارب  طقف  نتفرگ  وضو  هفسلف 

ورنیازا تسا . تسود  يوک  هب  ناسنا  يونعم  رفـس  حور و  زاورپیعقاو  زامن  دـنکیم . داجیا  ناسنا  حور  رد  يونعم  تراهط  کـی  لـسغ  و 
، تسا مزال  یتامدـقم  يرفـس  ره  يارب  هک  يروط  ناـمه  و  « M} دوریم جارعمهب  زامن  اب  ناـسنا  حور  نمؤملا ؛  جارعم  ةالـصلا  دـناهتفگ 

سک ره  : » دـناهدومرف (ص ) ادـخ لوـسر  دـشابیم . لـسغ  وـضو و  نآ  لـیاسو  زا  یکیو  تسا  طرـش  حور  تراـهط  مـه  رفـس  نـیا  يارب 
نامه دیامن ؛ وش  تسش و  هناخدور  بآ  رد  ار  دوخ  ندبتبون  جنپ  زور  ره  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  دناوخب  تقو  لوا  ار  هناگجنپ  ياهزامن 
كاپ یگدولآ  هانگ و  زا  شحور  دـهد ، ماجنا  شتامدـقم  اـب  اراـهزامن  هک  مه  یـسک  دـنامیمن ، یقاـب  یگدولآ  چـیه  ندـب  رد  هک  هنوگ 

.} دوشیم
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؟  تسیچ زامن  يارب  وضو  دیدجت  بابحتسا  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ زامن  يارب  وضو  دیدجت  بابحتسا  هفسلف 

خساپ

« رون یلع  رون  » وضو يور  وضو  تسا و  رون  وضو  هک  ارچ  تسا ؛ بحتـسم  رگید  زاـمن  يارب  اـی  تقو و  لوخد  ماـگنه  هب  وـضو  دـیدجت  {
.} دوشیم تدابع  يارب  رتشیب  یگدامآ  حور و  طاسبنا  بجوم  دراد و  یعرش  بابحتسا  راک  نیا  تسا .

. دییامن نایب  ار  تبانج  لسغ  هفسلف 

شسرپ

. دییامن نایب  ار  تبانج  لسغ  هفسلف 

خساپ

اب کی  ره  اتعیبط  دراد و  دوجو  دـتم  هویـش و  ود  نید  زا  ینالقع »  » عافد رگید  ریبعت  هب  ای  ینید  ماـکحا  تمکح  هفـسلف و  كرد  دـنور  رد 
رب سانشادخ  نموم و  ناسنا  ینعی  تسا ؛ يدیحوت  رگن  لک  لقع  هویـش  لوا  شور   ( 1 تسور : هبور  یصاخ  ياهتیدودحم  اهیگژیو و 
وا هیحان  زا  هچنآ  ره  هک  دنکیم  ادـیپ  نیقی  دراد  قالطالایلع  میکح  قلطم و  لماک  ناونع  هب  دـنوادخ  هب  هک  یقیمع  فرژ و  رواب  ساسا 

یحلاصم ياراد  امتح  یقالخا -  ماکحا  یمازلا و  یقوقح  لئاسم  زا  معا  هدیدرگ -  رداص  يو  هیحانزا  هک  یمکح  ره  هدش و  هداد  روتسد 
يدتم نینچ  دشاب . رصاق  ناوتان و  نآ  تمکح  كرد  زا  يرـشب  ياههشیدنا  لوقع و  هک  دنچ  ره  دیامنیم ؛ تشگزاب  ناگدنب  هب  هک  تسا 

يدیدرت چـیه  ياج  رگید  دـهدیم و  خـساپ  اج  کی  ار  ناسنا  تالاوس  مامت  هک  تسا  نیا  رد  نآ  توق  یفعـض : هطقن  دراد و  یتوق  هطقن 
چیه تمکح  هک  تسا  نیا  نآ  فعض  هطقن  دنکیم . یهلا  ياهنامرف  میلست  ياهغدغد  چیهیب  ار  یمدآ  ناور  حور و  دراذگیمن و  یقاب 

تسا  ( Rationalistic یتسیلانویسار ( رگنءزج  لقع  شور  رگید  دتم   ( 2 دزاسیمن . صخـشم  قیقد  نشور و  یئزج و  روط  هب  ار  زیچ 
اب یگدیـسر و  کت  هب  کت  هناگادـج و  یمکح  ره  باسح  شور  نیا  ساسا  رب  دوریم . راک  هب  یبرجت  یملع  تاـقیقحت  دـنیآرف  رد  هک 

دناوـتیم تقد  هب  هک  تسا  نیا  نآ  نسح  یبیاـعم : دراد و  ینـساحم  زین  هویـش  نیا  دوـشیم . هدیجنـس  رـشب  یملع  ياـهتفایهر  لوـقع و 
، يژولویزیف دـننام  یمولع  زا  ناوـتیم  بارـش  تمرح  هفـسلف  اـب  هطبار  رد  ـالثم  دـهد ؛ هئارا  یئزج  مکح  کـی  يارب  يرایـسب  ياـهتمکح 
: هک تسا  نآ  شور  نیا  بیع  صقن و  تشاد . تفایرد  هطبار  نیا  رد  يدنمشزرا  رایـسب  تاکن  تسج و  هرهب  یـسانشناور و ... یکـشزپ ،

ياهدروآهر زین  هاگ  هتـشاذگ و  خساپ  نودب  ار  ناسنا  تالاوس  زا  يرایـسب  ینعی  دراد ؛ يدایز  ياهتیدودحم  ایناث  تسا و  یجیردـت  الوا 
ثعاب هلاسم  نیمه  دراذگ . دهاوخ  ياج  هب  اتسار  نیا  رد  ار  یبولطمان  تاریثات  يرـصع  گنهرف  يرکف و  وج  طیارـش و  ای  یملع  تسردان 

دیاب هراومه  نید  زا  ینالقع  عافد  ياج  هب  تسا  دقتعم  هک  دـیآ  دـیدپ   ( Fideism مسیئدیف (»  » مان هب  ینایرج  برغ  ناهج  رد  هک  هدـش 
مالـسا نید  اقافتا  تسا و  روسیم  یبوخ  هب  نید  زا  ینالقع  عافد  اـم  رظن  هب  درک ؟ دـیاب  هچ  نونکا  . دیـشوک اـههدوت  ناـمیا  ظـفح  تهجرد 

نییعت نید  دوخ  رد  هک  ییاهتمکح  اههفـسلف و  زین  هدـش و  ناـیب  رازبا  ود  زج  نکیل  تسا ؛ هدـمآ  نوریب  زارفارـس  لـئاسم  نیا  رد  هراومه 
هدافتـسا ییاناوت  هزادنا  هچ  ات  تسیچ و  نامقیقحت  ياهرازبا  هک  مینادب  دیاب  لوا  هجرد  رد  ام  نیاربانب  درادـن . دوجو  يرگید  هار  هدـیدرگ 
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یلو دناشکیم  یماکان  هب  ار  هشیدنا  نآ  زا  هدافتـسا  رد  طارفا  دراد و  يدایز  ياهتیدودحم  رگنءزج  لقع  کش  نودـب  میراد . ار  نآ  زا 
ناوتان هک  اج  نآ  میبایرد و  ار  ماکحا  هفـسلف  دـیاب  دـهدیم  هزاجا  ام  یملع  ییاناوت  هک  اج  نآ  ات  سپ  دزرانک . ار  نآ  یلک  روط  هب  دـیابن 

دوخ شنیب  شناد و  فعـض  دیابن  درادن و  دوجو  یهلا  ماکحا  حـلاصم  هب  یلک  عطق  رگن و  لک  لقع  هب  اکتا  زج  ياهراچ  هار  رگید  میدـش 
زا زگره  یهلا  ماـکحا  ياـهتمکح  اههفـسلف و  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوـت  دـیاب  هک  يرگید  هتکن  میرازگب . نید  باـسح  هـبار 

دنراد و یسرتسد  رشب  تایح  يدام  رهاظم  یکیزیف و  ياههدیدپ  هب  هراومه  مولع  نیا  اریز  دنتسین ، كرد  لباق  يرـشب  یبرجت  مولع  قیرط 
نآرق اما  دـیوگب ، نخـس  هزور  ینامـسج  دـیاوف  زا  دـناوتیم  یکـشزپ  شناد  ًالثم  تسا . هاتوک  ناشتـسد  يدام  ءاروام  یناحور و  روما  زا 

درک و صخـشم  یبرجت  یعیبط و  جـیاتن  هب  ار  رظن  دـیابن  ماکحا  هفـسلف  كرد  دـنور  رد  نیاربانب  دـنکیم . ناسنا  یبایاوقت  رب  هیکت  دـیجم 
اب ام  هک  ار  هچنآ  دشاب . هتـشاد  تسا  نکمم  يددـعتم  ياههفـسلف  هک  تسا  ماکحا  نیا  زا  یکی  زین  لسغ  دوب . لفاغ  نآ  ياروام  هب  تبـسن 

زامن دروم  رد  ًالثم  تسا ؛ هژیو  ياهمانرب  صاخ و  یطیارـش  ياراد  يدابع  لامعا  تسا : ریز  روما  مییوگب  میناوتیم  شیوخ  كدـنا  شناد 
ياههفسلف زا  دنرازگب ؟ زامن  هلبق  هب  ور  همه  دیاب  ارچ  سپ  تسین . یصاخ  تهج  رد  دنوادخ  هک  نآ  اب  دنناوخب ، زامن  هلبق  هب  ور  دیاب  همه 

ره رگا  لاح  ددرگ . رگیدکی  هب  دارفا  ندش  کیدزن  یعامتجا و  تدحو  هب  یهتنم  جـیردت  هب  ات  تسا  لمع  رد  تدـحو  داجیا  مکح ، نیا 
ایآ دـمآیم ؟ شیپ  یتیعـضو  هچ  امـش  رظن  هب  دروآ ، اـج  هب  ار  نآ  دوخ  هاوخلد  لکـش  هب  اـی  دـناوخب و  زاـمن  دوخ  هاوخلد  فرط  هب  سک 

مظن هک  نیا  رب  هوالع  زین  لسغ  دروم  رد  دنهد ؟ لیکشت  هدحاو  تما  دسر  هچ  ات  دنیامن  عمجت  يدجـسم  رد  یتح  دنتـسناوتیم  ناناملـسم 
رد ياهدنزرا  تبثم و  راثآ  زین  یحور  رظن  زا  دـنکیم ، يریگولج  تافالتخا  زورب  زا  ددرگیم و  نآ  ندـش  دـنمنوناق  بجوم  لمع  صاخ 

هطوغ ایرد  رد  اهلاس  یـسک  رگا  ور  نیا  زا  دریگ . ماجنا  تبرق  دصق  تّین و  اب  دـیاب  تسا و  تادابع  زا  لسغ  هک  نیا  رب  هوالع  دراد ؛ دوخ 
شنیب رّکفت و  رد  هک  تسا  نآ  تادابع  مهم  ياههفـسلف  فادها و  زا  تسا . هدادن  ماجنا  لسغ  دـنکن ، تدابع  لسغ و  تین  یلو  دـشاب ، رو 

 - تساهیهابت همه  هشیر  هک  یـشکرس -  يزارف و  ندرگ  زا  ار  وا  دروآ و  مهارف  شخب  یتسه  قلاـخ  ربارب  رد  ار  میلـست  حور  نآ  یمدآ ،
هک دراد  ناسنا  ناور  حور و  رد  ياهژیو  ینیقلت  راثآ  ناسنا -  شنیب  هب  یـشخب  ماـظتنا  رب  هوـالع  یلمع -  تداـبع و  ره  رد  تین  دراد . زاـب 

. دبلطیم عیسو  یلاجم  نآ  هرابرد  ثحب 

؟ تسیچ هژاو  نیا  يریگراک  هب  تمکح  دشابن  زیاج  طقف  تسناوت  یم  ینعی  تسا  مارح  تروص  تسد و  نتسش  رتشیب  راب و  هس  ارچ  وضو  رد 

شسرپ

هژاو نیا  يریگراـک  هب  تمکح  دـشابن  زیاـج  طـقف  تسناوت  یم  ینعی  تسا  مارح  تروص  تسد و  نتـسش  رتـشیب  راـب و  هس  ارچ  وضو  رد 
؟ تسیچ

خساپ

ِحالطـصا ظاحل  زا  . 1 میـشاب : هتـشاد  لاؤس  نیمه  دروم  رد  يزاسنشور  حیـضوت و  دـنچ  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  زا  لـبق  دـسریم ، رظن  هب 
هک تسا  نیا  ود  ره  يهجیتن  هک  نیا  هچ  درادـن ؛ دوجو  تسین » زیاـج   » و تسا » مارح   » يهژاو ود  نیب  یتواـفت  چـیه  یهقف ، يهناسانـشراک 

. دوشیم باذع  باقع و  راچد  باکترا ، ِتروص  رد  هدرواین و  تسد  هب  راک  کی  ماجنا  يارب  دـنوادخ  زا  يزوجم  دـییأت و  چـیه  فّلکم 
ره دـّلقم  هتـشاد و  دوجو  یهقف  ثحب  وضع ؟ مامت  نتـسش  ای  تسا  تّین  كـالم ، اـیآ  و  تسیچ ؟ نتـسش  هبترم  ره  زا  روظنم  هک  نیا  رد  . 2

ترـضح رظن  قبط  ًالثم  ینیمخ .) هللاۀیآ  موحرم  لیاسملاحیـضوت  زا  هلأسم 248  ) دـنیامن هعجارم  دوخ  عجرم  ياوتف  هب  دـیاب  عجارم  زا  کی 
لوا راب  نامه  دیشاب ، هتشاد  لوا  يهبترم  تّین  امش  یلو  ددرگ ، هتسش  مه  وضع  مامت  دوش و  هتخیر  بآ  هبترم  نیدنچ  رگا  يزیربت ، هللاۀیآ 
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هتـسناد و بآ  طسوت  وضع  ندش  هتفرگ  ارف  ار ، نتـسش  راب  ره  رد  كالم  ینارگنل ، لضاف  هللاۀیآ  تجهب و  هللاۀـیآ  یلو  دوشیم . بوسحم 
مّوس راب  يارب  بآ  نتخیر  يهزاجا  رگید  دوش ، هتـسش  ًالماک  وضع  هک  نتخیر  بآ  راب  ود  اب  ور  نیا  زا  دـننادیمن . طرـش  ار  دـصق  تین و 

تمکح میهاوخب  ات  دنرادن  یتوافت  هدوب و  انعممه  هملک  ود  نیا  تهج ، نیا  زا  دـنافدارتم .) هملک ، ود  نیا   ) تسا مارح  هتـشادن و  دوجو 
« ادخ هب  یکیدزن  تبرق و   » دصق هب  دیاب  هک  تسا  یتدابع  ِعوضوم  کی  وضو  . 1 تسا ؟ مارح  نتسش ، راب  هس  ارچ  اّما  مینک . وجتسج  ار  نآ 

نیا رد  دـشاب و و  بّرقت  هار  وا و  يوس  هب  ندـمآ  یگنوگچ  رگنایب  دـیاب  دـصقم ، فدـه و  ناونع  هب  ادـخ  هک  تسا  نشور  و  دوش ؛ ماجنا 
اب یصخش  ددنسپیمن  دنوادخ  دروم ، نیا  رد  و  دناهتساوخ . وا  زا  هک  دزادرپیم  يزیچ  نآ  هب  ندیشخب  تنّیع  هب  هناقـشاع  رگتدابع  هطبار ،

یخرب رد  . 2 دشابیمن . یهلا  ِتمکح  تحلصم و  زج  يزیچ  نیا  تلع  ًاعطق  دناوخب و  زامن  هدش و  کیدزن  ادخ  هب  دهاوخب  نتـسش  راب  هس 
یقیقح بادآ  ماکحا و  نید و  مزیناکم  رد  يراکتسد  رییغت و  هب  هک  يراک  ینعی  هدـش . ریبعت  تعدـب »  » هب نتـسش  راب  هس  زا  تاـیاور ، زا 

لد هب  میلـست  تّیدوبع و  زا  هدـش و  جراخ  دوخ  یهلا  هیلوا و  تلاصا  زا  وضو  هک  دوشیم  بجوم  مّوس ، راـب  نتـسش  سپ  دـماجنایم . نآ 
ربمایپ ياهشور  اهتّنس و  زا  ار  راب  ود  ات  نتسش  تایاور ، زا  رگید  يدادعت  رد  نینچمه  . 3 ددرگ . لیدبت  ندش  یناسفن  ندوب و  یهاوخب 

گرزب یتدابع  يهمدقم  وضو ، هک : نیا  هصالخ  دنادیم . ناشیا  يوگلا  شور و  زا  جورخ  ینکشّتنس و  ار  موس  راب  هتسناد و  (ص ) مرکا
Table . > تدابع گنهرف  ياهتلاصا  اهراجنه و  ندرب  نیب  زا  ینکـشتنس و  هن  دراد ، یگتـسب  اهتّنـس  ِظـفح  هب  همدـقم  نیا  تسا و 

تـسین شیوخ  دنب  هک  دشاب  نآ  هدـنب  < align=center width=95% cellspacing=1> <TR align=Center><TD
اسب هچ  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  . TD></TR> </Table> 4  >/ تسین شیپ  رد  شاهجاوخ  ياضر  زج  TD> <TD> E>/

تسا تامرحم  زا  فارسا  دوخ  هک  دشاب  فارسا  زا  يریگولج  يارب  موس  راب  تمرح 

؟  تسا هدش  یهن  اهزور  یضعب  رد  نتفرگ  نخان  زا  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدش  یهن  اهزور  یضعب  رد  نتفرگ  نخان  زا  ارچ 

خساپ

، مارح بجاو ، زا  معا  یهلا ـ  تاروتـسد  همه  هک  تفگ  ناوـتیم  نکل  تـسین ؛ نـشور  اـم  يارب  لـماک  روـطب  یهلا  ماـکحا  یعقاو  هفـسلف 
حلاصم تسا و  هاگآ  ام  راک  بناوج  همه  زا  هک  میکح ـ  دنوادخ  دناهدش و  عضو  يدسافم  حـلاصم و  کی  ساسا  رب  هورکم ـ  بحتـسم و 

رد ورنیازا  تسا . هدرک  نایب  ام  يارب  شربمایپ  هلیـسو  هب  هدومرف و  عضو  ار  ماکحا  نیا  ام  لـماکت  يارب  دـنادیم ـ  ًـالماک  ار  اـم  دـسافم  و 
نیا نآ ، تمکح  دیاش  تسا . هدش  هجوت  زین  نآ  نامز  هب  تفاظنو ، یتشادهب  هلأسم  رب  هوالع  نتفرگ  نخان  یبحتـسم  هلأسم  نیمه  اب  هطبار 
مظنم شیاهراک  همه  رد  زیچ و  همه  رد  دیاب  نمؤم  دنیوگب  ینعی ، دنهدب ؛ ام  هب  ندوب  مظنم  سرد  زین  قرط  نیمه  زا  دناهتـساوخ  هک  دشاب 

 . تسا هدیشوپ  ام  رب  هک  دشاب  هتشاد  زین  يرگید  ياهتمکح  تسا  نکمم  هتبلا  نتفرگ .) نخان  رد  یتح   ) دشاب

؟  مهاوخ یم  ممیت " تمکح   " دروم رد  یبلاطم 

شسرپ

؟  مهاوخ یم  ممیت " تمکح   " دروم رد  یبلاطم 
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خساپ

یبآ رگا ]  ] و أبیط ؛ أدیعـص  اوممیتف  ءام  اودـجت  ملف  : » تسا هدـمآ  دـیامرف , یم  نایب  ار  لسغ  وضو و  مکح  هک  نآ  زا  سپ  دـیجم  نآرق  رد 
هار زا  یکی  كاپ  بآ  دـننامه  كاپ ، كاخ  تفگ ، ناوت  یم  هراب  نیا  رد  هیآ 6 ) هدئام ، هروس  «. ) دینک ممیت  كاپ  كاخ  اب  سپ  دـیتفاین ,

یکاپ تسا ؛ مهم  ثبخ »  » زا تراهط  يرهاظ و  یکاپ  زا  شیب  هچ  نآ  ممیت  لسغ و  وضو , رد  تسناد  دـیاب  اما  تسا . یکاپ  ریهطت و  ياـه 
طاشن و دـنوادخ  هب  یکیدزن  تین  هب  لـسغ  وضو و  اـب  اـما  دـشاب , زیمت  ندـب  هچ  رگا  هک  دـشاب  یم  حرطم  ثدـح »  » زا تراـهط  ینطاـب و 
اب بآ , دوجو  مدـع  تروص  رد  نینچ  مه  و  دـنک . یم  ادـیپ  ققحت  تدابع  ماجنا  يارب  یگدامآ  طرـش  دوش و  یم  لصاح  ینطاب  تینارون 

تدابع ماجنا  يارب  یگدامآ  طرـش  و  میهد . یم  ناشن  دـنوادخ  هاـگرد  هب  ار  دوخ  يراـسکاخ  دـنوادخ ,  هب  یکیدزن  تین  هب  ممیت  ماـجنا 
. دش دهاوخ  لصاح 

یمدآ لامک  رد  تسیچ و  ماکحا  نیا  هدیاف  وضو و ...  لسغ و  ماکحا  دننامه  دنتسه . يراس  يراج و  يزیر  رایـسب  دراوم  رد  یهقف  ماکحا 
؟ دراد يریثات  هچ 

شسرپ

لامک رد  تسیچ و  ماکحا  نیا  هدـیاف  وضو و ...  لسغ و  ماـکحا  دـننامه  دنتـسه . يراـس  يراـج و  يزیر  رایـسب  دراوم  رد  یهقف  ماـکحا 
؟ دراد يریثات  هچ  یمدآ 

خساپ

زا یئزج  زین  هقف  شناد  هک   ) نید هب  زاین  زار  ًاساسا  . 1 میناوخ : یم  ارف  هتکن  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  خساپ ، یلـصا  شخب  هب  تخادرپ  زا  لبق  .
داـعبا رد  ناـسنا  ياـه  هتـساوخ  اـهزاین و  ماـمت  يوگخـساپ  هک  تسا  ییاهـشور  نیناوـق و  هعوـمجم  هقف  نید و  هک  دـشاب  یم  نیا  تسوا )

ناـسنا و دروم  رد  يراذـگنوناق  تیحالـص  دـناوت  یم  یتقو  راذـگنوناق  ره  یتراـبع ،  هب  دـشاب .  یم  یترخآ ،  يویند و  یحور ، یمـسج ،
زا هقف  نید و  نوچ  و  دـشاب . هتـشاد  شفارطا  ناهج  یمدآ و  تیـصخش  يوتردوت  زا  هبناـج  همه  قیقد و  یعـالطا  هک  دـشاب  اراد  ار  ناـهج 

نینچمه و  . 2 تسا . نآ  هب  لمع  یهاگآ و  هتـسیاش  ورنیا  زا  هدیدرگ ، نیودت  یتسه )  ۀـمه  هب  ملاع  زیچ و  همه  قلاخ  ناونعب   ) ادـخ يوس 
زا هتـشگ و  نومنهر  عفاـنم  هب  ار  ناـنآ  هدوب و  ناگدـنب  حالـص  هب  هچنآ  ماـمت  دـنوادخ  هک  تسا  مزـال  زین  یتدـیقع  یمـالک _  ظاـحل  زا 

کیکفت رگیدکی  زا  ار  تراسخ  تیاده و  ریـسم  هک  ییادخ  نینچ  هنرگ  و  دنک ؛ غالبا  نییبت و  ار  دـیامن  یم  رود  تارـضم  اه و  تراسخ 
هتخادرپ تایئزج  مامت  هب  هقف  ملع  هک  تسا  فده  نیمه  هب  ًاقیقد  و  دوب . دهاوخن  ییادخ  ءهتـسیاش  هدوب و  لیخب  ملاظ و  دیدرت  یب  دیامنن ،

، یلک یئزج و  تاروتـسد  نیا  ندوبن  نتفگن و  ًالـصا  دـشاب و  یم  رثؤم  ملاع ) لـک  هکلب  و   ) تیرـشب تیادـه  رد  تاـکن  نیا  ماـمت  نوچ   ؛
هک دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  اجنیا  رد  دراد . ترخآ » ایند و  هدننک  نیمأت   » و یگنادواج » « ، » لامک  » لیبق زا  مالسا  نید  نیوانع  اب  تافانم 

مالـسا نوناق  راکفا و  متـسیس  هب  ناوت  یم  هدـش ،  دای  لاوس  هب  خـساپ  رد  . 3 دـیامن ؟ یم  ینید  قئاقح  غالبا  ییاسانـش و  هب  هنوگچ  مالـسا 
دوش ب) یم  داـی  دـیاقع » ملع   » هب نآ  زا  هدوب و  کـیروئت  يرکف و  ناـینب  يزیر  یپ  هب  رظاـن  اـه ، هتـسناد  زا  یـشخب  فلا ) تشاد : هراـشا 

ینیناوق هاگنآ  و  ج ) تسا .  روهشم  قالخا » ملع   » هب دهد و  یم  دای  ناسنا  هب  ار  نتسیز  هنوگچ  شنم  هک  دنا  ییاه  تمکح  رگید ، یتمسق 
راو هریجنز  طابترا  هک :  تسا  نآ  هجوت  ناـیاش  هتکن  دـنا  هدـیمان  هقف » ماـکحا و   » هب ار  دـنزادرپ  یم  شنکاو  شنک و  لـعف و  میظنت  هب  هک 
ياه هزوح  داعبا و  ریاس  رب  شتایئزج ) قئاقد و  مامت  اب   ) یعرـش مکح  کی  باـتزاب  هک  تسا  راذـگ  ریثاـت  يوق و  ردـقنآ  یعرـش  ماـکحا 
شتآ زین  رابت  لسن و  رد  اتـسار ، نیا  رد  هدوب و  حور  یگدرم  و  بلق » تواسق   » بجوم مارح » همقل   » ًالثم دـشاب . یم  دوهـشم  حور  مسج و 
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زا دوش . یمن  هدهاشم  نادـنزرف  لسن و  رب  شتارثا  مارح و  همقل  نیب  یطبر  چـیه  رهاظ  هب  هکنآ  لاح  دزاس ؛ یم  رو  هلعـش  ار  یقالخا  داسف 
لک رد  کـی ،  ره  هب  یهجوت  یباـی  هجوت  هک  طـبترمان  ءازجا  زا  رپ  عمج  کـی  هن  دـینادب  هتـسویپ  مه  هب  ناـمزاس  کـی  ار  نید  دـیاب  ورنیا 

هتشاد لماک  هجوت  عفانم ) تارطخ و  اهیگژیو ،  اهزاین ،   ) حور مسج و  تاطابترا  تابسانم و  هب  یعرش  ماکحا  . 4 دشاب . ریثأت  یب  هعومجم 
یلک و هچ   ) ماکحا نیا  تیاعر  مدع  هک :  هنوگنیدب  تسا ؛ هفرط  ود  طابترا  مزالت و  نیمه  هب  رظان  دیدرت  یب  نید ، زیر  رایسب  ياه  تقد  و 

تشوگ ررض  زورما ،  شناد  یمدآ  لامک  اب  ینید  مکح  طابترا  زا  لاثم  کی  تسا . حور  مسج و  لداعت  ینز  مه  رب  موهفم  هب  یئزج ) هچ 
يونعم ررـض  یعون  دوجو  هک  ار ، نآ  زا  رتارف  مه  نیا و  مه  یهقف ، ماکحا  ماکحا  شناد  اـما  دـناد ؛ یم  نییـشیرت »  » مرک دوجو  ار  كوخ 

یم نیرفآ  ررـض  هچنآ  ره  هب  نید ، تایبدا  رد  .) هدومن میرحت  ار  نآ  حور ،  مسج و  رب  شا  ندوب  دنمررـض  رطاـخ  هب  هدرک و  فشک  تسا 
هنوگنیا ار  كوخ  تشوگ  تمرح  هفسلف  (ع ) اضر ماما  ترـضح  دنک .) یم  قدص  مارح »  » ناونع یعامتجا و ).. یقالخا ، یکـشزپ ،  ) دشاب

رب هک  هدومن  ریخـست  ار  شدوجو  نانچنآ  توهـش ، یناطیـش  هزیرغ  هکنادـنچ  نار ! ... توهـش  تسا  یناویح  كوخ ،  : » دـنیامرف یم  نییبت 
یب يروما  نینچ  هب  تبسن  وا  دننک ، یم  يریگولج  ناش  هدام  سنج  هب  ناعونمه  يدعت  زا  هتشاد و  تریغ  یعون  رد  تاناویح  ریاس  فالخ 

ار نآ  دـنوادخ  دـنک ، یم  ادـیپ  تیارـس  زین  كوخ  تشوگ  ندروخ  قیرط  زا  هدـش  دای  تلاح  نوچ  و  تسا . ساسحا  زا  يراـع  تواـفت و 
نا هک  میبای  یم  رد  تیاور ، نیا  رد  هظحالم  اب  قودص .) خیـش  عیارـشلا ،  للع  « ) دـباین جاور  مدرم  نیب  رد  یتریغ  یب  ضرم  ات  دومن  مارح 
هژیو تیانع  اهررضریاس ) اب  ماوت   ) نآ رب  كوخ  تشوگ  یفنم  ریثات  و  تریغ »  » رـصنع رب  هنوگچ  بط ، ) قالخا و  ملعم  ناونعب   ) ترـضح

میتسناوت یم  هار  نیمادک  زا  دوب ، هدومرفن  ار  تریغ  اب  كوخ  تشوگ  هطبار  یهقف ، ماکحا  هقف و  رگا  دینک : تواضق  دوخ  لاح  هتـشاد ... 
 . دـیئامن هعجارم  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  هب  زین  لاـمک »  » رب تریغ »  » درک راـک  یباـیزرا  يارب  میروآ ؟ تسدـب  یـشنیب  نینچ 

قافن زا  يا  هخاش  یتریغ  یب  هک  نانچمه  تسا ؛  نامیا  هناشن  تریغ ، قافنلا ؛ » نم  ءاذـملا  نا  ناـمیالا و  نم  هریغلا  نا  : » لـیبق زا  یثیداـحا 
اذـغ و ره  هک  دـنک  یم  فشک  ار  نیا  یهایگ ) بط  هژیوب  و   ) یهاگـشیامزآ شناد  (ص .)) مرکا ربماـیپ  زا   7065 لامعلا ، زنک  «) دـشاب یم 

درـس  » يارب ارنآ  هداد و  صیخـشت  درـس »  » ار جنرب »  » تعیبط ًالثم :  تسا .  جازم »  » مان هب  یتاذ  یگژیو  کی  ياراد  هراومه  یعیبط ، دوجوم 
جازم تعیبط و  صیخشت  هب  شا ) يرگنارف  تمصع و  هاگتساوخ  هب  تیانع  اب   ) یعرش ماکحا  هقف و  شناد  اما  دنیب ؛ یمن  بسانم  اه »  جازم 

ای زیوجت  هب  تیاهن  رد  هدومن و  یباـیزرا  ار  حور  مسج و  دـعب  ود  اـب  اـهنآ  هطبار  هدرک و  مادـقا  زین  اـه  هدـیدپ  یقلخ » یحور _  تشرـس  »
باوج یلصا  تمسق  لاوس ،  رد  روکذم  دروم  دنچ  هب  خساپ  بلاق  رد  هدش ،  هتفگ  تامدقم  تشاددای  هب  کنیا  دیامرف . یم  مکح  میرحت 
نتخاس فرطرب  يارب  اضوتف ؛» تبضغ  اذا   : » هک دنا  هدومرف  هیصوت  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  مینک : یم  نایب  ار  یئارچ  یتسیچ و  نیا  زا 

هرهب اب  هطبار ،  نیا  رد  يوضر .) سدـق  ناتـسآ  رـشن  یتاـجن ،  دـمحم  رتکد  یـسانشناور ،  نآرق و   ) دـیریگب وضو  بضغ ،  مشخ و  شتآ 
اب راب  دـنچ  يزور  مهنآ  ندـب ،  زا  ییاـه  تمـسق  نتـسش  هک :  دوش  یم  هداد  حیـضوت  نینچ  هدـش  ماـجنا  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زا  يریگ 

و دوش . یم  ناسنا  یناور  یمسج و  تاجنشت  شهاک  تالضع و  يزاس  مارآ  تحارتسا و  ثعاب  هنازور ، یگدنز  راک و  زا  یصاخ  لصاوف 
نتسش و بآ  اب  ار  ناهد  ندرب و  ناهد  نورد  هب  هزیکاپ  بآ  ینعی  ندرک  هضمضم  راب  هس  ندرک و  كاوسم  وضو ، تابحتـسم  هلمج  زا  زین 

زین صوصخ  نیا  رد  تسا . نآ  نتخیر  نوریب  ینیب و  نورد  هب  بآ  ندیـشک  الاب  ینعی : قاشنتـسا »  » راب هس  نینچمه  نآ و  نتخیر  نوریب  هب 
اما تسا ، صخشم  ییایرتکاب  دض  رثا  اب  دازآ  برچ  ياهدیسا  یـضعب  و  میزوزیل »  » دننام یتابیکرت  يواح  دنچ  ره  ینیب ، هدش : هتفگ  نینچ 

و یفنم »  زـالوگآوک  عاونا  یئـالط و  كوکلیفاتـسا   » ًٌاـصوصخم . ) تسا يرتکاـب  عاونا  اوـه و  رد  قـلعم  داوـم  عـمجت  زا  ینوناـک  هراوـمه 
، تیزونیس ریظن  یباهتلا  ضارما  هدومن و  شیادیپ  از  يرامیب  ياه  تنوفع  اه ،  يرتکاب  نیا  عمجت  رثا  رد  یفنم . ) » مرگ و  ياه  یسکوک  »

نیرتهب زا  اـما  دـنیآ . یم  دوجوب  يراردا  يراـجم  ياـهیرامیب  يدـلج و  ياـه  مخز  یتـح  یـسفنت و  ياـهیرامیب  تیژنرـال ، یناـیم ، تیتوا 
Dr. Mostafa Ahmad (1986). تسا قاشنتـسا »  » یبحتـسم راک  نیمه  هدـش ، دای  ضارما  زا  يزاس  ینمیا  ای  لـیلقت  رد  اـهراکهار 
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جراخ نات  هرکیپ  ياج  ياج  ندب و  مامت  زا  تبانج  نوچ  دیامرف « :  یم  نییبت  نینچ  ار  تبانج  لسغ  ماگنه  رد  ندـب  مامت  نتـسش  بوجو 
(. ص 466 ج1 ،  هعیـشلا ، لیاسو  «. ) داد لسغ  ار  ندب  همه  دیاب  ریگارف  یگدولآ  نیا  عفر  يارب  سپ  دنک ؛ یم  هدولآ  ار  مسج  همه  هدـش و 

تسا لطاب  لسغ  دوشن ، هتسش  لسغ  عقوم  ندب  ینزوس  رـس  هزادنا  هب  یتح  رگا  : » دیناوخ یم  دیلقت  مظعم  عجارم  ماکحا  هلاسر  رد  زین  امش 
و کیتاپمـس »  » مان هب  یتابن  باصعا  هلـسلس  ود  يژولویزیف ، ياهیـسررب  قبط  دنا ؛ هتفریذپ  ارنآ  نادنمـشناد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  «. 
هک دیآ  یم  دیدپ  یعقوم  مه  تبانج  تلاح  و  دنراد ؛ ذوفن  هدـیناود و  هشیر  ندـب  رـسارس  رد  هک  دـنراد  دوجو  ندـب  رد  کیتاپمـس » اراپ  »

مامت قوف ، تیاور  قبط  دنزادرپ و  یم  شنکاو  هب  باصعا  ود  نیا  هجیتن  رد  دیآ و  دوجوب  یـسنج ) تذـل  جوا  ای =  مساگرا   ) نزاوت مدـع 
هجیتن یناـیاپ و  نخـس  دـیامن . یم  یمازلا  ندـب  همه  ریهطت  لـسغ ، رد  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـنناشوپ و  یم  تباـنج  تارذ  زا  ار  ندـب 

هاگتـسد کی  هکنانچ  دریگ ؛ رارق  شعارتخا  دیلوت و  فدـه  ياتـسار  رد  هک  دوش  یم  یقلت  تبثم  یتروص  رد  یعارتخا  رازبا و  ره  راتفگ :
نیمه هب  تساراد ؟ ار  یتیزم  هدـیاف و  هچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  هب  صوصخم  درکراـک  ناـمه  دـیاب  يریگ  هویم  بآ 

و تیدوـبع »  » ناـمه زین  نیا  و  شا ؛ شنیرفآ  تقلخ و  ریـسم  رد  تسوا  تکرح  یمدآ ،  لاـمک  مینک . یم  فیـصوت  ار  ناـسنا »  » زین هنوـگ 
دنک یم  بلط  ار  دوخ  هب  صوصخم  هویـش »  » زین تیدوبع  طارـص  شیوپ  دراد ، زاین  سردآ  هب  هار  ندومیپ  هکنانچمه  اما  تسا .  یگدنب » »

دنچ و دیامن و  یم  نامهار  دریگ : یم  ار  نامتسد  نید  هقف و  ملع  هک  تسا »؟ یگدنب  یقیقح  شنم  هویش ، مادک   » یهار ود  رـس  رب  ًاقیقد  و 
« تیدوبع یحیرـشت  یـساسا و  نوناق   » هلزنم هب  یهقف  ماکحا  زیر  رایـسب  تایئزج  ای  تایلک  ورنیا ، زا  دـهد  یم  ناشن  ار  تدابع  نوناق  نوچ 

مارم  » هدـننازومآ هقف ، هکنیا :  مالک  ناج  تسا . تدابع  نآ  یگنوگچ  نیبم  هقف  درادـن و  تداـبع »  » زج یهار  یلاـمک  هدـنیوج  ره  و  دـنا .
. دـنا یگدـنب  یقـشاع و  همان » مارم   » نامه دـیلقت ، ) مظعم  عجارم  ياه  هلاسر  ثیدـح و  نآرق و   ) یهقف نوتم  هدوب و  تیدوبع » یقـشاع و 
زا تیاور  ود  نامه 6373 )  ) دور یم  شیپ  یهلا  ياهزرم  دودح و  هماقا  فدـه  هب  و  ( 2338 ررغ ،  ) هدش زاغآ  میلـست )  ) تیدوبع اب  نید ، 

اپ و ار  وا  هجاوخ  دریم  رگ  تسین  شیپ  رد  شا  هجوخ  ياـضر  زج  تسین  شیوخ  دـنب  هک  دـشاب  نآ  هدـنب  (ع ) یلع ناـنموملاریما  ترـضح 
كر رتـشیب  هعلاـطم  تهج  ضرع  هن  شرع  از  دـیوج  ببـس  هن  ضوـع  هن  دـهاوخ  زم  تمدـخ  هن ز  تسه  نیاـک  دروآ  رگید  تسد  تسد 

. يزاریش مراکملا  هیآ  یبهذم ،  ياهشسرپ  هب  خساپ  یلمآ ؛ يداوج  ياقآ  تدابع ، رارسا 

( هدننک تکرش  تیم و  يارب  ( ؟ تسیچ هزانج  عییشت  رد  تکرش  لیلد 

شسرپ

( هدننک تکرش  تیم و  يارب  ( ؟ تسیچ هزانج  عییشت  رد  تکرش  لیلد 

خساپ

شزرمآ بجوم  نینچمه  تسا . هدـش  دـیکأت  نآ  رب  تایاور  رد  تسا و  نداتفا  گرم  داـی  هب  نتفرگ و  دـنپ  رکذـت ، بجوم  هزاـنج  عییـشت 
. دوب دهاوخ  وا  ناگدنامزاب  رطاخ  يالست  نمؤم و  تیم  میرکت  بجوم  زین  هدمآ و  تایاور  رد  هچنآ  هب  انب  هدننک  عییشت  ناهانگ 

؟ تسیچ هدیس  ریغ  نانز  هب  تبسن  هدیس  نانز  ندش  هسئای  رید  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ هدیس  ریغ  نانز  هب  تبسن  هدیس  نانز  ندش  هسئای  رید  تلع 
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خساپ

ياه شنکاو  ینومره و  تاناس  ون  هداتفا و  راک  زا  نانز  يزاس  کمخت  ياوق  تلوهک ، رثا  رد  هک  تسا  ینیوکت  رما  کی  یگـسئای ، لـصا 
عرـش زا  طابنتـسا  رب  ینتبم  هک  تسین  یتاـعوضوم  زا  یگـسئای  نیارباـنب  دـنوش . یمن  ضیح  هشیمه  يارب  هجتین  رد  دور و  یم  نیب  زا  محر 

ماکحا طیارـش و  نییعت  تسا . هدومن  ررقم  نآ  يارب  ار  یماکحا  سدـقم ، عراش  هک  هدوب  یجراخ  تاـیعقاو  تاـعوضوم و  زا  هکلب  دـشاب ،
نآ تیعقاو  تسا . رثؤم  یگـسئای  عوضوم  رد  یلماوع  هچ  رگید  ترابع  هب  تسا  یجراخ  تیعقاو  نیا  شیادـیپ  للع  رب  فقوتم  یگـسئای ،
رد هک  تسا ، رثؤم  یگسئای  شیادیپ  رد  يددعتم  لماوع  دومن . نیعم  اه  نز  همه  يارب  ار  یقیقد  نامز  ناوت  یمن  یگـسئای  يارب  هک  تسا 

هیذغت عون  یمسج ، تردق  ریظن  درف  يرهاظ  طیارش  زین  یمیلقا و  طیارش  مود  هجرد  رد  تسا و  درف  یتثارو  یکیتنژ و  تیعضو  لوا  هجرد 
زا یگـسئای  ضیح و  رگا  نیاربانب  ص 728 ] یناهج ، یـضاق  مارهب  رتکد  همجرت  كاو ، ون  نانز ، ياـه  يراـمیب  . ] دراد یکـشزپ  قباوس  و 

نینچ یلو  دـنوش  یم  هسئای  ای  ضیاح  وحن  کـی  هب  اـه  نز  همه  دوب ، طیارـش  زا  ریثأـت  یب  تباـث و  دـصرددص  ینیوکت  اـی  يراـبتعا  روما 
زین نانآ  ندـش  هسئای  نامز  دـنراد ، توافت  هدیـس  ریغ  نانز  اب  هدیـس  نانز  هک  تثارو  لـماع  کـیتنژ و  هلأـسم  ظاـحل  هب  ور  نیا  زا  تسین ،

اب دنشاب  هدیس  ریغ  ای  هدیس  هاوخ  ناوناب  زا  کی  ره  یحور  یمسج و  ياه  یگژیو  صخـش و  طیارـش  هک  دیراد  هجوت  هتبلا  تسا . توافتم 
هـسئای دارفا  زین  نس  نیا  زا  لبق  دراد  ناکما  اما  تسا ، تاصخـشم  زا  یکی  لاس  تصـش  ای  هاجنپ  نس  ور  نیا  زا  تسا ، تواـفتم  رگیدـکی 

. تسا هدش  ظاحل  مکح  نیا  رد  صاخشا ، زا  کی  ره  یحور  یمسج و  یمیلقا و  طیارش  ریثأت  اذل  دنوش 

؟ دننکیم حسم  دنیوشیمن و  ار  دوخ  ياهاپ  نایعیش  اما  دنیوشیم  ار  دوخ  ياهاپ  وضو  رد  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیم حسم  دنیوشیمن و  ار  دوخ  ياهاپ  نایعیش  اما  دنیوشیم  ار  دوخ  ياهاپ  وضو  رد  تنس  لها  ارچ 

خساپ

ادـخ و باتک  هب  لـمع  ددـص  رد  ینـس  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  همه   - 1 تسا : Šهتکن ال دـنچ  هب  هجوـت  باوـج  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
مومع هزورما   - 2 تسا / اهتـشادرب  رد  فالتخا  لیلد  هب  دراد ، دوجو  فالتخا  ناناملـسم  نیب  يدراوم  رد  رگا  دنتـسه و  (ص ) ربمایپ تنس 

رد اپ  حسم  نتسش و  نوماریپ  دیوگیم  مکهوجو »... اولسلعاف   » هیآ لیذ  رد  يزار  رخف  اما  دنتسه ، وضو  رد  اپ  نتسش  هب  دقتعم  تنـس  لها 
/ حـسم نتـسش و  نیب  عمج  د : نتـسش ؛ حـسم و  نیب  رییخت  ج : حـسم ؛ موزل  ب : اپ ؛ نتـسش  موزل  فلا : تسا . هتـشاد  دوجو  رظن  راهچ  وضو 

حسم Š وزل رب  ینبم  زین  یهجوت  لباق  تایاور  اما  دهدیم  نتـسش  هب  روتـسد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  تنـسلها  تایاور  رد  (س - )
ُُوـضُْولَا : " دیوگیم سابع  نبا  تایاور  نیا  زا  یکی  ساسا  رب  تسا . هدرک  لقن  دوخ  ریـسفت  رد  يربط  ار  ثیدـح  هک 10  دوشیم  تفای  اپ 
تایاور نیا  زا  یخرب  ساسا  رب  نینچمه  تسا » اهاپ " رـس و   " حسم ود  اهتـسد "و  تروص و   " نتـسش ود  وضو  { » 1"} ِناتَحْسَم َو  ِناتَلْسَغ 

لاؤس باوج  رد  کنیا  { 2 .«} اهنآ نتـسش  هن  دشابیم  اهاپ  حسم  وضو  رد  هفیظو  : » دنیوگیم هداتق  رماع ، یبعـش ، همرکع ، سَنَا ، نوچمه 
اُوحَْسما َو  ِِقفارَْملا  َیِلا  ْمُکَیْدیَا  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  : " دناهدرک دانتسا  لیذ  هیآ  هب  وضو  تیفیک  يارب  هعیش  ّتنـس و  لها  تفگ : دیاب  قوف 

ار كزوق -  ات  ناتیاهاپ -  ناتیاهرس و  دییوشب و  قفرم  ات  ار  ناتیاهتسد  اهتروص و  وضو ) يارب  { )» 3"} ِْنیبْعَْکلا َیِلا  ْمُکلُجْرَا  َو  ْمُکِسؤُِرب 
دیاب ار  اهتروص -  هوجو -  هکناـنچمه  تسا و  ْمُکَهُوجُو »  » هملک هب  فطع  ْمُکلُجْرَا »  » هملک تّنـس  لـها  ياـملع  هدـیقع  هب  دـییامن » حـسم 

« ْمُکلُجْرَا  » هملک دـناهتفگ  دـناهدرک و  دانتـسا  قوف  هیآ  هب  وضو  رد  اپ  حـسم  يارب  زین  نایعیـش  تسـش / دـیاب  زین  ار  اهاپ -  لجرا -  تسش ،
دنیوگیم اهنآ  درک . حـسم  دـیاب  زین  ار  لـجرا »  » درک حـسم  دـیاب  ار  اهرـس -  " سوئر -   " هکناـنچمه و  ْمُکـسؤُر »  » هملک هب  تسا  فطع 
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اهاپ دیاب  ساسا  نیا  رب  دوش . فطع  مکـسؤر -  هملک -  نیرتکیدزن  هب  دیاب  یبدا ، دـعاوق  ساسا  رب  تسا و  مکـسؤر »  » رانک رد  مکلجرا » »
هاوخ ناملسم -  ياهقف  دناهداد / اپ  حسم  هب  روتسد  نانآ  هک  تساهدرک  دانتسا  همئا : زا  يدایز  تایاور  هب  هعیش  نیارب  هوالع  دومن . حسم  ار 

اُولِسْغاَف ْالـصلا  یلا  متمق  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : " دناهدرک لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  وضو ، یگنوگچ  تیفیک و  نایب  رد  ینـس -  هاوخ  هعیش و 
دیدـش هدامآ  زامن  هماقا  يارب  هاـگ  ره  ناـنمؤم  يا  { » 4"} ِْنیبـْعَْکلا َیِلا  ْمُکلُجْرَا  َو  ْمُکِـسؤُِرب  اُوحَْـسما  َو  ِِقفارَْملا  َیِلا  ْمُکَیدـْیَا  َو  ْمُکَهوُجُو 

بدا ياملع  ناگرزب و  قوف ، هیآ  هب  لالدتـسا  رد  دـییامن ». حـسم  كزوق  ات  ار  ناتیاهاپ  اهرـس و  دـییوشب و  قفرم  اـت  ار  اهتـسد  اـهتروص و 
« مکلجرأ  » هملک هک  دوشیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  اهنت  اجنیا  رد  تسا . هدمآ  ینـس  هعیـش و  يریـسفت  ياهباتک  رد  هک  دنراد  یناوارف  ياهثحب 
هب رگید  هلمج  رب  هلمج  کی  هاگره  برع  تایبدا  دعاوق  قبط  رسک .»  » هب تئارق  يرگید  بصن و  هب  تئارق  کی  تسا ؛ هدش  تئارق  عون  ود 

بصن و عفر ، بارعا -  رظن  زا  ار  هیلع  فوطعم  هلمج  مکح  فوطعم ، هلمج  دوشیم  هتفرگ  فـطع  رگید ، فورح  اـی  واو »  » فرح هلیـسو 
اُوحَْـسما َو  هدش "  هدایپ  ثحب  دروم  هیآ  رد  هدعاق  نیا  دنکیم . ادیپ  هدش  دراو  فوطعم  هلمج  رـس  رب  هک  یمکح  رظن  زا  نینچمه  و  رج - 

َو  " هلمج ینعی  هدش  فطع  واو  هلیسو  هب  رگید  هلمج  هب  هلمج  کی  هک  تسا  هدمآ  هلمج  ود  هیآ  زا  تمـسق  نیا  رد  ْمُکلُجْرَا " َو  ْمُکِـسؤُِرب 
. دوش دراو  فوطعم  هلمج  رب  اُوحَْسما " َو   " لعف هک  تسا  نآ  فطع  همزال  تسا . هدش  فطع  مکسؤرب "  " هملک هب  ِْنیبْعَْکلا " َیِلا  ْمُکلُجْرَا 
رد نیا  ناتیاهاپ -  هب  دینک  حسم  اهرس و  هب  دینک  حسم  مکلجرأب - .» اوحـسما   » و مکـسؤرب » اوحـسماو   » دوش هدناوخ  تروص  نیا  هب  ینعی 
رد هک  تواـفت  نیا  اـب  هتبلا  تسا . تروـص  نیمه  هب  زین  مه  نآ  دـشاب  بصن  هب  تئارق  رگا  دـشاب و  هرـسک  هب  تـئارق  هـک  تـسا  یتروـص 

. دشابیم اوحسماو  لوعفم  نوچ  تسا  بوصنم  ًالحم  تسا و  رورجم  رج  فرح  هلیسو  هب  هک  مکسؤر  رهاظ  رب  هدش  فطع  هرسک  تروص 
تـسا زیاج  مه  دوش  فطع  وا  رب  هلمج  رگا  ور  نیا  زا  میناوخیم  روسکم  ار  وا  هدـش و  دراو  لوعفم  رب  تسا  رج  فورح  هک  اـب )  ) نوچ و 

دش هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دناهدرک / زیوجت  هیآ  رد  ار  تئارق  ود  ره  دنتسه  رفنتفه  هک  فورعم  أرق  اذل  رج ، مه  دوش و  هدناوخ  بصن  هب 
هتفرگ فطع  یلبق  هلمج  نیرتـکیدزن  هب  دـیاب  مکلجرا )  ) یبدأ دـعاوق  ساـسا  رب  دـننکیم . حـسم  ار  اـهاپ  نایعیـش  ارچ  هک  دوشیم  نشور 
ینعی تسا . هدش  رییخت  هب  لئاق  یناهفـصا  دواد  دـننام  تنـس  لها  ياهقف  زا  یخرب  ورنیا  زا  دراد / یناوارف  هلـصاف  هک  ياهلمج  رب  هن  دوش ،

يوضو تسین و  حیحـص  هدـمآ  زین  تنـس  لها  ریـسافت  رد  هک  یبدأ  دـعاوق  قبط  اهاپ  نتـسش  نیاربانب  تسا  زیاـج  حـسم  مه  نتـسش و  مه 
( / ص ، ) يربط ریسفت  [.- 1 / ] تسا هدمآ  زین  نیعبات  هباحص و  مالـسلاهیلع و  همئا  زا  هک  تسا  یناوارف  تایاور  همیرک و  هیآ  قفاوم  نایعیش 

رسمه تیمرحم  عوضوم : نامه / [. 4 (/ ] ص  ) هیآ هدئام ، هروس  [. 3 / ] ص 82 ص ،)  ) ج يربط ، ریسفت  [. 2  ] 82

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  وضو و 

شسرپ

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  وضو و 

خساپ

کی تسا  رتهب  ددرگ ، نشور  دوشیم ، حرطم  ماکحا  هفـسلف  لـلع و  هراـبرد  هک  يرگید  ياهشـسرپ  شـسرپ و  نیا  خـساپ  هک  نیا  يارب 
هنازور یگدـنز  هب  یتقو  ام  لاثم  يارب  دـشاب / هدـننک  عناق  دراوم ، همه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  هفـسلف  هرابرد  یلک  هدـعاق  یـساسا و  لـصا 
يوراد دـنچ  زا  بکرم  ییاههخـسن  کـشزپ  مینکیم ، هعجارم  کـشزپ  هـب  میوـشیم و  راـمیب  هـک  یماـگنه  مـینیبیم ، مـیرگنیم ، دوـخ 

رد صاخ و  یتیفیک  هب  ار  اهوراد  نیا  زا  کی  ره  هک  دـهدیم  روتـسد  دـسیونیم و  اـم  يارب  صرق و .... لوسپک ، لوپمآ ، لـثم  صوصخم 
تایـصوصخ زا  هک  نآ  نودب  ام  يدروم ، نینچ  رد  مینک . بانتجا  اهیندیـشون  اهاذغ و  یخرب  زا  میهد و  رارق  هدافتـسا  دروم  نیعم  ینامز 
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میراد و ناـمیا  یکـشزپ  هتـشر  رد  وا  صـصخت  شناد و  ملع ، هب  اریز  میدـنبیم ، راـک  هب  ار  کـشزپ  ياهروتـسد  مـینک ، یلاؤـس  اـهوراد 
وا زا  مینکیم و  هعجارم  ناـمتخاس  سدـنهم  کـی  هب  یتـقو  روط  نیمه  درادـن . يرگید  روظنم  اـم ، يدوبهب  هجلاـعم و  زج  وا  هک  مینادیم 

حلاصم مزاول و  نالف  هب  زین  تسا و  بسانم  امـش  نیمز  يارب  هشقن ، نالف  دـیوگب  وا  رگا  دزاسب ، ییابیز  نامتخاس  اـم  يارب  هک  میهاوخیم 
مزاول دناسرب ، يررض  نایز و  ام  هب  دهاوخیمن  وا  هک  مینادیم  میراد و  نامیا  نامتخاس  هتـشر  رد  وا  صـصخت  هب  نوچ  ام  دیراد ، جایتحا 

يدراوم لاـثم و  ود  نیا  مینک / ییارچ  نوچ و  وا  راـک  رد  هک  نآ  یب  میهدیم ، رارق  شراـیتخا  رد  مینکیم و  هیهت  وا  يارب  ار  راـک  رازبا  و 
هک دنادب  زین  دنادب و  صصختم  دوخ  هتـشر  رد  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  نامیا  یـسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  نشور  نآ ، ریظن 

دهاوخ لمع  دهاوخب ، يدایز  تاحیـضوت  وا  زا  هک  نآ  نودـب  صاخ  هتـشر  نآ  رد  وا  ياهروتـسد  هب  ًاعطق  تسین ، وا  راک  رد  ینایز  دـصق 
فرط زا  ینید ، ناـیاوشیپ  یهلا و  ناربماـیپ  هک  تسا  ییاههخـسن  مه ، ینید  تاررقم  ماـکحا و  تفگ  ناوتیم  همدـقم  نیا  رکذ  اـب  دوـمن /

، ماکحا نیا  هک  میشاب  دقتعم  ام  یتقو  تسا  یهیدب  دنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار  وا  یتخبشوخ  تداعس و  ات  دناهدروآ  رـشب  يارب  دنوادخ 
رد زین  یهلا  ناربمایپ  هک  مینادب  زین  میـشاب و  هتـشاد  نامیا  دنوادخ ، ینابرهم  فطل و  تمکح ، هب  هتفرگ و  تأشن  دنوادخ  نایاپ  یب  ملع  زا 

ياهروتـسد هب  يدیدرت ، بارطـضا و  چیه  نودب  تیدج و  لامک  اب  دنوشیمن ، شزغل  اطخ و  راتفرگ  هجو  چیه  هب  ماکحا  ندناسر  غیلبت و 
دنوادخ هک  مینادیم  اریز  مییامن ، لمع  نادب  ات  میشاب  علطم  ماکحا  هفسلف  تایصوصخ  زا  هک  مینیبیمن  يزاین  چیه  مینکیم و  لمع  ینید 

نیرتکچوک ماکحا  نایب  رد  یهلا  يایبنا  هدوب و  سظظآآ  ؛ إم حالص  ریخ و  هب  تسا ، هدومرف  ررقم  هچ  ره  دراد و  نایاپ  زاغآ و  یب  یـشناد 
تشاد دهاوخن  يدیدرت  نیرتکچوک  دشاب ، هتشاد  نامیا  دنوادخ  قلطم  يزاینیب  تمکح و  ملع ، هب  هک  یسک  دناهدشن / بکترم  یهابتشا 
ینامرف چیه  هک  دـنکیم  باجیا  دـنوادخ  تمکح  ملع و  اریز  دـشابیم ، يدـیاوف  حـلاصم و  ياراد  یمالـسا ، تاررقم  ماکحا و  مامت  هک 

هب دیابن  ای  دنک و  لاؤس  ماکحا  هفسلف  زا  دیابن  یسک  هک  تسین  نیا  نانخس ، نیا  يانعم  هتبلا  دوشن ؛ رداص  شناگدنب  حلاصم  تیاعر  نودب 
رارسا زا  یهاگآ  يارب  نکمم ، لیاسو  مامت  اب  هک  دراد  قح  یسک  ره  هک  تسین  يدیدرت  اریز  تفر ، هنیمز  نیا  رد  وجتسج  قیقحت و  لابند 
دیجم نآرق  تایآ  زا  یتمـسق  رد  هک  نانچ  تسا  دوجوم  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبـشوخ  و  دشوکب ؛ ینید  نیناوق  ماکحا و 

اب هک  یلمع  نیارق  هلـسلس  کی  رگید  يوس  زا  تسا . هدـش  هداد  ماکحا  هفـسلف  هراـبرد  یتاحیـضوت  نید  ناـیاوشیپ  تاـملک  زا  يرایـسب  و 
زا میراد  قح  ام  هک  نیا  نخس  هصالخ  تسا / هتشادرب  رارسا  نیا  زا  يرایسب  يور  زا  هدرپ  زین  دباییم  شیازفا  زور  هب  زور  مولع ، تفرـشیپ 

دودحم تامولعم  اب  هک  تشاد  عقوت  دیابن  زگره  یلو  تسا  دوجوم  خساپ  هب  ندیسر  ناکما  مه  ياهزادنا  ات  مینک و  شسرپ  ماکحا  هفـسلف 
مولع و مامت  هک  تسا  هتفرگ  همـشچرس  ییأدـبم  زا  ماکحا  نیا  اریز  تفای ، تسد  ماـکحا  هفـسلف  رارـسا و  تاـییزج  ماـمت  هب  ناوتب  يرـشب 
هک یتالوهجم  ربارب  رد  ام  تامولعم  يزیچان  ًاساسا  تسین و  مه  ایرد  ربارب  رد  هرطق  دـننام  هب  وا ، شناد  ربارب  رد  زورما  هدرتسگ  ياهشناد 

ترـضح دـننکیم / فارتعا  نادـب  لماک  تحارـص  اـب  ناـهج ، لوا  زارت  گرزب و  نادنمـشناد  زورما  هک  تسا  ناـنچ  میتسه  وربور  نآ  اـب 
اندجَو اهنع و  َنونغَتسَی  یتَّلا ال  ُْجاحلا  ِْهَیِلا  مَُهل  مُهئاقب و  ِدابِعلا و  ُحالَص  هیفف  یلاعت  َكرابت و  هللا  َّلَحَا  امَّلک  انْدَجَو  ّانِا  : » دیامرفیم (ع ) اضر

لالح ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادـخ  هک  مینیبیم  اـم  { 1«;} كالَهلا ِأنفلا و  یِلا  ًایعاد  ًادِـسفُم  اندـجَو  هیلا و  دابعِلل  ْجاحلا  ِأیـشالا ؟ نِم  َمّرحُملا 
مارح ار  ییاهزیچ  دراد و  ییاههدـیاف  تلحـصم و  نانآ  يارب  دـنادنمزاین و  اهزیچ  نآ  هب  نآ ، همادا  یگدـنز و  يارب  مدرم  هک  تسا  هدرک 

نادنمـشناد هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دوشیم / رـشب  تکاله  انف و  داسف ، بجوم  تسین ، رـشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوـالع  هک  تسا  هدرک 
هنوگ نیا  ینعی  دوشیمن  بجاو  ای  لالح و  تهج  نودب  زیچ ، چـیه  ینعی  تسا ، یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش ، ماکحا  دـنیوگیم :
هدرک بجاو  ياهدـیاف  تحلـصم و  چـیه  یب  ار  حبـص  زامن  ای  و  مارح ، يررـض  تلع و  چـیه  یب  ار  بارـش  لاثم  يارب  دـنوادخ  هک  تسین 
دیاوف هکلب  دوش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  یتشادهب  یمسج و  دیاوف  اهنت  دیابن  تسا ، رشب  تحلـصم  هب  راک  نالف  دوشیم ، هتفگ  یتقو  هتبلا  دشاب .
رامـش هب  ناگدـنب  حـلاصم  وزج  همه  زین  دوش  ضرف  هک  رگید  ياهدـیاف  عوـن  ره  يورخا و  يوـیند و  یعاـمتجا ، يدرف ، یحور ، یمـسج ،

نتـشاذگ تسا  نکمم  هنومن  يارب  دیامن . بیذهت  ار  وا  حور  یلو  دشاب ، هتـشادن  رـشب  يارب  یمـسج  ياهدیاف  مکح  کی  اسب  هچ  دیآیم .
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ناسنا رد  ار  ادـخ  لباقم  رد  یگدـنب  عضاوت و  حور  هک  نیمه  یلو  دـشاب ، هتـشادن  یتشادـهب  رثا  هدجـس ، ماگنه  هب  نیمز  يور  رب  یناـشیپ 
کی هدیاف  تسا  نکمم  زین  هاگ  دوشیم / بوسحم  تحلـصم  هدیاف و  نیرتگرزب  دوخ  دـنکیم ، رود  ناسنا  زا  ار  ّربکت  دـهدیم و  شرورپ 

چیه مکح  نیا  هک  دـینک  ضرف  تسا ، مارح  هرقن  الط و  فورظ  لامعتـسا  دـیوگیم  مالـسا  لاـثم  يارب  دـشابن . مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح 
تورث زا  یمهم  تمـسق  هک  دوشیم  بجوم  راـک ، نیا  ندـش  یمومع  یلو  تسین -  هنوـگ  نیا  هتبلا  هک  دـشاب -  هتـشادن  يدرف  تحلـصم 

زاین دروم  ياذغ  هیهت  يارب  ياهدع  زین  دـیآ و  راب  هب  تلم  هعماج و  يارب  يداصتقا  ياهنایز  هجیتن  رد  دوش و  زکرمتم  اههناخ  رد  تکلمم 
دیآ و دیدپ  یشحاف  یتاقبط  فالتخا  هلیسو  نیا  هب  دنروخب و  اذغ  هرقن  الط و  فورظ  رد  رگید  ياهتـسد  یلو  دنـشاب ، لکـشم  راچد  دوخ 
دـیاوف و زا  یکی  تفگ  ناوتیم  تاکز  هفـسلف  دروم  رد  ای  و  دـنک . نارحب  راچد  ار  یعامتجا  یتح  هک  دـیآ  دوجو  هب  یتالکـشم  اـسب  هچ 

نیدـب زین  ثیداحا  یخرب  رد  هکنانچ  تسا  یتاقبط  فالتخا  عفر  هب  مالـسا  مامتها  تسا  هدـش  تاکز  تخادرپ  بوجو  ثعاـب  هک  یلیـالد 
بارش میرحت  هفسلف  لثم  تامرحم ، تابجاو و  ماکحا و  هفـسلف  داعبا  یمامت  تفگ  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  { 2 .} تسا هدش  هراشا  هلأسم 
لیالد زا  یکی  هک  لسغ -  وضو و  تاکز ، زاـمن ، بوجو  و  تسا -  هدـش  تباـث  مه  یملع  رظن  زا  نآ  یحور  یمـسج و  ياهررـض  هک  - 

زامن تسا و  تعکر  ود  حبـص  زامن  ارچ  هک  مینادیمن  لاثم  يارب  تسین . نشور  ام  يارب  تسا -  یگزیکاپ  تفاظن و  لسغ  وضو و  بوجو 
هب مدـنگ  یتقو  ارچ  هک  نیا  ای  و  مییوشب ؟ نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اهتسد  دـیاب  نتفرگ ، وضو  ماگنه  ارچ  ای  تسا ؟ تعکر  راـهچ  رـصع  رهظ و 

تسین تحلـصم  هدیاف و  نودب  تایـصوصخ  نیا  هک  میراد  نیقی  رگید  يوس  زا  اما  دریگیم و / /// قلعت  نآ  هب  تاکز  دسر ، یمولعم  ّدح 
ملع و هب  هک  یسک  تسا و  هدومرفن  عیرشت  تحلصم  تمکح و  نودب  ار  یمکح  چیه  میکح ، دنوادخ  دش  يروآدای  هک  هنوگ  نامه  اریز 
اب تروص ، ره  رد  هکلب  درادن و  وا  لمع  رد  يریثأت  چیه  ماکحا  هفسلف  نتسنادن  ای  نتـسناد  دشاب ، هتـشاد  نامیا  دنوادخ  نایاپ  یب  تمکح 

عوضوم رد  نادـنچ  ینید  نایاوشیپ  هک  نیا  تهج  کی  دـیاش  و  دـیآیمرب ، یهلا  روتـسد  نداد  ماجنا  تعاـطا و  ددـصرد  لـماک  ّتیدـج 
دوش يوریپ  سدقم ، نیناوق  هلسلس  کی  نونع  هب  یمالسا  تاررقم  دناهتساوخ  هک  دشاب  نیمه  دناهدشن  دراو  نآ ، تاییزج  ماکحا و  هفسلف 

نوچ و چـیه  نابرهم ، میکح و  اناد ، دـنوادخ  نامرف  لـباقم  رد  اـت  ددرگ  تیوقت  دارفا  رد  تعاـطا  یگدـنب و  ناـمیا و  حور  هار ، نیا  زا  و 
تایاور یخرب  رد  ماکحا  یـضعب  تلع  دروم  رد  هک  یلیالد  - 1 دوش : هجوت  هتکن  هس  هب  تسا  مزال  همتاـخ ، رد  دوشن / هتـسناد  اور  ییارچ 

هک تسا  نیا  تّیم  نفد  موزل  تلع  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  لاثم  يارب  تسا ؛ مکح  نآ  دـیاوف  لیالد و  زا  یکی  رتشیب  تسا ، هدـش  دراو 
نفد بوجو  هفـسلف  هک  تسین  نیا  شیانعم  راتفگ ، نیا  ددرگن . اهيرامیب  ضارما و  بجوم  زین  دـنوشن و  تحاراـن  وا  نّفعت  يوب  زا  مدرم ،

هب زاین  ماکحا  بوجو  هفـسلف  ناـیب  يارب  - 2 تسا / هلأـسم  نیا  لـیالد  زا  یکی  ناـیب  تیاور  دوـصقم  هکلب  تسا ، هلأـسم  نیمه  اـهنت  تّیم 
نینچ رادرم  تشوگزا  هدافتـسا  ای  بارـش و  تمرح  دـننام  ماکحا  یخرب  دروم  رد  هچ  رگا  دراد و  دوجو  هدـش  تاـبثا  یعطق و  ياهخـساپ 

رد اما  - 3 دنک ؛ فشک  ار  نآ  داعبا  مامت  هک  تسا  هدیـسرن  هلحرم  نآ  هب  يرـشب  شناد  زونه  ماکحا  ریاس  دروم  رد  اما  دراد  دوجو  یلیالد 
دنمدوس ناسنا  يارب  يونعم  یقالخا و  رظن  زا  مه  تسا و  یتشادهب  دیاوف  ياراد  مه  لسغ ، وضو و  تفگ  دیاب  هدش  دای  شـسرپ  هب  خـساپ 

يارب مدق  اترـس  زا  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  اریز  دراد  زین  یتیبرت  رثا  لامعا  نیا  دوشیم  ماجنا  ادخ  يارب  تبرق و  دـصق  اب  ور  نیا  زا  تسا 
ماق اذا  ًارهاط  دـبعلا  نوکی  نال  هب  أدـب  ؤضولاب و  رما  امنا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  یتیاور  رد  میرادیمرب . ماگ  ادـخ  تعاطا 

ْیکزت ساعنلا و  درط  لسکلا و  باهذ  نم  هیف  ام  عم  ْساجنلا  ساندالا و  نم  ًاـیقن  هرما  اـمیف  هل  ًاـعیطم  هاـیا  هتاـجانم  دـنع  راـبجلا  يدـی  نیب 
ادخ هاگـشیپ  رد  هک  یتقو  ناگدنب  تسا و  نآ  اب  تدابع  زاغآ  هک  هدـش  هداد  وضو  روتـسد  نیا  يارب  { 3«;} رابجلا يدی  نیب  مایقلل  داوفلا 
نیا رب  هوالع  دنوش . رانکرب  اهيدیلپ  اهیگدولآ و  زا  دندنب و  راک  هب  ار  وا  ياهروتسد  دنـشاب و  كاپ  دننکیم  تاجانم  وا  اب  دنتـسیایم و 

هب زین  لسغ  دبای / افـص  رون و  دـنوادخ  رـضحم  رد  مایق  يارب  وا  بلق  دوش و  رود  ناسنا  زا  تلاسک  باوخ و  راثآ  هک  دوشیم  ببـس  وضو 
يروما هلمج  زا  هک  هدش  تباث  عوضوم  نیا  نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  دشابیم و  يونعم  یقالخا و  یتشادـهب ، دـیاوف  ياراد  وضو  دـننام 

نیمه زا  دـیاش  تسا  ناسنا  ندـب  اب  بآ  سامت  دـنک  نیمأت  ار  هتفر  تسد  زا  لداـعت  راداو و  راـک  هب  ار  کیتاپمـس  باـصعا  دـناوتیم  هک 
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ماما یتیاور  رد  ددرگیم / رارقرب  ندـب  رـسارس  رد  لـماک  لداـعت  ندـب ، اـب  بآ  ساـمت  رثا  رب  هک  هدـش  دـیکأت  رهطم  عرـش  رد  هک  تسور 
دیاب اذل  دـیآیم و  نوریب  ندـب  مامت  زا  تبانج  ؛» هلک هدـسج  ریهطت  هیلع  بجو  کلذـلف  هدـسج  لک  نم  ْبانجلا  َّنا  : » دـیامرفیم (ع ) اضر

تعاطا تبرق و  تین  نودب  رگا  هک  دـیآیم  باسح  هب  شتـسرپ  تدابع و  یعون  لسغ  يونعم  یقالخا و  رظن  زا  { 4 .} تسش ار  ندب  مامت 
يوشتـسش نآ ، رد  تبرق  دـصق  موزل  تهج  هب  مه  تسا و  مسج  يوشتـسش  مه  تبانج  لسغ  نیاربانب  تسا  لطاب  دریگ  ماجنا  یهلا  نامرف 

للع [. 1 { ] 5 .} دـباییم قوس  طاـشن  یکاـپ و  يوس  هب  مسج  و  تیوـنعم ، ادـخ و  يوـس  هب  حور  لـسغ ، رد  هک  تسا  نینچ  تسا و  ناـج 
ص نامه ، [. 4 / ] ص 257 ج 1 ، نامه ، [. 3 / ] 31 ص 25 -  ج 6 ، یلماع ، رح  هعیشلا ، لیاسو  [. 2 / ] ص 93 ج 1 ، قودص ، خیش  عیارشلا ،

ام فیاظو  تبیغ و  رصع  عوضوم : ص 295 / ج 6 ، يزاریشمراکم ، رصان  هنومن ، ریسفت  [. 5 / ] 466

ًالثم هک  دیآ  یم  تسدب  نینچ  نآرق  تایآ  یناعم  رهاظ  زا  هک  یتروص  رد  دراد  توافت  تنس  لها  اب  هعیش  بهذمر  ارچ د  نتفرگ  وضو  بیترت 
؟ دنیوش یم  چم  ات  سکعرب  نایعیش  هک  یلاحرد  دنیوشب  جنرآات  ار  اه  تسد 

شسرپ

هک دیآ  یم  تسدب  نینچ  نآرق  تایآ  یناعم  رهاظ  زا  هک  یتروص  رد  دراد  توافت  تنس  لها  اب  هعیش  بهذمر  ارچ د  نتفرگ  وضو  بیترت 
؟ دنیوش یم  چم  ات  سکعرب  نایعیش  هک  یلاحرد  دنیوشب  جنرآات  ار  اه  تسد  ًالثم 

خساپ

فالتخاو تس  هدشن  رکذ  یفالتخا  چیه  هنیمز  نیارد  دنتفرگ و  وضو  "ص " ربمایپ دـننامه  مالـسا  هرود  زاغآرد  ناناملـسم  دـیدرت  نودـب 
نامثع نامز  ردو  دـنتفرگیم  وضو  ربمایپ  دـننامه  مدرم  مه  رمع  نامز  ات  خـیرات  قبطو  داد  يور  "ص " مرکا لوسر  تافوزا  سپ  توافتو 
تیفیک "ع " تیب لـهاو  " 1." دوب نامثع  دوخ  فـالتخا  نیا  هدـننک  زاـغآو  داد  خر  مدرم  ناـیم  وضو  ةراـبرد  تواـفت  فـالتخا و  هک  دوب 
موصعم ناماما  "ص "و  ربمایپ نتفرگ  وضو  هقیرط  نامه  میریگ  یم  نالا  ام  هک  ییوضو  سپ  دـنا  هدرک  لقن  اـم  هب  ار  "ص" ربماـیپ يوضو 

اذا اونمآ  نیذـلا  اهیأ  ای   : " دـیامرف یم  نآرق  هک  تسا  هدـئام  هکراـبم  هروس  ۀفیرـش 6  هیآ  تنـس  لهاو  هعیـش  نایم  فالتخا  تلعو  تسا .
دودحو هفیرش  هیآ  نیا  حیضوت  نیبعکلا "  یلا  مکلجراو  مکسوؤرب  اوحـسماو  قفارملا  یلا  مکیدیاو  مکهوجو  اواسغاف  هولـصلا  یلا  متمقا 

زا لوط  تهجزا  تروص  دح  هک  هدش  نایب  "ع " همئا تایاوررد  یلو  تسا  هدماین  تروص  نتسش  دح  هیآ  نیا  رد  - 1 وضو : ءاضعا  نتسش 
تقیقحرد نیا  هدـش و  رکذ  دریگ  یم  رارق  تسـش ) تشگنا   ) ماهبا طسو و  تشگنا  نایم  رد  هچنآ  ضرع  تهج  زاو  هناچ  ات  وم  هاگنتـسر 

اریز هدش  رکذ  جنرآ  ات  دوش . هتسش  وضو  رد  دیاب  هک  تسد  دح  دوش . یم  هدیمهف  فرعرد  هجو  هملک  زا  هک  تسا  ییانعم  نامه  حیضوت 
ات ار  اهتسد  هک  دسرب  نینچ  نهذ  هب  تسا  نکمم  دیئوشب  ار  تسد  دوش  یم  هتفگ  هک  یماگنه  نوچ  تسا و  جنرآ  ینعم  قفرم  عمج  قفارم 

نایب يارب  هیآ  رد  یلا "  " اذلو قفارملا " یلا   " دییوشب جنرآ  ات   : " دیامرف یم  نآرق  یلو  دوش  یم  هتـسش  رادقم  نیا  ًابلاغ  اریز  دییوشب ، چم 
فرط هب  ناتشگنارس  زا  ار  اهتسد  دیاب  دیامرف  یم  هیآ  هک  دنا  هدرک  لایخو  دنا  هدرک  مهوت  یضعب  هک  نتـسش  تیفیک  هن  تسا  نتـسش  دح 

شرافس يرگراک  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دننام  هلأسم  نیا  هکنیا :  رتشیب  حیضوت  دنتـسه ) لئاق  تنـس  لها  زا  یخرب  هکنانچ   ) دیوشب جنرآ 
نیا دـیاب  هکلب  دوش  گنر  الاب  هب  نیئاپ  زا  راوید  هک  تسین  نیا  روظنم  تسا  نشور  دـنک . گنر  رتم  کی  اـت  فک  زا  ار  قاـطا  راوید  دـنک 

تنـسرد نآ  تیفیک  اـماو  هدـش  رکذ  هیآرد  دوـش  هتـسش  دـیاب  هک  تسد  زا  يرادـقم  طـقف  سپ  رتـمک  هنو  رتـشیب  هن  دوـش  گـنر  رادـقم 
قبط مکسوؤرب "  " رد " ب " هملک - 3 ناتشگنارس . فرط  هب  تسا  جنرآ  نتسش  نآو  تسا  هدیسر  ام  هب  "ع " تیب لها  هلیسوب  "ص " ربمایپ
لحم ام  تایاور  رد  هک  دینک  حسم  ار  رس  زا  یتمسق  ینعی  تسا  ضیعبت  ینعم  هب  تغل  لها  زا  یضعب  حیرصتو  "ع " همئا تایاور  زا  یخرب 
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نتفرگرارق - 4 درک . حسم  تسد  اب  دشاب  كدنا  دنچره  ار  مراهچ  کی  نیاز  یتمـسق ا  دیاب  هدش و  دودـحم  رـس  شیپ  مراهچ  کی  هب  نآ 
وضو هقیرط  هک :  نیا  هصالخ  " 2." دنیوشب ار  نآ  هکنیا  هن  دوش  حسم  دیاب  زین  اهاپ  هک  تسا  نآ  دهاش  مکـسوؤر "  " رانک رد  مکلجرا " "

عبانم تسا . هدیسر  ام  هب  تسا  "ص " ربمایپ تنس  نامه  هک  "ع " راهطا همئا  قیرط  زا  نآ  تیفیک  تسا و  میرک  نآرق  قبط  هعیش  رد  نتفرگ 
فیلأت ربماـیپ  يوضو  ،ص4و3 ،  يداوجروپ مظاـک  همجرت  ، هینغم داوج  دـمحم  ، یقیبطت هقف  ( 2  ) 285 ،ج4،ص288 -  هنومن ریسفت  ( 1 : )

،ص140 يرباص نیسح  همجرت  یناتسرهش ، یلع  دیس  مالسالا  هجح 

تسا هدمآ  نآرق  رد  یبلطم  گرم  زا  سپ  ناسنا  نفد  تلع  ةراب  رد  ایآ 

شسرپ

تسا هدمآ  نآرق  رد  یبلطم  گرم  زا  سپ  ناسنا  نفد  تلع  ةراب  رد  ایآ 

خساپ

ماما تسا  هدش  هتخادرپ  رما  نیا  رب  تایاور  رد  اّما  هدماین  یبلطم  گرم  زا  سپ  ناسنا  ندب  نفد  بوجو  تمکح  هفـسلف و  دیجم ، نآرق  رد 
دارفا دنوشن  تیّذا  يو و  ۀـفایق  یتشز  و  وا ، دـسج  داسف  مدرم  يارب  دوشن  رهاظ  هک  نیا  ات  تّیم  نفد  هب  هدـش  رما  انامه  : " دیامرفیممتـشه

یـضیرم ثعاب  [ دـشاب هتـشاد  یپ  رد  اـسب  هچ  ّتیم  ةزاـنج  هک  يداـسف  تفآ و  يراـمیب و  زا  دـندرگن ، يّذاـتم  زین  و  وا ، دـب  يوب  زا  هعماـج 
تتامـش و نانمـشد  دنوشن و  نوزحم  ناتـسود  ات  دشاب ; یفخم  يو  نانمـشد  ناتـسود و  دید  زا  تّیم  ندـب  هک  نیا  يارب  و  دوش [ نارگید 

هدرم مارتحا  ظفح  . 1 دوشیم : هراشا  نآ  دروم  دنچ  هب  هک  هدش  رکذ  نفد  يارب  یناوارف  ياهتمکح  ثیدح  نیا  رد  دننکن ". یلاحـشوخ 
نیا و  دـنهدیم ، رارق  دوخ  ۀـمعط  ار  نآ  ارحـص ، تاـناویح  دـنکیم و  رییغت  هفاـیق  ددرگیم ، نّفعتم  يدوز  هب  ندـب  دوشن ، نفد  رگا  نوچ 

تـشونرس نیا  هب  وا  زیزع  هک  تسین  یـضار  سک  چـیه  هک  تسا  یهیدـب  دـشابیم و  يو  ناگتـسب  اـّفوتم و  هب  یگرزب  یمارتـحایب  روما ،
مدرم . 3 ددرگیم . كانرطخ  ياهيرامیب  هب  هعماج  دارفا  يالتبا  ببـس  نیا  تسا و  هدولآ  اهبورکیم  عاونا  هب  هدرم  ندب  . 2 دوش . راتفرگ 

هک دوشیم  هدافتسا  دیجم  نآرق  زا  تسا  انمشد  ندشداش  ناتـسود و  یگدرزآ  ببـس  هدرم  ندشن  نفد  . 4 دنوشیم . تیذا  وا  دـب  يوب  زا 
تسد هب  هک  هیمالـسالاهبتکمرشن )  ص 819 ، یلماعرحخیـش ج 2 ، هعیـشلالئاسو  ) دوب مدآ  دنزرف  لیباه  ندب  دش ، نفد  هک  یندب  نیتسخن 

َلاق ِهیِخَا  َةَءوَس  يرَُوی  َفیَک  ُهَیُِرِیل  ِضرَالا  ِیف  ُثَحبَی  ًـا  بارُغ ُهّللا  َثَعَبَف   " تخومآ یغالک  زا  ار  نفد  تیفیک  وا  هدش و  هتشک  لیباق  شردارب 
هک تخیگنارب  ار  یغالک  دـنوادخ  سپ  هدـئام 31 )  ) نیمِد َـ ّنلا َنِم  َحَبـصَاَف  یخَا  َةَءوَس  َيِرَوُاَف  ِبارُغلا  اذ  َـ َلـثِم ه َنوکَا  نَا  ُتزَجَعَا  َیتَلیَو  َـ ی
نم رب  ياو  يا  تفگ  دوخ  اب  لیباق  ;  [ دزاس ناهنپ  كاخ  ریز  ار  ردارب  ةدرم  ندب  هنوگچ  هک  دیامنب  وا  هب  ات  دـیامن  دوگ  لاگنچ  هب  ار  نیمز 
راک نیا  زا  و  درپس [ كاخ  هب  ار  ردارب  سپ   [ منک ناهنپ  كاخ  ریز  ار  ردارب  دـسج  ات  مشاـب  غـالک  نیا  دـننام  هک  مرتزجاـع  نآ  زا  نم  اـیآ 

ناگدنرد دوب . هدنکفا  نابایب  رد  ار  وا  تشک  ار  دوخ  ردارب  لیباق  هک  یماگنه  : " دیامرفیمقداصماما یثیدح  رد  دیدرگ ". نامیشپ  تخس 
رظتنم دـندوب و  هتفرگ  ار  وا  فارطا  ناگدـنرپ  زاب  نکل  دیـشک ، شود  هب  یتدـم  ار  دوخ  ردارب  لیباق  دـندروآ . يور  لیباه  دـسج  يوس  هب 

ار نیمز  ياهكاخ  هک  داتـسرف  ار  یغاز  دـنوادخ  دوب ، عقوم  نیا  رد  دـنروخب ; ار  وا  ات  دـنکفایم  كاخ  هب  ار  دـسج  عقوم  هچ  هک  دـندوب 
ار شیوخ  ردارب  دسج  درکیم ، اشامت  ار  هرظنم  نیا  هک  لیباق  تخیر  كاخ  نآ  يور  هب  داد و  رارق  نآ  رد  ار  رگید  غاز  دـسج  دز و  رانک 

مراـکم  .. ۀـیآ هنومنریــسفت  هیمالــسایشورفباتک  رــشن  هـیآ  لـیذ  ص 185 ، یــسربطموحرم ج 3 ، ناــیبلاعمجم  ." درپــس ( كاــخ  هـب 
هب لاعتم  يادخ  هک  نیا  و  انیبن و ... یلع  مدآ  لسن  يادتبا  زاقداصماما  زا  هیمالـسالابتکلاراد )  تاراشتنا  نارگیدويزاریش ج ص 352 ،

ًاولع کلذ  نع  یلاعت  هللا و  ناحبس  : " دومرف ترضح  دش : لاؤس  دروآ ، رد  شیوخ  نارـسپ  جاودزا  هب  ار  دوخ  نارتخد  هک  درک  یحو  مدآ 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 395 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ایآ دـهد ، رارق  یمارح  رما  رب  ار  نانمؤم  ایبنا و  ایلوا و  ناـسنا و  تقلخ  ساـسا  لـصا و  هک  نیا  زا  تسا  رتگرزب  ادـخ و  تسا  هزنم  ًاریبک ;
رشن ج 1/415 ، هرـسسدق ،  یناشاکضیف  یفاصریـسفت  دنک (. قلخ  نانآ  يارب  لالح  زا  یتفُج  يدوجوم و  هک  تشادـن  تردـق  دـنوادخ 

ای ردارب   ) مدآ نادـنزرف  هک  دـندقتعم  دـننادیم و  ربتعم  ار  تایاور  نیا  نارّـسفم  یـضعب   . ( نانبل " توریب ـ  تاـعوبطملل ـ  یملعا  هسـسوم 
یفاصریـسفت تسا (  دـقتعم  رظن  نیا  هب  یناـشاک  ضیف  موحرم  دـیرفآ . نّج  اـی  روح  اـهنآ  يارب  دـنوادخ  هکلب  دـندرکن ، جاودزا  رهاوخ )

نوزفا تسا  نآرق  رهاظ  اب  قباطم  نوچ  تسا  رتکـیدزن  عقاو  هب  هر  ییاـبطابط  همّـالع  لوق  هک  تسا  نیا  فاـصنا  نکل  ص 418 ) . نیشیپ 
دومن درط  دـیاب  دـنکیم  یفن  ار  رهاوخ  اب  ردارب  جاودزا  هک  یتاـیاور  نیارباـنب  دـشابیم ; بلطم  نیا  دـّیوم  زین  یناوارف  تاـیاور  هک  نیارب 
رـشب لسن  ندـش  دایز  جاودزا  هفـسلف  میریذـپب  هک  ار  اههاگدـید  زا  کی  ره  تسین  يدـیدرت  نکل  دراد . تافانم  هفیرـش  هیآ  رهاظ  اب  نوچ 

نیب رد  جاودزا  رگا  ددرگ و  ناوارف  رشب  لسن  هلیسو  نیدب  ات  دومرف  عیرشت  ار  جاودزا  داد و  رارق  ناسنا  رد  ار  یسنج  هزیرغ  دنوادخ ، تسا 
. دشیم ضرقنم  ناسنا  لسن  مدآ  نادنزرف  توف  اب  دیدرگیمن ، عیرشت  مدآ  نادنزرف 

؟  تسیچ رد  نارگید  اب  شقرف  و  درادن ؟ يریصقت  وا  هک  یلاح  رد  دنناد  یم  كاپان  ار  انزلا  دلو  اه  یضعب  ارچ 

شسرپ

؟  تسیچ رد  نارگید  اب  شقرف  و  درادن ؟ يریصقت  وا  هک  یلاح  رد  دنناد  یم  كاپان  ار  انزلا  دلو  اه  یضعب  ارچ 

خساپ

یماکحا یعرـش  یقوقح و  تهج  زا  دـناهدش  دـلوتم  انز  هار  زا  هک  يدارفا  هچرگ  دنـشابیم ، دارفا  هیقب  دـننامه  تسین و  كاپان  انزلا  دـلو 
مورحم تیعجرم  تواضق و  تعاـمج و  تماـما  دـننام  یعاـمتجا  بصاـنم  یـضعب  نتفریذـپ  زا  دـنربیمن و  ثرا  هک  نیا  هلمج  زا  دـنراد .

نودب دارفا  ریاس  دننام  اهنآ  زا  هک  تسا  فظوم  یمالسا  تلود  دنرادن و  یتوافت  هدازلالح  ياهناسنا  اب  یعرش  فیلاکت  رد  یلو  دنتسه ،
دنشاب و هتشاد  نامیا  رگا  املـسم  دناهدیزگرب و  یگدنز  رد  هک  دراد  یـشور  هار و  هب  یگتـسب  زین  اهنآ  تبقاع  دنک و  يرادهگن  تسرپرس 

هدازمارح دارفا  رد  هک  ییاج  نآ  زا  اّما  دوب ؛ دنهاوخ  روجأم  ادخ  دزن  دنیامن ، لمع  دوخ  یعرش  فیلاکت  هب  دنهدب و  ماجنا  حلاص  ياهراک 
رب تسا و  رتدایز  یلیخ  یلومعم  دارفا  زا  دـنوش  هدیـشک  تیانج  هانگ و  يوس  هب  هک  نیا  لامتحا  تسا ، دایز  یلیخ  ترارـش  هاـنگ و  هنیمز 
هب ار  اـهنآ  دـنوش و  رادهدـهع  ار  ناـنآ  يارب  ملاـس  یگدـنز  تاـناکما  ندرک  مهارف  اـهنآ و  یتسرپرـس  لـفکت و  هک  تسا  مدرم  تـلود و 

هدارا و ياراد  نارگید  دـننام  زین  هدازانز  نیاربانب  دوش . هتفرگ  ناـنآ  زا  تاـفارحنا  زا  یـضعب  زورب  هنیمز  اـت  دـننک  تیبرت  حیحـص  تروص 
وا رگا  نونکا  دـشابیم . رتـشیب  وا  رد  ییارگ  هاـنگ  لاـح ، نیع  رد  یلو  تسا ؛ یهلا  ترطف  شوـه و  لـقع و  ياراد  زین  باـختنا و  تردـق 

سفن اب  يرتيدج  هزرابم  اریز  دراد ؛ نارگید  زا  رتنوزفا  یـشاداپ  داهن ، نت  ترطف  عرـش و  لقع ، مکح  هب  يزیرغ ، دیدش  هقئاس  فالخرب 
دزن دـنک ، هانگ  كرت  کین و  راک  رگا  ًایناث  تسین و  هاـنگ  ربارب  رد  هدارـالا  بولـسم  زین  وا  ًـالوا  هک  تفگ  ناوتیم  هجیتن  رد  تسا . هدرک 

. دوب دهاوخ  رود  شتآ  زا  تسا و  روجأم  ادخ 

؟ درک ربق  شبن  دوش  یمن  نامز  هچ  ات  تسیچ ؟  ربق  شبن  تمرح  لیلد 

شسرپ

؟ درک ربق  شبن  دوش  یمن  نامز  هچ  ات  تسیچ ؟  ربق  شبن  تمرح  لیلد 
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خساپ

رد هک  دـیزرو  تردابم  راک  نیا  هب  ناوتیم  ییانثتـسا  رایـسب  يدراوم  رد  اهنت  تسین . زیاج  اذـل  تسا ، ناسنا  تمرح  کته  ربق  شبن  نوچ 
. درادن لاکـشا  نآ ، ندش  یـشالتم  زا  دعب  یلو  تسین ؛ زیاج  هدشن  یـشالتم  ندب  هک  ینامز  ات  ربق  شبن  تسا . هدش  صخـشم  نوناق  هقف و 

. درادن یلاکشا  چیه  تسین و  ربق  شبن  قیداصم  زا  یسانشناتساب  یسانشلیسف و 

؟ دننک یم  حسم  ار  اپ  رس و  وضو  رد  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  حسم  ار  اپ  رس و  وضو  رد  نایعیش  ارچ 

خساپ

رت لوقعم  اپ  نتـسش  ایآ  وضو , هیآ  هب  هجوت  اب  دـنک و  یم  حـسم  ار  اپ  رـس و  وضو  رد  هعیـش  ارچ  - 1 تسا :  شخب  ود  ياراد  لاـئوس  نـیا 
حسم هلئاسم  رد  ینس  هعیش و  فالتخا  ئاشنم  یهقف ,  هاگدید  زا  لوا :  شخب  دیوش ؟ یم  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  تسد  هعیـش  ارچ  - 2 تسین ؟ 

رکذ خـساپ  نیا  نایاپ  رد  هک  تسا  يرگید  زیچ  فالتخا  هشیر  یخیرات ,  هاگدـید  زا   ) دراد هدـئام ))  هروس   )) هکرابم 6 هیآ  رد  هشیر  اـپ ,
قفارملا یلا  مکدیا  مکهوجو و  اولـسغاف  هالـصلا  یلا  متمق  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : )) دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  دش .) دـهاوخ 
رمعوبا هزمح ,  ریثک , نبا  - 1 تسا :  هدش  تئارق  تروص  ود  هب  هیآ  رد  مکلجرا ))   )) هملک نیبعکلا .))  یلا  مکلجراو  مکسوئرب  اوحسماو 

هدـش فطع  مکـسوئور ))   )) هب مکلجرا ))   )) تئارق نیا  قبط  دـنا . هدرک  تئارق  مکلجرا ))   )) رج هب  ار  نآ  رکبوبا ) تیاور  رد   ) مصاـع و 
رد  ) رماع نبا  عفاـن و  - 2 دشاب . حـسم  مکـسوئور ))   )) مکح دـننام  دـیاب  زین  نآ  مکح  سپ  تسا .  رورجم  زین  مکـسوئور ))   )) اریز تسا 

هدش فطع  مکیدیا ))   )) هب مکلجرا ))   )) تئارق نیا  قبط  دنیوگ  یم  تنس  لها  دنا . هدناوخ  مکلجرا )   ) بصن هب  ار  نآ  صفح )  تیاور 
ادـتبا رد  دـیاش  دـشاب . نتـسش  ینعی  لسغ  مکیدـیا ))   )) مکح دـننام  زین  نآ  مکح  دـیاب  سپ  تسا .  بوصنم  زین  مکیدـیا ))   )) اریز تسا 

نینچ اما  درادـن  لوبق  ار  رگید  تئارق  کی  ره  تسا و  هدرک  لـمع  مود  تئارق  هب  تنـس  لـها  لوا و  تئارق  هب  هعیـش  هک  دوش  مهوت  نینچ 
ود ره  رب  انب  هعیـش  یئار  تسخن  راتـشون  نیا  رد  دـننک . یم  ریـسفت  تئارق  ود  ره  رب  انب  ار  دوخ  ياوتف  تنـس  لـها  مه  هعیـش و  مه  تسین . 
یم هراشا  اپ  حـسم  رد  فالتخا  هچخیرات  هب  سپـس  دوش , یم  هتفگ  خـساپ  تنـس  لها  ياه  لاکـشا  هتـشگ ,  نییبت  لقتـسم  روط  هب  تئارق 

مکح تسا  اوحـسما ))  )) هیلع فوطعم  لعف  نوچ  تسا و  مکـسوئور ))   )) هب فطع  مکلجرا ))   )) هک تسا  حضاو  رج : تئارق  رب  انب  دوش .
ینعی  ) رورجم مسا  کی  اب  ترواجم  لیلد  هب  دشاب و  مکیدـیا ))   )) هب فطع  مکلجرا ))   )) دـیاش لاکـشا :  دوش . یم  حـسم  بوجو  زین  اپ 

لیلد هب  یلو  دـشاب  عوفرم  دـیاب  تسا و  رجح ))  )) تفـص برخ ))   )) هک برخ ))  بض ج  رجح و   )) دـننام تسا  هتفرگ  رج  مکـسوئور ) 
طلغ ترواجم  لیلد  هب  رج  الوا " خـساپ :  ناریو )  برخ =  رامـسوس ;  بض =  هنال ;  رجح =   ) تسا هدـش  رورجم  بض ))   )) اب ترواـجم 
لیلد هب  رج  " ایناث : تسا .  يربم  طـلغ  لامعتـسا  زا  میرک  نآرق  تسا و  زیاـج  روکذـم  لاـثم  دـننام  رعـش  ترورـض  لـیلد  هب  طـقف  تسا و 

 (( بض  )) تفـص دناوت  یمن  برخ ))   )) تسا مولعم  هک  ارچ  روکذم  لاثم  دننام  دـشاب  نآ  رب  يا  هنیرق  هک  تسا  ییاج  رد  طقف  ترواجم 
. درادن دوجو  نآ  رب  يا  هنیرق  دوش و  یم  هابتشا  ثعاب  يرج  نینچ  هکرابم  هیآ  رد  یلو  دریگ  رارق  رجح ))  )) تفـص دناوت  یم  طقف  دشاب و 
رب انب  تسین .  حیحص  هجو  چیه  هب  فطع  فرح  اب  اما  تسا  حیحص  برع  مالک  رد  فطع  فرح  نودب  طقف  ترواجم  لیلد  هب  رج  " اثلاث :

لحم هب  فطع  - 2 دوش . یم  لسغ  بوجو  نآ  مکح  هک  مکیدیا ))   )) هب فطع  - 1 دراد : دوجو  لامتحا  ود  لوا  هلهو  رد  بصن :  تئارق 
": الوا اریز : تسا  حیحص  مود  لامتحا  طقف  هک  میمهف  یم  برع  تایبدا  رد  تقد  اب  اما  دوش . یم  حسم  بوجو  نآ  مکح  هک  مکسوئور  ))
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هدـش ملاعب ))   )) لحم هب  فطع  " املاع ))  )) هک " املاع )) ملاعب و ال  اذـه  سیل   )) دـننام تسا  عیاش  حیحـص و  برع  مالک  رد  لحم  فطع 
ینغم ماشه ,  نبا   : ر.ك  ) درادن رعـش  ترورـض  هب  زین  صاصتخا  تسا و  عیاش  برع  مالک  رد  نیا  تسا و  بصن  ملاعب ))   )) لحم تسا و 

فوطعم فوطعم و  نیب  یبنجا  هیلعف  هلمج  کی  ندش  هلـصاف  ثعاب  اریز  تسین  زیاج  مکدیا ))   )) هب مکلجرا ))   )) فطع " ایناث : بیبللا .) 
بوجو زین  مکلجرا ))   )) مکح هجیتن  رد  تسا و  نیعتم  مکـسوئور ))   )) لحم هب  فطع  سپ  تسا .  طلغ  برع  مالک  رد  نیا  تسا و  هیلع 
هکرابم هیآ  زین  تنس  لها  نیرـسفم  تسین و  هعیـش  یئار  اهنت  دش  هتفگ  تئارق  ود  ره  رب  انب  هکرابم  هیآ  رهاظ  هرابرد  هچنآ  دوش . یم  حسم 

تنـس لها  ریـسافت  زا  امامت " دش  هتفگ  هیآ  یبدا  لیلحت  زا  هچنآ  دنناد و  یم  حـسم  بوجو  رد  هعیـش  یئار  قباطم  شتئارق  ود  ره  رب  انب  ار 
هلئاسم 38 هدئام ,  هروس  هیآ 6  لیذ  ص 161 , ج 11 , نارهت ,  هیملعلا  بتکلاراد  يزار ,  رخف  ریبک , ریـسفت  باـتک  هب  دـیناوت  یم  هک  دوب 
 , هراهطلا باتک  ج 1 , هعیشلا ,  لئاسو  یعیـش :  عبانم  تسا :  هدش  دراو  حسم  بوجو  رد  زین  یناوارف  تایاور  نآرق  رب  هوالع  دینک . عوجر 

رکذ خساپ  رد  هک  هباحص  يوس  زا  حسم  لاوقا  رب  هوالع  ینـس :  عبانم  یبرعلا .)  ثارتلا  ئایحا  راد   ) ص 294 ئوضولا , باوبا  زا  باب 25 
 ( - نآرقلا مولع  هسـسئوم   ) ح 26908 ص 448 , ج 9 , لاـمعلا ,  لزنک  رکفلاراد - )  ) ص 108 و 158 ج 1 , دمحا , دنـسم  دش , دهاوخ 

ج 13, دیفم , خیـش  تافنـصم   ) دیفم خیـش  یلاما  زا  لقن  هب  تاراغلا  یبرعلا - )  ثارتلا  ئایحاراد   ) ح 164 ص 42 , ج 1 , دواد , یبا  ننس 
هب هیآ  ریـسفت  دوجو  اب  تنـس  لها  هنوگچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاـئوس  نیا  اـجنیا  رد  رکفلاراد .)  ) ص 67 ج 1 , دمحا , دنـسم  ص 267 - 
دنا هداد  لسغ  بوجو  ياوتف  يارب  تنـس  لها  هک  ییاه  خـساپ  راصتخا  هب  هماـن  نیا  رد  دـننک ؟ یم  لـسغ  بوجو  هب  مکح  حـسم  بوجو 
اذل دوش , هتـسش  وضو  رد  دیاب  هک  تسا  ییاضعا  زا  اپ  دـیوگ : یم  رج  تئارق  هب  هیآ  ریـسفت  رد  يرـشخمز  لوا :  خـساپ  مینک :  یم  حرطم 
نیا يارب  هن  تسا  هدرک  فطع  مکـسوئور ))   )) هب ار  مکلجرا ))   )) فارـسا زا  يریگولج  يارب  دنوادخ  تسا  دایز  نآ  رد  فارـسا  ناکما 

هیآ 6 لیذ  ص 326 , ج 1 , هفرعملاراد ,  فاشکلا ,  يرشخمز ,   ) دینکن فارـسا  نآ  نتـسش  رد  دنامهفب  هک  نیا  يارب  هکلب  دوش  حسم  هک 
رهاظ اب  هجو  چیه  هب  تسا و  یفاب  هفـسلف  بلطم  نیا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  تسه .  فارـسا  ناکما  زین  اه  تسد  تروص و  رد  دقن : هدـئام .) 

ار تینیرق  نیا  تسا .  لسغ  بوجو  هنیرق  دیق  نیا  دراد و  نیبعکلا ))  یلا   )) دیق مکلجرا ))   )) زا سپ  مود :  خساپ  درادن . يراگزاس  نآرق 
یلا مکیدـیا   )) رد نوچ  هک  تسا  نیا  نانآ  دوصقم  حـسم .  رد  هن  دـیآ  یم  لـسغ  رد  طـقف  دـح  ناـیب  - 1 دـنا : هدرک  ناـیب  تروص  ود  هب 

لـسغود ره  مکح  سپ  تسا  هدمآ  یلا ))   )) هب دح  نیبعکلا ))  یلا  مکلجرا   )) رد زین  اجنیا  تسا و  هدش  رکذ  یلا ))   )) هب دـح  قفارملا )) 
یلا : )) دقن ص 91 .) ج 6 , رکفلاراد , نآرقلا ,  ماکحئال  عماجلا  یبطرقلاو ,  ص 162  ج 11 , ریبکلا , ریسفتلا  يزار ,  رخف  ر.ك :   , ) تسا

دح نایب  يارب  لوا  هلمج  رد  هک  هتکن  نیا  اما  تسا  دح  نایب  يارب  ود  ره  نیبعکلا ))  یلا  مکلجرا   )) رد و  قفارملا ))  یلا  مکیدـیا   )) رد (( 
مود هلمج  رد  درادن . لسغ  رد  یتینیرق  چیه  یلا ))   )) سپ یلا ))   )) زا هن  دش  یم  هدیمهف  اولـسغا ))  )) ینعی نآ  لعف  زا  تسا  لسغ  بوجو 

 , مزح نبا  ر.ك :  , ) دنا هدرک  حیرصت  زین  تنـس  لها  نیرـسفم  زا  یخرب  ار  هتکن  نیا  دوش . هدیمهف  اوحـسما ))  )) ینعی نآ  لعف  زا  دیاب  زین 
ص 234 ج 6 , رانملا , ریسفت  رد  اضر  دیـشر  دمحم  موس :  خساپ  هلئاسم 200 .) ص 56 , ج 2 , توریب ,  هدـیدجلا ,  قافذالاراد  یلحملا , 

تیارـس زین  تسد  هب  اپ  یفیثک  دینک  حـسم  ار  يرابغ  درگ و  فیثک و  ياپ  تسد  يرتاب  رگا  اریز  تسین  لوقعم  حـسم  بوجو  دـیوگ : یم 
نآ یگزیکاپ  دنـشاب و  كاپ  حسم  زا  لبق  دیاب  وضو  ياضعا  الوا " دقن : تسا .  فلاخم  تسا  یگزیکاپ  هک  وضو  مکح  اب  نیا  دـنک و  یم 

سابل ندب و  رد  یگزیکاپ  هکلب  تسا و  نکمم  زین  وضو  مامتا  زا  دعب  اهاپ  ناتسد و  نتسش  " ایناث : دوش . یم  لصاح  وضو  رد  عورش  زا  لبق 
ياضعا نیا  صاخ و  بیترت  نیا  ارچ  دوب  هنوگ  نیا  رگا  تسین  یگزیکاپ  طقف  وضو  تمکح  " اثلاث : تسا .  زاـمن  تابحتـسم  زا  رازگزاـمن 

نیا هعیـش  هیلع  رب  لیلد  نیرت  يوق  ص 233 ) نامه ,   ) دـیوگ یم  رانملا  بحاص  مراهچ :  خـساپ  دوش ؟ ماجنا  دـیاب  تبرق  تین  اب  صاخ و 
يور ناوختسا  هعیـش  دزن  نیبعک  زا  دارم  الوا " دقن : دوش . یمن  لصاح  نتـسش  اب  زج  نیا  تسا و  نیبعکلا ))  یلا   )) نیلجر تیاغ  هک  تسا 

هک تسا  هدرک  روصت  وا  دـیاش  تسین .  نکمم  نیبعکلا  یلا  حـسمارچ  دـشاب  نینچ  هک  ضرف  هب  " ایناث , اپ . چـم  فارطا  ناوختـسا  تساپ و 
دوجو اب  دیوگ  یم  هلئاسم 200  ص 57 , ج 2 , یلحملا ,  رد  مزح  نبا  مجنپ :  خساپ  دوش !!! یم  کشخ  دـسرب  نیبعک  هب  ات  تسد  تبوطر 
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ار اهنآ  همه  هک  دراد  دوجو  تیاور  کی  اما  میراد  حـسم  بوجو  رب  زین  یناوارف  رابخا  دـنک و  یم  حـسم  بوجو  رب  تلـالد  نآرق  هک  نیا 
رب حسم  میتفرگ و  وضو  میدش و  ادج  وا  زا  ادخ  لوسر  رفـس  رد  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  ردو  تسا .  ربخ  نیا  نآ  دنک و  یم  خسن 

هبتکم يراخب ,  حیحـص  لیعامـسا ,  نبدمحم   , ) شتآ زا  اهاپ  رب  ياو  دز : دایرف  راب  هس  ای  رابود  دـنلب  يادـص  اب  ترـضح  نآ  میدرک .  اپ 
تباث ار  حسم  بوجو  تیاور  نیا  " الوا , دقن : ح 1 .) هتوص ,  عفر  نم  باب  ص 18 , ملعلا ,  باتک  ج 1 , رصم , یفنح ,  دمحا  دیمحلادبع 
تسا یلمع  وضو  اریز  دنا  هدوب  دلب  تسرد  ار  وضو  لامعا  انیقی " دنشابن . دلب  ار  وضو  ادخ  لوسر  هباحص  تسا  نکمم  رگم  اریز  دنک  یم 

مدع هتفرگ  رارق  ادخ  لوسر  ضارتعا  دروم  هک  يا  هتکن  اهنت  " ایناث , دندوب . هدید  ادخ  لوسر  زا  اهراب  دنداد و  یم  ماجنا  اهراب  زور  ره  هک 
یلیخ بلطم  نیا  تسا و  هدرک  یهن  ار  ناـنآ  ربماـیپ  دـنا و  هدرک  حـسم  سجن  ياـهاپ  اـب  ناـنآ  ـالثم " تسا .  هدوب  وضو  طیارـش  تیاـعر 

ار دوخ  ياهاپ  هک  نیا  نودـب  نانآ  رگاو  دـشاپب  وا  ياهاپ  هب  لوب  دـنک و  لوب  هداتـسیا  هک  تشاد  تداع  برع  اریز  تسا  نهذ  هب  کیدزن 
 (. هدئام هروس  هیآ 6  لیذ  ص 258 , ج 2 , رکفلاراد , نایبلا ,  عمجم  یـسربط ,  ر.ك :   , ) تسا لطاب  ناشحـسم  دننک  حـسم  دـننک  ریهطت 
نانآ يولج  درک و  عمج  ار  مدرم  هک  موس  هفیلخ  نامثع  تیاور  دننام  تسا  هدـمآ  نیلجر  لسغ  نآ  رد  هک  تسه  یتایاور  مشـش :  خـساپ 

راب هس  درک و  هضمـضم  راـب  هس  سپـس  تسـش ,  راـب  هس  تخیر و  شپچ  تسد  رب  درک و  فرظ  لـخاد  ار  شتـسار  تسد  تفرگ :  وضو 
ار شیاهاپ  سپس  درک , حسم  ار  شرس  سپس  تسش ,  قفرم  ات  ار  شتسد  راب  هس  سپس  تسش ,  ار  شتروص  راب  هس  سپس  درک , قاشنتسا 

نیب زا  " الوا , دـقن : ح 268883 .) ص 441 , ج 9 , لامعلازنک ,   , ) تفرگ وضو  هنوگنیا  ادـخ  لوسر  مدـید  تفگ  سپـس  تسـش ,  بوخ 
ناتلـسغ و ئوضولا  تفگ  هک  سابع  نبا  دـننام : دـنا  هدوب  حـسم  هب  لئاق  نانآ  زا  يرایـسب  تنـس ,  لها  دوخ  لـقن  هب  مرکا  ربماـیپ  هباـحص 

وـضو رد  ار  دوخ  ياهاپ  تفگ  جاجح  هک  ینامز  درک و  ياپ  رب  حسم  هک  سنا  ندرک و  حـسم  ود  دراد و  نتـسش  ود  وضو  ینعی  ناتحـسم 
هک همرکع  و  دناوخ . ار  نیبعکلا ))  یلا  مکلجراو  مکـسوئورب  اوحـسماو   )) هیآ تفگ و  غورد  جاجح  تفگ و  تسار  ادخ  تفگ  دـییوشب 

وـضو رد  هچنآ  ممیت  رد  هک  ینیب  یمن  درک  لزان  ار  حـسم  لیربج  تفگ  هک  یبعـش  درک و  حـسم  دـیاب  هکلب  تسـش  دـیابن  ار  اهاپ  تفگ : 
. درک لزان  ار  حسم  اپ  هرابرد  لیئربج  تفگ  هک  رماع  دوش و  یم  اهر  دننک  یم  حـسم  وضو  رد  ار  هچنآ  دوش و  یم  حـسم  دوش  یم  هتـسش 

ریسفت يربط ,  - 1 لاوقا ر.ك :  نیا  يارب  رگید . هباحـص  زا  يرایـسب  و  درک . بجاو  ار  ندرک  حسم  ود  نتـسش و  ود  ادخ  تفگ  هک  هداتق 
 , مزح نبا  ص 161 4 - ج 11 , ریبکلا , ریسفتلا  يزار ,  رخف  ص 92 3 - ج 6 , نآرقلا ,  ماکحال  عماجلا  یبطرق ,  ص 82 2 - ج 6 , يربط , 

بلاطیبا و نب  یلع  مهنم  فلـسلا ,  نم  هعامج  نیلجرلا  یلع  حسملاب  لاق  دـق  و  : )) دـیوگ یم  مزح  نبا  لاثم  يارب  ص 59  ج 2 , یلحملا , 
تایاور هک  یماگنه  تسا و  ضراعتم  هنیمز  نیا  رد  تنـس  لها  تایاور  " ایناث , مهریغ .  هعامج  یبعـشلاو و  همرکع  نسحلاو و  سابع  نبا 

قبط نآرق  دوش و  ذـخا  دوب  نآرق  قباـطم  هک  یتـیاور  دوـش و  عوـجر  میرک  نآرق  هب  هک  تسا  نآ  هفیظو  دـش  ضراـعتم  هلئاـسم  کـی  رد 
ضراعتم هنیمز  نیا  رد  تایاور  هک  لاح  هک  دنا  هداد  خساپ  هلئاسم  نیا  زا  یخرب  لاکشا :  تسا .  هدرک  بجاو  ار  حسم  تنس  لها  فارتعا 

رد ار  طایتحا  اهنیا , زا  یخرب  تسا .  نکمم  طایتحا  اجنیا  رد  هناتخبـشوخ  یلو  مینک  عوجر  نآرق  هب  دـیاب  درک  طاـیتحا  ناوتن  رگا  تسا , 
لمع لسغ  ياوتف  هب  مه  دیوشب  ار  شیاهاپ  هک  یـسک  سپ  تسه  مه  ندرک  حـسم  رب  لمتـشم  نتـسش  دـنیوگ  یم  اریز  دـنا  هتـسناد  لسغ 

حسم و هب  ار  طایتحا  زین  رگید  یخرب  ص 234 .) ج 6 , رکفلاراد , رانملا , ریسفت  اضر , دیـشر  دمحم  ر.ك :   , ) حسم ياوتف  هب  مه  هدرک و 
نبا ینعی  يربط  ریسفت  بحاص  هب  هوزج  نیا  رد  روکذم  عبانم  عیمج  رد  لوق  نیا   ) دیوشب سپس  دنک و  حسم  لوا  ینعی  دنا  هتـسناد  نتـسش 

مییوگب هک  درادـن  انعم  سپ  تسا  هتفر  راک  هب  مه  لباقم  رد  وضو  هیآ  رد  لـسغ  حـسم و  خـساپ :  تسا .)  هدـش  هداد  تبـسن  يربط  ریرج 
دض حسم  لسغ و  سپ  دیدج . تبوطر  اب  هن  تسا  لئاق  وضو  تبوطر  اب  ار  حسم  هعیش  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دوش . یم  مه  حسم  لماش  لسغ 
یلو دراد  انعم  دـنادن  مامت  ار  حـسم  هلدا  هک  یـسک  يارب  طقف  زین  هدـش  لقن  يربط  زا  هک  یطایتحا  و  يرگید .  لماش  یکی  هن  دنتـسه  مه 

طایتحا نیا  رد  يربط  دوخ  سپ  تسا .  ضحم  تعدب  طایتحا  نیاو  تسین  طایتحا  نیا  يارب  ییاج  دنادب  حیحص  مامت و  ار  حسم  هلدا  رگا 
يوضو دننام  هتـشاد و  يدحاو  تروص  نامثع  تفالخ  ات  ناناملـسم  همه  يوضو  " اثلاث : میراد .  حسم  رد  یفاک  هلدا  ام  یلو  تسا  روذعم 
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هیآ 6) هدئام ,   ((, ) مکلجرا مکـسوئورب و  اوحـسماو  : )) دـیامرف یم  هک  دراد  قیبطت  زین  نآرق  هیآ  اب  هلئاسم  نیا  تسا .  هدوب  هعیـش  ینونک 
نامثع هک  دوب  نیا  وضو  رییغت  تلع  دنیوش , یم  ار  اهاپ  ننـست  لها  هکیلاح  رد  تسا ,  هدومن  اهاپ  رـس و  حسم  هب  رما  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 

رد نونکا  هک  یلکش  هب  ار  ربمایپ  يوضو  سپـس  وا  دش , دیدرت  راتفرگ  ربمایپ  يوضو  یگنوگچ  هب  تبـسن  دوخ  تفالخ  نارود  طساوا  رد 
هب انب  يوما  تموکح  نکل  دـش , عقاو  ربماـیپ  هباحـص  زا  يرایـسب  تفلاـخم  دروم  هیـضق  نیا  دومن . مـالعا  تسا  موسرم  تنـس  لـها  ناـیم 
اب تفلاخم  تئارج  هباحص  زا  یخرب  هک  دندروآ  دوجو  هب  يوج  دندرک و  غیلبت  ار  نامثع  هویش  یمالسا  فلتخم  طاقن  رد  یسایس  ضارغا 

لـالخ نم  یبنلاـئوضو  ك :  رتشیب ر .  یهاـگآ  يارب  تفاـی .  جاور  نتفرگ  وضو  هنوگ  نیا  هجیتن  رد  تشادـن و  ار  مکاـح  هاگتـسد  شور 
. رعشم رشن  یناتسرهشلا ,  یلع  عیرشتلا ,  تاسبالم 

؟ دنیوش یم  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  تسد  وضو  رد  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنیوش یم  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  تسد  وضو  رد  نایعیش  ارچ 

خساپ

نآرق رد  یلا ))  "  )) الصا هکلب  دنناد  یمن  بحتسم  ای  بجاو  الاب  هب  نییاپ  زا  ار  اه  تسد  نتـسش  تنـس  لها  بهاذم  زا  کی  چیه  " الوا , J

ئاملعلا هیلح  ص 53 و  ج 1 , رکفلاراد , يریرخلا ,  نمحرلادبع  هعبرالا ,  بهاذـملا  یلع  هقفلا  ر.ك :  , ) دـنریگ یم  عم ))   )) يانعم هب  ار 
نتسش ع )   ) نیموصعم زا  هدراو  تایاور  لیلد  هب  هعیش  اما  ص 145 .) ج 1 , هثیدحلا ,  هلاسرلا  هبتکم  لافقلا ,  ئاهقفلا , بهاذـم  هفرعم  یف 

(. ص 285 باب 19 , ج 1 , یبرعلا ,  ثارتلا  ئایحاراد  هعیـشلا ,  لئاسو  ر.ك :  , ) دـناد یم  بجاو  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  ار  اـه  تسدو  تروص 
J  .} نتسش تهج  هن  تسا  وضع  رادقم  نایب  يارب  یمالسا  بهاذم  همه  هب  انب  قفارملا ))  یلا   )) نآرق هکرابم  هیآ  رهاظ  سپ 

. دیئامرف نایب  ار  تیم  سم  لسغ  بوجو  هفسلف 

شسرپ

. دیئامرف نایب  ار  تیم  سم  لسغ  بوجو  هفسلف 

خساپ

؟  تسیچ هدرم  ندرک  طونح  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ هدرم  ندرک  طونح  هفسلف 

خساپ

(ص) ربمایپ يارب  يروفاک  تشهب  زا  لیئربج  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد  دریگیم . ماجنا  (ص ) مرکا ربماـیپ  روتـسد  هب  اـنب  تیم  ندرک  طونح 
ترضح يارب  ار  رگید  مسق  ود  ناشدوخ و  يارب  ار  تمـسق  کی  درک : تمـسق  هس  ار  نآ  لوسر  ترـضح  و  لاقثم ) لهچ  نزو  هب   ) دروآ
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دب يوـب  ندرب  نیب  زا  هزاـنج و  ندرک  وبـشوخ  تیم ، ندرک  طوـنح  ياـهتمکح  زا  یکی  داد . رارق  (س ) ارهز همطاـف  ترـضح  و  (ع ) ریما
. تسا روفاک  هلیسو  هب  نآ  یلامتحا 

؟ تسیچ دننز  یم  هزیرگنس  اب  هبترم  راهچ  ای  هس  ربق  رس  رب  هکنیا  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ دننز  یم  هزیرگنس  اب  هبترم  راهچ  ای  هس  ربق  رس  رب  هکنیا  هفسلف 

خساپ

. میتفاین ربتعم  ياهباتک  و  (ع ) نیموصعم تایاور  رد  لمع  نیا  يارب  يدنتسم 

؟ تسیچ راک  نیا  لیلد  بحتسم و  ای  تسا  بجاو  هدرم  نیقلت 

شسرپ

؟ تسیچ راک  نیا  لیلد  بحتسم و  ای  تسا  بجاو  هدرم  نیقلت 

خساپ

کی رد  رگید ، لئاسم  هدنیآ و  ندوب  مهبم  ظاحل  هب  تسا و  ورهبور  دیدج  هتخانـشان و  ملاع  کی  اب  یخزرب » ماظن   » هب دورو  ودب  رد  حور 
ییاهشـسرپ تخـس و  ینومزآ  ات  دنیآیم  زین  کلم  ود  تیعـضو  نیا  اب  دریگیم . رارق  یـصوصخم  ماهبا  ّریحت و  اب  مأوت  سرت  تشحو و 

رد سرت ، رّیحت و  اب  مأوت  دیدج  ماظن  اب  ندـش  هجاوم  ایند و  زا  عاطقنا  ینعی ، گرزب ؛ لّوحت  نیا  رد  حور  تسا  نکمم  دـننک . زادـنا  کش 
روضح نآ ، لوا  تاظحل  تاعاس و  رد  هجیتن  رد  دوش و  اهلزلزت  اهشزغل و  راتفرگ  اهنآ ، تابث  رد  دوخ و  راکفا  دیاقع  يروآدای  رکّذت و 

ار دوخ  مان  یتح  هک  یتروص  هب  دوش ؛ راتفرگ  بارطـضا  اب  هارمه  یـشومارف  یگدنکارپ ، یعون  هب  دشاب و  هتـشادن  یتدـیقع  تابث  ینهذ و 
«، یخزرب نومزآ   » اهشسرپ و هب  یهدخساپ  ماقم  رد  بارطضا  یـشومارف و  یگدنکارپ ، نیا  ندش  فرطرب  ای  مک  يارب  دنک . شومارف  زین 

رکذت نیا  دننک . يروآدای  يو  هب  ار  اهنآ  دنروآ و  شرطاخ  هب  ار  شراکفا  دیاقع و  ات  دوش  هدناوخ  نیقلت »  » تّیم يارب  هک  تسا  بحتـسم 
نوچ دزاسیم و  هدامآ  راکفا  دیاقع و  زا  شـسرپ  ربارب  رد  یهدخساپ  يارب  ار  وا  هدوب و  دـنمدوس  ًاملـسم  یتیعـضو ، نینچ  رد  حور ، يارب 

اب مأوت  ندب ، دیدش  نداد  تکرح  ًاعبط  تسا ؛ رتشیب  هیلوا  تاعاس  رد  طابترا  نیا  دراد و  یهجوت  طابترا و  يدام » ندـب   » اب یخزرب » حور  »
لزلزت ماـگنه  رد  دـنکیم و  وا  ياـههتفگ  هدـننک و  باـطخ  هجوـتم  ار  وا  بلج و  ار  حور  هّجوـت  تاصخـشم ، مسا و  اـب  حور  هـب  باـطخ 

ندش تباث  لماع  رکذت و  بجوم  لزلزت و  ندش  فرطرب  ثعاب  حیحـص ، قح و  راکفا  دیاقع و  هب  تبـسن  یلامتحا ، رکذت  مدع  یلامتحا و 
صص 105-103. حور ، جورع  .ر.ك : دوشیم قح  راکفا  هدیقع و 

؟ دنراذگیم كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننکیم و  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگیم كاخ  رب  ار  شتروص  تسار  فرط  ارچ  دننکیم و  نفد  نفک و  ار  هدرم  ارچ 
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خساپ

ایآ تسا . نیریاس  نتفرگ  تربع  ناگدنامزاب و  مارتحا  رطاخ و  یلست  وا ، هب  مارتحا و  يارب  هدش  لعج  یفوتم  يارب  مالـسا  رد  هک  یماکحا 
ریاـس ناـسنا و  نیب  دـیابن  اـیآ  تسین ؟ ناملـسم  کـی  هب  یمارتـحایب  دوش ، نفعتم  اـت  دـنزادنیب  ياهشوگ  رد  دـننکن و  نفد  ار  یفوـتم  رگا 

هعماـج رد  یـضارما  عویـش  ثعاـب  يو  ندـب  ندـش  نـفعتم  اـیآ  مـینکن  نـفد  ار  تـیم  رگا  هتــشذگ ، اـهنیا  زا  تشاذـگ ؟ قرف  تاـناویح 
ایآ دنربیمن ؟ یپ  زین  نآ  تالمجت  ایند و  رهاوظ  يرابتعایب  نیرضاح  دنراذگیم ، كاخ  يور  ار  تیم  تروص  یتقو  ایآ  ؟و ... ددرگیمن

متـس ملظ و  یگدوـلآ و  زا  تسد  و  دـنتفیب ؟ داـعم  گرم و  رکف  هب  مدرم  دوـشیمن  بجوـم  تیم  رگید  ماـکحا  زا  یـضعب  عوـضوم و  نیا 
ایآ تسین ؟ صخـش  نآ  هب  ییانتعایب  یمارتحایب و  دنرادرب ، ار  وا  هزانج  ات  دنوشن  عمج  مدرم  دورب و  ایند  زا  یـصخش  ردپ  رگا  دنرادرب ؟

ماکحا نیا  دش  یعدم  ناوتیمن  اما  تسا ، یفوتم  يارب  هدش  عضو  ماکحا  هفسلف  زا  یتمسق  اهنیا  دوشیمن ؟ رتشیب  لمع  نیا  اب  وا  یتحاران 
فوشکم و ام  يارب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ییاهتمکح  هفـسلف و  ياراد  همه  مالـسا ، ماکحا  هکنآ  هچ  درادـن ، یتمکح  نیا  زا  ریغ  هک 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  میشاب « . هدیسرن  نآ  هفسلف  هب  ولو  میریذپیم  ار  مالسا  ماکحا  ام  تسا و  هدشن  مولعم  زونه  یضعب 

؟ دوشیم زامن  وضو و  نالطب  بجوم  هدعم ) داب  ) حیر جورخ  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیم زامن  وضو و  نالطب  بجوم  هدعم ) داب  ) حیر جورخ  ارچ 

خساپ

يرادقم هَّللالوسرنبای ! تفگ : دیـسر و  مالـسلا » مهیلع  » موصعم تمدخ  یـصخش  دش . دـهاوخ  نشور  خـساپ  لیذ ، تیاور  رد  هشیدـنا  اب 
كاپ هیقب  رادرب و  ار  نآ  فارطا  زا  يرادـقم  تسا ، دـماج  رگا  دومرف : ترـضح  منک ؟ هچ  هداتفا  نآ  رد  یـشوم  هلـضف  و  ماهتـشاد ، نغور 

مراذگب رانک  ار  نغور  همه  نآ  هک  تسین  يزیچ  هلضف  کی  رادقم  هَّللالوسرنبای ! تفگ : يزیرب . رود  دیاب  ار  نآ  تسا  عیام  رگا  تسا و 
تّیعقاو کی  نیا  ینادب . کچوک  ار  شوم  هلضف  هک  نیا  هن  يدرمش  کچوک ، کبس و  ار  دوخ  نید  وت  دومرف : ترضح  مرذگب . نآ  زا  و 
میهاوخ دـهدیم  ینابرق  شیارب  همه  نآ  مالـسلا » هیلع  » نیـسحماما هک  میتسناد  گرزب  هزادـنا  نآ  هب  ار  تعیرـش  نید و  رگا  اـم  هک  تسا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دش « . دهاوخ  ناطیش  ذوفن  يارب  ياهنزور  یکچوک  یبدایب  فّلخت و  هاگ  هک  تفریذپ 

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا فالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  رد  ارچ 

خساپ

. دوش لمع  نآ  هب  تسا  رتهب  هک  تسه  یّصاخ  تاّبحتـسم  درم  ای  نز  يوضو  رد  هک  نیا  زج  تسین ، یفالتخا  درم  نز و  نتفرگ  وضو  نیب 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . زجاع  اهنآ  كرد  زا  لقع  هک  تسا  یحلاصم  ساسارب  دراوم  نیا  بابحتسا 

؟ دراد یتمکح  هچ  تیم  ّسم  ِلسغ 
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شسرپ

؟ دراد یتمکح  هچ  تیم  ّسم  ِلسغ 

خساپ

، یهلا ياهروتسد  مامت  دنادیم  نمؤم  ناسنا  دوب . اهنآ  هدسفم  تحلصم و  هفـسلف ، تمکح ، نتـسناد  رظتنم  یهلا ، ماکحا  هب  لمع  رد  دیابن 
یهلا یهاوـن  رماوا و  یخرب  لـلع  زا  ثیداـحا ، رد  دـنکیم . يوریپ  اـهنآ  زا  لـیلد ، نیمه  هب  تسا و  تحلـصم  تـمکح و  يور  زا  یگمه 

تفرشیپ اب  هک  تسا  نآ  هدرواین ، نایم  هب  نخس  ماکحا  یمامت  للع  زا  دنوادخ  هک  نیا  ياهتلع  زا  یکی  دیاش  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس 
تلع هب  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  یماکحا  هلمج  زا  دنک . ادیپ  عالطا  تامرحم ، ِدسافم  تابجاو و  حلاصم  زا  دناوتیم  ناسنا  شناد ، ملع و 
تیم لسغ  موزل  هرابرد   7 اضر ماما  تسا . تیم  ّسم  لسغ  تسا ، هدرب  یپ  نآ  رد  دوجوم  حلاصم  زا  یخرب  هب  زین  ناسنا  هدش و  هراشا  اهنآ 
هداد لسغ  نیا  يارب  تیم  { » 1«;} هللع فونـص  نم  هباصا  ام  هضارما و  ساندا  نم  فظنی  رهطی و  نال  لسغی  هنا  تیملا  لسغ  َّْلـِع  ُ : » دومرف

تیاور نیا  زا  دوـش .» فـیظنت  ریهطت و  تسا ، هدرک  تباـصا  وا  هب  اهیـشوخان  عاوـنا  زا  هـچ  نآ  شـضارما و  ياهيدـیلپ  زا  هـک  دوـشیم 
رد تیم  ندب  هک  اج  نآ  زا  یگزیکاپ . تشادهب و  هب  مالسا  ِناوارف  مامتها  . 2 تیم ؛ ناوارف  ياهیگدولآ  . 1 تفایرد : ار  هتکن  ود  ناوتیم 
دنک نیقی  هک  نآ  يارب  تیم -  ندب  هدننک  سم  ورنیا ، زا  دراد . یپ  رد  ار  یگدولآ  لامتحا  نآ  اب  سامت  تساهبورکیم ، عاونا  هدنرادرب 

لحم نتـسش  اهنت  دیوشب و  تسا ، هدـننک  كاپ  یعیام  هک  بآ  اب  ار  شیوخ  ندـب  مامت  یتسیاب  تسا -  هدرک  ادـیپ  تاجن  يرامیب  رطخ  زا 
وا هلـسغ  نم  لاـستغا  يرخا : ْلـع  : » تسا هدرک  رکذ  تیم  سم  لـسغ  تیم و  لـسغ  يارب  يرگید  تـلع   7 اـضر ماما  تسین . یفاک  سامت 

تیم هک  یسک  لسغ  موزل  يارب  رگید  تلع  { » 2«;} هتفا رثکا  یقب  هنم  حورلا  جرخا  اذا  تیملا  نال  تیملا . حضن  نم  هباصا  ام  رهاظل  هسمال 
نوریب تیم  ندـب  زا  حور  یتـقو  اریز  دـنکیم ؛ تباـصا  وا  هب  تیم  ندـب  رهاـظ  زا  هک  تسا  یگدولآ  عـفر  تسا ، هدرک  سمل  اـی  هتـسش  ار 

، تیم ندـب  اـب  ساـمت  هنوگ  ره  هک  تسا  دـقتعم  هداد و  تیمها  عوـضوم  نیا  هب  مه  دـیدج  بط  دـنامیم . یقاـب  وا  تفآ  رتشیب  دوریم ،
رد يرگـشهوژپ  دوش . هتـسش  ندـب  یمامت  هدرم ، ندـب  اب  سامت  زا  دـعب  تسا  مزال  ورنیا ، زا  دراد . لابند  هب  ار  يرامیب  یگدولآ و  ناکما 

. دراد دوجو  هریغ  و  ککوتپرتسا » «، » ککولیفاتسا  » مان هب  يرامیب  ياهبورکیم  يرایسب  رامش  رامیب ، تسوپ  حطس  رد  دیوگیم : هرابنیا 
رد : » دیوگیم هرابنیا  رد  يریـصن  نیدلاردص  رتکد  دشابیم . ناوارف  تیاهنیب  ضیرم ، تاسلفت »  » اهتسوپ و رد  روکذـم  ياهبورکیم 

عاـمتجا راـمیب  تسوپ  حطـس  رد  يراـمیب  ناـمز  رد  هک  ییاـهبورکیم  زا  ریغ  دراد . دوـجو  بورکیم  ًاـبیرقت 40000  عبرم ، رتمیتناـس  ره 
، دننامب هدنز  تسوپ ، حطـس  رد  دنتـسناوتیمن  رامیب ) ندوب  هدنز   ) یتایح تیـصاخ  هطـساو  هب  هک  اهبورکیم  زا  يرگید  دادعت  دـننکیم ،

ینوفع ياهيرامیب  میقتـسم  راشتنا  تیارـس و  ِنوناک  لحم و  تسوپ ، حطـس  ماـگنه  نیا  رد  دـنباییم . شیازفا  هدـش ، يوق  گرم  زا  سپ 
نیدب دیاش  نیا  و  دنادیم ، مزال  دشاب ، هدش  درـس  تیم  ندب  هک  یتروص  رد  اهنت  ار  تیم  سم  لسغ  مالـسا ، هک  تساج  نیا  بلاج  تسا .

ادـیپ ار  تسوپ  حطـس  هب  لاقتنا  تصرف  دـناهدوب ، ندـب  لـخاد  رد  هک  ییاـهبورکیم  تسا ، مرگ  تیم  ندـب  هک  یتقو  اـت  هک  دـشاب  ببس 
هک یناسک  هب  تبـسن  اهيرامیب ، هب  التبا  زا  يریگولج  يارب  هتـسناد و  دیلپ  نتـسش ، زا  شیپ  ار  تیم  ندب  مالـسا ، سدقم  عراش  دننکیمن /

لثم تسا ؛ هدرک  ادیپ  سامت  تیم  اب  هک  یلحم  ینعی   ) عضوم نتسش  هتـسناد و  مزال  ار  لسغ  دنلامیم ، تسد  دننکیم و  سم  ار  تیم  ندب 
، هجیتن رد  { 3 .} دـشاب هدـش  يریگولج  ناکما  ردـق  هب  اهبورکیم  هب  صاخـشا  ندـش  هدولآ  زا  ات  تسا  هتـسنادن  یفاک  ار  ساـمت  تسد )

مینک يراددوخ  تیم  اب  سامت  زا  ناکمالا  یتح  دوشیم  ثعاب  هدرم ، ندب  رهاظ  رد  رایسب  ياهبورکیم  دوجو  تیم و  ندب  ياهیگدولآ 
زونه زور  ملع  هک  يرگید  بابـسا  للع و  تیم ، سم  لسغ  دیاش  میهد . وش  تسـش و  ار  دوخ  یتسردـنت ، ظفح  يارب  موزل ، تروص  رد  و 

باب 1  ) ص 478 تیملا ، لسغ  باوبا  هراهطلا ، باتک  همتت  ج 2 ، یلماعرح ، خیش  هعیشلا ، لئاسو  [. 1 / ] دشاب هتشاد  تسا  هتفاین  تسد  نادب 
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ْبتکم تاراشتنا  ص 300 ، لسغی ،) اهلجا  نم  یتلا  ْلعلا  باـب   ) باب 238 ج 1 ، عیارشلا ، للع  [. 2 / ] مق تیبلالآ  هسـسؤم  لسغلا ،) بوجو 
/ نایراختفا تاراشتنا  (، 1362 نارهت ،  ) 28 ص 29 -  تیم ، سم  لسغ  نایراختفا ، داوجدیس  زور ، مولع  نآرق و  [. 3 / ] مق يروادلا 

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  وضو و 

شسرپ

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  وضو و 

خساپ

کی تسا  رتهب  ددرگ ، نشور  دوش ، یم  حرطم  ماکحا  هفـسلف  للع و  هرابرد  هک  يرگید  ياه  شـسرپ  شـسرپ و  نیا  خـساپ  هک  نیا  يارب 
حلاصم مزاول و  نالف  هب  زین  تسا و  بسا  دشاب / هدننک  عناق  دراوم ، همه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  هفـسلف  هرابرد  یلک  هدعاق  یـساسا و  لصا 

مزاول دناسرب ، يررض  نایز و  ام  هب  دهاوخ  یمن  وا  هک  میناد  یم  میراد و  نامیا  نامتخاس  هتشر  رد  وا  صصخت  هب  نوچ  ام  دیراد ، جایتحا 
يدراوم لاثم و  ود  نیا  مینک / ییارچ  نوچ و  وا  راک  رد  هک  نآ  یب  میهد ، یم  رارق  شراـیتخا  رد  مینک و  یم  هیهت  وا  يارب  ار  راـک  رازبا  و 

هک دنادب  زین  دنادب و  صصختم  دوخ  هتشر  رد  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  نامیا  یـسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنک  یم  نشور  نآ ، ریظن 
دهاوخ لمع  دهاوخب ، يدایز  تاحیـضوت  وا  زا  هک  نآ  نودـب  صاخ  هتـشر  نآ  رد  وا  ياهروتـسد  هب  ًاعطق  تسین ، وا  راک  رد  ینایز  دـصق 

هک میناد  یم  اریز  مییامن ، لمع  نادب  ات  میشاب  علطم  ماکحا  هفسلف  تایصوصخ  زا  هک  مینیب  یمن  يزاین  چیه  مینک و  یم  لمع  ینید  دومن /
نیرتکچوک ماکحا  نایب  رد  یهلا  يایبنا  هدوب و  ام  حالـص  ریخ و  هب  تسا ، هدومرف  ررقم  هچ  ره  دراد و  نایاپ  زاغآ و  یب  یـشناد  دـنوادخ 

نید نایاوشیپ  تاملک  زا  يرایـسب  دـیجم و  نآرق  تایآ  زا  یتمـسق  رد  هک  ناـنچ  تسا  دوجوم  راـک  نیا  ي  دـنا / هدـشن  بکترم  یهابتـشا 
یم شیازفا  زور  هب  زور  مولع ، تفرشیپ  اب  هک  یلمع  نیارق  هلسلس  کی  رگید  يوس  زا  تسا . هدش  هداد  ماکحا  هفـسلف  هرابرد  یتاحیـضوت 

، وا شناد  ربارب  رد  زورما  هدرتسگ  ياه  شناد  مولع و  مامت  هک  تسا  هتفرگ  هم  تسا / هتشادرب  رارسا  نیا  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  زین  دبای 
زورما هک  تسا  نانچ  میتسه  وربور  نآ  اب  هک  یتالوهجم  ربارب  رد  ام  تاـمولعم  يزیچاـن  ًاـساسا  تسین و  مه  اـیرد  ربارب  رد  هرطق  دـننام  هب 

ار ییاهزیچ  لاعتم  يادخ  هک  مینیب  یم  ام  ؛» كالَهلا و  دننک ِ / یم  فارتعا  نادـب  لماک  تحارـص  اب  ناهج ، لوا  زارت  گرزب و  نادنمـشناد 
ار ییاهزیچ  دراد و  ییاه  هدیاف  تلحـصم و  نانآ  يارب  دنادنمزاین و  اهزیچ  نآ  هب  نآ ، همادا  یگدـنز و  يارب  مدرم  هک  تسا  هدرک  لالح 
. دیامن بیذـهت  ار  وا  حور  یلو  دوش / یم  رـشب  تکاله  انف و  داسف ، بجوم  تسین ، رـشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوالع  هک  تسا  هدرک  مارح 
عضاوت و حور  هک  نیمه  یلو  دـشاب ، هتـشادن  یتشادـهب  رثا  هدجـس ، ماـگنه  هب  نیمز  يور  رب  یناـشیپ  نتـشاذگ  تسا  نکمم  هنوـمن  يارب 

یم بوسحم  تحلـصم  هدیاف و  نیرتگرزب  دوخ  دنک ، یم  رود  ناسنا  زا  ار  رّبکت  دـهد و  یم  شرورپ  ناسنا  رد  ار  ادـخ  لباقم  رد  یگدـنب 
ناوت یم  تاکز  هفـسلف  دروم  رد  ای  و  دنک . نارحب  راچد  ار  یعامتجا  یتح  هک  دیآ  دوجو  هب  یتالکـشم  اسب  هچ  دـیآ و  دـیدپ  یـش  دوش /

رد هکنانچ  تسا  یتاقبط  فالتخا  عفر  هب  مالـسا  ماـمتها  تسا  هدـش  تاـکز  تخادرپ  بوجو  ثعاـب  هک  یلیـالد  دـیاوف و  زا  یکی  تفگ 
ود حبـص  زامن  ارچ  هک  میناد  یمن  لاثم  يارب  تسین . نشور  ام  يارب  تسا -  یگزیکاپ  و  تسا . هدش  هراشا  هلأسم  نیدب  زین  ثیداحا  یخرب 
هک نیا  ای  و  مییوشب ؟ نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اه  تسد  دیاب  نتفرگ ، وضو  ماگنه  ارچ  ای  تسا ؟ تعکر  راهچ  رـصع  رهظ و  زامن  تسا و  تعکر 
هک دشاب  نیمه  دنا  هدـشن  دراو  نآ ، تاییزج  ماکحا و  هفـسل  دریگ و / ... یم  قلعت  نآ  هب  تاکز  دـسر ، یمولعم  ّدـح  هب  مدـنگ  یتقو  ارچ 

دارفا رد  تعاطا  یگدـنب و  نامیا و  حور  هار ، نیا  زا  دوش و  يوریپ  سدـقم ، نیناوق  هلـسلس  کی  نونع  هب  یمالـسا  تاررقم  دـنا  هتـساوخ 
هتکن هس  هب  تسا  مزال  همتاخ ، رد  دوشن / هتسناد  اور  ییارچ  نوچ و  چیه  نابرهم ، میکح و  اناد ، دنوادخ  نامرف  لباقم  رد  ات  ددرگ  تیوقت 
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بجوم زین  دنوشن و  تحاران  وا  نّفعت  يوب  زا  مدرم ، هک  تسا  نیا  تّیم  نفد  موزل  تلع  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  لاثم  يارب  دوش : هجوت 
تیاور دوصقم  هکلب  تسا ، هلأسم  نیمه  اهنت  تّیم  نفد  بوجو  هفـسلف  هک  تسین  نیا  شیانعم  راـتفگ ، نیا  ددرگن . اـه  يراـمیب  ضارما و 

رد هچ  رگا  دراد و  دوجو  هدش  تابثا  یعطق و  ياه  خساپ  هب  زاین  ماکحا  بوجو  هفـسلف  نایب  يارب  تسا - / هلأسم  نیا  لیالد  زا  یکی  نایب 
شناد زونه  ماکحا  ریاس  دروم  رد  اما  دراد  دوجو  یلیالد  نینچ  رادرم  تشوگزا  هدافتـسا  اـی  بارـش و  تمرح  دـننام  ماـکحا  یخرب  دروم 

دننک یم  تاجانم  وا  اب  دنتسیا و  یم  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  یتقو  ناگد  دنک ؛ فشک  ار  نآ  داعبا  مامت  هک  تسا  هدیسرن  هلحرم  نآ  هب  يرشب 
راثآ هک  دوش  یم  ببـس  وضو  نیا  رب  هوالع  دـنوش . رانکرب  اه  يدـیلپ  اه و  یگدولآ  زا  دـندنب و  راک  هب  ار  وا  ياهروتـسد  دنـشاب و  كاـپ 

زا هک  هدـش  تباث  عوضوم  نیا  نادنمـش  دـبای / افـص  رون و  دـنوادخ  رـضحم  رد  مایق  يارب  وا  بلق  دوش و  رود  ناسنا  زا  تلاـسک  باوخ و 
دیاش تسا  ناسنا  ندب  اب  بآ  سامت  دنک  نیمأت  ار  هتفر  تسد  زا  لداعت  راداو و  راک  هب  ار  کیتاپمـس  باصعا  دناوت  یم  هک  يروما  هلمج 

یتیاور رد  ددرگ / یم  رارقرب  ندب  رـسارس  رد  لماک  لداعت  ندب ، اب  بآ  سامت  رثا  رب  هک  هدش  دـیکأت  رهطم  عرـش  رد  هک  تسور  نیمه  زا 
دیآ یم  نوریب  ندب  مامت  زا  تبانج  ؛» هلک هدسج  ریهطت  هیلع  بجو  کلذلف  هدسج  لک  نم  هبانجلا  َّنا  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما 

تـسا لطاب  دریگ  ماجنا  یهلا  نامرف  تعاطا  تبرق و  تین  نودب  رگا  هک  دیآ  یم  باسح  هب  شتـسرپ  و  تسـش . ار  ندـب  مامت  دـیاب  اذـل  و 
رد هک  تسا  نینچ  تسا و  ناـج  يوشتـسش  نآ ، رد  تبرق  دـصق  موزل  تهج  هب  مه  تسا و  مسج  يوشتـسش  مـه  تباـنج  لـسغ  نیارباـنب 

ام فیاظو  تبیغ و  رصع  عوضوم : دبای . یم  قوس  طاشن  یکاپ و  يوس  هب  مسج  و  تیونعم ، ادخ و  يوس  هب  حور  لسغ ،

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  وضو و 

شسرپ

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  وضو و 

خساپ

لصا کی  تسا  رتهب  ددرگ ، نشور  دوشیم ، حرطم  ماکحا  هفسلف  للع و  هرابرد  هک  يرگید  ياهشسرپ  شسرپ و  نیا  خساپ  هکنیا  يارب 
دوخ هنازور  یگدـنز  هب  یتقو  ام  لاثم  يارب  دـشاب / هدـننک  عناق  دراوم ، همه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  هفـسلف  هراـبرد  یلک  هدـعاق  یـساسا و 

صوصخم يوراد  دـنچ  زا  بکرم  ییاههخـسن  کشزپ  مینکیم ، هعجارم  کـشزپ  هب  میوشیم و  راـمیب  هک  یماـگنه  مینیبیم ، میرگنیم ،
نیعم ینامز  رد  صاخ و  یتیفیک  هب  ار  اهوراد  نیا  زا  کی  ره  هک  دـهدیم  روتـسد  دـسیونیم و  ام  يارب  صرق و .... لوسپک ، لوپمآ ، لثم 
یلاؤس اهوراد  تایصوصخ  زا  هکنآ  نودب  ام  يدروم ، نینچ  رد  مینک . بانتجا  اهیندیـشون  اهاذغ و  یخرب  زا  میهد و  رارق  هدافتـسا  دروم 

زج وا  هک  مینادیم  میراد و  نامیا  یکـشزپ  هتـشر  رد  وا  صـصخت  شناد و  ملع ، هب  اریز  میدـنبیم ، راک  هب  ار  کشزپ  ياهروتـسد  مینک ،
ام يارب  هک  میهاوخیم  وا  زا  مینکیم و  هعجارم  نامتخاس  سدنهم  کی  هب  یتقو  روط  نیمه  درادـن . يرگید  روظنم  ام ، يدوبهب  هجلاعم و 
هب نوچ  ام  دیراد ، جایتحا  حلاصم  مزاول و  نالف  هب  زین  تسا و  بسانم  امش  نیمز  يارب  هشقن ، نالف  دیوگب  وا  رگا  دزاسب ، ییابیز  نامتخاس 

هیهت وا  يارب  ار  راک  رازبا  مزاول و  دناسرب ، يررض  نایز و  ام  هب  دهاوخیمن  وا  هک  مینادیم  میراد و  نامیا  نامتخاس  هتشر  رد  وا  صصخت 
هک دـنکیم  نشور  نآ ، ریظن  يدراوم  لاـثم و  ود  نیا  مینک / ییارچ  نوچ و  وا  راـک  رد  هکنآ  یب  میهدیم ، رارق  شراـیتخا  رد  مینکیم و 

، تسین وا  راک  رد  ینایز  دصق  هک  دنادب  زین  دنادب و  صصختم  دوخ  هتشر  رد  ار  وا  دشاب و  هتشاد  نامیا  یـسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا 
ناوتیم همدقم  نیا  رکذ  اب  دومن / دهاوخ  لمع  دهاوخب ، يدایز  تاحیضوت  وا  زا  هکنآ  نودب  صاخ  هتـشر  نآ  رد  وا  ياهروتـسد  هب  ًاعطق 

ات دـناهدروآ  رـشب  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  ینید ، ناـیاوشیپ  یهلا و  ناربماـیپ  هک  تـسا  ییاههخـسن  مـه ، ینید  تاررقم  ماـکحا و  تـفگ 
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تأشن دنوادخ  نایاپ  یب  ملع  زا  ماکحا ، نیا  هک  میشاب  دقتعم  ام  یتقو  تسا  یهیدب  دنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار  وا  یتخبشوخ  تداعس و 
چیه هب  ماکحا  ندناسر  غیلبت و  رد  زین  یهلا  ناربمایپ  هک  مینادب  زین  میـشاب و  هتـشاد  نامیا  دـنوادخ ، ینابرهم  فطل و  تمکح ، هب  هتفرگ و 
چیه مینکیم و  لمع  ینید  ياهروتـسد  هب  يدـیدرت ، بارطـضا و  چـیه  نودـب  تیدـج و  لامک  اب  دـنوشیمن ، شزغل  اطخ و  راتفرگ  هجو 
نایاپ زاغآ و  یب  یـشناد  دنوادخ  هک  مینادیم  اریز  مییامن ، لمع  نادـب  ات  میـشاب  علطم  ماکحا  هفـسلف  تایـصوصخ  زا  هک  مینیبیمن  يزاین 
یسک دناهدشن / بکترم  یهابتـشا  نیرتکچوک  ماکحا  نایب  رد  یهلا  يایبنا  هدوب و  ام  حالـص  ریخ و  هب  تسا ، هدومرف  ررقم  هچ  ره  دراد و 

تاررقم ماـکحا و  ماـمت  هک  تشاد  دـهاوخن  يدـیدرت  نیرتکچوک  دـشاب ، هتـشاد  ناـمیا  دـنوادخ  قلطم  يزاـینیب  تمکح و  ملع ، هب  هک 
حلاـصم تیاـعر  نودـب  یناـمرف  چـیه  هک  دـنکیم  باـجیا  دـنوادخ  تمکح  مـلع و  اریز  دـشابیم ، يدـیاوف  حـلاصم و  ياراد  یمالـسا ،

قیقحت و لابند  هب  دـیابن  ای  دـنک و  لاؤس  ماکحا  هفـسلف  زا  دـیابن  یـسک  هک  تسین  نیا  نانخـس ، نیا  ياـنعم  هتبلا  دوشن ؛ رداـص  شناگدـنب 
ماکحا و رارـسا  زا  یهاـگآ  يارب  نکمم ، لـیاسو  ماـمت  اـب  هک  دراد  قح  یـسک  ره  هک  تسین  يدـیدرت  اریز  تفر ، هنیمز  نیا  رد  وجتـسج 

يرایسب دیجم و  نآرق  تایآ  زا  یتمسق  رد  هک  نانچ  تسا  دوجوم  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبشوخ  و  دشوکب ؛ ینید  نیناوق 
، مولع تفرشیپ  اب  هک  یلمع  نیارق  هلسلس  کی  رگید  يوس  زا  تسا . هدش  هداد  ماکحا  هفسلف  هرابرد  یتاحیـضوت  نید  نایاوشیپ  تاملک  زا 

ماکحا هفسلف  زا  میراد  قح  ام  هک  نیا  نخس  هصالخ  تسا / هتـشادرب  رارـسا  نیا  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  زین  دباییم  شیازفا  زور  هب  زور 
ناوتب يرـشب  دودحم  تامولعم  اب  هک  تشاد  عقوت  دیابن  زگره  یلو  تسا  دوجوم  خساپ  هب  ندیـسر  ناکما  مه  ياهزادنا  ات  مینک و  شـسرپ 

ياهشناد مولع و  ماـمت  هک  تسا  هتفرگ  همـشچرس  ییأدـبم  زا  ماـکحا  نیا  اریز  تفاـی ، تسد  ماـکحا  هفـسلف  رارـسا و  تاـییزج  ماـمت  هب 
نآ اـب  هک  یتـالوهجم  ربارب  رد  اـم  تاـمولعم  يزیچاـن  ًاـساسا  تسین و  مه  اـیرد  ربارب  رد  هرطق  دـننام  هب  وا ، شناد  ربارب  رد  زورما  هدرتسگ 

(ع) اضر ترـضح  دـننکیم / فارتعا  نادـب  لماک  تحارـص  اب  ناهج ، لوا  زارت  گرزب و  نادنمـشناد  زورما  هک  تسا  نانچ  میتسه  وربور 
َمّرحُملا اندجَو  اهنع و  َنونغَتسَی  یتَّلا ال  ُْجاحلا  ِْهَیِلا  مَُهل  مُهئاقب و  ِدابِعلا و  ُحالَـص  هیفف  یلاعت  َكرابت و  هللا  َّلَحَا  امَّلک  انْدَجَو  ّانِا  : » دیامرفیم

تسا هدرک  لالح  ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادخ  هک  مینیبیم  ام  { 1«;} كالَهلا ِأنفلا و  یِلا  ًایعاد  ًادِسفُم  اندجَو  هیلا و  دابعِلل  ْجاحلا  ِأیشالا ؟ نِم 
تـسا هدرک  مارح  ار  ییاهزیچ  دراد و  ییاههدیاف  تلحـصم و  نانآ  يارب  دـنادنمزاین و  اهزیچ  نآ  هب  نآ ، همادا  یگدـنز و  يارب  مدرم  هک 

: دـنیوگیم نادنمـشناد  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دوشیم / رـشب  تکاله  انف و  داسف ، بجوم  تسین ، رـشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوـالع  هک 
هک تسین  هنوگ  نیا  ینعی  دوشیمن  بجاو  ای  لالح و  تهج  نودـب  زیچ ، چـیه  ینعی  تسا ، یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عباـت  عرـش ، ماـکحا 

هتبلا دشاب . هدرک  بجاو  ياهدیاف  تحلـصم و  چـیه  یب  ار  حبـص  زامن  ای  و  مارح ، يررـض  تلع و  چـیه  یب  ار  بارـش  لاثم  يارب  دـنوادخ 
، یمـسج دیاوف  هکلب  دوش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  یتشادهب  یمـسج و  دیاوف  اهنت  دیابن  تسا ، رـشب  تحلـصم  هب  راک  نالف  دوشیم ، هتفگ  یتقو 
هچ دیآیم . رامـش  هب  ناگدنب  حـلاصم  وزج  همه  زین  دوش  ضرف  هک  رگید  ياهدـیاف  عون  ره  يورخا و  يویند و  یعامتجا ، يدرف ، یحور ،
رب یناشیپ  نتـشاذگ  تسا  نکمم  هنومن  يارب  دیامن . بیذـهت  ار  وا  حور  یلو  دـشاب ، هتـشادن  رـشب  يارب  یمـسج  ياهدـیاف  مکح  کی  اسب 

شرورپ ناـسنا  رد  ار  ادـخ  لـباقم  رد  یگدـنب  عضاوت و  حور  هک  نیمه  یلو  دـشاب ، هتـشادن  یتشادـهب  رثا  هدجـس ، ماـگنه  هب  نیمز  يور 
زا مکح  کی  هدیاف  تسا  نکمم  زین  هاگ  دوشیم / بوسحم  تحلـصم  هدیاف و  نیرتگرزب  دوخ  دنکیم ، رود  ناسنا  زا  ار  رّبکت  دـهدیم و 

تحلـصم چیه  مکح  نیا  هک  دینک  ضرف  تسا ، مارح  هرقن  الط و  فورظ  لامعتـسا  دـیوگیم  مالـسا  لاثم  يارب  دـشابن . مولعم  يدرف  رظن 
رد تکلمم  تورث  زا  یمهم  تمـسق  هک  دوشیم  بجوم  راک ، نیا  ندـش  یمومع  یلو  تسین -  هنوگ  نیا  هتبلا  هک  دـشاب -  هتـشادن  يدرف 

راچد دوخ  زاین  دروم  ياذغ  هیهت  يارب  ياهدـع  زین  دـیآ و  راب  هب  تلم  هعماج و  يارب  يداصتقا  ياهنایز  هجیتن  رد  دوش و  زکرمتم  اههناخ 
اـسب هچ  دیآ و  دیدپ  یـشحاف  یتاقبط  فالتخا  هلیـسو  نیا  هب  دـنروخب و  اذـغ  هرقن  الط و  فورظ  رد  رگید  ياهتـسد  یلو  دنـشاب ، لکـشم 

هک یلیالد  دیاوف و  زا  یکی  تفگ  ناوتیم  تاکز  هفـسلف  دروم  رد  ای  و  دنک . نارحب  راچد  ار  یعامتجا  یتح  هک  دیآ  دوجو  هب  یتالکـشم 
هراشا هلأسم  نیدـب  زین  ثیداحا  یخرب  رد  هکنانچ  تسا  یتاقبط  فالتخا  عفر  هب  مالـسا  مامتها  تسا  هدـش  تاکز  تخادرپ  بوجو  ثعاب 
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هک بارـش -  میرحت  هفـسلف  لـثم  تاـمرحم ، تاـبجاو و  ماـکحا و  هفـسلف  داـعبا  یماـمت  تفگ  ناوتیم  هصـالخ  روط  هب  { 2 .} تسا هدش 
بوجو لیالد  زا  یکی  هک  لسغ -  وضو و  تاکز ، زامن ، بوجو  و  تسا -  هدـش  تباث  مه  یملع  رظن  زا  نآ  یحور  یمـسج و  ياـهررض 

رهظ و زامن  تسا و  تعکر  ود  حبـص  زامن  ارچ  هک  مینادیمن  لاثم  يارب  تسین . نشور  ام  يارب  تسا -  یگزیکاپ  تفاظن و  لـسغ  وضو و 
ّدح هب  مدـنگ  یتقو  ارچ  هکنیا  اـی  و  مییوشب ؟ نییاـپ  هب  ـالاب  زا  ار  اـهتسد  دـیاب  نتفرگ ، وضو  ماـگنه  ارچ  اـی  تسا ؟ تعکر  راـهچ  رـصع 
اریز تسین  تحلصم  هدیاف و  نودب  تایـصوصخ  نیا  هک  میراد  نیقی  رگید  يوس  زا  اما  دریگیم و / /// قلعت  نآ  هب  تاکز  دسر ، یمولعم 

ملع و هب  هک  یـسک  تسا و  هدومرفن  عیرـشت  تحلـصم  تمکح و  نودب  ار  یمکح  چـیه  میکح ، دـنوادخ  دـش  يروآدای  هک  هنوگ  نامه 
اب تروص ، ره  رد  هکلب  درادن و  وا  لمع  رد  يریثأت  چیه  ماکحا  هفسلف  نتسنادن  ای  نتـسناد  دشاب ، هتـشاد  نامیا  دنوادخ  نایاپ  یب  تمکح 

هفـسلف عوضوم  رد  نادنچ  ینید  نایاوشیپ  هکنیا  تهج  کی  دیاش  و  دیآیمرب ، یهلا  روتـسد  نداد  ماجنا  تعاطا و  ددصرد  لماک  تّیدج 
زا دوش و  يوریپ  سدقم ، نیناوق  هلسلس  کی  نونع  هب  یمالـسا  تاررقم  دناهتـساوخ  هک  دشاب  نیمه  دناهدشن  دراو  نآ ، تاییزج  ماکحا و 

ییارچ نوچ و  چـیه  نابرهم ، میکح و  اناد ، دـنوادخ  نامرف  لباقم  رد  ات  ددرگ  تیوقت  دارفا  رد  تعاطا  یگدـنب و  ناـمیا و  حور  هار ، نیا 
دراو تایاور  یخرب  رد  ماـکحا  یـضعب  تلع  دروم  رد  هک  یلیـالد  - 1 دوش : هجوت  هتکن  هس  هب  تسا  مزـال  همتاـخ ، رد  دوشن / هتـسناد  اور 

، مدرم هک  تسا  نیا  تّیم  نفد  موزل  تلع  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  لاثم  يارب  تسا ؛ مکح  نآ  دیاوف  لیالد و  زا  یکی  رتشیب  تسا ، هدش 
ّتیم نفد  بوجو  هفـسلف  هک  تسین  نیا  شیانعم  راتفگ ، نیا  ددرگن . اـهيرامیب  ضارما و  بجوم  زین  دـنوشن و  تحاراـن  وا  نّفعت  يوب  زا 

ياهخساپ هب  زاین  ماکحا  بوجو  هفسلف  نایب  يارب  - 2 تسا / هلأسم  نیا  لیالد  زا  یکی  نایب  تیاور  دوصقم  هکلب  تسا ، هلأسم  نیمه  اـهنت 
دوجو یلیالد  نینچ  رادرم  تشوگزا  هدافتسا  ای  بارـش و  تمرح  دننام  ماکحا  یخرب  دروم  رد  هچ  رگا  دراد و  دوجو  هدش  تابثا  یعطق و 

هب خـساپ  رد  اما  - 3 دـنک ؛ فشک  ار  نآ  داـعبا  ماـمت  هک  تسا  هدیـسرن  هلحرم  نآ  هب  يرـشب  شناد  زونه  ماـکحا  ریاـس  دروم  رد  اـما  دراد 
زا تسا  دنمدوس  ناسنا  يارب  يونعم  یقالخا و  رظن  زا  مه  تسا و  یتشادهب  دیاوف  ياراد  مه  لسغ ، وضو و  تفگ  دـیاب  هدـش  دای  شـسرپ 

تعاطا يارب  مدق  اترـس  زا  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  اریز  دراد  زین  یتیبرت  رثا  لامعا  نیا  دوشیم  ماجنا  ادـخ  يارب  تبرق و  دـصق  اب  ور  نیا 
يدی نیب  ماق  اذا  ًارهاط  دبعلا  نوکی  نال  هب  أدب  ؤضولاب و  رما  امنا  : » دومرف هک  هدش  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  یتیاور  رد  میرادیمرب . ماگ  ادـخ 
مایقلل داوفلا  ْیکزت  ساعنلا و  درط  لسکلا و  باهذ  نم  هیف  ام  عم  ْساجنلا  ساندالا و  نم  ًایقن  هرما  امیف  هل  ًاعیطم  هاـیا  هتاـجانم  دـنع  راـبجلا 

اب دنتسیایم و  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  یتقو  ناگدنب  تسا و  نآ  اب  تدابع  زاغآ  هک  هدش  هداد  وضو  روتـسد  نیا  يارب  { 3«;} رابجلا يدی  نیب 
ببـس وضو  نیا  رب  هوالع  دنوش . رانکرب  اهيدـیلپ  اهیگدولآ و  زا  دـندنب و  راک  هب  ار  وا  ياهروتـسد  دنـشاب و  كاپ  دـننکیم  تاجانم  وا 
وـضو دننام  هب  زین  لسغ  دبای / افـص  رون و  دـنوادخ  رـضحم  رد  مایق  يارب  وا  بلق  دوش و  رود  ناسنا  زا  تلاسک  باوخ و  راثآ  هک  دوشیم 

دناوتیم هک  يروما  هلمج  زا  هک  هدش  تباث  عوضوم  نیا  نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  دشابیم و  يونعم  یقالخا و  یتشادهب ، دـیاوف  ياراد 
رد هک  تسور  نیمه  زا  دـیاش  تسا  ناسنا  ندـب  اب  بآ  سامت  دـنک  نیمأت  ار  هتفر  تسد  زا  لداعت  راداو و  راـک  هب  ار  کیتاپمـس  باـصعا 

: دیامرفیم (ع ) اضر ماما  یتیاور  رد  ددرگیم / رارقرب  ندب  رـسارس  رد  لماک  لداعت  ندب ، اب  بآ  سامت  رثا  رب  هک  هدـش  دـیکأت  رهطم  عرش 
ار ندـب  ماـمت  دـیاب  اذـل  دـیآیم و  نوریب  ندـب  ماـمت  زا  تباـنج  ؛» هلک هدـسج  ریهطت  هـیلع  بـجو  کلذـلف  هدـسج  لـک  نـم  ْباـنجلا  َّنا  »

یهلا نامرف  تعاطا  تبرق و  تین  نودـب  رگا  هک  دـیآیم  باسح  هب  شتـسرپ  تدابع و  یعون  لسغ  يونعم  یقـالخا و  رظن  زا  { 4 .} تسش
تسا و ناج  يوشتسش  نآ ، رد  تبرق  دصق  موزل  تهج  هب  مه  تسا و  مسج  يوشتـسش  مه  تبانج  لسغ  نیاربانب  تسا  لطاب  دریگ  ماجنا 

خیش عیارشلا ، للع  [. 1 { ] 5 .} دـباییم قوس  طاـشن  یکاـپ و  يوس  هب  مسج  و  تیوـنعم ، ادـخ و  يوـس  هب  حور  لـسغ ، رد  هک  تسا  نینچ 
ریسفت [. 5 / ] ص 466 نامه ، [. 4 / ] ص 257 ج 1 ، نامه ، [. 3 / ] 31 ص 25 -  ج 6 ، یلماع ، رح  هعیشلا ، لیاسو  [. 2 / ] ص 93 ج 1 ، قودص ،

ص 295/ ج 6 ، يزاریشمراکم ، رصان  هنومن ،

؟ دسوپیم كاخ  رد  نفد  زا  دعب  زور  دنچ  هک  یلاح  رد  دنیوشیم ؟ ار  هدرم  ارچ 
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شسرپ

؟ دسوپیم كاخ  رد  نفد  زا  دعب  زور  دنچ  هک  یلاح  رد  دنیوشیم ؟ ار  هدرم  ارچ 

خساپ

ای بجاو  هک  یلعف  ره  دراد . دوجو  راک  نآ  رد  هک  تسا  ياهدسفم  ای  تحلـصم و  ظاحل  هب   ، يراک ره  كرت  ای  ماجنا و  رد  مالـسا  ماکحا 
ار نآ  مالـسا  هک  یلمع  ره  دراد و  دوجو  راک  نآ  رد  هک  تسا  ییاههدـیاف  اهتحلـصم و  لیلد  هب  نآ  بوجو  کـش  یب  تسا ، بحتـسم 
ای میشاب و  دسافم  حلاصم و  نیا  صیخـشت  هب  رداق  ام  هک  نآ  هچ  دراد ؛ دوجو  يررـض  ای  هدسفم و  نآ  رد  تسا  هتـسناد  هورکم  ای  مارح و 
ات مینامب  رظتنم  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  ره  هب  ندرک  لـمع  يارب  رگا  تسا و  هدیـشوپ  اـم  رب  ماـکحا  زا  یخرب  تمکح  دـیدرت  یب  میـشابن .
ار دـنوادخ  رماوا  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ  یقیقح  هدـنب  دراد . تاـفانم  یگدـنب  حور  اـب  یلمع  نینچ  دوـش ، نشور  اـم  يارب  نآ  تمکح 

يدوبان گرم ، هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  شـسرپ  نیا  دروم  رد  هچنآ  اما  دنادن . هچ  دـنادب و  ار  نآ  تمکح  تلع و  هچ  دـنک ؛ تعاطا 
صخـش زیخاتـسر ، زور  رد  رگید  يوس  زا  و  یهلا . تمحر  راوج  هب  دورو  رگید و  یناهج  يوس  هب  تسا  یهاگرذـگ  هکلب  تسین ، لـماک 

درک فیظنت  ار  نمؤم  هدرم  ندب  دیاب  هک  هدومرف  دنوادخ  اذل  تسا  هدوب  رادروخرب  نآ  زا  ایند  رد  هک  دوشیم . روشحم  ندب  نیمه  اب  هدرم 
تایاور رد  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب  درپس و  كاخ  هب  نفک -  كاپ -  هداس و  یـششوپ  رد  لـسغ -  تراـهط -  تلاـح  اـب  ار  نآ  و 

ماما دوشیم . هدنـسب  یتیاور  رکذ  هب  اهنت  شـسرپ  نیا  خـساپ  نییبت  يارب  یلو  دومن ، هعجارم  تیملا  لسغ  باوبا  هب  ناوتیم  نآ  هب  طوبرم 
فونص نم  هباصا  ام  و  هضارما ، ساندا  نم  فظنی  رهطی و  هنال  لعفی  هنا  تیملا  لسغ  ۀلع  : » دنیامرفیم شسرپ  نینچ  هب  خساپ  رد  (ع ) اضر
نوکی نا  مهـسامی  هنوّسامی و  تراهطلا و  لها  یقل  لجوزع و  هَّللا  یلع  درو  اذا  بحتـسیف  ةرخآلا ، لها  رـشابی  هکئالملا و  یقلی  هنـال  هللع 
نوکیف بنجیف ، قلخ ، هنم  يذـلا  ینملا  هنم  جرخی  هنا  يرخا  ۀـلع  هل و  عفـشیل ) ههجو و   ) بلطیل لجوزع ، هَّللا  یلا  هب  اـهجرم  اـفیظن  ًارهاـط 

رد ناسنا  هک  تسا  یتراهط  یکاپ و  بسک  لسغ  تقیقح  رد  تسا و  ضارما  ياهیدـیلپ  زا  تفاظن  تراهط و  لـسغ ، تلع  { 1 {؛» هل هلسغ 
رد هدـش -  هتخاس  ینم  اهتفاب -  ندـش  ناسنا ؟؟؟-  گرم  اب  هک  نآ  مود  تلع  و  دـنکیم . لـصاح  ترخآ  لـها  هکئـالم و  تاـقالم  عقوم 

ار وا  ندـب  دـیاب  نیاربانب  ددرگیم  بنج  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تراهط ؟؟ هتـشذگ  رد  درف  دوشیم و  جراـخ  نآ  زا  یلـسانت -  هاگتـسد 
. موس ثیدح  تیملا  لسغ  بوجو  باب  ح 2692 ، ص 478 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  [. 1 . ] دنهد لسغ 

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  وضو و 

شسرپ

؟ دراد یتمکح  هچ  لسغ  وضو و 

خساپ

يواح یهلا ، نیناوق  مالـسا و  میلاعت  هک  تسین  يدـیدرت  هتکن  نیا  رد  - 1 درک : هجوت  ریز  تاکن  هب  دیاب  ادتبا  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  يارب 
اریز تسین  نآ  ياهتمکح  اهتحلـصم و  تاییزج ، مامت  تخانـش  هب  رداق  شیوخ  دودـحم  تامولعم  اب  ناسنا  هک  تسا  يرارـسا  اـهتمکح و 

نارکیب ملع  ربارب  رد  ناسنا  ياهیهاگآ  ماـمت  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  یهلا  سدـقا  تاذ  ناـیاپیب  شناد  ملع و  زا  مالـسا  ینارون  ماـکحا 
ياهروتسدو شخب  تایح  ماکحا  دنادقتعم : یمالسا  نادنمـشیدنا  ناملاع و  ساسا  نیمه  رب  تسایرد . ربارب  رد  هرطق  نوچ  لاعتم  دنوادخ 
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هدومرفن رداص  تمکح  تحلـصم و  نودب  ار  یمکح  چیه  یهلا ، سدقا  تاذ  تسا و  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  ینید  نیرفآ  تداعس 
هیلا مهل  مهئاقب و  دابعلا و  حالـص  هیفف  یلاعت  كرابت و  هَّللا  لحا  ام  ُّلُک  اندـجو  ّانِا  : » دـیامرفیم هراب  نیا  رد  (ع ) اضر ماـما  هکناـنچ  تسا ،

نآ ره  { 1 «.} كالهلا ءانفلا و  یلا  ًایعاد  ًادسفم  اندجو  هیلا و  دابعلل  ۀجاح  ءایـشالا ال  نم  مرحملا  اندجو  اهنع و  نونغتـسی  یتلا ال  ۀـجاحلا 
هک تسا  تهج  نادب  هدومن  مارح  هک  ار  يزیچ  ره  دشابیم و  مدرم  زاین  اقب و  تحلصم ، هطـساو  هب  تسا  هدومن  لالح  دنوادخ  هک  ار  هچ 

. درک هراشا  ناوتیم  لصا  ود  هب  ماکحا  هفـسلف  هلوقم  رد  - 2 تسا . نآ  رد  نانآ  تکاله  يدوبان و  ررـض ، هتـشادن و  جایتحا  نآ  هب  مدرم ؛
هدش هراشا  اهنآ  رارـسا  دیاوف و  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا نانخـس  يوبن و  تنـس  دـیجم ، نآرق  رد  هک  دراد  دوجو  ماکحا  زا  ياهتـسد  فلا )

راد ياپ  هب  ار  زامن  رکنملا ) ءاشحفلا و  نع  یهنت  ةالصلا  َّنِا  ةالصلا  مقا  : ) دیامرفیم میرک  نآرق  رد  ناحبـس  دنوادخ  هنومن  ناونع  هب  تسا 
ْنِم ةوکزلا  ۀـلع  نِا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  یثیدـح  رد  ای  و  { 2 .} تساهیتشز اهیدب و  زا  ناسنا  هدـنراد  زاب  زامن  اریز 

نارگناوت لاوما  ندنام  ظوفحم  ناتسدیهت و  ياهیدنمزاین  ندش  فرطرب  تاکز  عیرشت  ببـس  ءاینغالا ؛» لاوما  نیـصحت  ارقفلا و  توق  لجَا 
همه مات و  تلع  هک  تسا  نکمم  هتبلا  تسا  هدـش  تباـث  نیقی  عطق و  روط  هب  درخ  ملع و  رظن  زا  یهلا  نیناوق  زا  یخرب  تمکح  { 3 .} تسا
هتفگ كوخ  تشوگ  دروم  رد  اـی  هدـش و  صخـشم  یلکلا  تابورـشم  راـب  ناـیز  تارثا  کـنیا  هک  ناـنچ  دـشاب  هدـش  نشور  نآ  تقیقح 
دیاب هدش  دای  شسرپ  هب  خساپ  رد  اما  دنکیم . تیمومسم  داجیا  ناسنا  ندب  رد  هدوب و  مسیلوترب  بورکیم  ياراد  یتشادهب  رظن  زا  دوشیم 

تبرق و دصق  اب  ور  نیا  زا  تسا  دنمدوس  ناسنا  يارب  يونعمو  یقالخا  رظن  زا  مه  تسا و  یتشادـهب  دـیاوف  ياراد  مه  لسغ  وضو و  تفگ 
. میرادیم رب  ماگ  ادخ  تعاطا  يارب  مدـق  ات  رـس  زا  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  اریز  دراد  زین  یتیبرت  رثا  لامعا  نیا  دوشیم  ماجنا  ادـخ  يارب 

هتاجانم دنع  رابجلا  يدی  نیب  ماقا  ذا  ًارهاط  دـبعلا  نوکی  نال  هب  أدـب  ءوضولاب و  رما  امنا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  یتیاور  رد 
؛» رابجلا يدـی  نیب  مایقلل  داوفلا  ۀـیکزت  ساعنلا و  درط  لسکلا و  باهذ  نم  هیف  ام  عم  ۀـساجنلا  ساندالا و  نم  ًایقن  هرما  اـمیف  هل  ًاـعیطم  هاـیا 

دننکیم تاجانم  وا  اب  دنتـسیایم و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یتقو  ناگدـنب  تسا و  نآ  اب  تدابع  زاغآ  هک  دـش  هداد  وضو  روتـسد  نیا  يارب 
باوخ و راثآ  هک  دوشیم  ببس  وضو  نیا  رب  هوالع  دنوش  رانکرب  اهیدیلپ  اهیگدولآ و  زا  دندنب و  راک  هب  ار  وا  ياهروتـسد  دنـشاب و  كاپ 
، یتشادهب دیاوف  ياراد  وضو  دننام  هب  زین  لسغ  { 4 .} دبای افص  رون و  دنوادخ  رـضحم  رد  مایق  يارب  وا  بلق  دوش و  رود  ناسنا  زا  تلاسک 
هب ار  کیتاپمـس  باصعا  دناوتیم  هک  يروما  هلمج  زا  هک  هدش  تباث  عوضوم  نیا  نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  دشابیم ، يونعم  یقالخا و 
هک هدش  دیکأت  رهطم  عرـش  رد  هک  تسور  نیمه  زا  دیاش  تسا  ناسنا  ندـب  اب  بآ  سامت  دـنک  نیمأت  ار  هتفر  تسد  زا  لداعت  راداو و  راک 

کلاذلف هدسج  لک  نِم  ۀبانجلا  َّنِا  : » دومرف (ع ) اضر ماما  یتیاور  رد  ددرگ . رارقرب  ندب  رـسارس  رد  لماک  لداعت  ندب ، اب  بآ  سامت  رثا  رب 
لـسغ يونعم  یقالخا و  رظن  زا  { 5 .} تسـش ار  ندب  مامت  دیاب  اذل  دـیآیم و  نوریب  ندـب  مامت  زا  تبانج  هلک ؛» هدـسج  ریهطت  هیلع  بجو 
تبانج لسغ  نیاربانب  تسا  لطاب  دریگ  ماجنا  یهلا  نامرف  تعاطا  تبرق و  تین  نودب  رگا  هک  دیآیم  باسح  هب  شتـسرپ  تدابع و  یعون 

ادخ و يوس  هب  حور  لسغ  رد  هک  تسا  نینچ  تسا و  ناج  يوشتسش  نآ ، رد  تبرق  دصق  موزل  تهج  هب  مه  تسا و  مسج  يوشتسش  مه 
للع [. 3 . ] هیآ 65 توبکنع ، [. 2 . ] ص 93 ج 1 ، عیارشلا ، للع  [. 1 { ] 6 .} میباییم قوس  طاشن  یکاـپ و  يوس  هب  مسج  لـسغ  رد  تیونعم و 

ص 295. ج 6 ، هنومن ، ریسفت  [. 6 . ] ج 1 ص 466 نامه ، [. 5 . ] ص 257 ج 1 ، هعیشلا ، لیاسو  [. 4 . ] ح 3 ص 369 ، عیارشلا ،

؟ دسوپیم كاخ  رد  نفد  زا  دعب  هک  یلاح  رد  دنیوشیم  ار  هدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دسوپیم كاخ  رد  نفد  زا  دعب  هک  یلاح  رد  دنیوشیم  ار  هدرم  ارچ 

خساپ
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تیاور رد  هچ  رگا  تسین . تحلصم  نودب  مه  هدرم  لسغ  اذل  تسا  ياهدیاف  تحلصم و  ياراد  مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  ره  دیدرت  نودب 
هک ناگدرم  يارب  ار  هتشذگ  ماوقا  للم و  تافیرـشت  زا  يرایـسب  مالـسا  هک  مینادیم  ام  ًافرـص  هدشن و  نایب  تیم  لسغ  يارب  یـصاخ  تلع 
ره هب  اما  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ناگدرم  يارب  شیـالآیب  هداـس و  یمارتحا  ناونع  هب  ار  نفد  نفک و  لـسغ و  هدومن و  فذـح  هتـشاد  هبنج 

نامز رد  وا  هب  مارتحا  یتح  تسا ، لئاق  ياهداعلاقوف  شزرا  ناسنا  يارب  مالـسا  نوچ  هک  تفگ  ناوتیم  تیم  لسغ  تمکح  هرابرد  لاـح 
عوضوم عقاو ، رد  تسین . ناملـسم  هدرم  هب  تناها  هب  زاجم  مالـسا  تاروتـسد  ساسا  رب  لـیلد  نیمه  هب  دـنادیم  مزـال  زین  ار  گرم  زا  سپ 

هک تسا  نیا  درک  حرطم  ناوتیم  لسغ  تمکح  اب  هطبار  رد  هک  يرگید  هتکن  تسا . ناملـسم  تیم  هب  مارتحا  قیداصم  زا  یکی  مه  لـسغ 
تمحر راوج  رد  لوزن  رگید و  یگدـنز  ناـهج و  هب  دورو  يارب  تسا  ياهزاورد  گرم  هکلب  تسین ، یگدـنز  ناـیاپ  گرم  مالـسا  رظن  زا 

نیا هب  هزیکاپ  كاپ و  یندـب  اب  ات  دوش  هداد  لسغ  هدرم  هک  هداد  روتـسد  مالـسا  ور  نیا  زا  ایلوا  ایبنا و  لاعتم و  دـنوادخ  اب  تاـقالم  یهلا و 
. دورب تاقالم 

نیا هن  رگم  دریگب ، وضو  هرابود  هک  دراد  یموزل  هچ  رگید  دوشیم ، زیمت  ًالماک  دـنامیم و  مامح  رد  تعاس  ود  زا  شیب  هک  یـسک  : 9 لاؤس
؟ تسا یکاپ  يارب  وضو  هک  تسا 

شسرپ

هن رگم  دریگب ، وضو  هرابود  هک  دراد  یموزل  هچ  رگید  دوشیم ، زیمت  ًـالماک  دـنامیم و  ماـمح  رد  تعاـس  ود  زا  شیب  هک  یـسک  : 9 لاؤس
؟ تسا یکاپ  يارب  وضو  هک  تسا  نیا 

خساپ

زّوجم زامن و  فاوط و  تحص  طرـش  هدش و  بجاو  ناسنا  رب  تابجاو  یعرـش و  رگید  لامعا  دننامه  هک  تسا  یـصاخ  لمع  وضو  خساپ :
رگا دشابیم . اپ  حسم  نآ  رخآ  تین و  نآ  يادتبا  هک  دوشیم  قالطا  یصاخ  لاعفا  رب  ناونع  نیا  تسا . هسدقم  ءامـسا  میرک و  نآرق  ّسم 

ماجنا دیاب  وضو  ناونع  هب  ار  یصاخ  لعف  ًامتح  دوشیمن و  ققحم  وضو  دشاب ، هدش  زیمت  ًالماک  دشاب و  مامح  رد  تعاس  نیدنچ  یـصخش 
لمع (ع ) همئا تنـس  میرک و  نآرق  ياهوتـسد  ساـسارب  یهلا  ماـکحا  ضیارف و  ماـجنا  رد  تسا و  دـّبعت  هب  طورـشم  ماـکحا  نوـچ  دـهد ،
تهج هب  طقف  وضو ، هفـسلف  میهد . ماجنا  ار  نامه  دـیاب  دنـشاب ، هدرک  رکذ  ار  یلمع  بوجو  تیاور  میرک و  نآرق  هک  ییاج  رد  مینکیم .

ياهتمکح يرایـسب  زا  ًالوا  اریز  تسا ؛ وضو  هب  يزاین  هچ  نتفر  مامح  زا  دـعب  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  ات  دـشابیمن  تراـهط  یکاـپ و 
طقف وضو  ًایناث  دشابن . حیحص  ام  روصت  دیاش  مینکیم ، روصت  تدابع  هفـسلف  تمکح و  هک  ار  يزیچ  میرادن و  یهاگآ  تادابع  ماکحا و 

ياهیاپ یلصا و  ءزج  نیا  زا  تین . دننام  ییازجا  مه  دراد و  دوجو  حسم  نتـسش و  زا  یـصاخ  لکـش  هکلب  تسین ، يرهاظ  یکاپ  تراهط و 
وا و يارب  لامعا  صولخ  دـنوادخ ، يروآدای  رکذـت و  يارب  رگید  تابجاو  تاداـبع و  زا  يرایـسب  دـننام  وضو  هک  میوشیم  هجوتم  وضو 

رایـسب رتكاپ و  رهاظ ، رظن  زا  ناسنا  هچ  رگا  . دوشیمن لصاح  مامح  تعاس  دـنچ  اب  اهزیچ  نیا  تسا و  تیدوبع  یگدـنب و  ماقم  هب  هجوت 
. دوشیم رتزیمت 

؟ تسا مزال  لسغ  وضو و  نوچمه  یماکحا  هب  ندرک  لمع  رضاح  نامز  رد  ایآ  : 6 لاؤس

شسرپ

؟ تسا مزال  لسغ  وضو و  نوچمه  یماکحا  هب  ندرک  لمع  رضاح  نامز  رد  ایآ  : 6 لاؤس
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خساپ

راهظا تدابع ، یلـصا  تمکح  هفـسلف و  رگید . تدابع  يارب  ياهمدـقم  مه  تسا و  تدابع  ًالقتـسم  دوخ  مه  مّمیت  لـسغ و  وضو ، خـساپ :
نـسُح  ) تسا نآ  یلوبق  كالم  یلـصا و  روحم  کی  ادخ  هب  یکیدزن  بّرقت و  دـصق  تین و  صولخ  ور  نیا  زا  تسا ، یگدـنب  تیدوبع و 
رایعم نید ، طسوت  هدـش  هئارا  ياهراکهار  نیزاوم و  اب  لمع  تروص  لکـش و  نآ و  ماـجنا  تیفیک  لـماک  قاـبطنا  یگنهاـمه و  یلعاـف .)

حور رگناشن  تسا و  شخب  یلاعت  نیرفآ و  لامک  دنمـشزرا ، یتدابع  لمع و  رگید : ناـیب  هب  یلعف .) نسُح   ) تسا تداـبع  تیلوبقم  رگید 
نـسح ناونع  هب  ار  يرگید  تدابع  ره  ندرک و  لسغ  تیفیک  ور  نیا  زا  دشاب . رادروخرب  یلعف  نسح  یلعاف و  نسح  زا  هک  تسا  تیدوبع 
مومع لسغ و  ماـکحا  نکیل  تسا ، رّیغتم  هیوناـث و  تاـعوضوم ، یخرب  ماـکحا  ینید  ياـههزومآ  رد  هچ  رگا  تخومآ . نید  زا  دـیاب  یلعف 

(ع) نینمؤملاریما زا  یثیدح  رد  دوشیمن . خوسنم  عاضوا  رییغت  نامز و  تشذـگ  اب  هک  تسا  هدـمآ  تباث  هیلوا و  ماکحا  ناونع  هب  تادابع ،
ور نیا  زا  ادخ ، هب  بّرقت  حور و  طاشن  داجیا  يرگید  مسج و  تفاظن  یکی  تسا : رادروخرب  تمکح  ود  زا  تبانج  لسغ  هک  تسا  هدـمآ 

نیا زا  ار  شیوخ  تیدوبع  دّیقت و  نازیم  شناگدنب  ات  تسا  هتخاس  بجاو  ياهژیو  تیفیک  شور و  اب  تبانج  زا  دعب  ار  نآ  ماجنا  دـنوادخ 
تراهط نآ  زا  رتارف  هکلب  هدشن ، ظاحل  رهاظ  تراهط  اهنت  لسغ  رد  سپ  ( 1 .) دنریگ رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم  دنزاس و  راکشآ  قیرط 

. تسا رظن  دروم  نآ  ندوب  تدابع  یلک  روط  هب  لامعا و  اهراتفر و  رد  وا  اب  طابترا  دنوادخ و  هب  هجوت  لد و 

وـضو ۀفـسلف  دشاب ، هزیکاپ  تسد  هک  یتروص  رد  ددرگ  یم  وضو  نالطب  ثعاب  تسا ، هدش  هدز  نخان  هب  هک  يزیچ  ای  كال و  ارچ  شـسرپ :
؟ تسا هدش  ماجنا  نتفرگ 

شسرپ

ۀفـسلف دـشاب ، هزیکاپ  تسد  هک  یتروص  رد  ددرگ  یم  وضو  نالطب  ثعاب  تسا ، هدـش  هدز  نخاـن  هب  هک  يزیچ  اـی  كـال و  ارچ  شـسرپ :
؟ تسا هدش  ماجنا  نتفرگ  وضو 

خساپ

نخان هب  بآ  ندیسر  عنام  كال  نوچ  دشابن . بآ  ندیـسر  زا  یعنام  وضو  ياضعا  رد  هک  تسا  نیا  وضو  تحـص  طیارـش  زا  یکی  خساپ :
عنام هک  نغور ) بسچ و  ریق ، چـگ ، لثم  كـال (  دـننام  هچ  ره  هکلب  درادـن ، یتیـصوصخ  كـال  هتبلا  تسین . حیحـص  نآ  اـب  وضو  تسا ،

مامت و یعقاو و  ۀفسلف  اما  دشاب  وضو  ياه  تمکح  زا  یکی  دیاش  تسد  ندش  هزیکاپ  تسا . وضو  تحص  عنام  دشاب ، ندب  هب  بآ  ندیسر 
 ، میتسه لیلد  وریپ  ادخ و  روتـسد  عبات  ام  یعرـش  يدبعت و  روما  رد  دناد . یمن  یـسک  ار  یعرـش  يدبعت  ماکحا  ریاس  ممیت و  وضو ، لامک 
رد ار  یبلطم  تسا  مزال  لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب  دییامرف . هجوت  لیذ  خساپ  شـسرپ و  هب  لسغ  وضو و  ۀفـسلف  ةرابرد  رتشیب  یهاگآ  يارب 
ارچ میناوخب ؟ زامن  تسا  مزال  ارچ  دنسرپ : یم  رایسب  دشاب . یلبق  لاؤس  لاؤس و  نیا  خساپ  رب  يا  همدقم  ات  مینک  حرطم  ماکحا  ۀفسلف  دروم 
ارچ تسا ؟ مزال  ّتیم  ندرک  نفد  ارچ  تسا ؟ مارح  هرقن  ـالط و  فورظ  زا  هدافتـسا  مالـسا  رد  ارچ  میریگب ؟ وضو  زاـمن  ياـمن  يارب  دـیاب 

قوف و تالاؤس  مامت  خساپ  هک  نیا  يارب  اه . شسرپ  لیبق  نیا  زا  و  تسا ؟ تعکر  ود  حبص  زامن  ارچ  تسین ؟ زئاج  رادرم  تشوگ  ندروخ 
دراوم ۀمه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  ۀفسلف  ةرابرد  یّلک  ةدعاق  یـساسا و  لصا  کی  تسا  رتهب  دوش ، نشور  اهارچ  اه و  لاؤس  تسد  نیا  زا 

، مینکیم هعجارم  کشزپ  هب  میوش و  یم  رامیب  ًالثم  هک  یماگنه  مینیب  یم  میرگن ، یم  دوخۀنازور  یگدنز  هب  هک  یتقو  دشاب . هدـننک  عناق 
ار وراد  نالف  تعاس  دنچ  ره  زور و  ره  هک  دهدیم  روتسد  دنکیم و  زیوجت  ام  يارب  هدش ، هتشون  وراد  دنچ  نآ  رد  هک  يا  هخسن  کشزپ 

یم لمع  ار  وا  ياهروتسد  مینکب ، لاؤس  اهوراد  تایصوصخ  زا  هک  نیا  نودب  دییامن . زیهرپ  اذغ  نالف  نالف و  ندروخ  زا  دینک و  فرصم 
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نآ رئاظن  لاثم و  نیا  درادن . يرگید  روظنم  ام  دوبهب  نامرد و  زج  میناد  یم  میدقتعم و  بط  ۀتشر  رد  وا  صّصخت  شناد و  هب  نوچ  مینک ،
ًاعطق تسین ، راک  رد  يدب  رظن  دنادب  زین  دنادب ، صصختم  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  نامیا  یـسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  نشور 

اطخ و بکترم  هک  دشاب  هتشاد  ینیقی  یعطق و  داقتعا  صخـش  نآ  دروم  رد  رگا  لاح  . دنکیم لمع  ارچ  نوچ و  نودب  ار  يو  ياهروتـسد 
هخسن مه  ینید  تاررقم  ماکحا و  تسا . رت  يوق  رایسب  وا  رد  تلاح  نیا  ًانئمطم  تسا . نیرت  صـصختم  دوخ  هفرح  رد  دوش و  یمن  هابتـشا 
نیمأت تهج  ره  زا  ار  نانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ات  دـنا  هدروآ  رـشب  يارب  ادـخ  فرط  زا  نید  نایاوشیپ  یهلا و  ناربمایپ  هک  تسا  ییاـه 

ینابرهم فطل و  تمکح و  هب  هتفرگ و  همـشچرس  یهلا  نایاپ  یب  ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  داقتعا  یتقو  تسا  یهیدـب  دـنیامن .
ینعی دنوش ، یمن  هابتشا  شزغل و  اطخ و  راتفرگ  یهلا  ياهمایپ  ندناسر  غیلبت و  رد  ناربمایپ  مینادب  نینچ  مه  میـشاب ، هتـشاد  نامیا  زین  ادخ 

یم ینید  ياهروتـسد  هب  ندرک  لمع  رد  بارطـضا ، چیه  نودب  تّیدج و  لامک  اب  تروص  نیا  رد  میـشاب ، دـقتعم  نانآ  نودـب  موصعم  هب 
ادـخ میناد  یم  اریز  مییامن ، لاؤس  هدـش ، هداد  رارق  هک  یتارّرقم  ماـکحا و  ۀفـسلف  تایـصوصخ  زا  مینیب  یمن  يزاـین  جاـیتحا و  میـشوک و 
رگا دـنا . هدرکن  یهابتـشا  ماکحا  نایب  رد  زین  یهلا  يایبنا  و  تسا . هدوب  ام  حالـص  ریخ و  هب  هدرک ، رّرقم  هچ  ره  دراد و  ناـیاپ  یب  یـشناد 
نیا زا  لبق  تسا  مزال  دـشاب ، هتـشاد  دـیدرت  نانآ  ندوب  موصعم  ایبنا و  تیناقح  رد  اـی  وا ، تمکح  شناد و  رد  اـی  ادـخ ، دوجو  رد  یـسک 

دیحوت ۀـیاپ  هک  یناسک  نیاربانب  دـنک . قیقحت  ثحب و  نانآ  تافـص  ایبنا و  تیناقحةرابرد  وا و  تافـص  ادـخ و  هب  داقتعا  لـصا  رد  لاؤس ،
یب تمکح  ملع و  ياراد  قلطم و  زاین  یب  ادخ )  ) مالـسا راذگ  نوناق  هک  دنراد  هدیقع  یعطق  ياه  لیلد  قبط  دـنا و  هتخاس  مکحم  ار  دوخ 

ياراد تسا ، هدروآ  ادـخ  فرط  زا  ربمایپ  هک  یمالـسا  ياهروتـسد  تاررقم و  ماکحا و  ماـمت  هک  تشاد  دـنهاوخن  يدـیدرت  تسا ، ناـیاپ 
، ماکحا ۀفسلف  تایئزج  نتسنادن  نتسناد و  دنتسه و  یهلا  ياهروتسد  زا  يوریپ  ددص  رد  هشیمه  يدارفا  نینچ  دشابیم . يدیاوف  حلاصم و 
، دیآرب وجتسج  قیقحت و  لابند  دیابن  ای  دنک و  لاؤس  ماکحا  ۀفسلف  زا  دیابن  یسک  مییوگ  یمن  هتبلا  تشاد . دهاوخن  يرثا  اهنآ  هیحور  رد 
. دـشوکب ینید  نیناوـق  ماـکحا و  رارـسا  زا  یهاـگآ  يارب  نکمم ، لـئاسو  ماـمت  اـب  هک  دراد  ار  قـح  نیا  یـسک  ره  هک  تسین  یکـش  اریز 
، نید گرزب  تایاوشیپ  تاملک  زا  يرایسب  تایآ و  زا  یتمسق  رد  هک  نانچ  تسا ، دوجوم  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبـشوخ 
، دبای یم  شیازفا  زور  هب  زور  مولع ، تفرشیپ  اب  هک  یلقع  نئارق  هلسلس  کی  یفرط  زا  تسا . هدش  دراو  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یتاحیـضوت 

هلئسم نیا  میتفاین  یهاگآ  تاروتسد  ماکحا و  زا  یخرب  تمکح  زا  رگا  لاح  نیع  رد  تسا . هتـشادرب  رارـسا  نیا  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ 
مینک كرت  نآ  تمکح  نتسنادن  هطساو  هب  ار  نآ  ای  دشاب  هتشادن  دوجو  نآ  رد  یتمکح  هک  نآ  هن  تسام  شناد  مهف و  فعـض  زا  یـشان 

مه يا  هزادـنا  ات  میراد و  لاؤس  قح  هک  نیا  اب  هصالخ : دراد . دوجو  یحلاـصم  نآ  رد  اـمتح  هک  میناد  یم  یلک  تروص  هب  هک  یلاـح  رد 
ۀفـسلف رارـساو و  تایئزج  مامت  هب  يرـشب ، دودحم  تامولعم  شناد و  اب  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  زگره  دیابن  یلو  تسا ، دوجوم  تاناکما 

. دـشابن ماکحا  رد  يا  هدـسفم  ای  یتحلـصم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ماکحا  دـسافم  حـلاصم و  رارـسا و  هب  نتفاـین  تسد  میباـی . تسد  ماـکحا 
دنمزاین نآ  هب  شا  همادا  یگدـنز و  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک  لالح  ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادـخ  هک  مینیب  یم  دـیامرفیم  (ع ) اضر ترـضح 

انف داسف و  بجوم  تسین ، رشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوالع  هک  هدرک  مارح  ار  ییاهزیچ  و  دراد ، يا  هدئاف  تحلـصم و  نانآ  يارب  دنتـسه و 
نودـب يزیچ  ینعی  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماکحا  دـنیوگیم : ینید  نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  ( 1" (؛. دـشابیم وا  یتسین  و 

رظن هب  یتشادهب  یمسج و  دیاوف  طقف  دیابن  تسا ، رشب  تحلـصم  هب  راک  نالف  دوشیم : هتفگ  یتقو  هتبلا  تسا . هدشن  مارح  ای  لالح  تهج 
ناگدـنب حـلاصم  ءزج  همه  دوش ، ضرف  هک  رگید  ةدـیاف  عون  ره  يورخا و  يویند ، یعامتجا ، يدرف ، یحور ، یمـسج ، دـیاوف  هکلب  دـیآ ،

ندرک و هدجـس  ًـالثم  دوش ، سفن  یکاـپ  بیذـهت و  ثعاـب  یحور  رظن  زا  یلو  دـشاب ، هتـشادن  یمـسج  ةدـیاف  مکح  کـی  اـسب  هچ  تسا .
ادـیپ الج  ناسنا  ناور  حور و  دوشیم و  راگدرورپ  لباقم  رد  یگدـنب  عضاوت و  ثعاـب  یلو  درادـن ، یتشادـهب  رثا  كاـخ  رب  نتـشاذگرس 

رگا ًالثم  دشاب ، هعماج  عفن  هب  هماع  حلاصم  یمومع و  رظن  زا  یلو  دشابن ، مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح  کی  ةدـیاف  تسا  نکمم  زین  دـنکیم .
فالتخا ثعاب  دراذگ و  یم  اج  هب  هعماج  رد  يرایسب  یناور  یحور و  يداصتقا و  دسافم  دنک ، ادیپ  جاور  هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتـسا 
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مامح ناسنا  هک  نیا  دوجو  اب  ارچ  ای  تسیچ ، لـسغ  وضو و  ۀفـسلف  هک  لاؤس  دراوم  ةراـبرد  ثحب  اّـما  دوشیم . هعماـج  رد  میظع  یتاـقبط 
ماکحا و نیا  دـش : هتفگ  هک  روط  ناـمه  دراد ، لـسغ  هب  زاـین  تسا ، زیمت  ًـالماک  شندـب  هک  یتیم  اـی  دراد ، لـسغ  اـی  وضو  هب  زاـین  هدرک ،
هفسلف و زا  یلاخ  ماکحا  نیا  اما  تسا . هدش  ّلح  ام  يارب  تاّیدبعت  هنوگ  نیا  میشاب ، نید  لوصا  هب  دقتعم  ام  رگا  تسا و  ادخ  ياهروتـسد 

ناگدـنب هک  میا  هدـش  رومأم  وضو  هب  نیا  يارب  : " هک تسا  هدـش  لقن  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  روط  ناـمه  دنتـسین ، تمکح 
يارب ناسنا  بلق  دنشاب و  رود  اهتساجن  اه و  یگدولآ  زا  دنشاب و  كاپ  دننک ، یم  تاجانم  وا  اب  دنتسیا و  یم  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  یماگنه 

رثا تبرق ، دصق  ۀلیسو  هب  يونعم  رظن  زا  مه  دنکیم و  فیظن  ار  مسج  مه  وضو  نیاربانب  ( 2" .) دشاب افص  اب  ینارون و  ادخ  هاگشیپ  رد  مایق 
هب وا  ندرک  هداـمآ  ناـسنا و  يروآ  داـی  رکذـت و  بجوم  هک  لاـح  نیع  رد  دوشیم . یهلا  برق  بجوم  دراد و  ناـسنا  يارب  یبوخ  یتیبرت 
زا لبق  ای  هدوب  زیمت  شندـب  ًالبق  هچرگ  دـش ، بنج  ناـسنا  هک  یتقو  تسا . روط  نیمه  زین  لـسغ  دوش . یم  راـگدرورپ  لـباقم  رد  نداتـسیا 

نراقم ًالومعم  هک  یـسنج  تّذـل  جوا  رد  حالطـصا  هب  دوشیم و  داجیا  ندـب  رد  یتاحـشرت  هرابود  تباـنج  اـب  یلو  هدرک ، ماـمح  تباـنج 
نیا دروخیم . مه  هب  یفنم  لکـش  هب  لداعت  دریگ و  یم  یـشیپ  کیتاپمـس  باـصعا  رب  کیتاپمـساراپ  باـصعا  هلـسلس  تسا ، ینم  جورخ 

وـشتسش ار  ندب  یمامت  دیاب  ور  نیا  زا  تسا . رثؤم  رایـسب  ندـب  اب  بآ  سامت  هدروخ ، مه  هب  باصعا  لداعت  يارب  هک  هدـش  تباث  عوضوم 
اب دور ، یم  نیب  زا  ندرک  لسغ  اب  هک  دوشیم  جراخ  ندـب  زا  یتاحـشرت  دوشیم و  کیرحت  ندـش  بنج  لاح  رد  ندـب  یماـمت  نوچ  داد 

شومارف دیابن  زین  دهد  یم  لیکـشت  ار  تادابع  حور  دنوادخ  يروآ  دای  رکذـت و  هلئـسم  دوشیم . لصاح  يونعم  برق  ندرک  تبرق  دـصق 
ره وضو  لسغ و  تسا . یلقتسم  ثحب  دوخ  دراد  ناسنا  راتفر  لامعا و  رد  هک  يریثات  ناسنا و  يارب  دنوادخ  دای  رکذ و  هک  يدئاوف  درک و 

افص و ار  بلق  حور و  دنتـسه ، ینامـسج  تفاظن  يزیمت و  ثعاب  هک  نیا  زا  ریغ  لامعا ، نیا  دنوش . ماجنا  تبرق  دصق  اب  دیاب  دنتدابع و  ود 
یـسک ات  تسین  ینامـسج  تفاظن  اهنت  وضو  لسغ و  ةدـیاف  دراد . ادـخ  هب  برق  یکیدزن و  ساسحا  ناـسنا  لاـح  نآ  رد  دـنهد و  یم  ـالج 

هک تسا  بترتم  تادابع  نیا  رب  تفاظن  ریغ  يرگید  دـئاوف  دـهد . ماجنا  وضو  ای  لسغ  دـیاب  ارچ  تسا ، زیمت  ناسنا  ندـب  هک  یتقو  دـیوگب 
رد ناسنا  میلـست  دبعت و  راهظا  یگدـنز و  زا  فلتخم  عقاوم  رد  ناسنا  يروآ  دایو  رکذـت  يونعم و  برق  ساسحا  اهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی 

رون یلع  رون  وضو ، زا  دعب  وضو  ( 3 (؛ رون یلع  ٌرون  وضولا  یلع  وضولا  : " تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  تسا  راگدرورپ  لباقم 
هنـسح و هد  وا  يارب  دریگب ، وضو  هرابود  یتراـهط  اـب  ناـسنا  رگا  : " دومرف (ص ) ربماـیپ دوشیم . ربارب  دـنچ  تینارون  ثعاـب  ینعی  " تسا .

افـص یبلق و  تینارون  ثعاب  ندب ، يزیمت  تفاظن و  ۀبنج  زا  ریغ  هک  تسا  ییاه  تراهط  هلمج  زا  وضو  لسغ و  ( 4" .) دوشیم هتشون  باوث 
نازیم يرهش  ير  يدمحم   . 3 ص 293 . ج 4 ، هنومن ، ریسفت   . 2 ص 93 . ج 6 ، راونالاراحب ،  . 1 اه :  تشون  یپ  دوشیم . حور  يـالج  و 

نامه  . 4 . 4106 ناونع همکحلا ،

. دینک رکذ  ار  شا  هفسلف  ًافطل  دنهد ؟ یم  تّیم  لسغ  ار  تّیم  ارچ 

شسرپ

. دینک رکذ  ار  شا  هفسلف  ًافطل  دنهد ؟ یم  ّتیم  لسغ  ار  تّیم  ارچ 

خساپ

تاررقم نیناوق و  میدـقتعم  میرازگـساپس .  دـیتشاذگ  نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  ياه  شـسرپ  هدرک و  هبتاکم  اـم  اـب  هک  نیا  زا  یمارگ !  ردارب 
دایز رگا  تحلصم  تسا .  هدرک  نآ  ماجنا  هب  رما  دشاب , هتشاد  تحلـصم  هک  اج  نآ  تسا .  دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  مالـسا  سدقم  نید 

ار مک  مارح و  ار  دایز  هدسفم  تسا .  هدرک  یهن  دشاب , هتـشاد  هدسفم  هک  ییاج  رد  تسا .  بحتـسم  , دشاب مک  رگا  هدرک و  بجاو  دشاب ,
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يدّبعت یمالسا  ماکحا  رثکا  مینادن .  هاوخ  مینادب ,  ار  شتلع  هاوخ   , مینک لمع  مالسا  روتسد  قبط  تسا  بجاو  ام  رب  تسا .  هتسناد  هورکم 
صخـشم ام  يارب  ّتیم  لسغ  بوجو  تمکحو  میمهفب  ار  ماکحا  یـضعب  تمکح  میناوت  یم  اـما  میناد ,  یمن  ار  شا  هفـسلف  نوچ  تسا , 

عفر  1 هلمج :  زا  درک , كرد  ار  شیاه  تمکح  زا  یـضعب  ناوت  یم  تاـیاور  هب  هعجارم  اـب  یلو  میناد ,  یمن  ار  شا  هفـسلف  نوچ  تسین , 
ترضح زا  لاثم  ناونع  هب  , دوش یم  جراخ  وا  زا  ینم  دوش و  یم  بنج  گرم  ماگنه  یناسنا  ره  هدمآ :  يددعتم  تایاور  رد  تابنج .  راثآ 
ترضح زا  دیوگ : یم  ینیوزق  هّللادبع  ثیدح 1  ج 1 ص 348  عیارشلا ,  للع  قودص ,  یقروا 2. پـ  : .)( ) هدش لقن  نیدباعلا 7 نیز  ماما 

تسا و بنج  تّیم  دومرف : خساپ  رد  ترضح  دنک ؟ تّیم  سم  لسغ  دیاب  لاسغ  ارچ  دنهد و  یم  لسغ  ار  تّیم  ارچ  مدیسرپ :  همئءالاداوج 
بنج تسا  هتـسیاش  دنک , تاقالم  نانمؤم  اب  دـهاوخ  یم  نوچ  مه  لاسع  دـشاب . كاپ  دـیاب  دـنک , رادـید  ناگتـشرف  اب  دـهاوخ  یم  نوچ 

یسک ك خساپ  رد  7 اضر ترـضح  نآ .  للع  ضارما و  زا  یـشان  ياه  یگدولآ  ندرک  فرطرب  ثیدح 22  نامه ,  یقروا 3. پـ .)( ) دشابن
نآ للع  ضرم و  عاونا  یگدولآ و  زا  تّیم  ریهطت  ندومن و  كاپ  تسا :  زیچ  دنچ  شتمکح  دومرف : داد ؟ لسغ  ار  ّتیم  دـیاب  ارچ  دیـسرپ :

دیاب هکنیا  اما  تسا .  هدش  هدیرفآ  نآ  زا  هک  ینم )   ) یبآ راثآ  ندرب  نیبزا  زین  دنک . تاقالم  ترخآ  لها  دنوادخ و  اب  دهاوخ  یم  نوچ  آ 
ات دراد . دوجو  رگید  ياه  بورکیم  يدایز و  رادـقم  هشیمه  یمدآ  حطـس  رد  هک  تسا  نیا  شتمکح  کی  دـنک , تیم  سم  لسغ  لاـسغ 

, دور یم  نیب  زا  ترارح  دریم و  یم  یتـقو  دریگ . یم  ار  شدـشر  ولج  هدرک و  هزراـبم  نآ  اـب  ًاـمئاد  شندـب  ترارح  تسا ,  هدـنز  ناـسنا 
حور نوچ  گرم  نیح  رد  یفرط  زا  دنیامن . یم  تفاثک  نوناک  ار  ندـب  تسوپ  دـننک و  یم  تیلاعف  هب  عورـش  تسوپ  يور  ياه  بورکیم 
ماوع هک  دنهد  یم  نوریب  تیم  ندب  زا  قرع  تروص  هب  ار  دوخ  كانرطخ ,  مومس  یلخاد و  تافاثک  دوش , یم  جراخ  اه  لولس  زا  یناویح 

. دوش یم  Ġنآ م هب  اه  بورکیم  ّتیم  ندب ,  ّسم  رثا  رد  تسا  یهیدب  ثیدح 3  نامه ,  یقروا 1. پـ .)( ) دنیوگ یم  گرم  قرع  نآ  هب 
. دهد ماجنا  ّتیم  سم  لسغ  دیاب  اذل 

؟ درک لسغ  دیاب  فیلکت  نس  زا  سپ  ارچ 

شسرپ

؟ درک لسغ  دیاب  فیلکت  نس  زا  سپ  ارچ 

خساپ

ًالثم . دشاب هدیسر  فیلکت  نس  هب  هچرگ  تسین ، بجاو  ندرک  لسغ  هنرگو   ، دوشیم بجاو  لسغ  دش ، دراو  ناسنا  رب  لسغ  تابجوم  رگا 
. دـهد ماجنا  تیم  سم  لسغ  ای  تبانج  لسغ  دـیاب  درک ، سمل  تسا ، هدـشن  هداد  لسغ  زونه  هک  ار  ياهدرم  ندـب  ایدـش  بنج  ناسنا  رگا 
، دیامن سمل  ار  نآرق  تایآ  دناوتب  ای  دریگب  هزور  دناوتب  ناضمر  هام  رد  ای  دناوخب  زامن  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  لسغ  نداد  ماجنا 
رد اذل  دهد . ماجنا  حیحـص  روط  هب  ار  اهنآ  دیاب  هکدوشیم  بجاو  وا  ندرگ  هب  یفیلاکت  فیلکت  نس  زا  سپ  ناسنا  . دوش دجـسم  دراو  ای 

. دنک لسغ  دیاب  ، موزل عقاوم 

؟ دنریگیم وضو  رگید  روج  ننست  لها  ارچ  تسیچ ؟ نتفرگ  وضو  هفسلف 

شسرپ

؟ دنریگیم وضو  رگید  روج  ننست  لها  ارچ  تسیچ ؟ نتفرگ  وضو  هفسلف 
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خساپ

هدیاف تسا : نشور  هدیاف  ود  ياراد  وضو  میناوتن . ای  میربب  یپ  حلاصم  نآ  هب  میناوتب  ام  هچ  تسا ، تحلـصم  تمکح و  ياراد  ادخ  ماکحا 
ياهظحالم لباق  رثا  زور ، هنابش  رد  راب  هس  لقاال  مه  نآ  اهتسد  تروص و  نتـسش  یتشادهب  رظن  زا  يونعم . یقالخا و  هدیاف  و  یتشادهب ،

اب نوچ  يونعم  یقالخا و  رظن  زا  میرادب . هدیکاپ  زین  ار  اضعا  نیا  هکدوشیم  ببـس  اهاپ  يور  رـس و  رب  ندرک  حسم  دراد . ندب  تفاظن  رد 
هار رد  مدق  ات  قرف  زا  هکتسا  نیا  نآ  ییانک  موهفم  نوچ  اصوصخم  دراد ، یگدنزاس  یتیبرت و  رثا  دوشیم ، ماجنا  ادخ  يارب  تبرق و  دصق 

زاغآ و  دش ، هداد  وضو  روتـسد  نیا  يارب  : " دومرف (ع ) اضر ماما  ( 1 .) تسا يونعم  یقالخا و  دفـسلف  دیؤم  هک  مرادیم ، رب  ماگ  وت  تعاطا 
راک هب  وا  ياهروتـسد  دنـشاب و  كاپ  دـننکیم ، تاجانم  وا  اب  دنتـسیایم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  ناگدـنب  هک  تسا  نآ  اـب  تداـبع 

دوش و هدیچرب  ناسنا  زا  تلاسک  باوخ و  راثآ  هک  دوشیم  ببـس  وضو  نیا  رب  هوالع  دنـشاب ؛ رانک  رب  اهتساجن  اهیگدولآ و  زا  دـندنب ؛
رد ار  نآ  تیفیک  دنتفرگیم و  وضو  (ع ) موصعم ناماما  ربمایپ و  هک  هنوگ  نامه  هب  ام  ( 2" .) دبای افص  رون و  ادخ  هاگیپ  رد  مایق  يارب  بلق 
هیآ زا  هک  یطلغ  تشادرب  و  (ص ) مرکا لوسر  تیب  لها  زا  يوریپ  مدع  رثا  رب  تنـس  لها  اما  میریگیم ، وضو  دناهدرک ، نشور  ناشتاملک 

ثیدح ص 257 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو   - 2 . 291 ج 4 ، هنومن ، ریسفت   - 1 اهتشون : یپ  دنریگیم . وضو  يرگید  لکـش  هب  دنراد ، وضو 
.9

ار اهجنرآ  هدجس  رد  دننابسچب و  مه  هب  ار  ناشیاهاپ  نداتسیا  ماگنه  زامن  رد  دیاب  دراد و  توافت  نایاقآ  اب  اه  مناخ  نتفرگ  وضو  ۀقیرط  ارچ 
. دینک یفرعم  تسه  هنیمز  نیا  رد  یباتک  رگا  تسین . اه  هلاسر  رد  بلاطم  نیا  دنناباوخب ؟ نیمز  يور 

شسرپ

اهجنرآ هدجس  رد  دننابسچب و  مه  هب  ار  ناشیاهاپ  نداتـسیا  ماگنه  زامن  رد  دیاب  دراد و  توافت  نایاقآ  اب  اه  مناخ  نتفرگ  وضو  ۀقیرط  ارچ 
. دینک یفرعم  تسه  هنیمز  نیا  رد  یباتک  رگا  تسین . اه  هلاسر  رد  بلاطم  نیا  دنناباوخب ؟ نیمز  يور  ار 

خساپ

نانز دوش  یم  هدافتـسا  اه  نآ  ۀـعومجم  زا  تسا . هدـش  هدراو  موصعم  ناماما  ربمایپ و  زا  هک  تسا  یتایاور  ساسا  رب  اه  تواـفت  هنوگ  نیا 
توافت نیا  دنناوخب . زامن  روط  نیا  دـنناوت  یم  زین  نادرم  هتبلا  دننابـسچب . مه  هب  ار  اهاپ  اهوناز و  ًالثم  دـنناوخب  ار  ناشزامن  رتروج  عمج و 
تیفیک رد  هک  هدـش  شرافـس  ناوناب  ندـنام  ظوفحم  ظاحل  هب  یلو  تسین  یقرف  نز  درم و  نیب  زامن  وضو و  ةوحن  رد  تسا . بحتـسم  اـه 

1. دنامب ظوفحم  ندب  ياه  یگدمآرب  دنشاب و  روج  عمج و  دوجس  عوکر و  نتسشن و  نداتسیا و 

؟ دشاب یم  هچ  ممیت  لسغ و  تّلع 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  ممیت  لسغ و  ّتلع 

خساپ

دـشاب نآ  تّلع  دیاش  داد . ماجنادیاب  تبرق  دـصق  اب  تدابع و  ناونع  هب  هک  تسا  نآ  ياضعا  ای  ندـب  يوشتـسش  تراهط و  وضو ، لسغ و 
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ره ریز  : " تسا هدمآ  تبانج  لسغ  ةرابرد  تسا . تراهط  طرش  رگید ، تادابع  ای  زامن  ماگنه  ادخ  هاگرد  هب  نتافی  راب  روضح و  يارب  هک 
ندب یمامت  دیاب  هک  دوش  یم  جراخ  ندب  ياه  هنزور  زا  یتاحـشرت  ندـش  بنج  ماگنه  یلخاد  تاناجیه  رثا  رد  [ 3" .] تسه تبانج  ییوم 

نـشور یـسک  يارب  وضو  ممیت و  لسغ و  یلـصاۀفسلف  ّتلع و  تاحیـضوت  نیا  مامت  اب  تسا . وضو  ای  لسغ  نیزگیاـج  ممیت  دوش . هتـسش 
ص 51 و 2. ج 78 ، نامه ، [ 3 . ] تسین

؟ تسا هدش  مارح  ارچ  شیر  ندیشارت 

شسرپ

؟ تسا هدش  مارح  ارچ  شیر  ندیشارت 

خساپ

هاتوک ار  اه  لیبس  : " دومرف ص )  ) ربماـیپ تسا . هدرمـش  مومذـم  ار  نآ  هدرک و  عنم  راـک  زا  هک  تسا  یتاـیاور  یـشارت  شیر  تمرح  تّلع 
ار ناشیاه  لیبس  دندیشارت و  یم  ار  ناشیاه  شیر  سوجم  : " دومرف زاب  [ 6" .] دینادرگن دوهی  هب  هیبش  ار  دوخ  يراذگاو و  ار  شیر  دینک و 
( یمیهاربا یهلا و   ) ترطف اـب  قباـطم  نیا  میراذـگ و  یم  او  ار  شیر  مینک و  یم  هاـتوک  ار  اـه  لـیبس  ناناملـسم  اـم  یلو  دنتـشاذگ  یم  او 

ياه ّتنـس  زا  ندز  كاوسم  ندـب و  یفاضا  ياهوم  ۀـلازا  شیر و  نتـشاذگاو  لیبس و  ندرک  هاتوک  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  [ 7" .] تسا
نیا یماما  ای  ربمایپ  لقاال  دیاب  دوب  زئاج  شیر  ندیـشارت  رگا  هک  تسا  نیا  شیر  ندیـشارت  زاوج  مدع  رب  رگید  لیلد  [ 8" .] تسا یمیهاربا 
مالع ییابیز و  ثعاب  شیر  میرادن . غارـس  دشاب  هدیـشارت  ار  شـشیر  هک  یـسک  ایبناو  احلـص  ایلوا و  وا  هک  یلاح  رد  دـشاب . هدرک  ار  راک 

هب دیناوت  یم  دناسر . یم  بیـسآ  نادند  هثل و  تسوپ و  هب  نآ  ندیـشارت  دـنیوگ و  یم  ییابیز )  ) نساحم نآ  هب  ور  نیا  زا  تسا . یگنادرم 
ص ج1 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 6 . ] دینک هدافتسا  داژن  كاپ  رتکد  ربمغیپ  نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  باتک  تشادهب و  رظن  زا  یشارت  شیر  باتک 

. نامه [ 8 . ] نامه [ 7 . ] 423 و 424

زیمت ًالماک  شندب  هک  یتّیم  ای  دراد  لسغ  ای  وضو  هب  زاین  زاب  هدرک ، مامحتسا  ناسنا  هک  نیا  دوجو  اب  دیاب  ارچ  تسیچ ؟ لسغ  وضو و  ۀفـسلف 
؟ دراد لسغ  هب  زاین  تسا ،

شسرپ

ًالماک شندـب  هک  یتّیم  ای  دراد  لسغ  ای  وضو  هب  زاین  زاب  هدرک ، مامحتـسا  ناسنا  هک  نیا  دوجو  اب  دـیاب  ارچ  تسیچ ؟ لسغ  وضو و  ۀفـسلف 
؟ دراد لسغ  هب  زاین  تسا ، زیمت 

خساپ

یم رایـسب  دـشاب . لاؤس  نیا  خـساپ  رب  يا  همدـقم  اـت  مینک  حرطم  ماـکحا  ۀفـسلف  دروم  رد  ار  یبلطم  تسا  مزـال  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب 
؟ تسا مارح  هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتسا  مالسا  رد  ارچ  میریگب ؟ وضو  زامن  يامن  يارب  دیاب  ارچ  میناوخب ؟ زامن  تسا  مزال  ارچ  دنـسرپ :
. اه شـسرپ  لیبق  نیا  زا  و  تسا ؟ تعکر  ود  حبـص  زامن  ارچ  تسین ؟ زئاج  رادرم  تشوگ  ندروخ  ارچ  تسا ؟ مزـال  تّیم  ندرک  نفد  ارچ 

ةرابرد یّلک  ةدعاق  یـساسا و  لصا  کی  تسا  رتهب  دوش ، نشور  اهارچ  اه و  لاؤس  تسد  نیا  زا  قوف و  تالاؤس  مامت  خساپ  هک  نیا  يارب 
رامیب ًالثم  هک  یماگنه  مینیب  یم  میرگن ، یم  دوخۀنازور  یگدنز  هب  هک  یتقو  دشاب . هدننک  عناق  دراوم  ۀمه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  ۀفـسلف 
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دهدیم روتـسد  دنکیم و  زیوجت  ام  يارب  هدش ، هتـشون  وراد  دنچ  نآ  رد  هک  يا  هخـسن  کشزپ  مینکیم ، هعجارم  کشزپ  هب  میوش و  یم 
اهوراد تایـصوصخ  زا  هک  نیا  نودـب  دـییامن . زیهرپ  اذـغ  نالف  ندروخ  زا  دـینک و  فرـصم  ار  وراد  نالف  تعاس  دـنچ  ره  زور و  ره  هک 

ام دوبهب  نامرد و  زج  میناد  یم  میدـقتعم و  بط  ۀتـشر  رد  وا  صّـصخت  شناد و  هب  نوچ  مینک ، یم  لمع  ار  وا  ياهروتـسد  مینکب ، لاؤس 
، دزاـسب ییاـبیز  ناـمتخاس  اـم  يارب  میهاوخ  یم  وا  زا  مینکیم و  هعجارم  سدـنهم  کـی  هب  هک  یتـقو  روط  نیمه  درادـن . يرگید  روـظنم 
وا صّصخت  هب  نوچ  ام  دوش . هتخاس  هناخ  ات  ینک  هیهت  ار  مزاول  نالف  دیاب  دیآ و  یم  رد  راک  زا  بلاج  امـش  نیمز  رد  هشقن  نیا  دیوگیم :
رد هدرک و  هیهت  ار  حلاصم  وا  روتـسد  هب  انب  دـناسرب ، نایز  ررـض و  ام  هب  دـهاوخ  یمن  میناد  یم  میراد و  نامیا  يزاس  نامتخاس  ۀتـشر  رد 

یـسک شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  نشور  نآ  رئاظن  لاثم و  ود  نیا  مینک . یمن  ارچ  نوچ و  وا  راک  زا  میراذـگ و  یم  شرایتخا 
. دنکیم لمع  ارچ  نوچ و  نودب  ار  يو  ياهروتسد  ًاعطق  تسین ، راک  رد  يدب  رظن  دنادب  زین  دنادب ، صـصختم  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  نامیا 
تداعـس و اـت  دـنا  هدروآ  رـشب  يارب  ادـخ  فرط  زا  نید  ناـیاوشیپ  یهلا و  ناربماـیپ  هک  تـسا  ییاـه  هخـسن  مـه  ینید  تاررقم  ماـکحا و 

همـشچرس یهلا  نایاپ  یب  ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  داقتعا  یتقو  تسا  یهیدـب  دـنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار  نانآ  یتخبـشوخ 
راتفرگ یهلا  ياهمایپ  ندناسر  غیلبت و  رد  ناربمایپ  مینادب  نینچ  مه  میـشاب ، هتـشاد  نامیا  زین  ادـخ  ینابرهم  فطل و  تمکح و  هب  هتفرگ و 

لمع رد  بارطـضا ، چیه  نودب  ّتیدج و  لامک  اب  تروص  نیا  رد  میـشاب ، دـقتعم  نانآ  ندوب  موصعم  هب  ینعی  دـنوش ، یمن  شزغل  اطخ و 
لاؤس هدش ، هداد  رارق  هک  یتارّرقم  ماکحا و  ۀفسلف  تایـصوصخ  زا  مینیب  یمن  يزاین  جایتحا و  میـشوک و  یم  ینید  ياهروتـسد  هب  ندرک 

ماکحا نایب  رد  زین  یهلا  يایبنا  و  تسا . هدوب  ام  حالـص  ریخ و  هب  هدرک ، رّرقم  هچ  ره  دراد و  نایاپ  یب  یـشناد  ادخ  میناد  یم  اریز  مییامن ،
، دشاب هتـشاد  دیدرت  نانآ  ندوب  موصعم  ایبنا و  تیناقح  رد  ای  وا ، تمکح  شناد و  رد  ای  ادخ ، دوجو  رد  یـسک  رگا  دـنا . هدرکن  یهابتـشا 

نیاربانب دـنک . قیقحت  ثحب و  نانآ  تافـص  ایبنا و  تیناقحةرابرد  وا و  تافـص  ادـخ و  هب  داقتعا  لـصا  رد  لاؤس ، نیا  زا  لـبق  تسا  مزـال 
قلطم و زاین  یب  ادخ )  ) مالـسا راذگ  نوناق  هک  دنراد  هدـیقع  یعطق  ياه  لیلد  قبط  دـنا و  هتخاس  مکحم  ار  دوخ  دـیحوت  ۀـیاپ  هک  یناسک 

ادخ فرط  زا  ربمایپ  هک  یمالسا  ياهروتسد  تاررقم و  ماکحا و  مامت  هک  تشاد  دنهاوخن  يدیدرت  تسا ، نایاپ  یب  تمکح  ملع و  ياراد 
نتسنادن نتـسناد و  دنتـسه و  یهلا  ياهروتـسد  زا  يوریپ  ددص  رد  هشیمه  يدارفا  نینچ  دشابیم . يدیاوف  حلاصم و  ياراد  تسا ، هدروآ 

لابند دیابن  ای  دنک و  لاؤس  ماکحا  ۀفـسلف  زا  دیابن  یـسک  مییوگ  یمن  هتبلا  تشاد . دهاوخن  يرثا  اهنآ  هیحور  رد  ماکحا ، ۀفـسلف  تایئزج 
ماکحا و رارـسا  زا  یهاگآ  يارب  نکمم ، لئاسو  مامت  اـب  هک  دراد  ار  قح  نیا  یـسک  ره  هک  تسین  یکـش  اریز  دـیآرب ، وجتـسج  قیقحت و 

تاملک زا  يرایـسب  تایآ و  زا  یتمـسق  رد  هک  نانچ  تسا ، دوجوم  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبـشوخ  دـشوکب . ینید  نیناوق 
هب زور  مولع ، تفرشیپ  اب  هک  یلقع  نئارق  هلسلس  کی  یفرط  زا  تسا . هدش  دراو  ماکحا  ۀفسلف  ةرابرد  یتاحیـضوت  نید ، گرزب  تایاوشیپ 

تاناکما مه  يا  هزادنا  ات  میراد و  لاؤس  قح  هک  نیا  اب  هصالخ : تسا . هتشادرب  رارسا  نیا  زا  يرایسب  يور  زا  هدرپ  دبای ، یم  شیازفا  زور 
تسد ماکحا  ۀفسلف  رارساو و  تایئزج  مامت  هب  يرشب ، دودحم  تامولعم  شناد و  اب  هک  میشاب  هتشاد  راظتنا  زگره  دیابن  يو  تسا ، دوجوم 

(ع) اضر ترـضح  دشابن . ماکحا  رد  يا  هدسفم  ای  یتحلـصم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ماکحا  دسافم  حـلاصم و  رارـسا و  هب  نتفاین  تسد  میبای .
ان دجو  اهنع و  نونغتـسی  یتلا ال  هجاحلا  هیلإ  مهل  مهئاقب و  دابعلا و  حالـص  هیفف  یلاعت  كرابت و  هللا  ّلحأ  ام  ّلک  ان  دـجو  ّانإ  : " دـیامرفیم

لالح ار  ییاهزیچ  لاـعتم  يادـخ  هک  مینیب  یم  [ 7 [؛ كالهلا نفلا و  یلإ  ًایعاد  ًادـسفم  اندـجو  هیلإ و  دابعلل  ۀـجاح  ـال  ءایـشالا  نم  مّرحملا 
هدرک مارح  ار  ییاهزیچ  و  دراد ، يا  هدئاف  تحلـصم و  نانآ  يارب  دنتـسه و  دـنمزاین  نآ  هب  شا  همادا  یگدـنز و  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک 

عرش ماکحا  دنیوگیم : نادنمشناد  ساسا  نیمه  رب  " دشابیم . وا  یتسین  انف و  داسف و  بجوم  تسین ، رـشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوالع  هک 
رـشب تحلـصم  هب  راک  نالف  دوشیم : هتفگ  یتقو  هتبلا  تسا . هدشن  مارح  ای  لالح  تهج  نودب  يزیچ  ینعی  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  عبات 
ةدیاف عون  ره  يورخا و  يویند ، یعامتجا ، يدرف ، یحور ، یمـسج ، دیاوف  هکلب  دیآ ، رظن  هب  یتشادهب  یمـسج و  دـیاوف  طقف  دـیابن  تسا ،

بیذهت ثعاب  یحور  رظن  زا  یلو  دشاب ، هتشادن  یمـسج  ةدیاف  مکح  کی  اسب  هچ  تسا . ناگدنب  حلاصم  ءزج  همه  دوش ، ضرف  هک  رگید 
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راگدرورپ لباقم  رد  یگدـنب  عضاوت و  ثعاب  یلو  درادـن ، یتشادـهب  رثا  كاخ  رب  نتـشاذگرس  ندرک و  هدجـس  ًالثم  دوش ، سفن  یکاپ  و 
یمومع و رظن  زا  یلو  دـشابن ، مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح  کـی  ةدـیاف  تسا  نکمم  زین  دـنکیم . ادـیپ  ـالج  ناـسنا  ناور  حور و  دوشیم و 
رد يرایسب  یناور  یحور و  يداصتقا و  دسافم  دنک ، ادیپ  جاور  هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتسا  رگا  ًالثم  دشاب ، هعماج  عفن  هب  هماع  حلاصم 

لـسغ وضو و  ۀفـسلف  هک  لاؤس  دراوم  ةرابرد  ثحب  اـّما  دوشیم . هعماـج  رد  میظع  یتاـقبط  فـالتخا  ثعاـب  دراذـگ و  یم  اـج  هب  هعماـج 
، دراد لسغ  هب  زاین  تسا ، زیمت  ًالماک  شندـب  هک  یتیم  ای  دراد ، لسغ  ای  وضو  هب  زاین  هدرک ، مامح  ناسنا  هک  نیا  دوجو  اب  ارچ  اـی  تسیچ ،

هدش ّلح  ام  يارب  تاّیدبعت  هنوگ  نیا  میشاب ، نید  لوصا  هب  دقتعم  ام  رگا  تسا و  ادخ  ياهروتسد  ماکحا و  نیا  دش : هتفگ  هک  روط  نامه 
نیا يارب  : " هک تسا  هدش  لقن  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  روط  نامه  دنتـسین ، تمکح  هفـسلف و  زا  یلاخ  ماکحا  نیا  اما  تسا .

اه و یگدولآ  زا  دنـشاب و  كاپ  دننک ، یم  تاجانم  وا  اب  دنتـسیا و  یم  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  ناگدنب  هک  میا  هدـش  رومأم  وضو  هب 
مه دنکیم و  فیظن  ار  مسج  مه  وضو  نیاربانب  [ 8]6". دشاب افص  اب  ینارون و  ادخ  هاگشیپ  رد  مایق  يارب  ناسنا  بلق  دنشاب و  رود  اهتساجن 

یتقو تسا . روط  نیمه  زین  لسغ  دوشیم . یهلا  برق  بجوم  دراد و  ناـسنا  يارب  یبوخ  یتیبرت  رثا  تبرق ، دـصق  ۀلیـسو  هب  يونعم  رظن  زا 
دوشیم داجیا  ندب  رد  یتاحـشرت  هرابود  تبانج  اب  یلو  هدرک ، مامح  تبانج  زا  لبق  ای  هدوب  زیمت  شندب  ًالبق  هچرگ  دـش ، بنج  ناسنا  هک 

یم یشیپ  کیتاپمس  باصعا  رب  کیتاپمساراپ  باصعا  هلـسلس  تسا ، ینم  جورخ  نراقم  ًالومعم  هک  یـسنج  تّذل  جوا  رد  حالطـصا  هب  و 
رایـسب ندب  اب  بآ  سامت  هدروخ ، مه  هب  باصعا  لداعت  يارب  هک  هدش  تباث  عوضوم  نیا  دروخیم . مه  هب  یفنم  لکـش  هب  لداعت  دریگ و 

جراخ ندب  زا  یتاحشرت  دوشیم و  کیرحت  ندش  بنج  لاح  رد  ندب  یمامت  نوچ  داد  وشتسش  ار  ندب  یمامت  دیاب  ور  نیا  زا  تسا . رثؤم 
اب دـیاب  دـنتدابع و  ود  ره  وضو  لسغ و  دوشیم . لصاح  يونعم  برق  ندرک  تبرق  دـصق  اـب  دور ، یم  نیب  زا  ندرک  لـسغ  اـب  هک  دوشیم 
رد دنهد و  یم  الج  افـص و  ار  بلق  حور و  دنتـسه ، ینامـسج  تفاظن  يزیمت و  ثعاب  هک  نیا  زا  ریغ  لامعا ، نیا  دنوش . ماجنا  تبرق  دصق 

ندـب هک  یتقو  دـیوگب  یـسک  ات  تسین  ینامـسج  تفاظن  اهنت  وضو  لسغ و  ةدـیاف  دراد . ادـخ  هب  برق  یکیدزن و  ساسحا  ناسنا  لاح  نآ 
اهنآ نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  بترتم  تادابع  نیا  رب  تفاظن  ریغ  يرگید  دئاوف  دهد . ماجنا  وضو  ای  لسغ  دـیاب  ارچ  تسا ، زیمت  ناسنا 

، وضو زا  دعب  وضو  [ 9 [؛ رون یلع  ٌرون  وضولا  یلع  وضولا  : " تسا هدـمآ  (ع ) قداص ماما  زا  تاـیاور  رد  ًـالثم  تسا ، يونعم  برق  ساـسحا 
هد وا  يارب  دریگب ، وضو  هرابود  یتراهط  اب  ناسنا  رگا  : " دومرف (ص ) ربمایپ دوشیم . ربارب  دـنچ  تینارون  ثعاب  ینعی  " تسا . رون  یلع  رون 

تینارون ثعاب  ندـب ، يزیمت  تفاظن و  ۀـبنج  زا  ریغ  هک  تسا  ییاه  تراـهط  هلمج  زا  وضو  لـسغ و  [ 10" .] دوشیم هتشون  باوث  هنـسح و 
نازیم يرهـش  ير  يدمحم  [9 . ] ص 293 ج 4 ، هنومن ، ریـسفت  [8 . ] ص 93 ج 6 ، راونالاراحب ، [7 . ] دوشیم حور  يـالج  افـص و  یبـلق و 

. نامه [10 . ] ناونع 4106 همکحلا ،

؟ درکن بجاو  زامن  دننام  ار  ندز  كاوسم  (ص ) دمحم ترضح  ارچ 

شسرپ

؟ درکن بجاو  زامن  دننام  ار  ندز  كاوسم  (ص ) دمحم ترضح  ارچ 

خساپ

، تشاد هجوت  لباق  مامت و  لـماک و  تحلـصم  يزیچ  ماـجنا  هاـگره  [ 1 .] تسا دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماـکحا  ینید  ياـه  هزومآ  رد 
فیلکت و  [ 2 ،] هدش یفن  جرح  رـسُع و  مالـسا  رد  رگید  يوس  زا  دوشیم . مارح  دشاب ، دایز  ةدسفم  يزیچ  ماجنا  رد  رگا  دشابیم و  بجاو 

نید مالـسا  نید  و  [ 3"] اهعـسو ّالإ  ًاـسفن  هللا  فّلکی  ـال  : " تسا هتفرگ  رارق  رظن  دـم  فیلکت  ماـجنا  رد  تردـق  هدوبن و  روآ  تقـشم  یهلا 
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هدش شرافس  نادب  ینید  ياه  هزومآ  رد  ور  نیا  زا  تسا ، رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  تشادهب  مالـسا  رظنم  زا  تسا . ناسآ  و  [ 4] هلهس
مهم لماع  ندومن  كاوسم  [ 7 .] دناوخ یم  ارف  نادب  ار  نارگید  هدومن و  تیاعر  ار  تفاظن  مالسا  ربمایپ  هژیو  هب  [ 6] یهلا ناربمایپ  [ 5 .] تسا

: دومرف (ص ) ربماـیپ تسا ؛ هدـش  رایـسب  شرافـس  نآ  هب  مالـسا  رد  ور  نیا  زا  [ 8 [؛ تسا نادـند  ناهد و  تشادـهب  ظفح  رد  راذـگ  ریثأت  و 
هب كاوسم  [ 9" .] دوب دهاوخ  ندز  كاوسم  ینید  ضئارف  هلمج  زا  يدوز  هب  مدُرب  نامگ  هک  دومن  شرافـس  كاوسم  هب  ردـق  نآ  لیئربج  "

يوس زا  دهد . رارق  بجو  ار  نآ  سدقم  عراش  هک  دوبن  يدح  رد  نآ  تحلصم  یلو  دشاب ، یم  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  هک  نآ  مغر 
ره هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  دشاب . نکمم  ریغ  نآ  ماجنا  دراوم  یخرب  رد  هک  دوش  جرح  رـسُع و  بجوم  كاوسم  بوجو  دوب  نکمم  رگید 

مدع تلع  تیمها و  هب  یثیدح  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  ۀتکن  دراد . هارمه  هب  ار  یتامازلا  اهدیق و  ناسنا ، رب  یفیلکت 
یمن تمحز  تقـشم و  هب  نم  تما  رگا  [ 10 [؛ ةالـص ّلک  عم  كاوسلاب  مهترمأل  یتّما  یلع  قشأ  نأ  ول ال  : " تسا هدومن  هراـشا  نآ  بوجو 
تلع مه  دوشیم و  مولعم  كاوسم  تیمها  مه  ثیدـح  ود  نیا  زا  " مراد . یم  نامرف  يزامن  ره  رد  ندز  كاوسم  دوجو  هب  ار  ناـنآ  داـتفا 

ج 7، لیاسولا ، كردتسم  ص 99 ؛ همهملا ، لوصفلا  [1 . ] تسا نداتفا  تمحز  هب  رطاخ  هب  كاوسم ، ندشن  بجاو  ینعی  نآ ؛ بوجو  مدع 
ۀـیآ 6. ( 5  ) هدئام [3 . ] ۀـیآ 6 ( 5  ) هدـئام ، 78 ۀیآ ( 22  ) جح [2 . ] ص 27 ج 2 ، ناـمز ، تایـضتقمو  مالــسا  يرهطم ، دیهــش  ص 77 ؛
ج ربمایپ ، نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا  داژن ، كاپ  اضر  [6 . ] ص 216 قودصلا ، یلاما  [5 . ] ص 87 ج 35 ، ص 263 ، ج 22 ، راونالاراحب ، [4]
ص ج 12 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا  [8 . ] ص 277 ج 1 ، عیارـشلا ، للع  ص 126 ؛ ج 73 ، راونالاراحب ، [7 . ] دعب هب  ص 111  ، 12

ص 126. ج 73 ، راونالاراحب ، [10 . ] ص 257 قودصلا ، یلاما  ص 126 ؛ ج 73 ، راونالاراحب ، [9 . ] دعب هب   116

؟ تسیچ یتشادهب  یکشزپ و  رظن  زا  لسغ ، اب  مأوت  تبانج  ریهطت  بآ و  اب  لوب  ریهطت  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ یتشادهب  یکشزپ و  رظن  زا  لسغ ، اب  مأوت  تبانج  ریهطت  بآ و  اب  لوب  ریهطت  هفسلف 

خساپ

هب هک  تفگ  دیاب  ار ، ندب  ياضعا  همه  تبانج  رد  یلو  مینکیم ، ریهطت  ار  یـصاخ  وضع  طقف  لوب  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  امـش  روظنم  رگا 
ریهطت دیاب  عضوم  نامه  طقف  درادـن ، یطبر  ندـب  ياضعا  رگید  زا  کی  چـیه  هب  هدـیدرگ و  هدولآ  یـصاخ  وضع  طقف  نوچ  لوب ، ماگنه 

جراخ هک : هدـش  هتفگ  لسغ  دروم  رد  یلو  دوشیم ، رهاظ  وضع  نامه  رد  طـقف  نآ  رثا  تسا و  یعـضوم  لـمع  کـی  حالطـصا  هب  دوش و 
هب ندب  ياهلولس  مامت  ددرگیم و  رهاظ  ناسنا  ندب  مامت  رد  نآ  رثا  هک  نآ  لیلد  هب  تسین ، یعـضوم  لمع  کی  ناسنا  ندب  زا  ینم  ندش 

ندب ياضعا  مامت  يور  نآ  ریثأت  هناشن  دناوتیم  ینم  جورخ  زا  سپ  ندب  یتسـس  دـنریگیم و  رارق  ریثأت  تحت  یعون  هب  ینم  جورخ  لابند 
ص ج 1 ، هعیـشلالئاسو ، " تسـش . ار  ندب  مامت  دیاب  نیا  زا  دیآیم ، نوریب  ندب  مامت  زا  تبانج  : " دیامرفیم مالـسلاهیلعاضر  ماما  دـشاب .
. دـننکیم لرتنک  ار  ندـب  ياهتیلاعف  مامت  هک  دراد  دوجو  یتابن  باصعا  هلـسلس  ود  ناسنا  ندـب  رد  زین  نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  . 466

ندرک دنت  کیتاپمـس  باصعا  هفیظو  دناهدش . هدرتسگ  ناسنا  ندـب  مامت  رد  باصعا  هتـشر  ود  نیا  کیتاپمـساراپ . کیتاپمـس و  باصعا 
رد ییاهنایرج  یهاگ  دـنکیم . راک  لداعتم  روط  هب  ندـب  ياههاگتـسد  يابن ، باصعا  هتـسد  ود  نیا  تیلاعف  لداعت  زا  تسا . اهنآ  تیلاعف 

نراقم ًالومعم  هک  تسا  یـسنج ) تذل  جوا   ) مساگرا هلئـسم  اهنایرج  نیا  هلمج  زا  دـنزیم ، مه  هب  ار  ضراعت  نیا  هک  دـهدیم  خر  ندـب 
، درادیماو راک  هب  ار  کیتاپمـس  باصعا  دنک و  لداعت  تلاح  هب  لیدـبت  ار  رداعت  مدـع  دـناوتیم  هک  يرما  دریگیم . تروص  ینم  جورخ 

هتـسد ود  نیا  نایم  لماک  لداعت  نآ  شخب  تاـیح  رثا  وترپ  رد  و  دوشیم . ندـب  رد  لداـعت  داـجیا  ثعاـب  بآ  تسا . ندـب  اـب  بآ  ساـمت 
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دوجو هب  يداوـم  تسوـپ  يور  لازنا  زا  سپ  دـنیوگیم : یخرب  ص 292 . ج 4 ، هنومن ، ریـسفت  ددرگیم . رارقرب  ندب  رـسارس  رد  باصعا 
. داد تاجن  هیلب  نیا  زا  ار  تسوپ  دیاب  بآ  اب  تسا و  ّرـضم  دشابیم ، يدیـسا  يرـصتخم  هک  تسوپ  يارب  دراد و  ییایلق  هنیمز  هک  دـیآیم 

ص 145. ج 13 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد ، نیلوا 

؟ دوشیم نآ  نالطب  بجوم  دنامب ، یقاب  هتسشن  ندب  زا  ياهرذ  رگا  لسغ  ای  وضو  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیم نآ  نالطب  بجوم  دنامب ، یقاب  هتسشن  ندب  زا  ياهرذ  رگا  لسغ  ای  وضو  رد  ارچ 

خساپ

رگا اهنآ  هک  دنوشیم  هدراذگ  ناگدـنب  هدـهعرب  یفئاظو  هک  تسا  نآ  يدابع  روما  تیـصوصخ  مالـسا و  يدابع  لئاسم  زا  لسغ  وضو و 
هک نیا  دهد . ماجنا  ار  لامعا  نآ  تیدوبع ، ياضتقم  هب  دبعت و  ساسارب  دیاب  اما  دنشاب  هتشادن  عالطا  نآ  تایئزج  رارـسا  تمکح و  هب  هچ 

تسد دیاب  لوا  ارچ  مینادیمن  هک  روط  نامه  تسا . هدیـشوپ  ام  رب  شباوج  تسا ، لطاب  وضو  لسغ و  دنامب ، یقاب  هتـسشن  ياهرذ  رگا  ارچ 
یلو مینادیمن ، هک  یناوارف  ياهارچ  مییوشن و  ار  اپ  ارچ  مینک ؛ حـسم  طقف  ارچ  مییوشن ؛ هناشن  زا  و  جـنرآ ، زا  طقف  ارچ  مییوشب ؛ ار  تسار 

. مینادن ار  نآ  تایئزج  رارسا  هچرگ  مینکیم ، لمع  لد  ناج و  زا  تسا ، میکح  نابرهم و  يادخ  روتسد  نوچ 

؟ تسا هدش  بجاو  تبانج  لسغ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  بجاو  تبانج  لسغ  ارچ 

خساپ

ار ندـب  ماـمت  دـیاب  ور  نیا  زا  دـیآیم ، نوریب  ندـب  ماـمت  زا  تباـنج  : " تسا هدـش  ناـیب  نینچ  لـسغ  هفـسلف  (ع ) اـضر ماـما  زا  یتیاور  رد 
کیتاپمـس و باـصعا  هلـسلس  ود  ناـسنا  ندـب  رد  نادنمـشناد  تاـقیقحت  قـبط  دـنکیم . دـییأت  ار  قوـف  بلطم  زین  زور  مـلع  ( 1" .) تسش

باصعا هفیظو  دـناهدرتسگ . یجراخ  یلخاد و  تازاهج  اههاگتـسد و  ماـمت  فارطا  رد  ندـب و  رـسارس  رد  هک  دراد  دوجو  کیتاپمـساراپ 
اهنآ تیلاعف  ندرک  دنک  کیتاپمـس  اراپ  باصعا  هفیظو  تسا و  ندـب  فلتخم  ياههاگتـسد  نتـشاداو  تیلاعف  هب  ندرک و  دـنت  کیتاپمس 

روط هب  ندـب  ياههاگتـسد  باصعا  هتـسد  ود  نیا  تیلاعف  لداعت  زا  دراد . ار  زمرت  شقن  يرگید  لیبموتا و  زاگ  شقن  یکی  عقاو  رد  تسا .
مـساگرا هلئـسم  اهنایرج  نیا  هلمج  زا  دـنزیم . مه  هب  ار  لداعت  نیا  هک  دـهدیم  خر  ندـب  رد  ییاه  نایرج  یهاگ  دـنکیم . راک  لداعتم 

او راک  هب  ار  کیتاپمـس  باصعا  دناوتیم  هک  يروما  هلمج  زا  دریگیم . تروص  ینم  جورخ  نراقم  ًالومعم  هک  تسا  یـسنج ) تذل  جوا  )
روـط هب  ندـب  ياـضعا  ماـمت  يور  مساـگرا  ریثأـت  هک  اـج  نآ  زا  تسا . ندـب  اـب  بآ  ساـمت  دـنک ، نیمأـت  ار  هتفر  تسد  زا  لداـعت  دراد و 

شزیمآ زا  سپ  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  دروخیم ، مه  هب  ندـب  رـسارس  رد  باـصعا  هتـسد  ود  نیا  لداـعت  دوشیم و  هدـید  سوسحم 
مه یـسنج ، شزیمآ  ای  ینم  جورخ  ماـگنه  هب  هک  تسا  نآ  رگید  هتکن  ( 2 .) دوش هتـسش  بآ  اب  ندب  مامت  ینم ، جورخ  تبانج و  ای  یـسنج 

يوشتـسش مه  هک  تبانج  لسغ  دوشیم . هدیـشک  یتسـس  يوس  هب  مسج  يدام و  تاوهـش  يوس  هب  حور  مسج . مه  دوشیم و  رثأتم  حور 
رگید فرط  زا  دراذـگیم . رثا  حور  مسج و  رب  تسا ، ناج  يوشتـسش  دریگیم ، ماـجنا  تبرق  دـصق  هب  هک  نیا  تلع  هب  مه  تسا و  مسج 
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ياراد تاـبجاو  تاداـبع و  رد  هچ  نآ  ( 3 .) تسا یگدـنز  لوط  رد  تشادـهب  تیاعر  ندـب و  نتـشاد  هگن  كاپ  يارب  تبانج  لسغ  دوجو 
ص ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 اهتشون : یپ  تسا . یهلا  هاگرد  هب  يروآ  يور  رکذ و  دبعت و  تلاح  لامعا و  نآ  حور  تسا ، رتشیب  تیمها 

ص 294. نامه ، . 3 صیخلت . اب  ص 292 ، ج 4 ، هنومن ، ریسفت  . 2 . 466

؟ دراد لسغ  ای  وضو  هب  زاین  زاب  تسا ، هدرک  مامحتسا  ناسنا  هک  يدوجو  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دراد لسغ  ای  وضو  هب  زاین  زاب  تسا ، هدرک  مامحتسا  ناسنا  هک  يدوجو  اب  ارچ 

خساپ

اریز دنراد ، یتیبرت  رثا  یتشادهب ، راثآ  رب  هوالع  هکلب  دشابن ، نآ  هب  يزاین  مامحتـسا  دوجو  اب  ات  درادـن  یتشادـهب  هدـئاف  اهنت  لسغ  وضو و 
وـضو زاب  هتفر ، مامح  هب  هک  یـسک  دوریم . رامـش  هب  تادابع  ءزج  ور  نیا  زا  دریگ . ماجنا  ادخ  يارب  تبرق و  دصق  هب  دـیاب  لسغ  وضو و 
لـسغ ای  وضو  هک  یـسک  ددرگیم . راکـشآ  دارفا  یگدنب  دایقنا و  تبارم  لسغ  ای  وضو  اب  دنک . ادیپ  برقت  ادخ  هب  راک  نیا  اب  ات  دریگیم 

هدش بجاو  وضو  نیا  يارب  : " دیامرفیم (ع ) اضر ماما  مرادیم . رب  ماگ  ادخ  تعاطا  هار  رد  مدق  ات  قرف  زا  دیوگیم : تقیقح  رد  دنکیم ،
زا زین  دـندنب . راک  هب  ار  شیاهروتـسد  دنـشاب و  كاـپ  دـننکیم ، تاـجانم  وا  اـب  دنتـسیایم و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماـگنه  ناگدـنب  هک 

مایق يارب  بلق  ودوش  هدیچرب  ناسنا  زا  تلاسک  باوخ و  راثآ  هک  دوشیم  ببـس  وضو  نیا  رب  هوالع  دنوش . رانک  رب  تساجن  اهیگدولآ و 
تین هژیو و  روتـسد  اـب  ضحم  يداـبع  لـمع  کـی  وضو  نوچ  درادـن ، وـضو  هب  یطبر  مامحتـسا  ( 1" .) دبای افـص  رون و  ادـخ  هاگـشیپ  رد 
هتفهن يونعم  رارسا  يدابع و  يونعم و  ياههبنج  اب  یطابترا  تسا و  یتفاظن  لمع  کی  ًافرص  ندب  نتـسش  هک  یلاح  رد  تسا ، یـصوصخم 

هک نیا  دنوادخ و  اب  طابترا  لاصتا و  داجیا  يارب  نینچ  مه  تسا ، دنوادخ  يروآدای  رکذ و  تادابع ، مامت  یماسا  موهفم  درادن . وضو  رد 
دهدیم و ماجنا  لسغ  وضو و  تین ، اب  هک  یـسک  ًاعبط  تسا . هنوگ  نیمه  تاراهط  دروم  رد  هلئـسم  نیا  دشاب . وا  دای  هب  لاح  ره  رد  ناسنا 

دنوادخ يروآردای  رکذ و  تهج  زا  هتفر ، مامح  هب  فتخم  ياههزیگنا  لیالد و  هب  هک  یـسک  اب  درادیم ، رب  ماگ  یهلا  نامرف  يارجا  يارب 
. دوشیم بوسحم  لامعا  یساسا  نکر  لامعا ، رد  تین  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسین . یکی  راگدرورپ ، لباقم  رد  دّبعت  میلست و  حور  و 

ص 257. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 اهتشون : یپ 

؟ دننکیم یلام  كاخ  هدیسیل  گس  هک  ار  یفرظ  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیم یلام  كاخ  هدیسیل  گس  هک  ار  یفرظ  ارچ 

خساپ

بآ اب  ای  هدیسیل  ار  اهنآ  گس  هک  یفورظ  ریهطت  رد  شتیصاخ  نیمه  رطاخ  هب  تسا و  نآ  یشک  برکیم  تیـصاخ  كاخ  دیاوف  زا  یکی 
اهیگدولآ دناوتیم  ناوارف  ياهيرتکاب  نتشاد  رطاخ  هب  كاخ  هک  هدش  تباث  هزورما  دریگیم . رارق  هدافتسا  دروم  هدرک و  هدولآ  شنهد 

، دوبن كاـخ  رد  تیـصاخ  نیارگا  تسا . اـهتنوفع  عاونا  ندرب  نیب  زا  یلآ و  داوم  ندرک  هیزجت  ناـشراک  اـهيرتکاب  نیا  دربـب . نیب  زا  ار 
كاخ ًالوصا  اههلابز و .)... اـهناسنا و  هدرم  اـهرادرم و  رطاـخ  هب   ) دـشیم تنوفع  نوناـک  کـی  هب  لّدـبم  یهاـتوک  تدـم  رد  نیمز  هرک 
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گس هدیسیل  یلام  كاخ  رد  تلع  نیمه  هب  ( 1 .) تسا دایز  هداعلا  قوف  اهبرکیم  نتشک  رد  نآ  ریثأت  دراد و  کیتویب  یتنآ  هیبش  یتیصاخ 
تاناویح رگید  دروم  رد  هک  دراد ، دوجو  گس  هدیـسیل  رد  هک  تسا  اهبرکیم  صاخ  عون  رطاـخ  هب  دـیاش  نیا  دوشیم و  هتفرگ  راـک  هب 

ص 400. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  . 1 اهتشون : یپ  دشابیمن .

ات دومن  لسغ  لومعم  تیفیک  نآ  اب  دیاب  تبانج  زا  ندش  كاپ  يارب  دریگیم ، ماجنا  نونکا  هک  ییاهوشتسش  یلعف و  ياهمامح  دوجو  اب  ارچ 
؟ دش كاپ 

شسرپ

لـسغ لومعم  تیفیک  نآ  اب  دـیاب  تبانج  زا  ندـش  كاپ  يارب  دریگیم ، ماـجنا  نونکا  هک  ییاهوشتـسش  یلعف و  ياـهمامح  دوجو  اـب  ارچ 
؟ دش كاپ  ات  دومن 

خساپ

تیدوبع و راهظا  تدابع ، یلصا  تمکح  هفسلف و  رگید . تدابع  يارب  ياهمدقم  مه  تسا و  تدابع  ًالقتسم  دوخ  مه  مّمیت  لسغ و  وضو ،
(. یلعاـف نسُح   ) تسا نآ  یلوبق  كـالم  یلـصا و  روحم  کـی  ادـخ  هب  یکیدزن  بّرقت و  دـصق  تین و  صوـلخ  ور  نیا  زا  تسا ، یگدـنب 

رگید رایعم  نید ، طـسوت  هدـش  هئارا  ياـهراکهار  نیزاوم و  اـب  لـمع  تروص  لکـش و  نآ و  ماـجنا  تیفیک  لـماک  قاـبطنا  یگنهاـمه و 
حور رگناـشن  تسا و  شخب  یلاـعت  نیرفآ و  لاـمک  دنمـشزرا ، یتداـبع  لـمع و  رگید : ناـیب  هـب  یلعف .) نـسُح   ) تـسا تداـبع  تیلوـبقم 
نـسح ناونع  هب  ار  يرگید  تدابع  ره  ندرک و  لسغ  تیفیک  ور  نیا  زا  دشاب . رادروخرب  یلعف  نسح  یلعاف و  نسح  زا  هک  تسا  تیدوبع 
مومع لسغ و  ماـکحا  نکیل  تسا ، رّیغتم  هیوناـث و  تاـعوضوم ، یخرب  ماـکحا  ینید  ياـههزومآ  رد  هچ  رگا  تخومآ . نید  زا  دـیاب  یلعف 

(ع) نینمؤملاریما زا  یثیدح  رد  دوشیمن . خوسنم  عاضوا  رییغت  نامز و  تشذـگ  اب  هک  تسا  هدـمآ  تباث  هیلوا و  ماکحا  ناونع  هب  تادابع ،
ور نیا  زا  ادخ ، هب  بّرقت  حور و  طاشن  داجیا  يرگید  مسج و  تفاظن  یکی  تسا : رادروخرب  تمکح  ود  زا  تبانج  لسغ  هک  تسا  هدـمآ 

نیا زا  ار  شیوخ  تیدوبع  دّیقت و  نازیم  شناگدنب  ات  تسا  هتخاس  بجاو  ياهژیو  تیفیک  شور و  اب  تبانج  زا  دعب  ار  نآ  ماجنا  دـنوادخ 
تراهط نآ  زا  رتارف  هکلب  هدشن ، ظاحل  رهاظ  تراهط  اهنت  لسغ  رد  سپ  ( 1 .) دنریگ رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم  دنزاس و  راکشآ  قیرط 

رح خیش  . 1 اهتشون : یپ  تسا . رظن  دروم  نآ  ندوب  تدابع  یلک  روط  هب  لامعا و  اـهراتفر و  رد  وا  اـب  طاـبترا  دـنوادخ و  هب  هجوت  لد و 
هرامش 14. ثیدح  لیذ  ص 465 ، توریب ، پاچ  ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ،

؟ تفرگ وضو  هویم  بآ  اب  ناوتیمن  ارچ 

شسرپ

؟ تفرگ وضو  هویم  بآ  اب  ناوتیمن  ارچ 

خساپ

رُک ای  لـیلق  دـکار  بآ  ناراـب و  بآ  يراـج ، بآ  هاـچ ، بآ  لـماش  هک  قلطم  بآ  - 1 تسا : هدـش  میـسقت  مسق  ود  هب  ماکحا  رد  اـهبآ 
هک يردق  هب  دشاب ، هدش  طولخم  يزیچ  اب  ای  و  هناودنه ) بآ  بیس و  بآ  دننام   ) دنـشاب هتفرگ  يزیچ  زا  ای  هک  فاضم ، بآ  - 2 دوشیم .

دیاب هدراو  تایاور  قیرط  زا  تسا و  يدـّبعت  تفرگ ، وضو  ناوتیمن  فاضم  بآ  اب  هک  نیا  تمکح  تبرـش . دـننام  دـنیوگن ، بآ  نآ ، هب 
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ای تفرگ و  تراـهط  ناوتیمن  اـهبآ  عون  نیا  اـب  هک  هنوگ  ناـمه  میریگن ، وضو  هویم  بآ  لـثم  فاـضم  بآ  اـب  هک  نیا  هب  میوش  مزتـلم 
لوقعم و ام  يارب  دراد ، یهاگآ  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  یعقاو  حلاصم  نتـشاد  ندوب و  يدّبعت  زا  ریغ  هلئـسم  نیا  دومن . فرط  رب  ار  یتساجن 

هویم بآ  دننک . یم  هدافتسا  ندش  زیمت  يارب  بآ  زا  اهناسنا  همه  تسا و  ندش  زیمت  نتسش و  يانعم  هب  تراهط  وضو و  هک  تسا  یقطنم 
بآ اب  نآ  ندرک  فرطرب  رد  یعـس  هویم ، بآ  اب  ناسنا  سابل  ای  ندب  ندـش  هدولآ  زا  سپ  اسب  هچ  هکلب  دـیآیمن ، رب  نآ  هدـهع  زا  اهنت  هن 

. مینکیم كاپ  ار  اهنآ  اب  هدش  داجیا  ياههّکل  میتسه و 

؟ درادن لسغ  دیهش  دنیوگیم  ارچ 

شسرپ

؟ درادن لسغ  دیهش  دنیوگیم  ارچ 

خساپ

هکلب درادن ، طونح  نفک و  لسغ و  دیسر ، تداهش  هب  گنج  نادیم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  دیهـش  هب  صوصخم  ماکحا  زا  یمالـسا  هقف  رد 
: مدرک لاؤس  (ع ) قداص ترضح  زا  دیوگ : بلغت  نب  نابا  ( 1 .) دننکیم نفد  شدولآ  نوخ  ياهسابل  نامه  اب  نفک ، لسغ و  نودب  ار  يو 

للع رد  ( 2" .) دوـشیم نفد  شـسابل  ناـمه  اـب  يو  هکلب  هن ، : " دوـمرف دراد ؟ طوـنح  نـفک و  لـسغ و  دیهـش )  ) ادـخ هار  رد  لوـتقم  اـیآ 
ار وا  دـیاب  دوشیم ، جراخ  تافاثک  هفطن و  هدرم  زا  نوچ  هک  تسا  نیا  تّیم  لسغ  ياـهتّلع  زا  یکی  هک  هدـش  دراو  یتاـیاور  ( 3) عیارشلا

تـسا دایز  نآ ، شوخ  يوب  رطع و  ادخ و  هار  رد  تداهـش  تلیـضف  هک  دز  سدح  ناوتیم  دوش . دراو  راگدرورپ  رب  یکاپ  اب  ات  داد  لسغ 
. درادن لسغ  هب  يزاین  هدیـسر ، تداهـش  هب  لاتق  هکرعم  رد  هک  يدیهـش  ور  نیا  زا  دریگیم ، رارق  اهنآ  عاعـشلاتحت  يرهاظ  تافاثک  هک 
زا یلاخ  ياهروتـسد  تسا  هنامیکح  ینید  مالـسا  : " دیوگیم يرهطم  دیهـش  تسا . ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  تسادق  زا  یـشان  مکح  نیا 

هداد و لسغ  ار  يو  ندب  تسا  بجاو  دریمیم ، هک  ناملسم  درف  ره  تسا  نیا  یمالسا  ياهروتـسد  زا  یکی  درادن . زمر  زار و  تحلـصم و 
نانچ نآ  دیهش  تیصخش  حور و  هک  تسا  نیا  هناشن  انثتـسا  نیا  تسا . دیهـش  ندب  نآ  دراد و  انثتـسا  کی  روتـسد  نیا  یلو  دنیامن ، نفک 
ینعی تسا ، حورتم  دـسج  کـی  دیهـش  ندـب  تسا . هتـشاذگ  رثا  شاهماـج  رد  یتح  شنوخ و  رد  شندـب و  رد  هک  هدـش  هتـسراو  كاـپ و 

سابل و رب  ندب ، رب  هدـش  يراج  مکح  هدـش و  يراج  ندـب  رب  حور  مکح  ینعی  تسا ، هدـش  يراج  نآ  رب  حور  ماکحا  هک  تسا  يدـسج 
(4" .) تسا هدرک  تفارش  بسک  شا  یگتخاب  كاپ  یتسرپ و  قح  هشیدنا  حور و  هیحان  زا  دیهـش  هماج  ندب و  تسا . هدش  يراج  زین  هماج 

باب ص 348 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  . 3 ص 509 . ج 2 ، هعیـشلا ، لئاسو  . 2 ص 66 . ج 1 ، هلیـسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  . 1 اهتشون : یپ 
. صیخلت اب  ص 80 ، دیهش ) همیمض  هب  ) يدهم بالقنا  مایق و  يرهطم ، یضترم  . 4 . 238

پ) (؟ تسیچ لسغ  وضو و  ۀفسلف 

شسرپ

پ) (؟ تسیچ لسغ  وضو و  ۀفسلف 

خساپ

. دشاب یلبق  لاؤس  لاؤس و  نیا  خـساپ  رب  يا  همدـقم  ات  مینک  حرطم  ماکحا  ۀفـسلف  دروم  رد  ار  یبلطم  تسا  مزال  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب 
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مارح هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  مالـسا  رد  ارچ  میریگب ؟ وضو  زامن  يارب  دـیاب  ارچ  میناوخب ؟ زامن  تسا  مزال  ارچ  دنـسرپ : یم  رایـسب 
لیبـق نیا  زا  و  تسا ؟ تعکر  ود  حبـص  زاـمن  ارچ  تسین ؟ زئاـج  رادرم  تشوـگ  ندروـخ  ارچ  تسا ؟ مزـال  ّتیم  ندرک  نـفد  ارچ  تـسا ؟
ةدعاق یـساسا و  لصا  کی  تسا  رتهب  دوش ، نشور  اهارچ  اه و  لاؤس  تسد  نیا  زا  قوف و  تالاؤس  مامت  خـساپ  هک  نیا  يارب  اه . شـسرپ 

یماگنه مینیب  یم  میرگن ، یم  دوخۀنازور  یگدنز  هب  هک  یتقو  دـشاب . هدـننک  عناق  دراوم  ۀـمه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یّلک 
دـنکیم و زیوجت  ام  يارب  هدـش ، هتـشون  وراد  دـنچ  نآ  رد  هک  يا  هخـسن  کشزپ  مینکیم ، هعجارم  کشزپ  هب  میوش و  یم  رامیب  ًالثم  هک 
زا هک  نیا  نودب  دییامن . زیهرپ  اذغ  نالف  نالف و  ندروخ  زا  دینک و  فرـصم  ار  وراد  نالف  تعاس  دنچ  ره  زور و  ره  هک  دـهدیم  روتـسد 
زج میناد  یم  میدقتعم و  بط  ۀتشر  رد  وا  صّصخت  شناد و  هب  نوچ  مینک ، یم  لمع  ار  وا  ياهروتسد  مینکب ، لاؤس  اهوراد  تایـصوصخ 
وا دشاب و  هتشاد  نامیا  یسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  نشور  نآ  رئاظن  لاثم و  نیا  درادن . يرگید  روظنم  ام  دوبهب  نامرد و 
نآ دروم  رد  رگا  لاح  . دنکیم لمع  ارچ  نوچ و  نودب  ار  يو  ياهروتـسد  ًاعطق  تسین ، راک  رد  يدب  رظن  دـنادب  زین  دـنادب ، صـصختم  ار 

تلاح نیا  نئمطم  تسا . نیرت  صصختم  دوخ  هفرح  رد  دوش و  یمن  هابتشا  اطخ و  بکترم  هک  دشاب  هتـشاد  ینیقی  یعطق و  داقتعا  صخش 
رـشب يارب  ادـخ  فرط  زا  نید  ناـیاوشیپ  یهلا و  ناربماـیپ  هک  تسا  ییاـه  هخـسن  مه  ینید  تاررقم  ماـکحا و  تسا . رت  يوق  رایـسب  وا  رد 

یب ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میشاب  هتـشاد  داقتعا  یتقو  تسا  یهیدب  دنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار  نانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ات  دنا  هدروآ 
ندناسر غیلبت و  رد  ناربمایپ  مینادب  نینچ  مه  میـشاب ، هتـشاد  نامیا  زین  ادـخ  ینابرهم  فطل و  تمکح و  هب  هتفرگ و  همـشچرس  یهلا  نایاپ 

تّیدج و لامک  اب  تروص  نیا  رد  میـشاب ، دـقتعم  نانآ  نودـب  موصعم  هب  ینعی  دـنوش ، یمن  هابتـشا  شزغل و  اطخ و  راتفرگ  یهلا  ياهمایپ 
ماکحا و ۀفـسلف  تایـصوصخ  زا  مینیب  یمن  يزاین  جاـیتحا و  میـشوک و  یم  ینید  ياهروتـسد  هب  ندرک  لـمع  رد  بارطـضا ، چـیه  نودـب 

هدوب اـم  حالـص  ریخ و  هب  هدرک ، رّرقم  هچ  ره  دراد و  ناـیاپ  یب  یـشناد  ادـخ  میناد  یم  اریز  مییاـمن ، لاؤـس  هدـش ، هداد  رارق  هک  یتارّرقم 
ایبنا و تیناقح  رد  ای  وا ، تمکح  شناد و  رد  ای  ادخ ، دوجو  رد  یـسک  رگا  دـنا . هدرکن  یهابتـشا  ماکحا  نایب  رد  زین  یهلا  يایبنا  و  تسا .

تافص ایبنا و  تیناقح  ةرابرد  وا و  تافص  ادخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  لاؤس ، نیا  زا  لبق  تسا  مزال  دشاب ، هتشاد  دیدرت  نانآ  ندوب  موصعم 
نوناق هک  دـنراد  هدـیقع  یعطق  ياه  لیلد  قبط  دـنا و  هتخاس  مکحم  ار  دوخ  دـیحوت  ۀـیاپ  هک  یناسک  نیاربانب  دـنک . قیقحت  ثحب و  ناـنآ 

تاررقم و ماـکحا و  ماـمت  هک  تشاد  دـنهاوخن  يدـیدرت  تسا ، ناـیاپ  یب  تمکح  مـلع و  ياراد  قـلطم و  زاـین  یب  ادـخ )  ) مالـسا راذـگ 
زا يوریپ  ددص  رد  هشیمه  يدارفا  نینچ  دشابیم . يدـیاوف  حـلاصم و  ياراد  تسا ، هدروآ  ادـخ  فرط  زا  ربمایپ  هک  یمالـسا  ياهروتـسد 

دیابن یسک  مییوگ  یمن  هتبلا  تشاد . دهاوخن  يرثا  اهنآ  هیحور  رد  ماکحا ، ۀفسلف  تایئزج  نتسنادن  نتسناد و  دنتسه و  یهلا  ياهروتسد 
لئاسو مامت  اب  هک  دراد  ار  قح  نیا  یسک  ره  هک  تسین  یکش  اریز  دیآرب ، وجتـسج  قیقحت و  لابند  دیابن  ای  دنک و  لاؤس  ماکحا  ۀفـسلف  زا 

رد هک  نانچ  تسا ، دوجوم  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبشوخ  دشوکب . ینید  نیناوق  ماکحا و  رارـسا  زا  یهاگآ  يارب  نکمم ،
هلـسلس کی  یفرط  زا  تسا . هدـش  دراو  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یتاحیـضوت  نید ، گرزب  نایاوشیپ  تاملک  زا  يرایـسب  تایآ و  زا  یتمـسق 

زا رگا  لاح  نیع  رد  تسا . هتـشادرب  رارـسا  نیا  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  دبای ، یم  شیازفا  زور  هب  زور  مولع ، تفرـشیپ  اب  هک  یلقع  نئارق 
دوجو نآ  رد  یتمکح  هک  نآ  هن  تسام  شناد  مهف و  فعـض  زا  یـشان  هلئـسم  نیا  میتفاین  یهاگآ  تاروتـسد  ماکحا و  زا  یخرب  تمکح 

یحلاصم نآ  رد  اـمتح  هک  میناد  یم  یلک  تروص  هب  هک  یلاـح  رد  مینک  كرت  نآ  تمکح  نتـسنادن  هطـساو  هب  ار  نآ  اـی  دـشاب  هتـشادن 
اب هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  زگره  دیابن  یلو  تسا ، توجوم  تاناکما  مه  يا  هزادنا  ات  میراد و  لاؤس  قح  هک  نیا  اب  هصالخ : دراد . دوجو 

ماکحا دسافم  حلاصم و  رارسا و  هب  نتفاین  تسد  میبای . تسد  ماکحا  ۀفسلف  رارساو و  تایئزج  مامت  هب  يرـشب ، دودحم  تامولعم  شناد و 
لالح ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادخ  هک  مینیب  یم  دیامرفیم  (ع ) اضر ترـضح  دشابن . ماکحا  رد  يا  هدسفم  ای  یتحلـصم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ 
هدرک مارح  ار  ییاهزیچ  و  دراد ، يا  هدئاف  تحلـصم و  نانآ  يارب  دنتـسه و  دـنمزاین  نآ  هب  شا  همادا  یگدـنز و  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک 

: دنیوگیم ینید  نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  ( 1" (؛. دـشابیم وا  یتسین  انف و  داسف و  بجوم  تسین ، رـشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوـالع  هک 
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هب راک  نالف  دوشیم : هتفگ  یتقو  هتبلا  تسا . هدـشن  مارح  ای  لالح  تهج  نودـب  يزیچ  ینعی  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماـکحا 
يورخا و يویند ، یعامتجا ، يدرف ، یحور ، یمسج ، دیاوف  هکلب  دیآ ، رظن  هب  یتشادهب  یمـسج و  دیاوف  طقف  دیابن  تسا ، رـشب  تحلـصم 

یحور رظن  زا  یلو  دشاب ، هتـشادن  یمـسج  ةدیاف  مکح  کی  اسب  هچ  تسا . ناگدنب  حلاصم  ءزج  همه  دوش ، ضرف  هک  رگید  ةدیاف  عون  ره 
لباقم رد  یگدنب  عضاوت و  ثعاب  یلو  درادن ، یتشادهب  رثا  كاخ  رب  نتشاذگرس  ندرک و  هدجس  ًالثم  دوش ، سفن  یکاپ  بیذهت و  ثعاب 

رظن زا  یلو  دـشابن ، مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح  کی  ةدـیاف  تسا  نکمم  زین  دـنکیم . ادـیپ  الج  ناـسنا  ناور  حور و  دوشیم و  راـگدرورپ 
یناور یحور و  يداصتقا و  دسافم  دنک ، ادیپ  جاور  هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  رگا  ًالثم  دشاب ، هعماج  عفن  هب  هماع  حـلاصم  یمومع و 

وضو و ۀفـسلف  هک  لاؤس  دراوم  ةرابرد  ثحب  اّما  دوشیم . هعماج  رد  میظع  یتاقبط  فالتخا  ثعاب  دراذگ و  یم  اج  هب  هعماج  رد  يرایـسب 
لـسغ هب  زاین  تسا ، زیمت  ًالماک  شندـب  هک  یتیم  ای  دراد ، لسغ  ای  وضو  هب  زاین  هدرک ، مامح  ناسنا  هک  نیا  دوجو  اب  ارچ  ای  تسیچ ، لسغ 

ام يارب  تاّیدبعت  هنوگ  نیا  میـشاب ، نید  لوصا  هب  دـقتعم  ام  رگا  تسا و  ادـخ  ياهروتـسد  ماکحا و  نیا  دـش : هتفگ  هک  روط  نامه  دراد ،
: هک تسا  هدـش  لقن  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  روط  نامه  دنتـسین ، تمکح  هفـسلف و  زا  یلاخ  ماکحا  نیا  اما  تسا . هدـش  ّلح 
زا دنـشاب و  كاپ  دـننک ، یم  تاجانم  وا  اب  دنتـسیا و  یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماـگنه  ناگدـنب  هک  میا  هدـش  رومأـم  وضو  هب  نیا  يارب  "

فیظن ار  مسج  مه  وضو  نیاربانب  ( 2" .) دشاب افص  اب  ینارون و  ادخ  هاگشیپ  رد  مایق  يارب  ناسنا  بلق  دنشاب و  رود  اهتـساجن  اه و  یگدولآ 
هک لاـح  نیع  رد  دوشیم . یهلا  برق  بجوم  دراد و  ناـسنا  يارب  یبوخ  یتـیبرت  رثا  تبرق ، دـصق  ۀلیـسو  هب  يونعم  رظن  زا  مه  دـنکیم و 

ناسنا هک  یتقو  تسا . روط  نیمه  زین  لسغ  دوش . یم  راگدرورپ  لباقم  رد  نداتسیا  هب  وا  ندرک  هدامآ  ناسنا و  يروآ  دای  رکذت و  بجوم 
هب دوشیم و  داجیا  ندـب  رد  یتاحـشرت  هرابود  تبانج  اب  یلو  هدرک ، ماـمح  تباـنج  زا  لـبق  اـی  هدوب  زیمت  شندـب  ًـالبق  هچرگ  دـش ، بنج 

دریگ یم  یشیپ  کیتاپمس  باصعا  رب  کیتاپمساراپ  باصعا  هلسلس  تسا ، ینم  جورخ  نراقم  ًالومعم  هک  یسنج  تّذل  جوا  رد  حالطـصا 
رثؤم رایـسب  ندب  اب  بآ  سامت  هدروخ ، مه  هب  باصعا  لداعت  يارب  هک  هدـش  تباث  عوضوم  نیا  دروخیم . مه  هب  یفنم  لکـش  هب  لداعت  و 
جراخ ندـب  زا  یتاحـشرت  دوشیم و  کیرحت  ندـش  بنج  لاح  رد  ندـب  یمامت  نوچ  داد  وشتـسش  ار  ندـب  یمامت  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا .

حور ار  دنوادخ  يروآ  دای  رکذت و  هلئسم  دوشیم . لصاح  يونعم  برق  ندرک  تبرق  دصق  اب  دور ، یم  نیب  زا  ندرک  لسغ  اب  هک  دوشیم 
ناسنا راتفر  لامعا و  رد  هک  يریثات  ناسنا و  يارب  دنوادخ  دای  رکذ و  هک  يدـئاوف  درک و  شومارف  دـیابن  زین  دـهد  یم  لیکـشت  ار  تادابع 

يزیمت و ثعاب  هک  نیا  زا  ریغ  لامعا ، نیا  دنوش . ماجنا  تبرق  دصق  اب  دیاب  دنتدابع و  ود  ره  وضو  لسغ و  تسا . یلقتـسم  ثحب  دخ  دراد 
لسغ و ةدیاف  دراد . ادخ  هب  برق  یکیدزن و  ساسحا  ناسنا  لاح  نآ  رد  دنهد و  یم  الج  افص و  ار  بلق  حور و  دنتسه ، ینامـسج  تفاظن 

ریغ يرگید  دئاوف  دهد . ماجنا  وضو  ای  لسغ  دیاب  ارچ  تسا ، زیمت  ناسنا  ندب  هک  یتقو  دیوگب  یسک  ات  تسین  ینامـسج  تفاظن  اهنت  وضو 
زا فلتخم  عقاوم  رد  ناسنا  يروآ  دایو  رکذـت  يونعم و  برق  ساسحا  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  بترتم  تاداـبع  نیا  رب  تفاـظن 

یلع ٌرون  وضولا  یلع  وضولا  : " تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  تسا  راگدرورپ  لباقم  رد  ناسنا  میلـست  دبعت و  راهظا  یگدـنز و 
یتراـهط اـب  ناـسنا  رگا  : " دومرف (ص ) ربماـیپ دوشیم . ربارب  دـنچ  تینارون  ثعاـب  ینعی  " تسا . رون  یلع  رون  وضو ، زا  دـعب  وضو  ( 3) رون

تفاظن و ۀـبنج  زا  ریغ  هک  تسا  ییاه  تراهط  هلمج  زا  وضو  لسغ و  ( 4" .) دوشیم هتشون  باوث  هنـسح و  هد  وا  يارب  دریگب ، وضو  هرابود 
ج 4، هنومن ، ریسفت  (2 . ) ص 93 ج 6 ، راونالاراحب ، (1 : ) اه تشون  یپ  دوشیم . حور  يالج  افـص و  یبلق و  تینارون  ثعاـب  ندـب ، يزیمت 

. نامه ( 4 . ) 4106 ناونع همکحلا ، نازیم  يرهش  ير  يدمحم  (3 . ) ص 293

؟ دنک یمن  لطاب  ار  وضو  انح  یلو  دنک ، یم  لطاب  ار  وضو  كال  ارچ  دنناشوپ . یم  ار  نخان  حطس  ود  ره  انح  كال و 

شسرپ
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؟ دنک یمن  لطاب  ار  وضو  انح  یلو  دنک ، یم  لطاب  ار  وضو  كال  ارچ  دنناشوپ . یم  ار  نخان  حطس  ود  ره  انح  كال و 

خساپ

مرج گنر ، رب  هوالع  نخان  كال  نوچ  دوش . یم  بوسحم  عنام  دشاب ، هتـشاد  مْرِج  رگا  اما  دوش  یمن  هدرمـش  وضو  عنام  ییاهنت  هب  گنر 
ندیـسر عنام  گنر  درادـن و  مرج  یلو  دراد ، گنر  انح  اّما  تسین . حیحـص  نآ  اب  وضو  تسا ، وضو  ياضعا  هب  بآ  ندیـسر  عنام  دراد و 

س 125 و 127. ص 49 ، ج 1 ، لئاسملا ، عماج  . 1 اه : تشون  یپ  ( 1 .) تسین بآ 

پ) (؟ تسیچ لسغ  وضو و  ۀفسلف 

شسرپ

پ) (؟ تسیچ لسغ  وضو و  ۀفسلف 

خساپ

. دشاب یلبق  لاؤس  لاؤس و  نیا  خـساپ  رب  يا  همدـقم  ات  مینک  حرطم  ماکحا  ۀفـسلف  دروم  رد  ار  یبلطم  تسا  مزال  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب 
مارح هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  مالـسا  رد  ارچ  میریگب ؟ وضو  زامن  يارب  دـیاب  ارچ  میناوخب ؟ زامن  تسا  مزال  ارچ  دنـسرپ : یم  رایـسب 
لیبـق نیا  زا  و  تسا ؟ تعکر  ود  حبـص  زاـمن  ارچ  تسین ؟ زئاـج  رادرم  تشوـگ  ندروـخ  ارچ  تسا ؟ مزـال  ّتیم  ندرک  نـفد  ارچ  تـسا ؟
ةدعاق یـساسا و  لصا  کی  تسا  رتهب  دوش ، نشور  اهارچ  اه و  لاؤس  تسد  نیا  زا  قوف و  تالاؤس  مامت  خـساپ  هک  نیا  يارب  اه . شـسرپ 

یماگنه مینیب  یم  میرگن ، یم  دوخۀنازور  یگدنز  هب  هک  یتقو  دـشاب . هدـننک  عناق  دراوم  ۀـمه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یّلک 
دـنکیم و زیوجت  ام  يارب  هدـش ، هتـشون  وراد  دـنچ  نآ  رد  هک  يا  هخـسن  کشزپ  مینکیم ، هعجارم  کشزپ  هب  میوش و  یم  رامیب  ًالثم  هک 
زا هک  نیا  نودب  دییامن . زیهرپ  اذغ  نالف  نالف و  ندروخ  زا  دینک و  فرـصم  ار  وراد  نالف  تعاس  دنچ  ره  زور و  ره  هک  دـهدیم  روتـسد 
زج میناد  یم  میدقتعم و  بط  ۀتشر  رد  وا  صّصخت  شناد و  هب  نوچ  مینک ، یم  لمع  ار  وا  ياهروتسد  مینکب ، لاؤس  اهوراد  تایـصوصخ 
وا دشاب و  هتشاد  نامیا  یسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  نشور  نآ  رئاظن  لاثم و  نیا  درادن . يرگید  روظنم  ام  دوبهب  نامرد و 
نآ دروم  رد  رگا  لاح  . دنکیم لمع  ارچ  نوچ و  نودب  ار  يو  ياهروتـسد  ًاعطق  تسین ، راک  رد  يدب  رظن  دـنادب  زین  دـنادب ، صـصختم  ار 

تلاح نیا  نئمطم  تسا . نیرت  صصختم  دوخ  هفرح  رد  دوش و  یمن  هابتشا  اطخ و  بکترم  هک  دشاب  هتـشاد  ینیقی  یعطق و  داقتعا  صخش 
رـشب يارب  ادـخ  فرط  زا  نید  ناـیاوشیپ  یهلا و  ناربماـیپ  هک  تسا  ییاـه  هخـسن  مه  ینید  تاررقم  ماـکحا و  تسا . رت  يوق  رایـسب  وا  رد 

یب ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میشاب  هتـشاد  داقتعا  یتقو  تسا  یهیدب  دنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار  نانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ات  دنا  هدروآ 
ندناسر غیلبت و  رد  ناربمایپ  مینادب  نینچ  مه  میـشاب ، هتـشاد  نامیا  زین  ادـخ  ینابرهم  فطل و  تمکح و  هب  هتفرگ و  همـشچرس  یهلا  نایاپ 

تّیدج و لامک  اب  تروص  نیا  رد  میـشاب ، دـقتعم  نانآ  نودـب  موصعم  هب  ینعی  دـنوش ، یمن  هابتـشا  شزغل و  اطخ و  راتفرگ  یهلا  ياهمایپ 
ماکحا و ۀفـسلف  تایـصوصخ  زا  مینیب  یمن  يزاین  جاـیتحا و  میـشوک و  یم  ینید  ياهروتـسد  هب  ندرک  لـمع  رد  بارطـضا ، چـیه  نودـب 

هدوب اـم  حالـص  ریخ و  هب  هدرک ، رّرقم  هچ  ره  دراد و  ناـیاپ  یب  یـشناد  ادـخ  میناد  یم  اریز  مییاـمن ، لاؤـس  هدـش ، هداد  رارق  هک  یتارّرقم 
ایبنا و تیناقح  رد  ای  وا ، تمکح  شناد و  رد  ای  ادخ ، دوجو  رد  یـسک  رگا  دـنا . هدرکن  یهابتـشا  ماکحا  نایب  رد  زین  یهلا  يایبنا  و  تسا .

تافص ایبنا و  تیناقح  ةرابرد  وا و  تافص  ادخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  لاؤس ، نیا  زا  لبق  تسا  مزال  دشاب ، هتشاد  دیدرت  نانآ  ندوب  موصعم 
نوناق هک  دـنراد  هدـیقع  یعطق  ياه  لیلد  قبط  دـنا و  هتخاس  مکحم  ار  دوخ  دـیحوت  ۀـیاپ  هک  یناسک  نیاربانب  دـنک . قیقحت  ثحب و  ناـنآ 
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تاررقم و ماـکحا و  ماـمت  هک  تشاد  دـنهاوخن  يدـیدرت  تسا ، ناـیاپ  یب  تمکح  مـلع و  ياراد  قـلطم و  زاـین  یب  ادـخ )  ) مالـسا راذـگ 
زا يوریپ  ددص  رد  هشیمه  يدارفا  نینچ  دشابیم . يدـیاوف  حـلاصم و  ياراد  تسا ، هدروآ  ادـخ  فرط  زا  ربمایپ  هک  یمالـسا  ياهروتـسد 

دیابن یسک  مییوگ  یمن  هتبلا  تشاد . دهاوخن  يرثا  اهنآ  هیحور  رد  ماکحا ، ۀفسلف  تایئزج  نتسنادن  نتسناد و  دنتسه و  یهلا  ياهروتسد 
لئاسو مامت  اب  هک  دراد  ار  قح  نیا  یسک  ره  هک  تسین  یکش  اریز  دیآرب ، وجتـسج  قیقحت و  لابند  دیابن  ای  دنک و  لاؤس  ماکحا  ۀفـسلف  زا 

رد هک  نانچ  تسا ، دوجوم  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبشوخ  دشوکب . ینید  نیناوق  ماکحا و  رارـسا  زا  یهاگآ  يارب  نکمم ،
هلـسلس کی  یفرط  زا  تسا . هدـش  دراو  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یتاحیـضوت  نید ، گرزب  نایاوشیپ  تاملک  زا  يرایـسب  تایآ و  زا  یتمـسق 

زا رگا  لاح  نیع  رد  تسا . هتـشادرب  رارـسا  نیا  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  دبای ، یم  شیازفا  زور  هب  زور  مولع ، تفرـشیپ  اب  هک  یلقع  نئارق 
دوجو نآ  رد  یتمکح  هک  نآ  هن  تسام  شناد  مهف و  فعـض  زا  یـشان  هلئـسم  نیا  میتفاین  یهاگآ  تاروتـسد  ماکحا و  زا  یخرب  تمکح 

یحلاصم نآ  رد  اـمتح  هک  میناد  یم  یلک  تروص  هب  هک  یلاـح  رد  مینک  كرت  نآ  تمکح  نتـسنادن  هطـساو  هب  ار  نآ  اـی  دـشاب  هتـشادن 
اب هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  زگره  دیابن  یلو  تسا ، توجوم  تاناکما  مه  يا  هزادنا  ات  میراد و  لاؤس  قح  هک  نیا  اب  هصالخ : دراد . دوجو 

ماکحا دسافم  حلاصم و  رارسا و  هب  نتفاین  تسد  میبای . تسد  ماکحا  ۀفسلف  رارساو و  تایئزج  مامت  هب  يرـشب ، دودحم  تامولعم  شناد و 
لالح ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادخ  هک  مینیب  یم  دیامرفیم  (ع ) اضر ترـضح  دشابن . ماکحا  رد  يا  هدسفم  ای  یتحلـصم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ 
هدرک مارح  ار  ییاهزیچ  و  دراد ، يا  هدئاف  تحلـصم و  نانآ  يارب  دنتـسه و  دـنمزاین  نآ  هب  شا  همادا  یگدـنز و  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک 

: دنیوگیم ینید  نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  ( 1" (؛. دـشابیم وا  یتسین  انف و  داسف و  بجوم  تسین ، رـشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوـالع  هک 
هب راک  نالف  دوشیم : هتفگ  یتقو  هتبلا  تسا . هدـشن  مارح  ای  لالح  تهج  نودـب  يزیچ  ینعی  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماـکحا 

يورخا و يویند ، یعامتجا ، يدرف ، یحور ، یمسج ، دیاوف  هکلب  دیآ ، رظن  هب  یتشادهب  یمـسج و  دیاوف  طقف  دیابن  تسا ، رـشب  تحلـصم 
یحور رظن  زا  یلو  دشاب ، هتـشادن  یمـسج  ةدیاف  مکح  کی  اسب  هچ  تسا . ناگدنب  حلاصم  ءزج  همه  دوش ، ضرف  هک  رگید  ةدیاف  عون  ره 
لباقم رد  یگدنب  عضاوت و  ثعاب  یلو  درادن ، یتشادهب  رثا  كاخ  رب  نتشاذگرس  ندرک و  هدجس  ًالثم  دوش ، سفن  یکاپ  بیذهت و  ثعاب 

رظن زا  یلو  دـشابن ، مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح  کی  ةدـیاف  تسا  نکمم  زین  دـنکیم . ادـیپ  الج  ناـسنا  ناور  حور و  دوشیم و  راـگدرورپ 
یناور یحور و  يداصتقا و  دسافم  دنک ، ادیپ  جاور  هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  رگا  ًالثم  دشاب ، هعماج  عفن  هب  هماع  حـلاصم  یمومع و 

وضو و ۀفـسلف  هک  لاؤس  دراوم  ةرابرد  ثحب  اّما  دوشیم . هعماج  رد  میظع  یتاقبط  فالتخا  ثعاب  دراذگ و  یم  اج  هب  هعماج  رد  يرایـسب 
لـسغ هب  زاین  تسا ، زیمت  ًالماک  شندـب  هک  یتیم  ای  دراد ، لسغ  ای  وضو  هب  زاین  هدرک ، مامح  ناسنا  هک  نیا  دوجو  اب  ارچ  ای  تسیچ ، لسغ 

ام يارب  تاّیدبعت  هنوگ  نیا  میـشاب ، نید  لوصا  هب  دـقتعم  ام  رگا  تسا و  ادـخ  ياهروتـسد  ماکحا و  نیا  دـش : هتفگ  هک  روط  نامه  دراد ،
: هک تسا  هدـش  لقن  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  روط  نامه  دنتـسین ، تمکح  هفـسلف و  زا  یلاخ  ماکحا  نیا  اما  تسا . هدـش  ّلح 
زا دنـشاب و  كاپ  دـننک ، یم  تاجانم  وا  اب  دنتـسیا و  یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماـگنه  ناگدـنب  هک  میا  هدـش  رومأـم  وضو  هب  نیا  يارب  "

فیظن ار  مسج  مه  وضو  نیاربانب  ( 2" .) دشاب افص  اب  ینارون و  ادخ  هاگشیپ  رد  مایق  يارب  ناسنا  بلق  دنشاب و  رود  اهتـساجن  اه و  یگدولآ 
هک لاـح  نیع  رد  دوشیم . یهلا  برق  بجوم  دراد و  ناـسنا  يارب  یبوخ  یتـیبرت  رثا  تبرق ، دـصق  ۀلیـسو  هب  يونعم  رظن  زا  مه  دـنکیم و 

ناسنا هک  یتقو  تسا . روط  نیمه  زین  لسغ  دوش . یم  راگدرورپ  لباقم  رد  نداتسیا  هب  وا  ندرک  هدامآ  ناسنا و  يروآ  دای  رکذت و  بجوم 
هب دوشیم و  داجیا  ندـب  رد  یتاحـشرت  هرابود  تبانج  اب  یلو  هدرک ، ماـمح  تباـنج  زا  لـبق  اـی  هدوب  زیمت  شندـب  ًـالبق  هچرگ  دـش ، بنج 

دریگ یم  یشیپ  کیتاپمس  باصعا  رب  کیتاپمساراپ  باصعا  هلسلس  تسا ، ینم  جورخ  نراقم  ًالومعم  هک  یسنج  تّذل  جوا  رد  حالطـصا 
رثؤم رایـسب  ندب  اب  بآ  سامت  هدروخ ، مه  هب  باصعا  لداعت  يارب  هک  هدـش  تباث  عوضوم  نیا  دروخیم . مه  هب  یفنم  لکـش  هب  لداعت  و 
جراخ ندـب  زا  یتاحـشرت  دوشیم و  کیرحت  ندـش  بنج  لاح  رد  ندـب  یمامت  نوچ  داد  وشتـسش  ار  ندـب  یمامت  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا .

حور ار  دنوادخ  يروآ  دای  رکذت و  هلئسم  دوشیم . لصاح  يونعم  برق  ندرک  تبرق  دصق  اب  دور ، یم  نیب  زا  ندرک  لسغ  اب  هک  دوشیم 
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ناسنا راتفر  لامعا و  رد  هک  يریثات  ناسنا و  يارب  دنوادخ  دای  رکذ و  هک  يدـئاوف  درک و  شومارف  دـیابن  زین  دـهد  یم  لیکـشت  ار  تادابع 
يزیمت و ثعاب  هک  نیا  زا  ریغ  لامعا ، نیا  دنوش . ماجنا  تبرق  دصق  اب  دیاب  دنتدابع و  ود  ره  وضو  لسغ و  تسا . یلقتـسم  ثحب  دخ  دراد 
لسغ و ةدیاف  دراد . ادخ  هب  برق  یکیدزن و  ساسحا  ناسنا  لاح  نآ  رد  دنهد و  یم  الج  افص و  ار  بلق  حور و  دنتسه ، ینامـسج  تفاظن 

ریغ يرگید  دئاوف  دهد . ماجنا  وضو  ای  لسغ  دیاب  ارچ  تسا ، زیمت  ناسنا  ندب  هک  یتقو  دیوگب  یسک  ات  تسین  ینامـسج  تفاظن  اهنت  وضو 
زا فلتخم  عقاوم  رد  ناسنا  يروآ  دایو  رکذـت  يونعم و  برق  ساسحا  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  بترتم  تاداـبع  نیا  رب  تفاـظن 

یلع ٌرون  وضولا  یلع  وضولا  : " تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  تسا  راگدرورپ  لباقم  رد  ناسنا  میلـست  دبعت و  راهظا  یگدـنز و 
یتراـهط اـب  ناـسنا  رگا  : " دومرف (ص ) ربماـیپ دوشیم . ربارب  دـنچ  تینارون  ثعاـب  ینعی  " تسا . رون  یلع  رون  وضو ، زا  دـعب  وضو  ( 3) رون

تفاظن و ۀـبنج  زا  ریغ  هک  تسا  ییاه  تراهط  هلمج  زا  وضو  لسغ و  ( 4" .) دوشیم هتشون  باوث  هنـسح و  هد  وا  يارب  دریگب ، وضو  هرابود 
ج 4، هنومن ، ریسفت  (2 . ) ص 93 ج 6 ، راونالاراحب ، (1 : ) اه تشون  یپ  دوشیم . حور  يالج  افـص و  یبلق و  تینارون  ثعاـب  ندـب ، يزیمت 

. نامه ( 4 . ) 4106 ناونع همکحلا ، نازیم  يرهش  ير  يدمحم  (3 . ) ص 293

وضو

شسرپ

وضو

خساپ

ّسم زّوجم  زامن و  فاوط و  تحـص  طرـش  هدش و  بجاو  ناسنا  رب  تابجاو  یعرـش و  رگید  لامعا  دـننامه  هک  تسا  یـصاخ  لمع  وضو 
رگا دـشابیم . اپ  حـسم  نآ  رخآ  تین و  نآ  يادـتبا  هک  دوشیم  قـالطا  یـصاخ  لاـعفا  رب  ناونع  نیا  تسا . هسدـقم  ءامـسا  میرک و  نآرق 

ماجنا دیاب  وضو  ناونع  هب  ار  یصاخ  لعف  ًامتح  دوشیمن و  ققحم  وضو  دشاب ، هدش  زیمت  ًالماک  دشاب و  مامح  رد  تعاس  نیدنچ  یـصخش 
لمع (ع ) همئا تنـس  میرک و  نآرق  ياهوتـسد  ساـسارب  یهلا  ماـکحا  ضیارف و  ماـجنا  رد  تسا و  دـّبعت  هب  طورـشم  ماـکحا  نوـچ  دـهد ،
تهج هب  طقف  وضو ، هفـسلف  میهد . ماجنا  ار  نامه  دـیاب  دنـشاب ، هدرک  رکذ  ار  یلمع  بوجو  تیاور  میرک و  نآرق  هک  ییاج  رد  مینکیم .

ياهتمکح يرایـسب  زا  ًالوا  اریز  تسا ؛ وضو  هب  يزاین  هچ  نتفر  مامح  زا  دـعب  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  ات  دـشابیمن  تراـهط  یکاـپ و 
طقف وضو  ًایناث  دشابن . حیحص  ام  روصت  دیاش  مینکیم ، روصت  تدابع  هفـسلف  تمکح و  هک  ار  يزیچ  میرادن و  یهاگآ  تادابع  ماکحا و 

ياهیاپ یلصا و  ءزج  نیا  زا  تین . دننام  ییازجا  مه  دراد و  دوجو  حسم  نتـسش و  زا  یـصاخ  لکـش  هکلب  تسین ، يرهاظ  یکاپ  تراهط و 
وا و يارب  لامعا  صولخ  دـنوادخ ، يروآدای  رکذـت و  يارب  رگید  تابجاو  تاداـبع و  زا  يرایـسب  دـننام  وضو  هک  میوشیم  هجوتم  وضو 

رایـسب رتكاپ و  رهاظ ، رظن  زا  ناسنا  هچ  رگا  . دوشیمن لصاح  مامح  تعاس  دـنچ  اب  اهزیچ  نیا  تسا و  تیدوبع  یگدـنب و  ماقم  هب  هجوت 
. دوشیم رتزیمت 

؟ تسیچ دوش  یم  هتسش  ندب  زا  یصاخ  تمسق  وضو  رد  هک  نیا  لیلد  دراد و  تروص  تسد و  يوشتسش  اب  یتوافت  هچ  وضو 

شسرپ

؟ تسیچ دوش  یم  هتسش  ندب  زا  یصاخ  تمسق  وضو  رد  هک  نیا  لیلد  دراد و  تروص  تسد و  يوشتسش  اب  یتوافت  هچ  وضو 
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خساپ

یهلا نامرف  ماجنا  همدـقم  هک  تسا  يدابع  لمع  کی  وضو  تسین . وضو  اـّما  تسا  دـیفم  یتشادـهب  تهج  زا  تروص  تسد و  يوشتـسش 
، دراد صاـخ  یتـیبرت  رثا  دریگ ، یم  ماـجنا  ادـخ  ياـضر  يارب  تبرق و  دـصق  اـب  نوـچ  يوـنعم  یقـالخا و  رظن  زا  دـشاب و  یم  زاـمن  ینعی 
رد وضو  یتشادهب  دیاوف  دزادرپب . زاین  زار و  هب  اتمه  یب  يادخ  اب  هک  دـنک  یم  یگدامآ  مالعا  نتفرگ  وضو  اب  صخـش  هک  نیا  ًاصوصخم 

یگنوگچ اّما  دشاب . یم  وضو  هار  زا  يونعم  طابترا  زاغآ  دنوادخ و  اب  ناسنا  دنویپ  دُعب  مهم  اّما  دـشاب  یم  مهم  لمأت و  لباق  شیوخ  ياج 
ةدمع تسا . هدش  رکذ  ربتعم  تایاور  تایآ و  بلاق  رد  هک  تسا  یهلا  نامرف  ۀطـساو  هب  وضو  رد  ندب  زا  یـصاخ  تمـسق  نتـسش  وضو و 
تروص یهلا  نامرف  ماجنا  دصق  هب  یمود  رد  اّما  تسا  یکنخ  یگتسخ و  عفر  نتـسش و  دصق  هب  یلّوا  رد  هک  تسا  ّتین  هب  ود  نیا  توافت 
لامعا وضو و  راثآ  دـئاوف و  رگید  زا  دـنوادخ ، اب  ناسنا  يونعم  هطبار  يروآداـی و  رکذـت و  تسا . مهم  رایـسب  لاـمعا  رد  تین  دریگ . یم 

. دوش یم  هداد  حیضوت  رتشیب  میهافم  نیا  يدعب  ياه  خساپ  رد  تسا . رگید  يدابع 

؟ تسا هدوبن  هتشذگ  رد  نامز  تایضتقم  لیلد  هب  لسغ  وضو و  مکح  عضو  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوبن  هتشذگ  رد  نامز  تایضتقم  لیلد  هب  لسغ  وضو و  مکح  عضو  ایآ 

خساپ

هکلب تسا ، هدش  رداص  نامز  نآ  تایـضتقم  لیلد  هب  دوش  هتفگ  ات  تسین  صاخ  ینامز  هب  طوبرم  تقوم و  یماکحا  لسغ ، وضو و  ماکحا 
مالـسا ماکحا  یگنادواج  رد  دـیاب  ار  رما  نیا  لیلد  دنـشاب و  یم  اه  نامز  اه و  هدـس  یمامت  رد  اه  ناسنا  ۀـمه  يارب  هک  دنتـسه  یماـکحا 

تامدقم زا  لسغ  وضو و  دشاب . یم  ینامز  رصع و  ره  رد  یناملـسم  ره  فیلکت  هک  تسا  یتادابع  همدقم  ناونع  هب  لسغ  وضو و  تسناد .
یعرـش ماکحا  دوش . یمن  ققحم  اه  نآ  نودـب  تدابع  ماجنا  دـنراد و  تیعوضوم  تایاور  میرک و  نآرق  ساسا  رب  هک  دنـشاب  یم  تادابع 

وضو لسغ و  مییوگب  هک  میرادن  نیا  رب  یلیلد  ور  نیا  زا  تسین ، یصاخ  ناکم  نامز و  هب  دیقم  دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا  هک 
یم يوریپ  نآ  زا  میریذـپ و  یم  ار  نآ  دـشاب ، صاخ  ناکم  ناـمز و  هب  دـیقت  یتیاور  اـی  هیآ  رد  رگا  تسا . هدوب  یـصاخ  ناـمز  هب  طوبرم 

هب هجوت  اـب  رییغت  لـباق  هک   ) يوناـث ماـکحا  و  دنتـسه ) هیلوا  ماـکحا  هک   ) تباـث ماـکحا  میراد : ماـکحا  هنوـگ  ود  رگید : تراـبع  هب  مینک .
عون زا  تادابع ) ) يدابع ماکحا  تسا . هدـش  هراشا  اه  نآ  هب  زین  تایاور  دـنراد ) صاخ  ياه  یگژیو  طیارـش و  دنتـسه و  نامز  تایـضتقم 

. دنتسین لیدبت  رییغت و  لباق  دنتسه و  لّوا 

پ) (؟ تسیچ لسغ  وضو و  ۀفسلف 

شسرپ

پ) (؟ تسیچ لسغ  وضو و  ۀفسلف 

خساپ

. دشاب یلبق  لاؤس  لاؤس و  نیا  خـساپ  رب  يا  همدـقم  ات  مینک  حرطم  ماکحا  ۀفـسلف  دروم  رد  ار  یبلطم  تسا  مزال  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب 
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مارح هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  مالـسا  رد  ارچ  میریگب ؟ وضو  زامن  يارب  دـیاب  ارچ  میناوخب ؟ زامن  تسا  مزال  ارچ  دنـسرپ : یم  رایـسب 
لیبـق نیا  زا  و  تسا ؟ تعکر  ود  حبـص  زاـمن  ارچ  تسین ؟ زئاـج  رادرم  تشوـگ  ندروـخ  ارچ  تسا ؟ مزـال  ّتیم  ندرک  نـفد  ارچ  تـسا ؟
ةدعاق یـساسا و  لصا  کی  تسا  رتهب  دوش ، نشور  اهارچ  اه و  لاؤس  تسد  نیا  زا  قوف و  تالاؤس  مامت  خـساپ  هک  نیا  يارب  اه . شـسرپ 

یماگنه مینیب  یم  میرگن ، یم  دوخۀنازور  یگدنز  هب  هک  یتقو  دـشاب . هدـننک  عناق  دراوم  ۀـمه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یّلک 
دـنکیم و زیوجت  ام  يارب  هدـش ، هتـشون  وراد  دـنچ  نآ  رد  هک  يا  هخـسن  کشزپ  مینکیم ، هعجارم  کشزپ  هب  میوش و  یم  رامیب  ًالثم  هک 
زا هک  نیا  نودب  دییامن . زیهرپ  اذغ  نالف  نالف و  ندروخ  زا  دینک و  فرـصم  ار  وراد  نالف  تعاس  دنچ  ره  زور و  ره  هک  دـهدیم  روتـسد 
زج میناد  یم  میدقتعم و  بط  ۀتشر  رد  وا  صّصخت  شناد و  هب  نوچ  مینک ، یم  لمع  ار  وا  ياهروتسد  مینکب ، لاؤس  اهوراد  تایـصوصخ 
وا دشاب و  هتشاد  نامیا  یسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  نشور  نآ  رئاظن  لاثم و  نیا  درادن . يرگید  روظنم  ام  دوبهب  نامرد و 
نآ دروم  رد  رگا  لاح  . دنکیم لمع  ارچ  نوچ و  نودب  ار  يو  ياهروتـسد  ًاعطق  تسین ، راک  رد  يدب  رظن  دـنادب  زین  دـنادب ، صـصختم  ار 

تلاح نیا  نئمطم  تسا . نیرت  صصختم  دوخ  هفرح  رد  دوش و  یمن  هابتشا  اطخ و  بکترم  هک  دشاب  هتـشاد  ینیقی  یعطق و  داقتعا  صخش 
رـشب يارب  ادـخ  فرط  زا  نید  ناـیاوشیپ  یهلا و  ناربماـیپ  هک  تسا  ییاـه  هخـسن  مه  ینید  تاررقم  ماـکحا و  تسا . رت  يوق  رایـسب  وا  رد 

یب ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میشاب  هتـشاد  داقتعا  یتقو  تسا  یهیدب  دنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار  نانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ات  دنا  هدروآ 
ندناسر غیلبت و  رد  ناربمایپ  مینادب  نینچ  مه  میـشاب ، هتـشاد  نامیا  زین  ادـخ  ینابرهم  فطل و  تمکح و  هب  هتفرگ و  همـشچرس  یهلا  نایاپ 

تّیدج و لامک  اب  تروص  نیا  رد  میـشاب ، دـقتعم  نانآ  نودـب  موصعم  هب  ینعی  دـنوش ، یمن  هابتـشا  شزغل و  اطخ و  راتفرگ  یهلا  ياهمایپ 
ماکحا و ۀفـسلف  تایـصوصخ  زا  مینیب  یمن  يزاین  جاـیتحا و  میـشوک و  یم  ینید  ياهروتـسد  هب  ندرک  لـمع  رد  بارطـضا ، چـیه  نودـب 

هدوب اـم  حالـص  ریخ و  هب  هدرک ، رّرقم  هچ  ره  دراد و  ناـیاپ  یب  یـشناد  ادـخ  میناد  یم  اریز  مییاـمن ، لاؤـس  هدـش ، هداد  رارق  هک  یتارّرقم 
ایبنا و تیناقح  رد  ای  وا ، تمکح  شناد و  رد  ای  ادخ ، دوجو  رد  یـسک  رگا  دـنا . هدرکن  یهابتـشا  ماکحا  نایب  رد  زین  یهلا  يایبنا  و  تسا .

تافص ایبنا و  تیناقح  ةرابرد  وا و  تافص  ادخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  لاؤس ، نیا  زا  لبق  تسا  مزال  دشاب ، هتشاد  دیدرت  نانآ  ندوب  موصعم 
نوناق هک  دـنراد  هدـیقع  یعطق  ياه  لیلد  قبط  دـنا و  هتخاس  مکحم  ار  دوخ  دـیحوت  ۀـیاپ  هک  یناسک  نیاربانب  دـنک . قیقحت  ثحب و  ناـنآ 

تاررقم و ماـکحا و  ماـمت  هک  تشاد  دـنهاوخن  يدـیدرت  تسا ، ناـیاپ  یب  تمکح  مـلع و  ياراد  قـلطم و  زاـین  یب  ادـخ )  ) مالـسا راذـگ 
زا يوریپ  ددص  رد  هشیمه  يدارفا  نینچ  دشابیم . يدـیاوف  حـلاصم و  ياراد  تسا ، هدروآ  ادـخ  فرط  زا  ربمایپ  هک  یمالـسا  ياهروتـسد 

دیابن یسک  مییوگ  یمن  هتبلا  تشاد . دهاوخن  يرثا  اهنآ  هیحور  رد  ماکحا ، ۀفسلف  تایئزج  نتسنادن  نتسناد و  دنتسه و  یهلا  ياهروتسد 
لئاسو مامت  اب  هک  دراد  ار  قح  نیا  یـسک  ره  هک  تسین  یکـش  اریز  دـیآرب ، وجتـسج  قیقحت و  لابند  دـیابن  ای  دـنک و  ماکحا غ  ۀفـسلف  زا 

رد هک  نانچ  تسا ، دوجوم  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبشوخ  دشوکب . ینید  نیناوق  ماکحا و  رارـسا  زا  یهاگآ  يارب  نکمم ،
هلـسلس کی  یفرط  زا  تسا . هدـش  دراو  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یتاحیـضوت  نید ، گرزب  نایاوشیپ  تاملک  زا  يرایـسب  تایآ و  زا  یتمـسق 

زا رگا  لاح  نیع  رد  تسا . هتـشادرب  رارـسا  نیا  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  دبای ، یم  شیازفا  زور  هب  زور  مولع ، تفرـشیپ  اب  هک  یلقع  نئارق 
دوجو نآ  رد  یتمکح  هک  نآ  هن  تسام  شناد  مهف و  فعـض  زا  یـشان  هلئـسم  نیا  میتفاین  یهاگآ  تاروتـسد  ماکحا و  زا  یخرب  تمکح 

یحلاصم نآ  رد  اـمتح  هک  میناد  یم  یلک  تروص  هب  هک  یلاـح  رد  مینک  كرت  نآ  تمکح  نتـسنادن  هطـساو  هب  ار  نآ  اـی  دـشاب  هتـشادن 
اب هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  زگره  دیابن  یلو  تسا ، توجوم  تاناکما  مه  يا  هزادنا  ات  میراد و  لاؤس  قح  هک  نیا  اب  هصالخ : دراد . دوجو 

ماکحا دسافم  حلاصم و  رارسا و  هب  نتفاین  تسد  میبای . تسد  ماکحا  ۀفسلف  رارساو و  تایئزج  مامت  هب  يرـشب ، دودحم  تامولعم  شناد و 
لالح ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادخ  هک  مینیب  یم  دیامرفیم  (ع ) اضر ترـضح  دشابن . ماکحا  رد  يا  هدسفم  ای  یتحلـصم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ 
هدرک مارح  ار  ییاهزیچ  و  دراد ، يا  هدئاف  تحلـصم و  نانآ  يارب  دنتـسه و  دـنمزاین  نآ  هب  شا  همادا  یگدـنز و  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک 

: دنیوگیم ینید  نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  ( 1" (؛. دـشابیم وا  یتسین  انف و  داسف و  بجوم  تسین ، رـشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوـالع  هک 
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هب راک  نالف  دوشیم : هتفگ  یتقو  هتبلا  تسا . هدـشن  مارح  ای  لالح  تهج  نودـب  يزیچ  ینعی  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماـکحا 
يورخا و يویند ، یعامتجا ، يدرف ، یحور ، یمسج ، دیاوف  هکلب  دیآ ، رظن  هب  یتشادهب  یمـسج و  دیاوف  طقف  دیابن  تسا ، رـشب  تحلـصم 

یحور رظن  زا  یلو  دشاب ، هتـشادن  یمـسج  ةدیاف  مکح  کی  اسب  هچ  تسا . ناگدنب  حلاصم  ءزج  همه  دوش ، ضرف  هک  رگید  ةدیاف  عون  ره 
لباقم رد  یگدنب  عضاوت و  ثعاب  یلو  درادن ، یتشادهب  رثا  كاخ  رب  نتشاذگرس  ندرک و  هدجس  ًالثم  دوش ، سفن  یکاپ  بیذهت و  ثعاب 

رظن زا  یلو  دـشابن ، مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح  کی  ةدـیاف  تسا  نکمم  زین  دـنکیم . ادـیپ  الج  ناـسنا  ناور  حور و  دوشیم و  راـگدرورپ 
یناور یحور و  يداصتقا و  دسافم  دنک ، ادیپ  جاور  هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتـسا  رگا  ًالثم  دشاب ، هعماج  عفن  هب  هماع  حـلاصم  یمومع و 

وضو و ۀفـسلف  هک  لاؤس  دراوم  ةرابرد  ثحب  اّما  دوشیم . هعماج  رد  میظع  یتاقبط  فالتخا  ثعاب  دراذگ و  یم  اج  هب  هعماج  رد  يرایـسب 
لـسغ هب  زاین  تسا ، زیمت  ًالماک  شندـب  هک  یتیم  ای  دراد ، لسغ  ای  وضو  هب  زاین  هدرک ، مامح  ناسنا  هک  نیا  دوجو  اب  ارچ  ای  تسیچ ، لسغ 

ام يارب  تاّیدبعت  هنوگ  نیا  میـشاب ، نید  لوصا  هب  دـقتعم  ام  رگا  تسا و  ادـخ  ياهروتـسد  ماکحا و  نیا  دـش : هتفگ  هک  روط  نامه  دراد ،
: هک تسا  هدـش  لقن  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  روط  نامه  دنتـسین ، تمکح  هفـسلف و  زا  یلاخ  ماکحا  نیا  اما  تسا . هدـش  ّلح 
زا دنـشاب و  كاپ  دـننک ، یم  تاجانم  وا  اب  دنتـسیا و  یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماـگنه  ناگدـنب  هک  میا  هدـش  رومأـم  وضو  هب  نیا  يارب  "

فیظن ار  مسج  مه  وضو  نیاربانب  ( 2" .) دشاب افص  اب  ینارون و  ادخ  هاگشیپ  رد  مایق  يارب  ناسنا  بلق  دنشاب و  رود  اهتـساجن  اه و  یگدولآ 
هک لاـح  نیع  رد  دوشیم . یهلا  برق  بجوم  دراد و  ناـسنا  يارب  یبوخ  یتـیبرت  رثا  تبرق ، دـصق  ۀلیـسو  هب  يونعم  رظن  زا  مه  دـنکیم و 

ناسنا هک  یتقو  تسا . روط  نیمه  زین  لسغ  دوش . یم  راگدرورپ  لباقم  رد  نداتسیا  هب  وا  ندرک  هدامآ  ناسنا و  يروآ  دای  رکذت و  بجوم 
هب دوشیم و  داجیا  ندـب  رد  یتاحـشرت  هرابود  تبانج  اب  یلو  هدرک ، ماـمح  تباـنج  زا  لـبق  اـی  هدوب  زیمت  شندـب  ًـالبق  هچرگ  دـش ، بنج 

دریگ یم  یشیپ  کیتاپمس  باصعا  رب  کیتاپمساراپ  باصعا  هلسلس  تسا ، ینم  جورخ  نراقم  ًالومعم  هک  یسنج  تّذل  جوا  رد  حالطـصا 
رثؤم رایـسب  ندب  اب  بآ  سامت  هدروخ ، مه  هب  باصعا  لداعت  يارب  هک  هدـش  تباث  عوضوم  نیا  دروخیم . مه  هب  یفنم  لکـش  هب  لداعت  و 
جراخ ندـب  زا  یتاحـشرت  دوشیم و  کیرحت  ندـش  بنج  لاح  رد  ندـب  یمامت  نوچ  داد  وشتـسش  ار  ندـب  یمامت  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا .

حور ار  دنوادخ  يروآ  دای  رکذت و  هلئسم  دوشیم . لصاح  يونعم  برق  ندرک  تبرق  دصق  اب  دور ، یم  نیب  زا  ندرک  لسغ  اب  هک  دوشیم 
ناسنا راتفر  لامعا و  رد  هک  يریثات  ناسنا و  يارب  دنوادخ  دای  رکذ و  هک  يدـئاوف  درک و  شومارف  دـیابن  زین  دـهد  یم  لیکـشت  ار  تادابع 

يزیمت و ثعاب  هک  نیا  زا  ریغ  لامعا ، نیا  دنوش . ماجنا  تبرق  دصق  اب  دیاب  دنتدابع و  ود  ره  وضو  لسغ و  تسا . یلقتـسم  ثحب  دخ  دراد 
لسغ و ةدیاف  دراد . ادخ  هب  برق  یکیدزن و  ساسحا  ناسنا  لاح  نآ  رد  دنهد و  یم  الج  افص و  ار  بلق  حور و  دنتسه ، ینامـسج  تفاظن 

ریغ يرگید  دئاوف  دهد . ماجنا  وضو  ای  لسغ  دیاب  ارچ  تسا ، زیمت  ناسنا  ندب  هک  یتقو  دیوگب  یسک  ات  تسین  ینامـسج  تفاظن  اهنت  وضو 
زا فلتخم  عقاوم  رد  ناسنا  يروآ  دایو  رکذـت  يونعم و  برق  ساسحا  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  بترتم  تاداـبع  نیا  رب  تفاـظن 

یلع ٌرون  وضولا  یلع  وضولا  : " تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  تسا  راگدرورپ  لباقم  رد  ناسنا  میلـست  دبعت و  راهظا  یگدـنز و 
یتراـهط اـب  ناـسنا  رگا  : " دومرف (ص ) ربماـیپ دوشیم . ربارب  دـنچ  تینارون  ثعاـب  ینعی  " تسا . رون  یلع  رون  وضو ، زا  دـعب  وضو  ( 3) رون

تفاظن و ۀـبنج  زا  ریغ  هک  تسا  ییاه  تراهط  هلمج  زا  وضو  لسغ و  ( 4" .) دوشیم هتشون  باوث  هنـسح و  هد  وا  يارب  دریگب ، وضو  هرابود 
ج 4، هنومن ، ریسفت  (2 . ) ص 93 ج 6 ، راونالاراحب ، (1 : ) اه تشون  یپ  دوشیم . حور  يالج  افـص و  یبلق و  تینارون  ثعاـب  ندـب ، يزیمت 

. نامه ( 4 . ) 4106 ناونع همکحلا ، نازیم  يرهش  ير  يدمحم  (3 . ) ص 293

؟ دنک یمن  لطاب  ار  وضو  انح  یلو  دنک ، یم  لطاب  ار  وضو  كال  ارچ  دنناشوپ . یم  ار  نخان  حطس  ود  ره  انح  كال و 

شسرپ
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؟ دنک یمن  لطاب  ار  وضو  انح  یلو  دنک ، یم  لطاب  ار  وضو  كال  ارچ  دنناشوپ . یم  ار  نخان  حطس  ود  ره  انح  كال و 

خساپ

مرج گنر ، رب  هوالع  نخان  كال  نوچ  دوش . یم  بوسحم  عنام  دشاب ، هتـشاد  مْرِج  رگا  اما  دوش  یمن  هدرمـش  وضو  عنام  ییاهنت  هب  گنر 
ندیـسر عنام  گنر  درادـن و  مرج  یلو  دراد ، گنر  انح  اّما  تسین . حیحـص  نآ  اب  وضو  تسا ، وضو  ياضعا  هب  بآ  ندیـسر  عنام  دراد و 

س 125 و 127. ص 49 ، ج 1 ، لئاسملا ، عماج  . 1 اه : تشون  یپ  ( 1 .) تسین بآ 

زامن ماکحا  هفسلف 

؟ دیسرت ادخ  زا  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دیسرت ادخ  زا  دیاب  ارچ 

خساپ

وا ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  ییاه  تیلوئـسم  زا  سرت  يانعم  هب  ادخ  زا  سرت  تسیچ ؟  ادـخ  زا  سرت  يانعم  هک  مینک  هجوت  دـیاب  ادـتبا  - 1
دوخ ناهانگزا  سرت  یترابع  هب  دـنکن و  هفیظو  ماجنا  یبوخ  هب  دـنک و  یهاتوک  شیوخ  هفیظو  تلاسر و  يادا  رد  هک  نیا  زا  سرت  دراد . 

شیوخ هانگ  زا  رگم  دشاب  هتشادن  سرت  امش  زا  کی  چیه  هبن ؛  الا ذ  نفاخی  الو  دیامرف ( ( :  یم  هنیمز  نیا  رد  ع )  یلع (  ترـضح  تسا . 
 : لیذ رارق  هب  دراد  یفلتخم  ياه  همـشچرس  ادـخزا  سرت  تسیچ ؟  ادـخ  زا  سرت  ياه  همـشچرس  - 2 هملک 82 . )  هغـالبلا ،  جـهن  ( ( ، ) 

تلفغ یلوا و  كرت  نیرتمک  شکاپ  تاذ  هب  برق  رطاخ  هب  نابرقم  ب )   . ددرگ یم  سرت  ببس  هدولآ  راکفاو  كاپان  لامعا  نامه  فلا ) 
یب دودـحمان و  تاذ  نآ  روصت  هک  یماگنه  نابرقم  هاـگ  ج )  دـنیوگ . )  ریـصقت  زا  فوخار  دروم  ود  نیا  دوش (  یم  اـهنآ  تشحو  هیاـم 

رد دـنوادخ  روصق )  زا  فوخ  دـهد (  یم  تسد  اهنآ  هب  فوخ  تلاحدـننک  یم  رظن  دوخ  یتاذر  روصق  هب  لباقم  رد  دـننک و  یم  ار  نایاپ 
زا ولمم  ناـشیاهلد  دوش  یم  هدرب  ادـخ  ماـن  یتقو  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  مهبولق ؛  تلجو  هللارکذ  اذا  نیذـلا  دـیامرف ( ( :  یم  هنیمز  نیا 
هک تروص  نیدب  مینکب  تیشخ  فوخ و  نایم  قرف  هب  هراشا  اجنیا  رد  تسا  رتهب  - 3 هیآ 36 . )  جح ،  ددرگ ( ، ) )  یم  راگدرورپ  فوخ 

ییانادزا رتشیب  میظعت و  اـب  ماوت  هک  تسا  یفوخ  تیـشخ  هک  تسا  نیا  ود  نیا  ناـیم  قرف  دـنا :  هتفگ  یناهفـصا  بغار  دـننام  یخرب  - 1 : 
زین یضعب  - 2 املعلا . ) )  هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا  دـیامرف ( ( :  یم  هداد  صاصتخا  املع  هب  ار  نآ  ناحبـس  يادـخ  اذـل   . دوش یم  یـشان 
مه  . دناسرب یمدآ  هب  ار  يدنیاشوخان  نیا  تسا  نکمم  هک  یـسک  هیحان  زا  مه  دوش و  یم  لصاح  دنیاشوخان  رما  زا  مه  فوخ  دنا :  هتفگ 
هک تیـشخ  فالخرب  . دـنک مضیرم  زیچ  نالف  هک  نیا  زا  مراد  فوخ  نم  دوش :  یم  هتفگ  مه  مراد و  فوخ  ضرم  زا  نم  دوش :  یم  هتفگ 
زا ضرملا ؛  تیـشخ  دوش ( ( :  یمن  هتفگ  یلو  دیـسرت م ) )  ادخ  زا  نم  هللا ؛  تیـشخ  دوش ( ( :  یم  هتفگ  اذل  تسا و  رـش  هدنروآ  زا  اهنت 

یبلق ریثات  يانعم  هب  تیـشخ  هک  تسا  نیا  ود  نآ  نایم  قرف  ًارهاظ  دنیامرف :  یم  ییابطابط  همالع  دننام  مه  یخرب  - 3 مدیسرت . ) )  ضرم 
لیاسو هدمآرب  مادقا  ماقم  رد  سرتزا  هک  نیا  هب  تسا  ناسنا  یلمع  ریثات  يانعم  هب  فوخ  تسا و  نآ  ریظن  ای  حرش  ندروآ  يور  لابقا و  زا 

رب لالدتسا  ماقم  رد  همالع  هاگنآ   . دشاب هدشن  ساره  راچد  هتـشگن ،  رثاتم  لد  رد  هک  دنچ  ره   . دزاس مهارف  مه  ار  روذحم  رـش و  زا  زیرگ 
 ( ( ، ) هللا الا  ًادحا  نوشخی  الو  دـیامرف ( ( :  یم  (ع ) ایبنا فیـصوت  رد  ناحبـس  يادـخ  مینیب  یم  اذـل  و  دروآ :  یم  نینچ  شیوخ  ياعدـم 

زا هدومن  تابثا  نانآ  يارب  اهاج  زا  يرایـسب  رد  ار  فوخ  هک  نآ  لاح  دنک و  یم  یفن  ناشیا  زا  ار  ادـخ  ریغ  زا  سرت  و  هیآ 39 )  بازحا ، 
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و دیامرف ( ( :  یم  زین  و  هیآ 67 . )  هط ،  دومن ( ، ) )  سرت  ساسحا  دوخ  رد  یـسوم ؛  ۀفیخ  هسفن  یف  سجواف  دیامرف ( ( :  یم  هلمج  نآ 
نیب - 4 ص 525 . )  ج 11 ، نازیملا ،  همجرت  هیآ 58 -  لافنا ،  یتشاد ( ، ) )  یتنایخ  سرت  یمدرم  زا  رگا  و  هناـیخ ؛  موق  نم  نفاـخت  اـما 

تفرعم ردقچ  ره  تسادخ ،  يوس  هب  تیادـه  هجیتن  یـسرتادخ  هک  نیا  تلع  هب  تسامرف .  مکح  گنتاگنت  طابترا  یهاگآ  یـسرتادخ و 
تفرعم نودب  تیشخ  زگره  تفگ  دیاب  ًاساسا   . دنک یمادیپ  قمع  مه  شسرت  هزادنا  نآ  هب  دشاب  رادروخرب  يرتشیب  قمع  زا  ادخ  هب  ناسنا 

فوخ تفگ  دـیاب  تهج  نیمه  هب  املعلا ) )  هداـبع  نم  هللا  یـشخی  اـمنا  میناوخ ( ( :  یم  رطاـف  هروس  هیآ 28  رد  اذـلو  دوش  یمن  لصاح 
 . دـسرتب وا  زا  یتسیابزین  ناهن  رد  دـسرت ، یم  ادـخ  زا  نایع  رد  ناسنا  هک  روط  نامه  - 5 تسا .  ندش  یتشهب  لوا  طرش  تفرعم  زا  یـشان 
رثا یبایلوا  ءایبنا و  ياهراذنا  دنکن ، دروخرب  يونعم  يورین  کی  تبقارم  ساسحاراکـشآ  ناهن و  رد  دـشابن و  ادـخ  فوخ  یلد  رد  ات  اریز 

زا هک  ینک  یم  راذنا  ار  یناسک  طقف  وت  بیغلاب ؛  مهبر  نوشخی  نیذلا  رذنت  امنا  دـیامرف ( ( :  یم  ادـخ  هک  تسا  نیمه  يارب   . دوب دـهاوخ 
بیغلاب نمحرلا  یشخ  نم  دیامرف ( ( :  یم  نایتشهب  فاصوا  رد  زاب  هیآ 18 . )  رطاف ، دنسرت ( ، ) )  یم  یناهنپ  بیغ و  رددوخ  راگدرورپ 

زا ناسنا  سرت  تلع  . اخیلز فسوی و  ترضح  ناتساد  دننامه  هیآ 33 . )  ق ،  دسرتب ( ، ) )  ناهن  رد  نامحر  دنوادخ  زا  هک  یسک  نامه   ؛
شراگدرورپزا هک  یـسک  دیامرف :  یم  یهاگ  دراد :  فلتخم  ریبعت  ود  سرت  عوضومرد  لاعتم  دنوادخ  هک  میوش  یم  رکذتم  تسخن  ادخ 

ماقم فاخ  نم  اما  و  دننام ( ( :  دسرتب  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  یـسک  دیامرف :  یم  مه  یهاگ  و  نمحرلا ) )  یـشخ  نم  دننام ( (  دـسرتب 
تمایق فقاوم  روظنم  فلا )  دـنا :  هداد  لامتحا  هس  تسیچ  ماقم  زا  روظنم  هک  نیا  هرابرد  نیرـسفم  - 1 هیآ 40 . )  تاـعزان ،  هبر ( ، ) ) 

وا سدقم  تاذ  هک  ارچ  تسوا  تلادع  ماقم  دوصقم  ج )  تسا .  اه  ناسنا  همه  هب  تبـسن  وا  تبقارم  ماقم  ودنوادخ  ملع  دارم  ب )  تسا . 
 ( فلا تسا :  هدش  هتفگ  نخـس  لامتحا  راهچ  زا  نیرـسفم  نایم  رد  تسیچ ،  راگدرورپ  ماقمزا  فوخ  هک  نیا  رد  - 2 تسین .  فوخ  هیام 

همه هب  تبـسن  وا  یمیاد  تبقارم  ادـخ و  یملع  ماقم  زا  فوخ  ب )  تسا .  باسح  يارب  وا  هاگـشیپ  رد  روضح  تمایق و  فقاوم  زا  فوخ 
میعن رد  عمط  تشهب (  رد  یناسفن  ياه  ذـل ت  توف  زا  فوخو  خزود  شتآ  رطاـخ  هب  هن  تسادـخ  زا  سرت  روظنم  ج )  تسا .  اـه  ناـسنا 

زا فوخ  تسوا و  تلادـع  ماقم  راگدرورپ  ماقم  زا  روظنم  د )  تسا .  فیاخ  وا  لالج  راـگدرورپ و  ماـقم  رطاـخ  هب  اـهنت  هکلب  تشهب ، ) 
ریسفت رد  ییابطابط  همالع  -3 ص 216 . )  ج 19 ، نازیملا ،  ریـسفت  همجرت  دنک ( ، یم  ناسنا  دوخ  لامعازا  فوخ  هب  تشگزاب  زین  تلادع 

مایق هب  دارم  هدـش و  هفاضا  بر )  هملک (  ینعی  شدوخ  لـعاف  هب  هک  تسا  ماـیق  ياـنعم  هب  یمیم و  ردـصم  ماـقم  هملک  دـیامرف :  یم  ماـقم 
اما تسا ،  وا  لمع  رظان  هداتـسیا و  شرـس  يالاب  دهد  یم  ماجنا  یلمع  شا  هدنب  هک  یماگنه  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يو  هیلع  یلاعت  يادخ 

طبـض دنک و  یم  هدنب  هچنآ  هب  تسا  ادـخ  ملعو  هطاحا  ادـخ  مایق  يانعم  هکلب  رگراک ، رـس  يالاب  رگراکرـس  امرفراک و  کی  نداتـسیا  هن 
مییوگب دیاب   . دنزادرپ یم  تروص  نیدب  راگدرورپ  ماقم  زا  فوخ  یگنوگچ  ریـسفت  هب  ناشیا  هاگنآ  تسا .  يو  هب  نداد  ازج  هدنب و  لمع 

فوخ باذع و  زا  فوخ  ینعی ،  فوخ ؛  مسق  ود  نیا  زا  کی  چیه  رد  روهظ  قوف  هیآ  رد  فوخو  دراد  یلحارم  تدابع  دـننام  مه  فوخ 
هدنب يارب  هک  تسا  یـصاخ  ریثات  راگدرورپ  ماقم  فوخ  زین  ادخ و  یهاگآ  زا  فوخ  نوچ   . درادن تشهب  رد  یناسفن  ياه  تذـل  توف  زا 

يراثآ دوش  یم  ثعاب  دهد و  یم  تسد  هب  تسا  لیلذ  ریقح و  شیالوم  ییایربک  تمظع و  تحاس  ربارب  رد  تسا و  هدنب  هک  تهج  نادـب 
يادـخ هک  تسا  یفوخ  نامه  فوخ  زا  يانعم  نیا  دـنکروهظ و  وا  زا  یلاعت  يادـخ  هقلطم  توربج  تزع و  لاـبق  رد  يراوخو  تلذـم  زا 

ص 216; .)  ج 19 ، نازیملا ،  همجرت  دنتسه ( ، موصعم  هکیالم  هک  نیا  اب  تسا  هدوتس  نادب  ار  نیمرکم  هکیالم  یلاعت 

تعامج ماما  طیارش  زا  یکی  تلادع  ار  تعامج  ماما  طرش  مالسا  هک  یلاح  رد  تیناحور  هب  تسا  هدش  رـصحنم  ًارهاظ ) ) تعامج ماما  ارچ 
؟ تسا هداد  رارق 

شسرپ

ماما طیارـش  زا  یکی  تلادـع  ار  تعامج  ماما  طرـش  مالـسا  هک  یلاـح  رد  تیناـحور  هب  تسا  هدـش  رـصحنم  ًارهاـظ ) ) تعاـمج ماـما  ارچ 
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؟ تسا هداد  رارق  تعامج 

خساپ

یلاعبانج لاؤس  نتم  رد  هک  میروایب  تیناحور  هملک  دروم  رد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  زا  یحیـضوت  تسا  مزال  امـش ، لاؤس  هب  خـساپ  زا  لبق 
 : دـنیامرف یم  تّیمتاخ  باتک  رد  يرهطم  یـضترم  داتـسا  دیهـش  رکفتم  میزادرپب . لاؤس  لصا  هب  دـعب  تسین و  هدـیاف  زا  یلاـخ  هک  هدـمآ 
زا لبق  ینعی  شیپ ، لاس  داتفه  تصش  رد  امش  ام . لسن  اب  ینعی  نامدوخ ، اب  تسا  رـصاعم  تسا ، ةدالولادیدج  یلیخ  هک  یناحور )  ) ظفل "

هکنیا باسح  يور  اهیحیسم  تسا . تیحیسم  زا  سابتقا  نیا  دنـشاب . هتفگ  نیّیناحور  نید  ياملع  هب  هک  دینک  یمن  ادیپ  اج  کی  هطورـشم ،
یم ناشدوخ  ياملع  هب  دشاب ، ایند  كرات  حالطـصا  دیاب  ینید  ملاع  و  تسا ، ادج  رهاظ  زا  ینعم  ایند ، زا  ترخآ  نت ، زا  حور  اهنآ  رظن  رد 

هک تسا  نیا  یکی  تسا  هدرکن  هک  ییاهراک  ءزج  مالـسا  لاح  ره  هب  دـش . عیاش  ام  ناریا  رد  حالطـصا  نیا  مه  دـعب  و  نّویناحور ، دـنتفگ 
رت قیقد  ریبعت  هب  ای  تّیناحور  هب  هدش  رـصحنم  ارچ  دـیدومرف  لاؤس  هکنیا  اما  ( 1") تسا هدرکن  باختنا  صوصخم  مسا  نید  ياـملع  يارب 

باختنا مه  صوصخم  سابل  مالسا ]  : "] دنیامرف یم  باتک  نامه  رد  يرهطم  داتسا  زین  ههبـش  نیا  باوج  رد  ءاملع ؟ هب  هدش  رـصحنم  ارچ 
هتبلا دنـشاب . هتـشاد  صوصخم  سابل  کی  دیاب  دنا  نید  ياملع  نوچ  دنا  نید  ياملع  هک  هدـع  نآ  تسا  هتفگن  مالـسا  ینعی  تسا ، هدرکن 

، تسا عیاش  زورما  هک  نارگید  سابل  اب  هسیاقم  اب  ًاعومجم  دنـشوپ ، یم  ادر  ای  دـنراذگ  یم  ناشرـس  هب  هماـمع  هک  يدارفا  هک  تسا  مّلـسم 
هب همامع  مرکا ( ربمغیپ  نوچ  هکنیا  دصق  هب  رگا  مه  امش  درادن ، ءاملع  هب  صاصتخا  نیا  تسا . رت  کیدزن  مرکا ( ربمغیپ  سابل  هب  ناشسابل 

يارب مالسا  هک  دنک  لایخ  یسک  رگا  دیشاب . هتشاد  یباوث  رجا و  دیاش  دیشاب ، هتشاد  یّسأت  دصق  دیراذگب و  همامع  تسا ، هتشاذگ  یم  رس 
قرف ملاع  ریغ  اب  هک  یشاب  هتشاد  یسابل  دیاب  یتسه  ینید  ملاع  وت  نوچ  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  عضو  صوصخ  هب  سابل  کی  نید  ياملع 

بادآ و ندیـشوپ ، ساـبل  تیفیک  ندیـشوپ و  ساـبل  باـب  ثیداـحا ، راـبخا و  رد  اـم  میرادـن . يزیچ  نینچ  کـی  نید  رد  اـم  ریخ ، دـنکب ،
يارب هک  روطنیمه  دشاب  بحتـسم  یـصوصخلاب  ّتیفیک  اب  سابل  کی  رگا  درادن ، ءاملع  هب  صاصتخا  مادـکچیه  ام  میراد ، نآ  تابحتـسم 

مه املع  ریغ  يارب  تسا  هورکم  املع  يارب  هک  يروج  نامه  دـشاب  هورکم  رگا  و  تسا ، بحتـسم  مه  ملاع  ریغ  يارب  تسا  بحتـسم  ملاع 
هب نوچ  دـنهاوخ ، یم  مدرم  دوـخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـننک ، یم  هعجارم  ءاـملع  هب  تافیرـشت  زا  يا  هراـپ  رد  زورما  رگا  تسا . هورکم 

؟ دـشاب ءاملع  زا  دـیاب  تعامج  ماما  هک  تسا  هتفگ  مالـسا  ایآ  تعامج . ماما  ًالثم  تسا ، هتفگن  مالـسا  الاو  دـنراد ، يرتشیب  داقتعا  ءاـملع 
ماما يارب  هک  دتفا  یم  قافتا  مک  دنراد ، دامتعا  رتشیب  ءاملع  هب  تلادع  رظنزا  مدرم  نوچ  هتبلا  یلو  دشاب ، لداع  دـیاب  هک  تسا  هتفگ  ریخ ،

رظنم و تحابـص  رظن  زا  ًانایحا  یتح  تدایـس ، ملع ، اوقت ، یناسنا :  لئاضف  رظن  زا  تعامج  ماـما  دـننکب . باـختنا  ار  یملاـعریغ  تعاـمج ،
کی نیا  لاح  ره  هب  یلو  تسا ، رتهب  دشاب  هتشاد  يرتشیب  لئاضف  هچ  ره  دوش ، یم  هدرمـش  یبوخ  رـشب  يارب  هک  يزیچ  ره  رظن  زا  ییابیز ،
باتک زا  ار  دیلقت  مظعم  عجارم  زا  نت  ياوتف 12  امش  لاؤس  هب  خساپ  لیمکترد  ( 2.") تسین دشاب  ءاملع  هب  طوبرم  هک  یـصاصتخا  هفیظو 

اهنآ يوتف  فالتخا  دنشاب  هتـشاد  يوتف  فالتخا  مظعم  عجارم  هک  ییاهاج  رد  تسا  رکذ  هب  مزال  مینک ، یم  رکذ  عجارم  لئاسملا  حیـضوت 
ماـما تلادـع  دروـم  رد  صوـصخ  هب  تعاـمج ، ماـما  دروـمرد  هک  میهد  یم  رکذـت  زین  ار  هتکن  نیا  تسا . هدـمآ  ناـشکرابم  مسا  رکذ  اـب 
هلأسم تعامج :  ماما  طیارـش  دـنک . یم  تیافک  دـنا  هدومرف  عجارم  هچنآ  هکلب  دوب  یـساوسو  هن  درک و  يراـگنا  لهـس  دـیاب  هب  تعاـمج 
مومأم رگا  زینو  1. دناوخب حیحـص  روط  هب  ار  زامنو  دشاب  هداز  لالحو  لداعو  یماما  هدزاود  ۀعیـشو  لقاعو  غلاب  دیاب  تعامج  ماما  1453 ـ 
بجاو طایتحاو   3 تسین زیاج  رگید  زیمم  هچب  هب  دمهف  یم  ار  دبو  بوخ  هک  زیمم  ۀچب  ندرکادتقاو  دشاب 2 درم  دیاب  مه  وا  ماما  تسا  درم 

دبو بوخ  هک  زیمم  ۀچب  ندرک  ادتقاو  دشاب  درم  دـیاب  بجاو  طایتحاربانب  تعامج  ماما  زینو  لضاف :  دـشاب . درم  زین  نز  ماما  هک  تسا  نآ 
دنکن تماما  نز  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  تیم  زامنریغرد  هکلب  یناگیاپلگ :  هلأسم ) نایاپ  .) درادن یعنام  رگید  زیمم  ۀچب  هب  دمهف  یم  ار 
بوخ هک  زیمم  هچب  هب  ندرکادـتقاو  یناجنز :  دراد ...  تهارک  اهنزرب  نز  تماما  تیم  زامن  ریغردو  یفاص :  دـشاب ... نز  مومأـم  دـنچ  ره 
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ماکحا دـیامن و  ادـتقاو  هدرک  تکرـش  تعامج  زامنرد  دـناوت  یم  زیمم ، هچب  یلو  تسین ؛ حیحـص  بجاو  طاـیتحاربانب  دـمهف  یم  ار  دـبو 
ریغ ای  ناملـسم  هاوخ  تسا  هداز  لـالح  یناـسنا  رهو  درادـن . یعناـم  نز  يارب  نز  تماـما  یلو  مراـکم :  دوش . یم  راـب  نآرب  مه  تعاـمج 

زا یلاخ  یلو  تسین  هجو  زا  یلاـخ  هچ  رگا  هلاـس  هد  ۀـچب  هب  ءادـتقا  تحـصو  یناتـسیس :  دوش . تباـث  نآ  فـالخ  هک  نیا  رگم  ناملـسم ،
تعامج راثآ  هچرگا  درادـن ، یعنام  يزیربت :  ، یئوخ هلأسم ) نایاپ  .) درادـن یعنام  یفاـص :  ، یناـگیاپلگ یکارا ، . 3 دشاب . یمن  مه  لاکـشا 

حیحـص روط  هب  ار  زامنو  دشاب  هداز  لالحو  لداع  لقاع ، یماما ، هدزاود  ۀعیـش  دیاب  تعامج  ماما  هلأسم ـ  تجهب :  دوش . یمن  بترتم  وارب 
مامارد ربتعم  تلادـع  1171 ـ  هلأسم تجهب :  دـشابدرم . دـیاب  مه  وا  ماما  تسا ، درم  مومأم  رگا  زینو  دـشاب  غلاب  دـیاب  طایتحاربانبو  دـناوخب 

هک دـنک  تلالد  ینظ  روط  هب  صخـش  لاوحا  رهاظ  هک  يروطب  هریبک  ناهانگزا  نتـسج  يرود  ینعی  رهاظ  نسح  زا  تسا  ترابع  تعامج 
رارـصاو دـنک  زارحا  ار  رهاظ  نسح  نیا  دـیاب  مومأمو  دـشاب . هدرک  كرتار  هاـنگ  يزور  دـنچ  ًاـقافتا  هک  نآ  هن  دراد  هاـنگ  كرت  رب  اـنب  وا 

تین مومأم  تسا  مزال  دش  زجاع  مایق  زا  زامن  نیبرد  تعامج  ماما  رگا  هلأسم 1173 ـ  تجهب :  تسا . هریبک  هانگ  هلزنم  هب  هریغص  ناهانگرب 
تلاح کـی  " تلادـع ، 1268" ـ  هلأـسم مراـکم :  تسا . ادـتقا  زا  عناـم  هک  یـصقن  ره  تسا  نینچمهودـناوخب  ار  دوخ  زاـمنو  دـنک  يدارف 
هتـشاد ترـشاعم  یـسک  اب  هک  هرادـنا  نیمهو  دراد  یم  زاب  هریغـص  هانگ  رارکتو  هریبک  هانگ  ماجنازا  ار  ناسنا  هک  تسا  ینطاـب  یـسرتادخ 

ـ  هلأسم 1454 دنیوگ . یم  تسا ، نطاب  ۀکلمز  یکاح ا  هک  رهاظ " نسُح   " ار نیاو  تسا  تلادع  دوجو  ۀـناشن  مینیبن ، وازا  یهانگو  میـشاب 
تیآ ۀلاسررد  هلأسم ، نیا  .1 دیامن ادتقا  وا  هب  دـناوت  یم  هن ، ای  تسا  یقاب  دوخ  تلادـع  هب  دـنک  کش  رگا  هتـسناد ، یم  لداع  هک  ار  یماما 

ناـمه 3. یلا 113 2 . ص111  يرهطم ، یـضترم  داتـسا  تیمتاخ ، . 1 ذـخآم :  عباـنم و  تـسین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . تـجهب  ... ا
،ص820و819 لوادلج عجارم ، لئاسملا  حیضوت  ص819  ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت 

تسیچ رد  زامن  یسایس  تیمها 

شسرپ

تسیچ رد  زامن  یسایس  تیمها 

خساپ

بوعرم رازگ  زامن  اذـل  مینادیم  رتالاب  یتردـق  ره  زا  ار  ادـخ  مییوگیم و  ربکا )) هللا و   )) زامن عورـش  لوا  هک  تسا  نآ  رد  زامن  تساـیس 
هانپ ادخ  هب  سنا  نج و  نیطایـش  زا  مییوگیم و  میجرلا )) ناطیـشلا  نم  هللاابذوعا   )) دمح عورـش  زا  لبق  دشابیمن . اهتردقربا  اهتردق و 

ار تناعتـسا  تدابع و  زاـب  نیعتـسن )) كاـیا  دـبعن و  كاـیا   )) نتفگ اـب  دـمح  هروس  رد  مییوجیم ، يراز  یب  يرود و  اـهنآ  زا  میربیم و 
رد مینادیم و  زاین  یب  ار  دوخ  نانآ  تیامح  زا  تناعتـسا  تسایـس و  هنحـص  رد  اهتردق  تدابع  شنرک و  زا  مینکیم و  ادـخ  هب  صتخم 

تیحیـسم و نیلاضلاال )) و   )) دوهی مهیلع )) بوضغملا  ریغ   )) دنک تیادـه  تسار  هار  هب  اههنحـص  همه  رد  ار  ام  میهاوخیم  ادـخ  زا  رخآ 
مالسلا  )) میهدیم نینموم  همه  هب  مالـس  زامن  نایاپ  رد  هک  هاگنآ  تسا و  تسایـس  لمع و  هدیقع و  رد  یفارحنا  طوطخ  یفن  عقاو  رد  نیا 

نآ رب  مالـس  و  (ص ) ربمایپ توبن  هب  تداهـش  رد  میراذـگیم و  شیامن  هب  ار  نیملـسم  یلدـکی  تدـحو و  هتاکرب )) هللا و  همحر  مکیلع و 
مالسا تردق  نامیا و  هوکش  میناوخیم  تعامج  هب  ار  اهزامن  یتقو  مینکیم و  نیمضت  ار  مالسا  هوکشرپ  مچرپ  رازتهاو  رارمتسا  ترضح 

... میهدیم و ناشن  نایناهج  هب  ار 

؟ دیناوخب زامن  سابل  نیرتهب  اب  هک  تسا  هدرک  هیصوت  ارچ  سپ  تسا  فلاخم  ییارگ  لمجت  اب  مالسا  رگا 
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شسرپ

؟ دیناوخب زامن  سابل  نیرتهب  اب  هک  تسا  هدرک  هیصوت  ارچ  سپ  تسا  فلاخم  ییارگ  لمجت  اب  مالسا  رگا 

خساپ

اب دنک و  رطعم  شوخ ، ياهوب  عاونا  اب  ار  دوخ  و  یتمیق ) رخاف و  هن   ) دشوپب زیمت  هداس و  یسابل  رازگزامن ، هک  تسا  نیا  زامن  تابحتسم  زا 
تمظع و تشادـگرزب  یهلا و  تحاس  هب  مارتحا  هکلب  تسین ؛ تنیز  لمجت و  اـهنت  هن  نیا  دوش ؛ رـضاح  یهلا  هاـگرد  رد  تفاـظن  یکاـپ و 

دزادرپیم زاین  زار و  تاجانم و  هب  وا  اب  دزادرپیم و  شیاین  تدابع و  هب  اناد ، اناوت و  يراگدـیرفآ  رـضحم  رد  رازگزامن  تسا . وا  یگرزب 
اب دزاس و  بترم  ار  دوخ  تروص  رـس و  دـنک ، هدافتـسا  اهرطع  عاونا  زا  دـشوپب ، ار  دوخ  ياهسابل  نیرتهب  لاح ، نیا  رد  هک  رتهب  هچ  سپ 
. دوشیم وا  صاخ  ياهتیانع  اهشاداپ و  تفایرد  یهلا و  تیاضر  بلج  ثعاب  ناسنا ، راتفر  نیا  دناوخب . زامن  كاپ ، ینت  هدامآ و  یلد 

؟  تسیچ دنناوخب  زامن  نانز  زا  رتولج  نادرم  هک  تسا  بحتسم  هکنیا  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ دنناوخب  زامن  نانز  زا  رتولج  نادرم  هک  تسا  بحتسم  هکنیا  لیلد 

خساپ

تایاور و هب  يرورم  اب  دزیخ . یم  رب  وا  اب  زاین  زار و  هب  دیوگ و  یم  نخس  وا  اب  دنیب و  یم  ادخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  تدابع  لاح  رد  یمدآ 
هب ایح  تفع و  تیاعر  . 2 تسا . ادخ  ریغ  هب  هجوت  ثعاب  هک  هچنآ  ره  زا  بانتجا  . 1 تسا : رگ  هولج  یبوخ  هب  هتکن  ود  زامن  بادآ  ماکحا 

يارب سدقم  عراش  دیابر ، یم  ار  مرحم  ریغ  ای  مرحم  ياه  مشچ  هتساوخان  ای  هتساوخ  تسا و  لگ  دننامه  نز  هک  اجنآ  زا  نانز . يارب  هژیو 
رانک وضو ، ماگنه  جـنرآ  لخاد  زا  اه  تسد  هب  نتخیر  بآ  تسا ؛ هداد  نآ  ریغ  ای  زامن  رد  ار  یبحتـسم  ای  بجاو  یتاروتـسد  نز ، تنایص 

نیمز و رب  مکـش  اه و  جـنرآ  نتـشاذگ  هدجـس ، هب  نتفر  زا  شیپ  نداد  رارق  نیمز  يور  ار  اـهوناز  ادـتبا  ماـیق ، ماـگنه  اـهاپ  نداد  رارق  مه 
نتفرگ رارق  دید  ضرعم  رد  زا  عنام  اهراک  نیا  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  یگمه  هدجـس و ... ماگنه  رگیدـکی  هب  ندـب  ياضعا  ندنابـسچ 

هژیو هب  رما  نیا  روصت  دوب -  دهاوخ  تسا  هارمه  دوجـس  عوکر و  نتـساخرب و  نتـسشن و  اب  هک  زامن  رد  هژیو  هب  نز  ندب  ياه  یگتـسجرب 
ماگنه رد  نانز  زا  نادرم  نتفرگ  رارق  رتولج  نز  تنایص  يارب  رگید  تاروتسد  هلمج  زا  تسا -  رت  تحار  دنشوپ  یمن  رداچ  هک  ینانز  رد 

هب بیعـش  ترـضح  رتخد  یـسوم و  ترـضح  تکرح  عون  زا  بدا ، نیا  تسا . يرتمک  دـیکأت  اب  رگید  ياهاج  رد  رتشیب و  دـیکأت  اب  زاـمن 
، تایاور یخرب  ساسارب  درک . توعد  یـسوم  ترـضح  زا  شردپ  تساوخرد  هب  بیعـش  ترـضح  رتخد  هک  یماگنه  تسا . نایامن  یبوخ 

مادنا زا  ار  سابل  دوب  نکمم  دیزو و  یم  رتخد  سابل  رب  داب  شرـس . تشپ  زا  یـسوم  درک و  یم  تکرح  ور  شیپ  زا  ییامنهار ، يارب  رتخد 
. نک ییامنهار  ارم  اه  یهار  ود  رـس  رب  مور ، یم  ولج  زا  نم  تفگ  رتخد  هب  دوش  نینچ  داد  یمن  هزاجا  یـسوم  تفع  ایح و  دـنز ، راـنک  وا 
هک نانچ  نآ  ياه  تمکح  زا  یکی  دیاش  تسا و  هدیـسر  موصعم  نایاوشیپ  زا  هک  تسا  يددعتم  تایاور  مکح ، نیا  لیلد  هک  نآ  لصاح 

. دشاب زامن  ماگنه  ادخ  ریغ  هب  هجوت  زا  درم  نتشاد  هگن  رود  نانز و  يایح  تفع و  ظفح  رب  عراش  رارصا  مامتها و  دمآ  هتفگ 

ای ادمع  يردام  ردپ و  رگا  دنا :  هدومرف  ینارکنل  هللا  هیآ  صوصخب  عجارم  زا  یـضعب  نیموصعم  میرک و  نارق  تاشرافـس  همه  نیا  اب  ارچ 
اریز ؟ دنوش یمن  تساوخ  اب ز  زامن  زا  زامن  یب  ردام  ردپ و  نآ  باسح  نیا  اب  تسا .  رتگرزب  رسپ  ندرگ  رب  نآ  ياضق  دنک  كرت  ار  زامن  اوهس 

تگرزب رسپ  ندرگ  رب 
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شسرپ

ای ادمع  يردام  ردپ و  رگا  دـنا :  هدومرف  ینارکنل  هللا  هیآ  صوصخب  عجارم  زا  یـضعب  نیموصعم  میرک و  نارق  تاشرافـس  همه  نیا  اب  ارچ 
یمن تساوخ  اب ز  زامن  زا  زاـمن  یب  رداـم  ردـپ و  نآ  باـسح  نیا  اـب  تسا .  رتگرزب  رـسپ  ندرگ  رب  نآ  ياـضق  دـنک  كرت  ار  زاـمن  اوهس 

وا رگا  تسا و  نامگرزب  رـسپ  ندرگ  رب  زامن  دـنیوگ  یم  دـنریگ و  یم  هناـهب  ار  نیمه  یـضعبو   . تسا رتگرزب  رـسپ  ندرگ  رب  اریز  ؟ دـنوش
ارچ سپ  هن  رگا  ؟  دراد تحـص  اهفرح  نیا  ایآ  رخآ  یلا  روطنیمه  دناوخب و  دـیاب  شگرزب  رـسپ  تسا  بجاووا  رب  هک  مه  ام  زامن  دـناوخن 

رـسپ شود  رب  ار  دوخ  هفیظو  دناوخ  یمن  هک  نآ  اب  دناوخ  یم  زامن  هک  سک  نآ  ایا  دننک ْ؟ یم  هارمگ  ار  مدرم  ماکحا  نیا  اب  دیلقت  عجارم 
؟ تسا ناسکی  دزادنا  یم  رتگرزب 

خساپ

هللا تیآ  هلمج  زا  مظعم  عـجارم  یخرب  ياوـتف  رد  هک  هـچنآ  . 1 تسا : يرورـض  هتکن  دنچ  حیـضوت  زیزع  تسود  امـش  لاؤس  هب  خـساپ  رد 
وا رتگرزب  رـسپ  رب  شگرم  زا  سپ  دروآ ؛ اـج  هب  ار  شزاـمن  هتـسناوتن  يرذـع  تهج  هب  هک  یتروص  رد  ردـپ   » هک تسا  نیا  هدـمآ  لـضاف 

دهد ماجنا  ار  شا  هزور  هتـسناوتن  رفـس  ضرم و  رطاخ  هب  ای  شزامن و  ینامرفان  يور  زا  ردپ  هک  یتروص  رد  اما  دهد و  ماجنا  تسا  بجاو 
حیـضوت « ) تسا نینچ  مه  ردام  هدش  توف  زامن  هزور و  دروم  رد  هک  نانچ  تسا  ردـپ  هزور  زامن و  ياضق  بجاو  طایتحا  رتگرزب  رـسپ  رب 

ردپ زا  هدـش  توف  هزور  زامن و  ندـناوخ  بوجو  نآ  رگید  هتکن  . 2 ردام .) ردـپ و  زامن  ياضق  ثحب  ص 231 ، لضاف ، هللا  تیآ  لـئاسملا 
نیا زا  دنشابن  هذخاؤم  دروم  دنـشاب  هدرک  یهاتوک  دوخ  فیلاکت  ماجنا  رد  ردام  ردپ و  رگا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  رتگرزب  رـسپ  رب  ردامو 
هناهب دیابن  هلأسم  نیا  زگره  دنوش و  یم  تساوخزاب  امتح  هدوب و  لوؤسم  دوخ  لامعا  ربارب  رد  رگید ، مدرم  همه  لثم  مه  ردام  ردـپ و  ور 

رب هوالع  دنوش  یم  دیدش  تبوقع  راچد  دنک  كرت  رذع  نودب  ادمع و  رگا  اریز  دنتفیب  هزور  زامن و  كرت  رکف  هب  دـهدب و  دارفا  تسد  هب 
یکی . 3 دنهد . یمن  ماجنا  ار  اهنآ  لامعا  ياضق  ودننک  یمن  لمع  ردام  ردپ و  تیـصو  هب  نادنزرف  هدش  هدـهاشم  دراوم  رایـسب  رد  هک  نیا 

ناشنادـنزرف قح  رد  ردام  ردـپ و  هک  تسا  یتاریخ  تامحز و  رطاخ  هب  رتگرزب  رـسپ  رب  ردام  ردـپ و  زامن  هزور و  ياـضق  بوجو  لـلع  زا 
هدشن عقاو  هجوت  دروم  مالـسا  زج  یبتکم  چیه  رد  هک  تسا  ردام  ردپ و  شزرا  تمظع و  رگنایامن  یمالـسا  روتـسد  نیا  دـنا و  هداد  ماجنا 

نا کبر  یـضقو  : » دهد یم  رارق  دیکأت  دروم  ار  ردام  ردپ و  هب  مارتحاو  ناسحا  ادخ  تدابع  زا  دـعب  میرک  نآرق  مینیب  یم  ور  نیا  زا  تسا 
هیآ ءارـسا ، « ) دینک ناسحا  دوخ ]  ] ردامو ردپ  هب  دیتسرپم و  ار  وا  زج  هک  درک  ررقم  وت  راگدرورپ  و  اناسحا ؛ نیدـلاولاب  هایا و  الا  ودـبعت  ال 

تـسا رترب  دایز و  رایـسب  دسر  یم  يو  هب  رتگرزب  رـسپ  طسوت  ردام  ردپ و  هدش  توف  هزور  زامن و  نداد  ماجنا  هیحان  زا  هک  یباوث  . 4 (. 23
يارب نآ  يورخا  يویند و  تاکرب  تاریخ و  نیا  زا  هتشذگ  تسا ؛ زیچان  یلیخ  هدش  دای  باوث  ربارب  رد  نآ  ماجنا  تمحز  تیلوؤسم و  هک 

رد هک  نانچ  دش  دنهاوخ  عقاو  یهلا  شزومآ  ترفغم و  لومشم  مه  شردام  ردپ و  وا  تکرب  هب  هک  يا  هنوگ  هب  هدوب  ناوارف  رتگرزب  رـسپ 
لوصا  ) دنشاب رفاک  ولو  دهاکب  ردام  ردپ و  یتخس  باذع و  زا  دنوادخ  هک  دوش  یم  ثعاب  نادنزرف  نآرق  ندناوخ  هک  تسا  هدمآ  تیاور 

(. نآرقلا لضف  باب  ج 2 ، یفاک ،

همه نیا  تسا و  هدماین  يزیچ  ندناوخ  زامن  تیفیک  هرابرد  نآرق  رد  ارچ  نآ  هب  هدـش  شرافـس  تسا و  نید  لوصا  زامن  هکنیا  هب  هجوت  اب 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  رظن  فالتخا 

شسرپ
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همه نیا  تسا و  هدماین  يزیچ  ندناوخ  زامن  تیفیک  هرابرد  نآرق  رد  ارچ  نآ  هب  هدـش  شرافـس  تسا و  نید  لوصا  زامن  هکنیا  هب  هجوت  اب 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  رظن  فالتخا 

خساپ

اوناک نا  ۀمکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  ًالوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  دیامرفیم «: دوخ  میرک  نآرق 
تمکح باتک و  میلعت  (ص ) مرکا ربمایپ  ياهتیلوؤسم  فیاظو و  زا  یکی  دـیوگیم  هیآ  نیا  هیآ 2 .) هعمج ،  «) نیبم لالض  یفل  لبق  نم 

كرد ار  نآ  ماکحا  بلاطم و  دمهفب و  ار  نآرق  دـناوتب  یـسک  ره  هک  تسین  روط  نیا  دراد و  میلعت  هب  زاین  نآرق  هک  دوشیم  مولعم  تسا 
امـش هب  ربمایپ  هک  هچنآ  ره  باقعلا ؛  دـیدش  هّللا  نا  هّللا  وقتا  اوهتناف و  هنع  مکاهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا  مکاتآ  ام  : » دـیامرفیم نآرق  دـنک ،

هب تسا و  باقعلا  دیدش  ادخ  دیـشاب . هتـشاد  ادخ  ياوقت  دـینک و  بانتجا  دـنکیم  یهن  ار  امـش  هک  هچنآ  دـینک و  لمع  دـهدیم  روتـسد 
مینک و تعاطا  دـیاب  ربمایپ  تاروتـسد  رماوا و  زا  هک  دـهدیم  روتـسد  ام  هب  نآرق  دوخ  نیاربانب  هیآ 7 .) رـشح ، « ) دنکیم تازاجم  یتخس 
ص 279، ج 82 ، راحب ، « ) مناوخیم زامن  نم  دـینیبیم  هک  روط  نامه  دـیناوخب  زاـمن  یلـصا ؛  ینومتیأر  اـمک  اولـص  : » دومرف دوخ  ربماـیپ 

زیچ ود  امـش  نیب  رد  نم  اهب ؛  متکـسمت  نا  اولـضت  نل  یتیب  لها  یترتع  هّللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  دومرف « : و  توریب .) پاـچ 
(. ص 147 ج 23 ، راحب ، « ) دیوشیمن هارمگ  هاگچیه  دینک  ود  نیا  هب  کسمت  رگا  هک  متیب  لها  مترتع  ادخ و  باتک  مهدیم  رارق  اهبنارگ 

دیاب ام  نیاربانب  ح 4 .) ب 94 ، ص 210 ، ج 40 ، راحب ، « ) تسا نآ  رد  یلع  مملع ، رهـش  نم  هک  اهباب ؛  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  دومرف «  و 
هداد روتـسد  ام  هب  نآرق  مییامن . تفایرد  یلع  دالوا  یلع و  تیب و  لـها  قیرط  زا  ار  يوبن  مولع  ینید و  ياـهشناد  مولع و  نید و  ماـکحا 

نیاربانب هیآ 59 ) ءاسن ،  ) دـینک تعاطا  رمالا  یلوا  ادـخ و  لوسر  زا  ادـخ و  زا  مکنم ؛ »  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  تسا « :
فرط زا  تسا . هداد  ار  تسا ) موصعم  ناماما  نآ  لوا  هجرد  زراب و  قادـصم  هک   ) رمالایلوا ربمایپ و  زا  تعاـطا  روتـسد  اـم  هب  نآرق  دوخ 

نیاربانب دیروآ 0  ياج  هب  زین  امـش  مناوخیم  زامن  نم  هک  روط  نیمه  یلـصا ؛ »  ینومتیأر  امک  اولـص  دندومرف « : (ص ) مرکا ربمایپ  رگید 
ثیداحا تسا و  هدومن  نایب  ام  يارب  ربمایپ  تسا و  هداد  ربمایپ  هب  ادخ  هک  تسا  یتاروتـسد  نامه  تسا  زامن  تاروتـسد  ماکحا و  زا  هچنآ 

لمحت اب  تیاور  ثیدـح و  نادنمـشناد  نادـنمتدارا و  نادـنمهقالع و  نیعبات و  باحـصا و  راوگرزب و  نآ  تیب  لها  هلیـسو  هب  (ص ) ربمایپ
يارب ار  ییاهـشناد  دناهدیـشک و  ناوارف  ياهیتخـس  هار  نیا  رد  تسا و  هدـنام  ظوفحم  ناوارف  ياهتمحز  اـب  اـهيراوشد و  اـهیتخس و 

رب هک  هعیـشلا  لیاسو  فیرـش  باتک  رد  دندومن . سیـسأت  هداهن و  انب  تایاور  ثیداحا و  یـسررب  دقن و  لیلحت و  هیزجت و  مهف و  كرد و 
يارب یملع  عجرم  دـیآیم و  باسح  هب  يوناث  ییاور  عماوج  زا  تسا و  هدـش  هتـشون  (ع ) تیب لـها  ثیداـحا  بیترت  يروآعمج و  ساـسا 

زاـمن و هراـبرد  تاـیاور  رازه  تـفه  زا  شیب  دوـشیم  دانتــسا  نآ  هـب  یهقف  یملع و  ثحاـبم  يارب  تـسا و  نادنمــشناد  اـملع و  اــهقف و 
، هیقف یفاک ، لثم  یلوا  عماوج  رگید ، عماوج  زا  کی  ره  رد  و  تسا . هدومن  لقن  (ص ) ربمایپ تیب  لها  قیرط  زا  نآ  تایئزج  تایصوصخ و 

حیـضوت حرـش و  زامن و  هرابرد  تایاور  زا  یهجوت  لباق  رادـقم  بیترت  نیمه  هب  زین  یفاو  لیاسو ـ  راحب ـ  دـننام : يوناث  عماوج  بیذـهت و 
هرـضحیال نم  یفاـک ـ  عورف   ) یلوا عماوج  زا  هرامش 4383 ) ثیدح  هیمالـسا ـ  پاچ  ، ) ص 5 لـیاسو ج 3  رد  هلمج  زا  تسا . هدـمآ  نآ 

ماما زا  تفگ  هک  تسا  هدش  لقن  هرارز  زا  دیامنیم . لقن  یشایع  ریسفت  رابخالا و  یناعم  عیارشلا و  للع  ياهباتک  هفاضاب  بیذهت ) هیقفلا و 
هدرب و مان  ار  اهنآ  ادخ  ایآ  متفگ  زور . بش و  رد  زامن  جنپ  دومرف : مدیـسرپ  تسا  هدومن  بجاو  لج  زع و  يادخ  هک  زامن  زا  هچنآ  زا  رقاب 

هیآ ءارـسا ، هروس   «) لیللا قسغ  یلا  سمـشلا  كولدل  ةالـصلا  مقا  دومرف «: شربمایپ  هب  یلاعت  يادخ  يرآ ، دومرف : هدرک ؟ نایب  شباتک  رد 
رب هدرک و  نایب  هدرب و  مان  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسا  زامن  راهچ  بش  همین  ات  سمش  كولد  نیب  تسا و  نآ  لاوز  عقوم  سمـش  كولد  و  ( 78

ادوهـشم ناک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  و  : » دومرف یلاعت  كرابت و  يادخ  سپـس  تسا . بش  فصن  لیل  قسغ  و  هداد . رارق  تقو  ناشیا 
و هیآ 114 ) دوه ، هروس   «) راهنلا یفرط  ةالـصلا  مقأ  دومرف « : یلاعت  كرابت و  يادخ  و  تسا . مجنپ  زامن  نیا  سپ  هیآ 78 ) ءارسا ، هروس  «)
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یلع اوظفاح  دومرف « : یلاعت  يادخ  تسا و  ءاشع  زامن  هک  هیآ 114 ) دوه ، هروس   «) لیللا نم  افلز  و  تسا « . حبص  برغم و  زور  فرط  ود 
دراذگ (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  يزامن  لوا  نآ  تسا و  رهظ  زامن  یطسو  ةولص  و  هیآ 238 ) هرقب ، هروس   «) یطسولا ةولصلا  تاولصلا و 

دش و لزان  هعمج  زور  رد  هیآ  نیا  و  هیآ 238 ) هرقب ، هروس   « ) نیتناق هّلل  اوموق  و  تسا «  رصع  حبـص و  زامن  ود  طسو  زور و  طسو  رهظ  و 
هتـشاد هجوت  تسا  بوخ  درب .) الاب  اعد  تونق و  يارب  ار  اهتـسد  و   ) دناوخ تونق  زامن  رد  (ص ) ربمایپ سپ  دوب  رفـس  رد  (ص ) ادـخ لوسر 
دجساف لیللا  نم  و  « ؟ دیامنیم لمع  هنوگچ  ار  تایآ  نیا  دیامن  هدافتسا  میرک  نآرق  زا  امیقتسم  روکذم  صخش  تسا  رارق  رگا  هک  میشاب 

هیآ هروس ق ،  « ) دوجـسلا رابدا  هحبـسف و  لیللا  نم  و  هیآ 19 « ) قلع ، هروس   «) دجـسا و  هیآ 26 « ) ناسنا ، هروس   «) الیوط ـالیل  هحبـس  هل و 
انتایآب نموی  امنا  هیآ 98 « ) رجح ، هروس   « ) نیدجاسلا نم  نک  کبر و  دمحب  حبسف  ( » هیآ 112 هبوت ، هروس   «) نودجاسلا نوعکارلا  ( » 40

هروس  « ) ًالیصا ةرکب و  هوحبست  و  هیآ 29 « ) حتف ، هروس   « ) ادجس اعکر  مهارت  ( » هیآ 15 هدجس ، هروس   «) ادجس اوّرخ  اهب  اورکذ  اذا  نیذلا 
هیآ نارمعلآ ، هروس   «) راکبالا یشعلاب و  حّبس  اریثک و  کبر  رکذا  و  هیآ 36 « ) رون ، هروس   «) لاصآلا ودغلاب و  اهیف  هل  حبسی  ( » هیآ 9 حتف ،

، هط هروس   «) راهنلا فارطا  حبـسف و  لیللا  ءانآ  نم  و  هیآ 130 « ) هط ، هروس   «) اهبورغ لبق  سمشلا و  عولط  لبق  کبر  دمحب  حبـس  و  ( » 41
سمشلا و عولط  لبق  کبر  دمحب  حبـس  و  هیآ 55 « ) رفاغ ، هروس   «) راکبالا یشعلاب و  کبر  دمحب  حبـس  کبنذل و  رفغتـسا  و  هیآ 130 « )

یلعالا کبر  مسا  حبس  ( » 52 هیآ هقاحلا ، هروس  74 و 96 و  هعقاو ، هروس   «) میظعلا کبر  مساب  حبـسف  ( » هیآ 39 هروس ق ،  «) بورغلا لـبق 
و ( » هیآ 49 روط ، هروس   «) موجنلا رابدا  هحبسف و  لیللا  نم  و  ( » هیآ 3 رصن ، هروس   « ) هرفغتسا کبر و  دمحب  حبسف  ( » هیآ 1 یلعا ، هروس  «)

کل ۀلفان  هب  دجهتف  لیللا  نم  و  هیآ 7 « ) لمزم ، هروس   «) الیوط احبس  راهنلا  یف  کل  نا  هیآ 42 « ) بازحا ، هروس   « ) الیصا ةرکب و  هوحبس 
ًالیق موقا  اطو و  ّدـشا  یه  لیللا  ۀئـشان  نا  الیترت  نآرقلا  لـتر  هیلع و  دز  وا  ـالیلق  هنم  صقنا  وا  هفـصن  ـالیلق  ـالا  لـیللا  مق  ءارـسا « ) هروس  «)

 « مهبونج یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذـی  نیذـلا  هیآ 15 « ) یلعا ، هروس   «) یلـصف هبر  مسا  رّکذ  یکزت و  نم  حـلفا  دـق  ( » لمزم هروس  «)
رکذا و  ( » هیآ 142 ءاسن ، هروس   «) الیلق الا  هللا  نورکذـیال  سانلا و  نوءاری  یلاسک  اوماـق  ةالـصلا  یلا  اوماـق  اذا  و  هیآ 191 « ) نارمعلآ ، )

هیآ 103) ءاسن ، هروس   «) مکبونج یلع  ادوعق و  امایق و  هّللا  اورکذاف  ةالصلا  متیضق  اذاف  هیآ 25 « ) ناسنا ، هروس   «) الیصا ةرکب و  کبر  مسا 
رکذ و بشرد و  نآرق  توالت  بش و  زامن  دـجهت و  لها  دـیاب  ناشیا  میرک  نآرق  تاـیآ  رگید  تاـیآ و  نیا  هب  هجوت  اـب  هصـالخ  روط  هب 

یف دشاب «  لاح  نامه  رد  امئاد  دنادیم ،  زامن  شدوخ  هک  ار  يزیچ  نامه  دنشاب و  بش و ... حبص و  ماگنه  هب  حیبست  هدجـس و  تدابع و 
دـشاب هتـشاد  ریثک  رکذ  دزیخرب و  نآ  يارب  دـهدیم و  ماجنا  زامن  ناونع  هب  ار  یـصاخ  لـمع  و  هیآ 23 ) جراعم ، هروس  «) نومئاد مهتـالص 

هیآ ءاسن ، هروس   «) الیلق الا  هللا  نورکذـیال  یلاسک و  اوماق  ةالـصلا  یلا  اوماـق  اذا  و  دوب « . دـهاوخ  قفاـنم  نآرق  هیآ  حیرـص  ناـیب  هب  هنرگو 
حـیبست و رکذ و  هراـبرد  نآرق  تاـیآ  همه  نیا  هک  دوـش  نشور  تسا  بوـخ  لاـح  ره  هب  دـهد . ماـجنا  دـیاب  ار  ینآرق  رماوا  ماـمت  142)و 

رگا و  دنکیم !؟ لمع  هنوگچ  ار  اهنیا  دننام  حیبست و  رکذ و  هدجس و  یصاخ  عقاوم  تراهط و  تونق و  عوکر و  هدجـس و  نآرق و  توالت 
هیآ لحن ، «) نوملعت متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولئساف  نآرق «  هیآ  نیااب  هک  دهد  باوج  تروص  نیا  رد  منکب  دیاب  هچ  هک  منادیمن  دیوگیم 

نآرق هیآ  نیا  اب  و  دسرپب . رکذ  لها  زا  دورب و  دیاب  تسین ) ینید  فراعمو  نآرق  رکذ و  لها  وا  دوخ  رگا  دـنکیم  هچ  هیآ 7 ) ءایبنا ،  - 43
مهیلا اوعجر  اذا  مهموق  اورذنیل  نیدلا و  یف  اوهقفتیل  ۀفئاط  مهنم  ۀقرف  لک  نم  رفن  الولف  ۀـفاک  اورفنیل  نونموملا  ناک  ام  و  دـیامرف « : ř هک 

زا ای  هتفرگدای ؟ نید  هقف  تسا و  هتفر  نید  رد  هقفت  يارب  هک  تسا  ییاـهنآ  زا  اـیآ  دـنکیم ؟ هچ  هیآ 122 ) هبوت ، هروس   «) نورذحی مهّلعل 
(ص) یمارگ ربمایپ  هب  باـطخ  میرک  نآرق  ددرگیم ؟ دـنمهرهب  دـناهتفرگ  داـی  نید  ملع  هک  یناـسک  راـتفگ  مـالک و  زا  هک  تسا  ییاـهنآ 

دنوادخ هک  هچنآ  هک  دوشیم  مولعم  ( 44 هیآ لحن ، هروس  « ) نورکفتی مهلعل  مهیلا و  لزن  ام  سانلل  نّیبتل  رکذلا  کیلع  انلزنا  و  : » دیامرفیم
نایب هتـشاد و  نایب  ار  ناـکرا  لوصا و  دراوم  بلغا  رد  هک  تسا  یباـتک  دـیجم  نآرق  دراد . حیـضوت  نییبت و  هب  زاـین  دومرف  لزاـن  ربماـیپرب 

؛ نورکفتی مهلعل  مهیلا و  لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذلا  کیلا  انلزنا  و  : » دـینک هجوت  هیآ  نیا  هب  تسا  هدرک  راذـگاو  (ص ) ربمایپ هب  ار  تایئزج 
هیآ رد  و  (. 44 هیآ لحن ، « ) دـنریگ راک  هب  رکف  لقع و  هک  دـشاب  ینک  نایب  هدـش  هداتـسرف  هچنآ  تما  رب  اـت  میدرک  لزاـن  ار  نآرق  وت  رب  و 
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تقیقح هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن  لزان  ار  نآرق  ام  و  هیف ؛ اوفلتخا  يذـلا  مهل  نیبتل  ـالا  باـتکلا  کـیلع  اـنلزنا  اـم  و  : » تسا هدومرف  رگید 
نآرق و هارمه  رانک و  رد  (ص ) ربمایپ نیاربانب  هیآ 64 .) لحن ، « ) ینک نشور  نانآ  يارب  ار  دننکیم  فالتخا  نآ  هرابرد  مدرم  هک  ار  هچنآ 

زامن نم  هک  هنوگ  نآ  دیناوخب  زامن  دومرف  اذل  تسا ، مدرم  يارب  روما  تایئزج  ادخ و  تایآ  نیبت  رادهفیظو  نآ  هیآ  اهدص  حیرص  صن  هب 
لوسرلا مکاتا  ام  . » تسا هدناوخ  ارف  ترـضح  نآ  زا  تعاطا  هب  ار  ام  دیجم  نآرق  داد و  رارق  تعکر و ... ود  ار  حبـص  زامن  وا  و  مناوخیم .

(. هیآ 7 رشح ، « ) دینک كرت  هدرک  یهن  هک  ار  هچنآ  دینک و  لمع  دیریگب و  هدروآ  امش  يارب  ربمایپ  هچنآ  اوهتناف ؛ هنع  مکاهن  ام  هوذخف و 

؟ تسا هدشن  نایب  نآرق  رد  نآ  یگنوگچ  یلو  هدش ؛ رکذ  نآرق  رد  زامن  لصا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدشن  نایب  نآرق  رد  نآ  یگنوگچ  یلو  هدش ؛ رکذ  نآرق  رد  زامن  لصا  ارچ 

خساپ

یحو ربمایپ  هب  هک  نآرق »  » تایآ زا  تسا  ترابع  اهنآ  زا  یشخب  تسا : هنوگ  ود  رب  هدش  یحو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هب  هک  یلئاسم 
یحو هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ هب  نآرق  ناـیب  حرـش و  ناوـنع  هب  نآرق و  زا  ادـج  هـک  تـسا  یتاـمیلعت  ماـکحا و  رگید ، شخب  هدـش و 

، ور نیا  زا  دـشاب . نآرق »  » ناونع هب  همه  دـنکیم ، نایب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هک  ار  یماـکحا  یماـمت  تسین  مزـال  تسا و  هدـیدرگ 
لزنلم سانلل  نیبتل  رکذلا  کیلا  انلزنا  و  : » دـیامرفیم هدناسانـش ، نآرق  نِّیبم  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ 
لوسر دوجو  نآرق و  نیاربانب ، ینک .» نایب  هدـش  لزان  ناشیوس  هب  هچنآ  مدرم  يارب  ات  میدرک  لزاـن  ار  نآرق ) ) رکذ وت  يوس  هب  اـم  ؛و  مهیلا
دوجو ياهتمکح  زا  یکی  دوشیمن و  لماک  تلاسر  غیلبت و  رما  کی  ره  دوبن  اب  هکنیا  هچ  دـنرگیدکی ؛ لّمکم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » هَّللا

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . رما  نیمه  زین  هَّللا  لوسر  زا  دعب  مالسلا » مهیلع  » همئا

هـس رد  هدعو  جنپ  ياج  هب  ار  اهزامن  دوشیم  ایآ  تسا  زامن  تاقوا  روظنم  ایآ  تسا  ییاهزامن  هچ  روظنم  أرـسا  هروس  هیآ 78 ، هب  هجوت  اب 
؟ دناوخ هدعو 

شسرپ

هـس رد  هدعو  جنپ  ياج  هب  ار  اهزامن  دوشیم  ایآ  تسا  زامن  تاقوا  روظنم  ایآ  تسا  ییاهزامن  هچ  روظنم  أرـسا  هروس  هیآ 78 ، هب  هجوت  اب 
؟ دناوخ هدعو 

خساپ

لاعتم دـنوادخ  تسا  هدرکن  یحیرـصت  ندوب  هدـعو  جـنپ  لماک و  روط  هب  تایئزج  هب  مادـک  چـیه  دراد  هراشا  زاـمن  تاـقوا  هب  هک  یتاـیآ 
لاوز زا  ار  زاــمن  ( 78، أرـسا  ;) اًدوُهْـشَم َناَـک  ِرْجَْفلا  َناَءُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َناَءُْرق  َو  ِلـْیَّلا  ِقَـسَغ  ََیلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُدـِل  َةَوَـلَّصلا  ِِمقَأ  : " دـیامرفیم

ناگتـشرف  [ هدـهاشم دروم  رجف  نآرق  هک  ارچ  ار ، حبـص  زامن   [ رجف نآرق  نینچمه  و  راداپرب ، بشهمین   [ بش یکیرات  تیاهن  اـت  دیـشروخ 
هدرکن نیعم  هدرکن و  هراشا  کی  ره  تاقوا  تایئزج  هب  یلو  هدرک  هراشا  اهزامن  تاـقوا  هب  یلک  روط  هب  روکذـم  هیآ  تسا "  زور [ بش و 

زیاـج ار  هیموی  ياـهزامن  ندـناوخ  هدـعو  هس  زین  یمالـسا  تاـیاور  دـنوش ، هدـناوخ  هدـعو  جـنپ  رد  دـیاب  هیموی  ياـهزامن  ًاـمتح  هک  تسا 
بجاو ار  زامن  راهچ  روکذـم [ هیآ  رد   [ دـنوادخ : " دـیامرفیم ( 78، أرـسا ) روکذم هیآ  لیذ  ردقداص  ماما  ترـضح  هک  نانچ  دنرامـشیم 
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باتفآ بورغ  لوا  زا  زامن  ود  بورغ و  ات  رهظ  زا  زامن  ود  تسا  بش  فصن  شیاهتنا  رهظ و  لوا  نآ  ادـتبا  هک  ناـمز  زا  یتمـسق  رد  هدرک 
ةایحلا ۀبتکملاراد  ص 86ـ88 ، ج 4 ، یـسربط ،  موحرم  ناـیبلا  عـمجم  (" ر.ك  تسا يرگید  زا  دـعب  یکی  مادـک  ره  هک  بش  فـصن  اـت 
فـصن هرئاد  زا   [ نآ لاوز  يانعم  هب  سمـش  كولد  : " دیامرفیم هرارز  خساپ  رد  روکذم  هیآ  لیذ  رد   7 رقاب دمحم  ماما  ترضح  توریب ) 

نآرق و  دومن ، تیقوت  داد و  رارق  مدرم  يارب  ار  اهنآ   6 ربمایپ هک  تسا  زامن  راهچ  نیا  تسا  بش  همین  يانعم  هب  لیلا  قسغ  تسا و  راهنلا [
 ( توریب یبرعلا  خیراتلا  ۀسسؤم  ص 222 ، يزیوحلا ج 4 ، یسورعلا  ۀعمجلا  نیلقثلارون  (" ر.ك  تسا حبص  زامن  هب  هراشا  رجفلا 

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 

شسرپ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 

خساپ

هک نیا  هب  هّجوت  اـب  اـهنآ ، عضو  تّلع  هراـبرد  قیقحت  تسا و  ینید  ياهروتـسد  هب  لـمع  تسا ، ناـسنا  يراگتـسر  لاـمک و  بجوم  هچنآ 
عـضو ناسنا  ياهزاین  اب  راگزاس  یتاررقم  نیناوق و  شنارکیب  شناد  يور  زاـت  دـنوادخ  تسین . مزـال  تسا ، دـنوادخ  ینید ، نیناوق  عضاو 
هارمه الومعم  ترفاسم  اریز  تسا ; هدرک  اطع  نارفاسم  هب  دنوادخ  هک  تسا  یفیفحت  رفس ، رد  زامن  ندوب  هتسکش  تّلع  دیاش  تسا . هدرک 

هب هتسکش  ترفاسم  رد  ار  یتعکرراهچ  ياهزامن  هک  تسا  هداد  نامرف  لیلد  نیدب  دنوادخ  تسا  نکمم  سپ  تسا . يراکباتش  یتخس و  اب 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میروآ ياج 

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

خساپ

هار زا  مه  نآ  شیامزآ ، شـشوک و  رذـگهر  زا  فدـه  نیا  تسا . دـنوادخ  برق  ماقم  هب  وا  ندیـسر  لماکت و  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فدـه 
خـساپ شخب  مینک ( . شتدابع  تسا ، هدینایامن  دـنوادخ  هک  هار  نامه  زا  هک  تسا  نیا  زین  تدابع  يانعم  دوش . یم  لصاح  فیاظو  ماجنا 

هقرفتم ماک  ـ حا ماک  ــ حا تالاؤس )  هب 

؟ دوش بارخ  هدعم  داب  کی  اب  دیاب  ارچ  سپ  تسا ، نید  نوتس  زامن  رگا 

شسرپ

؟ دوش بارخ  هدعم  داب  کی  اب  دیاب  ارچ  سپ  تسا ، نید  نوتس  زامن  رگا 

خساپ
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زامن رد  نوتس  زا  روظنم  دوشیم . یتاهبش  نینچ  بجوم  يدام  لئاسم  هب  يونعم  لئاسم  هسیاقم  نینچمه  تالوقعم و  هب  تاسوسحم  سایق 
، زامن ًاصوصخم  تادابع  ندـشن  لوبق  طرـش  دوشیم و  لوبق  زین  تادابع  ریاس  نآ ، ندـش  لوبق  اب  هک  تسا  تدابع  ساـسا  يونعم و  هبنج 

تیؤر لباق  یتحار  هب  یتح  هک  کچوک  رایـسب  دوجوم  کی  یهاگ  مه  يدام  لـئاسم  تاـسوسحم و  تاـیبرجت و  رد  هتبلا  تسا . تراـهط 
کی یهاگ  ای  دوشیم  اهرتویپماکربا  اهرتویپماک و  يرازفامرن  متسیس  بیرخت  ثعاب  هک  سوریو  لثم  دوشیم ؛ يدایز  تارثا  ثعاب  تسین 
هدعم داب  زامن و  رد  نوتس  تبسن  سپ  لیبق . نیا  زا  یلئاسم  و  دوشیم ، يدوبان  بیسآ و  راچد  کچوک  هثداح  کی  رثا  هب  دنمتردق  ناسنا 
لمع یعرـش  ياواتف  قباطم  تسا  مزال  دنراد و  يدبعت  هبنج  نید  تاعورف  یفرط  زا  و  تسین .  T.N.T هب تبسن  ینوتب  نوتس  تبسن  دننام 

. دوش

؟ تسا هتسکش  رفاسم  ياهزامن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هتسکش  رفاسم  ياهزامن  ارچ 

خساپ

هفاضا تعکر  ود  اهنآ  هب  تحلـصم  رب  انب  (ص ) ربمایپ دناهدوب ، تعکر  ود  لصا  رد  اهزامن  رفـس : رد  اهزامن  زا  یخرب  ندوب  هتـسکش  تلع 
ود تسین ، یگدـنب  تدابع و  يایهم  نادـنچ  هتفر و  ترفاسم  هب  نآ  يارب  هک  تسا  یفدـه  ماجنا  رکف  هب  طـقف  رفـس  رد  رفاـسم  نوچ  درک .

ص عیارـشلا ، للع   ) میعالطایب نآ  زا  هک  دشاب  هتـشاد  مه  يرگید  لیلد  تسا  نکمم  دش . طقاس  دوب  هدرک  هفاضا  (ص ) ربمایپ هک  یتعکر 
یمکح سدـقم  عراش  هک  يدراوم  رد  تسا و  دـسافم  حـلاصم و  عبات  هیعرـش  ماکحا  تسا ، حیـضوت  لـباق  زاـمن ص 251 ) زوـمر   - 323

ای دنک  نایب  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  تسا ، هتشاد  رظن  رد  مارح و )... بجاو ،  ) مکح نایب  رد  ياهدسفم  ای  تحلـصم  ًامتح  دیامنیم ، رداص 
هک نآ  طرش  هب   ) میدیمهف ار  یمکح  تلع  یتقو  ام  دریگیم و  رارق  مکح  تلع  هدسفم  ای  تحلـصم  نآ  دشاب ، هدرک  نایب  رگا  دنکن ، نایب 
ام تسا . رکـسم  اریز  تسا ، مارح  بارـش  هدوـمرف  ًـالثم  میهد . میمعت  هباـشم  دراوـم  هـب  ار  نآ  میناوـتیم  ۀـلعلاءزج ) هـن  دـشاب  هماـت  تـلع 

تلع ای  دـشن ، نایب  مکح  تلع  رگا  یلو  تسا . مارح  دـنک ، لیاز  ار  لقع  دروآ و  یتسم  ینعی  دـشاب ، رکـسم  هک  يزیچ  ره  سپ  میمهفیم 
مینکیم و ارجا  ار  وا  یهاون  رماوا و  میتسه و  سدقم  عراش  تاروتـسد  ضحم  عبات  نیفلکم )  ) ام دراوم  نیا  رد  تسین ، همات  یلو  هدش  نایب 

ناوتیمن روکذـم  تلع  نیا  هب  نیاربانب  دـشاب . تلع  مامت  نیا  تسین  مولعم  میتفای  نآ  يارب  یتلع  تسا و  هتـسکش  ارچ  رفاسم  زامن  هک  نیا 
ج ۀبوجا ، . ) تسا هتسکش  یتعکر  راهچ  ياهزامن  هکلب  تسین  هتسکش  رفاسم  صخش  ياهزامن  مامت  هک  تسا  رکذ  لباق  هتبلا  درک . هدنـسب 
رد دناوتیم  رفاسم  ص 202 ) ج 1 ، ۀبوجا ، . ) دناوخب لماک  ار  شزامن  دیاب  هدرک ، رفـس  تیـصعم  دصق  هب  هک  یـصخش  زین  ص 187 ) ، 1

. دناوخب مامت  ار  شزامن  (ع ) ءادهشلادیس قاور  مرح و  رد  هفوک و  دجسم  و  (ص ) یبنلادجسم مارحلادجسم و 

؟ دشاب تقو  لوا  زا  دعب  هک  تسا  بحتسم  هعمج ، رهظ  رد  صوصخلاب  رهظ  زامن  ندناوخ  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب تقو  لوا  زا  دعب  هک  تسا  بحتسم  هعمج ، رهظ  رد  صوصخلاب  رهظ  زامن  ندناوخ  ارچ 

خساپ
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یفاص یناگیاپلگ و  تایآ  تارـضح  طقف  دـیلقت ، ماظع  عجارم  نیب  رد  و  دومن ، هماقا  ناذا  تقو  لوا  رد  دوش  یم  ار  هعمج  زور  رهظ  زاـمن 
هعمج زامن  لحم  نآ  رد  و  دـناوخ ، یمن  هعمج  زامن  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  طوحا  یلوا و  . " دنتـسه نتخادـنا  ریخأت  رد  طایتحا  هب  لـئاق 

، رظن دروم  بابحتـسا  تلع  نایب  رد  ( 1.") دزادـنایب ریخأت  هعمج  زامن  تقو  نتـشذگ  اـت  هعمج  زور  رد  ار  دوخ  رهظ  زاـمن  دوش ، یم  هماـقا 
زامن هماقا  اریز  دـشاب ، نیملـسم  تعامج  هب  تبـسن  بدا  ظفح  مارتحا و  رطاخ  هب  هک  داد  لامتحا  دوش  یم  اـما  تسا ، هدـشن  ناونع  یبلطم 

. درادـن يراـگزاس  نیملـسم  تعاـمج  داـحتا و  ظـفح  هـب  نیموـصعم ( تاشرافـس  اـب  دوـش ، یم  رازگرب  هـعمج  زاـمن  هـک  یلاـح  رد  رهظ 
ص893 عجارم ، لئاسملا  حیضوت  هلاسر  . 1 ذخآم :  عبانم و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. دیهد حیضوت  ار  هیموی  ياهزامن  تاعکر  دادعت  هفسلف 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  هیموی  ياهزامن  تاعکر  دادعت  هفسلف 

خساپ

دننکیمن یهجوت  حبص  زامن  هب  دارفا  یـضعب  دینیب  یم  هک  روطنامه  هدشن و  هفاضا  يزیچ  ناگدنب  هب  فیفخت  رطاخ  هب  حبـص  زامن  هب  هتبلا 
یلوبق ثعاب  زامن  یلوبق  هک  يروط  دراد  يدایز  رایـسب  ریثأت  اهناسنا  یگدـنز  رد  زامن  هکنیا  اب  دوش  یم  اضق  ناشحبـص  ياـهزامن  بلغا  و 

دیوگ یم  مدرم  هب  يا  هتـشرف  زامن  تقو  رد  هکنآ  رگم  تسین  يزامن  چـیه   : " دـنیامرف یم  زامن  هرابرد  مرکا ( ربمایپ  تسا . تادابع  ریاـس 
تسا هدمآ  تایاور  رد  و  ( 2.") دینک شوماخ  زامن  اب  دیا ، هدرک  نشور  دوخ  تشپ  رب  دوخ  تسد  اب  هک  ییاهـشتآ  نآ  دـیزیخرب  مدرم  يا 
ندوب بارحم  رد  تلاح  نیرتهب  دیامرف و  یم  اطع  لاح  نیرتهب  رد  ار  نآ  دنک ، تحرم  ناسنا  هب  یتکرب  دهاوخب  ناحبـس  دـنوادخ  رگا  هک 

دنک و تمدخ  ار  دنوادخ  ناسنا  نیمز ، رد  هک  تسا  نآ  دنوادخ  تعاط   : " دنیامرف یم  قداص ( ماما  تسا . ینورد  نمـشد  اب  گنج  رد  و 
هدش هداد  ایرکز  هب  تدابع  لاحرد  ییحی ) ) ایرکز ندش  راد  دنزرف  تراشب  تهج  نیمه  هب  دزرایمن و  زامن  هزادنا  هب  وا  تمدـخ  زا  يزیچ 

تادابع هفسلف  رد  يرگید  ياه  تلع  تمکح  دشاب و  یم  للع  زا  یکی  دش ، نایب  زامن  تاعکر  دادعت  هفـسلف  تّلع و  رد  هچنآ  ( 3.") تسا
یمن ار  یتدابع  هفـسلف  ای  تلع  هک  يدراوم  رد  هک  تسا  نیا  هیـضق  نیا  رد  مهم  دوش و  یم  نشور  نامز ( ماما  روهظ  اب  هک  تسه  ًالامتحا 
جراخ تسا ). یهلا  دودـح  عقاو  رد  هک   ) دـنا هدومرف  نایب  همئا ( مالـسا و  راوگرزب  ربمایپ  هک  يدودـح  زا  مینک و  لمع  نآ  هب  ًادـّبعت  میناد 

باب ج1 ، هیقفلا ، رضحی  نم ال  ح1 2 . باب 34 ، ص1-7 ، ج2 ، اضرلارابخا ، نویع  ج3،ص38 و  هعیشلا ، لئاسو  . 1 ذخآم :  عبانم و  میوشن .
ح2 نامه ، ح3 3 . ةولصلا ، لضف 

؟ میناوخ یم  تعکر   4 ءاشع برغم 3 و  تعکر و  رصع 4  زامن  رد  تعکر و  رهظ 4  زامن  رد  تعکر و  حبص 2  زامن  رد  ارچ 

شسرپ

؟ میناوخ یم  تعکر   4 ءاشع برغم 3 و  تعکر و  رصع 4  زامن  رد  تعکر و  رهظ 4  زامن  رد  تعکر و  حبص 2  زامن  رد  ارچ 

خساپ

تیاور اضر ( ماما  زا  دوخ  دانـسا  هب  عیارـشلا  للع  باتک  واضرلارابخا  نویع  باـتک  زا  لـقن  هب  لـیاسو ، باـتک  رد  هر "  " یلماـع رح  خـیش 
رب دـش و  هدوزفا  تعکر  ود  رگید  یـضعب  رب  تعکر و  کـی  یـضعب  رب  دـیدرگ و  ررقم  تعکر  ود  زاـمن  لـصا  اـنامه   : " دومرف هک  هدرک 
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زامن دوش  رتمک  تعکر  کی  زا  يزامن  رگا  سپ  تسا . تعکر  کـی  طـقف  زاـمن  لـصا  هک  تهج  نادـب  دـشن ، هدوزفا  چـیه  رگید  یـضعب 
هب مات  لـماک و  وحن  هب  تسین  يزاـمن  نآ  زا  رتمک  هک  ار  تعکر  کـی  نیمه  ناگدـنب  هک  تسناد  یم  لـجوزع  يادـخ  نوچ  سپ  تسین ،

ناربج  ) مود تعکر  ندروآ  اج  هب  اب  لوا  تعکر  ناصقن  ات  درک  مَضنُم  نآ  هب  رگید  تعکر  کی  دنروآ  یمن  ور  نادب  دنروآ و  یمن  ياج 
ود نیمه  ادخ  ناگدـنب  هک  تسناد  مرکا ( لوسر  هاگنآ  درک  بجاو  تعکر  ود  ار  زامن  لصا  لجوزع  دـنوادخ  ور  نیا  زا  و  دوش . مامت  و )

تعکر ود  ءاشع  رـصع و  رهظ و  زامن  زا  کی  ره  هب  سپ  دنروآ ، یمن  اجب  دناهدش  رما  نادب  هچنآ  ۀـمه  اب  مأوت  لماک و  روط  هب  ار  تعکر 
ناگدنب هب  فیفخت  رطاخ  هب  حبـص  زامن  هب  هتبلا  ( 1.") دنـشاب هدـش  ماجنا  همامتب  لوا  تعکر  ود  رخآ ، تعکر  ود  ندروآ  اج  هب  اب  ات  دوزفا 

اب دوش  یم  اضق  ناشحبـص  ياهزامن  بلغا  دـننکیمن و  یهجوت  حبـص  زامن  هب  دارفا  یـضعب  دـینیب  یم  هک  روطنامه  هدـشن و  هفاضا  يزیچ 
زامن هرابرد  مرکا ( ربمایپ  تسا . تادابع  ریاس  یلوبق  ثعاب  زامن  یلوبق  هک  يروط  دراد  يدایز  رایـسب  ریثأت  اهناسنا  یگدـنز  رد  زامن  هکنیا 

تـسد اب  هک  ییاهـشتآ  نآ  دیزیخرب  مدرم  يا  دیوگ  یم  مدرم  هب  يا  هتـشرف  زامن  تقو  رد  هکنآ  رگم  تسین  يزامن  چـیه   : " دـنیامرف یم 
هب یتکرب  دهاوخب  ناحبـس  دنوادخ  رگا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  و  ( 2.") دـینک شوماخ  زامن  اب  دـیا ، هدرک  نشور  دوخ  تشپ  رب  دوخ 

ماما تسا . ینورد  نمـشد  اب  گنج  رد  ندوب و  بارحم  رد  تلاح  نیرتهب  دـیامرف و  یم  اطع  لاـح  نیرتهب  رد  ار  نآ  دـنک ، تحرم  ناـسنا 
زامن هزادـنا  هب  وا  تمدـخ  زا  يزیچ  دـنک و  تمدـخ  ار  دـنوادخ  ناسنا  نیمز ، رد  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  تعاـط   : " دـنیامرف یم  قداـص (
هفسلف ّتلع و  رد  هچنآ  ( 3.") تسا هدش  هداد  ایرکز  هب  تدابع  لاحرد  ییحی ) ) ایرکز ندش  راد  دنزرف  تراشب  تهج  نیمه  هب  دزرایمن و 

ماما روهظ  اب  هک  تسه  ًالامتحا  تادابع  هفـسلف  رد  يرگید  ياه  تلع  تمکح  دـشاب و  یم  للع  زا  یکی  دـش ، نایب  زاـمن  تاـعکر  دادـعت 
مینک و لمع  نآ  هب  ًادّبعت  میناد  یمن  ار  یتدابع  هفـسلف  ای  تلع  هک  يدراوم  رد  هک  تسا  نیا  هیـضق  نیا  رد  مهم  دوش و  یم  نشور  نامز (
. میوــشن جراـــخ  تــسا ). یهلا  دودـــح  عــقاو  رد  هــک   ) دـــنا هدوــمرف  ناـــیب  هــمئا ( مالـــسا و  راوــگرزب  ربماـــیپ  هــک  يدودـــح  زا 
ح1 2. باب 34 ، ص1-7 ، ج2 ، اـضرلارابخا ، نویع  ج3،ص38 و  هعیشلا ، لئاسو  . 1 ذـخآم :  عبانم و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح2 نامه ، ح3 3 . ةولصلا ، لضف  باب  ج1 ، هیقفلا ، رضحی  نم ال 

؟ میناوخ یم  تعکر   4 ءاشع برغم 3 و  تعکر و  رصع 4  زامن  رد  تعکر و  رهظ 4  زامن  رد  تعکر و  حبص 2  زامن  رد  ارچ 

شسرپ

؟ میناوخ یم  تعکر   4 ءاشع برغم 3 و  تعکر و  رصع 4  زامن  رد  تعکر و  رهظ 4  زامن  رد  تعکر و  حبص 2  زامن  رد  ارچ 

خساپ

باتک واضرلارابخا  نویع  باتک  زا  لقن  هب  لیاسو ، باتک  رد  هر "  " یلماع رح  خیش  دوش ، یم  ضرع  زیزع  تسود  امش  لاؤس  هب  خساپ  رد 
تعکر و کی  یضعب  رب  دیدرگ و  ررقم  تعکر  ود  زامن  لصا  انامه   : " دومرف هک  هدرک  تیاور  اضر ( ماما  زا  دوخ  دانـسا  هب  عیارـشلا  للع 

رگا سپ  تسا . تعکر  کی  طقف  زامن  لصا  هک  تهج  نادب  دشن ، هدوزفا  چیه  رگید  یـضعب  رب  دـش و  هدوزفا  تعکر  ود  رگید  یـضعب  رب 
نآ زا  رتمک  هک  ار  تعکر  کی  نیمه  ناگدـنب  هک  تسناد  یم  لجوزع  يادـخ  نوچ  سپ  تسین ، زامن  دوش  رتمک  تعکر  کی  زا  يزامن 
لوا تعکر  ناصقن  ات  درک  مَضنُم  نآ  هب  رگید  تعکر  کی  دنروآ  یمن  ور  نادب  دنروآ و  یمن  ياج  هب  مات  لماک و  وحن  هب  تسین  يزامن 

لوسر هاـگنآ  درک  بجاو  تعکر  ود  ار  زاـمن  لـصا  لـجوزع  دـنوادخ  ور  نیا  زا  و  دوش . ماـمت  ناربج و )  ) مود تعکر  ندروآ  اـج  هب  اـب 
کی ره  هب  سپ  دنروآ ، یمن  اجب  دناهدش  رما  نادب  هچنآ  ۀمه  اب  مأوت  لماک و  روط  هب  ار  تعکر  ود  نیمه  ادخ  ناگدنب  هک  تسناد  مرکا (

هب هتبلا  ( 1.") دنـشاب هدش  ماجنا  همامتب  لوا  تعکر  ود  رخآ ، تعکر  ود  ندروآ  اج  هب  اب  ات  دوزفا  تعکر  ود  ءاشع  رـصع و  رهظ و  زامن  زا 
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بلغا دننکیمن و  یهجوت  حبص  زامن  هب  دارفا  یضعب  دینیب  یم  هک  روطنامه  هدشن و  هفاضا  يزیچ  ناگدنب  هب  فیفخت  رطاخ  هب  حبـص  زامن 
ریاس یلوبق  ثعاب  زامن  یلوبق  هک  يروط  دراد  يدایز  رایـسب  ریثأت  اـهناسنا  یگدـنز  رد  زاـمن  هکنیا  اـب  دوش  یم  اـضق  ناشحبـص  ياـهزامن 

يا دـیوگ  یم  مدرم  هب  يا  هتـشرف  زامن  تقو  رد  هکنآ  رگم  تسین  يزامن  چـیه   : " دـنیامرف یم  زامن  هراـبرد  مرکا ( ربماـیپ  تسا . تاداـبع 
هک تسا  هدمآ  تایاور  رد  و  ( 2.") دینک شوماخ  زامن  اب  دیا ، هدرک  نشور  دوخ  تشپ  رب  دوخ  تسد  اب  هک  ییاهـشتآ  نآ  دیزیخرب  مدرم 

ندوب و بارحم  رد  تلاح  نیرتهب  دیامرف و  یم  اطع  لاح  نیرتهب  رد  ار  نآ  دـنک ، تحرم  ناسنا  هب  یتکرب  دـهاوخب  ناحبـس  دـنوادخ  رگا 
دنک و تمدخ  ار  دنوادخ  ناسنا  نیمز ، رد  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  تعاط   : " دـنیامرف یم  قداص ( ماما  تسا . ینورد  نمـشد  اب  گنج  رد 

هدش هداد  ایرکز  هب  تدابع  لاحرد  ییحی ) ) ایرکز ندش  راد  دنزرف  تراشب  تهج  نیمه  هب  دزرایمن و  زامن  هزادنا  هب  وا  تمدـخ  زا  يزیچ 
تادابع هفسلف  رد  يرگید  ياه  تلع  تمکح  دشاب و  یم  للع  زا  یکی  دش ، نایب  زامن  تاعکر  دادعت  هفـسلف  تّلع و  رد  هچنآ  ( 3.") تسا

یمن ار  یتدابع  هفـسلف  ای  تلع  هک  يدراوم  رد  هک  تسا  نیا  هیـضق  نیا  رد  مهم  دوش و  یم  نشور  نامز ( ماما  روهظ  اب  هک  تسه  ًالامتحا 
جراخ تسا ). یهلا  دودـح  عقاو  رد  هک   ) دـنا هدومرف  نایب  همئا ( مالـسا و  راوگرزب  ربمایپ  هک  يدودـح  زا  مینک و  لمع  نآ  هب  ًادـّبعت  میناد 

باب 34، ص1-7 ، ج2 ، اضرلارابخا ، نویع  ج3،ص38 و  هعیشلا ، لئاسو  . 4 ذـخآم :  عبانم و  میوشن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ح2 نامه ، ح3 6 . ةولصلا ، لضف  باب  ج1 ، هیقفلا ، رضحی  نم ال  ح1 5 .

؟ تسیچ شا  هفسلف  دناوخ ؟ دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دنلب و  ار  رصع  رهظ و  زامن  دیابن  ارچ  هک  دییامرفب  ًافطل 

شسرپ

؟ تسیچ شا  هفسلف  دناوخ ؟ دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دنلب و  ار  رصع  رهظ و  زامن  دیابن  ارچ  هک  دییامرفب  ًافطل 

خساپ

زا تسا  هدومرفن  ررقم  تحلـصم  تمکح و  نودب  ار  یمکح  چیه  میکح  يادـخ  تسا و  لیلد  هفـسلف و  ياراد  عرـش  ماکحا  کش  نودـب 
تابجاو و ماکحا و  لوصا  هفـسلف  تفگ : دـیاب  یلک  روط  هب  دـنا . هتخادرپ  ماکحا  زا  یـضعب  هفـسلف  تمکح و  هب  تایاور  تایآ و  ور  نیا 

تعکر ود  حبص  زامن  ارچ  میناد  یمن  ُالثم  تسا . هدشن  نایب  لماک  روط  هب  اهنآ  تایـصوصخ  هفـسلف  یلو  تسا ،  نشور  ام  يارب  تامرحم 
هدـیاف و نودـب  اـهنآ  هک  میراد  نیقی  یلو  دـناوخ ، هتـسهآ  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  دـیاب  ارچ  اـی  تسا ؟ تعکر  راـهچ  رـصع  رهظ و  زاـمن  و 
هک تسا  نیا  دـنا  هدـشن  دراو  نآ  تایئزج  ماکحا و  ۀفـسلف  عوضوم  رد  دایز  ام  نایاوشیپ  هک  نیا  لیلد  کی  دـیاش  تسین و  مه  تحلـصم 

سدقم عراش  رظن  دروم  فادها  زا  یکی  اسب  هچ  دـننک . تیوقت  دارفا  رد  ار  دایقنا  تعاطا و  دـبعت و  نامیا و  حور  هار  نیا  زا  دـنا  هتـساوخ 
لیاسو هلمجزا  ار  ماکحازا  یـضعب  ۀفـسلف  يافتخا  ع )  ) یلع ماما  دـشاب . راگدرورپ  تیاـضر  بلج  يارب  نیرمت  میلـست و  ۀـیحور  شرورپ 
نیدبات تسا . هدرک  شیامزآ  دنا  لهاج  نآ  لصا  هب  هک  يروما  زا  یضعب  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  : " دیامرف یمو  دناد  یم  یهلا  شیامزآ 

نیمه یهلا  تاروتسد  تادابع و  هفسلف  نیرتگرزب  نیاربانب  ( 1 . "  ) دزاس رود  اهنآ  زا  ار  توخن  رابکتسا و  دنوش و  هداد  زییمت  دارفا  هلیـسو 
زا یـضعب  رد  لاـح  نیا  اـب  دوش . لـیاز  یـشورف  رخف  يروحم و  دوخ  ددرگ و  تیوـقت  رـشب  رد  میلـست  ندرک و  تعاـطا  ۀـیحور  هک  تسا 

ماما اب  ار  لاؤس  نیمه  نارمع  نب  دـمحم  تسا . هدـش  هراشا  يا  هتکن  هب  رـصع  رهظ و  زامن  تئارق  ندـناوخ  هتـسهآ  لیلد  دروم  رد  تایاور 
رد تفر ، جارعم  هب  دـش و  هداد  ریـس  اه  نامـسآ  هب  هک  یماگنه  " ص " ربمایپ دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  تشاذـگ ، نایم  رد  " ع " قداص
هب دومرف  رما  ار  هکئالم  دـنوادخ  هک  دوب  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  دـش  بجاو  شترـضح  هب  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يزاـمن  لوا  اـجنآ 

هکئالم رب  وا  لضف  ات  دـناوخب  دـنلب  ار  هعمج  رهظ  زامن  هک  درک  رما  ربماـیپ  هب  دنتـسیاب . زاـمن  هب  شرـس  تشپ  هدرک و  ادـتقا  " ص " ربماـیپ

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 445 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


" ص" ربمایپ رـس  تشپ  رد  مومأم  ناونع  هب  هکئالم  زا  يدـحا  رگید  درک و  بجاو  ربمایپ  رب  ار  رـصع  زامن  دـنوادخ  سپـس  ددرگ . نشور 
(2 .) دوبن یسک  " ص " ربمایپ رس  تشپ  رد  اریز  دناوخب ، هتسهآ  ار  رـصع  زامن  هروس  دمح و  دومرف : رما  شربمایپ  هب  دنوادخ  تفرگن . رارق 

همه یکیرات  تملظ و  هک  تسا  یتاقوا  رد  دوش  یم  هدناوخ  دـنلب  يادـص  هب  هک  ییاهزامن  : " دـیامرف یم  " ع " اضر ماما  رگید  تیاور  رد 
دمهفب دنک  یم  روبع  اج  نآ  زا  هک  یـصخش  ات  دوش  هدـناوخ  اراکـشآ  تئارق  تسا  بجاو  و  اشع ) برغم ، حبـص ،  ) تسا هتفرگ  ارف  ار  اج 

رد رـصع ) رهظ و   ) دنراد هتـسهآ  تئارق  هک  يزامن  رد  اما  دـناوخب . تعامج  اب  دـناوخب  زامن  تساوخ  رگا  تسا . تعامج  زامن  اج  نآ  رد 
234 هبطخ مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  . 1 ذخآم :  عبانم و  ( 3 .) دنرادن ندینـش  هب  یجایتحا  دننیب و  یم  ار  نآ  همه  هک  دوش  یم  ماجنا  زور 

ص763 ج4 ، هعیشلا ، لئاسو  ص764  ج4 ، یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  . 2

ياه يراوشد  اب  اهترفاسم  دوب و  یتخس  رد  رفاسم  هکنیا  تلع  هب  " ص " مرکا ربمایپ  نامز  رد  تسیچ ( ؟ رفاسم  زامن  ندوب  هتـسکش  هفـسلف 
يرفاسم هکنیا  هفسلف  لاؤس  نیا  لابندب  درادن ) دوجو  تلع  نآ  رگید  هیلقن  لیاسو  نیا  اب  هزورما  یلو  دش  رداص  مکح  نیا  دوب  هارمه  يدایز 

زور زا 10  رتمک  هک 

شسرپ

ياه يراوشد  اب  اهترفاسم  دوب و  یتخس  رد  رفاسم  هکنیا  تلع  هب  " ص " مرکا ربمایپ  نامز  رد  تسیچ ( ؟ رفاسم  زامن  ندوب  هتسکش  هفـسلف 
هکنیا هفـسلف  لاؤس  نیا  لابندـب  درادـن ) دوجو  تلع  نآ  رگید  هیلقن  لـیاسو  نیا  اـب  هزورما  یلو  دـش  رداـص  مکح  نیا  دوـب  هارمه  يداـیز 

؟ دریگب هزور  دناوت  یمن  ارچ  دنام  یم  ییاج  رد  زور  زا 10  رتمک  هک  يرفاسم 

خساپ

هک تسا  هتساوخ  ام  زا  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  ینعی  تسا  يدبعت  مکح  کی  نآ  ندوب  هتسکش  رفاسم و  زامن  ندوب  هتـسکش  هکنیا  لوا  هتکن 
هب يراوشد  جنر و  یتخـس و  اب  هچ  لاح  میناوخب  هتـسکش  هدمآ  دـیلقت  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  رد  هک  نآ  طیارـش  اب  ترفاسم  رد  ار  زامن 

هتسکش رفاسم  زامن  ًالثم  ارچ  هک  تفر  یصاخ  هفسلف  لابند  هب  ماکحا  نید و  عورف  رد  ناوت  یم  نیاربانب  عیرس . یتحار و  اب  ای  میورب و  رفس 
ار نآرق  هدروآ و  نامیا  يدـه  همئا  " ص "و  مرکا ربمایپ  هب  میتسناد و  میکح  لداع و  ار  وا  میا و  هدروآ  نامیا  دـنوادخ  هب  ام  یتقو  تسا .

نیا ًاعطق  ناوخب . هتسکش  ار  زامن  رفس ، رد  هک  دنا  هداد  روتسد  ام  هب  لاح  بیبط ) کی  دننام   ) میا هدرک  لوبق  فیرحت  نودب  یهلا و  باتک 
هفـسلف ماکحا ، يارب  میناوت  یمن  اـم  نیارباـنب  تسا . هدومن  ناـیب  یحلاـصم  يور  دـنوادخ  دوخ  هک  تسا  یتمکح  هفـسلف و  ياراد  هلأـسم 
تعکر ود  حبـص  زامن  ارچ  مییوگب  هک  تسا  نآ  لثم  مینادیمن . ار  اـهزیچ  زا  یلیخ  اـم  نوچ  مینک  ناـیب  ریغـال  تسا و  ناـمه  هک  صاـخ 

مه نآرق  رد  هک  رفاسم  زامن  ندـش  هتـسکش  ياه  هفـسلف  زا  یکی  دـش  نایب  هک  روط  نامه  مود : هتکن  تعکر و ...  راهچ  رهظ  زامن  تسا و 
ییاهیتخـس ياراد  ترفاسم  لاح  ره  هب  الاح ، ای  دشاب  میدق  نامز  رد  دنک  یمن  یقرف  نیا  رد  و  تسا . رفـس  ياهیتخـس  تقـشم و  هدش  نایب 

تخـس ترفاسم  تبـسن  هب  مه  هزورما  دوب . تخـس  دـنتفر  یم  رفـس  هب  غالا  بسا و  اب  ای  هدایپ و  ياپ  اب  نامز  نآ  رد  هک  روط  ناـمه  تسا 
تحار رفـس  رد  تسا  تحار  دوخ  لزنم  هناـخ و  رد  ناـسنا  هک  روـط  نآ  رگید  تراـبع  هب  دـنک . یم  قرف  مه  اـب  یتخـس  هجرد  هتبلا  تسا 

دوب تخس  دنتشادن  ینادنچ  یلام  تعاضب  هک  يدارفا  يارب  هکلب  دوبن  راوشد  تخـس و  نامز  نآ  ياهرفـس  مامت  هکنیا  موس : هتکن  تسین .
سپ دـنتفر . یم  رفـس  هب  مدـخ  مشح و  اب  ناب و  هیاس  رد  اه و  بکرم  نیرتهب  اب  هک  دـندوب  يدـنمتورث  لومتم و  دارفا  نامز  نامه  رد  یلو 
سپ تسین  یتخس  يراوشد و  هک  الاح  دییوگب  دعب  هک  تفگ  نآ  ندوب  يراوشد  یتخس و  ار  رفاسم  زامن  ندوب  هتسکش  كالم  ناوت  یمن 

دنبیاپ نآ  هب  یطیارش  ره  رد  ینامز  رـصع و  ره  رد  نینمؤم  هک  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یمکح  نیا  دناوخب  هتـسکش  ار  شزامن  رفاسم  ارچ 
دنچ و  دناوخ ؟ ار  نآ  دیاب  هنوگچ  هک  رفس  رد  زامن  هرابرد  درک  لاؤس  ناشیا  زا  یـصخش  هک  تسا  هدش  تیاور  " ع " رقاب ماما  زا  دنتـسه .
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هب هک  یماـگنه  ینعی  ( 1"  ) ةالـصلا نم  اورـصقت  نأ  حانج  مکیلع  سیلف  ضرالا  یف  متبرـض  اذاو  دـیوگ  یم  نآرق  : " دومرف ماـما  تعکر ؟
بجاو ار  رفـس  رد  زامن  نتـسکش  هیآ  نیا  دندومرف  " ع " رقاب ماما  دعب  دیناوخب . هتـسکش  ار  زامن  هک  تسین  یهانگ  امـش  رب  دیور  یم  رفس 

یتخـس و هن  تسا  نآ  ندـش  هتـسکش  بجوم  نآ  طیارـش  اـب  رفـس  فرِـص  سپ  تسا ، ماـمت  دوخ  رهـش  لزنم و  رد  هک  روـط  ناـمه  هدرک 
سابع نبا  هکنیا  رگید  ثیدح  و  امیپاوه و . ...  ای  نیـشام و  ای  بسا  اب  ای  دـینک  رفـس  هدایپ  دـیهاوخ  یم  امـش  هچ  لاح  ( 2 . ) نآ يراوشد 

هدوب و شیاسآ  یتحار و  رد  هکنیا  اب  میدناوخ  هتـسکش  " ص " مالـسا ربمایپ  اب  هارمه  ار  زامن  هنیدم  هکم و  هار  نیب  رد  ام  دنک  یم  تیاور 
(3 . ) تسا هدرک  باب  ار  نآ  نآرق  قبط  ربمایپ  هک  تسا  یتنـس  رفـس  رد  زامن  نتـسکش  دیوگ  یم  سابع  نبا  دـعب  و  میتشادـن . یفوخ  چـیه 

همجرت ص106 ، ج5 ، ییابطابط ، همالع  نازیملا  ریسفت  ص116  هیقفلا / هرضحی  نم ال  هیآ 102 2 . ءاسن / هکرابم  هروس  . 1 ذخآم :  عبانم و 
ینادمه يوسوم  رقاب  دمحم  دیس 

؟ تسا دروم  نیا  رد  یتیاور  ایآ  تسیچ ؟ رهُم  يور  یناشیپ  نتشاذگ  هفسلف 

شسرپ

؟ تسا دروم  نیا  رد  یتیاور  ایآ  تسیچ ؟ رهُم  يور  یناشیپ  نتشاذگ  هفسلف 

خساپ

دوخ هاگهدجـس  ناونع  هب  ار  نیمز  ترـضح  نآ  هک  دنا  هدرک  وگزاب  ار  ربمایپ ( نخـس  نیا  دوخ  بتک  رد  یمالـسا  ناثدحم  زا  یهورگ  .1
یگزیکاپ هیام  هاگهدجـس و  نم  يارب  نیمز  ینعی  ( 1") ًاروهط ًادجـسم و  ضرالا  یل  تلعج   : " دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا ، هدومن  یفرعم 

هب كاخ  رب  نداهن  یناشیپ  هب  ار  ناناملـسم  یمارگ ( ربماـیپ  هک  دـنراد  تلـالد  هتکن  نیا  رب  تاـیاور  زا  يا  هتـسد  . 2 تسا . هدـش  هداد  رارق 
يارب ار  دوخ  راسخر  ینعی  هِلل ، کهجو  ُّبََرت  دومرف :  هک  دنک  یم  تیاور  ترضح  نآ  زا  هملـس  ما  هکنانچ  داد . یم  نامرف  هدجـس  ماگنه 

هاگنآو دیوگ :  یم  رجح  نب  لئاو  تسا ، ناناملسم  هار  رگنشور  رگید و  نشور  هاوگ  دروم  نیا  رد  ربمایپ ( راتفر  . 3 راذگب . كاخ  رب  ادخ 
روط نیا  ار  كاخ  رب  هدجس  هفـسلف  ینیمخ ( ماما  ترـضح  و  ( 3 .) داهن یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ینیب  یناـشیپ و  دومن ، یم  هدجـس  ربماـیپ ( هک 
یم و  ( 4.") تعیبط ملاع  لصا  كاخ و  بلق  نطاب  رد  تسا  تسود  ترضح  ياه  ییابیز  هب  هراشا  كاخ ، رب  هدجس  رـس   : " دنک یم  نایب 

كاخ رب  هدجـس  رابود  تمکح   : " دومرف یلع ( ترـضح  هک  دروآتسدـب  یلع ( ماما  تیاور  نیا  زا  ار  لـحار ( ماـما  نخـس  ياـنعم  ناوت 
هدجس مدمآ ، ایند  هب  كاخ  زا  ینعی  يراد  یمرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  هدوب و  كاخ  ادتبا  رد  هکنآ  ینعی  لوا  هدجـس  هک  تسنیا  نتـشاذگ 

ياجرد و  ( 5.") موش یم  روشحم  مزیخ و  یمرب  ربق  زا  تمایق  رد  ینعی  نآ  زا  نتـشادرب  رـس  مدرگ و  یم  زاـب  كاـخ  هب  هراـبود  ینعی  مود 
همه زا  ندنک  لد  نآ  نطاب  اما  تسا ، عوشخ  صالخا و  يور  زا  كاخ  رب  ندراذگ  تروص  هدجـس  رهاظ   : " دیامرف یم  یلع ( ماما  رگید 

 : دـیامرف یم  قداص ( ماما  و  ( 6 .) تسا يویند  ياه  یگتـسباو  مامت  بصعت و  ربکت و  زا  ییاهر  یقاـب و  يارـس  هب  نتـسب  لد  یناـف و  روما 
ادخ هجوتم  ار  ناسنا  دیاب  هدجس  درک . هدجس  تسایند  لها  هجوت  دروم  هک  اهیندیشوپ  اهیندروخرب و  دیابن  تسا  ادخ  يارب  هدجـس  نوچ  "

دوب هعبرا  باون  زا  هک  هر "  " يریمح ادبع ... نب  دـمحم  بانج  رهُم ، رب  ندرک  هدجـس  دروم  رد  اما  ( 7 () تایدام سابل و  مکش و  هن   ) دزاس
ترضح نیسح ( ماما  تبرت  رهُم  رب  ندرک  هدجس  دروم  رد  هلمج  نم  درک  یتالاؤس  فیرشلاهجرف ، یلاعت  ... الجع شترضح  هب  يا  همان  رد 

زا هک  يرهم  رب  ندرک  هدجـس  سپ  تسا . تلیـضف  باوث و  نآ  رد  تسا و  زیاج  لمع  نیا  ٌلضف " ِهیف  َکلذ و  ُزوُجَی   : " دندومرف خساپ  رد 
. دـــنرادن رظن  فـــالتخا  يرهم  ره  رب  هدجــــس  تحــــص  رد  راوـــگرزب  ياـــهقف  تـــسا و  زیاـــج  دــــشاب  نیــــسح ( ماـــما  تـــبرت 
ج3،ص209 نآرقلا ، ماکحا  ج7،ص465 3 . لامعلازنک ، ص212 2 . یقهیب ، ننس  . 1 ذخآم :  عبانم و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ص272 ج1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ص286 7 . ج6 ، لئاسولا ، كردق  ج85،ص139 6 . راونالاراحب ، ص356 5 . ةولصلا ، بادآ  . 4

دشابیم هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ 

شسرپ

دشابیم هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ 

خساپ

ره رـصع و  ره  رد  يرـشب  تامولعم  نازیم  هب  تاعالطا و  هزادـنا  هب  اهنت  ام  هک  مینک  ضرع  دـیاب  ًاتمدـقم  یلاعبانج  لاوس  هب  خـساپ  زا  لبق 
ملع تیدودحم  تاروتسد و  نآ  تعـسو  قمع و  اب  الوصا  و  ار ، نآ  يهمه  هن  اما  میبایرد ، ار  یهلا  ماکحا  رارـسا  هفـسلف و  میناوتیم  نامز 

ار ماکحا  تاروتـسد و  نیا  زا  تاـعالطا  میناوتیمن  زگره  اـم  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  موهفم  میـشاب و  هتـشاد  راـظتنا  نیا  زا  ریغ  دـیابن  اـم 
ریز هناقفانم  ار  دوخ  یشکرس  دنریذپب ، ار  ادخ  یگدنب  هدش و  دیقم  دنهاوخیمن  هک  یضعب  لثم  مینک ؛ اهنآ  هفسلف  مهف  كرد و  هب  طورشم 
شا هفـسلف  ات  دیوگیم : تسا !؟ مارح  درم  يارب  يراد ؟ تسد  رد  الط  يهقلح  ارچ  ییوگیم  لاثم  روط  هب  دننکیم  ناهنپ  قیقحت  شـشوپ 

لباقم رد  یلو  دنامیلـست ؛ گنراگنر  ياهدـم  طیحم و  دوخ و  ناعونمه  ربارب  رد  هک  دـنا  هراچیب  ردـقنآ  نانیا  مروآیمن . نوریب  ممهفن  ار 
نخس هاتوک  دننکیمن . لمع  دننادیم  هک  مه  هچنآ  هب  هک  تسا  نآ  شلیلد  دنریگیم  هناهب  دننکیم و  لمع  هناقفانم  نینچ  دنوادخ  مکح 
مینیبب هکنیا  يارب  هن  میوش  انشآ  اهنآ  فلتخم  راثآ  تیمها و  شزرا و  هب  ات  مینکیم  ثحب  یهلا  ماکحا  ییارچ  هفـسلف و  هراب  رد  ام  هکنیا :

ییاهوراد دئاوف  هرابرد  یتاحیـضوت  دوخ  جلاعم  قذاح  بیبط  زا  هک  دـنامیم  نیا  هب  تسرد  هلئـسم  نیا  هن ؟ ای  درک  لمع  اهنآ  هب  دـیاب  ایآ 
نتـسب راـک  هب  هک  نیا  هن  مینک  ادـیپ  نآ  هب  يرتـشیب  هقـالع  یهاـگآ و  اـت  میهاوـخیم  اـهنآ  ریثاـت  یگنوـگچ  هدرک و  زیوـجت  اـم  يارب  هک 

لاوس صوصخ  رد  ( 1 . ) مشاب بیبط  مه  ام  دوخ  دیاب  تروص  نیا  رد  اریز  دشاب ؛ وا  هدـننک  عناق  تاحیـضوت  هب  طورـشم  ار  وا  تاروتـسد 
رد هک  تسا  هدومرف  تمارک  یفیفخت  هژیو ) طیارـش  اـب   ) نارفاـسم هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  مینکیم  ضرع  همدـقم  نیا  هب  هجوت  اـب  زین  اـمش 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  نآرق  هفیرـش  هیآ  نیا  ریظن  دننک . راطفا  ار  هزور  دـنناوخب و  یتعکر  ود  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  یمامت  ترفاسم 
هاتوک ار  زامن  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دینک  رفـس  هاگ  ره  ( ) 2" .) هولصلا نم  اورـصقت  نا  حانج  مکیلع  سیلف  ضرالا  یف  متبرـض  ذا  "و 

هک تسا  هدـش  لقن  یناوارف  تاـیاور  نیعمجا ) مهیلع  تاولـص ا ... وا  تیب  لـها  مرکا و  ربماـیپ  ) میرک نآرق  یقیقح  نارـسفم  زا  و  دـینک ).
مامت زا  هک  میراد  يرگید  ناوارف  تایاور  اـهنآ  رب  هوـالع  دوش و  در  دـیابن  هک  تسا  دـنوادخ  ياههیدـه  زا  رفاـسم  ياـهزامن  رد  فیفخت 
رفـس رد  سک  ره  : " دومرف مرکا ( ربمایپ  مینکیم ؛ یـسرب  ریز  رد  ار  اهنآ  زا  هنومن  ود  هک  دناهدومن  یهن  تدـش  هب  رفـس  رد  زامن  ندـناوخ 

شزامن ترفاسم  رد  هک  یسک  : " دندومرف زین  قداص ( ترضح  ( 3") مرازیب وا  زا  دنوادخ  دزن  رد  نم  دـناوخب  یتعکر  راهچ  ار  شیاهزامن 
هب روتـسد  هک  دیایب  شیپ  لاوس  نیا  ام  يارب  دیاش  ( 4") دناوخب هتسکش  ار  شزامن  ترفاسم  ریغ  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دناوخب  مامت  ار 

نیا اب  نامز  نیا  رد  اما  تسا و  هدوب  تقشم  اب  ینالوط و  اهرفس  هک  هدوب  ینامز  هب  طوبرم  رفس  رد  یتعکر  راهچ  ياهزامن  ندناوخ  هاتوک 
رصق تلع  اعقاو  رگا  تفگ : دیاب  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  ددرگیم ؟ ارجا  ارچ  تاروتسد  نیا  تحار ، ياهرفس  هتفرـشیپ و  طیارـش  لیاسو و 
نینچ اهرفس  ندوب  ینالوط  نتشاد و  تقشم  رطاخ  هب  هک   ) دوب هدمآ  لاوس  رد  هک  دشاب  نامه  یتعکر  راهچ  ياهزامن  ندناوخ  هتـسکش ) )

نیا رگا  اریز  تسین ؛ حیحـص  يزیچ  نینچ  هک  دوشیم  نشور  یلامجا  یـسررب  کی  اب  یلو  دـشاب  نینچ  دـیاب  دوب ) هدـش  رداص  يروتـسد 
تیصعم رفس  لاثم  روط  هب  هکنآ  لاح  دنشاب و  یمکح  نینچ  لومشم  ینالوط  تقشم و  اب  ياهرفس  یمامت  الوا : دیاب  دشاب  حیحـص  فرح 

رتتقـشم اب  رتینالوط و  رفـس  هچ  ره  دـیاب  ایناث : دوش و  هتفرگ  هزور  دوش و  هدـناوخ  مامت  زامن  دـیاب  دـشاب  ینالوط  تقـشم  اب  مه  هچ  ره 
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دیاب دـنکیم  رفـس  امئاد  تسا و  ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  لاـثم : روط  هب  دوشیم  هدـهاشم  هک  نآ  لاـح  دـشاب و  رتشیب  فیفخت  دـشاب 
دوشیم و نیرفاسم  زا  یـضعب  لماش  هک  تسا  یهلا  هیدـه  کی  فیفخت  نیا  هصـالخ  دریگب . زین  ار  شاهزور  هدـناوخ و  ماـمت  ار  شزاـمن 

دنوادخ هک : دنا  هدرک  لقن  ادخ  لوسر  زا  اهنآ  دوخ و  ناردـپ  زا  قداص ( ماما  درادـن . رفـس  نتـشاد  تقـشم  ندوب و  ینالوط  هب  مه  یطبر 
راطفا هزاجا  دومرف  تسیچ ؟ هیدـه  نآ  دـندرک  ضرع  تسا . هدادـن  هتـشذگ  ياهتما  هب  هک  دومرف  تمارک  متما  نم و  هب  ياهیدـه  لاـعتم 

اهخساپ ج1 اهشسرپ و  1 ـ  ذخآم :  عبانم و  ( 5 .) تسا هدرک  در  ار  ادخ  هیده  دـنکن  نینچ  سک  ره  سپ  ، ترفاسم رد  زامن  فصن  هزور و 
o 540ص ج5 /  هعیشلا ،  لیاسو  ص274 5 ـ  نایبلا ج1-2 /  عمجم  ج5 ص 38 و 539 4 ـ  هعیشلا ، لیاسو  هیآ 101 3 ـ  ءاسن  ص10 2 ـ 

ص 24،25،29،254،255  / يدیحو ج2 دمحم  ماکحا /  هفسلف   o 31 يدیحو ص دمحم  مالسا /  رد  رفس  ریس و 

؟  میناوخیم هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  ياهزامن  ارچ 

شسرپ

؟  میناوخیم هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  ياهزامن  ارچ 

خساپ

نوتم رد  هکیروطب  تسا  هتـشاد  دوجو  مالـسا  خـیرات  ياهزور  نیتسخن  زا  ماکحا  هسلف  زا  ثحب  هک  میباییم  رد  یمالـسا  نوتم  هعلاطم  اـب 
هتـسد راهچ  هب  ینید  نیناوق  ماـکحا و  یلک  روطب  مینک  هدـهاشم  ار  ماـکحا  زا  یخرب  هفـسلف  میناوتیم  تاـیاور  نآرق و  نوچمه  یمالـسا 

رکف و بساـنت  هب  مدرم  هدوـب و  راکـشآ  هـمهرب  نآ  هفـسلف  "ص " مرکا ربماـیپ  تـثعب  زاـغآ  ناـمه  زا  ماـکحا  زا  یخرب  دـنوشیم : میـسقت 
یکاپ تلادع  هب  رما  ای  بلقت  یـشورف و  مک  تمهت  تنایخ ،  غورد ،  میرحت  لثم  دندرکیم  كرد  ارنآ  زا  يزیچ  مادک  ره  دوخ  تامولعم 

تیمها و دوش  هدوزفا  ناسنا  یهاگآ  شناد و  نازیم  رب  ردقچ  ره  هک  تفگ  ناوتیم  ماکحا  نیا  هفـسلف  مهف  رد  ناگدیدمتـس . هب  کمک  ، 
نامز نآ  نادنمشناد  رب  یهاگ  مدرم و  هدوت  رب  نآ  هفسلف  هک  تسا  یماکحا  ماکحا  زا  رگید  ۀتسد  دوشیم .  كرد  رتهب  اهروتـسد  نیا  رثا 

هناگ هس  هفسلف  زا  رصع  نآ  مدرم  دیاش  ًالثم  تسا .  هدش  اهنآ  رارسا  هب  یتاراشا  نید  نایاوشیپ  نانخـس  ای  نآرق  نتم  رد  هدوبن و  نشور  زین 
دیوگ یم  هدرک و  نآ  یقالخا  یتیبرت و  ریثأت  هب  هراشا  نآرق  اـجکی  اذـل  دـندوب  ربخ  یب  یتشادـهب )  یعاـمتجا ،  یقـالخا ،  هفـسلف  هزور ( 

ناسکی نادنمتـسم  نادـنمتورث و  ات  دـیوگیم ( : هدرک و  نآ  یعامتجا  ریثأت  هب  هراشا  "ع " قداص ماـما  رگید  ياـج  رد  نوقتت "و  مکلعل  "

اوموص : ) دـنیامرفیم "ص " مرکا ربمغیپ  رگید  دروم  رد  و  دنباتـشب ) اهنآ  کـمک  هب  دـنوش و  هاـگآ  ناگنـسرگ  لاـح  زا  دـننک و  یگدـنز 
مهیلع تیب  لها  ربمغیپ و  ثیداحا  تایآ و  نوتم  رد  هک  تسا  ناوارف  ماکحا  نیا  ریظن  ددرگ " ملاس  امـش  ندب  ات  دیریگب  هزور  اوحـصت " )

گرزب ثدحم  هلیسوب  عیارشلا " للع  مانب "  ثیداحا  زا  هتسد  نیا  يروآ  عمج  ساسا  رب  زین  یباتک  تسا و  هدش  هراشا  نآرارسا  هب  مالسلا 
هدش و هتشادرب  اهنآ  رارسا  يور  زا  هدرپ  رشب  یهاگآ  تفرشیپ  نامز و  تشذگ  اب  هک  تسا  یماکحا  موس  هتسد  دش . هتشاگن  قودص  خیش 
اهنژ و يور  رب  نآ  يراذـگ  رثا  یتح  یلکلا و  تابورـشم  یعامتجا  یحور و  یمـسج و  رابنایز  تارثا  لثم  تسا  هدـش  نایامن  اـهنآ  هرهچ 

هدوب یهیدب  نشور و  زاغآ  زا  هن  هک  تسایماکحا  مراهچ :  هتسد  دینش . ناوتیم  یکشزپ  ملع  شرتسگ  رامآ و  نابز  زا  زورما  هک  اهنینج 
دادـعت دـننام  یماکحا  میاهتفای . یـسرتسد  نآ  هب  نونکات  نامز  تشذـگ  اب  هن  هدـش و  هراـشا  نآ  رارـسا  هب  یمالـسا  نوتم  يـالبال  رد  هن  و 

هک روطنامه  تسا  مارتحا  لباق  ارجالامزال و  هک  مینادیم  ردقنیمه  هتـسد  نیا  دروم  رد  اهزامن . ندناوخ  دـنلب  هتـسهآ و  ای  زامن و  تاعکر 
رد تسا و  هدش  تباث  ام  رب  یعطق  لئالد  اب  اهنآ  هدنروآ  تیرومأم  هتفرگ و  همـشچرس  عبنم  کی  زا  همه  اریز  دـشابیم ، نیـشیپ  هتـسد  هس 

 . دوب دهاوخن  لیالد  نیا  رد  رصحنم  اما  دوشیم  نایب  یلیالد  یهاگ  دنچ  ره  دومن ،  دروخرب  يدبعت  دیاب  هتسد  نیا  دروم 
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؟ میناوخیم هتسهآ  ار  ناحبس ا ... اهزامن  رد  ارچ 

شسرپ

؟ میناوخیم هتسهآ  ار  ناحبس ا ... اهزامن  رد  ارچ 

خساپ

ردـقیلاع عجارم  رظن  قبط  تسا ،  هدجـس  عوکر و  رکذ  ناحبـس ا ... زا  ناـتروظنم  رگا  هک  درک  ضرع  دـیاب  امـش  لاؤس  نیا  صوـصخ  رد 
دیاب تسا .  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هعبرا  تاـحیبست  رکذ  امـشروظنم  رگاو  تسین .  ندـناوخ  هتـسهآ  ندـناوخ و  دـنلب  نیب  یقرف  دـیلقت 

دهتجم ای  دـلقم  ماکحا )  ) نید عورف  رد  تسا  بجاو  فلکم  رب  هک  دـنچ  ره  میتفاـین  ارنآ  ندـناوخ  هتـسهآ  هفـسلف  تلع و  هک  درک  ضرع 
هراشا ماکحا ج2 ) رارسا  زا  هفسلف  باتک (  رد  يرگید  تاکن  هب  ماکحا  هفسلف  دروم  رد  هتبلا  دنادن .  مه  ارنآ  تلع  هفـسلف و  هچ  رگا  دشاب 

... اءاشنا دهدب  رارق  یعقاو  لماع  فراع و  ارام  همه  لاعتم  دنوادخ  دیئامرفب .  عوجر  دیناوتیم  هک  تسا  هدش 

؟ دشاب نیمز  رب  ندب  زا  وضع  تفه  هدجس  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب نیمز  رب  ندب  زا  وضع  تفه  هدجس  رد  ارچ 

خساپ

. درادن یلاکشا  دشاب  هتشادن  يأهدسفم  هک  یتروصرد 

زامن یلو  دنیوگ  رفاسم  وا  هب  هک  يروطب  ینعی  دوش  یمن  هتسکش  دوش  جراخ  دوخ  رهش  زا  درذگب و  رهظ  ناذا  یتقو  دراد  هزور  یـسک  ارچ 
؟ دوش یم  هتسکش 

شسرپ

یلو دـنیوگ  رفاسم  وا  هب  هک  يروطب  ینعی  دوش  یمن  هتـسکش  دوش  جراـخ  دوخ  رهـش  زا  درذـگب و  رهظ  ناذا  یتقو  دراد  هزور  یـسک  ارچ 
؟ دوش یم  هتسکش  زامن 

خساپ

هب هکنیا  زا  دعب   ) هدش جراخ  رهظزادعب  دوخ  رهش  زا  هک  یـسک  . 1 دشاب . یم  هجوت  لباق  ریز  تاکن  دـیدومرف  نایب  هک  یلاؤس  صوصخرد 
زا رگا  یلو  تسا ، حیحـص  شا  هزور  ردقیلاع  ياهقف  ۀمه  قافتا  هب  تسا  هتـشادن  ترفاسم  میمـصت  لبق  بش  زا  رگا  دیـسر ،) صخرت  دح 
مه اضق  تسا و  حیحص  شا  هزور  : " دنیامرف یم  هر "  " ینیمخ ماما  ترضح  هلمج  زا  اهقف  رتشیب  تسا ، هتـشاد  ترفاسم  میمـصت  لبق  بش 

طیارش مامت  هک  دوش  یم  هتسکش  یتروص  رد  زامن  . 2 ( 1 . ) دیامنب مه  اضق  دریگب و  ار  زور  نآ  هک  دنا  هدومرف  اهقف  زا  یـضعب  یلو  درادن 
هلاسر رد  هک  رگید  دراوم  دوب و  دهاوخ  مامت  زامن  دشاب  تیـصعم  يارب  رفـس  رگا  ًالثم  دوبدهاوخن  هتـسکش  الاو  دوش  عمج  ندش  هتـسکش 
دروم رد  یمهم  تاـکن  هب  یلو  میتفاـین  تسد  ماـکحا  هفـسلف  رد  یباوج  هب  امـش  لاؤس  صوصخ  رد  . 3 ( 2 . ) تسا هدـش  رکذ  هیلمع  ياه 
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هدش رکذ  سردآ  هب  رتشیب  یـسررب  هعلاطم و  يارب  دیناوت  یم  امـش  تسا و  دیفم  رایـسب  هک  مینک  یم  هراشا  عیارـشلا ) للع   ) ماکحا هفـسلف 
تسا یسک  یعقاو  دحوم  ناسنا  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  اما  مینک  لاؤس  ماکحا  هفـسلف  زا  میراد  قح  ام  هچرگ  فلا ) دییامرفب . هعجارم 

. دهد یم  ماجنا  تسا ، دنوادخ  روتـسد  نوچ  ار  نآ  دنک و  یمن  یقرف  مکح  هب  لمع  رد  شیارب  دنادن  ای  دـنادب  ار  یمکح  هفـسلف  رگا  هک 
نامرف وراد ، نتفرگ  کشزپ و  هب  هعجارم  رد  لاثم : روط  هب  تدم ، زارد  نامرف  تدم و  هاتوک  نامرف  دراد : نامرف  عون  ود  ام  لقع  ( ) ب ( 3)

زارد نامرف  و  یناد ، یمن  ار  وراد  صاوخ  هفـسلف  هچ  رگ  نک ، هدافتـسا  کـشزپ  روتـسد  قبط  ار  وراد  نیا  زا  هک  تسا  نیا  شتدـم  هاـتوک 
، یناد یمن  ار  شا  هفـسلف  هچرگ  نک  لمع  ینعی  تسا ـ  نیمه  مه  یعرـش  لـئاسم  رد  یمهفب ـ  اـت  ناوخب  سرد  ورب  هک  تسا  نیا  شتدـم 

مامت دیاب  ارچ  اما  دوش ، یمن  رداص  تمکح  تحلـصم و  نودب  يروتـسد  چیه  میکح ، يادـخ  زا  هچرگ  ج ) ( 4 ( ) شاب قیقحت  لابند  یلو 
هب دشابن !؟ یهلا  فیلاکت  هفسلف  نیرتالاب  دوخ  ندوب ، دنوادخ  میلست  ارچ  دنشاب و  هتشاد  یتشادهب و ...  یسایس ، يداصتقا ، هفـسلف  ماکحا ،

میهاربا و ترضح  میلست  ماقم  روهظ  زا  ریغ  يا  هفسلف  هچ  " ع " میهاربا ترضح  هلیسو  هب  " ع " لیعامسا ترضح  ندیربرـس  رد  لاثم  روط 
ششوپ ریز  هناقفانم  ار  دوخ  یشکرس  دنریذپب ، ار  ادخ  یگدنب  هدش و  دیقم  دنهاوخ  یمن  هک  یـضعب  د ) ( 5 ( !؟ دراد دوجو  " ع " لیعامسا

ممهفن ار  شا  هفسلف  ات  دیوگ : یم  تسا ؟ مارح  درم  يارب  يراد ، تسد  رد  الط  ۀقلح  ارچ  ییوگ  یم  لاثم  روط  هب  دننک . یم  ناهنپ  قیقحت 
مکح ربارب  رد  یلو  دنمیلـست ، گـنراگنر  ياهدـم  طـیحم و  دوـخ و  ناـعونمه  ربارب  رد  هـک  دـنا  هراـچیب  ردـقنآ  ناـنیا  مروآ . یمن  نوریب 

دنوادخ ( 6 . ) دننک یمن  لمع  دنناد  یم  هک  مه  هچنآ  هب  هک  تسا  نآ  شلیلد  دـنریگ . یم  هناهب  دـننک و  یم  لمع  هناقفانم  نینچ  دـنوادخ 
دمحم یمومع ، ماـکحا  . 2.1 ذـخآم :  عبانم و  اءاـشنا ... دـیامرفب  نیجع  رتشیب  هچ  ره  شا  ینارون  ماـکحا  فراـعم و  هب  ار  اـم  ۀـمه  لاـعتم 

ص28و29 يدیحو ، دمحم  ج2 ، ماکحا ، رارسا  هفسلف  ص 285 و 212 3و4و5و6 .  ج 1 ،  يدیحو ،

؟ دنناوخیم دنلب  يادص  اب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  مارآ و  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب ، يادص  اب  دیاب  ار  حبص  زامن  اهدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخیم دنلب  يادص  اب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  مارآ و  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب ، يادص  اب  دیاب  ار  حبص  زامن  اهدرم  ارچ 

خساپ

زا تسا  هدومرفن  ررقم  تحلـصم  تمکح و  نودب  ار  یمکح  چیه  میکح  يادـخ  تسا و  لیلد  هفـسلف و  ياراد  عرـش  ماکحا  کش  نودـب 
تابجاو و ماکحا و  لوصا  هفـسلف  تفگ : دـیاب  یلک  روط  هب  دـنا . هتخادرپ  ماکحا  زا  یـضعب  هفـسلف  تمکح و  هب  تایاور  تایآ و  ور  نیا 

تعکر ود  حبص  زامن  ارچ  میناد  یمن  ُالثم  تسا . هدشن  نایب  لماک  روط  هب  اهنآ  تایـصوصخ  هفـسلف  یلو  تسا ،  نشور  ام  يارب  تامرحم 
هدـیاف و نودـب  اـهنآ  هک  میراد  نیقی  یلو  دـناوخ ، هتـسهآ  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  دـیاب  ارچ  اـی  تسا ؟ تعکر  راـهچ  رـصع  رهظ و  زاـمن  و 
هک تسا  نیا  دـنا  هدـشن  دراو  نآ  تایئزج  ماکحا و  ۀفـسلف  عوضوم  رد  دایز  ام  نایاوشیپ  هک  نیا  لیلد  کی  دـیاش  تسین و  مه  تحلـصم 

سدقم عراش  رظن  دروم  فادها  زا  یکی  اسب  هچ  دـننک . تیوقت  دارفا  رد  ار  دایقنا  تعاطا و  دـبعت و  نامیا و  حور  هار  نیا  زا  دـنا  هتـساوخ 
لیاسو هلمجزا  ار  ماکحازا  یـضعب  ۀفـسلف  يافتخا  ع )  ) یلع ماما  دـشاب . راگدرورپ  تیاـضر  بلج  يارب  نیرمت  میلـست و  ۀـیحور  شرورپ 
نیدبات تسا . هدرک  شیامزآ  دنا  لهاج  نآ  لصا  هب  هک  يروما  زا  یضعب  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  : " دیامرف یمو  دناد  یم  یهلا  شیامزآ 

نیمه یهلا  تاروتسد  تادابع و  هفسلف  نیرتگرزب  نیاربانب  ( 1 . "  ) دزاس رود  اهنآ  زا  ار  توخن  رابکتسا و  دنوش و  هداد  زییمت  دارفا  هلیـسو 
زا یـضعب  رد  لاـح  نیا  اـب  دوش . لـیاز  یـشورف  رخف  يروحم و  دوخ  ددرگ و  تیوـقت  رـشب  رد  میلـست  ندرک و  تعاـطا  ۀـیحور  هک  تسا 

ماما اب  ار  لاؤس  نیمه  نارمع  نب  دـمحم  تسا . هدـش  هراشا  يا  هتکن  هب  رـصع  رهظ و  زامن  تئارق  ندـناوخ  هتـسهآ  لیلد  دروم  رد  تایاور 
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رد تفر ، جارعم  هب  دـش و  هداد  ریـس  اه  نامـسآ  هب  هک  یماگنه  " ص " ربمایپ دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  تشاذـگ ، نایم  رد  " ع " قداص
هب دومرف  رما  ار  هکئالم  دـنوادخ  هک  دوب  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  دـش  بجاو  شترـضح  هب  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يزاـمن  لوا  اـجنآ 

هکئالم رب  وا  لضف  ات  دـناوخب  دـنلب  ار  هعمج  رهظ  زامن  هک  درک  رما  ربماـیپ  هب  دنتـسیاب . زاـمن  هب  شرـس  تشپ  هدرک و  ادـتقا  " ص " ربماـیپ
" ص" ربمایپ رـس  تشپ  رد  مومأم  ناونع  هب  هکئالم  زا  يدـحا  رگید  درک و  بجاو  ربمایپ  رب  ار  رـصع  زامن  دـنوادخ  سپـس  ددرگ . نشور 
(2 .) دوبن یسک  " ص " ربمایپ رس  تشپ  رد  اریز  دناوخب ، هتسهآ  ار  رـصع  زامن  هروس  دمح و  دومرف : رما  شربمایپ  هب  دنوادخ  تفرگن . رارق 

همه یکیرات  تملظ و  هک  تسا  یتاقوا  رد  دوش  یم  هدناوخ  دـنلب  يادـص  هب  هک  ییاهزامن  : " دـیامرف یم  " ع " اضر ماما  رگید  تیاور  رد 
دمهفب دنک  یم  روبع  اج  نآ  زا  هک  یـصخش  ات  دوش  هدـناوخ  اراکـشآ  تئارق  تسا  بجاو  و  اشع ) برغم ، حبـص ،  ) تسا هتفرگ  ارف  ار  اج 

رد رـصع ) رهظ و   ) دنراد هتـسهآ  تئارق  هک  يزامن  رد  اما  دـناوخب . تعامج  اب  دـناوخب  زامن  تساوخ  رگا  تسا . تعامج  زامن  اج  نآ  رد 
234 هبطخ مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  . 1 ذخآم :  عبانم و  ( 3 .) دنرادن ندینـش  هب  یجایتحا  دننیب و  یم  ار  نآ  همه  هک  دوش  یم  ماجنا  زور 
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؟ دوش تئارق  دمح  هکرابم  هروس  ًامتح  دیاب  مود  لوا و  تعکر  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دوش تئارق  دمح  هکرابم  هروس  ًامتح  دیاب  مود  لوا و  تعکر  رد  ارچ 

خساپ

یم هراشا  عیارشلا ) للع   ) ماکحا هفـسلف  دروم  رد  یمهم  تاکن  هب  یلو  میتفاین  تسد  ماکحا  هفـسلف  رد  یباوج  هب  امـش  لاؤس  صوصخ  رد 
قح ام  هچرگ  فلا ) دـییامرفب . هعجارم  هدـش  رکذ  سردآ  هب  رتشیب  یـسررب  هعلاطم و  يارب  دـیناوت  یم  امـش  تسا و  دـیفم  رایـسب  هک  مینک 

ای دنادب  ار  یمکح  هفـسلف  رگا  هک  تسا  یـسک  یعقاو  دـحوم  ناسنا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  اما  مینک  لاؤس  ماکحا  هفـسلف  زا  میراد 
نامرف عون  ود  ام  لـقع  () ب ( 1 . ) دـهد یم  ماجنا  تسا ، دـنوادخ  روتـسد  نوچ  ار  نآ  دـنک و  یمن  یقرف  مکح  هب  لمع  رد  شیارب  دـنادن 

زا هک  تسا  نیا  شتدم  هاتوک  نامرف  وراد ، نتفرگ  کشزپ و  هب  هعجارم  رد  لاثم : روط  هب  تدـم ، زارد  نامرف  تدـم و  هاتوک  نامرف  دراد :
سردورب هک  تسا  نیا  شتدـم  زارد  نامرف  و  یناد ، یمن  ار  وراد  صاوخ  هفـسلف  هچ  رگ  نک ، هدافتـسا  کـشزپ  روتـسد  قبط  ار  وراد  نیا 

ج) ( 2 () شاب قیقحت  لابند  یلو  یناد ، یمن  ار  شا  هفـسلف  هچرگ  نک  لمع  ینعی  تسا ـ  نیمه  مه  یعرـش  لـئاسم  رد  یمهفب ـ  اـت  ناوخب 
، یسایس يداصتقا ، هفسلف  ماکحا ، مامت  دیاب  ارچ  اما  دوش ، یمن  رداص  تمکح  تحلـصم و  نودب  يروتـسد  چیه  میکح ، يادخ  زا  هچرگ 

ترضح ندیربرس  رد  لاثم  روط  هب  دشابن !؟ یهلا  فیلاکت  هفسلف  نیرتالاب  دوخ  ندوب ، دنوادخ  میلـست  ارچ  دنـشاب و  هتـشاد  یتشادهب و ... 
(3 ( !؟ دراد دوجو  " ع " لیعامسا میهاربا و  ترضح  میلست  ماقم  روهظ  زا  ریغ  يا  هفسلف  هچ  " ع " میهاربا ترضح  هلیسو  هب  " ع " لیعامسا

روط هب  دننک . یم  ناهنپ  قیقحت  شـشوپ  ریز  هناقفانم  ار  دوخ  یـشکرس  دنریذپب ، ار  ادخ  یگدنب  هدش و  دیقم  دنهاوخ  یمن  هک  یـضعب  د )
ردقنآ نانیا  مروآ . یمن  نوریب  ممهفن  ار  شا  هفـسلف  ات  دیوگ : یم  تسا ؟ مارح  درم  يارب  يراد ، تسد  رد  الط  ۀقلح  ارچ  ییوگ  یم  لاثم 

دننک یم  لمع  هناقفانم  نینچ  دنوادخ  مکح  ربارب  رد  یلو  دنمیلـست ، گنراگنر  ياهدم  طیحم و  دوخ و  ناعونمه  ربارب  رد  هک  دنا  هراچیب 
تعکر رد  دـمح  هروس  تئارق  صوصخ  رد  و  ( 4 . ) دـننک یمن  لمع  دـنناد  یم  هک  مه  هچنآ  هب  هک  تسا  نآ  شلیلد  دـنریگ . یم  هناهب  و 

میظنت تاـیاور  نآرق و  زا  یهلا  ماـکحا  جارختـسا  يارب  هک  یطباوض  لوصا و  قبط  دـیلقت  مظعم  عـجارم  تسا . نینچ  زین  زاـمن  مود  لوا و 
رظن هب  دیاب  میتسین  دهتجم  حالطـصا  هب  میرادن و  طلـست  نیناوق  لوصا و  نآ  هب  نوچ  ام  دـنا و  هدـیمهف  ار  ندوب  بجاو  مکح  تسا ، هدـش 
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صوصخ نیا  رد  لد  لها  زا  یضعب  میشاب . زین  دروم  نیا  ۀفـسلف  مهف  لابند  هب  دوش  یم  هلأسم  هب  لمع  نمـض  رد  هتبلا  مینک و  لمع  ناشیا 
هب دـیناوت  یم  بلاطم  نیا  هعلاطم  يارب  هک  هر "  " ینیمخ ماما  ترـضح  هلمج ، زا  دـنا  هتـشون  یبلاـطم  دـنا و  هدرک  یتاـقیقحت  تاـعلاطم و 
... اءاشنا دیامرفب  نیجع  رتشیب  هچ  ره  شا  ینارون  ماکحا  فراعم و  هب  ار  ام  ۀمه  لاعتم  دنوادخ  دـینک . عوجر  ناشیا  ةولـصلا  بادآ  باتک 

ص28و29 يدیحو ، دمحم  ج2 ، ماکحا ، رارسا  هفسلف  1و2و3و4 . ذخآم :  عبانم و 

؟ تسیچ میناوخب  دنلب  يادص  اب  ار  رگید  ياهزامن  میناوخب و  مارآ  دیاب  رصع  رهظ و  زامن  هکنیا  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ میناوخب  دنلب  يادص  اب  ار  رگید  ياهزامن  میناوخب و  مارآ  دیاب  رصع  رهظ و  زامن  هکنیا  هفسلف 

خساپ

زا تسا  هدومرفن  ررقم  تحلـصم  تمکح و  نودب  ار  یمکح  چیه  میکح  يادـخ  تسا و  لیلد  هفـسلف و  ياراد  عرـش  ماکحا  کش  نودـب 
تابجاو و ماکحا و  لوصا  هفـسلف  تفگ : دـیاب  یلک  روط  هب  دـنا . هتخادرپ  ماکحا  زا  یـضعب  هفـسلف  تمکح و  هب  تایاور  تایآ و  ور  نیا 

تعکر ود  حبص  زامن  ارچ  میناد  یمن  ُالثم  تسا . هدشن  نایب  لماک  روط  هب  اهنآ  تایـصوصخ  هفـسلف  یلو  تسا ،  نشور  ام  يارب  تامرحم 
هدـیاف و نودـب  اـهنآ  هک  میراد  نیقی  یلو  دـناوخ ، هتـسهآ  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  دـیاب  ارچ  اـی  تسا ؟ تعکر  راـهچ  رـصع  رهظ و  زاـمن  و 
هک تسا  نیا  دـنا  هدـشن  دراو  نآ  تایئزج  ماکحا و  ۀفـسلف  عوضوم  رد  دایز  ام  نایاوشیپ  هک  نیا  لیلد  کی  دـیاش  تسین و  مه  تحلـصم 

سدقم عراش  رظن  دروم  فادها  زا  یکی  اسب  هچ  دـننک . تیوقت  دارفا  رد  ار  دایقنا  تعاطا و  دـبعت و  نامیا و  حور  هار  نیا  زا  دـنا  هتـساوخ 
لیاسو هلمجزا  ار  ماکحازا  یـضعب  ۀفـسلف  يافتخا  ع )  ) یلع ماما  دـشاب . راگدرورپ  تیاـضر  بلج  يارب  نیرمت  میلـست و  ۀـیحور  شرورپ 
نیدبات تسا . هدرک  شیامزآ  دنا  لهاج  نآ  لصا  هب  هک  يروما  زا  یضعب  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  : " دیامرف یمو  دناد  یم  یهلا  شیامزآ 

نیمه یهلا  تاروتسد  تادابع و  هفسلف  نیرتگرزب  نیاربانب  ( 1 . "  ) دزاس رود  اهنآ  زا  ار  توخن  رابکتسا و  دنوش و  هداد  زییمت  دارفا  هلیـسو 
زا یـضعب  رد  لاـح  نیا  اـب  دوش . لـیاز  یـشورف  رخف  يروحم و  دوخ  ددرگ و  تیوـقت  رـشب  رد  میلـست  ندرک و  تعاـطا  ۀـیحور  هک  تسا 

ماما اب  ار  لاؤس  نیمه  نارمع  نب  دـمحم  تسا . هدـش  هراشا  يا  هتکن  هب  رـصع  رهظ و  زامن  تئارق  ندـناوخ  هتـسهآ  لیلد  دروم  رد  تایاور 
رد تفر ، جارعم  هب  دـش و  هداد  ریـس  اه  نامـسآ  هب  هک  یماگنه  " ص " ربمایپ دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  تشاذـگ ، نایم  رد  " ع " قداص
هب دومرف  رما  ار  هکئالم  دـنوادخ  هک  دوب  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  دـش  بجاو  شترـضح  هب  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يزاـمن  لوا  اـجنآ 

هکئالم رب  وا  لضف  ات  دـناوخب  دـنلب  ار  هعمج  رهظ  زامن  هک  درک  رما  ربماـیپ  هب  دنتـسیاب . زاـمن  هب  شرـس  تشپ  هدرک و  ادـتقا  " ص " ربماـیپ
" ص" ربمایپ رـس  تشپ  رد  مومأم  ناونع  هب  هکئالم  زا  يدـحا  رگید  درک و  بجاو  ربمایپ  رب  ار  رـصع  زامن  دـنوادخ  سپـس  ددرگ . نشور 
(2 .) دوبن یسک  " ص " ربمایپ رس  تشپ  رد  اریز  دناوخب ، هتسهآ  ار  رـصع  زامن  هروس  دمح و  دومرف : رما  شربمایپ  هب  دنوادخ  تفرگن . رارق 

همه یکیرات  تملظ و  هک  تسا  یتاقوا  رد  دوش  یم  هدناوخ  دـنلب  يادـص  هب  هک  ییاهزامن  : " دـیامرف یم  " ع " اضر ماما  رگید  تیاور  رد 
دمهفب دنک  یم  روبع  اج  نآ  زا  هک  یـصخش  ات  دوش  هدـناوخ  اراکـشآ  تئارق  تسا  بجاو  و  اشع ) برغم ، حبـص ،  ) تسا هتفرگ  ارف  ار  اج 

رد رـصع ) رهظ و   ) دنراد هتـسهآ  تئارق  هک  يزامن  رد  اما  دـناوخب . تعامج  اب  دـناوخب  زامن  تساوخ  رگا  تسا . تعامج  زامن  اج  نآ  رد 
234 هبطخ مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  . 1 ذخآم :  عبانم و  ( 3 .) دنرادن ندینـش  هب  یجایتحا  دننیب و  یم  ار  نآ  همه  هک  دوش  یم  ماجنا  زور 

ص763 ج4 ، هعیشلا ، لئاسو  ص764  ج4 ، یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  . 2

تسیچ نا  راثا  تونق و  هفسلف 
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شسرپ

تسیچ نا  راثا  تونق و  هفسلف 

خساپ

. دـیامن حرطم  ار  دوخ  ياههتـساوخ  دزادرپب و  اعد  هب  دوخ ، ياهتسد  ندرب  الاب  اب  هک  دـباییم  ار  هزاـجا  نیا  زاـمن ، ياـنثا  رد  رازگزاـمن 
ینتفگ تونق ، زومر  هفـسلف و  ئهراب  رد  دوشن . كرت  تسا  رتهب  تسا و  بحتـسم  مود  عوکر  زا  لـبق  بجاو ، ياـهزامن  یماـمت  رد  تونق 

دـنکیم و مخ  یفدـه  هب  ار  دوخ  رـس  تلاـح  نیا  رد  رازگزاـمن  تسا . ادـخ  زا  تجاـح  بلط  شیاـین و  تلاـح  نیرتـهب  تونق ، . 1 تسا :
نیا تونق  رد  رازگزاـمن  . 2 دروآیم . رد  شیامن  هب  ار  دوخ  جایتحا  يدـنمزاین و  هلیـسو  نیدـب  دربیم و  ـالاب  هناعـضاوتم  ار  شیاـهتسد 

ره هب  دـیامن . بلط  شراگدـیرفآ  زا  ار  اهنآ  تباجتـسا  دـنک و  حرطم  ار  دوخ  يدام  يونعم و  ياهزاین  اههتـساوخ و  هک  دـباییم  ار  هزاجا 
.3 ص909 .) ج4 ، هعیـشلا ، لئاسو  . ) ددرگیم باجتـسم  نآ  رد  اعد  ثیداحا ، قبط  تسا و  ساأسح  ئهلحرم  کـی  زاـمن  رد  تونق  لاـح 
فلتخم و ياهرکذ  اهاعد و  اب  دوشیم و  جراخ  یمسر  تلاح  زا  رازگزامن  تونق  رد  تسا . ادخ  اب  هنامیمص  زاین  زار و  تاجانم و  تونق ،

رتمک زامن  لاـمعا  ناـکرا و  ریاـس  رد  هک  تسا  ياهظحل  نیرتنیریـش  نیا  دزادرپیم . ادـخ  اـب  ندرک  لد  درد  تبحـص و  هب  هقـالع ، دروم 
بوخ دـش ، يراج  نابز  رب  هک  ییاعد  ره  ع )  ) قداـص ماـما  ئهدومرف  هب  تسین و  مزـال  يأـصاخ  ياـعد  تونق  رد  سپ  دوشیم . هدـهاشم 
مایقلا موی  زامن ) رد   ) ایند رد  هک  یـسک  فقوملا ; یف  تسا . تمایق  رد  یـسرباسح  لحارم  نتفرگ  ناـسآ  يارب  ياهلیـسو  تونق ، . 4 تسا .

رد درف  نیرتتحار  تماـیق  رد  دـشاب ، هتـشاد  ینـالوط  تونق  حار  مکلوطا  ایندـلا ، راد  یف  شاـتونق  مکلوطا  : )) تسا هدومرف  ص )  ) ربماـیپ
ناـسنا یهاوخ  ادـخ  عضاوت و  ئهناـشن  نآ ، رد  ياـعد  تونق و  . 5 ص 199 .) ج 82 ، راونالا ، راحب  (( ) دوب دـهاوخ  یـسرباسح )  ) فقوم

ضارعا و نم  تداـبع  اـعد و )  ) زا هک  ناـنآ  منک . تباـجا  ار  امـش  ياـعد  اـت  دـیناوخب  لد ) صولخ  اـب   ) ارم : )) دـیامرفیم دـنوادخ  تسا .
نیمز اهنامسآ و  يادخ  هب  یعقاو  هجوت  . 6 هیآ 61 .) نمئوم 40 ، ((. ) دنوش منهج  لخاد  يراوخ ، تلذ و  اب  هک  دشاب  دوز  دننک  یشکرس 

وا زا  ار  سک  همه  زیچ و  همه  هدرک و  فارتـعا  ادـخ  یگرزب  تمظع و  هب  نامـسآ ، يوـس  هب  دوـخ  ياـهتسد  ندرب  ـالاب  اـب  رازگزاـمن  ; 
ار اهتسد  هک  تسا  نیا  تلاح  نیرتهب  ور  نیا  زا  میتسین . بلطم  نیا  هجوتم  شارثکا  ام  یلو  دراد ;  روضح  اج  همه  رد  دنوادخ  دنادیم .

تیوقت . 7 مییوج . تناعتـسا  وا  زا  مینک و  دای  تسه ؤ  هک  اجک  ره  رد  ار ؤ  دوخ  يادـخ  میریگب و  یهانتیال  نارک و  یب  ياـضف  تمـس  هب 
سپ ورین . زا  رپ  ردقچ  نتـساخرب  ماگنه  میفیعـض و  ردقچ  ندرک  اعد  ندز و  وناز  ماگنه  : )) دـسیونیم خابال  کنارف  رتکد  هدارا ;  ورین و 

ان هدش و  مغ  راچد  یهاگهاگ  ارچ  میـشابن ؟ دـنمورین  هتـسویپ  هک  مینکیمن ) اعد  و   ) میرادیم اور  نارگید  ای  دوخ  هب  یتسـس  نینچ  ام  ارچ 
ادـخ دزن  تماهـش  ورین و  تسا و  ام  اب  يداش  تسا و  اـم  اـب  شیاـین  اـعد و  هک  یتروص  رد  میوشیم  هدـیدجنر  برطـضم و  وسرت ، ناوت ،

ار زامن  تونق  شادمع  هک  یـسک  : )) دومرف ع )  ) قداص ماما  زامن ;  ندرک  لیمکت  . 8 ص 216 .) نادنمـشناد ، هاگدید  زا  زامن  ...((. ) تسا
الصلا رارسا  (. ) ص 113 یلمآ ، يداوج  تسین .)) یلماک )  ) زامن شزامن ، دنک ، كرت 

تسیچ زامن  نایاپ  رد  ریبکت  هفسلف 

شسرپ

تسیچ زامن  نایاپ  رد  ریبکت  هفسلف 

خساپ
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قداص ماما  زا  یتیاور  رد  تسا . رکش  عون  کی  تدابع و  رب  قیفوت  تهج  هب  تسا  دنوادخ  تشادگرزب  تسا و  بحتسم  ریبکت  نیا  نتفگ 
رارق ار  زامن  زا  دعب  ریبکت  يزوریپ ، نآ  رکش  تهج  دعب  تفگ و  ار  دنوادخ  ریبکت  مارحلا  دجسم  رد  هکم  حتف  زا  دعب  ربمایپ  هک  هدش  دراو 

. مالسا تیوقت  يزوریپ و  يارب  دشاب  يرکش  نآ  يادا  هک  داد 

تسیچ تقو  رد  نا  يادا  زامن و  بوجو  هفسلف 

شسرپ

تسیچ تقو  رد  نا  يادا  زامن و  بوجو  هفسلف 

خساپ

تلاـح هکنآ  ياربو  تسا  هدـش  هداد  رارق  اـهناسنا  حور  مسج و  تراـهطو  یگزیکاـپو  تـلفغ  زا  يرودو  ندوـب  ادـخ  داـی  هـب  يارب  زاـمن 
اشع برغم و  رصع ، رهظ ، زور ، طسو  حبص ، عولط  هدیدرگ ; بجاوو  مزال  زور  هنابـش  فلتخم  تاقوا  رد  دشاب  یمئاد  دای ))  )) و رکذ )) ))

دهدیم و وشتسش  لالز  همشچ  رد  ار  دوخ  مسج  راب  نیدنچ  زور  هنابـش  رد  هک  یـسک  دننامه  فلتخم  تاقوا  رد  اهزامن  نیا  اب  ناگدنب  ات 
تـسا ینتفگ  دنریگب . ورین  رون و  وا  زا  دنهد و  طابترا  یلعا  ادبم  اب  ار  دوخ  ناور  حور و  امئاد  درادیم ، هگن  هزیکاپ  فیظن و  ار  نآ  امئاد 

دنراپـسیم و یـشومارف  تسد  هب  ار  نانآ  ياهدـع  دریگن  رارق  نیعم  طیارـش  طابـضنا و  تحت  یتیبرت  لئاسم  رگا  هک  هداد  ناشن  هبرجت  هک 
رذـع سک  چـیه  ات  دریگ  رارق  قیقد  طابـضنا  تحت  نیعم و  تاقوا  رد  دـیاب  اـمتح  لـئاسم  هنوگ  نیا  ددرگیم . لزلزتم  یلک  هب  نآ  ساـسا 
یعمج هتـسد  تروـص  هب  رگا  اـصوصخم  نیعم  تقو  رد  تاداـبع  نیا  ماـجنا  هکنیا  صوـصخ  هب  دـشاب  هتـشادن  نآ  كرت  يارب  ياهناـهبو 
ناسنا گرزب  سالک  کی  تقیقح  رد  دشابیمن و  راکنا  لباق  هک  دوب  دهاوخ  یـصاخ  تمظعو  ریثات  هوکـش و  ياراد  دـشاب  تعامج )) ))

يزیربت یکلم  داوج  ازریمهولصلا  بادآ  ینیمخ  ماماهولصلا  رس  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دهدیم . لیکشت  یسانشتقو  نیا  ار  يزاس 

دوش یم  هداد  مالس  همئا  زا  یضعب  هب  اهنت  زامن  زا  دعب  ارچ 

شسرپ

دوش یم  هداد  مالس  همئا  زا  یضعب  هب  اهنت  زامن  زا  دعب  ارچ 

خساپ

رامـش هب  زامن  زا  سپ  تابحتـسم  زا  ینعی ، درادـن ; یـصاخ  لیلد  زامن  زا  سپ  صوصخ  رد  تسا  موسرم  هک  همئا ، هب  زاـمن  زا  سپ  مـالس 
يراک لاح ، ره  رد  همئا  هب  نداد  مالـس  هتبلا  درادن . یـصاخ  هجو  زین  (ع ) همئا زا  یخرب  هب  زامن  زا  سپ  اهمالـس  نداد  صاصتخا  دوریمن .

. تسا یفرع  مسر  کی  رتشیب  درادن و  یعرش  صاخ  لیلد  تسا  موسرم  هک  یلکش  نیا  یلو  تسا ; دنمشزرا 

دتسیاب درم  زا  رت  بقع  دیاب  نز  زامنرد  ارچ 

شسرپ

دتسیاب درم  زا  رت  بقع  دیاب  نز  زامنرد  ارچ 
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خساپ

، دنناوخب زامن  دنهاوخیم  ناکم  کی  رد  رگا  تسا و  حیحـص  زامن  دـشاب  يرگید  زیچ  ای  هدرپ و  راوید ، نز  درم و  نایم  رد  رگا  هتبلا  یلب ;
مزال هلـصاف  نیا  دتـسیاب  درم  زا  رتبقع  یمک  نز  رگا  اما  تسا . حیحـص  ناشزامن  دشاب  هلـصاف  رتم  شابیرقت 5  اـهنآ  نیب  هک  یتروص  رد 

مرحمان و مرحم و  نیب  مکح  نیا  رد  تسا و  لطاب  ود  ره  زامن  دنوش ، زامن  دراو  مه  اب  دتسیاب و  درم  يواسم  ای  رتولج  نز  رگا  یلب  تسین .
ینتفگ تسا . لطاب  یمود  زامن  دیایب  دـعب  يرگید  هدرک و  عورـش  ار  زامن  لوا  اهنآ  زا  یکی  رگا  اما  تسین ، یقرف  بحتـسم  بجاو و  زامن 

مظن کی  يویند  روما  همه  يارب  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هچنآ  یلو  تسا ; هدشن  رکذ  نآ  يارب  یصاخ  هفـسلف  تسا 
لمع نآ  اهنآ  تیاعر  نودب  هک  دراد  دوجو  تاررقم  طیارـش و  يرـس  کی  مه  يونعم  ینید و  روما  يارب  دراد  دوجو  یـصاخ  تاررقم  و 

تراقح مشچ  اب  دنـشاب  هتـساوخ  سدقم  عرـش  ملاع و  دـنوادخ  هک  تسین  تهج  نآ  زا  تاروتـسد  هنوگ  نیا  شاملـسم  تسین و  هتفریذـپ 
درم رظن  دنکیم و  هسوسو  ناطیش  شاعبطدتسیاب  درم  يولج  نز  رگا  هک  تسا  نیا  باب  زا  دیاش  هکلب  دننکب ; هاگن  ناون  اب  ماقم  هب  تبـسن 
نیا رد  هک  یتاروتـسد  همه  یفرط  زا  و  دوشیم . فوطعم  رگید  لیاسم  هب  شاهجوت  ادخ  هب  هجوت  ياج  هب  دـتفایم و  مناخ  تماق  دـق و  هب 

دنجنسب و ملاع  دنوادخ  ینعی ، یقیقح ; يالوم  لباقم  رد  ار  ام  میلست  ماقم  تیدوبع و  نازیم  هک  تسا  نآ  يارب  دناهداد  ام  هب  دراوم  هنوگ 
نیا هب  ندیسر  اریز  مینکیمن ; ارچ  نوچ و  میتسه و  ضحم  میلـست  دشاب ؤ  هک  هچ  ره  یلوم ؤ  رماوا  لباقم  ردام  زا  کی  مادک  دوش  مولعم 

. ددرگیم یهلا  برق  ماقم  هب  برقت  ثعاب  لامک و  هب  ندیسر  بجوم  هک  تسادخ  هب  نامیا  میلست و  زا  هجرد 

تسیچ زامن  رد  نانز  باجح  ششوپ  هفسلف 

شسرپ

تسیچ زامن  رد  نانز  باجح  ششوپ  هفسلف 

خساپ

يارب هزور  همه  رمتـسم و  نیرمت  یعون  دوخ  نیا  فلا ) هلمج : زا  دراد ;  يددـعتم  ياههفـسلف  للع و  زامن ، رد  ناوناـب  شـشوپ  باـجح و 
شقن نآ ، يریذپبیـسآ  زا  يریگولج  نز و  یمالـسا  شـشوپ  یمئاد  تشادساپ  رد  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  دـشابیم و  باجح  ظفح 
رتشیب ار  ناسنا  بلق  روضح  هجوت و  زامن ، يارب  صوصخم  یـششوپ  نتـشاد  ندـب و  مامت  يارب  یـششوپ  دوجو  ب )  دـنکیم . اـفیا  یمهم 
لماک شـشوپ  نتـشاد  ج )  دنکیم . نادنچ  دص  ار  زامن  شزرا  دهاکیم و  گنراگنر  ياهزیچ  تالمجت و  هب  نهذ  تافتلا  زا  دـنکیم و 

رد رـس  ندـناشوپ  ابع و  نتـشاد  رب  رد  زین  درم  يارب  ور  نیا  زا  تسا . یبوبر  سدـق  تحاـس  هب  مارتحا  بدا و  یعون  دـنوادخ ، هاگـشیپ  رد 
هـسیاقم لباق  نآ  اب  دراد و  ییاهتوافت  مرحمان  ربارب  رد  باـجح  ظـفح  اـب  زاـمن ، رد  شـشوپ  مکح  نآ ، رب  نوزفا  تسا . بحتـسم  زاـمن ،

. تسین بجاو  مرحمان -  روضح  نودب  زامن -  رد  یلو  تسا ;  بجاو  مرحمان  ربارب  رد  اپ  يور  ندناشوپ  شالثم  تسین ; 

تسیچ تعامج  ماما  تلادع  زا  روظنم 

شسرپ

تسیچ تعامج  ماما  تلادع  زا  روظنم 

خساپ
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درف هک  دارفا  دوجو  رد  تسا  ياهکلم  کی  تلادع  تسا . لداع  دزرون  هریغص  ناهانگ  هب  رارصا  دوشن و  هریبک  ناهانگ  بکترم  هک  یـسک 
. دش ربخ  اب  ناوتیمن  دارفا  تولخ  زا  یـسک و  تین  زا  الاو  تسا  دارفا  يرهاظ  راتفر  دارم  دـنکیم و  ظفح  ناهانگ  هب  ندـش  بکترم  زا  ار 

. دینک عوجر  بیغتسد  هللا  تیآ  موحرم  هریبک  ناهانگ  باتک  هب  هریبک  ناهانگ  دروم  رد 

تسیچ هتسکش  زامن  هفسلف 

شسرپ

تسیچ هتسکش  زامن  هفسلف 

خساپ

نامه زامن  تسا و  تسرد  تسا ، نید  نوتس  زامن  هک  نیا  فلا ) درک : کیکفت  مه  زا  دیاب  ار  هتکن  دنچ  رفاسم  زامن  ندوب  هتـسکش  هرابرد 
عاضوا رد  تسا و  نید  نوتـس  رـصق  زامن  نامه  یـصاخ ، عاضوا  رد  یلو  دـشابیم ; نید  نوتـس  هدـش ، عضو  ینید  صوصن  رد  هک  هنوگ 
دنوادخ هک  هنوگنامه  ار  ینید  ماکحا  هک  تسا  نشور  هل  اسم  نیا  ینید  ماکحا  مهف  يژولودـتم  رد  رگید  ترابع  هب  مامت ; زامن  يرگید 

نیا میزروب . دبعت  نادب  میواکب و  دیاب  تنس ، نآرق و  دننام  تسا ، هداد  رارق  تجح  ام  يارب  هک  يربتعم  صوصن  قیرط  زا  هتـساوخ و  ام  زا 
ضئاح نز  زا  تسا ، لامعا  یلوبق  دیلک  دراد و  هک  یتیمها  همه  نآ  اب  زامن  هک  مینیبیم  شالثم  تسا . يراج  یهلا  ماکحا  مامت  رد  هل  اسم 

اهنت دراوم  نیا  رد  نیاربانب  دوش . اضق  دـیاب  دـشابیم ، يرتورف  هبتر  رد  هک  هزور  یلو  دریگب ، دـیابن  ار  نآ  ياضق  یتح  دـشابیم و  طـقاس 
تعکر کی  زامن  لصا  تسا  هدـمآ  صوصن  زا  یخرب  رد  رگید  فرط  زا  دـشابیم . یعرـش  ربتعم  ياهتجح  صوصن و  ام ، عجرم  عبنم و 

ياهزامن هب  رگید  تعکر  ود  یهلا  نذا  هب  ربمایپ  سپـس  تسا . هدوزفا  رگید  تعکر  کی  نآ  لوصح  رتشیب  نیمـضت  يارب  دنوادخ  تسا و 
يارب . ) رفاـسم مـیقم و  يارب  برغم  زاـمن  هـب  تـعکر  کـی  دوـمن و  هفاـضا  دنتـسه ، دلبلارــضاح  هـک  یناـسک  يارب  اـشع  رــصع و  رهظ و 

رب هوالع  ب )  ح 12 .) اهلفاون ، ضئارفلا و  دادـعا  باوبا  ب 13 ، ج 5 ،  هعیـشلا ، لئاسو  عیارـشلا و  للع  هنیمزنیا ر.ك : رد  رتشیبیهاگآ 
هراب ر.ك: نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  . ) تسا هدش  دراو  یتعکر  راهچ  ياهزامن  ندوب  هتـسکش  بوجو  رب  يرتاوتم  تایاور  دـیجم ، نآرق 

عبات زین  دوشیم ، هتسکش  زامن  نیمادک  دشاب و  دیاب  هنوگچ  هتسکش  زامن  هک  نیا  ولـص ج )  باوبا  ب 22 ،  ج 5 ،  هعیشلا ، رفاسم .) لئاسو 
د دراد . تلالد  یتعکر  راهچ  ياهزامن  زا  رخآ  تعکر  ود  فذح  رب  شافرـص  (ص ) ربمایپ تنـس  هطوبرم و  تایاور  تسا و  ینید  صوصن 

نانتما در  : )) تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتایاور  رد  نکیل  تسا ، دنوادخ  ینانتما  یلیهـست و  ماکحا  زا  رفاسم  زامن  مکح  کش  نودب  ( 
هعیـش ربتعم  نوتم  رد  زین  یخیرات ، رظن  زا  ' ه )  دش .)) اریذپ  ار  وا  فطل  دیاب  تسا ، بجاو  دنوادخ  میرکت  نوچ  تسوا . هب  تناها  دنوادخ 

. دناوخیم هتسکش  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  رفس  رد  (ص ) ربمایپ تسا  هدمآ  ینس  و 

دوش یمهدناوخ  یتعکر  راهچ  یضعب  یتعکر و  هس  یضعب  یتعکر و  ود  اهزامن  زا  یضعب  ارچ 

شسرپ

دوش یمهدناوخ  یتعکر  راهچ  یضعب  یتعکر و  هس  یضعب  یتعکر و  ود  اهزامن  زا  یضعب  ارچ 

خساپ
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نیا هب  زین  ینید  نوتم  رد  دربب و  یپ  نآ  هب  هتـسناوتن  يرـشب ، ياههشیدـنا  نونکات  هک  تسا  يروما  زا  هیموی  ياهزامن  تاعکر  تواـفت  رس 
 : 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 
(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 
هب يوار  رگا  و  ( 49 (() میتما نیا  ردـپ  یلع  نم و  : )) دـندومرف (ص ) ربمایپ تهج  نیا  هب  تسا . تما  ردـپ  وا  تسا و  رتناـبرهم  رتزوسلد و 

تایاور یضعب  زا  اهزامن  تاعکر  دادعت  دروم  رد  و  دندرکیم . نایب  وا  يارب  ار  يرتدایز  رارسا  (ع ) ماما دوب ، هدرکن  هدنـسب  زین  باوج  نیا 
: 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  رـس  یلو  (; 50 (() دوزفا اهنآ  هب  تعکر  تفه  (ص ) ادخ 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 لوـسر  یلو  دوـب ، یتـعکر  ود  درک ، بجاو  تما  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  ( 51 (() دوش ناربج  دـیآیم  دـیدپ  نارازگزامن  فرط  زا  زامن  لصا  يادا  دروم  رد  هک  ار  يدوبمک  صقن و  ات  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  مدیـسرپ : (ع ) داجـس ماما  زا  دیوگ : بیـسم  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  (. 52 (() ادوهــشم ناـک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  و  : )) دـیامرفیم زین  مـیرک  نآرق  تشاذـگ و  یقاـب 
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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 

هتسهآار رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  دیاب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  ارچ 

شسرپ

هتسهآار رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  دیاب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  ارچ 

خساپ

هچ نانچ  تسا ; ناسنا  رد  یگدنب  تیدوبع و  حور  داجیا  راگدرورپ و  رما  لباقم  رد  میلـست  عوضخ و  راهظا  تدابع ، ياههفـسلف  زا  یکی 
یضعب یهاگ  و  متسه .)) وت  هدنب  هک  سب  مراختفا  نیمه  ایادخ ! ادبع ;  کل  نوکئا  نئا  ارخف  یب  یفک  یهلا  : )) دیامرفیم ع )  ) داجـس ماما 

نآ زا  ياهنومن  لیعامسا ، ندرک  ینابرق  يارب  ع )  ) میهاربا ترضح  هب  ادخ  نامرف  تسا . یگدنب  میلست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتسد  زا 
تعاطا دـنوادخ و  تیاضر  بلج  يارب  نیرمت  روتـسد و  شریذـپ  میلـست و  فدـه  یهاگ  یهلا ، ماـکحا  يداـبع و  ياهروتـسد  رد  تسا .

زا هچ  نانچ  زاـمن -  رد  تاـفخا  رهج و  تسا و  (ص ) ربماـیپ شور  تنـس و  زا  تعباـتم  يارب  نیرمت  یهاـگ  تسا و  راگدـیرفآ  زا  ضحم 
يدنبياپ هب  تبسن  ار  تما  تنس  نیا  اب  هتساوخ  دنوادخ  هک  تسا  (ص ) مرکا ربمایپ  ياهتنس  زا  یکی  دوشیم -  هدافتسا  تایاور  یضعب 

رصع رهظ و  زامن  میناوخب و  دنلب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زامن  ارچ  دیسرپ : ع )  ) ماما زا  یصخش  دنک . شیامزآ  شربمایپ  تنس  هریس و  هب 
رهظ دش  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیلوا  دنتفر ، جارعم  هب  یتقو  ص )  ) مرکا ربمایپ  دندومرف : باوج  رد  ع )  ) ماما دوش ؟ هدناوخ  هتـسهآ  دـیاب 

ربمایپ اب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زور  رهظ  زامن  همه  دناوخ و  ارف  ینامهیم  هب  ار  هکئالم  (ص ) ربمایپ مارتحا  ساپ  هب  دـنوادخ  دوب و  هعمج 
هب نوچ  ار  رـصع  زامن  یلو  دنادرگ ، راکـشآ  هکئالم  رب  ار  وا  يرترب  ات  دناوخب  دـنلب  ار  زامن  هک  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  ادـخ  دـندناوخ و 

تاروتسد لباقم  رد  میلست  دبعت و  عون  کی  ندناوخ  هتسهآ  ندناوخ و  دنلب  هکنیا  رب  هوالع  دناوخب و  هتـسهآ  دش  رومام  داد  ماجنا  ییاهنت 
زا یـضعب  دـیاب  طیارـش  یـضتقم  هب  هک  دـیمهف  ناوتیم  تیاور  نیا  زا  دـشابیم . مرکا  ص )  ) ربماـیپ شور  تنـس و  هب  ادـتقا  راـگدرورپ و 

. مینک توعد  راک  نآ  هب  ار  نارگید  ات  میهد  ماجنا  راکشآ  ار  ریخ  ياهراک  ای  تادابع 

تسیچ هماقا  ناذا و  هفسلف 

شسرپ

تسیچ هماقا  ناذا و  هفسلف 

خساپ

یهلا گرزب  هضیرف  ماـجنا  زاـمن و  يارب  یگداـمآ  تهج  يونعم  یمومع و  نـالعا  کـی  ینامـسآ ، يادـن  نیا  یبیغ و  شورـس  نیا  ناذا ،
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اب نذـئوم  تسا و  ادـخ  یگدـنب  تداـبع و  يوس  هب  توعد  ناذا  دراد . ص )  ) يدـمحم تعیرـش  رد  ییـالاو  هاـگیاج  شزرا و  ناذا  تسا .
.1 دیامرفیم : ناذا  تمکح  هفـسلف و  ئهراب  رد  (ع ) اضر ماما  دناوخیم . ارف  تاجانم  زامن و  هب  ار  مالـسا  تما  شخب ، حور  اسر و  گنهآ 

هکیـسک يارب  زامن ، تقو  ندـنامهف  . 2 دزاـس . هبنتم  تسا  لـفاغ  هک  ار  سک  نآ  دـشاب و  روآ  داـی  تـسا ، راـک  شوـمارف  هـک  ار  سک  نآ 
نامیا دراد و  دیحوت  هب  رارقا  وگ ، ناذا  . 4 تسا . نآ  رد  بیغرت  قلاخ و  شتـسرپ  هب  مدرم  توعد  . 3 تسا ) راک  هب  لوغشم  .) دراد لاغتشا 

رب هوالع  ص94 ) تسود ، لاصو  .) دـیامنیم يروآدای  هدرک  شومارف  هک  ار  سک  نآ  دـنکیم و  نالعا  ار  مالـسا  دزاـسیم و  راکـشآ  ار 
تسا و رازگزامن  يارب  یگدامآ  هجوت و  هماقا ، ناذا و  فلا ) درک : هراشا  مه  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  ناذا ، هفـسلف  ئهراـب  رد  ـالاب ، بلاـطم 

رارق قح  ترـضح  هاگـشیپ  رد  رتقیمع  نافرع  رتنوزف و  عوشخ  رتشیب ، بدا  اب  ناـسنا ، هک  دوش  یم  ادـیپ  دادعتـسا  هنیمز و  نآ ، ياـنثا  رد 
ییاشگلد غاب  هناورپ  ناذا  تسا  ییادـخ  يابیز  همغن  لـگ  ددرگ . زاـسمد  دـیوگب و  نخـس  نتـشیوخ  یقیقح  بوبحم  دوبعم و  اـب  هتفرگ و 

. تسا حور  طاشن  يداش و  نطاب و  يافص  بجوم  ناذا  ناذا ب ) تسا  ییانـشور  ناسر  ماغیپ  نیمز  ناتـسرپ  قح  مامت  بوبحم  ناذا  تسا 
ج) لالب ))) ای  انحرا   ) شخبب حور  نآ  اـب  ار  اـم  وگب و  ناذا  لـالب ! يا  : )) دومرفیم لـالب  هب  زاـمن ، تقو  ندیـسر  ارف  ماـگنه  ص )  ) ربماـیپ
. تسا هدیـسر  ارف  ادخ  اب  نتفگ  نخـس  ماگنه  هک  دهدیم  هدژم  نارازگ  زامن  هب  دزاسیم و  رطعم  ار  اضف  ناذا ، يوکین  يادـص  هک  ینامز 

هللا دیوگب : نذئوم  هاگره  : )) دومرف (ص) ادخ لوسر  دـننکیم  تکرح  اه  هناخزامن  دـجاسم و  يوس  هب  دـنوشیم و  زامن  هدامآ  نانآ  سپ 
مالسا زا  لبق  د ) ص 180 ) نیعراشلا ، جهانم  ((.) دینک كرت  ار  ایند  لغش  دیوش و  زامن  يایهم  دمحم  تما  يا  دیامرفیم : دنوادخ  (( ، ربکا

یلو دندرکیم ;  توعد  تدابع  هب  ار  مدرم  شتآ و $ ندرک  نشور  اب  ناتـسرپ  شتآ  اهقوب ، رد  ندـیمد  اب  نایدوهی  سوقان ، اب  نایحیـسم 
یفرط زا  دنوشیم و  هدناوخ  ارف  اهدجسم  هب  ینیشنلد  بوخ و  تاملک  اب  مدرم  نآ  رد  هک  درک  باختنا  ار  ناذا  اهنیا  ياج  هب  دمآ و  مالسا 

وا تمظع  یگرزب و  اب  دزادنایم و  ادخ  دای  هب  ار  یمدآ  ناذا  ' ه ) دندرگیم . ندناوخ  زامن  ئهدامآ  ربمایپ و ... ادخ ، مان  نتفگ  ندینش و  اب 
هب هللا ،)) الا  هلا  ال   )) نایب اب  مینکیم و  فارتعا  ادـخ  ییاناوت  تمظع و  اش ن ، تلـالج  یگرزب ، هب  ربکا )) هللا   )) نتفگ اـب  دزاـسیم ; انـشآ 

. میهدیم تداهش  وا  یکیرش  یب  یگناگی و 

دنک یم  لطاب  ار  وضو  هدعم  داب  ارچ 

شسرپ

دنک یم  لطاب  ار  وضو  هدعم  داب  ارچ 

خساپ

دوریم و نیب  زا  ناسنا  ینطاب  تراهط  طیاغ ،) لوب و  دننامه   ) داب جورخ  اب  هک  تفگ  ناوتیم  اما  تسا ، هدشن  نایب  اقیقد  هلاسم ، نیا  تلع 
زیچ دـنچ  هک  تسا  ینتفگ  مینک  لسغ  ای  میریگب  وضو  هرابود  دـیاب  دراد ، تراهط  هب  زاین  هک  يرگید  تدابع  ره  ای  زامن و  ندـناوخ  يارب 
نآ هطـساوب  هک  یباوخ  دوش ;4 . جراخ  طـئاغ  جرخم  زا  هک  هدور  هدـعم و  داـب  طئاغ ;3 . لوب ;2 . . 1 ددرگیم : وضو  ندـش  لطاب  ثعاب 
هک يراک  نانز ;7 . هضاحتسا  یـشوهیب ; 6 . یتسم و  یگناوید و  دـننام  دربب  نیب  زا  ار  لقع  هک  ییاهزیچ  دونشن ;5 . شوگ  دنیبن و  مشچ 

. تسا وضو  ندش  لطاب  ثعاب  هک  تسا  يدراوم  نیا  تبانج  دننام  درک  لسغ  نآ  يارب  دیاب 

تسیچ زامن  زا  تعکر  ره  رد  هدجس  ود  عوکر و  کی  هفسلف 

شسرپ
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تسیچ زامن  زا  تعکر  ره  رد  هدجس  ود  عوکر و  کی  هفسلف 

خساپ

زا یلاخ  زامن  ناـکم  - 2 ندـناوخ . تقو  لوا  ار  اـهزامن  هراومه  - 1 تسا : يرورـض  هتکن  دـنچ  تیاعر  زامن  رد  بلق  روضح  نتفاـی  يارب 
زا شیپ  - 4 ندـناوخ . زامن  تعامج  هب  دـجاسم و  رد  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  - 3 تسا . هجوت  بلج  بجوم  هک  دشاب  ییایـشا  اهادص و 

تابحتـسم رگید  هماقا و  ناذا ، وضو ، ماگنه  ياهاعد  ندـناوخ  قیرط  زا  نتخاس  مهارف  دوخ  رد  ار  دوبعم  هب  هجوت  یحور  ياـههنیمز  زاـمن 
ناـسنا هشیدـنا  لاـیخ و  اریز  تسا . نتخاـس  یهلا  قشع  زا  ولمم  ار  لد  سفن و  زا  اـیند  بح  ندـنار  نوریب  همه  زا  رتمهم  - 5 زامن . زا  لـبق 
هـشیمه ایند  رادتـسود  ناسنا  سپ  تسا . قوشعم  دای  هب  لاح  همه  رد  قشاع  هکنانچ  دراد  یگتـسبلد  نادب  هک  تسا  يزیچ  هجوتم  هراومه 

وا دای  زا  غراف  هاـگ  چـیه  زین  يویند  روما  رد  تسادـخ  قشع  زا  زیربل  شناـج  هک  نآ  تسا و  يویند  لـئاسم  هجوتم  شنهذ  زاـمن  رد  یتح 
موادـم تمحز  اـب  رگا  هک  تسا  یکواـکچ  نوچ  ناـسنا  لاـیخ  هوق  هک  نآ  رگید  هتکن  - 6 تسا . زاـمن  رد  هراـمه  یتراـبع  هب  دوشیمن و 

نآ زا  زاـمن  رد  هک  دـشوکب  ادـتبا  دـیاب  ناـسنا  ور  نیا  زا  درادـن . یمارآ  رارق و  دـهجیم و  رگید  خاـش  رب  یخاـش  زا  نآ  ره  دوشن  تیبرت 
یلـصا هاـگیاج  هب  ار  نآ  هلـصافالب  هدـیدرگ  لـفاغ  ادـخ  داـی  زا  هک  دـش  هجوتم  هاـگره  درادـهگن و  ادـخ  داـیب  ار  نآ  هدوـمن و  تبظاوـم 

دهاوخ نآ  هکلم  ادخ  يوس  هب  هجوت  لد و  روضح  هتـشگ و  عیطم  مار و  لایخ  ریاط  دنک  تموادم  لمع  نیا  رب  یتدـم  هچنانچ  دـنادرگرب .
رد ایلوا  لاوحا  نوماریپ  هعلاطم  - 8 دنکیم . يرایسب  کمک  داعم و ...  لاوحا  رد  هعلاطم  اعد و  اهزامن ، تارابع  یناعم  نتسناد  - 7 تشگ .

-9 دـییامرف . هعلاـطم  ار  ینیمخ  ماـما  توـکلمرد )) زاورپ   )) اـی هولـصلا )) بادآ   )) باـتک دوـشیم  هیـصوت  تـسا و  بساـنم  رایــسب  زاـمن 
اهاپ هب  عوکر  رد  نماد و  هب  دهـشت  تلاح  رد  رهم  هب  مایق  لاح  رد  تسا  رتهب  ساوح . هدـننک  بلج  ياهزیچ  هب  هجوت  هاگن و  زا  يراددوخ 

. دیناوخب اهنآ  ياوتحم  رد  ربدت  اب  هنینامط و  اب  ار  زامن  تائارق  راکذا و  دینک  یعس  - 10 دوش . هاگن 

تسیچ كاخ  رب  هدجس  هفسلف 

شسرپ

تسیچ كاخ  رب  هدجس  هفسلف 

خساپ

زا يذات  مدع  يارب  دندرکیم و  هدجس  یبنلا  دجـسم  فک  كاخ  رب  همه  (ص ) ربمایپ نامز  رد  هک  تسا  هدیدرگ  تیاور  هدجـس  دروم  رد 
ریصح هدجس  لحم  رد  اهناتـسبات  رد  شزوس  زا  يریگولج  يارب  زین  دندوب  هتخیر  مرن  هسام  نآ  حیطـست  يارب  زین  اههزیرگنـس و  تنوشخ 
هدـننک لیهـست  هکلب  درادـن . تیعوضوم  یهقف  رظن  زا  رهم  اریز  تسا . راگزاس  الماک  زین  هیماما  یهقف  یناـبم  اـب  بلطم  نیا  دنتـشاذگیم .

( : (ع هللادبع یبال  لاق  هنا  : )) تسا هدمآ  دناهداد  اوتف  نآ  قبط  اهقف  همه  هک  مکح  نب  ماشه  هحیحص  تیاور  رد  تسا . كاخ  هب  یـسرتسد 
لاقف سبل . وا  لکا  ام  الا  ضرالا  تتبنا  ام  یلع  وا  ضرالا  یلع  الا  زوجیال  دوجـسلا  لاق : زوجیال  اـمع  هیلع و  دوجـسلا  زوجی  اـمع  ینربخا 
دیبع ایندلا  انبا  نال  سبلی . لکوی و  ام  یلع  نوکی  نا  یغبنی  الف  لجوزع  عوضخ هللا  دوجسلا  نال  لاق : کلذ ؟ یف  هلعلا  ام  كادف  تلعج  هل :

اورتغا نیذلا  ایندلا  انبا  دوبعم  یلع  هدوجس  یف  هتهبج  عضی  نا  یغبنی  الف  لجوزع  هللا  هدابع  یف  هدوجس  یف  دجاسلا  و  نوسبلی . نولکای و  ام 
اهنت هدجس  دندومرف : اوران ؟ هچ  رب  تساور و  هدجس  هچ  رب  زاس  هاگآ  ارم  دیسرپ : (ع ) قداص ماما  هللادبعابا -  ترـضح  زا  ماشه  اهرورغب ; 
اریز دندومرف : تسیچ ؟ نآ  هفسلف  موش  تیادف  دیسرپ : زاب  تسا . یندروخ  یندیشوپ و  هک  هچنآ  زج  تسا  زیاج  دیوریم  هچنآ  نیمز و  رب 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 461 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اهیندروخ هدنب  نایارگ  ایند  اریز  دریگ . ماجنا  یندروخ  یندیشوپ و  رب  هک  دیاشن  سپ  تسا . لجوزع  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  عوضخ  هدجس 
هتفیرف هک  نایارگایند -  دوبعم  رب  دوخ  یناشیپ  هک  دیاشن  مرجال  تسا . رگشتسرپ  ار  يادخ  شاهدجس  رد  رگهدجس  دنیاهیندیـشوپ و  و 

رهم دوخ  دـش -  هتفگ  ـالبق  هک  ناـنچ  مه -  رهم  دروم  رد  هیلع ) دجـسیام  باوبا  زا  باب 1  هعیـشلا ج3  لئاسو  (، ) دنیاسب دننآ -  ییابیرف 
نیمزرب و دـیاب  هدجـس  دـناهداد -  اوـتف  نآ  قـبط  هعیـش  ياـملع  عـیمج  هک  (ع - ) نیموـصعم تاـیاور  ساـسارب  هـکلب  درادـن . تیعوـضوم 

نادب یلو  تسا ، یفاک  نداهن  نآ  لاثما  گنس و  ای  نیمز  كاخرب و  هدجـس  دشاب و  اهیندیـشوپ  اهیندروخ و  زا  ریغ  نیمز  ياهیندییور 
هدش هتخاس  رهم  تبرت  كاخ و  هب  یسرتسد  رد  لیهست  يارب  دراد  بابحتسا  (ع ) نیـسح ماما  تبرت  رب  هدجـس  هعیـش  هقف  رظن  زا  هک  تهج 

. تسا

تسیچ دوجس  عوکر و  هفسلف 

شسرپ

تسیچ دوجس  عوکر و  هفسلف 

خساپ

هک تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  یلک  روط  هب  هچنآ  تسین و  نشور  ام  يارب  تادابع  اصوصخم  ماکحا  زا  یضعب  رارـسا  یعقاو و  هفـسلف  الوا ;
راهچ ار  رـصع  رهظ و  زامن  تعکر و  ود  ار  حبـص  زامن  ای  دـنلب و  ار  یکی  نآ  دـیناوخب و  هتـسهآ  ار  زامن  نـالف  دـنهدیم  روتـسد  اـمب  رگا 

مییوگیم زامن  رد  هک  اـم  اـیآ  دـننیبب  دوش و  مولعم  یهلا  رماوا  لـباقم  رد  اـم  میلـست  نازیم  هک  تسا  نآ  يارب  همه  اـهنیا ، لاـثما  تعکر و 
دنوادخ هک  میدرک  نیقی  ام  رگا  هن و  ای  مییوگیم  تسار  ایآ  میتسه  ضحم  میلست  وت  لباقم  رد  و  میتسرپیم )) ار  وت  طقف  (( ; دبعن كایا  ))
یگدـنب يارب  هک  يدـسافم  حـلاصم و  تیاعر  يور  ار  یهاون  رماوا و  تسا و  یهاگآ  ملع و  يور  زا  تمکح و  ساسا  رب  همه  شیاهراک 

دروم رد  اـیناث ; دـشاب . ضحم  میلـست  هک  تسا  یـسک  یعقاو  هدـنب  دـنامیمن و  یقاـب  تلع  زا  یلاوس  ياـج  رگید  تسا  هدرک  میظنت  دراد 
هک تسا  هدش  نایب  نینچ  هدجس  ود  تلع  (ع ) نینموملاریما زا  یثیدح  رد  هدجس  دروم  رد  الثم  تسا  هدش  رکذ  ییاههفسلف  ازجا  زا  یضعب 

هرابود هک  تسا  نیا  مود  هدجس  لیوات  و  مکانقلخ ) اهنم  هیآ  هب  هراشا   ) يدرک قلخ  كاخ  زا  ار  ام  ایادخ  هک  تسا  نآ  لوا  هدجـس  لیوات 
هرابود رشح  زور  رد  هک  تسا  نیا  مود  هدجس  زا  نتـشادربرس  ینعم  و  مکدیعن .) اهیف  هیآ و  هلابند  هب  هراشا   ) ینادرگیم رب  كاخ  هب  ار  ام 
هراشا ریز  دراوم  هب  ناوتیم  عوکر  ياهتمکح  رات و  مکجرخن  اهنم  و   ) دیشک یهاوخ  نوریب  كاخ  هفسلف  دروم  رد  ای  و  يرخا .) زا  ار  ام 

زا رتارف  ار  وا  هک  تسا  یتردق  ربارب  رد  ناسنا  عوضخ  رادومن  رگـشیامن و  عوکر ،  ;  )) ادخ تشادـگرزب  میظعت و  تلاح  نیرتهب  1 ؤ  درک :
رترب و ار ، ادخ  زج  يدوجوم  چیه  نوچ  دـنکیم و  عوکر  وا  ربارب  رد  دـنادیم ، اهتردـق  نیرترب  ار  ادـخ  نوچ  ناملـسم  دـنادیم و  دوخ 

عوضخ نیرتابیز  2 ؤ  ص5 .) زامن ، يافرژ  زا  ((. ) دنکیمن مخ  رـس  رگید  زیچ  چیه  سک و  چیه  ربارب  رد  دنادیمن ، دوخ  تیناسنا  زا  رتارف 
رسارس عوکر ، تسا . ناسنا  عوضخ  عضاوت و  تلاح  نیرتابیز  نیرتهوکـش و  اب  یتسه ، راگدیرفآ  ربارب  رد  ندش  مخ  عوکر و  ینتورف ;  و 

 ; یهاوـخ دوــخ  تـینم و  ربــکت ، زا  يرود  3 ؤ  تسا . یگتـسکش و ... يرادربناـمرف ، يراپـسرس ، يراـسکاخ ، ینتورف ، للذـت ، عـضاوت ،
زا ار  یهاوخدوخ  يرادنپ و  گرزب  هیحور  هلیـسو ، نیدب  دروآیم و  دورف  رـس  دوخ  يادـخ  ربارب  رد  یتلزنم -  ماقم و  ره  رد  رازگزامن - 

لعج : )) تسا هدومرف  س )  ) همطاف ترضح  دناهریم . یگتفیرف  دوخ  رورغ و  تینم ، ربکت ، كانلوه  ماد  زا  ار  نتـشیوخ  دیادزیم و  دوخ 
شیامزآ ناحتما و  4 ؤ  دنادرگ .)) كاپ  تینم  ربک و  زا  الـصلا  هللا  ار  ناسنا  نماد  ات  تشاد  ررقم  ار  زامن  دـنوادخ  ربکلا ;  نم  مکل  اهیزنت 

هب تخـس  یلمع  رهاظ ، رد  عوکر  تسا . دـنوادخ  ياههتـساوخ  رماوا و  هب  لمع  رد  ناسنا  ناحتما  شیامزآ و  عوکر ، هب  روتـسد  اهناسنا ;
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5 ؤ دـنیآیم . نوریب  دنلبرـس  نومزآ  نیا  زا  یهلا ، تاروتـسد  یعقاو  رادربنامرف  اهنت  و  لام ) ماقم و  نابحاص  يارب  هژیو  هب   ) دوریم راـمش 
یگتسجرب و یعون  ور  نیا  زا  تسا ;  مالسا  نید  صوصخم  زامن ، تدابع و  رد  ندش  مخ  عوکر و  اهتلم ;  ریاس  زا  ناناملسم  زیامت  هجو 
، زامن رد  ندـش  مخ  عوکر و  یندـب ;  كرحت  تیلاعف و  6 ؤ  دـهدیم . ناشن  ار  اهنآ  صلاخ  تیدوبع  تلم و  نایم  رد  ار  ناناملـسم  زیاـمت 

بلطم نیا  هب  نادنمشناد  زا  یخرب  هک  نانچ   ) دنکیم رود  یتسس  یگدومخ و  زا  ار  وا  دوشیم و  یـصخش  نوکـس  مدع  كرحت و  ثعاب 
هک تسا  نیا  هب  هراـشا  عوکر ، : )) تسا هدـش  هتفگ  هطبار  نیا  رد  تسا ، دـنوادخ  لـباقم  رد  عوضخ  لاـمک  عوکر ، 7 ؤ  دناهدرک .) هراشا 

شیاتـس و دمح و  هب  اهنت  یگدنب  رگا  هراچیب ;  يا  هک : دریگیم  رارق  میظع  قلاخ  باتع  دروم  هروس ، دمح و  ندناوخ  زا  دـعب  رازگزامن ،
. ددرگ تتاجن  بجوم  ات  روایب  یگدـنب  صلاخ  لامعا  زا  وش  دـنلب  دـندش . ثوعبم  هچ  يارب  اـیلوا  اـیبنا و  همه  نیا  سپ  دوب ;  نتفگ  ریبکت 
هک نیا  زج  دنیبیمن ; شتاجن  يارب  یهار  دـنامیم و  دـنوادخ  هب  ییوگخـساپ  هدـهع  زا  ددرگیم و  هراچیب  هدـنب ، رگید  هک  تسا  اج  نیا 

بیع و همه  زا  ار  مقلاخ  منادیم  هزنم  كاپ و  هدمحب ; میظعلا و  یبر  ناحبـس  : )) دـیوگیم دوریم و  عوکر  هب  اذـل  ددرگ . لیلذ  عضاخ و 
: دـیامرفیم ع )  ) یلع ماما  نید ;  رد  يراوتـسا  8 ؤ  ص 223 .) نیدلا ، عورف  رارـسا  ((. ) منادیم وا  تاذ  رد  رـصحنم  ار  شیاتـس  اهصقن و 
عوکر و زا  نتشادرب  رس  يانعم  و  دوش . هدز  مندرگ  هچ  رگا  مراوتسا ;  ادخ  هب  نامیا  رد  هک  تسا  نیا  عوکر ، رد  ندرگ  ندیـشک  يانعم  ))

نازیم ((. ) تسا هدروآ  دوجو  هب  مدـع ، یتسین و  زا  ار  ام  هک  ییادـخ  نآ  دونـشیم  ار  اـم  ياـنث  دـمح و  هک  تسا  نیا  هللا )) عمـس   )) نتفگ
یبتک هب  رتشیب  یهاگآ  تهج  هک  تسا  هدش  رکذ  ییاههفـسلف  زامن  تاکرح  لامعا و  هیقب  دروم  رد  نینچمه  و  ص 395 .) ج 5 ، همکحلا ،

نسحم زامن  رارسا  زا  ییوترپ  يزیربت و  داوج  ولـصلا  رارـسا  هلمج  زا  تسا  هدش  هتـشون  ولـصلا  بادآ  ینیمخ ، ماما  ازریم  هنیمز  نیا  رد  هک 
. دییامرف هعجارم  یتئارق 

تسیچ تونق  رد  تسد  ندرب  الاب  هفسلف 

شسرپ

تسیچ تونق  رد  تسد  ندرب  الاب  هفسلف 

خساپ

فک هب  لائوس  نآ  عون  نیرتهنالیلذ  اهندرک ، لائوس  اهنتـساوخ و  نیب  زا  و  يونعم ) ای  يدام  نتـساوخ  . ) تسا تساوخ  رد  اـعد و  تونق 
کچوک ار  دوخ  ردـقنآ  هتـشذگ و  دوخ  يوربآ  تیـصخش و  زا  هتـشذگ ، دوخ  زیچ  همه  زا  دـنکیم  فک  هب  لائوس  هک  يریقف  دـشابیم 

قلطم يانغ  هک  دریگیم  رارق  يدنوادخ  لباقم  رد  یتقو  تسا ، قلطم  رقف  هک  ناسنا  دنک . لائوس  دنک و  زارد  ار  شتسد  هتسناوت  ات  هدرمش 
اما دنک ; حرطم  ار  دوخ  تساوخرد  دربب و  الاب  هب  دنوادخ  فرط  هب  ار  اهتسد  دربب و  راکب  ار  تساوخرد  هویـش  نیرتهنالیلذ  دـیاب  تسا ،

یسک رگا  شاضرف  میراد ! رارق  نیمز  يور  هک  تسا  ام  هب  تبسن  نییاپ  الاب و  درادن ؟ روضح  اج  همه  رد  دنوادخ  رگم  الاب ؟ فرط  هب  ارچ 
يرـشب تایبدا  نینچمه  ناـسنا  یناور  یحور  تلاـح  شاـیناث : دریگیم  رارق  وا  رـس  يـالاب  نیمز  تاـقوا  یهاـگ  دریگ  رارق  هاـم  هرک  يور 

تـسد الاب  دنراد ، يرتیلاع  ماقم  هک  یناسک  دنکیم و  اضاقت  الاب  زاو  دـهدیم  تبـسن  الاب  هب  ار  يونعم  سیفن و  ياهزیچ  هک  تسا  يروط 
. دراد رارق  ندب  هطقن  نیرتالاب  رد  تسا  ندب  یهدنامرف  زکرم  تسا و  وا  لقع  ياج  روعـش و  كرد و  لحم  هک  ناسنا  رـس  دنریگیم . رارق 
(ع) یلع ترـضح  زا  لائوس  نیمه  دوشیم . يراج  نامـسآ  فرط  زا  نیمز  رد  ام  يزور  قزر و  دراـبیم ، نیمز  هب  هک  تسا  نامـسآ  زا  و 

اعدلا یف  بصنیل  امسلا و  یلا  هیدی  عفریلف  نم  مکدحا  غرف  اذا  : )) دندومرف نومـضم  نیدب  لئاس  مهف  هزادنا  هب  یباوج  مه  ترـضح  دش و 
امـسلا یف  و   ) ارقت ام  وا  لاقف  امـسلا .  یلا  هیدـی  عفری  ملف  لاق  معن ، لاـق  ناـکم ، لـک  یف  هللا  سیلا  نینمئوملاریما  الـصلا  اـی  ابـس  نبا  لاـقف 
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یتقو دندومرف : (ع ) یلع ترضح  امسلا ;  هللا  دعو  ام  قزرلا و  عضوم  قزرلا و  عضوم  نم  الا  قزرلا  بلطی  نیا  نمف  نودعوتام .) مکقزر و 
تـسین اهناکم  همه  رد  دـنوادخ  رگم  درک : لائوس  ابـس  نیا  دـینک . اعد  دـیربب و  الاب  نامـسآ  فرط  هب  ار  ناتناتـسد  دـیدش  غراف  زاـمن  زا 

هک دیاهدناوخن  ار  نآرق  ایآ  دومرف : ترضح  میربب ؟ الاب  نامسآ  فرط  هب  ار  نامتـسد  ارچ  سپ  درک  لائوس  تسا . تسرد  دومرف  ترـضح 
هچنآ قزر و  ياج  عضوم و  زا  دیاب  درک ؟ بلط  ار  قزر  دیاب  اجک  زا  سپ  تسا  نامسآ  رد  دیاهدش  هداد  هدعو  هچنآ  امـش و  قزر  دومرف :

(. تیاور 1 باب 50 ، عیارشلا ، للع  .(( ) تسا نامسآ  هک  دومن  بلط  هدرک  هدعو  دنوادخ  هک 

تفرگ وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

شسرپ

تفرگ وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

خساپ

دروم تلاح  اب  دزاس و  ایأهم  ار  دوخ  ظاحل  ره  زا  دیاب  ددرگیم ، یتسه  ناهج  دـنمتردق  لوا  اب  زاین  زار و  تاجانم و  ئهدامآ  هک  ياهدـنب 
هار زیزع  نآ  یسدق  هاگتسد  هب  ناوتیمن  ینطاب  يرهاظ و  ياه  يدیلپ  زا  تراهط  نودب  دوش . رـضاح  وا ، رـضحم  رد  وکین  یتئیه  دنـسپ و 
هب دورو  يارب  يزاغآ  هجیتن  رد  تسا و  تاجانم  زامن و  زبسرـس  ناتـسلگ  هب  دورو  يارب  دـیلک  همدـقم و  زین ، تراهط  وضو و  لاح  تفای . 
(( وضو  )) رارـسا هفـسلف و  ئهراـب  رد  ع )  ) متـشه ماـما  الـصلا  الـصلاو  نجلا  حاـتفم  ح 1588 ) هحاـصفلا ، جـهن   (.) حاـتفم وضولا   ) تشهب
زا نـینچمه  . 2 دـشاب . كاـپ  دتـسیایم  وا  ربارب  رد  یتـقو  زاـمن ، ماـگنه  هدـنب  اـت  تسا  دـنوادخ  ربارب  رد  بدا  کـی  وضو ، . 1 دیامرفیم :
 . تسا طاشن ) داجیا  و   ) یگدولآ باوخ  درط  تلاسک و  نتفر  نیب  زا  وضو ، ئهدـیاف ]  ] هوـالع هب  . 3 دوش . هزیکاپ  اهيدیلپ ، اهیگدولآ و 

اهنیا اریز  تسا ;  بجاو  اهاپ  رـس و  حـسم  تروص و  نتـسش  وضو  رد  . 5 دزاسیم . راـگدرورپ  ربارب  رد  نداتـسیا  هداـمآ  ار  حور  لد و  . 4
ياهتمکح هفـسلف و  هب  ناوتیم  نیا  رب  هوالع  ص 257 .) هعیـشلالئاسو ج 11 ، ... ) دنوشیم هتفرگ  راک  هب  زامن  رد  هک  تسا  ییاهوضع 

تسا ؤ نوریب  الومعم  هک  ار ؤ  ندـب  زا  ییاهتمـسق  ام  تسا . یگزیکاپ  وش و  تسـش و  تفاظن ، يانعم  هب  وضو  فلا ) درک : هراشا  زین  ریز 
فیثک رتشیب  یلومعم  عقاوم  رد  تسا و  نوریب  جـنرآ  اـت  ـالومعم  تسد  دوشیم ;  فیثک  رتدوز  تسا و  نوریب  تروص  مینکیم .  هزیکاـپ 

زا تعاطا  ادخ و  يارب  دیاب  ار  ندرک  هزیکاپ  هتبلا  مینکیم .  زیمت  ار  همه  تسا  نوریب  هکاپ  يور  رـس و  ولج  زا  یتمـسق  مه  دعب  دوشیم ; 
یکاپ هنیئآ  دـییوش  ار  لد  قشع ، تایح  بآ  اب  وضو  تسا  نانج  غاب  رد  حاتفم  وضو  تسا  ناور  مسج و  یگداـمآ  داد .  ماـجنا  وا  روتـسد 

زامن لحم  دجسم و  هب  هگنآ  ندرک و  وش  تسش و  وضو ، : )) تسا هدوزفا  وضو  هفسلف  ئهراب  رد  هر )  ) یتشهب دیهش  وضو ب ) تسا  ناهج 
ادخ يارب  دیاب  دـشاب ، هتفر  مامح  هب  زین  الاح  نیمه  یـسک  رگا  اذـل ، تسا . نتـشاد  رب  يونعم  یکاپ  تمـس  هب  مدـق  کی  تسا . ندـیمارخ 

همدـقم ناونع  هب  وضو ; ج ) ص 20 .) یتسرپ ، اتکی  دورـس  (() دـشاب هدـش  رتکیدزن  ندوب  ییادـخ  صولخ و  هب  مدـق  کی  ات  دریگب  وضو 
مسج و دـنکیم ، ساسحا  نمئوم  وضو  اب  دریگیم . رب  رد  ار  حور  ریهطت  هکلب  دوشیم ; اهیگدولآ  زا  مسج  ریهطت  بجوم  اـهنت  هن  زاـمن 

يونعم طابترا  يارب  ار  ناسنا  یحور ، یمـسج و  تراهط  یکاپ و  ساسحا  نیا  تسا .  هدش  كاپ  اهشزغل  ناهانگ و  یگدولآ  زا  شحور 
(. ص357 یسانشناور ، نآرق و   ) دزاسیم هدامآ  زامن  زا  یحور  یمسج و  يزاس  مارآ  تلاح  هب  دورو  ادخ و  اب 

تسیچ زامن  رد  تنس  لها  فتکت  هفسلف 

شسرپ
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تسیچ زامن  رد  تنس  لها  فتکت  هفسلف 

خساپ

نایماظن هک  درک  هدهاشم  ناریا  حتف  زا  سپ  يو  دش . جیار  مود  ئهفیلخ  نامز  زا  هک  تسا  یتنـس  زامن  رد  ندـناوخ ) هتـسب  تسد   ) فتکت
هنوگنیا دـیاب  وا  ربارب  رد  تسا و  میرکت  هتـسیاش  همه  زا  شیب  دـنوادخ  هک  درک  مالعا  سپـس  دنتـسیایم ، مارتحا  اب  هنوگنیا  هاـش  ربارب  رد 

یلو میناوخیمن . زامن  فتکت  نودـب  ناربمایپ  ام  دـناهدومرف  ربمایپ  هک  دراد  دوجو  تنـس  لـها  بتک  رد  زین  یفیعـض  تیاور  هتبلا  داتـسیا .
زا یخرب  اذـل  دـیآیمن ، تسد  هب  بوـجو  نآ  داـفم  زا  نآ  رب  هوـالع  تسا . هدرک  طـقاس  داـمتعا  تیلباـق  زا  ار  تـیاور  نـیا  دنـس  فـعض 

. دناهداد نآ  بوجو  مدع  هب  يوتف  یعفاش ، دننام  ننست  لها  هتسجرب  نایاوشیپ 

؟ مینک رارکت  زامن  رد  ار  دمح  هروس  تئارق  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ مینک رارکت  زامن  رد  ار  دمح  هروس  تئارق  دیاب  ارچ 

خساپ

؟ تسچ زامن  رد  مایق  هفسلف 

شسرپ

؟ تسچ زامن  رد  مایق  هفسلف 

خساپ

؟ دنک یم  لطاب  ار  زامن  دمح  هروس  زا  دعب  نتفگ  نیمآ  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یم  لطاب  ار  زامن  دمح  هروس  زا  دعب  نتفگ  نیمآ  ارچ 

خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  مایق  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  مایق  هفسلف 

خساپ
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؟ تسیچ تیم  زامن  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ تیم  زامن  هفسلف 

خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  هدجس  ود  عوکر و  دهشت  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  هدجس  ود  عوکر و  دهشت  هفسلف 

خساپ

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  هفسلف 

خساپ

؟ تسا هدرک  هراشا  نآ  بوجو  هب  باتک  مادک  رد  و  تسیچ ؟ يارب  عوکر  هب  لصتم  مایق 

شسرپ

؟ تسا هدرک  هراشا  نآ  بوجو  هب  باتک  مادک  رد  و  تسیچ ؟ يارب  عوکر  هب  لصتم  مایق 

خساپ

؟  تسا یطئارش  هب  طورشم  دنوادخ  تدابع  ارچ  و  تسیچ ؟  رصق  زامن  هفسلف 

شسرپ

؟  تسا یطئارش  هب  طورشم  دنوادخ  تدابع  ارچ  و  تسیچ ؟  رصق  زامن  هفسلف 

خساپ

دیاب ًالوا  دناهداد ، رارق  طرش  دنوادخ  تدابع  يارب  ارچ  هک  نیا  اما  تسا . نارفاسم  يارب  دنوادخ  یلیهست  ینانتما و  ماکحا  زا  هتسکش  زامن 
چیه تسا و  دنوادخ  يوس  زا  ینعی  تسا ؛ يدـبعت  یفیقوت و  اهنآ  طیارـش  تادابع و  مامت  تسیک ؟ دـناهداد » رارق   » زا امـش  روظنم  دیـسرپ 

لوصو و هار  دنادیم  سک  ره  زا  رتهب  دنوادخ  ًایناث  تسادخ . يوس  زا  طیارـش  نیا  همه  سپ  درادن . ار  نآ  هب  ندوزفا  یتساک و  قح  سک 
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ای هدراذگ و  ار  یطرش  ءزج و  وا  رگا  نیاربانب  دیسر . لامک  تداعـس و  هب  دش و  کیدزن  وا  هب  رتهب  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  وا  هب  برقت 
ورنیازا تسا . هاگآ  نادـب  دـنوادخ  اهنت  تسا و  يرـشب  لـقع  كرد  ناوت  زا  رتارف  هک  تسا  یحلاـصم  ساـسارب  هدرک ، فذـح  ار  يزیچ 

. دومن تفلاخم  نآ  اب  ناوتب  ات  تسین ، هتخاس  رشب  گنهرف  کی  هلأسم 

تسا هتسکش  رفس  رد  زامن  ارچ 

شسرپ

تسا هتسکش  رفس  رد  زامن  ارچ 

خساپ

نامه زامن  تسا و  تسرد  تسا ، نید  نوتس  زامن  هک  نیا  فلا ) درک : کیکفت  مه  زا  دیاب  ار  هتکن  دنچ  رفاسم  زامن  ندوب  هتـسکش  هرابرد 
عاضوا رد  تسا و  نید  نوتـس  رـصق  زامن  نامه  یـصاخ ، عاـضوا  رد  یلو  دـشابیم ؛ نید  نوتـس  هدـش ، عضو  ینید  صوصن  رد  هک  هنوگ 

زا دنوادخ  هک  هنوگنامه  ار  ینید  ماکحا  هک  تسا  نشور  هلأسم  نیا  ینید  ماکحا  مهف  يژولودتم  رد  رگید  ترابع  هب  مامت  زامن  يرگید 
نیا میزروب . دبعت  نادب  میواکب و  دـیاب  تنـس ، نآرق و  دـننام  تسا ، هداد  رارق  تجح  ام  يارب  هک  يربتعم  صوصن  قیرط  زا  هتـساوخ و  ام 

ضئاح نز  زا  تسا ، لامعا  یلوبق  دـیلک  دراد و  هک  یتیمها  همه  نآ  اب  زامن  هک  مینیبیم  ًالثم  تسا . يراـج  یهلا  ماـکحا  ماـمت  رد  هلأـسم 
اهنت دراوم  نیا  رد  نیاربانب  دوش . اضق  دـیاب  دـشابیم ، يرتورف  هبتر  رد  هک  هزور  یلو  دریگب ، دـیابن  ار  نآ  ياضق  یتح  دـشابیم و  طـقاس 

تعکر کی  زامن  لصا  تسا  هدـمآ  صوصن  زا  یخرب  رد  رگید  فرط  زا  دـشابیم . یعرـش  ربتعم  ياهتجح  صوصن و  ام ، عجرم  عبنم و 
ياهزامن هب  رگید  تعکر  ود  یهلا  نذا  هب  ربمایپ  سپـس  تسا . هدوزفا  رگید  تعکر  کی  نآ  لوصح  رتشیب  نیمـضت  يارب  دنوادخ  تسا و 

يارب . ) رفاـسم مـیقم و  يارب  برغم  زاـمن  هـب  تـعکر  کـی  دوـمن و  هفاـضا  دنتـسه ، دلبلارــضاح  هـک  یناـسک  يارب  اـشع  رــصع و  رهظ و 
رب هوالع  ب )  ح 12 .) اهلفاون ، ضئارفلا و  دادـعا  باوبا  ب 13 ، ج 5 ،  هعیـشلا ، لئاسو  عیارـشلا و  للع  هنیمزنیا ر.ك : رد  رتشیبیهاگآ 

هراب ر.ك: نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  . ) تسا هدش  دراو  یتعکر  راهچ  ياهزامن  ندوب  هتـسکش  بوجو  رب  يرتاوتم  تایاور  دـیجم ، نآرق 
ار یترفاسم  ره  ضرالا » یف  برـض   » اریز دراد ، قالطا  اـسن »  » هروس هیآ 100  ردص  رفاسم .) ةولـص  باوبا  ب 22 ،  ج 5 ،  هعیشلا ، لئاسو 

قیبطت رفاسم  ةالص  هب  ار  نآ  (ع ) رقاب ماما  نکیل  دشاب ، هتشادن  یترفاسم  ره  رب  تلالد  هیآ  رهاظ  هک  یـضرف  هب  نآ  رب  نوزفا  دوشیم . لماش 
. تسا هتفر  راک  هب  ریبعت  نیمه  زین  بجاو  یعـس  هرابرد  هک  روط  نامه  تسا ، بوجو  يارب  هدـمآ  هیآ  رد  هک  زین  حانجال »  » هملک دـناهداد .
زا دـندیتسرپیم و  ار  هورم  افـص و  رد  دوجوم  ياهتب  تیلهاج  لـها  اریز  دـشابیم ، رظح » مهوت  عفد   » یهقف حالطـصا  هب  ریبعت  نیا  تلع 

مدـع مهوت  هدوب ، بجاو  تعکر  راهچ  رفاسم  ریغ  رب  نوچ  زین  زامن  دروم  رد  تسین . زیاج  ود  نآ  نیب  یعـس  هک  دوب  هدـش  روصت  ورنیمه 
ود هک  ملسم  نب  دمحم  هرارز و  : » میرادیم میدقت  ار  عوضوم  هب  طوبرم  هحیحص  تایاور  زا  یکی  اجنیا  رد  تسا . هدش  نآ  زا  رتمک  زاوج 
دنچ ییوگیم ؟ هچ  رفس  رد  زامن  دروم  رد  میتفگ : (ع ) رقاب ماما  هب  دنیوگیم : دنشابیم ، (ع ) قداص ماما  هتسجرب  نایوار  یباحص و  زا  رفن 

« . ةولـصلا نم  اورـصقت  نا  حاـنج  مکیلع  سیلف  ضرـالا  یف  متبرـض  اذاو  : » دـیوگیم ّلـج  ّزع و  يادـخ  دومرف : تسا ؟ هنوـگچ  تعکر و 
امـش رب  مکیلع ؛  حانجال  : » تسا هدومرف  دنوادخ  میتفگ : رـضح . رد  شندناوخ  مامت  دـننام  تسا ، بجاو  رفـس  رد  زامن  نتـسکش  نیاربانب 
هورم افـص و  دروم  رد  دنوادخ  رگم  دندومرف : (ع ) رقاب ماما  دش ؟ بجاو  هنوگچ  سپ  دینک ، لمع  نینچ  نیا  تسا  هدومرفن  و  تسین » یکاب 

اریز تسا ، بجاو  یعس )  ) هورم افـص و  نیب  فاوط  هک  دینیبیمن  رگم  امهب » فّوطی  نا  هیلع  حانج  الف  رمتعا  وا  تیبلا  جح  نمف  : » هدومرفن
نآ هب  ربمایپ  هدـش و  رکذ  ادـخ  باتک  رد  هنوگنیمه  زین  رفـس  رد  زامن  تسا . هدرک  لـمع  زین  (ص ) ربماـیپ هدومرف و  شباـتک  رد  دـنوادخ 
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زامن نیمادـک  دـشاب و  دـیاب  هنوگچ  هتـسکش  زامن  هک  نیا  ج )  ح 2 .) رفاـسم ، ةولـص  باوبا  ب 22 ،  ج 5 ،  لـیاسو ،  ) تسا هدرک  لـمع 
راهچ ياهزامن  زا  رخآ  تعکر  ود  فذح  رب  افرـص  (ص ) ربمایپ تنـس  هطوبرم و  تایاور  تسا و  ینید  صوصن  عبات  زین  دوشیم ، هتـسکش 

(ع) قداص ماما  زا  یتایاور  رد  نکیل  تسا ، دـنوادخ  ینانتما  یلیهـست و  ماکحا  زا  رفاسم  زامن  مکح  کش  نودـب  د )  دراد . تلالد  یتعکر 
، یخیرات رظن  زا  ه )  دش .» اریذـپ  ار  وا  فطل  دـیاب  تسا ، بجاو  دـنوادخ  میرکت  نوچ  تسوا . هب  تناها  دـنوادخ  نانتما  در  : » تسا هدـمآ 

هتـسکش ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  رفـس  رد  (ص ) ربمایپ تسا  هدمآ  ینـس  هعیـش و  ربتعم  نوتم  رد  تسین . تسرد  دیاهتـشاگن ، امـش  هچنآ 
. دناوخیم

. دینک نایب  ار  نآ  رد  هتفهن  زمر  زار و  زامن و  هفسلف 

شسرپ

. دینک نایب  ار  نآ  رد  هتفهن  زمر  زار و  زامن و  هفسلف 

خساپ

يرفاو دیکأت  نایاوشیپ ، یهلا و  يایبنا  تاملک  زین  نآرق و  رد  هک  میباییمرد  یهلا ، باتک  نید و  ناونع  هب  نآرق  مالـسا و  شریذپ  زا  سپ 
اهنآ ناوریپ  ناربماـیپ و  یماـمت  خـیرات  لوط  رد  تسا و  یهلا  ناـیدا  رد  ياهژیو  هاـگیاج  ياراد  زاـمن  نینچمه  تسا . هدـش  زاـمن  هماـقا  رب 
اهنآ هلمج  زا  هک  تسا  لامک  بتارم  هب  یمدآ  لین  تهج  یبیترت  یمتـسیس  ياراد  نآرق  مالـسا و  زامن ؟ ارچ  اما  دـناهدش . زامن  هب  شرافس 
دوخ هاگیاج  زین  وا و  تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  دـنوادخ و  هب  هجوت  اب  مالـسا ، بتکم  رد  ناسنا  یلاعت  تیبرت و  روحم  دـشابیم . زامن  هماـقا 
چیه رگا  درادـن و  هارمه  هب  يدوس  دـنوادخ  يارب  يرگید ، تدابع  چـیه  هن  زامن و  دوشیم . لصاح  زامن  اب  هجوت  نیا  تسا . رّـسیم  ناسنا 

هب يو  طوقس  هنیمز  دنوادخ ، زا  ناسنا  تلفغ  یلو  دنیشنیمن . يدرگ  وا  ییایربک  نماد  رب  دیاسن ، وا  ناتسآ  رب  رس  یتسه  یمامت  رد  سک 
زارف یگدنز و  ثداوح  نافوط  رد  درادیم و  هاگن  میقتـسم  قیرط  رب  ار  وا  دنوادخ  دای  هک  نآ  لاح  دـنکیم . مهارف  ار  تاجرد  نیرتتسپ 

دنناـمه زاـمن  مییوـگب : دـیاب  مـینک ، هیبـشت  يزیچ  هـب  یگدـنز  لوـط  رد  ار  زاـمن  شقن  میهاوـخب  رگا  دریگیم . ار  وا  تـسد  نآ  بیـشن  و 
لوغ ریـسا  نتـشگن و  فرحنم  یلـصا و  هار  ندومیپ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  چیپ  رد  چیپ  یناملظ و  کیرات و  يریـسم  رد  ینارون  ییاهغارچ 
اـسب هچ  دتفیب و  ياهلوغیب  هب  ياهلحرم  رد  تسا  نکمم  یمدآ  هنرگو  دشاب  نشور  هراومه  دیاب  اهغارچ  نیا  دنکیم . توعد  ندـشن  نابایب 

ار مزال  ناوت  دوشیمن و  تیبرت  ناسنا  تدابع  زامن و  نودب  تسا . نیمه  تادابع  رگید  زامن و  یلصا  هفسلف  دشابن . رـسیم  نآ  زا  تشگزاب 
، قوف دراوم  زا  کی  ره  قمع  هب  ندربیپ  يارب  دوب . لئاسم  زا  یلک  میـسرت  افرـص  دـش  هتفگ  هچنآ  هتبلا  دـباییمن . لامک  هار  ندومیپ  يارب 

یفرعم لیذ  ياهباتک  روظنم  نیا  يارب  درب . دوس  موادم  رکفت  هعلاطم و  شسرپ ، زا  هنیمز  نیا  رد  تخادرپ و  نآ  رد  يرکف  يریس  هب  دیاب 
حرط بیغتسد 4 ـ  دیهـش  نید  لوصا  یناود 3 ـ  یلع  مجرتـم :  تیادـه  غورف  نادنمـشناد 2 ـ  زا  یعمج  ادـخ  دوجو  تابثا  1 ـ  دوشیم : 

ـ  يرهطم 8 یضترم  دیهش  یما  ربمایپ  یناحبس 7 ـ  رفعج  ناربمایپ  ادخ و  يزاریش 6 ـ  مراکم  یسانش  ربمایپ  ییاطع 5 ـ  مالسا  لوصا  یملع 
زار و زاـمن  رد   <Font face=LTS  > يرهطم یضترم  دیهـش  تیمتاخ  يرهطم 9 ـ  یضترم  دیهـش  یمالـسا  ینیبناهج  رب  ياهمدقم 

نیا ربانب  تسا . يراکشومارف  دوجوم  ناسنا  اریز  ادخ ؛ رکذ  دای و  فلا ) زا : تسا  ترابع  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هتفهن  يدنچ  فادـها  زمر و 
ادخ رکذتم  ناسنا  یتقو  ب )  دوشیم . وا  ياهانتیال  دوجو  رکذتم  هدرک و  دای  ار  ناحبس  يادخ  زامن  ندناوخ  اب  راب ، کی  تعاس  دنچ  ره 

اشحف و زا  يریگولج  زامن  فادها  زا  یکی  نیا  ربانب  دنکیم . ایح  مرش و  تارکنم  هانگ و  ماجنا  زا  ًارهق  دید ، شیوخ  بقارم  ار  ادخ  دوب و 
تیبوبر ماقم  هاگـشیپ  رد  عوضخ  عوشخ و  تیدوبع و  زاـمن  رگید  فدـه  ج )  رکنملا .» ءاـشحفلا و  نع  یهنت  ةولـصلا  نا  : » تسا تارکنم 
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نیا و  تسا . عوضخ  ياههناشن  همه  وناز و ... ود  نتسشن  هدجس و  ندییاس ، كاخ  هب  نیبج  ندرک ، عوکر  نداتـسیا ، بدؤم  روط  هب  تسا .
حور رد  جیردت  هب  عوضخ ، عوشخ و  نیمه  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  تسا . نآ  يادا  هب  فظوم  یناسنا  ره  هک  ناحبس  يادخ  زا  تسا  یقح 

اعضاوت بارتلاب  هوجولا  قاتع  ریفعت  نمو  : » دیامرفیم (ع ) یلع ماما  دنکیم . عضاوتم  دارفا  ریاس  ربارب  رد  ار  ناسنا  هتـشاذگ و  رثا  ام  ناج  و 
زین (س ) همطاـف ترـضح  هغـالبلا . ) جـهن  « ، ) دوـش هدـیلام  كاـخ  هب  عـضاوت  يور  زا  یناـشیپ  اـت  تشاد  ررقم  ار  زاـمن  ناحبـس  يادـخ   ؛

 ( د دـنادرگ .» كاپ  تّینم  ربک و  زا  ار  ناسنا  نماد  ات  تشاد  رّرقم  ار  زامن  دـنوادخ  ربکلا ؛  نم  مکل  اهیزنت  ةالـصلا  هّللا  لعج  : » دـیامرفیم
تکرش هک  تسین  هدیـشوپ  یفـصنم  ناسنا  چیه  رب  دسیونیم : تنارود  لیو  تساهتعامج . لیکـشت  تسا  هتفهن  زامن  رد  هک  يرگید  زار 

نیمه هیاس  رد  هک  تفایرد  ناوتیم  تقد  یمک  اب  دراد . اهنآ  لّکشت  تدحو و  رد  یبوخ  رثا  هچ  هنازور  تعامج  ياهزامن  رد  اهناملـسم 
زا دراد . دوجو  ییاهشزرا  تاکرب و  نآ  هیاس  رد  دوشیم و  داجیا  فلتخم  راشقا  رد  يداـحتا  ماجـسنا و  هک  تساـههعمج  اـهتعامج و 
لاح ره  هب  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  دـش  رکذ  هچنآ  هعماج . دارفا و  تالکـشم  ریاس  لح  هار  اـت  هتفرگ  هقطنم  کـی  ینارمع  ياـهراک 

ناهانگ اهشزغل و  زا  ناسنا  هدـنرادزاب  زامن  هک  نانچمه  تسا ؛ تینم  ربک و  زا  ناسنا  حور  نتخاـس  هزنم  كاـپ و  زاـمن ، فادـها  زا  یکی 
یـسک رگا  دـیامنیم . افیا  ناسنا  مسج  تحاس  رد  شزرو  شمرن و  هک  دـنکیم  افیا  ار  یـشقن  نامه  ناسنا ، حور  تحاس  رد  زاـمن  تسا .
تـسد زا  ار  دوخ  تمالـس  اسب  هچ  دوشیم و  تلاسک  یتسـس و  عون  کی  راچد  شندب  مکمک  دنک ، كرت  ینالوط  تدـم  ياربار  شزرو 
باداش تمالـس و  ار  مسج  جیردت  هب  ات  دزادرپب  شزرو  ییامیپهار و  هب  تعاس ، دنچ  ياهتفه  لقاال  ای  هنازور  دیاب  ناسنا  نیا  ربانب  دـهدب .
یباداش تمالس و  جیردت  هب  ات  ددرگ  رارکت  یمالسا  یبهذم و  دورـس  شیاین و  نیا  زور  ره  دیاب  دراد ، يزاین  نینچ  زین  ناسنا  حور  دزاس .

نآ وترپ  رد  اهنت  ار  نآ  هفسلف  هک  تسا  مالـسا  يدیحوت  شنیب  رد  یلمع  تادابع  هلمج  زا  زامن  ددرگ . زارحا  قح  دای  هیاس  رد  ناسنا  حور 
رگید نینچمه  زامن و  هاگیاج  دوشن ، هتخانـش  یتسرد  هب  شنیب ، نیا  فلتخم  داعبا  هک  ینامز  ات  تسا  یهیدـب  درک . هراـظن  ناوتیم  شنیب ،
ریـسم رد  دنوادخ و  ياههدیرفآ  یتسه ، هعومجم  ناسنا و  يدیحوت ، نایدا  مالـسا و  شنیب  رد  دش . دهاوخن  نشور  نآ ، یلمع  ياههمانرب 

، ناسنا لامک  تسین و  رّوصتم  ناسنا  يارب  دنوادخ  تفرعم  زج  یتیاغ  چیه  هاگدید ، نیا  رد  دنـشیوخ . أدبم  تفرعم  وا و  يوس  هب  تکرح 
تفرعم هب  يو  ناوـخارف  یمدآ و  ندروآرد  تکرح  هب  يارب  یگلمج  رگید ، ياـههبذاج  یماـمت  دروـخیم و  مقر  هدودـحم  نـیا  رد  اـهنت 

دیاب هک  هدش  باسح  نوزوم و  یتدابع  تروص  هب  مه  نآ  دنکیم ؛ ادیپ  ار  دوخ  هاگیاج  تدابع »  » هک تسا  ریسم  نیا  رد  دنتسه . دنوادخ 
هار رگید ، ياههبذاج  هلوغیب  رد  ناسنا  دـش و  دـهاوخ  گنریب  تایح  ّرـس  تداـبع ، نیا  نودـب  دوش . هدروآ  ياـج  هب  یـصاخ  تروص  هب 

ینالوط تخس ، يریسم  رد  هک  تسا  ییاهغارچ  اهولبات و  دننامه  رمع ، یمامت  رد  هناگ  جنپ  ياهزامن  درپس . دهاوخ  یشومارف  هب  ار  یلصا 
یمدآ زامن ، نودب  دراد . زاب  نیگنس ، ثداوح  دنزگ  طوقـس و  ياههاگترپ  زا  ار  وا  ات  دناوخیم  ارف  دوخ  زا  تیعبت  هب  ار  ناسنا  هثداحرپ ، و 

زاب شیوخ  لامک  زا  هجیتن  رد  درپس و  دـهاوخ  یـشومارف  هب  تیدـحا  لازیال  تاذ  ربارب  رد  ار  شیوخ  تیدوبع  رهوگ  یگدـنز ، ریـسم  رد 
ياهراشا اهنت  دش ، هتفگ  هچنآ  دناهدرک . توعد  زامن  هب  ار  یمدآ  ینامسآ ، ياهباتک  یهلا و  ناربمایپ  یمامت  ور ، نیمه  زا  دنام . دهاوخ 

ًالمع زامن ، تسا . یقیمع  ياهتمکح  ياراد  یسایس و ... یگنهرف ، یعامتجا ، فلتخم  تاهج  زا  زامن ، دوب و  زامن  يدرف  هفسلف  هب  هاتوک 
زامن هلبق  کی  تمس  هب  لکـش و  کی  هب  نانآ  همه  هک  ارچ  تسا ؛ نانآ  نیب  رد  یگنرکی  حور  ساسحا  ناناملـسم و  یگتـسبمه  بجوم 

اب دیاب  هک  دسریم  رظن  هب  زامن ، هب  تبسن  امـش  تسود  ساسحا  دروم  رد  تشاد . دهاوخ  ياهدنزرا  ياهدمایپ  عوضوم ، نیا  دنراذگیم و 
ادیپ رییغت  زامن  هب  تبـسن  ناشیا  ساسحا  نآ  لابند  هب  ات  دـنک  داجیا  دوخ  رد  نآ  هفـسلف  زامن و  زا  یتسرد  مّسجت  قیمع ، هعلاطم  هشیدـنا و 

دیوش رکذتم  يو  هب  تروص  ره  رد  دنک .

؟  تسیچ دنشک  یم  نار  يور  ار  اهتسد  ریبکت  نتفگ  ماگنه  زامن  رخآ  رد  هکنیا  هفسلف 

شسرپ
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؟  تسیچ دنشک  یم  نار  يور  ار  اهتسد  ریبکت  نتفگ  ماگنه  زامن  رخآ  رد  هکنیا  هفسلف 

خساپ

هس دراد  بابحتـسازامن  زا  سپ  تابیقعت  ناونع  هب  هک  هچنآ  دراد ، ياهفـسلف  هن  تسا و  بحتـسم  هن  زامن  نایاپ  رد  ندیـشک  اپ  يور  تسد 
نیا هنافـسأتم  یلو  دـنروآیمالاب . اهشوگ  ربارب  ات  ریبکت  ماـگنه  ار  اـهتسد  تسا  فراـعتم  هک  هنوگ  نآ  مدرم  تسا و  نتفگ  ریبکت  راـب 

J .} دومن حالصاار  راتفر  نیا  غیلبت  داشرا و  اب  دیاب  هک  هدمآرد  نار و ... يور  رب  اهتسد  ندیشک  تروص  هب  لمع 

؟ دنک هچ  درادن  تقو  تعکر  هدزای  ندناوخ  يارب  هک  یسک  ؟  تسیچ رجف  عولط  کیدزن  رد  بش  زامن  ندناوخ  بابحتسا  تلع 

شسرپ

؟ دنک هچ  درادن  تقو  تعکر  هدزای  ندناوخ  يارب  هک  یسک  ؟  تسیچ رجف  عولط  کیدزن  رد  بش  زامن  ندناوخ  بابحتسا  تلع 

خساپ

یلو دراد ؛ تعکر  هدزای  بش  زامن  تسا . هدـمآ  هراـب  نیا  رد  هک  تسا  یتیاور  رجف  عولط  کـیدزن  رد  بش  زاـمن  ندـناوخ  باوث  لـیلد  {
عفش و زامن  ینعی   ) رخآ تعکر  هس  هب  اهنت  دناوتیم  درادن ، تقو  تعکر  هدزای  ندناوخ  يارب  هدش و  رادیب  حبـص  ناذا  کیدزن  هک  یـسک 

.} دروآ اج  هب  حبص  زامن  زا  دعب  ار  هیقب  دنک و  افتکا  رتو ) زامن 

؟ دننک ظفح  زامن  رد  ار  دوخ  ششوپ  نانز  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دننک ظفح  زامن  رد  ار  دوخ  ششوپ  نانز  دیاب  ارچ 

خساپ

هتخاس لوغـشم  زین  ار  صخـش  دوخ  نهذ  اهییابیز ، نیا  تسا و  رادروخرب  يرتشیب  ییابیز  تفاطل و  زا  نز  ندب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  فلا ) 
ار لماک  شـشوپ  دنوادخ  یمـسج ، ياهییابیز  هب  هجوت  يرگندوخ و  زا  ییاهر  رتشیب و  بلق  روضح  يارب  نیاربانب  دراد ، یماو  دوخ  هب  و 
تذل و تدابع  زا  دنک و  كرد  رتشیب  ار  دوبعم  هاگشیپ  رد  دوخ  روضح  هتفای و  يرتشیب  ییاهر  ینیبدوخ  زا  ات  هداد  رارق  زامن  رد  نز  يارب 

هکلب درادن ؛ وا  ندوب  رکذم  هب  یطبر  ادخ ، يارب  رکذم  ریمـض  لامعتـسا  ب ) دنادیم . ادـخ  ار  نآ  یلـصا  تمکح  هتبلا  دربب . يرتشیب  هرهب 
ياهنابز رد  اما  دننکیم ؛ لامعتـسا  دـنوادخ  يارب  ار   ( He ریمـض (  ًالثم  دوریم ؛ راک  هب  رکذم  ریمـض  دـنوادخ  يارب  اهنابز  رتشیب  رد 

ریامـض هشیمه  درادـن و  دوجو  ثنؤم  رکذـم و  ریمـض  اهنابز  زا  هنوگ  نیا  رد  اریز  دوریم ؛ راک  هب  وا »  » هملک یـسراف ) نابز  لـثم   ) رگید
. دوشیم هدافتسا  یثنخ 

؟ درک كرت  ار  نآ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  عقاوم  یضعب  رد  ارچ  ناذا ,  ندوب  بحتسم  هب  هجوت  اب 

شسرپ
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؟ درک كرت  ار  نآ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  عقاوم  یضعب  رد  ارچ  ناذا ,  ندوب  بحتسم  هب  هجوت  اب 

خساپ

؟ تسیچ ناناملسم  يارب  وناز  ات  فان  ندناشوپ  هب  هیصوت  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ ناناملسم  يارب  وناز  ات  فان  ندناشوپ  هب  هیصوت  تلع 

خساپ

يرتشیب يریذپکیرحت  هنیمز  ندب  زا  روکذم  تمـسق  اریز  تسا  تفع  ایح و  تیوقت  تهج  هب  سنجمه  لباقم  رد  وناز  ات  فان  ندـناشوپ 
. تسین مارح  ذذلت  دصق  نودب  نیتروع ) زا  ریغ  هب   ) سنجمه ندب  ءاضعا  هب  ندرک  هاگن  هچ  رگا  دراد ، هدننیب  يارب 

تسا بجاو  نادرم  رب  ارچ  میناوخ  یم  ... ،و تسا تعکر  راهچ  رهظ  زامن  ، تسا تعکر  ود  حبص  زامن  ارچ   ) تسیچ هناگ  جنپ  ياهزامن  هفـسلف 
؟  تسا هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ  ، دنناوخب دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  هک 

شسرپ

بجاو نادرم  رب  ارچ  میناوخ  یم  ... ،و تسا تعکر  راهچ  رهظ  زامن  ، تسا تعکر  ود  حبـص  زامن  ارچ   ) تسیچ هناگ  جـنپ  ياـهزامن  هفـسلف 
؟  تسا هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ  ، دنناوخب دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  هک  تسا 

خساپ

اهنآ زا  ام  هتفهن و  اهنآ  رد  هک  يزومر  رارسا و  رب  هوالع  تادابع -  تایئزج  ریاس  تاقوا و  نییعت  نینچ  مه  زامن و  تاعکر  دادعت  فالتخا 
میرک و نآرق  ینعی   ) ینید نوتم  رد  دنکیم . راوتسا  تیوقت و  ام  رد  ار  ربمایپ  تاروتـسد  ادخ و  ربارب  رد  میلـست  هیحور  میرادن -  یعالطا 
؛ تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  امیقتـسم  ماکحا  هفـسلف  رارـسا و  زا  یـضعب  هدوب ، يرورـض  مزال و  هک  يدراوم  رد  (ع ) نیموصعم تاـیاور 

دوجو اهنآ  هفـسلف  رارـسا و  نایب  يارب  یترورـض  زاین و  ًالوا  ماـکحا  تاـیئزج  دروم  رد  نکل  داـهج و ...  جـح ، هزور ، زاـمن ، هفـسلف  لـثم :
هنیمز نـیا  رد  يزیچ  هـک  يدارفا  باوـج  رد  اـهنت  (ع ) هـمئا دنتــشادن و  ار  رارــسا  زا  يرایــسب  مـضه  تردـق  مدرم  هـمه  اـیناث  تشادـن و 

درک مکح  دوشیمن  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  یهیدب  دـندرکیم . نایب  دوب ، اهنآ  كرد  رکف و  اب  قباطم  هک  ار  یبلاطم  دندیـسرپیم ،
ار يرتدایز  رارسا  ناگدننک  شسرپ  رگا  اریز  تسا ؛ هدش  هراشا  تیاور  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  رصحنم  ماکحا  نآ  رارـسا  هفـسلف و  هک 

ماما زا  یـصخش  هک  میراد  دایز  اـههنومن  نیا  زا  اـم  دـنتفگیم و  يداـیز  بلاـطم  هدرکن و  غیرد  باوج  زا  ینید  ناـیاوشیپ  دنتـساوخیم ،
هک نیا  هلمج  زا  دومرفیم . ناـیب  وا  يارب  ار  يرتقیمع  بلطم  ماـما  درکیم ، لاؤس  هک  هراـبود  تفرگیم و  یباوج  دیـسرپیم و  ار  يزیچ 
مان هب  دنتـشاد  يرـسپ  هک  نیا  يارب  دومرف : ترـضح  دـندیمان ؟ مساقلاوبا  ار  (ص ) ربمایپ هینک  ارچ  مدیـسرپ : (ع ) ماما زا  دـیوگیم : لیـضف 

ناـیب بلطم  نیا  زا  رتداـیز  دـینادیم  راوازـس  ارم  رگا  هّللا  لوـسر  نباـی  متفگ : دـنتفگ . مساـقلاوبا  ار  ترـضح  نآ  لـیلد  نیمه  هـب  مساـق ،
لوسر هک  ینادیم  ایآ  دومرف : دعب  هلب . متفگ : میتما ؟» نیا  ردپ  ود  یلع  نم و  : » دومرف (ص ) ادخ لوسر  هک  ینادیم  ایآ  دنتفگ : دییامرفب .

؟ تسا منهج  تشهب و  هدننک ) میـسقت   ) مساق (ع ) یلع هک  ینادیم  ایآ  تسا و  ربمایپ  تما  زا  زین  یلع  تسا و  تما  عیمج  ردـپ  (ص ) ادـخ
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؛ مدیـسرپ تسا . منهج  تشهب و  هدـننک  میـسقت  هک  تسا  یـسک  ردـپ  وا  نوچ  دـش ؛ هتفگ  مساـقلاوبا  (ص ، ) ربماـیپ هب  دومرف : یلب . متفگ :
تسا و شنادنزرف  رب  ردپ  ینابرهم  تقفـش و  دننام  شتما ، رب  (ص ) ربمایپ ینابرهم  تقفـش و  دومرف : تسا . تما  ردـپ  (ص ) ربمایپ هنوگچ 

تهج نیا  هب  تسا . تما  ردـپ  وا  تسا و  رتنابرهم  رتزوسلد و  همه  زا  تما  يارب  یلع  وا  زا  سپ  تسا و  (ص ) ربمایپ تما  نیرتهب  زین  یلع 
هدنـسب زین  باوـج  نیا  هب  يوار  رگا  و  ثیدح 2 ) باب 106 ،  ج 1 ،  عئارـشلا ،  للع  «، ) میتما نیا  ردـپ  یلع  نم و  : » دـندومرف (ص ) ربمایپ

هدافتـسا نینچ  تاـیاور  یـضعب  زا  اـهزامن  تاـعکر  دادـعت  دروم  رد  و  دـندرکیم . ناـیب  وا  يارب  ار  يرتداـیز  رارـسا  (ع ) ماـما دوب ، هدرکن 
ود ار  اهزامن  دنوادخ  : » دومرفیم هک  مدینـش  (ع ) قداص ماما  زا  دیوگ : لیـضف  هک  نانچ  تسا ؛ هدوب  یتعکر  ود  ادتبا  رد  زامن  هک  دوشیم 

ح 12 و ص ح 2 و ص 34 ،  ص 31 ،  ج 3 ،  هعیـشلا ،  لئاسو  «، ) دوزفا اهنآ  هب  تعکر  تفه  (ص ) ادخ لوسر  سپـس  داد ، رارق  یتعکر 
مولعم تسرد  ام  رب  دندوزفا ، ار  تعکر  تفه  نیا  (ص ) ربمایپ ارچ  هک  نیا  ّرـس  یلو  ح 22 ) ح 19 و ص 638 ،  ح 14 و ص 636 ،   ، 35
یتعکر ود  درک ، بجاو  تّما  رب  دنوادخ  هک  ار  يزامن  : » دومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  (ع ) اضر ماما  زا  زین  ناذاش  نب  لضف  تسین .

ادا ار  نآ  قح  داد و  دـنهاوخن  ماجنا  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  تعکر  ود  نیا  مدرم  هک  تسنادیم  نوچ  (ص ) ادـخ لوسر  یلو  دوب ،
يادا دروم  رد  هک  ار  يدوبمک  صقن و  ات  دوزفا  تعکر  کی  برغم  زامن  هب  تعکر و  ود  ءاشع  رـصع و  رهظ ، ياـهزامن  هب  درک  دـنهاوخن 
راهچ ياهزامن  زین  باـسح  نیمه  يور  و  ح 22 ) ص 38 ،  ج 3 ،  نامه ،  «، ) دوش ناربج  دـیآیم  دـیدپ  نارازگزامن  فرط  زا  زامن  لصا 

نب دیعـس  دوشیمن . داـیز  مک و  تسا و  ظوفحم  لاـح  همه  رد  هشیمه و  زاـمن  لـصا  نوچ  دوشیم ؛ هدـناوخ  تعکر  ود  رفـس  رد  یتعکر 
زا : » دوـمرف ترـضح  دـش ؟ بجاو  تسه  زورما  هک  یتروـص  نیا  هب  اـهزامن  یماـگنه  هچ  زا  مدیـسرپ : (ع ) داجـس ماـما  زا  دـیوگ : بّیـسم 

تیاور نیا  زا  دوزفا . اـهزامن  هب  تعکر  تفه  (ص ) ادـخ لوـسر  تشگ ، بجاو  نیملـسم  رب  داـهج  تفاـی و  تردـق  مالـسا  هـک  یماـگنه 
رد تیدوبع  نامیا و  هیحور  ندرب  الاب  يارب  مالـسا ، شرتسگ  جوا و  اـب  ناـمز  مه  اـهزامن ، هب  تعکر  تفه  شیازفا  هک ، دوشیم  هدافتـسا 

نییعت دوخ  صاخ  تاقوا  بسانم  مادک  ره  هیموی  ياهزامن  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  يرگید  تیاور  زا  دوب و  يرورـض  مزال و  ناناملـسم ،
ایند لئاسم  اب  زونه  ناسنا  هک  نیا  هلمج  زا  یحلاصم  يور  دزیخیمرب ، باوخ  زا  ناسنا  هک  یتقو  ناهاگحبـص  هک : تروص  نیدب  دـناهدش 

يارب يرتشیب  زاین  یگدـنز  يدام و  روما  هب  لاغتـشا  تهج  هب  زور  طسو  رد  دوشیم و  هدـناوخ  یتعکر  ود  زامن  هدـشن ، ریگرد  یگدـنز  و 
زا هزور  راطفا  رفاسم و  زامن  ندوب  هتـسکش  دـنکن . شومارف  ار  وا  دوشن و  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ناسنا  هکلب  دراد ؛ دوجو  تداـبع  زاـین و  زار و 
رد فیفخت  یعون  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسورهبور . اهیگتسخ و ... تالکشم و  يرـس  کی  اب  رفـس  اعون  اریز  تسا ؛ مالـسا  « ینانتما  » ماکحا

هنوگ نیا  لعج  رد  ار  یعون  تحلـصم  مالـسا  یلو  دـشاب  هتـشادن  یتمحز  چـیه  تسا  نکمم  یخرب  يارب  هچ  رگ  تسا . هدـش  لئاق  لامعا 
میهد خـساپ  رتهب  ار  امـش  شـسرپ  هک  نیا  يارب  تسا .  هدومن  داجیا  ار  فیلاکت  ماجنا  رد  هیور  تدـحو  زین  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  ماکحا 

نیع رد  یلو  تسا ؛ هدرک  قرف  هتـشذگ  اب  ترفاسم  رازبا  هیلقن و  طیاسو  اهزور ، نیا  هچرگ  - 1 مینکیم : بلج  هتکن  دنچ  هب  ار  امش  هجوت 
ًالوصا هک  درک  دیهاوخ  هظحالم  دینک ، هعجارم  ناتدوخ  براجت  هب  رگا  امـش  تسا . يدایز  تاروذحم  ياراد  ترفاسم  زین  نونکامه  لاح 
تصرف دایز و  رایسب  اههغدغد  عیرس ، لیاسو  اب  رفـس  رد  هک  نآ  هژیو  هب  درادن ؛ دوجو  مزال  شمارآ  نآ  هار -  نیب  رد  هژیو  هب  رفـس -  رد 

لوط زا  یشان  یگتسخ  - 2 تسا . هدش  رداص  رفاسم  زامن  رصق  روتـسد  شمارآ ، مدع  دایز و  تالکـشم  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . كدنا 
ۀلعلا مامت  هک  نآ  هن  تسا و  زامن  رـصق  مهم  ياهتمکح  زا  یکی  دوب ، رتراوشد  هتـشذگ  ناراگزور  رد  هیلقن  لیاسو  اب  اـعبط  هک  تفاـسم 

روکذم لاکـشا  ات  تسا  هدوب  رما  نیمه  ارـصحنم  رـصق  لیلد  هک  میدرکن  ادیپ  یـسرتسد  ام  یلقع  لیلد  چیه  هب  هن  یتیاور و  رد  هن  دـشاب و 
تفر و خـسرف  ینعی 8  خـسارف » ۀـینامث   » ار رـصق  كالم  تسا - : هتـسد  ود  رب  تسا  رفاسم  زامن  رـصق  رگنایب  هک  یتاـیاور  - 3 دشاب . دراو 

ۀینامث تایاور  هب  اهقف  عامجا  هکلب  ناهیقف  روهشم  دنادیم . زور ، کی  ریسم  موی » ةریـسم   » ار رفاسم  زامن  رـصق  كالم  دنادیم - . تشگرب 
خـسرف تشه  اب  ترفاسم ، زور  کی  میدـق  ياهنامز  رد  هک  نیا  رب  دـناهدومن  لمح  ار  موی » ةریـسم   » تایاور دـناهدرک و  کسمت  خـسارف 

ثیداـحا رد  تسا  هدوب  قبطنم  خـسرف  ینعی 8  خـسارف » ۀـینامث   » اب ترفاـسم  زور  کـی  موی » ةریـسم   » هک نیا  هب  رظن  تسا و  هدوب  يواـسم 
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هب رفاسم  - 4 ترفاسم . زور  کی  ناونع  اب  یهاگ  تسا و  هدـش  ناـیب  خـسرف  ناونع 8  اب  زامن  ندـش  هتـسکش  كالم  یهاگ  (ع ) ناموصعم
نطو زا  یـسک  رگا  ینعی  تسا  ترفاـسم  رد  ساـسا  لـصا  نطو ، زا  جورخ  تسا و  هدـش  جراـخ  شیوـخ  نطو  زا  هـک  دـنیوگیم  یـسک 

هب رفاـسم  فرع ، رد  تهج  نیمه  هب  ترفاـسم . لـصا  هن  تسا  ترفاـسم  هناـشن  فرعم و  ناـمز  تسین ، رفاـسم  رگید  دوشن  جراـخ  شیوخ 
، زامن رصق  عوضوم  ناهیقف  روهشم  رظنم  زا  هک  نیا  هب  رظن  يدنبعمج : دنراد . ار  خسرف  دصق 8  هدش و  جراخ  لزنم  زا  هک  دنیوگیم  یسک 

نکمم هزورما  هدوب و  رتش  بسا و  اب  هتـشذگ  رد  ترفاسم   » هک نیا  ههبـش  رگید  تسا  خسرف )  8 « ) خسارف ۀینامث   » هکلب تسین  موی » ةریسم  »
دراو یتروص  رد  ههبش  نیا  اریز  تسین ؛ دراو  درادن ، ار  یعرـش  رفاسم  مکح  دیـشکب و  لوط  تعاس  کی  زا  رتمک  دشاب و  امیپاوه  اب  تسا 

هک دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  هک  یلاح  رد  خسرف  هن 8  دشاب  ترفاسم  لماک  زور  کی  ینعی  موی » ةریسم   » زامن رصق  عوضوم  هب  هک  تسا 
لثم مه  لاح  نامز  يارب  تسا  هدـش  حرطم  هقف  رد  هک  هتـسکش  زاـمن  مکح  نیارباـنب  موی .» ةریـسم   » هن تسا  خـسرف  زامن 8  رـصق  عوضوم 

. تسا قداص  هدنیآ  هتشذگ و 

؟  میناوخ یم  وحن  نیا  هب  ار  هماقا  ناذا و  ام  ارچ 

شسرپ

؟  میناوخ یم  وحن  نیا  هب  ار  هماقا  ناذا و  ام  ارچ 

خساپ

یقیثو طابترا  هماقا  ناذا و  تایوتحم  بیکرت  رگید  فرط  زا  دنشابیم . هدمآ  روتسد  سدقم  عرـش  رد  هچنآ  قبط  یفیقوت و  تادابع  ًالـصا 
للع  » باتک رد  هک  دراد  يرارـسا  نآ  تاـیئزج  زا  کـی  ره  هتبلا  دراد . زاـمن  ینعی ، عماـج ؛ تداـبع  هب  دورو  سپـس  يداـقتعا و  یناـبم  اـب 

. ینیمخ ماما  ةالصلا ، بادآ  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تسا . هدیدرگ  رکذ  عیارشلا »

؟ دومن ییالاب  يرادرب  هرهب  نآ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ هلفان  ياهزامن  هفسلف 

شسرپ

؟ دومن ییالاب  يرادرب  هرهب  نآ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ هلفان  ياهزامن  هفسلف 

خساپ

زامن صئاقن  ناربج  بجوم  ای  دننک  یم  تظفاحم  بجاو  ياهزامن  زا  هک  دنتـسه  يدـس  دـننام  هلفان  ياهزامن  هک  هتـشگ  دراو  تایاور  رد 
خیرات لامالا ، یهتنم  « ) هلفان ياهزامن  هب  ار  ناتیاهزامن  ناصقن  دومرف  دهاوخ  كرادـت  یلاعت  قح  : » دـندومرف (ع ) داجـس ماما  دـندرگ . یم 
تایاور رد  يددعتم  صاوخ  هک  بش  زامن  دننام  دنراد  زین  يدوخ  هب  صوصخم  تارثا  یبحتـسم  ياهزامن  زا  یخرب  هتبلا  (ع )) داجـس ماما 

ندش هدروآرب  يارب  هک  رایط  رفعج  زامن  ای  هرهچ و ... ییابیز  يزور ، يدایز  دـنوادخ ، هب  سنا  نامیا و  تیوقت  دـننام  هدـش  نایب  نآ  يارب 
نامه لفاون  زا  لماک  يرادرب  هرهب  هقیرط  ددرگ و  یم  تمعن  دایدزا  بجوم  هک  رکـش  زامن  اـی  دوش  یم  هدـناوخ  لکـشم  عفر  اـی  تجاـح 

. مینکن داجیا  نآ  رد  يرییغت  نیرتمک  هجو  چیه  هب  ینعی  دنا ، هداد  روتسد  لفاون  ماجنا  هب  تبسن  هب  (ع ) نیموصعم دوخ  هک  تسا  يا  هویش 

؟ دشاب یم  هچ  تسا  هدمآ  ندیشک  تروص  رب  تسد  اعد  زامن و  زا  دعب  هک  نیا  تلع 
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شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  تسا  هدمآ  ندیشک  تروص  رب  تسد  اعد  زامن و  زا  دعب  هک  نیا  تلع 

خساپ

اهیف یلاـعت  هّللارظنی  ِتاـعاّسلا  ُلـضفا  اـّهناف  مکتاولـص ، تاـقوا  یف  ءاعّدـلاب  مُکیدـیا  اوعفراو  دومرف : هینابعـش  هبطخ  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ 
تاظحل نیا  درگنیم ، شناگدنب  هب  تمحر  اب  ادخ  هک  یتاظحل  نیرتهب  هک  دینک  دنلب  اعد  هب  ار  اهتسد  زامن  ماگنه  هدابع .  یلا  ۀـمحّرلاب 

، داد ادـن  درک و  يرود  ساسحا  ياهدـنب  رگا  و  ُهوَجان .) اذا  مهبیُجی  ) دـهدیم ار  شباوج  مه  وا  درک و  تاجانم  ار  ادـخ  یـسک  رگا  تسا .
تـسا بحتـسم  (ع ) نیموصعم تنـس  تایاور و  قبط  تشادرب  اعد  هب  تسد  ناسنا  یتقو  هوَدان . اذا  مهیّبُلی  ودیوگیم  کیبل  ار  وا  دـنوادخ 

ًانیقی دوشیم ، زارد  ادخ  يوس  هب  هک  یتسد  تسا ، هداد  خساپ  تسد  نیا  هب  ادخ  فطل  هک  نیا  يارب  دشکب ؛ دوخ  تروص  رـس و  هب  ار  نآ 
حالف ) دـشکب دوخ  تروص  رـس و  هب  ار  نآ  تسا  بوخ  اذـل  تسا . یمارگ  درک ، تفایرد  ار  یهلا  ياـطع  هک  یتسد  ددرگیمنرب و  یلاـخ 

هک نیا  رگم  دـنکیمن  زارد  رابج  زیزع  دـنوادخ  يوس  هب  ار  شتـسد  هدـنب  تسا  هدـمآ  (ع ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  رد  ص 187 ) لئاسلا ،
نیمه هب  دهاوخب  هک  ردق  نآ  شدوخ  تمحر  لضف و  زا  نآ  رد  دـهدیم  رارق  دـنادرگرب و  یلاخ  ار  تسد  نآ  هک  دـنکیم  ایح  دـنوادخ 

ص ج 7 ، هعیشلالئاسو ، ) دشکب شدوخ  رـس  تروص و  هبار  نآ  هک  نیا  رگم  دنادرگنرب  ار  شتـسد  درک  اعد  امـش  زا  یـسک  هاگره  تهج 
. دیـسوبب دیئوبب و  ار  نآ  ای  دیـشکب  رـس  تروص و  هب  ار  دوخ  تسد  نداد  هقدص  زا  دـعب  هک  تسه  يریبعت  نینچ  زین  نداد  هقدـص  رد  ( 51

وه هدومرف : دنوادخ  نوچ  هدیـسر ، یهلا  تسد  هب  تسد  نیا  دومرفیم : دییوبیم و  ار  دوخ  تسد  هقدص  زا  دعب  (ع ) داجـس ماما  هدش  لقن 
(. يهیآ 104 هبوـت ،  ) M} دنکیم تفایرد  ار  اههقدص  دریذپیم و  ار  شناگدـنب  هبوت  دـنوادخ  تاقدـصلا  ُذـخأی  هدابع و  نع  ۀـبوتلا  ُلبقی 

. دیئامرفب هعلاطم  ار  یلمآ  يداوج  هّللاۀیآ  داتسا  زا  تادابع » تمکح   » فیرش باتک 

؟  تسیچ هیموی  ياهزامن  تاعکر  توافت  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ هیموی  ياهزامن  تاعکر  توافت  تلع 

خساپ

نیا هب  زین  ینید  نوتم  رد  دربب و  یپ  نآ  هب  هتـسناوتن  يرـشب ، ياههشیدـنا  نونکات  هک  تسا  يروما  زا  هیموی  ياهزامن  تاعکر  تواـفت  ّرس 
 : 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  دادـعت  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 تاـیاور  میرک و  نآرق  ینعی   ) ینید نوتم  رد  - 2. دنکیم راوتسا  تیوقت و  ام  رد  ار  ربمایپ  تاروتسد 
 ... داهج و جح ,  هزور ,  زامن , هفسلف  لثم :  تسا ;  هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  امیقتسم " ماکحا  هفسلف  رارسا و  زا  یـضعب  هدوب ,  يرورـض  و 

مـضه تردـق  مدرم  همه  ایناث " تشادـن و  دوجو  اهنآ  هفـسلف  رارـسا و  نایب  يارب  یترورـض  زاـین و  اـالوا  ماـکحا  تاـیئزج  دروم  رد  نکل 
رکف و اب  قباـطم  هک  ار  یبلاـطم  دندیـسرپ , یم  هنیمز  نیا  رد  يزیچ  هک  يدارفا  باوج  رد  اـهنت  ع )   ) همئا دنتـشادن و  ار  رارـسا  زا  يرایـسب 
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هب رـصحنم  ماکحا  نآ  رارـسا  هفـسلف و  هک  درک  مکح  دوش  یمن  دراوم , هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  یهیدب  دـندرک . یم  نایب  دوب , اهنآ  كرد 
باوج زا  ینید  نایاوشیپ  دنتساوخ , یم  ار  يرتدایز  رارـسا  ناگدننک  شـسرپ  رگا  اریز  تسا ;  هدش  هراشا  تیاور  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ 

تفرگ و یم  یباوج  دیسرپ و  یم  ار  يزیچ  ماما  زا  یصخش  هک  میراد  دایز  اه  هنومن  نیا  زا  ام  دنتفگ و  یم  يدایز  بلاطم  هدرکن و  غیرد 
 : مدیـسرپ ع )   ) ماما زا  دـیوگ : یم  لیـضف  هک  نیا  هلمج  زا  دومرف . یم  نایب  وا  يارب  ار  يرت  قیمع  بلطم  ماما  درک , یم  لائوس  هک  هرابود 
ار ترـضح  نآ  لیلد  نیمه  هب  مساق ,  مان  هب  دنتـشاد  يرـسپ  هک  نیا  يارب  دومرف : ترـضح  دـندیمان ؟ مساقلاوبا  ار  (ص )  ربماـیپ هینک  ارچ 

لوسر هک  یناد  یم  ایآ  دنتفگ : دییامرفب . نایب  بلطم  نیا  زا  رتدایز  دیناد  یم  راوازـس  ارم  رگا  هللا !  لوسر  نبای  متفگ :  دـنتفگ . مساقلاوبا 
تـسا تما  عیمج  ردپ  (ص )  ادخ لوسر  هک  یناد  یم  ایآ  دومرف : دعب  هلب .  متفگ :  میتما ؟))  نیا  ردپ  ود  یلع  نم و  : )) دومرف (ص )  ادـخ

هب دوـمرف : یلب .  متفگ :  تسا ؟  منهج  تـشهب و  هدـننک )  میـسقت   ) مساـق ع )   ) یلع هـک  یناد  یم  اـیآ  تـسا و  ربماـیپ  تـما  زا  زین  یلع  و 
ردپ (ص )  ربمایپ هنوگچ  مدیسرپ ;  تسا .  منهج  تشهب و  هدننک  میسقت  هک  تسا  یسک  ردپ  وا  نوچ  دش ; هتفگ  مساقلاوبا  (ص , )  ربمایپ
تما نیرتهب  زین  یلع  تسا و  شنادنزرف  رب  ردـپ  ینابرهم  تقفـش و  دـننام  شتما ,  رب  (ص )  ربمایپ ینابرهم  تقفـش و  دومرف : تسا .  تما 

 ( (ص ربماـیپ تهج  نیا  هب  تسا .  تما  ردـپ  وا  تـسا و  رت  ناـبرهم  رتزوـسلد و  هـمه  زا  تـما  يارب  یلع  وا  زا  سپ  تـسا و  (ص )  ربماـیپ
, دوب هدرکن  هدنـسب  زین  باوج  نیا  هب  يوار  رگا  و  ثیدح 2 ) باب 106 ,  ج 1 ,  عئارـشلا ,  للع   ((, ) میتما نیا  ردپ  یلع  نم و  : )) دندومرف

زامن هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  تایاور  یضعب  زا  اهزامن  تاعکر  دادعت  دروم  رد  و  دندرک . یم  نایب  وا  يارب  ار  يرتدایز  رارسا  ع )   ) ماما
رارق یتعکر  ود  ار  اهزامن  دنوادخ  : )) دومرف یم  هک  مدینـش  ع )   ) قداص ماما  زا  دیوگ : لیـضف  هک  نانچ  تسا ;  هدوب  یتعکر  ود  ادـتبا  رد 

ح 14 و ح 12 و ص 35 ,  ح 2 و ص 34 ,  ص 31 ,  ج 3 ,  هعیشلا ,  لئاسو  ((, ) دوزفا اهنآ  هب  تعکر  تفه  (ص )  ادخ لوسر  سپس  داد ,
لضف تسین .  مولعم  تسرد  ام  رب  دندوزفا , ار  تعکر  تفه  نیا  (ص )  ربمایپ ارچ  هک  نیا  أرس  یلو  ح 22 ) ح 19 و ص 638 ,  ص 636 , 

یلو دوب , یتعکر  ود  درک , بجاو  تأما  رب  دنوادخ  هک  ار  يزامن  : )) دومرف ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  (ع )  اضر ماما  زا  زین  ناذاش  نب 
دنهاوخن ادا  ار  نآ  قح  داد و  دنهاوخن  ماجنا  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  تعکر  ود  نیا  مدرم  هک  تسناد  یم  نوچ  (ص )  ادـخ لوسر 

زامن لصا  يادا  دروم  رد  هک  ار  يدوبمک  صقن و  ات  دوزفا  تعکر  کی  برغم  زامن  هب  تعکر و  ود  ئاشع  رصع و  رهظ , ياهزامن  هب  درک 
رد یتعکر  راهچ  ياهزامن  زین  باسح  نیمه  يور  و  ح 22 ) ص 38 ,  ج 3 ,  نامه ,  ((, ) دوش ناربج  دیآ  یم  دیدپ  نارازگزامن  فرط  زا 

بأیـسم نب  دیعـس  دوش . یمن  داـیز  مک و  تسا و  ظوفحم  لاـح  همه  رد  هشیمه و  زاـمن  لـصا  نوـچ  دوـش ; یم  هدـناوخ  تعکر  ود  رفس 
هک یماگنه  زا  : )) دومرف ترضح  دش ؟ بجاو  تسه  زورما  هک  یتروص  نیا  هب  اهزامن  یماگنه  هچ  زا  مدیسرپ :  (ع )  داجس ماما  زا  دیوگ :

دوخ لاح  هب  ار  حبص  زامن  یلو  دوزفا ; اهزامن  هب  تعکر  تفه  (ص )  ادخ لوسر  تشگ ,  بجاو  نیملسم  رب  داهج  تفای و  تردق  مالـسا 
, دنتسه نیمز  رب  لوزن  لاح  رد  زین  زور  هکئالم  نامسآ و  هب  جورع  لاح  رد  بش  هکئالم  نوچ  دوب و  گنت  نآ  تقو  اریز  تشاذگ ;  یقاب 

میرک نآرق  تشاذـگ و  یقاب  دوخ  لوا  لاح  هب  ار  حبـص  زامن  دنـشاب , هتـشاد  روضح  زامن  ماگنه  رد  هکئالم  زا  هورگ  ود  ره  هک  نیا  يارب 
یم هدافتسا  بلطم  ود  تیاور  نیا  زا  ح 19 .) ص 36 ,  ج 3 ,  نامه ,  " ((, ) ادوهـشم ناک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  و  : )) دیامرف یم  زین 

رد تیدوبع  ناـمیا و  هیحور  ندرب  ـالاب  يارب  مالـسا ,  شرتسگ  جوا و  اـب  ناـمز  مه  اـهزامن , هب  تعکر  تفه  شیازفا  هک ,  نیا  لوا  دوش :
یقاب دوخ  هیلوا  تلاح  هب  دریگ  رارق  هکئالم  همه  دوهـش  دروم  هک  نیا  يارب  حبـص  زاـمن  هک  نیا  مود  دوب و  يرورـض  مزـال و  ناناملـسم , 

نیدـب دـنا  هدـش  نییعت  دوخ  صاخ  تاقوا  بسانم  مادـک  ره  هیموی  ياهزامن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  يرگید  تیاور  زا  دـش و  هتـشاذگ 
یگدـنز ایند و  لئاسم  اب  زونه  ناـسنا  هک  نیا  هلمج  زا  یحلاـصم  يور  دزیخ , یمرب  باوخ  زا  ناـسنا  هک  یتقو  ناهاگحبـص  هک :  تروص 

زاین و زار و  يارب  يرتشیب  زاین  یگدنز  يدام و  روما  هب  لاغتشا  تهج  هب  زور  طسو  رد  دوش و  یم  هدناوخ  یتعکر  ود  زامن  هدشن ,  ریگرد 
. دنکن شومارف  ار  وا  دوشن و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ناسنا  هکلب  دراد ; دوجو  تدابع 

؟  تسیچ هیموی  ياهزامن  رد  تافخا  رهج و  هفسلف 
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شسرپ

؟  تسیچ هیموی  ياهزامن  رد  تافخا  رهج و  هفسلف 

خساپ

نآ دنتفر  جارعم  هب  یتقو  (ص )  ربمایپ هکنیا  اهنآ  هلمج  زا  تسا  هدشن  نایب  ام  يارب  زونه  هک  دشاب  هتـشاد  ینوگانوگ  للع  هفـسلف و  دـیاش 
هکئالم ات  دندناوخ  یم  دـنلب  ار  زامن  نآ  ترـضح  دـندرک  یم  ادـتقا  ترـضح  نآ  هب  هکئالم  دـندناوخ و  یم  تعامج  اب  هک  ار  ییاهزامن 

رد (ص )  ربمایپ لمع  نیمه  هک  دندومرف  تئارق  هتـسهآ  دـندناوخ  یم  ادارف  تروصب  هک  ار  يزامن  نآ  دنونـشب و  ار  ترـضح  نآ  يادـص 
(. ثیدح 2 باب 25  هئارقلا ,  باوبا  , ² ولصلا باتک  هعیشلا ,  لئاسو   , ) تسا هدش  نایب  ام  يارب  نوناق  تروصب  جارعم  بش 

؟  میناوخ یم  یبرع  هب  ار  زامن  ارچ 

شسرپ

؟  میناوخ یم  یبرع  هب  ار  زامن  ارچ 

خساپ

يروطب تسا  رتشیب  رایسب  رگید  ياهنابز  هب  تبـسن  یبرع  نابز  ییانعم  يانغ  ( 1  : ) هلمجزا هک  دراد  يددـعتم  ياهتمکح  زامن  ندوب  یبرع 
تاقیقحت اب  هک  تسا  نآ  بلاج  دنرادن . لداعم  ینابز  چیهرد  نآرق  ظافلا  رد  دوجوم  میهافم  زا  يرایـسب  هدـش  ماجنا  ياه  یـسررب  اب  هک 

قیرط زا  نآ  همجرت  هدـشن و  تسرد  همجرت  ینابز  چـیه  هب  میحرلا ))  نمحرلا  هللا  مسب   )) ترابع نونکات  ینآرق  ياه  همجرت  ناسانـشراک 
رسارس رد  ناناملـسم  هب  زامن  رد  دحاو  لاعفا  تهج و  تارابع و  نابز و  ( 2  . ) تسین نکمم  الصا  ریـسفت  رب  هیکت  نودب  يراذگ و  لداعم 

(3  . ) تسا دیفم  يرورـض و  یمالـسا  تدـحو  تهج  رد  رایـسب  هک  دـشخب  یم  هژیو  یناسمه  یگنرکی و  فدـه و  تدـحو  یعون  ناهج 
ینید گنهرف  میلاعتاب و  رتشیب  ییانشآ  زاس  هنیمز  هجیتن  رد  دزاس و  یم  رتشیب  ار  ناشباتک  نید و  نابز  زاب  نیملـسم  سنا  زامن  ندوب  یبرع 

 . تسا تافارخ  اب  یگتخیمآ  فیرحت و  زا  گرزب  تدابع  نیا  تینوصم  ظفح و  نماض  نابز  تدحو  ( 4 . ) دشاب یم  ناش 

یمن  ) یمالسا ای  یفسلف  هن  دیهد  باوج  تسرد  منک  یم  شهاوخ  دییوگ ؟ یم  هچ  دیناملسم  هک  امـش  منادب  مهاوخ  یم  متـسه و  تیلقا  نم 
؟ دوش هدناوخ  زامن  دیاب  ارچ  ( اهفرح روج  نیا  زا  دنوادخ و  ياهتمعن  رطاخب  منود 

شسرپ

یمالـسا ای  یفـسلف  هن  دیهد  باوج  تسرد  منک  یم  شهاوخ  دـییوگ ؟ یم  هچ  دیناملـسم  هک  امـش  منادـب  مهاوخ  یم  متـسه و  تیلقا  نم 
؟ دوش هدناوخ  زامن  دیاب  ارچ  ( اهفرح روج  نیا  زا  دنوادخ و  ياهتمعن  رطاخب  منود  یمن  )

خساپ

ناحتما نآ  هب  ار  هدنب  ات  دشاب  یتاررقم  طابـضنا و  دـیاب  ًاتعیبط  هک  ندوب  نامرف  میلـست  ینعی  تسا  یگدـنب  تیدوبع و  انامه  تدابع ، حور 
ار ادـخ  تساوخ  ناملد  هنوگره  هزور  زامن و  ياـج  هب  ناوتیمن  ارچ   » هک نیا  اـب  هطبار  رد  دـنهد . شرورپ  وا  رد  ار  یگدـنب  حور  هدومن ،
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اقیقد دیاب  ناسنا  ایناث : دراد . رب  رد  زین  يرگید  ياههفـسلف  درادـن و  يرازگرکـش  هبنج  اهنت  تادابع  الوا : تفگ : دـیاب  مینک » يرازگ  رکش 
دیاب ادتبا  رگید  ترابع  هب  دنک . لمع  دریگب و  میمـصت  نآ  اب  بسانتم  دسانـشزاب و  دـنوادخ  ربارب  رد  هژیو  هب  یتسه و  رد  ار  دوخ  هاگیاج 

( فلا دراد : دوجو  درک  يور  ود  اج  نیا  رد  تخاس . نشور  یتسه  يادـخ  ربارب  رد  ار  شیوخ  عضوم  هدرک و  تسرد  ار  دوخ  ینیبناـهج 
هب درک  تیارـس  زین  ناـهج  طاـقن  رگید  هب  تفرگ و  قـنور  اـپورا  رد  ریخا  ياههدـس  رد  شرگن  نیا  (: Humanism) یتسیناموا عضوم 
هب ناسنا  شنیب  نیا  ساسا  رب  دناهتفرگ . رارق  نآ  ریثأت  تحت  ادیدش  شموهفم  مان و  اب  ییانشآ  نودب  یتح  هتسنادان و  يرایـسب  هک  ياهنوگ 

لمع دریگیم و  میمـصت  دهاوخب  هنوگره  دـنزیم و  سپاو  ار  ییادـخ  ینامـسآ و  لمعلاروتـسد  همانرب و  هنوگره  دنیـشنیم . ادـخ  ياج 
هک روط  نآ  هن  دنکیم  لمع  ددنـسپیم  هک  ناس  نآ  دوخ و  هاوخلد  هب  دنکب  مه  یتسرپادخ  دـهاوخب  ناسنا  رگا  شنیب  نیا  قبط  دـنکیم .

قلطم تیمکاح  زج  يزیچ  شور  نیا  دـشابیم . لصا  ناسنا  یتسیناـموا  شرگن  رد  رگید  تراـبع  هب  تسا . هدـش  نییعت  دـنوادخ  هیحاـن  زا 
عـضوم ب )  تسا . هدـش  هداهن  رانک  یلک  هب  يرـشبارف  یـسدق و  يدوجوم  هیحان  زا  هفیظو  فیلکت و  مان  هب  ياهلأسم  تسین و  هراما  سفن 

کلام یتح  ام  و  انا هللا )  ) تسادـخ ناسنا  هلمج  زا  یتسه  مامت  کلام  تسا - : تیعقاو  دـنچ  رب  ینتبم  شرگن  نیا  (: Theistic) يدیحوت
تدابع و رد  ناسنا  ییاهن  لامک  هک  نیا  موس  نوعجار .) هیلا  اناو   ) ددرگیم زاب  ادخ  يوس  هب  یتسه  مامت  هک  نآ  مود  میتسین . زین  شیوخ 

ماقم هتسیاش  یتدابع  هنوگچ  هک  تسا  هتکن  نیا  یسانشزاب  دوبعم و  تخانـش  تدابع  همزال  نیلوا  هک  نآ  راهچ  و  تسا . راگدرورپ  يوریپ 
رب ار  ام  دناوتیم  رتهب  ومه  سپ  دسانشیم  ار  هتـسیاش  تدابع  یگنوگچ  شیوخ و  تقیقح  سکره  زا  رتهب  دنوادخ  نوچ  دشابیم و  يو 

فادـها زمر و  زار و  زاـمن  رد  نآ  رب  نوزفا  تسا . هدـیدرگ  نومنهر  تاداـبع  عون  نیرتـهب  هب  ار  اـم  ور  نیمه  زا  دـیامرف . تیادـه  رما  نیا 
تعاس دنچ  ره  نیا  ربانب  تسا . يراکشومارف  دوجوم  ناسنا  اریز  ادخ ؛ رکذ  دای و  فلا ) زا : تسا  ترابع  اهنآ  زا  یضعب  هک  هتفهن  يدنچ 

ار ادخ  دوب و  ادخ  رکذتم  ناسنا  یتقو  ب )  دوشیم . وا  ياهانتیال  دوجو  رکذتم  هدرک و  دای  ار  ناحبـس  يادـخ  زامن  ندـناوخ  اب  راب ، کی 
تارکنم اشحف و  زا  يریگولج  زامن  فادـها  زا  یکی  نیا  ربانب  دـنکیم . ایح  مرـش و  تارکنم  هاـنگ و  ماـجنا  زا  ًارهق  دـید ، شیوخ  بقارم 

هب تسا . تیبوبر  ماقم  هاگـشیپ  رد  عوضخ  عوشخ و  تیدوبع و  زامن  رگید  فدـه  ج )  رکنملا .» ءاـشحفلا و  نع  یهنت  ةولـصلا  نا  : » تسا
یقح نیا  و  تسا . عوضخ  ياـههناشن  همه  وناز و ... ود  نتـسشن  هدجـس و  ندـییاس ، كاـخ  هب  نیبج  ندرک ، عوکر  نداتـسیا ، بدؤم  روط 

حور و رد  جـیردت  هب  عوضخ ، عوشخ و  نیمه  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  تسا . نآ  يادا  هب  فظوم  یناسنا  ره  هک  ناحبـس  يادـخ  زا  تسا 
؛  ًاعـضاوت بارتلاب  هوجولا  قاتع  ریفعت  نمو  : » دیامرفیم (ع ) یلع ماما  دنکیم . عضاوتم  دارفا  ریاس  ربارب  رد  ار  ناسنا  هتـشاذگ و  رثا  ام  ناج 

: دیامرفیم زین  (س ) همطاف ترـضح  هغالبلاجهن .) «، ) دوش هدیلام  كاخ  هب  عضاوت  يور  زا  یناشیپ  ات  تشاد  ررقم  ار  زامن  ناحبـس  يادـخ 
يرگید زار  د )  دـنادرگ .» كاپ  تّینم  ربک و  زا  ار  ناسنا  نماد  ات  تشاد  رّرقم  ار  زامن  دـنوادخ  ربکلا ؛  نم  مکل  اهیزنت  ةالـصلا  هَّللا  لعج  »

رد اهناملسم  تکرش  هک  تسین  هدیشوپ  یفصنم  ناسنا  چیه  رب  دسیونیم : تنارود  لیو  تساهتعامج . لیکشت  تسا  هتفهن  زامن  رد  هک 
اهتعامج و نیمه  هیاس  رد  هک  تفایرد  ناوتیم  تقد  یمک  اب  دراد . اهنآ  لّکـشت  تدـحو و  رد  یبوخ  رثا  هچ  هنازور  تعامج  ياهزامن 

ياـهراک زا  دراد . دوجو  ییاـهشزرا  تاـکرب و  نآ  هیاـس  رد  دوشیم و  داـجیا  فـلتخم  راـشقا  رد  يداـحتا  ماجـسنا و  هک  تساـههعمج 
زا یکی  لاح  ره  هب  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  دـش  رکذ  هچنآ  هعماج . دارفا و  تالکـشم  ریاـس  لـح  هار  اـت  هتفرگ  هقطنم  کـی  ینارمع 

زامن تسا . ناهانگ  اهشزغل و  زا  ناسنا  هدنرادزاب  زامن  هک  نانچمه  تسا ؛ تینم  ربک و  زا  ناسنا  حور  نتخاس  هزنم  كاپ و  زامن ، فادـها 
ار شزرو  یـسک  رگا  دـیامنیم . افیا  ناسنا  مسج  تحاس  رد  شزرو  شمرن و  هک  دـنکیم  افیا  ار  یـشقن  ناـمه  ناـسنا ، حور  تحاـس  رد 

ربانب دهدب . تسد  زا  ار  دوخ  تمالس  اسب  هچ  دوشیم و  تلاسک  یتسـس و  عون  کی  راچد  شندب  مکمک  دنک ، كرت  ینالوط  تدم  يارب 
حور دزاس . باداش  تمالـس و  ار  مسج  جیردت  هب  ات  دزادرپب  شزرو  ییامیپهار و  هب  تعاس ، دنچ  ياهتفه  لقاال  ای  هنازور  دیاب  ناسنا  نیا 

ناسنا حور  یباداش  تمالس و  جیردت  هب  ات  ددرگ  رارکت  یمالسا  یبهذم و  دورـس  شیاین و  نیا  زور  ره  دیاب  دراد ، يزاین  نینچ  زین  ناسنا 
هتـسیاش دوشن ، شومارف  عوضخ  عوشخ و  تلاـح  دوجـس ، عوکر و  رد  هژیو  هب  زاـمن و  رد  هکنیا  يارب  ه )  ددرگ . زارحا  قح  داـی  هیاـس  رد 
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، دیدش تبقارم  اب  زامن  نیح  رد  زین  مینکن و  هجوت  ادخ  ریغ  هب  هک  میدـنبب  دادرارق  طرـش و  یعون  هدومن و  دـهعت  دوخ  اب  زامن  زا  لبق  تسا 
یتاکن تیاعر  نینچمه  دراذـگیم . ياج  هب  يدـیفم  تبثم و  رثا  جـیردت  هب  هتکننیا  ربنیرمت  دوش . هدیـشکفارحنا  هب  ام  نهذ  میراذـگن 

برد سکع ، ربارب  رد  هک  نانچ  نتخاس ؛ فرطرب  ار  عناوم  ب )  ادص . رسیب و  مارآ و  طیحم  رد  ندناوخ  زامن  فلا ) تسا : يرورض  دنچ 
ای مرگ  یلیخ  طیحم  دایز ، یگنـسرگ  یگدولآ ، باوخ  ندناوخ . زامن  لادتعا  طاشن و  لاح  رد  ج )  دراد . تهارک  زامن  هنیئآ  شتآ و  زاب ،
رد مظن  لقادـح  تسا ، هدـش  تباث  هبرجت  هب  زین  یـسانشهعماج  یتخانـشناور و  هاگن  زا  دـش . دـهاوخ  لد  روضح  زا  عنام  درـس و ... یلیخ 

يروهرهب رد  دـهاکیم و  اهيراجنهان  زا  دوشیم و  اهراجنه  يزاسگنهرف  بجوم  یعامتجا  راـتفر  رد  نوناـق  هب  مازتلا  يدرف و  یگدـنز 
هک تسا  يراظتنا  لقادح  صاخ  بادآ  اب  زامن  ییاپرب  دنامن  هتفگان  دنکیم . ینایاش  کمک  يونعم  يدام و  دشر  يارب  اهتصرف  زا  هنیهب 

تـسا مزال  دنورهـش  کی  زا  هک  تسا  يراظتنا  لقادـح  نوناق  تیاعر  هک  نانچمه  تسا . بجاو  مزال و  نآ  تیاعر  ناملـسم  درف  کی  زا 
تقو روظنم  نیا  يارب  تشاد و  دـهاوخ  يرتشیب  يونعم  هرهب  دـنک  تاجانم  دـنوادخ  اـب  رتشیب  دـناوتب  ناـسنا  رادـقم  ره  هب  دوش و  تیاـعر 

هار زا  یتح  دـنک و  شیاین  شیوخ  يادـخ  اب  دـناوتیم  ینابز  ره  اب  تشاد و  یطاشن  هاگره  هکلب  تسین  حرطم  صاخ  تلاـح  صخـشم و 
ام انبر  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  ًادوعق و  ًامایق و  هللا  نورکذی  نیذلا  . » دـنهد ماجنا  ار  اهتدابع  نیرترب  رکفت 
دای هدـیمرآ  ولهپ  هب  هتـسشن و  هداتـسیا و  لاوحا  همه  رد   ] ار ادـخ  هک  نانامه  نادـنمدرخ  « ] رانلا باذـع  انقف  کناحبـس  ًالطاب  اذـه  تقلخ 

شتآ باذع  زا  ار  ام  سپ  وت  یهزنم  ياهدیرفاین ، هدوهیب  ار  اهنیا  اراگدرورپ  هک ]:  ] دنـشیدنایم نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  دننکیم و 
(. هیآ 191 نارمع ، لآ   ) رادب ناما  رد  خزود 

؟ دناوخ یسراف  ياعد  تلاح  هب  یسراف  دوش  یمن  ار  زامن  دییوگ . یم  هچ  دیناملسم  هک  امش  منادب  مهاوخ  یم  متسه و  تیلقا  نم 

شسرپ

؟ دناوخ یسراف  ياعد  تلاح  هب  یسراف  دوش  یمن  ار  زامن  دییوگ . یم  هچ  دیناملسم  هک  امش  منادب  مهاوخ  یم  متسه و  تیلقا  نم 

خساپ

هب تبـسن  یبرع  نابز  ییانعم  ياـنغ  ( 1  : ) هلمجزا هک  دراد  يددـعتم  ياـهتمکح  زاـمن  ندوب  یبرع  دـناوخ . یبرع  ناـبز  هب  دـیاب  ار  زاـمن 
لداعم ینابز  چیهرد  نآرق  ظافلا  رد  دوجوم  میهافم  زا  يرایـسب  هدش  ماجنا  ياه  یـسررب  اب  هک  يروطب  تسا  رتشیب  رایـسب  رگید  ياهنابز 

ینابز چـیه  هب  میحرلا ))  نمحرلا  هللا  مسب   )) ترابع نونکات  ینآرق  ياـه  همجرت  ناسانـشراک  تاـقیقحت  اـب  هک  تسا  نآ  بلاـج  دـنرادن .
تهج و تارابع و  نابز و  ( 2  . ) تسین نکمم  الـصا  ریـسفت  رب  هیکت  نودب  يراذگ و  لداعم  قیرط  زا  نآ  همجرت  هدـشن و  تسرد  همجرت 

تهج رد  رایـسب  هک  دـشخب  یم  هژیو  یناسمه  یگنرکی و  فدـه و  تدـحو  یعون  ناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  هب  زامن  رد  دـحاو  لاـعفا 
هنیمز هجیتن  رد  دزاس و  یم  رتشیب  ار  ناشباتک  نید و  نابز  اب  نیملـسم  سنا  زامن  ندوب  یبرع  ( 3  . ) تسا دیفم  يرورض و  یمالسا  تدحو 

فیرحت و زا  گرزب  تدابع  نیا  تینوصم  ظفح و  نماض  نابز  تدـحو  ( 4 . ) دشاب یم  ناش  ینید  گنهرف  میلاعتاب و  رتشیب  ییانـشآ  زاس 
 . تسا تافارخ  اب  یگتخیمآ 

ماگنه هک  دنتـسه  دارفا  زا  يرایـسب   ) تسیچ ادص  ندوب  دنلب  كالم  تسیچ ؟ دنلب  يادص  اب  ءاشع  برغم و  حبـص و  زامن  ندـناوخ  موهفم 
؟) دننک یم  تئارق  ار  زامن  ادص  نودب  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  ندناوخ 

شسرپ
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ماگنه هک  دنتـسه  دارفا  زا  يرایـسب   ) تسیچ ادص  ندوب  دنلب  كالم  تسیچ ؟ دنلب  يادص  اب  ءاشع  برغم و  حبـص و  زامن  ندـناوخ  موهفم 
؟) دننک یم  تئارق  ار  زامن  ادص  نودب  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  ندناوخ 

خساپ

كالم تسا و  لطاب  زامن  دنناوخب  هتسهآ  أدمع  رگا  دنناوخب و  دنلب  ار  ءاشع  برغم ، حبـص ، زامن  هروس  دمح و  هک  تسا  بجاو  اهدرم  رب 
یم دنلب  صخـش  نیا  دیوگب  دشاب  رازگزامن  رانک  رد  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  دوش  راکـشآ  ادـص  رهوج  هک  تسا  نآ  ندـناوخ  دـنلب  رد 

زامن دسرب  دایرف  دـح  هب  هک  يروط  هب  دـنک  دـنلب  ار  ادـص  لومعم  دـح  زا  شیب  رگا  هکلب  دـنناوخب  دـنلب  یلیخ  تسین  مزال  هتبلا  دـناوخ _ 
. دراد لاکشا 

؟  تسا بجاو  دشرا  رسپ  رب  ردام , ردپ و  ياضق  زامن  ارچ 

شسرپ

؟  تسا بجاو  دشرا  رسپ  رب  ردام , ردپ و  ياضق  زامن  ارچ 

خساپ

, دراد ءهبنج  گرزب ,  رـسپ  رب  نیدـلاو  ياـضق  ءهزور  زاـمن و  بوجو  لوا :  ءهتکن  درک : هجوت  هتکن  ود  هب  دـیاب  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  يارب 
تـسا یـصخاش  تسا .  تمالع  هناشن و  ینعی  تسا ;  حبـص )  اشع و  برغم ,  رـصع , رهظ ,  ) هیموی ياهزامن  بوجو  لصا  هک  هنوگ  نامه 
تمکح ياراد  یهلا  ياهروتـسد  ءهمه  هچ  رگا  , رگید ترابع  هب  دـهد . یم  ناشن  ادـخ , نامرف  لباقم  رد  ار  درف  يریذـپ  میلـست  نازیم  هک 

يدام عفانم  حلاصم و  ياراد  تابحتـسم ,  تابجاو و  هکلب  تسین ,  هدوهیب  ثبع و  شلاعفا  دننامه  وا ـ  یهاون  رماوا و  زا  کی  چیه  تسا و 
رگا میهن .  یم  ندرگ  لالح  مارح و  هب  ببـس ,  هب  ام  یلو  تسا ,  ياراد  ًاـعطق  تسا ,  مارح  هدومرف  ار  هچ  نآ  هک  ناـنچ  تسا ,  يونعم  و 
همادا اهتنم  یب  ءهداج  نیارد  ریـس  دـیامن و  فشک  ار  ماکحا  زا  یخرب  تمکح  تسا  هتـسناوت  رـشب  هشیدـنا ,  ملع و  یلاعت  دـشر و  اب  هچ , 

ای دنادب و  دمهفب و  ار  نآ  لیلد  تمکح و  هاوخ  دشاب ; رب  نامرف  هک  تسا  یسک  دّبعتم  عیطم و  ءهدنب  تهج .  یهلا ,  فراعم  رد  اما  دراد .
ناسنا رب  ار  شیوخ  تمحر  فطل و  دنک و  ات  هکلب  دََرب , ات  دیرفاین  وا  تسا .  قلطم  زاین  یب  يالوم  یلاعت ,  قح  تسا  دقتعموا  اریز  دـنادن ,

ءهبلغ ببـس  هب  هتـسنادان و  هک  یناسک  یتح  دنتفیب ; بَعَت  تمحز و  اه  نآ  هب  تبـسن  دراد و  تسود  ار  شناگدنب  وا  ( 1 .) درادب ینازرا  اه 
ياه سفن  زا  یـضعب  یتسار ,  هب  ( 2 .) دـنریگ یم  رارق  ّتبحم  فطل و  دروم  دـننک , یم  تشپ  هب  دـندرگ و  یم  هدولآ  هانگ  هب  سفن  ياوه 
کل نوـکا  ْنَا  ازِع  یب  یفک  یهلا  دوــمرف : یلع 7 ترـضح  دـننک . یم  تفایرد  ار  راـختفا  رپ  لادـم  نیا  زیگنا , تفگـش  اـبیز و  هچ  كاـپ 

, اه ناسنا  یگدرب  گنن  تلذ و  زا  دش , ادـخ  هک  یـسک  اریز  ( 3 <) مشاب وتدـبع  طقف  هک  تسا  سب  ارم  راختفا  تّزع و  نیمه  یهلا  ; ًادـبع
ناتـساد ددرگ . یم  لیان  يونعم  یقیقح و  يدازآ  هب  دوش و  یم  اـهر  اـه  توغاـط  ءهمه  اـه و  تورث  اـه , تردـق  اـه , بزح  اـه , تیموق 

رد ار  ادـخ  نامرف  یتقو  میهاربا 7 تساادـخ .  ءهدـیزگرب  ود  نیا  ضحم  دـّبعت  مّسجت  میـسرت و  نآرق ,  رد  لیعامسا 8 میهاربا و  ترـضح 
دراد یم  مّدقم  يردپ  تقفش  تفأر و  رب  ار  دبعت  هکلب  نینچارچ ؟  ادنوادخ ! دیوگ : یمن  دنک , یم  تفایرد  لیعامسا  شدنزرف  حبذ  دروم 

ءهدامآ مندرگ  نک ,  باتش  ادخ  تسا :  زیگنا  باجعا  ییاشامت و  زین , دنزرف  لمعلا  سکع  دنک و  یم  غالبا  شدنزرف  هب  ًاروف  ار  روتسد  و 
دورف یگدنبو  دّبعت  میلـست و  رـس  تسا ,  ادـخ  نامرف  دـیمهف  هک  نیمه  موش !؟  هتـشک  دـیاب  یمرج  هچ  هب  ارچ و  ردـپ  تفگن :  تسا .  غیت 

قح ینادردـق و  یلمع ,  شزوـمآ  یعوـن  دـشرا ,) رـسپ  رب  نیدـلاو  زاـمن  هزور و  ياـضق  بوـجو   ) یهلا مکح  نیا  رد  مود :  ءهتکن  دروآ .
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ینعی ( 4 ;) تسا هدـش  ریبعت  هب  روکذ  دـنزرف  اهنت  اـی  گرزب  رـسپ  زا  تاـیاور  نآرق و  رد  تسا .  هتفهن  اـهرت , گرزب  هب  تبـسن  یـسانش , 
: دنک یم  لقن  ار  اعد  نیا  7 ایرکز ترضح  نابز  زا  نآرق  دراد . ار  هثرو  دالوا و  ریاس  لاوما و  هب  تبسن  یتسرپرسو  تیالو  ماقم  هک  یناسک 
(6  .) تسا ردپ  ثراو  ّیلو و  هک  تسا  رسپ  دنزرف  اهنت  ای  گرزب ,  رسپ  ّیلو  زا  روظنم  تسا :  هتفگ  هیآ  نیا  ریسفترد  هر  یسوط  خیش  ( 5 .)
رد هدـش  رکذ  يایـشا  صاصتخا  ( 8 () 7 : .) دـنک یم  لقن  قداـص 7 ماـما  زا  هللادـبع  نب  یعبر  حیحـص  تیاور  رد  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هـب 
رد تسا و  هدـش  رکذ  گرزب ,  رـسپ  رب  نیدـلاو  ياـضق  ءهزور  زاـمن و  بوجو  لـلع  زا  یکی  ناوـنع  هب  دـشرا , رکذـم  دـنزرف  هب  تیاور , 
اه نآ   ... مهقلخ ; کلذـل  کبر و  محَر  نم  ّـالا  نیفلتخم  نولازی  ـال  و  یقروا 1 ... پـ  . ) تسا هدـش  ریبعت  هب  نآ  زا  اهقف  ياواـتف  تاـیاور و 

.119 ءهیآ 118 ـ  11  ) دوه  ) دـیرفآ ار  اه  نآ  نآ ,  يارب  دـناسر و  تمحر  تراگدرورپ  هک  ار  یـسک  رگم  دـنفلتخم  هراومه  اـه ) ناـسنا  )
ص 101 نیقتملا ,  ةرکذـت  ینادـمه ,  يراهب  دـمحم  یـسدق :)  ثیدـح  ًاقوش ( اوتاـَمل  مهب  یقاـیتشا  فیک  نوربدـملا  ملَع  ول  یقروا 2. (پـ

نسح دمحم  یقروا 4.ر.ك :  پـ  . ) بجر هام  لامعا  عورـش  زا  لبق  لوا ,  باب  نایاپ  نانجلا ,  حیتافم  یمق ,  سابع  خیـش  جاح  یقروا 3. (پـ
زا دارم  یقروا 7. پـ  . ) نامه یفجن ,  نسح  دمحم  یقروا 6. پـ  ) ءهیآ 5  19  ) میرم یقروا 5. پـ  ) 41 ج 17 ص 40 ـ مـالکلا ,  رهاوج  یفجن , 

رفـس ثاثا  ناونع  هب  هچ  نآ  اـی  دـنهن  بکرم  رب  نیز )  دـننام  هچ ـ  نآ  ینعی  تسا ;  مـالعالا ,  هغّللا و  یف  دـجنما  لـقن  هب  اـنب  تیاور ,  رد 
ج 39 ص 127 مالکلا ,  رهاوج  یفجن ,  نسح  دمحم  یقروا 8. پـ . ) دنرادرب

؟ دناوخبار ردام  زامن  ياضق  تسین  بجاو  اما  دناوخب , ار  ردپ  زامن  ياضق  تسا  بجاو  رت  گرزب  رسپ  رب  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخبار ردام  زامن  ياضق  تسین  بجاو  اما  دناوخب , ار  ردپ  زامن  ياضق  تسا  بجاو  رت  گرزب  رسپ  رب  ارچ 

خساپ

یفاص یناگیاپلگ ,  یکارا ,  ماظع :  تایآ  تسا .  بجاو  رت  گرزب  رسپ  رب  ردام  ردپ و  ياه  هزور  زامن و  ياضق  دنیامرف : یم  عجارم  رثکا 
هب تبـسن  عجارم  زا  یـضعب  تسا .  فلتخم  عجارم  ياوتف  نیاربانب  دـنا . هداد  اوتف  ردام  ردـپ و  ءهزور  زامن و  ياـضق  هب  مراـکم  لـضاف و  , 

ج 1 ص 789 عجارم ,  لئاسملا  حیضوت  یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دنا هداد  اوتف  بابحتسا  هب  ردام , ءهزور  زامن و  ياضق 

هانگ رما  نیا  رگم  دیناوخ !؟ یم  رصق )  ) هتسکش هریغ  ترفاسم و  رد  ار  لماک  ياهزامن  امش  ارچ  دنسرپ  یم  ننست  لها  ناردارب  زا  یـضعب 
؟  تسین

شسرپ

هانگ رما  نیا  رگم  دیناوخ !؟ یم  رصق )  ) هتسکش هریغ  ترفاسم و  رد  ار  لماک  ياهزامن  امش  ارچ  دنسرپ  یم  ننـست  لها  ناردارب  زا  یـضعب 
؟  تسین

خساپ

ياهزامن ندناوخ  رـصق  اریز  ; دنا عالطا  یب  زین  شیوخ  بهاذم  یهقف  عبانم  زا  هک  تسا  ادیپ  دـننک  یم  ناونع  ار  یبلطم  نینچ  هک  یناسک 
ثحبم همجرت  زیزع  ردارب  امش  عالطا  تهج  . دنرامش یم  زیاج  ار  نآ  زین  ننست  لها  هکلب  درادن , هعیش  هب  صاصتخا  رفس  رد  یتعکر  راهچ 

تسا و بجاو  رـصق  هعیـش  رظن  زا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیا  رد  هعیـش  ریغ  اب  هعیـش  تواـفت  ( 1  : ) مینک یم  لقن  باـتک  زا  ار  رفاـسم  زاـمن 
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ینـس هعیـش و  نیب  كرتشم  یتعکر  راهچ  ياهزامن  رد  رفاسم  يارب  رـصق  مکح  لصا  نیارباـنب ,  ( 2 .) دراد تلالد  نآ  رب  يرایـسب  تایاور 
یقروا پـ  . ) تسا نینچ  رفاـسم  ءهفیظو  هکلب  تسین ,  هاـنگ  اـهنت  هـن  تـسا و  عرـش  نـتم  زا  هتـساخرب  نآرق و  زاذـختم  مـکح  نـیا  تـسا و 

ج میکح ,  هّللاۀیآ  یقثولا ,  ةورعلا  کسمتسم  یقروا 2.ر.ك :  پـ  ) ج 1 ص 471 ۀعبرالا , بهاذملا  یلع  هقفلا  يریزجلا ,  نمحرلادـبع  .1
8 ص 3

؟ دناوخ یمن  مومأم  ار  دمح  ءهروس  تعامج  زامن  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ یمن  مومأم  ار  دمح  ءهروس  تعامج  زامن  رد  ارچ 

خساپ

بحتـسم توکـس  نداد و  شوگ  زامنریغ  رد  تسا  زامن  ءهیآ .  لوزن  نأش  هک  تسا  هدیـسر  ناموصعم  ربماـیپ و  زا  يددـعتم  ثیداـحا  رد 
رد یلو  تسا ,  بجاو  توکـس  ندینـش و  هیآ ,  نیا  مکح  هب  دناوخ , یم  تسا  نآرق  زا  هک  ار  هروس  دمح و  تعامج ,  ماما  نوچ  تسا . 

حبص زامن  رد  رگا  نینچ  مه  دناوخب . ار  هروس  دمح و  هتسهآ  مومأم  تسا  بحتسم  دوش , یمن  هدینش  ماما  يادص  نوچ  رـصع  رهظ و  زامن 
زا تباین  قیرط  زا  ماما  تعامج ,  زامن  رد  دناوخب . هروس  دمح و  ای  دیوگب  رکذ  مومأم  تسا  بحتـسم  دسرن , ماما  يادص  اشع , برغم و  و 

مومأم زا  هروس  دمح  هک  تسا  نیا  يوریپ  لقادح  رسپ  دناوخب , مه  مومأم  دیاب  ار  راکذا  ریاس  یلو  دناوخ , یم  ار  هروس  دمح و  نیمومأم , 
 . تسا بحتسم  توکس  زامن , ریغ  رد  تسا .  هدرمش  بجاو  ار  نآرق  تایآ  ندناوخ  ماگنه  هب  زامن  رد  توکس  قداص 7 ماما  دوش . طقاس 

؟ دنناوخ یم  ادجار  رصع  رهظ و  زامن  تنس ,  لها  ِیبرع  ياهروشک  هک  یلاح  رد  میناوخ ,  یم  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  ادجار  رصع  رهظ و  زامن  تنس ,  لها  ِیبرع  ياهروشک  هک  یلاح  رد  میناوخ ,  یم  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  زامن  ارچ 

خساپ

, دندناوخ یم  مه  رس  تشپار  اشع  برغم و  ای  رصع  رهظ و  زامن  هاگ  دنتـشاد , يا  هدز  باتـش  راک  اه  ناملـسم  هک  یعقوم  ربمایپ  رـصع  رد 
راک و راتفرگ  مدرم  تسا و  هلهس  هحمـس و   , مالاس نید  هک  نیا  مکح  هب  دنناوخب . هناگادج  تسا  بحتـسم  دشابن , يراک  هک  یعقوم  یلو 

یناسک يارب  ندناوخ  ادج  یناث  رد  تسا ;  بحتـسم  رـصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  ادج  ًالّوا  نیاربانب  دیناوخب . عمج  دومرف : دندوب , یگدـنز 
یلیخ رد  دراد . تمحر  ندـناوخ  ادـج  تـسا ,  رایـسب  ياـهراک  راـتفرگ  ناـسنا  هـک  زورما  نـکیل  دراد , باوـث  دـنرادن , يداـیز  راـک  هـک 

یم همیرج  , دنکن تکرش  هناگادج  رصع  رهظ و  تعامج  زامن  رد  دنکن و  كرت  ار  دوخ  بسک  راک و  یـسک  رگا  یمالـسا ,  ياهروشکزا 
ندناوخ ادج  زا  اه  يرازاب  هبسک و  زا  يرایسب  نونکا  مه  تسا .  بحتسم  تعامج  زامن  و  تسین ,  مالـسا  رد  هارکا  هک  یتروص  رد  دوش ,

هعمج هاگ  ربمایپ  یتح  ار  رصع  رهظ و  زامن  هکنیا  هب  تیانع  اب  قداص 7و  رفعج  ماما  ءهدومرف  قبط  دنرادن . يا  هراچ  اهتنم  دنتسه , تحاران 
 . تسین یجرح  نید  رد  نوچ  دوشن  داجیا  یجرح  زامن  ندناوخ  رد  دنک  یم  اضتقا  , دایز لاغتشا  رگید  يوس  زا  دناوخ و  یم 

؟  تسا هدش  نید  ناگرزب  زا  یشرافس  ای  تیاور  اب  يا  هتفگ  هنیمز  نیا  رد  ایآ  دنهد  یم  مالس  دعب  دنناوخ و  یم  دهشت  لوا  زامن  رد  ارچ 
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شسرپ

؟  تسا هدش  نید  ناگرزب  زا  یشرافس  ای  تیاور  اب  يا  هتفگ  هنیمز  نیا  رد  ایآ  دنهد  یم  مالس  دعب  دنناوخ و  یم  دهشت  لوا  زامن  رد  ارچ 

خساپ

ندـناوخ زاـمن  ءهوـحن  ینعی  تس .  6 ربماـیپ ّتنـس  شور و  رگناـیب  همه  هک  دراد  دوـجو  یناوارف  تاـیاور  زاـمن  ندـناوخ  تیفیک  ءهراـبرد 
روط نیا  ار  ربمایپ  زامن  ءهوحن  دنتسه  ترـضح  نآ  تیب  لها  زا  هک  موصعم  ناماما  ( 1 : ) دومرف 6 ربمایپ دنا . هدرک  حیرشت  ام  يارب  ار  6 ربمایپ
هلمج زا  هدـش  دراو  دوش  یم  هتفگ  هک  یبیترت  نیمه  هب  تایاور  رد  زین  نتفگ  مالـس  دهـشت و  ندـناوخء  هوحن  دـنا . هدرک  میـسرت  اـم  يارب 
رخآ نداد  مالس  ( ) 2  ) میلست باوبا  رد  هدرک و  نایب  ار  مالس  نآ  زا  دعب  دهـشت و  تیفیک  لئاسو  باتک  دهـشت  باوبازا  باب 3 زا  تیاور 2

دنا هدومرف  حرطم  ناشیاهباتک  رد  مالـس  باب  زا  لبق  ار  دهـشت  باب  نونک  ات  مالـسا  ردـص  زا  ناـهیقف  اـملع و  هدـمآ و  یتاـیاور  زین  زاـمن )
عامجا تایاور 2   1 میدرک :  رکذ  شور  نیا  رب  لیلد  هس  نیاربانب  تسا .  شور  نیمه  رب  هعیـش  ینـس و  زا  معا  ناناملـسم  شور  لـمعو و 

ج 4 هعیشلا ,  لئاسو  یقروا 2. پـ  ) ص 279 ج 82 ,  راونالاراحب , یقروا 1. پـ  . ) ناناملـسم یلمع  شور  ینس 3  هعیش و  نادنمـشناد  ءاهقف و 
ص 989

؟ دنیوگ یمن  هعیش  یلو  دنیوگ , یم  نیمآ  دمح  زا  دعب  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنیوگ یمن  هعیش  یلو  دنیوگ , یم  نیمآ  دمح  زا  دعب  تنس  لها  ارچ 

خساپ

نیا يارب  تسا ,  مارح  ای  ًاقلطم  تعدب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هعیش  ددرگ . یم  رب  دنراد , تعدب  زا  ینس  هعیـش و  هک  یموهفم  هب  خساپ  نیا 
رد بوخ  تعدـب  هعیـش  رظن  زا  ینید .  لیاسم  ریاس  اـی  دـشاب  تداـبع  رد  هاوخ  تسا ,  مارح  تعدـب و  دـننک , نوزفا  نید  رب  يزیچ  ره  هک 

وکین و ياه  تعدب  یکی  دنناد : یم  مسق  ود  رب  ار  تعدب  تنـس  لها  یلو  تسا ,  یهارمگ  بجومو  مارح  یتعدب ,  ره  میرادـن و  بهذـم 
تـسد حیاوارت ,  زامن  لثم  تسا ,  یبوخ  تعدب  تشاذـگ ,  اهزامن  رد  رَمُع  هک  یتعدـب  دـنریگ  یم  هجیتن  ; و  تشز ياه  تعدـب  يرگید 

ياـه تنـس  هب  طوبرم  ثیداـحا  نیا  ( 1 : ) دومرف هک  تسا  يوبن  ثیدـح  ناـنآ  دنتـسم  دـمح . ءهروس  زا  دـعب  نیمآ   , ندـناوخ زاـمن  هتـسب 
 , تسا هانگ  لمع  نیا  دوش ! تنـس  مدرم  دورو  جـیردت  هب  دـنک و  توعد  ار  مدرم  دزاسب و  هراباک  یـسک  ًالثم  ینید ,  هن  تسا ,  یعامتجا 

تعدب زا  تاعارتخا  تسا .  یبوخ  تنـس  راکتبا و  دیامن , هیهت  سابل  نامیتی  يارب  دنک و  تسرد  ناتـسرامیب  رگا  یلو  دوش , تنـس  هچرگ 
نامز رد  نیمآ  تسا .  یهارمگ  تلالـض و  نید ,  رد  یتعدب  ره  درادن . ینعم  دب  بوخ و  تعدـب  نید ,  رد  اما  تسا ,  يرـشب  بوخ  ياه 

ار نآ  یگمه  دنیوگ و  یمن  نیمآ  تنـس  لها  ياه  هقرف  ضعب ي  نونکا  مه  دوش . هتفگ  تسا  بحتـسمدمح  ءهروس  زا  دعب  دوبن و  ربمغیپ 
ج راونالاراحب , یقروا 1. پـ  . ) تسین تسرد  هک  میراد ,  دـب  بوخ و  تعدـبدننک  یم  نامگ  اهتنم  دـنناد , یم  مود  ءهفیلخ  ياه  تعدـب  زا 

74 ص 204

؟ درادن هدجس  تیم ,  زامن  ارچ 

شسرپ
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؟ درادن هدجس  تیم ,  زامن  ارچ 

خساپ

هناـشن تئارق و  زا  هک  دراد  یفلتخم  ياـهدربراک   , یبرع تغل  رد  نینچ  مه  تاـیآ و  تاـیاور و  رد  دوش , یم  همجرت  هب  ًـالومعم  هک  هملک 
نتفگ لاعفا و  ماـجنا  ینعم  هب  اـج  همه  رد  دـیآ . یم  تسد  هب  مالـسا  سدـقم  عراـش  رظن  دروم  یقیقح و  موهفم  هلمج ,  رد  دوجوم  ياـه 

دوجـس و عوکر و  هروس و  دـمح و  ياراد  ددرگ و  متخ  مالـس  هب  دوش و  عورـش  مارحالا  ةریبکت  ماـیق و  تین و  زا  هک  یـصوصخم  راـکذا 
نوچ تسین ,  زج  يزیچ  دـننک , یم  همجرت  ّتیم  زامن  هب  ار  نآ  هک  اـی  ددرگ . یم  قـالطا  زین  هب و  یهاـگ  هکلب  تسین ,  دـشاب  دهـشت و ...

زا یصخش  ج 1 ص 84  مالکلا ,  رهاوج  یفجن ,  نسح  دمحم  یقروا 1. پـ  .)( ) تسین زامن  وضو , تراهط و  دوجـس و  عوکر و  نودبزامن 
زامن نیا  نوچ  یناوت ,  یم  هلب  دیامرف : یم  ترضح  مناوخب ؟  زامن  وضو  نودب  تّیم  ءهزانج  رب  ناوت  یم  ایآ  دنک : یم  لاؤس  قداص 7 ماما 
وضو هب  زاین  ات  تسین  جیار  موهفم  هب  زامن  اهرکذ , نیا  ج 1 ص 783  هعیشلا ,  لئاسو  یلماعلا ,  ّرح  خیش  یقروا 2. پـ  .)( ) نتفگ زج  يزیچ 

. درادن مه  مالس  دهشت و  هدجس و  عوکر و  هروس و  دمح و  تهج ,  نیمه  هب  تسین و  طرش  ندب  سابل و  تراهط  هک  نانچ  دشاب , هتـشاد 
هک دوب  نیا  روـظنم  رگید : تراـبع  هب  دوـمرف . : ترـضح  تسا ,  هدـش  لـقن  7 اـضر ماـما  زا  هک  یتـیاور  رد  دومرف . : 7 رقاب ماـما  یتیاور  رد 
رد نارازگزامن  یتقو  نینچ  مه  دسرب . یباوث  يو  هب  تیم ,  حور  هب  نآ  باوث  ندرک  هیده  يدیحوت و  راکذا  نیا  ندـناوخ  اب  ناگدـنامزاب 

ّتیم اـت  دوـش  یم  مـهارف  يا  هـنیمز  مـیناد ,  یمن  يزیچ  هدرم  نـیا  زا  یبوـخ  زج  اـم  ایادـخ ! دـنیوگ : یم  دـنهد و  یم  تداهــشزامن  نـیا 
. دریگ رارق  تمحر  فطل و  لومشم  تعافشدروم و 

؟ دناوخ هتسهآ  ار  دمح  دیاب  طایتحا  زامن  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ هتسهآ  ار  دمح  دیاب  طایتحا  زامن  رد  ارچ 

خساپ

حیضوت یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دـنیوگب هتـسهآ  دـیاب  ار  نآ  هّللا  مسب  دـمح , رب  هوـالع  طاـیتحا  زاـمن  رد  هر )   ) ینیمخ ماـما  ترـضح  رظن  رباـنب 
زا طایتحا  زامن  ندوب  نیزگیاج  دوش , هدناوخ  هتـسهآ  دـیاب  طایتحا  زامن  رد  دـمح  هک  نیا  تمکح  ءهلئسم 1216  ج 1  عجارم ,  لـئاسملا 

. دوش تئارق  هتسهآ  دیاب  هعبرا  تاحیبست  اه  نآ  رد  هک  تسا  زامن  مراهچو  موس  تاعکر 

؟  تسا زامن  نالطب  بجوم  راک  نیا  ایآ  دش ؟ موسرم  ینامز  هچ  زا  تسیچ ؟  دنناوخ  یم  زامن  هتسب  تسد  تنس  لها  هک  نیا  تلع 

شسرپ

؟  تسا زامن  نالطب  بجوم  راک  نیا  ایآ  دش ؟ موسرم  ینامز  هچ  زا  تسیچ ؟  دنناوخ  یم  زامن  هتسب  تسد  تنس  لها  هک  نیا  تلع 

خساپ

 . تسا ناشیا  ياه  تعدب  زا  دش و  موسرم  مود  ءهفیلخ  نامز  زا  ندناوخ ,  زامن  هتـسب  تسد  ینعی  فّتکت  ای  ریفکت و  هعیـش ,  ءهدیقع  قبط 
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رد  . تسا > دوـمرف : 7 رقاـب ماـما  دوش . یم  هدافتـسا  یتاـیاور  زا  بلطم  نیا  دـندناوخ . یمن  زاـمن  روط  نیا  لوا  ءهفیلخ  ربماـیپ و  ناـمز  رد 
<. دـیامنب سوجم  ینعی  رافک  هب  هیبش  ار  دوخ  دراذـگب و  مه  يور  رب  ار  شیاـه  تسد  تسا :  هدـمآ  نینمؤملا 7 ریما  زا  هئامعبرأ  ثیدـح 
. دـنراذگ یم  هنیـس  رب  مارتحا  ناونع  هب  ار  ناشیاه  تسد  دوخ , ناهاشداپ  اسؤر و  اب  ندـش  ور  هب  ور  ماـگنه  اـه  یـسوجم  دوش  یم  مولعم 

زامن رد  تسا  بوخ  تفگ :  دمآ و  ششوخ  راک  نیا  زا  رمع  دندرکار . راک  نیمه  دندش , دراو  رمع  رب  یناریا  یگنج  ناریسا  هک  یماگنه 
رب لیلد  يداهتجا  ثحب  رظن  زا  (. 2  ) تسا ندرازگ  مارتـحا  ینتروف و  عضاوت و  یعون  ریفکت  ( 1  .) مینکب ار  راک  نیمه  راـگدرورپ  ربارب  رد 

دوش یم  بوسحم  عیرـشت  دوش , ماجنا  یبابحتـسا  لمع  ناونع  هب  رگا  لمع  نیا  هک  تسا  نآ  تسا ,  زامن  تالطبم  زا  یکی  ریفکت  هک  نیا 
ربمایپ و دومرف .: 6 ربمایپ دـشاب . عراش  روتـسد  قبط  دـیاب  تدابع  لکـش  دنتـسه و  یفیقوت  تاداـبع  اریز  تسا ,  مارح  تعدـب و  عیرـشت ,  و 

رگا تسا .  نید  رد  تعدب  نوچ  تسازامن ,  لطبم  ریفکت  نیاربانب  تسا .  كوکـشم  راک  نیا  لقاال  دـندناوخ  یمن  هتـسب  تسد  باحـصا 
هب هیبشت  راک  نیا  میرحت  تلع  هک  نیا  رگم  تسا ,  لطاب  شزامن  تفگ  ناوتن  دـیاش  دـهد , ماـجنا  تداـبع  دـصق  هب  هن  ار  راـک  نیا  یـسک 

هدمآ تایاور  رد  هک  يدیدش  نحل  اب  هتبلا  دوب . دهاوخن  زامن  نالطب  رب  یلیلد  اما  تسا ,  مارح  رافک  هب  هیبشت  تروص  نیا  رد  دـشاب . رافک 
یم زامن  نالطب  بجومزامن  رد  ریفکت  هک  نیا  رب  رگید  لیلد  تسا .  زامن  لطبم  ًاعطق  تداـبع -  لاـح  رد  مه  نآ  راـفک -  هب  هبـشت  تسا , 

کلذ  7 رقاب ماما  زا  ةرارز  حیحـص  تیاور  رد  و  هدم :  قداص 7 ای  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نبدمحم  حیحـص  تیاور  رد  هک  تسا  نیا  یهن  دوش ,
شاکنک ياج  يداهتجا  ثحب  هتبلا  تسا .  تدابع  نالطب  رب  لاد  تسا ,  تدابع  رد  یهن  نوچ  اـه  یهن  نیا  تسا .  هدـمآ  ( 3 <) سوجملا

عطاوق باوـبا  زا  باب 15  ج 4  هعیـشلا ,  لئاسو  یقروا 3 . (پـ ریفکت ّتنـس  لـها  اـما  دوش . یم  لوکوم  شدوـخ  ياـج  هب  هک  دراد  رت  شیب 
لها زا  هفئاط  هس  قافتا  هب  تسا ,  ّتنس  فان ,  يالاب  هاوخ  فان و  ریز  هاوخ  پچ ,  تسد  رب  تسار  هدمآ :  رد  دنناد . یم  ّتنـس  ار  ةالص .

هب هک  تسا  نیا  بودـنم  تّنـس و  نیب  قرف   < تسا . بحتـسم  ریفکت , دـیوگ : یم  سنا  نب  کلام  یلو  یفنح )  یعفاـش ,  یلبنح ,   ) ّتنس
یلع رکبوبا و  ربمایپ و  هک  هدـش  لقن  یتایاور  رد  (. 4) دنیوگ یم  بودنم  یلومعم ,  بابحتسا  هب  یلو  دنیوگ , یم  تّنـس  دکؤم  بحتـسم 

 . تسین رابتعا  لباق  هماـع  یتاـیاور  نیا  میدرک ,  لـقن  هعیـش  قیرط  زا  هک  یتاـیاور  اـب  یلو  ( 5 ,) دـندناوخ یم  زامن  هتـسب  تسد  زامن  رد  7
ص 64 نامه ,  یقروا 4 . پـ  . ) نیرحبلا عـمجم  یقروا 2 . پـ  ) ج 6 ص 531 یقثولا ,  ةورعلا  کسمتسم  میکح ,  نسحمدیـس  یقروا 1 . (پـ

ج 8ص 103 لامعلازنک ,  یقروا 5 . (پـ

؟  تسه تایاور  زا  نآ  رب  لیلد  ایآ  ددرگ ؟ یم  زامن  نالطب  بجوم  زامن  رد  مجن  ءهروس  تئارق  ارچ 

شسرپ

؟  تسه تایاور  زا  نآ  رب  لیلد  ایآ  ددرگ ؟ یم  زامن  نالطب  بجوم  زامن  رد  مجن  ءهروس  تئارق  ارچ 

خساپ

ءهرابرد دنـشاب . هتـشاد  یلیلدو  تجح  دـنهد , یم  هک  ییاوتف  ره  يارب  دـیاب  دـشاب . لیلد  نودـب  دـناوت  یمن  ماظع  ياـهقف  اـملع و  ياواـتف 
رد اه  نآ  ندـناوخ  هک  هدـش  دراو  یتایاور  زامن  رد  تسا )  اه  نآ  رد  بجاو  ءهدجـس  ءهیآ  هک  ییاه  هروس   ) میازع ياـه  هروس  ندـناوخ 
هک ییاه  هروس  ندـناوخ  زا  نیاربانب  ( 2 : .) دوـمرف رگید  تیاور  رد  (ً 1  .) قداص 7 ماما  ای  7 رقاب ماـما  زا  ةرارز  تیاور  تسا .  عونمم  زاـمن 
ملع رد  یثحب  دوش . یم  تدابع  داسف  بجوم  تادابع  يازجا  رد  یهن  ای  تادابع  رد  یهن  تسا و  هدش  یهن  زامن  رد  دراد , بجاو  ءهدجس 

هب درادن . شزاس  نآ  ّتیدابع  اب  تدابع  رد  رفنت  تسا و  نآ  زا  یلومرفنت  تمالع  تادابع  رد  يولوم  یهن  هک :  ناونع  نیا  هب  تسه  لوصا 
لامتحا نوچ  (ً 3  .) 7 رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  دانـسالا  برق  تیاور  ساسا  رب  تسا .  لطاب  نیارباـنب  تسین .  ـالوم  بوبحم  رگید : تراـبع 
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, دناوخ زامن  رد  ار  بجاو  هدجـسء  هروس  رگا  دنا : هدومرف  هدرک و  طایتحا  ماظع  ياهقف  زا  یخرب  دشاب , هدش  رداص  ۀیقت  تیارو  نیا  دراد 
زاـمن رد  رگا  تسا :  نینچ  اـهقف  رثکا  ياوتف  ( 4 .) دـیامن هداعا  ار  شزامن  هرابود  دـنک و  لیمکت  ار  زامن  ءهیقب  دـنک و  هدجـس  زامن  نیب  رد 

هب ندیـسر  زا  لبق  ات  دـناوخب , ًاوهـس  رگا  تسا .  لطاب  شزامن  دـناوخب , ًادـمع  دراد , بجاو  ءهدجـس  ءهیآ  هک  ار  يا  هروس  راهچ  زا  یکی 
دنک و هدجس  هراشا  اب  دیاب  دش , هجوتم  هدجـس  ءهیآ  ندناوخزا  دعب  رگا  دنک . عورـش  يرگید  ءهروس  دنک و  اهر  ار  نآ  دیاب  هدجـس  ءهیآ 

یقروا پـ  . ) نامه یقروا 2. پـ . ) زاـمن رد  تئارق  باوـبا  زا  باب 40  ص 779  ج 4  هعیـشلا ,  لئاسو  یقروا 1. پـ ( ) 5 .) دـنک لماک  ار  شزامن 
هلئسم 983و 984 نامه ,  یقروا 5. پـ  ) هلئسم 983 ج 1  عجارم ,  لئاسملا  حیضوت  یقروا 4. پـ  ) ص ص 780 نامه ,  .3

؟ تسا هدش  موسرم  ینامز  هچ  زا  دراد و  یتمکح  هچ  زامن  يادا  يارب  رهُم  زا  هدافتسا 

شسرپ

؟ تسا هدش  موسرم  ینامز  هچ  زا  دراد و  یتمکح  هچ  زامن  يادا  يارب  رهُم  زا  هدافتسا 

خساپ

ریغ تسا  نیمز  زا  هک  يزیچ  ره  بوچ و  ای  گنـس  ای  كاخ  رب  هک  تسا  نیا  تسا  رتعم  هچ  نآ  هکلب  درادن ، یموزل  رهم  رب  ندرک  هدـجس 
یم زامن  نابایب  رد  یسک  رگا  نیاربانب ، درک . هدجـس  ناوت  یم  رگید  زیچ  ره  رب  اه ، یندیـشوپ  اه و  یندیـشون  اه و  یندروخ  تایندعمزا و 

 : ًالوا دننک  یم  هدجس  رهم  رب  هک  تسا  هدش  موسرم  ًالعف  هک  نیا  وتسا  حیحـص  شزامن  دراذگب  كاخ  رب  ار  یناشیپ  هدجـس  ماگنه  دناوخ 
هدروآ رد  رهم  تروص  هب  ار  كاخ  اذل  تسا ، هارمه  یتالکشم  اب  اه  هناخ  رد  دجاسم و  رد  كاخ  رب  هدجـس  نوچ  هک  تسا  نیا  تهج  هب 

دیـس ترـضح  تبرت  رب  هدجـس  تاـیاور ، رد  ًاـیناث : دـشاب . هتـشادن  شاـپ  تخیر و  تفاـظن و  رظن  زا  یلکـشم  دـشاب و  لوصولا  لهـس  هک 
تناک نم  ْْهعبسلا و  نیفرالا  یلإ  رّونی  (ع ) نیسحلا ربق  نیط  یلع  دوجـسلا  دومرف : (ع ) قداص ماما  تسا . هدش  قیوشت  دیجمت و  (ع ) ءادهـشلا

شا هقبط  تفهات  ار  نیمز  ع ، )  ) نیسح ماما  ربق  كاخ  رب  هدجس  [ 7]2. اهب حبسی  مل  نا  ًاّحبسم و  بتک  ع )  ) نیسحلا ربق  نیط  نم  ٌْْهحبس  هعم 
رکذ هب  لوغـشم  ولو  دوش  یم  بوسحم  وگ  حیبست  هراومه  دشاب  هتـشاد  هارمه  (ع ) نیـسح ربق  لِگ  زا  یحیبست  سک  ره  دنک و  یم  ینارون 

یم هک  یماگنه  دوب  ع ))  ) نیـسح ربق  كاخ   ) البرک كاخ  زا  يرادقم  ع )  ) قداص ماما  هارمه  هشیمه  دـیوگ  یم  رامع  نب  ْْهیواعم  دـشابن .
[7]2 [ 8]3. دور یم  الاب  نامـسآ  تفه  زا  (ع ) نیـسح ماـما  تبرت  رب  هدجـس  دومرف : یم  درک و  یم  هدجـس  اـهنآ  رب  دـناوخب  زاـمن  تساوخ 

. نامه [ 8]3 ص 608 . ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو 

ترفاسم ندوب  ناسآ  دوجو  اب  هزورما  دشیم ، هتسکش  رفاسم  زامن  اههداج  اههار و  تالکـشم  تاناکما و  دوبن  رثا  رب  (ص ) ربمایپ نامز  رد 
؟ دوشیم هیجوت  هنوگچ  مکح  نیا 

شسرپ

ترفاسم ندوب  ناسآ  دوجو  اب  هزورما  دشیم ، هتسکش  رفاسم  زامن  اههداج  اههار و  تالکـشم  تاناکما و  دوبن  رثا  رب  (ص ) ربمایپ نامز  رد 
؟ دوشیم هیجوت  هنوگچ  مکح  نیا 

خساپ

تیمومع رصق )  ) رفاسم زامن  مکح  هک  تسا  نیا  نیبم  هدش ، دراو  رفاسم  زامن  هنیمز  رد  ننـست  لها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یتددعتم  تایاور 
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رفاسم زامن  دشابن ، ای  دشاب  تالکشم  هچ  هکلب  درادن ، تامحز  تالکشم و  دوجو  اههار و  ینماان  سرت و  تلاح  هب  صاصتخا  ینعی  دراد ؛
رفاسم رگا  یلو  تسا ، تالکشم  تامحز و  لمحت  اب  مأوت  ابلاغ  ترفاسم  ام  نامز  رد  یتح  هچ  رگ  تسا . هتسکش )  ) رصق طیارش ، دوجو  اب 

فیفخت عون  کی  رفـس  رد  زامن  ندـناوخ  هاتوک  هک  تسا  نیا  شتمکح  تسا . هتـسکش  شزامن  زاب  دـیامنن ، لـمحت  مه  ار  یلکـشم  چـیه 
نامز رد  لاؤس  نیا  هک  تسا  بلاج  ددرگیم . مه  تمحز  نودـب  رفـس  لماش  تسا و  هداد  تیمومع  ار  فیفخت  نیا  دـنوادخ  تسا . یهلا 

يزیگنا هنتف  زا  رگا  : " دیامرفیم دنوادخ  مدرک ؛ لاؤس  باطخ  نب  رمع  زا  دیوگ : هیما  نب  یلعی  تسا . هدش  زین  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح 
نیمه زا  تفگ : رمع  دنناوخب ،؟ رصق  زاب  دنربیم ، رسب  نما  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  " دیناوخب . رصق  ار  زامن  درادن ، یبیع  دیسرتیم ، نارفاک 

امـش هداد ، امـش  هب  ادخ  هک  تسا  ياهقدص  : " دومرف ترـضح  مدرک . لاؤس  ادخ  لوسر  زا  مدرک و  بجعت  ياهدرک ، بجعت  وت  هک  یبلطم 
یهلا يایاده  زا  رصق  زامن  رفس و  رد  هزور )  ) راطفا : " دنکیم لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  (ع ) قداص ماما  ( 1" .) دینک لوبق  ار  ادخ  هقدص  مه 
اههار ناوارف  تالکشم  دوجو  رفاسم  زامن  رـصق  لیلد  ( 2" .) تسا هدرک  در  ار  یهلا  هیده  دـنک ، رظن  فرـص  راک  نیا  زا  هک  یـسک  تسا .
رطاخ هب  سدقم  عراش  لهس " هحمس و   " تسا یناسآ  نید  مالسا  هک  ییاج  نآ  زا  هکلب  دوش ، هتشادرب  زامن  رصق ، عناوم ، عفر  اب  ات  تسین ،

صوصخرد تسا . هدومرف  مالعا  هتـسکش  ار  زامنو  هتـشاد  ینازرا  ار  قاـفرا  نیا  تسا ، هارمه  تمحز  اـب  اـبلاغ  هک  رفاـسم  رب  يریگناـسآ 
ص ج 5 ، همجرت )  ) نازیملا ریـسفت   - 1 اهتشون : یپ  دـییامن . تساوخرد  دـینک و  هبتاکم  ناش  سردآ  هب  دـیناوتیم  عجارم  همان  یگدـنز 

ص 97. ج 4 ، هنومن ، ریسفت   - 2 . 107

؟ تسا تعکر  برغم 3  زامن  تعکر و  راهچ  اشع  رصع و  رهظ و  زامن  تعکر و  ود  حبص  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا تعکر  برغم 3  زامن  تعکر و  راهچ  اشع  رصع و  رهظ و  زامن  تعکر و  ود  حبص  زامن  ارچ 

خساپ

ام هب  هدناوخ و  زامن  هنوگ  نیا  ادخ  روتسد  هب  لیئربج  زا  ربمایپ  هدوب و  ادخ  روتسد  هب  تیمک  لکش و  نیا  اب  زامن  دنادیمن ، یـسکار  تلع 
. تسا هدوب  ادخ  بناج  زا  ربمایپ  روتسد  هب  شتسرپ  تدابع و  لکش  ( 1" .) دیناوخب امش  مناوخیم ، زامن  نم  هک  روط  نامه  : " تسا هدومرف 
، رتابیز ناناملـسم  زامن  نایدا ، ریاس  ياهتدابع  اب  هسیاقم  رد  و  دـشاب ، شتـسرپ  رکـش  نیرتهب  دراد ، هک  ییاوتحم  اب  زامن  دـسریم  رظن  هب 

ص 279. ج 82 ، راونالا ، راحب   - 1 اهتشون : یپ  تسا . رتلماک  رتاوتحمرپ و  رتهدنزاس و 

؟ دننک یمن  هدافتسا  گنس  رهُم و  زا  ننست  لها  یلو  دننک  یم  هدجس  كاخ  گنس و  رب  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  هدافتسا  گنس  رهُم و  زا  ننست  لها  یلو  دننک  یم  هدجس  كاخ  گنس و  رب  نایعیش  ارچ 

خساپ

نطقلا ّالإ  ضرألا  هتتبنأ  اموأ  ضرالا  یلع  ّالإ  دجـست  ال  دومرف " : (ع ) قداص ماما  تسا . هدـش  دراو  هک  تسا  یتایاور  فالتخا ، نیا  تلع 
ناوت یم  ایآ  هک  درک  لاؤس  (ع ) رقاب ماما  زا  هرارز   9". ناتک هبنپ و  رگم  دیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  رب  ای  نیمز  رب  رگم  نکن  هدجس  ناّتکلا ؛ و 

زین ناگدـنرپ  رپ  رب  ناویح و  يازجا  رب  اه و  یندـعم  یندروخ و  ياه  هویم  مشپ و  ساـبل و  رب  هن و  دومرف " : ترـضح  درک ؟ هدجـس  ریق  رب 
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دوش یمن  حیحـص  لماک و  ناتزامن  : " دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  (ص ) ربماـیپ زا  عفار  یبا  نب  عفار   10". تسین زئاج  ندرک  هدجس 
. تسا نیمز  رب  ندرک  هدجـس  هعیـش  ياهقف  عامجا  دـنک : یم  لقن  یـسوط  خیـش   11". دـیهنب نیمز  رب  ار  یناـشیپ  هدجـس  رد  هک  نـیا  رگم 
رب نانآ  رظن  یلو  دنهد ، یم  هزاجا  ار  مشپ  وم و  ناتک و  هبنپ و  رب  هدجس  تنـس  لها  یلو  دوش  هدجـس  نیمز  رب  هک  تسا  نیمه  زین  طایتحا 

طایتحا تایاور و  ساسا  رب  هعیـش  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  دراو  ربمایپ  زا  تیب و  لها  قیرط  زا  هک  تسا  یتایاور  فلاخم  طایتحا و  فـالخ 
اه یندروخ  اه و  یندیشوپ  نداعم و  رب  هدجس  دناد و  یم  زئاج  گرب  بوچ و  دننام  دیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  گنـس و  كاخ و  رب  هدجس 

نیمز يور  ناسنا  رگا  دنیوگ  یم  نانآ  زا  یضعب  هتبلا  دنناد . یم  زئاج  ار  رگید  زیچ  ره  شرف و  رب  هدجس  تنـس  لها  اّما  دناد  یمن  زئاج  ار 
، دنناد یم  نیمز  ار  تکوم  یلاق و  شرف و  نانآ  دنک . هدجـس  نامه  رب  هداتـسیا ، شرف  رب  رگا  دنک و  هدجـس  نیمز  رب  دیاب  دناوخ  یم  زامن 

نایب یـسوط  خیـش  هک  روط  نامه  تسا ، طایتحا  فـالخ  نیمز  ریغ  رب  هدجـس  ًاـیناث  تسا ، نیمز  تکوم  یلاـق و  تفریذـپ  ناوت  یمن  یلو 
 : دنک یم  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هملس  ما  تسا . هدش  دراو  كاخ  رب  هدجس  ةرابرد  یتایاور  زین  ّتنس  لها  ییاور  ياه  باتک  رد  هتبلا  دومرف .
زین ناملس  زا  تسا . هدمآ  کهجو "  13 بّرت حابر ! ای  هملس "  ما  رازاب  " لامب . كاخ  هب  ار  تتروص  حلفا ! يا  ؛12 کهجو بّرت  حلفأ ! ای  "
". دراد تسود  ار  وت  تسا و  وت  رداـم  دـننام  نوچ  نک  ّساـمم  نیمز  هب  ار  دوخ  یناـشیپ  ؛14  ٌهّرب مکب  اّهنإف  ضرألاب  اوحّـسمت  : " هدش لقن 

. تسا ناشدوخ  تایاور  فالخ  رب  هدجس  رد  تنس  لها  لمع  نیاربانب 

، هداد رییغت  ار  دوخ  ياج  دنناوخ  یم  زامن  تعکر  راهچ  ًالثم  یتقو  ارچ  دتـسیا ؟ یم  رتولج  همه  زا  دناوخ  یم  زامن  اج  ره  تنـس  لها  ارچ 
؟ دنناوخ یم  اجنآ  رگید  تعکر  دنچ  دعب 

شسرپ

، هداد رییغت  ار  دوخ  ياج  دنناوخ  یم  زامن  تعکر  راهچ  ًالثم  یتقو  ارچ  دتـسیا ؟ یم  رتولج  همه  زا  دـناوخ  یم  زامن  اج  ره  تنـس  لها  ارچ 
؟ دنناوخ یم  اجنآ  رگید  تعکر  دنچ  دعب 

خساپ

فص رد  یضعب  ولج و  فص  اهنآ  زا  یضعب  دنناوخ ، یم  زامن  هک  ناشدوخ  قطانم  رد  تنـس  لها  نوچ  تسین ، موهفم  لاؤس  لّوا  تمـسق 
رد هدـشن ، رپ  ولج  ياه  فص  ات  تسا  بحتـسم  هتبلا  دنتـسیا . یم  بقع  یهاگ  ولج و  یهاگ  زین  رگید  قطانم  رد  دنتـسیا . یم  يدـعب  ياه 

تسا بحتسم  مود : تمـسق  دنتـسیاب . ولج  ياه  فص  رد  هک  دننک  یم  یعـس  تهج  نیا  زا  نانآ  تسا  نکمم  دنتـسیان . يدعب  ياه  فص 
ذئمؤی : " تسا هدـمآ  لازلز  ةروس  رد  دـنهدب . تداهـش  وا  عفن  هب  اه  ناکم  نآ  تمایق  زور  رد  ات  دراذـگب  زامن  فلتخم  ياـهاج  رد  ناـسنا 

. دزاس یم  راکـشآ  ار  همه  تمایق  زور  رد  دوش ، یم  عقاو  نیمز  ۀحفـص  رب  ّرـش  ریخ و  لامعا  يدـب و  یبوخ و  زا  هچنآ  " اهرابخا ؛ ثّدـحت 
رد تسا . ام  رظان  دـهاش و  میهد و  یم  ماجنا  نآ  رب  ار  دوخ  لامعا  هک  تسا  ینیمز  زور ، نآ  رد  ناـسنا  لاـمعا  ِدوهـش  نیرت  مهم  زا  یکی 
نآ يور  هک  ار  ینز  درم و  ره  لامعا  نیمز  هک  تسا  نیا  نیمز  نداد  ربخ  زا  روظنم  تسا " : هدش  لقن  (ص ) مالـسا ربمایپ  زا  هیآ  نیا  لیذ 
یم (ص ) ربماـیپ زا  يرگید  ثیدـح  رد   4". داد ماجنا  ار  راک  نالف  زور  نـالف  رد  صخـش  نـالف  دـیوگ : یم  دـهد و  یم  ربخ  هداد ، ماـجنا 

ای ریخ  راک  یناسنا  چـیه  تسا . امـش  ردام  اریز  دیـشاب ، نیمز  بقارم  تسا و  زاـمن  امـش  لاـمعا  نیرتهب  دـینک . وضو  رب  تبظاوم  : " میناوخ
عاقب یف  دجاسملا  یف  اّولص   : میناوخ " یم  (ع ) یلع ماما  زا  یثیدح  رد   5". دهد یم  ربخ  نآ  زا  نیمز  هک  نیا  رگم  دروآ  یمن  اج  هب  يّرش 

تمایق رد  ینیمز  ۀعطق  ره  اریز  دـیناوخب ، زامن  دـجاسم  فلتخم  ياه  تمـسق  رد  همایقلا ؛ موی  اهیلع  یلـصملل  دهـشت  هعقب  ّلک  ّنأف  هفلتخم 
، نک دنلب  ناذا  هب  ار  تیادص  یتسه ، نابایب  رد  هاگ  ره  تفگ  يردخ  دیعسوبا   6". دهد یم  یهاوگ  هدناوخ  زامن  نآ  يور  هک  یسک  يارب 
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رگم دونش  یمن  ار  نآ  یگنس  هعطق  سنا و  نج و  چیه  ؛ هل دهشی  ّالإ  ٌرجح  ٌسنإ و ال  ّنج و ال  هعمـسی  " ال  دومرف (ص ) ادخ لوسر  هک  ارچ 
ج هنومن ، ریسفت   4 دناوخب . زامن  دجسم  فلتخم  ياهاج  رد  ناسنا  تسا  بحتسم  نیاربانب   7". دهد یم  یهاوگ  تمایق  رد  وا  يارب  هک  نیا 
زا لقن  هب  ص 225 ، نامه ،  6 ص 526 . ج 10 ، نایبلا ، عمجم  زا  لقن  هب  ناـمه ،  5 ص 649 . ج 5 ، نیلقثلارون ، زا  لـقن  هب  ص 224 ، ، 27

ص 526. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  زا  لقن  هب  ص 224 ، نامها ،  7 دیدج . پاچ  ص 79 ، رابخالا ج 5 ، یلائل 

؟ تسیچ اشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ندناوخ  دنلب  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ اشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ندناوخ  دنلب  ۀفسلف 

خساپ

نیا ناماما  و  (ص ) ربمایپ نوچ  تسین . مولعم  یسک  رب  اشع ، برغم و  حبص و  ياه  زامن  رد  نادرم  يارب  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  ۀفسلف 
ای تسا  تعکر  ود  حبـص  زامن  ارچ  هک  نیا  تّلع  هک  روط  نامه  مینک . یم  تیعبت  مه  ام  دنا ، هداد  روتـسد  ام  هب  هدـناوخ و  یم  زامن  نینچ 
زین امـش  مناوخ  یم  زاـمن  هک  يروج  ره  [ 2 [؛ یّلـصا ینومتیأر  امک  اوّلـص  : " دومرف (ص ) ربمایپ تسین . مولعم  یـسک  رب  تعکر  هس  برغم 

ص 279. ج 82 ، راونالاراحب ، [ 2" . ] دیناوخب

؟ تسیچ نادرم  يارب  رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  هتسهآ  اشع و  برغم و  حبص ، زامن  ندناوخ  دنلب  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ نادرم  يارب  رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  هتسهآ  اشع و  برغم و  حبص ، زامن  ندناوخ  دنلب  ۀفسلف 

خساپ

راهچ رهظ  زامن  ای  تسا  تعکر  ود  حبـص  زامن  ارچ  هک  نیا  تسین . نشور  یـسک  رب  ماکحا ) زا  یخرب  لقادـح  اـی   ) ماـکحا ۀفـسلف  ّتلع و 
روتـسد ساسا  رب  تادابع  نیا  تسین . نشور  نآ  ۀفـسلف  دوش ، هدناوخ  دنلب  دـیاب  اشع  برغم و  حبـص و  زامن  ةروس  دـمح و  ارچ  ای  تعکر 

مناوخ یم  زامن  نم  هک  روط  نامه  [ 10 [؛ یّلصُأ ینومتیأر  امک  اولص  : " دومرف (ص ) ربمایپ دوش . یم  ماجنا  راوگرزب  نآ  لمع  قبط  ربمایپ و 
، دـشاب هجوت  دروم  دـیاب  تدابع  رد  هچنآ  تسا . (ص ) ربماـیپ شور  ّتنـس و  ساـسا  رب  زین  تاداـبع  ریاـس  جـح و  لاـمعا  " دـیناوخب . اـمش 
هب رارقا  هجوت و  هک  تسا  نیا  زاـمن  عیرـشت  تلع  : " دـیامرف یم  زاـمن  رارـسا  هفـسلف و  ۀـنیمز  رد  (ع ) اـضر ماـما  تسا . یگدـنب  تّیدوبع و 

هاگـشیپ رد  مایق  یتسرپ و  تب  كرـش و  اب  هزرابم  هتـشذگ ، یـصاعم  زا  شـشخب  ياضاقت  ناهانگ و  هب  فارتعا  تسا ، راـگدرورپ  تیبوبر 
ناسنا هک  تسا  نیا  زامن  زا  فدـه  راگدرورپ . میظعت  يارب  زور  ره  رد  نیمز  رب  یناشیپ  تداـهن  عضاوت ، عوضخ و  تیاـهن  رد  راـگدرورپ 

رکذ تموادـم  هک  نیا  رب  هوـالع  دوشن ...  رورغم  تسم و  دنیـشنن ، وا  لد  رب  يراکـشومارف  راـبغ  درگ و  دـشاب ، رکذـتم  رایـشه و  هراوـمه 
دـنکن و شومارف  ار  دوخ  قلاخ  ّربدـم و  الوم و  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  ددرگ و  یم  لـصاح  زاـمن  وترپ  رد  هک  زور  بش و  رد  دـنوادخ 
زا لقن  هب  ص 294 ، ج 16 ، هنومن ، ریسفت  [ 11 . ] ص 275 ج 82 ، راونألاراحب ، [ 10 [ ] 11" .] دیامنن هبلغ  وا  رب  يرگنایغط  یـشکرس و  حور 

ص 4. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو 
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ای لیبموتا  ۀلیسو  هب  ناوت  یم  ار  ینالوط  ياه  هار  نآلا  هک  نیا  هب  هجوتاب   ) تسیچ رفس  رد  هزور  نتفرگن  زامن و  ندش  هتسکش  یلـصا  لیلد 
؟) درک یط  یگتسخ  نودب  امیپاوه 

شسرپ

ای لیبموتا  ۀلیسو  هب  ناوت  یم  ار  ینالوط  ياه  هار  نآلا  هک  نیا  هب  هجوتاب   ) تسیچ رفس  رد  هزور  نتفرگن  زامن و  ندش  هتسکش  یلصا  لیلد 
؟) درک یط  یگتسخ  نودب  امیپاوه 

خساپ

راهچ رهظ  زامن  اـی  تسا  تعکر  ود  حبـص  زاـمن  هک  نیا  تسین . مولعم  ناـموصعم  زج  یـسک  يارب  یعرـش  ماـکحا  یلـصا  ۀفـسلف  لـیلد و 
مولعم یسک  رب  نآ  ّتلع  هتـسهآ ، ار  رـصع  رهظ و  زامن  دنناوخب و  دنلب  ار  اشع  برغم و  حبـص و  زامن  ةروس  دمح و  دیاب  نادرم  ای  تعکر 

یم زامن  نینچ  نیا  ناماما  ربمایپ و  ینعی  تسا ، يدّبعت  لئاسم  نیا  دـیوگ : یم  دوش  هدیـسرپ  لاؤس  نیا  ینید  ِملاع  نیرتالاب  زا  رگا  تسین .
نـشور یتدابع  ره  زامن و  ۀفـسلف  تمکح و  تسا . تّجح  ام  يارب  ناماما  ربمایپ و  ۀتفگ  لمع و  مینک . یم  تیعبت  نانآ  زا  زین  ام  دندناوخ ،

زامن نم  هک  روط  ناـمه  [ 4 [؛ یّلـصأ ینومتیأر  امک  اّولـص  : " دومرف (ص ) ربمایپ تسین . مولعم  اـه  نآ  تاـیئزج  تمکح  تّلع و  یلو  تسا 
یگتسخ تّقشم و  ایآ  دوش ، یم  تعکر  ود  یتعکر ، راهچ  زامن  ینخسرف  تشه  ترفاسم  رد  هک  نیا  تّلع  " دیناوخب . مه  امـش  مناوخ  یم 

ام ناـمز  رد  نوچ  تسا  دراو  امـش  لاکـشا  دـشاب  تقـشم  یگتـسخ و  نآ  ّتلع  طـقف  رگا  تسین . مولعم  دراد ، يرگید  تّلع  اـی  تسا  هار 
رد زامن  ندش  هتسکش  تّلع  هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  عطق و  روط  هب  تسا . تّقشم  نودب  تحار و  رایـسب  امیپاوه  نیـشام و  اب  اه  ترفاسم 

لْخَد و ادـخ  ماـکحا  رد  میناوت  یمن  دوخ  شیپ  زا  تسا . هدـمآین  بلطم  نیا  یتیاور  اـی  هیآ  چـیه  رد  تسا . هدوب  رفـس  تقـشم  ترفاـسم ،
نیرت و ملاظ  میا . هتـسب  ارتفا  غورد و  ادخ  هب  میهدـب ، تبـسن  ادـخ  نید  ادـخ و  هب  ار  یمکح  سدـح  نامگ و  اب  رگا  نوچ  مینکب  یفرـصت 

ص 279. ج 82 ، راونألاراحب ، [ 4 . ] ددنبب ارتفا  ادخ  رب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  راکهانگ 

؟ میناوخب تافخا  تروص  هب  دیاب  ار  رصع  رهظ و  زامن  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ میناوخب تافخا  تروص  هب  دیاب  ار  رصع  رهظ و  زامن  لیلد  هچ  هب 

خساپ

تیاکح ص )  ) ربمایپ ندـناوخ  زامن  یگنوگچ  زا  هک  تسا  یتایاور  اهزامن  ندـناوخ ) هتـسهآ  ای  دـنلب  يادـط  اب   ) تاـفخا رهج و  رب  لـیلد 
، هدش لقن  هک  یتایاور  رد  " دیناوخب . زامن  مناوخ ، یم  زامن  نم  هک  روط  نمه  یّلـصأ ؛ ینومتیأر  امک  اّولـص  : " دومرف (ص ) ربمایپ دنکیم .

تروص هب  ار  رـصع  رهظ و  ياهزامن  دـناوخ و  یم  دـنلب ، يادـص  اـب  رهج و  تروص  هب  ار  حبـص  راـشع و  برغم و  ياـهزامن  (ص ) ربماـیپ
. دنناوخ یم  زامن  لکـش  نمیه  هب  زین  تّنـس  لها  دندناوخ . یم  زامن  لکـش  نیمه  هب  زین  ع )  ) نیموصعم ۀـمئا  هدرک  نایب  هتـسهآ  تافخا و 

ماجنا هدـش ، هداد  روتـسد  ربمایپ  ادـخ و  فرط  زا  هک  روط  نامه  دـیاب  ینعی  تسا  مزال  دـّبعت  تاداـبع ، رد  تسا و  تاداـبع  زا  زاـمن  نوچ 
. تسین مولعم  اهنآ  ّتلع  هفسلف و  هک  رگید  ماکحا  زا  يرایسب  دننام  تسین ، مولعم  تافخا  رهج و  تّلع  لیلد و  میهد ،

؟ تسا یگلاس  هب 15  ندیسر  درم  رب  زامن  ندوب  بجاو  يارب  لیلد  نیرت  مهم  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا یگلاس  هب 15  ندیسر  درم  رب  زامن  ندوب  بجاو  يارب  لیلد  نیرت  مهم  ایآ 

خساپ

تروع يالاب  شرد  يوم  ای  دـنوش  ُبنُج  نینـس  نیا  زا  لبق  تسا  نکمم  هتبلا  دـنوش . یم  غلاـب  يرمق  یگلاـس  رد 15  یّنس  رظن  زا  نارـسپ 
ندیسر ینعی  [ 4 ،] دنهد ماجنا  ار  دوخ  یعرش  فئاظو  دیاب  دنا و  هدش  غلاب  یگلاس  زا 15  لبق  دوش  یم  مولعم  تروص  نیا  رد  دیآ . نوریب 

زا رتمک  زور  ًابیرقت 10  يرمق  لاس  ره  مه . اب  اه  نآ  همه  هن  ندیـسر و  یگلاس  هب 15  طقف  هن  تسا ، روکذـم  تروص  هس  زا  یکی  هب  غولب 
.2252 ۀلئسم ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  [ 4 . ] یسمش هام  لاس و 9  اب 14  تسا  ربارب  يرمق  لاس  نیاربانب 15  تسا . یسمش  لاس 

؟ تسیچ دننک  یم  هاگن  تسار  پچ و  فرط  هب  زامن  مامتا  زا  دعب  هک  نیا  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ دننک  یم  هاگن  تسار  پچ و  فرط  هب  زامن  مامتا  زا  دعب  هک  نیا  ۀفسلف 

خساپ

هب مالـس  کی  تسار و  فرط  هب  مالـس  کی  یناوخ ، یم  زاـمن  فص ، نیب  رد  هک  یماـگنه  : " تسا هدـمآ  (ع ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  رد 
: دـیوگ یم  رفعج  نب  یلع  رگید  تیاور  رد  " دـنهد . یم  مالـس  وت  هب  زین  ناـنآ  دـنا ، هتـسشن  وت  لـغب  هک  یناـسک  نوـچ  هدـب ، پچ  فرط 

یم دـنداد و  یم  مالـس  پچ  فرط  هب  تسار و  فرط  هب  زاـمن  رد  هک  مدـید  ار  دـمحم  قاحـسا و  رفعج و  نب  یـسوم  ترـضح  مـناردارب 
هاگن فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  زامن  مالس  زا  دعب  هک  یناسک  تسا  نکمم  هللاۀمحر . مکیلع و  مالسلا  هللا ، ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  دنتفگ :

مکیلع و مالـسلا  دـنیوگب : دـننادرگیم  پچ  تسار و  فرط  هب  ار  تروص  هک  یتقو  دـیاب  نانیا  دنـشاب . تاـیاور  نیا  زا  رثأـتم  دـننک ، یم 
نیا هب  دنتسناوت  یمن  مالس  زا  لبق  ات  نوچ  و  تسا ، هدش  مامت  زامن  دننک  مالعا  هک  دشاب  نآ  تهج  هب  راک  نیا  تسا  نکمم  زین  هللا . ۀمحر 

. دننک یم  ار  راک  نیا  زامن  مامتا  زا  دعب  دننادرگب ، ور  فرط  نآ  فرط و 

؟ ددرگ یم  بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  يو  زامن  ردپ  توف  زا  دعب  تلع  هچ  هب 

شسرپ

؟ ددرگ یم  بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  يو  زامن  ردپ  توف  زا  دعب  تلع  هچ  هب 

خساپ

: دومرف (ع ) قداص ترـضح  تسا . بجو  رتگرزب  رـسپ  رب  ردـپ  هزور  زامن و  ياضق  هدیـسر ، (ع ) موصعم ناماما  زا  هک  یتاـیاور  لـیلد  هب 
رد  1". دروایب اج  هب  ار  يو  هزور  زامن و  دیاب  رتگرزب ) رـسپ   ) وا هب  درف  نیرت  کیدزن  دـشاب ، هتـشاد  اضق  هزور  زامن و  دریمب و  يدرم  رگا  "

،5  ] ج هعیشلا ، لئاسو  [ 1 . ] دیامن یم  یناربج  ار  يو  تامحز  دنک و  یم  تیانع  رت  گرزب  رـسپ  هب  يدایز  باوث  دـنوادخ  لمع  نیا  لباقم 
ثیدح 6. ص 366 ،
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. دیهد حیضوت  ًافطل  تسا ؟ هدمآ  هللادمحلا  زا  رتولج  هللا  ناحبس  هعبرا  تاحیبست  رد  ارچ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ًافطل  تسا ؟ هدمآ  هللادمحلا  زا  رتولج  هللا  ناحبس  هعبرا  تاحیبست  رد  ارچ 

خساپ

تفر و جارعم  هب  هلآو  هیلعو  هللا  یلصربمایپ  ترـضح  یتقو  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا ، هدش  لقن  مالـسلاهیلعقداص  ماما  زا  هک  یتیاور  زا 
اهییابیز و یمامت  دعب  هللا ، ناحبـس  دومرف : تسناد و  كاپ  اّربم و  بویع  اهیتشز و  زا  ار  ادـخ  ادـتبا  درک ، هدـهاشم  ار  یهلا  تمظع  راثآ 

هلا ال  دنتفگ : درک و  رارقا  ادخ  تینادحو  دیحوت و  ماقم  هب  دیمحت ، حیبست و  زا  دعب  دمحلا هللا . دنتفگ : درک و  تابثا  ادخ  يارب  ار  اهیبوخ 
باب ص 792 ، ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو  ربکا . هللا  دنتفگ : درک و  فارتعا  دحأ  دحاو  دنوادخ  تمظع  یگرزب و  هب  لحارم  نیا  زا  سپ  هللا . الا 

، هیزنت حیبست و  ماقم  ادتبا  داهن ، مدق  رتولج  رتالاب و  هلحرم  هب  ياهلحرم  زا  یتوکلم  رفس  ریس و  رد  نیاربانب  ثیدح 3 . تئارق ، باوبا  زا   51
نازیملا و فصن  حـیبستلا  : " دومرف مالـسلاهیلعنینمؤملاریما  ریبکت . ماـقم  نآ  زا  سپ  دـیحوت و  ماـقم  دـعب  ندوتـس ، دـیمحت و  ماـقم  سپس 
نازیم و نتفگ ، هللا  ناحبـس  ثیدح 1 . باب 31 ، ص 1205 ، نامه ، ضرالا ؛ ءامـسلا و  نیب  اـم  ءـالمی  ربکا  هللا  نازیملا و  ـالمی  دـمحلا هللا 
". دنکیم رپ  ار  نامـسآ  ات  نیمز  نیب  ام  ربکا  هللا  نتفگ  دیامنیم و  رپ  ار  نازیم  یمامت  دـمحلا هللا  دـنکیم و  رپ  فصن  ات  ار  لامعا  يوزارت 

نیا ینیقی  یعطق  هجو  دشاب و  یعطق  دـناوتیمن  دـش ، هتفگ  هراب  نیا  رد  هک  هچنآ  یلو  میمهفیم ، راکذا  نیا  يارب  یبتارم  زین  تیاور  نیا  زا 
. تسین صخشم  تسا ، يدعب  هبترم  رد  دمحلا هللا  تسا و  لوا  هللا  ناحبس  ارچ  هک 

؟ تسا مزال  هعبرا  تاحیبست  ای  ارهز  ترضح  تاحیبست  زامن  زا  دعب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مزال  هعبرا  تاحیبست  ای  ارهز  ترضح  تاحیبست  زامن  زا  دعب  ارچ 

خساپ

تابیقعت لوغـشم  يرادقم  زامن  زا  دعب  ناسنا  تسا  بحتـسم  تسا . یبحتـسم  لمع  کی  هکلب  تسین ، بجاو  زامن  زا  دـعب  هعبرا  تاحیبست 
بیترت نیدب  تسا . س )  ) ارهز ترضح  تاحیبست  هدش ، شرافس  نآ  هب  یلیخ  هک  ییاه  بیقعت  زا  دوش . نآرق  اعد و  رکذ و  ندناوخ  ینعی 

ره رد  ای  ندیباوخ و  ماگنه  دننام  يرگید  دراوم  رد  یتح  دوش . هتفگ  هللا  ناحبـس  هبترم  دمحلا هللا و 33  هبترم  ربکا و 33  هللا  هبترم  هک 34 
دنوادخ هک  تسا  ریثک  رکذ  قادصم  س )  ) ارهز ترضح  حیبست  : " دومرف مالسلاهیلعقداص  ماما  تسا . بحتـسم  راکذا  نیا  نتفگ  یعقوم 

. بیقعتلا باوبا  زا  باب 8 ، ص 1022 ، ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو  دییوگب ". ادخ  رکذ  ناوارف  ؛ ًاریثک ًارکذ  هللا  اورکذاو  :" هدومرف و  داد ، روتـسد 
دنوادخ دیوگب ، هللا  الا  هلا  نآ ال  زا  دعب  ودیوگب  ار  ارهز  ترضح  تاحیبست  بجاو  زامن  زا  دعب  سک  ره  : " دومرف مالـسلاهیلعقداص  ماما 

نآ زا  رتهب  یتدابع  رگا  تسا و  س )  ) ارهز ترضح  حیبست  تدابع ، نیرتهب  : " دومرف مالسلاهیلعرقاب  ماما  باب 7 . نامه ، " دزرمآیم . ار  وا 
باوخ زا  شیپ  ارهز  ترـضح  حـیبست  بابحتـسا  رب  زین  یتایاور  باـب 9 . ناـمه ، " تخومآیم . س )  ) ارهز شرتخد  هب  ار  نآ  ربماـیپ  دوب ،
ناـسنا تسا  بوخ  هچ  تسا . بحتـسم  لاـح  ره  رد  رکذ  نتفگ  تسا و  رکذ  یعوـن  تاـحیبست ، نیارباـنب ، باب 11 . نامه ، دراد . تلـالد 

. داد میلعت  شرتخد  هب  هلآو  هیلعو  هللا  یلصربمایپ  هک  دنک  يراج  نابز  رب  ار  يرکذ 
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؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دیاب  ارچ 

خساپ

يدـبعت ماکحا  تقیقح  رد  میـشاب . هتـشادن  یهاگآ  تمکح  نآ  هب  ام  هچرگ  تسا  یتحلـصم  تمکح و  ياراد  مالـسا  ماکحا  زا  کی  ره 
: دومرف باوج  رد  دش ، لاؤس  ع )  ) قداص ترـضح  زا  رـصع  رهظ و  زامن  ندـناوخ  هتـسهآ  تلع  دروم  رد  مینادیمن . ار  نآ  هفـسلف  تسا و 

ربمایپ اـب  دومرف  هکئـالم  هب  دـنوادخ  دوب . هعمج  زور  رهظ  زاـمن  دـش ، بجاو  هک  يزاـمن  نیلوا  تفر ، جارعم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  یتقو  "

راکـشآ هکئالم  رب  زامن  تلیـضف  ات  دناوخب ، دنلب  ار  زامن  هک  شربمایپ  هب  داد  روتـسد  دنوادخ  رطاخ  نیمه  هب  دـنناوخب ، زامن  ص )  ) مالـسا
ادتقا روتـسد  ناگتـشرف  هب  دومن و  بجاو  ار  رـصع  زامن  دعب  دناوخ ]  دنلب  دوشیم  ار  هعمج  زور  رهظ  زامن  هعمج و  زامن  ور  نیا  زا  دوش [ .
رطاخ هب  زین  اشع  برغم و  زامن  رد  دناوخب . هتـسهآ  ار  زامن  داد  روتـسد  دنوادخ  دوب ، هدرکن  ادتقا  ربمایپ  رـس  تشپ  رد  یـسک  نوچ  دادن و 

ندناوخ دنلب  روتسد  دوش ، مالعا  مدرم  هب  حبـص  زامن  تلیـضف  هک  نیا  رطاخ  هب  مه  حبـص  زامن  رد  دش و  هدناوخ  دنلب  زامن  هکئالم  يادتقا 
: اهتشونیپ ( 1" .) تسا هدش  هداد 

؟ دنهد یم  رارق  رهُم  ود  دوخ  هاگ  هدجس  رد  یضعب  ارچ 

شسرپ

؟ دنهد یم  رارق  رهُم  ود  دوخ  هاگ  هدجس  رد  یضعب  ارچ 

خساپ

لّوا تروص  رد  دنهد . یم  رارق  مه  يور  رهم  ود  ای  دنراذگیم ، مه  رانک  رهم  ود  ای  دراد : لکـش  ود  هدجـس ، ياج  رد  نداد  رارق  رهم  ود 
رارق رهم )  ) كاـخ يور  زین  ار  دوـخ  ینیب  دراذــگ ، یم  نآ  رب  یناـشیپ  نداد  رارق  يارب  هـک  يرهُم  رب  هوـالع  رازگزاــمن  تـسا  بحتــسم 

سفنت ماگنه  ات  دریگب  رارق  نیمز  زا  رتالابرـس  يرادقم  هک  تسا  نیا  يارب  دـنراذگ  یم  مه  يور  رهم  ود  هک  دارفا  زا  یخرب  هب  { 1 .} دهد
یعرـش مکح  هب  یطبر  یلمع  نینچ  تروص ، ره  رد  تسا . يرگید  لیلد  هب  ای  دـنکن ، تیارـس  ینیب  ناهد و  هب  تاـفاثک  اـی  شرف  دـب  يوب 

ۀلئسم 1091. عجارم ، لئاسملا  حیضوت  [ 1 . ] درادن

؟ تسا هدش  بجاو  ناسنا  رب  یلیلد  ساسا و  هچ  رب  زامن 

شسرپ

؟ تسا هدش  بجاو  ناسنا  رب  یلیلد  ساسا و  هچ  رب  زامن 

خساپ

نآ تیمها  رد  تسا . دـنوادخ  ربارب  رد  شنرک  عون  نیرت  یلاع  عوشخ ، راهظا  يانعم  هب  تدابع  تسا . ادـخ  شتـسرپ  تدابع و  زامن  حور 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 492 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


فده نودبعیل ؛ ّالإ  سنالا  نجلا و  ُتقلخ  ام  و  دـیامرف : یم  دـنوادخ  تسا . تدابع  يارب  ناربمایپ  تثعب  یتسه و  شنیرفآ  هک  سب  نیمه 
هدوب توغاط  زا  يرود  دنوادخ و  شتسرپ  هب  مدرم  توعد  زین  نانآ  تلاسر  ایبنا و  ۀمه  راک  " تسا . دنوادخ  تدابع  سنا  نج و  شنیرفآ 

. تسا ادـخ  تدابع  ناربمایپ  تثعب  ناهج و  تقلخ  زا  فدـه  " توغاطلا . اوبنتجاو  هللا  اودـبعا  نأ  ًالوسر  ۀـّما  ّلک  یف  اـنثعب  دـقل  و  : " تسا
اذغ نوچ  مه  تدابع  یلو  تسا " امـش  تدابع  زا  زاینیب  دنوادخ  مکنع ؛ ّینغ  هللا  ّنإف  : " درادـن ام  تدابع  هب  يزاین  ادـخ  هک  تسا  نشور 

گنر هنوگ  نیا  تسا . یهلا  ياـضر  تساوخ و  ریـسم  رد  یگدـنز  داـعبا  ۀـمه  نداد  رار  قتداـبع  رتـهب : ریبـعت  هب  تسا . مزـال  ناـسنا  يارب 
نآ لکـش  هدش و  بجاو  ام  رب  نآرق  رد  ادـخ  روتـسد  ساسا  رب  زامن  بوجو  دراد . ناسنا  یگدـنز  رد  یمهم  ریثأت  اهراک  هب  ندز  ییادـخ 
اپرب زامن  بش  لیاوا  زور و  فرط  ود  رد  لیللا ؛ نم  ًافلزور  راهنلا  یفرط  ةولـصلا  مقأ  و  : " تسا هدش  صخـشم  ادـخ  فرط  زا  ربمایپ  طسوت 

ةولــصلااومیقأ " و  زین " راداـپ . رب  بـش  یکیراـت  تیاـهن  اـت  رهظ  زا  ار  زاـمن  لـیللا ؛ قـسغ  یلإ  سمــشلا  كولدــل  ةولــصلا  مـقا  راد "و" 
". دینک عوکر  ناگدننک  عوکر  هارمه  دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپ  هب  ار  زامن  نیعکارلا ؛ عم  اوعکْرا  تاکزلااوتآو و 

؟ دنراذگیمن رهُمو  دنریگیم  ار  ناشتسد  ندناوخ  زامن  ماگنه  اهیّنس  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگیمن رهُمو  دنریگیم  ار  ناشتسد  ندناوخ  زامن  ماگنه  اهیّنس  ارچ 

خساپ

دانتسا صوصخ  رد  ناش  ياعدا  ناوتیم  ار  اهنآ  لمع  دنتسم  دنناوخیم . زامن  هتسب  تسد  تروص  هب  ندناوخ  زامن  ماگنه  رد  ّتنس  لها 
يوق و دنـس  زا  دـناهدرک ، لقن  صوصخ  نیا  رد  هک  یتایاور  هتبلا  ( 1 .) تسناد ندـناوخ  زامن  ماگنه  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  هب  راک  نیا 
رد ار  اهتسد  مارتحا ، تهج  هب  دوب  هدرک  مکح  هک  تسا  باّطخ  نب  رمع  مود ، هفیلخ  مکح  اهنآ ، دنتسم  ًابلاغ  تسین . رادروخرب  يربتعم 
زیچ ره  رب  هک  تسا  نیا  ناـشرظن  هدوـمن  هدجـس  نآ  رب  ناوـتیم  هک  يزیچ  صوـصخ  رد  تّنـس  لـها  دـنهد . رارق  مه  يور  زاـمن  ماـگنه 

( كاخ  ) رهُم رب  هدجس  نانیا  دشاب . یندیشوپ  كاشوپ و  هک  يزیچ  ای  دیوریم و  نیمز  زا  هچنآ  ای  دشاب  نیمز  هاوخ  هدومن  هدجس  ناوتیم 
، دنک قدص  نآ  رب  نیمز  هک  يزیچ  ای  كاخ و  ار  هدجس  (ع ) موصعم ناماما  ربمایپ و  زا  لوقنم  تایاور  ربانب  نایعیـش  اما  دننادیمن  مزال  ار 

تّنـس ربمایپ ، ّتنـس  رب  هوالع  اهنآ  هک  تسا  نآ  نایعیـش  اب  یمالـسا  ماکحا  رگید  زامن و  رد  تنـس  لها  فالتخا  يانبم  دـننادیم . مزـال 
، ملسم حیحص  . 1 اهتشون : یپ  میتسه . (ع ) موصعم ناماما  ربمایپ و  تنـس  هب  دقتعم  ام  اما  دننادیم ، یعرـش  زین  ار  رکبوبا ) رمع و   ) نیخیش

ص 382. ج 1 ،

تعامج ماما  دمح  ندناوخ  زا  دعب  هک  دراد  یلاکـشا  ایآ  دنراذگیم ؟ هنیـس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  زامن  ماگنه  تّنـس  لها  ناناملـسم  ارچ 
؟ تسا قرف  نتفرگ  وضو  رد  ارچ  میتسین ، ناملسم  ام  همه  رگم  تسیچ ؟ تّنس  لها  ناردارب  نتفرگ  وضو  صاخ  تّلع  تفگ / هَّللدمحلا 

شسرپ

تعامج ماما  دمح  ندناوخ  زا  دعب  هک  دراد  یلاکـشا  ایآ  دنراذگیم ؟ هنیـس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  زامن  ماگنه  تّنـس  لها  ناناملـسم  ارچ 
؟ تسا قرف  نتفرگ  وضو  رد  ارچ  میتسین ، ناملسم  ام  همه  رگم  تسیچ ؟ ّتنس  لها  ناردارب  نتفرگ  وضو  صاخ  ّتلع  تفگ / هَّللدمحلا 

خساپ
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هک هدوب  نایسوجم  لمع  دوشیم ) هدناوخ  فتکت  ای  ریفکت  حالطصا  رد  هک   ) نتـشاذگ تسد  يور  تسد  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  رد 
رمع دزن  ار  نایناریا )  ) مجع ناریـسا  هک  یماـگنه  ( 1 .) دـندادیم رارق  پچ  تسد  يور  ار  تسار  تسد  دوخ  ناـگرزب  هب  مارتـحا  عقوم  رد 

اهمجع ام  دنتفگ : تسیچ ؟ يارب  لمع  نیا  تفگ : رمع  دنداد . رارق  اههنیس  رب  دنتشاذگ و  مه  يور  ار  اهتسد  وا  مارتحا  هب  ناریسا  دندرب ،
رد داد  روتسد  دمآ و  ششوخ  راتفر  نیا  زا  رمع  مینکیم . عضاوت  اهنآ  لباقم  رد  هنوگ  نیا  مینک  مارتحا  دوخ  ناهاش  زا  میهاوخب  هاگ  ره 
زا ( 2 .) دوشیم هدرمـش  اهنآ  هب  هیبشت  نایـسوجم و  راتفر  راتفر ، نیا  هک  نیا  زا  لفاغ  دننک ، مارتحا  هتـسب  تسد  اب  دنوادخ  لباقم  مه  زامن 

راهچ بهاذـم  رظن  هب  ندـناوخ  زامن  هتـسب  تسد  هتبلا  تسا . نید  رد  يروآون  تعدـب و  راک  نیا  نوچ  دـناهدرک ، یهن  نآ  زا  همئا  ور  نیا 
زامن هتسب  تسد  یسک  رگا  هعیـش  ياهقف  رظن  هب  و  ( 3) تسا ّبحتسم  ّتنس و  اهیعفاش ) اهیلبنح و  اهیفنح ، اهیکلام ،  ) ّتنـس لها  هناگ 

هَّللدمحلا دیوگب : ناسنا  تسا  بحتـسم  تعامج  زامن  ریغ  تعامج و  زامن  رد  دـمح  ندـش  مامت  زا  دـعب  ( 4 .) تسا لطاب  شزامن  دناوخب ،
؛ قفارملا یلا  مکیدـیا  مکهوـجو و  اولـسغاف   " هفیرـش هیا  زا  هک  تسا  یتـشادرب  ساـسا  رب  ّتنـس ، لـها  يوـضو  هوـحن  اـّما  نیملاـعلا . ّبر 
هب ار  هیآ  نیمه  هعیش  یلو  دنیوشیم ، نایعیش  سکع  رب  ار  ناشیاهتـسد  تّنـس  لها  دناهدومن . قفرم " ات  ار  ناتیاهتـسد  اهتروص و  دییوشب  "

هدش دراو  نتفرگ  وضو  زا  لکش  نیا  دییأت  يارب  زین  یتایاور  هنیمز  نیا  رد  دنکیم . نییبت  دریگیم ) وضو  هک  یقیرط  نامه  هب   ) رگید وحن 
. تسین حیحص  ّتنس ) لها  يوضو   ) نتفرگ وضو  لکـش  نآ  هعیـش  هدیقع  هب  تسا . هدوب  لکـش  نیمه  (ص ) ربمایپ يوضو  هک  هدش  نایب  و 

لامعا اهراتفر و  اهروتـسد و  هب  يرتشیب  یهاگآ  هک   ) ربمایپ تیب  لها  زا  ار  دوخ  ّتنـس  لها  هک  تسا  نیا  یّنـس  هعیـش و  نیب  اـهقرف  تّلع 
هنوگ نیا  ور  نیا  زا  دـندز . تسد  نآرق  ریـسفت  هب  دوخ  تسا و  یفاک  ار  اـم  نآرق ) ) ادـخ باـتک  دـنتفگ : دـندرک و  ادـج  دنتـشاد ) ربماـیپ 

، یفجن نسح  دمحم  . 2 ص 1264 . تیاور 3 و 2 ، باب 15 ، ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو  . 1 اهتشون : یپ  دـمآ . دوجو  هب  اهقرف  اهییادـج و 
ج 1، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 4 ص 251 . ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  يریزج ، نمحرلادبع  . 3 ص 19 . ج 11 ، مالکلا ، رهاوج 

ص 638. زامن ، تالطبم  نیموس 

نآرق زامن و  میناوتیمن  ارچ  دشابیم ، حح  إم ؛ یلصا  دوصقم  يزیچ  ره  زا  موهفم  انعم و  تفایرد  تسا و  یسراف  ام  نابز  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ میناوخب یسراف  نابز  هب  ار 

شسرپ

زامن و میناوتیمن  ارچ  دـشابیم ، حح  إم ؛ یلـصا  دوصقم  يزیچ  ره  زا  موهفم  انعم و  تفایرد  تسا و  یـسراف  ام  ناـبز  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
؟ میناوخب یسراف  نابز  هب  ار  نآرق 

خساپ

یقیفوت يدبعت و  ًالوا : مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  يرامـش  هب  ام  دشاب و  هتـشاد  یفلتخم  لیالد  دـناوتیم  یبرع  ظفل  هب  نآرق  زامن و  ندـناوخ 
ناسنا هچرگ  تسا ، هداد  ار  نآرق  زامن و  ندناوخ  یبرع  هب  روتسد  مالسا  تعیرـش  هک  انعم  نیا  یبرع ، ظفل  هب  زامن  نآرق و  ندناوخ  ندوب 

، دوشیمن یبرع  هب  نآرق  تئارق  باوث  هزادنا  هب  اما  دناوخب  یـسراف  هب  ار  زامن  ياهاعد  اب  دیامن و  هعلاطم  ار  دـیجم  نآرق  همجرت  دـناوتیم 
هجوت دیاب  زامن  دروم  رد  تسا . هدش  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  یبرع  نابز  هب  لیئربج و  هلیـسو  هب  ادـخ و  بناج  زا  هک  تسا  یظافلا  نآرق  اریز 
رتشیب زا  هک  تسا  يرارسا  هفـسلف و  ياراد  زامن  نآرق و  ندناوخ  یبرع  هک  نآ  رب  هوالع  تسا . میلـست  دبعت و  رب  تدابع ، حور  هک  تشاد 

ینید یللملا  نیب  دـنویپ  تدـحو و  يزاس  مهارف  عقاو  رد  مالـسا و  ناوریپ  همه  نایم  كرتشم  ینابز  داجیا  تهج  ًایناث : میعـالطا . یب  اـهنآ 
هب هک  ینامز  ات  دوشیم  كرد  رت و  قیمع  هدـش ، هتخیر  نآ  رد  هک  یـصاخ  نابز  بلاق  رد  ینخـس  مایپ و  ره  ياوتحم  حور و  ًاـثلاث : تسا .
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يرگید نابز  لـماک ، قیقد و  همجرت  لـباق  زگره  تسا ، یلاـع  دـنلب و  رایـسب  نیماـضم  ياراد  هک  نآرق  دوش . هدـنادرگرب  رگید  ياـهنابز 
مان دـمح  هروس  زا  لاثم  ناونع  هب  دـشابیم . طلغ  ياراد  يددـعتم  دراوم  رد  اسران و  نآرق  ياههمجرت  رثکا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  تسین .
نابز رد  یلداعم  چـیه  هللا ، هملک  اهنت  یتح  تسین . دـنک ، نایب  رگید  ناـبز  هب  ار  نآ  میهاـفم  ماـمت  دـناوتب  هک  ياهمجرت  چـیه  هک  میربیم 

ار نآرق  یناعم  راب  لمحت  ناوت  هک  تسا  ینابز  یبرع ، نابز  ًاعبار : دشابیمن . هللا  يانعم  لداعم  یـسراف  نابز  رد  ادخ  هملک  درادـن و  رگید 
مینادیم درکیم . یحو  غالبا  دنتفگیم و  ینخـس  هقطنم  نآ  نابز  دـیاب ، دـشیم ، ثوعبم  ياهقطنم  ره  رد  ص )  ) ربمایپ رگا  ًاسماخ : دراد .

نآ هب  ارچ  هک  دوب  دراو  لاکـشا  نیا  دـنتفگ  یم  نخـس  یبرع  زا  ریغ  رگا  هاگ  نآ  دـندوب . نابز  برع  ص ،)  ) ربمایپ تثعب  هقطنم  مدرم  هک 
دروم ص )  ) ربمایپ تشاد و  دوجو  لاکـشا  نیا  دـشیم ، لزاـن  نآرق  رگا  یناـبز  ره  هب  تروص و  ره  رد  سپ  تسا . هدرک  نید  غیلبت  ناـبز 

يدحت هک  نآ  رب  هوالع  دشیم . لاؤس  زامن  ندوب  یبرع  ریغ  نابز و  نآ  هب  نآرق  لوزن  تمکح  زا  دشیم و  عقاو  يرتشیب  همجه  تمذـم و 
حابصم یقت  دمحم  داتـسا   - 1 اهتشونیپ : ( 1 . ) دـنکیم نادـنچ  ود  یبرع  هب  ار  نآ  لوزن  ترورـض  باـتک  نیا  يروآ  دـننامه  بلط  و 

1380 ه 'ش. ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  شزومآ و  هسسؤم  پاچ  صیخلت ، سابتقا و  اب  ، 92 ص 102 -  یسانشنآرق ، يدزی ،

نیملـسم تدحو  ریغ  هب  یتلع  ًافطل  تسیچ ؟ دـنناوخب  دوخ  يردام  نابز  هب  ار  زامن  دـنناوتیمن  فلتخم  ياهروشک  نایعیـش  هک  نیا  تلع 
. دیروایب

شسرپ

نیملـسم تدـحو  ریغ  هب  یتلع  ًافطل  تسیچ ؟ دـنناوخب  دوخ  يردام  نابز  هب  ار  زامن  دـنناوتیمن  فلتخم  ياهروشک  نایعیـش  هک  نیا  تلع 
. دیروایب

خساپ

نیا هبناج  همه  قیقد و  مهف  یلو  هدشن ، عیرـشت  لیلد  نودـب  هدوب و  تحلـصم  قبط  رب  تسا ، هداد  رارق  ادـخ  هک  یعرـش  ماکحا  زا  کی  ره 
رگا درادـن . ار  روـما  بناوـج  یماـمت  هـب  هطاـحا  تردـق  تـسا و  دودـحم  یناـسنا  لـقع  هـک  ارچ  تـسا ، جراـخ  یمدآ  ناوـت  زا  حــلاصم 

هدیـسر روتـسد  عراش  بناج  زا  هک  نیا  قدـص  هب  میتسنادیمن و  ار  لامعا  لاعفا و  زا  يرایـسب  لیلد  دـنیامرفن  هراـشا  نآ  هب  (ع ) نیموصعم
دروم رد  تسا  هدشن  نایب  رگید  یـضعب  رد  دناهدرک و  نایب  ار  لامعا  تلع  دراوم  یـضعب  رد  نیموصعم  لاح  میدادیم . ماجنا  دـیاب  تسا ،
نامه لیالد  نآ  زا  یکی  مینکیم : رکذ  لامتحا  ناونع  هب  ار  دروم  دـنچ  اـما  میتفاـین  ار  نآ  لـلع  یماـمت  اـی  نآ و  قیقد  تلع  زین  اـم  لاؤس 

ور یصخشم ، تاقوا  رد  ناناملسم  میظع . تدابع  نیا  رد  ناناملسم  یگچراپکی  زا  تسا  ترابع  هک  دشابیم  امـش  روظنم  ًارهاظ  هک  تسا 
تمظع اهگنهرف ، اههجهل و  اهنابز و  توافت  نیع  رد  ینابز  کی  دـنرادیم . هماقا  ینیعم  تیفیک  هب  ار  زامن  دنتـسیایم و  زامن  هب  هلبق  هب 
همجرت نوگانوگ  ياهنابز  هب  زاـمن  تـالمج  رگا  ددـنبیم . نوگاـنوگ  قیالـس  رب  ار  هار  رگید  يوس  زا  دراذـگیم . شیاـمن  هب  ار  مالـسا 

ياراد یهاتوک  نیع  رد  نآ  تارابع  دـنهاگآ  نف  لها  هک  یبرع  نابز  ًاصوصخم  دوشیم ، هتـساک  نآ  ییاـنعم  راـب  زا  همجرت  رثا  رد  دوش ،
اب ناسنا  هک  تسا ، ریظن  مک  ای  ریظن و  یب  تسا ، هتفهن  یبرع  نابز  رد  هک  ییانعم  راب  يونعم و  قمع  تسا . فرگش  میظع و  سب  ینیماضم 

هدش هتفگ  نوچ  درادن ، نابز  چیه  رد  ياهمجرت  ای  لداعم  چیه  هَّللا ، هملک  هنومن  ناونع  هب  دربیم . ییاهنآ  قمع  هب  یناعم  نیا  مهف  ّربدت و 
دننام ياهملک  دراد . يدوجو  تالامک  مامت  یهلا و  تاذ  رب  لامجا  تروص  هب  هملک  نیا  ینعی  تسا ، تالامک  مامت  عمجتم  هَّللا ، هملک  هک 

: دوـمرف (ع ) رقاـب ماـما  هک  ارچ  دراد ، میظع  سب  یتفارـش  یبرع  ناـبز  وـس  رگید  زا  دـشاب . هَّللا  هملک  هـمجرت  دـناوتیمن  نآ  دـننام  ادـخ و 
هب ام  ربمغیپ  شوگ  هب  هدیـسر و  شموق  نابز  هب  ربمغیپ  ره  شوگ  هب  یلو  هدوب ، یبرع  نابز  هب  هدومن ، لزان  یحو  اـی  یباـتک  ره  دـنوادخ  "
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(ع) قداص ماما  و  ( 2") دوب (ع ) لیعامسا دش ، زاب  یبرع  هب  شنابز  هک  یسک  نیتسخن  : " هدش دراو  ترضح  نآ  زا  (. 1") هدیسر یبرع  نابز 
نابز : " دومرف یلع  ترضح  و  ( 3") دیوگیم نخس  دوخ  لها  اب  نادب  دنوادخ  هک  تسا  ینابز  هک  نیا  هچ  دیزومایب ، یبرع  نابز  : " دومرف
نیا هب  تسا ، یحو  نابز  هک  نیا  دـنکیم و  تاـبثا  ار  یبرع  ناـبز  تفارـش  هک  نیا  رب  هوـالع  ناـیاور  نیا  ( 4" .) تسا یبرع  تشهب ، لـها 

ییاهباتک هب  عوجر  اب  ناوتیم  تسا . هدیدرگ  نآ  تفارـش  ثعاب  هک  تسه  یبرع  نابز  رد  ییاه  تیلباق  ًامتح  هک  دراد  تراشا  مه  بلطم 
ار یبرع  ظافلا  یناعم  ًامتح  ترورـض  ناکما و  ّدح  رد  دـیاب  زین  ام  دومن . لصاح  عالطا  ایازم  نیا  زا  تسا ، هتفای  شراگن  هنیمز  نیا  رد  هک 
لوصا و تحت  ینوناـق  رگا  هک  تسا  هدرک  تباـث  هبرجت  هک  نیا  رگید  بلطم  میوش . کـیدزن  تداـبع  رارـسا  هب  رتشیب  هچ  ره  اـت  هتخومآ 

هدومن یصاخ  تشادرب  ریـسفت و  نآ  زا  سک  ره  ای  دوشیم و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ای  نامز  رورم  هب  دریگن ، رارق  هدش  فیرعت  دعاوق 
يراگدنام و ثعاب  دوش ، هتـسب  نآ  رد  فرـصت  رییغت و  رب  هار  دـشاب و  بیترت  مظن و  ياراد  رگا  اما  دوشیم ، عیاض  بلطم  یلک  روط  هب  و 
رد هک  نیا  رخآ  بلطم  تسا . هدوـمن  مهارف  ار  نآ  يراگدـنام  هنیمز  دـحاو  قایـس  کبـس و  نیمه  زین  زاـمن  دروـم  رد  دوـشیم . نآ  ماود 

دبعت میلـست و  حور  هناشن  هدومن ، غالبا  ربمایپ  هتـساوخ و  دنوادخ  هک  یتروص  هب  زامن  ندناوخ  دراد و  دوجو  دبعت  میلـست و  حور  تدابع ،
هدام ج 3 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیسح   - 1 اهتشون : یپ  تسین . نآ  زا  ریغ  يزیچ  یگدنب  تدابع و  تسا و  ادخ  لباقم  رد  ناسنا 

. نامه 2 و 3 و 4 -  یبرع . نابز 

. مینک رکشت  يرگید  قیرط  زا  میناوت  یم مینک ، ادخ  زا  رکشت  دیاب  رگا  تسا ؟ هدش  بجاو  ارچ  تسیچ ؟ زامن  هفسلف 

هراشا

هب ار  شیوخ  لد  ربکاهَّللا "  " گنهآ نتخاون  اب  ناـسنا  هَّللا . يوس  هب  دوعـص  ـالاب و  هب  ور  تسا  یتکرح  تسا . ادـخ  هب  هجوت  زاـمن ، خـساپ 
وادخ درادیم . نومنهر  یهلا  برق  ماقم 

شسرپ

هب هجوت  زامن ، خساپ : مینک . رکشت  يرگید  قیرط  زا  میناوت  یم مینک ، ادخ  زا  رکشت  دیاب  رگا  تسا ؟ هدش  بجاو  ارچ  تسیچ ؟ زامن  هفسلف 
نومنهر یهلا  برق  ماقم  هب  ار  شیوخ  لد  ربکا " هَّللا  " گنهآ نتخاون  اب  ناسنا  هَّللا . يوس  هب  دوعص  الاب و  هب  ور  تسا  یتکرح  تسا . ادخ 

هیآ نیا  " راد . اـپ  هب  نم  داـی  يارب  ار  زاـمن  ( 1 (؛ يرکذل ةالـصلا  مقأ  : " تسا هدومن  غالبا  شناگدـنب  هب  ار  زامن  روتـسد  دـنوادخ  دراد . یم
يورُخا يویند و  یگدنز  رد  يدایز  تاکرب  راثآ و  دـنوادخ  دای  تسا . ندوب  ادـخ  دای  هب  زامن ، هب  رما  لیلد  نیرت  مهم هک  تسا  نآ  رگنایب 

. تسا شمارآ  هب  ندیسر  دنک ، یم وجتسج  یگدنز  رد  ناسنا  هک  يزیچ  نیرت  مهم تسا . یگدنز  رد  شمارآ  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  ناسنا 
تسا دیما  ( 2 (؛ ًادومحم ًاماقم  کـّبر  کـثعبی  نأ  یـسع   " هک دـهد  یم تراـشب  دـنوادخ  داـی  رکذ و  زاـمن و  ناـیب  زا  سپ  رگید  ياـج  رد 

نیموـصعم تاـملک  رد  تسا ؟ دوـمحم  ماـقم  شیازج  هک  تسا  هتفهن  زاـمن  رد  يرارـسا  هچ  " دزیگنارب . دـنمجرا  ماـقم  هب  ار  وـت  دـنوادخ 
، تسا نید  نیناوق  زا  زامن  : " دومرف (ص ) ادخ لوسر  مینک : یم هراشا  دروم  دنچ  هب  هک  تسا  هدش  رکذ  زامن  يارب  يدایز  رایسب  ياه  هفسلف
، قزر ینوزف  تفرعم ، ییانشور ، نامیا ، تیاده ، ناگتشرف ، یتسود  رازگزامن  يارب  تسا . ناربمایپ  هویش  دراد و  یپ  رد  ار  ادخ  يدونـشخ 
، رازگزامن رس  رب  یجات  رشح  زور  رد  زامن  تسا ... گرم  هتشرف  دزن  عیفش  ترخآ و  هشوت  زامن  تسا ... ناطیش  يدونـشخان  ندب ، شیاسآ 
یتشهب و نانز  هیرهم  تشهب ، دیلک  طارـص ، زا  روبع  زاوج  خزود ، زا  تاجن  دنوادخ ، دزن  تجح  شتآ ، رپس  ندب ، سابل  تروص ، ییابیز 

هفـسلف هلمج  زا  : " دومرف (ع ) قداص ماما  تسا . هدـش  نایب  زامن  يارب  هرمث  راب 28  رهگ  مـالک  نیا  رد  ( 3 ... " .) دوب و دـهاوخ  تشهب  ياهب 
ره هک  تسا  هداد  ناشن  يرـشب  تایح  هبرجت و  ( 4" .) دورن نایم  زا  وا  دای  دیوشن و  لفاغ  وا  زا  ات  دـیزادرپب  ادـخ  دای  هب  هک ؛ تسا  نیا  زامن 
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تـسد هب  دور و  یم لاوز  هب  ور  مک  مک  دوـش ، هدراذـگ  یمدآ  هدـهع  رب  نآ  تـیفیک  دـشابن و  یـصاخ  گـنهآ  مـظن و  ياراد  هـک  يرما 
راذگاو یمدآ  هب  دـنوادخ  زا  رکـشت  بادآ  تیمک و  تیفیک و  امـش  ریبعت  هب  دـش و  یمن بجاو  زامن  رگا  لاح  دوش . یم هدرپس  یـشومارف 

ددنب و یمن رب  یفرط  اهزامن ، اهرکـشت و  نیا  ادنوادخ  هتبلا  دندرک ؟! یمن شومارف  ار  نآ  دارفا  زا  یلیخ  ایآ  تشگ ، یم يرایتخا  دـش و  یم
هب هجوت  هزاجا  ایند  ياه  ییابیز نوگانوگ و  ياه  هلغـشم ایآ  یلو  ددرگ ، یم رب  ام  دوخ  هب  شدوس  یماـمت  هکلب  دوش ، یمن وا  دـئاع  يدوس 
زین اه  نآ میراد ؟ مامتها  یبحتـسم  ياهزامن  هب  رادـقم  هچ  ناناملـسم  ام  زا  یکی  ره  یتسار  هب  دومن ؟ یم مهارف  ناـسنا  رد  ار  قح  ترـضح 

هک تسا  بترتم  يدایز  رایسب  دئاوف  زامن  يارب  سپ  تسادودحم !؟ رایسب  هک  نیا  اب  میروآ و  یمن اج  هب  ارچ  سپ  تسا ، دنوادخ  زا  رکشت 
ریـسفت هب  دـیناوت  یم زامن  راثآ  دـئاوف و  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  تسا . زاـمن  هماـقا  نآ  هب  لوصو  هار  تسا و  قلاـخ  زا  رکـشت  اـه  نآ زا  یکی 

رکشت يارب  زامن ، ارچ  اّما  دیناوخب . تسا ، هتفای  شراگن  هک  يدنمـشزرا  ياه  باتک رگید  ای  دییامن و  هعجارم  زامن  تایآ  ریـسفت  هب  هنومن ،
ادـخ زا  رکـشت  اه  نآ زا  یکی  دراد و  دوجو  زامن  رد  هک  یناوارف  دـئاوف  راثآ و  هب  هجوت  اـب  ادـخ  تفگ : دـیاب  تسا ؟ هدـش  بجاو  ادـخ  زا 

تیدوبع حور  زامن ، رد  هک  لاح  نیع  رد  تسا . هدیدنسپ  دوخ  هدنب  زا  ار  رکشت  هقیرط  نیا  ددرگ و  بجاو  زامن  هک  هدید  تحلصم  تسا ،
ماجنا تسا ، هتـساوخ  ناسنا  زا  هدیدنـسپ و  دـنوادخ  هچنآ  هک  دـنک  یم تابثا  ار  انعم  نیا  زامن ، ندـناوخ  اب  ناسنا  دراد ، دوجو  یگدـنب  و 

یتسرپدوخ یهاوخ و  دوخ  زا  ریغ  يزیچ  هک  دهاوخن ، ًالصا  دیاش  و  دهاوخ ، یم هک  لکـش  ره  هب  دهاوخ و  یم دوخ  هک  هچنآ  هن  دهد ، یم
زا تعاـطا  یگدـنب و  دـهد . ماـجنا  ناـسنا  تسا ، هتـساوخ  دـنوادخ  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  یگدـنب  تداـبع و  حور  هک  یلاـح  رد  تـسین ،

کمک و ام  هب  ایند  رد  یـسک  رگا  دـنک . یم لئان  دـنوادخ  برق  ماقم  ترخآ و  ایند و  رد  تداعـس  لامک و  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  دـنوادخ 
دوجو یتح  َملاع و  ياه  تمعن همه  نیا  هک  دـنوادخ  لباقم  رد  ایآ  مینک . یم ددنـسپ ، یم هک  یتروص  هب  نآ  ناربج  رد  یعـس  دـنک ، یکین 

رد تسا ؟ هتـساوخ  هک  مینک  شیاتـس  يا  هنوگ هب  دـیابن  تسا ، هداد  میراد ، هک  هچ  ره  هدرک و  تیانع  ام  هب  ار  نام  یتسه  مامت  نامدوخ و 
زا يا  هدیاف يدوس و  چیه  وا  تسا و  ام  ندیسر  لامک  هب  یتخبشوخ و  تداعس و  يارب  نامدوخ و  عفن  هب  شیاتس  شتسرپ و  هک  لاح  نیع 

ج لاصخ ، قودص ، خیش  . 3 هیآ 79 . ( 17  ) ءارسا . 2 هیآ 14 . ( 20  ) هط . 1 اه : تشون یپ  تسا . قلطم  زاین  یب  درب و  یمن ام  رکـشت  ساپس و 
اب ناوت  یمن ارچ  دومن ؟ تئارق  يرداـم  ناـبز  هب  ار  زاـمن  ناوت  یمن ارچ  : 2 شسرپ توریب . پاچ  ص 317 ، عیارـشلا ، للع  . 4 ص 532 . ، 2

؟ درک رکشت  ادخ  زا  يردام  نابز 

خساپ

عیرشت لیلد  نودب  هدوب و  تحلصم  قبط  رب  تسا ، هداد  رارق  ادخ  هک  یعرش  ماکحا  زا  کی  ره  دوش  یم  زاغآ  ود  شسرپ  خساپ  اج  نیا  زا 
یمامت هب  هطاحا  تردق  تسا و  دودحم  یناسنا  لقع  هک  ارچ  تسا ، جراخ  یمدآ  ناوت  زا  حلاصم  نیا  هبناج  همه  قیقد و  مهف  یلو  هدـشن ،

زا هک  نیا  قدـص  هب  میتسنادیمن و  ار  لامعا  لاعفا و  زا  يرایـسب  لـیلد  دـنیامرفن  هراـشا  نآ  هب  (ع ) نیموصعم رگا  درادـن . ار  روما  بناوج 
رگید یضعب  رد  دناهدرک و  نایب  ار  لامعا  تلع  دراوم  یضعب  رد  نیموصعم  لاح  میدادیم . ماجنا  دیاب  تسا ، هدیسر  روتـسد  عراش  بناج 

: مینکیم رکذ  لامتحا  ناونع  هب  ار  دروم  دـنچ  اما  میتفاین  ار  نآ  للع  یمامت  ای  نآ و  قیقد  تلع  زین  امـش  لاؤس  دروم  رد  تسا  هدـشن  نایب 
توافت نیع  رد  ینابز  کـی  دـنرادیم . هماـقا  ینیعم  تیفیک  هب  ار  زاـمن  دنتـسیایم و  زاـمن  هب  هلبق  هب  ور  یـصخشم ، تاـقوا  رد  ناناملـسم 
تالمج رگا  ددنبیم . نوگانوگ  قیالـس  رب  ار  هار  رگید  يوس  زا  دراذگیم . شیامن  هب  ار  مالـسا  تمظع  اهگنهرف ، اههجهل و  اهنابز و 
دنهاگآ نف  لها  هک  یبرع  نابز  ًاصوصخم  دوشیم ، هتـساک  نآ  ییانعم  راـب  زا  همجرت  رثا  رد  دوش ، همجرت  نوگاـنوگ  ياـهنابز  هب  زاـمن 

یب تسا ، هتفهن  یبرع  نابز  رد  هک  ییانعم  راب  يونعم و  قمع  تسا . فرگـش  میظع و  سب  ینیماضم  ياراد  یهاتوک  نیع  رد  نآ  تاراـبع 
ياهمجرت ای  لداعم  چیه  هَّللا ، هملک  هنومن  ناونع  هب  دربیم . ییاهنآ  قمع  هب  یناعم  نیا  مهف  ّربدت و  اب  ناسنا  هک  تسا ، ریظن  مک  ای  ریظن و 

مامت یهلا و  تاذ  رب  لامجا  تروص  هب  هملک  نیا  ینعی  تسا ، تالامک  مامت  عمتجم  هَّللا ، هملک  هک  هدش  هتفگ  نوچ  درادن ، نابز  چـیه  رد 
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میظع سب  یتفارـش  یبرع  نابز  وس  رگید  زا  دـشاب . هَّللا  هملک  همجرت  دـناوتیمن  نآ  دـننام  ادـخ و  دـننام  ياهملک  دراد . يدوجو  تالامک 
شموق نابز  هب  ربمغیپ  ره  شوگ  هب  یلو  هدوب ، یبرع  نابز  هب  هدومن ، لزان  یحو  ای  یباتک  ره  دنوادخ  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  هک  ارچ  دراد ،

، دـش زاـب  یبرع  هب  شناـبز  هک  یـسک  نیتـسخن  : " هدـش دراو  ترـضح  نآ  زا  (. 1") هدیـسر یبرع  ناـبز  هب  اـم  ربـمغیپ  شوگ  هب  هدیـسر و 
نخـس دوخ  لها  اب  نادـب  دـنوادخ  هک  تسا  ینابز  هک  نیا  هچ  دـیزومایب ، یبرع  ناـبز  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  و  ( 2") دوب (ع ) لیعامسا
تابثا ار  یبرع  نابز  تفارـش  هک  نیا  رب  هوالع  تاـیاور  نیا  ( 4" .) تسا یبرع  تشهب ، لها  نابز  : " دومرف یلع  ترـضح  و  ( 3") دیوگیم

نآ تفارـش  ثعاب  هک  تسه  یبرع  نابز  رد  ییاه  تیلباق  ًاـمتح  هک  دراد  تراـشا  مه  بلطم  نیا  هب  تسا ، یحو  ناـبز  هک  نیا  دـنکیم و 
ّدح رد  دـیاب  زین  ام  دومن . لصاح  عالطا  ایازم  نیا  زا  تسا ، هتفای  شراگن  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهباتک  هب  عوجر  اـب  ناوتیم  تسا . هدـیدرگ 

تباث هبرجت  هک  نیا  رگید  بلطم  میوش . کیدزن  تدابع  رارسا  هب  رتشیب  هچ  ره  ات  هتخومآ  ار  یبرع  ظافلا  یناعم  ًامتح  ترورـض  ناکما و 
ره ای  دوشیم و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ای  نامز  رورم  هب  دریگن ، رارق  هدـش  فیرعت  دـعاوق  لوصا و  تحت  ینوناـق  رگا  هک  تسا  هدرک 

رییغت و رب  هار  دـشاب و  بیترت  مظن و  ياراد  رگا  اـما  دوشیم ، عیاـض  بلطم  یلک  روط  هب  هدوـمن و  یـصاخ  تشادرب  ریـسفت و  نآ  زا  سک 
ار نآ  يراگدنام  هنیمز  دحاو  قایـس  کبـس و  نیمه  زین  زامن  دروم  رد  دوشیم . نآ  ماود  يراگدنام و  ثعاب  دوش ، هتـسب  نآ  رد  فرـصت 
هتـساوخ و دـنوادخ  هک  یتروص  هب  زامن  ندـناوخ  دراد و  دوجو  دـبعت  میلـست و  حور  تدابع ، رد  هک  نیا  رخآ  بلطم  تسا . هدومن  مهارف 
.1 اهتشون : یپ  تسین . نآ  زا  ریغ  يزیچ  یگدـنب  تدابع و  تسا و  ادـخ  لباقم  رد  ناسنا  دـبعت  میلـست و  حور  هناشن  هدومن ، غالبا  ربمایپ 

. نامه 2 و 3 و 4 . یبرع . نابز  هدام  ج 3 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیسح 

؟ تسیچ تدابع  زامن و  هفسلف  راثآ و 

شسرپ

؟ تسیچ تدابع  زامن و  هفسلف  راثآ و 

خساپ

اهنت زین  ینید  نایاوشیپ  ربمایپ و  قیرط  زا  نآرق و  تایآ  رد  دشابن ، يداع  رشب  ناوت  رد  دیاش  تدابع  زامن و  هفسلف  راثآ و  مامت  هب  ندرب  یپ 
اهتمکح راثآ و  زا  یخرب  هنیمز ، نیا  رد  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  ناـیب  تداـبع  زاـمن و  ياـهتمکح  راـثآ و  زا  یـشخب 

دـهدیم و لیکـشت  ار  زامن  تدابع و  حور  رثا  نیا  تسا . دـنوادخ  هب  برق  زاـمن  مهم  رایـسب  راـثآ  زا  یکی  يونعم  برق   - 1 تسا : نینچ 
ماـما تسا ، نآ  تیمها  زاـمن و  يوـنعم  دـعب  رگ  تیاـکح  هک  ( 1  ) تسا هدـش  نایب  تداـبع  ناـسنا  شنیرفآ  فدـه  نآرق  تاـیآ  زا  یکی 

هب زامن  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  " تسا . دـنوادخ  هب  يراـک  زیهرپ  ره  برقت  هلیـسو  زاـمن  (، 2  ) یقت لکل  نابرق  ةولـصلا  : " دومرف (ع ) یلع
ةولـصلا مقا  : " تسا هدمآ  نآرق  رد  یناور  شمارآ  ادـخ و  دای   - 2 دـشابیم . نآ  يونعم  راثآ  هب  هراشا  هک  هدـش  داـی  نمؤم  جارعم  ناونع 

هیاپ و فدـه و  ساساو و  حور  : " دـسیونیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  " یـشاب . نم  دای  هب  ات  راد  اپ  رب  ار  زامن  (، 3) يرکذل
هدـش نایب  هجیتن  نیرترب  ناونع  هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  هَّللا " رکذ   " نامه تسا . ادـخ  دای  ناـمه  زاـمن  هفـسلف  هرخـالاب  هجیتن و  همدـقم و 

شمارآ راذـگ  زامن  ياـهناسنا  هب  ادـخ  رکذ  ناونع  هب  زاـمن  دراد . یناور  شمارآ  رد  هدـننک  نییعت  شقن  دـنوادخ  داـی  رکذ و  ( 4") تسا
مهم راثآ  زا  یکی  هانگ  زا  هدـنراد  زاب  لماع   - 3" تسا . نانیمطا  هیام  ادخ  دای  دیـشاب  هاگآ  (، 5) بولقلا نئمطت  هَّللا  رکذب  الأ  ، " دـهدیم

نیرتدنمورین ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  زامن  تعیبط  (. 6") رکنملا اشحفلا و  نع  یهنت  ةولـصلا  ّنإ  : " تسا هانگ  زا  يریگولج  زامن 
دتـسیایم و زامن  هب  هک  ناسنا  تسا . رکنم  اشحف و  زا  یگدـنرادزاب  رثا  ياراد  دزادـنایم ، داعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  ینعی  هدـنرادزاب  لـماع 
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هب تکرح  قح و  يوس  هب  یـشبنج  یناسنا ، نینچ  حور  بلق و  رد  کـش  نودـب  درمـشیم ... رتـالاب  زیچ  همه  زا  ار  ادـخ  دـیوگیم ، ریبکت 
هلیـسو زامن  تسا . ییادز  هانگ  زامن  مهم  رایـسب  راثآ  زا  یکی  ییادز  هاـنگ   - 4 ( 7 ... ") دوشیم ادـیپ  اوقت  يوس  هب  یـشهج  یکاپ و  يوس 

بآ زا  يرهن  امش  زا  یکی  هناخ  رد  رب  رگا  درک : لاؤس  دوخ  نارای  زا  (ص ) ربمایپ (. 8) تسا یهلا  شزرمآ  ترفغم و  ناهانگ و  زا  وشتسش 
خساپ رد  دنامیم ؟ وا  ندب  رد  تفاثک  یگدولآ و  زا  يزیچ  ایآ  دیهد ، وشتـسش  نآ  رد  ار  دوخ  راب  جنپ  زور  ره  رد  دشاب و  هزیکاپ  فاص و 

ود نایم  رد  هک  یناهانگ  دناوخیم ، زامن  ناسنا  هک  نامز  ره  تسا . يراج  بآ  نیادننامه  تسرد  زامن  دومرف : ترضح  هن . ، دندرک ضرع 
شنیرفآ فدـه  هک  تسا  نآ  قح  هار  ناورهر  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  ییادز  تلفغ   - 5 ( 9.") دوریم نیب  زا  تسا ، هدـش  ماجنا  زامن 

زور هنابش  ره  رد  فلتخم  لصاوف  رد  هک  نیا  مکح  هب  زامن  اما  دندرگ ، رذگدوز  ذئاذل  يدام و  یگدنز  رد  قرغ  و  دنک . شومارف  ار  دوخ 
تمعن نیا  و  دزاسیم ... ناشن  رطاخ  ار  وا  شنیرفآ  فدـه  دـهدیم و  رادـشه  دـنکیم و  راطخا  ناسنا  هب  ًاـبترم  دوشیم ، ماـجنا  راـب  جـنپ 
ییادز ربکت   - 6 ( 10 .) دیوگ شاب  رادیب  وا  هب  هبترم  دنچ  زور  هنابـش  ره  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ياهلیـسو  ناسنا  هک  تسا  یگرزب 

ربارب رد  كاخ  رب  یناشیپ  راب  ود  تعکر  ره  رد  تعکر و  هدفه  زور  هنابش  ره  رد  ناسنا  اریز  تسا ، زامن  ییادز  ربکت  مهم  لماوع  زا  یکی 
ور نیا  زا  دنزیم . رانک  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  ياههدرپ  ور  نیا  زا  دنیبیم ، وا  تمظع  ربارب  رد  یکچوک  هرذ  ار  دوخ  دراذگیم و  ادـخ 

كرـش زااه  ناسنا  يزاسکاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  : " دومن نایب  ییادز  ربکت  زامن 1 -  راثآ  زا  یکی  تدابع ، هفـسلف  نایب  زا  دعب  (ع ) یلع
رد ار  يروابادـخ  صالخا و  حور  زامن  یقالخا  لـئاضف  شرورپ  لـماع   - 7 (. 11") ربک زا  يزاـسکاپ  يارب  ار  زاـمن  تسا و  هدرک  بجاو 

يراوید راهچ  هدام و  دودحم  ناهج  زا  ار  دوخ  ندـناوخ  زامن  اب  ناسنا  تسا ، یقالخا  لیاضف  شرورپ  نآ  هجیتن  دـهدیم و  شیازفا  ناسنا 
رظاـن رـضاح و  لاـح  همهرد  ار  ادـخ  دوشیم و  ادـصمه  ناگتـشرف  اـب  دـنکیم و  توـعد  اهنامـسآ  توـکلم  هب  دربیم و  نوریب  تعیبـط 

یـسایس یعامتجا و  مهم  راثآ  زا  یکی  دـنوشیم ، بوسحم  زامن  دوخ  راـثآ  ًـالومعم  هک  روکذـم  راـثآ  رب  هوـالع  ییارگمه   - 8 دنادیم .
رد هدرشف  فوفـص  اب  ناناملـسم  اریز  دراذگیم  شیامن  هب  ار  ناناملـسم  تدحو  تعامج ، هعمج و  زامن  يرازگرب  تسا ، ییارگمه  زامن ،

یـسایس و لیاسم  حرط  ماکحا و  نایب  اب  هعمج  بیطخ  دننکیم . ادـیپ  یهاگآ  ناهج  یعامتجا  یـسایس و  عاضوا  اب  هتفرگ و  رارق  مه  رانک 
ود نیا  هب  ینید  ياههزومآ  رد  هک  تسا  تعامج  هعمج و  زامن  مهم  راثآ  رطاخ  هب  دیاش  دـهدیم  یـسایس  دـشر  نارازگزامن  هب  یعامتجا 
نآ سک  ره  تسا  هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  هعمج  زامن  دنوادخ  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  ( 12 .) تسا هدش  هداد  یـصاخ  تیمها  هضیرف 

. دهدیمن تکرب  وا  راک  هب  دنکیم و  ناشیرپ  ار  وا  دنوادخ  دنک ، كرت  راکنا  ای  فافختـسا  يور  زا  نم  تافو  زا  دـعب  ای  نم  تایح  رد  ار 
 - 9 (. 13 ... ") دنک هبوت  راک  نیا  زا  ات  دوشیمن ،..، لوبق  وا  جـح  دـینادب  دوشیمن ، لوبق  وا  تاکز  دـینادب  دوشیمن ، لوبق  وا  زامن  دـینادب 
ریغ هچ  ره  دروآ ، دورف  میلست  میظعت و  رس  وا  لباقم  رد  دیامن  تدابع  ار  دنوادخ  طقف  هک  یناسنا  متس  لباقم  رد  یگاتسیا  توغاط و  یفن 

رس ناملاظ  ناشکندرگ و  لباقم  رد  و  دوش . هریچ  وا  رب  متس  ملظ و  اب  دناوتیمن  یسک  دوشیم و  کچوک  ریقح و  وا  يارب  تسا ، دنوادخ 
ره نایم  رد  و  : " تسا هتسناد  (ص ) ربمایپ تثعب  فادها  زا  یکی  ار  هلئسم  نیا  دنوادخ  دیآیمن . رانک  توغاط  اب  دروآیمن و  دورف  میلـست 

: اهتشون یپ  ( 14 .) دینک زیهرپ  تسا ) ادخ  لباقم  رد  هچ  ره   ) توغاط زا  دییامن و  تدابع  ار  دـنوادخ  ات  میدرک  ثوعبم  ار  يربمایپ  یتما ،
هیآ (، 20) هط  - 3 ص 292 . ج 16 ، هنومن ، ریسفت  زا : سابتقا  اب  هلمج 136 ، راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن   - 2 هیآ 56 . (، 51) تایراذ  - 1
 - 8 ص 284 . ج 16 ، هنومن ، ریسفت   - 7 هیآ 45 . (، 29  ) توبکنع  - 6 هیآ 28 . (، 13) دعر  - 5 ص 289 . ج 16 ، هنومن ، ریـسفت   - 4 . 14

راصق 252. تاملک  هغالبلا ، جهن   - 11 . 291 ص 290 -  ج 16 ، هنومن ، ریسفت   - 10 ص 7 . ج 3 ، هعیـشلا ، لیاسو   - 9 ص 290 . نامه ،
هیآ 36. (، 16  ) لحن  - 14 ص 7 . ج 5 ، هعیشلا ، لیاسو   - 13 دعب . هب  ص 125  ج 24 ، هنومن ، ریسفت  يهیآ 9 ، ( 62  ) هعمج  - 12
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؟ دناوخ زامن  تبون  جنپ  دیاب  ارچ 

خساپ

هب دنکیمن ، رداص  تمکح  تلع و  نودب  ار  يروتـسد  چیه  تسا و  ملاع  میکح و  دـنوادخ  مالـسا ، نید  راذـگ  نوناق  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
کی هفـسلف  میناوتن  نام  لقع  ملع و  صقن  تلع  هب  ام  هچرگ  تسا ، تلع  تمکح و  ياراد  مالـسا  ماـکحا  همه  هک  میربیم  یپ  نیقی  روط 

نید ماکحا  زا  يرایـسب  زامن و  تانکـس  تاکرح و  زور و  هنابـش  رد  تاعکر  توافت  زامن و  تاعکر  دادـعت  مینک . فشک  ار  ماکحا  کـی 
تاعفد دادعت  علمج  زا  تادابع ، ماکحا و  زا  یخرب  يارب  یصاخ  ياهتمکح  تایاور ، یخرب  رد  لاح  نیع  رد  تسا . هنوگ  نیمه  مالسا ،

تسا و هدش  هدیرفآ  یتخبـشوخ  لامک و  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  تفگ : ناوتیم  خـساپ  رد  نیاربانب  تسا . هدـش  نایب  تبون  جـنی  رد  زامن 
ادـخ دای  هب  ار  يو  دـنکیم و  هجوتم  ادـخ  هب  ار  ناسنا  همه  زا  شیب  زامن  تادابع  نیب  رد  تسا و  ادـخ  دای  دـیحوت و  وا  تداعـس  هحولرس 

اپ هب  نم  دای  يارب  ار  زامن  يرکذـل ؛ ةولـصلا  مقأ  : " دـناوخ دـیاب  ادـخ  دای  رکذ و  رطاخ  هب  ار  زامن  میرک  نآرق  رظنم  زا  ًـالوصا  دزادـنایم .
لفاغ ادخ  دای  زا  ار  یمدآ  یناسفن ، ياهشهاوخ  ناطیـش و  ياههسوسو  موادـم و  ياههلغـشم  هنازور و  ياهراک  رگید  يوس  زا  ( 1" .) راد
تبون جنپ  رد  زامن  دینادرگ . بجاو  فلتخم  ياهتقو  رد  ار  زور  هنابـش  ياهزامن  نابرهم  يادخ  موادم  ياهتلفغ  ندودز  يارب  دنکیم .

دنوادـخ دای  هب  فلتخم  ياهنامز  رد  ار  اهناسنا  دـنکیم و  لّدـبم  ادـخ  دای  رکذ و  لاح  هب  ار  تلفغ  لاح  مه  دـیوشیم و  ار  ناهانگ  مه 
دـینک و هجوت  زامن  هب  دایز  : " دومرفیم هدرک و  هیـصوت  زامن  هب  ار  شنارای  هراومه  (ع ) نانمؤم ریما  دـنکیم . وا  هّجوتمار  لد  دزادـنایم و 
(ص) ربمایپ " دیاشگیم . اهندرگ  زا  ار  یـصاعم  ياهریجنز  ّلغ و  دزیریم و  زییاپ  ياهگرب  نوچمه  ار  ناهانگ  زامن  دیناوخب . زامن  ناوارف 

نودب هک  تسا  هدرک  هیبشت  دهد ، وشتسش  نآ  رد  ار  دوخ  راب  جنپ  زور  هنابـش  دشاب و  یـسک  هناخ  رد  رب  هک  یمرگ  بآ  همـشچ  هب  ار  زامن 
رد بجاو  ياهزامن  ارچ  هک  نیا  تلع  (ص ) ربماـیپ زا  یثیدـح  رد  ( 2 .) دنام دهاوخن  یقاب  یـسک  نینچ  ندب  رد  یگدولآ  كرچ و  دـیدرت 

جنپ رد  زور  هنابش  ياهزامن  ارچ  دیسرپ : یتالاؤس  نمض  دیسر و  (ص ) ادخ لوسر  تمدخ  يدوهی  کی  هدمآ : دوشیم  هدناوخ  تبون  جنپ 
نآ و  دتـسرفیم ، دورد  نم  هب  ادخ  دنکیم و  حیبست  دمح و  ار  ادخ  زیچ  همه  رهظ  عقوم  : " داد باوج  ترـضح  تسا ، هدـش  بجاو  تقو 
نآ رد  سک  ره  دـنروآیم و  ار  منهج  تماـیق  رد  هک  تسا  یتعاـس  نآ  زین  هدوـمرف  بجاو  متّما  نم و  رب  ار  زاـمن  ادـخ  هک  تـسا  یتعاـس 
هک تسا  یتعاس  نآ  رـصع  زان  تقو  دنکیم . مارح  شتآ  رب  ار  شندـب  دـنوادخ  دـشاب ، مایق  ای  دوجـس و  ای  عوکر  لاح  رد  رهظ )  ) تعاس
رب دنوادخ  ور  نیا  زا  دش . جراخ  تشهب  زا  تهج  نیدـب  دروخ و  دوب ) هدـش  یهن  شندروخ  زا  هک  یتخرد   ) تخرد زا  (ع ) مدآ ترـضح 

تعکر هس  (ع ) مدآ درک و  لوبق  ار  مدآ  هبوت  دـنوادخ  هک  تسا  یتقو  نآ  زامن  اـما  دومرف . بجاو  ار  رـصع  زاـمن  تماـیق ، زور  اـت  وا  هیرذ 
ار تعکر  هس  نیا  دـنوادخ  و  شاهبوت ، يارب  تعکر  کی  اوح و  ياطخ  يارب  تعکر  کی  دوخ و  ياطخ  يارب  تعکر  کی  دـناوخ . زامن 
رد اشع  زامن  تسه ، یکیرات  تمایق  زور  ربق و  يارب  نوچ  اشع  زاـمن  اـما  دوشیم . باجتـسم  تقو  نیا  رد  اـعد  درک . بجاو  تقو  نیا  رد 

لبق دننک ، ادخ  رب  هدجس  متما  ات  دش  بجاو  تقو  نیا  رد  حبص  زامن  اما  ددرگ . طارـص  لپ  ربق و  ّتینارون  بجوم  ات  دش  بجاو  تقو  نیا 
زور رومأم  ناگتشرف  بش و  رومأم  ياههکئالم  هک  تسا  يزامن  حبـص  زامن  دنک . هدجـس  باتفآ )  ) نآ رب  تسرپ ) باتفآ   ) رفاک هک  نآ  زا 
هدش نایب  ام  يارب  هک  دشاب  هناگ  جـنپ  تاقوا  زامن و  ياهتمکح  رارـسا و  زا  یـشخب  اهنت  دـناوتیم  تایاور  نیا  هتبلا  ( 3" .) دننآ رب  هاوگ 

باب 36، ص 33 ، ج 2 ، عیارشلا ، للع  . 3 هبطخ 190 . ص 634 ، مالسالا ) ضیف   ) هغالبلا جهن  . 2 هیآ 14 . ( 20  ) هط . 1 اهتشون : یپ  تسا .
ثیدح 1.

؟ تسا یتعکر  راهچ  یضعب  هس و  یضعب  یتعکر و  ود  هناگ  جنپ  ياهزامن  زا  یضعب  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا یتعکر  راهچ  یضعب  هس و  یضعب  یتعکر و  ود  هناگ  جنپ  ياهزامن  زا  یضعب  ارچ 

خساپ

تلع هب  یعرـش  رما  ره  ینعی  تسا ، یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  زا  هتفرگرب  عبات و  یعرـش  ماـکحا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تامّلـسم  زا  یکی 
حلاصم هلسلس  کی  هب  ار  رشب  هک  نیا  يارب  ادخ  دوش . كرت  دیاب  هک  تسا  ياهدسفم  زا  یشان  یعرش  یهن  ره  تسا و  يرورض  تحلـصم 

زا ار  وا  دنامب ، رود  دسافم  زا  رـشب  هک  نیا  يارب  تسا و  هدرک  بحتـسم  ای  بجاو  ار  يروما  دـناسرب ، تسا  نآ  رد  وا  تداعـس  هک  یعقاو 
هب اـهتمکح  رگید  ریبـعت  هب  دـسافم و  حـلاصم و  یهن . هن  دوب و  يرما  هن  دوبن ، دـسافم  حـلاصم و  رگا  تسا . هدوـمن  عـنم  اـهراک  ياهراـپ 
هب رداق  ناسنا  لـقع  یهتنم  ( 1 .) تسا هدرک  عرـش  هک  دـنکیم  ار  مکح  نامه  ددرگ ، هاـگآ  اـهنآ  هب  ناـسنا  لـقع  رگا  هک  تسا  ياهنوگ 

( تسا یکالم  ياراد  یعرـش  یهلا و  مکح  ره  هک   ) ار یلک  مکح  ناسنا  لقع  نخـس : رگید  هب  تسین . یهلا  ماکحا  تاـکالم  همه  فشک 
دنادیم ینعی  دـنک ، كرد  دـناوتیمن  تسیچ ، یعقاو  كالم  ًالثم  دروم  نالف  رد  هک  ار  یئزج  مکح  دراوم  همه  رد  یلو  دـنکیم ، كرد 
حلـصم وضو  هک  مینادیم  دریذپیم  ًادبعت  ار  نآ  هداد ، روتـسد  عرـش  نوچ  تسیچ و  هفـسلف  نآ  دـنادیمن  یلو  دراد ، ياهفـسلف  مکح  نآ 

یتقو هک  تسا  نیا  یهلا  ماکحا  باب  رد  رگید  هتکن  تسیچ . وضو  رد  رس  حسم  یعقاو  هفسلف  مینادیمن  یلو  تسا ، زامن  طیارش  زا  دراد و 
نآ تاکرب  راثآ و  هب  هنرگو  دشاب  هدروآ  اج  هب  هَّللا  یلا  ۀبرق  ینعی  تبرق  دـصق  هب  ار  نآ  هک  دـسر  یم  شلامعا  باوث  حـلاصم و  هب  ناسنا 

باب زا  هدرکن  يادخ  رگا  دشاب . هَّللا  یلا  ۀـبرق  ّتین  هب  دـیاب  دـناوخیم ، زامن  ای  دـنکیم  تخادرپ  سمخ  هک  یـسک  ًالثم  ددرگیمن ، لیان 
ره هک  مینادب  ماکحا  دراوم  مامت  رد  یلک  روط  هب  هک  تسا  نیا  يارب  همدقم  نیا  رکذ  درادـن . یباوث  تسین و  لوبق  دروم  دـشاب ، يراکایر 

ًادـبعت دـیاب  یلو  مینک ، فشک  ار  نآ  میناوتن  لیاسم  مامت  رب  هطاحا  مدـع  عـالطا و  یمک  رثا  رب  تسا  نکمم  هچرگ  دراد  یتمکح  یمکح 
زا یکدنا  زج  ار  امـش  تسا و  نم  راگدرورپ  نامرف  زا  حور  وگب  دنـسرپیم . حور  زا  وت  زا  ربمایپ ) يا  : ") دیامرفیم نآرق  میریذـپب . ار  نآ 

یهلا رما  ياریذـپ  دـبعتم و  ياهمدآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  طقف  دراوم  یخرب  رد  ماکحا  هفـسلف  ندوبن  مولعم  ًالوصا  ( 2" .) دناهدادن شناد 
نولهجی اـم  ضعبب  هَقلخ  یلتبا  هناحبـس  هَّللا  ّنکل  و  : " دـیامرفیم (ع ) یلع ترـضح  دـنوش  هتخانـش  توخن  بحاـص  ّربـکتم و  ياـهمدآ  زا 

مدرم رد  میلست  تلاح  هک  نیا  ات  تسین ، مولعم  رشب  يارب  شاهفسلف  هشیر و  هک  دهدیم  رشب  هب  ار  ییاهروتسد  زا  یضعب  دنوادخ  هلصا ؛...
یخرب رد  لاـح  نـیع  رد  ( 3" .) دـندرگ هتخانـش  ناراک  تیـصعم  زا  ناگدـننک  تعاطا  و  دـنوش ، هداد  زیمت  اهدـب  زا  اهبوخ  دوش و  ادـیپ 

کی ره  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هناگ  جنپ  ياهزامن  دروم  رد  تسا . هدش  زامن  تاعکر  دادـعت  عیرـشت  هوحن  رب  ییاه  هراشا  تایاور 
لوسر و  دوب ، هدش  بجاو  تبون  جـنپ  رد  یتعکر  ود  زامن  جـنپ  ادـخ  فرط  زا  ینعی  تسا ، دوب  یتعکر  ود  ادـتبا  ار  هناگ  جـنپ  ياهزامن  زا 

حبـص زامن  دومن و  هفاضا  تعکر  کی  برغم  زامن  هب  تعکر و  ود  اشع  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  کی  ره  هب  یحلاصم  يارب  (ص ) ادخ
هب هَّللا "و  ضرف  ام   " هدرک بجاو  ادخ  هچ  نآ  هب  تفریذپ . ار  شیازفا  نیا  دنوادخ  و  تشاذگ ، یقاب  دوخ  لاح  هب  رگید  حـلاصم  هب  انب  ار 
رب (ص ) هَّللا لوسر  ندومن  هفاضا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  دوشیم . هتفگ  یبّنلا " ضرف  ام   " هدومن هفاضا  (ص ) ربمایپ هچ  نآ 

عقوم حبص  زامن  تقو  هک  تسا  نیا  دوزفین ، يزیچ  حبص  زامن  هب  ترضح  هک  نیا  تلع  تسا و  هدوب  ادخ  زا  رکشت  رکش و  باب  زا  اهزامن 
هب دناهدوب و  ص )  ) هَّللا لوسر  حبـص  زامن  دهاش  ناگتـشرف  زا  هورگ  ود  ره  دشابیم و  زور  ياههکالم  اب  بش  ياههکئالم  ندش  اج  هب  اج 

نومضم یعطق  شریذپ  يارب  هتبلا  ( 4 .) دوزفین يزیچ  حبص  زامن  هب  ترـضح  دتفین ، ریخأت  هب  ناگتـشرف  تسپ  ضیوعت  تقو  هک  نیا  رطاخ 
رد هچ  نآ  دوب  نیا  دنتسه . یعطق  یتایاور  هک  دوش  مولعم  ات  دوش  یسررب  اهتیاور  نیا  دنس  مقـس  تحـص و  دیاب  نآ  لاثما  تیاور و  نیا 

یضترم . 1 اهتشون : یپ  میرادن . یعالطا  نآ  یعقاو  هفسلف  زا  ام  و  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هیموی  ياهزامن  ياهتعکر  فالتخا  تمکح 
ص 324. ج 4 ، عیارشلا ، للع  . 3 هیآ 85 . ( 17  ) ءارسا . 2 ص 52 . ج 20 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ،

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 501 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شزامن دنک و  تاعارم  دیاب  ار  نیعم  دودح  نامه  زاب  رفاسم  ارچ  دریگیم ، ماجنا  تدم  نیرتمک  اب  ینالوط  رایـسب  ياهترفاسم  هک  زورما 
؟ دناوخب هتسکش  ار 

شسرپ

شزامن دنک و  تاعارم  دیاب  ار  نیعم  دودح  نامه  زاب  رفاسم  ارچ  دریگیم ، ماجنا  تدم  نیرتمک  اب  ینالوط  رایـسب  ياهترفاسم  هک  زورما 
؟ دناوخب هتسکش  ار 

خساپ

دصق رایعم  دح و  ارچ  هک  نیا  لثم  کتسا  هدنام  هتخانشان  زونه  ماکحا  تایـصوصخ  طیارـش و  صوصخ  هب  لئاسم  زا  یـضعب  هفـسلف  ًالّوا 
سدقم عراش  ای  ام  ینید  نایاوشیپ  دیاش  تسین . مه  تحلـصم  هدیاف و  نودب  هک  میراد  نیقی  اما  تسا ؟ خـسرف  راهچ  تفاسم  ندومیپ  زامن 

هار نیا  زا  دوش و  يوریپ  یهلا  سّدقم  نیناوق  هلـسلس  کی  ناونع  هب  یمالـسا  تاررقم  دناهتـساوخ  هک  دناهدشن  تایئزج  دراو  لیلد  نیا  هب 
يروما زا  یضعب  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  : " دیامرفیم هراب  نیا  رد  (ع ) یلع ماما  ددرگ . تیوقت  دارفا  یگدنب  یـسانشادخ و  نامیا و  حور 

رود اهنآ  زا  یـشورف  رخف  ربکت و  دـنوش و  هداد  زییمت  رگیدـکی  زا  مدرم  هلیـسو  نیدـب  ات  تسا  هدرک  شیامزآ  دـنالهاج  نآ  لصا  هب  هک 
لمحت ار  رفس  تمحز  هک  رفاسم  يارب  يریگناسآ  رطاخ  هب  سدقم  عراش  تسا ، هلهس  هحمس  نید  مالـسا ، هک  اج  نآ  زا  ًایناث  ( 1" .) ددرگ

، ناوارف تالیهـست  تاناکما و  دوجو  اب  زین  نونکا  تسا  یهیدـب  دروآ . اج  هب  هتـسکش  ار  زامن  ات  تسا  هتـشاد  ینازرا  ار  قاـفرا  نیا  هدرک ،
رد یلو  دوب ، یمسج  یگتـسخ  اب  مأوت  اهرفـس  هتـشذگ  رد  ًالثم  تسا ، هدرک  رییغت  نآ  لکـش  دنچ  ره  تسا ، تمحز  اب  هارمه  ندرک  رفس 
هب دـنوادخ  هک  تسا  ياهقدـص  زامن  رـصق  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  دراد . هارمه  هب  ار  یحور  یگتـسخ  ندرک  رفـس  رـضاح  لاـح 

رـصق و ًاعبط  دوریم و  رفـس  هب  يرگید  هلئـسم  ره  ای  يراک  هلغـشم  تهج  هب  رفاـسم ، صخـش  ًـالوصا  ( 2 .) تسا هتـشاد  ینازرا  شناگدنب 
ادـتبا رد  هچ  نآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  ًاـثلاث  تسا . وا  يارب  یتحار  داـجیا  نتفرگ و  کبـس  یعون  زاـمن ، ندـش  هتـسکش 
تعکر ود  اشع  رصع و  رهظ و  ياهزامن  هب  رفس  ریغ  رد  (ص ) ربمایپ سپـس  تسا ، هدوب  یتعکر  ود  تروص  هب  زامن  هدرک ، بجاو  دنوادخ 

یپ تسا . هدـنام  یقاب  یلّوا  لکـش  نامه  هب  زامن  رفـس  لاـح  رد  تفگ  ناوتیم  نیارباـنب  تسا . فورعم  یبّنلا " ضرف   " هب هک  درک  هفاـضا 
ص 107. ج 5 ، نازیملا ، همجرت  . 2 هبطخ 234 . مالسالا ، ضیف  هغالبلا ، جهن  . 1 اهتشون :

؟ دنناوخب زامن  هدیشوپ  دیاب  نانز  ارچ  درادن ، دوجو  مرحمان  هک  یناکم  رد 

شسرپ

؟ دنناوخب زامن  هدیشوپ  دیاب  نانز  ارچ  درادن ، دوجو  مرحمان  هک  یناکم  رد 

خساپ

لاح رد  هک  ار  شندب  زا  یتمسق  َملاع  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  مارتحا  بدا و  تیاعر  يارب  دیاب  رازگزامن  هک  تسا  نیا  زامن  ماکحا  زا  یکی 
اهقف دناوخب . زامن  هتسبرد  قاتا  رد  دنیبن و  ار  وا  یسک  چیه  هچرگ  دناشوپب ، زین  زامن  لاح  رد  دناشوپب ، تسا  بجاو  یطیارـش  رد  زامن  ریغ 
عقوم رد  دیاب  نز  و  دناشوپب ، ار  دوخ  نیتروع  دنیبیمن ، ار  وا  مرحمان ) مرحم و  زا  معا   ) یسک هچ  رگا  زامن  لاح  رد  دیاب  درم  : " دناهدومرف

اهاپ چم و  ات  اهتسد  دوشیم و  هتـسش  وضو  رد  هک  يرادقم  هب  تروص  ندناشوپ  یلو  دناشوپب ، ار  دوخ  يوم  رـس و  یتح  ندب  مامت  زامن 
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زا رتنییاپ  يردق  تروص و  فارطا  زا  يرادقم  دیاب  تسا ، هدناشوپ  ار  بجاو  رادقم  هک  دنک  نیقی  هک  نآ  يارب  اما  تسین ، مزال  اپ  چـم  ات 
تروع هدـش ، انثتـسا  نآ  شـشوپ  هک  يدراوم  زا  ریغ  نز  ندـب  ماـمت  عـقاو  رد  هک  دـناهتفگ  هراـبنیا  رد  یـضعب  ( 1" .) دناشوپب مه  ار  چـم 
تیاعر يارب  زامن  لاح  رد  درم  تروع  نوچ  دوش و  هدـناشوپ  دریگ و  رارق  دـید  ضرعم  رد  دـیابن  هک  يزیچ  يانعم  هب  دوشیم ، بوسحم 
یتوافت هلئسم  لصا  رد  یسک ، ندوبن  ای  ندوب  ینعی  تسا ، نینچ  زین  نانز  دروم  رد  دنیبیمن ، ار  وا  یسک  هچ  رگا  دوش ، هدناشوپ  دیاب  بدا 

راگدرور رضحم  رد  روضح  طیارش  تیاعر  يارب  هکلب  تسین ، مرحمان  زا  ندوب  ظوفحم  يارب  زامن  لاح  رد  شـشوپ  سپ  دنکیمن . داجیا 
ج 1، عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  . 1 اهتشون : یپ  دنیبن . ار  یـسک  هچرگ  دـناشوپب ، ار  دوخ  دـیاب  رازگ  زامن  ور  نیا  زا  تسا ، زامن  لاح  رد 

هلئسم 788 و 789. ص 463 ،

؟ دنکیم لاؤس  زامن  زا  تمایق  رد  ارچ  درادن ، زاین  زامن  هب  ادخ  هک  نیا  اب 

شسرپ

؟ دنکیم لاؤس  زامن  زا  تمایق  رد  ارچ  درادن ، زاین  زامن  هب  ادخ  هک  نیا  اب 

خساپ

هکلب تسین ، نآ  هب  قلاخ  زاین  هناشن  ایند  رد  نآ  ندـناوخ  هک  هنوگ  نامه  تسین ، نآ  هب  ادـخ  نتـشاد  زاین  لیلد  هب  تمایق  رد  زامن  زا  لاؤس 
رد ور  نیا  زا  تسا . هدرکن  لمع  نید  لصا  هب  ایوگ  درامگن ، تمه  نآ  رب  یـسک  رگا  تسا . نید  ماـمت  داـمن  زاـمن  هک  تسا  نآ  تهج  هب 

، تسا نید  نوتـس  ( 2 () (ع یلع ماما  شیاـمرف  هب  زاـمن  یتقو  ( 1 .) تسا هدـش  یفرعم  لـمع  نازیم  زارت و  ناونع  هب  زاـمن  (ص ) ربماـیپ نخس 
. تخانش زامن  هب  اهنآ  نداد  ّتیمها  زا  ناوتیم  ار  دارفا  يرادم  نید  يراد و  نید  دوب . دهاوخ  نید  نوتـس  لصا و  زا  لاؤس  زامن  زا  لاؤس 

ّنأ ملْعاو  کتالصل  ٌعبت  ءیش  ّلک  ّنإ  : " دیامرفیم رکب  یبا  نب  دمحم  هب  (ع ) یلع ماما  تسا . زامن  عبات  زیچ  همه  تفگ  ناوتیم  ور  نیا  زا 
دهاوخ عیاض  رتشیب  ار  رگید  روما  دـنک  عیاض  ار  زامن  هک  یـسک  نادـب  تسوت و  زامن  عبات  ءیـش  ره  عیـضأ ؛ اهریغل  وهف  ةالـصلا  عّیـض  نم 

. دیامن كرت  ار  یتامرحم  دـهد و  ماجنا  ار  یتابجاو  دـیامن و  لمع  نادـب  دـیاب  هک  دراد  یفیاظو  ندوب  هدـنب  ياضتقم  هب  ناسنا  ( 3" .) درک
باوث و دوخ  لامعا  ساسا  رب  دنـشاب و  وگ  خساپ  دوخ  لامعا  هرابرد  دیاب  همه  تسا ، یهلا  لدع  همکحم  هک  تمایق  زور  رد  تسا  یعیبط 
تیدوبع و حور  هدناسر و  تابثا  هب  ار  دوخ  یسانشردق  يرازگساپس و  بتارم  هدناوخ و  زامن  هک  یسک  نآ  دنوشیم . هداد  ازج  ای  شاداپ 
ای باوث  هب  دارفا  ندیـسر  يارب  نیاربانب  دشاب ؛ هتـشاد  یتوافت  دیاب  تسا ، هدوبن  نینچ  هک  یـسک  اب  هدوب ، وا  رد  میلـست  تعاطا و  یگدنب و 

همان هغالبلا ، جهن  . 3 همان 47 . هغالبلا ، جهن  . 2 ص 267 . ج 1 ، یفاـک ، عورف  . 1 اهتشون : یپ  دریگ . تروص  یـسر  باسح  دیاب  باذـع 
.27

؟ دشابیم تعکر  هرس  سدقمالسلاهیلع  نآ  عومجم  دراد و  قرف  مه  اب  هیموی  ياهزامن  تعکر  ارچ 

شسرپ

؟ دشابیم تعکر  هرس  سدقمالسلاهیلع  نآ  عومجم  دراد و  قرف  مه  اب  هیموی  ياهزامن  تعکر  ارچ 

خساپ

نیرتهب زا  یکی  زامن  میرازگـساپس . دـیاهدومن  هبتاکم  دـحاو  اب  هک  نیا  زا  یگدـنز .  لحارم  یمامت  سرد و  رد  میراودـیما  یمارگ ! ردارب 
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هفیظو ناونع  هب  هک  تسا  یعوـضوم  نیرتـهب  تفگ  ناوـتیم  دـشخبیم و  میکحت  ار  ادـخ  اـب  ناـسنا  هطبار  هک  تسا  یتاداـبع  نیرتاـبیزو 
ّتیفیک و اما  دراد  هتـشاد و  دوجو  زین  رگید  نایدا  رد  زامن  تسا . ناتـسرپادخ  ام  تسد  رد  لاعتم  دـنوادخ  هاـگرد  هب  یگدـنب  تیدوبع و 

اوتحم رپ  انعم و  رپ  رایسب  زامن  رد  اههتفگ  تانکـس و  تاکرح و  تسا . زامن  شتـسرپ  لکـش  نیرتابیز  نیرتهب و  تسا . توافتم  نآ  لکش 
، تسا نایدا  نیب  هک  ییاه  تدابع  هوحن  نیب  هسیاقم  رد  نیاربانب  تسا . یلاع  ياوتحم  انعم و  ياراد  اهناملـسم  ام  هماقا  ناذا و  یتح  تسا .
لاصتا و یحو  ملاع  اـب  هک  (ص ) ربماـیپ تسا . يّدـبعت  زاـمن  ندـناوخ  هوحن  لکـش و  تیفیک و  تسا . اـهنآ  نیرتهب  زاـمن  تفگ  ناوتیم 

زین امش  مناوخیم ، زامن  نم  هک  هنوگ  نامه  ( 1 (؛ یّلصأ ینومتیأر  امک  اوّلص  : " هدومرف هدرک و  نایب  ام  يارب  ار  نآ  تیفیک  هتشاد ، طابترا 
نییعت تعکر و ... راهچ  رهظ  عقوم  تعکر و  ود  حبـص  عقوم  ارچ  هک  نیا  تمکح  اّما  تسا . هتخومآ  ام  هب  ربمایپ  ار  زامن  لکـش  " دیناوخب .

لکش نیرتهب  هک  تسا  ادخ  شتـسرپ  تدابع و  تسا  مهم  هچنآ  میعالطا . یب  نآ  زا  هک  هتـشاد  یتمکح  مه  نآ  تسین . مولعم  ام  رب  هدش ،
ام دیابن  اما  تسین ، رارسا  تمکح و  نتشادن  يانعم  هب  زامن  تیفیک  ّتلع و  زا  ام  یهاگآ  ملع و  نتـشادن  عالطا و  مدع  تسا . زامن  رد  نآ 

ص 292. ج 85 ، راونالاراحب ، . 1 اهتشون : یپ  دهاکب . نآ  هب  ام  هقالع  قشع و  زا  دراد و  زاب  زامن  لصا  زا  ار 

؟ درادن یلاکشا  نز  يارب  تسا و  مارح  درم  يارب  زامن  رد  الط  زا  هدافتسا  ارچ 

شسرپ

؟ درادن یلاکشا  نز  يارب  تسا و  مارح  درم  يارب  زامن  رد  الط  زا  هدافتسا  ارچ 

خساپ

دراو یتایاور  دروم  نیا  رد  تسین . صخشم  ًالماک  ام  يارب  نادرم  يارب  الط  زا  هدافتسا  تمرح  هلمج  زا  ماکحا و  یعقاو  هفسلف  تمکح و 
لقن تیاور  دنچ  دروم  نیا  رد  درادن . یلاکشا  نانز  يارب  یلو  تسین ، زئاج  نادرم  يارب  الط  لامعتـسا  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  هدش 

تـسد هب  الط  رتشگنا  ( 1 (؛ ةرخآلا یف  کتنیز  ّهنإـف  بهذـلاب  مّتخت  ـال  دومرف : (ع ) یلع هب  (ص ) ربماـیپ : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  مینکیم :
ياهقف اذل  تسا . هدروآ  تیاور  هدزای  دودـح  هعیـشلا  لئاسو  بحاص  موحرم  باب  نیا  رد  " دوب . دـهاوخ  ترخآ  رد  وت  تنیز  نوچ  نکن ،

یلاکـشا تنیز  يارب  نانز  رب  یلو  تسین ، زئاج  نادرم  رب  الط  ندرک  تسد  هب  رتشگنا  ندیـشوپ و  دناهدومرف : تایاور  نیا  دانتـسا  هب  ماظع 
تنیز يارب  الط  ًـالوصا  هک  تسا  نآ  ناـنز  يارب  نآ  ندوب  زئاـج  نادرم و  يارب  میرحت  ّتلع  دـیاش  روکذـم ، تاـیاور  زا  هتـشذگ  درادـن .

مه رتابیز  ًالوصا  هتفای و  شیارگ  تنیز  ییابیز و  يوس  هب  نز  هزیرغ  تعیبط و  دراد . تواـفت  نز  درم و  تعیبط  دوشیم و  هدافتـسا  ندرک 
نادرم شیارگ  هداوناخ و  هنامیمـص  مرگ و  طباور  يرارقرب  ثعاب  نز ، تنیز  ییابیز و  هک  نیع  رد  هدش  زاجم  وا  يارب  سپ  هدش ، هدیرفآ 

هب هنانز  هیحور  اهنآ  رد  هک  لاح  نیع  رد  تنیز ، هب  نادرم  شیارگ  اّما  دوشیم ، رشب  لسن  عون و  ندوب  رارقرب  هداوناخ و  لیکـشت  يوس  هب 
تالمجت يوس  هب  دنکیم و  رود  یگدنز  یساسا  روما  رد  تیلوئسم  زا  ار  اهنآ  دنکیم ، رود  دوخ  تعیبط  تیهام و  زا  دروآیم و  دوجو 

سابل باوبا  زا  باب 30  ص 412 ، ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو  . 1 اهتشون : یپ  دـهدیم . قوس  راگدرورپ  زا  يرود  اـسب  هچ  اـیند و  رهاـظم  و 
. یلصم

؟ دشابیم هتسکش  رفاسم  زامن  تاناکما ، تینما و  دوجو  اب  رضاح  رصع  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دشابیم هتسکش  رفاسم  زامن  تاناکما ، تینما و  دوجو  اب  رضاح  رصع  رد  ارچ 
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خساپ

ندـناوخ هتـسکش  "  ) ةالـص ریـصقت   " دوجو رب  تلالد  هک  تسا  یناوارف  تاـیاور  دـناوخب ، هتـسکش  ار  زاـمن  دـیاب  رفاـسم  هک  نیا  رب  لـیلد 
هتـسکش ترفاـسم  رد  یتعکرراـهچ  ياـهزامن  ارچ  هک  نیا  تلع  اـما  دـناهداد . اوتف  نآ  رب  اـهقف  دراد و  رفـس  رد  یتعکر ) راـهچ  ياـهزامن 

. تسین مولعم  نآ  تلع  رگید ، تاهج  ای  تاناکما  مدـع  رطاخ  هب  ای  هدوب  رفـس  تقـشم  رطاخ  هب  ایآ  تسین . مولعم  ًالماک  ام  يارب  دوشیم ،
و  ) قّدصت ادـخ  دومرف : (ص ) ربمایپ : " دومرف (ع ) قداص ماما  هک  تسا  نیا  هدـمآ ، تایاور  رد  هچنآ  هکلب  هدرکن  نایب  ار  نآ  تلع  تایاور 
هک تسا  راوازـس  ایآ  دنریگن و  هزور  نارامیب  دنناوخب و  هتـسکش  ار  ناشزامن  نارفاسم  هک  نیا  هب  نارفاسم ، متما و  نارامیب  رب  هدرک  محر )

هزور ندروخ  زامن و  دصق  تسا " : هدمآ  (ص ) ربمایپ زا  رگید  تیاور  رد  زاب  ( 1 !؟ " .) دریذپن ای  دنادرگرب  ار  یهلا  ششخب  هقدص و  ناسنا 
راطفا بوجو  نیاربانب  " تسا . هدرک  در  ار  یهلا  هیده  دنکن ، ار  راک  نیا  سک  ره  سپ  تسا . متما  نم و  هب  یهلا  تمارک  هیده و  رفـس  رد 

تاناکما هک  الاح  مییوگب  ات  تسین  مولعم  یـسک  رب  نآ  تلع  تسا و  يدـبعت  هلئـسم  یتعکر ، راـهچ  ياـهزامن  ندـش  هتـسکش  رفـس و  رد 
تیاور 7. رفاسم ، ةولص  باوبا  زا  باب 22  ص 519 ، ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : دشاب . هتسکش  زامن  ارچ  هدش ، رتهب  یترفاسم 

. دیهد حیضوت  ءاسن  هروس  هیآ 101  هب  هجوت  اب  تسا ؟ هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ءاسن  هروس  هیآ 101  هب  هجوت  اب  تسا ؟ هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ 

خساپ

ار لقع  يورین  ادخ  مییامنیم . یسررب  تسا ، هتفر  تراشا  نآ  هب  امـش  همان  رد  هک  ار  یبلاطم  رفاسم ، زامن  یعرـش  مکح  رد  قیقحت  زا  لبق 
، دیامنیم ادخ  یگدنب  دیامیپیم و  ار  تداعس  هار  ناسنا  لقع ، اب  تسا . ینورد  لوسر  تّجح و  لقع  هداهن و  تعیدو  هب  یمدآ  دوجو  رد 
هتـشاد و ییآراـک  ياهزادـنا  دـح و  اـت  یمدآ  لـقع  ّرـش ، ریخ و  يدـب و  یبوخ و  دروم  رد  دـیمهف . ار  لـقع  مکح  ذوـفن  هطیح  دـیاب  نکل 
هب هک  تسین  نآ  ییاناوت  ار  لقع  هک  یعرـش  ماکحا  دروم  رد  اما  تسا ، تجح  لقع  صیخـشت  دـهد . صیخـشت  ار  دـب  بوخ و  دـناوتیم 

نیا تسا و  دودحم  يرشب  لقع  هک  ارچ  میربب ، یپ  نآ  هب  میناوتیمن  دوشن ، نایب  مکح  (ع ) همئا ربمایپ و  بناج  زا  ات  دربب . یپ  ماکحا  تلع 
يرادقم تسا . هدرک  غالبا  مدرم  هب  لوسر  قیرط  زا  ار  اهروتسد  نیا  ادخ  ببس  نیمه  هب  درادن . رارق  يرـشب  لقع  سرریت  رد  لئاسم  هنوگ 

. تسا هدوـمن  ناـیب  ار  ماـکحا  یلک  یتروـص  هب  نآرق  تسا و  میرک  نآرق  رد  هدـش ، لزاـن  ربماـیپ  رب  یحو  ناوـنع  هب  هک  یهلا  فراـعم  زا 
نآرق رد  ماکحا ، زا  يرایـسب  تاکز و  سمخ ، هزور ، زامن ، بوجو  مکح  لصا  لاثم  روط  هب  دوشیم ، نایب  تّنـس  طسوت  لئاسم  تاـیئزج 

ادـخ باتک  طقف  هک  میوش  لئاق  رگا  تسا . هدـش  نایب  ربمایپ  تّنـس  طسوت  نآ  تایئزج  تاـعکر و  دادـعت  زاـمن ، تیفیک  یلو  هدـش ، دراو 
مکاـتآ اـم  : " هدومرف دـنوادخ  هک  ارچ  دـشابیم ، نآرق  حیرـص  روتـسد  فلاـخم  تسین ، لـیلد  یعرـش ، هرازگ  چـیه  رگید  تسا و  تجح 

زا و  دینک ) ارجا  و   ) دیریگب هدروآ  امـش  يارب  ادخ  لوسر  هچنآ  باقعلا ؛ دـیدش  هَّللا  ّنا  هَّللااوقتا  اوهتناف و  هنع  مک  اهنام  هوذـخف و  لوسّرلا 
روتسد ًاحیرـص  هیآ  نیا  رد  ( 1" .) تسا دیدش  شرفیک  دـنوادخ  هک  دـیزیهرپب  ادـخ  تفلاخم )  ) زا و  دـییامن ؛ يراددوخ  هدرک ، یهن  هچنآ 

زین یهاگ  دراد ، رارق  نآرق  یهلا و  یحو  بلاق  رد  یهاگ  لاح  دییامن . لمع  هدروآ ، دنوادخ  بناج  زا  ادخ  لوسر  هچنآ  هب  هک  هدـش  هداد 
ار ماکحا  تسا ) طابترا  رد  دـنوادخ  اب  یحو  قیرط  زا  هک   ) ادـخ لوسر  هک  انعم  نیدـب  تسا ، ثیداحا  بلاق  رد  یمالـسا  ماکحا  میلاعت و 

ندوبن حرطم  ای  تامدقم  ندوبن  مهارف  نامز و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  یخرب  دیامنیم و  غالبا  مدرم  هب  ار  اهنآ  زا  یخرب  دیامنیم . تفایرد 
زاین میرک  نآرق  وس  رگید  زا  دننکیم . غالبا  مدرم  هب  جیردت  هب  ناراوگرزب  نآ  دیامنیم . لقتنم  ناماما  هب  هلئـسم و ... ندـماین  شیپ  ای  نآ 
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. تسین ناسآ  مدرم  يارب  نآ  مهف  هک  دراد ، دوجو  هباشتم  تایآ  دراد ، دوجو  مکحم  تایآ  هک  روط  نامه  اریز  دراد ، حیضوت  ریـسفت و  هب 
خسان و نآرق  رد  دنـشابیم . (ع ) تیب لها  ربمایپ و  نآرق ، ریـسفت  يارب  عجرم  اهنت  نیلقث ، فیرـش  ثیدـح  هدـش و  رکذ  تایآ  ياضتقم  هب 
رد ماع  تروص  هب  یمکح  یهاگ  لاح  تخانش . ار  اهنآ  همه  دیاب  هک  دراد  دوجو  هباشتم  مکحم و  صاخ ، ماع و  دیقم ، قلطم و  خوسنم ،

يرایـسب نآ و  بوجو  دراوم  تیفیک و  یلو  هدـمآ ، تاکز  بوجو  لثم  یمکح  ای  تسه و  تاـیاور  رد  نآ  صِّصخم  هدـش و  دراو  نآرق 
... لاـجر و هیارد ، ملع  يریگارف  اـب  هک  تسا  هیقف  فیاـظو  زا  یلعج  ثیداـحا  تخانـش  هتبلا  تسا . هدـش  دراو  تاـیاور  رد  رگید  ماـکحا 

تایاور ریسافت و  وس ، رگید  زا  دیشک . تسد  ثیداحا  همه  زا  یلعج ، ثیداحا  يدادعت  دوجو  فرص  هب  دیابن  دباییم و  صیخـشت  تردق 
يرهاـظ و تروص  هب  یتقو  ار  ءاـسن  هروس  هیآ 101  ددرگیم . نشور  تایاور  هلیـسو  هب  نآرق  رهاوظ  دنرادن و  نآرق  حیـضوت  زج  یفدـه 
زا هدافتـسا  اب  نآ  حیحـص  يانعم  دـسریمن . رظن  هب  حیحـص  امـش  تسود  ریـسفت  میرگنیم ، هدراو  تاـیاور  لوزن و  نأـش  هب  هجوت  نودـب 

هاتوک ار  زامن  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دینک ، رفـس  هک  یماگنه  : " دـیامرفیم هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دـیآیم . تسد  هب  تیب  لها  ثیداحا 
هدش نایب  یفلتخم  هوجو  هیآ  ریـسفت  رد  " دنتـسه . يراکـشآ  نمـشد  امـش  يارب  نارفاک  اریز  دیـسرتب ؛ نارفاک  رطخ ) و   ) هنتف زا  رگا  دینک ،

دیدهت ار  اهنآ  هک  یناوارف  ياهرطخ  ببـس  هب  هک  ارچ  تسا ، مالـسا  ردص  رد  ناناملـسم  عضو  رطاخ  هب  ندش  فوخ  هب  دـّیقم  - 1 تسا :
" یبلاغ دـیق   " هک هدـش  یـسررب  لوصا  ملع  رد  تسا . یبلاغ " دـیق   " ینف حالطـصا  هب  دنتـشاد . رارق  تشحو  سرت و  رد  هرـسکی  درکیم ،
زا یـشرازگ  طـقف  هکلب  دـیناوخب " لـماک  ار  زاـمن  دیدیـسرتن ، رگا  سپ   " هک تسین  نیا  هیآ  موهفم  زگره  هک  اـنعم  نیدـب  درادـن ، موـهفم 

رـصق زامن  هلئـسم  هک  دندقتعم  نارّـسفم  زا  یـضعب  - 2 ( 2 .) دراد دوـجو  نآرق  رد  لـیبق  نیا  زا  يرگید  دراوـم  تـسا . ناناملـسم  تیعـضو 
رد هدرک و  ادیپ  هعسوت  مکح  نیا  سپس  تسا ؛ هدش  عضو  دنتشاد ، رارق  نمشد  زا  تشحو  سرت و  رد  ناناملـسم  هک  یماگنه  راب  نیتسخن 

زامن ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  دیکأت  هبنج  دـیق ، نیا  تسا  نکمم  - 3 ( 3 .) تسا هدش  دراو  دشابن ) ای  دـشاب  سرت  اب  هارمه  هچ   ) رفـس دراوم  همه 
رفاسم زامن  هک  تسین  یکـش  ( 4 .) تسه نآ  رب  يرتشیب  دـیکأت  نمـشد  زا  فوخ  ماگنه  هب  اّما  تسا ، مزال  رفاـسم  رب  لاـح  ره  رد  هتـسکش 

عادولا و ۀجح  رد  رفـس  ماگنه  (ص ) ادخ لوسر  هک  هدـش  لقن  یناوارف  تایاور  دـشابن . راک  رد  یتشحو  سرت و  رگا  یتح  تسا ، هتـسکش 
نبا ( 6 .) دندناوخ هتسکش  ار  زامن  ترـضح  زین  نینح  گنج  رد  ( 5 .) دندناوخیم هتـسکش  ار  زامن  رگید  ياهرفـس  هنیدم و  هب  هّکم  زا  رفس 

تعکر ود  سپ  ادخ ) زا  سرت  زج   ) دوبن یـسرت  چیه  هک  درک  ترفاسم  تینما  تلاح  رد  هّکم  هب  هنیدم  زا  هک  دنکیم  لقن  ربمایپ  زا  سابع 
ادـخ لوسر  زا  اهراب  لاس ؟ دـنچ  رازه و  زا  دـعب  نم ، ای  دراد  هیآ  زا  يرتهب  مهف  ادـخ ، ربماـیپ  هک  دوشیم  حرطم  زین  لاؤس  نیا  ( 7 .) دناوخ

!؟ تسا هتسکش  زامن  زاب  ایآ  مینکیم . رفس  تینما  رد  نالا  تسا و  هتشذگ  میدیسرتیم ، نمشد  زا  اهرفـس  رد  هک  اهزور  نآ  دش : هدیـسرپ 
لوبق سپ  امـش ، يارب  ادـخ  بناـج  زا  تسا  ياهیدـه  رفـس ) رد  هتـسکش  زاـمن  ( ؛ اـهولبقاف مکیلع  هَّللا  ۀـقدص  : " دوـمرف (ص ) ادـخ لوـسر 

دوخ زامن  و   ) دنک رظن  فرص  راک  نیا  زا  هک  یسک  تسا . یهلا  يایاده  زا  رصق  زامن  رفس و  رد  راطفا  : " دومرف (ع ) قداص ماما  ( 8" .) دینک
دایز یتخـس  رد  رفاسم ، هتـساوخ  ادخ  هک  دـهدیم  ناشن  زین  هدراو  تایاور  ( 9" .) تسا هدرک  ّدر  ار  یهلا  هیده  دـناوخب ) مامت  رفـس  رد  ار 

تـسا ياهیدـه  (ع ) تیب لها  ربمایپ و  ریبعت  هب  تسا . هتـشادرب  زین  ار  هزور  ندوب  بجاو  مکح  هتفرگ و  لهـس  وا  رب  ار  اهراک  دریگن و  رارق 
اهیتخس اب  رفس  هک  میوشیم  هجوتم  مینک ، يراشفاپ  رفـس ، رد  ندش  تّیذا  يانبم  رب  نانچمه  میهاوخب  رگا  دنک . ّدر  دیابن  ناسنا  هک  یهلا 

تحارتسا و باوخ و  رظن  زا  لاح  ره  رد  نوچ  هدـش ، تحار  رایـسب  ترفاسم  لیاسو  هچ  رگا  تسا ، هارمه  یحور  یمـسج و  تالکـشم  و 
رفس رد  ینهذ  تالاغتشا  هتسب ، رفس  تخر  نادنزرف  نز و  رانک  هناخ و  زا  نآ  ماجنا  يارب  هک  يراک  هغدغد  تسا . بارطضا  اب  هارمه  راک 

اب هک  رگید  رایسب  دراوم  دراد و  دوجو  هشیمه  هک  رفس  رد  یلامتحا  تارطخ  نآ ، ماجنا  تیفیک  راک و  عون  هیثاثا ، تحارتسا ، لحم  رظن  زا 
رد هیآ  حیـضوت  زا  دـعب  نایاپ  رد  تسا . هدرک  شیوشت  هغدـغد و  اب  هارمه  ار  رفـس  تسین ، ناسکی  هاگچیه  نطو  هداوناـخ و  مرگ  طـیحم 

نامه هقف ، رد  صـصختم  هب  عوجر  ینعی  مینکیم ، دیلقت  ینید  ماکحا  رد  ام  همه  هک  دش  رکذتم  دـیاب  زین  ار  هتکن  نیا  هدـش  دراو  تایاور 
همه مینک و  عوجر  اهنآ  هب  دیاب  ام  تسا و  هدومن  يرپس  نید  ماکحا  مهف  هار  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  نایلاس  هک  تسا  يدهتجم  زا  دیلقت 
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سپ دشابیمن  حیحـص  نامزامن  مینکن  لمع  روتـسد  نیا  هب  ام  رگا  دناوخب و  هتـسکش  ار  شزامن  رفاسم ، هک  دننادیم  بجاو  دـیلقت  عجارم 
ناشنهذ هب  ییاهرکف  نینچ  مه  دـیلقت  عجارم  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  میهد و  شرورپ  شیوخ  رد  ار  هیعرـش  ماکحا  رد  دـّبعت  هیحور  دـیاب 

ج 4، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  هَّللا  تیآ  . 2 هیآ 7 . ( 59  ) رشح . 1 اهتشون : یپ  دنباییم . ار  هلئـسم  رد  قح  قیقحت ، اب  یلو  دسریم 
ص ج 4 ، هنومن ، ریسفت  يزاریـش ، مراکم  هَّللا  تیآ  . 4 ص 61 . ج 5 ، نازیملا ، ریـسفت  هر ،) ) یئابطابط همالع  . 3 هفیرش . هیآ  لیذ  ص 96 ،
ص نامه ، . 8 ص 135 . نامه ، . 7 ص 136 . نامه ، . 6 ةالصلا . باتک  ص 134 ، ج 3 ، يربکلا ، ننـسلا  یقهیب ، . 5 هفیرش . هیآ  لیذ  ، 96

ص 540. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  . 9 . 134

؟ تسیچ هزور  نتفرگن  رفاسم و  زامن  ندوب  هتسکش  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ هزور  نتفرگن  رفاسم و  زامن  ندوب  هتسکش  لیلد 

خساپ

زا یتـّنم  تسا و  ادـخ  بناـج  زا  یفیفخت  یتـحار و  رفـس ، لاـح  رد  هزور  نتفرگن  زاـمن و  ندوب  هتـسکش  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  زا 
هدوسآ تحار و  هیلقن  لئاسو  هک  ام  نامز  رد  یتح  تسا ، هارمه  تقشم  اب  ترفاسم  نوچ  دشابیم ، وا  بناج  زا  ياهیده  یهلا و  ياهتّنم 

رفس شیارب  هک  يراک  ای  رفس  هغدغد  دننام  دراد ، دوجو  شیب  مک و  رفاسم  يارب  یمسج  یحور و  ياهتقشم  لاح  نیا  اب  اما  دراد  دوجو 
هدرک راومه  دوخ  رب  ار  رفس  تالکـشم  ببـس ، نادب  هک  يراک  يارب  يرکف  لاغتـشا  يرادیب و  باوخ و  نامز  ندروخ  مه  هب  زین  دنکیم ،

ار رفاسم  يارب  زامن  ندش  هتسکش  رفـس و  رد  نتفرگن  هزور  ادخ  : " دومرف لقن  (ص ) ربمایپ زا  (ع ) شیمارگ ناردپ  زا  (ع ) قداص ماما  تسا .
هیده دنک ، ّدر  ار  یهلا  هیدـه  سک  ره  نیاربانب  دادـن . ار  تمارک  هیدـه و  نیا  يرگید  هورگ  چـیه  هب  هک  درک  اطع  نم  هب  هیدـه  ناونع  هب 
هزور رفـس  رد  هک  نیا  هب  نم  تما  نارفاسم  ناضیرم و  رب  داد  هقدص  دـنوادخ  دومرف : رگید  ياج  رد  ( 1" .) تسا هدینادرگرب  وا  هب  ار  ادخ 

ج 5، هعیشلالئاسو ،  - 1 اهتشونیپ : دوش "؟ هدنادرگرب  یهلا  فطل  هقدص و  هک  تسا  حیحـص  ایآ  دنناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـنریگن و 
. نامه  - 2 رفاسم . زامن  باوبا  زا  باب 22 

؟ تسیچ هیموی  زامن  تاعکر  ندوب  توافتم  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ هیموی  زامن  تاعکر  ندوب  توافتم  لیلد 

خساپ

نامه یّلصأ ؛ ینومتیأر  امک  اوّلص  : " دومرف (ص ) ربمایپ تسا . يّدبعت  ندناوخ  زامن  لکـش  نیا  تسین و  مولعم  یـسک  رب  هلئـسم  نیا  لیلد 
تادابع حور  هفـسلف و  تسا . هدومن  غالبا  ام  رب  وحن  نیا  هب  دـنوادخ  فرط  زا  ربمایپ  ( 1" .) دیناوخب زامن  زین  امـش  مناوخیم ، زامن  هک  روط 

؛ تسا رداق  دنوادخ  يارب  یگدنب  راهظا  تیدوبع و  شتـسرپ ، تسا ، تادابع  نیرتهب  زا  یکی  هک  زامن  حور  تسین . ناهنپ  ام  رب  مالـسا  رد 
ار رواـنهپ  ناـهج  دـهدیم و  يزور  قزر و  تادوـجوم  همه  هـب  وا  دروآ . مـهارف  اـم  يارب  ار  یگدـنز  هـنیمز  دـیرفآ و  ار  اـم  هـک  ییادـخ 

هدنراداپرب هدنز و  وا  تسین . ییادـخ  وا  زج  هب  هک  ییادـخ  مارکالا ؛ لالجلاوذ و  مویقلا  یحلا  وه  الا  هلا  هللا ال  : " دراد اپ  رب  دـناخرچیم و 
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اهنت تسا ، ناسنا  دوجو  رد  یتاذ  يرطف و  لیم  کی  هک  شتـسرپ  " تسا . تادوجوم  هب  مارکا  تمظع و  تلالج و  ياراد  وا  تسا . ناـهج 
ج راونالاراحب ،  - 1 اهتشونیپ : تسا . هبترم  دنلب  دنوادخ  اهنت  وا  دشاب و  هتشاد  ار  تیدوبع  یگتسیاش  هک  دشاب  يدوجوم  يارب  دناوتیم 

ص 279. ، 82

؟ دشاب هتسکش  رفاسم  زامن  دیاب  زاب  هدش ، تحار  رفس  لیاسو  هک  نونکا  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب هتسکش  رفاسم  زامن  دیاب  زاب  هدش ، تحار  رفس  لیاسو  هک  نونکا  ایآ 

خساپ

صخشم ام  يارب  نآ  ياهتمکح  تلع و  مامت  هک  تسا  لیاسم  ماکحا و  زا  يرایسب  دننام  زامن ) رـصق   ) رفاسم زامن  ندش  هتـسکش  هلئـسم 
هزور نتفرگن  زامن و  ندوبن  اـی  ندوب  هتـسکش  هک  نیا  هن  دـشاب ، نآ  ياـهتمکح  زا  یکی  دـناوتیم  اـهنت  رفـس  رد  ندوب  تحار  و  تسین .

دتفایم قافتا  رایسب  اریز  دشابن ، نینچ  دوبن ، رگا  دشاب و  رصق  مکح  دوب ، یگتسخ  رگا  هک  دشاب  نآ  مدع  یتخس و  یگتسخ و  هب  طورشم 
، دشاب یگتسخ  ندش  هتسکش  رصق و  مکح  تلع  مامت  رگا  دوش . رفس  زا  رت  هتـسخ  دایز  راک  هلغـشم و  هطـساو  هب  دوخ  رهـش  رد  ناسنا  هک 

حیحـص رواب  نیا  هک  یلاح  رد  دروآ ، اج  هب  هتـسکش  دش ، هتـسخ  داد و  ماجنا  رایـسب  راک  دوخ  رهـش  رد  ناسنا  تقو  ره  مییوگب  دیاب  سپ 
ياهزامن ندـش  هتـسکش  مییوگیم : هرابنیا  رد  میهد . رارق  راـیعم  ار  رفـس  رد  ندوب  تحار  یگتـسخ و  عوضوم  میهاوخب  مه  رگا  تسین .

یگتـسخ بجوم  رفـس  ًابلاغ  دوشیم و  هجاوم  تقو  دوبمک  اب  رفاـسم  ًـالومعم  هک  ارچ  رفاـسم ، يارب  تسا  ياهیدـه  رفـس  رد  یتعکر  اـهچ 
هارمه رایسب  ياههلغشم  اب  هک  رضاح  رصع  ياهترفاسم  هژیو  هب  دیامنیم ، یگتـسخ  ساسحا  ناسنا  يزورما  ياهرفـس  رد  یتح  ددرگیم 
نکیل دـنکن ، یگتـسخ  ساـسحا  ناـسنا  ترفاـسم  کـی  رد  تسا  نکمم  هچرگ  دراد ، لاـبند  هـب  ار  یگتـسخ  ترفاـسم  ًاـبلاغ  سپ  تـسا .
رفاسم زامن  ندش  هتسکش  مکح  رودص  اب  مالسا  رونا  عرش  تسا . هدش  عضو  مومع  يارب  مکح  اریز  درادن ، هلئـسم  رد  ریثأت  ردان  ياهدروم 

رطاخ هب  زامن  ندش  هتسکش  هک  مدیسرپ  باطخ  نب  رمع  زا  دیوگ : هیما  نب  یلعی  دوش . لئاق  رفاسم  ناناملـسم  يارب  یفیفخت  تسا  هتـساوخ 
هلئـسم نیمه  ًاقافتا  هک  داد  خساپ  رمع  دشاب ) مامت  مه  رفـس  رد  زامن  دیاب  سپ   ) میتسه تینما  رد  هک  الاح  دوب . رافک  تسد  زا  تینما  مدع 

ار یهلا  هیده  سپ  تسا ، هداد  امش  هب  ادخ  هک  تسا  ياهقدص  رفاسم  زامن  ندوب  هتـسکش  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ ، ص )  ) هللالوسر زا  ار 
تحار اب  تسا ، یهلا  هقدص  زامن  ندش  هتـسکش  نوچ  دوشیم  مولعم  اج  نیا  زا  ( 1 (. ) تسا سرت  نامز  صوصخم  دییوگن  و   ) دینک لوبق 
ریـسفت  - 1 اـهتشونیپ : تسا . هتـسکش  رفاـسم  زاـمن  مه  لاـح  نیا  رد  ینعی  دـنادرگیمنرب ، ار  شاهقدـص  دـنوادخ  تسا ، رفاـسم  ندـش 

ص 66. ج 5 ، نازیملا ،

؟ تسیچ زور  هنابش  رد  زامن  تعکر  هدفه  ندناوخ  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ زور  هنابش  رد  زامن  تعکر  هدفه  ندناوخ  تلع 

خساپ

ربارب رد  ناـسنا  ره  هفیظو  هـک  تـسا  موـلعم  سک  هـمه  رب  رادـقم  نـیا  یلو  تـسین ، نـشور  یـسک  رب  ماـکحا  زا  يرایـسب  هفـسلف  تـلع و 
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ناسنا رب  شتسرپ و )... هب  ناسنا  زاین  ای  وا  شتسرپ  قح  ای  رکشت  ساپس و  تهج  هب   ) ًالقع ادخ  شتسرپ  تسا . تدابع  تعاطا و  راگدرورپ 
تبلق رد  نم  دای  رکذ و  ات  راد  اپ  رب  زامن  يرکذل ؛ ةولـصلا  مقأ  : " تسا یهلا  رکـش  دمح و  رکذ و  هنومن  نیرتهب  زامن  تسا . بجاو  مزال و 

یل نوکت  نا  ًارخف  یب  یفک  ًادـبع و  کـل  نوکأ  نأ  ًاّزع  یب  یفک  یهلا  : " دـیوگیم دوخ  تاـجانم  رد  (ع ) نینمؤـملاریما ( 1" .) دریگ ياج 
تدابع و یلـصا  تلع  سپ  " تسا . نم  تاهابم  رخف و  ثعاب  نم  رب  وت  ییادـخ  تسا و  نم  تزع  ثعاب  نم  یگدـنب  نم ! يادـخ  يا  ًاـبر ؛
ار زامن  رادقم  نیا  تسین . نشور  لماک  روط  هب  ماکحا  زا  يرایـسب  دـننام  نآ  تاعکر  دادـعت  زامن و  تیفیک  هفـسلف  اما  تسا . نشور  زامن 

امش مناوخیم ، زامن  نم  هک  روط  نامه  یلصأ ؛ ینومتیأر  امک  اولص  : " دومرف داد و  روتسد  ناناملسم  هب  تخومآ و  جارعم  رد  (ص ) ربمایپ
يارب ار  نآ  دـنوادخ  هک  هدوـب  یعقاو  یقیقح و  راـثآ  قیاـقح و  حـلاصم و  ياراد  ماـکحا  هـک  مـینادیم  لاـح  نـیع  رد  ( 3" .) دیناوخب مه 

. تسا هدومن  حیرشت  اهناسنا 

یمکح هچ  نامزامن  میناوخب  زامن  رهم  نودب  هک  یتروص  رد  تسا و  ینامز  هچ  زا  نآ  تمدق  دراد ، ياهفسلف  هچ  زامن  يارب  رهم  نتـشاذگ 
؟ دراد

شسرپ

یمکح هچ  نامزامن  میناوخب  زامن  رهم  نودب  هک  یتروص  رد  تسا و  ینامز  هچ  زا  نآ  تمدق  دراد ، ياهفسلف  هچ  زامن  يارب  رهم  نتشاذگ 
؟ دراد

خساپ

دننام دـیور  یم  نیمز  زا  هک  یکاروخ  ریغ  ياهزیچ  نیمز و  رب  تسیاب  یم  زاـمن  رد  هر ،) ) ینیمخ ماـما  هلمج  زا  دـیلقت  عجارم  ياوتف  هباـنب 
، الط دـننام  یندـعم  ياهزیچ  رب  هدجـس  زین  تسین ، حیحـص  یکاشوپ  یکاروخ و  ياهزیچ  رب  هدجـس  درک . هدجـس  تخرد  گرب  بوچ و 

تسا ترابع  رهُم "  " نوچ تسا ، هدجس  حیحص  تسرد و  ياهتروص  زا  یکی  اهنت  رهم  رب  هدجـس  ( 1 .) تسا لطاب  هزوریف  قیقع و  هرقن ،
هب یناشیپ  كاخ ، ياج  هب  دنهن و  نیمز  رب  نارازگزامن  هک  تسا  ياهناوتـسا  ای  لیطتـسم  لکـش  هب  ًالومعم  هک  لگ  زا  کچوک  ياهعطق  زا 

هلئـسم قبط   ) هک ییاج  رب  ار  یناشیپ  هک  نا  رب  طورـشم  درادن ، یلاکـشا  ندـناوخ  زامن  رهُم  نودـب  سپ  ( 2 .) دنراذگ نآ  رب  هدجـس  ماگنه 
هدجـس گنـس  رب  باحـصا  یخرب  (ص ) ادخ لوسر  نامز  زا  خساپ : دش ؟ تسرد  رهم  ارچ  دنهد . رارق  تسا ، زیاج  نآ  رب  هدجـس  روکذم )

. ترفاسم ماگنه  هب  هچ  دندوب و  نطو  رد  هچ  دندرک ؛ یم  ار  راک  نیا  ( 4") عدجا نب  قورسم  و"  ( 3) يراصنا هَّللادبع  نبرباج  دندرک . یم 
، نیمز رب  هدجس  : " دنیامرف یم  (ع ) قداص ماما  دندرک . یم  هدجس  نآ  رب  دنتفرگ و  یم  ار  هورم  هوک  ياهگنـس  زا  ياهعطق  ناناملـسم  زین 

هژیو هب  یمالسا  گنهرف  رد  هک  ددرگ  رب  رما  نیا  هب  دیاش  شاهفسلف  دننک ؟ یم  هدجس  البرک  تبرت  رب  ارچ  ( 5" .) تسا یهلا  بجاو  مکح 
رورس ياهيراکادف  هب  نداهن  رجا  يارب  هعیش  تسا . دنمهرهب  يرایسب  شزرا  رجا و  زا  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  دیهش و  هعیش ، گنهرف  رد 
تسین نآ  رتهب  ایآ  دسیون : یم  ینیما  همالع  دنک . یم  هدجـس  نآ  رب  دنک و  یم  تسرد  رهم  البرک  كاخ  زا  (ع ) یلع نب  نیـسح  نادیهش ،

اب هتخیمآ  یتبرت  تسا ؟ هتـشاد  ییادخ  گنر  هک  تسا  هدیـشوج  ینوخ  ياههمـشچ  نآ  رد  هک  دوش  هداد  رارق  یکاخ  زا  هاگ ، هدجـس  هک 
رورـس نوخ  اـب  هک  یکاـخ  تسا ! هداد  رارق  (ص ) يدّـمحم تلاـسر  رجا  ار  وا  تّبحم  هداد و  رارق  كاـپ  ار  وا  دـنوادخ ، هک  یـسک  ِنوـخ 
هدجـس يارب  هک  دناهداد  اوتف  ام  ناهیقف  هک  تسا  تهج  نیدـب  ( 6 ... " .) تسا هتـشگ  نیجع  ادـخ  ربمایپ و  بوبحم  هعیدو  تشهب و  ناناوج 

دش موسرم  لوادتم و  نایعیش  دزن  ترضح  تبرت  رب  هدجس  (ع ) نیسح ماما  تداهـش  زا  دعب  ( 7 .) تسا ءادهّشلا  دیس  تیبرت  زیچ  ره  زا  رتهب 
رد ار  (ع ) نیـسح ماما  ترـضح  تبرت  زا  يرادـقم  (ع ) قداص ماـما  هک  هتفگ  یـسوط  خیـش  تسا . هتخومآ  دوخ  ناـماما  زا  هعیـش  ار  نیا  و 
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: دوـمرف یم  درک و  یم  هدجـس  نآ  رب  هـتخیر و  دوـخ  هداجـس  يور  ار  تـبرت  نآ  زاـمن  ماـگنه  و  دوـب ، هداد  رارق  درز  ياـبید  زا  ياهـسیک 
دوخ اب  تبرت  هک  دوب  نایعیش  نیب  مسر  نیا  " دنز . یم  رانک  ار  هناگتفه  ياهباجح  هَّللادبع  یبا  ترـضح  تبرت  كاخ  رب  ندرک  هدجـس  "

هب ار  كاخ  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  مک  مک  تسا ، لکـشم  كاخ  نتـشاد  هارمه  نوچ  دننک و  هدجـس  نآ  رب  زامن  ماگنه  ات  دنتـشاد  یم  رب 
ار لمع  نیا  ياهتـشون )  ) یعیقوت یط  ترـضح  دیـسر و  هادـف -  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  ضرع  هب  راک  نیا  دـنزاسب و  رهم  تروص 
ص ج 1 ، یقهیب ، ننس  . 3 رهم . هژاو  ادخهد ، همان  تغل  . 2 هلئسم 1076 . ینیمخ ، ماما  هیلمع ، هلاسر  . 1 اهتشون : یپ  ( 8 .) دنداد تصخر 

گنهرف زا  لقن  هب  ص 166 ، اتّنس ، انتریس و  ینیما ، همالع  . 6 ص 593 . ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  . 5 ص 79 . ج 6 ، يربکلا ، تاقبط  . 4 . 439
ص 205. ج 4 ، عیشت ، فراعملا  ةرئاد  . 8 هلئسم 1083 . ینیمخ ، ماما  هلاسر  . 7 ص 111 . یثّدحم ، داوج  اروشاع ،

؟ تسیچ زامن  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  هفسلف 

خساپ

تزع نم ! يادخ  ًابر ؛ یل  نوکت  نأ  ًارخف  یب  یفک  ًادبع و  کل  نوکأ  نأ  ًازع  یب  یفک  یهلا  : " تسا ناسنا  ياهزاین  زا  یکی  ادخ  شتسرپ 
میباییم رد  زامن  لکـش  رد  تقد  اب  دناهتـشاد . شتـسرپ  نونکات  ادـتبا  زا  اهناسنا  " تسوت . تیبوبر  رد  نم  رخف  تسوت و  تیدوبع  رد  نم 

كدنا اب  دراد . هعماج  درف و  يارب  یبوخ  رایسب  راثآ  یعامتجا ، يدرف و  دئاوف  تهج  زا  زین  تسا . شتـسرپ  تدابع و  عون  نیرتهب  زامن  هک 
درف و رد  دوشیم  هدـهاشم  تسین ، زامن  لها  هک  ياهعماـج  اـب  تسا ، زاـمن  لـها  هک  ياهعماـج  نیب  زاـمن ، یب  اـب  ناوخ  زاـمن  نیب  هسیاـقم 

دیدرت ماهبا و  ناـنچمه  هنیمز  نیارد  هچناـنچ  یمارگ ، رهاوخ  تسا . رتمک  یهاـبت  داـسف و  دـنهدیم ، ماـجنا  ار  تداـبع  نیا  هک  ياهعماـج 
ص نامه ،  - 2 ص 201 . ج84 ، راونالاراحب ،  - 1 اهتشونیپ : دوش . هداد  حیـضوت  ًالماک  ات  هدومن  نایب  ار  اهنآ  يدعب  هبتاکم  رد  دیراد ،

.207

؟ دننکیمن هدافتسا  تنس  لها  دننکیم و  هدافتسا  رهُم  زا  زامن  رد  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیمن هدافتسا  تنس  لها  دننکیم و  هدافتسا  رهُم  زا  زامن  رد  نایعیش  ارچ 

خساپ

دننام دـیور  یم  نیمز  زا  هک  یکاروخ  ریغ  ياهزیچ  نیمز و  رب  تسیاب  یم  زامن  رد  هر ،) ) ینیمخ ماـما  هلمج  زا  دـیلقت  عجارم  ياوتف  هب  اـنب 
، الط دـننام  یندـعم  ياهزیچ  رب  هدجـس  زین  تسین ، حیحـص  یکاشوپ  یکاروخ و  ياهزیچ  رب  هدجـس  درک . هدجـس  تخرد  گرب  بوچ و 

تسا ترابع  رهُم "  " نوچ تسا ، هدجس  حیحص  تسرد و  ياهتروص  زا  یکی  اهنت  رهم  رب  هدجـس  ( 1 .) تسا لطاب  هزوریف  قیقع و  هرقن ،
هب یناشیپ  كاخ ، ياج  هب  دنهن و  نیمز  رب  نارازگزامن  هک  تسا  ياهناوتـسا  ای  لیطتـسم  لکـش  هب  ًالومعم  هک  لگ  زا  کچوک  ياهعطق  زا 

هلئـسم قبط   ) هک ییاج  رب  ار  یناشیپ  هک  نا  رب  طورـشم  درادن ، یلاکـشا  ندـناوخ  زامن  رهُم  نودـب  سپ  ( 2 .) دنراذگ نآ  رب  هدجـس  ماگنه 
. دنهد رارق  تسا ، زیاج  نآ  رب  هدجس  روکذم )
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؟ دناوخ تعامج  هب  ار  یبحتسم  زامن  ناوتیمن  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ تعامج  هب  ار  یبحتسم  زامن  ناوتیمن  ارچ 

خساپ

(1 .) تسا هیموی  ياهزامن  ًاصوصخم  بجاو  ياهزامن  يارب  تعامج  زامن  هماقا  بابحتـسا  دناوخ و  تعامج  هب  ناوتیمن  ار  یبحتـسم  زامن 
هب اشع ) برغم و  رهظ ، حبص ،  ) هناگجنپ ياهزامن  ًاصوصخم  بجاو ، ياهزامن  هماقا  رب  اهنآ  رد  هک  تسناد  یتایاور  دیاب  ار  رما  نیا  لیلد 

زوحی ال  : " تشون نومأم  هب  شاهمان  رد  (ع ) اضر ماما  تسا . هدرک  یهن  هلفان  ياهزامن  رد  تعامج  ندرک  اپرب  زا  اما  هدـش  دـیکأت  تعامج 
تعامج تروص  هب  یبحتسم  زامن  تسین  زیاج  ( 2 (؛ راّنلا یف  ۀلالض  ّلک  ۀلالض و  ۀعدب  ّلک  ۀعدب و  کلذ  ّنأل  ۀعامج  یف  عوطت  یّلصی  ْنأ 

ماـما زا  زین  " تسا . منهج  شتآ  یهارمگ ، ره  تبوـقع  تسا و  یهارمگ  بجوـم  یتعدـب  ره  هدوـب ، تعدـب  راـک  نیا  اریز  دوـش ، هدـناوخ 
تعامج هب  ار  هلفان  ناوتیمن  هک  دـینادب  ۀـلفان ؛ یف  ۀـعامجال  ّهنأ  اوملْعاو  : " هدـش لقن  (ص ) ربماـیپ لوق  زا  (ع ،) مظاـک ماـما  و  (ع ) قداـص

تروص هب  هک  یلفاون  ًاصوصخم  دـنک ، یم  تعامج  تروص  هب  هلفان  ياهزامن  ندوبن  زئاـج  رب  تلـالد  تاـیاور  نیا  نومـضم  ( 3" .) دناوخ
زا اهقف  درامـش . یم  تعدب  ار  نآ  هدرک و  هراشا  نآ  هب  تیاور  هک  تسا  روهـشم  حـیوارت  زامن  هب  تّنـس  لها  نیب  ناضمر  هام  رد  تعامج 

.1 اـهتشون : یپ  ( 4" .) تسین عورـشم  تعاـمج  لـفاون ، زا  کـی  چـیه  رد  : " دـنیامرف یم  یقثولا  ةورع  رد  یئاـبطابط  دیـس  موحرم  هلمج 
باوبا زا  باب 7 ، نامه ، . 3 ۀعامجلا . ةالص  باوبا  زا  باب 20  هعیشلا ، لئاسو  . 2 هلئسم 1399 . ص 795 ، ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت 

. دعب هب  ص 170  ج 7 ، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  هلئسم 2 و  ۀعامجلا ، یف  لصف  ج 1 ، یقثولا ، ةورع  . 4 ناضمر . رهش  ۀلفان 

. دیهد حیضوت  ءاسن  هروس  هیآ 101  هب  هجوت  اب  تسا ؟ هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ءاسن  هروس  هیآ 101  هب  هجوت  اب  تسا ؟ هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ 

خساپ

مالسا ردص  رد  ناناملسم  عضو  رطاخ  هب  ندش  فوخ  هب  دیقم   - 1 تسا : هدش  رکذ  انعم  هجو و  دنچ  قوف  هیآ  رد  فوخ  يانعم  ریسفت  رد 
" یبلاغ دـیق   " حالطـصا هب  دنتـشاد . رارق  تشحو  سرت و  رد  هرـسکی  درکیم ، دـیدهت  ار  اهنآ  هک  یناوارف  ياهرطخ  رطاـخ  هب  اریز  تسا ،
ار زامن  دیدیـسرتن ، رگا  سپ   " هک تسین  نیا  هیآ  موهفم  هک  انعم  نیدب  درادـن . موهفم  یبلاغ " دـیق   " هک هدـش  تباث  لوصا  ملع  رد  تسا .
 - 2 ( 1 .) دراد دوجو  نآرق  رد  لیبق  نیا  زا  يرگید  دراوم  و  تسا ، ناناملـسم  عضو  زا  یـشرازگ  سرت ، دوجو  نایب  هکلب  دـیناوخب " لـماک 

هدرک و ادیپ  هعسوت  مکح  نیا  سپس  دش ؛ عضو  دنتشاد ، رارق  نمشد  زا  تشحو  سرت و  رد  ناناملسم  هک  یماگنه  راب  نیتسخن  رـصق  زامن 
ینعی دشاب ؛ هتـشاد  دیکأت  هبنج  دـیق ، نیا  تسا  نکمم   - 3 ( 2 .) تسا هدش  دراو  دـشابن ) ای  دـشاب  سرت  اب  هارمه  هچ   ) رفـس دراوم  همه  رد 

رکذ ياهجو  اب  تایآ  يانعم  ( 3 .) تسه نآ  رب  يرتشیب  دیکأت  نمشد  زا  سرت  ماگنه  هب  اما  تسا ؛ مزال  رفاسم  رب  لاح  ره  رد  هتـسکش  زامن 
زا رفـس  عادولاۀجح و  ماگنه  (ص ) ادخ لوسر  هک  هدش  لقن  یناوارف  تایاور  تسا . (ص ) ربمایپ تنـس  هریـس و  تایاور و  اب  قباطم  هدـش ،
زین نینح  گـنج  رد  ( 4 . ) دـشاب هتـشاد  دوجو  یـسرت  فوخ و  هک  نآ  یب  دـناوخیم ، هتـسکش  ار  زاـمن  رگید  ياهرفـس  هنیدـم و  هب  هکم 
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زج  ) دوبن یسرت  چیه  درک و  ترفاسم  تینما  لاح  رد  هکم  هب  هنیدم  زا  ربمایپ  دنکیم : لقن  سابع  نبا  ( 5 .) دناوخ هتسکش  ار  زامن  ترضح 
تسا هتشذگ  میدیسرتیم ، نمشد  زا  اهرفس  رد  هک  اهزور  نآ  دش : هدیسرپ  ادخ  لوسر  زا  اهراب  ( 6 (؟ دناوخ تعکر  ود  اما  ادخ ) زا  سرت 
بناج زا  ياهیده  رفس  رد  هتسکش  زامن  اهولبقاف ؛ مکیلع  هللا  هقدص  : " دومرف تسا !؟ هتـسکش  زامن  زاب  ایآ  مینکیم ، رفـس  تینما  رد  نالا  و 

راک نیا  زا  هک  یسک  تسا . یهلا  يایاده  زا  رصق  زامن  رفـس و  رد  راطفا  : " دومرف (ع ) قداص ماما  ( 7" .) دینک لوبق  ار  نآ  سپ  تسا ؛ ادخ 
، يزاریش مراکم  هللا  تیآ   - 1 اهتشونیپ : ( 8" .) تسا هدرک  در  ار  یهلا  هیده  دناوخب ) مامت  رفس  رد  ار  دوخ  زا  زامن  و  دنک ( رظن  فرص 

 - 4 هیآ . لیذ  ص 96 ، ج4 ، هنومن ، ریسفت   - 3 ص 61 . ج5 ، نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، همالع   - 2 هیآ . لیذ  ص 96 ، ج4 ، هنومن ، ریسفت 
لئاسو  - 8 ص 134 . ناـمه ،  - 7 ص 135 . ناـمه ،  - 6 ص 136 . ناـمه ،  - 5 ةالـصلا . باتک  ص 134 ، ج3 ، يربکلا ، ننـسلا  یقهیب ،

ص 520. ج5 ، هعیشلا ،

؟ دنناوخ یم  هتسب  ِتسد  اب  ار  دوخ  زامن  ندناوخ  زامن  ماگنه  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  هتسب  ِتسد  اب  ار  دوخ  زامن  ندناوخ  زامن  ماگنه  تنس  لها  ارچ 

خساپ

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 
: تسا هدـمآ  تایاور  رد  دـش . داجیا  نید  رد  تعدـب  نیا  نامز  نآ  زا  مینکب . ار  راک  نیا  راگدرورپ  ربارب  رد  زاـمن  رد  تسا  بوخ  تفگ :

تعدـب زامن  رد  راک  نیا  همئا  رظن  هب  ( 1" .) تسا اهیسوجم  راک  نیا  اریز  ناوخن ، زامن  هتسب  تسد  سوجملا ؛ کلذ  عنـصی  امنا  رفکت  "ال 
رمع طسوت  راک  نیا  ندیدنـسپ  تسا . هدناوخ  زامن  هتـسب  تسد  ربمایپ  هن  و  (ص ) ربمایپ تاملک  رد  هن  هدمآ و  نآرق  رد  هن  هک  نوچ  تسا ،

ياوتف هب  تسا و  تعدب  ندـناوخ  زامن  هتـسب  تسد  نیاربانب  دـشاب . زامن  رد  راک  نیا  زاوج  رب  یلیلد  دـناوتیمن  هک  تسا  ناسحتـسا  یعون 
2 ثیدح 9301 . ص 367 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : ( 2 .) دوشیم زامن  نالطب  ثعاب  هدـش ، یهن  راک  نیا  زا  نوچ  ام  عجارم 

هلئسم 1130. زامن ، تالطبم  ج1 ، عجارم ، لئاسملاحیضوت  - 

؟ دننک یمن  كرد  ار  نآ  يانعم  اه  نآ  رثکا  هک  یتروص  رد  دنناوخب  یبرع  هب  ار  زامن  دیاب  مدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  كرد  ار  نآ  يانعم  اه  نآ  رثکا  هک  یتروص  رد  دنناوخب  یبرع  هب  ار  زامن  دیاب  مدرم  ارچ 

خساپ

. ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  همان ش 29827 س 2 ) زا   ) لاؤس نیا  خساپ 

هچ هب  ام  میناوخب و  ار  دیحوت  ةروس  دیاب  ام  ارچ  زامن  ماگنه  رد  ... دحا " هللا  وه  لق  : " دیامرف یم  (ص ) ربمایپ هب  دنوادخ  دیحوت  ةروس  رد 
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؟ مییوگ یم  ار  ْلُق "  " یسک

شسرپ

هچ هب  ام  میناوخب و  ار  دیحوت  ةروس  دیاب  ام  ارچ  زامن  ماگنه  رد  ... دحا " هللا  وه  لق  : " دیامرف یم  (ص ) ربمایپ هب  دنوادخ  دـیحوت  ةروس  رد 
؟ مییوگ یم  ار  ُْلق "  " یسک

خساپ

هاوخ تسا . بجاو  دراد ) بجاو  ةدجـس  ۀیآ  هک  ییاه  هروس  زا  ریغ   ) نآرق زا  هروس  کی  ندناوخ  دـمح ، ةروس  ندـناوخ  زا  دـعب  زامن  رد 
ءزج هملک  نیا  هدمآ ، (ص ) ربمایپ هب  باطخ  لق "  " ۀملک نآرق  رد  هک  يدراوم  یمامت  رد  رگید . ياه  هروس  ای  دشاب  دحا  هللا  وه  لق  ةروس 

، میناوخ یم  نآرق  ناوـنع  هب  ار  هملک  نیا  زاـمن ، ریغ  رد  هچ  زاـمن و  رد  هچ  مینک ، یم  توـالت  ار  نآرق  هک  ناملـسم  اـم  ًـالعف  تسا . نآرق 
یسک : " تسا هدمآ  (ص ) ربمایپ زا  یتیاور  رد  میناوخب . نآرق  ناونع  هب  ار  نآ  میفظوم  هدش ، خوسنم  هک  ار  یتایآ  زا  یخرب  هک  روط  نامه 

ریخ دنوادخ  دناوخب ، ار  نآ  سک  ره  دنکن . كرت  زامن  ره  زا  دعب  ار  دحا  هللا  وه  لق  ةروس  ندناوخ  دراد ، تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک 
دوش یم  هدافتسا  تایاور  ۀعومجم  زا  ( 1" .) دزرمآ یم  ار  شنادنزرف  ردام و  ردـپ و  شدوخ و  دـنک و  یم  عمج  وا  يارب  ار  ترخآ  ایند و 

هب باـطخ  لوزن ، يادـتبا  رد  هچرگ  مییوـگب ، زین  ار  لـق "  " ۀـملک میناوـخب و  ار  نآ  دـیاب  اـم  تسا و  هروـس  هیآ و  ءزج  لـق "  " ۀـملک هک 
تسین نیا  ام  دوصقم  میناوخ و  یم  تسا  نآرق  ءزج  هک  نیا  دصق  هب  میناوخ ، یم  ار  لق "  " ۀملک هک  ًالعف  نیاربانب  تسا . هدوب  (ص ) ربمایپ

، درک یمن  یـسک  هب  باطخ  دـناوخ ، یم  ار  لق "  " هملک هلمج  زا  تایآ و  هروس و  نیا  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  مینک . باـطخ  یـسک  هب  هک 
ص 428. ج 27 ، هنومن ، ریسفت  . 1 اه : تشون  یپ  درک . یم  توالت  ار  نآرق  هکلب 

نآ زا  میناوت  یم  رتهب  هک  یلاح  رد  مینک ، نایب  یـسراف  نابز  هب  دنوادخ  اب  ار  دوخ  زاین  زار و  زامن و  میناوت  یمن  میتسه  یناریا  هک  ام  ارچ 
؟ میوش هاگآ 

شسرپ

نآ زا  میناوت  یم  رتهب  هک  یلاح  رد  مینک ، نایب  یـسراف  نابز  هب  دـنوادخ  اب  ار  دوخ  زاین  زار و  زامن و  میناوت  یمن  میتسه  یناریا  هک  ام  ارچ 
؟ میوش هاگآ 

خساپ

هک دراد  یفلتخم  لئالد  دندناوخ  یم  مالسا  ردص  ناناملسم  رگید  ربمایپ و  هک  یتاملک  ظافلا و  نامه  اب  یبرع و  تروص  هب  زامن  ندناوخ 
یبرع هب  روتسد  مالـسا  تعیرـش  هک  انعم  نیا  یبرع ، ظفل  هب  زامن  ندناوخ  ندوب  یفیقوت  يدبعت و  لوا : مینک . یم  هراشا  اه  نآزا  یخرب  هب 
يزیچ نآ  دنک  ادخ  تدابع  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  اعبط  تسا  دبعت  میلـست و  رب  تدابع  حور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هداد  زامن  ندناوخ 

هدش بجاو  لکش  نیا  هب  ینید  فیلکت  بجاو و  نیا  ربمایپ  هریس  تایاور و  تایآ و  قبط  ربو  تسا  هتساوخ  دنوادخ  هک  دهد  یم  ماجنا  ار 
ناوریپ همه  نایم  كرتشم  ینابز  داجیا  تهج  مود : دـیوگ . نخـس  دـنوادخ  اب  ینابز  ره  اب  زامن  تاقوا  ریغ  رد  دـناوت  یم  ناسنا  هچ  رگا  . 

قیقد تروص  هب  تسا  زامن  رد  هک  يرگید  راکذا  تئارق و  موس : تسا . ینید  یللملا  نیب  دـنویپ  تدـحو و  يزاس  مهارف  عقاو  رد  مالـسا و 
 . دومن نایب  ار  نآ  درک و  همجرت  قیقد  تروص  هب  تسا  زامن  راکذا  رد  هک  یمیهافم  نامه  ناوت  یمن  ینعی  درادـن . همجرت  ینابز  چـیه  رد 
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هب ( 1 .) دومن نایب  ار  اه  نآ  همه  ناوتن  هلمج  دـنچ  ای  کی  اب  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  يرایـسب  یناعم  تالمج  ای  تاـملک  زا  یخرب  اـسب  هچ 
هملک اهنت  یتح  تسین . دنک ، نایب  رگید  نابز  هب  ار  نآ  میهافم  مامت  دناوتب  هک  ياهمجرت  چـیه  هک  میربیم  مان  دـمح  هروس  زا  لاثم  ناونع 
رکذ هک  یبابـسا  هب  هجوت  اب  هچ  رگا  دـشابیمن . هللا  يانعم  لداعم  یـسراف  نابز  رد  ادـخ  هملک  درادـن و  رگید  نابز  رد  یلداـعم  چـیه  هللا ،

نخـس دنوادخ  اب  يرگید  نابز  چـیه  هب  دـناوتن  ناسنا  هک  دوب  دـهاوخن  ینعم  نادـب  نیا  اما  دوش  هدـناوخ  یبرع  نابز  هب  دـیاب  زامن  میدرک 
دوخ ياه  زاین  اه و  درد  دنک و  زاین  زار و  وا  اب  هتفگ و  نخـس  ادخ  اب  زامن  تقو  ریغ  رد  تساوخ  هک  ینابز  ره  اب  دناوت  یم  ناسنا  دیوگب .
نابز ره  ای  یسراف  هب  دناوت  یم  ناسنا  عجارم  ياوتف  هب  تسا  اه  تجاح  نتساوخ  تمـسق  هک  زامن  تونق  رد  یتح   . دراذگ نایم  رد  وا  اب  ار 

دشاب و مزال  بجاو و  رما  هک  درادـن . دوجو  ناناملـسم  ام  زامن  تروص  هب  يزیچ  هنافـساتم  رگید  نایدا  رد  هتبلا  دـیوگ . نخـس  وا  اب  رگید 
نخس دوخ  نابز  اب  دناوت  یم  یـسک  ره  هتـشاد و  زین  ار  اهنآ  زامن  رب  هوالع  ام  هک  تسا  یئاهاعد  نامه  دح  رد  دنهد  یم  ماجنا  اهنآ  هچنآ 

رد یلاح  رد  تسا  اه  نرق  زا  دعب  زامن  ظفح  نیمه  بادآ  طیارـش و  رگید  اب  یبرع و  نابز  هب  زامن  ندـناوخ  زومر  زا  یکی  دـیاش  دـیوگب .
اب دوخ  تساوخ  هب  دندرک و  یم  لمع  دندوب  هتفگ  ناربمایپ  هک  دوخ  تروص  نامه  هب  رگا  اسب  هچو  مینیب  یمن  نآ  زا  يرثا  ام  رگید  نایدا 

.1 اهتشونیپ : دنتـشاد . یم  زامن  ناونع  هب  يزیچ  زین  اه  نآ  هدش ) رکذ  امـش  داهنـشیپ  لاوس و  رد  هنوگ  نامه  ) دـندرک یمن  دروخرب  نآ 
، ینیمخ ماما  یـشهوژپ  شزومآ و  هسـسؤم  پاچ  صیخلت ، سابتقا و  اـب  ، 92 ص 102 -  یسانشنآرق ، يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا 

ش. 1380 ه . ـ

! درادن یگتسخ  لکشم و  یسک  میدق  دننام  هدش و  عیرس  لقن  لمح و  هک  هزورما  تسیچ ؟ رفاسم  زامن  هزور و  ۀفسلف 

شسرپ

! درادن یگتسخ  لکشم و  یسک  میدق  دننام  هدش و  عیرس  لقن  لمح و  هک  هزورما  تسیچ ؟ رفاسم  زامن  هزور و  ۀفسلف 

خساپ

هدوب يو  شیاسآ  نتفرگ و  ناسآ  تهج  هب  رفاسم ، زا  هزور  ندـش  هتـشادرب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدـش  لزاـن  هزور  ةراـبرد  هک  یتاـیآ  زا 
مکب هللادیری  رخأ  ماّیأ  نِم  ةّدعف  رفـس  یلع  وأ  ًاضیرم  ناک  نم  همـصیلف و  رهـشلا  مکنم  دهـش  نمف  : " تسا هدـمآ  هرقب  ۀیآ 184  رد  تسا .

رد دشاب ، رفاسم  ای  رامیب  سک  ره  دریگب و  هزور  دیاب  دشاب ، دوخ  نطو  رهش و  رد  ناضمر  هام  سک  ره  سپ  رـسعلا ؛ مکب  دیری  رـسیلا و ال 
ۀیآ رد  زین  ترفاسم  رد  زامن  " تسا . هتساوخن  امش  زا  ار  یتخس  تّقـشم و  هدرک و  هدارا  امـش  يارب  ار  یناسآ  ادخ  دریگب . هزور  رگید  ماّیا 

، تسین حیحص  شا  هزور  دریگب ، هزور  رفـس  رد  رفاسم  ینعی  دنک ، لمع  مکح  نیا  فالخ  رب  یـسک  رگا  تسا . هدش  نایب  ءاسن  ةروس   101
هزور رفس  رد  ربمایپ  دندوب . رفـس  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد  ربمایپ  اب  یهورگ  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . هدش  دراو  هک  یتایاور  لیلد  هب 

(ع) قداص ماما  ( 1" .) دوب دـنهاوخ  نانامرفان  زا  تمایق  زور  ات  نانیا  : " دومرف (ص ) ربماـیپ دـنتفرگ . هزور  ناـهارمه  زا  یخرب  یلو  تفرگن ،
ماما ( 2 !؟ " .) دوـش هدـنادرگرب  ادـخ  ۀـقدص  هک  تسا  هدیدنـسپ  اـیآ  دـنریگن . هزور  هـک  رفاـسم  ضیرم و  رب  هدرک  قّدـصت  ادـخ  : " دوـمرف
لها زا  یخرب  ( 3" .) مناوخ یمن  زامن  وا  ندـب  رب  دریمب ، هتفرگ و  هزور  نایـصعو  ینامرفان  يور  زا  رفـس  رد  يدرف  رگا  : " دومرف (ع ) قداص
رگا یلو  دروخب ، ار  شا  هزور  رفاسم  هک  هداد  هزاجا  ادخ  ینعی  تسا ، تصخر  باب  زا  ترفاسم  رد  هزور  بوجو  مدع  هک  دـندقتعم  ّتنس 
دیابن دناوت و  یمن  رفاسم  ینعی  تسا ، تمیزع  باب  زا  ترفاسم  رد  هزور  بوجو  مدع  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تسا . حیحـص  دریگب ، هزور 

اه ترفاسم  ام  ناـمز  رد  هک  نیا  اـما  تسا . بجاو  وا  رب  ناـضمر  هاـم  زا  دـعب  نآ  ياـضق  تسین و  حیحـص  دریگب ، هزور  رگا  دریگب . هزور 
نتفرگ هزور  نیاربانب  دوش ، یمن  ساسحا  رفاسم  رد  یگتسخ  چیه  دوش و  یم  ماجنا  یخسرف  تشه  ترفاسم  یمک  تدم  رد  هدش و  ناسآ 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 514 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هتـسکش مکح  تاـیاور  رد  تسین . موـلعم  اـم  رب  یعرـش  ماـکحا  یعقاو  ۀفـسلف  ّتلع و  تسا : نیا  شخـساپ  تـسین ، لکـشم  ترفاـسم  رد 
ناسآ هچ  رگا  دـشاب . هدـشن  هتـسخ  هچ  هدـش و  هتـسخ  رفاسم  هچ  هدرک ، ینتبم  یخـسرف  تشه  رفـس  رب  ار  نتفرگن  هزور  زاـمن و  ندـناوخ 

، هزور راطفا  اـی  زاـمن  ماـمتا  رـصق و  رد  لاـمک  ماـمت و  كـالم  نیارباـنب  دـنک . یم  یفرعم  نآ  ياـه  تمکح  زا  یکی  ار  ناـسنا  رب  نتفرگ 
ترفاسم هب  هک  یسک  یعیبط  روط  هب  نوچ  تسا . هدننک  هتسخ  ریـسلا  عیرـس  لیاسو  اب  یتح  رفـس  عون  هچرگ  تسین ، نآ  مدع  یگتـسخ و 

ینهذ و ياه  هلغشم  دوش ، یم  رود  نادنزرف  نز و  هداوناخ و  زا  دریگ و  یم  هلصاف  تسا ) یتحار  شیاسآ و  لحم  هک   ) هناخ زا  دور و  یم 
اب يدارفا  اسب  هچ  میریگب ، یگتسخ  مدع  یگتسخ و  ار  كالم  رگا  دنک . رفس  تحار  ۀلیـسو  اب  هچ  رگا  دراد ، یمـسج  یحور و  یگتـسخ 
یم هتفوک  هتـسخ و  دننک و  یم  ترفاسم  خسرف  ود  يدارفا  سکع  رب  دنوش ؛ یمن  هتـسخ  یلو  دنهد ، یم  ماجنا  خسرف  تسیب  ترفاسم  رتش 

ای زور  کی  رد  هچ  ار  تفاسم  رادقم  نیا  سک  ره  تسا . خسرف  تشه  ینعی  یعرش  تفاسم  ندومیپ  تایاور  ساسا  رب  كالم  سپ  دنوش .
ناسآ مکح  لـماوع  زا  یکی  هچرگ  رگید : تراـبع  هب  ( 4) دنک راطفا  دیاب  ار  هزور  دوب و  دهاوخ  هتـسکش  شزامن  دـیامیپب ، هقیقد  دـنچ  رد 

رد هدیـسر ، دصقم  هب  دایز  یگتـسخ  اب  هک  یـسک  اریز  دشاب ، یمن  لماع  اهنت  نیا ، هک  دـهد  یم  ناشن  نئارق  اّما  تسا ، ناگدـنب  رب  نتفرگ 
سپ دوب . دهاوخ  بجاو  طیارش  نیا  رد  مه  هزور  تسا و  مامت  شزامن  دنک ، تماقا  زور  هد  دصق  رگا  دسر ، یم  دصقم  هب  هک  نامز  نامه 

ص 125. نامه ، . 3 نامه . . 2 ص 124 . ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 اه : تشون  یپ  تسین . یگتسخ  اهنت  زامن  رصق  هزور و  طوقس  رد  كالم 
ص 11. هرقب ، ۀیا 184  لیذ  ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  . 4

؟ میمهف یمن  یبوخ  هب  ار  نآ  يانعم  هک  یتقو  میناوخب ، یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  زامن و  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ میمهف یمن  یبوخ  هب  ار  نآ  يانعم  هک  یتقو  میناوخب ، یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  زامن و  دیاب  ارچ 

خساپ

هک دراد  یفلتخم  لئالد  دندناوخ  یم  مالسا  ردص  ناناملـسم  رگیدو  ربمایپ  هک  یتاملک  ظافلا و  نامه  اب  یبرع و  تروص  هب  زامن  ندناوخ 
یبرع هب  روتسد  مالـسا  تعیرـش  هک  انعم  نیا  یبرع ، ظفل  هب  زامن  ندناوخ  ندوب  یقیفوت  يدبعت و  لوا : مینک . یم  هراشا  اه  نآزا  یخرب  هب 
يزیچ نآ  دنک  ادخ  تدابع  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  اعبط  تسا  دبعت  میلـست و  رب  تدابع  حور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هداد  زامن  ندناوخ 

هدش بجاو  لکش  نیا  هب  ینید  فیلکت  بجاو و  نیا  ربمایپ  هریس  تایاور و  تایآ و  قبط  ربو  تسا  هتساوخ  دنوادخ  هک  دهد  یم  ماجنا  ار 
ناوریپ همه  نایم  كرتشم  ینابز  داجیا  تهج  مود : دـیوگ . نخـس  دـنوادخ  اب  ینابز  ره  اب  زامن  تاقوا  ریغ  رد  دـناوت  یم  ناسنا  هچ  رگا  . 

قیقد تروص  هب  تسا  زامن  رد  هک  يرگید  راکذا  تئارق و  موس : تسا . ینید  یللملا  نیب  دـنویپ  تدـحو و  يزاس  مهارف  عقاو  رد  مالـسا و 
 . دومن نایب  ار  نآ  درک و  همجرت  قیقد  تروص  هب  تسا  زامن  راکذا  رد  هک  یمیهافم  نامه  ناوت  یمن  ینعی  درادـن . همجرت  ینابز  چـیه  رد 
هب ( 1 .) دومن نایب  ار  اه  نآ  همه  ناوتن  هلمج  دـنچ  ای  کی  اب  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  يرایـسب  یناعم  تالمج  ای  تاـملک  زا  یخرب  اـسب  هچ 

هملک اهنت  یتح  تسین . دنک ، نایب  رگید  نابز  هب  ار  نآ  میهافم  مامت  دناوتب  هک  ياهمجرت  چـیه  هک  میربیم  مان  دـمح  هروس  زا  لاثم  ناونع 
رکذ هک  یبابـسا  هب  هجوت  اب  هچ  رگا  دشابیمن . . هللا  يانعم  لداعم  یـسراف  نابز  رد  ادـخ  هملک  درادـن و  رگید  نابز  رد  یلداعم  چـیه  هللا ،

نخـس دنوادخ  اب  يرگید  نابز  چـیه  هب  دـناوتن  ناسنا  هک  دوب  دـهاوخن  ینعم  نادـب  نیا  اما  دوش  هدـناوخ  یبرع  نابز  هب  دـیاب  زامن  میدرک 
دوخ ياه  زاین  اه و  درد  دنک و  زاین  زار و  وا  اب  هتفگ و  نخس  ادخ  اب  زامن  تقو  ریغ  رد  تساوخ  هک  ینابز  ره  اب  دناوت  یم  ناسنا  دیوگب . 
نابز ره  ای  یسراف  هب  دناوت  یم  ناسنا  عجارم  ياوتف  هب  تسا  اه  تجاح  نتساوخ  تمـسق  هک  زامن  تونق  رد  یتح   . دراذگ نایم  رد  وا  اب  ار 
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دشاب و مزال  بجاو و  رما  هک   . درادـن دوجو  ناناملـسم  ام  زامن  تروص  هب  يزیچ  هنافـساتم  رگید  نایدا  رد  هتبلا  دـیوگ . نخـس  وا  اب  رگید 
نخس دوخ  نابز  اب  دناوت  یم  یـسک  ره  هتـشاد و  زین  ار  اهنآ  زامن  رب  هوالع  ام  هک  تسا  یئاهاعد  نامه  دح  رد  دنهد  یم  ماجنا  اهنآ  هچنآ 

رد یلاح  رد  تسا  اه  نرق  زا  دعب  زامن  ظفح  نیمه  بادآ  طیارـش و  رگید  اب  یبرع و  نابز  هب  زامن  ندـناوخ  زومر  زا  یکی  دـیاش  دـیوگب .
دوخ تساوخ  هب  دـندرک و  یم  لمع  دـندوب  هتفگ  ناربمایپ  هک  دوخ  تروص  نامه  هب  رگا  اسب  هچو  مینیب  یمن  نآ  زا  يرثا  ام  رگید  ناـیدا 

1ـ اهتشونیپ : دنتشاد . یم  زامن  ناونع  هب  يزیچ  زین  اه  نآ  هدش ) رکذ  امـش  داهنـشیپ  لاوس و  رد  هنوگ  نامه  ) دندرک یمن  دروخرب  نآاب 
، ینیمخ ماما  یـشهوژپ  شزومآ و  هسـسؤم  پاچ  صیخلت ، سابتقا و  اـب  ، 92 ص 102 -  یسانشنآرق ، يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا 

ش. 1380 ه . ـ

؟ تسا توافتم  تاعکر  دادعت  ارچ  دناوخ ، رّرقم  ياه  نامز  رد  ار  زامن  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا توافتم  تاعکر  دادعت  ارچ  دناوخ ، رّرقم  ياه  نامز  رد  ار  زامن  دیاب  ارچ 

خساپ

تلع هب  یعرـش  رما  ره  ینعی  تسا ، یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  زا  هتفرگرب  عبات و  یعرـش  ماـکحا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تامّلـسم  زا  یکی 
حلاصم هلسلس  کی  هب  ار  رشب  هک  نیا  يارب  ادخ  دوش . كرت  دیاب  هک  تسا  ياهدسفم  زا  یشان  یعرش  یهن  ره  تسا و  يرورض  تحلـصم 

زا ار  وا  دنامب ، رود  دسافم  زا  رـشب  هک  نیا  يارب  تسا و  هدرک  بحتـسم  ای  بجاو  ار  يروما  دـناسرب ، تسا  نآ  رد  وا  تداعـس  هک  یعقاو 
هب اـهتمکح  رگید  ریبـعت  هب  دـسافم و  حـلاصم و  یهن . هن  دوب و  يرما  هن  دوبن ، دـسافم  حـلاصم و  رگا  تسا . هدوـمن  عـنم  اـهراک  ياهراـپ 
هب رداق  ناسنا  لـقع  یهتنم  ( 1 .) تسا هدرک  عرـش  هک  دـنکیم  ار  مکح  نامه  ددرگ ، هاـگآ  اـهنآ  هب  ناـسنا  لـقع  رگا  هک  تسا  ياهنوگ 

( تسا یکالم  ياراد  یعرـش  یهلا و  مکح  ره  هک   ) ار یلک  مکح  ناسنا  لقع  نخـس : رگید  هب  تسین . یهلا  ماکحا  تاـکالم  همه  فشک 
دنادیم ینعی  دـنک ، كرد  دـناوتیمن  تسیچ ، یعقاو  كالم  ًالثم  دروم  نالف  رد  هک  ار  یئزج  مکح  دراوم  همه  رد  یلو  دـنکیم ، كرد 
حلـصم وضو  هک  مینادیم  دریذپیم  ًادبعت  ار  نآ  هداد ، روتـسد  عرـش  نوچ  تسیچ و  هفـسلف  نآ  دـنادیمن  یلو  دراد ، ياهفـسلف  مکح  نآ 

یتقو هک  تسا  نیا  یهلا  ماکحا  باب  رد  رگید  هتکن  تسیچ . وضو  رد  رس  حسم  یعقاو  هفسلف  مینادیمن  یلو  تسا ، زامن  طیارش  زا  دراد و 
نآ تاکرب  راثآ و  هب  هنرگو  دشاب  هدروآ  اج  هب  هَّللا  یلا  ۀبرق  ینعی  تبرق  دـصق  هب  ار  نآ  هک  دـسر  یم  شلامعا  باوث  حـلاصم و  هب  ناسنا 

باب زا  هدرکن  يادخ  رگا  دشاب . هَّللا  یلا  ۀـبرق  ّتین  هب  دـیاب  دـناوخیم ، زامن  ای  دـنکیم  تخادرپ  سمخ  هک  یـسک  ًالثم  ددرگیمن ، لیان 
ره هک  مینادب  ماکحا  دراوم  مامت  رد  یلک  روط  هب  هک  تسا  نیا  يارب  همدقم  نیا  رکذ  درادـن . یباوث  تسین و  لوبق  دروم  دـشاب ، يراکایر 

ًادـبعت دـیاب  یلو  مینک ، فشک  ار  نآ  میناوتن  لیاسم  مامت  رب  هطاحا  مدـع  عـالطا و  یمک  رثا  رب  تسا  نکمم  هچرگ  دراد  یتمکح  یمکح 
زا یکدنا  زج  ار  امـش  تسا و  نم  راگدرورپ  نامرف  زا  حور  وگب  دنـسرپیم . حور  زا  وت  زا  ربمایپ ) يا  : ") دیامرفیم نآرق  میریذـپب . ار  نآ 

یهلا رما  ياریذـپ  دـبعتم و  ياهمدآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  طقف  دراوم  یخرب  رد  ماکحا  هفـسلف  ندوبن  مولعم  ًالوصا  ( 2" .) دناهدادن شناد 
نولهجی اـم  ضعبب  هَقلخ  یلتبا  هناحبـس  هَّللا  ّنکل  و  : " دـیامرفیم (ع ) یلع ترـضح  دـنوش  هتخانـش  توخن  بحاـص  ّربـکتم و  ياـهمدآ  زا 

مدرم رد  میلست  تلاح  هک  نیا  ات  تسین ، مولعم  رشب  يارب  شاهفسلف  هشیر و  هک  دهدیم  رشب  هب  ار  ییاهروتسد  زا  یضعب  دنوادخ  هلصا ؛...
یخرب رد  لاـح  نـیع  رد  ( 3" .) دـندرگ هتخانـش  ناراک  تیـصعم  زا  ناگدـننک  تعاطا  و  دـنوش ، هداد  زیمت  اهدـب  زا  اهبوخ  دوش و  ادـیپ 

کی ره  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هناگ  جنپ  ياهزامن  دروم  رد  تسا . هدش  زامن  تاعکر  دادـعت  عیرـشت  هوحن  رب  ییاه  هراشا  تایاور 
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لوسر و  دوب ، هدش  بجاو  تبون  جـنپ  رد  یتعکر  ود  زامن  جـنپ  ادـخ  فرط  زا  ینعی  تسا ، دوب  یتعکر  ود  ادـتبا  ار  هناگ  جـنپ  ياهزامن  زا 
حبـص زامن  دومن و  هفاضا  تعکر  کی  برغم  زامن  هب  تعکر و  ود  اشع  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  کی  ره  هب  یحلاصم  يارب  (ص ) ادخ

هب هَّللا "و  ضرف  ام   " هدرک بجاو  ادخ  هچ  نآ  هب  تفریذپ . ار  شیازفا  نیا  دنوادخ  و  تشاذگ ، یقاب  دوخ  لاح  هب  رگید  حـلاصم  هب  انب  ار 
رب (ص ) هَّللا لوسر  ندومن  هفاضا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  دوشیم . هتفگ  یبّنلا " ضرف  ام   " هدومن هفاضا  (ص ) ربمایپ هچ  نآ 

عقوم حبص  زامن  تقو  هک  تسا  نیا  دوزفین ، يزیچ  حبص  زامن  هب  ترضح  هک  نیا  تلع  تسا و  هدوب  ادخ  زا  رکشت  رکش و  باب  زا  اهزامن 
هب دناهدوب و  ص )  ) هَّللا لوسر  حبـص  زامن  دهاش  ناگتـشرف  زا  هورگ  ود  ره  دشابیم و  زور  ياههکالم  اب  بش  ياههکئالم  ندش  اج  هب  اج 

نومضم یعطق  شریذپ  يارب  هتبلا  ( 4 .) دوزفین يزیچ  حبص  زامن  هب  ترـضح  دتفین ، ریخأت  هب  ناگتـشرف  تسپ  ضیوعت  تقو  هک  نیا  رطاخ 
رد هچ  نآ  دوب  نیا  دنتسه . یعطق  یتایاور  هک  دوش  مولعم  ات  دوش  یسررب  اهتیاور  نیا  دنس  مقـس  تحـص و  دیاب  نآ  لاثما  تیاور و  نیا 

یضترم . 1 اهتشون : یپ  میرادن . یعالطا  نآ  یعقاو  هفسلف  زا  ام  و  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هیموی  ياهزامن  ياهتعکر  فالتخا  تمکح 
ص 324. ج 4 ، عیارشلا ، للع  . 3 هیآ 85 . ( 17  ) ءارسا . 2 ص 52 . ج 20 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ،

؟ دنروآ اج  هب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنناوخب و  ادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  نادرم  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دنروآ اج  هب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنناوخب و  ادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  نادرم  دیاب  ارچ 

خساپ

لاعتم دنوادخ  نوچ  و  میا ، هتفریذپ  ار  اه  نآ  دّبعت  باب  زا  اهنت  تسین و  صخشم  ام  يارب  مالسا  ترارقم  ماکحا و  رتشیب  تمکح  هفسلف و 
نیا زا   ; تسا یعقاو  دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  اه  نآ  تاروتسد  مامت  میراد  نیقی  دنا  هدومرف  (ع ) راهطا همئا  و  ص )  ) مالسا یمارگ  یبن  و 

ار وراد  نالف  دـیوگ : یم  هک  رتکد  تاروتـسد  زا  ام  ًالثم  مینادـن . ار  ناشراتفگ  تلع  هچ  رگا  مینک  یم  تعاطا  اه  نآ  زا  لد  ناج و  اـب  ور 
وراد و نالف  تیصاخ  میناد  یمن  هک  نیا  اب  مینک  یم  يوریپ  نک و ،... يراددوخ  اذغ  نالف  ندروخ  زا  نک و  قیرزت  ار  لوپمآ  نالف  روخب ،

یم هعجارم  تایاور  هب  یتقو  هتبلا  میناد .  یمن  لماک  روط  هب  ار  نآ  هفـسلف  ام  تسا و  يدـبعت  زین  زامن  رد  تافخا  رهج و  تسیچ ؟  لوپمآ 
هفسلف یقیقح و  تلع  ار  نآ  ناوت  یمن  نکل  مینک ، یم  دروخرب  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخش  و  ع )  ) نیموصعم همئا  هیحانزا  یتاراشا  هب  مینک 

ای نارمح  نب  دـمحم  دـشابن . يرگید  زیچ  دوش و  هصـالخ  نآ  رد  تمکح  هفـسلف و  ماـمت  هک  اـنعم  نیا  هب  تسناد . تاـفخا  رهج و  یعقاو 
رگید ضعب  رد  ار  نآ  ندناوخ  هتسهآو  اهزامن  یضعب  رد  ار  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  تلع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارمع  اب  دمحم 

دوب هعمج  زور  رهظ  زامن  دومن ، بجاو  وا  رب  دنوادخ  هک  يزامن  نیلوا  دندرب ، نامسآ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ هک  یتقو  دومرف : ترضح  دیسرپ .
داد نامرف  ص )  ) ربمایپ هب  دـهد  ناشن  هکئـالم  هب  ار  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  تمظع  هک  نیا  يارب  دـنوادخ  دـندرک . ادـتقا  وا  رب  ناگتـشرف  و 

هدوب هدرکن  ادـتقا  ص )  ) ربمایپ رب  یـسک  نوچ  یلو  دوب ، رـصع  زامن  دومن  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیمود  دـناوخب . دـنلب  ار  هروس  دـمح و 
. دندرک ادتقا  وا  هب  زین  ناگتشرف  زا  یهورگ  دومن و  بجاو  وا  رب  ار  اشع  روط  نیمه  برغم و  زامن  دعب  دناوخب و  هتسهآ  هک  دیـسر  روتـسد 

نییبت مدرم  يارب  ار  حبـص  زامن  تمظع  هک  نیا  يارب  دوب و  حبـص  عقوم  دیـسر  نیمز  هب  یتقو  سپـس  دناوخب و  دنلب  هک  دیـسر  روتـسد  زاب 
ندیـسرن ناشیا و  تمرح  تهج  هب  دـناوت  یم  اه  مناخ  درومرد  ( 1 ... .) دناوخبدنلب ار  هروس  دمح و  هک  دـندومرف  رما  ص )  ) ربمایپ هب  دـنک 

دنلب زا  ریغ  زامن  رگید  ماکحا  یخرب  رد  هک  هنوگ  نامه  دشابن . بجاو  اه  نآ  رب  رگید  دشاب و  هدش  هتـشادرب  مکح  نیا  نامرحمان  هب  ادص 
دنلب نیاربانب  تسا . هناگادج  يدراوم  رد  نادرم  نانز و  دروم  رد  بحتسم  لامعا  دراد و  دوجو  یئزج  تافالتخا  یخرب  ندناوخ  هتسهآ  و 
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دـنا و هدرک  لالدتـسا  اه  نآ  هب  ماظع  ياـهقف  هک  تسا  تاـیاور  ساـسا  رب  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  هروس  دـمح و  ندـناوخ 
دنا و هداد  اوتف  ندناوخ ) دنلب  ) هیرهج تئارق  ندوبن  بجاو  هب  یـضترم  دیـس  دننام  اهقف  زا  يدادـعت  یلو  دـنا ، هدـیقع  نیا  رب  املع  روهـشم 

يارب یخرب  نآ . بوجو  هن  دنا  هدرک  رهج  بابحتـسا  رب  لمح  زین  ار  حیحـص  تایاور  نآ  دنراد و  شیارگ  مکح  نیا  هب  زین  املع  زا  یخرب 
رد هک  یناسک  ات  دوش  یم  هدـناوخ  دـنلب  تسا  کـیرات  اوه  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  نینچ  رهج  بوجو 
ات دنناوخ  یمدنلب  ار  زامن  تهج  نیا  هب  دنا  هتفگ  زین  دناوخ و  یم  زامن  تسا و  اج  نیا  یـسک  هک  دـنمهفب  دـننک  یم  روبع  قاتا  ای  دجـسم 

حبـص ياهزامن  رد  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  نیاربانب  دشاب . هتفریذپ  هجوم و  نادنچ  دناوت  یمن  نانخـس  نیا  اما  دنوشب , تکاس  نارگید 
.2 ج 2 ص 17و 18 . عئارـشلا ,  للع  قودص ، . 1 اـه : تشون  یپ  (. 2) تسا دبعت  فرـص  درادـن و  یـصخشم  الماک  هجو  ءاشعو  برغم  و 

. صیخلت اب  ص 198 ، ج 6 ، یقثولا ، هورعلا  کسمتسم  میکح ، هللا  تیآ 

؟ تسیچ نآ  راثآ  زامن و  تدابع و  رارسا  هفسلف و 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  راثآ  زامن و  تدابع و  رارسا  هفسلف و 

خساپ

هب زاین  ناسنا  حور  دـنا . هتـشاد  شتـسرپ  یلکـش  هب  نونک  ات  ادـتبا  زا  اه  ناسنا  یمامت  تسا . ناـسنا  ياـهزاین  زا  یکی  شتـسرپ  تیدوبع و 
هتفگ نافرع  لها  تسا  شتـسرپ  قئال  هک  تسا  يدوجوم  اهنت  دنوادخ  و  دـنک ، یمن  رپ  ار  نآ  ياج  يزیچ  چـیه  دراد . شتـسرپ  تدابع و 
دیاب هلحرم  نیا  ندومیپ  يارب  تسا . تعیرش  لّوا ، ۀلحرم  دوش . یط  دیاب  یلحارم  ادخ  دوخ و  تخانش  یهلا و  نافرع  هب  ندیسر  يارب  دنا :

هدرک و روبع  تقیرط  زا  هاگ  نآ  دش ، تقیرط  ینعی  مود  ۀلحرم  دراو  تدابع  زا  کمک  تناعتـسا و  اب  تفر و  راگدرورپ  تدابع  غارـس  هب 
لاـبند هب  همه  اـّما  دـنراد  تداـبع  يارب  یلاکـشَا  اـه  نییآ  اـه و  بتکم  زا  مادـک  ره  تسا . اـیرد  هب  هرطق  نتـسویپ  هک  تسویپ  تقیقح  هب 
یمامت ؛1 هحیبست هتولص و  ملع  دق  ّلک  : " دیامرفیم نآرق  دنلوغشم . شتسرپ  تدابع و  هب  زین  رگید  تادوجوم  یتح  دناتدابع ، شتسرپ و 

ره ؛2  مهحیبست نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حّبسی  ّالإ  ءیش  نِم  ْنإ  : " دیامرفیم رگید  ياج  رد  " دنناد . یم  ار  ادخ  حیبست  زامن و  تادوجوم 
نازور دنیوگ  یم  وت  اب  ناهن  رد  ملاع  تارذ  هلمج  " دیمهف . یمن  ار  نانآ  حیبست  امـش  نکیل  دیوگیم ، حیبست  ار  ادـخ  دـمح ، اب  يدوجوم 

زا دیوش . یک  نادامج  ناج  مرحم  دیور  یم  يدامج  يوس  امش  رگ  میشوم  اخ  ام  نامرحمان  امش  اب  میـشهو  میریـصب  میعیمـسام و  نابـشو 
یمن تفای  زامن  زا  رتهب  یهار  چیه  ناسنا ، ینافرع  حور  ندرک  باداش  قح و  هب  ندیسر  يارب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یمالسا  ذخآم  عبانم و 

ندیسر يارب  هک   ) دنوادخ زا  رتهب  یسک  هچ  اریز  درادن ، دوجو  زامن  زا  رتراشرـس  رتراگزاس و  ییاذغ  چیه  هتفیـش  ناسنا  حور  يارب  دوش .
؟ دروآ دـیدپ  اه  ناسنا  ياـقترا  دـشر و  يارب  ینوجعم  بکْرَم و  دـناوتیم  تسا ) هدومرف  صخـشم  ار  یـصاخ  هار  بیکرت  یفدـه ، ره  هب 

زاب شناگدنب  يارب  زور  هنابـش  رد  تبون  جنپ  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  هدرتسگ  تسا  يا  هرفـس  زامن  رد  تسا ، ریخ  نسُح و  ییابیز و  هچنآ 
ماشه دوشیم . دنم  هرهب  نآ  زا  دوخ  یلاعت  دادعتسا و  قباطم  سک  ره  داددوجو و  ذیذل  ياهاذغ  ماسقا  عاونا و  هرفس  نیا  رس  رب  دنکیم و 

ماما دزادـنا ؟ یم  تمحز  هب  ار  ناسنا  مه  دریگ و  یم  تقو  مه  هک  یلاح  رد  دـش ، بجاو  زامن  ارچ  دیـسرپ : (ع ) قداـص ماـما  زا  مکح  نب 
مان و ناربمایپ ، نآ  گرم  اب  اّما  دـنتفریذپ ، ار  نانآ  نید  مه  يا  هدـع  دـندومن . توعد  دوخ  نییآ  هب  ار  مدرم  دـندمآ و  یناربماـیپ  : " دومرف

ریذـپ ناکما  زامن  قیرط  زا  نیا  دـنامب و  هدـنز  (ص ) مالـسا ربمایپ  مان  مالـسا و  هک  دومرف  هدارا  دـنوادخ  تفر . ناـیم  زا  اـهنآ  داـی  نید و 
هدـنب هطبار  زامن  نینچ  مه  تسه  مه  نید  يایحا  بتکم و  توارط  بجوم  تسا ، راگدرورپ  تدابع  زامن  هک  نآ  رب  هوالع  ینعی  4"، تسا
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ناسنا تقلخ  زا  یلـصا  فدـهالوصا  تسوا و  دوبعم  دـنوادخ و  هتـساوخ  هک  دروآ  یم  اج  هب  ار  نآ  هدـنب  هک  تسا  یعیبط  تسادـخ و  اب 
مه دراد ، دوجو  نآ  رد  یمالـسا  دنلب  فراعم  مه  تسا ، گنـشق  مه  زامن  لکـش  تسا  یگدنب  راهظا  هویـش  نیرتهب  زامن  تسا و  یگدـنب 
ۀمه هصالخ  مالـس و  ریبکت و  اعد و  دیمحت و  حیبست و  دوجـس و  عوکر و  دشابیم . یلمع  سیدـقت  مه  تسا و  یظفل  سیدـقت  حـیبست و 

دـسافم زا  يرایـسب  يولج  دوش ، هدناوخ  بادآ  طیارـش و  ظفح  اب  لماک  حیحـص و  روط  هب  زامن  رگا  همه  نیا  اب  تسا . زامن  رد  اه  ییابیز 
ار ناسنا  دشاب ، هارمه  تابیقعت  تامدـقم و  اب  رگا  زامن   5 ربکا هللارکذل  رکنملاو و  ءاشحفلا  نع  یهنت  ةالـصلا  ّنإ  : " دریگ یم  ار  یعامتجا 
مارحلا و دجـسم  دننام  گرزب  دجاسم  رد  ًاصوصخم  تعامج  زامن  دزاون . یم  ار  لد  ابیز  ياوتحم  نآ  اب  ناذا  دـناسریم . تیونعم  جوا  هب 

نم مشچ  رون  زاـمن  : " دومرف (ص ) ربماـیپ تسا . تیمیمـص  افـص و  یگنرکی و  یلدـمه و  تداـبع و  ةوـلج  نیرتاـبیز  (ص ) یبـّنلا دجـسم 
هجوت اب  تسا . هدش  نایب  تدابع  زامن و  ياهتمکح  راثآ و  زا  یـشخب  اهنت  زین  ینید  نایاوشیپ  ربمایپ و  قیرط  زا  نآرق و  تایآ  رد   6. تسا

هب برق  زاـمن  مهم  رایـسب  راـثآ  زا  یکی  يوـنعم  برق   - 1 تسا : نینچ  اـهتمکح  راـثآ و  زا  یخرب  هنیمز ، نـیا  رد  تاـیاور  تاـیآ و  هـب 
(6  ) تسا هدش  نایب  تدابع  ناسنا  شنیرفآ  فده  نآرق  تایآ  زا  یکی  دهدیم و  لیکـشت  ار  زامن  تدابع و  حور  رثا  نیا  تسا . دـنوادخ 

زیهرپ ره  برقت  هلیـسو  زامن  (، 7  ) یقت لکل  نابرق  ةولـصلا  : " دومرف (ع ) یلع ماما  تسا ، نآ  تیمها  زاـمن و  يونعم  دـعب  رگ  تیاـکح  هک 
دای  - 2 دـشابیم . نآ  يونعم  راثآ  هب  هراشا  هک  هدـش  دای  نمؤم  جارعم  ناونع  هب  زامن  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  " تسا . دـنوادخ  هب  يراـک 

رد ناگدنـسیون  زا  یکی  " یـشاب . نم  دای  هب  ات  راد  اـپ  رب  ار  زاـمن  (، 8) يرکذل ةولـصلا  مقا  : " تسا هدـمآ  نآرق  رد  یناور  شمارآ  ادـخ و 
" هَّللا رکذ   " نامه تسا . ادخ  دای  نامه  زامن  هفـسلف  هرخالاب  هجیتن و  همدقم و  هیاپ و  فده و  ساساو و  حور  : " دسیونیم هیآ  نیا  ریـسفت 
هب زامن  دراد . یناور  شمارآ  رد  هدننک  نییعت  شقن  دنوادخ  دای  رکذ و  ( 9") تسا هدش  نایب  هجیتن  نیرترب  ناونع  هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا 

نانیمطا هیام  ادـخ  دای  دیـشاب  هاـگآ  (، 10) بولقلا نئمطت  هَّللا  رکذـب  ـالأ  ، " دـهدیم شمارآ  راذـگ  زاـمن  ياـهناسنا  هب  ادـخ  رکذ  ناونع 
(. 11") رکنملا اشحفلا و  نع  یهنت  ةولـصلا  ّنإ  : " تسا هاـنگ  زا  ریگولج  زاـمن  مهم  راـثآ  زا  یکی  هاـنگ  زا  هدـنراد  زاـب  لـماع   - 3" تسا .
رثا ياراد  دزادـنایم ، داـعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  ینعی  هدـنرادزاب  لـماع  نیرتدـنمورین  ادـخ  داـی  هـب  ار  ناـسنا  هـک  اـج  نآ  زا  زاـمن  تعیبـط 

رد کش  نودب  درمشیم ... رتالاب  زیچ  همه  زا  ار  ادخ  دیوگیم ، ریبکت  دتسیایم و  زامن  هب  هک  ناسنا  تسا . رکنم  اشحف و  زا  یگدنرادزاب 
ییادز هانگ   - 4 ( 12 ... ") دوشیم ادیپ  اوقت  يوس  هب  یشهج  یکاپ و  يوس  هب  تکرح  قح و  يوس  هب  یـشبنج  یناسنا ، نینچ  حور  بلق و 

زا (ص ) ربمایپ (. 13) تسا یهلا  شزرمآ  ترفغم و  ناهانگ و  زا  وشتـسش  هلیـسو  زاـمن  تسا . ییادز  هاـنگ  زاـمن  مهم  رایـسب  راـثآ  زا  یکی 
وـشتسش نآ  رد  ار  دوخ  راب  جـنپ  زور  ره  رد  دـشاب و  هزیکاپ  فاص و  بآ  زا  يرهن  امـش  زا  یکی  هناخ  رد  رب  رگا  درک : لاؤس  دوخ  ناراـی 

بآ نیادننامه  تسرد  زامن  دومرف : ترـضح  هن . ، دـندرک ضرع  خـساپ  رد  دـنامیم ؟ وا  ندـب  رد  تفاثک  یگدولآ و  زا  يزیچ  ایآ  دـیهد ،
ییادز تلفغ   - 5 ( 14.") دوریم نیب  زا  تسا ، هدش  ماجنا  زامن  ود  نایم  رد  هک  یناهانگ  دـناوخیم ، زامنناسنا  هک  نامز  ره  تسا . يراج 
ذئاذـل يداـم و  یگدـنز  رد  قرغ  و  دـنک . شوـمارف  ار  دوـخ  شنیرفآ  فدـه  هک  تـسا  نآ  قـح  هار  ناورهر  يارب  تبیـصم  نـیرتگرزب 

دنکیم و راطخا  ناسنا  هب  ًابترم  دوشیم ، ماجنا  راب  جنپ  زور  هنابـش  ره  رد  فلتخم  لصاوف  رد  هک  نیا  مکح  هب  زامن  اما  دندرگ ، رذگدوز 
هک دشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ياهلیـسو  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  و  دزاسیم ... ناشن  رطاخ  ار  وا  شنیرفآ  فده  دهدیم و  رادشه 
ره رد  ناسنا  اریز  تسا ، زامن  ییادز  ربکت  مهم  لماوع  زا  یکی  ییادز  ربکت   - 6 ( 15 .) دیوگ شاب  رادیب  وا  هب  هبترم  دنچ  زور  هنابش  ره  رد 
وا تمظع  ربارب  رد  یکچوک  هرذ  ار  دوخ  دراذـگیم و  ادـخ  ربارب  رد  كاخ  رب  یناشیپ  راـب  ود  تعکر  ره  رد  تعکر و  هدـفه  زور  هناـبش 
 - زامن 1 راثآ  زا  یکی  تدابع ، هفـسلف  نایب  زا  دعب  (ع ) یلع ور  نیا  زا  دـنزیم . رانک  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  ياههدرپ  ور  نیا  زا  دـنیبیم ،

(. 16") ربک زا  يزاسکاپ  يارب  ار  زامن  تسا و  هدرک  بجاو  كرـش  زااه  ناسنا  يزاسکاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  : " دومن نایب  ییادز  ربکت 
یقالخا لیاضف  شرورپ  نآ  هجیتن  دـهدیم و  شیازفا  ناسنا  رد  ار  يروابادـخ  صالخا و  حور  زامن  یقـالخا  لـئاضف  شرورپ  لـماع   - 7

دنکیم و توعد  اهنامسآ  توکلم  هب  دربیم و  نوریب  تعیبط  راوید  راهچ  هدام و  دودحم  ناهج  زا  ار  دوخ  ندناوخ  زامن  اب  ناسنا  تسا ،
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يدوخ راثآ  ًالومعم  هک  روکذم  راثآ  رب  هوالع  ییارگمه   - 8 دنادیم . رظان  رضاح و  لاح  همهرد  ار  ادخ  دوشیم و  ادصمه  ناگتـشرف  اب 
تدـحو تعاـمج ، هعمج و  زاـمن  يرازگرب  تسا ، ییارگمه  زاـمن ، یـسایس  یعاـمتجا و  مهم  راـثآ  زا  یکی  دـندوشیم ، بوـسحم  زاـمن 

یهاگآ ناهج  یعامتجا  یسایس و  عاضوا  اب  هتفرگ و  رارق  مه  رانک  رد  هدرشف  فوفص  اب  ناناملسم  اریز  دراذگیم  شیامن  هب  ار  ناناملسم 
راثآ رطاخ  هب  دیاش  دهدیم  یـسایس  دشر  نارازگزامن  هب  یعامتجا  یـسایس و  لیاسم  حرط  ماکحا و  نایب  اب  هعمج  بیطخ  دننکیم . ادـیپ 

(ص) مالسا ربمایپ  ( 17 .) تسا هدـش  هداد  یـصاخ  تیمها  هضیرف  ود  نیا  هب  ینید  ياـههزومآ  رد  هک  تسا  تعاـمج  هـعمج و  زاـمن  مـهم 
راکنا ای  فافختـسا  يور  زا  نم  تافو  زا  دعب  ای  نم  تایح  رد  ار  نآ  سک  ره  تسا  هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  هعمج  زامن  دنوادخ  : " دومرف

، دوشیمن لوبق  وا  تاکز  دینادب  دوشیمن ، لوبق  وا  زامن  دینادب  دهدیمن . تکرب  وا  راک  هب  دـنکیم و  ناشیرپ  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، كرت 
دنوادخ طقف  هک  یناسنا  متس  لباقم  رد  یگاتـسیا  توغاط و  یفن   - 9 (. 18 ... ") دنک هبوت  راک  نیا  زا  ات  دوشیمن ،..، لوبق  وا  جح  دـینادب 

یـسک دوـشیم و  کـچوک  ریقح و  وا  يارب  تسا ، دـنوادخ  ریغ  هچ  ره  دروآ ، دورف  میلـست  میظعت و  رـس  وا  لـباقم  رد  دـیامن  تداـبع  ار 
. دـیآیمن رانک  توغاط  اـب  دروآیمن و  دورف  میلـست  رـس  ناـملاظ  ناـشکندرگ و  لـباقم  رد  و  دوش . هریچ  وا  رب  متـس  ملظ و  اـب  دـناوتیمن 
ار دـنوادخ  ات  میدرک  ثوعبم  ار  يربمایپ  یتما ، ره  ناـیم  رد  و  : " تسا هتـسناد  (ص ) ربماـیپ تثعب  فادـها  زا  یکی  ار  هلئـسم  نیا  دـنوادخ 
ۀیآ 44. ( 17  ) ءارسا - 2 هیآ 41 . ( 24  ) رون - 1 اهتشون : یپ  ( 19 .) دینک زیهرپ  تسا ) ادخ  لباقم  رد  هچ  ره   ) توغاط زا  دـییامن و  تدابع 
-5 ۀیآ 45 . ( 29  ) توبکنع  - 4 ص 10 . ج 2 ، عیارشلا ، للع  زا  لقن  هب  ص 35 ، شتـسرپیوگلا ، نیرتابیز  زامن  يدابآ ، میعن  یلعمالغ  - 3
ج 16، هنومن ، ریسفت  زا : سابتقا  اب  هلمج 136 ، راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 7 هیآ 56 . (، 51) تایراذ ص 141 6 - - ج 73 ، راونالاراحب ،

ریسفت  - 12 هیآ 45 . (، 29  ) توبکنع - 11 هیآ 28 . (، 13) دعر  - 10 ص 289 . ج 16 ، هنومن ، ریسفت   - 9 هیآ 14 . (، 20) هط  - 8 ص 292 .
 - 16 . 291 ص 290 -  ج 16 ، هنومن ، ریـسفت   - 15 ص 7 . ج 3 ، هعیـشلا ، لیاسو   - 14 ص 290 . نامه ،  - 13 ص 284 . ج 16 ، هنومن ،

ص 7. ج 5 ، هعیشلا ، لیاسو   - 18 دعب . هب  ص 125  ج 24 ، هنومن ، ریسفت  يهیآ 9 ، ( 62  ) هعمج  - 17 راصق 252 . تاملک  هغالبلا ، جهن 
هیآ 36. (، 16  ) لحن  - 19

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  ارچ 

خساپ

لاعتم دنوادخ  نوچ  و   , میا هتفریذپار  اه  نآ  دّبعت  باب  زا  اهنت  تسین و  صخشم  ام  يارب  مالسا  ترارقم  ماکحا و  رتشیب  تمکح  هفـسلف و 
نیا زا   ; تسا یعقاو  دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  اه  نآ  تاروتسد  مامت  میراد  نیقی  دنا  هدومرف  (ع ) راهطا همئا  و  ص )  ) مالسا یمارگ  یبن  و 

ار وراد  نالف  دـیوگ : یم  هک  رتکد  تاروتـسد  زا  ام  الثم  مینادـن .  ار  ناشراتفگ  تلع  هچ  رگا  مینک  یم  تعاطااه  نآ  زا  لد  ناج و  اـب  ور 
وراد و نالف  تیصاخ  میناد  یمن  هک  نیا  اب  مینک  یم  يوریپ  نک و ,... يراددوخ  اذغ  نالف  ندروخ  زا  نک و  قیرزت  ار  لوپمآ  نالف  روخب ,

یم ј ̘� تایاور م هب  یتقو  هتبلا  میناد .  یمن  لماک  روط  هب  ار  نآ  هفـسلف  ام  تسا و  يدـبعت  زین  زامن  رد  تاـفخا  رهج و  تسیچ ؟  لوپمآ 
هفسلف یقیقح و  تلعار  نآ  ناوت  یمن  نکل  مینک ,  یم  دروخرب  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخش  و  ع )  ) نیموصعم همئا  هیحانزا  یتاراشا  هب  مینک 

ای نارمح  نب  دـمحم  دـشابن . يرگید  زیچ  دوش و  هصالخ  نآ  رد  تمکح  هفـسلف و  ماـمت  هک  اـنعم  نیا  هب  تسناد .  تاـفخا  رهج و  یعقاو 
رگید ضعب  رد  ار  نآ  ندناوخ  هتسهآو  اهزامن  یضعب  رد  ار  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  تلع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارمع  اب  دمحم 
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دوب هعمج  زور  رهظ  زامن  دومن , بجاو  وا  رب  دنوادخ  هک  يزامن  نیلوا  دندرب , نامسآ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ هک  یتقو  دومرف : ترضح  دیسرپ .
داد نامرف  ص )  ) ربمایپ هب  دـهد  ناشن  هکئـالم  هب  ار  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  تمظع  هک  نیا  يارب  دـنوادخ  دـندرک . ادـتقا  وا  رب  ناگتـشرف  و 

هدوب هدرکن  ا ص )  ) ربمایپ رب  یـسک  نوچ  یلو  دوب , رـصع  زامن  دومن  بجاو  وا  رب  هک  يزاـمن  نیمود  دـناوخب . دـنلب  ار  هروس  دـمح و 
. دندرک ادتقا  وا  هب  زین  ناگتشرفزا  یهورگ  دومن و  بجاو  وا  رب  ار  اشع  روط  نیمه  برغم و  زامن  دعب  دناوخب و  هتـسهآ  هک  دیـسر  روتـسد 

نییبت مدرم  يارب  ار  حبـص  زامن  تمظع  هک  نیا  يارب  دوب و  حبـص  عقوم  دیـسر  نیمز  هب  یتقو  سپـس  دناوخب و  دنلب  هک  دیـسر  روتـسد  زاب 
ندیـسرن ناشیا و  تمرح  تهج  هب  دـناوت  یم  اه  مناخ  درومرد  ( 1 .... ) دناوخبدنلب ار  هروس  دمح و  هک  دـندومرف  رما  ص )  ) ربمایپ هب  دـنک 

دنلب و زا  ریغ  زامن  رگید  ماکحا  یخرب  رد  هک  هنوگ  نامه  . دشابن بجاو  اه  نآ  رب  رگید  دشاب و  هدش  هتشادرب  مکح  نیا  نامرحمان  هب  ادص 
دنلب نیارب  انب  تسا . هناگادج  يدراوم  رد  نادرم  نانز و  دروم  رد  بحتـسم  لامعا  دراد و  دوجو  یئزج  تافالتخا  یخرب  ندناوخ  هتـسهآ 

دـنا و هدرک  لالدتـسا  اه  نآ  هب  ماظع  ياـهقف  هک  تسا  تاـیاور  ساـسا  رب  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  هروس  دـمح و  ندـناوخ 
دنا و هداد  اوتف  ندناوخ ) دـنلب  ) هیرهج تئارق  ندوبن  بجاو  هب  یـضترمدیس  دـننام  اهقف  زا  يدادـعت  یلو  دـنا , هدـیقع  نیا  رب  املع  روهـشم 

يارب یخرب  نآ .  بوجو  هن  دنا  هدرکرهج  بابحتـسا  رب  لمح  زین  ار  حیحـص  تایاور  نآ  دنراد و  شیارگ  مکح  نیا  هب  زین  املع  زا  یخرب 
رد هک  یناسک  ات  دوش  یم  هدـناوخ  دـنلب  تسا  کـیرات  اوه  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  نینچ  رهج  بوجو 
ات دنناوخ  یمدنلب  ار  زامن  تهج  نیا  هب  دنا  هتفگ  زین  دناوخ و  یم  زامن  تسا و  اج  نیا  یـسک  هک  دـنمهفب  دـننک  یم  روبع  قاتا  ای  دجـسم 

حبص ياهزامن  رد  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  نیاربانب  دشاب .  هتفریذپ  هجوم و  نادنچ  دناوت  یمن  نانخـس  نیا  اما  دنوشب , تکاس  نارگید 
هللا ص 17و 18 2 - ج 2  عئارـشلا ,  للع  قودـص ,  یقرواپ 1 - (. 2  ) تسا دـبعت  فرـص  درادـن و  یـصخشم  الماک  هجو  ءاشعو  برغم  و 

صیخلت اب  ج 6 ص 198 یقثولا ,  ةورعلا  کسمتسم  میکح , 

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  ارچ 

خساپ

بوجو دـشابیم . تعکر  ود  هک  دـناوخب  هعمج  زامن  دـناوتیم  فلکم  هعمج ،  زور  رد  هکلب  دـشابیمن ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن 
دنک یم  تیافک  دروآ ، اج  هب  ار  یتعکر  ود  هعمج  زامن  ای  یتعکر  راـهچ  رهظ  زاـمن  زا  کـی  ره  فلکم  ینعی  تسا ، يرییخت  هعمج ، زاـمن 

ص ج 1 .  عجارم ، لئاسملا  حیضوت   - 1 یقرواپ : دوشیم . باسح  تعکر  ود  ياج  هب  هعمج  زامن  بطخ ? ود  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
هلأسم 1. ، 871

؟ تسیچ زامن  ییاپرب  یساسا  فادها 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  ییاپرب  یساسا  فادها 

خساپ
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اهنت زین  ینید  نایاوشیپ  ربمایپ و  قیرط  زا  نآرق و  تایآ  رد  دشابن ، يداع  رشب  ناوت  رد  دیاش  تدابع  زامن و  هفسلف  راثآ و  مامت  هب  ندرب  یپ 
اهتمکح راثآ و  زا  یخرب  هنیمز ، نیا  رد  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  ناـیب  تداـبع  زاـمن و  ياـهتمکح  راـثآ و  زا  یـشخب 

دـهدیم و لیکـشت  ار  زامن  تدابع و  حور  رثا  نیا  تسا . دـنوادخ  هب  برق  زاـمن  مهم  رایـسب  راـثآ  زا  یکی  يونعم  برق   - 1 تسا : نینچ 
ماـما تسا ، نآ  تیمها  زاـمن و  يوـنعم  دـعب  رگ  تیاـکح  هک  ( 1  ) تسا هدـش  نایب  تداـبع  ناـسنا  شنیرفآ  فدـه  نآرق  تاـیآ  زا  یکی 

هب زامن  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  " تسا . دـنوادخ  هب  يراـک  زیهرپ  ره  برقت  هلیـسو  زاـمن  (، 2  ) یقت لکل  نابرق  ةولـصلا  : " دومرف (ع ) یلع
ةولـصلا مقا  : " تسا هدمآ  نآرق  رد  یناور  شمارآ  ادـخ و  دای   - 2 دـشابیم . نآ  يونعم  راثآ  هب  هراشا  هک  هدـش  داـی  نمؤم  جارعم  ناونع 

هیاپ و فدـه و  ساساو و  حور  : " دـسیونیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  " یـشاب . نم  دای  هب  ات  راد  اپ  رب  ار  زامن  (، 3) يرکذل
هدـش نایب  هجیتن  نیرترب  ناونع  هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  هَّللا " رکذ   " نامه تسا . ادـخ  دای  ناـمه  زاـمن  هفـسلف  هرخـالاب  هجیتن و  همدـقم و 

شمارآ راذـگ  زامن  ياـهناسنا  هب  ادـخ  رکذ  ناونع  هب  زاـمن  دراد . یناور  شمارآ  رد  هدـننک  نییعت  شقن  دـنوادخ  داـی  رکذ و  ( 4") تسا
مهم راثآ  زا  یکی  هانگ  زا  هدـنراد  زاب  لماع   - 3" تسا . نانیمطا  هیام  ادخ  دای  دیـشاب  هاگآ  (، 5) بولقلا نئمطت  هَّللا  رکذب  الأ  ، " دـهدیم

نیرتدـنمورین ادـخ  دای  هب  ار  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  زامن  تعیبط  (. 6") رکنملا اشحفلا و  نع  یهنت  ةولـصلا  ّنإ  : " تسا هانگ  زا  ریگولج  زاـمن 
دتـسیایم و زامن  هب  هک  ناسنا  تسا . رکنم  اشحف و  زا  یگدـنرادزاب  رثا  ياراد  دزادـنایم ، داعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  ینعی  هدـنرادزاب  لـماع 
هب تکرح  قح و  يوس  هب  یـشبنج  یناسنا ، نینچ  حور  بلق و  رد  کـش  نودـب  درمـشیم ... رتـالاب  زیچ  همه  زا  ار  ادـخ  دـیوگیم ، ریبکت 

هلیـسو زامن  تسا . ییادز  هانگ  زامن  مهم  رایـسب  راثآ  زا  یکی  ییادز  هاـنگ   - 4 ( 7 ... ") دوشیم ادـیپ  اوقت  يوس  هب  یـشهج  یکاپ و  يوس 
بآ زا  يرهن  امش  زا  یکی  هناخ  رد  رب  رگا  درک : لاؤس  دوخ  نارای  زا  (ص ) ربمایپ (. 8) تسا یهلا  شزرمآ  ترفغم و  ناهانگ و  زا  وشتسش 

خساپ رد  دنامیم ؟ وا  ندب  رد  تفاثک  یگدولآ و  زا  يزیچ  ایآ  دیهد ، وشتـسش  نآ  رد  ار  دوخ  راب  جنپ  زور  ره  رد  دشاب و  هزیکاپ  فاص و 
ود نایم  رد  هک  یناهانگ  دناوخیم ، زامن  ناسنا  هک  نامز  ره  تسا . يراج  بآ  نیادننامه  تسرد  زامن  دومرف : ترضح  هن . ، دندرک ضرع 

شنیرفآ فدـه  هک  تسا  نآ  قح  هار  ناورهر  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  ییادز  تلفغ   - 5 ( 9.") دوریم نیب  زا  تسا ، هدـش  ماجنا  زامن 
زور هنابش  ره  رد  فلتخم  لصاوف  رد  هک  نیا  مکح  هب  زامن  اما  دندرگ ، رذگدوز  ذئاذل  يدام و  یگدنز  رد  قرغ  و  دنک . شومارف  ار  دوخ 

تمعن نیا  و  دزاسیم ... ناشن  رطاخ  ار  وا  شنیرفآ  فدـه  دـهدیم و  رادـشه  دـنکیم و  راطخا  ناسنا  هب  ًاـبترم  دوشیم ، ماـجنا  راـب  جـنپ 
ییادز ربکت   - 6 ( 10 .) دیوگ شاب  رادیب  وا  هب  هبترم  دنچ  زور  هنابـش  ره  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ياهلیـسو  ناسنا  هک  تسا  یگرزب 

ربارب رد  كاخ  رب  یناشیپ  راب  ود  تعکر  ره  رد  تعکر و  هدفه  زور  هنابش  ره  رد  ناسنا  اریز  تسا ، زامن  ییادز  ربکت  مهم  لماوع  زا  یکی 
ور نیا  زا  دنزیم . رانک  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  ياههدرپ  ور  نیا  زا  دنیبیم ، وا  تمظع  ربارب  رد  یکچوک  هرذ  ار  دوخ  دراذگیم و  ادـخ 

كرـش زااه  ناسنا  يزاسکاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  : " دومن نایب  ییادز  ربکت  زامن 1 -  راثآ  زا  یکی  تدابع ، هفـسلف  نایب  زا  دعب  (ع ) یلع
رد ار  يروابادـخ  صالخا و  حور  زامن  یقالخا  لـئاضف  شرورپ  لـماع   - 7 (. 11") ربک زا  يزاـسکاپ  يارب  ار  زاـمن  تسا و  هدرک  بجاو 

راوید راهچ  هدام و  دودـحم  ناهج  زا  ار  دوخ  ندـناوخ  زامن  اب  ناسنا  تسا ، یقالخا  لـیاضف  شرورپ  نآ  هجیتن  دـهدیم و  شیازفا  ناـسنا 
رظاـن رـضاح و  لاـح  همهرد  ار  ادـخ  دوشیم و  ادـصمه  ناگتـشرف  اـب  دـنکیم و  توـعد  اهنامـسآ  توـکلم  هب  دربیم و  نوریب  تعیبـط 

یـسایس یعامتجا و  مهم  راثآ  زا  یکی  دندوشیم ، بوسحم  زامن  يدوخ  راثآ  ًالومعم  هک  روکذـم  راثآ  رب  هوالع  ییارگمه   - 8 دنادیم .
رد هدرشف  فوفـص  اب  ناناملـسم  اریز  دراذگیم  شیامن  هب  ار  ناناملـسم  تدحو  تعامج ، هعمج و  زامن  يرازگرب  تسا ، ییارگمه  زامن ،

یـسایس و لیاسم  حرط  ماکحا و  نایب  اب  هعمج  بیطخ  دننکیم . ادـیپ  یهاگآ  ناهج  یعامتجا  یـسایس و  عاضوا  اب  هتفرگ و  رارق  مه  رانک 
ود نیا  هب  ینید  ياههزومآ  رد  هک  تسا  تعامج  هعمج و  زامن  مهم  راثآ  رطاخ  هب  دیاش  دـهدیم  یـسایس  دـشر  نارازگزامن  هب  یعامتجا 
نآ سک  ره  تسا  هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  هعمج  زامن  دنوادخ  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  ( 12 .) تسا هدش  هداد  یـصاخ  تیمها  هضیرف 

. دهدیمن تکرب  وا  راک  هب  دنکیم و  ناشیرپ  ار  وا  دنوادخ  دنک ، كرت  راکنا  ای  فافختـسا  يور  زا  نم  تافو  زا  دـعب  ای  نم  تایح  رد  ار 
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 - 9 (. 13 ... ") دنک هبوت  راک  نیا  زا  ات  دوشیمن ،..، لوبق  وا  جـح  دـینادب  دوشیمن ، لوبق  وا  تاکز  دـینادب  دوشیمن ، لوبق  وا  زامن  دـینادب 
ریغ هچ  ره  دروآ ، دورف  میلست  میظعت و  رس  وا  لباقم  رد  دیامن  تدابع  ار  دنوادخ  طقف  هک  یناسنا  متس  لباقم  رد  یگاتسیا  توغاط و  یفن 

رس ناملاظ  ناشکندرگ و  لباقم  رد  و  دوش . هریچ  وا  رب  متس  ملظ و  اب  دناوتیمن  یسک  دوشیم و  کچوک  ریقح و  وا  يارب  تسا ، دنوادخ 
ره نایم  رد  و  : " تسا هتسناد  (ص ) ربمایپ تثعب  فادها  زا  یکی  ار  هلئسم  نیا  دنوادخ  دیآیمن . رانک  توغاط  اب  دروآیمن و  دورف  میلـست 

: اهتشون یپ  ( 14 .) دینک زیهرپ  تسا ) ادخ  لباقم  رد  هچ  ره   ) توغاط زا  دییامن و  تدابع  ار  دـنوادخ  ات  میدرک  ثوعبم  ار  يربمایپ  یتما ،
هیآ (، 20) هط  - 3 ص 292 . ج 16 ، هنومن ، ریسفت  زا : سابتقا  اب  هلمج 136 ، راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن   - 2 هیآ 56 . (، 51) تایراذ  - 1
 - 8 ص 284 . ج 16 ، هنومن ، ریسفت   - 7 هیآ 45 . (، 29  ) توبکنع  - 6 هیآ 28 . (، 13) دعر  - 5 ص 289 . ج 16 ، هنومن ، ریـسفت   - 4 . 14

راصق 252. تاملک  هغالبلا ، جهن   - 11 . 291 ص 290 -  ج 16 ، هنومن ، ریسفت   - 10 ص 7 . ج 3 ، هعیـشلا ، لیاسو   - 9 ص 290 . نامه ،
هیآ 36. (، 16  ) لحن  - 14 ص 7 . ج 5 ، هعیشلا ، لیاسو   - 13 دعب . هب  ص 125  ج 24 ، هنومن ، ریسفت  يهیآ 9 ، ( 62  ) هعمج  - 12

نآ زا  میناوت  یم  رتهب  هک  یلاح  رد  مینک ، نایب  یـسراف  نابز  هب  دنوادخ  اب  ار  دوخ  زاین  زار و  زامن و  میناوت  یمن  میتسه  یناریا  هک  ام  ارچ 
؟ میوش هاگآ 

شسرپ

نآ زا  میناوت  یم  رتهب  هک  یلاح  رد  مینک ، نایب  یـسراف  نابز  هب  دـنوادخ  اب  ار  دوخ  زاین  زار و  زامن و  میناوت  یمن  میتسه  یناریا  هک  ام  ارچ 
؟ میوش هاگآ 

خساپ

هک دراد  یفلتخم  لئالد  دندناوخ  یم  مالسا  ردص  ناناملسم  رگید  ربمایپ و  هک  یتاملک  ظافلا و  نامه  اب  یبرع و  تروص  هب  زامن  ندناوخ 
یبرع هب  روتسد  مالـسا  تعیرـش  هک  انعم  نیا  یبرع ، ظفل  هب  زامن  ندناوخ  ندوب  یفیقوت  يدبعت و  لوا : مینک . یم  هراشا  اه  نآزا  یخرب  هب 
يزیچ نآ  دنک  ادخ  تدابع  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  اعبط  تسا  دبعت  میلـست و  رب  تدابع  حور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هداد  زامن  ندناوخ 

هدش بجاو  لکش  نیا  هب  ینید  فیلکت  بجاو و  نیا  ربمایپ  هریس  تایاور و  تایآ و  قبط  ربو  تسا  هتساوخ  دنوادخ  هک  دهد  یم  ماجنا  ار 
ناوریپ همه  نایم  كرتشم  ینابز  داجیا  تهج  مود : دـیوگ . نخـس  دـنوادخ  اب  ینابز  ره  اب  زامن  تاقوا  ریغ  رد  دـناوت  یم  ناسنا  هچ  رگا  . 

قیقد تروص  هب  تسا  زامن  رد  هک  يرگید  راکذا  تئارق و  موس : تسا . ینید  یللملا  نیب  دـنویپ  تدـحو و  يزاس  مهارف  عقاو  رد  مالـسا و 
 . دومن نایب  ار  نآ  درک و  همجرت  قیقد  تروص  هب  تسا  زامن  راکذا  رد  هک  یمیهافم  نامه  ناوت  یمن  ینعی  درادـن . همجرت  ینابز  چـیه  رد 
هب ( 1 .) دومن نایب  ار  اه  نآ  همه  ناوتن  هلمج  دـنچ  ای  کی  اب  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  يرایـسب  یناعم  تالمج  ای  تاـملک  زا  یخرب  اـسب  هچ 

هملک اهنت  یتح  تسین . دنک ، نایب  رگید  نابز  هب  ار  نآ  میهافم  مامت  دناوتب  هک  ياهمجرت  چـیه  هک  میربیم  مان  دـمح  هروس  زا  لاثم  ناونع 
رکذ هک  یبابـسا  هب  هجوت  اب  هچ  رگا  دـشابیمن . هللا  يانعم  لداعم  یـسراف  نابز  رد  ادـخ  هملک  درادـن و  رگید  نابز  رد  یلداـعم  چـیه  هللا ،

نخـس دنوادخ  اب  يرگید  نابز  چـیه  هب  دـناوتن  ناسنا  هک  دوب  دـهاوخن  ینعم  نادـب  نیا  اما  دوش  هدـناوخ  یبرع  نابز  هب  دـیاب  زامن  میدرک 
دوخ ياه  زاین  اه و  درد  دنک و  زاین  زار و  وا  اب  هتفگ و  نخـس  ادخ  اب  زامن  تقو  ریغ  رد  تساوخ  هک  ینابز  ره  اب  دناوت  یم  ناسنا  دیوگب .
نابز ره  ای  یسراف  هب  دناوت  یم  ناسنا  عجارم  ياوتف  هب  تسا  اه  تجاح  نتساوخ  تمـسق  هک  زامن  تونق  رد  یتح   . دراذگ نایم  رد  وا  اب  ار 

دشاب و مزال  بجاو و  رما  هک  درادـن . دوجو  ناناملـسم  ام  زامن  تروص  هب  يزیچ  هنافـساتم  رگید  نایدا  رد  هتبلا  دـیوگ . نخـس  وا  اب  رگید 
نخس دوخ  نابز  اب  دناوت  یم  یـسک  ره  هتـشاد و  زین  ار  اهنآ  زامن  رب  هوالع  ام  هک  تسا  یئاهاعد  نامه  دح  رد  دنهد  یم  ماجنا  اهنآ  هچنآ 
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رد یلاح  رد  تسا  اه  نرق  زا  دعب  زامن  ظفح  نیمه  بادآ  طیارـش و  رگید  اب  یبرع و  نابز  هب  زامن  ندـناوخ  زومر  زا  یکی  دـیاش  دـیوگب .
اب دوخ  تساوخ  هب  دندرک و  یم  لمع  دندوب  هتفگ  ناربمایپ  هک  دوخ  تروص  نامه  هب  رگا  اسب  هچو  مینیب  یمن  نآ  زا  يرثا  ام  رگید  نایدا 

.1 اهتشونیپ : دنتـشاد . یم  زامن  ناونع  هب  يزیچ  زین  اه  نآ  هدش ) رکذ  امـش  داهنـشیپ  لاوس و  رد  هنوگ  نامه  ) دـندرک یمن  دروخرب  نآ 
، ینیمخ ماما  یـشهوژپ  شزومآ و  هسـسؤم  پاچ  صیخلت ، سابتقا و  اـب  ، 92 ص 102 -  یسانشنآرق ، يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا 

ش. 1380 ه . ـ

؟ میمهف یمن  یبوخ  هب  ار  نآ  يانعم  هک  یتقو  میناوخب ، یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  زامن و  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ میمهف یمن  یبوخ  هب  ار  نآ  يانعم  هک  یتقو  میناوخب ، یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  زامن و  دیاب  ارچ 

خساپ

هک دراد  یفلتخم  لئالد  دندناوخ  یم  مالسا  ردص  ناناملـسم  رگیدو  ربمایپ  هک  یتاملک  ظافلا و  نامه  اب  یبرع و  تروص  هب  زامن  ندناوخ 
یبرع هب  روتسد  مالـسا  تعیرـش  هک  انعم  نیا  یبرع ، ظفل  هب  زامن  ندناوخ  ندوب  یقیفوت  يدبعت و  لوا : مینک . یم  هراشا  اه  نآزا  یخرب  هب 
يزیچ نآ  دنک  ادخ  تدابع  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  اعبط  تسا  دبعت  میلـست و  رب  تدابع  حور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هداد  زامن  ندناوخ 

هدش بجاو  لکش  نیا  هب  ینید  فیلکت  بجاو و  نیا  ربمایپ  هریس  تایاور و  تایآ و  قبط  ربو  تسا  هتساوخ  دنوادخ  هک  دهد  یم  ماجنا  ار 
ناوریپ همه  نایم  كرتشم  ینابز  داجیا  تهج  مود : دـیوگ . نخـس  دـنوادخ  اب  ینابز  ره  اب  زامن  تاقوا  ریغ  رد  دـناوت  یم  ناسنا  هچ  رگا  . 

قیقد تروص  هب  تسا  زامن  رد  هک  يرگید  راکذا  تئارق و  موس : تسا . ینید  یللملا  نیب  دـنویپ  تدـحو و  يزاس  مهارف  عقاو  رد  مالـسا و 
 . دومن نایب  ار  نآ  درک و  همجرت  قیقد  تروص  هب  تسا  زامن  راکذا  رد  هک  یمیهافم  نامه  ناوت  یمن  ینعی  درادـن . همجرت  ینابز  چـیه  رد 
هب ( 1 .) دومن نایب  ار  اه  نآ  همه  ناوتن  هلمج  دـنچ  ای  کی  اب  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  يرایـسب  یناعم  تالمج  ای  تاـملک  زا  یخرب  اـسب  هچ 

هملک اهنت  یتح  تسین . دنک ، نایب  رگید  نابز  هب  ار  نآ  میهافم  مامت  دناوتب  هک  ياهمجرت  چـیه  هک  میربیم  مان  دـمح  هروس  زا  لاثم  ناونع 
رکذ هک  یبابـسا  هب  هجوت  اب  هچ  رگا  دشابیمن . . هللا  يانعم  لداعم  یـسراف  نابز  رد  ادـخ  هملک  درادـن و  رگید  نابز  رد  یلداعم  چـیه  هللا ،

نخـس دنوادخ  اب  يرگید  نابز  چـیه  هب  دـناوتن  ناسنا  هک  دوب  دـهاوخن  ینعم  نادـب  نیا  اما  دوش  هدـناوخ  یبرع  نابز  هب  دـیاب  زامن  میدرک 
دوخ ياه  زاین  اه و  درد  دنک و  زاین  زار و  وا  اب  هتفگ و  نخس  ادخ  اب  زامن  تقو  ریغ  رد  تساوخ  هک  ینابز  ره  اب  دناوت  یم  ناسنا  دیوگب . 
نابز ره  ای  یسراف  هب  دناوت  یم  ناسنا  عجارم  ياوتف  هب  تسا  اه  تجاح  نتساوخ  تمـسق  هک  زامن  تونق  رد  یتح   . دراذگ نایم  رد  وا  اب  ار 

دشاب و مزال  بجاو و  رما  هک   . درادـن دوجو  ناناملـسم  ام  زامن  تروص  هب  يزیچ  هنافـساتم  رگید  نایدا  رد  هتبلا  دـیوگ . نخـس  وا  اب  رگید 
نخس دوخ  نابز  اب  دناوت  یم  یـسک  ره  هتـشاد و  زین  ار  اهنآ  زامن  رب  هوالع  ام  هک  تسا  یئاهاعد  نامه  دح  رد  دنهد  یم  ماجنا  اهنآ  هچنآ 

رد یلاح  رد  تسا  اه  نرق  زا  دعب  زامن  ظفح  نیمه  بادآ  طیارـش و  رگید  اب  یبرع و  نابز  هب  زامن  ندـناوخ  زومر  زا  یکی  دـیاش  دـیوگب .
دوخ تساوخ  هب  دـندرک و  یم  لمع  دـندوب  هتفگ  ناربمایپ  هک  دوخ  تروص  نامه  هب  رگا  اسب  هچو  مینیب  یمن  نآ  زا  يرثا  ام  رگید  ناـیدا 

1ـ اهتشونیپ : دنتشاد . یم  زامن  ناونع  هب  يزیچ  زین  اه  نآ  هدش ) رکذ  امـش  داهنـشیپ  لاوس و  رد  هنوگ  نامه  ) دندرک یمن  دروخرب  نآاب 
، ینیمخ ماما  یـشهوژپ  شزومآ و  هسـسؤم  پاچ  صیخلت ، سابتقا و  اـب  ، 92 ص 102 -  یسانشنآرق ، يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا 

ش. 1380 ه . ـ
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شسرپ

؟ تسا توافتم  تاعکر  دادعت  ارچ  دناوخ ، رّرقم  ياه  نامز  رد  ار  زامن  دیاب  ارچ 

خساپ

تلع هب  یعرـش  رما  ره  ینعی  تسا ، یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  زا  هتفرگرب  عبات و  یعرـش  ماـکحا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تامّلـسم  زا  یکی 
حلاصم هلسلس  کی  هب  ار  رشب  هک  نیا  يارب  ادخ  دوش . كرت  دیاب  هک  تسا  ياهدسفم  زا  یشان  یعرش  یهن  ره  تسا و  يرورض  تحلـصم 

زا ار  وا  دنامب ، رود  دسافم  زا  رـشب  هک  نیا  يارب  تسا و  هدرک  بحتـسم  ای  بجاو  ار  يروما  دـناسرب ، تسا  نآ  رد  وا  تداعـس  هک  یعقاو 
هب اـهتمکح  رگید  ریبـعت  هب  دـسافم و  حـلاصم و  یهن . هن  دوب و  يرما  هن  دوبن ، دـسافم  حـلاصم و  رگا  تسا . هدوـمن  عـنم  اـهراک  ياهراـپ 
هب رداق  ناسنا  لـقع  یهتنم  ( 1 .) تسا هدرک  عرـش  هک  دـنکیم  ار  مکح  نامه  ددرگ ، هاـگآ  اـهنآ  هب  ناـسنا  لـقع  رگا  هک  تسا  ياهنوگ 

( تسا یکالم  ياراد  یعرـش  یهلا و  مکح  ره  هک   ) ار یلک  مکح  ناسنا  لقع  نخـس : رگید  هب  تسین . یهلا  ماکحا  تاـکالم  همه  فشک 
دنادیم ینعی  دـنک ، كرد  دـناوتیمن  تسیچ ، یعقاو  كالم  ًالثم  دروم  نالف  رد  هک  ار  یئزج  مکح  دراوم  همه  رد  یلو  دـنکیم ، كرد 
حلـصم وضو  هک  مینادیم  دریذپیم  ًادبعت  ار  نآ  هداد ، روتـسد  عرـش  نوچ  تسیچ و  هفـسلف  نآ  دـنادیمن  یلو  دراد ، ياهفـسلف  مکح  نآ 

یتقو هک  تسا  نیا  یهلا  ماکحا  باب  رد  رگید  هتکن  تسیچ . وضو  رد  رس  حسم  یعقاو  هفسلف  مینادیمن  یلو  تسا ، زامن  طیارش  زا  دراد و 
نآ تاکرب  راثآ و  هب  هنرگو  دشاب  هدروآ  اج  هب  هَّللا  یلا  ۀبرق  ینعی  تبرق  دـصق  هب  ار  نآ  هک  دـسر  یم  شلامعا  باوث  حـلاصم و  هب  ناسنا 

باب زا  هدرکن  يادخ  رگا  دشاب . هَّللا  یلا  ۀـبرق  ّتین  هب  دـیاب  دـناوخیم ، زامن  ای  دـنکیم  تخادرپ  سمخ  هک  یـسک  ًالثم  ددرگیمن ، لیان 
ره هک  مینادب  ماکحا  دراوم  مامت  رد  یلک  روط  هب  هک  تسا  نیا  يارب  همدقم  نیا  رکذ  درادـن . یباوث  تسین و  لوبق  دروم  دـشاب ، يراکایر 

ًادـبعت دـیاب  یلو  مینک ، فشک  ار  نآ  میناوتن  لیاسم  مامت  رب  هطاحا  مدـع  عـالطا و  یمک  رثا  رب  تسا  نکمم  هچرگ  دراد  یتمکح  یمکح 
زا یکدنا  زج  ار  امـش  تسا و  نم  راگدرورپ  نامرف  زا  حور  وگب  دنـسرپیم . حور  زا  وت  زا  ربمایپ ) يا  : ") دیامرفیم نآرق  میریذـپب . ار  نآ 

یهلا رما  ياریذـپ  دـبعتم و  ياهمدآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  طقف  دراوم  یخرب  رد  ماکحا  هفـسلف  ندوبن  مولعم  ًالوصا  ( 2" .) دناهدادن شناد 
نولهجی اـم  ضعبب  هَقلخ  یلتبا  هناحبـس  هَّللا  ّنکل  و  : " دـیامرفیم (ع ) یلع ترـضح  دـنوش  هتخانـش  توخن  بحاـص  ّربـکتم و  ياـهمدآ  زا 

مدرم رد  میلست  تلاح  هک  نیا  ات  تسین ، مولعم  رشب  يارب  شاهفسلف  هشیر و  هک  دهدیم  رشب  هب  ار  ییاهروتسد  زا  یضعب  دنوادخ  هلصا ؛...
یخرب رد  لاـح  نـیع  رد  ( 3" .) دـندرگ هتخانـش  ناراک  تیـصعم  زا  ناگدـننک  تعاطا  و  دـنوش ، هداد  زیمت  اهدـب  زا  اهبوخ  دوش و  ادـیپ 

کی ره  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هناگ  جنپ  ياهزامن  دروم  رد  تسا . هدش  زامن  تاعکر  دادـعت  عیرـشت  هوحن  رب  ییاه  هراشا  تایاور 
لوسر و  دوب ، هدش  بجاو  تبون  جـنپ  رد  یتعکر  ود  زامن  جـنپ  ادـخ  فرط  زا  ینعی  تسا ، دوب  یتعکر  ود  ادـتبا  ار  هناگ  جـنپ  ياهزامن  زا 

حبـص زامن  دومن و  هفاضا  تعکر  کی  برغم  زامن  هب  تعکر و  ود  اشع  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  کی  ره  هب  یحلاصم  يارب  (ص ) ادخ
هب هَّللا "و  ضرف  ام   " هدرک بجاو  ادخ  هچ  نآ  هب  تفریذپ . ار  شیازفا  نیا  دنوادخ  و  تشاذگ ، یقاب  دوخ  لاح  هب  رگید  حـلاصم  هب  انب  ار 
رب (ص ) هَّللا لوسر  ندومن  هفاضا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  دوشیم . هتفگ  یبّنلا " ضرف  ام   " هدومن هفاضا  (ص ) ربمایپ هچ  نآ 

عقوم حبص  زامن  تقو  هک  تسا  نیا  دوزفین ، يزیچ  حبص  زامن  هب  ترضح  هک  نیا  تلع  تسا و  هدوب  ادخ  زا  رکشت  رکش و  باب  زا  اهزامن 
هب دناهدوب و  ص )  ) هَّللا لوسر  حبـص  زامن  دهاش  ناگتـشرف  زا  هورگ  ود  ره  دشابیم و  زور  ياههکالم  اب  بش  ياههکئالم  ندش  اج  هب  اج 

نومضم یعطق  شریذپ  يارب  هتبلا  ( 4 .) دوزفین يزیچ  حبص  زامن  هب  ترـضح  دتفین ، ریخأت  هب  ناگتـشرف  تسپ  ضیوعت  تقو  هک  نیا  رطاخ 
رد هچ  نآ  دوب  نیا  دنتسه . یعطق  یتایاور  هک  دوش  مولعم  ات  دوش  یسررب  اهتیاور  نیا  دنس  مقـس  تحـص و  دیاب  نآ  لاثما  تیاور و  نیا 

یضترم . 1 اهتشون : یپ  میرادن . یعالطا  نآ  یعقاو  هفسلف  زا  ام  و  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هیموی  ياهزامن  ياهتعکر  فالتخا  تمکح 
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ص 324. ج 4 ، عیارشلا ، للع  . 3 هیآ 85 . ( 17  ) ءارسا . 2 ص 52 . ج 20 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ،

؟ دنروآ اج  هب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنناوخب و  ادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  نادرم  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دنروآ اج  هب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنناوخب و  ادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  نادرم  دیاب  ارچ 

خساپ

لاعتم دنوادخ  نوچ  و  میا ، هتفریذپ  ار  اه  نآ  دّبعت  باب  زا  اهنت  تسین و  صخشم  ام  يارب  مالسا  ترارقم  ماکحا و  رتشیب  تمکح  هفسلف و 
نیا زا   ; تسا یعقاو  دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  اه  نآ  تاروتسد  مامت  میراد  نیقی  دنا  هدومرف  (ع ) راهطا همئا  و  ص )  ) مالسا یمارگ  یبن  و 

ار وراد  نالف  دـیوگ : یم  هک  رتکد  تاروتـسد  زا  ام  ًالثم  مینادـن . ار  ناشراتفگ  تلع  هچ  رگا  مینک  یم  تعاطا  اه  نآ  زا  لد  ناج و  اـب  ور 
وراد و نالف  تیصاخ  میناد  یمن  هک  نیا  اب  مینک  یم  يوریپ  نک و ،... يراددوخ  اذغ  نالف  ندروخ  زا  نک و  قیرزت  ار  لوپمآ  نالف  روخب ،

یم هعجارم  تایاور  هب  یتقو  هتبلا  میناد .  یمن  لماک  روط  هب  ار  نآ  هفـسلف  ام  تسا و  يدـبعت  زین  زامن  رد  تافخا  رهج و  تسیچ ؟  لوپمآ 
هفسلف یقیقح و  تلع  ار  نآ  ناوت  یمن  نکل  مینک ، یم  دروخرب  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخش  و  ع )  ) نیموصعم همئا  هیحانزا  یتاراشا  هب  مینک 

ای نارمح  نب  دـمحم  دـشابن . يرگید  زیچ  دوش و  هصـالخ  نآ  رد  تمکح  هفـسلف و  ماـمت  هک  اـنعم  نیا  هب  تسناد . تاـفخا  رهج و  یعقاو 
رگید ضعب  رد  ار  نآ  ندناوخ  هتسهآو  اهزامن  یضعب  رد  ار  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  تلع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارمع  اب  دمحم 

دوب هعمج  زور  رهظ  زامن  دومن ، بجاو  وا  رب  دنوادخ  هک  يزامن  نیلوا  دندرب ، نامسآ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ هک  یتقو  دومرف : ترضح  دیسرپ .
داد نامرف  ص )  ) ربمایپ هب  دـهد  ناشن  هکئـالم  هب  ار  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  تمظع  هک  نیا  يارب  دـنوادخ  دـندرک . ادـتقا  وا  رب  ناگتـشرف  و 

هدوب هدرکن  ادـتقا  ص )  ) ربمایپ رب  یـسک  نوچ  یلو  دوب ، رـصع  زامن  دومن  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیمود  دـناوخب . دـنلب  ار  هروس  دـمح و 
. دندرک ادتقا  وا  هب  زین  ناگتشرف  زا  یهورگ  دومن و  بجاو  وا  رب  ار  اشع  روط  نیمه  برغم و  زامن  دعب  دناوخب و  هتسهآ  هک  دیـسر  روتـسد 

نییبت مدرم  يارب  ار  حبـص  زامن  تمظع  هک  نیا  يارب  دوب و  حبـص  عقوم  دیـسر  نیمز  هب  یتقو  سپـس  دناوخب و  دنلب  هک  دیـسر  روتـسد  زاب 
ندیـسرن ناشیا و  تمرح  تهج  هب  دـناوت  یم  اه  مناخ  درومرد  ( 1 ... .) دناوخبدنلب ار  هروس  دمح و  هک  دـندومرف  رما  ص )  ) ربمایپ هب  دـنک 

دنلب زا  ریغ  زامن  رگید  ماکحا  یخرب  رد  هک  هنوگ  نامه  دشابن . بجاو  اه  نآ  رب  رگید  دشاب و  هدش  هتـشادرب  مکح  نیا  نامرحمان  هب  ادص 
دنلب نیاربانب  تسا . هناگادج  يدراوم  رد  نادرم  نانز و  دروم  رد  بحتسم  لامعا  دراد و  دوجو  یئزج  تافالتخا  یخرب  ندناوخ  هتسهآ  و 

دـنا و هدرک  لالدتـسا  اه  نآ  هب  ماظع  ياـهقف  هک  تسا  تاـیاور  ساـسا  رب  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  هروس  دـمح و  ندـناوخ 
دنا و هداد  اوتف  ندناوخ ) دنلب  ) هیرهج تئارق  ندوبن  بجاو  هب  یـضترم  دیـس  دننام  اهقف  زا  يدادـعت  یلو  دـنا ، هدـیقع  نیا  رب  املع  روهـشم 

يارب یخرب  نآ . بوجو  هن  دنا  هدرک  رهج  بابحتـسا  رب  لمح  زین  ار  حیحـص  تایاور  نآ  دنراد و  شیارگ  مکح  نیا  هب  زین  املع  زا  یخرب 
رد هک  یناسک  ات  دوش  یم  هدـناوخ  دـنلب  تسا  کـیرات  اوه  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  نینچ  رهج  بوجو 
ات دنناوخ  یمدنلب  ار  زامن  تهج  نیا  هب  دنا  هتفگ  زین  دناوخ و  یم  زامن  تسا و  اج  نیا  یـسک  هک  دـنمهفب  دـننک  یم  روبع  قاتا  ای  دجـسم 

حبـص ياهزامن  رد  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  نیاربانب  دشاب . هتفریذپ  هجوم و  نادنچ  دناوت  یمن  نانخـس  نیا  اما  دنوشب , تکاس  نارگید 
.2 ج 2 ص 17و 18 . عئارـشلا ,  للع  قودص ، . 1 اـه : تشون  یپ  (. 2) تسا دبعت  فرـص  درادـن و  یـصخشم  الماک  هجو  ءاشعو  برغم  و 

. صیخلت اب  ص 198 ، ج 6 ، یقثولا ، هورعلا  کسمتسم  میکح ، هللا  تیآ 

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  ارچ 
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شسرپ

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  ارچ 

خساپ

لاعتم دنوادخ  نوچ  و   , میا هتفریذپار  اه  نآ  دّبعت  باب  زا  اهنت  تسین و  صخشم  ام  يارب  مالسا  ترارقم  ماکحا و  رتشیب  تمکح  هفـسلف و 
نیا زا   ; تسا یعقاو  دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  اه  نآ  تاروتسد  مامت  میراد  نیقی  دنا  هدومرف  (ع ) راهطا همئا  و  ص )  ) مالسا یمارگ  یبن  و 

ار وراد  نالف  دـیوگ : یم  هک  رتکد  تاروتـسد  زا  ام  الثم  مینادـن .  ار  ناشراتفگ  تلع  هچ  رگا  مینک  یم  تعاطااه  نآ  زا  لد  ناج و  اـب  ور 
وراد و نالف  تیصاخ  میناد  یمن  هک  نیا  اب  مینک  یم  يوریپ  نک و ,... يراددوخ  اذغ  نالف  ندروخ  زا  نک و  قیرزت  ار  لوپمآ  نالف  روخب ,

یم هعجارم  تایاور  هب  یتقو  هتبلا  میناد .  یمن  لماک  روط  هب  ار  نآ  هفـسلف  ام  تسا و  يدـبعت  زین  زامن  رد  تافخا  رهج و  تسیچ ؟  لوپمآ 
هفسلف یقیقح و  تلعار  نآ  ناوت  یمن  نکل  مینک ,  یم  دروخرب  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخش  و  ع )  ) نیموصعم همئا  هیحانزا  یتاراشا  هب  مینک 

ای نارمح  نب  دـمحم  دـشابن . يرگید  زیچ  دوش و  هصالخ  نآ  رد  تمکح  هفـسلف و  ماـمت  هک  اـنعم  نیا  هب  تسناد .  تاـفخا  رهج و  یعقاو 
رگید ضعب  رد  ار  نآ  ندناوخ  هتسهآو  اهزامن  یضعب  رد  ار  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  تلع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارمع  اب  دمحم 

دوب هعمج  زور  رهظ  زامن  دومن , بجاو  وا  رب  دنوادخ  هک  يزامن  نیلوا  دندرب , نامسآ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ هک  یتقو  دومرف : ترضح  دیسرپ .
داد نامرف  ص )  ) ربمایپ هب  دـهد  ناشن  هکئـالم  هب  ار  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  تمظع  هک  نیا  يارب  دـنوادخ  دـندرک . ادـتقا  وا  رب  ناگتـشرف  و 

هدوب هدرکن  ادـتقا  ص )  ) ربمایپ رب  یـسک  نوچ  یلو  دوب , رـصع  زامن  دومن  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیمود  دـناوخب . دـنلب  ار  هروس  دـمح و 
. دندرک ادتقا  وا  هب  زین  ناگتشرفزا  یهورگ  دومن و  بجاو  وا  رب  ار  اشع  روط  نیمه  برغم و  زامن  دعب  دناوخب و  هتـسهآ  هک  دیـسر  روتـسد 

نییبت مدرم  يارب  ار  حبـص  زامن  تمظع  هک  نیا  يارب  دوب و  حبـص  عقوم  دیـسر  نیمز  هب  یتقو  سپـس  دناوخب و  دنلب  هک  دیـسر  روتـسد  زاب 
ندیـسرن ناشیا و  تمرح  تهج  هب  دـناوت  یم  اه  مناخ  درومرد  ( 1 .... ) دناوخبدنلب ار  هروس  دمح و  هک  دـندومرف  رما  ص )  ) ربمایپ هب  دـنک 

دنلب و زا  ریغ  زامن  رگید  ماکحا  یخرب  رد  هک  هنوگ  نامه  . دشابن بجاو  اه  نآ  رب  رگید  دشاب و  هدش  هتشادرب  مکح  نیا  نامرحمان  هب  ادص 
دنلب نیارب  انب  تسا . هناگادج  يدراوم  رد  نادرم  نانز و  دروم  رد  بحتـسم  لامعا  دراد و  دوجو  یئزج  تافالتخا  یخرب  ندناوخ  هتـسهآ 

دـنا و هدرک  لالدتـسا  اه  نآ  هب  ماظع  ياـهقف  هک  تسا  تاـیاور  ساـسا  رب  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  هروس  دـمح و  ندـناوخ 
دنا و هداد  اوتف  ندناوخ ) دـنلب  ) هیرهج تئارق  ندوبن  بجاو  هب  یـضترمدیس  دـننام  اهقف  زا  يدادـعت  یلو  دـنا , هدـیقع  نیا  رب  املع  روهـشم 

يارب یخرب  نآ .  بوجو  هن  دنا  هدرکرهج  بابحتـسا  رب  لمح  زین  ار  حیحـص  تایاور  نآ  دنراد و  شیارگ  مکح  نیا  هب  زین  املع  زا  یخرب 
رد هک  یناسک  ات  دوش  یم  هدـناوخ  دـنلب  تسا  کـیرات  اوه  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  نینچ  رهج  بوجو 
ات دنناوخ  یمدنلب  ار  زامن  تهج  نیا  هب  دنا  هتفگ  زین  دناوخ و  یم  زامن  تسا و  اج  نیا  یـسک  هک  دـنمهفب  دـننک  یم  روبع  قاتا  ای  دجـسم 

حبص ياهزامن  رد  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  نیاربانب  دشاب .  هتفریذپ  هجوم و  نادنچ  دناوت  یمن  نانخـس  نیا  اما  دنوشب , تکاس  نارگید 
هللا ص 17و 18 2 - ج 2  عئارـشلا ,  للع  قودـص ,  یقرواپ 1 - (. 2  ) تسا دـبعت  فرـص  درادـن و  یـصخشم  الماک  هجو  ءاشعو  برغم  و 

صیخلت اب  ج 6 ص 198 یقثولا ,  ةورعلا  کسمتسم  میکح , 

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  ارچ 
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خساپ

بوجو دـشابیم . تعکر  ود  هک  دـناوخب  هعمج  زامن  دـناوتیم  فلکم  هعمج ،  زور  رد  هکلب  دـشابیمن ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن 
دنک یم  تیافک  دروآ ، اج  هب  ار  یتعکر  ود  هعمج  زامن  ای  یتعکر  راـهچ  رهظ  زاـمن  زا  کـی  ره  فلکم  ینعی  تسا ، يرییخت  هعمج ، زاـمن 

ص ج 1 .  عجارم ، لئاسملا  حیضوت   - 1 یقرواپ : دوشیم . باسح  تعکر  ود  ياج  هب  هعمج  زامن  بطخ ? ود  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
هلأسم 1. ، 871

؟ تسیچ زامن  ییاپرب  یساسا  فادها 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  ییاپرب  یساسا  فادها 

خساپ

اهنت زین  ینید  نایاوشیپ  ربمایپ و  قیرط  زا  نآرق و  تایآ  رد  دشابن ، يداع  رشب  ناوت  رد  دیاش  تدابع  زامن و  هفسلف  راثآ و  مامت  هب  ندرب  یپ 
اهتمکح راثآ و  زا  یخرب  هنیمز ، نیا  رد  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  ناـیب  تداـبع  زاـمن و  ياـهتمکح  راـثآ و  زا  یـشخب 

دـهدیم و لیکـشت  ار  زامن  تدابع و  حور  رثا  نیا  تسا . دـنوادخ  هب  برق  زاـمن  مهم  رایـسب  راـثآ  زا  یکی  يونعم  برق   - 1 تسا : نینچ 
ماـما تسا ، نآ  تیمها  زاـمن و  يوـنعم  دـعب  رگ  تیاـکح  هک  ( 1  ) تسا هدـش  نایب  تداـبع  ناـسنا  شنیرفآ  فدـه  نآرق  تاـیآ  زا  یکی 

هب زامن  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  " تسا . دـنوادخ  هب  يراـک  زیهرپ  ره  برقت  هلیـسو  زاـمن  (، 2  ) یقت لکل  نابرق  ةولـصلا  : " دومرف (ع ) یلع
ةولـصلا مقا  : " تسا هدمآ  نآرق  رد  یناور  شمارآ  ادـخ و  دای   - 2 دـشابیم . نآ  يونعم  راثآ  هب  هراشا  هک  هدـش  داـی  نمؤم  جارعم  ناونع 

هیاپ و فدـه و  ساساو و  حور  : " دـسیونیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  " یـشاب . نم  دای  هب  ات  راد  اپ  رب  ار  زامن  (، 3) يرکذل
هدـش نایب  هجیتن  نیرترب  ناونع  هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  هَّللا " رکذ   " نامه تسا . ادـخ  دای  ناـمه  زاـمن  هفـسلف  هرخـالاب  هجیتن و  همدـقم و 

شمارآ راذـگ  زامن  ياـهناسنا  هب  ادـخ  رکذ  ناونع  هب  زاـمن  دراد . یناور  شمارآ  رد  هدـننک  نییعت  شقن  دـنوادخ  داـی  رکذ و  ( 4") تسا
مهم راثآ  زا  یکی  هانگ  زا  هدـنراد  زاب  لماع   - 3" تسا . نانیمطا  هیام  ادخ  دای  دیـشاب  هاگآ  (، 5) بولقلا نئمطت  هَّللا  رکذب  الأ  ، " دـهدیم

نیرتدـنمورین ادـخ  دای  هب  ار  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  زامن  تعیبط  (. 6") رکنملا اشحفلا و  نع  یهنت  ةولـصلا  ّنإ  : " تسا هانگ  زا  ریگولج  زاـمن 
دتـسیایم و زامن  هب  هک  ناسنا  تسا . رکنم  اشحف و  زا  یگدـنرادزاب  رثا  ياراد  دزادـنایم ، داعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  ینعی  هدـنرادزاب  لـماع 
هب تکرح  قح و  يوس  هب  یـشبنج  یناسنا ، نینچ  حور  بلق و  رد  کـش  نودـب  درمـشیم ... رتـالاب  زیچ  همه  زا  ار  ادـخ  دـیوگیم ، ریبکت 

هلیـسو زامن  تسا . ییادز  هانگ  زامن  مهم  رایـسب  راثآ  زا  یکی  ییادز  هاـنگ   - 4 ( 7 ... ") دوشیم ادـیپ  اوقت  يوس  هب  یـشهج  یکاپ و  يوس 
بآ زا  يرهن  امش  زا  یکی  هناخ  رد  رب  رگا  درک : لاؤس  دوخ  نارای  زا  (ص ) ربمایپ (. 8) تسا یهلا  شزرمآ  ترفغم و  ناهانگ و  زا  وشتسش 

خساپ رد  دنامیم ؟ وا  ندب  رد  تفاثک  یگدولآ و  زا  يزیچ  ایآ  دیهد ، وشتـسش  نآ  رد  ار  دوخ  راب  جنپ  زور  ره  رد  دشاب و  هزیکاپ  فاص و 
ود نایم  رد  هک  یناهانگ  دناوخیم ، زامن  ناسنا  هک  نامز  ره  تسا . يراج  بآ  نیادننامه  تسرد  زامن  دومرف : ترضح  هن . ، دندرک ضرع 

شنیرفآ فدـه  هک  تسا  نآ  قح  هار  ناورهر  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  ییادز  تلفغ   - 5 ( 9.") دوریم نیب  زا  تسا ، هدـش  ماجنا  زامن 
زور هنابش  ره  رد  فلتخم  لصاوف  رد  هک  نیا  مکح  هب  زامن  اما  دندرگ ، رذگدوز  ذئاذل  يدام و  یگدنز  رد  قرغ  و  دنک . شومارف  ار  دوخ 

تمعن نیا  و  دزاسیم ... ناشن  رطاخ  ار  وا  شنیرفآ  فدـه  دـهدیم و  رادـشه  دـنکیم و  راطخا  ناسنا  هب  ًاـبترم  دوشیم ، ماـجنا  راـب  جـنپ 
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ییادز ربکت   - 6 ( 10 .) دیوگ شاب  رادیب  وا  هب  هبترم  دنچ  زور  هنابـش  ره  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ياهلیـسو  ناسنا  هک  تسا  یگرزب 
ربارب رد  كاخ  رب  یناشیپ  راب  ود  تعکر  ره  رد  تعکر و  هدفه  زور  هنابش  ره  رد  ناسنا  اریز  تسا ، زامن  ییادز  ربکت  مهم  لماوع  زا  یکی 

ور نیا  زا  دنزیم . رانک  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  ياههدرپ  ور  نیا  زا  دنیبیم ، وا  تمظع  ربارب  رد  یکچوک  هرذ  ار  دوخ  دراذگیم و  ادـخ 
كرـش زااه  ناسنا  يزاسکاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  : " دومن نایب  ییادز  ربکت  زامن 1 -  راثآ  زا  یکی  تدابع ، هفـسلف  نایب  زا  دعب  (ع ) یلع

رد ار  يروابادـخ  صالخا و  حور  زامن  یقالخا  لـئاضف  شرورپ  لـماع   - 7 (. 11") ربک زا  يزاـسکاپ  يارب  ار  زاـمن  تسا و  هدرک  بجاو 
راوید راهچ  هدام و  دودـحم  ناهج  زا  ار  دوخ  ندـناوخ  زامن  اب  ناسنا  تسا ، یقالخا  لـیاضف  شرورپ  نآ  هجیتن  دـهدیم و  شیازفا  ناـسنا 
رظاـن رـضاح و  لاـح  همهرد  ار  ادـخ  دوشیم و  ادـصمه  ناگتـشرف  اـب  دـنکیم و  توـعد  اهنامـسآ  توـکلم  هب  دربیم و  نوریب  تعیبـط 

یـسایس یعامتجا و  مهم  راثآ  زا  یکی  دندوشیم ، بوسحم  زامن  يدوخ  راثآ  ًالومعم  هک  روکذـم  راثآ  رب  هوالع  ییارگمه   - 8 دنادیم .
رد هدرشف  فوفـص  اب  ناناملـسم  اریز  دراذگیم  شیامن  هب  ار  ناناملـسم  تدحو  تعامج ، هعمج و  زامن  يرازگرب  تسا ، ییارگمه  زامن ،

یـسایس و لیاسم  حرط  ماکحا و  نایب  اب  هعمج  بیطخ  دننکیم . ادـیپ  یهاگآ  ناهج  یعامتجا  یـسایس و  عاضوا  اب  هتفرگ و  رارق  مه  رانک 
ود نیا  هب  ینید  ياههزومآ  رد  هک  تسا  تعامج  هعمج و  زامن  مهم  راثآ  رطاخ  هب  دیاش  دـهدیم  یـسایس  دـشر  نارازگزامن  هب  یعامتجا 
نآ سک  ره  تسا  هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  هعمج  زامن  دنوادخ  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  ( 12 .) تسا هدش  هداد  یـصاخ  تیمها  هضیرف 

. دهدیمن تکرب  وا  راک  هب  دنکیم و  ناشیرپ  ار  وا  دنوادخ  دنک ، كرت  راکنا  ای  فافختـسا  يور  زا  نم  تافو  زا  دـعب  ای  نم  تایح  رد  ار 
 - 9 (. 13 ... ") دنک هبوت  راک  نیا  زا  ات  دوشیمن ،..، لوبق  وا  جـح  دـینادب  دوشیمن ، لوبق  وا  تاکز  دـینادب  دوشیمن ، لوبق  وا  زامن  دـینادب 
ریغ هچ  ره  دروآ ، دورف  میلست  میظعت و  رس  وا  لباقم  رد  دیامن  تدابع  ار  دنوادخ  طقف  هک  یناسنا  متس  لباقم  رد  یگاتسیا  توغاط و  یفن 

رس ناملاظ  ناشکندرگ و  لباقم  رد  و  دوش . هریچ  وا  رب  متس  ملظ و  اب  دناوتیمن  یسک  دوشیم و  کچوک  ریقح و  وا  يارب  تسا ، دنوادخ 
ره نایم  رد  و  : " تسا هتسناد  (ص ) ربمایپ تثعب  فادها  زا  یکی  ار  هلئسم  نیا  دنوادخ  دیآیمن . رانک  توغاط  اب  دروآیمن و  دورف  میلـست 

: اهتشون یپ  ( 14 .) دینک زیهرپ  تسا ) ادخ  لباقم  رد  هچ  ره   ) توغاط زا  دییامن و  تدابع  ار  دـنوادخ  ات  میدرک  ثوعبم  ار  يربمایپ  یتما ،
هیآ (، 20) هط  - 3 ص 292 . ج 16 ، هنومن ، ریسفت  زا : سابتقا  اب  هلمج 136 ، راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن   - 2 هیآ 56 . (، 51) تایراذ  - 1
 - 8 ص 284 . ج 16 ، هنومن ، ریسفت   - 7 هیآ 45 . (، 29  ) توبکنع  - 6 هیآ 28 . (، 13) دعر  - 5 ص 289 . ج 16 ، هنومن ، ریـسفت   - 4 . 14

راصق 252. تاملک  هغالبلا ، جهن   - 11 . 291 ص 290 -  ج 16 ، هنومن ، ریسفت   - 10 ص 7 . ج 3 ، هعیـشلا ، لیاسو   - 9 ص 290 . نامه ،
هیآ 36. (، 16  ) لحن  - 14 ص 7 . ج 5 ، هعیشلا ، لیاسو   - 13 دعب . هب  ص 125  ج 24 ، هنومن ، ریسفت  يهیآ 9 ، ( 62  ) هعمج  - 12

؟ تسا زامن  تشهب  دیلک  ارچ 

شسرپ

؟ تسا زامن  تشهب  دیلک  ارچ 

خساپ

مده دقف  اهکرت  نمَف  نیدلا  دومع  ةالصلا  : " دومرف زاب  ( 1" .) ةالصلا ۀنجلا  حاتفم  : " تسا هدش  لقن  (ص ) ربمایپ زا  یلائللا  یلاوع  باتک  رد 
نوتس ار  زامن  هک  تیاور  نیا  هب  هجوت  اب  " تسا . هدرب  نیب  زا  ار  دوخ  نید  دهدن ، ماجنا  ار  نآ  سک  ره  تسا . نید  نوتـس  زامن  ( 2 (؛ نیدلا

یم دراد ، یم  زاب  رکنم  اشحف و  زا  ار  ناسنا  زاـمن  هک  نآرق  ریبعت  هب  هجوت  اـب  دزیر و  یم  ورف  هناـخ  دوش ، بارخ  نوتـس  رگا  هتـسناد ، نید 
شتـسرپ ۀیاس  رد  تسا و  یگدـنب  يارب  ناسنا  شنیرفآ  فدـه  لصا و  رگید  فرط  زا  تسا . تشهب  دـیلک  زامن  ارچ  هک  دـش  هجوتم  ناوت 
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لصا نینچ  مه  تسا . تیدوبع  راهظا  تروص  نیرتهب  زامن  هک  تفگ  ناوت  یم  دسر . یم  یهلا  برق  ماقم  لامک و  هب  ناسنا  هک  تسا  ادخ 
رگید قیاقح  هب  دـناوت  یمن  دریگ ، هدـیدان  دوخ  دوجو  رد  ار  تقیقح  نیا  یناـسنا  رگا  دراد . رارق  ناـسنا  ره  دوجو  رد  شیاـین  شتـسرپ و 
نداد رارق  نآ و  ندومن  رواـب  نتـشیوخ و  دوجو  رد  تقیقح  نیا  ندرک  ادـیپ  زاـمن  دـبای . تسد  یگدـنز  تقیقح  هلمج  زا  یتـسه  ناـهج 
یلاوع . 1 اه : تشون  یپ  تسا . زامن  شخب  تذل  روما  اه و  یکین  ةزاورد  دیلک  سپـس  اه ، یتشز  زا  زیهرپ  اه و  یکین  ریـسم  رد  نتـشیوخ 
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؟ تسا هدوب  توافتم  نایدا ، رد  نتفرگ  هزور  ةوحن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  توافتم  نایدا ، رد  نتفرگ  هزور  ةوحن  ارچ 

خساپ

هک يدارفا  يا  ( 1 (؛ نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذـلا  یلع  بتک  اـمک  مایـصلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـّلا  اـهّیا  اـی  : " دـیامرف یم  میرک  نآرق 
نآرق " دیوش . راگزیهرپ  ات  هدش ، هتـشون  دندوب ، امـش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  دـش ، هتـشون  امـش  رب  هزور  دـیا ، هدروآ  نامیا 
تما زا  ناینیـشیپ  ةرابرد  مکح  نیا  هکلب  دیا ، هدـش  نتفرگ  هزور  هب  فّلکم  هک  دـیتسین  یناسک  اهنت  امـش  هک  دـیامرف  یم  نانمؤم  هب  میرک 
تسا يرما  هزور  ندوب  تدابع  نوچ  ( 2 .) دیوش نارگن  نآ  عیرشت  زا  دیرمشب و  نیگنس  ار  نآ  تسین  راوازـس  سپ  هدوب ، زین  هتـشذگ  ياه 
نایدا ناوریپ  هک  یفیاوط  رد  تیدوهی  تیحیـسم و  مالـسا ، لـثم  یهلا  ناـیدا  رب  هوـالع  هزور  دـهد ، یم  یهاوگ  نآ  رب  یناـسنا  ترطف  هک 

میرک نآرق  رد  دراد . نتفرگ  هزور  يارب  صاـخ  يروتـسد  ینییآ  نـید و  ره  یلو  دراد ، دوـجو  زین  دـنه  ناتـسرپ  تـب  لـثم  دـندوبن ، یهلا 
هیآ زا  : " دـیامرف یم  ییابطابط  همالع  موحرم  ( 3 .) تسا هدش  نایب  دـنرادن ، يرذـع  هک  یناسک  يارب  ناضمر  كرابم  هام  رد  هزور  بوجو 

تاروت و رد  یلو  هدوب ، بجاو  هزور  نانآ  رب  زین  هتـشذگ  ینامـسآ  نایدا  لها  هک  دـیآ  یم  رب  مکلبق " نم  نیذـلا  یلع  بتک  امک   " هفیرش
هدرمش گرزب  ار  هزور  طقف  تسین و  دیامن  هزور  بوجو  رب  تلالد  هک  يزیچ  تسا ، اه  یحیسم  اه و  يدوهی  تسد  رد  زورما  هک  یلیجنا 
ناـیدا رد  نتفرگ  هزور  تواـفت  ( 4" .) دـنریگ یم  هزور  فلتخم  ياه  هویـش  هب  ار  يزور  دـنچ  لاـس  رد  لاـح  نیع  رد  یلو  دـنا ، هدوتـس  و 

اه یحیسم  اه و  يدوهی  طسوت  نتفرگ  هزور  صوصخ  رد  دنچ  يدراوم  راصتخا  هب  دشاب . یم  ینید  ره  روتسد  میلاعت و  ساسا  رب  فلتخم 
، روپیک هزور  1 ـ ( 5 : ) تسا لیذ  رارق  هب  دـنریگ  یم  هزور  اه  يدوهی  هک  لاس  مایا  زا  یخرب  اه : يدوهی  طسوت  نتفرگ  هزور  دوش : یم  رکذ 
هب هک  میروپ  اـی  میروف  هزور  2 ـ دـنریگ . یم  هزور  تعاس  تدـم 25  هب  يدوهی ، لاس  زا  يدوهی  هام  نیتسخن  نیرـشت ، هام  مهد  مهن و  مایا 
اب سدقملا  نیب  مکاح  ایلدک "  " هک تسا  يزور  تسا . نیرشت  هام  موس  زور  ایلدک "  " هزور 3 ـ دوش . یم  هتفرگ  ماع  لتق  زا  تاجن  هنارکش 

ایبیقع ماخاخ  هرطاخ  تشادـیمارگ  ساپ  هب  زور  نیا  نیرـشت و  هام  مجنپ  زور  رد  ایبیقع "  " هزور 4 ـ تخوس . شتآ  رد  ناـیدوهی  زا  نت   82
رد باذع ، هزور  5 ـ تشذگرد . یگنسرگ  زا  ات  درک  تمواقم  ردق  نآ  تفرن و  راب  ریز  وا  دندومن و  تب  شتسرپ  هب  روبجم  ار  وا  هک  تسا 

هزور ار  زور  نآ  سرت ، زا  نایدوهی  دومن . دـیدهت  یطحق  گرم و  هب  ار  ناشیا  درک ، بضغ  لیئارـسا  ینب  رب  دـنوادخ  ربمایپ ، دوواد  ناـمز 
ار ایقدص  نادـنزرف  درک ، فّرـصت  ار  میلـشروا  رـصّنلا " تخب   " هک نآ  زا  سپ  ناوسح "  " هام زا  مشـش  زور  ایقدـص ، هزور  6 ـ دنریگ . یم 
هام متسیب  رد  میقایوهی ، هزور  7 ـ دنریگ . یم  هزور  دوهی ) هاشداپ   ) ایقدـص اب  يدردـمه  ساپ  هب  نایدوهی  دومن . لمحت  ربص و  وا  تشکب و 

هزور ( 6 .) داتفا نادـنز  هب  دوهی  هاشداپ  میقاـیوهی  طـسوت  درک و  ار  سدـقملا  تیب  یناریو  دوهی و  تراـسا  ییوگـشیپ  یبن  ياـیمرا  ویلک " "

هدـمآ یتم  لیجنا  رد  صوصخ  نیا  رد  هتـشاد و  هزور  زور  لهچ  دوش ، یم  هدافتـسا  لیجنا  زا  هک  نانچ  (ع ) حیـسم ترـضح  اـه : یحیـسم 
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رمالا هبقاع  هتـشاد ، هزور  زور  هنابـش  لهچ  سپ  دـیامن ، ناـحتما  ار  وا  سیلبا  اـت  دـش  هدرب  ناـبایب  هب  حور  توق  زا  یـسیع  هاـگ  نآ  : " تسا
همه لوبق  دروـم  هک  تسا  یتـقیقح  هزور  ( 8 .) دـنتفرگ یم  هزور  حیـسم  نویراوح  هک  دـیآ  یم  رب  اقول  لـیجنا  زا  زین  ( 7" .) دیدرگ هنسرگ 

ره رد  دوـش . یم  هتفرگ  هزور  یـصاخ  شور  هب  دوـش ، یم  هیارا  هک  یمیلاـعت  اهروتـسد و  ساـسا  رب  ینید  ره  رد  یلو  تـسا ، یهلا  ناـیدا 
مولعم ام  رب  رادـقم  نیا  طقف  درادـن . يربتعم  لیلد  دـش ، لقن  هچ  نآ  میرادـن ؛ یعالطا  حیحـص  روط  هب  نایدا ، ةزور  تیفیک  زا  ام  تروص 

دمآ ربمایپ  دزن  يدوهی  رفن  کی  هک  هدمآ  عیارشلا  للع  رد  تسین . صخشم  نآ  تیفیک  اّما  هدوب  بجاو  هزور  زین  رگید  نایدا  رد  کتـسا ه 
ةرجش زا  یتقو  مدآ  هک  نآ  يارب  : " دومرف ترـضح  داد ؟ رارق  زور  یـس  رد  زور و  رد  امـش  رب  ار  نتفرگ  هزور  دنوادخ  ارچ  درک : لاؤس  و 
تیاور نیا  زا  ( 9" .) میریگب هزور  زور  یـس  هک  هدـش  بجاو  ام  رب  ور  نیا  زا  دوب ، مدآ  مکـش  رد  نآ  دـب  راـثآ  زور  یـس  دروخ ، هعونمم 

زا يرادقم  زور و  زا  يرادقم  ای  بش ، ای  دوب  زور  رد  ای  رتشیب  ای  دوب  زور  یس  هک  نیا  یلو  دوب ، دوهی  نید  رد  هزور  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
ریسفت همجرت  . 4 ۀیآ 185 . هرقب ، هروس  . 3 ص 4 و 5 . ج 3 ، نازیملا ، همجرت  . 2 ۀیآ 83 . ( 2  ) هرقب . 1 اه : تشون  یپ  تسین . صخشم  بش ،

، راهچ باب  یتم ، لـیجنا  . 7 نامه . . 6 و 628 . ص 627  ج 2 ، ناهج ، بهاذـم  نایدا و  خـیرات  یغلبم ، هللادـبع  . 5 ص 8 . ج 3 ، نازیملا ،
.9 ص 634 . ج 1 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقن  هب  ، 35 هرامش 33 ـ  باب 5 ، اقول ، لیجنا  . 8 ص 634 . ج 1 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقن  هب  هرامش 1 و 2 ،

ص 79. باب 109 ، ج 2 ، عیارشلا ، للع 

؟ دوش یم  ادخ  زا  ناسنا  يرود  بجوم  عضو  نیا  هک  یلاح  رد  دناوخب ، زامن  دیابن  هنایهام  تداع  مایا  رد  نز  ارچ  : 

شسرپ

؟ دوش یم  ادخ  زا  ناسنا  يرود  بجوم  عضو  نیا  هک  یلاح  رد  دناوخب ، زامن  دیابن  هنایهام  تداع  مایا  رد  نز  ارچ  : 

خساپ

یلو تسین ، مولعم  یـسک  رب  تسا ، بجاو  اه  هزور  ياضق  یلو  تسین ، بجاو  ضیح  لاح  رد  اهزامن  ياضق  هک  نیا  یلـصا  ّتلع  خـساپ :
هک هام  ره  رد  رگا  " تسا . بجاو  ام  ره  زامن  یلو  تسین ، رتشیب  هاـم  کـی  لاـس  رد  هزور  : " هک هدـش  لـقن  (ع ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  رد 

بجاو اهزامن  ياضق  دشابن ، یتّقشم  نانز  رب  هک  نیا  يارب  دوب . تقشم  نانآ  يارب  دوب ، بجاو  ناشیاهزامن  ياضق  دنوش ، یم  ضیح  نانز 
رکذ هب  هدرک و  نهپ  هداجـس  بجاو ، زامن  تاقوا  رد  ناـنز  هک  تسا  بحتـسم  لاـح  نیع  رد  ( 1 .) تسا مزال  اه  هزور  ياـضق  یلو  تسین ،

دنوادخ هک  هنوگ  نامه  تسا ، تداع  مایا  رد  اه  مناخ  رب  نتفرگ  ناسآ  يارب  نز ، زا  زامن  بوجو  نتـشادرب  نیاربانب ، دنوش . لوغـشم  ادخ 
ندنام رارقرب  يارب  دنناوت  یم  اه  مناخ  لاح ، نیع  رد  دریگ . تخـس  امـش  رب  دـهاوخ  یمن  دـنوادخ  هک  دـیامرف  یم  رگید  ماکحا  دروم  رد 

دنوش رادروخرب  دنوادخ  رکذ  شاداپ  زا  مه  هک  دنوش ، لوغـشم  زامن  تاقوا  رد  رکذ  نتفگ  هب  مایا ، نیا  رد  دنوادخ  اب  زاین  زار و  طابترا و 
س 341. ج 1 ، عیارشلا ، للع  . 1 اه : تشون  یپ  دیاین . شیپ  يرود  دنامب و  رارقرب  نانچ  مه  دنوادخ  هب  ناش  لصو  طابترا و  مه  و 

؟ تسا زامن  تشهب  دیلک  ارچ 

شسرپ

؟ تسا زامن  تشهب  دیلک  ارچ 

خساپ

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 531 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مده دقف  اهکرت  نمَف  نیدلا  دومع  ةالصلا  : " دومرف زاب  ( 1" .) ةالصلا ۀنجلا  حاتفم  : " تسا هدش  لقن  (ص ) ربمایپ زا  یلائللا  یلاوع  باتک  رد 
نوتس ار  زامن  هک  تیاور  نیا  هب  هجوت  اب  " تسا . هدرب  نیب  زا  ار  دوخ  نید  دهدن ، ماجنا  ار  نآ  سک  ره  تسا . نید  نوتـس  زامن  ( 2 (؛ نیدلا

یم دراد ، یم  زاب  رکنم  اشحف و  زا  ار  ناسنا  زاـمن  هک  نآرق  ریبعت  هب  هجوت  اـب  دزیر و  یم  ورف  هناـخ  دوش ، بارخ  نوتـس  رگا  هتـسناد ، نید 
شتـسرپ ۀیاس  رد  تسا و  یگدـنب  يارب  ناسنا  شنیرفآ  فدـه  لصا و  رگید  فرط  زا  تسا . تشهب  دـیلک  زامن  ارچ  هک  دـش  هجوتم  ناوت 

لصا نینچ  مه  تسا . تیدوبع  راهظا  تروص  نیرتهب  زامن  هک  تفگ  ناوت  یم  دسر . یم  یهلا  برق  ماقم  لامک و  هب  ناسنا  هک  تسا  ادخ 
رگید قیاقح  هب  دـناوت  یمن  دریگ ، هدـیدان  دوخ  دوجو  رد  ار  تقیقح  نیا  یناـسنا  رگا  دراد . رارق  ناـسنا  ره  دوجو  رد  شیاـین  شتـسرپ و 
نداد رارق  نآ و  ندومن  رواـب  نتـشیوخ و  دوجو  رد  تقیقح  نیا  ندرک  ادـیپ  زاـمن  دـبای . تسد  یگدـنز  تقیقح  هلمج  زا  یتـسه  ناـهج 
یلاوع . 1 اه : تشون  یپ  تسا . زامن  شخب  تذل  روما  اه و  یکین  ةزاورد  دیلک  سپـس  اه ، یتشز  زا  زیهرپ  اه و  یکین  ریـسم  رد  نتـشیوخ 

. نامه . 2 ص 323 . ج 1 ، یلائللا ،

يور ای  یلومعم  نیمز  يور  ارچ  تسا ؟ تب  کی  ناونع  هب  رهم  رگم  دنسوب ؟ یم  زامن  رخآ  رد  ار  نآ  دننک و  یم  هدجس  رهم  رب  نایعیش  ارچ 
؟ مینک یمن  هدجس  رگید  زیچ 

شسرپ

ای یلومعم  نیمز  يور  ارچ  تسا ؟ تب  کی  ناونع  هب  رهم  رگم  دنـسوب ؟ یم  زاـمن  رخآ  رد  ار  نآ  دـننک و  یم  هدجـس  رهم  رب  نایعیـش  ارچ 
؟ مینک یمن  هدجس  رگید  زیچ  يور 

خساپ

نطقلا و ضرألا  هتتبنأ  ام  وأ  ضرالا  یلع  ـالا  دجـست  ـال  : " دومرف ع )  ) قداـص ماـما  تسا . هدـش  دراو  هک  تسا  یتاـیاور  بلطم  نیا  تلع 
یم ایآ  هک  درک  لاؤس  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  هرارز  ( 1" .) ناتک هبنپ و  رگم  دـیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  رب  اـی  نیمز  رب  رگم  نکن  هدجـس  ناـّتکلا ؛

ناگدنرپ رپ  رب  ناویح و  يازجا  رب  اه و  یندـعم  یندروخ و  ياه  هویم  مشپ و  سابل و  رب  هن و  : " دومرف ترـضح  درک ؟ هدجـس  ریق  رب  ناوت 
یمن حیحـص  لماک و  ناتزامن  : " دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  ص )  ) ربماـیپ زا  عفار  یبا  نب  عفار  ( 2" .) تسین زئاج  ندرک  هدجـس  زین 

. تسا نیمز  رب  ندرک  هدجس  هعیش  ياهقف  عامجا  دنک : یم  لقن  یسوط  خیـش  ( 3" .) دیهنب نیمز  رب  ار  یناشیپ  هدجـس  رد  هک  نیا  رگم  دوش 
رب نانآ  رظن  یلو  دنهد ، یم  هزاجا  ار  مشپ  وم و  ناتک و  هبنپ و  رب  هدجس  تنس  لها  یلو  دوش ، هدجـس  نیمز  رب  هک  تسا  نیمه  زین  طایتحا 

، طایتحا تایاور و  ساسارب  هعیـش  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  دراو  ربمایپ  زا  تیب و  لها  قیرط  زا  هک  تسا  یتایاور  فلاخم  طایتحا و  فـالخ 
یندروخ اه و  یندیشوپ  نداعم و  رب  هدجـس  دناد و  یم  زئاج  ار  گرب  بوچ و  دننام  دیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  گنـس و  كاخ و  رب  هدجس 

زا یـضعب  هتبلا  دنناد . یم  زئاج  ار  رگید  زیچ  ره  شرف و  رب  هدجـس  تنـس  لها  اما  دناد  یمن  زئاج  دنک  یمن  قدـص  اهنآ  رب  نیمز  هک  ار  اه 
نانآ دنک . هدجـس  نامه  رب  هداتـسیا ، شرف  رب  رگا  دنک و  هدجـس  نیمز  رب  دـیاب  دـناوخ ، یم  زامن  نیمز  يور  ناسنا  رگا  دـنیوگ  یم  نانآ 

طایتحا فالخ  نیمز  ریغ  رب  هدجـس  ًایناث  تسا ، نیمز  تکوم  یلاق و  تفریذـپ  ناوت  یمن  یلو  دـنناد ، یم  نیمز  ار  تکوم  یلاـق و  شرف و 
هدـش دراو  كاخ  رب  هدجـس  ةرابرد  یتایاور  زین  تنـس  لها  ییاور  ياه  باـتک  رد  هتبلا  دومرف . ناـیب  یـسوط  خیـش  هک  روط  ناـمه  تسا ،

ار تتروص  حلفا ! يا  ( 4 ( ؛  کهجو بّرت  حلفأ ! ای   : " دومرف یصخش  هب  باطخ  هک  دنک  یم  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هملـس  ما  هلمج : زا  تسا .
ضرألاب اوحّسمت  : " هدش لقن  زین  ناملـس  زا  ( 5" .) کهجو بّرت  حابر ! ای  : " دومرف ربمایپ  هک  هدـش  لقن  هملـس  ما  زا  زاب  " لاـمب . كاـخ  هب 

ةدیقع قبط  هعیـش  نیاربانب  " دراد . تسود  ار  وت  تسا و  وت  ردام  دننام  نیمز  نوچ  نک ، ّسامم  نیمز  هب  ار  دوخ  یناشیپ  ( 6 (؛ هّرب مکب  اهناف 
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. میرادـن نآ  بابحتـسا  رب  یلیلد  درادـن و  یهجو  رهم  ندیـسوب  تسا . كاخ  زا  يا  هعطق  زین  زامن  رهم  دـنک و  یم  هدجـس  كاـخ  رب  دوخ 
ربق كاخ  هب  مارتحا  رطاخ  هب  دشاب ، ع )  ) نیـسح ماما  تبرت  زا  رهم  رگا  دیاش  هتبلا  تسا ، لیلد  یب  دننک ، یم  ار  راک  نیا  هک  دارفا  زا  یخرب 
ادخ هعیش  دوش . هدز  نانآ  رب  یتسرپ  تب  تمهت  ات  دناد  یمن  ادخ  ار  نآ  دنک و  یمن  تدابع  ار  رهم  هاگ  چیه  هعیـش  دنـسوب .  یم  ع )  ) ماما

هدجـس لاح  رد  و  دـنک . یم  تداـبع  ار  ادـخ  دـهن و  یم  كاـخ  رب  ار  ندـب  وضع  نیرتـالاب  عوشخ  عوضخ و  يارب  دـنک و  یم  تداـبع  ار 
راگدرورپ تیدوبع  نیع  كاخ  رب  هدجس  نیاربانب  " هدمحب . یلعالا و  یبر  ناحبس  هللا ، ناحبس  : " دیوگ یم  دنک و  یم  دای  ار  ادخ  تمظع 

دیاب زین  دـننک ، یم  هدجـس  رگید  زیچ  رب  اـی  شرف  رب  هک  ناـنآ  دـشاب ، نینچ  رگا  تسین . یتسرپ  كاـخ  اـی  یتسرپ  تب  هنوگ  چـیه  تسا و 
 - 3 نامه .  - 2 ۀلئسم 112 و 113 . فالخلا ، یسوط ، خیش   - 1 اه :  تشون  یپ  تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  دنشاب ، تسرپ  تب  كرـشم و 

. نامه  - 6 نامه .  - 5 ياه 19776 و 19777 و 19778 . ثیدح  ص460 ، ج7 ، لامعلازنک ،  - 4 نامه .

پ) (؟ تسا ادخ  تدابع  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  زامن  ارچ 

شسرپ

پ) (؟ تسا ادخ  تدابع  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  زامن  ارچ 

خساپ

هب زاین  ناسنا  حور  دـنا . هتـشاد  شتـسرپ  یلکـش  هب  نونک  ات  ادـتبا  زا  اه  ناسنا  یمامت  تسا . ناـسنا  ياـهزاین  زا  یکی  شتـسرپ  تیدوبع و 
هتفگ نافرع  لها  تسا  شتـسرپ  قئال  هک  تسا  يدوجوم  اهنت  دنوادخ  و  دـنک ، یمن  رپ  ار  نآ  ياج  يزیچ  چـیه  دراد . شتـسرپ  تدابع و 
دیاب هلحرم  نیا  ندومیپ  يارب  تسا . تعیرش  لّوا ، ۀلحرم  دوش . یط  دیاب  یلحارم  ادخ  دوخ و  تخانش  یهلا و  نافرع  هب  ندیسر  يارب  دنا :

هدرک و روبع  تقیرط  زا  هاگ  نآ  دش ، تقیرط  ینعی  مود  ۀلحرم  دراو  تدابع  زا  کمک  تناعتـسا و  اب  تفر و  راگدرورپ  تدابع  غارـس  هب 
لاـبند هب  همه  اـّما  دـنراد  تداـبع  يارب  یلاکـشَا  اـه  نییآ  اـه و  بتکم  زا  مادـک  ره  تسا . اـیرد  هب  هرطق  نتـسویپ  هک  تسویپ  تقیقح  هب 
یمامت ؛1 هحیبست هتولص و  ملع  دق  ّلک  : " دیامرفیم نآرق  دنلوغشم . شتسرپ  تدابع و  هب  زین  رگید  تادوجوم  یتح  دناتدابع ، شتسرپ و 

ره ؛2  مهحیبست نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حّبسی  ّالإ  ءیش  نِم  ْنإ  : " دیامرفیم رگید  ياج  رد  " دنناد . یم  ار  ادخ  حیبست  زامن و  تادوجوم 
نازور دنیوگ  یم  وت  اب  ناهن  رد  ملاع  تارذ  هلمج  " دیمهف . یمن  ار  نانآ  حیبست  امـش  نکیل  دیوگیم ، حیبست  ار  ادـخ  دـمح ، اب  يدوجوم 

زا دیوش . یک  نادامج  ناج  مرحم  دیور  یم  يدامج  يوس  امش  رگ  میشوم  اخ  ام  نامرحمان  امش  اب  میـشهو  میریـصب  میعیمـسام و  نابـشو 
یمن تفای  زامن  زا  رتهب  یهار  چیه  ناسنا ، ینافرع  حور  ندرک  باداش  قح و  هب  ندیسر  يارب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یمالسا  ذخآم  عبانم و 

ندیسر يارب  هک   ) دنوادخ زا  رتهب  یسک  هچ  اریز  درادن ، دوجو  زامن  زا  رتراشرـس  رتراگزاس و  ییاذغ  چیه  هتفیـش  ناسنا  حور  يارب  دوش .
؟ دروآ دـیدپ  اه  ناسنا  ياـقترا  دـشر و  يارب  ینوجعم  بکْرَم و  دـناوتیم  تسا ) هدومرف  صخـشم  ار  یـصاخ  هار  بیکرت  یفدـه ، ره  هب 

زاب شناگدنب  يارب  زور  هنابـش  رد  تبون  جنپ  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  هدرتسگ  تسا  يا  هرفـس  زامن  رد  تسا ، ریخ  نسُح و  ییابیز و  هچنآ 
. دوشیم دنم  هرهب  نآ  زا  دوخ  یلاعت  دادعتـسا و  قباطم  سک  ره  دراد و  دوجو  ذیذل  ياهاذـغ  ماسقا  عاونا و  هرفـس  نیا  رـس  رب  دـنکیم و 
؟ دزادـنا یم  تمحز  هب  ار  ناسنا  مه  دریگ و  یم  تقو  مه  هک  یلاح  رد  دـش ، بجاو  زامن  ارچ  دیـسرپ : (ع ) قداص ماما  زا  مکح  نب  ماشه 

مان ناربمایپ ، نآ  گرم  اب  اّما  دنتفریذپ ، ار  نانآ  نید  مه  يا  هدع  دـندومن . توعد  دوخ  نییآ  هب  ار  مدرم  دـندمآ و  یناربمایپ  : " دومرف ماما 
ریذـپ ناکما  زامن  قیرط  زا  نیا  دـنامب و  هدـنز  (ص ) مالـسا ربمایپ  مان  مالـسا و  هک  دومرف  هدارا  دـنوادخ  تفر . نایم  زا  اهنآ  دای  نید و  و 
هدـنب هطبار  زامن  نینچ  مه  تسه  مه  نید  يایحا  بتکم و  توارط  بجوم  تسا ، راگدرورپ  تدابع  زامن  هک  نآ  رب  هوالع  ینعی  4"، تسا
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ناسنا تقلخ  زا  یلـصا  فدـهالوصا  تسوا و  دوبعم  دـنوادخ و  هتـساوخ  هک  دروآ  یم  اج  هب  ار  نآ  هدـنب  هک  تسا  یعیبط  تسادـخ و  اب 
مه دراد ، دوجو  نآ  رد  یمالـسا  دنلب  فراعم  مه  تسا ، گنـشق  مه  زامن  لکـش  تسا  یگدنب  راهظا  هویـش  نیرتهب  زامن  تسا و  یگدـنب 
ۀمه هصالخ  مالـس و  ریبکت و  اعد و  دیمحت و  حیبست و  دوجـس و  عوکر و  دشابیم . یلمع  سیدـقت  مه  تسا و  یظفل  سیدـقت  حـیبست و 

دـسافم زا  يرایـسب  يولج  دوش ، هدناوخ  بادآ  طیارـش و  ظفح  اب  لماک  حیحـص و  روط  هب  زامن  رگا  همه  نیا  اب  تسا . زامن  رد  اه  ییابیز 
ار ناسنا  دشاب ، هارمه  تابیقعت  تامدـقم و  اب  رگا  زامن   5 ربکا هللارکذل  رکنملاو و  ءاشحفلا  نع  یهنت  ةالـصلا  ّنإ  : " دریگ یم  ار  یعامتجا 
مارحلا و دجـسم  دننام  گرزب  دجاسم  رد  ًاصوصخم  تعامج  زامن  دزاون . یم  ار  لد  ابیز  ياوتحم  نآ  اب  ناذا  دـناسریم . تیونعم  جوا  هب 

نم مشچ  رون  زاـمن  : " دومرف (ص ) ربماـیپ تسا . تیمیمـص  افـص و  یگنرکی و  یلدـمه و  تداـبع و  ةوـلج  نیرتاـبیز  (ص ) یبـّنلا دجـسم 
هجوت اب  تسا . هدش  نایب  تدابع  زامن و  ياهتمکح  راثآ و  زا  یـشخب  اهنت  زین  ینید  نایاوشیپ  ربمایپ و  قیرط  زا  نآرق و  تایآ  رد   5. تسا

هب برق  زاـمن  مهم  رایـسب  راـثآ  زا  یکی  يوـنعم  برق   - 1 تسا : نینچ  اـهتمکح  راـثآ و  زا  یخرب  هنیمز ، نـیا  رد  تاـیاور  تاـیآ و  هـب 
(6  ) تسا هدش  نایب  تدابع  ناسنا  شنیرفآ  فده  نآرق  تایآ  زا  یکی  دهدیم و  لیکـشت  ار  زامن  تدابع و  حور  رثا  نیا  تسا . دـنوادخ 

زیهرپ ره  برقت  هلیـسو  زامن  (، 7  ) یقت لکل  نابرق  ةولـصلا  : " دومرف (ع ) یلع ماما  تسا ، نآ  تیمها  زاـمن و  يونعم  دـعب  رگ  تیاـکح  هک 
دای  - 2 دـشابیم . نآ  يونعم  راثآ  هب  هراشا  هک  هدـش  دای  نمؤم  جارعم  ناونع  هب  زامن  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  " تسا . دـنوادخ  هب  يراـک 

رد ناگدنـسیون  زا  یکی  " یـشاب . نم  دای  هب  ات  راد  اـپ  رب  ار  زاـمن  (، 8) يرکذل ةولـصلا  مقا  : " تسا هدـمآ  نآرق  رد  یناور  شمارآ  ادـخ و 
" هَّللا رکذ   " نامه تسا . ادخ  دای  نامه  زامن  هفـسلف  هرخالاب  هجیتن و  همدقم و  هیاپ و  فده و  ساساو و  حور  : " دسیونیم هیآ  نیا  ریـسفت 
هب زامن  دراد . یناور  شمارآ  رد  هدننک  نییعت  شقن  دنوادخ  دای  رکذ و  ( 9") تسا هدش  نایب  هجیتن  نیرترب  ناونع  هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا 

نانیمطا هیام  ادـخ  دای  دیـشاب  هاـگآ  (، 10) بولقلا نئمطت  هَّللا  رکذـب  ـالأ  ، " دـهدیم شمارآ  راذـگ  زاـمن  ياـهناسنا  هب  ادـخ  رکذ  ناونع 
(. 11") رکنملا اشحفلا و  نع  یهنت  ةولـصلا  ّنإ  : " تسا هاـنگ  زا  ریگولج  زاـمن  مهم  راـثآ  زا  یکی  هاـنگ  زا  هدـنراد  زاـب  لـماع   - 3" تسا .
رثا ياراد  دزادـنایم ، داـعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  ینعی  هدـنرادزاب  لـماع  نیرتدـنمورین  ادـخ  داـی  هـب  ار  ناـسنا  هـک  اـج  نآ  زا  زاـمن  تعیبـط 

رد کش  نودب  درمشیم ... رتالاب  زیچ  همه  زا  ار  ادخ  دیوگیم ، ریبکت  دتسیایم و  زامن  هب  هک  ناسنا  تسا . رکنم  اشحف و  زا  یگدنرادزاب 
ییادز هانگ   - 4 ( 12 ... ") دوشیم ادیپ  اوقت  يوس  هب  یشهج  یکاپ و  يوس  هب  تکرح  قح و  يوس  هب  یـشبنج  یناسنا ، نینچ  حور  بلق و 

زا (ص ) ربمایپ (. 13) تسا یهلا  شزرمآ  ترفغم و  ناهانگ و  زا  وشتـسش  هلیـسو  زاـمن  تسا . ییادز  هاـنگ  زاـمن  مهم  رایـسب  راـثآ  زا  یکی 
وـشتسش نآ  رد  ار  دوخ  راب  جـنپ  زور  ره  رد  دـشاب و  هزیکاپ  فاص و  بآ  زا  يرهن  امـش  زا  یکی  هناخ  رد  رب  رگا  درک : لاؤس  دوخ  ناراـی 

بآ نیادننامه  تسرد  زامن  دومرف : ترـضح  هن . ، دـندرک ضرع  خـساپ  رد  دـنامیم ؟ وا  ندـب  رد  تفاثک  یگدولآ و  زا  يزیچ  ایآ  دـیهد ،
تلفغ  - 5 ( 14.") دوریم نیب  زا  تسا ، هدـش  ماجنا  زامن  ود  نایم  رد  هک  یناـهانگ  دـناوخیم ، زاـمن  ناـسنا  هک  ناـمز  ره  تسا . يراـج 
ذئاذل يدام و  یگدنز  رد  قرغ  و  دنک . شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  فده  هک  تسا  نآ  قح  هار  ناورهر  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  ییادز 

دنکیم و راطخا  ناسنا  هب  ًابترم  دوشیم ، ماجنا  راب  جنپ  زور  هنابـش  ره  رد  فلتخم  لصاوف  رد  هک  نیا  مکح  هب  زامن  اما  دندرگ ، رذگدوز 
هک دشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ياهلیـسو  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  و  دزاسیم ... ناشن  رطاخ  ار  وا  شنیرفآ  فده  دهدیم و  رادشه 
ره رد  ناسنا  اریز  تسا ، زامن  ییادز  ربکت  مهم  لماوع  زا  یکی  ییادز  ربکت   - 6 ( 15 .) دیوگ شاب  رادیب  وا  هب  هبترم  دنچ  زور  هنابش  ره  رد 
وا تمظع  ربارب  رد  یکچوک  هرذ  ار  دوخ  دراذـگیم و  ادـخ  ربارب  رد  كاخ  رب  یناشیپ  راـب  ود  تعکر  ره  رد  تعکر و  هدـفه  زور  هناـبش 
 - زامن 1 راثآ  زا  یکی  تدابع ، هفـسلف  نایب  زا  دعب  (ع ) یلع ور  نیا  زا  دـنزیم . رانک  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  ياههدرپ  ور  نیا  زا  دـنیبیم ،

(. 16") ربک زا  يزاسکاپ  يارب  ار  زامن  تسا و  هدرک  بجاو  كرـش  زااه  ناسنا  يزاسکاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  : " دومن نایب  ییادز  ربکت 
یقالخا لیاضف  شرورپ  نآ  هجیتن  دـهدیم و  شیازفا  ناسنا  رد  ار  يروابادـخ  صالخا و  حور  زامن  یقـالخا  لـئاضف  شرورپ  لـماع   - 7

دنکیم و توعد  اهنامسآ  توکلم  هب  دربیم و  نوریب  تعیبط  راوید  راهچ  هدام و  دودحم  ناهج  زا  ار  دوخ  ندناوخ  زامن  اب  ناسنا  تسا ،
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يدوخ راثآ  ًالومعم  هک  روکذم  راثآ  رب  هوالع  ییارگمه   - 8 دنادیم . رظان  رضاح و  لاح  همهرد  ار  ادخ  دوشیم و  ادصمه  ناگتـشرف  اب 
تدـحو تعاـمج ، هعمج و  زاـمن  يرازگرب  تسا ، ییارگمه  زاـمن ، یـسایس  یعاـمتجا و  مهم  راـثآ  زا  یکی  دـندوشیم ، بوـسحم  زاـمن 

یهاگآ ناهج  یعامتجا  یسایس و  عاضوا  اب  هتفرگ و  رارق  مه  رانک  رد  هدرشف  فوفص  اب  ناناملسم  اریز  دراذگیم  شیامن  هب  ار  ناناملسم 
راثآ رطاخ  هب  دیاش  دهدیم  یـسایس  دشر  نارازگزامن  هب  یعامتجا  یـسایس و  لیاسم  حرط  ماکحا و  نایب  اب  هعمج  بیطخ  دننکیم . ادـیپ 

(ص) مالسا ربمایپ  ( 17 .) تسا هدـش  هداد  یـصاخ  تیمها  هضیرف  ود  نیا  هب  ینید  ياـههزومآ  رد  هک  تسا  تعاـمج  هـعمج و  زاـمن  مـهم 
راکنا ای  فافختـسا  يور  زا  نم  تافو  زا  دعب  ای  نم  تایح  رد  ار  نآ  سک  ره  تسا  هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  هعمج  زامن  دنوادخ  : " دومرف

، دوشیمن لوبق  وا  تاکز  دینادب  دوشیمن ، لوبق  وا  زامن  دینادب  دهدیمن . تکرب  وا  راک  هب  دـنکیم و  ناشیرپ  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، كرت 
دنوادخ طقف  هک  یناسنا  متس  لباقم  رد  یگاتـسیا  توغاط و  یفن   - 9 (. 18 ... ") دنک هبوت  راک  نیا  زا  ات  دوشیمن ،..، لوبق  وا  جح  دـینادب 

یـسک دوـشیم و  کـچوک  ریقح و  وا  يارب  تسا ، دـنوادخ  ریغ  هچ  ره  دروآ ، دورف  میلـست  میظعت و  رـس  وا  لـباقم  رد  دـیامن  تداـبع  ار 
. دـیآیمن رانک  توغاط  اـب  دروآیمن و  دورف  میلـست  رـس  ناـملاظ  ناـشکندرگ و  لـباقم  رد  و  دوش . هریچ  وا  رب  متـس  ملظ و  اـب  دـناوتیمن 
ار دـنوادخ  ات  میدرک  ثوعبم  ار  يربمایپ  یتما ، ره  ناـیم  رد  و  : " تسا هتـسناد  (ص ) ربماـیپ تثعب  فادـها  زا  یکی  ار  هلئـسم  نیا  دـنوادخ 
ۀیآ 44. ( 17  ) ءارسا - 2 هیآ 41 . ( 24  ) رون - 1 اهتشون : یپ  ( 19 .) دینک زیهرپ  تسا ) ادخ  لباقم  رد  هچ  ره   ) توغاط زا  دـییامن و  تدابع 
-5 ۀیآ 45 . ( 29  ) توبکنع  - 4 ص 10 . ج 2 ، عیارشلا ، للع  زا  لقن  هب  ص 35 ، شتـسرپیوگلا ، نیرتابیز  زامن  يدابآ ، میعن  یلعمالغ  - 3
ج 16، هنومن ، ریسفت  زا : سابتقا  اب  هلمج 136 ، راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 7 هیآ 56 . (، 51) تایراذ ص 141 6 - - ج 73 ، راونالاراحب ،

ریسفت  - 12 هیآ 45 . (، 29  ) توبکنع - 11 هیآ 28 . (، 13) دعر  - 10 ص 289 . ج 16 ، هنومن ، ریسفت   - 9 هیآ 14 . (، 20) هط  - 8 ص 292 .
 - 16 . 291 ص 290 -  ج 16 ، هنومن ، ریـسفت   - 15 ص 7 . ج 3 ، هعیـشلا ، لیاسو   - 14 ص 290 . نامه ،  - 13 ص 284 . ج 16 ، هنومن ،

ص 7. ج 5 ، هعیشلا ، لیاسو   - 18 دعب . هب  ص 125  ج 24 ، هنومن ، ریسفت  يهیآ 9 ، ( 62  ) هعمج  - 17 راصق 252 . تاملک  هغالبلا ، جهن 
هیآ 36. (، 16  ) لحن  - 19

نآ زا  میناوت  یم  رتهب  هک  یلاح  رد  مینک ، نایب  یـسراف  نابز  هب  دنوادخ  اب  ار  دوخ  زاین  زار و  زامن و  میناوت  یمن  میتسه  یناریا  هک  ام  ارچ 
؟ میوش هاگآ 

شسرپ

نآ زا  میناوت  یم  رتهب  هک  یلاح  رد  مینک ، نایب  یـسراف  نابز  هب  دـنوادخ  اب  ار  دوخ  زاین  زار و  زامن و  میناوت  یمن  میتسه  یناریا  هک  ام  ارچ 
؟ میوش هاگآ 

خساپ

هک دراد  یفلتخم  لئالد  دندناوخ  یم  مالسا  ردص  ناناملسم  رگید  ربمایپ و  هک  یتاملک  ظافلا و  نامه  اب  یبرع و  تروص  هب  زامن  ندناوخ 
یبرع هب  روتسد  مالـسا  تعیرـش  هک  انعم  نیا  یبرع ، ظفل  هب  زامن  ندناوخ  ندوب  یفیقوت  يدبعت و  لوا : مینک . یم  هراشا  اه  نآزا  یخرب  هب 
يزیچ نآ  دنک  ادخ  تدابع  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  اعبط  تسا  دبعت  میلـست و  رب  تدابع  حور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هداد  زامن  ندناوخ 

هدش بجاو  لکش  نیا  هب  ینید  فیلکت  بجاو و  نیا  ربمایپ  هریس  تایاور و  تایآ و  قبط  ربو  تسا  هتساوخ  دنوادخ  هک  دهد  یم  ماجنا  ار 
ناوریپ همه  نایم  كرتشم  ینابز  داجیا  تهج  مود : دـیوگ . نخـس  دـنوادخ  اب  ینابز  ره  اب  زامن  تاقوا  ریغ  رد  دـناوت  یم  ناسنا  هچ  رگا  . 

قیقد تروص  هب  تسا  زامن  رد  هک  يرگید  راکذا  تئارق و  موس : تسا . ینید  یللملا  نیب  دـنویپ  تدـحو و  يزاس  مهارف  عقاو  رد  مالـسا و 
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 . دومن نایب  ار  نآ  درک و  همجرت  قیقد  تروص  هب  تسا  زامن  راکذا  رد  هک  یمیهافم  نامه  ناوت  یمن  ینعی  درادـن . همجرت  ینابز  چـیه  رد 
هب ( 1 .) دومن نایب  ار  اه  نآ  همه  ناوتن  هلمج  دـنچ  ای  کی  اب  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  يرایـسب  یناعم  تالمج  ای  تاـملک  زا  یخرب  اـسب  هچ 

هملک اهنت  یتح  تسین . دنک ، نایب  رگید  نابز  هب  ار  نآ  میهافم  مامت  دناوتب  هک  ياهمجرت  چـیه  هک  میربیم  مان  دـمح  هروس  زا  لاثم  ناونع 
رکذ هک  یبابـسا  هب  هجوت  اب  هچ  رگا  دـشابیمن . هللا  يانعم  لداعم  یـسراف  نابز  رد  ادـخ  هملک  درادـن و  رگید  نابز  رد  یلداـعم  چـیه  هللا ،

نخـس دنوادخ  اب  يرگید  نابز  چـیه  هب  دـناوتن  ناسنا  هک  دوب  دـهاوخن  ینعم  نادـب  نیا  اما  دوش  هدـناوخ  یبرع  نابز  هب  دـیاب  زامن  میدرک 
دوخ ياه  زاین  اه و  درد  دنک و  زاین  زار و  وا  اب  هتفگ و  نخـس  ادخ  اب  زامن  تقو  ریغ  رد  تساوخ  هک  ینابز  ره  اب  دناوت  یم  ناسنا  دیوگب .
نابز ره  ای  یسراف  هب  دناوت  یم  ناسنا  عجارم  ياوتف  هب  تسا  اه  تجاح  نتساوخ  تمـسق  هک  زامن  تونق  رد  یتح   . دراذگ نایم  رد  وا  اب  ار 

دشاب و مزال  بجاو و  رما  هک  درادـن . دوجو  ناناملـسم  ام  زامن  تروص  هب  يزیچ  هنافـساتم  رگید  نایدا  رد  هتبلا  دـیوگ . نخـس  وا  اب  رگید 
نخس دوخ  نابز  اب  دناوت  یم  یـسک  ره  هتـشاد و  زین  ار  اهنآ  زامن  رب  هوالع  ام  هک  تسا  یئاهاعد  نامه  دح  رد  دنهد  یم  ماجنا  اهنآ  هچنآ 

رد یلاح  رد  تسا  اه  نرق  زا  دعب  زامن  ظفح  نیمه  بادآ  طیارـش و  رگید  اب  یبرع و  نابز  هب  زامن  ندـناوخ  زومر  زا  یکی  دـیاش  دـیوگب .
اب دوخ  تساوخ  هب  دندرک و  یم  لمع  دندوب  هتفگ  ناربمایپ  هک  دوخ  تروص  نامه  هب  رگا  اسب  هچو  مینیب  یمن  نآ  زا  يرثا  ام  رگید  نایدا 

.1 اهتشونیپ : دنتـشاد . یم  زامن  ناونع  هب  يزیچ  زین  اه  نآ  هدش ) رکذ  امـش  داهنـشیپ  لاوس و  رد  هنوگ  نامه  ) دـندرک یمن  دروخرب  نآ 
، ینیمخ ماما  یـشهوژپ  شزومآ و  هسـسؤم  پاچ  صیخلت ، سابتقا و  اـب  ، 92 ص 102 -  یسانشنآرق ، يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا 

ش. 1380 ه . ـ

! درادن یگتسخ  لکشم و  یسک  میدق  دننام  هدش و  عیرس  لقن  لمح و  هک  هزورما  تسیچ ؟ رفاسم  زامن  هزور و  ۀفسلف  - 1

شسرپ

! درادن یگتسخ  لکشم و  یسک  میدق  دننام  هدش و  عیرس  لقن  لمح و  هک  هزورما  تسیچ ؟ رفاسم  زامن  هزور و  ۀفسلف 

خساپ

هدوب يو  شیاسآ  نتفرگ و  ناسآ  تهج  هب  رفاسم ، زا  هزور  ندـش  هتـشادرب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدـش  لزاـن  هزور  ةراـبرد  هک  یتاـیآ  زا 
مکب هللادیری  رخأ  ماّیأ  نِم  ةّدعف  رفـس  یلع  وأ  ًاضیرم  ناک  نم  همـصیلف و  رهـشلا  مکنم  دهـش  نمف  : " تسا هدـمآ  هرقب  ۀیآ 184  رد  تسا .

رد دشاب ، رفاسم  ای  رامیب  سک  ره  دریگب و  هزور  دیاب  دشاب ، دوخ  نطو  رهش و  رد  ناضمر  هام  سک  ره  سپ  رـسعلا ؛ مکب  دیری  رـسیلا و ال 
ۀیآ رد  زین  ترفاسم  رد  زامن  " تسا . هتساوخن  امش  زا  ار  یتخس  تّقـشم و  هدرک و  هدارا  امـش  يارب  ار  یناسآ  ادخ  دریگب . هزور  رگید  ماّیا 

، تسین حیحص  شا  هزور  دریگب ، هزور  رفـس  رد  رفاسم  ینعی  دنک ، لمع  مکح  نیا  فالخ  رب  یـسک  رگا  تسا . هدش  نایب  ءاسن  ةروس   101
هزور رفس  رد  ربمایپ  دندوب . رفـس  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد  ربمایپ  اب  یهورگ  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . هدش  دراو  هک  یتایاور  لیلد  هب 

(ع) قداص ماما  ( 1" .) دوب دـنهاوخ  نانامرفان  زا  تمایق  زور  ات  نانیا  : " دومرف (ص ) ربماـیپ دـنتفرگ . هزور  ناـهارمه  زا  یخرب  یلو  تفرگن ،
ماما ( 2 !؟ " .) دوـش هدـنادرگرب  ادـخ  ۀـقدص  هک  تسا  هدیدنـسپ  اـیآ  دـنریگن . هزور  هـک  رفاـسم  ضیرم و  رب  هدرک  قّدـصت  ادـخ  : " دوـمرف
لها زا  یخرب  ( 3" .) مناوخ یمن  زامن  وا  ندـب  رب  دریمب ، هتفرگ و  هزور  نایـصعو  ینامرفان  يور  زا  رفـس  رد  يدرف  رگا  : " دومرف (ع ) قداص
رگا یلو  دروخب ، ار  شا  هزور  رفاسم  هک  هداد  هزاجا  ادخ  ینعی  تسا ، تصخر  باب  زا  ترفاسم  رد  هزور  بوجو  مدع  هک  دـندقتعم  ّتنس 
دیابن دناوت و  یمن  رفاسم  ینعی  تسا ، تمیزع  باب  زا  ترفاسم  رد  هزور  بوجو  مدع  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تسا . حیحـص  دریگب ، هزور 

اه ترفاسم  ام  ناـمز  رد  هک  نیا  اـما  تسا . بجاو  وا  رب  ناـضمر  هاـم  زا  دـعب  نآ  ياـضق  تسین و  حیحـص  دریگب ، هزور  رگا  دریگب . هزور 
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نتفرگ هزور  نیاربانب  دوش ، یمن  ساسحا  رفاسم  رد  یگتسخ  چیه  دوش و  یم  ماجنا  یخسرف  تشه  ترفاسم  یمک  تدم  رد  هدش و  ناسآ 
ندناوخ هتسکش  مکح  تایاور  رد  تسین . مولعم  ام  رب  یعرش  ماکحا  یعقاو  ۀفسلف  تّلع و  تسا : نیا  شباوج  تسین ، لکشم  ترفاسم  رد 

رب نتفرگ  ناسآ  هچ  رگا  دـشاب . هدـشن  هتـسخ  هچ  هدـش و  هتـسخ  رفاسم  هچ  هدرک ، ینتبم  یخـسرف  تشه  رفـس  رب  ار  نتفرگن  هزور  زامن و 
مدع یگتـسخ و  هزور ، راطفا  ای  زامن  مامتا  رـصق و  رد  لامک  مامت و  كالم  نیاربانب  دـنک . یم  یفرعم  نآ  ياه  تمکح  زا  یکی  ار  ناسنا 
هناخ زا  دور و  یم  ترفاسم  هب  هک  یسک  یعیبط  روط  هب  نوچ  تسا . هدننک  هتسخ  ریسلا  عیرس  لیاسو  اب  یتح  رفـس  عون  هچرگ  تسین ، نآ 

یحور و یگتسخ  ینهذ و  ياه  هلغشم  دوش ، یم  رود  نادنزرف  نز و  هداوناخ و  زا  دریگ و  یم  هلصاف  تسا ) یتحار  شیاسآ و  لحم  هک  )
تسیب ترفاسم  رتش  اب  يدارفا  اسب  هچ  میریگب ، یگتسخ  مدع  یگتسخ و  ار  كالم  رگا  دنک . رفس  تحار  ۀلیسو  اب  هچ  رگا  دراد ، یمـسج 

رب كالم  سپ  دنوش . یم  هتفوک  هتسخ و  دننک و  یم  ترفاسم  خسرف  ود  يدارفا  سکع  رب  دنوش ؛ یمن  هتسخ  یلو  دنهد ، یم  ماجنا  خسرف 
هقیقد دـنچ  رد  اـی  زور  کـی  رد  هچ  ار  تفاـسم  رادـقم  نیا  سک  ره  تسا . خـسرف  تشه  ینعی  یعرـش  تفاـسم  ندومیپ  تاـیاور  ساـسا 

رب نتفرگ  ناـسآ  مکح  لـماوع  زا  یکی  هـچرگ  رگید : تراـبع  هـب  ( 4) دـنک راطفا  دـیاب  ار  هزور  دوب و  دـهاوخ  هتـسکش  شزامن  دـیامیپب ،
نامز نامه  رد  هدیسر ، دصقم  هب  دایز  یگتـسخ  اب  هک  یـسک  اریز  دشاب ، یمن  لماع  اهنت  نیا ، هک  دهد  یم  ناشن  نئارق  اّما  تسا ، ناگدنب 

رد كالم  سپ  دوب . دهاوخ  بجاو  طیارـش  نیا  رد  مه  هزور  تسا و  مامت  شزامن  دنک ، تماقا  زور  هد  دصق  رگا  دسر ، یم  دصقم  هب  هک 
ریسفت . 4 ص 125 . نامه ، . 3 نامه . . 2 ص 124 . ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 اه : تشون  یپ  تسین . یگتسخ  اهنت  زامن  رـصق  هزور و  طوقس 

ص 11. هرقب ، ۀیا 184  لیذ  ج 2 ، نازیملا ،

؟ میمهف یمن  یبوخ  هب  ار  نآ  يانعم  هک  یتقو  میناوخب ، یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  زامن و  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ میمهف یمن  یبوخ  هب  ار  نآ  يانعم  هک  یتقو  میناوخب ، یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  زامن و  دیاب  ارچ 

خساپ

هک دراد  یفلتخم  لئالد  دندناوخ  یم  مالسا  ردص  ناناملـسم  رگیدو  ربمایپ  هک  یتاملک  ظافلا و  نامه  اب  یبرع و  تروص  هب  زامن  ندناوخ 
یبرع هب  روتسد  مالـسا  تعیرـش  هک  انعم  نیا  یبرع ، ظفل  هب  زامن  ندناوخ  ندوب  یقیفوت  يدبعت و  لوا : مینک . یم  هراشا  اه  نآزا  یخرب  هب 
يزیچ نآ  دنک  ادخ  تدابع  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  اعبط  تسا  دبعت  میلـست و  رب  تدابع  حور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هداد  زامن  ندناوخ 

هدش بجاو  لکش  نیا  هب  ینید  فیلکت  بجاو و  نیا  ربمایپ  هریس  تایاور و  تایآ و  قبط  ربو  تسا  هتساوخ  دنوادخ  هک  دهد  یم  ماجنا  ار 
ناوریپ همه  نایم  كرتشم  ینابز  داجیا  تهج  مود : دـیوگ . نخـس  دـنوادخ  اب  ینابز  ره  اب  زامن  تاقوا  ریغ  رد  دـناوت  یم  ناسنا  هچ  رگا  . 

قیقد تروص  هب  تسا  زامن  رد  هک  يرگید  راکذا  تئارق و  موس : تسا . ینید  یللملا  نیب  دـنویپ  تدـحو و  يزاس  مهارف  عقاو  رد  مالـسا و 
 . دومن نایب  ار  نآ  درک و  همجرت  قیقد  تروص  هب  تسا  زامن  راکذا  رد  هک  یمیهافم  نامه  ناوت  یمن  ینعی  درادـن . همجرت  ینابز  چـیه  رد 
هب ( 1 .) دومن نایب  ار  اه  نآ  همه  ناوتن  هلمج  دـنچ  ای  کی  اب  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  يرایـسب  یناعم  تالمج  ای  تاـملک  زا  یخرب  اـسب  هچ 

هملک اهنت  یتح  تسین . دنک ، نایب  رگید  نابز  هب  ار  نآ  میهافم  مامت  دناوتب  هک  ياهمجرت  چـیه  هک  میربیم  مان  دـمح  هروس  زا  لاثم  ناونع 
رکذ هک  یبابـسا  هب  هجوت  اب  هچ  رگا  دشابیمن . . هللا  يانعم  لداعم  یـسراف  نابز  رد  ادـخ  هملک  درادـن و  رگید  نابز  رد  یلداعم  چـیه  هللا ،

نخـس دنوادخ  اب  يرگید  نابز  چـیه  هب  دـناوتن  ناسنا  هک  دوب  دـهاوخن  ینعم  نادـب  نیا  اما  دوش  هدـناوخ  یبرع  نابز  هب  دـیاب  زامن  میدرک 
دوخ ياه  زاین  اه و  درد  دنک و  زاین  زار و  وا  اب  هتفگ و  نخس  ادخ  اب  زامن  تقو  ریغ  رد  تساوخ  هک  ینابز  ره  اب  دناوت  یم  ناسنا  دیوگب . 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 537 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نابز ره  ای  یسراف  هب  دناوت  یم  ناسنا  عجارم  ياوتف  هب  تسا  اه  تجاح  نتساوخ  تمـسق  هک  زامن  تونق  رد  یتح   . دراذگ نایم  رد  وا  اب  ار 
دشاب و مزال  بجاو و  رما  هک   . درادـن دوجو  ناناملـسم  ام  زامن  تروص  هب  يزیچ  هنافـساتم  رگید  نایدا  رد  هتبلا  دـیوگ . نخـس  وا  اب  رگید 

نخس دوخ  نابز  اب  دناوت  یم  یـسک  ره  هتـشاد و  زین  ار  اهنآ  زامن  رب  هوالع  ام  هک  تسا  یئاهاعد  نامه  دح  رد  دنهد  یم  ماجنا  اهنآ  هچنآ 
رد یلاح  رد  تسا  اه  نرق  زا  دعب  زامن  ظفح  نیمه  بادآ  طیارـش و  رگید  اب  یبرع و  نابز  هب  زامن  ندـناوخ  زومر  زا  یکی  دـیاش  دـیوگب .

دوخ تساوخ  هب  دـندرک و  یم  لمع  دـندوب  هتفگ  ناربمایپ  هک  دوخ  تروص  نامه  هب  رگا  اسب  هچو  مینیب  یمن  نآ  زا  يرثا  ام  رگید  ناـیدا 
1ـ اهتشونیپ : دنتشاد . یم  زامن  ناونع  هب  يزیچ  زین  اه  نآ  هدش ) رکذ  امـش  داهنـشیپ  لاوس و  رد  هنوگ  نامه  ) دندرک یمن  دروخرب  نآاب 
، ینیمخ ماما  یـشهوژپ  شزومآ و  هسـسؤم  پاچ  صیخلت ، سابتقا و  اـب  ، 92 ص 102 -  یسانشنآرق ، يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا 

ش. 1380 ه . ـ

؟ تسا توافتم  تاعکر  دادعت  ارچ  دناوخ ، رّرقم  ياه  نامز  رد  ار  زامن  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا توافتم  تاعکر  دادعت  ارچ  دناوخ ، رّرقم  ياه  نامز  رد  ار  زامن  دیاب  ارچ 

خساپ

تلع هب  یعرـش  رما  ره  ینعی  تسا ، یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  زا  هتفرگرب  عبات و  یعرـش  ماـکحا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تامّلـسم  زا  یکی 
حلاصم هلسلس  کی  هب  ار  رشب  هک  نیا  يارب  ادخ  دوش . كرت  دیاب  هک  تسا  ياهدسفم  زا  یشان  یعرش  یهن  ره  تسا و  يرورض  تحلـصم 

زا ار  وا  دنامب ، رود  دسافم  زا  رـشب  هک  نیا  يارب  تسا و  هدرک  بحتـسم  ای  بجاو  ار  يروما  دـناسرب ، تسا  نآ  رد  وا  تداعـس  هک  یعقاو 
هب اـهتمکح  رگید  ریبـعت  هب  دـسافم و  حـلاصم و  یهن . هن  دوب و  يرما  هن  دوبن ، دـسافم  حـلاصم و  رگا  تسا . هدوـمن  عـنم  اـهراک  ياهراـپ 
هب رداق  ناسنا  لـقع  یهتنم  ( 1 .) تسا هدرک  عرـش  هک  دـنکیم  ار  مکح  نامه  ددرگ ، هاـگآ  اـهنآ  هب  ناـسنا  لـقع  رگا  هک  تسا  ياهنوگ 

( تسا یکالم  ياراد  یعرـش  یهلا و  مکح  ره  هک   ) ار یلک  مکح  ناسنا  لقع  نخـس : رگید  هب  تسین . یهلا  ماکحا  تاـکالم  همه  فشک 
دنادیم ینعی  دـنک ، كرد  دـناوتیمن  تسیچ ، یعقاو  كالم  ًالثم  دروم  نالف  رد  هک  ار  یئزج  مکح  دراوم  همه  رد  یلو  دـنکیم ، كرد 
حلـصم وضو  هک  مینادیم  دریذپیم  ًادبعت  ار  نآ  هداد ، روتـسد  عرـش  نوچ  تسیچ و  هفـسلف  نآ  دـنادیمن  یلو  دراد ، ياهفـسلف  مکح  نآ 

یتقو هک  تسا  نیا  یهلا  ماکحا  باب  رد  رگید  هتکن  تسیچ . وضو  رد  رس  حسم  یعقاو  هفسلف  مینادیمن  یلو  تسا ، زامن  طیارش  زا  دراد و 
نآ تاکرب  راثآ و  هب  هنرگو  دشاب  هدروآ  اج  هب  هَّللا  یلا  ۀبرق  ینعی  تبرق  دـصق  هب  ار  نآ  هک  دـسر  یم  شلامعا  باوث  حـلاصم و  هب  ناسنا 

باب زا  هدرکن  يادخ  رگا  دشاب . هَّللا  یلا  ۀـبرق  ّتین  هب  دـیاب  دـناوخیم ، زامن  ای  دـنکیم  تخادرپ  سمخ  هک  یـسک  ًالثم  ددرگیمن ، لیان 
ره هک  مینادب  ماکحا  دراوم  مامت  رد  یلک  روط  هب  هک  تسا  نیا  يارب  همدقم  نیا  رکذ  درادـن . یباوث  تسین و  لوبق  دروم  دـشاب ، يراکایر 

ًادـبعت دـیاب  یلو  مینک ، فشک  ار  نآ  میناوتن  لیاسم  مامت  رب  هطاحا  مدـع  عـالطا و  یمک  رثا  رب  تسا  نکمم  هچرگ  دراد  یتمکح  یمکح 
زا یکدنا  زج  ار  امـش  تسا و  نم  راگدرورپ  نامرف  زا  حور  وگب  دنـسرپیم . حور  زا  وت  زا  ربمایپ ) يا  : ") دیامرفیم نآرق  میریذـپب . ار  نآ 

یهلا رما  ياریذـپ  دـبعتم و  ياهمدآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  طقف  دراوم  یخرب  رد  ماکحا  هفـسلف  ندوبن  مولعم  ًالوصا  ( 2" .) دناهدادن شناد 
نولهجی اـم  ضعبب  هَقلخ  یلتبا  هناحبـس  هَّللا  ّنکل  و  : " دـیامرفیم (ع ) یلع ترـضح  دـنوش  هتخانـش  توخن  بحاـص  ّربـکتم و  ياـهمدآ  زا 

مدرم رد  میلست  تلاح  هک  نیا  ات  تسین ، مولعم  رشب  يارب  شاهفسلف  هشیر و  هک  دهدیم  رشب  هب  ار  ییاهروتسد  زا  یضعب  دنوادخ  هلصا ؛...
یخرب رد  لاـح  نـیع  رد  ( 3" .) دـندرگ هتخانـش  ناراک  تیـصعم  زا  ناگدـننک  تعاطا  و  دـنوش ، هداد  زیمت  اهدـب  زا  اهبوخ  دوش و  ادـیپ 
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کی ره  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هناگ  جنپ  ياهزامن  دروم  رد  تسا . هدش  زامن  تاعکر  دادـعت  عیرـشت  هوحن  رب  ییاه  هراشا  تایاور 
لوسر و  دوب ، هدش  بجاو  تبون  جـنپ  رد  یتعکر  ود  زامن  جـنپ  ادـخ  فرط  زا  ینعی  تسا ، دوب  یتعکر  ود  ادـتبا  ار  هناگ  جـنپ  ياهزامن  زا 

حبـص زامن  دومن و  هفاضا  تعکر  کی  برغم  زامن  هب  تعکر و  ود  اشع  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  کی  ره  هب  یحلاصم  يارب  (ص ) ادخ
هب هَّللا "و  ضرف  ام   " هدرک بجاو  ادخ  هچ  نآ  هب  تفریذپ . ار  شیازفا  نیا  دنوادخ  و  تشاذگ ، یقاب  دوخ  لاح  هب  رگید  حـلاصم  هب  انب  ار 
رب (ص ) هَّللا لوسر  ندومن  هفاضا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  دوشیم . هتفگ  یبّنلا " ضرف  ام   " هدومن هفاضا  (ص ) ربمایپ هچ  نآ 

عقوم حبص  زامن  تقو  هک  تسا  نیا  دوزفین ، يزیچ  حبص  زامن  هب  ترضح  هک  نیا  تلع  تسا و  هدوب  ادخ  زا  رکشت  رکش و  باب  زا  اهزامن 
هب دناهدوب و  ص )  ) هَّللا لوسر  حبـص  زامن  دهاش  ناگتـشرف  زا  هورگ  ود  ره  دشابیم و  زور  ياههکالم  اب  بش  ياههکئالم  ندش  اج  هب  اج 

نومضم یعطق  شریذپ  يارب  هتبلا  ( 4 .) دوزفین يزیچ  حبص  زامن  هب  ترـضح  دتفین ، ریخأت  هب  ناگتـشرف  تسپ  ضیوعت  تقو  هک  نیا  رطاخ 
رد هچ  نآ  دوب  نیا  دنتسه . یعطق  یتایاور  هک  دوش  مولعم  ات  دوش  یسررب  اهتیاور  نیا  دنس  مقـس  تحـص و  دیاب  نآ  لاثما  تیاور و  نیا 

یضترم . 1 اهتشون : یپ  میرادن . یعالطا  نآ  یعقاو  هفسلف  زا  ام  و  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هیموی  ياهزامن  ياهتعکر  فالتخا  تمکح 
ص 324. ج 4 ، عیارشلا ، للع  . 3 هیآ 85 . ( 17  ) ءارسا . 2 ص 52 . ج 20 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ،

؟ دنروآ اج  هب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنناوخب و  ادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  نادرم  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دنروآ اج  هب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنناوخب و  ادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  نادرم  دیاب  ارچ 

خساپ

لاعتم دنوادخ  نوچ  و  میا ، هتفریذپ  ار  اه  نآ  دّبعت  باب  زا  اهنت  تسین و  صخشم  ام  يارب  مالسا  ترارقم  ماکحا و  رتشیب  تمکح  هفسلف و 
نیا زا   ; تسا یعقاو  دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  اه  نآ  تاروتسد  مامت  میراد  نیقی  دنا  هدومرف  (ع ) راهطا همئا  و  ص )  ) مالسا یمارگ  یبن  و 

ار وراد  نالف  دـیوگ : یم  هک  رتکد  تاروتـسد  زا  ام  ًالثم  مینادـن . ار  ناشراتفگ  تلع  هچ  رگا  مینک  یم  تعاطا  اه  نآ  زا  لد  ناج و  اـب  ور 
وراد و نالف  تیصاخ  میناد  یمن  هک  نیا  اب  مینک  یم  يوریپ  نک و ،... يراددوخ  اذغ  نالف  ندروخ  زا  نک و  قیرزت  ار  لوپمآ  نالف  روخب ،

یم هعجارم  تایاور  هب  یتقو  هتبلا  میناد .  یمن  لماک  روط  هب  ار  نآ  هفـسلف  ام  تسا و  يدـبعت  زین  زامن  رد  تافخا  رهج و  تسیچ ؟  لوپمآ 
هفسلف یقیقح و  تلع  ار  نآ  ناوت  یمن  نکل  مینک ، یم  دروخرب  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخش  و  ع )  ) نیموصعم همئا  هیحانزا  یتاراشا  هب  مینک 

ای نارمح  نب  دـمحم  دـشابن . يرگید  زیچ  دوش و  هصـالخ  نآ  رد  تمکح  هفـسلف و  ماـمت  هک  اـنعم  نیا  هب  تسناد . تاـفخا  رهج و  یعقاو 
رگید ضعب  رد  ار  نآ  ندناوخ  هتسهآو  اهزامن  یضعب  رد  ار  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  تلع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارمع  اب  دمحم 

دوب هعمج  زور  رهظ  زامن  دومن ، بجاو  وا  رب  دنوادخ  هک  يزامن  نیلوا  دندرب ، نامسآ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ هک  یتقو  دومرف : ترضح  دیسرپ .
داد نامرف  ص )  ) ربمایپ هب  دـهد  ناشن  هکئـالم  هب  ار  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  تمظع  هک  نیا  يارب  دـنوادخ  دـندرک . ادـتقا  وا  رب  ناگتـشرف  و 

هدوب هدرکن  ادـتقا  ص )  ) ربمایپ رب  یـسک  نوچ  یلو  دوب ، رـصع  زامن  دومن  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیمود  دـناوخب . دـنلب  ار  هروس  دـمح و 
. دندرک ادتقا  وا  هب  زین  ناگتشرف  زا  یهورگ  دومن و  بجاو  وا  رب  ار  اشع  روط  نیمه  برغم و  زامن  دعب  دناوخب و  هتسهآ  هک  دیـسر  روتـسد 

نییبت مدرم  يارب  ار  حبـص  زامن  تمظع  هک  نیا  يارب  دوب و  حبـص  عقوم  دیـسر  نیمز  هب  یتقو  سپـس  دناوخب و  دنلب  هک  دیـسر  روتـسد  زاب 
ندیـسرن ناشیا و  تمرح  تهج  هب  دـناوت  یم  اه  مناخ  درومرد  ( 1 ... .) دناوخبدنلب ار  هروس  دمح و  هک  دـندومرف  رما  ص )  ) ربمایپ هب  دـنک 

دنلب زا  ریغ  زامن  رگید  ماکحا  یخرب  رد  هک  هنوگ  نامه  دشابن . بجاو  اه  نآ  رب  رگید  دشاب و  هدش  هتـشادرب  مکح  نیا  نامرحمان  هب  ادص 
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دنلب نیاربانب  تسا . هناگادج  يدراوم  رد  نادرم  نانز و  دروم  رد  بحتسم  لامعا  دراد و  دوجو  یئزج  تافالتخا  یخرب  ندناوخ  هتسهآ  و 
دـنا و هدرک  لالدتـسا  اه  نآ  هب  ماظع  ياـهقف  هک  تسا  تاـیاور  ساـسا  رب  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  هروس  دـمح و  ندـناوخ 
دنا و هداد  اوتف  ندناوخ ) دنلب  ) هیرهج تئارق  ندوبن  بجاو  هب  یـضترم  دیـس  دننام  اهقف  زا  يدادـعت  یلو  دـنا ، هدـیقع  نیا  رب  املع  روهـشم 

يارب یخرب  نآ . بوجو  هن  دنا  هدرک  رهج  بابحتـسا  رب  لمح  زین  ار  حیحـص  تایاور  نآ  دنراد و  شیارگ  مکح  نیا  هب  زین  املع  زا  یخرب 
رد هک  یناسک  ات  دوش  یم  هدـناوخ  دـنلب  تسا  کـیرات  اوه  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  نینچ  رهج  بوجو 
ات دنناوخ  یمدنلب  ار  زامن  تهج  نیا  هب  دنا  هتفگ  زین  دناوخ و  یم  زامن  تسا و  اج  نیا  یـسک  هک  دـنمهفب  دـننک  یم  روبع  قاتا  ای  دجـسم 

حبـص ياهزامن  رد  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  نیاربانب  دشاب . هتفریذپ  هجوم و  نادنچ  دناوت  یمن  نانخـس  نیا  اما  دنوشب , تکاس  نارگید 
.2 ج 2 ص 17و 18 . عئارـشلا ,  للع  قودص ، . 1 اـه : تشون  یپ  (. 2) تسا دبعت  فرـص  درادـن و  یـصخشم  الماک  هجو  ءاشعو  برغم  و 

. صیخلت اب  ص 198 ، ج 6 ، یقثولا ، هورعلا  کسمتسم  میکح ، هللا  تیآ 

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  ارچ 

خساپ

لاعتم دنوادخ  نوچ  و   , میا هتفریذپار  اه  نآ  دّبعت  باب  زا  اهنت  تسین و  صخشم  ام  يارب  مالسا  ترارقم  ماکحا و  رتشیب  تمکح  هفـسلف و 
نیا زا   ; تسا یعقاو  دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  اه  نآ  تاروتسد  مامت  میراد  نیقی  دنا  هدومرف  (ع ) راهطا همئا  و  ص )  ) مالسا یمارگ  یبن  و 

ار وراد  نالف  دـیوگ : یم  هک  رتکد  تاروتـسد  زا  ام  الثم  مینادـن .  ار  ناشراتفگ  تلع  هچ  رگا  مینک  یم  تعاطااه  نآ  زا  لد  ناج و  اـب  ور 
وراد و نالف  تیصاخ  میناد  یمن  هک  نیا  اب  مینک  یم  يوریپ  نک و ,... يراددوخ  اذغ  نالف  ندروخ  زا  نک و  قیرزت  ار  لوپمآ  نالف  روخب ,

یم هعجارم  تایاور  هب  یتقو  هتبلا  میناد .  یمن  لماک  روط  هب  ار  نآ  هفـسلف  ام  تسا و  يدـبعت  زین  زامن  رد  تافخا  رهج و  تسیچ ؟  لوپمآ 
هفسلف یقیقح و  تلعار  نآ  ناوت  یمن  نکل  مینک ,  یم  دروخرب  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخش  و  ع )  ) نیموصعم همئا  هیحانزا  یتاراشا  هب  مینک 

ای نارمح  نب  دـمحم  دـشابن . يرگید  زیچ  دوش و  هصالخ  نآ  رد  تمکح  هفـسلف و  ماـمت  هک  اـنعم  نیا  هب  تسناد .  تاـفخا  رهج و  یعقاو 
رگید ضعب  رد  ار  نآ  ندناوخ  هتسهآو  اهزامن  یضعب  رد  ار  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  تلع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارمع  اب  دمحم 

دوب هعمج  زور  رهظ  زامن  دومن , بجاو  وا  رب  دنوادخ  هک  يزامن  نیلوا  دندرب , نامسآ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ هک  یتقو  دومرف : ترضح  دیسرپ .
داد نامرف  ص )  ) ربمایپ هب  دـهد  ناشن  هکئـالم  هب  ار  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  تمظع  هک  نیا  يارب  دـنوادخ  دـندرک . ادـتقا  وا  رب  ناگتـشرف  و 

هدوب هدرکن  ادـتقا  ص )  ) ربمایپ رب  یـسک  نوچ  یلو  دوب , رـصع  زامن  دومن  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیمود  دـناوخب . دـنلب  ار  هروس  دـمح و 
. دندرک ادتقا  وا  هب  زین  ناگتشرفزا  یهورگ  دومن و  بجاو  وا  رب  ار  اشع  روط  نیمه  برغم و  زامن  دعب  دناوخب و  هتـسهآ  هک  دیـسر  روتـسد 

نییبت مدرم  يارب  ار  حبـص  زامن  تمظع  هک  نیا  يارب  دوب و  حبـص  عقوم  دیـسر  نیمز  هب  یتقو  سپـس  دناوخب و  دنلب  هک  دیـسر  روتـسد  زاب 
ندیـسرن ناشیا و  تمرح  تهج  هب  دـناوت  یم  اه  مناخ  درومرد  ( 1 .... ) دناوخبدنلب ار  هروس  دمح و  هک  دـندومرف  رما  ص )  ) ربمایپ هب  دـنک 

دنلب و زا  ریغ  زامن  رگید  ماکحا  یخرب  رد  هک  هنوگ  نامه  . دشابن بجاو  اه  نآ  رب  رگید  دشاب و  هدش  هتشادرب  مکح  نیا  نامرحمان  هب  ادص 
دنلب نیارب  انب  تسا . هناگادج  يدراوم  رد  نادرم  نانز و  دروم  رد  بحتـسم  لامعا  دراد و  دوجو  یئزج  تافالتخا  یخرب  ندناوخ  هتـسهآ 

دـنا و هدرک  لالدتـسا  اه  نآ  هب  ماظع  ياـهقف  هک  تسا  تاـیاور  ساـسا  رب  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  هروس  دـمح و  ندـناوخ 
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دنا و هداد  اوتف  ندناوخ ) دـنلب  ) هیرهج تئارق  ندوبن  بجاو  هب  یـضترمدیس  دـننام  اهقف  زا  يدادـعت  یلو  دـنا , هدـیقع  نیا  رب  املع  روهـشم 
يارب یخرب  نآ .  بوجو  هن  دنا  هدرکرهج  بابحتـسا  رب  لمح  زین  ار  حیحـص  تایاور  نآ  دنراد و  شیارگ  مکح  نیا  هب  زین  املع  زا  یخرب 

رد هک  یناسک  ات  دوش  یم  هدـناوخ  دـنلب  تسا  کـیرات  اوه  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  نینچ  رهج  بوجو 
ات دنناوخ  یمدنلب  ار  زامن  تهج  نیا  هب  دنا  هتفگ  زین  دناوخ و  یم  زامن  تسا و  اج  نیا  یـسک  هک  دـنمهفب  دـننک  یم  روبع  قاتا  ای  دجـسم 

حبص ياهزامن  رد  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  نیاربانب  دشاب .  هتفریذپ  هجوم و  نادنچ  دناوت  یمن  نانخـس  نیا  اما  دنوشب , تکاس  نارگید 
هللا ص 17و 18 2 - ج 2  عئارـشلا ,  للع  قودـص ,  یقرواپ 1 - (. 2  ) تسا دـبعت  فرـص  درادـن و  یـصخشم  الماک  هجو  ءاشعو  برغم  و 

صیخلت اب  ج 6 ص 198 یقثولا ,  ةورعلا  کسمتسم  میکح , 

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  ارچ 

خساپ

بوجو دـشابیم . تعکر  ود  هک  دـناوخب  هعمج  زامن  دـناوتیم  فلکم  هعمج ،  زور  رد  هکلب  دـشابیمن ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن 
دنک یم  تیافک  دروآ ، اج  هب  ار  یتعکر  ود  هعمج  زامن  ای  یتعکر  راـهچ  رهظ  زاـمن  زا  کـی  ره  فلکم  ینعی  تسا ، يرییخت  هعمج ، زاـمن 

ص ج 1 .  عجارم ، لئاسملا  حیضوت   - 1 یقرواپ : دوشیم . باسح  تعکر  ود  ياج  هب  هعمج  زامن  بطخ ? ود  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
هلأسم 1. ، 871

؟ تسیچ رهم  رب  نتشاذگ  رس  ۀفسلف  - 1

شسرپ

؟ تسیچ رهم  رب  نتشاذگ  رس  ۀفسلف 

خساپ

نطقلا و ضرألا  هتتبنأ  ام  وأ  ضرالا  یلع  ـالا  دجـست  ـال  : " دومرف ع )  ) قداـص ماـما  تسا . هدـش  دراو  هک  تسا  یتاـیاور  بلطم  نیا  تلع 
یم ایآ  هک  درک  لاؤس  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  هرارز  ( 1" .) ناتک هبنپ و  رگم  دـیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  رب  اـی  نیمز  رب  رگم  نکن  هدجـس  ناـّتکلا ؛

ناگدنرپ رپ  رب  ناویح و  يازجا  رب  اه و  یندـعم  یندروخ و  ياه  هویم  مشپ و  سابل و  رب  هن و  : " دومرف ترـضح  درک ؟ هدجـس  ریق  رب  ناوت 
یمن حیحـص  لماک و  ناتزامن  : " دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  ص )  ) ربماـیپ زا  عفار  یبا  نب  عفار  ( 2" .) تسین زئاج  ندرک  هدجـس  زین 

. تسا نیمز  رب  ندرک  هدجس  هعیش  ياهقف  عامجا  دنک : یم  لقن  یسوط  خیـش  ( 3" .) دیهنب نیمز  رب  ار  یناشیپ  هدجـس  رد  هک  نیا  رگم  دوش 
رب نانآ  رظن  یلو  دنهد ، یم  هزاجا  ار  مشپ  وم و  ناتک و  هبنپ و  رب  هدجس  تنس  لها  یلو  دوش ، هدجـس  نیمز  رب  هک  تسا  نیمه  زین  طایتحا 

، طایتحا تایاور و  ساسارب  هعیـش  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  دراو  ربمایپ  زا  تیب و  لها  قیرط  زا  هک  تسا  یتایاور  فلاخم  طایتحا و  فـالخ 
یندروخ اه و  یندیشوپ  نداعم و  رب  هدجـس  دناد و  یم  زئاج  ار  گرب  بوچ و  دننام  دیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  گنـس و  كاخ و  رب  هدجس 

زا یـضعب  هتبلا  دنناد . یم  زئاج  ار  رگید  زیچ  ره  شرف و  رب  هدجـس  تنـس  لها  اما  دناد  یمن  زئاج  دنک  یمن  قدـص  اهنآ  رب  نیمز  هک  ار  اه 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 541 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نانآ دنک . هدجـس  نامه  رب  هداتـسیا ، شرف  رب  رگا  دنک و  هدجـس  نیمز  رب  دـیاب  دـناوخ ، یم  زامن  نیمز  يور  ناسنا  رگا  دـنیوگ  یم  نانآ 
طایتحا فالخ  نیمز  ریغ  رب  هدجـس  ًایناث  تسا ، نیمز  تکوم  یلاق و  تفریذـپ  ناوت  یمن  یلو  دـنناد ، یم  نیمز  ار  تکوم  یلاـق و  شرف و 

هدـش دراو  كاخ  رب  هدجـس  ةرابرد  یتایاور  زین  تنـس  لها  ییاور  ياه  باـتک  رد  هتبلا  دومرف . ناـیب  یـسوط  خیـش  هک  روط  ناـمه  تسا ،
ار تتروص  حلفا ! يا  ( 4 ( ؛  کهجو بّرت  حلفأ ! ای   : " دومرف یصخش  هب  باطخ  هک  دنک  یم  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هملـس  ما  هلمج : زا  تسا .

ضرألاب اوحّسمت  : " هدش لقن  زین  ناملـس  زا  ( 5" .) کهجو بّرت  حابر ! ای  : " دومرف ربمایپ  هک  هدـش  لقن  هملـس  ما  زا  زاب  " لاـمب . كاـخ  هب 
ةدیقع قبط  هعیـش  نیاربانب  " دراد . تسود  ار  وت  تسا و  وت  ردام  دننام  نیمز  نوچ  نک ، ّسامم  نیمز  هب  ار  دوخ  یناشیپ  ( 6 (؛ هّرب مکب  اهناف 

. میرادـن نآ  بابحتـسا  رب  یلیلد  درادـن و  یهجو  رهم  ندیـسوب  تسا . كاخ  زا  يا  هعطق  زین  زامن  رهم  دـنک و  یم  هدجـس  كاـخ  رب  دوخ 
ربق كاخ  هب  مارتحا  رطاخ  هب  دشاب ، ع )  ) نیـسح ماما  تبرت  زا  رهم  رگا  دیاش  هتبلا  تسا ، لیلد  یب  دننک ، یم  ار  راک  نیا  هک  دارفا  زا  یخرب 
ادخ هعیش  دوش . هدز  نانآ  رب  یتسرپ  تب  تمهت  ات  دناد  یمن  ادخ  ار  نآ  دنک و  یمن  تدابع  ار  رهم  هاگ  چیه  هعیـش  دنـسوب .  یم  ع )  ) ماما

هدجـس لاح  رد  و  دـنک . یم  تداـبع  ار  ادـخ  دـهن و  یم  كاـخ  رب  ار  ندـب  وضع  نیرتـالاب  عوشخ  عوضخ و  يارب  دـنک و  یم  تداـبع  ار 
راگدرورپ تیدوبع  نیع  كاخ  رب  هدجس  نیاربانب  " هدمحب . یلعالا و  یبر  ناحبس  هللا ، ناحبس  : " دیوگ یم  دنک و  یم  دای  ار  ادخ  تمظع 

دیاب زین  دـننک ، یم  هدجـس  رگید  زیچ  رب  اـی  شرف  رب  هک  ناـنآ  دـشاب ، نینچ  رگا  تسین . یتسرپ  كاـخ  اـی  یتسرپ  تب  هنوگ  چـیه  تسا و 
 - 3 نامه .  - 2 ۀلئسم 112 و 113 . فالخلا ، یسوط ، خیش   - 1 اه :  تشون  یپ  تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  دنشاب ، تسرپ  تب  كرـشم و 

. نامه  - 6 نامه .  - 5 ياه 19776 و 19777 و 19778 . ثیدح  ص460 ، ج7 ، لامعلازنک ،  - 4 نامه .

؟ دنوش یم  هدناوخ  سجن  دنرادن و  زامن  ندناوخ  ةزاجا  رتخد  ای  نز  هنایهام ،  ةرود  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش یم  هدناوخ  سجن  دنرادن و  زامن  ندناوخ  ةزاجا  رتخد  ای  نز  هنایهام ،  ةرود  رد  ارچ 

خساپ

تهاقن و یعون  راچد  مایا  نآ  رد  نز  یلو  دـشاب ، یم  نز  تمالـس  ۀـناشن  هچرگ  ندـش  ضیح  هنایهام و  تداع  مایا  ناـنز و  ۀـناهام  ةرود 
زا دراد ، یگدولآ  ناکما  نآ  اب  بآ  سامت  وضع و  نآ  يوشتـسش  تروص  رد  یفرط  زا  دوش . یم  دردرمک  ینامـسج و  فعـض  يرامیب و 

هفاضا هب  فرط  کی  زا  نز  یلـسانت  ياضعا  یگدولآ  تساجن و  نوچ  دنـشاب ، یمن  اراد  ار  زامن  تحـص  طیارـش  مایا  نآ  رد  نانز  ور  نیا 
نز رب  یبیع  صقن و  مکح  نیا  تسا . هتـشادرب  نانآ  زا  ار  زاـمن  هدرک و  فطل  ناـنآ  قح  رد  ادـخ  هک  هدـش  ثعاـب  وا  يراـمیب  تلاـسک و 

حیضوت ( 2 .) دشاب رکذ  اعد و  لوغشم  دنیشنب و  هداجس  رد  زامن  عقاوم  رد  هنایهام  تداع  مایا  رد  نز  تسا  بحتـسم  لاح  نیا  اب  ( 1 ،) تسین
، تسا سجن  ضیح  نوخ  نیاربانب ،  تسا . سجن  تسا ، تاساجن  ای  نوخ  هب  هدولآ  هک  اجنآ  طقف  تسین ، سجن  ضیح  لاح  رد  نز  ندب  : 
ج1، عیارشلا ،  للع  هرقب ؛ ۀیآ 222  لیذ  ج2 ، هنومن ،  ریسفت   - 1 اه :  تشون  یپ  دشاب . یم  سجن  ندب  ياضعا  ریاس  نوخ  هک  هنوگ  نامه 

؟. ۀلئسم 476 ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   - 2 ص 143 . ج13 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  ص 337 ؛

؟ تسا زاین  يویند  لوپ  هب  زین  ترخآ  رد  ایآ  دیرخ ؟ لوپ  اب  دوش  یم  تسا  هدش  توف  هک  ار  یناسنا  هزور  زامن و  ارچ 

شسرپ

؟ تسا زاین  يویند  لوپ  هب  زین  ترخآ  رد  ایآ  دیرخ ؟ لوپ  اب  دوش  یم  تسا  هدش  توف  هک  ار  یناسنا  هزور  زامن و  ارچ 
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خساپ

اب زاین  زار و  تادابع  رت  یـساسا  فده  اما  تسا ،  فیلکت  عفر  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  زیچ  دنچ  هزور  زامن و  دننام  ییاه  تدابع  رد 
هب برق  هجیتـن  رد  زور و  هنابـش  رد  تبون  نیدـنچ  رد  ناـهانگ  زا  ناـسنا  يوش  تشپ و  دـننام  نآ  راـثآ  تاـکرب و  زا  هدافتـسا  دـنوادخ و 
زا اما  دشاب ، هدش  دنم  هرهب  نآ  جیاتن  زا  هدرک و  مادقا  اهنآ  هب  ایند  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یسک  يارب  تاکرب  راثآ و  نیا  تسا . دنوادخ 

تهج هب  وا  زا  هزور  زامن و  هک  یـسک  دروم  رد  ددرگ ، یم  اه  ناسنا  لاح  لماش  توف  زا  دـعب  یتح  تسا و  هدرتسگ  یهلا  فطل  هک  اجنآ 
اج هب  اضق  تیم  يارب  ات  دـیامن  ریجا  ار  یـسک  ای  دـننک  اضق  وا  يارب  ناگتـسب  دـنناوت  یم  تسا ، هدـش  توف  نآ  دـننام  روصق و  ای  يراـمیب 
هب ار  اهنآ  اـت  دراد و  دارفا  هب  هک  یلاـم  يراکهدـب  دـننام  دوش ، هتـساک  ترخآ  خزرب و  ملاـع  رد  وا  اـه ي  يراـتفرگ  زا  يردـق  اـت  دروآ ،
هک یلوپ  دوش . ماجنا  دیاب  هک  تسا  يراکهدب  یعون  اه  هزور  زامن و  ماجنا  سپ  تسا . يراتفرگ  باذـع و  رد  تیم  دـهدن ، ناش  نابحاص 

ار لوپ  ریجا  رگا  تسا  یهیدـب  دوش . هضواعم  لوپ  اـب  اـت  هزور  زاـمن و  لـباقم  رد  هن  تسا ،  وا  تاـمحز  لـباقم  رد  دوش ، یم  هداد  ریجا  هب 
رد تادابع  ياضق  دوش . یمن  هّمذلا  يرب  هدشن و  جراخ  فیلکت  هدهع  زا  تیم  دهدن ، ماجنا  ار  تیم  ياه  هزور  زامن و  یلو  دنک ، تفایرد 

اضق وا  يارب  تادابع  ندوب  صقان  ای  ترفاسم و  يرامیب و  ای  روصق  يور  زا  هتشاد و  ینید  ماکحا  نید و  هب  رواب  داقتعا و  هک  یـسک  دروم 
، دشاب هدرک  كرت  نآ  هب  يداقتعا  یب  تهج  هب  ار  هزور  زامن و  هتـشادن و  نآ  ماکحا  نید و  هب  يداقتعا  هک  یـسک  اما  دوش ، هدروآ  اج  هب 

. دیشخب دهاوخن  يدوس  وا  يارب  اه  هزور  زامن و  ندناوخ 

ار حرط  نیا  ربمایپ  هک  نیا  ای  هدوب  ادخ  فرط  زا  ایآ  هداد ، ار  حرط  نیا  یسک  هچ  هدمآرد ، تروص  نیا  هب  زامن  یظفل  یکیزیف و  حرط  ارچ 
؟ درک ضوع  ار  زامن  کبس  ادارف  زامن  يارب  دوش  یم  ایآ  تسا ؟ هداد 

شسرپ

حرط نیا  ربمایپ  هک  نیا  ای  هدوب  ادـخ  فرط  زا  ایآ  هداد ، ار  حرط  نیا  یـسک  هچ  هدـمآرد ، تروص  نیا  هب  زامن  یظفل  یکیزیف و  حرط  ارچ 
؟ درک ضوع  ار  زامن  کبس  ادارف  زامن  يارب  دوش  یم  ایآ  تسا ؟ هداد  ار 

خساپ

هب زاین  ناسنا  حور  دـنا . هتـشاد  شتـسرپ  یلکـش  هب  نونک  ات  ادـتبا  زا  اه  ناسنا  یمامت  تسا . ناـسنا  ياـهزاین  زا  یکی  شتـسرپ  تیدوبع و 
مالسا رد  هک  لکش  نیا  هب  شتسرپ  ایآ  تسا . شتسرپ  ةوحن  رد  نخـس  اّما  دنک ، یمن  رپ  ار  نآ  ياج  يزیچ  چیه  دراد . شتـسرپ  تدابع و 
نیرتهب تدابع  شتـسرپ و  زا  یلکـش  هچ  مینیبب  دـیاب  تسا ؟ رتهب  يرگید  لکـش  ای  تسا  شتـسرپ  لکـش  نیرتاـبیز  تسا ، زاـمن  ناونع  هب 

شتـسرپ و لابند  هب  همه  اّما  دنراد  تدابع  يارب  یلاکـشَا  اه  نییآ  اه و  بتکم  زا  مادک  ره  میهدـب ؟ ماجنا  مینک و  باختنا  ار  نآ  ات  تسا ،
یمامت (1 (؛ هحیبـست هتولـص و  ملع  دـق  ّلـک  : " دـیامرفیم نآرق  دنلوغـشم . شتـسرپ  تداـبع و  هـب  زین  رگید  تادوـجوم  یتـح  دـناتدابع ،

(2 (؛ مهحیبست نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حّبسی  ّالإ  ءیـش  نِم  ْنإ  : " دیامرفیم رگید  ياج  رد  " دنناد . یم  ار  ادخ  حیبست  زامن و  تادوجوم 
هک دیآ  یم  تسد  هب  یمالـسا  ذخآم  عبانم و  زا  " دیمهف . یمن  ار  نانآ  حیبست  امـش  نکیل  دیوگیم ، حیبست  ار  ادخ  دـمح ، اب  يدوجوم  ره 

ییاذغ چیه  هتفیش ، ناسنا  حور  يارب  دوش . یمن  تفای  زامن  زا  رتهب  یهار  چیه  ناسنا ، ینافرع  حور  ندرک  باداش  قح و  هب  ندیـسر  يارب 
ار یـصاخ  هار  بیکرت  یفدـه ، ره  هب  ندیـسر  يارب  هک   ) دـنوادخ زا  رتـهب  یـسک  هچ  اریز  درادـن ، دوجو  زاـمن  زا  رتراشرـس  رتراـگزاس و 

یم رد  تایاور  تایآ و  رب  يرورم  اب  دروآ ؟ دـیدپ  اه  ناـسنا  ياـقترا  دـشر و  يارب  ینوجعم  بکْرَم و  دـناوتیم  تسا ) هدومرف  صخـشم 
گنهرف رد  ( 3 (.) ّیقت لک  نابرق  ةولـصلا   ) دـنادیم ادـخ  هب  بّرقت  ۀلیـسو  ار  نآ  مالـسا  هک  تسا  زامن  شخب  افـش  نوجعم  نیا  هک  میباـی 
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ص)  ) ربمایپ دـنک . عارتخا  یتدابع  دـناوت  یمن  یـسک  تسا و  سدـقم  عراش  اـب  تداـبع ، لکـش  ندومن  صخـشم  ندرک و  نییعت  یمالـسا 
جارعم بش  رد  ربمایپ  ار  زامن  لکـش  " دـیناوخب . زامن  مه  امـش  مناوخ  یم  زاـمن  هک  روط  ناـمه  ( 4 (؛ یّلصا ینومتیأر  امک  اّولـص  : " دومرف
يرگید ای  ربمایپ  عارتخا  تسا و  وا  ۀتساوخ  ادخ و  روتسد  هب  زامن  لکش  ور  نیا  زا  هداد ، روتسد  ناناملـسم  هب  هتخومآ و  راگدرورپ  طسوت 

تاکز زامن و  هب  ار  ام  وت  درک : ضرع  ترـضح  هب  ثراح  نب  ورمع  مان  هب  يدرف  مدوب ، ص )  ) ربمایپ تمدخ  دیوگ : یم  سابع  نبا  تسین .
فرط زا  اهروتــسد  نـیا  ۀـمه  داد : باوـج  ترــضح  تراـگدرورپ ؟ فرط  زا  اـی  دوـب  تدوـخ  فرط  زا  اهروتــسد  نـیا  اـیآ  يدرک ، رما 

قیداصم زا  دروآ ، دـیدپ  تدابع  ناونع  هب  ار  ییاـعد  دْرِو و  یـسک  رگا  ( 5 .) مناسر یم  امـش  هب  ار  یهلا  مایپ  طـقف  نم  تسا . مراـگدرورپ 
دیاب تسا ، هدـش  نایب  سّدـقم  عراش  فرط  زا  هک  هنوگ  نامه  ار  يداـبع  روما  اریز  تسا ، یمارح  راـک  هک  تسا  عیرـشت  تعدـب و  نشور 

زور هنابـش  رد  تبون  جـنپ  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  زامن  ةرفـس  رد  تسا ، ریخ  نسُح و  ییابیز و  هچنآ  رتشیب . هن  رتمک و  هن  داد ، ماجنا 
هرهب نآ  زا  دوخ  ۀقیلس  قوذ و  قباطم  سک  ره  دراد و  دوجو  ذیذل  ياهاذغ  ماسقا  عاونا و  هرفس  نیا  رـس  رب  دنکیم و  زاب  شناگدنب  يارب 

تمحز هب  ار  ناسنا  مه  دریگ و  یم  تقو  مه  هک  یلاح  رد  دش ، بجاو  زامن  ارچ  دیـسرپ : (ع ) قداص ماما  زا  مکح  نب  ماشه  دوشیم . دنم 
نآ گرم  اب  اّما  دنتفریذپ ، ار  نانآ  نید  مه  يا  هدع  دـندومن . توعد  دوخ  نییآ  هب  ار  مدرم  دـندمآ و  یناربمایپ  : " دومرف ماما  دزادـنا ؟ یم 

زامن قیرط  زا  نیا  دـنامب و  هدـنز  (ص ) مالـسا ربمایپ  مان  مالـسا و  هک  دومرف  هدارا  دـنوادخ  تفر . نایم  زا  اهنآ  دای  نید و  مان و  ناربمایپ ،
نینچ مه  تسه . مه  نید  يایحا  بتکم و  توارط  بجوم  تسا ، راگدرورپ  تدابع  زاـمن  هک  نآ  رب  هوـالع  ینعی  (6" ،) تسا ریذپ  ناکما 

زا یلـصا  فدهالوصا  تسوا .  دوبعم  دنوادخ و  هتـساوخ  هک  دروآ  اج  هب  ار  نآ  دیاب  هدنب  هک  تسا  یعیبط  تسادخ و  اب  هدـنب  هطبار  زامن 
نآ هن   ) دیامن لمع  دوخ  هتساوخ  قبط  یناسنا  ره  هک  دشاب  رارق  رگا  تسا و  یگدنب  راهظا  هویـش  نیرتهب  زامن  تسا . یگدنب  ناسنا  تقلخ 

زامن لکـش  تسا . دوخ  هتـساوخ  قبط  لمع  دوخ و  یگدنب  هکلب  دوش ، یمن  دنوادخ  یگدنب  رگید  نیا  هتـساوخ ) وا  زا  دنوادخ  هک  يزیچ 
عوکر و دشابیم . یلمع  سیدقت  مه  تسا و  یظفل  سیدقت  حیبست و  مه  دراد ، دوجو  نآ  رد  یمالسا  دنلب  فراعم  مه  تسا ، گنشق  مه 
اب لماک  حیحص و  روط  هب  زامن  رگا  همه  نیا  اب  تسا . زامن  رد  اه  ییابیز  ۀمه  هصالخ  مالـس و  ریبکت و  اعد و  دیمحت و  حیبست و  دوجس و 

هللارکذل رکنملاو و  ءاشحفلا  نع  یهنت  ةالصلا  ّنإ  : " دریگ یم  ار  یعامتجا  دسافم  زا  يرایسب  يولج  دوش ، هدناوخ  بادآ  طیارـش و  ظفح 
. دزاون یم  ار  لد  ابیز  ياوتحم  نآ  اب  ناذا  دـناسریم . تیونعم  جوا  هب  ار  ناسنا  دـشاب ، هارمه  تابیقعت  تامدـقم و  اب  رگا  زاـمن  ( 7" .) ربکا

افص یگنرکی و  یلدمه و  تدابع و  ةولج  نیرتابیز  (ص ) یبّنلا دجسم  مارحلا و  دجسم  دننام  گرزب  دجاسم  رد  ًاصوصخم  تعامج  زامن 
 . 3 ۀیآ 44 . ( 17  ) ءارسا  . 2 هیآ 41 . ( 24  ) رون  . 1 اه :  تشون  یپ  ( 8" .) تسا نم  مشچ  رون  زامن  : " دومرف (ص ) ربمایپ تسا . تیمیمص  و 

6 ص 384 . ج1 ، تیدبا ، غورف  یناحبس ،  رفعج  ص 174 ؛ ج37 ، نامه ،  . 5 ص 279 . ج 82 ، نامه ،   . 4 ص 203 . ج 78 ، راونالاراحب ،
 . 8 ۀیآ 45 . ( 29  ) توبکنع  . 7 ص 10 . ج 2 ، عیارـشلا ، للع  زا  لـقن  هب  ص 35 ، شتـسرپیوگلا ، نیرتابیز  زامن  يدابآ ، میعن  یلعمـالغ  . 

ص 141. ج 73 ، راونالاراحب ،

؟ درادن یلاکشا  نز  يارب  یلو  دشوپب ، تفاب  الط  سابل  الط و  دیابن  درم  زامن  رد  ارچ 

شسرپ

؟ درادن یلاکشا  نز  يارب  یلو  دشوپب ، تفاب  الط  سابل  الط و  دیابن  درم  زامن  رد  ارچ 

خساپ

: دومرف ع )  ) یلع هب  ربمایپ   - 1 مینک : یم  هراشا  اه  نآ  هنومن  دنچ  هب  ص ،)  ) ربمایپ زا  تسا  یتایاور  الط  زا  نادرم  هدافتسا  تمرح  رب  لیلد 
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ع)  ) رقاب ماـما   - 2 ( 1" .) دوب دـهاوخ  ترخآ  رد  وت  تنیز  اریز  نک ،  زیهرپ  الط  رتشگنا  زا  ةرخـالا ؛ یف  کـتنیز  هناـف  بهذـلاب  متخت  ـال  "
هک ار  هچ  نآ  وت  يارب  مدنـسپ  یمن  مراد و  تسود  دوخ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  مراد  تسود  وت  يارب  دومرف : ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ دومرف :

هرابرد ع )  ) رقاـب ماـما  زا   - 3 ( 2 .) دوـب دـهاوخ  ترخآ  رد  وـت  تنیز  نآ  نکن ، تسد  هب  ـالط  رتـشگنا  یلع !  يا  مدنـسپ . یمن  دوـخ  يارب 
یهن زیچ  تفه  زا  ربمایپ  رگید  ثیدح  رد   - 4 ( 3" .) دننک تسد  هب  ار  نآ  نادرم  دیابن  : " دومرف ترضح  دندیسرپ ، الط  رتشگنا  زا  هدافتسا 

هدش عنم  ص )  ) یبن طسوت  تسین و  زیاج  درم  يارب  الط  رتشگنا  زا  هدافتـسا  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  ( 4 .) دوب الط  رتشگنا  یکی  درک .
دیآ و یم  دوجو  هب  ربکت  ۀیحور  دـننک ، تسد  هب  الط  رتشگنا  نادرم  رگا  دراد . یعامتجا  یحور و  دـب  راثآ  درم  يارب  الط  هدافتـسا  تسا .

نادـنچ یگنادرم  تاـیحور  اـب  دوش و  یم  بوسحم  هناـنز  تـالاح  زا  تنیز  رویز و  نینچ  مه  دوـش . یم  هعماـج  رد  ییارگ  لـمجت  جاور 
زیاج نادرم  يارب  نانز  صوصخم  سابل  ندیشوپ  ینعی  دراد ، دوجو  نادرم  نانز و  صوصخم  ششوپ  دروم  رد  هلئـسم  نیا  درادن . بسانت 

هدافتسا هک  تشاد  هجوت  دیاب  درادن . شزاس  تایحور  هنوگ  نیا  اب  تسا ، مالسا  دوصقم  هک  راگدرورپ  تیدوبع  ۀلحرم  هب  ندیسر  تسین .
( دنـشاب دـیاب  يرهاظ  ییابیز  لامج و  رهظم  هک  نانز (  يارب  یلو  زاـمن ، ریغ  هچ  زاـمن و  رد  هچ  تسا ،  مارح  درم  رب  ًاـقلطم  ـالط  تنیز  زا 

لئاسو  - 1 اه :  تشون  یپ  دنـشاب . یحور  يونعم و  تالامک  ییابیز و  لامج و  رهظم  دیاب  نانز  نادرم و  هک  روط  نامه  درادـن ، یلاکـشا 
ص 301. نامه ،  - 5 نامه .  - 4 نامه .  - 3 ص 300 . ص 299 ، ج3 ، هعیشلا ، لئاسو   - 2 ص 299 . ج3 ، هعیشلا ،

؟ ارچ میناوخب ؟ یسراف  نابز  هب  ار  زامن  هک  دراد  لاکشا  ایآ 

شسرپ

؟ ارچ میناوخب ؟ یسراف  نابز  هب  ار  زامن  دراد ك لاکشا  ایآ 

خساپ

هک دراد  یفلتخم  لئالد  دندناوخ  یم  مالسا  ردص  ناناملـسم  رگیدو  ربمایپ  هک  یتاملک  ظافلا و  نامه  اب  یبرع و  تروص  هب  زامن  ندناوخ 
یبرع هب  روتسد  مالـسا  تعیرـش  هک  انعم  نیا  یبرع ، ظفل  هب  زامن  ندناوخ  ندوب  یقیفوت  يدبعت و  لوا : مینک . یم  هراشا  اه  نآزا  یخرب  هب 
يزیچ نآ  دنک  ادخ  تدابع  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  اعبط  تسا  دبعت  میلـست و  رب  تدابع  حور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هداد  زامن  ندناوخ 

هدش بجاو  لکش  نیا  هب  ینید  فیلکت  بجاو و  نیا  ربمایپ  هریس  تایاور و  تایآ و  قبط  ربو  تسا  هتساوخ  دنوادخ  هک  دهد  یم  ماجنا  ار 
ناوریپ همه  نایم  كرتشم  ینابز  داجیا  تهج  مود : دـیوگ . نخـس  دـنوادخ  اب  ینابز  ره  اب  زامن  تاقوا  ریغ  رد  دـناوت  یم  ناسنا  هچ  رگا  . 

قیقد تروص  هب  تسا  زامن  رد  هک  يرگید  راکذا  تئارق و  موس : تسا . ینید  یللملا  نیب  دـنویپ  تدـحو و  يزاس  مهارف  عقاو  رد  مالـسا و 
 . دومن نایب  ار  نآ  درک و  همجرت  قیقد  تروص  هب  تسا  زامن  راکذا  رد  هک  یمیهافم  نامه  ناوت  یمن  ینعی  درادـن . همجرت  ینابز  چـیه  رد 
هب ( 1 .) دومن نایب  ار  اه  نآ  همه  ناوتن  هلمج  دـنچ  ای  کی  اب  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  يرایـسب  یناعم  تالمج  ای  تاـملک  زا  یخرب  اـسب  هچ 

هملک اهنت  یتح  تسین . دنک ، نایب  رگید  نابز  هب  ار  نآ  میهافم  مامت  دناوتب  هک  ياهمجرت  چـیه  هک  میربیم  مان  دـمح  هروس  زا  لاثم  ناونع 
رکذ هک  یبابـسا  هب  هجوت  اب  هچ  رگا  دشابیمن . . هللا  يانعم  لداعم  یـسراف  نابز  رد  ادـخ  هملک  درادـن و  رگید  نابز  رد  یلداعم  چـیه  هللا ،

نخـس دنوادخ  اب  يرگید  نابز  چـیه  هب  دـناوتن  ناسنا  هک  دوب  دـهاوخن  ینعم  نادـب  نیا  اما  دوش  هدـناوخ  یبرع  نابز  هب  دـیاب  زامن  میدرک 
دوخ ياه  زاین  اه و  درد  دنک و  زاین  زار و  وا  اب  هتفگ و  نخس  ادخ  اب  زامن  تقو  ریغ  رد  تساوخ  هک  ینابز  ره  اب  دناوت  یم  ناسنا  دیوگب . 
نابز ره  ای  یسراف  هب  دناوت  یم  ناسنا  عجارم  ياوتف  هب  تسا  اه  تجاح  نتساوخ  تمـسق  هک  زامن  تونق  رد  یتح   . دراذگ نایم  رد  وا  اب  ار 

دشاب و مزال  بجاو و  رما  هک   . درادـن دوجو  ناناملـسم  ام  زامن  تروص  هب  يزیچ  هنافـساتم  رگید  نایدا  رد  هتبلا  دـیوگ . نخـس  وا  اب  رگید 
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نخس دوخ  نابز  اب  دناوت  یم  یـسک  ره  هتـشاد و  زین  ار  اهنآ  زامن  رب  هوالع  ام  هک  تسا  یئاهاعد  نامه  دح  رد  دنهد  یم  ماجنا  اهنآ  هچنآ 
رد یلاح  رد  تسا  اه  نرق  زا  دعب  زامن  ظفح  نیمه  بادآ  طیارـش و  رگید  اب  یبرع و  نابز  هب  زامن  ندـناوخ  زومر  زا  یکی  دـیاش  دـیوگب .

دوخ تساوخ  هب  دـندرک و  یم  لمع  دـندوب  هتفگ  ناربمایپ  هک  دوخ  تروص  نامه  هب  رگا  اسب  هچو  مینیب  یمن  نآ  زا  يرثا  ام  رگید  ناـیدا 
 - 1 اهتشونیپ : دنتشاد  یم  زامن  ناونع  هب  يزیچ  زین  اه  نآ  هدش ) رکذ  امش  داهنـشیپ  لاوس و  رد  هنوگ  نامه  ) دندرک یمن  دروخرب  نآاب 

، ینیمخ ماما  یـشهوژپ  شزومآ و  هسـسؤم  پاچ  صیخلت ، سابتقا و  اـب  ، 92 ص 102 -  یسانشنآرق ، يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا 
1380 ه 'ش.

؟ دوش یم  هدناوخ  هتسکش  تروص  هب  ترفاسم  رد  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  هدناوخ  هتسکش  تروص  هب  ترفاسم  رد  زامن  ارچ 

خساپ

. تسین صخشم  ام  يارب  نآ  ياهتمکح  تلع و  مامت  هک  تسا  لیاسم  ماکحا و  زا  يرایسب  دننام  زامن ) رصق   ) رفاسم زامن  ندش  هتـسکش 
رفـس رد  یتعکر  اهچ  ياهزامن  ندـش  هتـسکش  تاـیاور  ساـسا  رب  دـشاب . نآ  ياـهتمکح  زا  یکی  دـناوتیم  اـهنت  رفـس  رد  ندوب  تحار 

رد یتـح  ددرگیم  یگتـسخ  بجوم  رفـس  ًاـبلاغ  دوشیم و  هجاوـم  تقو  دوـبمک  اـب  رفاـسم  ًـالومعم  هک  ارچ  رفاـسم ، يارب  تسا  ياهیدـه 
ترفاسم ًاـبلاغ  سپ  تسا . هارمه  رایـسب  ياههلغـشم  اـب  هک  ییاـهترفاسم  هژیو  هب  دـنکیم ، یگتـسخ  ساـسحا  ناـسنا  يزورما  ياـهرفس 

هلئـسم رد  ریثأت  ردان  ياهدروم  نکیل  دـنکن ، یگتـسخ  ساسحا  ناسنا  ترفاسم  کـی  رد  تسا  نکمم  هچرگ  دراد ، لاـبند  هب  ار  یگتـسخ 
يارب یفیفخت  تسا  هتساوخ  رفاسم  زامن  ندش  هتـسکش  مکح  رودص  اب  مالـسا  رونا  عرـش  تسا . هدش  عضو  مومع  يارب  مکح  اریز  درادن ،

. دوش لئاق  رفاسم  ناناملسم 

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوخ و  دنلب  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  ارچ 

خساپ

لاعتم دنوادخ  نوچ  و   , میا هتفریذپار  اه  نآ  دّبعت  باب  زا  اهنت  تسین و  صخشم  ام  يارب  مالسا  ترارقم  ماکحا و  رتشیب  تمکح  هفـسلف و 
نیا زا   ; تسا یعقاو  دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  اه  نآ  تاروتسد  مامت  میراد  نیقی  دنا  هدومرف  (ع ) راهطا همئا  و  ص )  ) مالسا یمارگ  یبن  و 

ار وراد  نالف  دـیوگ : یم  هک  رتکد  تاروتـسد  زا  ام  الثم  مینادـن .  ار  ناشراتفگ  تلع  هچ  رگا  مینک  یم  تعاطااه  نآ  زا  لد  ناج و  اـب  ور 
وراد و نالف  تیصاخ  میناد  یمن  هک  نیا  اب  مینک  یم  يوریپ  نک و ,... يراددوخ  اذغ  نالف  ندروخ  زا  نک و  قیرزت  ار  لوپمآ  نالف  روخب ,

یم هعجارم  تایاور  هب  یتقو  هتبلا  میناد .  یمن  لماک  روط  هب  ار  نآ  هفـسلف  ام  تسا و  يدـبعت  زین  زامن  رد  تافخا  رهج و  تسیچ ؟  لوپمآ 
هفسلف یقیقح و  تلعار  نآ  ناوت  یمن  نکل  مینک ,  یم  دروخرب  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخش  و  ع )  ) نیموصعم همئا  هیحانزا  یتاراشا  هب  مینک 

ای نارمح  نب  دـمحم  دـشابن . يرگید  زیچ  دوش و  هصالخ  نآ  رد  تمکح  هفـسلف و  ماـمت  هک  اـنعم  نیا  هب  تسناد .  تاـفخا  رهج و  یعقاو 
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رگید ضعب  رد  ار  نآ  ندناوخ  هتسهآو  اهزامن  یضعب  رد  ار  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  تلع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارمع  اب  دمحم 
دوب هعمج  زور  رهظ  زامن  دومن , بجاو  وا  رب  دنوادخ  هک  يزامن  نیلوا  دندرب , نامسآ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ هک  یتقو  دومرف : ترضح  دیسرپ .

داد نامرف  ص )  ) ربمایپ هب  دـهد  ناشن  هکئـالم  هب  ار  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  تمظع  هک  نیا  يارب  دـنوادخ  دـندرک . ادـتقا  وا  رب  ناگتـشرف  و 
هدوب هدرکن  ادـتقا  ص )  ) ربمایپ رب  یـسک  نوچ  یلو  دوب , رـصع  زامن  دومن  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیمود  دـناوخب . دـنلب  ار  هروس  دـمح و 

. دندرک ادتقا  وا  هب  زین  ناگتشرفزا  یهورگ  دومن و  بجاو  وا  رب  ار  اشع  روط  نیمه  برغم و  زامن  دعب  دناوخب و  هتـسهآ  هک  دیـسر  روتـسد 
نییبت مدرم  يارب  ار  حبـص  زامن  تمظع  هک  نیا  يارب  دوب و  حبـص  عقوم  دیـسر  نیمز  هب  یتقو  سپـس  دناوخب و  دنلب  هک  دیـسر  روتـسد  زاب 

ندیـسرن ناشیا و  تمرح  تهج  هب  دـناوت  یم  اه  مناخ  درومرد  ( 1 .... ) دناوخبدنلب ار  هروس  دمح و  هک  دـندومرف  رما  ص )  ) ربمایپ هب  دـنک 
دنلب و زا  ریغ  زامن  رگید  ماکحا  یخرب  رد  هک  هنوگ  نامه  . دشابن بجاو  اه  نآ  رب  رگید  دشاب و  هدش  هتشادرب  مکح  نیا  نامرحمان  هب  ادص 

دنلب نیارب  انب  تسا . هناگادج  يدراوم  رد  نادرم  نانز و  دروم  رد  بحتـسم  لامعا  دراد و  دوجو  یئزج  تافالتخا  یخرب  ندناوخ  هتـسهآ 
دـنا و هدرک  لالدتـسا  اه  نآ  هب  ماظع  ياـهقف  هک  تسا  تاـیاور  ساـسا  رب  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  هروس  دـمح و  ندـناوخ 
دنا و هداد  اوتف  ندناوخ ) دـنلب  ) هیرهج تئارق  ندوبن  بجاو  هب  یـضترمدیس  دـننام  اهقف  زا  يدادـعت  یلو  دـنا , هدـیقع  نیا  رب  املع  روهـشم 

يارب یخرب  نآ .  بوجو  هن  دنا  هدرکرهج  بابحتـسا  رب  لمح  زین  ار  حیحـص  تایاور  نآ  دنراد و  شیارگ  مکح  نیا  هب  زین  املع  زا  یخرب 
رد هک  یناسک  ات  دوش  یم  هدـناوخ  دـنلب  تسا  کـیرات  اوه  حبـص  ءاـشع و  برغم و  ياـهزامن  رد  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  نینچ  رهج  بوجو 
ات دنناوخ  یمدنلب  ار  زامن  تهج  نیا  هب  دنا  هتفگ  زین  دناوخ و  یم  زامن  تسا و  اج  نیا  یـسک  هک  دـنمهفب  دـننک  یم  روبع  قاتا  ای  دجـسم 

حبص ياهزامن  رد  هروس  دمح و  ندناوخ  دنلب  نیاربانب  دشاب .  هتفریذپ  هجوم و  نادنچ  دناوت  یمن  نانخـس  نیا  اما  دنوشب , تکاس  نارگید 
هللا ص 17و 18 2 - ج 2  عئارـشلا ,  للع  قودـص ,  یقرواپ 1 - (. 2  ) تسا دـبعت  فرـص  درادـن و  یـصخشم  الماک  هجو  ءاشعو  برغم  و 

صیخلت اب  ج 6 ص 198 یقثولا ,  ةورعلا  کسمتسم  میکح , 

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دشابیم تعکر  راهچ  رهظ  زامن  رگید  ياهزور  هک  یلاح  رد  تسا ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  ارچ 

خساپ

بوجو دـشابیم . تعکر  ود  هک  دـناوخب  هعمج  زامن  دـناوتیم  فلکم  هعمج ،  زور  رد  هکلب  دـشابیمن ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن 
دنک یم  تیافک  دروآ ، اج  هب  ار  یتعکر  ود  هعمج  زامن  ای  یتعکر  راـهچ  رهظ  زاـمن  زا  کـی  ره  فلکم  ینعی  تسا ، يرییخت  هعمج ، زاـمن 

ص ج 1 .  عجارم ، لئاسملا  حیضوت   - 1 یقرواپ : دوشیم . باسح  تعکر  ود  ياج  هب  هعمج  زامن  بطخ ? ود  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
هلأسم 1. ، 871

؟ درادن وضو  تیم  زامن  ارچ  - 1

شسرپ

؟ درادن وضو  تیم  زامن  ارچ 
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خساپ

رد نوچ  میتسه . یعرـش  تّجح  لیلد و  عبات  ام  يدبعت  روما  رد  تسا . يدبعت  يدابع و  رما  کی  نآ  يارجا  وحن ? تیم و  رب  ندناوخ  زامن 
حیـضوت رد  میـشاب . ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  درادن  یموزل  میرادـن ، تراهط  وضو و  رب  ینبم  سدـقم  عراش  فرط  زا  يروتـسد  زامن  دروم 

ای ندب  تسین  مزال  دـشاب و  ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  تسین  مزال  دـناوخب ، ّتیم  زامن  دـهاوخیم  هک  یـسک  : " تسا هدـمآ  عجارم  لئاسملا 
رد ( 1" .) دـنک تیاعر  تسا  مزال  رگید  ياهزامن  رد  هک  ار  ییاهزیچ  مامت  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  دـشاب ، كاـپ  وا  ساـبل 
رما کـی  تیم  زاـمن  هچ  رگا  هک :  نیا  هلمج  زا  دراد ، دوـجو  اـهزامن  رگید  تیم و  زاـمن  نیب  اـهتوافت  یخرب  دـسریم  رظن  هب  لاـح  نیع 

ردرگا اریز  درادـن ، مزال  وضو  تهج  نیا  زا  تسا ، ادـخ  زا  تساوخرد  اعد و  هوحن  کی  یلو  دـیآیم ، رامـش  هب  زاـمن  ناونع  هب  بجاو و 
تلاسر هب  یهاوگ  ادـخ و  تینادـحو  هب  یهاوگ  تداهـش و  لّوا ؛ ریبکت  رد  دوشیم . هدافتـسا  یبوخ  هب  اـنعم  نیا  مینک ، تقد  نآ  تاـملک 

ندرک و اـعد  مّوـس ؛ ریبـکت  رد  تـسا . ناربماـیپ  يارب  دورد  مالــس و  ِتساوـخرد  ندرک و  اــعد  مّود ؛ ریبـکت  رد  تـسا . حرطم  شربماــیپ 
 - 1 تشوـن : یپ  ( 2 . ) تسا تیم  يارب  رافغتـسا  اـعد و  مراـهچ ؛ ریبـکت  رد  تسا . نمؤم  نادرم  ناـنز و  یماـمت  يارب  شزرمآ  تساوـخرد 

هبوت روس ? ارچ  لاؤس :  ةزانجلا . ةالص  باوبا  زا  باب 2 ، ص 763 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو   - 2 لئسم ?596 . ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت 
هنیدم رد  (ص ) ربمایپ رب  هک  تسا  ییاه  هروس  نیرخآ  زا  هروس : نیا  لوزن  نأش  زا  یهاتوک  ۀـچخیرات  خـساپ : ددرگیمن ؟ زاغآ  هللا  مسب  اب 

. دـنناد یم  ترجه  مهن  لاس  رد  ار  نآ  لوزن  زاغآ  نارـسفم ] املع و  . ] دـشاب یم  هیآ  هن  تسیب و  دـصکی و  ياراد  هک  دـیدرگ  لزاـن  هرّونم 
سپ يرگید  شخب  و  گنج ، يارب  یگدامآ  ماگنه  یتمسق  كوبت ، گنج  زا  شیپ  نآ  زا  یتمـسق  هک  دهد  یم  ناشن  تئارب  ةروس  ۀعلاطم 
تایآ تسا . هدیدرگ  لزان  ّجح  مسارم  ندیسر  ارف  زا  شیپ  متشه ، تسیب و  هیآ  ات  هروس  نیا  زاغآ  تسا . هدش  لزان  گنج  زا  تشگزاب  زا 
غالبا مدرم  هب  (ع ) نینمؤملاریما طّـسوت  ّجـح ، مسارم  رد  هروس  نیا  دوب . ناـمز  نآ  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  عضو  ةراـبرد  هروس ، نیزاـغآ 
نالعا اب  هروس  اریز  دوشیم ، هدیمهف  هروس  عورـش  یگنوگچ  زا  خساپ  لّوا : هیرظن  میهدیم : خـساپ  هیرظن  ود  اب  ار  امـش  لاؤس  اّما  ( 1 .) دش

نیا هب  تبـسن  دنوادخ  مشخ  رگنـشور  هدش و  زاغآ  نانآ  لباقم  رد  تخـس  شور  کی  نتفرگ  شیپ  يرازیب و  راهظا  نانمـشد و  هب  گنج 
ّتیمیحر تّینامحر و  تفـص  ةدننک  نایب  تّبحم و  یتسود و  ۀناشن  هک  میحّرلا " نمحّرلا  هللا  مسب   " اب هروس  عورـش  ور  نیا  زا  تسا . هورگ 

زا نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  یـسربط  موحرم  تسا . هدـش  لـقن  (ع ) یلع ترـضح  زا  یتیاور  رد  عوضوم  نیا  ( 2 .) درادن یبسانت  تسا ، ادـخ 
" هللا مسب   " هک تسا  تهج  نیا  هب  هدشن ، لزان  هبوت )  ) تئارب ةروس  رـس  رب  میحّرلا " نمحّرلا  هللا  مسب   " هک نیا  : " دـنک یم  لقن  نانمؤمریما 
(3" .) تسا هدش  لزان  ناتـسرپتب  راّفک و  اب  داهج  ّتینما و  مدع  رطاخ  هب  هبوت  ةروس  هک  یلاح  رد  دشابیم ، ناما  ّتینما و  تمحر و  يارب 
، هدش هتفگ  نخس  اه  نامیپ  ةرابرد  لافنا  ةروس  رد  اریز  دشاب ، یم  لافنا  هروس  هلابند  هبوت  هروس  دندقتعم  نارّـسفم  زا  یهورگ  مود : هّیرظن 
، تسا هدـشن  رکذ  هروس  ود  نیا  ناـیم  هللا " مسب   " ور نیا  زا  هدرک ، ثحب  نانکـشنامیپ  طـسوت  اـهنامیپ  ياـغلا  دروم  رد  هبوت  هروـس  یلو 
؛ ٌدحاو ةءاربلاو  لافنالأ  : " دـنک یم  لقن  صوصخ  نیا  رد  (ع ) قداص ماما  زا  یـسربط  موحرم  ار  یتیاور  دـنا . هروس  کی  تقیقح  رد  نوچ 
، يزاریش مراکم  هللا  تیآ   - 1 تشون : یپ  تسا . لّوا  هیرظن  تسا ، روهشم  هک  يا  هیرظن  ( 4" .) دشاب یم  هروس  کی  ۀلزنم  هب  هبوت  لافنا و 

پاچ ص 2 ، ، 5 ج 6 -  نایبلا ، عمجم  ریـسفت  یـسربط ، نسح  نب  لضف  موحرم   - 3 ص 273 . نامه ،  - 2 ص 271 . ج 7 ، هنومن ، ریسفت 
ص 1. تئارب ، هروس  لیذ  ، 5 ج 6 -  نایبلا ، عمجم   - 4 نارهت .

؟ دوشیم هدناوخ  تبون  جنپ  رد  بجاو  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیم هدناوخ  تبون  جنپ  رد  بجاو  زامن  ارچ 
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خساپ

هب دنکیمن ، رداص  تمکح  تلع و  نودب  ار  يروتـسد  چیه  تسا و  ملاع  میکح و  دـنوادخ  مالـسا ، نید  راذـگ  نوناق  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
کی هفـسلف  میناوتن  نام  لقع  ملع و  صقن  تلع  هب  ام  هچرگ  تسا ، تلع  تمکح و  ياراد  مالـسا  ماـکحا  همه  هک  میربیم  یپ  نیقی  روط 

نید ماکحا  زا  يرایـسب  زامن و  تانکـس  تاکرح و  زور و  هنابـش  رد  تاعکر  توافت  زامن و  تاعکر  دادـعت  مینک . فشک  ار  ماکحا  کـی 
تاعفد دادعت  هلمج  زا  تادابع ، ماکحا و  زا  یخرب  يارب  یصاخ  ياهتمکح  تایاور ، یخرب  رد  لاح  نیع  رد  تسا . هنوگ  نیمه  مالـسا ،

تسا و هدش  هدیرفآ  یتخبـشوخ  لامک و  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  تفگ : ناوتیم  خـساپ  رد  نیاربانب  تسا . هدـش  نایب  تبون  جـنی  رد  زامن 
ادـخ دای  هب  ار  يو  دـنکیم و  هجوتم  ادـخ  هب  ار  ناسنا  همه  زا  شیب  زامن  تادابع  نیب  رد  تسا و  ادـخ  دای  دـیحوت و  وا  تداعـس  هحولرس 

اپ هب  نم  دای  يارب  ار  زامن  يرکذـل ؛ ةولـصلا  مقأ  : " دـناوخ دـیاب  ادـخ  دای  رکذ و  رطاخ  هب  ار  زامن  میرک  نآرق  رظنم  زا  ًـالوصا  دزادـنایم .
لفاغ ادخ  دای  زا  ار  یمدآ  یناسفن ، ياهشهاوخ  ناطیـش و  ياههسوسو  موادـم و  ياههلغـشم  هنازور و  ياهراک  رگید  يوس  زا  ( 1" .) راد
تبون جنپ  رد  زامن  دینادرگ . بجاو  فلتخم  ياهتقو  رد  ار  زور  هنابـش  ياهزامن  نابرهم  يادخ  موادم  ياهتلفغ  ندودز  يارب  دنکیم .

دنوادـخ دای  هب  فلتخم  ياهنامز  رد  ار  اهناسنا  دـنکیم و  لّدـبم  ادـخ  دای  رکذ و  لاح  هب  ار  تلفغ  لاح  مه  دـیوشیم و  ار  ناهانگ  مه 
دـینک و هجوت  زامن  هب  دایز  : " دومرفیم هدرک و  هیـصوت  زامن  هب  ار  شنارای  هراومه  (ع ) نانمؤم ریما  دـنکیم . وا  هّجوتمار  لد  دزادـنایم و 
(ص) ربمایپ " دیاشگیم . اهندرگ  زا  ار  یـصاعم  ياهریجنز  ّلغ و  دزیریم و  زییاپ  ياهگرب  نوچمه  ار  ناهانگ  زامن  دیناوخب . زامن  ناوارف 

نودب هک  تسا  هدرک  هیبشت  دهد ، وشتسش  نآ  رد  ار  دوخ  راب  جنپ  زور  هنابـش  دشاب و  یـسک  هناخ  رد  رب  هک  یمرگ  بآ  همـشچ  هب  ار  زامن 
رد بجاو  ياهزامن  ارچ  هک  نیا  تلع  (ص ) ربماـیپ زا  یثیدـح  رد  ( 2 .) دنام دهاوخن  یقاب  یـسک  نینچ  ندب  رد  یگدولآ  كرچ و  دـیدرت 

جنپ رد  زور  هنابش  ياهزامن  ارچ  دیسرپ : یتالاؤس  نمض  دیسر و  (ص ) ادخ لوسر  تمدخ  يدوهی  کی  هدمآ : دوشیم  هدناوخ  تبون  جنپ 
نآ و  دتـسرفیم ، دورد  نم  هب  ادخ  دنکیم و  حیبست  دمح و  ار  ادخ  زیچ  همه  رهظ  عقوم  : " داد باوج  ترـضح  تسا ، هدـش  بجاو  تقو 
نآ رد  سک  ره  دـنروآیم و  ار  منهج  تماـیق  رد  هک  تسا  یتعاـس  نآ  زین  هدوـمرف  بجاو  متّما  نم و  رب  ار  زاـمن  ادـخ  هک  تـسا  یتعاـس 
هک تسا  یتعاس  نآ  رـصع  زامن  تقو  دنکیم . مارح  شتآ  رب  ار  شندب  دنوادخ  دـشاب ، مایق  ای  دوجـس و  ای  عوکر  لاح  رد  رهظ )  ) تعاس
رب دنوادخ  ور  نیا  زا  دش . جراخ  تشهب  زا  تهج  نیدـب  دروخ و  دوب ) هدـش  یهن  شندروخ  زا  هک  یتخرد   ) تخرد زا  (ع ) مدآ ترـضح 
هـس (ع ) مدآ درک و  لوبق  ار  مدآ  هبوت  دـنوادخ  هک  تسا  یتقو  نآ  برغم  زامن  اـما  دومرف . بجاو  ار  رـصع  زاـمن  تماـیق ، زور  اـت  وا  هیرذ 
هـس نیا  دـنوادخ  و  شاهبوت ، يارب  تعکر  کی  اوح و  ياطخ  يارب  تعکر  کی  دوخ و  ياـطخ  يارب  تعکر  کـی  دـناوخ . زاـمن  تعکر 

زامن تسه ، یکیرات  تمایق  زور  ربق و  يارب  نوچ  اشع  زامن  اما  دوشیم . باجتـسم  تقو  نیا  رد  اعد  درک . بجاو  تقو  نیا  رد  ار  تعکر 
ادخ رب  هدجـس  متما  ات  دـش  بجاو  تقو  نیا  رد  حبـص  زامن  اما  ددرگ . طارـص  لپ  ربق و  ّتینارون  بجوم  ات  دـش  بجاو  تقو  نیا  رد  اشع 

ناگتشرف بش و  رومأم  ياههکئالم  هک  تسا  يزامن  حبـص  زامن  دنک . هدجـس  باتفآ )  ) نآ رب  تسرپ ) باتفآ   ) رفاک هک  نآ  زا  لبق  دننک ،
ام يارب  هک  دشاب  هناگ  جنپ  تاقوا  زامن و  ياهتمکح  رارـسا و  زا  یـشخب  اهنت  دناوتیم  تایاور  نیا  هتبلا  ( 3" .) دننآ رب  هاوگ  زور  رومأم 

ص ج 2 ، عیارشلا ، للع  . 3 هبطخ 190 . ص 634 ، مالـسالا ) ضیف   ) هغالبلا جهن  . 2 هیآ 14 . ( 20  ) هط . 1 اهتشون : یپ  تسا . هدـش  نایب 
ثیدح 1. باب 36 ، ، 33

رد ارچ  تسیچ ؟  میراذگ  یم  نیمز  يور  ار  یناشیپ  زامنرد  هکنیا  هفـسلف  میریگب ؟  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ  میناوخب ؟  زامن  تسمزال  ار  چـ
؟  ارچو 000 تسین ؟  زئاج  رادرم  تشوگ  ندروخ  ارچ  تسا ؟  مزال  تیم  ندرک  نفد  ارچ  تسا ؟  مارح  هرقن  الط و  فورظ  لامعتسا  مالسا 
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ارچ تسیچ ؟  میراذگ  یم  نیمز  يور  ار  یناشیپ  زامنرد  هکنیا  هفـسلف  میریگب ؟  وضو  زامن  يارب  دـیاب  ارچ  میناوخب ؟  زامن  تسمزال  ار  چـ
ارچو تسین ؟  زئاج  رادرم  تشوگ  ندروخ  ارچ  تسا ؟  مزال  تیم  ندرک  نفد  ارچ  تسا ؟  مارح  هرقن  ـالط و  فورظ  لامعتـسا  مالـسا  رد 

؟  000

خساپ

هفـسلف هرابرد  یلک  هدـعاق  یـساسا و  لصا  کی  هک  تسا  رتهب  دوش  نشور  اهنآ  ریاـظن  قوف و  تالاوئـس  ماـمت  خـساپ  هکنیا  يارباهخـساپ 
یم رامیب  الثم  هکیماگنه  مینیب  یم  میرگن ,  یم  دوخ  هنازور  یگد  ـ نز ـتـی بـه  قو مـا  دشاب .  هدـننک  عناق  دراوم  همه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا 
یم روت  ـ ـسد دسیون و  یمام  يارب  صرق  لوپمآ ,  صوصخم  يوراد  دـنچ  زا  بکرم  ییاه  هخـسن  رتکد  مینک  یم  هعجارم  رتکد  هب  میوش و 
لیم ار  اهصرق  نیا  زا  یکی  تعا  ـ ـس اهلوسپک و هـر 6  نیا  زا  یکی  تعاـس  ره 4  دـینک و  قیرزت  ار  اهلوپمآ  نیا  زا  یکی  زور  ره  هک  دـهد 
مینک یلاوئس  اهوراد  تایصوصخ  زا  هکنیا  نودب  ام  دین و 000 ـیـز کـ هر هدرک پـ خرس  ياهاذغ  اه و  یـشرت  زا  هکدنک  یم  هفاضا  دییامن و 

وا هـک  مـیناد  یم  میدــقتعم و  بـط  هتــشر  رد  وا  صــصخت  شناد و  نو بـه عـلـم و  چـ ـیـم ,  هد ـی  مرار لـمع قـ دروـم  ار  وا  تاروتــسد 
يارب هک  میهاوخ  یم  وا  زا  مینک و  یم  هعجارم  نامتخاس  سدـنهم  کی  هب  یتقو  روطنیمه  درادـن .  يرگید  روظنم  اـم  دوبهب  هجلاـعمزج و 

هک ار  یحلاصم  مزاول و  هک  تسا  مزالو  دـیآ  یم  رد  راک  زا  بلاج  امـش  نیمز  رد  هشقن  نیا  دـیوگ  یم  وا  دزاـسب ,  ییاـب  ـ یز ناـمتخاسام 
ینایز ررض و  ام  هب  دهاوخ  یمن  وا  هک  میناد  یم  میراد و  نامیا  نامتخاس  هتـشررد  وا  صـصخت  هب  نوچ  ام  دینک ,  هیهت  مهد  یم  تروص 

نوچ و وا  راک  رد  چیه  میراذگ و  یم  وا  رایتخا  ردو  مینک  یم  هیهت  تسا  هداد  ام  هب  هکیتروص  قبط  ار  حـلاصم  وا  روتـسد  هب  انب  دـناسرب , 
دوخ هت  ـ شر رد  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  نامیا  یـسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنک  یم  نشور  نآ  ریاظن  لاثم و  ود  نیا  مینک .  یمن  ارچ 

يداـیز تاحیـضوت  وا  زا  هکنیا  نودـب  هتـشر  نآ  رد  ار  وا  تاروتـسد  اـعطق  تسینراـک ,  رد  ییوس  رظن  هک  دـنادب  زین  دـنادب و  صـصختم 
ناربمایپ هک  تسییاه  هخـسن  مه  ینید  تاررقم  ماکحا و   : مییوگ یم  دش  نشور  همدقم  نیا  هک  نونکا  دهد .  یم  رارق  لمع  درومدهاوخب 

تـسا یهیدب  دـنیامن .  نیمات  تهج  ره  زا  ارنانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ات  دـنا  هدروآ  رـشب  يارب  ادـخ ,  فرط  زا  نید  نایاوشی  ـهـی و پـ لا
هتشاد نامیا  ادخ  ینابرهم  فطل و  تم و  و بـه حـکـ هتفرگ ,  همشچرسادخ  نایاپ  یب  ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میشاب  هتشاد  داقتعا  ام  هکیتقو 
ندوب موصعم  هب  ینعی  دنوش ,  یمن  یشزغلو  اطخ  راتفرگ  وحن  چیه  هب  ماک  ـ حا ند  ـ نا ـ سر غیلبت و  رد  ادخ ,  ناربمایپ  هک  مینادبزین  و  میشاب , 

چیه میـشو و  ینید مـی کـ تاروتـسد  هب  ندرک  لمع  رد  بارطـضا  چیه  نودب  تیدج و  لامک  اب  تروص  ـن  یا رد  ـیـم ,  ـشا دقتعم بـ اهنآ 
یم اریز  مییام  لاوئ نـ ـ ـس ـت  ـسا هد  ـ ـش هداد  رار  یتاررقم کـه قـ ماکحا و  هفـسلف  تایـصوصخ  زا  هک  مینیب  یمن  دوخ  يارب  يزاینو  جایتحا 

یهابتـشا ماکحا  نایب  رد  یهلا  يایبنا  هدوب و  ام  حالـص  ریخ و  هب  تسا  هدرک  ررقم  هچ  ره  دراد و  ماجنا  زاغآ و  یب  یـشناد  ادخ  هک  میناد 
دشاب هتشاد  دیدرت  اهنآ  ندوب  موصعمو  ءایبنا  تیناقح  رد  ای  وا ,  تمکح  شناد و  ملع و  ای  ادخ ,  دوجو  رد  یـسک  ـر  گا يرآ  دنا .  هدرکن 

 . دوش ثحب  دراو  اهنآ  تافـص  یهلا و  ناربمایپ  تیناقح  وا و  هیلامک  تافـص  ادـخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  لاوئـس ,  نیا  زا  لـبق  تسمزـال  , 
دنوادـخ ینعی  مالـسا  راذـگنوناق  هک  دـنراد  هدـیقع  یعطق  ياهلیلد  قبط  و  دـنا ,  هتخاس  مکحم  ار  دوخ  دـیحوت  هیاپ  هکیناـسک  ـن  یار ـ با بـنـ
تاررقم ماکحا و  مامت  هک  تشاد  دـنهاوخن  يدـیدرت  هنوگچیه  دارفا  نیا  تسا ,  نایاپ  یب  تمکح  ملع و  ياراد  قلطم و  زاین  یب  لاعتم , 

ملع اریز  دشاب ,  یم  يدیاوف  حلاصم و  ياراد  تسا ,  هدروآ  رشب  يارب  ياع  ياد مـتـ فر خـ زا طـ مالسا  ربمایپ  هک  یمالـسا  ياهروتـسد  و 
ددـصرد هشی  يدارفا هـمـ نینچ  دـهدن و  شناگدـنب  حـلاصم  تیاعر  نودـب  ینامرف  چـیه  هک  دـنک  یم  باجیا  گرزب  ياد  تمکح خـ و 

مییوگ یمن  ام  هب  ـتـ لا تشاد .  دهاوخن  يرثااهنآ  هیحور  رد  ماکحا  هفسلف  تایئزج  نتسنادن  نتسناد و  و  دنتسه ,  یهلا  تاروتـسدزا  يوریپ 
دراد ار  قح  نیا  یسک  ره  هک  تسین  یکش  اریز  دیآرب ,  وجتسج  قیقحت و  لابند  هب  دیابن  ای  و  دنک ,  لاوئـس  ماکحا  هفـسلف  زا  دیابن  یـسک 

دوجوم راکنیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبـشوخ  و  دشوکب ,  ینید  نیناوق  ماکحا و  رارـسا  زا  یهاگآ  يارب  نکمم  لئاسو  مامت  اب  هک 
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ما ـکـ حا هفـسلف  هرابرد  یتاحیـضوت  اـم  نید  گرزب  ناـیاوشیپ  تاـملک  زا  يرایـسب  و   , دـیجم نآرق  تاـیآ  زا  یتمـس  رد قـ هکناـنچ  تسا , 
نیازا يرایسب  يور  زا  هدرپ  دبای  یم  شیازفا  زور  هب  زور  مولع  تفرشیپ  اب  هک  یلقع  نئارق  هلسل  ـی یـک سـ فر زا طـ و  ـت ,  ـسا هد  ـ ـشدراو

ـز گر دیابن هـ یلو  تسا  دوجوم  نآ  تاناکما  مه  یی  هزادنا  ات  میراد و  ار  لاوئـس  نیا  قح  ام  هک  ـنـ یا ـه بـا  ـصال خـ تسا .  هتـشادرب  رارـسا 
یئدـبم زا  ماکحا  نیا  اریز  میبای ,  تسد  ماکحا  هفـسلف  رارـسا و  تایئزج  مامت  هب  يرـشب  دودـحم  تامولعم  اـب  هک  میـشاب  هتـشاد  راـظ  ـتـ نا
اـساسا و  درادـن ,  مهار  اـیرد  ربارب  رد  هرط  وا حـکـم قـ ـر عـلـم  بار رد بـ زورما ,  عیـسو  ياهـشناد  مولع و  ماـمت  هک  تسا  هتفرگ  همـشچرس 

 . دـننک یم  فارتعا  نآ  هب  لماک  تحارـص  اـب  اـیند  گرزب  نادنمـشنادزورما  هک  تسا  یبلطم  تـالوهجم  ربارب  رد  اـم  تاـمولعم  يزیچاـن 
 , میدرواین تسد  هب  یهجوت  لباق  بلطم  یلو  میدرب  راک  هب  مکح  کی  هفـسلف  زا  یهاگآ  يارب  ار  مزال  ياهـششوک  مامت  ام  رگا  نیاربا  بـنـ

كرد ارنآ  تحلـصم  اـم  نوچ  درادـن  یتحلـصم  هدـیاف و  مکح هـیـچ  نیا  مییوگب  اـی  و  میریگب ,  هدـیدان  ار  مکح  نآ  میناوـت  یمن  زگره 
هیفف یلاعت  كرابت و  هّللا  لحا  ام  لک  اندجو  انا  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  اضر  تر  حـضـ دشاب .  هتشادن  یتحلصم  هک  تسنآ  زا  ریغ  مینکن 
ایعاد ادسفم  اندـجو  هیلا و  دابعلل  هجاح  ءایـشالا ال  نم  مرحملا  اندـجو  اهنع و  نونغتـسیال  یتلا  هجاحلا  هیلا  مهل  ـم و  هئا دابعلا و بـقـ حالص 

نآ هب  نآ  هماداو  یگدنز  رد  مدرم  ـت کـه  ـسا هدر  لالح کـ ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادـخ  هک  مینیب  یم  ام  ینعی ( :  (1  ) كالهلا ءانفلا و  یلا 
تسین رشب  زاین  دروم  هکنیا  رب  هوالع  هک  تسا  هدرک  مارح  ار  ییاهزیچو  دراد  یی  هدیاف  تحلـصم و  نانآ  يارب  و  دنتـسه ,  دنمزاین  اهزیچ 

ینعی تسا ,  دـسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماکحا  دـنیوگ ,  یم  نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  و  دـشاب . )  یم  وا  یتسین  وانف  داسف و  بجوم 
ای و  مارح ,  يررـض  هدسفم و  چـیه  یبار  بارـش  الثم  ادـخ  هک  تسین  روطنیا  دوش ,  یمن  بجاو  لال و یـا  نود جـهـت حـ يزیچ بـ چـیه 

طقف دیابن  تسا  رشب  تحلـصم  هب  راک  نالف  دوش  یم  هتفگ  یتقو  هب  ـتـ لا دشاب .  هدرک  بجاو  یی  هدیاف  تحلـصم و  چیه  یب  ار  حبـص  زامن 
هک رگید  هدـیاف  عوـن  ره  و  يورخا ,  يوـیند و  یعاـمتجا ,  يدرف ,  یحور ,  یمـسجدیاوف ,  هکلب  دـیایب  رظن  هب  یتشادـهب  یمـسجدیاوف و 

ار وا  تایحور  یلو  ـد  شا ـتـه بـ شاد رشب نـ يارب  یمسج  هدیاف  مکح  کی  اسب  هچ  و  تسا ,  ناگد  ـح بـنـ لا وز مـصـ هـمـه جـ دو ,  ـ ـش ضر  فـ
رد یگدنب  عضاوت و  حور  هکنیمه  یلو  دـشاب ,  هتـشادن  یتشادـهب  يرثا  نیمز  يور  یناشیپ  نتـشاذگ  تسا  نکمم  الثم  دـیامن ,  بیذـهت 

هدیاف و نیرتگرزب  عوضوم  نیا  دوخ  دنک ,  یم  رود  ناسنا  زا  ار  اجیب  یشنم  گرزب  ربکت و  و  دهد ,  شرورپ مـی  ناسنا  رد  ار  ادخ  لباقم 
فورظ طـال لامعتسادیوگ  یم  مالسا  الثم  دشابن ,  مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح  کی  هدیاف  تسا  نکمم  زین  و  دوش .  یم  بوسحم  تحلصم 

تمـسق هک  دوش  یم  بجوم  را  ـنـکـ یا ندش  یمومع  یلو  دشاب ,  هتـشادن  يدرف  تحلـصم  مکح  نیا  هک  دینک  ضرف  تسا ,  مارح  هرق  و نـ
هتـشادن اذغ  یی  هدع  رگازین  دروآ و  راب  هب  تلم  هعماج و  يارب  يداصتقا  ياهنایز  هجیتن  رد  و  دوش ,  زکرمتماه  هناخ  رد  تکلمم  زا  یمهم 

هب یتالکـشم  اسب  هچ  و  دیآ ,  یم  شیپ  یـشحاف  یتاقبط  فالتخا   , دـنروخب اذـغ  فر طـال  رد ظـ ـگـر  ید یی  هتـسد  لباقم  رد  یلو  دنـشاب 
ياهتموصخ عفر  یتاقبط و  فالتخا  عفر  نیمه  اـقافتا  و  دـشکب ,  نوخ  كاـخ و  هب  ار  یعاـمتجا  تسا  نکمم  اـنایحا  هک  دروآ  یم  دوجو 

یم مالـسلا  هیلع  متـش  ما هـ ـ ما تسا .  هتفرگ  رظن  رد  هاکز  بوجو  نوناق  رد  مالـسا  هک  تسا  ییاه  هفـسلف  دـیاوف و  زا  یکی  تاـقبط ,  نیب 
لج زع و  هّللا  نا  دـیامرف ( :  یم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  زین  و   ( ءاینغالا لاوما  نیـصحت  ءارقفلا و  توق  لجا  نم  هاـکزلا  هلع  و  دـیامرف ( : 
ول و  دیامرف ( :  یم  رگید  ثیدـح  رد  و   ( ریخب نیـشیاع  اوناکل  مهقوقح  اودا  سانلا  نا  مهعسی 000 و لـو  ام  ءاینغالا  لام  یف  ءارقفلل  ضرف 

ررقم اب  لاع  يادـخ مـتـ هک  تسا  نیا  ثیدـح  دـنچ  نیا  يانعم  هصالخ  (2  ( ) اـجاتحم اریقف  ملـسم  یقب  اـم  مه  ـ لاو ـ ما ها  ـ کز اودا  ساـنلا  نا 
یگدـنز مدرم  همه  دـنامبظوفحم و  اـینغا  لاوـما  و  ددرگ ,  فرطرب  نادنمتـسم  ءارقف و  ياهیدـنمزاین  تـسا  هتـساوخ  هاـکز  نوناـق  ندرک 

یمن ادیپ  نیملـسم  هعماج  رد  يدنمزاین  ریقف و  زگره  دنتخادرپ  یم  ار  یلام  قوقح  ریاس  هوکز و  مدرم  رگا  و  دنـشاب ,  هتـشاد  شخبتیاضر 
هفسلف لثم  تامرحم ,  تابجاو و  ماکحا و  لوصا  هفـسلف   : تفگ دیاب  هصالخ  روط  هب  و  دندرک .  یم  یگدنز  یبوخ  ریخ و  اب  همه  و  دش , 

زا کـه یـکـی  ءوضو (  هوکز و  زامن و  بوجو  و  تسا )  هدش  تباث  مه  ملع  رظن  زا  نآ  یحور  یمـسج و  تار  ـ ـض کـه مـ بارـش (  میرحت 
نشور ام  يارب  لماک  روطب  اهنآ  تایصوصخ  هفسلف  یلو  تسا ,  نشور  ام  يارب  تسا )  یگزیکاپ  تفاظ و  نا نـ ـو هـمـ ضو يا  فـلـسـفـه هـ
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هب الاب  زا  ار  اهتسد  دیاب  وضو  عقومارچ  تسا , ؟  تعکر  راهچ  رصع  رهظ و  زامن  تعکر و  ود  حبـص  زامن  ارچ  هک  میناد  یمن  الثم  تسین . 
هدیاف و نودـب  اهنآ  هک  میراد  نیقی  یلو  نین 000 و هـمـچـ دراد ؟  هوکز  دیـسر  یمولعمدـح  کی  هب  مدـنگ  یتقو  ارچ  و  میئوشب , ؟  نیئاپ 
و تسا ,  هدومرفن  تحلـصم  تمکح و  نودـب  ار  یمکح  چـیه  میکح  يادـخ  دـش ,  هتفگ  ـالبق  هک  روطناـمه  اریز  تسین ,  مه  تحلـصم 
 , درادن یلمع  ریثات  چیه  وا  يارب  نآ  نتـسنادن  ماکحا و  هفـسلف  نتـسناد  دشاب ,  هتـشاد  نامیا  ادخ  نایاپ  یب  ـکـمـت  حو ملع  هب  هک  یـسک 
ام ینید  نایاوشیپ  هکنیا  تهج  کی  دیا  ـ ـش و  دیآ .  یم  رب  یهلا  تاروتـسد  ماجنا  تعاطا و  ددصرد  لماک  تیدج  اب  تروص  ره  رد  هکلب 

نیناوق هلسلس  کی  ناونع  هب  یمالـسا  تاررقم  دنا  هتـساوخ  هک  دشاب  نیمه  دنا  هدشن  دراو  نآ  تایئزج  ماکحا و  هفـسلف  عوضوم  رد  دایز 
يادخ نامرف  لباقم  رد  ات  ددرگ ,  تیوقت  دارفارد  تعاطا  یگدنب و  یـسانشادخ و  نامیا و  حور  هار  نیا  زا  و  دوش ,  يوریپ  یهلا  سدـقم 
هفسلف  - 1  : دوش هجوت  هتکن  ود  نیا  هب  تسا  مزال  هم  ـ تا رد خـ دنـشاب .  عیطم  الماک  هتـشادن و  یئارچو  نوچ  چـیه  نابرهم  میکح و  اـناد و 

هدمآ تیاور  رد  الثم  تسا  هدـش  رکذ  مکح  دـئاوف  اه و  هفـسلفزا  یکی  ناونع  هب  ابلا  ـت غـ ـسا هدـش  دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  ییاه 
تسا نیا  تی  ـن مـ فد موز  ـفـه لـ ـس فـلـ داسفلا . )  هفالا و  نم  هیلع  لخدی  امب  هحیرب و  ءایحالا  هب  يذاتی  الئل  تیملا  نفدب  اورما  هک ( :  تسا 
هفـسلف طقف  طقف و  هک  تسین  نیا  شیانعم  راتفگ  ـن  یا ددرگن .  اهیرامیبو  ضارما  بجوم  زین  دـنوشن و  تحاران  وا  نفعت  يوب  زا  مدرم  هک 

یم لصا  ود  هب  طقف  ماکحا  هفـسلف  نا  رد بـیـ  - 2 تسا .  هدوب  نآ  ياه  هفـسلف  زا  یکی  ناـیب  روظنم  هکلب  تسا ,  نیمه  تیم  نفد  بوجو 
زا یکی  قودص ,  خیش  موحرم  اراهنآ  رتشیب  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  ینید  نایاوشیپ  تاملک  دیجم و  نآرق  زا  هچنآ  فلا -   : درک هیکت  ناوت 

رظن زا  هچنآ  ب -  تسا .  هدیسر  زین  پاچ  هب  هدرک و  يروآ  عمج  عیارشلا )  للع  مان (  هب  یباتک  رد  یفوتم 381 -  هعیش -  گرزب  ياملع 
ای دراد ,  يدایز  ياهررـض  ناـسنا  ناور  مسج و  يارب  بارـش  هک  تسا  هدـش  تباـث  زورما  هکنیا  لـثم  تسا  هدـش  تباـث  عطق  روط  هب  ملع 

ماـکحا یباـی  هفـسلف  رد  دـیاب  لـصا  ود  نیا  تسا .  كاـنرطخ  نآ  ندروخ  هک  تسا  ییاـهیرامیب  ءاـشنمو  برکیم  نوناـک  رادرم  تشوگ 
دریگرار دامتعا قـ دروم  ماکحا  هفـسلف  دروم  رد  دیابن  هجو  چیه  هب  دشاب  یم  لامتحا  دح  رد  طقف  هک  یبلاطم  ـا  ما دشاب .  رظن  دروم  هشیمه 

هک مه  ییاه  هفـس  ـد فـلـ یا بـ ـت ,  با ـد ثـ ـص رد  دـص  تسا  یقیاقح  ینید  ماکحا  هک  روطنامه  اریز  دوش ,  رکذ  ماـکحا  هفـسلف  ناونع  هب  و 
ساـسا هک  یی  هیـضرف  يروـئت و  نیاربا ,  بـنـ دـشاب .  هتـشاد  توـبث  تیعطاـق و  هبنج  ددرگ  یم  ناـیب  دوـش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  اـهنآ  يارب 

 . دریگب رارق  دامتعا  دروم  ماکحا  هفسلف  رد  دیابن  دنک  ادیپرییغت  دعب  زور  دنچ  تسا  نکمم  درادن و  یمکحم 

؟  تسیچ هزور  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ هزور  هفسلف 

خساپ

دهد یم  نایاپ  ناسنا  رب  توهش  تداع و  تموکح  هب  هک  تسا  نیا  هزور  یتیبرت  راثآ  زا  یکی  تسا ,  هزور  یمالـسا  ياهتداب  زا عـ یـکـی 
 ; تسا سفن  یگدنب  دب و  تداع  تموکح  اهتموکح ,  نیرتدـب  نیر و  ـتـ کا ـ نر خـطـ دزاس .  یم  اهر  یناسفن  تاینمت  یگدرب  زا  ار  ناسنا  و 
دـسر بـه هچ  اـت  دزاـس  یم  دراوریذـپان  ناربـج  همطل  یناـسنا  سفن  تزع  هب  راگیـس -  هب  داـیتعا  دـننام  کـچوک -  داـیتعا  کـی  اـسب  هچ 

عون ره  تموکح  دو  ـنـیـن خـ هآ هدارا  اب  دنکن و  تموکح  وا  رب  یبولطمان  تداع  عون  چیه  هک  تسا  یسک  دازآ  ناسنا  رگید  ياهدا  ـتـیـ عا
 . تسا نآ  هدنروآ  دیدپ  هزور  هک  تسا  دنمزاین  يرادـیاپ  تمواقم و  هب  یحور  لامک  یگدازآ و  نینچ  کی  دزاس و  بوکرـس  ار  یتداع 

دننیشن یم  نیگنر  ياه  هرفس  رس  رب  لاس  لوط  رد  هک  نکمتم  دنمتورث و  دار  ـ فا تسا .  یناسنا  فطاوع  هدننک  هدنز  هزور  نیا ,  زا  هتشذگ 
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هب زور  رسار  یگنسرگ سـ نتفرگ و  هزور  اب  دنربخ ,  یب  دننام  یم  هنسرگ  بش  ات  ناراد  هزور  ناسب  لا  ـ ـس لو  رد طـ هک  هنـسرگ  دارفا  زا  و 
ددرگ یم  یناسنا  فطاوع  نیرت  یلاع  هاگیلج  اهنآ تـ ناور  حور و  هجیتن  رد  دـنوش و  یم  هاگآ  اهنآ  لد  درد  زا  هداتفا و  يدارفا  نینچ  داـی 

نیا قیرطزا  هفرم  هقبط  هک  تسا  بوخ  هچ  دـنتفا .  یم  دنمتـسم  هقبط  ياهیدـنمزاین  نتخاس  فرطربو  یتاقبط  هلـصاف  ندرک  مک  رکف  هب  و 
مشخ شتآ  دننامب و  لاح  نامه  هب  هاگره  هک  دنتفا  يا  هقبط  يدنمزاین  عفر  رکف  هب  سپس  دنـشچب ,  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  معط  تدابع 

ار ـ یز ـت ;  سا داحتا  تاواسم و  زا  يرادومن  ناضمر  هام  هزور  دزاس  یم  دوبان  ار  یگدنز  دنازوس و  یمار  زیچ  هم  هـ ددرگ ,  رو  هلعش  اهنآ 
 . دندرگ یم  گنهامه  هدز و  اپ  تشپ  یناسفن  تاینمت  هب  هفرم -  ریغ  هفرم و  زا  معا   - تاقبط مامت  هام  ـن  یا رد 

نید ندوب  یناهج  اب  عوضوم  نیا  ایآ  دناوخب ,  شدوخ  نابز  هب  ار  ادخ  دیاب  سک  ره  هک  نآ  لاح  دناوخ و  یبرع  نابز  هب  ار  زامن  دـیاب  ارچ 
؟  دراد تافانم  مالسا 

شسرپ

ندوب یناهج  اب  عوضوم  نیا  ایآ  دـناوخب ,  شدوخ  نابز  هب  ار  ادـخ  دـیاب  سک  ره  هک  نآ  لاح  دـناوخ و  یبرع  نابز  هب  ار  زاـمن  دـیاب  ارچ 
؟  دراد تافانم  مالسا  نید 

خساپ

دنریگ و یم  رارق  فص  کی  رد  هک  یتیعمج  اریز   , تسا مالـسا  نید  ندوب  یناهج  ياه  هناشن  زا  یکی  یبرع  نابز  هب  زامن  ندـناوخ  اقافتا 
يردام نابزرب  هوالع  ینعی ,  دننک  مهافت  نآ  هلیسو  هب  هک  ـنـد  شا هتـشاد بـ يدحاو  نابز  دنریزگان  دننک ,  یم  تیلاعف  دحاو  ههبج  کی  رد 

زا يا  هدع  هزورما  تسین .  لماک  املـسم  تمـسق  نیا  نودـب  تیعمج  تدـحو  دنـشاب و  هتـشاد  مه  یناهج  یمومع و  نابز  کی  یلحم ,  و 
عوضوم نیا  هک  نیا  يارب  دـید و  دـنهاو  ار نـخـ تداعـس  يور  ناهج  مدرم  دـیاین ,  رد  روشک  کی  تروص  هب  اـیند  اـت  دـندقتعم  نارکفتم 

تـسا یناهج  یللملا و  نیب  نابز  کی  ندروآ  دوجو  هب  اهنآ  همانرب  داوم  زا  یکی  دنا و  هدرک  حرط  ییاه  هشقن   , دشوپب دوخ  هب  لمع  هماج 
هب هجوت  اب  تسا و  نانام  یگناگی مـسـلـ هناشن  تدحو و  زمر  ناناملـسم ,  مامت  فرط  زا  نابز  کی  هب  زامن  ندناو  ـن کـه خـ یا ـه  ـصال خـ . 

قرف مامت  هک :  دوش  یم  رتنـشور  تقیقح  نیا  تسایند ,  ياه  ـ نا ـ بز نیرتعماج  نیرتعیـسوزا و  یکی  نف  لها  فارتعا  هب  یبرع  نابز  هک  نیا 
 . دننک هدافتسا  یمالسا  یگتسبمه  مهافت و  نسح  ناونع  هب  نآ  زا  دنـسانشب و  یللملا  نیب  نابز  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دنناوت  یم  ناناملـسم 
هک ساسا  یب  بلاطم  تافارخ و  هب  ندـش  هتخیمآو  فیرحت  دربتـسد و  زا  ار  نآ  نیعم ,  تروص  کی  هب  زامن  ند  ـ ناو خـ ـن ,  یا هوـال بـر  عـ

تدابع نیا  حور  هلیـسو  نیا  هب  دراد و  یم  هاگ  نـ ـد ,  هد خر مـی  رگید -  ياـهنابز  هب  نآ  همجرت  ماـگنه  دراو -  ریغ  دارفا  هلخادـم  رثا  رب 
هچ دوخ  يادخ  اب  دنادب  دشاب و  انـشآ  دوخ  ینید  نابزاب  ییاناوت  ردق  هب  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب  اهتنم  دـنام ;  یم  رت  ظوفحم  یمالـسا 

نکمم هک  تسا  ناسآ  هداس و  يا  هزادـنا  هب  دوش ,  یم  هصالخ  باتک  هحفـص  کی  رد  هک  زامن  همجرت  نتفرگ  داـی  اـقا  ـفـ تا دـیوگ و  یم 
 , یگناگی دـیحوت و  هلاسم  میناد  یم  هک  روط  نامه  هک :  نیا  نخـس  هاتو  کـ تفرگ .  دای  رمع -  مامت  يارب  تعاس -  کی  رد  ار  نآ  تسا 

نابز کی  هب  نیعم و  تاقوا  رد  دـحاو و  هلبق  يوس  هب  زاـمن  ددرگ و  یم  بوسحم  یـساسا  ياـنب  ریز  مالـسا یـک  عورفو  لوصا  ماـمت  رد 
اهداژنزا و رفن  رازه  اهدص  هک  ار  یتعامج  زامن  میـشاب و  هکم  رد  جح  مسارم  ماگنه  ـر بـه  گا تسا .  تدحو  نیا  زا  يا  هنومن  صخـشم , 

تمظع هب  هاگنآ  هدهاشم کـنـیـم ,  ربکا 000  هّللا  دنیوگ :  یم  مه  اب  همه  دنیوج و  یم  تکرش  نآ  رد  ناهج  رسارس  زا  فلتخ  ياهتیلم مـ
جره و تفگ  یم  دوخ  یلحم  نابز  هب  ار  زامن  راکذا  ریاس  اـی  رورپ  حور  هلمج  نیا  کـی ,  ره  رگا  هک  میوش  یمانـشآ  روتـسد  نیا  قمع  و 
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نید ندوب  یناهج  اب  عوضوم  نیا  ایآ  دناوخب ,  شدوخ  نابز  هب  ار  ادخ  دیاب  سک  ره  هک  نآ  لاح  دناوخ و  یبرع  نابز  هب  ار  زامن  دـیاب  ارچ 
؟  دراد تافانم  مالسا 

شسرپ

ندوب یناهج  اب  عوضوم  نیا  ایآ  دـناوخب ,  شدوخ  نابز  هب  ار  ادـخ  دـیاب  سک  ره  هک  نآ  لاح  دـناوخ و  یبرع  نابز  هب  ار  زاـمن  دـیاب  ارچ 
؟  دراد تافانم  مالسا  نید 

خساپ

دنریگ و یم  رارق  فص  کی  رد  هک  یتیعمج  اریز   , تسا مالـسا  نید  ندوب  یناهج  ياه  هناشن  زا  یکی  یبرع  نابز  هب  زامن  ندـناوخ  اقافتا 
يردام نابزرب  هوالع  ینعی ,  دننک  مهافت  نآ  هلیسو  هب  هک  ـنـد  شا هتـشاد بـ يدحاو  نابز  دنریزگان  دننک ,  یم  تیلاعف  دحاو  ههبج  کی  رد 

زا يا  هدع  هزورما  تسین .  لماک  املـسم  تمـسق  نیا  نودـب  تیعمج  تدـحو  دنـشاب و  هتـشاد  مه  یناهج  یمومع و  نابز  کی  یلحم ,  و 
عوضوم نیا  هک  نیا  يارب  دـید و  دـنهاو  ار نـخـ تداعـس  يور  ناهج  مدرم  دـیاین ,  رد  روشک  کی  تروص  هب  اـیند  اـت  دـندقتعم  نارکفتم 

تـسا یناهج  یللملا و  نیب  نابز  کی  ندروآ  دوجو  هب  اهنآ  همانرب  داوم  زا  یکی  دنا و  هدرک  حرط  ییاه  هشقن   , دشوپب دوخ  هب  لمع  هماج 
هب هجوت  اب  تسا و  نانام  یگناگی مـسـلـ هناشن  تدحو و  زمر  ناناملـسم ,  مامت  فرط  زا  نابز  کی  هب  زامن  ندناو  ـن کـه خـ یا ـه  ـصال خـ . 

قرف مامت  هک :  دوش  یم  رتنـشور  تقیقح  نیا  تسایند ,  ياه  ـ نا ـ بز نیرتعماج  نیرتعیـسوزا و  یکی  نف  لها  فارتعا  هب  یبرع  نابز  هک  نیا 
 . دننک هدافتسا  یمالسا  یگتسبمه  مهافت و  نسح  ناونع  هب  نآ  زا  دنـسانشب و  یللملا  نیب  نابز  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دنناوت  یم  ناناملـسم 
هک ساسا  یب  بلاطم  تافارخ و  هب  ندـش  هتخیمآو  فیرحت  دربتـسد و  زا  ار  نآ  نیعم ,  تروص  کی  هب  زامن  ند  ـ ناو خـ ـن ,  یا هوـال بـر  عـ

تدابع نیا  حور  هلیـسو  نیا  هب  دراد و  یم  هاگ  نـ ـد ,  هد خر مـی  رگید -  ياـهنابز  هب  نآ  همجرت  ماـگنه  دراو -  ریغ  دارفا  هلخادـم  رثا  رب 
هچ دوخ  يادخ  اب  دنادب  دشاب و  انـشآ  دوخ  ینید  نابزاب  ییاناوت  ردق  هب  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب  اهتنم  دـنام ;  یم  رت  ظوفحم  یمالـسا 

نکمم هک  تسا  ناسآ  هداس و  يا  هزادـنا  هب  دوش ,  یم  هصالخ  باتک  هحفـص  کی  رد  هک  زامن  همجرت  نتفرگ  داـی  اـقا  ـفـ تا دـیوگ و  یم 
 , یگناگی دـیحوت و  هلاسم  میناد  یم  هک  روط  نامه  هک :  نیا  نخـس  هاتو  کـ تفرگ .  دای  رمع -  مامت  يارب  تعاس -  کی  رد  ار  نآ  تسا 

نابز کی  هب  نیعم و  تاقوا  رد  دـحاو و  هلبق  يوس  هب  زاـمن  ددرگ و  یم  بوسحم  یـساسا  ياـنب  ریز  مالـسا یـک  عورفو  لوصا  ماـمت  رد 
اهداژنزا و رفن  رازه  اهدص  هک  ار  یتعامج  زامن  میـشاب و  هکم  رد  جح  مسارم  ماگنه  ـر بـه  گا تسا .  تدحو  نیا  زا  يا  هنومن  صخـشم , 

تمظع هب  هاگنآ  هدهاشم کـنـیـم ,  ربکا 000  هّللا  دنیوگ :  یم  مه  اب  همه  دنیوج و  یم  تکرش  نآ  رد  ناهج  رسارس  زا  فلتخ  ياهتیلم مـ
جره و تفگ  یم  دوخ  یلحم  نابز  هب  ار  زامن  راکذا  ریاس  اـی  رورپ  حور  هلمج  نیا  کـی ,  ره  رگا  هک  میوش  یمانـشآ  روتـسد  نیا  قمع  و 

 . داد یم  يور  نآ  رد  یتشز  جرم 

؟  درادن ینیعم  تهج  تسه و  اج  همه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  میتسیاب  هلبق  هب  ور  دیاب  ارچ  ندناو  زا خـ ـع نـمـ قو رد مـ

شسرپ

؟  درادن ینیعم  تهج  تسه و  اج  همه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  میتسیاب  هلبق  هب  ور  دیاب  ارچ  ندناو  زا خـ ـع نـمـ قو رد مـ

خساپ
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تایآ نمـض  رد  نآرق  رو کـه  نامه طـ دراد -  ینیعم  تهج  ای  ناـکم  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  هلبق ,  فرط  هب  ندـناو  زا خـ نـمـ
هّللا هجو  مثف  اولوت  اـمنیاف  برغملا  قرـشملا و  هّلل  و  دـیامرف :  یم  هدرک و  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  دروم  ود  رد  اـصوصخم  هلبق  هب  طوـبرم 
وگب برغملا  قرـشملا و  هّلل  لق  دـیوگ :  یم  رگید  هیآ  ردو  ( 1  . ) تساجنآ ادخ  دـینک ,  ور  وس  ره  هب  تسادـخ و  نآ  زا  برغم  قرـشم و 
کی هب  تسا  راچان  زامن  ماگنه  تسا  مسج  هک  نیا  مکح  هب  ناـسنا  هک  تسا  رظن  ـن  یا زا  بـلـکـه  ( - 2  . ) تسادخ نآ  زا  برغم  قرشم و 

همه اریز  دیامنب ,  زامن )  تدابع (  نیا  لیمکت  يارب  ار  هدافتسا  رثکادح  عوضوم  نیا  زا  تسا  هتساوخ  مالـسا  یلو  دشاب ;  هجو  فر مـتـ طـ
مالـسلا هیلع  لـیلخ  میهاربا   , دـیحوت ناـمرهق  تسد  هب  هک  تسا  يا  ـه  نا خـ تسا .  دـیحوت  زکرم  نیرت  یمیدـق  هـبعک  هناـخ  هـک  مـیناد  یم 

 . تسادـخ هب  هجوت  دـیحوت ,  زکرم  نیا  هب  هجوت  تسا .  هدوب  ادـخ  ناربـمغیپو  دـیحوت  ناـیامنهار  ماـمت  هجوت  دروـم  هدـش و  اـنب  دـیدجت 
دوخایوگ تسا و  رتکیدزن  ادخ  هب  يدایز  تاهج  زا  دتـسیاب  يزکرم  نینچ  لباقم  هک  یـسک  اما   , درادن یناکم  دنوادخ  هک  تسا  ـت  ـسرد

حور سدقمزکرم ,  نیا  هب  هبترم  جنپ  زور  هنابش  ره  رد  ناهج  ناناملـسم  مومع  هجو  تـ نآ ,  هوال بـر  عـ دنیب .  یم  رـضاح  وا  هاگـشیپ  رد  ار 
دـنک و یم  کـمک  ناـه  نیملـسم جـ یگنهاـمهو  یمالـسا  تدـحو  هب  دـهد و  یم  شرورپ  اـهنآ  ناـج  لد و  رد  ار  یگنا  تد و یـگـ ـ حو

هرخالاب دیامن و  یم  رهاظ  ار  اه  ـ نآ ـت و عـظـمـت  کو دزاس و شـ یم  طوبرم  مه  هب  ملاع  برغ  قرـش و  زا  ار  یمالـسا  فلتخم  تاعامتجا 
 . دهد یم  ناشن  ایند  هب  هدیقع  فده و  تدحو  تروص  هب  ار  مالسا  یناهج  تامیلعت  رهوج 

تــسیچ يارب  هـلبق  يوــس  هجوــت  هـب  بــیغرت  قــیوشت و  هــمه  نــیا  هــل و  نداد قـبـ رار  هد و حـکـمـت قـ ـ یا فـ
زاآ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟

رد ه ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  رما  نیا  تسا و  دنوادخ  هب  هجوت  تقیقح  رد  هلبق  هب  هجوت  يدرف  بـعـد 

شسرپ

تــــــسیچ يارب  هـــــلبق  يوـــــس  هجوـــــت  هـــــب  بـــــیغرت  قــــــیوشت و  هـــــمه  نـــــیا  هـــــل و  نداد قـبـ رار  هد و حـکـمـت قـ ـ یا فـ
رما نیا  تسا و  دـنوادخ  هـب  هجوـت  تـقیقح  رد  هـلبق  هـب  هجوـت  يدرف  زاآ بـعـد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟

ياهراک ماجنا  هب  هدرک ,  يراددوخ  تسردان  ياهراک  ماجنا  زا  دـشاب و  هتـشاد  رظ  رد نـ ار  ادـخ  لاوحا  همه  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس 
يا هلبق  هب  ناناملـسم  هجوت  ریثات  یعاـمتجا  دـعب  زا  دروآ .  یم  مهارف  ار  ناـسنا  تداعـس  لاـمک و  تاـبجوم  رما  نیا  دروآ .  يور  هتـسیاش 
هلبق زکرم و  هب  توافتم ,  طیارـشو  نوگانوگ  طاقن  رد  نیمز و  رـسارس  رد  اهنآ  هجو  ـر تـ ثا رد  ار  ـ یز تسا .  نشور  فرگـشرایسب و  دـحاو 

 . دنک یم  مهارف  ار  اهنآ  تمظع  تزع و  تکوش و  یعامتجا و  يرکف ,  تدحو  دحاو  يا 

خساپ

دیاب ینامـسآ ,  بیهم  ياهادص  اه و  هقعاصو  ازتشحو  ياهداب  ندیزو  هزرل و  نیمز  ماگنه  هام و  دیـشروخ و  نتفر  ـع گـ قو رد مـ ار  چـ
؟  دناوخ تایآ  زامن 

شسرپ

زامن دیاب  ینامسآ ,  بیهم  ياهادص  اه و  هقعاصو  ازتشحو  ياهداب  ندیزو  هزرل و  نیمز  ماگنه  هام و  دیـشروخ و  نتفر  ـع گـ قو رد مـ ار  چـ
؟  دناوخ تایآ 

خساپ
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رظن رد  یـسمش  هموظنم  ها و  دیـشروخ و مـ یلک  روـطب   - 1  : دراد صاخ  هتکن  ود  هام  دیـشروخ و  نتفرگ  ماگنه  رد  تایآ  زاـمن  عیر  ـ ـش تـ
شدرگ اب  هام   , دشخب یم  ومن  دشر و  تابابن  ناراد و  ـ نا هب کـلـیـه جـ دوخ  ییالط  هعشا  اب  دیشروخ  دنراد ,  يزیگنا  تفگـش  ماظن  اهناسنا 

یم نشور  ام  يارب  ار  نیمز  هنهپ  هتساک ,  بش  یگریت  زا  دوخ  ماف  هرقن  راونا  اب  دنک و  یم  ير  هزاد گـیـ ـ نا ار  نامز  ریس  دوخ  قیقد  مظنم و 
ار روص  ـن تـ یا ـهـا  نآ رد  هتـشاذگ و  رثا  نیبرهاظ  دارفا  ناهذا  رد  هتـشذگ  رد  دـنراد ,  اهنآ  هک  یفرگـش  تمظع  اب  مهم ,  راثآ  نیا  دزاس . 
رد دـنراد ,  تیمکاـح  لـماک  بـا عـظـمـت  تادا ,  ناـهایگ و جـمـ نارادـناج و  ناـهجرب  رهاـظ ,  بسح  رب  هک  اـهنآ  هک  دوب  هدروآ  شیپ 

تیبوبر هب  يا  هدـع  دـمآ و  شیپ  هام  باتفآ و  شتـسرپ  هک  دوب  هار  نیمه  زا  دنـشاب و  یم  وا  قلاخ  ای  دوبعم  هدوب و  رثوم  ناسنا  تشونرس 
 . دـندوب هدراذـگ  تسا ,  یتـسه  ملاـع  ماـمت  رب  قـلطم  مکاـح  هک  ادـخ  ياـج  هب  ار  هاـم  دیـشروخ و  دـندش و  دـقتعم  یناروـن  مارجا  نـیا 

نیا ندوب  موکحم  هک  دوب  هار  نیا  زا  تخاسدراو ,  هورگ  نیا  هدـیقع  رب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـیحوت ,  ناـمرهق  هک  يا  هبرـض  نیرت  ـ گرز بـ
ار ناشخرد  مارجا  نیا  نتـشگ )  بیاغ  ندو و  بور نـمـ غـ لو (  ـ فا و  ( 1  ) دـش روآدای  اهنآ  هب  ناهج  یلک  نیناوق  ماظن و  ربارب  رد  ار  تارک 
هک موکحمو  دودـحم  دوجوم  تساهنآ و  تیدودـحم  هناشن  نیرتگرزب  مارجا ,  نیا  لوفا  اریز  تفرگ .  اهنآ  تیموکحم  رب  هاوگ  راظنا ,  زا 
رب لـیلد  تیبوبر و  مدـع  رب  هاوگ  درادـن ,  دوخ  زا  يراـیتخا  یتـسه  هنهپ  رب  دوـخ  یناـشفارون  رد  یتـح  تسا و  يرگید  لاـگنچ  رد  دوـخ 

ـر بار رد بـ اهنآ  ندوبدودـحم  ندوب و  قولخم  زا  يرگید  هناـشن  زین  هاـم )  دیـشروخ و  نتفرگ  فوسخ (  فوس و  کـ تسوا .  ندوب  قولخم 
زا يرایتخا  نیرتکچوک  تادوجوم ,  ریاس  هب  دوخ  راونا  هعـشا و  شخپ  ضیف و  ندناسر  رد  نانآ  هک  دناسر  یم  تسا و  ناهج  راگدـیرفآ 

فوسک و نیا  ربانب  دراد .  یمزاب  دوخ  لمع  راک و  زا  ار  اهنآ  دنک و  یم  ملع  دق  اهنآ  ربارب  رد  يرگید  دوجوم  یهاگ  اذـل  دـنرادن و  دوخ 
یتـسه ناـهج  رب  هـک  تـسا  یقلطم  هدارا  ربارب  رد  اــهنآ  تیدودــحم  ندوـب و  قوـلخم  رب  اــمنهار  نیرتـهب  هاــم ,  دیــشروخ و  فوـسخ 

نیا ندوب  موکحم  هب  ار  اـم  هک  يا  هثداـح  میدرگ -  یم  ور  هبور  فوـسک  فوـسخ و  هثداـح  اـب  اـم  يا کـه  رد لـحـظـه  تساـمرفمکح . 
همه هک  دیامن  یم  داجیا  راگدـیرفآ  هب  فارتعا  نامیا و  ام  لدرد  هک  يا  هثداح  دـنک ,  یم  تیادـه  بلاغ  رهاق  هدارا  کی  ربارب  رد  مارجا 

بلاق رد  هظحل  نیا  ردار  دوخ  یبلق  نامیا  هک  تسا  مزال  هتس و  ـ یا ـ ـش دنتـسه -  وا  تردق  هضبق  رد  هام ,  دیـشروخ و  هلمج  نآ  زا  ناهج , 
 . مییامن زاربا  ار  دوخ  ینطاب  فارتعا  هدـیقع و  ناهج ,  راگدرورپ  سدـق  ناتـسآ  هب  یناشیپ  نداهن  تایآ و  زامن  ندـناوخ  اب  هتخیر ,  لمع 

نتفرگ زا  ام  هک  تفرگ  ار  هجیتن  نامه  ناشخرد  مارجا  نیا  لوفا  زا  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دیحوت  نامرهق  هک  نانچ 
نم نیکرشملا ;  نم  انا  ام  افینح و  ضرالا  تاومسلا و  رطف  يذلل  یه  ـ جو تهجو  ینا  تفگ :  نینچ  هلصافالب  میریگ ,  یم  هام  دیشروخ و 

هوال بـر عـ  - 2(2  . ) متسین ناکرشم  زا  مصلاخ و  دوخ  نامیارد  نم  هدیرفآ ,  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مدرک  یـسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور 
روما هلـسلس  کی  هب  مدرم  زا  يا  هدـع  دـهد ,  یم  خر  نامـسآرد  يداـع  ریغ  كانتـشحو و  اـنایحا  هزاـت و  عاـضوا  هک  يدراو  رد مـ ـن ,  یا

 , فوسخ فوسک و  ماگنه  هب  تایآ  زامن  نتخاس  بجاو  اب  مالـسا  دـنناد ,  رثوم مـی  هثداح  نیا  عفر  رد  ار  لامعا  نیا  هدرب و  هاـنپ  یفارخ 
هتخاس هجوتم  تسا  یتیگ  ثداوح  مامت  همشچرس  هک  يا  هطقن  هب  اراهنآ  راکفا  لوقع و  هتـشادزاب و  تافار  ماهوا و خـ هب  هجوت  زا  ار  مدرم 

 . دشخب یم  رطاخ  تینما  شمارآ و  ناسنا  هب  كانتشحو  ثداوح  نیا  رباربرد  هوالعب ,  تسا . 

رد ارچ  تسیچ ؟  میراذگ  یم  نیمز  يور  ار  یناشیپ  زامنرد  هکنیا  هفـسلف  میریگب ؟  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ  میناوخب ؟  زامن  تسمزال  ار  چـ
؟  ارچو 000 تسین ؟  زئاج  رادرم  تشوگ  ندروخ  ارچ  تسا ؟  مزال  تیم  ندرک  نفد  ارچ  تسا ؟  مارح  هرقن  الط و  فورظ  لامعتسا  مالسا 

شسرپ

ارچ تسیچ ؟  میراذگ  یم  نیمز  يور  ار  یناشیپ  زامنرد  هکنیا  هفـسلف  میریگب ؟  وضو  زامن  يارب  دـیاب  ارچ  میناوخب ؟  زامن  تسمزال  ار  چـ
ارچو تسین ؟  زئاج  رادرم  تشوگ  ندروخ  ارچ  تسا ؟  مزال  تیم  ندرک  نفد  ارچ  تسا ؟  مارح  هرقن  ـالط و  فورظ  لامعتـسا  مالـسا  رد 

؟  000

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 556 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

هفـسلف هرابرد  یلک  هدـعاق  یـساسا و  لصا  کی  هک  تسا  رتهب  دوش  نشور  اهنآ  ریاـظن  قوف و  تالاوئـس  ماـمت  خـساپ  هکنیا  يارباهخـساپ 
یم رامیب  الثم  هکیماگنه  مینیب  یم  میرگن ,  یم  دوخ  هنازور  یگد  ـ نز ـتـی بـه  قو مـا  دشاب .  هدـننک  عناق  دراوم  همه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا 
یم روت  ـ ـسد دسیون و  یمام  يارب  صرق  لوپمآ ,  صوصخم  يوراد  دـنچ  زا  بکرم  ییاه  هخـسن  رتکد  مینک  یم  هعجارم  رتکد  هب  میوش و 
لیم ار  اهصرق  نیا  زا  یکی  تعا  ـ ـس اهلوسپک و هـر 6  نیا  زا  یکی  تعاـس  ره 4  دـینک و  قیرزت  ار  اهلوپمآ  نیا  زا  یکی  زور  ره  هک  دـهد 
مینک یلاوئس  اهوراد  تایصوصخ  زا  هکنیا  نودب  ام  دین و 000 ـیـز کـ هر هدرک پـ خرس  ياهاذغ  اه و  یـشرت  زا  هکدنک  یم  هفاضا  دییامن و 

وا هـک  مـیناد  یم  میدــقتعم و  بـط  هتــشر  رد  وا  صــصخت  شناد و  نو بـه عـلـم و  چـ ـیـم ,  هد ـی  مرار لـمع قـ دروـم  ار  وا  تاروتــسد 
يارب هک  میهاوخ  یم  وا  زا  مینک و  یم  هعجارم  نامتخاس  سدـنهم  کی  هب  یتقو  روطنیمه  درادـن .  يرگید  روظنم  اـم  دوبهب  هجلاـعمزج و 

هک ار  یحلاصم  مزاول و  هک  تسا  مزالو  دـیآ  یم  رد  راک  زا  بلاج  امـش  نیمز  رد  هشقن  نیا  دـیوگ  یم  وا  دزاـسب ,  ییاـب  ـ یز ناـمتخاسام 
ینایز ررض و  ام  هب  دهاوخ  یمن  وا  هک  میناد  یم  میراد و  نامیا  نامتخاس  هتـشررد  وا  صـصخت  هب  نوچ  ام  دینک ,  هیهت  مهد  یم  تروص 

نوچ و وا  راک  رد  چیه  میراذگ و  یم  وا  رایتخا  ردو  مینک  یم  هیهت  تسا  هداد  ام  هب  هکیتروص  قبط  ار  حـلاصم  وا  روتـسد  هب  انب  دـناسرب , 
دوخ هت  ـ شر رد  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  نامیا  یـسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنک  یم  نشور  نآ  ریاظن  لاثم و  ود  نیا  مینک .  یمن  ارچ 

يداـیز تاحیـضوت  وا  زا  هکنیا  نودـب  هتـشر  نآ  رد  ار  وا  تاروتـسد  اـعطق  تسینراـک ,  رد  ییوس  رظن  هک  دـنادب  زین  دـنادب و  صـصختم 
ناربمایپ هک  تسییاه  هخـسن  مه  ینید  تاررقم  ماکحا و   : مییوگ یم  دش  نشور  همدقم  نیا  هک  نونکا  دهد .  یم  رارق  لمع  درومدهاوخب 

تـسا یهیدب  دـنیامن .  نیمات  تهج  ره  زا  ارنانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ات  دـنا  هدروآ  رـشب  يارب  ادـخ ,  فرط  زا  نید  نایاوشی  ـهـی و پـ لا
هتشاد نامیا  ادخ  ینابرهم  فطل و  تم و  و بـه حـکـ هتفرگ ,  همشچرسادخ  نایاپ  یب  ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میشاب  هتشاد  داقتعا  ام  هکیتقو 
ندوب موصعم  هب  ینعی  دنوش ,  یمن  یشزغلو  اطخ  راتفرگ  وحن  چیه  هب  ماک  ـ حا ند  ـ نا ـ سر غیلبت و  رد  ادخ ,  ناربمایپ  هک  مینادبزین  و  میشاب , 

چیه میـشو و  ینید مـی کـ تاروتـسد  هب  ندرک  لمع  رد  بارطـضا  چیه  نودب  تیدج و  لامک  اب  تروص  ـن  یا رد  ـیـم ,  ـشا دقتعم بـ اهنآ 
یم اریز  مییام  لاوئ نـ ـ ـس ـت  ـسا هد  ـ ـش هداد  رار  یتاررقم کـه قـ ماکحا و  هفـسلف  تایـصوصخ  زا  هک  مینیب  یمن  دوخ  يارب  يزاینو  جایتحا 

یهابتـشا ماکحا  نایب  رد  یهلا  يایبنا  هدوب و  ام  حالـص  ریخ و  هب  تسا  هدرک  ررقم  هچ  ره  دراد و  ماجنا  زاغآ و  یب  یـشناد  ادخ  هک  میناد 
دشاب هتشاد  دیدرت  اهنآ  ندوب  موصعمو  ءایبنا  تیناقح  رد  ای  وا ,  تمکح  شناد و  ملع و  ای  ادخ ,  دوجو  رد  یـسک  ـر  گا يرآ  دنا .  هدرکن 

 . دوش ثحب  دراو  اهنآ  تافـص  یهلا و  ناربمایپ  تیناقح  وا و  هیلامک  تافـص  ادـخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  لاوئـس ,  نیا  زا  لـبق  تسمزـال  , 
دنوادـخ ینعی  مالـسا  راذـگنوناق  هک  دـنراد  هدـیقع  یعطق  ياهلیلد  قبط  و  دـنا ,  هتخاس  مکحم  ار  دوخ  دـیحوت  هیاپ  هکیناـسک  ـن  یار ـ با بـنـ
تاررقم ماکحا و  مامت  هک  تشاد  دـنهاوخن  يدـیدرت  هنوگچیه  دارفا  نیا  تسا ,  نایاپ  یب  تمکح  ملع و  ياراد  قلطم و  زاین  یب  لاعتم , 

ملع اریز  دشاب ,  یم  يدیاوف  حلاصم و  ياراد  تسا ,  هدروآ  رشب  يارب  ياع  ياد مـتـ فر خـ زا طـ مالسا  ربمایپ  هک  یمالـسا  ياهروتـسد  و 
ددـصرد هشی  يدارفا هـمـ نینچ  دـهدن و  شناگدـنب  حـلاصم  تیاعر  نودـب  ینامرف  چـیه  هک  دـنک  یم  باجیا  گرزب  ياد  تمکح خـ و 

مییوگ یمن  ام  هب  ـتـ لا تشاد .  دهاوخن  يرثااهنآ  هیحور  رد  ماکحا  هفسلف  تایئزج  نتسنادن  نتسناد و  و  دنتسه ,  یهلا  تاروتـسدزا  يوریپ 
دراد ار  قح  نیا  یسک  ره  هک  تسین  یکش  اریز  دیآرب ,  وجتسج  قیقحت و  لابند  هب  دیابن  ای  و  دنک ,  لاوئـس  ماکحا  هفـسلف  زا  دیابن  یـسک 

دوجوم راکنیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبـشوخ  و  دشوکب ,  ینید  نیناوق  ماکحا و  رارـسا  زا  یهاگآ  يارب  نکمم  لئاسو  مامت  اب  هک 
ما ـکـ حا هفـسلف  هرابرد  یتاحیـضوت  اـم  نید  گرزب  ناـیاوشیپ  تاـملک  زا  يرایـسب  و   , دـیجم نآرق  تاـیآ  زا  یتمـس  رد قـ هکناـنچ  تسا , 

نیازا يرایسب  يور  زا  هدرپ  دبای  یم  شیازفا  زور  هب  زور  مولع  تفرشیپ  اب  هک  یلقع  نئارق  هلسل  ـی یـک سـ فر زا طـ و  ـت ,  ـسا هد  ـ ـشدراو
ـز گر دیابن هـ یلو  تسا  دوجوم  نآ  تاناکما  مه  یی  هزادنا  ات  میراد و  ار  لاوئـس  نیا  قح  ام  هک  ـنـ یا ـه بـا  ـصال خـ تسا .  هتـشادرب  رارـسا 
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یئدـبم زا  ماکحا  نیا  اریز  میبای ,  تسد  ماکحا  هفـسلف  رارـسا و  تایئزج  مامت  هب  يرـشب  دودـحم  تامولعم  اـب  هک  میـشاب  هتـشاد  راـظ  ـتـ نا
اـساسا و  درادـن ,  مهار  اـیرد  ربارب  رد  هرط  وا حـکـم قـ ـر عـلـم  بار رد بـ زورما ,  عیـسو  ياهـشناد  مولع و  ماـمت  هک  تسا  هتفرگ  همـشچرس 

 . دـننک یم  فارتعا  نآ  هب  لماک  تحارـص  اـب  اـیند  گرزب  نادنمـشنادزورما  هک  تسا  یبلطم  تـالوهجم  ربارب  رد  اـم  تاـمولعم  يزیچاـن 
 , میدرواین تسد  هب  یهجوت  لباق  بلطم  یلو  میدرب  راک  هب  مکح  کی  هفـسلف  زا  یهاگآ  يارب  ار  مزال  ياهـششوک  مامت  ام  رگا  نیاربا  بـنـ

كرد ارنآ  تحلـصم  اـم  نوچ  درادـن  یتحلـصم  هدـیاف و  مکح هـیـچ  نیا  مییوگب  اـی  و  میریگب ,  هدـیدان  ار  مکح  نآ  میناوـت  یمن  زگره 
هیفف یلاعت  كرابت و  هّللا  لحا  ام  لک  اندجو  انا  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  اضر  تر  حـضـ دشاب .  هتشادن  یتحلصم  هک  تسنآ  زا  ریغ  مینکن 
ایعاد ادسفم  اندـجو  هیلا و  دابعلل  هجاح  ءایـشالا ال  نم  مرحملا  اندـجو  اهنع و  نونغتـسیال  یتلا  هجاحلا  هیلا  مهل  ـم و  هئا دابعلا و بـقـ حالص 

نآ هب  نآ  هماداو  یگدنز  رد  مدرم  ـت کـه  ـسا هدر  لالح کـ ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادـخ  هک  مینیب  یم  ام  ینعی ( :  (1  ) كالهلا ءانفلا و  یلا 
تسین رشب  زاین  دروم  هکنیا  رب  هوالع  هک  تسا  هدرک  مارح  ار  ییاهزیچو  دراد  یی  هدیاف  تحلـصم و  نانآ  يارب  و  دنتـسه ,  دنمزاین  اهزیچ 

ینعی تسا ,  دـسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماکحا  دـنیوگ ,  یم  نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  و  دـشاب . )  یم  وا  یتسین  وانف  داسف و  بجوم 
ای و  مارح ,  يررـض  هدسفم و  چـیه  یبار  بارـش  الثم  ادـخ  هک  تسین  روطنیا  دوش ,  یمن  بجاو  لال و یـا  نود جـهـت حـ يزیچ بـ چـیه 

طقف دیابن  تسا  رشب  تحلـصم  هب  راک  نالف  دوش  یم  هتفگ  یتقو  هب  ـتـ لا دشاب .  هدرک  بجاو  یی  هدیاف  تحلـصم و  چیه  یب  ار  حبـص  زامن 
هک رگید  هدـیاف  عوـن  ره  و  يورخا ,  يوـیند و  یعاـمتجا ,  يدرف ,  یحور ,  یمـسجدیاوف ,  هکلب  دـیایب  رظن  هب  یتشادـهب  یمـسجدیاوف و 

ار وا  تایحور  یلو  ـد  شا ـتـه بـ شاد رشب نـ يارب  یمسج  هدیاف  مکح  کی  اسب  هچ  و  تسا ,  ناگد  ـح بـنـ لا وز مـصـ هـمـه جـ دو ,  ـ ـش ضر  فـ
رد یگدنب  عضاوت و  حور  هکنیمه  یلو  دـشاب ,  هتـشادن  یتشادـهب  يرثا  نیمز  يور  یناشیپ  نتـشاذگ  تسا  نکمم  الثم  دـیامن ,  بیذـهت 

هدیاف و نیرتگرزب  عوضوم  نیا  دوخ  دنک ,  یم  رود  ناسنا  زا  ار  اجیب  یشنم  گرزب  ربکت و  و  دهد ,  شرورپ مـی  ناسنا  رد  ار  ادخ  لباقم 
فورظ طـال لامعتسادیوگ  یم  مالسا  الثم  دشابن ,  مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح  کی  هدیاف  تسا  نکمم  زین  و  دوش .  یم  بوسحم  تحلصم 

تمـسق هک  دوش  یم  بجوم  را  ـنـکـ یا ندش  یمومع  یلو  دشاب ,  هتـشادن  يدرف  تحلـصم  مکح  نیا  هک  دینک  ضرف  تسا ,  مارح  هرق  و نـ
هتـشادن اذغ  یی  هدع  رگازین  دروآ و  راب  هب  تلم  هعماج و  يارب  يداصتقا  ياهنایز  هجیتن  رد  و  دوش ,  زکرمتماه  هناخ  رد  تکلمم  زا  یمهم 

هب یتالکـشم  اسب  هچ  و  دیآ ,  یم  شیپ  یـشحاف  یتاقبط  فالتخا   , دـنروخب اذـغ  فر طـال  رد ظـ ـگـر  ید یی  هتـسد  لباقم  رد  یلو  دنـشاب 
ياهتموصخ عفر  یتاقبط و  فالتخا  عفر  نیمه  اـقافتا  و  دـشکب ,  نوخ  كاـخ و  هب  ار  یعاـمتجا  تسا  نکمم  اـنایحا  هک  دروآ  یم  دوجو 

یم مالـسلا  هیلع  متـش  ما هـ ـ ما تسا .  هتفرگ  رظن  رد  هاکز  بوجو  نوناق  رد  مالـسا  هک  تسا  ییاه  هفـسلف  دـیاوف و  زا  یکی  تاـقبط ,  نیب 
لج زع و  هّللا  نا  دـیامرف ( :  یم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  زین  و   ( ءاینغالا لاوما  نیـصحت  ءارقفلا و  توق  لجا  نم  هاـکزلا  هلع  و  دـیامرف ( : 
ول و  دیامرف ( :  یم  رگید  ثیدـح  رد  و   ( ریخب نیـشیاع  اوناکل  مهقوقح  اودا  سانلا  نا  مهعسی 000 و لـو  ام  ءاینغالا  لام  یف  ءارقفلل  ضرف 

ررقم اب  لاع  يادـخ مـتـ هک  تسا  نیا  ثیدـح  دـنچ  نیا  يانعم  هصالخ  (2  ( ) اـجاتحم اریقف  ملـسم  یقب  اـم  مه  ـ لاو ـ ما ها  ـ کز اودا  ساـنلا  نا 
یگدـنز مدرم  همه  دـنامبظوفحم و  اـینغا  لاوـما  و  ددرگ ,  فرطرب  نادنمتـسم  ءارقف و  ياهیدـنمزاین  تـسا  هتـساوخ  هاـکز  نوناـق  ندرک 

یمن ادیپ  نیملـسم  هعماج  رد  يدنمزاین  ریقف و  زگره  دنتخادرپ  یم  ار  یلام  قوقح  ریاس  هوکز و  مدرم  رگا  و  دنـشاب ,  هتـشاد  شخبتیاضر 
هفسلف لثم  تامرحم ,  تابجاو و  ماکحا و  لوصا  هفـسلف   : تفگ دیاب  هصالخ  روط  هب  و  دندرک .  یم  یگدنز  یبوخ  ریخ و  اب  همه  و  دش , 

زا کـه یـکـی  ءوضو (  هوکز و  زامن و  بوجو  و  تسا )  هدش  تباث  مه  ملع  رظن  زا  نآ  یحور  یمـسج و  تار  ـ ـض کـه مـ بارـش (  میرحت 
نشور ام  يارب  لماک  روطب  اهنآ  تایصوصخ  هفسلف  یلو  تسا ,  نشور  ام  يارب  تسا )  یگزیکاپ  تفاظ و  نا نـ ـو هـمـ ضو يا  فـلـسـفـه هـ

هب الاب  زا  ار  اهتسد  دیاب  وضو  عقومارچ  تسا , ؟  تعکر  راهچ  رصع  رهظ و  زامن  تعکر و  ود  حبـص  زامن  ارچ  هک  میناد  یمن  الثم  تسین . 
هدیاف و نودـب  اهنآ  هک  میراد  نیقی  یلو  نین 000 و هـمـچـ دراد ؟  هوکز  دیـسر  یمولعمدـح  کی  هب  مدـنگ  یتقو  ارچ  و  میئوشب , ؟  نیئاپ 
و تسا ,  هدومرفن  تحلـصم  تمکح و  نودـب  ار  یمکح  چـیه  میکح  يادـخ  دـش ,  هتفگ  ـالبق  هک  روطناـمه  اریز  تسین ,  مه  تحلـصم 
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 , درادن یلمع  ریثات  چیه  وا  يارب  نآ  نتـسنادن  ماکحا و  هفـسلف  نتـسناد  دشاب ,  هتـشاد  نامیا  ادخ  نایاپ  یب  ـکـمـت  حو ملع  هب  هک  یـسک 
ام ینید  نایاوشیپ  هکنیا  تهج  کی  دیا  ـ ـش و  دیآ .  یم  رب  یهلا  تاروتـسد  ماجنا  تعاطا و  ددصرد  لماک  تیدج  اب  تروص  ره  رد  هکلب 

نیناوق هلسلس  کی  ناونع  هب  یمالـسا  تاررقم  دنا  هتـساوخ  هک  دشاب  نیمه  دنا  هدشن  دراو  نآ  تایئزج  ماکحا و  هفـسلف  عوضوم  رد  دایز 
يادخ نامرف  لباقم  رد  ات  ددرگ ,  تیوقت  دارفارد  تعاطا  یگدنب و  یـسانشادخ و  نامیا و  حور  هار  نیا  زا  و  دوش ,  يوریپ  یهلا  سدـقم 
هفسلف  - 1  : دوش هجوت  هتکن  ود  نیا  هب  تسا  مزال  هم  ـ تا رد خـ دنـشاب .  عیطم  الماک  هتـشادن و  یئارچو  نوچ  چـیه  نابرهم  میکح و  اـناد و 

هدمآ تیاور  رد  الثم  تسا  هدـش  رکذ  مکح  دـئاوف  اه و  هفـسلفزا  یکی  ناونع  هب  ابلا  ـت غـ ـسا هدـش  دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  ییاه 
تسا نیا  تی  ـن مـ فد موز  ـفـه لـ ـس فـلـ داسفلا . )  هفالا و  نم  هیلع  لخدی  امب  هحیرب و  ءایحالا  هب  يذاتی  الئل  تیملا  نفدب  اورما  هک ( :  تسا 
هفـسلف طقف  طقف و  هک  تسین  نیا  شیانعم  راتفگ  ـن  یا ددرگن .  اهیرامیبو  ضارما  بجوم  زین  دـنوشن و  تحاران  وا  نفعت  يوب  زا  مدرم  هک 

یم لصا  ود  هب  طقف  ماکحا  هفـسلف  نا  رد بـیـ  - 2 تسا .  هدوب  نآ  ياه  هفـسلف  زا  یکی  ناـیب  روظنم  هکلب  تسا ,  نیمه  تیم  نفد  بوجو 
زا یکی  قودص ,  خیش  موحرم  اراهنآ  رتشیب  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  ینید  نایاوشیپ  تاملک  دیجم و  نآرق  زا  هچنآ  فلا -   : درک هیکت  ناوت 

رظن زا  هچنآ  ب -  تسا .  هدیسر  زین  پاچ  هب  هدرک و  يروآ  عمج  عیارشلا )  للع  مان (  هب  یباتک  رد  یفوتم 381 -  هعیش -  گرزب  ياملع 
ای دراد ,  يدایز  ياهررـض  ناـسنا  ناور  مسج و  يارب  بارـش  هک  تسا  هدـش  تباـث  زورما  هکنیا  لـثم  تسا  هدـش  تباـث  عطق  روط  هب  ملع 

ماـکحا یباـی  هفـسلف  رد  دـیاب  لـصا  ود  نیا  تسا .  كاـنرطخ  نآ  ندروخ  هک  تسا  ییاـهیرامیب  ءاـشنمو  برکیم  نوناـک  رادرم  تشوگ 
دریگرار دامتعا قـ دروم  ماکحا  هفـسلف  دروم  رد  دیابن  هجو  چیه  هب  دشاب  یم  لامتحا  دح  رد  طقف  هک  یبلاطم  ـا  ما دشاب .  رظن  دروم  هشیمه 

هک مه  ییاه  هفـس  ـد فـلـ یا بـ ـت ,  با ـد ثـ ـص رد  دـص  تسا  یقیاقح  ینید  ماکحا  هک  روطنامه  اریز  دوش ,  رکذ  ماـکحا  هفـسلف  ناونع  هب  و 
ساـسا هک  یی  هیـضرف  يروـئت و  نیاربا ,  بـنـ دـشاب .  هتـشاد  توـبث  تیعطاـق و  هبنج  ددرگ  یم  ناـیب  دوـش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  اـهنآ  يارب 

 . دریگب رارق  دامتعا  دروم  ماکحا  هفسلف  رد  دیابن  دنک  ادیپرییغت  دعب  زور  دنچ  تسا  نکمم  درادن و  یمکحم 

؟  تسیچ زامن  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ زامن  هفسلف 

خساپ

 . تسا نایغط  حور  زا  يریگولج  شکرس و  زیارغ  لرتنک  يراد و  نتشیوخ  يارب  هلیـسو  نیرتهب  ادخ  دای  تسادخ :  دای  بجوم  زا  نـمـ  - 1
يایاوز رد  هچنآ  زا  هک  ییادخ  تسا ,  هاگآ  ام  گرزبو  کچوک  ياهراک  مامت  زا  هک  ییادـخ  دـشاب ,  یم  ادـخ  دای  هب  هراومه  رازگزامن 

ناسنا و یگماکدوخ  هب  هک  تسا  نیا  ادـخ  دای  رثا  نیرت  تسا و کـمـ ربخ  اب  علطم و  درذـگ ,  یم  اـم  هشیدـنازا  اـی  دراد و  دوجو  اـم  ناور 
مک درخ و  لقع و  یگریت  بجوم  وا ,  ياهرفیک  اهشاداپ و  زا  يربخ  یب  ادخ و  دای  زا  تلف  هک غـ نانچ  دشخب ,  یم  لادتعا  يو  ياهسوه 

ـش کر ـ ـس زیارغ  تالیامت و  ياضرا  يارب  دشیدنا و  یمن  دوخ  رادرک  لامعا و  تبقا  رد عـ اد  زا خـ ـل  فا نا غـ ـ ـس ـ نا دوش .  یم  نآ  یغورف 
حور و زا  ار  تلفغ  یگریت  دزادنا و  یم  ادخ  دای  هب  راب  جـنپزور  هنابـش  رد  ار  وا  هک  تسا  زامن  نیا  دسانـش و  یمن  ار  يزرم  دـح و  دو  خـ
زیارغ و لرتنک  يارب  هار  نیرتهب  تسا ,  مکحتسم  وا  دوجو  نوناک  رد  زیارغ  تموکح  هیاپ  هک  ناسنا  یتسار ,  هب  دزاس .  یم  كاپ  شناور 

نآرق رظن  نیا  زا  دشاب .  یم  نآ  ریذـپان  هابتـشا  قیقد و  ياهباسح  ناراکاطخ و  ياهرفیک  دای  ادـخ ,  دای  نامه  وا  سانـشن  زرم  ياهتـساوخ 
رازگزامن هاـنگ :  زا  يرود   - 2(1  ) راد دای مـن بـپـا  يارب  ار  زامن  يرکذـل  هولـصلا  مقا  دـنک :  یم  یفرعم  ادـخ  دای  ار  زامن  رارـسازا  یکی 
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حابم ندوب و  عورشم  زامن  طیارـش  زا  یکی  الثم ,  دزرو ;  بانتجا  ناهانگ  زا  يرایـسب  زا  دوخ  زامن  یلوبق  تحـص و  يارب  هک  تسا  راچان 
ناـکم درازگ و  یمزاـمن  نآ  اـب  هـک  يا  هماـج  لـسغ ,  وـضو و  بآ  دــننام  دور ,  یم  راـک  نآ بـه  رد  ـت کـه  ــسا یلیاـسو  ماــمت  ندوـب 
رایـسب اریز  دـیامن ;  باـن  ـتـ جا مارح  عون  ره  زا  دوـخ  بسکو  راـک  رد  دورن و  مارح  درگ  هک  دوـش  یم  ببـس  عوـضوم  نیا  راز ,  ـ گزا نـمـ

هب ریز  هیآ  ایوگ  دشاب .  اورپ  یب  رگید  دراوم  رد  دوش و  دـیقم  اهنآ  ندوب  لالح  هب  زامن  هب  طوبرم  رومارد  اهنت  درف  کی  هک  تسا  لکـشم 
 . دراد یم  زاب  هانگ  اهیتشز و  زا  ار )  ناسنا  زامن (  هک  رکنملا  ءاشحفلا و  نع  یهنت  هولـصلا  نا  دـیامرف :  یم  دـنک و  یم  هراـشا  هتکن  نیمه 

قوق تا و حـ ـ کز راز  ـ گزا تسا کـه نـمـ نیا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  زاـمن  یلوبق  طرـش  هک  دـشاب  هجوـت  راز مـ ـ گزا ـر نـمـ گا ـص  خـالا (2)بـ
كاپ تین  هجوت و  بلق و  روضح  اب  دیامن و  بانتجا  یلکلا  تابور  زا مـشـ دزیهرپبدسح ;  ربکت و  زا  دنکن ;  تبیغ  دزادرپب ;  ار  نادنمتسم 
ربمایپ تاه ,  يور هـمـیـن جـ دـنک .  تیاعرار  روما  نیا  ماـمت  تسا  ریزگاـن  یقیقح  رازگزاـمن  بیترت  نیا  هب  دروآ و  ور  ادـخ  هاـگرد  هب 

رگا  ; دهد یم  وشو  تسش  نآ  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  یفاص  بآ  رهن  نوچ  زامن  دیامرف :  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ام  یمارگ 
رد هک  یسک  نینچم  هـ دوش .  یمن  فیثک  هدولآوا و  ندب  زگره  دهد ,  وشو  تسـش  كاپ  بآ  اب  ار  دوخ  هبترم  جنپ  زور  هنابـش  رد  یـسک 
ناج لد و  رب  هانگ  یگدولآ  زگره  دـهد ,  وشو  تسـش  يونعم  فاص  همـشچ  نیا  رد  ار  دوخ  بلق  دـناوخب و  زامن  هبترم  جـنپ  زور  هناـبش 

رد الومعم  دیوشب و  لسغ  ناونع  هب  دـیاب  ار  ندـب  همه  عقاوم  زا  یخرب  رد  رازگزامن  هک  اجنآ  زا  تشادـهب :  تفاظ و  نـ  - 3 دنیشن .  یمنوا 
درف کی  راچان  دزاس ;  كاپ  یگدولآ  تفاثک و  عون  ره  زا  ار  دوخ  ندـب  ماـمت  وضوو  لـسغ  زا  شیپ  دریگب و  وضو  راـب  دـنچ  زور  هناـبش 

طاب و ـضـ نا  - 4 دـنک .  یم  کمک  تسا  یتایح  رما  کی  هک  تفاظن  عوضوم  تشادـهب و  هب  زاـمن  رظن  نیا  زا  دوب .  دـهاوخ  فیظنو  زیمت 
تاقوا نآ  رد  ار  دوخ  ياهزامن  دیاب  رازگزامن  درف  دراد و  ینیعم  صوصخم و  تقو  دوخ  يارب  مادک  ره  یمالسا  ياهزامن  یسانش :  تقو 
هـضیرف يادا  يارب  دیاب  رازگزامن  هک  صخالاب  دـنک .  یم  يرثوم  کمک  یـسانش  تقو  طابـضنا و  هب  یمالـسا  تدابع  نیا  اذـل  دـناوخب , 
هدافتسا ناهاگحبص  میسن  كاپ و  ياوه  زا  هک  نیا  زا  هت  ـ ـشذ يدر گـ کی چـنـیـن فـ اعبط  دزیخرب ,  باوخ  زا  باتفآ  عولط  زا  شیپ  حبص 

یلو تسین ;  رـصحنم  دـش  هتفگ  هک  هچنآ  هب  زامن  یتیبرت  يدرف و  راثآ  دـنک .  یم  زاغآ  ار  یگدـنز  تبثم  ياهتیلاعف  عقوم  هب  دـیامن ,  یم 
زا يرادومن  نیعم  تاـقوا  رد  زاـمنزامن  یعاـمتجا  رارـسا  دـشاب .  یمالـسا  گرزب  تداـبع  نیا  گرزب  رارـسا  هناـشن  دـناوت  یم  هنومن  نیا 

یصاخ بادآ  اب  هداتـسیا و  هلبق  هب  ور  یـصوصخم  ياه  ـتـ قو رد  ـهـا  نا ـلـمـ ـس اریز هـمـه مـ تسا ;  مالـسا  گرزب  تلم  یگناگی  تدحو و 
دحتم و تدابع  نآ  هلیـسو  هب  ار  همه  مالـسا  هک  تسا  یتلم  یگناگی  داحتا و  زا  یگرزب  هنومن  دوخ  نیا  دنتـسر ,  ـی پـ مار ناهج  دـنوادخ 

ياهف ـ ـص زا  يرباربو ,  تاواسم  داحتا و  تدـحو و  حور  ددرگ ,  رازگرب  تعامج  تروص  هب  اـهزامن  نیا  هاـگر  هـ تسا .  هدومن  لکـشتم 
ـد یاو رار و فـ ـ ـسا ـه  چر گـ درادن .  حیـضوت  هب  يزاین  يونعم  یگناگی  وداحتا  نیا  تیمها  دوب و  دهاوخ  نایامن  نارازگزامن  هدرـشف  مظنم و 

 . دشاب یم  یهلا  هضیرف  نیا  ریطخ  رارسا  تمظع و  رگنشورردق  نیمه  یلو  تسین ,  اهنیا  هب  رصحنم  زامن  یتیبرت  یعامتجا و 

مدرم هک  تسین  رتهب  ایآ  دوش  ماجنا  ینیعم  تاقوارد  هک  دراد  یموزل  هچ  اما  میتسین  نآ  یتیبرت  تارثا  زامن و  تیمها  هفسلف و  رک  مـا مـنـ
؟  دهد ماجنا  ار  هفیظو  نیا  یحور  یگدامآ  تصرف و  ماگنه  هب  سک  ره  دنوش و  هدراذگ  دازآ 

شسرپ

مدرم هک  تسین  رتهب  ایآ  دوش  ماجنا  ینیعم  تاقوارد  هک  دراد  یموزل  هچ  اـما  میتسین  نآ  یتیبرت  تارثا  زاـمن و  تیمها  هفـسلف و  رک  مـا مـنـ
؟  دهد ماجنا  ار  هفیظو  نیا  یحور  یگدامآ  تصرف و  ماگنه  هب  سک  ره  دنوش و  هدراذگ  دازآ 

خساپ
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دنراپـس و یم  یـشومار  ـت فـ ـسد هب  ار  نآ  يا  هدـع  دریگن  رارق  نیعم  طیارـش  طابـضنا و  تحت  یتیبرت  لئاسم  رگا  هک  هداد  ناشن  هبر  تـجـ
رذع و سکچیه  ات  دریگ  رارق  قیقد  طابضنا  تح  تا مـعـیـن و تـ ـ قوا رد  دیاب  امتح  لئاسم  هنوگ  نیا  ددرگ  یم  لزلزتم  یلک  هب  نآ  ساسا 

یعمج هتـسد  تروص  هب  اصوصخم  نیعم  تقو  رد  تاداـبع  نیا  ماـجنا  هکنیا  صوصخ  هب  دـشاب  هتـشاد  نآ نـ ندرک  كرت  يارب  يا  هناـهب 
دهد یم  لیکشت  يزاس  ناسنا  گرزب  سالک  کی  تقیقح  رد  دشاب و  یمنراکنا  لباق  هک  تسا  یصاخ  تمظع  ریثات و  هو و  ـکـ ـش ياراد 

.

؟  درادن ینیعم  تهج  تسه و  اج  همه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  میتسیاب  هلبق  هب  ور  دیاب  ارچ  ندناو  زا خـ ـع نـمـ قو رد مـ

شسرپ

؟  درادن ینیعم  تهج  تسه و  اج  همه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  میتسیاب  هلبق  هب  ور  دیاب  ارچ  ندناو  زا خـ ـع نـمـ قو رد مـ

خساپ

تایآ نمـض  رد  نآرق  رو کـه  نامه طـ دراد -  ینیعم  تهج  ای  ناـکم  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  هلبق ,  فرط  هب  ندـناو  زا خـ نـمـ
هّللا هجو  مثف  اولوت  اـمنیاف  برغملا  قرـشملا و  هّلل  و  دـیامرف :  یم  هدرک و  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  دروم  ود  رد  اـصوصخم  هلبق  هب  طوـبرم 
وگب برغملا  قرـشملا و  هّلل  لق  دـیوگ :  یم  رگید  هیآ  ردو  ( 1  . ) تساجنآ ادخ  دـینک ,  ور  وس  ره  هب  تسادـخ و  نآ  زا  برغم  قرـشم و 
کی هب  تسا  راچان  زامن  ماگنه  تسا  مسج  هک  نیا  مکح  هب  ناـسنا  هک  تسا  رظن  ـن  یا زا  بـلـکـه  ( - 2  . ) تسادخ نآ  زا  برغم  قرشم و 

همه اریز  دیامنب ,  زامن )  تدابع (  نیا  لیمکت  يارب  ار  هدافتسا  رثکادح  عوضوم  نیا  زا  تسا  هتساوخ  مالـسا  یلو  دشاب ;  هجو  فر مـتـ طـ
مالـسلا هیلع  لـیلخ  میهاربا   , دـیحوت ناـمرهق  تسد  هب  هک  تسا  يا  ـه  نا خـ تسا .  دـیحوت  زکرم  نیرت  یمیدـق  هـبعک  هناـخ  هـک  مـیناد  یم 

 . تسادـخ هب  هجوت  دـیحوت ,  زکرم  نیا  هب  هجوت  تسا .  هدوب  ادـخ  ناربـمغیپو  دـیحوت  ناـیامنهار  ماـمت  هجوت  دروـم  هدـش و  اـنب  دـیدجت 
دوخایوگ تسا و  رتکیدزن  ادخ  هب  يدایز  تاهج  زا  دتـسیاب  يزکرم  نینچ  لباقم  هک  یـسک  اما   , درادن یناکم  دنوادخ  هک  تسا  ـت  ـسرد

حور سدقمزکرم ,  نیا  هب  هبترم  جنپ  زور  هنابش  ره  رد  ناهج  ناناملـسم  مومع  هجو  تـ نآ ,  هوال بـر  عـ دنیب .  یم  رـضاح  وا  هاگـشیپ  رد  ار 
دـنک و یم  کـمک  ناـه  نیملـسم جـ یگنهاـمهو  یمالـسا  تدـحو  هب  دـهد و  یم  شرورپ  اـهنآ  ناـج  لد و  رد  ار  یگنا  تد و یـگـ ـ حو

هرخالاب دیامن و  یم  رهاظ  ار  اه  ـ نآ ـت و عـظـمـت  کو دزاس و شـ یم  طوبرم  مه  هب  ملاع  برغ  قرـش و  زا  ار  یمالـسا  فلتخم  تاعامتجا 
 . دهد یم  ناشن  ایند  هب  هدیقع  فده و  تدحو  تروص  هب  ار  مالسا  یناهج  تامیلعت  رهوج 

يارب اهزامن  نیا  زا  یتروص کـه هـر یـک  رد  میروآ ,  یماج  هب  تقو  کی  رد  اجکی و  ار  اشع  برغم و  ای  رـصع و  رهظ و  زاـمن  ار مـا  چـ
؟  دندرازگ یم   - تقو جنپ  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  ینعی  دوخ -  تقو  رد  ار  مادک  ره  مالسا  گرزب  نایاوشیپ  دراد و  یصاخ  تقو  دوخ 

شسرپ

يارب اهزامن  نیا  زا  یتروص کـه هـر یـک  رد  میروآ ,  یماج  هب  تقو  کی  رد  اجکی و  ار  اشع  برغم و  اـی  رـصع و  رهظ و  زاـمن  ار مـا  چـ
؟  دندرازگ یم   - تقو جنپ  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  ینعی  دوخ -  تقو  رد  ار  مادک  ره  مالسا  گرزب  نایاوشیپ  دراد و  یصاخ  تقو  دوخ 

خساپ

مومع رگید و  نایاوشیپ  ـبـر و  ما هویش پـیـ دوخ  تلیـضف  تقو  رد  زامن  ره  يادا  تقو و  جنپ  رد  زامن  هماقا  هک  تسین  وگتفگ  ثحب و  يا  جـ

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 561 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک تساجنیا  نخس  یلو  تسین  ینخـس  بلطم  ـن  یا رد  دندناوخ .  یم  تقو  جنپ  رد  ار  زامن  جنپابلاغ  نانآ  هدوب و  مالـسا  ردص  ناناملـسم 
تـسا يرما  هک  نیا  ای  تسا  بجاو  دنتـسه -  لئاق  ننـست  لها  ياهقف  زا  يرایـسب  هک  نا  چـنـ اهزامن -  نایم  ندـنکفا  هلـصاف  قیرفت و  اـیآ 

اهنآ ماجنا  ـر چـه  گا تسین -  راک  رد  فرط  کی  رب  يرابجا   , تسا راتخم  نآ  كرت  لعف و  رد  ناسنا  هک  تابحتسم  ریاس  ناسب  بحتسم و 
زا هک  یتاـیاور  زا  دـنک و  یم  تیاـکح  ربـما  زا عـمـل پـیـ هک  یثیداـحا  زا  يوریپ  هب  هعیـش  نادنمـشناد  ؟  دـشاب یم  رتـهب  هناگادـج  روـطب 

بحتـسم ار  اهزامن  نایم  قیرفت  یمالـسا ,  راصعا  ما  رد تـمـ نآر ,  تا قـ ـ یآ ـر  هاو زا ظـ يوریپ  هب  تسا و  هدیـسر  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ 
نیعرد تسا و  لضفا  بحتسم و  دوخ  تلیـضف  تقو  رد  يزامن  ره  هماقا  اهزامن و  نایم  نتخادنا  هلـصاف  هک  دنتفگ  یم  مدرم  هب  هتـسناد و 

ار یکی  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  زامن ,  ود  نایم  عمج  ـبـتـه  لا تسا .  نیمه  بحتـسم  ینعم  دومن و  كرت  ار  بحتـسم  نیا  ناوت  یم  لاـح 
اج هب  دوخ  تقو  ریغ  ردار  اشع  هک  تسین  نینچ  میدـناوخ ,  بش  رـس  رد  ار  اشع  برغ و  زا مـ رگا نـمـ الثم  میناوخ ,  یم  يرگید  تقو  رد 
زج تسا (  زامن  ود  ره  تقو  بش ,  همین  ات  برغم  زاـغآ  زا  اریز  میا ;  هدرازگدوخ  كرتشم  تقو  رد  ار  زاـمن  ود  ره  هکلب  میـشاب ,  هدروآ 

اـشع ; و زاـمن  هب  تعکر  راـهچ  هزادـنا  ـر بـه  خآ زا  و  دراد ,  صاـصتخا  برغم  زاـمن  هب  تـعکر ,  هـس  هزادـنا  هـب  برغم  لوا  زا  هـک  نـیا 
رخآ رد  ار  برغم  ای  و  بش -  لوا  ینعی  برغم -  زامن  راـنک  رد  ار  اـشع  عقوم  ره  اـمو  تسا )  كرتشم  زاـمن  ود  ره  ناـیم  تقو  هدـنامیقاب 

رـس رد  ار  برغم  زامن  رازگزامن ,  هک  تسا  بحتـسم  یلو  میا ,  هدروآ  اج  هب  دو  ـت خـ قو رد  ار  ود  هـر  میناوخب ,  اـشع  زاـمن  راـنک  تقو 
 . تسا هدرک  كرت  ار  بحتسم  کی  طقف  دنکن ,  تیاعر  ار  طرش  نیا  یـسک  رگاو  هدروآ  اج  هب  قفـش  لاوز  زا  سپ  ار  اشع  زام  شـب و نـ

هیلع قداص  ترضح  مشش  ياوشیپ  زا  هک  تسا  یثیداحا  زامن  ود  نایم  عمج  زاوج  رب  ام  هاوگ  لیلد و  ؟  تسا زیاج  زامن  ود  نایم  عمج  ارچ 
اهنت هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا .  هدروآدرگ  ( 1  ) دوخ باتک  رد  ار  ثیداحا  نیا  یلماع  رح  خیـش  موحرم  تسا و  هدش  لقن  مالـسلا 

 - اراهزامن نایم  عمج  زاوج  هب  طوبرم  تایاور  زین  نن  ـل تـسـ ها ناثدحم  هکلب  دنا ,  هدومن  لقن  ار  ثیداحا  نیا  هک  دنتـسین  هعیـش  ناثدحم 
تیاور هد  دودح  رد  دنا و  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  تسی -  شیپ نـ رد  يرذع  هک  یعقاوم  رد  یتح 
تایئزج مامت  لقن  هک  ـد  نا هدو  رکذ نـمـ رمع  نب  هّللادبع  دوعسم و  نب  هّللادبع  لبج و  نب  ذاعم  سابع و  نبا  زا  دوخ  ربت  يا مـعـ ـهـ با رد کـتـ

رد لبنح ,  دمحا  ننست ,  ناهج  فورعم  ثدحم   - 1  : مینک یمافتکا  اهنآ  زا  یخرب  رکذ  هب  طقف  تسا و  نوریب  باتک  نیا  هلصوح  زا  اهنآ 
ءاشعلا برغملا و  و   , اعیمج رصعلا  رهظلا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  یلص  دنک :  یم  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  فورعم  باتک 

 , اجکی رد  مه  اب  ار  اشع  برغم و  و  رصع ,  رهظ و  ياهزامن  ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رفـس ;  فوخ و ال  ریغ  نم  جـمـیـعـا 
لقن سابع  نبا  زا  دـیز  نب  رباج  قیرط  زا  ثدـحم  نامه  زاب   - 2(2  . ) دروآ اج  هب  ترفاسم  نمـشد و  زا  سرت  دننام  يرذع  نتـشاد  نودب 

هب اجکی  ار  اشع  برغم و  زامن  تعکر  تفه  رـصع و  رهظ و  زامن  تعکر  تشه  ملـس  هلآ و  هیل و  هّللا عـ یلـص  مرکاربمایپ  اب  نم  دنک :  یم 
یم لقن  قیقـش  هّللادـبع  زا  دوخ  باتک  رد  زین  و   - 3 تسا .  هدـش  لقن  ینوگانوگ  ياهترابع  هب  سابع  نبا  زا  ثیدـح  نیا  ما و  هدروآ  اـج 
ادیپ نامـسآ  رد  ناگراتـس  هک  دیـشک  لوط  يا  هزادنا  هب  وا  ینار  ـخـنـ ـس در و  داریا مـی کـ يا  هباطخ  مدرم  يارب  سابع  نبا  يزور  دـنک : 
ببـس نخـس  همادا  تسا و  برغم  زامن  تقو  نونکا  هولـصلا   , هولـصلا تفگ :  ضارتعا  ناونع  هب  تساخرب و  میمت  زا بـنـی  يدرم  دندش , 

مرتانشآ امشزا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  شور  تنـس و  هب  نم  تفگ :  يو  هب  سا  ـن عـبـ با ددرگ .  يرپس  نآ  تقو  هک  دوش  یم 
کش و هب  بلطم  نیا  رد  نم  دـیوگ  یم  يوار  دـناوخ .  یم  مه  اب  ار  اـشع  برغم و  زین  رـصع و  رهظ و  زاـمن  ادـخ  ربماـیپ  هک  مدـید  یم  , 

يریشقلا جاجحلا  نب  ملسم  فور  ثد مـعـ مـحـ  - 4(3  . ) درک قیدصت  ار  سابع  نبا  راتفگ  وا  متفگ .  هریرهوبا  هب  ار  نایرج  مداتفا ,  دیدرت 
هنیمز نیا  رد  تیاور  راهچ  هدومن و  دـقعنم  رـضح  رد  زامن  عمج  ناونع  هب  دوخ  حـی  ـحـ ـصرد باب  کی  يرمق ,  يرجه  لاس 261  يافوتم 

اب ثیدح  راهچ  نیا  نومـض  و مـ ( 4  ) تسا هدوـمن  لـقن  ددرگ  یم  یهتنم  لـبج  نب  ذاـعم  هب  یکی  ساـبع و  نبا  نآ بـه  زا  ـت  یاور هس  هک 
یم عمج  نیا  تلع  زا  يوار  یت  ـ قو ـن کـه :  یا نآ  ـت و  ـسا هدـش  هراشا  يا  هزات  هتکن  هب  تاـیاور  نیا  رد  تسا و  یکی  میدرک  لـقن  هچنآ 

تایاور رد  لیلع  ـن تـ یا دـنکفین .  تقـشم  تمحز و  هب  ار  دوخ  تما  تساوخ  هتما ;  جرحی  نا ال  دارا  دـیوگ :  یم  خـساپ  رد  يو  دـسرپ , 
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 - 5(5  . ) تسا دوـجوم  زین  هتکن  نیا  هدـش ,  لـقن  باـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  یتاـیاور  رد  تسا و  هدـش  دراو  زین  هعیش 
ربمایپ هک  دـنک  یم  لقن  دوعـسم  هّللاد بـن  زا عـبـ یناربط  دنتـسین ,  ذاعم  سابع و  نبا  هب  رـصحنم  زامن )  ود  نایم  عمج  هلاسم (  نیا  ناـیوار 
هّللادبع زا  بلط  ـن مـ یا 6)عـیـن   . ) دومن عمج  دنتفین  تمحز  هب  يو  تما  هک  نیا  يارب  ار  اشع  برغم و  رصع و  رهظ و  ياهزامن  نایم  ادخ 

 . دنـشابن تقـشم  رد  يو  تما  ات  دومن  عمج  زامن  ود  نایم  دوبن ,  رفاسم  هک  یلاحرد  ربماـیپ  دـیوگ :  یم  يو  تسا  هدـش  لـقن  زین  رمع  نب 
نیا زا  یکاح  ـد و هـمـگـی  نا هدر  لقندوخ کـ ریسفت  ثیدح و  ياهباتک  رد  ننـست  لها  ناثدحم  هک  تسا  یثیداحا  زا  یتمـسق  ـنـهـا  یا (7)

هب دنز ,  یم  همطل  هضیرف  يادا  لصا  هب  بحتسم  نیا  تاعارم  هک  میدید  يزور  رگاو  تسا  یبحتسم  يرما  اهزامن  ندناوخ  ادج  هک  تسا 
میظنت يروط  یگدنز  عضو  قطانم ,  زا  يرایسب  رد  زور  ـ ما میروآ .  اج  هب  مه  اب  ار  ود  ره  ینعی  مینک -  كرت  میناوت  یم  ربمایپ  دوخروتسد 

نیا رد  دننز .  زابرس  زامن  لصا  ماجنا  زا  یهورگ  هک  دوش  یم  ببس  اسب  هچ  تسا و  هدش  تقشم  بجوم   , بابحتسا نیا  تاعارم  هک  هدش 
ياهقف زا  يرایسب  نونکا  مه  هدو و  كر نـمـ ار تـ قیرفت  هلاسم  مها  تاعارم  يارب  ناوت  یم  ربمایپ ,  دوخ  ییامنهار  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  عقوم 

(8  . ) دننک یم  يراددوخ  رظن  راهظا  زا  یتاظحالم  هب  یلو  دنراد ,  ار  رظن  نیمه  ننست  لها 

دیاب ینامـسآ ,  بیهم  ياهادص  اه و  هقعاصو  ازتشحو  ياهداب  ندیزو  هزرل و  نیمز  ماگنه  هام و  دیـشروخ و  نتفر  ـع گـ قو رد مـ ار  چـ
؟  دناوخ تایآ  زامن 

شسرپ

زامن دیاب  ینامسآ ,  بیهم  ياهادص  اه و  هقعاصو  ازتشحو  ياهداب  ندیزو  هزرل و  نیمز  ماگنه  هام و  دیـشروخ و  نتفر  ـع گـ قو رد مـ ار  چـ
؟  دناوخ تایآ 

خساپ

رظن رد  یـسمش  هموظنم  ها و  دیـشروخ و مـ یلک  روـطب   - 1  : دراد صاخ  هتکن  ود  هام  دیـشروخ و  نتفرگ  ماگنه  رد  تایآ  زاـمن  عیر  ـ ـش تـ
شدرگ اب  هام   , دشخب یم  ومن  دشر و  تابابن  ناراد و  ـ نا هب کـلـیـه جـ دوخ  ییالط  هعشا  اب  دیشروخ  دنراد ,  يزیگنا  تفگـش  ماظن  اهناسنا 

یم نشور  ام  يارب  ار  نیمز  هنهپ  هتساک ,  بش  یگریت  زا  دوخ  ماف  هرقن  راونا  اب  دنک و  یم  ير  هزاد گـیـ ـ نا ار  نامز  ریس  دوخ  قیقد  مظنم و 
ار روص  ـن تـ یا ـهـا  نآ رد  هتـشاذگ و  رثا  نیبرهاظ  دارفا  ناهذا  رد  هتـشذگ  رد  دـنراد ,  اهنآ  هک  یفرگـش  تمظع  اب  مهم ,  راثآ  نیا  دزاس . 
رد دـنراد ,  تیمکاـح  لـماک  بـا عـظـمـت  تادا ,  ناـهایگ و جـمـ نارادـناج و  ناـهجرب  رهاـظ ,  بسح  رب  هک  اـهنآ  هک  دوب  هدروآ  شیپ 

تیبوبر هب  يا  هدـع  دـمآ و  شیپ  هام  باتفآ و  شتـسرپ  هک  دوب  هار  نیمه  زا  دنـشاب و  یم  وا  قلاخ  ای  دوبعم  هدوب و  رثوم  ناسنا  تشونرس 
 . دـندوب هدراذـگ  تسا ,  یتـسه  ملاـع  ماـمت  رب  قـلطم  مکاـح  هک  ادـخ  ياـج  هب  ار  هاـم  دیـشروخ و  دـندش و  دـقتعم  یناروـن  مارجا  نـیا 

نیا ندوب  موکحم  هک  دوب  هار  نیا  زا  تخاسدراو ,  هورگ  نیا  هدـیقع  رب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـیحوت ,  ناـمرهق  هک  يا  هبرـض  نیرت  ـ گرز بـ
ار ناشخرد  مارجا  نیا  نتـشگ )  بیاغ  ندو و  بور نـمـ غـ لو (  ـ فا و  ( 1  ) دـش روآدای  اهنآ  هب  ناهج  یلک  نیناوق  ماظن و  ربارب  رد  ار  تارک 
هک موکحمو  دودـحم  دوجوم  تساهنآ و  تیدودـحم  هناشن  نیرتگرزب  مارجا ,  نیا  لوفا  اریز  تفرگ .  اهنآ  تیموکحم  رب  هاوگ  راظنا ,  زا 
رب لـیلد  تیبوبر و  مدـع  رب  هاوگ  درادـن ,  دوخ  زا  يراـیتخا  یتـسه  هنهپ  رب  دوـخ  یناـشفارون  رد  یتـح  تسا و  يرگید  لاـگنچ  رد  دوـخ 

ـر بار رد بـ اهنآ  ندوبدودـحم  ندوب و  قولخم  زا  يرگید  هناـشن  زین  هاـم )  دیـشروخ و  نتفرگ  فوسخ (  فوس و  کـ تسوا .  ندوب  قولخم 
زا يرایتخا  نیرتکچوک  تادوجوم ,  ریاس  هب  دوخ  راونا  هعـشا و  شخپ  ضیف و  ندناسر  رد  نانآ  هک  دناسر  یم  تسا و  ناهج  راگدـیرفآ 

فوسک و نیا  ربانب  دراد .  یمزاب  دوخ  لمع  راک و  زا  ار  اهنآ  دنک و  یم  ملع  دق  اهنآ  ربارب  رد  يرگید  دوجوم  یهاگ  اذـل  دـنرادن و  دوخ 
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یتـسه ناـهج  رب  هـک  تـسا  یقلطم  هدارا  ربارب  رد  اــهنآ  تیدودــحم  ندوـب و  قوـلخم  رب  اــمنهار  نیرتـهب  هاــم ,  دیــشروخ و  فوـسخ 
نیا ندوب  موکحم  هب  ار  اـم  هک  يا  هثداـح  میدرگ -  یم  ور  هبور  فوـسک  فوـسخ و  هثداـح  اـب  اـم  يا کـه  رد لـحـظـه  تساـمرفمکح . 
همه هک  دیامن  یم  داجیا  راگدـیرفآ  هب  فارتعا  نامیا و  ام  لدرد  هک  يا  هثداح  دـنک ,  یم  تیادـه  بلاغ  رهاق  هدارا  کی  ربارب  رد  مارجا 

بلاق رد  هظحل  نیا  ردار  دوخ  یبلق  نامیا  هک  تسا  مزال  هتس و  ـ یا ـ ـش دنتـسه -  وا  تردق  هضبق  رد  هام ,  دیـشروخ و  هلمج  نآ  زا  ناهج , 
 . مییامن زاربا  ار  دوخ  ینطاب  فارتعا  هدـیقع و  ناهج ,  راگدرورپ  سدـق  ناتـسآ  هب  یناشیپ  نداهن  تایآ و  زامن  ندـناوخ  اب  هتخیر ,  لمع 

نتفرگ زا  ام  هک  تفرگ  ار  هجیتن  نامه  ناشخرد  مارجا  نیا  لوفا  زا  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دیحوت  نامرهق  هک  نانچ 
نم نیکرشملا ;  نم  انا  ام  افینح و  ضرالا  تاومسلا و  رطف  يذلل  یه  ـ جو تهجو  ینا  تفگ :  نینچ  هلصافالب  میریگ ,  یم  هام  دیشروخ و 

هوال بـر عـ  - 2(2  . ) متسین ناکرشم  زا  مصلاخ و  دوخ  نامیارد  نم  هدیرفآ ,  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مدرک  یـسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور 
روما هلـسلس  کی  هب  مدرم  زا  يا  هدـع  دـهد ,  یم  خر  نامـسآرد  يداـع  ریغ  كانتـشحو و  اـنایحا  هزاـت و  عاـضوا  هک  يدراو  رد مـ ـن ,  یا

 , فوسخ فوسک و  ماگنه  هب  تایآ  زامن  نتخاس  بجاو  اب  مالـسا  دـنناد ,  رثوم مـی  هثداح  نیا  عفر  رد  ار  لامعا  نیا  هدرب و  هاـنپ  یفارخ 
هتخاس هجوتم  تسا  یتیگ  ثداوح  مامت  همشچرس  هک  يا  هطقن  هب  اراهنآ  راکفا  لوقع و  هتـشادزاب و  تافار  ماهوا و خـ هب  هجوت  زا  ار  مدرم 

 . دشخب یم  رطاخ  تینما  شمارآ و  ناسنا  هب  كانتشحو  ثداوح  نیا  رباربرد  هوالعب ,  تسا . 

نینچمه تسا و  هدشن  رصع  زون  هک هـ یتروص  رد   , میروآ یم  اج  هب  رهظ -  زامن  يادا  زا  سپ  رهظ -  لیاوا  رد  یهاگ  ار  رصع  زامن  هنوگچ 
؟  تسا هدش  يرپس  رهظ  هک  یلاح  رد  میناوخ  یم  تقو  رخآ  رد  یهاگ  ار  رهظ  زامن  هنوگچ 

شسرپ

تسا و هدـشن  رـصع  زون  هک هـ یتروص  رد   , میروآ یم  اـج  هب  رهظ -  زاـمن  يادا  زا  سپ  رهظ -  لـیاوا  رد  یهاـگ  ار  رـصع  زاـمن  هنوـگچ 
؟  تسا هدش  يرپس  رهظ  هک  یلاح  رد  میناوخ  یم  تقو  رخآ  رد  یهاگ  ار  رهظ  زامن  هنوگچ  نینچمه 

خساپ

كرتشم تقو  کی  تقو مـخـتـص و  کی  اشع  برغم و  نینچمه  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  مادک  ره  هک  ـت  ـشاد ـه  جو ـد تـ یا ـال بـ ـصا
مـثـال دروآ .  اـج  هب  تقو  نآ  رد  ناوـت  یمن  دراد  صاـصتخا  نآ  هب  تقو  هک  يزاـمن  زج  هـک  تـسا  نـیا  صتخم  تـقو  زا  روـظنم  دراد , 
رد هچنآ  تسا و  رـصع  زامن  صوصخم  زوررخآ ,  زا  تعکر  راهچ  هزادـنا  هب  رهظ و  زامن  صوصخم  رهظ ,  لوا  زا  تعکر  راه  راد چـ مـقـ

تقو زامنود  نیا  زا  مادـک  ره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  زین  دـشاب و  یم  رـص  رهظ و عـ نایم  كرتشم  تقو  تسا ,  هتفرگ  رارق  تقو  ود  ناـیم 
زاغآ زا  رهظ ,  زامن  تلیضف  تقو  الثم  تشاد .  دهاوخ  يرتشیب  باوث  تلیضف و  میهد ,  ماجنا  تقو  نآ  رد  ار  اهنآ  رگا  هک  دنراد  یتلیضف 

یم دراو  رـصع  تقو  هدیـسر و  رخآ  هب  رهظ  تلیـضف  تقو  تروص  نیا  رد  دوش ,  نآدوخ  رادـقم  هب  صخاش  هیاس  هک  تسا  یتقو  ات  رهظ 
تقو تهج  زا  هن  دـشاب ,  یم  زاـمن  ود  نیا  تلیـضف  تقو  رظن  زا  رـصع  رهظ و  ياـهمان  هب  زاـمن  ود  نیا  يراذـگما  نـ ـن ,  یا ـر  با بـنـ ددرگ . 
دناوخ یم  شدوخ  تقو  رد  ار  دوخ  زامن  دـناوخ ,  یم  ار  رـصع  زاـمن  رهظ  لـیاوا  رد  هک  یـسک  تسا .  ءادا  مه  تقو  نآ  رد  هک  كرتشم 

لاح ره  رد  تسا ; و  رصع  نآ  تقو  تلیضف ,  تقو  رظن  زا  هک  مناوخ  یم  ار  يزامن  ینعی  مناوخ ,  یم  رـصع  زامن  دنک  یم  تین  هک  نیاو 
رخاوا رد  ار  رهظ  زاـمن  هک  یـسک  نینچ  هـمـ دروآ .  اـج  هب  رـصع -  تقو  تلیـضف -  تقو  ردو  دزادـنا  ریخاـتب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  رتهب  , 

نآ تلیـضف  تقو  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب   , دـنک یم  رهظ  زامن  تین  هک  ـن  یا دـناوخ و  یم  كرتشم  تقو  رد  ار  زامن  دروآ ,  یم  اج  هبزور 
 . تلیضف كرتشم و  صتخم و  تقورظن  زا  ءاشع  برغم و  زامن  تسا  نینچمه  تسا و  رهظ 
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ماجنا يارب  تاملک  یناعم  هب  هّجوت  هک  یتروص  رد  میناوخب ؟ نامدوخ  نابز  هب  ار  زامن  میناوتیمن  میرادن  ییانـشآ  یبرع  نابز  هب  هک  ام  ارچ 
. دنعالّطایب زامن  یناعم  زا  مدرم  رتشیب  تسا و  مزال  تدابع 

شسرپ

ماجنا يارب  تاملک  یناعم  هب  هّجوت  هک  یتروص  رد  میناوخب ؟ نامدوخ  نابز  هب  ار  زامن  میناوتیمن  میرادن  ییانـشآ  یبرع  نابز  هب  هک  ام  ارچ 
. دنعالّطایب زامن  یناعم  زا  مدرم  رتشیب  تسا و  مزال  تدابع 

خساپ

هب دیاب  ار  تاّیدابع  دومن و  لوبق  ًادّبعت  ار  اهنآ  دیاب  یلو  هدش ، عیرـشت  ییاهتمکح  حـلاصم و  ۀـظحالم  هب  همه  هچ  رگا  مالـسا  نید  ماکحا 
ًابلاغ هک  ار  یتاّیرظن  هقیلـس و  دیابن  دوش . مهارف  تسا  رظن  رد  اهنآ  زا  هک  یگرزب  دیاوف  ات  دروآ ، ياج  هب  ملاع  دنوادخ  رما  تعاطا  ناونع 

میناوخب و زامن  هدـش  رّرقم  هک  يوحن  نامه  هب  میفّظوم  ام  تخاس . دراو  ادـخ  ماکحا  رد  تسا ، بلاطم  تاهج  فارطا و  زا  عـالّطا  نودـب 
تاـیآ و همجرت  یناـعم و  هب  هّجوت  هّتبلا  مییاـمن . عارتـخا  دراوـم  نیا  رد  يزیچ  دوـخ  زا  میرادـن  قـح  میروآ و  ياـج  هب  ار  رگید  تاداـبع 

دیاب یلو  دوشیم ؛ باوث  رجا و  ترثک  و  لضف ، تّدش  زامن ، لامک  بجوم  هدوب و  بوخ  رایـسب  دوشیم  هدـناوخ  زامن  عقوم  رد  هک  يراکذا 
هب افتکا  هوالع  هب  دوشیم . بلـس  نآ  زا  تعاطا  ناونع  دوش  فّلخت  نآ  زا  رگا  دنناوخب و  هدش  نّیعم  هک  ار  يراکذا  هروس و  دـمح و  نامه 

بجوم ار  تابّـصعت  یـضعب  یگدـنکارپ و  فـالتخا و  مه و  زا  نیملـسم  ییادـج  فـلتخم ، ياـهنابز  هب  نآ  ریغ  زاـمن و  رد  همجرت  تئارق 
فـالتخا عفر  دارفا و  نیب  مهاـفت  يرارقرب  يرـشب ، ياـههعماج  نتخاـس  دـّحتم  مدرم و  ندرک  کـیدزن  يارب  مالـسا  هک  یلاـح  رد  دوشیم .

. تسا هدمآ  تافالتخا  رگید  يداژن و  ینابز ،

ماجنا يارب  تاملک  یناعم  هب  هّجوت  هک  یتروص  رد  میناوخب ؟ نامدوخ  نابز  هب  ار  زامن  میناوتیمن  میرادن  ییانـشآ  یبرع  نابز  هب  هک  ام  ارچ 
. دنعالّطایب زامن  یناعم  زا  مدرم  رتشیب  تسا و  مزال  تدابع 

شسرپ

ماجنا يارب  تاملک  یناعم  هب  هّجوت  هک  یتروص  رد  میناوخب ؟ نامدوخ  نابز  هب  ار  زامن  میناوتیمن  میرادن  ییانـشآ  یبرع  نابز  هب  هک  ام  ارچ 
. دنعالّطایب زامن  یناعم  زا  مدرم  رتشیب  تسا و  مزال  تدابع 

خساپ

هب دیاب  ار  تاّیدابع  دومن و  لوبق  ًادّبعت  ار  اهنآ  دیاب  یلو  هدش ، عیرـشت  ییاهتمکح  حـلاصم و  ۀـظحالم  هب  همه  هچ  رگا  مالـسا  نید  ماکحا 
ًابلاغ هک  ار  یتاّیرظن  هقیلـس و  دیابن  دوش . مهارف  تسا  رظن  رد  اهنآ  زا  هک  یگرزب  دیاوف  ات  دروآ ، ياج  هب  ملاع  دنوادخ  رما  تعاطا  ناونع 

میناوخب و زامن  هدـش  رّرقم  هک  يوحن  نامه  هب  میفّظوم  ام  تخاس . دراو  ادـخ  ماکحا  رد  تسا ، بلاطم  تاهج  فارطا و  زا  عـالّطا  نودـب 
تاـیآ و همجرت  یناـعم و  هب  هّجوت  هّتبلا  مییاـمن . عارتـخا  دراوـم  نیا  رد  يزیچ  دوـخ  زا  میرادـن  قـح  میروآ و  ياـج  هب  ار  رگید  تاداـبع 

دیاب یلو  دوشیم ؛ باوث  رجا و  ترثک  و  لضف ، تّدش  زامن ، لامک  بجوم  هدوب و  بوخ  رایـسب  دوشیم  هدـناوخ  زامن  عقوم  رد  هک  يراکذا 
هب افتکا  هوالع  هب  دوشیم . بلـس  نآ  زا  تعاطا  ناونع  دوش  فّلخت  نآ  زا  رگا  دنناوخب و  هدش  نّیعم  هک  ار  يراکذا  هروس و  دـمح و  نامه 

بجوم ار  تابّـصعت  یـضعب  یگدـنکارپ و  فـالتخا و  مه و  زا  نیملـسم  ییادـج  فـلتخم ، ياـهنابز  هب  نآ  ریغ  زاـمن و  رد  همجرت  تئارق 
فـالتخا عفر  دارفا و  نیب  مهاـفت  يرارقرب  يرـشب ، ياـههعماج  نتخاـس  دـّحتم  مدرم و  ندرک  کـیدزن  يارب  مالـسا  هک  یلاـح  رد  دوشیم .
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. تسا هدمآ  تافالتخا  رگید  يداژن و  ینابز ،

؟ تسیچ رازگزامن ، مالس »  » تمکح

شسرپ

؟ تسیچ رازگزامن ، مالس »  » تمکح

خساپ

زامن رد  هک  یسک  دیوگ  یم  يو  تسا . هدمآ  مه  هر )  ) ینیمخ ماما  ةالصلا » ّرس   » باتک رد  هک  دراد  ینخس  مالسا  گرزب  يافرع  زا  یکی 
؟» هللا ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلا   » دـیوگب زامن  نایاپ  رد  دـهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  تسا ، یگدـنز  هجوتم  ادـخ و  ریغ  شیپ  شـساوح 

عمج رد  مدرم و  اب  سپ  تسادخ ]. اب  تاجانم  لوغـشم  رازگزامن ، ( ] راحب 68/215 « ) ّهبَر یجاُنی  یلـصُملا   » دومرف (ص ) مرکا ربمغیپ  نوچ 
یم رارق  مدرم  نیب  رد  ددرگ و  یم  رب  ادخ  روضح  زا  دیسر ، نایاپ  هب  ناحبس  يادخ  اب  شتاجانم  دش و  مامت  شزامن  یتقو  تسین . نارگید 

، دـنا هتـسشن  رگیدـکی  راـنک  رد  سلجم  عمجم و  رد  هک  يدارفا  مکیلع .»... مالـسا   » دـیوگ یم  دوش  یم  نارگید  عمج  دراو  نوچ  دریگ و 
مالس دوش  یم  دراو  رگید  ياج  زا  تسین و  عمج  نآ  رد  هک  یـسک  دنرگیدکی . روضح  رد  اریز  دننک ؛ یمن  مالـس  رگیدکی  هب  مادک  چیه 

شزامن مکیلع ،» مالـسلا   » دیوگب ًادمع  یـسک  زامن  طسو  رد  رگا  اذل  تسا . ّتیحت  هکلب  رکذ ، هن  تساعد و  هن  زامن  رخآ  مالـس  دنک . یم 
شیادـخ اب  رازگزاـمن  نوچ  تسا ؛ دورد  ّتیحت و  ناونع  هب  زاـمن ، رخآ  مالـس  دراد . وهـس  هدجـس  ود  تفگ ، ًاهابتـشا  رگا  و  تسا . لـطاب 

، تسویپ مدرم  عمج  هب  دش و  ینیمز  تشگرب و  ادخ  اب  تاجانم  زا  دـش و  مامت  شزامن  هک  یتقو  تسین ، مدرم  نیب  رد  دـنک و  یم  تاجانم 
هب نیومأم  دنک ، هاگن  تمـسق  مادک  هب  ماما  مکیلع » مالـسلا   » نتفگ ماگنه  تعامج  زامن  رد  دـنا ، هتفگ  زین  اهقف  دـنک . یم  مالـس  مدرم  هب 

تاجانم ادخ  اب  ًالـصا  تسا و  یگدـنز  شیپ  شـساوح  هک  یـسک  مبجعت  رد  نم  دـیوگ  یم  فراع  گرزب  نآ  دـننک . ور  تمـسق  مادـک 
(108/ ینیمخ ماما  ةولصلا ، رس  ( !؟»...  مکیلع و مالسلا   » دیوگب هک  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  هدشن ، ادج  مدرم  زا  هدرکن و 

؟ تسیچ رازگزامن ، مالس »  » تمکح

شسرپ

؟ تسیچ رازگزامن ، مالس »  » تمکح

خساپ

زامن رد  هک  یسک  دیوگ  یم  يو  تسا . هدمآ  مه  هر )  ) ینیمخ ماما  ةالصلا » ّرس   » باتک رد  هک  دراد  ینخس  مالسا  گرزب  يافرع  زا  یکی 
؟» هللا ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلا   » دـیوگب زامن  نایاپ  رد  دـهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  تسا ، یگدـنز  هجوتم  ادـخ و  ریغ  شیپ  شـساوح 

عمج رد  مدرم و  اب  سپ  تسادخ ]. اب  تاجانم  لوغـشم  رازگزامن ، ( ] راحب 68/215 « ) ّهبَر یجاُنی  یلـصُملا   » دومرف (ص ) مرکا ربمغیپ  نوچ 
یم رارق  مدرم  نیب  رد  ددرگ و  یم  رب  ادخ  روضح  زا  دیسر ، نایاپ  هب  ناحبس  يادخ  اب  شتاجانم  دش و  مامت  شزامن  یتقو  تسین . نارگید 

، دـنا هتـسشن  رگیدـکی  راـنک  رد  سلجم  عمجم و  رد  هک  يدارفا  مکیلع .»... مالـسا   » دـیوگ یم  دوش  یم  نارگید  عمج  دراو  نوچ  دریگ و 
مالس دوش  یم  دراو  رگید  ياج  زا  تسین و  عمج  نآ  رد  هک  یـسک  دنرگیدکی . روضح  رد  اریز  دننک ؛ یمن  مالـس  رگیدکی  هب  مادک  چیه 

شزامن مکیلع ،» مالـسلا   » دیوگب ًادمع  یـسک  زامن  طسو  رد  رگا  اذل  تسا . ّتیحت  هکلب  رکذ ، هن  تساعد و  هن  زامن  رخآ  مالـس  دنک . یم 
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شیادـخ اب  رازگزاـمن  نوچ  تسا ؛ دورد  ّتیحت و  ناونع  هب  زاـمن ، رخآ  مالـس  دراد . وهـس  هدجـس  ود  تفگ ، ًاهابتـشا  رگا  و  تسا . لـطاب 
، تسویپ مدرم  عمج  هب  دش و  ینیمز  تشگرب و  ادخ  اب  تاجانم  زا  دـش و  مامت  شزامن  هک  یتقو  تسین ، مدرم  نیب  رد  دـنک و  یم  تاجانم 
هب نیومأم  دنک ، هاگن  تمـسق  مادک  هب  ماما  مکیلع » مالـسلا   » نتفگ ماگنه  تعامج  زامن  رد  دـنا ، هتفگ  زین  اهقف  دـنک . یم  مالـس  مدرم  هب 

تاجانم ادخ  اب  ًالـصا  تسا و  یگدـنز  شیپ  شـساوح  هک  یـسک  مبجعت  رد  نم  دـیوگ  یم  فراع  گرزب  نآ  دـننک . ور  تمـسق  مادـک 
(108/ ینیمخ ماما  ةولصلا ، رس  ( !؟»...  مکیلع و مالسلا   » دیوگب هک  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  هدشن ، ادج  مدرم  زا  هدرکن و 

؟ تسیچ رازگزامن ، مالس »  » تمکح

شسرپ

؟ تسیچ رازگزامن ، مالس »  » تمکح

خساپ

زامن رد  هک  یسک  دیوگ  یم  يو  تسا . هدمآ  مه  هر )  ) ینیمخ ماما  ةالصلا » ّرس   » باتک رد  هک  دراد  ینخس  مالسا  گرزب  يافرع  زا  یکی 
؟» هللا ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلا   » دـیوگب زامن  نایاپ  رد  دـهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  تسا ، یگدـنز  هجوتم  ادـخ و  ریغ  شیپ  شـساوح 

عمج رد  مدرم و  اب  سپ  تسادخ ]. اب  تاجانم  لوغـشم  رازگزامن ، ( ] راحب 68/215 « ) ّهبَر یجاُنی  یلـصُملا   » دومرف (ص ) مرکا ربمغیپ  نوچ 
یم رارق  مدرم  نیب  رد  ددرگ و  یم  رب  ادخ  روضح  زا  دیسر ، نایاپ  هب  ناحبس  يادخ  اب  شتاجانم  دش و  مامت  شزامن  یتقو  تسین . نارگید 

، دـنا هتـسشن  رگیدـکی  راـنک  رد  سلجم  عمجم و  رد  هک  يدارفا  مکیلع .»... مالـسا   » دـیوگ یم  دوش  یم  نارگید  عمج  دراو  نوچ  دریگ و 
مالس دوش  یم  دراو  رگید  ياج  زا  تسین و  عمج  نآ  رد  هک  یـسک  دنرگیدکی . روضح  رد  اریز  دننک ؛ یمن  مالـس  رگیدکی  هب  مادک  چیه 

شزامن مکیلع ،» مالـسلا   » دیوگب ًادمع  یـسک  زامن  طسو  رد  رگا  اذل  تسا . ّتیحت  هکلب  رکذ ، هن  تساعد و  هن  زامن  رخآ  مالـس  دنک . یم 
شیادـخ اب  رازگزاـمن  نوچ  تسا ؛ دورد  ّتیحت و  ناونع  هب  زاـمن ، رخآ  مالـس  دراد . وهـس  هدجـس  ود  تفگ ، ًاهابتـشا  رگا  و  تسا . لـطاب 

، تسویپ مدرم  عمج  هب  دش و  ینیمز  تشگرب و  ادخ  اب  تاجانم  زا  دـش و  مامت  شزامن  هک  یتقو  تسین ، مدرم  نیب  رد  دـنک و  یم  تاجانم 
هب نیومأم  دنک ، هاگن  تمـسق  مادک  هب  ماما  مکیلع » مالـسلا   » نتفگ ماگنه  تعامج  زامن  رد  دـنا ، هتفگ  زین  اهقف  دـنک . یم  مالـس  مدرم  هب 

تاجانم ادخ  اب  ًالـصا  تسا و  یگدـنز  شیپ  شـساوح  هک  یـسک  مبجعت  رد  نم  دـیوگ  یم  فراع  گرزب  نآ  دـننک . ور  تمـسق  مادـک 
(108/ ینیمخ ماما  ةولصلا ، رس  ( !؟»...  مکیلع و مالسلا   » دیوگب هک  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  هدشن ، ادج  مدرم  زا  هدرکن و 

؟ دیشوپ زیمت  سابل  زامن ، رد  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دیشوپ زیمت  سابل  زامن ، رد  دیاب  ارچ 

خساپ

سیلَف هللا هتالَـص  یف  هبوَث  یلَع  یقتا  نَم   » تسا نیا  هدـش  نایب  (ص ) ادـخ لوسر  زا  یفیرـش  ثیدـح  یط  هک  زامن ، رد  بدا  ياه  هنومن  زا 
یم هدافتـسا  دوخ  هنهک  سردنم و  ياهـسابل  زا  زامن  رد  دراد و  سردـنم  زیمت و  سابل  ود  هک  یـسک  ( 1/206/619 رضحی نم ال  « ) یستکا

هدولآ دریگن و  رابغ  شسابل  هکنآ  يارب  یلو  هدیشوپ  زیمت  سابل  رگا  ای  دشوپ . یم  سابل  ادخ  قلخ  يارب  هدیشوپن ، سابل  ادخ  يارب  وا  دنک 
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ینب ای   » دیامرف یم  دنوادخ  تسا . هدیشوپن  سابل  ادخ  يارب  وا  دوش  یم  مولعم  دناوخ ، یمن  هللا ) ذاعم   ) ای دزادنا  یم  ریخأت  هب  ار  زامن  دوشن 
[. دیریگرب تدابع  ماگنه  هب  ار  شیوخ  ياهرویز  مدآ ! نادنزرف  يا   ] 31/ فارعا ٍدجسَم » ّلُک  ْدنِع  مکتنیز  اوذُخ  مدا 

؟ تسیچ یمالسا  تایاور  هاگدید  زا  تعامج  زامن  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ یمالسا  تایاور  هاگدید  زا  تعامج  زامن  ۀفسلف 

خساپ

ّالا ِهِّلل  ُةَدابِْعلا  َو  ُمالْـسِالا  َو  ُدیحْوَتلا  َو  ُصالْخِالا  َنوُکَی  اَلَِئل  ُۀَـعامَْجلا  ِتَلِعُج  امَّنِا   » هک تسا  هدـش  تیاور  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا 
ْنِم ٍریثَک  ْنَع  ِرْجَّزلاَو  يْوقَّتلاَو ، ِِّرْبلا  یَلَع  ِةَدَعاسُْملا  َنِم  ِهیف  ام  َعَم  ِبْرَْغلا … َو  ِقرَّشلا  ِلْهَا  یلَعۀَّجُح  ِهِراهِْظا  یف  َّنَِال  ًاروُهْشَم ، ًافوشْکَم  ًارِهاظ 

، ادـخ يارب  تدابع  مالـسا و  دـیحوت و  نامیا و  هک  هدـش  هداد  رارق  ورنیا  زا  تعامج ، زامن  ( ] هعیشلا 5/372 لئاسو  « ) َّلَجَوَّزَع ِهللا  یِـصاعَم 
رتشیب رکفت  هب  ار  اهنآ  و   ) دـنکیم ماـمت  ناـهج  برغ  قرـش و  رب  ار  تّجح  نآ  راـهظا  هک  ارچ  دریگ ، ماـجنا  فوشکم  راکـشآ و  رهاـظ و 

و یناگمه ) نواعت  رگیدـکی و  لاح  زا  یهاـگآ  و   ) اوقت یکین و  هب  کـمک  نیا ، رب  هوـالع  درادیماو … ) نآ  تاـمیلعت  مالـسا و  ةراـبرد 
عمج نآ  رد  ار  رگیدکی  رابدنچ  زور ، هنابش  رد  مدرم  هک  یماگنه  اریز   ) تسا یهلا  یـصاعم  ناهانگ و  زا  يرایـسب  زا  يریگولج  نینچمه 

(.[ دــننکیم يراددوـخ  یمئاد  روــضح  مرــش و  رطاــخ  هـب  ناــهانگ ، باــکترا  نارگید و  قوــقح  هـب  زواــجت  زا  دــننیبیم ، یناــحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ تسیچ هعمج  زامن  ۀبطخ  ود  بوجو  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ هعمج  زامن  ۀبطخ  ود  بوجو  ۀفسلف 

خساپ

زامن هک  هدـش  هداد  رارق  نیا  يارب  هعمج  زامن  ۀـبطخ   » دومرف هک  میناوخیم  (ع ) اضرلایـسومنبیلعماما زا  ییانعم  رپ  عماـج و  ثیدـح  رد 
دیامن و بیغرت  تعاطا  هب  دنک و  هظعوم  ار  مدرم  ات  دهد ، ناکما  ناناملـسم  ریما  هب  دهاوخیم  دنوادخ  تسا ، یمومع  ۀـمانرب  کی  هعمج 

ِقافالا َنِم  ْمِْهیَلَع  َدَرَو  اِمب  ْمُهُِربُْخی  َو  ْمُهاْینُد  َو  ْمِِهنید  ِۀَحَلْـصَم  ْنِم  َدارَا  ام  یلَع  ْمُهِفیقَْوت  َو   » دوزفا سپـس  دراد ». رذـح  رب  یهلا  تیـصعم  زا 
وا هب  فـلتخم  طاـقن  زا  هک  یّمهم  ثداوـح  راـبخا و  زا  ار  اـهنآ  و  ( ] هعیـشلا 5/39 لئاسو  « ) ُۀَـعَْفنَْملا َو  ُّةرَـضَملا  اهیف  ْمَُهل  یتَّلا  ِلاوْهَـالا  َنِم 
هب هدش  هداد  رارق  هبطخ  ود  هعمج  زامن  يارب  هکنیا   ] دومرف سپـس  دزاس ]. علطم  تسا ، رثؤم  اهنآ  تشونرـس  نایز و  دوس و  رد  دـسریم و 

اهزاین و يرگید  رد  و  دـننک ، حرطم  یقـالخا ) يونعم و  لـئاسم  و   ) یهلا سیدـقت  دـیجمت و  اـنث و  دـمح و  یکی  رد  هک  تسا  نیا  رطاـخ 
. دنناسرب اهنآ  عالطا  هب  تسا  یمالسا  ۀعماج  داسف  حالص و  هب  طوبرم  هک  ییاهروتسد  یهاون و  رماوا و  دنهد و  رارق  ار  اهاعد  اهرادشه و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ تسیچ یمالسا  تایاور  هاگدید  زا  تعامج  زامن  ۀفسلف 
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شسرپ

؟ تسیچ یمالسا  تایاور  هاگدید  زا  تعامج  زامن  ۀفسلف 

خساپ

ّالا ِهِّلل  ُةَدابِْعلا  َو  ُمالْـسِالا  َو  ُدیحْوَتلا  َو  ُصالْخِالا  َنوُکَی  اَلَِئل  ُۀَـعامَْجلا  ِتَلِعُج  امَّنِا   » هک تسا  هدـش  تیاور  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا 
ْنِم ٍریثَک  ْنَع  ِرْجَّزلاَو  يْوقَّتلاَو ، ِِّرْبلا  یَلَع  ِةَدَعاسُْملا  َنِم  ِهیف  ام  َعَم  ِبْرَْغلا … َو  ِقرَّشلا  ِلْهَا  یلَعۀَّجُح  ِهِراهِْظا  یف  َّنَِال  ًاروُهْشَم ، ًافوشْکَم  ًارِهاظ 

، ادـخ يارب  تدابع  مالـسا و  دـیحوت و  نامیا و  هک  هدـش  هداد  رارق  ورنیا  زا  تعامج ، زامن  ( ] هعیشلا 5/372 لئاسو  « ) َّلَجَوَّزَع ِهللا  یِـصاعَم 
رتشیب رکفت  هب  ار  اهنآ  و   ) دـنکیم ماـمت  ناـهج  برغ  قرـش و  رب  ار  تّجح  نآ  راـهظا  هک  ارچ  دریگ ، ماـجنا  فوشکم  راکـشآ و  رهاـظ و 

و یناگمه ) نواعت  رگیدـکی و  لاح  زا  یهاـگآ  و   ) اوقت یکین و  هب  کـمک  نیا ، رب  هوـالع  درادیماو … ) نآ  تاـمیلعت  مالـسا و  ةراـبرد 
عمج نآ  رد  ار  رگیدکی  رابدنچ  زور ، هنابش  رد  مدرم  هک  یماگنه  اریز   ) تسا یهلا  یـصاعم  ناهانگ و  زا  يرایـسب  زا  يریگولج  نینچمه 

(.[ دــننکیم يراددوـخ  یمئاد  روــضح  مرــش و  رطاــخ  هـب  ناــهانگ ، باــکترا  نارگید و  قوــقح  هـب  زواــجت  زا  دــننیبیم ، یناــحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ تسیچ هعمج  زامن  ۀبطخ  ود  بوجو  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ هعمج  زامن  ۀبطخ  ود  بوجو  ۀفسلف 

خساپ

زامن هک  هدـش  هداد  رارق  نیا  يارب  هعمج  زامن  ۀـبطخ   » دومرف هک  میناوخیم  (ع ) اضرلایـسومنبیلعماما زا  ییانعم  رپ  عماـج و  ثیدـح  رد 
دیامن و بیغرت  تعاطا  هب  دنک و  هظعوم  ار  مدرم  ات  دهد ، ناکما  ناناملـسم  ریما  هب  دهاوخیم  دنوادخ  تسا ، یمومع  ۀـمانرب  کی  هعمج 

ِقافالا َنِم  ْمِْهیَلَع  َدَرَو  اِمب  ْمُهُِربُْخی  َو  ْمُهاْینُد  َو  ْمِِهنید  ِۀَحَلْـصَم  ْنِم  َدارَا  ام  یلَع  ْمُهِفیقَْوت  َو   » دوزفا سپـس  دراد ». رذـح  رب  یهلا  تیـصعم  زا 
وا هب  فـلتخم  طاـقن  زا  هک  یّمهم  ثداوـح  راـبخا و  زا  ار  اـهنآ  و  ( ] هعیـشلا 5/39 لئاسو  « ) ُۀَـعَْفنَْملا َو  ُّةرَـضَملا  اهیف  ْمَُهل  یتَّلا  ِلاوْهَـالا  َنِم 
هب هدش  هداد  رارق  هبطخ  ود  هعمج  زامن  يارب  هکنیا   ] دومرف سپـس  دزاس ]. علطم  تسا ، رثؤم  اهنآ  تشونرـس  نایز و  دوس و  رد  دـسریم و 

اهزاین و يرگید  رد  و  دـننک ، حرطم  یقـالخا ) يونعم و  لـئاسم  و   ) یهلا سیدـقت  دـیجمت و  اـنث و  دـمح و  یکی  رد  هک  تسا  نیا  رطاـخ 
. دنناسرب اهنآ  عالطا  هب  تسا  یمالسا  ۀعماج  داسف  حالص و  هب  طوبرم  هک  ییاهروتسد  یهاون و  رماوا و  دنهد و  رارق  ار  اهاعد  اهرادشه و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  ۀفسلف  تایاور  رظن  زا 

شسرپ

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  ۀفسلف  تایاور  رظن  زا 

خساپ
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رب یمالـسا  عیرـشت  رارـصا  هک  دناسریم  ینـشور  هب  تسا و  هدرک  نایب  یثیدح  رد  ار  كاخ  رب  هدجـس  ۀفـسلف  ص )  ) یمارگ لوسر  دوخ 
هیاهن .« ) مغرلا هنم  جرخت  یتح  ضرألا  هفنأ  هتهبج و  مزلیلف  مکدحأ  یلص  اذإ  : » دومرف شترضح  تسا . هتشاد  یتیبرت  هبنج  نیمز  رب  هدجس 

راکـشآ ار  دوخ  عوضخ  تلذ و  ات  دـهد  رارق  نیمز  رب  ار  دوخ  ینیب  یناشیپ و  درازگ ، زامن  امـش  زا  یـسک  هاگره  .( ] مغر هداـم  ،2: ریثأ نبا 
عوضخ و هدجـس  اریز  : » دومرف نینچ  نآ  خـساپ  رد  ماما  و  دیـسرپ ، ار  نیمز  رب  هدجـس  هفـسلف  ع )  ) قداص ماما  زا  مکح  نب  ماـشه  دزاـس ].

ناتـسرپایند دوبعم  اریز  دـنک  هدجـس  اهیندیـشوپ  اـهیندروخ و  رب  رگـشتسرپ  ناـسنا  تسین  هتـسیاش  زگره  تسا و  ادـخ  ربارب  رد  ینتورف 
نیمز كاـخ و  رب  هدجـس  هک  یلاـح  رد  درک ، هدجـس  تسا  ناتـسرپ  اـیند  دوـبعم  هک  هچنآ  رب  دـیابن  نیارباـنب  تسا ، كاـشوپ  كاروـخ و 

.( هیلع دوجسلا  حصیام  باب  ،82/147: راونألا راحب  .« ) تسادخ ربارب  رد  عوضخ  ینتورف و  رهظم  نیرترب  نیرتالاب و 

؟ 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  Ơ اوتیمن 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 
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 
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: 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 

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  ۀفسلف  تایاور  رظن  زا 

شسرپ

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  ۀفسلف  تایاور  رظن  زا 

خساپ

رب یمالـسا  عیرـشت  رارـصا  هک  دناسریم  ینـشور  هب  تسا و  هدرک  نایب  یثیدح  رد  ار  كاخ  رب  هدجـس  ۀفـسلف  ص )  ) یمارگ لوسر  دوخ 
هیاهن .« ) مغرلا هنم  جرخت  یتح  ضرألا  هفنأ  هتهبج و  مزلیلف  مکدحأ  یلص  اذإ  : » دومرف شترضح  تسا . هتشاد  یتیبرت  هبنج  نیمز  رب  هدجس 

راکـشآ ار  دوخ  عوضخ  تلذ و  ات  دـهد  رارق  نیمز  رب  ار  دوخ  ینیب  یناشیپ و  درازگ ، زامن  امـش  زا  یـسک  هاگره  .( ] مغر هداـم  ،2: ریثأ نبا 
عوضخ و هدجـس  اریز  : » دومرف نینچ  نآ  خـساپ  رد  ماما  و  دیـسرپ ، ار  نیمز  رب  هدجـس  هفـسلف  ع )  ) قداص ماما  زا  مکح  نب  ماـشه  دزاـس ].

ناتـسرپایند دوبعم  اریز  دـنک  هدجـس  اهیندیـشوپ  اـهیندروخ و  رب  رگـشتسرپ  ناـسنا  تسین  هتـسیاش  زگره  تسا و  ادـخ  ربارب  رد  ینتورف 
نیمز كاـخ و  رب  هدجـس  هک  یلاـح  رد  درک ، هدجـس  تسا  ناتـسرپ  اـیند  دوـبعم  هک  هچنآ  رب  دـیابن  نیارباـنب  تسا ، كاـشوپ  كاروـخ و 

.( هیلع دوجسلا  حصیام  باب  ،82/147: راونألا راحب  .« ) تسادخ ربارب  رد  عوضخ  ینتورف و  رهظم  نیرترب  نیرتالاب و 

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  ۀفسلف  تایاور  رظن  زا 

شسرپ

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  ۀفسلف  تایاور  رظن  زا 

خساپ

رب یمالـسا  عیرـشت  رارـصا  هک  دناسریم  ینـشور  هب  تسا و  هدرک  نایب  یثیدح  رد  ار  كاخ  رب  هدجـس  ۀفـسلف  ص )  ) یمارگ لوسر  دوخ 
هیاهن .« ) مغرلا هنم  جرخت  یتح  ضرألا  هفنأ  هتهبج و  مزلیلف  مکدحأ  یلص  اذإ  : » دومرف شترضح  تسا . هتشاد  یتیبرت  هبنج  نیمز  رب  هدجس 

راکـشآ ار  دوخ  عوضخ  تلذ و  ات  دـهد  رارق  نیمز  رب  ار  دوخ  ینیب  یناشیپ و  درازگ ، زامن  امـش  زا  یـسک  هاگره  .( ] مغر هداـم  ،2: ریثأ نبا 
عوضخ و هدجـس  اریز  : » دومرف نینچ  نآ  خـساپ  رد  ماما  و  دیـسرپ ، ار  نیمز  رب  هدجـس  هفـسلف  ع )  ) قداص ماما  زا  مکح  نب  ماـشه  دزاـس ].

ناتـسرپایند دوبعم  اریز  دـنک  هدجـس  اهیندیـشوپ  اـهیندروخ و  رب  رگـشتسرپ  ناـسنا  تسین  هتـسیاش  زگره  تسا و  ادـخ  ربارب  رد  ینتورف 
نیمز كاـخ و  رب  هدجـس  هک  یلاـح  رد  درک ، هدجـس  تسا  ناتـسرپ  اـیند  دوـبعم  هک  هچنآ  رب  دـیابن  نیارباـنب  تسا ، كاـشوپ  كاروـخ و 

.( هیلع دوجسلا  حصیام  باب  ،82/147: راونألا راحب  .« ) تسادخ ربارب  رد  عوضخ  ینتورف و  رهظم  نیرترب  نیرتالاب و 
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؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

خساپ

اهتحلصم يرایسب  زا  ام  هک  اسب  هچ  یلو  دنا ، یتایح  دنمشزرا و  ییاهتحلصم  ياراد  ناسنا  يارب  یمالسا ، ياهروتسد  ماکحا و  نامگ ، یب 
ماکحا و نیا  هب  ندرک  لمع  نداهن و  جرا  تسا ، هتـسیاب  ام  رب  هچنآ  دـناسر و  یمن  ام  هب  یبیـسآ  عوضوم  نیا  میـشاب . ربخ  یب  اـهتمکح  و 

13ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) اهتمکح اهتحلصم و  نتسناد  هن  تسا ، نیمه  ورگ  رد  يراگتسر  هک  تساهروتسد 

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

خساپ

هک تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  تسین . نشور  ام  يارب  تادابع  طیارـش  ازجا و  زا  يرایـسب  ّتلع  نوچ  شتّلع  تسا و  دنوادخ  روتـسد  نیا 
اهروتـسد ماکحا و  نیا  هی  دیاب  ام  تسین . نشور  ام  يارب  تسیچ  نآ  تمکح  هک  نیا  اّما  تسا ، تمکح  ياراد  دنوادخ  ياهروتـسد  مامت 
15ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دیامرف رادروخرب  ار  ام  کین ، شاداپ  شیوخ  تمحر  لضف و  زا  دنوادخ  ات  مینک  لمع  تّقد  هب 

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

خساپ

یلو تسا ، هدـسفم  ياراد  تسا ، هدرک  مارح  ار  هچ  ره  تـسا و  رادروـخرب  یتحلـصم  زا  تـسا ، هدرک  بـجاو  لاـعتم  دـنوادخ  ار  هـچ  ره 
هک تسا  نیا  تسا ، مزال  ام  رب  هچنآ  تسام . هشیدـنا  رکف و  ییاـسران  زا  نیا  تسا و  هدیـشوپ  اـم  رب  ماـکحا  زا  يرایـسب  رارـسا  تمکح و 
هب خساپ  شخب  . ) مییوج يرود  دسافم  زا  میبای و  تسد  يونعم  لامک  دشر و  هب  هفیظو  ماجنا  رذگ  زا  میهن و  جرا  ار  دنوادخ  ياهروتـسد 

16ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

شسرپ
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؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

خساپ

هدش مارح  هچ  ره  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  هچ  ره  ینعی  تسا ; راوتسا  یناسنا  هعماج  ناسنا و  حلاصم  رب  مالـسا  ماکحا 
دـسافم حـلاصم و  نیا  هب  دـناوت  یمن  ام  لـقع  یلو  تسا ، قداـص  لـصا  نیا  زین  تاـهورکم  تابحتـسم و  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

، دناسر یم  يراگتسر  هب  ار  ام  هچنآ  تسا . هدش  هدینش  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ دوخ  نابز  زا  هک  اهنآ  زا  يا  هشوگ  زج  دبای  یهاگآ 
هچنانچ تسا . یحلاصم  ياراد  زین  تسا  بحتـسم  زاـمن  رد  هک  هماـقا ، ناذا و  نیارباـنب ، مینک . لـمع  تّقد  هب  ماـکحا  نیا  هب  هک  تسا  نیا 

26ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دش میهاوخ  رادروخرب  شدنمشزرا  ياهدوس  حلاصم و  زا  میهد ، ماجنا  ار  هماقا  ناذا و 

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  ارچ 

خساپ

حلاصم نآ  زا  ماکحا  نیا  هب  لمع  وترپ  رد  ناسنا  تحلـصم . ياراد  تسا و  ناسنا  لماکت  ریـسم  رد  یگمه  مالـسا  نید  رد  یعرـش  ماکحا 
دیاب دبای . یهاگآ  حلاصم  ماکحا و  رارسا  زا  يرایـسب  هب  دناوتن  هشیدنا  تّیدودحم  ییاسران و  لیلد  هب  وا  اسب  هچ  یلو  دوش ، یم  دنم  هرهب 
الثم نیاربانب  دـشوکب . فیاظو  ماجنا  هار  رد  وا  هک  تسا  نیا  دزاس . یمن  دراو  ناسنا  هب  ینایز  ماکحا  هفـسلف  زا  یهاـگآان  نیا  هک  تسناد 

ار زامن  نیا  دـیاب  ارچ  هک  نیا  یلو  تسادـخ ، نامرف  ربانب  شماجنا  ّتیم و  زامن  روتـسد  هب  ندرک  لمع  تسا ، مهم  ّتیم  زامن  هرابرد  هچنآ 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درادن نآ  ماجنا  زا  فده  رد  يریثأت  تسین و  مزال  شنتـسناد  درادن ، دوجـس  عوکر و  ارچ  ای  دـناوخ  هداتـسیا 

ـ29ـ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 

شسرپ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 

خساپ

هک نیا  هب  هّجوت  اـب  اـهنآ ، عضو  تّلع  هراـبرد  قیقحت  تسا و  ینید  ياهروتـسد  هب  لـمع  تسا ، ناـسنا  يراگتـسر  لاـمک و  بجوم  هچنآ 
عـضو ناسنا  ياهزاین  اب  راگزاس  یتاررقم  نیناوق و  شنارکیب  شناد  يور  زاـت  دـنوادخ  تسین . مزـال  تسا ، دـنوادخ  ینید ، نیناوق  عضاو 
هارمه الومعم  ترفاسم  اریز  تسا ; هدرک  اطع  نارفاسم  هب  دنوادخ  هک  تسا  یفیفحت  رفس ، رد  زامن  ندوب  هتسکش  تّلع  دیاش  تسا . هدرک 

هب هتسکش  ترفاسم  رد  ار  یتعکرراهچ  ياهزامن  هک  تسا  هداد  نامرف  لیلد  نیدب  دنوادخ  تسا  نکمم  سپ  تسا . يراکباتش  یتخس و  اب 
30ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میروآ ياج 
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؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

خساپ

هار زا  مه  نآ  شیامزآ ، شـشوک و  رذـگهر  زا  فدـه  نیا  تسا . دـنوادخ  برق  ماقم  هب  وا  ندیـسر  لماکت و  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فدـه 
خـساپ شخب  مینک ( . شتدابع  تسا ، هدینایامن  دـنوادخ  هک  هار  نامه  زا  هک  تسا  نیا  زین  تدابع  يانعم  دوش . یم  لصاح  فیاظو  ماجنا 

46ـ ـ )  تالاؤس هب 

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

خساپ

اهتحلصم يرایسب  زا  ام  هک  اسب  هچ  یلو  دنا ، یتایح  دنمشزرا و  ییاهتحلصم  ياراد  ناسنا  يارب  یمالسا ، ياهروتسد  ماکحا و  نامگ ، یب 
ماکحا و نیا  هب  ندرک  لمع  نداهن و  جرا  تسا ، هتـسیاب  ام  رب  هچنآ  دـناسر و  یمن  ام  هب  یبیـسآ  عوضوم  نیا  میـشاب . ربخ  یب  اـهتمکح  و 

13ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) اهتمکح اهتحلصم و  نتسناد  هن  تسا ، نیمه  ورگ  رد  يراگتسر  هک  تساهروتسد 

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

خساپ

هک تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  تسین . نشور  ام  يارب  تادابع  طیارـش  ازجا و  زا  يرایـسب  ّتلع  نوچ  شتّلع  تسا و  دنوادخ  روتـسد  نیا 
اهروتـسد ماکحا و  نیا  هی  دیاب  ام  تسین . نشور  ام  يارب  تسیچ  نآ  تمکح  هک  نیا  اّما  تسا ، تمکح  ياراد  دنوادخ  ياهروتـسد  مامت 
15ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دیامرف رادروخرب  ار  ام  کین ، شاداپ  شیوخ  تمحر  لضف و  زا  دنوادخ  ات  مینک  لمع  تّقد  هب 

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 
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خساپ

یلو تسا ، هدـسفم  ياراد  تسا ، هدرک  مارح  ار  هچ  ره  تـسا و  رادروـخرب  یتحلـصم  زا  تـسا ، هدرک  بـجاو  لاـعتم  دـنوادخ  ار  هـچ  ره 
هک تسا  نیا  تسا ، مزال  ام  رب  هچنآ  تسام . هشیدـنا  رکف و  ییاـسران  زا  نیا  تسا و  هدیـشوپ  اـم  رب  ماـکحا  زا  يرایـسب  رارـسا  تمکح و 
هب خساپ  شخب  . ) مییوج يرود  دسافم  زا  میبای و  تسد  يونعم  لامک  دشر و  هب  هفیظو  ماجنا  رذگ  زا  میهن و  جرا  ار  دنوادخ  ياهروتـسد 

16ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

خساپ

هدش مارح  هچ  ره  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  هچ  ره  ینعی  تسا ; راوتسا  یناسنا  هعماج  ناسنا و  حلاصم  رب  مالـسا  ماکحا 
دـسافم حـلاصم و  نیا  هب  دـناوت  یمن  ام  لـقع  یلو  تسا ، قداـص  لـصا  نیا  زین  تاـهورکم  تابحتـسم و  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

، دناسر یم  يراگتسر  هب  ار  ام  هچنآ  تسا . هدش  هدینش  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ دوخ  نابز  زا  هک  اهنآ  زا  يا  هشوگ  زج  دبای  یهاگآ 
هچنانچ تسا . یحلاصم  ياراد  زین  تسا  بحتـسم  زاـمن  رد  هک  هماـقا ، ناذا و  نیارباـنب ، مینک . لـمع  تّقد  هب  ماـکحا  نیا  هب  هک  تسا  نیا 

26ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دش میهاوخ  رادروخرب  شدنمشزرا  ياهدوس  حلاصم و  زا  میهد ، ماجنا  ار  هماقا  ناذا و 

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  ّتیم  زامن  ارچ 

خساپ

حلاصم نآ  زا  ماکحا  نیا  هب  لمع  وترپ  رد  ناسنا  تحلـصم . ياراد  تسا و  ناسنا  لماکت  ریـسم  رد  یگمه  مالـسا  نید  رد  یعرـش  ماکحا 
دیاب دبای . یهاگآ  حلاصم  ماکحا و  رارسا  زا  يرایـسب  هب  دناوتن  هشیدنا  تّیدودحم  ییاسران و  لیلد  هب  وا  اسب  هچ  یلو  دوش ، یم  دنم  هرهب 
الثم نیاربانب  دـشوکب . فیاظو  ماجنا  هار  رد  وا  هک  تسا  نیا  دزاس . یمن  دراو  ناسنا  هب  ینایز  ماکحا  هفـسلف  زا  یهاـگآان  نیا  هک  تسناد 

ار زامن  نیا  دـیاب  ارچ  هک  نیا  یلو  تسادـخ ، نامرف  ربانب  شماجنا  ّتیم و  زامن  روتـسد  هب  ندرک  لمع  تسا ، مهم  ّتیم  زامن  هرابرد  هچنآ 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درادن نآ  ماجنا  زا  فده  رد  يریثأت  تسین و  مزال  شنتـسناد  درادن ، دوجـس  عوکر و  ارچ  ای  دـناوخ  هداتـسیا 

ـ29ـ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 

شسرپ
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؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 

خساپ

هک نیا  هب  هّجوت  اـب  اـهنآ ، عضو  تّلع  هراـبرد  قیقحت  تسا و  ینید  ياهروتـسد  هب  لـمع  تسا ، ناـسنا  يراگتـسر  لاـمک و  بجوم  هچنآ 
عـضو ناسنا  ياهزاین  اب  راگزاس  یتاررقم  نیناوق و  شنارکیب  شناد  يور  زاـت  دـنوادخ  تسین . مزـال  تسا ، دـنوادخ  ینید ، نیناوق  عضاو 
هارمه الومعم  ترفاسم  اریز  تسا ; هدرک  اطع  نارفاسم  هب  دنوادخ  هک  تسا  یفیفحت  رفس ، رد  زامن  ندوب  هتسکش  تّلع  دیاش  تسا . هدرک 

هب هتسکش  ترفاسم  رد  ار  یتعکرراهچ  ياهزامن  هک  تسا  هداد  نامرف  لیلد  نیدب  دنوادخ  تسا  نکمم  سپ  تسا . يراکباتش  یتخس و  اب 
30ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میروآ ياج 

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

خساپ

هار زا  مه  نآ  شیامزآ ، شـشوک و  رذـگهر  زا  فدـه  نیا  تسا . دـنوادخ  برق  ماقم  هب  وا  ندیـسر  لماکت و  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فدـه 
خـساپ شخب  مینک ( . شتدابع  تسا ، هدینایامن  دـنوادخ  هک  هار  نامه  زا  هک  تسا  نیا  زین  تدابع  يانعم  دوش . یم  لصاح  فیاظو  ماجنا 

46ـ ـ )  تالاؤس هب 

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

خساپ

هدش مارح  هچ  ره  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  هچ  ره  ینعی  تسا ; راوتسا  یناسنا  هعماج  ناسنا و  حلاصم  رب  مالـسا  ماکحا 
دـسافم حـلاصم و  نیا  هب  دـناوت  یمن  ام  لـقع  یلو  تسا ، قداـص  لـصا  نیا  زین  تاـهورکم  تابحتـسم و  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

، دناسر یم  يراگتسر  هب  ار  ام  هچنآ  تسا . هدش  هدینش  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ دوخ  نابز  زا  هک  اهنآ  زا  يا  هشوگ  زج  دبای  یهاگآ 
هچنانچ تسا . یحلاصم  ياراد  زین  تسا  بحتـسم  زاـمن  رد  هک  هماـقا ، ناذا و  نیارباـنب ، مینک . لـمع  تّقد  هب  ماـکحا  نیا  هب  هک  تسا  نیا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دش میهاوخ  رادروخرب  شدنمشزرا  ياهدوس  حلاصم و  زا  میهد ، ماجنا  ار  هماقا  ناذا و 

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  ارچ 

شسرپ
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؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  ّتیم  زامن  ارچ 

خساپ

حلاصم نآ  زا  ماکحا  نیا  هب  لمع  وترپ  رد  ناسنا  تحلـصم . ياراد  تسا و  ناسنا  لماکت  ریـسم  رد  یگمه  مالـسا  نید  رد  یعرـش  ماکحا 
دیاب دبای . یهاگآ  حلاصم  ماکحا و  رارسا  زا  يرایـسب  هب  دناوتن  هشیدنا  تّیدودحم  ییاسران و  لیلد  هب  وا  اسب  هچ  یلو  دوش ، یم  دنم  هرهب 
الثم نیاربانب  دـشوکب . فیاظو  ماجنا  هار  رد  وا  هک  تسا  نیا  دزاس . یمن  دراو  ناسنا  هب  ینایز  ماکحا  هفـسلف  زا  یهاـگآان  نیا  هک  تسناد 

ار زامن  نیا  دـیاب  ارچ  هک  نیا  یلو  تسادـخ ، نامرف  ربانب  شماجنا  ّتیم و  زامن  روتـسد  هب  ندرک  لمع  تسا ، مهم  ّتیم  زامن  هرابرد  هچنآ 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درادن نآ  ماجنا  زا  فده  رد  يریثأت  تسین و  مزال  شنتسناد  درادن ، دوجس  عوکر و  ارچ  ای  دناوخ  هداتسیا 

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 

شسرپ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 

خساپ

هک نیا  هب  هّجوت  اـب  اـهنآ ، عضو  تّلع  هراـبرد  قیقحت  تسا و  ینید  ياهروتـسد  هب  لـمع  تسا ، ناـسنا  يراگتـسر  لاـمک و  بجوم  هچنآ 
عـضو ناسنا  ياهزاین  اب  راگزاس  یتاررقم  نیناوق و  شنارکیب  شناد  يور  زاـت  دـنوادخ  تسین . مزـال  تسا ، دـنوادخ  ینید ، نیناوق  عضاو 
هارمه الومعم  ترفاسم  اریز  تسا ; هدرک  اطع  نارفاسم  هب  دنوادخ  هک  تسا  یفیفحت  رفس ، رد  زامن  ندوب  هتسکش  تّلع  دیاش  تسا . هدرک 

هب هتسکش  ترفاسم  رد  ار  یتعکرراهچ  ياهزامن  هک  تسا  هداد  نامرف  لیلد  نیدب  دنوادخ  تسا  نکمم  سپ  تسا . يراکباتش  یتخس و  اب 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میروآ ياج 

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

خساپ

هار زا  مه  نآ  شیامزآ ، شـشوک و  رذـگهر  زا  فدـه  نیا  تسا . دـنوادخ  برق  ماقم  هب  وا  ندیـسر  لماکت و  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فدـه 
خـساپ شخب  مینک ( . شتدابع  تسا ، هدینایامن  دـنوادخ  هک  هار  نامه  زا  هک  تسا  نیا  زین  تدابع  يانعم  دوش . یم  لصاح  فیاظو  ماجنا 

هقرفتم ماک  ـ حا ماک  ــ حا تالاؤس )  هب 

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

شسرپ
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؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

خساپ

اهتحلصم يرایسب  زا  ام  هک  اسب  هچ  یلو  دنا ، یتایح  دنمشزرا و  ییاهتحلصم  ياراد  ناسنا  يارب  یمالسا ، ياهروتسد  ماکحا و  نامگ ، یب 
ماکحا و نیا  هب  ندرک  لمع  نداهن و  جرا  تسا ، هتـسیاب  ام  رب  هچنآ  دـناسر و  یمن  ام  هب  یبیـسآ  عوضوم  نیا  میـشاب . ربخ  یب  اـهتمکح  و 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) اهتمکح اهتحلصم و  نتسناد  هن  تسا ، نیمه  ورگ  رد  يراگتسر  هک  تساهروتسد 

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

خساپ

هک تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  تسین . نشور  ام  يارب  تادابع  طیارـش  ازجا و  زا  يرایـسب  ّتلع  نوچ  شتّلع  تسا و  دنوادخ  روتـسد  نیا 
اهروتـسد ماکحا و  نیا  هی  دیاب  ام  تسین . نشور  ام  يارب  تسیچ  نآ  تمکح  هک  نیا  اّما  تسا ، تمکح  ياراد  دنوادخ  ياهروتـسد  مامت 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دیامرف رادروخرب  ار  ام  کین ، شاداپ  شیوخ  تمحر  لضف و  زا  دنوادخ  ات  مینک  لمع  تّقد  هب 

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

خساپ

یلو تسا ، هدـسفم  ياراد  تسا ، هدرک  مارح  ار  هچ  ره  تـسا و  رادروـخرب  یتحلـصم  زا  تـسا ، هدرک  بـجاو  لاـعتم  دـنوادخ  ار  هـچ  ره 
هک تسا  نیا  تسا ، مزال  ام  رب  هچنآ  تسام . هشیدـنا  رکف و  ییاـسران  زا  نیا  تسا و  هدیـشوپ  اـم  رب  ماـکحا  زا  يرایـسب  رارـسا  تمکح و 
هب خساپ  شخب  . ) مییوج يرود  دسافم  زا  میبای و  تسد  يونعم  لامک  دشر و  هب  هفیظو  ماجنا  رذگ  زا  میهن و  جرا  ار  دنوادخ  ياهروتـسد 

 ( تالاؤس

؟ دنناوخ یم  تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  ارچ 

خساپ
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یم هدجـس  ار  هام  باتفآ و  دندوب و  لئاق  ییادـخ  ماقم  تیهولا و  ناگراتـس  يارب  ینادان  زا  مدرم  مالـسا ) زا  لبق  نامز  ) ّتیلهاج دـهع  رد 
هام و لباقم  رد  هبّقرتم  ریغ  تاقاّفتا  نینچ  لباقم  رد  هتـسناد و  نایادـخ  مشخ  لـیلد  ار  فوسک  فوسخ و  دـننام  یتاـقاّفتا  نینچ  دـندرک و 

ررقم تسادخ ، صوصخم  طقف  هدجـس  هک  دـنامهفب  ناگمه  هب  هکنیا  يارب  مالـسا  دـندرک . یم  هدجـس  دـنداتفا و  یم  نیمز  هب  دیـشروخ 
دننام زین  عقاوم  نیا  هک  دنشاب  هّجوتم  دننک و  هدجس  ادخ  يارب  دیاب  مدرم  دیآ ، یم  شیپ  ینامسآ  تاقاّفتا  هک  مه  یعقاوم  نینچ  رد  دومرف 

رد اهنآ  دروم  رد  هک  ینیناوق  هام و  دیـشروخ و  تسا و  ادـخ  تسد  رد  روما  ریاس  دـننام  روما  نیا  دراد و  ادـخ  هب  صاـصتخا  عقاوم  ریاـس 
يرگید ياه  هفسلف  تسا  نکمم  تسا ; تایآ  زامن  یلامتحا  ياه  هفـسلف  زا  یکی  نیا  هتبلا  دنـشاب . یم  ادخ  قولخم  یمامتب  تسا ، نایرج 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دشاب هتشاد  دوجو  زین 

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  ندناوخ  زامن  هقیرط  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  ندناوخ  زامن  هقیرط  ارچ 

خساپ

حرطم يدابع  یماظن و  یگنهرف ، یـسایس  یقالخا ، یهقف ، یقوقح ، لئاسم  زا  يرایـسب  هرابرد  هکلب  تسین ، زاـمن  دروم  رد  اـهنت  لاؤس  نیا 
و دشاب ، یم  داعم  توبن و  دیحوت ، دروم  رد  نآ  تایآ  زا  يرایـسب  هتخادرپ و  یّلک  نیناوق  لوصا  نایب  هب  نآرق  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسا .
ماکحا و هدـننک  نایب  نآرق و  رّـسفم  ار  مالـسلا )) مهیلع  )) نیموصعم لاعتم ، دـنوادخ  یفرط  زا  تسا . هتخادرپ  یئزج  لئاسم  ناـیب  هب  رتمک 

((( مالـسلا مهیلع  )) راهطا همئا  ) یهلا ماهلا  و  هلآو ))) هیلع  هللا  یلـص  )) ادـخ لوسر  ) یحو قیرط  زا  ءزج  هک  ینانآ  تسا . هداد  رارق  فراـعم 
و هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) هللا لوسر  ار  نآ  یئزج  لئاسم  نکیلو  هدـمآ ; نآرق  رد  زامن  بوجو  مکح  تهج  نیمه  هب  دـنیوگ . یمن  نخس 

نایب نامز  هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  مه  ار  بلطم  نیا  تاکز و . ... داهج ، جح ، هلأسم  دننام  دنا ; هدومرف  نایب  مالـسلا )) مهیلع  )) راهطا همئا 
نایاوشیپ ناـماما و  هب  تهج  نیمه  هب  دوبن ; نکمم  (( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )) هللا لوسر  ناـمز  رد  یئزج  نیناوق  لـیاسم و  زا  یخرب  يارجا  و 

شخب . ) دنزادرپب نآ  يارجا  نایب و  هب  بسانم  طیارـش  رد  ات  دش ، هدرپس  دنتـسه ، ترـضح  نآ  قح  هب  يافلخ  هک  مالـسلا )) هیلع  )) موصعم
 ( تالاؤس هب  خساپ 

؟ دوش یم  زامن  وضو و  نالطب  بجوم  هدعم ) داب  ) حیر جورخ  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  زامن  وضو و  نالطب  بجوم  هدعم ) داب  ) حیر جورخ  ارچ 

خساپ

يرادقم هللا ! لوسر  نبای  تفگ : دیسر و  مالسلا )) مهیلع  )) موصعم تمدخ  یـصخش  دش . دهاوخ  نشور  خساپ  لیذ ، تیاور  رد  هشیدنا  اب 
كاپ هیقب  رادرب و  ار  نآ  فارطا  زا  يرادقم  تسا ، دـماج  رگا  دومرف : ترـضح  منک ؟ هچ  هداتفا  نآ  رد  یـشوم  هلـضف  و  ما ، هتـشاد  نغور 
راـنک ار  نغور  همه  نآ  هک  تسین  يزیچ  هلـضف  کـی  رادـقم  هللا ! لوـسر  نباـی  تفگ : يزیرب . رود  دـیاب  ار  نآ  تـسا  عیاـم  رگا  تـسا و 
کی نیا  ینادب . کچوک  ار  شوم  هلضف  هک  نیا  هن  يدرمش  کچوک ، کبس و  ار  دوخ  نید  وت  دومرف : ترضح  مرذگب . نآ  زا  مراذگب و 
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دهد یم  ینابرق  شیارب  همه  نآ  (( مالـسلا هیلع  )) نیـسح ماما  هک  میتسناد  گرزب  هزادنا  نآ  هب  ار  تعیرـش  نید و  رگا  ام  هک  تسا  ّتیعقاو 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  دش ( . دهاوخ  ناطیش  ذوفن  يارب  يا  هنزور  یکچوک  یبدا  یب  فّلخت و  هاگ  هک  تفریذپ  میهاوخ 

؟ تسیچ رد  زامن  تحلصم  هدئاف و 

شسرپ

؟ تسیچ رد  زامن  تحلصم  هدئاف و 

خساپ

تعفنم هرمث و  رظتنم  ناسنا  ًاتعیبط  دوش ، يزیچ  هدـیاف  زا  لاؤس  هاگره  تسا . توافتم  نآ  تحلـصم  اب  يزیچ  هدـئاف  هاگ  هک  تسناد  دـیاب 
كرت لمع  نآ  لاح  نیع  رد  دشاب و  یتحلـصم  لمع ، ماجنا  رد  رگا  یلو  دید ; دهاوخن  ار  نآ  رد  یعـضو  رثا  دنکن  ربص  رگا  تسه و  نآ 

همین رد  رگا  دییامرف : تّقد  لیذ  لاثم  ود  هب  بلطم ، رتشیب  مهف  يارب  دش . دهاوخ  دـهاشم  دـشابن -  ینآ  دـنچ  ره  نآ -  یعـضو  راثآ  دوش 
رثا چـیه  اّما  میا ، هدـش  بکترم  فالخ  دـنچ  ره  مینک ، روبع  ینیـشام  چـیه  ندرکن  دّدرت  ظاحل  هب  اـمنهار  غارچ  ندوب  زمرق  ماـگنه  بش ،

هچ هک  تسا  حـضاو  میهد ، ماجنا  تسا  دّدرترپ  هک  زور  زا  یتعاس  رد  رگا  ار  فـالخ  نیمه  اـّما  تشاذـگ . دـهاوخن  یقاـب  اـم  رد  یعـضو 
هزوح رد  رگا  اّما  دنا . هداد  رارق  ام  يارب  نوناق  نیا  هب  لمع  رد  هک  تسا  يا  هدیاف  زا  هتـساوخرب  نیا  دروآ . دـهاوخ  راب  هب  نامیارب  یتارمث 

لوغشم اه  هبورکاخ  رد  نانچمه  وا  میئامن و  عنم  اه  هبورکاخ  رد  يزاب  زا  زازک  يرامیب  هب  ندش  التبم  رطاخ  هب  ار  یکدوک  رگا  تحلصم ،
ای دـنادب  هاوخ  يداسف ; لفط  ماجنا  رد  تسا و  یتحلـصم  لفط  عنم  رد  دوب ؟ دـهاوخ  بورکیم  تیارـس  زا  عنام  ام  ندـیدن  ایآ  دوش ، يزاب 

، اه هدسفم  اه و  تحلصم  هناوتشپ  اب  یهلا  ماکحا  کش ، یب  مینادب ؟ مسق  نیا  زا  کی  مادک  زا  ار  تادابع  لاح ، هن . ای  مینبب و  هاوخ  دنادن ،
هدـش دراو  نیدـلادومع و ... یّقت ، لک  ناـبرق  نمؤملا ، جارعم  ریظن  یتاـیاور ; نمـض  رد  هبترتم  راـثآ  نیا  و  تسا . یمدآ  تداعـس  نماـض 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  میبای ( . یم  تسد  دوخ  خساپ  هب  یتحار  هب  قوف ، تاحیضوت  اب  نیاربانب ، تسا .

؟ تسا نید  عورف  ءزج  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نید  عورف  ءزج  زامن  ارچ 

خساپ

، نید عورف  تشاد ; دـهاوخ  مه  یگرب  خاش و  وا  تاداقتعا  تخرد  دـنک و  یم  لماک  ار  ناسنا  يداقتعا  يانب  ریز  نید  لوصا  هک  اـجنآ  زا 
دنچ ره  زامن  دـنوش و  یم  رادومن  ناسنا  لمع  هرتسگ  هطیح و  رد  مه  رمث  خاش و  نیا  دنتـسه و  يداقتعا  تخرد  نیا  ياهرمث  اه و  هخاش 
نینچ هتبلا  و  لوصا . هن  دوش  یم  هدناجنگ  نید  عورف  رد  هک  تسا  یهیدب  دبای ، ققحت  لمع  بلاق  رد  نوچ  اّما  هدش ، هتسناد  مزال  بجاو و 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنامب بیسآ  نودب  هشیر  رمث ، خاش و  نیا  ندناکشخ  اب  تسین 

؟ دریگ یم  تسد  هب  هلحسا  هبطخ  ماگنه  هعمج  ماما  ارچ 

شسرپ
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؟ دریگ یم  تسد  هب  هلحسا  هبطخ  ماگنه  هعمج  ماما  ارچ 

خساپ

ماما و  تسا ، یـسایس  يدابع -  زامن  کی  هعمج  زامن  هک  دـشاب  نیا  درادرب ، هحلـسا  هبطخ  عقوم  دـیاب  هعمج  ماما  هکنیا  لیلد  تسا  نکمم 
ات دراد ، یمرب  هارمه  هب  هحلـسا  دوش و  یم  حلـسم  زامن  رد  تسا ، ربهر  هیحان  زا  بوصنم  ای  نارازگزامن  ربهر  ماما و  هک  رظن  نآ  زا  هعمج 

داجیا نانمـشد  ياه  لد  رد  هرهلد  بعر و  هکنآ  مه  و  دیامن ، نالعا  مالـسا  میرح  زا  يرادـساپ  يارب  ار  نارازگزامن  دوخ و  یگدامآ  مه 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیامن ( .

؟ درادن جاور  نادنچ  ام  نایم  رد  هعمج  زامن  نآرق ، شرافس  دیکأت و  دوجو  اب  ارچ 

شسرپ

؟ درادن جاور  نادنچ  ام  نایم  رد  هعمج  زامن  نآرق ، شرافس  دیکأت و  دوجو  اب  ارچ 

خساپ

. مییامن هعجارم  دنراد  صصخت  ماکحا  مهف  رد  دنتسه و  هربخ  لها  هک  ماظع  نیدهتجم  هب  دیاب  تعیرـش  نیناوق  ماکحا و  نتفرگ  دای  رد  ام 
رد الثم  دـنهد ; یمن  اوتف  سوه  اوه و  يور  زا  زگره  دـنهد و  یم  رارق  ام  رایتخا  رد  دـندومن  هدافتـسا  ثیداحا  نآرق و  زا  هچ  ره  زین  نانآ 
زا یکی  هعمج  زامن  ندناوخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  زا  نکیل  دـنراد ، تلالد  شبوجو  رب  تایاور  تایآ و  هچرگ  هعمج  زامن  دروم 
یم نییعت  تماما  يارب  ار  یـسک  ای  دناوخ  یم  شدوخ  دای  ار  هعمج  زامن  دشاب ، رـضاح  ماما  رگا  نیا  ربانب  ; دـشاب یم  ماما  یـصخش  نوؤش 

تلالد نیا  زا  شیب  تسا ، هعمج  زامن  هب  طوبرم  هک  يا  هیآ  دنراد . اپرب  ار  هعمج  زامن  دنتسین  فلکم  مدرم  تبیغ  رـصع  رد  نکیل  دیامرف ،
یمن یلو  دینک ; تکرـش  دش  دقعنم  زامن  رگا  دیامرف : یم  هیآ  دییامن .» تکرـش  امـش  دش  اپرب  هعمج  زامن  رگا  ناناملـسم  يا  : » هک درادـن 
هکنیا لثم  مینک ; یم  هدافتسا  ثیداحا  زا  ار  شطیارش  دنک ، یمن  تبحص  نآ  طیارش  هب  عجار  دییامن و  سیسأت  ار  نآ  ناتدوخ  هک  دیامرف 
شناد هفیظو  تروص  نیا  رد  دییامن ; تکرـش  ناحتما  هسلج  رد  دیاب  امـش  همه  دش ، عورـش  تاناحتما  یتقو  تفگ : یناتـسریبد  ریدم  رگا 

ار ناحتما  تاسلج  دوخ  دـنرادن  هفیظو  نکیل  دـنیامن ; تکرـش  نآ  رد  هدـش ، لیکـشت  ناـحتما  هسلج  رگا  هک  تسین  نیا  زا  شیب  نازومآ 
زا میراـچان  اـم  تاداـبع  فیاـظو و  دروم  رد  لاـح  ره  هب  تسا . ناریبد  ناتـسریبد و  ریدـم  هفیظو  تاـسلج  سیـسأت  اریز  دـنهد ; لیکـشت 

نیا رد  دیاب  یسکره  تسه و  هدوب و  دیلقت  عجارم  اهقف و  يارب  یفلتخم  ياهرظن  هعمج  زامن  دروم  رد  هتبلا  مینک . يوریپ  نآرق  ثیداحا و 
9ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دیامن لمع  دوخ  دیلقت  عجرم  يأر  اوتف و  هب  هلأسم 

؟ دریگ یم  تسد  هب  هلحسا  هبطخ  ماگنه  هعمج  ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دریگ یم  تسد  هب  هلحسا  هبطخ  ماگنه  هعمج  ماما  ارچ 

خساپ
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ماما و  تسا ، یـسایس  يدابع -  زامن  کی  هعمج  زامن  هک  دـشاب  نیا  درادرب ، هحلـسا  هبطخ  عقوم  دـیاب  هعمج  ماما  هکنیا  لیلد  تسا  نکمم 
ات دراد ، یمرب  هارمه  هب  هحلـسا  دوش و  یم  حلـسم  زامن  رد  تسا ، ربهر  هیحان  زا  بوصنم  ای  نارازگزامن  ربهر  ماما و  هک  رظن  نآ  زا  هعمج 

داجیا نانمـشد  ياه  لد  رد  هرهلد  بعر و  هکنآ  مه  و  دیامن ، نالعا  مالـسا  میرح  زا  يرادـساپ  يارب  ار  نارازگزامن  دوخ و  یگدامآ  مه 
20ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیامن ( .

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  ندناوخ  زامن  هقیرط  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  ندناوخ  زامن  هقیرط  ارچ 

خساپ

حرطم يدابع  یماظن و  یگنهرف ، یـسایس  یقالخا ، یهقف ، یقوقح ، لئاسم  زا  يرایـسب  هرابرد  هکلب  تسین ، زاـمن  دروم  رد  اـهنت  لاؤس  نیا 
و دشاب ، یم  داعم  توبن و  دیحوت ، دروم  رد  نآ  تایآ  زا  يرایـسب  هتخادرپ و  یّلک  نیناوق  لوصا  نایب  هب  نآرق  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسا .
ماکحا و هدـننک  نایب  نآرق و  رّـسفم  ار  مالـسلا )) مهیلع  )) نیموصعم لاعتم ، دـنوادخ  یفرط  زا  تسا . هتخادرپ  یئزج  لئاسم  ناـیب  هب  رتمک 

((( مالـسلا مهیلع  )) راهطا همئا  ) یهلا ماهلا  و  هلآو ))) هیلع  هللا  یلـص  )) ادـخ لوسر  ) یحو قیرط  زا  ءزج  هک  ینانآ  تسا . هداد  رارق  فراـعم 
و هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) هللا لوسر  ار  نآ  یئزج  لئاسم  نکیلو  هدـمآ ; نآرق  رد  زامن  بوجو  مکح  تهج  نیمه  هب  دـنیوگ . یمن  نخس 

نایب نامز  هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  مه  ار  بلطم  نیا  تاکز و . ... داهج ، جح ، هلأسم  دننام  دنا ; هدومرف  نایب  مالـسلا )) مهیلع  )) راهطا همئا 
نایاوشیپ ناـماما و  هب  تهج  نیمه  هب  دوبن ; نکمم  (( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )) هللا لوسر  ناـمز  رد  یئزج  نیناوق  لـیاسم و  زا  یخرب  يارجا  و 

شخب . ) دنزادرپب نآ  يارجا  نایب و  هب  بسانم  طیارـش  رد  ات  دش ، هدرپس  دنتـسه ، ترـضح  نآ  قح  هب  يافلخ  هک  مالـسلا )) هیلع  )) موصعم
4ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  زامن  عیرشت  تیفیک 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  زامن  عیرشت  تیفیک 

خساپ

ربماـیپ دوـب و  هدرک  بجاو  تسخن  هلحرم  رد  یتـعکر ) ود  اـت   5) زامن تعکر  دـنوادخ 10  دوش ، یم  هدافتـسا  ثیداـحا  زا  هک  يروـط  هب 
هب درک و  هفاضا  تعکر  ود  ءاشع  رـصع و  رهظ ، زامن  هب  دوب -  هدرک  تبهوم  وا  هب  يراذـگ  نوناـق  رد  یتاراـیتخا  دـنوادخ  هک  راوگرزب - 

تاعکر هلا و  ضرف  ار  یلـصا  تعکر  ود  تبـسانم ، نیمه  هب  دومرف . ءاضما  ار  اهنآ  دـنوادخ  هاگ  نآ  دوزفا . تعکر  کـی  زین  برغم  زاـمن 
9ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنمان ( . یم  یبنلا  ضرف  ار  رگید 

؟ دوش یم  زامن  وضو و  نالطب  بجوم  هدعم ) داب  ) حیر جورخ  ارچ 

شسرپ
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؟ دوش یم  زامن  وضو و  نالطب  بجوم  هدعم ) داب  ) حیر جورخ  ارچ 

خساپ

يرادقم هللا ! لوسر  نبای  تفگ : دیسر و  مالسلا )) مهیلع  )) موصعم تمدخ  یـصخش  دش . دهاوخ  نشور  خساپ  لیذ ، تیاور  رد  هشیدنا  اب 
كاپ هیقب  رادرب و  ار  نآ  فارطا  زا  يرادقم  تسا ، دـماج  رگا  دومرف : ترـضح  منک ؟ هچ  هداتفا  نآ  رد  یـشوم  هلـضف  و  ما ، هتـشاد  نغور 
راـنک ار  نغور  همه  نآ  هک  تسین  يزیچ  هلـضف  کـی  رادـقم  هللا ! لوـسر  نباـی  تفگ : يزیرب . رود  دـیاب  ار  نآ  تـسا  عیاـم  رگا  تـسا و 
کی نیا  ینادب . کچوک  ار  شوم  هلضف  هک  نیا  هن  يدرمش  کچوک ، کبس و  ار  دوخ  نید  وت  دومرف : ترضح  مرذگب . نآ  زا  مراذگب و 
دهد یم  ینابرق  شیارب  همه  نآ  (( مالـسلا هیلع  )) نیـسح ماما  هک  میتسناد  گرزب  هزادنا  نآ  هب  ار  تعیرـش  نید و  رگا  ام  هک  تسا  ّتیعقاو 

10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دش ( . دهاوخ  ناطیش  ذوفن  يارب  يا  هنزور  یکچوک  یبدا  یب  فّلخت و  هاگ  هک  تفریذپ  میهاوخ 

؟ تسا هدرک  بجاو  ام  رب  ار  اهنآ  ارچ  درادن ، يزاین  ام  لامعا  ریاس  زامن و  هب  دنوادخ  رگا 

شسرپ

؟ تسا هدرک  بجاو  ام  رب  ار  اهنآ  ارچ  درادن ، يزاین  ام  لامعا  ریاس  زامن و  هب  دنوادخ  رگا 

خساپ

هک ییاهن  لامک  هب  ندیـسر  يارب  هکلب  درادـن ، يزاین  هنوگ  چـیه  میهد  یم  ماجنا  هک  ییاـهراک  هب  هن  اـم و  دوخ  هب  هن  دـنوادخ  کـش  یب 
لیان لامک  تداعـس و  هب  اهنآ  ماجنا  وترپ  رد  ات  تسا  هدرک  عضو  ام  يارب  یتاّررقم  نیناوق و  هدیرفآ و  ار  ام  تسا ، شنیرفآ  یلـصا  دصقم 
یهلا تاروتـسد  تاّررقم و  مامت  ور  نیا  زا  تسیچ ; رد  ام  لامک  تداعـس و  دناد  یم  وا  تسا و  دودحمریغ  دنوادخ  ملع  نوچ  و  میدرگ .

یبسانم هتسیاش و  رایسب  تصرف  زامن  تسا . شیوخ  راگدیرفآ  هب  ناسنا  طابترا  هلیسو ي  هناگی  زامن  تسا . هدیدرگ  بجاو  ام  دوخ  عفن  هب 
سأر رد  زامن  تهج ، نیدب  دشخب . یم  تردق  ورین و  ناسنا  هب  دزاس و  یم  طبترم  اهورین  اه و  تردق  همه  عبنم  اب  ار  ناسنا  حور  هک  تسا 

ره رد  یناسنا  ره  نیاربانب ، دـیآ . یم  باسح  هب  نید  ساـسا  هیاـپ و  تاـیاور ، زا  یخرب  ریبعت  هب  دراد و  رارق  ینید  تاـبجاو  ضیارف و  همه 
شخب دهد ( . ماجنا  ار  گرزب  هضیرف  نیا  دنوادخ  اب  شیوخ  طابترا  ّتیونعم و  حور  نتـشادهگن  هدنز  يارب  تسا  مزال  دـشاب  هک  طیارش 

12ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

؟ تسا نید  عورف  ءزج  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نید  عورف  ءزج  زامن  ارچ 

خساپ

، نید عورف  تشاد ; دـهاوخ  مه  یگرب  خاش و  وا  تاداقتعا  تخرد  دـنک و  یم  لماک  ار  ناسنا  يداقتعا  يانب  ریز  نید  لوصا  هک  اـجنآ  زا 
دنچ ره  زامن  دـنوش و  یم  رادومن  ناسنا  لمع  هرتسگ  هطیح و  رد  مه  رمث  خاش و  نیا  دنتـسه و  يداقتعا  تخرد  نیا  ياهرمث  اه و  هخاش 
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نینچ هتبلا  و  لوصا . هن  دوش  یم  هدناجنگ  نید  عورف  رد  هک  تسا  یهیدب  دبای ، ققحت  لمع  بلاق  رد  نوچ  اّما  هدش ، هتسناد  مزال  بجاو و 
18ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنامب بیسآ  نودب  هشیر  رمث ، خاش و  نیا  ندناکشخ  اب  تسین 

؟ دنناوخ یم  تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  ارچ 

خساپ

دـندوب و لئاق  ییادـخ  ماقم  تیهولا و  ناگراتـس  يارب  ینادان  زا  مدرم  هک  دوب  يروط  ایند  عضو  مالـسا ) زا  لبق  ناـمز  ) تّیلهاـج دـهع  رد 
هدجس دنداتفا و  یم  نیمز  هب  دیشروخ  هام و  لباقم  رد  هبّقرتم  ریغ  تاقافتا  نینچ  دننام  یتاقاّفتا  نینچ  دندرک و  یم  هدجس  ار  هام  باتفآ و 

تاقاّفتا هک  مه  یعقاوم  نینچ  رد  دومرف  ررقم  تسادخ ، صوصخم -  طقف  هدجس  هک  دنامهفب  رشب  مامت  هب  هکنیا  يارب  مالسا  دندرک . یم 
نیا دراد و  ادخ  هب  صاصتخا  عقاوم  ریاس  دننام  زین  عقوم  نیا  هک  دنشاب  هّجوتم  دننک و  هدجس  ادخ  يارب  دیاب  مدرم  دیآ  یم  شیپ  ینامسآ 

هفسلف تسا  نکمم  تسا ; تایآ  زامن  یلامتحا  ياه  هفسلف  زا  یکی  نیا  هتبلا  دنـشاب . یم  ادخ  قولخم  مامت  تسا ، نایرج -  رد  اهنآ  دروم 
6ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشاب ( . هتشاد  زین  يرگید  ياه 

: دنسیون یم  نینچ  مالسالا  عئارش  فّلؤم  یّلح  قّقحم  لاح  حرش  رد  تانجلا  تاضور  فّلؤم 

هراشا

هب تفای ، سیردـت  لاح  رد  ار  وا  نوچ  تفر و  یّلح  قّقحم  رادـید  هب  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  مالـسا  ناد  یـضایر  یکلف و  دنمـشناد  »
تسا م بحتسم  دومرف : سرد  نمض  رد  قّقحم  تسشن . وا  سرد  رضحم  رد  وا  مارتحا 

شسرپ

مالـسا ناد  یـضایر  یکلف و  دنمـشناد  : » دنـسیون یم  نینچ  مالـسالا  عئارـش  ّفلؤم  یّلح  قّقحم  لاـح  حرـش  رد  تاـنجلا  تاـضور  ّفلؤم 
. تسـشن وا  سرد  رـضحم  رد  وا  مارتحا  هب  تفای ، سیردـت  لاح  رد  ار  وا  نوچ  تفر و  یّلح  قّقحم  رادـید  هب  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ 

تسا م بحتسم  دومرف : سرد  نمض  رد  قّقحم 

خساپ

فرحنم قرـشم  ای  برغم  فرط  هب  بونج  زا  هک  تسین  نیا  تسا -  بحتـسم  قارع  لها  يارب  هک  پچ -  فرط  هب  لیامت  زا  روظنم  ـالوا :
تسا و هلبق  پچ  فرط  هب  هلبق  زا  لـیامت  روظنم ، هکلب ، دـشاب ، هتـشاد  برغم  فرط  هب  بونج  زا  قارع  هلبق  فارحنا  اـب  یتاـفانم  اـت  دـنوش 

لیامتم پچ  هب  یمک  هلبق  زا  تسا  بحتـسم  قارع  لها  يارب  ارچ  هک  هراب  نیا  رد  ناهیقف  ًایناث : دـینک .) ّتقد   ) تسا رایـسب  ود  نیا  توافت 
نیا نآ  لصاح  هدومرف و  نایب  ةولص ) باتک  ) راونالاراحب رد  یسلجم  همّالع  موحرم  هک  يا  هیرظن  . 1 دنا : هدرک  رکذ  لیلد  117 ـ ـ  و دنوش ،

، دـنک لطاب  ار  زامن  هک  دوبن  رادـقم  هب  فارحنا  نیا  هچرگ  دوب ، هدـش  هتخاس  تسار  فرط  هب  لیامتم  فارحنا و  ّتلع  تسا  نکمم  تسا ،
هب نامز  نآ  دـجاسم  رتشیب  هک  افلخ  اب  یتفلاـخم  ًانمـض  دـننک و  كرد  ار  هلبق  یقیقح  هطقن  مدرم  هکنیا  يارب  مالـسلا ،)) مهیلع  )) هّمئا یلو 
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افلخ اب  تفلاخم  زاربا  نودب  مدرم  هک  هدوب  نیا  روتسد  نیا  هدیاف  دندومن . رداص  ار  روتسد  نیا  دنـشاب ، هدرکن  دوب  هدش  هتخاس  اهنآ  نامرف 
دودح تسا : نینچ  نآ  هصالخ  هک  تایاور  زا  هدـمآرب  تسا  يا  هیرظن  . 2 دندرگ . دنم  هرهب  هلبق  یعقاو  هطقن  هب  هّجوت  تلیـضف  زا  دـنناوتب 

عوضوم نیا  هتّبلا  تسا . یّصاخ  يونعم  مارتحا  ياراد  رادقم  نیا  تسا و  لیم  راهچ  پچ ، فرط  زا  لیم و  ود  تسار  فرط  زا  هبعک  میرح 
يرتشیب میرح  رظن  نیا  زا  هلبق  پچ  فرط  هب  هّجوت  اب  ناسنا  نیاربانب  تسین . تسا  خسرف  راهچ  رد  خسرف  راهچ  هک  مرح  دودـح  هب  طوبرم 

هلبق یلـصا  هدودحم  زا  دراد  يرتمک  میرح  رظن  نیا  زا  تسار  فرط  هب  هّجوت  اب  تسا  نکمم  یلو  دوش ، یمن  جراخ  هلبق  هدودحم  زا  دراد 
رد هبعک  میرح  زا  نتفر  نوریب  لامتحا  هک  دوش  يا  هطقن  هّجوتم  زاـمن  رد  ناـسنا  هک  تسا  یطاـیتحا  یمکح  نیا  تقیقح  رد  دوش . جراـخ 

118ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشاب ( . هتشاد  لّوا  هتکن  ای  هتکن  نیمه  هب  هراشا  زین  یّلح  قّقحم  رظن  تسا  نکمم  دشاب . رتمک  نآ 

؟ میناوخ یم  هلبق  هب  ور  ار  زامن  ارچ  تسه  اج  همه  ادخ  هکنیا  اب 

شسرپ

؟ میناوخ یم  هلبق  هب  ور  ار  زامن  ارچ  تسه  اج  همه  ادخ  هکنیا  اب 

خساپ

ناربماـیپ هژیو  هب  درم  هاـگتدابع  میدـق  ناراـگزور  زا  تسا و  صوصخم  تسادـق  تفارـش و  ياراد  هبعک  هناـخ  صوصخ  هب  هّکم  نیمزرس 
هب ار  زامن  ناناملـسم  تسا . هدـش  داینب  میهاربا  ترـضح  نأّـشلا  میظع  ربمغیپ  تسد  هب  راـگدرورپ  ناـمرف  هب  هناـخ  نیا  تسا . هدوب  گرزب 
هب ار  دوـخ  يور  سپ  ; 144 هرقب ِمارَْحلا  َدِجْـسَْملَا  َرْطَـش  َکَـهْجَو  ِلّوَف  : ».... میناوخ نآرق  رد  تسا . یهلا  رما  نیا  اریز  دـنناوخ ، یم  يوـس 

مامت هّجوت  نیارب ، هوالع  دریگ . رارق  ناناملسم  هجوت  زکرم  هبعک  هناخ  هک  دشاب  نیا  دیاش  مکح  نیا  هفسلف  نادگرب .» مارحلا  دجسم  يوس 
هناشن دوخ  هک  دناوخ  یم  زامن  هبعک  تمس  هب  هبترم  جنپ  يزور  لّقادح  ناملـسم  ره  تسا و  هبعک  هناخ  يوس  هب  تدابع  ماگنه  ناناملـسم 
شخب دوش ( . یم  ماجنا  ادخ  نامرف  قبط  جح  هضیرف  اریز  دـنا ، هدـیمان  ادـخ  هناخ  ار  هبعک  تسا . یمالـسا  هزیگنا  تفکـش  تدـحو  يرزب 

135ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

؟ دنناوخب زامن  هلبق  هبور  دیاب  مدرم  همه  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخب زامن  هلبق  هبور  دیاب  مدرم  همه  ارچ 

خساپ

ینالوط یفـص  رد  ًالثم  هک  یناسک  همه  دراد  يدایز  هلـصاف  هبعکاب  هک  یقطانم  رد  نیاربانب  دشاب ; قداص  ًافرع  دیاب  نداتـسیا  هلبق  هب  هبور 
هلبق زا  هک  دـش  تباث  زامن  يانثا  رد  داتـسیا و  یفرط  هب  وجتـسج  قیقحت و  زا  سپ  ناسنا  رگا  دنتـسه ، هلبق  هب  ور  دـنا  هداتـسیا  مه  رانک  رد 

. دناوخب يزیچ  دیابن  هلبق  فرط  هب  تشگرب  لاح  رد  یلو  تسا ، حیحـص  شزامن  ددرگرب و  هلبق  فرط  هب  دیاب  تسا  تشاد  فارحنا  یمک 
137ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  ) 

؟ تسیچ زامن  عیرشت  تمکح 
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شسرپ

؟ تسیچ زامن  عیرشت  تمکح 

خساپ

يا هژیو  ماکحا  اب  زامن  یمدآ ، لد  رد  ادـخ  دای  نتـشاد  هگن  هدـنز  دـنوادخ و  برق  ماقم  هب  يو  ندیـسر  ناسنا و  لـماکت  يارب  مالـسا  رد 
هراپ رد  هکنانچ  ماکحا ، نیا  رد  تسا و  هدرتسگ  دودحمریغ و  ملع  ياراد  هک  تسا  يدـنوادخ  هیحان  زا  ماکحا  نیا  تسا و  هدـش  عیرـشت 

تروص هب  ماکحا  نیا  جرَح ، رسُع و  تّقشم ، دراوم  رد  تسا و  هدیدرگ  ظاحل  زین  تلوهس  ورُسی  هعسوت ، بناج  هدمآ ، نآرق  تایآ  زا  يا 
حیـضوت نیا  اب  دوش  یم  ممیت  هب  لیدـبت  لسغ  فیلکت  تّقـشم و  ررـض و  داجیا  اـی  بآ  ندوبن  دروم  رد  هکنیا  دـننام  دـبای  یم  رییغت  رگید 

 ( تالاؤس هب  خـساپ  شخب  دـنک ( . لمع  نید  ياهرایعم  قبط  ًاقیقد  هک  دـسر  یم  بولطم  لامک  هب  ناسنا  یتروص  رد  هک  دوش  یم  نشور 
ـ205ـ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

خساپ

اهتحلصم يرایسب  زا  ام  هک  اسب  هچ  یلو  دنا ، یتایح  دنمشزرا و  ییاهتحلصم  ياراد  ناسنا  يارب  یمالسا ، ياهروتسد  ماکحا و  نامگ ، یب 
ماکحا و نیا  هب  ندرک  لمع  نداهن و  جرا  تسا ، هتـسیاب  ام  رب  هچنآ  دـناسر و  یمن  ام  هب  یبیـسآ  عوضوم  نیا  میـشاب . ربخ  یب  اـهتمکح  و 

13ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) اهتمکح اهتحلصم و  نتسناد  هن  تسا ، نیمه  ورگ  رد  يراگتسر  هک  تساهروتسد 

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

خساپ

هک تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  تسین . نشور  ام  يارب  تادابع  طیارـش  ازجا و  زا  يرایـسب  ّتلع  نوچ  شتّلع  تسا و  دنوادخ  روتـسد  نیا 
اهروتـسد ماکحا و  نیا  هی  دیاب  ام  تسین . نشور  ام  يارب  تسیچ  نآ  تمکح  هک  نیا  اّما  تسا ، تمکح  ياراد  دنوادخ  ياهروتـسد  مامت 
15ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دیامرف رادروخرب  ار  ام  کین ، شاداپ  شیوخ  تمحر  لضف و  زا  دنوادخ  ات  مینک  لمع  تّقد  هب 

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

شسرپ
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؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

خساپ

یلو تسا ، هدـسفم  ياراد  تسا ، هدرک  مارح  ار  هچ  ره  تـسا و  رادروـخرب  یتحلـصم  زا  تـسا ، هدرک  بـجاو  لاـعتم  دـنوادخ  ار  هـچ  ره 
هک تسا  نیا  تسا ، مزال  ام  رب  هچنآ  تسام . هشیدـنا  رکف و  ییاـسران  زا  نیا  تسا و  هدیـشوپ  اـم  رب  ماـکحا  زا  يرایـسب  رارـسا  تمکح و 
هب خساپ  شخب  . ) مییوج يرود  دسافم  زا  میبای و  تسد  يونعم  لامک  دشر و  هب  هفیظو  ماجنا  رذگ  زا  میهن و  جرا  ار  دنوادخ  ياهروتـسد 

16ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

خساپ

هدش مارح  هچ  ره  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  هچ  ره  ینعی  تسا ; راوتسا  یناسنا  هعماج  ناسنا و  حلاصم  رب  مالـسا  ماکحا 
دـسافم حـلاصم و  نیا  هب  دـناوت  یمن  ام  لـقع  یلو  تسا ، قداـص  لـصا  نیا  زین  تاـهورکم  تابحتـسم و  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

، دناسر یم  يراگتسر  هب  ار  ام  هچنآ  تسا . هدش  هدینش  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ دوخ  نابز  زا  هک  اهنآ  زا  يا  هشوگ  زج  دبای  یهاگآ 
هچنانچ تسا . یحلاصم  ياراد  زین  تسا  بحتـسم  زاـمن  رد  هک  هماـقا ، ناذا و  نیارباـنب ، مینک . لـمع  تّقد  هب  ماـکحا  نیا  هب  هک  تسا  نیا 

26ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دش میهاوخ  رادروخرب  شدنمشزرا  ياهدوس  حلاصم و  زا  میهد ، ماجنا  ار  هماقا  ناذا و 

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  ارچ 

خساپ

حلاصم نآ  زا  ماکحا  نیا  هب  لمع  وترپ  رد  ناسنا  تحلـصم . ياراد  تسا و  ناسنا  لماکت  ریـسم  رد  یگمه  مالـسا  نید  رد  یعرـش  ماکحا 
دیاب دبای . یهاگآ  حلاصم  ماکحا و  رارسا  زا  يرایـسب  هب  دناوتن  هشیدنا  تّیدودحم  ییاسران و  لیلد  هب  وا  اسب  هچ  یلو  دوش ، یم  دنم  هرهب 
الثم نیاربانب  دـشوکب . فیاظو  ماجنا  هار  رد  وا  هک  تسا  نیا  دزاس . یمن  دراو  ناسنا  هب  ینایز  ماکحا  هفـسلف  زا  یهاـگآان  نیا  هک  تسناد 

ار زامن  نیا  دـیاب  ارچ  هک  نیا  یلو  تسادـخ ، نامرف  ربانب  شماجنا  ّتیم و  زامن  روتـسد  هب  ندرک  لمع  تسا ، مهم  ّتیم  زامن  هرابرد  هچنآ 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درادن نآ  ماجنا  زا  فده  رد  يریثأت  تسین و  مزال  شنتـسناد  درادن ، دوجـس  عوکر و  ارچ  ای  دـناوخ  هداتـسیا 

ـ29ـ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 
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شسرپ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 

خساپ

هک نیا  هب  هّجوت  اـب  اـهنآ ، عضو  تّلع  هراـبرد  قیقحت  تسا و  ینید  ياهروتـسد  هب  لـمع  تسا ، ناـسنا  يراگتـسر  لاـمک و  بجوم  هچنآ 
عـضو ناسنا  ياهزاین  اب  راگزاس  یتاررقم  نیناوق و  شنارکیب  شناد  يور  زاـت  دـنوادخ  تسین . مزـال  تسا ، دـنوادخ  ینید ، نیناوق  عضاو 
هارمه الومعم  ترفاسم  اریز  تسا ; هدرک  اطع  نارفاسم  هب  دنوادخ  هک  تسا  یفیفحت  رفس ، رد  زامن  ندوب  هتسکش  تّلع  دیاش  تسا . هدرک 

هب هتسکش  ترفاسم  رد  ار  یتعکرراهچ  ياهزامن  هک  تسا  هداد  نامرف  لیلد  نیدب  دنوادخ  تسا  نکمم  سپ  تسا . يراکباتش  یتخس و  اب 
30ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میروآ ياج 

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

خساپ

هار زا  مه  نآ  شیامزآ ، شـشوک و  رذـگهر  زا  فدـه  نیا  تسا . دـنوادخ  برق  ماقم  هب  وا  ندیـسر  لماکت و  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فدـه 
خـساپ شخب  مینک ( . شتدابع  تسا ، هدینایامن  دـنوادخ  هک  هار  نامه  زا  هک  تسا  نیا  زین  تدابع  يانعم  دوش . یم  لصاح  فیاظو  ماجنا 

46ـ ـ )  تالاؤس هب 

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

خساپ

اهتحلصم يرایسب  زا  ام  هک  اسب  هچ  یلو  دنا ، یتایح  دنمشزرا و  ییاهتحلصم  ياراد  ناسنا  يارب  یمالسا ، ياهروتسد  ماکحا و  نامگ ، یب 
ماکحا و نیا  هب  ندرک  لمع  نداهن و  جرا  تسا ، هتـسیاب  ام  رب  هچنآ  دـناسر و  یمن  ام  هب  یبیـسآ  عوضوم  نیا  میـشاب . ربخ  یب  اـهتمکح  و 

13ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) اهتمکح اهتحلصم و  نتسناد  هن  تسا ، نیمه  ورگ  رد  يراگتسر  هک  تساهروتسد 

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 
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خساپ

هک تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  تسین . نشور  ام  يارب  تادابع  طیارـش  ازجا و  زا  يرایـسب  ّتلع  نوچ  شتّلع  تسا و  دنوادخ  روتـسد  نیا 
اهروتـسد ماکحا و  نیا  هی  دیاب  ام  تسین . نشور  ام  يارب  تسیچ  نآ  تمکح  هک  نیا  اّما  تسا ، تمکح  ياراد  دنوادخ  ياهروتـسد  مامت 
15ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دیامرف رادروخرب  ار  ام  کین ، شاداپ  شیوخ  تمحر  لضف و  زا  دنوادخ  ات  مینک  لمع  تّقد  هب 

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

خساپ

یلو تسا ، هدـسفم  ياراد  تسا ، هدرک  مارح  ار  هچ  ره  تـسا و  رادروـخرب  یتحلـصم  زا  تـسا ، هدرک  بـجاو  لاـعتم  دـنوادخ  ار  هـچ  ره 
هک تسا  نیا  تسا ، مزال  ام  رب  هچنآ  تسام . هشیدـنا  رکف و  ییاـسران  زا  نیا  تسا و  هدیـشوپ  اـم  رب  ماـکحا  زا  يرایـسب  رارـسا  تمکح و 
هب خساپ  شخب  . ) مییوج يرود  دسافم  زا  میبای و  تسد  يونعم  لامک  دشر و  هب  هفیظو  ماجنا  رذگ  زا  میهن و  جرا  ار  دنوادخ  ياهروتـسد 

16ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

خساپ

هدش مارح  هچ  ره  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  هچ  ره  ینعی  تسا ; راوتسا  یناسنا  هعماج  ناسنا و  حلاصم  رب  مالـسا  ماکحا 
دـسافم حـلاصم و  نیا  هب  دـناوت  یمن  ام  لـقع  یلو  تسا ، قداـص  لـصا  نیا  زین  تاـهورکم  تابحتـسم و  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

، دناسر یم  يراگتسر  هب  ار  ام  هچنآ  تسا . هدش  هدینش  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ دوخ  نابز  زا  هک  اهنآ  زا  يا  هشوگ  زج  دبای  یهاگآ 
هچنانچ تسا . یحلاصم  ياراد  زین  تسا  بحتـسم  زاـمن  رد  هک  هماـقا ، ناذا و  نیارباـنب ، مینک . لـمع  تّقد  هب  ماـکحا  نیا  هب  هک  تسا  نیا 

26ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دش میهاوخ  رادروخرب  شدنمشزرا  ياهدوس  حلاصم و  زا  میهد ، ماجنا  ار  هماقا  ناذا و 

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  ّتیم  زامن  ارچ 

خساپ
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حلاصم نآ  زا  ماکحا  نیا  هب  لمع  وترپ  رد  ناسنا  تحلـصم . ياراد  تسا و  ناسنا  لماکت  ریـسم  رد  یگمه  مالـسا  نید  رد  یعرـش  ماکحا 
دیاب دبای . یهاگآ  حلاصم  ماکحا و  رارسا  زا  يرایـسب  هب  دناوتن  هشیدنا  تّیدودحم  ییاسران و  لیلد  هب  وا  اسب  هچ  یلو  دوش ، یم  دنم  هرهب 
الثم نیاربانب  دـشوکب . فیاظو  ماجنا  هار  رد  وا  هک  تسا  نیا  دزاس . یمن  دراو  ناسنا  هب  ینایز  ماکحا  هفـسلف  زا  یهاـگآان  نیا  هک  تسناد 

ار زامن  نیا  دـیاب  ارچ  هک  نیا  یلو  تسادـخ ، نامرف  ربانب  شماجنا  تّیم و  زامن  روتـسد  هب  ندرک  لمع  تسا ، مهم  ّتیم  زامن  هرابرد  هچنآ 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درادن نآ  ماجنا  زا  فده  رد  يریثأت  تسین و  مزال  شنتـسناد  درادن ، دوجـس  عوکر و  ارچ  ای  دـناوخ  هداتـسیا 

ـ29ـ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 

شسرپ

؟ دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  رفس  رد 

خساپ

هک نیا  هب  هّجوت  اـب  اـهنآ ، عضو  تّلع  هراـبرد  قیقحت  تسا و  ینید  ياهروتـسد  هب  لـمع  تسا ، ناـسنا  يراگتـسر  لاـمک و  بجوم  هچنآ 
عـضو ناسنا  ياهزاین  اب  راگزاس  یتاررقم  نیناوق و  شنارکیب  شناد  يور  زاـت  دـنوادخ  تسین . مزـال  تسا ، دـنوادخ  ینید ، نیناوق  عضاو 
هارمه الومعم  ترفاسم  اریز  تسا ; هدرک  اطع  نارفاسم  هب  دنوادخ  هک  تسا  یفیفحت  رفس ، رد  زامن  ندوب  هتسکش  تّلع  دیاش  تسا . هدرک 

هب هتسکش  ترفاسم  رد  ار  یتعکرراهچ  ياهزامن  هک  تسا  هداد  نامرف  لیلد  نیدب  دنوادخ  تسا  نکمم  سپ  تسا . يراکباتش  یتخس و  اب 
30ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میروآ ياج 

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  تسا و  هدیچیپ  نینچ  مالسا  ماکحا  ارچ 

خساپ

هار زا  مه  نآ  شیامزآ ، شـشوک و  رذـگهر  زا  فدـه  نیا  تسا . دـنوادخ  برق  ماقم  هب  وا  ندیـسر  لماکت و  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فدـه 
خـساپ شخب  مینک ( . شتدابع  تسا ، هدینایامن  دـنوادخ  هک  هار  نامه  زا  هک  تسا  نیا  زین  تدابع  يانعم  دوش . یم  لصاح  فیاظو  ماجنا 

46ـ ـ )  تالاؤس هب 

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 
؟ دوش یمن 

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 
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؟ 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 
یم رب  هدجس  زا  رس  هک  یماگنه  و  1939 ـ ـ . میدرگ یم  زاب  كاخ  نیمه  هب  هرابود  هک  میوش  یم  انعم  نیا  يروآدای  مود ، هدجس  اب  يداد .

هب خساپ  شخب  . ) میـشاب گرم  ات  دلوت  نیب  تصرف  رد  شیوخ  لامعا  يوگخـساپ  دیاب  مینام و  یمن  كاخ  رد  هک  مینک  یم  ناعذا  میراد ،
1940ـ ـ )  تالاؤس

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ دیاب  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  ار  ءاشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  ارچ 

خساپ

اهتحلصم يرایسب  زا  ام  هک  اسب  هچ  یلو  دنا ، یتایح  دنمشزرا و  ییاهتحلصم  ياراد  ناسنا  يارب  یمالسا ، ياهروتسد  ماکحا و  نامگ ، یب 
ماکحا و نیا  هب  ندرک  لمع  نداهن و  جرا  تسا ، هتـسیاب  ام  رب  هچنآ  دـناسر و  یمن  ام  هب  یبیـسآ  عوضوم  نیا  میـشاب . ربخ  یب  اـهتمکح  و 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) اهتمکح اهتحلصم و  نتسناد  هن  تسا ، نیمه  ورگ  رد  يراگتسر  هک  تساهروتسد 

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  هدجس  راب  ود  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

خساپ

هک تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  تسین . نشور  ام  يارب  تادابع  طیارـش  ازجا و  زا  يرایـسب  ّتلع  نوچ  شتّلع  تسا و  دنوادخ  روتـسد  نیا 
اهروتـسد ماکحا و  نیا  هی  دیاب  ام  تسین . نشور  ام  يارب  تسیچ  نآ  تمکح  هک  نیا  اّما  تسا ، تمکح  ياراد  دنوادخ  ياهروتـسد  مامت 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دیامرف رادروخرب  ار  ام  کین ، شاداپ  شیوخ  تمحر  لضف و  زا  دنوادخ  ات  مینک  لمع  تّقد  هب 
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؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ تفرگ ممیت  ای  وضو  زامن  يارب  دیاب  ارچ 

خساپ

یلو تسا ، هدـسفم  ياراد  تسا ، هدرک  مارح  ار  هچ  ره  تـسا و  رادروـخرب  یتحلـصم  زا  تـسا ، هدرک  بـجاو  لاـعتم  دـنوادخ  ار  هـچ  ره 
هک تسا  نیا  تسا ، مزال  ام  رب  هچنآ  تسام . هشیدـنا  رکف و  ییاـسران  زا  نیا  تسا و  هدیـشوپ  اـم  رب  ماـکحا  زا  يرایـسب  رارـسا  تمکح و 
هب خساپ  شخب  . ) مییوج يرود  دسافم  زا  میبای و  تسد  يونعم  لامک  دشر و  هب  هفیظو  ماجنا  رذگ  زا  میهن و  جرا  ار  دنوادخ  ياهروتـسد 

 ( تالاؤس

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  هماقا  ناذا و  تمکح 

خساپ

هدش مارح  هچ  ره  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  هچ  ره  ینعی  تسا ; راوتسا  یناسنا  هعماج  ناسنا و  حلاصم  رب  مالـسا  ماکحا 
دـسافم حـلاصم و  نیا  هب  دـناوت  یمن  ام  لـقع  یلو  تسا ، قداـص  لـصا  نیا  زین  تاـهورکم  تابحتـسم و  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

، دناسر یم  يراگتسر  هب  ار  ام  هچنآ  تسا . هدش  هدینش  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ دوخ  نابز  زا  هک  اهنآ  زا  يا  هشوگ  زج  دبای  یهاگآ 
هچنانچ تسا . یحلاصم  ياراد  زین  تسا  بحتـسم  زاـمن  رد  هک  هماـقا ، ناذا و  نیارباـنب ، مینک . لـمع  تّقد  هب  ماـکحا  نیا  هب  هک  تسا  نیا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دش میهاوخ  رادروخرب  شدنمشزرا  ياهدوس  حلاصم و  زا  میهد ، ماجنا  ار  هماقا  ناذا و 

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخ هداتسیا  دیاب  ار  تّیم  زامن  ارچ 

خساپ

حلاصم نآ  زا  ماکحا  نیا  هب  لمع  وترپ  رد  ناسنا  تحلـصم . ياراد  تسا و  ناسنا  لماکت  ریـسم  رد  یگمه  مالـسا  نید  رد  یعرـش  ماکحا 
دیاب دبای . یهاگآ  حلاصم  ماکحا و  رارسا  زا  يرایـسب  هب  دناوتن  هشیدنا  تّیدودحم  ییاسران و  لیلد  هب  وا  اسب  هچ  یلو  دوش ، یم  دنم  هرهب 
الثم نیاربانب  دـشوکب . فیاظو  ماجنا  هار  رد  وا  هک  تسا  نیا  دزاس . یمن  دراو  ناسنا  هب  ینایز  ماکحا  هفـسلف  زا  یهاـگآان  نیا  هک  تسناد 

ار زامن  نیا  دـیاب  ارچ  هک  نیا  یلو  تسادـخ ، نامرف  ربانب  شماجنا  ّتیم و  زامن  روتـسد  هب  ندرک  لمع  تسا ، مهم  ّتیم  زامن  هرابرد  هچنآ 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درادن نآ  ماجنا  زا  فده  رد  يریثأت  تسین و  مزال  شنتسناد  درادن ، دوجس  عوکر و  ارچ  ای  دناوخ  هداتسیا 
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ایآ تسین  بجاو  نونکا  رما  نیا  ارچ  دوش و  یم  بجاو  ناناملسم  رب  هیموی  زامن  دننام  هب  " ع " يدهم ترضح  روهظ  زا  دعب  هعمج  زامن  ارچ 
؟ دوش یمن  مدرم  رتشیب  یگتسبمه  ثعاب  بجاو  نیا 

شسرپ

تـسین بجاو  نونکا  رما  نیا  ارچ  دوش و  یم  بجاو  ناناملـسم  رب  هیموی  زامن  دننام  هب  " ع " يدهم ترـضح  روهظ  زا  دعب  هعمج  زامن  ارچ 
؟ دوش یمن  مدرم  رتشیب  یگتسبمه  ثعاب  بجاو  نیا  ایآ 

خساپ

هک امـش  ریبعت  نیارباـنب ، تسین  رهظ  زاـمن  ۀـماقا  هب  يزاـین  هعمج  زاـمن  ۀـماقا  اـب  دـشاب و  یم  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  لداـعم  هعمج  زاـمن  . 1
تاصاصتخا و زا  اههاگدید  یخرب  رب  انب  هعمج  زامن  ۀماقا  لصا  . 2 تسین . یقیقد  ریبعت  دوش " یم  بجاو  هیموی  ياهزامن  دننام  : " دیدومرف

روضح اب  ار  هعمج  زامن  دـیاب  دـنراد  روضح  ناشیا  يدـهم ، همیرک  تموکح  لیکـشت  نامز  رد  نوچ  رطاخ  نیا  هب  تسا  نیموصعم  نوئش 
یخرب رباـنب  و  تدـحو . ینعی  دـیدومرف  هراـشا  امـش  هک  تسا  ناـمه  مه  نآ  لـیلد  کـی  تسا و  یعرـش  بجاو  نـیا  داد و  ماـجنا  ناـشیا 

نآرق هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  تسین . موصعم  ماما  نوئـش  زا  ًاـموزل  تسا و  یمالـسا  تموکح  رد  تردـق  یلمع  ياـهدامن  زا  اههاگدـید 
هولصلل يدون  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  ( "1 .) تسا هدومن  رما  هعمج  زامن  بوجو  هب  ًاتحارص 

هدوب هنوگچ  ربمایپ  ندناوخ  زامن  عورش و  یخیرات  هچ  زا  هعیش  ندناوخ  زامن  زاب  تسد  اب  تنس و  لها  دروم  رد  هتسب  تسد  اب  ندناوخ  زامن 
؟ تسا

شسرپ

هنوگچ ربمایپ  ندناوخ  زامن  عورـش و  یخیرات  هچ  زا  هعیـش  ندناوخ  زامن  زاب  تسد  اب  تنـس و  لها  دروم  رد  هتـسب  تسد  اب  ندناوخ  زامن 
؟ تسا هدوب 

خساپ

لوط رد  زگره  هدوب و  هتسباو  ادخ  لوسر  كاپ  ترتع  هب  نید ، عورف  لوصا و  رد  هراومه  هیماما  هعیش  هک  مینک  ضرع  دیاب  امش  خساپ  رد 
نامز زا  تمـصع  تیب  لها  نایعیـش  تسا . هدرکن  دامتعا  " ع " تیبلها همئا  هب  زج  نید  روما  مامت  رد  و  تسا ، هدـشن  ادـج  ناـنآ  زا  خـیرات 

. دنا هدوب  مزلم  دیقم و  تسا ، مالسا  مّرکم  ّیبن  تنس  هریس و  نامه  هک  " ع " همئا میلاعت  هریس و  شور و  رب  هراومه  نونکات ، "ع " یلع ماما 
تازایتما زا  نیا  و  دـنا ، هدوب  نآ  رب  " ص " دـمحم لآ  همئا  هک  دـنک  یم  لـمع  یلوصا  نآ  هب  هعیـش  نید ، عورف  لوصا و  رد  نیارباـنب  ( 1)

هنوگره زا  يراع  هک  هدرک  تفایرد  نیموصعم  قیرط  زا  ار  دوخ  ینید  فراعم  قیاقح و  هک  تسا  یمالسا  قَِرف  ریاس  هب  تبسن  هیماما  هعیش 
دراو نیموصعم  همئا  قیرط  زا  هک  تسا  نامه  هعیـش  نایم  رد  زامن  ۀـماقا  بادآ  نیارباـنب  تسا . یفارحنا  يا و  هقیلـس  ياهتعدـب  فیرحت و 

هب نامثع ـ  رمع ، رکبوبا ، نیدـشار ـ  يافلخ  تنـس ، لها  بهذـمرد  تسا . هراب  نیا  رد  ادـخ  لوسر  روتـسد  ناـمه  لـصا  رد  هک  هدـیدرگ 
ّبح و نتـشاد  رظن  رد  نید و  تیعقاو  تقیقح و  هب  هـن  تحلـصم و  هـب  داـهتجا  ظاـحل  هـب  زین  اـه و  هـنیمز  ماـمت  رد  یملع  فعـض  ظاـحل 

هجیتن رد  دندیدرگ ، " ص " ادخ لوسر  شور  تنس و  نآرق و  زا  فارحنا  راچد  نید ، ماکحا  يارجا  نایب و  رد  یسایس  یموق و  ياهـضغب 
مه دـندیدرگ و  هارمگدوخ  مه  ور  نیا  زا  دوـب . يوـبن  تنـس  نآرق و  حیرـص  صن  فلاـخم  هک  دـندرک  دراو  ادـخ  نید  رد  ار  ییاهتعدـب 
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نیا هلمج  زا  ( 2 . ) دسر یم  دوخ  جوا  هب  مود ، هفیلخ  رمع ، نامز  رد  یفارحنا  ياهتعدب  نیا  تدش  دـندش . یهارمگ  نیا  ریـسا  نانآ  ناوریپ 
. تسا رمع  باوصان  ياـهداهتجا  هجیتن  همه  هک  دوب  ناذا  تـالمج  زا  يا  هلمج  رییغت  زاـمن و  ۀـماقا  ةوحن  وضو و  بادآ  رد  رییغت  اهتعدـب ،

اهتسد هفیلخ ، دزن  بدا  تیاعر  روظنم  هب  هورگ  نیا  دندروآ . وا  دزن  هب  ار  یناریا  يارُسا  زا  یعمج  رمع ، تفالخ  نامز  رد  هک  هدیدرگ  لقن 
ناگرزب دزن  رد  هک  تسا  نآ  ام  مسر  دنداد  خساپ  نانآ  دیا ؟ هداتسیا  هنوگنیا  ارچ  دیسرپ  نانآ  زا  رمع  دندوب . هتشاذگ  مه  رب  هنیس  يور  ار 
تیاـعر يارب  داد  روتـسد  سپ  نآ  زا  و  دیدنـسپ ، ار  مارم  نیا  رمع  میتسیاـب . نینچ  نیا  شیوخ ، عضاوت  نداد  ناـشن  بدا و  تیاـعر  يارب 

(3 . ) دوب " ص " ادخ لوسر  روتـسد  تنـس و  فالخ  نیا  و  دننک ، هماقا  ار  زامن  هتـشاذگ و  مه  رب  ار  اهتـسد  یهلا  هاگرد  هب  عضاوت  بدا و 
ص 55 ینیما ، میهاربا  تماما ، یلک  لئاسم  نیدلا 2 . فرش  دیـس  مهد ، دص و  همان  نآرق ، هاگدید  زا  یلع  ماما  يربهر  . 1 ذخآم : عبانم و 

نیدلا فرش  دیس  صن ، ربارب  رد  داهتجا  یلا 60 

ندناوخ زامن  رد  رهم  یسک  هچ  طسوت  و  دش ؟ عورش  توافت  نیا  یخیرات  هچ  زا  و  تسیچ ؟ رد  ینس  نتشاذگن  رهم  هعیش و  نتشاذگ  رهم  لیلد 
. دیهد باوج  لیلد  اب  ار  دروم  هس  نیا  دندناوخ ؟ یم  زامن  رهم  اب  ربمایپ  ایآ  و  دش ؟ هتشاذگ 

شسرپ

زامن رد  رهم  یسک  هچ  طسوت  و  دش ؟ عورـش  توافت  نیا  یخیرات  هچ  زا  و  تسیچ ؟ رد  ینـس  نتـشاذگن  رهم  هعیـش و  نتـشاذگ  رهم  لیلد 
. دیهد باوج  لیلد  اب  ار  دروم  هس  نیا  دندناوخ ؟ یم  زامن  رهم  اب  ربمایپ  ایآ  و  دش ؟ هتشاذگ  ندناوخ 

خساپ

شسرپ نیا  خساپ  رد  تسا . كرش  یعون  هدوب و  شتـسرپ  يانعم  هب  نادیهـش ، تبرت  ای  كاخ و  رب  هدجـس  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  یهورگ 
نآ زا  یکاح  هدش ، دای  لاکشا  دراد . دوجو  ینشور  توافت  ضرالا " یلع  دوجسلا  دوجـسلا هللا "و"  : " هلمج ود  نایم  هک  دش  روآدای  دیاب 
هک یلاح  رد  " تسادخ ، يارب  هدجـس   " هک تسا  نیا  دوجـسلا هللا "  " دافم ملـسم ، روطب  دـنراذگ . یمن  یقرف  ریبعت ، ود  نیا  نایم  هک  تسا 

هدجس ادخ  هب  نیمز ، رب  هدجـس  اب  ام  رگید  ریبعت  هب  دریگ "و  یم  تروص  نیمز  رب  هدجـس   " هک تسا  نآ  ضرالا " یلع  دوجـسلا   " يانعم
رب ادخ  ۀناخ  نارئاز  مامت  تسا . ادخ  يارب  نانآ  ةدجـس  هک  یلاح  رد  دننک  یم  هدجـس  يزیچ  رب  ناهج  ناناملـسم  مامت  ًالوصا  مینک و  یم 

ندرک هدجس  هک  دوش  یم  نشور  نایب ، نیا  اب  تسا . ادخ  نانآ  ةدجـس  زا  فده  هک  یتروص  رد  دننکیم  هدجـس  مارحلادجـسم  ياهگنس 
نینچمه تسا ، كاخ  ّدـح  ات  عوضخ  ۀلیـسو  هب  ادـخ  يارب  شتـسرپ  دوجـس و  هکلب  تسین  اهنآ  شتـسرپ  يانعم  هب  هایگ و ...  كاـخ و  رب 

یف نم  دجـسی  هللاو  : " دـیامرف یم  مـیرک  نآرق  یفرط ، زا  تـسا . تـبرت " يارب   " هدجـس زا  ریغ  تـبرت "  " رب هدجـس  هـک  دوـش  یم  نـشور 
یل تلعج  : " دیامرف یم  یمارگ  ربمایپ  زین  و  دنک . یم  هدجس  ادخ  يارب  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  رد  سک  ره  ( 1" . ) ضرالا تاومسلا و 

رب هدجـس   " اب ادخ " يارب  هدجـس  ، " نیاربانب تسا . هدـیدرگ  نم  يارب  یگزیکاپ  ۀـیام  هاگدجـس و  نیمز ، ( 2"  ) اروهط ًادجـسم و  ضرالا 
عوضخ و تیاهن  زمر  هایگ ، كاخ و  رب  ندرک  هدجـس  اریز  تسا ؛ راگزاس  ًـالماک  هک  درادـن  یتاـفانم  نیرتکچوک  اـهنت  هن  تبرت " نیمز و 

گرزب ياوشیپ  نانخـس  زا  يزارف  هب  تسا  راوازـس  هعیـش ، ۀیرظن  ندـش  رت  نشور  روظنم  هب  اجنیا  رد  تسا . هناگی  يادـخ  ربارب  رد  ینتورف 
امع ال هیلع و  دوجـسلا  زوجی  ام  ینربخا  " ع : ... " ادـبع یبـأل  تلق  لاـق  مکحلا  نبا  ماـشه  نع  : " مییاـمن هراـشا  " " ع ـ  قداـص ماـما  دوخ ـ 

لاق کلذ ؟ یف  ۀـلعلا  ام  كادـف  تلعج  هل  تلقف  سبل . وأ  لکأ  ام  الإ  ضرالا  تتبنأ  ام  وا  ضرالا  یلع  الا  زوجی  ـال  دوجـسلا  لاـق : زوجی ؟
یف دجاسلا  نوسبلی و  نولکأی و  ام  دیبع  ایندلا  ءانبا  نأل  سبُلی ، لکؤی و  ام  یلع  نوکی  نأ  یغبنی  الف  لجوزع  عوضخلا هللا  وه  دوجـسلا  نأل 

ضرألا یلع  دوجسلا  و  اهرورغب . اورتغا  نیذلا  ایندلا  ءانبا  دوبعم  یلع  هدوجـس  یف  هتهبج  عضی  نأ  یغبنی  الف  لجوزع  هللا  ةدابع  یف  هدوجس 
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اهنآ رب  هدجـس  هچنآ  ةرابرد  " ع " قداص ماـما  زا  دـیوگ : یم  مکح  نب  ماـشه  ( 3"  ) لـجوزع عوضخلا هللا  عضاوتلا و  یف  غلبأ  هنـأل  لـضفا 
. دریگ ماجنا  اه ـ  یندیـشوپ  اه و  یندروخ  زج  دـنایور ـ  یم  هچنآ  نیمز و  رب  دـیاب  اـهنت  هدجـس  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ ، تسا  حـیحص 
اـه و یندروـخ  رب  تسین  هتـسیاش  تسا و  دـنوادخ  يارب  تعاـطا  عوـضخ و  هدجـس ، دوـمرف : تـسیچ ؟ نآ  ببـس  مدرگ ، تیادـف  مـتفگ :

ادخ شتسرپ  لاح  رد  هدجس ، ماگنه  هب  ناسنا  هک  یلاح  رد  دنکاشوپ ، كاروخ و  ناگدرب  ناتسرپایند ، اریز  دریذپ : تروص  اه  یندیـشوپ 
، نیمز رب  ندومن  هدجس  و  دهدب . رارق  تسا ، رس  هریخ  ناتـسرپایند  دوبعم  هک  هچنآ  رب  ار  دوخ  یناشیپ  تسین  راوازـس  سپ  درب ، یم  رـس  هب 

تـسا نآ  هاوگ  ینـشور  هب  ایوگ ، نخـس  نیا  دراد . يرتشیب  بسانت  گرزب ، يادـخ  ربارب  رد  عوضخ  ینتورف و  اب  اریز  تسا ؛ رترب  رتالاب و 
رد تسا . رتراگزاس  هناگی ، دـنوادخ  ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و  اب  يراـک  نینچ  هک  تسا  تهج  نادـب  اـهنت  كاـخ ، رب  ندومن  هدجـس  هک 
رد دنکیمن ؟ هدجس  ءایـشا  مامت  رب  تسا و  ناهایگ  یخرب  ای  كاخ و  رب  هدجـس  هب  هعیـش  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  يرگید  شـسرپ  اجنیا ،
زین اهنآ  تیفیک  ءازجا و  طیارـش  دسرب ، مالـسا  سدقم  عرـش  بناج  زا  دیاب  تدابع  کی  لصا  هک  هنوگنامه  مییوگ : یم  لاؤس  نیا  خـساپ 

ۀنومن هوسا و  میرک ، نآرق  مکح  هب  ادـخ ، لوسر  اریز  ددرگ ؛ نشور  " ص " یمارگ ربمایپ  ینعی  نآ ؛ رگنایب  راتفر  راتفگ و  ۀلیـسو  هب  دـیاب 
یگمه هک  میزادرپ  یم  تسا  ربمایپ  تنس  هریـس و  رگنایب  هک  یمالـسا  ثیداحا  زا  ییاهزارف  نایب  هب  کنیا  تسا . هتـسراو  ياه  ناسنا  ۀمه 

يا هویـش  نامه  هب  تسرد  تسا ، هدومن  یم  هدجـس  ریـصحدننام  اه  یندـییور  رب  مه  كاخ و  رب  مه  " ص " ربمایپ هک  تسا  نآ  زا  یکاح 
نآ هک  دنا  هدرک  وگزاب  ار  ربمایپ  نخس  نیا  دوخ  دیناسم  حاحص و  بتک  رد  یمالسا  ناثدحمزا  یهورگ  - 1 تسا : دقتعم  نآ  هب  هعیش  هک 

، نیمز ( 4"  ) ًاروهط ًادجسم و  ضرالا  یل  تلعج  : " دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدومن  یفرعم  دوخ ، هاگدجـس  ناونع  هب  ار  نیمز  ترـضح ،
هب تسا ، يراذـگ  نوناق  عیرـشت و  يانعم  هب  اجنیا  رد  هک  لعج "  " ۀـلمک زا  تسا . هدـش  هداد  رارق  یگزیکاـپ  ۀـیام  هاگدجـس و  نم ، يارب 

كاخ و رب  هدجـس  ندوب  عورـشم  ناس ، نیدـب  و  تسا . مالـسا  نییآ  ناوریپ  يارب  یهلا  مکح  کی  هلأـسم ، نیا  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ 
یمارگ ربمایپ  هک  دنراد  تلالد  هتکن  نیا  رب  تایاور ، زا  يا  هتسد  - 2 دسر . یم  توبث  هب  نیمز ، حطس  ةدنهد  لیکشت  ءازجا  رگید  گنس و 
تیاور ترضح  نآ  زا  ربمایپ ) رسمه   ) هملس ما  هکنانچ  داد ، یم  نامرف  هدجـس ، ماگنه  هب  كاخ  رب  نداهن  یناشیپ  هب  ار  ناناملـسم  " "ص ،

ود " " ص ، ربمایپ نخـس  رد  برت "  " ةژاو زا  و  راذگب . كاخ  رب  ادخ ، يارب  ار  دوخ  راسخر  ( 5" . ) کهجو هللا برت  : " دومرف هک  دنک  یم 
هک نآ  رگید  دراذگب و  كاخ  ینعی  " بارت ؛  " يور رب  ار  دوخ  یناشیپ  هدجـس ، ماگنه  هب  ناسنا  دـیاب  هک  نآ  یکی  دوش ؛ یم  نشور  هتکن 

تروص هب  هدـش و  هتفرگ  كاخ  يانعم  هب  بارت "  " ةدام زا  برت "  " ۀـملک اریز  ارجالا  مزـال  تسا  یناـمرف  نآ ، هب  رما  تلع  هب  راـتفر ، نیا 
رجح نیب  لئاو  تسا . ناناملـسم  هار  رگنـشور  رگید و  نشور  هاوگ  دروم ، نیا  رد  یمارگ  ربمایپ  راتفر  - 3 تسا . هدیدرگ  نایب  رما ، ۀـغیص 

، دومن یم  هدجس  ربمایپ  هک  هاگنآ  ( 6"  ) ضرالا یلع  هفنأ  هتهبج و  عضو  دجس  اذإ  ملس  و  هلآو ]  ] هیلع هللا  یلـص  ّیبنلا  تیأر  : " دیوگ یم 
يرایسب هورگ  هملس و  ما  هشیاع و  دننام  ربمایپ  نارـسمه  زا  یخرب  سابع و  نبا  کلام و  نب  سنا  داهن . یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ینیب  یناشیپ و 

فیل زا  دوب و  ریـصح  یعوـن  هک  هرمخ  رب  ربماـیپ ، ( 7"  ) ةرمخلا یلع  یلـصی  " ص " هللا لوسر  ناک  : " دـناهدرک تیاور  نینچ  ناثدـحم  زا 
و هلآو ]  ] هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  تلخد  : " دیوگ یم  ادـخ ـ  لوسر  ۀباحـص  زا  دیعـسوبا ـ  دومن . یم  هدجـس  دـش ، یم  هتخاس  امرخ 

يرگید نشور  هاوگ  نخس  نیا  درازگ . یم  زامن  يریصح  رب  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  ربمایپ  رـضحم  هب  ( 8") ریصح یلع  یلصی  وه  ملس و 
-4 تسا . زیاج  دـشابن ، یندیـشوپ  یندروخ و  هک  یتروص  رد  دـیور ، یم  نیمز  زا  هچنآ  رب  هدجـس  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  هعیـش  ۀـیرظن  رب 

عم رهُّظلا  یلـُصا  ُتنُک  : " دیوگ یم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  تسا : ترـضح  نآ  تنـس  يایوگ  زین  ربمایپ  ناعبات  هباحـص و  راتفر  راتفگ و 
ربمایپ اب  ( 9"  ) رحلا ةدشل  اهیلع  دجـسأ  یتهبجل  اهعـضأ  یفک  یف  دربتل  ءاصحلا  نم  ۀضبق  ذـخآف  ملـس  و  هلآ ] و   ] یلع هللا  یلـص  هللا  لوسر 

یناشیپ اهنآ  رب  هدجـس  ماگنه  هب  دوش و  کنخ  ات  متـشاد  هگن  دوخ  تسد  رد  و  هتفرگرب ، هزیرگنـس  یتشم  مدرازگ ، یم  رهظ  زاـمن  یمارگ 
هزیرگنس نتشادرب  زا  دوب ، زیاج  تشاد  نت  رب  هک  یسابل  رب  هدجـس  رگا  دیازفا : یم  يوار  سپـس  دوب . امرگ  تدش  رطاخ  هب  نیا  مدراذگ و 

اذإ قورـسم  ناک  : " دراگن یم  نینچ  يربکلا " تاـقبطلا   " دوخ باـتک  رد  يافوتم 209 )  ) دعـس نبا  دوب . رت  ناسآ  اهنآ ، يرادـهگن  اـه و 
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رب یتشک  رد  ات  تشاد  یم  رب  دوخ  اب  ار  یتشخ  ترفاسم ، ماگنه  هب  عّدجا ، نب  قورـسم  ( 10"  ) ۀنیفسلا یف  اهیلع  دجـسی  ۀنبلب  جرخی  جرخ 
تاقبطلا  " بحاص تسا و  هدوب  دوعسم  نبا  باحصا  ربمایپ و  نیعبات  زا  یکی  عدجا ، نب  قورسم  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دیامن . هدجس  نآ 

، دوعـسم نب  هللادـبع  " ع "و  یلع نامثع و  رمع و  رکبوبا و  زا  هک  یناـسک  زا  ربماـیپ  زا  سپ  هفوک  لـها  زا  لوا  هقبط  ءزج  ار  يو  يربکلا "
كرـش و ار  تبرت  يا  هعطق  نتـشاد  هارمه  هک  ار  یناسک  راتفگ  یگیاـپ  یب  نشور ، نخـس  نیا  تسا . هدروآ  رامـش  هب  دـنا ، هدومن  تیاور 

یم عفان  ( 11 . ) دندیزرو یم  تردابم  راک  نیدب  زین ، مالـسا  خیرات  نازاتـشیپ  هک  ددرگ  یم  مولعم  دنک و  یم  تابثا  دـنرادنپ ، یم  تعدـب 
دوخ راتسد  هدجس ، ماگنه  هب  رمع  نب  هللادبع  ( 12"  ) ضرالاب هتهبج  عضی  یتح  اهعفری  ۀمامعلا  هیلع  دجس و  اذإ  ناک  رمع  نبا  نإ  : " دیوگ

حولب یلإ  ثعبا  نأ  هنع  هللا  یـضر  سابع  نب  هللادبع  نب  یلإ  بتَک  : " دیوگ یم  نیزر  دراذگب . نیمز  رب  ار  دوخ  یناشیپ  ات  تشاد  یم  رب  ار 
رب ات  تسرفب  نم  يارب  ار  هورم  هوک  ياه  گنـس  زا  یحول  تشون : نم  هب  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  ( 13"  ) هیلع دجسأ  ةورملا  راجحأ  نم 
هب هک  ار  یناسک  " ص" یمارگ ربماـیپ  هک  نآ  زا  یکاـح  دـنا  هدروآ  ار  یتاـیاور  یمالـسا  ناثدـحم  رگید ، يوس  زا  - 5 میامن . هدجـس  نآ 
هللا لوسر  نإ  : " دیوگ یم  ییابس  حلاص  تسا . هدومن  یهن  دنداد ، یم  رارق  نیمز  دوخ و  یناشیپ  نیب  ار  دوخ  راتسد  ۀشوگ  هدجـس ، ماگنه 

(14"  ) هتهبج ملس  و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  رسحف  هتهبج  یلع  متعا  دق  هبنجب و  دجسی  ًالجر  يأر  ملـس  و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص 
همامع " ص " ربمایپ دوب ، هتسب  راتسد  دوخ ، یناشیپ  رب  هک  یلاح  رد  دومرف ، هدهاشم  دوخ  رانک  هدجس  لاح  رد  ار  یـصخش  یمارگ ، ربمایپ 

عفرإ هدیب : أموأف  ۀمامع  روک  یلع  دجـسی  الجر  " ص " هللا لوسر  يأر  : " دـیوگ یم  یـشرق  هللادـبع  نب  ضایع  دز . رانک  يو  یناشیپ  زا  ار 
هب دومن ، یم  هدجـس  دوخ  ۀمامع  ۀشوگ  رب  هک  دومرف  هدهاشم  هدجـس  لاح  رد  ار  يدرم  ادـخ  لوسر  ( 15"  ) هتهبج یلإ  أموأ  کـتمامع و 
رب هدجـس  موزل  هک  ددرگ  یم  مولعم  ینـشور  هب  زین  تایاور  نیا  زا  دومرف . هراشا  وا  یناشیپ  هب  و  رادرب ، ار  دوخ  راتـسد  هک  درک  هراشا  يو 
داد یم  رارق  نیمز  يور  ار  دوخ  راتسد  ۀشوگ  ناناملسم ، زا  یکی  رگا  هک  ییاج  ات  تسا ، هدوب  ملـسم  يرما  یمارگ  ربمایپ  نامز  رد  نیمز ،

ـ  نیلقث ثیدح  رب  انب  یفرط ـ  زا  هک  هعیش  موصعم  نایاوشیپ  - 6 تفرگ . یم  رارق  ادخ  لوسر  یهن  دروم  دراذـگن ، نیمز  رب  دوخ  یناشیپ  ات 
یم " ع " قداص ماما  دنا : هدومن  حیرـصت  تقیقح ، نیا  هب  دوخ  نانخـس  رد  دنربمایپ ، تیب  لها  رگید  يوس  زا  نآرق و  ریذپان  ییادج  نیرق 

و تسا . ربمایپ  تنس  ریصح ، رب  هدجـس  یهلا و  مکح  نیمز ، رب  هدجـس  ( 16"  ) ۀنس ةرمخلا  یلع  ۀضیرف و  ضرالا  یلع  دوجـسلا  : " دیامرف
هدجس تسین  زیاج  ( 17"  ) سبل وأ  لکأ  ام  الإ  ضرألا  تتبنأ  ام  یلع  وأ  ضرالا  یلع  الإ  زوجی  دوجـسلا ال  : " دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد 

هک دیدرگ  مولعم  ینـشور  هب  هدش ، دای  لیالد  عومجم  زا  هجیتن  اه . یندیـشوپ  اه و  یندروخ  رگم  دـنایور  یم  هچنآ  نیمز و  رب  زج  ندومن 
نیمز و رب  ندرک  هدجـس  موزل  رب  ترـضح ، نآ  ناعبات  هباحـص و  راتفر  ادخ و  لوسر  تنـس  هکلب  " " ص ، ربمایپ تیب  لها  تایاور  اهنت  هن 
رب ندومن  هدجـس  هک  تسا  نآ  ملـسم  ردـق  نآ  رب  هوـالع  دـهد . یم  یهاوگ  اـه ) یندیـشوپ  اـه و  یندروخ  رگم  دـیور (  یم  نآ  زا  هچنآ 
ـ  طایتحا ياضتقم  هب  نیاربانب ، تسا . فالتخا  دیدرت و  دروم  اهزیچ ، ریاس  رب  هدجـس  ندوب  زیاج  هک  یلاح  رد  تسا  زیاج  هدش  دای  يایـشا 

میوش یم  روآدای  نایاپ  رد  دوش . افتکا  هدش  دای  يایشا  نیمه  هب  ندرک ، هدجس  ماگنه  رد  تسا  راوازس  تسا ـ  يراگتسر  تاجن و  هار  هک 
کی یلو  دروخ ، یم  مشچ  هب  ناوارف  یعرف ، لئاسم  هنوگ  نیا  رد  یمالـسا  ياهقف  نایم  فالتخا  تسا و  یهقف  هلأسم  کی  ثحب ، نیا  هک 

یم هدید  روفو  هب  زین  تنـس  لها  بهذـم  راهچ  نایم  رد  یهقف ، تافالتخا  هنوگنیا  اریز  ددرگ ؛ ینارگن  بجوم  دـیابن  یهقف  فالخا  نینچ 
دـنناد و یم  بجاو  ار  نآ  هلبانح  هک  یلاح  رد  تسا  بحتـسم  هاگدجـس ، رب  ینیب  نتـشاذگ  دـنیوگ : یم  اه  یکلاـم  لاـثم ، ناونع  هب  دوش 

باتک يراخب ، حیحص  . 2 15 هیآ دعر / ۀکرابم  ةروس  . 1 ذخآم : عبانم و  ( 18 . ) دنرامـش یم  هدجـس  ندش  لطاب  تابجوم  زا  ار  نآ  كرت 
؛] بیطلا دیعصلاب  ممیتلا  باب  ، ] ص212 ج1 ، یقهیب ، ننس  عیارشلا "4 . للع   " زا لقن  هب  ص147 ، ج 85 ، راونالا ، راحب  ص91 3 . هولصلا ،

ح ص 465 ، بلح ، ط  ج7 ، لامعلازنک ، ص332 5 . هیمیت ،) نبا  میقسملا  طارـصلا  ءاضتقا  ص 91 ، هالصلا ، باتک  ج1 ، يراخب ، حیحص 
هجولا یلع  دوجـسلا  باب  توریب ، عبط  ص209 ، ج3 ، یفنح ،) صاصج  ، ) نآرق ماـکحا  هب 6 . قلعتیام  دوجسلا و  هولـصلا ، باتک  ، 19809

یلع هولصلا  باب  هولصلا ،  باتک  ص421 ، ج2 ، یقهیب ، ننس  هرمخلا 8 . یلع  هولصلا  باب   ، هولـصلا باتک  ص421 ، ج2 ، یقهیب ، ننس  . 7
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ط ص79 ، ج6 ، يربکلا ، تاقبطلا  رحلا 10 . هدش  یف  اهب  لیجعتلا  یف  يور  ام  باب  هولصلا ، باتک  ص439 ، ج1 ، یقهیب ، ننس  ریصحلا 9 .
دوش هعجارم  ینیما ، همالع  شراگن  " انتریس ،  " باتک هب  رگید ، دهاوش  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  عدجا 11 . نبا  قورسم  تالاوحا  رد  توریب ،

، هکم رابخا  یقرزا ، . 13 دوجسلا . یف  هدجسلا  نع  فشکلا  باب  هولـصلا ، باتک  نکد ،) دابآردیح   ) ط 1 ص105 ، ج2 ، یقهیب ، ننس  . 12
ام باوبا  هولصلا ، باتک  ص593 ، ج3 ، هعیشلا ، لئاسو  ص105 16 . ج2 ، یقهیب ، ننس  ص105 15 . ج2 ، یقهیب ، ننس  ص151 14 . ج3 ،

، هعبرألا بهذملا  یلع  هقفلا  . 18 1 ثیدح هیلع ، دجسی  ام  باوبا  هولصلا ، باتک  ص591 ، ج3 ، هعیشلا ، لئاسو  . 17 7 ثیدج هیلع ، دجسی 
ریز بسن ، ینیسح  اضر  دیس  فیلأت : دهد ، یم  خساپ  هعیـش  باتک  زا  هتفرگرب  دوجـسلا  ثحبم  هولـصلا ، باتک  رـصم ، عبط  ص161 ، ج1 ،

یناحبس رفعج  تیآ ا ... رظن 

ياهيراوشد اب  اهترفاسم  دوب و  یتخـس  رد  رفاسم  هکنیا  تلع  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  ( ؟ تسیچ رفاسم  زامن  ندوب  هتـسکش  هفـسلف 
يرفاسم هکنیا  هفسلف  لاؤس  نیا  لابندب  درادن ) دوجو  تلع  نآ  رگید  هیلقن  لئاسو  نیا  اب  هزورما  یلو  دش  رداص  مکح  نیا  دوب  هارمه  يدایز 

زور د زا 10  رتمک  هک 

شسرپ

ياهيراوشد اب  اهترفاسم  دوب و  یتخـس  رد  رفاسم  هکنیا  تلع  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  ( ؟ تسیچ رفاـسم  زاـمن  ندوب  هتـسکش  هفـسلف 
هکنیا هفـسلف  لاؤس  نیا  لابندـب  درادـن ) دوجو  تلع  نآ  رگید  هیلقن  لـئاسو  نیا  اـب  هزورما  یلو  دـش  رداـص  مکح  نیا  دوـب  هارمه  يداـیز 

؟ دریگب هزور  دناوتیمن  ارچ  دنامیم  یئاج  رد  زور  زا 10  رتمک  هک  يرفاسم 

خساپ

هک تسا  هتساوخ  ام  زا  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  ینعی  تسا  يدبعت  مکح  کی  نآ  ندوب  هتسکش  رفاسم و  زامن  ندوب  هتـسکش  هکنیا  لوا  هتکن 
هب يراوشد  جنر و  یتخـس و  اب  هچ  لاح  میناوخب  هتـسکش  هدمآ  دـیلقت  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  رد  هک  نآ  طئارـش  اب  ترفاسم  رد  ار  زامن 

رفاسم زامن  ًـالثم  ارچ  هک  تفر  یـصاخ  هفـسلف  لاـبند  هب  ماـکحا  نید و  عورف  رد  ناوت  یمن  نیارباـنب  عیرـس . یتحار و  اـب  اـی  میورب و  رفس 
ار نآرق  هدروآ و  نامیا  يده  همئا  مالسا و  ربمایپ  هب  میتسناد و  میکح  لداع و  ار  وا  میا و  هدروآ  نامیا  دنوادخ  هب  ام  یتقو  تسا  هتـسکش 

نیا ًاعطق  ناوخب . هتسکش  ار  زامن  رفس ، رد  هک  دنا  هداد  روتسد  ام  هب  لاح  بیبط ) کی  دننام   ) میا هدرک  لوبق  فیرحت  نودب  یهلا و  باتک 
هفـسلف ماکحا ، يارب  میناوت  یمن  اـم  نیارباـنب  تسا . هدومن  ناـیب  یحلاـصم  يور  دـنوادخ  دوخ  هک  تسا  یتمکح  هفـسلف و  ياراد  هلأـسم 
تعکر ود  حبـص  زامن  ارچ  مییوگب  هک  تسا  نآ  لثم  میناد . یمن  ار  اهزیچ  زا  یلیخ  اـم  نوچ  مینک  ناـیب  ریغـال  تسا و  ناـمه  هک  صاـخ 

مه نآرق  رد  هک  رفاسم  زامن  ندـش  هتـسکش  ياه  هفـسلف  زا  یکی  دـش  نایب  هک  روط  نامه  مود : هتکن  تعکر و ...  راهچ  رهظ  زامن  تسا و 
ییاه یتخس  ياراد  ترفاسم  لاح  ره  هب  الاح  ای  دشاب  میدق  نامز  رد  دنک  یمن  یقرف  نیا  رد  و  تسا . رفس  ياهیتخـس  تقـشم و  هدش  نایب 

تخـس ترفاسم  تبـسن  هب  مه  هزورما  دوب . تخـس  دـنتفر  یم  رفـس  هب  غالا  بسا و  اب  ای  هدایپ و  ياپ  ای  نامز  نآ  رد  هک  روط  ناـمه  تسا 
تحار رفـس  رد  تسا  تحار  دوخ  لزنم  هناـخ و  رد  ناـسنا  هک  روـط  نآ  رگید  تراـبع  هب  دـنک . یم  قرف  مه  اـب  یتخـس  هجرد  هتبلا  تسا 

دوب تخس  دنتشادن  ینادنچ  یلام  تعاضب  هک  يدارفا  يارب  هکلب  دوبن  راوشد  تخس و  نامز  نآ  ياهرفس  مامت  هکنیا  موس : هتکن  و  تسین .
سپ دـنتفر . یم  رفـس  هب  مصخ  مشخ و  اب  ناب و  هیاس  رد  اه و  بکرم  نیرتهب  اب  هک  دـندوب  يدـنمتورث  لومتم و  دارفا  نامز  نامه  رد  یلو 
سپ تسین  یتخس  يراوشد و  هک  الاح  دییوگب  دعب  هک  تفگ  نآ  ندوب  يراوشد  یتخس و  ار  رفاسم  زامن  ندوب  هتسکش  كالم  ناوت  یمن 

دنبیاپ نآ  هب  یطئارش  ره  رد  ینامز  رـصع و  ره  رد  نینمؤم  هک  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یمکح  نیا  دناوخب  هتـسکش  ار  شزامن  رفاسم  ارچ 
دنچ و  دناوخ ؟ ار  نآ  دیاب  هنوگچ  هک  رفـس  رد  زامن  هرابرد  درک  لاؤس  ناشیا  زا  یـصخش  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  دنتـسه .
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رفس هب  هک  یماگنه  ینعی  ( 1  ) هاولصلا نم  اورصقت  نا  حانج  مکیلع  سیلف  ضرالا  یف  متبرـض  اذا  دیوگ و  یم  نآرق  دومرف : ماما  تعکر ؟
نامه هدرک  بجاو  ار  رفس  رد  زامن  نتسکش  هیآ  نیا  دندومرف  ع )  ) رقاب ماما  دیناوخب  هتـسکش  ار  زامن  هک  تسین  یهانگ  امـش  رب  دیور  یم 

(2 . ) نآ يراوشد  یتخس و  هن  تسا  نآ  ندش  هتسکش  بجوم  نآ  طئارـش  اب  رفـس  فرـص  سپ  تسا  مامت  دوخ  رهـش  لزنم و  رد  هک  روط 
رد ام  دنک  یم  تیاور  سابع  نبا  هکنیا  رگید  ثیدح  امیپاوه و ...  ای  نیـشام و  ای  بسا  اب  ای  دـینک  رفـس  هدایپ  دـیهاوخ  یم  امـش  هچ  لاح 

و میتشادن . یفوخ  چیه  هدوب و  شیاسآ  یتحار و  رد  هکنیا  اب  میدناوخ  هتـسکش  ص )  ) مالـسا ربمایپ  اب  هارمه  ار  زامن  هنیدم  هکم و  هار  نیب 
هروس 1 ـ ذخآم : عبانم و  ( 3 . ) تسا هدرک  باب  ار  نآ  نآرق  قبط  ربمایپ  هک  تسا  یتنـس  رفـس  رد  زامن  نتـسکش  دیوگ  یم  سابع  نبا  دـعب 

يوسوم رقاب  دـمحم  دیـس  همجرت  ص106 ، ج5 ، ییابطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت  ص116 3 ـ هیقفن ، هرـضحیال  نـم  هیآ 102 2 ـ ءاـسن ،
ینادمه

؟ دشاب نیمز  رب  ندب  زا  وضع  تفه  هدجس  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب نیمز  رب  ندب  زا  وضع  تفه  هدجس  رد  ارچ 

خساپ

عضاوت و اب  مأوت  بلق  روضح  نامه  عوشخ  تسا و  راگدرورپ  ربارب  رد  عوضخ  عوشخ و  زامن  حور  تفگ ، دیاب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
هلمج زا  هدـیدرگ ، رکذ  هیلمع  هلاسر  رد  هک  هنوگنآ  زامن  تحـص  طیارـش  بادآ و  تیاعر  ( 1 . ) راـگدرورپ ربارب  رد  تسا  بدا  مارتحا و 

تاملک و يانعم  هب  هناقداص  قیمع و  هجوت  حیحـص ، تئارق  یـسانش ، تقو  راذگزامن ، شـشوپ  ناکم و  هب  هجوت  يرهاظ  تفاظن  تراهط ،
تلاح نیا  و  تسا ، زامن  رد  عوشخ  تلاـح  كرد  یباـیتسد و  يارب  همه  تونق ، دوجـس و  عوکر و  ندرک  ینـالوط  تابحتـسم ، تیاـعر 

، دـنک تیاعر  ًاقیقد  ار  نآ  تابحتـسم  نکر و  ره  بادآ  اهنآ ، یناعم  راکذا و  هب  هجوت  رب  هوـالع  هک  ددرگیم  لـصاح  هدـنب  يارب  یناـمز 
ادخ هب  هدـنب  تلاح  نیرتکیدزن  : " دـیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا . هلمج  نیا  زا  زین  ددرگ  تیاعر  دـیاب  هدجـس  ماگنه  هب  هک  یبادآ 

ینامز دوجـس ، ماگنه  هب  تیدـحا  هاگرد  هب  برقت  عوشخ و  عوضخ و  تلاح  هب  ندیـسر  نیاربانب  ( 2."  ) دشاب هدجـس  رد  هک  تسا  ینامز 
نتسناد تسا و  تجح  ام  يارب  عراش  لوق  لمع و  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  ره  ماجنا  رد  یفرط  زا  ددرگ . تیاعر  نآ  بادآ  هک  تسا  ریسم 
تاـنایب رد  زین  و  رتـشیب )...  هن  دوشیم  عطق  دزد  تشگنا  راـهچ  طـقف  ( ) ع  ) داوج ماـما  داوج  ماـما  تیاور  رد  تسین . يرورـض  نآ  هفـسلف 

ص204 و205 ج 14 ، هنومن ، ریسفت  1 ـ ذخآم :  عبانم و  هدوبن . هدیاف  زا  یلاخ  نآ  نایب  هک  تسه  یبلاطم  دروم  نیا  رد  هر )  ) ماما ترـضح 
ص174 ج 27 ، هنومن ، ریسفت  2 ـ

؟ میناوخب تایآ  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ میناوخب تایآ  زامن  ارچ 

خساپ

هایس ياهداب  دیدش و  رایسب  قرب  دعر و  دننام  ینامسآ  كانلوه  ثداوح  ریاس  هلزلز و  یگتفرگ ، هام  یگتفرگ ، دیشروخ  تایآ  زا  دوصقم 
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لهد لبط و  یگتفرگ ، هام  یگتفرگ و  دیشروخ  ماگنه  هب  ماوقا  زا  يرایسب  مالسا  را  لبق  ( 1 . ) دنسرتب مدرم  رتشیب  هکنانچنآ  تسا ، خرس  و 
رب فوسخ  ماگنه  هب  نایدوهی  دنناسرتب . دنتسه ، دیشروخ  ای  هام  ندیعلب  ددصرد  نانآ  نامگ  هب  هک  يرکیپ  لوغ  ياهدژا  ات  دندیبوک ، یم 

ار یلهاج  ياهتنـس  نیا  مالـسا  روهظ  ددرگ . یم  راکـشآ  دـسرت و  یم  دونـش و  یم  ار  ادـص  نیا  هاـم  هکنیا ، روصت  هب  دـندیبوک  یم  لـبط 
یگتفرگ هک  دندرک  روصت  مدرم  داد . يور  فوسک  میهاربا ، شدنزرف  تافو  زور  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  نامز  رد  ( 2 . ) تخاس نوگرگد 

شیوخ دنزرف  هزانج  هلصافالب  یفارخ  موهوم و  راکفا  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  تسا . ربمایپ  دنزرف  تافو  رثا  رد  دیشروخ 
یهلا تایآ  تیآ ا ز  ود  دیـشروخ  هام و  مدرم ! يا  : " دندومرف دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  دنتفرگ و  رارق  مدرم  ربارب  رد  دندرک و  اهر  ار 
تایح ای  گرم  يارب  دننک و  یم  تعاطا  وا  دنراد و ا ز  نایرج  وا  نامرفب  دنراگدرورپ ) تمظع  تردق و  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن   ) دنتـسه
تاـیآ زاـمن  مدرم  هارمه  هب  ربماـیپ  هاـگنآ  دـیراذگب ". زاـمن  دـیآ  یم  دـیدپ  فوسک  فوسخ و  هاـگره  دـهد . یمن  يور  فوسک  یـسک 

یلع ماما  ( 4 . ) تساهبلق نانیمطا  هیام  ادخ  دای  نآرق  هدومرفب  هک  تسادخ  دای  نامه  زامن  هفـسلف  هک  تسا  نآ  ملـسم  ردـق  ( 3 . ) دندناوخ
لکـشم هک  یماگنه  : " دـیامرف یم  زین  ع )  ) قداص ماـما  ( 5."  ) ادـخ يوس  هب  تسا  يراگزیهرپ  ره  برقت  هلیـسو  زاـمن  : " دـیامرف یم  (ع )

ربصلاـب و اونیعتـسا  و  دوـمرف : یم  توـالت  ار  هـیآ  نـیا  هاـگنآ  تساوـخ و  یمرب  زاـمن  هـب  ترـضح  دـمآ ، یم  شیپ  ع )  ) یلع يارب  یمهم 
هب همه  تایاور  نیا  ( 7  ... "  ) تسا راگدرورپ  تیبوبر  هب  رارقا  هجوت و  زامن  هماقا  : " دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) اضر ماـما  ( 6."  ) ةولصلا

. تسا ناسآ  لهـس و  وا  يارب  اهیتخـس  تالکـشم و  همه  هک  دهد  یم  دنویپ  یلازیال  تردق  هب  ار  ناسنا  زامن  هک  دنراد  هراشا  تقیقح  نیا 
اب دـنادرگ و  رود  دوخ  زا  ار  ینوبز  تسکـش و  سرت و  كانمهـس ، روما  ثداوح و  ربارب  رد  ناـسنا  هکد  وش  یم  بجوـم  یـساسحا  نینچ 

 ...، فوسک و فوسخ و  ماگنه  هب  زامن  هماقا  اذـل  ددرگ . دـنمورین  ابیکـش و  راگدرورپ ، تیبوبر  هب  رارقا  یهلا و  لازیال  تردـق  هب  لاـصتا 
لیلج بر  هاگرد  زا  یبلق  نانیمطا  شمارآ و  تفایرد  تساوخرد و  مه  راگدرورپ و  تمظع  ربارب  رد  تسا  ناسنا  عوشخ  عوضخ و  ۀـناشن 
هلاسر 1 ـ ذـخآم :  عبانم و  دـجاسم  رد  ینید  نامتفگ  حرط  تسامراک . ییایوپ  لـماکت و  بجوم  یجنـس  رظن  مرف  لاـسرا  لـیمکت و  تسا .
ریسفت ص219 7 ـ ج1 ، هنومن ، ریسفت  ج 16 ص292 6 ـ هنومن ، ریسفت  28 5 ـ دعر ، نامه 4 ـ نامه 3 ـ ص109 2 ـ ج1 ، ینیمخ ، ماما  نیون 

ص294 ج 16 ، هنومن ،

؟ دناوخب لماک  ار  تعکر  هس  زامن  یلو  تعکر  ود  ار  تعکر  راهچ  ياهزامن  ترفاسم  رد  رفاسم  ارچ 

شسرپ

؟ دناوخب لماک  ار  تعکر  هس  زامن  یلو  تعکر  ود  ار  تعکر  راهچ  ياهزامن  ترفاسم  رد  رفاسم  ارچ 

خساپ

لاعتم دنوادخ  دیامرفیم  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  ریبعت  هب  ینعی  تسا . راگدرورپ  یلیهـست  ماکحا  هلمج  زا  رفـس  رد  هتـسکش  زامن  ندـناوخ 
راطفا ةزاجا  ةزاجا  دومرف : تسیچ ؟ هیده  نآ  دندرک  ضرع  تسا . هدادـن  هتـشذگ  ياهتما  هب  هک  هدومرف  تمارک  متما  نم و  هب  ياهیدـه 

ارچ هکنیا  اما  تسا . هدرک  در  ار  دـنوادخ  هیدـه  دـنکن  نینچ  سک  ره  سپ  ترفاسم . رد  یتعکر ) راهچ  ياـهزامن   ) ندـش فصن  هزور و 
دیفم ریز  تاـکن  هب  هجوت  یتعکر ؟ ود  اـی  یتعکر  هس  هن  دوش  هتـسکش  یتعکر  راـهچ  ياـهزامن  ًـالثم  تسا  هدرک  ررقم  یطیارـش  نآ  يارب 

-2 درادن . ار  نآ  هب  ندوزفا  یتساک و  قح  سک  چیه  تسا و  دنوادخ  روس  زا  ینعی  تسا ، يدـبعت  اهنآ  طیارـش  تارابع و  مامت  - 1 تسا :
لاـمک تداعـس و  هب  دـش و  کـیدزن  وا  هب  رتهب  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  وا  هب  برقت  لوصو و  هار  دـنادیم  یـسک  ره  زا  رتـهب  دـنوادخ 
كرد ناوت  زا  رتارف  اهنآ  زا  يرایسب  هک  تسا  یحلاصم  ساسا  رب  هدرک ، فذح  ار  يزیچ  ای  هداد و  رارق  یطرش  ءزج و  وا  رگا  سپ  دیسر .
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هحفص 540 ، 5 دلج هعیشلا ، لئاسو  - 1 ذخآم : عبانم و  تسا . هاگآ  نادب  دنوادخ  اهنت  تسا و  يرشب  لقع 

؟ دنشاب زامن  شیپ  دنناوت  یمن  اهمناخ  ارچ 

شسرپ

؟ دنشاب زامن  شیپ  دنناوت  یمن  اهمناخ  ارچ 

خساپ

اهمناخ تماما  ندوبن  زیاج  تلع  ًایناث  دنـشاب . تعامج  ماما  اـهمناخ  رگید  يارب  اـهمناخ  تسا  زیاـج  دـیلقت  عجارم  زا  يرایـسب  رظن  هب  ًـالوا 
مالکلا و رهاوج  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا . هدیدرگ  رداص  ص )  ) نیموصعم تارضح  ینعی  یحو  نایوگنخـس  زا  هک  تسیتایاور 

. دییامرف هعجارم  تعامج  ماما  طیارش  تعامج و  زامن  ثحب  هعیشلا  لیاسو 

؟ دنناوخ یم  زامن  هزانج  رب  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  زامن  هزانج  رب  ارچ 

خساپ

؟ تسا هدش  بجاو  ناگدنز  رب  تیم  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  بجاو  ناگدنز  رب  تیم  زامن  ارچ 

خساپ

(1 . ) دراد کمک  رافغتسا و  تعافش و  اعد و  هب  ار  زاین  نیرتشیب  لاح  نیا  رد  وا  هکنیا  يارب 

؟ درادن دوجس  عوکر و  تیم  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ درادن دوجس  عوکر و  تیم  زامن  ارچ 

خساپ

(2 . ) تسا هدرم  يارب  رافغتسا  تعافش و  اعد و  فده  هکلب  تسین  هدنز  ناسنا  یکچوک  للذت و  راهظا  فده  نوچ 

؟ دراد ریبکت  جنپ  تیم  زامن  ارچ 
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شسرپ

؟ دراد ریبکت  جنپ  تیم  زامن  ارچ 

خساپ

، زامن تسات ، جـنپ  نید  ياه  هیاپ  مئاعد و  نوچ  2 ـ دنراد . بجاو  ریبکت  کی  مادـک  ره  میراد و  زور  هنابـش  رد  بجاو  زامن  جـنپ  نوچ  1 ـ
(3 ( ) ع  ) تیب لها  تیالو  جح و  هزور ، تاکز ،

؟ تسا حیحص  مه  وضو  نودب  تیم  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا حیحص  مه  وضو  نودب  تیم  زامن  ارچ 

خساپ

رگا ( ) 4 . ) دناوخ دوش  یم  مه  وضو  نودب  ار  اعد  تسا و  اعد و ...  طقف  درادـن و  ار  زامن  لیاسم  هیقب ي  دوجـس و  عوکر و  زامن  نیا  اریز 
؛  ص310ـ311 نامه ، ص353 4 ـ نامه ، ص310ـ311 3 ـ ج1 ، عیارشلا ، للع  1 و 2 ـ ذخآم : عبانم و  میشاب .) هتـشاد  وضو  تسا  رتهب  هچ 

لاؤس 123 نامه ،

تسا رتموهفم  نامیارب  نآ  ینعم  میناوخب  یسراف  ار  زامن  رگا  اریز  تسیچ  زامن  ندناوخ  یبرع  تلع 

شسرپ

تسا رتموهفم  نامیارب  نآ  ینعم  میناوخب  یسراف  ار  زامن  رگا  اریز  تسیچ  زامن  ندناوخ  یبرع  تلع 

خساپ

کی رد  دنریگیم و  رارق  فص  کی  رد  هک  یتیعمج  اریز  تسا  مالـسا  نید  ندوب  یناهج  ياههناشن  زا  یکی  یبرع  نابز  هب  زامن  ندـناوخ 
کی یّلحم  يردام و  نابز  رب  هوالع  ینعی  دننک ; مهافت  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  يدحاو  نابز  دـنریزگان ، دـننکیم ، تیلاعف  ههبج 

ناناملسم یگناگی  يهناشن  تدحو و  زمر  ناناملسم  مامت  فرط  زا  نابز  کی  هب  ندناوخ  زامن  دنـشاب ـ . هتـشاد  مه  یناهج  یمومع و  نابز 
هک دوشیم  رتنشور  تقیقح  نیا  تسایند  ياهنابز  نیرتعماج  نیرتعیـسو و  زا  یکی  نف  لها  فارتعا  هب  یبرع  نابز  هک  اـجنآ  زا  تسا و 
ـ . دنیامن هدافتسا  یمالسا  یگتسبمه  مهافت و  ناونع  هب  نآ  زا  هتخانش و  یللملانیب  نابز  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دنناوتیم  ناملسم  قرف  مامت 
رثا رب  هک  یـساسایب  بلاطم  تافارخ و  هب  ندـشهتخیمآ  فیرحت و  دربتـسد ، زا  ار  نآ  نیعم  تروص  کی  هب  زامن  ندـناوخ  نیا  رب  هوـالع 

یمالـسا تدابع  نیا  حور  هلیـسو  نیا  هب  درادیم و  هاگن  دهدیم ، خر  رگید ، ياهنابز  هب  نآ  ۀمجرت  ماگنه  صـصختم  ریغ  دارفا  ۀلخادم 
بوسحم یـساسا  يانب  ریز  کی  مالـسا  عورف  لوصا و  مامت  رد  یگناـگی  دـیحوت و  هلأـسم  تفگ  ناوتیم  تیاـهن  رد  دـنامیم . رتظوفحم 

، رتـشیب عـالطا  يارب  تسا  تدـحو  نیا  زا  ياهنوـمن  صخـشم  ناـبز  کـی  هب  نیعم و  تاـقوا  رد  دـحاو و  ۀـلبق  يوـس  هب  زاـمن  ددرگیم و 
هعجارم هللاهظفح )  ) یناحبـس رفعج  هللاتیآ  و  هللاهظفح )  ) يزاریـش مراکم  هللاتیآ  یبهذـم ـ  ياهشـسرپ  هب  خـساپ   » باـتک هب  دـیناوتیم 
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. دـییامرف هجوت  هللاهظفح )  ) ینارکنل لـضاف  هللاتیآ  ترـضح  رـضحم  زا  ییاتفتـسا  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا  بوـخ  نیا  رب  نوزفا  و  دـییامرف .
یبرع اهنآ  يردام  نابز  هک  یناسک  یتح  دنناوخب ، یبرع  نابز  هب  ار  زامن  همه  هک  تسا  نیا  تسا  هداد  روتسد  ام  هب  ( 9  ) مرکا ربمایپ  هچنآ 
كرد مه  ار  نآ  يانعم  دیناوخیم ، یبرع  هک  يروط  نامه  دیریگب و  دای  ار  زامن  يانعم  لقاال  هک  تسا  نیا  امـش  لکـشم  لح  هار  دشابن ،

هک زامن  رد  لماک  یگنهامه  داـحتا و  دـنناوخب  یبرع  ناـبز  هب  ار  زاـمن  اهناملـسم  همه  رگا  هک  دـشاب  نیا  نآ  تلع  کـی  دـیاش  دـینک و 
هللاتیآ ترضح  - 5 یقرواپ : ( 5 .) دوب دـهاوخ  نآرق  نابز  اـب  ییانـشآ  ۀـمدقم  نیا  رب  هوـالع  دوشیم و  عقاو  تسا  یهلا  هضیرف  نیرتمهم 

زا س 534. هدافتسا  ص 145 ، مشش ج 1 ، پاچ  رهم ، پاچ  لیاسملا  عماج  هللاهظفح ،)  ) ینارکنل لضاف 

تسیچ نآ  دراد و  دوجو  درک  توکس  هروس  دمح و  ندناوخ  ماگنه  رد  دیاب  تعامج  زامن  رد  هک  نیا  يارب  ياهفسلف  ایآ 

شسرپ

تسیچ نآ  دراد و  دوجو  درک  توکس  هروس  دمح و  ندناوخ  ماگنه  رد  دیاب  تعامج  زامن  رد  هک  نیا  يارب  ياهفسلف  ایآ 

خساپ

ثحب و هب  دراد  قح  یـسک  ره  مالـسا  نایاوشیپ  شور  نآرق و  قطنم  ساسا  رب  هک  نیا  نآ  تسا  رکذ  لباق  ياهتکن  ماـکحا  ۀفـسلف  ةراـبرد 
نامز رصع و  ره  رد  يرشب  تامولعم  تاعالطا و  هزادنا  هب  اهنت  ام  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دزادرپب ، ماکحا  ۀفسلف  رارسا و  ةرابرد  یسررب 

راظتنا نیا  زا  ریغ  دیابن  ام ، ملع  تیدودحم  تاروتـسد و  نآ  تعـسو  قمع و  اب  ًالوصا  میبایرد و  ار  یهلا  ماکحا  رارـساو  هفـسلف  میناوتیم 
ماکحا و هفـسلف  زا  ثحب  نیارباـنب  مینک  اـهنآ  ۀفـسلف  مهف  كرد و  هب  طورـشم  ار ، ماـکحا  تاروتـسد و  نیا  زا  تعاـطا  دـیابن  اذـل  تشاد 

تعامج زامن  رد  هروس  دمح و  ندـناوخ  ماگنه  هب  توکـس  ةرابرد  اما  و  دنـشابیمن . مه  رب  بترتم  هک  تسا  بلطم  ود  ماکحا  زا  تعاطا 
نازیملا هنومن و  ریـسفت  هب  دیناوتیم  هک  دـناهدرک  کسمت  ( 9  ) نومَحُرت مکَّلَعل  اوتِـصنأ  هل و  اوعمتـساف  نآرقلا  َئُرق  اذا  و   » ۀـیآ هب  ام  أملع 
بحتسم دونـشن ، ار  ماما  يادص  مومأم  رگا  أشع  برغم و  حبـص و  زامن  رد  هک  دینادب  تسا  بوخ  نمـض  رد  دینک . هعجارم  قوف  ۀیآ  لیذ 

يرکذ مود  لوا و  تعکر  رد  تسا  بحتسم  دونـشن ، ار  ماما  يادص  رگا  زین  رـصع  رهظ و  زامن  رد  دناوخب . هتـسهآ  ار  هروس  دمح و  تسا 
هیآ 204 فارعا  هروس   9 : - یقرواپ دیوگب . هروس  دمح و  زا  ریغ 

تسا و هدش  لزان  ربمایپ  رب  هک  تسا  یباتک  نآرق  میداتسرف  امش  تیاده  يارب  ار  نآرق  ام  هک  تسا  هدمآ  نآرق  یتح  ینید و  بتک  رثکا  رد 
مجع ام  یلو  دش  هدناوخ  یبرع  هب  ربمایپ  طسوت  مه  زامن  لثم  یلامعا  دش و  هداتسرف  یبرع  نابز  هب  تهج  نیمه  هب  دناهدوب و  برع  ناشیا 

میتسه نابز  یسراف  و 

شسرپ

تسا هدش  لزان  ربمایپ  رب  هک  تسا  یباتک  نآرق  میداتسرف  امـش  تیاده  يارب  ار  نآرق  ام  هک  تسا  هدمآ  نآرق  یتح  ینید و  بتک  رثکا  رد 
ام یلو  دش  هدـناوخ  یبرع  هب  ربمایپ  طسوت  مه  زامن  لثم  یلامعا  دـش و  هداتـسرف  یبرع  نابز  هب  تهج  نیمه  هب  دـناهدوب و  برع  ناشیا  و 

دشاب و یبرع  نابز  هب  نامیاعد  زامن و  دیاب  ام  ارچ  سپ  دنمهفیمن . دنناوخیم  ار  هچنآ  دنملاس  دارفا  زا  یلیخ  میتسه و  نابز  یـسراف  مجع و 
؟ میناوخن یسراف 

خساپ
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يارب هدش و  رداص  لاعتم  اناد و  یمیکح  زا  ماکحا  نیا  هک  نآ  مکح  هب  یلو  تسین  نشور  یبوخ  هب  اهناسنا  يارب  ماکحا ، یخرب  هفسلف  . 1
یبرع هب  . 2 دـنک . لمع  اهنآ  هب  دـنادن ـ  ار  نآ  هفـسلف  هچرگ  دـیاب ـ  ناسنا  تسا ، هدـش  هداتـسرف  ورف  ناسنا  ندیـسر  لاـمک  هب  تیادـه و 

دننک و ملکت  نابز  کی  اب  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دیاب  اهناسنا  همه  هک  تسا  مالسا  نید  ندوب  یناهج  ياههناشن  زا  یکی  زامن  ندناوخ 
هتخیمآ فیرحت و  رطخ  زا  ار  نآ  نیعم ، تروص  کی  هب  زامن  ندـناوخ  نیا  رب  نوزفا  تسا ; ناناملـسم  یگناگی  هناشن  تدـحو و  زمر  نیا 

هاگن دـهدیم ـ  خر  رگید  ياهنابز  هب  نآ  همجرت  ماگنه  هب  صـصختم  ریغ  دارفا  هلخادـم  رثا  رب  هک  ساـسایب ـ  بلاـطم  تاـفارخ و  هب  ندـش 
،58 ص 56 ـ  ج 3 ، یناحبس ، رفعج  هللااتیآ  یبهذم ، ياهخساپ  اهشسرپ و  ر.ك : .) دنامیم ظوفحم  تدابع  نیا  حور  هلیسو  نیا  هب  درادیم و 
اـهنآ و شبنج  عون  ظاـفلا و  باـختنا  هکلب  دوـشیمن  هصـالخ  نآ  ییاوـتحم  دـعب  رد  طـقف  نآرق  ندوـب  هزجعم  . 3 ناوج ). لسن  تاراـشتنا 
هب اوتحم  انعم و  رظن  زا  دنناوتب  ار  نآرق  رگا  نونکا  تسا . جراخ  يداع  ةدهع  زا  باختنا  نیا  هک  تسا  هزجعم  دوخ  نآرق  تاملک  یقیسوم 

رگید نابز  نآ  هب  ار  نآرق  یبرع  تاملک  زاجعا  ّدح  رد  هک  دندوب  دـنهاوخن  رداق  تاملک  ظافلا و  باختنا  رد  یلو  دـننک  نایب  رگید  نابز 
شقن نآ  نتخاس  زیمآزاجعا  رد  نآ  یبرع  ظافلا  دـشاب و  یبرع  دـیاب  ًاـمتح  زیمآزاـجعا " نتم   " کـی ناونع  هب  نآرق  اذـل  دـننک  نادرگرب 

هک تسین  هداس  ناتساد  باتک  کی  ای  هرمزور و  تاملک  ۀمجرت  دننام  رما  نیا  یلو  تسا  نکمم  نآرق  ۀمجرت  هک  تسا  تسرد  . 4 دنراد .
قیمع و رایـسب  ییاوتحم  ياراد  نآرق  اریز  دـنک ، همجرت  رگید  نابز  هب  یبرع  زا  ار  نآ  دـناوتب  ناـسنا  یهابتـشا  چـیه  نودـب  یگداـس و  هب 

همجرت ریـسفت و  ار  نآرق  هک  یناسک  تهج  نیمه  هب  تسا  هتخاس  همئا : لثم  زا  طقف  نآ  قیقد  یعقاو و  مهف  هک  تسا  زیگناتفگـش  یبلاـطم 
دننک و هسیاقم  نتم  اب  دننیبیم  ار  ریسفت  ای  همجرت  نیا  هک  یناسک  هراومه  ات  دنسیونیم  ریـسفت  ای  همجرت  يالاب  ار  نآرق  نتم  هراومه  دننکیم 
هک تسا  هداـتفا  قاـفتا  رایـسب  دـنهد و  رارق  شجنـس  دروم  رگید  ناـبز  هب  نآرق  ياـنعم  لاـقتنا  رد  ار  رـسفم  اـی  مجرتـم و  تیقفوم  رادـقم 

دعب اـهلاس  نآ  ریـسفت  اـی  همجرت و  صقن  تـسا و  هدـنام  یفخم  یلبق  نادنمـشناد  رظن  زا  هـک  دـناهدرب  یپ  یبلاـطم  هـب  يدـعب  نادنمـشناد 
ات تهج  نیمه  هب  تسا . هدنام  ظوفحم  هداتـسرف و  دـنوادخ  یبرع  هب  هک  تسا  یمالک  لصا  دوجو  تکرب  هب  نیا  تسا و  هدـش  صخـشم 

توالت هک  تسا  اهتیمها  نیمه  رطاخب  دـیاش  دـنامب و  یقاب  ًانیع  دـیاب  تسا  هدومرف  لزاـن  دـنوادخ  هک  یناـبز  ناـمه  هب  نآرق  تماـیق  زور 
طوبرم طقف  هک  يرگید  ماکحا  ۀمه  تسا و  مارح  نآ  یبرع  نتم  هب  ندز  تسد  دراد و  باوث  نآرق  یبرع  نتم  هب  ندرک  هاگن  نآ و  یبرع 
فراعم اوتحم و  رد  کش  نودب  دنامیمن و  یقاب  نآ  تّیبرع  ندنام  یقاب  نودـب  نآرق  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا  تسا  نآرق  یبرع  ظافلا  هب 

مامت نایم  رد  فالتخا  نیرتمک  نودـب  تباث و  ناسکی و  یتدابع  داجیا  رب  هوالع  زامن  ندوب  یبرع  . 5 دنکیم . ادیپ  هار  رییغت  فیرحت و  نآ 
ره يارب  تسا  زامن  یبرع  تمـسق  نیرتمهم  هک  ياهروس  دـمح و  هروس  يانعم  نتفرگ  ارف  اریز  دوشیمن  نآ  مهف  عنام  ره  ملاـع ، ناناملـسم 

رایـسب طیارـش  رد  دوبن  یبرع  نتفرگ  ارف  هب  رداق  یـسک  رگا  ًاعقاو  یهگناو  درادـن  یتمحز  چـیه  تسد ، رود  ياـهطقن  رد  دـنچره  یناـسنا 
یبرع ظافلا  يانعم  تسناوتن  زگره  یـسک  هک  ضرف  رب  ًاثلاث  دیوگب  زامن  رد  شدوخ  نابز  هب  ار  نآ  لداعم  دـناوتیم  صخـشم  صوصخم و 

هب نآ  زا  يدایز  يرادـقم  زامن  تیدابع  هکلب  دـمهفن  ار  زامن  هک  تسین  مه  نینچ  دـنکیم و  تیافک  نآ  ظافلا  نتفگ  یلو  دـمهفب  ار  زاـمن 
تونق رد  اهتسد  ندرک  دنلب  لاعتم ، دنوادخ  لباقم  رد  هدجس  عوکر و  هلبق ، هب  ور  عوشخ  اب  نداتسیا  دننام  تسه  زین  نآ  لامعا  تاکرح و 

. دربن هرهب  زامن  زا  دـمهفن  یـسک  ار  یبرع  ظافلا  يانعم  هکنیا  ضرف  اب  دنـشاب و  تیمها  مک  هک  تسین  ییاهزیچ  اهنیا  راگدرورپ ، يوس  هب 
اریز دـنوش  هجوتم  ناگمه  يرگید  یـسراف  نتم  ره  دـننام  هک  دوبن  نینچ  زاب  دوب  مه  یـسراف  هب  نآرق  رگا  یتح  هک  درک  هجوت  دـیاب  هتبلا 
دراد هدهع  رب  ار  نآرق  حیضوت  نییبت و  ۀفیظو  ربمایپ  دیامرفیم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنتـشادن  ربمایپ  نییبت  هب  جایتحا  بارعا  دوب  نینچ  رگا 
يوس هب  هک  ار  هچ  نآ  اـت  میدرک  لزاـن  وـت  رب  ار  نآرق [ رکذ =]  نیا  اـم  و  ( 44، لحن "  ) مِْهَیلِإ َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  ِیَُبِتل  َنّ َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  آَْـنلَزنَأ  َو  "

دوخ دـندرکیم و  لاؤس  همئا : ربمایپ و  زا  تایآ  مهف  يارب  اهبرع  دوخ  مینیبیم  هک  نیا  يزاس "و  نشور  اـهنآ  يارب  تسا ، هدـش  لزاـن  مدرم 
زا زاینیب  ار  ام  نتم  کی  ندوب  یبرع  رگا  هک  یلاـح  رد  تسا  یبرع  هب  نآرق  ریـسفت  بتک  رثکا  ًاـقافتا  دـندرک  نآرق  ریـسفت  هب  مادـقا  ناـنآ 

؟ دنتسه ناماما : ربمایپ و  ریسفت  هب  جاتحم  ردق  نیا  دوخ  اهبرع  ارچ  درکیم  حیضوت 
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تسا بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  ردام  ردپ و  ياضق  زامن  ارچ 

شسرپ

تسا بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  ردام  ردپ و  ياضق  زامن  ارچ 

خساپ

هدش و ناوارف  شرافس  دیکأت و  ینید  تابجاو  نایم  رد  نآ  هاگیاج  زامن و  تیمها  رب  یمالـسا  تایاور  میرک و  نآرق  رد  مرتحم  رگـشسرپ 
زامن انامه  (... 103، أسن ;) اًتُوقْوَّم ًاب  َـ َتِک َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناَک  َةَوَلَّصلا  َّنِإ   " ... تسا هتسناد  بجاو  مکح  کی  ار  نآ  تحارـص  هب  میرک  نآرق 
زامن : " دیامرفیمیمارگ ربمایپ  دـنراد ; دـیکأت  زامن  بوجو  تیمها و  رب  زین  یمالـسا  تایاور  تسا "  نانمؤم  يارب  ینّیعم  تباث و  ۀـفیظو 

تیمها ј ابرد زینقداص  ماما  ترضح  نارهت )  ۀیمالسالا  بتکلاراد  ص 18 ، ج 2 ، ینیلک ،  بوقعی  نب  دـمحم  یفاکلا   .) تسا نید  نوتس 
لوبق دروم  هدنب  زامن  رگا  تسا  زامن  دریگ ، رارق  لاؤس  هبـساحم و  دروم  نآ  رطاخ  هب  هدنب  هک  يزیچ  نیتسخن  : " دـیامرفیم زامن  بوجو  و 

رب هدش  اضق  وا  زا  هک  ییاههزور  زامن و  ردپ ، توف  زا  دعب  ص 268 ). نامه ج 3 ، یفاکلا  ... " .) دوشیم لوبق  زین  شلامعا  ریاس  دوش ، عقاو 
ماـما هـلمج  زا  تـسا  موـصعم  ناـماما  نانخــس  تاـیاور و  ساـسا  رب  یعرــش و  ییادـخ  مـکح  کـی  نـیا  تـسا و  رتـگرزب  رــسپ  هدــهع 

ود تّیم  رگا  و  دروآ ... اج  هب  ار  نآ  أضق  دـیاب  وا  ّیلو  دـشاب ، وا  ندرگ  هب  ناضمر  هاـم  هزور  دورب و  اـیند  زا  يدرم  رگا  دـیامرفیمقداص :
هزوح نیسردم  هعماج  تاراشتنا  ص 153 ، ج 2 ، قودص ،  خیش  هیقفلا  رضحی  نم ال  ك  ر .  ) تسا رتگرزب  رسپ  ةدهع  هب  دشاب  هتـشاد  ّیلو 

ماکحا مامت  نیا  رب  نوزفا  دناهدرک . جارختسا  طابنتـسا و  ار  یمکح  نینچ  یمالـسا  تایاور  ثیداحا و  زا  زین  نادهتجم  أهقف و  مق )  هیملع 
ناوتیم تاـیاور  زا  هک  یتـمکح  نیرتمک  دوشیم  رداـص  تحلـصم  تمکح و  ساـسا  رب  ثحب  دروم  عوـضوم  هلمج  زا  لاـعتم  دـنوادخ 

ماـما دراد ; ناوارف  باوـث  تسا و  هدـش  هدرمـش  حـلاص  وـکین و  لاـمعا  ءزج  رتـگرزب ، رـسپ  يارب  لـمع  نیا  هک  تـسا  نـیا  درک  هدافتـسا 
خیـش هعیـشلا  لئاسو  ك  (" ر . تسا نسح  وکین و  راک  نیا  نداد  ماجنا  دوشیم و  أضق  تیم  بناج  زا  هزور و ... جـح  : " دـیامرفیمقداص

یـصوصخ لئاسو  زا  یـضعب  دریمیم  يدرم  یتقو   " هک هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هتبلا  مق )  تیبلا  لآ  هسـسؤم  ص 279 ، یلماع ج 8 ، رح 
تاأتفتـسا نامه  هعیـشلا  لئاسو  ك  ر . .) دسریم نارـسپ  نایم  زا  رتگرزب  دنزرف  هب  سابل و ... لحر  اهباتک ، رتشگنا ، ریـشمش ، دننام : تیم 

 ( یمالسا تاراشتنا  رتفد  ، 192 ص 187 ـ  ج 1 ، ینیمخ ،  ماما 

؟ درادن لاکشا  دوش ، هدناوخ  ياهروس  ره  نآ  زا  دعب  و  دوش ، هدناوخ  دمح "  " ةروس دیاب  ًامتح  زامن  مود  لوا و  تعکر  ندناوخ  ماگنه  ارچ 

شسرپ

لاکـشا دوش ، هدـناوخ  ياهروس  ره  نآ  زا  دـعب  و  دوش ، هدـناوخ  دـمح "  " ةروس دـیاب  ًامتح  زامن  مود  لوا و  تعکر  ندـناوخ  ماـگنه  ارچ 
؟ درادن

خساپ

الا ةالـصال  : " دـیامرفیم ترـضح  نآ  تسامرکا  ربمایپ  یـصخش  روتـسد  هب  زامن ، ره  مود  لوا و  تاـعکر  رد  دـمح  ةروس  تئارق  بوجو 
ثدـحم لئاسولا  كردتـسم   ) تسین لوبق  ینعی  تسین "  زامن  دـمح ) ةروس   ) باتکلا هحتاف  ةروس  ندـناوخ  نودـب  زاـمن  باـتکلا  ۀـحتافب 

، دـیراد اپ  هب  ار  زامن  تسا  هدومرف  ًالثم : تسا  هدومرف  نایب  ار  یلک  ماکحا  میرک  نآرق  هک  نیا  حیـضوت  تیبلالآ )  ص 158 ، يرون ج 4 ،
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ناـیب ترـضح  نآ  هک  يدراوـم  هلمج  زا  تسا  هتـشاذگمرکا  ربماـیپ  ةدـهع  هب  ار  تاـیئزج  ناـیب  لاـعتم  دـنوادخ  اـما  و . ... دـیریگب ، هزور 
تسا زامن  رد  دمح  ةروس  تئارق  دناهدومرف ،

تسیچ تاملک  نیا  ۀفسلف  یقیقح و  يانعم  دییوگب  ًافطل  دوشیم ، عورش  تسه  نآ  رد  هک  یتاملک  اب  ناذا  ارچ 

شسرپ

تسیچ تاملک  نیا  ۀفسلف  یقیقح و  يانعم  دییوگب  ًافطل  دوشیم ، عورش  تسه  نآ  رد  هک  یتاملک  اب  ناذا  ارچ 

خساپ

ناذا دوشیم . هتفگ  زاـمن ـ  تاـقوا  زا  تقو ـ  ره  لوا  رد  هک  تسا  یناذا  مـالعا  ناذا  زاـمن  ناذا  مالعا 2 . ناذا  تسا 1 . مـسق  ود  رب  ناذا  "

دیحوت و زا  تسا  ترابع  هک  هّقح ـ  دئاقع  هرود  کی  راب ، دنچ  يزور  هنابش  ره  رد  نآ  نتفگ  اب  عقاو  رد  هک  تسا  نیملسم  رئاعش  زا  مالعا 
يادص اب  نیماضم  نیا  تسا  بحتـسم  هک  تسا  هّقح  دئاقع  نیمه  ندنام  هدـنز  رطاخ  هب  دوشیم . مالعا  دـنلب  يادـص  اب  تیالو ـ  توبن و 
رئاعـش زا  مـالعا  ناذا  تـسا  هداد  رارق  ترخآ  رد  نذؤـم   " يارب يداـیز  ياـهشاداپ  دـنوادخ  و  دوـش . هدـناوخ  يدـنلب  رب  وـکین و  دـنلب و 

هک دنشاب  ییاهنذؤم  نیملسم  دالب  رد  دیاب  هراومه  و  أفولا ). رشن  ص 103 ، یسلجم ج 81 ، همالع  راونالاراحب ،  ) تسا نیملسم  یعامتجا 
هتــشاد نـظ  نـسح  اـهنآ  هـب  دـنک و  مارکا  ار  نینذؤـم  دـیوگب ، ناذا  ناـسنا  بحتــسم  هـک  تـسا  هدـش  دراو  تاـیاور  رد  دـنیوگب . ناذا 

ردق نآ  دومرف :  6 ربمایپ هبیلع  هک  تسا  هدـش  دراو  تایاور  رد  نینچمه  و  .( 410 ص 371 ـ  یلماع ج 5 ، ّرح  خیش  هعیـشلا  لئاسو  .) دشاب
ۀسسوم رشن  ص 19 ، يرون ج 4 ، لئاسولا  كردتسم   ) ینزب ریـشمش  اب  ار  ام  نآ  ییاپرب  يارب  میدیـسرت  هک  دیدومرف  بیغرت  ناذا  رد  ار  ام 
طابترا نیا  ۀـمدقم  ناذا  تسا و  ادـخ  اب  ناسنا  طابترا  زامن ، دوشیم . هتفگ  زامن  زا  لبق  ناذا  هک  دـینادیم  امـش  زامن : ناذا  اّما  تیبلا )  لآ 

مهارف ار  نیملاعلا  بر  اب  طابترا  ۀـمدقم  اهنآ ، اب  دوشیم  هک  دنتـسه  یتاـملک  نیرتاـبیز  نیرتهب و  تسا  هدـمآ  ناذا  رد  هچنآ  دـشابیم .
ـ  ریبکت راهچ  اـب  ناذا  ربکا : هّللا  میربب 1 . هرهب  نآ  زا  هّللا  أشنا  ات  مینکیم  هراشا  یتوکلم  تاملک  نیا  ۀفـسلف  زا  يرـصتخم  هب  کـنیا  درک .
هب یعقاو ،  زامن   " ۀـماقا زا  ار  دوخ  روصق  فعـض و  هدرک و  فارتعا  لاعتم  دـنوادخ  تمظع  هب  اهریبکت  نیا  اـب  دوشیم . عورـش  ربکا ـ  هّللا 

شرف ات  شرع  زا  سدقم  تاذ  نآ  يایربک  رـضحم  رد  رامـش  کچوک  یتفگ  ریبکت  نوچ  : " دیامرفیمقداص ماما  مینکیم  مالعا  دنوادخ 
هک نیا  تسا و  دیحوت  هب  رارقا  هملک  نیا  هّللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  . 2 قودص )  ۀبتکم  رشن  ج 1 ، یناشاک ص 385 ، ضیف  أضیبلا ، ۀجحم  ") ار
ـ  لمع ماقم  رد  دـعب ـ  یتاظحل  ات  دـشخبیم ; تلاصا  ار  دـیحوت  دوخ ، بلق  رد  یظفل  رارقا  نیا  اب  ناسنا  تسین  ادـخ  زج  یتداـبع  قحتـسم 

نودب زامن ، یناحور  رفس  رد  هک  نیا  هب  تسا  یفارتعا  زین  نیا  هّللا  لوسر  ًادمحم  نا  دهشا  . 3 دنک . تدابع  وا  يارب  طقف  دوش و  زامن  دراو 
نارمعلآ 31)  ) هَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَـف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمتنُک  نِإ  ْلـُق   " میوش لـئان  دوصقم  هب  میناوتیمن  تفرعم  هار  ناـیداه  ماـقم  هب  کّـسمت 

تیالو یب  زامن  هّللا  یلو  ًایلع  نا  دهـشا  درادب ".4 . تسود  ار  امـش  زین  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دـیرادیم ، تسود  ار  ادـخ  رگا  : " وگب
قدصت ار  شلام  مامت  دریگب و  هزور  ار  اهزور  دنک و  مایق  تدابع  هب  ار  اهبش  یـسک  رگا  : " دـیامرفیم  7 رقاب ماما  تسین  لوبقم  هّللا  یلو 

وا يارب  دشاب ، وا  ییامنهار  هب  شلامعا  ۀمه  دنک و  وا  تالاوم  ات  ار ، هّللا  ّیلو  تیالو  دسانـشن  یلو  دروآ  اج  هب  جح  رمع  مامت  رد  دـهد و 
هتفگ كّربـت  يارب  یلو  تسین  هماـقا  ناذا و  ءزج  هـلمج  نـیا  هـتبلا  " . ) دوـشیمن بوـسحم  زین  ناـمیا  لـها  زا  تـسین و  یباوـث  ادـخ  شیپ 

لمعلا ریخ  یلع  یح  حـالفلا  یلع  یح  ةولــصلا  یلع  ّیح  . 5 ماما )  راثآ  هسـسؤم  رـشن  ص 137 ، ینیمخ ،  ماـما  ةاولـصلا  بادآ  () دوشیم
درک و فیصوت  تیهولا  تینادحو و  هب  ار  وا  دیحوت ، هب  نداد  تداهـش  اب  دومن ;و  فیـصوت  ار  قح  تمظع  اهریبکت  نتفگ  اب  ناسنا  یتقو 

کنیا درک ; لماک  ار  تدابع  تیالو  ماقم  هب  کسمت  اـب  سپـس  و  درک ، باـختنا  بحاـصم  هار و  قیفر  دوخ  يارب  تلاـسر  هب  تداهـش  اـب 
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.( 142 ةولصلا ص 125 ـ  بادآ  ر.ك  .) دباتشب نآ  يوس  هب  دنک و  اّیهم  زامن  يارب  ار  دوخ  ياوق  هک  تسا  نآ  تقو 

لوسر ًادمحم  ّنا  دهشا   " ترابع رد  ارچ  مینکیم  ظفلت  هللا " ّالا  هلا  اللا  دهشا   " تروص هب  ار  هللا " ّالا  هلا  نا ال  دهـشا   " ترابع ناذا  رد  ارچ 
تسا هتفر  راک  هب  ّنا "  " هملک هللا "

شسرپ

ًادـمحم ّنا  دهـشا   " ترابع رد  ارچ  مینکیم  ظفلت  هللا " ّالا  هلا  ـاللا  دهـشا   " تروص هب  ار  هللا " ّـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا   " تراـبع ناذا  رد  ارچ 
تسا هتفر  راک  هب  ّنا "  " هملک هللا " لوسر 

خساپ

هتفگ هلّقثم  زا  هفّفخم  ْنَا "  " نآ هب  وـحن " ملع   " حالطـصا رد  تـسا و  ّنَا "  " فـفخم ْنَا "  " هـملک هللا " ّـالا  هـلا  ـال  نا  دهـشا   " تراـبع رد 
دیناوتیم دروم  نیا  رد  تسا  هدش  رکذ  لعف  هب  ههبـشم  فورح   " ثحب رد  وحن  شخب  برع  تایبدا  ياهباتک  رد  فیفخت  تلع  دوشیم .

م ي ر ،  ) نولمری فورح  نکاس  نون  زا  دعب  هاگره  دیوجت "  " رظن زا  دینک . هعجارم  لعف  هب  ههبشم  فورح  ثحب  ناتسریبد  یبرع  باتک  هب 
ساسا رب  دوشیم . ظـفلت  ددـشم  نآ  زا  دـعب  فرح  نون  ظـفلت  ياـج  هب  ینعی  دوشیم ; ماـغدا  يدـعب  فورح  رد  نون  دریگ ، رارق  ن  ل و ،

ياهباتک هب  رتشیب  حیضوت  يارب  دوشیم . ظفلت  ددشم  " ال " مال دوشیمن و  ظفلت  نون  هللا " ّالا  هلا  نا ال  دهشا   " ترابع رد  هدعاق  نیمه 
. دییامن هعجارم  نآرقلا و ... حابصم  نآرقلا  ۀیلح  دننام  يدیوجت 

عوکر لثم  رگید  صاخ  لامعا  درک و  هدنـسب  اهنت  رکذ  هب  ناوتیمن  ارچ  تسادخ  رکذ  زامن  زا  فدـه  دـیامرفیم : میرک  نآرق  هک  نیا  اب 
؟ دادن ماجنا  ار  هدجس و ... 

شسرپ

عوکر لثم  رگید  صاخ  لامعا  درک و  هدنـسب  اهنت  رکذ  هب  ناوتیمن  ارچ  تسادـخ  رکذ  زامن  زا  فدـه  دـیامرفیم : میرک  نآرق  هک  نیا  اب 
؟ دادن ماجنا  ار  هدجس و ... 

خساپ

میرک نآرق  یعقاو  نارـسفم  موصعم  ناماما  ومرکا  ربمایپ  صوصخ  هب  موصعم  ناـیاوشیپ  . 1 دییامرف . هجوت  هتکن  دنچ  هب  مرتحم  رگـشسرپ 
تیبلها دشاب  اشگهار  تدابع  اعد و  ياهشور  ماکحا و  جارختسا  تاعوضوم و  مهف  رد  دناوتیم  اهنآ  تنس  هریـس و  نانخـس و  دنتـسه 

ربمایپ هکنانچ  دـهدیم . تاجن  یهارمگ  زا  ار  ناسنا  اهنآ  هب  کسمت  هک  دنتـسه  لقث  ود  ترتع  باتک و  ًـالوصا  دـننآرق و  یلمع  لـکش 
باتک دیوشیمن ، هارمگ  زگره  دـینک  کسمت  اهنآ  هب  هک  یمادام  مراذـگیم  تناما  هب  ار  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  : " دـیامرفیمیمارگ
تیبلا لآ  هسسؤم  ص 33 ، یلماع ج 27 ، رح  خیـش  هعیـشلا  لئاسو  ... " دنوشیمن ( ادج  مه  زا  زگره  ات  ود  نیا  متیب و  لها  ترتع و  ادخ و 

هویش دوش ، هتفرگ  یمالسا  تایاور  ای  میرک و  نآرق  تایآ  زا  دیاب  تابجاو  تیمک  تیفیک و  فیلاکت  بسک و  تدابع  ياههویـش  . 2 مق ) 
تنس زا  دیاب  ای  تفرگ و  نآرق  تایآ  زا  دیاب  ای  ار  اهنیا  همه  ندناوخ و ... زامن  نتفرگ  هزور  یگنوگچ  ندناوخ  ار  ییاعد  هچ  ندرک  اعد 

ندروآ اـج  هب  تاداـبع و  ماـجنا  رد  ار  دوخ  یعادـبا  ياههویـش  سکره  رگا  و  داد ، ماـجنا  تفرگ و  موصعم  ناـیاوشیپ  نانخـس  هریـس و  و 
جره و لزلزت و  راچد  دنوادخ  ياهروتـسد  ماکحا و  هک  نآ  رگید  تسا و  مارح  نید  رد  تعدـب  دوشیم و  تعدـب  دـنک ، لامعا  تابجاو 
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دریگب و موصعم  نایاوشیپ  ایمرکا  ربمایپ  میرک  نآرق  زا  ار  نید  تاعورف  اهنآ و  ماجنا  ياههویـش  فیلاکت  دـیاب  ناسنا  سپ  دوشیم . جرم 
ماکحا و عامجا  لقع  ناموصعم ،  تنس  تایاور و  نآرق  تایآ  زا  هدافتسا  اب  میرک  نآرق  نارسفم  نادنمـشناد و  أملع ، أهقف ، اتـسار  نیا  رد 
زا فده  هک  تسین  انعم  نیا  هب  يرکذل  ةولصلا  مقا   " هیآ و  دناهداد . رارق  نافلکم  رایتخا  رد  هدرک و  جارختـسا  ار  نید  تاعورف  فیلاکت و 

تسد زا  ناسنا  دوش و  هدنـسب  نآ  ندوب  رکذ  هب  اهنت  تسا  رکذ  ادخ و  دای  هک  یفیلکت  ره  تروص  نیا  رد  نوچ  دشاب ، ادخ  رکذ  اهنت  زامن 
هب هشیمه  ات  دیروایب ، اج  هب  هدش  دراو  هک  یبیترت  نامه  هب   ) ار زامن  دیامرفیم  روکذم  هیآ  رد  دنامب ; زاب  فیلاکت  یلـصا  فادـها  هب  یبای 

و دـناهدروآیم ، اج  هب  ینونک  تروص  هب  جارعم  بش  رد  نآ  ندـش  عیرـشت  زا  سپ  ار  زامن  موصعم  نامامامرکا  ربماـیپ  . 3 دیشاب . ادخ  دای 
هک تسا  حیحـص  نیارباـنب  دـناهدرک . ریـسفت  مارحـالاةریبکت و )... تین   ) صوصخم ياـهرکذ  هب  ار  زاـمن  زین  یمالـسا  نادنمـشناد  أـهقف و 
اج هب  شور  فیک و  مک و  اما  یشاب "  نم  دای  هب  ات  راد  اپ  هب  ار  زامن  يرکذل  ةولـصلامقا  : " دیامرفیم هیآ 24  هط  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ 

میرک نآرق  نارسفم  نادنمشناد و  أهقف و  طسوت  یمالسا  تایاور  تیب و  لها  ربمایپ و  تنس  رد  دیاب  نیا  تسا  هنوگچ  ةالص   ) زامن ندروآ 
دمحم ربمایپ ، جارعم  يامیس  یمالسالا  رـشنلا  ۀسـسؤم  ، 141 ص 140 -  ج 14 ، ییاـبطابط ،  همـالع  نازیملا  ریـسفت  ر.ك  دوش (. نشور 

مامت رد  ندوب  لاعتم  دنوادخ  دای  هب  بلق و  نابز و  اب  يروآدای  يانعم  هب  رکذ ، . 4 يوبن )  تاراشتنا  ، 156 يدراهتشا ص 154 -  يدمحم 
ر. دـشابیم (. لاعتم  دـنوادخ  يروآدای  رکذ و  نیرتهب  دـناوتیم  دوشیم ، ماجنا  شیازجا  طیارـش و  مامت  اب  یتقو  زامن  دـشابیم و  طیارش 

 ( نارهت ۀیمالسالا  بتکلاراد  ، 20 ص 15 -  ، 3 یشرق ج 4 -  ربکا  یلع  دیس  نآرق  سوماق  ك 

موس کی  هب  تادابع  نیا  مالـسا  رد  تسا و  هدش  ررقم  هزور  هام  هس  زامن و  تعکر   51 اراصن ، دوهی و  دننام  رگید ، نایدا  رد  هک  نیا  تمکح 
تسیچ هدیسر 

شسرپ

کی هب  تادابع  نیا  مالـسا  رد  تسا و  هدش  ررقم  هزور  هام  هس  زامن و  تعکر   51 اراصن ، دوهی و  دـننام  رگید ، نایدا  رد  هک  نیا  تمکح 
تسیچ هدیسر  موس 

خساپ

: دومرف  6 ادـخ لوسر  هک  تسا  تیاور  رد  دـشابیم . رتناسآ  رگید ، نایدا  ریاس  هب  تبـسن  نآ  ماکحا  هک  تسا  ینید  مالـسا  سدـقم  نید 
ومرکا ربمایپ  هرقب  ۀیآ 286  رد  تسا "  ناسآ  لهس و  همه  يارب  نآ  هب  لمع  هک  مدش  ثوعبم  ینییآ  هب  هعمسلا  هلهسلا  ۀعیرشلا  یلا  ُتثعب  "

ُوهَْتلَمَح اَمَک  اًرْصِإ  آَْنیَلَع  ْلِمَْحت  َالَو  اَنَّبَر  اَنْأَطْخَأ  َْوأ  آَنیِسَّن  نِإ  َآنْذِخاَُؤت  اَنَّبَر َال  : " دنیامنیم اضاقت  نینچ  دنوادخ  زا  ترضح  نآ  وریپ  نانمؤم 
فیلکت اراگدرورپ ! نکم  هذـخاؤم  ار  ام  میدرک  اطخ  ای  شومارف  ام  رگا  اراگدرورپ ! ِهب  اََنل  َۀَـقاَط  اَم َال  اَْنلِّمَُحت  َالَو  اَنَّبَر  اَِـنْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع 

تقاط هچ  نآ  اراگدرورپ ! يداد  رارق  دـندوب  اـم  زا  شیپ  هک  یناـسک  رب  ناـیغط  هاـنگ و  رطاـخ  هب   [ هک ناـنچ  نآ  هدـم  رارق  اـم  رب  ینیگنس 
ناگدنب زا  اسرف  تقاط  تخـس و  ياهراک  دنوادخ  رگم  هک  دوش  حرطم  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  رادم ". رّرقم  ام  رب  میرادن  ار  نآ  لّمحت 

لاثم يارب  دش ; لمح  اهنآ  هب  یتخـس  ياهراک  یـشکرس  تیـصعم و  رثا  رب  اهتُّما  زا  یـضعب  مییوگیم  خساپ  رد  تسا  هدرک  بلط  دوخ 
هک دیـسر  یهلا  نامرف  دـش و  لزان  اهنآ  رب  زجر  هقعاـص و  یـشکرس  دوخ و  ربماـیپ  ناـمرف  زا  یچیپرـسو  تمعن  نارفک  رثا  رب  دوهی ، موق 
زا يوریپ  رثا  رب  مالسا  تّما  یلو  ۀیمالسالا )  بتکلاراد  رـشن  ص 470و475 ، ج 2 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ریسفت  .) دنـشکب ار  رگیدمه 

هسیاقم رد  مالسا  هزور  زامن و  دیدرگ . تباجا  دروم  نیا  ردمرکا  ربمایپ  ياضاقت  دش و  هتشادرب  اهنآ  زا  تخـس  ياهراک  یهلا  تاروتـسد 
ماجنا دجسم  دننام  یـصاخ  ناکم  رد  تسین  مزال  ًامتح  مالـسا  رد  زامن  دراد ، یناوارف  ياهزایتما  اهیگژیو و  رگید ، نایدا  هزور  زامن و  اب 
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. دریگ ماجنا  اهاسیلک  دـباعم و  رد  طقف  تادابع  هک  دـننادیم  مزال  بهاذـم  ریاس  اّما  تسا  رتشیب  دجـسم  رد  زاـمن  تلیـضف  هچرگ  دریگ ،
رد تعاس و  هد  دودح  ناتسمز  ياهزور  رد  هک  تسا  هاتوک  هزور  تدم  مالسا  نید  رد  هدش  رّرقم  مظنم  نّیعم و  تاقوا  رد  مالسا  رد  زامن 

رایسب مالـسا  رد  هزور  تاقوا  تسا  هدوب  تعاس  دودح 22ـ26  نایدوهی  هزور  هک  یلاح  رد  دـشابیم ، تعاس  دودح 16  ناتسبات  ياهزور 
نیعم هام  کی  رد  هکلب  تسین  هدنکارپ  لاس  مامت  رد  هزور  نینچ  مه  تسا  زور  هنابـش  یکیرات  ییانـشور و  یعیبط  عضو  اب  قباطم  مظنم و 

رب يدابع  فیلاکت  دُعب  رد  اهنت  هن  مالـسا  سدقم  نید  تسا  هدـش  لزان  هام  نآ  رد  دـیجم  نآرق  هک  یکرابُم  هام  رد  مه  نآ  هدـیدرگ  ررقم 
طسوتم و یتّما  ار  یمالـسا  تما  دیجم ، نآرق  دشابیم . یناوارف  تازایتما  اهیگژیو و  ياراد  داعبا ، همه  رد  هکلب  دراد ، يرترب  نایدا  ریاس 
ات میداد  رارق  ياهنایم  تما  ار  امـش  هرقب 143 )  ) ساَّنلا یَلَع  َءآَدَهُـش  ْاُونوُکَّتِل  اًطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُک  َـ َْنلَعَج َِکل   َ َذَکَو  " تسا هدومرف  یفّرعم  لدتعم 
ار مسج  ۀبنج  اهتُما ، یضعب  هک  یلاح  رد  حور  هب  مه  ودراد  هّجوت  مسج  هب  مه  تسا  لدتعم  یتُما  یمالـسا  تّما  دیـشاب ". مدرم  رب  هاوگ 
هب ار  مدرم  دـنراد و  تیانع  حور  هبنج  هب  رتشیب  رگید  یخرب  ناتـسرپتب  دوهی و  دـننام  دـنراد ; هجوت  اـیند  هب  رتشیب  دـننکیم و  تیوقت 

دیامیپیم ّولغ  هار  هن  هک  هدیقع  رظن  زا  مه  تسا  لدتعم  رظن  ره  زا  مالـسا  تما  نکل  اراصن ، دننام  دـننکیم ، توعد  تینابهر  ایند و  كرت 
رد هصالخ  یعامتجا و  طباور  رکفت ، تدابع  یقالخا  ياههویش  رظن  زا  مه  ضیوفت و  هن  تسا  ربج  رادفرط  هن  كرـش  ریـصقت و  هار  هن  و 

کی رد  تسا  اهنآ  رب  هاوگ  دهاش و  اهتما و  ریاس  يارب  وگلا  یتّما  نینچ  ور  نیا  زا  دیامیپیم ; ار  لادـتعا  هار  یگدـنز  ياهتهج  مامت 
، اراصن دوهی و  دننام  رگید ، نایدا  رد  هک  نیا  رب  ینبم  دیدوب ـ  هتساوخ  شـسرپ  رد  هک  یبلطم  كردم  دنتـسم و  نمـض  رد  هاتوک  یـسررب 
ص 487، نارگید ج 1 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  زا  سابتقا  .) دشن تفای  تسا ـ  هدش  رّرقم  هزور  هام  هس  زامن و  تعکر   51

توافت مالـسا  رد  زامن  اب  نآ  تروص  يراصن  دوهی و  زامن  هک  دوش  هّجوت  هتکن  نیا  هب  تسا  هدنبیز  نایاپ  رد  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  رـشن 
یغلبم ج 2، هللادبع  ناهج  بهاذم  نایدا و  خـیرات  باتک  .) دـنناوخیم راب  هس  يزور  هک  تسا  دوواد  روبز  زا  یلـصف  نایدوهی  زامن  دراد ;

تقو بش و  رخآ  بش و  لوا  زور و  زا  هن  شـش و  هس و  تعاس  دـنراد ، اعد  زامن و  زور  بش و  رد  فلتخم  تاـعاس  رد  دوهی  ص 628 ).
فلتخم ياهزور  رد  نایدوهی  هزور  یمالـسا )  تاراشتنا  سکاه ص 385 ، رتسم  فیلأت  همجرت و  سدـقم  باتک  سوماق   ) ندروخ ماـعط 

هزور ایقدـص [  [ هزور هنتف   [ هزور ایلدـک [  [ هزور تعاـس  تدـم 25  هب  دوهی  لاـس  هاـم  نیتـسخن  مهد  مهن و  زور  روـپیک [  [ هزور تسا  لاـس 
 / ص 83 روآتخب ، نیدلالامک  یماس  بهاذم  نایدا و  دیاقع  خـیرات و  .) رگید یعرف  ياههزور  باذـع و   [ هزور میروف   [ هزور هرـصاحم  [

ياشِع هبوت  دییأت ، دیمعت ، دننام : دـنراد ، نایحیـسم  هک  یبادآ  زا  تسا  ترابع  حیـسم  ینید  رئاعـش  نامه )  ناهج  بهاذـم  نایدا و  خـیرات 
يراصنا رقابدمحم  همجرت  دنلوم ، رابنا  هتشون  تیحیسم  ناهج  .) دوشیم ماجنا  یحیسم  درف  ره  حور  تمالس  يارب  هک  یئامن  نیعدت  ینابر 

.( ریبکریما تاراشتنا  يرجاهم ص 102 ، حیسم   ـ

تفای رییغت  همرکم  هکم   " هب سدقملا  تیب   " زا ناناملسم  هلبق  ارچ 

شسرپ

تفای رییغت  همرکم  هکم   " هب سدقملا  تیب   " زا ناناملسم  هلبق  ارچ 

خساپ

نوگرگد ار  زیچ  چیه  نآ  رییغت  يدیحوت و  ياههرطاخ  يایحا  اهفص و  تدحو  يارب  تسا  يزمر  هلبق  درادن ، یلحم  ناکم و  ادخ  ًاساسا 
زا هک  تسین  دیعب  ور ، نیا  زا  تسا  یهاوخدوخ  تجاجل و  بصعت  ياهتب  نتسکش  وا و  نامرف  ربارب  رد  ندوب  میلـست  مهم  درک ، دهاوخن 
دـش هداد  روتـسد  دوب ، ناکرـشم  ياـهتب  نوناـک  ناـمز  نآ  رد  هبعک  ۀـناخ  هک  اـج  نآ  زا  . 1 دـشاب : ریز  هلأـسم  هس  هلبق  رییغت  مـهم  لـلع 
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هب هک  یماگنه  اما  دننک . ادج  ناکرشم  زا  ار  دوخ  فوفـص  بیترت  نیا  هب  دنناوخب و  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  تقوم  روط  هب  ناناملـسم 
عـضو نیا  همادا  رگید  دش ، صخـشم  لماک  روط  هب  نارگید  زا  نانآ  فوفـص  دنداد و  یتلم  تموکح و  لیکـشت  دندرک و  ترجه  هنیدـم 
نتفرگ رارق  هلبق  اـب  . 2 دنتـشگزاب . ایبنا  نوناک  نیرتهقباسرپ  دـیحوت و  زکرم  نیرتیمیدـق  هبعک  يوس  هب  ماـگنه  نیا  رد  تشادـن  ترورض 

َلوُسَّرلا ُِعبَّتَی  نَم  َمَْلعَِنل  آلِإ  آَْهیَلَع  َتنُک  ِیتَّلا  َۀَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَم  َو  ; " دـنتفرگ رارق  شیامزآ  هتوب  رد  ناناملـسم  شرییغت  سپـس  سدـقملا و  تیب 
يوریپ ربماـیپ  زا  هک  يدارفا  هک  میداد  رارق  نیا  يارب  اـهنت  يدوـب  نآ  رب  ًـالبق  هک  ار  ياهلبق  نآ  اـم  و  هرقب 143 )  ) ْهیَبـِقَع َیَلَع  ُِبلَقنَی  نَّمِم 

هک نانآ  يارب  سدقملا  تیب  يوس  هب  ندناوخ  زامن  مه  تسا  یهیدب  " دنوش . صخـشم  دـندرگیم ، زاب  تیلهاج  هب  هک  نانآ  زا  دـننکیم ،
ندرک تداع  زا  دعب  سدقملا  تیب  زا  دعب  هبعک  يوس  هب  تشگزاب  مه  دوب و  لکشم  دنتـسنادیم ، دوخ  داژن  يونعم  هیامرـس  ار  هبعک  هناخ 

رد يرادربنامرف  تعاطا و  حور  دوش و  هتشک  اهنآ  رد  اهبصعت  ات  دنتفرگ  رارق  شیامزآ  هتوب  رد  هلیسو  نیا  هب  ناناملـسم  تسخن  هلبق  هب 
اهشـسرپ و ۀیمالـسالا /  بـتکلاراد  ، 495 ص 485 ـ  نارگید ج 1 ، يزاریـش و  مراـکم  هللا  تـیآ  هنوـمن  ریـسفت  .) ددرگ مـیکحت  ناـنآ 

ياهنابز مخز  اهشنزرس و  . 3 ناوج )  لسن  تاراشتنا  ص 94 ، یناحبس ج 2 ، رفعج  هللا  ۀیآ  يزاریش و  مراکم  هللا  ۀیآ  یبهذم  ياهخساپ 
نایدوهی هنیدم  هب  ربمایپ  دورو  زا  سپ  اریز  تشاد  هبعک  ۀناخ  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  رد  یمهم  شقن  زین  ربمایپ  بلق  ینارگن  دوهی و 

لوبق دنرادن ، دوخ  زا  یلالقتـسا  اهنیا  هک  دندرکیم  شنزرـس  ار  ناناملـسم  ًاّبترم  دـندوب و  هداد  رارق  دوخ  زیواتـسد  ار  هلبق  رییغت  عوضوم 
: دـیامرفیم دـیجم  نآرق  هک  نانچ  دوش ، رداص  هلبق  رییغت  نامرف  ات  دیـشکیم  راظتنا  ربمایپ  اذـل  ... تسام و ; تعیرـش  لوبق  رب  لیلد  ام  ۀـلبق 
هب ار  وت  زیمآراظتنا  ياههاگن  هرقب 144 ) ;  ) ِمارَحلا ِدِجسَملا  َرطَـش  َکَهجو  ِّلَوَف  اهغضَرت  ًۀَلِبق  َکَّنَّیِلَُونَلَف  ِأمَّسلا  ِیف  َکِهجو  َبُّلَقَت  َيَرن  دَق  "
هب ار  دوخ  يور  سپ  مینادرگیم  زاب  یشاب  دونشخ  نآ  زا  هک  ياهلبق  يوس  هب  ار  وت  نونکا  مینیبیم  ییاهن  هلبق  نییعت  يارب   ) نامـسآ يوس 

 . نک مارحلا  دجسم 

هب ندیسر  ماگنه  دوشیم  ایآ  درکن ؟ هدجس  ناوتیم  يدراوم  رد  ایآ  تسیچ و  ندومن  هدجس  رب  دیکأت  لیلد  دنراد  بجاو  هدجس  هک  یتایآ 
؟ درک رظن  فرص  اهنآ  توالت  زا  تایآ  نآ 

شسرپ

ندیسر ماگنه  دوشیم  ایآ  درکن ؟ هدجس  ناوتیم  يدراوم  رد  ایآ  تسیچ و  ندومن  هدجس  رب  دیکأت  لیلد  دنراد  بجاو  هدجس  هک  یتایآ 
؟ درک رظن  فرص  اهنآ  توالت  زا  تایآ  نآ  هب 

خساپ

ینعی تسا  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  تنـس  درک ، رکذ  ناوتیم  رادهدجـس  ةروـس  راـهچ  رد  هدجـس  يارب  هک  یتـلع  نیرتمهم  فـلا 
ترضح زا  ریصبیبا  دنس  هب  ثیدح 2  باب 42 ، ص 880 ، هعیـشلالئاسو ج 4 ، باتک  رد  تساهدش  رداص  موصعم  ناماما  زا  هک  یتایاور 

مح هدجـس  لیزنت  مجن  قلع  ةروس  راهچ  رد  رادهدجـس  تایآ   ) هناگراهچ میازع  تاـیآ  زا  يزیچ  رگا  دومرف : هک  هدـش  تیاورقداـصماما 
لاح رد  هک  ینز  هچ  ُبنُج و  هچ  وضو ، نودب  هچ  یـشاب  هک  لاح  ره  رد  نک  هدجـس  گنردیب  يدینـش  ار  نآ  وت  دـش و  هدـناوخ  هدـجس 

ثیدح نیا  زا  ینکن  ای  ینک  هدجس  يراد  رایتخا  روکذم ) ةروس  راهچ  زا  ریغ   ) نآرق رادهدجس  تایآ  ریاس  رد  اّما  تسا  ضیح   ) يزامنیب
درک ;2. هدجس  دیاب  ًاروف  هدش و  هدجس  هب  رما  بجاو  ِراد  هدجس  تایآ  ندینش  ای  توالت  زا  دعب  . 1 دیآیم : تسد  هب  لیذ  تاکن  فیرش 

هدجس موزل  زا  عنام  يرما  چیه  تسین و  طرـش  نز  ندوبن  ضیاح  ندوبن ـ  بنج  وضو ، نتـشاد  رادهدجـس ) تایآ   ) بجاو ياههدجـس  رد 
دهد ماجنا  ارنآ  دناوتیم  ناسنا  تسا و  بحتسم  روکذم ، ةروس  راهچ  زا  ریغ  ِرادهدجـس  تایآ  رد  هدجـس  رد  . 3 دشاب . دناوتیمن  ندرک 
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تـسا مزال  هتکن  نیا  رکذت  هتبلا  تسا  دبعت  هیآ  راهچ  نیا  رد  بجاو  هدجـس  رـصح  ياهتمکح  نیرتمهم  زا  یکی  نیاربانب  دنک . كرت  ای 
تـسین هدهاشم  لباق  ایند  نیا  رد  اهناسنا  يارب  هک  دنتـسه  ییاهیگژیو  یبیغ و  ياهتروص  قیاقح  ياراد  نآرق  ياههروس  اه و  هیآ  هک 

هناگ راهچ  تایآ  رد  هدجـس  موزل  نآ  هنومن  کی  هک  دوشیم  تایآ  يارب  صاخ  ماکحا  راـثآ و  بجوم  صوصخم  ياـهیگژیو  نیا  اـما 
ار روکذم  تایآ  هروس  لک  تئارق  ماگنه  رد  دـناوتیم  ناسنا  درادـن و  یعنم  روبزم  تایآ  توالت  زا  ندرک  رظن  فرـص  دـشابیم ب  قوف 

هیآ ندـناوخن  ییاج  رد  رگا  و  دوشیم ، مورحم  تسا  مولعمان  ام  يارب  هک   ) هیآ نآ  راثآ  تئارق و  باوث  زا  هزادـنا  ناـمه  هب  هتبلا  دـناوخن ،
رما نیا  زا  تسا  مزال  دشاب  نآرق  زا  روکذـم  هیآ  ِیفن  يانعم  هب  ای  دوش و  یقلت  نآ  ندرمـش  کبـس  نآرق و  هب  نیهوت  هلزنم  هب  راد  هدـجس 

. دومن تئارق  ار  هیآ  هدرک و  بانتجا 

نیا تسا و  بحتسم  یخرب  بجاو و  یضعب  ارچ  دراد ؟ دوجو  نآرق  رد  اههدجس  نیا  ارچ  بودنم  بجاو و  تسه  هدجس  ود  میرک  نآرق  رد 
؟ دنتسه يزیچ  هچ  رگنایب  اههدجس 

شسرپ

تسا و بحتسم  یخرب  بجاو و  یضعب  ارچ  دراد ؟ دوجو  نآرق  رد  اههدجس  نیا  ارچ  بودنم  بجاو و  تسه  هدجـس  ود  میرک  نآرق  رد 
؟ دنتسه يزیچ  هچ  رگنایب  اههدجس  نیا 

خساپ

هک یتایاور  ینعی  تسا  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تنس  درک ، رکذ  ناوتیم  رادهدجس  ةروس  راهچ  رد  هدجـس  يارب  هک  یتلع  نیرتمهم 
ترـضح زا  ریـصبیبا  دنـس  هب  ثیدـح 2  باـب 42 ، ص 880 ، هعیـشلالئاسو ج 4 ، باـتک  رد  فلا  تساهدـش  رداـص  موـصعم  ناـماما  زا 

مح هدجـس  لیزنت  مجن  قلع  ةروس  راهچ  رد  رادهدجـس  تایآ   ) هناگراهچ میازع  تاـیآ  زا  يزیچ  رگا  دومرف : هک  هدـش  تیاورقداـصماما 
لاح رد  هک  ینز  هچ  ُبنُج و  هچ  وضو ، نودب  هچ  یـشاب  هک  لاح  ره  رد  نک  هدجـس  گنردیب  يدینـش  ار  نآ  وت  دـش و  هدـناوخ  هدـجس 

ثیدح نیا  زا  ینکن  ای  ینک  هدجس  يراد  رایتخا  روکذم ) ةروس  راهچ  زا  ریغ   ) نآرق رادهدجس  تایآ  ریاس  رد  اّما  تسا  ضیح   ) يزامنیب
درک ;2. هدجس  دیاب  ًاروف  هدش و  هدجس  هب  رما  بجاو  ِراد  هدجس  تایآ  ندینش  ای  توالت  زا  دعب  . 1 دیآیم : تسد  هب  لیذ  تاکن  فیرش 

ریغ ِرادهدجس  تایآ  رد  هدجس  تسین 3 . طرش  نز  ندوبن  ضیاح  ندوبن ـ  بنج  وضو ، نتشاد  رادهدجـس ) تایآ   ) بجاو ياههدجـس  رد 
ص قودص ج 1 ، خیـش  لاصخ  باتک  رد  ب  دنک . كرت  ای  دـهد  ماجنا  ارنآ  دـناوتیم  ناسنا  تسا و  بحتـسم  روکذـم ، ةروس  راهچ  زا 
 ، قلع  " تسا هروس  راهچ  دـنراد ، بجاو  هدجـس  هک  اهنآ  همیزع  ياههروس  هک  هدـش  تیاورقداص  ماما  ترـضح  زا  ثیدح 111 ، ، 231

نیاربانب تسا  دبعت  هیآ  راهچ  نیا  رد  بجاو  هدجس  رـصح  ياهتمکح  نیرتمهم  زا  یکی  سپ  هدجـس  مح   ، " هدجـس لیزنت   ، " مّجنلاو "

رد عوضخ  تیاهن  رگنایب  هدجس  هک  اجنآ  زا  تسا  موصعم  ناماما  تایاور  ساسارب  بحتـسم  بجاو و  هب  نآرق  رادهدجـس  تایآ  میـسقت 
َو َال ِسْمَّشِلل  ْاوُدُجْـسَت  َـال  ، " دوـمن هدجـس  لاـعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  دـیاب  اـهنت  هک  دوـشیم  هدافتـسا  هدجـس  تاـیآ  زا  تسا  دوـبعم  ربارب 

ربارب رد  هدجـس  شتـسرپ و  هدجـس  تایآ  تسا  دوبعم  دنوادخ  اهنت  نوچ  ... "; دینکن  هدجـس  هام  دیـشروخ و  يارب  تلصف 37 ) ... ;) ِرَمَْقِلل
. دنکیم یفن  دندوب ، هدیزگرب  ناکرشم  هک  یلطاب  نادوبعم  اهتب و 

نیا تسا و  بحتسم  یخرب  بجاو و  یضعب  ارچ  دراد ؟ دوجو  نآرق  رد  اههدجس  نیا  ارچ  بودنم  بجاو و  تسه  هدجس  ود  میرک  نآرق  رد 
؟ دنتسه يزیچ  هچ  رگنایب  اههدجس 

شسرپ
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تسا و بحتسم  یخرب  بجاو و  یضعب  ارچ  دراد ؟ دوجو  نآرق  رد  اههدجس  نیا  ارچ  بودنم  بجاو و  تسه  هدجـس  ود  میرک  نآرق  رد 
؟ دنتسه يزیچ  هچ  رگنایب  اههدجس  نیا 

خساپ

هک یتایاور  ینعی  تسا  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تنس  درک ، رکذ  ناوتیم  رادهدجس  ةروس  راهچ  رد  هدجـس  يارب  هک  یتلع  نیرتمهم 
ترـضح زا  ریـصبیبا  دنـس  هب  ثیدـح 2  باـب 42 ، ص 880 ، هعیـشلالئاسو ج 4 ، باـتک  رد  فلا  تساهدـش  رداـص  موـصعم  ناـماما  زا 

مح هدجـس  لیزنت  مجن  قلع  ةروس  راهچ  رد  رادهدجـس  تایآ   ) هناگراهچ میازع  تاـیآ  زا  يزیچ  رگا  دومرف : هک  هدـش  تیاورقداـصماما 
لاح رد  هک  ینز  هچ  ُبنُج و  هچ  وضو ، نودب  هچ  یـشاب  هک  لاح  ره  رد  نک  هدجـس  گنردیب  يدینـش  ار  نآ  وت  دـش و  هدـناوخ  هدـجس 

ثیدح نیا  زا  ینکن  ای  ینک  هدجس  يراد  رایتخا  روکذم ) ةروس  راهچ  زا  ریغ   ) نآرق رادهدجس  تایآ  ریاس  رد  اّما  تسا  ضیح   ) يزامنیب
درک ;2. هدجس  دیاب  ًاروف  هدش و  هدجس  هب  رما  بجاو  ِراد  هدجس  تایآ  ندینش  ای  توالت  زا  دعب  . 1 دیآیم : تسد  هب  لیذ  تاکن  فیرش 

ریغ ِرادهدجس  تایآ  رد  هدجس  تسین 3 . طرش  نز  ندوبن  ضیاح  ندوبن ـ  بنج  وضو ، نتشاد  رادهدجـس ) تایآ   ) بجاو ياههدجـس  رد 
ص قودص ج 1 ، خیـش  لاصخ  باتک  رد  ب  دنک . كرت  ای  دـهد  ماجنا  ارنآ  دـناوتیم  ناسنا  تسا و  بحتـسم  روکذـم ، ةروس  راهچ  زا 
 ، قلع  " تسا هروس  راهچ  دـنراد ، بجاو  هدجـس  هک  اهنآ  همیزع  ياههروس  هک  هدـش  تیاورقداص  ماما  ترـضح  زا  ثیدح 111 ، ، 231

نیاربانب تسا  دبعت  هیآ  راهچ  نیا  رد  بجاو  هدجس  رـصح  ياهتمکح  نیرتمهم  زا  یکی  سپ  هدجـس  مح   ، " هدجـس لیزنت   ، " مّجنلاو "

رد عوضخ  تیاهن  رگنایب  هدجس  هک  اجنآ  زا  تسا  موصعم  ناماما  تایاور  ساسارب  بحتـسم  بجاو و  هب  نآرق  رادهدجـس  تایآ  میـسقت 
... ; ِرَمَقِلل ِسمَّشِلل و ال  اودُجسَتال  ، " دومن هدجس  لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  دیاب  اهنت  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدجـس  تایآ  زا  تسا  دوبعم  ربارب 

اهتب و ربارب  رد  هدجـس  شتـسرپ و  هدجـس  تایآ  تسا  دوبعم  دنوادخ  اهنت  نوچ  ... "; دـینکن  هدجـس  هام  دیـشروخ و  يارب  تلصف 37 ) )
. دنکیم یفن  دندوب ، هدیزگرب  ناکرشم  هک  یلطاب  نادوبعم 

؟ داد رییغت  ناوتیمن  ار  دمح  بحتسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  ارچ 

شسرپ

؟ داد رییغت  ناوتیمن  ار  دمح  بحتسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  ارچ 

خساپ

رد تسا  هدش  هدرپس  موصعم  ناماما  ومرکا  ربمایپ  هب  تایآ  ریـسفت  تایئزج و  هدش و  حرطم  نید  تایلک  طقف  میرک  نآرق  رد  هک  اجنآ  زا 
ترـضح دـش ; لاؤس  دوب ، هدرکن  تئارق  باتکلا  ۀـحتاف   " شزامن رد  هک  یـسک  مکح  ةرابرد   7 رقاب ماما  زا  تسا 1 . هدـمآ  نینچ  تایاور 

تیاور رد  . 2" دـنک . تئارق  ار  باتکلا  ۀـحتاف   " نآ رد  هکنیا  رگم  دوشیمن ، هدرمـش  زامن  شزامن  اهب ; أرقی  نا  ّـالإ  هل  ةالـصال  : " دومرف
، زامن نآ  سپ  دوشن ; هدناوخ  باتکلا  ۀحتاف   " نآ رد  هک  يزامن  ره  جادخ  یهف  باتکلا  ۀحتافب  اهیف  أرقیال  ةالص  لک  : " دنیامرفیم رگید 
.3 ثارتلا )  أیحال  تیبلا  لآ  هسـسؤم  ح 1 و 6 ، ةالـصلا ص 37 و 39 ، یف  ةأرق  باب  یلماع ج 6 ، رح  خیـش  هعیـشلا  لئاسو   .) تسا صقان 

نک تئارق  ار  دمح  هروس  سپ  یتفگ  ار  حاتتفالا  ةریبکت  هاگ  ره  ... اهعم ; ةروس  دـمحلا و  أرقاف  اذاف ... : " دـنیامرفیمیلع ماما  نینمؤملاریما 
ةالصلا ص فصو  یف  باب  ج 9 ، قودص ،  خیـش  هیقفلا  هرـضحیال  نم   .. " .) ناوخب نآ  هارمه  هدش  هداد  هزاجا  نآ  هب  هک  يرگید  ةروس  و 
هک یسک  هب  مسق  : " دومرف دمح  هروس  دروم  رد  هک  هدش  لقنمالسایمارگ  ربمایپ  زا  . 4 و ... توریب )  تاعوبطملل  فراعتلاراد  ح 7 ، ، 266
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تسا و هدرکن  لزان  ار  هروس  نیا  لـثم  نآرق  رد  یتح  هن  روبز و  رد  هن  لـیجنا و  رد  هن  تاروت و  رد  هن  دـنوادخ  تسوا  تسد  هب  نم  ناـج 
نیا لیلد  دیاش  توریب )  یملعا  هسـسؤم  ص 48 ، ج 1 ، یـسربط ،  یلعیبا  خیـشلل  نایبلاعمجم   ") تسا باتک  ردام   ) باتکلاما هروس   [ نیا
نیا هب  تسا  میرک  نآرق  عومجم  زا  یتسرهف  تقیقح  رد  هروس  نیا  اریز  دوشیم ; نشور  روکذـم  ةروس  ياوتحم  رد  لمأت  یکدـنا  اـب  رما ،

شخب رد  دیوگیم و  نخـس  زیخاتـسر  داعم و  هرابرد  یتمـسق  دراد ، دنوادخ  تافـص  تخانـش  دـیحوت و  هب  هراشا  نآ  زا  یـشخب  هک  انعم 
قلطم تیمکاـح  هب  هروـس  نیا  رد  نینچمه  دـنکیم . ثحب  تسا ـ  نارفاـک  ناـنمؤم و  لـصاف  طـخ  هـک  تلالـض ـ  تیادـه و  زا  نآ  رگید 
هروس تسا  هدـش  هراشا  وا  كاپ  تاذ  هب  نآ  صاصتخا  یگدـنب و  تدابع و  هلأـسم  شناـیاپیب و  ياـهتمعن  تیبوبر و  ماـقم  راـگدرورپ و 

ص 3و4، نارگید ج 1 ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك   ) تسا يدابع  یلاعفا  یتافـص  یتاذ  دـیحوت  رگنایب  دـمح  هکرابم 
اهزامن ۀمه  رد  میفظوم  هروس  نیا  ریظنمک  ياوتحم  موصعم و  نایاوشیپ  شرافس  دیکأت و   ) قوف لیالد  هب  ور  نیا  زا  هیمالـسالابتکلاراد ) 

میناوخب ار  نآ 

تسیچ ناگدرم  يارب  دیحوت  دمح و  هروس  ندناوخ  هفسلف 

شسرپ

تسیچ ناگدرم  يارب  دیحوت  دمح و  هروس  ندناوخ  هفسلف 

خساپ

نایب تایاور  رد  نآ  هفـسلف  هک  ماکحا  زا  یـشخب  اهنت  مینادیمن و  ار  ماکحا  زا  یلیخ  ۀفـسلف  اـم  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسخن 
ناگدرم دای  هب  هک  هدش  شرافـس  ناوارف  مالـسا  رد  هک  تسا  نآ  دسریم  رظن  هب  هچ  نآ  شـسرپ  دروم  رد  اما  تسا  نشور  ام  يارب  هدـش 
هداتـسرف ناشیا  هب  ياهیدـه  نارگید  فرط  زا  هک  دنتـسه  دـنمزاین  تدـش  هب  اهنآ  اریز  دـیهد ، ماجنا  ریخ  ياهراک  اهنآ  ّتین  هب  دیـشاب و 

نآ باوث  دیزادنایم ، یناویح  ولج  هک  یناوختسا  رگا  اههدنز ، امش  هک  دناهدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  تاوما  یضعب  باوخ  ملاع  رد  دوش .
ود دوشیم ، تئارق  دیحوتو  دـمح  هروس  تاوما  يارب  هک  نیا  هفـسلف  اّما  داد . دـهاوخ  رجا  شاداپ و  ام  هب  دـنوادخ  دـینک ، تین  ام  يارب  ار 

ردمرکا لوسر  تسا  هدـش  نایب  یناوارف  باوث  رجا و  هروس  ود  نیا  تئارق  يارب  موصعم  ناماما  زا  هدـش  لـقن  ثیداـحا  رد  1 ـ دراد : تهج 
ره هب  ییوگ  هدناوخ و  ار  نآرق  موس  ود  هک  تسا  یـسک  هزادنا  هب  وا  شاداپ  دـناوخب ، ار  دـمح  هروس  یناملـسم  ره  : " دـیامرفیم هراب  نیا 

نایبلا عمجم   ") تسا هدناوخ  ار  نآرق  همه  ایوگ   " تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  تسا "  هداتـسرف  ياهیده  نمؤم  نانز  نادرم و  زا  يدرف 
هدـش لزان  نآرق  رد  هک  ياهروس  لـضفا  مهدـن  میلعت  وت  هب  اـیآ  : " دومرف رباـج  هبمرکا  ربماـیپ  زین  و  رکفلا ). راد  رـشن  یـسربط ج 1 ، خیش 

هفاضا سپـس  تخومآ  وا  هب  ار  تسا  باتکلا  ماهک  دـمح  هروس  ربمایپ  اـمرف ، میلعت  نم  هب  داـب  تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  يرآ  درک : ضرع 
هدش دراو  موصعم  ناماما  زا  یناوارف  تایاور  زین ، دـیحوت  ةروس  دروم  رد  نامه )   ") گرم رگم  تسا  يدرد  ره  يافـش  هروس  نیا  دومرف :
ایوگ دناوخب ، راب  کی  ار  هللا  وه  ُلق  هک  یسک  : " دیامرفیم هرابنیا  رد   9 ادخ لوسر  دراد . ار  نآرق  تئارق  موس  کی  باوث  نآ  تئارق  هک 
ۀمه هک  تسا  نیا  دننام  دناوخب ، هبترم  هس  رگا  هدناوخ و  ار  نآرق  موس  ود  ایوگ  دناوخب ، هبترم  ود  رگا  هدرک و  تئارق  ار  نآرق  موس  کی 
رگید تیاور  رد  ترضح  نآ  نینچ  مه  ۀیمالسالا )  بتکلا  راد  رشن  ص 702 ، يزیوحلا ج 5 ، نیلقثلا  رون  ریـسفت   ") هدرک تئارق  ار  نآرق 

یناگدرم ددع  هب  دنک ، هیده  ناگدرم  يارب  ار  نآ  باوث  دناوخب و  هللا  وه  لق  هبترم  هدزای  دنک و  روبع  ناتسربق  هب  هک  یـسک  : " دیامرفیم
هروس ود  نیا  تئارق  يارب  هک  یناوارف  شاداپ  رجا و  هب  هّجوت  اب  نیاربانب  نامه )  .") دهدیم رجا  وا  هب  ادـخ  دنتـسه ، نوفدـم  اج  نآ  رد  هک 

هب مدرم  ۀمه  هک  تسا  ییاههروس  هلمج  زا  دـیحوت ، دـمح و  هروس  . 1 دوشیم . تئارق  هروس  ود  نیا  زین  ناگدرم  يارب  رتشیب  هدـش  ناـیب 
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دنهاوخب یتقو  متخ  سلاجم  رد  نیاربانب  دنکیم ، تئارق  ار  هروس  ود  نیا  هنازور  ياهزامن  رد  یناملسم  ره  نوچ  دنتسه ، انـشآ  نآ  تئارق 
.2 دنتـسه . انـشآ  نآرق  ياههروس  هیقب  هب  یمک  دارفا  هک  تسا  یهیدب  دینک ; تئارق  ياهحتاف  دنیوگیم  دننک ، تئارق  نآرق  ياهدرم  يارب 

لوـسر دـشاب . نآرق  ياـههروس  هیقب  نیب  رد  هروـس  ود  نیا  تمظع  تـلع  هـب  ناـگدرم  يارب  هروـس  ود  نـیا  تـئارق  هفـسلف  تـسا  نـکمم 
هن روبز و  رد  هن  لیجنا و  رد  هن  تاروت و  رد  هن  دنوادخ  تسا  وا  تسد  هب  نم  ناج  هک  یسک  هب  مسق  : " دیامرفیم دمح  هروس  ةرابردمرکا 
هک تسا  نآرق  ياوـتحم  عوـمجم  زا  یتـسرهف  هروـس  نیا  تسا "  باـتکلا  ما  نیا  تسا و  هدرکن  لزاـن  ار  هروـس  نیا  لـثم  نآرق  رد  یتـح 
هک یهارمگ  تیاده و  دروم  رد  رگید  یتمـسق  زیخاتـسر و  داعم و  ةرابرد  رگید  یـشخب  ادخ و  تافـص  تخانـش  دیحوت و  نآ  زا  یـشخب 

بتکلا راد  رـشن  ص 3 ، نارگید ج 1 ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  .") دـیوگیم نخـس  تسا  نارفاـک  ناـنمؤم و  هدـننکادج 
وا يور  هب  تمحر  زا  يرد  دراد و  هدرم  يارب  یناوارف  رجا  هک  نیا  نمـض  ناـگدرم  يارب  نآرق  تئارق  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ۀیمالـسالا ) 

. دزومایب یگدنز  سرد  نآ  ندناوخ  زا  هک  دشاب ، هتشاد  دناوتیم  هدنناوخ  يارب  هک  تسا  يرثا  نآ  زا  رتمهم  دوشیم ، هدوشگ 

؟ دیناوخب هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  زا  ییاج  رد  ایآ  فلا ـ 

هراشا

هیآ 110 هب  اـهقف ، ياوتف  هک  دـیاهتفگ  عوضوم  نیمه  هب  طوبرم  یلبق  خـساپ  رد  ارچ  سپ  دـنریگیم ، نآرق  زا  ار  اهروتـسد  اـهقف  رگا  ب ـ 
؟ درادن یطابترا  أرسا  ةروس 

شسرپ

، دنریگیم نآرق  زا  ار  اهروتـسد  اهقف  رگا  ب ـ  دیناوخب ؟ هتـسهآ  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  زا  ییاج  رد  ایآ  فلا ـ 
؟ درادن یطابترا  أرسا  ةروس  هیآ 110  هب  اهقف ، ياوتف  هک  دیاهتفگ  عوضوم  نیمه  هب  طوبرم  یلبق  خساپ  رد  ارچ  سپ 

خساپ

ترتع دیامرفیم و  نایب  ار  تایلک  یـساسا  نوناق  ناونع  هب  نآرق  دنرگید ; کی  هدـننک  لیمکت  ترتع  نآرق و  مالـسا  نیبم  نید  رد  فلا ـ 
هب اهبنارگ  زیچ  ود  اما  موریم  امـش  نیب  زا  نم  : " دیامرفیم هرابنیا  ردمرکا  ربمایپ  دنـشابیم . نآرق  هدننک  ارجا  تایئزج و  نایب  رادهدهع 

زگره ود  نیا  تسا و  نم  تیبلها  يرگید  نآرق و  یکی  دش ; دـهاوخن  هارمگ  زگره  دـنزب ، گنچ  ود  نآ  هب  سک  ره  مراذـگیم  راگدای 
تیبلالآ هسسوم  ص 33 ، یلماع ج 27 ، رح  خیش  هعیشلا  لئاسو  .") دنوش دراو  رگید  کی  هب  رثوک  ضوحرـس  رب  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا 

هتـسهآ ای  دنلب  اهتعکر ، دادعت  ةرابرد  اما  تسا  نآ  یلک  ياههلئـسم  یـضعب  بوجو و  هدـمآ  نآرق  رد  زامن  ةرابرد  هچ  نآ  ور ، نیا  زا  .( 
ریـصبیبا ماـن  هب  یـصخش  مینک  عوجر  موـصعم  ناـماما  تاـیاور  هب  تسا  مزـال  نآ  تاـیئزج  يرایـسب  زاـمن و  ياـهتقو  زاـمن ، ندـناوخ 

: دومرف ماما  تسا  هدماین  میرک  نآرق  رد  یمان  وا ، تیبلها  ویلع  ترـضح  زا  ارچ  دنیوگیم : مدرم  مدرک  ضرعقداص  ماما  هب  دـیوگیم :
نآ ندوب  تعکر   [ راهچ اـی  هس  یلو  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  زاـمن  هک  لـیلد  ناـمه  هب  دـییوگب : دـننکیم ، یـضارتعا  نینچ  هک  یناـسک  هب  "
نآ رادـقم  یلو  هدـش  لزان  نآرق  رد   [ تاکز هک  تسا  لیلد  نامه  هب  زین  تسا و  هدرک  ریـسفت  مدرم  يارب  ار  نآ   6 ربمایپ هدشن و  صخشم 

ْاوُعیِطَأَو َهَّللا  ْاوُعیِطَأ  : " دیامرفیم نآرق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا و ... هدومن  ریـسفت  مدرم  يارب  ار  نآ  ادـخ  لوسر  هدـشن و  صخـشم 
هک یتایئزج  زا  هژیو  هب  اهروتـسد ، همه  زا  ینعی  دـینک ". تعاطا  رمالا  یلوا  شلوسر و  ادـخ و  زا  ( 59، أسن  ) مُکنِم ِْرم   ?َ ْـالا ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا 

باب 59، موس  ثیدـح  یگنـس  پاچ  ینیرحب ص 265 ، ثدـحم  مارملا  ۀـیاغ  .) دـینک يوریپ  دـننکیم ، نایب  موصعم  ناماما  ومرکا  ربماـیپ 
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هب ور ، نیا  زا  دنروآیم ; تسد  هب  لقع  تایاور و  نآرق  هار  زا  ار  ادـخ  ماکحا  راوگرزب ، ياهقف  ساسا  نیا  رب  مود )  همدـقم  زا  مود  لصف 
يدرم رگا  : " دیامرفیم هرابنیا  رد   7 رقاب ماما  تسا  تایاور  زا  هدافتسا  اب  دناهداد ، اوتف  نآ  هب  اهقف  هک  زامن ، ندناوخ  دنلب  ای  هتـسهآ  نیقی 
هرابود دیاب  تسا و  لطاب  شزامن  دناوخن ، دنلب  دمع  يور  زا  دناوخب ، دنلب  ار ) هروس  دمح و   ) دیاب هک  اشع ) برغم و  حبص   ) ییاهزامن رد 

ص یلماع ج 4 ، رح  خیش  هعیشلا  لئاسو   ") تسا تسرد  شزامن  دناوخن ، دنلب  مکح  نتسنادن  ای  یـشومارف  وهـس و  يور  زا  رگا  دناوخب و 
هروس دمح و  هناگ  هس  ياهزامن  رد  هک  هدوب  نیا  رب  زین  موصعم  ناماما  ومرکا  ربمایپ  ةریس  تایاور  رب  نوزفا  یبرعلا )  ثارتلا  أیحاراد  ، 766
دنلب دوشیم  هتفگ  رگا  تسا 1 . ثحب  ود  زامن ، ندناوخ  هتسهآ  ای  دنلب و  ةرابرد  تسا ب ـ  لیلد  نیرتهب  دوخ  نیا  هک  دندناوخیم  دنلب  ار 
رهوج ادـص  حالطـصا  هب  دنونـشب و  زین  نارگید  دونـشیم ، رازگزاـمن  دوخ  هک  نیا  رب  نوزفا  هک  دوش  هدـناوخ  ياهنوگ  هب  ینعی  دـیناوخب ،

هتشادن رهوج  ادص  حالطـصا  هب  دیونـشب و  ناتدوخ  اهنت  هک  دیناوخب  ياهنوگ  هب  ینعی  دیناوخب ، هتـسهآ  دوشیم  هتفگ  رگا  دشاب و  هتـشاد 
تلاـح زا  ار  امـش  دـشابن و  داـیرف  داد و  هیبشاـت  دـیناوخن  دـنلب  زاوآ  اـب  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـیناوخن ، دـنلب  دوشیم  هتفگ  رگا  دشاب ;2 .

ةروس ۀیآ 110  دیونشن . زین  ناتدوخ  یتح  هک  دیناوخن  هتـسهآ  ردق  نآ  ینعی  دیناوخن ، هتـسهآ  دوشیم  هتفگ  رگا  دنکن و  جراخ  رازگزامن 
نآ ۀـنومن  ود  هب  الاب  بلاـطم  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  هراـبنیا  رد  هک  تسا  یتاـیاور  لوا  مسق  لـیلد  اـما  تسا  طوبرم  مود  مسق  هب  أرـسا ،
ۀیآ هک  تسا  تهج  نیا  هب  درادـن ، یطبر  أرـسا  ۀـیآ 110  هب  هلئـسم  نیا  رد  اهقف  ياوتف  هدـش  هتفگ  نیـشیپ  خـساپ  رد  رگا  میدرک و  هراشا 

رهاوج و 1007 ; ۀلئـسم 992  ینیمخ  ماـما  لـئاسملا  حیـضوت  ر.ك  .) درادـن یطاـبترا  لوا  مسق  اـب  تسا و  طوبرم  مود  مسق  هب   ، رظن دروم 
 ( ملعلاراد تاراشتنا  ۀسسؤم  هلئسم 11 ، ص 166 ، ج 1 ، ماما ،  هلیسولا  ریرحت  ۀیمالسالا /  بتکلاراد  ص 364ـ369 ، یفجن ج 9 ، مالکلا 

تقو برغم و  ناذا  ات  رهظ  لاوز  زا  ار  رهظ  زامن  باتفآ و  عولط  زا  شیپ  ار  حبـصزامن  تقو  ارچ  دناوخ ؟ دوخ  تقو  رد  ار  زامن  ره  دیاب  ارچ 
؟ دناهداد رارق  بش  رد  ار  أشع  برغم و  زامن 

شسرپ

برغم و ناذا  ات  رهظ  لاوز  زا  ار  رهظ  زاـمن  باـتفآ و  عولط  زا  شیپ  ار  حبـصزامن  تقو  ارچ  دـناوخ ؟ دوخ  تقو  رد  ار  زاـمن  ره  دـیاب  ارچ 
؟ دناهداد رارق  بش  رد  ار  أشع  برغم و  زامن  تقو 

خساپ

، زیچ همه  کلام  قلاخ و  ناونع  هب  باتکی  يادـخ  هب  يداـقتعا  لوصا  رد  یتقو  تسا  لوصا  شریذـپ  زا  سپ  عورف  شریذـپ  تسا  یهیدـب 
ندرگ شیاهروتـسد  مامت  هب  یتحار  هب  هاـگ  نآ  دـنکیمن ، رما  تحلـصم  تمکح و  نودـب  دـنوادخ  هک  میدـش  دـقتعم  میدروآ و  ناـمیا 

رب نوزفا  تسا  گرزب  دـنوادخ  يوس  هب  برقت  يارب  تسا و  یهلا  بجاو  کی  هک  زامن  مینکیم  لمع  اهنآ  هب  دوجو  ماـمت  اـب  میهنیم و 
روتـسد هب  زین ، نآ  تقو  نییعت  دشابیم ، يرایـسب  ياهتحلـصم  اهتمکح و  ياراد  هدوب و  دـنوادخ  روتـسد  هب  نآ  بوجو  لصا  هک  نیا 

ِیف ُدْمَْحلا  َُهل  َو  َنوُِحبُْصت ;  َنیِح  َو  َنوُسُْمت  َنیِح  ِهَّللا  َن  َـ َْحبُسَف : " دشابیم تحلـصم  تمکح و  ياراد  زین ، اهتقو  نیمه  هک  تسا  دنوادخ 
دمح دینکیم و  حبص  دینکیم و  ماش  هک  یماگنه  هب  دنوادخ  تسا  هزنم  ( 17 مور 18 ـ   ;) َنوُرِهُْظت َنیِح  َو  ایِشَع  َو  ِضَْرئ  ْالا  َو  ِت   َ َو َـ َمَّسلا

ِِمقَأ ." ; " دینکیم رهظ  هک  یماگنه  رـصع و  ماگنه  هب  تسا  وا  يارب  هیزنت  حـیبست و  نیمز و  نامـسآ و  رد  تسا  وا  صوصخم  شیاتـس  و 
تیاهن ات  دیـشروخ  لاوز  زا  ار  زاـمن  ( 78، أرـسا  ;) اًدوُهْـشَم َناَک  ِرْجَْفلا  َناَءُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َناَءُْرق  َو  ِلـْیَّلا  ِقَسَغ  ََیلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُدـِل  َةَوَلَّصلا 

 " تسا زور [ بش و  ناگتـشرف   [ هدهاشم دروم  رجف  نآرق  هک  ارچ  ار ، حبـص  زامن   [ رجف نآرق  نینچمه  راد و  اپرب  بش  همین   [ بش یکیرات 
صاخ ياهتقو  هناگ  جـنپ  ياهزامن  يارب  ارچ  هک  نیا  دراد . هراشا  هناـگجنپ  ياـهزامن  تقو  هب  تاـیآ  نیا  دـینکیم ، هدـهاشم  هچناـنچ 
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یـشومارف تسد  هب  ار  نآ  ياهدـع  دریگن ، رارق  نیعم  طیارـش  طابـضنا و  تحت  یتیبرت  لئاسم  رگا  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  تسا  هدـش  نییعت 
سک چـیه  ات  دریگ  رارق  قیقد  طابـضنا  تحت  نیعم و  تاـقوا  رد  دـیاب  روما ، هنوگ  نیا  دروخیم ; مه  هب  یلک  هب  نآ  ساـسا  دنراپـسیم و 
هتسد تروص  هب  صوصخ  هب  نیعم  تقو  رد  اهتدابع  نیا  ماجنا  هک  نیا  صوصخ  هب  دشاب ، هتشادن  نآ  ندرک  كرت  يارب  ياهناهب  رذع و 

. دهدیم لیکشت  يزاسناسنا  گرزب  سالک  کی  تقیقح  رد  تسا و  ریذپانراکنا  هک  تسا  یّصاخ  تمظعو  ریثأت  هوکش و  ياراد  یعمج 
هک دندشیم  ادـیپ  يرگید  دارفا  زاب  نیقی  هب  دـشیم ، صخـشم  دـش ; نییعت  ياهتقو  نیا  ریغ  رد  اهزامن  تقو  رگا  الاب ، بلاطم  رب  نوزفا 

يزاریش و مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك  .) دوبن یندش  مامت  اهشـسرپ  نیا  ور ، نیا  زا  تسا  هدش  نیعم  اهتقو  نیا  ارچ  دندیـسرپیم 
.( 106 ص 105 ـ  نامه ج 4 ، ; 224 ص 220 ـ  نامه ج 12 ، هیمالسالا  بتکلا  راد  ، 384 ص 382 ـ  نارگید ج 16 ،

میناوخب دنلب  ار  أشع  برغم و  حبص  زامن  یلو  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دیاب  ام  ارچ 

شسرپ

میناوخب دنلب  ار  أشع  برغم و  حبص  زامن  یلو  هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  دیاب  ام  ارچ 

خساپ

تایاور نآرق و  رد  اهنآ  ياهتمکح  زا  یخرب  هک  یماکحا  1 ـ دناهنوگ : ود  یعرش  ماکحا  هک  تسا  يرورض  بلطم  نیا  يروآدای  تسخن 
تایآ رد  هک  یماکحا  2 ـ هرقب 183 )  ) تسا هتسناد  هانگ  زا  زیهرپ  نآرق  ار  نآ  ياهتمکح  زا  یکی  هک  هزور  دننام  تسا  هدش  نایب  یمالـسا 

هب یبرجت  ای  یلقع  ياهلیلد  اب  تسا  نکمم  دراوم  نیا  رد  تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  لقاال  ای  هدـشن و  اـهنآ  هفـسلف  هب  ياهراـشا  تاـیاور  و 
تـسین انعم  نیدب  نیا  هتبلا  میروآ  تسدب  ار  نآ  لماک  هفـسلف  میناوتیمن  تسا  دودحم  ام  لقع  ملع و  نوچ  یلو  میرببیپ  اهنآ  زا  یـشخب 

راگدرورپ يارچ  نوچیب و  يرادربنامرف  ات  دنکیم  اضتقا  دنوادخ  یگدنب  ۀیحور  هکلب  مینک  شتمکح  نتسناد  رب  ینتبم  ار  راک  ماجنا  هک 
هک ارچ  تسین  هناروکروک  دـیلقت  يانعم  هب  نیا  مینک و  تعاطا  نآ ـ  تمکح  زا  یهاگآ  نودـب  دـنچ  ره  ار ـ  يروتـسد  ره  میـشاب و  دوخ 

مامت هکلب  دـنکیمن ; رداص  شاهدـنب  ررـض  هب  ار  یناـمرف  زگره  هک  مینادیم  میـسانشیم و  یبوخ  هب  ار  دوخ  راـگدرورپ  تسا  نیا  ضرف 
ار ام  ریخ  حالص و  دهد ، ام  هب  يروتـسد  ره  تسا و  ترخآ  رد  وا  یتخبـشوخ  تداعـس و  نیمأت  لامک و  هب  وا  ندناسر  يارب  یهلا  ماکحا 

تسوا يرامیب  يدوبهب  یپ  رد  دهاوخیم و  ار  وا  حالـص  ریخ و  شجلاعم  کشزپ  دنادیم  نوچ  رامیب  کی  هکنانچمه  تسا  هدید  نآ  رد 
تـسا بجاو  درم  رب  . " دـشاب هتـشاد  یهاگآ  اهنآ  تمکح  زا  هکنیا  نودـب  دـنکیم  فرـصم  تسا  هدرک  زیوجت  شیارب  هک  ار  ییاهوراد 

نینچمه و   ) رـصع رهظ و  زاـمن  ةروـس  دـمح و  تسا  بجاو  نز  درم و  رب  دـناوخب و  دـنلب  ار  أـشع  برغم و  حبـص و  زاـمن  ةروـس  دـمح و 
یتایاور هلأسم  نیا  رد  عجارم  ۀلدا  زا  یکی  ۀلأسم 1007 ). ۀلأسم 992 و  ینیمخماما  لئاسملاحیضوت  .") دنناوخب هتسهآ  ار  هعبرا  تاحیبست 

،369 ص 364 ـ  یفجن ج 9 ، مـالکلا  رهاوـج   ) تسا هـتفرگ  رارق  یـسررب  دروـم  یهقف  ياـهباتک  رد  هدیـسر و  نیموـصعم  زا  هـک  تـسا 
یلو ثارتلا )  أیحا  پاچ  ةالـصلا  یف  ۀئارقلا  باوبا  باب 25 و 28 ، ، 86 ص 82 ـ  یلماع ج 6 ، ۀعیشلالئاسو  نارهت /  ۀیمالـسالا  بتکلاراد 

تسین مولعم  ام  يارب  نآ  ۀفسلف 

؟ دوش هدناوخ  مه  شیرق  ةروس  دیاب  ًامتح  میناوخب  ار  لیف  ةروس  رگا  زامن  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دوش هدناوخ  مه  شیرق  ةروس  دیاب  ًامتح  میناوخب  ار  لیف  ةروس  رگا  زامن  رد  ارچ 
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خساپ

کی هلزنم  هب  ود  نآ  زا  کی  ره  هدش و  لزان  شیرق   " هروس زا  دعب  لیف   " هروس حارـشنا و   " هروس زا  دعب  یحـضلا   " هروس دـناهتفگ  یخرب 
ياواتف قبط  اّما  دـنناوخیم . مه  اب  ار  ود  ره  دوش  هدـناوخ  لماک  ةروس  کی  هک  نیا  يارب  زامن  تئارق  رد  اذـل  تسا و  هدـش  هدرمـش  هروس 

هّللا مسب   " کی مادکره  نیاربانب  تسا  اهنآ  فرشا  هکلب  نآرق  تایآ  ءزج  هللا " مسب   " اریز دشاب . دیاب  ود  ره  رد  هّللا ،  مسب   " هعیش ياهقف 
" هللامسب  " هک هعیـش  ياملع  رظن  يانبم  رب  دـشاب . هللامسب "  " کی اب  هروس  ود  هکنیا  هن  تسا  اـههروس  زاـغآ  هّللا  مسب   " فیدر رد  و  دراد ،

تأرق ار  هللامسب "  " هروس ود  طـسو  رد  ناوتیمن  دوـشیم  بوـسحم  هروـس  نآ  تاـیآ  ءزج  روکذـم ، ةروـس  راـهچ  زا  کـی  ره  زاـغآ  رد 
 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 118 و 346 ، نارگید ج 27 ، يزاریش و  مراکم  هّللاتیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك  .) درکن

؟ دنکیم هدجس  رهم  رب  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنکیم هدجس  رهم  رب  هعیش  ارچ 

خساپ

هب طورـشم   ) دیوریم نآ  زا  هک  هچ  نآ  ای  نیمز  رب  دـیاب  زامن  لاح  رد  هک  تسا  دـقتعم  ناشیا  تاشیامرف  6 و  مرکا ربمایپ  هریس  قبط  هعیش 
لقن  9 مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  تسین  حیحص  رایتخا  لاح  رد  ود  نیا  ریغ  رب  هدجس  درک ;و  هدجس  دشابن ) یندیـشوپ  ای  یندروخ  هک  نآ 

يراخب ج حیحص   ) هدش هداد  رارق  ممیت   ) تراهط هدجس و  لحم  نم  يارب  نیمز  ًاروهط ; ًادجسم و  ضرألا  یل  ْتَلِعُج  : " دندومرف هک  هدش 
ام  " باوبا زا  باب 1 ، ۀعیشلا ج 3 ، لئاسو   ) تسا هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  یتیاور  زین   7 قداص ماما  زا  ثیدح 2 ). ممیت  باتک  ص 91 ، ، 1

هدش شورفم  اههزیر  گنس  زا  هک  دوب  دجسم  نیمز  رب  هدجس  مرکا  لوسر  ترضح  نامز  رد  زین  ناناملسم  هریس  ثیدح 1 ). هیلع ،  دجسی 
ماگنه هب  دوش و  کنخ  ات  دنتفرگیم  تسد  هب  ار  اههزیر  گنـس  دوب . لکـشم  غاد  ياهگنـس  رب  هدجـس  هک  اوه  یمرگ  ماگنه  نانآ  دوب .

رب ادـتبا  رد  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  هاوگ  یگمه  ثیداحا  نیا  رباـج ). ثیدـح  ص 327 ، ج 3 ، دمحا ، دنـسم  .) دننک هدجـس  نآ  رب  زامن 
رب هک  دش  غالبا  ربمایپ  هب  اهدعب  یلو  دندرکیمن ، هدجس  همامع  هشوگ  سابل و  شرف و  رب  زگره  نانآ  دندرکیم و  هدجـس  كاخ  گنس و 

ص 179 ج 6 ، دمحا ، دنسم  .) دنکیم تیاکح  ایروب  ریصح و  رب  ربمایپ  هدجس  زا  يددعتم  تیاور  درک . هدجس  ناوتیم  زین  ایروب  ریصح و 
نآ زا  دنکیم ; هدجس  یندروخ و ... ریغ  ياهیندییور  ای  نیمز و  رب  ًافرص  هدوب و  دیقم  لصا  نیدب  هتسویپ  هیماما  ۀعیش  ساسا  نیا  رب  و )...

ات دوشیم ، هتخاس  بوچ  ای  گنـس  ای  كاخ  زا  يرهم  ور  نیا  زا  تسا  لکـشم  هدجـس  يارب  هدامآ  كاپ و  نیمز  ندرک  ادـیپ  هاگ  هک  اـج 
دروم رد  نارگید  دیاب  تسا و  مرکا  ربمایپ  هریـس  تنـس و  قبط  هعیـش  لمع  هک  دش ، مولعم  الاب  بلاطم  زا  دـشاب . ناسنا  سرتسد  رد  هشیمه 
هتسیاش نایاپ  رد  دنشاب . وگ  خساپ  دننکیم ، هدجس  هدوبن  ربمایپ  نامز  رد  هک  تمیق و ... نارگ  ياهسابل  نیمـشپ  ياهیلاق  رب  ارچ  هک  نیا 

هب ماـشه  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد  تسا  هدـش  ناـیب  كاـخ  رب  هدجـس  تلع  نآ  رد  هک  مینک  هراـشا   7 قداص ماـما  زا  یثیدـح  هب  تسا 
هدجس دومرف : ترضح  نک  هاگآ  تسین  زیاج  نآ  رب  دوجس  هک  هچنآ  تسا و  زیاج  نآ  رب  دوجـس  هک  هچنآ  زا  ارم  درک : ضرع  ترـضح 

نآ تلع  موش  تیادـف  تفگ  ماشه  دـشاب ـ  یندیـشوپ  یندروخ و  هک  هچنآ  رگم  دـنایورب ـ . نیمز  هک  هچنآ  ای  نیمز  رب  رگم  تسین  زیاـج 
هدیـشوپ دوشیم و  هدروخ  هک  هچنآ  رب  تسین  زیاـج  سپ  تسا  لـجوزع  يادـخ  يارب  عوـضخ  دوجـس ، نوـچ  دوـمرف : ترـضح  تسیچ 

رد شدوجـس  رد  هدننک  هدجـس  هک  لاح  دنـشوپیم ، دنروخیم و  هک  دنتـسه  هچنآ  ناگدنب  ایند ، هب  ناگتـسبلد  اریز  دوش ; ماجنا  دوشیم 
لیاسو .) دراذگب دناهدش ، هتفیرف  نآ  رورغ  هب  هک  ایند  ناگتـسبلد  دوبعم  رب  دوجـس  رد  ار  شایناشیپ  هک  تسین  زیاج  سپ  تسادخ  تدابع 
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 ( تیبلا لآ  هسسؤم  هیلع ص 343 ، دجسی  ام  باوبا  یلماع ج 5 ، رح  خیش  هعیشلا 

تسا گرزب  ادخ  دیوگب : ربکا  هللا  ياج  هب  ًالثم  دناوخب ؟ ار  اهاعد  زامن و  يردام  نابز  هب  دناوتیمن  یناسنا  ره  ارچ 

شسرپ

تسا گرزب  ادخ  دیوگب : ربکا  هللا  ياج  هب  ًالثم  دناوخب ؟ ار  اهاعد  زامن و  يردام  نابز  هب  دناوتیمن  یناسنا  ره  ارچ 

خساپ

يارب هدـش و  رداص  لاعتم  اناد و  یمیکح  زا  ماکحا  نیا  هک  نآ  مکح  هب  یلو  تسین  نشور  یبوخ  هب  اهناسنا  يارب  ماـکحا  یخرب  هفـسلف 
یبرع هب  . 2 دـنک . لمع  اهنآ  هب  دـنادن ـ  ار  نآ  هفـسلف  هچرگ  دـیاب ـ  ناسنا  تسا  هدـش  هداتـسرف  ورف  ناسنا  ندیـسر  لاـمک  هب  تیادـه و 

دننک ملکت  نابز  کی  اب  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دیاب  اهناسنا  همه  هک  تسا  مالـسا  نید  ندوب  یناهج  ياههناشن  زا  یکی  زامن  ندناوخ 
هتخیمآ فیرحت و  رطخ  زا  ار  نآ  نیعم  تروص  کی  هب  زامن  ندـناوخ  نیا  رب  نوزفا  تسا  ناناملـسم  یگناگی  هناشن  تدـحو و  زمر  نیا  و 

هاگن دهدیم ـ  خر  رگید  ياهنابز  هب  نآ  همجرت  ماگنه  هب  صـصختم  ریغ  دارفا  هلخادم  رثا  رب  هک  ساسایب ـ  بلاطم  تافارخ و  هب  ندـش 
ـ  ص 56 یناحبس ج 3 ، رفعج  هللاتیآ  یبهذم  ياهخساپ  اهشـسرپ و  ر.ك  .) دنامیم ظوفحم  تدابع  نیا  حور  هلیـسو  نیا  هب  درادیم و 

اهقف زا  یخرب  ياوتف  هب  زامن ، تونق  رد  یـسراف  هب  اعد  ندـناوخ  زین  زامن و  زا  دـعب  یـسراف  هب  اعد  ندـناوخ  ناوج )  لـسن  تاراـشتنا  ، 58
، دشاب هدش  لقن  تیب  لها  زا  اعد  رگا  هک  تسناد  دیاب  یلو  تسا  زیاج  دیوش ) ایوج  وا  رتفد  زا  دینکیم ، دیلقت  وا  زا  هک  ار  یعجرم  ياوتف  )

نیاربانب دوش ; هدنـسب  نآ  همجرت  هب  هن  دوش و  دایز  مک و  هن  دوش ، هدـناوخ  ظافلا  نامه  اب  ًاقیقد  هک  دراد  ار  دوخ  یعقاو  تیـصاخ  یناـمز 
کی رگا  تسا و  يرارکت  ًالومعم  اهاعد  هک  اج  نآ  زا  دوش و  هدـناوخ  یبرع  ظافلا  نامه  اب  ًاـنیع  تیب  لـها  زا  لوقنم  ياـهاعد  تسا  رتهب 
ياعد يانعم  ادتبا  دـیناوتیم  امـش  ینعی  دوشیم ; عفترم  زین  نآ  ندوب  یبرع  لکـشم  دـیآیم ، راک  هب  هشیمه  دوش ، هتـسناد  نآ  يانعم  راب 

. دینک هدافتسا  نآ  زا  سپس  دیریگ و  ارف  ار  رظن  دروم 

تسیچ نّیعم  ياهتقو  رد  زامن  ندناوخ  ۀفسلف 

شسرپ

تسیچ نّیعم  ياهتقو  رد  زامن  ندناوخ  ۀفسلف 

خساپ

يروآدای و فلا ـ  دشاب : هتشاد  تلع  دنچ  دناوتیم  نّیعُم  ياهتقو  هب  يزور  هنابش  بجاو  ياهزامن  زا  تعکر  هدفه  ندش  میـسقت  ۀفـسلف 
ادخ نیعم  ینامز  ياههلـصاف  رد  هک  دراد  زاین  يروآدای  هب  هدننک ،  لفاغ  لماوع   " هب هجوت  اب  ناهج  نیا  یگدنز  رد  ناسنا  ادـخ : هب  هجوت 

ار شقن  نیرتمهم  زامن  دنک . ظفح  يربخیب  تلفغ و  بادرگ  رد  ندـش  قرغ  زا  ار  دوخ  دروآ و  دای  هب  ار  شنیرفآ  فدـه  زیخاتـسر و  و 
یشاب نم  دای  هب  ات  راداپ  هب  ار  زامن  هط 14 )  ;) َّيِرْکِِذل َةَوَلَّصلا  ِِمقَأ  َو  : " دیامرفیم هرابنیا  رد  نآرق  هچنانچ  دراد ، ادخ  هب  ناسنا  هّجوت  رد 

، دوشیم دنلب  باوخ  زا  هک  یماگنه  ناسنا  حبـص  لوا  تسا 1 . هدومرف  بجاو  نّیعم  ياهتقو  رد  ار  زاـمن  یهلا  سدـقا  تاذ  ور  نیا  زا  " 
شالت یعس و  يارب  ار  دوخ  دریگب و  کمک  ورین و  وا  زا  دهد ، افص  ادخ  دای  اب  ار  دوخ  ناج  بلق و  دور ، زامن  غارس  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 
هلصاف ادخ  دای  وا و  نایم  اسب  هچ  دوشیم و  هنازور  ياهراک  قرغ  ناسنا  هک  یماگنه  زور ، طسو  . 2 دزاس . هدامآ  یتسار  یکاپ و  اب  هارمه 
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رد . 3 دهدیم . وشوتسـش  ار  نآ  هتـسشن  وا  بلق  رب  يرابغ  درگ و  تلفغ  رثا  رب  رگا  دروآیم و  دای  هب  ار  ادخ  زامن  اب  هرابود  دوش ، داجیا 
افـص ار  دوـخ  حور  ادـخ ، هب  هّجوـت  زاـمن و  اـب  رگید  راـب  درادرب ، هنازور  تیلاـعف  زا  تسد  دـهاوخیم  ناـسنا  هـک  یماـگنه  زور : ياـهتنا 

هب ناوارف  شرافس  تایاور  رد  ۀیمالسالا )  بتکلاراد  رـشن  ص 174 ، نارگید ج 13 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  .) دشخبیم
روما زا  يزیچ  زامن  تقو  رد  تسین  زامن  زا  ادخ  دزن  رتبوبحم  یلمع  چیه  دیامرفیم :  7 یلع تسا  هدش  نآ  ّصاخ  تقو  رد  زامن  ندناوخ 

ْمِِهت َالَـص  نَع  ْمُه  َنیِذَّلا  ِلَـصُْمّلِل  َنیّ ٌْلیَوَف  : " دـیامرفیم هک  اج  نآ  رد  ار ، یماوقا  هدرک  شنزرـس  ادـخ  اریز  دزاـسن ، لوغـشم  ار  امـش  اـیند 
هلمج زا  طابضنا : مظن و  شزومآ  دنراپسیم ".ب ـ  یشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  زامن  هک  ینارازگزامن  رب  ياو  سپ  نوعام 4ـ5 )  ;) َنوُهاَس

تـسا مظن  ایند ، نید و  روما  رد  ناسنا  تّیقفوم  تفرـشیپ و  لماع  نیرتمهم  اریز  تسا  مظن  دراد ، ناوارف  تیاـنع  نآ  هب  مالـسا  هک  يروما 
هب ار  دوخ  ناوریپ  همه  نادـنزرف و  تفاکـش  ار  ترـضح  نآ  یناشیپ  مجلم  نبا  ریـشمش  هک  نآ  زا  سپ  شیوخ  ّتیـصو  نیرخآ  رد   7 یلع

يدیهش رفعج  دیـس  هغالبلا  جهن   ) مکرما مظن  هّللا و  يوقتب  یباتک  هغلب  نَم  یلها و  يدلو و  عیمج  امکیـصوا و  : " دیامرفیم شرافـس  مظن 
، دسرب وا  هب  نم  ّتیصو  هک  یسک  ره  مناگتسب و  منادنزرف و  ریاس  نیسحو و  نسح  امش  یگنهرف )  یملع و  تاراشتنا  ص 321 ، همان 47 ،

روما ۀمه  دیاب  رشب  دهدیم . مظن  سرد  ناسنا  هب  نّیعم  تاقوا  رد  زامن  میـسقت  منکیم "  شرافـس  یگدنز  روما  رد  مظن  یهلا و  ياوقت  هب 
دوش ماجنا  دوخ  تقو  رد  دیاب  همه  ندروخاذغ  دیدزاب ، دید و  حیرفت  تحارتسا  راک ، دوخ ، تقو  رد  زامن  دـنک ، هرادا  مظن  اب  ار  یگدـنز 

یـضعب یـسانشتقو  ج ـ  دـسریم . دوخ  ياـههمانرب  ۀـمه  هب  هدرک  ادـیپ  تکرب  هکلب  دوشیمن ، فلت  هدوهیب  وا  تقو  تروص  نیا  رد  هک 
، دنـشاب سانـشتقو  هک  یمدرم  دـننادیم ; مزال  تسا  یقالخا  ياهداینب  زا  هک  ار  یـسانشتقو  هعماج  روما  هرادا  يارب  یعامتجا  نارکفتم 

ّسح هناگ  جنپ  تاقوا  رد  ندناوخ  زامن  دنوشیمن . دوخ  ناردارب  رمُع  ندش  عیاض  یتحاران و  ببـس  دنهدیمن و  غورد  لوق  اجیب و  هدـعو 
. دهدیم هعسوت  ناسنا  رد  ار  یسانشتقو 

رگا هداتسرفیم  ار  یتاولـص  نینچ  زین   9 مرکا ربمایپ  اـیآ  میتسرفیم  تاولـص  وا  لآ  9 و  مرکا ربمایپ  رب  دهـشت  زا  دـعب  زامن  رد  ارچ 
؟ دندوب هدماین  ایند  هب  هتشادن و  یتیب  لها  زونه  هک  وا  هداتسرفیم 

شسرپ

هداتسرفیم رگا  هداتسرفیم  ار  یتاولص  نینچ  زین   9 مرکا ربمایپ  ایآ  میتسرفیم  تاولص  وا  لآ  9 و  مرکا ربمایپ  رب  دهشت  زا  دعب  زامن  رد  ارچ 
؟ دندوب هدماین  ایند  هب  هتشادن و  یتیب  لها  زونه  هک  وا 

خساپ

ترـضح و نآ  تایح  ناـمز  رد   8 همطاـف ترـضح  یلع  ترـضح  مک  تسد  هدوـب و  حرطم  وا  تیب  لـها  عوـضوم   9 مرکاربمایپ ناـمز  رد 
3 و همطاف ترـضح  موصعم و  نایاوشیپ  ار  دوخ  تیب  لها  هک  هدش  لقن   9 مرکاربمایپ زا  يرگید  تایاور  رد  هتـشاد و  روضح  زامن  بوجو 

نیا رب  نوزفا  تسا و  هدـش  دای  دوشگ  ناـهج  هب  هدـید  اهدـعب  هک  جـع   ) يدـهم ترـضح  زا  یتح  تسا و  هدرک  یفرعم  ترـضحنآ  هیرذ 
يربمایپ هب   9 مرکا ربمایپ  زونه  هک  نیا  اب  داد ، ربخ  ترضح  نآ  تایصوصخ  فاصوا و  9 و  مرکاربمایپ تلاسر  نییآ و  زا  غیسوم  ترضح 

تایاور رد  هک  نانچ  درک ، نایب  ار  اهنآ  تایـصوصخ  فاصوا و  داد و  ربخ  هدنیآ  رد  دارفا  زا  هک  درادن  یلاکـشا  سپ  دوب ، هدشن  ثوبعم 
تیب لها  ار   9 مرکا لوسر  زامن  تیفیک  تسا  هدش  رکذ  غيدهم  ترـضح  تایـصوصخ و ... مایق  ياههناشن  روهظ و  تیب  لها  زا  یمالـسا 

هدننک و نییبت  موصعم  نایاوشیپ  هک  ارچ  دناهدرک  نایب  زین  ار  زامن  دهشت و  هویش  تیفیک و  نیاربانب  دناهداد  حیـضوت   9 ترضح نآ  یمارگ 
تـسا تروص  نیا  هب   [ زامن لوا  تعکر  ود  رد  دهـشت  : " دیامرفیم  7 قداص ماما  ترضح  دنـشابیم .  9 ترضح نآ  نییآ  نید و  نارـسفم 
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هتعافش و لبقت  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هلوسر  هدبع و  ًادمحم  ّنا  دهشا  هل و  کیرشال  هدحو  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  هللادمحلا 
 ( مق تیبلا  لآ  ۀسسؤم  ص 393 ، یلماع ج 6 ، رح  خیش  هعیشلا  لئاسو  ر.ك   ) هتجرد عفرا 

تسا هدش  لزان  ربمایپ  رب  ادخ  فرط  زا  اههدجس  ندش  بجاو  ایآ  تسا  بجاو  یضعب  بحتسم و  یضعب  هدمآ  نآرق  رد  هک  ییاههدجس  ارچ 

شسرپ

هدش لزان  ربمایپ  رب  ادخ  فرط  زا  اههدجس  ندش  بجاو  ایآ  تسا  بجاو  یـضعب  بحتـسم و  یـضعب  هدمآ  نآرق  رد  هک  ییاههدجـس  ارچ 
تسا

خساپ

اهنآ ندینـش  ای  ندناوخ  ماگنه  هک  دراد  بجاو  هدجـس  نآرق  هیآ  راهچ  اهنت  هکلب  دنتـسین ; بجاو  هدـمآ  نآرق  رد  هک  ییاههدجـس  مامت 
هروس رخآ ; هیآ  قلع  هروس  رخآ ; هیآ  مجن  هروس  زا : دـنترابع  تایآ  اـههروس و  نآ  دوشیم و  بجاو  فلکم  ناـسنا  يارب  ندرک  هدـجس 

حیضوت ۀلاسر  رتشیب ر.ك  یهاگآ  يارب  .) دنتسه بحتسم  نآرق  ياههدجس  ریاس  هیآ 38 . تلصف   ) مَح هروس  هیآ 15 ; هدجس   ) لیزنت ملا 
زا یخرب  تمکح  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ینیمخ ).  ماما  راثآ  میظنت  رشن و  هسـسؤم  ات 1099 ، هلأسم 1093  ینیمخ ،  ماما  ترضح  لئاسملا 

تیب لها  تنـس  هب  نوچ  یلو  تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  مک  تسد  اـی  تسا و  هدـشن  ناـیب  لـماک  روط  هب  دـنوادخ  ياهروتـسد  ماـکحا و 
هروس راهچ  رد  بجاو  هدجس  يارب  هک  یتلع  نیرتمهم  مینکیم و  لمع  ناراوگرزب  نآ  تنس  ساسا  رب  میراد  نانیمطا  تراهط  تمصع و 

زا ریصبیبا  هلمج  زا  تسا  هدش  دراو  هک  دشابیم  یتایاور  نامه  هک  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تنـس  نیمه  درک ، رکذ  ناوتیم  نآرق 
لیزنت مجن  قلع  هروس  راهچ  رد  راد  هدجـس  تایآ   ) هناگراهچ مئازع  تایآ  زا  يزیچ  رگا  : " دومرف هک  هدرک  تیاور  7 قداص ماما  ترضح 

هک ینز  هچ  بنُج و  هچ  وضو  نودب  هچ  یشاب  هک  لاح  ره  رد  نک  هدجس  گنرد  یب  يدینـش  ار  نآ  وت  دش و  هدناوخ  هدجـس  مَح  هدجس 
تیاور نیا  زا  ینکن .  ای  ینک  هدجس  يراد  رایتخا  روکذم [ هروس  راهچ  زا  ریغ   [ نآرق رادهدجس  تایآ  ریاس  رد  یلو  تسا  ضیح  لاح  رد 

خیش ۀعیـشلا  لئاسو  ر.ك  .) دنتـسه بجاو  ةدجـس  ياراد  اهنآ  روکذم  تایآ  روکذم و  هروس  راهچ  هک  دوشیم  هدیمهف  رگید  تایاور  و 
تسا هعیش  ياهقف  يواتف  بودنم  بجاو و  هب  رادهدجـس  تایآ  میـسقت  تلع  نیاربانب  مق )  تیبلا  لآ  هسـسؤم  ص 341 ، یلماع ج 2 ، رح 

ار رگید  یخرب  هدجـس  بجاو و  ار  هـیآ   4  ) تایآ زا  یخرب  هدجـس  تسا  هدیـسر  ام  هب  تیبلـها  زا  هک  یتاـیاور  صوصن و  ساـسا  رب  هک 
رشن ص 320 ، ح 2 ، باب 22 ، ج 3 ، ینیلک ،  خیـش  یفاـک  عورف  ص 160 /  ج 1 ، ینیمخماما ،  هلیـسولاریرحت  ر.ك  .) دنمانیم بحتـسم 

.( أوضألاراد

؟  تسیچ زامن  رد  رهم  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ زامن  رد  رهم  هفسلف 

خساپ

تسا رتهب  همه  زا  كاخ  رب  هدجسو  دشاب  دوریم  نیمز  زا  هکیکاروخ  ریغ  ياهزیچ  گنس و  كاخ و  نیمز  رب  دیاب  هدجـس  هعیـش  رظن  زا 
دلامیم كاخ  رب  تسا  ندـب  ياضعافرـشا  هک  ار  یناشیپ  رازگزامن ، هک  ینامز  تسا و  راـگدرورپ  ربارب  رد  عوشخو  للذـت  هدجـس  اریز 
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ای گنـس و  ایكاخ  رب  زین  مالـسا  ردص  ناناملـسم  مالـسا و  یمارگ  لوسر  هعیـش  ياملع  رظن  هب  . دناسریم تیاهن  هب  ار  عوشخ  تیدوبع و 
هدجس لزنم  ای  دجـسم  ریـصح  ای  كاخ و  نامه  رب  دوب و  كاخ  وهزیر  گنـس  لزانم  دجاسم و  فک  رد  اریز  دندرکیم ؛  هدجـس  ریـصح 

رد كاخ  هشیمه  یفرط  زا  تسا و  هریغو  یمـشپ  یخن ـ  ياهشرف  هب  شورفم  دـجاسم  لزاـنم و  همه  ًـالومعم  هک  هزورمایلو  دـندرکیم .
كاخ رب  اـت  دـنرادیمرب  هارمه  هب  رهم  تروص  هب  ار  كاـپ  كاـخ  زا  ياهعطق  نایعیـش  دراد ، یتالکـشمنآ  ندوب  هارمه  تسین و  سرتسد 
ندرک هدجس  هب  یطبر  زامن  لاح  رد  ساوح  زکرمت  نمض  رد  دراد . رایسب  باوثدشاب  ع   ) نیسح ماما  تبرت  هچنانچ  دنـشاب و  هدرک  هدجس 

. درادن رهمرب 

دناوخ هلبق  هب  ور  دیاب  ار  زامن  ارچ 

شسرپ

دناوخ هلبق  هب  ور  دیاب  ار  زامن  ارچ 

خساپ

هک وس  ره  هبهچرگ  دراد  مان  هلبق  میزادرپیم  دنوادخ  شیاین  هب  مینکیم و  ور  نآ  هب  هک  یتهج  دوشیم . رازگرب  سدقم  ۀـبعک  هب  ور  زامن 
تسا میهاربا ع  ترـضحيدیحوت  طخ  روآدای  دیحوت و  شخب  ماهلا  هبعک  دننام  سدقم  نوناک  کی  هب  هجوت  یلو  تسادخ  هب  ور  میتسیاب 

رد تسا  میلـست  دبعت و  حور  دـقافام  تدابع  هنرگو  تسا  مزال  نآ  ماجنا  دـشاب ، هبعک  فرط  هب  زامن  هک  تسا  نیا  روتـسد  یتقو  هوالع  هب 
تدابع ۀلبق  دوب  هدمآ  رد  هناختب  تروص  هب  هک  ارهبعک  تساوخیمن  (ص  ادخ لوسر  دوب . سدقملا  تیب  ناناملسم  هلبق  اهلاس  مالـسا  زاغآ 

مخز نآ  للع  زا  یکی  تفای  رییغت  مارحلا  دجسم  هب  سدقملاتیب  زا  ناناملسم  هلبق  هک  دمآ  شیپ  یطیارـش  ترجه  زا  سپ  یلو  دهد . رارق 
(ص ادخ لوسر  دیناوخیم . زامن  ام  هلبق  يوس  هب  دیرادن و  هلبق  ناتدوخامش  دنتفگیم : دندزیم و  نیملسم  هب  نایدوهی  هک  دوب  ییاهنابز 
هب ور  دیتسه ، اجک  ره  هک  دمآ  روتسد  دش و  لزان  نآرق  تایآ  هک  دیشکیم ، ادخيوس  زا  ار  یـشیاشگ  راظتنا  دوب و  هتفـشآ  عضو  نیا  زا 
ریز دنشاب و  دازآ  لقتسم و  هک  دهدیم  ار  سرد  نیا  ناناملـسم  هب  خیرات  لوط  رد  هلبق  رییغتتایآ  دیناوخب . زامن  دیتسیاب و  مارحلا  دجـسم 

يارب مه  یناـحتما  هوـالع  هب  هلبق  رییغت  ناـمرف  نـیا  دـننک . یگدـنز  هنادنمتفارـش  دـنورن و  مـه  يداـبعلئاسم  رد  یتـح  نارگید  تـنم  راـب 
ضارتـعا هدرک  ییوج  هناـهب  یناـسک  هچ  دـنربمایپ و  ادخياهروتـسد و  لـماک  وریپ  عیطم و  یناـسک  هچ  دوـش  موـلعم  اـت  هدوـب  ناناملـسم 

نیا دـیناوخیم . زاـمن  اـم  هلبق  يوسب  دـیرادن و  هلبق  دوـخ  امـش  هک  دـنیوگن  ناناملـسم  هب  ناـیدوهی  هک  دوـب  نآ  شرگید  لـیلد  دـننکیم .
ییاهراکرد یتح  دننک ، هبعک  هب  ور  تدابع  رد  دیاب  ناناملـسم  دـشخبیم . ماهلا  ار  نیملـسم  لقتـسم  تیـصخش  یگنهرف و  لالقتـساهتکن 

نیا دوشیممارح  اـهنآ  تشوگ  هنرگو  دـشاب  هلبق  هب  ور  دـیاب  تاـناویح  حـبذ  دنـشاب . هلبق  تمـس  هب  تسبوخ  كاروخ  باوخ و  نوـچمه 
دوبعم بوبحم و  ۀناخ  هب  هجوت  هراومه  ات  دـهدیم  ناناملـسم  هب  ادـخدای  نامیا و  سرد  دـیحوت  هبعک  يوس  هب  روما  ۀـمه  رد  يریگتهج 

ناناملسمهمه دنیرفآیم و  ابیز  زیگناتفگش و  یتدحو  مظن و  هبعک  يوس  هب  يریگتمس  نیا  هوالعب  دنیآ . رد  هب  تلفغ  زاو  دنـشابهتشاد 
نارازگ زامنفوفـص  هب  اهنامـسآ  زارف  زا  یـسک  رگا  دننکیم . ور  ییادـخ  نوناک  نآ  يوس  هب  زامن  تقو  دنـشاب ، هک  ایند  ياج  همه  رد 
فوفـص ناجو و  لدو  رکف  زکرمت  هطقن  دـیحوت  تسا و  هبعک  اـهنآ  همه  تیزکرم  هک  دـنیبیم  ار  يددـعتم  ياـههریاد  درگنب ، نیمز  ةرک 
تازرابم راگدای  هبعک  يرآ  . درک دشر  ناناملـسم  نایم  رد  زین  یـسانشتهج  ایفارغج و  تئیه  ملع  هلبق  هب  هجوت  رذگهر  زا  تسا  نیملـسم 
حالطـصا هب  دـنکیم و  هیکت  هبعک  هبشیوخ  یناهج  مایق  رد  زین  جـع  يدـهم  ترـضح  تسا  (ص  دـمحم لیعامـسا و  میهاربا و  يدـیحوت 

. دریگیم رارق  ناملسم  کی  هلبق  شیاین  زامن و  هک  تسا  هبعک  نیا  دزادرپیم . ناهج 
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؟  تسیچ یفسلف  ظاحل  زا  هماقا  ناذا و  توافت 

شسرپ

؟  تسیچ یفسلف  ظاحل  زا  هماقا  ناذا و  توافت 

خساپ

زین هماـقا  ناذا و  نـتفگ  دنتـسه . هفــسلف  تـمکح و  کـیياراد  ود  ره  ًارهاـظ  دوـشیمن و  هدـید  هماـقا  ناذا و  نـیب  یتواـفت  ثیداـحا  رد 
ياراد هاتوک و  نوزوم  نکـشتوکس  يراعـش  هماقا  ناذا و  تسا  زاـمن  رد  دـنوادخ  هب  رتشیب  هجوت  زاـس  هنیمزو  زاـمن  زا  شیپ  ياـهراکزا 
هماـقا ناذاهصـالخ و  تسا و  ناناملـسم  یلمع  يریگتهج  يداـقتعا و  ياـههیاپ  نیرتیـساساةدنرادرب  رد  هـک  هدـنزاس  دـنلب و  ياوـتحم 
مالعا نینچمه  حیرـص و  نشور و  تروص  هب  ناناملـسم  يرکف  عضاوممـالعا  دـئاقع و  ندناسانـش  مالـسا و  تیدوجوم  مـالعا  شاهفـسلف 
رتهاتوک هماقا  یلو  دـنوش  ایهم  مدرم  ات  تسا  رتینالوطيردـق  تسا  زامن  هب  توعد  نوچ  ناذا  هتبلا  تسا  نارگید  یلایخ  ياهدوبعمیچوپ 
یعونت درگیم . هماقا  زا  ناذا  ندشهتخانـش  بجوم  هک  تساهتوافت  نیا  دوخ  نینچ  مه  تسا  زامن  يارب  ندـشهدامآ  زا  سپ  نوچ  تسا 

. دنکیم اغلا  زین  ار 

؟  دناوخب تیفیک  هچ  هب  دیاب  گرزب  رسپ  ار  ردپ  بجاو  زامن 

شسرپ

؟  دناوخب تیفیک  هچ  هب  دیاب  گرزب  رسپ  ار  ردپ  بجاو  زامن 

خساپ

ای دروآ  اج  هب  شگرم  زا  دعب  هک  تسا  بجاو  رتگرزب  رـسپرب  دشاب  هدرواین  اجب  تسا  هتـشاد  هک  يرذـع  تهج  هب  ار  دوخ  زامن  ردـپ  رگا 
ای ضرم  تهج  هب  ار  دوخ  ةزور  ردپرگا  روط  نیمه  و  دهد ) ماجنا  ار  شردپ  ياهزامن  هک  دهدب  لوپ  یـسک  هب  ینعی  ) دریگب ریجا  وا  يارب 

شیارب گرمزا  دعب  رتگرزب  رـسپ  تسا  مزال  هدرک  یهاتوک  یلو  دنک  اضق  ار  اهنآ  هتـسناوتیمتایح  نامز  رد  دشاب و  هدادـن  ماجنا  رفس 
ماگنه رد  و  دیامن . اضق  زین  ار  ردام  هدش  توف  ةزور  زامن و  رتگرزب  رسپهک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دیامن و  ریجا  ار  یـسک  ای  دنک و  اضق 

مزال هتبلا  هللا  یلا  ۀبرق  مروآیم  اج  هب  مردپ  يارب  ای  مردـپ  فرط  زا  تباینهب  اضق  حبـص  زامن  تعکر  ود  ًالثم  هک  دـنک  تین  زامن  ندـناوخ 
نامه ینعی  دـنک ؛ لمع  شدوخ  ۀـفیظو  هب  ندناوخهتـسهآ  ندـناوخ و  دـنلب  رد  اما  تسا  یبلق  رما  تین  اریز  درواـیب  ناـبز  هب  ار  تینتسین 
رصع رهظ و  زامن  دنلب و  ارءاشع  برغم و  حبـص و  ياهزامن  دنکیم  اضق  ار  ردام  زامن  رگا  یتح  دناوخیم  ارشدوخ  ياهزامن  هک  يروط 

. دناوخب هتسهآ  ار 

میناوخب هداتسیا  دیاب  ار  زامن  ارچ 

شسرپ

میناوخب هداتسیا  دیاب  ار  زامن  ارچ 
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خساپ

نتفای یپ  رد  یهلاياهنامرف  ماکحا و  مامت  رد  تسین  مزال  یلو  تسا  لیلد  هفـسلف و  ياراد  عرـش  ماکحا  ادخ و  ياهروتـسد  کش  نودـب 
بدا ياضتقم  نینچ  مه  دشابمیلست . هداتسیا  تروص  هب  زامن  ندناوخ  لثم   ) یهلا تاروتسد  ربارب  رد  دیاب  ناملـسم  میـشاب  نآ  یملع  لیلد 
سپ دـنک . هماقا  اهسابل  نیرتكاپاب  اهناکم و  نیرتهب  ردو  هداتـسیا  روط  هب  ار  زامن  هک  تسا  نآ  ادـخ  تمظع  لـالج و  ناتـسآ  ربارب  رد 

هتسشن ار  زامن  ناوتیم  رذع  تروص  ردهچرگ  دشاب ، دنمهرهب  رهاظ  یگتسارآ  زا  مه  هدوب و  رادروخرب  بلق  روضح  زا  مه  دیاب  رازگزامن 
. دناوخب زامن  هداتسیا  هک  تسا  نآ  فرع  لقع و  لوبق  دروم  بدا و  ياضتقم  یلو  دناوخ .

؟  تسیچ مییوگیم  ریبکت  هدرب  الاب  راب  هس  ار  اهتسد  زامن  نایاپ  رد  هکنیا  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ مییوگیم  ریبکت  هدرب  الاب  راب  هس  ار  اهتسد  زامن  نایاپ  رد  هکنیا  هفسلف 

خساپ

هس دراد  بابحتـسا  زامن  زا  سپ  تابیقعت  ناونع  هب  هک  هچنآ  ، دراد ياهفـسلف  هن  تسا و  بحتـسم  هن  زامن  نایاپ  رد  ندیـشک  اپ  يور  تسد 
لمع نیا  هنافسأتم  یلو  دنروآیمالاب . اهشوگ  ربارب  ات  ریبکت  ماگنه  ار  اهتسد  تسا  فراعتم  هک  هنوگ  نآ  مدرم  وتسا  نتفگ  ریبکت  راب 

. دومن حالصا  ار  راتفر  نیا  غیلبت  داشرا و  اب  دیاب  هک  هدمآرد  ... نار و يور  رب  اهتسد  ندیشک  تروص  هب 

دوش یم  زامن  نالطب  بجوم  زامن  رد  فتکت  ارچ 

شسرپ

دوش یم  زامن  نالطب  بجوم  زامن  رد  فتکت  ارچ 

خساپ

ناشیا ياههقرف  زا  یـضعب  تسا و  فالتخا  دروم  زین  ننـستلها  دوخ  نایم  رد  زامن ، لاح  رد  صاخ  تیفیک  نیا  اب  اهتـسد  ندراذـگ  ًـالوا ؛
نیطالـس هب  اهروشک  زا  یـضعب  یلاها  مارتحاةوحن  ةدهاشم  اب  مود  ۀفیلخ  هک  تسا  یتعدب  لمع  نیا  یخیرات  ۀشیر  ًایناث ؛ دـننکیمن . نینچ 

تاروتسد و هب  لمع  رد  دنوادخ  ربارب  رد  یعقاو  میلست  ًاثلاث ؛ تسا  هدوبن  يزیچ  نینچ  مالسا  رد  زامنتیفیک  لصا  رد  درک و  عارتخا  دوخ ،
هکلب تسین  رتشیب  میلـست  ۀناشن  اهنت  هن  نتـشاذگ  تسديور  هب  تسد  ینعی  تیفیک  نیا  اب  ندناوخ  زامن  اذل  تسا  یهلا  ياهدیابنو  اهدـیاب 

. دراد تافانم  ًالماک  ادخ  ربارب  رد  میلست  تقیقحاب  تسا  تعدب  نوچ 

؟ دتسیا یم  هنیس  هب  تسد  زامن  ماگنه  رد  ننست  له  ارچ 

شسرپ

؟ دتسیا یم  هنیس  هب  تسد  زامن  ماگنه  رد  ننست  له  ارچ 
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خساپ

اب هنوگنیاهاش  ربارب  رد  نایماظن  هک  درک  هدـهاشم  ناریا  حـتف  زا  سپ  يو  دـش . جـیار  مود  ۀـفیلخ  نامز  زا  هک  تسا  یتنـس  زامن  رد  فتکت 
تفگ دیاب  نینچمه  . داتسیا هنوگنیا  دیاب  وا  ربارب  رد  تسا و  میرکت  هتسیاش  همه  زا  شیب  دنوادخ  هک  درک  مالعا  سپس  دنتـسیایم ، مارتحا 

هدش و موسرم  مود  هفیلخ  نامززا  هک  تسا  يروما  زا  نیا  و  اهیکلام ....  دننامه  دنناوخیمن ؛ زامن  هتـسب  تسد  تنـس  لها  ياههقرف  همه 
هک مه  ییاهنآ  تشاد  هجوت  دیاب  دندناوخیمزامن و  زاب  تسد  اب  نینموملاریما  (ص و  ادخ لوسر  املسم  مینادیم  مارح  تعدب و  ار  نآ  ام 

يزردوگ ییاوشیپ و  نایاقآ  یقیبطت  هقف  زا  ییاـهثحب  باـتک  هب  دروم  نیا  رد  دـننادیم . بحتـسم  ار  نآ  دـنناوخیم  زاـمن  هتـسب  تسد  اـب 
. دیئامرف هعجارم 

مینک یم  مامت  مالس  اب  ار  زامن  نایاپ  ارچ 

شسرپ

مینک یم  مامت  مالس  اب  ار  زامن  نایاپ  ارچ 

خساپ

دورو ةزاجا  مارحالا  ةریبکت   » تسا نارازگ  زامن  ۀمه  حلاص و  ناگدـنب   ، ص  ) مرکا ربمایپ  رب  نداتـسرف  دورد  مالـس و  زامن ، هلحرم  نیرخآ 
یگناگی و ساسحا  . 1 درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  مالـس   » ۀفـسلف تمکح و  ةراـب  رد  تسا  نآ  زا  جورخ  ةزاـجا  مالـس   » زاـمن و هب 
هک دـنکیم  ساسحا  دـهدیم ، مالـس  شدوخ  رب  حـلاص و  ناگدـنب  نانمؤمهمه و  هب  زامن  مالـس  رد  یتقو  رازگ  زاـمن  ناناملـسم  یلدـمه 
زا نتساوخ  ناما  . 2 دنکیم . یگتـسبمه  ساسحا  نیمزياج  ره  رد  ادخ ، نادرم  اب  تسا و  مالـسا  گرزب  تما  داحآ  زا  یکی  تسیناهنت و 

زامن ياهمالـس  يانعم  لوا  يانعم  قبط  دـنوادخ .  سدـقم  مان  تـیحتو 2 ـ  دورد  تسا 1 ـ  كرتشم  انعم  ود  ناـیم  رد  مالـس  ةژاو  ادـخ ؛ 
يارب ار  باذـعزا  نما  یتمالـس و  راگدرورپ ، نذا  هب  رازگ  زامن  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  هراشا و  موديانعم ؛  ساـسا  رب  یلو  تسا ؛  نشور 
ناما يزامن  ره  رخآ  رد  مالـس  ینعم  ؛  نامالا ٍةالـص  ّلک  ربَد  یف  مالـسلا  ینعم  : » دـیامرفیم ع   ) قداص ماما  هکنانچ  دـنزیم . لأفت  ناـنمؤم 

ۀعیـشلاحابصم ص 90، «. ) دوب دـهاوخ  ناما  رد  ترخآ  ياهالب  زا  دروآ  ياج  هب  تسا  عضاخشبلق  هک  یلاح  رد  ار  زاـمن  رگا  ینعی  تسا 
مّحرت ادـخ  زا  هتاکرب  هللا و  ۀـمحرو  مکیلع  مالـسلا   » ياـنعم رد  دـیامرفیم : ع   ) یلع ماـما  یهلا  تمحر  بلج  . 3 ص 162 .) زامن ، رارـسا 

دای . 4 ص395 .) همکحلا ج 5 ، نازیم   ) تسا تمایق  باذـع  زا  ندـش  نمیا  ببـس  دوخ  نیاهک  تسا  ناگدـنب  همه  دوخ و  يارب  نتـساوخ 
هداد و ماجنا  یبوخ  هب  ار  زامن  مالـس  یهاوخیم  رگا  تسا و  ادخياهمسا  زا  یکی  مالـس   » تسا هدومرف  ع   ) قداص ماما  یهلا ؛  مان  يروآ 

ةالـصلا بادآ   . ) ییالاین هانگ  تملظ  هبار  اهنآ  يراد و  هگن  ملاس  ار  تلقع  بلق و  نید و  یـسرتب و  ادخ  زا  دـیاب  سپ  ینکادا  ار  شیانعم 
هب راب  جنپ  زور  هنابش  ره  رد  يرازگ  زامن  رههک  تسا  نیا  زامن  تارمث  اهسرد و  زا  یکی  اه ؛ یگتـسیاش  اه و  یکین  نیقلت  . 5 ص 399 .)

، دناوخیم زامن  هک  یـسک   . نیحلاصلا هللا  دابع  یلع  انیلع و  مالـسلا   ) تسا دنوادخ  هتـسیاش  راکوکینناگدنب و  زا  هک  دـنکیم  نیقلت  دوخ 
فالخلامعا دنکن و  تفلاخم  نیقلت  نآ  مایپ  اب  دنکیم  یعـس  دریگیم و  رارق  ریثأتتحت  شنادـجو  دـنک ، هّجوت  هلمج  نیا  يانعم  هب  رگا 

طابترا یعون  مالس  ناگتشرف  اب  طابترا  . 6 ص 83 .) زامن ، زومر  .) دزاس کیدزن  وگلا  ناراکوکین  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  دوخ  دوشن و  بکترم 
زامن مالستقو  رد  ارچ  دندیسرپ : ع   ) قداص ماما  زا  تسا  هدش  لقن  یتیاور  بلطمنیا  دییات  رد  تسا  نانآ  اب  یتسود  راهظا  ناگتشرف و  اب 

شاهمه زامن  نوچ  تسا و  پچ  فرط  رد  دسیونیم ، ار  دب  ياهراکهک  یکلم  دومرف : پچ  هب  هن  دنادرگیم ، رب  تسار  فرط  هب  ور  رازگ 
مالـس نارگید ؛  اـب  تبحم  یتسود و  دـنویپ  . 7 پچفرط .  هن  دوـشیم ، هداد  مالـس  تسار  فرط  هـب  تـسین  نآ  رد  يدـب  تسابوـخ و 
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نابوخ و ۀمه  هاوخ  ریخ  راد و  تسود  هک  دهدیم  ناشن  نداد  مالساب  رازگ  زامن  تسا  تداعس  تکرب و  ریخ و  تینما  یتمالس  يراتـساوخ 
اـهیتسود و ندـش  رتمکحتـسم  مه و  هباـهبلق  یکیدزن  ثعاـب  هلأـسم  نیا  دراد . ار  ناـنآ  یتمالـس  يوزرآ  هراوـمه  تساناراـکوکین و 

. دننکیمهدافتسا مکیلع  مالس  هملک  زا  یظفاحادخ  ماگنه  اهبرع  تسا  ینتفگ  تسا  اهيردارب 

؟  دروآ اج  هب  ناوت  یم  يرکفت  هچ  اب  ار  زامن  زا  تمسق  ره 

شسرپ

؟  دروآ اج  هب  ناوت  یم  يرکفت  هچ  اب  ار  زامن  زا  تمسق  ره 

خساپ

گرزب يادخ  زج  ار  هچ  ره  میوشیم و  زامن  دراو  ربکا ،» هللا   » نتفگاب تین  زا  سپ  مینکیم  عورش  وا  ریبکت  ادخ و  دای  مان و  اب  ار  نامزامن 
تـسا ربکا »  » وا هک  ارچ  میـشیدنایمن  وا  تمحرو  تردق  ییایربک  هب  زج  مینکیمن و  هجوت  راگدرورپ  زج  يزیچ  هب  مینکیمنوریب  لد  زا 

میسانشب و مییاتسب  مییوگبهک  هچ  ره  زا  رتگرزب  دشاب . فیصوت  لباق  هک  نآ  زا  رترب  یسک و  ره  زا  زیچره و  زا  رتگرزب  تسا  رتگرزب 
وا زازج  میـسانشیمن  تیمـسر  هـب  یهلا  تردـق  لـباقم  رد  ار  یتردـق  چـیه  ینعی  ربـکاهللا ؛  تـسا  اهتردـق  نـیرترب  شتردـق  میناسانـشب 

. دوشیم زیچان  کچوک و  نامرظن  رد  وا  زج  مینک  رواب  ساسحارتشیب و  ار  ادخ  تمظع  هچ  ره  مینکیمن ...  تعاطا  وا  ریغ  زا  میـسرتیمن 
هروس عورـش  میهدیم  همادا  هللا  وه  لق   » هروس لثم  ) رگید ياهروس  سپـس  دمح و  ةروس  ندناوخ  اب  ریبکت ؛ زا  سپ  ار  نامزامن  دمح  ةروس 

، ار زامن ) هلمج  زا   ) شیاهراک همه  ناملـسم  مینکیم  زاغآ  تسا  نابرهم  هدنـشخبهک و  وا  دای  مان و  اب  تسا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   » اب
ادخ هب  ناسنا  یگتـسباو  یگدـنبۀناشن و  راک و  ره  يونعم  زاغآ  وا ، زا  دادمتـسا  ادـخ و  هب  هجوت  زمر  هللا  مسب  . » دـنکیم زاغآ  ادـخ  مان  اب 

زا اهیگدنز  اهناج و  اهتمحر ، اهتمعن ، ۀمه  هک  ارچ  تسادنوادخ  صوصخم  اهشیاتس  همه  تسا  یهلا  ساپس  دمح و  سپـس  تسا 
هدنشخب و ناهج  راگدرورپ  وا  نیملاعلا .  برهللا  دمحلا   ) مینادیم وا  صوصخم  وا و  نآ  زا  ار  اهدمح  ۀمه  مییاتسیم و  اروا  سپ  تسا  وا 

میقتـسملا طارـص   ) تسارهار هب  ار  اـم  میهاوـخیم  میبـلطیم و  تیادـه  وا  زا  تسا  تماـیق  زور  ياورناـمرفو  همه  ناـسر  يزور  ناـبرهم 
دنوادخ يایلوا  نادیهـش و  هار  تسا و  ناحلاصو  ناماما  (ص  ربمایپ هار  تسا  نید  ادخ و  هار  یحو و  هار  میقتـسم  طارـص  دنک . ییامنهار 

ار ام  هک  میهاوخیم  وا  زا  تساخزود  زا  سرت  هانگ و  زا  يرود  ادخ ، زا  تعاطا  یتسرپ  قح  یگدـنب  یکین  تلادـع  یکاپ  اوقت ، هار  تسا 
تیاده تسانید  ادخ و  ینمشد  يراک و  هبت  ینیرفآ  داسف  سفن  ياوه  تیصعم  یهارمگ  فارحنا  زا  رود  هب  هک  ناحلاص  ناکین و  هار  هب 

مییاتسیمییاتمه یب  يدنزرف و  یب  يزاین  یب  ییاتکی  هب  ار  ادخ  زین  دیحوت  ةروس  رد  دیحوت : ةروس  درادب . راوتسا  ار  ام  هار  نیا  رد  دنک و 
یناـسناو و يداـم  تفـص  رهو  ضیعبت  یـشک  قح  ملظ  صقن  وبیع  دوبمک و  ره  زا  ار  وا  دـنوادخ  شیاتـس  هارمه  دوجـس  عوکر و  رد  و 

هدمحب یلعالا و  یبر  ناحبس   ) تسا دنوادخنتسناد  كاپ  سیدقت و  راعش  ام ، حیبستو  مینادیم  شیالآ  یب  هزنم و  كاپ و  هدننک  دودحم 
.

تسیچ تایآ  زامن  ندناوخ  هفسلف 

شسرپ

تسیچ تایآ  زامن  ندناوخ  هفسلف 
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خساپ

نکمم یگتفرگ  هام  یگتفرگ و  دیشروخ  عقاوم  رد  مه  نونکا  وهتشاد  دوجو  یتسرپ  دیـشروخ  یتسرپ و  هام  نییآ  هتـشذگ  رد  هکنآ  يارب 
یهلا تیآ  ار  اهنآ  فلتخم  تالاح  نیمزو و  هام  دیشروخ و  مالسا  نید  دوشب ، ادیپ  بارطـضا  هرهلد و  سرت  تلاح  يریثکهدع  يارب  تسا 

رب لکوت  اب  بارطـضاندش  فرطرب  لد و  ندش  مارآ  دیحوت و  هب  هجوت  يارب  ار  تایآ  زامن  روتـسدفوسخ  فوسک و  عقوم  رد  هتـسناد و 
تسا هداد  ادخ 

؟  دراد يونعم  تاکرب  راثآ و  هچ  تعامج  زامن 

شسرپ

؟  دراد يونعم  تاکرب  راثآ و  هچ  تعامج  زامن 

خساپ

ـ  یمومع 1 تاکرب  راثآ و  فلا  1 ـ  دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یضعب  رکذ  هب  هک  تسا  يددعتم  لیاضف  تاکرب و  راثآ ، ياراد  تعامج  زامن 
بذـج و يارب  ياهنیمز  مه  دزاسیم و  لاحـشوخ  ار  زامن  هب  نادـقتعم  مه  نارگید  دـید  ضرعم  رد  زامن  نداد  رارق  زاـمن ؛ جـیورت  غیلبت و 

زامن  » تسا هدومرف  (ع  اضر ماما  ینید  رئاعـش  یهلا و  فراـعم  نییبت  جـیورت و  2 ـ  دوشیم . تعامج  زاـمن  رد  روضح  يارب  نارگیدلـیامت 
3 ( 10 تیاور 83 ، هعیشلا ج 8 ، لیاسو  «.) ددرگیمرهاظ هعماج  رد  تدابع  مالسا و  دیحوت ، صالخا  هک  دمآ  دوجو  هب  نآ  يارب  تعامج 

رگنایب دناسریم ؛ ار  ناناملسم  تعامج  یگرزب  تمظع و  هک  نآ  نمض  دجاسم ، رد  ناناملـسم  یعمج  روضح  مالـسا  تمظع  هوکـش و   ـ
یلجت لحم  ناناملـسم و  تدـحو  رگنایامن  تعامج  زاـمن  نواـعت  تدـحو و  تسه 4 ـ  زین  اـهناسنا  دوـجو  رد  بـتکم  وینید  تیمکاـح 

ینیب شوخ  يویند 1 ـ  تاکرب  راثآ و  ب  يوقتلا .  ّربلا و  یلع  ةدـعاسملانم  هیفام  عم   ) تسا رگیدـمه  اب  نانآ  يراکمه  نواعت و  یلدـمه 
هعیشلالئاسو ج «.) دیشاب هتشاد  ار  یکین  ریخ و  ره  نامگ  وا  هب  دناوخب ، تعامج  اب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  هک  ره  :» دندومرف (ص  ربمایپ مدرم 
، دهاوخ ادخ  زا  ار  یتجاح  نآ  زا  سپ  درازگ و  تعامج  هب  ار  زامن  ادـخ  هدـنب  نوچ  : » دومرف (ص  ربمایپ اعد ؛ تباجتـسا  2 ـ  ص 371 ) ، 5
ـ  3 ص 4 ) ج 77 ، راونالا ، راحب  «.) دزاسن هدروآرب  ار  شتجاـح  يو  ندـنادرگور  زا  شیپ  هک  يو  زا  دـنکیمایح  يو  زا  لـجوزع  يادـخ 
ود همان و  تئارب  ود  درازگ ، زامن  بترم  روط  هب  دـنک و  تکرـش  تعامج  زاـمن  رد  زور  لـهچ  سکره  : » دومرف (ص  ربماـیپ قاـفن  ناـمرد 
هک سک  ره  : » دـندومرف قداص ع  ماما  ندوب  ادـخ  هانپ  رد  4 ـ  قافن .  زا  ییاـهر  شتآ 2 ـ  زا  تاجن  1 ـ  دنهدیم : وا  هب  شخب  ییاهردـنس 
هس : » دومرف (ع  رقاب ماما  ناهانگ  ةرافک  5 ـ  نساحملا ص 52 )  .) تسا لجوزع  يادخ  هانپ  رد  وا  دناوخب ، تعامج  هب  ار  اشع  حبـص و  زامن 
رب تظفاحم  3 ـ  اـهزامن ، يوـسهب  زور  بش و  رد  نـتفر  هار  2 ـ  درـس ، ياوه  رد  نتخاـس  وضو  تسا 1 ـ  ناهانگ  هدـنناشوپ  هراـفک و  زیچ 
هک ره  دیشاب  هاگآ  : » دندومرف (ص  ربمایپ ربق ؛ رد  سنوم  يورخا 1 ـ  تاکرب  راثآ و  ج  ص 10 ) ج 88 ، راونالا ، راحب   .) تعامج ياهزامن 

نیمه رد  رگا  و  دوش ... هتـشون  وا  يارب  باوث  هنـسحرازه و  داتفه  یمدـق  ره  هب  دـنک ، تکرح  تعامج  زامن  ۀـماقا  يارب  دجـسم  فرط  هب 
دننک رافغتسا  شیارب  دنشاب و  وا  سنوم  ییاهنت  رد  دننک و  ترایزشربق  رد  ار  وا  هک  درامگب  وا  رب  هتشرف  رازه  داتفه  دنوادخ  دریمب ، لاح 

رب رگا  دشاب ، هک  اجک  ره  رد  سک  ره  : » دندومرف (ص  ادخ لوسر  طارـص  زا  روبع  2 ـ  ص 372 ) هعیشلا ج 5 ، لئاسو  «.) دوش هتخیگنارب  ات 
ص ج 88 ، راونالا ، راحب  ...«) درذگیم طارص  يور  زا  نایتشهب  هورگ  نیتسخنهارمه  ناشخرد  عیرـس و  قرب  دننام  دنک ، تموادم  تعامج 

زاـمن بترم  روـط  هب  دـنک و  تکرـش  تعاـمج  زاـمن  رد  زور  لـهچ  سک  ره  :» دـندومرف (ص  ادـخ لوـسر  خزود  شتآ  زا  يدازآ  3 ـ  ( 3
لحارم زا  تاجن  4 ـ  نامه ص 4 )  .) قافن زا  ییاهر  شتآ 2 ـ  زا  تاجن  1 ـ  دنهدیم : وا  هب  شخب  ییاهر  دنـسو  همان  تئارب  ود  درازگ ...
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هک ینمؤم  ره  سپ  دروآیم . درگ  باسح  يارب  ار  اهناسنا  همه  دـنوادخ  تمایق  زور  رد  : »... دـندومرف مرکا ص  لوسر  تمایق  كانـسرت 
ار وا  هک  دـهد  نامرف  هاـگ  نآ  دزاـس ؛ ناـسآ  شیارب  ار  تماـیق  زور  ياـهيراوشد  اهیتخـس و  دـنوادخ  دـنک ، تکرـش  تعاـمجزامن  رد 

ۀجرد ماقم و  عیفرت  بجوم  زیچ  هس  یلع  يا  : » دومرف (ص  ادخ لوسر  ماقم  عیفرت  5 ـ  ص 372 ) هعیشلا ج 5 ، لئاسو  «.) دنزاس تشهبۀناور 
تعاــمجياهزامن رد  موادــم  تکرـــش  3 ـ  زاــمن ، زا  دـــعب  زاــمن  راـــظتنا  2 ـ  درـــس ، ياوــه  رد  لـــماک  يوــضو  تـسا 1 ـ  نمؤــم 

یلقیلع يدهم  دمحم  تعامج ،  زامن  تلیضف  رد   ) قشع بارحم  رتشیب ر.ك  هعلاطم  يارب  ،ج8،ص10 ) راونالاراحب .)

؟ تسیچ تیم  زامن  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ تیم  زامن  هفسلف 

خساپ

 ، لسغ دننام   ) ياهناگادج ماکحا  دشاب و  مارتحاو  میرکت  درومتسا  مزال  زین  وا  ةدرم  تشاذگ  مارتحا  هدنز  ناملـسم  هب  دـیاب  هنوگ  نامه 
يارب زامن  هب  رما  انامه  : » دیامرفیم تیم  زامنهفسلف  هرابرد  (ع  اضر ماما  تسا  هدش  بجاو  وارب ) ندناوخ  زامن  رتمهم  همهزا  نفدو و  نفک 

هب ناسنا  یگدنز  تاقوازا  تقو  چـیه  نوچ  دـهد ؛ رارق  وفع  تعافـش و  دروم  ار  تیم  نارازگزامن  يوربآرطاخ  هب  دـنوادخ  ات  هدـش  تیم 
«. دـنناوخب زاـمن  تیم  رب  هک  هدـش  هداد  روتـسد  نموـم  مدرم  هب  ور  نیا  زا  درادـنیهلا . ترفغمو  تعافـش  هـب  جاـیتحا  ندرم  ناـمز  ةزادـنا 
 . تسا هدش  بجاو  ناسنا  رب  زور  هنابـش  رد  هک  تسايزامن  ةدعو  جـنپ  رطاخ  هب  تیم  زامن  ریبکت  جـنپ  : » دـیامرفیم همادا  رد  ترـضحنآ 

. درک هیده  تیم  هب  ار  یبحتسم  ياهزامن  باوث  ناوتیم  هک  تسا  ینتفگ 

دییامرف نایب  ار  نآ  تیمها  زامن و  بوجو  تابثا  لیالد 

شسرپ

دییامرف نایب  ار  نآ  تیمها  زامن و  بوجو  تابثا  لیالد 

خساپ

دیلقت وا  زا  تسا  بجاو  دـیداد  ار  شندوب  ملعا  لامتحا  ایو  دـیدرک  ادـیپ  وا  تیملعا  هب  نیقی  هک  ار  هدـنز  عجارم  زا  یکی  یکی  دـیاب  نالا 
صیخـشت رد  هک  مق  هیملع  هزوح  نیـسردمهعماج  ًالعف  و  درادن . لاکـشا  دینک  دیلقت  مادک  ره  زا  دشن  نشور  اهنآ  ندوبملعا  رگا  دییامن و 

ملعا ناونع  هب  اریـسک  دوب و  دهاوخ  يزجم  هللا  ءاش  نا  دینک  دیلقت  مادک  ره  زا  هک  دناهدرک  یفرعمار  رفن  تفه  دنتـسه  هربخ  لها  عجارم 
ياهنماخ يزیربت  تجهب  ماظع  تایآزا  دـنترابع  دـناهدش  یفرعم  نیـسردم  هعماج  فرط  زا  هک  يدـیلقت  عجارم  یماـسا  دـناهدرکن . یفرعم 

ماظع تایآ  هلمج  زا  دراد  دوجوهزوح  رد  زین  يرگید  دیلقت  عجارم  هتبلا  يزاریش  مراکم  یناسارخ و  دیحو  ینارکنل  لضاف  یناجنز  يریبش 
تساحیحـصتروص 1) دـنچ  رد  دـناهدرکن  دـیلقت  هک  يدارفا  لامعا  تسا  ینتفگ  یعناص و ... یلیبدرا  ینادـمه  يرون  یفاص   ، یناتـسیس

هچنانچ ( 2 دنـشاب . هدرک  لـمع  طاـیتحا  قباـطم  هک  تسا  یتروص  رد  اـبلاغنیا  دـناهدومن و  لـمع  یهلا  یعقاو  مکح  قبط  هک  دـننک  نیقی 
ره ياوتف  اب  لمع  تقباطم  هر   ) ماما ترضح  ياوتفهب  ( 3 دشاب . گنهامه  دنک  دیلقت  وا  زا  دیاب  العف  هک  یعجرم  ياوتف  اب  شاهتشذگلامعا 

. دنک دیلقت  دناوتیمنونکا  هک  نآ  هچ  درکیم و  دیلقت  وا  زا  دیاب  هتشذگ  رد  هک  یعجرم  هچ  تسایفاک  يدیلقتلا  زیاج  عجرم 
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؟ تسیچ زامن  رد  مه  رس  تشپ  هدجس  ود  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  مه  رس  تشپ  هدجس  ود  هفسلف 

خساپ

هب ددجم  تشگزاب  ناشن  مود  هدجس  كاخ و  زا  وا  شنیرفآهناشن  نآ  زا  نتـساخرب  نیمز و  رب  ناسنا  طوبه  ناشن  لوا  هدجـس  هک  دناهتفگ 
 « يرخا ةرات  مکجرخناهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم   » تسا تمایق  زیخاتسر  ناشن  مود  هدجسزا  نتساخرب  كاخ و 

؟  تسا تعکر  راهچ  رهظ  زامن  یلو  تعکر  هس  برغم  زامن  ارچ 

شسرپ

؟  تسا تعکر  راهچ  رهظ  زامن  یلو  تعکر  هس  برغم  زامن  ارچ 

خساپ

نیا هب  زینینید  نوتم  رد  دربب و  یپ  نآ  هب  هتـسناوتن  يرـشب  ياههشیدـنا  نونکاـت  هک  تسا  يروما  زا  هیموی  ياـهزامن  تاـعکر  تواـفت  ّرس 
 : تسا مزال  هتکندنچ  هب  هجوت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دناهتـشاد . ارذـگ  ياهراشا  اهنت  هک  تیاور  هس  ود ،  رگم  تسا  هدـشن  هتخادرپ  عوضوم 

ربارب ردندوب  میلـست  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  میلـست  تیدوبع و  زامن ، حور  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، نشور  اـم  يارب  هک  هچنآ  - 1
ریاس تاقوا و  نییعتنینچ  مه  زامن و  تاعکر  دادعت  فالتخا  دهد و ... ماجنا  ارچ  نوچ و  نودب  ار  ادخ  تاروتـسد  هدنب  هک  نیا  ینعی  قح 

تاروتـسد وادـخ  ربارب  ردمیلـست  هیحور  میرادـن -  یعالطا  اهنآ  زا  ام  هتفهن و  اهنآ  رد  هک  يزومر  رارـسا و  رب  هوالع  تادابع -  تاـیئزج 
يرورـض مزال و  هک  يدراوم  رد  نیموصعم ع  تاـیاور  میرک و  نآرق  ینعی   ) ینید نوتم  رد  - 2 دنکیم . راوتـسا  تیوقت و  ام  رد  ار  ربمایپ 

تایئزج دروم  رد  نکل  داهج و ...  جح  هزور  زامن ، هفسلف  لثم  تسا  هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  ًامیقتسم  ماکحاهفسلف  رارسا و  زا  یضعب  هدوب 
دنتشادن و ار  رارسا  زا  يرایسب  مضه  تردق  مدرم  همه  ًایناث : تشادن و  دوجو  اهنآ  هفسلف  رارـسا و  نایب  يارب  یترورـضو  زاین  ًالوا : ماکحا 
. دـندرکیم ناـیب  دوب ، اـهنآ  كرد  رکف و  اـب  قباـطم  هک  ار  یبلاـطم  دندیـسرپیم ، هنیمز  نیا  رد  يزیچ  هک  يدارفا  باوج  رد  اـهنت  همئا ع 

تیاور نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  رـصحنم  ماـکحا  نآ  رارـسا  هفـسلف و  هک  درک  مکح  دوـشیمن  دراوـم ، هنوـگ  نـیا  رد  هـک  تسایهیدـب 
بلاـطم هدرکن و  غـیرد  باوـج  زا  ینید  ناــیاوشیپ  دنتــساوخیم ، ار  يرتداــیز  رارــسا  ناگدــننک  شــسرپ  رگا  اریز  تـسا  هدــشهراشا 

لاؤـس هک  هراـبود  تفرگیم و  یباوـج  دیـسرپیم و  ار  يزیچ  ماـما  زا  یـصخش  هک  مـیراد  داـیز  اـههنومن  نـیا  زا  اـم  دـنتفگیميدایز و 
(ص ربماـیپ هینک  ارچ  مدیـسرپ  ماـما ع  زا  دـیوگیم : لیـضف  هک  نیا  هلمج  زا  دوـمرفیم . ناـیب  وا  يارب  ار  يرتقـیمع  بـلطم  ماـما  ، درکیم

نبای متفگ  . دنتفگ مساقلاوبا  ار  ترضح  نآ  لیلد  نیمه  هب  مساق  مان  هب  دنتشاد  يرسپ  هک  نیا  يارب  دومرف : ترـضح  دندیمان ؟ مساقلاوباار 
ود یلع  نم و  :» دومرف (ص  ادخ لوسر  هک  ینادیم  ایآ  دـنتفگ : دـییامرفب . نایب  بلطم  نیا  زا  رتدایز  دـینادیم  راوازـس  ارم  رگا  هللا ! لوسر 

ینادیم ایآ  تسا و  ربمایپتما  زا  زین  یلع  تسا و  تما  عیمج  ردپ  (ص  ادخ لوسر  هک  ینادیم  ایآ  دومرف : دعب  هلب  متفگ  میتما ؟  نیا  ردپ 
هک تسا  یـسک  ردپوا  نوچ  دش ؛ هتفگ  مساقلاوبا  (ص ،  ربمایپ هب  دومرف : یلب  متفگ  تسا  منهج  تشهب و  هدننک  میـسقت   ) مساق یلع ع  هک 

تقفش دننام  شتما  رب  (ص  ربمایپینابرهم تقفش و  دومرف : تسا  تما  ردپ  (ص  ربمایپ هنوگچ  مدیسرپ  تسا  منهج  تشهب و  هدننک  میـسقت 
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تسا رتنابرهم  رتزوسلد و  همه  زا  تما  ياربیلع  وا  زا  سپ  تسا و  (ص  ربمایپ تما  نیرتهب  زین  یلع  تسا و  شنادنزرف  رب  ردپ  ینابرهم  و 
ماما ع دوب ، هدرکن  هدنـسب  زین  باوج  نیا  هب  يوار  رگا  میتمانیا و  ردپ  یلع  نم و  : » دندومرف (ص  ربمایپ تهج  نیا  هب  تسا  تما  ردپ  وا  و 
ود ادتبا  رد  زامن  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  تایاور  یضعب  زا  اهزامن  تاعکردادعت  دروم  رد  و  دندرکیم . نایب  وا  يارب  ار  يرتدایز  رارسا 

لوسر سپـس  داد ، رارق  یتعکر  ود  ار  اهزامن  دنوادخ  : » دومرفیم هک  مدینـش  قداصماما ع  زا  دـیوگ : لیـضف  هک  نانچ  تسا  هدوب  یتعکر 
نب لضف  تسین  مولعم  تسرد  ام  رب  دندوزفا ، ار  تعکر  تفه  نیا  (ص  ربمایپ ارچ  هک  نیا  ّرـس  یلو  ؛» دوزفا اهنآ  هب  تعکر  تفه  (ص  ادـخ

لوسر یلو  دوبیتعکر ، ود  درک ، بجاو  تّما  رب  دـنوادخ  هک  ار  يزامن  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  (ع  اضر ماما  زا  زین  ناذاش 
هب درک  دـنهاوخن  اداار  نآ  قح  داد و  دـنهاوخن  ماـجنا  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  تعکر  ود  نیا  مدرم  هک  تسنادیم  نوچ  (ص  ادـخ

فرط زا  زامن  لصا  يادادروم  رد  هک  ار  يدوبمک  صقن و  ات  دوزفا  تعکر  کی  برغم  زامن  هب  تعکر و  ود  ءاشع  رصع و  رهظ ، ياهزامن 
لـصا نوچ  دوشیم ؛ هدناوخ  تعکرود  رفـس  رد  یتعکر  راهچ  ياهزامن  زین  باسح  نیمه  يور  و  دوش » ناربج  دیآیم  دیدپ  نارازگزامن 

یماگنه هچ  زا  مدیـسرپ  (ع  داجـس ماـما  زا  دـیوگ : ّبیـسم  نب  دیعـس  دوشیمن . داـیز  مک و  تسا و  ظوفحم  لاـح  همه  رد  هشیمه و  زاـمن 
بجاو نیملـسم  رب  داهج  تفاـی و  تردـق  مالـسا  هک  یماـگنه  زا  : » دومرف ترـضح  ؟ دـش بجاو  تسه  زورما  هک  یتروص  نیا  هب  اـهزامن 

نوچ دوب و  گنت  نآ  تقو  اریز  تشاذـگ  یقاب  دوخ  لاـح  هب  ار  حبـص  زاـمن  یلو  دوزفااـهزامن ؛ هب  تعکر  تفه  (ص  ادـخ لوسر  تشگ 
ماگنه رد  هکئالم  زا  هورگ  ود  ره  هک  نیا  يارب  دنتـسه ، نیمز  رب  لوزن  لاح  رد  زین  زور  هکئالمو  نامـسآ  هب  جورع  لاح  رد  بش  هکئـالم 

ناک رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  و  : » دیامرفیم زین  میرک  نآرق  تشاذگ و  یقاب  دوخ  لوا  لاح  هب  ارحبص  زامن  دنشاب ، هتـشاد  روضح  زامن 
مالـسا شرتـسگ  جوا و  اـب  ناـمز  مه  اـهزامن ، هب  تعکر  تفه  شیازفا  هک  نیا  لوا  دوشیم : هدافتـسا  بلطم  ود  تیاور  نیا  زا  ًادوهـشم .»

همهدوهـش دروم  هک  نیا  يارب  حبـص  زاـمن  هک  نیا  مود  دوب و  يرورـض  مزـال و  ناناملـسم  رد  تیدوـبع  ناـمیا و  هیحور  ندرب  ـالاب  يارب 
بـسانم مادـکره  هیموی  ياهزامن  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  يرگید  تیاور  زا  دـش و  هتـشاذگ  یقاب  دوخ  هیلوا  تلاح  هب  دریگ  رارق  هکئالم 

هک نیا  هلمج  زا  یحلاصميور  دزیخیمرب ، باوخ  زا  ناسنا  هک  یتقو  ناهاگحبـص  هک  تروص  نیدـب  دـناهدش  نییعت  دوخ  صاخ  تاـقوا 
يدام و روما  هب  لاغتـشا  تهجهب  زور  طسو  رد  دوشیم و  هدـناوخ  یتعکر  ود  زامن  هدـشن  ریگرد  یگدـنز  اـیند و  لـئاسم  اـب  زونه  ناـسنا 

. دنکن شومارف  اروا  دوشن و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ناسنا  هکلب  دراد ؛ دوجو  تدابع  زاین و  زار و  يارب  يرتشیب  زاین  یگدنز 

تسیچ زامن  رد  تین  هفسلف 

شسرپ

تسیچ زامن  رد  تین  هفسلف 

خساپ

نآ 2. تیمها  زاـمن و  هب  تبـسن  تخانـش  . 1 زا : تسا  تراـبع  راـصتخا  روط  هب  تسا  رثوـم  زاـمن  هب  ناـسنا  يدـنمهقالع  رد  هک  يدراوـم 
زا بلق  هشیدـنا و  رکف ، نـهذ  نداد  زیهرپ  مییوگیم 3 . نخـس  یـسک  هچ  اب  زاـمن  رد  هک  نیا  دوبعم و  هب  تبـسن  یفاـک  هجوت  تخاـنش و 

هماقا ناذا و  نوچ  تابحتسم  ماجنا  تیونعم  اب  يوضو  ًالثم  زامن ؛ تامدقم  هب  تبـسن  مزال  تقد  نتـشاد  يدام 4 . لئاسم  ایند و  هب  لاغتـشا 
هب ار  زامن  ناـکمالا  یتح  . 5 تلیـضف و ؛... تقو  رد  زامن  نداد  ماجنا  دـشاب ، ادـص  رپ و  غولـش و  ياهاج  زا  رود  هک  بسانمناکم  باختنا 

شیوخ دوبعم  قشاع  هراومه  ندروآ 7 . نوریب  سفنو  اـیند  تاـقلعت  زا  ار  بلق  نهذ و  ناـکمالا  یتح  ندناوخ 6 . دـجاسم  رد  ای  تعامج 
فعـض و دنوادخ و  تمظع  تبیه و  هب  هجوت  زامن  ماگنه  ندرک 9 . فوطعم  راگدرورپ  يوس  هب  ار  دوخ  هّجوت  مامت  تیعطاق  اـب  ندوب 8 .
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؛  همئا ع تادابع  تیفیکوهوحن  رد  هعلاـطم  تساهداتسیا 10 . یتمظعاب  تیـصخش  هچ  لباقم  رد  هک  نیا  هب  هجوت  نتـشاد و  دوخ  یگراچیب 
ات دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  یلاوتم  ياهبش  اهزور و  رد  راـب  نیدـنچ  رگا  نتـشاد  بلق  روضح  �ینطاب 12 ـ  يرهاظ و  تفاظن  تیاـعر  11 ـ 

. داد دهاوخن  تیاضر  نآ  زا  رتمک  هباهدعب  هتفرگ و  سنا  یعقاو  زامن  هب  مک  مک  دنک ، تداع  شنهذ 

؟  تسیچ زامن  رخآ  مالس  ود  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ زامن  رخآ  مالس  ود  هفسلف 

خساپ

دورو ةزاجا  مارحالا  ةریبکت   » تسا نارازگ  زامن  ۀمه  حلاص و  ناگدنب  ص ،   ) مرکا ربمایپ  رب  نداتـسرف  دورد  مالـس و  زامن ، هلحرم  نیرخآ 
یگناگی و ساسحا  . 1 درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  مالـس   » ۀفـسلف تمکح و  ةراـب  رد  تسا  نآ  زا  جورخ  ةزاـجا  مالـس   » زاـمن و هب 

اهنت هک  دنکیم  ساسحا  دهدیممالـس ، شدوخ  رب  حلاص و  ناگدنب  نانمؤم و  همه  هب  زامن  مالـس  رد  یتقو  رازگ  زامن  ناناملـسم  یلدمه 
ادخ زا  نتساوخ  ناما  . 2 دنکیم . یگتسبمهساسحا  نیمز  ياج  ره  رد  ادخ ، نادرم  اب  تسا و  مالـسا  گرزب  تما  داحآ  زا  یکی  تسین و 

نـشور زامن  ياهمالـس  يانعم  لوا  يانعم  قبط  دنوادخ .  سدقم  مان  تیحت 2 ـ  دورد و  تسا 1 ـ  كرتشم  انعم  ود  نایم  رد  مالـس  ةژاو   ؛
نانمؤم يارب  ار  باذـع  زا  نما  یتمالـس و  راگدرورپنذا ، هب  رازگ  زامن  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  هراشا و  مود ؛  يانعم  ساسا  رب  یلو  تسا ؛ 

تـسا ناما  يزامن  ره  رخآ  رد  مالـس  ینعم  نامالا ؛  ٍةالـص  ّلک  ربَد  یف  مالـسلا  ینعم  : » دـیامرفیم ع   ) قداص ماما  هکنانچ  دـنزیم . لأـفت 
رارسا ۀعیـشلا ص 90، حابـصم  «. ) دوب دهاوخ  ناما  رد  ترخآ  ياهالب  زا  دروآ  ياج  هب  تسا  عضاخ  شبلق  هک  یلاح  رد  ار  زامن  رگاینعی 

نتـساوخ مّحرت  ادخ  زا  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا   » يانعم رد  دیامرفیم : ع   ) یلع ماما  یهلا  تمحر  بلج  . 3 ص 162 .) زامن ،
مان يروآ  دای  . 4 ص 395 .) همکحلا ج 5 ، نازیم   ) تسا تمایق  باذع  زا  ندش  نمیا  ببـس  دوخ  نیا  هک  تسا  ناگدـنب  همه  دوخيارب و 

ار شیانعم  هداد و  ماجنا  یبوخهب  ار  زامن  مالس  یهاوخیم  رگا  تسا و  ادخ  ياهمسا  زا  یکی  مالـس   » تسا هدومرف  ع   ) قداص ماما  یهلا ؛ 
(. ةالـصلا ص 399 بادآ   . ) ییالاین هانگتملظ  هب  ار  اهنآ  يراد و  هگن  ملاس  ار  تلقع  بلق و  نید و  یـسرتب و  ادخ  زا  دیاب  سپ  ینک  ادا 

نیقلتدوخ هب  راب  جنپ  زور  هنابش  ره  رد  يرازگ  زامن  ره  هک  تسا  نیا  زامن  تارمث  اهسرد و  زا  یکی  اه ؛ یگتـسیاش  اه و  یکین  نیقلت  . 5
هب رگا  دـناوخیمزامن ، هک  یـسک  نیحلاصلا .  هللا  دابع  یلع  اـنیلع و  مالـسلا   ) تسا دـنوادخ  هتـسیاش  راـکوکین و  ناگدـنب  زا  هک  دـنکیم 

بکترم فالخ  لامعا  ودنکن  تفلاخم  نیقلت  نآ  مایپ  اب  دنکیم  یعس  دریگیم و  رارق  ریثأت  تحت  شنادجو  دنک ، هّجوت  هلمج  نیا  يانعم 
اب طابترا  یعون  مالـس  ناگتـشرف  اب  طابترا  . 6 ص 83 .) زاـمن ، زومر  . ) دزاـس کـیدزن  وگلا  ناراـکوکین  هب  رتـشیب  هچ  ره  ار  دوخ  دوشن و 

زامن مالس  تقو  رد  ارچ  دندیسرپ ، ع   ) قداص ماما  زا  تسا  هدش  لقن  یتیاور  بلطم  نیا  نییعت  رد  تسا  نانآ  اب  یتسود  راهظا  ناگتشرف و 
شاهمه زامن  نوچ  تسا و  پچ  فرط  رد  دسیونیم ، ار  دب  ياهراکهک  یکلم  دومرف : پچ  هب  هن  دنادرگیم ، رب  تسار  فرط  هب  ور  رازگ 

مالـس نارگید ؛  اـب  تبحم  یتسود و  دـنویپ  . 7 پچ .  فرط  هن  دوـشیم ، هدادمالـس  تسار  فرط  هـب  تـسین  وا  رد  يدـب  تـسا و  بوـخ 
نابوخ و ۀمه  هاوخریخ  راد و  تسود  هک  دهدیم  ناشن  نداد  مالس  اب  رازگ  زامن  تسا  تداعس  تکرب و  ریخ و  تینما  یتمالس  يراتـساوخ 
اـهیتسود و ندـش  رتمکحتـسمو  مه  هب  اـهبلق  یکیدزن  ثعاـب  هلأـسم  نیا  دراد . ار  ناـنآ  یتمالـس  يوزرآ  هراومه  تسا و  ناراـکوکین 

تسا اهيردارب 

؟  تسا هدمآ  رخآ  رد  زامن  مالس  ارچ 
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شسرپ

؟  تسا هدمآ  رخآ  رد  زامن  مالس  ارچ 

خساپ

یـسک هب  ناسنا  هک  تسا  یعقوم  رد  مالـس  اریز  تسادـخ  يایلوا  نانمؤمهب و  باطخ  هکلب  تسین  دـنوادخ  هب  باطخ  زامن  رد  مالـس  ًالوا ؛
مالس ًایناث ؛ درادن . انعم  وا  دروم  رد  مالـس  ورنیمهزا  تسا  رـضاح  اج  همه  رد  هشیمه و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا  هدیدن  ار  وا  هکدسرب 

زا هک  ینامز  رد  ناـنبل  مدرم  نونکا  دـشابیم . زین  یظفاحادـخ  ياـنعمهب  اـهبرع  ناـیم  رد  هکلب  تسین  رادـید  زاـغآ  عورـش و  يارب  طـقف 
قیثوطابترا ادخ  اب  زامن  رد  ناسنا  نوچ  تسا  هدش  هتفگ  زامن  رخآ  مالـس  هجو  رد  ًاثلاث ؛ مکیلع  مالـس  دنیوگیم : دنوشیمادج ، رگیدکی 

ادـیپ طابترا  ادـخ  قلخ  اب  دـشابیم ، جارعم  زا  تشگزاب  هکزامن  نایاپ  رد  دـنکیم  هطبار  عطق  نارگید  اب  طاـبترا  نیا  اـب  دـنکیم و  رارقرب 
. دتسرفیم دورد  مالس و  ناحلاص  نانمؤم و  هبهلحرم  نیا  رد  دنکیم و 

؟  تسین حیحص  تاسوبلم  تالوکأم و  رب  هدجس  ارچ 

شسرپ

؟  تسین حیحص  تاسوبلم  تالوکأم و  رب  هدجس  ارچ 

خساپ

وا لکا  ام  الا  ضرالا  تتبنا  ام  وا  ضرالا  یلع  الا  زوجیال  دوجسلا  لاق  زوجیال  امع  هیلع و  دوجسلا  زوجی  امع  ینربخا  هللادبع ع  یبال  تلق 
نال سبلی  لکؤی و  ام  یلع  نوکی  نا  یغبنیالف  لجوزعهللا  عوضخلا  وه  دوجـسلا  نال  لاق  کلذ  یف  ۀـلعلا  اـم  كادـف  تلعج  هل  تلقف  سبل 

ایندلا ءانبا  دوبعم  یلع  هدوجـس  یفهتهبج  عضی  نا  یغبنیالف  یلاعت  هللا  ةدابع  یف  هدوجـس  یف  دجاسلا  نوسبلی و  ونولکای  ام  دیبع  ایندـلا  انبا 
زا نم  هب  هدب  ربخ  متفگ  قداص ع  ماما  هب  لجوزع  عوضخلا هللا  عضاوتلا و  یف  غلبا  هنال  لضفا  ضرالایلع  دوجسلا  اهرورغب و  اورتغا  نیذلا 
زا هک  نیا  رگمدـشاب  دـیوریم  نیمز  زا  هک  هچنآ  نیمز و  رب  دـیاب  هدجـس  دـندومرف : تسین  زیاـجو  تسا  زیاـج  نآ  رب  هدجـس  هـک  هـچنآ 

نوچ دـندومرف : تسیچ  درک  هدجـس  دوشیمن  تاسوبلم  تالوکامرب و  هک  نیا  تلع  میدرگ  تیادـف  متفگ  دـشاب  تاـسوبلم  تـالوکام و 
دنروخیم هک  هچنآ  دـیبع  ناتـسود  ایند  نوچ  دوش  هدجـس  سوبلم  لوکاـمرب و  هک  تسین  راوازـس  دـنوادخ و  يارب  تسا  عوضخ  هدـجس 

رورغم ناتسرپ  ایند  دوبعم  رب  هدجس  يارب  ار  دوخ  یناشیپهک  تسین  راوازس  دنکیم  هدجس  دنوادخ  يارب  هک  یسک  دنشابیم و  دنشوپیمو 
یـسک باوج  رد  ماما  دوش  هجوت  ماما  هدومرف  هب  رگا  دناسریم . رتهب  ار  عوضخ  عضاوت و  نوچ  تسا  لضفا  نیمزرب  هدجـس  دـنهد و  رارق 

دـنوادخ و يارب  عوضخ  زا  تساترابع  هک  هدجـس ـ  فیرعت  نمـض  درک ، هدجـس  تاسوبلم  تـالوکام و  هب  دـیابنارچ  دـنکیم  لاؤس  هک 
هک تسینراوازس  دنک  هدجس  دنوادخ  يارب  دهاوخیم  هک  یسک  دیامرفیم : دنتسه ـ  دوختاسوبلم  تالوکام و  دیبع  هک  ایند  لها  یفرعم 

تسا نیمز  عوضخنداد  ناشن  هدجس و  يارب  زیچ  نیرتهب  دنک و  هدجس  ایند  لها  دوبعم  رب 

؟  تسیچ زامن  رد  دمح  هروس  تئارق  بوجو  هفسلف 

شسرپ
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؟  تسیچ زامن  رد  دمح  هروس  تئارق  بوجو  هفسلف 

خساپ

نابز زا  همه  رگیدياههروس  هک  نیا  رطاخ  هب  دراد . ینشور  قرف  نآرق  رگید  ياههروس  اب  دمح  هروس  ًاساسا  مییوگب  دیاب  هصالخ  روط  هب 
تاجانم ادخ  اب  دوشیمکیدزن و  ادخ  هب  هک  دنکیم  ساسحا  دمح  ةروس  ندناوخ  اب  هدنب  تسا  ناگدنب  نابز  زا  هروس  نیا  یلو  تسادخ 

تثعب ماگنه  . 1 دش : تحاران  تدشهب  سیلبا  دروم  ود  رد  : » دـیامرفیم قداص ع  ماما  تسا  رایـسب  نآ  یتیبرت  رثا  هک  تسادـیپ  دـنکیم و 
ناگدنب ياههتـساوخ  ادخ و  ادخ  شیاتـس  دمح و  عماج  هتفای و  بیکرت  شخب  ود  زا  هروس  نیا  دمح .» ةروس  لوزن  ماگنه  . 2 (ص ؛  ربمایپ

دوخ و نیب  ات  مداد  رارق  زامن  رد  ار  دـمح  هروس  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  هدـش  لـقن  مرکا ص  ربماـیپزا  یثیدـح  لـصا  نیمه  يور  تسا 
دنوادـخ ربارب  رد  دـنمزاین  تیاـهن  یب  ةدـنب  نوچ  و  دـشابیم .» ماهدـنب  هب  طوـبرم  یمین  نم و  هب  طوـبرمیمین  مشاـب  هدرک  میـسقت  ماهدـنب 

دوخ ياهيدـنمزاین  هب  سپـس  دـنک و  عورـش  وا  زا  دـنیبب ، ار  ادـخ  تسخن  دـنک . شومارف  دـیاب  ار  دوخ  ًاعطقهتفرگ  رارق  زاین  یب  تیاهنیب 
تیمها رد  هصالخ  تسا »  وت  صوصخم  همه  نم  عوضخ  شیاتـس و  چیه  نارگید  وت  زا  ریغ  : » دـیوگب دـنکعوضخ و  وا  ربارب  رد  دزادرپب .

نم ًاعبـس  كانیتآ  دـقل  و   » هداد رارق  هیاپمه  نآرق  مامت  اـب  ار  هروس  نیا  هیآ 87  رجح  ةروس  هلمج  زا  نآرق  رد  هک  سبنیمه  دـمح  ةروـس 
رد ار  دـمح  هروـس  دـنوادخ  هک  تسا  لـیلد  نیدـب  سپ  میدرک  اـطع  وـت  هب  ار  میظع  نآرق  دـمح و  ةروـس  اـم  مـیظعلا ؛  نآرقلاو  یناـثملا 

تسا هدومن  بجاوزامن 

؟ تسیچ هماقا  ناذا و  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ هماقا  ناذا و  هفسلف 

خساپ

تـسا یهلاگرزب  هضیرف  ماجنا  زامن و  يارب  یگدامآ  تهج  يونعم  یمومع و  نالعا  کی  ینامـسآ  يادـن  نیا  یبیغ و  شورـس  نیا  ناذا 
اسر و گنهآ  اب  نذؤم  تسا و  ادخ  یگدنب  تدابع و  يوس  هب  توعد  ناذا  دراد . ص   ) يدمحم تعیرش  رد  ییالاو  هاگیاج  شزرا و  ناذا 
هک ار  سک  نآ  . 1 دـیامرفیم : ناذا  تمکح  هفـسلف و  ةراب  رد  (ع  اضر ماما  دـناوخیم . ارف  تاجانم  زاـمن و  هب  ار  مالـسا  تما  شخب  حور 

لوغشم .) دراد لاغتشا  هکیـسک  يارب  زامن ، تقو  ندنامهف  . 2 دزاس . هبنتم  تسا  لفاغ  هک  ار  سک  نآ  دـشاب و  روآ  دای  تسا  راـک  شومارف 
دزاسیم و راکـشآ  ار  نامیا  دراد و  دـیحوت  هب  رارقا  وگ ، ناذا  تسا 4 . نآ  رد  بیغرت  قلاـخ و  شتـسرپ  هب  مدرم  توعد  تسا 3 . راک  هب 

هفسلف ةراب  رد  الاب ، بلاطم  رب  هوالع  تسود ص94 ) لاصو  .) دیامنیميروآدای هدرک  شومارف  هک  ار  سک  نآ  دنکیم و  نالعا  ار  مالسا 
ادیپ دادعتـسا  هنیمز و  نآ  يانثا  رد  تسا و  رازگزامن  يارب  یگدامآ  هجوت و  هماقا  ناذا و  فلا  درک : هراشا  مه  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  ناذا 

یقیقح بوبحم  دوبعم و  اـب  هتفرگ و  رارق  قح  ترـضح  هاگـشیپ  رد  رتقیمع  ناـفرع  رتنوزفعوشخ و  رتـشیب ، بدا  اـب  ناـسنا  هک  دوـش  یم 
ناتـسرپ قح  مامت  بوبحم  ناذا  تسا  ییاشگلد  غاب  هناورپ  ناذا  تسا  ییادـخ  يابیز  همغن  لگ  ددرگ . زاـسمد  دـیوگب و  نخـس  نتـشیوخ 

تقو ندیـسر  ارف  ماگنه  ص   ) ربمایپ تسا  حور  طاشن  يداش و  نطاـب و  يافـص  بجوم  ناذا  ناذا ب  تسا  ییانـشور  ناـسر  ماـغیپ  نیمز 
رطعم ار  اضف  ناذا  يوکین  يادـص  هک  ینامز  ج  لالب »  ای  انحرا   ) شخبب حور  نآ  اب  ار  ام  وگبناذا و  لـالب  يا  : » دومرفیم لـالب  هب  زاـمن ،
يوس هب  دـنوشیم و  زامن  هدامآ  نانآ  سپ  تسا  هدیـسر  ارف  ادـخ  اـب  نتفگ  نخـس  ماـگنه  هک  دـهدیم  هدژم  نارازگ  زاـمن  هب  دزاـسیم و 
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دمحم تما  يا  دـیامرفیم : دـنوادخ  «، ربکا هللا  دـیوگب : نذؤم  هاگره  : » دومرف (ص  ادـخ لوسر  دـننکیم  تکرح  اه  هناـخزامن  دـجاسم و 
رد ندـیمد  اب  نایدوهی  سوقان  اب  نایحیـسم  مالـسا  زا  لبق  د ) نیعراشلا ص 180 ) جهانم  «.) دـینک كرت  ار  ایند  لغـش  دـیوش و  زامن  يایهم 

باختنا ار  ناذا  اهنیا  ياج  هب  دـمآ و  مالـسا  یلو  دـندرکیمتوعد ؛  تدابع  هب  ار  مدرم  شتآ و  ندرک  نشور  اـب  ناتـسرپ  شتآ  اـهقوب ،
... ربمایپ و ادـخ ، مان  نتفگ  ندینـش و  اب  یفرط  زا  دـنوشیمهدناوخ و  ارف  اهدجـسم  هب  ینیـشنلد  بوخ و  تاـملک  اـب  مدرم  نآ  رد  هک  درک 
هب ربکا » هللا   » نتفگ اب  دزاسیم ؛ انـشآ  وا  تمظع  یگرزب و  اب  دزادـنایم و  ادـخ  دای  هب  ار  یمدآ  ناذا  ه ) دـندرگیم . ندـناوخ  زامن  ةدامآ 

میهدیم تداهش  وا  یکیرش  یب  یگناگی و  هب  هلا ،  الا  هلا  ال   » نایب اب  مینکیم و  فارتعا  ادخ  ییاناوتو  تمظع  نأش  تلالج  یگرزب 

؟  تسا مارح  نز  يارب  زامن  ندناوخ  ضیح  مایا  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  نز  يارب  زامن  ندناوخ  ضیح  مایا  رد  ارچ 

خساپ

نیا لیصحت  ناکماو  درادن  ار  تراهط  نیا  هناهام  تداع  مایا  رد  نز  تسا و  ربکا  ثدح  رغصا و  ثدح  زا  تراهط  زامن ، طیارـش  زا  یکی 
تسین مه  طرش 

میناوخبهتسهآ ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  يادص  اب  ار  حبص  ءاشع و  برغم و  زامن  ارچ 

شسرپ

میناوخبهتسهآ ار  رصع  رهظ و  زامن  دنلب و  يادص  اب  ار  حبص  ءاشع و  برغم و  زامن  ارچ 

خساپ

هچ نانچ  تسا ; ناسنا  رد  یگدـنب  تیدوبع و  حور  داجیا  راگدرورپ و  رما  لباقم  رد  میلـست  عوضخ و  راهظا  تداـبع  ياههفـسلف  زا  یکی 
زا یضعب  یهاگ  و  متسه .)) وت  هدنب  هک  سب  مراختفا  نیمه  ایادخ ! ادبع ;  کل  نوکا  نا  ارخف  یب  یفک  یهلا  : )) دیامرفیم ع )  ) داجس ماما 
نآ زا  ياهنومن  لیعامـسا  ندرک  ینابرق  يارب  ع )  ) میهاربا ترـضح  هب  ادخ  نامرف  تسا . یگدـنب  میلـست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتـسد 

تعاطا دـنوادخ و  تیاضر  بلج  يارب  نیرمت  روتـسد و  شریذـپ  میلـست و  فدـه  یهاـگ  یهلا  ماـکحا  يداـبع و  ياهروتـسد  رد  تسا .
زا هچ  نانچ  زاـمن -  رد  تاـفخا  رهج و  تسا و  (ص ) ربماـیپ شور  تنـس و  زا  تعباـتم  يارب  نیرمت  یهاـگ  تسا و  راگدـیرفآ  زا  ضحم 
هب تبـسن  ار  تما  تنـس  نیا  اـب  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  تسا  (ص ) مرکا ربماـیپ  ياهتنـس  زا  یکی  دوشیم -  هدافتـسا  تاـیاور  زا  یـضعب 

زامن میناوخب و  دنلب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زامن  ارچ  دیـسرپ : ع )  ) ماما زا  یـصخش  دنک . شیامزآ  شربمایپ  تنـس  هریـس و  هب  يدنبياپ 
وا رب  هک  يزامن  نیلوا  دـنتفر  جارعم  هب  یتقو  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دـندومرف : باوج  رد  ع )  ) ماـما دوش ؟ هدـناوخ  هتـسهآ  دـیاب  رـصع  رهظ و 

برغم و هعمج و  زور  رهظ  زامن  همه  دناوخ و  ارف  ینامهیم  هب  ار  هکیالم  (ص ) ربمایپ مارتحا  ساپ  هب  دنوادخ  دوب و  هعمج  رهظ  دش  بجاو 
رصع زامن  یلو  دنادرگ  راکشآ  هکیالم  رب  ار  وا  يرترب  ات  دناوخب  دنلب  ار  زامن  هک  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  ادخ  دندناوخ و  ربمایپ  اب  ار  اشع 

ای تادابع  زا  یـضعب  دیاب  طیارـش  یـضتقم  هب  هک  دیمهف  ناوتیم  تیاور  نیا  زا  دـناوخب . هتـسهآ  دـش  رومام  داد  ماجنا  ییاهنت  هب  نوچ  ار 
ص)  ) ربمایپ شور  تنس و  هب  ادتقا  راگدرورپ و  تاروتـسد  لباقم  رد  میلـست  دبعت و  عون  کی  ندناوخ  هتـسهآ  راکـشآ و  ار  ریخ  ياهراک 
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تقو رد  نوچ  دومرف : ع )  ) ماما دوشیم ؟ هدـناوخ  دـنلب  اشع  برغم و  زامن  ارچ  دـندرک : لاوس  ماـما  زا  یتقو  روظنم  نیدـب  . دـشابیم مرکا 
تعاـمج زاـمن  دـنادب  درک  روبع  یکیدزن  نآ  زا  یـسک  رگا  هک  دـندناوخیم  دـنلب  ار  تیارق  نیارباـنب  تسا ; کـیرات  اوـه  اـشع  برغم و 

. تسین يزاین  نینچ  رصع  رهظ و  زامن  رد  یلو  دنک  تکرش  تساپرب و 

تسا هدومرف  بجاو  ار  زامن  دنوادخ  ارچ 

شسرپ

تسا هدومرف  بجاو  ار  زامن  دنوادخ  ارچ 

خساپ

رب يرفاو  دیکات  نایاوشیپ  یهلا و  يایبنا  تاملک  زین  نآرق و  رد  هک  میباییمرد  یهلا  باتک  نید و  ناونع  هب  نآرق  مالسا و  شریذپ  زا  سپ 
تهج یبیترت  یمتـسیس  ياراد  نآرق  خـیرات  لوط  رد  تسا و  یهلا  نایدا  رد  ياهژیو  هاگیاج  ياراد  زامن  نینچمه  تسا . هدـش  زامن  هماـقا 

دنوادخ هب  هجوت  اب  مالـسا  بتکم  رد  ناسنا  یلاعت  تیبرت و  روحم  دشابیم . زامن  هماقا  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  لامک  بتارم  هب  یمدآ  لین 
يارب يرگید  تدابع  چیه  هن  زامن و  دوشیم . لصاح  زامن  اب  هجوت  نیا  تسا . رسیم  ناسنا  دوخ  هاگیاج  زین  وا و  تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  و 

یلو دنیـشنیمن . يدرگ  وا  ییایربک  نماد  رب  دیاسن  وا  ناتـسآ  رب  رـس  یتسه  یمامت  رد  سک  چیه  رگا  درادـن و  هارمه  هب  يدوس  دـنوادخ 
هاگن میقتـسم  قیرط  رب  ار  وا  دنوادخ  دای  هک  نآ  لاح  دنکیم . مهارف  ار  تاجرد  نیرتتسپ  هب  يو  طوقـس  هنیمز  دنوادخ  زا  ناسنا  تلفغ 
يزیچ هب  یگدـنز  لوط  رد  ار  زامن  شقن  میهاوخب  رگا  دریگیم . ار  وا  تسد  نآ  بیـشن  زارف و  یگدـنز و  ثداوح  ناـفوط  رد  درادیم و 

هار ندومیپ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  چیپ  رد  چـیپ  یناملظ و  کیرات و  يریـسم  رد  ینارون  ییاهغارچ  دـننامه  زامن  مییوگب : دـیاب  مینک  هیبشت 
رد تسا  نکمم  یمدآ  هنرگو  دشاب  نشور  هراومه  دیاب  اهغارچ  نیا  دنکیم . توعد  ندشن  نابایب  لوغ  ریسا  نتـشگن و  فرحنم  یلـصا و 

هتفگ هچنآ  هتبلا  دباییمن . نیمه  تادابع  رگید  زامن و  یلـصا  هفـسلف  دشابن . رـسیم  نآ  زا  تشگزاب  اسب  هچ  دتفیب و  ياهلوغیب  هب  ياهلحرم 
هنیمز نیا  رد  تخادرپ و  نآ  رد  يرکف  يریس  هب  دیاب  قوف  دراوم  زا  کی  ره  قمع  هب  ندربیپ  يارب  دوب . لیاسم  زا  یلک  میسرت  افرـص  دش 

يزیربت یکلم  داوج  ازریم  هالصلا )) بادآ   - )) 1 ك :  رتشیب ر .  یهاگآ  يارب  درب . دوس  موادم  رکفت  هعلاطم و  شسرپ  زا 

دوشیم لاوس  ناسنا  زا  هک  تسیزیچ  نیلوا  زامن  ارچ 

شسرپ

دوشیم لاوس  ناسنا  زا  هک  تسیزیچ  نیلوا  زامن  ارچ 

خساپ

هیآ هچنانچ  تسا  ناسنا  دـب  بوخ و  لامعا  ریاس  تلع  همـشچرس و  اریز  دوشیم ; یـسر  باـسح  تماـیق  رد  هک  تسا  يزیچ  نیلوا  زاـمن 
: دناهدومرف (ص ) مرکا ربمایپ  اذـل  تساهیدـب )) اهیتشز و  زا  يرود  تلع  زامن  رکنملا ; اشحفلا و  نع  یهنت  هالـصلا  نا  : )) دـیامرفیم نآرق 
یـساسا و شقنو  تیمها  همه  نیا  اـب  سپ  تسا .)) نید  دومع  زاـمن  نیدـلا ; دوـمع  هالـصلا   )) دـناهدومرف یفرط  زا  تسا  نازیم ))  )) زاـمن

یگدیـسر دارفا  زامن  تیعـضو  لوا  لامعا ، هب  یگدیـسر  ماگنه  تمایق ، رد  هک  تسا  یعیبط  دارفا  تناید  راتفگ و  راتفر و  رد  نآ  يدـیلک 
دـش لوبق  زامن  رگا  هاوس ; اـم  أدر  تأدر  نا  هاوس و  اـم  لـبق  تلبق  نا  . )) ددرگیم نشور  زین  لاـمعا  ریاـس  تیعـضو  دوخب  دوخ  هک  دوش .
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.(( دوشیم أدر  مه  هیقب  دش  أدر  رگا  دوشیم و  لوبق  مه  نآ  ریغ  تادابع 

تسا هدش  باختنا  زامن  يارب  صوصخم  تاقوا  نیا  ارچ 

شسرپ

تسا هدش  باختنا  زامن  يارب  صوصخم  تاقوا  نیا  ارچ 

خساپ

تلاـح هکنآ  ياربو  تسا  هدـش  هداد  رارق  اـهناسنا  حور  مسج و  تراـهطو  یگزیکاـپو  تـلفغ  زا  يرودو  ندوـب  ادـخ  داـی  هـب  يارب  زاـمن 
برغم و بش  رصع و  رهظ و  زور  طسو  حبص  عولط  هدیدرگ ; بجاوو  مزال  زور  هنابش  فلتخم  تاقوا  رد  دشاب  یمئاد  دای ))  )) و رکذ )) ))

وـشتسش لالز  همـشچ  رد  ار  دوخ  مسج  راب  نیدـنچ  زور  هنابـش  رد  هک  یـسک  دـننامه  فلتخم  تاقوا  رد  اهزامن  نیا  اـب  ناگدـنب  اـت  اـشع 
. دـنریگب ورین  رون و  وا  زا  دـنهد و  طابترا  یلعا  ادـبم  اب  ار  دوخ  ناور  حور و  امئاد  درادیم ، هگن  هزیکاپ  فیظن و  ار  نآ  اـمئاد  دـهدیم و 

یـشومارف تسد  هب  ار  نانآ  ياهدـع  دریگن  رارق  نیعم  طیارـش  طابـضنا و  تحت  یتیبرت  لئاسم  رگا  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  هک  تسا  ینتفگ 
چیه ات  دریگ  رارق  قیقد  طابـضنا  تحت  نیعم و  تاقوا  رد  دـیاب  امتح  لئاسم  هنوگ  نیا  ددرگیم . لزلزتم  یلک  هب  نآ  ساـسا  دنراپـسیم و 

هتـسد تروص  هب  رگا  اصوصخم  نیعم  تقو  رد  تادابع  نیا  ماجنا  هکنیا  صوصخ  هب  دـشاب  هتـشادن  نآ  كرت  يارب  ياهناهبو  رذـع  سک 
گرزب سالک  کی  تقیقح  رد  دشابیمن و  راکنا  لباق  هک  دوب  دهاوخ  یـصاخ  تمظعو  ریثات  هوکـش و  ياراد  دشاب  تعامج ))  )) یعمج

یکلم داوج  ازریم  هولـصلا  بادآ  ینیمخ  ماما  هولـصلا  رـس  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دهدیم . لیکـشت  یـسانشتقو  نیا  ار  يزاس  ناسنا 
يزیربت

دناوخ هبترم  هس  ار  هعبرا  تاحیبست  دیاب  ارچ 

شسرپ

دناوخ هبترم  هس  ار  هعبرا  تاحیبست  دیاب  ارچ 

خساپ

هـس ای  هبترم  کی  رد  هک  یفالتخا  اب  زین  هعبرا  تاحیبست  ددع  دوشیم و  تباث  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  اب  اتدمع  تدابع  تایئزج 
. دشاب داعم  و  تقلخ ، زا  سپ  تقلخ -  زا  لبق  هلحرم  هس  هب  هراشا  هبترم  هس  رارکت  دیاش  هدش و  هدافتسا  تایاور  زا  تسه  نآ  هبترم 

؟ تسیچ زامن  رد  رهم  رب  هدجس  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  رهم  رب  هدجس  هفسلف 

خساپ
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؟  تسیچ نادرم  يارب  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  ندناوخ  دنلب  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ نادرم  يارب  ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  ندناوخ  دنلب  هفسلف 

خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  هلبق  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  هلبق  هفسلف 

خساپ

تسیچ زامن  ره  رد  هدجس  ود  عوکر و  کی  تلع 

شسرپ

تسیچ زامن  ره  رد  هدجس  ود  عوکر و  کی  تلع 

خساپ

هب هک  دـناهتفگ  ییاههفـسلف  یـضعب  نآ  يارب  ياهدـع  یلو  تسیچ  نآ  تلع  هک  تفگ  دوشیمن  اقیقد  تسا و  يدـبعت  تاداـبع  هنوگ  نیا 
زا عوکر  هک  تسا  نآ  تلع  (ع ) قداص ترـضح  زا  یتیاور  و  (ع ) اـضر ترـضح  زا  یتیاور  قبط  فلا -  مینکیم . هراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب 

کی اب  ربارب  هدجـس )) ود   )) نیا ربانب  تسا  هداتـسیا  زامن  فصن  هتـسشن  زامن  نوچ  دوعق و  لاح  لاعفا  زا  هدجـس  تسا و  ماـیق  لاـح  لاـعفا 
لوا هدجـس  لیوات  هک  هدش  نایب  نینچ  هدجـس  ود  تلع  (ع ) نینموملاریما زا  یثیدح  رد  ب -  تسین . یتوافت  ود  نآ  نیب  دشابیم و  عوکر 

ینادرگیم رب  كاخ  هب  ار  ام  هرابود  هک  تسا  نآ  مود  هدجـس  لیوات  مکانقلخ ) اهنم   ) يدرک و قلخ  كاـخ  زا  ار  اـم  ایادـخ  هک  تسا  نآ 
مکجرخی اهنم  و  .) دیشک یهاوخ  نوریب  كاخ  زا  ار  ام  هرابود  رشح  زور  رد  هکنیا  مود  هدجـس  زا  نتـشادرب  رـس  ینعم  و  مکدیفم ) اهیف  (و 

اجنآ رد  دـندوب . هدرب  فیرـشت  جارعمب  (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  یماگنه  تسا . هدـمآ  عیارـشلا  للع  رد  هک  یثیدـح  قبط  پ -  يرخا ) هرات 
هچنآ دـنداد و  شزومآ  ربمایپ  هب  ار  تشاد  هدجـس  کی  عوکر  مامتا  زا  سپ  عوکر و  کی  تعکر  ره  هک  تیفیک  نیا  هب  ار  زامن  دـنوادخ 

ار مود  هدجـس  دنتـشادرب  لوا  هدجـس  زا  رـس  (ص ) ربمایپ یتقو  یلو  دوب  هدجـس  کی  عوکر و  کی  نیمه  دش  میلعت  دنوادخ  هیحان  زا  هک 
ار تداـبع  هوحن  نیا  دـنوادخ  مود  هدجـس  ماـجنا  زا  سپ  نکیلو  دوبن  يدـنوادخ  رما  دـنداد و  ماـجنا  راـگدرورپ  تمظع  يارب  ناـشدوخ 
2 ص 335 جعیارشلا للع   104 ینیمخ ص 103 -  ماما  هولصلا  رـس  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دیدرگ . بجاو  هوحن  نیمه  هب  دنتفریذپ و 

ثیدح 3 و ص 336

تسا هدومرف  ررقم  تاعکر  نیا  اب  ار  هیموی  ياهزامن  سدقم  عراش  ارچ 

شسرپ
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تسا هدومرف  ررقم  تاعکر  نیا  اب  ار  هیموی  ياهزامن  سدقم  عراش  ارچ 

خساپ

دننکیمن ادا  لامک  مامت و  هب  ار  تعکر  نیا  ناگدـنب  تسنادیم  ادـخ  یلو  تسا  تعکر  کـی  زاـمن  لـصا  (ع ) اـضر ماـما  زا  یتیاور  قبط 
ود نیا  مدرم  دنتـسناد  یتقو  (ص ) مرکا ربمایپ  هاگنآ  دوش و  مامت  تعکر  نیا  اب  تعکر  نآ  رد  هجوت  ناصقن  ات  دومن  هفاضا  نآ  هب  یتعکر 
ود اشع  رـصع و  رهظ و  هب  دـننامیم  مورحم  نآ  رد  ادـخ  دای  رکذ و  ضیف  زا  یهجوت  یب  رثا  رد  دـننکیمن و  لماک  تبظاوم  زین  ار  تعکر 

. ددرگ ناربج  تاعکر  نیا  رد  تعکر  ود  نآ  ناصقن  ات  دومن  هفاضا  تعکر  کی  برغم  هب  تعکر و 

تسا تعکر  ود  حبص  زامن  ارچ 

شسرپ

تسا تعکر  ود  حبص  زامن  ارچ 

خساپ

هک تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  یلک  روط  هب  هچنآ  تسین و  نشور  ام  يارب  تادابع  اصوصخم  ماکحا  زا  یضعب  رارـسا  یعقاو و  هفـسلف  الوا ;
راهچ ار  رـصع  رهظ و  زامن  تعکر و  ود  ار  حبـص  زامن  ای  دـنلب و  ار  یکی  نآ  دـیناوخب و  هتـسهآ  ار  زامن  نـالف  دـنهدیم  روتـسد  اـمب  رگا 

مییوگیم زامن  رد  هک  اـم  اـیآ  دـننیبب  دوش و  مولعم  یهلا  رماوا  لـباقم  رد  اـم  میلـست  نازیم  هک  تسا  نآ  يارب  همه  اـهنیا ، لاـثما  تعکر و 
دنوادخ هک  میدرک  نیقی  ام  رگا  هن و  ای  مییوگیم  تسار  ایآ  میتسه  ضحم  میلست  وت  لباقم  رد  و  میتسرپیم )) ار  وت  طقف  (( ; دبعن كایا  ))
یگدـنب يارب  هک  يدـسافم  حـلاصم و  تیاعر  يور  ار  یهاون  رماوا و  تسا و  یهاگآ  ملع و  يور  زا  تمکح و  ساسا  رب  همه  شیاهراک 

یـضعب رد  ایناث ; دـشاب . ضحم  میلـست  هک  تسا  یـسک  یعقاو  هدـنب  دـنامیمن و  یقاب  تلع  زا  یلاوس  ياـج  رگید  تسا  هدرک  میظنت  دراد 
یتعاس رجف  عولط  مگنه  دوشیم و  عقاو  ود  ره  بش  زور و  ناگتـشرف  تداهـش  یهاوگ و  دروم  حبـص  زامن  نوچ  هک  تسا  هدمآ  تایاور 
دناهداد روتسد  ام  هب  دنریگب و  ار  اهنآ  ياج  دنهاوخیم  زور  نارومام  ناگتـشرف و  نامـسآ و  هب  جورع  لاح  رد  بش  ناگتـشرف  هک  تسا 

دیاش اثلاث ; دوش . تبث  هبترم  ود  عقاو  رد  دشاب و  ناگتشرف  هتـسد  ود  ره  تداهـش  دروم  ات  دیهد  ماجنا  رـصتخمو  تعکر  ود  ار  حبـص  زامن 
تحارتـسا و هب  يداـیز  هقـالع  تعاـس  نیا  رد  اـهناسنا  عون  هک  تسا  نیا  يارب  دـناهداد  رارق  تعکر  ود  ار  حبـص  زاـمن  هکنیا  تلع  کـی 
زا مدرم  مه  ات  دـنداد  رارق  رـصتخم  ار  زامن  نیا  دوشن  داجیا  اهنآ  رد  تدابع  هب  تبـسن  یلیم  یب  یگدز و  تلاح  هکنیا  يارب  دـنراد  باوخ 

داجیا تدابع  هب  تبـسن  اهنآ  سفن  رد  یگدز  دومخ و  تلاح  نآ  دنـسرب و  تحارتسا  هب  رتدوز  مه  دننامن و  لفاغ  یلک  روط  هب  ادـخ  رکذ 
ادج هفیاط  نیا  زا  دناهدرک  ادـخ  تدابع  فقو  ار  ناشدوخ  دنتـسه و  تدابع  قشاع  اعقاو  هک  اهنآ  ناراد و  هدـنز  بش  باسح  هتبلا  دوشن .

. تسا

دشاب نیمز  يور  ندب  وضع  تفه  دیاب  هدجس  ماگنه  رد  ارچ 

شسرپ

دشاب نیمز  يور  ندب  وضع  تفه  دیاب  هدجس  ماگنه  رد  ارچ 
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خساپ

داجیا همه  يارب  تدابع  رد  یگنهامه  یعون  مکح  نیا  ایناث ; تسا . عوشخ  عوضخ و  تیاهن  تسا  نیمز  زا  هچنآ  كاخ و  رب  هدجس  الوا 
رب هدجـس  الثم  دنکیم  يریگولج  دـننک  حرطم  ار  یهاوخ  زایتما  یعون  رگید  ياهزیچ  رب  هدجـس  اب  دـنهاوخب  یخرب  هک  نیا  زا  دـنکیم و 

زاغآ ناشن  دـنوادخ  ربارب  رد  عوضخ  رب  هوالع  اـم  هدجـس  تسا و  نیمزو  كاـخ  زا  ناـسنا  اـثلاث ; هرقن و ... ـالط و  اـی  یتمیق و  ياـهشرف 
. تسین رسیم  نیمز  كاخ و  رب  هدجس  اب  زج  يروآدای  نیا  تسا و  كاخ  هب  وا  تشگزاب  نیمز و  زا  وا  شنیرفآ 

میوریم هدجس  هب  رابود  ارچ 

شسرپ

میوریم هدجس  هب  رابود  ارچ 

خساپ

هب ددجم  تشگزاب  ناشن  مود  هدجس  كاخ و  زا  وا  شنیرفآ  هناشن  نآ  زا  نتساخرب  نیمز و  رب  ناسنا  طوبه  ناشن  لوا  هدجـس  هک  دناهتفگ 
.(( يرخا هرات  مکجرخن  اهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم  ;  )) تسا تمایق  زیخاتسر  ناشن  مود  هدجس  زا  نتساخرب  كاخ و 

تسیچ ناذا  تیصوصخ  نیرتمهم 

شسرپ

تسیچ ناذا  تیصوصخ  نیرتمهم 

خساپ

يارب دش . دهاوخ  خسار  اهنآ  داقتعا  نآ  بترم  رارکت  اب  هک  تسا  ناناملـسم  تاداقتعا  دیاقع و  هدیکچ  رارکت  ناذا  تیـصوصخ  نیرتمهم 
داتس شیاین  هولج  نیرتابیز  زامن  یتئارق 3 -  نسحم  غیلبت  نآرق و  يرون 2 -  لیعامسا  دمحم  ناذا  مالسا ، راعـش   - 1 رتشیب ر.ك : عالطا 

يدابآ میعن  یلعمالغ  ياقآ  شتسرپ  يوگلا  نیرتابیز  زامن  زامن 4 -  هماقا 

تسیچ هماقا  ناذا و  تلیضف 

شسرپ

تسیچ هماقا  ناذا و  تلیضف 

خساپ

ود دوش  زامن  دراو  هاگنآ  دـیوگب  ار  ود  ره  هماقا  ناذا و  هک  یـسک  دومرف : بانج  نآ  هک  درک  تیاور  ع )  ) قداص ماـما  زا  رمع  نب  لـضفم 
زامن هب  وا  اب  ناگتـشرف  زا  فص  کی  دـناوخب  زامن  دـیوگب و  هماقا  طقف  هک  یـسک  و  دنتـسیایم . زامن  هب  وا  رـس  تشپ  ناگتـشرف  زا  فص 

قرشم و نیبام  نآ  لقادح  دومرف : ماما  تسا ؟ ردقچ  ناگتـشرف  فوفـص  زا  کیره  دادتما  مدیـسرپ  (ع ) ماما زا  دیوگ : لضفم  دنتـسیایم .
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تیاور 7) باب 4 ، هماقالا  ناذالاباوبا و  ،ج 4  هعیشلالیاسو . ) نیمز نامسآ و  نیب  ام  شرثکادح  برغم و 

دینک نایب  ع )  ) یلع ماما  رظن  زا  ار  هدجس  ود  هفسلف 

شسرپ

دینک نایب  ع )  ) یلع ماما  رظن  زا  ار  هدجس  ود  هفسلف 

خساپ

قلخ كاخ  زا  ار  اـم  ایادـخ  هک  تسا  نآ  لوا  هدجـس  لـیوات  هک  تسا  هدـش  ناـیب  نینچ  هدجـس  ود  تلع  (ع ) نینموملاریما زا  یثیدـح  رد 
اهیف هیآ و  هلابند  هب  هراشا   ) ینادرگیم رب  كاخ  هب  ار  ام  هرابود  هک  تسا  نیا  مود  هدجـس  لیوات  و  مکانقلخ ) اـهنم  هیآ  هب  هراـشا   ) يدرک

مکجرخن اهنم  و   ) دیـشک یهاوخ  نوریب  كاخ  زا  ار  ام  هرابود  رـشح  زور  رد  هک  تسا  نیا  مود  هدجـس  زا  نتـشادربرس  ینعم  و  مکدیعن .)
ثیدح 3. ص 355 و 366 ، ج 2 ، عیارشلا ، للع  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  يرخا .) هرات 

میناوخب تایآ  زامن  دیاب  فوسخ  فوسک و  ماگنه  ارچ 

شسرپ

میناوخب تایآ  زامن  دیاب  فوسخ  فوسک و  ماگنه  ارچ 

خساپ

يرـشب يداع  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اهنآ  تایئزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  الوا :
یتروص رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  لامجا ، روط  هب  نکیل  دـبلطیم .

ره تسه ، یتحلصم  دوجو  هب  نیقی  نآ  رد  اریز  مینک ; يوریپ  نآ  زا  دیاب  قوف  یلک  هدعاق  رب  انب  مینادن ، صوصخلاب  ار  یمکح  هفسلف  هک 
شیارب کیژولویزیف  يدام و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دیابن  ماکحا ، هفـسلف  نتفای  رد  ایناث : دـشاب . هتخانـشان  ام  رب  دـنچ 

; تسا هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتساخرب  میشاب ، ای ...  یبط  ياهدسفم  ای  تحلصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و 
یبرجت دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا ، زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد 

هلاـسم اـسب  هچ  اریز  تسا ; یحطـس  رایـسب  دـنهدب ، مه  يرظن  رگا  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اـتابثا -  اـی  اـیفن  یمکح -  نداد  هب  رداـق  دوـخ ،
ار رتالاب  ياهفـسلف  دیجم  نآرق  یلو  تسا ، هتخادرپ  نآ  یتشادهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  الثم  دشاب ; هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح 

ندوب بجاو  تلع  تسا  هدش  هراشا  یمالـسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  هک  تسا  ینتفگ  یلو  تسا . یبای )) اوقت   )) نآ هدومرف و  نایب 
زا زاب  یلو  دنیبیم  باذع  قحتسم  ار  اهنآ  دنزیم  رس  ناگدنب  زا  هک  ناهانگ  زا  ياهراپ  تهج  هب  دنوادخ  یهاگ  هک  تسا  نیا  تایآ  زامن 

تایآ نآ  هب  هک  میالع  ندرک  راکشآ  هلیـسوب  دهدب  يرگید  تصرف  اهنآ  هب  هکنیا  يارب  دراد  ناگدنب  هب  هک  یفطل  هعـساو و  تمحر  باب 
اهناسنا ات  دزاونیم  رطخ  گنز  هایـس  خرـس و  ياهداب  ندـیزو  قرب و  دـعر و  هلزلز و  زورب  ای  دیـشروخ  هاـم و  نتفرگ  ینعی ، دـنیوگیم ;

يراز عرـضت و  زاـمن و  تعکر  ود  نیا  ندـناوخ  اـب  دـنیامن و  هبوت  دوخ  رادرک  زا  دـنروآ و  يور  وا  هاـگرد  هب  هکلب  و  دـهد ، يرادـشهار 
هیآ نیا  تسین  مولعم  نوچ  هک  تسا  نیا  تایآ  زامن  ندناوخ  فوسک و  تلع  هک  هدش  تیاور  (ع ) اضر ماما  زا  دنوش . باذع  عفر  بجوم 
رود ناشدوخ  زا  نآ  هلیـسوب  ار  باذع  رـش  ات  هداد  ادخ  هاگرد  هب  هجوت  روتـسد  شتما  هب  (ص ) ادـخ لوسر  تسا  تمحر  ای  باذـع  هناشن 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 638 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


باذع ادخ  هاگرد  هب  تشگزاب  يراز و  عرـضت و  اب  دـندید  ار  باذـع  ياههناشن  راثآ و  یتقو  سنوی  ترـضح  موق  هک  هنوگ  نامه  دـننک 
(. ج 5 ص 142 هعیشلا ، لئاسو  باتک  .) دندرک عفد  دوخ  زا  ار  یمتح 

تسا تعکر  دراد و 2  هبطخ  هعمج 2  زامن  ارچ 

شسرپ

تسا تعکر  دراد و 2  هبطخ  هعمج 2  زامن  ارچ 

خساپ

میرادن یمکح  نینچردام  دروم  رد  ارچ  تسا و  بجاو  گرزب  رسپ  رب  ردپ  ياضق  زامن  ندناوخ  ارچ 

شسرپ

میرادن یمکح  نینچردام  دروم  رد  ارچ  تسا و  بجاو  گرزب  رسپ  رب  ردپ  ياضق  زامن  ندناوخ  ارچ 

خساپ

تسیچ زامن  رد  تافخا  رهج و  هفسلف 

شسرپ

تسیچ زامن  رد  تافخا  رهج و  هفسلف 

خساپ

هچ نانچ  تسا ; ناسنا  رد  یگدنب  تیدوبع و  حور  داجیا  راگدرورپ و  رما  لباقم  رد  میلـست  عوضخ و  راهظا  تدابع ، ياههفـسلف  زا  یکی 
یضعب یهاگ  و  متسه .)) وت  هدنب  هک  سب  مراختفا  نیمه  ایادخ ! ادبع ;  کل  نوکئا  نئا  ارخف  یب  یفک  یهلا  : )) دیامرفیم ع )  ) داجـس ماما 

نآ زا  ياهنومن  لیعامسا ، ندرک  ینابرق  يارب  ع )  ) میهاربا ترضح  هب  ادخ  نامرف  تسا . یگدنب  میلست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتسد  زا 
تعاطا دـنوادخ و  تیاضر  بلج  يارب  نیرمت  روتـسد و  شریذـپ  میلـست و  فدـه  یهاگ  یهلا ، ماـکحا  يداـبع و  ياهروتـسد  رد  تسا .

زا هچ  نانچ  زامن -  رد  تاـفخا  رهج و  تسا و  (ص ) ربماـیپ شور  تأنـس و  زا  تعباـتم  يارب  نیرمت  یهاـگ  تسا و  راگدـیرفآ  زا  ضحم 
هب تبـسن  ار  تما  تأنـس  نیا  اـب  هتـساوخ  دـنوادخ  هـک  تـسا  (ص ) مرکا ربماـیپ  ياهتنـس  زا  یکی  دوـشیم -  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب 

زامن میناوخب و  دنلب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زامن  ارچ  دیـسرپ : ع )  ) ماما زا  یـصخش  دنک . شیامزآ  شربمایپ  تنـس  هریـس و  هب  يدنبياپ 
وا رب  هک  يزامن  نیلوا  دـنتفر ، جارعم  هب  یتقو  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـندومرف : باوج  رد  ع )  ) ماما دوش ؟ هدـناوخ  هتـسهآ  دـیاب  رـصع  رهظ و 

برغم و هعمج و  زور  رهظ  زامن  همه  دناوخ و  ارف  ینامهیم  هب  ار  هکئالم  (ص ) ربمایپ مارتحا  ساپ  هب  دنوادخ  دوب و  هعمج  رهظ  دش  بجاو 
رصع زامن  یلو  دنادرگ ، راکشآ  هکئالم  رب  ار  وا  يرترب  ات  دناوخب  دنلب  ار  زامن  هک  داد  روتسد  شربمایپ  هب  ادخ  دندناوخ و  ربمایپ  اب  ار  اشع 

رد میلـست  دأبعت و  عون  کی  ندـناوخ  هتـسهآ  ندـناوخ و  دـنلب  هکنیا  رب  هوالع  دـناوخب و  هتـسهآ  دـش  رومام  داد  ماجنا  ییاهنت  هب  نوچ  ار 
دیاب طیارش  یضتقم  هب  هک  دیمهف  ناوتیم  تیاور  نیا  زا  دشابیم . مرکا  ص )  ) ربمایپ شور  تنس و  هب  ادتقا  راگدرورپ و  تاروتسد  لباقم 
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. مینک توعد  راک  نآ  هب  ار  نارگید  ات  میهد  ماجنا  راکشآ  ار  ریخ  ياهراک  ای  تادابع  زا  یضعب 

دراد يدایز  باوث  اشع  حبص و  زامن  ارچ 

شسرپ

دراد يدایز  باوث  اشع  حبص و  زامن  ارچ 

خساپ

ماگنه نینچ  مه  دراد . يرتشیب  باوث  دزیخیم  رب  زامن  هب  درذگیم و  دوخ  تحارتساو  نیریـش  باوخ  زا  ناسنا  هکنیا  لیلد  هب  حبـص  زامن 
. دسریم هکئالم  زا  هتسد  ود  ره  تیور  هب  زامن  نیا  اذل  تسا و  نامسآ  هب  بش  هکئالم  دوعص  زور و  هکئالم  لوزن 

تسا تعکر  ود  حبص  زامن  ارچ 

شسرپ

تسا تعکر  ود  حبص  زامن  ارچ 

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  دادـعت  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 يرایـسب  مضه  تردق  مدرم  همه  ایناث  تشادـن 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  ( 9 (() 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  أرس  یلو  (; 10 (() دوزفا اهنآ  هب  تعکر  تفه  (ص ) ادخ 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  ( 11 (() دوش ناربج  دـیآیم  دـیدپ  نارازگزامن  فرط  زا  زامن  لصا  يادا  دروم  رد  هک  ار  يدوبمک  صقن و  ات  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  (. 12 (() ادوهــشم ناـک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  و  : )) دـیامرفیم زین  مـیرک  نآرق  تشاذـگ 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 

تسیچ كاخ  رب  هدجس  هفسلف 

شسرپ

تسیچ كاخ  رب  هدجس  هفسلف 

خساپ

تنوشخ زا  يذاـت  مدـع  يارب  دـندرکیم و  هدجـس  یبـنلا  دجـسم  فـک  كاـخ  رب  همه  (ص ) ربماـیپ ناـمز  رد  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
ریــصح هدجــس  لـحم  رد  اهناتــسبات  رد  شزوـس  زا  يریگوـلج  يارب  زین  دــندوب  هـتخیر  مرن  هساـم  نآ  حیطــست  يارب  زین  اـههزیرگنس و 

هدـننک لیهـست  هکلب  درادـن . تیعوضوم  یهقف  رظن  زا  رهم  اریز  تسا . راگزاس  الماک  زین  هیماما  یهقف  یناـبم  اـب  بلطم  نیا  دنتـشاذگیم .
( : (ع هللادبع یبال  لاق  هنا  : )) تسا هدمآ  دناهداد  اوتف  نآ  قبط  اهقف  همه  هک  مکح  نب  ماشه  هحیحص  تیاور  رد  تسا . كاخ  هب  یـسرتسد 
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لاقف سبل . وا  لکا  ام  الا  ضرالا  تتبنا  ام  یلع  وا  ضرالا  یلع  الا  زوجیال  دوجـسلا  لاق : زوجیال  اـمع  هیلع و  دوجـسلا  زوجی  اـمع  ینربخا 
دیبع ایندلا  انبا  نال  سبلی . لکوی و  ام  یلع  نوکی  نا  یغبنی  الف  لجوزع  عوضخ هللا  دوجسلا  نال  لاق : کلذ ؟ یف  هلعلا  ام  كادف  تلعج  هل :

اورتغا نیذلا  ایندلا  انبا  دوبعم  یلع  هدوجس  یف  هتهبج  عضی  نا  یغبنی  الف  لجوزع  هللا  هدابع  یف  هدوجس  یف  دجاسلا  و  نوسبلی . نولکای و  ام 
اهنت هدجس  دندومرف : اوران ؟ هچ  رب  تساور و  هدجس  هچ  رب  زاس  هاگآ  ارم  دیسرپ : (ع ) قداص ماما  هللادبعابا -  ترـضح  زا  ماشه  اهرورغب ; 
اریز دندومرف : تسیچ ؟ نآ  هفسلف  موش  تیادف  دیسرپ : زاب  تسا . یندروخ  یندیشوپ و  هک  هچنآ  زج  تسا  زیاج  دیوریم  هچنآ  نیمز و  رب 

اهیندروخ هدنب  نایارگ  ایند  اریز  دریگ . ماجنا  یندروخ  یندیشوپ و  رب  هک  دیاشن  سپ  تسا . لجوأزع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  عوضخ  هدجس 
هتفیرف هک  نایارگایند -  دوبعم  رب  دوخ  یناشیپ  هک  دیاشن  مرجال  تسا . رگشتسرپ  ار  يادخ  شاهدجس  رد  رگهدجس  دنیاهیندیـشوپ و  و 

رهم دوخ  دـش -  هتفگ  ـالبق  هک  ناـنچ  مه -  رهم  دروم  رد  هیلع ) دجـسیام  باوبا  زا  باب 1  هعیـشلا ج3  لئاسو  (، ) دنیاسب دننآ -  ییابیرف 
نیمزرب و دـیاب  هدجـس  دـناهداد -  اوـتف  نآ  قـبط  هعیـش  ياـملع  عـیمج  هک  (ع - ) نیموـصعم تاـیاور  ساـسارب  هـکلب  درادـن . تیعوـضوم 

نادب یلو  تسا ، یفاک  نداهن  نآ  لاثما  گنس و  ای  نیمز  كاخرب و  هدجس . دشاب و  اهیندیـشوپ  اهیندروخ و  زا  ریغ  نیمز  ياهیندییور 
هدش هتخاس  رهم  تبرت  كاخ و  هب  یسرتسد  رد  لیهست  يارب  دراد  بابحتسا  (ع ) نیـسح ماما  تبرت  رب  هدجـس  هعیـش  هقف  رظن  زا  هک  تهج 

يزیربت یکلمهالصلا  بادآ  ینیمخ 3 ؤ  ماماتوکلم  رد  زاورپ  ینیمخ 2 ؤ  ماما  هالصلارارسا  1 ؤ  رتشیب ر.ك : عالطا  تهج  تسا .

دراد توافت  مه  اب  هیموی  ياهزامن  تاعکر  دادعت  ارچ 

شسرپ

دراد توافت  مه  اب  هیموی  ياهزامن  تاعکر  دادعت  ارچ 

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  دهد 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 
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ود یلع  نم و  : )) دومرف (ص ) ادخ لوسر  هک  ینادیم  ایآ  دنتفگ : دییامرفب . نایب  بلطم  نیا  زا  رتدایز  دینادیم  راوازس  ارم  رگا  هللا ! لوسر 
تسا و ربماـیپ  تما  زا  زین  یلع  تسا و  تما  عـیمج  ردـپ  (ص ) ادـخ لوـسر  هک  ینادیم  اـیآ  دوـمرف : دـعب  هلب . متفگ : میتـما ؟)) نـیا  ردـپ 
وا نوچ  دـش ; هتفگ  مساقلاوبا  (ص ، ) ربمایپ هب  دومرف : یلب . متفگ : تسا ؟ منهج  تشهب و  هدـننک ) میـسقت   ) مساق (ع ) یلع هک  ینادیماـیآ 

یناـبرهم تقفـش و  دوـمرف : تسا . تما  ردـپ  (ص ) ربماـیپ هنوـگچ  مدیـسرپ ; تسا . منهج  تشهب و  هدـننک  میـسقت  هک  تـسا  یـسک  ردـپ 
يارب یلع  وا  زا  سپ  تسا و  (ص ) ربمایپ تما  نیرتهب  زین  یلع  تسا و  شنادنزرف  رب  ردـپ  ینابرهم  تقفـش و  دـننام  شتما ، رب  (ص ) ربمایپ

و ( 13 (() میتما نیا  ردـپ  یلع  نم و  : )) دـندومرف (ص ) ربماـیپ تهج  نیا  هب  تسا . تما  ردـپ  وا  تسا و  رتناـبرهم  رتزوسلد و  همه  زا  تما 
زا اهزامن  تاعکر  دادـعت  دروم  رد  و  دـندرکیم . نایب  وا  يارب  ار  يرتدایز  رارـسا  (ع ) ماما دوب ، هدرکن  هدنـسب  زین  باوج  نیا  هب  يوار  رگا 
هک مدینـش  (ع ) قداص ماما  زا  دـیوگ : لیـضف  هک  نانچ  تسا ; هدوب  یتعکر  ود  ادـتبا  رد  زامن  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  تاـیاور  یـضعب 
ارچ هک  نیا  أرـس  یلو  (; 14 (() دوزفا اهنآ  هب  تعکر  تفه  (ص ) ادـخ لوسر  سپـس  داد ، رارق  یتعکر  ود  ار  اهزامن  دـنوادخ  : )) دومرفیم

ترـضح نآ  هک  هدومن  تیاور  (ع ) اضر ماما  زا  زین  ناذاش  نب  لضف  تسین . مولعم  تسرد  ام  رب  دندوزفا ، ار  تعکر  تفه  نیا  (ص ) ربمایپ
ار تعکر  ود  نیا  مدرم  هک  تسنادیم  نوچ  (ص ) ادخ لوسر  یلو  دوب ، یتعکر  ود  درک ، بجاو  تأما  رب  دنوادخ  هک  ار  يزامن  : )) دومرف

برغم زامن  هب  تعکر و  ود  اشع  رـصع و  رهظ ، ياهزامن  هب  درک  دنهاوخن  ادا  ار  نآ  قح  داد و  دنهاوخن  ماجنا  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ 
يور و  ( 15 (() دوش ناربج  دـیآیم  دـیدپ  نارازگزامن  فرط  زا  زامن  لصا  يادا  دروم  رد  هک  ار  يدوبمک  صقن و  اـت  دوزفا  تعکر  کـی 

تسا و ظوفحم  لاح  همه  رد  هشیمه و  زامن  لصا  نوچ  دوشیم ; هدـناوخ  تعکر  ود  رفـس  رد  یتعکر  راهچ  ياهزامن  زین  باـسح  نیمه 
بجاو تسه  زورما  هک  یتروص  نیا  هب  اهزامن  یماگنه  هچ  زا  مدیسرپ : (ع ) داجس ماما  زا  دیوگ : بأیـسم  نب  دیعـس  دوشیمن . دایز  مک و 
اهزامن هب  تعکر  تفه  (ص ) ادخ لوسر  تشگ ، بجاو  نیملسم  رب  داهج  تفای و  تردق  مالـسا  هک  یماگنه  زا  : )) دومرف ترـضح  دش ؟
هکئالم نامسآ و  هب  جورع  لاح  رد  بش  هکئالم  نوچ  دوب و  گنت  نآ  تقو  اریز  تشاذگ ; یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  حبـص  زامن  یلو  دوزفا ;

لاح هب  ار  حبص  زامن  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  زامن  ماگنه  رد  هکئالم  زا  هورگ  ود  ره  هک  نیا  يارب  دنتـسه ، نیمز  رب  لوزن  لاح  رد  زین  زور 
بلطم ود  تیاور  نـیا  زا  (. 16 (() ادوهـشم ناـک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  و  : )) دـیامرفیم زین  میرک  نآرق  تشاذـگ و  یقاـب  دوـخ  لوا 

ناـمیا و هیحور  ندرب  ـالاب  يارب  مالـسا ، شرتـسگ  جوا و  اـب  ناـمز  مه  اـهزامن ، هب  تعکر  تفه  شیازفا  هک ، نیا  لوا  دوـشیم : هدافتـسا 
هیلوا تلاح  هب  دریگ  رارق  هکئالم  همه  دوهـش  دروم  هک  نیا  يارب  حبـص  زامن  هک  نیا  مود  دوب و  يرورـض  مزال و  ناناملـسم ، رد  تیدوبع 

دناهدش نییعت  دوخ  صاخ  تاقوا  بسانم  مادک  ره  هیموی  ياهزامن  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  يرگید  تیاور  زا  دـش و  هتـشاذگ  یقاب  دوخ 
اـیند و لـئاسم  اـب  زونه  ناـسنا  هک  نیا  هلمج  زا  یحلاـصم  يور  دزیخیمرب ، باوخ  زا  ناـسنا  هک  یتـقو  ناهاگحبـص  هک : تروـص  نیدـب 

زار يارب  يرتشیب  زاین  یگدنز  يدام و  روما  هب  لاغتـشا  تهج  هب  زور  طسو  رد  دوشیم و  هدناوخ  یتعکر  ود  زامن  هدشن ، ریگرد  یگدـنز 
. دنکن شومارف  ار  وا  دوشن و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ناسنا  هکلب  دراد ; دوجو  تدابع  زاین و  و 

میناوخیم زامن  هلبق  فرط  هب  ارچ 

شسرپ

میناوخیم زامن  هلبق  فرط  هب  ارچ 

خساپ

يدیحوت طخ  روآدای  دیحوت و  شخب  ماهلا  هبعک ، دننام  سدـقم  نوناک  کی  هب  هجوت  یلو  تسا  ادـخ  هب  ور  میتسیاب  هک  وس  ره  هب  هچرگ 
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دبعت و حور  دـقاف  تدابع ، هنرگ  تسا و  مزال  نآ  ماجنا  دـشاب  هبعک  فرط  هب  زامن  هک  تسا  نیا  روتـسد  یتقو  هوالع  هب  تسا ، (ع ) میهاربا
ناتدوخ زاو  دـیناوخیم  زامن  ام  هلبق  يوس  هب  امـش  هک  دـندزیم  ناناملـسم  هب  نایدوهی  هک  دوب  ییاه  نابز  مخز  رییغت : لیلد  تسا . میلـست 

هچ دنربمایپ و  ادخ و  تاروتسد  عیطم  وریپ و  عیطم و  یناسک  هچ  دوش  مولعم  ات  دوب  ناناملـسم  يارب  یناحتما  نیا  رب  هوالع  دیرادن ، ياهلبق 
. دننکیم ییوج  هناهب  یناسک 

میناوخب ار  هعبرا  تاحیبست  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  در  دیاب  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

میناوخب ار  هعبرا  تاحیبست  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  در  دیاب  لیلد  هچ  هب 

خساپ

حیبست مراهچ  موس و  تعکر  رد  دیوگیم  هدیـسر  (ص ) ربمایپ همئا  زا  مراهچ  موس و  تعکر  ندناوخ  لمعلاروتـسد  دروم  رد  هک  یتایاور 
هعبرا تاحیبست  هلمج  راهچ  يانعم  بیترت  تسا . هعبرا  تاحیبست  نیمه  حیبست  يارب  رکذ  نیرتلماک  دناهدومرف  ناشدوخ  تسا و  مزال  ادخ 

و ((. )) تسا شیاتس  لباق  ادخ  نیا  دمحلا هللا ;و  و  ((. )) تسا لزنم  كاپ و  اهیتساک  اهصقن و  همه  زا  ادخ  هللا ; ناحبس   )) تسا روط  نیا 
روتـسد مه  زامن  رد  نتفگ  هبترم  هس  دادـعت  درادـن .)) هباشم  اتمه و  تمظع  رد  ربکا ;و  هللا  و  ((. )) تسین ییادـخ  وا  زا  ریغ  الا هللا ;  هلا  ـال 

تـسا بجاو  دح  هک  هبترم  کی  نوچ  دوشیمن  لطاب  زامن  درک  کش  رگا  تسا و  یفاک  دیوگب  مه  هبترم  کی  هتبلا  تسا ؤ  همئا  ربمایپ و 
. هدش هتفگ 

تسیچ هیموی  ياهزامن  تاعکر  توافت  هفسلف 

شسرپ

تسیچ هیموی  ياهزامن  تاعکر  توافت  هفسلف 

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 
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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 
(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 
هب يوار  رگا  و  ( 17 (() میتما نیا  ردـپ  یلع  نم و  : )) دـندومرف (ص ) ربمایپ تهج  نیا  هب  تسا . تما  ردـپ  وا  تسا و  رتناـبرهم  رتزوسلد و 

تایاور یضعب  زا  اهزامن  تاعکر  دادعت  دروم  رد  و  دندرکیم . نایب  وا  يارب  ار  يرتدایز  رارسا  (ع ) ماما دوب ، هدرکن  هدنـسب  زین  باوج  نیا 
: 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  أرس  یلو  (; 18 (() دوزفا اهنآ  هب  تعکر  تفه  (ص ) ادخ 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  ( 19 (() دوش ناربج  دـیآیم  دـیدپ  نارازگزامن  فرط  زا  زامن  لصا  يادا  دروم  رد  هک  ار  يدوبمک  صقن و  ات  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  (. 20 (() ادوهــشم ناـک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  و  : )) دـیامرفیم زین  مـیرک  نآرق  تشاذـگ 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 

دناوخ یسراف  هب  ناوتیمن  زامن  ارچ 

شسرپ
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دناوخ یسراف  هب  ناوتیمن  زامن  ارچ 

خساپ

دـشاب ملاع  ياج  ره  رد  یناملـسم  ره  تسا . ناناملـسم  عماوج  نایم  رد  داحتا  حور  رگنایب  زامن  ندناوخ  یبرع  هب  تفگ  ناوتب  دیاش  فلا )
ناملـسم ناسنا  هک  يروشک  راید و  ره  رد  دزیخیم و  رب  زاین  زار و  هب  شیوخ  دوبعم  اب  نابز  کی  اب  قیرط و  کی  اـب  هلبق و  کـی  يوس  هب 

دوخ نیا  تسا و  یکی  ناحبـس  يادـخ  اب  شیاین  هویـش  دراذـگب  مدـق  هک  يدجـسم  ره  رد  اما  تسا  تواـفتم  اـهنابز  دـنچ  ره  دوش  دراو 
افتکا زامن  رهاظ  هب  طقف  زاـمن  همجرت  اـب  هک  دراد  ینطاـب  يرهاـظ و  زاـمن  تاراـبع  ب ) دروآیم . دـیدپ  ار  یلدـمه  داـحتا و  عون  نیرتهب 

درف ت ) دـهدب . يرتشیب  تیمها  نآ  هب  دـیاب  ناملـسم  درف  هک  تسا  یناسآ  راک  نآ  تارابع  دـنلب  يانعم  زامن و  اب  ییانـشآ  پ ) میاهدومن .
. تسا یمدآ  لامک  شریذپ  میلست و  هیحور  نیا  دشاب و  میلست  تسا  ادخ  نامرف  نامه  هک  ربمایپ  نامرف  ربارب  رد  دیاب  ناملسم 

تسیچ رصع  رهظ و  زامن  رد  تافخا  هفسلف 

شسرپ

تسیچ رصع  رهظ و  زامن  رد  تافخا  هفسلف 

خساپ

هچ نانچ  تسا ; ناسنا  رد  یگدنب  تیدوبع و  حور  داجیا  راگدرورپ و  رما  لباقم  رد  میلـست  عوضخ و  راهظا  تدابع ، ياههفـسلف  زا  یکی 
یضعب یهاگ  و  متسه .)) وت  هدنب  هک  سب  مراختفا  نیمه  ایادخ ! ادبع ;  کل  نوکئا  نئا  ارخف  یب  یفک  یهلا  : )) دیامرفیم ع )  ) داجـس ماما 

نآ زا  ياهنومن  لیعامسا ، ندرک  ینابرق  يارب  ع )  ) میهاربا ترضح  هب  ادخ  نامرف  تسا . یگدنب  میلست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتسد  زا 
تعاطا دـنوادخ و  تیاضر  بلج  يارب  نیرمت  روتـسد و  شریذـپ  میلـست و  فدـه  یهاگ  یهلا ، ماـکحا  يداـبع و  ياهروتـسد  رد  تسا .

زا هچ  نانچ  زامن -  رد  تاـفخا  رهج و  تسا و  (ص ) ربماـیپ شور  تأنـس و  زا  تعباـتم  يارب  نیرمت  یهاـگ  تسا و  راگدـیرفآ  زا  ضحم 
هب تبـسن  ار  تما  تأنـس  نیا  اـب  هتـساوخ  دـنوادخ  هـک  تـسا  (ص ) مرکا ربماـیپ  ياهتنـس  زا  یکی  دوـشیم -  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب 

زامن میناوخب و  دنلب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زامن  ارچ  دیـسرپ : ع )  ) ماما زا  یـصخش  دنک . شیامزآ  شربمایپ  تنـس  هریـس و  هب  يدنبياپ 
وا رب  هک  يزامن  نیلوا  دـنتفر ، جارعم  هب  یتقو  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـندومرف : باوج  رد  ع )  ) ماما دوش ؟ هدـناوخ  هتـسهآ  دـیاب  رـصع  رهظ و 

برغم و هعمج و  زور  رهظ  زامن  همه  دناوخ و  ارف  ینامهیم  هب  ار  هکئالم  (ص ) ربمایپ مارتحا  ساپ  هب  دنوادخ  دوب و  هعمج  رهظ  دش  بجاو 
رصع زامن  یلو  دنادرگ ، راکشآ  هکئالم  رب  ار  وا  يرترب  ات  دناوخب  دنلب  ار  زامن  هک  داد  روتسد  شربمایپ  هب  ادخ  دندناوخ و  ربمایپ  اب  ار  اشع 

رد میلـست  دأبعت و  عون  کی  ندـناوخ  هتـسهآ  ندـناوخ و  دـنلب  هکنیا  رب  هوالع  دـناوخب و  هتـسهآ  دـش  رومام  داد  ماجنا  ییاهنت  هب  نوچ  ار 
دیاب طیارش  یضتقم  هب  هک  دیمهف  ناوتیم  تیاور  نیا  زا  دشابیم . مرکا  ص )  ) ربمایپ شور  تنس و  هب  ادتقا  راگدرورپ و  تاروتسد  لباقم 

. مینک توعد  راک  نآ  هب  ار  نارگید  ات  میهد  ماجنا  راکشآ  ار  ریخ  ياهراک  ای  تادابع  زا  یضعب 

دشاب تعامج  ماما  دناوتیمن  نز  ارچ 

شسرپ

دشاب تعامج  ماما  دناوتیمن  نز  ارچ 
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خساپ

مالـسا رظن  زا  نوچ  تسین  زیاج  نادرم  يارب  نز  تعامج  ماما  یلو  دشاب  نانز  يارب  تعامج  ماما  دناوتیم  نز  عجارم  زا  یـضعب  ياوتف  هب 
رب مالسا  دیکات  دراد و  تیمها  رایسب  هعماج  تمالـس  يارب  نادرم  اب  ندش  طلتخمو  نادرم  راظنا  زا  يرود  باجح و  فافع و  نز و  ظفحت 

. ترورض دراوم  رد  رگم  دنشاب  هتشادن  طالتخا  هعماج  رد  ناکمالا  یتح  مرحمان  درم  نز و  هک  تسا  نیا 

تسیچ مارحرفس  رد  زامن  ندوب  مامت  رفاسم و  زامن  ندوب  هتسکش  هفسلف 

شسرپ

تسیچ مارحرفس  رد  زامن  ندوب  مامت  رفاسم و  زامن  ندوب  هتسکش  هفسلف 

خساپ

تسا رصق  روتـسد  تمکح  نیا  تسا ، هدوب  نتفرگ  ناسآ  رفاسم ، هزور  ياضق  زامن و  ندش  هتـسکش  لیلد  هک  دیاهدرک  هراشا  هچنآ  فلا )
زا معا  صاخ -  یهقف  عبنم  نآ ، یعرش  تلع  دوش . لئاق  یتلوهـس  نارفاسم ، يارب  هک  تسا  هتـساوخ  مالـسا  ینعی  نآ ;  یعرـش  تلع  هن  و 

دراوم هب  هن  دوشیم ، هجوت  یلک  دراوم  هب  نیناوق ، عضو  رد  ب )  دـهدب . اوتف  نآ ، ساـسارب  تسا  فظوم  هیقف  هک  تسا  تنـس -  باـتک و 
هک هدمآ  روتسد  تسین ، مهارف  ناشیارب  تنوکس  لحم  هزادنا  هب  تاناکما  دنراد و  هلجع  دارفا  ترفاسم ، رد  اعون  هک  اج  نآ  زا  ییانثتسا و 

یلکشم چیه  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  يرفاسم  دیابن  اج  نیا  رد  دننک . اضق  ار  هزور  دنناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  یطیارـش -  اب  هتبلا  نارفاسم - 
قرف هتشذگ  اب  ترفاسم  رازبا  هیلقن و  طیاسو  اهزور ، نیا  هچرگ  ج )  دهد . ماجنا  مامت  ار  شاهزور  زامن و  یلکشم  نودب  دناوتیم  درادن و 

، دـینک هعجارم  ناـتدوخ  براـجت  هب  رگا  امـش  تسا . يداـیز  تاروذـحم  ياراد  ترفاـسم  زین  نونکامه  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا ;  هدرک 
لیاسو اـب  رفـس  رد  هک  نآ  هژیو  هب  درادـن ;  دوجو  مزـال  شمارآ  نآ  هار -  نیب  رد  هژیو  هب  رفـس -  رد  ـالوصا  هک  درک  دـیهاوخ  هظحـالم 

رداص رفاسم  زامن  رـصق  روتـسد  شمارآ ، مدع  دایز و  تالکـشم  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . كدنا  تصرف  دایز و  رایـسب  اههغدغد  عیرس ،
. تسا هدش 

تسیچ حبص  زامن  ندوب  یتعکر  ود  هفسلف 

شسرپ

تسیچ حبص  زامن  ندوب  یتعکر  ود  هفسلف 

خساپ

نیا اـب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تفگ  ناوتیم  هراـب  نیا  رد  یلک  روط  هب  هچنآ  تسین و  شور  اـم  يارب  ماـکحا  زا  یلیخ  یعقاو  هفـسلف  هتبلا 
تـسا ناحتما  شیامزآ و  یعون  عقاو  رد  ینعی ، دنک ; نشور  شدوخ  هب  تبـسن  ار  ام  یگدـنب  تعاطا و  نازیم  دـهاوخیم  فلتخم  ماکحا 

هدـنب اریز  هن  ای  مییوگیم  تسار  میتسه  وت  رادربنامرف  هدـنبو  میتسرپیم  ارت  طقف  اـم  ایادـخ  مییوگیم  هک  اـم  اـیآ  دوش  مولعم  هکنیا  يارب 
زامن دیوگیم  یلوم  یتقو  ینعی ، دـشاب ; ضحم  میلـست  دـهد و  ماجنا  ارچ  نوچ و  نودـب  دـیوگب  شیالوم  هچ  ره  هک  تسا  یـسک  یعقاو 

نیا همه  ناوخب و  دنلب  ای  هتـسهآ  ای  ناوخب و  تعکر  راهچ  دـیوگیم  هک  اجنآ  نینچمه  مشچ و  يور  دـیوگب  ناوخب  تعکر  ود  ار  حـبص 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 647 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نآ دناهداد  رارق  تعکر  ود  ار  حبص  زامن  هک  نآ  رـس  هک  هدمآ  نینچنیا  تایاور  یـضعب  رد  یلو  دهد ، ماجنا  ارچ  نوچ و  نودب  ار  نیمارف 
هک یناگتشرف  هک  تسا  ینامز  حبص  زامن  تقو  لوا  ینعی ، دریگیم ; رارق  بش  زور و  ناگتشرف  دوهش  یهاوگ و  دروم  زامن  نیا  هک  تسا 

تدابع هکنیا  يارب  اذـل  دـنهدیم و  زور  رومام  ناگتـشرف  هب  ار  دوخ  ياـج  دـنوریم و  ـالاب  نامـسآ  فرط  هب  دنتـسه  ملاـع  ریبدـت  روماـم 
عقاو رد  دوشیم و  هتـشون  هبترم  ود  عقاو  رد  هک  دـنداد  رارق  تعکر  ود  ار  نآ  دـشاب  هتـسد  ود  ره  یهاوگ  دروـم  ماـگنه  نیا  رد  نیملـسم 
دنراد تحارتسا  هب  زاین  هتسخ و  تعاس  نیا  رد  مدرم  عون  هک  دشاب  نیا  مه  شرگید  تهج  کی  دیاشو  دراد  ار  تعکر  راهچ  نامه  باوث 

زاین رگا  دـنهد و  ماجنا  طاشن  اب  ار  نآ  مدرم  هک  دـناهداد  رارق  تعکر  ود  ار  زامن  نیا  دـننکن  ادـیپ  یگدز  تداـبع  هب  تبـسن  هکنیا  يارب  و 
. دننک تحارتسا  دنناوتب  زاب  دنراد  تحارتسا  هب  ددجم 

تسیچ زامن  تادابع و  راکذا  ندوب  تباث  هفسلف 

شسرپ

تسیچ زامن  تادابع و  راکذا  ندوب  تباث  هفسلف 

خساپ

ار ناـج  حور و  رد  دـنکیم و  هکلم  ناـسنا  يارب  رتعیرـس  ار  تداـبع  نآ  1 ؤ  هلمج : زا  دراد  يددـعتم  صاوخ  تدابع  لکـش  ندوب  تباـث 
رهاظم نیملـسم  هعماج  رد  قیرط  نیا  زا  دوشیم و  ناگدننک  تدابع  لکـش  تدـحو  بجوم  تدابع  لکـش  تدـحو  2 ؤ  دوشیم . رتخس 

ییانـشآ زا  سپ  دـباع  هک  دروآیم  مهارف  ار  ناکما  نیا  تدابع  هتـسوپ  رهاظ و  ندوب  تباث  3 ؤ  ددرگیم . رادیدپ  یگچراپکی  تدـحو و 
هچنآ دشابن و  لبق  رهاظ  زا  ریغ  يرهاظ  لوغشم  نامز  رهو  دزادرپب  تدابع  نافرع  قمع و  نطاب و  رد  رپس  هب  تدابع  لکش  رهاظ و  اب  لماک 
جارعم هالـصلا  : )) دـناهدومرف هک  تسا  زاـمن  رد  نموـم  یحور  يوـنعم و  رپـس  ادـخ و  هب  لد  هجوـت  بـلق  روـضح و  تـسا  مـهم  زاـمن  رد 

((. نموملا

دش هماقا  یسک  هچ  طسوت  زامن  نیلوا  تسیچ و  زامن  هفسلف 

شسرپ

دش هماقا  یسک  هچ  طسوت  زامن  نیلوا  تسیچ و  زامن  هفسلف 

خساپ

ار هار  تسوا  رظن  رد  دصقم  شامئاد  هک  یـسک  دـشاب ، دوخ  تکرح  دـصقم  ادـبم و  هجوتم  ناسنا  هک  تسا  نآ  یلک  روط  هب  زامن  هفـسلف 
دـصقم ادبم و  نیا  هب  هجوت  نوعجار )) هیلا  انا  انا هللا و   )) تسادخ زین  وا  ادبم  هچنانچ  تسادخ  یمدآ  عجرمو  دصقم  نوچ  دـنکیمن و  مگ 

(( يرکذل تسا  زامن  دنکیم  لصاح  ناسنا  يارب  ار  رکذت  هجوت و  نیا  هچنآ  تسا و  مزال  هراومه  میقتسم  طارص  رد  تیاده  يارب  یلاعتم 
نتفای زامن  هفـسلف  سپ  تسا  میقتـسم  طارـص  هب  تیادـه  دوشیم  هتـساوخ  دـمح  هروس  رد  زامن و  رد  هک  يزیچ  نیرتمهم  الـصلا و  مقا  ))
ناسنا يارب  هراومه  یهتنم  ادبم و  هب  هجوت  شیاینو و  زامن  نوچ  تسا و  تقلخ  ییاهن  دصقم  هب  ندیـسر  ات  نآ  رد  ریـس  میقتـسم و  طارص 
امالعف هک  يزامن  اب  زامن  نآ  لکش  هتبلا  تسا  هدش  هدناوخ  هدوب  مدآ  ترضح  هک  ناسنا  نیلوا  طسوت  زامن  نیلوا  دشابیم  يرورضو  مزال 

. میتسین علطم  نآ  زا  ام  هک  دشاب  هتشاد  یئزج  ياهتوافت  دیاش  میناوخیم 
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دناوخ یبرع  هب  دیاب  ار  زامن  ارچ 

شسرپ

دناوخ یبرع  هب  دیاب  ار  زامن  ارچ 

خساپ

هب تدابع  فیلکت  لصا  هک  هنوگ  نامه  دـنک ; نایب  دـنوادخ  دـیاب  ار  نآ  يازجا  تیفیک و  نیا  ربانب  تسا  یفیقوت  يداـبع و  روما  زا  زاـمن 
اب ناوتیم  هک  تسا  یتایـصوصخ  دجاو  یبرع  نابز  یفرط  زا  دـنک . صخـشم  دـیاب  وا  زین  ار  لمع  تایـصوصخ  تیفیک و  تسا ، وا  تسد 

ظاحل رگید  ياهنابز  رد  هک  درک  ظاحل  یبرع  نابز  رد  ناوتیم  ار  یتاکن  ور  نیا  زا  درک . لابند  ار  فدـه  نیدـنچ  صاخ  تراـبع  کـی 
ناناملـسم عماوج  نایم  رد  داحتا  حور  رگنایب  زامن  ندناوخ  یبرع  هب  تفگ  ناوتب  دیاش  فلا ) تفگ : ناوتیم  یلک  روط  هب  سپ  دوشیمن .

دزیخیم و رب  زاین  زار و  هب  شیوخ  دوبعم  اب  نابز  کی  اب  قیرط و  کی  اب  هلبق و  کی  يوس  هب  دشاب  ملاع  ياج  ره  رد  یناملـسم  ره  تسا ،
اب شیاین  هویـش  دراذگب  مدق  هک  يدجـسم  ره  رد  اما  تسا  توافتم  اهنابز  دـنچ  ره  دوش  دراو  ناملـسم  ناسنا  هک  يروشک  راید و  ره  رد 
هب رگا  هک  دراد  ینطاب  يرهاظ و  زامن  تارابع  ب ) دروآیم . دیدپ  ار  یلدمه  داحتا و  عون  نیرتهب  دوخ  نیا  تسا و  یکی  ناحبـس  يادخ 
درف هک  تسا  یناسآ  راک  نآ  تارابع  دـنلب  يانعم  زامن و  اب  ییانـشآ  پ ) میاهدومن . افتکا  نآ  رهاظ  هب  طقف  زامن  همجرت  اـب  میناوخن  یبرع 
نیا دشاب و  میلـست  تسا  ادـخ  نامرف  نامه  هک  ربمایپ  نامرف  ربارب  رد  دـیاب  ناملـسم  درف  ت ) دـهدب . يرتشیب  تیمها  نآ  هب  دـیاب  ناملـسم 

. تسا یمدآ  لامک  شریذپ  میلست و  هیحور 

تسیچ زامن  بوجو  هفسلف 

شسرپ

تسیچ زامن  بوجو  هفسلف 

خساپ

هکلب درادـن . ام  تادابع  شتـسرپ و  هب  يزاین  هجیتن  ردو  تسا  زاین  صقن و  هنوگ  ره  زا  هتـساریپ  یهانتمان و  دودـحمان و  يدوجو  دـنوادخ 
فطل عون  کی  تدابع ، هب  وا  روتسد  دشاب و  تداعس  لماکت و  ئهلیسو  تدابع  یتقو  دشابیم  ام  دوخ  لماکت  دنوادخ  شتـسرپ  زا  فده 
ماجنا دنوادخ  ياضر  يارب  هک  يراک  هنوگ  ره  شیاین و  تدابع و  دـناسرب . هتـسیاش  لامکب  ار  ام  هک  دوب  دـهاوخ  ییامنهار  تمحرم و  و 

. دـشابیم یقالخا  یتیبرت و  ياهبتکم  نیرتیلاع  زا  تقیقح  رد  تسا و  یعامتجا  يدرف و  ياهبنارگ  راثآ  هلـسلس  کـی  ياراد  دریگیم ،
رد ار  یـشزرارپ  گرزب و  ياهتمعن  هک  یماقم  زا  ینادردق  دنکیم ، هدنز  ناسنا  رد  ار  يرازگ  رکـش  ریدقت و  سح  ادـخ  شتـسرپ  اریز :

ماقم زا  يرازگساپس  رکشت و  تسا . هتفرگ  ماجنا  وا  قح  رد  هک  تسا  یفاطلا  هب  تبسن  وا  یگتـسیاش  تقایل و  ئهناشن  هداهن ، ناسنا  رایتخا 
رایتخا رد  ادخ  هک  ییاهتمعن  ربارب  رد  ار  دوخ  یسانشقح  هفیظو ، ماجنا  رکشت و  ضرع  اب  رازگـساپس  درف  هک  دراد  ار  هجتین  نیا  دنوادخ 

زا رتالاب  یلماکت  هچ  تسا ;  ناسنا  یحور  لماکت  هیام  ادخ  شتسرپ  تدابع و  هک : نیا  رگید  دزاسیم . ادیوه  راکشآ و  تسا  هتـشاذگ  وا 
تردـق زا  یگدـنز ، ياهراک  یگدـنب و  فیاظو  ماجنا  رد  ددرگ و  طبترم  ادـخ ))  )) قلطم لامک  نارکیب  ناهج  اب  ام  ناور  حور و  هک  نیا 

روط هب  هک  ایازم  نیا  دیوگب . نخـس  وا  اب  دناوتب  هک  ددرگ  قیال  هتـسیاش و  ياهزادنا  هب  دـنبلطب و  دادمتـسا  وا  دودـحمان  يورین  یهانتمان و 
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تیزم رثا و  زاـمن  نوـچ  یتداـبع  لاـح  نیع  رد  دراد . دوـجو  دریگ  ماـجنا  حیحـص  روـط  هب  هک  یتاداـبع  ماـمت  رد  دـیدرگ  ناـیب  راـصتخا 
راصتخا روط  هب  دـیآیم  رامـش  هب  یمالـسا  گرزب  تاداـبع  زج  هک  زاـمن  رارـسا  زا  یخرب  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  دراد . ار  دوخ  صوصخم 

زامن نآ 1 ؤ  یتیبرت  رارـسا  زامن و  درادن  اهنآ  هب  يزاین  ادخ  تسام و  دوخ  يارب  تدابع  زامن و  ئهدیاف  هک  دوش  نشور  ات  میامنیم  هراشا 
رازگ زامن  تسا . نایغط  حور  زا  يریگولج  شکرـس و  زیارغ  لرتنک  يراد و  نتـشیوخ  يارب  هلیـسو  نیرتهب  ادخ  دای  تسادخ : دای  بجوم 

ام ناور  يایاوز  رد  هچنآ  زا  هک  ییادـخ  تسا ، هاگآ  ام  گرزب  کچوک و  ياـهراک  ماـمت  زا  هک  ییادـخ  دـشابیم ، ادـخ  داـی  هب  هراومه 
ياهسوه ناسنا و  یگماکدوخ  هب  هک  تسا  نیا  ادـخ  دای  رثا  نیرتمک  تسا و  ربخ  اب  علطم و  درذـگیم  ام  ئهشیدـنا  زا  اـی  دراد و  دوجو 

نآ یغورف  مک  درخو و  لقع  یگریت  بجوم  وا ، ياهرفیک  اهشاداپ و  زا  يربخ  یب  ادخ و  دای  زا  تلفغ  هک  نانچ  دشخبیم ، لادـتعا  يو 
ار يزرم  دح و  دوخ  شکرـس  زیارغ  تالیامت و  ياضرا  يارب  دشیدنایمن و  دوخ  رادرک  لامعا و  تبقاع  رد  ادخ  زا  لفاغ  ناسنا  دوشیم .
. دزاسیم كاپ  شناور  حور و  زا  ار  تلفغ  یگریت  دزادنایم و  ادخ  دای  هب  راب  جـنپ  زور  هنابـش  رد  ار  وا  هک  تسا  زامن  نیا  دسانـشیمن و 

سانـشن زرم  ياهتـساوخ  زیارغ و  لرتنک  يارب  هار  نیرتهب  تسا ، مکحتـسم  وا  دوجو  نوناک  رد  زئارغ  تموکح  ئهیاپ  هک  ناسنا  یتسار  هب 
; يرکذـل رارـسا  زا  یکی  نآرق  رظن  نیا  زا  دـشابیم . نآ  ریذپانهابتـشا  قیقد و  ياهباسح  ناراکاطخ و  ياهرفیک  دای  ادـخ ، دای  ناـمه  وا 
تحـص و يارب  هک  تسا  راچان  رازگزامن  هانگ : زا  يرود  ولـصلا 2 ؤ  مقا  : )) دنکیم یفرعم  ادـخ  دای  ار  زامن  راداپب . نم  دای  يارب  ار  زامن 
رد هک  تسا  یلیاسو  مامت  ندوب  حابمو  ندوب  عورشم  زامن  طیارش  زا  یکی  شالثم ، دزرو ، بانتجا  ناهانگ  زا  يرایـسب  زا  دوخ  زامن  یلوبق 
درگ هک  دوشیم  ببـس  عوضوم  نیا  رازگزامن . ناکم  درازگیم و  زامن  نآ  اب  هک  ياهماج  لـسغ ، وضو و  بآ  دـنام  دوریم ، راـک  هب  نآ 

هب زامن  هب  طوبرم  روما  رد  اهنت  درف  کی  هک  تسا  لکـشم  رایـسب  اریز  دیامن . بانتجا  مارح  عون  ره  زا  دوخ  بسک  راک و  رد  دورن و  مارح 
نا : )) دیامرفیم دـنکیم و  هراشا  هتکن  نیمه  هب  ریز  ئهیآ  ایوگ  نع  یهنت  دـشاب . اورپ  یب  رگید  دراوم  رد  دوش و  دـیقم  اهنآ  ندوب  لالح 

زامن یلوبق  طرش  هک  دشاب  هجوتم  رازگزامن  رگا  صخالاب  درادیم )) زاب  هانگ  اهیتشز و  زا  ار ) ناسنا   ) زامن هک  رکنملا ; اشحفلا و  ولـصلا 
تابورشم زا  دزیهرپب ; دسح  ربکت و  زا  دنکن ; تبیغ  دزادرپب ; ار  نادنمتـسم  قوقح  تاکز و  رازگزامن  هک  تسا  نیا  دنوادخ  هاگـشیپ  رد 

مامت تسا  ریزگان  یقیقح  رازگزامن  بیترت  نیا  هب  دروآ و  ور  ادـخ  هاگرد  هب  كاپ  تین  هجوت و  بلق و  روضح  ابو  دـیامن  باـنتجا  یکلا 
نآ رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  یفاص  بآ  رهن  نوچ  زامن  دیامرفیم : (ص ) ام یمارگ  ربمایپ  تاهج ، نیمه  يور  دنک . تیاعر  ار  روما  نیا 

فیثـک هدولآ و  وا  ندـب  زگره  دـهد ، وش  تسـش و  كاـپ  بآ  اـب  ار  دوخ  هبترم  جـنپ  زور  هنابـش  رد  یـسک  رگا  دـهدیم ; وـشو  تسش و 
وش تسـش و  يونعم  فاص  ئهمـشچ  نیا  رد  ار  دوخ  بلق  روضح  دناوخب و  زامن  هبترم  جنپ  زور  هنابـش  رد  هک  یـسک  نینچمه  دوشیمن .

ار ندب  ئهمه  عقاوم  زا  یخرب  رد  رازگزامن  هک  اجنآ  زا  تشادـهب : تفاظن و  3 ؤ  دنیـشنیمن . وا  ناج  لد و  رب  هانگ  یگدولآ  زگره  دهد ،
تفاثک عون  ره  زا  ار  دوخ  ندب  مامت  وضو  لسغ و  زا  شیپ  دریگب و  وضو  راب  دنچ  زور  هنابـش  رد  شالومعم  دیوشب و  لسغ  ناونع  هب  دـیاب 
یتایح رما  کی  هک  تفاظن  عوضوم  تشادـهب و  هب  زامن  رظن  نیا  زا  دوب . دـهاوخ  فیظن  زیمت و  درف  کی  راـچان  دزاـس ; كاـپ  یگدولآ  و 

رازگزامن درف  دراد و  ینیعم  صوصخم و  تقو  دوخ  يارب  مادک  ره  یمالسا  ياهزامن  یسانشتقو : طابـضنا و  4 ؤ  دنکیم . کمک  تسا 
هک صخالاب  دنکیم . يرثئوم  کمک  یـسانشتقو  طابـضنا و  هب  یمالـسا  تادابع  نیا  اذل  دناوخب ، تاقوا  نآ  رد  ار  دوخ  ياهزامن  دـیاب 

ياوه زا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  يدرف  نینچ  کی  شاعبط  دزیخرب ، باوخ  زا  باتفآ  عولط  زا  شیپ  حبـص  ئهضیرف  يادا  يارب  دـیاب  رازگزامن 
هک هچنآ  هب  زامن  یتیبرتو  يدرف  راثآ  دنکیم . زاغآ  ار  یگدـنز  تبثم  ياهتیلاعف  عقوم  هب  دـیامنیم ، هدافتـسا  ناهاگحبـص  میـسنو  كاپ 
رد زامن  زامن : یعامتجا  رارسا  دشاب . یمالسا  گرزب  تدابع  نیا  گرزب  رارسا  ئهناشن  دناوتیم  هنومن  نیا  یلو  تسین ; رصحنم  دش  هتفگ 

هلبق هب  ور  یـصوصخم  ياـهتقو  رد  ناناملـسم  ئهمه  اریز  تسا . یمالـسا  گرزب  تلم  یگناـگی  تدـحو و  زا  يرادوـمن  نـیعم  تاـقوا 
هب ار  همه  مالـسا  هک  تسا  یتلم  یگناگی  داحتا و  زا  یگرزب  ئهنومن  دوخ  نیا  دنتـسرپیم ، ار  ناهج  دـنوادخ  یـصاخ  بادآ  اـب  هداتـسیا 

داـحتا و تدـحو و  حور  ددرگ ، رازگرب  تعاـمج  تروـص  هب  اـهزامن  نیا  هاـگره  تسا . هدوـمن  لکـشتم  دـحتم و  تداـبع  نآ  ئهلیـسو 
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. درادن حیـضوت  هب  يزاین  یگناگی  داحتا و  نیا  تیمها  دوب و  دهاوخ  نایامن  نارازگزامن  ئهدرـشف  مظنم و  ياهفـص  زا  يربارب  تاواسم و 
یهلا ئهضیرف  نیا  ریطخ  رارسا  تمظع و  رگنـشور  ردق  نیمه  یلو  تسین  اهنیا  هب  رـصحنم  زامن  یتیبرت  یعامتجا و  دیاوف  رارـسا و  هچرگ 

. ددرگیم زاب  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  ياهعماج  ای  هدننک  تدابع  دوخ  هب  شامیقتسم  شجیاتن  هک  دشابیم .

مینک هدجس  رابود  دیاب  زامن  رد  ارچ 

شسرپ

مینک هدجس  رابود  دیاب  زامن  رد  ارچ 

خساپ

هب ددجم  تشگزاب  ناشن  مود  هدجس  كاخ و  زا  وا  شنیرفآ  هناشن  نآ  زا  نتساخرب  نیمز و  رب  ناسنا  طوبه  ناشن  لوا  هدجـس  هک  دناهتفگ 
رات مکجرخن  يرخا )). اهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم  ;  )) تسا تمایق  زیخاتسر  ناشن  مود  هدجس  زا  نتساخرب  كاخ و 

تساوخ مایا  نیا  هزور  ياضق  یلو  هدشنهتساوخ  ضیح  مایا  زامن  ياضق  تسا  لامعا  نیرتالاب  زا  زامن  هک  نیا  اب  ارچ 

شسرپ

تساوخ مایا  نیا  هزور  ياضق  یلو  هدشنهتساوخ  ضیح  مایا  زامن  ياضق  تسا  لامعا  نیرتالاب  زا  زامن  هک  نیا  اب  ارچ 

خساپ

ياهزامن هوالع  هب  هام  ره  رد  زامن  زور  تفه  ندومن  اضق  نانز  عون  يارب  دـیاش  نوچ  دناهتـساوخن  ضئاـح  نز  رتخد و  زا  ار  زاـمن  ياـضق 
. تسین یلکـشم  راک  هام  هدزای  لوط  رد  نآ  ياـضق  تسا و  زور  تفه  لاـس  رد  هک  هزور  فـالخ  هب  دوب  یتخـس  تمحز و  بجوم  هیموی 

زامن تلیضف  باوث و  ات  دنشاب  ادخ  رکذ  لوغشم  هتسشن و  دوخ  هداجـس  رد  زامن  تاقوا  رد  تسا  بحتـسم  ضیح  لاح  رد  نانز  يارب  هتبلا 
. دنیامن كرد  ار 

تسیچ هللا  ناحبس  رکذ  نتفگ  تلیضف 

شسرپ

تسیچ هللا  ناحبس  رکذ  نتفگ  تلیضف 

خساپ

مـشچ هب  اهعوکر  اههدجـس و  اهشیاین و  اهتدابع و  مامت  رد  هک  تسا  تهج  نیدـب  هللا ) ناحبـس   ) ینعم رپ  سدـقم و  رکذ  نیا  تلیـضف 
تافص ادخ و  اب  ناسنا  طابترا  يانب  ریز  تسا و  هدناود  یمالسا  حیحـص  تارکفت  دیاقع و  ئهمه  رد  هشیر  هک  تسا  یتقیقح  دروخیم و 

هزنم تسا ، حـیبست  يانبم  رب  مه  لدـع  تساهصقن . بویع و  زا  وا  نتـسناد  هزنم  ادـخ و  حـیبست  ساسا  رب  دـیحوت ، شالثم : تسوا . لامک 
هکنیا زا  ادخ  نتسناد  هزنم  ینعی ، تسا ; راوتسا  حیبست  رب  زین  تماماو ) توبن   ) موصعم يربهر  یشک . قح  ضیعبت و  متس و  زا  ادخ  نتسناد 
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هب ار  اهيدـب  رفیک  اهیکین و  شاداپ  هک  نیا  زا  ادـخ  ندرمـش  هزنم  تسانبم . نیا  رب  زین  داعم  دـنک . اهر  امنهار  تجح و  یب  ار  شناگدـنب 
رب زین  ادخ  هب  قشع  دزاس . دودحم  ایند  تقوم  ئهدودحم  هب  ار  ناسنا  يدوجو  ئهفسلفو  دشابن  یسرباسح  يارب  يزور  دهدن و  لماک  وحن 

حیبست رب  مه  اوقت  لکوت و  تسا . راوتـسا  هیاپ  نیمه  رب  زین  یگدنب  تعاط و  تسا . حیبست  ساسا  رب  مه  ناسنا  ياضر  تسا . حیبست  ئهیاپ 
هللا ناحبـس  دیوگب  ياهدنب  هاگره  هک : دناهدومرف  (ع ) داجـس ماما  تسا و  حیبست  نامه  تدابع  زغم  دبعت و  حور  هصالخ  تسا . ینتبم  ادخ 

حیبست هب  روتـسد  همه ، زا  شیب  هداد  شزیزع  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  یهلا  ياـهنامرف  ناـیم  زا  و  دنتـسرفیم . دورد  وا  رب  ناگتـشرف  ئهمه 
 . تسا هدش  ربمایپ  هب  ادخ  يوس  زا  حبس  نامرف  هبترم  هدزناش   . تسا

دراد یمکح  هچ  مارحالا  هریبکت  نتفگ  عقوم  رد  اهتسد  ندرب  الاب 

شسرپ

دراد یمکح  هچ  مارحالا  هریبکت  نتفگ  عقوم  رد  اهتسد  ندرب  الاب 

خساپ

لاح رد  ندـب  تسا و  زامن  ناکرا  ریبکت  نوچ  دـشاب  مارآ  زا  مارحالا  ریبکت  لاح  رد  ندـب  دـیاب  مارحالا  دـیاهتفگ  امـش  هک  روط  نامه  هلب 
مارآ ار  ندب  مدآ  دوشیم  بجاو و  هن  تسا  بحتـسم  اهتسد  ندرک  دـنلب  لاح  نیع  رد  دـشاب . مارآ  دـیاب  زامن  ناکرا  زا  ینکر  ره  ماجنا 

زا ریغ  ندـب ، شمارآ  زا  دارم  درادـن و  لاکـشا  مارحالا  ریبکت  لاح  رد  اهتسد  دوخ  ندوبن  مارآ  اـما  دـنک و  دـنلبار  اـهتسد  دراد و  هگن 
تکرح هب  ندروخ و  ناکت  ثعاب  اهتسد  ندرک  دنلب  رگا  اما  داد . ناکت  ار  تسد  دوشیم  زامن  زا  شخب  ره  ماجنا  رد  اریز  تساهتسد ;

هب ای  تمرح  ثعاب  دیابن  بحتـسم  نوچ  دنکن ; دنلب  ار  اهتسد  دیاب  دنک  يریگولج  ندب  تکرح  زا  دـناوتن  ناسنا  دوش و  ندـب  ندـمآ  رد 
. دوش بجاو  ندروخ  مه 

دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  ارچ  سپ  رصع  نیا  رد  ترفاسم  تلوهس  هب  هجوت  اب 

شسرپ

دناوخ هتسکش  ار  زامن  دیاب  ارچ  سپ  رصع  نیا  رد  ترفاسم  تلوهس  هب  هجوت  اب 

خساپ

رـصق روتـسد  تمکح  نیا  تسا ، هدوب  نتفرگ  ناسآ  رفاسم ، ئهزور  ياضق  زامن و  ندـش  هتـسکش  لـیلد  هک  دـیاهدرک  هراـشا  هچنآ  فلا )
معا صاخ -  یهقف  عبنم  نآ ، یعرش  تلع  دوش . لئاق  یتلوهس  نارفاسم ، يارب  هک  تسا  هتساوخ  مالسا  ینعی  نآ ;  یعرش  تلع  هن  تسا و 

دراوم هب  هن  دوشیم ، هجوت  یلک  دراوم  هب  نیناوق ، عضو  رد  ب )  دهدب . اوتف  نآ ، ساسارب  تسا  فظوم  هیقف  هک  تسا  تنس -  باتک و  زا 
روتـسد تسین ، مهارف  ناشیارب  تنوکـس  لحم  ئهزادـنا  هب  تاناکما  دـنراد و  هلجع  دارفا  ترفاسم ، رد  شاعون  هک  اـج  نآ  زا  ییانثتـسا و 

چیه هک  تفرگ  رظن  رد  ار  يرفاسم  دیابن  اج  نیا  رد  دننک . اضق  ار  هزور  دنناوخب و  هتسکش  ار  زامن  یطیارش -  اب  هتبلا  نارفاسم -  هک  هدمآ 
اب ترفاسم  رازبا  هیلقن و  طیاسو  اهزور ، نیا  هچرگ  ج )  دـهد . ماجنا  مامت  ار  شاهزور  زاـمن و  یلکـشم  نودـب  دـناوتیم  درادـن و  لکـشم 

هعجارم ناتدوخ  براجت  هب  رگا  امش  تسا . يدایز  تاروذحم  ياراد  ترفاسم  زین  نونکامه  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ;  هدرک  قرف  هتشذگ 
اب رفـس  رد  هک  نآ  هژیو  هب  درادـن ;  دوجو  مزال  شمارآ  نآ  هار -  نیب  رد  هژیو  هب  رفـس -  رد  شالوصا  هک  درک  دـیهاوخ  هظحالم  دـینک ،
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رفاسم زامن  رصق  روتسد  شمارآ ، مدع  دایز و  تالکـشم  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . كدنا  تصرف  دایز و  رایـسب  اههغدغد  عیرـس ، لیاسو 
. تسا هدش  رداص 

تسیچ هعبرا  تاحیبست  ندناوخ  هتسها  هفسلف 

شسرپ

تسیچ هعبرا  تاحیبست  ندناوخ  هتسها  هفسلف 

خساپ

. دشاب لوسرلا  ضرف  هللا و  ضرف  نیب  توافت  ات  دـشاب  هتـسهآ  دـیاب  نآ  ندـناوخ  هدـش  بجاو  (ص ) ربمایپ بناج  زا  هعبرا  تاحیبست  نوچ 
هچ ناهن و  رد  هچ  هک  نیا  تسا و  ناهنپ  تالاح  راکـشآ و  تالاح  هب  ناسنا  نتخاس  هجوتم  اهزامن  رد  تاـفخا  رهج و  هک  نآ  رگید  هتکن 

. تشاد ادخ  هب  هجوت  دیاب  راکشآ  رد 

میناوخب تایآ  زامن  هلزلز  ماگنه  دیاب  ارچ 

شسرپ

میناوخب تایآ  زامن  هلزلز  ماگنه  دیاب  ارچ 

خساپ

دوشیم اهناسنا  تشحو  بجوم  يداع  ریغ  تالاح  ثداوح و  هنوگ  نیا  یلک  روط  هب  تسا ، یـسانشادخ  دیحوت و  زا  یـسرد  تایآ  زامن 
هب نایادـخ  مشخ  تعیبط و  رهق  یعون  هناشن  دروآ و  دـیدپ  نـالهاج  ناـهذا  رد  ار  يدولآ  كرـش  یفارخ و  راـکفا  تسا  نکمم  یهاـگ  و 
هب نداد  هجوت  يارب  تایآ  زامن  ندناوخ  ور  نیا  زا  دندروآیم  يور  ناج  یب  تعیبط  هب  دـندشیم و  لفاغ  ادـخ  زا  نوچ  دـمآیم و  رامش 

اـههلزلز و : )) دـندومرف (ع ) قداـص ماـما  هک  تسا  ثیدـح  رد  تساـناوت . يادـخ  ینعی ، تعیبـط  ياـهینوگرگد  شنیرفآ و  یلـصا  اـشنم 
زا یکی  هاگ  ره  تسا . دـنوادخ  تردـق  ياههناشن  زا  تسا و  تمایق  ياههناشن  زا  از  تشحو  تخـس  ياهداب  دیـشروخ و  هاـم و  یگتفرگ 

ناهذا تایآ  زامن  نیا  رباـنب  ص 144 ) ج5 ، لیاسو ، ((.) دیناوخب زامن  دیربب و  هانپ  ادـخ  هب  دـیتفایب و  تمایق  ییاپرب  دای  هب  دـیدید  ار  اهنیا 
. دهدیم هجوت  تعیبط  قلاخ  لاعتم و  يادخ  فرط  هب  تعیبط  زا  ار  مدرم 

هچ ینعی  زامن  رد  مایق 

شسرپ

هچ ینعی  زامن  رد  مایق 

خساپ

زین تسا و  هتفگ  ریبکت  نداتسیا  لاح  رد  هک  دنک  نیقی  ات  تسا  نآ  زا  سپ  يرادقم  زامن و  لوا  ریبکت  نتفگ  زا  شیپ  نداتسیا  ینعی ، مایق ;
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. تسا نکر  مایق  ود  ره  هک  دنمانیم  عوکر  هب  لصتم  مایق  ار  نآ  هک  تسا  مزال  عوکر  زا  شیپ  نداتسیا  مایق 

هچ ینعی  هلبق 

شسرپ

هچ ینعی  هلبق 

خساپ

مود لاس  بجر  هام  رد  هک  تسادـخ  هناخ  هبعک و  نآ  و  دـننکیم . ور  نآ  هب  نارازگزاـمن  زاـمن ، ماـگنه  هک  یتمـس  تهج و  ینعی ، هلبق ;
. دنناوخب زامن  تمس  نآ  هب  هک  دش  هداد  روتسد  دش و  ناناملسم  هلبق  ترجه 

هچ ینعی  زامن  رد  تین 

شسرپ

هچ ینعی  زامن  رد  تین 

خساپ

دهاوخ ار  راک  نآ  هدارا  تین و  ارهق  دشاب  هتشاد  هجوت  دهدیم  ماجنا  هک  يراک  هب  ناسنا  رگا  راک و  ماجنا  هب  هداراو  میمـصت  ینعی ، تین ;
. دروآ اج  هب  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی ، تبرق ; تین  هب  ار  زامن  هلمج  زا  تادابع و  دیاب  ناسنا  تشاد .

تسیچ زامن  ناکرا  هفسلف 

شسرپ

تسیچ زامن  ناکرا  هفسلف 

خساپ

تسیچ عوکر  زا  لبق  مایق  هفسلف 

شسرپ

تسیچ عوکر  زا  لبق  مایق  هفسلف 

خساپ

دزیخیمرب و ياج  زا  زامن  ندناوخ  ماگنه  رازگزامن  تسا . زامن  هماقا  لحارم  زا  رگید  یکی  هروس ، دمح و  ندناوخ  يارب  نداتـسیا  مایق و 
ياپرب مایق ، تسا .  یگدنلاب  دشر و  تیلاعف و  كرحت ، يارب  یگدامآ  مایق ، دوشیم . رضاح  یهلا  رـضحم  رد  شمارآ ، راقو و  ینتورف و  اب 
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رارسا و ئهرابرد  تسا .  رافغتسا  هبوت و  يارب  ندش  ایهم  یناسفن و  ياهاوه  هیلع  داهج  مایق ، تسا . یشومخ  نوکس و  زا  يرود  نتساخ و 
رس ؤ تلاح ، نیا  رد  تسا . ادخ  لباقم  رد  حور  مسج و  نداتـسیا  زا  ترابع  مایق ، درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  مایق ))  )) ياهتمکح
ربکت و زا  يرود  ادخ و  لباقم  رد  للذت  عضاوت و  هناشن  رـس  ندـمآ  نیئاپ  نیا  دوشیم و  هدـنکفا  هداتفا و  تسا ؤ  ندـب  وضع  نیرتالاب  هک 
وا یگدنب  قح  دتسیاب و  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  زامن  لاح  رد  مایق  . 2 ص 70 .) قالخالا ، . ) تسا یبلطتسایر 

یکلم هالـصلا  رارـسا  . ) تشاد دهاوخ  یمایق  وا  هاگـشیپ  رد  زین  تمایق  رد  هک  دـنادب  دوش و  دـنمهرهب  راگدرورپ  تاریخ  زا  دـیامن و  ادا  ار 
یف اـم  حبـسی هللا   ) تسا دـنوادخ  حـیبست  تداـبع و  لاـح  رد  تسا  یتـسه  رد  هچنآ  ره  مـینادیم  هـک  هنوگناـمه  . 3 ص 204 .) يزیربـت ،

تعاط و يارب  ار  دوخ  یگدامآ  زین  وا  هلیـسو  نیدـب  تسا . ییاوآ  مه  یعون  زاـمن ، ندـناوخ  ناـسنا و  ماـیق  ضرـالا ) یف  اـم  تاوامـسلا و 
نوکس توخر ،   ، یتسس رازگزامن  . تسا لماکتو  دشر  ههبج  رد  ناسنا ، یمئاد  تیلاعف  شالت و  هناشن  مایق  . 4 دهدیم . ناشن  یهلا  تدابع 

تهج رد  یتـکرح  ددرگیم ;  وـن  یـشالت  ئهداـمآ  دزیخیم و  ياـپ  رب  دـیما  توارط و  یباداـش ، اـب  دراذـگیم و  راـنک  ار  یکرحت  یب  و 
ناطیـش اب  هزرابم  هدامآ  هراومه  رازگزامن  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  يرگید  يانعم  کی  مایق ، . 5 یناسنا . لیاضف  بسک  ادخ و  هب  ندیسر 

.6 دراد . هجوت  يرد  ره  هب  رازگزامن  تسا و  رغـصا  داهج  ربکا و  داهج  دامن  ماـیق ، تسا . نارگتمـس  نادـسفم و  زین  یناـسفن و  ياـهاوه  و 
، دیفس هایـس و  دننکیم ;  مایق  یهلا  رـضحم  رد  ناسکی ، يواسم و  روط  هب  همه  زامن  رد  تسا . یگنوگمه  يربارب و  تاواسم ، یلجت  مایق ،

همه درادـن  يرترب  يرگید  رب  سک  چـیه  هک  تسا  نیا  رگناـیب  ماـیق  کـچوک و .... گرزب و  سوئرم ، سیئر و  ناوج ، ریپ و  ینغ ، ریقف و 
رد تلزنم ، ماقم و  ياراد  ای  رادـلوپ و  دارفا  دزیریم و  ورف  اهیهاوخدوخ  اهتینم و  اهربکت ، راوید  مایق ، رد  دـنایهلا . هاـگرد  ناوتاـن  هدـنب 
هب ارم  هک  يزیچ  دسیونیم ....(( : یـسیلگنا  دنمـشناد  هدنـسیون و  ویل ، ساره  دزادرپیم . فیلکت  يادا  هب  هدش  رـضاح  یلومعم  دارفا  رانک 

ياهقباس یب  بیجع و  رثا  نم  رد  دوب و  ناناملـسم  نیب  یگنهامه  تدـحو و  تاواـسم ، ئهجرد  نیرتلماـک  ئهدـهاشم  تشاد  او  باـجعا 
کی رد  عضو و  کی  هب  دنراد  ماقم  هبتر و  ظاحل  زا  هک  یفالتخا  مامت  اب  هدـمآ و  مهارف  نوگانوگ  تاقبط  دارفا و  ناکم  نیا  رد  دیـشخب .

مه درگ  فلتخم  دالب  زا  هک  دینیبیم  ار  ناگرزب  لاجر و  زا  يرایـسب  اجنیا  رد  دنردارب . رگیدـکی  اب  همه  ییوگ  دـناهتفرگ .... رارق  فیدر 
ینیعم صاخشا  هب  صاصتخا  هک  تسین  ياهتکن  سدقم  ناکم  نیا  رد  دنراشفیم و  ار  رگیدکی  تسد  تیمیمص  صولخ و  اب  هدش و  عمج 

رازگزامن تسا . اناوت  راگدیرفآ  هاگشیپ  رد  تناتم  بدا و  مارتحا ، تیاعر  مایق ، . 7 ص 68 .) نادنمشناد ، هاگدید  زا  زامن  ((. ) دشاب هتشاد 
. دزادرپیم تدابع  هب  شمارآ  تناتم و  اب  دتسیایم و  مامت  ینتورف  بدا و  اب  دزیخیمرب و  ادخ  دای  مان و  مارتحا  هب 

تسیچ رد  ود  نآ  توافت  تسیچ و  زامن  دوجس  عوکر و  هفسلف 

شسرپ

تسیچ رد  ود  نآ  توافت  تسیچ و  زامن  دوجس  عوکر و  هفسلف 

خساپ

وا هب  ندرک  میظعت  و  عوکر )  ) وا ربارب  رد  ندـش  مخ  راـگدرورپ ، ربارب  رد  ناـسنا  ینتورف  عضاوت و  هناـشن  نیرتاـبیز  نیلوا و  عوکر : ( فـلا
هزنم منادیم و  هزیکاپ  كاپ و  ینعی  هدمحب ; )) میظعلا و  یبر  ناحبـس  : )) دروآ یمرب  گناب  دوجو  مامت  اب  یکاخ  ناسنا  عوکر ، رد  تسا .

دزـسن ار  يو  توربج  ایربک و  لالج  دشابن و  اور  ار  وا  تعفر  تمظع و  بانج  هچ  ره  زا  ار ، دوخ  گرزب  راگدرورپ  مسانـشیم  سدقم  و 
 ; ادـخ تشادـگرزب  میظعت و  تلاـح  نیرتـهب  . 1 درک : هراـشا  ریز  دراوـم  هب  ناوـتیم  عوـکر  ياـهتمکح  هفـسلف و  ئهراـب  رد  دـیاشن . و 

نیرترب ار  ادـخ  نوـچ  ناملـسم  دـنادیم و  دوـخ  زا  رتارف  ار  وا  هک  تـسا  یتردـق  ربارب  رد  ناـسنا  عوـضخ  رادوـمن  رگـشیامن و  عوـکر ، ))
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چیه ربارب  رد  دنادیمن ، دوخ  تیناسنا  زا  رتارف  رترب و  ار ، ادـخ  زج  يدوجوم  چـیه  نوچ  دـنکیم و  عوکر  وا  ربارب  رد  دـنادیم ، اهتردـق 
ربارب رد  ندـش  مـخ  عوـکر و  ینتورف ;  عوـضخ و  نیرتاـبیز  . 2 ص5 .) زاـمن ، ياـفرژ  زا  ((. ) دـنکیمن مـخ  رـس  رگید  زیچ  چـیه  سک و 

، يراسکاخ ینتورف ، للذـت ، عضاوت ، رـسارس  عوکر ، تسا . ناسنا  عوضخ  عضاوت و  تلاح  نیرتاـبیز  نیرتهوکـش و  اـب  یتسه ، راگدـیرفآ 
ربارب رد  یتلزنم -  ماـقم و  ره  رد  رازگزاـمن -  یهاوخ ;  دوخ  تینم و  ربکت ، زا  يرود  . 3 تسا . یگتسکش و ... يرادربنامرف ، يراپسرس ،

كانلوه ماد  زا  ار  نتـشیوخ  دیادزیم و  دوخ  زا  ار  یهاوخدوخ  يرادنپ و  گرزب  هیحور  هلیـسو ، نیدب  دروآیم و  دورف  رـس  دوخ  يادخ 
دنوادـخ ربکلا ;  نم  مکل  اهیزنت  هالـصلا  هللا  لعج  : )) تسا هدومرف  س )  ) همطاف ترـضح  دـناهریم . یگتفیرف  دوخ  رورغ و  تینم ، ربکت ،

شیامزآ و عوکر ، هب  روتـسد  اهناسنا ; شیاـمزآ  ناـحتما و  . 4 دـنادرگ .)) كاـپ  تینم  ربک و  زا  ار  ناـسنا  نماد  اـت  تشاد  ررقم  ار  زاـمن 
نابحاص يارب  هژیو  هب   ) دوریم رامـش  هب  تخـس  یلمع  رهاظ ، رد  عوکر  تسا . دـنوادخ  ياههتـساوخ  رماوا و  هب  لمع  رد  ناـسنا  ناـحتما 

 ; اهتلم ریاس  زا  ناناملـسم  زیامت  هجو  . 5 دـنیآیم . نوریب  دنلبرـس  نومزآ  نیا  زا  یهلا ، تاروتـسد  یعقاو  رادربنامرف  اهنت  و  لام ) ماقم و 
تلم و نایم  رد  ار  ناناملـسم  زیامت  یگتـسجرب و  یعون  ور  نیا  زا  تسا ;  مالـسا  نید  صوصخم  زامن ، تداـبع و  رد  ندـش  مخ  عوکر و 

یصخش نوکـس  مدع  كرحت و  ثعاب  زامن ، رد  ندش  مخ  عوکر و  یندب ;  كرحت  تیلاعف و  . 6 دهدیم . ناشن  ار  اهنآ  صلاخ  تیدوبع 
لامک عوکر ، . 7 دـناهدرک .) هراـشا  بلطم  نیا  هب  نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  ناـنچ   ) دـنکیم رود  یتسـس  یگدومخ و  زا  ار  وا  دوـشیم و 

دـمح و ندـناوخ  زا  دـعب  رازگزامن ، هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  عوکر ، : )) تسا هدـش  هتفگ  هطبار  نیا  رد  تسا ، دـنوادخ  لـباقم  رد  عوضخ 
همه نیا  سپ  دوب ;  نتفگ  ریبکت  شیاتـس و  دـمح و  هب  اهنت  یگدـنب  رگا  هراچیب ;  يا  هک : دریگیم  رارق  میظع  قلاـخ  باـتع  دروم  هروس ،

هراچیب هدنب ، رگید  هک  تسا  اج  نیا  ددرگ . تتاجن  بجوم  ات  روایب  یگدنب  صلاخ  لامعا  زا  وش  دنلب  دندش . ثوعبم  هچ  يارب  ایلوا  ایبنا و 
عوکر هب  اذـل  ددرگ . لیلذ  عضاخ و  هک  نیا  زج  دـنیبیمن ; شتاجن  يارب  یهار  دـنامیم و  دـنوادخ  هب  ییوگخـساپ  هدـهع  زا  ددرگیم و 

رد رـصحنم  ار  شیاتـس  اهصقن و  بیع و  ئهمه  زا  ار  مقلاخ  منادیم  هزنم  كاپ و  هدمحب ; میظعلا و  یبر  ناحبـس  : )) دیوگیم دوریم و 
، عوکر رد  ندرگ  ندیـشک  يانعم  : )) دیامرفیم ع )  ) یلع ماما  نید ;  رد  يراوتـسا  . 8 ص 223 .) نیدلا ، عورف  رارـسا  ((. ) منادیم وا  تاذ 
هک تسا  نیا  هللا )) عمـس   )) نتفگ عوکر و  زا  نتـشادرب  رـس  يانعم  و  دوش . هدز  مندرگ  هچ  رگا  مراوتـسا ;  ادخ  هب  نامیا  رد  هک  تسا  نیا 

ب) ص 395 .) ج 5 ، همکحلا ، نازیم  ((. ) تسا هدروآ  دوجو  هب  مدـع ، یتـسین و  زا  ار  اـم  هک  ییادـخ  نآ  دونـشیم  ار  اـم  ياـنث  دـمح و 
رـس ود  تسد ، فک  ود  یناشیپ ، هک  وا  ندـب  زا  عضوم  تفه  هک  يوحن  هب  رازگزامن ;  نداـتفا  كاـخ  هب  زا  تسا  تراـبع  هدجـس  دوجس :

هب یهلا  رضحم  رد  دوجو  مامت  اب  دیاسیم و  كاخ  رب  نیبج  رازگزامن  صخش  تلاح  نیا  رد  نیمز  رب  اهاپ  گرزب  تشگنا  ود  رس  و  وناز ،
هب ناوتیم  هدجس  زومر  رارسا و  ئهراب  رد  تسا . عیطم  رادربنامرف و  دبع  يدابع  تلاح  نیرتوکین  نیرتهدیدنسپ و  هدجـس ، دتفایم . نیمز 

هناشن نداهن ، كاخ  رب  ههبج  : )) دـیوگیم هراـب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ینتورف ;  عوضخ و  دـح  نیرتـالاب  . 1 درک : هراـشا  ریز  دراوم 
ییابیز یکین و  ربارب  رد  شنرک  اریز  دـنادیم ;  ادـخ  هتـسیاش  ار ، عضاوت  باصن  دـح  نیا  رازگزامن ، تسا و  ناسنا  عوضخ  دـح  نیرتالاب 

كاخ رب  هدجس  . 2 ص 5 .) زاـمن ، ياـفرژ  زا  ...(( ) درامـشیم اوراـن  مارح و  ادـخ ، ریغ  زیچ  ره  اـی  سک  ره  ربارب  رد  ار  نآ  تسا و  قلطم 
، رگید ياهزیچ  رب  هدجـس  اب  دـنهاوخب  یخرب  هک  نیا  زا  دـنکیم و  داجیا  همه  يارب  ار  یناسکی  یگنرکی و  تدابع و  رد  یگنهامه  یعون 
كاخ و زا  ناسنا  . 3 هرقن و )... الط و  ای  یتمیق و  ياهشرف  رب  هدجـس  الثم   ) دنکیم يریگولج  دننک ، حرطم  ار  دوخ  یهاوخ  زایتما  یعون 

نیمز كاخ و  رب  هدجـس  اب  زج  يروآدای  نیا  تسا و  كاخ  هب  وا  تشگزاب  نیمز و  زا  وا  شنیرفآ  زاغآ  ناشن  ، اـم ئهدجـس  تسا و  نیمز 
، دربیم ورف  هدجـس  هب  رـس  هک  تسا  نیا  لوا  هدجـس  يانعم  : )) دـیامرفیم هدجـس  يانعم  هفـسلف و  ئهراب  رد  ع )  ) یلع ماما  تسین . رـسیم 

نیمه لد  زا  ام  هک  دـنامهفب  دـهاوخیم  درادیم و  رب  رـس  هاگ  نآ  يدروآ و  دوجو  هب  ار  ام  كاـخ  نیا  زا  وت  ایادـخ  دـیوگب : دـهاوخیم 
زاـب كاـخ  نیا  نماد  هب  مه  زاـب  درادیم : مـالعا  دراذـگیم ، كاـخ  هب  رـس  مود  ئهدجـس  يارب  هک  تـقو  نآ  میاهدـمآ و  نوریب  كاـخ 

نم ((. ) میوشیم جراخ  كاخ ، نیمه  لد  زا  تمایق  زور  رد  مه  زاب  هک  تسا  نیا  نآ  ریـسفت  مینکیم ، دـنلب  رـس  هک  هاـگ  نآ  مدرگیم و 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 656 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ هداهن و  كاخ  رب  رـس  هک  لاح  نامه  رد  رازگزامن  یهلا ; یگتـساریپ  تمظع و  هب  یلمع  رارقا  . 4 ص 206 .) ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال 
ار شیوخ  لمع  تقیقح  رد  دـیوگیم ، هک  يرکذ  اب  دـنکیم و  یگنهاـمه  تلاـح  نیا  اـب  زین  شناـبز  دـنیبیم ، ادـخ  تمظع  رد  قرغ  ار 
.5 میوا .)) رگـشیاتس  نم  تسا و  نیرترب  هک  نم  راگدـنوادخ  تسا  هتـساریپ  كاپ و  هدـمحب ;  یلعـالا و  یبر  ناحبـس  : )) دـنکیم ریـسفت 

تلاح رد  هدـنب  هک  تسا  یماگنه  ادـخ  هب  ناگدـنب  تالاح  نیرتکیدزن  : )) تسا هدومرف  ع )  ) اـضر ماـما  ادـخ ;  هب  تلاـح  نیرتکـیدزن 
دیهش هتفگ  هب  ج 1 .) راحبلا ، هنیفس  ( ) نادرگ کیدزن  ار  دوخ  نک و  هدجس  : ) تسا هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دشاب و  هدجس 

هب ردق  ره  هک  دهد  رارق  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  هب  لد  یکیدزن  برقت و  هلیسو  ار  نآ  موهفم  انعم و  دیاب  هدجس ، ماگنه  هب  رازگزامن   )) یناث
رد ناـسنا  عضاوت ;  ینتورف و  تیاـهن  . 6 ص 155 .) زامن ، رارـسا  ((. ) دـش دـهاوخ  رود  نارگید  زا  هزادـنا  نامه  هب  دوش ، رتکیدزن  ادـخ 

نیا دراذگیم و  كاخ  يور  رب  دوب  دهاوخن  زاجم  سک  چیه  يارب  نآ  عوضخ  تسا و  یناشیپ  هک  ار  دوخ  ندب  وضع  نیرتسدقم  هدجس 
دریگیم و دوخ  هب  ار  يراسکاخ  یکچوک و  تیاهن  دـناسریم ;  هلحرم  نیرتنیئاپ  هب  دراد ؤ  رارق  ندـب  هطقن  نیرتدـنلب  رد  هک  ار ؤ  وضع 
ماقم و نیرتدنلب  هب  ار  یتسه  راگدرورپ  یلعالا ،)) یبر  هللا  ناحبس   )) نایب اب  دوجو  ئهمه  اما  دهنیم . ندرگ  یگداتفا  یکچوک و  هب  دوخ 
رد هک  ینید  : )) دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  تکرب ;  ریخ و  . 7 ص 156 .) ثیدح ، نآرق و  رد  زامن  ياههولج  . ) دیاتـسیم هبتر  نیرتگرزب 

تیاور رد  خزود ;  شتآ  زا  هدـنهد  تاجن  . 8 ص 123 .) ج 10 ، نیقداصلا ، جـهنم  ((. ) تسین نآ  رد  يریخ  دـشابن ، دوجـس  عوکر و  نآ 
هدجـس عضوم  هب  اما  نازوسب ;  یهاوخیم  ار  هچ  ره  شتآ ! يا  دـیامرفیم : خزود  شتآ  هب  لاـعتم  يادـخ  تماـیق  زور  رد  : )) تسا هدـمآ 

هب ارم  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو  : )) دیامرفیم دوجـس  عوکر و  هفـسلف  ئهراب  رد  ع )  ) قداص ماما  . 9 ( . 397 ج 8 ، نامه ، ((. ) وشم کیدزن 
هب رایخا  نودب  دیزرل و  شندب  ياهدنب  دید ، هک  ار  هچنآ  دـید  دـنوادخ  تمظع  زا  تفگ و  رکذ  درازگ و  زامن  اج  نآ  رد  دـندرب و  جارعم 

يادخ تمظع  هب  شرظن  تساخ ، رب  تلاح  نآ  زا  هک  یتقو  هدـمحب . )) میظعلا و  یبر  ناحبـس  : )) تفگ لاح  نآ  رد  دـمآ  رد  عوکر  لاح 
یبر ناحبـس  : )) تفگ داهن و  كاخ  هب  ار  دوخ  تروص  رایتخا ، نودـب  داـتفا و  دـشیمن ؤ  روصت  رترب  نآ  زا  هک  يرتدـنلب  ناـکم  رد  دوخ 

رپ ار  شلد  هک  یبعر  نآ  زا  يردـق  هبترم ، تفه  نتفگ  زا  سپ  اـت  درکیم  رارکت  ار  تاـملک  نیا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هدـمحب .)) یلعـالا و 
نشلگ رد  نازیملا ص 252 .) ریسفت  تدابع  زامن و  ((.) دش تنس  رکذ  ود  نیا  ترضح  نآ  تما  رد  تلع ، نیمه  هب  دش . هتساک  دوب ، هدرک 
هفسلف هراب  رد  ورب 10 . هناناج  رای ، يوس  هب  هاـگ  نآنک  اـیحا  قح ، تیدوبع  نییآ  ورب  هنازرف  بلق  ماـمت  روش  اـبورب  هناورپ  وچمه  هدـجس 
هدجس یکاشوپ  یکاروخ و  رب  تسین  راوازـس  سپ  تسا . ادخ  ربارب  رد  عوضخ  هدجـس ، : )) تسا هدومرف  ع )  ) قداص ماما  كاخ  رب  هدجس 

رب ار  شایناشیپ  دیابن  تسا و  ادـخ  تدابع  رد  هدـننک ، هدجـس  هک  یلاح  رد  دنیاهیندیـشوپ ;  اهیندروخ و  ئهدـنب  مدرم  نوچ  ندرک ; 
عوضخ عضاوت و  نوچ  تسا ;  رتهب  نیمز  رب  هدجس  دنروخیم . بیرف  نآ  هب  دننکیم و  هدجـس  نآ  رب  تسرپایند  مدرم  هک  دراذگب  يزیچ 

رب لمتشم  هک  تسا  یعماج  تدابع  بجاو و  کی  هدجـس ، . 11 ج 4 ص 386 .) همکحلا ، نازیم  ((. ) تسا رتاـسر  رتغیلب و  ادـخ ، ربارب  رد 
زامن ناکرا  ریاس  رد  نیا  دـنکیم و  تدابع  دوخ ، ینطاب  يرهاظ و  ياضعا  مامت  اب  هدجـس  رد  رازگزامن  تسا ;  اهاپ  اـهتسد و  تروص ،

زا ییاهر  يارب  ادخ  هب  لسوت  . 12 ص 128 .) ج 85 ، راونالا ، راحب  ( ) نیلجرلا نیدیلا و  هجولا و  یلع  هعماج  هضیرف  Й ه . ) دوشیمن هدید 
دناپـسچب نیمز  رب  مه  ار  اهتسد  فک  دیاب  دوریم ، هدجـس  هب  امـش  زا  یکی  یتقو  زا  : )) دیامرفیم ع )  ) قداص ماما  يورخا ;  ياهباذع 

دـمح و تلاح  رتهب  . 13 ص 719 .) ج 8 ، یفاو ، ((. ) دراذـگن ریجنز  لغ و  اهتسد  نیا  رب  تماـیق  زور  رد  هلیـسو  نیا  هب  ادـخ ، دـیاش  اـت 
تنم هک  نیا  رب  ار  ادخ  دور و  هدجس  هب  بجاو ، زامن  يادا  زا  دعب  رازگزامن  تسا  راوازس  : )) تسا هدومرف  ع )  ) قداص ماما  يرازگرکش ; 

ج 1، اضیبلا ، هجحم  . ) تسا نتفگ  ارکش هللا   )) هبترم هس  رکش ، نیا  لقا  دح  دیامن و  رکـش  هدرک ، شقفوم  بجاو  زامن  يادا  هب  هتـشاذگ و 
شنرک و تیاـهن  اـب  دراذـگیم و  صـالخا  قبط  رد  ار  دوخ  دوـجو  ماـمت  رازگزاـمن  هک  تسا  نیا  هدجـس  نیداـمن  ناـیب  . 14 ص 345 .)

لاح رد  دناوتیم  یماگنه  ناسنا  هک  هدش  ررقم  يروط  هدجس ، لکش  درادیم . مالعا  شدوبعم  هب  ار  دوخ  یگدرپسرس  تعاطا و  راسکنا ،
. دوش ققحم  هدجس  لکش  ات  دبات  رب  يور  دشوپب و  مشچ  سک  همه  زیچ و  همه  زا  هک  دشاب  هدجس 
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میناوخ یم  زامن  رخآ  مود و  تعکر  رد  ار  زامن  دهشت  ј چ

شسرپ

میناوخ یم  زامن  رخآ  مود و  تعکر  رد  ار  زامن  دهشت  ارچ 

خساپ

، هدیـسر (ع ) همئا و  (ص ) ربمایپ زا  هک  يروط  نامه  دـیاب  ار  نآ  ینعی ، تسا ;  یفیقوت  نآ ؤ  لاعفا  ناکرا و  زامن و  صوصخ  هب  تادابع ؤ 
زامن رخآ  تعکر  مود و  تعکر  رد  یلعف و  تروص  هب  ار  دهشت  نانآ ، روتسد  و  (ع ) موصعم ناماما  زا  لوقنم  تایاور  ساسا  رب  داد . ماجنا 
هدـش نایب  (ع ) قداص ماما  ندـناوخ  زاـمن  تیفیک  لـماک ، روط  هب  نآ  رد  هک  هدـش  لـقن  یـسیع  نب  داـمح  زا  یتیاور  هلمج  زا  میناوخیم ;
هلمج زا   ) تسا هدیـشوپ  ام  رب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  يرامـشیب  ياهتمکح  هفـسلف و  تادابع ، ناـکرا  لاـمعا و  رگید ، فرط  زا  تسا .

(. دهشت یلعف  تروص 

تسا هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ 

شسرپ

تسا هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ 

خساپ

دراد یمکح  هچ  مامت  زامن  ندناوخ  هتسکش  هتسکش و  زامن  ندناوخ  مامت 

شسرپ

دراد یمکح  هچ  مامت  زامن  ندناوخ  هتسکش  هتسکش و  زامن  ندناوخ  مامت 

خساپ

زامن دیاب  دشاب  یقاب  تقو  هچنانچ  هدوب ، هتسکش  زامن  هک  دوش  هجوتم  ادعب  دشاب و  هدناوخ  مامت  ار  زامن  هک  نیا  نامگ  هب  یصخش  هاگره 
مامت دیاب  ار  زامن  صخش  رگا  نینچمه  دیامن . اضق  ار  زامن  هتسکش  تروص  هب  دیاب  دشاب  هتـشذگ  تقو  رگا  و  دیامن ، هداعا  هفیظو  قبط  ار 
رگاو دنک  هداعا  ار  زامن  تسا  تقو  رد  رگا  نیا ، ربانب  تسا . لطاب  شزامن  تروص ؤ  ره  رد  هدـناوخ ؤ  هتـسکش  تروص  هب  یلو  دـناوخب ;

. دیامن اضق  ار  زامن  تسا  هتشذگ  تقو 

تسا هنوگچشزامن  هار  نیب  رد  دنک  یمرفس  تسا  مامت  شزامن  هک  لحم  ود  نیب  هک  یسک 

شسرپ

تسا هنوگچشزامن  هار  نیب  رد  دنک  یمرفس  تسا  مامت  شزامن  هک  لحم  ود  نیب  هک  یسک 
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خساپ

تسا و هتـسکش  شزامن  هار  نیب  رد  تسا ، نطو  ود  ياراد  هک  یـسک  دننام  دنکیم ، ددرت  تسا  مامت  شزامن  هک  لحم  ود  نیب  هک  یـسک 
هب ای  نطو  هب  ار  شدوخ  رهظ  زا  لبق  رگا  تسا  ینتفگ  دـسرب . خـسرف  تشه  هب  تفاسم  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـیامنیم ، راـطفا  ار  شاهزور 

. دریگب ار  زور  نآ  ئهزور  دیامن و  هزور  تین  دناوتیم  دشاب ، هدروخن  يزیچ  هار  نیب  رد  دناسرب و  دـشاب ، هتـشاد  زور  هد  دـصق  هک  ییاج 
. دیامن لطاب  ار  شاهزور  دیابن  دیامن ، ترفاسم  هتشاد ) زور  هد  دصق  هک  ییاج  زا  ای   ) نطو زا  رهظ ، زا  دعب  هچنانچ  انمض 

تسیچ تسا  هتسکش  رفاسم  زامن  هک  نیا  تلع 

شسرپ

تسیچ تسا  هتسکش  رفاسم  زامن  هک  نیا  تلع 

خساپ

... اهیگتـسخ و تالکـشم ، يرـس  کی  اب  رفـس  اعون  اریز  تسا ;  مالـسا  ینانتما ))  )) ماکحا زا  هزور  راطفا  رفاـسم و  زاـمن  ندوب  هتـسکش 
هتکن دنچ  رفاسم  زامن  ندوب  هتـسکش  هرابرد  نینچ  مه  تسا . هدش  لئاق  لامعا  رد  فیفخت  یعون  لاعتم  دـنوادخ  ور  نیا  زا  تسا . ورهبور 

رد ینعی ، تسا ; نید  نوتـس  هدـش ، عضو  ینید  صوصن  رد  هک  یلکـش  ناـمه  هب  اـما  تسا ; نید  نوتـس  زاـمن  فلا ) درک : هجوـت  دـیاب  ار 
نیا ینید ، ماکحا  مهف  يژولدتم  رد  رگید  ترابع  هب  مامت .))  )) زامن يرگید  عاضوا  رد  تسا و  نید  نوتس  رصق ))  )) زامن یصاخ ، عاضوا 
هداد رارق  تجح  ام  يارب  هک  يربتعم  صوصن  قیرط  زا  هتـساوخ و  ام  زا  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  ار  ینید  ماـکحا  هک  تسا  نشور  هلاـسم 

نآ اب  زامن  هک  مینیبیم  الثم  تسا ; يراج  یهلا  ماکحا  مامت  رد  هلاسم  نیا  میزروب . دبعت  نادب  میواکب و  دیاب  تنس ،) نآرق و  دننام   ) تسا
هزور ؤ یلو  تسین ; مزال  نآ  ياضق  یتح  دـشابیم و  طقاس  طیارـش  یخرب  رد  نانز  زا  تسا ، لامعا  یلوبق  دـیلک  دراد و  هک  یتیمها  همه 
زا تسا . یعرـش  ربتعم  ياهتجح  صوصن و  ام ، عجرم  عبنم و  اهنت  دراوم  نیا  رد  نیاربانب  دوش . اضق  دیاب  دشابیم ؤ  يرتورف  هبتر  رد  هک 

تعکر کـی  نآ ، لوصح  رتشیب  نیمـضت  يارب  دـنوادخ  تسا و  تعکر  کـی  زاـمن  لـصا  تسا  هدـمآ  صوصن  زا  یخرب  رد  رگید  فرط 
رـضاح دوخ  رهـش  رد  هک  یناسک  يارب  اشع  رـصع و  رهظ و  ياـهزامن  هب  رگید  تعکر  ود  یهلا  نذا  هب  ربماـیپ  سپـس  تسا . هدوزفا  رگید 

ب ج 5 ،  هعیـشلا ، لئاسو  هنیمزنیا ر.ك : رد  رتشیبیهاگآ  يارب  . ) رفاسم میقم و  يارب  برغم  زامن  هب  تعکر  کی  دومن و  هفاضا  دنتـسه ،
راهچ ياـهزامن  ندوب  هتـسکش  بوجو  رب  يرتاوتم  تاـیاور  دـیجم ، نآرق  رب  هوـالع  ب )  ح 12 .) اـهلفاون ، ضئارفلا و  دادـعا  باوـبا  ، 13
کش نودب  ج )  رفاسم .) هالـص  باوبا  ب 22 ،  ج 5 ،  هعیـشلا ، لئاسو  هراب ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  . ) تسا هدـش  دراو  یتعکر 

دنوادـخ نانتما  در  : )) تسا هدـمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  نکیل  تسا ; دـنوادخ  یناـنتما  یلیهـست و  ماـکحا  زا  رفاـسم ، زاـمن  مکح 
((. دش اریذپ  ار  وا  فطل  دیاب  تسا ، بجاو  دنوادخ  میرکت  نوچ  تسا . وا  هب  تناها 

تسیچ بحتسم  بجاو و  ياهزامن  هفسلف 

شسرپ

تسیچ بحتسم  بجاو و  ياهزامن  هفسلف 

خساپ
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یگدـنب هب  رارقا  زامن  هک  تسا  نآ  زاـمن ، ندـش  بجاو  تلع  اـنامه  : )) تسا هدومرف  زاـمن  بوجو  تلع  هراـبرد  (ع ) اـضر ماـما  ترـضح 
تنکـسم و تلذم و  لاح  اب  میکح  دنوادخ  ربارب  رد  ناسنا  نداتـسیا  زیزع و  دنوادخ  يارب  کیرـش  ریظن و  یفن  تسا و  لجوزع  دـنوادخ 

هتشذگ رد  صخش  هک  تسا  یناهانگ  راثآ  نتخاس  فرطرب  تاریـصقت و  زا  وفع  تساوخرد  زین  ناهانگ و  هب  فارتعا  عوضخ و  ینتورف و 
دوشیم ببـس  زامن  هک  نآ  رگید  هلالج . لج و  دنوادخ  تشادـگرزب  رطاخ  هب  زور  ره  رد  تسا  نیمز  رب  نداهن  تروص  هدـش و  بکترم 

رد دوخ  ئهرهب  ینوزفا  راتساوخ  تبغر  للذت و  عوشخ و  اب  دشابن و  یغای  یغاط و  دنکن و  شومارف  ار  وا  دشاب و  ادخ  دای  هب  هتـسویپ  هدنب 
یغای یغاط و  دنکن و  شومارف  ار  واو  دشاب  ادخ  دای  هب  هتـسویپ  هک  دزاسیم  بجاو  دوخ  رب  زامن  اب  ناسنا  نیا  رب  هوالع  دـشاب . ایند  نید و 
بجاو دوخ  رب  زامن ، اب  ناسنا  اهنیا  رب  هوـالع  دـشاب . اـیند  نید و  رد  دوخ  ئهرهب  ینوزفا  راتـساوخ  تبغر  للذـت و  عوشخ و  اـب  دـشابن و 

راگدرورپ هاگـشیپ  رد  صخـش  ندرارگزامن  نیمه  دـشاب و  لاعتم  دـنوادخ  دای  هب  یگدـنب و  ماقم  رد  زور  هنابـش  هتـسویپ و  هک  دزاـسیم 
((. دوشیم عنام  نوگانوگ  ياهداسف  زا  ار  وا  تسا و  ناهانگ  باکترا  رارـصا  هدـنرادزاب  ناحبـس و  دـنوادخ  ربارب  رد  نداتـسیا  لجوزع و 

هفسلف ياراد  زامن )) بوجو   )) هک دوشیم  نشور  رگید ، تایاور  تایآ و  تیاور و  نیا  هب  هجوت  اب  ص 322 ) ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  )
یگتـسیاب تسا . راثآ  تاکرب و  نیا  زا  ندـنام  رود  هب  اـهناسنا و  تیمورحم  ثعاـب  نآ ، رد  یتسـس  تلفغ و  هک  تسا  نوگاـنوگ  راـثآ  و 

، یهلا بجاو  نامرف  نیا  زا  تعاطا  تسا . نانآ  شنرک  دایقنا و  نازیم  تخانش  ادخ و  ناگدنب  میلـست  تیدوبع و  شیامزآ  ناحتما و  زامن ،
هک دوشیم  ثعاـب  زاـمن ، بوجو  تسا . یگدـنز  هصرع  رد  ناـنآ  يزارفارـس  يدنلبرـس و  وا و  هب  نارازگزاـمن  برقت  یکیدزن و  بجوـم 

دوشیم و يدابع  یگدنز و  روما  رد  طابـضنا  مظن و  داجیا  ثعاب  نینچ  مه  دنکن . شومارف  ار  وا  دشاب و  ادخ  دای  رکف و  هب  هراومه  ناسنا 
یگدنز تالاغتشا  تلع  هب  ناناملسم  زا  يرامشیب  هدع  دوبن ، بجاو  زامن  رگا  دوشیم . قالخا  مراکم  تایونعم و  هب  ناناملسم  سنا  ثعاب 
روتـسد هب  دـبعت   )) زاـمن فـیلکت  ئهراـبرد  دـندنامیم . مورحم  یهلا  گرزب  ضیف  نیا  زا  دنتـسجیم و  يرود  نآ  زا  تـلفغ ، یتسـس و  و 

هب تخانـش  تفرعم و  اب  هقالع و  قشع و  يور  زا  هک  تسا  یتدابع  تاداـبع ، نیرتلـماک  نیرتهب و  . 1 تسا . رکذ  لـباق  بلطم  ود  یهلا ))
لـقعت و رد  هشیر  یهلا ، ياـهنامرف  تاروتـسد و  هب  دـبعت  . 2 دـشاب .) فیلکت  راـبجا و  يور  زا  تداـبع  نیا  دـنچ  ره   ) دوش هدروآ  ياـج 

نیا رد  دـندروآ ; نامیا  وا  یگناگی  دـیحوت و  هب  دـندرک و  نیقی  یهلا  تمظع  یگرزب و  هب  ناـنآ  یتقو  ینعی ، دراد ; اـهناسنا  يزرودرخ 
دنهاوخ ياج  هب  يرتینوزف  هقـالع  قشع و  اـب  ار  اـهنآ  تشاد و  دـنهاوخ  رتتسود  يزیچ  ره  زا  رتشیب  ار ، وا  تاروتـسد  هب  لـمع  تروص 
تلزنم هبتر و  رد  یلو  تسا ; هدش  عضو  رتشیب  شاداپ  اهباوث و  هب  نتفای  تسد  ناسنا و  یلاعت  دشر و  يارب  زین  یبحتسم  ياهزامن  دروآ .

. دوشیمن ناربج  بحتسم  زامن  رازه  اههد  ندناوخ  بجاو ، زامن  کی  توف  دنکیمن ;و  يربارب  بجاو  ياهزامن  هب  تقو  یه چ 

دتسیاب درم  زا  رت  بقع  دیاب  زامن  ماگنه  رد  نز  ارچ 

شسرپ

دتسیاب درم  زا  رت  بقع  دیاب  زامن  ماگنه  رد  نز  ارچ 

خساپ

، دنناوخب زامن  دنهاوخیم  ناکم  کی  رد  رگا  تسا و  حیحـص  زامن  دـشاب  يرگید  زیچ  ای  هدرپ و  راوید ، نز  درم و  نایم  رد  رگا  هتبلا  یلب ;
مزال هلـصاف  نیا  دتـسیاب  درم  زا  رتبقع  یمک  نز  رگا  اـما  تسا . حیحـص  ناـشزامن  دـشاب  هلـصاف  رتم  اـبیرقت 5  اـهنآ  نیب  هک  یتروص  رد 

مرحمان و مرحم و  نیب  مکح  نیا  رد  تسا و  لطاب  ود  ره  زامن  دنوش ، زامن  دراو  مه  اب  دتسیاب و  درم  يواسم  ای  رتولج  نز  رگا  یلب  تسین .
ینتفگ تسا . لطاب  یمود  زامن  دیایب  دـعب  يرگید  هدرک و  عورـش  ار  زامن  لوا  اهنآ  زا  یکی  رگا  اما  تسین ، یقرف  بحتـسم  بجاو و  زامن 
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مظن کی  يویند  روما  همه  يارب  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هچنآ  یلو  تسا ; هدشن  رکذ  نآ  يارب  یصاخ  هفـسلف  تسا 
لمع نآ  اهنآ  تیاعر  نودب  هک  دراد  دوجو  تاررقم  طیارـش و  يرـس  کی  مه  يونعم  ینید و  روما  يارب  دراد  دوجو  یـصاخ  تاررقم  و 

تبسن تراقح  مشچ  اب  دنشاب  هتساوخ  سدقم  عرش  ملاع و  دنوادخ  هک  تسین  تهج  نآ  زا  تاروتـسد  هنوگ  نیا  املـسم  تسین و  هتفریذپ 
دق و هب  درم  رظن  دنکیم و  هسوسو  ناطیـش  اعبطدتـسیاب  درم  يولج  نز  رگا  هک  تسا  نیا  باب  زا  دیاش  هکلب  دـننکب ; هاگن  ناون  اب  ماقم  هب 

هنوگ نیا  رد  هک  یتاروتـسد  همه  یفرط  زا  و  دوشیم . فوطعم  رگید  لیاسم  هب  شاهجوت  ادـخ  هب  هجوت  ياـج  هب  دـتفایم و  مناـخ  تماـق 
مولعم دنجنسب و  ملاع  دنوادخ  ینعی ، یقیقح ; يالوم  لباقم  رد  ار  ام  میلست  ماقم  تیدوبع و  نازیم  هک  تسا  نآ  يارب  دناهداد  ام  هب  دراوم 
هجرد نیا  هب  ندیسر  اریز  مینکیمن ; ارچ  نوچ و  میتسه و  ضحم  میلـست  دشاب ؤ  هک  هچ  ره  یلوم ؤ  رماوا  لباقم  ردام  زا  کی  مادک  دوش 

. ددرگیم یهلا  برق  ماقم  هب  برقت  ثعاب  لامک و  هب  ندیسر  بجوم  هک  تسادخ  هب  نامیا  میلست و  زا 

دوش هدناوخ  دمح  هروس  دیاب  زامنرد  ارچ 

شسرپ

دوش هدناوخ  دمح  هروس  دیاب  زامنرد  ارچ 

خساپ

زا همه  رگید  ياههروس  هک  نیا  رطاخ  هب  دراد . ینـشور  قرف  نآرق  رگید  ياههروس  اـب  دـمح  هروس  اـساسا  مییوگب  دـیاب  هصـالخ  روط  هب 
اب دوشیم و  کیدزن  ادخ  هب  هک  دـنکیم  ساسحا  دـمح  ئهروس  ندـناوخ  اب  هدـنب  تسا . ناگدـنب  نابز  زا  هروس  نیا  یلو  تسادـخ  نابز 

: دش تحاران  تدش  هب  سیلبا  دروم  ود  رد  : )) دیامرفیم (ع ) قداص ماما  تسا . رایـسب  نآ  یتیبرت  رثا  هک  تسادیپ  دنکیم و  تاجانم  ادـخ 
ادخ و ادخ  شیاتـس  دمح و  عماج  هتفای و  بیکرت  شخب  ود  زا  هروس  نیا  دـمح .)) ئهروس  لوزن  ماگنه  (ص ;)2 . ربمایپ تثعب  ماگنه  . 1

رارق زامن  رد  ار  دمح  هروس  : )) دیامرفیم دنوادخ  هک  هدش  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  لصا  نیمه  يور  تسا . ناگدنب  ياههتساوخ 
دنمزاین تیاهن  یب  ئهدنب  نوچ  و  دشابیم .)) ماهدنب  هب  طوبرم  یمین  نم و  هب  طوبرم  یمین  مشاب ; هدرک  میـسقت  ماهدنب  دوخ و  نیب  ات  مداد 

هب سپـس  دـنک و  عورـش  وا  زا  دـنیبب ، ار  ادـخ  تسخن  دـنک . شومارف  دـیاب  ار  دوخ  اـعطق  هتفرگ  رارق  زاـین  یب  تیاـهنیب  دـنوادخ  ربارب  رد 
وت صوصخم  همه  نم ، عوضخ  شیاتـس و  چـیه ، نارگید  وت  زا  ریغ  : )) دـیوگب دـنک و  عوضخ  وا  ربارب  رد  دزادرپـب . دوـخ  ياهيدـنمزاین 

رارق هیاپمه  نآرق  مامت  اب  ار  هروس  نیا  هیآ 87  رجح  ئهروس  هلمج  زا  نآرق  رد  هک  سب  نیمه  دـمح  ئهروس  تیمها  رد  هصالخ  تسا )).
تـسا لیلد  نیدب  سپ  میدرک )) اطع  وت  هب  ار  میظع  نآرق  دمح و  ئهروس  ام  (( میظعلا ; نآرقلا  یناثملا و  نم  اعبـس  كانیتآ  دقل  و   )) هداد

. تسا هدومن  بجاو  زامن  رد  ار  دمح  هروس  دنوادخ  هک 

تسیچ فقس  ریز  رطف  دیع  زامن  تهارک  هفسلف 

شسرپ

تسیچ فقس  ریز  رطف  دیع  زامن  تهارک  هفسلف 

خساپ

تسا تمایق  يارحص  روآدای  رطف  دیع  زامن  هک  دشاب  رطاخ  نیا  هب  دیاش  دراد . يرتشیب  باوث  دشاب  نامـسآ  ریز  رگا  ینعی ، دراد ; تهارک 
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. دوشیم ادیپ  هجوت  نیا  رتمک  فقسم  دودحم و  یناکم  رد  دنک و  ادخ  تمظع  هجوتم  ار  ناسنا  دیاب  و 

تسا مارح  درم  يارب  زامن  ریغ  زامن و  رد  تارهاوج  الط و  لامعتسا  ارچ 

شسرپ

تسا مارح  درم  يارب  زامن  ریغ  زامن و  رد  تارهاوج  الط و  لامعتسا  ارچ 

خساپ

رشب ایآ  - 1 تسا : يرورـض  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  اهنآ  هفـسلف  نتفایرد  نکیل  دنـشابیم ; یعقاو  حـلاصم  ياراد  یهلا  ماـکحا  کـش  نودـب 
هدشن رکذ  ماکحا  همه  هفـسلف  ینید  نوتم  رد  فلا ) اریز : تسا ; یفنم  لاوس  نیا  خساپ  اعطق  دبای ؟ تسد  ماکحا  همه  هفـسلف  هب  دـناوتیم 

يرامشیب ياههفـسلف  اسب  هچ  هکلب  تسا ; هدش  رکذ  شیاههفـسلف  همه  هک  تسین  مولعم  هدش ، نایب  اهنآ  هفـسلف  هک  یماکحا  ب )  تسا .
هب رداق  زین  يرـشب  مولع  ج )  تسا . هدش  روآدای  ار  اهنآ  زا  یخرب  یـشنیزگ  روط  هب  سدـقم  عراش  یلو  دراد ; دوجو  مکح  کی  دروم  رد 

لماک عماج و  روط  هب  ماکحا  همه  هفسلف  نتسناد  راظتنا  نیاربانب  اهنآ . همه  هن  دنـشابیم ، ماکحا  ياههفـسلف  اهتمکح و  زا  یخرب  فشک 
هربنچ رد  هک  یکیزیف -  يدام و  ياهتمکح  هب  دودحم  ماکحا  هفـسلف  - 2 تسا . يرـشب  شناد  ياهانگنت  یملع و  ناوت  زا  رتارف  يراظتنا 

نومزآ قیقحت و  هزوح  زا  هک  دـنراد  رتالاب  رترب و  ییاهن  مکح  ای  تلع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین ; دـنریگیم -  رارق  یبرجت  مولع 
هتکن رب  دـیجم  نآرق  یلو  دـناهتفگ ، ازارد  هـب  نخـس  هزور  یتشادـهب  صاوـخ  زا  يرـشب  موـلع  لـثم  رد  تـسا . نوریب  زین  یبرجت  یملع و 
دـشاب نیا  تسا  هدرکن  هراشا  نآ  یتشادهب  تاکن  هب  نآرق  هک  نیا  تلع  دیاش  تسا و  یبایاوقت ))  )) نآ دراذگیم و  تشگنا  يرتیـساسا 

-3 دهد . قوس  نیرب  یلاعتم و  ياهشزرا  يوس  هب  هراومه  هکلب  دنکن ، نییاپ  حطس  رد  رتورف و  فادها  هجوتم  ار  یمالـسا  تما  اساسا  هک 
; دزاس هتساریپ  رود و  يزیرگ  دبعت  یطارفا و  ییارگهفسلف  زا  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  ماکحا ، زا  یشخب  هفـسلف  نداهن  هتفگان  للع  زا  یکی 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  اذـل  تسا ، يزیتـسنید  یگدنـسبدرخ و  یفخ و  كرـش  یعوـن  هدـنهد  شرورپ  يزیرگ  دـبعت  ییارگهفـسلف و  اریز 

تمکح نیرترب  دوـخ  نیا  و  نآ ، هتفهن  تمکح  هفـسلف و  رطاـخ  هب  هن  میهدیم ، ماـجنا  دـنوادخ  مـکح  ماـجنا  تـهج  هـب  ار  یهلا  ماـکحا 
نآ تمرح  تـلع  دراد  لاـمتحا  - 1 هک : دـناسریم  یهاـگآ  هب  درم  يارب  ـالط  تمرح  تلع  هلاـسم  اـب  هـطبار  رد  نوـنکا  تـسا . اـهمکح 

يارب الط  دروم  رد  یفنم  تاریثات  يرسکی  یملع  رظن  زا  - 2 دشاب . نیگنس  اهبنارگ و  ياهتنیز  ماد  رد  اهدرم  نداتفا  ورف  زا  يریگولج 
شیب دایدزا  ب )  يدابودرا ) روبـص  دمحا  رتکد  مالـسا ، رد  تشادهب  ك :  ;ر .   ) یبصع تاکیرحت  فلا ) هلمج : زا  تسا ; هدش  رکذ  درم 

(. لاس 1357 مالسا ، مایپ  همانلاس  ك :  ر .   ) دیفس ياهلوبلگ  دح  زا 

دنناوخب دنلب  يادص  اب  ار  زامن  نادرم  لثم  دنرادن  قح  نانز  ارچ 

شسرپ

دنناوخب دنلب  يادص  اب  ار  زامن  نادرم  لثم  دنرادن  قح  نانز  ارچ 

خساپ

هچ نانچ  تسا ; ناسنا  رد  یگدنب  تیدوبع و  حور  داجیا  راگدرورپ و  رما  لباقم  رد  میلـست  عوضخ و  راهظا  تدابع ، ياههفـسلف  زا  یکی 
یضعب یهاگ  و  متسه .)) وت  هدنب  هک  سب  مراختفا  نیمه  ایادخ ! ادبع ;  کل  نوکئا  نئا  ارخف  یب  یفک  یهلا  : )) دیامرفیم ع )  ) داجـس ماما 
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نآ زا  ياهنومن  لیعامسا ، ندرک  ینابرق  يارب  ع )  ) میهاربا ترضح  هب  ادخ  نامرف  تسا . یگدنب  میلست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتسد  زا 
تعاطا دـنوادخ و  تیاضر  بلج  يارب  نیرمت  روتـسد و  شریذـپ  میلـست و  فدـه  یهاگ  یهلا ، ماـکحا  يداـبع و  ياهروتـسد  رد  تسا .

زا هچ  نانچ  زاـمن -  رد  تاـفخا  رهج و  تسا و  (ص ) ربماـیپ شور  تنـس و  زا  تعباـتم  يارب  نیرمت  یهاـگ  تسا و  راگدـیرفآ  زا  ضحم 
يدنبياپ هب  تبسن  ار  تما  تنس  نیا  اب  هتساوخ  دنوادخ  هک  تسا  (ص ) مرکا ربمایپ  ياهتنس  زا  یکی  دوشیم -  هدافتسا  تایاور  یضعب 

رصع رهظ و  زامن  میناوخب و  دنلب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زامن  ارچ  دیسرپ : ع )  ) ماما زا  یصخش  دنک . شیامزآ  شربمایپ  تنس  هریس و  هب 
رهظ دش  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیلوا  دنتفر ، جارعم  هب  یتقو  ص )  ) مرکا ربمایپ  دندومرف : باوج  رد  ع )  ) ماما دوش ؟ هدناوخ  هتـسهآ  دـیاب 

ربمایپ اب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زور  رهظ  زامن  همه  دناوخ و  ارف  ینامهیم  هب  ار  هکئالم  (ص ) ربمایپ مارتحا  ساپ  هب  دـنوادخ  دوب و  هعمج 
هب نوچ  ار  رـصع  زامن  یلو  دنادرگ ، راکـشآ  هکئالم  رب  ار  وا  يرترب  ات  دناوخب  دـنلب  ار  زامن  هک  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  ادـخ  دـندناوخ و 

تاروتسد لباقم  رد  میلست  دبعت و  عون  کی  ندناوخ  هتسهآ  ندناوخ و  دنلب  هکنیا  رب  هوالع  دناوخب و  هتـسهآ  دش  رومام  داد  ماجنا  ییاهنت 
زا یـضعب  دـیاب  طیارـش  یـضتقم  هب  هک  دـیمهف  ناوتیم  تیاور  نیا  زا  دـشابیم . مرکا  ص )  ) ربماـیپ شور  تنـس و  هب  ادـتقا  راـگدرورپ و 

. مینک توعد  راک  نآ  هب  ار  نارگید  ات  میهد  ماجنا  راکشآ  ار  ریخ  ياهراک  ای  تادابع 

تسا جارعم  هب  ص )  ) ربمایپ نتفر  رطاخ  هب  رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  هتسهآ  ایآ 

شسرپ

تسا جارعم  هب  ص )  ) ربمایپ نتفر  رطاخ  هب  رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  هتسهآ  ایآ 

خساپ

هچ نانچ  تسا ; ناسنا  رد  یگدنب  تیدوبع و  حور  داجیا  راگدرورپ و  رما  لباقم  رد  میلـست  عوضخ و  راهظا  تدابع ، ياههفـسلف  زا  یکی 
یضعب یهاگ  و  متسه .)) وت  هدنب  هک  سب  مراختفا  نیمه  ایادخ ! ادبع ;  کل  نوکئا  نئا  ارخف  یب  یفک  یهلا  : )) دیامرفیم ع )  ) داجـس ماما 

نآ زا  ياهنومن  لیعامسا ، ندرک  ینابرق  يارب  ع )  ) میهاربا ترضح  هب  ادخ  نامرف  تسا . یگدنب  میلست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتسد  زا 
تعاطا دـنوادخ و  تیاضر  بلج  يارب  نیرمت  روتـسد و  شریذـپ  میلـست و  فدـه  یهاگ  یهلا ، ماـکحا  يداـبع و  ياهروتـسد  رد  تسا .

زا هچ  نانچ  زاـمن -  رد  تاـفخا  رهج و  تسا و  (ص ) ربماـیپ شور  تنـس و  زا  تعباـتم  يارب  نیرمت  یهاـگ  تسا و  راگدـیرفآ  زا  ضحم 
يدنبياپ هب  تبسن  ار  تما  تنس  نیا  اب  هتساوخ  دنوادخ  هک  تسا  (ص ) مرکا ربمایپ  ياهتنس  زا  یکی  دوشیم -  هدافتسا  تایاور  یضعب 

رصع رهظ و  زامن  میناوخب و  دنلب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زامن  ارچ  دیسرپ : ع )  ) ماما زا  یصخش  دنک . شیامزآ  شربمایپ  تنس  هریس و  هب 
رهظ دش  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیلوا  دنتفر ، جارعم  هب  یتقو  ص )  ) مرکا ربمایپ  دندومرف : باوج  رد  ع )  ) ماما دوش ؟ هدناوخ  هتـسهآ  دـیاب 

ربمایپ اب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زور  رهظ  زامن  همه  دناوخ و  ارف  ینامهیم  هب  ار  هکئالم  (ص ) ربمایپ مارتحا  ساپ  هب  دـنوادخ  دوب و  هعمج 
هب نوچ  ار  رـصع  زامن  یلو  دنادرگ ، راکـشآ  هکئالم  رب  ار  وا  يرترب  ات  دناوخب  دـنلب  ار  زامن  هک  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  ادـخ  دـندناوخ و 

تاروتسد لباقم  رد  میلست  دبعت و  عون  کی  ندناوخ  هتسهآ  ندناوخ و  دنلب  هکنیا  رب  هوالع  دناوخب و  هتـسهآ  دش  رومام  داد  ماجنا  ییاهنت 
زا یـضعب  دـیاب  طیارـش  یـضتقم  هب  هک  دـیمهف  ناوتیم  تیاور  نیا  زا  دـشابیم . مرکا  ص )  ) ربماـیپ شور  تنـس و  هب  ادـتقا  راـگدرورپ و 

. مینک توعد  راک  نآ  هب  ار  نارگید  ات  میهد  ماجنا  راکشآ  ار  ریخ  ياهراک  ای  تادابع 

تسیچ یبرع  نابز  هب  زامن  ندناوخ  تلع 
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شسرپ

تسیچ یبرع  نابز  هب  زامن  ندناوخ  تلع 

خساپ

هب دشاب  ملاع  ياج  ره  رد  یناملسم  ره  تسا  ناناملسم  عماوج  نایم  رد  داحتا  حور  رگنایب  زامن  ندناوخ  یبرع  هب  تفگ  ناوتب  دیاش  فلا )
ناملـسم ناسنا  هک  يروشک  راید و  ره  رد  دزیخیم و  رب  زاین  زار و  هب  شیوخ  دوبعم  اب  ناـبز  کـی  اـب  قیرط و  کـی  اـب  هلبق و  کـی  يوس 

دوخ نیا  تسا و  یکی  ناحبـس  يادـخ  اب  شیاین  هویـش  دراذـگب  مدـق  هک  يدجـسم  ره  رد  اما  تسا  تواـفتم  اـهنابز  دـنچ  ره  دوش  دراو 
افتکا زامن  رهاظ  هب  طقف  زاـمن  همجرت  اـب  هک  دراد  ینطاـب  يرهاـظ و  زاـمن  تاراـبع  ب ) دروآیم . دـیدپ  ار  یلدـمه  داـحتا و  عون  نیرتهب 

درف ت ) دـهدب . يرتشیب  تیمها  نآ  هب  دـیاب  ناملـسم  درف  هک  تسا  یناسآ  راک  نآ  تارابع  دـنلب  يانعم  زامن و  اب  ییانـشآ  پ ) میاهدومن .
. تسا یمدآ  لامک  شریذپ  میلست و  هیحور  نیا  دشاب و  میلست  تسا  ادخ  نامرف  نامه  هک  ربمایپ  نامرف  ربارب  رد  دیاب  ناملسم 

تسا هدش  هدروا  راب  کی  عوکر  یلو  رابود  هدجس  زامن  زا  تعکر  ره  رد  ارچ 

شسرپ

تسا هدش  هدروا  راب  کی  عوکر  یلو  رابود  هدجس  زامن  زا  تعکر  ره  رد  ارچ 

خساپ

تسا نیا  تفگ  ناوتیم  یلک  روط  هب  هچنآ  تسین و  نشور  ام  يارب  تادابع ؤ  اصوصخم  ماکحا ؤ  زا  یـضعب  رارـسا  یعقاو و  هفـسلف  الوا 
راهچ ار  رصع  رهظ و  زامن  تعکر و  ود  ار  حبص  زامن  ای  دنلب و  ار  یکی  نآ  دیناوخب و  هتسهآ  ار  زامن  نالف  دنهدیم  روتـسد  ام  هب  رگا  هک 
مولعم یهلا  رماوا  لباقم  رد  ام  میلـست  نازیم  هک  تسا  نآ  يارب  همه  اـهنیا ، لاـثما  هدجـس و  ود  عوکر و  کـی  تعکر  ره  رد  اـی  تعکر و 
تـسار ایآ  میتسه ، ضحم  میلـست  وت  لباقم  رد  میتسرپیم و  ار  وت  طقف  ینعی ، ; دـبعن كایا  : )) مییوگیم زامن  رد  هک  ام  اـیآ  دـننیبب  دوش و 

ار یهاون  رماوا و  تسا و  یهاگآ  ملع و  يور  زا  تمکح و  ساسا  رب  همه  شیاهراک  دـنوادخ  هک  میدرک  نیقی  ام  رگا  هن و  اـی  مییوگیم 
میلـست هک  تسا  یـسک  یعقاو  هدنب  دـنامیمن و  یقاب  تلع  زا  یلاوس  ياج  رگید  تسا ، هدرک  میظنت  اهنآ  دـسافم  حـلاصم و  تیاعر  يور 

ود تلع  (ع ) نینموملاریما زا  یثیدح  رد  هدجـس  دروم  رد  الثم  تسا ; هدـش  رکذ  ییاههفـسلف  ازجا  زا  یـضعب  دروم  رد  ایناث  دـشاب . ضحم 
لیوات و  مکانقلخ ) اهنم  هیآ  هب  هراشا   ) يدرک قلخ  كاخ  زا  ار  ام  ایادخ  هک  تسا  نآ  لوا  هدجـس  لیوات  هک  تسا  هدش  نایب  نینچ  هدجس 

مود هدجـس  زا  نتـشادربرس  يانعم  و  مکدیعن .) اهیف  هیآ و  هلابند  هب  هراشا   ) ینادرگیم رب  كاخ  هب  ار  ام  هرابود  هک  تسا  نیا  مود  هدـجس 
(. يرخا هرات  مکجرخن  اهنم  و   ) دیشک یهاوخ  نوریب  كاخ  زا  ار  ام  هرابود  رشح  زور  رد  هک  تسا  نیا 

مینک یم  دنلب  نامسا  فرط  هب  اراهتسد  تونق  اعد و  ود  ارچ  سپ  دراد  دوجو  اج  همه  ادخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

مینک یم  دنلب  نامسا  فرط  هب  اراهتسد  تونق  اعد و  ود  ارچ  سپ  دراد  دوجو  اج  همه  ادخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

خساپ
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فک هب  لائوس  نآ  عون  نیرتهنالیلذ  اهندرک ، لائوس  اهنتـساوخ و  نیب  زا  و  يونعم ) ای  يدام  نتـساوخ  . ) تسا تساوخ  رد  اـعد و  تونق 
کچوک ار  دوخ  ردـقنآ  هتـشذگ و  دوخ  يوربآ  تیـصخش و  زا  هتـشذگ ، دوخ  زیچ  همه  زا  دـنکیم  فک  هب  لائوس  هک  يریقف  دـشابیم 

قلطم يانغ  هک  دریگیم  رارق  يدنوادخ  لباقم  رد  یتقو  تسا ، قلطم  رقف  هک  ناسنا  دنک . لائوس  دنک و  زارد  ار  شتسد  هتسناوت  ات  هدرمش 
اما دنک ; حرطم  ار  دوخ  تساوخرد  دربب و  الاب  هب  دنوادخ  فرط  هب  ار  اهتسد  دربب و  راکب  ار  تساوخرد  هویـش  نیرتهنالیلذ  دـیاب  تسا ،

یسک رگا  شاضرف  میراد ! رارق  نیمز  يور  هک  تسا  ام  هب  تبسن  نییاپ  الاب و  درادن ؟ روضح  اج  همه  رد  دنوادخ  رگم  الاب ؟ فرط  هب  ارچ 
يرـشب تایبدا  نینچمه  ناسنا ، یناور  یحور ؤ  تلاح  شایناث : دریگیم  رارق  وا  رـس  يالاب  نیمز  تاـقوا  یهاـگ  دریگ  رارق  هاـم  هرک  يور 

تـسد الاب  دنراد ، يرتیلاع  ماقم  هک  یناسک  دنکیم و  اضاقت  الاب  زاو  دـهدیم  تبـسن  الاب  هب  ار  يونعم  سیفن و  ياهزیچ  هک  تسا  يروط 
. دراد رارق  ندب  هطقن  نیرتالاب  رد  تسا  ندب  یهدنامرف  زکرم  تسا و  وا  لقع  ياج  روعـش و  كرد و  لحم  هک  ناسنا  رـس  دنریگیم . رارق 
(ع) یلع ترـضح  زا  لائوس  نیمه  دوشیم . يراج  نامـسآ  فرط  زا  نیمز  رد  ام  يزور  قزر و  دراـبیم ، نیمز  هب  هک  تسا  نامـسآ  زا  و 

یف بصنیل  امسلا و  الصلا  یلا  هیدی  عفریلف  نم  مکدحا  غرف  اذا  : )) دندومرف نومـضم  نیدب  لئاس  مهف  هزادنا  هب  یباوج  مه  ترـضح  دش و 
مکقزر امسلا  یف  و   ) ارقت ام  وا  لاقف  امسلا .  یلا  هیدی  عفری  ملف  لاق  معن ، لاق  ناکم ، لک  یف  هللا  سیلا  نینمئوملاریما  ای  ابس  نبا  لاقف  اعدلا 

زامن زا  یتقو  دندومرف : (ع ) یلع ترضح  امسلا ;  هللا  دعو  ام  قزرلا و  عضوم  قزرلا و  عضوم  نم  الا  قزرلا  بلطی  نیا  نمف  نودعوتام .) و 
ترـضح تسین  اهناکم  همه  رد  دـنوادخ  رگم  درک : لائوس  ابـس  نیا  دـینک . اعد  دـیربب و  الاب  نامـسآ  فرط  هب  ار  ناتناتـسد  دـیدش  غراف 

: دومرف هک  دـیاهدناوخن  ار  نآرق  ایآ  دومرف : ترـضح  میربب ؟ الاب  نامـسآ  فرط  هب  ار  نامتـسد  ارچ  سپ  درک  لائوس  تسا . تسرد  دومرف 
هک هچنآ  قزر و  ياج  عضوم و  زا  دـیاب  درک ؟ بلط  ار  قزر  دـیاب  اجک  زا  سپ  تسا  نامـسآ  رد  دـیاهدش  هداد  هدـعو  هچنآ  امـش و  قزر 

(. تیاور 1 باب 50 ، عیارشلا ، للع  .(( ) تسا نامسآ  هک  دومن  بلط  هدرک  هدعو  دنوادخ 

تسا هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ 

شسرپ

تسا هتسکش  رفاسم  زامن  ارچ 

خساپ

... اهیگتـسخ و تالکـشم و  يرـس  کی  اب  رفـس  اعون  اریز  تسا ;  مالـسا  ینانتما ))  )) ماکحا زا  هزور  راطفا  رفاسم و  زاـمن  ندوب  هتـسکش 
دیاب ار  هتکن  دنچ  رفاسم  زامن  ندوب  هتـسکش  هرابرد  نینچ  مه  تسا . هدش  لئاق  لامعا  رد  فیفخت  یعون  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسا . ورهبور 

عاضوا رد  ینعی  دشابیم ; نید  نوتـس  هدـش ، عضو  ینید  صوصن  رد  هک  یلکـش  نامه  هب  یلو  تسا ، نید  نوتـس  زامن  فلا ) درک : هجوت 
نشور هلاسم  نیا  ینید  ماکحا  مهف  يژولودتم  رد  رگید  ترابع  هب  مامت . زامن  يرگید  عاضوا  رد  تسا و  نید  نوتـس  رـصق  زامن  یـصاخ ،
دنناـم تسا ، هداد  رارق  تجح  اـم  يارب  هک  يربتعم  صوصن  قیرط  زا  هتـساوخ و  اـم  زا  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  ار  ینید  ماـکحا  هک  تسا 

یتیمها همه  نآ  اب  زامن  هک  مینیبیم  الثم  تسا . يراج  یهلا  ماکحا  مامت  رد  هلاسم  نیا  میزروب . دبعت  نادب  میواکب و  دـیاب  تنـس ، نآرق و 
يرتورف هبتر  رد  هک  هزور  یلو  تسین ، مزـال  نآ  ياـضق  یتـح  دـشابیم و  طـقاس  ضئاـح  نز  زا  تـسا ، لاـمعا  یلوـبق  دـیلک  دراد و  هـک 

رد رگید  فرط  زا  دـشابیم . یعرـش  ربتعم  ياهتجح  صوصن و  ام ، عجرم  عبنم و  اهنت  دراوم  نیا  رد  نیاربانب  دوش . اـضق  دـیاب  دـشابیم ،
. تسا هدوزفا  رگید  تعکر  کی  نآ  لوصح  رتشیب  نیمـضت  يارب  دـنوادخ  تسا و  تعکر  کی  زامن  لصا  تسا  هدـمآ  صوصن  زا  یخرب 

کی دوـمن و  هفاـضا  دنتـسه ، دلبلارـضاح  هک  یناـسک  يارب  اـشع  رـصع و  رهظ و  ياـهزامن  هب  رگید  تعکر  ود  یهلا  نذا  هب  ربماـیپ  سپس 
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باوبا ب 13 ، ج 5 ،  هعیـشلا ، لئاسو  عیارـشلا و  للع  هنیمزنیا ر.ك : رد  رتشیبیهاگآ  يارب  . ) رفاسم میقم و  يارب  برغم  زاـمن  هب  تعکر 
دراو یتعکر  راهچ  ياهزامن  ندوب  هتـسکش  بوجو  رب  يرتاوتم  تاـیاور  دـیجم ، نآرق  رب  هوـالع  ب )  ح 12 .) اهلفاون ، ضئارفلا و  دادـعا 
زامن مکح  کش  نودـب  ج )  رفاسم .) هولـص  باوبا  ب 22 ،  ج 5 ،  هعیـشلا ، لئاسو  هراب ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  . ) تسا هدـش 

. تسوا هب  تناها  دنوادخ  نانتما  در  : )) تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتایاور  رد  نکیل  تسا ، دنوادخ  ینانتما  یلیهست و  ماکحا  زا  رفاسم 
تـسا هدـمآ  ینـس  هعیـش و  ربـتعم  نوتم  رد  یخیراـت ، رظن  زا  زین  د )  دـش .)) اریذـپ  ار  وا  فطل  دـیاب  تسا ، بجاو  دـنوادخ  میرکت  نوـچ 

. دناوخیم هتسکش  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  رفس  رد  (ص ) ربمایپ

دناوخ هتسها  ار  هعبرا  تاحیبست  زامن  رد  دیاب  ارچ 

شسرپ

دناوخ هتسها  ار  هعبرا  تاحیبست  زامن  رد  دیاب  ارچ 

خساپ

. دشاب لوسرلا  ضرف  هللا و  ضرف  نیب  توافت  ات  دـشاب  هتـسهآ  دـیاب  نآ  ندـناوخ  هدـش  بجاو  (ص ) ربمایپ بناج  زا  هعبرا  تاحیبست  نوچ 
هچ ناهن و  رد  هچ  هک  نیا  تسا و  ناهنپ  تالاح  راکـشآ و  تالاح  هب  ناسنا  نتخاس  هجوتم  اهزامن  رد  تاـفخا  رهج و  هک  نآ  رگید  هتکن 

. تشاد ادخ  هب  هجوت  دیاب  راکشآ  رد 

درادیمکح هچ  مارحالا  هریبکت  ماگنه  اه  تسد  ندرب  الاب  تسیچ و  زامن  تابحتسم 

شسرپ

درادیمکح هچ  مارحالا  هریبکت  ماگنه  اه  تسد  ندرب  الاب  تسیچ و  زامن  تابحتسم 

خساپ

دیوگب هللا  مسب  زا  لبق  مارحـالا و  هریبکت  زا  دـعب  مارحالا ;2 . هریبکت  زا  لـبق  ربکا  هللا  نتفگ 6  الثم 1 . تسا ; دایز  زامن  تابحتـسم  فلا )
یبر و هللا  رفغتسا  تاحیبست  زا  دعب  و  یبر ;4 . هللا  کلاذک  دیوگب  صالخا  هروس  زا  دعب  تونق  زا  لبق  میجرلا ;3 . ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 
; میظعلا لضفلاوذ  کناف  کلضف  نم  یلایع  قزرا  ینقزرا و  نیطعملا  ریخ  ای  نیلووسملا و  ریخ  ای  دیوگب : هدجـس  رد  نتفگ ;5 . هیلا  بوتا 
و هللا ;8 . امسالا  ریخ  دمحلا هللا و  هللااب و  هللا و  مسب  ای  هللا  دمحلا  نتفگ  دهـشت  زا  لبق  هیلا ;7 . بوتا  هللا و  رفغتسا  دیوگب : هدجس  زا  دعب  . 6

. تسا بحتسم  مارحالا  هریبکت  ماگنه  اهتسد  ندرب  الاب  ب ) و ... (س ) ارهز همطاف  ترضح  تاحیبست  زامن  زا  دعب 

تسیچ زامن  مالس  هفسلف 

شسرپ

تسیچ زامن  مالس  هفسلف 

خساپ
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هزاجا مارحالا )) هریبکت  . )) تسا نارازگ  زامن  همه  حـلاص و  ناگدـنب  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  رب  نداتـسرف  دورد  مالـس و  زامن ، هلحرم  نیرخآ 
ساسحا . 1 درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  مالـس ))  )) هفـسلف تمکح و  هراب  رد  تسا . نآ  زا  جورخ  هزاجا  مالـس ))  )) زاـمن و هب  دورو 
ساسحا دـهدیم ، مالـس  شدوخ  رب  حـلاص و  ناگدـنب  نانموم و  همه  هب  زامن  مالـس  رد  یتقو  رازگ  زاـمن  ناناملـسم  یلدـمه  یگناـگی و 

ناما . 2 دنکیم . یگتسبمه  ساسحا  نیمز  ياج  ره  رد  ادخ ، نادرم  اب  تسا و  مالسا  گرزب  تما  داحآ  زا  یکی  تسین و  اهنت  هک  دنکیم 
يانعم لوا ، يانعم  قبط  دـنوادخ .  سدـقم  مان  تـیحت 2 ؤ  دورد و  1 ؤ  تسا : كرتشم  انعم  ود  ناـیم  رد  مالـس  هژاو  ادـخ ;  زا  نتـساوخ 

زا نما  یتمالس و  راگدرورپ ، نذا  هب  رازگ  زامن  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  هراشا و  مود ;  يانعم  ساسا  رب  یلو  تسا ;  نشور  زامن  ياهمالس 
رد مالـس  ینعم  الـص  لک  رببد  یف  مالـسلا  ینعم  : )) دیامرفیم ع )  ) قداص ماما  هکنانچ  نامالا ;  ج  دـنزیم . لافت  نانموم  يارب  ار  باذـع 
((. دوب دهاوخ  ناما  رد  ترخآ  ياهالب  زا  دروآ  ياج  هب  تسا  عضاخ  شبلق  هک  یلاح  رد  ار  زامن  رگا  ینعی  تسا )) ناما  يزامن ، ره  رخآ 

همحر مکیلع و  مالـسلا   )) يانعم رد  دـیامرفیم : ع )  ) یلع ماما  یهلا ، تمحر  بلج  . 3 ص 162 .) زامن ، رارسا  ص 90 ، هعیشلا ، حابصم  )
نازیم (( ) تسا تمایق  باذع  زا  ندـش  نمیا  ببـس  دوخ  نیا  هک  تسا ، ناگدـنب  همه  دوخ و  يارب  نتـساوخ  محرت  ادـخ  زا  هتاکرب )) هللا و 

رگا تـسا و  ادـخ  ياـهمسا  زا  یکی  مالــس ، : )) تـسا هدوـمرف  ع )  ) قداـص ماـما  یهلا ;  ماـن  يروآ  داـی  . 4 ص 395 .) ، 5 ج ، هـمکحلا ،
يراد هگن  ملاس  ار  تلقع  بلق و  نید و  یـسرتب و  ادخ  زا  دیاب  سپ  ینک ، ادا  ار  شیانعم  هداد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  زامن  مالـس  یهاوخیم 

نیا زامن  تارمث  اهسرد و  زا  یکی  اه ; یگتـسیاش  اـه و  یکین  نیقلت  . 5 ص 399 .) هالـصلا ، بادآ  ((. ) ییالاین هانگ  تملظ  هب  ار  اـهنآ  و 
انیلع مالسلا   ) تسا دنوادخ  هتسیاش  راکوکین و  ناگدنب  زا  هک  دنکیم  نیقلت  دوخ  هب  راب  جنپ  زور  هنابش  ره  رد  يرازگ ، زامن  ره  هک  تسا 
یعـس دریگیم و  رارق  ریثات  تحت  شنادجو  دـنک ، هجوت  هلمج  نیا  يانعم  هب  رگا  دـناوخیم ، زامن  هک  یـسک  نیحلاصلا .) هللا  دابع  یلع  و 
زومر . ) دزاس کیدزن  وگلا  ناراکوکین  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  دوخ  دوشن و  بکترم  فالخ  لامعا  دنکن و  تفلاخم  نیقلت  نآ  مایپ  اب  دـنکیم 
لقن یتیاور  بلطم ، نیا  نییعت  رد  تسا . نانآ  اب  یتسود  راهظا  ناگتشرف و  اب  طابترا  یعون  مالس ، ناگتشرف ; اب  طابترا  . 6 ص 83 .) زامن ،

هک یکلم  دومرف : پچ ؟ هب  هن  دنادرگیم ، رب  تسار  فرط  هب  ور  رازگ  زامن  مالس ، تقو  رد  ارچ  دندیسرپ ، ع )  ) قداص ماما  زا  تسا : هدش 
هداد مالـس  تسار  فرط  هب  تسین ، وا  رد  يدـب  تسا و  بوـخ  شاهمه  زاـمن  نوـچ  و  تسا . پـچ  فرط  رد  دـسیونیم ، ار  دـب  ياـهراک 
زامن تسا . تداعس  تکرب و  ریخ و  تینما ، یتمالس ، يراتساوخ  مالس ، نارگید ;  اب  تبحم  یتسود و  دنویپ  . 7 پچ .)) فرط  هن  دوشیم ،

. دراد ار  نانآ  یتمالـس  يوزرآ  هراومه  تسا و  ناراکوکین  نابوخ و  همه  هاوخ  ریخ  راد و  تسود  هک  دـهدیم  ناشن  نداد ، مالـس  اب  رازگ 
. تسا اهيردارب  اهیتسود و  ندش  رتمکحتسم  مه و  هب  اهبلق  یکیدزن  ثعاب  هلاسم  نیا 

تسیچ زامن  بارحم  دوجو  هفسلف 

شسرپ

تسیچ زامن  بارحم  دوجو  هفسلف 

خساپ

دنکیم باختنا  بارحم  ناونع  هب  ار  یناکم  دوخ  يارب  يرگید  ناسنا  ره  ای  تعامج و  ماما  یتقو  گـنج ، برح و  لـحم  ینعی ، بارحم ;
ار ادخ  اهنت  دنکیم و  هزرابم  رفک  كرش و  هنوگ  ره  اب  تسا و  گنج  رد  يرهاظ  ینطاب و  ناطیـش  اب  عقاو  رد  دتـسیایم  زامن  هب  نآ  رد  و 
هک تسا  بحتـسم  ور  نیا  زا  دتـسیایم . زامن  هب  بارحم  رد  تعامج  ماما  تهج  نیمه  هب  دـنکیم . سیدـقت  حـیبست و  ار  وا  دتـسرپیم و 

. دناوخب زامن  ناکم  نآ  رد  دورب  دجسم  هب  تسناوتن  تقو  ره  دیامن و  نییعت  بارحم  ناونع  هب  لزنم  رد  ار  ییاج  رازگزامن 
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؟ تسیچ تایآ  زامن  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ تایآ  زامن  هفسلف 

خساپ

يرـشب يداع  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اهنآ  تایئزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  ًالوا :
یتروص رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  لامجا ، روط  هب  نکیل  دـبلطیم .

ره تسه ، یتحلصم  دوجو  هب  نیقی  نآ  رد  اریز  مینک ؛ يوریپ  نآ  زا  دیاب  قوف  یلک  هدعاق  رب  انب  مینادن ، صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف  هک 
شیارب کیژولویزیف  يدام و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دیابن  ماکحا ، هفـسلف  نتفای  رد  ًایناث : دـشاب . هتخانـشان  ام  رب  دـنچ 

؛ تسا هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتساخرب  میشاب ، ای ...  یبط  ياهدسفم  ای  تحلصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و 
یبرجت دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا ، زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد 

هلأـسم اـسب  هچ  اریز  تسا ؛ یحطـس  رایـسب  دـنهدب ، مه  يرظن  رگا  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  ًاـتابثا -  اـی  ًاـیفن  یمکح -  نداد  هب  رداـق  دوـخ ،
ار رتالاب  ياهفـسلف  دیجم  نآرق  یلو  تسا ، هتخادرپ  نآ  یتشادهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  ًالثم  دشاب ؛ هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح 

نیا تایآ  زامن  ندوب  بجاو  تلع  تسا  هدـش  هراشا  یمالـسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  ًاثلاث ؛ تسا . یباـی " اوقت   " نآ هدومرف و  ناـیب 
تمحر باب  زا  زاب  یلو  دنیبیم  باذع  قحتـسم  ار  اهنآ  دنزیم  رـس  ناگدـنب  زا  هک  ناهانگ  زا  ياهراپ  تهج  هب  دـنوادخ  یهاگ  هک  تسا 

؛ دنیوگیم تایآ  نآ  هب  هک  میالع  ندرک  راکـشآ  هلیـسوب  دهدب  يرگید  تصرف  اهنآ  هب  هکنیا  يارب  دراد  ناگدـنب  هب  هک  یفطل  هعـساو و 
يرادـشهار اهناسنا  ات  دزاونیم  رطخ  گنز  هایـس  خرـس و  ياهداب  ندـیزو  قرب و  دـعر و  هلزلز و  زورب  ای  دیـشروخ  هاـم و  نتفرگ  ینعی ،

عفر بجوم  يراز  عرـضت و  زاـمن و  تعکر  ود  نیا  ندـناوخ  اـب  دـنیامن و  هبوت  دوخ  رادرک  زا  دـنروآ و  يور  وا  هاـگرد  هب  هکلب  و  دـهد ،
هناـشن هیآ  نیا  تسین  مولعم  نوچ  هک  تسا  نیا  تاـیآ  زاـمن  ندـناوخ  فوسک و  تلع  هک  هدـش  تیاور  (ع ) اـضر ماـما  زا  دـنوش . باذـع 

دننک رود  ناشدوخ  زا  نآ  هلیـسوب  ار  باذع  رـش  ات  هداد  ادخ  هاگرد  هب  هجوت  روتـسد  شتما  هب  (ص ) ادـخ لوسر  تسا  تمحر  ای  باذـع 
ار یمتح  باذع  ادخ  هاگرد  هب  تشگزاب  يراز و  عرضت و  اب  دندید  ار  باذع  ياههناشن  راثآ و  یتقو  سنوی  ترضح  موق  هک  هنوگ  نامه 

هنوگ نیا  یلک  روط  هب  تسا ، یـسانشادخ  دیحوت و  زا  یـسرد  تایآ  زامن  و  ج 5 ص 142 .) هعیـشلا ، لئاسو  باتک  .) دندرک عفد  دوخ  زا 
نالهاج ناهذا  رد  ار  يدولآ  كرش  یفارخ و  راکفا  تسا  نکمم  یهاگ  دوشیم و  اهناسنا  تشحو  بجوم  يداع  ریغ  تالاح  ثداوح و 

يور ناـج  یب  تعیبط  هب  دـندشیم و  لـفاغ  ادـخ  زا  نوچ  دـمآیم و  رامـش  هب  نایادـخ  مشخ  تعیبـط و  رهق  یعون  هناـشن  دروآ و  دـیدپ 
رد تساناوت . يادخ  ینعی ، تعیبط  ياهینوگرگد  شنیرفآ و  یلـصا  اشنم  هب  نداد  هجوت  يارب  تایآ  زامن  ندناوخ  ور  نیا  زا  دندروآیم 

تسا و تمایق  ياههناشن  زا  از  تشحو  تخـس  ياهداب  دیـشروخ و  هام و  یگتفرگ  اههلزلز و  : " دندومرف (ع ) قداص ماما  هک  تسا  ثیدح 
زاـمن دـیربب و  هاـنپ  ادـخ  هـب  دـیتفایب و  تماـیق  ییاـپرب  داـی  هـب  دـیدید  ار  اـهنیا  زا  یکی  هاـگ  ره  تـسا . دــنوادخ  تردــق  ياـههناشن  زا 

. دهدیم هجوت  تعیبط  قلاخ  لاعتم و  يادخ  فرط  هب  تعیبط  زا  ار  مدرم  ناهذا  تایآ  زامن  نیا  ربانب  ص 144 ) ج5 ، لیاسو ، " .) دیناوخب

؟ تسا بجاو  مایا  نیا  هزور  ياضق  یلو  تسین  بجاو  ضیح  مایا  ياهزامن  ياضق  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا بجاو  مایا  نیا  هزور  ياضق  یلو  تسین  بجاو  ضیح  مایا  ياهزامن  ياضق  ارچ 

خساپ

زور هد  رثکادح  هام  ره  رد  تسا  نکمم  نوچ  تسا . اهنآ  تراهط  مدع  ناوناب و  لاح  تیاعر  تلع  هب  ضیح ، لاح  رد  زامن  ندوبن  بجاو 
هب دشاب و  مزال  ندب  یتمالس  يارب  لاس ، رد  هزور  زور  یـس  دیاش  نیا  زا  ریغ  تسا . هبترم  کی  لاس  ره  رد  هزور  یلو  دوشن ؛ هدناوخ  زامن 

. دناهدشن فاعم  هزور  ياضق  زا  تهج  نیمه 

؟ تسیچ رفاسم  زامن  ندوب  هتسکش  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ رفاسم  زامن  ندوب  هتسکش  هفسلف 

خساپ

... اهیگتـسخ و تالکـشم و  يرـس  کی  اب  رفـس  اعون  اریز  تسا ؛ مالـسا  ینانتما "  " ماـکحا زا  هزور  راـطفا  رفاـسم و  زاـمن  ندوب  هتـسکش 
دیاب ار  هتکن  دنچ  رفاسم  زامن  ندوب  هتـسکش  هرابرد  نینچ  مه  تسا . هدش  لئاق  لامعا  رد  فیفخت  یعون  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسا . ورهبور 

عاضوا رد  ینعی  دشابیم ؛ نید  نوتـس  هدـش ، عضو  ینید  صوصن  رد  هک  یلکـش  نامه  هب  یلو  تسا ، نید  نوتـس  زامن  فلا ) درک : هجوت 
نشور هلأسم  نیا  ینید  ماکحا  مهف  يژولودتم  رد  رگید  ترابع  هب  مامت . زامن  يرگید  عاضوا  رد  تسا و  نید  نوتـس  رـصق  زامن  یـصاخ ،
دنناـم تسا ، هداد  رارق  تجح  اـم  يارب  هک  يربتعم  صوصن  قیرط  زا  هتـساوخ و  اـم  زا  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  ار  ینید  ماـکحا  هک  تسا 

یتیمها همه  نآ  اب  زامن  هک  مینیبیم  ًالثم  تسا . يراج  یهلا  ماکحا  مامت  رد  هلأسم  نیا  میزروب . دبعت  نادب  میواکب و  دـیاب  تنـس ، نآرق و 
يرتورف هبتر  رد  هک  هزور  یلو  تسین ، مزـال  نآ  ياـضق  یتـح  دـشابیم و  طـقاس  ضئاـح  نز  زا  تـسا ، لاـمعا  یلوـبق  دـیلک  دراد و  هـک 

رد رگید  فرط  زا  دـشابیم . یعرـش  ربتعم  ياهتجح  صوصن و  ام ، عجرم  عبنم و  اهنت  دراوم  نیا  رد  نیاربانب  دوش . اـضق  دـیاب  دـشابیم ،
. تسا هدوزفا  رگید  تعکر  کی  نآ  لوصح  رتشیب  نیمـضت  يارب  دـنوادخ  تسا و  تعکر  کی  زامن  لصا  تسا  هدـمآ  صوصن  زا  یخرب 

کی دوـمن و  هفاـضا  دنتـسه ، دلبلارـضاح  هک  یناـسک  يارب  اـشع  رـصع و  رهظ و  ياـهزامن  هب  رگید  تعکر  ود  یهلا  نذا  هب  ربماـیپ  سپس 
باوبا ب 13 ، ج 5 ،  هعیـشلا ، لئاسو  عیارـشلا و  للع  هنیمزنیا ر.ك : رد  رتشیبیهاگآ  يارب  . ) رفاسم میقم و  يارب  برغم  زاـمن  هب  تعکر 

دراو یتعکر  راهچ  ياهزامن  ندوب  هتـسکش  بوجو  رب  يرتاوتم  تاـیاور  دـیجم ، نآرق  رب  هوـالع  ب )  ح 12 .) اهلفاون ، ضئارفلا و  دادـعا 
زامن مکح  کش  نودـب  ج )  رفاسم .) ةولـص  باوبا  ب 22 ،  ج 5 ،  هعیـشلا ، لئاسو  هراب ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  . ) تسا هدـش 

. تسوا هب  تناها  دنوادخ  نانتما  در  : " تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتایاور  رد  نکیل  تسا ، دنوادخ  ینانتما  یلیهـست و  ماکحا  زا  رفاسم 
تـسا هدـمآ  ینـس  هعیـش و  ربـتعم  نوتم  رد  یخیراـت ، رظن  زا  زین  "د )  دـش . اریذـپ  ار  وا  فـطل  دـیاب  تسا ، بجاو  دـنوادخ  میرکت  نوـچ 

. دناوخیم هتسکش  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  رفس  رد  (ص ) ربمایپ

؟ دنک یم  هدجس  كاخ  رب  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یم  هدجس  كاخ  رب  هعیش  ارچ 
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خساپ

تنوشخ زا  يذأـت  مدـع  يارب  دـندرکیم و  هدجـس  یبـنلا  دجـسم  فـک  كاـخ  رب  همه  (ص ) ربماـیپ ناـمز  رد  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
ریــصح هدجــس  لـحم  رد  اهناتــسبات  رد  شزوـس  زا  يریگوـلج  يارب  زین  دــندوب  هـتخیر  مرن  هساـم  نآ  حیطــست  يارب  زین  اـههزیرگنس و 

هدـننک لیهـست  هکلب  درادـن . تیعوضوم  یهقف  رظن  زا  رهم  اریز  تسا . راگزاس  ًالماک  زین  هیماما  یهقف  یناـبم  اـب  بلطم  نیا  دنتـشاذگیم .
( : (ع هللادبع یبال  لاق  هنا  : " تسا هدمآ  دناهداد  اوتف  نآ  قبط  اهقف  همه  هک  مکح  نب  ماشه  هحیحـص  تیاور  رد  تسا . كاخ  هب  یـسرتسد 

لاقف سبل . وا  لکا  ام  الا  ضرالا  تتبنا  ام  یلع  وا  ضرالا  یلع  الا  زوجیال  دوجـسلا  لاق : زوجیال  اـمع  هیلع و  دوجـسلا  زوجی  اـمع  ینربخا 
دیبع ایندلا  انبا  نال  سبلی . لکوی و  ام  یلع  نوکی  نا  یغبنی  الف  لجوزع  عوضخ هللا  دوجسلا  نال  لاق : کلذ ؟ یف  هلعلا  ام  كادف  تلعج  هل :

اورتغا نیذلا  ایندلا  انبا  دوبعم  یلع  هدوجس  یف  هتهبج  عضی  نا  یغبنی  الف  لجوزع  هللا  هدابع  یف  هدوجس  یف  دجاسلا  و  نوسبلی . نولکای و  ام 
اهنت هدجس  دندومرف : اوران ؟ هچ  رب  تساور و  هدجس  هچ  رب  زاس  هاگآ  ارم  دیسرپ : (ع ) قداص ماما  هللادبعابا -  ترـضح  زا  ماشه  اهرورغب ؛ 
اریز دندومرف : تسیچ ؟ نآ  هفسلف  موش  تیادف  دیسرپ : زاب  تسا . یندروخ  یندیشوپ و  هک  هچنآ  زج  تسا  زیاج  دیوریم  هچنآ  نیمز و  رب 

اهیندروخ هدنب  نایارگ  ایند  اریز  دریگ . ماجنا  یندروخ  یندیشوپ و  رب  هک  دیاشن  سپ  تسا . لجوّزع  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  عوضخ  هدجس 
هتفیرف هک  نایارگایند -  دوبعم  رب  دوخ  یناشیپ  هک  دیاشن  مرجال  تسا . رگشتسرپ  ار  يادخ  شاهدجس  رد  رگهدجس  دنیاهیندیـشوپ و  و 

رهم دوخ  دـش -  هتفگ  ـالبق  هک  ناـنچ  مه -  رهم  دروم  رد  هیلع ) دجـسیام  باوبا  زا  باب 1  هعیـشلا ج3  لئاسو  (، ) دنیاسب دننآ -  ییابیرف 
نیمزرب و دـیاب  هدجـس  دـناهداد -  اوـتف  نآ  قـبط  هعیـش  ياـملع  عـیمج  هک  (ع - ) نیموـصعم تاـیاور  ساـسارب  هـکلب  درادـن . تیعوـضوم 

نادب یلو  تسا ، یفاک  نداهن  نآ  لاثما  گنس و  ای  نیمز  كاخرب و  هدجس . دشاب و  اهیندیـشوپ  اهیندروخ و  زا  ریغ  نیمز  ياهیندییور 
هدش هتخاس  رهم  تبرت  كاخ و  هب  یسرتسد  رد  لیهست  يارب  دراد  بابحتسا  (ع ) نیـسح ماما  تبرت  رب  هدجـس  هعیـش  هقف  رظن  زا  هک  تهج 

يزیربت یکلمةالصلا  بادآ  ینیمخ 3 -  ماماتوکلم  رد  زاورپ  ینیمخ 2 -  ماما  ةالصلارارسا   - 1 رتشیب ر.ك : عالطا  تهج  تسا .

دنتسیاب نادرم  زا  رتولج  نانز  دیابن  زامن  رد  ارچ 

شسرپ

دنتسیاب نادرم  زا  رتولج  نانز  دیابن  زامن  رد  ارچ 

خساپ

؟ تسیچ ناذا  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ ناذا  هفسلف 

خساپ

؟ تسیچ زامن  هعبرا  تاحیبست  رارسا 

شسرپ
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؟ تسیچ زامن  هعبرا  تاحیبست  رارسا 

خساپ

؟ میهد یم  ماجنا  رابود  ار  هدجس  یلو  راب  کی  ار  عوکر  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

شسرپ

؟ میهد یم  ماجنا  رابود  ار  هدجس  یلو  راب  کی  ار  عوکر  زامن  تعکر  ره  رد  ارچ 

خساپ

؟ تسیچ بش  زامن  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ بش  زامن  هفسلف 

خساپ

؟ دنناوخ یم  زامن  فتکت  تلاح  هب  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  زامن  فتکت  تلاح  هب  تنس  لها  ارچ 

خساپ

؟ تسا رت  مهم  ینید  تاروتسد  لامعا و  همه  زا  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا رت  مهم  ینید  تاروتسد  لامعا و  همه  زا  زامن  ارچ 

خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  عوکر  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  عوکر  هفسلف 

خساپ
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؟ تسیچ زامن  رد  مالس  دهشت و  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  مالس  دهشت و  هفسلف 

خساپ

؟ تسیچ دناوخ  باتفآ  عولط  زا  لبق  دیاب  ار  حبص  زامن  هکنیا  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ دناوخ  باتفآ  عولط  زا  لبق  دیاب  ار  حبص  زامن  هکنیا  تلع 

خساپ

؟ میهد یم  ماجنا  هدجس  ود  عوکر و  کی  دیاب  زامن  زا  تعکر  ره  رد  ارچ 

شسرپ

؟ میهد یم  ماجنا  هدجس  ود  عوکر و  کی  دیاب  زامن  زا  تعکر  ره  رد  ارچ 

خساپ

؟ تسا هدش  هداد  رارق  دشرا  رسپ  هدهع  رب  ردپ  هزور  زامن و  ياضق  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هداد  رارق  دشرا  رسپ  هدهع  رب  ردپ  هزور  زامن و  ياضق  ارچ 

خساپ

دربیم و ثرا  هب  ار  ردپ  یصاصتخا  لئاسو  ینعی ، ةوبح ؛ ثرا ، رد  دراد  ردپ  دزن  هک  يرتشیب  یکیدزنو  هبترمو  نأش  رطاخ  هب  رتگرزب  رـسپ 
هچرگ هدناوخن ؛ ًادمع  هک  ییاهزامن  هن  هدـش  اضق  ردـپ  زا  رذـع  اب  هک  ییاهزامن  هتبلا  دـهدیم  ماجنا  ار  وا  هدـش  اضق  ياهزامن  تدابع  رد 

. بوجو هن  بابحتسا  اب  یهتنم  تسه  زامن  ياضق  مکح  نیمه  زین  ردام  دروم  رد  دوش . هدناوخ  ردپ  ياهزامن  همه  ياضق  تسا  رتهب 

؟ میدناوخ یم  زامن  سدقملا  تیب  فرط  هب  هبعک  زا  لبق  ارچ  و  تسیچ ؟ هلبق  فرط  هب  ندناوخ  زامن  هفسلف 

شسرپ

؟ میدناوخ یم  زامن  سدقملا  تیب  فرط  هب  هبعک  زا  لبق  ارچ  و  تسیچ ؟ هلبق  فرط  هب  ندناوخ  زامن  هفسلف 

خساپ
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دنتسیاب نانز  زا  رتولج  نادرم  دیاب  تعامج  زامن  رد  ارچ 

شسرپ

دنتسیاب نانز  زا  رتولج  نادرم  دیاب  تعامج  زامن  رد  ارچ 

خساپ

مظن و کـی  يویند  روما  همه  يارب  هک  هنوـگ  ناـمه  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوـتیم  هچنآ  یلو  تسا ؛ هدـشن  رکذ  نآ  يارب  یـصاخ  هفـسلف 
لمع نآ  اهنآ  تیاـعر  نودـب  هک  دراد  دوجو  تاررقم  طیارـش و  يرـس  کـی  مه  يونعم  ینید و  روما  يارب  دراد  دوجو  یـصاخ  تاررقم 

تبسن تراقح  مشچ  اب  دنشاب  هتساوخ  سدقم  عرش  ملاع و  دنوادخ  هک  تسین  تهج  نآ  زا  تاروتـسد  هنوگ  نیا  ًاملـسم  تسین و  هتفریذپ 
دق و هب  درم  رظن  دنکیم و  هسوسو  ناطیـش  ًاعبطدتـسیاب  درم  يولج  نز  رگا  هک  تسا  نیا  باب  زا  دیاش  هکلب  دـننکب ؛ هاگن  ناون  اب  ماقم  هب 

هنوگ نیا  رد  هک  یتاروتـسد  همه  یفرط  زا  و  دوشیم . فوطعم  رگید  لیاسم  هب  شاهجوت  ادـخ  هب  هجوت  ياـج  هب  دـتفایم و  مناـخ  تماـق 
مولعم دنجنسب و  ملاع  دنوادخ  ینعی ، یقیقح ؛ يالوم  لباقم  رد  ار  ام  میلست  ماقم  تیدوبع و  نازیم  هک  تسا  نآ  يارب  دناهداد  ام  هب  دراوم 
هجرد نیا  هب  ندیسر  اریز  مینکیمن ؛ ارچ  نوچ و  میتسه و  ضحم  میلـست  دشاب -  هک  هچ  ره  یلوم -  رماوا  لباقم  ردام  زا  کی  مادک  دوش 

. ددرگیم یهلا  برق  ماقم  هب  برقت  ثعاب  لامک و  هب  ندیسر  بجوم  هک  تسادخ  هب  نامیا  میلست و  زا 

دنیوگ یم  تنس  لها  ارچ  دنک و  یم  لطاب  ار  زامن  دمح  زا  دعب  نیمآ  نتفگ  ارچ 

شسرپ

دنیوگ یم  تنس  لها  ارچ  دنک و  یم  لطاب  ار  زامن  دمح  زا  دعب  نیمآ  نتفگ  ارچ 

خساپ

تـسین زامن  ءزج  هک  يزیچ  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  تسا و  زامن  نالطب  بجوم  دمع ) تروصب   ) دمح ندناوخ  زا  دـعب  نتفگ  نیمآ  فلا )
تنـس لها  یهقف  بهاذـم  رد  ب ) دوشیم . زامن  نـالطب  بجوم  هک  يدـمع  ندز  فرح  لـثم  تسا ، هدرک  دراو  زاـمنر  درادـن د  لـیلد  و 

هریرهوبا زا  یتیاور  تهج  هب  دننادیم  بحتسم  ار  نیمآ  نتفگ  هک  ینانآ  دراد . دوجو  ینوگانوگ  تارظن  دمح  زا  دعب  نیمآ  نتفگ  هرابرد 
دمح هروس  نایاپ  زا  سپ  نیمآ  نتفگ  زا  تیب  لها  ناماما  تایاور  رد  دننادیمن و  حیحـص  نایعیـش  ار  تیاور  نیا  دنهدیم . رظن  هنوگ  نیا 

ارنآ دوخ  اهناسنا  هک  تسین  یلومعم  يداع و  روما  زا  یلاعت  قح  شیاتـس  شتـسرپ و  یگنوگچ  تادابع و  هک  مینادیم  تسا . هدـش  یهن 
ار ادخ  میهاوخب  رگا  مینک و  تدابع  تسا  هتساوخ  وا  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  دیاب  ام  دننک . راتفر  دنهاوخب  روط  ره  دنیامن و  عارتخا  داجیا و 

زیاـج هعیـش  ناـماما  ار  دـمح  زا  دـعب  نتفگ  نیمآ  تسین . یلاـعت  قح  تداـبع  رگید  نیا  مینک  تداـبع  میهاوخیم  ناـمدوخ  هک  هنوگ  نآ 
تمرح و نیب  ددرم  هک  يراک  رد  دراد و  دوجو  زین  زاوج  مدع  رظن  نانآ  نیب  رد  دـننادیم و  بحتـسم  ار  نآ  زین  تنـس  لها  دناهتـسنادن و 
332/1 یسوط ، خیش  فالخلا   - 1 رتشیب ر.ك : عالطا  يارب  دوشن . ماجنا  هک  تسا  نیا  طایتحا  دشاب  مارح  تسا  نکمم  تسا و  بحتـسم 

ص 110. هینغم ، داوج  دمحم  هسمخلا ، بهاذم  یلع  هقفلا   - 2 یمالسا . تاراشتنا  - 

تسیچ هماقا  هماذا و  فالتخا  تلع  مینک و  یم  متخ  ریبکت  ود  اب  عورش و  ریبکت  راهچ  اب  ار  ناذا  ارچ 
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شسرپ

تسیچ هماقا  هماذا و  فالتخا  تلع  مینک و  یم  متخ  ریبکت  ود  اب  عورش و  ریبکت  راهچ  اب  ار  ناذا  ارچ 

خساپ

نوکی نا  دارا  لجوزع -  هللا -  نال  لیلهتلاب ، متخ  ریبکتلاـب و  هیف  ءدـب  اـمنا  : " دومرف اـهنآ  یناـعم  ناذا و  تاـملک  هراـبرد  (ع ) اـضر ماـما 
متخ لیلهت  اب  هدـش و  زاغآ  ریبکت  اب  ناذا ، هک  نیا  هرخآ ؛ یف  لیلهتلا  یف  فرحلا و  لوا  یف  ریبکتلا  یف  هللا  مسا  همـسا و  هرکذـب و  ءادـتبالا 
رخآ رد  تسا و  ریبکت  زاغآ  رد  ادـخ  مان  دـشاب و  وا  مان  دای و  اـب  زاغآرـس  هک  هتـساوخ  لـجوزع -  يادـخ -  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـش ،

نع هسی  مل  لوالا  نع  دحا  اهـس  نا  مهیلع  ًادـکوم  نیعمتـسملا  ناذآ  یف  ًاررکم  نوکیل  ینثم  ینثم  لعج  امنا  و  : " دومرف نینچ  مه  " لیلهت .
ۀـلفغ و ودـبی  امنا  ناذالا  نال  ًاعبرا  ناذالا  لوا  یف  ریبکتلا  لعج  و  ینثم . ینثم  ناذالا  لعج  کلذـل  ناتعکر : ناتعکر  ةالـصلا  نال  یناـثلا و 

دوشیم هتفگ  راب  ود  کی  ره  ناذا  لوصف  هک  نیا  و  ناذالا ؛ یف  هدعب  امل  نیعمتسملل  ًاهیبنت  نالوالا  لعجف  هل  عمتسملا  هبنی  مالک  هلبق  سیل 
هب رگید  دونشب و  ار  مود  راب  دینشن ، ار  یلوا  درک و  وهس  نانآ  زا  یکی  رگا  دوش و  رارکت  ناگدنونش  ياهشوگ  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب 

هتفگ راب  راهچ  ناذا ، زاغآ  رد  ریبکت  هک  نیا  دـش و  ات  ود  اـت  ودزین  ناذا  ور  نیا  زا  تسا ، تعکر  ود  تعکر  ود  زاـمن  نوچ  هک  نآ  رطاـخ 
يارب لوا  ریبـکت  ود  ور  نیا  زا  دـنک ، هجوتم  ار  هدنونـش  هک  درادـن  ياهمدـقم  دوشیم و  هتفگ  ًاـتلفغ  ناذا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دوشیم 

لوا نال  ناتداهـشلا  ریبکتلا  دعب  لعج  و  : " دـندومرف سپـس  " دـننک . شوگ  ًالماک  ار  ناذا  دـعب  لوصف  هک  تسا  ناگدنونـش  ندرک  هجوتم 
وه امنا  نامیالا  لصا  نال  ناتنورقم و  امهتفرعم  امهتعاط و  نا  ۀـلاسرلاب و  لوسرلل  رارقالا  یناثلا  ۀـینادحولاب و  رارقالاو هللا  دـیحوتلا  نامیالا 
رقا دـقف  ۀـلاسرلاب  لوسرلل  رقا  ۀـینادحولاب و  لجوزع  دـبعلا هللا  رقا  اذاف  ناتداهـش  قوقحلا  ریاس  یف  لعج  امک  نیتداهـش  لـعجف  ناتداهـشلا 

هک تسا  نآ  رطاخ  هب  دوشیم  هتفگ  نیتداهـش  ریبکت  زا  سپ  هک  نیا  و  هلوسرب ؛ هللااب و  رارقالا  وه  امنا  ناـمیالا  لـصا  نـال  ناـمیالا  ۀـلمجب 
دنارگیدکی و نیرق  ود  نیا  تخانـش  تعاطا و  تسا و  (ص ) ربمغیپ تلاسر  هب  رارقا  مود ، ادـخ و  یگناگی  هب  رارقا  دـیحوت و  شلوا  نامیا 

ریاس دننامه  هک  تسا  نآ  يارب  دوشیم ، هتفگ  راب  ود  تداهش ، ود  زا  کی  ره  هک  نیا  و  تسا . نیتداهش  نیمه  نامیا  لصاا  هک  نآ  رگید 
هدرک رارقا  نامیا  همه  هب  دومن ، رارقا  (ص ) ربمغیپ تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  ياهدـنب  رگا  سپ  . ! دراد مزال  تداهـش  ود  هک  دـشاب  قوقح 

نال ةالـصلا  یلا  ءاعدلا  نیتداهـشلا  دعب  لعج  امنا  و  : " دومرف هاگ  نآ  " تسا . لوسر  ادخ و  هب  رارقا  نیمه  نامیا  هشیر  لصا و  اریز  تسا ؛
نیتریبکتلا ًاعبرا  اهلبق  نذؤملا  مدقف  ناذالا  طسو  یف  ةالصلا  یلا  ءادنلا  لعجف  ةالصلا  یلا  ءادن  وه  امنا  ةالـصلا و  عضومل  عضو  امنا  ناذالا 

مث اهبادآ  یف  اهلمع و  یف  اهیف و  ًابغرم  لمعلا  ریخ  یلا  اعد  مث  ةالـصلا  ربلا و  یلع  ًاثح  حـالفلا  یلا  اوعد  ًاـعبرا  اهدـعب  رخا  نیتداهـشلا و  و 
زا سپ  هک  نیا  و  یلاعت ؛ هللا  رکذب  هحتف  امک  یلاعت  هللا  رکذـب  همالک  متخیل  ًاعبرا و  اهلبق  متا  امک  ًاعبرا  اهدـعب  متیل  لیلهتلا  ریبکتلاب و  يدان 
رد ور  نیا  زا  تسا . زامن  هب  توعد  نامه  ناذا  تقیقح  تسا و  زامن  يارب  ناذا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دوشیم ، زاـمن  هب  توعد  نیتداـهش 

تسا توعد  زا  شیپ  دشاب -  تداهش  ود  ریبکت و  ود  زا  ترابع  هک  ناذا -  لصف  راهچ  هک  تسا  هدش  هتـشاذگ  زامن  هب  توعد  نذا  طسو 
سپـس دوش و  يرتشیب  کیرحت  زامن  يراکوکین و  هب  ات  حالفلا ) یلع  یح   ) تسا حالف  هب  توعد  یکی  توعد : زا  سپ  نآ  لصف  راـهچ  و 
وریبکت سپـس  دوش . يرتشیب  بیغرت  زامن  بادآ  نآ و  ندروآ  اج  هب  زامن و  رد  اـت  لـمعلا ) ریخ  یلع  یح   ) تسا لاـمعا  نیرتهب  هب  توعد 
شمالک زین  دوب و  مامت  لصف  راهچ  نآ  زا  شیپ  هک  روط  نامه  دریگ . رارق  زامن  لصف  راهچ  زامن ، هب  توعد  زا  سپ  ات  دیوگیم  ار  لیلهت 

مل لیلهتلا و  اهرخآ  لعج  امنا  و  : " دندومرف همتاخ  رد  سپس  " دوب . هدرک  عورش  ادخ  دای  اب  هک  روط  نامه  دشاب ، هدرک  متخ  ادخ  دای  اب  ار 
همـساب هحتف  امک  همـساب  مالکلا  متخی  نا  یلاعت  هللا  بحاف  هرخآ  یف  هللا  مسا  لیلهتلا  نال  ریبکتلا  اهلوا  یف  لعج  امک  ریبکتلا  اهرخآ  لعجی 

هللا نود  نم  دادنالا  علخ  دیحوتلاب و  یلاعت  رارقا هللا  وه  لیلهتلا  نال  امهرخآ  یف  هللا  مسا  دیمحتلا و  حیبستلا و  لیلهتلا  لدب  لعجی  مل  امنا  و 
هب دوب ، ریبکت  شزاغآ  رد  هک  ناـنچ  ریبکت ؛ هن  دـش  لـیلهت  زاـمن ، ناـیاپ  رد  هک  نیا  و  دـیمحتلا ؛ حـیبستلا و  نم  مظعا  ناـمیالا و  لوا  وه  و 
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هب دوب ، ریبکت  شزاغآ  رد  هک  ناـنچ  ریبکت ؛ هن  دـش  لـیلهت  زاـمن ، ناـیاپ  رد  هک  نیا  و  دـیمحتلا ؛ حـیبستلا و  نم  مظعا  ناـمیالا و  لوا  وه  و 
اب هک  روط  نامه  دـبای ، نایاپ  وا  مان  اب  نخـس  هک  تشاد  تسود  دـنوادخ  تسا و  هتفرگ  رارق  لیلهت  نایاپ  رد  ادـخ  مان  هک  تسا  نآ  رطاخ 

نادب تسا -  ادخ  مان  زین  ود  نآ  نایاپ  هک  نیا  اب  دـش -  هتفگ  دـمحلا هللا  هللا و  ناحبـس  لیلهت  ياج  هب  هک  نیا  و  تسا . هدـش  عورـش  وا  مان 
دیمحت حیبست و  زا  رتمهم  تسا و  نامیا  لوا  هجرد  رد  نآ  دوب و  وا  زا  کیرش  یفن  ادخ و  یگناگی  هب  رارقا  نمضتم  لیلهت  هک  تسا  تلع 

نآ تابحتـسم  بادآ و  تشاد و  دهاوخ  زامن  رد  يرتشیب  تقد  بلق و  روضح  رازگزامن  ناذا ، یناعم  رارـسا و  كرد  مهف و  اب  " دشابیم .
. داد دهاوخ  ماجنا  یبوخ  هب  ار 

میناوخ یمن  ار  هالصلا  تماق  دق  هلمج  ناذا  رد  ارچ 

شسرپ

میناوخ یمن  ار  هالصلا  تماق  دق  هلمج  ناذا  رد  ارچ 

خساپ

هک دـشاب  نیا  هماـقا  رد  نآ  دوـجو  تلع  دـیاش  دـشاب . هتـشاد  اـپرب  زاـمن  قـیقحت  هب  هک  تسا  اـنعم  نـیا  هـب  ةالـصلا " تماـق  دـق   " تراـبع
تروص هب  نارازگزامن  هک  تعامج  زامن  رد  صوصخ  هب  . ) دـننک هدامآ  مارحـالا  ةریبکت  نتفگ  يارب  ار  دوخ  دـنزیخ و  اـپ  هب  نارازگزاـمن 

. دنوشیم زامن  هماقا  هدامآ  هتساخرب و  ةالصلا " تماق  دق   " نتفگ ماگنه  دنهدیم و  شوگ  هماقا  ناذا و  هب  هتسشن ،

تسیچ زامن  رد  هعبرا  تایحبست  ندناوخ  هفسلف 

شسرپ

تسیچ زامن  رد  هعبرا  تایحبست  ندناوخ  هفسلف 

خساپ

تایحبـست هب  سدقم  ياهرکذ  نیا  يراذـگمان  تلع  تسا . هدـش  عیرـشت  هعبرا  تاحیبست  رکذ  بجاو  ياهزامن  مراهچ  موس و  تعکر  رد 
دروم اهحیبست  نیرتهب  هبترم  هدزاود  زامن  زا  تعکر  ره  رد  اهنآ  رارکت  هبترم  هس  اب  هک  تسا  هناـگ  راـهچ  تاـحیبست  زا  يرادروخرب  هعبرا 
رورـس دیـس و  ربکا " هللا  و  هللا ، الا  هلا  و ال  دـمحلا هللا ، و  هللا ، ناحبـس  : " دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  دـنریگیم . رارق  رازگزامن  رارکت  هجوت و 

رکذ اهنت  هک  یلاح  رد  دـنداهن  مان  هعبرا  تاحیبست  ار  هناگ  راهچ  ياـهرکذ  نیا  ارچ  هک  دـیآ  نهذ  هب  تسا  نکمم  دنتـسه . اـهحیبست  همه 
يرکذ ره  نیا  ربانب  تسا . یلاعتیادخ  نتـسناد  هزنم  حیبست  هک  تسا  نیا  باوج  دنریبکت . لیلهتو و  دیمحت  اهرکذ  هیقب  تسا و  حیبست  لوا 

هب هللا " ناحبـس  . " دنرادروخرب ییاوتحم  نینچ  زا  روکذم  ياهرکذ  زا  کی  ره  تسا و  حـیبست  دـنک  اربم  یـصقن  زا  ار  شـسدقم  تاذ  هک 
. دـنقح سدـقا  تاذ  هیزنت  رگناـیب  صخـشم  روط  هب  مادـک  ره  اـهرکذ  رگید  دـنکیم و  هزنم  یبـیع  ره  زا  ار  قح  سدـقم  تاذ  یلک  روـط 
ره زا  وا  هیزنت  ربکا " هللا  . " تساتمه کیرـش و  هنوگ  ره  زا  وا  هیزنت  هللا " الا  هلا  ـال  " ؛ تسا يدنـسپان  ره  زا  وا  نتـسناد  هزنم  دـمحلا هللا " "

یتیعماج دنتسه . اهحیبست  همه  رورس  هکلب  حیبست  یعون  دوخ  ریبکت  لیلهت و  دیمحت و  نیا  ربانب  تسا . صقان  فیصوت  تیدودحم و  هنوگ 
حیبست و رد  ناحبس  يادخ  هیزنت  لوصا  هک  ارچ  تسا  هجوت  لباق  رایـسب  دوشیم  لصاح  یهلا  رکذ  راهچ  نیا  نتفرگ  رارق  مه  رانک  زا  هک 

قلاخ اب  طابترا  رد  ار  دوخ  يدـیحوت  يداـقتعا و  ياوتحم  دـیاشگیم و  ناـبز  اـهنآ  همه  هب  رازگزاـمن  هک  تسا  ریبکت  لـیلهت و  دـیمحت و 
رازگزامن ینید  ياهرواب  ظفح  داقتعا و  تمالـس  رد  یـساسا  شقن  هعبرا  تایحبـست  تیعماـج  درادیم . راـهظا  اـهنآ  هلیـسوب  دوخ  هناـگی 
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راودـیما وا  تمحر  هب  سرت و  ادـخ  ار  رازگزامن  دـنتامرحم ، زا  زیهرپ  حـلاص و  لامعا  ماـجنا  هدـننک  نیمـضت  هک  دـندیاقع  نیا  و  دـنراد .
حور كاروخ  نیرتـهب  هعبرا  تاـحیبست  دـنیبب . دـیدرت  نودـب  نشور و  ار  دوـخ  هدـنیآ  ددـنبب و  لد  وا  هب  دـسرتب و  ادـخ  زا  هک  دـنزاسیم 

نیرتهب یحور  هیذغت  زا  زور  ره  یناسنا  هک  تسا  رایـسب  توافت  دنکیم . يونعم  ینید و  تیوقت  هیذغت و  اهنآ  اب  ار  دوخ  هک  دـنارازگزامن 
شزو یلمع و  يرکف و  ثداوح  نیرتمک  رد  یسک  نینچ  دشاب . مورحم  یـسدقم  هیذغت  نینچ  زا  يرگید  ددرگ و  راشرـس  یهلا  تاحیبست 

. دوب دـهاوخ  ناوتان  خزرب  ملاع  هب  دوخ  ياهمانـسانش  دـیاقع  ندرب  زا  هک  يروط  هب  دـیآیم  رد  وناز  هب  یناطیـش  ياههسوسو  نیرتفیعض 
؟ تسا هدـمآ  ینمـشد  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ : دـیریگ ؛ تسدـب  ار  دوخ  ياهرپس  دومرف : مدرم  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  دومرف : (ع ) قداـص ماـما 
هللا و ناحبـس  دومرف : تسیچ ؟ شتآ  زا  اـم  ياـهرپس  هللا  لوسر  اـی  دـنتفگ  دـیریگرب . رد  شتآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ياـهرپس  اـما  ریخ  دوـمرف :

تسا زیچ  جنپ  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  تسا . تشهب  هب  رازگزامن  فرشت  رد  تاحیبست  نیا  رگید  رثا  ربکا . هللا  هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال 
توف رد  یناملـسم  هک  يربص  و  ربکا ، هللا  هللا و  الا  هلا  هللا و ال  دـمحلا  هللا و  ناحبـس  تسین : يزیچ  لـمع  نازیم  رد  اـهنآ  زا  رتنیگنـس  هک 

، یقالخا ینافرع ، ییاور ، ریـسفت  رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  دراذـگیم . او  ادـخ  هب  ار  دوخ  رما  دـهدیم و  ناشن  دوخ  زا  شحلاـص  دـنزرف 
يربکا اضر  دمحم  زامن ، یعامتجا  یبدا ،

؟  تسیچ هعبرا  تاحیبست  ندناوخ  هتسهآ  هروس و  دمح و  ندناوخ  دنلب  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ هعبرا  تاحیبست  ندناوخ  هتسهآ  هروس و  دمح و  ندناوخ  دنلب  هفسلف 

خساپ

دروم رد  زین  یعرش  صوصن  تایاور و  رد  دسرب و  ماکحا  زا  يرایسب  هفـسلف  هب  تسا  هتـسناوتن  یملع  ياه  تفرـشیپ  اب  يرـشب  راکفا  زونه 
ربارب رد  میلـست  یگدـنب و  تیدوبع و  حور  شرورپ  يارب  زامن  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  هدـشن ,  نایب  يزیچ  زامن  رد  ناـفخا  رهج و  هفـسلف 

نینچمه ناسنا و  حور  رد  یگدـنب  شقن  يافیا  رد  یگرزب  مهـس  زین  يدابع  تاروتـسد  تاررقم و  ندرک  تیاعر  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ 
دنراد یگدنز  رد  طابضنا 

؟ دنناوخب حیحص  یبرع  نابز  هب  ار  زامن  دیاب  همه  هنوگچ  سپ  درادن , دوجو  قاطیالام  فیلکت  مالسا  رد  رگا 

شسرپ

؟ دنناوخب حیحص  یبرع  نابز  هب  ار  زامن  دیاب  همه  هنوگچ  سپ  درادن , دوجو  قاطیالام  فیلکت  مالسا  رد  رگا 

خساپ

ار هلمج  دنچو  نآرق  هیآ  دودح 12  دناوتیمن  ایآ  دنک  ملکت  اهنآ  هب  یبوخ  هبو  دریگ  ارف  ار  هناگیب  نابز  نیدنچ  دـناوتیم  هک  يرـشب  الوا 
ندناوخ حیحص  اعقاو  هک  دشادیپیدراوم  رگا  ایناث : دناوخب !؟ حیحص  دریگ و  ارف  شزومآ  رصتخم  اب  دسریمن  هحفص  کی  هب  نآ  عمج  هک 

یبرع اثلاث : تسین . وا  رب  یفیلکت  نیا  زا  شیبو  دـناوخب  دـیاب  دـناوتیم  هک  هنوگرهب  تروصنیا  رد  دـش  قاـطیال  اـم  هب  فیلکت  يدرف  يارب 
ییانشآ كرتشم  نابز  نتـشاد  یمالـسا  للملانیب  تدحو  لیبقزا  دراد  یمالـسا  هعماج  يارب  یتایح  دنمـشزرا و  ياههفـسلف  زامن  ندناوخ 

J  ...} ینامسآ و سدقم  باتک  اب  رتشیب 
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نیا ایآ  امش  رظن  هب  دنناوخ  یم  لماک  تروص  هب  ار  نآ  و  رفس ) رد   ) دنرادن يداقتعا  نآ  ندناوخ  هتـسکش  ینعی  زامن  نتـسکش  هب  يا  هدع 
؟ تسا تسرد  راک 

شسرپ

نیا ایآ  امش  رظن  هب  دنناوخ  یم  لماک  تروص  هب  ار  نآ  و  رفس ) رد   ) دنرادن يداقتعا  نآ  ندناوخ  هتسکش  ینعی  زامن  نتـسکش  هب  يا  هدع 
؟ تسا تسرد  راک 

خساپ

هب هرابود  ار  اهزامن  نآ  دیاب  هدرک و  تیـصعم  دناوخب  مامت  رفـس  رد  ار  زامن  هناگتـشه  طیارـش  ندوب  اب  رفاسم  رگا  تسین و  زیاج  راک  نیا 
مییامن لمع  دیاب  تسا  هداد  روتسد  عراش  هک  هنوگ  نامه  هب  تسا  تدابع  زامن  دیامن . اضق  هتـشذگ  تقو  رگا  دناوخب و  هتـسکش  تروص 

. دوش یمن  عفر  روتسد  هب  لمع  اب  زج  فیلکت  درادن و  یهار  نآ  رد  یصخش  ياهرظن  راهظا  و 

؟ دراد يا  هفسلف  عوکر ) هدجس ، تین ،  ) زامن تاکرح  ای  وضو و  رد  وشتسش  بیترت  هیآ  تسیچ و  زامن  وضو و  موهفم  ینعم و  دیئامرفب 

شسرپ

؟ دراد يا  هفسلف  عوکر ) هدجس ، تین ،  ) زامن تاکرح  ای  وضو و  رد  وشتسش  بیترت  هیآ  تسیچ و  زامن  وضو و  موهفم  ینعم و  دیئامرفب 

خساپ

: الوا ددرگ . رتنشور  هلأسم  ات  مییامنیم  رکذ  ماکحا  هفـسلف  لصا  هب  عجار  يرـصتخم  حیـضوت  مینک  ناـیب  ار  وضو  هفـسلف  هک  نآ  زا  لـبق 
يرـشب يداـع  فراـعم  ياـهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاـگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اـهنآ  تاـیئزج  ماـکحا و  همه  هفـسلف 

هک یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  یلامجا  روطب  نکیل  دبلطیم .
رب دنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدعاق  ربانب  مینادن  صوصخلاب  ار  یمکح  هفسلف 

شیارب کیژولویزیف  يدام و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دیابن  ماکحا  هفـسلف  يوج  تسج و  رد  ایناث : دـشاب . هتخانـشان  ام 
. تسا هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتـساخرب  میـشاب  ای ... یبط  ياهدسفم  ای  تحلـصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و 
تسین و قیقحت  لباق  يداع  تابـساحم  يرـشب و  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد 

هلءاسم اسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگا  ای  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح  هب  رداق  دوخ  یبرجت  دـتم  اـب  اـهنآ 
ار رتالاب  ياهفسلف  دیجم  نآرق  یلو  دناهتخادرپ  نآ  یتشادهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  هک  نانچ  دشاب . هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح 
اـههثل و زا  تظفاـحم  يارب  نساـحم  دوجو  دـناهتفگ : یبـط  رظن  زا  زین  تروـص  ندیـشارت  دروـم  رد  تسا . یباـیاوقت »  » نآ هدوـمرف و  ناـیب 

درم تقلخ  یعیبط  تلاح  ظفح  یحور و  يونعم و  يرثا  مکح  یلصا  هفسلف  دسریم  رظن  هب  نکیل  تسا . دیفم  تروص  تسوپ  اهنادند و 
نوچ ینطاب ؛ تراهط  2 ـ يرهاظ ، یگزیکاپ  تراهط و  1 ـ درک : نایب  ار  ریز  بلاطم  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  زین  وضو  هفسلف  هرابرد  دشاب .

تراهط ریـسم  رد  ًارهق  دریگیم  وضو  تعیرـش  رد  هدـش  نیعم  لکـش  دـنوادخ و  تعاـطا  تداـبع و  تین  هب  یتقو  هدـنریگ ، وضو  صخش 
رد ار  ناسنا  مدـق  ات  رـس  زا  هک  تسا  یلمع  وضو  3 ـ دریذـپیم . ياهژیو  یتیبرت  يونعم و  رثا  درادیمرب و  ماگ  دـنوادخ  تیدوبع  ینطاب و 

یگدنب و هیحور  تیوقت  4 ـ تسا . حراوج  اضعا و  تیلوؤسم  دروم  رد  وا  هب  يروآدای  رکذت و  یعون  اضعا ، حـسم  نتـسش و  دریگیمرب و 
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دنوادخ روضح  رد  هک  هاگ  نآ  هدنب  هک  هدش  رما  وضو  نتفرگ  هب  تهج  نادب  : » دومرف ترضح  نآ  هک  هدیسر  (ع ) اضر ترـضح  زا  دبعت .
زا هتـشذگ  دشاب . كاپ  اهتساجن  اهيدیلپ و  زا  عیطم و  هدومرف  وا  هچ  نآ  رد  و  دـشاب : هزیکاپ  رهاط و  دتـسیایم  وا  اب  تاجانم  يارب  رابج 
هک نیا  اّما  و  دزاسیم ، هزیکاپ  راگدرورپ  ترـضح  روضح  رد  ماـیق  يارب  ار  لد  دـنکیم و  رود  یمدآ  زا  ار  باوخ  تلاـسک و  وضو  نیا ،

هدجس تروص  اب  دوشیم ، هتفرگ  راک  هب  زامن  رد  ءاضعا  نیا  هک  تسا  رطاخ  نادب  هتشگ  بجاو  اهاپ  رـس و  اهتسد و  تروص و  رب  وضو 
عوکر رد  رس  اب  دیامنیم و  تبغر  وا  تفرعم  تمحر و  رد  دنکیم و  تساوخرد  لالجلاوذ  تاذ  زا  تسد  اب  دیامنیم . عوضخ  دنکیم و 

، هداز بجر  اضر  همجرت  يزیربت ، یکلم  اقآداوج  ازریم  هولـصلا ، رارـسا  « ) دنیـشنیم دزیخیمرب و  اهاپ  اب  دروآیم و  ور  ادـخ  هب  دوجـس  و 
يارب و .... هیآ 103 ) هبوت ،  ) دزادرپیم تاکز  دریگیم . هزور  دناوخیم . زامن  ناسنا  تسا . ریهطت  يارب  ینید  تاروتـسد  يهمه  ص 56 .)

. دـنک ایهم  ندـش  كاپ  يارب  ار  هنیمز  ات  دـنکیم  داهج  اب  و  هیآ 33 ) روـن ، هیآ 232 -  هرقب ،  ) جاودزا هب  روتـسد  یّتـح  دوش  رهاـط  هک  نآ 
مهم مسج و  رد  تراهط  داجیا  نآ  مهم  تمکح  هک  دراد  ینطاب  يرارسا  يرهاظ و  یماکحا  هک  تسا  ینید  تاروتـسد  هلمج  زا  زین  وضو 

رد نداتـسیا  يارب  دـشاب  هجوتم  لسغ  رد  وضو  ماگنه  ناـسنا  هک  دوش  یم  لـصاح  یناـمز  تراـهط  نیا  تسا و  ناـسنا  ناور  رد  نآ  زا  رت 
هیآ ناقرف ، هیآ 11 -  لافنا  هیآ 6 -  هدئام ،  ) دـهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  یحور  یگدامآ  بسک  یلاعت و  كرابت و  قح  ترـضح  هاگـشیپ 

هدوشگ اـم  يور  هب  تاـجانم  رد  هک  نیا  يارب  رگید  تراـبع  هب  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  لوبق  دروم  ییوضو  هچ  مینادـب  هک  نیا  يارب  (. 48
ياههناشن زا  یکی  دوش . ظـفح  دـیاب  وضو  ینطاـب  يرهاـظ و  طیارـش  ینعی  مینک . شـالت  ّتیدـج و  هدـش  داـی  هنیمز  ود  ره  رد  دـیاب  دوش 

بلق روضح  زاـمن  رد  اـت  مینک  هچ  دوشیم  هدیـسرپ  موصعم  زا  یتـقو  هک  يروط  هب  تسا . زاـمن  رد  بلق  روضح  لاـبقا و  لوـبقم ، يوـضو 
رد زامن  ینطاب  رارسا  هیلمع و  ياههلاسر  رد  زامن  يرهاظ  ماکحا  دیزاسب . طاشن  اب  يوضو  مینک  یعس  هک  تسا  نیا  روتسد  میشاب ، هتـشاد 

. دومن دیهاوخ  هعجارم  هللاءاشنا  هک  تسا  هدش  هدروآ  یلمآ  يداوج  هللاۀیآ  تادابع » تمکح   » هلمج زا  اهباتک  یضعب 

. دیئامرفب دیراد  دروم  نیا  رد  یبلطم  یلمآ  يداوج  داتسا  نآرق  ریبک  رسفم  راتفگ  زا  رگا  دشاب  یم  هچ  هیلفغ  زامن  هفسلف 

شسرپ

. دیئامرفب دیراد  دروم  نیا  رد  یبلطم  یلمآ  يداوج  داتسا  نآرق  ریبک  رسفم  راتفگ  زا  رگا  دشاب  یم  هچ  هیلفغ  زامن  هفسلف 

خساپ

اطع وا  هب  دـنک  لاؤس  هچنآ  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  زاـمن  تعکر  ود  نیا  اـشع  برغم و  زاـمن  نیب  سک  ره  تسا : هدـمآ  هلیفغ  زاـمن  هراـبرد 
رـصتخم فـیفخ و  دـنچ  ره  زاـمن ،  تعکر  ود  رگا  تلفغ  تعاـس  رد  تسا . هدـمآ  نینچمه  ص 121 ) ج 8 ، هعیـشلا ، لئاسو  . ) دیامنیم

هداـم زا  هلیفغ  هملک  هک  تـسا  ینتفگ  ص120 ) نامه ، . ) دـهدیم رارق  تشهب )  ) تمارک راد  لـها  ار  صخـش  نآ  دـنوادخ  دوش  هدـناوخ 
؛ دوشیم هدـناوخ  اـشع ) برغم و  نیب   ) تلفغ تعاـس  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنیوگ ، یم  هلیفغ  ار  زاـمن  نیا  هک  نیا  تلع  تسا و  تلفغ 

. دیامن لفاغ  هلفان  ریذپان  فصو  تلیضف  ادخ و  دای  زا  ار  دارفا  دنکیم  یعس  ناطیش  تعاس  نیا  رد  ًالومعم  اریز 

زامن ندناوخ  دنلب  ناوناب  دروم  رد  ارچ  دنک ؟ یم  یقرف  دنوادخ  يارب  رگم  هتسهآ ؟ ار  یخرب  میناوخ و  یم  دنلب  ار  اهزامن  زا  یخرب  ارچ 
؟ دشابن مه  مرحمان  رگا  یتح  تسین ، بجاو 

شسرپ

زامن ندناوخ  دنلب  ناوناب  دروم  رد  ارچ  دنک ؟ یم  یقرف  دـنوادخ  يارب  رگم  هتـسهآ ؟ ار  یخرب  میناوخ و  یم  دـنلب  ار  اهزامن  زا  یخرب  ارچ 
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؟ دشابن مه  مرحمان  رگا  یتح  تسین ، بجاو 

خساپ

، دراد ار  نآ  كرد  ناوت  رـشب  شناد  رتمک  تسا و  نآ  ندوب  يدـبعت  تادابع  باب  رد  یلک  هدـعاق  هکلب  تسا . تایدـبعت  زا  زین  مکح  نیا 
هک تالماعم  فالخ  هب  تسا  رتگنرمک  یلّفطت و  نآ  يویند  ای  یعامتجا  راثآ  ددرگیمرب و  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  هب  میقتسم  روط  هب  نوچ 
زا یکی  لاح  ره  هب  تسا . كرد  لباق  رتشیب  نآ  ياهتمکح  رارسا و  دزادرپیم و  رگیدکی  اب  اهناسنا  يویند  رتشیب  یعامتجا و  طباور  هب 

نازیم زا  نتـساک  هنانز و  روضح  ندرک  مک  يوس  هب  یلمع  ماگ  زین  هکلم و  داجیا  نیرمت و  رد  یمالـسا  ماـکحا  يریگتهج  اـهتمکح ،
ناونع هب  زین  لاؤس  دروم  رد  تسا و  نشور  هلأسم  هک  دراد  دوجو  مرحمان  هک  يدراوم  رد  تسا . نادرم  رد  یسنج  شزیگنا  داجیا  جییهت و 

اذل دننک . تیاعر  رتدکؤم  وحن  هب  دراوم  نیا  زا  ریغ  رد  ات  تسا  ناوناب  رد  هکلم  داجیا  تلـصخ و  نیا  شرورپ  نیرمت  يریگتهج و  کی 
هچ نانچ  تسا ;  ناسنا  رد  یگدنب  تیدوبع و  حور  داجیا  راگدرورپ و  رما  لباقم  رد  میلـست  عوضخ و  راهظا  تدابع  ياه  هفـسلف  زا  یکی 

یضعب یهاگ  و  متـسه .))  وت  هدنب  هک  سب  مراختفا  نیمه  ایادخ ! ادبع ; کل  نوکا  نا  ارخف  یب  یفک  یهلا  : )) دیامرف یم  (ع )  داجـس ماما 
زا يا  هنومن  لیعامسا  ندرک  ینابرق  يارب  ع )   ) میهاربا ترـضح  هب  ادخ  نامرف  تسا .  یگدنب  میلـست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتـسد  زا 

تعاطا دنوادخ و  تیاضر  بلج  يارب  نیرمت  روتـسد و  شریذپ  میلـست و  فده  یهاگ  یهلا  ماکحا  يدابع و  ياهروتـسد  رد  تسا .  نآ 
زا هچ  نانچ  زامن -  رد  تاـفخا  رهج و  تسا و  (ص )  ربماـیپ شور  تنـس و  زا  تعباـتم  يارب  نیرمت  یهاـگ  تسا و  راگدـیرفآ  زا  ضحم 

ياپ هب  تبسن  ار  تما  تنس  نیا  اب  هتساوخ  دنوادخ  هک  تسا  ص )   ) مرکا ربمایپ  ياه  تنس  زا  یکی  دوش -  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یضعب 
یم هدـناوخ  دـنلب  اشع  برغم و  زامن  ارچ  دـندرک : لاوس  ماما  زا  یتقو  هراب  نیا  رد  هتبلا  دـنک . شیامزآ  شربماـیپ  تنـس  هریـس و  هب  يدـنب 
نآ زا  یـسک  رگا  هک  دـندناوخ  یم  دـنلب  ار  تئارق  نیارباـنب  تسا ;  کـیرات  اوه  اـشع  برغم و  تقو  رد  نوـچ  دوـمرف : ع )   ) ماـما دوـش ؟

ع)  ) ماما زا  یـصخش  تسین . يزاین  نینچ  رـصع  رهظ و  زامن  رد  یلو  دـنک  تکرـش  تساـپرب و  تعاـمج  زاـمن  دـنادب  درک  روبع  یکیدزن 
: دـندومرف باوج  رد  ع )  ) ماما دوش ؟ هدـناوخ  هتـسهآ  دـیاب  رـصع  رهظ و  زامن  میناوخب و  دـنلب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زامن  ارچ  دیـسرپ :

هکئالم (ص ) ربمایپ مارتحا  ساپ  هب  دـنوادخ  دوب و  هعمج  رهظ  دـش  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیلوا  دـنتفر  جارعم  هب  یتقو  ص )  ) مرکا ربمایپ 
دنلب ار  زامن  هک  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  ادخ  دندناوخ و  ربمایپ  اب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زور  رهظ  زامن  همه  دـناوخ و  ارف  ینامهیم  هب  ار 

هکنیا رب  هوالع  دناوخب و  هتسهآ  دش  رومام  داد  ماجنا  ییاهنت  هب  نوچ  ار  رصع  زامن  یلو  دنادرگ  راکشآ  هکئالم  رب  ار  وا  يرترب  ات  دناوخب 
یم مرکا  ص )   ) ربمایپ شور  تنـس و  هب  ادتقا  راگدرورپ و  تاروتـسد  لباقم  رد  میلـست  دبعت و  عون  کی  ندناوخ  هتـسهآ  ندناوخ و  دنلب 

هب ار  نارگید  ات  میهد  ماجنا  راکشآ  ار  ریخ  ياهراک  ای  تادابع  زا  یضعب  دیاب  طیارش  یضتقم  هب  هک  دیمهف  ناوت  یم  تیاور  نیا  زا  دشاب .
. مینک توعد  راک  نآ 

درادن دوجو  مه  یمرحمان  چیه  هک  ییاهنت  رد  یکیرات و  رگا  یتح  سپ  تسا ، مرحم  همه  اب  هک  ادـخ  تسیچ ؟ زامن  رد  لماک  باجح  هفـسلف 
؟ دنناوخب زامن  لماک  ششوپ  اب  ناوناب  دیاب 

شسرپ

دوجو مه  یمرحمان  چـیه  هک  ییاهنت  رد  یکیرات و  رگا  یتح  سپ  تسا ، مرحم  همه  اب  هک  ادـخ  تسیچ ؟ زامن  رد  لـماک  باـجح  هفـسلف 
؟ دنناوخب زامن  لماک  ششوپ  اب  ناوناب  دیاب  درادن 

خساپ
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ام يارب  رارـسا  نآ  هب  ندرب  یپ  نکلو  دراد  یـصاخ  تمکح  ماکحا  کیاکی  سپ  تسا ، میکح  میلع و  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
افوکـش یعقاو و  ياهزاین  عفر  هار  زین  اهدادعتـسا و  اهزاین ، زا  اـم  دودـحم  ملع  اـب  هک  نیا  هچ  تسین  دـیفم  نادـنچ  مه  تسین و  رـسیم  مه 

رب هوالع  دومن . ییاعدا  نینچ  ناوتیم  هنوگچ  يونعم ، يدام و  یحور ، یمـسج و  تارطاـخم  نودـب  حیحـص و  وحن  هب  اهدادعتـسا  ندرک 
تـسا نکمم  اسب  هچ  هتبلا  تسا . راـگدرورپ  ترـضح  لـباقم  رد  یگدـنب  راـهظا  دـبعت و  هب  رـشب  ناوخارف  ماـکحا  نیا  رد  ساـسا  هک  نیا 

تهج نیمه  هب  دوش  تاروتـسد  نآ  زا  يوریپ  رد  اهنآ  هزیگنا  تیوقت  بجوم  دارفا  یـضعب  رد  لقادـح  اهتمکح  رارـسا و  نیا  هب  یهاگآ 
يددعتم ياههفسلف  للع و  زامن ، رد  ناوناب  شـشوپ  باجح و  تروص  ره  هب  دننکیم . ماکحا  ياهتمکح  رارـسا و  زا  شاکنک  ددص  رد 

تـشادساپ رد  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  دـشابیم و  باجح  ظـفح  يارب  هنازور  رمتـسم و  نیرمت  یعون  دوخ  نیا  فلا ) هلمج : زا  دراد ؛ 
ندب و مامت  يارب  هچراپکی  یششوپ  دوجو  ب )  دنکیم . افیا  یمهم  شقن  نآ ، يریذپبیسآ  زا  يریگولج  نز و  یمالسا  ششوپ  یمئاد 

گنراگنر ياهزیچ  تالمجت و  هب  نهذ  تافتلا  زا  دـنکیم و  رتشیب  ار  ناسنا  بلق  روضح  هجوت و  زامن ، يارب  صوصخم  یـششوپ  نتـشاد 
سدق تحاس  هب  مارتحا  بدا و  یعون  دنوادخ ، هاگـشیپ  رد  لماک  شـشوپ  نتـشاد  ج )  دنکیم . نادـنچ  دـص  ار  زامن  شزرا  دـهاکیم و 

هنیمز یهلا  هاگشیپ  رد  روضح  بدا  نیمه  تسا و  بحتسم  زامن ، رد  رس  ندناشوپ  ابع و  نتشاد  رب  رد  زین  درم  يارب  ورنیازا  تسا . یبوبر 
مرحماـن ربارب  رد  باـجح  ظـفح  اـب  زاـمن ، رد  شـشوپ  مکح  نآ ، رب  نوزفا  دوـش . یم  قـح  رـضحم  هب  نتفاـی  راـب  يوـنعم و  روـضح  زاـس 

مرحمان روضح  نودب  زامن -  رد  یلو  تسا ؛ بجاو  مرحمان  ربارب  رد  اپ  يور  ندناشوپ  ًالثم  تسین ؛ هسیاقم  لباق  نآ  اب  دراد و  ییاهتوافت 
. تسین بجاو  - 

؟ دراد طابترا  نیمز  هبذاج  اب  ایآ  تسا ؟ بحتسم  ندیباوخ  ندب  تسار  فرط  هب  هلبق  هب  ور  ارچ 

شسرپ

؟ دراد طابترا  نیمز  هبذاج  اب  ایآ  تسا ؟ بحتسم  ندیباوخ  ندب  تسار  فرط  هب  هلبق  هب  ور  ارچ 

خساپ

جاوما دـنیارف  هبذاج و  يورین  ریثأت  رب  هوالع  اذـل  درک ، هظحالم  یعامتجا  يونعم و  یمـسج ، راثآ  دـیاب  تابحتـسم  یعرـش و  ماکحا  يارب 
دزادنا یم  یگدنز  تالاح  مامت  رد  ییادخ  تهج  ادخ و  دای  هب  ار  ناسنا  دراد و  هدنزاس  راثآ  يونعم  تهج  زا  بونج  لامش و  یسیطانغم 

. دوش هدیباوخ  هلبق  فرط  هب  تسار  تمس  هب  ای  دشاب و  هلبق  يوس  هب  اپ  فک  ای  هدش  شرافس  لومعم  روط  هب  هک 

هد زا  رتمک  ترفاسم  رد  دیاب  ام  هکنیا  لیلد  درادـن ، دوجو  يرطخ  دریگ و  یم  تروص  یتحار  هب  ترفاسم  هرود  نیا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ تسیچ میریگب  هزور  دیابن  هتسکش و  ار  زامن  دیاب  زور ،

شسرپ

هد زا  رتمک  ترفاسم  رد  دیاب  ام  هکنیا  لیلد  درادن ، دوجو  يرطخ  دریگ و  یم  تروص  یتحار  هب  ترفاسم  هرود  نیا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ تسیچ میریگب  هزور  دیابن  هتسکش و  ار  زامن  دیاب  زور ،

خساپ

زین نوـنکامه  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا ؛ هدرک  قرف  هتـشذگ  اـب  ترفاـسم  رازبا  هیلقن و  طـیاسو  اـهزور ، نیا  هچرگ  هک : تسناد  دـیاب  ًـالوا 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 680 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هژیو هب  رفس -  رد  ًالوصا  هک  درک  دیهاوخ  هظحالم  دینک ، هعجارم  ناتدوخ  براجت  هب  رگا  امـش  تسا . يدایز  تاروذحم  ياراد  ترفاسم 
. تسا كدـنا  تصرف  دایز و  رایـسب  اههغدـغد  عیرـس ، لـیاسو  اـب  رفـس  رد  هک  نآ  هژیو  هب  درادـن ؛ دوجو  مزـال  شمارآ  نآ  هار -  نیب  رد 
هک تفاسم  لوط  زا  یشان  یگتسخ  ایناث ، تسا . هدش  رداص  رفاسم  زامن  رـصق  روتـسد  شمارآ ، مدع  دایز و  تالکـشم  هب  هجوت  اب  نیاربانب 
رد هن  دشاب و  هلعلا  مامت  هک  نآ  هن  تسا و  زامن  رصق  مهم  ياهتمکح  زا  یکی  دوب ، رتراوشد  هتـشذگ  ناراگزور  رد  هیلقن  لیاسو  اب  اعبط 
هب دشاب . دراو  روکذم  لاکـشا  ات  تسا  هدوب  رما  نیمه  ارـصحنم  رـصق  لیلد  هک  میدرکن  ادیپ  یـسرتسد  ام  یلقع  لیلد  چیه  هب  هن  یتیاور و 
ای یتخـس  لیلد  هب  رفـس  رد  هزور  ندوب  لطاب  زاـمن و  ندوب  هتـسکش  تلع  هک  تسا  نیا  تسادـیپ  لاؤس  رهاـظ  زا  هک  هچنآ  رگید  تراـبع 

هزور نالطب  زامن و  ندش  هتـسکش  هب  مکح  ینعی  نآ  لولعم  دیابن  سپ  درادن  دوجو  تلع  نیا  یلعف  راگزور  رد  هک  هدوب  رفـس  تارطاخم 
مکح ای  تیاور  ای  هیآ  رد  ایآ  دنک ؟ یم  ییاعدا  نینچ  لیلد  نیمادک  هب  دـهد  خـساپ  دـیاب  مرتحم  رگـشسرپ  هک  نآ  لاح  دـنامب و  یقاب  زین 

رد یتح  میرادـن ، یـسرتسد  ماکحا  للع  هب  ام  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دـنا !؟ هدرک  فشک  ناشیا  هک  دراد  دوجو  دروم  نینچ  رد  یلقع  نیقی 
ماکحا تابجوم ) زا  یـشخب   ) تمکح عقاو  رد  دننک  یم  رکذ  ار  یتاکن  ماکحا ، تلع  باب  زا  تایاور  رد  هک  يدراوم  قافتا  هب  بیرق  رثکا 

شقن ینیسح ، میهاربا  دیس  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  ددرگ . ماکحا  ءافتنا  ای  داجیا  بجوم  نآ ، دوبن  دوب و  ات  همات  تلع  هفسلف و  هن  تسا 
هرامش 61. تفرعم ، هلجم  مالسا ، هاگدید  زا  یقوقح  تاررقم  دعاوق و  طابنتسا  رد  لقع 

? دنناوخب دنلب  يادص  اب  ار  زامن  دیاب  نادرم  ارچ 

شسرپ

? دنناوخب دنلب  يادص  اب  ار  زامن  دیاب  نادرم  ارچ 

خساپ

هچ نانچ  تسا ؛ ناسنا  رد  یگدـنب  تیدوبع و  حور  داجیا  راگدرورپ و  رما  لباقم  رد  میلـست  عوضخ و  راهظا  تداـبع  ياههفـسلف  زا  یکی 
زا یـضعب  یهاگ  و  متـسه .» وت  هدنب  هک  سب  مراختفا  نیمه  ایادخ ! ادبع ؛  کل  نوکا  نا  ارخف  یب  یفک  یهلا  : » دـیامرفیم (ع ) داجـس ماما 
نآ زا  ياهنومن  لیعامـسا  ندرک  ینابرق  يارب  (ع ) میهاربا ترـضح  هب  ادـخ  نامرف  تسا . یگدـنب  میلـست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتـسد 

تعاطا دـنوادخ و  تیاضر  بلج  يارب  نیرمت  روتـسد و  شریذـپ  میلـست و  فدـه  یهاـگ  یهلا  ماـکحا  يداـبع و  ياهروتـسد  رد  تسا .
زا هچ  نانچ  زاـمن -  رد  تاـفخا  رهج و  تسا و  (ص ) ربماـیپ شور  تنـس و  زا  تعباـتم  يارب  نیرمت  یهاـگ  تسا و  راگدـیرفآ  زا  ضحم 
هب تبـسن  ار  تما  تنـس  نیا  اـب  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  تسا  (ص ) مرکا ربماـیپ  ياهتنـس  زا  یکی  دوشیم -  هدافتـسا  تاـیاور  زا  یـضعب 

میهد ماجنا  راکشآ  ار  ریخ  ياهراک  ای  تادابع  زا  یضعب  دیاب  طیارش  یضتقم  هب  هتبلا  دنک . شیامزآ  شربمایپ  تنـس  هریـس و  هب  يدنبياپ 
ع)  ) ماما دوشیم ؟ هدـناوخ  دـنلب  اشع  برغم و  زامن  ارچ  دـندرک : لاوس  ماما  زا  یتقو  روظنم  نیدـب  مینک . توعد  راک  نآ  هب  ار  نارگید  ات 

دنادب درک  روبع  یکیدزن  نآ  زا  یسک  رگا  هک  دندناوخیم  دنلب  ار  تئارق  نیاربانب  تسا ؛ کیرات  اوه  اشع  برغم و  تقو  رد  نوچ  دومرف :
. تسین يزاین  نینچ  رصع  رهظ و  زامن  رد  یلو  دنک  تکرش  تساپرب و  تعامج  زامن 

؟ دراد لاکشا  مارحا  فاکتعا و  رد  تسا  بحتسم  زامن  رد  رطع  هکنآ  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دراد لاکشا  مارحا  فاکتعا و  رد  تسا  بحتسم  زامن  رد  رطع  هکنآ  اب  ارچ 
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خساپ

هچنآ ره  تسا و  شیوخ  تولخ  رد  نتفر  ورف  يویند و  ذاذـتلا  كرت  تضایر و  جـح ، يارب  مارحا  فاکتعا و  مهم  فادـها  زا  یکی  نوچ 
فدـه نیا  اب  فاکتعا  مارحا و  رد  شوخ  يوب  ای  جـح  رد  نییزت و ... ندـب و  هب  ندـیلام  نغور  دـننام  دـهد  هافر  ایند و  ذاذـتلا و  يارب  هک 

یماکحا درکراک  نآ  اب  بسانتم  دراد و  يدرکراک  کی  زامن  دراد ، ار  دوخ  صاخ  درکراک  یتداـبع  ره  رگید  تراـبع  هب  دراد . تریاـغم 
شیالآ و هنوگره  زا  یگتـساریپ  ینیـشن و  كاخ  هفرع و  ور ، نیا  زا  جـح ، مارحا  فاـکتعا و  رد  روط  نیمه  تسا . هدـش  روظنم  نآ  يارب 

. تسا هدش  ررقم  يزاسدوخ  همانرب  نیا  رد  دوش و ... هدیشارت  دیاب  رس  فلز  یتح  هک  يدح  هب  ینم  رد  اجنآ و  رد  یشیارآ 

؟  دیهد حیضوت  ام  يارب  ار  نآ  هفسلف  تسیچ و  ناذا  رارکت  زار 

شسرپ

؟  دیهد حیضوت  ام  يارب  ار  نآ  هفسلف  تسیچ و  ناذا  رارکت  زار 

خساپ

. تسا نایدا  ریاس  زا  مالسا  نید  صخشم  لصف  زیمم و  هجو  زامن ، تیمها  هب  هراشا  نمـض  هک  تسا  مالـسا  مهم  ياهراعـش  زا  یکی  ناذا ،
هب مالسا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  دش ، عیرـشت  رهـش  نیادم  هنیدم و  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  ترجه  زا  سپ  مالـسا  رد  ناذا  ناذا : عیرـشت  خیرات 

ربماـیپ دوـب . گرزب  هضیرف  نیا  ییاـپرب  يارب  ناناملـسم  عـمجت  زاـمن و  تـقو  مـالعا  يارب  يا  هلیـسو  هـب  زاـین  ناناملـسم ، ینوزف  هنیدـم و 
دادرم دجسم ، همانهامود   ) دش لح  ناذا  عیرشت  یحو و  قیرط  زا  رما  نیا  هک  نیا  ات  دوب  دروم  نیا  رد  یمیمصت  ذاختا  رکف  رد  (ص ) مالـسا

هدنرادربرد هک  تسا  هدنزاس  اوتحمرپ و  هاتوک ، نوزوم ، نکش ، توکس  يراعـش  ناذا  ناذا : تیمها  ص 34 .) ش 21 ، رویرهش 1374 ، و 
تما یفرعم  تهج  ییادن  راعـش و  یهلا ، دورـس  مالـسا ، رد  ناذا  تسا . ناناملـسم  یلمع  يریگ  تهج  يداقتعا و  ياه  هیاپ  نیرت  یـساسا 
هناشن ناذا ، تسا . یلایخ  ياهدوبعم  هیلع  دایرف  ناناملـسم و  لامعا  دیاقع و  یفرعم  مالـسا ، تیدوجوم  مالعا  ناذا ، تسا . یمالـسا  دحاو 
تلفغ زا  يرادیب  يرایشه و  هناشن  هشیمه  تسا و  حیرـص  نشور و  تروص  هب  ناناملـسم  يرکف  عضاوم  مالعا  تاغیلبت و  ياضف  ندوب  زاب 

يوس هب  ار  نانمؤم  لد  اضف ، رد  نآ  یتوکلم  نینط  هک  تسا  يدایرف  و  زامن »  » هب دورو  يارب  ناج  لد و  حور ، نتخاـس  هداـمآ  ناذا ، تسا .
تسینویهص رادم و  تسایس  نوتسالگ »  » تالمج رد  ار  تشحو  نیا  هک  نانچ  مه  دیازفا . یم  نارفاک  مشخ  تشحو و  رب  دشک و  یم  ادخ 

نآرق تساجرباپ و  هبعک  تسا و  دـنلب  اه  هنذأم  رد  دـمحم  مان  هک  یماگنه  ات  : » دـیوگ یم  ناـملراپ  رد  يو  مینک . یم  هدـهاشم  یـسیلگنا 
مراکم هللا  تیآ  « ) ددرگ رارقرب  راوتسا و  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رد  ام  تسایـس  ياه  هیاپ  درادن  ناکما  تسا ، ناملـسم  ياوشیپ  امنهار و 

مرکا ربمایپ  رصع  ناقفانم  ناکرـشم و  راتفر  رد  تشحو  نیا  هنومن  ص 438 .) ج 4 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریـسفت  يزاریش ،
دیناوخ یم  ارف  زامن  هب  ار  مدرم  دیوگ و  یم  ناذا  هک  یماگنه  نانآ  : » تسا هدمآ  هدئام  هروس  هیآ 58  رد  هک  نانچ  مه  دوش ؛ یم  هدید  زین 
دودـح ات  هدـش  دای  بلاطم  زا  ناذا : رارکت  هفـسلف  دـندرخبان .» یعمج  نانآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـنریگ  یم  يزاـب  هرخـسم و  ار  نآ 

ندـناهاگآ دوـخ  یفرعم  يارب  یتـلم  تیعمج و  هورگ ، ره  اـساسا  تسا  ینتفگ  نآ  رب  نوزفا  دـش . نشور  ناذا  رارکت  هفـسلف  زار و  دـیایز 
روشک ره  یلم  دورس  تیحیسم ، رد  اسیلک  سوقان  دننک . یم  هدافتسا  يا  هلیسو  ای  راعش و  ای  دورس  زا  ییاج ، رد  عمجت  يرما و  يارب  مدرم 

یگدامآ مدرم و  عمجت  يارب  يا  هناشن  ات  دش  عیرشت  ناذا  مهم ، رما  نیا  يارب  زین  مالسا  رد  تسا . هلمج  نآ  زا  اهرهـش  يرخب  رد  روپیـش  و 
، ادارف ياهزامن  رد  نآ  رارکت  یتح  هک  تسا  قیمع  سب  ییاوتحم  ياراد  اسیلک  سوقان  فالخرب  ناذا  هک  نآ  نمـض  دشاب ؛ زامنی  ارب  نانآ 

یثیدح رد  نآ ، رارکت  ناذا و  عیرـشت  هفـسلف  دزاس . یم  رایـشه  مالـسا  یـساسا  دیاقع  دـیحوت و  هب  ار  وا  هدرک و  رادـیب  تلفغ  زا  ار  ناسنا 
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وهـس هک  ار  یـسک  نآ  هلمج ، زا  دراد  ناوارف  ياه  تلع  دـندش  ناذا  هب  رومأم  هک  مدرم  : » تسا هدـش  نایب  نینچ  (ع ) اضر ماما  زا  ینـالوط 
اب وگ  ناذا  دزاس . رایـشه  تسا  لـفاغ  نآ  زا  دـناد و  یمن  ار  تقو  هک  یـسک  دزاـس و  هبنتم  تسا  لـفاغ  هک  ار  نآ  دـشاب و  روآداـی  هدرک ،

دزاس یم  راکشآ  ار  مالسا  نامیا و  دراد ، دیحوت  هب  اررقا  دوخ  دنک ، یم  بیغرت  نآ  هب  دنک ، یم  توعد  قلاخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  شناذا 
ینیمخ ماما  نینچمه  ص 258 .) ج 1 ، يروادلا ، هبتکم  عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  ...« ) دنک یم  يروآدای  هدرک  شـشومارف  هک  ار  نآ  و 

هرـشتنم و دونج  رگید  تسا و  هیکلم  هیتوکلم و  ياوق  ناطلـس  هک  بلق  دـیاب  ناذا ، رد  هللا  یلا  کلاس  هک  نادـب  : » دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد 
يدیاز يایهم  ار  اهنآ  هدیدرگ ، کیدزن  تاقالم  روضح و  تقو  نوچ  دهد و  رضحم  رد  روضح  نالعا  ار  توکلم  کلم و  هتتـشتم  تاهج 
رـضحم دراو  بادآ  بابـسا و  هیهت  یب  تسا  نابوجحم  زا  رگا  دهدن و  تسد  زا  نماد  یناهگان  هولج  هب  تسا  ناقـشاع  ناقاتـشم و  زا  رگا 

هب هیبـنت  نآ ، یلاـمجا  بدا  تسا و  روضح  يارب  هیهلا  شوـیج  هیکلم و  هیتوـکلم و  ياوـق  نـالعا  ناذا ، لاـمجا  رـس  سپ  ددرگن . سدـقم 
رضحم رد  روضح  تیلباق  رما و  هب  مایق  زا  نکمم  زجع  صقن و  هقاف و  رقف و  للذت و  رـضاح و  رـضحم و  تمظع  نآ و  رطخو  ماقم  یگرزب 

تحلـصم زا  رگید  یکی  دیاش  هدـش ، دای  دراوم  رب  نوزفا  ص 121 .) ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  هسـسؤم  هولـصلا ، بادآ  ینیمخ ، ماما  « ) تسا
یلاعت كرابت و  يادخ  دنیامرف ... : یم  زامن  رارکت  بوجو و  هفـسلف  رد  (ع ) قداص ماما  دـشاب ، زامن  رارکت  هفـسلف  نامه  ناذا  رارکت  ياه 

دای هب  هبترم  جنپ  يزور  ات  دومرف  بجاو  ناشیارب  ار  زامن  ور  نیا  زا  دنربن ؛ دای  زا  ار  وا  نید  دمحم و  دای  مان و  ناناملسم  هک  تساوخ  نینچ 
دای هجیتن  رد  دننک و  شومارف  دنوش و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ادابم  ات  دش  هتساوخ  نانآ  زا  ادخ  دای  زامن و  دنروآ و  نابز  هب  ار  شمان  دنشاب و  وا 

هتـسیاش هتکن  نیا  رکذت  نایاپ  رد  هرامـش 10526 .) ثیدح  خیـش ، اضر  دـیمح  همجرت  همکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  « ) دوش وحم  شمان  و 
مات تلع  هفسلف و  هن  دنتسه  ماکحا  ياه  تمکح  اعون  ماکحا  هفسلف  هنیمز  رد  یلقع  ياه  تفایرد  ای  تایاور و  رد  هدش  دای  للع  هک  تسا 
رگا اـما  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  مکح  زین  شدوـبن  اـب  تسا و  مکح  نآ  دوـجو  اـب  دـشاب  یمکح  هماـت  تلع  هدـش ، تفاـیرد  هتکن  رگا  اـهنآ .
مکح يارب  يرگید  ياه  تمکح  نآ  رب  نوزفا  اسب  هچ  تشاد و  دهاوخ  یشقن  تلع  زا  ییزج  ناونع  هب  اهنت  نآ  دوبن  دوب و  دشاب  تمکح 

. میربخ یب  نآ  زا  ام  هک  دشاب 

تلع و الوا  دنناوخب  رصع  رهظ و  ياهزامن  هب  تبـسن  يرتدنلب  يادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبـص ،  ياهزامن  نایاقآ  هک  دوش  یم  هتفگ  الومعم 
؟ دشاب یم  یلکش  هچ  هب  فلتخم  یناکم  ياه  طیارش  رد  هتسهآ  يادص  اب  اهزامن  نیا  ندناوخ  ایناث  ؟ تسیچ بلطم  نیا  تمکح 

شسرپ

تلع الوا  دنناوخب  رصع  رهظ و  ياهزامن  هب  تبسن  يرتدنلب  يادص  اب  ار  اشع  برغم و  حبـص ،  ياهزامن  نایاقآ  هک  دوش  یم  هتفگ  الومعم 
؟ دشاب یم  یلکش  هچ  هب  فلتخم  یناکم  ياه  طیارش  رد  هتسهآ  يادص  اب  اهزامن  نیا  ندناوخ  ایناث  ؟ تسیچ بلطم  نیا  تمکح  و 

خساپ

رد هک  هچنآ  یتح  دناد و  یمن  قح  ترـضح  فطل  هب  یهلا  ءایلوا  ای  لاعتم  يادخ  زج  یـسک  ماکحا  همات  تلع  يانعم  هب  ار  ماکحا  هفـسلف 
عیمج رد  دراوم و  همه  رد  ور  نیا  زا  تسا  ماـکحا  تمکح  حالطـصا  هب  ماـکحا و  نآ  رارـسا  زا  یـشخب  تسا  هدـش  رکذ  تاـیاور  یخرب 

یم عیرـشت  ترورـض  یمکح  تمکح ، نآ  دوجو  اب  هن  دوش و  یم  یفتنم  هطوبرم  یعرـش  مکح  نآ  ءافتنا  اب  هن  دـنک ، یمن  قدـص  طیارش 
زا عوضوم  زین ، هیموی  ياهزامن  تافخا  رهج و  هفسلف  هرابرد  تسا . لیخد  ماکحا  لعج  رد  تاظحالم  طیارش و  ریاس  تیاعر  اب  هکلب  دبای ،
هک دـشاب  راک  رد  مه  يرگید  یلـصا  تلع  دـسر  یم  اـم  نهذ  هب  هک  ییاـه  تمکح  زا  ریغ  تسا  نکمم  هک  نیا  هوـالع  تسا . رارق  نیمه 
هب زین  هعمج  زور  رهظ  زامن  حیـضوت : ادخ . لابق  رد  اه  ناسنا  یگدنب  دـبعت و  هیحور  شیامزآ  دـننام  تسا  تلع  نآ  رادـمرئاد  مکح  لعج 
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ار تافخا  رهج و  ادـمع " یهاگآ  ملع و  اب  یـسک  رگا  دوشیم . هدـناوخ  تافخا  هب  رهظ  زامن  هعمج  زور  ریغ  رد  دوشیم و  هدـناوخ  رهج 
 . تسا لطاب  شزامن  دهد  ماجنا  سکعرب 

دور یم  دای  زا  شرامش  دوش  یم  دوخ  یب  ناسنا  یتقو  . دراد دوجو  تیدودحم  زامن  رد  اه  تعکر  اه و  عوکر  اه و  هدجس  دادعت  رد  ارچ 

شسرپ

دور یم  دای  زا  شرامش  دوش  یم  دوخ  یب  ناسنا  یتقو  . دراد دوجو  تیدودحم  زامن  رد  اه  تعکر  اه و  عوکر  اه و  هدجس  دادعت  رد  ارچ 

خساپ

اما دـنیب  یمن  يدوخ  رگید  نوـچ  تسا  ندـش  دوـخ  یب  نآ  لـصاح  تیناـنا و  تیدرف و  تیدوـخ و  زا  رارف  یکی  تسا . تکرح  ود  زاـمن 
کلاـس رازگزاـمن  يارب  يرایـشه  لاـمک  ور  نیا  زا  تسا . ءاـنف  نآ  لـصاح  یبوبر و  تاذ  هب  هجوـت  ادـخ و  هب  ندروآ  يور  مود  تکرح 

يرایـشه نیع  ادـخ  هب  هجوت  تسا و  هدـش  قرغ  ادـخ  رد  هکلب  تسا  هتـشگن  اهر  اما  تسا  هدـش  دوخ  یب  دوخ  زا  هچرگ  اریز  دراد  دوجو 
شـسرپ نیا  يددع ) روما   ) تادودعم رد  الوصا  رگید  هیواز  زا  نآ  حیـضوت  دشاب . یم  نآ  رد  بلق  روضح  هب  زامن  شزرا  مامت  اذل  تسا .

، میکح لعف  هب  تبـسن  اما  تسین ؛ رتشیب  رتمک و  ارچ  هک  تسه  شـسرپ  نیا  ياـج  زاـب  دوش ، فقوت  يددـع  ره  رب  رگا  ینعی  تسا ؛ لاـیس 
ياه تعکر  توافت  یتح  تیدودـحم و  رـس  دـباینرد . ار  نآ  ام  صقان  لقع  دـنچ  ره  دراد ، یتمکح  اـمتح  رما  نیا  هک  دـبای  یم  رد  لـقع 

، تسا هدشن  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  زین  ینید  نوتم  رد  دربب و  یپ  نآ  هب  هتسناوتن  يرشب ، ياه  هشیدنا  نونکات  هک  تسا  يروما  زا  اهزامن ،
نشور ام  يارب  هک  هچنآ  . 1 تسا : مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دنا . هتـشاد  ارذـگ  يا  هراشا  اهنت  هک  تیاور  هس  ود ، رگم 

هدـنب هک  نیا  ینعی  قح ، ربارب  رد  ندوـب  میلـست  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  میلـست  تیدوـبع و  زاـمن ، حور  هک  تسا  نیا  دـشاب ، یم 
زا ام  هک  يرارـسا  زومر و  رب  نوزفا  اهنآ -  تیدودحم  زامن و  تاعکر  دادعت  فالتخا  دهد و  ماجنا  ارچ  نوچ و  نودب  ار  ادـخ  تاروتـسد 

يدراوم رد  ینید ، نوتم  رد  . 2 دنک . یم  راوتسا  تیوقت و  ام  رد  ار  ربمایپ  ياهروتسد  ادخ و  ربارب  رد  میلست  هیحور  میرادن -  عالطا  اه  نآ 
تاییزج رد  نکل  هزور ) جح ، زامن ، هفسلف  دننام   ) تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  میقتسم ، ماکحا ، هفـسلف  رارـسا و  یخرب  هب  هدوب ، مزال  هک 

دای تاکن  رب  نوزفا  دندرک . یم  تفایرد  ار  بسانم  ياه  خساپ  هنرگو  دندیسرپ  یمن  نانآ  زا  همئا  باحصا  هاگ  تسا و  هدوبن  نییبت  هب  زاین 
مدرم زا  يرایسب  میناد  یم  هک  نیا  هچ  دراد ؛ ناگمه  يارب  تدابع  یناسمه  مظن و  زا  تیاکح  زامن ، ياه  تعکر  يارب  رادقم  نییعت  هدش ،

یم تعانق  مه  تعکر  فصن  هب  یتح  یخرب  دش ، یم  هتشادرب  تیدودحم  هچنانچ  دنبای ، یمن  تسد  زامن  رد  ینافرع  ياه  تلاح  نانچ  هب 
، دوش دراو  همطل  شبلق  روضح  هب  هک  نیا  نودب  یمدآ  درادن ، یفانت  زامن  ياه  تعکر  تیدودـحم  اب  بلق  روضح  هک  نیا  رگید  دـندرک .

نیا هب  هجوت  زامن  تاعکر  هب  هجوت  هدش ، هتـساوخ  ام  زا  زامن  رد  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  عقاو  رد  دشاب . علطم  اه  تعکر  دادعت  زا  دـناوت  یم 
وا زا  زامن  نیا  دـناوخ ، یم  زامن  دـنک ، شومارف  یتح  هک  دوش  دوخ  یب  دوخ  زا  يردـق  هب  ناسنا ، هچناـنچ  دـشاب . یمدـناوخ  یم  زاـمن  هک 

. تسین هتفریذپ 

کی هکنیا  ای  دنناوخب  زامن  دنناوت  یمن  یصاخ  ياهزور  رد  اه  مناخ  هکنیا  ایآ  هک  درک  لاوس  نم  زا  هسردم  رد  نازومآ  شناد  زا  یکی  يزور 
چیه نکیلو  دنا  هدشن  عنم  اهراک  همه  زا  هک  تسا  تسرد  دندرک  راهظا  ناشیا  تسا ، هدشن  اهنآ  قح  رد  یملظ  دنهد  ماجنا  ار  تابجاو  يرس 

دننام هب  يا  هضیرف 

شسرپ
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هکنیا ای  دنناوخب  زامن  دنناوت  یمن  یـصاخ  ياهزور  رد  اه  مناخ  هکنیا  ایآ  هک  درک  لاوس  نم  زا  هسردم  رد  نازومآ  شناد  زا  یکی  يزور 
دنا هدـشن  عنم  اهراک  همه  زا  هک  تسا  تسرد  دـندرک  راهظا  ناشیا  تسا ، هدـشن  اهنآ  قح  رد  یملظ  دـنهد  ماجنا  ار  تابجاو  يرـس  کـی 

تسا حرطم  مه  هدنب  دوخ  يارب  لاوس  نیا  تقیقح  رد  تسا  هدوب  هچ  راک  نیا  تمکح  تسین  زامن  دننام  هب  يا  هضیرف  چیه  نکیلو 

خساپ

رد هزور  زامن و  كرت  ییارچ  . 2 یگنانز . دیرپ  هنایهام و  تداع  ییارچ  . 1 تسا : تیمها  زئاح  هتکن  ود  هب  هجوت  شسرپ ، نیا  هب  خساپ  رد 
روط هب  هچ  رگا  هک  تسا  یعیبط  تلاح  کی  دـشاب  یم  نانز  ندـب  يژولویزیف  اب  قباطم  هک  تسناد  دـیاب  هنایهام  تداـع  هراـبرد  ماـیا . نیا 
هداد رارق  اهنآ  يارب  يردام  ياه  تیلوؤسم  ناوختـسا و  یکوپ  زا  يریگولج  نانآ و  یتمالـس  يارب  اما  دننک  یم  ادـیپ  تلاح  رییغت  یعطقم 

هنایهام تداع  مایارد  اه  مناخ  تسا ، هدش  ینامسج  تیعضو  یندب و  تردق  هظحالم  یعرش  ماکحا  تابجاو  رد  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدش 
اه مناخ  يارب  يزاس  ناسآ  قافرا و  یعون  نیا  دـنوش و  یم  فاعم  زامن  دـننام  تاداـبع  یخرب  ماـجنا  زا  دـنوش  یم  ییاـه  يراوشد  راـچد 

، اعد لثم  دراد  نوگانوگ  ياه  هولج  هک  ادـخ  دای  اما  دوش  یم  كرت  زامن )  ) صاـخ تداـبع  هچرگ  هک  تسناد  دـیاب  لاـح  نیع  رد  تسا .
نیاربانب دیآ  یمن  شیپ  یتیونعم  تیمورحم  دنک و  یم  رپ  ار  زامن  كرت  ألخ  دشاب و  یم  زیاج  دنتدابع و  اهنیا  همه  هک  رافغتـسا و ... رکذ ،

یمایا نینچ  رد  هک  یسک  اذل  دشاب ، یم  ناربج  لباق  تسادخ و  فطل  هکلب  دروآ ، رامش  هب  تیمورحم  ناونع  هب  ار  يریگ  ناسآ  نیا  دیابن 
ره اج  نیا  رد  دهدیم . ماجنا  ار  بجاو  تادابع  یهلا  مکح  هب  تسا و  جراخ  تداع  زا  هک  یـسک  دـنکیم و  تدابع  كرت  یهلا  مکح  هب 

ینیوکت تایـضتقم  يرمالاسفن و  دـسافم  حـلاصم و  رب  ینتبم  زین  مادـک  ره  هب  طوبرم  یعرـش  ماکحا  دـننکیم و  لمع  یهلا  مکح  هب  ود 
. تسا یصاخ 

؟ تسا یطیارش  هب  طورشم  دنوادخ  تدابع  ارچ  تسیچ ؟ زامن  رصق )  ) ندش هتسکش  هفسلف 

شسرپ

؟ تسا یطیارش  هب  طورشم  دنوادخ  تدابع  ارچ  تسیچ ؟ زامن  رصق )  ) ندش هتسکش  هفسلف 

خساپ

، تسا هدش  ررقم  یطیارـش  دنوادخ ، تدابع  يارب  ارچ  هکنیا  اما  تسا . نارفاسم  يارب  دـنوادخ  یلیهـست  ینانتما و  ماکحا  زا  هتـسکش  زامن 
سک چـیه  تسا و  دـنوادخ  يوس  زا  ینعی ، تسا ؛ يدـبعت  یفیقوت و  اهنآ  طیارـش  تادابع و  مامت  مکی . تسا : دـیفم  لیذ  تاکن  هب  هجوت 

لوصو و هار  دنادیم  سک  ره  زا  رتهب  دنوادخ  مود . تسا . دنوادخ  يوس  زا  طیارـش  نیا  همه  سپ  درادن . ار  نآ  هب  ندوزفا  یتساک و  قح 
ای هداد و  رارق  ار  یطرش  ءزج و  وا  رگا  نیاربانب  دیسر . لامک  تداعس و  هب  دش و  کیدزن  وا  هب  رتهب  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  وا  هب  برقت 

هاگآ نادـب  دـنوادخ  اهنت  تسا و  يرـشب  لقع  كرد  ناوت  زا  رتارف  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  یحلاصم  ساسا  رب  هدرک ، فذـح  ار  يزیچ 
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) دـیامرفیم میرک  نآرق  اذـل  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  لاـمک  هب  لـین  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  تاداـبع  موس . تسا .

کیدزن ادـخ  هب  هزور  زامن و  زا  تناعتـسا  اب  نمؤم ! ياهناسنا  يا  . » هیآ 153 (، 2  ) هرقب َنیِِرباَّصلا ) َعَم  َهَّللا  َّنِإ  ِةالَّصلا  َو  ِْربَّصلاـِب  اُونیِعَتْـسا 
ظافلا تارابع و  اب  ار  تین  نامه  یتقو  یلو  یبلق ؛ تسا  يرما  تین  هچرگ  تسا ؛ طرش  تبرق  دصق  يدابع  لامعا  همه  رد  هک  نانچ  دوش .»

كراـبت و قح -  ترـضح  هاگـشیپ  هب  برقت  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  ار  اـهتدابع  نیا  ینعی ، هللا ؛» یلا  ۀـبرق  : » مییوـگیم مینکیم ، ناـیب 
يادخ اذل  دریگ ؛ تروص  نآ  طیارـش  اب  هک  دننکیم  افیا  ار  ادـخ  هب  برقت  هلیـسو  شقن  ینامز  تادابع  نیا  سپ  میهدیم . ماجنا  یلاعت - 
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اُوبَْرقَت ال  : ) هک دهدیم  رکذـت  لاح  نیع  رد  هیآ 14 . . (، 20  ) هط يِرْکِِذل ) َةالَّصلا  ِِمقَأ   ) دشابیم نم  دای  يارب  دیاب  زامن  دـیامرفیم : لاعتم 
هب رـشب  هدـننک  کیدزن  ادزتلفغ و  يزامن  نینچ  اریز  دـیوشن » زامن  کیدزن  یتسم  لاـح  رد  . » هیآ 43 (، 4  ) ءاسن يراکُـس  ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا 

مکح لیلعت  ماقم  رد  هیآ  نیمه  همادا  رد  ورنیازا  دنکیم ! هچ  هک  دنادیمن  درادـن و  بلق  روضح  یتلاح  نینچ  اب  رازگزامن  تسین و  ادـخ 
ياـهتدابع هک  تسا  نیمه  یمالـسا ، عـماوج  رد  اـهیناماسبان  زا  يرایـسب  تلع  هیآ 43 . ناـمه ، ( . َنُولوُقَت اـم  اوُمَْلعَت  یَّتَح  : ) دـیامرفیم

توبکنع ِرَْکنُْملا ) َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ   ) هنرگو درادن ، حور  نانآ  زا  يرایـسب  هزور  زامن و  تقیقح  رد  درادـن : حور  ناناملـسم 
اب نآ  تبـسن  هچرگ   ) تسا راکنا  لباقریغ  یمالـسا ، عماوج  رد  یعامتجا  يدرف و  دـسافم  زا  يرایـسب  دوجو  هک  یلاح  رد  هیآ 45 . (، 29)

همه مهم  نکر  : » دـسیونیم هنیمز  نیا  رد  يدزی  حابـصم  هللاۀـیآ  تسا .) رتـمک  رایـسب  بتارم  هب  ینیدریغ  یهلاریغ و  عـماوج  رد  هک  هچنآ 
رب یعاد  و  دوش ، ماجنا  هللا » یلا  ۀبرق   » دـیاب يدابع  لمع  ره  هکلب  تسین ؛ زامن  هب  صوصخم  نکر  نیا  تسا و  تبرق  دـصق  تین و  تادابع 

. تسا يدـصق  نیوانع  لاعفا و  زا  تدابع  رگید ، ترابع  هب  دراد و  یگتـسب  ناسنا  لد  اب  شتـسرپ  نوچ  دـشاب ؛ ادـخ  زا  تعاطا  نآ  ماـجنا 
تاـکرح و فرـص  مه  تداـبع  دـشاب : ندرک  هرخـسم  دـصق  هب  تسا  نکمم  اریز  تسین ؛ میظعت  تمـالع  یندـش  مخ  هنوگ  ره  هک  ناـنچ 
ای دوشیم ، هدناوخ  نتفرگ  دای  نیرمت و  يارب  هک  يزامن  سپ  دشاب ، ادخ  رما  تعاطا  رطاخ  هب  دیاب  هکلب  تسین ؛ داروا  راکذا و  ای  تانکس 
هللا تیآ  يدزی ، حابـصم   ...« تسین یقیقح  تدابع  ناـشیا ، هجوت  بلج  اـی  ناناملـسم  زا  سرت  قاـفن و  يور  زا  اـی  ییاـمندوخ  اـیر و  يارب 

شدوخ هب  برقت  لاعتم  يادخ  ارچ  هک  دوش  حرطم  شسرپ  نیا  دیاش  ص 89 . یقالخا ، يداقتعا و  لئاسم  نوماریپ  راتفگ   28 یقتدمحم ،
اب برقت  نیا  ًامتح  هکلب  تسا ؛ هدادن  رارق  دوش ، ماجنا  هک  یطیارش  بلاق و  لکـش و  ره  اب  يدابع  لمع  کی  هب  ناگدنب  مادقا  فرـص  اب  ار 

لاعتم يادخ  هکنیا  تمکح  : » هک تسا  نیا  دناهتشون -  يدزی  حابـصم  هللاۀیآ  هک  روط  نامه  نآ -  خساپ  دوشیم ؟ لصاح  صاخ  طیارش 
لماکت شیامزآ و  هلیـسو  نارازه  بابـسا  لیـصحت  هار  رد  هک  تسا  نیا  دنـسرب ، ناشدصاقم  هب  يداع  بابـسا  هار  زا  مدرم  تسا  هتـساوخ 
هدیرفآ زا  ضرغ  دش : هتفگ  اهراب  هک  نانچ  دوشیمن ؛ لصاح  دـبعم  دجـسم و  هشوگ  رد  زگره  هک  دـیآیم ، شیپ  اهناسنا  يارب  يرایتخا 

تسا نامه  ناسنا ، یقیقح  لامک  ًاساسا  دیامیپب و  ار  لامک  هار  دوخ  باختنا  رایتخا و  اب  هک  تسا  نامه  يدام ، ناهج  نیا  رد  ناسنا  ندش 
ره دراد و  مزال  شیامزآ  نوگانوگ  لیاسو  ددـعتم و  ياههار  دازآ و  لمع  نادـیم  راـیتخا  باـختنا و  دوشیم و  لـصاح  راـیتخا  هار  زا  هک 

راک و هب  هدومرف  رما  ناسنا  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  دوب . دـهاوخ  رتشیب  یناـسنا  لـماکت  ناـکما  دـشاب ، رتشیب  شیاـمزآ  هنیمز  ردـق 
: دروآ تسد  هب  ار  شیوخ  يراـیتخا  لاـمک  و  دـهدب ، ار  دوخ  شیاـمزآ  فلتخم ، ياـههنیمز  رد  اـت  دزادرپب  تیلاـعف  شـالت و  شـشوک و 

هدئام هلیسو  هب  ار  ياهدنب  ره  يزور  هک  دوبن  زجاع  دنوادخ  هنرگو  . » هیآ 2 (، 67  ) کلم هیآ 7 ؛ (، 11  ) دوه ًالَمَع ) ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  )
ام يرایتخا  ياهراتفر  ورگ  رد  ام  لاـمک  ینعی ، صـص 144-145 ؛. یقالخا ، يداقتعا و  لئاسم  نوماریپ  راتفگ   28  ...« دنک لزان  ینامسآ 
هک نیمه  دـشاب و  نیرتهب  ای  حیحـص  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـشاب  فلتخم  ياـههنیزگ  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  راـتفر ، ندوب  يراـیتخا  تسا و 

هللاۀیآ سیفن  رثا  هعلاطم  . میاهتـشاذگ تدابع  نآ  لامک  ای  یلوبق  يارب  یـصاخ  طرـش  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ، نیرتهب  ای  حیحـص  یکی 
. تسا دنمدوس  رایسب  هنیمز  نیا  رد  يزاسدوخ » يارب  یسانشدوخ   » ناونع تحت  يدزی ، حابصم 

(، 4  ) ءاسن « ) ِةالَّصلا َنِم  اوُرُصْقَت  َْنأ  ٌحانُج  ْمُکْیَلَع  َسْیَلَف  ِضْرَأْلا  یِف  ْمُتْبَرَض  اِذإ  َو   » هفیرش هیآ  ترفاسم ، رد  زامن  ندناوخ  هتسکش  هلدا  زا  یکی 
زامن رییخت  رب  تلالد  هلمج  نیا  هدمآ و  ٌحانُج » ْمُکْیَلَع  َسْیَلَف   » هلمج نوچ  هیآ  نیا  رد  تسا . هیآ 101 ).

شسرپ

ءاسن « ) ِةالَّصلا َنِم  اوُرُصْقَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَض  اذِإ  َو   » هفیرـش هیآ  ترفاسم ، رد  زامن  ندناوخ  هتـسکش  هلدا  زا  یکی 
هن دراد -  مامت  ای  رـصق  نایم  زامن  رییخت  رب  تلالد  هلمج  نیا  هدمآ و  ٌحانُج » ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف   » هلمج نوچ  هیآ  نیا  رد  تسا . هیآ 101 ). (، 4)

؟ تسا هدش  رفس  رد  رصق  نّیعت  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  هنوگچ  سپ  رصق -  نّیعت  رب  تلالد 
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خساپ

هلدا ءزج  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  اهقف  زا  یـضعب  تسخن : خساپ  میروآیم : ار  اهنآ  زا  ياهنومن  هک  هدـش  هداد  ياهخساپ لاکشا  نیا  هب  تبسن 
ار هـیآ  نـیا  دـناهدرک و  هدافتـسا  يرگید  كرادـم  زا  ترفاـسم  رد  ار  زاـمن  ندـناوخ  هتـسکش  ینعی ، دـننادیمن ؛ زاـمن  ندـناوخ  هتـسکش 
« فوخ زامن   » دناوتن دوش و  دیدش  فوخ  رگا  دهد و  ماجنا  فوخ » زامن   » یتسیاب دـسرتب  نمـشد  زا  ناسنا  هاگره  « فوخ زامن   » صوصخم

سرت لاح  رد  هک  تسا  هیموی  زامن  نامه  فوخ  زامن  فوخ : زامن  روتـسد  دـهد . ماجنا  فوخ ) تدـش  « ) هدراطم زامن   » دـیاب دـهد ، ماجنا 
تعامج اب  تیفیک  دنچ  اب  ای  يدارف  تروص  هب  ار  نآ  ناوتیم  دوش و  هدناوخ  هتـسکش  دیاب  هک  تسا  رفاسم  زامن  دننام  دوشیم و  هدناوخ 

اب تاعکر  دادـعت  رظن  زا  زامن  نیا  دـیدش :) فوخ   ) هدراطم زامن  روتـسد  « هدراطم زامن   » و هدراطم .) فوخ و  زامن  ماکحا  باـتک  . ) دـناوخ
نیا رد  هک  دناوخ  زامن  دوشن  لومعم  تروص  هب  دریگ و  الاب  گنج  راک  هک  دوشیم  هدناوخ  ینامز  رد  درادن و  یقرف  يداع  لاح  رد  زامن 

دـشاب هراوس  هچ  تکرح ، لاح  رد  هچ  شاب فقوت  لاح  رد  هچ  ینعی : دـناوخب ، زامن  دـیاب  دـشاب  نکمم  شیارب  هک  یتروص  ره  هب  لاـح 
دیوگیم و دشاب  هلبق  هب  ور  هک  یلاح  رد  ار  مارحالاةریبکت  دنکیم و  زامن  تین  سپ  اهنیا  ریغ  هدـیباوخ و  هچ  دـشاب  هتـسشن  هچ  هدایپ ، هچ 

هچنانچ دناوخیم و  هلبق  فرط  هب  تسا  نکمم  هک  رادـقم  ره  هب  هنرگ  دـهدیم و  همادا  زامن  هیقب  رد  ار  ندوب  هلبق  هب  ور  تسا  نکمم  رگا 
وحن ره  هب  دوجـس  عوکر و  يارب  دـناوخیم و  زامن  دوب  نکمم  هک  فرط  ره  هب  دـشن  نکمم  مه  مارحـالاةریبکت  رد  یتح  ندوب  هلبق  هب  ور 
طقف تین  زا  سپ  وا  زامن  دوبن  نکم  مه  رادقم  نیا  هب  رگا  دشاب و  مشچ  رـس و  اب  ندرک  هراشا  دح  رد  هچ  رگا  دهدیم  ماجنا  تسناوت  هک 

تئارق اهنآ و  رکذ  دوجس و  عوکر و  و  ربکا » هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللاناحبس و  : » دیوگیم یتعکر  ره  ياج  هب  ینعی  تسا ، حیبست 
، اریز دننادیم ؛ نامه .) . ) تسا یفاک  ریبکت  کی  طقف  یتعکر  ره  يارب  دوبن  نکمم  مه  رادقم  نیا  هب  رگا  و  دوشیم . طقاس  هروس  دمح و 

َنیِذَّلا ُمُکَِنتْفَی  ْنَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  ِةالَّصلا  َنِم  اوُرُصْقَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  َو  : ) تسا هدمآ  نینچ  هفیرـش  هیآ  هلابند  رد 
هب هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  امش  رب  یک  اب  دیشاب  رفـس  رد  هک  یماگنه  و  . » هیآ 101 (، 4  ) ءاسن ًانِیبُم ) اوُدَـع  ْمَُکل  اُوناک  َنیِِرفاْکلا  َّنِإ  اوُرَفَک 

نانآ ینمشد  هک  دیشابن ] لفاغ  هاگچیه ، نارفاک  زا  و   ] دننک تسرد  لکشم  امش  يارب  نارفاک  هک  دیشاب  هتشاد  نآ  میب  هاگره  دیدروآ  اج 
زامن راکذا  لاعفا و  ندرک  هاتوک  هب  رظان  طقف  ار ، زامن  ندرک  هاـتوک  اـهقف  زا  یخرب  نیا ، زا  رتـالاب  تسا .» راکـشآ  ًـالماک  امـش  هب  تبـسن 
زامن رد  یتح  تاعکر -  دادعت  نتساک  اب  ار  زامن  ندرک  هاتوک  اما  دریگیم . ماجنا  هراشا  رـس و  اب  دراوم  زا  یـضعب  رد  یتح  هک  دناهتـسناد 

هک مه  ییاهقف  مود : خـساپ  ص 182 . ج 1 ، نافرعلا ، زنک  ص 143 ؛ ج 1 ، نآرقلا ، هقف  يدنوار ، . دـناهدرکن هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  فوخ - 
تسا نیعتم  یتروص  رد  ٌحانُج » ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف   » هلمج زا  رییخت  هدافتسا  دنیامرفیم : دناهدرک ، هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  ار  زامن  ندناوخ  هتـسکش 

. تسین نینچ  هکنآ  لاح  دشاب و  هدش  هدافتـسا  رییخت  تسا -  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  نآ  دـننام  ای  ریبعت  نیا  هک  زین -  يرگید  دراوم  رد  هک 
َرَمَتْعا َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاعَش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنِإ  : ) دیامرفیم میرک  نآرق  جح ، رد  هورم  افـص و  نیب  یعـس  هرابرد  لاثم : روط  هب 

ای هبعک  هناخ  جح  یسک  ره  سپ  تسا ، دنوادخ  نید  رئاعـش  زا  هورم  افـص و  یعـس  . » هیآ 158 (، 2  ) هرقب امِِهب ) َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  ـالَف 
هلأسم هکنیا  اب  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  دروآ .» ياج  هب  زین  هورم  افـص و  یعـس  هک  وا  رب  تسین  یکاب  دروآیم ، اج  هب  هرمع  صوصخم  لامعا 

، بهاذم همه  قافتا  هب  هورم  افص و  یعس  لاح  نیع  رد  تسا ؛ هدمآ  امِِهب » َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف   » هلمج تروص  هب  هورم  افـص و  یعس 
هلأسم نیا  هب  یتیاور  رد  (ع ) رقاب ماما  ص 274 . ج 1 ، نآرقلا ، هقف  يدنوار ، ص 242 ؛ ۀسمخلا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  . تسا بجاو  مزال و 

وا رب  یهانگ  دهد ، ماجنا  هرمع  ای  جح  سک  ره  : » تسا هدومرفن  هورم  افص و  یعس  هرابرد  لجوزع  دنوادخ  ایآ  : » دنیامرفیم هدومن ، هراشا 
هدومرف و نینچ  شباتک  رد  دـنوادخ  تسا و  هدـش  بجاو  یعـس   [ ریبعت نیمه  اب  هک   ] دـینیبیمن ایآ  دـیامن ؛» هورم  افـص و  یعـس  هک  تسین 

یفن هاگره  هک  تسا  نآ  عوضوم  نیا  ینف  نایب  تسا »؟ نینچ  زین  رفـس  رد  ریـصقت  تسا و  هداد  ماـجنا  بوجو  ناونع  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ 
هب هجوت  اب  تسا و  نییعت  ای  رییختو و  صیخرت  زا  معا  هکلب  تسین  رییخت  رد  نیعتم  یفن  دراوم  نآ  رد  دـشاب ، رطخ  مهوت  اـی  رطخ  ماـقم  رد 
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بجاو تعکر  راهچ  رفاسم  ریغ  رب  نوچ  زین  رفاسم  زامن  دروم  رد  دومن . طابنتـسا  ار  هلأسم  مکح  دیاب  دراد ، دوجو  دروم  ره  رد  هک  ینئارق 
لوـسر تنـس  هریـس و  هنیرق  هب  تسا و  هدـش  یفن  مهوـت  نیا  هفیرـش ، هیآ  رد  تسین : زیاـج  نآ  زا  رتـمک  رفاـسم  رب  هک  هدـش  مهوـت  هدوـب ،

هک تسا  نیعتم  بجاو و  وا  رب  هکلب  دـناوخب ، تعکر  راـهچ  زا  رتـمک  دـناوتیم  رفاـسم  اـهنت  هـن  (ع ،) تـیب لـها  تاـیاور  زین  و  (ص ) مرکا
ام (ع ) رفعج یبال  انُلق  الاق : امّهنأ  ملـسم  نب  دمحم  ةرارُز و  ْنَع  : » تسا هدمآ  نینچ  یتیاور  رد  بلطم  نیمه  دـناوخب و  هتـسکش  ار  شزامن 

اورصقت نا  حانج  مکیلع  سیلف  ضرالا  یف  متبرض  اذا  و  : » لوقی لجوزع  هللا  نا  لاقف : یه ؟ مک  و  یه ؟ فیک  رفسلا  یف  ةولصلا  یف  ُلوقت :
: لقی مل  و  حانج » مکیلع  سیل  و  : » لجوّزع هللا  لاق  هل : انُلق  الاق : رـضحلا . یف  مامتلا  بوجوک  ًابجاو  رفـسلا  یف  ریـصقتلا  َراصف  ةولـصلا » نم 
« امهب فَّوطی  نا  هیلع  حانج  الف  رمتعا  وا  تیبلا  جح  نمف  : » ةورملا افـصلا و  یف  لجوزع  هللا  لاق  سیل  وا  لاقف : کلذ ؟ بجوا  فیکف  اولعفا 

هعنـص ءیـش  رفـسلا  یف  ریـصقتلا  کلذـک  هُّیبـن و  هعنـص  هباـتک و  یف  هرکذ  لـجوزع  هللا  ّنـال  ضورفم  بجاو  اـمهب  فاوطلا  ّنا  نورت  ـالا 
(( (ع قداـص ماـما  باحـصا  زا  رفن  ود   ) ملـسم نـب  دـمحم  هرارز و  . » ص 538 ج 5 ، هعیــشلا ، لـئاسو  ؛ » هباـتک یف  هللا  رکذ  و  (ص ) یبـنلا

هدومرف لجوزع  دـنوادخ  دومرف : دـییامرفیم ؟ هچ  رفـس  رد  زامن  رادـقم  تیفیک و  هراـبرد  میدرک : ضرع  (ع ) قداـص ماـما  هب  دـنیوگیم :
مامت دننام  تسا ؛ بجاو  رفس  رد  زامن  ندرک  هاتوک  سپ  دییامن .» هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دیدرک ، رفـس  هاگره  و  : » تسا

و تسین » یهانگ  امـش  رب  : » تسا هدومرف  لجوزع  دـنوادخ  میدرک : ضرع  ترـضح  هب  اـم  دـنتفگ : رفـس .) ریغ   ) رـضح رد  زاـمن  ندـناوخ 
تیب لها  مرکا و  ربمایپ   ) میرک نآرق  یقیقح  نارسفم  زا  موس : خساپ  تسا ؟ هدش  بجاو  هنوگچ  سپ  دیهدب ؛» ماجنا  ًامتح  : » تسا هدومرفن 

زا ياهنومن  هک  دوش  در  دـیابن  هک  تسا  دـنوادخ  ياههیدـه  زا  رفاسم ، ياهزامن  رد  فیفخت  هک  تسا  هدـش  لقن  یناوارف  تاـیاور  (ع )) وا
یهن تدـش  هب  شطیارـش  اب   ] رفـس رد  زامن  ندـناوخ  مامت  زا  هک  میراد  يرگید  ناوارف  تایاور  اهنآ  رب  هوالع  دوشیم و  نایب  ریز  رد  اهنآ 

ص 538 و نامه ، « يرب هنم  انأف  ًاعبرا  رفـسلا  یف  یلـص  نم  : » دومرف (ص ) ربماـیپ . 1 دوشیم : ناـیب  ریز  رد  اـهنآ  زا  هنومن  ود  هک  دـناهدومن 
ممتملا : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  . 2 مرازیب .» وا  زا  دـنوادخ  دزن  رد  نم  دـناوخب ، یتعکر  راهچ  ار  شیاهزامن  رفـس  رد  سک  ره  « ؛. 539

هک تسا  یسک  دننام  دناوخب ، مامت  ار  شزامن  ترفاسم  رد  هک  یسک  . » ص 274 ج 1-2 ، نایبلا ، عمجم  ؛ » رضحلا یف  رصقملاک  رفسلا  یف 
، یلیلحت یقیقحت ، رایـسب  ثحب  عوضوم  نیا  اب  طابترا  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  هتبلا  دـناوخب .» هتـسکش  ار  شزامن  ترفاسم ، ریغ  رد 
اب عوضوم  یـسررب  هب  نآ ، رد  هک  تسا  هدـمآ  نیدـلا  فرـش  دیـس  موحرم  هتـشون  داهتجالا » صنلا و   » فیرـش باتک  رد  یعماج  بلاج و 

ص 286. هرامش 72 ، دروم  داهتجالا ، صنلا و  . تسا هدش  هتخادرپ  تنس  لها  ناردارب  كرادم  زا  هدافتسا 

مه  ) عمج دیاب  دراوم  زا  یضعب  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ رفاسم  لاح  هب  فیفخت  ترفاسم  رد  هزور  نتفرگن  زامن و  رصق  هفـسلف  ًارهاظ 
؟ دراد فیفخت  نآ  اب  تافانم  نیا  دناوخب و  مامت ) مه  هتسکش و 

شسرپ

عمج دـیاب  دراوم  زا  یـضعب  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ رفاسم  لاح  هب  فیفخت  ترفاسم  رد  هزور  نتفرگن  زامن و  رـصق  هفـسلف  ًارهاـظ 
؟ دراد فیفخت  نآ  اب  تافانم  نیا  دناوخب و  مامت ) مه  هتسکش و  مه  )

خساپ

سپ دیدرگ ؛ تباث  لقع -  عامجا و  تنـس ، باتک ، هلدا -  يور  زا  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  هاگره  تسا : ینتفگ  همدقم  ناونع  هب  ادـتبا  رد 
دوش و لـصاح  فیلکت  نیا  زا  شاهّمذ  تئارب  هب  نیقی  هک  يروط  هب  تسا ؛ بجاو  مکح ، هب  ندوـمن  لـمع  رما و  نآ  لاـثتما  یفلکم  ره  رب 
.1 تسا : مسق  ود  رب  همذ  تئارب  هب  نیقی  تـسا . لـقع  ملـسم  ماـکحا  زا  فـیلکت ، هدـهع  زا  جورخ  هـمذ و  تـئارب  هـب  نـیقی  لیـصحت  موزل 
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زا هدش ، رما  هچنآ  قباطم  ار  یهلا  روتسد  دناوتب  فلکم ، هک  تسا  يدراوم  رد  یلیـصفت » تئارب   » یلیـصفت تئارب  . 1 یلامجا . . 2 یلیصفت ،
وـضو نآ  اب  دـشاب و  هتـشاد  قلطم  بآ  فلکم ، هک  یتروص  رد  زامن . يارب  قلطم  بآ  اـب  وضو  هب  رما  ًـالثم  دـهد ؛ ماـجنا  طیارـش  ءازجا و 
تئارب یلاـمجا  تئارب  . 2 دـنکیم . ادـیپ  هّمذ  تئارب  هب  نیقی  دـناوخیم و  زامن  دـیدرت ، نودـب  دـنکیم و  نیقی  عراش  رما  لاـثتما  هب  دریگب ،

ات لمع  رارکت  هب  دوشیم  راچان  سپ  دـنک . ادـیپ  هب  رومأم  طیارـش  ءازجا و  هب  یلیـصفت  نیقی  دـناوتن  فلکم  هک  تسا  يدراوم  رد  یلامجا 
فاضم يرگید  قلطم و  اهنآ  زا  یکی  دشاب  هتـشاد  نیقی  هک  فرظ  ود  هب  دـشاب  رـصحنم  وا  بآ  هکنیا  لثم  دـنک ؛ ادـیپ  همذ  تئارب  هب  نیقی 

. دشابن قلطم  هک  دراد  لامتحا  نوچ  دنکیمن ؛ ادیپ  تراهط  هب  نیقی  دریگب ؛ وضو  کی  ره  اب  رگا  سپ  دناهدش . هبتـشم  رگیدکی  هب  تسا و 
هدوب قلطم  بآ  اب  یلوا  يوضو  ای  اریز  دنک  نیقی  تراهط ؛ هب  ًالامجا  ات  دریگب  ییوضو  کی  ره  زا  ینعی ، دریگب ؛ وضو  ود  دیاب  راچان  سپ 

یعرـش رما  سپ  تسا . یهلا  رماوا  لاثتما  تیفیک  ماقم  رد  یلقع  ملـسم  ماکحا  زا  دروم -  نیا  لـثم  رد  رارکت -  بوجو  نیا  یمود و  اـی  و 
زامن و رصق  یهلا ، رماوا  زا  هک : تسا  ینتفگ  همدقم ، نیا  نتسناد  زا  سپ  دیامرفیم ؟ رارکت  هب  روتسد  عراش  هنوگچ  دوش : هتفگ  هک  تسین 

همذ تئارب  هب  نیقی  دـناوخیم و  رـصق  ار  زاـمن  طیارـش ، نآ  هب  دـنک  نیقی  فلکم  هک  يدروم  ره  رد  . 1 سپ : تسا ؛ رفـس  رد  هزور  كرت 
نوچ دنکیمن ؛ ادیپ  همذ  تئارب  هب  نیقی  دناوخب  رـصق  رگا  فلا . سپ : طیارـش ؛ عامتجا  رد  دراد  کش  هک  يدروم  رد  . 2 دنکیم ؛ لصاح 
ادـیپ تئارب  هب  نیقی  دـناوخب و  زین  مامت  رگا  ب . تسا . هدوب  مامت  وا  یعقاو  فیلکت  هدوبن و  دوجوم  رـصق  طیارـش  ًاـعقاو  هک  تسا  لـمتحم 

مه تسا  بجاو  لقع  مکح  هب  ج . تسا . هدوب  رصق  وا  یعقاو  فیلکت  هدوب و  دوجوم  رصق  طیارـش  ًاعقاو  هک  تسا  لمتحم  نوچ  دنکیمن ؛
یلوا مکح  هن  تسا ؛ لاثتما  تیفیک  ماقم  رد  یلقع  مکح  عمج  موزل  نیا  دنک . ادیپ  یعقاو  فیلکت  يادا  هب  نیقی  ات  دناوخب  مامت  مه  رصق و 

دیاب دیوگیم : لقع  هکلب  تسا ؛ رفس  رد  رـصق  هفـسلف  اب  یفانم  دوش  هتفگ  هکنیا  ات  هدومرفن  عراش  ار  رارکت  موزل  رگید  ترابع  هب  یعرش .
82 بیغتـسد ، هللاتیآ  . تسا ینیقی  تئارب  لیـصحت  مزلتـسم  ینیقی ، همذ  لاغتـشا  اریز  دوش ؛ لصاح  تئارب  هب  نیقی  ات  دومن  لـمع  روط  نیا 

ص 137. شسرپ ،

اهرفس هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  دیامن ، راطفا  ار  شاهزور  دناوخب و  یتعکر  ود  ار  شایتعکر  راهچ  زامن  رفاسم  هداد ، روتسد  مالسا  هکنیا 
ارجا ارچ  روتسد  نیا  تحار ، ياهرفس  هتفرشیپ و  لیاسو  شیادیپ  يژولونکت و  هعـسوت  اب  نامز  نیا  رد  اما  تسا ؛ هدوب  تقـشم  اب  ینالوط و 

؟ ددرگیم

شسرپ

هک تسا  یناـمز  هب  طوبرم  دـیامن ، راـطفا  ار  شاهزور  دـناوخب و  یتعکر  ود  ار  شایتعکر  راـهچ  زاـمن  رفاـسم  هداد ، روتـسد  مالـسا  هکنیا 
روتسد نیا  تحار ، ياهرفـس  هتفرـشیپ و  لیاسو  شیادیپ  يژولونکت و  هعـسوت  اب  نامز  نیا  رد  اما  تسا ؛ هدوب  تقـشم  اب  ینالوط و  اهرفس 

؟ ددرگیم ارجا  ارچ 

خساپ

دیاب تسا ، هدمآ  لاؤس  رد  هک  دشاب  نامه  رفس ، رد  هزور  نتفرگن  یتعکرراهچ و  ياهزامن  ِندناوخ  هتـسکش )  ) رـصق همات  تلع  ًاعقاو  رگا 
ًالوا دیاب : دـشاب ، حیحـص  فرح  نیا  رگا  اریز  تسین ؛ حیحـص  يزیچ  نینچ  هک  دوشیم  نشور  یلامجا  یـسررب  کی  اب  یلو  دـشاب ؛ نینچ 

تقشم و اب  مه  دنچ  ره  تیصعم -  رفس  رد  لاثم  روط  هب  هکنآ  لاح  دنشاب و  یمکح  نینچ  لومشم  ینالوط ، تقشم و  اب  ياهرفـس  یمامت 
دشاب و رتشیب  فیفخت  دشاب ، رتتقـشم  اب  رتینالوط و  رفـس  هچ  ره  دیاب  ًایناث  دوش . هتفرگ  هزور  هدناوخ و  مامت  زامن  دیاب  دـشاب -  ینالوط 

شاهزور هدناوخ و  مامت  ار  شزامن  دیاب  دنکیم ، رفس  ًامئاد  تسا و  ترفاسم  شلغش  هک  یسک  لاثم : روط  هب  دوشیم  هدهاشم  هکنآ  لاح 
زا یخرب  لـماش  هک  تسا  یهلا  هیدـه  کـی  فـیفخت  نیا  تسا و  فـیفخت  مکح ، نیا  ياـهتمکح  زا  یکی  هکنیا  هصـالخ  دریگب . زین  ار 
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. تسا روآ  لالم  هدننک و  هتسخ  رفس  ًاعون  درادن . رفس  نتشاد  تقشمو  ندوب  ینالوط  هب  یطبر  دراوم ، مامت  رد  ًاموزل و  ودوشیم  نارفاسم 
هزور لاعتم  دنوادخ  « ؛ ». ص 503 ج 8 ، لامعلازنکةالصلا ، رطـش  موصلا و  رفاسملا  نع  عضو  یلاعت  هللا  نا  : » دنیامرفیم (ص ) مرکا ربمایپ 

ینانتما مکح  ًالوا  نوچ  تشادرب و  دارفا  نیا  شود  زا  ار  يراب  ینعی ، عضو ؛»  » ریبعت نیمه  و  تسا » هتشادرب  رفاسم  زا  ار  زامن  زا  يرادقم  و 
یگتسخ یلیلد  ره  هب  هک  يدراوم  رد  تسا ، فیفخت  هزور - ، نالطب  زامن و  رصق  مکح  همات  تلع  هن  و  اهتمکح -  زا  یکی  ًایناث  تسا و 

هللا ّنا  : » هک دـناهدرک  لقن  (ص ) ادـخ لوسر  زا  نانآ  و  (ع ) دوخ ناردـپ  زا  (ع ) قداص ماما  دوشیمن . یفتنم  مکح  نیا  دـشابن ، تقـشم  اـی 
رفـسلا و یف  راطفالا  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  كاذاـم  و  اولاـق : اـنل ، هللا  نم  ۀـمارک  ممـالا  نم  دـحا  یلا  اهدـهی  مل  ۀـیده  یتما  یلا  َّیلا و  يدـها 
هب ياهیده  لاعتم  دنوادخ  . » ص 540 ج 5 ، هعیـشلا ، لئاسو  ؛ » هتیده لجوزع  هللا  یلع  در  دقف  کلذ ، لعفی  مل  نمف  ةالـصلا ، یف  ریـصقتلا 

فـصن هزور و  راطفا  هزاجا  دومرف : تسیچ ؟ هیدـه  نآ  دـندرک : ضرع  تسا ، هدادـن  هتـشذگ  ياـهتما  هب  هک  هدومرف  تمارک  متما  نم و 
(ع) یلع ترـضح  تـسا .» هدرک  در  ار  دـنوادخ  هیدـه  دـنکن  نـینچ  یـسک  ره  سپ  ترفاـسم ؛ رد  یتـعکر  راـهچ  ياـهزامن   ] زاـمن ندـش 
ص ج 1 ، هعیـشلا ، لئاسولا  كردتـسم  ؛ » ُُهتالـص تلمک  لجوّزع و  هللا  فیفخت  لبق  دقف  رطفا  رفـسلا و  یف  ةالـصلا  رـصق  نم  : » دـیامرفیم

لماک شزامن  هتفریذـپ و  ار  دـنوادخ   [ هیدـه و   ] فیفخت دـنک ، راطفا  ار  شاهزور  دـناوخب و  هتـسکش  ترفاسم  رد  ار  زامن  سک  ره  . » 503
هیلقن و لیاسو  اهزور ، نیا  هچرگ  مکی . مینکیم : بلج  هتکن  دـنچ  هب  ار  امـش  هجوت  میهد ، خـساپ  رتهب  شـسرپ  نیا  هب  هکنیا  يارب  تسا .»

هبرجت هب  رگا  امـش  تسا . يدایز  تاروذـحم  ياراد  ترفاسم  زین  نونکا  مه  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ؛ هدرک  قرف  هتـشذگ  اب  ترفاسم  رازبا 
هکنآ هژیو  هب  درادن ؛ دوجو  مزال  شمارآ  نآ  هار -  نایم  رد  هژیو  هب  رفـس -  رد  ًالوصا  هک  درک  دـیهاوخ  هظحالم  دـینک ، هعجارم  ناتدوخ 
رصق روتسد  شمارآ ، مدع  دایز و  تالکـشم  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . كدنا  تصرف  دایز و  رایـسب  اههغدغد  عیرـس ، لیاسو  اب  رفـس  رد 
یکی دوب -  رتراوشد  هتشذگ  ناراگزور  رد  هیلقن  لیاسو  اب  ًاعبط  هک  تفاسم -  لوط  زا  یشان  یگتسخ  مود . تسا . هدش  رداص  رفاسم  زامن 

لیلد هک  میدرکن  ادیپ  یسرتسد  ام  یلقع  لیلد  چیه  هب  هن  یتیاور و  رد  هن  دشاب . ۀلعلا  مامت  هکنآ  هن  تسا و  زامن  رصق  مهم  ياهتمکح  زا 
: تسا هتـسد  ود  رب  تسا ، رفاسم  زامن  رـصق  رگنایب  هک  یتایاور  موس . دشاب . دراو  روکذـم  لاکـشا  ات  تسا  هدوب  رما  نیمه  ًارـصحنم  رـصق ،

کی ریـسم  « ) موی ةریـسم   » ار رفاسم  زامن  رـصق  كالم  ب . دنادیم . تشگرب  تفر و  خسرف ) تشه  « ) خسارف ۀینامث   » ار رـصق  كالم  فلا .
لمح ار  موی » ةریـسم   » تاـیاور دـناهدرک و  کـسمت  خـسارف » ۀـینامث   » تاـیاور هب  اـهقف -  عاـمجا  هکلب  ناـهیقف -  روهـشم  دـنادیم . زور )

زور کی  موی » ةریـسم   » هکنیا هب  رظن  تسا و  هدوب  يواـسم  خـسرف  تشه  اـب  ترفاـسم  زور  کـی  میدـق ، ياـهنامز  رد  هکنیا  رب  دـناهدومن 
نایب خسرف  ناونع 8  اب  زامن  ندش  هتـسکش  كالم  یهاگ  (ع ) ناموصعم ثیداحا  رد  تسا ؛ هدوب  قبطنم  خسرف  خسارف » ۀـینامث   » اب ترفاسم 

هب رفاسم  مراهچ . یفـصو . ناونع  هن  تسا  ریـشم  ناونع  موی » ةریـسم   » رگید ترابع  هب  ترفاسم . زور  کـی  ناونع  اـب  یهاـگ  تسا و  هدـش 
نطو زا  یـسک  رگا  ینعی ، تسا ؛ ترفاسم  رد  ساسا  لصا و  نطو ، زا  جورخ  تسا و  هدـش  جراـخ  شیوخ  نطو  زا  هک  دـنیوگیم  یـسک 

هب رفاسم  فرع ، رد  تهج  نیمه  هب  ترفاسم . لصا  هن  تسا ؛ ترفاـسم  هناـشن  فِّرعم و  ناـمز  تسین . رفاـسم  رگید  دوشن ، جراـخ  شیوخ 
رـصق عوضوم  ناهیقف ، روهـشم  رظنم  زا  هکنیا  هب  رظن  يدنب : عمج  دراد . ار  خسرف  تشه  دصق  هدش و  جراخ  لزنم  زا  هک  دنیوگیم  یـسک 

هزورما هدوب و  رتش  بسا و  اب  هتـشذگ  رد  ترفاسم   » هکنیا ههبـش  رگید  تسا ، خـسرف )  8 « ) خسارف ۀینامث   » هکلب تسین ؛ موی » ةریـسم  ، » زامن
رد ههبـش ، نیا  اریز  تسین ؛ دراو  درادـن ؛» ار  یعرـش  رفاـسم  مکح  دـشکب و  لوط  تعاـس  کـی  زا  رتمک  دـشاب و  اـمیپاوه  اـب  تسا  نکمم 

هدافتـسا تاـیاور  زا  هک  یلاـح  رد  خـسرف ؛ تشه  هن  دـشاب  لـماک ) زور  کـی  « ) موی ةریـسم   » زاـمن رـصق  عوضوم  هک  تسا  دراو  یتروـص 
يارب تسا -  هدش  حرطم  هقف  رد  هک  هتـسکش -  زامن  مکح  نیاربانب  موی .» ةریـسم   » هن تسا ؛ خـسرف  تشه  زامن  رـصق  عوضوم  هک  دوشیم 

. تسا قداص  هتشذگ ، دننام  زین ، هدنیآ  لاح و  نامز 

؟  تسیچ میناوخ  یم  زامن  هلبق  فرط  هب  هکنیا  تلع 
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شسرپ

؟  تسیچ میناوخ  یم  زامن  هلبق  فرط  هب  هکنیا  تلع 

خساپ

فرط هب  نک  يور  سپ  هرطـش ؛ ... مکه  وجو  اوـلوف  متنک  اـم  ثیح  مارحلا و  دجـسملا  رطـش  کـهجو  ّلوـف  اـم  : » دـیامرفیم میرک  نآرق 
ثیح نـم  و  : » دـیامرفیم زین  و  هیآ 144 ) هرقب ، « ، ) دـینک بناج  نادـب  يور  زاـمن  رد  دیـشاب  اـجک  ره  زین  نیملـسم  امـش  مارحلادجـسم و 
يدـش نوریب  راید  ره  هب  اج و  ره  زا  لوسر  يا  و  هرطـش ؛ ... مکهوجو  اولوف  متنکام  ثیح  مارحلادجـسملا و  رطـش  کـهجو  لوف  تجرخ 

، تایآ نیا  هب  هجوت  اـب  هیآ 150 .) نامه ، « ، ) دـینک بناج  نادـب  يور  دـیدوب  اـجک  ره  هب  مه  نیملـسم  امـش  نک و  هبعک  بناـج  هب  يور 
هک نیا  تسا و  ادخ  هجو  اج  نآ  دـینک  ور  فرط  ره  هب  تسا  هدومرف  هک  ییادـخ  نامه  - 1 دروآ : تسد  هب  ار  ریز  ياـهتشادرب  ناوتیم 

« رطش - » 2 دـیناوخب . زامن  مارحلادجـسم  فرط  هب  زامن  ماگنه  هب  هک  تسا  هداد  روتـسد  ومه  تسا ، رتکیدزن  ناـسنا  هب  ندرگ  گر  زا  وا 
مارحلادجسم یتح  هبعک و  هناخ  تاذاحم  رد  قیقد  نداتـسیا  هتبلا  تسا . بناج  تمـس و  يانعم  هب  مارحلا ) دجـسملا  رطـش   ) هفیرـش هیآ  رد 

هب ینآرق  روتـسد  نیمه  تسا . ناسآ  همه  يارب  نآ  تمـس  هب  نداتـسیا  اما  تسا ، لکـشم  رایـسب  دـنناوخیم  زامن  رود  زا  هک  یناسک  يارب 
، نآ تهج  صیخـشت  یبایهلبق و  يارب  اریز  دیدرگ ؛ نیملـسم  نیب  رد  یـضایر  هسدنه و  تئیه ، ایفارغج ، مولع  تفرـشیپ  بجوم  دوخ  هبون 

دهدیمن ار  هجیتـن  نیا  تسا ؛» وا  يوس  وا و  يور  ینک  ور  هک  فرط  ره  هب  تسه و  اـج  همه  ادـخ   » هک نیا  - 3 دندوب . مولع  نیا  دنمزاین 
همه ادخ  هک  نیا  امک  رگید . بلطم  زامن  تهج  تسا و  بلطم  کی  دنوادخ  ندوب  اج  همه  رد  دناوخ . زامن  ناوتیم  فرط  ره  هب  سپ  هک 

صاخ نامز  رد  دـیاب  زاـمن  یلو  تسین  یناـمز  يدوجوم  ادـخ  هک  نیا  اـی  دـناوخ و  یبرع  ناـبز  هب  ار  زاـمن  دـیاب  یلو  دـنادیم  ار  اـهنابز 
كرتشم طیارـش  اب  و  دـحاو ، ناـبز  هب  دـحاو ، هلبق  فرط  هب  هک  تسا  هداد  روتـسد  نوگاـنوگ ، لـلع  هب  یلاـعتقح  دوش . هدـناوخ  شدوخ 

زین ناناملـسم  نیب  یگنهامه  تدـحو و  هیام  يرـشب ، شناد  ملع و  دربشیپ  تفرـشیپ و  رب  هوالع  روتـسد  نیا  دوش و  هدرازگ  زاـمن  يرگید 
گرزب ینافرع  رارسا  تاروتسد  نیا  زا  کی  ره  رد  رگید  فرط  زا  دراد . لابند  هب  زین  يرگید  یگنهرف  ياهشزومآ  تاریثأت و  دشابیم و 

« دـییامن رکذ  ار  دوخ  یلبق  همان  هرامـش  يدـعب ، هبتاکم  تروص  رد  . » ینیمخ ماـما  ةولـصلابادآ ، رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  تسا . هتفهن 
دیشاب قفوم 

؟ میناوخب دنلب  يادص  اب  ار  اشعا  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  یلو  میناوخ  یم  هاتوک  يادص  اب  ار  رصعو  رهظ  زامن  ام  ارچ 

شسرپ

؟ میناوخب دنلب  يادص  اب  ار  اشعا  برغم و  حبص و  زامن  دیاب  یلو  میناوخ  یم  هاتوک  يادص  اب  ار  رصعو  رهظ  زامن  ام  ارچ 

خساپ

، دراد ار  نآ  كرد  ناوت  رـشب  شناد  رتمک  تسا و  نآ  ندوب  يدـبعت  تادابع  باب  رد  یلک  هدـعاق  هکلب  تسا . تایدـبعت  زا  زین  مکح  نیا 
هک تالماعم  فالخ  هب  تسا  رتگنرمک  یلّفطت و  نآ  يویند  ای  یعامتجا  راثآ  ددرگیمرب و  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  هب  میقتسم  روط  هب  نوچ 

هراب نیا  رد  هتبلا  تسا . كرد  لباق  رتشیب  نآ  ياهتمکح  رارـسا و  دزادرپیم و  رگیدـکی  اب  اهناسنا  يویند  رتشیب  یعاـمتجا و  طـباور  هب 
کیرات اوه  اشع  برغم و  تقو  رد  نوچ  دومرف : ع )   ) ماما دوش ؟ یم  هدـناوخ  دـنلب  اـشع  برغم و  زاـمن  ارچ  دـندرک : لاوس  ماـما  زا  یتقو 

رد یلو  دنک  تکرش  تساپرب و  تعامج  زامن  دنادب  درک  روبع  یکیدزن  نآ  زا  یسک  رگا  هک  دندناوخ  یم  دنلب  ار  تئارق  نیاربانب  تسا ; 
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تاروتـسد لباقم  رد  میلـست  دـبعت و  عون  کی  ندـناوخ  هتـسهآ  ندـناوخ و  دـنلب  هکنیا  رب  هوـالع  تسین . يزاـین  نینچ  رـصع  رهظ و  زاـمن 
زا یـضعب  دیاب  طیارـش  یـضتقم  هب  هک  دـیمهف  ناوت  یم  تیاور  نیا  زا  دـشاب . یم  مرکا  ص )   ) ربمایپ شور  تنـس و  هب  ادـتقا  راگدرورپ و 

. مینک توعد  راک  نآ  هب  ار  نارگید  ات  میهد  ماجنا  راکشآ  ار  ریخ  ياهراک  ای  تادابع 

؟  دوش هدناوخ  تیم  نفد  بش  دیاب  نفدلا  هلیل  زامن  ارچ  تسا  گرم  سپ  هلصافالب  خزرب  ای  ربق و  ملاع  عورش  رگا 

شسرپ

؟  دوش هدناوخ  تیم  نفد  بش  دیاب  نفدلا  هلیل  زامن  ارچ  تسا  گرم  سپ  هلصافالب  خزرب  ای  ربق و  ملاع  عورش  رگا 

خساپ

ریز دـسج  نفد  اسب  هچ  دـشاب . یم  نموم  نفد  بادآ  زا  زین  نفدـلا  هلیل  زامن  تسا . نفد  صوصخب  بادآ  زا  نیقلت  عییـشت و  هک  ناـنچ  مه 
بش زامن  تایاور ، ساسا ، رب  اذل  دشاب  تخس  رایسب  بش  نآ  رد  شیوخ  دسج  رب  رظان  هک  یحور  يارب  دشاب و  هتشاد  یتیصوصخ  كاخ 

تیبلا لآ  هسسوم  رشن  قیقحت و  ص 168 ، ج 8 ، یلماع ، رح  خیش  هعیـشلا ، لئاسو  . ) تسا هتفر  ایند  زا  هک  تسا  ینموم  هب  هیده  زامن  نفد ،
: تسا هدـش  لقن  نینچ  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  رد  رما  نیا  تمکح  نالف » ربق  یلا  اباوث  ثعباو   » دوش یم  هتفگ  زامن  ناـیاپ  رد  هک  مق )

تمحر دـینک و  محرت  هقدـص  اـب  دوخ  ناـگدرم  رب  سپ  تسین . نفد  لوا  بش  زا  رت  تخـس  یتعاـس  تسا  هتفر  اـیند  زا  هک  یناـسنا  يارب  »
یم وا  ربق  يوس  هب  ار  هتـشرف  رازه  دـنوادخ  زامن  نیا  زا  سپ  اریز  دـیناوخب ... اهنآ  يارب  زامن  تعکر  ود  تشادـن ، یناکما  رگا  دـیتسرفب و 
یم شیاشگ  دیآ و  یم  رد  هب  یگنت  زا  دوش ، یم  هدیمد  روص  همغن  رد  هک  يزور  ات  شربق  تسا و  یتنیز  سابل و  هتـشرف  ره  اب  هک  دتـسرف 

كردتـسم . ) دـنرب یم  الاب  هجرد  لهچ  ار  وا  دـنهد و  یم  هنـسح  دـبات  یم  وا  رب  دیـشروخ  هک  یناـمز  اـت  زین  رازگزاـمن  هب  نینچمه  دـبای .
( مق تیبلا  لآ  هسسوم  رشن  قیقحت و  ص 344 ، ج 6 ، يرون ، يازریم  لئاسولا ،

؟ عماج دجسم  رد  زامن  ندناوخ  آلثم  ای  دراد و  يرتشیب  باوث  البرک  رهم  اب  زامن  ندناوخ  ارچ 

شسرپ

؟ عماج دجسم  رد  زامن  ندناوخ  آلثم  ای  دراد و  يرتشیب  باوث  البرک  رهم  اب  زامن  ندناوخ  ارچ 

خساپ

دنوادخ ربارب  رد  یلقتسم  رثا  (ع ) نیسح ماما  تبرت  دننام  ءایشا  یخرب  يارب  نایعیش  هژپو  هب  ناناملـسم  ام  تسا ، رکذ  نایاش  خساپ  زا  شیپ 
رد سپ ، هدیـسر ؛ مالـسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  هطـساو  هب  وا  روتـسد  هب  دـنوادخ و  هیحان  زا  اه  نیا  هب  مارتحا  تسادـق و  میتسین . لیاق 

یلیلد ره  هب  هچنانچ  تسا . دنوادخ  نامرف  رطاخ  هب  هکلب  تسین  اه  نآ  دوخ  رطاخ  هب  ءایشا  نیا  رب  ام  نداهن  شزرا  نتشاذگ و  مارتحا  عقاو 
هک ییادخ  نامه  ینعی  درک ، یم  ادیپ  تسادق  ام  يارب  اج  نآ  دش ، یم  شرافس  ندناوخ  زامن  يارب  يرگید  هاگیاج  ای  رگید  ناکم  كاخ 

تسا یبوجو  طیارش  یهاگ  تسا . هدومرف  ررقم  تدابع  يارب  ار  یطیارـش  ماکحا و  ادخ  نامه  دیریگب  هزور  دیناوخب و  زامن  تسا  هدومرف 
دبلاک يدام و  بلاق  اب  طقف  لامعا  یبایزرا  رد  دیابن  اذل  تسا . تهج  نیا  زا  روکذـم  دراوم  رتشیب و  تلیـضف  كرد  یبابحتـسا و  یهاگ  و 

ینامز و طیارـش  تسا و  تسا ) مزال  رایـسب  دوخ  ياج  رد  هک   ) رهاوظ نیا  زا  رت  مهم  رایـسب  لمع  تیفیک  هکلب  تشاد  هجوت  اهنآ  يرهاـظ 
تبرت شزرا  تلیضف و  تمکح  (ع ) نیـسح ماما  تبرت  تلیـضف  تمکح  تسا . تیفیک  رد  یگدنیازف  يارب  لمع  ماجنا  هوحن  رد  ای  یناکم 
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(ع) موصعم ناماما  نابز  زا  ناشیا  زا  سپ  و  (ص ) مرکا ربمایپ  نابز  زا  یتح  هراـب  نیا  رد  هک  تسا  یـصاخ  تاـیاور  رطاـخ  هب  نیـسح  ماـما 
تـشاد رارق  نیـسح  ماما  تبرت  نا  رد  هک  دنتـشاد  يا  هچراپ  (ع ) قداص ترـضح  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد  هلمج  زا  تسا . هدیـسر  ام  يارب 

ياه باجح  (ع ) نیسح ماما  تبرت  رب  هدجس  : » دندومرف یم  دندرک و  یم  هدجس  نآ  رب  دنتخیر و  یم  هداجس  رب  ار  كاخ  نیا  زامن  ماگنه 
؛ دـندرک یم  قـیوشت  رما  نیا  هب  (ع ) همئا ارچ  هک  نـیا  اـما  ص 153 ) ج 82 ، یـسلجم ، همـالع  راونـالاراحب ، «. ) درب یم  نیب  زا  ار  هناـگتفه 

ییاه يرترب  اه و  توافت  تاتابن  تاـناویح و  ناـسنا ، دارفا  ناـیم  دنتـسین ، ناـسکی  نارادـناج ) ریغ  نارادـناج و   ) تادوجوم تسا : ینتفگ 
تابـسانم و يور  هکلب  تسین ؛ یعیبط  یتاذ و  رما  کـی  يرترب  نیا  هتبلا  دراد ؛ دوجو  نیمز  ناـیم  ییاـهزایتما  بیترت  نیمه  هب  دراد . دوجو 
ناگتـشرف و لوزن  لـحم  هک  افـص  هورم و  روط ، هوـک  تاـفرع ، نیمزرـس  لاـثم ، يارب  تسا  هداد  خر  نیمزرـس  نآ  رد  هک  تسا  یتاـنایرج 

ناس هب  البرک  نیمزرـس  تسا . همه  قافتا  دروم  یناهج و  رما  نیا  دراد . يرترب  اه  نیمز  ریاس  رب  تسا ، ناناملـسم  تدابع  اـیبنا و  تاـجانم 
يراکادف كاپ  نیمزرـس  نیا  رد  تسا . هدش  هتخیر  تیادـه  قح و  هار  يادهـش  نیرتهب  نوخ  نیمز  نیا  رد  تسا . سدـقم  ياه  نیمز  نیا 

ماـما تبرت  رب  یناـشیپ  گرزب ، دـنوادخ  يارب  هدجـس  عـقوم  اـم  رگا  تـسا . هداد  خر  ادـخ  لوـسر  نادـنزرف  نیرتـهب  زا  يدـننام  یب  ياـه 
زامن و نتشاد  اپرب  رطاخ  هب  هک  قح  هار  يادهش  نوخ  نیـسح و  ماما  نوخ  زا  هک  تسا  یتفارـش  تلیـضف و  يور  میراذگ ، یم  (ع ) نیـسح

نیا داـی  نتـشاد  هگن  هدـنز  يارب  اـه  هار  نیرتـهب  زا  یکی  تسا و  هدرک  بسک  دـنا ، هدـش  هتـشک  تلادـع  قح و  دـیحوت و  لوـصا  میکحت 
نیا (ع ) نیـسح ماما  تبرت  رب  هدجـس  هک  نیا  رگم  و  تسا . نآ  رب  هدجـس  نانآ و  تبرت  نتـشاد  هارمه  هب  يدامتم  نایلاس  لوط  رد  نادیهش 

سدقم مه  وا  كاخ  دش  دنوادخ  نید  عفادم  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  ادـخ  نید  زا  عافد  هب  هجوت  هشیمه  رازگزامن  صخـش  هک  دراد  ار  مایپ 
ساسا رب  تسا و  ادـخ  تدابع  يارب  ینوناک  لحم و  هیآ 40 ) جح ،  ) میرک نآرق  رظن  زا  دجسم  عماج  دجسم  تلیـضف  تمکح  ددرگ . یم 

ناکم نیا  تهج  نیمه  هب  تسا ، ادخ  هناخ  دجسم  ص 380 ) تیبلا ، لآ  هسسؤم  یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لیاسو  ، ) ام ییاور  ياه  هزومآ 
 ... هلیبق و دجـسم  نآ  زا  سپ  رهـش و  ره  عماج  دجـسم  مارحلادجـسم ، دـجاسم ، نیب  زا  دراد . رگید  ياـه  نیمز  هب  تبـسن  يرتشیب  تفارش 

شقن راد  هدهع  هک  يدجاسم  مالسا ، رظن  زا  . 1 دشاب : لیذ  لیالد  هب  دیاش  تایاور  شرافس  رب  نوزفا  تیمها  نیا  دنراد . يرتشیب  تلیـضف 
روط هب  دـنراد ؛ دـجاسم  ریاس  زا  يرتشیب  شزرا  دنـشاب ، یماظن  یـسایس و  یعامتجا  یگنهرف ، یتیبرت ، يدابع ، ياه  هصرع  رد  یمهم  ياه 

. تسا هدـمع  ياه  طرـش  زا  یکی  تدابع ،  رد  صـالخا  . 2 تسا . رتشیب  رگید  دـجاسم  زا  رهـش  عماـج  دـجاسم  رد  اـه  شقن  نیا  لومعم ،

. تسا رازگزاـمن و ...  ساـبل  رازگزاـمن ، ناـکم  طیارـش ، نیا  هلمج  زا  دراد  تامدـقم و ...  ندـش  مهارف  هب  زاـین  صـالخا  هب  نتفاـی  تسد 
دننک و یم  دمآ  تفر و  داوس _ یب  ملاع و  دنمتورث ، ریقف ،  _ دارفا همه  دنرادن و  قلعت  یصاخ  رشق  هب  هک  اج  نآ  زا  رهش  ره  عماج  دجاسم 

یم ظفح  صاخ و ...  دارفا  هلیبق ، هلحم ، هب  یگتـسباو  زا  يدایز  دودح  ات  ار  ناسنا  هتـشادن ، تلاخد  یـصاخ  رـشق  زین  نآ  نتخاس  رد  یتح 
. تسا يا  هداعلا  قوف  شزرا  دوخ  نیمه  دننک و  یم  دمآ  تفر و  يدایز  كاپ  دارفا  نامز ، لوط  رد  عماج  دجاسم  رد  . 3 دنک .

؟ تسیچ دنور  یم  ولج  هب  مدق  کی  ناذا  زا  دعب  هکنیا  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ دنور  یم  ولج  هب  مدق  کی  ناذا  زا  دعب  هکنیا  هفسلف 

خساپ

تعکر ود  ندناوخ  هب  هماقا  ناذا و  نیب  نتخادنا  هلـصاف  دـشاب . یم  هماقا  ناذا و  نیب  نتخادـنا  هلـصاف  تهج  هب  ناذا  زا  سپ  نتـشادرب  ماگ 
ص 610) ج 1 ، هورع ، . ) تسا بحتسم  اعد  رکذ و  ندناوخ  هب  ای  نتسشن و  ای  نتشادرب  ماگ  ای  زامن 
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تسیچ دوش  هدناوخ  بیترت  نیا  هب  دیاب  هروس  ودمح  هک  ییآهزآمن  رد  ندنآوخ  دنلبو  هتسهآ  كآلم  یلآعت 1- همسآب 

شسرپ

تسیچ دوش  هدناوخ  بیترت  نیا  هب  دیاب  هروس  ودمح  هک  ییآهزآمن  رد  ندنآوخ  دنلبو  هتسهآ  كآلم  یلآعت 1- همسآب 

خساپ

فارطا هک  یناسک  دـنچ  ره  تسا . ادـص  هرهوج  ندرکن  رهاظ  تافخا ، رد  كـالم  تسا و  توص  هرهوج  ندرک  رهاـظ  رهج ، رد  كـالم 
تیدوبع و حور  داجیا  راـگدرورپ و  رما  لـباقم  رد  میلـست  عوضخ و  راـهظا  تداـبع  ياههفـسلف  زا  یکی  دنونـشب . ار  ادـص  دنتـسه  ناـسنا 
هک سب  مراختفا  نیمه  ایادـخ ! ادـبع ؛  کل  نوکا  نا  ارخف  یب  یفک  یهلا  : » دـیامرفیم (ع ) داجـس ماما  هچ  نانچ  تسا ؛ ناسنا  رد  یگدـنب 

ینابرق يارب  (ع ) میهاربا ترضح  هب  ادخ  نامرف  تسا . یگدنب  میلست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتسد  زا  یـضعب  یهاگ  و  متـسه .» وت  هدنب 
بلج يارب  نیرمت  روتسد و  شریذپ  میلـست و  فده  یهاگ  یهلا  ماکحا  يدابع و  ياهروتـسد  رد  تسا . نآ  زا  ياهنومن  لیعامـسا  ندرک 

تافخا رهج و  تسا و  (ص ) ربمایپ شور  تنـس و  زا  تعباتم  يارب  نیرمت  یهاگ  تسا و  راگدیرفآ  زا  ضحم  تعاطا  دـنوادخ و  تیاضر 
تنس نیا  اب  هتساوخ  دنوادخ  هک  تسا  (ص ) مرکا ربمایپ  ياهتنس  زا  یکی  دوشیم -  هدافتـسا  تایاور  زا  یـضعب  زا  هچ  نانچ  زامن -  رد 
دنلب ار  اشع  برغم و  هعمج و  زامن  ارچ  دیسرپ : ع )  ) ماما زا  یصخش  دنک . شیامزآ  شربمایپ  تنس  هریـس و  هب  يدنبياپ  هب  تبـسن  ار  تما 

نیلوا دـنتفر  جارعم  هب  یتقو  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دـندومرف : باوج  رد  ع )  ) ماـما دوش ؟ هدـناوخ  هتـسهآ  دـیاب  رـصع  رهظ و  زاـمن  میناوخب و 
زور رهظ  زامن  همه  دناوخ و  ارف  ینامهیم  هب  ار  هکئالم  (ص ) ربمایپ مارتحا  ساپ  هب  دـنوادخ  دوب و  هعمج  رهظ  دـش  بجاو  وا  رب  هک  يزامن 

راکـشآ هکئالم  رب  ار  وا  يرترب  ات  دـناوخب  دـنلب  ار  زامن  هک  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  ادـخ  دـندناوخ و  ربماـیپ  اـب  ار  اـشع  برغم و  هعمج و 
عون کی  ندناوخ  هتسهآ  ندناوخ و  دنلب  هکنیا  رب  هوالع  دناوخب و  هتسهآ  دش  رومام  داد  ماجنا  ییاهنت  هب  نوچ  ار  رصع  زامن  یلو  دنادرگ 

هب هک  دیمهف  ناوتیم  تیاور  نیا  زا  دشابیم . مرکا  ص )  ) ربمایپ شور  تنـس و  هب  ادتقا  راگدرورپ و  تاروتـسد  لباقم  رد  میلـست  دـبعت و 
یتقو روظنم  نیدب  مینک . توعد  راک  نآ  هب  ار  نارگید  ات  میهد  ماجنا  راکشآ  ار  ریخ  ياهراک  ای  تادابع  زا  یـضعب  دیاب  طیارـش  یـضتقم 

؛ تسا کیرات  اوه  اشع  برغم و  تقو  رد  نوچ  دومرف : ع )  ) ماـما دوشیم ؟ هدـناوخ  دـنلب  اـشع  برغم و  زاـمن  ارچ  دـندرک : لاوس  ماـما  زا 
زامن رد  یلو  دنک  تکرـش  تساپرب و  تعامج  زامن  دـنادب  درک  روبع  یکیدزن  نآ  زا  یـسک  رگا  هک  دـندناوخیم  دـنلب  ار  تئارق  نیاربانب 

. تسین يزاین  نینچ  رصع  رهظ و 

؟  تسیچ زامن  رد  تافخا  رهج و  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ زامن  رد  تافخا  رهج و  هفسلف 

خساپ

ماـما تسا . ناـسنا  رد  یگدـنب  تیدوبع و  حور  داـجیا  راـگدرورپ و  رما  لـباقم  رد  میلـست  عوـضخ و  راـهظا  تداـبع  ياههفـسلف  زا  یکی 
Font face=LTS «. > متـسه وت  هدـنب  هک  سب  مراختفا  نیمه  ایادـخ ! ادـبع ؛  کل  نوکا  نا  ارخف  یب  یفک  یهلا  : » دـیامرفیم (ع ) یلع

میهاربا ترضح  هب  ادخ  نامرف  تسا . یگدنب  میلست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتسد  زا  یضعب  یهاگ  و  "<  Style="font-size :21
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روتـسد و شریذپ  میلـست و  فدـه  یهاگ  یهلا  ماکحا  يدابع و  ياهروتـسد  رد  تسا . نآ  زا  ياهنومن  لیعامـسا  ندرک  ینابرق  يارب  (ع )
تسا (ص ) ربمایپ شور  تنس و  زا  تعباتم  يارب  نیرمت  یهاگ  تسا و  راگدیرفآ  زا  ضحم  تعاطا  دنوادخ و  تیاضر  بلج  يارب  نیرمت 

دنوادـخ هک  تسا  (ص ) مرکا ربمایپ  ياهتنـس  زا  یکی  دوشیم -  هدافتـسا  تایاور  زا  یـضعب  زا  هچ  ناـنچ  زاـمن -  رد  تاـفخا  رهج و  و 
هعمج و زامن  ارچ  دیسرپ : ع )  ) ماما زا  یصخش  دنک . شیامزآ  شربمایپ  تنس  هریس و  هب  يدنبياپ  هب  تبـسن  ار  تما  تنـس  نیا  اب  هتـساوخ 
هب یتقو  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـندومرف : باوج  رد  (ع ) ماما دوش ؟ هدـناوخ  هتـسهآ  دـیاب  رـصع  رهظ و  زامن  میناوخب و  دـنلب  ار  اـشع  برغم و 

دناوخ و ارف  ینامهیم  هب  ار  هکئالم  (ص ) ربمایپ مارتحا  ساپ  هب  دنوادخ  دوب و  هعمج  رهظ  دـش  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیلوا  دـنتفر  جارعم 
رب ار  وا  يرترب  ات  دناوخب  دـنلب  ار  زامن  هک  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  ادـخ  دـندناوخ و  ربمایپ  اب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زور  رهظ  زامن  همه 

هتسهآ ندناوخ و  دنلب  هکنیا  رب  هوالع  دناوخب و  هتـسهآ  دش  رومام  داد  ماجنا  ییاهنت  هب  نوچ  ار  رـصع  زامن  یلو  دنادرگ  راکـشآ  هکئالم 
تیاور نیا  زا  دـشابیم . مرکا  ص )  ) ربمایپ شور  تنـس و  هب  ادـتقا  راگدرورپ و  تاروتـسد  لـباقم  رد  میلـست  دـبعت و  عون  کـی  ندـناوخ 
توعد راک  نآ  هب  ار  نارگید  ات  میهد  ماجنا  راکـشآ  ار  ریخ  ياهراک  ای  تاداـبع  زا  یـضعب  دـیاب  طیارـش  یـضتقم  هب  هک  دـیمهف  ناوتیم 

برغم و تقو  رد  نوچ  دومرف : ع )  ) ماما دوشیم ؟ هدـناوخ  دـنلب  اشع  برغم و  زامن  ارچ  دـندرک : لاوس  ماـما  زا  یتقو  روظنم  نیدـب  مینک .
تساپرب و تعامج  زاـمن  دـنادب  درک  روبع  یکیدزن  نآ  زا  یـسک  رگا  هک  دـندناوخیم  دـنلب  ار  تئارق  نیارباـنب  تسا ؛ کـیرات  اوه  اـشع 

. تسین يزاین  نینچ  رصع  رهظ و  زامن  رد  یلو  دنک  تکرش 

؟ دوش یم  زامن  نالطب  بجوم  تسا و  مارح  درم  يارب  الط  لامعتسا  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ دوش یم  زامن  نالطب  بجوم  تسا و  مارح  درم  يارب  الط  لامعتسا  لیلد  هچ  هب 

خساپ

ایآ - 1 تسا : يرورض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  اهنآ  هفسلف  نتفایرد  نکیل  دنـشابیم ؛ هسفنیف  یعقاو و  حلاصم  ياراد  یهلا  ماکحا  کش  نودب 
رکذ ماکحا  همه  هفـسلف  ینید  نوتم  رد  فلا ) اریز : تسا ؛ یفنم  لاؤس  نیا  خـساپ  اعطق  دـبای ؟ تسد  ماکحا  همه  هفـسلف  هب  دـناوتیم  رـشب 

ياههفـسلف اـسب  هچ  هکلب  تسا ؛ هدـش  رکذ  شیاههفـسلف  همه  هک  تسین  موـلعم  هدـش ، ناـیب  اـهنآ  هفـسلف  هک  یماـکحا  ب )  تسا . هدـشن 
يرـشب مولع  ج )  تسا . هدش  روآدای  ار  اهنآ  زا  یخرب  یـشنیزگ  روط  هب  سدـقم  عراش  یلو  دراد ؛ دوجو  مکح  کی  دروم  رد  يرامـشیب 

روط هب  ماکحا  همه  هفـسلف  نتـسناد  راظتنا  نیاربانب  اهنآ . همه  هن  دنـشابیم ، ماکحا  ياههفـسلف  اـهتمکح و  زا  یخرب  فشک  هب  رداـق  زین 
 - یکیزیف يدام و  ياهتمکح  هب  دودحم  ماکحا  هفسلف  - 2 تسا . يرشب  شناد  ياهانگنت  یملع و  ناوت  زا  رتارف  يراظتنا  لماک  عماج و 

هزوح زا  هک  دـنراد  رتـالاب  رترب و  ییاـهن  مکح  اـی  تلع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین ؛ دـنریگیم -  رارق  یبرجت  موـلع  هربـنچ  رد  هک 
نآرق یلو  دـناهتفگ ، ازارد  هب  نخـس  هزور  یتشادـهب  صاوخ  زا  يرـشب  مولع  لـثم  رد  تسا . نوریب  زین  یبرجت  یملع و  نوـمزآ  قـیقحت و 
هدرکن هراشا  نآ  یتشادـهب  تاـکن  هب  نآرق  هک  نیا  تلع  دـیاش  تسا و  یباـیاوقت »  » نآ دراذـگیم و  تشگنا  يرتیـساسا  هتکن  رب  دـیجم 

نیرب یلاعتم و  ياهشزرا  يوس  هب  هراومه  هکلب  دنکن ، نییاپ  حطس  رد  رتورف و  فادها  هجوتم  ار  یمالـسا  تما  اساسا  هک  دشاب  نیا  تسا 
رود و يزیرگدبعت  یطارفا و  ییارگهفسلف  زا  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  ماکحا ، زا  یشخب  هفـسلف  نداهن  هتفگان  للع  زا  یکی  - 3 دهد . قوس 

هجوت دیاب  اذل  تسا ، يزیتسنید  یگدنـسبدرخ و  یفخ و  كرـش  یعون  هدنهد  شرورپ  يزیرگ  دبعت  ییارگهفـسلف و  اریز  دزاس ؛ هتـساریپ 
نیرترب دوـخ  نیا  و  نآ ، هتفهن  تمکح  هفـسلف و  رطاـخ  هب  هن  میهدیم ، ماـجنا  دـنوادخ  مکح  ماـجنا  تهج  هب  ار  یهلا  ماـکحا  هک  تشاد 
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نآ تمرح  تلع  دراد  لامتحا  - 1 هک : دناسریم  یهاگآ  هب  درم  يارب  الط  تمرح  تلع  هلأسم  اب  هطبار  رد  نونکا  تسا . اهمکح  تمکح 
يارب الط  دروم  رد  یفنم  تاریثأت  يرسکی  یملع  رظن  زا  - 2 دشاب . نیگنس  اهبنارگ و  ياهتنیز  ماد  رد  اهدرم  نداتفا  ورف  زا  يریگولج 
شیب دایدزا  ب )  يدابودرا )  روبص  دمحا  رتکد  مالـسا ,  رد  تشادهب  ; ر.ك :   ) یبصع تاکیرحت  فلا )  : هلمج زا  تسا ؛ هدش  رکذ  درم 

 . میرادن یقیقد  عالطا  درم  رد  ناطرس  داجیا  هرابرد  لاس 1357 .) مالسا ,  مایپ  همانلاس  ر.ك :   ) دیفس ياه  لوبلگ  دح  زا 

؟ تسا رفس  رد  یگژیو  هچ  ؟ تسا توافتم  میقم  صخش  اب  رفاسم  صخش  تادابع  ارچ  اساسا 

شسرپ

؟ تسا رفس  رد  یگژیو  هچ  ؟ تسا توافتم  میقم  صخش  اب  رفاسم  صخش  تادابع  ارچ  اساسا 

خساپ

تسا و توافتم  نطو  طیارـش  اب  رفـس  طیارـش  لومعم  روط  هب  اریز  تسا  نارفاسم  رب  دـنوادخ  یلیهـست  ینانتما و  ماکحا  زا  هتـسکش  زاـمن 
همانرب یگدرشف  اب  الومعم  نارفاسم  هک  اجنآ  زا  دشاب . یم  عونت » « ، » دبعت  » رب هوالع  لماک  تعیرـش  ياه  هناشن  زا  دبای . یم  رییغت  تاناکما 

ار تدابع  رد  فیفخت  لاعتم  دنوادخ  اذل  دهد ، خر  رفـس  لوط  رد  نانآ  يارب  هدشن  ینیب  شیپ  یلئاسم  اسب  هچ  دنتـسه و  وربور  هلجع  اه و 
 : میناوخ یم  رفاسم  هزور  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  هک  نانچ  تسا .  هدومن  نییعت  ینانتما  یمکح  تروص  هب  نارفاسم  هب  يا  هیدـه  ناونع  هب 

اُولِمُْکِتل َو  َرْسُْعلا  ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرُْـسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  َرَخُأ  ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَـس  یلَع  َْوأ  ًاضیِرَم  َناک  ْنَم  َو  ُهْمُـصَْیلَف  َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَـش  ْنَمَف  »
درادب و هزور  دشابن ،) رفاسم   ) دشاب رـضح  رد  ناضمر  هام  رد  هک  سک  نآ  سپ  َنوُرُکْـشَت ؛  ْمُکَّلََعل  َو  ْمُکادَه  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  َو  َةَّدِْعلا 

فده تمحز ، هن  دهاوخیم  ار  امـش  یتحار  دنوادخ  دریگب . هزور  نآ  ياج  هب  ار  يرگید  ياهزور  دشاب ، رفـس  رد  ای  رامیب  هک  سک  نآ 
گرزب تمعن  نیا  زا  هک  دشاب  دـینک . دای  تمظع  هب  هدرک ، تیادـه  ار  امـش  هکنیا  رب  ار  ادـخ  دـینک و  لیمکت  ار  اهزور  نیا  هک  تسا  نیا 
ةالصلا رطش  موصلا و  رفاسملا  نع  عضو  یلاعت  هللا  نا  : » دنیامرفیم (ص ) مرکا ربمایپ  .( 185 تایآ 183 -  (، 2  ) هرقب «. ) دیدرگ رازگساپس 

شود زا  ار  يراـب  ینعی ، عضو ؛» .( » ص 503 ج 8 ، لامعلازنک ، « } ) تسا هتـشادرب  رفاسم  زا  ار  زامن  زا  يرادـقم  هزور و  لاعتم  دـنوادخ   ؛
ۀیده یتما  یلا  َّیلا و  يدها  هللا  ّنا  : » هک دناهدرک  لقن  (ص ) ادخ لوسر  زا  نانآ  و  (ع ) دوخ ناردـپ  زا  (ع ) قداص ماما  تشادرب .  دارفا  نیا 
لعفی مل  نمف  ةالصلا ، یف  ریصقتلا  رفـسلا و  یف  راطفالا  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  كاذام  و  اولاق : انل ، هللا  نم  ۀمارک  ممالا  نم  دحا  یلا  اهدهی  مل 

، تسا هدادـن  هتـشذگ  ياهتما  هب  هک  هدومرف  تمارک  متما  نم و  هب  ياهیدـه  لاعتم  دـنوادخ  هتیدـه ؛  لـجوزع  هللا  یلع  در  دـقف  کـلذ ،
یـسک ره  سپ  ترفاسم ؛ رد  یتعکر  راهچ  ياهزامن   ] زامن ندـش  فصن  هزور و  راـطفا  هزاـجا  دومرف : تسیچ ؟ هیدـه  نآ  دـندرک : ضرع 
رفسلا یف  ةالصلا  رصق  نم  : » دیامرفیم (ع ) یلع ترضح  ص 540 ). ج 5 ، هعیـشلا ، لئاسو  « ) تسا هدرک  در  ار  دنوادخ  هیده  دنکن  نینچ 

فیفخت دنک ، راطفا  ار  شاهزور  دناوخب و  هتـسکش  ترفاسم  رد  ار  زامن  سک  ره  ُُهتالـص ؛  تلمک  لجوّزع و  هللا  فیفخت  لبق  دـقف  رطفا  و 
شسرپ نیا  هب  هکنیا  يارب  ص 503 ). ج 1 ، هعیـشلا ، لئاسولا  كردتـسم  « ) تسا ادا  لماک  روط  هب  شزامن  هتفریذپ و  ار  دنوادخ  هیده  [و 

هدرک قرف  هتـشذگ  اب  ترفاسم  رازبا  هیلقن و  لیاسو  اهزور ، نیا  هچرگ  مکی . مینکیم : بلج  هتکن  دنچ  هب  ار  امـش  هجوت  میهد ، خساپ  رتهب 
ناتدوخ هبرجت  هب  رگا  امـش  تسا . يدایز  ياهریخات  ینیب و  شیپ  لباق  ریغ  لئاسم  ياراد  ترفاسم  زین  نونکا  مه  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ؛

اب رفس  رد  هکنآ  هژیو  هب  درادن ؛ دوجو  مزال  شمارآ  نآ  هار -  نایم  رد  هژیو  هب  رفـس -  رد  ًالوصا  هک  درک  دیهاوخ  هظحالم  دینک ، هعجارم 
رفاسم زامن  رصق  روتسد  شمارآ ، مدع  دایز و  تالکـشم  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . كدنا  تصرف  دایز و  رایـسب  اههغدغد  عیرـس ، لیاسو 

هدـش نایب  يرییخت  تروص  هب  زامن  ندـناوخ  هتـسکش  اسب  هچ  تایآ  زا  یخرب  هب  ییادـتبا  هاگن  اب  هچرگا  تسا  ینتفگ  تسا . هدـش  رداـص 
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رد تسا .  هدـش  هتـسناد  بجاو  نیعتم و  زامن  ندوب  هتـسکش  ع )  ) تیب لها  ربماـیپ و  يوسزا  نآ  نییبت  هیآ و  ریـسفت  رد  تقد  اـب  اـما  . تسا
مک و  یه ؟ فیک  رفسلا  یف  ةولـصلا  یف  ُلوقت : ام  (ع ) رفعج یبال  انُلق  الاق : امّهنأ  ملـسم  نب  دمحم  ةرارُز و  ْنَع  : » تسا هدمآ  نینچ  یتیاور 

ًابجاو رفـسلا  یف  ریـصقتلا  َراصف  ةولـصلا » نم  اورـصقت  نا  حانج  مکیلع  سیلف  ضرالا  یف  متبرـض  اذا  و  : » لوقی لجوزع  هللا  نا  لاقف : یه ؟
سیل وا  لاقف : کلذ ؟ بجوا  فیکف  اولعفا  لقی : مل  و  حانج » مکیلع  سیل  و  : » لجوّزع هللا  لاق  هل : اـنُلق  ـالاق : رـضحلا . یف  ماـمتلا  بوجوک 

ضورفم بجاو  امهب  فاوطلا  ّنا  نورت  الا  امهب » فَّوطی  نا  هیلع  حانج  الف  رمتعا  وا  تیبلا  جح  نمف  : » ةورملا افـصلا و  یف  لجوزع  هللا  لاق 
نب دمحم  هرارز و  هباتک ؛ یف  هللا  رکذ  و  (ص ) یبنلا هعنص  ءیش  رفسلا  یف  ریصقتلا  کلذک  هُّیبن و  هعنص  هباتک و  یف  هرکذ  لجوزع  هللا  ّنال 

هچ رفـس  رد  زاـمن  رادـقم  تیفیک و  هراـبرد  میدرک : ضرع  (ع ) قداـص ماـما  هب  دـنیوگیم : (ع )) قداـص ماـما  باحـصا  زا  رفن  ود   ) ملـسم
هاتوک سپ  دییامن .» هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دیدرک ، رفـس  هاگره  و  : » تسا هدومرف  لجوزع  دنوادخ  دومرف : دـییامرفیم ؟

لجوزع دنوادخ  میدرک : ضرع  ترضح  هب  ام  دنتفگ : رفس .) ریغ   ) رـضح رد  زامن  ندناوخ  مامت  دننام  تسا ؛ بجاو  رفـس  رد  زامن  ندرک 
دنوادخ ایآ  دومرف : ترضح  ؟ تسا هدش  بجاو  هنوگچ  سپ  دیهدب ؛» ماجنا  ًامتح  : » تسا هدومرفن  و  تسین » یهانگ  امش  رب  : » تسا هدومرف 
تابجاو زا  هورم  افص و  نایم  یعس  هکیلاح  رد  تسین !» یهانگ  امش  رب  هورم  افـص و  نایم  یعـس  يارب  هک   » تسا هدومرفن  رگید  يا  هیآ  رد 

ص ج 5 ، هعیـشلا ، لئاسو  « ) دندرک یم  لمع  هنوگ  نیا  ربمایپ  هک  نانچ  رفـس  رد  زامن  ندش  هتـسکش  تسا  نینچ  مه  تسا !؟ هرمع  جح و 
هنومن ود  هک  دناهدومن  یهن  تدش  هب  شطیارـش  اب   ] رفـس رد  زامن  ندناوخ  مامت  زا  هک  میراد  يرگید  ناوارف  تایاور  نیا  رب  هوالع  .( 538

راهچ ار  شیاـهزامن  رفـس  رد  سک  ره  يرب ؛  هنم  اـنأف  ًاـعبرا  رفـسلا  یف  یلـص  نم  : » دومرف (ص ) ربماـیپ . 1 دوشیم : ناـیب  ریز  رد  اـهنآ  زا 
رصقملاک رفـسلا  یف  ممتملا  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  . 2 ص 538 و 539 ). نامه ، « ) مرازیب وا  زا  دـنوادخ  دزن  رد  نم  دـناوخب ، یتعکر 

عمجم « ) دناوخب هتـسکش  ار  شزامن  ترفاسم ، ریغ  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دناوخب ، مامت  ار  شزامن  ترفاسم  رد  هک  یـسک  رـضحلا ؛ یف 
تحلصم مالسا  یلو  دشاب  هتـشادن  یتمحز  چیه  یخرب  يارب  رفـس  تسا  نکمم  هچ  رگ  تسا  ینتفگ  نایاپ  رد  ص 274 ). ج 1-2 ، نایبلا ،

رتشیب یهاگآ  يارب  تسا .  هدومن  داجیا  ار  فیلاکت  ماجنا  رد  هیور  تدـحو  زین  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  ماکحا  هنوگ  نیا  لعج  رد  ار  یعون 
ص 286. هرامش 72 ، داهتجالاو ، صنلا  نیدلا ، فرش  دیس  ر.ك :

؟  تسیچ زامن  رد  ششوپ  باجح و  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ زامن  رد  ششوپ  باجح و  هفسلف 

خساپ

يارب هزور  همه  رمتـسم و  نیرمت  یعون  دوخ  نیا  فلا ) هلمج : زا  دراد ؛ يددـعتم  ياههفـسلف  للع و  زاـمن ، رد  ناوناـب  شـشوپ  باـجح و 
شقن نآ ، يریذپبیـسآ  زا  يریگولج  نز و  یمالـسا  شـشوپ  یمئاد  تشادساپ  رد  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  دـشابیم و  باجح  ظفح 
ناسنا بلق  روضح  هجوت و  زامن ، يارب  صوصخم  یششوپ  نتـشاد  ندب و  مامت  يارب  هچراپکی  یـششوپ  دوجو  ب )  دنکیم . افیا  یمهم 

ششوپ نتشاد  ج )  دنکیم . نادنچ  دص  ار  زامن  شزرا  دهاکیم و  گنراگنر  ياهزیچ  تالمجت و  هب  نهذ  تافتلا  زا  دنکیم و  رتشیب  ار 
رد رس  ندناشوپ  ابع و  نتشاد  رب  رد  زین  درم  يارب  ورنیازا  تسا . یبوبر  سدق  تحاس  هب  مارتحا  بدا و  یعون  دنوادخ ، هاگـشیپ  رد  لماک 

هـسیاقم لباق  نآ  اب  دراد و  ییاهتوافت  مرحمان  ربارب  رد  باـجح  ظـفح  اـب  زاـمن ، رد  شـشوپ  مکح  نآ ، رب  نوزفا  تسا . بحتـسم  زاـمن ،
. تسین بجاو  مرحمان -  روضح  نودب  زامن -  رد  یلو  تسا ؛ بجاو  مرحمان  ربارب  رد  اپ  يور  ندناشوپ  ًالثم  تسین ؛
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هتفگ هنوگ  نیا  ترثک  تهج  زا  نینچ  نیا  دراوم  دوش و  یم  ربارب  داتفه  باوث  زامن  زا  لبق  مینزب  كاوسم  میراد  ثیداحا  رد  الثم  هک  نیا  اـیآ 
 ? تسا نینچ  نیا  اعقاو  ای  دنا 

شسرپ

هنوگ نیا  ترثک  تهج  زا  نینچ  نیا  دراوم  دوش و  یم  ربارب  داتفه  باوث  زامن  زا  لبق  مینزب  كاوسم  میراد  ثیداـحا  رد  ـالثم  هک  نیا  اـیآ 
 ? تسا نینچ  نیا  اعقاو  ای  دنا  هتفگ 

خساپ

لامعا باوث  ناونع  هب  هک  يدراوم  رد  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دوش , یم  لامعتـسا  ریثکت  تهج  تاقوا  یخرب  دـص  ای  داتفه و  ددـع  هچ  رگا 
ینتفگ دنا . هتـسناد  يریثکت  ار  دادعا  املع ، زا  یخرب  دراوم  نیمه  رد  هتبلا  دشاب . نآ  رد  یتیـصوصخ  لهچ ، ددع  دـننام  تسا , هدـش  دراو 

هب دـنوادخ  دـهد  ماجنا  ار  یلمع  باوث  رادـقم  نآ  ندروآ  تسد  هب  تین  هب  یتیاور  هب  دانتـسا  اب  یـسک  رگا  غلب » نم   » تیاور رب  اـنب  تسا :
. دشابن تابثا  لباق  یخرب  رظن  زا  دنس  تهج  زا  تیاور  نآ  هچ  رگا  دنک . یم  تیانع  ار  باوث  رادقم  نآ  وا  نظ  نسح  لیلد 

؟  تسیچ دنریگ  یم  تسد  هب  حالس  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  داریا  ماگنه  هعمج  همئا  هکنیا  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ دنریگ  یم  تسد  هب  حالس  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  داریا  ماگنه  هعمج  همئا  هکنیا  تلع 

خساپ

ای اصع  ای  ریـشمش  نتفرگ  تسد  هب  دشابیم و  مالـسا  نانمـشد  هیلع  مزر  ياههاگیاپ  هلمج  زا  تسا و  یـسایس  يدابع -  يرما  هعمج  زامن 
(. ص 812 عجارم ، لئاسملاحیضوت   ، ) دراد ار  بابحتسا  مکح  هعمج  بیطخ  يوس  زا  هحلسا 

شدوخ و نابز  اب  شدوخ  يادخ  اب  سک  ره  ًالثم  دوبن ؟ رتهب  دوبن ، هژیو  بیترت  صخـشم و  نامز  دودـحم و  تارابع  نیمه  زامن  يارب  رگا 
؟ دشیمن نامبیصن  تبرق  رتشیب  درکیم  شیاین  ياهدننک  دودحم  بادآ  چیه  نودب  تحار 

شسرپ

شدوخ و نابز  اب  شدوخ  يادخ  اب  سک  ره  ًالثم  دوبن ؟ رتهب  دوبن ، هژیو  بیترت  صخـشم و  نامز  دودحم و  تارابع  نیمه  زامن  يارب  رگا 
؟ دشیمن نامبیصن  تبرق  رتشیب  درکیم  شیاین  ياهدننک  دودحم  بادآ  چیه  نودب  تحار 

خساپ

وا هچنآ  هک  دـش  دـهاوخ  یلمع  یتقو  دـنوادخ  رکـش  نیا ، رب  نوزفا  دراد . زین  يرگید  مهم  راثآ  تسین و  يرازگرکـش  طـقف  زاـمن  هفـسلف 
ًاتعیبط ندوب . نامرف  میلست  ینعی  تسا ؛ یگدنب  تیدوبع و  تدابع  حور  هک  نیا  هچ  دهاوخیم ؛ ناملد  هچنآ  هن  میهد  ماجنا  تسا  هتـساوخ 

ارچ  » هک شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  دـنهد . شرورپ  وا  رد  ار  یگدـنب  حور  دـننک و  ناحتما  نآ  هب  ار  هدـنب  ات  دـشاب  یتاررقم  طابـضنا و  دـیاب 
درادن يرازگرکش  هبنج  اهنت  تادابع  . 1 تفگ : دیاب  مینک » يرازگ  رکـش  ار  ادخ  تساوخ  ناملد  هنوگره  هزور  زامن و  ياج  هب  ناوتیمن 
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دسانـشزاب و دـنوادخ ، ربارب  رد  هژیو  هب  یتسه ، رد  ار  دوخ  هاـگیاج  اـقیقد  دـیاب  ناـسنا  . 2 تـسا . رادروـخرب  زین  يرگید  ياههفـسلف  زا  و 
ربارب رد  ار  شیوخ  عضوم  درک و  تسرد  ار  دوخ  ینیبناـهج  دـیاب  ادـتبا  رگید ، تراـبع  هب  دـنک ؛ لـمع  دریگب و  میمـصت  نآ  اـب  بساـنتم 
قنور اپورا  رد  ریخا  ياههدـس  رد  شرگن  نیا  یتسیناموا  عضوم  فلا ) دراد : دوجو  درکیور  ود  اج ، نیا  رد  تخاس . نشور  یتسه  يادـخ 
تحت ادیدش  شموهفم  مان و  اب  ییانـشآ  نودـب  یتح  هتـسنادان و  يرایـسب  هک  ياهنوگ  هب  درک  تیارـس  زین  ناهج  طاقن  رگید  هب  تفرگ و 
سپاو ار  ییادخ  ینامـسآ و  لمعلاروتـسد  همانرب و  هنوگره  دنیـشنیم . ادخ  ياج  هب  ناسنا  شنیب ، نیا  ساسا  رب  دـناهتفرگ . رارق  نآ  ریثأت 

دوخ و هاوخلد  هب  دنکب ، مه  یتسرپادخ  دهاوخب  ناسنا  رگا  شنیب ، نیا  قبط  دنکیم . لمع  دریگیم و  میمـصت  دهاوخب  هنوگره  دنزیم و 
ناسنا یتسیناموا  شرگن  رد  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ هدـش  نییعت  دـنوادخ  هیحان  زا  هک  روط  نآ  هن  دـنکیم  لمع  ددنـسپیم  هک  ناـس  نآ 

یـسدق و يدوجوم  هیحاـن  زا  هفیظو  فیلکت و  ماـن  هب  ياهلأـسم  تسین و  هراـما  سفن  قـلطم  تیمکاـح  زج  يزیچ  شور  نیا  تسا . لـصا 
هلمج زا  یتسه  مامت  کلام  لوا : تسا : ینتبم  تیعقاو  دنچ  رب  شرگن  نیا  يدیحوت  عضوم  ب )  تسا . هدـش  هداهن  رانک  یلک  هب  يرـشبارف 
لامک موس : نوعجار ) هیلا  اناو  .) ددرگیم زاب  ادخ  يوس  هب  یتسه  مامت  مود : میتسین . زین  شیوخ  کلام  یتح  ام  و  انا هللا ) ) تسا ادخ  ناسنا 

هک تسا  هتکن  نیا  یـسانشزاب  دوبعم و  تخانـش  تداـبع  همزـال  نیتسخن  مراـهچ : تسا  راـگدرورپ  زا  يوریپ  تداـبع و  رد  ناـسنا  ییاـهن 
سپ دسانـشیم ، ار  هتـسیاش  تدابع  یگنوگچ  شیوخ و  تقیقح  سکره  زا  رتهب  دنوادخ  نوچ  و  تسا ؛ وا  ماقم  هتـسیاش  یتدابع  هنوگچ 

زار زامن  رد  نیا ، رب  نوزفا  دوشیم . نومنهر  تادابع  عون  نیرتهب  هب  ار  ام  ور ، نیمه  زا  دیامرف . تیادـه  رما  نیا  هب  ار  ام  دـناوتیم  رتهب  وا 
تعاس دنچ  ره  نیاربانب ، تسا . راکشومارف  يدوجوم  ناسنا  ادخ  دای  . 1 زا : تسا  ترابع  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هتفهن  دنچ  یفادها  زمر و  و 

ار ادخ  دوب و  ادـخ  رکذـتم  ناسنا  یتقو  . 2 دوشیم . وا  ياهانتیال  دوجو  رکذـتم  هدرک ، دای  ار  ناحبـس  يادـخ  زامن  ندـناوخ  اب  راب ، کـی 
: تسا تارکنم  اشحف و  زا  يریگولج  زامن  فادـها  زا  یکی  نیا ، ربانب  دـنکیم . مرـش  تارکنم  هانگ و  ماـجنا  زا  ًارهق  دـید ، شیوخ  بقارم 

بدؤم تسا . تیبوبر  ماـقم  هاگـشیپ  رد  عوضخ  عوـشخ و  تیدوـبع و  زاـمن  رگید  فدـه  . 3 رکنملا .» ءاـشحفلا و  نـع  یهنت  ةولـصلا  نا  »
ناحبـس يادـخ  قح  نیا  تسا . عوضخ  ياههناشن  همه  وناز و ... ود  نتـسشن  هدجـس و  ندـییاس ، كاـخ  هب  نیبج  ندرک ، عوکر  نداتـسیا ،

، هتـشاذگ رثا  ام  ناج  حور و  رد  جـیردت  هب  عوضخ  عوشخ و  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  تسا . نآ  يادا  هب  فظوم  یناـسنا  ره  هک  تسا 
زامن ناحبـس  يادخ  اعـضاوت ؛ ً  بارتلاب  هوجولا  قاتع  ریفعت  نمو  دیامرفیم « : (ع ) یلع ماما  دنکیم . عضاوتم  دارفا  ریاس  ربارب  رد  ار  ناسنا 

ةالـصلا هَّللا  لعج  دـیامرفیم « : زین  (س ) همطاف ترـضح  هغالبلاجـهن .) .«) دوش هدـیلام  كاخ  هب  عضاوت  يور  زا  یناشیپ  اـت  تشاد  ررقم  ار 
، هتفهن زامن  رد  هک  يرگید  زار  . 4 دـنادرگ ». كاپ  تّینم  ربک و  زا  ار  ناسنا  نماد  ات  تشاد  رّرقم  ار  زامن  دـنوادخ  ربکلا ؛  نم  مکل  اهیزنت 

تعامج ياهزامن  رد  اهناملـسم  تکرـش  هک  تسین  هدیـشوپ  یفـصنم  ناسنا  چیه  رب  دـسیونیم : تنارود  لیو  تسا . اهتعامج  لیکـشت 
ماجسنا و اههعمج  اهتعامج و  نیمه  هیاس  رد  هک  تفایرد  ناوتیم  تقد  یمک  اب  دراد . اهنآ  لّکشت  تدحو و  رد  یبوخ  رثا  هچ  هنازور 
ات هتفرگ  هقطنم  کی  ینارمع  ياهراک  زا  دراد ، دوجو  ییاهشزرا  تاکرب و  نآ  هیاس  رد  دوشیم و  داـجیا  فلتخم  ياـههورگ  رد  داـحتا 

حور نتخاس  هزنم  كاپ و  زامن ، فادـها  زا  یکی  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  دـش ، رکذ  هچنآ  هعماـج . دارفا و  تالکـشم  ریاـس  لـح  هار 
، ناسنا حور  تحاس  رد  زامن  شقن  دیآیم . رامش  هب  ناهانگ  اهشزغل و  زا  ناسنا  هدنرادزاب  زامن  هک  نانچمه  تسا ؛ تینم  ربک و  زا  ناسنا 

راچد شندـب  مکمک  دـنک ، كرت  ینالوط  تدـم  يارب  ار  شزرو  یـسک  رگا  تسا . ناسنا  مسج  تحاس  رد  شزرو  شمرن و  شقن  دـننام 
دنچ ياهتفه  مک  تسد  ای  هنازور  دـیاب  ناسنا  نیارباـنب ، دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تمالـس  اـسب  هچ  دوشیم و  تلاـسک  یتسـس و  یعون 
نیا زور  ره  دیاب  دراد . يزاین  نینچ  زین  ناسنا  حور  دزاس . باداش  تمالـس و  ار  مسج  جیردت  هب  ات  دزادرپب  شزرو  ییامیپهار و  هب  تعاس 
نیا يارب  . 5 ددرگ . زارحا  قح  دای  هیاس  رد  ناسنا  حور  یباداش  تمالـس و  جیردت  هب  ات  ددرگ  رارکت  یمالـسا  یبهذـم و  دورـس  شیاین و 

هب هک  میدـنب  نامیپ  دوخ  اب  زامن  زا  لبق  تسا  هتـسیاش  دوشن ، شومارف  عوضخ  عوشخ و  تلاح  دوجـس ، عوکر و  رد  هژیو  هب  زاـمن ، رد  هک 
دیفم تبثم و  راـثآ  جـیردت  هب  دوـش . هدیـشکفارحنا  هب  اـم  نهذ  میراذـگن  دـیدش  تبقارم  اـب  زاـمن  نیح  رد  زین  مینکن و  هجوـت  ادـخ  ریغ 
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ندناوخ زامن  فلا ) دراد : ترورـض  ریز  تاکن  تیاعر  زامن  رد  عوضخ  تلاح  ندنام  رادیاپ  يارب  ددرگیم . راکـشآهتکن  نیا  رب  يدنبیاپ 
رد ج )  دراد . تهارک  هنییآ  شتآ و  زاب ، ِرد  سکع ، ربارب  رد  زامن  هک  نانچ  عناوم ؛ نتخاس  فرطرب  ادـص ب ) رـسیب و  مارآ و  طیحم  رد 

دهاوخ لد  روضح  زا  عنام  درـس و ... یلیخ  ای  مرگ  یلیخ  طیحم  دایز ، یگنـسرگ  یگدولآ ، باوخ  ندـناوخ . زامن  لادـتعا  طاشن و  لاـح 
راتفر رد  نوناـق  هب  مازتلا  يدرف و  یگدـنز  رد  مظن  لقادـح  تسا ، هدـش  تباـث  هبرجت  هب  زین  یـسانشهعماج  یتخانـشناور و  هاـگن  زا  دـش .

يونعم يدام و  دشر  يارب  اهتصرف  زا  هنیهب  يروهرهب  رد  دهاکیم و  اهيراجنهان  زا  دوشیم ؛ اهراجنه  يزاسگنهرف  بجوم  یعامتجا 
نوناق تیاعر  هک  نانچ  دنک ؛ تیاعر  ناملـسم  درف  دیاب  هک  تسا  يزیچ  لقادح  صاخ  بادآ  اب  زامن  ییاپرب  دنامن  هتفگان  تسا . دنمدوس 
يونعم هرهب  دـنک ، تاجانم  دـنوادخ  اب  رتشیب  دـناوتب  ناـسنا  ردـق  ره  دـیدرتیب  دوریم . راـظتنا  دنورهـش  کـی  هک  تسا  يزیچ  لقادـح 

يادخ اب  دـناوتیم  ینابز  ره  اب  تشاد و  یطاشن  هاگره  تسین . حرطم  صاخ  تلاح  صخـشم و  تقو  روظنم  نیا  يارب  دربیم و  يرتشیب 
یف نورکفتی  مهبونج و  یلع  ًادوعق و  ًامایق و  هللا  نورکذی  نیذلا  . » دهد ماجنا  ار  اهتدابع  نیرترب  رکفت  هار  زا  یتح  دنک و  شیاین  شیوخ 

هداتـسیا و لاوحا  همه  رد   ] ار ادخ  هک  نانامه  نادنمدرخ   ] رانلا باذـع  انقف  کناحبـس  ًالطاب  اذـه  تقلخ  ام  انبر  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ 
یهزنم ياهدیرفاین ، هدوهیب  ار  اهنیا  اراگدرورپ ، هک ]:  ] دنشیدنایم نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  دننکیم و  دای  هدیمرآ  ولهپ  هب  هتسشن و 

.191 (: 3) نارمع لآ  . 1 تشونیپ :   M»1 .} رادب ناما  رد  خزود  شتآ  باذع  زا  ار  ام  سپ  وت 

هب دیاش  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیدرگ  یفرعم  نید  نوتس  يراگتسر و  هار  لمع و  نیرتهب  هدش و  هداد  تیمها  ردق  نیا  مالسا  رد  زامن  هب  ارچ 
؟ دنرثؤم نید  ظفح  رد  رتشیب  ادخ  هار  رد  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  يرگید  لامعا  دسرب  رظن 

شسرپ

دیاش هک  یلاح  رد  تسا ، هدیدرگ  یفرعم  نید  نوتس  يراگتسر و  هار  لمع و  نیرتهب  هدش و  هداد  تیمها  ردق  نیا  مالـسا  رد  زامن  هب  ارچ 
؟ دنرثؤم نید  ظفح  رد  رتشیب  ادخ  هار  رد  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  يرگید  لامعا  دسرب  رظن  هب 

خساپ

فلتخم ياههلـصاف  رد  ار  وا  ياهلیـسو  دیاب  دراد . زاین  يروآدای  رکذت و  هب  هدننک » لفاغ  لماوع   » هب هجوت  اب  ناهج  نیا  یگدنز  رد  ناسنا 
نیا دراد . شزاـب  يربخیب  تلفغ و  بادرگ  رد  ندـش  قرغ  زا  دروآ و  شداـی  هب  ار  شنیرفآ  فدـه  دـهد ، هجوت  یتـسه  أدـبم  هب  یناـمز 
حور مسج و  زا  بکرم  ار  وا  شخبیتسه  دنوادخ  تسا و  يدعب  ود  يدوجوم  ناسنا  رگید ، ترابع  هب  1 ؛ تسا زامن  هدهع  هب  مهم  هفیظو 

شیوخ قلاخ  هیحان  زا  هضافا  هب  ایند  نیا  رد  یناگدـنز  نایاپ  ات  شیوخ  هدام  مسج و  تقلخ  يادـتبا  زا  يو  هک  هنوگنامه  تسا . هدـیرفآ 
نایاپ ات  دـش  لماک  شروعـش  كرد و  هک  یماگنه  زا  زین  یناـحور  یناگدـنز  رد  درک ، دـهاوخن  گـنرد  ياهظحل  نآ  نودـب  دراد و  زاـین 

نیا و  دـهد ؛ همادا  شایناـحور  یناگدـنز  هب  دریمن و  شبلق  اـت  تسا  دـنمزاین  شیوخ  شیادـیپ  أدـبم  يوس  زا  یـشخبضیف  هب  یناگدـنز 
دیکأت نآ  رب  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  رد  دومرف و  دوخ  هک  نانچ  و  دـش ؛ دـهاوخن  لصاح  لاعتم  راگدـیرفآ  اـب  طاـبترا  هار  زا  زج  دوصقم 

نم دای  هب  ات  راداپرب  ار  زاـمن  تسا «  هدـمآ  (ع ) یـسوم هب  اهروتـسد  نیتسخن  رد  ور ، نیا  زا  تسا . زاـمن  وا  اـب  طاـبترا  هار  نیرتهب  دـیزرو :
نیرترب زامن  هک  تسا  ببس  نادب  هدرک  زامن  صوصخم  ار  ادخ  دای  و  رکذ »  » هیآ نیا  رد  هک  نیا  دیوگیم : نارسفم  زا  یکی  . M2 «} یشاب

هیآ نیدـنچ  رد  . 3 دنکیم ادـیپ  مسجت  دـنوادخ » داـی   » زاـمن رد  یتراـبع  هب  و  دوشیم ؛ رادوـمن  نآ  رد  یگدـنب  ینتورف و  هک  تسا  یلمع 
زا سپ  دیامرفیم : زین  (ع ) قداص ماما  . 4 تسا هدش  هدرمش  زامن  نتشاد  اپرب  وا  هب  نامیا  دنوادخ و  تخانش  زا  سپ  هلأسم  نیرتمهم  نآرق ،

هیاپ ساسا و  زاـمن  هک  دـناهدیزرو  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  ثیداـحا  زا  یخرب  . 5 دنک يربارب  زامن  اب  هک  تسین  یلمع  چـیه  دـنوادخ  تخاـنش 
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لامعا زا  یخرب  . 6 دزیریم ورف  همیخ  دوش ، هتـشادرب  رگا  دریگیم و  رارق  همیخ  طسو  رد  هک  يزکرم  ياهیاـپ  تسا ؛ ناـمیا  نید و  یلـصا 
رد میرگنب  کین  رگا  اما  تسا ؛ هدش  ناوارف  دیکأت  اهنآ  رب  دنراد و  رایـسب  راثآ  ادـخ  هار  رد  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ 

زاین اهکبوچ  اهبانط و  نیا  همه  هب  همیخ  ندـنام  اپرب  يارب  هتبلا  دـناهمیخ . فارطا  ياهکبوچ  اـی  اـهبانط  ناـسب  اـهنآ  همه  میباـییم 
نیرتهب هک  تسا  ادخ  دای  دهدیم  تهج  داهج و ... فورعم و  هب  رما  ياهراک  دـنکیم و  تیوقت  ار  کین  ياهراک  هزیگنا  هچنآ  اما  تسا ؛
یگژیو تشه  شـش و  بیترت  هـب  ات 34 ) تایآ 22  ) جراـعم و  ات 11 ) تاـیآ 1  ) نونمؤم هروـس  ود  رد  میرک  نآرق  تسا . زاـمن  نآ  بلاـق 

زاغآ و نیا  ددرگیم . متخ  زامن  هب  عورش و  زامن  زا  تسا . هدومرف  حرطم  ار  زامن  اهنآ  ماجنا  زاغآ و  رد  هدرمشرب و  ار  هتسیاش  ياهناسنا 
اب قولخم  هطبار  نیرتمهم  زامن  هک  ارچ  تسا ؛ اهنآ  نیرتمهم  نیرترب و  زامن  هب  هجوت  فاـصوا  نیا  ماـمت  ناـیم  رد  دـهدیم  ناـشن  ناـیاپ 

.3 . 14 (: 20) هط هروس  . 2 ص 174 . ج 13 ، يزاریش ، مراکم  رـصان  هنومن ، ریـسفت  . 1 تشوـنیپ :  . 7 تسا تیبرت  بتکم  نـیرترب  قلاـخ و 
ج 82، یسلجم ، راونالاراحب ، . 5 . 18 (: 9) هبوت 162 ؛ (: 4) ءاسن 3 ؛ (: 2) هرقب . 4 ص 140 . ج 16 ، ییابطابط ، همالع  نآرقلاریـسفت ، یف  نازیملا 

M . } ص 201 ص 30 و ج 14 ، ج 25 ، هنومن ، ریسفت  . 7 ص 218 و 223 و 227 . نامه ، . 6 ص 225 .

؟ تسا هدش  بلط  هزور  دراوم  مامت  رد  یلو  هدشن ، هتساوخ  زامن  يدراوم  رد  اهمناخ  زا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  بلط  هزور  دراوم  مامت  رد  یلو  هدشن ، هتساوخ  زامن  يدراوم  رد  اهمناخ  زا  ارچ 

خساپ

رییغت راچد  تداع ) مایا  ِلثم  یعرـش  ِرذـع  ) ّصاخ يدراوم  رد  اهمناخ  تدابع  تیفیک  هدـش ، شرازگ  (ع ) راهطا همئا  زا  هک  یتاـیاور  قبط 
( فلا تشاد : هجوت  دـیاب  هتبلا  تسا . هزور  ياضق  ندروآ  ياج  هب  ِبوجو  اهزامن و  ياـضق  ِبوجو  ِمدـع  تارییغت ، نیا  هلمج  زا  دوشیم ؛

زامن ماگنه  صوصخم  زور  دنچ  نآ  رد  دـنناوتیم  اهنز  تسین . رگید  تدابع  هنوگ  ره  زاوج  مدـع  يانعم  هب  زامن ، یتقوم  ندـش  فرطرب 
يانعم هب  زین  مایا  نیا  رد  نآرق  تئارق  تهارک  یتح  دـنزادرپب ؛ هیعدا  ندـناوخ  راکذا و  نتفگ  هب  دننیـشنب و  زاـمن  هداجـس  رب  هتفرگ ، وضو 

دومع نمؤم و  جارعم  زامن ، ب ) ددرگیم . یفیک  یمک و  رییغت  راـچد  طـقف  دوشیمن ، لـیطعت  تداـبع  سپ : تسا . نآ  باوث  ندوب  رتمک 
تیاضر هک  ياهنوگ  هب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دشاب ؟ هتـشاد  ار  تیلباق  نیا  دـناوتیم  يزامن  ره  ایآ  يزامن ؟ هچ  اما  تسا ؛ نید 

نوچ داد ؛ رییغت  تعکر  هس  هب  تعکر  ود  زا  ناوتیمن  ار  زاسرثا  تمظعاب و  زامن  نیمه  ًالثم  دنک ؛ رارقرب  هطبار  ادخ  اب  تسا ، نآ  رد  ادـخ 
هطبار نیا  هچ  ره  تسا و  هطبار  نیفرط  تسد  هب  هـطبار  راـتخاس  یگنوـگچ  تـیفیک و  مـیظنت  تـسا . هـفرط  ود  ياهـطبار  ادـخ ، اـب  هـطبار 
رارقرب هطبار  ددنسپیم  قوشعم  هک  روط  نآ  دنکیم  یعس  قشاع  هدش ، رتشیب  قوشعم  تساوخ  رظن و  تیروحم  نازیم  دشاب ، رتهناقـشاع 

رد اهنز  تدابع  دـنوادخ  نینچمه  یتعکر . هس  هن  ددنـسپیم  یتعکر  ود  زامن  ادـخ  ددنـسپ » ناناج  ار  هچنآ  مدنـسپ   » مکح هب  سپ  دـنک .
هب هن  اهنز  تدابع  راتخاس  رد  رییغت  داجیا  نیاربانب ، زامن . بلاق  رد  هن  ددنـسپیم  لسوت  شیاین و  هیعدا ، راکذا ، بلاق  رد  ار  صاـخ  دراوم 

تسا ادخ  ینیبتحلصم  تمکح و  رییغت ، نیا  تلع  اهنت  تدابع ؛ هب  ناشزاین  مدع  يانعم  هب  هن  تسا و  اهنآ  نتسناد  لباقان  تسپ و  يانعم 
كرد يارب  هدش ، دای  تاکن  هب  هجوت  زا  سپ  تسا . وا  ینابرهم  تمحر و  زا  ياهولج  یگمه ، شندوب ، نابرهم  مکح  هب  وا ، ياهروتسد  و 

هزور دومرف : (ع ) قداص ماما  ترـضح  تسا : دـنمدوس  ریز  تیاور  هب  تیانع  هزور  ياضق  ماجنا  بوجو  زامن و  ياضق  بوجو  مدـع  تلع 
همه نآ  ندرک  ناربج  نوچ  دوشیم . هدروآ  ياج  هب  بش  زور و  ره  زامن  اما  تسین ، رتشیب  هام  کی  لاس  مامت  رد  ناـضمر  كراـبم  هاـم 

هام کی  لاس  رد  هزور  یلو  تسا ؛ هتساوخن  ار  زامن  ياضق  یتخس  عفر  یتحار و  تهج  هب  دنوادخ  تسا ، نز  رازآ  یتخـس و  بجوم  زامن 
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یتخـس روصت  هزور  ياضق  ماجنا  رد  نیاربانب ، دریگیمن ؛ هزور  تداع ، رطاخ  هب  ار ، تدم  نیا  زا  زور  هد  رثکادح  زین  نز  تسین و  رتشیب 
ياضق بوجو  ببس  سپ  ( 1 .) دوب دهاوخن  راک  رد  یلکشم  زاب  ددرگ ، ناربج  زین  زور  هدزا  شیب  دشاب  زاین  رگا  یتح  درادن . هار  تقـشم  و 

تهج . 1 تشونیپ : تسا . نآ  يراوـشد  یتخـس و  زاـمن و  ياـضق  بوـجو  مدـع  تلع  نآ و  يراوـشد  مدـع  صوـصخم ، ماـیا  نآ  هزور 
2 ثیدح ، 224 اباب ج1 ، عیارشلا ، للع  رتشیب ر.ك : یهاگآ 

؟ دننکیم هدجس  گنس  ای  رهم  رب  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیم هدجس  گنس  ای  رهم  رب  نایعیش  ارچ 

خساپ

رتهب همه  زا  كاخ  رب  هدجس  دشاب و  دیوریم  نیمز  زا  هک  یکاروخ  ریغ  ياهزیچ  و  گنس ) كاخ و   ) نیمز رب  دیاب  هدجـس  هعیـش ، رظن  زا 
كاخ رب  تسا  ندب  ياضعا  فرشا  هک  ار  یناشیپ  رازگزامن ، هک  ینامز  تسا و  راگدرورپ  ربارب  رد  عوشخ  ّللذت و  هدجـس  هک  اریز  تسا .

ای كاخ  رب  زین  مالسا  ردص  ناناملسم  و  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  هعیش  رظن  زا  . دناسریم تیاهن  هب  ار  شیوخ  للذت  تیدوبع و  دلامیم ،
یهاگ دوب و  ریـصح  هب  شورفم  لقادـح  دوب و  كاخ  هزیرگنـس و  لزانم  دـجاسم و  فک  رد  اریز  دـندرکیم ؛ هدجـس  ریـصح  ای  گـنس 

ای نش و  كاخ و  نامه  رب  هکلب  دوبن  يزیچ  نتـشاذگ  هب  يزاین  دندرکیم  نهپ  نامهیم  ای  دوخ  نتـسشن  يارب  يدنفـسوگ  تسوپ  ياهعطق 
دشابیم و یمشپ  یخن و  ياهشرف  هب  شورفم  دجاسم  لزانم و  همه  ًابیرقت  هک  هزورما  یلو  دندرکیم . هدجس  قاتا  دجـسم و  فک  ریـصح 

هارمه هب  رهم  تروص  هب  ار  كاپ  كاخ  زا  ياهعطق  نایعیش  دراد ، یتالکشم  نآ  ندوب  هارمه  تسین و  یسرتسد  كاخ  هب  هشیمه  یفرط  زا 
هعیش دنشاب / هتشاد  نانیمطا  تسا  زامن  تحـص  طیارـش  زا  هدجـس  لحم  تراهط  زا  مه  دنـشاب و  هدرک  هدجـس  كاخ  رب  مه  ات  دنرادیمرب 

ضرا رب  زین  هباحص  و  (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  دقتعم  تسا و  هدرک  لالدتسا  تیب : لها  همئا  زا  يدایز  تایاور  هب  دوخ  رظن  تابثا  يارب 
دانتـسا بلطم ، نیمه  دیؤم  ناونع  هب  زین ، تسا  هدمآ  تنـس  لها  عبانم  رد  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  دندرکیم و  هدجـس  كاخ » گنـس و  »

همامع هشوگ  سابل و  رب  ندرک  هدجس  زا  ترضحنآ  تسا و  هدش  نایب  وا  نارای  ربمایپ و  هدجـس  تّیفیک  تایاور  نیا  رد  اریز  تسا  هدومن 
ِهَّللاِْدبَع ِْنبِرباج  ْنَع  : " هک دنک  تیاور  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نبدمحا  - 1 دوشیم : هراشا  تیاور  دـنچ  هب  اجنیا  رد  تسا / هدرک  عنم  و ... 
اهُعَضا َُّمث  َدُْربَت  یَّتَح  يرْخُْالا  ِّفَْکلا  َیِلا  اُهلِّوَُحا  َُّمث  یّفَک  یف  اُهلَعْجَاَف  یصِْحلا ، ْنِم  َْضبَق  ُذِخاَف  (ص ) ِّیبَّنلا َعَم  یّلَصَا  ُْتنُک  َلاق : يراْصنَْالا 

تدش زا  مدناوخیم  ار  رهظ  زامن  (ص ) ادخ لوسر  اب  نم  دیوگ : يراصنا  هلادـبع  نبرباج  { » 1"} ِّرَْحلا ِّْدَش  ْنِم  اْهیَلَع  َدُجْسَا  یَّتَح  ینیبِِجل ،
اههزیر گنس  ات  مدرکیم  لقتنم  مرگید  تشم  هب  ار  نآ  سپس  متشادیم و  هگن  دوخ  تشم  رد  متشادیم و  رب  هزیر  گنـس  زا  یتشم  امرگ 
هباحص دوب ، زیاج  نیمز  ریغ  رب  هدجس  رگا  هک  تسا  نشور  و  منک ». هدجس  نآ  رب  ات  مدادیم  رارق  دوخ  ولج  رد  ار  نآ  سپـس  دوش و  درس 

َّنَا َِيُور  - "2 دندشیمن / لمحتم  اههزیر  گنـس  ندرک  درـس  يارب  ار  تامحز  نیا  دندرکیم و  هدجـس  ناشیاهـسابل  رب  (ص ) ادخ لوسر 
شیناشیپ زا  ار  همامع  درکیم  هدجـس  هاگره  (ص ) ربماـیپ هک  تسا  هدـش  تیاور  { » 2"} ِِهتَْهبِج ْنَع  َمامِعلا  َعَفَر  َدَجَـس  اذِا  َناک  (ص ) َیبَّنلا

، هنومیم هملس ، ما  هشیاع ، کلام ، نب  سنا  زا  نینچمه  { 3 "" } ِْرمُْخلا یَلَع  یّلَُصی  (ص ) ِهَّللاُلُوسَر َناک  : " ساَّبَع َْنبِا  ْنَع  س ) .« ) دزیم الاب 
نیا رد  هعیـش  هیرظن  اب  هک  کنیا  دـناوخیم / زامن  رب ....  ادـخ  لوسر  دـناهتفگ  اهنآ  همه  هک  تسا  هدـش  لقن  رمع  نب  هللادـبع  میلـس و  ما 

دننادیم زیاج  ار  شرف و ...  رب  هدجس  تنس  لها  بهاذم  هچرگ  میشاب / هتشاد  هجوت  زین  رگید  هتکن  ود  هب  تسا  بسانم  دیدش  انشآ  هلأسم 
دروم رد  ینـس  هعیـش و  فالتخا  هک  تفگ  ناوتیم  تسا و  زیاج  گنـس  كاخ و  رب  ندرک  هدجـس  یمالـسا  بهاذـم  همه  قاـفتا  هب  یلو 
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طقف هدجـس  هک  دـناقفتم  دـقتعم و  ناناملـسم  همه  هک  نیا  مود  هتکن  دنتـسه / لیاق  يرتشیب  هعـسوت  تنـسلها  هک  تسا  نیا  هدجـس  لحم 
هداجس شرف و  رب  هدجس  هک  نانچمه  تسین  گنس  رهم و  شتسرپ  گنس  رهم و  رب  هدجـس  تسا  ناهج  راگدرورپ  يارب  عوشخ  عوضخ و 

كاخ و رب  هدجـس  نیب  تسا  قرف  دـنکیم و  هدجـس  شرف  ای  گنـس  رهم و  رب  ادـخ  يارب  رازگزامن  هکلب  تسین  هداجـس  شرف و  شتـسرپ 
دنسم [.- 3  ] ص 151 ج 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  [.- 2 ( ] ع)2(س  ) ص ج 2 ، دمحا ، دنسم  [.- 1  /// ] شرف و كاخ و  يارب  هدجـس  شرف و 

ردق بش  عوضوم : ص 9(ص)2  ج 1 ، دمحا ،

؟ دنناوخ یم  تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  ارچ 

خساپ

یم هدجـس  ار  هام  باتفآ و  دندوب و  لئاق  ییادـخ  ماقم  تیهولا و  ناگراتـس  يارب  ینادان  زا  مدرم  مالـسا ) زا  لبق  نامز  ) ّتیلهاج دـهع  رد 
هام و لباقم  رد  هبّقرتم  ریغ  تاقاّفتا  نینچ  لباقم  رد  هتـسناد و  نایادـخ  مشخ  لـیلد  ار  فوسک  فوسخ و  دـننام  یتاـقاّفتا  نینچ  دـندرک و 

ررقم تسادخ ، صوصخم  طقف  هدجـس  هک  دـنامهفب  ناگمه  هب  هکنیا  يارب  مالـسا  دـندرک . یم  هدجـس  دـنداتفا و  یم  نیمز  هب  دیـشروخ 
دننام زین  عقاوم  نیا  هک  دنشاب  هّجوتم  دننک و  هدجس  ادخ  يارب  دیاب  مدرم  دیآ ، یم  شیپ  ینامسآ  تاقاّفتا  هک  مه  یعقاوم  نینچ  رد  دومرف 

رد اهنآ  دروم  رد  هک  ینیناوق  هام و  دیـشروخ و  تسا و  ادـخ  تسد  رد  روما  ریاس  دـننام  روما  نیا  دراد و  ادـخ  هب  صاـصتخا  عقاوم  ریاـس 
يرگید ياه  هفسلف  تسا  نکمم  تسا ; تایآ  زامن  یلامتحا  ياه  هفـسلف  زا  یکی  نیا  هتبلا  دنـشاب . یم  ادخ  قولخم  یمامتب  تسا ، نایرج 

7ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دشاب هتشاد  دوجو  زین 

تسیچ تّیم  زامن  ندناوخ  ۀفسلف 

شسرپ

تسیچ تّیم  زامن  ندناوخ  ۀفسلف 

خساپ

ّتیم زامن  راـگدرورپ ، رما  يارجا  يارب  دـنوادخ : رما  تعاـطا  مینکیم 1 . هراشا  نآ  دروم  دـنچ  هب  هک  دراد  یلیـالد  تّیم  زاـمن  ندـناوخ 
، دشاب هدش  مامت  وا  لاس  شـش  و  دشاب ، هچب  هچ  رگا  ناملـسم  تّیم  رب  ندناوخ  زامن  : " دنیامرفیم راوگرزب  عجارم  ور ، نیا  زا  دنناوخیم ;

تسا تیم  هب  یمارتحا  عقاو  رد  تیم  زامن  ندناوخ  . 2 یمالسا )  تاراشتنا  رتفد  ص 352 ، عجارم ج 1 ، لئاسملا  حیـضوت   " تسا ( بجاو 
يارب هکلب  دنناوخیمن ; تیم  زامن  كرـشم و ... قفانم  رفاک ، دـننام  ياهدرم  ره  يارب  رطاخ ، نیمه  هب  دوشیم ; ماجنا  وا ، اب  عادو  يارب  هک 

یمارتحا دـنناوخیم ، تیم  زامن  ناملـسم  يارب  طقف  هک  یلیالد  زا  یکی  نامه ص 352 ) . دوشیم (. هدـناوخ  زامن  ناملـسم  نمؤم و  تیم 
بلط ار  تیم  ناـهانگ  شزرمآ  دـنوادخ  زا  عـقاو  رد  تیم  زاـمن  رد  نارازگزاـمن  . 3 دراد . وا  ناگدـنب  ادـخ و  دزن  ناملـسم  نآ  هک  تـسا 

ار بلاطم  نیا  مینکیم  هجوت  تسا  تیم  زامن  رد  هک  یتاملک  هب  یتقو  ور ، نیا  زا  تسا  یبوخ  ناسنا  وا  هک  دنهدیم  تداهـش  و  دننکیم ،
لئاسولا كردتسم   " تسا ( وا  يارب  رافغتـسا  حیبست و  اعد ، عقاو  رد   [ تیم زامن  : " دیامرفیم هرابنیا  رد   7 اضر ماما  میونشیم  مینیبیم و 
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دوخ دـیلقت  عجرم  لئاسملا  حیـضوت  هب  دـیناوتیم  هراـبنیا  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  تیبلا ) .  لآ  هسـسؤم  ص 259 ، يرون ج 2 ، ثدـحم 
. دینک هعجارم 

؟ دناهدیمان نید  نوتس  ار  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دناهدیمان نید  نوتس  ار  زامن  ارچ 

خساپ

انامه دیامرفیم : هراب  نیا  رد   6 ادخ لوسر  تسا  هدش  یفرعم  نید  نوتس  ناونع  هب  زامن  هدیـسر  موصعم  ناماما  زا  هک  یناوارف  تایاور  رد 
دـشاب و هداد  ماجنا  تسرد  ار  نآ  ناسنا  رگا  تسا  زامن  دریگیم ، رارق  هجوت  دروم  تمایق  رد  هک  یلمع  نیتسخن  تسا و  نید  نوتـس  زامن 

دّمحم همکحلا  نازیم  ) دوشیمن هجوت  زین  لامعا  ۀـیقب  هب  دوشن ، ماجنا  حیحـص  زاـمن  رگا  یلو  دوشیم ، هجوت  زین  لاـمعا  هیقب  ددرگ ، لوبق 
رد ار  ادخ  ار  ادخ  مکنید  دومع  اهناف  ةالصلا  یف  هللا  هللا  : " دومرف دوخ  تیـصو  نیرخآ  رد  زینیلع  ص 374 .). يرهش ج 5 ، ير  يدمحم 

نامه دوب ; دـهاوخ  نآ  نوتـس  زامن ، مینک  هیبشت  ياهمیخ  هب  ار  نید  رگا  تسا "  امـش  نید  نوتـس  زامن  اریز  زاـمن ، دروم  رد  دـیروآ ، رظن 
نایدا ۀمه  رد  دوشیم ، هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  دیمان . نمؤم  ار  یـسک  ناوتیمن  زین  زامن  نودب  تسا  نوتـس  هب  همیخ  ندوب  اپ  رب  هک  هنوگ 

زامن هب  ارم  هراومه  دـنوادخ  میرم 31 )  ) ةالصلاب یناصوا  و  : " دومرف هراب  نیا  رد  یـسیع  ترـضح  تسا  هتـشاد  دوجو  زامن  مان  هب  یتدابع 
ِنَـع َهـْناَو  ِفوُْرعَْملاـِب  ُْرمْأ  َو  َةَوَـلَّصلا  ِمـِقَأ  َّیَُنب  َـ َی : " دـنکیم تیـصو  نـینچ  نـیا  شرـسپ  هـب  ناـمقل  ترـضح  نـینچ  مـه  هدرک "  تیــصو 

هب هدـش  یفرعم  نید  نوتـس  ناونع  هب  زامن ، هک  نیا  تلع  نک "  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راداپ و  هب  زامن  مرـسپ  نامقل 17 ) ;) رَکنُْملا
تایآ رد  دوب . دـهاوخ  درف  یتخبدـب  دروکر و  لماع  نیرتمهم  نآ  كرت  دراد و  درف  تداعـس  لماکت و  رد  هک  تسا  یناوارف  شقن  رطاـخ 

دنکیم یهن  زامن  انامه  توبکنع 45 ) ;) رَکنُْملا َو  ِءآَشْحَْفلا  ِنَع  َیَْهنَت  َةَوَلَّصلا  َّنِإ  : " دـننام تسا  هدـش  نایب  زامن  يارب  یناوارف  دـیاوف  نآرق 
هب تسا  یقالخا  تالامک  هب  ندیـسر  ادخ و  هب  ناسنا  برقت  ۀلیـسو  نیرتمهم  زامن  هک  اج  نآ  زا  هتـسیاشان "  تشز و  راک  ره  زا  ار  ناسنا 
دای هب  ات  راداپ ، هب  زامن  هط 14 )  ;) َّيِرْکِِذل َةَوَلَّصلا  ِِمقَأ  َو  : " دـیامرفیم رگید  هیآ  تسا  اهیتشز  زا  هدـنرادزاب  لماع  نیرترثؤم  تلع  نیمه 

ناطیـش دوشیمن و  هانگ  بکترم  دشاب ، ادـخ  دای  هی  ناسنا  رگا  تسادـخ  زا  تلفغ  هانگ  لماع  نیرتمهم  هک  تسین  يدـیدرت  یـشاب "  نم 
ٌنیِرَق ُوَهل  َوُهَف  اـًن  َـ َْطیَـش ُوَهل  ِیَُقن  ْضّ ِن  َـ َمْحَّرلا ِرْکِذ  نَع  ُشْعَی  نَم  َو  : " دـنکیم راداو  هاـنگ  هب  ار  وا  دوشیم و  طلـسم  ناـسنا  رب  تلفغ  ماـگنه 

نیرتمهم دوب ". دـهاوخ  نیـشن  مه  نیرق و  وا  اب  هراومه  دوشیم و  طلـسم  وا  رب  یناطیـش  دوش ، لفاغ  ادـخ  دای  زا  سک  ره  فرخز 36 ) ;)
ندیـسر يارب  دیجم  نآرق  ددرگیمن . هدولآ  هانگ  هب  ناسنا  هجیتن  رد  دوشیم ، رود  ناسنا  زا  ادخ  دای  اب  ناطیـش  تسا  ادخ  دای  زامن  هدـیاف 

اهنآ زا  نتفرگ  کمک  هب  ار  ناـسنا  ربص و  زامن 2 . تسا 1 . هدومرف  شرافـس  زیچ  ود  هب  لامک  أدـبم  هب  يو  یبای  تسد  لامک و  هب  ناسنا 
هدافتـسا تایآ  نیا  زا  یبوخ  هب  زامن  تیمها  دـیریگب ". کمک  زاـمن  ربص و  زا  هرقب 45 )  ) ةَوَلَّصلا َو  ِْربَّصلِاب  ْاُونیِعَتْـسا  َو   " تسا هداد  ناـمرف 

. دناهدرک یفرعم  نید  نوتس  ناونع  هب  ار  زامن  موصعم  ناماما  ارچ  هک  ددرگیم  شور  دوشیم و 

؟  دننک یم  ناشندرگ  ریز  ار  همامع  رگید  عقاومرد  ای  زامن  عقوم  نویناحور  زا  یضعب  ارچ   – 1

هراشا

؟  ارچریخ ای  دراد  صاخ  ییاور  دنس  قوف  رما  ایآ   – 3 ارچ ؟ بحتسم  ای  تسا  بجاو  قوف  لمع  ایآ   – 2
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شسرپ

ای تسا  بجاو  قوـف  لـمع  اـیآ   – 2 دـننک ؟  یم  ناـشندرگ  ریز  ار  هماـمع  رگید  عقاومرد  اـی  زاـمن  عـقوم  نویناـحور  زا  یـضعب  ارچ   – 1
؟  ارچریخ ای  دراد  صاخ  ییاور  دنس  قوف  رما  ایآ   – 3 ارچ ؟ بحتسم 

خساپ

 . دنک یم  صخشم  ار  لمع  داجیا  مدع  ای  داجیا  ناکرا  تسا . بادآ  ماکحا 3 - ناکرا 2 - - 1 ءزج :  ياراد 3  يرگید  تدابع  ره  ای  زامن 
یهلا ءایلوا  بادآ  رب  یس  أت  بادآ » رد «  دوش .  یم  لمع  نییزت  شیارآ و  بجوم  بادآ  دنک و  یم  مولعم  ارنآ  یگنوگچ  لکش و  ماکحا 
لاوئـس دروم  هک  تسا  یعوضوم  تعامج  ماما  رد  هجوت  دروم  بادآ » هلمج «  زا  تسا .  تلیـضف  ياراد  تسا  هدـش  هداد  تاـیاور  رد  هک 

دیا هدید  رگ  هجوتم  یبرجت  حیضوت  نیا  اب  دنهد .  یم  يرتشیب  تمیق  ورجا  ار  لمع  يرورـض  بادآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ودشاب  یم  امش 
ًهولصلا بادآ  را  رابخا  زا  یخرب  رد  کنحلا  تحت  تسین .  بجاو  تعامج  ماما  رب  دراد  مان  کنحل  تحت ا  هک  امـش  ةراشا  دروم  لمع  هک 

 . دراد دنس  نید  ایلوا ء 

؟  دناوخب هتسکش  ار  شزامن  دیاب  رفاسم  هک  دومرف  دنوادخ  ارچ  -1

هراشا

؟  میشاب نآرق  تایآ  یعقاو  لماع  میناوت  یم  هنوگچ  -2

شسرپ

؟  میشاب نآرق  تایآ  یعقاو  لماع  میناوت  یم  هنوگچ  -2 دناوخب ؟  هتسکش  ار  شزامن  دیاب  رفاسم  هک  دومرف  دنوادخ  ارچ  -1

خساپ

هفـسلف ي زا  هراومه  هک  دـهدیم ,  ناشن  اه  نآ  نارای  باحـصا و  ياهوگتفگ  همئا و  ربمایپ و  ثیداحا  نآرق و  یمالـسا ,  نوتم  هعلاطم ي 
دوخ هب  دندید و  یم  دازآ  یقطنم  یلالدتـسا و  شور  کی  ار  نآرق  شور  اریز  دشاب .  نینچ  دیابو  تسا  هدوب  جیار  اه  نآ  نایم  رد  ماکحا 

ار ادـخ  مالـسا ,  الوصا  دـننک .  مکح  هفـسلف ي  زا  لاوس  هدرک و  هدافتـسا  ار  شور  نیا  زین  ماـکحا  هب  طوبرم  ثحاـبم  رد  دـنداد  یم  قح 
يور وا  اـک ر  همه ي  سک و  همه  زیچ و  همه  زا  زاـین  یب  و  تردـق ,  مـلع و  رظن  زا  تیاـهن  یب  تـسا  يدوـجو  دـنک ,  یم  یفرعم  نـینچ 
نینچ تسا .  داتـسرف  تلادـع  قح و  يوس  هب  توعد  تیبرت و  میلعت و  يارب  ار  ربماـیپ  مینادـن .  هچ  مینادـب و  هچ  تسا ,  یـصاخ  تمکح 

قیوشت دراد ,  ییازسب  دیکات  ام  تشونرس  تداعس و  یگدنز و  رد  اعبط  هک  يرارـسا  ماکحا و  هفـسلف  زا  لاوس  هب  ار  ام  دنوادخ  زا  یفرعم 
همه ام  تسا .  دودحم  مه  زاب  دورب  شیپ  نامز  تشذگ  اب  ردـق  ره  ام  تامولعم  میناد  یم  ام  رگید  يوس  زا  ءوس و  کی  زا  نیا  دـنک .  یم 
ياه ینادان  نیا  دیـسر و  یم  هار  ناـیاپ  هب  و  دـیدرگ ,  یم  فقوتم  اروف  رـشب ,  شناد  ملع و  هلفاـق ي  میتسناد  یم  رگا  میناد ,  یمن  ار  زیچ 
میناد یم  هچ  نآ  هکلب  دراد و  یم  او  تالوهجم  فشکو  اه  هتفای  ان  نتفای  يارب  یمئاد  يوپاکت  شالت و  هب  ار  رـشب  نادنمـشناد  هک  تسام 

رارـسا هفـسلف و  میناوت  یم  نامز  رـصع و  ره  رد  يرـشب  تامولعم  نازیم  هب  تاعالطا و  هزادـنا ي  هب  اهنت  اـم  تساـیرد .  ربارب  رد  يا  هرطق 
هتشاد راظتنا  نیا  زا  ریغ  دیابن  ام  ملع  تیدودحم  تاروتسد و  نآ  تعسو  قمع و  اب  الصا  ار و  اهنآ  همه ي  هن  اما  میبایرد ,  ار  یهلا  ماکحا 
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اهنآ هفسلف ي  مهف  كرد  هب  طورشم  ار  ماکحا  تاروتـسد و  نیا  زا  تاعالطا  میناوت  یمن  زگره  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  موهفم  میـشاب و 
خـساپ رد  اما  و  تسین .  راگزاس  یقطنم  چیه  اب  نیا  میا و  هدروآ  راگدورپ  شناد  دحرـس  رد  ار  دوخ  شناد  تروص  نیا  رد  اریز ؛  مینک . 

هروس هیآ ي 101  هدش ,  ترفاسم  رد  زامن  ندناوخ  هتـسکش  رب  لالدتـسا  نادب  هک  یکرادم  زا  یکی  الوا :  تفگ :  دیاب  هدش  حرطم  لاوس 
هولـصلا نم  ورـصقت ا  نا  حانج  مکیلع  سیلف  ضرـالا  یف  متبرـض  اذا  و  دـیامرف {:  یم  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ءاـسن  هکراـبم ي  ي 

هک هتفرگ  تروص  یهقف  ياه  ثحب  هیآ  نیا  دروم  رد  دـینک (  هاتوک  ار  اـمن ز  هک  تسین  امـش  رب  یهاـنگ  دـینک  رفـس  هاـگ  ره  و  ینعی :  {
 . دینک هعجارم  ص 274 ,  ج 1 ,  يدـنوار , نآرقلا  هقف  ص 242 »  هسمخلا ,  بهاذـملا  لع  هقفلا  ياه  باتک  هب  دـیناوت  یم  عالطا  تهج 

ياه هیده  زا  رفاسم  ياهزامن  رد  فیفخت  هک  هدش  لقن  يدایز  تایاور  شتیب ) لها  مرکا و  ربمایپ  میرک (  نآرق  یقیقح  نارـسفم  زا  ایناث : 
مامت زا  هک  میراد  مه  يرگید  ناوارف  تایاور  اهنآ  رب  هوالع  دوش و  یم  نایب  ریز  رد  اهنآ  زا  يا  هنومن  هک  دوش  در  دیابن  هک  تسا  دنوادخ 

یف یلـص  نم  دومرف {:  هک  ادخ  لوسر  شیامرف  تسا  هلمج  نآ  زا  دنا .  هدومن  یهن  تدش  هب  شطیارـش  اب  رفـس  رد  رفاسم  زامن  ندـناوخ 
نیا اب  طابترا  رد  مرازیب » .  وا  زا  دنوادخ  دزن  رد  دـناوخب  یتعکر  راهچار  شیاهزامن  رفـس  رد  سک  ره  ینعی «:   { يرب هنم  اناف  اعبرا  رفـسلا 
هدمآ نیدلا  فیرش  دیس  موحرم  هتشون ي  داهتجالا )  صنلا و  فیرش (  باتک  رد  یعماج  بلاج و  یلیلحت  یقیقحترایسب ,  ثحب  عوضوم 
هتفرگ رارق  باطخ  دروم  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هدش و  هدرب  ان م  نینمؤم  زا  اجک  ره  میرک  نآرق  رد  مینادیم  هک  وط ر  امه ن  تسا . 
هتکن نیا  کش  نودـب  تاحلاصلا }  اولمع  اونما و  نیذـلا  نا  تسا { .  هدـش  هدروآ  تاـحلاصلا })  اولمع  و  تراـبع {  نآ ,  زا  سپ  دـنا , 
ندرک ادا  هک  ینآرق  تسا .  یگدـنز  لئاسم  یمامت  رد  نآ  ياـه  هتخومآ  نآرق و  نداد  رارق  لـمع  يوگلا  مهم  عوضوم  هدـنهد ي  ناـشن 

هنیمز ي دوخ  دـناوت  یم  نیا  هک  تسا  نآرق  تایآ  رد  ربدـت  رکفت و  لـصا  دـشاب .  یمن  نآ  ندرک  رود  ندرک و  توـالت  اـب  اـهنت  نآ  قح 
هدـش هدرمـش  تدابع  اه  لاس  زا  رترب  رت و  دنمـشزرا  ناملـسم  کی  رکفت  یتعاس  هک «  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  يروط  هب  دـشاب  لـمع 
نآرق هک  يا  هتـسجرب  مهم و  عوضوم  مییامن ؟  هدایپ  یگدـنز  رد  ار  نآرق  هنوگچ  و  مینک ؟ لـمع  روطچ  تساـج  نیا  لاوس  لاـح  تسا ». 

نهک و ثحابمزا  یکی  قالخا  هک  ارچ  تسا ,  یعامتجا  طباور  نآ  ندرک  هدایپ  قالخالا و  مراکم  تسا ,  دـندومرف  هراـشا  نآ  هب  هراومه 
یقالخا تالامک  زا  هک  یتلم  دراد  یگتسب  قالخا  هب  رشب  یتخبـشوخ  ناکرا  هنادنمتفارـش و  یگدنز  تسا .  یناسنا  یمالـسا و  مولع  مهم 

يرای هب  ناوت  یم  هک  يا  هلیسو  اهنت  یقالخا  بتاکم  رظن  هب  تسا . موکحم  هداد ,  تسد  زا  ار  شیوخ  تداعـس  نیرت  مهم  دشابن  دنم  هرهب 
دبای یلجت  نآ  رد  افـص  رون و  ات  درک  كاپ  یناسفن  لیاذر  یگدولآ و  زا  ار  وکین  تاکلم  درک و  حالـصا  لیدعت و  ار  ینورد  تافـص  نآ 

هتـسیاش ياهراک  نداد  ماجنا  هتـسویپ  ررکم و  حـلاص و  لمع  رارکت  نیمه  سفن  بیذـهت  ياـه  هار  زا  یکی  زین  یقـالخا  ياـه  باـتک  رد 
ماوقا و ناتـسود و  دـنزرف ,  رـسمه و  ردام  ردـپ و  ینعی  نایفارطا  اب  ندرک  دروخرب  هنوگچ  صوصخ  هب  حـلاص و  لاـمعا  سپ  درک  ناونع 

مینک وجتـسج  بلطم  نیا  نوماریپ  ینعی  دراد ,  یهاگآ  هب  زاین  يریگ  دای  نیا  و  مییامن .  لمع  اهنآ  هب  میریگب و  داـی  نآرق  زا  ار  ناـشیوخ 
موحرم زا  يرصان  قالخا  هلمج  زا  قالخا  مراکم  بتک  هب  ناوت  یم  راک  نیا  يارب  دهاوخ ؟ یم  هچ  ام  زا  تایاور  نآرق و  ینعی  مالـسا  هک 

رگید يوفطصم و  هدیرف  مناخ  زا  يزاس  دوخ  هلمج :  زا  يزاس  دوخ  بتک  نینچمه  رگید  یـسانش  ناور  یتیبرت و  یقالخا  ياهباتک  ربش و 
نآرق اریز  میورب  زین  ییاور  بتک  غارـس  هب  دیاب  ینآرق  ریـسافت  زا  ریغ  دش  هراشا  هک  روط  نامه  اما  درک .  عجارم  یمالـسا  دنمـشزرا  عبانم 

دنوادـخ تاروتـسد  زا  یلامجا  نآرق  رگید  فرط  زا  دـنک  يزاس  ناسنا  دـناوت  یمن  هزور و ....  زامن و  دـننام  یتایلک  اهنت  تسا و  تاـیلک 
ییاور و یقالخا ,  بتک  هب  دـیاب  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  سپ  تسا .  هدـمآ  تایاور  رد  نآ  تاـیئزج  تاریـسفت و  تاحیـضوت ,  تسا . 
ورفکت ا ضعبب و  اونما  نآرق {  دوخ  هتفگ ي  هب  هک  یط  رـش  هب  يوـش  هاـگآ  دـنوادخ  ربارب  رد  دوـخ  فیاـظو  هب  هدرک و  هعجارم  ریـسافت 

زین ام  دنتـسین  دقتعم  هیقف  تیالو  هب  يا  هتـسدای  دـنهد و  یمن  سمخ  دارفا  رثکا  نوچ  لاثم  روط  هب  هک  دـشابن  هنوگ  نیا  میـشابن .  ضعبب }
تاروتـسد یمامت  سپ  دیوگ :  یم  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نآ  قح  تسین .  تیناقح  رب  لیلد  تیرثکا  مینادـب  دـیاب  هکلب   : میـشابن اهنآ  وریپ 

عفن هب  هک  ییاهنآ  هچ  مینک .  ارجا  ار  اهنآ  یمامت  دیاب  ام  دراد  روتسد  زین  ام  راتفر  لامعا و  نیرت  یئزجرد  یتح  یگدنز  داعبا  همه  رد  نآ 
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 . تسام هب  ررضتم  ام  زیچان  لقع  هبانب  ارهاظ  هکو  تسام  لیم  فالخرب  هک  یتاروتسد  هچ  تسام و 

؟  دیهد حیضوت  ار  نآ  لیلد  دشاب ، نیمز  يور  دیاب  ندب  ياضعازا  ات  هدجس 9  ماگنهرد  تایاور  قبط  -1

شسرپ

؟  دیهد حیضوت  ار  نآ  لیلد  دشاب ، نیمز  يور  دیاب  ندب  ياضعازا  ات  هدجس 9  ماگنهرد  تایاور  قبط  -1

خساپ

زا نم  هک  تسا ، نیا  لوا  هدجـس  هب  نتفر  ماـیپ  دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟  هدجـس  ود  تلع  هک  درک  لاؤـس  ع )  ) یلع زا  یـصخش  ج 1 - 
ارم هک  تسا  نآ  مود  هدجـس  هب  نتفر  مایپو  هدـیرفآ ، كاخزا  ارم  راگدرورپ  هک  تسا  نآ  لوا  هدجـس  زا  نتـشادربرس  مایپو  مدوب  كاـخ 

. درک یهاوخ  ثوعبم  كاخ  نیمه  زا  ارم  رگید  راب  هک  تسا  نآ  مود  هدجـس  زا  نتـشادربرس  ماـیپ  ینادرگ و  یمرب  كاـخ  نیا  هب  هراـبود 
ینالوط ار  ناتیاه  هدجـس  دومرف :  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربماـیپ  « 21  _ 30 باب 10 _   ، 36  _ 28 ص 14 _   ، ج 2  ، عیارـشلا للع  »

هب شدوخ  هک  نآ  تهج  هب  دیامن  هدهاشم  هدجـس  لاحرد  ار  مدآ  دنزرف  ناطیـش  هک  تسین  نیا  زارتراوگانو  رت  تخـس  یلمع  اریز  دینک ؛
هدجس دوش . یم  کیدزن  دنوادخ  هبو  دیامن  یم  ار  دنوادخ  تعاطاو  تسا  هدش  رما  هدجس  هب  ناسنا  نیاو  درک  تفلاخم  دش و  رما  هدجس 
دیاـب رازگزاـمن  باب 29 »  ص 36،  ، ج 2 عیارـشلا ، لـلع  . » تسا لـجوزع  دـنوادخرباربرد  للذـتو  عوـضخ  هدجـس  نیرتلماـک  هناـگ ، هـن 

رس ونازود و  رسو  تسد  ود  فکو  یناشیپ  هک  تسا  نآ  هدجسو  دنک  هدجـسود  عوکرزا  دعب  بحتـسم  بجاو و  ياهزامنزا  تعکررهرد 
هک دـشاب  یم  اـهمناخ  صوـصخم  مکـش   ، دنابـسچب نیمز  هب  ار  مکـشو  ینیب  تسا  بحتـسمو  دراذـگب  نیمز  هب  ار  اـپ  گرزب  تـشگنا  ود 

هلئسم 3 _ 13»  ، ص 182  ، هدجس تابحتسم  « » هلئسم 1065  ، ص 175  ، لئاسملا حیضوت  . » تسا بحتسم 

؟  تسیچ يارب  زامن  رد  هحتاف  هروس  زا  دعب  نیملاعلا } بر  دمحلا هللا   –}2

شسرپ

؟  تسیچ يارب  زامن  رد  هحتاف  هروس  زا  دعب  نیملاعلا } بر  دمحلا هللا   –}2

خساپ

هک دمح  دـعب  ای   ، دـیوگب نیملاعلا  بر  دـمحلا هللا  مومام  تعامج ، ماما  دـمح  ندـش  مامت  زا  دـعب  تعامج  لاح  رد  تسا  بحتـسم  ج2 -
نیا تسا و و  بحتـسم  تروصودره  رد  نیملاعلا } بر  دمحلا هللا  دـیوگب { دـش  مامت  دـمح  هروس  یتقو  دـناوخ  یم  يدارف  زامن  شدوخ 

 « هلئسم 837  ، ص 165  ، لئاسملا حیضوت  . » دشاب یم  رتشیب  باوث  يارب  لمع 

؟  تسیچ هلبق  يوس  هب  دجاسم  نتخاس  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ هلبق  يوس  هب  دجاسم  نتخاس  تلع 

خساپ
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روتسد تعاطا  رگید ، ملسم  ياههبنج  زا  تسا . ناناملسم  همه  یناسمه  تدحو و  هبعک ، تمس  هب  دجـسم  نتخاس  ياههبنج  زا  یکی  یلب ،
. دشابیم هتشذگ  يدیحوت  نایدا  همه  تارطاخ  يروآدای  يدیحوت و  يانب  نیرتیمیدق  هب  نیملسم  هجوت  ادخ و 

؟ دندرک هفاضا  ار  اشع  رصع و  رهظ و  ياهزامن  تاعکر  دادعت  مرکا  ربمایپ  ارچ 

شسرپ

؟ دندرک هفاضا  ار  اشع  رصع و  رهظ و  ياهزامن  تاعکر  دادعت  مرکا  ربمایپ  ارچ 

خساپ

تایآ رد  وا . لوسر  يرگید  ادـخ و  یکی  دـنرگیدکی : لوط  رد  هتبلا  هک  دراد  دوجو  روحم  ود  تعیرـش  يارب  مالـسا ، نآرق و  هاگدـید  زا 
تعاطا نودـب  ادـخ  تعاطا  هن  لوسرلا  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  لوسر : تعاطا  هب  مه  میاهدـش و  هدـناوخ  دـنوادخ  تعاطا  هب  مه  اـم  زین  نآرق 
کیکفت لکـش  هب  لصا  ود  نیا  زین  نید  یملع  ياههمانرب  هعومجم  رد  تسا . ادـخ  تعاطا  زا  ریغ  ربماـیپ  تعاـطا  هن  تسا و  رـسیم  ربماـیپ 

رب دورد  تلاـسر و  رب  تداهـش  رب  لمتـشم  مـه  تـسا و  دـنوادخ  ساپـس  دـمح و  ریبـکت و  رب  لمتـشم  مـه  زاـمن  تـسا . یلجتم  يریذـپان 
بجاو ادخ  امیقتسم  ار  یتمـسق  لوسرلا . ضرف  هللا و  ضرف  هب  تسا : شخب  ود  رب  یتعکر ) راهچ  ياهزامن   ) زین زامن  تاعکر  (ص .) لوسر

(. وا یحو  رب  یهلا و  نذا  اب  هتبلا  هک  ( ) (ص ربمایپ ار  نآ  زا  یتمسق  هدومرف و 

؟  تسیچ سکعرب  دیع  زامن  رد  یلو  دوش  یم  هدناوخ  اه  هبطخ  ادتبا  هعمج  زامن  رد  هک  نیا  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ سکعرب  دیع  زامن  رد  یلو  دوش  یم  هدناوخ  اه  هبطخ  ادتبا  هعمج  زامن  رد  هک  نیا  هفسلف 

خساپ

Font face=ZAR Style="font-:> تسا هدومرف  لاؤس  نیا  باوج  رد  نینچ  (ع ) همئالا نماث  ترضح  یمالسا  نوتم  زا  یخرب  رد 
مدرم تفرگیم  رارق  زامن  زا  دعب  هبطخ  ود  رگا  تسا و  یگـشیمه  هعمج  زامن  هک  نیا  رطاخ  هب  "<  » size:18; Font-style:I talic
دیقم هبطخ  عامتـسا  هب  مدرم  ات  تفرگ  رارق  زامن  زا  لبق  هبطخ  ود  نیا  ورنیازا  دندشیم . قرفتم  دـندرکیمن و  نآ  نداد  شوگ  هب  یتبغر 
هعمج زامن  زا  رتشیب  دنوشیم  عمج  نآ  رد  هک  یتیعمج  و  نابرق ) دـیع  رطف و  دـیع   ) دوشیم هماقا  راب  ود  لاس  رد  دـیع  زامن  یلو  دـندرگ ؛

دنهاوخ لمحت  مدرم  تسین  رتشیب  لاس  رد  رابود  نوچ  دـننامیم و  ياج  رب  يداـیز  دادـعت  مه  زاـب  دـنوش  قرفتم  مه  ياهدـع  رگا  تسا و 
( اضرلا رابخا  نویع  عیارشلا و  للع  «. ) درک

؟  تسیچ زامن  رد  رهم  رب  هدجس  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ زامن  رد  رهم  رب  هدجس  لیلد 
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خساپ

هدجـس كاـخ  رب  (ص ) ربماـیپ دـناهدومن -  لـقن  ینـس  هعیـش و  هک  يرایـسب -  تاـیاور  رب  اـنب  ًـالوا : هک : تسا  نیا  رهم  زا  هدافتـسا  تـلع 
( ممیت  ) تراهط بجوم  هدجـس و  لحم  نم  يارب  ار  نیمز  لاعتم  دنوادخ  اروهط ؛ ادجـسم و  ضرالا  یل  تلعج   » دندومرفیم دـندرکیم و 

دندرکیم هدجس  ریصح  رب  دشیم ، نازوس  مرگ و  رایسب  (ص ) یبنلادجسم فک  كاخ  ناتسبرع  ياوه  رثا  رب  هک  ناتـسبات  رد  و  داد » رارق 
: ایناث تسا . نیمز  رب  هدجـس  قادصم  نیرتهب  رهم ، لکـش  هب  كاخ  زا  ياهعطق  اما  دوشیمن  بوسحم  نیمز  وزج  شرف ، هک  تسا  حضاو  و 

اّولص : » دناهدومرف زین  (ص ) ربمایپ دوخ  هک  نانچ  درک ؛ لمع  عراش  لعف  لوق و  ساسارب  دیاب  نآ  طیارش  ازجا و  رد  تسا و  یفیقوت  تدابع 
(ص) ربمایپ هک  هچنآ  ریغ  رب  یهقف  رظن  زا  نیاربانب  دیناوخب .» زامن  زین  امش  مناوخیم ، زامن  نم  دینیبیم  هک  ناس  نآ  یلصا ؛ ینومتیأر  امک 

ادخ هاگشیپ  رد  لماک  عوشخ  عوضخ و  نآ و  تاقلعتم  ایند و  زا  ندیرب  هدجـس  ساسا  اثلاث : تسین . زیاج  هدجـس  دناهدرک ، هدجـس  نآ  رب 
تسین و اور  هدجـس  روما  هنوگ  نیا  رب  سپ  دراد . رایـسب  قـلعت  دوـخ  ياهیندیـشوپ  اـهیندروخ و  هب  ناـسنا  هک  تسا  تیاور  رد  تسا و 

هعیـش دزن  رهم  اعبار : دراد . یپ  رد  ار  تاـقلعت  تاـّینعت و  زا  نتـسج  يرود  عضاوت و  شنرک و  نیرتشیب  ندـییاس  كاـخرب  یناـشیپ )  ) ههبج
اج و ره  رد  ار  كاخ  رب  هدجس  هک  تسا  ياهلیسو  رهم  تسا و  بوچ  گنـس و  كاخ و  رب  هدجـس  نامه  كالم  هکلب  درادن ؛ تیعوضوم 

ماـما تبرت  نیا ، دوجو  اـب  دراد ، داـیز  رایـسب  باوـث  (ع ) نیـسح ماـما  تبرت  رب  ندرک  هدجـس  هچرگ  دزاـسیم . ناـسآ  لهـس و  ناـکم  ره 
نانچمه دناهدرک ؛ دیکأت  ار  كاخ  رب  هدجـس  زین  تنـس  لها  نافراع  هتـسجرب و  ناملاع  اسماخ : تسا . نیمز  وزج  كاخ و  زین  (ع ) نیـسح

زا هلأسم ، نیا  اب  تنـس  لها  زا  یخرب  تفلاخم  نیاربانب  تسا . هداهن  تشگنا  هلأسم  نیا  رب  مولعلا » ءاـیحا   » باـتک رد  یلازغ  دـمحمماما  هک 
رگا تسا و  لضفا  كاخ  رب  هدجـس  زین  تنـس  لـها  هتـسجرب  ناـملاع  یهقف و  عباـنم  رظن  زا  تسا و  هنـالهاج  تابـصعت  یهاـگآان و  يور 
نیب رد  رگا  دـننکیم . هدجـس  شرف و ... یتح  يزیچ  ره  رب  تنـس  لها  (ص ) ربمایپ تنـس  فـالخرب  ارچ  هک  تسا  نیا  رد  تسه  یلاکـشا 
دیاب دراد  تعـسو  تقو  هچنانچ  دشاب  هتـشادن  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  دوش و  مگ  دـنک  یم  هدجـس  نآ  رب  هک  يزیچ  زامن 

زیچ و نامه  رب  تسا  يرگید  زیچ  زا  رگا  دنک و  هدجس  تسا  ناتک  ای  هبنپ  زا  رگا  شـسابل  هب  دیاب  تسا  گنت  تقو  رگا  دنکـشب و  ار  زامن 
لئاـسملا حیـضوت  ) دـیامن هدجـس  قیقع  رتـشگنا  دـننام  یندـعم  زیچ  هب  دوـش  یمن  مه  نآ  رگا  تسد و  تشپ  رب  تسین  نکمم  مه  نآ  رگا 

ص 554) ج 1 ، عجارم ،

؟  تسا لطاب  شزامن  دشاب  یبصغ  خن  ای  همکد  کی  رگا  رازگزامن  سابل  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا لطاب  شزامن  دشاب  یبصغ  خن  ای  همکد  کی  رگا  رازگزامن  سابل  رد  ارچ 

خساپ

 - میراتساوخ ج س 1 نانم  دزیا  هاگرد  زا  ار  امش  تیقفوم  تداعس و  یتمالـس ، مکیلع  مالـس  روپنسح  هرهاط  رهاوخ  یمارگ  يوجـشناد 
لیلد ياراد  عوضوم  نیا  دشاب -  یبصغ  سابل  زا  ياهمکد  رگا  یتح  تسا -  زامن  نالطب  بجوم  یبصغ  ناکم  ای  سابل و  رد  ندناوخزامن 

« ، دریذـپیم اوقت  اب  دارفا  زا  ار  لمع  دـنوادخ  انامه  نیقتملا ؛ نم  هّللا  لبقتی  امنا  : » تسا هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  تسا . تایاور  تایآ و  رد 
هک یناوخیم  زامن  یناکم  هچ  يور  رب  يزیچ و  هچ  رد  هک  نک  هاگن  لیمک  يا  : » هدـمآ لیمک  هب  (ع ) یلع ياـیاصو  رد  هیآ 27 .) هدئام ، )

(. ص 119 ج 5 ، هعیشلالئاسو ، « ، ) تسین راک  رد  لوبق  دشابن  لالح  هار  زا  اهنآ  رگا 
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؟  میناوخب یبرع  هب  ار  زامن  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟  میناوخب یبرع  هب  ار  زامن  دیاب  ارچ 

خساپ

تاجانم و تایاور ، نآرق ، دـنراد . كرتشم  نابز  کی  هب  زاین  امتح  بهذـم ، کی  ناوریپ  ًـالوصا  تسا و  یمالـسا  لـلملانیب  ناـبز  یبرع ،
نارـسفم زا  یخرب  هک  ییاج  ات  تسا  رادروخرب  يریظنیب  تغالب  تحاصف و  ینیریـش و  زا  هک  ینابز  دـشابیم . نابز  نیا  هب  هروثأـم  هیعدا 
ساـکعنا لـباق  نآ  یتغـالب  یبدا و  قیقد  فـیرظ و  تاـکن  اـههمجرت  رد  تسین و  یناـبز  چـیه  هب  لـماک  همجرت  لـباق  میرک  نآرق  دـنلئاق 

داـحتا و تهج  نآ  دـندناوخیم ، ياهـجهل  یناـبز و  هـب  ار  نآ  یهورگ  ره  رگا  تـسا و  ناناملـسم  تدـحو  داـمن  زاـمن  اـیناث ؛ دـشابیمن .
. تسین نکمم  ریغ  راوشد و  يراک  زامن ، بجاو  راکذا  دمح و  هروس  يانعم  يریگدای  اثلاث ؛ تفریم . نیب  زا  یلکشمه 

تفریذپ لقع  اب  ناوت  یمن  تسین و  یقطنم  لیلد  یلو  هدش  هدروآ  یلیلد  نامـسرپ  هرامش 16  رد  دشاب ؟ هتسکش  یتسیاب  رفاسم  زامن  ارچ 
. دییامن هئارا  هدننک  عناق  یفسلف و  یلیلد  افطل 

شسرپ

تفریذپ لقع  اب  ناوت  یمن  تسین و  یقطنم  لیلد  یلو  هدـش  هدروآ  یلیلد  نامـسرپ  هرامش 16  رد  دشاب ؟ هتـسکش  یتسیاب  رفاسم  زامن  ارچ 
. دییامن هئارا  هدننک  عناق  یفسلف و  یلیلد  افطل 

خساپ

شـسرپ هب  خساپ  رد  ار  لیذ  تاکن  امـش ،  يرگ  شاکنک  وج و  قح  هیحور  زا  ریدقت  نامـسرپ و  قیقد  هعلاطم  زا  ساپـس  مالـس و  ءادها  اب 
. تسا یهلا  تمکح  ياضتقم  نیا  دـیرفآ و  يرایتخا ) ای  يرهق   ) لماکت يارب  ار  یتسه  ناـهج  لاـعتم  يادـخ  . 1 مینک : یم  يروآدای  اـمش 

کی هب  زاین  اهنیا  همه  رب  هوالع  كولـس و  ریـس و  لیاسو  شیارگ و  لیم و  تخانـش ، هب  زاین  يرایتخا ، لماکت  رد  لاـمک  هب  ندیـسر  يارب 
ینتبم قالخا و  رانک  رد  هک  تعیرش ) . ) دنتسه كولس  ریـس و  همانرب  زا  یئزج  یعرـش  ماکحا  مامت  هزور و  زامن ، . 2 تسا . هتسیاش  همانرب 

زا ار  عناوم  مه  دنهد و  یم  رارق  کلاس  رایتخا  رد  ار  مزال  تالیهـست  مه  دنک و  یم  نشور  ار  ناسنا  يرکف  قفا  مه  حیحـص ، تاداقتعا  رب 
دراد یتایضتقم  کی  یلک ،  لاوحا  عاضوا و  دوش . یم  تیاعر  فلتخم  درفا  تیفرظ  بوخ ، همانرب  کی  رد  . 3 دنراد . یم  رب  وا  يور  شیپ 
یهاگ هیبنت و  متسیس  اب  یهاگ  تفرگ و  رظن  رد  دیاب  ار  کلاس  یحور  طیارش  هکنیا  رب  هوالع  دبلطیم . ار  یتائانثتسا  زین  صاخ  طیارـش  اما 

یحور و راتخاس  هب  سک  ره  زا  رتهب  دـیرفآ  ار  ام  لاـعتم  يادـخ  نوچ  . 4 دومن . تیاده  میقتسم  طارـص  رد  ییوپهر  هب  قیوشت  متـسیس  اب 
لیخد ام  طاطحنا  داسف و  زا  يرود  ام و  لامک  رد  هک  هچنآ  ره  زا  نابرهم ،  تسا و  میکح  نوچ  تسانشآ و  ام  داسف  حالـص و  یمـسج و 

يرکف و تیفرظ  ناوارف  یتساک  فرط ، کـی  زا  دوخ  شناد  صقن  لـیلد  هب  اـم  . 5 دوش . یم  نومنهر  نآ  هب  ار  اـم  هدـیزرون  غـیرد  تسا ، 
دح رد  رگا  میدربن  یپ  میتسنادن و  هک  ار  هچنآ  میشاب و  رازگرکـش  میدیمهف  هک  ار  هچنآ  دیاب  لقع  مکح  هب  رگید ، فرط  زا  دوخ  یحور 

ياـه تمکح  زا  یکی  . 6 مینک . راذـگاو  یهلا  فـطل  ملع و  تمکح و  هب  تروـص  ره  رد  میمهفب و  مینک  شـالت  تساـم  يرکف  تـیفرظ 
یحور یمـسج و  تهج  زا  دنک  ترفاسم  زین  لیاسو  نیرتهباب  رگا  یتح  رفاسم  ناسنا  تسا . لیهـست  تحلـصم  رفاسم ، زامن  ندش  هتـسکش 
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تبغر عوط و  اب  دیاین و  راوشد  وا  رب  دشاب و  راگزاس  زین  دباع  یحور  طیارش  اب  هک  دشاب  يروط  دیاب  تادابع  نوچ  دنکیم و  ادیپ  تلاسک 
زا یـشخب  زا  عقاو  رد  هتبلا  تسا . هدرک  حرطم  ار  فیفخت  هلأسم  هیده ،  هزیاج و  کی  ناسب  یهلا  فطل  اج  نیا  دـهد  ماجنا  ار  نآ  يرتشیب 

يدایز هدع  اسب  هچ  دشابن  لیهست  نیا  رگا  هک  دناد  یم  شا  هقلطم  ملع  هب  لاعتم  يادخ  عومجم  رد  نوچ  تسا  هدش  رظن  فرص  تحلصم 
تسا زاب  اهنآ  يارب  هار  یمازلا  ریغ  لکش  هب  دننک  ناربج  ار  هصیقن  نیا  دنهاوخب  یناسک  رگا  هلب  دنهدب ؛ تسد  زا  رتمک  ار  تحلصم  نیمه 

کی لیهـست ، تحلـصم  ياـضتقم  هب  مکح  نیا  اـب  سپ  دوـش . یم  ناربـج  هصیقن  نآ  دـنیوگ  هک  ار  هعبرا  تاـحیبست  راـب  زامن 30  زا  دـعب 
تسا انثتسا  نیا  اما  تسا . هدش  ینیب  شیپ  كرادت  هار  يرابجا  ریغ  لکش  هب  هصیقن  هب  تبـسن  مه  هدش و  هداد  نیرفاسم  هب  تبـسن  یفیفخت 
يادخ میتخاس  ناشن  رطاخ  یلبق  ياهدنب  رد  هک  روط  نامه  نوچ  دنک  لمع  يداع  همانرب  نامه  قبط  دیاب  ناسنا  هک  یلک  تلاح  هب  تبـسن 

مه زاب  تسین  اجنیا  لیهست  تحلصم  رگید  تسا و  هدرک  میظنت  ناسنا  كولـس  ریـس و  يارب  ار ) ییانثتـسا  همانرب  هن  و   ) ار همانرب  نیا  لاعتم 
نامه دوخ  رد  ینعی  تسا . هحمس  هلهـس و  هک  تسا  نیا  عومجم  رد  یمالـسا  تاررقم  ماکحا و  ياه  یگژیو  زا  یکی  تشاد  رظن  رد  دیاب 
هدـش رکذ  اه  هلاسر  رد  هک  یلیلد  ره  هب  یـسک  رگا  الثم  تسا . هدـش  تیاعر  ندرک  دروخرب  يراوگرزب  اب  ندوب و  ناـسآ  تیاـعر  هماـنرب 
كاخ ای  گنس  يور  دشاب ، هتشاد  ررض  وا  يارب  بآ  هک  نیا  هچ  دشاب و  هتـشادن  یـسرتسد  بآ  هب  هچ  دریگب  وضو  بآ  اب  تسناوتن  تسا 

نادـنمناوت رب  طقف  هکلب  همه  رب  هن  سمخ  تسین و  بجاو  هزور  ضیرم ، دارفا  رادراب و  ناوناب  ای  نز و  ریپ  درمریپ و  هب  ای  دـنک و  یم  ممیت 
... تسا و بجاو  عیطتـسم  دارفا  رب  طقف  جـح  تسا  بجاو  دوخ  یـصخش  فرـصم  رب  دـیاز  لام  مجنپ  کـی  هکلب  لاـم  همه  رد  هن  مه  نآ 
اهنآ هتـسیاش  لامک  هب  لین  يارب  كولـس  ریـس و  همانرب  کی  هباثم  هب  ناگدنب و  قح  رد  لاعتم  يادخ  فاطلا  یهلا  ماکحا  هک : نآ  هصالخ 
ملاع زومر  رارـسا و  زا  يرایـسب  زا  اـم  دوش . یم  ظاـحل  زین  فلتخم  طیارـش  ییانثتـسا و  لاوحا  عاـضوا و  بوخ ، هماـنرب  کـی  رد  تسا و 

یم قیدـصت  ار  همانرب  یگتـسیاش  نیا  میراد  یـسرتسد  هک  نآ  زا  یـشخب  هب  اهنت  میربخ و  یب  نآ  رب  ینتبم  نیناوق  عیرـشت و  زین  شنیرفآ و 
نیمه اسب  هچ  ینعی  نآ  تلع  هن  تسا  ماکحا  تمکح  اـهنیا  مینک  یم  دـیکأت  میتفگ و  هک  تسا  زاـمن  ندـش  هتـسکش  اـهنآ  هلمج  زا  مینک 

هن دوب  تمکح )  ) تلع زا  یشخب  اهنت  دش  هتفگ  هچنآ  اریز  دشابن  يراج  مکح  نیا  یلو  دشاب  هتشاد  دوجو  يرگید  دروم  رد  روکذم  لیلد 
ملع لاعتم و  قلاخ  هب  ناسنا  یتقو  تسا  لاعتم  يادخ  یگدـنب  ندومزآ  ماکحا ، نیا  تمکح  زا  رگید  یکی  مکح . همات  تلع  تلع و  مامت 
أدبم نآ  هب  نامیا  ینعی  نیمه  دوخ  دنک  شنرک  وا  لباقم  رد  ارچ  نوچ و  نودب  دنک  نیرمت  دیاب  دراد  نامیا  شنایاپ  یب  فطل  نارک و  یب 

تسا و هنامیکح  روتـسد  نیا  هک  مناد  یم  دـشاب  هچ  ره  نکیلو  مناد ، یمن  نم  هک  تسا  ییاـه  تمکح  هکلب  تسا  یتمکح  دـبال  لاـعتم ،
رارـسا و ات  دـنک  هعجارم  تایاور  ثیداحا و  هب  ناسنا  رتشیب ، یبلق  نانیمطا  يارب  هک  درادـن  یتاـفانم  بلطم  نیا  هتبلا  تسا . روتـسد  نیرتهب 

. دبایرد ار  اهنآ  زا  يرتشیب  زومر 

زامن ندناوخ  دنلب  ناوناب  دروم  رد  ارچ  دنکیم ؟ یقرف  دنوادخ  يارب  رگم  هتـسهآ ؟ ار  یخرب  میناوخیم و  دنلب  ار  اهزامن  زا  یخرب  ارچ 
؟ دشابن مه  مرحمان  رگا  یتح  تسین ، بجاو 

شسرپ

زامن ندناوخ  دـنلب  ناوناب  دروم  رد  ارچ  دـنکیم ؟ یقرف  دـنوادخ  يارب  رگم  هتـسهآ ؟ ار  یخرب  میناوخیم و  دـنلب  ار  اهزامن  زا  یخرب  ارچ 
؟ دشابن مه  مرحمان  رگا  یتح  تسین ، بجاو 

خساپ

، دراد ار  نآ  كرد  ناوت  رـشب  شناد  رتمک  تسا و  نآ  ندوب  يدبعت  تادابع  باب  رد  یلک  هدـعاق  هکلب  تسا ؛. تایدـبعت  زا  زین  مکح  نیا 
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هک تالماعم  فالخ  هب  تسا  رتگنرمک  یلّفطت و  نآ  يویند  ای  یعامتجا  راثآ  ددرگیمرب و  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  هب  میقتسم  روط  هب  نوچ 
زا یکی  لاح  ره  هب  تسا . كرد  لباق  رتشیب  نآ  ياهتمکح  رارسا و  دزادرپیم و  رگیدکی  اب  اهناسنا  يویند  رتشیب  یعامتجا و  طباور  هب 

نازیم زا  نتـساک  هنانز و  روضح  ندرک  مک  يوس  هب  یلمع  ماگ  زین  هکلم و  داجیا  نیرمت و  رد  یمالـسا  ماـکحا  يریگتهج  اـهتمکح ،
ناونع هب  زین  لاؤس  دروم  رد  تسا و  نشور  هلأسم  هک  دراد  دوجو  مرحمان  هک  يدراوم  رد  تسا . نادرم  رد  یسنج  شزیگنا  داجیا  جییهت و 

اذل دننک . تیاعر  رتدکؤم  وحن  هب  دراوم  نیا  زا  ریغ  رد  ات  تسا  ناوناب  رد  هکلم  داجیا  تلـصخ و  نیا  شرورپ  نیرمت  يریگتهج و  کی 
هچ نانچ  تسا ؛ ناسنا  رد  یگدـنب  تیدوبع و  حور  داجیا  راگدرورپ و  رما  لباقم  رد  میلـست  عوضخ و  راهظا  تداـبع  ياههفـسلف  زا  یکی 
زا یـضعب  یهاگ  و  متـسه .»  وت  هدنب  هک  سب  مراختفا  نیمه  ایادخ ! ادبع ؛ کل  نوکا  نا  ارخف  یب  یفک  یهلا  : » دـیامرفیم (ع ) داجـس ماما 
نآ زا  يا  هنومن  لیعامـسا  ندرک  ینابرق  يارب  (ع ) میهاربا ترـضح  هب  ادخ  نامرف  تسا . یگدـنب  میلـست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتـسد 

تعاطا دـنوادخ و  تیاضر  بلج  يارب  نیرمت  روتـسد و  شریذـپ  میلـست و  فدـه  یهاـگ  یهلا  ماـکحا  يداـبع و  ياهروتـسد  رد  تسا .
زا هچ  نانچ  زاـمن -  رد  تاـفخا  رهج و  تسا و  (ص ) ربماـیپ شور  تنـس و  زا  تعباـتم  يارب  نیرمت  یهاـگ  تسا و  راگدـیرفآ  زا  ضحم 

ياپ هب  تبسن  ار  تما  تنس  نیا  اب  هتساوخ  دنوادخ  هک  تسا  (ص ) مرکا ربمایپ  ياه  تنـس  زا  یکی  دوشیم -  هدافتـسا  تایاور  زا  یـضعب 
؟ دوشیم هدناوخ  دنلب  اشع  برغم و  زامن  ارچ  دندرک : لاوس  ماما  زا  یتقو  هراب  نیا  رد  هتبلا  دنک . شیامزآ  شربمایپ  تنس  هریس و  هب  يدنب 

روبع یکیدزن  نآ  زا  یـسک  رگا  هک  دـندناوخیم  دـنلب  ار  تئارق  نیاربانب  تسا ؛ کیرات  اوه  اشع  برغم و  تقو  رد  نوچ  دومرف : (ع ) ماـما
زامن ارچ  دیـسرپ : (ع ) ماما زا  یـصخش  تسین . يزاین  نینچ  رـصع  رهظ و  زامن  رد  یلو  دـنک  تکرـش  تساپرب و  تعامج  زامن  دـنادب  درک 

(ص) مرکا ربمایپ  دندومرف : باوج  رد  ع )  ) ماما دوش ؟ هدـناوخ  هتـسهآ  دـیاب  رـصع  رهظ و  زامن  میناوخب و  دـنلب  ار  برغم و � هـعمج و 
ارف ینامهیم  هب  ار  هکئالم  (ص ) ربمایپ مارتحا  ساپ  هب  دـنوادخ  دوب و  هعمج  رهظ  دـش  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  نیلوا  دـنتفر  جارعم  هب  یتقو 

يرترب ات  دناوخب  دنلب  ار  زامن  هک  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  ادخ  دـندناوخ و  ربمایپ  اب  ار  اشع  برغم و  هعمج و  زور  رهظ  زامن  همه  دـناوخ و 
ندناوخ و دنلب  هکنیا  رب  هوالع  دناوخب و  هتسهآ  دش  رومام  داد  ماجنا  ییاهنت  هب  نوچ  ار  رـصع  زامن  یلو  دنادرگ  راکـشآ  هکئالم  رب  ار  وا 

تیاور نیا  زا  دشابیم . مرکا  (ص ) ربمایپ شور  تنس و  هب  ادتقا  راگدرورپ و  تاروتسد  لباقم  رد  میلست  دبعت و  عون  کی  ندناوخ  هتسهآ 
توعد راک  نآ  هب  ار  نارگید  ات  میهد  ماجنا  راکـشآ  ار  ریخ  ياهراک  ای  تاداـبع  زا  یـضعب  دـیاب  طیارـش  یـضتقم  هب  هک  دـیمهف  ناوتیم 

. مینک

؟ دنناوخیم تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخیم تایآ  زامن  دیشروخ  هام و  نتفرگ  عقوم  رد  ارچ 

خساپ

هدجـس ار  هام  باتفآ و  دـندوب و  لئاق  ییادـخ  ماـقم  تیهولا و  ناگراتـس  يارب  یناداـن  زا  مدرم  مالـسا ) زا  لـبق  ناـمز  ) ّتیلهاـج دـهع  رد 
هام و لباقم  رد  هبّقرتم  ریغ  تاقاّفتا  نینچ  لباقم  رد  هتـسناد و  نایادخ  مشخ  لیلد  ار  فوسک  فوسخ و  دننام  یتاقاّفتا  نینچ  دندرکیم و 

دومرف ررقم  تسادخ ، صوصخم  طقف  هدجس  هک  دنامهفب  ناگمه  هب  هکنیا  يارب  مالسا  دندرکیم . هدجس  دنداتفایم و  نیمز  هب  دیشروخ 
ریاس دننام  زین  عقاوم  نیا  هک  دنـشاب  هّجوتم  دننک و  هدجـس  ادخ  يارب  دیاب  مدرم  دیآیم ، شیپ  ینامـسآ  تاقاّفتا  هک  مه  یعقاوم  نینچ  رد 

نایرج رد  اهنآ  دروم  رد  هک  ینیناوق  هام و  دیـشروخ و  تسا و  ادخ  تسد  رد  روما  ریاس  دـننام  روما  نیا  دراد و  ادـخ  هب  صاصتخا  عقاوم 
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دوجو زین  يرگید  ياههفسلف  تسا  نکمم  تسا ؛ تایآ  زامن  یلامتحا  ياههفـسلف  زا  یکی  نیا  هتبلا  دنـشابیم . ادخ  قولخم  یمامتب  تسا ،
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشاب « . هتشاد 

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  ندناوخ  زامن  هقیرط  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  ندناوخ  زامن  هقیرط  ارچ 

خساپ

حرطم يدابع  یماظن و  یگنهرف ، یـسایس  یقالخا ، یهقف ، یقوقح ، لئاسم  زا  يرایـسب  هرابرد  هکلب  تسین ، زاـمن  دروم  رد  اـهنت  لاؤس  نیا 
و دشابیم ، داعم  توبن و  دیحوت ، دروم  رد  نآ  تایآ  زا  يرایـسب  هتخادرپ و  یّلک  نیناوق  لوصا  نایب  هب  نآرق  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  تسا .
ماکحا و هدـننک  ناـیب  نآرق و  رّـسفم  ار  مالـسلا » مهیلع  » نیموصعم لاـعتم ، دـنوادخ  یفرط  زا  تسا . هتخادرپ  یئزج  لـئاسم  ناـیب  هب  رتمک 

نخس مالـسلا )» مهیلع  » راهطا همئا  ) یهلا ماهلا  و  هلآو )» هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  ) یحو قیرط  زا  ءزج  هک  ینانآ  تسا . هداد  رارق  فراعم 
همئا و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » هَّللالوـسر ار  نآ  یئزج  لـئاسم  نکیلو  هدـمآ ؛ نآرق  رد  زاـمن  بوـجو  مکح  تـهج  نـیمه  هـب  دـنیوگیمن .

نایب و نامز  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  مه  ار  بلطم  نیا  تاکز و . ... داهج ، جـح ، هلأـسم  دـننام  دـناهدومرف ؛ ناـیب  مالـسلا » مهیلع  » راـهطا
ناـیاوشیپ ناـماما و  هب  تهج  نیمه  هب  دوـبن ؛ نکمم  هلآو » هـیلع  هللا  یلـص  » هَّللالوـسر ناـمز  رد  یئزج  نیناوـق  لـیاسم و  زا  یخرب  يارجا 

شخب دـنزادرپب « . نآ  يارجا  نایب و  هب  بسانم  طیارـش  رد  ات  دـش ، هدرپس  دنتـسه ، ترـضح  نآ  قح  هب  يافلخ  هک  مالـسلا » هیلع  » موصعم
 « تالاؤس هب  خساپ 

؟ تسا نید  عورف  ءزج  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نید  عورف  ءزج  زامن  ارچ 

خساپ

، نید عورف  تشاد ؛ دـهاوخ  مه  یگرب  خاش و  وا  تاداقتعا  تخرد  دـنکیم و  لماک  ار  ناسنا  يداقتعا  ياـنب  ریز  نید  لوصا  هک  اـجنآ  زا 
دنچ ره  زامن  دـنوشیم و  رادومن  ناسنا  لمع  هرتسگ  هطیح و  رد  مه  رمث  خاش و  نیا  دنتـسه و  يداقتعا  تخرد  نیا  ياـهرمث  اـههخاش و 
نینچ هتبلا  و  لوصا . هن  دوشیم  هدناجنگ  نید  عورف  رد  هک  تسا  یهیدب  دبای ، ققحت  لمع  بلاق  رد  نوچ  اّما  هدش ، هتـسناد  مزال  بجاو و 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنامب « . بیسآ  نودب  هشیر  رمث ، خاش و  نیا  ندناکشخ  اب  تسین 

؟ یعیبط ثداوح  عوقو و  رکش  رطاخ  هب  ای  تسا  سرت  رطاخ  هب  ایآ  تسیچ ؟ تایآ  زامن  ندناوخ  هفسلف 

شسرپ

؟ یعیبط ثداوح  عوقو و  رکش  رطاخ  هب  ای  تسا  سرت  رطاخ  هب  ایآ  تسیچ ؟ تایآ  زامن  ندناوخ  هفسلف 
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خساپ

يراذگتنم لخب ، يرورپوزرآ ، تلفغ ، یشومارف ، ناسین و  لیبق  زا  ییاهفعض  راچد  هنافسأتم  دراد  هک  یتمارک  تفارش و  همه  اب  ناسنا 
هرهب یتصرف  هناهب و  ره  زا  تلفغ  زا  ییاهر  یقالخا و  طاـطحنا  تارطخ و  زا  وا  تاـجن  يارب  تقلخ  یلـصا  یبرم  اذـل  تسا ، نآ  لاـثما  و 

دیـشروخ هاـم و  ینی  فوسک  فوـخ و  هلزلز و  دـننامه  يوامـس  یـضرا و  ياـهيراجنهان  ثداوـح و  زورب  ماـگنه  هب  ًـالثم  تسا . هتفرگ 
اریز تسا  بجاو  ناسنا  رب  زامن  یگتفرگ  هام  ارب  انامه  دـیامرفیم : (ع ) اضر ماـما  دـناوخیم . ارف  دـنوادخ  تمحر  نماد  هب  ار  وا  یگتفرگ 

دریگیم هرهب  هناهب  نیا  زا  (ص ) ربمایپ یماگنه  نینچ  رد  باذـع ، ای  تسا  تمحر  هناشن  میادیمن  هک  تسا  یهلا  تاـیآ  زا  یکی  فوسخ 
موق هک  هنوگ  ناـمه  دراد . رود  هب  ثداوح  هنوگ  نیا  ياهيدـنیاشوخان  تاـفآ و  زا  ار  ناـنآ  اـت  دـنکیم  جیـسب  ادـخ  يوـس  هب  ار  تما  و 

{1 .} دینادرگ رود  نانآ  زا  ار  باذع  لاعتم  دنوادخ  دـندومن  اجتلا  دـنوادخ  هب  باذـع  ياههناشن  هدـهاشم  لابند  هب  یتقو  سنوی  ترـضح 
اهنیا زا  یکی  هاگره  تسا . تمایق  ییاپرب  ياههناشن  زا  كانلوه  ياهداب  یگتفرگ و  هام  دیـشروخ و  هلزلز ، : » دـیامرفیم زین  (ع ) رقاـب ماـما 

و تسا ، بجاو  ياهزامن  زا  یکی  تاـیآ  زاـمن  { 2 «.} تایآ زامن  ندناوخ  يارب  دیربب ، هانپ  دـجاسم  هب  دـیتفیب و  تمایق  دای  هب  دـتفا ، قافتا 
هراشا نادب  تایاور  رد  هک  تسا  یناوارف  راثآ  رارسا و  ياراد  رگید  ياهزامن  دننامه  هکلب  تسین ، رکش  اهنت  ای  سرت ، نآ  ندناوخ  هفـسلف 
ناطیـش ربارب  رد  مکحم  ژد  یهلا ، باذع  عنام  ناهانگ ، وحم  هلیـسو  نمؤم ، جارعم  رون و  لد ، شمارآ  هیام  لمع ، نیرتهب  زامن  تسا . هدش 

ياهتمعن زا  نیمز  هام ، دیـشروخ ، نآ  رب  نوزفا  { 3 .} دنکیم ادـیپ  برقت  یهلا  هاگرد  هب  نآ  هطـساو  هب  نمؤم  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  و 
زا هلزلز و  نینچمه  نیمز ) ندـش  کیرات  و   ) یگتفرگ هاـم  دیـشروخ و  تساـهنآ و  رب  فقوتم  تادوجوم  یگدـنز  هک  تسا  یهلا  گرزب 
نآ دناوتیم  تسادخ ، هضبق  رد  ملاع  تسا و  یندش  لیاز  تمظع  نیا  اب  نیمز  هام و  دیـشروخ و  هک  دنامهفیم  نیمز ، شمارآ  نتفر  نیب 

للذـت و شیانعم  لاح  نیا  رد  زامن  نیاربانب  دربب ، نیب  زا  یلک  هب  ای  و  دزیرب ، مه  هب  ار  نآ  شمارآ  ای  و  دـیامن ، کیرات  اـی  دـنک ، نشور  ار 
؛ نانبل توریب  پاچ  ص 78 ، ج 6 ، راونالاراحب ، ص 342 ؛ ج 1 ، هیقفلا ، رـضحی  نم ال  [. 1 { ] 4 .} تسا گرزب  دـنوادخ  ربارب  رد  عوـشخ 

عماج ر.ك : [. 3 / ] تیبلالآ هسسؤم  ص 487 ، ج 7 ، یلماعلارحلا ، هعیشلا ، لیاسو  [. 2 / ] 680 باب 671 -  فوسک ، باتک  يراخب ، حـیحص 
نمحرلادبع هعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  [. 4 / ] غوبن تاراشتنا  ، 69 ص 129 -  ج 1 ، يزیزع ، سابع  زامن ، یعوضوم  ثیداـحا  تاـیآ و 

/ ++++- هیمالسالا بتکلاراد  ص 330 ، ج 1 ، يریزجلا ،

؟ یعیبط ثداوح  عوقو و  رکش  رطاخ  هب  ای  تسا  سرت  رطاخ  هب  ایآ  تسیچ ؟ تایآ  زامن  ندناوخ  هفسلف 

شسرپ

؟ یعیبط ثداوح  عوقو و  رکش  رطاخ  هب  ای  تسا  سرت  رطاخ  هب  ایآ  تسیچ ؟ تایآ  زامن  ندناوخ  هفسلف 

خساپ

يراذگتنم لخب ، يرورپوزرآ ، تلفغ ، یشومارف ، ناسین و  لیبق  زا  ییاهفعض  راچد  هنافسأتم  دراد  هک  یتمارک  تفارش و  همه  اب  ناسنا 
هرهب یتصرف  هناهب و  ره  زا  تلفغ  زا  ییاهر  یقالخا و  طاـطحنا  تارطخ و  زا  وا  تاـجن  يارب  تقلخ  یلـصا  یبرم  اذـل  تسا ، نآ  لاـثما  و 

دیـشروخ هاـم و  ینی  فوسک  فوـخ و  هلزلز و  دـننامه  يوامـس  یـضرا و  ياـهيراجنهان  ثداوـح و  زورب  ماـگنه  هب  ًـالثم  تسا . هتفرگ 
اریز تسا  بجاو  ناسنا  رب  زامن  یگتفرگ  هام  ارب  انامه  دـیامرفیم : (ع ) اضر ماـما  دـناوخیم . ارف  دـنوادخ  تمحر  نماد  هب  ار  وا  یگتفرگ 

دریگیم هرهب  هناهب  نیا  زا  (ص ) ربمایپ یماگنه  نینچ  رد  باذـع ، ای  تسا  تمحر  هناشن  میادیمن  هک  تسا  یهلا  تاـیآ  زا  یکی  فوسخ 
موق هک  هنوگ  ناـمه  دراد . رود  هب  ثداوح  هنوگ  نیا  ياهيدـنیاشوخان  تاـفآ و  زا  ار  ناـنآ  اـت  دـنکیم  جیـسب  ادـخ  يوـس  هب  ار  تما  و 
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{1 .} دینادرگ رود  نانآ  زا  ار  باذع  لاعتم  دنوادخ  دـندومن  اجتلا  دـنوادخ  هب  باذـع  ياههناشن  هدـهاشم  لابند  هب  یتقو  سنوی  ترـضح 
اهنیا زا  یکی  هاگره  تسا . تمایق  ییاپرب  ياههناشن  زا  كانلوه  ياهداب  یگتفرگ و  هام  دیـشروخ و  هلزلز ، : » دـیامرفیم زین  (ع ) رقاـب ماـما 

و تسا ، بجاو  ياهزامن  زا  یکی  تاـیآ  زاـمن  { 2 «.} تایآ زامن  ندناوخ  يارب  دیربب ، هانپ  دـجاسم  هب  دـیتفیب و  تمایق  دای  هب  دـتفا ، قافتا 
هراشا نادب  تایاور  رد  هک  تسا  یناوارف  راثآ  رارسا و  ياراد  رگید  ياهزامن  دننامه  هکلب  تسین ، رکش  اهنت  ای  سرت ، نآ  ندناوخ  هفـسلف 
ناطیـش ربارب  رد  مکحم  ژد  یهلا ، باذع  عنام  ناهانگ ، وحم  هلیـسو  نمؤم ، جارعم  رون و  لد ، شمارآ  هیام  لمع ، نیرتهب  زامن  تسا . هدش 

ياهتمعن زا  نیمز  هام ، دیـشروخ ، نآ  رب  نوزفا  { 3 .} دنکیم ادـیپ  برقت  یهلا  هاگرد  هب  نآ  هطـساو  هب  نمؤم  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  و 
زا هلزلز و  نینچمه  نیمز ) ندـش  کیرات  و   ) یگتفرگ هاـم  دیـشروخ و  تساـهنآ و  رب  فقوتم  تادوجوم  یگدـنز  هک  تسا  یهلا  گرزب 
نآ دناوتیم  تسادخ ، هضبق  رد  ملاع  تسا و  یندش  لیاز  تمظع  نیا  اب  نیمز  هام و  دیـشروخ و  هک  دنامهفیم  نیمز ، شمارآ  نتفر  نیب 

للذـت و شیانعم  لاح  نیا  رد  زامن  نیاربانب  دربب ، نیب  زا  یلک  هب  ای  و  دزیرب ، مه  هب  ار  نآ  شمارآ  ای  و  دـیامن ، کیرات  اـی  دـنک ، نشور  ار 
؛ نانبل توریب  پاچ  ص 78 ، ج 6 ، راونالاراحب ، ص 342 ؛ ج 1 ، هیقفلا ، رـضحی  نم ال  [. 1 { ] 4 .} تسا گرزب  دـنوادخ  ربارب  رد  عوـشخ 

عماج ر.ك : [. 3 . ] تیبلالآ هسسؤم  ص 487 ، ج 7 ، یلماعلارحلا ، هعیشلا ، لیاسو  [. 2 . ] 680 باب 671 -  فوسک ، باتک  يراخب ، حـیحص 
نمحرلادبع هعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  [. 4 . ] غوبن تاراشتنا  ، 69 ص 129 -  ج 1 ، يزیزع ، سابع  زامن ، یعوضوم  ثیداـحا  تاـیآ و 

. هیمالسالا بتکلاراد  ص 330 ، ج 1 ، يریزجلا ،

زامن رهم  نودب  مدرم  رتشیب  یبرع ، ياهروشک  رد  دوشیم ؟ لاکشا  راچد  زامن  ایآ  دشابن ، رگا  و  تسیچ ؟ زامن  يارب  رهُم  زا  هدافتسا  هفـسلف 
ادتقا ینـس  ناربهر  هب  دنناوخیم و  زامن  رهم  نودب  اجنآ  دـنوریم ، ادـخ  هناخ  ترایز  هب  هک  جاجح  یتح  تسا ؟ هنوگچ  دـنناوخیم ،

ناوخیم زامن  دننکیم و 

شسرپ

زامن رهم  نودب  مدرم  رتشیب  یبرع ، ياهروشک  رد  دوشیم ؟ لاکشا  راچد  زامن  ایآ  دشابن ، رگا  و  تسیچ ؟ زامن  يارب  رهُم  زا  هدافتسا  هفسلف 
ادـتقا ینـس  ناربهر  هب  دـنناوخیم و  زامن  رهم  نودـب  اجنآ  دـنوریم ، ادـخ  هناـخ  تراـیز  هب  هک  جاـجح  یتح  تسا ؟ هنوگچ  دـنناوخیم ،

؟ تسا هنوگچ  دنناوخیم ، تعامج  زامن  اج  نآ  رد  مه  اب  همه  ینس  هعیش و  دنناوخیم و  زامن  دننکیم و 

خساپ

تسا و نآ  زا  نابز  برع  مدرم  رتشیب  ندرکن  هدافتـسا  ببـس  رهم و  زا  هدافتـسا  تلع  هراـبرد  یکی  تسا : شـسرپ  ود  عقاو  رد  قوف  لاؤس 
یکاروخ و ریغ  ییاهزیچ  نیمز و  رب  یتسیاب  هعیش ، رظن  زا  اهخساپ : اما  و  دشابیم . مارحلادجسم  رد  ینس  هب  هعیـش  يادتقا  هرابرد  يرگید 

هدروخ اـهنآ  هتخپ  اـی  ماـخ  تداـع ، قـبط  هک  تسا  ییاـهزیچ  یکراوـخ ، زا  روـظنم  و  درک . هدجـس  دـیوریم ، نیمز  زا  هک  یکاـشوپ  ریغ 
(ع) لاق ُزوجی . اّمَع ال  َو  ِهیَلَع  ُدوجُّسلا  ُزوُجَی  اّمَع  ینِربخَا  : » مدیـسرپ (ع ) قداص ماما  زا  تسا ، هدـمآ  مکح  نب  ماشه  زا  یتیاور  رد  دوشیم .

هللا َِْدابع  یف  هدوُجُـس  یف  ُدِجاَّسلا  َنوُسَبلَی و  َو  َنُولکأی  ام  ُدـیبع  اینُّدـلا  أنبَا  َّنال  ُسَبُلی ؛ َْوا  ُلَکُؤی  ام  یلَع  َْوا  ِضرالا  یَلَعّالا  ُزوجی  ُدوجُـسلا ال 
یف ُغَْلبَا  ُهَّنال  ُلَْـضفَا  ِضرـالا  یَلَع  ُدوجُّسلا  اـهِورُِغب و  اوُّرَتْغا  َنیذـلا  اینُّدـلا  ِأـنبَا  ِدُوبعَم  یلَع  ِهدوُجُـس  یف  ُهَتَْهبَج  َعَضَی  ْنَا  یغَبنَی  ـالَف  َّلَـجوَّزع 

اهیندیـشوپ اهیندروخ و  رب  تسین  هتـسیاش  تسا و  زیزع  دنوادخ  لباقم  رد  شنرک  هدجـس ، اریز  { 1«;} لـجوزع ِعوُضُخلا هللا  ِعُضاوتلا و 
هب یهلا  تدابع  رد  دوخ  شنرک  رد  هدننک ، هدجس  درف  هک  یلاح  رد  دناشیوخ  اهیندیشوپ  اهیندروخ و  هدنب  ناتسرپایند ، هک  ارچ  دشاب .

و دهنب . تسا ، دناهدروخ -  ار  ایند  گنرین  بیرف  هک  ناتـسرپایند -  شتـسرپ  دروم  هچنآ  رب  ار  دوخ  یناشیپ  دیابن  نیمه  يارب  دربیم و  رس 
زین هعیـش  دـیلقت  عجارم  دراد . يرتـشیب  ذوفن  زیزع  دـنوادخ  ربارب  رد  شنرک  عضاوت و  ياتـسار  رد  نوچ  تسا  لـضفا  { 2} نیمز رب  هدجس 
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یسرتسد نارود  نیا  رد  نوچ  یهتنم  تسا  كاخ  رب  هدجس  تلع  نامه  رهم  رب  هدجـس  تلع  نیاربانب  { 3 .} دناهداد رظن  اوتف و  هنوگنیمه 
رهم تروص  هب  ار  كاخ  نامه  درادـن ، يراگزاس  نادـنچ  مدرم  یگدـنز  هوحن  اب  یفرط  زا  تسا و  لکـشم  دـجاسم  لزانم و  رد  كاخ  هب 

 - هزیر گنس  زا  هک  دوب  دجسم  نیمز  رب  هدجس  (ص ) ادخ لوسر  یمارگ  رصع  رد  زین  ناناملسم  هریس  دننکیم . هدجـس  نآ  رب  هدروآرد و 
هب ار  اههزیر  گنـس  دوب ، لکـشم  غاد  ياهگنـس  رب  هدجـس  هک  اوه  یمرگ  ماگنه  ناـنآ  دوب . هدـش  لیکـشت  تسا -  كاـخ  هب  قحلم  هک 

ار رهظ  زامن  نم  دیوگ  هک  هدمآ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  یشرازگ  رد  دنک . هدجـس  نآ  رب  دنناوتب  دوش و  رتکنخ  ات  دنتفرگیم  تسد 
هب دوش و  کنخ  ات  مدرکیم  تسد  هب  تسد  ترارح  تدـش  زا  ار  اهنآ  هتفرگ و  تسد  رد  هزیرگنـس  یتشم  مدـناوخیم . (ص ) ربماـیپ اـب 

کنخ تمحز  دندرکیم و  هدجس  ناشیاهسابل  رب  هباحـص  دوب ، زیاج  نیمز  ریغ  رب  هدجـس  رگا  { 4 .} مدرکیم هدجـس  نآ  رب  زامن  ماگنه 
لامکاخ زا  هک  بیهـص  مان  هب  باحـصا  زا  یکی  هب  (ص ) ادخ لوسر  يرگید  شرازگ  رد  { 5 .} دندشیمن لمحتم  ار  هزیر  گنـس  ندومن 

ًانایحا رگا  نینچمه  نک / لامکاخ  ار  دوخ  تروص  بیهص ، { 6«;} ُبیَهُص ای  َکَهجو  بَِّرت  : » دومرف دوب ، هتسج  يرود  دوخ  یناشیپ  ندش 
یتقو هک  هدمآ  یشرازگ  رد  زین  دیشکیم . اهنآ  یناشیپ  ریز  زا  ار  نآ  (ص ) ربمایپ دندرکیم ، هدجـس  دوخ  همامع  هشوگ  رب  دارفا  زا  یخرب 

تاشرازگ نیا  { 7 .} دریگ رارق  نیمز  يور  هب  شایناشیپ  ات  دزیم  رانک  ار  نآ  دوب ، شرس  يور  رب  همامع  رگا  درکیم ، هدجس  رمع  دنزرف 
نانآ هدوب و  كاخ  گنس و  رب  ندرک  هدجس  ناناملـسم  هفیظو  (ص ) هللا لوسر  رـصع  رد  هک  دراد  تلالد  یگمه  اهنآ  ریاظن  ثیداحا و  و 

رتنشور ینید  يایاوز  و  دـیدرگ ، غالبا  (ص ) ربمایپ هب  یهلا  یحو  هک  ًادـعب  دـندرکیمن و  هدجـس  همامع  هشوگ  سابل و  شرف و  رب  زگره 
ناوتیم مه  تسین  یندیـشوپ  یندروـخ و  دـیوریم و  نیمز  زا  هک  ییاـهزیچ  زا  نآ  لاـثما  اـیروب و  ریـصح و  رب  هک  دـش  صخـشم  تشگ 

هیقت لاح  رد  يداع و  ریغ  يوناث و  تلاح  رد  تسا و  يداع  تلاح  هیلوا و  لصا  قبط  رب  دش ، هتفگ  هدجس  نوماریپ  هچنآ  { 8 .} درک هدجس 
ام زا  یکی  هاگ  ره  میدناوخیم . زامن  ربمایپ  اب  ام  دـیوگ : کلام  نب  سنا  درک . هدجـس  مه  یندیـشوپ  یندروخ و  یتح  سابل و  رب  ناوتیم 

رگا : » دـیامرفیم هرابنیا  رد  ینیمخ ؛ ماما  { 9 .} درکیم هدجـس  دوخ  سابل  ای  هماـمع  هشوگ  رب  دوب ، روذـعم  نیمز  رب  یناـشیپ  ندرازگ  زا 
دیاب دنک ، هدجس  نآ  رب  دناوتیمن  اهنیا  دننام  دایز و  يامرگ  ای  امرس  هطساو  هب  دراد  رگا  ای  درادن  تسا ، حیحص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ 

تـشپ رب  دیاب  تسین ، مه  رگا  و  دنک . هدجـس  زیچ  نامه  رب  تسا ، رگید  زیچ  زا  رگا  و  دـنک . هدجـس  تسا  هبنپ  ای  ناتک  زا  رگا  شـسابل  رب 
یلامعا ماجنا  زا  زین  بـالقنا  میکح  ربهر  { 10 «.} دیامن هدجـس  قیقع  رتشگنا  دننام  یندعم  زیچ  هب  دـشابن ، نکمم  مه  نآ  هچنانچ  تسد ،

هکم و دـجاسم  هب  نآ  ریظن  ریـصح و  هداجـس و  ندروآ  هلمج  زا  دوشیم -  نآ  ریغ  جـح و  مایا  رد  ناناملـسم  داحتا  نتـسکش  بجوم  هک 
نوچ مود : لاؤس  خساپ  { 11 .} دنیامن يراددوخ  روما  نیا  زا  دناهتساوخ  هعیـش  ناناملـسم  زا  هدرک و  یمیرحت  یهن  هدجـس -  يارب  هنیدم 
هلأسم یتقو  یلو  درک  ادتقا  بهذم  ینس  تعامج  ماما  هب  ناوتیمن  ًاتعیبط  هدرک ، ناونع  ندوب  هعیش  ار  تعامج  ماما  طیارش  هلمج  زا  هیماما 

نایم هقرفت  هیام  هک  يروما  ماجنا  زا  تسا  مزال  هکلب  دوشیم و  زیاج  تنـس  لها  هب  يادـتقا  دـنکیم و  رییغت  مکح  نیا  دـشاب  راک  رد  هیقت 
لها تعامج  زامن  رد  دـیاهدومرف  روتـسد  يدراوم  رد   ) لاؤس نیا  هب  خـساپ  رد  ینیمخ ؛ ماـما  ترـضح  درک . باـنتجا  دوشیم ، ناناملـسم 
ماجنا دننکیم ، لمع  اهنآ  وحن  ره  هب  : » دـناهدومرف تسا ) هعیـش  تعامج  زامن  لثم  هریغ  تین و  رظن  زا  زامن  نیا  ایآ  مینک ، تکرـش  ننـست 

رد وجشناد  ناردارب  زا  یضعب  تسا  ندوب  هعیش  تعامج ، ماما  طیارش  زا  یکی  ماما ، هلاسر  قبط   ) لاؤس نیا  هب  خساپ  رد  زین  دیهد .)  ) دنهد
ینیبدب بجوم  اهنآ  لمع  نیا  دننکیمن و  تکرش  تنـس ) لها   ) ناناملـسم تاعامج  دجاسم و  رد  هلأسم  نیا  رب  دانتـسا  اب  روشک  زا  جراخ 

نانآ زامن  رد  ندرکن  تکرش  رگا  : » دناهدومرف هن ؟ ای  تسا  حیحص  ًاعرش  راک  نیا  ایآ  تسا . هدش  نایعیـش )  ) ام هب  تبـسن  ناناملـسم  رگید 
جح مایا  هب  رـصحنم  دودحم و  تنـس  لها  تعامج  زامن  رد  تکرـش  هتبلا  دـنناوخب .» زامن  اهنآ  اب  دـننک و  تکرـش  تسا ، ینیبدـب  بجوم 
ریغ رد   ) شـسرپ نیا  هب  خساپ  رد  ماما  ترـضح  درک . ادتقا  نانآ  هب  ناوتیم  مه  رگید  ياهاج  رد  دنک ، باجیا  یترورـض  رگا  دوشیمن و 

زا مه  بـالقنا  میکح  ربهر  { 12 «.} دنناوتیم : » دناهتفگ ریخ )؟ ای  دنیامن  ادتقا  ننـست  لها  تعامج  ماما  هب  دـناوتیم  نایعیـش  جـح ، دراوم 
هعیش بهذم  نهو  هک  یلامعا  ماجنا  زا  دنیامن و  تکرش  جح  مایا  رد  ًاصوصخم  تنس ، لها  تعامج  زامن  رد  هک  هتـساوخ  نایعیـش  یمامت 
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دوجسلا نع  یهنلا  ْلع  باب  باب 41 ؛ ص 277 ، ج 1 ، قودص ، خیش  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  [. 1 { ] 13 .} دـنیامن يراددوخ  دراد ، یپ  رد  ار 
؛) نیمز « ) ضرا  » زا روظنم  [. 2 ‘(/ ] 1413ه مود ، پاچ  ترویب ، أوضالاراد ، یعاقب ، حیحـصت  هینغم ، داوجدـمحم  قیقحت  ... ) لوکأـملا یلع 

حیضوت ر.ك : [. 3 / ] تسین یندیـشوپ  یندروخ و  دیوریم و  نیمز  زا  هک  ییاهزیچ  هن  نیمز  دوخ  ینعی  تسا ؛ نآ  لاثما  كاخ و  ای  كاخ 
، رداصراد  ) ص 327 ج 3 ، دمحا ، دنسم  [. 4 (/ ] 1378 موس ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد   ) ات 609 ص 606  ج 1 ، هعجارم ، لئاسملا 

فیس يولوم  یمالسا ، بهاذم  كرتشم  تراقتم و  یهقف  لئاسم  یهقف ، نویسیمک  رجف ، یشهوژپ  یملع -  شیامه  نیمهدزاود  توریب ؛)
، مود پاچ  ناتسچولب ، تنس  لها  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  رتفد   ) ص 70 شسرپ ، هب 60  خساپ  [. 5 / ] ص 8 ینابر ، نامحرلا 

نیمهدزاود 1409ه ؛)‘ توریب ، ْلاسرلا ، ْسسوم  اقـسلا ، ْوفـص  حیحـصت   ) ش 19810 ص 465 ، ج 7 ، يدـنه ، لامعلازنک ، [. 6 (/ ] 1380
، يربکلا ننسلا  ر.ك : [. 7 / ] ص 8 یمالـسا ، بهاذـم  كرتشم  براقتم و  یهقف  لئاسم  یهقف ، نویـسیمک  رجف ، یـشهوژپ  یملع ، شیامه 
، یملع شیامه  نیمهدزاود  ر.ك : [. 8 (/ ] توریب ْفرعملاراد ،  ) دوجسلا یف  ْهبجلا  نع  فشکلا  باب  ْولصلا ، باتک  ص 105 ، ج 2 ، یقهیب ،

حیحص [. 9 / ] ج 1 عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  ص 8 و  یمالسا ، بهاذم  كرتشم  براقتم و  یهقف  لئاسم  یهقف ، نویـسیمک  رجف ، یـشهوژپ 
لئاسم یهقف ، نویسیمک  رجف ، یـشهوژپ  یملع -  شیامه  نیمهدزاود  زا  لقن  هب  ص 109  ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 101 ؛ ج 1 ، يراخب ،

 - ص 196 نیشیپ ، ذخأم  ر.ك : [. 11 / ] ص 610 ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  [. 10 / ] ص 9 یمالسا ، بهاذم  كرتشم  براقتم و  یهقف 
ج 1، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  [. 13 (/ ] 1376 مراهچ ، پاچ  مق ، یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد   ) 279 ص 278 -  ج 1 ، تاأتفتسا ، [. 12 / ] 197

ص 197/

؟ 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  تّنـسلها 
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  هباـشم  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 
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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 

؟ دنهدیم رارق  وناز  رب  هدومن و  دنلب  ار  اهتسد  راب  هس  زامن  مالس  زا  سپ  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنهدیم رارق  وناز  رب  هدومن و  دنلب  ار  اهتسد  راب  هس  زامن  مالس  زا  سپ  نایعیش  ارچ 

خساپ

یهقف یثیدح و  بتک  رد  هک  نیتدجـس  زا  دـعب  عوکر و  زا  نتـساخرب  عوکر و  هب  نتفر  ماگنه  هلمج  زا  تسا  بحتـسم  زامن  رد  یتاریبکت 
الاب كرابم  ياهشوگ  لباقم  ات  ار  اهتسد  ریبکت  نتفگ  ماگنه  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  هدمآ  تایاور  رد  زین  تسا و  دوجوم  زین  تنـس  لها 

روکذـم تاریبـکت  رب  هوـالع  رگید  ناـگرزب  سیردا و  نـبا  یلح و  همـالع  یـسوط و  خیـش  نوـچمه  هعیــش  گرزب  ياـهقف  { 1 .} هدربیم
یلاح رد   ) ار اهتسد  ریبکت  ره  نتفگ  اب  دوش و  هتفگ  ریبکت  هس  هک  تسا  بحتسم  تابیقعت  نیلوا  ناونع  هب  زامن  مالـس  زا  دعب  دناهدومرف ،

هدروآ و نییاپ  سپس  دشاب و  ولج  هب  ور  تسد  ناتشگنا  فک و  هک  يروط  هب  دروآ  الاب  اهشوگ  يذاحم  ات  هدیبسچ ) مه  هب  ناتـشگنا  هک 
هک دنکیم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  قودـص  خیـش  للع ، باتک  رد  { 2 .} لکـش نیمه  هب  زین  موس  مود و  ریبکت  دـهد و  رارق  وناز  رب 

دندومن و دنلب  ار  ناشکرابم  تسد  راب  هس  زامن  مالس  زا  سپ  دومرف ، هماقا  باحـصا  هارمه  ار  رهظ  زامن  هکم  حتف  زا  سپ  (ص ) مرکا ربمایپ 
: دندومرف دنتشگرب و  نارازگزامن  يوس  هب  هاگ  نآ  دنتفگ ، ار  هدعو ... زجنا  هدحو ، هدحو  هللاالاهلاال ، رکذ  سپس  دنتفگ و  يریبکت  راب  ره 

تهج ار  راـک  نیا  (ص ) مالـسا ربماـیپ  اـیوگ  هدـمآ  تیاور  رد  هـک  هنوـگ  نآ  دـینکن ، اـهر  ار  ریبـکت  نـیا  ینعی  ریبـکتلا » اذـه  اوعدـت  ـال  »
ص ج 1 ، يراخب ، حیحص  [. 1 { ] 3 .} دنداد ماجنا  رفک  هیلع  رب  مالسا  دنمهوکـش  هاپـس  يزوریپ  هطـساو  هب  دنوادخ  هاگرد  هب  يرازگرکش 
، رئارس ص 280 ؛ ج 1 ، یـسلجم ، همالع  ماکحالا ، دعاوق  ص 115 ؛ ج 1 ، یسوط ، خیش  طوسبم ، [. 2 / ] ص 7 ج 2 ، ملسم ، حیحـص  180 ؛

ص 360/ باب 78 ، ج 2 ، عئارشلا ، للع  ص 452 ؛ باب 14 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  [. 3 / ] ص 232 ج 1 ، سیردا ، نبا 

؟ دنناوخب زامن  هتسب  تسد  مارتحا  روظنم  هب  دوبن  رتهب  ایآ  دنناوخیم ؟ زامن  زاب  تسد  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخب زامن  هتسب  تسد  مارتحا  روظنم  هب  دوبن  رتهب  ایآ  دنناوخیم ؟ زامن  زاب  تسد  نایعیش  ارچ 

خساپ

بحتـسم ار  فنکت  هلبانح  هیفنح و  یعفاش ، تسین ، بجاو  یمالـسا  بهاذـم  زا  کی  چـیه  رد  زامن  عقوم  رد  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد 
هعیـش رظن  تلع  { 1 .} دـننادیم زامن  لـطبم  ار  فنکت  هیماـما  دـننادیم ، ندوب  هتـسب  تسد  زا  رتهب  ار  ندوب  زاـب  تسد  هیکلاـم  دـننادیم و 
امهیلع ) رقابلا قداصلا و  نع  ملسم  نب  دمحم  يور  . 1 مییامنیم . هراشا  تیاور  هس  هب  ام  تسا و  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور 

تسد هرابرد  (ع ) ماما زا  لعفی ؛» ال  ریفکتلا ، کلذ  لاقف  يرـسیلا ؟ یلع  ینمیلا  یکح  ْالـصلا و  یف  هدی  عضی  لجرلا  هل  تلق  : » لاق مالـسلا )
کیلع و  : » لاـق هـنا  (ع ) رفعج یبا  نـع  ْرارز  يور  . 2 هدـن / ماجنا  تسا ، ریفکت  راک  نیا  دـیامرفیم : ماما  دـسرپیم  نتـشاذگ  تسد  يور 
تـسد روایب و  ور  تزامن  هب  دومرف : رقاب  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  هرارز  سوجملا ؛» کلذ  عضی  اـمناف  رّفکت  ـال  کتالـص و  یلع  لاـبقالاب 
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یف هیدـی  مسملا  عمجی  ـال  : » لاـق هنا  (ع ) یلع نع  هدانـسا  هب  قودـصلا  يور  . 3 تسا / سوـجم  تسد  هتخاـس  نیا  هک  راذـگن  تسد  يور 
تـسد يور  تسد  دومرف : هک  (ع ) یلع ماـما  زا  هدـش  لـقن  سوجملا ؛» ینعی  رفکلا  لـهاب  هبـشی  لـجوزع  هللا  يدـی  نیب  مئاـق  وه  هتـالص و 

ص 15/ ج 11 ، مالکلارهاوج ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  [. 1 . ] تسا سوجم  زا  لمع  نیا  تسا و  رفک  لها  هب  هیبش  نتشاذگ 

/ دییامن وگزاب  ار  نآ  هلدا  هداد و  حیضوت  عیشت  بهذم  هاگدید  زا  ار  ناذا  عیرشت  أشنم و 

شسرپ

/ دییامن وگزاب  ار  نآ  هلدا  هداد و  حیضوت  عیشت  بهذم  هاگدید  زا  ار  ناذا  عیرشت  أشنم و 

خساپ

تنسلها هک  ناذا  أشنم  تایاور  دنادیم . یحو  ار  ناذا  عیرشت  أشنم و  هعیش  دننادیم و  باحصا  زا  یضعب  باوخ  ار  ناذا  أشنم  تنـس  لها 
نب میهاربا  نب  دمحم  ای  ریمع  یبا  نآ  دانسا  هلسلس  رد  هک  ورنآ  زا  تسا  فیعض  تایاور  نیا  دنس  ًالوا  اریز  تسین . هتفریذپ  دناهدرک  لقن 

{1 .} دنتسه فیعض  لوهجم و  دارفا  نیا  هک  دراد  دوجو  دیز  نب  هللادبع  رایف و  نب  راسی  نب  قاحـسا  نب  دمحم  یمیمتلا و  دلاخ  نب  ثراح 
لقن دـیز  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  دـناهدید  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 .

تسین لوقعم  و  تسا ، زامن  نوچ  یمهم  تدابع  همدقم  تدابع و  هسفن  یف  ناذا  ًاثلاث ، تسا . هدمآ  زین  تنـس  لها  رداصم  رد  دروم  نیا  رد 
هک تشاد  هضرع  (ع ) یبـتجم نسح  ماـما  دزن  یـصخش  دـشاب ، هـتفرگ  نارگید  زا  ار  نآ  ربماـیپ  دـشاب و  هدوـمنن  ناـیب  ار  نآ  دـنوادخ  هـک 

يوس زا  ناذا  هکلب  دشابیم  نیا  زا  رتالاب  ناذا  نأش  دومرف : خـساپ  رد  نسح  ماما  دـشابیم  هللادـبع  باوخ  ناذا  أشنم  دـنیوگیم  اهیـضعب 
نب دـمحم  زا  نخـس  نیا  هباشم  و  هللا ) لوسر  هملع  ینثم و  ینثم  أمـسلا  یف  لـیئربج  ناذا  . ) تسا هدـش  هداد  میلعت  (ص ) ربماـیپ هب  لـیئربج 

رد مرکا ) ربمایپ   ) تعیرـش بحاص  هک  تسین  نیا  توبن  ماقم  راوازـس  دـشابن ، یحو  باب  زا  ناذا  رگا  یتح  ًاعبار ، تسا / هدـش  لـقن  هیفنح 
قیرط زا  ناذا  دیامرفیم : قداص  ماما  اذـل  دـنناهرب  ریحت  لهج و  زا  ار  وا  رگید  يدارفا  دـشاب و  ریحتم  لهاج و  ناذا ، نوچ  یهن  رما و  ماقم 

رجح نبا  بیذهتلا ، بیذهت  [. 1 / ] تسین تسرد  هدش  ذخا  دـیز  نب  هللادـبع  زا  ناذا  دـننکیم  نامگ  اهیـضعب  هک  نیا  هدـش و  لزان  یحو 
ص 297/ ج 2 ، هیبلح ، ْریس  ناذالا  باب  لامعلازنک ، ص 279 ؛ ج 2 ، هیبلح ، هریس  يزملا ؛ نیدلالامج  لامکلا ، بیذهت  ینالقسع ،

؟ دننک یم  هدجس  گنس  ای  رهم  رب  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  هدجس  گنس  ای  رهم  رب  نایعیش  ارچ 

خساپ

رتهب همه  زا  كاخ  رب  هدجـس  دـشاب و  دـیور  یم  نیمز  زا  هکیکاروخ  ریغیاهزیچ  و  گنـس ) كاخ و   ) نیمز رب  دـیاب  هدجـس  هعیـش ، رظن  زا 
یم كاخ  رب  تسا  ندـبیاضعا  فرـشا  هک  اریناشیپ  رازگزامن ، هکینامز  تسا و  راگدرورپ  ربارب  رد  عوشخ  ّللذـت و  هدجـس  هک  اریز  تسا .

مالسا ردص  ناناملسم  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللاایلص  ) مالسایمارگ لوسر  هعیش  رظن  زا  . دناسر یم  تیاهن  هب  ار  شیوخ  للذت  تیدوبع و  دلام ،
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دوب ریصح  هب  شورفم  لقادح  دوب و  كاخ  هزیرگنس و  لزانم  دجاسم و  فک  رد  اریز  دندرک ؛ یم  هدجس  ریصح  ای  گنـس  ای  كاخ  رب  زین 
ای نش و  كاخ و  نامه  رب  هکلب  دوبنیزیچ  نتـشاذگ  هبیزاین  دـندرک  یم  نهپ  ناـمهیم  اـی  دوخ  نتـسشنیاربیدنفسوگ  تسوپیاـهعطقیهاگ  و 
زا دشاب و  یمیمـشپ  ویخنیاهـشرف  هب  شورفم  دـجاسم  لزانم و  همه  ًابیرقت  هک  هزورمایلو  دـندرک . یم  هدجـس  قاتا  دجـسم و  فک  ریـصح 

یمرب هارمه  هب  رهم  تروص  هب  ار  كاپ  كاـخ  زاـیاهعطق  نایعیـش  درادیتالکـشم ، نآ  ندوب  هارمه  تسینیـسرتسد و  كاـخ  هب  هشیمهیفرط 
گنس و  » ض دنشاب / هتشاد  نانیمطا  تسا  زامن  تحص  طیارش  زا  هدجس  لحم  تراهط  زا  مه  دنشاب و  هدرک  هدجس  كاخ  رب  مه  ات  دنراد 

تـسا هدومن  دانتـسا  بلطم ، نیمه  دیؤم  ناونع  هب  زین ، تسا  هدمآ  تنـس  لها  عبانم  رد  هکیتایاور  زایخرب  هب  دـندرک و  یم  هدجـس  كاخ »
عنم همامع و ...  هشوگ  سابل و  رب  ندرک  هدجـس  زا  ترـضحنآ  تسا و  هدـش  نایب  وا  ناراـی  ربماـیپ و  هدجـس  ّتیفیک  تاـیاور  نیا  رد  اریز 

یبَّنلا َعَمیّلَصَا  ُْتنُک  َلاقیراْصنَال : : ْ هک دنک  تیاور  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نبدمحا  - 1 دوش : یم  هراشا  تیاور  دنچ  هب  اجنیا  رد  تسا / هدرک 
اْهیَلَع َدُجْسَایّتَح  ینیبِِجل ،  اهُعَضا  َُّمث  َدُْربَتیّتَحیرْخُْالا  ِّفَْکلایِلا  اُهلِّوَُحا  َُّمثیّفَکیف  اُهلَعْجَاَف  یصِْحلا ،  ْنِم  ًهَْضبَق  ُذِخاَف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  )

یم رب  هزیر  گنـس  زایتشم  امرگ  تدش  زا  مدـناوخ  یم  ار  رهظ  زامن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ادـخ لوسر  اب  نم  دـیوگ : ِّرَْحلا " ِّْدَـش  ْنِم 
رد ار  نآ  سپس  دوش و  درس  اههزیر  گنـس  ات  مدرک  یم  لقتنم  مرگید  تشم  هب  ار  نآ  سپـس  متـشاد و  یم  هگن  دوخ  تشم  رد  متـشاد و 

هیلع هللاایلـص  ) ادـخ لوسر  هباحـص  دوب ، زیاج  نیمز  ریغ  رب  هدجـس  رگا  هک  تسا  نشور  و  منک ». هدجـس  نآ  رب  اـت  مداد  یم  رارق  دوخ  ولج 
یبَّنلا َّنَایِوُر  - "2 دـندش / یمن  لمحتم  اههزیر  گنـس  ندرک  درـسیارب  ار  تامحز  نیا  دـندرک و  یم  هدجـس  ناشیاهـسابل  رب  ( ملـسو هلآو 
هدجس هاگره  ملسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ربمایپ هک  تسا  هدش  تیاور  "  » ِِهتَْهبِج ْنَع  َهَمامِعلا  َعَفَر  َدَجَـس  اذِا  َناک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  )

زا نینچمه  "" ِْرمُْخلایَلَعیّلَُصی  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ِهّللُالُوسَر َناک  : " ساّبَع َْنبِا  ْنَع  - 3 دز ». یم  الاب  شیناـشیپ  زا  ار  هماـمع  درک  یم 
یم زامن  رب ....  ادخ  لوسر  دناهتفگ  اهنآ  همه  هک  تسا  هدـش  لقن  رمع  نب  هللادـبع  میلـس و  ما  هنومیم ، هملـس ، ما  هشیاع ، کلام ، نب  سنا 
لها بهاذم  هچرگ  میـشاب / هتـشاد  هجوت  زین  رگید  هتکن  ود  هب  تسا  بسانم  دیدش  انـشآ  هلأسم  نیا  رد  هعیـش  هیرظن  اب  هک  کنیا  دـناوخ /
ناوت یم  تسا و  زیاج  گنـس  كاـخ و  رب  ندرک  هدجـسیمالسا  بهاذـم  همه  قاـفتا  هبیلو  دـنناد  یم  زیاـج  ار  شرف و ...  رب  هدجـس  تنس 
عوشخ عوضخ و  طقف  هدجس  هک  دنتسه / لیاقیرتشیب  هعسوت  تنسلها  هک  تسا  نیا  هدجس  لحم  دروم  ردینـس  هعیـش و  فالتخا  هک  تفگ 

شرف و شتسرپ  هداجـس  شرف و  رب  هدجـس  هک  نانچمه  تسین  گنـس  رهم و  شتـسرپ  گنـس  رهم و  رب  هدجـس  تسا  ناهج  راگدرورپیارب 
هدجـس شرف و  كاـخ و  رب  هدجـس  نیب  تسا  قرف  دـنک و  یم  هدجـس  شرف  اـی  گنـس  رهم و  رب  ادـخیارب  رازگزاـمن  هکلب  تـسین  هداـجس 

 /// شرف و كاخیارب و 

؟ دنناوخ یم  مه  اب  ار  اشع  برغم و  رصع ، رهظ و  ارچینعی  دنناوخ ؟ یم  تقو  هس  رد  ار  هناگجنپیاهزامن  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  مه  اب  ار  اشع  برغم و  رصع ، رهظ و  ارچینعی  دنناوخ ؟ یم  تقو  هس  رد  ار  هناگجنپیاهزامن  نایعیش  ارچ 

خساپ

هکنانچمه دنناوخب  مه  اب  رـصع  رهظ و  زامن  تافرع  رد  تسا  زیاجیمالـسا  بهاذم  مامت  رظن  زا  تفگ : دیاب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  زا  شیپ 
زجبیمالسا بهاذم  مامت  هاگدید  زا  نینچمه  دنناوخب و  عمج  تروص  هب  هلـصاف و  نودب  ار  اشعو  برغم  زامن  مارحلا  رعـشم  رد  تسا  زیاج 

رد هیموییاهزامن  ندناوخ  هعیشیاهقف  زایرایسب  رظن  زا  اما  دومن . عمج  اشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  نیب  ترفاسم  رد  تسا  زیاج  فانحا 
لوسر هریـس  تایاور و  زا  اریز  درادـنیعنام  تسا و  زیاـج  زین  اـشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  نیب  عمج  نکل  تسا . رتهب  لـضفا و  تقو  جـنپ 
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دنناوخب عمج  ار  دوخیاـهزامن  ناناملـسم  هک  تسا  هداد  هزاـجا  تلوهـس  هعـسوت و  تهج  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسایمارگ 
. دنامهفب نیملسم  هب  ار  نآ  زاوج  هلیسونیدب  ات  هداد  ماجنا  تسا  هدروآ  اجب  عمج  تروصهب  ار  اهزامنیدراوم  رد  زین  ربمایپ  دوخ  هکنانچمه 

سابع نبا  - 1 دوش : یم  رکذ  تسا  هداد  هزاجا  ار  اشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  نیب  عمج  هک  هعیـش  تنـس و  لها  تایاور  زایخرب  اجنیا  رد 
َلاق رَطَم  الَو  فْوَخ  ِْریَغ  ْنِم  ِهَنیدَْـملِاب  ِأشِْعلا  َو  ِبِْرغَْملا  َْنَیب  َو  ِرـصَْعلا ، َو  رْهُّظلا  َْنَیب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ِهّللالُوسَر َعَمَج  : " دـیوگ یم 
عمج هنیدـم  رهـش  رد  اشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  نیب  ادـخ  ربمایپ  "  » ُهَتَُّما َجِرُْحی  ْنَا ال  َدارَا  َلاق  َِکلاذـِب ؟ َدارَا  ام  ساّبَع  ِْنبِـال  َلـیقَف 

ار شتما  هک  دوب  نیایارب  تفگ : دوب ؟ هچ  راک  نیا  زا  ربمایپ  روظنم  هک  دندرک  لاؤس  سابعنبا  زا  یناراب .  هن  دوبیسرت و  هن  هکیلاح  رد  درک ،
هللاایلص ) هّللا ُلُوسَریلَص  تفگ " : سابع  نبهللادبع  هک  دنک  یم  لقن  ریبُج  نب  دیعس  زا  سَنَا  نب  کلام  ماما  - 2 دنکفین ». جرح  تمحز و  هب 

اشع برغم و  ار و  رصع  رهظ و  زامن  ادخ  ربمایپ  "  » رَفَس َو ال  فْوَخ  ِْریَغیف  ًاعیمَج  َأشِعلاَو  َبْرغَْملاَو  ًاعیمَج  َرْـصَْعلا  َرْهُّظلا و  ملـسو ) هلآو  هیلع 
یم تیاور  نینچ  قیقـش  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نبدـمحا  ماما  - 3 دشاب ». شیپ  ردیرفـس  اییـسرت  هکنیا  نودب  دناوخ ، مه  اب  ار 

هّللاُدـبع َلاق  ِأـشِعلا  َو  ِبِرغَْملا  َو  ِرْـصَْعلا  َو  ِرْهَّظلا  َْنَیب  َعَمَج  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ِهّللاـَلُوسَر ُتدهَـش  هَنُّسلاـِبینُمِّلَُعتَا  َلاـق  َبضَغَف  دـنک :
هیلع هللاایلص  ) ادخلوسر هک  مدوب  دهاش  نم  يزومایب ؟  نم  هب  ار  ( ملـسو هلآ  ُهَقَفاوَف ". ُُهتلَأَسَف  ْریرُهابَا  ُتیقلَف  ًائیَـش  َِکلاذ  ْنِمیـسْفَنیف  ُتْدَجَوَف 

هریرهوبا اب  اذل  متـشاد  دیدرت  لد  رد  نم  دیوگ : یم  قیقـش  نب  هللادـبع  درک . یم  عمج  اشع  برغم و  نیب  رـصع و  رهظ و  نیب  ملـسو ) هلآو 
هللاایلص ) ِهّللا َلُوسر  َّنِا  دومرف " : مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  - 4 درک ». دییأت  ار  سابعنبا  نخس  هریرهوبا  مدومن و  لاؤس  وا  زا  مدرک و  تاقالم 

" ِنْیتَماِقا َو  دـحاو  ناذَِاب  هَّلِع  ِْریَغ  ْنِم  ِرَـضَْحلایف  ِأـشِعلا  َو  ِبِْرغَْملا  َْنَیب  َعَمَج  َو  ِْنیَتَماـِقا  َو  ناذَاـِب  ِرْـصَْعلا  َو  ِرْهُّظلا  َْنَیب  َعَمَج  ملـسو ) هلآو  هیلع 
عمج هماقا  ود  ناذا و  کی  هب  اشع  برغم و  زامن  نیب  زین  هماقا و  ود  ناذا و  کی  هب  رصع  رهظ و  نیب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللاایلص  ) ادخ لوسر  »
َْنَیب َعَمَج  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) هّللَالُوسر َّنِا  دـیوگ " : ساـبع  نبا   - 5 دشاب ». هتـشاد  شیپ  ردیرفـس  ای  دشابیرذع  هکنیا  نودـب  درک 
هلآو هیلع  هللاایلص  ) هللاالوسر "  » ِِهتَّمُال َعیـسوَّتلا  َدارَا  َلاق  هب ؟ َدارَا  ام  سابَع  ُنبا  َلیقَف  ِرَفَـس  َو ال  رَطَم  ِْریَغ  ْنَع  ِأشعلاَو  َبِْرغَْملاَو  ِرْـصَْعلا  َو  ِرْهُّظلا 

زا شفده  ربمایپ  دش : هتفگ  سابع  نبا  هب  دشابیرفس . ناراب و  هکنیا  نودب  درک  عمج  ار  اشع  برغم و  نینچمه  رصع و  رهظ و  زامن  ملـسو )
هب ناناملـسم  هکنیا  لیلد  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ادـخل دوب ». تمایاربیناسآ  شیاشگ و  وا  دـصق  تفگ : ساـبع  نبا  دوب ؟ هچ  راـکنیا 

نیب عمج  ندوـب  زیاـجینعی  مکح ، نیمه  دـننک و  عـمج  اـشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زاـمن  نیب  هک  تسا  هداد  ار  هزاـجا  نیا  دـنتفینیتخس ،
/ دشاب اشگهار  رایسب  ویماظن ... يداصتقا ،  یشزومآ ،  زکارم  رد  هزورما  تسا  هتسناوت  اهزامن ،

؟ دننزیم وناز  هب  ار  شیوخ  ياهتسد  زامن  ماگنه  نایعیش -  ارچ 

شسرپ

؟ دننزیم وناز  هب  ار  شیوخ  ياهتسد  زامن  ماگنه  نایعیش -  ارچ 

خساپ

زا تسا  هلبق  هب  ور  هک  یتلاح  رد  ار  دوخ  ياهتسد  فک  هلصافالب  زامن  مالـس  زا  دعب  رازگ  زامن  صخـش  تسا  بحتـسم  نایعیـش  داقتعا  هب 
رمع نب  لضفم  هک  تسا  یتیاور  بابحتـسا  نیا  لیلد  دـیوگب . ریبکت  هبترم  ره  رد  هدرب و  الاب  هبترم  هس  شوگ  رد  یمرن  ات  الاب  هنیـس  لباقم 

ریبکت دربیم و  الاب  ار  دوخ  ياهتسد  مالـس  زا  دعب  راذگ  زامن  یتلع  هچ  هب  مدرک  ضرع  : » دنیوگیم ناشیا  دنکیم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا 
دناوخ دوسالا  رجح  دزن  ار  رهظ  زامن  شدوخ  باحـصا  اب  درک  حتف  ار  هکم  هک  یتقو  (ص ) مالـسا ربمایپ  دومرف  (ع ) قداص ماما  دیوگیم ؟

نیا زامن  نایاپ  رد  ربکا  هَّللا  نایب  هفسلف  نایب  رد  {. 1} تفگ ریبکت  هبترم  هس  درب و  الاب  ار  شتسد  ود  دروآ  اج  هب  ار  زامن  مالس  هک  یتقو  و 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 721 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


همه زا  تسا و  تاقولخم  عیمج  قلاخ  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هناـشن  اـهتسد ، تکرح  اـب  هارمه  لـمع  نیا  هک  تشاد  راـهظا  هنوگ 
هب ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هدومن و  یکچوک  رقف و  راهظا  یهلا  هاگرد  رد  زامن  مامتا  زا  دـعب  رازگ  زامن  هدـنب  تکرح  نیا  اـب  رتگرزب و 

ص ح 2 ، یلماع ، داوج  دیـس  همارکلا ، حاـتفم  ص 628 ، ح 1 ، ةالـصلا ، باب  يدلج -   10 هیقـسمدلا -  ۀعمللا  [. 1 . ] دـنکیم دای  یگرزب 
ح 5342 و ص 15  باب 12 ، ح 5 ، یسربط ؛ يرون  نیـسح  ازریم  لئاسولا ؛  كردتـسم  ص 9 ؛ یمغـصک ، میهاربا  الم  نیمالا ، دـلب  491 ؛

ح 8420. ص 542 ، باب 14 ، ح 6 ، یلماع ، ّرح  خیش  هعیشلا ، لئاسو 

؟ یعیبط ثداوح  عوقو  رطاخب  ای  تسا  سرت  رطاخب  ایآ  تسیچ  تایآ  زامن  ندناوخ  هفسلف 

شسرپ

؟ یعیبط ثداوح  عوقو  رطاخب  ای  تسا  سرت  رطاخب  ایآ  تسیچ  تایآ  زامن  ندناوخ  هفسلف 

خساپ

اهنآ زا  یمک  رادـقم  دـنچ  ره  هاـم ؛ نتفرگ   - 2 دیـشروخ ؛ نتفرگ   - 1 دوشیم : بجاو  تروص  راهچ  رد  تاـیآ  زاـمن  نایعیـش  داـقتعا  هب 
كانفوخ ثداوح  هنوگره  خرـس و  هایـس و  ياهداب  هقعاـص و   - 4 هن . ای  دـسرتب  یـسک  هاوخ  هلزلز ؛  - 3 هن . اـی  دـسرتب  یمک  هاوخ  دریگب 
طاـیتحا دوش  مدرم  رتـشیب  تشحو  بجوـم  رگا  زین  ینیمز  كاـنفوخ  ثداوـح  يارب  زین  دنـسرتب و  مدرم  رتـشیب  هک  یتروـص  رد  ینامـسآ ؛
دیشروخ  - 1 دـنادیم : بجاو  ریز  دراوم  رد  ار  تایآ  زامن  ندـناوخ  زین  تنـس  لها  {. 1} دوش هدـناوخ  تایآ  زاـمن  هک  تسا  نآ  بجاو 

. دنشاب كانسرت  هک  يزیچ  ره  هایس و  خرـس و  دیدش و  داب   - 6 یکیرات ؛  - 5 قرب ؛ دعر و   - 4 هلزلز ؛  - 3 یگتفرگ ؛ هام   - 2 یگتفرگ ؛
[. 1 {. ] 2} دننادیم بودنم  ار  یگتفرگ  هام  زامن  هک  نایکلام  زا  ریغ  هب  دننادیم  دـکؤم  ار  تایآ  زامن  یگمه  تنـس  لها  ياههقرف  نیب  رد 

بهاذملا یلع  هقفلا  [. 2 . ] هلـسم 1287 تایآ  زامن  ثحب  ص 256 -  هَّللا - ) هظفح  ) يزاریش مراکم  هَّللا  تیآ  ترـضح  لئاسملا  حیـضوت 
. نانبل توریب -  پاچ  يریزج  نمحرلادبع  فلؤم   - 334 ح 1 ص 330 -  ۀعبرالا ،

مدرم رتشیب  یبرع ، ياهروشک  رد  دوشیم ؟ لاکشا  راچد  زامن  ایآ  دشابن ، رهم  رگا  و  تسیچ ؟ ندناوخ  زامن  يارب  رهُم  زا  هدافتـسا  هفـسلف 
ادتقا ینـس  ناربهر  هب  دنناوخیم و  زامن  رهم  نودب  اج  نآ  دنوریم ، ادخ  هناخ  ترایز  هب  هک  جاجح  یتح  دنناوخیم ، زامن  رهم  نودـب 

ینس هعیش و  دننکیم و 

شسرپ

مدرم رتشیب  یبرع ، ياهروشک  رد  دوشیم ؟ لاکـشا  راچد  زامن  ایآ  دشابن ، رهم  رگا  و  تسیچ ؟ ندناوخ  زامن  يارب  رهُم  زا  هدافتـسا  هفـسلف 
ادتقا ینـس  ناربهر  هب  دنناوخیم و  زامن  رهم  نودـب  اج  نآ  دـنوریم ، ادـخ  هناخ  ترایز  هب  هک  جاجح  یتح  دـنناوخیم ، زامن  رهم  نودـب 
زامن یتسرد  تیفیک  تسیچ و  رهم  زا  هدافتـسا  لیلد  نیاربانب  دـنناوخیم -  تعامج  زامن  اج  نآ  رد  مه  اب  همه  ینـس  هعیـش و  دـننکیم و 

؟ تسا هنوگچ  اهنآ - 

خساپ

نآ و زا  نابز  برع  مدرم  رتشیب  ندرکن  هدافتـسا  ببـس  رهم و  زا  هدافتـسا  تلع  هرابرد  یکی  تسا ، شخب  ود  ياراد  عقاو  رد  شـسرپ  نیا 
هک یکاشوپ  ریغ  یکراوخ و  ریغ  ياهزیچ  نیمز و  رب  هدجس  یتسیاب  هعیش ، رظن  زا  مارحلادجسم . رد  ینس  هب  هعیـش  يادتقا  هرابرد  يرگید 
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ماما زا  یتیاور  رد  دوشیم . هدروخ  اهنآ  هتخپ  ای  ماخ  تداع ، قبط  هک  تسا  ییاهزیچ  یکاروخ ، زا  روظنم  دریگ ؛ ماجنا  دیوریم ، نیمز  زا 
ُدوُجُّسلا ال (ع ) َلاق ُزوُجَی . اَّمَع ال  َو  ِْهیَلَع  ُدوُجُّسلا  ُزوُجَی  اَّمَع  ینِْربْخَا  : » مدیسرپ ترـضح  نآ  زا  هک : دنکیم  لقن  مکح  نب  ماشه  (ع ) قداص

هدجس هک  ییاهزیچ  تسا و  زیاج  اهنآ  رب  هدجس  هک  ییاهزیچ  هرابرد  َسُِبل ؛» َْوا  ِلِکَأ  ام  ّاِلا  ُضْرَْألا  ِتَتَْبنأ  ام  یلَع  َْوا  ِضْرَْألا  یَلَع  ّاِلا  ُزوُجَی 
زا ریغ  هب  هتبلا  تسین  زیاـج  دـیوریم ، نیمز  زا  هک  ییاـهزیچ  اـی  نیمز  رب  زج  هدجـس  دومرف : (ع ) ماـما نک . مهاـگآ  تسین ، زیاـج  اـهنآ  رب 

: دـیامرفیم (ع ) ماما دـنکیم ، شـسرپ  مکح  نیا  تلع  زا  ماشه  یتقو  تیاور  هلابند  رد  دوشیم . هدیـشوپ  ای  دوشیم  هدروخ  هک  ییاهزیچ 
یف ُدِـجاَّسلا  َو  َنوُسَْبلَی  َو  َنُولُکأَی  ام  ُدـیبَع  اْینُّدـلا  َءاْنبَا  َّنَِال  ُسَْبُلی ؛ َْوا  ُلَکُْؤی  ام  یلَع  َنوُکَی  ْنَأ  یغَْبنَی  الَف  ِّلَـجَوَّزَع  ِهَّلل  ٌعوُضُخ  َدوُجُّسلا  َّنَاـِل  »

ِضْرَْالا یَلَع  ُدوُجُّسلا  َو  اهِروُرُِغب  اوُّرَتْغا  َنیذَّلا  اْینُّدلا  ِءاْنبَأ  ِدُوبْعَم  یلَع  هدوُجُـس  یف  ُهَتَْهبَج  َعَضَی  ْنَأ  یغَْبنَی  الَف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِةَدابِع  یف  هدوُجُس 
رب تـسین  هتــسیاش  تـسا و  زیزع  دـنوادخ  لـباقم  رد  شنرک  هدجــس ، اریز  { 1 {؛» َّلَـجوَّزَع ِهَّلل  ِعوُضُْخلا  َو  ِعُـضاوَّتلا  ِیف  ُغَْـلبَا  ُهَّنَاـِل  ُلَْـضفَا 

ماگنه هدننک ، هدجـس  هک  یلاح  رد  دناشیوخ  ياهیندیـشوپ  اهیکراوخ و  هدـنب  ناتـسرپایند ، هک  ارچ  دـشاب ؛ اهیندیـشوپ  اهیندروخ و 
گنرین بیرف  هک  ناتسرپایند -  شتـسرپ  دروم  هچ  نآ  رب  ار  دوخ  یناشیپ  دیابن  نیمه  يارب  دربیم و  رـس  هب  یهلا  تدابع  رد  دوخ  شنرک 
يرتـشیب ذوفن  زیزع  دـنوادخ  ربارب  رد  شنرک  عضاوت و  ياتـسار  رد  دوـچ  تسا  لـضفا  { 2} نیمز رب  هدجـس  و  دـهنب . دـناهدروخ -  ار  ایند 

یهتنم تسا  كاخ  رب  هدجـس  تلع  نامه  رهم  رب  هدجـس  تلع  نیاربانب  { 3 .} دناهداد رظن  اوتف و  هنوگنیمه  زین  هعیـش  دـیلقت  عجارم  دراد .
، درادـن يراگزاس  نادـنچ  مدرم  یگدـنز  هوحن  اب  یفرط  زا  تسا و  لکـشم  دـجاسم  لزانم و  رد  كاخ  هب  یـسرتسد  نارود  نیا  رد  نوچ 

یمارگ لوسر  رـصع  رد  نانآ  هک  دهدیم  ناشن  زین  ناناملـسم  هریـس  دـننکیم . هدجـس  نآ  رب  هدروآ و  رد  رهم  تروص  هب  ار  كاخ  نامه 
اوه یمرگ  ماگنه  نانآ  دناهدرکیم . هدجـس  دوب  هدش  هدیـشوپ  تسا -  كاخ  هب  قحلم  هک  هزیرگنـس -  زا  هک  دجـسم  نیمز  رب  (ص ) ادخ

زا یشرازگ  رد  دننک . هدجس  نآ  رب  دنناوتب  دوش و  کنخ  ات  دنتفرگیم  تسد  رد  ار  اههزیرگنس  دوب ، لکشم  غاد  ياهگنس  رب  هدجس  هک 
تدش زا  ار  اهنآ  هتفرگ و  تسد  رد  هزیرگنـس  یتشم  مدناوخیم . (ص ) ربمایپ اب  ار  رهظ  زامن  نم  دیوگ  هک  هدمآ  يراصنا  هلادـبع  نب  رباج 
هباحص دوب ، زیاج  نیمز  ریغ  رب  هدجس  رگا  { 4 .} مدرکیم هدجس  نآ  رب  زامن  ماگنه  هب  دوش و  کنخ  ات  مدرکیم  تسد  هب  تسد  ترارح 

هب (ص ) ادخ لوسر  يرگید  شرازگ  رد  { 5 .} دندادیمن دوخ  هب  ار  اههزیرگنس  ندرک  کنخ  تمحز  دندرکیم و  هدجس  ناشیاهسابلرب 
! بیهص { 6 {؛» ُْبیَهُـص ای  َکَـهْجَو  ْبََّرت  : » دومرف تشاد  هارکا  دوخ  یناـشیپ  ندـش  یکاـخ  زا  هک  بیهُـص  ماـن  هب  دوخ  باحـصا  زا  یکی 

یناشیپ ریز  زا  ار  نآ  (ص ) ربمایپ دـندرکیم ، هدجـس  دوخ  هماـمع  هشوگ  رب  دارفا  زا  یخرب  رگا  نینچمه  نک . لاـمكاخ  ار  دوخ  تروص 
ات دزیم  زاـنک  ار  نآ  دوـب ، شرـس  يور  رب  هماـمع  رگا  درکیم ، هدجـس  رمع  دـنزرف  یتـقو  هـک  هدـمآ  یـشرازگ  رد  زین  دیـشکیم . اـهنآ 

(ص) هَّللا لوسر  رـصع  رد  هک  دراد  تلالد  یگمه  اـهنآ  ریاـظن  ثیداـحا و  اـهشرازگ و  نیا  { 7 .} دریگ رارق  نیمز  يور  هب  شایناـشیپ 
هک اهدـعب  دـناهدرکیمن و  هدجـس  همامع  هشوگ  سابل و  شرف ، رب  زگره  نانآ  هدوب و  كاخ  گنـس و  رب  ندرک  هدجـس  ناناملـسم  هفیظو 

لاثما ایروب و  ریصح و  رب  هدجس  هک  دش  صخشم  تشگ  نشور  مالسا  نییآ  زا  يرتشیب  يایاوز  دیدرگ و  غالبا  (ص ) ربمایپ هب  یهلا  یحو 
هب طوبرم  دـش ، هتفگ  هدجـس  نوماریپ  هچ  نآ  { 8 .} تسا زیاـج  تسین -  یندیـشوپ  یندروـخ و  دـیوریم و  نیمز  زا  هک  ییاـهزیچ  نآ - 

کلام نب  سنا  درک . هدجس  مه  یندیشوپ  یندروخ و  یتح  سابل و  رب  ناوتیم  هیقت  لاح  رد  يداع و  ریغ  تلاح  رد  تسا و  يداع  طیارش 
هدجـس دوخ  سابل  ای  همامع  هشوگ  رب  دوب ، روذـعم  نیمز  رب  یناشیپ  ندرازگ  زا  ام  زا  یکی  هاگ  ره  میدـناوخیم . زامن  ربمایپ  اب  ام  دـیوگ :

رگا ای  درادن  تسا ، حیحـص  نآ  رب  هدجـس  يزیچ  هک  هدننک -  هدجـس  رگا -  : » دـیوگیم هرابنیا  رد  هللا  ۀـمحرینیمخ  ماما  { 9 .} درکیم
و دنک . هدجس  تسا  هبنپ  ای  ناتک  زا  رگا  شسابل  رب  دیاب  دنک ، هدجـس  نآ  رب  دناوتیمن  اهنیا  دننام  دایز و  يامرگ  ای  امرـس  هطـساو  هب  دراد 

زیچ هب  دـشابن ، نکمم  مه  نآ  هچنانچ  و  تسد ، تشپ  رب  دـیاب  تسین ، مه  نآ  رگا  دـنک و  هدجـس  زیچ  نامه  رب  تسا ، رگید  زیچ  زا  رگا 
مایا رد  ناناملـسم  داحتا  نتـسکش  بجوم  هک  یلامعا  ماجنا  زا  زین  بـالقنا  میکح  ربهر  { 10 «.} دیامن هدجـس  قیقع  رتشگنا  دننام  یندعم 

زا هدرک و  یمیرحت  یهن  هدجـس -  يارب  هنیدم  هکم و  دجاسم  هب  نآ  دـننام  ریـصح و  هداجـس ، ندروآ  هلمج  زا  دوشیم -  نآ  ریغ  جـح و 
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هلمج زا  هیماما  هعیش  نوچ  تفگ  ناوتیم  شسرپ  مود  شخب  خساپ  رد  اما  { 11 .} دنیامن يراددوخ  رما  نیا  زا  دناهتساوخ  هعیش  ناناملسم 
یلو درک  ادتقا  ینـس  تعامج  ماما  هب  ناوتیمن  بهذـم  نیا  هقف  قبط  یعیبط  روط  هب  نیاربانب  دـنادیم  ندوب  هعیـش  ار  تعامج  ماما  طیارش 
هیام هک  يروما  ماجنا  زا  تسا  مزال  هکلب  دوشیم و  زیاج  تنـس  لها  هب  يادتقا  دـنکیم و  رییغت  مکح  نیا  دـشاب  راک  رد  هیقت  هلأسم  یتقو 

دیاهدومرف روتـسد  هک  يدراوم  رد  لاؤس -  نیا  هب  خساپ  رد  هللا  ۀمحرینیمخ  ماما  ترـضح  ددرگ . بانتجا  دوشیم  ناناملـسم  نایم  هقرفت 
اهنآ وحن  ره  هب  : » دناهدومرف تسا -  هعیش  تعامج  زامن  لثم  هریغ  تین و  رظن  زا  زامن  نیا  ایآ  مینک ، تکرـش  ننـست  لها  تعامج  زامن  رد 

تـسا ندوب  هعیـش  تعامج ، ماما  طیارـش  زا  یکی  ماما ، هلاسر  قبط  لاؤس -  نیا  هب  خساپ  رد  زین  دـیهد .»-  دـنهد -  ماجنا  دـننکیم ، لمع 
دننکیمن تکرش  تنس -  لها  ناناملسم -  تاعامج  دجاسم و  رد  هلأسم  نیا  رب  دانتسا  اب  روشک  زا  جراخ  رد  وجـشناد  ناردارب  زا  یـضعب 

: دناهدومرف هن - ؟ ای  تسا  حیحص  ًاعرش  راک  نیا  ایآ  تسا . هدش  نایعیش -  ام -  هب  تبسن  ناناملـسم  رگید  ینیبدب  بجوم  اهنآ  لمع  نیا  و 
تنس لها  تعامج  زامن  رد  تکرش  هتبلا  دنناوخب .» زامن  اهنآ  اب  دننک و  تکرش  تسا ، ینیبدب  بجوم  نانآ  زامن  رد  ندرکن  تکرـش  رگا  »

رد ماما  ترضح  درک . ادتقا  نانآ  هب  ناوتیم  مه  رگید  ياهاج  رد  دنک ، باجیا  یترورـض  رگا  دوشیمن و  جح  مایا  هب  رـصحنم  دودحم و 
: دـناهتفگ ریخ - ؟ اـی  دـنیامن  ادـتقا  ننــست  لـها  تعاـمج  ماـما  هـب  دــنناوتیم  نایعیــش  جــح ، دراوـم  ریغ  رد  شــسرپ -  نـیا  هـب  خــساپ 
دنیامن و تکرش  جح  مایا  رد  هژیوب  تنس  لها  تعامج  زامن  رد  هک  هتساوخ  نایعیش  یمامت  زا  مه  بالقنا  میکح  ربهر  { 12 «.} دنناوتیم »
ج 1، قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [. 1 { ] 13 .} دنیامن يراددوخ  دراد ، یپ  رد  ار  هعیـش  بهذم  نهو  ینیبدب و  هک  یلامعا  ماجنا  زا 

نیمز ضرأ -  زا  روظنم  [. 2 . ] یعاقب حیحصت  هینغم ، داوجدمحم  قیقحت  ... ، لوکأملا یلع  دوجسلا  نع  یهنلا  ۀلع  باب  باب 41 ؛ ص 277 ،
لئاسملا حیضوت  ر.ك : [. 3 . ] تسین یندیـشوپ  یندروخ و  دـیوریم و  نیمز  زا  هک  ییاهزیچ  نیمز  ینعی  تسا ؛ نآ  لاـثما  كاـخ و  اـی  -، 

، یهقف نویسیمک  رجف ، یشهوژپ  یملع -  شیامه  نیمهدزاود  تالاقم  ص 327 ؛ ج 3 ، دمحا ، دنسم  [. 4 . ] 609 ص 606 -  ج 1 ، عجارم ،
رتفد ص 70 ، شـسرپ ، هب 60  خـساپ  [. 5 . ] ص 8 یناـبر ، ناـمحرلا  فیـس  يولوم  یمالـسا ، بهاذـم  كرتـشم  براـقتم و  یهقف  لـیاسم 
ةوفص حیحصت  ح 19810 ، ص 465 ، ج 7 ، يدنه ، یقتم  لامعلازنک ، [. 6 . ] ناتـسچولب تنـس  لها  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن 

ص 8. یمالسا ، بهاذم  كرتشم  براقتم و  یهقف  لیاسم  یهقف ، نوسیمک  رجف ، یشهوژپ  یملع -  شیامه  نیمهدزاود  تالاقم  اقـسلا و 
شیامه نیمهدزاود  ر.ك : [. 8 . ] دوجسلا یف  ۀهبجلا  نع  فشکلا  باب  ةولـصلا ، باتک  ص 105 ، ج 2 ، یقهیب ، يربکلا ، ننـس  ر.ك : [. 7]
تایاور عجارم و  لئاسملا  حیـضوت  ص 8 ؛ یمالسا ، بهاذم  كرتشم  براقتم و  یهقف  لیاسم  یهقف ، نویـسیمک  رجف ، یـشهوژپ  یملع - 

زا لقن  هب  ص 109 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص ، ص 101 و  ج 1 ، يراخب ، حیحص ، [. 9 . ] نیمز رب  هدجس  نوماریپ  تراهط  تمـصع و  تیب  لها 
ص 9. یمالـسا ، بهاذـم  كرتـشم  براـقتم و  یهقف  لـیاسم  یهقف ، نویـسیمک  رجف ، یــشهوژپ  یملع -  شیاـمه  نـیمهدزاود  تـالاقم 
.279 ص 278 -  ج 1 ، تآاتفتسا ، [. 12 . ] 197 ص 196 -  نیـشیپ ، ذخآم  ر.ك : [. 11 . ] ص 610 ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  [. 10]

ص 197. ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  ر.ك : [. 13]

زامن رهم  نودب  مدرم  رتشیب  یبرع ، ياهروشک  رد  دوشیم ؟ لاکشا  راچد  زامن  ایآ  دشابن ، رگا  و  تسیچ ؟ زامن  يارب  رهُم  زا  هدافتسا  هفـسلف 
ادتقا ینـس  ناربهر  هب  دنناوخیم و  زامن  رهم  نودب  اجنآ  دـنوریم ، ادـخ  هناخ  ترایز  هب  هک  جاجح  یتح  تسا ؟ هنوگچ  دـنناوخیم ،

ناوخیم زامن  دننکیم و 

شسرپ

زامن رهم  نودب  مدرم  رتشیب  یبرع ، ياهروشک  رد  دوشیم ؟ لاکشا  راچد  زامن  ایآ  دشابن ، رگا  و  تسیچ ؟ زامن  يارب  رهُم  زا  هدافتسا  هفسلف 
ادـتقا ینـس  ناربهر  هب  دـنناوخیم و  زامن  رهم  نودـب  اجنآ  دـنوریم ، ادـخ  هناـخ  تراـیز  هب  هک  جاـجح  یتح  تسا ؟ هنوگچ  دـنناوخیم ،

؟ تسا هنوگچ  دنناوخیم ، تعامج  زامن  اج  نآ  رد  مه  اب  همه  ینس  هعیش و  دنناوخیم و  زامن  دننکیم و 
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خساپ

تسا و نآ  زا  نابز  برع  مدرم  رتشیب  ندرکن  هدافتـسا  ببـس  رهم و  زا  هدافتـسا  تلع  هراـبرد  یکی  تسا : شـسرپ  ود  عقاو  رد  قوف  لاؤس 
یکاروخ و ریغ  ییاهزیچ  نیمز و  رب  یتسیاب  هعیش ، رظن  زا  اهخساپ : اما  و  دشابیم . مارحلادجسم  رد  ینس  هب  هعیـش  يادتقا  هرابرد  يرگید 

هدروخ اـهنآ  هتخپ  اـی  ماـخ  تداـع ، قـبط  هک  تسا  ییاـهزیچ  یکراوـخ ، زا  روـظنم  و  درک . هدجـس  دـیوریم ، نیمز  زا  هک  یکاـشوپ  ریغ 
(ع) لاق ُزوجی . اّمَع ال  َو  ِهیَلَع  ُدوجُّسلا  ُزوُجَی  اّمَع  ینِربخَا  : » مدیـسرپ (ع ) قداص ماما  زا  تسا ، هدـمآ  مکح  نب  ماشه  زا  یتیاور  رد  دوشیم .

ِةَدابع یف  هدوُجُـس  یف  ُدِـجاَّسلا  َنوُسَبلَی و  َو  َنُولکأی  ام  ُدـیبع  اینُّدـلا  ءانبَا  َّنال  ُسَبُلی ؛ َْوا  ُلَکُؤی  ام  یلَع  َْوا  ِضرالا  یَلَع  ّالا  ُزوجی  ُدوجُـسلا ال 
یف ُغَْلبَا  ُهَّنال  ُلَْضفَا  ِضرالا  یَلَع  ُدوجُّسلا  اهِورُِغب و  اوُّرَتْغا  َنیذلا  اینُّدـلا  ِءانبَا  ِدُوبعَم  یلَع  ِهدوُجُـس  یف  ُهَتَْهبَج  َعَضَی  ْنَا  یغَبنَی  الَف  َّلَجوَّزع  هَّللا 

اهیندیـشوپ اهیندروخ و  رب  تسین  هتـسیاش  تسا و  زیزع  دنوادخ  لباقم  رد  شنرک  هدجـس ، اریز  { 1 {؛» لجوزع هَّلل  ِعوُضُخلا  ِعُضاوتلا و 
هب یهلا  تدابع  رد  دوخ  شنرک  رد  هدننک ، هدجس  درف  هک  یلاح  رد  دناشیوخ  اهیندیشوپ  اهیندروخ و  هدنب  ناتسرپایند ، هک  ارچ  دشاب .

و دهنب . تسا ، دناهدروخ -  ار  ایند  گنرین  بیرف  هک  ناتـسرپایند -  شتـسرپ  دروم  هچنآ  رب  ار  دوخ  یناشیپ  دیابن  نیمه  يارب  دربیم و  رس 
زین هعیـش  دـیلقت  عجارم  دراد . يرتـشیب  ذوفن  زیزع  دـنوادخ  ربارب  رد  شنرک  عضاوت و  ياتـسار  رد  نوچ  تسا  لـضفا  { 2} نیمز رب  هدجس 

یسرتسد نارود  نیا  رد  نوچ  یهتنم  تسا  كاخ  رب  هدجس  تلع  نامه  رهم  رب  هدجـس  تلع  نیاربانب  { 3 .} دناهداد رظن  اوتف و  هنوگنیمه 
رهم تروص  هب  ار  كاخ  نامه  درادـن ، يراگزاس  نادـنچ  مدرم  یگدـنز  هوحن  اب  یفرط  زا  تسا و  لکـشم  دـجاسم  لزانم و  رد  كاخ  هب 

 - هزیر گنس  زا  هک  دوب  دجسم  نیمز  رب  هدجس  (ص ) ادخ لوسر  یمارگ  رصع  رد  زین  ناناملسم  هریس  دننکیم . هدجـس  نآ  رب  هدروآرد و 
هب ار  اههزیر  گنـس  دوب ، لکـشم  غاد  ياهگنـس  رب  هدجـس  هک  اوه  یمرگ  ماگنه  ناـنآ  دوب . هدـش  لیکـشت  تسا -  كاـخ  هب  قحلم  هک 

ار رهظ  زامن  نم  دیوگ  هک  هدمآ  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  یشرازگ  رد  دنک . هدجس  نآ  رب  دنناوتب  دوش و  رتکنخ  ات  دنتفرگیم  تسد 
هب دوش و  کنخ  ات  مدرکیم  تسد  هب  تسد  ترارح  تدـش  زا  ار  اهنآ  هتفرگ و  تسد  رد  هزیرگنـس  یتشم  مدـناوخیم . (ص ) ربماـیپ اـب 

کنخ تمحز  دندرکیم و  هدجس  ناشیاهسابل  رب  هباحـص  دوب ، زیاج  نیمز  ریغ  رب  هدجـس  رگا  { 4 .} مدرکیم هدجـس  نآ  رب  زامن  ماگنه 
لامکاخ زا  هک  بیهـص  مان  هب  باحـصا  زا  یکی  هب  (ص ) ادخ لوسر  يرگید  شرازگ  رد  { 5 .} دندشیمن لمحتم  ار  هزیر  گنـس  ندومن 

ًانایحا رگا  نینچمه  نک . لامکاخ  ار  دوخ  تروص  بیهص ، { 6 {؛» ُبیَهُص ای  َکَهجو  بَِّرت  : » دومرف دوب ، هتسج  يرود  دوخ  یناشیپ  ندش 
یتقو هک  هدمآ  یشرازگ  رد  زین  دیشکیم . اهنآ  یناشیپ  ریز  زا  ار  نآ  (ص ) ربمایپ دندرکیم ، هدجـس  دوخ  همامع  هشوگ  رب  دارفا  زا  یخرب 

تاشرازگ نیا  { 7 .} دریگ رارق  نیمز  يور  هب  شایناشیپ  ات  دزیم  رانک  ار  نآ  دوب ، شرس  يور  رب  همامع  رگا  درکیم ، هدجس  رمع  دنزرف 
نانآ هدوب و  كاخ  گنس و  رب  ندرک  هدجس  ناناملـسم  هفیظو  (ص ) هَّللا لوسر  رـصع  رد  هک  دراد  تلالد  یگمه  اهنآ  ریاظن  ثیداحا و  و 

رتنشور ینید  يایاوز  و  دـیدرگ ، غالبا  (ص ) ربمایپ هب  یهلا  یحو  هک  ًادـعب  دـندرکیمن و  هدجـس  همامع  هشوگ  سابل و  شرف و  رب  زگره 
ناوتیم مه  تسین  یندیـشوپ  یندروـخ و  دـیوریم و  نیمز  زا  هک  ییاـهزیچ  زا  نآ  لاـثما  اـیروب و  ریـصح و  رب  هک  دـش  صخـشم  تشگ 

هیقت لاح  رد  يداع و  ریغ  يوناث و  تلاح  رد  تسا و  يداع  تلاح  هیلوا و  لصا  قبط  رب  دش ، هتفگ  هدجس  نوماریپ  هچنآ  { 8 .} درک هدجس 
ام زا  یکی  هاگ  ره  میدناوخیم . زامن  ربمایپ  اب  ام  دـیوگ : کلام  نب  سنا  درک . هدجـس  مه  یندیـشوپ  یندروخ و  یتح  سابل و  رب  ناوتیم 

: دیامرفیم هرابنیا  رد  هللا  ۀمحرینیمخ  ماما  { 9 .} درکیم هدجـس  دوخ  سابل  ای  همامع  هشوگ  رب  دوب ، روذعم  نیمز  رب  یناشیپ  ندرازگ  زا 
، دنک هدجس  نآ  رب  دناوتیمن  اهنیا  دننام  دایز و  يامرگ  ای  امرس  هطساو  هب  دراد  رگا  ای  درادن  تسا ، حیحص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  رگا  »
رب دـیاب  تسین ، مه  رگا  و  دـنک . هدجـس  زیچ  نامه  رب  تسا ، رگید  زیچ  زا  رگا  و  دـنک . هدجـس  تسا  هبنپ  ای  ناتک  زا  رگا  شـسابل  رب  دـیاب 

ماجنا زا  زین  بـالقنا  میکح  ربهر  { 10 «.} دیامن هدجـس  قیقع  رتشگنا  دننام  یندـعم  زیچ  هب  دـشابن ، نکمم  مه  نآ  هچنانچ  تسد ، تشپ 
دجاسم هب  نآ  ریظن  ریـصح و  هداجـس و  ندروآ  هلمج  زا  دوشیم -  نآ  ریغ  جـح و  مایا  رد  ناناملـسم  داحتا  نتـسکش  بجوم  هک  یلامعا 
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: مود لاؤس  خساپ  { 11 .} دنیامن يراددوخ  روما  نیا  زا  دناهتساوخ  هعیش  ناناملـسم  زا  هدرک و  یمیرحت  یهن  هدجـس -  يارب  هنیدم  هکم و 
یتقو یلو  درک  ادتقا  بهذم  ینس  تعامج  ماما  هب  ناوتیمن  ًاتعیبط  هدرک ، ناونع  ندوب  هعیش  ار  تعامج  ماما  طیارش  هلمج  زا  هیماما  نوچ 
هقرفت هیام  هک  يروما  ماجنا  زا  تسا  مزال  هکلب  دوشیم و  زیاج  تنـس  لها  هب  يادتقا  دـنکیم و  رییغت  مکح  نیا  دـشاب  راک  رد  هیقت  هلأسم 

زامن رد  دـیاهدومرف  روتـسد  يدراوم  رد   ) لاؤس نیا  هب  خـساپ  رد  هللا  ۀـمحرینیمخ  ماما  ترـضح  درک . بانتجا  دوشیم ، ناناملـسم  ناـیم 
لمع اهنآ  وحن  ره  هب  : » دـناهدومرف تسا ) هعیـش  تعامج  زامن  لثم  هریغ  تین و  رظن  زا  زامن  نیا  اـیآ  مینک ، تکرـش  ننـست  لـها  تعاـمج 

زا یـضعب  تسا  ندوب  هعیـش  تعامج ، ماما  طیارـش  زا  یکی  ماما ، هلاسر  قبط   ) لاؤس نیا  هب  خساپ  رد  زین  دـیهد .)  ) دـنهد ماجنا  دـننکیم ،
لمع نیا  دننکیمن و  تکرش  تنس ) لها   ) ناناملـسم تاعامج  دجاسم و  رد  هلأسم  نیا  رب  دانتـسا  اب  روشک  زا  جراخ  رد  وجـشناد  ناردارب 

تکرش رگا  : » دناهدومرف هن ؟ ای  تسا  حیحـص  ًاعرـش  راک  نیا  ایآ  تسا . هدش  نایعیـش )  ) ام هب  تبـسن  ناناملـسم  رگید  ینیبدب  بجوم  اهنآ 
دودحم و تنـس  لها  تعامج  زامن  رد  تکرـش  هتبلا  دنناوخب .» زامن  اهنآ  اب  دـننک و  تکرـش  تسا ، ینیبدـب  بجوم  نانآ  زامن  رد  ندرکن 
هب خساپ  رد  ماما  ترـضح  درک . ادتقا  نانآ  هب  ناوتیم  مه  رگید  ياهاج  رد  دنک ، باجیا  یترورـض  رگا  دوشیمن و  جـح  مایا  هب  رـصحنم 

ربهر { 12 «.} دنناوتیم : » دناهتفگ ریخ )؟ ای  دنیامن  ادـتقا  ننـست  لها  تعامج  ماما  هب  دـناوتیم  نایعیـش  جـح ، دراوم  ریغ  رد   ) شـسرپ نیا 
یلامعا ماجنا  زا  دنیامن و  تکرش  جح  مایا  رد  ًاصوصخم  تنـس ، لها  تعامج  زامن  رد  هک  هتـساوخ  نایعیـش  یمامت  زا  مه  بالقنا  میکح 

باب باب 41 ؛ ص 277 ، ج 1 ، قودص ، خیش  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  [. 1 { ] 13 .} دنیامن يراددوخ  دراد ، یپ  رد  ار  هعیـش  بهذم  نهو  هک 
‘(. 1413ه مود ، پاـچ  تروـیب ، ءاوضـالاراد ، یعاـقب ، حیحــصت  هـینغم ، داوجدـمحم  قـیقحت  ... ) لوکأـملا یلع  دوجــسلا  نـع  یهنلا  ۀـلع 

یندروـخ و دـیوریم و  نیمز  زا  هک  ییاـهزیچ  هن  نیمز  دوـخ  ینعی  تسا ؛ نآ  لاـثما  كاـخ و  اـی  كاـخ  نـیمز ؛) « ) ضرا  » زا روـظنم  [. 2]
(. 1378 موـس ، پاـچ  مق ، یمالـسا ، تاراـشتنا  رتـفد   ) اـت 609 ص 606  ج 1 ، هـعجارم ، لـئاسملا  حیـضوت  ر.ك : [. 3 . ] تسین یندیـشوپ 

یهقف لـئاسم  یهقف ، نویـسیمک  رجف ، یــشهوژپ  یملع -  شیاـمه  نـیمهدزاود  توریب ؛) رداـصراد ،  ) ص 327 ج 3 ، دمحا ، دنـسم  [. 4]
مظعم ماقم  یگدنیامن  رتفد   ) ص 70 شسرپ ، هب 60  خساپ  [. 5 . ] ص 8 ینابر ، نامحرلا  فیس  يولوم  یمالسا ، بهاذم  كرتشم  تراقتم و 

، اقسلا ةوفص  حیحصت   ) ش 19810 ص 465 ، ج 7 ، يدنه ، لامعلازنک ، [. 6 (. ] 1380 مود ، پاچ  ناتـسچولب ، تنـس  لها  روما  رد  يربهر 
كرتـشم براـقتم و  یهقف  لـئاسم  یهقف ، نویـسیمک  رجف ، یــشهوژپ  یملع ، شیاـمه  نـیمهدزاود  1409ه ؛)‘ توریب ، ۀـلاسرلا ، ۀسـسوم 
دوجـسلا یف  ۀـهبجلا  نع  فشکلا  باـب  ةولـصلا ، باـتک  ص 105 ، ج 2 ، یقهیب ، يربـکلا ، ننــسلا  ر.ك : [. 7 . ] ص 8 یمالـسا ، بهاذـم 

بهاذم كرتشم  براقتم و  یهقف  لئاسم  یهقف ، نویسیمک  رجف ، یـشهوژپ  یملع ، شیامه  نیمهدزاود  ر.ك : [. 8 (. ] توریب ۀفرعملاراد ، )
زا لـقن  هب  ص 109  ج 1 ، ملـسم ، حیحـص  ص 101 ؛ ج 1 ، يراـخب ، حیحـص  [. 9 . ] ج 1 عـجارم ، لـئاسملا  حیــضوت  ص 8 و  یمالـسا ،

حیضوت [. 10 . ] ص 9 یمالـسا ، بهاذم  كرتشم  براقتم و  یهقف  لئاسم  یهقف ، نویـسیمک  رجف ، یـشهوژپ  یملع -  شیامه  نیمهدزاود 
تاراشتنا رتفد   ) 279 ص 278 -  ج 1 ، تاءاتفتسا ، [. 12 . ] 197 ص 196 -  نیـشیپ ، ذخأم  ر.ك : [. 11 . ] ص 610 ج 1 ، عجارم ، لـئاسملا 

ص 197. ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  [. 13 (. ] 1376 مراهچ ، پاچ  مق ، یمالسا ،

؟ تسا تمینغ  هنیمز  رد  مه  نآ  هدمآ و  هیآ  کی  طقف  سمخ  دروم  رد  اما  تسا  هدش  دراو  يرایسب  تایآ  تاکز  زامن و  دروم  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا تمینغ  هنیمز  رد  مه  نآ  هدمآ و  هیآ  کی  طقف  سمخ  دروم  رد  اما  تسا  هدش  دراو  يرایسب  تایآ  تاکز  زامن و  دروم  رد  ارچ 

خساپ
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زا ماکحا  هدافتـسا  اب  هطبار  رد  تسا . میرک  نآرق  عبانم  نآ  زا  یکی  هک  دـیآیم  تسد  هب  یفلتخم  عباـنم  زا  یمالـسا  ماـکحا  یلک  روط  هب 
بجاو و ياهزامن  زا  هک  تایآ  زامن  ًالثم  تسا ؛ هدماین  نآرق  رد  یمالـسا  ماکحا  مامت  ًالّوا : دـییامرف : هجوتم  لیذ  تاکن  تسا  مزال  نآرق 
اب اما  تسا  هدش  هراشا  نآ  مکح  هب  ثیداحا  رد  اهنت  تسا و  هدـشن  دای  نآ  زا  نآرق  رد  تسا  ینـس  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  قافتا  دروم 

ماکحا زا  یخرب  ًاـیناث : تسین . بجاو  سپ  هدـشن  هتفگ  یبلطم  نآرق  رد  تاـیآ  زاـمن  هب  عجار  نوچ  هک  تسا  هتفگن  سک  چـیه  لاـح  نیا 
نایب ثیداحا  ار  اهنآ  تایئزج  تاعورف و  هدشن و  ياهراشا  چیه  اهنآ  تاعورف  تایئزج و  هب  اما  هدش  رکذ  نآرق  رد  یلک  روط  هب  یمالـسا 

رد تاکز  زامن و  هب  تبـسن  نآرق  رد  رگا  مییوگیم  تامدـقم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  مینکیم . لـمع  ثیداـحا  روتـسد  قبط  اـم  دـننکیم و 
ار نیا  هدـشهتفگ ، نخـس  نآرق  ياج  کی  رد  اهنت  سمخ  دروم  رد  رگا  دراد و  اـهنآ  تیمها  رب  تلـالد  نیا  هدـش  دـیکأت  يرایـسب  تاـیآ 
زا یکی  طقف  نآرق  هک  دـش  هتفگ  اریز  مینک ، لمع  نآ  هب  تسین  بجاو  مییوگب  هک  نیا  ای  تفرگ و  نآ  ندوب  شزرایب  رب  لـیلد  ناوتیمن 

. درک لمع  نآ  هب  دیاب  دشن  يرکذ  نآ  زا  نآرق  رد  دمآ و  ثیداحا  رد  طقف  یمکح  رگا  یتح  تسا و  یمالسا  ماکحا  عبانم 

مرحمان شیپ  رد  هک  یلاح  رد  میتسه ، اهنت  هتـسب و  رد  قاتا  رد  هک  یتقو  یتح  دوش ، هدید  ندب  زا  ییاج  دـیابن  ندـناوخ  زامن  ماگنه  ارچ 
؟ دوشیم هدید  ام  ياهوم  یهاگ 

شسرپ

مرحمان شیپ  رد  هک  یلاح  رد  میتسه ، اهنت  هتـسب و  رد  قاتا  رد  هک  یتقو  یتح  دوش ، هدـید  ندـب  زا  ییاج  دـیابن  ندـناوخ  زامن  ماگنه  ارچ 
؟ دوشیم هدید  ام  ياهوم  یهاگ 

خساپ

دیامن وگ  تفگ و  رادـید و  مرتحم  گرزب و  یتیـصخش  اب  دـهاوخیم  ناسنا  هاگ  ره  دـینادیم ، دوخ  هک  هنوگ  نامه  مرتحم  هدـننک  لاؤس 
هصالخ دیوگب و  نخس  وا  اب  ظافلا  نیرتهنابدؤم  اب  دورب و  وا  تاقالم  هب  سابل  نیرتهزیکاپ  اب  دنک ، باختنا  ار  تقو  نیرتهب  دنکیم  شالت 

مه قح  هتبلا  دوشن . یمارتحایب  نیرتکچوک  گرزب ، تیصخش  نآ  هب  تبسن  ات  دهدیم  رارق  لرتنک  تحت  ار  دوخ  راتفر  تاکرح و  مامت 
خـساپ ار  امـش  لاؤس  میتـفگ  ـالاب  رد  هک  ياهمدـقم  نیا  هب  هجوـت  اـب  نوـنکا  دـنکیم . دـییأت  ار  يراـتفر  نینچ  ناـسنا  لـقع  تسا و  نیمه 
تاقالم هب  عقاو  رد  دیوگیم و  نخـس  ادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  ماگنه  هب  ناسنا  هک  دـینادیم  دوخ  امـش  مرتحم  هدـننک  لاؤس  میهدیم .

خساپ ًاعطق  تفر ؟ ادخ  تاقالم  هب  یشیارآ  سابل و  هنوگ  ره  اب  تسا  راوازـس  ایآ  دیوگب ، نخـس  وا  اب  دهاوخیم  دوریم و  گرزب  يادخ 
سابل نیرتبسانم  اب  دـنکیم  تبحـص  یتسه  کلام  اب  دتـسیایم و  زامن  هب  هک  یماـگنه  ناـسنا  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  تسا ، یفنم  اـمش 

ینماد و كاپ  هناشن  هک  تسا  لماک  سابل  نامه  زامن ) ماگنه  هب   ) ناملـسم نز  يارب  سابل  نیرتبسانم  دـناشوپب و  ار  دوخ  دوش و  رـضاح 
ياهوم زا  يرادـقم  مرحمان  يولج  رد  یهاگ  دـییوگیم  هک  تسا  نیا  دـیدرک  هراشا  نآ  هب  ناـتلاؤس  رد  هک  يرگید  هتکن  تسا . وا  تفع 

ًادمع رگا  اما  درادن ، یلاکـشا  دشابن  هجوتم  نماد  كاپ  ناملـسم و  نز  دشاب و  يوهـس  هک  یتروص  رد  هلئـسم  نیا  هتبلا  تسا ، نوریب  نانز 
. دیامن زیهرپ  راک  نیا  زا  دیاب  هدش و  هانگ  بکترم  دشاب  نوریب  نز  ياهوم  زا  يرادقم 

هزور ماکحا  هفسلف 

؟  دنریگب ار  ناضمر  كرابم  هام  رد  هزور  ياضق  دیاب  اه  مناخ  ارچ 

شسرپ
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؟  دنریگب ار  ناضمر  كرابم  هام  رد  هزور  ياضق  دیاب  اه  مناخ  ارچ 

خساپ

نآرق و دبای و  یم  تسد  نید  یعرف  ماکحا  زا  ییاه  هفـسلف  ییاهتمکح و  هب  نونف  مولع و  رد  تفرـشیپ  اب  ناسنا  هک  درک  ناشن  رطاخ  دیاب 
رد ردق  نیا  هک  شزامن  دنک و  اضق  دیاب  ار  شا  هزور  هک  ضئاح  نز  ثحب  هرابرد  تسا .  هدومرف  هراشا  نادب  مه  ع )   ) نیموصعم تایاور 

خیـش درک : نایب  نینچ  ناوت  یم  ع )   ) موصعم ناماما  تایاور  زا  ار  نآ  ياه  تمکح  زا  یکی  درادن ; اضق  تسا ,  نایم  رد  نخـس  شتیمها 
ماما ترـضح  زا   )) دیوگ یم  وا  هک  دنک  یم  لقن  ریـصب  یبا  زا  دنـس , هلـسلس  هب  هجوت  اب  عیارـشلا  للع  فیرـش ,  باتک  رد  هر )   ) قودـص

دندومرف باوج  رد  ترضح  دشاب  یمن  مزال  اضق  ار  شزامن  یلو  دنک  اضق  دیاب  ار  شا  هزور  ضئاح  نز  ارچ  هک  مدرک  لاؤس  ع )   ) قداص
دناوتب ضئاح  نز  هکنیا  يارب  اذلف  (( دـشاب ; یم  بجاو  لاس  زا  زور  هنابـش  ره  رد  زامن  یلو  دـشاب  یم  بجاو  طقف  هام  کی  رد  هزور  اریز 

دناوت یم  نوچ  یلو  دیامن  اضق  ار  تسا  هدوب  تداع  مایا  رد  هک  ییاه  هزور  تسا  بجاو  دنک  كرد  ار  هدش  توف  ياه  هزور  زا  يرادـقم 
یلع رگید  یتیاور  رد  و  درادـن . تداع  مایا  ياهزامن  ياضق  هب  يزاین  دـیآ  لئان  زامن  ضیف  هب  هناهام )  تداع  مایا  زاریغ   ) يرگید ماـیا  رد 

مدیسرپ يا  هلئسم   )) هک دنک  یم  لقن  تسا  هدش  بایفرـش  ءادفلا -  هل  انحاورا  نامز -  ماما  رـضحم  هب  هک  يا  هتـسراو  درم  نآ  رایزهم , نب 
هللا لوسر  نوچ  دندومرف  ناشیا  ارچ ; مدرک  ضرع  دیامن , اضق  ار  زامن  تسین  مزال  دنک و  اضق  ار  هزور  دندومرف : باوج  رد  ع )   ) ماما هک 

هب هدوب و  یهلا  نامرف  دبعت و  ناونعب  یعرش  ماکحا  لئاسم و  هک  دوش  یم  هدیمهف  تیاور  نیا  زا  تسا ))  هدومرف  رما  نینچ  ار  نانز  (ص ) 
میدقت هتکن  دنچ  دیا  هدرک  هراشا  هک  یتالـضعم  لح  تهج  نایاپ  رد  دنک . لاثتما  ار  اه  نآ  دیامن و  تعاطا  هک  تسادـخ  هدـنب ي  حالص 
لیلحت هیزجت و  تردق  ندروآ  الاب  يدـیحوت و  ینیب  ناهج  ندروآ  تسدـب  شنیرفآ و  ماظن  ناهج و  هب  ناسنا  شرگن  عون  . 1 میئامن :  یم 

كرت ادخ و  یگدـنب  . 2 تسا .  یناور  یحور و  ياهباذـع  زا  يرایـسب  ییاـشگ  لکـشم  یمالـسا ,  فراـعم  یهلا و  یناـبم  زا  هدافتـسا  اـب 
رد زین  يوقت  اب  نادنمشناد  تایاور و  نآرق و  اب  سنا  طابترا و  . 3 (ع )  رصع یلو  ترضح  هب  لسوت  یلمع و  يداقتعا و  روما  رد  تیصعم 
اب مینک  یم  داهنـشیپ  امـش  هب  تسا  نورد ))  جـنگ   )) يریگدای هعلاـطم و  . 4 تسا .  رثؤم  رایـسب  ناور  حور و  تشادـهب  شمارآ و  داـجیا 

هداعـسلا 3. جارعم  دـشار 2 . یلعنیـسح  داتـسا  زا  هدـش  شومارف  ياه  تلیـضف  . 1 دـیناوخب : ار  اـهنآ  دـیوش و  سونأـم  رتشیب  ریز  ياـهباتک 
داتـسا ياه  شـسرپ  هب  خـساپ  اه و  هیـصوت  يدزی 5 . حابـصم  داتـسا  دـیاقع  شزومآ  یعاجـش 4 . دـمحم  داتـسا  یقالخا  تالاقم  هعومجم 

 . ینیمخ ماما  ثیدح ، لهچ  ینیما 7 . میهاربا  داتسا  زا  تیبرت  نیئآ  یلمآ 6 . يداوج 

؟ تسیچ دنک  یم  نایب  ار  هزور  بجوم  هک  نآرق  هیآ 

شسرپ

؟ تسیچ دنک  یم  نایب  ار  هزور  بجوم  هک  نآرق  هیآ 

خساپ

رب هزور  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  همجرت :  نوقتت  مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مابـصلا  مکیلع  بتک  اونما  نیذـلااهیا  ای 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیزروب ( . اوقت  هک  دیاش  دوب . هدش  ضرف  دنا  هدوب  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هک  نانچمه  تسا  هدـش  ضرف  امش 

165ـ ـ  179 هرقب -   - 1(1 ( ـــــــــــــــــــــ )

رد دندیسرپ ، هزور  بوجو  تّلع  هب  عجار  (ع ، ) يرکسع نسح  ماما  زا  هک  تسا  هدش  هتشون  یمالسا  فراعم  ۀلجم  ياه  هرامـش  زا  یکی  رد 
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ارقف ارچ  سپ  دشاب ، نیا  هزور  ندش  بجاو  لیلد  رگا  دنک . هّجوت  ریقف  هب  دشچب و  ار  یگنسرگ  درد  دنمتورث  هک  نیا  رطاخ  هب  دومرف : باوج 
؟ دنریگب هزور  دیاب 

شسرپ

، دندیسرپ هزور  بوجو  تّلع  هب  عجار  (ع ، ) يرکسع نسح  ماما  زا  هک  تسا  هدش  هتـشون  یمالـسا  فراعم  ۀلجم  ياه  هرامـش  زا  یکی  رد 
سپ دشاب ، نیا  هزور  ندش  بجاو  لیلد  رگا  دنک . هّجوت  ریقف  هب  دـشچب و  ار  یگنـسرگ  درد  دـنمتورث  هک  نیا  رطاخ  هب  دومرف : باوج  رد 

؟ دنریگب هزور  دیاب  ارقف  ارچ 

خساپ

ات دـش ، بجاو  هزور  امـش  رب  دـیامرف ": یم  نآرق  دـشاب . یمن  ّمات  ّتلع  اّما  دـشاب ، یم  نتفرگ  هزور  تلیـضف  تمکح و  نایب  تاـیاور  نیا 
نیا هزور  مهم  دئاوف  زا  تسا . نآ  یتیبرت  یقالخا و  دُعب  رت  مهم  همه  زا  هک  دراذگ ، یم  ناسنا  رد  یناوارف  راثآ  هزور   3". دیوش راگزیهرپ 

زا یگنـشت  یگنـسرگ و  دوجو  اب  دیاب  راد  هزور  دـنک . یم  لیدـعت  ار  وا  زئارغ  يوق و  ار  ناسنا  ةدارا  فیطلت "و   " ار ناسنا  حور  هک  تسا 
تسد هب  ار  شکرس  سفن  مامزدناوت  یم  وا  تسین ، ناویح  نوچمه  دنک  تباث  ًالمع  و  دشوپب ، مشچ  یـسنج  تّذل  نینچ  مه  بآ و  اذغ و 

نیرتگرزب دـشاپ . یم  افـص  رون و  بلق  رب  دـنک ، یم  لرتنک  ار  شکرـس  زئارع  ناسنا  نوچ  ددرگ . طّلـسم  تاوهـش  اه و  سوه  رب  و  دریگ ،
ۀلمج دـهد ، یم  دوعـص  ناگتـشرف  ناهج  هب  هداد و  یقرت  تّیناویح  َملاع  زا  ار  ناـسنا  هزور  تسا . نآ  يونعم  یناـحور و  رثا  هزور  ۀفـسلف 

. نآ عیرشت  تلع  هن  تسا ، هزور  راثآ  تمکح و  هدمآ ، يرکـسع  ماما  زا  هچنآ   4. تسا قیاقح  نیا  هب  هراشا  " دیوش ، راگزیهرپ  هک  دشاب  "

ص 64. ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع   4 ص 28 . نامه ،  3

بآ ندش  دراو  ۀطساو  هب  ای  تسا  سفن  سبحۀطساو  هب  ایآ  تسیچ ؟ بآ  رد  رس  لماک  ندرب  ورف  ۀطساو  هب  هزور  ندش  لطاب  ۀفـسلف  تّلع و 
؟ دراد يرگید  تّلع  ای  ندب  لخاد  هب  ذفانم  اه و  خاروس  زا 

شسرپ

ندش دراو  ۀطساو  هب  ای  تسا  سفن  سبحۀطـساو  هب  ایآ  تسیچ ؟ بآ  رد  رـس  لماک  ندرب  ورف  ۀطـساو  هب  هزور  ندش  لطاب  ۀفـسلف  ّتلع و 
؟ دراد يرگید  تّلع  ای  ندب  لخاد  هب  ذفانم  اه و  خاروس  زا  بآ 

خساپ

مرُحم ناسنا  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دنک . بآ  لخاد  ار  رس  یمامت  دیابن  راد  هزور  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یمارگ ! زیزع و  ردارب 
ياهقف  2". دنک لخاد  بآ  رد  ار  شرـس  دـیابن  راد  هزور  : " دومرف (ع ) رقاب ماما   1". دور ورف  بآ  رد  دـیابن  راد  هزور  و  هرمع ) جـح و  رد  )

رظن زا  ار  بآ  رد  نتفر  ورف  فالخ  باتک  رد  یـسوط  خیـش  دنک . لخاد  بآ  رد  ار  شرـس  یمامت  دیابن  راد  هزور  هک  دنیاوتف  نیا  رب  هعیش 
یهقف و ياه  باـتک  رد   3. دنتـسه فلاخم  ام  اب  هلئـسم  نیا  رد  ّتنـس  لـها  ياـهقف  عیمج  تسا : هدومرف  هتـسناد و  هزور  تارطفم  زا  هعیش 

نتفر ورف  ای  یـسامترا  لسغ  هک  نیا  رب  هعیـش  ياـهقف  لـیلد   4. دـنا هدرکن  رکذ  تارطفم  ۀـلمج  زا  ار  بآ  رد  سامترا  تّنـس ، لـها  یئاور 
هراشا اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  یتایاور  دوش ، یم  هزور  نـالطب  بجوم  بآ  رد  ًاـمامت  رـس  ندرب  ورف  لقادـح  اـی  بآ  رد  ندـب  یماـمت 

3 نامه .  2 ص 22 . ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو   1 تسین . مولعم  یـسک  رب  رگید  تایدابع  زا  يرایـسب  دننام  مکح  نیا  ۀفـسلف  تّلع و  اما   5. دش
؛ موصلا باتک  ج 1 ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  يریرجلا ،  4 نیسردمۀعماج . پاچ  ۀلئسم 85  ص 221 ، ج 2 ، فالخلا ، یسوط ،  خیش 
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ص 262. ج 8 ، یقثولا ، هورعلا  کسمتسم  میکحلا ، دیسلا   5 موصلا . باتک  ج 8 ، لامعلازنک ،

؟  تسیچ هزور  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ هزور  هفسلف 

خساپ

دهد یم  نایاپ  ناسنا  رب  توهش  تداع و  تموکح  هب  هک  تسا  نیا  هزور  یتیبرت  راثآ  زا  یکی  تسا ,  هزور  یمالـسا  ياهتداب  زا عـ یـکـی 
 ; تسا سفن  یگدنب  دب و  تداع  تموکح  اهتموکح ,  نیرتدـب  نیر و  ـتـ کا ـ نر خـطـ دزاس .  یم  اهر  یناسفن  تاینمت  یگدرب  زا  ار  ناسنا  و 
دـسر بـه هچ  اـت  دزاـس  یم  دراوریذـپان  ناربـج  همطل  یناـسنا  سفن  تزع  هب  راگیـس -  هب  داـیتعا  دـننام  کـچوک -  داـیتعا  کـی  اـسب  هچ 

عون ره  تموکح  دو  ـنـیـن خـ هآ هدارا  اب  دنکن و  تموکح  وا  رب  یبولطمان  تداع  عون  چیه  هک  تسا  یسک  دازآ  ناسنا  رگید  ياهدا  ـتـیـ عا
 . تسا نآ  هدنروآ  دیدپ  هزور  هک  تسا  دنمزاین  يرادـیاپ  تمواقم و  هب  یحور  لامک  یگدازآ و  نینچ  کی  دزاس و  بوکرـس  ار  یتداع 

دننیشن یم  نیگنر  ياه  هرفس  رس  رب  لاس  لوط  رد  هک  نکمتم  دنمتورث و  دار  ـ فا تسا .  یناسنا  فطاوع  هدننک  هدنز  هزور  نیا ,  زا  هتشذگ 
هب زور  رسار  یگنسرگ سـ نتفرگ و  هزور  اب  دنربخ ,  یب  دننام  یم  هنسرگ  بش  ات  ناراد  هزور  ناسب  لا  ـ ـس لو  رد طـ هک  هنـسرگ  دارفا  زا  و 

ددرگ یم  یناسنا  فطاوع  نیرت  یلاع  هاگیلج  اهنآ تـ ناور  حور و  هجیتن  رد  دـنوش و  یم  هاگآ  اهنآ  لد  درد  زا  هداتفا و  يدارفا  نینچ  داـی 
نیا قیرطزا  هفرم  هقبط  هک  تسا  بوخ  هچ  دـنتفا .  یم  دنمتـسم  هقبط  ياهیدـنمزاین  نتخاس  فرطربو  یتاقبط  هلـصاف  ندرک  مک  رکف  هب  و 
مشخ شتآ  دننامب و  لاح  نامه  هب  هاگره  هک  دنتفا  يا  هقبط  يدنمزاین  عفر  رکف  هب  سپس  دنـشچب ,  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  معط  تدابع 

ار ـ یز ـت ;  سا داحتا  تاواسم و  زا  يرادومن  ناضمر  هام  هزور  دزاس  یم  دوبان  ار  یگدنز  دنازوس و  یمار  زیچ  هم  هـ ددرگ ,  رو  هلعش  اهنآ 
 . دندرگ یم  گنهامه  هدز و  اپ  تشپ  یناسفن  تاینمت  هب  هفرم -  ریغ  هفرم و  زا  معا   - تاقبط مامت  هام  ـن  یا رد 

؟ تسیچ دنکیم  لطاب  ار  هزور  بآ  ریز  رد  رس  ندرب  ورف  هک  نیا  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ دنکیم  لطاب  ار  هزور  بآ  ریز  رد  رس  ندرب  ورف  هک  نیا  ۀفسلف 

خساپ

هب تسا و  ادخ  ماکحا  هب  لمع  وا  تداعـس  هار  هک  دنادب  دشاب و  هتـشاد  لوبق  میلـست و  دّبعت و  لاح  صخـش ، دـیاب  یهلا  ماکحا  هب  تبـسن 
، درادن دوجو  دشابن  روظنم  نآ  زا  ياهدسفم  عفد  ای  دشاب  تحلصم  نودب  هک  یمکح  ماکحا ، عیرشت و  ملاع  رد  هک  میدقتعم  ام  یّلک  روط 

مه ناتدوخ  دوجو  رد  امش  تسا . نیوکت  ملاع  لثم  عیرـشت ، ملاع  مینکن . كرد  ار  مکح  کی  دیاوف  صوصخ  دراوم ، یـضعب  رد  دنچ  ره 
یکی هدیاف ، رازه  هک  زا  سب  اه  نآ  زا  اّما  تسا ؛ یتحلـصم  هدیاف و  ياراد  امـش  ندب  گرزب  کچوک و  يازجا  اضعا و  ۀمه  هک  دـینادیم 

دیاب رامیب  تسا . یقیقح  بیبط  لاعتم  دنوادخ  میرامیب و  دننام  ام  دوشیم ، هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  هک  روطنامه  هصالخ  دینادن . مه  ار 
تسا نیا  ضرغ  دنکیمن . عوجر  بیبط  هب  دنادب  ار  وراد  اذغ و  ره  ررض  عفن و  دشاب و  کشزپ  دوخ ، رگا  دنک و  لمع  کشزپ  روتـسد  هب 

، هدش نایب  تیاور  رد  دـیجم و  نآرق  رد  یّتح  تسا و  بوخ  ماکحا ، ياهتمکح  اههفـسلف و  یـضعب  زا  عالّطا  هک  لاح  نیع  رد  دـیاب  هک 
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نیا عّرشم  دنوادخ  دشابیمن و  تابثا  لباق  ماکحا ، زا  کیچیه  هب  تبـسن  تحلـصم  دوجو  مدع  تسین و  نکمم  اه  نآ  رب  هطاحا  نوچ  اّما 
دعب دیاب  ام  و  تسا ؛ هدومرف  عیرشت  تحلـصم  تمکح و  قبط  ار  همه  تسا ، رـشب  نیا  دوجو  داعبا  تاهج و  مامت  هب  میکح  ملاع و  ماکحا ،
نوچ تفگ : ناوتیم  سامترا ، یئزج  مکح  نیا  تمکح  هفـسلف و  هب  عجار  دوجو  نیا  اـب  میـشخب . تّوق  دوخ  رد  ار  ماـکحا  نیا  هب  لـمع 

ریز هب  رـس  ینت و  بآ   … ندیماشآ و ) ندروخ ، لثم   ) تسا ناسنا  عبط  اب  قفاوم  قباطم و  هک  تسا  يروما  هلـسلس  کی  زا  كاسما  هزور ،
بآ ریز  هب  هرابکی  ار  رـس  مامت  هک  يّدـح  رد  نآ  زا  كاسما  ور  نیا  زا  تسا ؛ روما  مسق  نیا  زا  اـمرگ  لـصف  رد  ًاـصوصخم  زین  ندرب  بآ 

. تسا هدش  بجاو  مه  درب  ورف 

؟ تسیچ دنکیم  لطاب  ار  هزور  بآ  ریز  رد  رس  ندرب  ورف  هک  نیا  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ دنکیم  لطاب  ار  هزور  بآ  ریز  رد  رس  ندرب  ورف  هک  نیا  ۀفسلف 

خساپ

هب تسا و  ادخ  ماکحا  هب  لمع  وا  تداعـس  هار  هک  دنادب  دشاب و  هتـشاد  لوبق  میلـست و  دّبعت و  لاح  صخـش ، دـیاب  یهلا  ماکحا  هب  تبـسن 
، درادن دوجو  دشابن  روظنم  نآ  زا  ياهدسفم  عفد  ای  دشاب  تحلصم  نودب  هک  یمکح  ماکحا ، عیرشت و  ملاع  رد  هک  میدقتعم  ام  یّلک  روط 

مه ناتدوخ  دوجو  رد  امش  تسا . نیوکت  ملاع  لثم  عیرـشت ، ملاع  مینکن . كرد  ار  مکح  کی  دیاوف  صوصخ  دراوم ، یـضعب  رد  دنچ  ره 
یکی هدیاف ، رازه  هک  زا  سب  اه  نآ  زا  اّما  تسا ؛ یتحلـصم  هدیاف و  ياراد  امـش  ندب  گرزب  کچوک و  يازجا  اضعا و  ۀمه  هک  دـینادیم 

دیاب رامیب  تسا . یقیقح  بیبط  لاعتم  دنوادخ  میرامیب و  دننام  ام  دوشیم ، هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  هک  روطنامه  هصالخ  دینادن . مه  ار 
تسا نیا  ضرغ  دنکیمن . عوجر  بیبط  هب  دنادب  ار  وراد  اذغ و  ره  ررض  عفن و  دشاب و  کشزپ  دوخ ، رگا  دنک و  لمع  کشزپ  روتـسد  هب 

، هدش نایب  تیاور  رد  دـیجم و  نآرق  رد  یّتح  تسا و  بوخ  ماکحا ، ياهتمکح  اههفـسلف و  یـضعب  زا  عالّطا  هک  لاح  نیع  رد  دـیاب  هک 
نیا عّرشم  دنوادخ  دشابیمن و  تابثا  لباق  ماکحا ، زا  کیچیه  هب  تبـسن  تحلـصم  دوجو  مدع  تسین و  نکمم  اه  نآ  رب  هطاحا  نوچ  اّما 
دعب دیاب  ام  و  تسا ؛ هدومرف  عیرشت  تحلـصم  تمکح و  قبط  ار  همه  تسا ، رـشب  نیا  دوجو  داعبا  تاهج و  مامت  هب  میکح  ملاع و  ماکحا ،
نوچ تفگ : ناوتیم  سامترا ، یئزج  مکح  نیا  تمکح  هفـسلف و  هب  عجار  دوجو  نیا  اـب  میـشخب . تّوق  دوخ  رد  ار  ماـکحا  نیا  هب  لـمع 

ریز هب  رـس  ینت و  بآ   … ندیماشآ و ) ندروخ ، لثم   ) تسا ناسنا  عبط  اب  قفاوم  قباطم و  هک  تسا  يروما  هلـسلس  کی  زا  كاسما  هزور ،
بآ ریز  هب  هرابکی  ار  رـس  مامت  هک  يّدـح  رد  نآ  زا  كاسما  ور  نیا  زا  تسا ؛ روما  مسق  نیا  زا  اـمرگ  لـصف  رد  ًاـصوصخم  زین  ندرب  بآ 

. تسا هدش  بجاو  مه  درب  ورف 

؟ تسین نینچ  نیا  رگید  ياهزور  رد  دهد و  یم  ار  نتفرگ  هزور  تقاط  ناضمر  هام  رد  دنوادخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسین نینچ  نیا  رگید  ياهزور  رد  دهد و  یم  ار  نتفرگ  هزور  تقاط  ناضمر  هام  رد  دنوادخ  ارچ 

خساپ

و يوـقت ، حور  نتفرگ  هزور  وـترپ  رد  هـک  تـسا  یهلا  تاـیانع  فاـطلا و  زا  یکی  تـهج  نـیمه  هـب  ناـضمر  هاـم  رد  نـتفرگ  هزور  ًاـقافتا 
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رد ار  میمصت  نامه  دیاب  ناسنا  دنک و  یم  ادیپ  دنمورین  يوق و  یمیمـصت  نآ  رثا  رد  یمدآ  دوش و  یم  هدنز  ناسنا  رد  ناسنا  رد  ّتینوصم 
ار نتـشیوخ  ناهانگ  ربارب  رد  دناوتب  ات  دراد  هاگن  هدنز  دوخ  رد  نانچمه  ناهانگ  كرت  تابجاو و  ضئارف و  ماجنا  هب  تبـسن  رگید  تاقوا 

168ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دهدن ( . تسد  زا  ار  شیوخ  يرادیاپ  مدق و  تابث  دنک و  لرتنک 

؟ دراد یعرش  لاکشا  ایآ  دکمب  ریش  شرسمه  ناتسپ  زا  يرهوش  رگا 

هراشا

مظعم ماقم  ياواتف  رد  امـش  لاؤس  باوج  تسا . هدشن  مه  یهن  نآ  زا  درادن و  یعرـش  لاکـشا  چـیه  رـسمه  ناتـسپ  زا  ریـش  ندـیکم  ریخ ،
امرفیم نینچ  ص 361 ) ج 2 ،  ) دوخ تائاتفتسا  رد  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  یلو  دشن ، تفای  يربهر 

شسرپ

زا درادن و  یعرش  لاکشا  چیه  رسمه  ناتسپ  زا  ریش  ندیکم  ریخ ، دراد ؟ یعرش  لاکـشا  ایآ  دکمب  ریـش  شرـسمه  ناتـسپ  زا  يرهوش  رگا 
دوخ تائاتفتـسا  رد  يزاریـش  مراکم  هللا  تیآ  یلو  دشن ، تفای  يربهر  مظعم  ماقم  ياواتف  رد  امـش  لاؤس  باوج  تسا . هدشن  مه  یهن  نآ 

زیهرپ ندـیماشآ  ندروـخ و  زا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  ارچ  شـسرپ : درادـن . لاکـشا  لاـح  ره  رد  دـنیامرفیم : نینچ  ص 361 ) ج 2 ، )
؟ مینکیم

خساپ

. تسا هدومرف  ار  نیا  ثیداحا  نآرق و  هزور و  نوناق 

عامجا تنس و  باتک  هب  اهقف  هکنیا  هب  دشن و  هداد  لماک  باوج  هک  مدیسرپ  بآ  رد  رس  ندربورف  رطاخ  هب  هزور  لاطبا  لیلد  زا  لبق ، هبترم 
؟ دییامرفب دنراد  اهقف  هک  ار  یلقع  لیلد  ًافطل  هدش و  هراشا  دننک  یم  عوجر  لقع  و 

شسرپ

تنـس و باتک  هب  اهقف  هکنیا  هب  دـشن و  هداد  لـماک  باوج  هک  مدیـسرپ  بآ  رد  رـس  ندربورف  رطاـخ  هب  هزور  لاـطبا  لـیلد  زا  لـبق ، هبترم 
؟ دییامرفب دنراد  اهقف  هک  ار  یلقع  لیلد  ًافطل  هدش و  هراشا  دننک  یم  عوجر  لقع  عامجا و 

خساپ

لئاسم تاعوضوم و  مامت  رد  هک  تسین  انعم  نیدب  نیا  تسا و  لقع  عامجا و  تنس و  باتک و  هعیش  هقف  عبنم  هک  تسا  تسرد  لوا : هتکن 
مارح لثم   ) دوش یم  طابنتـسا  نآرق  ینعی  باتک  زا  لئاسمو  ماکحا  زا  یخرب  هکلب  دـشاب ، اهنآ  رد  لـیلد  نیا 4  دـیاب  نآ  تاعورف  یهقف و 

یهقف لئاسم  ماکحا و  نآ  هلیـسوب  تسا و  نیموصعم  تایاور  ینعی  تنـس  رد  ماکحا  زا  یخرب  و  كوخ و )...  ندوب  سجن  ای  اـبر و  ندوب 
، تسا عامجا  رطاخب  دنهد  یم  ییاوتف  نیدـهتجم  هک  ار  یلئاسم  ماکحا و  زا  یخرب  و  گس و )...  ندوب  سجن   ) لثم دـننک  یم  طابنتـسا  ار 

هلأسم ره  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تسا  اهقف  عبنم  هک  یلقع  لیلد  اما  دـنا . هداد  ییاوتف  نینچ  هتـشذگ ، ياـهقف  زا  يداـیز  هدـع  هکنیا  ینعی 
زا دارم  هکلب  تشادن . یموهفم  انعم و  دبعت  میتشادن و  دیلقت  عجرم  هب  زاین  ام  رگید  دوب  روط  نیا  رگا  اریز  دراد  مه  یلقع  لیلد  کی  یهقف 

یمکح نآ  ساسا  رب  هداد و  رارق  دوخ  رظن  دروم  ار  یلک  رما  کی  لقع  هلیـسوب  اهنآ  تسا ، نیا  تسا  اهقف  هدافتـسا  دروم  هک  یلقع  لـیلد 
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رد تسا  هدرک  نایب  رما  لعف  هلیـسو  هب  ار  دوخ  هتفگ  دنوادخ  و  دیناوخب . زامن  ةالـصلا " اومیقا   : " هدومرف نآرق  ًالثم  دـننک  یم  طابنتـسا  ار 
هب هجوت  اب  اهقف  نیاربانب  یهدـب . ماجنا  ار  نآ  دـیاب  هکنیا  ینعی  دـنک  نایب  رما  لعف  تروص  هب  ار  يزیچ  یـسک  رگا  دـیوگ  یم  لـقع  اـجنیا 

اهیگژیو اما  دنمهف . یم  تمرح  تسا  هدرک  یهن  ار  نالف  دنوادخ  هکنیا  ای  دـنمهف و  یم  ار  زامن  بوجو  طقف  ةولـصلا  اومیقا  زا  یلقع  لیلد 
رما نیا  ریگب ، هزور  دـیوگیم  دـنوادخ  نوچ  دـیوگ  یم  یلقع  لیلد  طقف  ًالثم  تسین  یلقع  لیلد  هب  طوبرم  نآ  رگید  ياهیراک  هزیر  ای  و 

باتک و هکلب  تسین ، یلقع  لیلد  هب  طوبرم  تشاد  هزور  دیاب  یتعاس  هچ  ات  یتعاس  هچ  زا  هکنیا  اما  هزور . نتفرگ  بوجو  ینعی  راگدرورپ 
ورف رس  ًالثم  دیوگ  یم  یتقو  تسا  اناد  میکح و  عراش  نوچ   " دیوگ یم  لقع  ینعی  هزور . تالطبمروط  نیمه  دنیوگ و  یم  ام  هب  تنـس  ای 
دنک یم  لـطاب  ار  هزور  لـمع  نیا  هکنیا  و  تسا . وت  هزور  نـالطب  بجوم  راـگدرورپ  یهن  نیا  تسا " هزور  نـالطب  بجوم  بآ  رد  ندرب 
عرـش ماکحا  هتبلا  تسا . تعکر  ود  حبـصزامن  ارچ  هک  درک  دهاوخن  كرد  تقو  چـیه  لقع  هک  روط  نامه  دـنک  یمن  كرد  ار  نآ  لقع 
روطب ام  يارب  اهنآ  تایـصوصخ  اما  تسا . هدومرفن  ررقم  تحلـصم  تمکح و  نودـب  ار  یمکح  چـیه  لاعتم  يادـخ  تسا و  لـیلد  ياراد 

دبعت و نامیا و  حور  هار  نیا  زا  دـنا  هتـساوخ  دـندرکیمن  نایب  ار  اهنآ  لیلد  ماکحا و  هفـسلفام  نایاوشیپ  ارچ  هکنیا  و  تسین . نشور  لماک 
تیاضر بلج  يارب  نیرمت  میلـست و  هیحور  شرورپ  سدقم  عراش  رظن  دروم  فادها  زا  یکی  اسب  هچ  دـننک و  تیوقت  دارفا  رد  ار  تعاطا 

. تسا هدرک  شیامزآ  دنا  لهاج  نآ  لصا  هب  هک  يروما  زا  یـضعب  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  : " دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  تسا . راگدرورپ 
یهلا تاروتسد  تادابع و  هفسلف  نیرتگرزب  نیاربانب  ( 1 . "  ) دزاس رود  اهنآ  زا  ار  توخن  رابکتسا و  دنوش و  هداد  زییمت  دارفا  هلیسو  نیدبات 
جهن . 1 ذخآم :  عبانم و  دوشب . لیلز  یشورف  رخف  يروحم و  دوخ  ددرگ و  تیوقت  رـشب  رد  میلـست  ندرک و  تعاطا  ۀیحور  هک  تسا  نیمه 

هبطخ 234 مالسالا ، ضیف  هغالبلا 

؟ دوش یم  بجاو  نانآ  رب  هزور  دنرادن  ییاناوت  هک  مک  نس  رد  نارتخد  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  بجاو  نانآ  رب  هزور  دنرادن  ییاناوت  هک  مک  نس  رد  نارتخد  ارچ 

خساپ

دشاب يرابتعا  یعیرـشت و  ياهلأسم  هک  نآ  زاشیپ  هلئـسم  نیاو  تسانارـسپ  زا  شیپ  لاس  نیدنچ  الومعم  نارتخد  یـسنج  یمـسج و  غولب 
زا یلحارم  هب  نارسپ  زا  شیپ  هک  تسا  ياهنوگ  هبنارتخد  يدوجو  راتخاس  رگید  ترابع  هب  تسا  کیژولوکیـسپویزیف  ینیوکتیتقیقح و 

اهییاناوت اب  بسانتم  همه  یعرش  ماکحارگید  فرط  زا  دنسریم . کیژولوکیسپ   ) یناور یحور و  کیژولویزیف و  یمـسج  لامک  دشر و 
نانآ رد  زین  يریذپ  فیلکتتیلباق  دنراد  يرتعیرس  دشر  نارتخد  یلقع  یمـسج و  رظن  زا  نوچ  تساهدیدرگ و  عضو  ناسنا  ياهتیلباق  و 
دعب رد  طـقف  هلأـسم  نـیا  هـک  تـسا  نآ  بـلطم  دــهاش  ددرگیم . ررقم  ناـنآرب  یعرــش  فیلاـکت  ورنـیمه  زا  دــیآیم و  دــیدپ  رتدوز 

وا لاس  هن  هک  يرتخد  الثم  تسا  رتسررید  نارسپرد  هک  دوشیم  لئاق  نارتخد  يارب  ینیون  تیوه  تیصخش و  مالسا  هکلب  تسینفیلاکت 
لالقتسا نز  هب  نز  ادتقا  زاوج  هباوتف  ساسا  رب   ) دناوخ زامن  ناوتیم  وا  رس  تشپ  تسا و  عومسم  شتداهش  ینیدماکحا  رظن  زا  تسا  مامت 

رتخد رگا  تسا  ینتفگ  تسا  رترخاتم  لاس  دـنچ  نارـسپ  رد  روما  نیا  هک  یلاح  رد  تسارادار و ...  دوخ  لام  رد  فرـصت  قح  يداصتقا و 
ار نارتخد  غولب  نس  ءاهقف  زا  یـضعب  زین  تسین  بجاو  هزور  نتفرگ  وا  رب  دـشابنهزور  لثم  دوخ  فیلاکت  ماجنا  هب  رداق  یگلاس  نس 9  رد 

. دشاب هدشن  هدهاشم  اهنآ  رد  غولب  رگید  میالعهکنیا  هب  طورشم  دننادیم  یگلاس   13

دوشیم لطاب  هزور  بآ  رد  رس  ندرب  ورف  اب  ارچ 
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شسرپ

دوشیم لطاب  هزور  بآ  رد  رس  ندرب  ورف  اب  ارچ 

خساپ

دوش یم  لطاب  هزور  بآ  رد  رس  مامت  ندرب  ورف  اب  ارچ 

شسرپ

دوش یم  لطاب  هزور  بآ  رد  رس  مامت  ندرب  ورف  اب  ارچ 

خساپ

لاح نیع  رد  میشاب . نآ  هفسلف  یپ  رد  هراومه  تسین  مزال  مهم  یلک و  لئاسم  ریغ  رد  نیاربانب  تسین . نشور  ماکحا  تایئزج  مامت  هفـسلف 
یکی اب  عقاو  رد  هدوب و  هزور  زا  یـشان  شطع  هدنهد  نیکـست  يدایز  دح  ات  بآ  رد  رـس  مامت  ندرب  ورف  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  ياج 

. دشاب داضت  رد  تساهيراوشد -  اب  ههجاوم  رد  هدارا  تیوقت  يزاسدوخ و  هک  هزور -  ياههفسلف  زا 

؟ تسیچ رفاسم  هزور  ياضق  زامن و  هتسکش  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ رفاسم  هزور  ياضق  زامن و  هتسکش  لیلد 

خساپ

مه هب  لاصتا  دایز ، هلصاف  دوبن  رفن و  کی  ياج  ندوب  یلاخ  اب  هتبلا  دروخن . مه  هب  زامن  ياهفص  لاصتا  هک  هدوب  نیا  تهج  هب  هتفگ  نیا 
امش دوصقم  دیاش  دوشیمن  هتـسکش  هعمج  زامن  تسا  رکذ  هب  مزال  تسین . امـش  هدهع  رب  نارگید  زامن  روکذم  تروص  رد  و  دروخیمن ،

. تسا رصع  زامن 

؟ تسیچ هزور  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ هزور  هفسلف 

خساپ

دوش یم  مالعا  ریخات  اب  رطف  دیع  زور  ریخا  ياهالس  رد  ارچ 

شسرپ
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دوش یم  مالعا  ریخات  اب  رطف  دیع  زور  ریخا  ياهالس  رد  ارچ 

خساپ

تباث نامجنم  تابـساحم  اهمیوقت و  هلیـسو  هب  هام  لوا  تسا . هام  لوا  زا  زور  یـس  نتـشذگ  ای  هام  ندید  هام ، لوا  ندـش  تباث  رد  كالم 
هک هدوب  نیا  دشیم ، مالعا  ریخات  اب  دیع  زور  هتـشذگ  ياهلاس  رد  هک  نیا  تلع  دوش . لصاح  نیقی  اهنآ  هتفگ  زا  هک  نیا  رگم  دوشیمن ؛

تباث نیقی  هب  زین  نابعـش  رخآ  ناضمر و  هام  لوا  زور  عقاوم  نیا  رد  تسا . هدوب  هتـشذگن  مامت  زور  یـس  هاـم  لوا  زا  اـی  هدـشن  تیور  هاـم 
مدـق رما  نیا  رد  نونکات  یلو  تفرگ ؛ کمک  دوشیم  هدافتـسا  موجن  ملع  رد  کنیا  هک  ياهتفر  شیپ  لیاسو  زا  ناوتیم  هتبلا  تسا . هدوبن 

. تسا هدشن  هتشادرب  يدیفم 

؟  تسیچ لاوش  ناضمر و  هام  لاله  تیور  رد  فالتخا  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ لاوش  ناضمر و  هام  لاله  تیور  رد  فالتخا  تلع 

خساپ

بش 29 رد  لاوش  هاـم  لـاله  تیؤر  ناـکما  یملع  رظن  زا  هک  دـندرک ، مـالعا  ناریا  موـجن  ملع  ناصـصختم  اـهلاس  زا  یـضعب  رد  فـلا )
تاسسؤم یملع  فعض  زا  ناشن  نیا  دناهدرک . تیؤر  ار  هام  بش  نامه  روشک  ناتسا  تشه  زا  شیب  لاح  نیع  رد  درادن و  دوجو  ناضمر 

دیدوب املع ، ياج  هب  امـش  رگا  ایآ  لاح  دش . عقاو  اهلاس  نآ  رد  تیؤر  تسا و  عوقو  يزیچ ، ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  هک  ارچ  تسا  یموجن 
اهراب بیذـکت  دـییأت و  ّدـح  رد  یتح  یناوارف  ياهدـقن  اهثحب و  تاعوبطم ، یملع و  لـفاحم  رد  ب ) دـیدرکیمن ؟ ون  هاـم  زاـغآ  مـالعا 

یلو تسا ؛ اههام  همه  هب  طوبرم  فالتخا  نیا  ج ) تسین . روما  هنوگ  نیا  لفکتم  یصاخ  یملع  هسـسؤم  ای  زکرم  اما  تسا ؛ هتفرگ  تروص 
دایز یمومع و  ساکعنا  دنکیم ، ادیپ  يرتشیب  تیمها  هلأسم  رطف ) دیع  هزور و  جح و  لامعا  تهج  هب   ) ۀـجحلايذ ناضمر و  هام  رد  نوچ 

زا تسین و  یفاک  نآ  لاثما  نامگ و  نظ و  یلو  دـینک ؛ لمع  دوخ  نیقی  هب  دـیناوتیم  تسین ، رطف  دـیع  هک  دـینک  ادـیپ  نیقی  رگا  د ) دراد .
هام هک  تسا  ینتفگ  نایاپ  رد  تسا . هدـش  تباث  اهنآ  رظن  فالخ  اهراب  اریز  تسین ؛ نکمم  ینیقی  نینچ  لوصح  مه  ام  یلعف  نامّجنم  لوق 

یملع دلوت  یفرع .) یملع و   ) تسا دـلوت  ود  ياراد  دـنیوگیم ) هام  دـّلوت  نآ  هب  حالطـصا  رد  هک   ) دوش جراخ  قاحم  زا  هام  ره  رد  یتقو 
هک تسا  یفرع  دلوت  لباقم  رد  نیا  تسین و  حّلـسم  ریغ  مشچ  اب  ندید  لباق  هک  يروط  هب  دریگیم ؛ تروص  یملع  صاخ  ياهّتقد  اب  هام 

ياههام لوا  توبث  كالم  هام  لاله  يداع  تیؤر  یفرع و  ّدلوت  عرـش  رد  دننک . هظحالم  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  ار  هام  لاله  دـنناوتیم  مدرم 
یعرـش هام  لوا  توبث  طانم  نیا  یلو  دوشیم ؛ جراخ  قاحم  زا  هام  بشما  هک  دـشاب  تباـث  یملع  رظن  زا  تسا  نکمم  ینعی ، تسا ؛ يرمق 

يارب یلو  هدـش ؛ هدـید  هام  هک  دوشیم  تباث  یخرب  يارب  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دوشیم ، ادـیپ  ءاملع  ناـیم  رد  هک  یفـالتخا  سپ  تسین .
هرکمین نآ  همه  رد  دیدج  هام  تابثا  عورـش و  رب  لیلد  ار ، هرک  مین  کی  رد  هام  تیؤر  ناهیقف ، زا  یخرب  یفرط  زا  دوشیمن . تباث  ياهدع 

. دنتسه اهنآ  اب  قفا  مه  ياهناکم  ای  روشک  رهش و  نامه  رد  تیؤر  موزل  هب  لئاق  رگید  یخرب  یلو  دننادیم ؛

؟  تسیچ رفاسم  هزور  ندوب  لطاب  هفسلف 

شسرپ
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؟  تسیچ رفاسم  هزور  ندوب  لطاب  هفسلف 

خساپ

رـصق روتـسد  تمکح  نیا  تسا ، هدوب  تفرگ ن  ناسآ  رفاسم ، هزور  ياضق  زامن و  ندـش  هتـسکش  لـیلد  هک  دـیاهدرک  هراـشا  هچنآ  فلا )
معا صاخ -  یهقف  عبنم  نآ ، یعرش  تلع  دوش . لئاق  یتلوهس  نارفاسم ، يارب  هک  تسا  هتساوخ  مالسا  ینعی  نآ ؛ یعرـش  تلع  هن  تسا و 

دراوم هب  هن  دوشیم ، هجوت  یلک  دراوم  هب  نیناوق ، عضو  رد  ب )  دهدب . اوتف  نآ ، ساسارب  تسا  فظوم  هیقف  هک  تسا  تنس -  باتک و  زا 
هک هدمآ  روتسد  تسین ، مهارف  ناشیارب  تنوکس  لحم  هزادنا  هب  تاناکما  دنراد و  هلجع  دارفا  ترفاسم ، رد  اعون  هک  اج  نآ  زا  ییانثتسا و 

یلکشم چیه  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  يرفاسم  دیابن  اج  نیا  رد  دننک . اضق  ار  هزور  دنناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  یطیارـش -  اب  هتبلا  نارفاسم - 
قرف هتشذگ  اب  ترفاسم  رازبا  هیلقن و  طیاسو  اهزور ، نیا  هچرگ  ج )  دهد . ماجنا  مامت  ار  شاهزور  زامن و  یلکشم  نودب  دناوتیم  درادن و 

، دـینک هعجارم  ناـتدوخ  براـجت  هب  رگا  امـش  تسا . يداـیز  تاروذـحم  ياراد  ترفاـسم  زین  نوـنکامه  لاـح  نیع  رد  یلو  تـسا ؛ هدرک 
، عیرس لیاسو  اب  رفس  رد  هک  نآ  هژیو  هب  درادن ؛ دوجو  مزال  شمارآ  نآ  هار -  نیب  رد  هژیو  هب  رفس -  رد  ًالوصا  هک  درک  دیهاوخ  هظحالم 

هدش رداص  رفاسم  زامن  رـصق  روتـسد  شمارآ ، مدع  دایز و  تالکـشم  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . كدـنا  تصرف  دایز و  رایـسب  اههغدـغد 
. تسا

؟  تسا مارحرطف  دیع  اروشاع و  زور  رد  هزور  نتفرگ  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارحرطف  دیع  اروشاع و  زور  رد  هزور  نتفرگ  ارچ 

خساپ

هتسناد و كرابم  هتفگ و  شاب  داش  دندیدیم  دوخ  يزوریپ  زور  هک  ار  زور  نآ  دایز  لآ  هیما و  ینب  (ع ) هللادبعابا ترضح  تداهش  زا  سپ 
رتشیب ور  نیا  زا  دیدرگ . لعج  زور  نآ  هزور  تلیـضف  نوماریپ  زین  يرایـسب  تایاور  تعدـب  نیا  ياتـسار  رد  دـنتفرگ . هزور  نآ  تنمیم  هب 
تکرح نیا  دسریم  رظن  هب  دـنریگیم . هزور  یگتخاس  تایاور  نآ  ریثأت  تحت  دنـشاب  هتـشاد  ار  هیما  ینب  هزیگنا  هکنآ  نودـب  ننـست  لها 

: راهطا همئا  ور  نیا  زا  دندیدرگ . بکترم  هک  دـشاب  یگرزب  تیانج  زا  ناهذا  فارحنا  نداد و  رارق  شـشوپ  تحت  يارب  یتاغیلبت  يدرگش 
147 تاحفص 145 -  یفاک ج 4  لوصا  رد  نآ  تایاور  دناهتـشاد . نایب  ار  نآ  یعقاو  مکح  هدرک و  هاگآ  یتعدب  نینچ  زا  ار  دوخ  نایعیش 

زور رد  هزور  تمرح  اما  دشاب . مارح  هک  نآ  هن  تسا  هورکم  اروشاع  زور  رد  هزور  دنامن  هتفگان  تسا . دوجوم  اروشاع )  موی  موص  باب  ) 
دوخ يارب  ار  يداع  یگدـنز  هب  تشگرب  دـننکیم و  تداع  يریگهزور  هب  یخرب  اریز  دـشاب . طارفا  زا  يریگولج  يارب  اـسب  هچ  رطف  دـیع 

ار هعماج  رد  روضح  اب  هتخیمآ  يرادنیدو  دنادیم  تادابع  زا  ار  شالت  راک و  مالسا  هک  یلاح  رد  دنروآیم . رامـش  هب  تیونعم  فیعـضت 
. تسا هتسناد  شزرارپ 

مشچ اب  هام  لاله  ندید  روظنم  دوش  یم  هتفگ  هرقب  هروس  هیآ 185  الثم  درک  ریسفت  نامز  ره  طیارش  اب  قباطم  ار  نآرق  ماکحا  ناوت  یم  ایآ 
. دید مشچ  اب  دیاب  امتح  دید و  نآ  اب  ار  لاله  ناوت  یمن  دراد  دوجو  پوکسلت  دننام  یلیاسو  هک  لاح  ایآ  اما  تسا 

شسرپ
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اب هام  لـاله  ندـید  روظنم  دوش  یم  هتفگ  هرقب  هروس  هیآ 185  الثم  درک  ریـسفت  نامز  ره  طیارـش  اب  قباطم  ار  نآرق  ماـکحا  ناوت  یم  اـیآ 
. دید مشچ  اب  دیاب  امتح  دید و  نآ  اب  ار  لاله  ناوت  یمن  دراد  دوجو  پوکسلت  دننام  یلیاسو  هک  لاح  ایآ  اما  تسا  مشچ 

( لوا تمسق  ) خساپ

دنمزاین تّنـس  نآرق و  هب  کّسمت  تّنـس  باتک و  هب  قیدـصت  يدابم  رد  لـقع  شقن  تسا ) هدـش  هیهت  هرامـش 61  تفرعم  هلجم  زا  خساپ  )
دوهـش فشک و  ترطف ، دننام  يرگید  ياههار  زا  ًانایحا  رگا  ای  دنتـسین و  تابثا  لباق  لقع  قیرط  زا  زج  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  یتامّدقم 

(18 ،) تسا رادروخرب  ییـالاو  شزرا  زا  دـنچ  ره  تفاـی ، تسد  نیقی  هب  ناوتب  تسا ، يروضح  تخانـش  خنـس  زا  هک  یناـفرع ، تخانـش  و 
، یمالسا قوقح  عبانم  نیرتلیصا  ناونع  هب  ّتنـس  نآرق و  تیّجح  هک  یلقع ، ياهتخانـش  هنوگ  نیا  ( 19 .) تسین دامتعا  لباق  یناگمه و 
، یمالسا قوقح  طابنتسا  رد  مالسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  ایبنا و  تمـصع  ناربمایپ و  تثعب  موزل  ادخ ، دوجو  تابثا  دننام  تسا ، نآ  رب  فقوتم 

یناسک هاگدید  ساسا  رب  لاثم ، يارب  تسا ؛ اهنآ  تیّجح  رب  عّرفتم  تنـس  نآرق و  هب  لالدتـسا  هنوگ  ره  اریز  ؛ دشابیم راذـگ  ریثأت  رایـسب 
زا رثأتم  اههبرجت  ریاس  دننام  ار  نآرق  زا  هتفرگرب  فراعم  قیاقح و  هک  تسا  یعیبط  دـننادیم ، ریبعت  دـنمزاین  ینید  هبرجت  کیار  یحو  هک 

هکنانچ دننادیمن ؛ اطخ  زا  نوصم  نیاربانب ، هتـسناد و  ینامـسج  یعامتجا و  ینابز ، یخیرات ، ياهتیدودحم  رد  راتفرگ  هنامز و  گنهرف 
اقلا يریذـپان  اطخ  ریذـپان و  یّطخت  میلاـعت  اـی  دـنک ، ـالما  موصعم  باـتک  کـی  هک  تسا  هدوبن  نیا  دـنوادخ  ياـنتعا  : » دـننکیم حیرـصت 

ریسفت نودب  هک  هتسناد ، ربمایپ  ینطاب  هبرجت  کی  ار  یمالسا  یحو  هک  دننادیم  هتکن  نیا  رد  ار  مالسا  نید  تیمتاخ  زار  ای  و  ( 20 ...«) دنک
نینچ هک  یلاح  رد  ( 21 ،) ددرگ هئارا  نآ  زا  يدـیدج  تئارق  بسانم و  يریبعت  ینارود  ره  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  مدرم  رایتخا  رد  ریبعت ، و 

دهاوخ توبن  طاسب  ندـش  هدـیچرپ  هب  هتخاس ، شودـخم  ار  یحو  غالبا  ماقم  رد  نانآ  تمـصع  زین  ایبنا و  مـالک  تیّجح  ساـسا  يریـسفت 
ددرگ و اطخ  رییغت و  شوختسد  دوخ  تسا ، یحو  انامه  هک  یمدآ ، تداعـس  هار  اهنت  رگا  اریز  دراد ؛ تافانم  یهلا  تمکح  اب  دیماجنا و 

يراذگ ریثأت  يارب  رگید  لاثم  ( 22 (؟ دوب دهاوخ  هچ  رـشب  يارب  ناربمایپ  تثعب  ناغمرا  سپ  دـشاب ، یگنهرف  یعامتجا و  طیحم  زا  یباتزاب 
نارود هب  طوـبرم  یحو  رگا  اریز  تسا ؛ تیمتاـخ  ّرـس  ثحب  رد  شرگن  عوـن  ّتنـس ، باـتک و  هب  قیدـصت  يداـبم  هـبترم  رد  لـقع  مـکح 

نآ لآهدیا   » هک دوب  دهاوخ  نآ  هجیتن  دوش ، ریسفت  يرشب  شناد  درخ و  ندش  افکدوخ  يانعم  هب  توبن  متخ  دوش و  هتـسناد  رـشب  یکدوک 
هب رـشب  لقع  تسا و  هتفای  نایاپ  يوبن  تیرومأم  نارود  زورما  ، " نیاربانب و  ( 23 «) دندرگ ینغتـسم  یبن  راکذت  زا  هتفر  هتفر  مدرم  هک  تسا 

يدازآ و  ( 25") دریذپیم نایاپ  دنشابیم ، تعیبط  قوف  اب  طابترا  یعدم  هک  یناسک  نخـس  رابتعا  ِتجح و  ( "24.") دنیشنیم یحو  ياج 
هـشیمه يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  هک  تسین  نیا  تیمتاـخ  زا  دوـصقم  هکنیا  هـچ  ( 26 (؛ دوشیم مـالعا  رـشب  یلقع  یحور و 

هب شدوخ  ياـپ  يور  يدـیدج  توبن  نودـب  یحو و  نودـب  دـناوتیم  ناـسنا  هک  تسا  نآ  دوـصقم  هکلب  ( 27 ،) دـنکیم تیافک  ار  ناسنا 
چیه عـطق  هبرجت و  ساـسحا و  راـتفر ، نخـس ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  سپ  ورنیا ، زا  ( 28 .) دنک لماک  ار  نآ  دـهد و  همادا  یگدـنز 

داتـسا هک  تسا  ناـمه  شرگن  نیا  هجیتن  ( 29 .) تسین نیرفآ  تّـجح  روآ و  فـیلکت  ینید ، رظن  زا  يرگید  يارب  زین ، ناـماما  یتـح  سک ،
هب نادنمـشیدنا  زا  یخرب  هـتبلا  ( 30 «) تّوبن متخ  هن  تسا ، تناـید  متخ  هفـسلف  دـشاب ، تسرد  هفـسلف ، نیا  رگا  : » دـندومرف يرهطم  دـیهش 

ماجنا يزورما  لیـصا  رکفنـشور  هک  دوب  ناـمه  نـالوسر  هفیظو  تسا و  یهدربخ  ياـنعم  هب  لـصا ، رد  تّوبن  : " دـننکیم مـالعا  تحارص 
ار نآ  مقس  تّحص و  يرـشب ، لقع  اب  دیاب  هک  تسا  هیـضرف  کی  دح  رد  ایبنا  ياههزومآ  نانیا ، رظن  رد  ًاساسا  هکنیا  هچ  ( 31 " ،) دهدیم

نیمه هب  دنریذپب . دنتفای ، راگزاس  قح  اب  حیحص و  ار  اهنآ  رگا  دننک و  رکف  اهنآ  ياهفرح  يور  هک  دنتـساوخیم  ایبنا   " ینعی دیجنس ؛
نانآ زا  هاگنآ  دـنهدیم ، میلعت  نانآ  هب  ار  بلاـطم  ندومزآ  قیاـقح و  هب  ندرب  یپ  ندـیمهف و  شور  دوخ ، ياـههزومآ  اـب  هارمه  لـیلد و 

تعیبط رد  يراج  ياهتیعقاو  وترپ  رد  دنشیدنیب و  شاهرابرد  هدرک ، یّقلت  داهنشیپ  هیـضرف و  کی  هباثم  هب  ار  نآ  هک  دننکیم  تساوخرد 
، داد یهاوگ  اهنآ  تّحـص  هب  یناسنا  درخ  ینیع و  دـهاوش  رگا  دـننک و  نومزآ  یـسررب و  ار  شایتسردان  یتسرد و  خـیرات ، هعماج و  اـی 
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یحو لقع و  نیب  ياهطیح  يدنب  زرم  هب  ترخآ ، ایند و  کیکفت  اب  هتـسناد ، ترخآ " ادخ و   " يارب ًافرـص  ار  نید  يرگید  ( 32.") دنریذپب
اهنآ مهف  زا  رـشب  لقع  هک  دوب  یلئاسم  لح  ایبنا ، تثعب  یلـصا  فده  دیوگیم : هدش و  دقتعم  یحو  زا  لقع  تیلوؤسم  ورملق  کیکفت  و 

هار و ادخ  ناگداتسرف  ادخ و  هک  تسین  يزاین  يور ، نیا  زا  دسریم . نایاپ  هب  لقع  راک  هک  دوشیم  زاغآ  ییاج  زا  نید  راک  تسا . زجاع 
لّزنت قلاخ و  يادـخ  نأش  زا  رود  لئاسم ، نیا  نتخومآ  ًاساسا  هکلب  دـنهدب ، داـی  وا  هب  ار  یعاـمتجا  يدرف و  لـئاسم  لـح  یگدـنز و  مسر 

یـسایس یعاـمتجا -  ياـهدرکراک  اـهتیلوؤسم و  هجیتـن ، رد  و  ( 33 .) تسا يدـناگ  روتـساپ و  سکرام ، دودـح  هب  ناربماـیپ  ماـقم  نداد 
هدـنزرا و نیع  رد  دـناهداد ، یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  رظن  زا  ناربمایپ  هک  یتامیلعت  ، » هدوب تلاسر  یلـصا  ياهفدـه  زا  جراخ  ناربمایپ 
رب هک  یلاـح  رد  ( 34 .«) ددرگیمن ( 4 مجن : "  ) یحوی یحو  اـّلا  وه  نا   " لومـشم هدـماین و  باـسح  هب  تعیرـش  نید و  ءزج  ندوب ، زاـتمم 

ینامز ياهيدـنب  زرم  زا  کی  چـیه  یناسنا ، لقع  عیفر  هاـگیاج  هب  ناـعذا  نمـض  تاـیاور ، تاـیآ و  حیرـصت  ناوارف و  یلقع  ّهلدا  ساـسا 
حیحـص دنتـسه ) تسایـس  زا  نید  ییادـج  هب  لیاق  هک  رالوکـس  ارگیفرع و  ناشیدـنا  ون  ثحب  رد   ) ياهطیح ای  تیمتاـخ ) ّرـس  هلأـسمرد  )

نّمـضتم مه ، اب  ود  نیا  ًایناث ، دـنرگیدکی . لّمکم  دـّیؤم و  نّمـضتم و  یحو  لقع و  ًـالوا ، ینعی  تسا ؛ ینماـضت  اـهنآ  هطبار  هکلب  تسین ،
هب ( 35 .) تسین شنیرفآ -  فدـه  ینعی  دوصقم -  هب  ِیفاو  يرگید ، نودـب  مادـکچیه  هک  دـناقح  لوـسر  ود  ره  اریز  دـنایناسنا ؛ لاـمک 

میکح دـنوادخ  اریز  تسا ؛ هدـیرفاین  هچیزاب  هب  ار  ناهج  تسا و  میکح  دـنوادخ  ناهج  نیا  قلاخ  یلقع ، ناهرب  ساـسا  رب  رگید ، تراـبع 
مادک هب  تسین  مولعم  تسا و  هدـیرفآ  هنادواج  تداعـس  ییاهن و  لامک  هب  ندیـسر  يارب  ار  یمدآ  ورنیا ، زا  دـنکیمن . هدوهیب  وغل و  راک 

ایند هب  طوبرم  ار  یعامتجا  یـسایس و  یقوقح ، ماظن  لیبق  زا  یعامتجا  ياهراک  هدنکفا ، ییادج  ترخآ  ایند و  نیب  ناگرزاب »  » ياقآ لیلد ،
هطبار هچنآ  ندناوخ و  زامن  تدابع و  يارب  اما  دشابیم ، نآ  تالکـشم  لئاسم و  لح  هب  رداق  رـشب  هک  تسا  هتـسناد  ترخآ  رد  ریثأتیب  و 

ياهراتفر اهراک و  مامت  هکنآ  لاح  و  تسا ! یحو  دنمزاین  روما  نیا  رد  طقف  تسا و  زجاع  رـشب  لقع  دنکیم ، میظنت  ار  ناسنا  ادخ و  نیب 
، یگدنز حیحص  ریسم  باختنا  نوچ  و  دنترخآ ، رد  ام  تواقش  تداعس و  يانبم  یـسایس  يداصتقا و  لئاسم  هلماعم و  ای  تدابع  زا  معا  ام ،

یگدنز تسرد  هار  كرد  زا  لقع ،) سح و   ) تخانش یمومع  رازبا  رگید ، يوس  زا  تسا و  یهاگآ  تخانش و  هب  هتـسباو  هدارا ، رب  نوزفا 
رد يرگید  یتـفرعم  عبنم  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  یهلا  تمکح  ياـضتقم  نیارباـنب ، تسا ، ناوتاـن  ترخآ  اـیند و  هطبار  یگنوگچ  و 

يدنمزاین نیا  و  دباییم . یّلجت  ایبنا  ياههزومآ  رد  هک  تسا  یحو  نامه  عبنم  نآ  دوش و  لیان  شنیرفآ  فده  هب  ات  دهد  رارق  رـشب  رایتخا 
دیفم يزیچ  هچ  وا  يورخا  تایح  يارب  هک  نیا  ترخآ و  اب  ایند  طابترا  تیفیک  مهف  هب  یهار  زگره  رشب  لقع  نوچ  ( 36 (؛ تسا یگشیمه 

: دیامرفیم لاعتم  يادـخ  ورنیا ، زا  ( 37 .) تسا یلقع  تیاده  زا  رتالاب  تیادـه  نیا  درادـن و  یحو  قیرط  زا  زج  ّرـضم ، هچ  تسا و 
، دایز ای  مک  شالت ، تمحز و  اب  تسناوتیم  رشب  دنتخومآیمن ، رگا  هک  یفراعم  هتسد  کی  دنزومآیم : رـشب  هب  ار  فراعم  هتـسد  ود  ایبنا 

یهار اهناسنا  زگره  دنتخومآیمن ، رشب  هب  ایبنا  رگا  هک  دنتسه  یفراعم  رگید  هتـسد  اما  دبای . تسد  اهنآ  هب  دوخ  یتفرعم  رازبا  هطـساو  هب 
یحو و تیهاـم  ( 132 نارمع : لآ  .«) َنوـمَلعت اوـنوکَت  مل  اـم  مُکّملُعی  و  : » دـندوب مورحم  اـهنآ  زا  هـشیمه  يارب  هتـشادن ، فراـعم  نآ  هـب 

ییاهن لامک  تداعس و  هب  یبایتسد  هار  اهنت  یحو ، اریز  دوشیم ؛ نشور  یبوخ  هب  ناهرب  نیمه  ساسا  رب  زین  نید  هرتسگ  ایبنا و  تمصع 
ِسانِلل َنوکی  اّلِئل  َنیرذنم  نیرّشبُم و  ًالسر  « ؛ دنتسه راگدرورپ  ترضح  ياهتجح  ایبنا  ورنیا ، زا  ددنبیم و  رـشب  رب  ار  جاجتحا  هار  هدوب ،
دشابن اطخ  زا  نوصم  ای  دشاب  یصخش  هبرجت  کی  یحو  نیا  رگا  لاح  (. 165 ءایبنا : .« ) ًامیکح ًازیزع  ُهّللا  َناک  ِلسُّرلا و  َدعب  ٌۀّجح  ِهّللا  َیلع 

نانآ ياهرواب  تاداقتعا و  راتفگ و  راتفر و  رد  هچ  یحو و  غـالبا  هلحرم  رد  هچ  یحو و  تفاـیرد  یّقلت و  هلحرم  رد  هچ  اـیبنا ، تمـصع  و 
یهلا تمکح  اب  هنوگهچ  و  دندنبب !؟ نارگید  رب  ار  هناهب  رذع و  هار  هدوب ، یهلا  ياهتّجح  هوسا و  اهنآ  هنوگ  هچ  رگید  دوش ، شودـخم 

باتک و زا  هاگره  ّتنس  باتک و  لوط  رد  لقع  مکح  . 5 ددرگ !؟ اطخ  شوختسد  دوخ ، تداعس  یبایتسد  هار  هناگی  هک  تسا  راگزاس 
تمرح يارب  هک  دنکیم  كرد  لاثم ، يارب  دنکیم . رداص  یماکحا  یعرـش ، ماکحا  نآ  هرابرد  لقع  دـش ، طابنتـسا  یعرـش  مکح  ّتنس ،
یعرـش ماکحا  نآ  زا  دیاب  هک  دنکیم  مکح  سپ  تسا . هعاطلا » قح   » نآ دـیآیم و  دوجو  هب  ناگدـنب  هدـهع  رب  ياهفیظو  الوم ، هب  نداهن 
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لـسلست ای  رود  هنرگو  دروآ ، تسد  هب  دـنوادخ  هیحان  زا  ار  نآ  موزل  ناوتب  هک  تسین  ياهلأـسم  دـنوادخ ، زا  تعاـطا  اریز  دومن ؛ يوریپ 
هب دنوادخ  رما  دیاب  ارچ  هک  ددرگیم  حرطم  شـسرپ  نیا  دوش ، ینتبم  دنوادخ  نایب  هب  دنوادخ  زا  تعاطا  موزل  رگا  هک  ارچ  دیآیم ؛ مزال 

رگید راـب  لاؤس  ناـمه  اریز  تسا ؛ هدرک  رما  دـنوادخ  نوچ  تفگ : ناوـتیمن  دـیدرتیب ، میهن ؟ ندرگ  نادـب  میریذـپب و  ار  وا  زا  تعاـطا 
تحت زیچ  همه  تسا و  یتسه  همه  کلام  تسا ، یتسه  أدـبم  أشنم و  هک  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  دـنکیم  مکح  لـقع  هکلب  دوشیم ، رارکت 
ًانایحا لقع  مکح  نیا  درب . نامرف  وا  زا  دـیاب  سپ  تسا . هدرک  اطع  وا  هچنآ  زج  میرادـن ، يزیچ  دوخ  زا  ام  نیاربانب ، دراد . رارق  يو  رایتخا 

مکح دوجو  تسا و  نید  نخس  زین  يداشرا  نایب  هتبلا  دوش . دییأت  َلوسّرلا » َهّللا و  اوعیطا   » دننام يداشرا ،» مکح   » ناونع هب  عراش  تانایب  اب 
يارب ار  لقع  مکح  لاـعتم  دـنوادخ  تسا  نکمم  هک  نیا  هچ  ( 38 (؛ دوشیمن شاینید  رابتعا  زا  يداشرا  نایب  طوقـس  ای  لّزنت  ببـس  لقع 

ار لقع  مکح  ندوب  كّرحم  ای  دـنادن و  راکـشآ  ناگمه  يارب  ار  لقع  مکح  ًالثم ، دـنادن ؛ یفاـک  یعقاو  ياهتحلـصم  بسک  یباـیهار و 
.6 ( 39 .) دنوش تیوقت  عراش  نایب  هب  یلقع  ماکحا  نآ  یفاک ، هزیگنا  داجیا  يارب  تسا  مزال  هکلب  دنادن ، یفاک  تحلصم  نآ  لیصحت  يارب 

قوقح هقف و  هطبار  یمالـسا ، یقوقح  ماظن  یگژیو  هب  هجوت  اب  تسا  يرورـض  یمالـسا ، قوقح  عبانم  نایب  زا  شیپ  یمالـسا  قوقح  عباـنم 
بتکم کی  ناونع  هب  مالسا  نید  تسا . مالـسا  نییآ  رب  ینتبم  ( 40) یبتکم یقوقح  ماظن  کی  مالسا ، یقوقح  ماظن  ددرگ . نشور  یمالـسا 

رب لمتـشم  هک  يژولوئدـیا   ) یعاـمتجا يدرف و  ياهلمعلاروتـسد  تاررقم و  و  ینیب ) ناـهج   ) تاداـقتعا زا  هتخیمآ  یبیکرت  عماـج ، ماـت و 
ياضعا هک  ییاهدیابن  دیاب و  هعومجم  يانعم  هب  قوقح " ( "42 .) تسا دریگیم ) ياج  ( 41) قالخا هقف و  هطیح  رد  هدوب ، اهدیابن  اهدیاب و 
یمالـسا هقف  زا  ياهعومجم  ریز  مالـسا ، رد  دراد ، هدـهع  رب  ار  اهنآ  يارجا  تنامـض  تلود  دنتـسه و  اهنآ  تیاعر  هب  مزلم  هعماج  کـی 

هدـننک میظنت  تاررقم  رب  هوـالع  هک  ورملق  عوضوم و  ثیح  زا  . 1 تسا : مالـسا  یقوقح  تاررقم  زا  ثیح ، دنچ  زا  مالـسا  هقف  اریز  تسا ؛
تاررقم رب  هوـالع  هقف  مکح ، تیهاـم  ثـیح  زا  . 2 دراد . هجوت  زین  دـنوادخ  اب  ناـسنا  هطبار  يدرف و  ياـههبنج  هب  هقف  یعاـمتجا ، طـباور 

یگژیو اـب  یگمه  یقوـقح  تاررقم  هک  نآ  لاـح  تسا و  حاـبم ، هورکم و  بحتـسم ، روـما  ینعی  یمازلا ، ریغ  ماـکحا  رب  لمتـشم  یمازلا ،
تنامض هناوتشپ  زا  یهقف  روآ  مازلا  ماکحا  زا  یـشخب  اهنت  یقوقح ، تاررقم  فالخ  رب  ارجا ، تنامـض  ثیح  زا  . 3 دنهارمه . ندوب  یمازلا 

نآ حرش  هب  عبانم  عاونا  موهفم و  نایب  اب  هک  دنایمالسا  هقف  عبانم  نامه  یمالـسا  قوقح  عبانم  ورنیا ، زا  ( 43 .) دنرادروخرب یتلود  يارجا 
هقف یتاذ  عبانم  یفشک . عبانم  . 2 یتاذ ؛ عبانم  . 1 دراد : قالطا  ود  ( Source  ) همـشچرس يانعم  هب  ردصم "  " ای عبنم " : " دوشیم هتخادرپ 
اریز دنـشابیم ؛ لاعتم  دنوادخ  یعیرـشت  هدارا  نامه  دنایقوقح ، یهقف و  تاررقم  دعاوق و  تیعورـشم  أشنم  رگنایب  هک  یمالـسا  قوقح  و 

« َنیملاعلا ِّبر  ِهِّلل  یتامم  يایحم و  یکُُـسن و  یتالـص و  َّنِا  لق  : » دـشاب ادـخ  يارب  دـیاب  شتانکـس  تاکرح و  مامت  ادـخ  هب  دـقتعم  ناسنا 
الأ : » دیامرفیم ورنیا ، زا  ( 156 هرقب : « ) َنوعجار ِهیلا  ّانِا  ِهِّلل و  ّانِا  : » ددرگیم رب  وا  يوس  هب  تسوا و  زا  ملاع  مامت  هکنیا  هچ  162 ؛) ماعنا : )

، دیابن دیاب و  هب  مازلا  نوناق و  عضو  قح  یعیرشت و  تیبوبر   » هک هلأسم  نیا  نایب  ( 54 فارعا : «. ) َنیملاعلا ُّبر  ُهّللا  َكرابت  ُرمألا  ُقلخلا و  ُهل 
یعیرـشت تیبوبر  اریز  تسا ؛ یلقع  نایب  کی  دوش ، عقاو  تایاور  تایآ و  بلاـق  رد  هچرگ  دراد » ینیوکت  تیبوبر  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا 

یعون رب  عّرفتم  تسا ، یهن  رما و  رودـص  و  نارگید ، يارب  يریگمیمـصت  صوصخ  رد  يراـیتخا  بحاـص  يراگدـنوادخ و  عون  کـی  هک 
عیرفت ءاف  اـب  اـمهنیب » اـم  ِضرـالا و  ِتاومـسلا و  ُّبر   » ناـیب اـب  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . عورـشمان  اـجیب و  فرـصت  هنرگو  تسا ، تیکلاـم 

همه کلام  هدوب و  نیملاعلا  ّبر  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  نآ  زا  یعیرشت  تیبوبر  ینعی  65 ؛) میرم : « ) ِهتدابعل ربطصا  هدبعاف و  : » دیامرفیم
گرم یگدنز و  هک  تسا  هتـسیاش  یـسک  لابق  رد  تیدوبع  هک  نآ  هجیتن  دیتسرپ . ار  وا  دوب و  وا  هدنب  دـیاب  طقف  ور ، نیا  زا  تسا و  اهنآ 

ییُحی و وه  ّالا  هلا  ال  : » تسین وا  زج  يدوبعم  ًاتقیقح  و  ( 21 هرقب : «، ) مکقَلَخ يّذلا  مکَّبر  اودبعا  ُسانلا  اهُّیَا  ای  . » تسوا تردـق  تسد  هب  ام 
نیمه هـب  و  ( 102 ماعنا : «. ) هُودـبعاف ٍءیـش  ِّلک  ُقلاخ  وُه  اـّلا  هِلا  ـال  مکُّبر  ُهّللا  مُکلذ   » و ( 8 ناخد : « ) َنیلَّوـالا مِکئاـبآ  ُّبر  مکُّبر و  ُتیُمی 

هَْقلَخ ٍءیش  َّلک  یطعَا  يّذلا  انُّبَر   » هکلب ( 164 ماعنا : «. ) ٍءیش ِّلک  ُّبر  وه  ًّابر و  یغبأ  ِهّللا  ریغَا  ُلق  : » دیامرفیم يوق  لالدتسا  کی  اب  لیلد ،
فـشک ار  لاعتم  يادخ  یعیرـشت  هدارا  اهنآ  زا  ناوتب  هک  تسا  يرداصم  ذخأم و  نآ  رگنایب  یفـشک  عبانم  اما  ( 44 () 50 هط :  . ) يده َُّمث 
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هقف یفشک  عبنم  ناونع  هب  دناوتیم  يزیچ  نیاربانب ، تسا . هدش  يراذگ  مان  ماکحا » كرادم  ّهلدا و   » هب یمالـسا ، هقف  حالطـصا  رد  درک و 
هقف عبانم  رصح  لیلد  مهم ، هتکن  نیمه  دشاب . لاعتم  دنوادخ  هدارا  تساوخ و  هدننکسکعنم  هنییآ و  هک  دوش  بوسحم  یمالـسا  قوقح  و 

تساوخ لیمحت  یفاب و  لایخ  زج  ... و یبای ) تحلصم   ) حالصتسا ناسحتسا و  سایق ، و  تسا ، لقع  تّنـس و  نآرق و  رد  یمالـسا  قوقح  و 
هیلعموصعم يأر  زا  فشاک  هک  تسا  تجح  نامز  نآ  زین  عامجا  دنرادن . یـشزرا  تسین و  يزیچ  لاعتم  يادخ  تساوخ  ياج  هب  نایمدآ 

ربتعم و لقع ) تّنـس و  نآرق و   ) یلـصا عبانم  هب  اهنآ  تشگرب  تروص  رد  هک  دنایعرف  عبانم  القع  يانب  دننام  ّهلدا ، ریاس  دشاب و  مالـسلا 
. دوب دنهاوخ  ّتیجح  دجاو 

( مود تمسق  ) خساپ

تیاضر تساوخ و  قباطم  ار  دوخ  ياهراتفر  یمامت  دیاب  ناسنا  هک  نیا  ینعی  نید  : " دـنیامرفیم حابـصم  هللاۀـیآ  هک  تسا  انبم  نیمه  ربانب 
لوصح لباق  یلک  هار  هس  زا  نیا  دومن ؟ لمع  نآ  قبط  رب  اـت  تخانـش  ار  دـنوادخ  هدارا  تساوخ و  دـیاب  هنوگ  هچ  اـما  دـهد . ماـجنا  ادـخ 

عبانم هرمز  رد  زین  ار  لـقع  ورنیا ، زا  دنتـسه . دـنوادخ  یعیرـشت  هدارا  فشک  ياـههار  هار ، هس  نیا  لـقع ؛ . 3 تّنس ؛ . 2 نآرق ؛ . 1 تسا :
لقع  ... دـنیوجیم کّسمت  زین  لقع  هب  یعرـش ، لئاسم  تاـبثا  يارب  لـیلد ، نیمه  هب  هجوت  اـب  اـهقف  دناهدرمـش و  رب  یهلا  نیناوق  ماـکحا و 

فـشک لقع  اب  هصرع  نیا  رد  هچنآ  درک و  فشک  ار  یهلا  یـضرم  تساوخ و  هدارا و  ناوتیم  نآ  يرگنـشور  وترپ  رد  هک  تسا  یغارچ 
ّتنس ادخ و  باتک  مهف  يرـشب ) تفرعم  رازبا  زا  یکی  ناونع  هب   ) تّنـس باتک و  مهف  رد  لقع  شقن  ب . ( 45 .) تسا ینید  يرما  دوشیم ،

تخانش يارب  يرازبا  هکلب  دهدیمن ، رارق  نید  عبانم  رامش  رد  ار  نآ  زگره  لقع ، تیلاعف  نیا  اما  تسا ، لقع  راک  مالسلا  مهیلعناموصعم 
تفایرد و هن  تسا  ینید  عبانم  را  لقع  هلیـسو  هب  یهلا  ماکحا  هب  ندرب  یپ  لـصف ، نیا  رد  ثحب  روحم  سپ  تسا . عباـنم  نآ  زا  طابنتـسا  و 
رد تسا و  هتفر  راک  هب  راب  نآ 49  تاقتشم  اب  لقع »  » هژاو میرک ، نآرق  رد  لقع . عبنم  زا  یقوقح  تارّرقم  دعاوق و  ای  یهلا  ماکحا  فشک 

لاؤس نانآ  زا  هدش و  هداد  رّکذت  اهناسنا  هب  مّلسم  لصا  کی  ناونع  هب  لقع  شزرا  نولقعت » الفا   » ترابع يریگراک  هب  اب  نآ ، زا  دروم   11
هب اهناسنا  نیرتاناد  مالسلا ، مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  تایاور  رد  ( 46 (؟ دیدنبیمن راک  هب  ار  دوخ  لقع  ایآ  هک  تسا  هدـیدرگ 
نآ هب  ییوگ  خساپ  ددص  رد  ام  دراد و  دوجو  اج  نیا  هک  یشسرپ  اما  ( 47 .) تسا هدش  هتسناد  لقع  ظاحل  زا  نانآ  نیرتوکین  ادخ ، نیمارف 

لماک يراذگرانک  درکیور  . 1 دراد : دوجو  ریز  درکیور  هس  صوصخ ، نیا  رد  تسا . ّتنـس  باتک و  مهف  رد  لقع  تلاخد  نازیم  میتسه ،
تاداقتعا لامعا و  روحم  ار  لّقعت  زا  هتـساریپ  نّیدـت  هک  دـناهدوب  یناوارف  يرکف  تانایرج  دارفا و  اههورگ و  مالـسا ، روهظ  زاغآ  زا  لـقع 

نیمه رگید  نالک  درُخ و  هقرف  اههد  هلبانح و  همّـسجم ، هلّطعم ، جراوخ ، نوچمه  ییاـهنایرج  كرتشم  یّلک و  حور  دـندادیم . رارق  دوخ 
اهنت دنتسه ، اهيرابخا "  " نایعیـش نایم  رد  ثیدحلا "و  لها   " ّتنـس لها  نایم  رد  نانآ  نیرتروهـشم  هک  کلـسم ، نیاربانب  تسا . هشیدنا 

تّنس و باتک و  مهف  يارب  تسا ، فورعم  زین  ییارگصن "  " هب هک  نایرج ، نیا  تسا . تایاور  ظافلا و  يانعم  تّنس ، باتک و  مهف  كالم 
ار نید  كرد  ناوت  يرشب  لقع  رگا  يرکف ، هلحن  نیا  نادنمـشناد  رظن  رد  ( 48 .) دهدیمن لقع  هب  ینادنچ  ياهب  ینید ، ياههزومآ  ریـسفت 

دیابن زین  تّنـس  باتک و  كرد  رد  سپ  درادن ، ار  نید  كرد  ناوت  لقع  هک  لاح  نیاربانب ، دوبن . یهلا  ناربمایپ  نداتـسرف  هب  يزاین  تشاد ،
يارب درخ  رازبا  زا  نانآ  هدافتـسا  دناهدومن ، نید  هب  ناملـسم  ناملاع  یخرب  هک  یتنایخ  نیرتدب  نانیا  نامگ  هب  دشاب . هتـشاد  یتلاخد  چـیه 

يرـشب لقع  دودـحم  گنت و  بوچراچ  رد  ار  يادـخ  مالک  ناوتیمن  ًالـصا  هکنآ  لاح  تسا ، هدوب  ینید  ياـههزومآ  فراـعم و  ریـسفت 
ًانایحا رگا  دنیوگیم ، هک  دناهتفر  شیپ  اجنادب  ات  نانیا  ( 49 .) دوش نخس  مه  يرـشب  دودحم  لقع  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  نید  دناجنگ .

و ( 50 .) داد حیجرت  لقع  مکح  رب  ار  تایاور  تایآ و  رهاظ  دـیاب  دـیآ ، دـیدپ  یـضراعت  یلقع  تایهیدـب  اب  تیاور  ای  هیآ  کی  رهاظ  نایم 
رهاوظ دـض  رب  هلزتعم  راکفا  هک  تفرگیم  تروص  ناونع  نیا  اب  هلزتعم  اب  ثیدـح  لـها  ياـهتفلاخم  ماـمت  ، » يرهطم دیهـش  هتفگ  هباـنب 
لئاسم رد  ار  لالدتـسا  ارچ و  نوچ و  ثحب و  ًاساسا  لبنح ، نب  دمحا  سنا و  نب  کلام  دننام  ثیدح  لها  ياسؤر  تسا . ّتنـس  ثیدـح و 
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هباحـص و تایاور  هب  نآرق ، ریـسفت  رد  ثیدـح  لها   » یئابطابط همالع  هدومرف  هبانب  هک  تسا  نآ  بیجع  و  ( 51 .«) دنرمشیم مارح  ینامیا 
راتفگ هب  لالدتـسا  اب  دندرکیم و  فقوت  دوبن ، صن )  ) حیرـص زین  نآ  يانعم  دـنتفاییمن و  یتیاور  هک  يدراوم  رد  هدومن و  هدنـسب  نیعبات 

دـندرک و راکنا  نآرق  مهف  رد  ار  لـقع  شقن  ( 7 نارمع : لآ  "  ) اّنبر دـنع  نم  ٌّلک  هب  اّنمآ  نولوقی  ملعلا  یف  نوخـساّرلا  " و  لاـعتم دـنوادخ 
راکنا دروم  یلقع  مهف  تیّجح  هن  تسا و  هدش  تابثا  نآرق  رد  ناسنا  مالک  تیّجح  هن  هک  نآ  لاح  دـنتفرگرب و  ار  نیعبات  هباحـص و  لاوقا 

شیادیپ دیدرتیب ، ( 52 .«) تسا هدـش  تابثا  یلقع  لیلد  نیمه  اب  نآرق ، تیّجح  اریز  تسین ؛ نکمم  راک  نیا  ًاساسا  هکلب  تسا ، هدوب  نآرق 
یقطنم و میلاعت  اـب  يور  چـیه  هب  دوب و  یفارحنا  دـص  رد  دـص  ياهلأـسم  یمالـسا ، هشیدـنا  گـنهرف و  ناـماد  رد  ناـیرج  نیا  شرتسگ  و 
رد یلعج  ثیداحا  یبایهر  تشادن . یتیخنس  مالسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیبلها  تاداشرا  يوبن و  ینآرق و  رورپ  هشیدنا  ینالقع و 

دوجو يّدـج  لّمأت  ياج  یتسار ، هب  تسا . هدوب  يرکف  فارحنا  نیا  هدـمع  لماوع  زا  یـسابع  يوما و  ياههسیـسد  یمالـسا ، فراـعم  نیب 
. تسا هدـش  حرطم  یمالـسا  گنهرف  نماد  رد  یفیخـس  ءارآ  نینچ  ّربدـت ، يزرودرخ و  لّقعت ، هب  نآرق  ياهشرافـس  همه  نآ  اب  هک  دراد 

تّنـس زا  شخب  نآ  ارچ  و  دـناهدش !؟ هدرپس  یـشومارف  هب  دـننکیم ، توعد  يزروهشیدـنا  هب  اراکـشآ  هک  یحیرـص  تایاور  تایآ و  ارچ 
دروم دش ، دـهاوخن  عقاو  رثؤم  زین  ینوریب  تجح  نودـب  هک  هتـسناد ، يدـنوادخ  ینورد  تجح  ار  لقع  ینوریب و  تّجح  ار  ایبنا  هک  يوبن ،

ِهّللا َنیب  ِدابعلا و  نیب  امیف  ُۀـجحلا  ُّیبنلا و  ِداـبعلا  َیلع  ِهللا  َۀـجح  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هک  نیا  ( 53 (!؟ تفرگ رارق  يرهمیب 
نآ ینامز  هک  تسانعم  نادب  نیا  و  تسا ، لقع  ادخ ، ناگدنب و  نیب  تجح  اما  دنتسه ، ناربمایپ  ناگدنب  رب  ادخ  تجح  ینعی : ( 54 «) ُلقعلا

« لـقع  » ماـن هب  ینورد  تجح  تمعن  ضیف  زا  هک  دوـمن  جاـحتجا  ناگدـنب  رب  نآ  ياـنبم  رب  ناوـتیم  تفاـی و  دـهاوخ  ینیع  قـقحت  تجح 
رب هذـخاؤم  باسح و  مامت  هکلب  درادـن ؟ يرابتعا  ادـخ  مالک  مهف  رد  یلو  تسا ، یهلا  تجح  لـقع  هنوگچ  سپ  دنـشاب . هتـشگ  دـنمهرهب 
هک ناـیرابخا ، زین  اـهنآ و  ناوریپ  ثیدـح و  لـها  عقاو ، رد  ( 55 .) تسا هدومن  اـطعا  شناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یلقع  نازیم  ياـنبم 

اـههیال و رد  ار  نید  هناـهاگآان ، اـی  هناـهاگآ  دـننک ، كاـپ  مرحماـن  لـقع  زا  ار  نآ  میرح  نید ، تـمرح  زا  يرادساـپ  يارب  دنتـساوخیم 
. دندناتس نآ  زا  ار  یلومش  ناهج  یگنادواج و  مهم  ياهراک  زاس و  زا  یکی  تفاطل و  مامت  هدرک ، رصحنم  زیتسدرخ  کشخ و  ياههتسوپ 
ار فلتخم  بهاذـم  نایدا و  هتفرگن ، رظن  رد  نید  يارب  ییاج  لقع ، دوجو  اب  هک  یناسک  زا  يادـج  لقع  یطارفا  يریگراک  هب  درکیور  . 2
، هناگی يادـخ  هب  داقتعا  دوجو  اب  هک  میروخیمرب  ینادنمـشیدنا  زا  یخرب  هب  دـننادیم ، ناـیمدآ  یـشیدنالایخ  يزاسهروطـسا و  لوصحم 

نیا هلمج  زا  يزار  يایرکز  دـندیدیمن . ایبنا  توعد  هب  نداد  ارف  شوگ  هب  يزاین  هشیدـنا ، لقع و  رب  هیکت  اـب  هدـش و  تّوبن  یحو و  رکنم 
دوجو دـنکیم . تیافک  روآنایز  میقـس و  زا  دـنمدوس  حیحـص و  يزاسادـج  يارب  یمدآ  لقع  ًـالوا ، : » دوب دـقتعم  هک  تسا  نادنمـشیدنا 

. درک يزیریپ  یبولطم  هنوگ  هب  ار  یلمع  یگدـنز  ناوتیم  ینامـسآ ، مایپ  تّوبن و  هب  زاین  نودـب  تسا و  تابثا  لباق  لقع  اـب  زین  دـنوادخ 
زج تـسین ، يرگید  رب  یتلیـضف  تـهج ، نـیا  رد  ار  یـسک  دـندنمهرهب و  ینـالقع  روعـش  زییمت و  هوـق  زا  ناـسکی  هـب  ناـیمدآ  هـمه  ًاـیناث ،

هژیو یتـبهوم  ياراد  ار  اـهناسنا  زا  كدـنا  یهورگ  هک  تسین  يزاـین  نیارباـنب ، دوـشیم . لـصاح  مّلعت  مـیلعت و  هار  زا  هـک  ییاـهتوافت 
ياهمانرب لقع ، ییامنهار  يربهار و  هیاس  رد  دناوتیم  یسک  ره  هکلب  مینک ، یّقلت  نیریاس  ییامنهار  تیاده و  رادناّکس  ار  نانآ  هتشادنپ ،

رگا رگید . زیچ  هن  تسا ، درخ " نید  ، " دشاب هتـشاد  ترورـض  تیرـشب  يارب  ینید  مه  رگا  دنک . يزیریپ  شیوخ  یگدـنز  يارب  بولطم 
تلزنم زا  دـییایب  سپ  لقع ؟ نامرف  زا  رتنیرفآ  تکرح  ینامرف  هچ  لقع و  زا  رتهب  يربمایپ  هچ  میـشاب ، دـقتعم  يربمایپ  یحو و  هب  تساـنب 

رد ام  رایعم  كالم و  مینک و  عوجر  وا  هب  روما ، همه  رد  دـیاب  هکلب  مینکن ، شریـسا  تسا  ریما  دوخ ، هک  یلاح  رد  میهاـکن و  لـقع  یعقاو 
رد اب  صوصخب  تسا ، دراو  قوف  نخـس  رب  هک  يّدـج  تالاکـشا  زا  رظنفرـص  اـب  ( 56 .«) مینک هیکت  نادـب  هراوـمه  دـشاب و  وا  زیچ ، همه 

سح ینعی  تخانش -  یمومع  رازبا  ییاسران  فعض و  ترخآ و  یگدنز  يارب  يویند  تایح  تیمّدقم  یهلا و  تمکح  تفـص  نتفرگرظن 
تواقـش ای  تداعـس  رد  یمدآ  لامعا  ریثأت  زا  یهاگآ  نآ و  يورخا  جـیاتن  اب  ناسنا  یناهج  نیا  راـتفر  تاـیئزج  هطبار  كرد  زا  لـقع -  و 

زا یهلا  ياهتیاده  دنمزاین  ناسنا  یلیـصفت ، روط  هب  یگدنز  حیحـص  ریـسم  تخانـش  زا  رـشب  سح  لقع و  زجع  مالک ، کی  رد  يدـبا و 
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تّنـس نآرق و  ياههزومآ  یحو و  هب  هک  تسا  یناسک  اب  نخـس  يور  اما  ( 57 ،) دوب دـهاوخن  یحو »  » زج یهار  نآ  تسا و  يرگید  قیرط 
هـشیدنا ناینطاب ، نایفوص و  ءاّشم و  هفـسالف  ناملـسم ، ناملکتم  زا  هلزتعم  دننام  نارواب  نید  زا  یخرب  ثیدح ، لها  لباقم  رد  دـنراد . رواب 

ياهضرف شیپ  لیمحت  اب  نانیا  دـنباتیمن . رب  ار  ناسنا  لقع  كرد و  حطـس  زا  رترب  يروما  دوجو  هتـشادنپ ، نید  نازیم  راـیعم و  ار  یمدآ 
، دندومن لمح  تّنـس  باتک و  رب  ار  دوخ  یعطقریغ  تالوبقم  هک  اج  نادب  ات  دـنتخادرپ  تایاور  تایآ و  لیوأت  هب  تّنـس ، باتک و  رب  دوخ 

لقع كرد  هطیح  رد  فراعم  یماـمت  ( 58 (؛» ِلقعلاب ٌۀـلوقعم  اهّلک  ُفراعملا   » هک تسا  نیا  لازتعا  بتکم  یـساسا  لوصا  زا  یکی  هکنانچ 
رد هن  ( 59 ،) دـشاب تاداقتعا  هزوح  و  یلقع » فراعم   » رد طقف  عیـسو ، هرتسگ  نیا  اب  لقع  يرواد  هلزتعم  دوصقم  هک  نآ  رگم  دـنراد ، رارق 

يورین ملاع ، جنـس  تیعقاو  نازیم  هناـگی  باـی و  تقیقح  رازبا  اـهنت  یطارفا ، ناـیارگدرخ  هاگدـید  زا  ( 60 .) نید تاعورف  ماـکحا و  هنیمز 
دح رد  اـی  دـننکیم و  راـکنا  تدـش  هب  دنتـسه ، لـقع  سرتسد  زا  جراـخ  هک  ار ، زیتس ) درخ  هن   ) زیرگ درخ  روما  ور ، نیا  زا  تسا . درخ » »

يوس زا  تعیبط  ياروام  قیاقح  داعم و  خزرب و  تایآ  ندرب  لیوأت  هب  تسا  لـیبق  نیمه  زا  ( 61 .) دنزادرپیم نآ  لیوأت  هیجوت و  هب  ناکما 
عیارـش يوس  زا  هک  یفیلکت  هنوگره  تیلوؤسم  زا  ییاهر  يارب  هیفوص  هینطاـب و  يوس  زا  هطباـضیب  هنارـس و  دوخ  لـیوأت  ءاّـشم ، هفـسالف 

یّقلت هتینردـم »  » زا رثأتم  ِنابآم  رکفنشور  ناگدز و  ملع  يوس  زا  رگید  یقیرط  هب  هزورما  درکیور  نیا  ( 62 .) تسا هدش  راب  مدرم  رب  ینید 
هناهب هب  تسا  هنامز  گنهرف  باتزاب  هک  ار  هچنآ  ره  ، » یملع ریـسفت  بلاق  رد  دـننکیم و  يزاب  یهلا  تایآ  اب  یتحار  هب  تسا و  هتفای  ماـع 
نیمه هب  دننک . راگزاس  مه  اب  ار  نیون  تایرظن  نید و  ماکحا  ياهنوگ  هب  ات  دنهدیم ، تبسن  مالـسا  هب  ریـسفت ، ندومن  يرـصع  دمازور و 

؛ دناهتـسناد زور  طیارـش  اب  قیبطت  رییغت و  لباق  میدق و  نارود  باتزاب  ار  رـصاعم  يایند  شرگن  اب  فلاخم  ای  دیدش  رهاظ  هب  ماکحا  تهج ،
ماکحا رگید  نز و  یهاوگ )  ) تداهش ثرا ، هید ، باب  رد  زین  دنراب و  تنوشخ  دوریم  نامگ  هک  مالـسا  يرفیک  ماکحا  زا  يرایـسب  ًالثم ،

هیبنت زاوج  زوشن و  هلأسم  ییالو ، بصانم  رگید  تواضق و  زا  نز  تیعونمم  باجح ، هلأسم  درم ، تیریدم  يرترب و  تیماّوق ، دننام  هباشم ،
رییغت و لباق  یعامتجا ، عاضوا  ندـش  نوگرگد  اب  دـندقتعم : هتـسناد ، زور  نآ  طیارـش  لولعم  ار  درم  راـیتخا  رد  قـالط  نتـشاد  رارق  نز و 

یسایس ياهجوم  رثا  رب  یطارفا ، ینالقع  هویش  هب  یمالسا ) ياههزومآ  تایاور و  و   ) نآرق ریـسفت  ( » 63 .«) تسا زور  طیارش  قفو  رب  قیبطت 
ای یبیغ  شزرا  هنوگره  ات  هتـشاداو  ار  نانآ  رـصع ، یگنهرف  مجاـهت  لـباقم  رد  ناگدنـسیون  یخرب  یگتخاـبدوخ  زا  یـشان  یعاـمتجا و  - 
ار ناـمه  نآرق ، نید و  هک  دـننک  دومناو  يروـط  دـننک و  هیجوـت  ساـسایب  یقطنم و  ریغ  تـالیوأت  اـب  ار  يداـم  ریـسفت  لـباق  ریغ  هدـیدپ 

تالیوأت تاهیجوت و  شوختسد  ایبنا  تازجعم  ّنج و  اهریـسفت ، هنوگنیا  رد  نیارباـنب ، دـنراد . رواـب  ضحم  ناـیارگملع  هک  دـنیوگیم 
ياهروس هیآ و  ره  رد  ار  یملع  رادیدپان  فلتخم و  ياههیضرف  طارفا ، اب  نینچمه  تسا . ریـسفت  نف  دعاوق  زا  نوریب  هک  تسا  هدش  یبیجع 

، ناقرفلا يدـهلا و  وه  نآرقلا و  ریـسفت  رد  ( 65) يدنه ناخدمحا  دیـس  ًالثم ، ( 64 (؛» دـناهدومن لیمحت  هکلب  قیبطت ، نآرق  رب  هداد و  ياـج 
ياصع ندز  هطساو  هب  بآ  ندش  يراج  تسا و  هدرک  ریبعت  دم  رزج و  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  يارب  ایرد  ندش  هتفاکش 

رکنم زین  مالسلا  هیلعیسیع  ترـضح  هرابرد  تسا و  هدومن  ریـسفت  ناتـسهوک  يالاب  زا  اهراس  همـشچ  ندرک  ادیپ  هب  ار ، گنـس  هب  یـسوم 
سّدقم هبتر  يو  ( 66 .) دـهدیم رارق  راکنا  دروم  زین  ار  تازجعم  ریاس  هراوهگ و  رد  ناشیا  نتفگ  نخـس  هدـش و  ردـپ  نودـب  يو  تدالو 

چیه وا ، هدـیقع  هب  ( 67 .) تسا هدرک  نامگ  نوئلپان  نتگنـشاو و  نوچ  ار  اـیبنا  هدروآ و  دورف  یبهذـم  حلـصم  هیاـپ  هب  هداد ، لّزنت  ار  تّوبن 
سفن و رد  یهولا  لقع  تیلاعف  ناـمه  هکلب  دـسرب ، ربماـیپ  هب  نوریب  زا  هک  تسین  يزیچ  یحو  تسین و  ربماـیپ  دـنوادخ و  نیب  يایجناـیم 
يرـصع و دنامن  هتفگان  ( 68 .) تسا قح  اب  سامت  ماگنه  هب  یناـسنا  نورد  ياـنفرژ  باـتزاب  ناـمه  یحو  عقاو ، رد  تسوا و  يرـشب  لـقع 

رتشیب رتهب و  يرشب ، فراعم  نتفای  شرتسگ  شناد و  تفرشیپ  اب  هک  انعم  نیدب  ینید ، ياههزومآ  فراعم و  نآرق و  ریسفت  ندوب  دمازور 
رارق مالـسلا  مهیلعتراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  دـییأت  دروـم  هک  تسا  ریذـپانراکنا  تـیعقاو  کـی  درب ، یپ  ینآرق  قیاـقح  هـب  ناوـتیم 

رارقرب رصع  ياهزاین  تامولعم و  ریسفت و  نایم  ياهطبار  هک  دنتسه  یناسک  هلمج  زا  ردص  دیهش  نوچمه  ياهتسجرب  ياهقف  و  ( 69) هتفرگ
لوصا تیاعر  همه  زا  رتمهم  تقد و  طایتحا و  تیاهن ، رد  یعامتجا و  طیارـش  زا  یهاگآ  یملع ، ياههتخودنا  ظفح  اب  اما  ( 70 ،) دننکیم
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يدید اب  هک  میوشیم  هجاوم  رصاعم  ياهقف  زا  یخرب  روآتفگش  ءارآ  اب  تروص ، نیا  ریغ  رد  طابنتسا . ریـسفت و  نف و  طباوض  ینابم و  و 
ماکحا و رد  رظن  دـیدجت  ياوتف  تهاقف ، ینابم  اب  راـگزاسان  یلیلحت  اـب  هتـسیرگن ، هدـش  داـی  لـئاسم  هب  رخأـتم ، ناـیارگون  دـید  اـب  هباـشم 

ياج زورما ، هعماج  رد  نانآ  هدرتسگ  تکراشم  تیلاعف و  هب  هجوت  اب  ناـنز  تداهـش  ثحب  هک  نیا  ًـالثم ، دـنهدیم ؛ یمالـسا  ياـههزومآ 
دروم رتمک  نانآ  لوق  فرح و  دنتـشادن ، ینادـنچ  تکراشم  یعامتجا  ياهتیلاعف  رد  مالـسا ، ردـص  رد  ناـنز  نوچ  دراد -  رظن  دـیدجت 

نز و هید  تاواسم  هب  لیاق  نآ  هب  طوبرم  تایاور  قالطا  نز و  هید  فیـصنت  لیالد  فعـض  هناـهب  هب  یخرب  هک  نیا  اـی  تسا -  هدوب  هجوت 
فیـصنت سایق و  لاطبا  رد  بلغت ، نب  نابا  تیاور  رد  صوصخب  هعیـش ، قافتا  دروم  تایاور  حیرـص  مکح  فالخ  رب  اـی  و  ( 71) هدش درم 

یفرع تسا  یموهفم  لدع »  » تسا و يواسم  درمونزهید  تلادـع ، ياضتقم  هب  دـیوگیم : دـش ، لماک  هید  ثلث  زا  زواجتم  هاگره  نز  هید 
، دناهدش یلیوأت  لیلحت و  نینچ  راچد  هک  يدارفا  زا  یخرب  ( "72 .) تسا توافتم  ینونک  نامز  اب  مالسا  ردص  هعماج  رد  نآ  تایضتقم  هک 
هب تبسن  درم  یندب  تردق  یفطاع و  ياههبنج  اب  طبترم  هکلب  هدوبن ، یتاذ  تلیـضف  کی  رما  نیا  دناهتفگ : درم  يرترب  تیماّوق و  هلأسم  رد 
هک تسا  هدوب  یطیارش  لولعم  یضراع و  تلیضف  نیا  دوخ  هک  نیا  هچ  تسا ؛ لیدعت  لباق  رمتـسم  ياهتیبرت  اب  تفـص  نیا  هک  تسا  نز 

راذـگاو ناـنآ  هب  یعاـمتجا  ياـهتیلوؤسم  دـنتفاییمن و  هار  یگنهرف  یملع -  ياـهطیحم  رد  دـندربیم و  رـس  هب  هناـخ  رد  ناـنز  رتشیب 
طیارش هب  طوبرم  هک  هدرک  لّضف »  » هب ریبعت  دروم ، دنچ  رد  دوهی ، لیئارـسا و  ینب  هرابرد  دنوادخ  هک  تسا  هتکن  نیا  اعّدم  دهاش  دشیمن .

؛ دـشاب یمیاد  یتاذ و  دـیاب  اـهتّلم  ماوقا و  ریاـس  رب  دوـهی  لیـضفت  نیا  دـشاب ، یمیاد  یتاذ و  ناـنز  رب  نادرم  يرترب  رگا  تسا و  زور  نآ 
(73.") دندقتعم يزیچ  نینچ  هب  نانآ  دوخ  هک  هنوگ  نامه 

( موس تمسق  ) خساپ

ثحب دروـم  هنیمز  نیمه  رد  مزـال  ياهیگتـسیاش  اـب  يرترب  نیا  تسا و  حرطم  هداوناـخ  رد  درم  تیماّوـق  هلأـسم  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا 
اب تسا و  هتخیمآ  کی  ره  ترطف  شنیرفآ و  اب  هک  دراد  تعیبط  رد  هشیر  دوجوم  ياهتوافت  درم و  نز و  زا  کـی  ره  راـتخاس  دـشابیم .

ياهدرواتسد نیرتدیدج  و  ( 74) تسا هدـش  تباث  دوخ  ياج  رد  نیا  دـشابیم . راگزاس  هدومن  میـسرت  هداوناـخ  يارب  نید  هک  يراـتخاس 
رسارس رد  هتفرگ  تروص  راک  میسقت  درم و  نز و  نیب  یناور  یندب و  تافالتخا  دّیؤم  زین  یسانشهعماج  یسانشناور و  لیبق  زا  دیدج  ملع 
یفطاع یحور و  لئاسم  تاناجیه و  لابق  رد  ندوب  ساّسح  غیردیب و  يزرورهم  تفوطع و  هیاـپ  رب  نز  ترطف  تسا . رـشب  یگدـنز  راودا 

ایآ دبلطیم . ار  دوخ  اب  بسانتم  راک  میسقت  ود  ره  نیا  و  هدش ، هداهن  رتشیب  لّقعت  تمواقم و  تبالص و  ساسا  رب  درم  ترطف  یلو  تسا ،
و ( 30 مور : .« ) هّللا قلخل  لیدبت  ال  « ؟ تسا ریذپرییغت  دهدیم ، ناشن  ار  درم  نز و  يرطف  توافت  هک  یتاذ ، تبالص  نیا  يرطف و  تفأر  نآ 
زا دـیابن  رــشق  ود  زا  کـی  چـیه  دراد و  امــش  شنیرفآ  يدوـجو و  راـتخاس  رد  هـشیر  اـهتوافت  نـیا  دـیامرفیم : لاـعتم  يادــخ  ًاـساسا 

میسقت يارب  يرازبا و  ياهتلیضف  هکلب  تسین ، یشزرا  اهتلیضف  نیا  زا  کی  چیه  نوچ  دنک ؛ اّنمت  میاهداد ، يرگید  هب  هک  ییاهتلیـضف 
ءاسنلل اوبـستکا و  اّمم  بیـصن  لاجّرلل  ضعب  یلع  مکـضعب  هب  هّللا  لّضف  ام  اّونمتت  الو  . » تسا یعامتجا  یگدنز و  خرچ  شدرگ  فیاظو و 

ٍضعب و یلع  مهَضعب  ُهّللا  َلَّضَف  اِمب  ِءاسّنلا  یلع  َنوماّوق  ُلاجرلا  ... ًامیلع ٍءیش  ِّلکب  ناک  َهّللا  َّنِا  ِهلضف  نِم  َهّللا  اولأسا  نیبستکا و  اّمم  ٌبیـصن 
هک دوب  ناشیا  نایم  زا  ایبنا  شنیزگ  لـیلد  هب  اـهنت  ماـگنه ، نآ  رد  لیئارـسا  ینب  لیـضفت  یلو  ( 34  - 32 ءاسن : ...« ) مِهلاوما نم  اوقفنَا  اـمب 
ای ییاور  ای  يوغل  لیلد  مادـک  هب  ًالوصا  و  ( 75 ،) یتاذ تلیضف  کی  هن  دشیم و  بوسحم  يرابتعا  تلیـضف  کی  راوجمه  ماوقا  هب  تبـسن 

: دسیونیم یناز  قراس و  مکح  هرابرد  يرگید  هدنسیون  تسا ؟ أشنم  کی  زا  هتساخربوانعمکیهب  دربراکدراوم ، همه  ردتلیضف  يریسفت ،
هیآ هک  هنوگنامه  یمازلا ؟ هن  تفرگ ، یبابحتـسا  ار  هیآ  رد  دراو  رما  دومن و  رظندیدجت  دلَج " تسد و"  عطق "  " مکح رد  ناوتیمن  ایآ  "

هزورما ناوتیمن  ایآ  موزل ؟ هن  تسا ، بابحتسا  يارب  ( 31 فارعا : « ) اوفرستال اوبرشاو و  اولک  ٍدجسم و  ِّلک  َدنع  مکَتنیز  اوذخ  َمدآ  ینب  ای  »
یفطصم دیـس  ياقآ  راتفگ  ("؟76 ) دـنک نیمأت  زین  ار  هیآ  فدـه  هک  تفرگ  رظن  رد  زور -  گـنهرف  اـب  بساـنتم  يرگید -  ياـهتبوقع 
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يرگید قیرط  زا  یگدنرادزاب  نیا  هچنانچ  تسا و  هدـنرادزاب  لماع  کی  ناونع  هب  دزد  تسد  عطق  تبوقع  هک  نیا  رد  مه  ار  داماد  ققحم 
رد قارع ، ماّـکح  زا  یکی  زا  تفرعم  هللاۀـیآ  دوـشیم . یباـیزرا  فـیدر  نیمه  رد  ( 77 ،) تفاـی دـهاوخ  رییغت  زین  مکح  نیا  دوش ، لـصاح 

هدرک زاغآ  شرافس » هیـصوت و   » ناونع اب  ار  بلطم  نیا  نآرق ، رد  دنوادخ  : " دنکیم لقن  نینچ  درم  نز و  ثرا  نوناق  يرباربان  وغل  هیجوت 
شیپ ياهنارود  اب  تسین و  یمازلا  شرافس  نیا  نتـسب  راک  هب  و  ( 11 ءاسن : « ) ِنییثنُالا ِّظح  ُلثم  ِرکّذلل  مکدالوا  یف  ُهّللا  مُکیـصوی  : » تسا

(78.") تسا ّرـضم  هکلب  درادـن ، یترورـض  هیـصوت  نیا  تیاـعر  هتفرـشیپ -  ندـمت  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هزورما -  هـک  تـسا  هدوـب  راـگزاس 
، رصع ياهزاین  تامولعم و  تایاور و  ثیداحا و  نآرق و  ریسفت  نایم  هطبار  ندرک  رارقرب  دندومرف : ردص  دیهش  هک  هنوگ  نامه  نامگیب ،

تساوخرد يرگشسرپ و  وگوتفگ و  ّتنس و  نآرق و  رـضحم  رد  نتـسشن  تقیقح ، رد  تسا و  داهتجا  شرتسگ  يروآون و  دشر و  لماع 
نآ زا  تسادـخ ، باتک  نآرق  : » دـندومرف صوصخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  هکناـنچ  ( 79 (؛ تسا هعماج  ياهزاین  هب  خـساپ 

نخس هدنیآ و  ملع  نآرق ، رد  هک  دینادب  مهدیم . ربخ  نآ  زا  ار  امش  نم  یلو  دیوگیمن ، نخس  دوخ  نآرق  هتبلا  دیوگب . نخس  ات  دیهاوخب 
نیا هب  حیرصت  زین  مالسلا  هیلعقداص  ماما  و  ( 80 .«) تسا نآ  رد  ناتراک  نداد  ناماس  هار  دنکیم و  نامرد  ار  امش  درد  تسه ، هتـشذگ  زا 

رد نآرق  یگزات  توارط و  ّرس  دنربیم و  یپ  نآرق  قیاقح  زا  يرتشیب  قمع  هب  شناد ، تفرـشیپ  اب  راگزور  ره  مدرم  هک  دنکیم  تیعقاو 
هب ون  ياهخساپ  نآرق و  زا  تشادرب  ( 81 .«) ٌدیدج ٍنامز  ِّلک  یف  وهف  ٍنامز ... َنود  ٍنامزل  ُهلعجَی  مل  َهّللا  َّنأل  « ؛ تسا رما  نیمه  اهنامز ، همه 
رد هدش  ظاحل  ياهتحلـصم  رظن  زا  عرـش ، ماکحا  هچ  رگ  ، » ور نیا  زا  دشاب . طبـضنم  دیاب  رـصع ، تایـضتقم  اب  قبطنم  دـیدج و  ياهزاین 
نآ رب  ّبترتم  ماکحا  هدوب ، دوجوم  طیارش  هب  دودحم  ّتقوم و  یخرب  رییغت و  لباق  ریغ  یگشیمه و  اهتحلـصم  یخرب  دناهنوگ : ود  اهنآ 

ماکحا زا  کی  مادک  هک  نیا  صیخشت  اما  دوشیم ، میـسقت  رّیغتم ، تباث و  هتـسد  ود  هب  یعرـش  ماکحا  تهج ، نیمه  هب  تسا و  رییغت  لباق 
نامه هک  تسا  رّیغتم  ماکحا  زا  کی  مادک  تسین و  رظن  دیدجت  رییغت و  لباق  رارطضا ، دراوم  رد  زج  یطیارـش ، چیه  تحت  هک  تسا  تباث 
کی ناونع  هب  هیلوا  لصا  تسا و  رظن  بحاص  هتـسیاش و  ياهقف  ینعی  یمالـسا  هقف  ناسانـشراک  رظن  اب  تسا ، ییـالو  یتموکح و  ماـکحا 
دراو ماکحا  یمامت  یمالـسا و  ماکحا  رتشیب  و  تسا ، ماکحا  تابث  ّتیدـبا و  صوصخ ، نیا  رد  کش  تروص  رد  لمع  كالم  هدـعاق و 

(82") ِۀمایقلا ِموی  یلا  ًادبأ  ٌمارح  ُهمارح  ِۀمایقلا و  ِموی  یلا  ًادـبأ  ٌلالح  ٍدّـمحم  ُلالح   " فیرـش تیاور  و  دـنراد . ار  یتلاح  نینچ  نآرق ، رد 
لیلد مادک  هب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دزد ، تسد  عطق  مکح  رییغت  ياعدا  ریظن  يدراوم  رد  ( 83 .«) تسا هدعاق  نیا  ماکحا و  نیمه  هب  رظان 

ندیرب  » قادصم دوب و  هدنرادزاب  تبوقع  کی  ًافرص  تیفیک  نیا  هب  صاخ  مکح  نیا  زا  لاعتم  يادخ  دارم  هک  درک  راهظا  ناوتیم  ینیقی ،
!؟ تفای دهاوخ  رییغت  مکح  نیا  دشاب ، نیمأت  لباق  زین  يرگید  وحن  هب  روکذـم  فدـه  رگا  ور ، نیا  زا  تسا و  هتـشادن  یتیـصوصخ  تسد »

رییغت دراوم  زا  هکلب  تسین ، ماکحا  رییغت  دراوم  زا  نیا  میشاب ، هتشاد  یعرـش  ماکحا  ّهلدا  زا  یتشادرب  نینچ  رب  یلقع  یعطق  لیلد  رگا  ًاساسا 
ندیرب هوحن  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  نامز  رد  تسا ؛ هدنرادزاب  یتازاجم  يدزد ، تازاجم  یعرـش  مکح  ًالثم ، تسا ؛ قادـصم 

هنیرق و لاعتم  يادخ  ارچ  تساور و  یتشادرب  نینچ  لیلد ، مادک  هب  اجک و  زا  اما  رگید . ياهنوگ  هب  نامز ، نیا  رد  تسا و  هدوب  دزد  تسد 
يادـخ یعیرـشت  تساوخ  هدارا و  هب  میناوتیم  دوخ  یلقع  نامگ  سدـح و  اب  ًافرـص  ایآ  تسا و  هدادـن  رارق  دوخ  روتـسد  نیا  رب  ياهناـشن 

ياضتقم هب  یقطنم  هویـش  هب  لقع  يریگراـک  هب  درکیور  . 3 دودـح و . ... ریاسومجر  تازاجمرییغتياعداتسانینچمه  میرببیپ !؟ لاـعتم 
زا هفـسلف  ملع و  شرتسگ  هکلب  تفرگ ، هدیدان  تّنـس  باتک و  مهف  رد  ار  لقع  تلاخد  ناوتیمن  ینید ، ياههزومآ  ساسا  رب  زین  قیقحت و 
هب دناوتیم  رتهب  ددرگ ، دـنمهرهب  شناد  ملع و  ياهدرواتـسد  زا  رتشیب  ردـق  ره  تیرـشب  تسا و  ینید  عبانم  زا  نید  مهف  رد  رثؤم  لماوع 

دروم هک  تسا  حیحـص  اجب و  ینامز  ریثأت  تلاخد و  نیا  اما  دربب . یپ  تّنـس  باتک و  زا  هتفرگرب  ینایحَو  میهاـفم  یتسه و  ناـهج  قیاـقح 
ّلکل ًانایبت  باتکلا  کیلع  اـنلّزن  و  ، » تسا هدرک  یفرعم  يزیچ  ره  رگنـشور  ار  دوخ  میرک  نآرق  دـشاب . ّتنـس  باـتک و  هدـنیوگ  شریذـپ 
هتکن هس  هب  لاـجم ، نـیا  رد  ( 84 (!؟ دـشاب يرگید  زیچ  دـنمزاین  دوخ  میهافم  ندـناسر  رد  هک  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  ( 89 لمن : « ) ٍءیش

.2 ّتنـس ؛ نآرق و  هـطبار  . 1 تشاد : میهاوخ  رـصتخم  یتراـشا  تسا ، هنیمز  نیا  رد  هدـش  حرطم  تاهبـش  یخرب  يوگ  خـساپ  هک  یـساسا 
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ساسارب ّتنـس : نآرق و  هطبار  فلا . وا . تشادرب  مهف و  رد  بطاخم  نیـشیپ  ياـهرواب  اـهتینهذ و  ریثأـت  . 3 نید ؛ نابز  ندوب  یـصاصتخا 
لزاـن یحو  ناـمه  نییبـت  يرگید  دوب و  یحو  غـالبا  اـهنآ  زا  یکی  دناهتـشاد ؛ یفلتخم  نوؤـش  فیاـظو و  ربماـیپ  نآرق ، تاـیآ  حیرـصت 

ود نآ  هب  کّسمت  دنوشیمن و  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  هک  يوحن  هب  هداد ، رارق  مه  نیرق  ار  ترتع  نآرق و  زین  ترـضح  نآ  و  ( 85 .) هدش
یناـعم ینید و  روـما  مهف  رد  ربماـیپ ، زا  سپ  ار  مالـسلا  مهیلعهّمئا  تیعجرم  قـیرط  نیا  زا  و  ( 86 .) دناهتسناد تلالـض  یهارمگ و  عنام  ار 

رّـسفم و لاح ، ره  هب  یلو  ( 87 .) تسا ریذـپاناطخ  تافآ و  زا  نوصم  هک  نآرق  تیعجرم  ناسب  یتیعجرم  مه  نآ  تسا ، هدرک  تاـبثا  نآرق 
نابز تّنس ، نآرق و  نابز  هک  نیا  هچ  ( 88 (؛ دورب نایم  زا  نآرق  ندوب  نایب »  » هک دوشیمن  ببس  نآرق ، هب  تبسن  تّنس  ندوب  حراش  نّیبم و 

رد هک  يرـصانع  سپ  تسا . اهنآ  زا  یـصاخ  رـشق  يارب  هن  مدرم و  همه  يارب  تیاده  باتک  ینعی  سانلل » ًيدـه   » نآرق اریز  تسا ؛ مدرم 
(89 ،) نآرق رد  ّربدت  هب  لاعتم  يادخ  يور ، نیا  زا  تسا . دوجوم  مدرم  مالک  مهف  رد  هک  دشاب  يرصانع  نامه  دیاب  دنراد ، دوجو  نآ  مهف 
زا یکی  زین  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  تـسا و  هدوـمن  شرافـس  ( 91) نآ فراـعم  رد  يزرو  هشیدــنا  و  ( 90) نآ تاروتـسد  زا  نتفرگ  دـنپ 

نودـب نآرق  رگا  دناهتـسناد . نآ  اب  يراگزاس  نآرق و  رب  تایاور  ثیداحا و  هضرع  ار  میقـس  زا  حیحـص  ثیداحا  شجنـس  مهم  ياهرایعم 
زیواتسد اب  ناگدنـسیون  زا  یخرب  نید : نابز  ندوب  یـصاصتخا  ب . ( 92 .) دوب دـهاوخ  هدوهیب  انعمیب و  رایعم  نیا  دـشابن ، مهف  لـباق  تّنس 

رّرقم هک  یتایآ  هب  دانتـسا  اـب  ناـنیا  دـناهدومن . يّدـج  شـالت  نآرق  یناـسر  ماـیپ  عاعـش  ندرک  دودـحم  رب  نآرق ، تاـیآ  یخرب  نداد  رارق 
هک دننکیم  اعدا  (، 94") میدرک لزاـن  یبرع  ناـبز  هب  ار  نآرق  نیا   " اـی و  ( 93") میداتـسرف يو  موق  نابز  اب  ار  يربمایپ  ره  اـم   " دـنرادیم

طیحم و زا  رثأتم  نتم  شیادـیپ  هوحن  یحو ، ناـیرج  رد  هجیتن ، رد  هدوب ، ربمغیپ  ره  ناـمز  مدرم  رب  جـیار  گـنهرف  موق ،» ناـبز   » زا دوصقم 
هن دوب ، ربمایپ  عبات  یحو  اذـل ، دوب و  دـهاوخ  یحو  ياقلا  رد  ینابز  ياهتیدودـحم  همه  عبات  هجیتن ، رد  تسا و  هدوب  هعماج  نآ  گـنهرف 

و دراذگیم ، ریثأت  نتم  زا  ام  یتفایرد  یناعم  رد  نتم  شیادـیپ  هوحن  نوچ  تشاذـگ ؛ دـهاوخ  ریثأت  ام  مهف  رد  رما  نیا  و  یحو ، عبات  ربمایپ 
طیحم گنر  یحو »  » دنوشیم بجوم  هک  اهتیدودحم  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دش ، هتـساوخان  ياهتیدودحم  عبات  یحو  نّوکت  یتقو 

تایـضرع وزج  ینایحو  ياههزومآ  نیا  ورنیا  زا  تسا ، هدربیم  رـس  هب  نآ  رد  ربمایپ  هک  دوش  ياهعماج  رادقا  هب  رَّدـقم  و  دریگب ، دوخ  هب 
هک یشخب  اهنت  تشاد . دنهاوخن  یتیجح  ناریاس  يارب  و  نامز ، نآ  هعماج و  نآ  یـصاصتخا  گنهرف  ثداوح و  اب  بسانتم  دنتـسه و  نید 

صاصتخا دوخ  هب  ار  نید  زا  یکچوک  رایـسب  شخب  هک  تسا  نید  تایتاذ  تسا ، دانتـسا  لباق  عماوج  اـهگنهرف و  اـهّتلم و  ریاـس  يارب 
دوخ راک  دوب ، يراج  شیوخ  راگزور  هعماج  رد  هک  یمیهافم  نامه  اب  يربمغیپ  ره  : » دیوگیم ناگدنسیون  نیا  زا  یکی  ( 95 .) تسا هداد 

نآ زا  هک  دـهاوخب  مدرم  زا  ای  دزومایب  مدرم  هب  دـنک و  عارتخا  دوخ  زا  تسا ، هدـماین  زونه  هک  ار  یمیهافم  تسناوتیمن  دربیم و  شیپ  ار 
مالـسا یهقف  ماکحا  مامت  دوش . تباث  شفالخ  هک  نیا  رگم  دنتـسه ، تقوم  ًاعطق  یهقف  ماکحا  ور ، نیا  زا  دـننک . هدافتـسا  هدـماین  میهاـفم 

میشاب هتشاد  یعطق  لیلد  دیاب  ام  دوشب . تباث  شفالخ  هک  نیا  رگم  دنتـسه ، هعماج  نآ  هب  هیبش  یعماوج  ربمایپ و  هعماج  هب  قّلعتم  دنتقوم و 
اهرواب و يانعم  هب  گنهرف  موق » نابز   » زا دوصقم  ناـمگیب ، ( 96 .«) هژیو طیارـش  نآ  يارب  هن  دـناهدش ، عضو  هشیمه  يارب  ماکحا  نیا  هک 
یتافارخ و ياهرواب  هدـش و  فیرحت  ياهشزرا  ات  دـناهدمآ  ایبنا  هک  نیا  هچ  دـشابیمن ؛ اـیبنا  هعماـج  رب  مکاـح  ياـهشزرا  تاداـقتعا و 

تایبدا اب  ایبنا  نتفگ  نخس  دوصقم  هکلب  (، 103 نارمع : لآ  « ) اهنِم مُکذقنَاف  ِرانلا  َنِم  ٍةرفح  افش  یَلع  متنُک  و  : » دننک حالـصا  ار  حیحـصان 
زین دنربیم و  راک  هب  نآ  دننام  اهلثملا و  برـض  اههیبشت ، اههراعتـسا ، يارب  دوخ  یفرع  تارواحم  رد  نانآ  هچنآ  ینعی  تسا ؛ مدرم  نامه 
ایبنا تثعب  فده  دنمهفب و  ار  اهنآ  نخـس  دنناوتیمن  مدرم  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دـنوشیم ؛ نخـس  مه  نانآ  اب  موق  ناگژاو  نامه  اب 

نآ لاثما  و  مهل » نَّیُبیل   » ای نولقعت » مکّلعل   » هیضق دننکیم ، حرطم  ار  موق » نابز   » هلأسم هک  یتایآ  زا  سپ  ور ، نیا  زا  تفای . دهاوخن  ققحت 
ینید عیارش  متاخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصيدّمحم  تعیرش  یناهج و  ینید  مالـسا  نید  نآرق ، تایآ  حیرـصت  هب  ( 97 .) دهدیم رارق  رظنّدم  ار 

یلومشناهج هکلب  دنتسه ، مالـسا  ردص  هب  دودحم  هن  دراد و  برع  موق  نانابز و  برع  هب  یـصاصتخا  هن  یمالـسا  ماکحا  سپ  ( 98) تسا
، هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  تلاسر  نآرق و  مایپ  ندوب  یناهج  همزال  اما  تسا . نید  تایرورض  وزج  ناکم  نامز و  ثیح  زا  مالسا 
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رگید ياهنابز  هب  میهافم  نامه  هاگنآ  دنوشیم ، لزان  ینابز  هب  فراعم  ادتبا  دراوم ، ریاس  لثم  هکلب  تسین ، اهنابز  همه  هب  نتفگ  نخس 
ینید هبرجت  کی  یحو  هکنیا  اما  جیار . رایـسب  تسا  يرما  هکلب  ریخ ، تسا ؟ لاحم  يرما  ینابز  لاقتنا  ایآ  دنوشیم . لقتنم  مدرم  ریاس  هب 

قیرط و هئارا  تّجح و  مامتا  نامه  هک  تّوبن -  ترورـض  یلقع  ناهرب  اب  هن  هک  تسا  ینخـس  دـشاب ، طـیحم  زا  رثأـتم  ربماـیپ و  تاـئاقلا  و 
تسا راگزاس  دشابیم -  ایبنا  تمصع  هدننک  تابثا  ناهرب  نیمه  تسا و  اهنآ  قیال  لامک  هب  اهناسنا  تیاده  يارب  یبیغ  هنزور  ندوشگ 

ای تائاقلا  هن  دشاب و  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  تجح  هاگنآ  ناربمایپ  نخس  ( 99 .) دراد یناوخمه  نیرتکچوک  نآرق  ناوارف  تایآ  اب  هن  و 
هتخاس بطاخم  وگب »  » ینعی لـُق »  » هژاو اـب  ار  دوخ  لوسر  لاـعتم ، يادـخ  هبترم  زا 3000  شیب  ور ، نیمه  زا  ناـنآ . یناـسفن  ياـهتفایرد 

نتم ره  دننام  نآرق ، مهف  يارب  اهضرف : شیپ  اهتینهذ و  ریثأت  ج . یحو . هدننکدیلوت  ای  رگعادبا  هن  هطـساو  تسا و  لوسر  وا  سپ  تسا ،
یکـش رگید ، يوس  زا  میتسه . یلقن  ای  یلقع  فراـعم  یبرجت و  مولع  تاـیبدا ، زا  هتـساخرب  ییاـهضرف  شیپ  تاـمولعم و  دـنمزاین  رگید ،

زا دوخ  مهف  هب  میناوتیم  هنوگچ  سپ  دـنراذگیم . ریثأت  تّنـس  باتک و  زا  تشادرب  رد  بطاخم  نیـشیپ  تامولعم  تاداـقتعا و  هک  تسین 
؟ اـم ياـهضرف  شیپ  اـهتینهذ و  زا  رثأـتم  اـی  و  تسا ، تقیقح  نیع  میمهفیم  ار  هچنآ  اـیآ  مـینک ؟ داـمتعا  ّتنـس ) نآرق و   ) ینید عباـنم 
اب دنـشاب و  دـنمهطباض  رگا  اما  تسا ، راذـگ  ریثأت  ّتنـس  باتک و  زا  دوصقم  مهف  رد  ام  ياهضرف  شیپ  تاداـقتعا و  زا  یخرب  دـیدرتیب ،
ام تشادرب  تّحص  رد  یللخ  دنشاب ، يأر  هب  ریسفت  ای  لیمحت  زا  رود  هب  دنتسه و  عرش  جاجتحا  يانبم  هک  یفرع ، ینالقع و  دعاوق  تیاعر 

رگید عضاوم  رد  مالسلا  مهیلعناموصعم  تّنس  نآرق و  تایآ  زا  هتـساخرب  ای  بطاخم  نیـشیپ  تاداقتعا  اهتینهذ و  اریز  دننکیمن ؛ داجیا 
نآرق و ياههزومآ  عومجم  نوچ  مینک ؛ لیمکت  حیحـصت و  ار  دوخ  تشادرب  تاـمولعم ، نآ  هظحـالم  اـب  دـیاب  تروص ، نیا  رد  هک  تسا ،
، رگید ترابع  هب  درک . طابنتسا  ار  مالسا  يدروم ) هن  و   ) یلک رظن  مّظنم ، یهدطابترا  کی  رد  هاگنآ  تفرگ و  رظن  رد  مه  اب  دیاب  ار  ّتنس 

ناوتیم تیاور ، ای  هیآ  نامه  زا  هکلب  درک ، نایب  ار  مالـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  اـی  نآرق  رظن  ناوتیمن  تیاور ، اـی  هیآ و  کـی  هب  هعجارم  اـب 
تاداقتعا اهتینهذ و  رگا  اما  درب . یپ  هدـنیوگ  دوصقم  هب  تایاور  تایآ و  ریاس  هظحالم  اـب  هک  تشاد ، رقتـسم  هن  هیلوا و  تشادرب  کـی 

، تروص نیا  رد  دراد . یلقع  یعطق  لـیلد  رد  هشیر  هک  يداـقتعا  . 1 دراد : تلاح  دنچ  دنشابن  تّنـس  باتک و  زا  هتفرگرب  بطاخم  نیـشیپ 
اب یتیاور  ای  هیآ  رهاظ  نیب  هاگره  ور ، نیا  زا  دـشابیم . تایاور  تایآ و  يرهاظ  ياـنعم  حیحـص  ریـسفت  يارب  ياهنیرق  یعطق  لـیلد  نیمه 

مینکیم دیکأت  اما  دوشیم . تایاور  تایآ و  هیلوا  روهظزا  رظن  فرـص  يارب  ياهنیرق  یلقع  مکح  دوش ، عقاو  یـضراعت  لقع  یعطق  مکح 
رهاظ نیب  ضراعت  عوقو  یعرش 2 . یلقع و  لیلد  زا  دانتسم  مکح  ضراعت  . 1  ) روکذم طرش  ود  اب  تیاور  هیآ و  دافم  رهاظ  رد  فّرصت  هک 

ای ناهذا و  رد  هک  ییاهرواب   ) ینـالقع تازاـکترا  زا  یـشان  ياـهتینهذ  . 2 تسا . نکمم  یلقع ) ینیقی  یعطق و  مکح  اـب  تـیاور  اـی  هـیآ 
ریثأت دنـشاب ، ضراعت  رد  ّتنـس  نآرق و  حیرـص  اب  هک  ینالقع  ياهزاکترا  فلا . دناهنوگ : ود  دنراد ) خوسر  مدرم  همه  هاگآدوخان  ریمض 

: تفگ ناوتیم  سپ  دناهتفرگ . هدـیان  ار  اهنآ  ربمایپ  دـنوادخ و  مدرم ، نهذ  رد  ییاهرواب  نینچ  خوسر  مغر  یلع  نوچ  دـنراد ؛ سوکعم 
. دناهدوب بطاخم  تینهذ  زاکترا و  نآ  لاطبا  ددص  رد  تیاور  هیآ و 

( مراهچ تمسق  ) خساپ

همه لماش  دوقعلاب » اوفوا   » ًالثم دنـشاب ؛ ضراعت  رد  نآ  مومع  ای  قالطا  اب  هکلب  تّنـس ، نآرق و  حیرـص  اب  هن  هک  ینـالقع  ياـهزاکترا  ب .
هک ار  يدوقع  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رب  نامدرم  رواب  یلو  دـنوشیم ، دنتـسه ، لطاب  القع  دزن  هک  ییاهدادرارق  یتح  دادرارق  دـقع و  هنوگ 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  ناـمز  مدرم  دزن  زاـکترا  نیا  دوجو  زارحا  . 1  ) طرـش ود  هب  تروص  نیا  رد  دـنکیمن . اضما  زگره  دـنلطاب ، ـالقع  دزن 
نیا نیـشیپ و  تاداقتعا  ریثأت  رگید ) تیاور  ای  هیآ  رد  حیرـص  روط  هب  زاکترا  نیا  راکنا  ای  عدر  مدع  مالسلا و 2 . مهیلعراهطاهمئا  ای  هلآو 

زاکترا ردـق  هب  هن  دنـشاب و  هدـمآ  تسد  هب  یلقع  یعطق  لیلد  زا  هن  هک  ییاهتینهذ  تاداقتعا و  . 3 تسا . هتفریذـپ  القع  تازاکترا  هنوگ 
هفسالف و لثم  صاخ ، شناد  رد  نارظن  بحاص  ای  یصاخ  ياههورگ  يارب  هک  ییاهزاکترا  اهتینهذ و  دننام  دنشاب ؛ هتشاد  عویش  ییالقع 
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زا دیاب  هک  تسا  يأر  هب  ریـسفت  زراب  قیداصم  زا  تایاور ، تایآ و  زا  تشادرب  رد  اهتینهذ  نیا  نداد  تلاخد  دنوشیم . لصاح  نارگید ،
رتفد نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  اهتشونیپ 1 - ( ----------------------------- 100 .) درک زیهرپ  نآ 

، مق ۀمکحلا ، نازیم  يرهـشير ، يدمحم  دمحم  ج 22 3 - ص 29 ، نامه ، ح 1 2 - ص 19 ، ج 1 ، مالسلا ، هیلعتیبلا  لها  گنهرف  رـشن 
رتفد ص 396 5 - ، 17 ثیداحا 13 -  ناـمه ، ص 401 4 - ح 13053 ، ج 6 ، ه.ق ،  1404 یمالـسالا ، مـالعالا  بتکم  رـشنلا -  زکرم 
یف ثوحب  ردص ، رقابدمحم  دیس  ص 327 6 - ، 1364 یمالسا ، تاراشتنا  مق ، یمالسا ، قوقح  رب  يدمآرد  هاگـشناد ، هزوح و  يراکمه 

، مق لوصالا ، دئاوف  ینیئان ، نیـسح  دمحم  - 7 . 120 ص 119 -  ج 4 ، ق ،  1417 هیمالـسالا ، تاساردلل  ریدـغلا  زکرم  مق ، لوصالا ، ملع 
لقع عوـن  ود  هک  تسا  تهج  نیا  زا  حـماست  ص 124 8 - نامه ، ردص ، رقاب  دـمحم  دیـس  ص 59 ، ج 3 ، ق ،  1406 یمالسالا ، ۀسسؤم 

هب يراذگ  مان  رد  حماست  - 9 تسین . شیب  یکی  یناسنا  ره  لقع  هکلب  یلمع ،» لقع   » مان هب  يرگید  و  يرظن » لقع   » ماـن هب  یکی  میرادـن ،
كاردا و اـههزوح ، هـمه  رد  لـقع  راـک  هـک  نآ  رگید  دــش و  هـتفگ  يرظن » لـقع   » رد هـک  نآ  یکی  تـسا . تـهج  ود  زا  یلمع » لـقع  »
ار دوخ  صیخشت  نیمه  اما  دهدیم ، صیخـشت  لقع  تسا . یلوم  ِنآ  زا  یهن  رما و  درادن ، يدیابن  دیاب و  زگره  لقع  تسا . يزادرپهیرظن 
هبو ساـیقلاب  عاـنتما  اـی  ساـیقلاب  ترورــض  بلاـق  رد  ناـسنا ، يراـیتخا  لاـعفا  اــهراتفر و  رب  ّبترتـم  راــثآ  جــیاتن و  نـتفرگ  رظن  رد  اــب 

یفطصم دیس  ص 120 11 - ج 4 ، نامه ، ردص ، رقاب  دمحم  دیس  - 10 دنکیم . نایب  تسین ، هتسیاشوتساهتسیاشای  و  دیابنودیابتروص ،
ص 135 12- ، 1363 یمالـــسا ، موـــلع  رد  وـــن  ياههشیدـــنا  نارهت ، هــقف ) عباـــنم  مود  رتـــفد   ) هــقف لوـــصا  داـــماد ، قـــقحم 
ص 232 14- نیــــشیپ ، ردـــص ، رقابدـــمحم  دیــــس  ،ج1،ص191-188 13 - یمالساشنادرشن ، هقفلالوصا ، رفظماضردمحم ر.ك:
ص 120 121 16- ج 4 ، نیـشیپ ، ردـص ، رقابدـمحم  دیـس  ص 55 15 - ،1409ق،ج2، يروادلاۀبتکم ، لوصالاحابصم ، یئوخمساقلاوبا

شزومآ حابصم ، یقتدمحم  - 18 127 ص 126 -  ج 4 ، نیشیپ ، ردص ، رقابدمحمدیـس  ص 59 17 - ج 3 ، نیشیپ ، ینیئان ، نیـسحدمحم 
، هفـسلفشزومآ ، ومه - 19 60 ص 55 -  ج 1 ، ، 1380 یللملانــیب ، رـــشن  پاــچ و  تکرـــش  نارهت ، مــجنپ ، پاــچ  دـــیاقع ،

میرکلادبع - 21 1379 ونحرط ، ، نارهت نیدزایمـسرتئارقربيدقن ، يرتسبـش ، دهتجم  - 20 13 سرد ،1370، یمالساتاغیلبتنامزاس ج1،
هـسسؤم مق ، یمالـسا ، هشیدـنا  یناـبم  رب  يدـمآرد  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  - 22 1373 طارـص ، نارهت ، يژولوئدـیا ، زا  رتهـبرف  شورس ،

، ومه ص 410 24 - ، 1376 طارـص ، نارهت ، تیریدم ، ارادـم و  شورـس ، میرکلادـبع  - 23 1381 ینیمخ ، ماـما  یـشهوژپ  یـشزومآ و 
همجرت مالـسا ، رد  ینید  رکف  يایحا  يروهال ، لابقا  دـمحم  و 121 25و26 - ص 10  يدورذآ 1376 ،)  ) ،ش39 نایک يوبنهبرجتطسب ،» »

ص 63 ، 1378 شخپ ، نارهت  ، 6 پاچ یسانشمالسا ، یتعیرشیلع ، ص 204 27و28 - ص 146 /  اتیب ، ملق ، تلاسر  نارهت ، مارآ ، دـمحا 
پاچ یمالسا ، ینید  ناهج  رب  ياهمّدقم  يرهطم ، یـضترم  - 30 135 ص 133 -  نیشیپ ، يوبن ،» هبرجت  طسب  ، » شورـس میرکلادبع  - 29

ص ص 146 /  ، 1377 شخپاچ ، نارهت ، يدازآ ، هب  هنادواج  ناوخارف  ناـمیپ ، هللا  بیبح  ص 176 31و32 - ، 1372 اردص ، نارهت ، مشش ،
هزومآ رد  نامیا  لقع و  هزیمآ  ، » دنز یعاجـش  یلع  ص2،11/ص29 35 - ءایبناتثعبفده ، ادخوترخآ  ناگرزابيدهم ، 263 33و34 -

، یمالسا هشیدنا  ینابم  رب  يدمآرد  - 36 249 ص 248 -  ش 1 و 2 ، ،ص7 ، مق هیملعهزوحیمالساتاغیلبترتفد  مق ، رظن ، دقن و  یمالسا ،»
یلعنسح ص 100 38 - ، 1379 نارطق ، نارهت ، يرهطم ، داتــسا  هشیدـنا  رد  ناملــسم  ناشیدـناون  ماـکاژد ، یلع  ص 107 37 - نیـشیپ ،

موزل دـننام  هک  يدراوم  رد  ص 223 39 - ، 1377 یمالـسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  نارهت ، نید ، ورملق  رب  يدمآرد  نایربکایلع ،
رد یتح  لقع ، ماکحا  رگید  رد  یلو  تسا ، يداشرا  دـنوادخ  نایب  ًانیقی  درادـن ، ناکما  دـنوادخ  مکح  ندوب  يولوم  دـنوادخ ، زا  تعاـطا 
رد لقع  هک  نیا  فرص  رگید ، ترابع  هب  دشاب . هتـشاد  يولوم  نایب  دنوادخ  تسا  نکمم  ملظ ، حبق  لدع و  نسح  دننام  یلقع ، تالقتـسم 

دشاب يولوم  رما  رودص  ناکما  رگا  هکلب  دنوش ، یقلت  يداشرا  دراوم  نآ  رد  یعرش  ماکحا  دوشیمن  بجوم  دشاب ، هتـشاد  مکح  يدراوم 
ياهماظن - 40 ص 223 و 234 ) نامه ، ك : ر . . ) دوب دهاوخ  يولوم  ماکحا ، نآ  زاب  دیامن ، رما  نادـب  تیولوم  ثیح  زا  لاعتم  دـنوادخ  و 

رب ینتبم  ریغ  طبترم و  ریغ  يرشب و  یقوقح  ياهماظن  "  ) رالوکس  " هتسد ود  هب  بهذم  نید و  اب  ناشهطبار  عون  ساسا  رب  یقوقح ، فلتخم 
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میهاربا دیـس  - 41 دـنوشیم . میـسقت  بهذـم ) رب  ینتبم  ای  بهذـم  اـب  طـبترم  ینید و  یقوقح  ياـهماظن  "  ) یبهذـم یبتکم /  و"  بهذـم )
نیسحدمحم دیس  ر.ك : - 42 زیئاپ 1378 ) ، ) رـصاعم هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسـسؤم  ش 3 ، س 4 ، تاسبق ، قالخا ،» هقف و  ، » ینیـسح

، هوژپ شناد  یفطصم  یهاشورـسخ و  هللاتردق  ر.ك : ص 17 43 - ق ،  1362 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، مالـسا ، رد  هعیـش  یئابطابط ،
/107 هرقب : / 14 ماعنا : ك : نینچمه ر . ص 35 44 - ، 1380 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسؤم  مق ، مجنپ ، پاچ  قوقح ، هفـسلف 
، رگشسرپ ناناوج  هب  داتسا  خساپ  حابصم ، یقتدمحم  - 45 33-29 رجف : / 28 يروش :  / 11 دعر : / 31 يروش : / 22 توبکنع : / 116 هبوت :
/169 فارعا : / 32 ماعنا : / 65 نارمع : لآ  / 67 هرقب : ص 219 46 - ، 1380 هرس ، سدقینیمخ  ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  مق ،

مُهنـسحَاِهّللاِرمابمهملعا - "47 138 تاـــفاص : / 60 صـــصق : / 80 نوـــنمؤم : / 10 ءاـیبنا : /109 فـــسوی : / 51 دوـــه : / 16 سنوــی :
، نارهت يرواب ، نید  يزرودرخ و  نایفـسوی ، نیـسح  یفیرـش و  نیـسح  دـمحا  48و49 - ص 16 ) ،ج11 راونالاراحب ، یسلجمهمالع ") ًالقع
ص 201 51- نیـشیپ ، نید ، ورملق  رب  يدـمآرد  نایربکایلع ، یلعنـسح  ص 67 50 - ، 1379 رـصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسـسؤم 
، نآرقلا ریـسفت  یف  نازیملا  یئابطابط ، نیـسحدمحم  دیـس  ص 46 52 - اردص ، نارهت ، ، مالک یمالـسامولع ، اب  ییانـشآ  يرهطمیـضترم ،

رقاب دمحم  - 54 71 ص 70 -  نیشیپ ، نایفسوی ، نیسح  یفیرـش و  نیـسح  ص 4-3 53 - ج 1 ، ق ،  1397 هیمالـسا ، نارهت ، موس ، پاچ 
ِۀمایقلا َموی  ِباسحلا  یف  َدابعلا  هُّللا  ُّقادی  اّمنا  . 1 دینک : هجوت  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تیاور  ود  هب  ص 25 55 - ج 11 ، نیشیپ ، یسلجم ،

، یـسلجم رقاب  دمحم  . ) دنکیم تساوخ  زاب  نانآ  زا  ناگدنب  لقع  هزادنا  هب  تمایق  رد  دنوادخ  ایندلا ؛» ِیف  ِلوقعلا  نِم  مُهاتآ  ام  ِردـق  یلع 
ًاقلخ ُتقلخ  ام  یلالج  یتّزع و  و  لاقف : َِربْدَأ . هل  َلاق  ّمث  َلَبَقَأف ، ِلبقأ ، هل : َلاق  َُّمث  هُقَطنتـسا  َلقعلا  ُهللا  قلخ  اّمل  . » 2 ص 106 ؛) ج 1 ، نیشیپ ،

خیرات فیرـش ، دمحم  - 56 ص26 ) ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، رقابدـمحم  ُِبقاـعُأ ( ». َكاـّیا  بیُثا و  َكاـّیا  رمآ و  َكاـّیا  َکـنم ، نَسحَا 
حابـصم یقتدمحم  ر.ك : ص 619 57 - ، 1362 ج1 ، یهاگشناد ، رـشن  نارهت ، يداوجروپ ، هَّللارـصن  رظن  ریز  همجرت  مالـسا ، رد  هفـسلف 

ج قح ، هار  رد  مق : یسانشناسنا ) یسانشادخ ،  ) 1  - 3 نآرق ، فراعم  ومه ،  30 ص 9 -  ، 1375 ریبک ، ریما  نارهت ، یـسانشامنهار ، يدزی ،
، یـضرلا فیرـشلا  تاروشنم  مق ، موس ، پاچ  لحنلا ، للملا و  یناتـسرهش ، میرکلا  دبع  نب  دـمحم  حـتفلاوبا  - 58 512 ص 501 -  ، 3-1
رد ییارگصن  ییارگ و  لقع  ، » یناحبس یقتدمحم  ص 17 60 - اردص ، نارهت ، یهلا ، لدع  يرهطم ، یضترم  ص 48 59 - ج 1 ، ، 1367

نیسح یفیرش و  نیسح  دمحا  ص 210 61 - (، 1376  ) ش 3 و 4 س 1 ، هیملعهزوحیمالساتاغیلبترتفد ؛ مق ، رظن ، دقن و  یمالسا ،» مالک 
يداهدمحم 9 63و64 -  - ص 5 نیـشیپ ، ج 1 ، نآرقلا ، ریـسفتیفنازیملا  یئابطابطنیــسحدیس ، - 62 57 ص 56 -  نیشیپ ، نایفـسوی ،

تـسایس زومآتسد  يو  - 65 5 ص 9 -   / 461 ص 460 -  ج 2 ، ، 1380 دیهمتلا ، یگنهرف  هسـسؤم  مق ، نورّـسفم ، ریـسفت و  تفرعم ،
راصحاب تسا و  هدشیم  یـسایس  یلام و  تیامح  نانآ  يوس  زا  و  هدوب ، سیلگنا  رامعتـسا  ملاظم  هدـننک  هیجوت  هدوب و  ناتـسلگنا  هنارّوزم 
رفعجوبا ك : ر . ص 512 69 - / 516 ص 515 -  ص 514 /  نامه ، - 68 یلا 66 دناهدومن . هلاحتسا  ار  وا  دناهدیشک ، وا  نوماریپ  هک  یئرمان 

ریسفت یف  نایبلا ، عمجم  یسربطلا ، نسحلا  نب  لضف  یلعوبا  باب 32 /  ص 85  يدهشم ، مق ، ج 2 ، مود ، پاچ  اضرلارابخا ، نویع  قودص ،
، تفرعم يداهدمحم  ش 12 70و71 - ص 213 ، ج 17 ، نیشیپ ، ، یسلجمرقابدمحم ص 6/ 1406ق ، ۀفرعملاراد ، ، توریب ج 9 ، نآرقلا ،
، نیشیپ تفرعم ، يداهدمحم  یعناص 73 - فسوی  خیـش  ذاش  دیدج و  ياواتف  هعومجم  ك : ر . - 72 465 ص 464 -  ص 457 /  نیشیپ ،
ك: ر . و 161 74و75 - ص 160  ج 3 ، نآرقلا ، یحو  نم  باـتک  رد  هللالـضف  نیـسحدمحم  دیـس  نخـس  نییبـت  رد  ، 462 ص 461 - 
ص نیـشیپ ، تفرعم ، يداهدمحم  ص 463 76و77 - ناتسمز 1379 / )  ) ش 17 دـقن ، باتک  نانز ،» هیلع  مزینیمف  ، » ینیـسح میهاربادـیس 

يداهدمحم ص 463 78 - یمالـسا / » هقف  اب  هطبار  يرـصم و  نیناوق  عیرـشت   » ناونع اب  ياهلاـقم  رد  يرـصم  ياهدنـسیون  زا  لـقن  هب   463
جهن ك : ر . ص 18 80 - ۀینآرقلا ، ۀسردملا  ردص ، رقابدـمحم  دیـس  زا : لقن  هب   458 ص 457 -  نامه ، ص 464 79 - نیـشیپ ، تفرعم ،

ش 19 83- ص 58 ، نیـشیپ ، ینیلک ، بوـقعی  نب  دـمحم  ص 213 82 - ج 17 ، نیـشیپ ، یـسلجم ، رقابدمحم  هبطخ 158 81 - هغـالبلا ،
نیب رتاوتم  ثیدح  نومضم  ص 9 85 - ج 1 ، نازیملا ، یئابطابط ، نیسحدمحم  دیس  - 84 466 ص 465 -  نیـشیپ ، تفرعم ، يداه  دمحم 
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، تفرعم يداه  دـمحم  ك : ر . - 87 ًادـبأ ». اّولـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نإ  ام  یترتع  هّللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ّینا  : » یّنـس هعیش و 
: ناخد - 90 29 ص : / 24 دمحم : - 89 87 ص 86 -  ج 3 ، نازیملا ، یئابطابط ، نیسحدمحم  دیـس  - 88 . 447 ص 437 -  ج 1 ، نیشیپ ،

نِم انلسرا  ام  و  - » 93 . 88 ص 87 -  ج1 ، نیشیپ ، تفرعم ، يداه  دمحم  ك : ر . - 92 44 لحن : / 30 فرخز : - 91 28 رمز : / 17 رمق : / 58
« ًاّیبرع ًامکُح  ُهانلزنا  کلذـک  و  ( » 2 فسوی : .« ) نولقعت مکّلعل  ًاّیبرع  ًانآرق  ُهانلزنا  اـّنِا  - » 94 ( 4 میهاربا : .« ) مهل نّیبیل  هموق  ِناسلب  اـّلا  ٍلوسر 
/28 رمز : / 113 هط : / 44 تلّصف : / 195 ارعش : / 103 لـحن : زین ر.ك : و  ( 7 يروش : « ) اّیبرع انآرق  َکیلا  اـنیحوا  َکلذـک  و  « ؛) 37 دعر : )
اب وگتفگ  نایک ش 36 ، یـضرع ،» یتاذ و  ، » ومه يوبن » هبرجت  طـسب  ، » شورـس میرکلادـبع  ك : ر . 95و96 - . 112 فاقحا : / 3 فرخز :

یگنهرف هسسؤم  مق ، دادرخ 1381 ،) ، ) ومه هشیدـنا ، باتزاب  ومه ، ش 15 / باـتفآ ، هلجم  تّوبن ،» یحو و  مالـسا ،  » صوصخ رد  شورس 
زین روکذم و  تایآ  لیذ  رد  نایبتلا  نایبلاعمجم ، نازیملا ، ياهریسفت  زا  دافتـسم  - 97 244 ص 243 -   / 243 صص 240 -  ، 27 ش . هط ،

: بازحا ، 158 فارعا : ، 52 میهاربا : ، 7 يروش : ، 28 أبس : ، 1 ناقرف : ، 49 جح : 92 و 91 ، ماعنا : ك : ر . يدزی 98 - حابصم  داتـسا  تانایب 
: هرقب / 5 لّمّزم : ات 165 /  163 ءاسن : / 74 ءارسا : / 12 دوه : ات 18 /  16 تمایق : ات 21 /  19 ریوکت : ات 7 /  5 مجن : ك : لاثم ر . يارب  - 99 . 140
.4 فرخز : / 22  - 21 جورب : / 11 میهاربا : / 48 توبکنع : / 28  - 26 ّنج : / 174 ءاسن : / 25 ءایبنا : ات 52 /  51 يروش : ، 30 صصق : / 110

.213 ص 209 -  نیشیپ ، نایربکا ، یلع  یلعنسح  ك : ر . - 100

؟ تسیچ  . مدیسرت هن  میدرک  سح  ار  هلزلز  هن  هک  ینامز  ندناوخ  تایآ  زامن  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ  . مدیسرت هن  میدرک  سح  ار  هلزلز  هن  هک  ینامز  ندناوخ  تایآ  زامن  هفسلف 

خساپ

تایآ زامن  فوسخ  فوسک و  دننام  ییاه  هدیدپ  يارب  تسین . اه  هدیدپ  یخرب  زا  تشحو  ندیـسرت و  اهنت  تایآ ، زامن  تمکح  هفـسلف و 
، هایـس ياهداب  دننام  هلزلز  ماگنه  زامن  یتح  ای  دنرادن  یـسرت  تشحو و  اهنآ  زا  لومعم  روط  هب  مدرم  هک  لاح  نیع  رد  تسا ، هدش  بجاو 

شمارآ هب  تایآ  زامن  هطـساو  هب  هک  دشاب  مدرم  سرت  دیاش  دراوم  یخرب  رد  دنچ  ره  تایآ  زامن  تمکح  نیاربانب ، تسین . سرت  هب  دـیقم 
هرابرد هک  یتایاور  هعومجم  زا  دراد . زین  يرگید  ياه  تمکح  اـما  هیآ 28 .) دعر ، « ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا   » دنـسرب رطاخ  تینما  و 

، تسا اه  ناسنا  یگدـنز ، دـنور  زا  جراـخ  يداـع و  ریغ  ـالومعم  هک  اـه  هدـیدپ  نیا  زورب  هک  دوش  یم  تشادرب  تسا  هدـمآ  تاـیآ  زاـمن 
هک تسا  مزال  هتسیاش و  اه  هظحل  نیا  رد  اذل  تسا . اهزیچ  همه  یعقاو  تلع  ندروآ  دای  هب  دنوادخ و  هب  ندروآ  ور  يارب  بسانم  یتیعقوم 

ناتـسآ هب  یناشیپ  نداهن  زامن و  ینعی  لاعتم ؛ يادـخ  ياـهرکذ  نیرتهب  زا  یکی  ندـناوخ  اـب  هتخیر و  لـمع  بلاـق  رد  ار  دوخ  یبلق  ناـمیا 
رطاخ هب  هام  دیـشروخ و  : » دنیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ  یتیاور  رد  مییامن . زاربا  ار  دوخ  ینطاب  فارتعا  هدیقع و  ناهج ، راگدرورپ  سدق 

فوسک فوسخ و  هک  یماگنه  دنـشاب ، یم  لاعتم  دنوادخ  ياه  هناشن  زا  ود  نیا  دنوش . یمن  فوسخ  فوسک و  یـسک  یگدنز  ای  گرم 
ياه هدیدپ  : » تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  ص 492 .) ج 7 ، هعیـشلا ، لیاسو  « ) دیورب دجاسم  هب  ندناوخ  زامن  يارب  دیدرک  هدـهاشم  ار 

دای هب  ار  تمایق  داد ، خر  اه  هدیدپ  نیا  زا  یکی  هک  یماگنه  سپ  تسا . تمایق  ياه  هناشن  زا  كانسرت  ياهداب  فوسخ و  فوسک ، هلزلز ،
هلـسلس کی  هب  مدرم  یخرب  ندرب  هانپ  يارب  یعنام  تایآ  زامن  نآ ، رب  نوزفا  دییامن .» عرـضت  یهلا  هاگـشیپ  رد  دییآ و  دجاسم  هب  دیروآ و 
راکفا هتـشادزاب و  تافارخ  ماهوا و  هب  هجوت  زا  ار  مدرم  اه  هدـیدپ  نیا  ماگنه  هب  تایآ ، زاـمن  ندرک  بجاو  اـب  مالـسا ، تسا . یفارخ  روما 

، دیـشروخ هام و  لوفا  زا  میهاربا  ترـضح  هک  نانچمه  تسا ، هتخاس  هجوتم  تسا  یتیگ  ثداوح  مامت  همـشچرس  هک  يا  هطقن  هب  ار  ناـنآ 
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رد هیآ 79 .) ماعنا ، « ) نیکرـشملا نم  نا  ام  افینح و  ضرالاو  تاومـسلا  رطف  يذـلل  یهجو  تهجو  ینا  : » دومرف تفرگ و  هجیتن  ار  دـیحوت 
تمظع تردق ، زا  يا  هناشن  ار  اه  هدیدپ  نیا  زامن  نیا  اب  ناسنا  هک  دشاب  لیلد  نیمه  هب  اه ) هناشن  زامن   ) تایآ زامن  يراذگ  مان  دیاش  عقاو 

. دنادب زیچ  همه  يارب  دنوادخ  تیکلام  و 

. دییامرف نایب  ار  سمخ  تیمها 

شسرپ

. دییامرف نایب  ار  سمخ  تیمها 

خساپ

ءیش نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و  : » تسا هداد  دنویپ  نآ  اب  ار  نامیا  نآ ، تیمها  نایب  رد  دیجم  نآرق  تسا . یمالسا  ضیارف  زا  یکی  سمخ » »
موی ناقرفلا  موی  اندـبع  یلع  انلزنا  ام  هللااب و  متنمآ  متنک  نا  لـیبسلا  نبا  نیکاـسملا و  یماـتیلا و  یبرقلا و  يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  ناـف هللا 

نآ زا  لوـسر و  ادــخ و  يارب  نآ  مـجنپ  کـی  دــیتفرگ ، تـمینغ  هـچ  ره  هـک  دــینادب  و  « ؛» ریدــق ءیــش  لـک  یلع  هللا  ناـعمجلا و  یقتلا 
قح  ] ییادج زور  رد  دمحم ) ترـضح   ) دوخ هدنب  رب  هچنآ  ادخ و  هب  رگا  تسا ؛ ناگدنام  هار  رد  نایاونیب و  نامیتی و  و  وا ]  ] نادـنواشیوخ

(، 8  ) لافنا «. تسا اناوت  يزیچ  ره  رب  ادـخ  دـیاهدروآ و  نامیا  میدرک ، لزان  دـندش -  ور  هب  ور  مه  اـب  هورگ  ود  نآ  هک  يزور  لـطاب -]  زا 
رهاـظم زا  دوخ ، سفن  ریهطت  يزودـنالام و  اـب  هزراـبم  هلیـسو  هب  نآ  تقادـص  تسا و  ناـمیا  هشیر  زا  لـصا  ود  داـهج  سمخ و  هیآ 21 .

مارکا و تهج  وا ، یمارگ  هیرذ  مالسا و  ربمایپ  هب  ار  سمخ  لاعتم ، دنوادخ  دباییم . یّلجت  صرح  يدنمزآ و  زا  نآ  هیکزت  ایند و  هدنبیرف 
قلعت نآ  هب  سمخ  هک  یلام  زا  تسین  زیاج  سک  چیه  يارب  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  تسا . هداد  صاصتخا  نانآ ، مارتحا 

، هعیشلا لئاسو  انّقح :» انیلا  لصی  یتح  ًائیش  سمخلا  نم  يرتشی  نا  دحال  ّلحی  ال  «.» دناسرب ام  هب  ار  ام  قح  هکنیا  رگم  درخب ؛ يزیچ  هتفرگ ،
ربمایپ هب  تسا ، ادخ  نآ  زا  هچنآ  ره  : » دومرف سپ  مدـناوخ ، ترـضح  رب  ار  سمخ  هیآ  دـیوگیم : یـسوم  نب  نارمع  ح 4 . باب 1 ، ج 6 ،

نانآ هب  تمسق  جنپ  هب  ار  نانمؤم  قازرا  دنوادخ  : » دومرف سپس  دیـسر .» دهاوخ  تیب ) لها   ) ام هب  ددرگ ، ربمایپ  نآ  زا  هچنآ  ره  دسریم و 
تسا و راوشد  تخـس و  اهروتـسد  نیا  دـنروخب ...  لالح  هب  ار  تمـسق  راهچ  دـننک و  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  یکی  ات  تسا ، هتـشاد  ینازرا 
هلوسرل و وهف  هّلل  ناک  ام  «.» تسا هدرک  ناحتما  نامیا  هار  رد  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنراد  لمحت  ار  اهیتخس  دننکیم و  لمع  نآ  هب  یناسک 

لاق مث  ءّالحا  ۀـعبرا  اولکا  ًادـحاو و  مّهبرل  اولبق  مهارد  ۀـسمخب  مهقازرا  نینمؤملا  یلع  هللا  رّـسی  دـقل  هللا  ناک و  مث  انل  وهف  هلوسرل  ناک  ام 
ح 6. باب 1 ، سمخلا ، هیف  بجی  ام  باوبا  نامه ، نامیالل :» هبلق  نحتمم  ّالا  یلع  ربصیال  هب و  لمعیال  بعصتسم  بعص  انثیدح  نم  اذه 

؟ دراد دوجو  مکح  نیا  رد  یقطنم  ای  یلقع  یلقن و  لیلد  ایآ  تسا . بآ  رد  رس  لماک  ندربورف  هزور  تالطبم  زا  یکی 

شسرپ

؟ دراد دوجو  مکح  نیا  رد  یقطنم  ای  یلقع  یلقن و  لیلد  ایآ  تسا . بآ  رد  رس  لماک  ندربورف  هزور  تالطبم  زا  یکی 

خساپ

تروص هقف " لوصا   " مان هب  یملع  حالس  رازبا و  اب  نید ، مّلـسم  عبانم  عجارم و  زا  هدوب ، دنم  ماظن  یعرـش  ماکحا  جارختـسا  هعیـش  هقف  رد 
دروم راـهچ  نیا  زا  جراـخ  "و  لـقع ؛ عاـمجا و  تنـس ، نآرق ،  : " زا تسا  تراـبع  عیـشت ، بهذـم  رد  ماـکحا  جارختـسا  عباـنم  دریگ . یم 
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رتشیب زاین  تروص  رد  یهقف ، بتک  هب  هعجارم  اب  دیناوت  یم  ور  نیا  زا  دشاب . یمن  هدعاق  نیا  زا  جراخ  زین  روبزم  مکح  نیاربانب  دـشابیمن .
. دیبای تسد  رظن  دروم  خساپ  هب  رتقیقد ، تاحیضوت  هب 

؟  میریگ یم  هزور  ارچ  هچ و  ینعی  ناضمر 

شسرپ

؟  میریگ یم  هزور  ارچ  هچ و  ینعی  ناضمر 

خساپ

اریز هدـش  هتـشاذگناضمر  هام  نیا  مان  دـندومرف  ربمایپ  تسا  ندـینازوس  نآ  يوغل  يانعم  تسا و  يرمق  ياههام  زا  یکی  مان  ناضمر  فلا )
راهچ زا  یکی  دناهدش و  لزان  روبزو  تاروت  لیجناو و  نآرق  هام  نیا  رد  تسا . ناضمر  زین  دنوادخ  ياهمان  زا  یکی  دنازوسیم  ار  ناهانگ 

بجاو امـش  رب  ار  هزور  ام  : » دـیامرفیم نآرق  ب )  دشابهتـشاد .) عافد  هبنج  رگم   ) هدومرف مارح  نآ  رد  ار  گنج  دـنوادخ  هک  تسا  یهام 
یهلا ياوقت  تیوقت  هزور  بوجو  یلصا  هفسلف  سپ  هرقب ) «، ) دیدرگیقتم ات  میدومن  بجاو  هتشذگ  نایدا » ناوریپ  رب  هک  هنوگنامه  میدرک 

رد ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا . ادـخ  ینامهیم  هام  ناضمر  هام  هک  نیا  يانعم  ج )  تسا . قلاخ  هدـنب و  نیب  هطبار  داجیا  و 
باسحتدابع ندیشک ، سفن  ندرک  باسح  حیبست  ترفغم ، تمحر ، تکرب ، زا  تسا  ترابع  دنوادخ  ییاریذپ  دیامنیمییاریذپ و  هام  نیا 

(. ص 2130 ،ج 5 ، همکحلانازیم همجرت  ، ) دنوشیم هدـیمهف  تایاور  زا  یگمه  هک  اعد و ... تباجتـسا  لامعا  ندومن  لوبق  باوخ ، ندرک 
. دینک عوجر  (ص ) مرکا ربمایپ  هینابعش  هبطخ  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب 

. تسیچ تسا  لطاب  نام  هزور  دنیوگ  یم  میتسه  هزور  هک  یعقوم  دورب  بآ  ریز  هعفد  کی  نامرس  هکنیا  تلع 

شسرپ

. تسیچ تسا  لطاب  نام  هزور  دنیوگ  یم  میتسه  هزور  هک  یعقوم  دورب  بآ  ریز  هعفد  کی  نامرس  هکنیا  تلع 

خساپ

دوصقم ددرگرتنشور . هلأسم  ات  مییامنیم  رکذ  ماکحا  هفسلف  لصا  هب  عجار  يرـصتخم  حیـضوت  مینک  نایب  ار  وضو  هفـسلف  هک  نآ  زا  لبق 
رد رگم  تسین  یهقف  قیقحت  یـشواک  نینچ  تسا . هداد  ار  مکح  نـالف  یـضورفم  عوضوم  رب  دـنوادخ  ارچ  هک  تسا  نیا  مکح  هفـسلف  زا 

همه هفـسلف  الوا : تشاد : رظن  رد  ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  هطبار  نیا  رد  دـشاب . لـیخد  مکح » طابنتـسا   » رد مکح » هفـسلف  فشک   » هک يدراوم 
نکیل دـبلطیم . يرـشب  يداع  فراعم  ياهانگنتزا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اهنآ  تاـیئزج  ماـکحا و 
یمکح هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  یلامجا  روطب 

هتخانـشان ام  رب  دنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک ؛ يوریپ  دیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدعاق  ربانب  مینادن ، صوصخلاب  ار 
وج تسج و  شیارب  کیژولویزیف  يدام و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دیابن  ماکحا  هفـسلف  يوج  تسج و  رد  ایناث : دشاب .
هک یلاح  رد  تسا . هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتساخرب  میـشاب  ای ... یبط  ياهدسفم  ای  تحلـصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن .
هب رداق  دوخ  یبرجت  دـتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چـیه  هزوح  رد  هک  دـنراد  يونعم  یحلاـصم  ماـکحا  زایرایـسب 

. دـشاب هتـشاد  رتالابو  رترب  یتمکح  هلأسم  اسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگا  ای  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح 
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. تسا یبایاوقت »  » نآ هدومرف و  نایبار  رتالاب  ياهفسلف  دیجم  نآرق  یلو  دناهتخادرپ  نآ  یتشادهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  هک  نانچ 
لاعتم يادخ  زا  ضحم  تیدوبع  نامه  اه ، تدابع  رد  یلصا  تحلـصم  كالم و  تسا و  تادابع  نیرتمهم  زا  هزور  زامن و  هک  نآ  لصاح 
یتاکن هب  دـنهد  یم  ماجنا  هک  ییاه  شالت  اب  یخرب  یهاگ  هک  تسا  هتفهن  زین  یبرجت  ياه  هدـیاف  تیدوبع ، نیا  راـنک  رد  دـنچ  ره  تسا ،

هزور ندش  لطاب  رد  ناهیقف  دنتسم  داد . تبسن  نید  هب  ناوت  یمن  دنـشابن  ینیقی  یمزج و  هک  یماگنه  ات  ار  تاکن  نیا  اما  دنبای ، یم  تسد 
هچ و  هیمالسالا .) هبتکم  ص 19 ، ج 7 ، یلماع ، رح  خیش  هعیـشلا ، لیاسو   ) تسا هنیمز  نیا  رد  هدراو  تایاور  زین ، بآ  رد  رـس  نتفر  ورف  اب 

لطاب ار  هیقنت  مالـسا  هک  نانچ  مه  دـسرب ، بآ  رد  رـس  نتفر  ورف  اب  هزور  ندـش  لـطاب  هفـسلف  هب  یبرجت  مولع  عطق  روط  هب  هدـنیآ  رد  اـسب 
. دناسر كاروخ  ترورض -  ماگنه  ناسنا -  هب  ناوت  یم  زین  هیقنت  هار  زا  هک  دش  هتسناد  لاس  ياه  لاس  زا  سپ  هتسناد و  هزور  هدننک 

؟ تسا مارح  اروشاع  زور  رد  نتفرگ  هزور  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  اروشاع  زور  رد  نتفرگ  هزور  ارچ 

خساپ

هک تسا  يونعم  ینطاب و  ییاوتحم  و  يرهاظ ، لکـش  ياراد  تسا و  هدـش  بجاو  لاعتم  يادـخ  هیحان  زا  هک  تسا  یتادابع  زا  یکی  هزور 
ثعاب هزور ، نآ  رب  نوزفا  یهاگ  یلو  دوشیم . ریگ  هزور  بیـصن  ندـیماشاین  ندروخن و  ینعی  يرهاظ  لکـش  نیمه  نآ ، زا  طـقف  یهاـگ 
تادابع هنوگ  نیا  زا  ناـسنا  ددرگیم و  يرادـیاپو  تماقتـسا  ینوریب و  ینورد و  نیطایـش  اهیتخـس و  ربارب  رد  یگداتـسیا  ادـخ و  هب  برق 

: زا تسا  ترابع  هک  تسا  یتامیـسقت  ياراد  هزور  دش . دهاوخ  دنمهرهب  نآ  شاداپ  زا  زین  ترخآ  رد  هدومن و  يدنـسرخ  طاشن و  ساسحا 
مایا هام ، ره  زا  زور  هس  نتفرگ  هزور  دننام  بحتـسم : - 2 رذـن و /// اضق ، هزور  هرافک ، هزور  ناضمر ، كرابم  هام  هزور  دـننام  بجاو : - 1

-4 ردپ / هزاجا  نودب  دنزرف  هناخبحاص و  هزاجا  نودب  نامهیم  نتفرگ  هزور  دننام : هورکم  - 3 ثعبم ///، ربمایپ ، تیالو  ریدغ ، زور  ضیب ،
هک { 1 .} تسا ینم  رد  هک  یـسک  يارب  قیرـشت  مایا  هزور  ناضمر ، تّین  هب  نابعـش  ما  یـس  هزور  رطف ، دـیع  نابرق  دـیع  هزور  دـننام : مارح 

ار زورون  دـیع  هزور  هعیـش  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  زین  یئزج  ياـهفالتخا  هتبلاو  دـنراد  لوبق  ار  هدـش  داـی  دراوم  قاـفتا  هب  ینـس  هعیش و 
بحتـسم ار  نآ  تنـس  لها  یلو  { 2} هتـسناد هورکم  ار  اروشاع  هزور  هعیـش  ای  دـنلیاق و  نآ  تهارک  هب  تنـس  لها  یلو  هتـسناد  بحتـسم 

زور اروشاـع  هک  نیا  تهج  هب  هعیـش  هتبلا  دـناهدادن ؛ اروشاـع  هزور  میرحت  هب  ياوتف  ینـس  هعیـش و  قرف  زا  مادـک  چـیه  یلو  { 3} دننادیم
دنزرف نتـشک  تهج  هب  ماش  لها  داـیز و  لآ  هناـجرم و  نادـنزرف  هک  تسا  يزور  تسا و  هودـن  او  نزح  زور  و  (ع ) نیـسح ماـما  تداـهش 

دراد دوجو  یناوارف  ثیداحا  دناهدش و  یهن  هزور  نیا  رد  نتفرگ  هزور  زا  دناهدومن  یلاحـشوخ  هتفرگ و  هزور  دـندوب و  هدرک  رذـن  ربمایپ 
دـنامیم و مورحم  ترخآ  ایندرد و  تکرب  ریخ و  زا  دورب  بساک  راک و  لاـبند  اـی  دریگب و  هزور  ار  زور  نیا  يداـش  يور  زا  سک  ره  هک 

نم دـنیامرفیم : هک  هدـش  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  هک  نانچ  مه  دـنادرگیم / روشحم  هناجرم  نادـنزرف  ماش و  لها  داـیز و  لآ  اـب  ار  وا  ادـخ 
موی هللالعج  هئاکب  هتیـصعم و  هنزح و  موی  اروشاع  موی  ناک  نم  ْرخالا و  ایندـلا و  جـئاوح  هللایـضق  اروشاع  موی  هجئاوح  یف  یعـسلا  كرت 

هودنا نزح و  زور  اروشاع  زور  { 4 .} رخدا امیف  هل  كرابی  مل  ًائیـش  هیف  هلزنمل  رخدا  ْكرب و  موی  اروشاع  موی  یمـس  نم  هزورـس و  هحرف و 
زیهرپب زور  نیا  رد  ندرکراک  زا  دهدیم ، رارق  وا  هودـنا  نزح و  زور  ار  تمایق  زور  دـنوادخ  دـنک ، يداش  اروشاع  زور  رد  سک  ره  تسا 
تـسا هدرک  لاؤـس  زور  نیا  رد  نتفرگ  هزور  دروـم  رد  هـک  لانـسنبا  هللادـبع  خـساپ  رد   7 قداـص ماـما  تسین / نآ  رد  یتـکرب  ریخ و  هـک 

هزور {/ 5} أم نم  ْبرـشب  ول  ْعاسب و  رـصعلا  دعب  رطفا  نکلو  ًالماک  ًاموی  هلعجت  تیمـشت و ال  ریغ  نم  هرطف  او  تیبت  ریغ  همُـص  دنیامرفیم :
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نک و راطفا  رـصع  زا  دعب  ریگن و  مامت  ار  اروشاع  هزور  و  یـشاب ، هتـشاد  نایـصع  دصق  هک  نیا  نودب  نک  راطفاو  ندرک ، دصق  نودب  ریگب 
يادـخ هک  تسور  نآ  زا  نایعیـش ، دزن  رد  اروشاـع  زور  رد  نتفرگ  هزور  ندوب  هورکم  نیارباـنب  دـشاب / بآ  يرادـقم  ندیـشون  هب  هچ  رگ 
ینیمخ ماما  ترضح  [. 1 / ] دشاب هدرکن  تیعبت  أدهشلادیس  ترضح  نالتاق  هناجرم و  دایز و  لآ  نادناخ  زا  هتساوخان  هدنریگ  هزور  هدرکان 

بهاذملا یلع  هقفلا  يریزجلا ، نمحرلادبع  [. 2 / ] نانبل توریب  لوا ، پاچ  راوشاـع ، موص  ص 274 / ج 1 ، هلیـسولا ، ریرحت  هیلعهللا ، ْمحر 
ج 95، راونالااراحب ، یـسلجم ، رقاب  دمحم  [. 4 / ] نانبل توریب  لوا ، پاچ  راوشاـع ، موص  [. 3 / ] ص 721 ج 1 ، تیب ، لها  بهذـم  هعبرالا و 
ج 98، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  دمحم  [. 5 / ] اروشاعلا مرحملا و  لامعاب  قلعتی  ام  لامعا  باب  روهـشلا  لاـمعالا  باـتک  ج 5 ، ص 344 ،

(/ (ع نیسح ماما  ْرایز  ْیفیک  باب  ص 309 ، ج5 ،

؟ تسا مارح  اروشاع  زور  رد  نتفرگ  هزور  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  اروشاع  زور  رد  نتفرگ  هزور  ارچ 

خساپ

هک تسا  يونعم  ینطاب و  ییاوتحم  و  يرهاظ ، لکـش  ياراد  تسا و  هدـش  بجاو  لاعتم  يادـخ  هیحان  زا  هک  تسا  یتادابع  زا  یکی  هزور 
ثعاب هزور ، نآ  رب  نوزفا  یهاگ  یلو  دوشیم . ریگ  هزور  بیـصن  ندـیماشاین  ندروخن و  ینعی  يرهاظ  لکـش  نیمه  نآ ، زا  طـقف  یهاـگ 
تادابع هنوگ  نیا  زا  ناـسنا  ددرگیم و  يرادـیاپو  تماقتـسا  ینوریب و  ینورد و  نیطایـش  اهیتخـس و  ربارب  رد  یگداتـسیا  ادـخ و  هب  برق 

: زا تسا  ترابع  هک  تسا  یتامیـسقت  ياراد  هزور  دش . دهاوخ  دنمهرهب  نآ  شاداپ  زا  زین  ترخآ  رد  هدومن و  يدنـسرخ  طاشن و  ساسحا 
مایا هام ، ره  زا  زور  هس  نتفرگ  هزور  دننام  بحتـسم : - 2 رذـن و ... اضق ، هزور  هرافک ، هزور  ناضمر ، كرابم  هام  هزور  دـننام  بجاو : - 1

-4 ردپ . هزاجا  نودب  دنزرف  هناخبحاص و  هزاجا  نودب  نامهیم  نتفرگ  هزور  دـننام : هورکم  - 3 ثعبم ...، ربمایپ ، تیالو  ریدغ ، زور  ضیب ،
هک { 1 .} تسا ینم  رد  هک  یـسک  يارب  قیرـشت  مایا  هزور  ناضمر ، تّین  هب  نابعـش  ما  یـس  هزور  رطف ، دـیع  نابرق  دـیع  هزور  دـننام : مارح 

ار زورون  دـیع  هزور  هعیـش  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  زین  یئزج  ياـهفالتخا  هتبلاو  دـنراد  لوبق  ار  هدـش  داـی  دراوم  قاـفتا  هب  ینـس  هعیش و 
بحتـسم ار  نآ  تنـس  لها  یلو  { 2} هتـسناد هورکم  ار  اروشاع  هزور  هعیـش  ای  دـنلیاق و  نآ  تهارک  هب  تنـس  لها  یلو  هتـسناد  بحتـسم 

زور اروشاـع  هک  نیا  تهج  هب  هعیـش  هتبلا  دـناهدادن ؛ اروشاـع  هزور  میرحت  هب  ياوتف  ینـس  هعیـش و  قرف  زا  مادـک  چـیه  یلو  { 3} دننادیم
نتـشک تهج  هب  ماش  لها  دایز و  لآ  هناـجرم و  نادـنزرف  هک  تسا  يزور  تسا و  هودـن  او  نزح  زور  مالـسلاهیلعنیسح و  ماـما  تداـهش 

دوجو یناوارف  ثیداحا  دناهدش و  یهن  هزور  نیا  رد  نتفرگ  هزور  زا  دناهدومن  یلاحـشوخ  هتفرگ و  هزور  دندوب و  هدرک  رذن  ربمایپ  دـنزرف 
مورحم ترخآ  اـیندرد و  تـکرب  ریخ و  زا  دورب  بساـک  راـک و  لاـبند  اــی  دریگب و  هزور  ار  زور  نـیا  يداــش  يور  زا  سک  ره  هـک  دراد 

هک هدـش  لقن  مالـسلاهیلعاضر  ماما  زا  هک  نانچ  مه  دـنادرگیم . روشحم  هناجرم  نادـنزرف  ماش و  لها  دایز و  لآ  اب  ار  وا  ادـخ  دـنامیم و 
هتیـصعم و هنزح و  موی  اروشاع  موی  ناک  نم  ةرخالا و  ایندـلا و  جـئاوح  هَّللایـضق  اروشاـع  موی  هجئاوح  یف  یعـسلا  كرت  نم  دـنیامرفیم :

اروشاع زور  { 4 .} رخدا امیف  هل  كرابی  مل  ًائیـش  هیف  هلزنمل  رخدا  ۀکرب و  موی  اروشاع  موی  یمـس  نم  هزورـس و  هحرف و  موی  هَّللالعج  هئاکب 
ندرکراک زا  دهدیم ، رارق  وا  هودـنا  نزح و  زور  ار  تمایق  زور  دـنوادخ  دـنک ، يداش  اروشاع  زور  رد  سک  ره  تسا  هودـنا  نزح و  زور 

نیا رد  نتفرگ  هزور  دروم  رد  هک  لانـسنبا  هَّللادبع  خـساپ  رد  مالـسلاهیلعقداص  ماما  تسین . نآ  رد  یتکرب  ریخ و  هک  زیهرپب  زور  نیا  رد 
ول ۀـعاسب و  رـصعلا  دـعب  رطفا  نکلو  ًالماک  ًاموی  هلعجت  تیمـشت و ال  ریغ  نم  هرطف  او  تیبت  ریغ  همُـص  دـنیامرفیم : تسا  هدرک  لاؤس  زور 
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ریگن و مامت  ار  اروشاع  هزور  و  یـشاب ، هتـشاد  نایـصع  دصق  هک  نیا  نودب  نک  راطفاو  ندرک ، دصق  نودب  ریگب  هزور  {. 5} ءام نم  ۀبرشب 
زا نایعیـش ، دزن  رد  اروشاع  زور  رد  نتفرگ  هزور  ندوب  هورکم  نیاربانب  دشاب . بآ  يرادقم  ندیـشون  هب  هچ  رگ  نک و  راطفا  رـصع  زا  دعب 

. دشاب هدرکن  تیعبت  ءادهـشلادیس  ترـضح  نالتاق  هناجرم و  دایز و  لآ  نادناخ  زا  هتـساوخان  هدنریگ  هزور  هدرکان  يادخ  هک  تسور  نآ 
نمحرلادبع [. 2 . ] ناـنبل توریب  لوا ، پاـچ  راوشاـع ، موـص  ص 274 . ج 1 ، هلیـسولا ، ریرحت  هـیلعهَّللا ، ۀـمحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  [. 1]

رقاب دمحم  [. 4 . ] نانبل توریب  لوا ، پاچ  راوشاـع ، موص  [. 3 . ] ص 721 ج 1 ، تیب ، لها  بهذـم  هعبرالا و  بهاذـملا  یلع  هقفلا  يریزجلا ،
رقاب دمحم  [. 5 . ] اروشاعلا مرحملا و  لامعاب  قلعتی  ام  لامعا  باب  روهـشلا  لاـمعالا  باـتک  ج 5 ، ص 344 ، ج 95 ، راونالااراحب ، یـسلجم ،

. مالسلاهیلعنیسح ماما  ةرایز  ۀیفیک  باب  ص 309 ، ج5 ، ج 98 ، راونالاراحب ، یسلجم ،

؟ تسیک نمؤم  درف  نیرتهب  میریگیم و  هزور  ارچ 

شسرپ

؟ تسیک نمؤم  درف  نیرتهب  میریگیم و  هزور  ارچ 

خساپ

سدـقا تاذ  يارب  دـشابیم و  ناگدـنب  يارب  عفاـنم  نیا  هدوب و  ررـض  عفد  تعفنم و  بلج  يارب  یهلا  یحو  تاروتـسد و  هک  تسین  یکش 
. تسا هزور  اهنآ  زا  یکی  هک  تادابع  ریاس  نینچمه  درادرب و  رد  یناوارف  تحلصم  ناسنا  يارب  زامن  دیمح .» ینغ  ّهنِا  ، » درادن يدوس  یهلا 

نآرق هک  تسا  نامه  هزور  هدیاف  نیرتهب  مینکیم . هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  يدایز  دیاوف  عفانم و  هزور  رد  هک  تسا  نشور 
بوجو هفسلف  تلع و  دنوادخ  هفیرـش  هیآ  رد  { 1 (.} نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک   ) هدومرف دـیجم 

كرت ضئارف و  ماجنا  دـنک ، كرت  ار  تامرحم  دـنک و  لمع  ار  تابجاو  یناسنا  هک  تسا  نیا  هب  اوقت  هلحرم  دـنکیم و  رکذ  اوقت  ار  هزور 
ترـضح هب  شیوـخ  رمع  تاـظحل  نیرخآ  رد  (ص ) مالـسا ربماـیپ  هکناـنچ  ددرگ . كاـپ  نورد  زا  ناـسنا  هـک  ددرگیم  ثعاـب  یـصاعم 

ناسنا مسج  ندش  كاپ  ببس  ندب و  تاکز  هزور  هک  هزور  تسامش  رب  هلهال » ْنج  ندبلا و  ْاکز  هناف  موصلاب  کیلع  : » دیامرفیم (ع ) یلع
: دیامرفیم هک  (ع ) قداص ماما  زا  یثیدح  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  هزور  رگید  راثآ  زا  { 2 .} نآ لها  يارب  هزور  تسا  يرپس  دشابیم ،

اما { 3 .} دنک رارقرب  تاواسم  ریقف  ینغ و  نیب  ات  درک  بجاو  ار  هزور  دنوادخ  ریقفلا ،» ینغلا و  هب  يوتـسیل  مایـصلا  لجوزع  هللا  ضرف  امنا  »
درک ضرع  دش و  بایفرـش  (ع ) مظاک ماما  تمدخ  یـصخش  هکنانچ  ددرگیم ، یتسدگنت  رقف و  عفر  ثعاب  يدرف -  رظن  زا  هزور -  دئاوف 
عون کی  هزور  یتشادهب -  رظن  زا  { 4 .} هدب هقدص  ریگب و  هزور  قدصت ، مُص و  دومرف  ترـضح  متـسه ، تسدگنت  ریقف و  هللا  لوسر  نبای 

زا ضارما  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدش  تباث  زورما  بط  رد  دـشابیم و  مسج  يارب  يرثؤم  لماع  یـشراوگ و  ياههاگتـسد  يارب  تحارتسا 
، دراد ناکما  هزور  كاـسما و  قیرط  زا  اـهنت  نآ  ندرک  دوباـن  هزراـبم و  يارب  نوخ  یبرچ  يویلک و  یتسوپ و  يراـمیب  دـنق و  ضرم  لـیبق 

هزور یقالخا -  رظن  زا  { 5 .} دشاب هتشاد  ملاس  ندب  دینامب و  ملاس  ات  دیریگب  هزور  وحصت ،» وموص   » دیامرفیم (ص ) مالسا ربمایپ  هکنانچ 
ياـهتمعن زا  يرازگرکـش  سح  هور  یعاـمتجا -  رظن  زا  { 6 .} دـنکیم لیدـعت  ار  زئارغ  يوق و  ار  ناـسنا  هدارا  كاـپ و  ار  ناـسنا  حور 

ارقف هب  دوشیم  ثعاب  دیـشچ  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  درد  تفرگ و  هزور  ناـسنا  هک  یتقو  دـنکیم  داـیز  ناـسنا  رد  ار  ناحبـس  دـنوادخ 
نیرتمهم دـشابیم و  یناوارف  تارثا  ياراد  هزور  هکنآ  هجیتن  { 7 .} دوشیم دوخ  یناوتان  دـنوادخ و  هجوتم  رتشیب  دـنک و  هجوت  ناسحا و 

يرایسب نتفر  نیب  زا  ثعاب  سفن و  تراهط  حور و  یکاپ  ناعون ، مه  هب  تبـسن  نواعت  نسُح  ناسنا و  رد  ینمادکاپ  اوقت و  داجیا  نآ  تلع 
هدومن بجاو  نیفلکم  یماـمت  رب  فیلکت  کـی  ناوـنع  هب  ار  هزور  دـنوادخ  تهج  نیمه  هب  اذـل  ددرگیم . ناـسنا  رد  ینامـسج  ضارما  زا 
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بجاو یگمه  رب  نآ  ماـجنا  اـما  دـشابیم  مولعماـن  رـشب  يارب  یهلا  ماـکحا  زا  يرایـسب  زار  هک  دوـمن  تلفغ  دـیابن  زین  هتکن  نـیا  زا  تـسا 
نآرب ینـس  هعیـش و  یمالـسا  ياملع  همه  هک  هچنآ  تفگ  دـیاب  تسیک  نمؤم  درف  نیرتهب  هک  لاؤس  مود  تمـسق  هب  تبـسن  اـما  دـشابیم .
ینتبم هدیقع  نیا  هک  دشابیم  مالسا  هب  نامیا  زا  ریغ  یناملسم  کلسم  هب  ندمآ  رد  مالـسا و  لوبق  هکنیا  زا  تسا  ترابع  دنراد  رظن  قافتا 

ام هللا  لوسر  ای  دنتـشاد  هضرع  دندوب و  هدیـسر  (ص ) ربمایپ تمدخ  هک  بارعا  زا  ياهدع  دروم  رد  دـیجم  نآرق  هک  تسا  ینآرق  تایآ  رب 
ياهبرع مکبولق ؛) یف  نامیالا  لخدـی  امل  انملـسا و  اولوق  نکلو  اونمؤت  مل  لق  اّنمآ  بارعالا  تلاـق   ) دـش لزاـن  هیآ  هک  میاهدروآ  ناـمیا 

هدـشن امـش  بلق  دراو  نامیا  زونه  اما  میاهدروآ  مالـسا  دـییوگب  یلو  دـیاهدرواین  ناـمیا  امـش  وگب  میاهدروآ  ناـمیا  دـنتفگ  ینیـشن  هیداـب 
نا ال دهشا   ) نیتداهـش نتخاس  يراج  زا  تسا  ترابع  نآ  هلحرم  نیلوا  هک  تسا  یلحارم  ياراد  مالـسا  نیبم  نید  هب  ندیورگ  { 8 .} تسا

ددرگ لمع  اب  مأوت  یبلق و  خسار  داقتعا  اب  هارمه  نیتداهش  لوبق  رگا  هک  تسا  مالـسا  نامه  نیا  نابز و  رب  هللا ) لوسر  ًادمحم  هللا و  الا  هلا 
هب ال تداهش  دناهتفگ  نامیا  فیرعت  رد  هعیش  ياملع  دنیوگیم و  نمؤم  دشاب  هدیسر  هلحرم  نیا  هب  هک  یصخش  دوشیم و  هدرمـش  نامیا 
ناضمر و هام  نتـشاد  هزور  تاکز و  ادا  سمخ و  تاولـص و  هدمآ و  ادخ  بناج  زا  هک  هچنآ  هب  رارقا  هللا و  لوسر  ًادمحم  نأ  هللا و  الا  هلا 

لها نانمـشد  اب  نتـشاد  نمـشد  تیب و  لها  نابحم  نتـشاد  تسود  (ص)و  ربمایپ تیب  لها  تیالو  نتفریذپ  ادخ و  هناخ  جح  ندروآ  اج  هب 
نمؤم دـیآ  لـئان  ماـقم  نیا  هب  هک  سک  ره  ددرگیم و  بوسحم  ناـمیا  گرم  تاـیح و  هکئـالم و  داـعم و  هب  داـقتعا  و  (ص ) ربماـیپ تیب 

هللا و باـتک  هکئـالم و  هب  تماـیق و  زور  ادـخ و  هب  داـقتعا  دـناهدومن ، فـیرعت  هنوـگ  نیا  ار  ناـمیا  زین  تنـس  لـها  { 9 .} دوشیم هدرمش 
رـش هچ  نآ و  ریخ  هچ  تاردقم  ینعی   ) نآ رـش  نآ و  ریخ  ردـق  نازیم و  باسح و  خزود و  تشهب و  هب  گرم ، تایح و  لوسر و  تیمتاخ 

توافت نامیا  زا  هعیش  ياملع  فیرعت  اب  عقاو  رد  هک  { 10 ،} دوشیم بوسحم  نامیا  نآ ) تیشم  یهلا و  ریدقت  هب  تسا ، ادخ  تسد  هب  نآ 
زا زین  ار  ربمایپ  تیب  لـها  تبحم  تدوم و  یبرقلا ؛) یف  ْدوملاّـالا  ًارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق   ) هیآ مکح  هب  نایعیـش  رگم  درادـن  یناـنچ  نآ 

یبلق خـسار  داقتعا  زا  تسا  تدابع  نآ  هبترم  نیرتهب  هک  تسا  یبتارم  ياراد  نامیا  هک  تسا  هجوت  لباق  دناهدرمـش و  نامیا  ياـههصخاش 
نآرق هب  داقتعا  ازج و  زور  داعم و  (ص ) ربمایپ تیب  لها  تیالو  تمـصع و  هب  داـقتعا  اـب  هارمه  أـیبنالا ، متاـخ  توبن  ادـخ و  تینادـحو  هب 

اب هارمه  ادـخ  هار  رد  قافنا  تاکز و  تخادرپ  ات  هتفرگ  هزور  زامن و  زا  ضئارف  یمامت  هب  لمع  اب  مأوت  ادـخ و  هکئـالم  ینامـسآ و  باـتک 
سپ تسا . نمؤم  نیرتهب  صخـش  نآ  دـیامن  لیـصحت  ار  طیارـش  نیا  دـبای و  تسد  ـالاو  ماـقم  نیا  هب  یـسک  هکناـنچ  لـماک و  صـالخا 

زا دشاب  رادروخرب  یبوخ  ياهیگژیو  زا  یقالخا  لیاسم  رد  تابجاو  ماجنا  يداقتعا و  ياهرواب  رب  نوزفا  هک  تسا  یـسک  نمؤم  نیرتالاب 
هجیتن { 11 .} دشاب وکین  شقلخ  هک  تسا  یسک  نامیا  زا  نمؤم  نیرترب  اقلخ ،» مهنـسحا  ًانامیا  نینمؤملا  لمکا  : » دومرف (ص ) ربمایپ ورنیا 

رواب ار  ازج  زور  داعم و  هتشاد و  أیبنالا  متاخ  توبن  مالسا و  تعیرش  هب  تبسن  یبلق  قیدصت  داقتعا و  هک  تسا  یسک  نمؤم  نیرتهب  سپ  - 
مه نامیا  رظن  زا  دـیامن و  هشیپ  زین  ار  یهلا  ياوقت  عقاو  رد  دـنک و  كرت  زین  ار  تامرحم  دـهد و  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  تاـبجاو  دـنک و 

هیآ 183/ هرقب ، هروـس  [. 1 / ] دوب دـهاوخ  ناـنمؤم  نیرتهب  زا  یکی  وا  دـنک  لـمع  نینچ  رگا  دـشاب  هتـشاد  وکین  قلخ  نینچمه  دـشاب و  يوق 
هرضحی نم ال  1403 ه ؛‘ موصلا ، باتک  لوا  باب  ص 4 ، ج 7 ، یلماعرح ، هعیشلا ، لئاسو  [. 3 / ] 179 ص 178 -  ج 1 ، ْيوبنلا ، ْریسلا  [. 2]

، هیمالسا یـشورفباتک  پاچ  لوا ، باب  ص 198 ، ج 7 ، یلماعرح ، هعیشلا ، لئاسو  [. 4 ‘/ ] أوضالاراد 1413 ه پاچ  ص 43 ، ج 2 ، هیقفلا ،
؛‘ لاس 1402 ه یبرعلا  ثارتلا  أیحاراد  پاچ  مایـصلا ، لـضف  باـب  ص 255 ، ، 93  × ج یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [. 5 ‘ / ] پاچ 1401ه

هللادسا هزور ، تمکح  [. 7 / ] اینيدمحم هزور ، تمکح  [. 6 ‘ / ] توریب 1403 ه افولا  هسسؤم  پاچ  ص 23506 ، ج 8 ، يدنه ، لامعلازنک ،
‘/ ه لوا 1413  پاچ  أوضـالاراد ، پاـچ  ص 22 ، ج 2 ، ینیلک ، یفاـک ، لوـصا  [. 9 / ] زج 26 هیآ 14 ، تارجح ، هروـس  [. 8 / ] اینيدمحم

ص 27، ج 1 ، يدـنه ، لامعلازنک ، لوا 1409 ه ؛‘ عبط  یـضر  فیرـش  تاروشنم  پاچ  ص 177 ، ج 5 ، ینازاتفت ، دصاقملا ، حرـش  [. 10]
‘/ 1403 ه یبرعلا ، ثارتلا  أیحاراد  لهج ، لقع و  باب  ص 151 ، ج 1 ، یسلجم ، راونالاراحب ، [. 11 ‘/ ] تلاسر 1409 ه هسسؤم  پاچ 

؟ دنیوشیمن دننکیم و  حسم  ار  اهاپ  وضو  ماگنه  رد  نایعیش  ارچ 
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شسرپ

؟ دنیوشیمن دننکیم و  حسم  ار  اهاپ  وضو  ماگنه  رد  نایعیش  ارچ 

خساپ

زین تنـس  لها  بتک  رد  هطبار  نیا  رد  دنادیم و  بجاو  ار  حسم  دریگیم و  وضو  تیبلالها  ثیداحا  میرک و  نآرق  هفیرـش  هیآ  قبط  هعیش 
هدـناوخ رج  هب  ار  مکلجرا  نیبعکلا ) یلا  مکلجرا  مکـسؤرب و  اوحـسما  و   ) هفیرـش هیآ  لیذ  رد  يربط  رفعج  وبا  تسا . هدـش  دراو  یتایاور 

سیق نب  دـمحم  نع  بـیرک  وـبا  انثدـح  . 1 زا : دـنترابع  هک  تـسا  هدروآ  مـه  یتاـیاور  تـسا و  هـتفرگ  مکـسؤر  رب  فـطع  ینعی  تـسا ،
تروص و نتـسش  نتـسش -  ود  زا  تسا  ترابع  وضو  تفگ : سابع  نبا  « » ناتحـسم ناتلـسغ و  ؤضولا  : » لاق ساـبع  نبا  نع  یناـسارخلا ...
« کمدق کسار و  یلع  حسما  : » لاق رفعج  یبا  نع  دـیمح ... نبا  ینثدـح  . 2 { 1 «.} اپ حسم  رـس و  حسم  حسم -  ود  و  تسد -  ود  نتـسش 

دنکیم فرط  رب  هک  دییوشب  ار  اهاپ  اهتسد و  اهتروص و  تفگ : مدرم  هب  ینارنخس  کی  رد  جاجح  { 2 «.} نک حسم  ار  تیاپ  ود  رس و  »
ماما زا  رباج  دییامن و  حسم  بعک  ات  ار  اهاپ  دومرف : هک  تسا  تسار  ادخ  نخـس  تسا و  غورد  جاجح  نخـس  تفگ : سنا  ار و  اپ  تافاثک 
یلع أملا  حـسمی  اضوتی و  هللا  لوسر  تیار  : » لاـق هیبا  نع  میمت  نب  داـبع  .3 { 3 .} نک حـسم  ار  تیاپ  ود  ره  رـس و  هک  هدومن  لقن  (ع ) رقاـب

« هیمدـق رهظ  هسأرب و  حـسم  و  أمب ... اعد  نامثع  تیار  : » لاـق { 4 .} دومنیم حـسم  ار  شیاپ  ود  ره  تفرگیم و  وضو  ربماـیپ  دـید  هیلجر ،»
بجاو ار  حـسم  هکلب  دـنادیمن  زیاج  ار  نتـسش  تایاور ، نآرق و  هیآ  قبط  رب  هعیـش  نیارباـنب  { 5 .} دومن حـسم  ار  شیاپ  ود  رـس و  نامثع 

، لامعلازنک [. 5 / ] ص 234 ج 1 ، دئاوزلا ، عمجم  [. 4 / ] ص 433 ج 9 ، لامعلازنک ، [. 3 / ] نامه [. 2 / ] ص 82 ج 6 ، نایبلا ، ریسفت  [. 1 . ] دنادیم
ثیدح 26886/ ج 9 ،

؟ میریگ یم  هزور  ارچ 

شسرپ

؟ میریگ یم  هزور  ارچ 

خساپ

وا لامک  ویونعم  دشر  هنیمز  دبای و  یم  تسد  عفانم  حـلاصم و  نآ  هب  اهنآ ، ماجنا  اب  فلکم  هک  تسایعفانم  حـلاصم و  وریپ  یهلا ،  تابجاو 
ویلـصا تلع  هبیـسرتسد  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدیـشوپ  وـیفخم  ناگدـنب  رب  تاداـبع  عفاـنم  حـلاصم و  زایرایـسب  ناـیم  نیا  رد  ددرگ . یم  مهارف 
نیاربانب دیآ / یم  تسد  هب  ماکحایاهتمکح  اهتلع و  زایضعب  هب  تایاور  تایآ و  زا  هدافتسا  اب  دنچ  ره  تسین ، رسیم  ماکحا  درف  هب  رـصحنم 

هیاـم دـهد و  یم  شرورپ  ناـسنا  رد  اریراـگزیهرپ  اوـقت و  حور  هزور :  - 1 هک : تسا  نیا  تفگ  ناوـت  یم  قوـف  شـسرپ  خـساپ  رد  هچنآ 
رب هک  هنوگنامه  دـش  هتـشون  امـش  رب  هزور   » َنُوقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلایَلَع  َِبتُک  اـمَک  ُماـیِّصلا  مُْکیَلَع  َِبتُک  : " " ددرگ یم  نوردـیکاپ 

زاینمیا نآ  شاداپ  تسا و  رذگدوزیگنـشت  ویگنـسرگ  لمحت  هزور : - 2 دیوش ». راگزیهرپ  ات  هدش ، هتـشون  دـناهدوب  امـش  زا  لبق  هکیناسک 
: دیامرف یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللاایلص  ) ربمایپ دشاب . یمیگـشیمه  ندش  باریـس  ویهلایاهتنا  یبیاهتمعن  تشهب و  زایرادروخرب  منهج و  شتآ 

نارادهزور طقف  هک  ندش ) باریس  « ) ناّیر  » مان هب  تسایرد  تشهب  رد  "  » ِهَمایِقلا َمْوَی  َنُوِمئاّصلا  ُْهنِم  ُلُخْدَی  ُنایَّرلا  َُهل  ُلاُقی  ًاباب  ِهَّنَْجلاِیف  َّنِا  "
هیلع ) مظاک ماما  تمدخیـصخش  هکنانچ  دوش ؛ یمیتسدـگنت  رقف و  عفر  قزر و  تعـسو  بجوم  هزور : - 3 دـنوش ». یم  تشهب  دراو  نآ  زا 
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.« هدب هقدص  ریگب و  هزور  "  » قّدَصَت َو  ْمُص  : " دومرف ترضح  متسه . تسدگنت  ریقف و  هللاالوسر  نبای  درک : ضرع  دش و  بایفرـش  مالـسلا )

.« دیشاب تمالس  ات  دیریگب  هزور  « » اُوّحِـصَت اُومُوص  : » دیامرف یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ادخ لوسر  هکنانچ  دشاب . یم  ندب  تمالـس  و 
هزور كاسما و  اـب  نوخیبرچ  يویلک ،  یتسوپیاـه ،  يراـمیب  دـنق ، ضرم  لـیبق  زا  ضارما  زایرایـسب  هک  تسا  هدـش  تباـث  بط  رد  هزورما 

دعب زا  هزور : - 6 دزاس / یمیوق  ار  وا  هدارا  كاپ و  فافش و  ار  ناسنا  حور  لیدعت و  ار  زیارغ  یقالخا ،  دعب  زا  هزور : - 5 دوش / یم  نامرد 
نادنمزاین نادنمتسم و  هجوتم  ار  دنمتورث  راد  هزوریگنـشت  ویگنـسرگ  جنر  هکنیا  هچ  دوش ؛ یم  نارگید  هب  ناسحا  هجوت و  بجومیعامتجا 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ربمایپ دشاب . دنـسرخ  دونـشخ و  راگدرورپ  تاقالم  ماگنه  رادـهزور  ات  دوش  یم  بجوم  هزور : - 7 دیامن / یم 
دــنک و یم  راــطفا  هکیماــگنهیکی  تساــیداش ، ود  رادــهزور  صخــشیارب  "  » ُهَّبریْقلَی َنـیح  ُرِطُْفی و  َنــیح  ِناــتَحرَف ، ِمئاـّـصِلل  : " دوــمرف

.« دنک تاقالم  ار  شراگدرورپ  هکیماگنهیرگید 

؟ دوش یم  هزور  ندش  لطاب  ثعاب  قلح  هب  ظیلغ  كاخ  درگ و  دورو  نینچ  مه  بآ ، رد  رس  مامت  ندرب  ورف  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  هزور  ندش  لطاب  ثعاب  قلح  هب  ظیلغ  كاخ  درگ و  دورو  نینچ  مه  بآ ، رد  رس  مامت  ندرب  ورف  ارچ 

خساپ

زا اهقف  [ 2 .] درادـن یلاکـشا  هک  هدومرف  تیاور  کی  رد  یلو  [ 1] هدـش عنم  بآ  رد  رـس  یمامت  ندرک  لخاد  زا  راد  هزور  تیاور  دـنچ  رد 
نبا یـضترم و  دیـس  دننام  ییاهقف  هچرگ  دـنک . بآ  لخاد  هعفدـکی  ار  رـس  یمامت  ًادـمع  دـیابن  راد  هزور  هک  دـنا  هدرک  هدافتـسا  تایاور 
روط هب  نآ  ۀفسلف  ّتلع و  تسا و  يداهتجا  یهقف و  ثحب  نیا  هتبلا  [ 3 .] دراد تهارک  بآ  رد  سامترا  راد  هزور  يارب  دنا : هدومرف  سیردا 

ياهذفنم زا  دش ، بآ  دراو  رـس  یمامت  ای  ندـب  یمامت  یتقو  دوش  یم  هدافتـسا  اهاوتف  تایاور و  یـضعب  زا  تسین . نشور  یـسک  رب  لماک 
ندـناسر دروم  رد  تسا . هدـش  یهن  نآ  زا  ور  نیا  زا  دراد . دوجو  ندـب  لخاد  هب  بآ  ندـش  دراو  ۀهبـش  ای  دوش  یم  ندـب  دراو  بآ  ندـب 

هراّفک دـیاب  دـناسرب  قلح  هب  رابغ  ودرگ  دـنک و  وراج  ار  هناخ  هک  یـسک  : " هدـش دراو  نومـضم  نیا  هب  یتیاور  قلح ، هب  ظیلغ  رابغ  ودرگ 
هدرک طایتحا  هکلب  هدادـن  اوتف  یقثولا  ةورع  رد  دیـس  دروم  نیا  رد  تسا . مزـال  یملع  يداـهتجا و  ثحب  تیاور  نیا  دروم  رد  [ 4" .] دهدب
هبتکم پاچ  ص 22 ؛ ج 7 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ 1 [ ] 5" .] تسا هزور  لطبم  طوحالا  یلع  قلح  هب  ظـیلغ  راـبغ  ندـناسر   : " تسا هدومرف  ینعی 

. یفجن یشعرم  هللا  تیآ  ۀبتکم  پاچ  ص 263 ، ج 8 ، یقثولا ، هورعلا  کسمتسم  میکح ، نسحم  دیس  [ 3 . ] ص 27 نامه ، [ 2 . ] هیمالسالا
ص 260. نامه ، [ 5 . ] ص 259 نامه ، [ 4]

تسا مارح  نتفرگ  هزور  نیدیع  رد  ارچ 

شسرپ

تسا مارح  نتفرگ  هزور  نیدیع  رد  ارچ 

خساپ

نیدیع و رد  ریگن  هزور  : " دومرف ع   ) قداص ماما  تسا .  هدرک  یهن  نتفرگ  هزور  زا  هک  تسا  یتایاور  نیدیع  رد  هزور  ندوب  مارح  رب  لیلد 
قیرشت مایا  رد  نیدیع و  رد  نتفرگ  هزور  زا  ص   ) ربمایپ : " دومرف یتسه .  ضیرم  هک  یتقو  ترفاسم و  رد  قیرـشت و  مایا   ) ینم زور  هس  رد 
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یلقع لیلد  تسا و  تایاور  نیدـیع  رد  هزور  میرحت  رب  لیلد  نیاربانب  هدرک .  یهن  تسا  ناـضمر  هاـم  زا  تسا  كوکـشم  هک  يزور  رد  و 
ام یلو  دراد ، ییالقع  هجو  درک ، ین  ربمایپ  هک  نیا  ینعی  دراد ؛ ییالقع  هجو  تایدبعت  هچرگ  دراد ، يدبعت  ۀبنج  نآ  میرحت  هکلب  درادـن ،

میعالطا یب 

؟ ارچ تسا ؟ لطاب  وا  ةزور  دنک  بآ  ریز  ًالماک  ار  دوخ  رس  بجاو ، لسغ  يارب  ینز  ناضمر  كرابم  هام  رد  رگا 

شسرپ

؟ ارچ تسا ؟ لطاب  وا  ةزور  دنک  بآ  ریز  ًالماک  ار  دوخ  رس  بجاو ، لسغ  يارب  ینز  ناضمر  كرابم  هام  رد  رگا 

خساپ

یتایاور نآ  تّلع  دوش . یم  لطاب  شا  هزور  دـنکب ، ار  راک  نیا  ًادـمع  رگا  دـنک . لخاد  بآ  رد  ار  دوخ  رـس  یماـمت  دـناوت  یمن  راد  هزور 
نیا تلع  کی  تسین و  تمکح  نودب  یهلا  ماکحا  یلو  تسین ، مولعم  یـسک  رب  نآ  ۀفـسلف  و  [ 1]1 تـسا هدرک  یهن  راک  نیا  زا  هک  تسا 

ات دوش  یم  نشور  اه  تمکح  ملع ، تفرشیپ  اب  هک  نیا  رگید  دوش . هدنز  ناسنا  رد  دّبعت  حور  هک  تسا  نیا  هدشن  هتفگ  مکح  تمکح  هک 
هک دوش  یم  هتفگ  هنوگ  نیا  دشاب ، هدز  نهد  گس  هک  یفرظ  ندرک  یلام  كاخ  ترورض  دروم  رد  هک  نانچ  ددرگ . نامیا  تیوقت  ثعاب 

ص 22. ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 1 . ] تسین یلام  كاخ  زج  اه  برکیم  ندرب  نیب  زا  يارب  یهار 

؟ دوش یم  هزور  زا  رارف  يارب  يزیواتسد  نوچ  تفرگ ، هدیدان  ار  نآ  ناوت  یم  ایآ  تسا ، نیشام  رصع  هک  نآلا  تسیچ ؟ رفاسم  ةزور  ۀفسلف 
؟ تسا هدرک  یهانگ  دریگب ، هزور  رفاسم  رگا 

شسرپ

یم هزور  زا  رارف  يارب  يزیواتـسد  نوچ  تفرگ ، هدـیدان  ار  نآ  ناوت  یم  اـیآ  تسا ، نیـشام  رـصع  هک  نـآلا  تسیچ ؟ رفاـسم  ةزور  ۀفـسلف 
؟ تسا هدرک  یهانگ  دریگب ، هزور  رفاسم  رگا  دوش ؟

خساپ

هدوب يو  شیاسآ  نتفرگ و  ناسآ  تهج  هب  رفاسم ، زا  هزور  ندـش  هتـشادرب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدـش  لزاـن  هزور  ةراـبرد  هک  یتاـیآ  زا 
مکب هللادیری  رخأ  مایأ  نِم  ةّدعف  رفـس  یلع  وأ  ًاضیرم  ناک  نم  همـصیلف و  رهـشلا  مکنم  دهـش  نمف  : " تسا هدـمآ  هرقب  ۀیآ 184  رد  تسا .

رد دشاب ، رفاسم  ای  رامیب  سک  ره  دریگب و  هزور  دیاب  دشاب ، دوخ  نطو  رهش و  رد  ناضمر  هام  سک  ره  سپ  رـسعلا ؛ مکب  دیری  رـسیلا و ال 
هدراذگ و ّتنم  دـنوادخ  " تسا . هتـساوخن  امـش  زا  ار  یتخـس  تقـشم و  هدرک و  هدارا  امـش  يارب  ار  یناسآ  ادـخ  دریگب . هزور  رگید  ماّیا 

زیوجت میلـس  لقع  نیاربانب  تسا . بدا  فالخ  یهلا ، ۀیده  ندـنادرگرب  ندرک و  در  تسا . هدرک  هیدـه  عضو و  رفاسم  يارب  ینانتما  مکح 
هزور زا  رارف  يارب  مکح  نیاندش  زیواتـسد  دـشابن . لکـشم  وا  رب  هچرگ  دریگب ، هزور  رفـس  رد  دـنوادخ  ۀتـساوخ  فالخ  رب  هک  دـنک  یمن 

همه نآ  زا  دورب ، ترفاسم  هب  هزور  زا  رارف  رطاخ  هب  هک  یـسک  یلو  تسا ، زاـجم  همه  يارب  یهلا  نوناـق  نیا  زا  هدافتـسا  درادـن . یلاکـشا 
رد رفاسم  ینعی  دـنک ، لمع  مکح  نیا  فالخ  رب  یـسک  رگا  اّما  دوب . دـهاوخ  مورحم  تسه ، ناـضمر  هاـم  رد  ناراد  هزور  يارب  هک  باوث 

كرابم هام  رد  ربمایپ  اب  یهورگ  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . هدـش  دراو  هک  یتایاور  لـیلد  هب  تسین ، حیحـص  شاهزور  دریگب ، هزور  رفس 
زا تمایق  زور  ات  نانیا  دومرف " : (ص ) ربمایپ دـنتفرگ . هزور  ناهارمه  زا  یخرب  یلو  تفرگن ، هزور  رفـس  رد  ربمایپ  دـنوب . رفـس  رد  ناضمر 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 758 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ ۀقدص  هک  تسا  هدینسپ  ایآ  دنریگن . هزور  هک  رفاسم  ضیرم و  رب  هدرک  قّدصت  ادخ  : " دومرف (ع ) قداص ماما  " دوب . دنهاوخ  نانامرفان 
یمن زامن  وا  ندب  رب  نم  دریمب ، هتفرگ و  هزور  نایصعو  ینامرفان  يور  زا  رفس  رد  يدرف  رگا  : " دومرف (ع ) قداص ماما  " ؟ دوش . هدنادرگرب 
هزرو رفاسم  هک  هداد  هزاجا  ادخ  ینعی  تسا ، تصخر  باب  زا  ترفاسم  رد  هزور  بوجو  مدع  هک  دـندقتعم  ّتنـس  لها  زا  یخرب  " مناوخ .
ینعی تسا ، تمیزع  باب  زا  ترفاسم  رد  هزور  بوجو  مدع  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تسا . حیحـص  دریگب ، هزور  رگا  یلو  دروخب ، ار  شا 

رد هک  نیا  اّما  تسا . بجاو  وا  رب  ناضمر  هام  زا  دعب  نآ  ياضق  تسین و  حیحـص  دریگب ، هزور  رگا  دریگب . هزور  دیابن  دناوت و  یمن  رفاسم 
یمن ساسحا  رفاسم  رد  یگتـسخ  چیه  دوش و  یم  ماجنا  یخـسرف  تشه  ترفاسم  کی  یمک  تدم  رد  هدش و  ناسآ  اه  ترفاسم  ام  نامز 

رد تسین . مولعم  ام  رب  یعرش  ماکحا  یعقاو  ۀفسلف  تّلع و  هک : تسا  نیا  شباوج  تسین ، لکشم  ترفاسم  رد  نتفرگ  هزور  نیاربانب  دوش ،
نیاربانب دشاب . هدشن  هتسخ  هچ  هدش و  هتسخ  رفاسم  هچ  هدرک ، ینتبم  یخسرف  تشه  رفس  رب  ار  نتفرگن  هزور  زامن و  ریصقت  مکح  تایاور 

كالم تسا . هدننک  هتسخ  ریسلا  عیرس  لیاسو  اب  یتح  رفس  عون  هچرگ  تسین ، نآ  مدع  یگتسخ و  هزور ، راطفا  مامتا و  رصق و  رد  كالم 
، دنهد یم  ماجنا  خسرف  تسیب  ترفاسم  رتش  اب  يدارفا  اسب  هچ  میریگب ، یگتـسخ  مدع  یگتـسخ و  ار  كالم  ام  رگا  تسا . تفاسم  رادـقم 

ندومیپ تایاور  ساسا  رب  كالم  سپ  دنوش . یم  هتفوک  هتسخ و  دننک و  یم  ترفاسم  خسرف  ود  يدارفا  سکعرب  دنوش ؛ یمن  هتـسخ  یلو 
هتـسکش شزامن  دـیامیپب ، هقیقد  دـنچ  رد  ای  زور  کی  رد  هچ  ار  تفاـسم  رادـقم  نیا  سک  ره  تسا . خـسرف  تشه  ینعی  یعرـش  تفاـسم 

ناشن تئارق  اّما  تسا ، ناگدنر  رب  نتفرگ  ناسآ  مکح  نیا  لماوع  زا  یکی  چرگ  رگید : ترابع  هب  دنک . راطفا  دیاب  ار  هزور  دوب و  دـهاوخ 
، دسر يدصقم  هب  هک  نامز  نامه  رد  هدیـسر ، دصقم  هب  دایز  یگتـسخ  اب  هک  یـسک  اریز  دـشاب ، یمن  لماع  اهنت  لماع ، نیا  هک  دـهد  یم 

رصق هزور و  طوقس  رد  كالم  سپ  دوب . دهاوخ  بجاو  بوجو  طیارـش  رد  مه  هزور  تسا و  مامت  شزامن  دنک ، تماقا  زور  هد  هصق  رگا 
. تسین یگتسخ  اهنت  زامن 

؟ دش بجاو  ناناملسم  رب  ینامز  هچ  زا  هزور  تسا ؟ انعم  هچ  هب  یحالطصا  يوغل و  ظاحل  زا  ناضمر  هژاو 

شسرپ

؟ دش بجاو  ناناملسم  رب  ینامز  هچ  زا  هزور  تسا ؟ انعم  هچ  هب  یحالطصا  يوغل و  ظاحل  زا  ناضمر  هژاو 

خساپ

كاخ رب  باتفآ  شبات  تدـش  يانعم  هب  هک  دـشاب  یم  ضمر "  " ةداـم زا  ناـضمر  دـنا : هتـشون  ناـضمر "  " ةژاو فیرعت  رد  ناسانـش  تغل 
زا دوب ، امرگ  تدش  نامز  رد  ناضمر  دنا . هدرک  يراذگمان  دوش  عقاو  نآ  رد  هک  ینامز  اب  ار  هام  اهبرع  هک  تسا  نآ  هیمست  تلع  تسا .

هدام زا  ناضمر  تسا . دـنوادخ  ياه  مان  زا  ناضمر  تسا : هدـش  هتفگ  دـنا . هتفگ  تاناضمر  ار  نآ  عمج  دـش و  هدـیمان  ناضمر  تهج  نآ 
و يرمق ، يرجه  هام  نیمهن  ناضمر  دش . یّمسم  مسا  نیدب  دنازوسیم ، ار  ناهانگ  مایـص  هام  نوچ  و  تسا ، یگتخوس  يانعم  هب  ضمر " "

هزور يارب  ناضمر  هام  هک  نیا  دنراد . یم  هزور  صاخ  بادآ  اب  ناناملـسم  هام  نیا  رد  تسا . هدـمآ  نآرق  رد  شمان  هک  تسا  یهام  هناگی 
همه هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هدـش و  لزان  نآرق  هام  نیا  رد  دراد . يرترب  اه  هام  ریاس  رب  هام  نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدـش ، باـختنا 

: دومرف (ع ) قداـص ماـما  دـنا . هدـش  لزاـن  هاـم  نیا  رد  نآرق  فحـص "و  " ، " روـبز "  ، " لـیجنا " ، " تاروـت  " ینامـسآ گرزب  ياـهباتک 
ناهوژپ و نآرق  " دـیدرگ . لزان  ردـق  بش  رد  دـیجم  نآرق  مهدـجیه و  رد  روبز  مهدزاود و  رد  لیجنا  ناـضمر و  هاـم  مشـش  رد  تاروت  "

هدمآ نآرق  رد  تسا . هدوب  نیـشیپ  ياه  تما  رد  هزور  هتبلا  دـش . بجاو  ناناملـسم  رب  يرجه  مود  لاس  رد  هزور  هک  دـنراد  رواب  ناخروم 
هزور دیا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  نوقتت ؛ مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  ِبتُک  اونمآ  نیذـّلا  اهّیأ  ای  : " تسا
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رب هزور  بوجو  مه  هیآ  نیا  زا  " دـیوش . راکزیهرپ  ات  دوب ، هدـش  هتـشون  دـندوب ، امـش  زا  لبق  هک  یناـسک  رب  هک  ناـنچ  دـش ، رّرقم  امـش  رب 
رد هزور  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  مکلبق " نم  نیذلا  یلع  بتک  امک   " ۀلمج رگید . نایدا  رد  نآ  هنیشیپ  مه  دوش و  یم  هدافتسا  ناناملـسم 
زا دسیون : یم  صوصخ  نیا  رد  ناگدنسیون  زا  یکی  تسا . هدوب  توافتم  نایدا  رد  نآ  تیفیک  تدم و  هچرگ  هتـشاد ، دوجو  رگید  نایدا 
یم هزور  هودـنا  مغ و  اب  ندـش  هجاوم  ماگنه  رگید  للم  ماوقا و  هدوب و  يراصن  دوهی و  ناـیم  هزور  هک  دـیآ  یم  رب  یلعف  لـیجنا  تاروت و 
یم رب  تاروت  زا  زین  تسا . هدوب  هفیاط  ره  نایم  رد  تاقوا  مامت  رد  هزور  تسا : هدـمآ  سدـقم " باتک  سوماق   " رد هک  ناـنچ  دـنا ، هتفرگ 

ترـضح دنتفرگیم . هزور  دوهی  دنوادخ ، يدونـشوخ  بلط  هبوت و  ماگنه  هب  نینچمه  تسا . هتـشاد  هزور  زور  لهچ  (ع ) یـسوم هک  دـیآ 
ج 1 نیرحبلا ، عمجم  ص 122 ؛ ج 4-3 ، نآرق ، سوماق  [ 1 . ] تسا هتشاد  هزور  زور  لهچ  دوش ، یم  هدافتسا  لیجنا  زا  هک  نانچ  (ع ) حیسم

مالغ ۀیآ 185 . ( 2  ) هرقب ص 10780 . ادـخهد ج 7 ، همان  تغل  ص 669 . ج 5 ، فیراـعم ، فراـعم و  ص 203 ؛ بـغار ، تادرفم  2 ؛ - 
ج 1، هنومن ، ریسفت  ص 11180 . ج 1 ، نآرق ، همانشناد  یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  ص 1099 ؛ یسراف ج1 ، فراعملا  هریاد  بحاصم ، نیـسح 
ج 2 ص يربط ، خیرات  ص 254 ؛ ج 4-3 ، هیاهنلا ، هیادـبلا و  ح 16 . ناضمر ، رهـش  ماکحا  باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  . 634 ص 633 -
ج 2، نازیملا ، همجرت  ۀیآ 183 ؛ ( 2  ) هرقب ص 298 . (ص ،) مالـسا ربمایپ  خیرات  یتیآ ، میهاربا  ص 115 ؛ ج 2 ، خـیراتلا ، یف  لماعلا  129 ؛

. صیخلت اب  ص 6 ، ج 2 ، نازیملا ، همجرت  634 ؛ ص 633 -  ج 1 ، هنومن ، ریسفت  دعب . هب  ص 5 

ای دوشب ، هتشک  تسا  نکمم  طیارـشلا  عماج  دهتجم  هزاجا  اب  دنک ، يراوخ  هزور  ًادمع  راب  راهچ  ای  هس  یـسک  رگا  هک  تسا  هدمآ  ماکحا  رد 
؟ تسا هدش  رداص  ناماما  بناج  زا  نآ  لاثما  ماکحا و  نیا  ایآ  تسا . لتق  نآ  مکح  دوشیم و  یقلت  رفاک  دوش ، نید  يرورض  رکنم  هک  یسک 

اوخ هزور  دشاب  رارق  رگا 

شسرپ

، دوشب هتشک  تسا  نکمم  طیارـشلا  عماج  دهتجم  هزاجا  اب  دنک ، يراوخ  هزور  ًادمع  راب  راهچ  ای  هس  یـسک  رگا  هک  تسا  هدمآ  ماکحا  رد 
هدش رداص  ناماما  بناج  زا  نآ  لاثما  ماکحا و  نیا  ایآ  تسا . لتق  نآ  مکح  دوشیم و  یقلت  رفاک  دوش ، نید  يرورض  رکنم  هک  یـسک  ای 

ماکحا هنوگ  نیا  ایآ  دیآ ! شیپ  تسا  نکمم  ياهعجاف  هچ  نامز  نیا  رد  دینک  روصت  دنـسرب ، لتق  هب  ناراوخ  هزور  دـشاب  رارق  رگا  تسا ؟
رارق ـالاب  ماـکحا  لومـشم  زاـب  دـنکن  غیلبت  رگا  دراد ، یلطاـب  هدـیقع  هک  یـسک  دوشیمن ؟ نید  هرهچ  تنوشخ  یماندـب و  یعوـن  بجوـم 
نید ار  یسک  ناوتیم  روز  هب  ایآ  دوب ؟ هنوگچ  يرکف  نافلاخم  اب  هلآو  هیلعو  هللا  یلصربمایپ  مالسلامهیلعناماما و  راتفر  ًالوصا  دریگیم ؟

؟ درک راد 

خساپ

يارب لـتق  مکح  رگا   - 2 دـنارواب ؟ یـسک  هب  ار  نید  تسا  نکمم  رابجا  اب  اـیآ   - 1 دوشیم : هصالخ  لاوئس  ود  رد  امـش  تالاوئـس  مامت 
هب تحارـص  اب  میرک  نآرق  درک ؟ دیاب  هچ  اهنآ  اب  هلباقم  يارب  دراد . یپ  رد  ار  یتاعبت  دوش ، ارجا  دننکیم  يراوخ  هزور  ًادـمع  هک  یناسک 

تازجعم لیالد و و  اب  يدـیحوت  نایدا  ناگدـنروآ  ناربماـیپ و  هیآ 256 . ( 2  ) هرقب " نیدـلا . یف  هارکا  ال  : " تسا هداد  خـساپ  شـسرپ  نیا 
هک دروخیمن  مشچ  هب  ناربمایپ  خیرات  رد  دـندرکیم . رّخـسم  ار  نایمدآ  ياهبلق  یهارکا  چـیه  نودـب  دناهتـشاد ، رایتخا  رد  هک  ینـشور 
اب تسا و  راوتـسا  نیقی  نامیا و  هیاپ  رب  بهذـم  نید و  ساسا  نوچ  دنـشاب . هدرک  نید  شریذـپ  هب  راداو  رابجا  اب  ار  یـصاخشا  اـی  صخش 

روز و لامعا  دـشاب . هارمه  لیمحت  رابجا و  اب  دـناوتیمن  یتدـیقع  يرکف و  هلئـسم  کی  تسا  یهیدـب  تسا . ساـمت  رد  مدرم  رکف  حور و 
مالسا نید  جیورت  يارب  درادن . يرثا  يرـشب  تاداقتعا  راکفا و  رد  یلو  دوشیم ، عقاو  رثؤم  یهاگ  ینامـسج  تاکرح  لامعا و  رد  تردق 

زا هک  دنوشیم  لسوتم  روز  هب  یناسک  تسین . روز  هب  لسوت  هب  يزاین  دراد ، هک  يراکـشآ  تازجعم  یقطنم و  تالالدتـسا  هب  هجوت  اب  زین 
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يرابجا چیه  نید  شریذپ  لصا  رد  هجیتن : ص 205 . ج 2 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  دنـشاب . ناوتان  یقطنم  یفاک و  لیلد  هئارا 
یمدرم فرع  هک  روط  نامه  تسا ، نآ  ماکحا  مامت  هب  ندوب  دنبیاپ  نآ  همزال  تفریذـپ ، لماک  یهاگآ  اب  ار  ینید  هک  یـسک  یلو  تسین ،

نآ دارفا  هک  دراد  ینیناوق  هریغ  يرکـشل و  يرگراک ، يداـصتقا ، يرادا ، هعومجم  ره  دراد . ناـعذا  اـنعم  نیا  هب  يرـشب  عماوج  یماـمت  رد 
. تسا مزـال  زین  وا  رب  نیناوق  نآ  ندرک  تاـعارم  دوـش ، دراو  طـیحم  نآ  رد  یـصخش  ره  دنتـسه و  نیناوـق  نآ  تیاـعر  هب  مزلم  هعوـمجم 
ار نید  دوخ  را راـیتخا و  اـب  هک  یـسک  یلو  درادـن ، هار  نآ  رد  روز  هارکا و  نید ، رما  ندوب  یبلق  هب  هجوت  اـب  تفگ : ناوتیم  نیارباـنب 

ياهاوه فلاخم  هک  ار  ینید  لئاسم  زا  یـضعب  هک  دهد  هزاجا  دوخ  هب  دناوتیمن  تسا و  نآ  دویق  لئاسم و  همه  تیاعر  هب  مزلم  تفریذپ ،
ار نآ  دزیخرب و  نآ  اب  تفلاـخم  هب  دوشیم ، ماـمت  وا  ررـض  هب  یتهج  زا  هک  ار  اـهنآ  زا  یخرب  دریذـپب و  تسین  وا  يویند  روما  یناـسفن و 

نید يرورض  هک  یـسک  : " تسا هدومرف  نینچ  هر ) ) ینیمخ ماما  دیآیم . شیپ  نید  يرورـض  راکنا  عوضوم  هک  تسا  اج  نیمه  زا  دریذپن 
زیچ نآ  راـکنا  تسا و  نید  يرورـض  زیچ ، نآ  دـنادب  هچناـنچ  دوـش ، رکنم  دـننادیم ، مالـسا  نید  ءزج  ناناملـسم  هـک  ار  يزیچ  ینعی  ار 

عجارم رگید  " تسین . مزال  هچرگ  درک ، بانتجا  وا  زا  دیاب  ًاطایتحا  دنادن ، رگا  دشابیم و  سجن  توبن ، ای  دیحوت  ای  ادخ  راکنا  هب  ددرگرب 
رد یهارکا  نید  لصا  شریذـپ  رد  میتفگ  نامه . دـنراد . نومـضم  نیمه  هب  بیرق  ییاـهاوتف  ص 84 . ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  مه 
هب دـنهاوخب  یـصاخشا  رگا  هک  تسا  نشور  تسا . يرورـض  مزال و  يرما  نآ  ماکحا  یمامت  تیاـعر  شریذـپ ، زا  سپ  یلو  تسین ، راـک 

، دشابن راک  رد  هدنرادزاب  یلماع  هک  یتروص  رد  دننک ، تفلاخم  نآ  اب  هتفرگ و  هرخـسم  هب  ار  نید  تامّلـسم  دنـشابن و  دـنبیاپ  نید  نیناوق 
هتفرگ رظن  رد  ییاهتازاجم  جرم ، جره و  یمظن و  یب  زا  يریگولج  يارب  مه  یمدرم  فرع  نیناوق و  همه  رد  دـیآیم . شیپ  جرم  جره و 

طیارش و کط  ؛ إب مادک  ره  هک  تسا  هدرک  ررقم  ّدح  ریزعت و  ناونع  تحت  ار  ییاهتازاجم  اتسار  نیا  رد  مالـسا  سدقم  نییآ  تسا . هدش 
عبانم رد  دننک . راطفا  یمومع  راظنا  رد  دمع ، ملع و  يور  زا  ار  دوخ  هزور  هک  یـصاخشا  يارب  ریزعت  هلمج  نآ  زا  تسا ؛ ارجا  لباق  يدویق 
راطفا مود  راب  يارب  رگا  دوشیم و  ریزعت  دنک ، راطفا  تمرح  هب  ملع  اب  ًادمع و  ار  دوخ  هزور  ناضمر  هام  رد  هک  یـسک  تسا : هدمآ  یهقف 

یهیدب تسا . نیمه  طایتحا  هک  دناهتفگ  مراهچ  هبترم  رد  ار  لتق  یضعب  تسا و  لتق  موس  هبترم  رد  راطفا  مکح  دوشیم و  ریزعت  زاب  درک ،
نب نسح  یلح ، همـالع  دـشاب . هتفرگ  ماـجنا  یلبق  تاـعفد  رد  ریزعت  هک  تسا  یتروـص  رد  مراـهچ  اـی  موـس  هبترم  رد  لـتق  مکح  هک  تسا 

ۀضورلا یناث ، دیهـش  هلئسم 49 ؛ ص 87 ، 'ج 6 ، ه ،  1415 لوا ، پاـچ  مق ، تیبلا ، لآ  ۀسـسؤم  ' يافوتم 726ه ، ءاهقفلا ، ةرکذـت  فسوی ،
زا هک  تسا  هعامـس  ثیدـح  هلأسم ، نیا  رد  اـهقف  دنتـسم  . 143 ص 142 -  ج 2 ، مق ، هیملع  هناـخپاچ  تاراـشتنا و  هعمل ،) حرـش   ) ۀـیهبلا

مالسلاهیلعماما تسا ؛ هدرک  لاوئـس  دوشیم ، یفّرعم  یمالـسا  مکاح  هب  هبترم  هس  يراوخهزور  رطاخ  هب  هک  یـسک  هرابرد  مالـسلاهیلعماما 
ج توریب ، ءاوضألاراد ، ' يافوتم 329 ه ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمجم  ینیلک ، " دوش . هتـشک  موس  هبترم  رد  دیاب  : " دومرف هعامـس  باوج  رد 
ص 'ج 4 ، 1606 ه ، موس ، پاچ  توریب ، ءاوضألاراد ، ' يافوتم 460ه ، ماکحألا ، بیذهت  نسحلا ، نب  دمحم  یـسوط ، ح 6 ؛ ص 103 ، ، 4

ماـما زا  هـک  تـسا  یماــکحا  هدــش ، ررقم  فـلتخم  ناــهانگ  يارب  سدــقم  عرــش  رد  هـک  يدودــح  تاریزعت و  فـلا ) ح 598 . ، 207
هرافک و تمرح و  زج  هب  دشابن ، ماع  ءالم  رد  اراکـشآ و  يراوخهزور  رگا  ب ) دراد . یگدنرادزاب  هبنج  هدش و  رداص  مالـسلاهیلعموصعم 
هب طورـشم  يراوخهزور  فلتخم  لـحارم  رد  ریزعت  ج ) درادـن . ریزعت  دـننامه  يرگید  مکح  هدـمآ ، یهقف  بتک  رد  نآ  روتـسد  هک  اـضق 
رد دربن ، مکاح  شیپ  ار  وا  یـسک  دـنک و  يراوخ  هزور  هبترم  راهچ  ای  هس  زا  شیب  یـسک  رگا  نیارباـنب  تسا . یمالـسا  مکاـح  هب  هعجارم 

سک ره  تسا و  مکاح  تاراـیتخا  رد  دودـح  تاریزعت و  یماـمت  يارجا  د ) دوشیم . ریزعت  تاـبثا  تروص  رد  مکاـح  دزن  هب  لوا  هعجارم 
یمالـسا هعماج  هب  مارتحا  ' ه ) دیآیم . شیپ  جرم  جره و  لکـشم  دوش ، نینچ  رگا  هک  دـشاب ، دـح  ای  ریزعت  يرجم  هنارـسدوخ  درادـن  قح 
یمالـسا هعماج  ینکـشتمرح  رطاخ  هب  هزور  يدـمع  راطفا  هلئـسم  رد  ریزعت  مییوگب : میناوتیم  نیاربانب  تسا ؛ مهم  یتایح و  هلئـسم  کی 

اهنت اـیآ  هک  تسا  نیا  هدرک ، داـجیا  ههبـش  امـش  يارب  هک  يرگید  هتکن  و ) درادـن . یماـکحا  نینچ  ینلع  ریغ  يراوـخ  هزور  هنرگو  تـسا 
نکمم روطچ  دشاب ، هتشادن  ریزعت  ینلع  ریغ  راطفا  دشاب  رارق  یتقو  مییوگیم : ههبش  نیا  باوج  رد  دراد ؟ یمکح  مه  لطاب  هدیقع  نتشاد 
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دودح و هب  هژیو  هب  سدـقم  عرـش  ماکحا  هب  هاگدـید  نیا  اب  رگا  نیاربانب  دـشاب ؟ هتـشاد  یپ  رد  ار  یمکح  غیلبت  نودـب  لطاب  هدـیقع  تسا 
رد تسا . هعماج  رد  تابث  شمارآ و  ثعاب  هکلب  دوشیمن ، نید  هرهچ  تنوشخ  یماندـب و  بجوم  اهنت  هن  اـهنآ  يارجا  میرگنب ، تاریزعت 

رهاظ رد  ییازج  نیناوق  هک  دنکیم  روصت  ناسنا  نایدا ، للم و  رگید  مالسا و  ییازج  نیناوق  هعلاطم  اب  تسا : مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  نایاپ 
يراوخهزور عوضوم  رد  صوصخ  هب  دـسریم ، ارجا  هلحرم  هب  رتمک  مرج ، تابثا  تخـس  هداعلاقوف  طیارـش  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، نشخ 

هزور يدمع  راطفا  رطاخ  هب  ار  یسک  هک  هدشن  هدید  ینید  يامعز  مالسلامهیلعناماما و  هلآو و  هیلعو  هللا  یلصربمایپ  هریس  رد  نونکات  هک 
جاجتحا هدش ، رکذ  رایسب  دراوم  رد  خیرات  رد  هک  هنوگ  نامه  هلآو  هیلعو  هللا  یلصربمایپ  مالسلامهیلعناماما و  هریس  راتفر و  دنشاب . هتشک 

عالطا هب  نایاپ  رد  دوشیمن . يرکف  نافلاخم  هب  طوبرم  تسا ، هدـش  نایب  هک  یبلاطم  تسا و  هدوب  يرکف  ناـفلاخم  لـباقم  رد  لالدتـسا  و 
ناتیارب باوج  هللا  ءاش  نا  هک  میاهدرک  لاسرا  تاغیلبت  رتفد  ینآرق  ياهشـسرپ  هب  خساپ  دحاو  هب  ار  امـش  ینآرق  لاؤس  دنچ  هک  دـسریم 

. دییامن لاسرا  یمالسا  فراعم  گنهرف و  زکرم  مق  سردآ  هب  ار  ینآرق  تالاؤس  يدعب  تابتاکم  رد  دننکیم و  لاسرا 

؟ تسیچ نآرق  رظن  زا  ناضمر  كرابم  هام  رد  هزور  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ نآرق  رظن  زا  ناضمر  كرابم  هام  رد  هزور  هفسلف 

خساپ

هدیدرگ بجاو  هزور  امش  رب  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  : " دیامرفیم نآرق  رد  ادخ  دحاو .  نیا  اب  هبتاکم  رطاخ  هب  امـش  زا  رکـشت  اب 
نیا هفـسلف  هزور ، بوجو  نایب  زا  دعب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  " دـیوش . راگزیهرپ  هک  دـشاب  تسا ، هدـیدرگ  بجاو  ناینیـشیپ  رب  هک  نانچمه 

تادرفم تسا . هانگ  زا  لد  هک  يرود  یلاعت و  قح  زا  ندیـسرت  يراگزیهرپ ، ياـنعم  هب  اوقت  دـنادیم . يراـگزیهرپ  اوقت و  ار  یهلا  هضیرف 
زا زیهرپ  ندـیماشآ و  ندروخ و  زا  يراددوخ  هزور ، لـماک  ماـجنا  ص 852 . ج 16 ، ادـخهد ، همان  تغل  و  یفو . هداـم  ص 530 ، بغار ،

هتـسراو راگزیهرپ و  یـصخش  هک  تسا  دـیما  دـهن ، ندرگ  ار  دودـحم  زیهرپ  نیا  رادهزور  رگا  تسا . تـالطبم  ریاـس  یـسنج و  تـالیامت 
ار هللا  هیلا  برق  تایونعم و  هب  یکیدزن  هنیمز  دـنک ، تیوقت  دوخ  رد  ار  یـسنج  ینامـسج و  تـالیامت  زا  زیهرپ  ناـسنا  رگا  هک  ارچ  ددرگ ،
هب دوش ، سرتادخ  راگزیهرپ و  یـصخش  هدیـسر و  یهلا  برق  ماقم  هب  دهد و  شیازفا  دوخ  رد  ار  تلاح  نیا  ناسنا  یتقو  دهدیم . شیازفا 

يُرپ هک  نآ  تلع  هب  یتمکح  زا  یهت  ینیب  تفرعم  رون  وا  رد  ات  راد  یلاخ  ماـعط  زا  نوردـنا  دـباییم . تسد  تسا ، اوقت  هک  هزور  تقیقح 
زا یخرب  هب  تسا ، يراـگزیهرپ  اوـقت و  نآرق  هاگدـید  زا  هزور  بوـجو  هفـسلف  نوـچ  ص 49 . ناوید ، يزاریـش ، يدعـس  ینیبان  ماـعط ، زا 
 - 2 هیآ 90 . ( 12  ) فسوی تسا . يراگتسر  حالف و  لماع  اوقت ، تیاعر   - 1 مینکیم : هراشا  نآرق  هاگدـید  زا  يراگزیهرپ  اوقت و  تارمث 

لها رادتسود  دنوادخ   - 3 . 123 (، 3  ) نارمع لآ  تسا . انعم  یب  اوقت  نودب  رکشت  و  دشاب . قح  ياهتمعن  رازگرکـش  ات  دینک ، هشیپ  اوقت 
یهلا ياوقت   - 4 دوشیم . ادـخ  بوبحم  داد ، شیازفا  دوخ  رد  ار  یهلا  ياوقت  نتفرگ  هزور  اب  هک  یـسک  هیآ 76 . نارمع ، لآ  تسا . اوـقت 

هیآ و نـیا  ناـیب  هـیآ 196 . ( 2  ) هرقب تسا . باقعلادـیدش  دـنوادخ  هک  دـینادب  و  تسا ) باذـع  تدـش  ثعاـب  اوقت  مدـع  هک   ) دـینک هشیپ 
هفسلف مامت  دشاب و  هدشن  روظنم  هزور  رد  يرگید  تمکح  فده  چیه  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هزور  هفـسلف  فده و  ناونع  هب  اوقت  عوضوم 

رگید ياهتمکح  فادـها و  هدوب و  نآ  تمکح  فدـه و  نیرتمهم  يزاـسدوخ ، اوقت و  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب ، نیمه  نآ ، تمکح  و 
نتفرگ هزور  رد  زین  نآ  نمـض  رد  ای  نآ و  زا  شیپ  رگید  ياهتمکح  فادـها و  دـشاب و  هزور  ییاهن  فدـه  اوقت ، اـی  دـشاب ، نآ  رد  زین 

ماـما هلمج  زا  تسا : هدـش  ناـیب  يرادهزور  يارب  يرامـشیب  ياـهتمکح  ثیداـحا ، تاـیاور و  رد  رطاـخ  نیمه  هب  دـشاب ، هتـشاد  ققحت 
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ریقف ربارب  رد  تیلوئسم  ّتقر و  ساسحا  یگنسرگ و  معط  ندیشچ  ریقف ، ینغ و  نایم  تاواسم  ار ، هزور  عیرشت  تمکح  مالـسلاهیلعقداص 
ج 2، ریقفلا ، هرضحی  نم ال  یتیبرت ، راثآ  لیبق  زا  يرگید  راثآ  نینچ  مه  زور و ... نآ  یگنسرگ  یگنشت و  تمایق و  يروآ  دای  دناهتـسناد .

. تسا هدش  رکذ  هزور  يارب  ینامسج  یتشادهب و  یعامتجا و  ص 43 .

؟ تسین یتلادع  یب  نیا  ایآ  تسا ، هداد  رارق  هزور  زور  تصش  ار  ناضمر  هام  هزور  زور  کی  هرافک  دنوادخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسین یتلادع  یب  نیا  ایآ  تسا ، هداد  رارق  هزور  زور  تصش  ار  ناضمر  هام  هزور  زور  کی  هرافک  دنوادخ  ارچ 

خساپ

یتیبرت هدنراد و  زاب  رثا  هدش  ررقم  مالسا  رد  هک  یتارافک  تسا . هزور  تّیمها  زا  یکاح  ناضمر  هام  رد  يراوخ  هزور  يارب  نیگنس  هرافک 
كرت زا  هرافک ، ندوب  نیگنس  رطاخ  هب  ًایناث  دربب ؛ یپ  هرافک  ياراد  تابجاو  تیمها  هاگیاج و  رب  ًالّوا  ناسنا  هک  دوشیم  ببس  ینعی  دراد ،
مکلذ : " دومرف راهظ  هرافک  نایب  زا  سپ  هدرک و  هراشا  یتیبرت  هلئـسم  نیا  هب  نآرق  دروآیم . ارجا  هب  ار  نآ  هدومن و  باـنتجا  تاـبجاو  نآ 

زاب راهظ  لمع  باـکترا  زا  ار  امـش  ياهراـفک  نینچ  دوجو  ینعی  ( 1" .) دـیوشیم هداد  زردـنا  نآ  هب  هک  تسا  يروتـسد  نیا  هب ؛ نوظعوت 
یتـقو تسا  یعیبـط  دراد . زاـب  يراوخ  هزور  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  يراوخ  هزور  نیگنـس  هراـفک  نیارباـنب  درادیم .

. درادن یهلا  لدع  هب  یطبر  تسا و  رـصقم  شدوخ  درک ، لمع  نآ  فالخ  رب  زاب  ًادمع  یلو  دش ، علطم  نآ  زا  فّلکم  دش و  مالعا  یمکح 
اج هب  ار  يدابع  لمع  ًاوهـس  هک  یـسک  دـشاب . توافتم  دـیاب  زین  نآ  مکح  تسا و  توافتم  اضق  اب  هرافک  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نینچ  مه 

زیتس و تلاح  ندرواین ، ياج  هب  ًادمع  دوشیمن ، هفاضا  يزیچ  تادابع  زا  کی  چیه  رد  دروآ و  اج  هب  ًادعب  دـیاب  ار  لمع  نآ  دوخ  درواین ،
رد لاح  نیع  رد  دوبن . لدع  قباطم  دوب ، نیا  زا  ریغ  رگا  دشابن . نآ  يوهـس  كرت  زا  توافتم  دیاب  هک  تسا  یعیبط  ًالماک  دراد و  ینامرفان 

تسناوتن و ًالـصا  رگا  دروآ و  اج  هب  دناوتیم  هک  يرادقم  ره  هب  دشاب ، هتـشادن  ار  هزور  تصـش  ناوت  یـسک  رگا  هک  هدـمآ  ینید  ماکحا 
هیآ 3. هلداجم ) (  . 1 اهتشون : یپ  دنکیم . تیافک  رافغتسا  هبوت و  درادن ، هرافک  يارب  مه  یلوپ 

؟ دراد لاکشا  كزان  یلیخ  دیفس  رداچ  اب  ندناوخ  زامن  ایآ  تسا ؟ هورکم  هایس  سابل  یتح  هایس و  رداچ  اب  ندناوخ  زامن  ارچ 

شسرپ

؟ دراد لاکشا  كزان  یلیخ  دیفس  رداچ  اب  ندناوخ  زامن  ایآ  تسا ؟ هورکم  هایس  سابل  یتح  هایس و  رداچ  اب  ندناوخ  زامن  ارچ 

خساپ

مدآ نادنزرف  هب  میرک  نآرق  ( 1 .) تسا هدش  دراو  هرابنیا  رد  هک  تسا  یتایاور  تهارک ، لیلد  تسا و  هورکم  هایـس  سابل  اب  ندناوخ  زامن 
لک دنع  مکتنیز  اوذخ  مدآ  ینب  ای  دیـشاب ؛ هتـشاد  هارمه  هب  نتفر  دجـسم  ماگنه  ار  دوخ  تنیز   " هک دهدیم  روتـسد  نوناق  کی  ناونع  هب 
هناش زیمت ، كاپ و  بترم و  ياهسابل  ندیـشوپ  لماش  هک  دشاب  ینامـسج  ياهتنیز  هب  هراشا  مه  دـناوتیم  هفیرـش  هیآ  نیا  ( 2" .) دجسم

تین و یکاپ  یقالخا و  تاکلم  یناسنا و  تافـص  ینعی  يونعم ، ياهتنیز  لماش  مه  دوشیم و  نآ  دننام  رطع و  زا  هدافتـسا  اهوم ، ندرک 
ار دوخ  ياـهسابل  نیرتـهب  تساـخیمرب ، زاـمن  هب  هک  یماـگنه  میناوخیم  (ع ) نسح ماـما  یگدـنز  خـیرات  رد  هنومن  ناونع  هب  صـالخا .

تهج نیمه  هب  دراد و  تسود  ار  ییابیز  تسا و  ابیز  دنوادخ  : " دومرف دیشوپیم ؟ ار  دوخ  سابل  نیرتمهم  ارچ  دندرک : لاؤس  دیـشوپیم .
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نوچ دوشیمن ، بوسحم  يرهاظ  ییابیز  تنیز و  هایـس  سابل  ندیـشوپ  و  ( 3" .) مشوپیم مراگدرورپ  اب  زاین  زار و  تهج  ار  رتاـبیز  ساـبل 
تفاظن و هدـنهد  ناشن  دیفـس ، نشور و  ياـهسابل  زا  هدافتـسا  رگید  فرط  زا  دـشابیم . متاـم  ازع و  تلاـح  نداد  ناـشن  يارب  ساـبل  نیا 
اب یگزیکاپ ، تفاظن و  دُعب  رد  سابل  نیا  درادن و  دوجو  هایـس  سابل  رد  هلئـسم  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، زامن  ماگنه  رد  صخـش  یگزیکاپ 

ياهولج تدابع  هب  دراد و  هارمه  هب  ار  رطاخ  طاسبنا  طاشن و  دیفـس ، نشور و  سابل  ندیـشوپ  تسین . هسیاقم  لـباق  دیفـس  نشور و  ساـبل 
زامن دشاب ، امن  ندب  كزان و  دنناوخیم ، زامن  نآ  اب  هک  يرداچ  رگا  درادن . دوجو  هایـس  سابل  زا  هدافتـسا  رد  رما  نیا  اما  دهدیم ، صاخ 

(4 .) دـشاب لصاح  دوجوم و  شـشوپ ) مزال  رادـقم   ) رتس هک  دـشاب  هدیـشوپ  يرگید  ياهسابل  رداچ  ریز  هک  نیا  رگم  تسا ؛ لطاب  نآ  اـب 
 - 4 ص 148 . ج 6 ، هنومن ، ریسفت   - 3 هیآ 31 . ( 7  ) فارعا  - 2 یلصم . سابل  باوبا  زا  باب 119  ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ :

س 257. ص 82 ، ج 1 ، ینارکنل ، لضاف  هللا  تیآ  لئاسملا ، عماج 

؟ دنناوخب زامن  دنوادخ  لباقم  رد  باجح  اب  دنتسه ، اهنت  هک  ینامز  یتح  اهمناخ  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخب زامن  دنوادخ  لباقم  رد  باجح  اب  دنتسه ، اهنت  هک  ینامز  یتح  اهمناخ  دیاب  ارچ 

خساپ

طسوت هچ  باجح  تیاعر  بدا  تیاعر  تهج  زا  یمومع 2 -  يدرف و  تّفع  ظفح  تهج  زا   - 1 درک : هاگن  دوشیم  تهج  ود  زا  باجح 
رظن نیا  زا  هک  دوشیم ، هعماج  درف و  تّفع  ظفح  ثعاب  هاگن  کی  زا  دراد ، دوجو  نآ  رادـقم  تیفیک و  رد  هک  یتواـفت  اـب  نز ، هچ  درم و 

، تسا هعماج  درف و  ياوقت  یکاپ و  تّفع و  ظفح  ثعاب  مرحماـن  ربارب  رد  باـجح  هک  نیا  رب  هوـالع  مود  هاـگن  زا  اـما  تسین . ثحب  ياـج 
. دـنک هظحالم  ار  دوخ  سابل  عضو  دـنکیم  یعـس  دوریم ، یمهم  صخـش  تاقالم  هب  ناسنا  هک  یماگنه  ینعی  تسا ، بدا  تیاعر  یعون 
، ددـنبب ار  شیاـهسابل  همکد  هک  تسا  نیا  تکازن  بدا و  تیاـعر  دوشیم ، زاـمن  لوغـشم  دوریم و  راـگدرورپ  تاـقالم  هب  هک  یناـسنا 

اضتقا ادخ  ربارب  رد  مناخ  کی  بدا  تیاعر  دشاب و ... مظنم  شتروص  اهوم و  رس و  عضو  دنک ، هدافتـسا  رطع  زا  دشوپب ، فیظن  ياهسابل 
ظفح نیاربانب  دـشابن . ناکم  نآ  رد  یمرحمان  درف  زامن  عقوم  رد  هچرگ  رگید ، سابل  اب  ای  رداچ  اـب  هاوخ  دـشاب ، هدیـشوپ  وا  ندـب  دـنکیم 

تایاور رد  تسین . مولعم  ام  رب  یعرـش  ماکحا  یعقاو  هفـسلف  هتبلا  تسا . راگدرورپ  ربارب  رد  بدا  تیاعر  تهج  هب  زامن  عقوم  رد  باـجح 
ياهفحلم زج  هب  زاـمن  يارب  یـششوپ  هلیـسو  چـیه  هک  ینز  دیـسرپ : ع )  ) رفعج هب  یـسوم  ماـما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  هک  تـسا  هدـمآ 

ریظن یتایاور  ( 1" .) دناوخب زامن  دناشوپب و  نآ  اب  ار  دوخ  رـس  دچیپب و  دوخ  هب  ار  هفحلم  : " دومرف ترـضح  دـناوخب ، زامن  هنوگچ  درادـن ،
ج هعیشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : ( 2 .) تسا هدـش  زین  قافتا  عامجا و  ياعدا  تایاور ، زا  ریغ  هب  دروم  نیا  رد  تسا . دوجوم  تیاور  نیا 

ص 254. ج 5 ، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم   - 2 یّلصم . سابل  باوبا  زا  باب 128  ص 405 ، ، 2

چیه اّما  دوش  یم  اوقت  ثعاب  تسا و  ناگنـسرگ  لاح  زا  ندش  ربخ  اب  نتفرگ  هزور  زا  فده  هک  میدوب  هدناوخ  ینید  یـسرد  ياه  باتک  رد 
هنوگ نیا  ارچ  میریگ . یم  هزور  شباوث  رطاخ  هب  ام  دنیوگ  یم  نایانـشآ  ناتـسود و  یتح  تسا ، هدشن  لصاح  نم  يارب  جیاتن  نیا  زا  مادک 

؟ تسا

شسرپ

اّما دوش  یم  اوقت  ثعاب  تسا و  ناگنـسرگ  لاح  زا  ندـش  ربخ  اب  نتفرگ  هزور  زا  فدـه  هک  میدوب  هدـناوخ  ینید  یـسرد  ياه  باـتک  رد 
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نیا ارچ  میریگ . یم  هزور  شباوث  رطاخ  هب  ام  دنیوگ  یم  نایانـشآ  ناتـسود و  یتح  تسا ، هدشن  لصاح  نم  يارب  جیاتن  نیا  زا  مادک  چیه 
؟ تسا هنوگ 

خساپ

یلو تسا ، ناگنسرگ  نایاونیب و  جنر  درد و  زا  ندش  ربخ  اب  هزور  راثآ  زا  تسا و  اوقت  هب  ندیسر  نتفرگ  هزور  زا  فده  هک  تسا  تسرد 
اهنت نانآ  ةزور  دـنریگ و  یم  هزور  یهلا  برقت  دـصق  هب  كاپ و  تین  اب  هک  تسا  یناراد  هزور  يارب  فادـها  راثآ و  نیا  هک  تسناد  دـیاب 

زار و اعد و  نآ ، رد  ّربدت  نآرق و  توالت  لثم  هزور  رگید  تابحتسم  بادآ و  هب  نتفرگ  هزور  اب  هارمه  هکلب  تسین ، یگنـشت  یگنـسرگ و 
هب یگنـشت  یگنـسرگ و  هب  ناضمر  كرابم  هام  رد  فیلکت  ماجنا  يارب  طقف  یـسک  رگا  دـنزادرپ . یم  زین  یهلا  هاگرد  هب  هبانا  هبوت و  زاین ،

، دشاب هتـشاد  يزاین  زار و  اعد و  هن  دشاب و  هتـشاد  نآرق  توالت  هن  دنک ، تکرـش  تعامج  ياهزامن  رد  هن  ودنک  افتکا  تعاس  دنچ  تدم 
هدنـسب هک  میوش  رکذتم  دـیاب  ار  هتکن  نیا  هتبلا  دوب . دـهاوخ  تّذـل  نآ  ةزور  ناضمر و  تاکرب  زا  رتمک  دوب و  دـهاوخ  مک  رایـسب  وا  ةرهب 

زا دنتسین ، نتفرگ  هزور  لها  ًالصا  هک  يدارفا  اب  ًامّلـسم  يدرف  نینچ  دنک و  یم  داجیا  اوقت  ناسنا  يارب  يّدح  ات  مه  رادقم  نیمه  هب  ندرک 
(1 (؛ اوّحـصت اوموص  : " هدـش لقن  (ص ) ربمایپ زا  یتمالـس . لثم  دوش ، یم  لصاح  دوخ  هب  دوخ  هزور ، راـثآ  زا  یـضعب  دراد . قرف  اوقت  رظن 

قورع دوش ؛ یم  هتـساک  ندب  ياه  یبرچ  زا  يرایـسب  نتفرگ  هزور  رثا  رد  تسا  یهیدب  (" دیوشب . ملاس  ات  ای   ) دینامب ملاس  ات  دیریگب  هزور 
ناگنسرگ دای  هب  یگنسرگ  رثا  رد  راد  هزور  . دوش یم  یمدآ  یتمالس  ثعاب  هزور  هجیتن  رد  دوش ، یم  كاپ  اه  يرامیب  زا  ندب  ياهگر  رد 

ار دوخ  لاوما  زا  يرادقم  ًالثم  دنک  داجیا  راد  هزور  دوخ  دـیاب  ار  هزور  راثآ  زا  یـضعب  اّما  دوش  یم  هاگآ  نانآ  جـنر  درد و  زا  دـتفا و  یم 
شوگ مشچ و  دناوخب و  نآرق  هتشاد و  ادخ  اب  تاجانم  رحس و  ياهاعد  ایدوش  رضاح  دجاسم  رد  تعامج  زامن  هب  ای  دنک  میسقت  ارقف  نیب 
دبسچ یم  يو  قاذم  هب  نانچ  يراد  هزور  تّذل  دنک ، تاعارم  ار  اهراک  نیا  رگا  دراد . زاب  هانگ  زا  ار  دوخ  ندب  ياضعا  یمامت  تسد و  و 

! يدوب یهام  بوخ  هچ  ناضمر ، هام  يا  : " تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  دیـسر  یم  نایاپ  هب  ناضمر  هام  هک  یتقو  (ع ) داجـس ماما  دـننام  هک 
. ناضمر كرابم  هام  اب  عادو  ياعد  هیداجس ، ۀفیحص  . 2 ثیدح 10927 . همکحلا ، نازیم  . 1 اه : تشون  یپ  ( 2" .) میداد تسد  زا  ار  وت  ام 

رد دنک و  ناربج  ار  نآ  دیاب  دریگن ، هزور  یلیلد  ره  هب  ناضمر  هام  رد  یـسک  رگا  ارچ  مرادن ، جایتحا  ام  هزور  هب  ادخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دوشیم هانگ  بکترم  تروص  نیا  ریغ 

شسرپ

رد دنک و  ناربج  ار  نآ  دیاب  دریگن ، هزور  یلیلد  ره  هب  ناضمر  هام  رد  یـسک  رگا  ارچ  مرادـن ، جایتحا  ام  هزور  هب  ادـخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دوشیم هانگ  بکترم  تروص  نیا  ریغ 

خساپ

حلاصم نآ  زا  يرایـسب  هچرگا  هک  تسا  یعقاو  حلاصم  تسا ، هدرک  عیرـشت  هدومن و  عضو  رـشب  يارب  دنوادخ  هک  ییاه  روتـسد  ماکحا و 
عفانم ياراد  سپ  تسا ، رشب  يراگتـسر  تداعـس و  تهج  رد  ماماکحا  مینادیم  هک  اج  نآ  زا  اما  تسا ، جراخ  رـشب  يداع  ملاع  زا  یعقاو 
بجاو ناناملـسم  رب  ار  هزور  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  تاـیآ  رد  تسا . دراوـم  ناـمه  زا  زین  هزور  بوـجو  مکح  تـسا . یقیقح  یعقاو و 

ربانب تسا . هداد  رارق  يراگتـسر  اوقت و  تهج  ار  مکح  نیا  بوجو  دوب . هدرک  بجاو  زین  ام  زا  شیپ  ياـهتلم  رب  هک  هنوگ  ناـمه  هدرک ،
رد ناسنا و  يارب  هک  یتحلـصم  تعفنم و  تهج  هب  هکلب  تسا ، دوس  تعفنم و  يارب  هن  هدرک ، بجاو  ار  هزور  ناسنا  رب  دـنوادخ  رگا  نیا ،
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، دوش رادروخرب  یعقاو  تعفنم  تحلصم و  زا  هتسناوتن  یلیلد  ره  هب  ناسنا  رگا  لاح  تسا . هداد  رارق  تسا  وا  یتخبشوخ  تداعـس و  تهج 
هک نیا  اما  دروآ . تسد  هب  هرابود  هدش ، توف  ناسنا  زا  هک  ار  یتعقنم  ریخ و  هدومن و  ناربج  ار  نآ  دناوتب  ات  هدرک  عرشت  یمکح  دنوادخ 
 - 1 تسا : یـسررب  لـباق  هیواز  دـنچ  زا  دوشیم ، بوسحم  هاـنگ  دوش ، كرت  دـمع  يور  زا  رگا  هدرک ، بجاو  دـنوادخ  هک  یلاـمعا  ارچ 

اهنآ زا  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  حابم . هورکم و  بحتـسم ، مارح ، بجاو ، تسا : مسق  دنچ  رب  هدرک ، عیرـشت  دنوادخ  هک  یفیلاکت  ماکحا و 
. تسا باذع  نآ  هجیتن  هدش ، رادروخرب  یعقاو  هدـسفم  زا  دـنز  تسد  لمع  نآ  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یعقاو  هدـسفم  ياراد  هدومن ، یهن 

راـچد هکلب  هدـشن ، توف  ناـسنا  زا  ریخ  تحلـصم و  کـی  اـهنت  بجاو ، كرت  هطـساو  هب  ینعی  تسا ، هنوگ  نیمه  بجاو  كرت  دروـم  رد 
ملاس فداصت و  مدع  هک  دوشیم  دنمهرهب  نآ  ریخ  تعفنم و  زا  دتسیاب ، زمرق  غارچ  تشپ  رد  ناسنا  رگا  هک  نیا  دننام  تسا ، هدش  هدسفم 

ار صخـش  نوناـق  هکلب  هدـیدرگن ، رادروخرب  نآ  تحلـصم  ریخ و  زا  طـقف  هن  دـنک ، یچیپرـس  نوناـق  روتـسد  نیا  زا  رگا  اـما  تسا ، دـنام 
هدداد رارق  روما  هلسلس  کی  دنوادخ  ینعی  تسین ، هنوگ  نیا  تابحتسم  دروم  رد  تسا . هدرک  مادقا  زین  دوخ  ررـض  هب  و  دنکیم ، تازاجم 

زا تعفنم  ریخ و  اهنت  هکلب  درادـن ، تازاجم  دـهدن ، ماجنا  ار  اهنآ  ناسنا  رگا  تسا . هداد  رارق  شاداپ  اـهنآ  يارب  دنتـسه و  بحتـسم  هک 
رما هک  یناسنا   - 2 دشاب . باذـع  تازاجم و  هجیتن  رد  هدـسفم و  داجیا  ثعاب  ندادـن  ماجنا  هک  تسین  ياهجرد  هب  تعفنم  اما  هتفر ، تسد 

. تسا دـنوادخ  هب  تبـسن  ناسنا  درمت  نایـصع و  هناشن  نیا  هدرک و  یهلا  روتـسد  اـب  تفلاـخم  عقاو  رد  دـنکیم ، كرت  دـمع  هب  ار  بجاو 
باذع  - 3 درادن . دوجو  تابحتسم  رد  هلئسم  نیا  اما  دراد ، دوجو  یلومعم  نوناق  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد ، تازاجم  یچیپرـس  نایـصع و 
تمایق ياهباذع  زا  يرایسب  ینعی  تسا ، لامعا  مسجت  عون  زا  تایآ ، زا  هدافتـسا  اب  نادنمـشناد و  ناققحم و  رظن  ربانب  تمایق  تازاجم  و 
تعفنم نداد  تسد  زا  اهنت  دـنک ، كرت  دوشیم ، لامک  بجوم  هک  ار  یهلا  بجاو  یناسنا  رگا  لاح  تسا . ام  لمع  مسجت  اهنآ ، همه  اـی 

راگدرورپ لباقم  رد  درم  نایصع و  مسجت  تسا . درمت  نایصع و  هناشن  نآ  كرت  تسا ، تابجاو  زا  هلئـسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اریز  تسین ،
نورد ار  یهن  کی  یبجاو  رما  ره   - 4 دشاب . دناوتیمن  خزود  باذع و  زج  يزیچ  تسا ) يدنسپان  تشز و  رما  نوچ   ) نابرهم هدنـشخب و 

هزور دومرف : رگا  دینک . كرت  ار  زامن  دیابن  هک  تسا  نآ  روتـسد  نیا  نورد  دیراد ، اپ  رب  ار  زامن  دیوگیم : دنوادخ  یتقو  ًالثم  دراد ، دوخ 
ینعی هدادن ، ماجنا  ار  یهلا  بجاو  هک  یسک  تسا . نآ  لباقم  فرط  یهن  یهلا ، روتسد  ره  سپ  دینک ، كرت  ار  يروخ  هزور  ینعی  دریگب ،

ندروخ ًالثم  تسا و  هدـسفم  ياراد  دـنوادخ  یهن  هک  هنوگ  نامه  تسا . هداد  ماـجنا  ار  شلباـقم  فرط  هتفرگ و  هدـیدان  ار  دـنوادخ  یهن 
. تسا كرـش  رفک و  زا  ياهبترم  بجاو ، ندرک  كرت  نیموصعم ، تاـیاور  قـبط   - 5 تسا . هنوگ  نیمه  زاـمن  كرت  دراد ، باذـع  بارش 

تمحر رظن  هب  دنوادخ  دروآ ، اج  هب  ار  هریبک  ناهانگ  زا  یکی  ای  دنک  كرت  ار  تابجاو  زا  یکی  هک  ياهدنب  : " دـیامرفیم ع )  ) قداص ماما 
هب ار  وا  مه  ناطیـش  دومرف و  يزیچ  هب  رما  دنوادخ  نوچ  تسا ، هدش  كرـشم  یـصخش  نینچ  اریز  دنکیمن ، كاپ  ار  وا  درگنیمن و  وا  هب 
زا هدرک و  كرت  دوـمرف ، رما  ادـخ  ار  هچ  نآ  سپ  تسا ، هتـساوخ  ار  نآ  كرت  ناطیـش  درک و  رما  هزور  هب  ادـخ  ًـالثم  داد ، روتـسد  يزیچ 

ناونع لاؤس  رد  هک  یبلطم  هجوت  لباق  هتکن  تسا . تعاطا  رد  كرش  تیاور ، نیا  رد  كرش  زا  دارم  هتبلا  ( 1 . ) تسا هدرک  تعاطا  ناطیش 
دراد قرف  نآ  اب  تابجاو  اما  تسا ، بحتسم  يانعم  نامهو  تسا  اج  هب  تسرد و  ًالماک  هداد  رارق  دنوادخ  هک  بحتسم  روما  درومرو  هدش 
نیب یقرف  يرگید  ترابع  هب  ای  دوبن ، بحتسم  بجاو و  نایم  یقرف  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد . لابند  هب  ار  يورخا  باذع  تابجاو ، كرت  و 

. دوبن یمازلا  ریغ  نوناق  یمازلا و  نوناق 

؟ دنک یم  لطاب  ار  هزور  راگیس  ندیشک  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یم  لطاب  ار  هزور  راگیس  ندیشک  ارچ 
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خساپ

رد ار  بجاو  طایتحا  اهقف  صوصخ  نیا  رد  تسا . قلح  هب  ظیلغ  رابغ  ندـناسر  دوش ، یم  بوسحم  هزور  تالطبم  زا  هک  يدراوم  زا  یکی 
ج 1، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 1 اه : تشون  یپ  ( 1 .) دناسرن قلح  هب  ار  اه  نیا  دننام  وکابنت و  راگیـس و  دود  راد  هزور  هک  دـنناد  یم  نیا 

هلئسم 1605. ص 938 ،

؟ دنک یم  لطاب  ار  هزور  راگیس  ندیشک  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یم  لطاب  ار  هزور  راگیس  ندیشک  ارچ 

خساپ

رد ار  بجاو  طایتحا  اهقف  صوصخ  نیا  رد  تسا . قلح  هب  ظیلغ  رابغ  ندـناسر  دوش ، یم  بوسحم  هزور  تالطبم  زا  هک  يدراوم  زا  یکی 
ج 1، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 1 اه : تشون  یپ  ( 1 .) دناسرن قلح  هب  ار  اه  نیا  دننام  وکابنت و  راگیـس و  دود  راد  هزور  هک  دـنناد  یم  نیا 

هلئسم 1605. ص 938 ،

! درادن یگتسخ  لکشم و  یسک  میدق  دننام  هدش و  عیرس  لقن  لمح و  هک  هزورما  تسیچ ؟ رفاسم  زامن  هزور و  ۀفسلف 

شسرپ

! درادن یگتسخ  لکشم و  یسک  میدق  دننام  هدش و  عیرس  لقن  لمح و  هک  هزورما  تسیچ ؟ رفاسم  زامن  هزور و  ۀفسلف 

خساپ

هدوب يو  شیاسآ  نتفرگ و  ناسآ  تهج  هب  رفاسم ، زا  هزور  ندـش  هتـشادرب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدـش  لزاـن  هزور  ةراـبرد  هک  یتاـیآ  زا 
مکب هللادیری  رخأ  ماّیأ  نِم  ةّدعف  رفـس  یلع  وأ  ًاضیرم  ناک  نم  همـصیلف و  رهـشلا  مکنم  دهـش  نمف  : " تسا هدـمآ  هرقب  ۀیآ 184  رد  تسا .

رد دشاب ، رفاسم  ای  رامیب  سک  ره  دریگب و  هزور  دیاب  دشاب ، دوخ  نطو  رهش و  رد  ناضمر  هام  سک  ره  سپ  رـسعلا ؛ مکب  دیری  رـسیلا و ال 
ۀیآ رد  زین  ترفاسم  رد  زامن  " تسا . هتساوخن  امش  زا  ار  یتخس  تّقـشم و  هدرک و  هدارا  امـش  يارب  ار  یناسآ  ادخ  دریگب . هزور  رگید  ماّیا 

، تسین حیحص  شا  هزور  دریگب ، هزور  رفـس  رد  رفاسم  ینعی  دنک ، لمع  مکح  نیا  فالخ  رب  یـسک  رگا  تسا . هدش  نایب  ءاسن  ةروس   101
هزور رفس  رد  ربمایپ  دندوب . رفـس  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد  ربمایپ  اب  یهورگ  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . هدش  دراو  هک  یتایاور  لیلد  هب 

(ع) قداص ماما  ( 1" .) دوب دـنهاوخ  نانامرفان  زا  تمایق  زور  ات  نانیا  : " دومرف (ص ) ربماـیپ دـنتفرگ . هزور  ناـهارمه  زا  یخرب  یلو  تفرگن ،
ماما ( 2 !؟ " .) دوـش هدـنادرگرب  ادـخ  ۀـقدص  هک  تسا  هدیدنـسپ  اـیآ  دـنریگن . هزور  هـک  رفاـسم  ضیرم و  رب  هدرک  قّدـصت  ادـخ  : " دوـمرف
لها زا  یخرب  ( 3" .) مناوخ یمن  زامن  وا  ندـب  رب  دریمب ، هتفرگ و  هزور  نایـصعو  ینامرفان  يور  زا  رفـس  رد  يدرف  رگا  : " دومرف (ع ) قداص
رگا یلو  دروخب ، ار  شا  هزور  رفاسم  هک  هداد  هزاجا  ادخ  ینعی  تسا ، تصخر  باب  زا  ترفاسم  رد  هزور  بوجو  مدع  هک  دـندقتعم  ّتنس 
دیابن دناوت و  یمن  رفاسم  ینعی  تسا ، تمیزع  باب  زا  ترفاسم  رد  هزور  بوجو  مدع  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تسا . حیحـص  دریگب ، هزور 

اه ترفاسم  ام  ناـمز  رد  هک  نیا  اـما  تسا . بجاو  وا  رب  ناـضمر  هاـم  زا  دـعب  نآ  ياـضق  تسین و  حیحـص  دریگب ، هزور  رگا  دریگب . هزور 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 767 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نتفرگ هزور  نیاربانب  دوش ، یمن  ساسحا  رفاسم  رد  یگتسخ  چیه  دوش و  یم  ماجنا  یخسرف  تشه  ترفاسم  یمک  تدم  رد  هدش و  ناسآ 
هتـسکش مکح  تاـیاور  رد  تسین . موـلعم  اـم  رب  یعرـش  ماـکحا  یعقاو  ۀفـسلف  ّتلع و  تسا : نیا  شخـساپ  تـسین ، لکـشم  ترفاـسم  رد 

ناسآ هچ  رگا  دـشاب . هدـشن  هتـسخ  هچ  هدـش و  هتـسخ  رفاسم  هچ  هدرک ، ینتبم  یخـسرف  تشه  رفـس  رب  ار  نتفرگن  هزور  زاـمن و  ندـناوخ 
، هزور راطفا  اـی  زاـمن  ماـمتا  رـصق و  رد  لاـمک  ماـمت و  كـالم  نیارباـنب  دـنک . یم  یفرعم  نآ  ياـه  تمکح  زا  یکی  ار  ناـسنا  رب  نتفرگ 

ترفاسم هب  هک  یسک  یعیبط  روط  هب  نوچ  تسا . هدننک  هتسخ  ریـسلا  عیرـس  لیاسو  اب  یتح  رفـس  عون  هچرگ  تسین ، نآ  مدع  یگتـسخ و 
ینهذ و ياه  هلغشم  دوش ، یم  رود  نادنزرف  نز و  هداوناخ و  زا  دریگ و  یم  هلصاف  تسا ) یتحار  شیاسآ و  لحم  هک   ) هناخ زا  دور و  یم 
اب يدارفا  اسب  هچ  میریگب ، یگتسخ  مدع  یگتسخ و  ار  كالم  رگا  دنک . رفس  تحار  ۀلیـسو  اب  هچ  رگا  دراد ، یمـسج  یحور و  یگتـسخ 
یم هتفوک  هتـسخ و  دننک و  یم  ترفاسم  خسرف  ود  يدارفا  سکع  رب  دنوش ؛ یمن  هتـسخ  یلو  دنهد ، یم  ماجنا  خسرف  تسیب  ترفاسم  رتش 

ای زور  کی  رد  هچ  ار  تفاسم  رادقم  نیا  سک  ره  تسا . خسرف  تشه  ینعی  یعرش  تفاسم  ندومیپ  تایاور  ساسا  رب  كالم  سپ  دنوش .
ناسآ مکح  لـماوع  زا  یکی  هچرگ  رگید : تراـبع  هب  ( 4) دنک راطفا  دیاب  ار  هزور  دوب و  دهاوخ  هتـسکش  شزامن  دـیامیپب ، هقیقد  دـنچ  رد 

رد هدیـسر ، دصقم  هب  دایز  یگتـسخ  اب  هک  یـسک  اریز  دشاب ، یمن  لماع  اهنت  نیا ، هک  دـهد  یم  ناشن  نئارق  اّما  تسا ، ناگدـنب  رب  نتفرگ 
سپ دوب . دهاوخ  بجاو  طیارش  نیا  رد  مه  هزور  تسا و  مامت  شزامن  دنک ، تماقا  زور  هد  دصق  رگا  دسر ، یم  دصقم  هب  هک  نامز  نامه 

ص 125. نامه ، . 3 نامه . . 2 ص 124 . ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 اه : تشون  یپ  تسین . یگتسخ  اهنت  زامن  رصق  هزور و  طوقس  رد  كالم 
ص 11. هرقب ، ۀیا 184  لیذ  ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  . 4

: دنا هتفگ  نآ  يارب  یلیالد  هچ  ناربمایپ  تسیچ و  نتفرگ  هزور  تلع 

شسرپ

: دنا هتفگ  نآ  يارب  یلیالد  هچ  ناربمایپ  تسیچ و  نتفرگ  هزور  تلع 

خساپ

ماـکحا و نیناوق ،  ناـبرهم  میکح و  دـنوادخ  فرط  زا  ناـسنا  تیبرت  يارب  ناـنآ  دـنا . هدـش  هداتـسرف  ناـسنا  تیادـه  يارب  یهلا  ناربماـیپ 
نید دنراد . شقن  تداعـس  يوس  هب  ناسنا  ییامنهار  رد  فلتخم  تاهج  زا  ای  یتهج و  زا  ماکحا  نآ  زا  کی  ره  دنا و  هدروآ  ییاهروتـسد 

، ینارون عرـش  نیا  رد  تسا . هتـشاد  هضرع  رـشب  يارب  ار  یقرتم  ماکحا  نیرت  ییاـهن  نیرت و  لـماک  تسا ، نید  نیرخآ  هک  مالـسا  سدـقم 
هدـیدرگ نایب  يزاس  ناسنا  تایاور ، تایآ و  رد  شبوجو  تلع  تسا . هدـیدرگ  بجاو  هدـش و  هدرمـش  مهم  ياـه  تداـبع  زا  یکی  هزور 

دوـجو رد  يوـنعم  يداـم و  رظن  زا  یناوارف  راـثآ  دراد و  ینوگاـنوگ  داـعبا  هزور  دراد . یـساسا  شقن  ناـسنا  تیبرت  رد  هزور  ینعی  تسا ،
فیطلت و ار  ناسنا  حور  هک  تسا  نیا  هزور  مهم  دـیاوف  زا  تسا . نآ  یتیبرت  هفـسلف  یقالخا و  دـعب  رت  مهم  همه  زا  هک  دراذـگ  یم  ناـسنا 

زیارغ هزور  دروآ . یم  ناغمرا  هب  ار  صالخا  حور  زین  دهد ، یم  رارق  اوقت  ریسم  رد  ار  وا  دنک و  یم  لیدعت  ار  يو  زیارغ  يوق و  ار  وا  ةدارا 
تذـل تیدام و  هب  هجوت  تیناویح و  ملاع  زا  ار  ناسنا  هزور  هصـالخ  دـشاپ . یم  افـص  رون و  ناـسنا  بلق  رب  دـنک و  یم  لرتنک  ار  شکرس 

. دهد یم  تاجن  منهج  شتآ  زا  ترخآ  يارـس  رد  و  دهد ، یم  دوعـص  رترب  ياه  تذل  ناگتـشرف و  ناهج  هب  هداد و  یقرت  یناوهـش ، ياه 
نامورحم هب  دشچب و  ار  یگنسرگ  یگنشت و  معط  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  زین  دراد . لماک  تلاخد  مسج  تمالـس  رد  هزور  اه  نیا  رب  نوزفا 

ات هدش ،  هتشون  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  دش ، هتـشون  امـش  رب  هزور  نانمؤم ! يا  : " دیامرف یم  نآرق  دیامن . کمک 
ار یگنشت  یگنسرگ و  جنر  نادنمتورث  ات  دش  بجاو  نیا  رطاخ  هب  هزور  : " دومرف ع )  ) اضر ماما  ترـضح  ( 1" .) دیوش اوقت  اب  راکزیهرپ و 
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: دومرف ع )  ) یلع ترضح  ( 2" .) دنیامن کمک  نانآ  هب  هدرک و  ادا  ار  نآ  قوقح  دـنوش و  انـشآ  ارقف  لاح  رب  هلیـسو  نیدـب  دـننک و  لمحت 
زین ( 4" .) تسا شتآ  رپس  هک  دیریگب  هزور   : " دومرف ص )   ) ادـخ لوسر  ( 3" .) دننک ادیپ  صالخا  مدرم  ات  درک  بجاو  ار  هزور  دنوادخ  "

صالخا تیبثت  يارب  ار  هزور  دـنودخ   : " دومرف س )  ) ارهز همطاـف  ( 5" .) دیروآ تسد  هب  ار  تمالـس  تحـص و  ات  دیریگب  هزور   : " دومرف
 ، قافنا صالخا ،  اوقت ، هکلم  دهد و  رارق  میقتـسم  طارـص  رد  ار  ناسنا  هک  هدش  بجاو  تهج  نیدـب  هزور  سپ  ( 6" .) تسا هدرک  بجاو 

عقاو دیفم  یمدآ  مسج  حور و  هصالخ  دروآ . ناغمرا  هب  ار  ینامـسج  تیفاع  تحـص و  منهج و  شتآ  زا  تاجن  نامورحم ،  هب  یگدیـسر 
هرقب  - 1 اه :  تشون  یپ  دنک . ییامنهار  یهلا ) برق  تداعس و  لامک و  هب  ندیـسر  هدش (  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  یفده  هب  ار  ناسنا  دوش و 
هرامش نامه ،  - 4 هرامش 10920 . نامه ،  - 3 هرامش 10913 . موص ، هدام  همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم   - 2 هیا 183 . ( 2)

هرامش 10914. نامه ،  - 6 هرامش 10927 . نامه ،  - 5 . 10922

؟ تسا هدرک  نایب  ار  هلئسم  نیا  یسک  هچ  تسا ؟ هام  کی  الاح  هام و  میدق 6  رد  هدوب ، توافتم  نتفرگ  هزور  تدم  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  نایب  ار  هلئسم  نیا  یسک  هچ  تسا ؟ هام  کی  الاح  هام و  میدق 6  رد  هدوب ، توافتم  نتفرگ  هزور  تدم  ارچ 

خساپ

یم هزور  هودنا  مغ و  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  رگید  للم  ماوقا و  هدوب و  اراصن  دوهی و  نایم  هزور  هک  دیآ  یم  رب  یلعف  لیجنا  تاروت و  زا 
رد بهذم ،  تلم و  ره  هفئاط و  ره  نایم  تاقوا  مامت  رد  یلک  روط  هب  هزور  تسا : هدمآ  سدقم " باتک  سوماق   " رد هک  نانچ  دنا ، هتفرگ 

هتـشاد و هزور  زور  لـهچ  ع )  ) یـسوم هـک  دـیآ  یم  رب  تاروـت  زا  زین  ( 1 .) تسا هدوـب  لوـمعم  هرظتنم ،  ریغ  تمحز  هودـنا و  دورو  عـقوم 
نآرق لوزن  هام  هک  ناضمر  كرابم  هاـم  ةزور  نآرق  حیرـصت  هب  مالـسا  رد  اـما  ( 2 .) تسا هتـشاد  هزور  زور  لهچ  زین  ع )  ) حیـسم ترـضح 

هام شـش  هزور  تدم  رگید  نایدا  رد  هک  نیا  تسا  هدرک  مالعا  زور  ای 30  ینعی 39  يرمق  هام  کی  ار  هزور  تدم  هدـش و  بجاو  تسا ،
رتشیب قباس  نایدا  رد  تفرگ و  هزور  زور  مالـسا 30  نید  رد  دیاب  ارچ  هک  نیا  تلع  اما  میتفاین .  تسد  يربتعم  دنتـسم و  كردم  هب  هدوب ،

وریپ يدابع  يدبعت و  ماکحا  رد  الوصا  میرادـن . یهاگآ  ماکحا  ۀفـسلف  تلع و  زا  ام  تسا و  يدـبعت  ماکحا  زا  دـنا ، هدوب  هزور  هب  فلکم 
هدش هتشادرب  مالسا  رد  هک  هدوب  قباس  نایدا  رد  ماکحا  زا  یخرب  لاح  نیع  رد  مینادن . ار  مکح  ۀفسلف  تلع و  هچرگ  میتسه ، یعرـش  لیلد 

1 اه :  تشون  یپ   " ما . هدش  ثوعبم  ناسآ  لهـس و  نید  رب   " هک هدومرف  ربمایپ  رطاخ  نیمه  هب  دیاش  تسا . هدـش  هداد  فیفخت  نآ  رد  ای  و 
. نامه  - 2 ص 427 . سدقم ،  باتک  سوماق  زا  لقن  هب  ص 633 ، ج1 ، هنومن ، ریسفت  - 

رطع و لثم  هدننک  وبـشوخ  داوم  زا  دیابن  تسا ، هزور  ناسنا  هک  یماگنه  ارچ  سپ  تسا ، ناگنـسرگ  لاح  كرد  نتفرگ  هزور  لیالد  زا  یکی 
زا هدافتسا  ارچ  سپ  تشاد ، یم  هگن  وبشوخ  ار  دوخ  هشیمه  ص )  ) دمحم ترـضح  هک  هدمآ  تایاور  رد  یفرط  زا  دیامن ؟ هدافتـسا  نلکودا 

یم ش هزور  نالطب  ثعاب  داوم  نیا 

شسرپ

رطع لثم  هدننک  وبشوخ  داوم  زا  دیابن  تسا ، هزور  ناسنا  هک  یماگنه  ارچ  سپ  تسا ، ناگنـسرگ  لاح  كرد  نتفرگ  هزور  لیالد  زا  یکی 
هدافتسا ارچ  سپ  تشاد ، یم  هگن  وبشوخ  ار  دوخ  هشیمه  ص )  ) دمحم ترضح  هک  هدمآ  تایاور  رد  یفرط  زا  دیامن ؟ هدافتسا  نلکودا  و 

؟ دوش یم  هزور  نالطب  ثعاب  داوم  نیا  زا 
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خساپ

ناج و دنرب . یم  رـس  هب  یتخـس  رد  تشیعم  تهج  زا  هک  تسا  يدارفا  اب  یهارمه  یلدـمه و  ناگنـسرگ و  لاح  كرد  يارب  نتفرگ  هزور 
تمایق زور  ياه  یتخس  زا  دنک ، یم  لمحت  هزور  ۀطـساو  هب  هک  ییاه  یتخـس  اب  دوش و  ینارون  یهلا و  ناسنا  هک  تسا  نیا  هزور  تقیقح 

یهلا هاگرد  بّرقم  دنک و  یم  تفایرد  ادـخ  زا  ار  شیوخ  شاداپ  نتفرگ ، هزور  اب  ناسنا  دـسرب . تیونعم  شمارآ و  لحاس  هب  دـنک و  مک 
ییاهزیچ دشاب . یمن  هزور  نالطب  بجوم  درادن و  یتمرح  هدننک ) وبشوخ  داوم  یلک  روط  هب  نلکودا (  رطع و  زا  ندرک  هدافتسا  دوش . یم 

و ص )  ) ربمغیپ ادخ و  هب  نتسب  غورد  انمتسا 4 -   - 3 عامج ،  - 2 ندیماشآ ، ندروخ و   - 1 زا :  تسا  ترابع  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک 
ضیح و تبانج و  رب  ندـنام  یقاـب  بآ 7 -  رد  رـس  ماـمت  ندرب  ورف   - 6 قلح ، هب  ظیلغ  راـبغ  ندـناسر   - 5 مالسلا ) مهیلع   ) وا نانیـشناج 

اهنت هن  هدننک  وبشوخ  ياهزیچ  رطع و  زا  هدافتـسا  ور ، نیا  زا  ( 1 .) ندرک یق   - 9 ناور ، ياهزیچ  اب  ندرک  هلاـما   - 8 حبص ، ناذا  ات  سافن 
حیضوت  - 1 اه :  تشون  یپ  ( 2 .) دشاب یم  هورکم  راد  هزور  يارب  رّطعم  ناهایگ  ندرک  وب  طقف  دشاب ؛ یمن  مه  هورکم  هکلب  درادن ، یتمرح 

مهف و كرد و  یقوقح  رظن  زا  دیوگ  یم  ام  نید  لاؤس  هلئسم 1657 . ص 961 ، نامه ،  - 2 هلئسم 1572 . ص 925 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا 
هجوت خـساپ : پ ) (؟ دنـسرب یهیقف  تیالو  ای  داهتجا  هجرد  هب  دـنناوت  یمن  نانز  ارچ  سپ  درادـن  دوجو  درم  نز و  نیب  یتوافت  چـیه  روعش 

يرگید رب  کی  چیه  دناهدش و  هدیرفآ  رهوگ  کی  زا  ود  ره  درم  نز و  مالـسا  يژولوئدـیا  رد   - 1 مییامنیم : بلج  هتکن  دـنچ  هب  ار  امش 
نامه تسین ، یتواـفت  درم  نز و  نیب  رما  نیا  رد  تسا و  مالـسا  دـیکأت  دروم  تهاـقف  یبلطشناد و   - 2 ( 1  ) اوقت هب  رگم  دـنرادن ، يرترب 

، قیالـس رد  اهتوافت  دوجو  اب  نکیل  دنناوتیم ، زین  نانز  دنـسرب ، یلاع  تاماقم  هب  تهاقف  يزورما و  شناد  رد  دنناوتیم  نادرم  هک  هنوگ 
درم نز و  نیب  تقلخ  ینیوـکت و  باـتک  رد  هک  هنوـگ  ناـمه   - 3 دراد . دوجو  ییاه  تواـفت  فنـص ، ود  نیا  رد  اهدادعتـسا  تـالیامت و 
لوق هب  تسا . توافت  ود  نیا  نیب  زین  اهتیلوئـسم  فیاظو و  عیرـشت ، باتک  رد  تسا ، تقلخ  رد  نسحا  ماظن  ساسارب  نیا  تسا و  توافت 

: مییوگیم هدـش  دای  تاکن  هب  هجوت  اب  لاح  تسوکین  شیوخ  ياج  هب  يریخ  ره  هک  تسا  وربا  مشچ و  لاخ و  طخ و  نوچ  ناهج  رعاـش :
يوم رات  کی  یتح  دـنتوافتم ، تقلخ  باتک  رد  نادرم  نانز و  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . هنایارگ  عقاو  یتسیلاـئر و  مالـسا ، يژولوئدـیا 

فـطاوع و یناور و  رظن  زا  مـه  دــنتوافتم و  کـیژولویزیف  ینامــسج و  روـما  رظن  زا  مـه  نادرم  ناـنز و  ( 1 . ) تـسا تواـفتم  درم  نز و 
ام یگدنز  يزیر  همانرب  رد  مالـسا  اتـسار  نیمه  رد  تسا . فیاظو  اهتیلوئـسم و  رد  توافت  شنیرفآ ، رد  توافت  نیا  همزال  کیژولوکیپ 

نادرم نانز و  رد  فیاظو  اـهتیلؤسم و  زا  یخرب  تسا . هدومن  يزیر  هماـنرب  شنیرفآ  ياـهتوافت  اـب  گـنهامه  فیاـظو ، اـهتیلؤسم و 
ناسنا شنیرفآ  مب  ریز و  زا  میکح  دنوادخ  تسا . هدش  راذگاو  تفص  ود  نیا  زا  یکی  هب  ًاحیجرت  یخرب  توافتم و  یخرب  ربارب ، ناسکی و 

یمادـنا نادرم  هب  دـنوادخ  رگا  تسا . هداد  رارق  نآ  اـب  گـنهامه  ار  تیلؤسم  راـب  ود  نیا  شنیرفآ  رد  اـهتوافت  دوجو  اـب  تسا ، ربخ  اـب 
یمادنا نانز  هب  رگا  دوشیم . هدرپس  نادرم  هب  تخس  ياهراک  تسا ، هداد  نیگنس  تخـس و  ياهراک  اب  بسانتم  يوق و  یناوزاب  تشرد و 

نیا رد  سک  چـیه  دوشیم . هدرپـس  ناـنآ  هب  یفطاـع  يرنه و  فـیرظ و  ياـهراک  تسا ، هداد  فـیطل  یتاـساسحا  فـطاوع و  و  فـیرظ ،
ياهبصنم یخرب  رد  یتیلوئسم  ياهتوافت  رد  تسا . يرورض  رشب  لسن  ماود  يارب  تمکح و  نیع  نیا  و  درادن ، یـضارتعا  اهتیلوئـسم 

تسا هتفریذپ  هعماج  هک  هنوگ  نامه  دشاب . هژیو  ياهتیلوئـسم  اب  کی  ره  هک  تسا  نیا  ندوب  درم  ای  نز  همزال  تسا . نینچ  زین  یعامتجا 
نادرم هدهعرب  یعامتجا  ياهتمـس  زا  یخرب  هک  تفریذپ  دیاب  دشاب ، نادرم  هدهعرب  دیاب  قح  هب  كانرطخ  تقـشم و  رپ  ياهراک  یمامت 

هکلب دـناهدش ، مورحم  نآ  زا  ناـنز  هک  تسین  قح  کـی  ینید  تیعجرم  تسا . نادرم  ناـنز و  شنیرفآ  همزـال  اـهتوافت  نیا  نوچ  دـشاب ،
. دراد تیلوئـسم  تسا و  فیلکت  راک  نیا  نوچ  دـنوش ، عجرم  دـندشیمن  رـضاح  تهاقف  ناگرزب  زا  يرایـسب  تسا . تیلوئـسم  فیلکت و 
. دوشب هیقف  دـناوتیم  دـهاوخب  هک  ره  دـنناسکی . درم  نز و  نآ  رد  هک  تسا  تهاقف  هکلب  تسین ، تیعجرم  تسا ، یمدآ  شزرا  هیام  هچنآ 
رد نوچ  تسا . نادرم  ياهیگژیو  زا  مالـسا ، يژولوئدیا  بناوج  همه  هب  هجوت  اب  هک  تسا  ییارجا  ياهراک  تماما و  نوئـش  زا  تیعجرم 
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زج ياهراچ  تماما ، نوئـش  هب  نانز  يدـصت  تروص  رد  هک  دراد  دوجو  نادرم  نانز و  ياهترـشاعم  رد  زمرق  طوطخ  يرـس  کی  مالـسا 
نیلوا داژن ، كاـپ  اـضر  دیـس  رتکد   - 2 هـیآ 13 . ( 49  ) تارجح  - 1 اـهتشونیپ : ( 1 . ) درادـن دوجو  زمرق  طوـطخ  نیا  نتفرگ  هدـیدان 
لصف یلمآ ، يداوج  هللا  ۀیآ  رثا  لالج ، لامج و  هنیآ  رد  نز  هب : دوش ، هعجارم  رتشیب  حیضوت  يارب   - 3 . 293 ص 280 -  ج 19 ، هاگشناد ،

. ضراعم تایاور  تاهبش و  لحر  مراهچ 

: دنا هتفگ  نآ  يارب  یلیالد  هچ  ناربمایپ  تسیچ و  نتفرگ  هزور  تلع 

شسرپ

: دنا هتفگ  نآ  يارب  یلیالد  هچ  ناربمایپ  تسیچ و  نتفرگ  هزور  تلع 

خساپ

ماـکحا و نیناوق ،  ناـبرهم  میکح و  دـنوادخ  فرط  زا  ناـسنا  تیبرت  يارب  ناـنآ  دـنا . هدـش  هداتـسرف  ناـسنا  تیادـه  يارب  یهلا  ناربماـیپ 
نید دنراد . شقن  تداعـس  يوس  هب  ناسنا  ییامنهار  رد  فلتخم  تاهج  زا  ای  یتهج و  زا  ماکحا  نآ  زا  کی  ره  دنا و  هدروآ  ییاهروتـسد 

، ینارون عرـش  نیا  رد  تسا . هتـشاد  هضرع  رـشب  يارب  ار  یقرتم  ماکحا  نیرت  ییاـهن  نیرت و  لـماک  تسا ، نید  نیرخآ  هک  مالـسا  سدـقم 
هدـیدرگ نایب  يزاس  ناسنا  تایاور ، تایآ و  رد  شبوجو  تلع  تسا . هدـیدرگ  بجاو  هدـش و  هدرمـش  مهم  ياـه  تداـبع  زا  یکی  هزور 

دوـجو رد  يوـنعم  يداـم و  رظن  زا  یناوارف  راـثآ  دراد و  ینوگاـنوگ  داـعبا  هزور  دراد . یـساسا  شقن  ناـسنا  تیبرت  رد  هزور  ینعی  تسا ،
فیطلت و ار  ناسنا  حور  هک  تسا  نیا  هزور  مهم  دـیاوف  زا  تسا . نآ  یتیبرت  هفـسلف  یقالخا و  دـعب  رت  مهم  همه  زا  هک  دراذـگ  یم  ناـسنا 

زیارغ هزور  دروآ . یم  ناغمرا  هب  ار  صالخا  حور  زین  دهد ، یم  رارق  اوقت  ریسم  رد  ار  وا  دنک و  یم  لیدعت  ار  يو  زیارغ  يوق و  ار  وا  ةدارا 
تذـل تیدام و  هب  هجوت  تیناویح و  ملاع  زا  ار  ناسنا  هزور  هصـالخ  دـشاپ . یم  افـص  رون و  ناـسنا  بلق  رب  دـنک و  یم  لرتنک  ار  شکرس 

. دهد یم  تاجن  منهج  شتآ  زا  ترخآ  يارـس  رد  و  دهد ، یم  دوعـص  رترب  ياه  تذل  ناگتـشرف و  ناهج  هب  هداد و  یقرت  یناوهـش ، ياه 
نامورحم هب  دشچب و  ار  یگنسرگ  یگنشت و  معط  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  زین  دراد . لماک  تلاخد  مسج  تمالـس  رد  هزور  اه  نیا  رب  نوزفا 

ات هدش ،  هتشون  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  دش ، هتـشون  امـش  رب  هزور  نانمؤم ! يا  : " دیامرف یم  نآرق  دیامن . کمک 
ار یگنشت  یگنسرگ و  جنر  نادنمتورث  ات  دش  بجاو  نیا  رطاخ  هب  هزور  : " دومرف ع )  ) اضر ماما  ترـضح  ( 1" .) دیوش اوقت  اب  راکزیهرپ و 
: دومرف ع )  ) یلع ترضح  ( 2" .) دنیامن کمک  نانآ  هب  هدرک و  ادا  ار  نآ  قوقح  دـنوش و  انـشآ  ارقف  لاح  رب  هلیـسو  نیدـب  دـننک و  لمحت 

زین ( 4" .) تسا شتآ  رپس  هک  دیریگب  هزور   : " دومرف ص )   ) ادـخ لوسر  ( 3" .) دننک ادیپ  صالخا  مدرم  ات  درک  بجاو  ار  هزور  دنوادخ  "

صالخا تیبثت  يارب  ار  هزور  دـنودخ   : " دومرف س )  ) ارهز همطاـف  ( 5" .) دیروآ تسد  هب  ار  تمالـس  تحـص و  ات  دیریگب  هزور   : " دومرف
 ، قافنا صالخا ،  اوقت ، هکلم  دهد و  رارق  میقتـسم  طارـص  رد  ار  ناسنا  هک  هدش  بجاو  تهج  نیدـب  هزور  سپ  ( 6" .) تسا هدرک  بجاو 

عقاو دیفم  یمدآ  مسج  حور و  هصالخ  دروآ . ناغمرا  هب  ار  ینامـسج  تیفاع  تحـص و  منهج و  شتآ  زا  تاجن  نامورحم ،  هب  یگدیـسر 
هرقب  - 1 اه :  تشون  یپ  دنک . ییامنهار  یهلا ) برق  تداعس و  لامک و  هب  ندیـسر  هدش (  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  یفده  هب  ار  ناسنا  دوش و 
هرامش نامه ،  - 4 هرامش 10920 . نامه ،  - 3 هرامش 10913 . موص ، هدام  همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم   - 2 هیا 183 . ( 2)

هرامش 10914. نامه ،  - 6 هرامش 10927 . نامه ،  - 5 . 10922

رطع و لثم  هدننک  وبـشوخ  داوم  زا  دیابن  تسا ، هزور  ناسنا  هک  یماگنه  ارچ  سپ  تسا ، ناگنـسرگ  لاح  كرد  نتفرگ  هزور  لیالد  زا  یکی 
زا هدافتسا  ارچ  سپ  تشاد ، یم  هگن  وبشوخ  ار  دوخ  هشیمه  ص )  ) دمحم ترـضح  هک  هدمآ  تایاور  رد  یفرط  زا  دیامن ؟ هدافتـسا  نلکودا 
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یم ش هزور  نالطب  ثعاب  داوم  نیا 

شسرپ

رطع لثم  هدننک  وبشوخ  داوم  زا  دیابن  تسا ، هزور  ناسنا  هک  یماگنه  ارچ  سپ  تسا ، ناگنـسرگ  لاح  كرد  نتفرگ  هزور  لیالد  زا  یکی 
هدافتسا ارچ  سپ  تشاد ، یم  هگن  وبشوخ  ار  دوخ  هشیمه  ص )  ) دمحم ترضح  هک  هدمآ  تایاور  رد  یفرط  زا  دیامن ؟ هدافتسا  نلکودا  و 

؟ دوش یم  هزور  نالطب  ثعاب  داوم  نیا  زا 

خساپ

ناج و دنرب . یم  رـس  هب  یتخـس  رد  تشیعم  تهج  زا  هک  تسا  يدارفا  اب  یهارمه  یلدـمه و  ناگنـسرگ و  لاح  كرد  يارب  نتفرگ  هزور 
تمایق زور  ياه  یتخس  زا  دنک ، یم  لمحت  هزور  ۀطـساو  هب  هک  ییاه  یتخـس  اب  دوش و  ینارون  یهلا و  ناسنا  هک  تسا  نیا  هزور  تقیقح 

یهلا هاگرد  بّرقم  دنک و  یم  تفایرد  ادـخ  زا  ار  شیوخ  شاداپ  نتفرگ ، هزور  اب  ناسنا  دـسرب . تیونعم  شمارآ و  لحاس  هب  دـنک و  مک 
ییاهزیچ دشاب . یمن  هزور  نالطب  بجوم  درادن و  یتمرح  هدننک ) وبشوخ  داوم  یلک  روط  هب  نلکودا (  رطع و  زا  ندرک  هدافتسا  دوش . یم 

و ص )  ) ربمغیپ ادخ و  هب  نتسب  غورد  انمتسا 4 -   - 3 عامج ،  - 2 ندیماشآ ، ندروخ و   - 1 زا :  تسا  ترابع  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک 
ضیح و تبانج و  رب  ندـنام  یقاـب  بآ 7 -  رد  رـس  ماـمت  ندرب  ورف   - 6 قلح ، هب  ظیلغ  راـبغ  ندـناسر   - 5 مالسلا ) مهیلع   ) وا نانیـشناج 

اهنت هن  هدننک  وبشوخ  ياهزیچ  رطع و  زا  هدافتـسا  ور ، نیا  زا  ( 1 .) ندرک یق   - 9 ناور ، ياهزیچ  اب  ندرک  هلاـما   - 8 حبص ، ناذا  ات  سافن 
حیضوت  - 1 اه :  تشون  یپ  ( 2 .) دشاب یم  هورکم  راد  هزور  يارب  رّطعم  ناهایگ  ندرک  وب  طقف  دشاب ؛ یمن  مه  هورکم  هکلب  درادن ، یتمرح 

مهف و كرد و  یقوقح  رظن  زا  دیوگ  یم  ام  نید  لاؤس  هلئسم 1657 . ص 961 ، نامه ،  - 2 هلئسم 1572 . ص 925 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا 
هجوت خـساپ : پ ) (؟ دنـسرب یهیقف  تیالو  ای  داهتجا  هجرد  هب  دـنناوت  یمن  نانز  ارچ  سپ  درادـن  دوجو  درم  نز و  نیب  یتوافت  چـیه  روعش 

يرگید رب  کی  چیه  دناهدش و  هدیرفآ  رهوگ  کی  زا  ود  ره  درم  نز و  مالـسا  يژولوئدـیا  رد   - 1 مییامنیم : بلج  هتکن  دـنچ  هب  ار  امش 
نامه تسین ، یتواـفت  درم  نز و  نیب  رما  نیا  رد  تسا و  مالـسا  دـیکأت  دروم  تهاـقف  یبلطشناد و   - 2 ( 1  ) اوقت هب  رگم  دـنرادن ، يرترب 

، قیالـس رد  اهتوافت  دوجو  اب  نکیل  دنناوتیم ، زین  نانز  دنـسرب ، یلاع  تاماقم  هب  تهاقف  يزورما و  شناد  رد  دنناوتیم  نادرم  هک  هنوگ 
درم نز و  نیب  تقلخ  ینیوـکت و  باـتک  رد  هک  هنوـگ  ناـمه   - 3 دراد . دوجو  ییاه  تواـفت  فنـص ، ود  نیا  رد  اهدادعتـسا  تـالیامت و 
لوق هب  تسا . توافت  ود  نیا  نیب  زین  اهتیلوئـسم  فیاظو و  عیرـشت ، باتک  رد  تسا ، تقلخ  رد  نسحا  ماظن  ساسارب  نیا  تسا و  توافت 

: مییوگیم هدـش  دای  تاکن  هب  هجوت  اب  لاح  تسوکین  شیوخ  ياج  هب  يریخ  ره  هک  تسا  وربا  مشچ و  لاخ و  طخ و  نوچ  ناهج  رعاـش :
يوم رات  کی  یتح  دـنتوافتم ، تقلخ  باتک  رد  نادرم  نانز و  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . هنایارگ  عقاو  یتسیلاـئر و  مالـسا ، يژولوئدـیا 

فـطاوع و یناور و  رظن  زا  مـه  دــنتوافتم و  کـیژولویزیف  ینامــسج و  روـما  رظن  زا  مـه  نادرم  ناـنز و  ( 1 . ) تـسا تواـفتم  درم  نز و 
ام یگدنز  يزیر  همانرب  رد  مالـسا  اتـسار  نیمه  رد  تسا . فیاظو  اهتیلوئـسم و  رد  توافت  شنیرفآ ، رد  توافت  نیا  همزال  کیژولوکیپ 

نادرم نانز و  رد  فیاظو  اـهتیلؤسم و  زا  یخرب  تسا . هدومن  يزیر  هماـنرب  شنیرفآ  ياـهتوافت  اـب  گـنهامه  فیاـظو ، اـهتیلؤسم و 
ناسنا شنیرفآ  مب  ریز و  زا  میکح  دنوادخ  تسا . هدش  راذگاو  تفص  ود  نیا  زا  یکی  هب  ًاحیجرت  یخرب  توافتم و  یخرب  ربارب ، ناسکی و 

یمادـنا نادرم  هب  دـنوادخ  رگا  تسا . هداد  رارق  نآ  اـب  گـنهامه  ار  تیلؤسم  راـب  ود  نیا  شنیرفآ  رد  اـهتوافت  دوجو  اـب  تسا ، ربخ  اـب 
یمادنا نانز  هب  رگا  دوشیم . هدرپس  نادرم  هب  تخس  ياهراک  تسا ، هداد  نیگنس  تخـس و  ياهراک  اب  بسانتم  يوق و  یناوزاب  تشرد و 

نیا رد  سک  چـیه  دوشیم . هدرپـس  ناـنآ  هب  یفطاـع  يرنه و  فـیرظ و  ياـهراک  تسا ، هداد  فـیطل  یتاـساسحا  فـطاوع و  و  فـیرظ ،
ياهبصنم یخرب  رد  یتیلوئسم  ياهتوافت  رد  تسا . يرورض  رشب  لسن  ماود  يارب  تمکح و  نیع  نیا  و  درادن ، یـضارتعا  اهتیلوئـسم 
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تسا هتفریذپ  هعماج  هک  هنوگ  نامه  دشاب . هژیو  ياهتیلوئـسم  اب  کی  ره  هک  تسا  نیا  ندوب  درم  ای  نز  همزال  تسا . نینچ  زین  یعامتجا 
نادرم هدهعرب  یعامتجا  ياهتمـس  زا  یخرب  هک  تفریذپ  دیاب  دشاب ، نادرم  هدهعرب  دیاب  قح  هب  كانرطخ  تقـشم و  رپ  ياهراک  یمامت 

هکلب دـناهدش ، مورحم  نآ  زا  ناـنز  هک  تسین  قح  کـی  ینید  تیعجرم  تسا . نادرم  ناـنز و  شنیرفآ  همزـال  اـهتوافت  نیا  نوچ  دـشاب ،
. دراد تیلوئـسم  تسا و  فیلکت  راک  نیا  نوچ  دـنوش ، عجرم  دـندشیمن  رـضاح  تهاقف  ناگرزب  زا  يرایـسب  تسا . تیلوئـسم  فیلکت و 
. دوشب هیقف  دـناوتیم  دـهاوخب  هک  ره  دـنناسکی . درم  نز و  نآ  رد  هک  تسا  تهاقف  هکلب  تسین ، تیعجرم  تسا ، یمدآ  شزرا  هیام  هچنآ 
رد نوچ  تسا . نادرم  ياهیگژیو  زا  مالـسا ، يژولوئدیا  بناوج  همه  هب  هجوت  اب  هک  تسا  ییارجا  ياهراک  تماما و  نوئـش  زا  تیعجرم 
زج ياهراچ  تماما ، نوئـش  هب  نانز  يدـصت  تروص  رد  هک  دراد  دوجو  نادرم  نانز و  ياهترـشاعم  رد  زمرق  طوطخ  يرـس  کی  مالـسا 

نیلوا داژن ، كاـپ  اـضر  دیـس  رتکد   - 2 هـیآ 13 . ( 49  ) تارجح  - 1 اـهتشونیپ : ( 1 . ) درادـن دوجو  زمرق  طوـطخ  نیا  نتفرگ  هدـیدان 
لصف یلمآ ، يداوج  هللا  ۀیآ  رثا  لالج ، لامج و  هنیآ  رد  نز  هب : دوش ، هعجارم  رتشیب  حیضوت  يارب   - 3 . 293 ص 280 -  ج 19 ، هاگشناد ،

. ضراعم تایاور  تاهبش و  لحر  مراهچ 

؟ دنک یم  لطاب  ار  هزور  راگیس  ندیشک  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یم  لطاب  ار  هزور  راگیس  ندیشک  ارچ 

خساپ

رد ار  بجاو  طایتحا  اهقف  صوصخ  نیا  رد  تسا . قلح  هب  ظیلغ  رابغ  ندـناسر  دوش ، یم  بوسحم  هزور  تالطبم  زا  هک  يدراوم  زا  یکی 
ج 1، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 1 اه : تشون  یپ  ( 1 .) دناسرن قلح  هب  ار  اه  نیا  دننام  وکابنت و  راگیـس و  دود  راد  هزور  هک  دـنناد  یم  نیا 

هلئسم 1605. ص 938 ،

رگید ياههام  رب  یتلیـضف  هچ  رگم  ناضمر  مه  نآ  صاخ  هام  کی  رد  ارچ  تسا  ـب  جاو مال  ـ ـسا رد  هزور  ها  ـتـن یـک مـ فر ـر گـ گا
؟  دراد

شسرپ

؟  دراد رگید  ياههام  رب  یتلیضف  هچ  رگم  ناضمر  مه  نآ  صاخ  هام  کی  رد  ارچ  تسا  ـب  جاو مال  ـ سا رد  هزور  ها  ـتـن یـک مـ فر ـر گـ گا

خساپ

دوخ ـیـن  ناو تارو و قـ ـتـ ـسد اب  ینعی  تسا  ناقرف  هک  رـشب  يامنهار  تیادـه و  باـتک  نآرق  هکنیا :  اـههام  ریاـس  رب  هاـم  نیا  يرترب  هتک  نـ
زین یمالسا  تایاور  رد  هدیدرگ و  لزان  هام  نیا  رد  تسا  هدوم  نیمضت نـ ار  اهناسنا  تداعسو  هدرک  ادج  حیحصان  زا  ار  حیحـص  ياهـشور 

رد روـبز  مهدزاود و  رد  لـیجنا  ناـضمر و  كراـبم  هاـم  مشـش  رد  تاروـت  نوـچمه  ینا ,  ـمـ ـسآ گرزب  ياـهباتک  همه  هک  هدـمآ  نـینچ 
تاغیلبت زا  رتقیمع  رتشیب و  هچ  ره  یهاگآ  اـب  دـیاب  زین  هزور  یتیبرت  هماـنرب  تسا .  هدـیدرگ  لزاـن  ردـق  بش  رد  دـیجم  نآرق  مهدـجیه و 

 . دهد وشتسش  یگدولآ  زا  ار  یمدآ  ناج  مسج و  ات  ددرگ ,  گنهامه  ینامسآ 
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رگید ياههام  رب  یتلیـضف  هچ  رگم  ناضمر  مه  نآ  صاخ  هام  کی  رد  ارچ  تسا  ـب  جاو مال  ـ ـسا رد  هزور  ها  ـتـن یـک مـ فر ـر گـ گا
؟  دراد

شسرپ

؟  دراد رگید  ياههام  رب  یتلیضف  هچ  رگم  ناضمر  مه  نآ  صاخ  هام  کی  رد  ارچ  تسا  ـب  جاو مال  ـ سا رد  هزور  ها  ـتـن یـک مـ فر ـر گـ گا

خساپ

دوخ ـیـن  ناو تارو و قـ ـتـ ـسد اب  ینعی  تسا  ناقرف  هک  رـشب  يامنهار  تیادـه و  باـتک  نآرق  هکنیا :  اـههام  ریاـس  رب  هاـم  نیا  يرترب  هتک  نـ
زین یمالسا  تایاور  رد  هدیدرگ و  لزان  هام  نیا  رد  تسا  هدوم  نیمضت نـ ار  اهناسنا  تداعسو  هدرک  ادج  حیحصان  زا  ار  حیحـص  ياهـشور 

رد روـبز  مهدزاود و  رد  لـیجنا  ناـضمر و  كراـبم  هاـم  مشـش  رد  تاروـت  نوـچمه  ینا ,  ـمـ ـسآ گرزب  ياـهباتک  همه  هک  هدـمآ  نـینچ 
تاغیلبت زا  رتقیمع  رتشیب و  هچ  ره  یهاگآ  اـب  دـیاب  زین  هزور  یتیبرت  هماـنرب  تسا .  هدـیدرگ  لزاـن  ردـق  بش  رد  دـیجم  نآرق  مهدـجیه و 

 . دهد وشتسش  یگدولآ  زا  ار  یمدآ  ناج  مسج و  ات  ددرگ ,  گنهامه  ینامسآ 

؟  دشاب یم  زا 12  رتمک  هقیقد  دنچانایحا  رتالاب و  تعاس  عبر  یهاگ  تعاس 12 و  لاس ,  لوصف  زا  یضعب  رد  یعرش  رهظ  ارچ 

شسرپ

؟  دشاب یم  زا 12  رتمک  هقیقد  دنچانایحا  رتالاب و  تعاس  عبر  یهاگ  تعاس 12 و  لاس ,  لوصف  زا  یضعب  رد  یعرش  رهظ  ارچ 

خساپ

زا یکی  رد  باتفآ  لا شـمـسـی  کی سـ تدم  رد  ددرگ ;  یم  باتفآ  رود  هب  لکـش  یـضی  راد بـ يور یـک مـ رد  ـیـن  مز ـیـم کـه  ناد مـی 
ياهتنم نآ  رد  نی  ـ مز ار کـه  يا  نـقـطـه  تسین .  هزادـنا  کی  هشیمه  باتفآزا  نیمز  هلـصاف  نیا ,  ربانب  تسا ;  عقاو  یـضیب  نیا  نوناـک  ود 

هب سپ  دنمان .  یم  ضیـضح  دیامن  یم  لصاح  باتفآ  زا  ار  یکیدزن  تیاهن  هک  يا  هطقن  دـنیوگ و  جوا  دـنک ,  یم  ادـیپ  باتفآ  زا  يرود 
سکعلاـب دـنک و  اد مـی  ـش پـیـ یاز ـ فا هتفر  هتفر  شتعرـس  دور ,  یم  ضیـضح  تمـس  هب  جوا  زا  هک  یتـقو  یمومع  هبذاـج  نوناـق  بجوم 

تکرح باـتفآ  رود  هب  نیمز  تکرح  نیا  رباـنب  دـبای .  یم  شهاـک  مک  مک  شتعرـس  دور ,  یم  جوا  فرط  هب  ضیـضح  زا  هـک  یماـگنه 
تکرح ود  نیا  سپ  تسا .  تخاونکی  تکرح  یسانش )  تقو  هاگتسد  کی  تعاس (  ياه  هبرقع  تکرح  سکع ,  رب  تسین ;  تخاونکی 

یم راهنلا  فصن  هب  باـتفآ  صرق  هک  یماـگنه  ینعی  یقیقح (  رهظ  هک  تسا  تهج  بـه هـمـیـن  دـنیامن .  قفاوت  مه  اـب  دـنناوت  یمنزگره 
یطسو تاعاس  ار  تاعاس  نینچنیا  تسا .  هتـشذگ  نآ  زا  هقیقد  دنچ  ای  هدنام و  تعاس 12 هب  هقیقد  دنچ  ای  مینک ,  هاگن  ار  تعاس  دـسر ) 

نمهب 14 رد 22  یقیقح  رهظرتنـشور  ترابع  هب  اـی  تسا ,  نمهب  رهظ 22  رد  یقیقح  تعاس  اب  یطـسو  تعاس  فالتخا  ياهتنم  دـنیوگ . 
تسا تعاس 12  زا  لبق  هیناث  هقیقد و 24  ناـبآ 16  مهدزاود  یقیقح  رهظ  سکعلا ,  بـ دوش .  یم  عقاو  تعاس 12  زا  دعب  هیناث  هقیقد و 30 

نیب لاس ,  ما  ـ یا ما  رد تـمـ دنا .  هتـشون  تعاس 12  زا  لبق  ای  دـعب  تعاس  عبر  ییزج  بیرقت  اب  هیلمع  ياه  هلاـسر  رد  هک  تسا  ناـمه  نیاو 
عبر گرزب  میواقت  رد  تهج  نیمه  بـه  میتشاد .  روکذم  هچنآ  زا  رتمکاهتنم  تسا -  دوجوم  فالتخا  نیا  یطسو  تعاس  یقیقح و  تعاس 

يارب فالتخا  نیمه  هک  تسا  یهیدـب  دـنراگن .  یم  نآ  رد  ار  زور  ره  فالتخا  دـننک و  یم  تبث  یطـسو  تاعاس  ماـن  هب  ینوتـس  یقرو , 
دینک ضرف  رگید :  حیـضوت  دوش .  یم  رفـص  فالتخا  هک  تسا  لاسزا  زور  راهچ  یلو  دوش .  روظنم  دـیاب  زین  نآ  بورغ  باـتفآ و  عولط 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 774 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تسا یتقو  یقیقح  رهظ  تروص  نیا  رد  میشاب  هتشاد  هارمه  زین  یقیقد  تعاسو  میشاب  هداد  رارق  یناکم  راهنلا  فصن  حطس  رد  ار  ینیبرود 
تعاس 12 هب  هقیقد  دـنچ  ای  مییامن  هظحـالم  ار  دوخ  ـت  عا ـ ـس ـر  گا لا  حـ دوش .  عقاو  راـهنلا  فصن  نیبرود  نیا  زکرم  رب  باـتفآزکرم  هک 

ياه هبرقع  هک  یـضحم  هب  اهنآ  زا  کی  ره  رد  ینعی  میدرک  هراشا  هک  يزور  راهچ  نآ  رگم  تسا ,  هتـشذگ  نآ  زا  هقیقد  دنچ  ای  هدـنام و 
 . دریگ یمرارق  يراهنلا  فصن  نیبرود  یسدع  زکرم  رد  زین  با  ـتـ فآ ـز  کر ـد مـ ند يور 12 مـنـطـبـق شـ  , ـت عا سـ

جح ماکحا  هفسلف 

؟ تسیچ دوسالا  رجح  ندیشک ) تسد  ) مالتسا هب  بیغرت  هفسلف 

شسرپ
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خساپ

نآ هب  هدننک  فاوط  تسد  تسا  بحتسم  ور  نیا  زا  تسا ، هدش  نآ  مالتسا  هب  یناوارف  بیغرت  دوسألا  رجح  يونعم  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب 
رجح ندیسوب  مالتسا و  رد  دنهد  یم  ماجنا  بجاو  فاوط  هک  ار  یناسک  دنروآ  یم  اج  هب  یبحتـسم  فاوط  هکنانآ  تسا  هتـسیاش  دسرب و 
نیا رد  هللا )  سدـق   ) يا هشمق  یهلا  داتـسا  ّهلأـتم ، میکح  ( 402 هعیـشلا 9/422 ـ  لئاسو  .) دنوشن نانآ  محازم  هتـشاد  مدقم  دوخ  رب  دوسألا 
ناج نوچ  سوبب : یقیقح  بوبحم  هاگشیپ  رد  روضح  لاصو و  ماگنه  ار  لاخ  نیا  تسا و  لعل  بل  لاخ  دوسألا ، رجح  تسا : هدومرف  هراب 
لعل بل  لاخرجح  یـسوب  ير  ــــــــ یگ ماج  نادـخنز  هاچ  مزمز  زو  يریگ  ماـک  ناـناج  رادـید  ةدـعو  زک  يریگ  مارحا  نت  هب  مرحم ، دوش 

دوسالارجح تسادـخ  شرع  رومعم و  تیب  لزنت  هبعک  هک  هنوگ  ناـمه  ( 956 جحرارـسا /  شخب   ، يا هشیمق  یهلا  ناوید  تایلک   ) ناراگن
هاگنآ (ع ) داجس ماما  ور  نیا  زا  دنکیم . تعیب  ادخ  تسار  تسد  ابرجح  مالتـسا  ماگنهرئاز  سپ  تسا  راگدرورپ  تسار  تسد  هلزنم  هبزین 

رب هک  یـسک  دومرف  سپـس  دوش  شوحدـم  دوب  کـیدزن  هک  درک  ياهجـض  يدرک ؟ هحفاـصم  دوسـالارجح  اـب  اـیآ  : » دوـمرف یلبـش  هب  هک 
لئاسو  .) تسا نیمزرد  ادخ  تسدو  هللا  نیمی  دوسالارجح  هک  تسور  نآ  زا  نیا  تسا . هدرک  هحفاصم  ادخ  اب  دراذـگ  تسد  دوسألارجح 

وا نکیل  نامه 11/432 ) «) نیمی هیدی  اتلک   » تسا تسار  ناحبـس  يادـخ  تسد  ودره   : دومرف  ( ص  ) مرکا لوسر  هچرگا  هعیشلا 9/406 . ) 
زا هیبشت  نیا  هکلب   ، تسا تاّینامـسجو  مسجزا  هزنم  هدوب  ضحمدرجموا  . دـشاب هتـشاد  پچو  تسار  تسدات  درادـن  اهناسناۀـنوگ  هب  یتسد 
زا ینکرردو  دنتخاس  يا  هبعکات  داد  نامرف   ، دشاب هتشاد  یقاثیم  لحم  ، سحو تعیبط  هئشنرد  هکنیا  ياربوا   . تسا سوسحم  هب  لوقعم  باب 

نیدبرئاز هک  تسا  نیا  دوسالارجح  هب  ندز  تسدرس   ، هکنیا لصاح  دندادرارق .   « هضرأ یف  هللا  نیمی   » ناونع هب  یصاخ  گنس   ، نآ ناکرا 
لطاب ياضما   ، دریگنو دهدن  هوشرو  ابر   ، دیالاین هانگ  هب  ار  دوخ  تسد  رگید  ات  ددنب  یم  نامیپ  ناحبـس  يادخ  ابو  دوش  یم  دهعتم  هلیـسو 
قاثیم ناشن  هب  متسد  هک  لاح  ایادخ !   » هک تسا  نامیپ  نیارب  دیکأتو  دهّعت  نیا  ياضما   ، رجح مالتسا  رب  ناعرشتمرارصا  زار  سپ  ... دنکن و

نآ ّرس  هب  هجوت  اب  ار  دوسألارجح  یمالسا  ياهروشک  یسایس  نالوئـسمرگا   ، نیاربانب  «. مهد یمن  هناگیب  هب  تسد  زگره  دیـسر  نیمزردوت 
 . دنراذگ یمن  نازاب  تسایس  تسدرد  تسدوداد  دنهاوخن  برغو  قرشرابکتسا  هب  تنایخ  تسد  رگید  ، دننک مالتسا 
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، هتخودـن یـسابل  هک  مارحا  سابل  ندیـشوپ  هکنانچ  تسا ، هانگ »  ۀـماج   » زا ندـمآ  نوریب  يانعم  هب  مارحا ، ماگنه  هب  هتخود  ساـبل  ندـنک 
تـسا نیا  هتخود  سابل  زا  ندـش  هنهرب  هب  رما  دافم  سپ  تسا . تعاط »  سابل   » ندرک رب  رد  يانعم  هب  تسا  كاپ  لالح و  هتفرگن ،  گـنر 
هتخود سابل  نیب  یقرف  عقاو  رد  هنرگو  دینک  رود  دوخ  زا  دیاب  دـیدرکرب  رد  دـیتخود و  دـیتفاب ، ار  شدوپ  رات و  دوخ  هک  یهانگ  سابل  هک 

لامک ای  تحص  رد  سابل  ندوب  هتخودان  ای  هتخود  و  دنک ، یم  تدابع  درازگ و  یم  زامن  هتخود  سابل  رد  رمع  ۀمه  رد  ناسنا  اریز  تسین ؛
سابل اب  هک  دراد  شیپ  رد  يزور  ناسنا  هک  تسا  نیا  مارحا  لاـح  رد  صوصخمۀـماج  نآ  ندرک  ربرد  رگید  ّرـس  تسین . لـیخد  تاداـبع 

جح مسارم  کـسانم و  رد  هنوـگ  نیا  تماـیق  رارـسا  یخرب  دـنک . یم  رب  رد  نفک  هک  تـسا  گرم  زور  نآ  دوـش و  یم  نآ  دراو  هتخودـن 
تازایتما مارحا ، ةداس  سابل  ندرک  رب  رد  اب  نینچمه  دوش . یم  مّسجم  دارفا  رظن  رد  تمایق  هنحـص  رد  روضح  گرم و  رفـس  هدش ، یّلجتم 

. دور یم  نیب  زا  یشورفرخف  یبلط و  يرترب  هنوگ  ره  هنیمز  هدش ، لیاز  دارفا  يرهاظ 

؟ تسیچ مارحا  يارب  تّین  یعرش  مکح 

شسرپ

؟ تسیچ مارحا  يارب  تّین  یعرش  مکح 
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ای تسا  جـح  يارب  هک  دوش  مولعم  مارحا  نیح  رد  تسا  مزال  تسین ، ود  نآ  زا  کی  چـیه  همدـقم  تسا و  هرمع  اـی  جـح  ءزج  مارحا  نوچ 
هک یـسک  تسین . زامن  يارب  وضو  دـننام  هرمع ، ای  جـح  يارب  مارحا  اریز  تسا ؛ لمع  مادـک  ءزج  مارحا  نیا  هک  ددرگ  نشور  ینعی  هرمع ؛

زامن و دننام  تسا ، تراهط  هب  طورـشم  هک  يزیچ  ره  يارب  هدـمآ  تسد  هب  تراهط  نآ  زا  دـناوت  یم  هتفرگ  وضو  تراهط  لیـصحت  يارب 
قلطم روط  هب  دـناوت  یم  ور  نیا  زا  تسا . نآ  دـننام  زامن و  زا  جراـخ  طرـش  همدـقم و  تراـهط ، نوچ  دـنک ؛ هدافتـسا  نآرق  تباـتک  ّسم 
هرمع ای  جح  لمع  ءزج  هکلب  تسین ، جراخ  ۀمدقم  طرش و  مارحا  یلو  دشاب ، هتشاد  نوگ  هنوگ  ياهدربراک  لمع  عقوم  رد  دوش و  لصاح 

اهنآ زاغآ  رد  دـیاب  يدـصق  نیوانع  رد  تّین  هکنیا ، هجوت  نایاش  هتکن  تسا . لمع  مادـک  ءزج  هک  دوش  نییعت  دـیاب  امتح  نیارباـنب ، تسا . 
، نایـسن وهـس ،  دننام  انثتـسا ؛ دراوم  رد  رگم  دوب  دهاوخ  لطاب  دش ، ققحم  دصق  نودـب  هک  یلبق  يازجا  هنرگ  ءانثار و  هن د  ددرگ ، لصاح 

ّتین رد  هچنآ  ریظن  تسا ؛ یفاـک  ءاـنثا  تّین  دـیدجت  دروم ، ره  رد  صاـخ  لـیلد  قبط  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  تلفغ ، عوـضوم و  هب  لـهج 
نابعش هام  نایاپ  ةزور  دننام  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  رهظ  ات  دراوم  زا  یخرب  رد  دیدجت  تّدم  هک  هدش  دراو  نآ  ریغ  ای  كرابم  هام  رد  موص 

هک يرادـقم  هب  زور  نایاپ  ات  دراوم  نیا  رد  هک  یبابحتـسا  ةزور  دـننام  تسا و  كرابم  هام  لوا  هک  دـش  مولعم  یناـیاپ  زور  رخآ  هظحل  هک 
هدعاق فالخ  رب  رگید  تّین  هب  یتّین  زا  لودع  هکنانچ  تسا ، هقف  رد  نآ  لیـصفت  درک و  دیدجت  ار  تّین  ناوت  یم  دشاب  ندرک  ّتین  تصرف 

. دشاب نآ  صیخرت  راد  هدهع  دیاب  صاخ  لیلد  تسا و 
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مارحإلا ةریبکت  اب  هک  روطنامه  تسا . هجوت  روخ  رد  ییاهنت  هب  کی  ره  هک  تسا  صاخ  ياهتدابع  هلـسلس  کی  زا  یمظنم  ۀعومجم  جـح ،
فرطرب اهتیعونمم  نآ  زامن ، نایاپ  میلـست  اب  دوش و  یم  میرحت  رازگزامن  رب  تسا  راگزاسان  تدابع  حور  اب  هک  اـهراک  زا  يرایـسب  زاـمن ،

رب تسین  بسانم  یهلا  نومزآ  شتسرپ و  حور  اب  هک  يروما  زا  يرایسب  هاگحبص  هب  دورو  نتفرگ و  هزور  تّین  اب  هک  نانچمه  ددرگ و  یم 
هبنج هک  يروما  زا  يرایـسب  نتفگ ، کیبل  مارحا و  اب  زین  هرمع  جـح و  رد  ددرگ ، یم  لـالح  هاـگماش  ندیـسر  رارف  اـب  دوش و  یم  مارح  وا 
دّبعت ةرود  کی  تروص  هب  مارحا  ةرود  هدـش و  مارح  تسا ، دـنمورین  رایـسب  اهنآ  رد  یهالا  نومزآ  هدوب و  يوق  اهنآ  زا  زیهرپ  رد  يدـبعت 

، لیلحت مسارم  ندیـسر  ارف  جـح و  کسانم  ماجنا  اب  هاگنآ  53ـ65 ) دنب هبطخ 192 ، هغالبلا ، جهن  .) تسا هدمآرد  فرـص  ناحتما  ضحم و 
، نیوکت عیرشت و  نیب  یگنهامه  داجیار  ناحبس د  يادخ  دیآ . یم  نوریب  اهتیعونمم  نآ  زا  مرحم  صخش  ددرگ و  یم  هدوشگ  مارحا  دقع 

هدرپس كاخ  هب  هدرک و  تلحر  اجنآ  رد  ای  هدوب  ایبنا  زا  يرایـسب  فاطم  هک  ار  اجنآ  داـهن و  اـنب  ربمغیپ  ود  يراـمعم  هب  ار  یـسدقم  ناـکم 
زا کی  چیه  هک  خالگنـس  نیمزرـس  نآ  هب  ار  نانآ  لیاذر ، تاقلعت و  زا  نانمؤم  نتـساریپ  هیزنت و  يارب  هاگنآ  داد . رارق  نما  لحم  دنا  هدش 

يامد توافت  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهنآ  رد  اوه  لادتعا  هک  دـیرفآ  يدابآ  قطانم  دوخ ، هک  یلاح  رد  دومزآ . تسین ، نآ  رد  تایح  رهاظم 
. نامورحم مایق  لحم  نمأم و  هن  تشگ ،  یم  ناهفرم  جّرفت  لحم  دوب  یقطانم  نینچ  رد  ادخ  هناخ  رگا  تسا . كدنا  شناتـسبات  ناتـسمز و 
جح و کسانم  زین  مارحا و  تامرحم  ۀطـساو  هب  هک  یحودـمم  تضایر  وترپ  رد  اهناسنا  هک  داد  رارق  نومزآ  لحم  ار  ینیمزرـس  ور  نیا  زا 
زا ياهنومن  ( 65 دنب 53 ـ  هبطخ 192 / هغالبلا ، جـهن  . ) دـندرگ صلاخ  كاـپ و  تاـقلعت ، اـهیگدولآ و  زا  نآ  رد  دـنهد  یم  ماـجنا  هرمع 

تسا و مارح  مارحا  لاح  رد  دراد ، رایسب  تلیـضف  هدش و  بیغرت  نادب  هک  شوخ  يوب  رطع و  زا  هدافتـسا  ییوس  زا  هکنیا ، روکذم  نومزآ 
نتفرگ هاگنابرق ، رانک  زا  روبع  ماگنه  ای  وبدب ، دارفا  اب  یهارمه  تسلاجم و  سامت و  رد  هرمع  جح و  کسانم  ماجنا  ماگنه  رگید  يوس  زا 

جـح و ماجنا  اب  هک  ناسنآ  دـیادزیم  حور  زا  ار  ربکت  رخافت و  هتـسکش ، ار  ناسنا  تّینانا  روما  هنوگ  نیا  تسا . مارح  عوبطماـن  يوب  زا  ینیب 
دیـص یفرط  زا  اریز  تفای ؛ یبوخ  هب  راکـش  زا  عنم  رد  ناوت  یم  ار  یهلا  ناحتما  زا  رگید  ۀـنومن  دوش . یم  قح  ۀتـسراو  ةدـنب  لماک ، ةرمع 

ای نارتوبک  اـی  ییارحـص  ناوهآ  رگید  فرط  زا  /95 و  هدـئام مُرُح » متنأ  دـیُّصلا و  اولتقت  ال  : » دوش یم  مارح  مرحم  رب  ییارحـص  تاـناویح 
نوریب یهلا  نومزآ  ةدـهع  زا  یـسک  هچ  دوش  نشور  ات  دریگ  یم  رارق  مرحم  سرتسد  ای  سرریت  رد  ییایرد  ریغ  يراکـش  تاـناویح  رگید 

نیا . 94/ هدئام مکحامرو » مکیدیأ  هلانت  دیُّصلا  نم  ٍءیـِشب  هللا  مکَّنولبِیل  : » دوشیم مورحم  یهلا  ۀـضیرف  نیا  ماجنا  زا  یـسک  هچ  دـیآ و  یم 
دنتـشذگیمن و یلهاج  شّحوت  نارود  رد  رامـسوس  ندروخ  زا  هک  نانآ  هک  دـش  عقاو  ّرثؤم  یمالـسا  ۀـعماج  رد  نانچنآ  یگدـنزاس  ةرود 

رثا رب  یمالـسا  ندمت  نارود  رد  دنرذگ و  یم  ییارحـص  ناوهآ  زا  یهلا  نامرف  هب  نونکا  دنتفرگ ، یم  یـشیپ  رگیدکی  رب  نآ  راکـش  يارب 
ةرمث هک  دراد  نیداینب  ریثأت  نانچ  ناسنا  نتخاس  رد  مارحا  راب  رپةرود  دـنوش . یم  زوریپ  دوخ  ياه  هتـساوخ  لایما و  ۀـمه  رب  یحو ، ناـمرف 

بجوم هک  يروما  ۀمه  ، هکنیا هصالخ  تسا . دوهـشم  یبوخ  هب  ترایز ، جح و  ياوتحم  هب  دّهعتم  دـقتعم و  ۀـعماج  تینیع  رد  نآ  ياراوگ 
، ددرگ ادـخ  هناـخ  فاوط  هتـسیاش  كاـپ  حور  صلاـخ و  ناـج  اـت  ددرگیم  میرحت  مارحا  لاـح  رد  دوشیم  ناـج  یگدوـلآ  حور و  یگریت 
هک یمرحم  ور  نیا  زا  تسا ، يدازآ  رادـم  تّیرح و  روـحم  ادـخ  هناـخ  تسا  هزنم  یگتـشغآ  ره  زا  كاـپ و  یگدوـلآ  ره  زا  هک  ياـهناخ 
نآ هب  ار  دایـص  ای  دـنامرب  ار  نآ  ای  دـنک  کـمک  شندـش  ریـسا  رد  اـی  دـنک  ریـسا  ار  مرح  دیـص  درادـن  قح  دراد ، ار  نآ  تراـیز  گـنهآ 

ار يدازآ  يوک  فاوط  تیحالـص  دوشن  دازآ  ناسنا  ات  تسا و  فلاـخم  یهاوخی  دازآ  ۀـیحور  اـب  اـهراک  نیا  ۀـمه  اریز  دـنک ؛ ییاـمنهار 
ار لد  كاپ و  یلطاب  رکف  ره  زا  ار  زغم  دازآ و  یبضغ  توهـش و  ره  دیق  زا  اهر و  يدنب  ره  زا  ار  حور  نآدودح ، تیاعر  مارحا و  درادـن .

. دشخب یم  تاجن  یماخ  لایخ  ره  زا 
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؟ تسا هدوب  هنوگچ  (ع ) میهاربا ترضح  و  (ص ) ربمایپ هب  جح  کسانم  میلعت  تیفیک 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  (ع ) میهاربا ترضح  و  (ص ) ربمایپ هب  جح  کسانم  میلعت  تیفیک 

خساپ

هب هک  یحو  نیما  هتـشرف  لیئربج ، زا  ار  کسانم  نیا  (ص ) ادـخ لوسر  هتفای و  یّلجت  یحو  اب  نآ  کـسانم  اریز  تسا ؛ لـثمم  یحو  جـح ،
تایئزج هچرگ  تسا ، كرتشم  (ع ) ایبنا ۀمه  نایم  رد  نید  یلک  طوطخ  هکنیا ، حیضوت  تفرگ . ارف  تخومآ ، جح  کسانم  زین  (ع ) میهاربا

یتـما ره  يارب  دومرف : ناحبـس  يادـخ  هک  هنوگ  ناـمه  دراد . ياـهژیو  يداـبع  نییآ  شور و  هار و  یموق  ره  تسا و  فلتخم  نآ  عورف  و 
ۀعرِـش و مکنم  انلعج  ّلکل  : » دیامرفیم يرگید  ۀـیآ  رد  نینچمه  . 67/ جح ًاکـسنم » انلعج  ۀمُأ  ّلکل  : » میداد رارق  یـصاخ  تدابع )  ) کسنُم
هب ار  هناخ  نآ  رد  تدابع  یگنوگچ  ات  تساوخ  ناحبـس  يادـخ  زا  هبعک  يانب  زا  سپ  (ع ) میهاربا ترـضح  ور ، نیا  زا  . 48/ هدئام ًاجاهنم »

يادـخ یهاـگ  تسا . يریگداـی  میلعت و  ياـضاقت  زا  ریغ  هئارا ، تساوـخرد  هک  تسا  یهیدـب  . 128/ هرقب انکِـسانَم » انِرَأ  : » دـهد ناشن  يو 
و رجفلا ... نآرق  لّیلا و  ِقَسَغ  یلِإ  ِسمَـشلا  ِكُولُِدل  ةولَـصلا  ِمقَأ  : » ریظن دـنکیم ؛ مالعا  شربمایپ  رب  ار  ینوناق  مکح و  یحو ، هار  زا  ناحبس 

نإف کِّبر  نم  کیلإ  لزنُأ  ام  غِّلب  لوسَّرلا  اهُّیا  ای  : » دـنکیم لاسرا  ار  ینامرف  غالبا  یهاـگ  و  . 79 /78 ـ  ءارـسإ کل » ًۀِلفان  هب  دَّجهَتَف  لّیلا  نم 
َنُودهَی َۀَِمئأ  مُهانلعَج  و  : » دنکیم اقِلا  ار  هتـسیاش  ياهراک  ماجنا  یهاگ  و  . 67/ هدئام ساّنلا » نم  کُمـصِعَی  هللا  هتلاسر و  تغَّلب  امف  لعفَت  مل 
رضحم هب  (ع ) لیئربج میهاربا ، ترـضح  تساوخرد  زا  سپ  . 73/ ءایبنا ةوکزلا » ءاتیإ  ةولـصلا و  ماقإ  تاریخلا و  لعف  مهیلإ  انیحوأ  اـنِرمِأب و 
رارکت ار  اهراک  نامه  زین  لیلخ  ترـضح  داد و  ماجنا  ار  نیفوقو و )...  یعـس ، فاوط ،  ) جـح لاـمعا  يو  شیپاـشیپ  دیـسر و  راوگرزب  نآ 

بتُک اونما  نیذلا  اهیأ  ای  : » دومرف هک  یلاعت  ِيادخ  لوق  نیا  دننام  یظفل ، میلعت  درجم  هب  جـح  ةژیو  کسانم  هعیشلا 8/163 ) لئاسو  . ) درک
. دـش لزان  ینیع  تروص  هب  هدـیدرگ ، قّقحتم  یلمع  تروص  هب  یجراخ و  لثمت  اـب  هکلب  دـشن ، بجاو  مدرم  رب   183/ هرقب مایِصلا » مُکیلَع 
روصت و هار  زا  نهذ  اـت  تسین  یلوصح  یموهفم  میلعت  ياـنعم  هب  هئارا »  » نیا اریز  تسا ؛  128/ هرقب انکسانم » انِرأو   » ۀلمج نخـس  نیا  هاوگ 
تاومَّسلا و توکلم  میهاربإ  يرن  کلذک  و   » هفیرـش ۀیآ  رد  هکنانچ  تسا ؛ یجراخ  هئارا  داهـِشا و  يانعم  هب  هکلب  دبایرد ، ار  نآ  قیدـصت 
(ع) میهاربا هب  ّلجوّزع  دـنوادخ  دومرف : (ع ) قداص ماـما  هک ، نآ  نخـس  نیا  دـیؤم  تسا . هدـمآ   75/ ماعنا نینقوملا » نم  نوکیلو  ضرـألا 
وا هب  لیئربج  دندیسر ، مرح  هب  نوچ  سپ  دوبن . يرگید  لیئربج  زج  ود  نآ  اب  و  دنک ... مرح  نکاس  ار  واو  هدرازگ  جح  لیعامـسا  اب  دومرف 

دنایامن نانآ  هب  لیئربج  دندرک و  لسغ  دندمآ و  دورف  ود  نآ  دـینک . لسغ  دـییآ و  دورف  مرح  هب  دورو  زا  شیپ  ود  ره  میهاربا ! يا  تفگ :
ياهناگراهچ ياهکیبل  ات  دومرف  ار  نانآ  دندش و  جح  ةدامآ  لیئربج  رما  هب  سپس  دندرک . نانچ  ود  ره  دنوش . ایهم  مارحا  يارب  هنوگچ  هک 

يور هب  ور  ود ، نآ  نایم  لیئربج  دندمآ و  دورف  ود  ره  دروآ . افـص  هب  ار  ود  نآ  سپـس  دـنیوگب . دـندوب ، هتفگ  کیبل  اهنادـب  ناربمایپ  هک 
نآ تفگ و  دیجمت  ار  يادخ  لیئربج  دندرک و  دمح  زین  ود  نآ  درک و  دمح  ار  ادخ  وا  دنتفگ . ریبکت  ود  ره  تفگ و  ریبکت  داتسیا و  هبعک 
انث ّلج  وّزع  يادخ  رب  دندمآ و  ولج  زین  ود  نآ  دمآ و  ولج  لیئربج  دندرک . نانچ  زین  ود  نآ  تفگ و  انث  ار  ادخ  وا  دنتفگ و  دیجمت  زین  ود 
داد روتسد  زین  ود  نآ  هب  درک و  رجح  مالتسا  لیئربج  سپ  دروآ . رجح  هاگیاج  هب  ار  نانآ  لیئربج  هکنآ  ات  دندرک . شدیجمت  دنداتـسرف و 

تعکر ود  داتـسیا و  (ع ) میهاربا ماقم  رد  ود  نآ  اب  سپـس  داد . فاوط  هبعک  درگ  هب  ار  ود  نآ  راب  تفه  دننک و  مالتـسا  ار  دوسألا  رجح  ات 
هعیـشلا لئاسو  . ) داد ناشن  لیعامـسا  میهاربا و  هب  دوشیم ، لمع  نادـب  ار  هچنآ  کسانم و  هاگنآ  دـندرازگ . زامن  زین  ود  نآ  درازگ و  زاـمن 

نیا داد . ناشن  اهنآ  هب  یجراخ  ینیع و  تروص  هب  ار  کسانم  دـش و  نایامن  (ع ) ربمایپ ود  نیا  رب  لیئربج  تیاور ، نیا  رهاظ  رباـنب  ( 8/163
، دوب هدش  رهاظ  زین  وا  رب  (ع ) لیئربج دوب و  مدقم  ربمایپ  ود  نیا  رب  هصرع  نیا  رد  (ع ) مدآ هکلب  دوبن ، ربمغیپ  ود  نیا  ةژیو  هزات و  يرما  هتبلا 
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دنوادـخ دومرف : هراب  نیارد  (ع ) قداص ماما  ( 171 هعیـشلا 8/160 ـ  لئاسو  . ) دـشیم نایامن  زین  (ص ) نانآ متاخ  ءایبنا و  لضفا  رب  هکناـنچ 
وت هب  يوشیم  هزیکاپ  اهنادـب  هک  ار  یکـسانم  ات  داتـسرف  وت  يوس  هب  ارم  دـنوادخ  تفگ ... : وا  هب  لیئربج  داتـسرف . مدآ  يوس  هب  ار  لیئربج 

تیب ربارب  ربا  نآ  تخادنا . هیاس  هبعک  هاگیاج  رب  دـش و  لزان  يربا  هاگنآ  درب . هبعک  هاگیاج  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  مدآ  تسد  سپ  مزومایب .
هعیـشلا لئاسو  ...« ) اـهب رّهطت  یتلا  کـسانملا  کـمّلعأل  کـیلإ  ینلـسرأ  هللا  نإ  لاـقف ... : مدآ ، یلإ  لـیئربج  ثعب  هللا  نإ  ...: » دوب رومعملا 

هب نوچ  دیسوب و  درک و  حسم  ار  نآ  شتسد  اب  دیـسر  رَجَح  هب  نوچ  مدرکیم . فاوط  مردپ  اب  دیامرفیم : (ع ) قداص ماما  نینچمه  ( 8/160
ربرد ار  یناـمی  نکر  ینکیم و  حـسم  شیوخ  تسد  هب  ار  دوسـألارجح  موـش ! تیادـف  مدیـسرپ : تفرگ . ربرد  ار  نآ  دیـسر ، یناـمی  نکر 

نم زا  نآ  يوس  هب  ندمآرد  هک  مدـیدیم  ار  (ع ) لیئربج مدـمآیم  ینامی  نکر  دزن  هاگره  دومرف : (ص ) ادـخ لوسر  داد : مخـساپ  يریگیم ؟
(. نامه 9/419 « ) همزتلی هیلإ  ینقبس  دق  لیئربج  تدجو  الإ  ینامیلا  نکرلا  تیتأ  ام  : » تسا هتفرگ  رب  رد  ار  نآ  هتسج و  یشیپ 

؟ تسا هنوگچ  نید  يرادیاپ  رد  هبعک  شقن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  نید  يرادیاپ  رد  هبعک  شقن 

خساپ

ربارب رد  اهنآ  تمواقم  مدرم و  مایق  لماع  هک  تسا  نیا  میاهدرب  ثاریم  هب  (ع ) میهاربا ترـضح  مارحلا ، هللا  تیب  راذـگناینب  رابت  زا  ام  هچنآ 
رادیاپ زین  نید  تساپرب ، هبعک  هک  ینامز  ات  دومرف : (ع ) قداص ماما  هراب  نیا  رد  تسا . نآ  رما  ۀمادا  تایح و  هبعک و  ماوق  هیامورف ، نارابج 

دوخ یناهج  مایق  زاغآ  رد  زین  (ع ) دمحم لآ  مئاق  نامز ، ماما  ور  نیا  زا  هعیشلا 8/14 .) لئاسو  « ) ۀبعکلا تماقام  امئاق  نیدلا  لازیال  : » تسا
مئاقلا : » دومرف (ع ) رقاب ماما  هکنانچ  دنباتشیم . شروضح  هب  ترضح  نآ  نارای  هدز ، هیکت  هبعک ، ینعی  یناسنا ، عماوج  ماوق  مایق و  روحم  رب 

و لاجرلاب ... ءاسنلا  ءاسنلاب و  لاجرلا  هّبـشت  اذإ  هفلخ ... یلـصیف  (ع ) میرم نب  یـسیع  هللا  حور  لزنی  و  رـصنلاب ... دـیؤم  بعرلاب ، روصنم  انم 
ۀثالث ۀئام و  ثالث  هیلإ  عمتجا  ۀبعکلا و  یلإ  هرهظ  دنسا  جرخ  اذإف  انمئاق . جورخ  کلذ  دنعف  ابرلا ... لکأو  جورسلا ... جورفلا  تاوذ  بکر 

، هبعک تایح  نیاربانب ، (. 192 راحب 52/191 ـ   ) 86/ دوه نینِمُْؤم » متنُک  نِإ  مَُکل  ٌریَخ  هللا  ُتیَقب  : » ۀـیآلا هذـه  هب  قطنی  ام  لّوأف  ـالجر ، رـشع 
دنهاوخ زین  مدرم  نید ، گرم  اب  دریمیم و  نید  هبعک ، كرت  مادهنا و  ندش و  بارخ  اب  دناهدنز و  مدرم  نید  تایح  اب  تسا و  نید  تایح 

قنور و هک  تسا  نیا  شداـفم  اریز  تسا ؛  97/ هدئام سانلل » امایق  مارحلا  تیبلا  ۀبعکلا  هللا  لعج   » ۀفیرـش ۀیآ  نانخـس  نیا  ۀمه  يانبم  درُم .
يدابع و روما  رد  نآ  نداد  رارق  هلبق و  نآ و  کسانم  اب  جـح  ندرازگ  نآ و  تمـس  هب  زامن  ندـناوخ  نا و  درگرب  فاوط  اب  هبعک ـ  نارمع 

فاوط كرت  اب  هبعک ـ  نداهن  روجهم  یناریو و  هک  دراد  تلالد  زین  هتکن  نیا  رب  یفرط  زا  تسا . مدرم  مایق  يارب  مهم  یلماـع  اـهنآ ـ  دـننام 
عفد رد  اهنآ  یناوتان  مدرم و  دوعق  بجوم  دریذپ ـ  ماجنا  دیاب  هلبق  هب  ور  هک  يروما  رگید  كرت  نا و  تمس  هب  زامن  ندناوخن  نا و  درگ  رب 

نوتس ناوختسا  ۀباثم  هب  دنوادخ  نید  يارب  هبعک  . 42/ لافنا ۀنیب » نَع  َّیَح  نَم  ییحَی  ۀنَیب و  نَع  کلَه  نَم  کلهَِیل  : » تسا نانمشد  اهاوه و 
یـشیپ ترفغم و  هب  ندیـسر  رد  نتفرگ  باتـش  نتفر و  نداتـسیا و  تمواقم و  دشاب ، ملاس  دنمورین و  تسار و  رگا  هک  تسا  ناسنا  تارقف 

اما دوب . دهاوخ  ریذپ  ناکما  تسا ، تارقف  نوتس  ناوختسا  تمالس  رب  فّقوتم  اهنآ  لوصح  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید  روما  ریخ و  رد  نتفرگ 
، مایق رب  فقوتم  روما  رگید  نتفرگ و  یشیپ  تعرـس و  یندشان و  تماقتـسا  نکممان و  نداتـسیا  دشاب ، تسـس  ناوتان و  ناوختـسا  نیا  رگا 
رب هیکت  اب  تسناوتیم  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  ریقف »  » هتشادرب و فاکش  نآ  تارقف »  » نوتس هتـسکش و  تشپ ، ناوختـسا  اریز  تسا ؛ لاحم 

21/ أبس نابهاگن  /126 و  ءاسن طیحم  /33 و  دعر مئاق  دنوادخ  هانپ  رد  ندش  هدنهانپ  درادن و  یهاگهیکت  هک  تسا  یـسک  هاگهیکت  هک  نآ 
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ادخ ۀناخ  رگا  ساسا ، نیا  رب  دزاس . زاینیب  يرگید  زا  ار  دوخ  هداتـسیا و  دوخ  ياپ  يور  تسین ، ار  وا  یهانپ  چـیه  هک  تسا  یـسک  هانپ  هک 
( دادـیب متـس و  « ) طِسق  » ربارب رد  تمواقم  و  طِسق »  » هب مایق  طابترا ، نیا  عطق  اب  دوشیم و  هدـیرب  رادـتقا  زکرم  اـب  طاـبترا  دـش ، عقاو  روجهم 

مدرم مایق  لماع  (ع ،) قداص ماما  ةدومرف  هب  هبعک ، اریز  دوشیم ؛ هتشادزاب  مارح و  ترخآ ، ایند و  ریخ  تروص  نیا  رد  ددرگیم و  نکممریغ 
نیا دیاب  تسا  ترخآ  ایند و  ناهاوخ  سک  ره  دومرف : (ص ) ادـخ لوسر  ور  نیمه  زا  هعیشلا 8/41 ) لئاسو  . ) تسا ناششاعم  نید و  يارب 

هنـسح هب  ترخآ  ایند و  رد  دهاوخیم  هک  سک  ره  ینعی  (. 40/ نامه « ) تیبلا اذه  مؤیلف  ةرخآ  ایند و  دارأ  نم  : » دـنک دـصق  ار  هبعک )  ) هناخ
ۀمحر کندـل  نم  انتا  انبر  : » دـنکیم زاین  زار و  نینچ  شراگدرورپ  اـب  و  ، 201/ هرقب ًۀَنَـسَح » ةرِخالا  ِیف  ۀنَـسَح و  اینُّدلا  ِیف  اِنتا  انَّبَر  : » دسرب

دوخ دصقم  دنک و  ادتقا  نادب  هداد ، رارق  شیوخ  يادتقم  ماما و  ار  وا  دنک و  دصق  ار  هناخ  نیا  دـیاب   10/ فهک ادشر » انرمأ  نم  انل  ئیهو 
ۀیاـم نید ، ماـیق  تسا و  نـید  ماـیق  نآ ، ماـیق  هـک  هـبعک ـ  وـترپ  رد  ترخآ  اـیند و  ریخ  اریز  دوـش ؛ هـناور  شیوجتـسج  رد  دـهد و  شرارق 

نآ و کسانم  بادآ و  اب  جـح  ماجنا  هبعک ، نتفرگ  اوشیپ  ياهدومن  نیرتمهم  زا  یکی  دوب . دـهاوخ  تسا ـ  ترخآ  اـیند و  رد  يدـنمهرهب 
. تسا جح  هوکشرپ  کسانم  ریاس  اج و  نادب  ندرب  ینابرق  نآ و  طیارش  تیاعر  اب  هبعک  درگ  رب  فاوط 

؟ تسا هنوگچ  ناناملسم  داحتا  رد  هبعک  يروحم  شقن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ناناملسم  داحتا  رد  هبعک  يروحم  شقن 

خساپ

انب دیدجت  هب  زاین  (ص ) ایبنا متاخ  نامز  رد  هک  یماگنه  دـشاب و  دـیحوت  رـشن  زکرم  ات  دـش  انب  نأشلا  میظع  يربمایپ  ياناوت  تسد  هب  هبعک 
. دوشب ياهلیبق  هچ  بیـصن  راختفا  نیا  هک  دش  فالتخا  برع  لیابق  نیب  دوسألارجح ، بصن  رد  راوید ، زا  يرادقم  ندیچ  زا  دـعب  تشاد و 

ترـضح نآ  هک  یمیمـصت  ره  ات  دنتفریذپ  ضرغیب ، يرظن  بحاص  فرطیب و  يدنمدرخ  ناونع  هب  ار  (ص ) نیما دّـمحم  ترـضح  ناگمه 
هچراپ نآ  زا  ياهشوگ  هلیبق ، ره  دنراذگب و  نآ  نورد  ار  دوسألارجح  دننارتسگب و  ییادر  ات  داد  روتـسد  ترـضح ، نآ  دوش . ارجا  تفرگ 

. درک بصن  نآ  ینوـنک  لـحم  رد  دوـخ ، كراـبم  تسد  اـب  ترـضح  نآ  هدروآ و  نآ  ةژیو  هاـگیاج  هب  ار  دوسـألارجح  هاـگنآ  درادرب . ار 
دیدـجت رد  نیاربانب ، تسا . هدـناوخ  ارف  یمومع ، داحتا  هب  ار  مدرم  دوخ ، راـکتبا  نیا  اـب  (ص ) مرکا لوسر  ( 330 هعیشلا 9/329 ـ  لئاسو  )

ياـهلیبق و تاـهابم  يداژن و  یـشورفرخف  یموق و  فـالتخا  ۀـنیمز  (ص ) اـیبنا متاـخ  ییاـمنهار  وترپ  رد  دوسـألارجح  بصن  هبعک و  ياـنب 
فـصو نیا  درک و  یفرعم  یگناگی  نوناک  داحتا و  يدانم  ار  هبعک  یخیرات ، راکتبا  نیمه  دـش و  فرطرب  يدودـح  ات  یلهاج ، ياهندـیلاب 

تیبلا : » یهاوخیدازآ يدازآ و  ، 25/ جح دابلا » هیف و  فکاعلا  ءاوس  : » تاواسم دـننامه : نآ ـ  ۀتـسجرب  فاصوا  رگید  فیدر  رد  زین  زاتمم 
ار نآ  دــشخردیم و  /97 ـ  هدئام سانلل » امایق  : » یگداتـسیا نداتـسیا و  ، 26/ جـح یتیب » رّهط  : » یگزیکاپ یکاـپ و  و 33 ،  29/ جح قیتعلا »
اب تعیب  هک  دش  بصن  یـسک  تسد  اب  تسا  نیمز » رد  ادخ  تسار  تسد   » هک دوسألارجح  اریز  دنکیم ؛ تدحو  داحتا و  دیحوت ، ۀـسردم 

بــصن رد  (ص ) مرکا لوـسر  راـکتبا  . 10/ حـتف مهیدـیأ » َقوَـف  هللا  ُدـَـی  هللا  َنوِعیاـُبی  اـمَّنِإ  کـنوُِعیاُبی  نـیِذَّلا  َّنإ  : » تسادــخ اـب  تـعیب  وا 
، تسا ینامیا  تبحم  نامه  هک  يردارب  يربارب و  داحتا و  هب  تسا  یموق  ياـهتموصخ  ناـمه  هک  ار  ياـهلیبق  ياهتیـصوصخ  دوسـألارجح ،

لّمأت هک  هنوگ  نامه  دسریم ، شوگ  هب  یگنهامه  يادن  یهلا  يانب  نآ  زا  تهج ، نیا  زا  تانـسح .»  » هب تائّیـس »  » لیدبت ریظن  درک ؛ لیدبت 
یگدرب هنوگ  ره  لباقم  رد  يدازآ  نابز  و  داحلا ، كرش و  ربارب  رد  تمواقم  تماقتسا و  نوتس  هبعک  هک  دهدیم  ناشن  ییادخ  تیب  نآ  رد 

. تسا یناهج  رابکتسا  دابعتسا و  و 
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؟ تسا رشب  دارفا  نیب  تاواسم  رهظم  ّجح  هنوگچ 

شسرپ

؟ تسا رشب  دارفا  نیب  تاواسم  رهظم  ّجح  هنوگچ 

خساپ

: دومرف نآ  ةرابرد  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  جح  هبعک ، ةرابرد  یناهج  يادن  ریگارف و  توعد  یلومـشناهج و  ياهدومن  نیرتمهم  زا  یکی 
اومیقأ  » ای جـحلا »  مکیلع  بتک  اونما  نیذـّلا  اـهّیأ  اـی  : » دومرفن اریز   97/ نارمع لآ  ـالیبَس » هیلِإ  ُعاطَتـسا  ِنَم  تیَبلا  ُّجِـح  ِساـّنلا  یَلَع  ِهِّلل  َو  »

 ...« ساّنلا یلع  هللاو  : » دومرف یناـهج  یناـبز  اـب  هکلب  تسا ، هدـش  دراو  زاـمن  هزور و  ةراـبرد  هک  يرگید  یباـطخ  ياـه  هنوگ  اـی  و  جـحلا »
...« ّجحلاب ساّنلا  ِیف  نِّذَأ  و  : » تسا هدوب  مدرم  ۀمه  هجّوتم  ناسکی  روط  هب  هبعک ، تخاس  ماگنه  نامه  زا  یناهج  ناوخارف  مالعا و  هکنانچ 
نآ رانک  رد  هک  یناـسک  دیفـس و  هایـس و  زا  ّمعا  مدرمۀـمه ، يارب  تسا  یهلا  یناـینب  هبعک  هک  دوش  یم  نشور  حیـضوت ، نیا  اـب  . 27/ جح

. دشاب یمیلقا  ای  یموق و  ای  یـسک  هژیو  هکنآ  نودب  دنراد ، ار  نآ  گنهآ  هدایپ  ای  هراوس  هک  یناسک  دنا و  ینابایب  ای  دنا و  هدـیزگ  نکـسم 
نیّذلا ّنإ  : » دنوش دنم  هرهب  نآ  زا  مه  ياتمه  ناسمه و  دیاب  همه  کیدزن ، رود و  نیشن ،  ارحص  نّدمتم و  ییاتـسور ، يرهـش و  ور  نیا  زا 
دجـسم هبعک و  نیاربانب ، . 25/ جـح دابلا »... َو  هیف  فِکاعلا  ءاوَس  ساـنِلل  هاـنلَعَج  يِذَّلا  مارَحلا  دجـسَملا  هللا و  لـیبَس  نَع  نوّدُـصَی  اورفک و 
نانسأک ساّنلا   : » رگیدکی هب  تبـسن  دارفا  يواست  :1 ـ تسا حرطم  تاواسم  ةرابرد  لصا  ود  مالـسا  رد  تسا .  تاواسم  زراب  ۀـنومن  مارحلا 
مکانلَعَج یثنُأ و  ٍرکَذ و  نِم  مُکانقَلَخ  ّانِإ  ساّنلا  اهُّیَأ  اـی  : » رگیدـکی هب  تبـسن  اـه  داژن  ماوقا و  يواـست  2 ـ (، 4/379 رـضحی نم ال  « ) طشملا

، نآ رولبت  يواست و  يربارب و  نیرمت  يریگارف و  يارب  ناحبـس  يادخ  . 13/ تارجح مکاقتأ » هللا  دـنع  مکمرکأ  نإ  اوفراعتل  لئابق  ابوعش و 
/27 و جح قیمَع » ٍجَف  ّلَک  نِم  نیتأَی  ٍٍرماض  ّلُک  یلَع  الاجِر و  كُوتأَی  ّجَحلِاب  ساّنلا  یف  نِّذَأ  َو  : » دناوخ ارف  تاواسم  نیمزرـس  هب  ار  ناگمه 

درگ رب  هکنآ  سپ  جـح 25 . دابلا » هیف و  فکاعلا  ّءاوس  : » درک توعد  تسا ، ناسکی  ناـگمه  هب  تبـسن  هک  يا  هبعک  فارطا  رد  فاوط  هب 
دوخ موق  داژن و  نوچ  ار  اهموق  اهداژن و  رگید  دـیادزب و  دوخ  زا  ار  يداژن  يدرف و  زایتما  هنوگ  ره  دـیاب  ددرگ  یم  تاواسم  روحم  هبعک و 

روضح زا  وا  دروآ  هر  دزومآ ، یم  تراـهط  سرد   125/ هرقب نیفئاطلل » یتیب  ارّهط  نأ  : » كاپ ۀـناخ  فارطا  فاوط  زا  هکنانچمه  و  دـنادب ،
. دشاب تاواسم  نتخومآ  دیاب  دابلا »  هیف و  فکاعلا  ّءاوس  :» يربارب هاگیلجت  رد 

؟ تسا دیحوت  یلجت  مّسجت و  جح  هنوگچ 

شسرپ

؟ تسا دیحوت  یلجت  مّسجت و  جح  هنوگچ 

خساپ

تادابع زا  یخرب  رد  صولخ  نیا  یّلجت  اما   3/ رمز صلاخلا » ُنیّدلا  هِّلل  الأ  : » دریگیم رارق  رظندم  هدش و  رابتعا  نآ  رد  صولخ  یتدابع ، ره 
ات زاـغآ  زا  هتفاـی و  مسجت  نآ  رد  دـیحوت  هک  تسا  جـح  تاداـبع  نیا  ۀـلمج  زا  تـسا . رتراکـشآ  رتـیوق و  نآ  رد  كرـش  درط  رتناـیامن و 
نَم تیبلا  ُّجِـح  ِساّنلا  یلَع  هِّللو  : » تسا هدـش  دادـملق  رفک  جـح ، كرت  ور  نیمه  زا  و  تسا ، كرـش  درط  دـیحوت و  زا  ياهنومن  شماـجنا 

يانعم تسا . یلمع  رفک  نآ  كرت  و  دیحوت ، نامیا و  جـح  سپ  . 97/ نارمع لآ  نیملاعلا » ِنَع  ٌّینَغ  هللا  َّنإف  َرَفَک  نَم  ًالیبس و  هیلإ  عاطتـسا 
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جح هب  دوش ، رگهولج  شیوخ  رهاظم  اهزادنا و  مشچ  رد  دنک و  لزنت  دوخ  تاجرد  رد  نوچ  دیحوت  هک  تسا  نیا  جح  رد  دـیحوت  یّلجت 
دیحوت هب  ای  دسریم ، شرع  دنوادخ  هب  دـنک ، یط  یقرت  هار  جراعم  رد  هدرک ، دوعـص  ناحبـس  يادـخ  يوس  هب  جـح  رگا  ددرگیم و  لدـبم 

، دیاسیمن تسد  نآ  رب  نامگ  کش و  هک  دوشیم  ینیقی  دنکیمن و  هدولآ  ار  نآ  يزیچ  هک  دوشیم  ياهدیقع  هب  لیدـبت  ینعی  دوشیم ؛ لدـبم 
هللا نیب  هنیب و  ام  شرعلاب ، قصلی  یتح  دوبیمن ...« : یباجح  ادـخ  وا و  ناـیم  هک  ناـنچ  تسویپیم  شرع  هب  دومرف : (ع ) قداـص ماـما  هکناـنچ 

: »... دومرف جرف  تاملک  يادا  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  جـح ، رفـس  ياعد  رد  (ع ) قداـص ماـما  زا  هعیشلا 9/422 . ) لئاسو  « ) باجح
هک یسک  هعیـشلا 8/279 .) لئاسو  « ) کل کب و  كدـبع و  انأ  اّمنإف  : » دومرف هکنآ  ات  هللا » ... لیبس  یف  تجرخ و  هللا  مسب  تلخد ، هللا  مسب 

هیعدا و رگید  اب  ار  کل » کب و  كدـبع و  انأ  اّمنإف  : » دومرف هک  ترـضح  نآ  نخـس  نیا  نایم  توافت  دراد  هطاحا  یهاگآ و  اعد  ناـبز  هب 
يانـسح يامـسا  زا  یمـسا  هن  تسوا ، ياـقل  ناحبـس و  يادـخ  تاذ  هژیو ، شیاـین  نیا  رد  مهم  فدـه  نوـچ  دـباییمرد . یبوـخ  هب  داروا ،

ولع و نیع  رد  هک  تسا  ییادخ  هب  یکیدزن  يارب  شالت  وا و  رادید  يارب  نتفر  ادخ و  يوس  هب  ریس  جح  تیاور ، نیا  ساسا  رب  شترضح .
هک تسا  یسک  راوج  هب  لین  و  راحب 87/189 ) « ) لاع هوند  یف  ناد و  هولع  یف  : » تسالاب الاو و  سب  یکیدزن  نیع  رد  کـیدزن و  ییـالاو ،
درط بان و  میاد و  دـیحوت  اـب  زج  هدـنب  هک  تسا  نشور  ق/16 و  دـیرَولا » لـبَح  نِم  هَیِلا  ُبرقأ  : » تسا رتـکیدزن  یمدآ  هب  ندرگ  گر  زا 

رب زاهج  لمح  زا  سپ  جح  رفـس  رد  هک  تسا  (ص ) یمارگ ربمغیپ  نخـس  رگید ، دهاش  دـیوجیمن . برقت  شیالوم  هب  یفخ  یلج و  كرش 
سک ره  دومرف : سپـس  ۀعمُـسال » اهیف و  ءایرال  ۀـجح  هذـه  : » ياهعمـس هن  تسا و  ییایر  هن  نآ  رد  هک  تسا  یجح  نیا  دومرف : شاـهلحار 
لبقی مل  مارح  مَلَع  هزاهج  یف  زهجت و  نم  : » تفریذپ دهاوخن  ار  وا  جح  دنوادخ  دشاب ، یمارح  زیچ  شاهشوت  رد  دروآ و  مهارف  جح  ۀشوت 

تـسار تسد  ۀـلزنم  هب  دوسألا  رجح  دومرف : هک  زین ، ترـضح  نآ  رگید  مالک  زا  ار  روبزم  بلطم  هعیـشلا 8/103 .) لئاسو  « ) جحلا هنم  هللا 
، لجرلا وأ  دبعلا  ۀحفاصم  هقلخ  اهب  حفاصی  هقلخ  یف  هللا  نیمی  هنإف  نکرلا  اوملتـسا  : » درک هدافتـسا  ناوتیم  تسا ، قاثیم  يارب  نیمز  رد  ادخ 
زا ياهنومن  جـح  هک  دوشیم  نشور  اهنایب  نیا  رد  ربدـت  اـب  (. 407 هعیـشلا 9/400 ـ  لئاسو  یفاک 4/406 و  « ) ةافاوملاب هملتـسا  نمل  دهـشی 

ًائیـش هب  كرـشنال  هللا و  اـّلإ  دـبعنال  نأ  مکنیب  اـننیب و  ٍءاوـس  ٍۀـملک  یلإ  اَولاـعَت  : » تسا یّلجتم  یهلا  ةدوـمرف  نیا  رد  تـسا و  عماـج  دـیحوت 
دنوادخ هک  تسا  یترطف  نامه  دیحوت  تسا و  لثمم  دیحوت  جح  هکنآ : لصاح  . 64/ نارمع لآ  هللا » نُود  نِم  ًابابرأ  ًاضَعب  انُضَعب  ذخّتیالو 

. تسین نآ  يارب  ینوگرگد  تسا و  هتشرس  نآ  رب  ار  اهناسنا 

؟ تسا هنوگچ  ناکرشم  زا  تئارب »  » رد جح  يروحم  شقن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ناکرشم  زا  تئارب »  » رد جح  يروحم  شقن 

خساپ

يدابع لامک  يارب  ار  ناسنا  هک  ناحبـس  يادخ  دندرگیم . لئان  دوخ  ییاهن  دصقم  هب  فدـه  بیقعت  اب  هراومه  دـبعتم ، دـهعتم و  ياهناسنا 
يارب درک ، يراذـگناینب  نآ  ناوارف  يایازم  اهیگژیو و  اـب  ار  هبعک  دـناوخ و  ارف  فدـه  تمـس و  کـی  هب  ار  یناـسنا  عماوج  همه  دـیرفآ و 
بان دـیحوت  هب  لین  زا  رتالاب  یلامک  چـیه  نوچ  دوب و  دـنکیم ، روطخ  ناشیدـنا  هداـس  ناـهذا  رد  هچنآ  زا  رتـالاو  يدوصقم  رترب و  یفدـه 

ییاـمهدرگ زکرم  دـیحوت و  ۀـناخ  هک  ار  هبعک  ور  نیا  زا  دوـب ، دـهاوخن  رـسیم  كرـش  هنوـگره  زا  تهازن  نودـب  نآ  هـب  لـصو  تـسین و 
ِتیب يانب  مامِتا  زا  دعب  ًالّوا ، دومرف : دیهمت  نینچ  ار  نآ  بسانم  تامّدقم  تسناد و  یهابت  ره  زا  يّربت  روحم  تسا ، ملاع  رسارس  ناناملسم 
ربمایپ هب  نافکاع ، نادجاس و  ناعکار و  نارئاز و  نانامهم و  يارب  تینما  عیرشت  مرح و  نیمأت  زا  دعب  تاساوم و  تاواسم و  قیتع و  رهاط و 
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نالعا نیا  زا  فدـه  و  . 27/ جـح قیمَع » ٍجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنیتأَی  ٍِرماض  لُک  یلعو  الاجِر  َكُوتأَی  ّجَـحلِاب  سانلا  ِیف  نِّذَأو  : » داد روتـسد  شیوخ 
لامـش و زا  رواخ ، رتخاب و  زا  ناگمه  یتقو  ًایناث ، دـنراد . فراـعتم  روط  هب  ار  روضح  ناوت  هک  دوب  یناـسک  یناوخارف  (ع ) میهاربا یمومع 
هب تبون  هاگنآ  دنشاب ، دوخ  يدام  يونعم و  عفانم  دهاش  ات  دندرک  تکرـش  يرـسارس  ییامهدرگ  رد  دندمآ و  کیدزن  رود و  زا  بونج و 
َنِم ءيَرب  هللا  نأ  ربکَـالا  ِّجَـحلا  موَـی  ساـنلا  یلا  هلوـسر  هللا و  نـم  ناذأ  و  : » دوـمرف ور  نـیا  زا  دــسریم . ارف  (ص ) يدـّـمحم نـالعا  ناذا و 

نالعا يارب  ياهنیمز  هکلب  دوبن ، نآ  یهلا  يایازم  همه  اب  هبعک  نتخاـس  نیـشیپ ، نـالعا  ییاـهن  فدـه  ینعی  . 3/ هبوت هلوسر » َنیکِرـشُملا و 
يّربت دریذپیم  تروص  ناحبس  يادخ  فرط  زا  (ص ) ناربمایپ متاخ  ۀلیسو  هب  هک  ناذا  نآ  دوب و  دهاوخ  تسا ، هبعک  ییاهن  فده  هک  مود 

زور رد  دومرف : دسرب  یتیگ  رـسارس  مدرم  عمـس  هب  دشاب و  یناهج  نالعا  نآ  هکنآ  يارب  تسا و  دحلم  كرـشم و  ره  زا  وا  لوسر  ادـخ و 
زور هلمج  نآ  زا  هک  دراد  ناوارف  قیداصم  جـح  مایا  رد  روبزم  زور  دوش . ماـجنا  دـنراد  روضح  نارئاز  همه  هک  یناـمز  ینعی  ربکا ،» جـح  »

ییاهن فده  دوب . دهاوخ  ریبک » جح   » هرمع و  تسا ، نآ  زا  ربکا  زین  هرمع »  » لباقم رد  جح »  » دوخ هکنانچ  تسا . یحـضا  دیع  زور  هفرع و 
دحلم كرـشم و  ره  زا  راجزنا  داحلا و  كرـش و  ره  زا  مات  يّربت  نودـب  بان  دـیحوت  هب  لـین  تسا و  دـیحوت  هب  ندیـسر  هللا ، تیب  نتخاـس 

ات تسا و  هدـش  رولبتم  ناکرـشم  زا  (ص ) مرکا لوسر  ادـخ و  يربت  نـالعا  تروص  هب  ییاـهن  فدـه  نیا  مـالعا  ور  نیا  زا  تسین . روسیم 
وزج زین  وا  زا  يّربت  مالعا  تسه  ناـهج  رد  كرـشم  اـت  تسوا و  ةدـهع  رب  تراـیز  جـح و  ۀـفیظو  دـنکیم  یگدـنز  نیمز  يور  رد  ناـسنا 
هدرک زواجت  ناتسناغفا  یمالسا  نیمزرس  هب  يدامتم  نایلاس  هک  قباس  يوروش  نادحلم  زا  يّربت  يارب  دوریم . رامش  هب  جح  هفیظو  نیرتمهم 

زین دوب و  دهاوخن  ادخ  مرح  زا  رتبسانم  ییاج  چیه  دندیشک ، نوخ  كاخ و  هب  ار  مدرم  هنامحریب  هتفرشیپ ، ياهحالس  عاونا  زا  هدافتـسا  اب  و 
راتشک زا  هدرک و  يّدعت  نانآ  نیمزرـس  ناناملـسم و  لوا  هلبق  هب  ینالوط  ياهلاس  هک  بصاغ ، لیئارـسا  زا  راجزنا  نالعا  يارب  یناکم  چیه 
يارب یلحم  چـیه  زین  و  تسین . هکم  زا  رتراوازـس  درادـن ، هقیاضم  ینیطـسلف  هانگیب  نادرم  ناـنز و  نادـنملاس و  ناـکدوک و  یعمج  هتـسد 

دوخ ینمیرها  ۀطلـس  روهقم  ار  موس  ناهج  هک  اکیرمآ  يوخ  هدنرد  نادرمتلود  رـصع و  ۀشیپ  تیانج  َربَا  زا  يّربت  راجزنا و  ترفن و  نالعا 
. تسین یهلا  مرح  زا  رتهتسیاش  دناهداد ، رارق 

؟ تسا هنوگچ  ناناملسم  داحتا  رد  هبعک  يروحم  شقن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ناناملسم  داحتا  رد  هبعک  يروحم  شقن 

خساپ

انب دیدجت  هب  زاین  (ص ) ایبنا متاخ  نامز  رد  هک  یماگنه  دـشاب و  دـیحوت  رـشن  زکرم  ات  دـش  انب  نأشلا  میظع  يربمایپ  ياناوت  تسد  هب  هبعک 
. دوشب ياهلیبق  هچ  بیـصن  راختفا  نیا  هک  دش  فالتخا  برع  لیابق  نیب  دوسألارجح ، بصن  رد  راوید ، زا  يرادقم  ندیچ  زا  دـعب  تشاد و 

ترـضح نآ  هک  یمیمـصت  ره  ات  دنتفریذپ  ضرغیب ، يرظن  بحاص  فرطیب و  يدنمدرخ  ناونع  هب  ار  (ص ) نیما دّـمحم  ترـضح  ناگمه 
هچراپ نآ  زا  ياهشوگ  هلیبق ، ره  دنراذگب و  نآ  نورد  ار  دوسألارجح  دننارتسگب و  ییادر  ات  داد  روتـسد  ترـضح ، نآ  دوش . ارجا  تفرگ 

. درک بصن  نآ  ینوـنک  لـحم  رد  دوـخ ، كراـبم  تسد  اـب  ترـضح  نآ  هدروآ و  نآ  ةژیو  هاـگیاج  هب  ار  دوسـألارجح  هاـگنآ  درادرب . ار 
دیدـجت رد  نیاربانب ، تسا . هدـناوخ  ارف  یمومع ، داحتا  هب  ار  مدرم  دوخ ، راـکتبا  نیا  اـب  (ص ) مرکا لوسر  ( 330 هعیشلا 9/329 ـ  لئاسو  )

ياـهلیبق و تاـهابم  يداژن و  یـشورفرخف  یموق و  فـالتخا  ۀـنیمز  (ص ) اـیبنا متاـخ  ییاـمنهار  وترپ  رد  دوسـألارجح  بصن  هبعک و  ياـنب 
فـصو نیا  درک و  یفرعم  یگناگی  نوناک  داحتا و  يدانم  ار  هبعک  یخیرات ، راکتبا  نیمه  دـش و  فرطرب  يدودـح  ات  یلهاج ، ياهندـیلاب 
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تیبلا : » یهاوخیدازآ يدازآ و  ، 25/ جح دابلا » هیف و  فکاعلا  ءاوس  : » تاواسم دـننامه : نآ ـ  ۀتـسجرب  فاصوا  رگید  فیدر  رد  زین  زاتمم 
ار نآ  دــشخردیم و  /97 ـ  هدئام سانلل » امایق  : » یگداتـسیا نداتـسیا و  ، 26/ جـح یتیب » رّهط  : » یگزیکاپ یکاـپ و  و 33 ،  29/ جح قیتعلا »
اب تعیب  هک  دش  بصن  یـسک  تسد  اب  تسا  نیمز » رد  ادخ  تسار  تسد   » هک دوسألارجح  اریز  دنکیم ؛ تدحو  داحتا و  دیحوت ، ۀـسردم 

بــصن رد  (ص ) مرکا لوـسر  راـکتبا  . 10/ حـتف مهیدـیأ » َقوَـف  هللا  ُدـَـی  هللا  َنوِعیاـُبی  اـمَّنِإ  کـنوُِعیاُبی  نـیِذَّلا  َّنإ  : » تسادــخ اـب  تـعیب  وا 
، تسا ینامیا  تبحم  نامه  هک  يردارب  يربارب و  داحتا و  هب  تسا  یموق  ياـهتموصخ  ناـمه  هک  ار  ياـهلیبق  ياهتیـصوصخ  دوسـألارجح ،

لّمأت هک  هنوگ  نامه  دسریم ، شوگ  هب  یگنهامه  يادن  یهلا  يانب  نآ  زا  تهج ، نیا  زا  تانـسح .»  » هب تائّیـس »  » لیدبت ریظن  درک ؛ لیدبت 
یگدرب هنوگ  ره  لباقم  رد  يدازآ  نابز  و  داحلا ، كرش و  ربارب  رد  تمواقم  تماقتسا و  نوتس  هبعک  هک  دهدیم  ناشن  ییادخ  تیب  نآ  رد 

. تسا یناهج  رابکتسا  دابعتسا و  و 

دودحم و ياج  کی  درگ  ناملسم  اهنویلیم  هک  تسا  ینعم  یب  الصا  نم  رظن  هب  دیهد  حیـضوت  میارب  ار  جح  الماک  افطل   ) تسیچ جح  هفـسلف 
رد ریقف  همه  نیا  نمض  رد  تسیچ  يارب  هنیزه  همه  نیا  اذل  تسا  اج  همه  ادخ  تسا و  یلاخ  هک  اجنآ  تسادخ  هناخ  دنیوگب  دندرگب و  یلاخ 

ابرق زا  دعب  ارچ  تسا  ناهج 

شسرپ

دودحم ياج  کی  درگ  ناملسم  اهنویلیم  هک  تسا  ینعم  یب  الصا  نم  رظن  هب  دیهد  حیضوت  میارب  ار  جح  الماک  افطل   ) تسیچ جح  هفـسلف 
همه نیا  نمـض  رد  تسیچ  يارب  هنیزه  همه  نیا  اذل  تسا  اج  همه  ادخ  تسا و  یلاخ  هک  اجنآ  تسادخ  هناخ  دنیوگب  دـندرگب و  یلاخ  و 

؟  تسین فارسا  نیا  دنهد  یمن  ارقف  هب  دننک و  یم  كاخ  ار  نآ  ندرک  ینابرق  زا  دعب  ارچ  تسا  ناهج  رد  ریقف 

خساپ

هک الاح  دیوگیم : شقشاع  هب  تسا . نتشگ  ادخ  رود  ندیدرگ ، هبعک  رود  تسا ؟ كرش  ایآ  ندرک  هدجـس  نآ  هب  ندیدرگ و  هبعک  رود 
یهد و تسد  نم  اب  یهاوخیم  رگا  نک . لغب  ار  هبعک  ایب  مرادـن  مسج  هک  نم  يریگب ، شوغآ  رد  ارم  یهاوخیم  ياهفـالک ، نم  قشع  زا 
« نیار ات  هخرک  زا   » ملیف رد  یـشاب  هتـشگ  نم  رود  ات  درگب ؛ هبعک  رود  ایب  نک . سمل  ار  دوسالارجح  ایب  میراشفب ، مه  رد  ار  ناـمیاهتسد 

... مخرچب مدوخرود  مشاپ -  منیـشنب -  منکیم  یگب  يراک  ره  دیعـس  تفگیم : دوب  شرمع  رخآ  تاـظحل  رد  هک  زاـبناج  دیعـس  تسود 
منهذ هب  دنزودیم ؛ ار  هبعک  هدرپ  ياهنییاپ  خن  نزوس و  اب  یقشع ، هچ  اب  مارحلادجـسم  نارگراک  مدید  یتقو  نم ! زا  وشب  یـضار  وت  طقف 
فرح قوشعم  اب  دهاوخیم  قشاع  دنک  هچ  یلو  درادن ؛ مسج  ادخ  دـیمهفیم  وا  تفگیمن . باسحیب  مه  یـسوم  قیفر  ناپوچ  نآ  دـمآ 
ترـس هناش  منز  مزود  تقراچ  ترکاچ  نم  موش  ات  ییاجک  وت  هلا  يا  ادخ و  يا  تفگ  یمه  وک  هار  هب  ار  ینابـش  کی  یـسوم  دید  دنزب :
يادف يا  تکیاج  مبورب  دیآ  باوخ  تقو  تکیاپ  ملامب  مسوب  تکتـسد  نم  ِنام  ناخ و  نادنزرف و  هلمج  نم  ناج  تیادف  نم ! يادخ  يا 
تفگ يدش  رفاک  وت  نابش ! يا  تفگ : دش  تحاران  دینـش  ار  اهفرح  نیا  هک  یـسوم  نم  ياهیه  یه و  یه  تدایب  يا  نم  ياهزب  همه  وت 
يوس دمآ  یحو  تفر  ینابایب و  ردنا  داهن  رس  تفت  درک و  یهآ  دیردب و  ار  هماج  یتخوس  مناج  وت  ینامیشپ  زو  یتخود  مناهد  یسوم  يا 
هورم فرط  هب  افـص  زا  یتقو  قشاع  يدمآ  ندرک  لصف  يارب  ین  يدمآ  ندرک  لصو  يارب  وت  ادج ؟ يدرک  ارچ  ار  ام  هدنب  ادخ  زا  یـسوم 

هک اج  ره  دشکیم  تسود  هدنکفا  مندرگ  رب  ياهتشر  تسا : تسود  ِناریح  وا  درادن . يراک  مه  افـص  رد  درادن ، يراک  هورم  رد  دوریم ،
یللملا نیب  میظع  هرگنک  کی  رد  رگیدکی  درگ  ناناملـسم  ندش  عمج  یگدنب و  هیحور  تیوقت  جـح  مهم  هفـسلف  سپ  تسوا  هاوخ  رطاخ 

هّکم و هب  ندـمآ  ياج  هب  تسین  رتهب  اـیآ  دـنیوگیم : یخرب  تارکذـت 1 . دریگ . رارق  هجوت  دروم  مالـسا  ناهج  تالکـشم  دـیاش  ات  تسا 
یمدآ حور  تسا . مزال  دیفم و  دوخ ، ياج  رد  یکین  راک  ره  ًالوا . هک : تسا  نیا  خـساپ  میهد ؟ ماجنا  هعفنملا  ماع  ریخ و  ياهراک  هنیدـم ،
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تادابع هک  دراد  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ریثأت  هرمع ، جـح و  دراد و  هیفـصت  شیالاپ و  هب  زاین  يدام ، یگدـنز  ياـهرابغ  اـهراگنز و  رثا  رد 
لـضفا جح  دومرف : هدنب ؟ ندرک  دازآ  ای  تسا  رترب  جح  راب  کی  دندیـسرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دنتـسین . رثؤم  هزادـنا  نآ  ات  رگید 

ام رگا  ًایناث . ح 60 .) ص 21 ، ج 5 ، بیذهت ، تسا (  لضفا  جح  دومرف : زاب  هدـنب ، یـس  هب  دندیـسر  ات  جـح  دومرف : ات ؟ ود  دـنتفگ : تسا .
تاریخ همه  زا  هجیتـن  رد  دـننک  رگید  بوخ  ياـهراک  جرخ  ار  نآ  هنیزه  تسین  موـلعم  مینک ، هقـالع  یب  هرمع  جـح و  هب  تبـسن  ار  مدرم 

هنیدم ًاثلاث . تسا . رتشیب  شباوث  جح  زا  طیارـش  زا  یخرب  رد  دـنک  یگدیـسر  نینمؤم  ياهزاین  هب  ًاعقاو  یـصخش  رگا  هلب  دـناهدش ! مورحم 
دوخ نید  يایفارغج  خیرات و  هعلاطم  هب  ًالمع  دنکیم ، رفس  رهش  ود  نیا  هب  هک  یـسک  تسا . مالـسا  ناهج  يارقلا  ما  هّکم  ام و  ربمایپ  رهش 
هیام وا  يارب  دح  هچ  ات  دـنیبب  دـهاوخیم  دـنوادخ  تسین . نآ  تشوگ  زا  هدافتـسا  طقف  ضرغ  تسا . ادـخ  هب  ياهیدـه  ینابرق  دزادرپیم .

وا ینابرق  دنادب  یجاح  رگا  تسین . رنه  ندرک  حـبذ  بوخ  قاچ و  دنفـسوگ  دوش ، فرـصم  ینابرق  تشوگ  ًامتح  رگا  ًاقافتا  دـیراذگیم ؟
هدـنهد ناشن  دـنک ، ینابرق  بوغرم  رتش  یتح  ای  دنفـسوگ  دوجو  نیا  اب  تسا و  يوناـث  يرما  هدافتـسا ، زا  دوصقم  تسادـخ و  يارب  طـقف 

، دوش لوبق  هک  ینابرق  ره  دـش  انب  اذـل  دوب . ادـخ  هب  ياهیدـه  هکلب  دوبن ؛ هدافتـسا  يارب  مه  لیباق  لیباه و  یناـبرق  تسا . ادـخ  هب  وا  هقـالع 
لوصحم ارچ  دزوسب ، تسا  انب  هک  الاح  هک  دروایب  هناهب  لـیباق  هک  دـش  ناـحتما  ببـس  هلأـسم  نیا  دوخ  دـنازوسب ، دریگارف و  ار  نآ  شتآ 

دنک دنوادخ  میدقت  ياهیده  تسا  بجاو  دهدیم -  ماجنا  عتمت  جـح  هک  عیطتـسم ، ناملـسم  رب  راب  کی  رمع  رد  دورب ؟ نیب  زا  نم  بوخ 
دوبعم هب  هدنب  فرط  زا  ياهیده  راب  کی  نیا  یلو  دنک ؛ یگدیـسر  ناریقف  هب  دنک و  قافنا  دهد و  هقدص  دهاوخیم  هچ  ره  رمع  لوط  رد  )

هب هجوت  نآ  زا  رتمهم  دشاب و  يوناث  ضرغ  دیاش  یلو  تسا ؛ هدـمآ  نآرق  رد  ریقف  هب  نآ  ياطعا  نمؤم و  هب  هیدـه  هدافتـسا و  هتبلا  تسا .)
. تسا وا  هب  هیده  دوبعم و 

؟ تسیچ ادخ ) هناخ   ) هبعک رود  هب  ندیخرچ  فاوط و  رود  تفه  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ ادخ ) هناخ   ) هبعک رود  هب  ندیخرچ  فاوط و  رود  تفه  هفسلف 

خساپ

هکئالم هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـندومرف :  تسا ؟ طوش  تفه  فاوط  ارچ  مدرک  ضرع  داّجـس (  ماما  هب  دـیوگ :  یم  یلامث  هزمحوبا 
" ءامِدـْلا ُکِفْـسَی  َو  اهیف  ُدِـسُْفی  ْنَم  اهیف  ُلَعَْجتَا   : " دـنتفگ دـنوادخ  هدومرف  فالخ  رب  هکئالم   ... ًۀَـفیلَخ " ِضْرَْالا  ِیف  ٌلِعاج  ّینِا   : " دومرف

تفه هکئالم  دـناشوپ ، اهنآ  رب  ار  دوخ  رون  لاس  رازه  تفه  لاعتم  راگدرورپ  نآ ] لاـبند  هب  "  ] نوُمَْلعَت ـال  اـم  ُمَلْعَا  ّینِا   : " دومرف دـنوادخ 
مراهچ نامـسآ  رد  هک  ار  رومعملا  تیب  و  تفریذـپ ، ار  ناش  هبوت  دروآ و  تمحر  ناشیا  رب  دـنوادخ  سپ  دـندرب ، هانپ  شرع  هب  لاـس  رازه 
ِسانِلل ََۀباثم  ُهَلَعَجَف   ) داد رارق  رومعملا  تیب  لباقم  نیمز ] يور  رد   ] مدرم يارب  ار  مارحلاتیب  و  ًۀـَباثم ،)...  ُهَلَعَج  َو   ) داد رارق  نانآ  يارب  دوب 

 : تسا هدمآ  يرگید  لقن  رد  ( 1 .) طوش کی  لاس ، رازه  ره  يارب  دش ، بجاو  رود ) تفه   ) طوش تفه  ناگدنب  رب  فاوط  سپ  ًاْنمَا ،)... َو 
ربمایپ تثعب  زا  سپ  زین  دنوادخ  و  درک ، نییعت  طوش  تفه  ار  نآ  هر " " بلطملادبع تشادـن ، یّـصاخ  ددـع  شیرق  نایم  رد  مالـسا  زا  لبق 

هدش تشادرب  ناگدنسیون " زا  یعمج  ۀتشون  ۀحفص 176 و 177 ، دلج 2 ، جح ، ۀـشوت  هر   " باتک زا  بلاطم  ( 2 .) داد رارق  ار  نامه  ادخ (
تاحفص ،1 دلج نیلقثلارون ، ص401 ؛  ، 1 دلج عیارشلا ، للع  . 1 ذخآم :  عبانم و  د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ــ یـشا ــ ـق ب فو مـ تسا .

دلج 96،ص384 راونالاراحب ، . 2 83 ات 53

؟ تسیچ رعشم  تافرع و  ینم و  هفسلف 
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شسرپ

؟ تسیچ رعشم  تافرع و  ینم و  هفسلف 

خساپ

ادخ هناخ  هب  ور  دنک و  هدهاشم  ار  تابقع  اه و  هندرگ  ددرگ و  نابایب  لخادو  دور  نوریب  دوخ  نطو  زا  جح  دصق  هب  نوچ  یمدآ  هک  نادب 
ترـضح تاقالم  ات  ار ، رـشحم  خزرب و  ملاع  ياه  هندرگ  اه و  هویرگ  هب  يراتفرگ  ایند و  زا  ار  دوخ  نتفر  نوریب  ددرگ  رکذتم  دیاب  دروآ ،

ره دنا و  هدرک  دـنلب  اهادـص  فلتخم  ياهتعن  هب  هک  ار  مدرم  دـنیبب  دـنک و  قیالخ  ماحدزا  هب  رظن  دـش ، رـضاح  تافرع  هب  نوچ  و  رواد ... .
لاوحا تمایق و  هصرع  دروآدای  و  دنک ، یم  دش  دمآ و  دوخ  ياوشیپ  ماما و  ۀقیرط  هب  مادک  ره  دـننک و  یم  يراز  عرـضت و  ینابز  هب  کی 

، هداد مرح  لوخد  نذا  ار  وا  زاـب  ادـخ  هکنیا  زا  ، دوش مرح  لـخاد  هراـبود  ددرگرب و  تاـفرع  زا  نوچ  و  ار ... . تشحو  لوـه و  رپ  زور  نآ 
، دیآ ینم  هب  نوچ  و  هتخاس ... . نمیا  ار  وا  دوخ  باذع  زا  هدیناشوپ و  وا  رب  برق  سابل ) و   ) تعلخ هدومرف و  لوبق  ار  وا  ادخ  هک  دنز  لأفَت 
، نمحرلا لیلخ  ترضح  هب  دنک  هبتشم  ار  دوخ  دشاب و  یهلا  رما  لاثتما  دصق  یگدنب  تارمج ، یمر  زا  وا  تّین  ددرگ . تارمج  یمر  هجوتم 
) قداص ماما  دنارب . زیر  گنس  اب  ار  نیعل  نآ  هک  دومرف  رما  ار  وا  یلاعت  يادخ  سپ  دیدرگ ، رهاظ  وا  رب  ناطیـش  ناکم  نیا  رد  هک  یتقو  رد 

يانمت یـسر ، ینم  هب  نوچ  دنک ... یم  لوغـشم  ادخ  زا  ار  نآ  هچ  ره  زا  نک  یلاخار  دوخ  لد  سپ  ینک ، جح  هدارا  نوچ   : " دـنیامرف یم 
تسوت دزن  رد  ادخ  زا  هک  یگناگی  دهع  نک و  دوخ  تاریصقت  هب  فارتعا  تافرع  رد  نک و  نوریب  لد  زا  تسین ، لولح  وت  يارب  زا  هچ  ره 

اه و توغاط  همه  رب  " ال " دایرف دـییوگ و  اهتب  همه  رب  هن "  " کـیبل رد  ) : " ینیمخ ماـما  هاگدـید  زا  جـح  رارـسا  یـضعب  نک " ... هزاـت  ار 
قح و ياه  هدـعو  رب  بلق  نانیمطا  هب  فقوم  ره  رد  دـیور و  تافرع  مارحلارعـشم و  هب  نافرع  روعـش و  تلاح  اـب  و  یشک .. اه  هچتوغاط 

شیوخ زیچ  نیرتبوبحم  ِندومن  ینابرق  نآ  هک  دیبایرد  اج  نآ  رد  ار  یناقح  ياهوزرآ  دیور و  انم  هب  سپ  دـییازفایب  نافعـضتسم  تموکح 
بوبحم هب  دـیرذگن  تسا  نآ  عبات  ایند  ّبح  و  تسا ، سفن  ًبح  شنیرتالاب  هکاه  بوبحم  نیا  زا  ات  دـینادب  تسا و  قلطم  بوبحم  هار  رد 

ياهروتسد اب  فلتخم  دراوم  رد  ار  ناطیش  مجر  دزیرگب و  امـش  زا  ناطیـش  دینک و  مجر  ار  ناطیـش  هک  تسا  لاح  نیا  رد  دیـسرن و  قلطم 
. دینک رارکت  یهلا 

؟ تسیچ نآ  زار  تسا و  بجاو  تاقیم  رد  مارحا  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  زار  تسا و  بجاو  تاقیم  رد  مارحا  ارچ 

خساپ

هجوت بلاج  تسا . هدرک  نییعت  صاخ  ياهمیلقا  يارب  ار  اهنآ  یهلا  یحو  ساـسا  رب  (ص ) مرکا لوسر  هک  تسا  یـصاخ  ناـکم  تاـقیم » »
، اهلقن زا  یخرب  قبط  هکلب  دوب ، هدشن  فّرشم  مالسا  هب  راید  نآ  رد  یـسک  چیه  هتفرن و  قارع  ماش و  هب  زین  اقیرفآ و  هب  مالـسا  زونه  هکنیا ،

دراو اهمیلقا  نآ  زا  هک  یناسک  ای  قطانم  نآ  مدرم  يارب  (ص ) یمارگ لوسر  هک  دوب  هدماین  دیدپ  قارع  فورعم  یمـسر و  ياهرهـش  زونه 
مارحا هک  یعـضاوم  نکیل  تساج ، شـش  ای  جـنپ  صوصنم ، ياهتاقیم  هچ  رگ  هعیـشلا 8/222 ) لئاسو  .) درک نّیعم  تاقیم  دـندش  یم  مرح 

نیا صوصنم ، ياهتاقیم  دوش . یم  عاجرا  هقف  باتک  هب  نآ  لیـصفت  هک  دـسر  یم  اج  هد  هب  ًاـبیرقت  تسا  حیحـص  اـجنآ  رد  هرمع  اـی  جـح 
. بجر هام  مارحا  كاردا  ای  رذـن  ای  ترورـض  لاح  رد  رگم  تسین ، زیاج  اهنآ  زا  مارحا  ریخأت  ای  اهنآ  رب  مارحا  میدـقت  هک  دراد  ار  یگژیو 
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نآ هدـش و  لـصاح  مارحلادجـسم  ۀلیـسو  هب  هک  مرح  تمارک  اـت  دـش  هداد  رارق  دراد ، مرح  هب  دورو  دـصق  هک  یـسک  يارب  مارحا  تاـقیم 
يارب هک  تسا  دجسم  تّیحت  زامن  دننام  مرح  هب  دورو  يارب  ًتاقیم  رد  مارحا  اریز  دنامب ؛ ظوفحم  هدمآ ، دیدپ  هبعک  هلیـسو  هب  زین  تمارک 

. تسا بجاو  مرح  هب  دورو  يارب  مارحا  یلو  تسا ، بحتـسم  دجـسم  تـّیحت  هـک  تواـفت  نـیا  اـب  دـش ، هداد  رارق  دجـسم  تـمارک  ظـفح 
؛ تسا زاب  لیدبت  هار  ًتهج  ود  ره  زا  هکلب  دنک ، یمن  داجیا  نارگید  يارب  یتیعونمم  اهمیلقا و  نآ  یلاها  يارب  یتیدودحم  نیّعم  ياهتاقیم 
رس هب  یمیلقا  رد  یـسک  رگا  دنوش ، مرحم  رگید  میلقا  تاقیم  زا  هداد ، رییغت  ار  دوخ  ریـسم  دنناوت  یم  یمیلقا  ره  لها  هک  هنوگ  نامه  ینعی 

هجوت تسا  مزال  دوش . مرحم  اـجنآ  زا  دورب و  دـهاوخب  هک  یمیلقا  ره  تاـقیم  هب  دـناوت  یم  درادـن  دوجو  یتاـقیم  نآ  هار  نیب  رد  هک  دربب 
زیاج مارحا  نودب  دراد ، مرح  هب  دورو  دصق  هک  یسک  يارب  تاقیم  زا  روبع  هکلب  تسین ، زیاج  مارحا  نودب  مرح  هب  دورو  اهنت  هن  هک ، دوش 

زا مارحا  هب  رومأم  اـهنت  هن  وا  دراد ، دوجو  تاـقیم  ود  مرح  فرط  هب  وا  ریـسم  رد  هک  دـنک  تکرح  یمیلقا  زا  یـسک  رگا  نیارباـنب ، تسین .
صوصخ زا  تسا  مزال  ینییعت ، بوجو  ناونع  هب  وا  رب  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  زین  لوا  تاقیم  تاقیم و  نآ  نیب  رّیخم  هکلب  تسین ، مود  تاقیم 

مرح هکم و  مزاع  هنیدم  فرط  زا  یـسک  رگا  ًالثم  دوش ؛ مرحم  مود  تاقیم  زا  دناوتیم  ترورـض  تروص  رد  هتبلا  ددنبب . مارحا  لوا  تاقیم 
دوخ ریسم  ینَدَم  رگا  هتبلا  دزادنا . ریخأت  هب  هُفحج  ات  ار  مارحادرادن  قح  دوش و  مرحم  هرجش ) دجسم  ) هفیلحلاوذ زا  تسا  فظوم  دش ، نآ 
رگید تاقیم  هب  دناوت  یم  هاگنآ  دسر ، یمن  نآ  تاذاحم  هب  ای  هرجش ) دجسم   ) هفیلحلاوذ هب  ًًالصا  هک  دنک  باختنا  يا  هنوگ  هب  ادتبا  زا  ار 

هک يرگید  بلطم  ددرگ . مرحم  دوخ  ریـسم  رد  عقاو  تاـقیم  نیلّوا  رد  تسا  فّظوم  زین  لاـح  نآ  رد  نکیل  دوـش ، مرحم  اـجنآ  زا  دورب و 
حیحـص تاـقیم  زا  شیپ  مارحا  تسا و  تاـقیم  نآ  ثودـح  هلحرم  رد  مارحا  ۀتـسیاش  لـحم  اـهنت  هکنیا ، تسا  تاـقیم  یگژیو  هب  طوبرم 

اجنآ رد  ای  دنک و  روبع  تاقیم  زا  لبق  مارحا  نامه  لاح  هب  تاقیم  زا  ددرگ و  مرحم  رهاظ  بسح  هب  تاقیم  زا  لبق  یسک  رگا  سپ  تسین .
؛ مارحا دوخ  هن  دوب ، مارحا  تروص  داد ، ماجنا  تاقیم  زا  لبق  هچنآ  اریز  تسا ؛ هدرکن  لمع  دوخ  هفیظوب  درذگب ، گنرد  يرادـقم  زا  دـعب 
و تسا ، هتـشذگ  تاقیم  زا  مارحا  نودب  هدـشن ، مرحم  تاقیم  رد  هک  تهج  نآ  زا  یـصخش ، نینچ  تسا . لطاب  تاقیم  زا  لبق  مارحا  نوچ 

. تسین زیاج  رایتخا  لاح  رد  راک  نیا 

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

شسرپ

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

خساپ

َعِـضُو ٍتَیب  َلوأ  َّنِإ  : » تسا نایناهج  تیاده  ۀلیـسو  ناوارف و  تاکرب  أشنم  هدـش  هداهن  یناگمه  دـبعم  ناونع  هب  هّکم  رد  هک  ياهناخ  نیلوا 
نابایب رد  بآ  ياهلادوگ  ور  نیا  زا  دنیوگیم . ار  ماوداب  تباث و  ءیش  تکرب » . » 96/ نارمع لآ  نیملاعِلل » يدُه  َو  اکرابُم  َۀَکَِبب  يذَِّلل  ساّنِلل 

. تسا مولع  رارسا  هشیدنا و  ظفح  هاگیاج  هک  دنمانیم  كرب »  » تهج نآ  زا  زین  ار  هنیس  هدومرف  یسوط  خیـش  هکنانچ  دنیوگیم و  هکرب »  » ار
وا ریخ  تسا و  میاد  تباث و  دوخ  ناحبـس  يادـخ  هک  تهج  نآ  زا  ( 41/ تادرفم . ) دنیوگیم كَرب »  » ار رتش  ۀنیـس  نینچمه  نایبت 2/536 ) )

نادـباع و ۀـمه  تسا و  ناـیناهج  تیادـه  هلیـسو  هبعک  هک  تهج  نآ  زا  و  اـکرابم ،» : » دومرف تسا ، رترادـیاپ  رتناوارف و  هبعک ، فارطا  رد 
يدـه : » دومرف تسا ، هدیـسر  ناـیناهج  شوگ  هب  اـیبنا  زا  يرایـسب  ۀلیـسو  هب  قـح ، توـعد  اـج  نآ  زا  دـنهّجوتم و  تمـس  نآ  هب  ناـکلاس 

اجنآ زا  روهظ  ماگنه  زین  (س ) ءایصوألا متاخ  كرابم  دوجو  و  دناوخارف ؛ دیحوت  هب  ار  مدرم  اجنآ  زا  (ص ) ءایبنألا متاخ  هکنانچ  نیملاعلل .»
دوجو اجنآ  رد  مدرم  تیادـه  يارب  رگید  ناوارف  ياههلیـسو  یهلا و  نشور  ياههناشن  نوچ  دـناسریم و  نایناهج  شوگ  هب  ار  شیوخ  مایپ 
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ياهظحل تعامج ، زامن  ماگنه  هب  زج  هک  ياهنوگ  هب  هبعک ـ  فارطا  رد  تداـبع  رارمتـسا   97/ نارمع لآ  تانّیب .» تاـیا  هیف  : » دومرف دراد ،
هدـش هتـسناد  نآ  ندوب  كرابم »  » ياههناشن زا  هبعک ، رانک  رد  ناهانگ  شزرمآ  زین  تداـبع و  فعاـضم  باوث  و  دوشیمن ـ  عطق  نآ  فاوط 

تاناویح رارف  مدـع  2 ـ  لیف ، باحـصا  دننام  ینارگمتـس  تکاله  1 ـ  نوچمه : یتایآ  تلالد  هب  ناحبـس  يادـخ  تخانـش  نینچمه  تسا .
سنا 4 ـ  دوشیم ، هتـشابنا  تارمج  یمر  رثا  رب  هک  ییاهگنـس  يدوبان  ندش و  هدـیچرب  3 ـ  یهلا ، مرح  رد  ناگدـنرد  زا  فیعـض  يراکش و 

رب هبعک  تلالد  زین  و  هبعک ، ماب  رب  ناگدـنرپ  نتـسشنن  6 ـ  مارحلا ، هللا  تیب  تکرب  هب  نارامیب  نتفاـی  افـش  5 ـ  اهناسنا ، هب  ناگدـنرپ  نتفرگ 
نآ رد  یهلا  تیاده »  » قیداصم زا  هبعک ، درگ  رب  فاوط  ّجح و  ماجنا  ببـس  هب  تشهب  هب  یبایهار  و  درازگ ، زامن  وس  نادب  دیاب  هک  یتهج 
هللا تیب  تکرب  ياـههناشن  نـشور و  تاـیآ  زا  یکی  لـقن  رد  نارّـسفم ، یخرب  ( 2/798 ناـیبلا 1 ـ  عمجم  . ) تسا هدـمآ  رامـش  هب  نیمزرس 
ۀمه لاس  نآ  رد  درابب ، ناراب  بناوج  ۀـمه  رد  هچنانچ  تسا ؛ يزیخلـصاح  رب  لیلد  نآ ، فارطا  هبعک و  رب  ناراب  شراب  : » دـناهتفگ مارحلا 

، تهج نآ  رد  عقاو  ياهنیمزرـس  اهنت  دیراب  ناراب  هبعک  زا  یـصاخ  تهج  رد  رگا  دوب و  دهاوخ  تکربرپ  زیخلـصاح و  اهنیمزرـس  قطانم و 
لیـصفت ای  و  هدمآ ، روکذم  هیآ  رد  هک  تیاده » تکرب و   » دییقت رب  یلیلد  چیه  ًارهاظ  نکیل  (، 799/ نامه « ) تشاد دهاوخ  تکربرپ  یلاس 

هب رظان  نآ  رد  تیادـه  هدوب و  يرهاظ  ياهتکرب  هب  رظان  روبزم ، هیآ  رد  تکرب  : » هدـش هتفگ  هک  نیا  ور ، نیا  زا  درادـن . دوجو  ود  نآ  نیب 
. درادن یهجو  زین  رانملا 4/7 ،) « ) دنرادروخرب هبعک  رانک  رد  ینطاب  يرهاظ و  تمعن  ود  نیا  زا  نایناهج  تسا و  يونعم  ياهتکرب 

؟ دشابن هتخود  یلومعم و  اه  سابل  زا  دیاب  مارحا  سابل  ارچ 

شسرپ

؟ دشابن هتخود  یلومعم و  اه  سابل  زا  دیاب  مارحا  سابل  ارچ 

خساپ

دوش و هدنکفا  شود  رب  یکی  هک  دشاب  گنر  دیفـس  ۀـلوح  ود  ای  هچراپ  ود  تسا  بحتـسم  دـشاب و  هتخود  دـیابن  نادرم  يارب  مارحا  سابل 
1. دهدب هرافک  دیاب  دشوپب  رگا  دشوپب و  هتخود  سابل  دیابن  درم  هک  هدـش  دراو  یتایاور  هنیمز  نیا  رد  دـچیپب . گنل  دـننام  اپ  رود  يرگید 

دیاب هّکم  رد  لامعا  ریاس  مارحا و  رد  هک  تسا  اه  ینیب  گرزب  دوخ  اـه و  یهاوخ  دوخ  ندودز  يارب  هتخودـن  یلومعم و  ساـبل  ندیـشوپ 
ص 114. ج 9 ، هعیشلا ، لئاسو   1 دراذگب . شیامن  هب  ار  دوخ  یگدنب  صخش ، دوش و  هتخیر  رود 

؟ تسیچ نآ  ریز  رد  زامن  هماقا  يارب  دایز  باوث  الط و  نادوان  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  ریز  رد  زامن  هماقا  يارب  دایز  باوث  الط و  نادوان  هفسلف 

خساپ

هب ناراب  بآ  تیاده  روظنم  هب  ًافرص  هکلب  درادن ، یصاخ  هفسلف  لصا  رد  دنیوگیم ، تمحر  نادوان  الط و  نادوان  نآ  هب  هک  هبعک  نادوان 
نادوان نیا  دشابیم . لیعامـسا  رجح  هطوحم  رد  نآ  زیربآ  دراد و  رارق  هبعک  یلامـش  راوید  يالاب  هک  تسا  هدـش  بصن  هبعک  ماب  نوریب 

لاس 1021 رد  تخاس و  هرقن  زا  ار  نآ  یئوناق  نامیلس  مان  هب  یـصخش  لاس 959 ) رد   ) هدش و هتخاس  سم  زا  سپـس  هدوب ، یبوچ  ادتبا  رد 
الط و زا  ینادوان  دیجملادبع ، ناطلـس  طسوت  يرجه  لاس 1273  رد  ماجنارـس  دش . نیگنر  دروجال  رز و  هب  دمحا  ناطلـس  طسوت  يرجه ،
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نآ زا  هک  یناراب  بآ  درک . ادیپ  تفارـش  تسا  هتفرگ  رارق  هبعک  ماب  رب  نوچ  و  تسا ، یقاب  نونکا  هک  دـیدرگ ، بصن  هتخاس و  صلاخ  رز 
یتجاح هک  یـسک  هدش  شرافـس  ور  نیا  زا  ( 1 ! ) تسا باجتـسم  اهاعد  نادواـن  نیا  ریز  رد  تسا و  افـش  يراـمیب  ره  يارب  دوش ، يراـج 
يامهار يرافغ ، میهاربا   - 1 اهتشونیپ : دشابیم . باجتـسم  شیاعد  هللا  ءاش  نا  دـنک ، اعد  دـناوخب و  زامن  نادوان  نیا  ریز  ادـتبا  دراد ،

ص 178. لوا ، دلج  نیفیرش ، نیمرح 

؟ دراد یمکح  هچ  مارحلا  دجسم  رد  عافد  گنج و 

شسرپ

؟ دراد یمکح  هچ  مارحلا  دجسم  رد  عافد  گنج و 

خساپ

مهولتاقت الو  ، » 149/ هرقب مارحلا » دجسملا  رطش  کهجو  لوف  تجرخ  ثیح  نمو  : » دومرف مارحلادجـسم  صوصخ  ةرابرد  ناحبـس  يادخ 
نامز جح و  مسوم  هک  روط  نامه  اریز  /191 ؛ هرقب نیرفاکلا » ءازج  کلذک  مهولتقاف  مکولتاق  نإف  هیف  مکولتاقی  یّتح  مارحلا  دجسملا  دنع 

، صاـصق هک  تهج  نآ  زا  یلو  تسا ، مارح  نآ  رد  ییادـتبا  لاـتق  هدوب ، مرتحم  زین  تراـیز  جـح و  ناـکم  تسا ، مرتحم  مارح و  تراـیز ،
تامرحلا مارحلا و  رهـشلاب  مارحلا  رهـشلا  : » تسا صاصق  زین  اهمارتحا  کته  تمرح و  ضقن  رد  هکلب  درادـن ، فرَط  ای  سفن  هب  صاصتخا 

رگا دومرف : زین  مارحلادجسم  تمرح  ضقن  ةرابرد  ور  نیا  زا  ، 194/ هرقب مکیلع » يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدتعا  نمف  صاصق 
نع نودصی  مه  هللا و  مهبذعی  الأ  مهل  امو  : » دـینک لاتق  عافد و  اج  نامه  رد  دـیناوتیم  دـندیگنج  امـش  اب  مارحلا  دجـسم  رد  امـش  نانمـشد 

حرطم مارحلادجسم  نوگانوگ  نوئـش  قوف ، تایآ  رد  . 28/ هبوت اذه » مهماع  دعب  مارحلا  دجـسملا  اوبرقی  الف  ، » 34/ لافنا مارحلا » دجسملا 
ًالَیل هِدبَِعب  يرسَأ  يذَّلا  َناحبُس  : » تسا هدش  دای  جارعم  ءارِسا و  عورش  هطقن  ناونع  هب  مارحلادجسم  زا  رگید  ياهیآ  رد  هکنانچ  تسا ، هدش 

مارتحا هب  مارحلادجـسم  تمرح  هک  تسا  نشور  . 1/ ءارسإ اِنتایا » ْنِم  هیُِرِنل  َُهلوَح  انْکَراب  يذَّلا  یـصقآلا  دِجـسَملا  یلِإ  مارَحلا  دِجـسَملا  َنِم 
هچرگ  ) تسا مرتحم  تسا  هکم  زا  رتعیـسو  ياهدودحم  هک  مرح  هس ، نآ  مارتحا  هب  هکم و  دجـسم ، هبعک و  مارتحا  هب  هکنانچ  تسا ؛ هبعک 

فاطم و تمرح  مارحلادجـسم و  هبعک و  تمرح  هک  هدش  شرافـس  روکذم  تایآ  رد  ور  نیا  زا  تسا .) نآرق  هب  اهنآ  ۀـمه  ییاهن  تمرح 
مارحلادجسم دوخ  رد  ناکرـشم  رگا  تسا ، مالـسا  يارب  اهتمرح  نیا  همه  هک  اجنآ  زا  نکیل  دینکن ، گنج  هب  عورـش  دینک و  ظفح  ار  هلبق 

رد نینچمه  تیلهاج و  رد  نآ  تیمها  ظاـحل  هب  هلئـسم  نیا  دیـشکب . ار  اـهنآ  اـجنامه  رد  دـندرک  هلمح  امـش  هب  مالـسا  ندرب  نیب  زا  يارب 
دِجـسَملا دنِع  مُهوِلتاُقت  الَو  : » دومرف قوطنم  موهفم و  يدنب  عمج  ناونع  هب  تسخن  دـش : رارکت  راب  هس  هاتوک  ياهلـصاف  رد  مالـسا ، ردـص 

: دومرف نایب  تحارـص  اب  ار  موهفم  نیا  دوخ  سپـس  دش . رکذ  تیاغ  موهفم  اب  هارمه  قوطنم  ادـتبا  هیآ  نیا  رد  هیف .» مُکوِلتاُقی  یّتَح  مارَحلا 
تـسد دربـن  زا  مارحلادجـسم  رد  ناکرـشم  رگا  دومرف : هلئـسم ، نیا  قوـطنم  ناـیب  اـب  موـس  هلحرم  رد  . 191/ هرقب مهولتقاف » مکولتاق  نإـف  »

« میحَر ٌرُوفَغ  هللا  نإـف  اوـهَتنا  َّنِإَـف  : » تسا هدرمـش  مرتـحم  ار  اـجنیا  مالـسا  دـیگنجیم و  مالـسا  يارب  امـش  اریز  دـیگنجن ، اـهنا  اـب  دندیـشک 
.192/ هرقب

؟ تسیچ تارمج  یمر  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ تارمج  یمر  تمکح 
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خساپ

ینم رد  یـصخشم  ياهنوتـس  هب  هزیرگنـس  ینیعم  دادعت  ندرک  باترپ  ینعی  تسا  تارمج » یمر   » ینم يارحـص  رد  بجاو  لامعا  زا  یکی 
اج هب  ار  هبقع » هرمج  یمر   » لـمع دراد  هفیظو  یجاـح  دـیع  زور  دوش . یم  هدـیمان  هبقع » هرمج  یطـسو و  هرمج  یلوا و  هرمج   » ماـن هب  هک 

هدـش دراو  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیا  لمع  نیا  تمکح  دـهد . ماـجنا  بیترت  هب  ار  هرمج  ره 3  مهدزاود  مهدزاـی و  زور  دروآ و 
رد دش  هبعک ) ) تیب مزاع  ینم  زا  تخادرپ و  جح ، کسانم  ماجنا  هب  لیئربج  یهارمه  وادخ  رما  هب  مالسلا )) هیلع  )) مدآ ترضح  هک  ینامز 

عضاوم 3 زا  عضوم  ره  رد  لیئربج  هراشا  هب  دراد  زاب  هفیظو  ماجنا  زا  ترضح  نآ  تساوخ  دش و  لثمم  وا  رب  راب  ناطیش 3  تارمج »  » لحم
و دنام . یقاب  مالسلا )) هیلع  )) مدآ 6 ـ ـ  نادنزرف نایم  رد  سیلبا » درط   » تّنس نیا  اذل  دومن و  درط  دوخ  زا  ار  وا  گنس ، تفه  باترپ  اب  هناگ 

ّتیدوبع تیبثت  ناطیش  درط  لمع  نیا  دمآ . شیپ  مالسلا )) هیلع  )) میهاربا ترضح  يارب  نایرج  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا 
تاروتـسد ینید و  ضئارف  ماجنا  رد  ّتیقفوم  يارب  یگدـنز  نارود  مامت  رد  دراد  هفیظو  ناسنا  هک  نیا  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  تعاـطا  و 

7ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک هزرابم  سفن  ناطیش  نج و  ناطیش  اب  یهلا 

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  دوس 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  دوس 

خساپ

ناسنا يونعم  يّدام و  یگدنز  ياه  هبنج  همه  رد  مالسا  نید  هک  دید  میهاوخ  میشیدنیب ، مالـسا  ینارون  ياهروتـسد  ماکحا و  هرابرد  رگا 
نیرت یلاـع  نیرتـهب و  ياراد  نآ -  دـننام  یگنهرف و  یماـظن و  یــسایس و  يداـصتقا و  اـت  هـتفرگ  یقـالخا  ینید و  ياـه  هـبنج  زا  ینعی  - 

یعس فاوط و  مارحا و  دننام  هژیو ، یلامعا  کسانم و  ياراد  هک  تسا  جح  هضیرف  مالسا ، يالاو  ياهروتـسد  زا  تساهنوناق . اهروتـسد و 
: میرگن یم  ینید  گرزب  هضیرف  نیا  رارـسا  زا  يا  هشوگ  هب  کنیا  تسا . رگید  ياـهراک  یخرب  یناـبرق و  تارمج و  یمر  هورم و  اـفص و 
هقبط و ره  زا  نایمدآ -  همه  رگا  هک  تسین  یّکش  دننک و  یم  یگدنز  نیمز  فلتخم  طاقن  رد  هک  دنا  هداوناخ  کی  نوچ  رـشب ، دارفا  همه 
زا یکی  دش . دهاوخ  مارآ  اراوگ و  نانآ  يارب  یگدنز  دنوش ، هشیمه  هناگی و  دـندرگ و  هاگآ  رگیدـکی  لاح  زا  دنـشاب -  هک  یتّیلم  داژن و 

دنهد ماجنا  ار  هژیو  یلامعا  2 ـ ـ  دنیآ و مه  درگ  يا  هقبط  داژن و  ره  زا  ایند و  هشوگ  ره  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  جح  هضیرف  ياهتمکح 
اب تصرف ، نیا  رد  ناناملـسم  دهن . یمرب  فرژ  يریثأت  ناسنا  لماکت  یقالخا و  یحور و  هیکزت  رد  دوخ  هبون  هب  لامعا  نیا  زا  کی  ره  هک 

هرابرد دـنوش و  یم  هاـگآ  رگیدـکی  لاـح  زا  دـنیآ و  یم  مه  درگ  اـهتوافت  اـهیگژیو و  هب  هّجوت  یب  ّربکت و  هنوگره  زا  رود  هب  يا  هیحور 
یعامتجا هک  زین ، تعامج  زامن  دـنراد . یمرب  اهنآ  عفر  ّلح و  يارب  ییاـهماگ  دـننک و  یم  رظن  لداـبت  دوخ  یگدـنز  تالکـشم  لـئاسم و 

تعاـمج هب  ار  شیوـخ  زاـمن  ناناملـسم  هک  تسا  هدرک  رایـسب  یـشرافس  مالـسا  نید  هک  تسور  نیا  زا  تسا و  نـیمه  تـسا ، رتـکچوک 
3ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننکاپرب ( .

؟ دننک یم  ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگ و  یم  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

شسرپ
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؟ دننک یم  ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگ و  یم  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

خساپ

دننک یم  ینابرق  ینم  رد  دنا  هتفر  هکم  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  هک  یناسک  دیع  نیا  رد  تسا  یمالسا  یمسر  دایعا  زا  یکی  نابرق  دیع 
دیاش دنیامن . میـسقت  نانمؤم  ناتـسدگنت و  نایم  ار  نآ  تشوگ  دـننک و  ینابرق  دنفـسوگ  تسا  هتـسیاش  دنتـسین  هکم  رد  هک  زین  یناسک  و 

میهاربا و ترـضح  یگداـمآ  هرطاـخ  ناناملـسم  هک  دـشاب  نیا  تسا ، هدـش  هدرمـش  دـیع  مالـسا  رد  روکذـم  زور  هک  نـیا  رارـسا  زا  یکی 
دنتفا و نادنمتسم  ناگراچیب و  دای  هب  دنراد و  هاگن  هدنز  ار  قح  هار  رد  يراکادف  دنوادخ و  نامرف  ماجنا  يارب  مالسلا )) مهیلع  )) لیعامـسا

25ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یگدیسر  زین  یناسک  نینچ  هب  دیاب  هکلب  دنشاب ، شیوخ  رکف  هب  دیابن  اهنت  یگدنز  رد  هک  دننادب 

؟ تسین یتسرپ  تب  يا  هنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  ارچ 

شسرپ

؟ تسین یتسرپ  تب  يا  هنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  ارچ 

خساپ

هدیشوپ ام  رب  اهتحلصم  نیا  زا  يرایسب  یلو  تسا ، هدومرف  عیرـشت  اهتمکح  اهتحلـصم و  يور  زا  ار  ینید  تاررقم  ماکحا و  لاعتم  دنوادخ 
مکح اهدص  اهزامن و  ياهتعکر  رامـش  تلع  تسا  نینچمه  میدرگب . هبعک  هناخ  رود  هب  راب » تفه  » دیاب ارچ  هک  میناد  یمن  ام  الثم  تسا ;
لاعتم دـنوادخ  هک  میراد  نامیا  یتقو  اریز  میـشاب ; هاگآ  اهتحلـصم  نیا  زا  ام  تسین  مزـال  یلو  تسین  نشور  اـم  رب  نآ  تمکح  هک  رگید 

نیا نتـسب  راکب  اب  هک  تسام  رب  تسا ، تحلـصم  يارد  همه  ینید  ياهروتـسد  دـنک و  یمن  بجاو  تحلـصم  تمکح و  نودـب  ار  يراـک 
، هن ای  تسا  یتسرپ  تب  يا  هنوگ  فاوط  هک  نیا  اـما  هن . اـی  میـشاب  هاـگآ  حـلاصم  نیا  زا  هاوخ  میروآ  تسد  هب  ار  بولطم  هجیتن  اهروتـسد 

هناخ نیا  رود  هک  تسا  هداد  روتـسد  ام  هب  دنوادخ  35 ـ ـ . تسا تیهولا » » ناونع هب  دنوادخ  ریغ  شتـسرپ  يانعم  هب  یتسرپ  تب  تفگ ، دیاب 
« یتیهولا  » هبنج چـیه  هبعک  يارب  میتسرپ و  یم  ار  وا  میرب و  یم  نامرف  دـنوادخ  زا  راک  نیا  رد  اـم  میرادـب و  یمارگ  ار  نآ  مینک و  فاوط 

نیا رد  ام  هک  مالـسلا )) مهیلع  )) موصعم ناماما  دقرم  ترایز  تسا  نینچمه  میناد . یم  دـنوادخ  هژیو  ار  شتـسرپ  تدابع و  میتسین و  لئاق 
مییوج و یم  برقت  دنوادخ  هب  اهنآ ، نتـشاد  یمارگ  كاپ و  ياهدـقرم  نیا  ترایز  اب  هکلب  میتسرپ ، یمن  ار  اهنآ  نابحاص  ای  اهدـقرم  راک 

36ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میرب یم  نامرف  وا  زا 

یم نوفدم  كاخ  لد  رد  دسر و  یمن  فرـصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایـسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرـس  رد  نابرق  دیع  زور  ینابرق  دوس 
؟ ددرگ

شسرپ

یم نوفدـم  كاخ  لد  رد  دـسر و  یمن  فرـصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایـسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرـس  رد  نابرق  دـیع  زور  ینابرق  دوس 
؟ ددرگ

خساپ
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مهم و يا  هضیرف  نیا  دـننک و  ینابرق  ینم  رد  ار  یناویح  هک  تسا  نیا  مارحلا  هجح  يذ  مهد  زور  رد  نایجاح  يارب  جـح ، لامعا  زا  یکی 
هیلع )) لـیلخ مـیهاربا  ترــضح  دــیحوت ، ناـمرهق  گرزب  يراکادــف  هرطاـخ  يروآداـی  نآ ، رارــسا  زا  یکی  تـسا و  حیرــص  يروتــسد 

هب شندـیناسر  وا و  ندوـمزآ  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  مالـسلا )) هیلع  )) لـیلخ میهاربا  ترـضح  يراکادـف  يارجاـم  تسا . (( مالـسلا
يارب نومزآ و  يا  هنوگ  نامرف ، نیا  هتبلا ، دـنک . ینابرق  ینم  نیمزرـس  رد  ار  شزیزع  رایـسب  دـنزرف  هک  داد  روتـسد  لامک  بتارم  نیرتالاب 
ماجنا هب  ار  دنوادخ  روتـسد  ات  دـش  هدامآ  مالـسلا )) هیلع  )) میهاربا ترـضح  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا  دوب و  یهلا  درم  نآ  یگتـسیاش  تابثا 

رد دناوت  یم  هک  درک  تباث  يرادربنامرف ، يارب  يو  یگدامآ  دنک . حـبذ  ار  يدنفـسوگ  شیوخ  دـنزرف  ياج  هب  هک  دیـسر  نامرف  دـناسر ،
. درذگب شیوخ  دنزرف  زا  يونعم  الاو و  یفدـه  يارب  دـیآ و  زوریپ  هناردـپ  راد  هشیر  تاساسحا  فطاوع و  رب  یتح  زیچ  ره  رب  نامیا  وترپ 
(( مالسلا هیلع  )) میهاربا ترضح  يراکادف  نامیا و  يراوتسا  صالخا و  هرطاخ  ینم ، نیمزرـس  رد  یناویح  نتـشک  اب  ادخ  هناخ  نارئز  ـ37 ـ
ادخ درم  هک  دنیوگ  یم  نینچ  ایوگ  دـنهد و  یم  يزابناج  يراکادـف و  سرد  رگیدـکی  هب  رذـگهر  نیا  زا  دـنزاس و  یم  هدـنز  اهلد  رد  ار 

. تسا ینم  زور  یناـبرق  رارـسا  زا  يا  هشوـگ  نیا  تشذـگرد . گرزب  درم  نآ  هک  ناـنچ  درذـگب ; زیچ  همه  زا  وا  هار  رد  هک  تسا  یـسک 
خساپ يارب  دنراد . يا  هفیظو  هراب  نیا  رد  ناناملسم  ایآ  تسیچ و  ینابرق  ياهتشوگ  فرصم  یگنوگچ  هرابرد  مالسا  رظن  دید  دیاب  نونکا 

ینم رد  نابرق  دیع  زور  هک  یناسک  هب  جـح  هروس  رد  دـنوادخ  هک  میرگنب . دـیجم  نآرق  ینامـسآ  باتک  هب  تسا  هتـسیاش  شـسرپ  نیا  هب 
جح کسانم  هلاسر  رد  دینک .» ماعطا  ار  ناگدـنامرد  ینابرق  تشوگ  زا  ریقفلا ; سئابلا  اومعطاو  » دـهد یم  روتـسد  نینچ  دـننک  یم  ینابرق 

نانمؤم و هب  ار  یـشخب  دـنروخب و  دوخ  ار  نآ  زا  یـشخب  دـننک  شخب  هس  ار  ینابرق  تشوگ  ادـخ  هناخ  نارئاز  هک  تسا  هدـمآ  زین  ناهیقف 
، ینابرق هک  تسا  نیا  زا  یکاح  اهروتـسد ، نیا  دـنهد . نادـنمزاین  38 ـ ـ ، هیآ 28 جـح ، هروس   - 1(1 ( ـــــــــــــــــــــ  هـب ار  رگید  یـشخب 
هب اهینابرق  نیا  زا  هک  تسا  یمالـسا  ياـهتلود  ناملـسم و  جاّـجح  هفیظو  نونکا  تسه . زین  يّداـم  دوس  ياراد  يونعم ، ياـهدوس  رب  نوزفا 

. دنوش نفد  كاخ  لد  رد  اهتشوگ  هک  دنراذگن  هناخدرـس  هلیـسو  هب  الثم  هک  تساهنآ  یمالـسا  هفیظو  دننک و  يرادرب  هرهب  تسرد  هنوگ 
زورما یلو  دـندرب ، یم  هرهب  سترد  هنوگ  هب  زور  نامه  رد  یناـبرق  تشوگ  زا  دوبن  رایـسب  نینچ  جاـجح  رامـش  هک  هتـشذگ  ياـهنامز  رد 

هـضیرف هن  تسا ، ناتـسبرع  رب  مکاح  تلود  ناناملـسم و  نآ  زا  تسه ، یلاکـشا  یتساک و  اج  نیا  رد  رگا  سپ  تسا . هتفای  ینوزف  جاـجح 
39ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) جح دنمشزرا  زاس و  ناسنا 

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  موزل 

شسرپ

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  موزل 

خساپ

ایآ دوش و  ماجنا  هنوگ  هچ  رب  دیاب  جح  هک  شـسرپ  نیا  خـساپ  هب  نتفای  هار  يارب  هک  نیا  لّوا ، میوش : یم  روآدای  ار  مهم  يا  هتکن  تسخن 
هّکم رد  تئارب  هک  نیا  مود ، دنک . دیلقت  طیارشلا  عماج  دهتجم  زا  ای  دشاب و  دهتجم  دوخ ، ناسنا ، ای  دیاب  ریخ  ای  تسا  مزال  جح  رد  تئارب 

، کنیا دننک . لمع  مکح  نیا  هب  دـیاب  دـننک ، یم  دـیلقت  ناشیا  زا  هک  یناسک  تسا و  بجاو  هللا )) همحر  )) ینیمخ ماما  ترـضح  رظن  ربانب 
هلوسر هللا و  نم  نا  ذأو  : » دیامرف یم  دنوادخ  تسا . دیلقت  عجرم  ّتیحالص  رد  اهنآ  یلیصفت  خساپ  هتبلا  هک  تسا  حرطم  دنچ  ییاهـشسرپ 

هب صاصتخا  ای  دوب  رازیب  دوخ  نامز  نیکرـشم  زا  طـقف  شلوسر  اـیآ  هلوسر ; نیکرـشملا و  نم  یئرب  هللا  ّنا  ربکـألا  ّجـحلا  موی  ساـّنلا  یلإ 
هب طوبرم  یـصاصتخا  تسا  یمکح  مکح  نای  تسا و  وا  دوخ  نامز  رد  ربمایپ  هیحاـن  زا  طـقف  مـالعا  نیا  اـیآ  40 ـ ـ ؟ درادن یّـصاخ  نامز 
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رد مکح  نیا  درادـن  ینامز  هب  صاصتخا  مالـسا  ماکحا  نوچ  ای  دـناسرب  زور  نآ  ناکرـشم  هب  ار  ربماـیپ  تئارب  نـالعا  هک  ربماـیپ  هدـنیامن 
عامتجا ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  مزال  دـنا  هتفرگ  رارق  ناملاظ  ربارب  رد  هک  فعـضتسم  مورحم  ناناملـسم  زا  عافد  ایآ  تسه ؟ مه  رگید  ياـهنامز 

زا ناملاظ  لاگنچ  ریز  رد  ناهج  رد  نایعیش  ناناملـسم و  هکنیا  دوجو  اب  ینعی  درادن  یـشقن  چیه  عافد  نیا  رد  ینعی  تهج  نیا  رد  هّکم  رد 
ار جح  لامعا  توافت  یب  مینک و  هدافتـسا  نانآ  يرگدادـیب  ناناملـسم و  يرگنـشور  يارب  هّکم  عامتجا  زا  میناوت  یم  ام  دـنراتفرگ و  راّفک 

ناملسم دشاب  هتشادن  ناناملسم  روما  هب  مامتها  دنک و  حبص  هک  یـسک  هک  ثیدح  نیا  ایآ  تسا ؟ حیحـص  نیا  ایآ  میراذگب  میهد و  ماجنا 
خساپ ار  وا  دنک  یم  هثاغتسا  ناناملسم  هب  هک  ار  یسک  يادص  دونـشب  هک  یـسک  هک  ثیدح  نیا  ایآ  دوش ؟ یمن  لماش  ار  دروم  نیا  تسین 

هب جح ) رد  نانمؤم  ای  مدرم  ) ات ... مهل ; عفانماو  دهشیل  : » هدومرف دنوادخ  هک  نیا  ایآ  دوش ؟ یمن  لماش  ار  دروم  نیا  تسین  ناملـسم  دیوگن 
اب یطابترا  چـیه  جـح  میظع  هرگنک  نیا  ناناملـسم و  عاـمتجا  نیا  اـیآ  دـننک » ادـیپ  روضح  دراد  عفن  دوس و  ناـنآ  يارب  هک  ییاـههاگیاج 

يارب دننک و  یفّرعم  ار  شیوخ  نانمشد  دننک و  حرطم  رگیدکی  اب  اجنآ  ار  دوخ  تالکشم  ناناملـسم  هک  درادن  ناناملـسم  یـسایس  لئاسم 
هار دیابن  دیوگب  یـسک  رگا  دنهد ؟ ماجنا  یی  هرکاذـم  دـنیوگب و  ینخـس  دنـشاب  یم  مالـسا  نانمـشد  ندرب  نیب  زا  دوخ و  زا  عافد  ّتیفیک 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  ( ؟ دیوگ یم  خساپ  هنوگچ  ار  تالاؤس  نیا  درک  تئارب  يارب  ییامیپ 

؟ تسیچ تارمج  یمر  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ تارمج  یمر  تمکح 

خساپ

ینم رد  یـصخشم  ياهنوتـس  هب  هزیرگنـس  ینیعم  دادعت  ندرک  باترپ  ینعی  تسا  تارمج » یمر   » ینم يارحـص  رد  بجاو  لامعا  زا  یکی 
اج هب  ار  هبقع » هرمج  یمر   » لـمع دراد  هفیظو  یجاـح  دـیع  زور  دوش . یم  هدـیمان  هبقع » هرمج  یطـسو و  هرمج  یلوا و  هرمج   » ماـن هب  هک 

هدـش دراو  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیا  لمع  نیا  تمکح  دـهد . ماـجنا  بیترت  هب  ار  هرمج  ره 3  مهدزاود  مهدزاـی و  زور  دروآ و 
رد دش  هبعک ) ) تیب مزاع  ینم  زا  تخادرپ و  جح ، کسانم  ماجنا  هب  لیئربج  یهارمه  وادخ  رما  هب  مالسلا )) هیلع  )) مدآ ترضح  هک  ینامز 

عضاوم 3 زا  عضوم  ره  رد  لیئربج  هراشا  هب  دراد  زاب  هفیظو  ماجنا  زا  ترضح  نآ  تساوخ  دش و  لثمم  وا  رب  راب  ناطیش 3  تارمج »  » لحم
و دنام . یقاب  مالسلا )) هیلع  )) مدآ 6 ـ ـ  نادنزرف نایم  رد  سیلبا » درط   » تّنس نیا  اذل  دومن و  درط  دوخ  زا  ار  وا  گنس ، تفه  باترپ  اب  هناگ 

ّتیدوبع تیبثت  ناطیش  درط  لمع  نیا  دمآ . شیپ  مالسلا )) هیلع  )) میهاربا ترضح  يارب  نایرج  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا 
تاروتـسد ینید و  ضئارف  ماجنا  رد  ّتیقفوم  يارب  یگدـنز  نارود  مامت  رد  دراد  هفیظو  ناسنا  هک  نیا  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  تعاـطا  و 

7ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک هزرابم  سفن  ناطیش  نج و  ناطیش  اب  یهلا 

؟ دشاب هدش » هتخود   » دیابن مارحا  سابل  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب هدش » هتخود   » دیابن مارحا  سابل  ارچ 

خساپ
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هچراپ هکت  ود  ندیشوپ  هب  نایجاح  دیاب  ور ، نیا  زا  دریگ . ماجنا  لماک  یگتسراو  اب  دیاب  هک  تسا  یهورگ  ياهتدابع  زا  یکی  جح  مسارم 
همه دنروآ و  نوریب  نت  زا  تسا ، يرترب  رخافت و  هاگ  فالتخا و  زیامت و  هناشن  هک  ار ، شیوخ  یلومعم  یمسر و  ياهسابل  دننک و  هدنـسب 

هک زیچ  ره  زا  نایجاح  تسا  مزال  ور ، نیا  زا  تسادخ و  ربارب  رد  اهناسنا  يواست  هاگیلجت  جح  رگید ، ترابع  هب  دنیامن . ناسمه  ناسکی و 
هب خـساپ  شخب  (. ) 1) دـنیوج تکرـش  گرزب  مسارم  نیا  رد  ناـسکی  گـنرکی و  همه  دـننام و  رود  هب  تـسا ، ینوگاـنوگ  هدـنروآدیدپ 

9ـ ـ . ص 123 ج 3 ، یبهذم ، ياه  خساپ  اهشسرپ و  باتک   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ ) 

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  دوس 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  دوس 

خساپ

ناسنا يونعم  يّدام و  یگدنز  ياه  هبنج  همه  رد  مالسا  نید  هک  دید  میهاوخ  میشیدنیب ، مالـسا  ینارون  ياهروتـسد  ماکحا و  هرابرد  رگا 
نیرت یلاـع  نیرتـهب و  ياراد  نآ -  دـننام  یگنهرف و  یماـظن و  یــسایس و  يداـصتقا و  اـت  هـتفرگ  یقـالخا  ینید و  ياـه  هـبنج  زا  ینعی  - 

یعس فاوط و  مارحا و  دننام  هژیو ، یلامعا  کسانم و  ياراد  هک  تسا  جح  هضیرف  مالسا ، يالاو  ياهروتـسد  زا  تساهنوناق . اهروتـسد و 
: میرگن یم  ینید  گرزب  هضیرف  نیا  رارـسا  زا  يا  هشوگ  هب  کنیا  تسا . رگید  ياـهراک  یخرب  یناـبرق و  تارمج و  یمر  هورم و  اـفص و 
هقبط و ره  زا  نایمدآ -  همه  رگا  هک  تسین  یّکش  دننک و  یم  یگدنز  نیمز  فلتخم  طاقن  رد  هک  دنا  هداوناخ  کی  نوچ  رـشب ، دارفا  همه 
زا یکی  دش . دهاوخ  مارآ  اراوگ و  نانآ  يارب  یگدنز  دنوش ، هشیمه  هناگی و  دـندرگ و  هاگآ  رگیدـکی  لاح  زا  دنـشاب -  هک  یتّیلم  داژن و 

دنهد ماجنا  ار  هژیو  یلامعا  2 ـ ـ  دنیآ و مه  درگ  يا  هقبط  داژن و  ره  زا  ایند و  هشوگ  ره  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  جح  هضیرف  ياهتمکح 
اب تصرف ، نیا  رد  ناناملـسم  دهن . یمرب  فرژ  يریثأت  ناسنا  لماکت  یقالخا و  یحور و  هیکزت  رد  دوخ  هبون  هب  لامعا  نیا  زا  کی  ره  هک 

هرابرد دـنوش و  یم  هاـگآ  رگیدـکی  لاـح  زا  دـنیآ و  یم  مه  درگ  اـهتوافت  اـهیگژیو و  هب  هّجوت  یب  ّربکت و  هنوگره  زا  رود  هب  يا  هیحور 
یعامتجا هک  زین ، تعامج  زامن  دـنراد . یمرب  اهنآ  عفر  ّلح و  يارب  ییاـهماگ  دـننک و  یم  رظن  لداـبت  دوخ  یگدـنز  تالکـشم  لـئاسم و 

تعاـمج هب  ار  شیوـخ  زاـمن  ناناملـسم  هک  تسا  هدرک  رایـسب  یـشرافس  مالـسا  نید  هک  تسور  نیا  زا  تسا و  نـیمه  تـسا ، رتـکچوک 
3ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننکاپرب ( .

؟ تسیچ نآ  تّیصاخ  تسا و  هدمآ  اجک  زا  دوسالارجح 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  ّتیصاخ  تسا و  هدمآ  اجک  زا  دوسالارجح 

خساپ

ترـضح تسا . هدوـب  یناروـن  يرهوـج  تقیقح و  ـالاب ، ملاـع  رد  دوسـالارجح  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا )) مهیلع  )) تـیب لـها  تاـیاور  رد 
ترـضح یتسرپادـخ  نامیپ  دـهاش  ینارون ، رهوج  نیا  هدوب و  سونأم  نآ  اـب  هتـسیز ، یم  تشهب  رد  هک  ماـگنه  نآ  مالـسلا ،)) هیلع  )) مدآ

یگنـس تروص  هب  بیغ  ناهج  زا  زین  دوسالارجح  دمآ ، رد  نیمز  هب  تشهب  زا  مالـسلا )) هیلع  )) مدآ نوچ  تسا . هدوب  (( مالـسلا هیلع  )) مدآ
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هب ار  دوخ  هدش  شومارف  نامیپ  دهع و  داتفا و  تشهب  دای  هب  تخانش و  دید و  ار  گنس  مالسلا )) هیلع  )) مدآ ترضح  درک . طوبه  نیمز  هب 
ناـمیپ ودـهع  تفر و  یم  گنـس  دزن  تداـبع  ماـگنه  سپ ، نآ  زا  درک . بـصن  4 ـ ـ  هبعک هناـخ  رد  تـشادرب و  ار  نآ  سپـس ، دروآ . داـی 
تشهب دای  هب  شندید  اب  دنوَر و  گنس  نآ  دزن  زین  (( مالـسلا هیلع  )) مدآ نادنزرف  هک  دومرف  رّرقم  نینچ  ادخ  و  درک . دیدجت  ار  یتسرپادخ 

ماجنا ار  یتسرپادخ  دـهع  دـیدجت  جـح و  مسارم  صالخا  اب  هک  یناسک  دـنزاس . راوتـسا  ار  نآ  دـنتفا و  شیوخ  ییادـخ  نامیپ  دـهع و  و 
5ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیسر ( . دنهاوخ  ششاداپ  هب  تمایق  رد  تسا و  لوبقم  ظوفحم و  ادخ  دزن  ناشلامعا  دنهد ،

؟ دننک یم  ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگ و  یم  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگ و  یم  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

خساپ

دننک یم  ینابرق  ینم  رد  دنا  هتفر  هکم  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  هک  یناسک  دیع  نیا  رد  تسا  یمالسا  یمسر  دایعا  زا  یکی  نابرق  دیع 
دیاش دنیامن . میـسقت  نانمؤم  ناتـسدگنت و  نایم  ار  نآ  تشوگ  دـننک و  ینابرق  دنفـسوگ  تسا  هتـسیاش  دنتـسین  هکم  رد  هک  زین  یناسک  و 

میهاربا و ترـضح  یگداـمآ  هرطاـخ  ناناملـسم  هک  دـشاب  نیا  تسا ، هدـش  هدرمـش  دـیع  مالـسا  رد  روکذـم  زور  هک  نـیا  رارـسا  زا  یکی 
دنتفا و نادنمتسم  ناگراچیب و  دای  هب  دنراد و  هاگن  هدنز  ار  قح  هار  رد  يراکادف  دنوادخ و  نامرف  ماجنا  يارب  مالسلا )) مهیلع  )) لیعامـسا

25ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یگدیسر  زین  یناسک  نینچ  هب  دیاب  هکلب  دنشاب ، شیوخ  رکف  هب  دیابن  اهنت  یگدنز  رد  هک  دننادب 

؟ تسین یتسرپ  تب  يا  هنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  ارچ 

شسرپ

؟ تسین یتسرپ  تب  يا  هنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  ارچ 

خساپ

هدیشوپ ام  رب  اهتحلصم  نیا  زا  يرایسب  یلو  تسا ، هدومرف  عیرـشت  اهتمکح  اهتحلـصم و  يور  زا  ار  ینید  تاررقم  ماکحا و  لاعتم  دنوادخ 
مکح اهدص  اهزامن و  ياهتعکر  رامـش  تلع  تسا  نینچمه  میدرگب . هبعک  هناخ  رود  هب  راب » تفه  » دیاب ارچ  هک  میناد  یمن  ام  الثم  تسا ;
لاعتم دـنوادخ  هک  میراد  نامیا  یتقو  اریز  میـشاب ; هاگآ  اهتحلـصم  نیا  زا  ام  تسین  مزـال  یلو  تسین  نشور  اـم  رب  نآ  تمکح  هک  رگید 

نیا نتـسب  راکب  اب  هک  تسام  رب  تسا ، تحلـصم  يارد  همه  ینید  ياهروتـسد  دـنک و  یمن  بجاو  تحلـصم  تمکح و  نودـب  ار  يراـک 
، هن ای  تسا  یتسرپ  تب  يا  هنوگ  فاوط  هک  نیا  اـما  هن . اـی  میـشاب  هاـگآ  حـلاصم  نیا  زا  هاوخ  میروآ  تسد  هب  ار  بولطم  هجیتن  اهروتـسد 

هناخ نیا  رود  هک  تسا  هداد  روتـسد  ام  هب  دنوادخ  35 ـ ـ . تسا تیهولا » » ناونع هب  دنوادخ  ریغ  شتـسرپ  يانعم  هب  یتسرپ  تب  تفگ ، دیاب 
« یتیهولا  » هبنج چـیه  هبعک  يارب  میتسرپ و  یم  ار  وا  میرب و  یم  نامرف  دـنوادخ  زا  راک  نیا  رد  اـم  میرادـب و  یمارگ  ار  نآ  مینک و  فاوط 

نیا رد  ام  هک  مالـسلا )) مهیلع  )) موصعم ناماما  دقرم  ترایز  تسا  نینچمه  میناد . یم  دـنوادخ  هژیو  ار  شتـسرپ  تدابع و  میتسین و  لئاق 
مییوج و یم  برقت  دنوادخ  هب  اهنآ ، نتـشاد  یمارگ  كاپ و  ياهدـقرم  نیا  ترایز  اب  هکلب  میتسرپ ، یمن  ار  اهنآ  نابحاص  ای  اهدـقرم  راک 

36ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میرب یم  نامرف  وا  زا 
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یم نوفدم  كاخ  لد  رد  دسر و  یمن  فرـصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایـسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرـس  رد  نابرق  دیع  زور  ینابرق  دوس 
؟ ددرگ

شسرپ

یم نوفدـم  كاخ  لد  رد  دـسر و  یمن  فرـصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایـسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرـس  رد  نابرق  دـیع  زور  ینابرق  دوس 
؟ ددرگ

خساپ

مهم و يا  هضیرف  نیا  دـننک و  ینابرق  ینم  رد  ار  یناویح  هک  تسا  نیا  مارحلا  هجح  يذ  مهد  زور  رد  نایجاح  يارب  جـح ، لامعا  زا  یکی 
هیلع )) لـیلخ مـیهاربا  ترــضح  دــیحوت ، ناـمرهق  گرزب  يراکادــف  هرطاـخ  يروآداـی  نآ ، رارــسا  زا  یکی  تـسا و  حیرــص  يروتــسد 

هب شندـیناسر  وا و  ندوـمزآ  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  مالـسلا )) هیلع  )) لـیلخ میهاربا  ترـضح  يراکادـف  يارجاـم  تسا . (( مالـسلا
يارب نومزآ و  يا  هنوگ  نامرف ، نیا  هتبلا ، دـنک . ینابرق  ینم  نیمزرـس  رد  ار  شزیزع  رایـسب  دـنزرف  هک  داد  روتـسد  لامک  بتارم  نیرتالاب 
ماجنا هب  ار  دنوادخ  روتـسد  ات  دـش  هدامآ  مالـسلا )) هیلع  )) میهاربا ترـضح  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا  دوب و  یهلا  درم  نآ  یگتـسیاش  تابثا 

رد دناوت  یم  هک  درک  تباث  يرادربنامرف ، يارب  يو  یگدامآ  دنک . حـبذ  ار  يدنفـسوگ  شیوخ  دـنزرف  ياج  هب  هک  دیـسر  نامرف  دـناسر ،
. درذگب شیوخ  دنزرف  زا  يونعم  الاو و  یفدـه  يارب  دـیآ و  زوریپ  هناردـپ  راد  هشیر  تاساسحا  فطاوع و  رب  یتح  زیچ  ره  رب  نامیا  وترپ 
(( مالسلا هیلع  )) میهاربا ترضح  يراکادف  نامیا و  يراوتسا  صالخا و  هرطاخ  ینم ، نیمزرـس  رد  یناویح  نتـشک  اب  ادخ  هناخ  نارئز  ـ37 ـ
ادخ درم  هک  دنیوگ  یم  نینچ  ایوگ  دـنهد و  یم  يزابناج  يراکادـف و  سرد  رگیدـکی  هب  رذـگهر  نیا  زا  دـنزاس و  یم  هدـنز  اهلد  رد  ار 

. تسا ینم  زور  یناـبرق  رارـسا  زا  يا  هشوـگ  نیا  تشذـگرد . گرزب  درم  نآ  هک  ناـنچ  درذـگب ; زیچ  همه  زا  وا  هار  رد  هک  تسا  یـسک 
خساپ يارب  دنراد . يا  هفیظو  هراب  نیا  رد  ناناملسم  ایآ  تسیچ و  ینابرق  ياهتشوگ  فرصم  یگنوگچ  هرابرد  مالسا  رظن  دید  دیاب  نونکا 

ینم رد  نابرق  دیع  زور  هک  یناسک  هب  جـح  هروس  رد  دـنوادخ  هک  میرگنب . دـیجم  نآرق  ینامـسآ  باتک  هب  تسا  هتـسیاش  شـسرپ  نیا  هب 
جح کسانم  هلاسر  رد  دینک .» ماعطا  ار  ناگدـنامرد  ینابرق  تشوگ  زا  ریقفلا ; سئابلا  اومعطاو  » دـهد یم  روتـسد  نینچ  دـننک  یم  ینابرق 

نانمؤم و هب  ار  یـشخب  دـنروخب و  دوخ  ار  نآ  زا  یـشخب  دـننک  شخب  هس  ار  ینابرق  تشوگ  ادـخ  هناخ  نارئاز  هک  تسا  هدـمآ  زین  ناهیقف 
، ینابرق هک  تسا  نیا  زا  یکاح  اهروتـسد ، نیا  دـنهد . نادـنمزاین  38 ـ ـ ، هیآ 28 جـح ، هروس   - 1(1 ( ـــــــــــــــــــــ  هـب ار  رگید  یـشخب 
هب اهینابرق  نیا  زا  هک  تسا  یمالـسا  ياـهتلود  ناملـسم و  جاّـجح  هفیظو  نونکا  تسه . زین  يّداـم  دوس  ياراد  يونعم ، ياـهدوس  رب  نوزفا 

. دنوش نفد  كاخ  لد  رد  اهتشوگ  هک  دنراذگن  هناخدرـس  هلیـسو  هب  الثم  هک  تساهنآ  یمالـسا  هفیظو  دننک و  يرادرب  هرهب  تسرد  هنوگ 
زورما یلو  دـندرب ، یم  هرهب  سترد  هنوگ  هب  زور  نامه  رد  یناـبرق  تشوگ  زا  دوبن  رایـسب  نینچ  جاـجح  رامـش  هک  هتـشذگ  ياـهنامز  رد 

هـضیرف هن  تسا ، ناتـسبرع  رب  مکاح  تلود  ناناملـسم و  نآ  زا  تسه ، یلاکـشا  یتساک و  اج  نیا  رد  رگا  سپ  تسا . هتفای  ینوزف  جاـجح 
39ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) جح دنمشزرا  زاس و  ناسنا 

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  موزل 

شسرپ

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  موزل 
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خساپ

ایآ دوش و  ماجنا  هنوگ  هچ  رب  دیاب  جح  هک  شـسرپ  نیا  خـساپ  هب  نتفای  هار  يارب  هک  نیا  لّوا ، میوش : یم  روآدای  ار  مهم  يا  هتکن  تسخن 
هّکم رد  تئارب  هک  نیا  مود ، دنک . دیلقت  طیارشلا  عماج  دهتجم  زا  ای  دشاب و  دهتجم  دوخ ، ناسنا ، ای  دیاب  ریخ  ای  تسا  مزال  جح  رد  تئارب 

، کنیا دننک . لمع  مکح  نیا  هب  دـیاب  دـننک ، یم  دـیلقت  ناشیا  زا  هک  یناسک  تسا و  بجاو  هللا )) همحر  )) ینیمخ ماما  ترـضح  رظن  ربانب 
هلوسر هللا و  نم  نا  ذأو  : » دیامرف یم  دنوادخ  تسا . دیلقت  عجرم  ّتیحالص  رد  اهنآ  یلیصفت  خساپ  هتبلا  هک  تسا  حرطم  دنچ  ییاهـشسرپ 

هب صاصتخا  ای  دوب  رازیب  دوخ  نامز  نیکرـشم  زا  طـقف  شلوسر  اـیآ  هلوسر ; نیکرـشملا و  نم  یئرب  هللا  ّنا  ربکـألا  ّجـحلا  موی  ساـّنلا  یلإ 
هب طوبرم  یـصاصتخا  تسا  یمکح  مکح  نای  تسا و  وا  دوخ  نامز  رد  ربمایپ  هیحاـن  زا  طـقف  مـالعا  نیا  اـیآ  40 ـ ـ ؟ درادن یّـصاخ  نامز 
رد مکح  نیا  درادـن  ینامز  هب  صاصتخا  مالـسا  ماکحا  نوچ  ای  دـناسرب  زور  نآ  ناکرـشم  هب  ار  ربماـیپ  تئارب  نـالعا  هک  ربماـیپ  هدـنیامن 

عامتجا ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  مزال  دـنا  هتفرگ  رارق  ناملاظ  ربارب  رد  هک  فعـضتسم  مورحم  ناناملـسم  زا  عافد  ایآ  تسه ؟ مه  رگید  ياـهنامز 
زا ناملاظ  لاگنچ  ریز  رد  ناهج  رد  نایعیش  ناناملـسم و  هکنیا  دوجو  اب  ینعی  درادن  یـشقن  چیه  عافد  نیا  رد  ینعی  تهج  نیا  رد  هّکم  رد 

ار جح  لامعا  توافت  یب  مینک و  هدافتـسا  نانآ  يرگدادـیب  ناناملـسم و  يرگنـشور  يارب  هّکم  عامتجا  زا  میناوت  یم  ام  دـنراتفرگ و  راّفک 
ناملسم دشاب  هتشادن  ناناملسم  روما  هب  مامتها  دنک و  حبص  هک  یـسک  هک  ثیدح  نیا  ایآ  تسا ؟ حیحـص  نیا  ایآ  میراذگب  میهد و  ماجنا 

خساپ ار  وا  دنک  یم  هثاغتسا  ناناملسم  هب  هک  ار  یسک  يادص  دونـشب  هک  یـسک  هک  ثیدح  نیا  ایآ  دوش ؟ یمن  لماش  ار  دروم  نیا  تسین 
هب جح ) رد  نانمؤم  ای  مدرم  ) ات ... مهل ; عفانماو  دهشیل  : » هدومرف دنوادخ  هک  نیا  ایآ  دوش ؟ یمن  لماش  ار  دروم  نیا  تسین  ناملـسم  دیوگن 
اب یطابترا  چیه  جح  میظع  هرگنک  نیا  ناناملـسم و  عامتجا  نیا  ایآ  دننک » ادـیپ  روضح  دراد  عفن  دوس و  نانآ  يارب  هک  ییاههاگیاج  ـ41 ـ

يارب دننک و  یفّرعم  ار  شیوخ  نانمشد  دننک و  حرطم  رگیدکی  اب  اجنآ  ار  دوخ  تالکشم  ناناملـسم  هک  درادن  ناناملـسم  یـسایس  لئاسم 
هار دیابن  دیوگب  یـسک  رگا  دنهد ؟ ماجنا  یی  هرکاذـم  دـنیوگب و  ینخـس  دنـشاب  یم  مالـسا  نانمـشد  ندرب  نیب  زا  دوخ و  زا  عافد  ّتیفیک 

42ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  ( ؟ دیوگ یم  خساپ  هنوگچ  ار  تالاؤس  نیا  درک  تئارب  يارب  ییامیپ 

؟ تسیچ تارمج  یمر  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ تارمج  یمر  تمکح 

خساپ

ینم رد  یـصخشم  ياهنوتـس  هب  هزیرگنـس  ینیعم  دادعت  ندرک  باترپ  ینعی  تسا  تارمج » یمر   » ینم يارحـص  رد  بجاو  لامعا  زا  یکی 
اج هب  ار  هبقع » هرمج  یمر   » لـمع دراد  هفیظو  یجاـح  دـیع  زور  دوش . یم  هدـیمان  هبقع » هرمج  یطـسو و  هرمج  یلوا و  هرمج   » ماـن هب  هک 

هدـش دراو  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیا  لمع  نیا  تمکح  دـهد . ماـجنا  بیترت  هب  ار  هرمج  ره 3  مهدزاود  مهدزاـی و  زور  دروآ و 
رد دش  هبعک ) ) تیب مزاع  ینم  زا  تخادرپ و  جح ، کسانم  ماجنا  هب  لیئربج  یهارمه  وادخ  رما  هب  مالسلا )) هیلع  )) مدآ ترضح  هک  ینامز 

عضاوم 3 زا  عضوم  ره  رد  لیئربج  هراشا  هب  دراد  زاب  هفیظو  ماجنا  زا  ترضح  نآ  تساوخ  دش و  لثمم  وا  رب  راب  ناطیش 3  تارمج »  » لحم
و دنام . یقاب  مالسلا )) هیلع  )) مدآ 6 ـ ـ  نادنزرف نایم  رد  سیلبا » درط   » تّنس نیا  اذل  دومن و  درط  دوخ  زا  ار  وا  گنس ، تفه  باترپ  اب  هناگ 

ّتیدوبع تیبثت  ناطیش  درط  لمع  نیا  دمآ . شیپ  مالسلا )) هیلع  )) میهاربا ترضح  يارب  نایرج  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا 
تاروتـسد ینید و  ضئارف  ماجنا  رد  ّتیقفوم  يارب  یگدـنز  نارود  مامت  رد  دراد  هفیظو  ناسنا  هک  نیا  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  تعاـطا  و 
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7ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک هزرابم  سفن  ناطیش  نج و  ناطیش  اب  یهلا 

؟ درک ینابرق  دوشیم  ار  یتاناویح  هچ  و  درک ؟ ینابرق  دیاب  جح  رد  ارچ 

شسرپ

؟ درک ینابرق  دوشیم  ار  یتاناویح  هچ  و  درک ؟ ینابرق  دیاب  جح  رد  ارچ 

خساپ

یبلاطم زا  یخرب  اما  تسین  صخـشم  ام  يارب  عطق  لماک و  روط  هب  نآ  تقیقح  هک  تسا  جـح  لامعا  رد  یهلا  تاروتـسد  زا  یکی  یناـبرق 
نیکاسم ات  تسا  هداد  رارق  ار  ینابرق  دنوادخ  : " دیامرفیممرکا ربمایپ  . 1 زا : تسا  ترابع  تسا  هدمآ  هرابنیا  رد  تایاور  تایآ و  رد  هک 

يارب ار  قاچ  ناویح  هک  هدش  شرافـس  اذـل  أفولا ). ۀسـسؤم  ص 296ـ298 ، یـسلجم ج 96 ، همالع  راونالاراحب ، ") دنوش ریـس  تشوگ  زا 
هیدــه ار  موـس  شخب  و  دــنهدب ، ارقف  هـب  ار  مود  شخب  ناـشدوخ  يارب  شخب  کـی  دوـش ، تمــسق  هـس  نآ  تشوـگ  باـختنا و  یناـبرق 

نآرق نامه )  راونالاراحب ، ینیمخ /  ماـما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  ص 423ـ424 ، ج 1 ، ینیمخ ،  ماما  هلیـسولا  ریرحت  ر.ك  .) دـنیامن
نآ زا  زین  ار  ناریقف  عناق و  نادنمتـسم  و  دیروخب ، اهنآ  تشوگ  زا  جح 36 ) ;) َّرَتْعُْملا َو  َِعناَْقلا  ْاوُمِعْطَأ  َو  اَْهنِم  ْاُولُکَف  : " دـیامرفیم زین  میرک 

، دیسرپ ار  ینابرق  تلعقداص  ماما  زا  ریـصبوبا  . 2" دیروآ . اج  هب  ار  ادـخ  رکـش  ات  میتخاس  ناترخـسم  ار  اهنآ  ام  هنوگ  نیا  دـینک . ماعطا 
مولعم ینابرق  ۀلیـسو  هب  دوشیم ;و  هدیـشخب  شبحاص  ناهانگ  دزیریم  نیمز  هب  ینابرق  نوخ  ةرطق  نیلوا  هک  یماـگنه  : " دومرف ترـضح 

ادخ هب  زگره  اهنآ ، ياهنوخ  هن  اهتشوگ و  هن  : " دیامرفیم زین  دیجم  نآرق  نامه )  راونالاراحب ، ") دراد یهلا  ياوقت  یسک  هچ  دوشیم 
امش هک  نآ  رطاخ  هب  ار  وا  ات  هتخاس  امش  رّخسم  ار  اهنآ  دنوادخ  هنوگ  نیا  تسامـش  يراگزیهرپ  اوقت و  دسریم ، وا  هب  هچنآ  دسریمن .
ریخ بجوم  یهلا و  ياههناشن  رئاعش و  زا  یکی  ینابرق  . 3 جح 37 ) ") ار ناراکوکین  هد  تراشب  و  دیرمـشب ، گرزب  تسا  هدرک  تیاده  ار 

زا امـش  يارب  جـح  مسارم  رد   ) ار هبرف  قاچ و  ياهرتش  و  جـح 36 ) ;) ٌْریَخ اَهِیف  ْمَُکل  ِهَّللا  ِرغَعَـش  ِم  نّ مَُکل  اَه  َـ َْنلَعَج َنْدـُْبلا  َو   " تسا تکرب  و 
هگن هدنز  تشادگرزب و  میهاربا و  ترـضح  ینابرق  ۀناشن  جـح  ینابرق   "; تسا  تکرب  ریخ و  امـش  يارب  اهنآ  رد  میداد  رارق  یهلا  رئاعش 

برقت و ۀلیـسو  نابرق  . 4 دـنک . ینابرق  ار  شدـنزرف  تفرگ  میمـصت  یهلا  نامرف  ماجنا  يارب  هناـصلاخ و  هک  تسادـخ  لـیلخ  داـی  نتـشاد 
ول دندرکیم و  ینابرق  هنیآ  ره  تسا  ینابرق  رد  يدیاوف  هچ  دنتسنادیم  مدرم  رگا  : " دیامرفیمیلع ترضح  هک  تسا  دنوادخ  هب  یکیدزن 

حیحص فلا  هلمج  نآ  زا  دشاب  هتشاد  یطیارش  دیاب  دوشیم  باختنا  ینابرق  يارب  هک  یناویح  نامه )  راونالاراحب ، ") دشاب نتفرگ  ضرق  اب 
یّنـس تهج  زا  د : دشابن . رغال  ج  دشابن . هدیرب و ... شوگ  روک ، دـننام : صقان  شیاضعا  دـشاب و  لماک  ب  دـشابن . ضیرم  دـشاب ، ملاس  و 

هلیـسولا ریرحت  .) دشاب هدش  لاس  ود  دراو  لقادح  شیم  لاس و  هس  دراو  لقادح  زب  واگ و  و  دشاب ، هدش  لاس  شـش  دراو  لقادح  دـیاب  رتش 
. دییامرف هعجارم  دوخ  دیلقت  عجرم  هب  جح  کسانم  ینابرق  ماکحا  زا  رتشیب  یهاگآ  تهج  نامه ص 423 ).

تسیچ جح  رد  ینابرق  هفسلف 

شسرپ

تسیچ جح  رد  ینابرق  هفسلف 

خساپ

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 798 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یتسرپ و لام  نادـنز  زا  ییاهر  يدام و  ییایند و  ياه  یگتـسباو  تاقلعت و  ندودز  تهجرد  سفن  اب  داـهج  یعون  عقاو  رد  ندرک  یناـبرق 
ندرک ینابرق  زا  يدامن  ینابرق  نیاربانب  ازآ  ریذپ  قلعت  گنر  هچ  رهز  دوبک  خرچ  ریز  هک  منآ  تسه  مالغ  ظفاح : لوق  هب  تسا .  یبلطایند 

یماکحا زا  ع )   ) لیعامـسا ترـضح  حبذ  دروم  رد  ع )   ) میهاربا ترـضح  هب  دـنوادخ  روتـسد  تسا .  هراما  سفن  حـبذ  یناسفن و  ياهاوه 
; دوش حبذ  نمیرها  هک  دهاوخ  یمن  دنوادخ  ینعی ,   (( نآ ; قلعتم  رد  هن  تسا ,  رما  سفن  رد  تحلصم   )) نییلدصا حالطـصا  هب  هک  تسا 
هک سفن  قلعت  لـماع  نیرتراد  هشیر  نیرت و  تخـسرس  اـب  لـمع  نیا  وـترپ  رد  ع )   ) میهاربا ترـضح  تسا  نآ  روتـسد  نیا  تمکح  هکلب 

هدامآ اب  زین  ع )   ) لیعامسا ترضح  رگید , فرط  زا  دزاس . نک  هشیر  ار  یناسفن  قلعت  ادخ , زا  تعاطا  اب  دنک و  هزرابم  تسا  دنزرف  بسح 
 , هدش دای  روتـسد  نیاربانب  دنوش . یم  یهلا  دوجو  مامت  اب  ود  ره  دنک و  یم  هزرابم  دوخ  سفن  بح  یهاوخدوخ و  اب  ینابرق ,  يارب  ندـش 

رتالاب دـنوادخ  دزن  ار  نانآ  تلزنم  ماقم و  هتـشاد و  ع )   ) ربماـیپ ود  نآ  تاـقلعت  سفن و  نادـنز  زا  ییاـهر  تهج  رد  یگرزب  یتیبرت  شقن 
. دوش هتشک  لیعامسا  المع  هک  نآ  نودب  تسا ;  هدرب 

؟ تسیچ دنمرحمان  مه  هب  رهوش  نز و  مارحا  مایا  رد  هکنیا  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ دنمرحمان  مه  هب  رهوش  نز و  مارحا  مایا  رد  هکنیا  تلع 

خساپ

زا یکی  زین  فلاخم  سنج  زا  عاتمتـسا  ددرگ و  یم  مارح  مرحم  رب  لالح  روما  زا  يرایـسب  دراد و  دوجو  یـصاخ  تاررقم  مارحا  لاـح  رد 
. دنربب یسنج  تذل  سمل  هاگن و  اب  یتح  رگیدکی  زا  دنناوت  یمن  هکلب  دنتسین  مرحمان  رگیدکی  هب  مارحا  لاح  رد  رهوش  نز و  و  تساهنآ ،

ياهتروص هب  میهاربا } ترـضح  نامز  زا  لبق  مروظنم   } هتـشاد جاور  راک  نیا  زین  میدق  ياهنامز  رد  نوچ  تسیچ .  ندرک  ینابرق  هفـسلف 
. فلتخم

شسرپ

ياهتروص هب  میهاربا } ترـضح  نامز  زا  لبق  مروظنم   } هتـشاد جاور  راک  نیا  زین  میدـق  ياهنامز  رد  نوچ  تسیچ .  ندرک  یناـبرق  هفـسلف 
. فلتخم

خساپ

 . تسا ادـخ  ياضر  یعقاو و  بوبحم  هار  رد  ناج  لام و  راثیا  زا  يا  هولج  اه و  یگتـسباو  یگتـسبلد و  عطق  زا  يدامن  ندرک ))  یناـبرق  ))
هلمج زا  دوش ,  یمراکـشآ  یهاوخ  هدایز  یبلط و  تعفنم  هنوگره  زا  يرود  يارب  یحور  یگدامآ  رد  نآ  ریثأت  یناـبرق و  رارـسا  نیارباـنب 
یهلا یتناما  ار  شتاناکما  اه و  ییاراد  همه  ناسنا ,  ینعی ,  تسا ;  لام  ناج و  زا  راثیا  اه , ناسنا  دـشر  لماکت و  يارب  مالـسا  ياه  هزومآ 

ع  ) میهاربا ترـضح  ناحتما  هلمج  زا  دوش , یم  ناحتما  یگدنز  فلتخم  لحارم  رد  ناسنا  اذل  دنک . هنیزه  یگدنب  قیرط  رد  دیاب  هک  دنادب 
هب یهلا  برق  ماـقم  هب  ندیـسر  ندرک و  یناـبرق  زا  هک  هچنآ  هـتبلا  هیآ 102 .) تافاص ,  , ) دوخ دـنبلد  دـنزرف  لیعامـسا  ندرک  ینابرق  هب  ( 

دنوادخ ددرگ . یم  سفن  تراهط  بلق و  ياوقت  ثعاب  هک  تسا  یلام  یحور و  ياه  هقلع  عطق  تسا ,  هدش  ظاحل  دنفـسوگ , حبذ  هلیـسو 
 , جح  ((, ) ینابرق تسوپ  تشوگ و  هن  تسامـش  ياوقت  تسا ,  ادخ  هب  قلعتم  هک  هچنآ  دـینک  یم  ینابرق  امـش  یتقو  : )) دـیامرف یم  لاعتم 
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دوخ يالوم  هب  هدنب  هقالع  قشع و  یگدرپسرس ,  میلست ,  تیاهن  هیضق  تیعقاو  اما  تسا ;  ندیرب  رـس  راک  رهاظ  هک  نیا  هصالخ  هیآ 37 .)
ینابرق دنک و  حبذ  دوخ  تسد  اب  دوخ  قلاخ  ياضر  يارب  ار  دوخ  ناسک  نیرتزیزع  دوش , رضاح  ناسنا  هک  نیا  زا  رتالاب  یقشع  هچ  تسا . 

وه ههجو هللا و  ملسا  نمم  انید " نسحا  نم  و   )) تسوا ندوب  میلست  نامه  بر ,  لباقم  رد  هدنب  تفص  نیرتالاو  دوش ; میلـست  هناقـشاع  زین 
اورحت کئلواف  ملـسا  نمف   )) تسا نآ  ورگ  رد  اـم  دـشر  میتسه و  فیلکت  هفیظو و  نیمه  هب  رومئاـم  اـم  و  هیآ 125 ) ئاـسن ,  ((, ) نسحم

همتت یهلا .  تاروتسد  رطاخ  شمارآ  تیاهن  اب  یلمع و  یبلق و  شریذپ  ینعی ,  ادخ ; لباقم  رد  ندش  میلـست  و  هیآ 14 ) نج ,  " ((, ) ادشر
یتسرپ و لام  نادـنز  زا  ییاهر  يدام و  ییایند و  ياه  یگتـسباو  تاقلعت و  ندودز  تهجرد  سفن  اب  داـهج  یعون  عقاو  رد  ندرک  یناـبرق 

ینابرق زا  يدامن  ینابرق  نیاربانب  تسدازآ  ریذـپ  قلعت  گنر  هچ  رهز  دوبک  خرچ  ریز  هک  منآ  تمه  مالغ  ظفاح : لوق  هب  تسا .  یبلطایند 
زا ع )   ) لیعامـسا ترـضح  حـبذ  دروم  رد  ع )   ) میهاربا ترـضح  هب  دـنوادخ  روتـسد  تسا .  هراما  سفن  حـبذ  یناـسفن و  ياـهاوه  ندرک 

نمیرها هک  دهاوخ  یمن  دـنوادخ  ینعی ,   (( نآ ; قلعتم  رد  هن  تسا ,  رما  سفن  رد  تحلـصم   )) نییلدـصا حالطـصا  هب  هک  تسا  یماکحا 
قلعت لماع  نیرتراد  هشیر  نیرت و  تخـسرس  اب  لـمع  نیا  وترپ  رد  ع )   ) میهاربا ترـضح  تسا  نآ  روتـسد  نیا  تمکح  هکلب  دوش ; حـبذ 

 ( ع  ) لیعامـسا ترـضح  رگید , فرط  زا  دزاس . نک  هشیر  ار  یناسفن  قلعت  ادخ , زا  تعاطا  اب  دنک و  هزرابم  تسا  دـنزرف  بسح  هک  سفن 
روتسد نیاربانب  دنوش . یم  یهلا  دوجو  مامت  اب  ود  ره  دنک و  یم  هزرابم  دوخ  سفن  بح  یهاوخدوخ و  اب  ینابرق ,  يارب  ندش  هدامآ  اب  زین 
دنوادخ دزن  ار  نانآ  تلزنم  ماقم و  هتشاد و  ع )   ) ربمایپ ود  نآ  تاقلعت  سفن و  نادنز  زا  ییاهر  تهج  رد  یگرزب  یتیبرت  شقن  هدش ,  دای 

. دوش هتشک  لیعامسا  االمع  هک  نآ  نودب  تسا ;  هدرب  رتالاب 

؟ مینک یم  شتسرپ  فاوط و  ار  هبعک  هناخ  ام  ارچ  سپ  تسین  رشب  هتخاس  ای  و  تسین ، كاخ  گنس و  زا  هبعک  هناخ  رگم 

شسرپ

؟ مینک یم  شتسرپ  فاوط و  ار  هبعک  هناخ  ام  ارچ  سپ  تسین  رشب  هتخاس  ای  و  تسین ، كاخ  گنس و  زا  هبعک  هناخ  رگم 

خساپ

) لیلخ میهاربا  ترضح  ۀلیسوب  دید و  بیسآ  حون  نافوط  رد  سپـس  هدش و  هتخاس  مدآ ( تسدب  هبعک  هناخ  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  خیرات  زا 
اب تسا و  دیحوت  هناخ  نیتسخن  هبعک  هک  دراد  هراشا  مهم  عوضوم  نیا  هب  میرک  نآرق  حیرـص  صن  دش . انب  دیدجت  لیعامـسا ( شدـنزرف  و 

هدوبن راگدرورپ  شتـسرپ  شیاـین و  زکرم  نآ ، زا  شیپ  يزکرم  چـیه  تسا و  هتـشاد  دوجو  نیمز  يور  رد  هک  تسا  يدـبعم  نیرت  هقباـس 
. تسا هدـش  هتخاس  تسا  تکرب  رپ  یلحم  عامتجا و  زکرم  هک  يا  هطقن  رد  تیرـشب ، هعماـج  دوسب  مدرم و  يارب  هک  تسا  يا  هناـخ  تسا .

يارب هک  يا  هناخ  نیتسخن  " 1 "" نیملاعلل يده  اکرابم و  هکبب  يذـلل  سانلل  عضو  تیب  لوا  نا   : - " دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
ماقم تانیب  تاـیآ  هیف  . - " تسا ناـیناهج  تیادـه  هیاـم  تکرب و  رپ  هک  تسا  هکم  نیمزرـس  رد  دـش  هداد  رارق  دـنوادخ ) شیاـینو   ) مدرم
هناشن نآ  رد  "  2 "" نیملاعلا نع  ینغ  هللا  ناف  رفک  نم  ًالیبس و  هیلا  عاطتـسا  نم  تیبلا  جـح  ساـنلا  یلع  هللاو  ًاـنمآ  ناـک  هلخد  نمو  میهاربا 
گنهآ دنوادخ  يارب  هک  تسا  مدرم  رب  دوب و  دهاوخ  نامارد  دوش  هناخ )  ) نآ لخاد  سک  ره  و  میهاربا ( ماقم  هلمج  زا  تسا  نشور  ياه 

( هدـناسر نایز  دوخ  هب  دـنک  كرت  ار  جـح  و   ) دزروب رفک  سک  ره  دـنراد و  نآ  يوس  هب  نتفر  ییاـناوت  هک  اـهنآ  دـننک  وا  ۀـناخ  دـصق  و 
ظاحل زا  مه  تکرب  رپ  تسا  یناکم  هبعک  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسدب  قوف  تایآ  زا  هک  یتاکن  تسا . زاین  یب  نایناهج  همه  زا  دـنوادخ 

جح مسارم  وترپ  رد  هک  تسا  یتدـحو  شبنج و  كرحت و  یهلا و  ياه  هبذاج  ناـمه  نآ  يونعم  تاـکرب  يداـم ، ظاـحل  زا  مه  يونعم و 
طیارـش بساـنم  هک  هدـش  عقاو  يا  هقطنم  رد  یعیبـط  رظن  زا  هک  ارچ  تسین ، هدیـشوپ  یـسک  رب  مه  نآ  يداـم  تاـکرب  دـیآیم و  دوـجوب 
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. تسا هدیدرگ  یم  بوسحم  تراجت  يارب  يزکرم  كرحترپ و  دابآ و  ياهرهـش  زا  یکی  هکم  هراومه  خیرات  لوط  رد  اما  تسین  یگدـنز 
رگید دروخ و  یم  مشچ  هب  تیونعم  دیحوت و  یتسرپادـخ و  زا  ینـشور  ياه  هناشن  نآ  رد  تسا و  نایناهج  تیادـه  هیام  هبعک  هکنیا  مود 
ینعم هب  تعاطتسا  نیا  هک  دشاب  هتشاد  تعاطتسا  هک  یناملسم  ره  رب  جح  مسارم  ماجنا  تسا . هداد  رارق  نما  ینیمزرـس  ارنآ  دنوادخ  هکنآ 
بجاو دشاب  یم  جـح  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  یگدـنز  هرادا  رب  ییاناوت  هار و  تینما  ینامـسج و  ییاناوت  تشگرب ، تفر و  جراخم  نتـشاد 

تفلاخم هب  دـنریگب و  هدـیدان  ار  یهلا  روتـسد  نیا  دـنزرو و  نارفک  هک  یناسک  هک  دـنک  یم  هراشا  مهم  هتکن  نیا  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  تسا .
یلع ای   : " دومرف یلع ( هب  ربماـیپ ( " 3. "" تسا زاین  یب  نایناهج  همه  زا  دـنوادخ  هک  ارچ  دـنا  هدـناسر  نایز  دوخ  هب  تقیقح  رد  دـنزیخرب 

تعاطتـسا هک  یمدرم  رب  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  اریز  دوـش  یم  بوـسحم  رفاـک  دراد  ییاـناوت  هک  نـیا  اـب  دـنک  كرت  ار  جـح  هـک  یـسک 
هدـیناسر و نایز  دوخ  هب  دـنک ) كرت  ارنآو   ) دزرو رفک  هک  یـسک  دـنروآ  اجب  ار  جـح  دـیاب  دـنور و  ادـخ  هناـخ  يوسب  تسا  مزالدـنراد 
ای يدوهی و  تمایق  رد  ار  وا  دـنوادخ  دورب  ایند  زا  هک  نیا  ات  دزادـنا  ریخأت  هب  ار  جـح  هک  یـسک  یلع  يا  تسا . زاین  یب  ناـنآ  زا  دـنوادخ 
رد ار  هبعک  دنوادخ   : " دیامرف یم  هغالبلا  جـهن  رد  " 5" هعصاق فورعم  هبطخ  رد  یلع ( نینمؤملاریما  " 4. "" دنادرگ یم  روشحم  ینارصن 

، هدـنکارپ ياهیدابآ  بآ و  مک  ياه  همـشچ  مکارتم و  مرن و  ياهگیر  نشخ و  ياه  هوک  نایم  رد  اـه  هرد  نیرتگنت  زکارم  نیرت  خـالگنس 
هار ات  تخاس  رومأـم  ار  شنادـنزرف  مدآ و  دـنوادخ  داد . رارق  دـنک ، یم  دـشر  نآ  رد  دنفـسوگ  هن  بسا و  غـالا و  رتش و  هن  هک  ینیمزرس 

دشاب رتدایز  شیامزآ  یتخـس و  هچ  ره  ." " تکرح فده  ار  اجنآ  داد و  رارق  باوث  نآ  يوسب  تکرح  يارب  دنریگ و  شیپ  ار  هکم  نیمه 
هن دنراد و  ررـض  هن  هک  ییاهگنـس  هب  دعب  ياهلـسن  ات  مدآ  نامز  زا  ار  مدرم  زیزع  يادخ  هک  دـینیب  یمن  رگم  تسا  رتناوارف  شاداپ  باوث و 
 : دـیامرف یم  قداص ( ماما  تسا ". هداد  رارق  مدرم  مایق  زکرم  دوخ و  مرتحم  هناـخ  ارنآ  هدرک و  ناـحتما  دنونـش  یم  هن  دـننیب و  یم  هن  عفن ،

زابرـس نآ  زا  هک  یـسک  هدش و  دراو  یهلا  نامیپ  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دوش  دراو  نآ  رد  هک  یـسک  تسا  نیمز  رد  ادخ  قاثیم  هبعک  "

يرهش دیفسو ، هایس  ریقف ، ینغ و  زا  اهناسنا  همه  هناخ  نیا  رد  " 6." " دشاب هدرک  یچیپرـس  یهلا  قاثیم  هب  دورو  زا  هک  تسا  نیا  لثم  دنز 
رانک هب  یتاقبط  تازایتما  رخافت و  ياه  هناشن  ریاسو  رهاظ  يدام  ياه  هبنج  اه و  هولج  ۀمه  ور  نیا  زا  دنربارب و  ردارب و  مه  اب  ییاتـسور  و 

یم تسا  تاواسم  یکاپ و  نیبم  تسا و  يوقت  سابل  ۀـناشن  هک  نادرم ) يارب  هتبلا   ) هتخودـن كاپ  هداس  دیفـس  هچراـپ  هعطق  ود  دور و  یم 
ینیب رترب  دوخ  ربکت و  زا  ار  دوخ  هشیمه  يارب  هک  دنریگ  یم  میمـصت  دنراد و  یم  رب  ماگ  اتکی  راگدرورپ  يوسب  ناسکی  یگمه  ودنـشوپ 

لآ هروس  . 2 96/ نارمع لآ  هروس  . 1 دنراد . هگن  كاپ  تاهابم  رخافت و  یـشاحف ، غورد و  هرجاشم ، هلداجم و  يدام ، تازایتما  هب  هجوت  و 
، ینامز یفطـصم  همجرت  هغالبلا ، جـهن  هـبطخ 236  قودـص 5 . خیـش  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  ،ج3،ص10ـ9 4 . هنومن رـسفت  . 3 97/ نارمع

هخسن قداص ( ماما  هب  بوسنم  نآرقلا ، ریسفت  ) يزاریش رازآ  یب  میرکلادبع  حیـضوتو  همجرت  "، هر " ینیمخ ماما  نیون  هلاسر  ص609ـ608 
ةرامش 5235،ص86

؟ تسیچ تارمج  یمر  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ تارمج  یمر  تمکح 

خساپ

ینم رد  یـصخشم  ياهنوتـس  هب  هزیرگنـس  ینیعم  دادعت  ندرک  باترپ  ینعی  تسا  تارمج » یمر   » ینم يارحـص  رد  بجاو  لامعا  زا  یکی 
اج هب  ار  هبقع » هرمج  یمر   » لـمع دراد  هفیظو  یجاـح  دـیع  زور  دوـشیم . هدـیمان  هبقع » هرمج  یطـسو و  هرمج  یلوا و  هرمج   » ماـن هب  هک 
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هدـش دراو  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیا  لمع  نیا  تمکح  دـهد . ماـجنا  بیترت  هب  ار  هرمج  ره 3  مهدزاود  مهدزاـی و  زور  دروآ و 
رد دش  هبعک ) ) تیب مزاع  ینم  زا  تخادرپ و  جح ، کسانم  ماجنا  هب  لیئربج  یهارمه  وادـخ  رما  هب  مالـسلا » هیلع  » مدآ ترـضح  هک  ینامز 

عضاوم 3 زا  عضوم  ره  رد  لیئربج  هراشا  هب  دراد  زاب  هفیظو  ماجنا  زا  ترضح  نآ  تساوخ  دش و  لثمم  وا  رب  راب  ناطیش 3  تارمج »  » لحم
زا و  دنام . یقاب  مالـسلا » هیلع  » مدآ نادـنزرف  نایم  رد  سیلبا » درط   » تّنـس نیا  اذـل  دومن و  درط  دوخ  زا  ار  وا  گنـس ، تفه  باترپ  اب  هناگ 

ّتیدوبع و تیبثت  ناطیـش  درط  لمع  نیا  دـمآ . شیپ  مالـسلا » هیلع  » میهاربا ترـضح  يارب  نایرج  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب 
یهلا تاروتسد  ینید و  ضئارف  ماجنا  رد  تّیقفوم  يارب  یگدنز  نارود  مامت  رد  دراد  هفیظو  ناسنا  هک  نیا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  تعاطا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنک « . هزرابم  سفن  ناطیش  نج و  ناطیش  اب 

؟ تسیچ نآ  تّیصاخ  تسا و  هدمآ  اجک  زا  دوسالارجح 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  ّتیصاخ  تسا و  هدمآ  اجک  زا  دوسالارجح 

خساپ

هیلع » مدآ ترـضح  تسا . هدوب  ینارون  يرهوج  تقیقح و  الاب ، ملاع  رد  دوسالارجح  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا » مهیلع  » تیب لها  تایاور  رد 
« مالسلا هیلع  » مدآ ترضح  یتسرپادخ  نامیپ  دهاش  ینارون ، رهوج  نیا  هدوب و  سونأم  نآ  اب  هتسیزیم ، تشهب  رد  هک  ماگنه  نآ  مالسلا ،»
. درک طوبه  نیمز  هب  یگنـس  تروص  هب  بیغ  ناهج  زا  زین  دوسـالارجح  دـمآ ، رد  نیمز  هب  تشهب  زا  مالـسلا » هیلع  » مدآ نوچ  تسا . هدوب 

نآ سپس ، دروآ . دای  هب  ار  دوخ  هدش  شومارف  نامیپ  دهع و  داتفا و  تشهب  دای  هب  تخانش و  دید و  ار  گنـس  مالـسلا » هیلع  » مدآ ترـضح 
ادخ و  درک . دیدجت  ار  یتسرپادخ  نامیپ  ودهع  تفریم و  گنس  دزن  تدابع  ماگنه  سپ ، نآ  زا  درک . بصن  هبعک  هناخ  رد  تشادرب و  ار 

دنتفا شیوخ  ییادخ  نامیپ  دهع و  تشهب و  دای  هب  شندید  اب  دنوَر و  گنس  نآ  دزن  زین  مالسلا » هیلع  » مدآ نادنزرف  هک  دومرف  رّرقم  نینچ 
لوبقم ظوفحم و  ادخ  دزن  ناشلامعا  دنهد ، ماجنا  ار  یتسرپادخ  دهع  دیدجت  جح و  مسارم  صالخا  اب  هک  یناسک  دنزاس . راوتسا  ار  نآ  و 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیسر « . دنهاوخ  ششاداپ  هب  تمایق  رد  تسا و 

؟ ددرگیم نوفدم  كاخ  لد  رد  دسریمن و  فرصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرس  رد  نابرق  دیع  زور  ینابرق  دوس 

شسرپ

نوفدـم كاـخ  لد  رد  دـسریمن و  فرـصم  هبژ  اـهینابرق  زا  يرایـسب  هک  نیا  اـب  تسیچ  ینم  نیمزرـس  رد  ناـبرق  دـیع  زور  یناـبرق  دوـس 
؟ ددرگیم

خساپ

مهم و ياهضیرف  نیا  دـننک و  ینابرق  ینم  رد  ار  یناویح  هک  تسا  نیا  مارحلا  هجح  يذ  مهد  زور  رد  نایجاح  يارب  جـح ، لاـمعا  زا  یکی 
« مالـسلا هیلع  » لیلخ میهاربا  ترـضح  دـیحوت ، نامرهق  گرزب  يراکادـف  هرطاخ  يروآداـی  نآ ، رارـسا  زا  یکی  تسا و  حیرـص  يروتـسد 

بتارم نیرتالاب  هب  شندیناسر  وا و  ندومزآ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  مالـسلا » هیلع  » لیلخ میهاربا  ترـضح  يراکادف  يارجام  تسا .
یگتـسیاش تابثا  يارب  نومزآ و  ياهنوگ  نامرف ، نیا  هتبلا ، دنک . ینابرق  ینم  نیمزرـس  رد  ار  شزیزع  رایـسب  دنزرف  هک  داد  روتـسد  لامک 
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دیسر نامرف  دناسر ، ماجنا  هب  ار  دنوادخ  روتـسد  ات  دش  هدامآ  مالـسلا » هیلع  » میهاربا ترـضح  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا  دوب و  یهلا  درم  نآ 
زیچ ره  رب  نامیا  وترپ  رد  دناوتیم  هک  درک  تباث  يرادربنامرف ، يارب  يو  یگدامآ  دـنک . حـبذ  ار  يدنفـسوگ  شیوخ  دـنزرف  ياج  هب  هک 

اب ادـخ  هناخ  نارئز  درذـگب . شیوخ  دـنزرف  زا  يونعم  ـالاو و  یفدـه  يارب  دـیآ و  زوریپ  هناردـپ  راد  هشیر  تاـساسحا  فطاوع و  رب  یتح 
دنزاسیم هدنز  اهلد  رد  ار  مالسلا » هیلع  » میهاربا ترضح  يراکادف  نامیا و  يراوتسا  صالخا و  هرطاخ  ینم ، نیمزرـس  رد  یناویح  نتـشک 

همه زا  وا  هار  رد  هک  تسا  یسک  ادخ  درم  هک  دنیوگیم  نینچ  ایوگ  دنهدیم و  يزابناج  يراکادف و  سرد  رگیدکی  هب  رذگهر  نیا  زا  و 
هرابرد مالـسا  رظن  دـید  دـیاب  نونکا  تسا . ینم  زور  ینابرق  رارـسا  زا  ياهشوگ  نیا  تشذـگرد . گرزب  درم  نآ  هک  ناـنچ  درذـگب ؛ زیچ 

هب تسا  هتـسیاش  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب  دـنراد . ياهفیظو  هراب  نیا  رد  ناناملـسم  ایآ  تسیچ و  ینابرق  ياهتـشوگ  فرـصم  یگنوگچ 
روتـسد نینچ  دـننکیم  ینابرق  ینم  رد  نابرق  دـیع  زور  هک  یناـسک  هب  جـح  هروس  رد  دـنوادخ  هک  میرگنب . دـیجم  نآرق  ینامـسآ  باـتک 

هک تسا  هدـمآ  زین  ناهیقف  جـح  کسانم  هلاـسر  رد  ( 4 «.) دـینک ماعطا  ار  ناگدـنامرد  ینابرق  تشوگ  زا  ریقفلا ؛ سئابلا  اومعطاو  » دـهدیم
نادنمزاین هب  ار  رگید  یشخب  نانمؤم و  هب  ار  یـشخب  دنروخب و  دوخ  ار  نآ  زا  یـشخب  دننک  شخب  هس  ار  ینابرق  تشوگ  ادخ  هناخ  نارئاز 

جاّـجح هفیظو  نونکا  تسه . زین  يّداـم  دوـس  ياراد  يوـنعم ، ياـهدوس  رب  نوزفا  یناـبرق ، هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  اهروتـسد ، نیا  دـنهد .
هلیـسو هب  ًالثم  هک  تساهنآ  یمالـسا  هفیظو  دـننک و  يرادرب  هرهب  تسرد  هنوگ  هب  اهینابرق  نیا  زا  هک  تسا  یمالـسا  ياـهتلود  ناملـسم و 

رد ینابرق  تشوگ  زا  دوبن  رایـسب  نینچ  جاجح  رامـش  هک  هتـشذگ  ياهنامز  رد  دنوش . نفد  كاخ  لد  رد  اهتـشوگ  هک  دنراذگن  هناخدرس 
نآ زا  تسه ، یلاکـشا  یتساک و  اج  نیا  رد  رگا  سپ  تسا . هتفاـی  ینوزف  جاـجح  زورما  یلو  دـندربیم ، هرهب  سترد  هنوگ  هب  زور  ناـمه 
هیآ 28، جح ، هروس  ( 4 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  جح « . دنمشزرا  زاس و  ناسنا  هضیرف  هن  تسا ، ناتسبرع  رب  مکاح  تلود  ناناملسم و 

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  موزل 

شسرپ

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  موزل 

خساپ

ایآ دوش و  ماجنا  هنوگ  هچ  رب  دـیاب  جـح  هک  شـسرپ  نیا  خـساپ  هب  نتفای  هار  يارب  هک  نیا  لّوا ، میوشیم : روآدای  ار  مهم  ياهتکن  تسخن 
هّکم رد  تئارب  هک  نیا  مود ، دنک . دیلقت  طیارـشلاعماج  دهتجم  زا  ای  دشاب و  دهتجم  دوخ ، ناسنا ، ای  دیاب  ریخ  ای  تسا  مزال  جح  رد  تئارب 

، کنیا دـننک . لمع  مکح  نیا  هب  دـیاب  دـننکیم ، دـیلقت  ناشیا  زا  هک  یناـسک  تسا و  بجاو  هللا » همحر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  رظن  رباـنب 
هلوسر هَّللا و  نم  نا  ذأو  : » دیامرفیم دنوادخ  تسا . دیلقت  عجرم  ّتیحالص  رد  اهنآ  یلیصفت  خساپ  هتبلا  هک  تسا  حرطم  دنچ  ییاهـشسرپ 

هب صاصتخا  ای  دوب  رازیب  دوخ  نامز  نیکرـشم  زا  طقف  شلوسر  اـیآ  هلوسر ؛ نیکرـشملا و  نم  یئرب  هَّللا  ّنا  ربکـألا  ّجـحلا  موی  ساـّنلا  یلإ 
هدنیامن هب  طوبرم  یـصاصتخا  تسا  یمکح  مکح  نای  تسا و  وا  دوخ  نامز  رد  ربمایپ  هیحان  زا  طقف  مالعا  نیا  ایآ  درادـن ؟ یّـصاخ  نامز 
ياهنامز رد  مکح  نیا  درادـن  ینامز  هب  صاصتخا  مالـسا  ماکحا  نوچ  ای  دـناسرب  زور  نآ  ناکرـشم  هب  ار  ربماـیپ  تئارب  نـالعا  هک  ربماـیپ 

رد هّکم  رد  عامتجا  ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  مزال  دناهتفرگ  رارق  ناملاظ  ربارب  رد  هک  فعضتسم  مورحم  ناناملـسم  زا  عافد  ایآ  تسه ؟ مه  رگید 
راّفک زا  ناـملاظ  لاـگنچ  ریز  رد  ناـهج  رد  نایعیـش  ناناملـسم و  هکنیا  دوجو  اـب  ینعی  درادـن  یـشقن  چـیه  عاـفد  نیا  رد  ینعی  تهج  نیا 
ماجنا ار  جـح  لامعا  توافتیب  مینک و  هدافتـسا  نانآ  يرگدادـیب  ناناملـسم و  يرگنـشور  يارب  هّکم  عامتجا  زا  میناوتیم  ام  دـنراتفرگ و 
تسین ناملسم  دشاب  هتشادن  ناناملسم  روما  هب  مامتها  دنک و  حبص  هک  یسک  هک  ثیدح  نیا  ایآ  تسا ؟ حیحـص  نیا  ایآ  میراذگب  میهد و 
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دیوگن خساپ  ار  وا  دنکیم  هثاغتسا  ناناملـسم  هب  هک  ار  یـسک  يادص  دونـشب  هک  یـسک  هک  ثیدح  نیا  ایآ  دوشیمن ؟ لماش  ار  دروم  نیا 
هب جـح ) رد  ناـنمؤم  اـی  مدرم  ) اـت مهل ؛... عفاـنماو  دهـشیل  : » هدوـمرف دـنوادخ  هک  نیا  اـیآ  دوـشیمن ؟ لـماش  ار  دروـم  نیا  تسین  ناملـسم 
اب یطابترا  چـیه  جـح  میظع  هرگنک  نیا  ناناملـسم و  عاـمتجا  نیا  اـیآ  دـننک » ادـیپ  روضح  دراد  عفن  دوس و  ناـنآ  يارب  هک  ییاـههاگیاج 

يارب دننک و  یفّرعم  ار  شیوخ  نانمشد  دننک و  حرطم  رگیدکی  اب  اجنآ  ار  دوخ  تالکشم  ناناملـسم  هک  درادن  ناناملـسم  یـسایس  لئاسم 
ییامیپهار دیابن  دیوگب  یسک  رگا  دنهد ؟ ماجنا  ییهرکاذم  دنیوگب و  ینخس  دنشابیم  مالسا  نانمشد  ندرب  نیب  زا  دوخ و  زا  عافد  تّیفیک 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیوگیم « ؟ خساپ  هنوگچ  ار  تالاؤس  نیا  درک  تئارب  يارب 

؟ هریاد هن  تسا  بعکم  لکش  هب  هبعک ، هناخ  ارچ 

شسرپ

؟ هریاد هن  تسا  بعکم  لکش  هب  هبعک ، هناخ  ارچ 

خساپ

روتـسد هب  مالـسلا » هیلع  » میهاربا ترـضح  لاح ، ره  هب  میتسین ، هاگآ  نآ  زا  ام  هک  دـشاب  یتلع  ياراد  اـی  دـشابن  صاـخ  یتلع  ياراد  دـیاش 
شخب تسا « . رگید  لاکـشا  زا  رتناسآ  بعکم  لکـش  هب  هناخ  نتخاس  هک  تسا  هدوب  نیا  تلع  دیاش  تسا و  هتخاس  ار  هناخ  نیا  دـنوادخ 

 « تالاؤس هب  خساپ 

؟ دنمانیم ادخ  هناخ  ار  هبعک  ارچ 

شسرپ

؟ دنمانیم ادخ  هناخ  ار  هبعک  ارچ 

خساپ

اهنآ هک  دجاسم  رگد  دننام  دنـشاب ، دنوادخ  دای  هب  دنور و  اجنادب  ادخ  ناگدنب  هک  تسا  نیا  يارب  دنیوگیم ، ادخ  هناخ ، ار  هبعک  هک  نیا 
هناخبحاص ایند و  رکف  رد  ناسنا  هک  اههناخ  رگید  نوچ  هن  دنک ، شتـسرپ  اروا  دتفا و  ادخ  دای  هب  ناسنا  دجـسم  رد  ینعی  دنیادخ ، هناخ  زین 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « .

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

شسرپ

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

خساپ

ار هفاضا  هنوگ  نیا  تسا  هناخ  نآ  تفارش  تلع  هب  اهنت  درادن ، يزاین  هناخ  هب  تسین و  مسج  وا  هک  نیا  اب  راگدرورپ ، هب  هناخ  هداد  تبـسن 
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تدابع اج  نآ  رد  ادخ  يایلوا  ناربمایپ و  هدش و  يراذـگهیاپ  دـیحوت  نامرهق  تسد  هب  هبعک  هک  اج  نآ  زا  دـنیوگیم . یفیرـشت  هفاضا  هب 
هب دراد و  اــج  نآ  هبرتـشیب  یهجوـت  دــنوادخ  هـک  دــننامهفب  دــنهاوخیم  تبــسن  نـیا  اــب  تـسا و  هتفاــی  هژیو  یتفارــش  دــناهدرکیم ،

. درادـن صوصخم  ییاج  دـنوادخ  تسوا . یقیقح  هناخ  اجنآ  تسا و  مسج  ادـخ  هک  نیا  هن  دـیایمرفیم ، تیانع  رـشتیب  شناگدـننکترایز 
لمع نیا  و  دنراذگیم ، زامن  دننکیم و  شیاتس  ار  دنوادخ  و  دنتسیایم . هبعک  هناخ  يوس  هب  راب  جنپ  زور  هنابـش  رد  ناناملـسم  همه  یلو 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننک « . تدابع  شتسرپ و  ار  هناگی  يادخ  هناگی  یناکم  يوس  هب  همه  هک  تسا  یگناگی  یگنر و  کی  هناشن 

؟ تسیچ یجاح  يانعم  دنتفگیمن ؟ یجاح  دنتفریم  هکم  هب  مالسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  هک  یناسک  هب  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ یجاح  يانعم  دنتفگیمن ؟ یجاح  دنتفریم  هکم  هب  مالسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  هک  یناسک  هب  ارچ 

خساپ

هب مالـسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  ایآ  هک  تسین  مولعم  تسا . هدروآ  ياجب  ار  ادـخ  هناخ  ّجـح  هک  دـنیوگیم  یـسک  هب  یجاـح  اـی  ّجاـح 
یلاکـشا دناهدروآ ، ياج  هب  ار  ادخ  هناخ  ّجح  هک  یناسک  يارب  تفـص  نیا  درب  راک  لاح ، ره  هب  هن  ای  دناهتفگیم ، یجاح  ای  ّجاح  یـسک 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  درادن « .

؟ دننکیم ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگیم و  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیم ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگیم و  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

خساپ

دننکیم و ینابرق  ینم  رد  دناهتفر  هکم  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  هک  یناسک  دیع  نیا  رد  تسا  یمالسا  یمسر  دایعا  زا  یکی  نابرق  دیع 
یکی دیاش  دنیامن . میسقت  نانمؤم  ناتسدگنت و  نایم  ار  نآ  تشوگ  دننک و  ینابرق  دنفسوگ  تسا  هتـسیاش  دنتـسین  هکم  رد  هک  زین  یناسک 

مـیهاربا و ترـضح  یگداـمآ  هرطاـخ  ناناملـسم  هـک  دـشاب  نـیا  تـسا ، هدـش  هدرمـش  دـیع  مالــسا  رد  روکذـم  زور  هـک  نـیا  رارــسا  زا 
دنتفا و نادنمتـسم  ناگراچیب و  دای  هب  دنراد و  هاگن  هدنز  ار  قح  هار  رد  يراکادف  دـنوادخ و  نامرف  ماجنا  يارب  مالـسلا » مهیلع  » لیعامـسا

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننک « . یگدیسر  زین  یناسک  نینچ  هب  دیاب  هکلب  دنشاب ، شیوخ  رکف  هب  دیابن  اهنت  یگدنز  رد  هک  دننادب 

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  دوس 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  دوس 

خساپ
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 - ناسنا يونعم  يّدام و  یگدنز  ياههبنج  همه  رد  مالسا  نید  هک  دید  میهاوخ  میشیدنیب ، مالسا  ینارون  ياهروتسد  ماکحا و  هرابرد  رگا 
اهروتسد و نیرتیلاع  نیرتهب و  ياراد  نآ -  دننام  یگنهرف و  یماظن و  یـسایس و  يداصتقا و  ات  هتفرگ  یقالخا  ینید و  ياههبنج  زا  ینعی 

هورم افص و  یعس  فاوط و  مارحا و  دننام  هژیو ، یلامعا  کسانم و  ياراد  هک  تسا  جح  هضیرف  مالسا ، يالاو  ياهروتـسد  زا  تساهنوناق .
، رـشب دارفا  همه  میرگنیم : ینید  گرزب  هضیرف  نیا  رارـسا  زا  ياهشوگ  هب  کنیا  تسا . رگید  ياهراک  یخرب  ینابرق و  تارمج و  یمر  و 
هک یتّیلم  داژن و  هقبط و  ره  زا  نایمدآ -  همه  رگا  هک  تسین  یّکـش  دننکیم و  یگدنز  نیمز  فلتخم  طاقن  رد  هک  دناهداوناخ  کی  نوچ 

هضیرف ياهتمکح  زا  یکی  دش . دهاوخ  مارآ  اراوگ و  نانآ  يارب  یگدنز  دنوش ، هشیمه  هناگی و  دندرگ و  هاگآ  رگیدکی  لاح  زا  دنشاب - 
نیا زا  کی  ره  هک  دـنهد  ماجنا  ار  هژیو  یلاـمعا  دـنیآ و  مه  درگ  ياهقبط  داژن و  ره  زا  اـیند و  هشوگ  ره  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  جـح 

زا رود  هب  ياهیحور  اب  تصرف ، نیا  رد  ناناملـسم  دهنیمرب . فرژ  يریثأت  ناسنا  لماکت  یقالخا و  یحور و  هیکزت  رد  دوخ  هبون  هب  لامعا 
یگدنز تالکـشم  لئاسم و  هرابرد  دنوشیم و  هاگآ  رگیدکی  لاح  زا  دنیآیم و  مه  درگ  اهتوافت  اهیگژیو و  هب  هّجوتیب  ّربکت و  هنوگره 

زا تسا و  نیمه  تسا ، رتکچوک  یعامتجا  هک  زین ، تعامج  زامن  دـنرادیمرب . اهنآ  عفر  ّلح و  يارب  ییاهماگ  دـننکیم و  رظن  لدابت  دوخ 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننکاپرب « . تعامج  هب  ار  شیوخ  زامن  ناناملسم  هک  تسا  هدرک  رایسب  یشرافس  مالسا  نید  هک  تسور  نیا 

؟ دنلام تورث و  ياراد  هک  دنورب  جح  هب  دنناوتیم  یناسک  اهنت  ارچ 

شسرپ

؟ دنلام تورث و  ياراد  هک  دنورب  جح  هب  دنناوتیم  یناسک  اهنت  ارچ 

خساپ

رب اهنت  هکلب  هدرکن  بجاو  یسک  ره  رب  ار  لمع  نیا  لاعتم  دنوادخ  ینعی  تسا ؛ یلام  یندب و  تعاطتـسا  نکمت و  هب  طوشم  جح ، بوجو 
ًالومعم هک  تسا  يرفس  جح ، اریز  دنـشاب ؛ ییاناوت  ياراد  یندب  یلام و  رظن  زا  دنهد و  ماجنا  ار  نآ  دنناوتب  هک  تسا  هدرک  بجاو  یناسک 

نتشگزاب زا  سپ  جح ، جراخم  نتشاد  رب  نوزفا  هک  دشاب  رادلام  ياهزادنا  هب  دیاب  یجاح  صخش  تسا و  رایسب  ياهنیزه  فرص  هب  دنمزاین 
ار شیوخ  تورث ، لام و  زا  يدنمهرهب  نودب  دناوتیم  سک  ره  یهگناو ، دهد . همادا  شراک  بسک و  هب  دـناوتب  زین  دـتفین و  ییاونیب  هب  زین 

ماجنا هب  یهانگ  درکیمن ، نینچ  رگا  تسا و  هدوبن  بجاو  وا  رب  يراک  نینچ  یلو  تسا ، لوبقم  شلمع  دورب و  جح  هب  دزادنا و  یتخس  هب 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیناسریمن « .

؟ تسین یتسرپ  تب  ياهنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  ارچ 

شسرپ

؟ تسین یتسرپ  تب  ياهنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  ارچ 

خساپ

هدیشوپ ام  رب  اهتحلصم  نیا  زا  يرایسب  یلو  تسا ، هدومرف  عیرـشت  اهتمکح  اهتحلـصم و  يور  زا  ار  ینید  تاررقم  ماکحا و  لاعتم  دنوادخ 
مکح اهدـص  اهزامن و  ياهتعکر  رامـش  تلع  تسا  نینچمه  میدرگب . هبعک  هناخ  رود  هب  راب » تفه  » دـیاب ارچ  هک  مینادیمن  ام  ًالثم  تسا ؛
لاعتم دـنوادخ  هک  میراد  نامیا  یتقو  اریز  میـشاب ؛ هاگآ  اهتحلـصم  نیا  زا  ام  تسین  مزـال  یلو  تسین  نشور  اـم  رب  نآ  تمکح  هک  رگید 
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نیا نتـسب  راکب  اب  هک  تساـم  رب  تسا ، تحلـصم  يارد  همه  ینید  ياهروتـسد  دـنکیمن و  بجاو  تحلـصم  تمکح و  نودـب  ار  يراـک 
دیاب هن ، ای  تسا  یتسرپ  تب  ياهنوگ  فاوط  هک  نیا  اما  هن . ای  میشاب  هاگآ  حلاصم  نیا  زا  هاوخ  میروآ  تسد  هب  ار  بولطم  هجیتن  اهروتسد 

فاوط هناخ  نیا  رود  هک  تسا  هداد  روتـسد  اـم  هب  دـنوادخ  تسا . تیهولا » » ناونع هب  دـنوادخ  ریغ  شتـسرپ  ياـنعم  هب  یتسرپ  تب  تفگ ،
لئاـق یتـیهولا »  » هبنج چـیه  هبعک  يارب  میتـسرپیم و  ار  وا  میربیم و  ناـمرف  دـنوادخ  زا  راـک  نیا  رد  اـم  میرادـب و  یمارگ  ار  نآ  مینک و 

راک نیا  رد  اـم  هک  مالـسلا » مهیلع  » موصعم ناـماما  دـقرم  تراـیز  تسا  نینچمه  مینادیم . دـنوادخ  هژیو  ار  شتـسرپ  تداـبع و  میتسین و 
وا زا  مییوجیم و  برقت  دـنوادخ  هب  اهنآ ، نتـشاد  یمارگ  كاپ و  ياهدـقرم  نیا  ترایز  اب  هکلب  میتسرپیمن ، ار  اهنآ  نابحاص  ای  اهدـقرم 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  میربیم « . نامرف 

؟ ددرگیم نوفدم  كاخ  لد  رد  دسریمن و  فرصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرس  رد  نابرق  دیع  زور  ینابرق  دوس 

شسرپ

نوفدـم كاـخ  لد  رد  دـسریمن و  فرـصم  هبژ  اـهینابرق  زا  يرایـسب  هک  نیا  اـب  تسیچ  ینم  نیمزرـس  رد  ناـبرق  دـیع  زور  یناـبرق  دوـس 
؟ ددرگیم

خساپ

مهم و ياهضیرف  نیا  دـننک و  ینابرق  ینم  رد  ار  یناویح  هک  تسا  نیا  مارحلا  هجح  يذ  مهد  زور  رد  نایجاح  يارب  جـح ، لاـمعا  زا  یکی 
« مالـسلا هیلع  » لیلخ میهاربا  ترـضح  دـیحوت ، نامرهق  گرزب  يراکادـف  هرطاخ  يروآداـی  نآ ، رارـسا  زا  یکی  تسا و  حیرـص  يروتـسد 

بتارم نیرتالاب  هب  شندیناسر  وا و  ندومزآ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  مالـسلا » هیلع  » لیلخ میهاربا  ترـضح  يراکادف  يارجام  تسا .
یگتـسیاش تابثا  يارب  نومزآ و  ياهنوگ  نامرف ، نیا  هتبلا ، دنک . ینابرق  ینم  نیمزرـس  رد  ار  شزیزع  رایـسب  دنزرف  هک  داد  روتـسد  لامک 

دیسر نامرف  دناسر ، ماجنا  هب  ار  دنوادخ  روتـسد  ات  دش  هدامآ  مالـسلا » هیلع  » میهاربا ترـضح  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا  دوب و  یهلا  درم  نآ 
زیچ ره  رب  نامیا  وترپ  رد  دناوتیم  هک  درک  تباث  يرادربنامرف ، يارب  يو  یگدامآ  دـنک . حـبذ  ار  يدنفـسوگ  شیوخ  دـنزرف  ياج  هب  هک 

اب ادـخ  هناخ  نارئز  درذـگب . شیوخ  دـنزرف  زا  يونعم  ـالاو و  یفدـه  يارب  دـیآ و  زوریپ  هناردـپ  راد  هشیر  تاـساسحا  فطاوع و  رب  یتح 
دنزاسیم هدنز  اهلد  رد  ار  مالسلا » هیلع  » میهاربا ترضح  يراکادف  نامیا و  يراوتسا  صالخا و  هرطاخ  ینم ، نیمزرـس  رد  یناویح  نتـشک 

همه زا  وا  هار  رد  هک  تسا  یسک  ادخ  درم  هک  دنیوگیم  نینچ  ایوگ  دنهدیم و  يزابناج  يراکادف و  سرد  رگیدکی  هب  رذگهر  نیا  زا  و 
هرابرد مالـسا  رظن  دـید  دـیاب  نونکا  تسا . ینم  زور  ینابرق  رارـسا  زا  ياهشوگ  نیا  تشذـگرد . گرزب  درم  نآ  هک  ناـنچ  درذـگب ؛ زیچ 

هب تسا  هتـسیاش  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب  دـنراد . ياهفیظو  هراب  نیا  رد  ناناملـسم  ایآ  تسیچ و  ینابرق  ياهتـشوگ  فرـصم  یگنوگچ 
روتـسد نینچ  دـننکیم  ینابرق  ینم  رد  نابرق  دـیع  زور  هک  یناـسک  هب  جـح  هروس  رد  دـنوادخ  هک  میرگنب . دـیجم  نآرق  ینامـسآ  باـتک 

هک تسا  هدـمآ  زین  ناهیقف  جـح  کسانم  هلاـسر  رد  ( 4 «.) دـینک ماعطا  ار  ناگدـنامرد  ینابرق  تشوگ  زا  ریقفلا ؛ سئابلا  اومعطاو  » دـهدیم
نادنمزاین هب  ار  رگید  یشخب  نانمؤم و  هب  ار  یـشخب  دنروخب و  دوخ  ار  نآ  زا  یـشخب  دننک  شخب  هس  ار  ینابرق  تشوگ  ادخ  هناخ  نارئاز 

جاّـجح هفیظو  نونکا  تسه . زین  يّداـم  دوـس  ياراد  يوـنعم ، ياـهدوس  رب  نوزفا  یناـبرق ، هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  اهروتـسد ، نیا  دـنهد .
هلیـسو هب  ًالثم  هک  تساهنآ  یمالـسا  هفیظو  دـننک و  يرادرب  هرهب  تسرد  هنوگ  هب  اهینابرق  نیا  زا  هک  تسا  یمالـسا  ياـهتلود  ناملـسم و 

رد ینابرق  تشوگ  زا  دوبن  رایـسب  نینچ  جاجح  رامـش  هک  هتـشذگ  ياهنامز  رد  دنوش . نفد  كاخ  لد  رد  اهتـشوگ  هک  دنراذگن  هناخدرس 
نآ زا  تسه ، یلاکـشا  یتساک و  اج  نیا  رد  رگا  سپ  تسا . هتفاـی  ینوزف  جاـجح  زورما  یلو  دـندربیم ، هرهب  سترد  هنوگ  هب  زور  ناـمه 
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هیآ 28، جح ، هروس  ( 4 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  جح « . دنمشزرا  زاس و  ناسنا  هضیرف  هن  تسا ، ناتسبرع  رب  مکاح  تلود  ناناملسم و 

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  موزل 

شسرپ

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  موزل 

خساپ

ایآ دوش و  ماجنا  هنوگ  هچ  رب  دـیاب  جـح  هک  شـسرپ  نیا  خـساپ  هب  نتفای  هار  يارب  هک  نیا  لّوا ، میوشیم : روآدای  ار  مهم  ياهتکن  تسخن 
هّکم رد  تئارب  هک  نیا  مود ، دنک . دیلقت  طیارـشلاعماج  دهتجم  زا  ای  دشاب و  دهتجم  دوخ ، ناسنا ، ای  دیاب  ریخ  ای  تسا  مزال  جح  رد  تئارب 

، کنیا دـننک . لمع  مکح  نیا  هب  دـیاب  دـننکیم ، دـیلقت  ناشیا  زا  هک  یناـسک  تسا و  بجاو  هللا » همحر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  رظن  رباـنب 
هلوسر هَّللا و  نم  نا  ذأو  : » دیامرفیم دنوادخ  تسا . دیلقت  عجرم  ّتیحالص  رد  اهنآ  یلیصفت  خساپ  هتبلا  هک  تسا  حرطم  دنچ  ییاهـشسرپ 

هب صاصتخا  ای  دوب  رازیب  دوخ  نامز  نیکرـشم  زا  طقف  شلوسر  اـیآ  هلوسر ؛ نیکرـشملا و  نم  یئرب  هَّللا  ّنا  ربکـألا  ّجـحلا  موی  ساـّنلا  یلإ 
هدنیامن هب  طوبرم  یـصاصتخا  تسا  یمکح  مکح  نای  تسا و  وا  دوخ  نامز  رد  ربمایپ  هیحان  زا  طقف  مالعا  نیا  ایآ  درادـن ؟ یّـصاخ  نامز 
ياهنامز رد  مکح  نیا  درادـن  ینامز  هب  صاصتخا  مالـسا  ماکحا  نوچ  ای  دـناسرب  زور  نآ  ناکرـشم  هب  ار  ربماـیپ  تئارب  نـالعا  هک  ربماـیپ 

رد هّکم  رد  عامتجا  ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  مزال  دناهتفرگ  رارق  ناملاظ  ربارب  رد  هک  فعضتسم  مورحم  ناناملـسم  زا  عافد  ایآ  تسه ؟ مه  رگید 
راّفک زا  ناـملاظ  لاـگنچ  ریز  رد  ناـهج  رد  نایعیـش  ناناملـسم و  هکنیا  دوجو  اـب  ینعی  درادـن  یـشقن  چـیه  عاـفد  نیا  رد  ینعی  تهج  نیا 
ماجنا ار  جـح  لامعا  توافتیب  مینک و  هدافتـسا  نانآ  يرگدادـیب  ناناملـسم و  يرگنـشور  يارب  هّکم  عامتجا  زا  میناوتیم  ام  دـنراتفرگ و 
تسین ناملسم  دشاب  هتشادن  ناناملسم  روما  هب  مامتها  دنک و  حبص  هک  یسک  هک  ثیدح  نیا  ایآ  تسا ؟ حیحـص  نیا  ایآ  میراذگب  میهد و 
دیوگن خساپ  ار  وا  دنکیم  هثاغتسا  ناناملـسم  هب  هک  ار  یـسک  يادص  دونـشب  هک  یـسک  هک  ثیدح  نیا  ایآ  دوشیمن ؟ لماش  ار  دروم  نیا 

هب جـح ) رد  ناـنمؤم  اـی  مدرم  ) اـت مهل ؛... عفاـنماو  دهـشیل  : » هدوـمرف دـنوادخ  هک  نیا  اـیآ  دوـشیمن ؟ لـماش  ار  دروـم  نیا  تسین  ناملـسم 
اب یطابترا  چـیه  جـح  میظع  هرگنک  نیا  ناناملـسم و  عاـمتجا  نیا  اـیآ  دـننک » ادـیپ  روضح  دراد  عفن  دوس و  ناـنآ  يارب  هک  ییاـههاگیاج 

يارب دننک و  یفّرعم  ار  شیوخ  نانمشد  دننک و  حرطم  رگیدکی  اب  اجنآ  ار  دوخ  تالکشم  ناناملـسم  هک  درادن  ناناملـسم  یـسایس  لئاسم 
ییامیپهار دیابن  دیوگب  یسک  رگا  دنهد ؟ ماجنا  ییهرکاذم  دنیوگب و  ینخس  دنشابیم  مالسا  نانمشد  ندرب  نیب  زا  دوخ و  زا  عافد  ّتیفیک 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیوگیم « ؟ خساپ  هنوگچ  ار  تالاؤس  نیا  درک  تئارب  يارب 

؟ هریاد هن  تسا  بعکم  لکش  هب  هبعک ، هناخ  ارچ 

شسرپ

؟ هریاد هن  تسا  بعکم  لکش  هب  هبعک ، هناخ  ارچ 

خساپ

روتـسد هب  مالـسلا » هیلع  » میهاربا ترـضح  لاح ، ره  هب  میتسین ، هاگآ  نآ  زا  ام  هک  دـشاب  یتلع  ياراد  اـی  دـشابن  صاـخ  یتلع  ياراد  دـیاش 
شخب تسا « . رگید  لاکـشا  زا  رتناسآ  بعکم  لکـش  هب  هناخ  نتخاس  هک  تسا  هدوب  نیا  تلع  دیاش  تسا و  هتخاس  ار  هناخ  نیا  دـنوادخ 
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 « تالاؤس هب  خساپ 

؟ دنمانیم ادخ  هناخ  ار  هبعک  ارچ 

شسرپ

؟ دنمانیم ادخ  هناخ  ار  هبعک  ارچ 

خساپ

اهنآ هک  دجاسم  رگد  دننام  دنـشاب ، دنوادخ  دای  هب  دنور و  اجنادب  ادخ  ناگدنب  هک  تسا  نیا  يارب  دنیوگیم ، ادخ  هناخ ، ار  هبعک  هک  نیا 
هناخبحاص ایند و  رکف  رد  ناسنا  هک  اههناخ  رگید  نوچ  هن  دنک ، شتـسرپ  اروا  دتفا و  ادخ  دای  هب  ناسنا  دجـسم  رد  ینعی  دنیادخ ، هناخ  زین 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « .

؟ دشاب مارح  دناوتیم  دجسم  ایآ  تسیچ و  مارحلا  دجسم  زا  روظنم 

شسرپ

؟ دشاب مارح  دناوتیم  دجسم  ایآ  تسیچ و  مارحلا  دجسم  زا  روظنم 

خساپ

ینعی تسا ؛ مارتـحا  تمرح و  هداـم  زا  مارح  هک  دـشاب  يور  نیا  زا  تسا  نکمم  دـناهدرب ، راـک  هب  دجـسم  يارب  ار  مارح  تفـص  هـک  نـیا 
نآ رد  تسا ، راـگزاسان  دجـسم  مارتـحا  اـب  هچنآ  ماـجنا  هک  دـشاب  ور  نیا  زا  تسا  نکمم  تسا و  مارتـحا  تمرح و  ياراد  هـک  يدجـسم 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . مارح  نآ  رد  نارگید  رازآ  نوچ  ییاهراک  ای  تساب ، مارح  دجسم 

؟ تسیچ یجاح  يانعم  دنتفگیمن ؟ یجاح  دنتفریم  هکم  هب  مالسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  هک  یناسک  هب  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ یجاح  يانعم  دنتفگیمن ؟ یجاح  دنتفریم  هکم  هب  مالسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  هک  یناسک  هب  ارچ 

خساپ

هب مالـسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  ایآ  هک  تسین  مولعم  تسا . هدروآ  ياجب  ار  ادـخ  هناخ  ّجـح  هک  دـنیوگیم  یـسک  هب  یجاـح  اـی  ّجاـح 
یلاکـشا دناهدروآ ، ياج  هب  ار  ادخ  هناخ  ّجح  هک  یناسک  يارب  تفـص  نیا  درب  راک  لاح ، ره  هب  هن  ای  دناهتفگیم ، یجاح  ای  ّجاح  یـسک 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  درادن « .

؟ دننکیم ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگیم و  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

شسرپ
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؟ دننکیم ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگیم و  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

خساپ

دننکیم و ینابرق  ینم  رد  دناهتفر  هکم  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  هک  یناسک  دیع  نیا  رد  تسا  یمالسا  یمسر  دایعا  زا  یکی  نابرق  دیع 
یکی دیاش  دنیامن . میسقت  نانمؤم  ناتسدگنت و  نایم  ار  نآ  تشوگ  دننک و  ینابرق  دنفسوگ  تسا  هتـسیاش  دنتـسین  هکم  رد  هک  زین  یناسک 

مـیهاربا و ترـضح  یگداـمآ  هرطاـخ  ناناملـسم  هـک  دـشاب  نـیا  تـسا ، هدـش  هدرمـش  دـیع  مالــسا  رد  روکذـم  زور  هـک  نـیا  رارــسا  زا 
دنتفا و نادنمتـسم  ناگراچیب و  دای  هب  دنراد و  هاگن  هدنز  ار  قح  هار  رد  يراکادف  دـنوادخ و  نامرف  ماجنا  يارب  مالـسلا » مهیلع  » لیعامـسا

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننک « . یگدیسر  زین  یناسک  نینچ  هب  دیاب  هکلب  دنشاب ، شیوخ  رکف  هب  دیابن  اهنت  یگدنز  رد  هک  دننادب 

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  دوس 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  لامعا  جح و  دوس 

خساپ

 - ناسنا يونعم  يّدام و  یگدنز  ياههبنج  همه  رد  مالسا  نید  هک  دید  میهاوخ  میشیدنیب ، مالسا  ینارون  ياهروتسد  ماکحا و  هرابرد  رگا 
اهروتسد و نیرتیلاع  نیرتهب و  ياراد  نآ -  دننام  یگنهرف و  یماظن و  یـسایس و  يداصتقا و  ات  هتفرگ  یقالخا  ینید و  ياههبنج  زا  ینعی 

هورم افص و  یعس  فاوط و  مارحا و  دننام  هژیو ، یلامعا  کسانم و  ياراد  هک  تسا  جح  هضیرف  مالسا ، يالاو  ياهروتـسد  زا  تساهنوناق .
، رـشب دارفا  همه  میرگنیم : ینید  گرزب  هضیرف  نیا  رارـسا  زا  ياهشوگ  هب  کنیا  تسا . رگید  ياهراک  یخرب  ینابرق و  تارمج و  یمر  و 
هک یتّیلم  داژن و  هقبط و  ره  زا  نایمدآ -  همه  رگا  هک  تسین  یّکـش  دننکیم و  یگدنز  نیمز  فلتخم  طاقن  رد  هک  دناهداوناخ  کی  نوچ 

هضیرف ياهتمکح  زا  یکی  دش . دهاوخ  مارآ  اراوگ و  نانآ  يارب  یگدنز  دنوش ، هشیمه  هناگی و  دندرگ و  هاگآ  رگیدکی  لاح  زا  دنشاب - 
نیا زا  کی  ره  هک  دـنهد  ماجنا  ار  هژیو  یلاـمعا  دـنیآ و  مه  درگ  ياهقبط  داژن و  ره  زا  اـیند و  هشوگ  ره  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  جـح 

زا رود  هب  ياهیحور  اب  تصرف ، نیا  رد  ناناملـسم  دهنیمرب . فرژ  يریثأت  ناسنا  لماکت  یقالخا و  یحور و  هیکزت  رد  دوخ  هبون  هب  لامعا 
یگدنز تالکـشم  لئاسم و  هرابرد  دنوشیم و  هاگآ  رگیدکی  لاح  زا  دنیآیم و  مه  درگ  اهتوافت  اهیگژیو و  هب  هّجوتیب  ّربکت و  هنوگره 

زا تسا و  نیمه  تسا ، رتکچوک  یعامتجا  هک  زین ، تعامج  زامن  دـنرادیمرب . اهنآ  عفر  ّلح و  يارب  ییاهماگ  دـننکیم و  رظن  لدابت  دوخ 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننکاپرب « . تعامج  هب  ار  شیوخ  زامن  ناناملسم  هک  تسا  هدرک  رایسب  یشرافس  مالسا  نید  هک  تسور  نیا 

؟ دنلام تورث و  ياراد  هک  دنورب  جح  هب  دنناوتیم  یناسک  اهنت  ارچ 

شسرپ

؟ دنلام تورث و  ياراد  هک  دنورب  جح  هب  دنناوتیم  یناسک  اهنت  ارچ 

خساپ

رب اهنت  هکلب  هدرکن  بجاو  یسک  ره  رب  ار  لمع  نیا  لاعتم  دنوادخ  ینعی  تسا ؛ یلام  یندب و  تعاطتـسا  نکمت و  هب  طوشم  جح ، بوجو 
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ًالومعم هک  تسا  يرفس  جح ، اریز  دنـشاب ؛ ییاناوت  ياراد  یندب  یلام و  رظن  زا  دنهد و  ماجنا  ار  نآ  دنناوتب  هک  تسا  هدرک  بجاو  یناسک 
نتشگزاب زا  سپ  جح ، جراخم  نتشاد  رب  نوزفا  هک  دشاب  رادلام  ياهزادنا  هب  دیاب  یجاح  صخش  تسا و  رایسب  ياهنیزه  فرص  هب  دنمزاین 

ار شیوخ  تورث ، لام و  زا  يدنمهرهب  نودب  دناوتیم  سک  ره  یهگناو ، دهد . همادا  شراک  بسک و  هب  دـناوتب  زین  دـتفین و  ییاونیب  هب  زین 
ماجنا هب  یهانگ  درکیمن ، نینچ  رگا  تسا و  هدوبن  بجاو  وا  رب  يراک  نینچ  یلو  تسا ، لوبقم  شلمع  دورب و  جح  هب  دزادنا و  یتخس  هب 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیناسریمن « .

؟ تسین یتسرپ  تب  ياهنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  ارچ 

شسرپ

؟ تسین یتسرپ  تب  ياهنوگ  فاوط  ایآ  دننک و  فاوط  هبعک  رود  راب  تفه  دیاب  نایجاح  ارچ 

خساپ

هدیشوپ ام  رب  اهتحلصم  نیا  زا  يرایسب  یلو  تسا ، هدومرف  عیرـشت  اهتمکح  اهتحلـصم و  يور  زا  ار  ینید  تاررقم  ماکحا و  لاعتم  دنوادخ 
مکح اهدـص  اهزامن و  ياهتعکر  رامـش  تلع  تسا  نینچمه  میدرگب . هبعک  هناخ  رود  هب  راب » تفه  » دـیاب ارچ  هک  مینادیمن  ام  ًالثم  تسا ؛
لاعتم دـنوادخ  هک  میراد  نامیا  یتقو  اریز  میـشاب ؛ هاگآ  اهتحلـصم  نیا  زا  ام  تسین  مزـال  یلو  تسین  نشور  اـم  رب  نآ  تمکح  هک  رگید 

نیا نتـسب  راکب  اب  هک  تساـم  رب  تسا ، تحلـصم  يارد  همه  ینید  ياهروتـسد  دـنکیمن و  بجاو  تحلـصم  تمکح و  نودـب  ار  يراـک 
دیاب هن ، ای  تسا  یتسرپ  تب  ياهنوگ  فاوط  هک  نیا  اما  هن . ای  میشاب  هاگآ  حلاصم  نیا  زا  هاوخ  میروآ  تسد  هب  ار  بولطم  هجیتن  اهروتسد 

فاوط هناخ  نیا  رود  هک  تسا  هداد  روتـسد  اـم  هب  دـنوادخ  تسا . تیهولا » » ناونع هب  دـنوادخ  ریغ  شتـسرپ  ياـنعم  هب  یتسرپ  تب  تفگ ،
لئاـق یتـیهولا »  » هبنج چـیه  هبعک  يارب  میتـسرپیم و  ار  وا  میربیم و  ناـمرف  دـنوادخ  زا  راـک  نیا  رد  اـم  میرادـب و  یمارگ  ار  نآ  مینک و 

راک نیا  رد  اـم  هک  مالـسلا » مهیلع  » موصعم ناـماما  دـقرم  تراـیز  تسا  نینچمه  مینادیم . دـنوادخ  هژیو  ار  شتـسرپ  تداـبع و  میتسین و 
وا زا  مییوجیم و  برقت  دـنوادخ  هب  اهنآ ، نتـشاد  یمارگ  كاپ و  ياهدـقرم  نیا  ترایز  اب  هکلب  میتسرپیمن ، ار  اهنآ  نابحاص  ای  اهدـقرم 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  میربیم « . نامرف 

؟ ددرگیم نوفدم  كاخ  لد  رد  دسریمن و  فرصم  هبژ  اهینابرق  زا  يرایسب  هک  نیا  اب  تسیچ  ینم  نیمزرس  رد  نابرق  دیع  زور  ینابرق  دوس 

شسرپ

نوفدـم كاـخ  لد  رد  دـسریمن و  فرـصم  هبژ  اـهینابرق  زا  يرایـسب  هک  نیا  اـب  تسیچ  ینم  نیمزرـس  رد  ناـبرق  دـیع  زور  یناـبرق  دوـس 
؟ ددرگیم

خساپ

مهم و ياهضیرف  نیا  دـننک و  ینابرق  ینم  رد  ار  یناویح  هک  تسا  نیا  مارحلا  هجح  يذ  مهد  زور  رد  نایجاح  يارب  جـح ، لاـمعا  زا  یکی 
« مالـسلا هیلع  » لیلخ میهاربا  ترـضح  دـیحوت ، نامرهق  گرزب  يراکادـف  هرطاخ  يروآداـی  نآ ، رارـسا  زا  یکی  تسا و  حیرـص  يروتـسد 

بتارم نیرتالاب  هب  شندیناسر  وا و  ندومزآ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  مالـسلا » هیلع  » لیلخ میهاربا  ترـضح  يراکادف  يارجام  تسا .
یگتـسیاش تابثا  يارب  نومزآ و  ياهنوگ  نامرف ، نیا  هتبلا ، دنک . ینابرق  ینم  نیمزرـس  رد  ار  شزیزع  رایـسب  دنزرف  هک  داد  روتـسد  لامک 
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دیسر نامرف  دناسر ، ماجنا  هب  ار  دنوادخ  روتـسد  ات  دش  هدامآ  مالـسلا » هیلع  » میهاربا ترـضح  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا  دوب و  یهلا  درم  نآ 
زیچ ره  رب  نامیا  وترپ  رد  دناوتیم  هک  درک  تباث  يرادربنامرف ، يارب  يو  یگدامآ  دـنک . حـبذ  ار  يدنفـسوگ  شیوخ  دـنزرف  ياج  هب  هک 

اب ادـخ  هناخ  نارئز  درذـگب . شیوخ  دـنزرف  زا  يونعم  ـالاو و  یفدـه  يارب  دـیآ و  زوریپ  هناردـپ  راد  هشیر  تاـساسحا  فطاوع و  رب  یتح 
دنزاسیم هدنز  اهلد  رد  ار  مالسلا » هیلع  » میهاربا ترضح  يراکادف  نامیا و  يراوتسا  صالخا و  هرطاخ  ینم ، نیمزرـس  رد  یناویح  نتـشک 

همه زا  وا  هار  رد  هک  تسا  یسک  ادخ  درم  هک  دنیوگیم  نینچ  ایوگ  دنهدیم و  يزابناج  يراکادف و  سرد  رگیدکی  هب  رذگهر  نیا  زا  و 
هرابرد مالـسا  رظن  دـید  دـیاب  نونکا  تسا . ینم  زور  ینابرق  رارـسا  زا  ياهشوگ  نیا  تشذـگرد . گرزب  درم  نآ  هک  ناـنچ  درذـگب ؛ زیچ 

هب تسا  هتـسیاش  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب  دـنراد . ياهفیظو  هراب  نیا  رد  ناناملـسم  ایآ  تسیچ و  ینابرق  ياهتـشوگ  فرـصم  یگنوگچ 
روتـسد نینچ  دـننکیم  ینابرق  ینم  رد  نابرق  دـیع  زور  هک  یناـسک  هب  جـح  هروس  رد  دـنوادخ  هک  میرگنب . دـیجم  نآرق  ینامـسآ  باـتک 

هک تسا  هدـمآ  زین  ناهیقف  جـح  کسانم  هلاـسر  رد  ( 4 «.) دـینک ماعطا  ار  ناگدـنامرد  ینابرق  تشوگ  زا  ریقفلا ؛ سئابلا  اومعطاو  » دـهدیم
نادنمزاین هب  ار  رگید  یشخب  نانمؤم و  هب  ار  یـشخب  دنروخب و  دوخ  ار  نآ  زا  یـشخب  دننک  شخب  هس  ار  ینابرق  تشوگ  ادخ  هناخ  نارئاز 

جاّـجح هفیظو  نونکا  تسه . زین  يّداـم  دوـس  ياراد  يوـنعم ، ياـهدوس  رب  نوزفا  یناـبرق ، هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  اهروتـسد ، نیا  دـنهد .
هلیـسو هب  ًالثم  هک  تساهنآ  یمالـسا  هفیظو  دـننک و  يرادرب  هرهب  تسرد  هنوگ  هب  اهینابرق  نیا  زا  هک  تسا  یمالـسا  ياـهتلود  ناملـسم و 

رد ینابرق  تشوگ  زا  دوبن  رایـسب  نینچ  جاجح  رامـش  هک  هتـشذگ  ياهنامز  رد  دنوش . نفد  كاخ  لد  رد  اهتـشوگ  هک  دنراذگن  هناخدرس 
نآ زا  تسه ، یلاکـشا  یتساک و  اج  نیا  رد  رگا  سپ  تسا . هتفاـی  ینوزف  جاـجح  زورما  یلو  دـندربیم ، هرهب  سترد  هنوگ  هب  زور  ناـمه 
هیآ 28، جح ، هروس  ( 4 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  جح « . دنمشزرا  زاس و  ناسنا  هضیرف  هن  تسا ، ناتسبرع  رب  مکاح  تلود  ناناملسم و 

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  موزل 

شسرپ

؟ تسیچ هّکم  رد  تئارب  موزل 

خساپ

ایآ دوش و  ماجنا  هنوگ  هچ  رب  دـیاب  جـح  هک  شـسرپ  نیا  خـساپ  هب  نتفای  هار  يارب  هک  نیا  لّوا ، میوشیم : روآدای  ار  مهم  ياهتکن  تسخن 
هّکم رد  تئارب  هک  نیا  مود ، دنک . دیلقت  طیارـشلاعماج  دهتجم  زا  ای  دشاب و  دهتجم  دوخ ، ناسنا ، ای  دیاب  ریخ  ای  تسا  مزال  جح  رد  تئارب 

، کنیا دـننک . لمع  مکح  نیا  هب  دـیاب  دـننکیم ، دـیلقت  ناشیا  زا  هک  یناـسک  تسا و  بجاو  هللا » همحر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  رظن  رباـنب 
هلوسر هَّللا و  نم  نا  ذأو  : » دیامرفیم دنوادخ  تسا . دیلقت  عجرم  ّتیحالص  رد  اهنآ  یلیصفت  خساپ  هتبلا  هک  تسا  حرطم  دنچ  ییاهـشسرپ 

هب صاصتخا  ای  دوب  رازیب  دوخ  نامز  نیکرـشم  زا  طقف  شلوسر  اـیآ  هلوسر ؛ نیکرـشملا و  نم  یئرب  هَّللا  ّنا  ربکـألا  ّجـحلا  موی  ساـّنلا  یلإ 
هدنیامن هب  طوبرم  یـصاصتخا  تسا  یمکح  مکح  نای  تسا و  وا  دوخ  نامز  رد  ربمایپ  هیحان  زا  طقف  مالعا  نیا  ایآ  درادـن ؟ یّـصاخ  نامز 
ياهنامز رد  مکح  نیا  درادـن  ینامز  هب  صاصتخا  مالـسا  ماکحا  نوچ  ای  دـناسرب  زور  نآ  ناکرـشم  هب  ار  ربماـیپ  تئارب  نـالعا  هک  ربماـیپ 

رد هّکم  رد  عامتجا  ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  مزال  دناهتفرگ  رارق  ناملاظ  ربارب  رد  هک  فعضتسم  مورحم  ناناملـسم  زا  عافد  ایآ  تسه ؟ مه  رگید 
راّفک زا  ناـملاظ  لاـگنچ  ریز  رد  ناـهج  رد  نایعیـش  ناناملـسم و  هکنیا  دوجو  اـب  ینعی  درادـن  یـشقن  چـیه  عاـفد  نیا  رد  ینعی  تهج  نیا 
ماجنا ار  جـح  لامعا  توافتیب  مینک و  هدافتـسا  نانآ  يرگدادـیب  ناناملـسم و  يرگنـشور  يارب  هّکم  عامتجا  زا  میناوتیم  ام  دـنراتفرگ و 
تسین ناملسم  دشاب  هتشادن  ناناملسم  روما  هب  مامتها  دنک و  حبص  هک  یسک  هک  ثیدح  نیا  ایآ  تسا ؟ حیحـص  نیا  ایآ  میراذگب  میهد و 
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دیوگن خساپ  ار  وا  دنکیم  هثاغتسا  ناناملـسم  هب  هک  ار  یـسک  يادص  دونـشب  هک  یـسک  هک  ثیدح  نیا  ایآ  دوشیمن ؟ لماش  ار  دروم  نیا 
هب جـح ) رد  ناـنمؤم  اـی  مدرم  ) اـت مهل ؛... عفاـنماو  دهـشیل  : » هدوـمرف دـنوادخ  هک  نیا  اـیآ  دوـشیمن ؟ لـماش  ار  دروـم  نیا  تسین  ناملـسم 
اب یطابترا  چـیه  جـح  میظع  هرگنک  نیا  ناناملـسم و  عاـمتجا  نیا  اـیآ  دـننک » ادـیپ  روضح  دراد  عفن  دوس و  ناـنآ  يارب  هک  ییاـههاگیاج 

يارب دننک و  یفّرعم  ار  شیوخ  نانمشد  دننک و  حرطم  رگیدکی  اب  اجنآ  ار  دوخ  تالکشم  ناناملـسم  هک  درادن  ناناملـسم  یـسایس  لئاسم 
ییامیپهار دیابن  دیوگب  یسک  رگا  دنهد ؟ ماجنا  ییهرکاذم  دنیوگب و  ینخس  دنشابیم  مالسا  نانمشد  ندرب  نیب  زا  دوخ و  زا  عافد  تّیفیک 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیوگیم « ؟ خساپ  هنوگچ  ار  تالاؤس  نیا  درک  تئارب  يارب 

؟ هریاد هن  تسا  بعکم  لکش  هب  هبعک ، هناخ  ارچ 

شسرپ

؟ هریاد هن  تسا  بعکم  لکش  هب  هبعک ، هناخ  ارچ 

خساپ

روتـسد هب  مالـسلا » هیلع  » میهاربا ترـضح  لاح ، ره  هب  میتسین ، هاگآ  نآ  زا  ام  هک  دـشاب  یتلع  ياراد  اـی  دـشابن  صاـخ  یتلع  ياراد  دـیاش 
شخب تسا « . رگید  لاکـشا  زا  رتناسآ  بعکم  لکـش  هب  هناخ  نتخاس  هک  تسا  هدوب  نیا  تلع  دیاش  تسا و  هتخاس  ار  هناخ  نیا  دـنوادخ 

 « تالاؤس هب  خساپ 

؟ دنمانیم ادخ  هناخ  ار  هبعک  ارچ 

شسرپ

؟ دنمانیم ادخ  هناخ  ار  هبعک  ارچ 

خساپ

اهنآ هک  دجاسم  رگد  دننام  دنـشاب ، دنوادخ  دای  هب  دنور و  اجنادب  ادخ  ناگدنب  هک  تسا  نیا  يارب  دنیوگیم ، ادخ  هناخ ، ار  هبعک  هک  نیا 
هناخبحاص ایند و  رکف  رد  ناسنا  هک  اههناخ  رگید  نوچ  هن  دنک ، شتـسرپ  اروا  دتفا و  ادخ  دای  هب  ناسنا  دجـسم  رد  ینعی  دنیادخ ، هناخ  زین 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « .

؟ دشاب مارح  دناوتیم  دجسم  ایآ  تسیچ و  مارحلا  دجسم  زا  روظنم 

شسرپ

؟ دشاب مارح  دناوتیم  دجسم  ایآ  تسیچ و  مارحلا  دجسم  زا  روظنم 

خساپ

ینعی تسا ؛ مارتـحا  تمرح و  هداـم  زا  مارح  هک  دـشاب  يور  نیا  زا  تسا  نکمم  دـناهدرب ، راـک  هب  دجـسم  يارب  ار  مارح  تفـص  هـک  نـیا 
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نآ رد  تسا ، راـگزاسان  دجـسم  مارتـحا  اـب  هچنآ  ماـجنا  هک  دـشاب  ور  نیا  زا  تسا  نکمم  تسا و  مارتـحا  تمرح و  ياراد  هـک  يدجـسم 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . مارح  نآ  رد  نارگید  رازآ  نوچ  ییاهراک  ای  تساب ، مارح  دجسم 

؟ تسیچ یجاح  يانعم  دنتفگیمن ؟ یجاح  دنتفریم  هکم  هب  مالسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  هک  یناسک  هب  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ یجاح  يانعم  دنتفگیمن ؟ یجاح  دنتفریم  هکم  هب  مالسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  هک  یناسک  هب  ارچ 

خساپ

هب مالـسلا » مهیلع  » ناماما نامز  رد  ایآ  هک  تسین  مولعم  تسا . هدروآ  ياجب  ار  ادـخ  هناخ  ّجـح  هک  دـنیوگیم  یـسک  هب  یجاـح  اـی  ّجاـح 
یلاکـشا دناهدروآ ، ياج  هب  ار  ادخ  هناخ  ّجح  هک  یناسک  يارب  تفـص  نیا  درب  راک  لاح ، ره  هب  هن  ای  دناهتفگیم ، یجاح  ای  ّجاح  یـسک 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  درادن « .

؟ دننکیم ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگیم و  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیم ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگیم و  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

خساپ

دننکیم و ینابرق  ینم  رد  دناهتفر  هکم  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  هک  یناسک  دیع  نیا  رد  تسا  یمالسا  یمسر  دایعا  زا  یکی  نابرق  دیع 
یکی دیاش  دنیامن . میسقت  نانمؤم  ناتسدگنت و  نایم  ار  نآ  تشوگ  دننک و  ینابرق  دنفسوگ  تسا  هتـسیاش  دنتـسین  هکم  رد  هک  زین  یناسک 

مـیهاربا و ترـضح  یگداـمآ  هرطاـخ  ناناملـسم  هـک  دـشاب  نـیا  تـسا ، هدـش  هدرمـش  دـیع  مالــسا  رد  روکذـم  زور  هـک  نـیا  رارــسا  زا 
دنتفا و نادنمتـسم  ناگراچیب و  دای  هب  دنراد و  هاگن  هدنز  ار  قح  هار  رد  يراکادف  دـنوادخ و  نامرف  ماجنا  يارب  مالـسلا » مهیلع  » لیعامـسا

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننک « . یگدیسر  زین  یناسک  نینچ  هب  دیاب  هکلب  دنشاب ، شیوخ  رکف  هب  دیابن  اهنت  یگدنز  رد  هک  دننادب 

ردارب دناوتیم  دنکـشب  شیاپ  ياهثداح  یپ  رد  یلو  دسر  ارف  شتبون  دـسیونب و  هطوبرم  هرادا  رد  جـح  يارب  ار  شیوخ  مان  یـسک  رگا 
؟ دتسرفب جح  هب  شیوخ  ياج  هب  ار  شاهداز 

شسرپ

ردارب دـناوتیم  دنکـشب  شیاـپ  ياهثداـح  یپ  رد  یلو  دـسر  ارف  شتبون  دـسیونب و  هطوبرم  هرادا  رد  جـح  يارب  ار  شیوخ  ماـن  یـسک  رگا 
؟ دتسرفب جح  هب  شیوخ  ياج  هب  ار  شاهداز 

خساپ

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دتسرفب « . جح  هب  دوخ  يوس  زا  ار  یسک  دیابن  دشاب ، هتشاد  دیما  دوخ  دوبهب  هب  هچنانچ 
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؟ دشاب دیفس  ًامتح  دیاب  جح  سابل  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب دیفس  ًامتح  دیاب  جح  سابل  ارچ 

خساپ

ماما هب  دـیوگیم : راتخم  نب  نیـسح  ( 1 .) درادـن بوجو  تیمتح و  یلو  تسا ، رتـهب  لـضفا و  هرمع  جـح و  رد  مارحا  ساـبل  ندوـب  دـیفس 
سابل دینک  یعس  یلو  تسین ، مارح  هایس  سابل  رد  مارحا  : " دومرف ترـضح  تسا ، مارح  هایـس  سابل  رد  ندش  مرحم  ایآ  متفگ : (ع ) قداص

رگا نیاربانب  ( 3 .) دش مرحم  ياهبنپ  هچراپ  ود  رد  (ص ) ربمایپ هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  ( 2" .) دشابن هایس  هچراپ  ّتیم  نفک  مارحا و 
هک دشاب  نیا  تهج  زا  مارحا  سابل  يارب  دیفس  گنر  ندوب  لضفا  دیاش  دشاب . هایس  دراد  تهارک  تسا و  لضفا  دشاب ، دیفـس  مارحا  سابل 

مارحا و تاهورکم  جح ، کسانم   - 1 اهتشونیپ : تسا . کچوک  تمایق  کی  جح  نوچ  دـشاب ، هتـشاد  بسانت  نفک )  ) ترخآ سابل  اب 
باب 27. نامه ،  - 3 مارحا . باوبا  زا  باب 26  ص 36 ، ج 9 ، هعیشلا ، لئاسو   - 2 مارحا . تابحتسم 

؟ دشاب یم  مارح  لیعامسا  رجح  ادخ و  ۀناخ  هب  ندز  تسد  ادخ  ۀناخ  بجاو  فاوط  ماگنه  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب یم  مارح  لیعامسا  رجح  ادخ و  ۀناخ  هب  ندز  تسد  ادخ  ۀناخ  بجاو  فاوط  ماگنه  ارچ 

خساپ

ار ناورذاش  اهقف ،  زا  یخرب  نوچ  دوش و  عقاو  فاوط  لخاد  رد  هبعک  دریگ و  ماجنا  ادـخ  هناخ  رود  هک  تسا  نیا  فاوط  تابجاو  زا  یکی 
هک ییاج  رد  هبعک  راوید  هب  نتـشاذگ  تسد  اـب  لیعامـسا و  رجح  راوید  يور  نتـشاذگ  تسد  اـب  تسا  نکمم  دـنناد و  یم  هبعک  ءزج  زین 

ینارکنل و لـضاف  هللا  تیآ  تجهب و  هللا  تیآ  دـننام  دـیلقت  مظعم  عجارم  زا  یـضعب  دریگ ، ماـجنا  هبعک  لـخاد  زا  فاوط  تسا ، ناورذاـش 
راوید يور  نتشاذگ  تسد  لیعامسا و  رجح  راوید  يور  نتـشاذگ  تسد  فاوط  لاح  رد  طایتحا  ربانب  هک :  دنا  هدومرف  یناگیاپلگ  یفاص 

رد ار  هبعک  راوید  هب  لیعامسا و  رجح  راوید  يور  نتشاذگ  تسد  دیلقت  عجارم  رثکا  یلو  تسین ، زیاج  تسا  ناورذاش  هک  ییاج  رد  هبعک 
هلئسم 599 و ص 237 ، عجارم ) یشاوح  اب   ) جح کسانم  ینیمخ ، ماما   - 1 اه :  تشون  یپ  ( 1 .) دنناد یم  زیاج  تسا  ناورذاش  هک  ییاج 

.600

؟ دنوش یم  مارح  مه  هب  رهوش  نز و  مارحا  لاح  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش یم  مارح  مه  هب  رهوش  نز و  مارحا  لاح  رد  ارچ 

خساپ

اب هـک  روـط  ناـمه  تـسا . هجوـت  روـخ  رد  ییاـهنت  هـب  کـی  ره  هـک  تـسا  صاـخ  ياـه  تداـبع  هلـسلس  کـی  زا  یمظنم  ۀـعومجم  جـح 
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رخآ مالس  اب  و  زامن ) تالطبم   ) دوش یم  میرحت  رازگ  زامن  رب  تسا ، راگزاسان  تدابع  حور  اب  هک  اهراک  زا  يرایـسب  زامن ، مارحألاةریبکت 
تدابع و نیا  حور  اب  هک  روما زا  يرایـسب  هاگحبـص  هب  دورو  نتفرگ و  هزور  تین  اب  هک  نانچ  مه  ددرگ ، یم  فرطرب  اه  تیعونمم  زامن 
مارتحا و اب  زین  هرمع  جـح و  رد  ددرگ ، یم  لالح  هاگماش  ندیـسر  اب  دوش و  یم  مارح  وا  رب  هزور ) تالطبم   ) تسین بساـنم  یهلا  نومزآ 

هلمج زا  تسا ، دـنمورین  رایـسب  اه  نآ  رد  یهلا  نومزآ  هدوب و  يوق  اـه  نآ  زا  زیهرپ  رد  يدـبعت  ۀـبنج  هک  روما  زا  يرایـسب  نتفگ ، کـیبل 
کیبل دـشاب . یم  زین  رگید  روما  دروم  رد  نز  اب  هنامرحم  سامت  رب  هوالع  تمرح  نیا  و  تسا ، هدـش  مارح  رـسمه  اب  یناوهـش  ياه  ساـمت 
یقیقح نارئاز  نیتسار و  نارازگ  جح  ور  نیا  زا  تسا ، یهلا  توعد  تباجا  یحو و  يادـن  هب  نداد  خـساپ  يانعم  هب  ندـش  مرحم  نتفگ و 

و دندش ، یم  شوهیب  هاگ  و  تفرگ ،  یم  ناش  يادص  هدش و  درز  نانآ  گنر  هک  دـنوش  یم  كانمیب  نانچ  نآ  نتفگ ، کیبل  ماگنه  هبعک 
نابز ادخ  تعاط  هب  زج  نآ  زا  سپ  هک  ددنب  یم  نامیپ  ادـخ  اب  کیب  اب  یجاح  دوش  هداد  هن "  " خـساپ ام  کیبل  هب  میـسرت  یم  دـنتفگ : یم 

قیداـصم زا  یکی  مدـنویپب . وت  فطل  هب  اـت  متـسسگ ، وت  ریغ  زا  ار  مطاـبترا  ایادـخ ، هک :  تسا  اـنعم  نیدـب  یجاـح  نتـسب  مارحا  دـیاشگن .
هرمع جح و  مارحا  رد  اه  طابترا  نوگ نیا  ور  نیا  زا  تسا ، رسمه  اب  یناوهش  یسنج و  ياه  طابترا  هب  ندز  اپ  تشپ  ادخ  ریغ  زا  نتسسگ 

. تسا هدیدرگ  مارح 

؟ تسیچ نخان ) رس و  ندرک  هاتوک   ) ریصقت ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ نخان ) رس و  ندرک  هاتوک   ) ریصقت ۀفسلف 

خساپ

هک دشاب  نیا  شزمر  دیاش  دوش . یم  لالح  ناسنا  رب  مارحا  تامرحم  هدمع  ندرک  ریـصقت  اب  تسا و  هرمع  جح و  تابجاوزا  یکی  ریـصقت 
یناسفن ياه  شهاوخ  هب  حالطصا  هب  درذگب و  دیاب  زین  دوخ  يرهاظ  ياه  ییابیز  تانـسحم و  زا  ملاع  راگدرورپ  تیدوبع  ماقم  رد  ناسنا 

نیا هب  دنک  ادیپ  هجوت  یجاح  هک  دشاب  نیا  شا  هفسلف  تسا  نکمم  زین  ددرگ . میلـست  دروآ و  دورف  رـس  یهلا  نیمارف  ربارب  رد  دیوگب و  هن 
وا هناصلاخ  لامعا  صلاخ و  تین  رطاخ  هب  رین  نابرهم  يادـخ  دزیر ،  یم  رود  هب  دـنک و  یم  ادـج  شندـب  زا  ار  شنخان  ای  وم  هچناـنچ  هک 

نخان وم و  زا  ار  ندـب  هک  هنوگ  نامه  دـهد  یم  میلعت  ناسنا  هب  ای  تسا ، هدومن  كاپ  اه  یگدولآ  زا  ار  شحور  هدیـشخب و  ار  شناـهانگ 
هک یعقوم  : " دومرف دوب  هداد  ماجنا  جح  هک  یلبـش "  " هب ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  نک . هتـساریپ  اه  یگدولآ  زا  زین  ار  حور  ینک ، یم  ادـج 

دلوتم تردام  زا  هک  نیا  لثم  يدش ، كاپ  ناهانگ  اه و  یکاپان  زا  هک  يدرک  تین  تسین  هنوگ  نیا  يدیـشارت ، قلح "  " ناونع هب  ار  ترس 
دوخ دوجو  زا  ناطیـش  ندرک  رود  یفن و  شزومآ  هک  دـننک  یم  باترپ  گنـس  ناطیـش  يوس  هب  هک  تارمج  یمر  دـننامه  ( 2" .) يا هدش 

ص 166. ج10 ،  لئاسولا ،  كردتسم  زا  لقن  هب  ص 347 ، جح ،  يابهص  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ   - 1 اه :  تشون  یپ  تسا .

؟ دشاب یم  مارح  لیعامسا  رجح  ادخ و  ۀناخ  هب  ندز  تسد  ادخ  ۀناخ  بجاو  فاوط  ماگنه  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب یم  مارح  لیعامسا  رجح  ادخ و  ۀناخ  هب  ندز  تسد  ادخ  ۀناخ  بجاو  فاوط  ماگنه  ارچ 

خساپ
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ار ناورذاش  اهقف ،  زا  یخرب  نوچ  دوش و  عقاو  فاوط  لخاد  رد  هبعک  دریگ و  ماجنا  ادـخ  هناخ  رود  هک  تسا  نیا  فاوط  تابجاو  زا  یکی 
هک ییاج  رد  هبعک  راوید  هب  نتـشاذگ  تسد  اـب  لیعامـسا و  رجح  راوید  يور  نتـشاذگ  تسد  اـب  تسا  نکمم  دـنناد و  یم  هبعک  ءزج  زین 

ینارکنل و لـضاف  هللا  تیآ  تجهب و  هللا  تیآ  دـننام  دـیلقت  مظعم  عجارم  زا  یـضعب  دریگ ، ماـجنا  هبعک  لـخاد  زا  فاوط  تسا ، ناورذاـش 
راوید يور  نتشاذگ  تسد  لیعامسا و  رجح  راوید  يور  نتـشاذگ  تسد  فاوط  لاح  رد  طایتحا  ربانب  هک :  دنا  هدومرف  یناگیاپلگ  یفاص 

رد ار  هبعک  راوید  هب  لیعامسا و  رجح  راوید  يور  نتشاذگ  تسد  دیلقت  عجارم  رثکا  یلو  تسین ، زیاج  تسا  ناورذاش  هک  ییاج  رد  هبعک 
هلئسم 599 و ص 237 ، عجارم ) یشاوح  اب   ) جح کسانم  ینیمخ ، ماما   - 1 اه :  تشون  یپ  ( 1 .) دنناد یم  زیاج  تسا  ناورذاش  هک  ییاج 

.600

؟ دنوش یم  مارح  مه  هب  رهوش  نز و  مارحا  لاح  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش یم  مارح  مه  هب  رهوش  نز و  مارحا  لاح  رد  ارچ 

خساپ

اب هـک  روـط  ناـمه  تـسا . هجوـت  روـخ  رد  ییاـهنت  هـب  کـی  ره  هـک  تـسا  صاـخ  ياـه  تداـبع  هلـسلس  کـی  زا  یمظنم  ۀـعومجم  جـح 
رخآ مالس  اب  و  زامن ) تالطبم   ) دوش یم  میرحت  رازگ  زامن  رب  تسا ، راگزاسان  تدابع  حور  اب  هک  اهراک  زا  يرایـسب  زامن ، مارحألاةریبکت 

تدابع و نیا  حور  اب  هک  يروما  زا  يرایسب  هاگحبـص  هب  دورو  نتفرگ و  هزور  تین  اب  هک  نانچ  مه  ددرگ ، یم  فرطرب  اه  تیعونمم  زامن 
مارتحا و اب  زین  هرمع  جـح و  رد  ددرگ ، یم  لالح  هاگماش  ندیـسر  اب  دوش و  یم  مارح  وا  رب  هزور ) تالطبم   ) تسین بساـنم  یهلا  نومزآ 

هلمج زا  تسا ، دـنمورین  رایـسب  اه  نآ  رد  یهلا  نومزآ  هدوب و  يوق  اـه  نآ  زا  زیهرپ  رد  يدـبعت  ۀـبنج  هک  روما  زا  يرایـسب  نتفگ ، کـیبل 
کیبل دـشاب . یم  زین  رگید  روما  دروم  رد  نز  اب  هنامرحم  سامت  رب  هوالع  تمرح  نیا  و  تسا ، هدـش  مارح  رـسمه  اب  یناوهـش  ياه  ساـمت 
یقیقح نارئاز  نیتسار و  نارازگ  جح  ور  نیا  زا  تسا ، یهلا  توعد  تباجا  یحو و  يادـن  هب  نداد  خـساپ  يانعم  هب  ندـش  مرحم  نتفگ و 

و دندش ، یم  شوهیب  هاگ  و  تفرگ ،  یم  ناش  يادص  هدش و  درز  نانآ  گنر  هک  دـنوش  یم  كانمیب  نانچ  نآ  نتفگ ، کیبل  ماگنه  هبعک 
نابز ادخ  تعاط  هب  زج  نآ  زا  سپ  هک  ددنب  یم  نامیپ  ادـخ  اب  کیب  اب  یجاح  دوش  هداد  هن "  " خـساپ ام  کیبل  هب  میـسرت  یم  دـنتفگ : یم 

قیداـصم زا  یکی  مدـنویپب . وت  فطل  هب  اـت  متـسسگ ، وت  ریغ  زا  ار  مطاـبترا  ایادـخ ، هک :  تسا  اـنعم  نیدـب  یجاـح  نتـسب  مارحا  دـیاشگن .
هرمع جح و  مارحا  رد  اه  طابترا  هنوگ  نیا  ور  نیا  زا  تسا ، رسمه  اب  یناوهش  یسنج و  ياه  طابترا  هب  ندز  اپ  تشپ  ادخ  ریغ  زا  نتسسگ 

. تسا هدیدرگ  مارح 

؟ تسیچ نخان ) رس و  ندرک  هاتوک   ) ریصقت ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ نخان ) رس و  ندرک  هاتوک   ) ریصقت ۀفسلف 

خساپ

هک دشاب  نیا  شزمر  دیاش  دوش . یم  لالح  ناسنا  رب  مارحا  تامرحم  هدمع  ندرک  ریـصقت  اب  تسا و  هرمع  جح و  تابجاوزا  یکی  ریـصقت 
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یناسفن ياه  شهاوخ  هب  حالطصا  هب  درذگب و  دیاب  زین  دوخ  يرهاظ  ياه  ییابیز  تانـسحم و  زا  ملاع  راگدرورپ  تیدوبع  ماقم  رد  ناسنا 
نیا هب  دنک  ادیپ  هجوت  یجاح  هک  دشاب  نیا  شا  هفسلف  تسا  نکمم  زین  ددرگ . میلـست  دروآ و  دورف  رـس  یهلا  نیمارف  ربارب  رد  دیوگب و  هن 

وا هناصلاخ  لامعا  صلاخ و  تین  رطاخ  هب  رین  نابرهم  يادـخ  دزیر ،  یم  رود  هب  دـنک و  یم  ادـج  شندـب  زا  ار  شنخان  ای  وم  هچناـنچ  هک 
نخان وم و  زا  ار  ندـب  هک  هنوگ  نامه  دـهد  یم  میلعت  ناسنا  هب  ای  تسا ، هدومن  كاپ  اه  یگدولآ  زا  ار  شحور  هدیـشخب و  ار  شناـهانگ 

هک یعقوم  : " دومرف دوب  هداد  ماجنا  جح  هک  یلبـش "  " هب ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  نک . هتـساریپ  اه  یگدولآ  زا  زین  ار  حور  ینک ، یم  ادـج 
دلوتم تردام  زا  هک  نیا  لثم  يدش ، كاپ  ناهانگ  اه و  یکاپان  زا  هک  يدرک  تین  تسین  هنوگ  نیا  يدیـشارت ، قلح "  " ناونع هب  ار  ترس 

دوخ دوجو  زا  ناطیـش  ندرک  رود  یفن و  شزومآ  هک  دـننک  یم  باترپ  گنـس  ناطیـش  يوس  هب  هک  تارمج  یمر  دـننامه  ( 2" .) يا هدش 
ص 166. ج10 ،  لئاسولا ،  كردتسم  زا  لقن  هب  ص 347 ، جح ،  يابهص  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ   - 1 اه :  تشون  یپ  تسا .

نتفر و ترایز  توافت  سپ  دنتسه ، ام  لامعا  رب  رظان  رـضاح و  (ع ) همئا زین  دراد ، روضح  وا  تسا و  ادخ  نآ  زا  اج  همه  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ تسیچ دتسرفب  مالس  رود  یّلحم  زا  ناسنا  هک  نیا  اب  جح  رفس 

شسرپ

نتفر ترایز  توافت  سپ  دنتـسه ، ام  لامعا  رب  رظان  رـضاح و  (ع ) همئا زین  دراد ، روضح  وا  تسا و  ادخ  نآ  زا  اج  همه  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ تسیچ دتسرفب  مالس  رود  یّلحم  زا  ناسنا  هک  نیا  اب  جح  رفس  و 

خساپ

ام یتخبـشوخ  تداعـس و  شرورپ و  لماکت و  يارب  یلو  درادـن ، ام  ياه  تدابع  هزور و  زامن و  هب  يزاـین  چـیه  دـنوادخ  هک  هنوگ  ناـمه 
حرف ياه  تمعن  اب  ار  نیرب  تشهب  دوش و  یم  کیدزن  ادـخ  هب  لامعا  نآ  ماجنا  اب  ناـسنا  هک   ) هدرمـش بجاو  ار  ییاـه  تداـبع  لاـمعا و 

ترایز اب  ینعی  تسا ، نینچ  (ع ) راهطا ۀمئا  و  (ص ) ادـخ لوسر  كاپ  رازم  ادـخ و  ۀـناخ  ترایز  دروآ ) یم  تسد  هب  شنادـیواج  زیگنا و 
. دوش یمن  رّسیم  رود  زا  هک  میوش  یم  انـشآ  یفراعم  اب  میوش و  یم  کیدزن  تیونعم  هب  مینک و  یم  ادخ  هب  رتشیب  یکیدزن  ساسحا  نتفر ،

سفن ياه  هتـساوخ  دنب و  دیق و  زا  ندـش  دازآ  صولخ و  نیرمت  جـح  تسا . یگدازآ  یگدـنب و  تیونعم و  لماک  ةرود  کی  جـح  لامعا 
ةرطاخ دوش و  یم  انـشآ  لیلخ  میهاربا  دیحوت ، نامرهق  ةرطاخ  مان و  دای و  اب  یحو  نیمزرـس  هب  دورو  اب  یجاح  تسا . دیلپ  ناطیـش  هراّما و 

زا دشاب و  میلست  یهلا  ياهروتـسد  ربارب  رد  دیاب  مه  وا  دنک  یم  ساسحا  و  دوش ، یم  مسجم  شمـشچ  ولج  رد  وا  هناصلاخ  ياه  يراکادف 
راذـگ ریثأت  دنمـشزرا و  ناشتایح  لاح  رد  مه  (ع ) راهطا ۀـمئا  ربمایپ و  ترایز  رهطم و  ياه  مرح  زا  رادـید  دـهد . ناـشن  یگتـشذگ  دوخ 

یف انراز  اّمنأکف  اـنتامم  یف  اـنراز  نم  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  تسا . شخب  ماـهلاو  هدـنزاس  ناـش  تداهـش  اـی  تلحر  زا  سپ  مه  تسا ،
نامه دوش  یم  مولعم  اـج  نیا  زا  ( 1" .) تسا هدرک  نامترایز  تایح ، لاح  رد  ایوگ  دـنک ، ترایز  نامگرم  زا  سپ  ار  اـم  سک  ره  اـنتایح ؛

لاـح رد  دوب ، ناـنآ  اـب  رود  هار  زا  طاـبترا  زا  رترثؤم  رتـهب و  ناراوگرزب  نآ  اـب  يروضح  تاـقالم  (ع ) ناـماما تاـیح  لاـح  رد  هک  هنوـگ 
ناش و طخ  رارمتـسا  زین  ناش ، عضاوم  هار و  زا  يوریپ  نانآ ، ماقم  هب  مارتحا  ۀناشن  (ع ) همئا كاپ  تبرت  ترایز  تسا . نینچ  مه  ناشتداهش 
. تسا نانآ  میلاعت  گنهرف و  هرطاخ و  دای و  مان و  نتشادهگن  هدنز  ناش و  تیالو  هب  يرادافو  نینچمه  تسا ، ناش  تماما  اب  دهع  دیدجت 
، نامیپ نیا  هب  لماک  يافو  ياه  هناشن  هلمج  زا  تسا و  ینامیپ  دـهع و  شناوریپ  ةدـهع  ندرگ و  رد  یماما  ره  يارب  : " دومرف (ع ) اضر ماما 

قح لیلد  دراد و  حور  هیکزت  یتیبرت و  رثا  رئاز  يارب  هک  نآ  رب  هوـالع  (ع ) ناـموصعم ياـبرلد  رازم  تراـیز  ( 2" .) تسا نانآ  روبق  ترایز 
رد اه  هوسا  نآ  یتیبرت  یناسنا و  بتکم  جـیورت  ناـماما و  رما  ياـیحا  هنیمز  رد  تسا ، نید  ناـیاوشیپ  ادـخ و  ياـیلوا  هب  تبـسن  وا  یـسانش 
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يوبن و رهطم  دـقرم  راـنک  رد  قح ، ناوریپ  روضح  تسا . رثؤم  هعماـج  رد  تیـالو  يربهر و  حیحـص  رطخ  هب  نداد  هجوت  يرـشب و  عماوج 
قح و زا  عافد  ریخ و  هب  توعد  رئاز ، هب  دروآ و  یم  دوجو  هب  یگتـسبمه  یگتـسویپ و  هبذـج و  نامیا و  زا  ینوناک  (ع ) ناماما كاـپ  روبق 
. تسا یبلق  دـنویپ  یلاعتم و  ساسحا  زا  يدومن  تسا . قوش  تبحم و  يداو  لد و  ورملق  ترایز ، دـهد . یم  ماهلا  ار  ادـخ  هار  رد  تداهش 
زا ریدـقت  و  ریاعـش ، تشادـگرزب  اه و  هوسا  زا  نتفرگ  ماهلا  تراـیز  تسا . رئاز  يارب  یگرزب  قیفوت  ادـخ ، ياـیلوا  راـنک  رد  روضح  ضیف 

یتساک مک و  ات  دجنـسب  نآ  رد  ار  دوخ  ات  دتـسیا  یم  اه  تلیـضف  دـق  مامت  ۀـنییآ  ربارب  رد  رئاز  تسا و  اه  یکاپ  زا  لیلجت  اه و  يراکادـف 
دنک یم  رتشیب  ناسنا  رد  ار  روضح  یگدامآ و  دراد و  ینیرمت  تیصاخ  کی  صاخ ، لامعا  ماجنا  رگید  فرط  زا  ( 3 .) دنک ناربج  ار  دوخ 

اب هک  ار  یتورث  لام و  دـنک ، یم  مهارف  رفـس  تاناکما  لیاسو و  دـشوپ ، یم  سابل  دزیخ ، یم  اپ  هب  مرن  مرگ و  ياـج  هناـخ و  زا  هک  یـسک 
ماجنا يرایـسب  ياه  تیلاعف  اهراک و  دنک و  یم  راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  تالکـشم  اه و  یتخـس  دنک ، یم  جرخ  هدروآ ، تسد  هب  تمحز 
يارب مزال  یگدامآ  یـسک  یننچ  دـهدن . ماجنا  ار  لامعا  نیا  زا  کی  چـیه  هک  تسا  نآ  اب  توافتم  ًانئمطم  دـسرب ، فدـه  هب  اـت  دـهد  یم 
يارب هک  ییاهزیچ  همه  اب  دبای ، یم  روضح  لحم  نآ  رد  هک  یـسک  اب  دینک  هسیاقم  ینورد  تالاح  رظن  زا  ار  وا  دنک . یمن  ادیپ  ار  روضح 

شومارف دـیابن  ار  اه  نآ  ریثأت  طیحم و  اـضف و  نآ  تیونعم  لاـح  نیع  رد  تسین . ناـسکی  ود  نیا  ینورد  تـالاح  ًاـنئمطم  دوب . مزـال  رفس 
ةژاو اروشاع ، گـنهرف  یثدـحم ، داوج  . 3 ص 346 . ج 10 ، هعیـشلا ، لئاسو  . 2 ص 124 . ج 97 ، راونـالاراحب ، . 1 اـه : تشون  یپ  درک .

ص 202. ترایز ،

؟ دراد یتوافت  هچ  یتسرپ  تب  اب  راک  نیا  میخرچ ؟ یم  هبعک  رود  ناتسرپ  تب  لثم  ناناملسم  ام  ارچ 

شسرپ

؟ دراد یتوافت  هچ  یتسرپ  تب  اب  راک  نیا  میخرچ ؟ یم  هبعک  رود  ناتسرپ  تب  لثم  ناناملسم  ام  ارچ 

خساپ

وا هب  ام  رکف  لقع و  هک  دنتـسناد  یم  نآ  زا  رتگرزب  ار  دـنوادخ  دوخ ، معز  هب  یهورگ  هک  تسا  نیا  یتسرپ  تب  ياـه  همـشچرس  زا  یکی 
میروایب ور  یناسک  هب  دیاب  نیاربانب  مینک ، تدابع  ار  وا  میقتسم  تروص  هب  هک  دنتـسناد  یم  نیا  زا  هتـساریپ  ار  ادخ  ساسا  نیا  رب  دبای ، هار 

ار اه  نآ  هاگ  نآ  میهد . رارق  وا  دوخ و  نایم  ۀطـساو  ار  اه  نآ  هدش و  هدراذگ  اه  نآ  ةدهعرب  دنوادخ  يوس  زا  ملاع  ریبدـت  تیبوبر و  هک 
نیا هب  یسرتسد  هک  اج  نآ  زا  دنتسه . ناگتشرف  اه  نآ  دننک . کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  ات  مینک  شتـسرپ  میریذپب و  نایادخ  بابرا و  ناونع  هب 
نیا اما  دندوب . اه  تب  هک  دـندرک ،  یم  شتـسرپ  ار  نآ  دـنتخاس و  یم  اه  نآ  يارب  لبمـس  لاثمت و  دوبن ، ریذـپ  ناکما  سدـقم  تادوجوم 

زار و دیوگب ، نخـس  وا  اب  دریگب ، سامت  ادخ  اب  دناوت  یم  يا  هطـساو  چیه  نودب  ناسنا  تسا و  هدش  تباث  یخیرات  یملع و  رظن  زا  بلطم 
لمع نیا  اب  هبعک  رود  فاوط  دروم  رد  تسا . وا  رایتخا  رد  يو و  نآ  زا  همه  اه  نیا  دنک و  هبوت  وفع و  ياضاقت  دبلطب ،  تجاح  دنک ، زاین 

هک نیا  هب  داقتعا  اب  ار  لامعا  نیا  رگا  مینیب . یمن  يررـض  عفن و  نیرتکچوک  لگ  گنـس و  رد  زگره  اریز  میتسرپ ،  یمن  ار  لگ  گـنس و 
فاوط ناناملـسم  يارب  یلو  میتفرگ ، یم  رارق  ناتـسرپ  تب  فیدر  رد  میداد ، یم  ماجنا  دنتـسه ، ییادخ  راثآ  أدـبم  هبعک ، لگ و  گنس و 

هب هجوـت  نودـب  یخرب  هچ  رگا  تسا ، وا  کـیبل  ادـخ و  توـعد  تباـجا  زین  تسا . نتـشاذگ  شزرا  مارتـحا و  مـیرکت ،  عوـن  کـی  هـبعک 
هب ندیـسر  یعقاو  هفـسلف  یـساسا و  فدـه  اـما  دـنا ، هداد  رارق  هناـخ  رب  ار  دوـخ  تمه  ماـمت  دنتـسه و  هناـخ  يوجتـسج  رد  هناـخبحاص ، 

ظفح يارب  یلو  تسا ، دوجوم  یناکم  نامز و  ره  رد  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  هناخبحاص .  نم  دـیوج و  یمه  هناخ  وا  تسا . هناخبحاص 
تدحو هبعک ، فاوط  اب  جح  مایا  رد  دننک . تدابع  نآ  يوس  هب  همه  هک  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  صاخ  یلحم  یمالـسا ، هعماج  تدحو 
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قبط دنا ، هدومرف  ینید  نایاوشیپ  ادخ و  نوچ  هکلب  دـنک ، یمن  تدابع  ار  هبعک  سک  چـیه  یلو  دوش ، هتـشاذگ  شیامن  هب  یمالـسا  هعماج 
راثآ و أدـبم  ار  اـه  تب  اـه  نآ  تسا . تواـفتم  ناتـسرپ  تب  لاـمعا  اـب  تیهاـم  رظن  زا  هک  دـننک ، یم  فاوط  هبعک  رود  هب  یـصاخ  هماـنرب 

ماظن رد  نآ  يارب  ینأش  چیه  دنناد و  یمن  يراذگریثأت  راثآ و  أدبم  ار  هبعک  هجو  چیه  هب  ناناملسم  یلو  دنتسناد ، یم  لاعفا  رد  راذگریثأت 
. دنتسین دقتعم  تیبوبر  شنیرفآ و 

؟ دیآیم رامش  هب  بحتسم  جح  دوش ، رارکت  هرابود  رگا  تسا و  بجاو  راب  کی  يارب  طقف  جح  ارچ 

شسرپ

؟ دیآیم رامش  هب  بحتسم  جح  دوش ، رارکت  هرابود  رگا  تسا و  بجاو  راب  کی  يارب  طقف  جح  ارچ 

خساپ

تیادـه و اج  نآ  رد  دـش ، انب  نامدرم  ندرک  تداـبع  شتـسرپ و  يارب  هک  تسا  یکراـبم  ناـخ ? نیلوا  هبعک )  ) ادـخ ناـخ ? هک  اـجنآ  زا 
بادآ اب  ار  هناخ  نآ  دنورب و  اج  نآ  هب  هک  هداد  روتـسد  طیارـش  ظفح  اب  مدرم  رب  ادخ  لیلد  نیا  هب  ( 1 .) تسا هدش  عمج  تکرب  تمحر و 
یفرط زا  ( 2") دنـشاب هتـشاد  ار  اج  نآ  هب  نتفر  تردق  هک  تسا  بجاو  یناسک  رب  هناخ  نآ  جح  : " دومرف نآرق  رد  دـنیامن . ترایز  صاخ 
عفانم حلاصم و  ياراد  هدیدرگ و  تیاعر  رما  نیا  زین  جح  باب  رد  هدش ، حیرـشت  تحلـصم  تمکح و  ساسا  رب  ادخ  ماکحا  بوجو  نوچ 

زا مدرم  نوچ  دناهتفگ  هداد و  حیضوت  ریسفت و  هدرک ، حیرشت  تسا ، یلک  تروص  هب  هک  ار  روبذم  هیآ  تایاور  اما  تسا ، يرایـسب  يونعم 
دنشاب هتـشادن  ار  راب  کی  زا  شیب  ناوت  تسا  نکمم  دراد ، دوجو  مه  ناوتان  رامیب و  رادن و  ریقف و  ناشنیب  دنتوافتم ، ییاراد  یلام و  ظاحل 
بجاو مدرم  رب  دشاب ، هبترم  کی  هک  ار  رادقم  نیرتمک  هدرک و  ار  اهنآ  لاح  تاعارم  ادخ  ور  نیا  زا  دنتفیب ، تّقشم  تّیذا و  هب  اسب  هچ  و 
بجاو راب  کی  طقف  ار  ادـخ  هناـخ  تراـیز  زین  عجارم  رگا  و  تسا . هتـسناد  رایـسب  شاداـپ  اـب  بحتـسم  ار  رادـقم  نآ  زا  شیب  و  ( 3) هدرک

هیآ 97. (، 3  ) نارمع لآ   - 2 ص 260 . ج 6 ، همجرت ،)  ) نازیملا ریسفت   - 1 تشون : یپ  دـش . رکذ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  ( 4 .) دناهتسناد
ص 189. ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   - 4 ص 130 . باب 3 ، ج 5 ،  هعیشلا ، لئاسو   - 3

؟  تسیچ جح  هفسلف  - 1

شسرپ

؟  تسیچ جح  هفسلف 

خساپ

ینیمزرـس رد  ینیعم  ياهزور  رد  لاسره  هک  تسا  یعمج  هتـسد  تدابع  کی  حـج  تسا .  جـح  یمالـسا  گرزب  ياهتدابع  زا  رگید  یکی 
یم دروآ ,  یم  دوجو  هب  ادخ  هدـنب و  نایم  يراوتـسا  دـنویپ  هک  ـن  یا هوال بـر  تدا عـ عو عـبـ ـن نـ یا دریگ .  یم  ماجنا  هوکـش  اب  یخیرات و 

یعمج هتسد  تدابع  نی  کی چـنـ الوا :   : اریز دشاب ;  یمالـسا  عامتجا  رد  يا  هدنزرا  دنمدوس و  تارثا  ادبم  ینوگا  ـ نو تا گـ ـهـ جزا دناوت 
هاگشیپ رد  یهلا  ناگدنب  تاواسم  هناش  نـ ددر ,  زا مـی گـ ـ غآ هدا  هچراپ سـ هعطق  ود  ندیشوپاب  اهنت  قلطم ,  یگتسراو  لماک و  درجت  اب  هک 

گنر و ناـبز ,  داژن ,  دـننام  ار  موهوم  ياـهیرترب  لـماوع  ناـهج  ياـهناسنا  يزور  هک  تسا  یناـس  ـ نا گرزب  لاـمآ  زا  یکی  نیا  تسوا و 
ققحت فدـه  نیا  هب  هک  تسا  ییاهتدابع  زا  عـمـل حـج  دـننادب .  ربارب  يواسم و  ادـخ  رباربرد  ار  دوخ  یگمه  هدراذـگ ,  راـنک  ار  تورث 
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هک یمیظع  عاـمتجا  نینچ  ـیـا :  نا ثـ دـننادندوخ .  يرترب  هلیـسو  ار  یعاـمتجا  تازاـیتما  ناـمیا  اـب  دارفا  هک  دوش  یم  بجوـم  دـشخب و  یم 
هک ددرگ  یم  بوسحم  ایند  ناناملسم  هنالاس  گرزب  هرگنک  ـد ,  هد لیکشت مـی  ناهج  ناملـسم  ياهتلم  یعقاو  ناگدنیامن  ار  نآ  ياضعا 

حور و حالصا  زج  یفده  هک  یتیبرت  ننس  یقالخا و  نیناوق  تشم  کی  مالسا  نییآ  دوش .  یم  رازگرب  سدقم  نیمزرس  نیارد  لاس  ره  رد 
یسا و ـیـ ـس بازحا  صوصخم  هک  هنازور  یگتفه و  تاعامتجا  هنالاس و  هرگنک  سیـسات  زا  ار  دوخ  ات  تسی  ـد نـ ـشا هتـشادن بـ مدرم  ناور 
 , یقالخا زا  معا  رشب -  یگدنز  نووش  همه  هب  هک  تسا  یعماج  یناهج و  نییآ  کی  هکلب  دریگب ,  رود  تسا  هدنز  كرحتم و  تاعامتجا 

هنالاس هرگنک  لیکشت  هب  توعد  یسایس و  نیناوق  عضو  اب  مالسا  هدنروآ  رظن  نیا  زا  دراد .  رظن  یماظن -  يداصتقا و  یـسایس ,   , یعامتجا
ياه هرگنک  تارثا  زا  رتـالاب  یتارثا  هرگنک  نیا  اـعبط  تسا و  هدومن  نیمـضت  ار  دوخ  نییآ  تینوصم  ـت و  ید ـ با بـقـا و  هکم ,  نیمزرـسرد 
ادیپ هجوت  یتاعوضوم  نینچ  تیمها  هب  راصعا  نیا  رد  یسایس ,  نارس  اهت ,  مـنـ تشاد .  دهاوخرب  رد  ناهج  هدنز  یسایس و  بازحا  هنالاس 

رد اعبط  هک  مالـسا  نارکفتم  تسا .  هتفرگ  نآ  زا  یبولطم  تارثا  هتخیر و  ار  نآ  حرط  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  مالـسا  هک  یلاح  رددنا  هدرک 
يروآدرگ زا  سپ  دنهد و  رارق  یسررب  دروم  ار  مالسا  ناهج  عاضوا  تالوحت  نیرخآ  دنناوت  یم  تشاد ,  دنهاوخ  تکرش  روبزم  عامتجا 

دنزاس و كاپ  لالقتسا  يدازآ و  دض  لماوع  زا  ار  مالسا  نیمزرس  دنشوک و  نا بـ ـ نا ـع مـسـلـمـ ضو دوبهب  رد  رظن ,  لدابتو  قیقد  تاعالطا 
نایم لاـصتا  هقلح  نیرتگرزب  دـناوت  یم  هک  نیا  زا  رتدـنمدوس  یعاـمت  ـ جا چـه  دـننک .  کـمک  ناـهج  ناناملـسم  هبناـج  همه  تفرـشیپ  هب 

ناناملـسم یگنهرف  يداصتقا و  عضو  هب  دناوت  یم  هرگنک  نیا  دزاس .  هاگآ  رگیدکی  عاضوا  زا  ار  مالـسا  نارـس  دـشاب و  ناهج  ناناملـسم 
تیونعم افـص و  زارپ  مارآ و  یطیحم  رد  دنناوت  یم  جح -  هضیرف  يادا  زا  سپ  نارظنبحا -  ـ ـص نارکفتم و  اریز   ; دیامنب ینایاش  ياهکمک 

زا يرایـسب  شخبماهلا  هراومه  جـح  هنالاس  هرگن  کـ دـنزیرب .  ییاـهحرط  مالـسا  داـصتقا  گـنهرف و  هنیمز  رد  دـنزادرپب و  راـکفا  لداـبت  هب 
هب هعجارم  اـب  هتکن  نیا  تسا و  هدوب  يدـعت  متـس و  ملظ و  ياـهری  ـجـ نز ـتـن  ـس ـ ـس يارب گـ میظع  ياهتـضهن  یهاوخ و  يدازآ  ياهـشبنج 

ـتـن خاد ـ نار يارب بـ هک  یمالـسا  ياهتـضهن  زا  يرایـسب  هفطن  اریز  دوش ;  یم  ـن  ـشور مـال  ـ ـسا ناد  ـ نزر يا فـ ـهـ بـال ـقـ نا یمالـسا و  خـیرات 
هنومن دوب  ـن  یا دوب .  ییاهیدازآ  نینچ  شخبماهلا  نیمزرس  نیا  دش و  یم  هتسب  جح  مایا  رد  تفرگ  یم  تروص  متـس  روج و  ياهتموک  حـ

دربب یپ  جح  رارسا  تیمها و  هب  ناهج  هک  تسا  دوز  زونه  نادنمشناد ,  زا  یخرب  لوق  هب  جح و  رارسا  زا  يا 

هک زامن  لاح  رد  هبعک  هب  هجو  دننام تـ تسینراگزاس ,  دیحوت  لصا  اب  رهاظ  رد  هک  دوش  یم  هدـید  یئاهراک  جـح ,  مسار  زا و مـ رد نـمـ
 . اهنیا دننام  هورم و  افص و  ياه  مان  هب  هوک  ود  نایم  یعس  ای  و  تسین ,  شیب  يدامج  هک  دوسالارجح  رب  ندراذگ  تسد  ای  تسا ,  لگ  گنس و 

ـ سر ـن پـ یا لا ,  حـ

شسرپ

هک زامن  لاح  رد  هبعک  هب  هجو  دـننام تـ تسینراگزاس ,  دـیحوت  لصا  اب  رهاظ  رد  هک  دوش  یم  هدـید  یئاـهراک  جـح ,  مسار  زا و مـ رد نـمـ
دننام هورم و  افص و  ياه  مان  هب  هوک  ود  نایم  یعـس  ای  و  تسین ,  شیب  يدامج  هک  دوسالارجح  رب  ندراذگ  تسد  ای  تسا ,  لگ  گنس و 

. ؟  دراد ناتسرپ  تب  ياهراک  اب  یتوافت  هچ  و  تسیچ ؟  لامعا  فئاظو و  نیا  زار  هک  دیآ  یم  شیپ  ـش  سر ـن پـ یا لا ,  حـ اهنیا . 

خساپ

قداص ترـضح  نامز  رد  دراد .  هنیرید  يا  هقباـس   , لاوس نیا  هک  میوش  یم  روآداـی  میزاـس ,  نشور  ار  لاـمعا  نیا  رارـسا  هکنآ  زا  شیپ 
 , دیـسر ع )   ) قداص روضح  هب  شیوخ ,  نارکف  مه  زا  یهورگ  اب  دوخ -  رـصع  ياه  يداـم  سیئر   - ءاـجوعلا یبا  نبا  هیلع ,  هّللا  تاولص 

لکشم هرابرد  دراد  قح  یسک  ره  دنک .  زرد  جراخ  هب  دیابن  هک  تسا  يزار  وت ,  رضحم  رد  نم  نانخس  تفگ :  درک و  شترـضح  هب  ورو 
 : تف گـ سرپب .  یهاوخ  یم  هچ  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  منک ؟  لاوس  امـش  زا  دی  ـ هد نذا مـی  ـا بـه مـن  یآ دنک .  لاوس  دوخ 
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ناسب و  دیئامن ,  یم  ـتـش  سر ار پـ ـل  گو رجآ  زا  هتشارفارب  هناخ  نیا  و  دینک ,  یم  هراشا  گنـس  نیا  هب  و  دیبوک ,  یم  ار  نمرخ  نیا  یک  ات 
نآ گرزب  بهذـم و  سیئر  وت  هک  مسرپ  یم  وت  زا  ار  بلطم  ـن  یا نآزا جـهـت  نم  دـینک ؟  یم  فاوط  زیخ ,  تسج و  اب  نآ  رود  يرتش 

راوتسا و قطنم  اب  وا ,  دولآ  زنط  راتفگ  خساپ  رد  مالـسلا ,  هیل  قدا عـ ـ ـص ما  ـ ما دوب .  نآ  راذگ  ناینب  ص )   ) مالـسا ربمایپوت  ردپ  و  یتسه , 
نوماریپ هک  ار  نایاوشیپ  ریاس  ناشیا و  نانخـس  هدـیکچ  ام  تشادرب .  جـح  مسارم  ياهزار  رارـسا و  يور  زا  هدرپ  دوخ ,  هنامیکح  نانخس 

 , شـسرپ نیا  هک  دوش  نشور  هک  تسا  لاوس  هقباس  هب  هراشا  تمـسق ,  نیا  زا نـقـل  فد  هـ مینک .  یم  لقن  تسا ,  هدـش  دراو  لاوس  نیا 
 , اـجوعلا یبا  نبا  هک  هـچنآ  فـال  بـر خـ زاـمن .  لاـح  رد  هـبعک  هـب  هجوـت  زار   - 1 تسا .  هتـشاد  دوجو  ناـهذا  رد  هنیرید  ياـه  ناـمززا 
 . تسین لگ  گنس و  ای  هبعک و  شتسرپ  زامن ,  لاح  رد  هبعک  هب  هجوت  زا  فده  دیـشیدنا ,  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـصع  يارگیدام 

تلع نیعتسن .  كایا  دبعن و  كایا  دنیوگ :  یم  اتکی  دنوادخ  هب  هبعک ,  هب  هجوت  دوجو  اب  یگمه  دنتـسرپ ,  یم  ار  ادخ  نارازگزامن  هم  هـ
گرزب ناربمایپ  تسد  هب  هک  تسا  دـیحوت  هناخ  دـبعم و  نیرت  یمیدـق  هبعک  هک  تسا  نیا  دوب ,  هبعک  هجوتم  زاـمن ,  عقوم  رد  دـیاب  هکنیا 

عضو تیب  لوا  نا  دیامرف :  یم  نآرق  هکنانچ  دسر ,  یمن  نآ  هیاپ  هب  هقباسرظن  زا  يدبعم  چی  هـ تسا .  هدش  هتخاس  دیحوت  لها  يارب  یهلا 
هکم نیمزرس  رد  هدش ,  هداد  رارق  دنوادخ )  شیاین  و  مدرم (  يارب  هک  يا  هناخ  نیتسخ  نـ ( . 1  ) نیملاعلل يده  اکرابم و  هکبب  يذلل  سانلل 

نتخاس گـنهامه  نارازگزاـمن و  ناـیم  تدـحو  داـجیا  يارب  مالـسا ,  سدـقم  نیئآ  تسا .  ناـیناهج  تیادـه  هیاـم  تکرب و  رپ  هک  تسا 
یمید هب قـ زامن ,  تلاح  رد  یگمهو  دـنناوخب ,  نابز  کی  هب  ار  زامن  یگمه  هک  ـت  ـسا ـتـه  ـس ـ ناد ـب  جاو رب هـمـه  نارگـشیاین ,  فوفص 

نا ـ مز رد یـک  یـعـنـی  دـشاب .  هدرک  ظفح  زین  شتـسرپ  تدابع و  لاح  رد  ار  ناـنآ  تدـحو  قیرط  نیا  زا  اـت  دـنوش ,  هجوتم  دـبعم  نیرت 
نیا هب  هجوت  نیا  ـر  با بـنـ دنزاسراکشآ .  ار  دوخ  یگتسبمه  تدحو و  و  دندرگ ,  جوتم  هطقن  کی  هب  دنیوگب ,  نخس  کی  ناسنا  اهنویلی  مـ

اهزامن مالسا ,  ردص  رد  ناناملـسم  الوصا  تسا .  شتـسرپ  لاح  رد  یگناگی  هیامو  تدحو  زمر  هکلب  تسین ,  دبعم  شتـسرپ  يارب  دبعم , 
مه اب  ار  يا  هضیرف  دنهاوخ  یم  جـمـعـی کـه  لا ,  حـ تسا .  مالسا  دکوم  تابحتـسم  زا  تعامج  زامن  دندرک .  یم  رازگرب  تعامج  اب  ار 

ـن یا زا  دوب .  دهاوخن  ریذپ  ناکما  هضیرف  ماجنا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـنوش ,  هجوتم  يدـحاو  هطقن  هب  یگمه  دـیاب  راچان  دـنهد ,  ماجنا 
رد ـی  لو دندراذگ .  یم  زامن  تسا -  یهلا  دبعم  زین  نآ  هک  یصقالا -  دجـسم  يوس  هب  یتدم  ات   , ناناملـسم مامت  اب  مالـسا  ربمایپ  تهج , 

دجـسم هب  دنـشاب ,  هک  اجک  ره  ناناملـسم  هک  دش  هداد  روتـسد  تسا ,  روکذـم  دوخ  ياج  رد  هک  یللع  بـه  تر ,  ها هـجـ ـمـیـن مـ هد هـفـ
دجسم يوس  هب  ور  ( . 2  ) هرطـش مکهوجو  الولف  دیامرف :  یم  لجوزع  يادـخ  دـنوش .  هجوتم   , دراد رارق  هبعک  نآ ,  نرود  رد  هک  مارحلا 

دـش و رکذـتم  زامن ,  لاح  رد  هبعک  هب  هجوت  رارـسا  زا  یکی  هب  ار ,  دوخ  رـصع  يدام  ضرتعم  مالـسلا ,  هیلع  قداـص  ما  ـ ما دـینک .  مارحلا 
دوخ تعاطا  هب  رما  اب  و  هتشاداو ,  دوخ  شتسرپ  تدابع و  هب  ار  دوخ  ناگدنب  نآ  هلیسو  هب  ناهج ,  دنوادخ  هک  تسا  يا  هناخ  نیا  تفگ : 

زا ؟  میراذگ یم  تسد  دوسالارجح  رب  ارچ   - 2 تسا .  هداد  رارق  نارازگزامن  هلبق  ناربمایپ و  زکرم  ار  هبعک  هدیـشک و  ناحتما  هبار  نانآ  , 
مالـسلا هیلع  حون  نافوط  رثا  رب  هتـشاد و  دوجو  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  زا  لبق  هبعک ,  يانب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  ثیداحا 

زا یئزج  هک  ار  دوسالارجح  یهلا ,  روتسد  هب  دنک ,  يزاسون  ار  دبعم  نیتسخن  هک  دش  رومام  میهاربا  هک  هاگنآ  دوب .  هتخیر  ورف  نآ  راوید 
نآ زا  فدـه  میراذـگ و  یم  تسد  گنـس  نیا  رب  ارچ  دوش :  لاو مـی  ـ ـس نو  ـنـ کا داد .  رارق  هبعک  راوـید  ناـیم  رد  دوـب ,  سیبـقوبا  هوـک 

رهاظم عون  ره  اب  هک  تسا  مالـسا  ربمایپ  میهاربا و  اب  نامیپ  هدهاعم و  عون  کی  نآ ,  رب  ندراذگ  تسد  هک  تسا  نیا  نآ  خـساپ  تسیچ ؟ 
کی اب  تعی  بـ میوشن .  رود  دیحوت  هداج  زا  یگدنز  رهاظم  مامترد  میدرگن و  فرحنم  یتسرپ  اتکی  زا  مینک و  هزرابم  یتسرپ  تب  كرش و 

ـخ یرا رد تـ رگید .  لکش  هب  انایحا  درف و  کی  سابل  هشوگ  نتفرگ  اب  یهاگ  و  دریگ ,  یم  ماجنا  نآ  ندرـشف  تسد و  نداد  اب  یهاگ  درف , 
( . 3  ) ائیـش هّللاب  نکرـشی  نا ال  یلع  کنعیابی  تانموملا  کئاج  اذا  یبنلا  اهیا  ای  دـیدرگ  لزاـن  ریز  رد  هدـش  داـی  هیآ  یت  ـ قو ـیـم  ناو مـی خـ

دومرف دروآ و  نوریب  بآ  ریز  زا  ار  دوخ  تسد  و سـپـس  دراذگ .  بآ  نایم  رد  ار  دوخ  تسد  و  دندروآ ,  یبآ  فرظ  داد  روتـسد  ربمایپ 
اج ـن  یا رد  دیامن .  تعیب  نم  اب  هیآ  نومـضم  رب  و  دراذـگب ,  بآ  نیمه  نایم  رد  اردوخ  تسد  دـنک ,  تعیب  نم  اب  دـهاوخ  یم  سک  ره  : 
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رب ندراذگ  تسد  هلاسم  رد  تسا .  هدراذـگ  تسد  نآرب  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يزیچ  رب  ندراذـگ  تسد  قیرط  زا  ادـخ ,  لوسر  اب  تعیب 
لـصا رب  يرادـیاپ  يانبم  رب  یمارگ ,  لوسر  ترـضح  دـیحوت و  نامرهق  اـب  هک  ـت  ـسا ـن  یا فد  هـ تسا .  نینچ  ناـیرج  زین  دوسـالارجح 
یقاـثیم اـهتیدا و  یتناـما  دـیئوگب :  نینچو  دـیراذگب  رجح  رب  تسد  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیل  قدا عـ ـ ـص ما  ـ ما اذ  لـ مینک .  تـعیب  دـیحوت , 

زور ات  متفرگ ,  هدـهعرب  ار  دوخ  نامیپ  مدرک و  ادا  ادـخ , )  هناخ  تراـیز  دوب (  نم  همذ  رب  هک  یتنا  ـ ما ( . 4  ) هافاوملاب یل  دهشتل  هتدهاعت 
هتفر ام  نایمزا  هک  تسا  ادخ  لوسر  اب  تعیب  هلزنم  هب  گنس ,  رب  ندراذگ  تسد  دیوگ :  یم  سابع  ـن  با یشاب .  نم  يرادافو  رب  هاوگ  ازج 
ناور حور و  نآ  زکرم  هک  تسا  یبلق  نامیپ  کی  نتخاس  مسجم  گنـس ,  رب  ندراذگ  تسد  ندیـسوب و  زا  فده  نیا  ـر  با بـنـ ( . 5  ) تسا

زور ـ ما دروآ .  یمرد  یـسوسحم  سوملم و  رما  تروص  هب  ار  یبلق  نامیپ  نآ  لمع ,  نیا  اب  ادـخ  ـه  نا ـ خرئاز رد حـقـیـقـت ,  تسا .  ناسنا 
 , ملسم روط  هب  دننک .  یم  دای  دنگوس  دنتـسیا و  یم  نآ  ربارب  رد  هدرمـش  سدقم  ار  روشک  مچرپ  نازابرـس ,  اهروشک ,  زا  يرا  ـیـ ـس رد بـ

ناربهر هاـگیلجت  تکلمم و  لالقتـسا  زمر  دـمآرد ,  مچرپ  تروص  هب  یتقو  یلو  تسین .  يرگیدزیچ  هچراـپ  رتم  دـنچ  زج  مچرپ  تیهاـم 
رد بـخـش دنک .  یم  دای  دنگوس  هدومن و  هراشا  مچرپ  هب  ناربهر ,  تسد  ندرـشف  ياج  هب  زابرـس  عقوم ,  نیا  رد  ددرگ .  یم  نآ  یمدرم 

قیرط زا  هک  یئاه  تیعقاو  تسا ,  اه  تیعقاو  هتـشر  کی  نتخاس  مسجم  جح ,  مسارم  زا  یخربزا  فده  هک  دناوخ  دیهاوخ  خساپ ,  هدنیآ 
ـه نا نارئاز خـ تسیچ . ؟  هورم  افـص و  یعـس  تارمج و  یمر  زا  فدـه   - 3 دـنهد .  یم  ناشن  ار  دوخ  هدرک و  ادـیپ  مسجت  جـح ,  لامعا 
 , لاح نیا  رد  دننک .  یم  راسگنس  هکم )  کیدزن  ینم (  نیمزرسرد  ار  یصاخ  ياهنوتس  مهدزاود ,  مهدزای و  مهد و  ياهزور  رد  اد ,  خـ

حیرـشت ام  يارب  ار  لمع  تیهام  یمال ,  ـ ـسا ـث  یدا ـ حا دـننک .  یم  مجر  ار  ناطیـش  نطاب  رد  یلو  دـننز ,  یم  گنـس  يا  هطقن  هب  رهاـظ  هب 
 , هدنارپ گنـس  وا  رب  ناطیـش  زا  رفنت  زاربا  ناونع  هب  میهارباو  هدش ,  مسجم  میهاربا  ربارب  رد  هطقن  هس  ره  رد  ناطیـش  دـنیوگ :  یم  هدرک و 

ناتفص ناطیش  ناطیش و  زا  رفنت  زاربا  ناونع  هب  دیحوت ,  هناخ  نارئاز  ( . 6  ) دنام یم  یقاب  جح  لامعا  رد  یهلا  تنس  ناونع  هب  میهاربا  لمع 
زا و تـنـفـر  دـنراد .  یم  زاربا  يدـیلپ  دوجوم  رهزا  ار  دوـخ  رفنت  هلیـسونیدب  و  دـننک .  یم  ناراـب  گنـس  ار  اـه  هطقن  ناـمه  راو ,  میهاربا  ,

فعـضتسم و ياه  تلم  زورما  دنروآ .  یمرد  سوسحم  سوملم و  تروص  هب  قیرط  نیا  زا  تسا ,  یبلق  يونعم و  رما  کی  هک  ار  يدـیل  پـ
مدر ـن مـ یا ـی  لو تسین .  يزیچ  هدش  گنر  هچراپ  رتم  دنچ  زج  مچرپ ,  دنشک .  یم  شتآ  هب  ار  اه  تردقربا  مچرپ  هطلـس ,  متـس و  تحت 
هدرک دوبان  هدیشک و  شتآ  هب  ار  اهنآ  دوخ  یئوگ  دنشک ,  یم  شتآ  هب  ار  اهنآ  ياه  هناشن  اهتردقربا ,  عیاجف  هب  تبـسن  مشخ  راهظا  يارب 
ردام تلاح  لمع ,  نیا  اب  هورم .  افـص و  هوک  ود  نایم  یعـس  تسا  نینچمه  تسا .  اهنآ  زا  يدـیدش  رفنت  راهظا  لمع ,  نیا  لقادـح  دـنا . 

 , فلع بآ و  یب  نابایب  نآرد  دوش ,  سویاـم  ادـخ  تمحر  زا  هکنیا  نودـب  وا  خـیرات ,  یهاوگ  بـه  مینک .  یم  مسجم  اررجاـه  لیعامـسا 
بآ ششوج  اب  و  دیسر ,  دوخ  دوصقم  هب  دش و  ادخ  فطل  لومشم  ماجنارسو  درک .  یعس  هوک ,  ود  نایم  بآ  ندرک  ادیپ  يارب  راب  تفه 

يارب زین  هطقن  نیا  رد  ناطیش  هک  دوش  یم  هدافتسا  ثیداحا  زا  ـی  خر زا بـ دنتفای .  تاجن  یگنـشت  زا  شدنزرف  وا و  لیعامـسا ,  ياپ  ریز  زا 
لمع نآ  لمع ,  نیا  اب  زین  ام  دزاسرود .  ادخ  هناخ  سدق  تحاس  زا  ار  وا  ات  تخادرپ  وا  بیقعت  هب  دوخ  یعس  اب  وا  و  دش ,  مسجم  میهاربا 

یم هاگن  هدنز  ار  میهاربا  ترضح  يراکادف  هرطاخ  ینم ,  نابایب  رد  دنفـسوگ  ندرک  ینابرقاب  هکنانچمه  ( 7  ) میزاس یم  مسجم  ار  يونعم 
ـن یا دـنک .  تقد  جـح  ضئارف  خـیرات  رد  یـسک  رگا  هصـالخ  تشذـگ .  دوخ -  دـنزرف  زا  یتح  زیچ -  همه  زا  ادـخ ,  هار  رد  هک  میراد , 

هیلع میهاربا  ـی  گد ـ نز زا  هد  ـ نزا ـ ـس تارطاـخ  هتـشر  کـی  ندرک  مسجم  يارب  لاـمعا ,  نیازا  يرایـسب  هـک  دـنک  یم  سمل  ار  حـقـیـقـت 
گنس شتسرپ  ام ,  فده  زگره  و  دریگ ,  یم  ماجنا  کیلبمس  تروص  هب  اهراک  هلسلس  کی  اب  هک  تسا  یقالخا  يونعم و  روما  مالسلا و 

 . تسین هوک  لگ و  و 

؟  تسیچ جح  هفسلف 

شسرپ
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؟  تسیچ جح  هفسلف 

خساپ

ینیمزرـس رد  ینیعم  ياهزور  رد  لاسره  هک  تسا  یعمج  هتـسد  تدابع  کی  حـج  تسا .  جـح  یمالـسا  گرزب  ياهتدابع  زا  رگید  یکی 
یم دروآ ,  یم  دوجو  هب  ادخ  هدـنب و  نایم  يراوتـسا  دـنویپ  هک  ـن  یا هوال بـر  تدا عـ عو عـبـ ـن نـ یا دریگ .  یم  ماجنا  هوکـش  اب  یخیرات و 

یعمج هتسد  تدابع  نی  کی چـنـ الوا :   : اریز دشاب ;  یمالـسا  عامتجا  رد  يا  هدنزرا  دنمدوس و  تارثا  ادبم  ینوگا  ـ نو تا گـ ـهـ جزا دناوت 
هاگشیپ رد  یهلا  ناگدنب  تاواسم  هناش  نـ ددر ,  زا مـی گـ ـ غآ هدا  هچراپ سـ هعطق  ود  ندیشوپاب  اهنت  قلطم ,  یگتسراو  لماک و  درجت  اب  هک 

گنر و ناـبز ,  داژن ,  دـننام  ار  موهوم  ياـهیرترب  لـماوع  ناـهج  ياـهناسنا  يزور  هک  تسا  یناـس  ـ نا گرزب  لاـمآ  زا  یکی  نیا  تسوا و 
ققحت فدـه  نیا  هب  هک  تسا  ییاهتدابع  زا  عـمـل حـج  دـننادب .  ربارب  يواسم و  ادـخ  رباربرد  ار  دوخ  یگمه  هدراذـگ ,  راـنک  ار  تورث 

هک یمیظع  عاـمتجا  نینچ  ـیـا :  نا ثـ دـننادندوخ .  يرترب  هلیـسو  ار  یعاـمتجا  تازاـیتما  ناـمیا  اـب  دارفا  هک  دوش  یم  بجوـم  دـشخب و  یم 
هک ددرگ  یم  بوسحم  ایند  ناناملسم  هنالاس  گرزب  هرگنک  ـد ,  هد لیکشت مـی  ناهج  ناملـسم  ياهتلم  یعقاو  ناگدنیامن  ار  نآ  ياضعا 

حور و حالصا  زج  یفده  هک  یتیبرت  ننس  یقالخا و  نیناوق  تشم  کی  مالسا  نییآ  دوش .  یم  رازگرب  سدقم  نیمزرس  نیارد  لاس  ره  رد 
یسا و ـیـ ـس بازحا  صوصخم  هک  هنازور  یگتفه و  تاعامتجا  هنالاس و  هرگنک  سیـسات  زا  ار  دوخ  ات  تسی  ـد نـ ـشا هتـشادن بـ مدرم  ناور 
 , یقالخا زا  معا  رشب -  یگدنز  نووش  همه  هب  هک  تسا  یعماج  یناهج و  نییآ  کی  هکلب  دریگب ,  رود  تسا  هدنز  كرحتم و  تاعامتجا 

هنالاس هرگنک  لیکشت  هب  توعد  یسایس و  نیناوق  عضو  اب  مالسا  هدنروآ  رظن  نیا  زا  دراد .  رظن  یماظن -  يداصتقا و  یـسایس ,   , یعامتجا
ياه هرگنک  تارثا  زا  رتـالاب  یتارثا  هرگنک  نیا  اـعبط  تسا و  هدومن  نیمـضت  ار  دوخ  نییآ  تینوصم  ـت و  ید ـ با بـقـا و  هکم ,  نیمزرـسرد 
ادیپ هجوت  یتاعوضوم  نینچ  تیمها  هب  راصعا  نیا  رد  یسایس ,  نارس  اهت ,  مـنـ تشاد .  دهاوخرب  رد  ناهج  هدنز  یسایس و  بازحا  هنالاس 

رد اعبط  هک  مالـسا  نارکفتم  تسا .  هتفرگ  نآ  زا  یبولطم  تارثا  هتخیر و  ار  نآ  حرط  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  مالـسا  هک  یلاح  رددنا  هدرک 
يروآدرگ زا  سپ  دنهد و  رارق  یسررب  دروم  ار  مالسا  ناهج  عاضوا  تالوحت  نیرخآ  دنناوت  یم  تشاد ,  دنهاوخ  تکرش  روبزم  عامتجا 

دنزاس و كاپ  لالقتسا  يدازآ و  دض  لماوع  زا  ار  مالسا  نیمزرس  دنشوک و  نا بـ ـ نا ـع مـسـلـمـ ضو دوبهب  رد  رظن ,  لدابتو  قیقد  تاعالطا 
نایم لاـصتا  هقلح  نیرتگرزب  دـناوت  یم  هک  نیا  زا  رتدـنمدوس  یعاـمت  ـ جا چـه  دـننک .  کـمک  ناـهج  ناناملـسم  هبناـج  همه  تفرـشیپ  هب 

ناناملـسم یگنهرف  يداصتقا و  عضو  هب  دناوت  یم  هرگنک  نیا  دزاس .  هاگآ  رگیدکی  عاضوا  زا  ار  مالـسا  نارـس  دـشاب و  ناهج  ناناملـسم 
تیونعم افـص و  زارپ  مارآ و  یطیحم  رد  دنناوت  یم  جح -  هضیرف  يادا  زا  سپ  نارظنبحا -  ـ ـص نارکفتم و  اریز   ; دیامنب ینایاش  ياهکمک 

زا يرایـسب  شخبماهلا  هراومه  جـح  هنالاس  هرگن  کـ دـنزیرب .  ییاـهحرط  مالـسا  داـصتقا  گـنهرف و  هنیمز  رد  دـنزادرپب و  راـکفا  لداـبت  هب 
هب هعجارم  اـب  هتکن  نیا  تسا و  هدوب  يدـعت  متـس و  ملظ و  ياـهری  ـجـ نز ـتـن  ـس ـ ـس يارب گـ میظع  ياهتـضهن  یهاوخ و  يدازآ  ياهـشبنج 

ـتـن خاد ـ نار يارب بـ هک  یمالـسا  ياهتـضهن  زا  يرایـسب  هفطن  اریز  دوش ;  یم  ـن  ـشور مـال  ـ ـسا ناد  ـ نزر يا فـ ـهـ بـال ـقـ نا یمالـسا و  خـیرات 
هنومن دوب  ـن  یا دوب .  ییاهیدازآ  نینچ  شخبماهلا  نیمزرس  نیا  دش و  یم  هتسب  جح  مایا  رد  تفرگ  یم  تروص  متـس  روج و  ياهتموک  حـ

دربب یپ  جح  رارسا  تیمها و  هب  ناهج  هک  تسا  دوز  زونه  نادنمشناد ,  زا  یخرب  لوق  هب  جح و  رارسا  زا  يا 

؟  دشابن هتخود  یلومعم و  ياهسابل  زا  دیاب  مارحا  سابل  ارچ 

شسرپ

؟  دشابن هتخود  یلومعم و  ياهسابل  زا  دیاب  مارحا  سابل  ارچ 
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خساپ

ود ندیشوپ  هب  رظن ,  نیا  زا  دریگ ;  ماجنا  قلطم  یگتسراو  لماک و  درجت  اب  دیاب  هک  تسا  یعمج  هتسد  ياهتدابع  زا  ـم حـج یـکـی  سار مـ
هب يریگولج  تسا  يرترب  رخافت و  انایحا  فالتخا و  زیامت و  هناشن  هک  یمـسر  یلومعم و  ياهـسابل  ندیـشوپ  زا  هدش و  افتکا  هچراپ  هعطق 

لمع هعماج  دراذگب ,  رانک  ار  ییوج  يرترب  موهوم  لماوع  مامت  رـشب  يزور  هک  اهناسنا  گرز  لا بـ ـ مآ زا  یکی  هار  نیا  زا  هدمآ ; و  لمع 
زا ـت  ـسا مزال  فده ,  نیمه  يارب  تسادخ و  ربارب  رد  اهناسنا  يواست  هاگیلجت  نیرتیلاع  جح  رگید :  تراب  بـه عـ تسا .  هدیـشوپ  دوخ  هب 

زایتما توافت و  عون  ره  زا  هتـساریپ  ساب  هعطق لـ ود  هب  دوش و  يراددوخ  تسا  زایتما  هدـنروآ  دـیدپ  هک  یلومعم  یمـسر و  ساـبل  عون  هـر 
 . دنیوج تکرش  گرزب  مسارم  نیا  رد  ناسکی  گنرکی و  همه  ددرگ ; و  افتکا 

؟ تسیچ جح  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ جح  ۀفسلف 

خساپ

نیا يارب  سّدقم  نیمزرس  نیا  هب  مدرم   ] 28/ جح « ) مَهل ِعفانَم  اودَهْشَِیل   » دیامرفیم جح  ياههفسلف  هرابرد  هاتوک  ۀلمج  کی  رد  دیجم  نارق 
هک تسا  نشور  یلو  دناهتفگ ، رایسب  نخـس  اجنیا  رد  عفانم »  » ۀملک ریـسفت  رد  نارّـسفم  دننیبب ] دوخ  مشچ  اب  ار  شیوخ  عفانم  هک  دنیآیم 

یگنهرف و یـسایس و  ياههفـسلف  يداـم و  جـیاتن  يونعم و  تاـکرب  عفاـنم و  ماـمت  تسین و  ظـفل  نیا  موـهفم  رد  یتیدودـحم  هنوـگ  چـیه 
ار ترخآ  ایند و  عفانم   » دومرف خـساپ  رد  ماما  تساوخ ، ار  هملک  نیا  ریـسفت  (ع ) قداص ماما  زا  مثیخ  نیب  عیبر  دوشیم . لماش  ار  یعامتجا 

جح ۀفـسلف  زا  مکح  نـب  ماـشه  خـساپ  رد  (ع ) قداـص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  نیلقثلا 3/488 ) روـن  ریـسفت  «. ) دوـشیم لـماش  ود  ره 
يداصتقا عفانم  هب  سپس  رگیدکی ، اب  ناهج  مامت  نیملسم  ییانشآ  تسخن  تسا ، دومرف  هراشا  نآ  رد  مهم  دعب  دنچ  هب  ماما  هک  میناوخیم 

َو (ص ) ِهللا ِلوُسَر  ُراثآ  ُفرَُعِتل  َو   » دیامرفیم هدرک  هراشا  نآ  یگنهرف  تارثا  هب  ماجنارس  جح و  عاعـش  رد  لغاشم  زا  يرایـسب  داجیا  نآ و 
مولع و و   ) دوش هتخانـش  وا  رابخا  و  (ص ) ربماـیپ راـثآ  هک  هدوب  نیا  فدـه  زین  و  ( ] هعیـشلا 8/9 لئاسو  « ) یـْسُنی الَو  ُرَکُْذی  َو  ُهُرابُخَا  ُفَْرُعت 

جح مسارم  تایئزج  رد  یسک  رگا  لاح  ره  هب  دوشن ]. هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ددرگ و  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  یمالسا ، ياهـشناد 
ریظن یب  ای  ریظن  مک  یتسار  هب  هک  نآ ، یـشزومآ  یگنهرف و  دعب  تیمها  هب  دنک ، هدهاشم  ار  مسارم  نیا  کیدزن  زا  ًاصوصخم  دوش ، قیقد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . دوشیم انشآ  تسا ،

؟ تسیچ جح  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ جح  ۀفسلف 

خساپ

نیا يارب  سّدقم  نیمزرس  نیا  هب  مدرم   ] 28/ جح « ) مَهل ِعفانَم  اودَهْشَِیل   » دیامرفیم جح  ياههفسلف  هرابرد  هاتوک  ۀلمج  کی  رد  دیجم  نارق 
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هک تسا  نشور  یلو  دناهتفگ ، رایسب  نخـس  اجنیا  رد  عفانم »  » ۀملک ریـسفت  رد  نارّـسفم  دننیبب ] دوخ  مشچ  اب  ار  شیوخ  عفانم  هک  دنیآیم 
یگنهرف و یـسایس و  ياههفـسلف  يداـم و  جـیاتن  يونعم و  تاـکرب  عفاـنم و  ماـمت  تسین و  ظـفل  نیا  موـهفم  رد  یتیدودـحم  هنوـگ  چـیه 
ار ترخآ  ایند و  عفانم   » دومرف خـساپ  رد  ماما  تساوخ ، ار  هملک  نیا  ریـسفت  (ع ) قداص ماما  زا  مثیخ  نیب  عیبر  دوشیم . لماش  ار  یعامتجا 

جح ۀفـسلف  زا  مکح  نـب  ماـشه  خـساپ  رد  (ع ) قداـص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  نیلقثلا 3/488 ) روـن  ریـسفت  «. ) دوـشیم لـماش  ود  ره 
يداصتقا عفانم  هب  سپس  رگیدکی ، اب  ناهج  مامت  نیملسم  ییانشآ  تسخن  تسا ، دومرف  هراشا  نآ  رد  مهم  دعب  دنچ  هب  ماما  هک  میناوخیم 

َو (ص ) ِهللا ِلوُسَر  ُراثآ  ُفرَُعِتل  َو   » دیامرفیم هدرک  هراشا  نآ  یگنهرف  تارثا  هب  ماجنارس  جح و  عاعـش  رد  لغاشم  زا  يرایـسب  داجیا  نآ و 
مولع و و   ) دوش هتخانـش  وا  رابخا  و  (ص ) ربماـیپ راـثآ  هک  هدوب  نیا  فدـه  زین  و  ( ] هعیـشلا 8/9 لئاسو  « ) یـْسُنی الَو  ُرَکُْذی  َو  ُهُرابُخَا  ُفَْرُعت 

جح مسارم  تایئزج  رد  یسک  رگا  لاح  ره  هب  دوشن ]. هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ددرگ و  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  یمالسا ، ياهـشناد 
ریظن یب  ای  ریظن  مک  یتسار  هب  هک  نآ ، یـشزومآ  یگنهرف و  دعب  تیمها  هب  دنک ، هدهاشم  ار  مسارم  نیا  کیدزن  زا  ًاصوصخم  دوش ، قیقد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . دوشیم انشآ  تسا ،

؟ تسیچ نآ  زار  تسا و  بجاو  تاقیم  رد  مارحا  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  زار  تسا و  بجاو  تاقیم  رد  مارحا  ارچ 

خساپ

هجوت بلاج  تسا . هدرک  نییعت  صاخ  ياهمیلقا  يارب  ار  اهنآ  یهلا  یحو  ساـسا  رب  (ص ) مرکا لوسر  هک  تسا  یـصاخ  ناـکم  تاـقیم » »
، اهلقن زا  یخرب  قبط  هکلب  دوب ، هدشن  فّرشم  مالسا  هب  راید  نآ  رد  یـسک  چیه  هتفرن و  قارع  ماش و  هب  زین  اقیرفآ و  هب  مالـسا  زونه  هکنیا ،

دراو اهمیلقا  نآ  زا  هک  یناسک  ای  قطانم  نآ  مدرم  يارب  (ص ) یمارگ لوسر  هک  دوب  هدماین  دیدپ  قارع  فورعم  یمـسر و  ياهرهـش  زونه 
مارحا هک  یعـضاوم  نکیل  تساج ، شـش  ای  جـنپ  صوصنم ، ياهتاقیم  هچ  رگ  هعیـشلا 8/222 ) لئاسو  .) درک نّیعم  تاقیم  دـندش  یم  مرح 

نیا صوصنم ، ياهتاقیم  دوش . یم  عاجرا  هقف  باتک  هب  نآ  لیـصفت  هک  دـسر  یم  اج  هد  هب  ًاـبیرقت  تسا  حیحـص  اـجنآ  رد  هرمع  اـی  جـح 
. بجر هام  مارحا  كاردا  ای  رذـن  ای  ترورـض  لاح  رد  رگم  تسین ، زیاج  اهنآ  زا  مارحا  ریخأت  ای  اهنآ  رب  مارحا  میدـقت  هک  دراد  ار  یگژیو 

نآ هدـش و  لـصاح  مارحلادجـسم  ۀلیـسو  هب  هک  مرح  تمارک  اـت  دـش  هداد  رارق  دراد ، مرح  هب  دورو  دـصق  هک  یـسک  يارب  مارحا  تاـقیم 
يارب هک  تسا  دجسم  تّیحت  زامن  دننام  مرح  هب  دورو  يارب  ًتاقیم  رد  مارحا  اریز  دنامب ؛ ظوفحم  هدمآ ، دیدپ  هبعک  هلیـسو  هب  زین  تمارک 

. تسا بجاو  مرح  هب  دورو  يارب  مارحا  یلو  تسا ، بحتـسم  دجـسم  تـّیحت  هـک  تواـفت  نـیا  اـب  دـش ، هداد  رارق  دجـسم  تـمارک  ظـفح 
؛ تسا زاب  لیدبت  هار  ًتهج  ود  ره  زا  هکلب  دنک ، یمن  داجیا  نارگید  يارب  یتیعونمم  اهمیلقا و  نآ  یلاها  يارب  یتیدودحم  نیّعم  ياهتاقیم 
رس هب  یمیلقا  رد  یـسک  رگا  دنوش ، مرحم  رگید  میلقا  تاقیم  زا  هداد ، رییغت  ار  دوخ  ریـسم  دنناوت  یم  یمیلقا  ره  لها  هک  هنوگ  نامه  ینعی 

هجوت تسا  مزال  دوش . مرحم  اـجنآ  زا  دورب و  دـهاوخب  هک  یمیلقا  ره  تاـقیم  هب  دـناوت  یم  درادـن  دوجو  یتاـقیم  نآ  هار  نیب  رد  هک  دربب 
زیاج مارحا  نودب  دراد ، مرح  هب  دورو  دصق  هک  یسک  يارب  تاقیم  زا  روبع  هکلب  تسین ، زیاج  مارحا  نودب  مرح  هب  دورو  اهنت  هن  هک ، دوش 

زا مارحا  هب  رومأم  اـهنت  هن  وا  دراد ، دوجو  تاـقیم  ود  مرح  فرط  هب  وا  ریـسم  رد  هک  دـنک  تکرح  یمیلقا  زا  یـسک  رگا  نیارباـنب ، تسین .
صوصخ زا  تسا  مزال  ینییعت ، بوجو  ناونع  هب  وا  رب  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  زین  لوا  تاقیم  تاقیم و  نآ  نیب  رّیخم  هکلب  تسین ، مود  تاقیم 

مرح هکم و  مزاع  هنیدم  فرط  زا  یـسک  رگا  ًالثم  دوش ؛ مرحم  مود  تاقیم  زا  دناوتیم  ترورـض  تروص  رد  هتبلا  ددنبب . مارحا  لوا  تاقیم 
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دوخ ریسم  ینَدَم  رگا  هتبلا  دزادنا . ریخأت  هب  هُفحج  ات  ار  مارحادرادن  قح  دوش و  مرحم  هرجش ) دجسم  ) هفیلحلاوذ زا  تسا  فظوم  دش ، نآ 
رگید تاقیم  هب  دناوت  یم  هاگنآ  دسر ، یمن  نآ  تاذاحم  هب  ای  هرجش ) دجسم   ) هفیلحلاوذ هب  ًًالصا  هک  دنک  باختنا  يا  هنوگ  هب  ادتبا  زا  ار 

هک يرگید  بلطم  ددرگ . مرحم  دوخ  ریـسم  رد  عقاو  تاـقیم  نیلّوا  رد  تسا  فّظوم  زین  لاـح  نآ  رد  نکیل  دوـش ، مرحم  اـجنآ  زا  دورب و 
حیحـص تاـقیم  زا  شیپ  مارحا  تسا و  تاـقیم  نآ  ثودـح  هلحرم  رد  مارحا  ۀتـسیاش  لـحم  اـهنت  هکنیا ، تسا  تاـقیم  یگژیو  هب  طوبرم 

اجنآ رد  ای  دنک و  روبع  تاقیم  زا  لبق  مارحا  نامه  لاح  هب  تاقیم  زا  ددرگ و  مرحم  رهاظ  بسح  هب  تاقیم  زا  لبق  یسک  رگا  سپ  تسین .
؛ مارحا دوخ  هن  دوب ، مارحا  تروص  داد ، ماجنا  تاقیم  زا  لبق  هچنآ  اریز  تسا ؛ هدرکن  لمع  دوخ  هفیظوب  درذگب ، گنرد  يرادـقم  زا  دـعب 
و تسا ، هتـشذگ  تاقیم  زا  مارحا  نودب  هدـشن ، مرحم  تاقیم  رد  هک  تهج  نآ  زا  یـصخش ، نینچ  تسا . لطاب  تاقیم  زا  لبق  مارحا  نوچ 

. تسین زیاج  رایتخا  لاح  رد  راک  نیا 

؟ تسیچ مارحاۀماج  ندیشوپ  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ مارحاۀماج  ندیشوپ  هفسلف 

خساپ

، هتخودـن یـسابل  هک  مارحا  سابل  ندیـشوپ  هکنانچ  تسا ، هانگ »  ۀـماج   » زا ندـمآ  نوریب  يانعم  هب  مارحا ، ماگنه  هب  هتخود  ساـبل  ندـنک 
تـسا نیا  هتخود  سابل  زا  ندـش  هنهرب  هب  رما  دافم  سپ  تسا . تعاط »  سابل   » ندرک رب  رد  يانعم  هب  تسا  كاپ  لالح و  هتفرگن ،  گـنر 
هتخود سابل  نیب  یقرف  عقاو  رد  هنرگو  دینک  رود  دوخ  زا  دیاب  دـیدرکرب  رد  دـیتخود و  دـیتفاب ، ار  شدوپ  رات و  دوخ  هک  یهانگ  سابل  هک 

لامک ای  تحص  رد  سابل  ندوب  هتخودان  ای  هتخود  و  دنک ، یم  تدابع  درازگ و  یم  زامن  هتخود  سابل  رد  رمع  ۀمه  رد  ناسنا  اریز  تسین ؛
سابل اب  هک  دراد  شیپ  رد  يزور  ناسنا  هک  تسا  نیا  مارحا  لاـح  رد  صوصخمۀـماج  نآ  ندرک  ربرد  رگید  ّرـس  تسین . لـیخد  تاداـبع 

جح مسارم  کـسانم و  رد  هنوـگ  نیا  تماـیق  رارـسا  یخرب  دـنک . یم  رب  رد  نفک  هک  تـسا  گرم  زور  نآ  دوـش و  یم  نآ  دراو  هتخودـن 
تازایتما مارحا ، ةداس  سابل  ندرک  رب  رد  اب  نینچمه  دوش . یم  مّسجم  دارفا  رظن  رد  تمایق  هنحـص  رد  روضح  گرم و  رفـس  هدش ، یّلجتم 

. دور یم  نیب  زا  یشورفرخف  یبلط و  يرترب  هنوگ  ره  هنیمز  هدش ، لیاز  دارفا  يرهاظ 

؟ تسیچ مارحا  ِتامرحم  عیرشت  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ مارحا  ِتامرحم  عیرشت  هفسلف 

خساپ

مارحإلا ةریبکت  اب  هک  روطنامه  تسا . هجوت  روخ  رد  ییاهنت  هب  کی  ره  هک  تسا  صاخ  ياهتدابع  هلـسلس  کی  زا  یمظنم  ۀعومجم  جـح ،
فرطرب اهتیعونمم  نآ  زامن ، نایاپ  میلـست  اب  دوش و  یم  میرحت  رازگزامن  رب  تسا  راگزاسان  تدابع  حور  اب  هک  اـهراک  زا  يرایـسب  زاـمن ،

رب تسین  بسانم  یهلا  نومزآ  شتسرپ و  حور  اب  هک  يروما  زا  يرایسب  هاگحبص  هب  دورو  نتفرگ و  هزور  تّین  اب  هک  نانچمه  ددرگ و  یم 
هبنج هک  يروما  زا  يرایـسب  نتفگ ، کیبل  مارحا و  اب  زین  هرمع  جـح و  رد  ددرگ ، یم  لـالح  هاـگماش  ندیـسر  رارف  اـب  دوش و  یم  مارح  وا 
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دّبعت ةرود  کی  تروص  هب  مارحا  ةرود  هدـش و  مارح  تسا ، دـنمورین  رایـسب  اهنآ  رد  یهالا  نومزآ  هدوب و  يوق  اهنآ  زا  زیهرپ  رد  يدـبعت 
، لیلحت مسارم  ندیـسر  ارف  جـح و  کسانم  ماجنا  اب  هاگنآ  53ـ65 ) دنب هبطخ 192 ، هغالبلا ، جهن  .) تسا هدمآرد  فرـص  ناحتما  ضحم و 
، نیوکت عیرشت و  نیب  یگنهامه  داجیار  ناحبس د  يادخ  دیآ . یم  نوریب  اهتیعونمم  نآ  زا  مرحم  صخش  ددرگ و  یم  هدوشگ  مارحا  دقع 

هدرپس كاخ  هب  هدرک و  تلحر  اجنآ  رد  ای  هدوب  ایبنا  زا  يرایـسب  فاطم  هک  ار  اجنآ  داـهن و  اـنب  ربمغیپ  ود  يراـمعم  هب  ار  یـسدقم  ناـکم 
زا کی  چیه  هک  خالگنـس  نیمزرـس  نآ  هب  ار  نانآ  لیاذر ، تاقلعت و  زا  نانمؤم  نتـساریپ  هیزنت و  يارب  هاگنآ  داد . رارق  نما  لحم  دنا  هدش 

يامد توافت  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهنآ  رد  اوه  لادتعا  هک  دـیرفآ  يدابآ  قطانم  دوخ ، هک  یلاح  رد  دومزآ . تسین ، نآ  رد  تایح  رهاظم 
. نامورحم مایق  لحم  نمأم و  هن  تشگ ،  یم  ناهفرم  جّرفت  لحم  دوب  یقطانم  نینچ  رد  ادخ  هناخ  رگا  تسا . كدنا  شناتـسبات  ناتـسمز و 
جح و کسانم  زین  مارحا و  تامرحم  ۀطـساو  هب  هک  یحودـمم  تضایر  وترپ  رد  اهناسنا  هک  داد  رارق  نومزآ  لحم  ار  ینیمزرـس  ور  نیا  زا 
زا ياهنومن  ( 65 دنب 53 ـ  هبطخ 192 / هغالبلا ، جـهن  . ) دـندرگ صلاخ  كاـپ و  تاـقلعت ، اـهیگدولآ و  زا  نآ  رد  دـنهد  یم  ماـجنا  هرمع 

تسا و مارح  مارحا  لاح  رد  دراد ، رایسب  تلیـضف  هدش و  بیغرت  نادب  هک  شوخ  يوب  رطع و  زا  هدافتـسا  ییوس  زا  هکنیا ، روکذم  نومزآ 
نتفرگ هاگنابرق ، رانک  زا  روبع  ماگنه  ای  وبدب ، دارفا  اب  یهارمه  تسلاجم و  سامت و  رد  هرمع  جح و  کسانم  ماجنا  ماگنه  رگید  يوس  زا 

جـح و ماجنا  اب  هک  ناسنآ  دـیادزیم  حور  زا  ار  ربکت  رخافت و  هتـسکش ، ار  ناسنا  تّینانا  روما  هنوگ  نیا  تسا . مارح  عوبطماـن  يوب  زا  ینیب 
دیـص یفرط  زا  اریز  تفای ؛ یبوخ  هب  راکـش  زا  عنم  رد  ناوت  یم  ار  یهلا  ناحتما  زا  رگید  ۀـنومن  دوش . یم  قح  ۀتـسراو  ةدـنب  لماک ، ةرمع 

ای نارتوبک  اـی  ییارحـص  ناوهآ  رگید  فرط  زا  /95 و  هدـئام مُرُح » متنأ  دـیُّصلا و  اولتقت  ال  : » دوش یم  مارح  مرحم  رب  ییارحـص  تاـناویح 
نوریب یهلا  نومزآ  ةدـهع  زا  یـسک  هچ  دوش  نشور  ات  دریگ  یم  رارق  مرحم  سرتسد  ای  سرریت  رد  ییایرد  ریغ  يراکـش  تاـناویح  رگید 

نیا . 94/ هدئام مکحامرو » مکیدیأ  هلانت  دیُّصلا  نم  ٍءیـِشب  هللا  مکَّنولبِیل  : » دوشیم مورحم  یهلا  ۀـضیرف  نیا  ماجنا  زا  یـسک  هچ  دـیآ و  یم 
دنتـشذگیمن و یلهاج  شّحوت  نارود  رد  رامـسوس  ندروخ  زا  هک  نانآ  هک  دـش  عقاو  ّرثؤم  یمالـسا  ۀـعماج  رد  نانچنآ  یگدـنزاس  ةرود 

رثا رب  یمالـسا  ندمت  نارود  رد  دنرذگ و  یم  ییارحـص  ناوهآ  زا  یهلا  نامرف  هب  نونکا  دنتفرگ ، یم  یـشیپ  رگیدکی  رب  نآ  راکـش  يارب 
ةرمث هک  دراد  نیداینب  ریثأت  نانچ  ناسنا  نتخاس  رد  مارحا  راب  رپةرود  دـنوش . یم  زوریپ  دوخ  ياه  هتـساوخ  لایما و  ۀـمه  رب  یحو ، ناـمرف 

بجوم هک  يروما  ۀمه  ، هکنیا هصالخ  تسا . دوهـشم  یبوخ  هب  ترایز ، جح و  ياوتحم  هب  دّهعتم  دـقتعم و  ۀـعماج  تینیع  رد  نآ  ياراوگ 
، ددرگ ادـخ  هناـخ  فاوط  هتـسیاش  كاـپ  حور  صلاـخ و  ناـج  اـت  ددرگیم  میرحت  مارحا  لاـح  رد  دوشیم  ناـج  یگدوـلآ  حور و  یگریت 
هک یمرحم  ور  نیا  زا  تسا ، يدازآ  رادـم  تّیرح و  روـحم  ادـخ  هناـخ  تسا  هزنم  یگتـشغآ  ره  زا  كاـپ و  یگدوـلآ  ره  زا  هک  ياـهناخ 
نآ هب  ار  دایـص  ای  دـنامرب  ار  نآ  ای  دـنک  کـمک  شندـش  ریـسا  رد  اـی  دـنک  ریـسا  ار  مرح  دیـص  درادـن  قح  دراد ، ار  نآ  تراـیز  گـنهآ 

ار يدازآ  يوک  فاوط  تیحالـص  دوشن  دازآ  ناسنا  ات  تسا و  فلاـخم  یهاوخی  دازآ  ۀـیحور  اـب  اـهراک  نیا  ۀـمه  اریز  دـنک ؛ ییاـمنهار 
ار لد  كاپ و  یلطاب  رکف  ره  زا  ار  زغم  دازآ و  یبضغ  توهـش و  ره  دیق  زا  اهر و  يدنب  ره  زا  ار  حور  نآدودح ، تیاعر  مارحا و  درادـن .

. دشخب یم  تاجن  یماخ  لایخ  ره  زا 

؟ دشاب یم  تسا ) ّجح  کسانم  هلمجز  هک ا   ) تافرع نیمزرس  رد  فوقو  رد  يرارسا  هچ 

شسرپ

؟ دشاب یم  تسا ) ّجح  کسانم  هلمجز  هک ا   ) تافرع نیمزرس  رد  فوقو  رد  يرارسا  هچ 

خساپ
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ینید مولع  فراـعم و  هب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  يارب  تاـفرع  رد  فوقو  1 ـ زا : تسا  ترابع  اـهنآ  زا  یخرب  و  تسا ، ناوارف  تاـفرع  رارـسا 
ار دوخ  تساناوت . اهنآ  ۀمه  عفر  رب  فقاو و  وا  ياهزاین  ۀمه  هب  دنوادخ  هک  دنادب  دوش . ربخ  اب  شنیرفآ  ماظن  یهلا  رارسا  زا  هدش و  فقاو 
( لیمک ياعد  نانجلا ، حیتافم  « ) ینغ هتعاط  و  :» تسا يزاین  یب  ره  ۀلیسو  هیامرس و  وا  تعاط  هک  دنک  تعاطا  ار  وا  طقف  دراپـسب و  ادخ  هب 

ریغ يوس  هب  زاین  تسد  يزور ، نینچ  رد  اـیآ  وت ! رب  ياو  دومرف : درک ، یم  ییادـگ  هفرع  زور  رد  هک  یلئاـس  هب  (ع ) داّجـس ماـما  ور  نیا  زا 
یجریل هنإ  مویلا . اذـه  یف  لأست  هللا  ریغأ  کحی ! و  :» دور یم  تداعـس  دـیما  محر  رد  ناکدوک  يارب  يزور  نینچ  رد  ینک ؛ یم  زارد  ادـخ 

نایز دنک  بلط  ار  ادخ  ریغ  ادـخ  زا  اج  نیا  رد  هک  یـسک  ( 10/28 هعیـشلا لئاسو  !« ) ادیعـس نوکی  نأ  مویلا  اذه  یف  یلابحلا  نوطب  یف  امل 
یفرعم اهناسنا  نیرتدـب  دـننک ، یم  زارد  نارگید  يوس  هب  زاین  تسد  یناکم  نامز و  نینچ  رد  هک  ار  یناـسک  (ع ) داجـس ماـما  تسا . هدرک 

نیا رب  اجنآ  رد  دیاب  رازگ  جـح  2 ـ (. 96/261 راحب « ) ساـنلا یلع  نولبقم  مه  هللا و  یلع  نولبقم  ساـنلا  هللا . قلخ  نم  رارـش  ءـالؤه  :» دومرف
هب تسین و  نشور  وا  دوخ  يارب  هچنآ  یتح  نآ و  ياهزار  وا و  بلق  ۀفیحـص  راکـشآ و  ناـهن و  هب  ناحبـس  يادـخ  هک  دوش  فراـع  هتکن 
نِإ َو   » ۀـمیرک ۀـیآ  نومـضم  دوهـش  كاردا و  لحم  تافرع  نیمزرـس  ینعی  تسا ؛ هاگآ  درذـگ  یم  وا  حور  يایاوز  رد  هاـگآدوخان  روط 
هب ار  دوخ  هک  روط  نامه  تسا  قح  رـضحم  دهـشم و  رد  شبلق  هک  دـنادب  رگا  ناسنا  تسا .  7  / هط یفخَأ » ِّرِـسلا و  مَلعَی  هَّنِإَف  لوَقلِاب  رهْجَت 

: دومرف (ع ) داجس ماما  یثیدحرد  دنک . یم  هیزنت  هدولآ  تارطاخ  زا  ار  شبلق  دنک و  یمن  زین  یحناوج  هانگ  دیالآ ، یمن  یحراوج  ناهانگ 
ناگدنب نانیا  دیامرف : یم  دنک و  یم  راختفا  هکئالم  رب  ناحبس  يادخ  دنراد ، روضح  انمر  نایجاح د  هک  مهد  زور  رهظ  هفرع و  زور  رـصع 

ياهنـش رب  هدرک و  مارح  دوـخ  رب  ار  اهتّذـل  زا  يرایـسب  هدـمآ و  اـجنیا  هب  رایـسب  تالکـشم  اـب  کـیدزن  رود و  ياـههار  زا  هک  دنتـسه  نم 
هزاجا امـش  هب  کنیا  دـننک . یم  ّتلذ  زجع و  راهظا  نم  هاگـشیپ  رد  دولآرابغ  ياه  هرهچ  اب  نینچ  نیا  هدـیباوخ و  انم  تاـفرع و  ياـهنابایب 
ناحبس يادخ  راحب 96/259 ) . ) دوش یم  هاگآ  اهنآ  ناهن  رارسا  اهلد و  رب  دنوادخ  نذا  هب  قح  ۀکئالم  هاگنآ  دینیبب . ار  نانآ  ریارس  ات  مداد 

هنوگنامه تسوا ؛ تیبوبر  تحت  ندوب  ادخ و  يارب  یگدنب  رد  ناسنا  رخف  تزع و  هکنیا  اب  دنک ، یم  تاهابم  دوخ  ۀناخ  نیتسار  نارئاز  هب 
ٍّبِحَأ امَک  ًّابَر  یل  نوکَت  نَأ  ًارْخَف  یب  یفَک  ًادـبع و  ََکل  نوکَأ  نَأ  ًاّزِع  یب  یفَک  یهلِإ  : » تسا هدـمآ  (ع ) یلع نینمؤملاریما  تاجانمر  هک د 

، دنهاگآ تعیبط  ياروام  لئاسم  زا  يرایسب  هب  تبسن  ربخ و  اب  بیغ  زا  يدودح  ات  ناگتشرف  هچرگ  راحب 74/402 .) « ) ُّبُِحت امَک  ینلعَجاف 
لامعا و تبث  رومأم  اهنآ  هکنیا  اب  دنمهفب  ار  ام  رارسا  زا  يرایسب  زین  نانآ  یتح  هک  دهد  یمن  هزاجا  قح  فطل  تمحر و  یشوپ و  هدرپ  اّما 

دهاش وت  اهنت  ار  راکفا  لامعا و  زا  یـضعب  ایادـخ ! دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هب  (ع ) یلع ماما  نینمؤملا  ریما  هکنانچ  دنتـسه . ام  تارطاـخ 
حیتافم « ) ُهترتس کلـضف  ُهتیفخأ و  کتمح  رب  مهنع و  یفخ  امل  دـهاّشلاو  :» دـنبای یهاگآ  اـهنآ  رب  ناگتـشرف  یتح  يدادـن  هزاـجا  يدوب و 

یم هدرکرظن ، نارئاز  ياهلد  ناهن  هب  دـنوادخ  نذا  هب  هکئالم  نابرق  دـیع  هفرع و  زور  رد  روبزم ، ثیدـح  ربارب  اّما  لیمک ) ياـعد  ناـنجلا ،
/6ـ7 هزمه ةدئفَألا » یلَع  علّطت  یّتلا  ةدقوملا  هللا  ران   » زا هک  دزیخ  یم  رب  اهنآ  زا  هایـس  ياهدود  تسا و  هایـس  رایـسب  يا  ّهدـع  بلق  هک  دـننیب 

ریما ینیـشناج  دننام  يروما  رد  و  هللا )  ذاعم   ) دنناد یمن  وگتـسار  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دیامرف : یم  هکئالم  هب  دنوادخ  تسا .
زا یضعب  هتخادنا و  ییادج  ترتع  نآرق و  نیب  اهنآ  تسا ! هدرک  ار  راک  نیا  دوخ  دزن  زا  (ص ) مرکا لوسر  دنیوگ : یم  (ع ) یلع نینمؤملا 

: دیامرف یم  هورگ  نیا  یفرعم  رد  دنوادخ  تسا . ینارون  رایـسب  ناشیاهلد  هک  دـننیب  یم  ار  يرگید  هورگ  ناگتـشرف  دـنریذپ . یمن  ار  روما 
ماکحا لیاسم و  همه  رد  هتفگن و  چیه  دوخ  دزن  زا  وا  هک  دندقتعم  دنناد و  یم  یحو  نیما  ار  ربمایپ  دنتسه . وا  ربمایپ  دنوادخ و  عیطم  نانیا 

ّرـس تیالو  هک  تسا  نیا  هتکن  نیا  زار  تسا . هدوب  دـنوادخ  یحو  ربارب  وا  ياهمادـقا  نانخـس و  يربهر ، تماما و  رد  هلمج  نآ  زا  یهلا و 
انم تافرع و  نیمزرس  رد  یعقاو  یناسنا  تروص  هب  جح ، رارسا  هب  مه  دنسر و  یم  تیالو  ّرـس  هب  مه  هک  نیتسار  نانمؤم  تسا ؛ لامعاۀمه 

ناگتـشرف زا  اهنآ  زا  یخرب  یتح  شنم و  هتـشرف  ییاهناسنا  نینچ  دـنک . یم  رخف  نانآ  هب  لعف ، ماقم  رد  ناحبـس  يادـخو  دـننک  یم  روهظ 
ياهزور جح و  مسارم  هب  رـصحنم  ۀعقاو و  یف  ٌۀیـضق   » لیبق زا  یخیرات و  يا  هلئـسم  دش ، نایب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  هتبلا  دنرتالاب .

تسا هتسیاش  3 ـ تسا . هدرک  روهظ  جـح  رد  نآ  مات  ةولج  هکنیا ، تیاهن  دراد ، دوجو  هشیمه  هنحـص  نیا  هکلب  تسین ، ناـبرق  دـیع  هفرع و 
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رالاس هک  ار  ییاـعد  هعیـشلا 10/11 ،) لئاسو   ) هتفر ـالاب  تسا  عقاو  تاـفرع  نیمزرـس  رد  هک  ۀـمحّرلا » لـبج   » زا رازگ  جـح  هفرع  زور  رد 
ماما دـناوخب . هفرع ،)  زور  لامعا  نانجلا ، حـیتافم   ) دـناوخ هداتـسیا و  هبعک  هب  ور  هوک  نآ  پچ  بناج  رد  (ص ) یلع نب  نیـسح  نادـیهش 
هدوب نابرهم  فوئر و  ناملـسم  درم  نز و  ره  هب  تبـسن  دنوادخ  دنادب  ناسنا  هک  تسا  نیا  نتفر  تمحر  هوک  يالاب  زار  دومرف : (ع ) داّجس

ۀیالِولا کلانه  :» تسا همه  یلو  وا  دراد و  ینیوکت  تیالو  ناگمه  هب  تبسن  ناحبس  يادخ  هچ  رگ  تسا . ناملـسم  درم  نز و  ره  یلوتم  و 
َبَتَک  » /156 و فارعا ءیش »  ّلک  تعسو  یتمحر  : » تسا تادوجوم  ۀمه  لماش  ریگارف و  ادخ  ماع  تمحر  هچ  رگ  /44 و  فهک قحلا » هللا 

« نوقّتی نیذـّلل  اهُبتْکَأَسَف  ءیـش  َّلُک  تَعِـسَو  یتَمحَر  « ؛ تسا ناراکزیهرپ  هژیو  وا  صاخ  تمحر  نکیل   54/ ماعنا ۀَـمحَّرلا  هسفَن  یلَع  مُّکبَر 
ناراـکزیهرپ هب  ار  صاـخ  تمحر  هک  تسا  هدرک  مزـال  شدوخ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ریخا  ۀـیآ  ود  عومجم  زا  دافتـسم  . 156/ فارعا

تیالو صاخ و  تمحر  نمؤم »   » نز درم و  هب  تبسن  دنوادخ  هک  دنک  ّرس  نیا  هب  فراع  ار  ناسنا  دیاب  همحرلا  لبج  رب  دوعـص  دنک . اطعا 
یشخب 4 ـ دراذگ . دهاوخ  ریثأت  عماوج  دارفا و  ریاس  اب  نانآ  طابترا  شرگن و  ةوحن  رد  یتفرعم  نینچ  هب  نارازگ  جح  لین  دراد . صوصخم 

هدودـحم نیا  زار  نایب  رد  (ع ) داّجـس ماـما  تسا . عقاو  نآ  رد  ماـن  نیا  هب  يدجـسم  هک  ةرُمن   » ماـن هب  تسا  يا  هقطنم  تاـفرع  نیمزرـس  زا 
رب يزیچ  زا  مشاـب و  رمتؤم  دوخ  ـالبق  هک  نیا  رگم  منک ، یمن  رما  يزیچ  هب  نم  ایادـخ ! : » هک تسا  نیا  ةرمن »  » رد روـضح  ياـنعم  دوـمرف :

. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  فلکم  یناملـسم  ره  هکنیا ، حیـضوت  مشاـب ». هدرک  زیهرپ  ـالبق  دوـخ  هکنیا  رگم  مراد  یمن  رذـح 
تیاعر ار  مکح  نآ  ادماع  املاع  هک  ار  یصخش  دیاب  تسا  یعرش  مکح  هب  ملاع  هک  یسک  هک  تسا  نآ  شا  یهقف  دعب  مکح و  نیا  رهاظ 
داـشرا هظعوـم و  میلعت و  زا  ریغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـتبلا  دـنک . ییاـمنهار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  باـب  زا  دـنک ، یمن 

ۀبنج دوش ، نایب  یمرن  هب  رگا  یتح  رکنم ، زا  یهن  فرعم و  هب  رما  اریز  دشاب ؛ اهنآ  قیداصم  زا  دراوم  یضعبرد  تسا  نکمم  هچ  رگا  تسا ،
هدـماین رامـش  هب  نآ  طیارـش  زا  یهاـن  رمآ و  سفن  تراـهط  تلادـع و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رد  دراد . تّیرمآ  تیـالو و 

ساسا رب  نآ  نطاب  اما  تسا . طیارـش  وزج  نآ  دننام  وا و  یهن  رما و  ریثأت  لامتحا  و  رکنم ، ای  فورعم  نآ  زا  وا  یهاگآ  ملع و  هکلب  تسا ،
دیاب رکنم  زا  رجاز  یهان و  هدوب ، نادب  رمتؤم  دوخ  دـیاب  فورعم  هب  رمآ  ینعی  ددرگ ؛ یم  رب  تلادـع  هب  دـش ، نایب  ةرمن   » ةرابرد هک  يزار 

رجزنم نآ  زا  ار  نارگید  هچنآ  دشاب و  هدرک  لمع  دوخ  ًالبق  دنک ، یم  رما  نادب  ار  نارگید  هچنآ  ینعی  دـشاب ؛ نآ  زا  رجزنم  یهتنم و  دوخ 
هدـش طرـش  یهان  رمآر و  رکنم د  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّرـس  ناونع  هب  تلادـع  نیاربانب ، دـشاب . هدـش  رجزنم  ـالبق  دوخ  دـنکیم ، یهن  و 

سامم تمس  رد  ابیرقت  هک  تسا  تافرع  نیمزرـسرد  عیـسو  يا  هقطنم  مان  هدش  دای  زین  تارِمَن »  » ناونع هب  نآ  زا  هک  ةرمَن   » يداو 5 ـ تسا .
تفرعم و تداهش ، نیمزرـس  نیمزرـس ، نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  دیاب  هقطنم  نیا  هب  دورو  ماگنه  دومرف : (ع ) داّجـس ماما  تسا . مرح  اب  تافرع 

تـسا هاگآ  الماک  تسادخ و  ۀناخ  نارئاز  لامعا  دهاش  زین  عیـسو  نیمزرـس  نیا  دندهاش  هکئالم  ادـخ و  هک  هنوگنامه  ینعی  تسا  نافرع 
. دهد یم  تداهش  نآ  هب  ددرگ و  یم  رب  يا  هزیگنا  هچ  اب  هدمآ و  یتّین  هچ  اب  یجاح  هک 

؟ دراد دوجو  نآرارسا  و  ینابرق »  » هرابرد یتاکن  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  نآرارسا  و  ینابرق »  » هرابرد یتاکن  هچ 

خساپ

يوقَّتلا ُهلانَی  نکلو  اهُؤامِد  الو  اهمُوُحل  هللا  ُلاـنَی  َْنل   :» تسادـخ يوس  هبوا  ياوقتو  هدـننک  یناـبرق  یلاـعتو  برقت   ، یناـبرق ماـجنا  تمکح 
لّبقتی امنإ   » هفیرشۀیآ ساسارب  اریز  ؛  دشاباوقت لمع  نیا  حورو  دریگ  ماجنا  اوقتاب  هک  تسا  لوبقم  هاگنآ  ینابرق   ، نیاربانب . 37/ جح مُکنِم »
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نیاریغ رد  نآ  لماع  نکیل   ، هدوب اوقت  هارمه  هک  زین  یلمع   ، تسین هتفریذپ  اوقت  نودـب  یلمع  چـیه  هکروطنامه   27/ هدئام نیقّتملا » نم  هللا 
دنوادـخ اریز  دور ؛ یمن  الاب  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  نکیل   ، تسا هتفریذـپ  يو  زا  هچ  رگا   ، دـنک یمن  تیاـعر  ار  یهلا  اوقت ي   ، لـمع

هنایُنب سسَأ  نمَفَأ  : » دشاب هدش  میظنت  اوقت  ۀیاپ  رب  رگید ، لامعا  رد  هاوخ  لمع ، نیا  رد  هاوخ  نآ  لماع  نوئـش  ۀمه  هک  دریذپ  یمار  یلمع 
.109/ هبوت نیِملاّـظلا » موَـقلا  يدـهَی  هللاو  مّنهج  راـن  یف  هب  راـهناَف  ٍفرُج  افـش  یلع  هَناـیُنب  سَّسَأ  نَم  مأ  ٌریَخ  ٍناوـضرو  هللا  نم  يوـقت  یلع 

تـساوقت نآزا  ینابرق  یلاعتو  تسادقو  اوقت ، مان  هب  دراد  یتقیقح  زین  ینابرق  تسا . لمع  حور  نطاب و  دـسر ، یم  ادـخ  هب  هچنآ  نیاربانب ،
هک اهنا  حوررگم   ، دنـسر یمن  ادخ  هب  زین  جح  رگید  کسانمزا  کی  چیه  هکنانچ  /37 ؛  جح مکنم » يوقّتلا  هلانی   :» نوخو تشوگ  نازا  هن 

یناـبرق زاـمن  تاـکز و  هک  تسا  ثیدـحرد  هکناـنچ  ؛  تسا یناـبرق  دریگ  ماـجنا  تبرق  دـصق  هـب  هـک  یلمعره   - 2 تسا . جحّرـس  نامه 
نآ رد  هـک  یلمعره   ، نیارباـنب دنب 7 ). هبطخ 199، ، هغ البلا  جـهن   «.) مالـسإلا لهألًانابرق  هالـصلا  عم  تلعج  اـکزلا ه  نإ   :» تسا ناناملـسم 

ياوقت ًایناث ، . 27/ هدئام نیقّتملا » نم  هللا  لّبقتی  امنإ   :» دنک یم  لوبق  ار  اوقتاب  لمع  دـنوادخ  ًالوا ، اریز  تسا ؛ ینابرق  دـشاب ، ادـخ  هب  برقت 
اوقت نوچ   ، ًاثلاث  «. مکنم يوقتلا  هلانی   :» دومرف ینابرق  ةرابرد  هکنانچ  ؛  دسر یم  ادـخ  هب  هکلب   ، دوش یم  دـعاص  ادـخ  فرط  هب  اهنت  هن  لمع 

اقل هب  گرمزا  شیپ  زین  کلاس  ناسنا  دیـسر  ادخ  هب  اوقترگا   ، تسا یقتم  ناسنا  حور  یناسفن  فصو   ، هدوبن اوقت  اب  ناسنا  ِناج  زا  يادـج 
عرو تقیقح  هب  کسمت  اب  هدننک  ینابرقو  رازگ  جح  هک  تسا  نیا   ( ع  ) داجـس ماما  ینارون  نایب  قبط   ، ینابرق ّرـس   – 3 دوش . یم  لیان  هللاء 
هیام  ، ینابرقرس هب  هجوت  نودب  اهنآ  ندرک  اهرو  رتش  رحن  ایو  دنفسوگ  واگ و  حبذ  فرص  نیاربانب  دشکب . ار  وا   ، هدیربار عمط  وید  يولگ  ،

زآ و ینورد  وید  نتـشک  لمع ، نیا  زا  وا  دصق  تسا  هتـسیاش   ، سوسحم هب  لوقعم  هیبشت  باب  زا  ور  نیا  زا  دوب ، دهاوخن  رازگ  جح  یلاعت 
دراد تسود  ار  ندرک  ینابرق  ناحبـس  يادـخ   : دومرف  ( ع  ) رقاب ماما  هکنیا  هنومن   . دراد تایاور  رد  هژیو  هاـگیاج  یناـبرق   - 4 دشاب .  عمط 

ناگنـسرگ يدـنم  هرهب  نآ  لـیالدزا  یکی  تسا  نکمم  هعیـشلا 16/374 ) لئاسو  « ) ءامدـلا ۀـقارإ  ماعَطلا و  ماـعطِإ  ُّبُِحی  ّلَـجوّزَع  هللا  َّنِإ  »
(71-70 دنب  ، ۀمان 53  ، هغالبلا جهن   ) دنا هتفرگ  تراسا  هب  ار  یهلا  تایآ  هک  نانآ  نامز  نیارد  هچرگ  دشاب .  ینابرق  تشوگ  زا  نامورحمو 
ار دنمدوسو  عماج  همانرب  نیا  زا  حیحـص  يرادرب  هرهبو  هرادا  هزاجا  نارگید  هب  هنو  دننک  یم  یهلا  تنـس  نیا  زا  بولطم  هدافتـسا  دوخ  هن 
 ، عادولا ۀـجح  رد  (ص ) مرکا لوسر  دومرف : (ع ) قداص ماـما  تسا ، دوهـشم  نآ  رد  یناـبرق  هب  ماـمتها  هک  يرگید  ثیدـح  رد  دـنهد . یم 

لوـسر دـندرکرحن و  ار  هـمه  ترـضح  نآ  هـک  دندیـشخب  ع )  ) یلع نینموـملا  ریما  هـب  ار  رتـش  زا 30  شیب   . دـندوب هدرب  دوخاـب  رتـش  100
هکنیا نآو  تسا  هدـش  لقن  زین  رگید  يا  هنوگ  هب  ثیدـح  نیا  هتبلا  هعیـشلا 8/168 ). لئاسو   ) دندرک ینابرق  ار  نارتش  ۀـیقب  زین  (ص ) مرکا

هب ص )   ) مرکا لوسر  يوس  زا  لاس  نآرد  هک   – زین ع )  ) نینموملاریماو دـندروا  دوخ  اب  هنیدـم  زا  ینابرق  يارب  رتش  66 ص )   ) مرکا لوسر 
مهل عفانم  اودهشیل   » هفیرش ۀیآ  -5 هعیـشلا 8/168 ) لئاسو   .) دندوب هدروا  هارمه  هب  نمی  زا  ینابرق  يارب  رتش  دن – 34  دوب  هدش  مازعا  نمی 
تما يونعم  تعفنمو  يروـص  دوـس  لومـش  زا  هتـشذگ   28/ جـح ماـعنألا » همیهب  نم  مهقزراـم  یلع  تاـمولعم  ماـّیأ  یف  هللا  مسا  اورکذـیو 
انامه هیحـضت »   » زا فده  هک  دوش  نشور  ات  دومرف  رکذار  ادخ  دای   ، ینابرق مان  ياج  هب  هکنآ  رتمهمو  هتـسناد  فده  ار  قح  دای   ، یمالـسا

ياهماد زا  ار  اهنآ  هک  دنروآ  دای  هب  ار  ادخ  : » دومرف دننک ،» ینابرق  : » دیامرفب هکنیا  ياج  هب  ینعی  حبَذ ؛ رحن و  فرص  هن  تسادخ » هیمست  »
تدـم لوط  رد  یماد  ياهتمعن  ۀـمه  مه  ددرگ و  زاغآ  قح  ماـن  هب  یناـبرق  لـصا  مه  هک  يروط  هب  داد ،» يزور  دنفـسوگ ، دـننام  لـالح ،

تـسخن ههد  هژیو  هب  جح ، نامز  نامه  روکذم  ۀیآ  رد  تامولعم »  مایأ   » زا دارم  دوش . حرطم  ادخ  دای  ناونع  هب  اهناسنا  ۀمه  يارب  یگدـنز 
درس مرحم ، هجحیذ و  هدعقیذ ، ياههام  ینعی  نآ  هام  رـس  تسا  راهج  مارح  ياههام  دیآیم ، رامـش  هب  مارح  ياههام  ءزج  هک  تسا  هجحیذ 

هب هنیدـم  زا  دوخ  تکرح  زاغآ  نامه  زا  (ع ) نیـسح ماما  نادیهـش  رالاس  6 ـ تسا . لصفنم  درف و  بجر ، ینعی  نآ ، هاـم  کـی  لـصتم و  و 
نکیل تفرن ، انم  هب  هچرگا  ترـضح  نآ  ریدقت ، ره  هب  درکن . عتمت  جح  دصق  ًالـصا  تشاد و  هدرفم  هرمع  دصق  يرجه ، لاس 60  رد  هّکم 
دنزرف ار  دوخ  ماش  رد  (ع ) داّجـس ماما  ور  نیا  زا  دـنامب . انم  هکم و  ات  درک  ادـف  ار  شیوخ  كرابم  دوجو  زین  داد و  يردـقنارگ  ياـهینابرق 

ینعی تسود ، يادف  ار  شناج  هک  یسک  نیاربانب ، ( 45/161 راحب «. ) افـصلا ةورملا و  نبا  انأ  ینمو ، ۀّکم  نبا  انأ  : » دومرف یفرعم  انم  هکم و 
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یم ثرا  دـشاب  حالـص  سک  ره  هب  ار  نآ  تسادـخ و  لاـم  نـیمز  مـه  اریز  درب ، یم  ثرا  تاـفرع و ... اـنم و  زا  وا  درک ، ناحبـس  يادـخ 
ور نیا  زا  دـهد . یم  ثرا  دـهاوخب  سک  ره  هب  تسوا و  هب  قلعتم  لاـمک  هنیمز  مه  /128 و  فارعا ءاشَی » نَم  اُهثروی  ضرألا هللا  ّنإ  :» دـهد

، دنک یم  انم  رارسا  ثراو  ار  ناسنا  دنزرف ، ندرک  ادف  ناج و  يادها  اریز  دنیانم ؛ رعـشم و  تافرع و  ناثراو  ماما ، هار  نایهار  ادهـش و  ۀمه 
. نآ دننام  دنفسوگ و  ندرک  ینابرق  انم و  رد  ینامسج  روضح  فرص  هن 

؟ دنتسه يدحاو  هبترم  ياراد  نایوگ  کیبل  همه  ایآ  تسیچ و  نتفگ ) کیبل  « ) هیبلت  » زار

شسرپ

؟ دنتسه يدحاو  هبترم  ياراد  نایوگ  کیبل  همه  ایآ  تسیچ و  نتفگ ) کیبل  « ) هیبلت  » زار

خساپ

یقیقح نارئاز  نیتسار و  نارازگ  جـح  ور  نیا  زا  تسا . یهلا  توعد  تباجا  یحو و  يادـن  هب  نداد  خـساپ  يانعم  هب  نتفگ  کیبل  مارحا و 
دندشیم شوهدم  هاگ  هکنانچ  تفرگیم ، ناشیادص  هدش ، درز  نانآ  گنر  هک  دـندشیم  كانمیب  یلقع  ساره  هب  نانچنآ  هیبلت  ماگنه  هبعک 

زار راحب 47/16و 64/337 ) «. ) کیدعـس کیّبلال و ال  : » يدادـن خـساپ  جـح  يادـن  هب  یتسرد  هب  دوش : هتفگ  ام  هب  میـسرتیم  دـنتفگیم : و 
ۀمه رب  ار  منابز  میاشگن و  نابز  وت  تعاط  هب  زج  سپ  نیا  زا  هک  مدـنبیم  نامیپ  ایادـخ  : » تسا نیا  (ع ) داجـس ماما  نایب  قبط  نتفگ ، کیّبل 

تداهـش زگره  ینعی  تسا ؛ رهاط  نابز  هللا ، تیب  رئاز  نابز  تسا . نآ  هب  طوبرم  ناهانگ  ۀـمه  زا  نابز  ریهطت  هیبلت ، ینعی  مدـنبب ؛» ناـهانگ 
تعاط قح و  هب  نابز  هیبلت ، ّرـس  سپ  دنکیمن . هرخـسم  نابز  اب  ار  یـسک  دنزیمن و  تمهت  دیوگیمن ، غورد  دنکیمن ، تبیغ  دـهدیمن ، غورد 
شمرِج نابز ، هشیمه . يارب  هکلب  هرمع ، جـح و  ینامز  ةدودـحم  رد  اـهنت  هن  مه  نآ  تسا ، نتـسر  تیـصعم  لـطاب و  راـتفگ  زا  ندوشگ و 

، ییوگازـسان ینیچ ، نخـس  غورد ، تمهت ، تبیغ ، لطاب ، ياعدا  ّقح ، راـکنا  نوچمه : یناوارف  ناـهانگ  تسا . داـیز  شمرُج  یلو  كدـنا 
تاجرد دـنراد ، یتاجرد  نامیا ، بتارم  توافت  ساسا  رب  نانمؤم  هک  هنوگنامه  دریگیم . ماجنا  ناـبز  اـب  نآ  دـننام  ندرک و  هرخـسم  ارتفا ،

يادـخ توعد  یهورگ  دـنیوگیم و  کیبل  ار  (ع ) ایبنا نالِعا  ياهدـع  اریز  تسا ؛ توافتم  نانآ  هیبلت  بتارم  ساـسا  رب  مه  ناـیوگ  کـیبل 
«. هللا یعاد  کیبل  هللا ، یعاد  کیبل  : » میدمآ میدرک و  تباجا  ام  ياهدرک ، توعد  هللا  هب  ار  ام  هک  یـسک  يا  دنیوگیم : یـضعب  ار . ناحبس 

ِجحلاب سانلا  یف  نِّذَأَو  : » دـننکیم تباـجا  ار  لـیلخ  میهاربا  توعد  هک  دنتـسه  ادـخ  ۀـناخ  نارئاز  زا  ناطّـسوتم  هورگ  نیا  یفاک 4/206 ) )
نآ هب  دنونـشیم و  ار  هللا »  » توعد هک  دنتـسه  یهورگ  ناـنآ  زا  رتارف   27/ جـح قیمَع .» ٍجَـف  لک  نِم  نیتأی  ٍِرماض  لُک  یلَع  َو  الاجِر  كُوتأی 

دیاب تساراد  ار  جح  رفس  ناوت  ناکما و  هک  یـسک  /97 ؛ نارمع لآ  الیبَس » هیلإ  عاطتـسا  نَم  تیَبلا  ُّجِح  ساّنلا  یلَع  ِهِّللَو  : » دنیوگیم خـساپ 
مهللا کیبل  : » دیوگیم دهدیم و  تبثم  خساپ  ادـخ  هب  تسا ، نامیااب  دارفا  زا  يدـحوا  ءزج  هک  يرئاز  نینچ  دـیوگب . کیبل  ار  ادـخ  توعد 

اب هعیـشلا 9/53 ) لئاسو  ... «. ) کیبل کیلإ  ابوغرم  ابوهرم  کیبل  کیبل ... مالـسلا  راد  یلإ  ایعاد  کیبل  کیبل ، جراعملا  اذ  کیبل  کـیبل ...
باوج نودب  ادخ  باوج  تسادخ و  باوج  مه  ادخ  لیلخ  باوج  هچرگ  هتبلا  دهدیم . ار  ادخ »  » ناوخارف باوج  هللا  تیب  رئاز  اههیبلت  نیا 
کیبل : » دـیوگب یـسک  تسا  نکمم  ینعی  تسین ؛ ناسکی  اههیبلت  سپ  تسا . هللا  تیب  فراع  رئاز  دوهـش  رد  توافت  نکیل  تسین ، وا  لیلخ 

اریز ار ؛ لیلج  توعد  هن  دنکیم ، تباجا  ار  لیلخ  توعد  دیوگیم و  کیبل  جحلاب » سانلا  یف  نذأ  و   » هب تقیقح  رد  اما  کیبل ،» جراعملا  اذ 
. دیوگیم کیبل  مه  رهاظ  ماقم  رد  دشاب ، هداد  خساپ  ار  ناحبس  يادخ  یهلا ، قاثیم  ملاع  رد  هک  هنوگ  ره 

؟ دشن عیرشت  ناناملسم  لوا  ۀلبق  ناونع  هب  هبعک  ارچ 
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شسرپ

؟ دشن عیرشت  ناناملسم  لوا  ۀلبق  ناونع  هب  هبعک  ارچ 

خساپ

(ص) مرکا لوسر  یعقاو  ناوریپ  زا  ناعجترم  صیخشت  یلهاج و  بصعت  ندرب  نیب  زا  ناناملسم ، ۀلبق  نیلوا  ناونع  هب  هبعک  عیرشت  مدع  زار 
یلهاج تابوسر  تفرگ  یم  رارق  هلبق  تثعب  زاـغآ  رد  هبعک  رگا  اریز   143/ هرقب هیَبِقَع » یلَع  بلَْقنَی  نَّمِم  لوسَّرلا  ِعبَّتَی  نَم  مَلعَِنل  : » دـش نایب 

هک نآ  فارطا  هنیدـم و  نایدوهی  نعط  بصعت و  اب  دروخرب  يارب  زین  قوف و  فدـه  نیمأت  زا  سپ  دـش . یم  اـیحا  یموق  تابّـصعت  برع و 
نایدوهی زا  تیعبت  مهوت  داد . رارق  هلبق  ار  هبعک  هرابود  دنوادخ  دنتسه ، ام  هلبق  عبات  هتشادن ، لالقتـسا  هلبق  دروم  رد  ناناملـسم  دنتفگ : یم 

رظتنم لکـشم  نیا  ّلـح  يارب  (ص ) مرکا لوسر  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدـش  ناناملـسم  رد  تلذ  تراـقح و  ساـسحا  ثعاـب  هلبق ، دروم  رد 
: درک یفرعمءادتها  قادـصم  نیرتلماک  ار  (ص ) مرکا لوسر  دـنوادخ ، هچ  رگ  . 144/ هرقب ءامّـسلا  یف  کَهجَو  َبُّلَقَت  يَرن  دَـق  : » دوب یحو 

یلع الإةریبکل  تناک  نإ  و  : » دننکیمن ساسحا  ار  هلبق  هلئـسم  ینیگنـس  ناگتفای ، تیاده  دومرف : /43و  فرخز میقتسُم » ٍٍطارِص  یلَع  کنِإ  »
مالسا و هب  تبـسن  نانابز  دب  ناشیدنا و  جک  ریقحت  نعط و  ظاحل  هب  ترـضح  نآ  راظتنا  تساوخ و  رد  نکیل  ، 143/ هرقب هللا » يدُه  نیّذلا 
« اـهاضَرت ۀَـلِبق  کَّنیِّل  َُونَلَف  : » دومرف ناحبـس  يادـخ  ور  نیا  زا  يداژن . اـی  يا و  هلیبق  اـی  یـصخش  ياـه  هزیگنا  ساـسا  رب  هن  دوب ، ناناملـسم 
: تسا یـضار  ادـخ  زا  وا  هکنانچ  تسا ، یـضار  وا  زا  ادـخ  هدیـسر و  اضر  ماقم  هب  هک  یلماک  ناسنا  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  . 144/ هرقب

یناسنا نینچ  راحب 44/366 .) « ) تیبلا لهأ  اناضر  هللا  یـضر  :» درادـن یموق  ای  یـسفن  ياـضر   119/ هدـئام هنَع » اوُضَر  مهنَع و  هللا  َیِـضَر  »
ار ياـهلبق  ادـخ  دـشاب و  ادـخ  یـضرم  هک  ددنـسپیم  ار  ياـهلبق  وا  سپ  هللا . نذا  هب  مه  نآ  دـنکیم ، تساوـخرد  ددنـسپ  یم  ادـخ  ار  هچنآ 
هب تّنس  خسن  قیداصم  زا  دشاب ، خسن  باب  زا  هلبق ، لیوحت  رگا  الّوا  هک ، تسا  دنمدوس  هتکن  نیا  رکذت  دشاب . نوصم  نعط  زا  هک  ددنسپیم 

خسن ریخا  ینآرق  مکح  لوزن  اب  ات  نآرق ، اب  هن  دوب ، هدش  تباث  ّتنـس  اب  سّدقملا ، تیب  ندوب  هلبق  اریز  نآرق ؛ هب  نآرق  خسن  هن  تسا ، نآرق 
رییغت ور  نیا  زا  دـشاب . هدوب  لطاب  هشیر  زا  یلبق  مکح  هکنیا  هن  ددرگ ، یم  رب  ینامز  صیـصخت  هب  یهلا  عیرـشت  رد  خـسن  حور  ایناث ، دوش .
لاؤس نیا  خـساپ  اجنیا  زا  قح . هب  لطاب  لیوحت  لیبق  زا  هن  تسا ، قح  هب  قح  لیوحت  خنـس  زا  هلبق ، لیوحت  هلمج ، نآ  زا  یهلا و  ماکحا  رد 

دوش و یم  نشور  تسیچ »؟ هدش  هدرازگ  سدقملا  تیب  تمـس  هب  نیا  زا  شیپ  هک  ییاهزامن  فیلکت  هدوب ، یعقاوۀـلبق  هبعک  رگا   » هک مه 
همه دجاو  هدش  هدرازگ  وس  نادب  هک  ییاهزامن  سپ  هدوب  هلبق  سدقملا  تیب  مکح ، نیا  زا  شیپ  نوچ  تسین و  هلبق  اتاذ  هبعک  هک  نیا  نآ 

.143/ هرقب مکَنامیإ » َعیُضِیل  هللا  ناک  ام  :» تسا هدشن  عیاض  هدوب و  تحص  طئارش 

؟ دشن عیرشت  ناناملسم  لوا  ۀلبق  ناونع  هب  هبعک  ارچ 

شسرپ

؟ دشن عیرشت  ناناملسم  لوا  ۀلبق  ناونع  هب  هبعک  ارچ 

خساپ

(ص) مرکا لوسر  یعقاو  ناوریپ  زا  ناعجترم  صیخشت  یلهاج و  بصعت  ندرب  نیب  زا  ناناملسم ، ۀلبق  نیلوا  ناونع  هب  هبعک  عیرشت  مدع  زار 
یلهاج تابوسر  تفرگ  یم  رارق  هلبق  تثعب  زاـغآ  رد  هبعک  رگا  اریز   143/ هرقب هیَبِقَع » یلَع  بلَْقنَی  نَّمِم  لوسَّرلا  ِعبَّتَی  نَم  مَلعَِنل  : » دـش نایب 

هک نآ  فارطا  هنیدـم و  نایدوهی  نعط  بصعت و  اب  دروخرب  يارب  زین  قوف و  فدـه  نیمأت  زا  سپ  دـش . یم  اـیحا  یموق  تابّـصعت  برع و 
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نایدوهی زا  تیعبت  مهوت  داد . رارق  هلبق  ار  هبعک  هرابود  دنوادخ  دنتسه ، ام  هلبق  عبات  هتشادن ، لالقتـسا  هلبق  دروم  رد  ناناملـسم  دنتفگ : یم 
رظتنم لکـشم  نیا  ّلـح  يارب  (ص ) مرکا لوسر  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدـش  ناناملـسم  رد  تلذ  تراـقح و  ساـسحا  ثعاـب  هلبق ، دروم  رد 

: درک یفرعمءادتها  قادـصم  نیرتلماک  ار  (ص ) مرکا لوسر  دـنوادخ ، هچ  رگ  . 144/ هرقب ءامّـسلا  یف  کَهجَو  َبُّلَقَت  يَرن  دَـق  : » دوب یحو 
یلع الإةریبکل  تناک  نإ  و  : » دننکیمن ساسحا  ار  هلبق  هلئـسم  ینیگنـس  ناگتفای ، تیاده  دومرف : /43و  فرخز میقتسُم » ٍٍطارِص  یلَع  کنِإ  »

مالسا و هب  تبـسن  نانابز  دب  ناشیدنا و  جک  ریقحت  نعط و  ظاحل  هب  ترـضح  نآ  راظتنا  تساوخ و  رد  نکیل  ، 143/ هرقب هللا » يدُه  نیّذلا 
« اـهاضَرت ۀَـلِبق  کَّنیِّل  َُونَلَف  : » دومرف ناحبـس  يادـخ  ور  نیا  زا  يداژن . اـی  يا و  هلیبق  اـی  یـصخش  ياـه  هزیگنا  ساـسا  رب  هن  دوب ، ناناملـسم 
: تسا یـضار  ادـخ  زا  وا  هکنانچ  تسا ، یـضار  وا  زا  ادـخ  هدیـسر و  اضر  ماقم  هب  هک  یلماک  ناسنا  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  . 144/ هرقب

یناسنا نینچ  راحب 44/366 .) « ) تیبلا لهأ  اناضر  هللا  یـضر  :» درادـن یموق  ای  یـسفن  ياـضر   119/ هدـئام هنَع » اوُضَر  مهنَع و  هللا  َیِـضَر  »
ار ياـهلبق  ادـخ  دـشاب و  ادـخ  یـضرم  هک  ددنـسپیم  ار  ياـهلبق  وا  سپ  هللا . نذا  هب  مه  نآ  دـنکیم ، تساوـخرد  ددنـسپ  یم  ادـخ  ار  هچنآ 
هب تّنس  خسن  قیداصم  زا  دشاب ، خسن  باب  زا  هلبق ، لیوحت  رگا  الّوا  هک ، تسا  دنمدوس  هتکن  نیا  رکذت  دشاب . نوصم  نعط  زا  هک  ددنسپیم 

خسن ریخا  ینآرق  مکح  لوزن  اب  ات  نآرق ، اب  هن  دوب ، هدش  تباث  ّتنـس  اب  سّدقملا ، تیب  ندوب  هلبق  اریز  نآرق ؛ هب  نآرق  خسن  هن  تسا ، نآرق 
رییغت ور  نیا  زا  دـشاب . هدوب  لطاب  هشیر  زا  یلبق  مکح  هکنیا  هن  ددرگ ، یم  رب  ینامز  صیـصخت  هب  یهلا  عیرـشت  رد  خـسن  حور  ایناث ، دوش .
لاؤس نیا  خـساپ  اجنیا  زا  قح . هب  لطاب  لیوحت  لیبق  زا  هن  تسا ، قح  هب  قح  لیوحت  خنـس  زا  هلبق ، لیوحت  هلمج ، نآ  زا  یهلا و  ماکحا  رد 

دوش و یم  نشور  تسیچ »؟ هدش  هدرازگ  سدقملا  تیب  تمـس  هب  نیا  زا  شیپ  هک  ییاهزامن  فیلکت  هدوب ، یعقاوۀـلبق  هبعک  رگا   » هک مه 
همه دجاو  هدش  هدرازگ  وس  نادب  هک  ییاهزامن  سپ  هدوب  هلبق  سدقملا  تیب  مکح ، نیا  زا  شیپ  نوچ  تسین و  هلبق  اتاذ  هبعک  هک  نیا  نآ 

.143/ هرقب مکَنامیإ » َعیُضِیل  هللا  ناک  ام  :» تسا هدشن  عیاض  هدوب و  تحص  طئارش 

تاکزو سمخ  ماکحا  هفسلف 

ةوحن رد  یفلتخم  تارظن  املع  دوش  یم  هتفگ  اجنآ  رد  هک  دـش  رازگرب  سمخ  شیامه  نامرک  ًـالامتحا  گرزب  ياهرهـش  زا  یکی  رد  ًاریخا 
؟  تسا حیحص  ایآ  دنتشاد  نآ  فرصم  نتفرگ و 

شسرپ

ةوحن رد  یفلتخم  تارظن  املع  دوش  یم  هتفگ  اجنآ  رد  هک  دش  رازگرب  سمخ  شیامه  نامرک  ًالامتحا  گرزب  ياهرهـش  زا  یکی  رد  ًاریخا 
؟  تسا حیحص  ایآ  دنتشاد  نآ  فرصم  نتفرگ و 

خساپ

ثحب هلمج  نم  لئاسم  زا  یـضعب  رد  دـیلقت  مظعم  عجارم  ياوتف  فالتخا  هک ؛  منک  ضرع  دـیاب  دـیا  هدومرف  نایب  هک  یلاؤس  صوصخ  رد 
مظعم عجارم  دوبن  اوتف  فالتخا  رگا  دـنیزگرب و  دوخ  يارب  یعجرم  دـیاب  یناملـسم  ناسنا  ره  هک  تسا  لصا  نیمه  رب  دراد  دوجو  سمخ 
باتک رد  سمخ  ثحب  هب  هک  يا  هعجارم  اب  دنک . یمن  داجیا  مدرم  یعرش  روما  نید و  رد  یلاکـشا  اوتف  فالتخا  نیا  دندش و  یمن  دّدعتم 
سمخ فرـصمو  نتفرگ  ةوحنرد  هتبلا  .و  دراد دوجو  اوتف  رد  فالتخا  نیاو  تسا  تباـث  امـش  لوق  تّحـص  دـش  عجارم  لـئاسملا  حیـضوت 

دنا لـئاق  یـضعب  دراد و  سمخ  دـنا  لـئاق  یـضعب  هک  هیدـه  رد  سمخ  دوجو  ثحب  هلمج  نم  دروم  دـنچ  رد  رگم  تسا  یئزج  فـالتخا 
عجارم ج 2 ص 13 لئاسملا  حیضوت  ذخآم :  عبانم و  درادن . سمخ 
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؟ تسا بجاو  تقو  هچ  سمخ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  تقو  هچ  سمخ 

خساپ

. دراد تقو  لاس  کی  ات  هکلب  دهدب ، ار  نآ  سمخ  يروف  تسین  مزال  درک  ادیپ  يدمآرد  سک  ره  هک  تسا  نیا  مکح  سمخ ، هلئـسم  رد 
لاس کی  زا  سپ  تشاد  هگن  درک و  زادـنا  سپ  ار  لوپ  نآ  نیع  رگا  تسین و  شاهدـهع  رب  يزیچ  درک  یگدـنز  جرخ  ار  دـمآرد  نآ  رگا 

دیاهدرک رگید  ياهزیچ  سابل و  جرخ  هتفرگ و  امـش  هک  يزابرـس  قوقح  اهیـسرد و  کمک  هجیتن  رد  دهدب . ار  نآ  سمخ  تسا  بجاو 
. دراد سمخ  تسا  هتشذگ  نآ  زا  لاس  کی  دیاهدرک و  زادنا  سپ  اهلوپ  نآ  زا  هک  یتروص  رد  درادن و  هتشادن و  سمخ 

ار نآ  مجنپ  کی  دنک و  تمسق  جنپ  ار  نآ  دناوتن  هک  دشاب , هدرک  ادیپ  تمیق  شیازفا  ای  دروآ , تسد  هب  ای  دشاب . هتـشاد  یکالما  ناسنا  رگا 
؟  تسیچ شفیلکت  دشاب , هتشادن  ار  نآ  هجو  لداعم  تخادرپ  تردق  یفرط  زا  يراوس و ... نیشام  هناخ و  نیمز ,  لثم  دهدب , سمخ 

شسرپ

نآ مجنپ  کی  دنک و  تمسق  جنپ  ار  نآ  دناوتن  هک  دشاب , هدرک  ادیپ  تمیق  شیازفا  ای  دروآ , تسد  هب  ای  دشاب . هتـشاد  یکالما  ناسنا  رگا 
؟  تسیچ شفیلکت  دشاب , هتشادن  ار  نآ  هجو  لداعم  تخادرپ  تردق  یفرط  زا  يراوس و ... نیشام  هناخ و  نیمز ,  لثم  دهدب , سمخ  ار 

خساپ

. دزادرپب ار  شسمخ  تخورف ,  ار  نآ  تقو  ره  دنک ; ربص  دناوت  یم 

ارجا ار  نآ  هداس  وحن  هب  دناوت  یم  مسیلایـسوس  هلأسم ي  هک  یتروص  رد  دراد  دوجو  یلام  تاقافنا  رگید  ةوکز و  سمخ و  يارب  یموزل  هچ 
؟ دنک

شسرپ

ار نآ  هداس  وحن  هب  دـناوت  یم  مسیلایـسوس  هلأـسم ي  هک  یتروص  رد  دراد  دوجو  یلاـم  تاـقافنا  رگید  ةوکز و  سمخ و  يارب  یموزل  هچ 
؟ دنک ارجا 

خساپ

هب هک  ینوناق  رب  داعبا  تاهج و  مامت  هب  ِملاع  بّوصم  نوناق  هک  تسا  مّلسم  نیا  دنک  یم  لوبق  هشیمه  ار  نیرتهب  باختنا  میلس  لقع  الوصا 
هبرجت اب  هک  اجنآ  هّصاخ  تسا . رت  هدیدنسپ  رترب و  دنراد ، یهاگآ  نآ  هب  تهج  دُعب و  کی  زا  اهنت  هک  ینادنمشناد  ای  دنمشناد و  بیوصت 
یمیلس لقع  قوذ و  بحاص  ره  هب  ام  دشاب . هدشن  لصاح  مه  نوناق  نآ  نیبّوصم  رظن  هتـساوخ و  یّتح  مّلـسم  عطق و  روط  هب  نامز  رورم  و 

نازادرپ هیرظن  یّتح  ناوریپ و  تسا  اهتّدم  هک  تسا  یئاهناسنا  هشیدنا  رکف و  هدیئاز  هک  ینوناق  حرط و  ایآ  هک : میراذگ  یم  او  ار  تواضق 
رب ماّیا  تشذگ  هک  دشاب  ینید  عرش و  تاروتـسد  نیزگیاج  دناوت  یم  دنا  هدومن  فارتعا  رارقا و  نآ  يراکان  یگدوسرف و  هب  مسیلایـسوس 
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يارب شنوناق  ام  يادخ  ایآ  مسیلایسوس و ؟... نیعرتخم  بابرالا و  ّبر  نوناق  نیب  تسا  توافت  ردقچ  دراذگ ؟ یم  هّحص  شنیناوق  تّحص 
یّتح رگید  يدنچ  هک  یمسیلایسوس  ایآ  هدومن ؟ نوناق  عضو  هدیجنس و  هدید و  ار  یلماوع  هکنیا  ای  و  تسا ؟ نامز  لسن و  دنچ  ای  یلـسن و 

180ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دوب ( ؟ دهاوخ  تالکشم  همه  نیا  يارجا  نماض  دنام  دهاوخن  یقاب  نآ  زا  مه  یمسا 

؟ تسیچ ةوکز  سمخ و  هدیاف 

شسرپ

؟ تسیچ ةوکز  سمخ و  هدیاف 

خساپ

حلاصم و ساسا  رب  مالـسا  سّدـقم  نید  ماکحا  تاروتـسد و  مامت  هک  هنوگنامه  دنتـسه و  یمالـسا  تابجاو  زا  بجاو  ود  ةوکز  سمخ و 
تافالتخا ندرب  نیب  زا  يارب  مالسا  تسا . نینچ  زین  مکح  ود  نیا  تسا  یمدآ  یتخبشوخ  تداعس و  نماض  هتـشگ و  راوتـسا  ناسنا  دسافم 

نایاونیب ناتـسدیهت و  زا  هدرک و  یگدیـسر  رگیدکی  هب  اهنآ  تاعارم  اب  ناناملـسم  ات  تسا  هداد  رارق  یماکحا  تاعامتجا  نایم  رد  یتاقبط 
یناگدـنز کی  زا  نارگید  کمک  اب  تسدـیهت  دارفا  مامت  هدـمآ  نیئاپ  یناشیرپ  رقف و  حطـس  نآ  هیاس  رد  اـت  دـنروآ  لـمع  هب  يریگتـسد 

عون کی  زین  نیا  دراد و  يریگمـشچ  شقن  هلئـسم  نیا  رد  مالـسا  یلاـم  گرزب  هضیرف  ود  نیا  هب  ندرک  لـمع  دـنوش و  رادوخرب  لقاّدـح 
رگید یمالسا  حلاصم  زا  نآ  ریغ  نید و  تفرشیپ  يارب  ات  تسا  مزال  طیارش  دوجو  اب  ) ناناملسم رب  نآ  تخادرپ  هک  تسا  یمالـسا  تایلام 

اب هک  تسا  یهیدب  دـنوش . نیمأت  اهنیا  ریغ  یـسایس و  يداصتقا و  تاهج  نینچمه  يدابآ و  نارمع و  رظن  زا  یمالـسا  کلامم  ات  دور  راکب 
دوس هب  هوجو  نآ  رتشیب  لقاال  ای  همه  دوش و  یم  نک  هشیر  یتسدـیهت  رقف و  هاتوک  رایـسب  تّدـم  رد  یمالـسا  ياـهتایلام  هنوگنیا  تخادرپ 

زا ةوکز  سمخ و  تخادرپ  ندوب  بجاو  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  زین  هتکن  نیا  هب  دش . دـهاوخ  فرـصم  یمالـسا  تموکح  تکلمم و  تّلم ،
هرابرد ي دـیناوت  یم  امـش  تسا و  دـیلقت  عجارم  ءاـهقف و  هب  طوبرم  نآ  كردـم  و  دراد . یـساسا  كردـم  ربتعم  ثیداـحا  دـیجم و  نآرق 

تالاؤس هب  خساپ  شخب  دییامرف ( . هعجارم  ناتدیلقت  عجرم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر ي  هب  اهنآ  هزادنا ي  ةوکز و  سمخ و  ماکحا  لیاسم و 
183ـ ـ )

؟ دنک ارجا  ار  نآ  هداس  يا  هنوگ  هب  دناوت  یم  مسیلایسوس  هک  یتروص  رد  تسا و  مزال  یلام  تاقافنا  رگید  تاکز و  سمخ ، تخادرپ  ارچ 

شسرپ

ارجا ار  نآ  هداـس  يا  هنوگ  هب  دـناوت  یم  مسیلایـسوس  هک  یتروص  رد  تسا و  مزـال  یلاـم  تاـقافنا  رگید  تاـکز و  سمخ ، تخادرپ  ارچ 
؟ دنک

خساپ

طّـسوت هدـش  عضو  يدـُعب  کی  نوناق  رب  تاهج  ماـمت  زا  یتسه  نوناـق  هک  تسا  مّلـسم  دـنک . یم  باـختنا  ار  نیرتهب  هشیمه  میلـس  لـقع 
ایآ دـشاب . هدـشن  لـصاح  زین  ناراذـگ  نوناـق  نیا  تساوخ  یّتح  هک  تسا  هدـش  مولعم  هبرجت  اـب  هک  ًاـصوصخم  دراد ; يرترب  نادنمـشناد 
یم دـنا  هدرک  رارقا و  نآ  يدـمآ  راکان  یگدوسرف و  هب  مسیلایـسوس  نازادرپ  هیرظن  یّتح  تسا و  ییاه  ناسنا  هشیدـنا  هدـییاز  هک  ینوناـق 

بابرالا ّبر  نوناق  نیب  تسا  توافت  ردقچ  دراذگ ؟ یم  هّحص  شنیناوق  تّحص  رب  ماّیا  تشذگ  هک  دوش  ینید  تاروتسد  نیزگیاج  دناوت 
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مسیلایسوس ایآ  تسا ؟ هدرک  عضو  نوناق  شجنس  تحلصم و  اب  ای  تسا  نامز  لسن و  دنچ  يارب  طقف  ادخ  ایآ  مسیلایـسوس ؟!  نیعرتخم  و 
 ( تالاؤس هب  خـساپ  شخب  2 ( ـ ـ ؟ دوب دهاوخ  تالکـشم  همه  نیا  عفر  نماض  دنام ، دهاوخن  یقاب  نآ  زا  یمـسا  یّتح  رگید  يدـنچ  ات  هک 

ـ3ـ

؟ تسیچ تاکز  سمخ و  هدیاف 

شسرپ

؟ تسیچ تاکز  سمخ و  هدیاف 

خساپ

تداعس نماض  هدش و  راوتسا  دسافم  حلاصم و  ساسارب  مالسا  سّدقم  نید  ماکحا  مامت  دننام  دنا و  یمالـسا  تابجاو  زا  تاکز  سمخ و 
نایاونیب ناتـسدیهت و  زا  اهنآ  تاعارم  اب  ناناملـسم  ات  تسا  هدرک  عضو  ار  یماکحا  یتاـقبط ، تاـفالتخا  ندرب  نیب  زا  يارب  مالـسا  دنرـشب 

رد یلام  گرزب  هضیرف  ود  نیا  هب  لمع  دنوش . رادوخرب  یناگدنز  لقاّدح  زا  نارگید  کمک  اب  ناتسدیهت  نآ  هیاس  رد  ات  دننک  يریگتـسد 
مزال طیارـش ) دوجو  اب  ) ناناملـسم رب  نآ  تخادرپ  هک  تسا  یمالـسا  تایلام  یعون  تاـکز  سمخ و  دراد . يریگ  مشچ  شقن  هلئـسم  نیا 
هنوگ نیا  تخادرپ  اب  هک  تسا  یهیدب  دننک . تفرشیپ  یسایس و ... يداصتقا و  تاهج  ظاحل  زا  زین  دنوش و  دابآ  یمالـسا  کلامم  ات  تسا 

یمالـسا تموکح  تّلم و  دوس  هب  هوجو  نآ  رتشیب  لقاال  ای  همه  دوش و  یم  نک  هشیر  رقف  هاتوک ، رایـسب  تّدـم  رد  یمالـسا  ياه  تاـیلام 
ربتعم ثیداحا  دیجم و  نآرق  رد  هشیر  تاکز  سمخ و  تخادرپ  ندوب  بجاو  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  زین  هتکن  نیا  هب  دش . دهاوخ  فرـصم 
شخب 4 ( ـ ـ . درک هعجارم  دیلقت  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  هلاسر  هب  ناوت  یم  تاکز  سمخ و  ماکحا  لئاسم و  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  دراد .

5ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

، نآ رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  ناـنآ  هب  دـشاب  مهد  کـی  ناـمه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوـش ، یمن  هداد  تاداـس  هب  سمخ  یماـمت  ـالوا :
ياه هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوش ، یم  هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا )) همحر  )) ماما هب  طوبرم 

عـضو دوبهب  يارب  تاـکز  سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم ، بجاو  قوـقح  یّلک  روـط  هب  تسا ، نشور  هک  روـط  ناـمه  ًاـیناث : دـنیامن . رـص  هیملع 
لقادح ات  دوش ، یم  هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و  تاقبط  یگدـنز 

دوخ بجاو  قوقح  دننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملسم  یمامت  هکنیا  ضرف  رب  ًاثلاث : دنشاب . هتشاد  دوخ  نوؤش  قبط  ار  یگدنز  تاناکما 
; دوش یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دـیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  دـنیامن ، تخادرپ  3 ـ ـ  ار

مهـس زا  دـنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداـس  یگدـنز  دـشاب و  مک  تاداـس  مهـس  رگا  تسا و  هللا )) همحر  )) ماـما صوـصخم  يداـیز  نـیا  هـکلب 
4ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  هللا )) همحر  )) ماما
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؟ تسا هدش  نیعم  کی  هد  ةوکز  تسا  رتشیب  هک  اهنآ  ریغ  يارب  سمخ و  تاداس  يارب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  نیعم  کی  هد  ةوکز  تسا  رتشیب  هک  اهنآ  ریغ  يارب  سمخ و  تاداس  يارب  ارچ 

خساپ

طوبرم نآ  رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  نانآ  هب  دـشاب  کی  هد  نامه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوش  یمن  هداد  تاداس  هب  سمخ  یمامت  ـالوا ;
هیملع ياه  هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جیورت  نید و  هار  رد  ات  دوش  یم  هداد  نیدـهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  (( مالـسلا هیلع   )) ماما هب 

لیدعت یگدنز و  عضو  دوبهب  يارب  هوکز  سمخ و  لیبق  زا  یلام  بجاو  قوقح  یّلک  روطب  تسا  نشور  هک  روطنامه  ًایناث : دنیامن . فرص 
ار یگدنز  لقادـح  ات  دوش  یم  هداد  تاداس  زا  يارقف  هب  طقف  تسا  تاداس  صوصخم  هک  کی  هد  نیمه  نیاربانب  تسا  یتاقبط  تافالتخا 

دوخ بجاو  قوقح  دندرک و  لمع  دوخ  هفیظو ي  ناناملسم  مامت  هک  ضرف  رب  رگا  ًاثلاث : دنشاب . هتـشاد  فراعتم  روطب  دوخ  تانوئـش  قبط 
نیا هکلب  دوش  یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دـیایب  داـیز  هدـش  نیعم  نآ  يارب  هک  یفراـصم  زا  تاداـس  مهـس  رگا  دـندومن  تخادرپ  ار 
هیلع )) ماما دـنکن  هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدـنز  دـشاب  مک  تاداس  مهـس  رگا  هک  روطناـمه  تسا  (( مالـسلا هیلع  )) ماـما صوصخم  يداـیز 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  (( مالسلا

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

، نآ رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  ناـنآ  هب  دـشاب  مهد  کـی  ناـمه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوـش ، یمن  هداد  تاداـس  هب  سمخ  یماـمت  ـالوا :
ياه هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوش ، یم  هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا )) همحر  )) ماما هب  طوبرم 

عـضو دوبهب  يارب  تاـکز  سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم ، بجاو  قوـقح  یّلک  روـط  هب  تسا ، نشور  هک  روـط  ناـمه  ًاـیناث : دـنیامن . رـص  هیملع 
لقادح ات  دوش ، یم  هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و  تاقبط  یگدـنز 

دوخ بجاو  قوقح  دننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملسم  یمامت  هکنیا  ضرف  رب  ًاثلاث : دنشاب . هتشاد  دوخ  نوؤش  قبط  ار  یگدنز  تاناکما 
هکلب دوش ; یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  دـنیامن ، تخادرپ  ار 
همحر )) ماما مهـس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا )) همحر  )) ماما صوصخم  يدایز  نیا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  هللا ))

؟ تسا هدش  نیعم  کی  هد  ةوکز  تسا  رتشیب  هک  اهنآ  ریغ  يارب  سمخ و  تاداس  يارب  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا هدش  نیعم  کی  هد  ةوکز  تسا  رتشیب  هک  اهنآ  ریغ  يارب  سمخ و  تاداس  يارب  ارچ 

خساپ

طوبرم نآ  رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  نانآ  هب  دـشاب  کی  هد  نامه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوش  یمن  هداد  تاداس  هب  سمخ  یمامت  ـالوا ;
هیملع ياه  هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جیورت  نید و  هار  رد  ات  دوش  یم  هداد  نیدـهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  (( مالـسلا هیلع   )) ماما هب 

لیدعت یگدنز و  عضو  دوبهب  يارب  هوکز  سمخ و  لیبق  زا  یلام  بجاو  قوقح  یّلک  روطب  تسا  نشور  هک  روطنامه  ًایناث : دنیامن . فرص 
ار یگدنز  لقادـح  ات  دوش  یم  هداد  تاداس  زا  يارقف  هب  طقف  تسا  تاداس  صوصخم  هک  کی  هد  نیمه  نیاربانب  تسا  یتاقبط  تافالتخا 

دوخ بجاو  قوقح  دندرک و  لمع  دوخ  هفیظو ي  ناناملسم  مامت  هک  ضرف  رب  رگا  ًاثلاث : دنشاب . هتـشاد  فراعتم  روطب  دوخ  تانوئـش  قبط 
نیا هکلب  دوش  یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دـیایب  داـیز  هدـش  نیعم  نآ  يارب  هک  یفراـصم  زا  تاداـس  مهـس  رگا  دـندومن  تخادرپ  ار 
هیلع )) ماما دـنکن  هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدـنز  دـشاب  مک  تاداس  مهـس  رگا  هک  روطناـمه  تسا  (( مالـسلا هیلع  )) ماـما صوصخم  يداـیز 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  (( مالسلا

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

، نآ رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  ناـنآ  هب  دـشاب  مهد  کـی  ناـمه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوـش ، یمن  هداد  تاداـس  هب  سمخ  یماـمت  ـالوا :
ياه هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوش ، یم  هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا )) همحر  )) ماما هب  طوبرم 

عـضو دوبهب  يارب  تاـکز  سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم ، بجاو  قوـقح  یّلک  روـط  هب  تسا ، نشور  هک  روـط  ناـمه  ًاـیناث : دـنیامن . رـص  هیملع 
لقادح ات  دوش ، یم  هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و  تاقبط  یگدـنز 

دوخ بجاو  قوقح  دننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملسم  یمامت  هکنیا  ضرف  رب  ًاثلاث : دنشاب . هتشاد  دوخ  نوؤش  قبط  ار  یگدنز  تاناکما 
هکلب دوش ; یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  دـنیامن ، تخادرپ  ار 
همحر )) ماما مهـس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا )) همحر  )) ماما صوصخم  يدایز  نیا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  هللا ))

؟ تسا مجنپ  کی  سمخ  نازیم  ارچ  تسا ؟ هنوگچ  تاکز  سمخ و  هبساحم  يانبم 

شسرپ

؟ تسا مجنپ  کی  سمخ  نازیم  ارچ  تسا ؟ هنوگچ  تاکز  سمخ و  هبساحم  يانبم 

خساپ

تـسد هب  هک  يزیچ  ره  دـینادب  ... " " لیبسلا نباو  نیکـسملاو  یبرقلا  يذـلو  لوسَّرلل  ُهُسمُخ و  َّنأـف ا ... ءیـش  نم  متمنغ  اـمنا  اوملعاو  " ... 
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ءارقفلل تاقدصلا  امنا  ( "1.") تسا ناگدـنام  هار  نانیکـسم و  نامیتی و  وا و  ناشیوخ  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  يارب  نآ  کی  جـنپ  دـیدروآ 
." میکح میلع  او ... انم ... ًۀـضیرف  لـیبسلا  نباو  لـیبس ا ... یف  نیمراـغلا و  باـقرلا و  یف  مهبولق و  ۀـفلؤملا  اـهیلع و  نیلماـعلا  نیکـسملا و 

ياربو دوش  یم  هدروآ  تسد  هب  ناشلد  هک  یناسک  عیزوت و  يروآ و  عمج  نایدـصتم  نانیکـسم و  ناریقف ، يارب  اهنت  تاـکز ]  ] تاقدـص "

میکح ياـناد  ادـخ  تـسا و  یهلا  بـجاو  کـی  نـیا  دـشاب ، یم  ناگدـنام  هاررد  ادـخ و  هار  رد  ناراکهدــب و  یهدــب  ناـگدرب و  يدازآ 
قبط سمخ  يارب  مجنپ  کی  يانبم  دـینک  یم  هدـهاشم  هک  روطنامه  تسا و  تاکز  سمخ و  اب  هطبار  رد  دـش  رکذ  هک  یتایآ  ( 2.") تسا

تلع و تفگ :  دـیاب  تسا  هدرک  رکذ  ار  مجنپ  کی  دـنوادخ  ارچ  هکنیا  دروم  رد  تسا . هدومن  نییعت  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يروتـسد 
نایب رد  ماکحا  زا  یخرب  هفـسلف  هتبلا  مییامن ، راتفر  يدُّبعت  دـیاب  ماکحا  هب  لمع  دروم  رد  اـم  تسین و  نیعم  اـم  يارب  ماـکحا  ماـمت  هفـسلف 
زاغآ نامه  زا  هک  یماـکحا  .1 دنوش . یم  میـسقت  هتـسد  راهچ  هب  ناش  هفـسلف  رارـسا و  ظاحل  زا  ماکحا  یلک  روطب  تسا  هدـمآ  نیموصعم 

رب نآ  هفـسلف  هک  یماکحا  . 2 اهنیا . دـننام  تقرـس و  سفن ، لتق  تنایخ  غورد ، میرحت  دـننام  دوب ، راکـشآ  همه  رب  نآ  هفـسلف  ربمایپ  تثعب 
ار نآ  ياه  هنومن  تسا و  هدش  اهنآ  رارـسا  هب  یتاراشا  نید  نایاوشیپ  طسوت  هدوبن  نشور  زین  نامز  نآ  نادنمـشناد  رب  یهاگ  مدرم و  ةدوت 

روطب نآرق  رد  هک  نآ ، یتشادهب  یعامتجا و  یقالخا و  دُعب  رد  هزور  هفـسلف  دننام  دـید ، قودـص  خیـش  عیارـشلا  للع  باتک  رد  ناوت  یم 
یعامتجا ریثأت  رکذ  رد  قداصماما ( هنومن  روطب  هدـش ، نآ  هفـسلف  هب  یتاراشا  نیموصعم  ناـیب  رد  هدـمآ و  نوقتت " مکلعل   " تروصب یلک 

اهنآ کـمک  هب  دـنوش و  هاـگآ  ناگنـسرگ  لاـح  زا  ناـنیا  دـننک و  یگدـنز  ناـسکی  نادنمتـسم  نادـنمتورث و  اـت   : " دـنا ... هدومرف  هزور 
یمسج و رابنایز  تارثا  لثم  دش ، هتـشادرب  اهنآ  رارـسا  يور  زا  هدرپ  رـشب  یهاگآ  تفرـشیپ  نامز و  تشذگ  اب  هک  یماکحا  . 3 دنباتشب ".
نشور و زاغآ  زا  هن  هک  تساـهنآ  ماـکحا  زا  هتـسد  نیرخآ  . 4 نینج . نژ و  يور  نآ  ریثأـت  یتـح  یلکلا و  تابورـشم  یعاـمتجا  یحور و 

هناگهن سانجا  باصنّدح  ای  اهزامن ، تاعکر  دادـعت  دـننام  يروما  هدـش ، هراشا  نآ  رارـسا  هب  یمالـسا  نوتم  يالبال  رد  هن  هدوب و  یهیدـب 
هتـسد هس  هک  تسا  ارجالا  مزال  مارتحا و  لباق  ام  يارب  هزادـنا  نامه  هب  ماکحا  زا  هتـسد  نیا  دروم  رد  لـیبق ، نیا  زا  یماـکحا  اـیو  تاـکز 

یعامتجا یفرع و  روما  رد  دش . تباث  ام  رب  یعطق  لیالد  اب  اهنآ  هدنروآ  تیرومأم  و  هتفرگ ، همشچرس  عبنم  کی  زا  همه  هکنیا  هچ  نیـشیپ 
، هتفر کـشزپ  دزن  هک  یتـقو  لـثم  مینک  یمن  هجوـت  نآ  هفـسلف  هب  لاـمجا  روـطب  يزیچ  هب  میدرک  ادـیپ  ملع  یتـقو  هک  تسه  يدراوـم  زین 
اهوراد و عون  هفـسلف  میراد ، کشزپ  صـصخت  هب  ملع  هک  نیمه  ام  دنک  یم  زیوجت  ینیعم  تعاس  نیعم و  يروتـسد  قبط  ار  وراد  کشزپ 

دوش یم  هبساحم  انبم  نیا  قبط  دیسر  ضرع  هب  سمخ  هب  عجار  هچنآ  مییامن . یم  راتفر  يدُّبعت  روطب  مینک و  یمن  هجوت  نآ  فرصم  نامز 
رخآ ات  دوخ  سمخ  لاس  لوا  زا  دـنک  یم  باختنا  دوخ  سمخ  لاس  دیـسررس  ناونعب  ار  لاس  ياهزور  زا  زور  کـی  ناملـسم  ناـسنا  هک : 
لاس رخآ  زور  رد  دهد و  یم  هیده  ار  نآ  زا  یـشخب  ای  دـنک  یم  هدافتـسا  هناخ  جاتحیام  هیهت  يارب  شیوخ  لاوما  زا  تساوخ  هچ  ره  لاس 

رادقم و اهنآ  زا  دنک و  یم  باسح  ار  دوخ  دقن  ياهلوپ  نینچمه  و  جـنرب و )...   ) هدـنامیقاب هقوذآ  لاوما و  تسا  هدومن  نییعت  هک  یـسمخ 
فـالتخا تلعب  هک  تسا  سمخ  دروم  رد  يداـیز  تاـیئزج  هتبلا  دـیامن . یم  تخادرپ  سمخ  ناوـنعب  هدرک  ادـج  ار  نآ  مجنپ  کـی  غـلبم 

رتفد زا  ای  دـینک  هعجارم  دوخ  عجرم  هلاسر  هب  دـیاب  تایئزج  نآ  يارب  امـش  درک و  ناـیب  ار  نآ  همه  دوش  یمن  دـیلقت  مظعم  عجارم  ياواـتف 
هیآ 60 هبوت /  هکرابم  هروس  هیآ 41  لافنا / هکرابم  هروس  . 1 ذخآم :  عبانم و  دیسرپب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ناشیا  یگدنیامن 

تسیچ ثیداحا  نآرق و  رد  نآ  یمسر  عبنم  دییوگب  دیهدب و  لماک  تاعالطا  سمخ   " ةرابرد فلا 

هراشا

ةرابرد ام  ياملع  فالتخا  ایآ  تسیچ ح  سمخ  ةرابرد  تنـس  لها  اب  فالتخا  تلع  تسیچ ج  سمخ   " دراوم ندوب  زور  هب  زا  روظنم  ب 
كیمن داجیا  ار  هبئاش  نیا  نآ  قیداصم  زا  یضعب 
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شسرپ

دراوم ندوب  زور  هب  زا  روظنم  تسیچ ب  ثیداحا  نآرق و  رد  نآ  یمـسر  عبنم  دـییوگب  دـیهدب و  لـماک  تاـعالطا  سمخ   " ةراـبرد فلا 
هبئاش نیا  نآ  قیداصم  زا  یـضعب  ةرابرد  ام  ياملع  فالتخا  ایآ  تسیچ ح  سمخ  ةرابرد  تنـس  لها  اب  فالتخا  تلع  تسیچ ج  سمخ  "

ًاصخش دناوتیم  ناسنا  ایآ  د : دوب ؟ دهاوخن  یهانگ  بجوتسم  نآ  ندادن  ماجنا  ای  تسین  نآ  ماجنا  يارب  یعطق  لیلد  هک  دنکیمن  داجیا  ار 
؟ دناسرب فرصم  هب  ار  سمخ   " دراوم

خساپ

نِإ ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِک  َـ َسَْملاَو َیَم  َـ َتَْیلاَو ََیبْرُْقلا  يِِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُوهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍْءیَـش  ِم  نّ ُمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  ْاَّوُمَلْعاَو  : " دیامرفیم میرک  نآرق  فلا 
یتمینغ هنوگ  ره  دینادب  و  لافنا 41 ،)  ;) ٌریِدَق ٍْءیَش  ِّلُک  َیَلَع  ُهَّللاَو  ِناَعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناَقْرُْفلا  َمْوَی  اَنِْدبَع  َیَلَع  اَْنلَزنَأ  آَمَو  ِهَّللِاب  ُمتنَماَء  ُْمتنُک 

ادخ و هب  امـش  رگا  تسا  هار  رد  ناگدناماو  نانیکـسم و  نامیتی و  یبرقلا و  يذ  يارب  ربمایپ و  يارب  ادخ و  يارب  نآ  سمخ  دـسر  امـش  هب 
نامیا میدرک  لزان  ردب ) گنج  زور  ینعی  نامیایب  نامیا و  اب   ) هورگ ود  يریگرد  زور  لطاب  زا  قح  یئادج  زور  رد  دوخ  ةدـنب  رب  هچ  نآ 

سمخو لافنا  ءیف ، : " دومرف تسیچ  مدرم  لاوما  رد  ماما  قح  دندیـسرپقداص : ماـما  زا  تسا "  رداـق  يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  و  دـیاهدروآ ،
: دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  نوـچ  دـنزادرپب ; دـیاب  ار  نآ  سمخ  دوـشب ، تـمینغ  اـی  سمخ و  لاـفنا  ءیف ، رد  لـخاد  هـک  يزیچ  ره  سپ 

يانعم هب  منغ   " ۀشیر زا  تمینغ   ( " یبرعلا خیراتلا  ۀسـسؤم  ص 50 ، يزیوحلا ج 3 ، یـسورعلا  نیلقثلارون  ...) و  .. . ُمتِْمنَغ " اَمَّنَأ  ْاَّوُمَلْعاَو  "

تادرفم  ) تسا هتفر  راک  هب  دروآ ، تسد  هب  دایز  تقشم  نودب  نمشد  ریغ  ای  نمـشد و  زا  ناسنا  هک  يزیچ  ره  رد  سپـس  تسا  دنفـسوگ 
هب دراد ;و  یعیـسو  يانعم  تمارغ ،   " نوچ مه  تمینغ ،   " زین یلومعم  ياهدربراک  رد  هیروس )  ملقلاراد  رـشن  یناهفصا ص 615 ، بغار 

میانغ و زا  متخودـنین و  ییالط  امـش  يایند  زا  دـنگوس ، ادـخ  هب  : " دـیامرفیمیلع ماما  دوشیم ; هتفگ  ياهظحالم  لباق  دـمآرد  هنوگ  ره 
اّما تسا  یگنج  مئانغ  ةرابرد  سمخ  ِبوجو  ۀیآ  دنچ  ره  دوشیم ، هدافتـسا  قوف  بلاطم  زا  مدرکن "  مهارف  ياهتخودـنا  نآ  ياهدـمآرد 

، زامن سمخ  دننام :  ) یهجوت لباق  ِماکحا  هک  نیا  هجوت  لباق  دـنکیم . سمخ  بوجو  لومـشم  ار  يدـمآرد  هنوگ  ره  دراد ;و  ماع  يانعم 
ومرکا ربماـیپ  هب  ار  نآ  رتـشیب  تاـیئزج  رگید و  شخب  تسا و  هدرک  ناـیب  ار  نآ  زا  یتمـسق  میرک  نآرق  هک  دراد  دوـجو  جـح و )... هزور 

لوزن دروم  لاح  نیع  رد  و  دشاب ، هتـشاد  یمومع  یلک و  ییانعم  هیآ  موهفم  هک  درادن  یعنام  چـیه  تسا و  هدومن  راذـگاو  موصعم  ناماما 
دنوادخ ًانمـض ، تسا  ناوارف  تنـس  نآرق و  رد  ماکحا  هنوگ  نیا  و  دـشاب . هدوب  تسا  یلک  مکح  نیا  دراوم  زا  یکی  هک  یگنج  میانغ  هیآ 

دروآیم امش  يارب   6 ربمایپ هچ  ره  ( 7، رـشح ;) اوُهَتناَف ُْهنَع  ْمُکغَهَن  اَم  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکغَتاَء  آَم  َو   " هک تسا  هدرک  رما  ار  ناگمه  لاعتم 
هاگره دنیامرفیم : دراد  سمخ  يدمآرد  عون  ره  هک  نیا  ةرابرد  دیلقت ، عجارم  دـینک ". يراددوخ  دـنکیم  یهن  نآ  زا  هچ  ره  دـیریگب و 
سمخ دیاب  دیایب ، دایز  شتالایع  وا و  دوخ  لاس  جراخم  زا  هچ  نانچ  دروآ ، تسد  هب  یلام  رگید ، ياهبسک  ای  تعنص  تراجت  زا  ناسنا 

لام جنگ  ندعم  بسک  تعفنم  دوشیم : بجاو  سمخ  زیچ  تفه  رد  و  دـهدب . تسا  هدـش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  کی  جـنپ  �ي
یمذ رفاک  هک  ینیمز  گنج و  تمینغ  دیآیم ، تسد  هب  ایرد  رد  نتفر  ورف  ینعی  یـصاوغ  ۀطـساو  هب  هک  يرهاوج  مارح  هب  طولخم  لالح 

نارگید يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك  یمالسا /  تاراشتنا  رتفد  ص 13 ، عجارم ج 2 ، لئاسملا  حیضوت  .) درخب ناملسم  زا 
سمخ لومشم  هک  یسانجا  لاوما و  هک  تسا  نیا  سمخ  دراوم  ندرک  زور  هب  زا  روظنم  ب  هیمالسالا )  بتکلاراد  ، 185 ص 171 ـ  ج 7 ،

ج مق )  رد  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  زا  ینفلت  أتفتـسا   ) تسا هدـیرخ  ًـالبق  هک  یتمیق  هب  هن  دوش ; باـسح  زور  تمیق  هب  تسیاـبیم  دوشیم 
دراوم هلکب  دوشیم ; رـصحنم  یـصاخ  دروم  نیا  هب  هن  دراد و  یگزات  هن  هعیـش  تنـس و  لها  نیب  یهقف  ماکحا  یخرب  رد  یئانبم  فـالتخا 

يداقتعا یمالک و  ینابم  هک  نیا  رب  هوالع  ددرگیمرب ، طابنتـسا  رازبا  طابنتـسا و  عون  هب  اهفالتخا  بلاغ  دوشیم . هدید  ناوارف  فالتخا 
رهاظ اب  ار  رگید  تایآ  هک  نیا  نودـب  دـنادب ، تجح  ار  نآرق  تایآ  رهاظ  اـج  همه  رد  هک  یـسک  ًـالثم  دراد . رما  نیا  رد  یمهم  شقن  زین ،
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رهاظ اب  ار  رگید  تایآ  هک  نیا  نودـب  دـنادب ، تجح  ار  نآرق  تایآ  رهاظ  اـج  همه  رد  هک  یـسک  ًـالثم  دراد . رما  نیا  رد  یمهم  شقن  زین ،
، دراد تسد  ادخ  دیوگیم : تسا "  اهنآ  تسد  يالاب  ادخ  تسد  و  حتف 10 ،)  ) مِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی   " هدهاشم ماگنه  هب  Șə هیآ ̠�̘ نیا 

هقف نادیم  دراو  يداقتعا  یمالک و  هاگدید  نیا  اب  یتقو  تسا  دنوادخ  ۀقلطم  تردق  هلمج  نیا  زا  دارم  هک  یلاح  رد  تسا  مسج  ادخ  سپ 
رگا ای  درادن . يداقتعا  نینچ  هک  یـسک  نآ  فالخ  رب  دشاب ; هتـشاد  دوخ  یمالک  ینابم  اب  قباطم  یئاهتشادرب  هک  تسا  یهیدب  دوشیم ،

رد هک  تسا  یهیدب  دنتـسه ، نینچ  تنـس  لها  هک  هنوگ  نامه  میهد  رارق  رایعم  كالم و  ار  ناسحتـسا و ... سایق  یهقف  تاطابنتـسا  رد  ام 
یهقف تاطابنتـسا  رد  ار  ناسحتـسا  سایق و  زگره  هک  دش  هعیـش  أهقف  اب  فالتخا  أشنم  روما  نیا  اذل  میهدـب  اوتف  اهرایعم  نیمه  قباطم  اوتف ،

هک دناهتفرگ ، ماع  يانعم  هب  ار  تمینغ   " ةژاو هعیش  أهقف  موصعم و  ناماما  سمخ  ةرابرد  ینس  هعیـش و  نیب  فالتخا  اما  دنهدیمن . تلاخد 
هب تمینغ  دنیامرفیميداه : ماما  دریگیم : رب  رد  ار  دیآیم ، تسد  هب  ندعم و ... جـنگ و  تراجت  بسک و  قیرط  زا  هک  ياهدـیاف  هنوگره 

تسا و هدشن  هتخانـش  نآ  بحاص  هک  یلام  دوشیم ، ذـخا  نمـشد  زا  هک  یلام  هدرکن  باسح  ار  نآ  ردـپ  هک  یثاریم  هزئاج  مئانغ  دـئاوف ،
 .( تیبلا لآ  ۀسسؤم  ص 501 ، ج 9 ، یلماع ،  رح  خیش  هعیـشلا  لئاسو  .") دوشیم هتفگ  دناهتفرگ ، قساف  ۀیمّرخ  موق  زا  نایعیـش  هک  یلاوما 

رثکا یهقف  رظن  زا  اما  دـنا ، كرتشم  هعیـش  أهقف  اب  يوغل  يانعم  رظن  زا  و  دـناهتفرگ ، ماع  تغل  رد  ار  تمینغ  يانعم  هچ  رگا  تنـس  لها  اـما 
ۀـیآ 41 دـعب  لبق و  تایآ  هک  تسا  نیا  ناشلیلد  مئانغ  ةرابرد  دـننادیم . بجاو  اهجـنگ  نداعم و  یگنج  مئانغ  رد  طقف  ار  سمخ  اهنآ 
زا یثیداحا  هب  اهجنگ ، نداعم و  ةرابرد  و  دشاب . یگنج  میانغ  هب  هراشا  زین  تمینغ  ۀیآ  هک  تسا  هنیرق  نیمه  تسا و  داهج  ۀنیمز  رد  لافنا 

تمایق زور  رد  دنکیمن  ادا  ار  شقح  تسا و  هرقن  الط و  ياراد  هک  یـسک  : " دیامرفیممرکا ربمایپ  هلمج  زا  دـننکیم . کسمتمرکا  ربمایپ 
ار اهجـنگ  نداـعم و  رد  سمخ  تنـس  لـها  ِأـهقف  هتبلا  رکفلاراد ). ص 596 ، همادــق ج 2 ، نـبا  ینغملا  ... . دریگیم و(" ارف  ار  وا  یــشتآ 

ًالامجا لبق  بلاطم  رد  تافالتخا  نیا  للع  ای  تلع  تسا  جراخ  همان  خساپ  نیا  ۀلـصوح  زا  اهطرـش  نآ  نایب  هک  دننادیم . بجاو  ًاطورـشم 
ریـسفت نارهت  نیگنر  چ  ص 355 ، ج 1 ، یـسوط ،  خیـش  هقفلا  یف  فالخلا  باـتک  نامه ص 178ـ181 ; هنومن  ریـسفت  ر.ك  .) دـش نایب 
تـسین يدیدرت  هزور و ... زامن ، دننام  سمخ  بوجو  لصا  رد  ح  نیـسردم )  ۀـعماج  تاراشتنا  ص 89 ، ج 9 ، یئابطابط ،  همـالع  نازیملا 

فلا  ) دنب رد  روکذم  تیاور  هیآ و  تسا  هدـش  دراو  باب  نیا  رد  ددـعتم  تایاور  مه  تسا و  هدرک  بجاو  لمع  نیا  هب  رما  نآرق  مه  اریز 
تافالتخا نیا  هک  دـشاب ; یتافالتخا  مکح  طابنتـسا  ثیح  زا  تایئزج  یخرب  رد  تسا  نکمم  اـما  تسا  هدـش  ناـیب  هنومن  ناونع  هب  خـساپ 

دهاوخن روذعم  دنکن ، لمع  نآ  قبط  رگا  تسا و  تجح  دلقم  يارب  دشاب ، هداد  اوتف  دیلقت  عجرم  هچ  نآ  لاح  نیع  رد  تسا  كدنا  رایـسب 
ینعی تسا  هئطخم  هب  لئاق  روما  هنوگ  نیا  رد  هعیـش  اریز ، دـشابن ; اـی  دـشاب  عقاو  اـب  قباـطم  شطابنتـسا  دـیلقت ، عجرم  هک  نیا  زا  معا  دوب ;

دـهج و مامت  تسا و  عامجا  لقع و  تاـیاور  تاـیآ  زا  هدافتـسا  اـب  ماـکحا  طابنتـسا  عجرم  ۀـفیظو  نوچ  اـما  تسه  نآ  رد  اـطخ  لاـمتحا 
یعطق لیلد  دوبن  هبئاش  زگره  نیاربانب  دننک . لمع  هک  دراد  تیجح  وا ) نادلقم   ) ناگمه رب  دروآیم ، لمع  هب  مکح  مهف  يارب  ار  ششوک 

ای بئان  هب  دیاب  ًامتح  ماما  مهس  تاداس  مهـس  ماما 2 . مهس  تسا 1 . مسق  ود  سمخ  د : دوب . دهاوخ  هانگ  بجوتـسم  لمع  كرت  و  درادن ،
مهس اما  دسرب . فرصم  هب  دوخ  حیحص  ياج  رد  نآ  ۀلیسو  هب  ات  دسرب  غنامز  ماما  دیلقت ) عجارم  نیملسم و  رما  یلو   ) ماع صاخ و  نابئان 

لیماف زا  ِقحتـسم  تاداس  صوصخ  هب  قحتـسم  تاداس  هب  ار  دوخ  تاداس  مهـس  ۀـمه  دـناوتیم  صخـش  دـندقتعم ، عجارم  یخرب  تاداس 
یتروص رد  ار  نآ  رگید  مین  یلو  دهدب ، قحتسم  تاداس  هب  دناوتیم  صخش  دوخ  ار  تاداس  زا  یمین  دندقتعم ، عجارم  یضعب  یلو  دهدب .

ینفلت و أتفتـسا   ) تسا ریخا  رظن  نیمه  رگید ، عجارم  بلاـغ  يربهر و  مظعم  ماـقم  ینیمخ و  ماـما  رظن  دریگب . هزاـجا  هک  دـهدب  دـناوتیم 
 ( مق رد  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  زا  يروضح 

تسیچ یتعنص  تالوصحم  هبنآ  قلعت  مدع  هرقن و  الط و  هثالث و  ماعنا  هعبرا و  تالغ  رد  تاکز  راصحنا  هجو 

شسرپ
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تسیچ یتعنص  تالوصحم  هبنآ  قلعت  مدع  هرقن و  الط و  هثالث و  ماعنا  هعبرا و  تالغ  رد  تاکز  راصحنا  هجو 

خساپ

زا سپ  تاکز  ایناث ; دسرب و  باصن  دـح  هب  دـیاب  الوا ; نوچ  دوشیمن ; زج  نازرواشک  لماش  اعون  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  تاکز  قلعت 
هب رتش  واگ و  دنفسوگ و  رد  ور  نیمه  زا  تسا ، تعیبط  زا  هدافتسا  رب  تایلام  یعون  تاکز  تقیقح  رد  ددرگیم . تخادرپ  جراخم  رـسک 

یتعنـص و تادـیلوت  رد  دریگیمن . قلعت  دـننکیمن  هدافتـسا  نابایب  فلع  زا  لاـس  ماـمت  رد  دـنوشیم و  فیلعت  یتسد  روط  هب  هک  يدراوم 
ياـهتایلام هک  نیا  رب  هوـالع  تسا . حرطم  لاـس  دـمآرد  دازاـم  مجنپ  کـی  سمخ و  عوضوم  دـنوشیمن  تاـکز  لومـشم  هک  يدراوـم 

هک دشاب  یمالـسا  تموکح  رظن  دم  دیاب  هراومه  لصا  نیا  هتبلا  دوشیمن . ذخا  يزرواشک  زا  هک  دوشیم  هتفرگ  رگید  لغاشم  زا  فلتخم 
هک دنک  میظنت  ار  اهتایلام  ياهنوگ  هب  دـنک و  تاعارم  اهتایلام ؤ  هیعرـش و  هوجو  تخادرپ  رد  یتح  ار ؤ  تلادـع  دراد  هک  یتارایتخا  اب 

. ددرگ رارقرب  فلتخم  راشقا  نیب  رد  تلادع 

؟  تسیچ سمخ  بوجو  هفسلف  تسا و  هتفرگ  قلعت  زیچ  هن  هب  تاکز  ارچ 

شسرپ

؟  تسیچ سمخ  بوجو  هفسلف  تسا و  هتفرگ  قلعت  زیچ  هن  هب  تاکز  ارچ 

خساپ

طیارـش یلو  دشاب ؛ زیچ  هن  رد  تاکز  هک  هتـشاد  اضتقا  نینچ  مالـسا ، ردـص  يدـیلوت  يداصتقا و  طیارـش  هک  تسا  ینتفگ  تاکز ، هرابرد 
ندـمآ دـیدپ  یگدـنز و  هعـسوت  اب  دـیامن . عضو  تاکز  زین  مخـش  واگ  بسا و  رب  ترـضح  نآ  هک  دومن  اـضتقا  (ع ) یلع ترـضح  ناـمز 

ـ  تسا هدوب  يراـج  دوخ  دراوم  رد  هک  تاـکز ـ  رب  هوـالع  ینیـشنرهش ، هب  يزرواـشک  يرادـماد و  زا  یگدـنز  لوحت  دـیدج و  تادـیلوت 
رظن هب  هک  سمخ ـ  هرتسگ  تقیقح  رد  تسا . راـگزاس  یتیعـضو  ره  اـب  سمخ  هک  ارچ  دنتـشاد ؛ يرتشیب  دـیکأت  سمخ  هلأـسم  رب  (ع ) همئا

لومش هریاد  زا  جراخ  هک  ددرگ  تادیلوت  زا  شخب  نآ  لماش  ات  تفای  هعسوت  (ع ) همئا تسد  هب  تشاد ـ  یگنج  میانغ  هب  صاصتخا  یخرب 
تاکز تروص  نیا  رد  هک  دناهتـسناد ؛ بجاو  هراجتلالام  رد  ار  تاکز  نونکا ، هتـشذگ و  رد  ناهیقف  زا  یخرب  نیا  رب  هوـالع  دوب . تاـکز 

هرقن ـالط و  نیـشناج  لوپ  نوچ  هک : دـناهدرک  حرطم  ار  رظن  نیا  زین  رگید  یخرب  ددرگیم . یـشخب  ره  رد  يراذگهیامرـس  عون  ره  لـماش 
راـچد سمخ ، تاـکز و  تخادرپ  زا  تسا  نکمم  هک  یخرب  يارب  تالیهـست  داـجیا  تهج  لاـح  نـیع  رد  تـسا . تاـکز  لومـشم  هدـش ،

مزال و نیناوق  نیاربانب  دنک . لصف  لح و  ار  ییانثتـسا  دراوم  ات  تسا  هداد  رارق  مکاح  رایتخا  رد  ار  اهنآ  ندیـشخب  رایتخا  دـندرگ ، لکـشم 
. تسا هدرکن  ادیپ  ییارجا  لماک  لکـش  هقف ، نتـشادن  تیمکاح  لیلد  هب  لاح  هب  ات  نیناوق  نیا  هچرگ  تسا ؛ هدش  ینیبشیپ  هقف  رد  یفاک ،
دـنرادن و رگیدـکی  اب  یتوافت  رظن  نیا  زا  تاکز  سمخ و  هک  تسا  ینتفگ  هدـشن  هداد  نآ  سمخ  هک  یلام  رد  فرـصت  تمرح  دروم  رد 

. دراد لاکشا  لام  نآ  رد  فرصت  دنکن ، تخادرپ  ار  تاکز  رگا  تسا و  نارگناوت  لاوما  رد  ناریقف  مهس  هب  طوبرم  ود  ره 

تـسا راجت  لاوما  زارتمک  نازرواشک  دمآرد  هکیلاحرد  هتفرگ  قلعت  وج  مدنگ و  هب  تاکز  ارچو  دنا  هداد  صاصتخا  تاداس  هب  ار  سمخ  ارچ 
درادن تاکز  اهنآ  لاوما  و 

شسرپ

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 843 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


راجت لاوما  زارتمک  نازرواشک  دـمآرد  هکیلاحرد  هتفرگ  قلعت  وج  مدـنگ و  هب  تاکز  ارچو  دـنا  هداد  صاصتخا  تاداس  هب  ار  سمخ  ارچ 
درادن تاکز  اهنآ  لاوما  تسا و 

خساپ

ـف) لا زیچ . هن  رد  تاکز  ندوب  دودحم  ج )  سمخ ، هدـنریگ  طیارـش  ب )  سمخ ، فرـصم  فلا ) تسا : حرطم  هتکن  دـنچ  امـش  همان  رد 
یعبنم تقیقح  رد  سمخ  نوچ  دشاب ؛ دـهتجم  نذا  هب  دـیاب  زین  تاداس  مهـس  فرـصم  هر ) ) ماما ترـضح  ياوتف  هب  ًالوا ، هک : تسا  ینتفگ 

رگا داد و  تاکز  زا  ناوتیمن  تاداس  هب  دیاهدش ـ  رکذـتم  هک  نانچ  ایناث ، تسا . هعماج  زاین  دروم  روما  تموکح و  ياههنیزه  نیمأت  يارب 
هب دوـخ  نتخاـس  بستنم  اـب  یناـسک  هک ، تسا  نآ  رما  نیا  هفـسلف  درک . تخادرپ  ناـنآ  هب  سمخ  زا  دـیاب  دـشاب ، ناـنآ  نیب  رد  یقحتـسم 

نانآ زا  يدنـسپان  هرهچ  تلاسر ، نادناخ  ناونع  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  دنزادرپن و  تاقدـص ) ) مدرم لاوما  يروآعمج  هب  (ص ) ربمایپ نادـناخ 
ناـنآ هب  تسا ، ناـشیا  يـالکو  اـی  و  (ع ) موصعم ماـما  رظن  تحت  هک  یلاوما  زا  دراد ، دوجو  ناـنآ  نیبرد  يدـنمزاین  رگا  یلب  دـننکن . هئارا 

ـ  دریگیم تروـص  نیواـنع  نیمه  کـمک  هب  هک  مدرم ـ  نیب  رد  (ص ) ربماـیپ هـیرذ  ندوـب  صخـشم  رگید ، يوـس  زا  ددرگیم . تـخادرپ 
لقن امـش  هچنآ  داد و  ناوـتیم  ریقف  تاداـس  هب  اـهنت  ار  تاداـس  مهـس  ب )  تسین . نآ  حیـضوت  هب  يزاـین  هک  دراد  یغیلبت  ياهفـسلفدوخ 

تـسا ینتفگ  زین  تاکز  دروم  رد  ج )  تسا . هدماین  یعوضوم  نینچ  يربتعم  باتکای  هلاسر و  چیه  رد  تسا و  هناماوع  ینخـس  دـیاهدرک ،
بابحتسا رگید  ياهدع  و  یناتسیس ) هّللا  تیآ  دننام   ) دناهتـسناد بجاو  مه  هیامرـس )  ) هراجتلالام رد  ار  تاکز  املع ، زا  ياهدع  ًالوا ، هک :

؛ تسا دودحم  رایـسب  تاکز  دراوم  یگدنز ، یلعف  متـسیس  رد  نوچ  تسا ؛ تاکز  يارب  ینیزگیاج  دوخ  سمخ  ایناث ، دـناهدیزگرب . ار  نآ 
رظن تحت  دـیاب  نآ  فرـصم  نوـچ  تسا و  تاـکز  يارب  ینیزگیاـج  دوـخ  سمخ  ور  نیا  زا  دراد . ياهدرتـسگ  لومـش  هنماد  سمخ  یلو 

. تسا تاکز  فراصم  هب  کیدزن  نآ  فراصم  اذل  دشاب ، طیارشلا  عماج  دهتجم 

هک نیا  اب  دریگ  یمن  قلعت  هدنام  هار  رد  ریقف و  مدرم  هماع  هب  دریگ و  یم  قلعت  هدنام  هار  رد  ای  ریقف  ریقف و  تاداس  هب  سمخ  فرـصم  ارچ 
و تسا . دیـس  دنزرف  نیمه  ردپ  هک  تسا  يردام  زا  ندش  هدییاز  یهلا  نذا  هب  ماوع  زیزع و  نادیـس  نیب  قرف  تسا و  يربارب  نید  مالـسا 

دوجو آ هب  ایآ  هکنیا 

شسرپ

هک نیا  اب  دریگ  یمن  قلعت  هدنام  هار  رد  ریقف و  مدرم  هماع  هب  دریگ و  یم  قلعت  هدنام  هار  رد  ای  ریقف  ریقف و  تاداس  هب  سمخ  فرـصم  ارچ 
و تسا . دیـس  دنزرف  نیمه  ردـپ  هک  تسا  يردام  زا  ندـش  هدـییاز  یهلا  نذا  هب  ماوع  زیزع و  نادیـس  نیب  قرف  تسا و  يربارب  نید  مالـسا 

؟ هن ای  تسا  هدوب  ناشیا  زا  دعب  ربمایپ و  نامز  رد  هلئسم  نیا  ندمآ  دوجو  هب  ایآ  هکنیا 

خساپ

یف و   » دومرف ررقم  تاداـس  ریغ  تاداـس و  زا  معا  نادـنمزاین  ارقف و  يارب  ار  یمهـس  نینمؤم  لاـم  رد  دوـخ  فـطل  باـب  زا  لاـعتم  يادـخ 
تاکز تاقدص و .. سمخ ، تاکز ، تسا  هدش  عیرشت  فلتخم  ياه  بلاق  رد  نوناق  نیا  جراعملا ) « ) مورحملاو لئاسلل  مولعم  قح  مهلاوما 
لوـسر هب  نداـهن  تـمرح  کـیکفت  نـیا  لـیلد  دوـمرف  ررقم  تاداـس  يارب  ار  تاداـس  تاـکز  اـی  سمخ  تاداـس و  ریغ  يارب  ار  هقدـص  و 

میرکت و هلاصا  اما  ددرگ  یم  رب  تاداـس  ینعی  (ص ) ادـخ لوسر  نادـنزرف  هب  یعبت  روط  هب  ربمغیپ  هب  مارتحا  نیا  هجیتن  تسا و  (ص ) ادـخ
هعماج هرادا  هجدوب  سپ  تسا  تاداـس  ریغ  تاداـس و  زا  نینمؤم  همه  يارب  ریگارف  تیـصخش  کـی  هک  تسا  (ص ) ادـخ لوسر  هب  مارتحا 

هار رد  نیکاسم ,  ارقف , هب  کمک  لیبق  زا  یـصخشم  فراصم  ياراد  هک  تسا  تاکز  اهنآ  زا  یکی  ددرگ : یم  نیمأت  هار  دـنچ  زا  یمالـسا 
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هار رد  نیکاسم ,  ارقف , هب  کمک  لیبق  زا  یـصخشم  فراصم  ياراد  هک  تسا  تاکز  اهنآ  زا  یکی  ددرگ : یم  نیمأت  هار  دـنچ  زا  یمالـسا 
اج نآ  زا  ریقف .) تاداس  مهس  و  ع )   ) موصعم ماما  مهس   ) ددرگ یم  میسقت  مهس  ود  هب  هک  تسا  سمخ  رگید  قیرط  تسا و  ناگدنام و ...

هتـسناد عونمم  ریقف  تاداس  هب  ار  تاداس  ریغ  تاکز  تخادرپ  هدـش ,  لئاق  اهنآ  دالوا  و  ع )   ) نیموصعم يارب  یناوارف  مارتحا  دـنوادخ  هک 
مک ای  ناـنآ  رب  تاداـس  ریغ  قوفت  یعون  تاداـس ,  هب  تاداـس  ریغ  هقدـص  تخادرپ  تسا  نکمم  دـشاب و  یم  هقدـص  تاـکز  اریز  تسا ; 

رگید مین  تسا و  هدـش  نییعت  تاداس  روما  هرادا  تهج  سمخ  زا  یمین  هلأسم  نیا  ناربج  تهج  ور  نیا  زا  ددرگ . یقلت  ناـنآ  هب  یمارتحا 
 . تسا یمالسا  هعماج  هب  ینید  تامدخ  هب  طوبرم  هکلب  تسین  ع )   ) ماما صخـش  کلم  لاوما  نیا  تسا و  ع )   ) موصعم ماما  هب  طوبرم  زین 
رد اـت  دریگ  یم  رارق  دنتـسه -  ماـظع  ياـهقف  دـیلقت و  عجارم  هک  ترـضح -  نآ  ماـع  باون  راـیتخا  رد  مهـس  نیا  يربک  تبیغ  ناـمز  رد 

. دوش جرخ  نیملسم  مالسا و  فراصم 

؟ دوشیمن بوسحم  زایتما  یعون  راک  نیا  ایآ  داد ؟ تاداس  هب  دیاب  ار  سمخ  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیمن بوسحم  زایتما  یعون  راک  نیا  ایآ  داد ؟ تاداس  هب  دیاب  ار  سمخ  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

یلو دـندش ؛ فـظوم  یهلا  هضیرف  نیا  تخادرپ  هب  ناناملـسم  دـیدرگ و  لزاـن  هکم  رد  تاـکز  بوـجو  مکح  نارـسفم  زا  ياهدـع  رظن  هب 
ات دش  مدرم  زا  تاکز  تفایرد  هب  رومأم  ادخ  فرط  زا  درک ، يراذگهیاپ  ار  یمالسا  تموکح  داهن و  اپ  هنیدم  هب  مالسا  ربمایپ  هک  یماگنه 

ریـسفتدننک تفایرد  هجدوب  نیا  زا  يزیچ  دنتـشادن  قح  تاداس )  ) مشاهینب یلو  دریگب ؛ ار  هعماـج  ناـمورحم  نادنمتـسم و  تسد  نآ ، اـب 
نافلاخم تسد  هب  ياهناهب  . 1 دوب : تهج  ود  هب  دـیاش  رما  نیا  و  نونمؤم . هروس  تلیـضف  ج 14 ، هبوت ، هروـس  هیآ 60 ، لیذ  ج 8 ، هنومن ،

مشاه ینب  هک  دیدرگ  ثعاب  رما  نیا  تسا . هتخاس  طلـسم  تاکز )  ) یمومع لاوما  رب  ار  دوخ  ناشیوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دتفین 
مـشاهینب ریغ  يارب  ییوـج  يرترب  قوـفت و  عوـن  کـی  تاـکز  زا  مشاـه  ینب  هدافتـسا  . 2 دـنوش . هتـشاد  هگن  رود  تاـکز  هب  یباـیتسد  زا 

مارح نانآ  رب  ار  تاکز  ناشماقم  تمارک و  ظفح  تهج  لاعتم  دنوادخ  تشاد . هارمه  هب  تاداس  يارب  ار  يراوخ  تلذ و  هدش و  بوسحم 
.ك: ردروخیمن مشچ  هب  دتـس  داد و  نیا  رد  ییوج  يرترب  سح  هک  ارچ  دـنهدب ؛ تاـکز  دـنناوتیم  ناـشدوخ  هب  تاداـس  هتبلا  تخاـس .

هقدصلایف ًامهس  انل  لعجی  مل  : » هدومرف یتیاور  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  . . ح 8 باب 1 ، سمخلا ، ۀمـسق  باوبا  ج 6، هعیـشلا ، لئاسو 
یلـصربمایپ هکلب  هدادن ، رارق  تاکز  رد  ام  يارب  یمهـس  لاعتم  دنوادخ  « ؛» سانلا يدـیا  یف  ام  خاس  وا  انمعطی  نا  انمرکا  هیبن و  هللا )  ) مرکا

ۀمـسق باوـبا  ناـمه ، تسا :» هتـشاد  یمارگ  تاـکز )  ) مدرم لاوـما  ياـهكرچ  ندروـخ  زا  ار  مالـسلا  مهیلعتیبلـها  اـم  هلآو و  هیلع  هللا 
راک زا  دارفا  تاداس  نایم  رد  هک  مینادیم  رگید  يوس  زا  دننامب و  مورحم  تاکز  زا  رشق  نیا  دش  ببس  رما  ود  نیا  ح 4 . باب 1 ، سمخلا ،

مارتحا مارکا و  ألخ و  نیا  ندرک  رپ  تهج  لاعتم  دـنوادخ  دـنوش . نیمأت  یقیرط  هب  دـیاب  هک  دـنراد  دوجو  میتی و ... هدـنام ، هار  رد  هداتفا ،
مالـسا رد  تقیقح  رد  داد . رارق  سمخ  ار ، نادناخ  نیا  زا  نادنمتـسم  قازترا  لحم  دومرف و  لزان  ردـب  گنج  زا  سپ  ار  سمخ  هیآ  نانآ ،

هکلب دننک ؛ ادیپ  يرتشیب  مهس  تاداس  هک  تسا  نیا  يارب  هن  يزاسادج  نیا  تاکز و  قودنص  سمخ و  قودنص  دراد : دوجو  قودنص  ود 
روط هب  تاداس  بسن  هلـسلس  هک  تسا  نآ  رب  مالـسا  يانب  هکنآ  رب  نوزفا  دـشابیم . هعماج  رد  نادـناخ  نیا  مارکا  مارتحا و  تهج  هب  اـهنت 

ناونع هب  ار  تاداس  مارتحا  دـنامب و  هدـنز  اههرطاخ  رد  مالـسلا  مهیلعناماما  ربمایپ و  داـی  دوشن و  مگ  یلکـش  هب  دـنامب و  یقاـب  صخـشم 
ص 83. ج 3 ، نآرق ، اب  ییانشآ  یضترم ، يرهطم ، . دننادب مالسا  ربمایپ  ناشدج  میرکت 

؟ تسیچ دمآرد -  سمخ  هژیو  هب  سمخ -  بوجو  لیلد 
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شسرپ

؟ تسیچ دمآرد -  سمخ  هژیو  هب  سمخ -  بوجو  لیلد 

خساپ

ماجنا تبرق  دصق  اب  دیاب  ور  نیا  زا  دوشیم . هدرمش  تادابع  ءزج  نید و  عورف  زا  هک  تسا  سمخ »  » مالسا رد  یلام  مهم  تابجاو  زا  یکی 
نآ فراصم  دراوم و  نانآ ، نایم  فالتخا  اهنت  دنراد . رظن  قافتا  سمخ ، بوجو  لصا  رد  ینـس ) هعیـش و   ) یمالـسا بهاذـم  مامت  دریگ .
یلع هقفلا  داوجدـمحم ، هینغم ، .ر.ك : دریگیم قلعت  سمخ  جـنگ  یگنج و  میانغ  هب  اهنت  هک  دـنرواب  نیا  رب  تنـس  لـها  رتشیب  اذـل  تسا ؛

سمخ دندقتعم : یعیش  ناهیقف  اّما  ص 197 . سمخلا ، باتک  یقثولا ، ةورعلا  دنتسم  مساقلاوبادیس ، ییوخ ، ص 186 و  ۀسمخلا ، بهاذملا 
، ندعم . 4 جنگ ، . 3 دیآیم ،) تسد  هب  اهایرد  بآ  رد  نتفرورف  اب  هک  ییایشا   ) یـصاوغ . 2 یگنج ، میانغ  . 1 تسا : بجاو  زیچ  تفه  رد 

مـسق ود  هعیـش و  قافتا  دروم  لوا  مسق  جنپ  درخب . ناملـسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز  . 7 مارح ، هب  طولخم  لالح  لاـم  . 6 تراجت ، دوس  . 5
لاعتم دـنوادخ  دـشابیم . بسک  دـمآرد  دوس و  سمخ  تسا ، شهوژپ  ثحب و  دروم  نونکا  هک  هچنآ  دـشابیم . ناـنآ  روهـشم  رظن  ریخا 

هیآ نیا  تسا . هدش  رکذ  شسرپ 1  رد  همجرت  اب  هیآ  لماک  نتم   ...«. لوسرلل و هسمخ و  ناف هللا  ءیـش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و  : » دیامرفیم
هنوگ ره  لماش  هکلب  دـنکیم ؛ تلالد  یگنج  میانغ  سمخ  بوجو  رب  اـهنت  هن  یعیـش  ناـهیقف  رظن  هب  تسا -  فورعم  سمخ  هیآ  هب  هک  - 

، دـسریم ناسنا  هب  هک  ياهدـیاف  دـمآرد و  هنوگره  هب  دراد و  ياهدرتسگ  ياـنعم  تغل  رظن  زا  تمینغ »  » هژاو دـشابیم . زین  بسک  دـمآرد 
هدرمـش تمینغ  ود  ره  تراـجت ، دوس  یگنج و  تمینغ  منغ .»  » هداـم سورعلا ، جاـت  برعلا ، ناـسل  نیرحبلا ، عـمجم  .ر.ك : دوـشیم هتفگ 

نأش هک  تسا  فورعم  نخـس  نیا  یلو  تسا ، یگنج  میانغ  دروم  رد  هیآ  لوزن  نأـش  دـنچ  ره  هتبلا  دـندرگیم . هیآ  لومـشم  دـنوشیم و 
هدـمآ نینچ  يدرجورب  هللاتیآ  ترـضح  سرد  تاریرقت  رد  دـنک . دودـحم  نآ  هب  ار  هیآ  دـناوتیمن  تسین و  صـصخم  هاگ  چـیه  لوزن ،

هک مه -  تنـس  لها  نادنمـشناد  تسین و  صِـصخم  دروم ، هاگچـیه  یلو  تسا ؛ هدـش  لزان  صاـخ  دروم  رد  هیآ  هک  تسا  تسرد  تسا :
هیآ هک  یلاح  رد  دناهتـسنادن ، هدننک  دودحم  هدنهد و  صیـصخت  ار  دروم  هیآ ، نیا  رد  دـناهدومن -  راکنا  یگنج  میانغ  ریغ  رد  ار  سمخ 

ار نآ  دـیاب  دـشاب ، صـصخم  هیآ  رد  صاخ ، دروم  دوب  رارق  رگا  دناهدرمـش و  اـهگنج  یماـمت  لـماش  ار  نآ  هدـش ، لزاـن  ردـب  هوزغ  رد 
ماما رایزهم ،) نب  یلع  هحیحـص  هب  فورعم   ) يربتعم تیاور  رد  اهنیا ، همه  زا  هتـشذگ  ص 5 . لاقملا ، ةدبز  . دننادب ردب  گنج  هب  دودـحم 

نآ زا  یـشخب  رد  تسا . هدومن  ریـسفت  بسک  دـمآرد  هب  ار  نآ  هتفرگ و  رظن  رد  ياهدرتسگ  يانعم  هب  ار  هیآ  رد  تمینغ  مالـسلا  هیلعداوج 
لئاسو ...«. هسمخ ناف هللا  ءیـش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و  یلاعت : هللا  لاق  ماع  لک  یف  مهیلع  ۀبجاو  یهف  دـئاوفلا  مئانغلا و  اماف  : » تسا هدـمآ 

هداد و ياج  مئانغلا »  » رانک رد  ار  دئاوفلا »  » هژاو مالـسلا  هیلعماما  ثیدح  نیا  رد  ح 5 . سمخلا ، هیف  بجی  ام  باوبا  باب 8 ، ج 6 ، هعیشلا ،
. دسریم ناسنا  هب  هک  تسا  يدمآرد  دوس و  هنوگ  ره  دیاوف »  » زا روظنم  هک  تسین  يدیدرت  تسا و  هدومن  دادـملق  هیآ  قادـصم  ار  ود  ره 

نآ بوجو  رب  هدش و  دای  نآ  زا  تحارـص  هب  نآرق ، رد  دمآرد  سمخ  هک  دـیآیم  تسد  هب  هدـش ، دای  نیارق  دراوم و  عومجم  زا  نیاربانب 
هچنانچ تسا . هدرک  ریـسفت  نییبت و  ام  يارب  هتفاـیرد و  ار  یعیـسو  ياـنعم  نآ  زا  زین  مالـسلا  هیلعترـضح  هکنآ  هژیو  هب  دـنکیم ؛ تلـالد 

، نآرق زج  هب  تفگ : میهاوخ  خساپ  رد  دنک ، رـصحنم  یگنج  میانغ  سمخ  رد  ار  هیآ  دـنک و  لاکـشا  دـش ، نایب  هک  هچنآ  مامت  رد  یـسک 
، هعیـشلا لئاسو  .ر.ك : دـنکیم تلـالد  دـمآرد  سمخ  بوجو  رب  یبوخ  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلعهمئا  زا  يددـعتم  تاـیاور 
. دناهدرک رکذ  دوخ  یهقف  ياهباتک  رد  هتسج و  دانتـسا  اهنآ  هب  زین  یعیـش  ناهیقف  یمامت  و  لافنالا . باوبا  سمخلا و  هیف  بجی  ام  باوبا 

تاکز قودنص  هب  یسرتسد  يوس ، رگید  زا  دناهدومن و  راکنا  ار  یگنج  میانغ  ریغ  رد  سمخ  تنس ، لها  رثکا  ییوس  زا  هک  تسا  ینتفگ 
نیا نونکا  دنروخیم . مشچ  هب  نیکـسم  میتی و  نیریاس  دننامه  زین ، هتـسد  نیا  نیب  رد  هک  یلاح  رد  دناهدرمـش  مارح  مشاهینب  تاداس  رب 
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یگدنز و نارود  مامت  رد  گنج  هک  داقتعا  نیا  اب  دننک ؟ شاعم  رارما  ياهجدوب  هچ  زا  مشاهینب ، تاداس  يارقف  هک  دـیآیم ، شیپ  لاؤس 
ص سمخلا ، باتک  یقثولا ، ةورعلا  دنتـسم  . دـننک قازترا  یگنج  میانغ  سمخ  زا  دـنناوتب  هک  تسین  یگـشیمه  اج و  رب  اپ  عماوج  همه  رد 

.343

؟ تسیچ سمخ  تخادرپ  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ سمخ  تخادرپ  هفسلف 

خساپ

زا هک  دـشاب  هتـشاد  يدایز  للع  تمکح و  سمخ ، بوجو  اسب  هچ  تسا و  تنـس  باتک و  زا  ام  مهف  ساـسا  رب  اـهنت  دوشیم ، ناـیب  هچنآ 
هکلب درکن ؛ روهظ  ضحم  يداقتعا  ای  یفـسلف و  یقالخا ، بتکم  کی  تروص  هب  مالـسا  هک  تسین  يدیدرت  . 1 تسا : هدنام  یفخم  امدید 

، رگید يوس  زا  تشاذگ . روهظ  هصرع  هب  اپ  هدش -  ینیبشیپ  نآ  رد  يونعم  يدام و  ياهيدنمزاین  مامت  هک  عماج -  نییآ  کی  ناونع  هب 
هناوتشپ کی  هب  زاین  نآ  هرادا  يارب  هجیتن  رد  دوب ؛ هارمه  تموکح  سیـسأت  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  رـصع  نامه  زا  بتکم  نیا 

هعماج نامیتی  نالولعم و  ناتـسرپرسیب ، نارامیب ، ناـیاونیب ، زا  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هیاـس  رد  دـناوتب  هک  تشاد  مظنم  ینغ و  یلاـم 
یبن کمک  هب  ار  شنایاپیب  تمحر  يرای و  تسد  تاکز ، تایآ  لوزن  اب  لاعتم  دنوادخ  دنک . رپ  ار  يداصتقا  ألخ  نیا  دیامن و  يریگتسد 

تسا ییاهتایلام  زا  یهلا  هضیرف  نیا  درک . فرطرب  ار  یتساک  صقن و  نیا  تاکز ، نتخاس  بجاو  اب  داتـسرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
نآ فراصم  اذل  دراد و  صاصتخا  تاداس )  ) مشاه ینب  ریغ  هب  زین  دوشیم و  بوسحم  یمالسا  هعماج  یمومع  لاوما  وزج  تقیقح  رد  هک 

دربشیپ يارب  وا  دوش . نیمأت  دـیاب  هک  دراد  ییاههنیزه  زین  تموکح  سیئر  ناونع  هب  مالـسلا  هیلعماـما  یلو  تسا . هدـش  داـی  دراوم  ًاـمومع 
هدـیدرگ بجاو  هعماج  ناـنکمتم  رب  روظنم ، نیا  نیمأـت  يارب  سمخ  هضیرف  دراد . زاـین  یناوارف  هجدوب  هب  هعماـج ، هرادا  یمالـسا و  ماـظن 

اذل ص 392 . سمخلا ، باتک  ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  425 و  ص 423 -  خساپ ، شسرپ و  داتشه  دص و  کی  رصان ، يزاریش ، مراکم  . تسا
لاعتم دنوادخ  . 2 ح 12 . باب 2 ، سمخلاباتک ، ج 6 ، هعیـشلالئاسو ، .ر.ك : تسا هدش  دای  هرامالا » هجو   » ناونع هب  سمخ  زا  تیاور  رد 

مهـس داد و  رارق  سمخ  زا  ار  ترـضح  نآ  هب  نابوسنم  مشاهینب و  زا  ارقف  هجدوب  نیمأت  لحم  مالـسا ، ربمایپ  تزع  تمارک و  ظـفح  يارب 
تخادرپ رد  مدرم  زا  یخرب  تسا  نکمم  نوچ  دربـب ؛ نیب  زا  ار  ناـنآ  هب  تبـسن  ریقحت  هنیمز  اـت  دومرف  لوسر  دوـخ و  مهـس  نیرق  ار  ناـنآ 

هب هک  هچنآ  سمخ و  تخادرپ  رد  هک  یلاح  رد  دننک . ساسحا  هدنریگ  هب  تبسن  یتراقح  دوخ و  يارب  يرترب  عون  کی  ناریقف ، هب  تاکز 
ۀمسق باوبا  ج 6 ، هعیـشلا ، لـئاسو  .ر.ك : دـشابیم هدـنریگ  يارب  يرترب  تسا و  نآ  سکع  هیـضق  دوشیم ، یقلت  هراـمالا » هجو   » ناونع
حالـص هک  يدروم  ره  يارب  دهد و  ماجنا  دهاوخب  ماما  هک  تسا  يریخ  راک  ره  هجدوب  نیمأت  يارب  سمخ  . 3 ح 4 و 8 . باب 1 ، سمخلا ،
دنادب حالص  اج  ره  تسا ، مالـسا  ربمایپ  يارب  تسا ، ادخ  صاخ  هچنآ  « ؛» ءاش ثیح  هعـضی  هلوسرل  وهف  هّلل  ناک  امف  .» دنک فرـصم  دنادب ،

ره هک  نانچمه  دوشیم . بوسحم  ناسنا  لاـمک  دـشر و  يارب  ياهلیـسو  سمخ  . 4 ح 12 . باب 1 ، لافنالا ، باوبا  نامه ، دـهدیم :» رارق 
ماجنا ار  شاهفیظو  زین  ایند  زا  ندـیرب  تبرق و  دـصق  هب  سمخ  يادا  اب  دـیامیپیم ؛ ار  لامک  زا  ياهلحرم  ياهفیظو ، ره  نداد  ماجنا  اـب  درف 

نا : » تسا هدمآ  شنارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلعاضرماما  هبتاکم  رد  . دنکیم یقرت  لامک  يوس  هب  هدومن و  كاپ  ناهانگ  زا  ار  دوخ  هداد و 
باوبا نامه ، تسا :» ناهانگ  شزرمآ  هلیسو  يزور و  بلج  دیلک  سمخ  تخادرپ  « ؛» مکبونذ صیحمت  مکقزر و  حاتفم  سمخ )  ) هجارخا
هبتاکم نامه  رد   - تسا بتکم  نیا  یلصا  فده  هک  یمالسا -  تموکح  ندرک  هدایپ  ادخ و  نید  يایحا  ققحت  . 5 ح 2 . باب 3 ، لافنالا ،
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هب زاین  ح 2 . باب 3 ، لافنالاباوبا ، نامه ، تسادخ :» نید  ندرک  هدایپ  رد  ام  کمک  سمخ ، « ؛» اننید یلع  اننوع  سمخلا  ّنا   » تسا هدـمآ 
هب ندیـسر  تهج  بـالقنا  کـی  ياـههنیزه  نیمأـت  يارب  یمیظع  رایـسب  تورث  سمخ  دراد . تاـکز  هجدوـب  زا  يادـج  لقتـسم و  هجدوـب 

سمخ ساسا  رب  تبیغ ، روضح و  رـصع  لوط  رد  بتکم  نیا  ندنام  هدنز  عیـشت و  ینید  تیدوجوم  تردـق » . » تسا یهلا  لدـع  تموکح 
رد ملظ  هاگتسد  قانتخا  راشف و  اب  ات  داد  ار  ییاناوت  نیا  دنتسه -  نانآ  ناثراو  هک  املع -  مالـسلا و  مهیلعتیبلها  هب  تسا و  هدوب  راوتـسا 

. دننک یگداتسیا  ادخ  هار 

بجاو ار  نآ  رخأتم  نامز  رد  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  هدش و  عضو  ماگنه  رید  ارچ  تسا ، هضیرف  کی  بسک  تراجت و  دوس  سمخ  رگا 
؟ دناهدرک

شسرپ

ار نآ  رخأتم  نامز  رد  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  هدـش و  عضو  ماـگنه  رید  ارچ  تسا ، هضیرف  کـی  بسک  تراـجت و  دوس  سمخ  رگا 
؟ دناهدرک بجاو 

خساپ

هچنآ دناهدروآرد و  ارجا  هب  ار  هضیرف  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هدـش و  لزان  تلاسر  رـصع  رد  سمخ  هیآ  هک  تسین  يدـیدرت 
ترورـض و هب  انب  تراجت  دوس  سمخ  اما  درکیم . ذـخا  ار  یگنج  میاـنغ  سمخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  هکنیا  تسا  مّلـسم 

نیا تاکز  اـب  سمخ  . 1 درک : هصالخ  رما  دـنچ  رد  ناوتب  ار  ترورـض  نیا  دـیاش  داتفا . ریخأت  هب  مالـسلا  مهیلعناماما  رـصع  ات  یحلاـصم 
صاصتخا وا  ناشیوخ  مرکا و  ربمایپ  صخـش  هب  سمخ  عوضوم  یلو  ددرگیم ؛ رب  ناناملـسم  مومع  هب  تاکز  تعفنم  هک  دراد  ار  تواـفت 

رـصع رد  . 2 ص 196 . سمخلا ، باـتک  یقثوـلا ، ةورعلا  دنتـسم  مساقلاوبادیـس ، ییوـخ ، . دـندیدیمن نآ  يارجا  رب  یتحلــصم  اذـل  دراد ؛
ربماـیپ ور  نیا  زا  دنتـشادن . ار  سمخ  تـخادرپ  تردـق  یتسدـگنت ، تـهج  هـب  ناناملـسم  دوـب و  مکاـح  هعماـج  رب  یموـمع  رقف  تلاـسر ،

هک دوـب  یلماـع  نـیرتمهم  یـسایس  درکیور  . 3 دـندرک . رظن  فرـص  دـمآرد  سمخ  يروآعـمج  ناـیب و  زا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصیمارگ 
زا لاوما ، عـمج  بلج و  اریز  دـنروآرد ، ارجا  هب  ار  یهلا  هضیرف  نیا  دـعب ، هب  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ناـمز  اـت  نیموـصعم  همئا  تشاذـگن ،

حالس و يروآعمج  ماهتا  هب  تیمکاح و  فلاخم  نوناق و  زا  درمتم  درف  ناونع  هب  درکیم ، تباقر  نانآ  اب  سک  ره  هدوب و  ناطلس  فیاظو 
مهیلعهمئا رب  دوـجوم  طیارـش  نایـسابع و  رـصع  رد  یبـسن  يدازآ  يرارقرب  زا  سپ  اـما  تفرگیم . رارق  بیقعت  تحت  مـیژر ، هـیلع  هئطوـت 

-4 ص 16 . سمخلا ، ماکحا  یقتدمحم ، یـسردم ، . دـننک تفایرد  ناناملـسم  زا  ار  سمخ  ینلعریغ  روط  هب  ات  داد  ار  ناکما  نیا  مالـسلا ،
تموکح تفالخ و  رما  رود ، نادنچ  هن  هدـنیآرد  هک  دنتـسنادیم  بیغ  اب  شطابترا  تهج  هب  وس  کی  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ 

سمخ يوس  رگید  زا  دـتفایم و  وگروز  نابـصاغ  نالهاان و  تسد  هب  هدـش و  فرحنم  تسا -  ناـنآ  هتـسیاش  هک  دوخ -  یلـصا  ریـسم  زا 
بسک دمآرد  سمخ  بوجو  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترضح  رگا  دوش و  هدرپس  ناطلـس  مکاح و  تسد  هب  دیاب  تسا و  ةرامالا » هجو  »
تراغ هب  ار  ناناملـسم  لاوما  یعرـش ، زیواتـسد  اب  ات  دروآیم  شیپ  روج  نامکاح  يارب  ار  یتصرف  رما  نیا  دـندرکیم ؛ راکـشآ  ناـیب و  ار 

افخ هدرپ  رد  یهلا  مکح  نیا  هک  دـش  ثعاـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  ینیبزیت  ینیبشیپ و  نیا  دـنیازفیب . دوـخ  متـس  ملظ و  رب  دـنرب و 
ص ج 2 ، سمخلا ، باتک  دومحم ، دیس  يدورهاش ، یمشاه  . دنامب ناهنپ 

ایآ تایلام ، تخادرپ  تروص  رد  دراد ؟ دوجو  يزورما  تایلام  نینچمه  ام و  ناـمز  و  (ص ) ربمغیپ ناـمز  تاـکز  سمخ و  نیب  یقرف  هچ 
. دیهد حیضوت  ًالصفم  تسا  دنمشهاوخ  تسا ؟ بجاو  تاکز  سمخ و  تخادرپ 
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شسرپ

ایآ تایلام ، تخادرپ  تروص  رد  دراد ؟ دوجو  يزورما  تایلام  نینچمه  اـم و  ناـمز  و  (ص ) ربمغیپ ناـمز  تاـکز  سمخ و  نیب  یقرف  هچ 
. دیهد حیضوت  ًالصفم  تسا  دنمشهاوخ  تسا ؟ بجاو  تاکز  سمخ و  تخادرپ 

خساپ

سمخ و فرـصم  يریگ  تهج  هب  هجوت  اب  دـش و  یم  تفایرد  يرگید  ياه  تایلام  هوکز  سمخ و  رب  هوالع  (ص ) ادـخ لوسر  نامز  رد 
تالیهـست دـننام  يدابآ  نارمع و  یهافر و  تاـناکما  داـجیا  يارب  هک  تاـیلام  عضو  يریگ  تهج  فدـه و  اـب  تسا  ءارقف  يارب  هک  هوکز 

دیاب نابوتا و ...  ضراوع  دـننام  دـننک  یم  هدافتـسا  تاناکما  نیا  زا  هک  یناسک  اذـل  تسا  زاـگ و ...  قرب و  بآ و  تاـناکما  یتاـطابترا و 
ود نیا  نیمورحم . مهـس  زا  هن  یلو  دنزرو  تکراشم  نآ  رد  دنناوت  یم  همه  ریخ  رما  کی  ناونع  هب  هچرگ  دارفا . همه  هن  دـننک و  تخادرپ 

.1 دـش : یم  هتفرگ  مدرم  زا  تایلام  عون  دـنچ  نآ ، زا  سپ  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  هک : نآ  حیـضوت  دـنتوافتم  مه  اـب 
دح هب  ناشدـمآرد  هک  يدارفا  تسا  بجاو  دراد و  هتـشاد و  صخـشم  داضت  ود  نیا  تاکز  سمخ و  هیزج  جارخ 4 . تاکز 3 . . 2 سمخ
هب ار  مدرم  دناوت  یم  عرـش  مکاح  تحلـصم  تروص  رد  یتحو  دـنزادرپب  یمالـسا  تموکح  يدـصتم  مکاح و  هب  ار  نآ  دیـسر  صخـشم 

یتایلام هیزج  دراد . دوجو  ننـست _ لها  هعیـش و  رظن  زا  ییاه  توافت  اب   _ زین رـضاح  لاح  رد  تاکز  سمخ و  دـنک . روبجم  تاکز  نداد 
تینما نیمأت  رطاخ  هب  دندوب  نکاس  نیشن  ناملـسم  قطانم  اهرهـش و  رد  هک  نایدوهی ) نایحیـسم و   ) اه تیلقا  زا  یمالـسا  نامکاح  هک  دوب 
تکرش هفیظو  نوچ  دندوبن  هیزج  تخادرپ  هب  فلکم  ناملسم  نادنورهش  دنتفرگ . یم  نانآ  زا  ناشیگدنز ، تاناکما  ندرک  مهارف  نانآ و 

رد درک  ریبعت  تایلام  هب  ناوت  یم  نآ  زا  رضاح  لاح  رد  هک  دنا  هتفگ  هملک  نیا  يارب  يددعتم  ياه  فیرعت  جارخ  دنتـشاد . داهج و ...  رد 
هریاد . ) دـش یم  میـسقت  یعاوـنا  هب  دوـب و  هدـش  هداد  رارق  نیمز  رب  جارخ  نیا  دوـب ، نیمز  زا  مدرم ، دـمآرد  هدـمع  هک  اـج  نآ  زا  هتـشذگ 

هب ام  یلع  ترـضح  دیوگ : یم  يراصنا  دیزی  نب  بعـصم  : » تسا بسانم  لیذ  ثیدح  لقن  هنومن  يارب  جارخ )»  » لخدـم عیـشت ، فراعملا 
طسوتم تشک  بیرج  ره  مین و  مهرد و  کی  هوبنا  تشک  نیمز  بیرج  ره  زا  دومرف : روتـسد  تشامگب و  اتـسور ...  راهچ  جارخ  تفایرد 

رد هد  امرخ  روگنا و  زا  طولخم  ای  امرخ  تخرد  غاـب  اـی  روگنا  غاـب  بیرج  ره  رب  مهرد و  ثلث  ود  لوصحم  مک  بیرج  ره  مهرد و  کـی 
ناخ زا  دومرف : دننک و  هدافتسا  اه  نآ  زا  ناراذگهار  ات  مریگن  يزیچ  دنشاب  یم  ادج  اتسور  زا  هک  یکت  کت  ياه  لخن  تباب  مناتسب و  مه 

تسیب و کی  ره  رازاب  هبـسک  طسوتم و  هقبط  مهرد و  تشه  لهچ و  کی  ره  دـنوش و ...  یم  راوس  رن  ياـه  بسا  رب  هک  اـه  ناـبهد  اـه و 
رادقم تیبلا ) لآ  هسسؤم  ص 151 ، ج 15 ، یلماع ، رح  هعیـشلا ، لیاسو  ...« ) مناتـسب مهرد  هدزاود  کی  ره  فیعـض  هقبط  مهرد و  راـهچ 

دننام هعفنملا  ماع  روما  رد  سمخ  تاکز و  فالخ  هب  مکاح  ار  جارخ  تشادن . ینیعم  باصن  تشاد و  یگتسب  عرش  مکاح  رظن  هب  جارخ ،
هراشا اه  نآ  هب  تایاور  تایآ و  رد  هک  دـنراد  ینیعم  فراصم  سمخ  تاکز و  اما  درک . یم  هدافتـسا  گنج و ... هنیزه  نیمأت  تشادـهب ،

_ هدـش نییعت  دراوم  رب  نوزفا   _ رگید دراوم  رد  ار  ماـما  مهـس  اـی  تاـکز  ناوت  یم  ناـشیا  هزاـجا  هیقف و  یلو  رظناـب  دـنچ  ره  تسا . هدـش 
دوخ هب  يدیدج  لکـش  يروشک  ره  رد  دوش و  یمن  تفایرد  هتـشذگ  دننام  جارخ  هیزج و  رـضاح ، لاح  رد  دـنامن  هتفگان  درک . فرـصم 

هرادا ياـه  هـنیزه  نیمأـت  يارب   _ مدرم زا  زین ، يرگید  تاـیلام  تاـکز ، سمخ و  رب  نوزفا  زین  هتـشذگ  رد  هـک  نآ  لـصاح  تـسا . هـتفرگ 
تایلام ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  ناهیقف  نایم  هک  یثحب  اـهنت  تسین ؛ يدـیدرت  تاـیلام  نتفرگ  لـصا  رد  نیارباـنب ، دـش ، یم  هتفرگ  روشک _

يا هناگ  هن  تالوصحم  ای  فلکم  هنایلاس  دـمآرد  رگا  نمـض  رد  هیوناث ؟ ماکحا  زا  ای  تسا  مالـسا  هیلوا  ماکحا  زا  تاکز  سمخ و  دـننام 
مظعم ماقم  دـننک . تخادرپ  زین  ار  ود  نیا  تسا  بجاو  تایلام  رب  نوزفا  دیـسر  تاکز  ای  سمخ  دـح  هب  دریگ  یم  قلعت  نآ  هب  تاـکز  هک 

تخادرپ دنچ  ره  دـنک ، یم  عضو  تاررقم  نیناوق و  ساسا  رب  یمالـسا  يروهمج  تموکح  هک  یتایلام  : » دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  يربهر 
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زا یلو  تسا ، بوسحم  لاس  ناـمه  هنوؤم  زا  لاـس  ره  یتخادرپ  تاـیلام  تسا و  بجاو  دوش ، یم  ناـنآ  لـماش  نوناـق  هک  یناـسک  رب  نآ 
«. تسا بجاو  لقتسم ، روط  هب  لاس  هنوؤم  رب  دئاز  رد  ناش  هنالاس  دمآرد  سمخ  نداد  نانآ  رب  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم  كرابم  نیمهس 

( يدهلا یللملا  نیب  تاراشتنا  شسرپ 1031 ، ص 365 ، يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  تاءاتفتسالا ، هبوجا  هلاسر  )

هکلب مونشن . ماظع  تایآ  رتافد  باوج  دننام  ییاه  باوج  دشاب و  نم  ياه  لاوس  خساپ  نتفای  يارب  یبسانم  ریسم  هار ، نیا  مراودیما  مالس  اب 
رد نم  لاوس  تسین . زیمآ  نیهوت  یکبآ و  ياه  باوج  لاسرا  هب  يزاین  تروص  نیا  ریغ  رد  منک . تفایرد  ار  یقطنم  لدتـسم و  ییاه  باوج 

كز سمخ و  هلاسم  دروم 

شسرپ

. مونـشن ماظع  تایآ  رتافد  باوج  دننام  ییاه  باوج  دـشاب و  نم  ياه  لاوس  خـساپ  نتفای  يارب  یبسانم  ریـسم  هار ، نیا  مراودـیما  مالـس  اب 
لاوس تسین . زیمآ  نیهوت  یکبآ و  ياه  باوج  لاسرا  هب  يزاین  تروص  نیا  ریغ  رد  منک . تفایرد  ار  یقطنم  لدتسم و  ییاه  باوج  هکلب 

ای ستیگ  لیب  انبم  نیا  قبط  دریگ . یم  قلعت  يدودـعم  دراوم  هب  اـهنت  تاـکز  یتنـس ، هقف  قبط  تسا . تاـکز  سمخ و  هلاـسم  دروم  رد  نم 
. دهدب تاکز  دیاب  دراد  دنفـسوگ  واگ و  سار  دـنچ  هک  يزرواشک  الثم  دـنفاعم و  تاکز  نداد  زا  ینونک  ياهردرایلیم  زا  رگید  يرایـسب 

زین ار  بسا  الثم  داد و  رییغت  ار  تاکز  هب  لومـشم  دراوم  دوخ ، هنامز  تایـضتقم  هب  هجوت  قبط  ع )  ) یلع ترـضح  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 
؟ میشاب دنبیاپ  یمیدق  ياهرایعم  هب  دیاب  ارچ  سپ  دومن . تاکز  لومشم 

خساپ

يارب دـیلقت  عجرم  ياه  یـسررب  قیقحت و  هجیتن  اوتف و  اهنت  هفیظو  بسح  رب  ماظع  دـیلقت  عجارم  رتاـفد  . 1 تسا : هجوت  نایاش  دـنچ  یتاکن 
هک تسین  نا  يانعم  هب  هتکن  نیا  ار . نآ  صصخت  هن  دنراد و  ار  مکح  لیالد  ندینـش  تقو  هن  مدرم  مومع  هک  ارچ  دننک . یم  وگزاب  مومع 
یم ناقاتـشم  دـنا و  هدرک  حرطم  دوخ  ياهباتک  جراخ و  سورد  رد  طوسبم  ار  ثحابم  نیا  هک  ارچ  دنتـسه  یهد  خـساپ  زا  ناوتان  ناـهیقف 

رد رصحنم  تاکز  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناهیقف  روهـشم  . 2 دندرگ .  علطم  تاعوضوم  نوچ  دنچ و  زا  اهباتک  نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  دـنناوت 
یهلا بجاو  نیا  زا  یلصا  فده  هب  هجوت  اب  تاکز و  عیرشت  هفـسلف  هب  هجوت  اب  هک  دنرواب  نیا  رب  زین  نانآ  یخرب  اما  تسا  هناگ  هن  يایـشا 

رد ینعی  دراد  یمالسا  ماظن  رد  فرصم  دراوم  یمالسا و  هعماج  زاین  مدع  زاین و  هب  یگتسب  هکلب  تسین  هناگ  هن  يایشا  رد  رـصحنم  تاکز 
هب نآ  عضو  عفر و  تسه و  زین  رگید  يایشا  هب  هعسوت  لباق  تاکز  هناگ  هن  دراوم  ندوبن  وگ  خساپ  فرصم و  دراوم  هعماج و  زاین  تروص 
رد ار  تاکز  هک  یناـنآ  هچ   - ناـهیقف همه  . 3 تمارک ص 47 )  رـشن  نارهت   ، یهقف لـئاسو   ، یقت دـمحم  يرفعج  .) تسا هیقف  یلو  هدـهع 
زج هب  دناوت  یم  هعماج  تموکح و  زاین  تروص  رد  عرـش  مکاح  هیقف و  یلو  هک  دننآ  رب  دنناد - یمن  ای  دـنناد  یم  رـصحنم  هناگ  هن  دراوم 

نایم رد  هعماج  رد  دـننام و  یمن  یقاب  هک  ار  لاوما  نیاربانب  دزاس  ررقم  مدرم  رب  ار  تایلام  دـننام  يرگید  یلاـم  فیلکت   ، تاـکز سمخ و 
نیمأت تاـکز  عیرـشت  هفـسلف  دـنناد  یم  هناـگ  هن  دراوم  رد  رـصحنم  ار  تاـکز  هک  روهـشم  رظن  رب  اـنب  .4 دـــنیآ . یم  رد  شخرچ  رب  مدرم 

اهنآ رب  نوزفا  دناوت  یم  عرش  مکاح  زاین  تروص  رد  و  دوش . یم  ققحم  هناگ  هن  دراوم  اب  لکشم  نیا  هک  تسا  دنمتـسم  دارفا  ياهیدنمزاین 
رد هکنآ  لصاح  . 5 تسین . رگید  لاوما  ایـشا و  يارب  تاکز  عضو  هب  يزاین  نیا  ربانب  دـنک  تفایرد  تایلام  رگید  لاوما  زا  زاـین  رادـقم  هب 

ياه تفایرد  هنماد  تایلام  ناونع  هب  ای  تاکز  ناونع  هب  ای  دناوت  یم  یمالـسا  تموکح  مکاح  یلع  ترـضح  نامز  دـننام  زین  رـضاح  لاح 
تیب ش لها  هقف  هلجم  ر.ك  .) دـنامن یقاب  دـکار  يراد  هیامرـس  چـیه  زا  يا  هیامرـس  چـیه  هک  يروط  هب  دـهد  شرتسگ  ار  مدرم  زا  یلاـم 
كرابت و يادـخ  هک  هیوناث  هیلوا و  ماکحا  رب  هوالع  ینعی  تسا  یتموکح  ماکحا  هعیـش  هقف  ییاـیوپ  لـیلد  تاراـختفا و  زا  یکی  11و12 ) 
مرکا و ربمایپ  هب  یمالسا  هعماج  تحلصم  ياتسار  رد  يراذگ  نوناق  قح  کی  تسا  هدرک  نایب  نیموصعم  تیاده  ای  یحو  هلیسو  هب  یلاعت 
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هچنانچ دـنراد  لوبق  ار  نآ  ییاه  توافت  کی  اـب  زین  تنـس  لـها  هتبلا  . ) تسا هداد  هیقف  یلو  هب  تبیغ  ناـمز  رد  ترـضح و  نآ  نانیـشناج 
عوضوم نیا  لومشم  دشاب . یمالسا  هعماج  زاین  تحلـصم و  هک  هچ  ره  و  دنا ) هدرک  رـشتنم  هیناطلـسلا  ماکحا  ناونع  تحت  ار  ییاه  باتک 

یم ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  ای  نابهگن  ياروش  بیوصت  هب  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  هک  ییاه  تایلام  مامت  دوب و  دهاوخ 
دییات تراظن و  اب  یمالـسا  تموکح  رد  اهداهن  همه  تسین  يربهر  نامرف  هب  رـصحنم  یتموکح  ماکحا  نوچ  تسا .  خنـس  نیمه  زا  دـسر 

اهقف رظن  دم  دیدرک  نایب  امش  هک  يا  هلدا  همه  هک  تسا  نیا  درک  تلفغ  نآ  زا  دیابن  هک  يزیچ  یلو  دشاب . یم  نیملسم  رما  یلو  يربهر و 
فـشک ار  ادخ  تساوخ  هک  تسا  نیا  رب  اهقف  مامتها  مامت  هک  تسا  تهج  نآ  هب  دـنا  هدادـن  اوتف  نادـب  ارچ  سپ  اما  تسا . هتفرگ  رارق  زین 

يانبم وا  یعیرـشت  هدارا  سپ  تسام .  راد  رایتخا  کلام و  سپ  تسام  قلاخ  لاـعتم  يادـخ  هکنیا  ار . اـم  صیخـشت  دیدحالـص و  هن  . دـننک
تنـس  ) یحو هلزنم  هب  ای  تسا و  نآرق )   ) یحو ای  ادخ  یعیرـشت  هدارا  صیخـشت  هار  دوب . دـهاوخ  ینوناق  نامرف و  مکح و  ره  تیعورـشم 

یم دـهد ) یمکح  طباوض  ینابم و  تیاعر  اب  دـص  رد  دـص  عطق و  روط  هب  هک  يدراوم  رد   ) لـقع اـی  تسا و  راـهطا )  همئا  مرکا و  ربماـیپ 
زین اهنآ  دنداد  شرتسگ  ار  تاکز  هنماد  هک  ییاهقف  هتبلا  میـشاب  ادخ  نوناق  روتـسد و  هب  دبعتم  دنبیاپ و  هدنب و  ام  هک  تسا  نیا  مهم  دشاب .

. تسا مزال  ناشنیدلقم  يارب  ناشیاوتف  دندبعتم 

لوسرلل هسمخ و  ناف هللا  ءیش  نم  متمنغ  امنا  اوملعاو  . ) دش بجاو  لافنا  هروس  هیآ 41  قبط  سمخ  تسا . سمخ  دروم  رد  نم  لاوس  نیمود 
یلع هللا  ناعمجلا و  یقتلا  موی  ناقرفلا  موی  اندبع  یلع  انلزنا  ام  هللااب و  متنما  متنک  نا  لیبسلا  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذل  و 

يدق ءیش  لک 

شسرپ

هسمخ و ناف هللا  ءیـش  نم  متمنغ  اـمنا  اوملعاو  . ) دـش بجاو  لاـفنا  هروس  هیآ 41  قـبط  سمخ  تسا . سمخ  دروـم  رد  نم  لاوـس  نیمود 
هللا ناعمجلا و  یقتلا  موی  ناقرفلا  موی  اندبع  یلع  انلزنا  ام  هللااب و  متنما  متنک  نا  لیبسلا  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذـل  لوسرلل و 
ياه هلاسر  هدش  نییعت  دروم  اب  هک  هدش  نییعت  يا  هنوگ  هب  نآ  فرـصم  دراوم  اب  سمخ  لومـشم  دراوم  هیآ  نیا  رد  ریدق  ءیـش  لک  یلع 
دازام هنیمز  رد  صوصخ  هب  دنک . یمن  يربارب  هعیـش  هقف  اب  سمخ  لومـشم  دراوم  زین  رگید  بهاذم  هقف  رد  درادن . تقباطم  هعیـش  ياملع 
ییاـه تاـیلام  تخادرپ  هب  یموزل  هچ  تاـیلام ، تخادرپ  دوجو  اـب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  نارود  رد  رگید  فرط  زا  هناـیلاس . تعفنم 

? تسا انعم  هچ  هب  ماما  مهس  یمالسا  تموکح  لیکشت  نامز  رد  ای  تسا . تاکز  سمخ و  نوچ 

خساپ

لها نایم  یهقف  ماکحا  یخرب  رد  ییانبم  فالتخا  . 1 میشاب . هداد  مرتحم  رگ  شسرپ  امش  شـسرپ  هب  یبسانم  خساپ  لیذ  تاکن  میراودیما 
هب اه  فالتخا  بلاغ  دوش  یم  هدید  ناوارف  فالتخا  دراوم  هکلب  دوش  یم  رـصحنم  صاخ  دروم  نیا  هب  هن  دراد و  یگزات  هن  هعیـش  تنس و 
رد ام  رگا  لاـثم  يارب  دراد  رما  نیا  رد  یمهم  شقن  زین ،  يداـقتعا  یمـالک و  یناـبم  هکنآ  رب  نوزفا  ددرگ  یم  رب  نآ  رازبا  طابنتـسا و  عون 

اوتف رد  هک  تسا  یهیدـب  دـندرک  نینچ  تنـس  لها  هک  هنوگ  نامه  میهد  رارق  رایعم  كالم و  ار  ناسحتـسا و ...   ، سایق یهقف  تاطابنتـسا 
هژاو تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ياه  دومنهر  ساسا  رب  هعیـش  ياهقف  اهرایعم  فالتخا  نیا  ساسا  رب  میهدـب . اوتف  اهرایعم  نیمه  قباطم 

جنگ و تراجت  بسک و  قیرط  زا  هک  يا  هدیاف  هنوگره  هک  دـنا  هتفرگ  ماع  يانعم  هب  دراد  تلالد  نآ  يوغل  يانعم  هک  نانچمه  ار  تمینغ 
باسح ار  نآ  ردـپ  هک  یثاریم   ، هزیاج  ، مئانغ  ، دـئاوف هب  تمینغ  دـیامرف : یم  يداه  ماما  دریگ . یم  رب  رد  ار  دـیا  یم  تسد  هب  ندـعم و ... 
قـساف هیمرخ  موق  زا  نایعیـش  هک  یلاوما  تسا و  هدـشن  هتخانـش  نآ  بحاـص  هک  یلاـم  دوش  یم  هتفرگ  نمـشد  زا  هک  یلاـم   ، تسا هدرکن 

دنکرتشم هعیش  ياهقف  اب  يوغل  ییانعم  رظن  زا  دنا و  هتفرگ  ماع  تغل  رد  ار  تمینغ  يانعم  هچ  رگا  تنس  لها  اما  دوش . یم  هتفگ  دنا  هتفرگ 
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نآ در  هورگ و  ود  زا  کی  ره  هلدا  رکذ  دنناد . یم  بجاو  اه  جـنگ  نداعم و   ، یگنج میانغ  رد  اهنت  ار  سمخ  اهنآ  رتشیب   ، یهقف رظن  زا  اما 
عبنم اـهنت  . 2 ،ج 7 ص178 ) هیمالـسالا باـتکلاراد  هنوـمن ، ریـسفت  نارگید ، يزاریـش و  مراـکم  هللا  تیآ  ) دـبلط یم  ار  يرگید  لاـجم  اـه 

هک تسا  ور  نیا  زا  دنماکحا . طابنتسا  عبانم  زا  زین  لقع  عامجا و  تنس ،   ، نآ رب  نوزفا  هکلب  تسین . میرک  نآرق   ، یعرـش ماکحا  طابنتـسا 
ربمایپ تنس  رد  تسا  هدش  رکذ  نآرق  رد  هک  یماکحا  نامه  تایئزج  حرـش  یتح  رگید و  یخرب  میرک و  نآرق  رد  ماکحا  یخرب  مینیب  یم 

هک نیا  ای  تسا  هدش  نایب  تنـس  رد  نآ  تایئزج  یلو  تسا  هدمآ  یلک  روط  هب  هناگ  جـنپ  ياه  زامن  میرک  نآرق  رد  الثم  تسا . هدـش  نایب 
چیه تسا و  ینـس  هعیـش و  زا  معا   ، ناناملـسم قافتا  دروم  تایآ  زامن  هک  یلاح  رد  تسا  هدـشن  هدرب  یمان  چـیه  نآرق  رد  تاـیآ  زاـمن  زا 

. درک لمع  نآ  هب  دـیابن   ، هدـمآ مرکا  ربمایپ  تنـس  رد  اهنت  تسا و  هدـشن  رکذ  نآرق  رد  تایآ  زاـمن  نوچ  دـیوگب  هک  میباـی  یمن  ار  سک 
ار نآ  فراصم  دراوم و  تایاور  هب  هجوت  اب  ناهیقف  زین  سمخ  باب  رد  درک . هدنسب  تایآ  هب  اهنت  دیابن  ماکحا  طابنتـسا  رد  هک  نآ  لصاح 

نوزفا تاکز  زا   ، تلود ياه  هنیزه  ندوب  مک  یمالسا و  هعماج  ندوب  دودحم  هب  هجوت  اب   ، مالـسا نیزاغآ  ياه  ههد  رد  .3 دنا . هدرک  نیعم 
اه تموکح  زاین  مالـسا و  شرتسگ  زا  سپ  اما  دشیم . هدافتـسا  گنج  هنیزه  تلود و  هجدوب  نیمأت  يراج و  ياه  هنیزه  رد   ، ییادز رقف  رب 

نیا تفرگ . رارق  تاکز  رانک  رد  اه  يدـنمزاین  نیا  نیمات  يارب  زین  اه  جارخ  تایلام و  مدرم ،  شزومآ  هافر ،  تینما ،   ، تشادـهب نیمأت  هب 
نامز رد  ع )  ) یلع ترضح  هنومن  يارب  دش . یم  هتفرگ  يزرواشک  ياه  نیمز  ای  نابسا  زا  نامز  نآ  مدرم  دمآرد  عون  بسح  رب  اه  تایلام 

عیرشت هفـسلف  هب  یهاگن  رگید  ترابع  هب  دندرک . عضو  تایلام  رانید  کی  شکراب  ياه  بسا  رانید و  ود  يراوس  نابـسا  يارب  شتموکح 
نآ فرصم  دراوم  هک  دزاس  یم  نومنهر  هتکن  نیا  هب  ار  ام  مالـسا  هیلوا  نورق  زا  یتح  رـضاح و  لاح  رد  تایلام  عضو  تاکز و  سمخ و 

: تسا ترابع  تایلام  تاکز و  فرـصم  ياـه  تواـفت  زا  یخرب  دـنک .  یمن  يرگید  زا  تیاـفک  یکی  تخادرپ  دنتـسه و  ادـج  مه  زا  اـه 
باصن تاکز  ب - دشاب . یم  تموکح  ياه  هنیزه  نیمأت  تایلام  عیرشت  هفسلف  اما  تسا  ییادز  رقف  يارب  تاکز  عیرشت  هفسلف  لصا  فلا -
تموکح ناسانـشراک  هدـهع  هب  نآ  نییعت  درادـن و  ینیعم  رادـقم  تایلام  اـما  دوش . یم  هتفرگ  ینیعم  لاوما  ءایـشا و  زا  دراد و  یـصخشم 
قیداصم توافت  هرابرد  تلود . ياهزاین  نیمات  يارب  تایلام  اما  تسا . ناناملـسم  ياه  يدـنمزاین  نیمات  ءـالخ  هس  يارب  تاـکز  ج - تسا .

تاداس ياه  يدنمزاین  عفر  يارب  تاکز  دـننام  نآ  رگید  مود  کی  تسا و  ماما  مهـس  سمخ  مود  کی  تسا . ینتفگزین  تایلام  اب  سمخ 
هک یلاح  رد  تسا  نارگید  يارب  نیمورحم و  ادخ و  قح  سمخ  هرامش 10 )  ، تیبلا لها  هقف  هلجم   ، تاکز هثدحتسم  لئاسم  ر.ك  .) تسا

نادنورهش رایتخا  رد  هک  تسا  یتاناکما  تاسیسآت و  تامدخ و  ریاس  اه و  هداج  تلافـسآ  يارب  الثم  تسا  نادنورهـش  دوخ  يارب  تایلام 
رد . تسا هداد  رارق  یمالسا  تموکح  ره  رد  تیالو  تیبثت  يارب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یمهس   ، سمخ زا  ماما  مهس  اما  . 4 دریگ . یم  رارق 

ار مهـس  نیا  دیاب  تایاور  ساسا  رب  مینک  تخادرپ  هنوگچ  ار  ربمایپ  ادخ و  مهـس  بوخ  « لوسرل هسُمخ و  هللا  ناف  تسا «  هدمآ  هفیرـش  هیآ 
اج ره  نآ و  ياه  يدنمزاین  عفر  یمالسا و  ماظن  رارقتسا  ینید و  تاغیلبت  ادخ و  هار  رد  ات  داد . رارق  یمالسا  لداع  مکاح  ماما و  رایتخا  رد 

همئا مرکا و  ربمایپ  صخش  هب  روضح  نامز  رد  (ص ) ربمایپ ادخ و  مهس  سپ  دینک  هنیزه  دشاب  یمالسا  هعماج  نیملـسم و  تحلـصم  هب  هک 
بیان زین  دروم  نیا  رد  دنـشاب  یم  رـصع  ماـما  ماـع  بیاـن  روما  همه  رد  دـیلقت  عجارم  هک  هنوگ  ناـمه  تبیغ  ناـمز  رد  اـما  دریگ  یم  قلعت 

. دننک یم  فرصم  تسا  هداد  هزاجا  سدقم  عرش  هک  یفراصم  رد  هدرک و  تفایرد  مهس  روضح  نامز  رد  ناماما  دننام  هدوب و  ترضح 

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ
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، نآ رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  ناـنآ  هب  دـشاب  مهد  کـی  ناـمه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوـش ، یمن  هداد  تاداـس  هب  سمخ  یماـمت  ـالوا :
ياه هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوش ، یم  هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا )) همحر  )) ماما هب  طوبرم 

عـضو دوبهب  يارب  تاـکز  سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم ، بجاو  قوـقح  یّلک  روـط  هب  تسا ، نشور  هک  روـط  ناـمه  ًاـیناث : دـنیامن . رـص  هیملع 
لقادح ات  دوش ، یم  هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و  تاقبط  یگدـنز 

دوخ بجاو  قوقح  دننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملسم  یمامت  هکنیا  ضرف  رب  ًاثلاث : دنشاب . هتشاد  دوخ  نوؤش  قبط  ار  یگدنز  تاناکما 
هکلب دوش ; یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  دـنیامن ، تخادرپ  ار 
همحر )) ماما مهـس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا )) همحر  )) ماما صوصخم  يدایز  نیا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  هللا ))

؟  تسیچ سمخ  تخادرپ  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ سمخ  تخادرپ  هفسلف 

خساپ

، ارقف هب  کمک  لیبق  زا  یصخشم  فراصم  ياراد  هک  تسا  تاکز  اهنآ  زا  یکی  ددرگیم : نیمأت  هار  دنچ  زا  یمالـسا  هعماج  هرادا  هجدوب 
تاداس مهـس  و  (ع ) موصعمماما مهـس   ) ددرگیم میـسقت  مهـس  ود  هب  هک  تسا  سمخ  رگید  قیرط  تسا و  ناگدنام و ... هار  رد  نیکاسم ،

ریقف تاداس  هب  ار  تاداس  ریغ  تاکز  تخادرپ  هدـش ، لئاق  اهنآ  دالوا  و  (ع ) نیموصعم يارب  یناوارف  مارتحا  دـنوادخ  هک  اـج  نآ  زا  ریقف .)
نانآ رب  تاداس  ریغ  قّوفت  یعون  تاداس ، هب  تاداس  ریغ  هقدص  تخادرپ  تسا  نکمم  دشابیم و  هقدص  تاکز  اریز  تسا ؛ هتـسناد  عونمم 

مین تسا و  هدـش  نییعت  تاداـس  روما  هرادا  تهج  سمخ  زا  یمین  هلأـسم  نیا  ناربج  تهج  ورنیازا  ددرگ . یقلت  ناـنآ  هب  یمارتحامک  اـی 
. تسا یمالـسا  هعماج  تموکح و  هرادا  هب  طوبرم  تسین و  (ع ) ماما صخـش  کلم  لاوما  نیا  تسا و  (ع ) موصعمماـما هب  طوبرم  زین  رگید 
رد اـت  دریگیم  رارق  دنتـسه -  ماـظع  ياـهقف  دـیلقت و  عجارم  هک  ترـضح -  نآ  ماـع  باون  راـیتخا  رد  مهـس  نیا  يربـک  تبیغ  ناـمز  رد 
هب ار  یغلاـبم  دـیلقت ، عجارم  اـی  بـالقنا  ربـهر  هک  دوـشیم  هدینـش  اـههناسر  رد  یهاـگ  هک  نیا  دوـش . جرخ  نیملـسم  مالـسا و  فراـصم 

. تسا مهس  نیمه  زا  دناهداد ، صاصتخا  لیس  زا  ناگدیدبیسآ  ای  ناگدزهلزلز 

؟  تسیچ دریگ  یمن  قلعت  تاکز  ریقف  تاداس  هب  هک  نیا  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ دریگ  یمن  قلعت  تاکز  ریقف  تاداس  هب  هک  نیا  تلع 

خساپ

لضاف نایاقآ  ياوتف   ) تسین هلأسم  رد  دیدرت  ياج  یثیدح ، یهقف و  رظن  زا  تسا و  تاداس  مهس  سمخ  زا  یمین  هک  تسا  ینتفگ  ادتبا  رد 
هدرک صخشم  نادنمزاین  همه  زاین  عفر  تهج  ییاههار  مالسا  ًالوا ؛ هک  تفگ  دیاب  امش  تالاکشا  باوج  رد  تسا .) نینچ  زین  یناتـسیس  و 

شومارف تاداس  ریغ  هدومن و  ناسکی  ار  همه  لاح  تیاعر  دنوادخ  اریز  تسین ؛ نیب  رد  یضیعبت  تسا و  سمخ  تاکز و  دراوم  نآ  زا  هک 
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هداد ارقف  هب  هک  تاکز  لثم   ) دوشیم هداد  ریقف  تاداـس  هب  طـقف  طیارـشلاعماج  دـهتجم  ماـما و  هزاـجا  اـب  تاداـس  مهـس  اـیناث ؛ دـناهدشن .
هوجو هیقب  هب  دـشاب ، تاداـس  يارقف  زاـین  زا  رتداـیز  تاداـس  مهـس  رگا  اـثلاث ؛ دریگ . قلعت  تاداـس  همه  هب  هک  تسین  روط  نیا  و  دوشیم )

. دیآ شیپ  تورث  عمجت  ات  دنهدیمن  دودحم  دادـعت  هب  ار  نآ  همه  سپ  دوشیم . فرـصم  دراوم  نآ  رد  دریگیم و  قلعت  سمخ  یفرـصم 
تهج نیا  زا  تاداس  ریغ  تاداس و  نیب  یلب  تسا . تاداـس  مهـس  سمخ  زا  یمین  هک  یلاـح  رد  دریگیم  قلعت  ارقف  هب  تاـکز  همه  اـعبار ؛
یمهم فلتخم و  ياهتمکح  ياراد  هلأـسم  نیا  دوخ  سمخ و  رگید  هورگ  هب  دریگیم و  قلعت  تاـکز  هورگ  کـی  هب  هک  تسه  تواـفت 

نآ هیرذ  دوـشیم  بجوـم  مه  رما  نیا  درک . هراـشا  مدرم  نیب  رد  (ص ) ربماـیپ هّیرذ  ندوـب  صخـشم  هـب  ناوـتیم  هـلمج  نآ  زا  هـک  تـسا 
ترـضح هب  ناـشباستنا  اریز  دنـشاب ؛ شیوـخ  رادرک  لاـمعا و  بقارم  رتـشیب  هورگ  نـیا  ددرگیم  بجوـم  مـه  دـندرگ و  ظـفح  ترـضح 

يروآعمج هب  (ص ،) ربمایپ نادـناخ  هب  دوخ  نتخاس  بستنم  اب  یناـسک  نینچمه  تسا . هدرک  زیاـمتم  دارفا  رگید  زا  ار  ناـنآ  (ص ،) لوسر
رد يدنمزاین  رگا  یلب  دننکن . هئارا  نانآ  زا  يدنـسپان  هرهچ  تلاسر ، نادناخ  ناونع  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  دنزادرپن و  تاقدـص )  ) مدرم لاوما 

یهاگآ يارب  ددرگیم . تخادرپ  ناـنآ  هب  تسا ، ناـشیا  يـالکو  اـی  و  (ع ) موصعم ماـما  رظن  تحت  هک  یلاوما  زا  تشاد ، دوجو  ناـنآ  نیب 
دیشاب قفوم  يرهطم . دیهش  ج 3 ، نآرق ، اب  ییانشآ  رتشب ر.ك :

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

طوبرم نآ ، رگید  فصن  دوشیم و  هداد  نانآ  هب  دشاب  مهد  کی  نامه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوشیمن ، هداد  تاداس  هب  سمخ  یمامت  ًالوا :
رـص هیملع  ياههزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوشیم ، هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا » همحر  » ماما هب 

تاقبط یگدـنز  عضو  دوبهب  يارب  تاکز  سمخ و  لیبق  زا  یلام ، بجاو  قوقح  یّلک  روط  هب  تسا ، نشور  هک  روط  نامه  ًاـیناث : دـنیامن .
یگدنز تاناکما  لقادح  ات  دوشیم ، هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و 

تخادرپ ار  دوخ  بجاو  قوقح  دـننک و  لـمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملـسم  یماـمت  هکنیا  ضرف  رب  ًاـثلاث : دنـشاب . هتـشاد  دوخ  نوؤش  قـبط  ار 
يدایز نیا  هکلب  دوشیمن ؛ هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دـیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداـس  مهـس  رگا  دـنیامن ،

نآ دوبمک  هللا » همحر  » ماما مهس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا » همحر  » ماما صوصخم 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننکیم « . ناربج  ار 

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

طوبرم نآ ، رگید  فصن  دوشیم و  هداد  نانآ  هب  دشاب  مهد  کی  نامه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوشیمن ، هداد  تاداس  هب  سمخ  یمامت  ًالوا :
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رـص هیملع  ياههزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوشیم ، هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا » همحر  » ماما هب 
تاقبط یگدـنز  عضو  دوبهب  يارب  تاکز  سمخ و  لیبق  زا  یلام ، بجاو  قوقح  یّلک  روط  هب  تسا ، نشور  هک  روط  نامه  ًاـیناث : دـنیامن .
یگدنز تاناکما  لقادح  ات  دوشیم ، هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و 

تخادرپ ار  دوخ  بجاو  قوقح  دـننک و  لـمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملـسم  یماـمت  هکنیا  ضرف  رب  ًاـثلاث : دنـشاب . هتـشاد  دوخ  نوؤش  قـبط  ار 
يدایز نیا  هکلب  دوشیمن ؛ هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دـیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداـس  مهـس  رگا  دـنیامن ،

نآ دوبمک  هللا » همحر  » ماما مهس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا » همحر  » ماما صوصخم 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننکیم « . ناربج  ار 

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

طوبرم نآ ، رگید  فصن  دوشیم و  هداد  نانآ  هب  دشاب  مهد  کی  نامه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوشیمن ، هداد  تاداس  هب  سمخ  یمامت  ًالوا :
رـص هیملع  ياههزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوشیم ، هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا » همحر  » ماما هب 

تاقبط یگدـنز  عضو  دوبهب  يارب  تاکز  سمخ و  لیبق  زا  یلام ، بجاو  قوقح  یّلک  روط  هب  تسا ، نشور  هک  روط  نامه  ًاـیناث : دـنیامن .
یگدنز تاناکما  لقادح  ات  دوشیم ، هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و 

تخادرپ ار  دوخ  بجاو  قوقح  دـننک و  لـمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملـسم  یماـمت  هکنیا  ضرف  رب  ًاـثلاث : دنـشاب . هتـشاد  دوخ  نوؤش  قـبط  ار 
يدایز نیا  هکلب  دوشیمن ؛ هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دـیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداـس  مهـس  رگا  دـنیامن ،

نآ دوبمک  هللا » همحر  » ماما مهس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا » همحر  » ماما صوصخم 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننکیم « . ناربج  ار 

؟ دنک ارجا  ار  نآ  هداس  ياهنوگ  هب  دناوتیم  مسیلایسوس  هک  یتروص  رد  تسا و  مزال  یلام  تاقافنا  رگید  تاکز و  سمخ ، تخادرپ  ارچ 

شسرپ

؟ دنک ارجا  ار  نآ  هداس  ياهنوگ  هب  دناوتیم  مسیلایسوس  هک  یتروص  رد  تسا و  مزال  یلام  تاقافنا  رگید  تاکز و  سمخ ، تخادرپ  ارچ 

خساپ

طّـسوت هدـش  عضو  يدـُعب  کی  نوناق  رب  تاـهج  ماـمت  زا  یتسه  نوناـق  هک  تسا  مّلـسم  دـنکیم . باـختنا  ار  نیرتهب  هشیمه  میلـس  لـقع 
ینوناق ایآ  دشاب . هدشن  لصاح  زین  ناراذگنوناق  نیا  تساوخ  یّتح  هک  تسا  هدش  مولعم  هبرجت  اب  هک  ًاصوصخم  دراد ؛ يرترب  نادنمشناد 

دناوـتیم دـناهدرک  رارقا و  نآ  يدـمآ  راـکان  یگدوـسرف و  هب  مسیلایـسوس  نازادرپهیرظن  یّتـح  تـسا و  ییاـهناسنا  هشیدـنا  هدـییاز  هـک 
بابرالاّبر و نوناق  نیب  تسا  توافت  ردـقچ  دراذـگیم ؟ هّحـص  شنیناوق  تّحـص  رب  ماّیا  تشذـگ  هک  دوش  ینید  تاروتـسد  نیزگیاـج 

مـسیلایسوس ایآ  تسا ؟ هدرک  عضو  نوناق  شجنـس  تحلـصم و  اب  ای  تسا  نامز  لسن و  دنچ  يارب  طقف  ادخ  ایآ  مسیلایـسوس ؟!  نیعرتخم 
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 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دوب « ؟ دهاوخ  تالکشم  همه  نیا  عفر  نماض  دنام ، دهاوخن  یقاب  نآ  زا  یمسا  یّتح  رگید  يدنچ  ات  هک 

؟ تسیچ تاکز  سمخ و  هدیاف 

شسرپ

؟ تسیچ تاکز  سمخ و  هدیاف 

خساپ

تداعس نماض  هدش و  راوتسا  دسافم  حلاصم و  ساسارب  مالـسا  سّدقم  نید  ماکحا  مامت  دننام  دنایمالـسا و  تابجاو  زا  تاکز  سمخ و 
نایاونیب ناتـسدیهت و  زا  اهنآ  تاعارم  اب  ناناملـسم  ات  تسا  هدرک  عضو  ار  یماکحا  یتاـقبط ، تاـفالتخا  ندرب  نیب  زا  يارب  مالـسا  دنرـشب 

رد یلام  گرزب  هضیرف  ود  نیا  هب  لمع  دنوش . رادوخرب  یناگدنز  لقاّدح  زا  نارگید  کمک  اب  ناتسدیهت  نآ  هیاس  رد  ات  دننک  يریگتـسد 
مزال طیارـش ) دوجو  اب  ) ناناملـسم رب  نآ  تخادرپ  هک  تسا  یمالـسا  تاـیلام  یعون  تاـکز  سمخ و  دراد . يریگمشچ  شقن  هلئـسم  نیا 
هنوگ نیا  تخادرپ  اب  هک  تسا  یهیدب  دننک . تفرشیپ  یسایس و ... يداصتقا و  تاهج  ظاحل  زا  زین  دنوش و  دابآ  یمالـسا  کلامم  ات  تسا 

یمالـسا تموکح  ّتلم و  دوس  هب  هوجو  نآ  رتشیب  لـقاال  اـی  همه  دوشیم و  نکهشیر  رقف  هاـتوک ، رایـسب  تّدـم  رد  یمالـسا  ياـهتایلام 
ربتعم ثیداحا  دیجم و  نآرق  رد  هشیر  تاکز  سمخ و  تخادرپ  ندوب  بجاو  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  زین  هتکن  نیا  هب  دش . دهاوخ  فرـصم 
شخب درک « . هعجارم  دـیلقت  عجارم  لئاسملاحیـضوت  هلاـسر  هب  ناوتیم  تاـکز  سمخ و  ماـکحا  لـئاسم و  زا  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  دراد .

 « تالاؤس هب  خساپ 

دنوادخ زا  اهنت  مدرم  ییامنهار  يارب  اهيراکادـف  یناشفناج و  همه  نآ  يازا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مالـسا ربمغیپ  هک  تسین  یّکش 
هدش یفّرعم  تلاسر  دزم  هلآو )» هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ نادناخ  یتسود  «،) یبرقلا يوذ  تّدوم  ، » تایآ یـضعب  رد  تسا . هتـساوخ  شاداپ 

دخ دوخ  زین  رما  نیا  تسا .

شسرپ

دنوادـخ زا  اـهنت  مدرم  ییاـمنهار  يارب  اهيراکادـف  یناـشفناج و  همه  نآ  يازا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مالـسا ربـمغیپ  هک  تسین  یّکش 
هدـش یفّرعم  تلاسر  دزم  هلآو )» هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ نادـناخ  یتسود  «،) یبرقلا يوذ  تّدوم  ، » تایآ یـضعب  رد  تسا . هتـساوخ  شاداـپ 

زا يوریپ  بجوم  و  مالـسلا » مهیلع  «» تیب لها  تیالو   » اریز تسا  اهنآ  ییاـمنهار  هلیـسو  مدرم  هب  يرگید  تمدـخ  دوخ  زین  رما  نیا  تسا .
ینعم هچ  دنهدیم  تاداس  هب  ار  نآ  فصن  هک  سمخ  بوجو  یلو  دنسریم ، تداعس  هب  هار  نیا  زا  مدرم  ددرگیم و  نانآ  راتفر  راتفگ و 

؟ تسین تلاسر  دزم  نیا ، ایآ  دراد ؟

خساپ

رتشیب هتفرگ  ّقلعت  سمخ  اهنآ  هب  هک  یلاوما  سمخ  رگا  نینچمه  اهنآ ؛ مامت  هن  دسریم  ریقف  تاداس  فرـصم  هب  طقف  سمخ  هک  مینادیم 
تاداس جایتحا  رگا  هک  نانچمه  دوش ؛ فرـصم  یمومع  حلاصم  هار  رد  ات  دوش  هداد  ناناملـسم  لاملاتیب  هب  دیاب  دـشاب  تاداس  جایتحا  زا 

ّقح هک  تاکز -  نتفرگ  زا  یّلک  روط  هب  تاداس  یفرط  زا  درک . نیمأت  لاملاتیب  زا  ار  نآ  دوبمک  دـیاب  دـشاب  سمخ  نازیم  زا  رتشیب  ریقف ،
نامه ياج  هب  سمخ  تقیقح  رد  نیاربانب  دشاب .) تاداس  نادنمتورث  لام  زا  تاکز  هکنیا  رگم  ) دنمورحم تسا - رگید  ناجاتحم  ناریقف و 
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رگید ناریقف  هب  تاکز  تخادرپ  طیارـش  هباشم  زین  تاداـس  هب  نآ  تخادرپ  طیارـش  دوشیم و  هداد  نادنمتـسم  ریاـس  هب  هک  تسا  یتاـکز 
يرگید ناونع  تروص و  لاوما  غلابم و  نیا  وا  خـماش  ماقم  تیاعر  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمغیپ نادـناخ  تیثیح  ظـفح  يارب  اـّما  تسا .

هک تسا  یهیدب  تسین و  شاداپ  هجو  چـیه  هب  تسا و  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  يالاو  ّتیـصخش  هب  مارتحا  بدا و  هناشن  نیا  دوشیم و  هداد 
ياهخساپ اهشـسرپ و  ( 1 تـالاؤس »  هـب  خـساپ  شخب  (. » 1) دراد رایـسب  قرف  شاداـپ  اـب  گرزب  نادرم  تّیثـیح  ظـفح  بدا و  مارتـحا و 

ص 168. ج 4 ، یبهذم ،

؟  تسیچ فیلکت  دشابن , نکمم  لاس  لوط  رد  بسک  عفانم  نییعت  رگا 

شسرپ

؟  تسیچ فیلکت  دشابن , نکمم  لاس  لوط  رد  بسک  عفانم  نییعت  رگا 

خساپ

. درادن یهدب  دهدب  يوق  لامتحا  ای  دنک  نیقی  هک  دهدب  سمخ  يا  هزادنا  هب  دیاب 

؟ درک کمک  اه  نآ  هب  دیاب  ایآ  دنهاوخ ، یم  کمک  دنتسه و  دیس  دننک  یم  اعدا  هک  دارفا  یضعب 

شسرپ

؟ درک کمک  اه  نآ  هب  دیاب  ایآ  دنهاوخ ، یم  کمک  دنتسه و  دیس  دننک  یم  اعدا  هک  دارفا  یضعب 

خساپ

تـسد ار  يدرف  نینچ  دراوم  نیا  رد  تسا  رتهب  یلو  دوش  یمن  تباث  وا  ندوب  دیـس  اعدا  فرـص  هب  دنک ، یم  ندوب  دیـس  ياعدا  هک  يدرف 
ياج رد   2". نکن رود  دوخ  زا  ار  هدـننک  تساوخرد  : " تسا هدومرف  دـیجم  نآرق  " رهنت ؛ الف  لـئاسلا  اـماو   " مکح هب  دـنادرگن ؛ رب  یلاـخ 

دراوم هنوگ  نیا  رد   3". مورحم لئاس و  يارب  تسا  یقح  ناـنمؤم ، لاوما  رد  مورحملا ؛ لـئاسملل و  قح  مهلاوما  یف  و  : " دـیامرف یم  رگید 
دوخ زا  ار  لئاس  هک  دراد  تلالد  هکن  نیا  رب  يدایز  تایاور  دوش . کمک  اه  نآ  هب  ناوت  دح  رد  دـنک  یم  مکح  یقالخاو  یناسنا  ۀـفیظو 

. تساوخ دهاوخن  يزیچ  يرگید  زا  دراد ، دب  دـمایپ  ردـقچ  تساوخرد  هک  دـنادب  لئاس  رگا  : " دـیامرف یم  (ع ) قداص ماما  دـینکن . مرحم 
یمن تسد  ندیشخب  زا  تقو  چیه  تسا ، مومذم  ردقچ  نارگید  تجاح  ندروآرب  زا  يراددوخ  دشاب  هاگآ  دنوش  تساوخرد  صخش  رگا 

تمحر لاب  رپ و  ناگتشرف  زور  تفه  دنارب  دوخ  زا  يدیما  ان  هب  ار  لئاس  سک  ره  : " دومرف (ع ) یسیع ترـضح  رگید  تیاور  رد   4". دشک
ره هب  تسا  هتسیاش  دنک ، یم  بلط  ار  يزیچ  دیآ و  یم  یسک  ۀناخ  ِرد  هب  دیس  ای  ریقف  هک  دراوم  نیا  رد  نیاربانب   5". دنیاشگن هناخ  نآ  رب 
وا دشاب ، امرخ  کی  نداد  هب  هچرگ  دینکن  عنم  ار  دنمتجاح  دیامرف " : یم  (ص ) ادخ لوسر  دییامن . تدـعاسم  دـیراد ، ییاناوت  هک  رادـقم 

ربمغیپ نادـناخ  هب  هتـسباو  نوچ  تشاد ، دـهاوخ  يرتـشیب  باوث  ندرک  کـمک  دـشاب ، دیـس  ریقف  هک  یتروص  رد  هتبلا   6". دینک یضار  ار 
6 ص 477 . ج 8 ، هعیـشلا ، ثیداحالا  عماـج   5 ص 309 . ج 6 ، هعیـشلا ، لئاسو   4 . 19 ۀـیآ تایراذ ) (   3 ۀـیآ 10 . یحـض ) (   2 تسا .

ص 170. راونالاراحب ج 93 ،

؟ دراد دوجو  ضیعبت  ارقف  نیب  ارچ  داد ؟ ریقف  دیس  هب  دیاب  ار  سمخ  ارچ  تسیچ ؟ سمخ  ۀفسلف 
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شسرپ

؟ دراد دوجو  ضیعبت  ارقف  نیب  ارچ  داد ؟ ریقف  دیس  هب  دیاب  ار  سمخ  ارچ  تسیچ ؟ سمخ  ۀفسلف 

خساپ

ۀینب تیوقت  تورث و  هنالداع  عیزوت  یمالـسا و  تما  یلام  تالکـشم  عفر  روظنم  هب  هک  دنتـسه  یمالـسا  ياه  تایلام  زا  تاـکز  سمخ و 
ۀعماـج یمومع  لاوما  ءزج  تاـکز  هک  دراد  دوجو  مهم  تواـفت  نیا  تاـکز  سمخ و  ناـیم  . " تسا هدـش  عضو  یمالـسا  تموکح  یلاـم 

هب طوـبرم  هک  تسا  ییاـه  تاـیلام  زا  سمخ  یلو  دـشاب ، یم  تمـسق  نیمه  رد  ًاـمومع  نآ  فراـصم  اذـل  دوـش ، یم  بوـسحم  یمالـسا 
ندوب مورحم  دوـش . یم  نیمأـت  نآ  زا  هاگتـسد  نیا  ناگدـننادرگ  یمالـسا و  تموـکح  هاگتـسد  جراـخم  ینعی  تسا ، یمالـسا  تموـکح 

ات تسا  تمـسق  نیا  زا  (ص ) ربمایپ نادنواشیوخ  نتـشاد  هگن  رود  يارب  تقیقح  رد  تاکز  ینعی  یمومع ، لاوما  هب  یبای  تسد  زا  تاداس 
تاداس نادنمزاین  رگید  يوس  زا  یلو  تسا ، هتخاس  طلـسم  یمومع  لاوما  رب  ار  دوخ  ناشیوخ  ربمایپ  هک  دتفین  نافلاخم  تسد  هب  يا  هناهب 

رطاخ هب  اهنآ ، ندز  رانک  عون  کـی  هکلب  تسین ، تاداـس  يارب  زاـیتما  کـی  اـهنت  هن  سمخ  تقیقح  رد  دـنوش . نیمأـت  یقیرط  زا  دـیاب  زین 
هداتفا راک  زا  يارب  مالسا  هک  درک  رواب  ناوت  یم  ایآ  [ 1]1". دشاب یم  دوشن  دیلوت  ینظ  ءوس  هنوگ  چیه  هک  نیا  رطاخ  هب  مومع و  تحلصم 

ینب نادـنمزاین  یلو  دـشاب ، هدرک  نیمأت  ار  اه  نآ  لاس  جراخم  تاکز  هار  زا  دـشاب و  هدرک  يرکف  مشاه  ینب  ریغ  ناـمورحم  ماـتیا و  اـه و 
ياه هبنج  رظن  زا  دنک و  یمن  داجیا  تاداس  يارب  یتاقبط  زایتما  هنوگ  چیه  سمخ  نوناق  سپ  دزاس ؟ اهر  نیمأت  هنوگ  چیه  نودب  ار  مشاه 

قودنـص سمخ و  قودنـص  دراد : دوجو  قودنـص  ود  تقیقح  رد  ، " درادـن تسا  ارقف  ریاس  يارب  هک  تاکز  اب  یتوافت  هنوگ  چـیه  يداـم 
ةزادـنا هب  ینعی  يواـسم ، ةزادـنا  هب  مه  نآ  دـننک  هدافتـسا  قودنـص  ود  نـیا  زا  یکی  زا  دـنراد  قـح  اـهنت  نادـنمزاین  زا  مادـک  ره  تاـکز 

نادـنمزاین دـنوش . یم  دـنم  هرهب  سمخ  قودنـص  زا  تاداـس  يارقف  تاـکز و  قودنـص  زا  تاداـس  ریغ  يارقف  [ 2" .] لاس کی  يدـنمزاین 
ص 183. نامه ، [2 . ] ص 184 ج 7 ، هنومن ، ریسفت  [1 . ] دننک فرصم  تاکز  زا  يزیچ  دنرادن  قح  تاداس 

ياراد هک  اه  یتخردرس  اه و  هویم  عاونا  ياچ و  جنرب ، ریظن  يرگید  ياهزیچ  ودوش  یم  يزرواشک  مالقا  زا  یخرب  لماش  طقف  تاکز  ارچ 
ناراد غاب  نازرواشک و  زا  یـصاخ  رـشق  رب  راشف  داجیا  اب  ضیعبت  عون  نیا  ایآ  دـنریگ . یمن  رارق  تاکز  مکح  لومـشم  تسا  ینالک  دوس 

ماکحا ب هنوگ  نیا  ایآ  و  تسین ؟

شسرپ

ياراد هک  اه  یتخردرس  اه و  هویم  عاونا  ياچ و  جنرب ، ریظن  يرگید  ياهزیچ  ودوش  یم  يزرواشک  مالقا  زا  یخرب  لماش  طقف  تاکز  ارچ 
ناراد غاب  نازرواشک و  زا  یـصاخ  رـشق  رب  راشف  داجیا  اب  ضیعبت  عون  نیا  ایآ  دـنریگ . یمن  رارق  تاکز  مکح  لومـشم  تسا  ینالک  دوس 

؟ دوش یمن  ینغ  ریقف و  هقبط  ود  یتاقبط و  فاکش  شیادیپ  ثعاب  ماکحا  هنوگ  نیا  ایآ  و  تسین ؟

خساپ

ارچ دنسرپ : یم  رایسب  دشاب ، خساپ  رب  يا  همدقم  ات  مینک  حرطم  ماکحا  ۀفـسلف  دروم  رد  ار  یبلطم  میناد  یم  مزال  لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب 
ندروخ ارچ  تسا ؟ مارح  هرقن  ـالط و  فورظ  لامعتـسا  مالـسا  رد  ارچ  میریگب ؟ وـضو  زاـمن  يارب  دـیاب  ارچ  میناوـخب ،؟ زاـمن  تسا  مزـال 

لیبق نیا  زا  قوف و  تالاؤس  مامت  خساپ  هک  نیا  يارب  اهارچ . لیبق  نیا  زا  و  تسا ؟ تعکر  ود  حبـص  زامن  ارچ  تسین ؟ زیاج  رادرم  تشوگ 
یتقو ام  دشاب . هدننک  عناق  دراوم  ۀمه  رد  ات  دوش  نایب  ماکحا  ۀفسلف  ةرابرد  یّلک  ةدعاق  یساسا و  لصا  کی  تسا  رتهب  دوش  نشور  اهارچ 
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بکرم ییاه  هخسن  رتکد  مینکیم  هعجارم  کشزپ  هب  میوش و  یم  رامیب  ًالثم  هک  یماگنه  مینیب  یم  میرگن  یم  دوخ  ۀنازور  یگدنز  هب  هک 
مه اذغ  نالف  ندروخ  زا  دینک و  فرـصم  ار  وراد  نالف  تعاس  دنچ  ره  زور و  ره  هک  دهدیم  روتـسد  دسیون و  یم  ام  يارب  وراد  دـنچ  زا 

شناد و ملع و  هب  نوچ  میهد ، یم  رارق  لمع  دروم  ار  وا  تاروتـسد  مینکب  لاؤس  اـهوراد  تایـصوصخ  زا  هک  نیا  نودـب  اـم  دـینک . زیهرپ 
سدنهم کی  هب  هک  یتقو  روط  نیمه  درادـن . يرگید  روظنم  ام  دوبهب  هجلاعم و  زج  هک  میناد  یم  میدـقتعم و  بط  ۀتـشر  رد  وا  صّـصخت 

راک زا  بلاج  امـش  نیمز  رد  هشقن  نیا  دـیوگیم : وا  دزاسب ، ییابیز  نامتخاس  ام  يارب  هک  میهاوخ  یم  وا  زا  مینکیم و  هعجارم  ناـمتخاس 
یم میراد و  نامیا  يزاس  نامتخاس  ۀتـشر  رد  وا  صـصخت  هب  نوچ  ام  دوش . هتخاس  هناخ  اـت  ینک  هیهت  ار  مزاول  نـالف  دـیاب  دـیآ و  یم  رد 

رد میراذگ و  یم  وا  رایتخا  رد  هدرک و  هیهت  روتسد  قبط  ار  حلاصم  وا  روتـسد  هب  انب  دناسرب ، ینایز  ررـض و  ام  هب  دهاوخ  یمن  وا  هک  میناد 
رد ار  وا  ودشاب  هتـشاد  نامیا  یـسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  نشور  نآ  ریاظن  لاثم و  ود  نیا  مینک . یمن  ارچو  نوچ  وا  راک 

ماکحا و دنکیم . لمع  ارچ  نوچ و  نودـب  ار  وا  ياهروتـسد  ًاعطق  تسین ، راک  رد  يدـب  رظن  هک  دـنادب  زین  دـنادب ، صـصختم  دوخ  ۀتـشر 
نانآ یتخبشوخ  تداعس و  ات  دنا  هدروآ  رـشب  يارب  ادخ  فرط  زا  نید  نایاوشیپ  یهلا و  ناربمایپ  هک  تسا  ییاه  هخـسن  مه  ینید  تاررقم 

هب هتفرگ و  همـشچرس  یهلا  نایاپ  یب  ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  داقتعا  ام  هک  یتقو  تسا  یهیدـب  دـنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار 
هجو چـیه  هب  ماکحا  ندـناسر  غیلبت و  رد  ادـخ  ناربمایپ  هک  مینادـب  نینچ  مه  میـشاب ، هتـشاد  ناـمیا  زین  ادـخ  یناـبرهم  فطل و  تمکح و 

رد بارطضا ، چیه  نودب  ّتیّدج و  لامک  اب  تروص  نیا  رد  میشاب ، دقتعم  نانآ  ندوب  موصعم  هب  ینعی  دنوش ، یمن  یشزغل  اطخ و  راتفرگ 
، هدش هداد  رارق  هک  یتاررقم  ماکحا و  ۀفـسلف  تایـصوصخ  زا  هک  مینیب  یمن  يزاین  چـیه  میـشوک و  یم  ینید  ياهروتـسد  هب  ندرک  لمع 

نایب رد  زین  یهلا  يایبناو  هدوب  ام  حالص  ریخ و  هب  تسا ، هدرک  رّرقم  هچ  ره  دراد و  نایاپ  یب  یشناد  ادخ  هک  میناد  یم  اریز  مییامن ، لاؤس 
دیدرت نانآ  ندوب  موصعم  ایبنا و  ّتیناّقح  رد  ای  وا ، تمکح  شناد و  رد  ای  ادـخ ، دوجو  رد  یـسک  رگا  يرآ  دـنا . هدرکن  یهابتـشا  ماکحا 
یسررب ثحب و  دراو  نانآ  تافص  ایبنا و  تیناقح  ةرابرد  وا و  تافص  ادخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  لاوس ، نیا  زا  لبق  تسا  مزال  دشاب ، هتشاد 

ینعی مالـسا  راذگ  نوناق  هک  دنراد  هدیقع  یعطق  ياه  لیلد  قبط  دـنا و  هتخاس  مکحم  ار  دـیحوت  هب  داقتعا  ۀـیاپ  هک  یناسک  نیاربانب  دوش .
ياهروتـسد تاررقم و  ماکحا و  مامت  هک  تشاد  دنهاوخن  يدـیدرت  دارفا  نیا  تسا ، نایاپیب  تمکح  ملع و  ياراد  قلطم و  زاین  یب  ادـخ 

هک دنکیم  باجیا  ادخ  تمکح  ملع و  اریز  دشاب ، یم  يدـیاوف  حـلاصم و  ياراد  تسا ، هدروآ  ادـخ  فرط  زا  مالـسا  ربمایپ  هک  یمالـسا 
نتـسناد و دنتـسه و  یهلا  ياهروتـسد  زا  يوریپ  ددـص  رد  هشیمه  يدارفا  نینچ  دـهدن . یناـمرف  چـیه  شناگدـنب  حـلاصم  تیاـعر  نودـب 
ای دنک و  لاؤس  ماکحا  ۀفـسلف  زا  دیابن  یـسک  مییوگ  یمن  ام  هتبلا  تشاد . دهاوخن  يرثا  اهنآ  ۀیحور  رد  ماکحا  ۀفـسلف  تایئزج  نتـسنادن 

ماکحا و رارـسا  زا  یهاگآ  يارب  نکمم  لیاسو  مامت  اب  دراد  ّقح  یـسک  ره  هک  تسین  یّکـش  اریز  دیآ ، رب  وجتـسج  قیقحت و  لابند  دـیابن 
ِنایاوشیپ تاملک  زا  يرایـسب  تایآ و  زا  یتمـسق  رد  هک  نانچ  تسه ، راک  نیا  يارب  يدایز  تاـناکما  هناتخبـشوخ  دـشوکب ، ینید  نیناوق 

زور هب  زور  موـلع  تفرـشیپ  اـب  هک  یلقع  نئارق  هلـسلس  کـی  یفرط  زا  تسا . هدـش  هتفگ  ماـکحا  ۀفـسلف  ةراـبرد  یتاحیـضوت  نید  گرزب 
خساپ تاناکما  يا  هزادنا  ات  میراد و  لاؤس  قح  هک  نیا  اب  هصالخ : تسا . هتـشادرب  رارـسا  نیا  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  دبای ، یم  شیازفا 
ۀفـسلف رارـسا و  تایئزج  مامت  هب  يرـشب ، دودحم  تامولعم  اه و  هتـسناد  اب  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  زگره  دـیابن  یلو  تسا ، دوجوم  یهد 

ًامتح دشابن . ماکحا  رد  يا  هدسفم  ای  یتحلـصم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ماکحا  دسافم  حلاصم و  رارـسا و  هب  نتفاین  تسد  میبای . تسد  ماکحا 
یلاعت كرابت و  هللا  ّلحأ  ام  اندجو  ّانإ  : " دیامرفیم (ع ) اضر ترضح  میشاب . هتـشادن  یهاگآ  اه  نادب  هچرگ  دراد ، یحلاصم  یهلا  ماکحا 
ًادسفم اندجو  هیلإ و  دابعلا  ۀـجاح  ءایـشالا ال  نم  مّرحملا  اندـجو  اهنع و  نونغتـسی  یتلا ال  ۀـجاحلا  هیلإ  مهل  مهئاقب و  دابعلا و  حالـص  هیفف 
دنمزاین نادب  نآ  ۀمادا  یگدنز و  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک  لالح  ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادخ  هک  مینیب  یم  [ 16 [؛ كالهلا ءانفلا و  یلإ  ًایعاد 

داسف بجوم  تسین ، رشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوالع  هک  تسا  هدرک  مارح  ار  ییاهزیچ  دراد و  يا  هدیاف  تحلـصم و  نانآ  يارب  دنتـسه و 
ار يزیچ  چیه  ادخ  ینعی  تسا ، دسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماکحا  دـنیوگیم : نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  " دـشابیم . وا  یتسین  انف و  و 
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دیابن تسا ، رـشب  تحلـصم  هب  راک  نالف  دوشیم  هتفگ  هک  یتقو  هتبلا  تسا . هدادـن  رارق  بحتـسم  ای  بجاو  مارح ، ای  لـالح  تهج  نودـب 
هک رگید  ةدیاف  عون  ره  يورخا و  يویند ، یعامتجا ، يدرف ، یحور ، یمـسج ، دیاوف  هکلب  دـیآیب ، رظن  هب  یتشادـهب  یمـسج و  دـیاوف  طقف 

یکاپ بیذهت و  ثعاب  یحور  رظن  زا  یلو  دشاب ، هتـشادن  یمـسج  ةدیاف  مکح  کی  اسب  هچ  تسا . ناگدنب  حـلاصم  وزج  همه  دوش ، ضرف 
نکمم زین  دوشیم . ادخ  لباقم  رد  یگدنب  عضاوت و  ثعاب  یلو  دشاب ، هتـشادن  یتشادـهب  رثا  نیمز  يور  یناشیپ  نتـشاذگ  رگا  ًالثم  دوش ،
فورظ زا  هدافتـسارگا  ًالثم  دـشاب ، هعماج  عفن  هب  هماع  حـلاصم  یمومع و  رظن  زا  یلو  دـشابن ، مولعم  يدرف  رظن  زا  مکح  کی  ةدـیاف  تسا 

رد میظع  یتاقبط  فالتخا  ثعاـب  دراذـگ و  یم  اـج  هب  هعماـج  رد  یناور  یحور و  يداـصتقا و  دـسافم  هچ  دـنک ، ادـیپ  جاور  هرقن  ـالط و 
ۀلع و  : " دیامرفیم (ع ) متشه ماما  تسا . یتاقبط  فالتخا  عفر  تاکز ، عیرشت  لصا  ياه  هفـسلف  زا  یکی  تاکز ، دروم  رد  دوشیم . هعماج 

: دـیامرفیم رگید  ياج  رد  "و  ریخب . نیـشیاع  اوناکل  مهقوقح  اّودأ  ساّنلا  ّنأ  ولو  مهعـسی  ام  ءاینغالا  لام  نِم  ارقفلا  توق  لجأ  نِم  ةوکزلا 
نادنمتسم ارقف و  ياه  يدنمزاین  عفر  يارب  تاکز  نوناق  ندرک  ررقم  [ 17 [؛ ًاجاتحم ًاریقف  ٌملسم  یقب  ام  مهلاومأ  ةوکز  اّودأ  ساّنلا  ّنأ  ولو  "

، تسا تاکز  عیرـشت  ۀفـسلف  نیا  " دندرک . یم  یگدنز  یـشوخ  یبوخ و  هب  همه  دندرک ، یم  تخادرپ  ار  ناشلام  تاکز  مدرم  رگا  تسا .
بحاص موحرم  نآ  حراش  عیارش و  باتک  رد  یّلح  ققحم  تسین . نشور  ام  يارب  لماک  روط  هب  تاکز  تایصوصخ  زا  یخرب  ۀفـسلف  یلو 

دنفـسوگ و واگ و  رتش و  رد  تاـکز  : " دـنا هدومرف  تسین ، بجاو  نآ  زا  رتشیب  رب  هتفرگ و  قلعت  زیچ  ُهن  رب  تاـکز  هک  نیا  ةراـبرد  رهاوج 
هک تسا  نید  تایرورض  زا  هکلب  یهقف  لئاسم  تایهیدب  تایرورـض و  زا  نیا  تسا . بجاو  شمـشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  هرقن و  الط و 
". میراد تسین  بجاو  اهنآ  ریغ  رب  تسا و  بجاو  زیچ  هن  رب  تاکز  هک  نیا  رب  یناوارف  رتاوتم و  تایاور  دریگ . یم  قلعت  زیچ  هن  رب  تاـکز 

صخـشم (ص ) ربمایپ ار  تایئزج  هدـشن ، صخـشم  نآ  تیفیک  رادـقم و  یلو  هدـش ، دـیکأت  نآ  رب  هدـمآ و  رایـسب  نآرق  رد  تاـکز  لـصا 
ایشأ ۀعست  یف  ص )  ) هللا لوسر  اهّنس  لاومالا و  یف  ةولـصلا  عم  ةاکزلا  هللا  ضرف  : " دنا هدومرف  (ع ) قداص ماما  و  (ع ) رقاب ماما  تسا . هدومرف 
يوس اّمع  (ص ) هللا لوسر  افع  بیبزلا و  رمتلا و  ریعـشلا و  ۀطنحلا و  منغلا و  رقبلا و  لبءالا و  ۀـضفلا و  بهذـلا و  یف  ّنهاوس ؛ اّمع  اهافع  و 

وفع ایـشا  ۀـیقب  زا  درک و  بجاو  زیچ  ُهن  رد  ار  تاکز  تخادرپ  ربمایپ  هدرک و  بجاو  زامن  اـب  هارمه  لاوما  رد  ار  تاـکز  ادـخ  [ 18 [؛ کلذ
اه هویم  تابوبح و  رئاس  سدـع و  ایبول و  تّرذ و  جـنرب و  دـننام  دـیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  زا  کی  چـیه  رد  : " دومرف (ع ) رقاـب ماـما  " درک .

ياه جـنرب  تفگ : ماما  هب  یـصخش  یتقو  یتح  [ 19" .] شمـشک امرخ و  وج و  مدـنگ و  زا  ریغ  هب  دـشن  بجاو  تاکز  دنـشاب  داـیز  هچرگ 
زا ربمایپ  یلو  دوب ، ناوارف  اهزیچ  نیا  زین  هللا  لوسر  نامز  رد  هللاو  : " دومرف ماما  میزادرپب ؟ ار  اهنآ  تاکز  دـیابن  ایآ  تسا . اـم  دزن  یناوارف 

يارب هک  میراد  یتاـیاور  هتبلا  [ 20" .] دریذـپن دـهاوخ  یمن  سک  ره  دریذـپن و  دـهاوخیم  سک  ره  درک . وفع  اهزیچ  نیا  تاکز  تخادرپ 
: دومرف ترـضح  تسه ؟ تاکز  جـنرب  رد  ایآ  دـسرپ : یم  (ع ) قداص ماـما  زا  هک  ریـصبوبا  تیاور  دـننام  تسه ، تاـکز  زین  جـنرب  تّرذ و 

رتاوتم زیچ  هن  نآ  زا  ریغ  رد  تاکز  بوجو  مدع  تایاور  [ 21]5". ددنبب نآ  رب  تاکز  هک  دوبن  جنرب  هنیدم  رد  ادخ  لوسر  نامز  رد  یلب ، "

ّلک یف  ةاکزلا  ّبحتست  نکل  و  : " دنا هدومرف  اهقف  دنا . هدرک  تاکز  تخادرپ  بابحتسا  رب  لمح  ار  تایاور  نیا  ور  نیا  زا  تسا . ناوارف  و 
یندرک نزو  ای  یندرک  لیک  رگا  دـیور ، یم  نیمز  زا  هچنآ  رد  تاـکز  تخادرپ  تسا  بحتـسم  نزویوأ ؛... لاـکی  اـمم  ضرـالا  تبنت  اـم 

تخادرپ [ 22" .] دـنوشیم بارخ  دوز  هک  اه  نیا  دـننام  ناجمداب و  رایخ و  يزبس و  زا  ریغ  القاب و ...  سدـع ، تّرذ ، جـنرب ، دـننام  دـشاب ،
هک تـسا  تـیاور  رد  تـسا . بحتــسم  ناــیدام  رد  تاــکز  تـخادرپ  نــینچ  مــه  [ 23 ،] تـسا بحتــسم  زین  هراـجتلا  لاـم  رد  تاــکز 

: هصالخ روط  هب  نیاربانب  [ 24 .] درک عضو  تاکز  رانید  کی  رطاق  رب  رانید و  ود  لاس  رد  بسا  ره  رب  شتموکح  نامز  رد  (ع ) نینمؤملاریما
زمر تقلخ و  زا  لماک  یهاگآ  هک  یقلاخ  ناونع  هب  ادخ  هب  داقتعا  2 ـ تسین . مولعم  یسک  رب  ماکحا  تایئزج  ای  ماکحا  زا  یخرب  ۀفسلف  1 ـ

هب داقتعا  وا و  تیب  لها  ربماـیپ و  ندوب  موصعم  یحو و  توبن و  هب  داـقتعا  زین  دراد ، ناـسنا  یحور  یمـسج و  تاـهج  زا  ناـسنا و  زومر  و 
نتفاین 4 ـ تسا . بوخ  بولطم و  نتسناد ، يارب  شالت  ماکحا و  ۀفـسلف  زا  شـسرپ  3 ـ دنکیم . ّلح  ار  لکـشم  نانآ ، يزوسلد  تقادص و 

. تسین تمکح  تّلع و  ندوبن  رب  لیلد  ام  یهاگآ  مدـع  تسین . اهنآ  ندوب  هدوهیب  ای  یکردـم  یب  رب  لیلد  ماکحا  زا  یخرب  هفـسلف  تّلع و 
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مکح باب  زا  طئارشلا ) عماج  هیقف  ای  لداع  ماما   ) یمالسا مکاح  هک  نیا  ناکما  6 ـ تسا . دبعت  تایاور  ساسا  رب  زیچ  هن  هب  تاکز  قلعت  5 ـ
ریما تموـکح  رد  ًارهاـظ  هک  روـط  ناـمه  دراد ، دوـجو  دـنکب ، فرـصت  لـخد و  تاـکز  تاـقلعتم  رد  دراد ، هـک  یتاراـیتخا  یتـموکح و 

هفاضا لاس  جراخم  زا  رگا  اـما  دریگ ، یمن  قلعت  تاـکز  ساـنجا ، زا  یخرب  هب  هچرگ  تسا . هتفرگ  تروص  اـفلخ  زا  یخرب  و  (ع ) نینمؤملا
تاکز تخادرپ  رد  بابحتسا  هب  لمع  یبحتـسم و  تاقافنا  8 ـ دوش . یمن  یتاقبط  فالتخا  ثعاب  نیاربانب  دنوشیم . سمخ  قلعتم  دـنیآیب ،

رگا دنکیم . ّلح  ار  تالکشم  مالـسا  ياهروتـسد  هب  ندرک  لمع  9 ـ دشاب . نادنمتـسم  رقف  ةدننک  ناربج  دـناوتیم  تابوبح و ...  جـنرب و 
کسمتسم [15 . ] دنام یم  یقاب  نانچمه  تالکشم  دنکن ، تخادرپ  یـسک  یلو  دنک  بجاو  زیچ  ۀمه  رد  ار  تاکز  تخادرپ  سدقم  عراش 

ص 3 ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  [17 . ] ص 93 ج 1 ، عیارشلا ، للع  [16 . ] هراهطلاباتک يراصنا ، خیش  زا  لقن  هب  ص 377 ، ج 1 ، یقثولا ، هورعلا 
. نامه [19 . ] هاکزلا هیف  بجتاـم  باوبا  زا   8 باب ج 6 ، لئاسو ، زا  لـقن  هب  ص 65 ، ج 15 ، مالکلا ، رهاوج  یفجن ، نسح  دـمحم  [18 . ] ات 6

ص 73. نامه ، [24 . ] ص 72 نامه ، [23 . ] ص 69 و 70 نامه ، [22 . ] نامه [21 . ] ص 66 نامه ، [20]

؟ دنک تخادرپ  ار  شلام  سمخ  دیاب  ناسنا  ارچ 

شسرپ

؟ دنک تخادرپ  ار  شلام  سمخ  دیاب  ناسنا  ارچ 

خساپ

ار شلام  مجنپ  کی  دیاب  دش ، سمخ  بوجو  طیارـش  ياراد  سک  ره  دـشابیم ، بجاو  نوچ  و  ( 1 ،) تسا یهلا  تاـبجاو  زا  یکی  سمخ 
ایند و تداعـس  دـهاوخیم  تسا و  یعماج  نید  مالـسا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  مالـسا  رد  تاـکز  سمخ و  عیرـشت  هفـسلف  ( 2 .) دنک تخادرپ 
هب هکلب  درکن ، روهظ  يداقتعا  یفسلف و  ای  یقالخا ، ًافرص  بتکم  کی  تروص  هب  مالسا  حیـضوت : دوشیم . نشور  دیامن  نیمأت  ار  ترخآ 

مامت رد  تشاذـگ و  روهظ  هصرع  هب  اپ  تسا ) هدـش  ینیب  شیپ  نآ  رد  يونعم  يدام و  ياهيدـنمزاین  ماـمت  هک   ) عماـج نییآ  کـی  ناونع 
هیــصوت و شناوریپ  هـب  ناـهج ، ود  ره  یتخبــشوخ  نیمأـت  يارب  مالــسا  تـسا . یگدـنز  هماـنرب  ياراد  اـهناسنا  یعاـمتجا  يدرف و  روـما 

كرت ترخآ  رطاخ  هب  ار  شیایند  ای  ایند  رطاـخ  هب  ار  ترخآ  هک  یـسک  تسین  اـم  زا  : " دومرف (ع ) رقاـب ترـضح  تسا . هداد  ییاهروتـسد 
شدرگ تسا ، يورخا  يویند و  یگدنز  رد  اهناسنا  یتخبشوخ  تداعـس و  ایند و  یگدنز  هب  طوبرم  هک  ییاه  همانرب  زا  یکی  ( 3" .) دیامن

دوشن هتشابنا  ياهدع  تسد  رد  اهنت  اهتورث  هک  نآ  يارب  مالسا  نید  ياهدع . تسد  رد  نآ  ندش  هتشابنا  هن  تسا ، اهناسنا  تسد  رد  لوپ 
رـصع زا  مالـسا  رگید  فرط  زا  تسا . هدرک  بجاو  ار  سمخ  تاکز و  هلئـسم  دـشاب ، هتـشاد  یحیحـص  نایرج  هعماج ، رد  لوپ  شدرگ  و 

هعماج و رد  هنیزه  نیمأت  ياههار  زا  یکی  دراد . هنیزه  هب  زاین  یتموکح  ره  هک  تسا  مولعم  دوب و  هارمه  تموکح  سیـسأت  اب  (ص ) ربماـیپ
، راـمیب هداـتفا ، راـک  زا  يدرفا  ياراد  ياهعماـج  ره  هک  تسین  یکـش  رگید  يوس  زا  تسا . تاـکز  سمخ و  تخادرپ  یمالـسا ، تموکح 
هب یـصاخ  هجوت  هک  یتموکح  رد  هژیو  هب  دـنریگ ، رارق  تیامح  دروم  دـیاب  هک  دـشابیم  اهنیا  لاـثما  نـالولعم و  تسرپرـس ، یب  ناـمیتی 
هب دریذپیمن . ناماس  نئمطم  مظنم و  یلام  هناوتـشپ  نودـب  هعماج  نامورحم  زا  یلام  تیامح  تموکح و  هرادا  دراد . نامورحم  زا  تیامح 
رب ار  هعماج  يدام  ياهزاین  هدـش و  رادروخرب  یلام  هناوتـشپ  زا  یمالـسا  تموکح  ات  دـش  عیرـشت  تاکز  سمخ و  مالـسا  رد  لـیلد  نیمه 

تاداس يارب  زین  دوشیم ، جرخ  وا  رظن  دروم  دراوم  رد  تسا و  یمالـسا  تموکح  ربهر  رایتخا  رد  سمخ  هک  توافت  نیا  اب  دـیامن ، فرط 
زکارم نتخاـس  گـنج ، جراـخم  دّیـس ، ریغ  يارقف  یگدـنز  هنیزه  نادـنمراک ، قوقح  تخادرپ  يارب  تاـکز  یلو  دوـشیم ، فرـصم  ریقف 

، عجارم لئاسملا  حیضوت  . 2 هیآ 41 . ( 8  ) لافنا . 1 اهتشون : یپ  ( 4 .) دوشیم هتفرگ  راک  هب  رگید  هعفنملا  ماـع  ياـهراک  ینید و  یغیلبت و 
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ص 10. ص 174 و 173 و ج 8 ، ج 7 ، هنومن ، ریسفت  . 4 ص 370 . ج 3 ، هنومن ، ریسفت  . 3 ج 2 .

نازرواشک و يارب  تاکز  هزورما  هک  یلاح  رد  تسین ، يربخ  سمخ  تّیمها  زا  یلو  تسا ، حرطم  تاکز  هلئسم  طقف  ثیدح  نآرق و  رد  ارچ 
؟ دوشیم لماش  ار  همه  سمخ  یلو  تسا ، نارادماد 

شسرپ

يارب تاـکز  هزورما  هـک  یلاـح  رد  تـسین ، يربـخ  سمخ  تـّیمها  زا  یلو  تـسا ، حرطم  تاـکز  هلئــسم  طــقف  ثیدــح  نآرق و  رد  ارچ 
؟ دوشیم لماش  ار  همه  سمخ  یلو  تسا ، نارادماد  نازرواشک و 

خساپ

نآرق رد  مه  هلئـسم  نیا  اریز  دـشابیمن ، حیحـص  تسین ، يربخ  سمخ  زا  هدـش و  حرطم  تاکز  طقف  ثیدـح  نآرق و  رد  مییوگب  هک  نیا 
هَّللّنأـف ءیـش  نِم  متمنغ  اـّمنأ  اوملْعاو  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  دراد . تلـالد  سمخ  ندوـب  بجاو  رب  ناوارف  ثیداـحا  مه  هدـش و  ناـیب 

سمخ دیروآ ، تسد  هب  یتمینغ  هنوگره  دـینادب  هَّللاب ؛ متنمآ  متنک  ْنإ  لیبسلا  نباو  نیکاسملاو  یماتیلاو  یبرقلا  يذـلاو  لوسرلل  سمخ و 
نیا ( 1" .) دیاهدروآ نامیا  ادخ  هب  رگا  تسا ، هار  رد  ناگدـنامرد  نانیکـسم و  نامیتی و  یبرقلا و  يذ  يارب  ربمایپ و  يارب  ادـخ و  يارب  نآ 
دروم رد  ثیداحا  رد  دـناسریم : ار  سمخ  تیمها  ًالماک  هک  تسا  هارمه  یتادـیکأت  اب  هدـیدرگ ، لزان  سمخ  بوجو  ناـیب  يارب  هک  هیآ 
سمخ رد  هک  تسین  لالح  يدحا  رب  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  مینکیم : رکذ  ار  تیاور  دنچ  هک  تسا ، هدـش  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  سمخ 

زا متسین ، دنمزاین  هک  نیا  اب  نم  : " دومرف (ع ) قداص ترضح  ( 2" .) دناسرب ام  هب  ار  ام  قح  هک  نیا  رگم  درخب  نآ  اب  يزیچ  دنک و  فّرـصت 
: دومرف (ع ) رقاب ماما  ( 3" .) منادرگ هزیکاپ  ار  امـش  لام  سمخ ، تفایرد  اـب  مهاوخیم  هک  نآ  رطاـخ  هب  مریگیم ، ار  سمخ )  ) مهرد اـمش 
(ع) قداص ترضح  ( 4" .) دشاب هتفرگ  رارق  شیامزآ  دروم  نامیا  اب  شبلق  هک  یسک  رگم  نآ  هب  دنکیمن  لمع  تسا . مهم  رایـسب  سمخ  "

کی ناونع  هب  سمخ  هلئسم  سپ  ( 5" .) تسا هدومرف  لالح  ار  سمخ  شیاج  هب  هدومن و  مارح  ام  رب  ار  تاکز )  ) هقدص دـنوادخ  : " دومرف
یلب دنکیم . یهلا  بجاو  نیا  هب  رونا  عرش  تیانع  زا  تیاکح  ًالماک  هک  ياهنوگ  هب  مه  نآ  هدش ، حرطم  ثیدح  نآرق و  رد  ینید  بجاو 

هیآ کی  رد  طقف  تاکز  بوجو  ًالّوا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  هدش ، هدرب  مان  تاکز  زا  هیآ  رد 32  هدش و  حرطم  رتشیب  نآرق  رد  تاکز 
ادخ نادرم  نانمؤم و  تافـص  زا  یتفـص  ناونع  هب  تاکز  تخادرپ  ای  ( 7 ،) تسا یبحتـسم  تاقدص  هرابرد  ای  تاکز  تایآ  هیقب  ( 6 :) هدمآ

يانعم هب  هن  ( 10 ،) هتفر راک  هب  یکاپ  ینعم  هب  تاـکز "  " تاـیآ یخرب  رد  ( 9 .) تسا هتـشذگ  نایدا  رد  تاکز  دروم  رد  ای  ( 8 ،) هدش رکذ 
رد دوشیم ، بحتـسم  ای  بجاو  یلام ، ریغ  یلام و  کـمک  فلتخم  عاونا  لـماش  هدوب و  هدرتسگ  تاـکز  ياـنعم  نیارباـنب  بجاو ؛ تاـکز 

یطیحم نآرق و  لوزن  نامز  رد  هک  دـشاب  نیا  تاکز  تایآ  ترثک  تلع  تسا  نکمم  ًایناث  تسین . رتشیب  زیچ  کی  سمخ  يانعم  هک  یلاح 
واگ و امرخ و  مدنگ و  وج و  لثم  تسا ، بجاو  اهنآ  رد  تاکز  هک  دوب  ییاهزیچ  نامز ، نآ  مدرم  تورث  هدـمع  دـیدرگ ، لزان  نآرق  هک 

تاکز فرـصم  دراوم  نوچ  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  ًاثلاث  دوش . هتفگ  نآرق  رد  ات  دنتـشادن  يزیچ  اهنیا  زا  ریغ  مدرم  ًابلاغ  رتش . دنفـسوگ و 
یـششخب نانیا  هدوب و  يابرقلا  يوذ  ربمایپ و  يارب  طقف  سمخ  فرـصم  تسا . هدـش  نآ  تخادرپ  تاکز و  رب  يرتشیب  دـیکأت  هدوب ، رتشیب 

نیمراغ هَّللا و  لیبس  یف  لیبسلا و  نباو  نیکاسم  ارقف و  یمامت  اریز  دوب ، رتعیـسو  رایـسب  تاکز  فرـصم  یلو  دـندوب ، هعماـج  زا  کـچوک 
نآ هب  رتمک  دوب ، ترـضح  ناـشیوخ  ربماـیپ و  صوصخم  سمخ ، فرـصم  نوچ  ًاـعبار : دـندشیم . تاـکز  نتفرگ  لومـشم  نراکهدـب ) )
رد رایـسب  دوب ، مدرم  مومع  يارب  تاکز  نوچ  یلو  تسا ، هدز  اپ  تسد و  ناشیوخ  دوخ و  يارب  ربمایپ  دنکن  مهوت  یـسک  ات  دش ، دزـشوگ 

نتفرگ رد  مالـسا  ردص  نامکاح  ناناملـسم و  شور  هریـس و  خیرات ، لقن  رب  انب  تسا ، هدش  دیکأت  نآ  تخادرپ  هب  تبـسن  تایاور  نآرق و 
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تخادرپ ار  ناتلام  تاکز  ات  : " دومرف درک و  جارخا  تاکز  تخادرپ  مدع  رطاخ  هب  دجسم  زا  ار  رفن  جنپ  ربمایپ  تسا . هدوب  رابجا  اب  تاکز 
ریقف مدرم  نآ  فرصم  دروم  هک  دوشیم  بوسحم  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  تاکز  تهج  نیدب  ( 11" .) دیناوخن زامن  دجسم  رد  دیاهدرکن ،
قلعت زیچ  ُهن  هب  طقف  تاکز  ایآ  هک  تسا  ثحب  دروم  بلطم  نیا  هتبلا  دـشابیم . نیملـسم  هب  طوبرم  هدـنام  نیمز  هب  ياهراک  راکهدـب و  و 

هجدوب دریگب ، قلعت  تاکز  لاوما  ّلک  هب  رگا  هریغ ؟) يزرواشک و  تالوصحم  هویم ، عاونا  هراجتلا ، لام  زا  معا   ) لاوما لک  هب  اـی  دریگیم 
ج 6، هعیشلا ، لئاسو  2 و 3 و 4 . هیآ 41 . ( 8  ) لافنا . 1 اهتشون : یپ  تشگ . دهاوخ  سمخ  ربارب  اهدص  هک  دش  دـهاوخ  یمیظع  رایـسب 

مور هیآ 3 ؛ ( 27  ) لمن . 7 هیآ 103 . ( 9  ) هبوت . 6 ثیدح 7 . تاکز ، نیققحتـسم  باوبا  زا  باب 29 ، نامه ، . 5 و 350 . و 338  ص 337 
.10 هیآ 73 . ( 21  ) ایبنا هیآ 31 و 55 ؛ ( 19  ) میرم . 9 هیآ 37 . ( 24  ) رون هیآ 4 ؛ ( 31  ) نامقل هیآ 41 ؛ ( 22  ) جح . 8 و . ... هیآ 39  ( 30)

ص 24. ج 9 ، هعیشلا ، لئاسو  . 11 هیآ 13 . ( 19  ) میرم هیآ 81 ؛ ( 18  ) فهک

؟ دراد ار  میدق  سمخ  تاکز و  مکح  هزورما  ياه  تایلام  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ار  میدق  سمخ  تاکز و  مکح  هزورما  ياه  تایلام  ایآ 

خساپ

یـسک هچنانچ  درک . باسح  تاـکز  سمخ و  ياـج  هب  ناوت  یمن  ار  تاـیلام  زین  داد ، تاـیلام  ياـج  هب  دوش  یمن  ار  بجاو  تاـکز  ًـالوا :
يارب يزورما  ياه  تایلام  هک  تهج  نیا  زا  ًایناث : ( 1 .) دوش یمن  طقاس  شندرگ  زا  تاکز  دیامن ، باسح  تاکز  دـنک و  تخادرپ  تایلام 
بجاو سدقم  عراش  فرط  زا  یمالـسا  ۀـعماج  زاین  دروم  فراصم  يارب  هک  تسا  تاکز  دـننام  هدـیدرگ ، عضو  یمالـسا  تموکح  ةرادا 

ياهروشک ام و  روشک  رد  تایلام  اما  هدـش ، بجاو  صاخ ، مالقا  اـهزیچ و  یـضعب  دروم  رد  اـهنت  بجاو  تاـکز  یلو  ( 2 ،) تسا هدیدرگ 
فرط زا  اـی  هک  دراد  دوـجو  تاـکز  سمخ و  رد  صاـخ  فراـصم  زا  یخرب  نـینچ  مـه  دوـش . یم  عـضو  اهدـمآرد  ماـمت  رب  ًاـبلاغ  رگید 
هلئسم نیرت  يرورض  زا  یکی  کش  نودب  تایلام  دروم  رد  اما  دنتسه . هجوت  دروم  رتمک  ای  دریگ  یمن  رارق  هجوت  دروم  یمالـسا  تموکح 

ییاهزاین دوش ؛ هدروآرب  تموکح  يداصتقا  ياهزاین  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  تسا  هنازخ  لاملا و  تیب  لیکـشت  تموکح ، لیکـشت  ماگنه  هب  اه 
هک دشاب  یم  نآ  لاثما  نالولعم و  تسرپرـس ، یب  نامیتی  رامیب ، هداتفا ، راک  زا  دارفا  ياراد  يا  هعماج  ره  دراد . دوجو  یتموکح  ره  رد  هک 
اه نآ  ۀنیزه  هک  دراد  يدهاجم  نازابرـس  هب  زاین  نمـشد ، موجه  ربارب  رد  دوخ  تیدوجوم  ظفح  يارب  زین  دنریگ . رارق  تیامح  دروم  دیاب 

فرـص دنمزاین  مادک  ره  ینید ، زکارم  یتاغیلبت و  لئاسو  زین  یمالـسا ، تموکح  نادـنمراک  نینچمه  دوش ، یم  تخادرپ  تموکح  طسوت 
تورث رب  تایلام  دـمآرد و  رب  تایلام  لیلد  نیمه  هب  دریذـپ . یمن  ناماس  نئمطم  مظنم و  یلام  ۀناوتـشپ  کی  نودـب  هک  تسا  ییاـه  هنیزه 

هب مدرم  یمامت  رگا  دـنک . یم  فرطرب  ار  هعماج  ياهزاین  زا  يدایز  شخب  سمخ  تاکز و  ( 3 .) تسا رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  دکار ،
: دومرف (ع ) قداص ترـضح  دوش . یم  فرطرب  هعماج  ياهزاین  مامت  تفگ  ناوت  یم  دـننک ، لمع  لماک  روط  هب  هنیمز  نیا  رد  دوخ  ۀـفیظو 

یمن هنهرب  هنـسرگ و  جاتحم و  ریقف و  مدرم  دنام . دهاوخن  یقاب  دنمزاین  ریقف و  ناملـسم  دـنزادرپب ، ار  دوخ  لاوما  تاکز  مدرم  ۀـمه  رگا  "

ار یتاناکما  مامت  دراد  هفیظو  تسا و  هعماج  نوئـش  مامت  ةرادا  يدـصتم  هک  یتموکح  رد  اـما  ( 4" .) نادنمتورث هانگ  رطاخ  هب  رگم  دـنوش 
( دزاس مهارف  ار  تاناکما  ریاس  داتـسا و  مّلعم ، هسردم ، بآ ، قرب ، ناتـسرامیت ، ناتـسرامیب ، هداج ،  ) دـنک هیهت  تسا  مزال  هعماج  يارب  هک 
هب دـناوت  یمن  تایلام  دـیلقت ، عجارم  ياوتف  هب  دوش . هنیزه  هتفرگ و  مدرم  زا  تایلام  طسوت  دـیاب  اه  نیا  روآ  ماسرـس  جراخم  هاوخاـن  هاوخ 

.2 س 370 . ج 1 ، تائاتفتـسا ، مراکم ، هللا  تیآ  . 1 اه : تشون  یپ  درادرب . ار  اـه  نآ  بوجو  دریگ و  رارق  بجاو  تاـکز  سمخ و  ياـج 
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ثیدح 6. ص 4 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  . 4 ص 10 . ج 8 ، هنومن ، ریسفت  . 3 ۀلئسم 1925 . لئاسملا ، حیضوت  ینیمخ ، ماما 

؟  تسین ضیعبت  مشاه  ینب  هب  سمخ )  یمالسا (  تایلام  زا  یمین  صاصتخا  ایآ 

شسرپ

؟  تسین ضیعبت  مشاه  ینب  هب  سمخ )  یمالسا (  تایلام  زا  یمین  صاصتخا  ایآ 

خساپ

کی جایتحا  هزادنا  هب  مه  نآ  دوش ,  هداد  نانآ  نادـنمزاین  هب  دـیاب  ارـصحنم  تسا  مشاه  ینب  تاداس و  هب  طوبرم  هک  سمخ  زا  یمین  الوا 
دنناوت یم  نآ  ياج  هب  دننک و  فرـصم  تاکز  زا  يزیچ  دنرادن  قح  مشاه  ینب  تاداس و  نادـنمزاین  نادنمتـسم و  ایناث :  رتشیب .  هن  لاس و 
رتـشیب دوجوم  تاداـس  يدـنمزاین  زا  تسا  سمخ  زا  یمین  هک  تاداـس  مهـس  رگا  اـثلا :  ثـ دـنیامن .  هدافتـسا  سمخ  تمـسق  نیمه  زا  اـهنت 
تاداس يارب  زایتما  کی  اـهنت  هن  رد حـقـیـقـت خـمـس  دومن .  فرـصم  رگید  فراـصم  رد  درک و  زیراو  لاـملا  تیب  هب  ار  نآ  دـیابدشاب 

 . دشاب یم  دیاین  شیپ  نانآ  هب  تبسن  ینظءوس  هنوگ  چیه  هکنیا  رطاخ  هب  مومع و  تحلصم  رطاخ  هب  اهنآ  ندز  رانک  عون  کی  هکلب  تسین 

هرمث هچ  همانرب  نیا  دنتـسه  مورحم  تاکززا  یلو  دوش  یم  تخادرپ  تاداس  هب  سمخ  زا  یمین  ارچ  تاکز و  سمخ و  نیب  تسا  یتوافت  هچ 
؟  دراد يا 

شسرپ

هچ همانرب  نیا  دنتـسه  مورحم  تاکززا  یلو  دوش  یم  تخادرپ  تاداـس  هب  سمخ  زا  یمین  ارچ  تاـکز و  سمخ و  نیب  تسا  یتواـفت  هچ 
؟  دراد يا  هرمث 

خساپ

نیمه رد  اـمومع  نآ  فراـص  اذـلدوش مـ یم  بوسحم  یمالـسا  هعماـج  یمومع  لاوما  وزج  تقیقح  رد  هک  تسا  یئاـهتای  ـ لا زا مـ تا  ـ کز
یمالـسا و تموکح  هاگتـسد  عبان  ـت یـعـنـی مـ ـسا ـی  مال ـ ـسا تموکح  هب  طوبرم  هک  تسا  یئاـهتایلام  زا  سمخ  یلو  دـشاب  یم  تمـسق 
رد  ( تاـکز یمومع (  لاوـما  هب  یباـی  تسد  زا  تاداـس  ندو  مور بـ ـن مـحـ یار ـ با بـنـ دـنوش .  یم  نیماـت  نآ  زا  هاگتـسد  نیا  ناگدـننادرگ 

ار دوخ  ناشیوخ  ربمایپ  هک  دتفین  نافلاخم  تسد  هب  يا  هناهب  ات  تسا  تمسق  نیا  زا  ربمایپ  نادنواشیوخ  نت  ـ ـشاد رود نـگـهـ يارب  تقیقح 
نینچ مالـسا  نیناوق  رد  عوضوم  نیا  دـنوش  نیما  یقیرط تـ زا  دـیاب  زین  تاداـس  نادـنمزاین  یفرط  زا  تسا  هتخاـس  طلـسم  یمومع  لاوما  رب 
طقف دـندقتعم  اهنآ  دـنا  هداد  يرگید  خـساپ  ءاهقف  زا  یـضعب  دـندرگ  دـن  هر مـ یمالـسا بـهـ تموکح  هجدوب  زا  اـهنآ  هک  هدـش  ینیب  شیپ 

هدرمـش يوکز  لاوما  زا  روهـشم  هک  يا  هناگ  هن  روما  نیاربانب  تسا  تاکز  تخادرپ  رادق  ـگـر مـ نا هیآ خـمـس بـیـ تسا و  بجاو  تاکز 
رد دومن  قافنا  ادخ  هاررد  ار  مج  کی پـنـ بسک  عبانم  هچ  ماعنا و  هچ  تالغ و  هچ  دمآرد  مامت  زا  دیاب  هکلب  درادن  تیـصوصخ  چیه  دـنا 
زا یکی  طقف  میناد  یم  هک  اجنآ  ات  هتبلا  دش (  دهاوخن  حرطم  تا  زا شـبـهـ يرایسب  دنرادن و  یقرف  مه  اب  تاداس  ریغ  تاداس و  ریـسفت  نیا 

 . دوش هعجارم  ءاهقفلا  هرصبت  باتک  هب  دنراد )  يرظن  نینچ  ءاهقف 

؟  دشاب یمن  تلاسر  دزم  نیاایآ  دراد ؟  ینعم  هچ  دنهد  یم  تاداس  هب  ار  نآ  فصن  هک  مدرم  رب  سمخ  ندو  ـب نـمـ جاو
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شسرپ

؟  دشاب یمن  تلاسر  دزم  نیاایآ  دراد ؟  ینعم  هچ  دنهد  یم  تاداس  هب  ار  نآ  فصن  هک  مدرم  رب  سمخ  ندو  ـب نـمـ جاو

خساپ

تاجایتحا زا  هتفرگ  قلعت  سم  ـهـا خـ نآ هب  هک  یلاوما  سمخ  رگا  اهنآ و  مامت  هن  دنتسه  تاداس  يارقف  طقف  سمخ  فرصم  هک  میناد  یم 
حلاصم هار  رد  هک  تخیر  ناناملـسم  لاـملا  تیب  هب  دـیاب  تسا -  هدیـسر  اـم  هب  هک  يروتـسد  قبط  ار - نآ  دازاـم  دـشاب ,  رتداـیز  تاداـس 

نیمات ار  نآ  دوبمک  لاملا  تیب  زا  دیاب  دـشاب  رتدایز  سمخ  نازیم  زا  تاداس  يارقف  تاجایتحا  رگا  هک  نانچمه  ددرگ .  فرـصم  یمومع 
لاـم زا  تاـکز  هک  نیا  رگم  دـنمورحم (  دـشاب  یم  ناـجاتحم  ارقف و  ریاـس  قح  هک  تاـکز  نتفرگ  زا  یلکروطب  تاداـس  یفرط  زا  دومن . 
طیار ودوش شـ یم  هداد  نادنمتـسم  ریاس  هب  هک  تسا  یتاکز  نامه  ياج  هب  سمخ  تقیق  رد حـ ـن ,  یا ـر  با بـنـ دشاب . )  تاداس  نادنمتورث 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ربغیپ  تیثیح  ظفح  يارب  اهتنم   , تسارقف ریاس  هب  تاکز  تخادرپ  طیارـش  هباشم  ابیرقت  تاداس  هب  مه  نآ  تخادرپ 
ناونع هب  ورگید  تروص  هب  تسوا ,  خـماش  ماـقم  تیاـعر  ملـس و  ـه و  لآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  دوخ  تیثـیح  ظـفح  عـقاو  رد  هک  ملس 

دزم و هبنج  هجو  چیه  هب  تسا و  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  يالاو  تیصخش  ربارب  رد  مارتحا  بدا و  عون  کی  نیا  دوش و  یم  تخادرپ  يرگید 
 . دراد رایسب  قرف  شاداپ  دزم و  اب  گرزب  نادرم  تیثیح  ظفح  بدا و  مارتحا و  هک  تسا  یهید  دراد و بـ شادا نـ پـ

نید مورگب ,  اهنآ  زا  یکی  هب  ات مـگـر  مداد  رارق  هعلاطم  تحت  ار  نایدا  مامت  نم  تسا :  هتفگ  هک  هدش  لقن  اهتـسینومک  ناگرزب  زا  یکی  زا 
يارب مالـسا  نیناوق  هک  نیا  نآ  مدرک و  دروخرب  یفعـض  هطقن  هب  زین  نید  نیا  رد  هنافـساتم  یلو  مدـیدرترب ,  نایدا  مامت  زا  ار  مالـسا 

ربمغیپ نادنزرف 

شسرپ

 , مورگب اهنآ  زا  یکی  هب  ات مـگـر  مداد  رارق  هعلاطم  تحت  ار  نایدا  ماـمت  نم  تسا :  هتفگ  هک  هدـش  لـقن  اهتـسینومک  ناـگرزب  زا  یکی  زا 
يارب مالـسا  نیناوق  هک  نیا  نآ  مدرک و  دروخرب  یفعـض  هطقن  هب  زین  نید  نیا  رد  هنافـساتم  یلو  مدـیدرترب ,  نایدا  مامت  زا  ار  مالـسا  نید 

 . تسا هدادرارق  اهنآ  يارب  ار  سمخ  هدش و  لئاق  یتیزم  مالسا  ربمغیپ  نادنزرف 

خساپ

ره هب  تسا و  عاـم  ـتـ جا ناو  ـ تا مورحم و نـ دارفاو  ارقف  هب  طوبرم  ود  ره  ینعی ,  درادـن ;  یلوصا  قرف  هنوـگ  چـیه  تاـکز  بـا  ( 1  ) خـمـس
يارب تسه  هک  يزیچ  اهنت  دـش ;  دـهاوخ  بوسحم  نانامل  ـ ـس لاملا مـ تیب  ءزج  نآ  رب  دـیاز  ودوش  یم  هداد  ناشتاجایتحا  هزادـنا  هب  کی 

هدش نیمات  تاکز  ناونع  زا  ریغ  یناونع  هب  اهنآ  ياهیدنمزاین  دنـشاب ,  رادروخرب  يونعم  مارتحا  عون  کی  زا  ادـخ  ربمغیپ  نادـنزرف  هک  نآ 
هّللا یلـص  ربمغیپ  صخـش  هب  مارتحا  عون  کی  تسا ,  هدومرف  ررقم  تاداس  هب  تبـسن  دنوادخ  هک  يونعم  مارتحا  نیا  تسا  یهید  بـ تسا . 
دننک یم  لایخ  یضعب  هک  هچنآ  فالخ  رب  هک ,  نیا  هصال  خـ تسا .  مدرم  تیاده  هاررد  وا  نایاپ  یب  تامحز  مارتحا  ملس و  هلآ و  هیلع و 
يارب هک  تاکز  اب  یتوافت  هنوگ  چیه  يدام  ياه  هبنج  رظن  زا  دنک و  یمن  ـیـد  لو تادا تـ ـ ـس يار  یتاقبطزایتما بـ هنوگ  چیه  سمخ  نوناق  , 

هب زگره  سمخ  دوش و  یمن  هداد  نادـنمزاین  ریاس  هب  تبـسن  یفاضا  لوپ  هاگ  چـیه  تاداس  نادـنمزاین  هب  ینعی ,  درادـن ;  تسار  ریاس فـقـ
 . دش دهاوخن  هداد  تاداس ,  زا  نکمتم  دارفا 

تسا صقان  تایلام  عضو  مالسا  عرش  رد  داد و  تیشمت  ار  کلم  رما  ناوت  یمن  تاکز  سمخ و  هب 
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شسرپ

تسا صقان  تایلام  عضو  مالسا  عرش  رد  داد و  تیشمت  ار  کلم  رما  ناوت  یمن  تاکز  سمخ و  هب 

خساپ

هوکز دراد .  هناگادـج  یفرـصم  کی  رهو  رگید  زیچ  تاکز  تسا و  رگید  زیچ  جارخ  هک  اریز  تسا  هتـساخر  ـی بـ نادا زا نـ ضار  ـتـ عا ـن  یا
دریذپب و نامهم  دزاسب و  ارـسناوراک  لپ و  دناوت  یم  سک  ره  رگید و  تاریخ  ناگدنام و  هار  رد  ناراد و  ضرق  ارقف و  يارب  تسا  هقدـص 

نارادزر ناریبدو و مـ رکشل  روشک و  ياسور  هاضق و  هرهاشم  دننام :  تسا  ـت  لود ـح  لا يار مـصـ جار بـ ـا خـ ما و  دراد .  بوسحم  هوکز  زا 
بلط جارخ  دوخ  نایعیـش  زا  مالـس  ـ لا همئا عـلـیـهـم  زگره  هوکز و  هن  تسا و  سمخ  هن  اهنیا  دناد و  تحل  ـ ـص ما مـ ـ ما ـد و هـر چـه  یر و بـ
هـصح جارخ و  دنیوگ  هقف  بتک  رد  و  دراد .  یلیـصفت  هوکز  ماما ; و  هب  ار  سمخ  دنتخادرپ و  یم  افلخب  مدرمار  جارخ  هکلب  دـندرک  یمن 
نوریب ار  ناطلس  جارخ  لوا  دیاب  دشاب  هتشاد  وم  ای  امرخ  ای  مد یـا جـو  یجارخ گـنـ نیمز  رد  یسک  رگا  ینعی  تسا  مدقم  هوکز  رب  ناطلس 

بوبح و جنرب و  يزبس و  هویم و  غاب  دننامدشابن  لوصحم  راهچ  نیا  زا  یکی  رگا  دزادرپب و  هوکز  دسر  با  ـ ـص دحب نـ رگا  یقبام  زاو  دنک 
هچ ره  تسا  ماما  رظنب  هتسب  جارخ  رادقم  درادن و  هوکز  دزادرپب و  ارنآ  جارخ  دیاب  یجارخ  نیمزرد  عتارم  نیکاکد و  ارسناوراک و  هناخ و 
ناش ـ یا اـجنآ یـا غـیـر  مدرمب  دـناوت  یم  ماـما  دوش  هتفرگ  ریـشمشب  هک  ینیمز  ره  دـیامرف :  هعنقم  هلاـسر  رد  دـیفم  خیـش  دـناد .  تحلـصم 
حلـص ماما  اب  نآ  مدرم  ـیـنـی کـه  مزر و هـ ای ثـلـثـیـن ,  ثلث  ای  لوصحم  فصن  دزادرپب  دناوتب  هدننک  لوبق  دنیب و  حالـص  هچ  رهبدراذگاو 

یـضار نادب  دیاب  تما  تسا و  ذفان  مدرم  همه  رب  ماما  طرـش  دوب و  دنهاوخ  دـندرک  حلـص  مامااب  هک  وحن  نامهب  نیمز ,  تیکلام  رب  دـننک 
اجنآ زا  ای  دنوش  میلـست  گنج  یب  شمدرم  هک  ینیمز  ره  و  دنهاکب ,  نآ  زا  ای  دـنیازفیب  وا  طرـش  رب  دـنناوت  یمن  نآ  زا  دـعب  همئا  ودـنوش 

زا يد  ـعـث کـنـ ـشا زا یـحـیـی بـن  ـیـم  هار ـ با ـس بـن  نو و یـ دنک .  دـهاوخ  هچ  ره  تسا  ماما  لام  لافنا و  زا  نیمز  نآ  دـننک  نطو  يالج 
تاذابقهب  : درپس نمب  ار  نئادم  ياتسور  راهچ  لمع  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  هک  درک  تیاور  يراصنا  دیزی  نب  بعـصم 

نیمز ره  رب  مین و  مرد و  دشاب یـک  رازتشک  هک  ظیلغ  نیمز  بیرجره  رب  ره  رب  دومرف  ارم  و  اذـک )  کلم (  رهن  ریوج ,  رهن  ریـش ,  نـهـر  , 
لـخن و هچنآ  ناتـسلخن و  بیرج  ره  رب  مرد و  هد  ناتـسوم  بـیرج  ره  رب  مـهن ; و  جارخ  مرد  ثـلث  ود  فـیفخ  نـیمزرب  مردـکی و  هناـیم 
 . صیخلتب یهتنا  مراذگ .  رذگهار  يارب  مرواین و  باسحب  تسا  هد  زارود  هک  امرخ  تخرد  ره  مرد و  هد  مه  دراد  هتخیمآ  رگید  ناتخرد 
 : داتسرف اجناد  در و سـه تـن بـ ار فـتـح کـ نآ  باطخلا  نب  رمع  دش ,  هتفرگ  هبلغب  قارع )  ینعی  نیمز (  نیا  دیامرف :  یهتن  رد مـ ـه  مال و عـ

تحاسم ار  نیمز  نامثع  نیمز 0000 و  تحاسم  رب  فین  نا بـن حـ ـثـمـ عو لاملا  تیب  یلاو  یضاق و  دوعـسم  نبا  زامن و  يارب  رـسای  رامع 
نویلیم رازه (  رازه  شش  یس و  دیوگ  هدیبعوبا  و  رازه )  رازه  نویلیم (  ود  یس و  دیوگ  یجاس  تسا  فال  وا خـ تحاسم  هزادنا  رد  درک 

رمع هب  و  درک ,  ررقم  مرد  وج 2  رب  و  مرد ,  مدنگ 9  رب  مرد و  هجنوـیو 6  تخرد  رب  و  مرد ,  ناتـسوم 8  بیرج  ره  رب  دمآرب و  بیرج  ( 
هدـجیه ات  تفای  ناـصقن  جاـجح  ناـمزب  دوب و  مرد  نویلیم  رمع 160  دـهعب  قارع  جارخ  هک  دـننک  تـیاور  و  درک .  ءاـضمارمع  تشوـن و 

مدنام هدنز  رگا  تفگ  دیسر و  نویلیم  تصش  هب  شتفالخ  مود  لاس  نویلیم و  یس  لوا  لاس  دش  هفیلخ  زیزعلادبع  نب  رمع  نوچ  نویلی و  مـ
ار بلاطم  نیمه  ظافلا  رد  یفالتخا  كدـنا  اب  طوسبم  رد  خیـش  و  یهتنا .  درمب  لاس  نامه  اما  مناسر  رمع  ناـمز  رادـقمب  ارنآ  رگید  لاـس 
نا و ـتـ سزو نامرکات و خـ ј Ə Ơیـصقا خ زا  نیمز  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدـنوار  بطق  زا  یناـث  ققحم  هیجار  رد خـ و  تسا .  هدروآ 

 . هداد تبسن  خیش  طوسبم  هب  ار  نآ  تسا و  هدش  حتف  ریشمشب  نآ  یلاوح  نیوزق و  نادمه و 

هرمث هچ  همانرب  نیا  دنتـسه  مورحم  تاکززا  یلو  دوش  یم  تخادرپ  تاداس  هب  سمخ  زا  یمین  ارچ  تاکز و  سمخ و  نیب  تسا  یتوافت  هچ 
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؟  دراد يا 

شسرپ

هچ همانرب  نیا  دنتـسه  مورحم  تاکززا  یلو  دوش  یم  تخادرپ  تاداـس  هب  سمخ  زا  یمین  ارچ  تاـکز و  سمخ و  نیب  تسا  یتواـفت  هچ 
؟  دراد يا  هرمث 

خساپ

نیمه رد  اـمومع  نآ  فراـص  اذـلدوش مـ یم  بوسحم  یمالـسا  هعماـج  یمومع  لاوما  وزج  تقیقح  رد  هک  تسا  یئاـهتای  ـ لا زا مـ تا  ـ کز
یمالـسا و تموکح  هاگتـسد  عبان  ـت یـعـنـی مـ ـسا ـی  مال ـ ـسا تموکح  هب  طوبرم  هک  تسا  یئاـهتایلام  زا  سمخ  یلو  دـشاب  یم  تمـسق 
رد  ( تاـکز یمومع (  لاوـما  هب  یباـی  تسد  زا  تاداـس  ندو  مور بـ ـن مـحـ یار ـ با بـنـ دـنوش .  یم  نیماـت  نآ  زا  هاگتـسد  نیا  ناگدـننادرگ 

ار دوخ  ناشیوخ  ربمایپ  هک  دتفین  نافلاخم  تسد  هب  يا  هناهب  ات  تسا  تمسق  نیا  زا  ربمایپ  نادنواشیوخ  نت  ـ ـشاد رود نـگـهـ يارب  تقیقح 
نینچ مالـسا  نیناوق  رد  عوضوم  نیا  دـنوش  نیما  یقیرط تـ زا  دـیاب  زین  تاداـس  نادـنمزاین  یفرط  زا  تسا  هتخاـس  طلـسم  یمومع  لاوما  رب 
طقف دـندقتعم  اهنآ  دـنا  هداد  يرگید  خـساپ  ءاهقف  زا  یـضعب  دـندرگ  دـن  هر مـ یمالـسا بـهـ تموکح  هجدوب  زا  اـهنآ  هک  هدـش  ینیب  شیپ 

هدرمـش يوکز  لاوما  زا  روهـشم  هک  يا  هناگ  هن  روما  نیاربانب  تسا  تاکز  تخادرپ  رادق  ـگـر مـ نا هیآ خـمـس بـیـ تسا و  بجاو  تاکز 
رد دومن  قافنا  ادخ  هاررد  ار  مج  کی پـنـ بسک  عبانم  هچ  ماعنا و  هچ  تالغ و  هچ  دمآرد  مامت  زا  دیاب  هکلب  درادن  تیـصوصخ  چیه  دـنا 
زا یکی  طقف  میناد  یم  هک  اجنآ  ات  هتبلا  دش (  دهاوخن  حرطم  تا  زا شـبـهـ يرایسب  دنرادن و  یقرف  مه  اب  تاداس  ریغ  تاداس و  ریـسفت  نیا 

 . دوش هعجارم  ءاهقفلا  هرصبت  باتک  هب  دنراد )  يرظن  نینچ  ءاهقف 

؟  تسین ضیعبت  مشاه  ینب  هب  سمخ )  یمالسا (  تایلام  زا  یمین  صاصتخا  ایآ 

شسرپ

؟  تسین ضیعبت  مشاه  ینب  هب  سمخ )  یمالسا (  تایلام  زا  یمین  صاصتخا  ایآ 

خساپ

کی جایتحا  هزادنا  هب  مه  نآ  دوش ,  هداد  نانآ  نادـنمزاین  هب  دـیاب  ارـصحنم  تسا  مشاه  ینب  تاداس و  هب  طوبرم  هک  سمخ  زا  یمین  الوا 
دنناوت یم  نآ  ياج  هب  دننک و  فرـصم  تاکز  زا  يزیچ  دنرادن  قح  مشاه  ینب  تاداس و  نادـنمزاین  نادنمتـسم و  ایناث :  رتشیب .  هن  لاس و 
رتـشیب دوجوم  تاداـس  يدـنمزاین  زا  تسا  سمخ  زا  یمین  هک  تاداـس  مهـس  رگا  اـثلا :  ثـ دـنیامن .  هدافتـسا  سمخ  تمـسق  نیمه  زا  اـهنت 
تاداس يارب  زایتما  کی  اـهنت  هن  رد حـقـیـقـت خـمـس  دومن .  فرـصم  رگید  فراـصم  رد  درک و  زیراو  لاـملا  تیب  هب  ار  نآ  دـیابدشاب 

 . دشاب یم  دیاین  شیپ  نانآ  هب  تبسن  ینظءوس  هنوگ  چیه  هکنیا  رطاخ  هب  مومع و  تحلصم  رطاخ  هب  اهنآ  ندز  رانک  عون  کی  هکلب  تسین 

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 
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خساپ

، نآ رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  ناـنآ  هب  دـشاب  مهد  کـی  ناـمه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوـش ، یمن  هداد  تاداـس  هب  سمخ  یماـمت  ـالوا :
ياه هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوش ، یم  هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا )) همحر  )) ماما هب  طوبرم 

عـضو دوبهب  يارب  تاـکز  سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم ، بجاو  قوـقح  یّلک  روـط  هب  تسا ، نشور  هک  روـط  ناـمه  ًاـیناث : دـنیامن . رـص  هیملع 
لقادح ات  دوش ، یم  هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و  تاقبط  یگدـنز 

دوخ بجاو  قوقح  دننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملسم  یمامت  هکنیا  ضرف  رب  ًاثلاث : دنشاب . هتشاد  دوخ  نوؤش  قبط  ار  یگدنز  تاناکما 
هکلب دوش ; یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  دـنیامن ، تخادرپ  ار 
همحر )) ماما مهـس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا )) همحر  )) ماما صوصخم  يدایز  نیا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  هللا ))

؟ تسا هدش  نیعم  کی  هد  ةوکز  تسا  رتشیب  هک  اهنآ  ریغ  يارب  سمخ و  تاداس  يارب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  نیعم  کی  هد  ةوکز  تسا  رتشیب  هک  اهنآ  ریغ  يارب  سمخ و  تاداس  يارب  ارچ 

خساپ

طوبرم نآ  رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  نانآ  هب  دـشاب  کی  هد  نامه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوش  یمن  هداد  تاداس  هب  سمخ  یمامت  ـالوا ;
هیملع ياه  هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جیورت  نید و  هار  رد  ات  دوش  یم  هداد  نیدـهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  (( مالـسلا هیلع   )) ماما هب 

لیدعت یگدنز و  عضو  دوبهب  يارب  هوکز  سمخ و  لیبق  زا  یلام  بجاو  قوقح  یّلک  روطب  تسا  نشور  هک  روطنامه  ًایناث : دنیامن . فرص 
ار یگدنز  لقادـح  ات  دوش  یم  هداد  تاداس  زا  يارقف  هب  طقف  تسا  تاداس  صوصخم  هک  کی  هد  نیمه  نیاربانب  تسا  یتاقبط  تافالتخا 

دوخ بجاو  قوقح  دندرک و  لمع  دوخ  هفیظو ي  ناناملسم  مامت  هک  ضرف  رب  رگا  ًاثلاث : دنشاب . هتـشاد  فراعتم  روطب  دوخ  تانوئـش  قبط 
نیا هکلب  دوش  یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دـیایب  داـیز  هدـش  نیعم  نآ  يارب  هک  یفراـصم  زا  تاداـس  مهـس  رگا  دـندومن  تخادرپ  ار 
هیلع )) ماما دـنکن  هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدـنز  دـشاب  مک  تاداس  مهـس  رگا  هک  روطناـمه  تسا  (( مالـسلا هیلع  )) ماـما صوصخم  يداـیز 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  (( مالسلا

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

، نآ رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  ناـنآ  هب  دـشاب  مهد  کـی  ناـمه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوـش ، یمن  هداد  تاداـس  هب  سمخ  یماـمت  ـالوا :
ياه هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوش ، یم  هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا )) همحر  )) ماما هب  طوبرم 
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عـضو دوبهب  يارب  تاـکز  سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم ، بجاو  قوـقح  یّلک  روـط  هب  تسا ، نشور  هک  روـط  ناـمه  ًاـیناث : دـنیامن . رـص  هیملع 
لقادح ات  دوش ، یم  هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و  تاقبط  یگدـنز 

دوخ بجاو  قوقح  دننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملسم  یمامت  هکنیا  ضرف  رب  ًاثلاث : دنشاب . هتشاد  دوخ  نوؤش  قبط  ار  یگدنز  تاناکما 
هکلب دوش ; یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  دـنیامن ، تخادرپ  ار 
همحر )) ماما مهـس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا )) همحر  )) ماما صوصخم  يدایز  نیا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  هللا ))

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

، نآ رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  ناـنآ  هب  دـشاب  مهد  کـی  ناـمه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوـش ، یمن  هداد  تاداـس  هب  سمخ  یماـمت  ـالوا :
ياه هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوش ، یم  هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا )) همحر  )) ماما هب  طوبرم 

عـضو دوبهب  يارب  تاـکز  سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم ، بجاو  قوـقح  یّلک  روـط  هب  تسا ، نشور  هک  روـط  ناـمه  ًاـیناث : دـنیامن . رـص  هیملع 
لقادح ات  دوش ، یم  هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و  تاقبط  یگدـنز 

دوخ بجاو  قوقح  دننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملسم  یمامت  هکنیا  ضرف  رب  ًاثلاث : دنشاب . هتشاد  دوخ  نوؤش  قبط  ار  یگدنز  تاناکما 
هکلب دوش ; یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  دـنیامن ، تخادرپ  ار 
همحر )) ماما مهـس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا )) همحر  )) ماما صوصخم  يدایز  نیا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  هللا ))

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

، نآ رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  ناـنآ  هب  دـشاب  مهد  کـی  ناـمه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوـش ، یمن  هداد  تاداـس  هب  سمخ  یماـمت  ـالوا :
ياه هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوش ، یم  هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا )) همحر  )) ماما هب  طوبرم 

عـضو دوبهب  يارب  تاـکز  سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم ، بجاو  قوـقح  یّلک  روـط  هب  تسا ، نشور  هک  روـط  ناـمه  ًاـیناث : دـنیامن . رـص  هیملع 
لقادح ات  دوش ، یم  هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و  تاقبط  یگدـنز 

دوخ بجاو  قوقح  دننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملسم  یمامت  هکنیا  ضرف  رب  ًاثلاث : دنشاب . هتشاد  دوخ  نوؤش  قبط  ار  یگدنز  تاناکما 
هکلب دوش ; یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  دـنیامن ، تخادرپ  ار 
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همحر )) ماما مهـس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا )) همحر  )) ماما صوصخم  يدایز  نیا 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  هللا ))

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

، نآ رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  ناـنآ  هب  دـشاب  مهد  کـی  ناـمه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوـش ، یمن  هداد  تاداـس  هب  سمخ  یماـمت  ـالوا :
ياه هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوش ، یم  هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا )) همحر  )) ماما هب  طوبرم 

عـضو دوبهب  يارب  تاـکز  سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم ، بجاو  قوـقح  یّلک  روـط  هب  تسا ، نشور  هک  روـط  ناـمه  ًاـیناث : دـنیامن . رـص  هیملع 
لقادح ات  دوش ، یم  هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و  تاقبط  یگدـنز 

دوخ بجاو  قوقح  دننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملسم  یمامت  هکنیا  ضرف  رب  ًاثلاث : دنشاب . هتشاد  دوخ  نوؤش  قبط  ار  یگدنز  تاناکما 
هکلب دوش ; یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  دـنیامن ، تخادرپ  ار 
همحر )) ماما مهـس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا )) همحر  )) ماما صوصخم  يدایز  نیا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  هللا ))

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

، نآ رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  ناـنآ  هب  دـشاب  مهد  کـی  ناـمه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوـش ، یمن  هداد  تاداـس  هب  سمخ  یماـمت  ـالوا :
ياه هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوش ، یم  هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا )) همحر  )) ماما هب  طوبرم 

عـضو دوبهب  يارب  تاـکز  سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم ، بجاو  قوـقح  یّلک  روـط  هب  تسا ، نشور  هک  روـط  ناـمه  ًاـیناث : دـنیامن . رـص  هیملع 
لقادح ات  دوش ، یم  هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و  تاقبط  یگدـنز 

دوخ بجاو  قوقح  دننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملسم  یمامت  هکنیا  ضرف  رب  ًاثلاث : دنشاب . هتشاد  دوخ  نوؤش  قبط  ار  یگدنز  تاناکما 
; دوش یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دـیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  دـنیامن ، تخادرپ  3 ـ ـ  ار

مهـس زا  دـنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداـس  یگدـنز  دـشاب و  مک  تاداـس  مهـس  رگا  تسا و  هللا )) همحر  )) ماـما صوـصخم  يداـیز  نـیا  هـکلب 
4ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  هللا )) همحر  )) ماما

؟ تسا هدش  هراشا  داد ، تاداس  هب  دیاب  ار  سمخ  هک  بلطم  نیا  هب  نآرق  رد  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا هدش  هراشا  داد ، تاداس  هب  دیاب  ار  سمخ  هک  بلطم  نیا  هب  نآرق  رد  ایآ 

خساپ

نیکاسملا یماتیلا و  یبرقلا و  يذلو  لوسّرلل  هسمخ و  ناف هللا  یش  نم  متنغ  اّمنا  اوملعاو  : » تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  لافنا ، هروس  هیآ 41  رد 
هک دـینادب  نانمؤم ، يا  ریدـق ; یـش  لک  یلع  هللا  ناعمجلا و  یقتلا  موی  ناقرفلا  موی  اندـبع  یلع  انلزنا  ام  هللااب و  متنما  متنک  نا  لیبسلا  نبا  و 

هملک تسا »... ناگدنام  هار  رد  ناریقف و  نامیتی و  وا و  ناشیوخ  لوسر و  ادخ و  صاخ  نآ  سمخ  دسر ، امـش  هب  هدـیاف  تمینغ و  هچ  ره 
تمـسق ود  هب  سمخ  اهقف  رظن  زا  تهج ، نیمه  هب  دنتـسه ; تاداس  و  مالـسلا )) مهیلع  )) ربمایپ تیب  لها  نامه  هیآ  نیا  رد  یبرقلا » يذـل  »

دّیس هب  طیارشلا  عماج  دهتجم  نذا  اب  دیاب  هللا )) همحر  )) ماما رظن  هب  يوقا ، ربانب  تسا و  تاداس  مهس  نآ  زا  تمـسق  کی  دوش : یم  میـسقت 
هب دـیاب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  مالـسلا )) هیلع  )) ماما مهـس  نآ ، رگید  فصن  دوش و  هداد  هدـنام  رفـس  رد  هک  يدّیـس  ای  میتی  دّیـس  اـی  ریقف 

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دسرب ( . دهد ، یم  هزاجا  وا  هک  یفرصم  هب  ای  دوش  هداد  طیارشلا  عماج  دهتجم 

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مهد ) کی  ) تاکز دنتسه  زین  يرتشیب  دادعت  هک  اهنآ  ریغ  يارب  تاداس و  يارب  مجنپ ) کی  ) سمخ ارچ 

خساپ

، نآ رگید  فصن  دوش و  یم  هداد  ناـنآ  هب  دـشاب  مهد  کـی  ناـمه  هک  نآ  فصن  هکلب  دوـش ، یمن  هداد  تاداـس  هب  سمخ  یماـمت  ـالوا :
ياه هزوح  هرادا  یهلا و  ماکحا  جـیورت  نید و  هدر  رد  ات  دوش ، یم  هداد  ناداهتجم  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  هللا )) همحر  )) ماما هب  طوبرم 

عـضو دوبهب  يارب  تاـکز  سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم ، بجاو  قوـقح  یّلک  روـط  هب  تسا ، نشور  هک  روـط  ناـمه  ًاـیناث : دـنیامن . رـص  هیملع 
لقادح ات  دوش ، یم  هداد  ریقف  تاداس  هب  طقف  تاداس  صوصخم  مهد  کی  و  تسا . یتاقبط  تافالتخا  لیدـعت  مورحم و  تاقبط  یگدـنز 

دوخ بجاو  قوقح  دننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناناملسم  یمامت  هکنیا  ضرف  رب  ًاثلاث : دنشاب . هتشاد  دوخ  نوؤش  قبط  ار  یگدنز  تاناکما 
هکلب دوش ; یمن  هداد  تاداس  هب  يدایز  نیا  دیایب ، دایز  تسا  هدـش  نّیعم  نآ  يارب  هک  یفراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  دـنیامن ، تخادرپ  ار 
همحر )) ماما مهـس  زا  دنکن ، هرادا  ار  ریقف  تاداس  یگدنز  دشاب و  مک  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  هللا )) همحر  )) ماما صوصخم  يدایز  نیا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ناربج  ار  نآ  دوبمک  هللا ))

فراصم زا  تمـسق  ود  هک  اجنآ  ات  مینک  کمک  مورحم  دنمزاین و  دارفا  هب  هک  هدش  هداد  روتـسد  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  رد 
ار رقف » » مالسا هک  تسین  نیا  رب  لیلد  نایاونیب  هب  کمک  رب  مالسا  رّرکم  ياهدیکات  ایآ  دنا ، هدش  یفّرعم  نادنمتسم  ناریقف و  اکز ، هناگتشه 

جوم ناونع  کی  هب 

شسرپ

فراصم زا  تمسق  ود  هک  اجنآ  ات  مینک  کمک  مورحم  دنمزاین و  دارفا  هب  هک  هدش  هداد  روتـسد  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  رد 
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« رقف » مالسا هک  تسین  نیا  رب  لیلد  نایاونیب  هب  کمک  رب  مالسا  رّرکم  ياهدیکات  ایآ  دنا ، هدش  یفّرعم  نادنمتـسم  ناریقف و  اکز ، هناگتـشه 
جوم ناونع  کی  هب  ار 

خساپ

هعماج ي یمالـسا ، هعماج  رگا  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  تاکز ) دـننام   ) یمالـسا ياه  تایلام  هب  طوبرم  ثیداحا  رد  ـالّوا 
تفای نآ  رـسارس  رد  ریقف  کی  یّتح  دـنزادرپب ، تسا  هداد  رارق  هقبط  نیا  يارب  نانآ  لاوما  رد  دـنوادخ  هک  ار  یقوقح  مدرم  دـشاب ، ملاـس 

َو ُهّللا  َضَرَف  امب  ِینغَتسال  َو  ًاجاتحُم  ًاریقف  ٌِملسُم  َیَقب  َام  مِِهلاومَا  َةاکَز  اّودَا  َساّنلا  َّنا  َول  : » دیامرف یم  مالسلا )) هیلع  )) قداص ماما  دوش . یمن 
ناملـسم زگره  دـنتخادرپ  یم  ارر  دوخ  لاوما  تاکز  مدرم  رگا  ءاینغالا ; ِبُونُذـِب  ِّالا  اوَرَعال  َو  اوُعاَجال  َو  اوُجاتحاَال  َو  اُورَقَتفا  ام  َساـّنلا  َّنِا 

زاین یب  تسا  هداد  رارق  نادنمتورث  لاوما  رد  نانآ  عفن  هب  دنوادخ  هک  یقوقح  وترپ  رد  دش و  یمن  تفای  یمالسا  11 ـ ـ  هعماج رد  يدنمزاین 
تخادرپ زا  نادـنمتورث  ياراد  دوخ  لیلد  هب  دوش ، یم  هدـید  يا  هنهرب  ای  هنـسرگ و  ای  یجاـتحم و  ریقف و  اـم  عاـمتجا  رد  رگا  دـندش . یم 

ياه متـس  نادـنمتورث و  یـسانشن  هفیظو  هجیتن  ناریقف  دوجو  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  ثیداـحا  نیا  یـسررب  اـب  تسا .» یلاـم  ضیارف 
یم یعامتجا  ياه  هاگتسد  ندوبن  ملاس  لوصحم  فارحنا و  يرامیب ، یعون  ار  ارقف  مالسا  نیاربانب  سب . تسا و  اینغا  زا  یهورگ  یعامتجا 

روهظ ملاس  يا  هعماج  رد  مالسا  ًایناث : دریذپب . عامتجا  تفاب  رد  یعیبط  يا  هدیدپ  ای  یعامتجا و  یترورض  ناونع  هب  ار  نآ  هک  نیا  هن  دناد ،
یطیحم نینچ  رد  نآ  كانبات  نیناوق  دـمآ  دوجو  هب  اهزواجت  ملاظم و  اه ، ضیعبت  زا  رپ  ملاسان و  ینعم  ماـمت  هب  یعاـمتجا  رد  هکلب  درکن ،

فده نیا  هب  ندیسر  يارب  دنک . لدب  لآ  هدیا  ملاس و  يا  هعماج  هب  یمالسا  ینامرآ  ساسارب  ار  هعماج  نآ  هک  دوب  نآ  یپ  رد  دش و  ارجا 
نآ يرشب  عامتجا  ياه  تفاب  رد  هک  دوب  يزیچ  رقف  ددرگ . نکهشیر  ًاجیردت  یگنـسرگ  رقف و  نآ  رد  هک  دش  یم  هّیهت  يا  همانرب  دیاب  یم 

اب هلباقم  يارب  دنتسه . ینایوجدوس  دازآ ، هعماج  رد  ًاثلاث : دورب . نایم  زا  یمالسا  حیحـص  همانرب  اب  تسیاب  یم  دوب و  هدرک  هنخر  12 ـ ـ  زور
عماوج مامت  نیناوق  رد  هکلب  مالـسا -  نیناوق  رد  الثم  دزاس . رثا  یب  ار  لامعا  ات  دشاب  يا  همانرب  حرط و  دیاب  زین  صاخـشا  هنوگ  نیا  لامعا 
دنادب نآ  ناشن  ار  نیناوق  نیا  دوجو  دناوت  یم  یسک  ایآ  دراد . دوجو  مرج  عون  ره  هب  طوبرم  ياهرفیک  دودح و  صاصق ، نوناق  نّدمتم - 

ره هکلب  هن ; مّلـسم  روط  هب  تسا ؟ وغل  ینیناوق  نینچ  عضو  ّالا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  تفع  یفانم  لمع  تیانج و  لتق ، دـیاب  هعماـج  رد  هک 
ياـه ناـسنا  زا  هک  يا  هعماـج  راـنک  هشوـگ و  رد  تسا  نکمم  هک  دـهد  یم  حیـضوت  نـینچ  ار  ییاـه  هماـنرب  نـینچ  دوـجو  یفـصنم  درف 

تازاجم اهنآ  يارب  دـیاب  دنـشاب و  ینافّلختم  نینچ  تسا  نکمم  دـنک ، یمن  تموکح  نآ  رب  يرابجا  ماظن  دـنا و  هتفای  لیکـشت  نوگاـنوگ 
هکلب دـشاب  هتـشاد  دوجو  لولعم  رامیب و  هعماج  رد  ًامازلا  هک  تسن  نیا  لیلد  وراد  کشزپ و  دوجو  الثم  دوش ; هتفرگ  رظن  رد  یهانتم  ياه 
يزیر همانرب  13 ـ ـ  تسا و نینچ  زین  ناریقف  نادـنمزاین و  هب  کمک  دـنوش . نامرد  دـندش ، تفاـی  يدارفا  نینچ  رگا  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب 

هک تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يدـنمزاین  ریقف و  هعماج  رد  دـیاب  ًامتح  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نادنمتـسم  هب  کمک  يارب 
يراـمیب نیا  تفاتـش و  اـهنآ  يراـی  هب  دـیاب  دـنداتفا ، يزور  نینچ  هب  يا  هتـسد  اـی  يدرف  يّدـعت  رثا  رب  دـندش و  تفاـی  يدارفا  نـینچ  رگا 

یناسک دـنوش ; تیامح  دـیاب  ییاسران ، یناوتان و  رثا  رب  هک  دنتـسه  يدارفا  عامتجا ، رد  نینچمه  درک . نامرد  رتدور  هچ  ره  ار  یعاـمتجا 
اه هورگ  نیا  هداتفا و ... راک  زا  نانزریپ  نادرمریپ و  ای  دـنوش و  یم  دیهـش  داهج  نادـیم  رد  هک  ینازابرـس  ناگتـسب  میتی و  ناکدوک  دـننام 

دارفا هلیـسو  هب  لاملا و  تیب  زا  نانآ  هب  دـنرادن و  ار  یگدـنز  همادا  تردـق  دـنا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییاـناوت  هک  دنتـسه  يدارفا  همه 
اهنآ دننام  یگتسشنزاب و  قوقح  زا  ای  دنشاب و  هتـشاد  یلام  هتخودنا  هک  دنتـسین  نانچ  اه  هورگ  نیا  دارفا  همه  دوش . هدناسر  يرای  نکمتم 

14ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک هدافتسا 

قالطو جاودزا  ماکحا  هفسلف 
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دنناد یمن  يراج  ار  ناعل  تقوم  حاکن  رد  ماظع  تایآ  زا  یضعب  ثیدح ، ای  هیآ و  هروس و  مادک  قبط  تسین  يراج  ناعل  تقوم  دقع  رد  ارچ 
؟

شسرپ

یمن يراج  ار  ناعل  تقوم  حاکن  رد  ماظع  تایآ  زا  یـضعب  ثیدـح ، ای  هیآ و  هروس و  مادـک  قبط  تسین  يراج  ناعل  تقوم  دـقع  رد  ارچ 
؟  دنناد

خساپ

همادا رد  هک  یتاحیـضوت  اب  هک  تفگ  دـیاب  تسین  يراج  ناعل  تقوم  دـقع  رد  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  هیآ و  مادـک  رد  هک  نیا  دروم  رد 
ص 605 باب 10 ، ناعللا ، باـتک  ج 15 ، هعیـشلا ، لـئاسو  هک  تفگ  دـیاب  تاـیاور  رد  اـما  دوش  یم  نشور  نآ  ینآرق  ثحب  داد  میهاوخ 

هدرک هعتم  هک  ار  ینز  دناوت  یمن  درم  اهب ؛ عتمتی  یتلا  هأرملا  لجرلا  نعالی  ال  : » دیامرف یم  (ع ) قداص ماما  تسا . هدـمآ  رظن  دروم  تایاور 
دناوت یمن  دازآ  درم  اهب ؛ عتمتی  یتلا  الو  هیمذـلا  الو  همـألا  رحلا  نعـالی  ـال  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  (ع ) قداـص ماـما  زا  زین  و  دـیامن » ناـعل 

«. دـنک ناعل  هدرک  هعتم  هک  ار  ینز  دـناوت  یمن  درم  زین  دـنک و  ناعل  ار  شا  یمذ  رـسمه  دـناوت  یمن  درم  نینچمه  دـیامن ، ناـعل  ار  شزینک 
تشذگ البق  یمذ  رفاک  زینک و  رد  ناعل  مدع  مکح  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  هعیشلا -  لئاسو  فلؤم  یلماع -  رح  خیـش  موحرم 

. دنا هداد  تقوم  دقع  رد  ناعل  نایرج  مدع  هب  مکح  زین  اهقف  دـشاب . یم  هعتم  رد  ناعل  مدـع  باب ، نیا  رد  ثیدـح  نیا  لقن  زا  ام  دوصقم  و 
یمئاد هجوز  فذـق ، دروم  نز  هک  تسا  طرـش  ناعل  توبث  رد  دـیوگ : یم  هلأسم 4  ناعل ، باتک  هلیـسولاریرحت ، رد  ینیمخ  ماما  ترـضح 
يوقا رب  انب  هعطقنم  نز  رد  یناعل  نینچمه  دروخ و  یم  دـح  هدـننک  فذـق  هنیب  دوبن  اب  هکلب  تسین  یناعل  هناـگیب  نز  فذـق  رد  سپ  دـشاب 

هب هعتم  نز  دنزرف  اما  دشاب و  هتـشاد  یمئاد  نز  هک  دراد  تیعورـشم  دنزرف  یفن  يارب  ناعل  یتقو  دنیوگ : یم  هلأسم 7  رد  نینچمه  تسین .
هک دشاب  نیا  نآ  تلع  تسا  نکمم  دوش . یمن  يراج  هعتم  رد  ناعل  دوش  یم  هظحالم  هک  هنوگنامه  دوش ... یم  یفتنم  ناعل  نودب  وا  یفن 

يدهاش داد و  شا  هقلعتم  هب  ءاشحف  تبسن  ای  دومن  یفن  دوخ  زا  ار  هدییاز  شرسمه  هک  يدنزرف  يدرم  یتقو  هک  تسا  نآ  ناعل  زا  دوصقم 
راهچ ینعی  دنک  ناعل  دناوت  یم  هدش  هجوتم  وا  هب  تبـسن  نیا  هطـساو  هب  هک  يدـح  يارب  درم  هک  تسا  نآ  مکح  تشادـن  نآ  تابثا  يارب 

. مشاب نایوگغورد  زا  رگا  نم  رب  ادخ  تنعل  دیوگب  مجنپ  هبترم  رد  سپـس  تسا  قداص  هداد  هک  یتبـسن  رد  هک  دریگب  دهاش  ار  ادخ  هبترم 
مجنپ هبترم  رد  سپس  دیوگ و  یم  غورد  تسا  هداد  يو  هب  هک  یتبسن  نیا  رد  شرسمه  هک  دریگب  دهاش  ار  ادخ  هبترم  راهچ  مه  نز  سپس 
قالط یعون  ناعل  نیارباـنب  تسا .) هداد  نم  هب  هک  یتبـسن  نیا  رد   ) دـشاب نایوگتـسار  زا  مرـسمه  رگا  نم  رب  ادـخ  بضغ  مشخ و  دـیوگب 
ناعل شرهوش  اب  هک  ینز  ارچ  : » دش لاؤس  (ع ) مظاک یسوم  ماما  زا  دش . دنهاوخ  يدبا  مارح  رگیدکی  رب  رهوش  نز و  ناعل ، زا  دعب  تسا و 

ار ناشلوق  دـنا  هدروخ  هلالج  تاذ  هب  هک  ییاه  مسق  هک  نآ  رطاخ  هب  دومرف : ترـضح  دـنوش ؟ یم  مارح  مه  اـب  هشیمه  دـبا و  يارب  هدومن 
دنا هدروخ  ود  ره  هک  ییاه  مسق  تسا  یهیدب  دنوش و  ادج  مه  زا  هشیمه  يارب  دراد  اضتقا  ناشلوق  ظفل و  اریز  دنک  یم  تیبثت  قیدـصت و 

(. ص 624 باب 278 ، ج 2 ، نارهت ، ینهذ  داوج  دمحم  دیـس  قیقحت  همجرت و  قودص ، خیـش  عیارـشلا ، للع   ) دـیامن یم  تباث  ار  انعم  نیا 
انز هب  یمر  ار  شنز  رهوش  هک  ییاج  رد  یکی  تسا : عورـشم  اج  ود  رد  طقف  تسا و  قالط  یعون  ناعل  دوش ، یم  هظحـالم  هک  هنوگناـمه 

ناوت یم  نیاربانب  دیامن . یفن  جوز ، هب  وا  قاحلا  ناکما  اب  هدش  دلوتم  وا  شارف  رد  هک  ار  يدنزرف  ندوب  دنزرف  هک  تسا  ییاج  مود  دنک و 
ناعل نایرج  مدع  ياه  تمکح  زا  یکی  سپ  عطقنم . دقع  رد  هن  دراد  ققحت  مئاد  دقع  رد  شارف  ای  تسا و  مئاد  دـقع  رد  قالط  هک  تفگ 

دقع رد  ناـعل  ناـیرج  مدـع  تمکح  رد  ناوت  یم  هک  يرگید  هتکن  درادـن . دوجو  قـالط  عطقنم  دـقع  رد  هک  تسا  نیا  عـطقنم ، دـقع  رد 
جاودزا نآ  رب  زین  يراثآ  هدش و  بوسحم  رگیدکی  لالح  درم  نز و  دش  يراج  دقع  هغیص  یتقو  مئاد  دقع  رد  هک  تسا  نیا  تفگ  تقوم 
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قالط اب  دـیاب  دـقع  نآ  ینعی  دوب  دـهاوخن  یگداس  هب  زین  رگیدـمه  زا  اهنآ  ندـش  ادـج  و  هقفن و ... ندرب ، ثرا  هلمج  زا  دوش  یم  بترتم 
دوش یم  هظحالم  هک  هنوگنامه  ناعل . ءالیا ، راهظ ، تارابم ، علخ ، یعجر ، نئاب ، قالط  دراد : یعاونا  مه  قالط  دوخ  لاح  ددرگ  یـشالتم 

تیفیک ایناث  درادن و  ار  مئاد  دقع  راثآ  زا  يرایـسب  تقوم  دـقع  الوا  اریز  تسین  نینچ  تقوم  دـقع  رد  اما  تسا . قالط  عاونا  زا  یکی  ناعل 
اب هک  ینز  رگا  سپ  تسا  نآ  تدـم  ندوشخب  ای  تدـم  مامتا  هب  هکلب  تسین  نآ ) عاونا  اب   ) قـالط تقوم ، دـقع  رد  درم  نز و  ندـش  ادـج 

هاگداد هب  لسوتم  درم  هک  تسین  مزال  دوش ، هاگآ  هلأسم  نیا  هب  زین  وا  رـسمه  دهدب و  انز  تسا ، هدـمآ  رد  يدرم  تیجوز  هب  تقوم  هغیص 
نز و ندش  ادج  مه  ناعل  رد  فده  نوچ  دوش  ادـج  يو  زا  دـناوت  یم  تدـم  ندوشخب  اب  اریز  دـیامن  ناعل  ار  شرـسمه  تیاهن  رد  دوش و 

دیاب هک  دـنراد  مه  اب  ییاه  تواـفت  مئاد  تقوم و  دـقع  نیارباـنب  دوش . یم  ققحم  درم ، يوس  زا  تدـم  ندوشخب  رد  هک  تسا  هدوب  رهوش 
. دریگب رارق  هجوت  دروم 

؟ دراد یتلزنم  نأش و  هچ  هیآ  نیا  رگم  دنوش  یم  رگیدکی  مرحم  دقع  هبطخ  کی  ندناوخ  اب  هنوگچ  ناوج  رسپ  رتخد و 

شسرپ

؟ دراد یتلزنم  نأش و  هچ  هیآ  نیا  رگم  دنوش  یم  رگیدکی  مرحم  دقع  هبطخ  کی  ندناوخ  اب  هنوگچ  ناوج  رسپ  رتخد و 

خساپ

نیناوق و عضو  يانب  گنس  هنیمز  نیا  رد  تارابتعا  دنتسه و  یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  ندرک  دنم  هطباض  ددص  رد  نوناق  عرش و  الوصا 
نیب هلـصاف  الـصا  ددرگ . یم  رارق  رب  اضما  رهم و  کی  ای  هملک و  دنچ  ای  کی  ساسا  رب  قوقح  اه , ماظن  یمامت  رد  تسا .  نآ  ندرک  هدایپ 
همه اب  تسا ,  دقع  عون  کی  جاودزا  هغیص  دیرامـشن . كدنا  ار  تاملک  شقن  نیاربانب  تسا ؟  نیتداهـش  هملک  دنچ  زج  یناملـسم  رفک و 

انز اب  هلئسم  نیا  ایآ  دنک . یم  تیامح  نآ  زا  زین  نوناق  و  داد . رارق  ار  یطورش  ناوت  یم  نآ  نمض  رد  یتح  هک  رگید  ياهدقع  تاصخشم 
همه رد  یـساسا  یـشقن  دنراد , تایونم  زا  تیاکح  هک  تاملک  تسا ؟  ربارب  تسا ,  يرایعم  چیه  نودـب  هطباض و  یب  هطبار  عون  کی  هک 

یعرـش و طباوض  ماکحا و  تیاعر  هب  نیفرط  مازلا  تقیقح  رد  دقع  هطـساو  هب  تیجوز  شریذپ  دـننک -  یم  افیا  یعامتجا  يدرف و  طباور 
یگنهامه زا  هک  تسا  نیفرط  قفاوت  تسا ، كرتشم  یگدـنز  ساسا  هچنآ  نیا  رب  انب  تسین .  يزیچ  مک  نیا  تسا و  نآ  هب  يرادافو  مالعا 

ارذگ یعطقم و  باختنا  فرـص  تسین و  نادب  يدنبیاپ  مازلا و  نامیپ  نیا  زا  نیفرط  دـصق  ایآ  اما  دوشیم . لصاح  فرط  ود  ياهتساوخ 
رد هقالع  قشع و  اب  ات  دـننک  باختنا  كرتشم  یگدـنز  کی  يارب  ار  رگیدـمه  رفن  ود  هاگره  تسا ؟ یفاـک  كرتشم  یگدـنز  کـی  يارب 
زا روظنم  دننکیم . دای  دـهعت  هب  نآ  زا  هک  دـهدیم  خر  يدـنبیاپ  مازلا و  اب  هتخیمآ  یگنهامه  راوتـسا و  نامیپ  دـنیامن ، یگدـنز  مه  رانک 

یقالخا هناتـسود و  هدعو  کی  افرـص  هن  دیامنب ، داجیا  یقوقح  يراثآ  يرـس  کی  دـنامب و  راوتـسا  قفاوت  نامیپ و  نیا  هک  تسا  نیا  دـقع 
بلج ار  هاگداد  نوناق و  تیامح  یتح  ناوتب  نآ  ياضتقم  هب  هک  يدـهع  تسب  راوتـسا  يدـهع  دـیاب  كرتشم  یگدـنز  زاـغآ  يارب  دـشاب .
قفاوت هک  نیا  يارب  درادـن . قوقح  ناهج  رد  رثا  ییاهنت  هب  تسا و  یناسفن  ینورد و  يرما  ناـنآ  یعقاو  تساوخ  ینطاـب و  هدارا  نیا  درک .

. دوش مکح  نآ  ساـسا  رب  فـالتخا ، زورب  ماـگنه  ددرگ و  نشور  ناـنآ  ینورد  تین  اـت  دوش  نـالعا  دـیاب  راـچان  هب  دوش ، رهاـظ  هدارا  ود 
یناسک همه  ایآ  نکل  دشابیم  نادب  يرادافو  قشع و  هب  مازتلا  هداوناخ و  لیکـشت  يارب  يدهعت  دقع و  هب  ییوشانز  نامیپ  هک  نیا  هصالخ 

نایاپ ات  هک  دراد  دوج  یلیلد و  هچ  دـشاب  قشاع  نامز  زا  یعطقم  رد  یـسک  رگا  دنقـشاع ؟ یتسار  هب  دنتـسه ، يرادافو  قشع و  یعدـم  هک 
رگیدکی هب  تبسن  اهنآ  نتـشاد  تسود  طقف  رهوش  نز و  یگدنز  رد  ایآ  همه ، زا  رتمهم  دنامب . دنبیاپ  نادب  زین  یگدنز  همادا  رد  ای  رمع و 

زین تادهعت و  نیا  نایب  يارب  تسا ؟ يرورـض  قشع ، زا  هتـساخرب  داهن  نیا  يارب  یفیاظو  قوقح و  تادـهعت و  هلـسلس  کی  ای  تسا  یفاک 
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يرادافو و قشع و  نیا  دیاب  دـنک  فلخت  ای  دزرو  روصق  هتـساوخان  ای  ادـمع  نیفرط  زا  یکی  هک  یتروص  رد  نآ  زا  ینوناق  تیامح  ناکما 
عون هب  هجوت  اب  تسا  نیفرط  یعقاو  هدارا  رگنایب  اههژاو  دـنوش  نالعا  تسا  هدارا  نایب  هلیـسو  کی  هک  اههژاو ، بلاق  رد  هناـهاگآ  باـختنا 

شریذپ مالـسا ، سدقم  عرـش  رد  دراد . یـصاخ  بلاق  لکـش و  یقوقح ، متـسیس  ره  رد  هک  يرابتعا  تسا  يرما  نیا  هتبلا  دـنتوافتم ، دـقع 
یعامتجا مظن  ظاحل  هب  زین ، نآ  ندوب  یبرع  دریگیم  تروص  جاودزا  دـقع  اب  كرتشم  یگدـنز  يارب  فرط  ود  باختنا  مالعا  تیجوز و 

یتح هک  تسین  رگید  دوقع  یخرب  ای  عیب  دقع  دـننام  دراد و  یقوقح  مهم  راثآ  جاودزا ، دـقع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًالوصا  تسا . یـصاخ 
یصاخ تافیرشت  ای  اهتیدودحم  یخرب  نآ  یعرش  یقوقح و  ذوفن  يارب  اذل  دریگب . تروص  هداس  تروص  هب  و  ناتسب ) هدب و   ) یتالماعم

یعرـش و راثآ  بترت  يارب  ایناث ) دروآیمن . راب  هب  زین  یمازتلا  هتـشادن ، یقوقح  یعرـش و  ذوفن  تافیرـشت  نیا  نودـب  تسا و  هدـش  ظاـحل 
هب تبـسن  دننکن ، رارقرب  دنویپ  رگیدـکی  اب  تقوم ، ای  مئاد  ربتعم  جاودزا  دـقع  قیرط  زا  ات  نیفرط  تسین . یفاک  جاودزا  هب  میمـصت  یقوقح 

لزنم و نآ  دیرخ  زا  لبق  دنشاب  هتشاد  مه  ار  یلزنم  دیرخ  دصق  رگا  هکلب  تسین ، ییوشانز  دنویپ  صتخم  اهنت  رما  نیا  دنمرحمان . رگیدمه 
ظاحل هب  ییوشانز  دـنویپ  يهرابرد  هلأسم  نیا  دریگیمن ؟ تروص  نکـسم و ... هیلخت  هلمج  زا  شورف  دـیرخ و  راـثآ  هلماـعم  عوقو  زا  لـبق 

لباق يدام  لام  اب  تسا و  رتدنمـشزرا  بتارم  هب  یناسنا ، تیثیح  تفارـش و  نوچ  تسا ، هدـش  دـیدشت  دـیکأت و  دوخ  صاخ  ياـهیگژیو 
. تسین سایق 

؟ دزادرپب ار  نآ  دیاب  درم  ارچ  تسا و  هبلاطملا  دنع   " نز ۀیرهم  ارچ 

شسرپ

؟ دزادرپب ار  نآ  دیاب  درم  ارچ  تسا و  هبلاطملا  دنع   " نز ۀیرهم  ارچ 

خساپ

تـسین نیهوت  مه  فرع  رظن  زا  تسا و  رتیلاع  حطـس  رد  وا  نداد  رارق  نز و  شزرا  ندرب  الاب  يارب  تقلخ  نوناـق  هیحاـن  زا  يریبدـت  رهم 
متـشه ص پاچ  اردـص ، تاراشتنا  يرهطم  مالـسا  رد  نز  قوقح  ماظن  زا  ساـبتقا  .) دـهدیم تیـصخش  نز  هب  تسا و  ماـقم  نأـش و  هکلب 

تـسرد هک  تسا  نیا  بلطم  حیـضوت  دنکفایم . هرطاخم  هب  ار  وا  عضو  هکلب  دـیازفایمن  نز  تیـصخش  هب  رهم  فذـح  لباقم  رد  و  .( 206
، درم نز و  ییادـج  تروص  رد  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  یلو  دـنربیم  دوس  ناـسکی  روط  هب  ییوشاـنز  یگدـنز  زا  ود  ره  نز  درم و  تسا 
. دنراد يرتشیب  طلـست  ذوفن و  عامتجا  رد  ًالومعم  یندـب  صاخ  دادعتـسا  قبط  نادرم  ًالوا : اریز : دـش  دـهاوخ  يرتشیب  تراسخ  لمحتم  نز 

تـسد زا  اهنآ و  رمع  زا  یتمـسق  تشذـگاب  ًاصوصخم  هویب  نانز  یلو  دـنراد  يرتشیب  تاناکما  ددـجم  رـسمه  باختنا  يارب  نادرم  ًاـیناث :
تاناکما و هک  دوشیم  نشور  تاهج  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  رتمک  دیدج  رسمه  باختنا  يارب  ناشتاناکما  ییابیز  یناوج و  هیامرـس  نتفر 
هب تسا  يزیچ  رهم  تقیقح  رد  دـهدیم . تسد  زا  درم  هک  تـسا  یتاـناکما  زا  شیب  دـهدیم  تـسد  زا  جاودزا  اـب  نز  هـک  ار  ياهیاـمرس 

تالیامت ربارب  رد  يزمرت  لکـش  هب  ًالومعم  رهم  هلأسم  هوالع  وا و  هدنیآ  یگدـنز  نیمأت  يارب  ياهلیـسو  نز و  يارب  تراسخ  ناربج  ناونع 
يارب هناوتـشپ  تراسخ و"  ناربج   " هبنج رهم  هک  میریگیم  هجیتن  دش  هتفگ  هچ  نآ  زا  دوشیم . بوسحم  قالط  ییادـج و  هب  تبـسن  درم 
هنومن ریـسفت  زا  سابتقا  .) دشاب تمـسق  نیا  هب  هراشا  هیآ  رد  هیطع  ینعم  هب  هلحن  هب  ریبعت  دـیاش  اهب و  تمیق و  هن  دراد  نز  قوقح  هب  مارتحا 

هیده یشکشیپ و  تلاح  دزادرپیم  نز  هب  درم  هک  يرهم  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  مه  نآرق  زا  هک  يرگید  بلطم  ص 264 ). ج 3 ،
تسا رتناوتان  نز  زا  هزیرغ  لباقم  رد  درم  تسا و  هدش  هدیرفآ  رتراددوخ  رتاناوت و  درم  زا  توهـش  لباقم  رد  نز  هک  نایب  نیا  هب  دراد . ار 

هک تسا  هدرک  راداو  ار  درم  سکع  رب  دوشن و  درم  میلـست  دوز  دورن و  درم  لاـبند  هک  تسا  هداد  تصرف  نز  هب  هراوـمه  تیـصوصخ  نیا 
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وا تقفاوم  مارتـحا  هب  وا و  ياـضر  بلج  يارب  هک  هدوـب  نیا  تامادـقا  زا  یکی  دـنک  مادـقا  وا  ياـضر  بلج  يارب  دـنک و  زاـین  راـهظا  نز 
ینعی ( 4، أسن  ) ۀَـلِْحن َّنِِهت  َـ َقُدَـص ِنلا  َءآَسّ اُوتاَءَو  : " دـیوگیم يریظنیب  تفارظ  تفاطل و  اـب  مه  میرک  نآرق  تسا  هدرکیم  وا  راـثن  ياهیدـه 
نادب تسا و  قدص  هدام  زا  هقُدص  دیهدب . اهنآ ، هب  امـش  بناج  زا  تسا  یـشکشیپ  هیطع و  دراد و  قلعت  اهنآ  دوخ  هب  هک  ار  نانز  نیباک 

زج یناونع  چـیه  رهم  هک  دـنکیم  حیرـصت  هلحن  هملک  اـب  تسا و  درم  هقـالع  ندوب  نیتسار  هناـشن  هک  دوشیم  هتفگ  هقدـص  رهم  هب  تهج 
رهم ًالوا ; هکنآ  هصالخ  نامه ص 201ـ203ـ204 ). مالسا  رد  نز  قوقح  ماظن  ر.ك  .) درادن هیده  هیطع و  یشکشیپ و  یمیدقت و  ناونع 

مک و  ) رییغت لباق  نیفرط  تیاضر  اب  تسا و  يراکهدـب  یعون  نیاربانب  دراد  نز  قوقح  هب  مارتحا  يارب  ياهناوتـشپ  تراسخ و  ناربج  هبنج 
رهم رادقم  دوخ  تیاضر  اب  دقع  نیفرط  رگا  ۀَضیِرَْفلا  ِدـَْعب  نِم  ِِهب  ُمْتیَـض   َ َرَت اَمِیف  ْمُْکیَلَع  َحاَنُج  َالَو   " هدومرف مه  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  دایز )

دزادرپیم نز  هب  درم  هک  تسا  ياهیده  هیطع و  رهم  ًایناث : ص 346 ). هنومن ج 3 ، ریسفت  زا  سابتقا  .) درادن یعنام  دننک  دایز  مک و  ًادعب  ار 
تسا درم  هدهع  هب  یـضرق   ) ینید ناونع  هب  هیرهم  هک  دوشیم  مولعم  نیـشیپ  تاکن  زا  دروآیمن . نییاپ  ار  نز  نأش  ود  نیا  زا  کی  چیه  و 

نآ دنک  تساوخرد  ار  شاهیرهم  نز  هک  نیا  زا  شیپ  درم  تسا  رتهب  دزادرپب . ار  نآ  تسا  فظوم  درم  هدش و  رقتـسم  دـقع  زا  سپ  هیرهم 
عون هتبلا  دـنک . تخادرپ  ار  نآ  يروف  دـیاب  درم  دوشیم و  يروف  شنتخادرپ  اهیهدـب  همه  دـننام  نز  تساوخرد  زا  سپ  اـما  دزادرپب ; ار 

. دراد یگتسب  دوشیم  هتشاذگ  دقع  ماگنه  هک  یطیارش  هب  هیرهم  تخادرپ 

؟  تسا مارح  رهاوخ  ود  اب  جاودزا  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟  تسا مارح  رهاوخ  ود  اب  جاودزا  لیلد  هچ  هب 

خساپ

زا ای  هدـش و  هقلطم  یکی  رگا  هتبلا  تسین  زیاج  مئاد  ای  تقومزا  معا  رهاوخ -  ود  اب  جاودزا  هیآ 23 ) ءاسن ،  ) نآرق هیآ  حیرص  مکح  هب  انب 
تسا عنامالب  يرگید  اب  جاودزا  تروصنیا  رد  دورب  ایند 

؟  تسیچ تقوم  جاودزا  رد  نتشاد  هگن  هدع  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ تقوم  جاودزا  رد  نتشاد  هگن  هدع  هفسلف 

خساپ

هب دش ، دلوتم  يدنزرف  رگا  هک  نیا  يارب  تسا  نز  محر  رداههفطن  ندـش  طولخم  زا  يریگولج  نز  نتـشاد  هگن  هّدـع  ياههفـسلف  زا  یکی 
هچ اب  دنادب  دش  گرزب  هچب  نیا  یتقوو  دشاب  مولعم  دنزرف  نیا  مراحم  هجیتن  رد  تسا و  یسک  هچ  هب  طوبرم  هک  دشابصخـشم  نیقی  روط 

یمسج تشادهب  هکلب  تسین  يرادراب  عوضوم  هدع  هفسلف  اهنت  یلو  دوش . نشور  وا  ندرب  ثراهلأسم  زین  دنک و  جاودزا  دناوتیمن  یناسک 
هلزنم هـب  دوـخ  هدـع  ددرگیم و  لـصاح  تبراـقم  رثارد  كاـنرطخ  ياـهيرامیب  زا  يرایـسب  دـینادیم  هچناـنچ  تـسا  حرطم  زین  یحورو 

هلـصاف نودـبتاطابترا  هک  ارچ  تسا  يدـج  ياهلأـسم  زین  یناور  تشادـهب  عوـضوم  دوریم . رامـش  هب  نآزا  يریگـشیپ  يارب  ياهـنیطنرق 
زین اهنیا  هتبلا  تسین  هدیـشوپ  یعامتجا  لئاسم  ناصـصختم  رب  هک  دزاـسیمدراو  یعاـمتجا  يدرف و  رظن  زا  ار  يدـیدش  یحور  ياـهنایز 
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. اهنآ همه  هن  تسا  هدع  ياهتمکح  زا  یخرب 

تسا مارح  یعاضر  یببس و  مراحم  اب  جاودزا  ارچ 

شسرپ

تسا مارح  یعاضر  یببس و  مراحم  اب  جاودزا  ارچ 

خساپ

مراحم دروم  رد  تسا  مارح  یلک  روط  هب  یعاضر  یبسن و  مراـحم  اـب  جاودزا  یعاـضر ; یبسن و  یببـس ، تسا : عون  هس  رب  تیمرحم  ـالوا ،
مراحم اب  جاودزا  ترطف ، تمالس  تروص  رد  ناسنا  لیم  عبط و  ایناث ، تسا . مارح  هبیبر و )... نز و  ردام  لثم   ) اهنآ یخرب  اب  جاودزا  یببس 

راد هشیر  بجوم  هلاخ و )... رتخد  ومع ، رتخد   ) نادـنواشیوخ اب  جاودزا  یتح  هک  هدـیدرگ  نشور  ناگمه  رب  هزورما  اثلاث ، دریذـپیمن . ار 
رشب لسن  يارب  یتیعـضو  هچ  دوب  زاجم  ذاعم ا )...  ) مراحم اب  جاودزا  اضرف  رگا  لاح  ددرگیم . فلتخم  ياهتیلولعم  زینو  اهيرامیب  ندش 

. ددرگیم ندمت  گنهرف و  دشر  عامتجا و  براقت  بجوم  رگید  ياههداوناخ  اب  جاودزا  اعبار ، دمآیم !؟ دوجو  هب 

؟  تسا مزال  درم  رب  جاودزا  رد  هیرهم  تخادرپ  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مزال  درم  رب  جاودزا  رد  هیرهم  تخادرپ  ارچ 

خساپ

. دییامن هعجارم  هیرهم  ثحب  يرهطم ، دیهش  هتشون  مالسا » رد  نز  قوقح  ماظن   » باتک هب  هطبار  نیا  رد 

؟  تسیچ داماد  رب  نزردام  تیمرحم  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ داماد  رب  نزردام  تیمرحم  هفسلف 

خساپ

مرحمان مرحم ب )  فلا ) دنـشاب : هتـشاد  رارق  تیعـضو  ود  زا  یکی  رد  تسا  نکمم  رگیدـکی  هب  تبـسن  دارفا  یعرـش ، ماکحا  هاگدـید  زا 
، زین نانآ  رب  درادن و  یلاکشا  توهش ) نودب  هاگن   ) نانآ هب  ندرک  هاگن  ایناث ، تسا و  مارح  نانآ  اب  جاودزا  ًالوا  هک  دنتسه  یناسک  مراحم ،

هتبلا سورع . نز و  ردام  هدازردارب ، رهاوخ ، گرزب ، ردام  ردام ، رهاوخ ، همع ، هلاخ ، دـننام : تسین ؛ مزال  مراحم  لباقم  رد  دوخ  ندـناشوپ 
ره هک  تروص  نیدب  دراد ؛ ار  دوخ  هژیو  ماکحا  ددرگیم و  لصاح  جاودزا  دـقع  هطـساو  هب  هک  دراد  دوجو  تیمرحم  زا  زین  يرگید  عون 

هفسلف هرابرد  دومن . هاگن  اهنآ  هب  یعرش ، شـشوپ  نودب  ناوتیمن  یلو  نز ) رهاوخ  نوچمه   ) تسا مارح  مراحم  هنوگ  نیا  اب  جاودزا  دنچ 
دوجو يدقع  مسارم و  عون  کی  يرـسمه ، طباور  ندش  هدرمـش  زاجم  يارب  اهنییآ ، مامت  رد  هک  تسا  ینتفگ  دـقع  هطـساو  هب  تیمرحم 
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هدناوخ هجیتن  تسا . نآ  ندـش  هتخانـش  تیمـسر  هب  لیکـشت و  زا  یعامتجا  تیامح  موزل  هداوناخ و  لیکـشت  تیمها  تهج  هب  نیا  دراد و 
رد دیآیم . نآ  لابند  هب  يدایز  تاررقم  ماکحا و  دقع ، یپ  رد  یقوقح  ياهماظن  همه  رد  هکلب  تسین ؛ تیمرحم  لوصح  اهنت  دقع ، ندش 

ياضما کی  هک  هنوگ  نامه  و  دنهدیم . ددعتم ، ياهدنب  يواح  یساسا و  يدادرارق  يارجا  يارب  نیفرط  هک  تسا  ییاضما  دقع ، تقیقح 
دقع دـنچ  ره  دـقع -  عباوت  هلمج  زا  دراد . یتیعـضو  نینچ  کی  زین  دـقع  دـنکیم ، ارجا  لباق  یمـسر و  ار  گرزب  ياهدادرارق  کچوک ،

درادن ار  وا  اب  جاودزا  قح  هاگ  چیه  داماد  ًالوا  هک  نآ  ینعی ، دوشیم ؛ مرحم  داماد  هب  هشیمه  يارب  نز » ردام   » هک تسا  نآ  دشاب -  تقوم 
دایز ماکحا  هتبلا  ددرگ . تیاعر  نانآ  نیب  رد  باجح  تسین  مزال  ایناث  و  دـشاب ) هتفرگ  قالط  اـی  هدرک و  توف  شرهوش  هک  نآ  ضرف  اـب  )
يارب ار ، کچوک  دـنچ  ره  يرتخد  اضرف  رگا  نیاربانب  تسین . نآ  هب  نتخادرپ  لاجم  ًالعف  هک  ددرگیم  حرطم  دـقع  لاـبند  هب  زین  يرگید 

زا سپ  رتخد  دوخ  هچرگ  دوشیم ؛ مرحم  داماد  هب  هشیمه  يارب  رتخد  نآ  ردام  دـشاب -  تعاس  کـی  هچ  رگا  دـننک -  تقوم  دـقع  یـسک 
راک نیا  نینچمه  دـنکن . عمج  رتخد  ردام و  نیب  جاودزا  رد  یـسک  هک  تسا  نآ  تیمرحم ، نیا  ياههفـسلف  هلمج  زا  تسا . مرحماـن  دـقع 

تـسا رکذ  هب  مزال  ددرگیم . نز  ردام  داماد و  نیب  یلوصا  ریغ  طباور  زا  يریگولج  بجوم  اریز  ددرگیم ؛ هداوناخ  ناینب  میکحت  بجوم 
. تسین راکشآ  ام  رب  ماکحا ، ياهتمکح  زا  يرایسب  تسا و  یماکحا  نینچ  هفسلف  هب  كدنا  ياهراشا  اهنت  نیا  هک 

؟  تسا هدرک  ادیپ  اجک  زا  ار  قح  نیا  نز  تسا و  نز  قح  هیرهم  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هچ 

شسرپ

؟  تسا هدرک  ادیپ  اجک  زا  ار  قح  نیا  نز  تسا و  نز  قح  هیرهم  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هچ 

خساپ

دوش یم  نشور  زین  بلطم  نیا  لاوس 2  باوج  هب  هجوت  اب 

دنک جاودزا  وا  اب  دناوت  یمن  رگید  داد  قالط  هبترم  هس  ار  شرسمه  یسک  رگا  ارچ 

شسرپ

دنک جاودزا  وا  اب  دناوت  یمن  رگید  داد  قالط  هبترم  هس  ار  شرسمه  یسک  رگا  ارچ 

خساپ

يرـشب يداـع  فراـعم  ياـهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاـگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اـهنآ  تاـیئزج  ماـکحا و  همه  هفـسلف 
هک یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  یلامجا  روطب  نکیل  دبلطیم .
رب دنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدعاق  ربانب  مینادن  صوصخلاب  ار  یمکح  هفسلف 

ًالوصا دیامنیم ؟ تسردان  يداع و  ریغ  مکح  نیا  ارچ  ًالوا ، هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  ادتبا  هقالط ، هس  هلأسم  اب  هطبار  رد  دشاب . هتخانـشان  ام 
یقوقح رما  کی  یتسردانو  یتسرد  يارب  ییاهرایعم  اهكالم و  هچ  امـش  ینعی  تسا ؟ انعم  هچ  هب  یقوقح  ماکحا  رد  یتسرداـن  یتسرد و 

نآ زا  دعب  اریز  درادن ؛ یلاکـشا  چیه  هلأسم  نیا  یتشادهب  رظن  زا  ایناث ، دیناوخیم ؟ تسردان  ار  مکح  نیا  نیزاوم ، نآ  ساسارب  هک  دیراد 
چیه دوخ  يدوخ  هب  نیا  دنک و  جاودزا  يرگید  اب  دناوتیم  دش ، مامت  شاهدع  هک  نآ  زا  سپ  درادهگن و  هدع  دیاب  تفرگ ، قالط  نز  هک 
تفر ایند  زا  مود  رهوش  انایحا  رگا  نیاربانب  دشاب .) تقوم  هن   ) مئاد جاودزا  اموزل  دیاب  زین  رگید  درف  اب  وا  جاودزا  دروآیمن . دیدپ  یلکشم 
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لاؤس نونکا  دـنک . جاودزا  لوا  رهوش  اب  دـناوتیم  هدـع ، مامتا  زا  سپ  درادهگن و  هدـع  دـیاب  اددـجم  تفرگ ، قالط  وا  زا  یلیالد  هب  اـی  و 
یلماع هک  نیا  هلمج  زا  تسا ، ياهدنزرا  ياهتمکح  ياراد  مکح  نیا  اثلاث ، دراد ؟ یلاکـشا  هچ  یتشادـهب  رظن  زا  هلأسم  نیا  هک  دوشیم 

نز ررکم  روط  هب  هک  يدرم  اریز  تسا ؛ هداوناخ  ماود  تابث و  يارب  ینمـض  ینیمـضت  اهقالط و  نتخاس  دودـحم  لرتنک و  رد  مهم  رایـسب 
شقن ود  زا  یکی  اج  نیا  رد  هقالط  هس  مکح  نیاربانب  تسا . هتفرگ  يزاب  هب  ار  نز  تشونرـس  یگدـنز و  عقاو  رد  دـهدیم ، قالط  ار  دوخ 

درم رانک  رد  شرـسمه  موس ، قالط  زا  سپ  هک  دـنیبیم  نوچ  تسا ؛ دـنمتریغ  يدوجوم  درم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  فلا ) دـنکیم : داـفیا  ار 
يارب دـنمورین  يزمرت  نینهآ و  دـس  قوـف  نوناـق  نیارباـنب  دـنکیم . يراددوـخ  موـس  قـالط  نداد  زا  تدـش  هـب  دـیمرآ ، دـهاوخ  يرگید 

هک نیمه  ینعی ، تسا ؛ هداد  ناـشن  یبوـخ  هب  خـیرات  لوـط  رد  ار  دوـخ  دـنمورین  فرگـش و  رثا  تسا و  هیوریب  ياـهقالط  زا  يریگوـلج 
نآ رگید  ضرف  ب )  دشابیم . نوناق  نیا  ندمآ  راک  رب  ییایوگ  دهاش  دوخ  تسا ، هدمآ  دیدپ  موس  ياهقالط  تردـن  هب  رایـسب  مینیبیم 
درم نز و  نیب  فاکـش  ای  هک  دهدیم  ناشن  هلأسم  نیا  دنکن . يراددوخ  موس  قالط  نداد  زا  مه  هدـش  دای  لماع  هب  هجوت  اب  درم  هک  تسا 

قالط زا  سپ  هک  تسا  نآ  رتهب  یتروص  نینچ  رد  تسا . هداوناخ  ياـنب  هب  ممـصمان  بذـبذم و  رایـسب  يدرف  درم  اـی  تسا و  قیمع  رایـسب 
، ینعی دبای ؛ ییاهر  شیوشت  بذبذت و  زا  هتفای و  ناماس  يدیدج  لکـش  هب  کی  ره  یگدنز  دتفا و  هلـصاف  نیجوز  نیب  هشیمه  يارب  رگید 

مه زا  ار  دوخ  طابترا  دنراذگیم و  مدق  يرگید  یگدـنز  هار و  هب  کی  ره  هکلب  دـننک ؛ جاودزا  مه  اب  ود  نآ  هک  درادـن  ترورـض  رگید 
. دننکیم عطق 

؟  تسیچ دقع  هغیص  هطساو  هب  تیمرحم  هفسلف  ؟ دراد يریثات  هچ  فرح  هملک  دنچ  رگم  دوش ؟ یم  لالح  درم  رب  یبرع  هملک  دنچ  اب  نز  ارچ 

شسرپ

دقع هغیـص  هطـساو  هب  تیمرحم  هفـسلف  ؟ دراد يریثاـت  هچ  فرح  هملک  دـنچ  رگم  دوـش ؟ یم  لـالح  درم  رب  یبرع  هـملک  دـنچ  اـب  نز  ارچ 
؟  تسیچ

خساپ

هکلب دومن ، هعتم  ناوـتیمن  ار  ینز  ره  1 ـ  زا : تسا  تسترابع  نآ  هدمع  ياهلصفرـس  تسا . یعباوت  ماکحا و  ياراد  هعتم )  ) تقوم هغیص 
نآ رد  دنکیم و  ادیپ  ار  رسمه  مکح  نز  تقوم  دقع  اب  2 ـ  دومن . جیوزت  ناوتیمن  دشاب ، هّدِع  رد  هک  ار  ینز  ًالثم  تسا ؛ یطیارش  ياراد 

تسا و ثرا  ياراد  دیآ ، لمع  هب  تقوم  دقع  هطـساو  هب  يدـنزرف  رگا  3 ـ  درادن . ار  يرگید  درم  اب  ترـشاعم  قح  هّدِع  نامز  رد  تدـم و 
هتخیسگ ماجل  انز  هک  نآ  لاح  تسا ؛ هعماج  ياهزاین  زا  یکی  هب  طباوض  تحت  ینوناق و  یخـساپ  هعتم  4 ـ تساراد . ار  دنزرف  ماکحا  همه 

کی رد  نتفگ  هلب  کی  ای  اضما و  کی  سفن  مینکیم : لاؤس  امـش  زا  تسیچ ، هملک  کی  سفن  هک  نیا  اما  تسا . ینوناق  تهاجو  دـقاف  و 
نوناق و ًالوصا  زیزع  ردارب  دوشیم ؟ بترتم  نآ  رب  یقوقح  راثآ  همه  نآ  هک  تسا  هملک  دـنچ  مئاد  دـقع  رگم  تسیچ ؟ داد  رارق  هلماعم و 

ندرک هدایپ  نیناوق و  عضو  يانب  گنس  هنیمز  نیا  رد  تارابتعا  تسا و  یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  ندرک  دنمهطباض  ددص  رد  نآ  هفسلف 
رفک و نیب  هلـصاف  ًالـصا  ددرگیم . رارق  رب  اـضما  رهم و  کـی  اـی  هملک و  دـنچ  اـی  کـی  ساـسا  رب  قوـقح  اـهماظن ، یماـمت  رد  تسا . نآ 

تاصخـشم همه  اـب  تسا ، دـقع  عون  کـی  هعتم  دیرامـشن . كدـنا  ار  تاـملک  شقن  نیارباـنب  تسا ؟ نیتداهـش  هملک  دـنچ  زج  یناملـسم 
کی هک  انز  اب  هلأسم  نیا  ایآ  دـنکیم . تیامح  نآ  زا  زین  نوناـق  و  داد . رارق  ار  یطورـش  ناوتیم  نآ  نمـض  رد  یتح  هک  رگید  ياهدـقع 
يدرف طباور  همه  رد  یساسا  یشقن  دنراد ، تایونم  زا  تیاکح  هک  تاملک  تسا ؟ ربارب  تسا ، يرایعم  چیه  نودب  هطباضیب و  هطبار  عون 

يرادافو مالعا  یعرـش و  طباوض  ماکحا و  تیاعر  هب  نیفرط  مازلا  تقیقح  رد  دقع  هطـساو  هب  تیجوز  شریذپ  دننکیم ـ  افیا  یعامتجا  و 
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دیشاب قفوم  تسین . يزیچ  مک  نیا  تسا و  نآ  هب 

؟  تسیچ نادرم  يارب  تاجوز  ددعت  تقوم و  جاودزا  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ نادرم  يارب  تاجوز  ددعت  تقوم و  جاودزا  هفسلف 

خساپ

زین تقوم  جاودزا  اب  هطبار  رد  دریگ . رارق  هبناج  همه  عماج و  یـسررب  دروم  دـیاب  دوخ  ياـج  رد  هک  تسا  ییـالاو  حـلاصم  اـه و  تمکح 
رد دراد و  دوجو  نآرق  مالـسا و  نتم  رد  هکلب  تسین ;  هعیـش  هقف  تاصاصتخا  زا  هلئاسم  نیا  االوا  ( 1 تسا :  يرورـض  هتکن  دنچ  هب  هجوت 

لقن تنـس  لها  هعیـش و  نوتم  رد  ررکم  تیاور  نیا  دومن . عنم  ار  نآ  مود  هفیلخ  یلو  تسا ;  هدـش  یم  لمع  رکبوبا  و  (ص )  ربمایپ ناـمز 
بقاعم امهمرحم و  انا   )) ای و  امهیلع )) بقاعا  امهمرحا و  انا  هللا و  لوسر  دـهع  یف  اـتناک  ناـتعتم  : )) درک مـالعا  مود  هفیلخ  هک  تسا  هدـش 

اهنآ لماع  هدومن و  میرحت  ار  ود  نآ  نم  یلو  تشاد  دوجو  (ص )  ربمایپ نامز  رد  ناـنز )  هعتم  جـحلا و   ² عتم  ) هعتم ود  ینعی ,  (( امهیلع ;
رتشیب یهاـگآ  يارب  تسا .  هدز  یئار  داـهتجا  هب  تسد  صن  فـالخرب  هفیلخ  هک  تسا  يدروم  داـتفه  زا  یکی  نیا  و  منک .  یم  باذـعار 

صخشم لوا  زا  خسف  نامز  یلوا  رد  هک  تسا  نیا  مئاد  جاودزا  هعتم و  قرف  ( 2 نیدلا .  فرش  دیس  همالع  صن ,  لباقم  رد  داهتجا  ر.ك : 
یسک رگا  دوش  یم  لائوس  نونکا  دراد . هغیـص  يارجا  هب  زاین  قالط  یمود  رد  یلو  درادن ; يدیدج  عاقیا  ای  دقع  هغیـص و  هب  زاین  تسا و 
یعرش رظن  زا  هک  یلاح  رد  دسر ؟ یمن  نجهتسم  رظن  هب  ایآ  درک , يراج  قالط  هغیص  تعاس  کی  زا  سپ  دروآرد و  مئاد  دقع  هب  ار  ینز 
يرواد لوا  زا  هـک  تـسا  نآ  هیـضق  أرـس  هـن ؟  يرگید  دریگ و  یم  رارق  رخـسمت  دروـم  یکی  ارچ  سپ  درادـن . یلاکـشا  چـیه  یقوـقح  و 

لقع و نزهار  اـه  يرواد  شیپ  نیمه  و  تسین .  نینچ  یمود  هب  تبـسن  یلو  دراد ; دوجو  اـه  نهذ  رد  تقوم  جاودزا  هب  تبـسن  یتسرداـن 
تقوم جاودزا  تسین .  نینچ  زگره  هک  یلاح  رد  دنا ; هتسناد  ربارب  اشحف  اب  ار  تقوم  جاودزا  یخرب ,  ( 3 تسا .  حیحص  یسررب  هشیدنا و 
مامتا زا  سپ  درادـن و  ار  نارگید  اب  یـسنج  طابترا  قح  نز  تقوم ,  جاودزا  لاح  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دراد , يا  هژیو  نیناوق  اـهراجنه و  , 

یـسنج و تشادهب  قیرط  نیا  زا  دراد و  دوجو  هدع  زین  هتعاس  کی  هعتم  زا  سپ  نیاربانب  درادـهگن . هدـع  هقلطم  نز  دـننام  دـیاب  نآ  هرود 
نینچ مه  يرهطم .  دیهـش  مالـسا ,  رد  نز  قوقح  ماظن  رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  دوش . یم  تیاعر  مئاد  جاودزا  دـننام  لـسن  تشادـهب 

زا يزیرغ  يرو  هرهب  ناکما  هک  یطیارـش  رد  رگید  ترابع  هب  دـشاب . یم  تقوم  یـسنج  ياهزاین  دـنمنوناق  عورـشم و  نیمئاـت  هعتم  هفـسلف 
تسا بولطم  هن  يزیچ  نینچ  یسنج .  هزیرغ  بوکرس  تینابهر و  - 1 دراد : رارق  ناسنا  يورارف  هار  هس  تسین  رودقم  مئاد  جاودزا  قیرط 

هب دارفا  بلاغ  رد  ردان و  رایـسب  يدارفا  يارب  رگم  تسا  نکمم  هن  ددرگ و  یم  یناور  ياـه  یتحاراـن  اـهراشف و  زا  يرایـسب  بجوم  اریز  . 
شور نـیا  یـسنج ;  جرم  جره و  مسینوـمک و  - 2 دوش . یم  لدـبم  یعامتجا  راجفنا  نایـصع و  یعون  هب  تیاـهن  رد  یـسنج و  تاـفارحنا 
تـسد زا  زدیا و ...  دننام : یمـسج  ياه  يرامیب  عاونا  ندمآ  دیدپ  لسن ,  تشادـهب  نتفر  نیب  زا  هلمج :  زا  دراد . یپ  رد  يرایـسب  دـسافم 

طوبضم دنمشور و  يا  همانرب  نتـشاد  - 3 هداوناخ .  لیکـشت  رد  نادرم  يریذپاندهعت  یگداوناخ و  ياهدنویپ  ندش  تسـس  قیالع ,  نتفر 
ار یسنج  مئاد  ریغ  ياهزاین  دناوتب  یگداوناخ  دهعت  زا  زیرگ  ینآ و  تاذاذتلا  هب  هعماج  ندادن  قوس  لسن و  تشادهب  نیمئات  رب  هوالع  هک 

نتـشاد هاگن  اب  اریز  دراد . توافت  رایـسب  اشحف  اب  تسا و  تقوم  جاودزا  نامه  همانرب  نیا  دوشب . زین  یـسنج  تافارحنا  عنام  دـنک و  نیمئات 
تبراقم زا  یـشان  يرامیب  نآرب  نوزفا  دراد . هگن  هدع  لمح  رخآ  ات  دیاب  دـشاب  هدـش  هلماح  نز  رگا  دور . یم  نیب  زا  یلـسن  طالتخا  هدـع 

یخرب لیصحت ,  نامز  ندوب  ینالوط  یناوج و  نارود  رایسب  تالکشم  هب  هجوت  اب  هزورما  - 4 دیآ . یمن  دیدپ  زین  مه  رس  تشپ  عونتم  ياه 
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یسنج جرم  جره و  تافآ  تارطخ و  زا  ییاهر  يارب  تقوم  جاودزا  یعون  داهنـشیپ  زین  لسار و ... دننام  یبرغ  نادنمـشیدنا  نارکفتم و  زا 
تاـجوز ددــعت  هلئاـسم  رد  دوـمن . یم  شنزرــس  هـطبار  نـیا  رد  ار  مالــسا  ادــیدش  برغ ,  هتــشذگ ,  رد  هـک  یلاـح  رد  دــنهد ; یم  ار 

هب یعبانم  یفرعم  اب  ار  رتشیب  قیقحت  دوش و  یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  لـیذ  رد  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياـه  هفـسلف  ( ymagyloP)
ماظن یعامتجا و  رظن  زا  دنمـشزرا  تیمهااب و  رایـسب  ماکحا  زا  یکی  تاجوز  ددعت  هلئاسم  تاجوز :  ددعت  هفـسلف  میراذـگ :  یم  ناتدوخ 

تاقیقحت اما  دنتفرگ . یم  هدرخ  مالسارب  ار  هلئاسم  نیا  یبرغ  ناسانش  مالـسا  نیقرـشتسم و  نیـشیپ  نورق  رد  تسا .  مالـسا  رد  یگداوناخ 
ناج واشدرانرب , نوچ  ینادنمشیدنا  هک  يروط  هب  درک  تباث  نانآ  هب  ار  مکح  نیا  تیمها  ام  نرق  یعامتجا  ياهدادخر  تایعقاو و  ریخا و 

دوجوم ياهرامآ  - 1 اریز : دـنداد . یهاوـگ  نآ  تمکح  هب  دـندمآ و  نیـسحت  رد  زا  هـطبار  نـیا  رد  نوـبول و ... واتـسوگ  تروـپ ,  نوـید 
ثعاب ( ymagonoM  (() ینز کت   )) رب هیکت  نیاربانب  دشاب . یم  رـسپ  زا  شیب  ابلاغ  رتخد  دـلوت  نازیم  دـهد  یم  ناشن  ناهج  حطـسرد 

شحاـف یملظ  نیا  دنربرـس و  هب  تبوزع  درجت و  رد  دـننامب و  مورحم  جاودزا  تمعن  زا  رمع  رخآ  اـت  ناـنز  زا  يدادـعت  هراومه  دوـش  یم 
یم فلت  نادرم  زا  يرامشیب  دادعت  اه -  گنج  دننام  یعامتجا -  ثراوک  ثداوح و  رثارب  هراومه  خیرات  لوط  رد  - 2 تسا .  نانآ  قحرد 
راب نیلوا  يارب  یناسک  نینچ  اب  جاودزا  هب  رـضاح  ناوج  نادرم  بلاغ  هک  تسا  یعیبط  دندرگ . یم  تسرپرـس  یب  نانآ  نارـسمه  دـنوش و 

دنام و دنهاوخ  رهوش  نودب  هراومه  دنوش  شنیزگ  مود  رسمه  ناونع  هب  دنناوتن  نانیا  یعامتجا  ماظن  نوناق و  رظن  زا  رگا  نیاربانب  دنتـسین .
یناهج گنج  زا  سپ  هک  دینادب  تسا  بلاج  تسا .  صاخ  طیارـش  دویق و  اب  ینزدـنچ  زاوج  نآ  لح  هار  اهنت  تسا و  نانآرب  ملظ  زین  نیا 

تـساوخرد اسیلک  زا  هتخادرپ و  تارهاـظت  هب  دـندوب  هداد  تسد  زا  گـنج  رد  ار  دوخ  ناتـسرپرس  هک  نز  هویب  رازه  دـنچ  ناـملآ  رد  مود 
داسف نآ  زا  سپ  هک  دش  ثعاب  نیمه  داد و  ناشن  یتخـسرس  تساوخ  نیا  ربارب  رد  اسیلک  یلو  دنادرگ . زاجم  ار  يرـسمه  دنچ  هک  دندرک 
نامز لوطرد  تسا و  نارسپ  زا  شیپ  لاس  نیدنچ  الومعم  نارتخد  یسنج  یمسج و  غولب  - 3 دبای . جاور  تدش  هب  ناملآ  رد  يراکهزب  و 

هک ناـنز  زا  يریثـک  هوبنا  هراوـمه  ( suomagonoM) ارگرـسمه کت  هعماـج  رد  هک  دوش  یم  ثعاـب  يرـشب  تیعمج  دـشر  اـب  هارمه 
اـضرا عورـشم  وحن  هب  نانآ  یـسنج  تالیامت  هتـشادرارق و  یـسنج  كرد  روعـش و  دقاف  ینادرم  ربارب  رد  دنراد  یـسنج  قیالع  یگدامآ و 

. دراد دوجو  درم  نز و  فطاوع  اه و  شیارگ  یناور و  راتخاس  نیب  یـساسا  یتواـفت  ( ygolohcysP  ) یسانش ناور  رظن  زا  - 4 ددرگن .
دننازیرگ و رسمه  عونت  زا  اترطفو  دنـشاب  یم  ( suordnaonoM (() ارگرهوش کت   )) یعیبط روط  هب  نانز  هک  دـندقتعم  ناسانـش  ناور 

اتاذ نادرم  یلو  تسا .  يرامیب  یعون  نانز  رد  ییارگ  عونت  دنـشاب و  یم  درم  کی  یلمع  یفطاع و  تیامح  رتچ  ریز  نتفای  هاـنپ  راتـساوخ 
یگژیو یعقاو و  ياهزاین  اب  بسانتم  همه  مالسا  ماکحا  دیناد  یم  هک  نانچ  دنشاب و  یم  ( suomagyloP (() ارگ نزدنچ   )) ارگ و عونت 
نونکا دـنرادن . ار  نادرم  یـسنج  نیمئات  تیلباق  ینیعم  مایا  رد  نانز  نآرب  نوزفا   . تسا هدـیدرگ  عضو  اه  ناسنا  یتاذ  ياه  تلـصخ  اه و 

یسنج لماک  تیمورحم  رد  نانز  زا  يدادعت  هشیمه  فلا )  دراد : دوجو  هار  هس  اج  نیا  رد  درک ؟ دیاب  هچ  قیاقح  نیا  ربارب  رد  دیسرپ  دیاب 
هار هنالداع  یطیارش  دویق و  اب  دنمنوناق  عورـشم و  روط  هب  ج )  دوش . هدوشگ  یـسنج  مسینومک  عورـشمان و  طباور  هار و  ب )  دنربرـس . هب 

ار ینزدنچ  هزاجا  هدوشگ و  ار  تسا  هار  نیرتهب  نیرت و  هنامیکح  هک  موس  هار  مالسا  نیبم  نید  کی ؟  مادک  دوش . هدوشگ  يرـسمه  دنچ 
نانآ يارب  هنیمز  نیا  رد  يدیکا  تاروتسد  دنشاب و  هتـشاد  هنالداع  وحن  هب  ار  نآ  نیگنـسراب  ندیـشک  ییاناوت  هک  دهد  یم  ینادرم  هب  اهنت 
تسا نکمم  اج  نیا  رد  تسا .  نانآ  عفانم  حلاصم و  نیمئات  يارب  رتشیب  عقاو  رد  هکلب  تسین  نانز  ررض  هب  اهنت  هن  نیا  تسا و  هدومن  عضو 

تعیبط و فالخ  نیا  میتفگ  هک  نانچ  - 1 هک :  تسا  نآ  باوج  تسین ؟  زاجم  يرهوش  دنچ  ارچ  هک  نیا  نآ  دیآ و  دـیدپ  رگید  یلائوس 
 . تفر دهاوخ  نیب  زا  اهنآ  زیمت  باسنا و  تخانش  - 3 دتفا . یم  رطخ  هب  لسن  تمالس  تشادهب و  هلیسو  نیدب  - 2 دشاب . یم  نز  تایحور 

يداوج هللا  تیآ  لامج  لالج و  هنییآ  رد  نز  يرهطم 2 - دیهش  مالسا  رد  نز  قوقح  ماظن  - 1 ك :  هنیمز ر .  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب 
4malsI nI dewollA si ymagyloP yhW - narI ,narheT ;2205 ییابطابط همالع  ج 4 نازیملا ,  ریــسفت  یلمآ 3 -
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؟ دنک یم  جاودزا  هلصاف  الب  رهوش  اما  دراد  هگن  هدع  رهوش  قالط  ای  توف  زا  سپ  نز  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یم  جاودزا  هلصاف  الب  رهوش  اما  دراد  هگن  هدع  رهوش  قالط  ای  توف  زا  سپ  نز  ارچ 

خساپ

، دش دلوتم  يدنزرف  رگا  هک  نیا  يارب  تسا و  نز  محر  رد  اههفطن  ندش  طولخم  زا  يریگولج  نز ، نتـشاد  هگن  هّدع  ياههفـسلف  زا  یکی 
اب دنادب  دش  گرزب  هچب  نیا  یتقو  دشاب و  مولعم  دنزرف  نیا  مراحم  هجیتن  رد  تسا و  یسک  هچ  هب  طوبرم  هک  دشاب  صخشم  نیقی  روط  هب 
رب هک  دشاب  هتشاد  مه  يرگید  للع  تسا  نکمم  اهنیا  رب  هوالع  دوش . نشور  وا  ندرب  ثرا  هلأسم  زین  دنک و  جاودزا  دناوتیمن  یناسک  هچ 

دنوادـخ هک  میدرک  لوبق  میدـیمهف و  لقع  ساسارب  ام  رگا  تسا و  هدـشن  نایب  ام  يارب  ماکحا  یعقاو  هفـسلف  اعون  نوچ  تسین ؛ نشور  ام 
میلس لقع  يانبم  رب  تمکح و  يور  زا  همه  دنکیم ، صخـشم  شناگدنب  يارب  هک  یماکحا  دهدیم و  ماجنا  هک  ییاهراک  تسا و  میکح 

لیاسو ای  يرادراب و  دـض  ياهصرق  زا  هک  یناـنز  دنتـسه  دـناهدوب و  داـیز  یلیخ  نیا  رب  هوـالع  مینک . ارچ  نوچ و  اـهنآ  رد  دـیابن  تسا ،
نز نتـشادهگن  هدع  لیالد  زا  رگید  یکی  دـناهدش . رادراب  لاح  نیع  رد  یلو  دـناهدرک ؛ هدافتـسا  هفطن  داقعنا  زا  يریگشیپ  يارب  يزورما 

یلاخ هب  نییعت  قباس و  رهوش  مارتحا  ظفح  یتسود و  تبحم و  اب  بلطم  نیا  دـنک  جاودزا  اروف  رهوش  گرم  زا  دـعب  نز  رگا  هک  هدوب  نیا 
میرح تیاعر  تسا . یفوتم  ناگتـسب  فطاوع  نتخاـس  رادهحیرج  بجوم  هوـالع  هب  تسین و  راـگزاس  نیـشیپ  رـسمه  هفطن  زا  محر  ندوب 

نیا رب  ینوگانوگ  موسر  بادآ و  فلتخم  لیابق  رد  هشیمه  اذل  يرطف و  تسا  یعوضوم  رـسمه  گرم  زا  دعب  یتح  ییوشانز  یناگدـنز و 
هیآ دـندادیم . رارق  تراسا  تسبنب و  رد  ار  ناـنز  ًـالمع  هک  دـندرکیم  طارفا  ناـنچ  نآ  موسر  نیا  رد  یهاـگ  هچرگ  تسا . هدوب  روظنم 

، هتـشذگ تیجوز  میرح  ظفح  هدع و  يرادهگن  زا  دعب  دهدیم  هزاجا  هویب  نانز  هب  هدیـشک و  نالطب  طخ  تایانج  تافارخ و  مامت  رب  قوف 
زا کی  چیه  هتبلا  لوا 1375 .) پاچ  هیمالسالا ، باتکلاراد  ص 193 ، ج 2 ، هنومن ، ریسفت  رصان ، يزاریش ، مراکم  ، ) دننک جاودزا  هب  مادقا 

هجوت اب  دیاب  هک  نآ  زج  دـنکیمن  نایب  رتشیب ، ای  رتمک  زور  ود  یکی  هن  دـشاب و  زور  هد  هام و  ارچ 4  هک  مایا  نیا  قیقد  دادعت  ّرـس  هلدا  نیا 
. تسا تاروتسد  نیرتلماک  تاروتسد  لکش ، نیمه  هب  هک  تفریذپ  ادبعت  یهلا ، قلطم  تردق  ملع و  تمکح و  هب 

نآ دنهد و  قالط  ار  دوخ  نز  دنهاوخب  تقو  ره  و  دنراد . اور  نز  هب  تبسن  ار  یمتـس  ملظ و  ره  دنناوتب  ات  تسا  نادرم  تسد  هب  قالط  ارچ 
لماک روط  هب  مینک . هعجارم  یـسک  هچ  هب  مینک  هعلاطم  ییاه  هوزج  ای  ییاهباتک  قوف  ياـه  هنیمز  رد  میهاوخب  رگا  تسین ؟ ناـنز  تسد  هب 

مناوتب هک  دیهد  حیضوت 

شسرپ

دنهد و قالط  ار  دوخ  نز  دـنهاوخب  تقو  ره  و  دـنراد . اور  نز  هب  تبـسن  ار  یمتـس  ملظ و  ره  دـنناوتب  ات  تسا  نادرم  تسد  هب  قالط  ارچ 
روط هب  مینک . هعجارم  یـسک  هچ  هب  مینک  هعلاطم  ییاـه  هوزج  اـی  ییاـهباتک  قوف  ياـه  هنیمز  رد  میهاوخب  رگا  تسین ؟ ناـنز  تسد  هب  نآ 

. مشاب رگید  نایوجشناد  تالاؤس  يوگخساپ  مناوتب  هک  دیهد  حیضوت  لماک 

خساپ

هک ار  یـسک  زین  مالـسا  دراد ؛ ریدـم  هب  زاین  یعمج  یگدـنز  کی  هرخالاب  هک  تسا  نیا  شلیلد  هدـش ، هداد  درم  هب  قالط  قح  هک  نیا  اـما 
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یگدـنز هرادا  لوؤسم  ناونع  هب  تسا ، رتيوق  یعمج  تیریدـم  رظن  زا  دریگیم و  رارق  ریثأت  تحت  تاـساسحاو  فطاوع  لـباقم  رد  رتمک 
تیریدـم و رظن  زا  نادرم  عون  هک  نیا  رد  تسا . هدومن  بجاو  وا  رب  مه  ار  یگدـنز  نیا  هرادا  هنیزه  هقفن و  یتح  هدرک و  یفرعم  كرتـشم 
هب زاین  كرتشم  یگدـنز  رتنشور : تراـبع  هب  تسین . یکـش  دنتـسه ، اـهمناخ  زا  رتيوق  ماـخ  تاـساسحا  ربارب  رد  رتمک  يریذـپفاطعنا 
هب قـالط  قح  - 1 تسین : جراخ  لاـح  دـنچ  زا  هک  تسا  كاـکفنا  قـالط و  يارجا  هلأـسم  تیریدـم  نیا  نوؤش  زا  یکی  دراد و  تیریدـم 
هب ود  ره  تسد  هب  قح  نیا  - 4 دنشاب ، اراد  ار  قح  نیا  یلالقتـسا  روط  هب  ود  ره  - 3 دـشاب ، نز  تسد  هب  قالط  قح  - 2 دشاب ، درم  تسد 

نتسسگ ییادج و  تاقوا ، یهاگ  هک  ارچ  تسین ؛ حیحص  مجنپ  ضرف  دشاب . هتشادن  دوجو  یقالط  قح  ًالـصا  - 5 دشاب ، یکارتشا  تروص 
کی تسا  نکمم  اریز  دراد ؛ قالط  نوناق  لعج  تمکح  اب  تاـفانم  تسین و  لوقعم  مه  مراـهچ  ضرف  تسا . نیفرط  حالـص  هب  هطبار  نیا 

ییاپورا ياهروشک  رد  هک  نیا  امک  درب ، دهاوخ  الاب  ار  قالط  رامآ  موس  مود و  ضرف  دشاب . نآ  مدع  بلاط  رگید  رفن  قالط و  بلاط  رفن 
تسا و هدوب  ناـنز  يوس  زا  دـصرد  روـشک 87 نآ  رد  قـالط  تلع  اـهرامآ ، یخرب  ساـسارب  تسا و  نینچ  تیعـضو  هسنارف و ... هـلمج  زا 

ناوتیم ات  سپ  تسا . هدـش  هتفریذـپ  يراچان  يرارطـضا و  تیعـضو  کی  تسبنب و  زا  جورخ  هار  کی  ناونع  هب  قالط  هک  تسا  حـضاو 
هب هجوت  اب  اهنز  هب  قالط  رایتخا  ندرپس  دناهدرک  هبرجت  یبرغ  ياهروشک  زا  یـضعب  هک  روط  نامه  هک ، نآ  حیـضوت  دشاب . دودحم  دـیاب 

، تسا هدـش  تابثا  زین  زور  یـسانشهعماج  یـسانشناور و  مولع  رد  هک  اـهمناخ  ناوارف  فطاوع  راـهظا  رد  تعرـس  ندوب و  رتیتاـساسحا 
هداوناخ تبحم  نوناک  یتسـس  ثعاب  دنراد ) ار  قالط  ياضاقت  اهمناخ  ابلاغ  رامآ  رظن  زا  اریز   ) دربیم الاب  ار  قالط  رامآ  هک  نیا  رب  هوالع 

رد درم  يارب  ییاهتیدودحم  هتبلا  تسا ؛ لوا  تروص  ضرف  نیرتهب  هجیتن  رد  دـهدیم . شهاک  درم  لد  رد  ار  نز  تبحم  ددرگیم و  زین 
زین یطیارـش  رد  نیا  رب  هوالع  ددرگیم . اهمناخ  قوقح  ندـش  عیاض  زا  عنام  هک  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نوناق  تعیرـش و  رد  قح  نیا  لامعا 

هب هار  هک  تسین  نینچ  نیاربانب  یقفاوت . قالط  ییاضق و  قالط  یتلاکو ، قالط  هلمج  زا  دوشیم ، يو  هب  ملظ  عنام  هک  دراد  قالط  قح  نز 
رد عراش  تسین و  فرـص  ییاضما  ماکحا  زا  هلأسم  نیا  هک  نیا  رگید  هتکن  دراد . زین  يرگید  تاکن  هلأسم  نیا  دشاب . هتـسب  نز  يارب  یلک 

. تسین رییغت  لباق  دراد و  ماود  تابث و  یسیسأت  ماکحا  دننام  زین  عراش  ییاضما  ماکحا  نآ  رب  نوزفا  دراد . ییاهسیسأت  نآ 

؟ تسین زیاج  نانز  يارب  ارچ  سپ  تسیچ ؟ تاجوز ) ددعت   ) رسمه ددعت  زاوج  هفسلف 

شسرپ

؟ تسین زیاج  نانز  يارب  ارچ  سپ  تسیچ ؟ تاجوز ) ددعت   ) رسمه ددعت  زاوج  هفسلف 

خساپ

ناف عابر  ثالث و  ینثم و  ءاسنلا  نم  مکل  باط  ام  اوحکناف   » تسا هدش  حیرـصت  نادـب  هیآ 3  ءاسن  هروس  رد  تاجوز  ددـعت  هنیمز  رد  الوا ،
هب میراد  میب  رگا  سپ  ات ، راهچ  هس و  ود و  نانز  زا  تسا  هدیدنـسپ  امـش  يارب  هچنآ  دـیروآرد  حاـکن  هب  سپ  هدـحاوف ؛ اولدـعت  ـالا  متفخ 

دیاب تسا  یهقف  طابنتسا  کی  افرـص  ای  هدمآ  نآرق  رد  ایآ  مکح  نیا  دیا  هتفگ  هک  نیا  ایناث ، دینک .» افتکا  نز  کی  هب  دینکن  راتفر  تلادع 
نادب تایاور )  ) تنـس ای  نآرق  رد  هک  نیا  رگمدـنهد  تبـسن  نید  هب  ار  یمکح  چـیه  دـنناوت  یمن  دوخ  فرط  زا  ءاهقف  هک  میهد  حیـضوت 

هب زین  لقع  عامجا و  هتبلا  هک  دشاب  عامجا ) لقع ، تنـس ، باتک ،  ) یهقف عبانم  زا  دـیاب  اهقف  طابنتـسا  رگید  ریبعت  هب  دـشاب -  هدـش  هتخادرپ 
دوشیم و هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  لـیذ  رد  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياههفـسلف  تاـجوز  ددـعت  هلأـسم  رد  ددرگ . یمرب  تنـس  باـتک و 
تیمهااب و رایـسب  ماکحا  زا  یکی  تاجوز  ددـعت  هلأسم  تاجوز : ددـعت  هفـسلف  میراذـگیم : ناتدوخ  هب  یعبانم  یفرعم  اب  ار  رتشیب  قیقحت 

مالـسارب ار  هلأسم  نیا  یبرغ  ناسانـشمالسا  نیقرـشتسم و  نیـشیپ  نورق  رد  تسا . مالـسارد  یگداوناخ  ماظن  یعامتجا و  رظن  زا  دنمـشزرا 
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هک يروط  هب  درک  تباث  نانآ  هب  ار  مکح  نیا  تیمها  ام  نرق  یعاـمتجا  ياهدادـخر  تاـیعقاو و  ریخا و  تاـقیقحت  اـما  دـنتفرگیم . هدرخ 
. دنداد یهاوگ  نآ  تمکح  هب  دندمآ و  نیسحت  رد  زا  هطبار  نیا  رد  نوبول و ...  واتسوگ  تروپ  نوید  ناج  واشدرانرب  نوچ  ینادنمشیدنا 

ثعاب ینز » کت   » رب هیکت  نیاربانب  دشابیم . رسپ  زا  شیب  ابلاغ  رتخد  دلوت  نازیم  دهدیم  ناشن  ناهج  حطسرد  دوجوم  ياهرامآ  - 1 اریز :
قحرد شحافیملظ  نیاو  دنربرـس  هب  تبوزع  درجترد و  دننامب و  مورحم  جاودزا  تمعن  زا  رمع  رخآ  ات  نانز  زا  يدادـعت  هراومه  دوشیم 

دنوشیم و فلت  نادرم  زا  يرامـشیب  دادعت  اهگنج -  دننام  یعامتجا -  ثراوک  ثداوح و  رثارب  هراومه  خیرات  لوط  رد  - 2 تسا . نانآ 
. دنتـسین راب  نیلوا  يارب  یناسک  نینچ  اب  جاودزا  هب  رـضاح  ناوج  نادرم  بلاغ  هک  تسا  یعیبط  دـندرگیم . تسرپرـسیب  ناـنآ  نارـسمه 

زین نیا  دنام و  دنهاوخ  رهوش  نودب  هراومه  دنوش  شنیزگ  مود  رـسمه  ناونع  هب  دـنناوتن  نانیا  یعامتجا  ماظن  نوناق و  رظن  زا  رگا  نیاربانب 
رد مود  یناهج  گنج  زا  سپ  هک  دـینادب  تسا  بلاج  تسا . صاخ  طیارـش  دویقاب و  ینزدـنچ  زاوج  نآ  لحهار  اهنت  تسا و  ناـنآرب  ملظ 
هک دندرک  تساوخرد  اسیلک  زا  هتخادرپ و  تارهاظت  هب  دـندوب  هداد  تسد  زا  گنج  رد  ار  دوخ  ناتـسرپرس  هک  نز  هویب  رازه  دـنچ  ناملآ 

يراکهزب داسف و  نآ  زا  سپ  هک  دش  ثعاب  نیمه  داد و  ناشن  یتخسرس  تساوخ  نیا  ربارب  رد  اسیلک  یلو  دنادرگ . زاجم  ار  يرسمه  دنچ 
اب هارمه  نامز  لوطرد  تسا و  نارـسپ  زا  شیپ  لاس  نیدـنچ  الومعم  نارتخد  یـسنج  یمـسج و  غولب  - 3 دبای . جاور  تدـش  هب  ناملآ  رد 
رد دـنراد  یـسنج  قیالع  یگدامآ و  هک  نانز  زا  يریثک  هوبنا  هراومه  ارگرـسمه  کت  هعماج  رد  هک  دوشیم  ثعاب  يرـشب  تیعمج  دـشر 

یتوافت یسانش  ناور  رظن  زا  - 4 ددرگن . اضرا  عورشم  وحن  هب  نانآ  یسنج  تالیامت  هتشادرارق و  یسنج  كرد  روعش و  دقاف  ینادرم  ربارب 
کت  » یعیبـط روـط  هـب  ناـنز  هـک  دـندقتعم  ناسانـشناور  دراد . دوـجو  درم  نز و  فـطاوع  اـهشیارگ و  یناور و  راـتخاس  نـیب  یــساسا 
عونت دنشابیم و  درم  کی  یلمع  یفطاع و  تیامح  رتچ  ریز  نتفای  هانپ  راتـساوخ  دننازیرگ و  رـسمه  عونت  زا  اترطفو  دنـشابیم  ارگرهوش »

همه مالـسا  ماـکحا  دـینادیم  هک  ناـنچ  دنـشابیم و  ارگنز » دـنچ   » ارگ و عوـنت  اـتاذ  نادرم  یلو  تسا . يراـمیب  یعوـن  ناـنز  رد  ییارگ 
تیدودـحم ینیعم  مایا  رد  نانز  نآ  رب  نوزفا  تسا . هدـیدرگ  عضو  اهناسنا  یتاذ  ياهتلـصخ  اهیگژیو و  یعقاو و  ياهزاین  اب  بساـنتم 

هـشیمه فلا ) دراد : دوجو  هار  هس  اج  نیا  رد  درک ؟ دـیاب  هچ  قیاـقح  نیا  ربارب  رد  دیـسرپ  دـیاب  نونکا  دنـشاب . یم  اراد  ار  هناـهام  تداـع 
عورشم روط  هب  ج )  دوش . هدوشگ  یسنج  مسینومک  عورشمان و  طباور  هار و  ب )  دنربرس . هب  یسنج  لماک  تیمورحمرد  نانز  زا  يدادعت 
نیرتهب نیرتهنامیکح و  هک  موس  هار  مالـسا  نیبم  نید  کی ؟ مادک  دوش . هدوشگ  يرـسمه  دنچ  هار  هنالداع  یطیارـش  دویقاب و  دنمنوناق  و 

دنـشاب و هتـشاد  هنالداع  وحن  هب  ار  نآ  نیگنـسراب  ندیـشک  ییاناوت  هک  دـهدیم  ینادرم  هب  اهنت  ار  ینزدـنچ  هزاـجا  هدوشگ و  ار  تسا  هار 
حلاصم و نیمأت  يارب  رتشیب  عقاورد  هکلب  تسین  نانز  ررـض  هب  اهنت  هن  نیا  تسا و  هدومن  عضو  نانآ  يارب  هنیمز  نیا  رد  يدیکا  تاروتـسد 
(1 : ) هک تسا  نآ  باوج  تسینزاجم ؟ يرهوش  دـنچ  ارچ  هکنیا  نآ  دـیآ و  دـیدپ  رگید  یلاؤس  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  تسا . نانآ  عفانم 

تخانش ( 3 . ) دتفایم رطخ  هب  لسن  تمالـس  تشادهب و  هلیـسو  نیدب  ( 2 . ) دـشابیم نز  تایحور  تعیبط و  فالخ  نیا  میتفگ  هک  ناـنچ 
لسن و ریثکت  هب  لیامت  هجیتن  رد  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  یگداوناخ  فطاوع  تروص  نیا  ریغ  رد  تفر . دـهاوخ  نیب  زا  اهنآ  زیمت  باسنا و 

اما دنک ، یم  يراذگ  هیامرـس  وا  يارب  هتـشاد و  تسود  ار  شدوخ  دنزرف  سک  ره  عبط  بسح  هب  نوچ  تشاد ، دهاوخن  دوجو  دـلو  داز و 
زا درادـن و  وا  هب  تبـسن  يدـهعت  هدوب و  هناگیب  تسیک ؟ زا  تسین  مولعم  الـصا  هکلب  تسا  كوکـشم  يو  هب  شباستنا  هک  یـسک  لابق  رد 

زاربا هب  تاناویح  هب  نانآ  ندرب  هانپ  یبرغ و  عماوج  رد  تاساسحا  هفطاع و  یتساـک  زار  درادـن . دوجو  یلیاـمت  شزیگنا و  نینچ  زین  نورد 
اه هار  نیرت  هنایـشحو  اب  هدـنارذگ و  غیت  مد  زا  نانچ  ار  تیرـشب  هک  نانآ  اهنآ . يرـشب  هفطاع  يوق  سح  هن  تسا و  نیمه  نانآ  هب  تبحم 

نیا رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دنا ! هدرب  هفطاع  زا  ییوب  هچ  دنربب ، امغی  هب  ار  نانآ  ياه  هیامرـس  تورث و  ات  دنتـشک  یم  ار  مولظم  ياه  ناسنا 
ج نازیملا ، ریسفت  یلمآ 3 - يداوج  هللاهیآ  لامج ، لالج و  هنییآ  رد  نز  يرهطم 2 - دیهش  مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  - 1 ك :  هنیمز ر . 

ییابطابط همالع   4
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شسرپ

تقوم جاودزا  هفسلف 

خساپ

سیـسأت نیا  دـندقتعم  لوا  هورگ  هک  ارچ  تسا . نایعیـش  تنـس و  لها  نیب  یفالتخا  دراوم  زا  یکی  نآ  مدـع  عطقنم و  حاـکن  مکح  خـسن 
طـسوت صاخ  عضو  نآ  ندـش  يرپس  نتـشذگ و  تهج  هب  نکیل  دـش  هداد  رارق  لاـعتم  دـنوادخ  روتـسد  هب  مالـسا  ربماـیپ  طـسوت  یقوقح 

هورگ لباقم ، رد  دننکیم . دانتسا  زین  عامجا  تنس و  نآرق ، يهناگ  هس  يهلدا  هب  ناشداقتعا  تابثا  رد  هدع  نیا  دیدرگ . خسن  مود  يهفیلخ 
نب رمع  دنک و  خسن  ار  مکح  دـناوتیم  ربمایپ  طقف  تسین و  رگید  یـسک  چـیه  طسوت  خـسن  لباق  یهلا  مکح  دـندقتعم  نایعیـش  ینعی  مود 

شدوخ ياج  رد  دـننادیم و  يراس  يراج و  زورما  هب  ات  ار  عطقنم  حاکن  مکح  هدـع  نیا  اذـلف  تسا . هدوبن  یلمع  نینچ  هب  رداق  باـطخلا 
حاکن زورما  هب  ات  ءادتبا  زا  تسا  هدوب  هعیش  هقف  ریثأت  تحت  نوچ  زین  ناریا  یندم  نوناق  دنهدیم . خساپ  تنـس  لها  يهلدا  هب  لصفم  روطب 

ار ینوناق  صن  حیرص  روطب  دیناوتیم   1152 ، 1113 ، 1077 ، 1076 داوم 1075 : رد  نونکا  مه  امش  تسا . هتخانـش  تیمـسر  هب  ار  عطقنم 
لباق ریغ  یمسر و  هدش و  هتخانش  تسا  یسیسأت  کی  ناریا  یندم  نوناق  رد  عطقنم  حاکن  بیترت  نیدب  سپ  دیئامن . هظحالم  دروم  نیا  رد 
تلع تسا . هتـشاد  جاور  جاودزا  عون  نیا  نادقتنم  نادقتعم و  نیب  ثحب  هراومه  نوناق  عرـش و  رد  حاکن  عون  نیا  شریذپ  مغریلع  هشدخ .

ود نیا  نیب  ندومن  تواضق  يارب  دـیآیم  رظنب  دنیـشنیم . تواضق  هب  صاخ  ياهیواز  زا  صاـخ و  هاگدـید  اـب  یهورگ  ره  هک  تسنآ  مه 
عون نیا  ياهدع  . 1 عطقنم : حاکن  نیدقتنم  يهلدا  فلا : میهد : رارق  یسررب  دروم  ار  هورگ  ره  يهلدا  دشاب  مزال  ثحب  هب  فارـشا  هدیقع و 

ار يرتخد  ینارذگـشوخ ، يارب  هک  دننکیم  روصت  ار  يراد  لوپ  درمریپ  هشیمه  هدع  نیا  دناهتـسناد . هدافتـسا  ءوس  يارب  یهار  ار  جاودزا 
یئورابیز کی  لابندب  زور  ره  شاهداوناخ  هب  ءانتعایب  هک  يرادنز  درم  ای  دزاسیم ، اهر  ار  وا  شتاوهـش  ءاضرا  زا  دـعب  دـنکیم و  هغیص 

یقوقح ياهـسیسأت  ینوناـق و  ياـهیدازآ  يهمه  هک ، سب  نیمه  هدـع  نیا  باوـج  رد  دریگ و ... ماـک  دـنک و  ریـسا  ار  وا  دـناوتب  هک  تسا 
نیرتدب هب  ياهدع  کی  طسوت  تسا  ياهدیدنسپ  عورشم و  قح  کی  هک  یگدننار  قح  لثملا  یف  دنریگ  رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  دنناوتیم 
یگدننار قح  تفگ  دیاب  بیترت  نیدب  سپ  دوشیم . یلام  یناج و  تراسخ  ندمآ  دراو  هب  رجنم  یتح  دریگیم و  رارق  هدافتسا  دروم  وحن 

ءوـس تهج  هب  یقوـقح  داـهن  نیا  زا  ياهدـع  رگا  دـیئامرفیم  هظحـالم  سپ  تسین . نینچ  هک  یلاـح  رد  تسا  دـیلپ  مومذـم و  يرما  کـی 
... ینوناق و ياههاگزیرگ  ای  دارفا  نیا  دوخ  هب  داریا  هکلب  دنکیمن  دراو  داهن  نآ  لصا  هب  ياهشدخ  رما  نیا  دننکیم  يرادربهرهب  هدافتـسا 

دوشیم هغیـص  هک  ینز  دنیامن  دومناو  هک  دنراد  یعـس  هراجا ، هیارک و  هب  عطقنم  حاکن  هیبشت  اب  نیفلاخم  زا  رگید  ياهدـع  . 2 تسا . دراو 
نیا باوج  رد  دناهتـسناد . نز  زا  هدافتـسا  ءوس  ار  نیا  دننادیم و  نز  نأش  فالخ  ارنیا  تسا و  هدـمآرد  شیوخ  جوز  يهراجا  هب  عقاو  رد 
چیه نودب  یقوقح و  قح و  چیه  نودـب  یئالاک  نوچمه  نز  هکتـسنآ  تسا  نز  نأش  فالخ  هک  هچ  نآ  ًالوا  هک  مییامن  ضرع  دـیاب  هدـع 

یلاباال و دارفا  دزن  رد  هک  هچ  نآ  ای  دـتفایم  قافتا  برغ  يایند  رد  هک  هچ  نآ  اقیقد  ینعی  دریگ  رارق  یـسنج  يرادربهرهب  دروم  ياهطباض 
روط هب  وا  هک  نیا  ای  تسا  نز  نأش  فالخ  دریگ ، رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  نینچ  نیا  نز  هک  نیا  درذگیم . نیمز  قرـشم  رد  راب  دنبیب و 

هراجا دقع  هیبش  يدراوم  رد  عطقنم  حاکن  دـقع  هک  ضرف  هب  ایناث : دـیامن ؟ یـسرتسد  شتاعاتمتـسا  هب  شقوقح  ظفح  اب  عورـشم  ینوناق و 
. دنتوافتم رگیدکی  اب  شفاصوا  زا  یلیخ  رد  دقع  ود  نیا  مینادیم  هک  یلاح  رد  دنشاب ؟ یکی  دقع  ود  نیا  هک  دوشیم  لیلد  نیا  ایآ  دشاب ،

هرهب هک  تسا  درم  طقف  عطقنم  حاکن  دـقع  رد  دـننکیم  نامگ  ناـشیا  هک  تسا  نآ  دـناهدیزرو  تلفغ  نآ  زا  نیفلاـخم  هک  ياهتکن  اـثلاث :
، دراد یفیلاکت  درم  لباقم  رد  نز  هک  روطنامه  و  تسا . ینیفرط  ودنیا  يدنمهرهب  هک  یلاح  رد  دربیمن  ياهرهب  چـیه  اجنیا  رد  نز  ودربیم 

يارب رگا  دارفا  هک  ارچ  دننادیم . هداوناخ  لیکـشت  تهج  رد  يدس  ار  عطقنم  حاکن  هعتم و  رگید  ياهدـع  . 3 سکعرب . دراد و  زین  یقوقح 
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، يداه لیعامسا  .) دوشیم مک  هداوناخ  یمئاد  لیکشت  يارب  ناشهزیگنا  دنشاب  هتـشاد  يرگید  هب  یـسرتسد  تلوهـس  هب  ناشیاهزاین  ءاضرا 
ار رما  نیا  دینکیم و  هاگن  یفنم  دید  اب  امـش  هک  يروطنامه  مییوگیم  هتـسد  نیا  هب  ام  (. 75 ص 90 ـ  تقوم ، جاودزا  یقوقح  ياـمنرود 
هک مینادیم  یمئاد  يهداوناخ  لیکـشت  زاسهنیمز  ارنآ  میرگنیم و  داهن  نیا  هب  تبثم  يهیواز  زا  ام  دینادیم  هداوناخ  لیکـشت  يارب  يدـس 

عون نیا  زا  هک  تسا  ییاههدافتسا  ءوس  نامه  نیفلاخم  لالدتسا  رثکا  يانبم  دوشیم  هظحالم  بیترت  نیدب  میهدیم . يرتشیب  حیضوت  ادعب 
رد هک  دـندقتعم  نیقفاوم  زا  ياهدـع  . 1 عطقنم : حاـکن  نیقفاوـم  يهلدا  ب . دـش . هداد  رما  نیا  باوـج  تمـسق 1  رد  هک  دوـشیم  جاودزا 

راـنک رد  دـنناوتب  دارفا  اـت  تسا  یبساـنم  راـکهار  تقوم  جاودزا  دوشیم ، رتلکـشم  زور  هب  زور  مئاد  جاودزا  هب  یـسرتسد  هک  یعاـمتجا 
زیوجت مئاد  حاکن  باـیغ  رد  جاودزا  عون  نیا  رگا  . 2 دوشیم . ءاشحف  داسف و  جاور  عنام  هعتم  بیترت  نیدب  دنـسرب و  شمارآ  هب  رگیدـکی 

چیه زا  دازآ  طباور  نیا  هک  تسا  یهیدب  دـنروآیم و  يور  عورـشمان  دازآ و  طباور  هب  شیوخ  یـسنج  یحور و  ءاضرا  يارب  دارفا  دوشن 
نز ضرفب  دنکیم . داجیا  تیلوؤسم  دهعت و  نیفرط  يارب  عطقنم  حاکن  هک  یلاح  رد  دشاب . رادروخرب  دناوتیمن  يدهعت  مظن و  طابضنا و 
نیا زا  کـی  ره  هک  دـشاب . هنوـگچ  وا  فـیلکت  دـش ، لـصاح  يدـنزرف  رگا  دـنک  صخـشم  هک  نیا  اـی  دـنک  هقفن  بلط  دـناوتیم  جوز  زا 

دوشیم لصاح  هک  يدنزرف  دشابن ، دوجوم  طباوض  نیا  رگا  دینک  روصت  لباقم  رد  اما  دشاب . هتشاد  ینوناق  تنامض  دناوتیم  اهتیلوؤسم 
هب دـنک . یلاخ  هناـش  وا  تیلوؤسم  نتفریذـپ  زا  دـهد و  تبـسن  يرگید  درم  هب  ار  دـنزرف  نیا  دـناوتیم  درم  اـجنیا  رد  تسیچ ؟ شافیلکت 

ار عـضو  نیا  اـیآ  دـنک . یتسرپرـس  ار  ینادـنزرف  نینچ  اـت  دراد  دوـجو  یئاـهنوناک  اـیند  يهتفرـشیپ  ياـهروشک  رد  هک  تسا  تهج  نیمه 
اهنآ یـسنج  ءاضرا  يارب  هار  نیرتهب  عطقنم  دـقع  دنـشکب ، شود  رب  ار  مئاد  نامیپ  تیلوؤسم  راب  دـنناوتیمن  هک  یناسک  . 3 دیدنسپیم ؟

رد : » دیوگیم وا  تسا . هدنامن  یفخم  زین  یـسیلگنا  فورعم  دنمـشناد  لسار  دنارترب  هاگدید  زا  حاکن  عون  نیا  نسح  هک  تسا  اذلف  تسا 
دوب 18 هک  ياهتشر  ره  رد  وجشناد  تالیـصحت  لبق  لاس  تسیود  ات  دص  هکیلاح  رد  دتفایم  ریخأت  هب  جاودزا  رایتخا  نودب  رـضاح  رـصع 
( لاس ینعی 15   ) دـنکیم لصاح  یگدـنز  يارب  یگدامآ  درف  هک  یگلاـس  ات 30  غولب  نس  زا  رـضاح  لاح  رد  اما  دـشیم ... مامت  یگلاـس 
رد یـسنج  ياهزاین  هب  یئوگخـساپ  نارحب و  نیا  اب  هلباقم  يارب  تسا ... یـسنج  يهزیرغ  ومن  یناوج و  نارحب  نارود  اـقیقد  هک  درذـگیم 

روبجم ار  اهنآ  ودرک  مورحم  لیـصحت  زا  ار  ناناوج  دیاب  ای  درک ؟ دـیاب  هچ  دریذـپب ، ار  یمئاد  یگدـنز  تیلوؤسم  دـناوتیمن  درف  هکیلاح 
فرـصم اههناخ  هشحاف  رد  ار  شیوخ  يزیرغ  ياوق  میهد  هزاجا  اهنآ  هب  دیاب  ای  تسین  لوقعم  نیا  هک  دـننک  جاودزا  یناوج  رد  هک  دومن 

تقوـم جاودزا  نآ  دــنامیم و  یقاــب  هار  کــی  طــقف  سپ  تـسا ، یتبراــقم  ضارما  یحور و  ضراوـع  زورب  مزلتــسم  نـیا  هـک  دــنیامن 
مزال دنیامن ، جاودزا  رگیدکی  اب  دنهاوخیم  هک  يرـسپ  رتخد و  . 4 يهحفص 22 .) هداوناخ  قوقح  یماما ، هللادسا  یئافص ، نیـسح  .«) تسا

يارب یـشیامزآ  يهرود  کی  دناوتیم  عطقنم  حاکن  اتـسار  نیمه  رد  دـنوش  انـشآ  رگیدـکی  تایـصوصخ  اب  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  هک  تسا 
نایحیـسم نیب  رد  تقوم  جاودزا  عون  نیا  دننک . هدافتـسا  دنناوتیم  داهن  نیا  زا  بوخ  یلیخ  یبهذم  یتنـس و  دارفا  هک  دـشاب  مئاد  جاودزا 

دوخ فاصوا  نیا  مامت  اب  کـنیا  يهحفص 16 .) یعامتجا ، ياهتـسب  نب  يزاریـش ، یـضر  دیـس  .) تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  اکیرمآ 
رت نیگنس  هورگ  مادک  عفن  هب  وزارت  يهفک  هک  دینک  هراظن  دیراذگب و  وزارت  يهفک  ود  رد  ار  نساحم  بیاعم و  دینیشنب و  تواضق  هب  امش 

نیرتـهب مئاد  جاودزا  باـیغ  رد  عـقاو  رد  دراد و  تقوـم  جاودزا  هک  یئاـهیبوخ  نساـحم و  همه  نیا  اـب  هک : تساـجنیا  لاوئـس  اـما  تـسا ؟
نآ هب  تبثم  دـید  اب  ناوناب  اـصوصخ  هعماـج  تسین و  هدیدنـسپ  نآ  یعاـمتجا  باـتزاب  ارچ  سپ  درک ، هئارا  ناوتیم  هک  تسا  يراـکهار 
هدش ببـس  جاودزا  عون  نیا  زا  اهناسنا  یخرب  يهدافتـسا  ءوس  . 1 دومن : هراـشا  ریز  لـلع  هب  ناوتیم  لاؤس  نیا  هب  باوج  رد  دـنرگنیمن ؟

اههدافتسا ءوس  نیا  ندش  رکذتم  اب  نیدقتنم  یخرب  هک  هدش  ببس  هلأسم  نیمه  و  دنامب . ياجب  یقوقح  داهن  نآ  زا  نومیمان  ياهولج  تسا 
برغ گنهرف  اـب  رتشیب  ره  اـم  نیزورما  يهعماـج  هک ، تسا  نآ  لـلع  نیرتمهم  زا  یکی  . 2 دـنربب . لاوئـس  ریز  ار  اهجاودزا  عون  نیا  لصا 

هچ ره  يدنمهرهب  هزومآ  نیا  قبط  تسا . یـسنج  يراب  دـنبیب  مسیـشرانآ و  شناکرا  زا  یکی  گنهرف  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  انـشآ 
یهیدب دوشیم . جئار  دریگیم و  رارق  دـیکأت  دروم  وا  لباقم  رد  یتیلوئـسم  نتـشاد  نودـب  فلاخم  سنج  زا  رتالاب  هچ  ره  تعفنم  رتشیب و 
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ار دوخ  دـنهدن و  یـسنج  طباور  صوصخ  رد  یتیدودـحم  هب  نت  هک  دـنریگیم  داـی  دـنوشیم  سونأـم  گـنهرف  نیا  اـب  هک  يدارفا  تسا 
تفلاخم عطقنم  حاـکن  اـب  هک  يدارفا  فیط  زا  امـش  ار  هتکن  نیا  دنـشاب . هتـشادن  یتیلوئـسم  لاـح  نیع  رد  دـنیامنن و  رفن  کـی  هب  روصحم 

للع زا  رگید  یکی  . 3 دنراد . رارق  برغ  گنهرف  ریثأت  تحت  اتدمع  هک  دنتـسه  يدارفا  عقاو  رد  اهنیا  هک  دینک  هظحالم  دیناوتیم  دننکیم 
هک ارچ  دـنیامنیم . جاودزا  عون  نیا  شوحو  لوح  رد  هک  تسا  يدارفا  اههورگ و  یفنم  تاـغیلبت  یقوقح ، داـهن  نیا  اـب  یمومع  تفلاـخم 

یتاطابترا نینچ  ناشتاداقتعا  ای  ناشعفانم و  نوچ  هدع  نیا  تسا  یهیدب  دنشابیم  رسپ  رتخد و  نیب  دازآ  طابترا  هب  لئاق  هک  دنتسه  ياهدع 
یقوقح قح و  چـیه  هکتـسنآ  ناوناب  نامگ  جاودزا  عون  نیا  رد  . 4 دـنیامنیم . یفنم  تاغیلبت  جاودزا  عون  نیا  نوماریپ  دـنکیم ، ءاضتقا  ار 

رما نیا  و  دـنروآیمن . تسدـب  يرگید  زیچ  تسا و  هدوب  رظن  دروم  اهنآ  رامثتـسا  افرـص  هک  دـننکیم  ناـمگ  رگید  يریبعت  هب  دـنرادن و 
اب هک  یلاح  نیع  رد  نارـسپ  نارتخد و  یخرب  هک  دـیئامرفیم  هظحالم  فاصوا  نیا  اب  دوشیم . جاودزا  عون  نیا  اـب  ناـشیا  تفلاـخم  ببس 

ناشبیـصن يددـعتم  یمـسج  یحور و  تامطل  انایحا  دـننکیم و  رارقرب  ناشیا  اب  زین  ار  یکیدزن  طـباور  دـنراد و  طاـبترا  يددـعتم  دارفا 
ایآ دنشاب . هتشاد  روآتیلوؤسم  طبضنم و  طابترا  رفن  کی  اب  ینوناق  تنامض  اب  یقوقح و  دقع  کی  یط  رد  هک  دنتسین  رضاح  اما  دوشیم 

یخرب تفلاخم  تفگ : ناوتب  دیاش  یتح  ای  دشاب ؟ جاودزا  زئارغ و  هلأسماب  ندومن  دروخرب  یـساسحا  زج  یتلع  رما  نیا  هک  دـینکیمن  رکف 
علطم تروص  رد  رتخد  کی  هدنیآ  یگدنز  يارب  ندوب  هغیـص  دنیوگب  یخرب  تسا  نکمم  دشاب . ینارتوهـش  یتسرپاوه و  رطاخب  ناشیا  زا 

اجک زا  تسیک و  تسا  مولعم  هک  يدرف  اب  ینوناق  طابترا  مییوگیم  هدع  نیا  هب  ام  هک  دشاب . نیرفآرطخ  دناوتیم  شاهدـنیآ  رهوش  ندـش 
یـسک هچ  اهنآ  هک  تسین  مولعم  هدیـسر و  ماجنا  هب  ياهطباض  چیه  نودب  هک  يددعتم  دارفا  اب  طابترا  ای  تسا  رتشیب  شرطخ  تسا  هدمآ 
هجوت ریز  تاکن  هب  دیاب  رما  نیا  يزاسرتسب  يارب  دسریم  رظنب  میدرمـشرب  تقوم  جاودزا  زا  هک  يدـئاوف  اب  دـناهدمآ ؟ اجک  زا  دـناهدوب و 

رد دنیوگیم  نیفلاخم  هچ  نآ  هک  نیا  یقوقح و  سیـسأت  نیا  تانـسحم  اب  ناناوج  ناهذا  ندش  نشور  تهج  یگنهرف  تیلاعف  . 1 مییامن :
ءایلوا ات  اـههداوناخ  نیب  رد  یگنهرف  تیلاـعف  . 2 دـشابیمن . نآ  زا  یحطـس  یتشادرب  تقوم و  جاودزا  رهاـظ  هب  نتـسیرگن  زج  يزیچ  عقاو 

دراد تیولوا  انیقی  تسا و  شور  نیرتهب  دنسانشب  رتهب  ار  رگیدکی  جاودزا  يهناتـسآ  رد  ناشنادنزرف  هک  نآ  يارب  جاودزا  عون  نیا  دننادب 
هچ نآ  هک  ارچ  دـقع ، نیا  رد  نیجوز  فیلاکت  قوقح و  ندـش  نشور  يارب  یگنهرف  تیلاـعف  . 3 تراظن . هطباض و  نودب  ياهییانـشآ  رب 
هک ارچ  تسا  طـلغ  روـصت  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا . هراـک  همه  تقوـم  دـقع  رد  رـسپ  هک  تـسا  نآ  تـسا  حرطم  یموـمع  حطـس  رد  هـک 

عالطا نودب  هک  دنتـسه  نیجوز  نیا  اما  تسا  هدومن  نیعم  نیجوز  يارب  ار  فیلاکت  قوقح و  طیارـش و  زا  کی  ره  يدودح  ات  راذگنوناق 
رگا یفاک  دید  اب  اصوصخ  نارتخد  هک  یلاح  رد  دوشیم  عیاض  نیفرط  زا  یکی  قح  نیب  نیا  رد  دـننکیم و  جاودزا  نیا  هب  تردابم  یفاک 

یطورش يهلمج  زا  دنیامن  ءافیتسا  امامت  ار  دوخ  قح  هک  دنناجنگب  دقع  رد  ار  یطورـش  دوب  دنهاوخ  رداق  دنیامن  جاودزا  عون  نیا  هب  مادقا 
هنیمز نیا  رد  نوناق  هک  دـش  رکنم  ناوتیمن  . 4 دشابن و ... یسنج  ترـشابم  جاودزا  نیا  رد  دننک  طرـش  هکتـسنآ  دومن  حرطم  دوشیم  هک 

مه دنشاب و  هتشادن  یسرتسد  ناشقوقح  هب  هقح  وه  امک  دارفا  دوشیم  ببس  مه  هک  دراد  دوجو  نوناق  رد  یتاماهبا  لاحرهب  درادن . یصقن 
نوناق تیفافـش  اب  دـناوتیم  راذـگنوناق  دـنزاسیم . دوخ  يارب  هاگزیرگ  اهماهبا ، زا  دـنیامنیم و  هدافتـسا  ءوس  وج  دوس  ياهدـع  هک  نیا 

الا هعتملا  تناک  ام  : » مینکیم رکذ  (ع ) یلع ترـضح  زا  ار  یثیدح  نایاپ  رد  دیامن . نآ  شرتسگ  تهج  رد  یگرزب  تمدخ  تقوم  جاودزا 
زا رتالاب  یتمحر  هچ  یتسار  (ص .») دمحم تما  رب  راگدرورپ  فرط  زا  تسا  یتمحر  هعتم  نوناق  (ص ؛) دـمحم هما  اهب  محر  هللا  نم  همحر 
لاح نیع  رد  دزاس و  اهر  توهـش  شتآ  یناطیـش و  ياههسوسو  زا  ار  نتـشیوخ  دـناوتب  شیوخ  تبورغ  یناوج و  ماـیا  رد  ناـسنا  هک  نیا 
يدج تالکـشم  عناوم و  زا  یکی  تسا . تقوم  جاودزا  قرط  نیا  زا  یکی  هک  ددرگن  زین  یـسنج  هزیرغ  بوکرـس  بولطمان  بقاوع  راچد 

یگنهرف نتفاین  رب  نیا  هشیر  نآ  زا  رتمهم  نکل  درادن و  ینادنچ  شریذپ  تیفرظ  ام  هعماج  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  هلأسم  نیا  یگنهرف  دـعب 
زاس و نآ  رد  دیاب  دوش  داجیا  يداهن  ای  دوش  بیوصت  دـهاوخب  رگا  نوناق  هنوگره  اذـل  یلاباال ، زابـسوه  نادرم  هدافتـسا  ءوس  نآ  تسا و 

. دوش هتفرگ  زین  هدافتسا  ءوس  ینارسوه و  زا  يریگولج  راک 
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. تسین حرطم  رسمه  تیاضر  طرش  تقوم  جاودزا  رد  ارچ 

شسرپ

. تسین حرطم  رسمه  تیاضر  طرش  تقوم  جاودزا  رد  ارچ 

خساپ

رد ار  یعورـشم  طیارـش  دناوت  یم  يو  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  هداد  دـقع  هغیـص  يارجا  ماگنه  نز  هب  هک  ییاهرایتخا  اهزایتما و  زا  یکی 
تیاضر نودب  شرسمه  دنک  طرش  دقع  نمض  رد  ینز  هچنانچ  ساسا  نیا  رب  دناجنگب . تنوکس و ... لحم  رهش  باختنا  دننام  دقع  نمض 

نز شرـسمه ، تیاضر  نودب  دناوت  یم  درم  دنکن  طرـش  رگا  اما  درادن  ار  جاودزا  قح  درم  دنکن  جاودزا  یتقوم ، ای  یمئاد  رگید  نز  اب  وا 
همه و  تسین . یتوافت  تقوم  ای  مئاد  ددجم  جاودزا  نیب  نآ  مدع  تیاضر و  رد  نیاربانب  دنیزگ . يرـسمه  هب  تقوم -  ای  مئاد  ار -  يرگید 

ینوناق تاررقم  دـعاوق و  هب  لسوت  اتیاهن  تسا و  قالخا  رب  ساسا  هداوناخ ، سدـقم  داهن  رد  درک . لح  یقوقح  مسیناکم  اـب  دـیابن  ار  زیچ 
همرتحم ناوناب  دوخ  دشاب . یگتخیسگ  راسفا  یبلط و  توهش  زا  بانتجا  یقالخا و  نیزاوم  هب  نارسمه  يدنبیاپ  رب  دیاب  مامتها  نیرتشیب  اذل 

يارب ار  يدـیق  نینچ  المع  ناشبوخ ، باختنا  اب  دـننک و  تقد  ناشرـسمه  یقـالخا  يداـقتعا و  لـئاسم  رد  رایـسب  دـیاب  جاودزا  ماـگنه  زین 
. دنشاب هداوناخ  زا  نوریب  هب  نانآ  ندروآ  يور  عنام  بذج و  دوخ  هداوناخ  مرگ  نوناک  هب  ار  نانآ  دننک و  داجیا  ناشنارسمه 

. دنک جاودزا  ناملسم  ریغ  درم  اب  ناملسم  نز  یلو  دنک  جاودزا  ناملسم  ریغ  نزاب  دناوتیم  ناملسم  درم  طقف  ارچ 

شسرپ

. دنک جاودزا  ناملسم  ریغ  درم  اب  ناملسم  نز  یلو  دنک  جاودزا  ناملسم  ریغ  نزاب  دناوتیم  ناملسم  درم  طقف  ارچ 

خساپ

وا یئادـج  جاودزا  زا  سپ  دریگ و  یم  رارق  رهوش  دـیاقع  ریثاـت  تحت  رتدوز  لوـمعم  روـطب  نز  هک  دـشاب  نیا  اـه  تمکح  زا  یکی  دـیاش 
ای رافک  ریاس  اب  جاودزا  یلو  تقوم ، روطب  مهنآ  تسا  زیاج  باتک  لها  ياـه  نز  اـب  اـهنت  ناملـسم  درم  جاودزا  تسا و  درم  زا  رت  لکـشم 

. تسین حیحص  مئاد  روطب 

؟  تسیچ دشاب  یم  درم  رایتخا  رد  قالط  قح  هک  نیا  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ دشاب  یم  درم  رایتخا  رد  قالط  قح  هک  نیا  هفسلف 

خساپ

هک ار  یـسک  زین  مالـسا  دراد ؛ ریدـم  هب  زاین  یعمج  یگدـنز  کی  هرخالاب  هک  تسا  نیا  شلیلد  هدـش ، هداد  درم  هب  قالط  قح  هک  نیا  اـما 
یگدـنز هرادا  لوؤسم  ناونع  هب  تسا ، رتيوق  یعمج  تیریدـم  رظن  زا  دریگیم و  رارق  ریثأت  تحت  تاـساسحاو  فطاوع  لـباقم  رد  رتمک 

تیریدـم و رظن  زا  نادرم  عون  هک  نیا  رد  تسا . هدومن  بجاو  وا  رب  مه  ار  یگدـنز  نیا  هرادا  هنیزه  هقفن و  یتح  هدرک و  یفرعم  كرتـشم 
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هب زاین  كرتشم  یگدـنز  رتنشور : تراـبع  هب  تسین . یکـش  دنتـسه ، اـهمناخ  زا  رتيوق  ماـخ  تاـساسحا  ربارب  رد  رتمک  يریذـپفاطعنا 
هب قـالط  قح  - 1 تسین : جراخ  لاـح  دـنچ  زا  هک  تسا  كاـکفنا  قـالط و  يارجا  هلأـسم  تیریدـم  نیا  نوؤش  زا  یکی  دراد و  تیریدـم 
هب ود  ره  تسد  هب  قح  نیا  - 4 دنشاب ، اراد  ار  قح  نیا  یلالقتـسا  روط  هب  ود  ره  - 3 دـشاب ، نز  تسد  هب  قالط  قح  - 2 دشاب ، درم  تسد 

نتسسگ ییادج و  تاقوا ، یهاگ  هک  ارچ  تسین ؛ حیحص  مجنپ  ضرف  دشاب . هتشادن  دوجو  یقالط  قح  ًالـصا  - 5 دشاب ، یکارتشا  تروص 
کی تسا  نکمم  اریز  دراد ؛ قالط  نوناق  لعج  تمکح  اب  تاـفانم  تسین و  لوقعم  مه  مراـهچ  ضرف  تسا . نیفرط  حالـص  هب  هطبار  نیا 
یبرغ ياهروشک  زا  یـضعب  ار  هلأسم  نیا  دُرب و  دهاوخ  الاب  ار  قالط  رامآ  موس  ضرف  دشاب . نآ  مدـع  بلاط  رگید  رفن  قالط و  بلاط  رفن 

رظن زا  اریز   ) دربیم الاب  ار  قالط  رامآ  هک  نیا  رب  هوالع  اهمناخ  ناوارف  فطاوع  تاساسحا و  هب  هجوت  اـب  مه  مود  ضرف  دـناهدرک . هبرجت 
شهاک درم  لد  رد  ار  نز  تبحم  ددرگیم و  زین  هداوناـخ  تبحم  نوناـک  یتسـس  ثعاـب  دـنراد ) ار  قـالط  ياـضاقت  اـهمناخ  اـبلاغ  راـمآ 

رظن رد  نوناـق  تعیرـش و  رد  قح  نیا  لاـمعا  رد  درم  يارب  ییاهتیدودـحم  هتبلا  تسا ؛ لوا  تروـص  ضرف  نیرتـهب  هجیتـن  رد  دـهدیم .
يو هب  ملظ  عنام  هک  دراد  قـالط  قح  نز  زین  یطیارـش  رد  نیا  رب  هوـالع  ددرگیم . اـهمناخ  قوقح  ندـش  عیاـض  زا  عناـم  هک  هدـش  هتفرگ 

هلأسم نیا  دـشاب . هتـسب  نز  يارب  یلک  هب  هار  هک  تسین  نینچ  نیاربانب  یقفاوت . قالط  ییاضق و  قـالط  یتلاـکو ، قـالط  هلمج  زا  دوشیم ،
نآ رب  نوزفا  دراد . ییاهسیـسأت  نآ  رد  عراش  تسین و  فرـص  ییاضما  ماکحا  زا  هلأسم  نیا  هک  نیا  رگید  هتکن  دراد . زین  يرگید  تاکن 

. تسین رییغت  لباق  دراد و  ماود  تابث و  یسیسأت  ماکحا  دننام  زین  عراش  ییاضما  ماکحا 

؟  تسیچ جاودزا  دقع  هغیص  يارجا  اب  تیمرحم  هفسلف  دنک ؟ یم  مرحم  مه  هب  ار  رفن  ود  هک  دراد  دوجو  یتمکح  هچ  جاودزا  دقع  هغیص  رد 

شسرپ

جاودزا دـقع  هغیـص  يارجا  اـب  تیمرحم  هفـسلف  دـنک ؟ یم  مرحم  مه  هب  ار  رفن  ود  هک  دراد  دوـجو  یتـمکح  هـچ  جاودزا  دـقع  هغیـص  رد 
؟  تسیچ

خساپ

؟ دنتسه مئاد  رسمه  راهچ  نتفرگ  هب  زاجم  نادرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسه مئاد  رسمه  راهچ  نتفرگ  هب  زاجم  نادرم  ارچ 

خساپ

رتشیب قیقحت  دوشیم و  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  هک  دراد  دوجو  ددـعتم ي  ياههفـسلف   ( Polygamy تاجوز ( ددعت  هلأسم  رد 
ماظن یعامتجا و  رظن  زا  دنمـشزرا  تیمهااب و  رایـسب  ماکحا  زا  یکی  تاجوز  ددـعت  هلأسم  میراذـگیم . ناـتدوخ  هب  یعباـنم  یفرعم  اـب  ار 
ریخا تاقیقحت  اما  دنتفرگیم . هدرخ  مالسارب  ار  هلأسم  نیا  یبرغ  ناسانشمالسا  نیقرشتسم و  نیشیپ  نورق  رد  تسا . مالـسا  رد  یگداوناخ 

ناج واشدرانرب ، نوچ  ینادنمـشیدنا  هک  يروط  هب  درک ، تباث  ناـنآ  هب  ار  مکح  نیا  تیمها  اـم  نرق  یعاـمتجا  ياهدادـخر  تاـیعقاو و  و 
دوجوم ياـهرامآ  - 1 اریز : دـنداد . یهاوـگ  نآ  تمکح  هب  دـندمآ و  نیـسحت  رد  زا  هـطبار  نـیا  رد  نوـبول و ... واتـسوگ  تروـپ ، نوـید 
ثعاـب  ( Monogamy ینزکت (»  » رب هیکت  نیارباـنب  دـشابیم . رـسپ  زا  شیب  اـبلاغ  رتخد  دـلوت  نازیم  دـهدیم  ناـشن  ناـهج  حطـسرد 
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شحاـف یملظ  نیا  دنربرـس و  هب  تبوزع  درجت و  رد  دـننامب و  مورحم  جاودزا  تمعن  زا  رمع  رخآ  اـت  ناـنز  زا  يدادـعت  هراوـمه  دوـشیم 
فلت نادرم  زا  يرامـشیب  دادـعت  اـهگنج -  دـننام  یعاـمتجا -  ثراوک  ثداوح و  رثارب  هراومه  خـیرات  لوط  رد  - 2 تسا . ناـنآ  قحرد 

راب نیلوا  يارب  یناسک  نینچ  اب  جاودزا  هب  رضاح  ناوج  نادرم  بلاغ  هک  تسا  یعیبط  دندرگیم . تسرپرسیب  نانآ  نارـسمه  دنوشیم و 
دنام و دنهاوخ  رهوش  نودب  هراومه  دنوش  شنیزگ  مود  رسمه  ناونع  هب  دنناوتن  نانیا  یعامتجا  ماظن  نوناق و  رظن  زا  رگا  نیاربانب  دنتـسین .

یناهج گنج  زا  سپ  هک  دـینادب  تسا  بلاج  تسا . صاخ  طیارـش  دویق و  اب  ینزدـنچ  زاوج  نآ  لح  هار  اهنت  تسا . نانآ  رب  ملظ  زین  نیا 
تـساوخرد اسیلک  زا  هتخادرپ و  تارهاـظت  هب  دـندوب  هداد  تسد  زا  گـنج  رد  ار  دوخ  ناتـسرپرس  هک  نز  هویب  رازه  دـنچ  ناـملآ  رد  مود 

داسف نآ  زا  سپ  هک  دش  ثعاب  نیمه  داد و  ناشن  یتخـسرس  تساوخ  نیا  ربارب  رد  اسیلک  یلو  دنادرگ . زاجم  ار  يرـسمه  دنچ  هک  دندرک 
نامز لوطرد  تسا و  نارسپ  زا  شیپ  لاس  نیدنچ  الومعم  نارتخد  یسنج  یمسج و  غولب  - 3 دبای . جاور  تدش  هب  ناملآ  رد  يراکهزب  و 

هک ناـنز  زا  يریثـک  هوبنا  هراومه   ( Monogamous ارگرـسمه ( کت  هعماج  رد  هک  دوشیم  ثعاـب  يرـشب  تیعمج  دـشر  اـب  هارمه 
اـضرا عورـشم  وحن  هب  نانآ  یـسنج  تالیامت  هتـشادرارق و  یـسنج  كرد  روعـش و  دقاف  ینادرم  ربارب  رد  دنراد  یـسنج  قیالع  یگدامآ و 

. دراد دوجو  درم  نز و  فطاوع  اهشیارگ و  یناور و  راـتخاس  نیب  یـساسا  یتواـفت   ( Psychology یسانشناور ( رظن  زا  - 4 ددرگن .
دـننازیرگ و رـسمه  عونت  زا  اترطفو  دنـشابیم   ( Monoandrous ارگرهوش (» کت   » یعیبط روط  هب  ناـنز  هک  دـندقتعم  ناسانـشناور 

اتاذ نادرم  یلو  تسا . يرامیب  یعون  نانز  رد  ییارگ  عونت  دنـشابیم و  درم  کی  یلمع  یفطاع و  تیاـمح  رتچ  ریز  نتفاـی  هاـنپ  راتـساوخ 
اهیگژیو یعقاو و  ياهزاین  اب  بسانتم  همه  مالسا  ماکحا  دینادیم  هک  نانچ  دنـشابیم و   ( Polygamous ارگنزدنچ (»  » ارگ و عونت 

دیاب نونکا  دـنرادن . ار  نادرم  یـسنج  نیمأت  تیلباق  ینیعم  مایا  رد  نانز  نآ  رب  نوزفا  تسا . هدـیدرگ  عضو  اهناسنا  یتاذ  ياهتلـصخ  و 
هب یـسنج  لماک  تیمورحم  رد  نانز  زا  يدادعت  هشیمه  فلا ) دراد : دوجو  هار  هس  اج  نیا  رد  درک ؟ دـیاب  هچ  قیاقح  نیا  ربارب  رد  دیـسرپ 
دنچ هار  هنالداع  یطیارش  دویق و  اب  دنمنوناق  عورشم و  روط  هب  ج )  دوش . هدوشگ  یسنج  مسینومک  عورـشمان و  طباور  هار و  ب )  دنربرس .

هب اهنت  ار  ینزدنچ  هزاجا  هدوشگ و  ار  تسا  هار  نیرتهب  نیرتهنامیکح و  هک  موس  هار  مالسا  نیبم  نید  کی ؟ مادک  دوش . هدوشگ  يرسمه 
نانآ يارب  هنیمز  نیا  رد  يدیکا  تاروتـسد  مالـسا  دنـشاب . هتـشاد  هنالداع  وحن  هب  ار  نآ  نیگنـسراب  ندیـشک  ییاناوت  هک  دـهدیم  ینادرم 

تـسا نکمم  نونکا  تسا . نانآ  عفاـنم  حـلاصم و  نیمأـت  يارب  رتشیب  عقاو  رد  هکلب  تسین  ناـنز  ررـض  هب  اـهنت  هن  نیا  تسا و  هدومن  عضو 
تعیبط و فالخ  نیا  میتفگ  هک  ناـنچ  - 1 هک : تسا  نآ  باوج  تسین ؟ زاجم  يرهوش  دـنچ  ارچ  هک  نیا  نآ  دـیآ و  دـیدپ  رگید  یلاؤس 
. تفر دهاوخ  نیب  زا  اهنآ  زیمت  باسنا و  تخانـش  - 3 دتفایم . رطخ  هب  لسن  تمالـس  تشادهب و  هلیـسو  نیدب  - 2 دشابیم . نز  تایحور 

يداوج هّللاتیآ  لامج  لالج و  هنییآ  رد  نز  يرهطم 2 - دیهش  مالسا  رد  نز  قوقح  ماظن  - 1 ك :  هنیمز ر .  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب 
Why Polygamy is Allowed In Islam W.O.F.I.S.P.BO-215; ییابطابط 4 - همـالع  ج 4  نازیملا ، ریـسفت  یلمآ 3 -

2205; Tehran, Iran

؟ دنوش درم  کی  نز  دنناوتیمن  رهاوخ  ود  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش درم  کی  نز  دنناوتیمن  رهاوخ  ود  ارچ 

خساپ

نیب اوعمجت  نَا  " و  تسا ... نز  رهاوخ  اههورگ ، نیا  زا  یکی  تسا  هدش  هدرمـش  مارح  نانز  زا  هورگ  دنچ  اب  جاودزا  أسن  ةروس  هیآ 23  رد 
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زا یتیاور  رد   .. " هدش . عقاو  هتشذگ  رد  هچنآ  رگم  دینک  رهاوخ  ود  نایم  عمج  هک  امـش [ رب  تسا  مارح   [ زین و   .. فلـس ; دق  ام  ّالا  نیتخالا 
رد یمکح  نینچ  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  هدـش و  هتـسناد  مالـسا  ظفح  نزرهاوخ  اب  جاودزا  تمرح  تلع   7 رفعج نب  یسوم  ماما  ترـضح 

یفیـصوت ۀـیآ  لیذ  رد  ییابطابط  همـالع  يرواد )  تاراـشتنا  ص 498 ، قودـص ج 2 ، خیـش  عیارـشلا  للع  دراد (. دوجو  زین  رگید  ناـیدا 
ناـشیا داد . رارق  ثیدـح  نیا  يارب  یحیـضوت  ار  نآ  ناوـتب  دـیاش  هک  دـناهداد  ناـنز  زا  هورگ  دـنچ  نیا  اـب  جاودزا  تمرح  ۀفـسلف  ةراـبرد 

هدرک نییبت  راک  هار  ود  دـنکیم ، ناریو  ار  ياهعماج  هداوناخ و  ره  داینب  هک  هعماج  رد  انز  اـشحف و  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  دـنیامرفیم :
تمرح تلع  نزرهاوـخ  هلمج  زا  ناـنز  زا  یخرب  مراـحم و  اـب  جاودزا  تـمرح  مرحمان 2 . ناـنز  يوس  زا  باـجح  ظـفح  بوجو  تسا 1 .

نیا دنکیم . تساخرب  تسـشن و  نانآ  اب  دراد و  راک  رـس و  هورگ  دـنچ  نیا  اب  درم ، ًالومعم  هداوناخ  رد  هک  تسا  نآ  هورگ  نیا  اب  جاودزا 
هدشن افتکا  انز  تمرح  هب  اهنت  اههورگ  نیا  رد  اذل  دهد . قوس  یناویح  لایما  يوس  هب  ار  وا  فرحنم و  ار  ناسنا  نهذ  تسا  نکمم  طالتخا 

یلک هب  دوخ  رد  ار  یناویح  لایما  هتـسب و  نانآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  عمط  مشچ  ناسنا  ات  دـش  هتـسناد  مارح  نانآ  اـب  جاودزا  نآ  رب  نوزفا  و 
درک نایب  ناوتیم  یجاودزا  نینچ  تمرح  يارب  هک  يرگید  تمکح  نیسردم )  هعماج  ص 314 ، ییابطابط ج 4 ، همالع  نازیملا  دناریمب (.
ًاعبط دـنوش  مه  بیقر  هک  یماگنه  یلو  دـنراد  دـیدش  هقـالع  رگیدـکی  هب  تبـسن  یعیبط  دـنویپ  بسن و  مکح  هب  رهاوخ  ود  هک  تسا  نیا 
نانآ یگدـنز  يارب  هک  دوشیم  ادـیپ  اهنآ  دوجو  رد  یفطاع  داضت  عون  کی  بیترت  نیا  هب  دـننک و  ظفح  ار  قباـس  هقـالع  نآ  دـنناوتیمن 

هللا ۀـیآ  هنومن  ریـسفت  دوب (. دـهاوخ  هزرابم  شکمـشک و  لاح  رد  نانآ  دوجو  رد  تباـقر  تبحم و"   " هزیگنا هشیمه  اریز  تسا  راـب  ناـیز 
 ( ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 331 ، نارگید ج 3 ، يزاریش و  مراکم 

؟ دشاب هتشاد  ددجم  جاودزا  دناوتیمن  رهوش  کی  دوجو  اب  طقف  نز  یلو  دشاب ، هتشاد  رسمه  راهچ  دناوتیم  درم  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب هتشاد  ددجم  جاودزا  دناوتیمن  رهوش  کی  دوجو  اب  طقف  نز  یلو  دشاب ، هتشاد  رسمه  راهچ  دناوتیم  درم  ارچ 

خساپ

يارب نوناق  نیا  زاوج  تروص  رد  نز  بناج  زا  یگدولآ  داسف و  داجیا  تاجوز  ددـعت  نوناق  ربارب  رد  نز  درم و  توافت  ياهتلع  زا  یکی 
مظن يارب  مالـسا  نیناوق  زا  يرایـسب  اذـل  تسا  لصا  کی  مالـسا  رد  عامتجا  تمالـس  ظفح  ًالوصا  هک  تسا  مزـال  حیـضوت  نیا  تساـهنآ 
نیا ربانب  دسرب ; تداعـس  هب  یتموکح  یعامتجا و  نیناوق  نیا  هیاس  رد  ناسنا  ات  هدـش  هداد  رارق  يرـشب  هعماج  ةراداو  عامتجا  هب  ندیـشخب 

هچ رگا  دـشاب ; نوناق  نیا  ربارب  رد  نز  درم و  توافت  تلع  يارب  یفاک  بسانم و  یخـساپ  تسناوتیم  دوب ، مه  لیلد  کی  نیمه  طقف  رگا 
زا بسانم  هضرع  اب  یمدآ  ياهزاین  هب  نداد  خساپ  هک  مینادیم  مینکیم 1 . هراشا  یخرب  هب  هک  تسا  حرطم  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  لیالد 
نآ زا  يدرف  ات  تسا  هتـسناد  نآ  لقادـح  ياضرا  ار  ناسنا  یـسنج  ياضاقت  ِبسانم  هضرع  مالـسا  تسا و  یتسه  ناهج  ریگارف  ياـهتنس 

ياهنوگ هب  ار  نانز  ایح ، فافع و  شـشوپ  نوچ  يریبادـت  اب  شیوخ و  یلاـعتم  تمکح  ساـسا  رب  مالـسا  هک  اـجنآ  زا  یلو  دوشن ; مورحم 
زا هتشذگ  دوب ; دهاوخ  نانز  زا  شیب  نادرم  رد  یلیم  نینچ  دوجو  ًاعبط  دوشیم ، اهنآ  یـسنج  لیم  ندش  هتـساک  ببـس  هک  دنکیم  تیبرت 

ددـعت زاوج  نوناق  هک  دـنکیم  داجیا  یتیعونمم  نآ  دـننام  یهدریـش و  يرادراب و  مایا  زا  یـشخب  هفاضا  هب  نانز  رذـع  ماـیا  دوجو  هک  نیا 
نیا تیعونمم  تهج  هب  برغ  رد  هک  تسور  نیا  زا  تسا  نانز  تهج  زا  هدراو  ياهتیدودـحم  نیا  ناربج  بجوم  نادرم  يارب  تاـجوز 

ـ  ص 198 ج 4 ، ییابطابط ،  ۀـمالع  نازیملا  ریـسفت  ر.ك   ) تسا هدـناشک  یهابت  هب  ار  هعماج  هتفای و  جاور  يراب  دـنبیب و  داـسف و  نوناـق 
نز درم و  توافت  لـلع  زا  رگید  یکی  . 2 .( 160 ص 152 ـ  نارگید ج 4 ، يزاریش و  مراکم  هللاتیآ  هنومن  ریـسفت  یملعا ـ  ۀسـسؤم  ، 200
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هک نیا  حیـضوت  دنکیم ; افیا  ار  هعماج  هدـننک  لداعتم  شقن  نوناق  نیا  سپ  تسا  نادرم  زا  نانز  تیعمج  ندوب  رتشیب  نوناق  نیا  ربارب  رد 
رتدوز نانز  رد  ینـس  ظاحل  زا  اضاقت  نیا  نوچ  یلو  دشاب ; ربارب  رامآ  رظن  زا  درم  نز و  دادعت  عماوج  زا  يرایـسب  رد  تسا  نکمم  اسب  هچ 

جاودزا نس  هک  یعماوج  رد  تهج  نیمه  هب  دوب ; دهاوخ  نادرم  زا  شیب  اهنآ  نایم  جاودزا  يارب  یـضاقتم  دادـعت  ًالمع  دوشیم ، ساسحا 
دراد دوجو  یثداوح  هعماج  رد  تسا  نانز  زا  رت  ینالوط  نادرم  یـسنج  رمع  نیا  زا  هتـشذگ  دراد ; جاور  يرتشیب  داسف  دـناهدرب ، رتـالاب  ار 
حطـس رد  ار  داسف  ۀنیمز  هدرک و  داجیا  لداعت  دناوتیم  ینوناق  نینچ  دوجو  ور ، نیا  زا  دـهدیم ; رارق  يدوبان  رطخ  رد  رتشیب  ار  نادرم  هک 

یتقو هک  تسا  نیا  هدش ـ  هراشا  نادـب  زین  تایاور  رد  هک  توافت ـ  نیا  للع  زا  رگید  یکی  . 3 عبنم )  ود  نامه  ر.ك  .) دهد شهاک  هعماج 
; دشاب هتشاد  رتشیب  ای  رهوش  ود  ینز  هچنانچ  یلو  تسا  نشور  وا  اب  اهنز  همه  نادنزرف  يدنواشیوخ  تبسن  دنک ، رایتخا  رسمه  راهچ  درم ،

بجوم نیا  دش و  دهاوخن  صخشم  نز  ياهرهوش  اب  نادنزرف  يدنواشیوخ  تبسن  دنکیرـش ، وا  نادنزرف  هفطن  داجیا  رد  نادرم  همه  نوچ 
 ( تاعوبطملل یملعا  هسسؤم  ص 218 ، قودص ج 2 ، خیـش  عیارـشلاللع  .) دش دهاوخ  دارفا  بسن  لصا و  هداوناخ و  ماظن  ندیـشاپ  مه  زا 

طقف هک  هداد  رارق  ار  ینیگنـس  طیارـش  نآ  يارجا  رد  یلو  هدش  هدرمـش  زاجم  نادرم  يارب  مالـسا  رد  نوناق  نیا  دنچ  ره  هک  دنامن  هتفگان 
مسق و قح   ) ترـشاعم نامز  يدنب  میـسقت  ترـشاعم  رد  نانز  نیب  تلادع  تیاعر  دننام : دنیآرب . نآ  ةدهع  زا  دنناوتیم  نادرم  زا  یکدـنا 

. اهنآ ۀمه  هب  هقفن  بوجو 

. دیهد حیضوت  مراحم  اب  جاودزا  تمرح  دروم  رد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  مراحم  اب  جاودزا  تمرح  دروم  رد 

خساپ

ردام و اب  جاودزا  يدنواشیوخ ;  ْبَسَن و   1 دوش : مارح  نانز  زا  یضعب  اب  نادرم  زا  یضعب  جاودزا  دوش  یم  ببس  لماع  هس  مالـسا  رظن  زا 
عماج عاضر  رگا   ( ندروخریـش ;  ) عاـضر  2 تسا .  مارح  هلاـخو  هـمع  ردارب و  رتـخد  رهاوـخ و  رتـخد  رهاوـخ و  رتـخد و  گرزب و  رداـم 

ره تروص  نیا  رد  دوش ; یم  اه  نآ  هچب  هدنروخریـش  دوخ  دنروخریـش و  ردام  ردپ و  هدنهدریـش ,  نز  درم و  دنک , ادـیپ  ققحت  طیارـشلا 
; رسپ رب  اباب , ْنَز  قیرط  نیا  زا  هرهاصم ;  جاودزا و   3 دوش . یم  مارح  مه  عاضر  هار  زا  , دش یم  مارح  درم  نز و  رب  بسن ,  هار  زا  هک  یسک 
, دوش هقلطم  اـی  دریمب و  نز  رگا  اـما  دـشاب , هدـنز  نز  هک  یتروـص  رد  نزرهاوـخو  نز  رداـم  نینچ  مه  تسا ;  مارح  ردـپ  رب  رـسپ , نز  و 

نآ دشاب , هتشاد  رتخد  دوخ  یلبق  رهوش  زا  نز  رگا  دوش . یم  هتفگ  نز  ِرتخد  هب  تسا .  مارح  اب  جاودزا  درادن . یعنم  نز  رهاوخ  اب  جاودزا 
رهاوخ تسا و  یمدآ  نز  يو  ءهمع  هک  یلاـح  رد  رـسمه ـ  ِردارب  رتـخد  اـب  جاودزا  تسا .  مارح  يو  اـب  رهوـش  جاودزا  دوـش و  یم  رتـخد 

(1 .) درادـن یعناـم  دـهدب , هزاـجا  رگا  یلو  دراد , لاکـشا  رـسمه  ءهزاـجا  نودـب  تسا  یمدآ  نز  يوء  هلاـخ  هک  یلاـح  رد  رـسمه , ءهداز 
 . میرحتلا بابسا  لصف  حاکنلا ,  باتک  هلیسولا ,  ریرحت  ینیمخ ,  ماما  یقروا 1. (پـ

دریگب ار  شنز  لاوما  مامت  يدرم  تسا  حیحص  ایآ  تسا ؟  حیحص  دنراد , ناشنانز  هب  اهدرم  زا  یـضعب  هک  ییاه  ملظ  دوجو  اب  علخ  قالط  ایآ 
!؟ دیوگ یم  ار  نیا  عرش  ایآ  دوشب . نداد  قالط  هب  یضار  ات 

شسرپ

ار شنز  لاوما  مامت  يدرم  تسا  حیحـص  ایآ  تسا ؟  حیحـص  دـنراد , ناشنانز  هب  اهدرم  زا  یـضعب  هک  ییاه  ملظ  دوجو  اب  علخ  قالط  ایآ 
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!؟ دیوگ یم  ار  نیا  عرش  ایآ  دوشب . نداد  قالط  هب  یضار  ات  دریگب 

خساپ

کی ره  ياه  ییوگروز  زا  يریگولج  يارب  مالسا  تسا و  مارح  نارگید  قوقح  هب  زواجت  ملظ و  دش , هتفگ  یلبق  لاؤس  رد  هک  روط  نامه 
هب اهدرم  هاگ  هک  روط  نامه  دـنزیهرپب . هدافتـساءوس  زا  نز  ای  درم  اـت  هداد ,  ناـشن  ار  ییاـه  هار  یـشک ,  قح  رگیدـکی و  هب  نز  درم و  زا 

یگدنز فرص  ار  دوخ  رمع  لوپ و  تیثیحو و  وربآ  هک  دنتسه  ینادرم  دننک . یم  ملظ  ناشرهوش  هب  اه  نز  هاگ  دننک , یم  ملظ  ناشرسمه 
هب دینیب  یم  هاگ  دراذگ . یم  یناور  یحور و  راشف  رد  اردرم  یگدنز ,  ندرک  خلت  یقالخا و  دب  اب  ناشرـسمه  یلو  دننک , یم  هنادـنموربآ 

عاونا اب  دراذگ و  یم  يراگزاسان  يانب  نز  کچوک ,  گرزب و  نادنزرف  نتشاد  یگدنز و  هب  نداد  ناماسورس  ناموت و  اهدص  جرخ  مغر 
یم درم  تروص  نیا  رد  دنک . یم  قالط  ياضاقت  دعب  دنک و  یم  خلت  نادنزرف  رهوش و  ماک  رب  ار  یگدنز  اه  یقالخا  دب  اه و  يراگزاسان 

 , هدروآرد وا  نیباک  هب  ار  هناخ  زا  یمین  یتح  هدیدرگ و  مهارف  وا  يارب  یگدنز  هناخ و  هدش و  وا  جرخ  یتفگنه  ءهیامرـس  هک  شنز  دـنیب 
نیا رد  دنک . جاودزا  يرگید  نز  اب  یناوارف  جرخ  اب  دـیاب  هرابود  دوش و  یم  رّرـضتم  ناموت  اه  نویلیم  درم  دوش , هداد  قالط  دـهاوخب  رگا 
هتبلا دـنک . یم  هدافتـسا  علخ  قـالط  مرها  زا  دوـش , یم  لاـمیاپ  شقح  دـنیب  یم  درم  تسا و  نز  فرط  زا  يراـگزاسان  ياـنب  هک  تروـص 

قح هاگداد  دـننک , هراوآ  هراچیب و  ار  نانآ  دـنهاوخ  یم  علخ  قالط  هار  زا  نایاپ  رد  دـننک و  یم  ملظ  ناـشنز  قوقح  قح و  هب  هک  ینادرم 
. دیامنب ار  دوخ  قح  ءهبلاطم  هاگدادزا  دوخ , ءهتفر  تسد  زا  ِقوقح  ياعدا  تیاکش و  اب  دناوت  یم  نز  دراد و  ار  درم  زا  نز  قوقح  نتفرگ 

ءهداوناـخ فرط  زا  مزـال  یفاـک و  طورـش  تّقد و   , جاودزا دـقع  نمـض  رد  هک  تسا  نیا  دراوم  هنوگ  نیا  زا  يریگولج  يارب  هار  نیرتهب 
. دریگب هدیدان  ار  رسمه  قح  ملظ ,  ییوگروز و  اب  دناوتن  درم  ات  دوش  لامعا  رتخد 

یمن مراحم  ءزج  نز  رهاوخ  هک  یلاح  رد  دنیزگرب ،  رسمه  هب  ار  وا  رهاوخ  دناوت  یمن  دشاب ، تایح  دیق  رد  شرسمه  هک  ینامز  ات  درم  ارچ 
؟ دشاب

شسرپ

مراحم ءزج  نز  رهاوخ  هک  یلاح  رد  دنیزگرب ،  رـسمه  هب  ار  وا  رهاوخ  دـناوت  یمن  دـشاب ، تایح  دـیق  رد  شرـسمه  هک  ینامز  ات  درم  ارچ 
؟ دشاب یمن 

خساپ

، دـشابن عمج  تروص  هب  رتـشیب  اـی  رهاوخ  ود  جاودزا  رگا  یلو  تسین ، زاـجم  دـهاوخ  ود  نیب  عمج  جاودزا ، رما  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
يو رهاوخ  اب  دـناوتیمن  تسا ، وا  دـقع  رد  نز  هک  یتقو  ات  دـنک ، دـقع  دوخ  يارب  ار  ینز  يدرم  هاـگره  هک  اـنعم  نیا  هب  درادـن . لاکـشا 

دناوتیمن دشاب ) یعجر  هّدع  هک  یتروص  رد   ) تسا هّدع  رد  هک  یتقو  ات  قالط  زا  دعب  یتح  تقوم . ای  دشاب  مئاد  دقع  هاوخ  دـنک ، جاودزا 
هک نیا  زمر  دـنک . جاودزا  يو  رهاوخ  اب  دـناوتیم  دـش ، مامت  وا  هّدـع  تفر و  ایند  زا  ای  داد  قالط  ار  شنز  یتقو  یلو  دریگب ، ار  وا  رهاوخ 

رتخد اب  جاودزا  رد  هک  نانچ  دـنک ، ظفح  ار  نز  تمرح  ًالّوا  هک  دـشاب  نیا  دـیاش  هدرک  يریگولج  نارهاوخ  اب  نامزمه  جاودزا  زا  مالـسا 
هب تبـسن  یعیبـط ، دـنویپ  تبـسن و  مکح  هب  رهاوخ  ود  ًاـیناث  تسا . هتـسناد  طرـش  ار  نز  هزاـجا  تیاـضر و  نز  رهاوـخ  رتـخد  نز و  ردارب 
رد یفطاع  داضت  بیترت  نیا  هب  دننک ، ظفح  ار  هتـشذگ  هقالع  دنناوتیمن  دنوش ، مه  بیقر  هک  یماگنه  یلو  دنراد  دیدش  هقالع  رگیدـکی 

نینچمه ( 1 .) تسا شکمـشک  رد  اهنآ  دوجو  رد  تباقر  تبحم و  هزیگنا  ًامئاد  اریز  تسا ، راب  نایز  یگدنز  يارب  هک  دوشیم  ادیپ  اهنآ 
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ص ج3 ، هنومن ، ریسفت   - 1 اهتشونیپ :  تسین . راگزاس  دننکیم ، یکیدزن  ساسحا  دننادیم و  دوخ  زا  ار  رهاوخ  رهوش  هک  نانز  عبط  اب 
.368

؟ دراد نآ  اب  یقرف  ًالصا  دوش و  یمن  اشحف  شرتسگ  بجوم  هلئسم  نیا  ایآ  تسا ؟ زیاج  تقوم  جاودزا  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دراد نآ  اب  یقرف  ًالصا  دوش و  یمن  اشحف  شرتسگ  بجوم  هلئسم  نیا  ایآ  تسا ؟ زیاج  تقوم  جاودزا  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

دـنناد و یم  ناسنا  لیـصا  هزیرغ  اهنت  ار  نآ  ناواکناور  زا  يا  هراپ  هک  اج  نآ  ات  تسا ، یناسنا  زئارغ  نیرت  دـنمورین  زا  یکی  یـسنج  ةزیرغ 
یحیحص تروص  هب  ناسنا  یعیبط  زیارغ  هب  رگا  هک  تسا  یلک  نوناق  کی  نیا  رگید  يوس  زا  دننادرگ . یم  زاب  نآ  هب  ار  رگید  زئارغ  مامت 

ار نآ  میناوتب  ًاـضرف  درب . نیب  زا  ناوت  یمن  ار  یعیبـط  زیارغ  اریز  دـش ، دـهاوخ  یفارحنا  قیرط  هجوتم  نآ  عابـشا  يارب  دوـشن ، هتفگ  خـساپ 
قیرط زا  ار  زئارغ  هک  تسا  نآ  حیحـص  هار  نیاربانب  تسا ، شنیرفآ  نوناـق  اـب  هزراـبم  اریز  تسین ، هنـالقاع  یمادـقا  نینچ  مینک ، بوکرس 

یـصاخ نینـس  رد  يدارفا  اه  طیحم  زا  يرایـسب  رد  رگید  فرط  زا  دومن . يرادرب  هرهب  یگدنز  ریـسم  رد  اه  نآ  زا  درک و  عابـشا  یلوقعم 
ياضرا مدـع  لکـشم  اب  يرگید  للع  هب  ای  اه و  تیرومأم  رد  ای  ینالوط و  ياه  ترفاسمرد  لهأتم  دارفا  اـی  دنتـسین ، مئاد  جاودزا  هب  رداـق 
هداتسرف رـشب  ینوریب  ینورد و  ياهزاین  دسافم و  حلاصم و  مامت  رب  ملاع  يادخ  ار  شنیناوق  هک  مالـسا  دنوش . یم  ور  هب  ور  یـسنج  ةزیرغ 

. تقوم يرگید  میاد و  جاودزا  یکی  تسا : هدوـمرف  نییعت  هار  ود  یعیبـط ، هزیرغ  نیا  هب  هبناـج  همه  حیحـص و  ییوـگ  خـساپ  يارب  تسا ،
هداد یعیبط  خساپ  یناسنا  زیارغ  زا  یکی  هب  مه  ددرگ ، یلمع  عرش  يوس  زا  هدش  نییعت  تاررقم  طیارـش و  اب  یهلا  همانرب  ود  نیا  هچ  نانچ 

زا یتیاور  دوش . یم  يریگولج  داسف  اشحف و  شرتسگ  زا  دوش و  یمن  تخبدب  یسک  ددرگ و  یمن  لامیاپ  یـسک  زا  یقح  مه  و  دوش ، یم 
تـسا نکمم  هتبلا  دهد . یمن  انز  هب  نت  يدنمتریغ  ناسنا  چیه  دبای ، نایرج  هعماج  رد  تقوم  جاودزا  رگا  هک  هدـش  لقن  (ع ) ریما ترـضح 

فّلخت و فرحنم ، دارفا  نیناوق ، رثکا  ای  مامت  رد  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دـنیامن ، هدافتـسا  ءوس  نوناق  نیا  زا  هک  دـنوش  ادـیپ  یفّلختم  دارفا 
تقوم جاودزا  دندرگ . حالـصا  دیاب  هک  تسا  ناگدننک  هدافتـسا  ءوس  بیع  هکلب  تسین ، نوناق  ضقن  نیا  نکیل  دـننک ، یم  هدافتـسا  ءوس 

هب هک  دقع ، هغیص  ندناوخ  1 ـ تقوم : جاودزا  طیارش  ( 1 .) تسا یفتنم  ًالماک  هدش  حرط  تالاکشا  طیارـش ، هب  هجوت  اب  هک  دراد  یطیارش 
حیحـص دنناوخب  ار  هغیـص  هک  یظفل  ره  هب  دنناوخب ، حیحـص  یبرع  هب  ار  هغیـص  دنناوتن  نز  درم و  رگا  و  دوش ، یم  هدناوخ  حیحـص  یبرع 

2ـ مدرک . لوبق  مدرک ، هعتم  ًالثم  دـنامهفب ، ار  تلبق " تعتم "و"   " ینعم هک  دـنیوگب  یظفل  دـیاب  اما  دـنریگب ، لـیکو  تسین  مزـال  تسا و 
دج ای  ردپ  زا  دیاب  دشاب ، هرکاب  رتخد  رگا  نز  4 ـ دنشاب . یضار  جاودزا  هب  درم  نز و  3 ـ دشاب . لقاع  غلاب و  دناوخ ، یم  ار  هغیص  هک  یسک 
رکذ دـقع  رد  دـننک و  قفاوت  يرگید  لاـم  اـی  لوپ  هب  درم  نز و  هیرهم ، نییعت  6 ـ دوش . نیعم  ییوشانز  تدـم  5 ـ دریگب . هزاجا  دوخ  ردـپ 

یمئاد نز  زا  هدش  دلوتم  دـنزرف  قوقح  ياراد  دوش ، دـلوتم  يدـنزرف  تقوم  دـقع  رد  هچ  نانچ  1 ـ تسا : مزـال  هتکن  هس  رکذ  ( 2 .) دنیامن
دقع رد  رگا  3 ـ ( 4 .) دربب ار  رگید  ياه  تذـل  طقف  دـنکن و  یکیدزن  وا  اب  رهوش  دـنک  طرـش  تقوم  دـقع  رد  دـناوت  یم  نز  2 ـ ( 3 .) تسا
میبای یم  رد  بلاطم  رد  تقد  اـب  ( 5 .) دراد هگن  هدـع  ضیح ) ود   ) زور دـیاب 45  دریگ ، ماجنا  یکیدزن  دـشاب و  هسئای  ریغ  غلاب و  نز  تقوم 

هب يریگولج  نآ  ندوب  رـصح  دـح و  یب  زا  هدرک و  يریگولج  نآ  زا  هکلب  دوش ، یمن  اـشحف  شرتـسگ  بجوم  اـهنت  هن  تقوم  جاودزا  هک 
هب دناوت  یمن  هطباض  نودب  یتروص و  ره  لاح و  ره  رد  ناسنا  هک  نیا  یـسنج و  ةزیرغ  ندروآ  رد  لرتنک  هب  يارب  مالـسا  دروآ . یم  لمع 

ناـمه هیبـش  تقوم  جاودزا  تسا . هدرک  حرطم  تقوم  اـی  مئاد  تروص  هب  هاوـخ  ار  جاودزا  عوـضوم  دروآ ، يور  یـسنج  يزیرغ  ياـضرا 
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مه اب  لاس  دنچ  تدـم  ات  دـننک  یم  قفاوت  يرهوش  نز و  هک  دوش  یم  حرطم  یقفاوت  جاودزا  مان  هب  رگید  ياهروشک  رد  هزورما  هک  تسا 
. دـندنبب مئاد  جاودزا  دـقع  مه  اب  رگیدـکی ، تایحور  رد  اـه  هقیلـس  قیـالع و  ندوب  قفاوم  تروص  رد  دنـشاب و  هتـشاد  كرتشم  یگدـنز 

دوجو اشحف  مان  هب  اهروشک  رد  هچنآ  اب  لمع  نیا  هک  تسا  صخـشم  ًالماک  دـشکب و  لوط  مه  رمع  نایاپ  ات  تسا  نکمم  یقفاوت  جاودزا 
حیضوت ینیمخ ، ماما  . 2 دوش . هعجارم   345 ص 340 ـ  ج 3 ، هنومن ، ریـسفت  هب  رتشیب  عالطا  يارب  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . تواـفتم  دراد ،

ص 291، ج 2 ، هلیسولاریرحت ، . 3 ۀلئسم 9 . ۀلئسم 5 و ص 290 ، ص 289 ، ج 2 ، هلیسولاریرحت ، ۀلئسم 2363 و 2370 و 2376 ؛ لئاسملا ،
ۀلئسم 16. ص 291 ، ج 2 ، هلیسولاریرحت ، . 5 ۀلئسم 2423 . لئاسملا ، حیضوت  . 4 ۀلئسم 13 .

پ) (؟ دنناوت یم  نایاقآ  یلو  دننک ، هغیص  دنناوت  یمن  اه  مناخ  ارچ 

شسرپ

پ) (؟ دنناوت یم  نایاقآ  یلو  دننک ، هغیص  دنناوت  یمن  اه  مناخ  ارچ 

خساپ

نتشاد اب  دننک و  رایتخا  رسمه  دنچ  دنناوت  یم  نادرم  ارچ  هک  نیا  ینعی  دشاب ، تاجوز  ددعت  دوصقم  رگا  تسین . نشور  لاؤس  زا  دوصقم 
طرش دیق و  نودب  ار  تاجوز  ددعت  مالسا  دنشاب ، هتـشاد  رهوش  دنچ  دنناوت  یمن  نامزمه  نانز  اما  دننک ، جاودزا  رگید  ینز  اب  یمئاد ، نز 

رما دودحمان ، روط  هب  تاجوز  ددعت  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  مالـسا  زا  لبق  فلتخم  ياهطیحم  عضو  یـسررب  اب  درادن . لوبق  دودحمان  و 
یگدنز ياهترورض  بوچراچ  رد  ار  نآ  نید  هکلب  تسین ، مالسا  تاراکتبا  زا  تاجوز  ددعت  هتشاد ؛ نایرج  مالسا  زا  لبق  هدوب و  يداع 

، تاساسحا هن  تسارـشب ، یعقاو  ياهزاین  ساسارب  مالـسا  نیناوق  تسا . هداد  رارق  نیگنـس  طیارـش  دیق و  نآ  يارب  هتخاس و  دودحم  ناسنا 
تاساسحا دوش و  هتفرگ  رظنرد  هعماج  مامت  تحلـصم  یتقو  یلو  دوشب ، تحاران  یگدـنز  رد   ) بیقر ندـمآ  زا  ینز  ره  تسا  نکمم  اریز 

، یگدنز نوگانوگ  ثداوح  رد  نادرم  هک  دنک  راکنا  دـناوتیمن  سک  چـیه  دوشیم . نشور  تاجوز  ددـعت  هفـسلف  میراذـگب ، رانک  هب  ار 
راکنا ناوتیمن  زین  دـنهدیم . لیکـشت  اهنآ  ار  یلـصا  ناینابرق  رگید ، ثداوح  اهگنج و  رد  دـنراد و  رارق  گرم  رطخ  رد  ناـنز  زا  شیب 

رد دـنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  یـسنج  یگدامآ  ینیعم ، نس  رد  نانز  اریز  تسا ، رتینالوط  ناـنز  زا  نادرم  یـسنج  هزیرغ  ياـقب  هک  درک 
، دـنراد شزیمآ  تیعونمم  ًالمع  یگلماح ، نارود  زا  یتمـسق  هناهام و  تداع  ماگنه  هب  ناـنز  نینچ  مه  تسین . نینچ  نادرم  رد  هک  یلاـح 

تـسد زا  ار  دوخ  نارـسمه  ینوگاـنوگ  لـلع  هب  هک  دنتـسه  یناـنز  هتـشذگ  همه  زا  درادـن . دوجو  تیعونمم  نیا  نادرم  رد  هک  یلاـح  رد 
هنوگ نیا  رد  اهتیعقاو  نیا  نتفرگ  رظنرد  اب  دـننامب . یقاب  رـسمه  نودـب  هشیمه  يارب  دـیاب  اهنآ  دـشابن ، تاجوز  ددـعت  رگا  دـنهدیم و 
همه رد  رـسمه  کی  هب  اهنت  نادرم  أ  مینک . باختنا  ار  لیذ  هار  هس  زا  یکی  میراـچان  دروخیم ) مه  هب  نز  درم و  ناـیم  لداـعت  هک   ) دراوم

ار دوخ  یـساسحا  ینورد و  ياههتـساوخ  يرطف و  ياهزاین  مامت  دننامب و  یقاب  رـسمه  نودب  رمع  نایاپ  ات  هویب  نانز  دننک و  تعانق  دراوم 
، دناهدنام رهوش  یب  هک  ینانز  اب  ار  یسنج  عورشمان  دازآ و  طباور  یلو  دنـشاب ، ینوناق  رـسمه  کی  ياراد  طقف  نادرم  ب  دننک . بوکرس 

یقالخا یلاـم و  یمـسج و  رظن  زا  ودـننک  هرادا  ار  رـسمه  کـی  زا  شیب  دـنراد  تردـق  هک  یناـسک  ج ) دـنزاس . رارقرب  هقوشعم  لکـش  هب 
هک دوش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  دنراد ، نادـنزرف  نارـسمه و  نایم  تلادـع  لماک  يارجا  رب  تردـق  زین  دوشیمن ، داجیا  اهنآ  يارب  یلکـشم 

، دیآیم دوجو  هب  هک  یعامتجا  تالکشم  زا  هتشذگ  دیاب  مینک ، باختنا  ار  لوا  هار  میهاوخب  رگا  لاح  دننک . باختنا  رسمه  کی  زا  شیب 
میریگب هدـیدان  ار  نانز  هنوگ  نیا  تاساسحا  فطاوع و  نینچ  مه  میزیخرب . هزرابم  هب  رـشب  یمـسج  یحور و  ياهزاین  زئارغ و  ترطف و  اب 
هدیـشوپ سک  چـیه  رب  نآ  یناسنا  ریغ  ياـههبنج  دوشب ، یلمع  حرط  نیا  هک  ضرف  هب  تسین . نآ  رد  يزوریپ  هک  تسا  ياهزراـبم  نیا  اـما 
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مود رسمه  مشچ  هچیرد  زا  هکلب  داد ، رارق  یسررب  دروم  لوا  رسمه  مشچ  هچیرد  زا  اهنت  دیابن  ترورض  دراوم  رد  ار  رـسمه  ددعت  تسین .
، دننکیم ناونع  تاجوز  ددعت  تروص  رد  ار  لوا  رسمه  تالکشم  هک  اهنآ  داد . رارق  هعلاطم  دروم  دیاب  یعامتجا  تایضتقم  حلاصم و  و 

هیواز زا  مه  درم و  دـید  هیواز  زا  مه  رـسمه  ددـعت  اریز  دـننکیم ، هاگن  هیواز  کی  زا  اهنت  ار  ياهیواز  هس  هلئـسم  کی  هک  دنتـسه  یناسک 
هار رگا  مینک . تواضق  هراب  نیا  رد  عومجم  تحلصم  هب  هجوت  اب  هاگ  نآ  دوش ، هعلاطم  دیاب  مود  رـسمه  دید  هیواز  زا  زین  لوا ، رـسمهدید 
هن دنریگیم ، رارق  یـسنج  يرادرب  هرهب  دروم  هقوشعم  ناونع  هب  هک  ینانز  هزات  میـسانشب . تیمـسر  هب  ار  اشحف  دیاب  مینک ، باختنا  ار  مود 

نیاربانب دنک . زیوجت  ار  نآ  هاگآ  ناسنا  هک  تسین  يروما  اهنیا  تسا . هدش  لامیاپ  اهنآ  تیـصخش  هک  نانچ  ياهدنیآ . هن  دنراد و  نیمأت 
یناماسبان اـشحف و  موش  بقاوع  زا  مه  داد و  تبثم  خـساپ  ناـنز  يزیرغ  ياـهزاین  يرطف و  ياههتـساوخ  هب  مه  هک  دـنامیم  موس  هار  اـهنت 

ددعت زاوج   - 1 مینکیم : رکذ  ار  هتکن  دـنچ  نایاپ  رد  درب . نوریب  هانگ  بادرگ  زا  ار  هعماـج  دـنام و  راـنکرب  ناـنز  زا  هتـسد  نیا  یگدـنز 
هتشذگ اب  نآ  طیارش  اما  دوشیم ، بوسحم  مالسا  ملـسم  ماکحا  زا  تسا و  یعامتجا  ترورـض  کی  دراوم  یـضعب  رد  هک  نیا  اب  تاجوز 

دارفا بلاغ  هدهع  زا  دوب و  ناسآ  نانز  نیب  تلادع  تیاعر  تشاد و  هداس  لکش  کی  هتشذگرد ، یگدنز  اریز  تسا ، هدرک  رایـسب  توافت 
نیا رب  تردق  رگا  دنـشاب . هبناج  همه  تلادع  بقارم  دننک ، هدافتـسا  نوناق  نیا  زا  دنهاوخیم  هک  یناسک  دیاب  ام  نامز  رد  یلو  دمآیمرب ،

ددـعت هب  ار  نادرم  زا  ياهراپ  لـیامت   - 2 دشاب . دـیابن  سوه  يوه و  يور  زا  راک  نیا  هب  مادـقا  ًاساسا  دـنیامنب . یمادـقا  نینچ  دـنراد ، راک 
هب درم  دـیدش  هقالع  نز و  ندوب  میقع  هاگ  اما  تسین ، دـییأت  دروم  دـشاب ، هتـشاد  سوه  هبنج  رگا  لیامت  نیا  درک . راکنا  ناوتیمن  رـسمه 

هتـساوخ ندروآرب  يارب  لوا  رـسمه  ییاناوت  مدع  یـسنج و  دیدش  تالیامت  رثا  رب  یهاگ  ای  دنکیم ، یقطنم  ار  لیامت  نیا  دنزرف ، نتـشاد 
نیا رد  دـنکیم . مادـقا  عورـشمان  قیرط  زا  دوشن ، ماـجنا  عورـشم  قیرط  زا  رگا  یتح  دـنیبیم . مود  جاودزا  هب  راـچان  ار  دوخ  درم  يزیزع ،

تداسح هنیک و  بجوم  مود  رـسمه  ندمآ  هک  دیاهدروآ  لاوئـس  رد  ( 1 .) درک راـکنا  ار  درم  هتـساوخ  ندوب  یقطنم  ناوتیمن  دراوم  هنوگ 
ددـعت نوناـق  نید  اریز  شمیلاـعت ، مالـسا و  رب  هن  تسا ، دراو  ناناملـسم  رب  لاکـشا  نیا  یلو  تسا ، یتـسرد  فرح  هـتفگ ، نـیا  دوـشیم .

هب مکح  اهنت  تسا و  انثتسا  کی  هکلب  تسین ، هدعاق  کی  مالسا  رد  تاجوز  ددعت  عقاو  رد  تسا . هدرکن  عضو  بوجو  روط  هب  ار  تاجوز 
نانچ تسا ، هدش  هداد  هزاجا  دنتـسه ، ددجم  جاودزا  هب  روبجم  هدـمآ و  شیپ  یتالکـشم  هک  یخرب  يارب  ینعی  مازلا ؛ هن  هدـش ، هداد  زاوج 

هک دنشاب  ینادرم  رگا  اما  دنک ، لمع  تلادع  هب  نانز  نایم  دناوتیم  هک  تسا  نیا  هب  درم  نانیمطا  نآ  هدش و  هتشاذگ  یطرش  نآ  يارب  هک 
ًالثم تسین ، اور  مود  جاودزا  دنشاب  ددجم  جاودزا  یپ  رد  نادنزرف ، هداوناخ و  دوخ و  تداعس  هب  هجوت  نودب  طرـش و  نیا  هب  هجوت  نودب 

يراک دارفا  نیا  اب  مالـسا  دشابن . هدش  هدیرفآ  توهـش  تذل و  يارب  هک  يدوجوم  زج  یموهفم  ناشرظن  رد  نز  دشاب و  توهـش  ناشفدـه 
هدشن و لئاق  نانز  هب  تبسن  ار  قح  نیا  مالـسا  ارچ  هک  نیا  زا  لاؤس  اما  ( 2 .) دهدیمن هزاجا  اهنآ  هب  ار  نز  کی  زا  شیب  جاودزا  درادـن و 
رد هک  نانچ  مه  تسا ، صخـشم  اـن  ٌـالمع  دـنزرف  اـب  ردـپ  هطبار  ییوشاـنز  عون  نیا  رد  اریز  هدادـن ،  هزاـجا  ار  يرهوش  دـنچ  مالـسا  ارچ 
دنچ دـنک ، زاب  اـج  دوخ  يارب  تسناوتن  مسینومک  هک  روط  ناـمه  تسا . صخـشمان  نادـنزرف  اـب  ردـپ  هطبار  یـسنج  كارتشا )  ) مسینومک

هتشذگ و لسن  نایم  یعطق  طابترا  هدنیآ و  لسن  يارب  هنایـشآ  داجیا  یگداوناخ و  یگدنز  اریز  دشاب ، شریذپ  دروم  تسناوتن  زین  يرهوش 
اب هک  تسا ، قفاوم  ان  درم  یتسود  دـنزرف  یبلط و  راـصحنا  تعیبط  اـب  اـهنت  هن  يرهوش  دـنچ  تسا . رـشب  تعیبط  هزیرغ و  هتـساوخ  هدـنیآ ،

تهج زا  ( 3 . ) تسا يرـسمه  کت  ناهاوخ  درم  زا  شیب  نز  هک  تسا  هدرک  تباـث  یـسانشناور  تاـقیقحت  دراد . تفلاـخم  زین  نز  تعیبط 
درم زا  نز  رتـهب . نز  يارب  رتـشیب ، هچره  دوـش  هـتفگ  هـک  دـهاوخ  یمن  دوـخ  یـسنج  هزیرغ  ياـضرا  يارب  یلماـع  طـقف  درم  زا  نز  رگید 

رد نز  دشاب . وا  راوخمغ  دیامن و  يراکادف  وا  يارب  دشاب ؛ وا  عفادم  یماح و  دشاب ؛  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  وا  بلق  هک  دهاوخ  یم  يدوجوم 
ور نیا  زا  دـنک ، بلج  دوخ  هب  تبـسن  ار  درم  کی  يراکادـف  هناصلاخ و  فطاوع  تبحم و  تیاـمح و  هتـسناوت  یمن  زگره  يرهوش  دـنچ 

هتشاد تقفاوم  درم  ياه  هتـساوخ  تالیامت و  اب  هن  نتـشاد  رهوش  دنچ  تسا . هدوب  نز  رفنت  دروم  هراومه  يرگ  یپسور  ریظن  يرهوش  دنچ 
رکذ نانز  يارب  يرسمه  دنچ  تروص  رد  هک  یتالکـشم  زا  رگید  یکی  نیا ،  رب  هوالع  ( 4 .) نانز ياه  شیارگ  اه و  هتـساوخ  اب  هن  تسا و 
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شیامزآ يزورما و  تاقیقحت  هچ  رگا  دنزرف ، ردپ و  ندش  نیعم  دنزرف و  قلعت  هلئـسم  دشاب . یم  دنزرف  يارب  ردـپ  ندوبن  صخـشم  هدـش ،
یم نادنمـشناد  هک  هنوگ  نامه  ٌالوا : اریز  تسا ؛ یندـشن  لح  هلئـسم  نانچمه  یناور  رظن  زا  اما  دـنک ، یم  صخـشم  ار  نآ  یکـشزپ  ياه 

یناور یحور و  عانقا  هلئسم  ٌایناث : دراد . دوجو  ای ...  یناسنا  هابتشا  ياطخ  لامتحا  تسین و  دص  رد  دص  یبرجت  ياهـشیامزآ  جیاتن  دنیوگ :
وا ردام  ردـپ و  هک  دـبای  ینورد  یبلق و  نانیمطا  دـهاوخ  یم  دـنزرف  دـشاب . لح  لباق  شیامزآ  اـب  هک  تسین  يزیچ  دـنزرف  رداـم و  ردـپ و 

دنویپ هطبار و  تبـسن  نامه  هب  دریگن ،  تروص  ینورد  یبلق و  ناـنیمطا  عاـنقا و  هک  یناـمز  اـت  رداـم . ردـپ و  روط  نیمه  دنتـسه و  یعقاو 
ج19، يرهطم ، راثآ ، هعومجم  260 ؛ ص 256 -  ج3 ، هنومن ، ریسفت  . 1 اهتشونیپ : دوب . دهاوخ  لزلزتم  دنزرف  ردام و  ردپ و  نیب  یفطاع 

ص 311. نامه ،  . 4 ص 302 . ج19 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 3 ص 319 . ج4 ، نازیملا ، . 2 . 361 ص 357 - 

؟ درادن دوجو  نایدا  رگید  رد  یلو  دراد ، جاور  مالسا  رد  هغیص  ارچ 

شسرپ

؟ درادن دوجو  نایدا  رگید  رد  یلو  دراد ، جاور  مالسا  رد  هغیص  ارچ 

خساپ

یم ینوناق  عورشم و  تروص  هب  درم  نز و  ياه  هتساوخ  ندروآرب  زیارغ و  لیدعت  عیشت )  ) مالـسا رظن  زا  تقوم  جاودزا  ندوب  زیاج  هفـسلف 
یعامتجا ياه  بیسآ  زا  رشب  هک  یتروص  هب  تقوم  جاودزا  یقطنم  تسرد و  حرط  ور ، نیا  زا  دنوشن . هدیشک  فارحنا  هانگ و  هب  ات  دشاب ،

دارفا و هژیو  طیارـش  يارب  ییانثتـسا و  تدـم و  هاتوک  راکهار ،  نیا  دـشاب .  یم  یناسنا  تمارک  اب  وسمه  هتـسیاش و  يراک  دـنامب ، نوصم 
شرتسگ رد  دریگ و  رارق  تیامح  هجوت و  دروم  دیاب  مهم  يرما  ناونع  هب  میاد  جاودزا  هکنآ  لاح  دشاب . یم  اهنآ  تحلصم  تیاعر  تهج 

ربارب دـنچ  یعاـمتجا  یگنهرف ،  شـالت  دـیاب  ناـناوج  نیب  نآ  يریگ  لکـش  ندـش  ناـسآ  نآ و  ققحت  عـناوم  ندرب  نیب  زا  میاد و  جاودزا 
تقوم جاودزا  میاد ، جاودزا  رانک  رد  یلو  دبای ، شرتسگ  رما  نیا  هب  ناناوج  تبغر  لیم و  دوش و  تیوقت  یهلا  تنس  نیا  ات  دریگ  تروص 

رد تسین ، مهارف  یلغش و ... تیعقوم  تهج  هب  اهنآ  يارب  مئاد  جاودزا  طیارـش  هک  یناسک  يارب  ای  ارذگ  یعطقم و  لح  هار  کی  ناونع  هب 
زیاج درادـن و  یلاکـشا  تقوم  جاودزا  دوهی ، نید  رد  دریگن . ماجنا  هعماج  رد  تیـصعم  هانگ و  اـت  تسا  هتفرگ  رارق  رظندـم  هعیـش  میلاـعت 

نومروم  " مان هب  اه  ناتست  وریپ  زا  یصاخ  هقرف  طقف  تیحیسم  نییآ  رد  اما  ( 1 .) دشاب یم  اور  تاجوز  ددعت  اهنآ  دزن  هک  روط  نامه  تسا ،
ددـعت هن  یحیـسم  اه ي  هورگ  اه و  هقرف  هیقب  یلو  دنتـشاد ، یم  اور  ار  تاجوز  ددـعت  دـننک ، یم  یگدـنز  اکیرمآ  اتوی  تلایا  رد  هک  اـه "

بهاذم نایدا و  خـیرات  ینادابآ ، یغلبم  هللادـبع   - 1 اـه :  تشون  یپ  ( 2 .) دـنراد لوبق  ار  تقوم  جاودزا  هن  دـنناد و  یم  زیاج  ار  تاـجوز 
ص 329. يرجاهم ، حیسم  يراصنا و  رقاب  دمحم  همجرت  تیحیسم ،  ناهج  دنلوم ، رانیا   - 2 ص626 . ج2 ، ناهج ،

یمن مراحم  ءزج  نز  رهاوخ  هک  یلاح  رد  دنیزگرب ،  رسمه  هب  ار  وا  رهاوخ  دناوت  یمن  دشاب ، تایح  دیق  رد  شرسمه  هک  ینامز  ات  درم  ارچ 
؟ دشاب

شسرپ

مراحم ءزج  نز  رهاوخ  هک  یلاح  رد  دنیزگرب ،  رـسمه  هب  ار  وا  رهاوخ  دـناوت  یمن  دـشاب ، تایح  دـیق  رد  شرـسمه  هک  ینامز  ات  درم  ارچ 
؟ دشاب یمن 
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خساپ

، دـشابن عمج  تروص  هب  رتـشیب  اـی  رهاوخ  ود  جاودزا  رگا  یلو  تسین ، زاـجم  دـهاوخ  ود  نیب  عمج  جاودزا ، رما  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
يو رهاوخ  اب  دـناوتیمن  تسا ، وا  دـقع  رد  نز  هک  یتقو  ات  دـنک ، دـقع  دوخ  يارب  ار  ینز  يدرم  هاـگره  هک  اـنعم  نیا  هب  درادـن . لاکـشا 

دناوتیمن دشاب ) یعجر  هّدع  هک  یتروص  رد   ) تسا هّدع  رد  هک  یتقو  ات  قالط  زا  دعب  یتح  تقوم . ای  دشاب  مئاد  دقع  هاوخ  دـنک ، جاودزا 
هک نیا  زمر  دـنک . جاودزا  يو  رهاوخ  اب  دـناوتیم  دـش ، مامت  وا  هّدـع  تفر و  ایند  زا  ای  داد  قالط  ار  شنز  یتقو  یلو  دریگب ، ار  وا  رهاوخ 

رتخد اب  جاودزا  رد  هک  نانچ  دـنک ، ظفح  ار  نز  تمرح  ًالّوا  هک  دـشاب  نیا  دـیاش  هدرک  يریگولج  نارهاوخ  اب  نامزمه  جاودزا  زا  مالـسا 
هب تبـسن  یعیبـط ، دـنویپ  تبـسن و  مکح  هب  رهاوخ  ود  ًاـیناث  تسا . هتـسناد  طرـش  ار  نز  هزاـجا  تیاـضر و  نز  رهاوـخ  رتـخد  نز و  ردارب 
رد یفطاع  داضت  بیترت  نیا  هب  دننک ، ظفح  ار  هتـشذگ  هقالع  دنناوتیمن  دنوش ، مه  بیقر  هک  یماگنه  یلو  دنراد  دیدش  هقالع  رگیدـکی 

نینچمه ( 1 .) تسا شکمـشک  رد  اهنآ  دوجو  رد  تباقر  تبحم و  هزیگنا  ًامئاد  اریز  تسا ، راب  نایز  یگدنز  يارب  هک  دوشیم  ادیپ  اهنآ 
ص ج3 ، هنومن ، ریسفت   - 1 اهتشونیپ :  تسین . راگزاس  دننکیم ، یکیدزن  ساسحا  دننادیم و  دوخ  زا  ار  رهاوخ  رهوش  هک  نانز  عبط  اب 

.368

پ) (؟ دروآرد دوخ  مئاد  دقع  هب  ار  ناملسم  ریغ  نز  دناوت  یمن  ناملسم  درم  ارچ 

شسرپ

پ) (؟ دروآرد دوخ  مئاد  دقع  هب  ار  ناملسم  ریغ  نز  دناوت  یمن  ناملسم  درم  ارچ 

خساپ

هک دوب  نیا  دـندوب ، نآ  دـنبياپ  تخـس  دـندومنیم و  تاـعارم  شیوـخ  رـسمه  باـختنا  رد  هتـشذگ  فـلتخم  لـلم  هک  يروـما  هلمج  زا 
رد ردام  ردپ و  یمـسج  تمالـس  هک  هنوگ  نامه  دندوب  دـقتعم  هک  انعم  نیدـب  دـشاب ، ملاس  زین  يداقتعا  رظن  زا  ناشرـسمه  دندیـشوکیم 

نز و تایحور  انئمطم  دوب . دهاوخ  رثؤم  دنزرف  تداعـس  رد  زین  یتدیقع  یقالخا و  یحور و  تمالـس  تسا ، رثؤم  دنزرف  یمـسج  تمالس 
هب تشاذگ . دـهاوخ  ریثات  ناش  تاداقتعا  رهوش و  نز و  دوخ  تایحور  قالخا و  یتح  نادـنزرف و  رد  یعیبط  روط  هب  ناشتداقتعا  رهوش و 

یتدـیقع هناـگیب  اـب  جاودزا  زا  یهن  نیارباـنب  دناهتـشاد . باـنتجا  دوـخ  شیکمه  ریغ  دارفا  اـب  جاودزا  زا  زاـبرید  زا  ناـمدرم  تهج  نـیمه 
ناوریپ تدش  هب  هک  ینایدا  زا  یکی  تسا . هدـش  یهن  یتدـیقع  هناگیب  اب  جاودزا  زا  زین  رگید  نایدا  رد  هکلب  هتـشادن ، مالـسا  هب  صاصتخا 

اب جاودزا  زا  ار  ناـیدوهی  تدـش  هب  تاروـت  یفلتخم  ياـهشخب  رد  تسا . دوـهی  نـییآ  هتـشاد ، رذـحرب  ناـگناگیب  اـب  جاودزا  زا  ار  دوـخ 
ناوریپ يداقتعا  تینوصم  ببس  هب  یکی  ناگناگیب  اب  جاودزا  تیعونمم  تسا . هدرک  یفرعم  هریبک  ناهانگ  زا  ار  نآ  هدرک و  عنم  ناگناگیب 

رد تسا . عونمم  ناـگناگیب  اـب  جاودزا  زین  ّتیـسوجم  تیحیـسم و  نییآ  رد  یموق . داژن و  تلاـصا  تیلم و  ظـفح  تهج  هب  اـی  هدوب و  نید 
تهج هب  هکلب  هدوبن ، یموق  يرترب  ییارگیلم و  سح  رب  ینبم  دوب ، حرطم  هک  يدودـحم  دراوم  رد  ناگناگیب  اب  جاودزا  تیعونمم  مالـسا 

رب انب  هعیش  ياهقف  تسا . هدوب  یگداوناخ  تلاصا  ظفح  یقالخا و  ياهیگدولآ  زا  نانآ  نتـشاد  هگن  رود  ناناملـسم و  يداقتعا  تینوصم 
يریذـپ و ریثات  هلئـسم  تروص  نیا  رد  هک  . دـنناد یمن  زیاج  تسا  ندوب  مه  رانک  رد  رمع  مامت  هک  ار  یمئاد  تروص  هب  جاودزا  لـصا  نیا 

ابو دـنناد  یم  زیاـج  باـتک  لـها  اـب  اـهنت  ار  تقوم  جاودزا  اـما  دوش  یم  حرطم  رگید  لـئاسم  زا  يرایـسب  ثرا و  هلئـسم  نادـنزرف و  دـلوت 
نانز جاودزا  دروم  رد  . . تسا هدـش  دراو  هک  تسا  یتاـیاور  تاـیآ و  زین  مکح  نیا  دنتـسم  دـننک . یمن  زیوجت  الـصا  نارفاـک  ناکرـشم و 

زا معا  ناملسم ، ریغ  درف  ره  اب  ناملسم  نز  جاودزا  هک  تسا  نیا  رب  تایآ  رهاظ  هعیش و  ياهقف  رظن  قافتا  ناملسم ، ریغ  نادرم  اب  ناملـسم 
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ریغ زا  ناملـسم  يریذـپریثأت  فوخ  تاـیاور ، نآرق و  رد  جاودزا  نیا  میرحت  هفـسلف  ( 1 .) تسین زیاج  یباتک ، ریغ  اب  دـشاب  یباـتک  هک  نیا 
رد صوصخ  هب   ) نادرم دروم  رد  يریذپریثأت  هک  اج  نآ  زا  تسا . هدش  رکذ  ناناملسم  هب  یقالخا  یتدیقع و  فعـض  نتفای  هار  ناملـسم و 
هب دنشاب ، هدرک  اضما  همذ  داد  رارق  ناناملسم  اب  هدوب و  فیعـض  ناملـسم  ریغ  هک  یطیارـش  رد  تسا ، رتفیعـض  مالـسا ) تیمکاح  نارود 
زا دـنراد ، رارق  يریذـپ  ریثأت  ضرعم  رد  یبسن  تروص  هب  نانز  هک  اج  نآ  زا  اما  تسا  هدـش  هداد  جاودزا  هزاـجا  تقوم  تروص  هب  نادرم 

یلو تسا ، زیاج  یبصان  فعـضتسم  نانز  اـب  نادرم  جاودزا  ارچ  هک  نیا  دروم  رد  باـتک  رد  قودـص  ( 2 .) دـناهدش عنم  ًاقلطم  جاودزا  نیا 
رد ّددرم  كاکـش و  نانز  اب  : " دومرف (ع ) قداص ماما  هک  هدرک  لقن  هرارز  زا  ار  یتیاور  دـننک ، جاودزا  ینادرم  نینچ  اب  دـنرادن  قح  ناـنز 

روبجم ار  وا  رهوـش  دریذـپیم و  تیبرت  شرهوـش  زا  نز  اریز  دـییامنن ، جـیوزت  ناکاکـش  هب  ار  ناملـسم  ناـنز  دـینک و  جاودزا  دوـخ  نید 
نانآ هب  یلو  دـیریگب ، نز  داقتعایب  دارفا  زا  : " هک هدروآ  نومـضم  نیمه  هب  یتیاوریـسلجم  همالع  ( 3" .) دیآرد دوخ  نییآ  هب  هک  دـنکیم 
دیاب هتبلا  ( 4" .) دـننکیم دوخ  نییآ  شریذـپ  هب  روبجم  ار  نانز  نادرم  دنتـسه و  نادرم  زا  يریذـپ  ریثأت  ضرعم  رد  نانز  اریز  دـیهدن ، نز 

دـسافم حـلاصم و  تسا  نکمم  هک  نیا  هچ  تسین ، مکح  هماـت  تلع  دـش  رکذ  جاودزا  میرحت  مکح  هفـسلف  رد  هچ  نآ  هک  تـشاد  هجوـت 
دمحم  - 2 هـیآ 222 . ( 2  ) هرقب هروــس   - 1 اـهتشونیپ : میعـالطایب . نآ  زا  هک  دـشاب  حرطم  قوـف  مـکح  عـضو  رد  زین  يرگید  رایـسب 

ص 377 و 380. ج 103 ، راونالاراحب ،  - 4 ص 502 . ج 2 ، عیارشلا ، للع   - 3 ص 117 . ناگناگیب ، اب  جاودزا  یمیهاربا ،

؟ تسا زیاج  ناردارب  يارب  تاجوز  دادعت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا زیاج  ناردارب  يارب  تاجوز  دادعت  ارچ 

خساپ

هجیتن نیا  هب  مالـسا  زا  لبق  فلتخم  ياـهطیحم  عضو  یـسررب  اـب  درادـن . لوبق  دودـحمان  طرـش و  دـیق و  نودـب  ار  تاـجوز  ددـعت  مالـسا 
، تسین مالـسا  تاراکتبا  زا  تاجوز  ددعت  هتـشاد ؛ نایرج  مالـسا  زا  لبق  هدوب و  يداع  رما  دودحمان ، روط  هب  تاجوز  ددـعت  هک  میـسریم 

نیناوق تسا . هداد  رارق  نیگنـس  طیارـش  دـیق و  نآ  يارب  هتخاس و  دودـحم  ناسنا  یگدـنز  ياهترورـض  بوچراـچ  رد  ار  نآ  نید  هکلب 
یتقو یلو  دوشب ، تحاران  یگدنز  رد   ) بیقر ندمآ  زا  ینز  ره  تسا  نکمم  اریز  تاساسحا ، هن  تسارشب ، یعقاو  ياهزاین  ساسارب  مالسا 

دناوتیمن سک  چـیه  دوشیم . نشور  تاجوز  ددـعت  هفـسلف  میراذـگب ، رانک  هب  ار  تاساسحا  دوش و  هتفرگ  رظنرد  هعماج  مامت  تحلـصم 
ناینابرق رگید ، ثداوح  اهگنج و  رد  دـنراد و  رارق  گرم  رطخ  رد  نانز  زا  شیب  یگدـنز ، نوگانوگ  ثداوح  رد  نادرم  هک  دـنک  راکنا 

نـس رد  نانز  اریز  تسا ، رتینالوط  نانز  زا  نادرم  یـسنج  هزیرغ  ياـقب  هک  درک  راـکنا  ناوتیمن  زین  دـنهدیم . لیکـشت  اـهنآ  ار  یلـصا 
هناـهام و تداـع  ماـگنه  هب  ناـنز  نینچ  مه  تسین . نینچ  نادرم  رد  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم ، تـسد  زا  ار  دوـخ  یـسنج  یگداـمآ  ینیعم ،

ینانز هتـشذگ  همه  زا  درادـن . دوجو  تیعونمم  نیا  نادرم  رد  هک  یلاح  رد  دـنراد ، شزیمآ  تیعونمم  ًالمع  یگلماـح ، نارود  زا  یتمـسق 
یقاب رسمه  نودب  هشیمه  يارب  دیاب  اهنآ  دشابن ، تاجوز  ددعت  رگا  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  نارسمه  ینوگانوگ  للع  هب  هک  دنتـسه 

ار لیذ  هار  هس  زا  یکی  میراچان  دروخیم ) مه  هب  نز  درم و  نایم  لداعت  هک   ) دراوم هنوگ  نیا  رد  اهتیعقاو  نیا  نتفرگ  رظنرد  اـب  دـننامب .
ياهزاین مامت  دننامب و  یقاب  رسمه  نودب  رمع  نایاپ  ات  هویب  نانز  دننک و  تعانق  دراوم  همه  رد  رسمه  کی  هب  اهنت  نادرم  أ ) مینک . باختنا 

دازآ و طباور  یلو  دنشاب ، ینوناق  رـسمه  کی  ياراد  طقف  نادرم  ب ) دننک . بوکرـس  ار  دوخ  یـساسحا  ینورد و  ياههتـساوخ  يرطف و 
ار رسمه  کی  زا  شیب  دنراد  تردق  هک  یناسک  ج ) دنزاس . رارقرب  هقوشعم  لکش  هب  دناهدنام ، رهوش  یب  هک  ینانز  اب  ار  یـسنج  عورـشمان 
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نارـسمه و نایم  تلادع  لماک  يارجا  رب  تردق  زین  دوشیمن ، داجیا  اهنآ  يارب  یلکـشم  یقالخا  یلام و  یمـسج و  رظن  زا  ودـننک  هرادا 
هتشذگ دیاب  مینک ، باختنا  ار  لوا  هار  میهاوخب  رگا  لاح  دننک . باختنا  رسمه  کی  زا  شیب  هک  دوش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  دنراد ، نادنزرف 

فطاوع و نینچ  مه  میزیخرب . هزرابم  هب  رشب  یمـسج  یحور و  ياهزاین  زئارغ و  ترطف و  اب  دیآیم ، دوجو  هب  هک  یعامتجا  تالکـشم  زا 
، دوـشب یلمع  حرط  نیا  هک  ضرف  هب  تسین . نآ  رد  يزوریپ  هک  تسا  ياهزراـبم  نیا  اـما  مـیریگب  هدـیدان  ار  ناـنز  هنوـگ  نـیا  تاـساسحا 

دروم لوا  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  اهنت  دیابن  ترورـض  دراوم  رد  ار  رـسمه  ددـعت  تسین . هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  نآ  یناسنا  ریغ  ياههبنج 
تالکـشم هک  اهنآ  داد . رارق  هعلاـطم  دروم  دـیاب  یعاـمتجا  تایـضتقم  حـلاصم و  مود و  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  هکلب  داد ، رارق  یـسررب 

، دننکیم هاگن  هیواز  کی  زا  اهنت  ار  ياهیواز  هس  هلئسم  کی  هک  دنتسه  یناسک  دننکیم ، ناونع  تاجوز  ددعت  تروص  رد  ار  لوا  رـسمه 
هب هجوت  اب  هاگ  نآ  دوش ، هعلاطم  دیاب  مود  رسمه  دید  هیواز  زا  زین  لوا ، رـسمهدید  هیواز  زا  مه  درم و  دید  هیواز  زا  مه  رـسمه  ددعت  اریز 

ناونع هب  هک  ینانز  هزات  میـسانشب . تیمـسر  هب  ار  اشحف  دیاب  مینک ، باختنا  ار  مود  هار  رگا  مینک . تواضق  هراب  نیا  رد  عومجم  تحلـصم 
اهنیا تسا . هدـش  لامیاپ  اهنآ  تیـصخش  هک  نانچ  ياهدـنیآ . هن  دـنراد و  نیمأت  هن  دـنریگیم ، رارق  یـسنج  يرادرب  هرهب  دروم  هقوشعم 

نانز يزیرغ  ياهزاین  يرطف و  ياههتـساوخ  هب  مه  هک  دـنامیم  موس  هار  اهنت  نیاربانب  دـنک . زیوجت  ار  نآ  هاـگآ  ناـسنا  هک  تسین  يروما 
. درب نوریب  هانگ  بادرگ  زا  ار  هعماج  دنام و  رانکرب  نانز  زا  هتـسد  نیا  یگدـنز  یناماسبان  اشحف و  موش  بقاوع  زا  مه  داد و  تبثم  خـساپ 

ماکحا زا  تسا و  یعامتجا  ترورـض  کی  دراوم  یـضعب  رد  هک  نیا  اـب  تاـجوز  ددـعت  زاوج   - 1 مینکیم : رکذ  ار  هتکن  دـنچ  ناـیاپ  رد 
تشاد و هداس  لکش  کی  هتشذگرد ، یگدنز  اریز  تسا ، هدرک  رایسب  توافت  هتـشذگ  اب  نآ  طیارـش  اما  دوشیم ، بوسحم  مالـسا  ملـسم 

هدافتـسا نوناق  نیا  زا  دنهاوخیم  هک  یناسک  دیاب  ام  نامز  رد  یلو  دمآیمرب ، دارفا  بلاغ  هدهع  زا  دوب و  ناسآ  نانز  نیب  تلادـع  تیاعر 
يوه و يور  زا  راک  نیا  هب  مادقا  ًاساسا  دنیامنب . یمادـقا  نینچ  دـنراد ، راک  نیا  رب  تردـق  رگا  دنـشاب . هبناج  همه  تلادـع  بقارم  دـننک ،

دروم دـشاب ، هتـشاد  سوه  هبنج  رگا  لیامت  نیا  درک . راکنا  ناوتیمن  رـسمه  ددـعت  هب  ار  نادرم  زا  ياهراپ  لـیامت   - 2 دشاب . دـیابن  سوه 
دیدش تالیامت  رثا  رب  یهاگ  ای  دنکیم ، یقطنم  ار  لیامت  نیا  دنزرف ، نتـشاد  هب  درم  دیدش  هقالع  نز و  ندوب  میقع  هاگ  اما  تسین ، دـییأت 

عورشم قیرط  زا  رگا  یتح  دنیبیم . مود  جاودزا  هب  راچان  ار  دوخ  درم  يزیزع ، هتساوخ  ندروآرب  يارب  لوا  رـسمه  ییاناوت  مدع  یـسنج و 
هلئسم یهاگ  ( 1 .) درک راکنا  ار  درم  هتـساوخ  ندوب  یقطنم  ناوتیمن  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـنکیم . مادـقا  عورـشمان  قیرط  زا  دوشن ، ماجنا 

مالـسا و رب  هن  دـنزرو ، یم  ینمـشد  هک  تسا  دراو  دارفارب  لاکـشا  نیا  اـما  دوش  یم  ینمـشد  هنیک و  بجوـم  هناـخ  کـی  رد  جوز  ددـعت 
هکلب تسین ، هدعاق  کی  مالسا  رد  تاجوز  ددعت  عقاو  رد  تسا . هدرکن  عضو  یبوجو  روط  هب  ار  تاجوز  ددعت  نوناق  نید  اریز  شمیلاعت ،

، دنتسه ددجم  جاودزا  هب  روبجم  هدمآ و  شیپ  یتالکشم  هک  یخرب  يارب  ینعی  مازلا ؛ هن  هدش ، هداد  زاوج  هب  مکح  اهنت  تسا و  انثتسا  کی 
لمع تلادع  هب  نانز  نایم  دناوتیم  هک  تسا  نیا  هب  درم  نانیمطا  نآ  هدش و  هتـشاذگ  یطرـش  نآ  يارب  هک  نانچ  تسا ، هدـش  هداد  هزاجا 

ددجم جاودزا  یپ  رد  نادنزرف ، هداوناخ و  دوخ و  تداعـس  هب  هجوت  نودـب  طرـش و  نیا  هب  هجوت  نودـب  هک  دنـشاب  ینادرم  رگا  اما  دـنک ،
هدش هدیرفآ  توهش  تذل و  يارب  هک  يدوجوم  زج  یموهفم  ناشرظن  رد  نز  دشاب و  توهش  ناشفده  ًالثم  تسین ، اور  مود  جاودزا  دنشاب 
نیا مالـسا  ارچ  هک  نیا  زا  لاؤس  اما  ( 2 .) دـهدیمن هزاجا  اهنآ  هب  ار  نز  کی  زا  شیب  جاودزا  درادـن و  يراک  دارفا  نیا  اب  مالـسا  دـشابن .

ان ٌالمع  دـنزرف  اب  ردـپ  هطبار  ییوشانز  عون  نیا  رد  اریز  هدادـن ،  هزاجا  ار  يرهوش  دـنچ  مالـسا  ارچ  هدـشن و  لئاق  ناـنز  هب  تبـسن  ار  قح 
تسناوتن مسینومک  هک  روط  نامه  تسا . صخشمان  نادنزرف  اب  ردپ  هطبار  یـسنج  كارتشا )  ) مسینومک رد  هک  نانچ  مه  تسا ، صخـشم 

هدـنیآ و لسن  يارب  هنایـشآ  داجیا  یگداوناخ و  یگدـنز  اریز  دـشاب ، شریذـپ  دروم  تسناوتن  زین  يرهوش  دـنچ  دـنک ، زاـب  اـج  دوخ  يارب 
دنزرف یبلط و  راصحنا  تعیبط  اب  اهنت  هن  يرهوش  دـنچ  تسا . رـشب  تعیبط  هزیرغ و  هتـساوخ  هدـنیآ ، هتـشذگ و  لسن  ناـیم  یعطق  طاـبترا 
ناهاوخ درم  زا  شیب  نز  هک  تسا  هدرک  تباـث  یـسانشناور  تاـقیقحت  دراد . تفلاـخم  زین  نز  تعیبط  اـب  هک  تسا ، قفاوم  اـن  درم  یتسود 

، رتشیب هچره  دوش  هتفگ  هک  دهاوخ  یمن  دوخ  یسنج  هزیرغ  ياضرا  يارب  یلماع  طقف  درم  زا  نز  رگید  تهج  زا  ( 3 . ) تسا يرسمه  کت 
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دیامن و يراکادف  وا  يارب  دشاب ؛ وا  عفادم  یماح و  دشاب ؛  هتشاد  رایتخا  رد  ار  وا  بلق  هک  دهاوخ  یم  يدوجوم  درم  زا  نز  رتهب . نز  يارب 
دوخ هب  تبسن  ار  درم  کی  يراکادف  هناصلاخ و  فطاوع  تبحم و  تیامح و  هتـسناوت  یمن  زگره  يرهوش  دنچ  رد  نز  دشاب . وا  راوخمغ 

هتـساوخ تالیامت و  اب  هن  نتـشاد  رهوش  دـنچ  تسا . هدوب  نز  رفنت  دروم  هراومه  يرگ  یپسور  ریظن  يرهوش  دـنچ  ور  نیا  زا  دـنک ، بلج 
دنچ تروص  رد  هک  یتالکـشم  زا  رگید  یکی  نیا ،  رب  هوالع  ( 4 .) نانز ياه  شیارگ  اه و  هتساوخ  اب  هن  تسا و  هتـشاد  تقفاوم  درم  ياه 

تاقیقحت هچ  رگا  دنزرف ، ردپ  ندش  نیعم  دنزرف و  قلعت  هلئسم  دشاب . یم  دنزرف  يارب  ردپ  ندوبن  صخشم  هدش ، رکذ  نانز  يارب  يرـسمه 
هک هنوگ  نامه  ٌالوا : اریز  تسا ؛ یندشن  لح  هلئسم  نانچمه  یناور  رظن  زا  اما  دنک ، یم  صخشم  ار  نآ  یکشزپ  ياه  شیامزآ  يزورما و 

عانقا هلئسم  ٌایناث : دراد . دوجو  ای ...  یناسنا  هابتشا  ياطخ  لامتحا  تسین و  دص  رد  دص  یبرجت  ياهـشیامزآ  جیاتن  دنیوگ : یم  نادنمـشناد 
ردپ هک  دبای  ینورد  یبلق و  نانیمطا  دهاوخ  یم  دنزرف  دشاب . لح  لباق  شیامزآ  اب  هک  تسین  يزیچ  دنزرف  ردام و  ردپ و  یناور  یحور و 

هطبار و تبـسن  نامه  هب  دریگن ،  تروص  ینورد  یبلق و  نانیمطا  عانقا و  هک  ینامز  ات  ردام . ردـپ و  روط  نیمه  دنتـسه و  یعقاو  وا  ردام  و 
، راـثآ هعومجم  260 ؛ ص 256 -  ج3 ، هنوـمن ، ریـسفت   - 1 اهتشونیپ : دوب . دـهاوخ  لزلزتم  دـنزرف  رداـم و  ردـپ و  نیب  یفطاـع  دـنویپ 
ص نامه ،   - 4 ص 302 . ج19 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یـضترم   - 3 ص 319 . ج4 ، نازیملا ،  - 2 . 361 ص 357 -  ج19 ، يرهطم ،

.311

. دوب دهاوخ  رت  مهف  لباق  یسراف  هب  نآ  ندناوخ  دوش ؟ هدناوخ  یبرع  هب  دقع  هغیص  دیاب  ارچ 

شسرپ

. دوب دهاوخ  رت  مهف  لباق  یسراف  هب  نآ  ندناوخ  دوش ؟ هدناوخ  یبرع  هب  دقع  هغیص  دیاب  ارچ 

خساپ

یبرع ظافلا  اب  انعم  مه  یـسراف  تاملک  ظافلا و  هک  طرـش  نیا  اب  تسا ، حیحـص  زین  یـسراف  هب  دـقع  هغیـص  ندـناوخ  اـهقف  رثکا  ياوتف  هب 
و طایتحا ، تهج  هب  اه  نآ  هدمآ و  ظافلا  نیمه  اب  تایاور  رد  اریز  دنا ؛ هتـسناد  طرـش  یبرع  هب  ار  نآ  ندـناوخ  اهقف ، زا  یـضعب  ( 1 .) دشاب

ظفل هملک  دنچ  ندیمهف  تسا ، رت  مهف  لباق  یسراف  دیا  هتفگ  هک  نیا  دنا . هدرک  طرش  یبرع  هب  ار  هغیـص  ندناوخ  تایاور  نتم  هب  يدنبیاپ 
دقع هب  ار  دوخ  تاملک  نیا  اب  هک  دـمهف  یم  صخـش  تسا و  نشور  شتاملک  هک  لاح  نیع  رد  دـیآ ، یمن  رظن  هب  لکـشم  نادـنچ  یبرع 

ۀلئسم 2370. ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 1 اه : تشون  یپ  دروآ . یم  رد  يرگید 

؟ درادن یلاکشا  اهدرم  يارب  رّرکم  جاودزا  مالسا  نید  رد  ارچ 

شسرپ

؟ درادن یلاکشا  اهدرم  يارب  رّرکم  جاودزا  مالسا  نید  رد  ارچ 

خساپ

هجیتن نیا  هب  مالـسا  زا  لبق  فلتخم  ياـهطیحم  عضو  یـسررب  اـب  درادـن . لوبق  دودـحمان  طرـش و  دـیق و  نودـب  ار  تاـجوز  ددـعت  مالـسا 
، تسین مالـسا  تاراکتبا  زا  تاجوز  ددعت  هتـشاد ؛ نایرج  مالـسا  زا  لبق  هدوب و  يداع  رما  دودحمان ، روط  هب  تاجوز  ددـعت  هک  میـسریم 

نیناوق تسا . هداد  رارق  نیگنـس  طیارـش  دـیق و  نآ  يارب  هتخاس و  دودـحم  ناسنا  یگدـنز  ياهترورـض  بوچراـچ  رد  ار  نآ  نید  هکلب 
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یتقو یلو  دوشب ، تحاران  یگدنز  رد   ) بیقر ندمآ  زا  ینز  ره  تسا  نکمم  اریز  تاساسحا ، هن  تسارشب ، یعقاو  ياهزاین  ساسارب  مالسا 
دناوتیمن سک  چـیه  دوشیم . نشور  تاجوز  ددـعت  هفـسلف  میراذـگب ، رانک  هب  ار  تاساسحا  دوش و  هتفرگ  رظنرد  هعماج  مامت  تحلـصم 

ناینابرق رگید ، ثداوح  اهگنج و  رد  دـنراد و  رارق  گرم  رطخ  رد  نانز  زا  شیب  یگدـنز ، نوگانوگ  ثداوح  رد  نادرم  هک  دـنک  راکنا 
نـس رد  نانز  اریز  تسا ، رتینالوط  نانز  زا  نادرم  یـسنج  هزیرغ  ياـقب  هک  درک  راـکنا  ناوتیمن  زین  دـنهدیم . لیکـشت  اـهنآ  ار  یلـصا 

هناـهام و تداـع  ماـگنه  هب  ناـنز  نینچ  مه  تسین . نینچ  نادرم  رد  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم ، تـسد  زا  ار  دوـخ  یـسنج  یگداـمآ  ینیعم ،
ینانز هتـشذگ  همه  زا  درادـن . دوجو  تیعونمم  نیا  نادرم  رد  هک  یلاح  رد  دـنراد ، شزیمآ  تیعونمم  ًالمع  یگلماـح ، نارود  زا  یتمـسق 
یقاب رسمه  نودب  هشیمه  يارب  دیاب  اهنآ  دشابن ، تاجوز  ددعت  رگا  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  نارسمه  ینوگانوگ  للع  هب  هک  دنتـسه 

ار لیذ  هار  هس  زا  یکی  میراچان  دروخیم ) مه  هب  نز  درم و  نایم  لداعت  هک   ) دراوم هنوگ  نیا  رد  اهتیعقاو  نیا  نتفرگ  رظنرد  اـب  دـننامب .
ياهزاین مامت  دننامب و  یقاب  رسمه  نودب  رمع  نایاپ  ات  هویب  نانز  دننک و  تعانق  دراوم  همه  رد  رـسمه  کی  هب  اهنت  نادرم  أ  مینک . باختنا 

دازآ و طباور  یلو  دنشاب ، ینوناق  رـسمه  کی  ياراد  طقف  نادرم  ب ) دننک . بوکرـس  ار  دوخ  یـساسحا  ینورد و  ياههتـساوخ  يرطف و 
ار رسمه  کی  زا  شیب  دنراد  تردق  هک  یناسک  ج ) دنزاس . رارقرب  هقوشعم  لکش  هب  دناهدنام ، رهوش  یب  هک  ینانز  اب  ار  یـسنج  عورـشمان 
نارـسمه و نایم  تلادع  لماک  يارجا  رب  تردق  زین  دوشیمن ، داجیا  اهنآ  يارب  یلکـشم  یقالخا  یلام و  یمـسج و  رظن  زا  ودـننک  هرادا 

هتشذگ دیاب  مینک ، باختنا  ار  لوا  هار  میهاوخب  رگا  لاح  دننک . باختنا  رسمه  کی  زا  شیب  هک  دوش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  دنراد ، نادنزرف 
فطاوع و نینچ  مه  میزیخرب . هزرابم  هب  رشب  یمـسج  یحور و  ياهزاین  زئارغ و  ترطف و  اب  دیآیم ، دوجو  هب  هک  یعامتجا  تالکـشم  زا 
، دوـشب یلمع  حرط  نیا  هک  ضرف  هب  تسین . نآ  رد  يزوریپ  هک  تسا  ياهزراـبم  نیا  اـما  مـیریگب  هدـیدان  ار  ناـنز  هنوـگ  نـیا  تاـساسحا 

دروم لوا  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  اهنت  دیابن  ترورـض  دراوم  رد  ار  رـسمه  ددـعت  تسین . هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  نآ  یناسنا  ریغ  ياههبنج 
تالکـشم هک  اهنآ  داد . رارق  هعلاـطم  دروم  دـیاب  یعاـمتجا  تایـضتقم  حـلاصم و  مود و  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  هکلب  داد ، رارق  یـسررب 

، دننکیم هاگن  هیواز  کی  زا  اهنت  ار  ياهیواز  هس  هلئسم  کی  هک  دنتسه  یناسک  دننکیم ، ناونع  تاجوز  ددعت  تروص  رد  ار  لوا  رـسمه 
هب هجوت  اب  هاگ  نآ  دوش ، هعلاطم  دیاب  مود  رسمه  دید  هیواز  زا  زین  لوا ، رـسمهدید  هیواز  زا  مه  درم و  دید  هیواز  زا  مه  رـسمه  ددعت  اریز 

ناونع هب  هک  ینانز  هزات  میـسانشب . تیمـسر  هب  ار  اشحف  دیاب  مینک ، باختنا  ار  مود  هار  رگا  مینک . تواضق  هراب  نیا  رد  عومجم  تحلـصم 
اهنیا تسا . هدـش  لامیاپ  اهنآ  تیـصخش  هک  نانچ  ياهدـنیآ . هن  دـنراد و  نیمأت  هن  دـنریگیم ، رارق  یـسنج  يرادرب  هرهب  دروم  هقوشعم 

نانز يزیرغ  ياهزاین  يرطف و  ياههتـساوخ  هب  مه  هک  دـنامیم  موس  هار  اهنت  نیاربانب  دـنک . زیوجت  ار  نآ  هاـگآ  ناـسنا  هک  تسین  يروما 
. درب نوریب  هانگ  بادرگ  زا  ار  هعماج  دنام و  رانکرب  نانز  زا  هتـسد  نیا  یگدـنز  یناماسبان  اشحف و  موش  بقاوع  زا  مه  داد و  تبثم  خـساپ 

ماکحا زا  تسا و  یعامتجا  ترورـض  کی  دراوم  یـضعب  رد  هک  نیا  اـب  تاـجوز  ددـعت  زاوج   - 1 مینکیم : رکذ  ار  هتکن  دـنچ  ناـیاپ  رد 
تشاد و هداس  لکش  کی  هتشذگرد ، یگدنز  اریز  تسا ، هدرک  رایسب  توافت  هتـشذگ  اب  نآ  طیارـش  اما  دوشیم ، بوسحم  مالـسا  ملـسم 

هدافتـسا نوناق  نیا  زا  دنهاوخیم  هک  یناسک  دیاب  ام  نامز  رد  یلو  دمآیمرب ، دارفا  بلاغ  هدهع  زا  دوب و  ناسآ  نانز  نیب  تلادـع  تیاعر 
يوه و يور  زا  راک  نیا  هب  مادقا  ًاساسا  دنیامنب . یمادـقا  نینچ  دـنراد ، راک  نیا  رب  تردـق  رگا  دنـشاب . هبناج  همه  تلادـع  بقارم  دـننک ،

دروم دـشاب ، هتـشاد  سوه  هبنج  رگا  لیامت  نیا  درک . راکنا  ناوتیمن  رـسمه  ددـعت  هب  ار  نادرم  زا  ياهراپ  لـیامت   - 2 دشاب . دـیابن  سوه 
دیدش تالیامت  رثا  رب  یهاگ  ای  دنکیم ، یقطنم  ار  لیامت  نیا  دنزرف ، نتـشاد  هب  درم  دیدش  هقالع  نز و  ندوب  میقع  هاگ  اما  تسین ، دـییأت 

عورشم قیرط  زا  رگا  یتح  دنیبیم . مود  جاودزا  هب  راچان  ار  دوخ  درم  يزیرغ ، هتساوخ  ندروآرب  يارب  لوا  رـسمه  ییاناوت  مدع  یـسنج و 
لاوئس رد  ( 1 .) درک راـکنا  ار  درم  هتـساوخ  ندوب  یقطنم  ناوتیمن  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـنکیم . مادـقا  عورـشمان  قـیرط  زا  دوـشن ، ماـجنا 

دراو ناناملـسم  رب  لاکـشا  نیا  یلو  تسا ، یتسرد  فرح  هتفگ ، نیا  دوشیم . تداـسح  هنیک و  بجوم  مود  رـسمه  ندـمآ  هک  دـیاهدروآ 
مالـسا رد  تاجوز  ددـعت  عقاو  رد  تسا . هدرکن  عضو  بوجو  روط  هب  ار  تاجوز  ددـعت  نوناـق  نید  اریز  شمیلاـعت ، مالـسا و  رب  هن  تسا ،

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 902 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


روبجم هدمآ و  شیپ  یتالکشم  هک  یخرب  يارب  ینعی  مازلا ؛ هن  هدش ، هداد  زاوج  هب  مکح  اهنت  تسا و  انثتـسا  کی  هکلب  تسین ، هدعاق  کی 
دناوتیم هک  تسا  نیا  هب  درم  نانیمطا  نآ  هدش و  هتـشاذگ  یطرـش  نآ  يارب  هک  نانچ  تسا ، هدش  هداد  هزاجا  دنتـسه ، ددـجم  جاودزا  هب 

، نادنزرف هداوناخ و  دوخ و  تداعس  هب  هجوت  نودب  طرش و  نیا  هب  هجوت  نودب  هک  دنشاب  ینادرم  رگا  اما  دنک ، لمع  تلادع  هب  نانز  نایم 
تذل يارب  هک  يدوجوم  زج  یموهفم  ناشرظن  رد  نز  دشاب و  توهش  ناشفده  ًالثم  تسین ، اور  مود  جاودزا  دنـشاب  ددجم  جاودزا  یپ  رد 

نیا زا  لاؤس  اما  ( 2 .) دهدیمن هزاجا  اهنآ  هب  ار  نز  کی  زا  شیب  جاودزا  درادن و  يراک  دارفا  نیا  اب  مالسا  دشابن . هدش  هدیرفآ  توهش  و 
اب ردپ  هطبار  ییوشانز  عون  نیا  رد  اریز  هدادن ،  هزاجا  ار  يرهوش  دنچ  مالـسا  ارچ  هدشن و  لئاق  نانز  هب  تبـسن  ار  قح  نیا  مالـسا  ارچ  هک 
هک روط  نامه  تسا . صخـشمان  نادـنزرف  اب  ردـپ  هطبار  یـسنج  كارتشا )  ) مسینومک رد  هک  ناـنچ  مه  تسا ، صخـشم  اـن  ٌـالمع  دـنزرف 

يارب هنایـشآ  داجیا  یگداوناخ و  یگدنز  اریز  دشاب ، شریذپ  دروم  تسناوتن  زین  يرهوش  دنچ  دنک ، زاب  اج  دوخ  يارب  تسناوتن  مسینومک 
یبلط راصحنا  تعیبط  اب  اهنت  هن  يرهوش  دنچ  تسا . رشب  تعیبط  هزیرغ و  هتساوخ  هدنیآ ، هتـشذگ و  لسن  نایم  یعطق  طابترا  هدنیآ و  لسن 

درم زا  شیب  نز  هک  تسا  هدرک  تباث  یـسانشناور  تاـقیقحت  دراد . تفلاـخم  زین  نز  تعیبط  اـب  هک  تسا ، قفاوم  نادرم  یتسود  دـنزرف  و 
دوش هتفگ  هک  دـهاوخ  یمن  دوخ  یـسنج  هزیرغ  ياـضرا  يارب  یلماـع  طـقف  درم  زا  نز  رگید  تهج  زا  ( 3 . ) تسا يرـسمه  کت  ناهاوخ 

وا يارب  دـشاب ؛ وا  عفادـم  یماـح و  دـشاب ؛  هتـشاد  راـیتخا  رد  ار  وا  بلق  هک  دـهاوخ  یم  يدوجوم  درم  زا  نز  رتهب . نز  يارب  رتشیب ، هچره 
درم کی  يراکادف  هناصلاخ و  فطاوع  تبحم و  تیامح و  هتسناوت  یمن  زگره  يرهوش  دنچ  رد  نز  دشاب . وا  راوخمغ  دیامن و  يراکادف 

اب هن  نتـشاد  رهوش  دـنچ  تسا . هدوب  نز  رفنت  دروم  هراوـمه  يرگ  یپـسور  ریظن  يرهوـش  دـنچ  ور  نیا  زا  دـنک ، بلج  دوـخ  هب  تبـسن  ار 
یتالکـشم زا  رگید  یکی  نیا ،  رب  هوالع  ( 4 .) نانز ياه  شیارگ  اه و  هتساوخ  اب  هن  تسا و  هتـشاد  تقفاوم  درم  ياه  هتـساوخ  تالیامت و 

ردپ و ندش  نیعم  دنزرف و  قلعت  هلئـسم  دشاب . یم  دنزرف  يارب  ردپ  ندوبن  صخـشم  هدـش ، رکذ  نانز  يارب  يرـسمه  دـنچ  تروص  رد  هک 
؛ تسا یندشن  لح  هلئسم  نانچمه  یناور  رظن  زا  اما  دنک ، یم  صخشم  ار  نآ  یکشزپ  ياه  شیامزآ  يزورما و  تاقیقحت  هچ  رگا  دنزرف ،

 ... ای یناسنا  هابتـشا  ياطخ  لامتحا  تسین و  دـص  رد  دـص  یبرجت  ياهـشیامزآ  جـیاتن  دـنیوگ : یم  نادنمـشناد  هک  هنوگ  نامه  ٌالوا : اریز 
دهاوخ یم  دـنزرف  دـشاب . لح  لباق  شیامزآ  اـب  هک  تسین  يزیچ  دـنزرف  رداـم و  ردـپ و  یناور  یحور و  عاـنقا  هلئـسم  ًاـیناث : دراد . دوجو 
ینورد یبلق و  نانیمطا  عانقا و  هک  یناـمز  اـت  رداـم . ردـپ و  روط  نیمه  دنتـسه و  یعقاو  وا  رداـم  ردـپ و  هک  دـبای  ینورد  یبلق و  ناـنیمطا 

ج3، هنومن ، ریسفت   - 1 اهتشونیپ : دوب . دهاوخ  لزلزتم  دنزرف  ردام و  ردپ و  نیب  یفطاع  دنویپ  هطبار و  تبـسن  نامه  هب  دریگن ،  تروص 
، راثآ هعومجم  يرهطم ، یـضترم   - 3 ص 319 . ج4 ، نازیملا ،  - 2 . 361 ص 357 -  ج19 ، يرهطم ، راـثآ ، هعومجم  260 ؛ ص 256 - 

ص 311. نامه ،  - 4 ص 302 . ج19 ،

؟ دراد دوجو  ردپ  نذا  هب  زاین  ًامتح  جاودزا  يارب  ارچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ردپ  نذا  هب  زاین  ًامتح  جاودزا  يارب  ارچ 

خساپ

اهقف و زا  یخرب  دنرادن . تحارـص  عوضوم  نیا  رد  هدش  دراو  تایاور  هک  نآ  تهج  هب  ( 1 .) تسا اهقف  نیب  یفالتخا  لئاسم  زا  هلئسم ، نیا 
نیا زا  دشاب . یمن  لطاب  دقع  جاودزا ، تروص  رد  دندقتعم : دنناد و  یمن  هدیشر  ةرکاب  رتخد  دقع  تّحص  طرش  ار  ردپ  نذا  دیلقت ، عجارم 
هدرک ار  ردپ  ینامرفان  تّیـصعم  طقف  دوش ؛ یمن  بوسحم  انز  دریگ ، تروص  دقع  عوقو  زا  دعب  ردـپ و  نذا  زا  لبق  ییوشانز  لمع  رگا  ور 
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ییادج دنا ، هدرک  جاودزا  رتخد  ردپ  نذا  نودب  هک  يرسپ  رتخد و  دندقتعم  اهقف  زا  یهورگ  هک  تسا  نآ  جاودزا  تّحص  رب  دهاش  تسا .
هک انعم  نیا  هب  دشاب ، یم  جاودزا  رد  دقع  تّحص  طرش  ردپ ، نذا  دندقتعم : عجارم  اهقف و  زا  رگید  یخرب  اما  دریگ . یم  تروص  قالط  اب 

رگا ور  نیا  زا  دوش ، یمن  راب  يرـسمه  ماکحا  رتخد  هب  تبـسن  هک  دندقتعم  دنناد و  یم  لطاب  ار  نآ  دوش ، عقاو  دقع  ردـپ  نذا  نودـب  رگا 
یلو دراد ، دوج  صوصخ و  نیا  رد  يدایز  تاـیاور  ( 2 .) دوش یم  بوسحم  انز  دریگ ، تروص  ییوشانز  لمع  لـطاب  ِجاودزا  نیا  زا  دـعب 

: دومرف (ع ) قداص ماما  منک . یم  بلج  ردپ  نذا  هب  جاودزا  يارب  نارتخد  زاین  صوصخ  رد  (ع ) نیموصعم ۀمئا  زا  یتیاور  هب  ار  امـش  هّجوت 
اب رگم  دننک ، جاودزا  دنرادن  ّقح  دنـشاب ، یم  ّدج  ردپ و  بحاص  هک  هرک  اب  نارتخد  ّنهئابآ ؛ نذأب  ّالا  راکبألا  نم  ءابآلا  تاوذ  حـکنت  "ال 
نآ تمکح  هفـسلف و  هک  نیا  اما  تسا ، هدش  دراو  تایاور  رتخد ، ةزاجا  يارب  اهقف  مکح  دنتـسم  نیاربانب ، ( 3" .) دوخ ناردپ  ةزاجا  نذا و 
لاح نیع  رد  دنرادن . نتفرگ  هزاجا  بوجو  رد  تحارـص  تایاور ، هک  نیا  دوجو  اب  درک . رظن  راهظا  یعطق  تروص  هب  ناوت  یمن  تسیچ ،

یلیماف دنویپ  هدنیآ و  رد  هداوناخ  ماکحتسا  عوضوم ، نیا  رد  نارتخد  ندوب  هبرجت  مک  هلئسم و  ّتیّمها  دننام  ار  دراوم  زا  یـضعب  ناوت  یم 
یپ درمـش . رب  نآ  ندومن  مکحتـسم  هدنیآ و  یگدنز  رد  وا  تیامح  بلج  وا و  تامحز  ردپ و  هب  نداهن  شزرا  مارتحا و  نآ ، تبثم  راثا  و 

ص دیدج ، تائاتفتسا  يزیربت ، داوج  خیش  هللا  تیآ  . 2 ص 864 و 856 . ج 2 ، یقثولا ، هورع  ییابطابط ، مظاک  دمحم  دیس  . 1 اه : تشون 
ثیدح 5. ص 207 ، ّدجل ، او  بألل  هیالولا  توبث  باب  حاکنلا ، باتک  ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعّرح ، خیش  موحرم  . 3 333 و 331 .

؟ دوش یمن  نانز  نیب  تافالتخا  زورب  ثعاب  هلئسم  نیا  ایآ  تسیچ ؟ تاجوز  ددعت  هفسلف 

شسرپ

؟ دوش یمن  نانز  نیب  تافالتخا  زورب  ثعاب  هلئسم  نیا  ایآ  تسیچ ؟ تاجوز  ددعت  هفسلف 

خساپ

هبنج کی  زا  اهنت  دیابن  ار  هراب  نیا  رد  رگید  ماکحا  زا  یخرب  تاجوز و  ددعت  هلئسم  هک  مینک  یم  ناشن  رطاخ  یلصا ،  خساپ  نایب  زا  شیپ 
دنویپ زاین و  دوش ، یم  هدروآرب  نآ  اب  تسا و  هتفهن  جاودزا  رد  هک  يداینب  ياهزاین  یـساسا و  ياه  هزیگنا  زا  یکی  ًانئمطم  درک . هاـگن  نآ 

هب اهنت  دوش و  شومارف  هلئـسم  نیا  رگید  داعبا  اه و  هبنج  دـیابن  اما  : تسا هدـش  هتـسناد  دـنوادخ  تایآ  زا  مور  هروس  رد  هک  تسا  یفطاـع 
یـسررب اب  درادن . لوبق  دودحمان  طرـش و  دیق و  نودب  ار  تاجوز  ددعت  مالـسا  مییوگ : یم  همدقم  نیا  رکذ  اب  دوش . هتـسیرگن  هبناج  کی 

مالـسا زا  لبق  هدوب و  يداع  رما  دودـحمان ، روط  هب  تاجوز  ددـعت  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  مالـسا  زا  شیپ  فلتخم  ياـه  طـیحم  عضو 
هتخاس و دودحم  ناسنا  یگدـنز  ياهترورـض  بوچراچ  رد  ار  نآ  نید  هکلب  تسین ، مالـسا  تاراکتبا  زا  تاجوز  ددـعت  هتـشاد ؛ نایرج 

ینز ره  تسا  نکمم  اریز  تاساسحا ، هن  تسارشب ، یعقاو  ياهزاین  ساسارب  مالسا  نیناوق  تسا . هداد  رارق  نیگنس  طیارـش  دیق و  نآ  يارب 
هفـسلف میراذگب ، رانک  هب  ار  تاساسحا  دوش و  هتفرگ  رظنرد  هعماج  مامت  تحلـصم  یتقو  یلو  دوشب ، تحاران  یگدنز  رد  بیقر  ندمآ  زا 

گرم رطخ  رد  نانز  زا  شیب  یگدنز ، نوگانوگ  ثداوح  رد  نادرم  هک  دنک  راکنا  دـناوتیمن  سک  چـیه  دوشیم . نشور  تاجوز  ددـعت 
زا نادرم  یسنج  هزیرغ  ياقب  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  زین  دنهدیم . لیکشت  ار  یلـصا  ناینابرق  رگید ، ثداوح  اهگنج و  رد  دنراد و  رارق 
مه تسین . نینچ  نادرم  رد  هک  یلاح  رد  دـنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  یـسنج  یگدامآ  ینیعم ، نس  رد  ناـنز  اریز  تسا ، رتینـالوط  ناـنز 

تیعونمم نیا  نادرم  رد  هک  یلاح  رد  دـنراد ، شزیمآ  تیعونمم  ًالمع  یگلماح ، نارود  زا  یتمـسق  هناهام و  تداع  ماگنه  هب  ناـنز  نینچ 
اهنآ دشابن ، تاجوز  ددعت  رگا  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  رـسمه  ینوگانوگ  للع  هب  هک  دنتـسه  ینانز  هتـشذگ  همه  زا  درادـن . دوجو 

مه هب  نز  درم و  ناـیم  لداـعت  هک   ) دراوـم هنوـگ  نیا  رد  اـهتیعقاو  نیا  نتفرگ  رظنرد  اـب  دـننامب . یقاـب  رـسمه  نودـب  هـشیمه  يارب  دـیاب 
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نایاپ ات  هویب  نانز  دـننک و  تعانق  دراوم  همه  رد  رـسمه  کی  هب  اهنت  نادرم  أ ) مینک : باختنا  ار  لـیذ  هار  هس  زا  یکی  میراـچان  دروخیم )
ياراد طقف  نادرم  ب ) دننک . بوکرـس  ار  دوخ  یـساسحا  ینورد و  ياههتـساوخ  يرطف و  ياهزاین  مامت  دننامب و  یقاب  رـسمه  نودب  رمع 

ج) دنزاس . رارقرب  هقوشعم  لکـش  هب  دناهدنام ، رهوش  یب  هک  ینانز  اب  ار  یـسنج  عورـشمان  دازآ و  طباور  یلو  دنـشاب ، ینوناق  رـسمه  کی 
زین دوشیمن ، داجیا  اهنآ  يارب  یلکـشم  یقالخا  یلام و  یمـسج و  رظن  زا  ودننک  هرادا  ار  رـسمه  کی  زا  شیب  دنراد  تردـق  هک  یناسک 
لاح دننک . باختنا  رـسمه  کی  زا  شیب  هک  دوش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  دنراد ، نادـنزرف  نارـسمه و  نایم  تلادـع  لماک  يارجا  رب  تردـق 

یحور و ياهزاین  زئارغ و  ترطف و  اب  دیآیم ، دوجو  هب  هک  یعامتجا  تالکـشم  زا  هتـشذگ  دـیاب  مینک ، باختنا  ار  لوا  هار  میهاوخب  رگا 
رد يزوریپ  هک  تسا  ياهزرابم  نیا  اما  میریگب  هدیدان  ار  نانز  هنوگ  نیا  تاساسحا  فطاوع و  نینچ  مه  میزیخرب . هزرابم  هب  رشب  یمـسج 

ترورض دراوم  رد  ار  رسمه  ددعت  تسین . هدیـشوپ  سک  چیه  رب  نآ  یناسنا  ریغ  ياههبنج  دوشب ، یلمع  حرط  نیا  هک  ضرف  هب  تسین . نآ 
هعلاطم دروم  دیاب  یعامتجا  تایضتقم  حلاصم و  مود و  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  هکلب  درک ، یـسررب  لّوا  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  اهنت  دیابن 

اهنت ار  ياهیواز  هس  هلئسم  کی  هک  دنتسه  یناسک  دننکیم ، ناونع  تاجوز  ددعت  تروص  رد  ار  لوا  رسمه  تالکشم  هک  اهنآ  داد . رارق 
دیاب مود  رـسمه  دـید  هیواز  زا  زین  لّوا ، رـسمهدید  هیواز  زا  مه  درم و  دـید  هیواز  زا  مه  رـسمه  ددـعت  اریز  دـننکیم ، هاگن  هیواز  کی  زا 

تیمـسر هب  ار  اشحف  دـیاب  مینک ، باختنا  ار  مود  هار  رگا  مینک . تواضق  هراب  نیا  رد  عومجم  تحلـصم  هب  هجوت  اب  هاـگ  نآ  دوش ، هعلاـطم 
تیـصخش هک  نانچ  ياهدنیآ . هن  دنراد و  نیمأت  هن  دنریگیم ، رارق  یـسنج  يرادرب  هرهب  دروم  هقوشعم  ناونع  هب  هک  ینانز  هزات  میـسانشب .

هب هتـساوخان  دنریذپ ، یمن  ار  تاجوز  ددعت  هک  یناسک  دنک . زیوجت  ار  نآ  هاگآ  ناسنا  هک  تسین  يروما  اهنیا  تسا . هدـش  لامیاپ  اهنآ 
هار اهنت  نیاربانب  دـنریگ . یم  ار  نآ  هنافـسأتم  اما  تسا ، نینچ  ًالمع  هک  مینیب  یم  فلتخم  عماوج  عضو  هب  هاگن  اب  دـنهد . یم  نت  دروم  نیا 
نیا یگدنز  یناماسبان  اشحف و  موش  بقاوع  زا  مه  داد و  تبثم  خساپ  نانز  يزیرغ  ياهزاین  يرطف و  ياههتـساوخ  هب  مه  هک  دنامیم  موس 
نیا اب  تاجوز  ددـعت  زاوج   - 1 مینکیم : رکذ  ار  هتکن  دـنچ  نایاپ  رد  درب . نوریب  هانگ  بادرگ  زا  ار  هعماج  دـنام و  رانکرب  نانز  زا  هتـسد 

رایسب توافت  هتشذگ  اب  نآ  طیارـش  اما  دوشیم ، بوسحم  مالـسا  ملـسم  ماکحا  زا  تسا و  یعامتجا  ترورـض  کی  دراوم  یـضعب  رد  هک 
، دمآیمرب دارفا  بلاغ  هدهع  زا  دوب و  ناسآ  نانز  نیب  تلادـع  تیاعر  تشاد و  هداس  لکـش  کی  هتـشذگرد ، یگدـنز  اریز  تسا ، هدرک 
، دنراد راک  نیا  رب  تردق  رگا  دنشاب . هبناج  همه  تلادع  بقارم  دننک ، هدافتـسا  نوناق  نیا  زا  دنهاوخیم  هک  یناسک  دیاب  ام  نامز  رد  یلو 

ناوتیمن رسمه  ددعت  هب  ار  نادرم  زا  ياهراپ  لیامت   - 2 دشاب . دیابن  سوه  يوه و  يور  زا  راک  نیا  هب  مادقا  ًاساسا  دنیامنب . یمادقا  نینچ 
نیا دنزرف ، نتـشاد  هب  درم  دیدش  هقالع  نز و  ندوب  میقع  هاگ  اما  تسین ، دییأت  دروم  دشاب ، هتـشاد  سوه  هبنج  رگا  لیامت  نیا  درک . راکنا 

ار دوخ  درم  يزیرغ ، هتساوخ  ندروآرب  يارب  لوا  رسمه  ییاناوت  مدع  یـسنج و  دیدش  تالیامت  رثا  رب  یهاگ  ای  دنکیم ، یقطنم  ار  لیامت 
ناوتیمن دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـنکیم . مادـقا  عورـشمان  قیرط  زا  دوشن ، ماجنا  عورـشم  قیرط  زا  رگا  یتح  دـنیبیم . مود  جاودزا  هب  راـچان 

، هتفگ نیا  دوشیم . تداـسح  هنیک و  بجوم  مود  رـسمه  ندـمآ  هک  دـیاهدروآ  لاوئـس  رد  ( 1 .) درک راـکنا  ار  درم  هتـساوخ  ندوب  یقطنم 
بوجو روط  هب  ار  تاجوز  ددعت  نوناق  نید  اریز  شمیلاعت ، مالسا و  رب  هن  تسا ، دراو  ناناملسم  رب  لاکـشا  نیا  یلو  تسا ، یتسرد  فرح 

؛ مازلا هن  هدش ، هداد  زاوج  هب  مکح  اهنت  تسا و  انثتـسا  کی  هکلب  تسین ، هدعاق  کی  مالـسا  رد  تاجوز  ددعت  عقاو  رد  تسا . هدرکن  عضو 
هتشاذگ یطرش  نآ  يارب  هک  نانچ  تسا ، هدش  هداد  هزاجا  دنتسه ، ددجم  جاودزا  هب  روبجم  هدمآ و  شیپ  یتالکشم  هک  یخرب  يارب  ینعی 

طرـش و نیا  هب  هجوت  نودب  هک  دنـشاب  ینادرم  رگا  اما  دنک ، لمع  تلادع  هب  نانز  نایم  دناوتیم  هک  تسا  نیا  هب  درم  نانیمطا  نآ  هدش و 
دشاب و توهـش  ناشفده  ًالثم  تسین ، اور  مود  جاودزا  دنـشاب ، ددجم  جاودزا  یپ  رد  نادنزرف ، هداوناخ و  دوخ و  تداعـس  هب  هجوت  نودب 
زا شیب  جاودزا  درادن و  يراک  دارفا  نیا  اب  مالـسا  دشابن . هدش  هدـیرفآ  توهـش  تذـل و  يارب  هک  يدوجوم  زج  یموهفم  ناشرظن  رد  نز 
زا دـنک ، تیاعر  ار  اهنآ  نیب  تلادـع  دـناوتب  هک  یتروص  رد  نز  دـنچ  نتـشاد  تروص  رد  درم  ( 2 .) دـهدیمن هزاجا  اهنآ  هب  ار  نز  کـی 
رد همه  هب  دنیبب و  دید  کی  هب  ار  همه  دنک و  دروخرب  شنانز  اب  تلادـع  اب  دراد  هفیظو  درم  اریز  دـیآ ، یمن  شیپ  یلکـشم  یفطاع  ظاحل 
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رادروخرب یبوخ  قالخا  زا  زین  نانز  هک  تسا  رّـسیم  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دراذـگن . انآ  نیب  یقرف  دـسرب و  دوخ  یلام  ناوت  ییاناوت و  ّدـح 
2 . 361 ص 357 -  ج19 ، يرهطم ، راثآ ، هعومجم  260 ؛ ص 256 -  ج3 ، هنومن ، ریسفت   - 1 اهتشونیپ : دنشاب . راگزاس  مه  اب  دنشاب و 

ص 319. ج4 ، نازیملا ، - 

؟ دوش یمن  بوسحم  نانز  ریقحت  ایآ  تسیچ ؟ تقوم  جاودزا  ۀفسلف 

شسرپ

؟ دوش یمن  بوسحم  نانز  ریقحت  ایآ  تسیچ ؟ تقوم  جاودزا  ۀفسلف 

خساپ

مامت دننادیم و  ناسنا  لیصا  هزیرغ  اهنت  ار  نآ  ناواکناور  زا  ياهراپ  هک  اج  نآ  ات  تسا ، یناسنا  زئارغ  نیرتدنمورین  زا  یکی  یسنج  هزیرغ 
خساپ یحیحص  تروص  هب  ناسنا  یعیبط  زیارغ  هب  رگا  هک  تسا  یلک  نوناق  کی  نیا  رگید  يوس  زا  دننادرگیم . زاب  نآ  هب  ار  رگید  زئارغ 

بوکرـس ار  نآ  میناوتب  اـضرف  درب . نیب  زا  ناوتیمن  ار  یعیبط  زیارغ  اریز  دـش ، دـهاوخ  یفارحنا  قیرط  هجوتم  نآ  عابـشا  يارب  دوشن ، هتفگ 
یلوقعم قیرط  زا  ار  زئارغ  هک  تسا  نآ  حیحـص  هار  نیا  رباـنب  تسا ، شنیرفآ  نوناـق  اـب  هزراـبم  اریز  تسین ، هنـالقاع  یمادـقا  نینچ  مینک ،

هب رداـق  یـصاخ  نینـس  رد  يدارفا  اـهطیحم  زا  يرایـسب  رد  رگید  فرط  زا  دومن . يرادرب  هرهب  یگدـنز  ریـسم  رد  اـهنآ  زا  درک و  عابـشا 
هزیرغ ياضرا  مدـع  لکـشم  اب  يرگید  للع  هب  ای  اهتیرومأم و  رد  اـی  ینـالوط و  ياـهترفاسم  رد  لـهأتم  دارفا  اـی  دنتـسین ، مئاد  جاودزا 

، تسا هداتسرف  رـشب  ینوریب  ینورد و  ياهزاین  دسافم و  حلاصم و  مامت  رب  ملاع  يادخ  ار  شنیناوق  هک  مالـسا  دنوشیم . ور  هب  ور  یـسنج 
هچ نانچ  تقوم . يرگید  میاد و  جاودزا  یکی  تسا : هدومرف  نییعت  هار  ود  یعیبط ، هزیرغ  نیا  هب  هبناج  همه  حیحـص و  ییوگ  خـساپ  يارب 

، دوشیم هداد  یعیبط  خساپ  یناسنا  زیارغ  زا  یکی  هب  مه  ددرگ ، یلمع  عرش  يوس  زا  هدش  نییعت  تاررقم  طیارـش و  اب  یهلا  همانرب  ود  نیا 
ءوس نوناـق  نیا  زا  هک  دـنوش  ادـیپ  یفلختم  دارفا  تسا  نکمم  هتبلا  دوشیمن . تخب  دـب  یـسک  ددرگیمن و  لاـمیاپ  یـسک  زا  یقح  مه  و 

نوناق ضقن  نیا  نکیل  دننکیم ، هدافتـسا  ءوس  فلخت و  فرحنم ،  دارفا  نیناوق ، رثکا  ای  مامت  رد  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـنیامن ، هدافتـسا 
امش لاکشا  طیارش ، هب  هجوت  اب  هک  دراد  یطیارش  تقوم  جاودزا  دندرگ . حالصا  دیاب  هک  تسا  ناگدننک  هدافتسا  ءوس  بیع  هکلب  تسین ،

هدـناوخ حیحـص  یبرع  هب  هک  دـقع ، هغیـص  ندـناوخ  - 1 تقوـم : جاودزا  طیارـش  ) 1 .) دوشیم فرطرب  اـهرتخد  ندـش  هراـچیب  دروـم  رد 
لیکو تسین  مزال  تسا و  حیحص  دنناوخب  ار  هغیص  هک  یظفل  ره  هب  دنناوخب ، حیحص  یبرع  هب  ار  هغیـص  دنناوتن  نز  درم و  رگا  و  دوشیم ،

، دناوخیم ار  هغیص  هک  یسک  - 2 مدرک . لوبق  مدرک ، هعتم  الثم  دنامهفب ، ار  تلبق " تعتم "و"   " ینعم هک  دنیوگب  یظفل  دیاب  اما  دنریگب ،
-5 دریگب . هزاجا  دوخ  ردپ  دج  ای  ردپ  زا  دیاب  دـشاب ، هرکاب  رتخد  رگا  نز  - 4 دنشاب . یـضار  جاودزا  هب  درم  نز و  - 3 دشاب . لقاع  غلاب و 

مزال هتکن  هس  رکذ  ) 2 . ) دنیامن رکذ  دقع  رد  دننک و  قفاوت  يرگید  لام  ای  لوپ  هب  درم  نز و  هیرهم ، نییعت  - 6 دوش . نیعم  ییوشانز  تدم 
رد دناوتیم  نز  - 2 ( 3 .) تسا یمئاد  نز  زا  هدش  دلوتم  دـنزرف  قوقح  ياراد  دوش ، دـلوتم  يدـنزرف  تقوم  دـقع  رد  هچ  نانچ  - 1 تسا :

دشاب و هسئای  ریغ  غلاب و  نز  تقوم  دقع  رد  رگا  - 3 ( 4 .) دربب ار  رگید  ياهتذل  طقف  دنکن و  یکیدزن  وا  اب  رهوش  دنک  طرـش  تقوم  دقع 
نشور تقوم  دقع  يارب  هررقم  طیارش  هتـشذگ و  بلاطم  رد  تقد  اب  ( 5 .) دراد هگن  هدـع  ضیح ) ود   ) زور دیاب 45  دریگ ، ماجنا  یکیدزن 

ماما - 2 دوش . هعجارم   345 ص 340 -  ج 3 ، هنومن ، ریـسفت  هب  رتشیب  عالطا  يارب  - 1 اهتشون : یپ  ددرگیمن . عیاض  ناـنز  قح  دوشیم 
ریرحت - 3 هلئسم 9 . هلئسم 5 و ص 290 ، ص 289 ، ج 2 ، هلیـسولا ، ریرحت  و 2376 ؛ و 2370  هلئسم 2363 ، لئاسملا ، حیـضوت  ینیمخ ،

هلئسم 16. ص 291 ، ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  - 5 هلئسم 2423 . لئاسملا ، حیضوت  - 4 هلئسم 13 . ص 291 ، ج 2 ، هلیسولا ،
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؟ درک هدافتسا  لّلحم  زا  دیاب  درک و  عوجر  ناوت  یمن  قالط  نیموس  زا  دعب  ارچ 

شسرپ

؟ درک هدافتسا  لّلحم  زا  دیاب  درک و  عوجر  ناوت  یمن  قالط  نیموس  زا  دعب  ارچ 

خساپ

اهرامآ قالط .  رارکت  زا  يریگولج  يارب  تسا  يریبدت  تسا . یفطاع  تازاجم  یعون  تسا . قالط  نوناق  عباوت  زا  مالـسا  رد  للحم  نوناق 
لالح مالـسا  رظن  زا  قالط  تسا . هتـشاد  رـصح  دـح و  یب  قالط  زا  يریگولج  رد  هداعلا  قوف  رثا  نوناـق  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  هبرجت  و 
قـالط دـنوادخ  دزن  اـه  لـالح  نیرت  ضوـغبم  دوـمرف " : دـنا  هدرک  تـیاور  ینـس  هعیـش و  هـک  یتـیاور  رد  ص )  ) ربماـیپ تـسا . ضوـغبم 

دح رد  ینعی  تسا ، ضوغبم  لالح  قالط ، ( 2" .) دزرل یم  قالط  زا  یهلا  شرع  هک  دیهدن  قالط  دـینک و  جاودزا  : " دومرف زین  ( 1" .) تسا
یم هشیر  یگداوناخ  ماظن  رد  یلک  هفـسلف  زا  عضو  نیا  دهد . یمن  رارق  نآ  يولج  يرابجا  عنام  مالـسا  اما  تسا ، ضوغبم  روفنم و  مارح ،

هب نیجوز  ۀـقالع  دراد . صاـخ  مسیناـکم  تسا و  یعیبـط  نیجوز ، یگتـسباو  هقلع و  مالـسا  رظن  زا  تسا . مالـسا  هجوـت  دروـم  هـک  دریگ 
هب تسا ، ییوگخـساپ  عون  زا  درم  هب  نز  ۀـقالع  دوش . یم  زاغآ  درم  بناـج  زا  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  تسا ، ینیفرط  هک  نیا  اـب  رگیدـکی 

ماـظن هک  درب  یم  راـک  هب  فطاوع  يارجم  زا  يریبادـت  مالـسا  تسا . دارم  بوبحم و  ماـقم  یگداوناـخ ، طـیحم  رد  نز  ماـقم  تهج  نیمه 
رظن زا  هچ  نآ  دشاب . نآ  يوگخساپ  زین  نز  هدوب ،  نشور  هشیمه  درم  ۀقالع  قشع و  ۀلعـش  ینعی  دنامب ، ظوفحم  هیاپ  نیمه  رب  یگداوناخ 
نیا هب  ًاـنایحا  رگا  اـما  دـیارگ ، يدرـس  هب  یگداوناـخ  نوناـک  ددرگ و  شوماـخ  هلعـش  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، روـفنم  ضوـغبم و  مالـسا 

رد مالسا  رظن  زا  قالط  ور  نیا  زا  سکعرب . ای  دینابسچ  درم  هب  روز  هب  ار  نز  دیابن  رگید  درک ، طوقـس  درم  بلق  رد  نز  دمآرد و  تروص 
زج يا  هراچ  دشن ، عقاو  دیفم  تیجوز  دنویپ  ياقبا  يارب  فلتخم  ریبادـت  هک  اج  نآ  ینعی  تسا ،  لالح  تسا ،  روفنم  تخـس  هک  نیا  نیع 

نوناق تسا ) تازاجم  یعون  تقیقح  رد  هدرب و  راک  هب  هفطاـع  قیرط  زا   ) قـالط زا  يریگولج  يارب  مالـسا  ریبادـت  زا  یکی  تسین . قـالط 
هاگ نآ  درک ، جاودزا  وا  اب  هدع  ندش  مامت  زا  دـعب  ای  درک ، عوجر  ( 2) هّدع لاح  رد  دـعب  داد و  قالط  ار  دوخ  نز  يدرم  رگا  تسا . للحم 

، درک رارکت  ار  قالط  موس  تبون  يارب  سپس  درک ، جاودزا  وا  اب  هدع  نایاپ  زا  دعب  ای  درک ، عوجر  هدع  رد  زاب  داد و  قالط  ار  وا  رگید  راب 
 ، دریگ ماجنا  ییوشانز  لمع  دـنک و  مئاد  جاودزا  يرگید  درم  اب  نز  هک  نآ  رگم  دـنک ، جاودزا  نز  اب  مراهچ  راـب  يارب  درادـن  قح  رگید 

اـضر ماما  زا  دنک . جاودزا  نز  اب  هرابود  لوا  صخـش  دـناوت  یم  تروص  نیا  رد  دوش . جوز  توف  ای  قالط و  هب  رجنم  یعیبط  روط  هب  دـعب 
يدونـشخان تهارک و  دروم  هک  دش  دراو  يراک  رد  راب  هس  درم  نیا  هک  نیا  يارب  : " دومرف دـش ، شـسرپ  للحم  مکح  هفـسلف  ةرابرد  (ع )

نوناق ( 3" .) دـنناسرن رازآ  ار  نانز  دنرامـشن و  کبـس  ار  قالط  مدرم  هک  هدرک  ررقم  ار  تازاـجم  نیا  ببـس  نیا  هب  ادـخ  تسا . دـنوادخ 
هک ینادرم  تسا . هدوب  نادرم  مشچ  يولج  كاندرد  دـیدهت  کی  لکـش  هب  هراومه  هتـشاد و  ییازـسب  ریثأت  قالط  زا  يریگولج  رد  للحم 

تـسا لیلد  نیمه  هب  دنا ، هدرک  يراددوخ  موس  قالط  هب  مادقا  زا  تفر ، دنهاوخ  دوخ  لّوا  نز  غارـس  هب  هک  دنا  هداد  لامتحا  دصرد  کی 
دمحم  - 3 ص 268 . نامه ،  - 2 ص 267 . ج5 ،  ، هعیشلا لئاسو   - 1 اـه :  تشون  یپ  ( 4 .) تسا هداتفا  قافتا  مک  رایـسب  للحم  هب  زاین  هک 
یگدنز رد  یبیغ  ياهدادما  يرهطم ، یـضترم   - 4 هرامـش 11185 . قالط ،  ةدام  ص 1737 ،  ج2 ، همکحلا ، نازیم  يرهـش  ير  يدمحم 

ص 161. رگید ، هلاقم  راهچ  همیمض  هب  ، رشب

؟ تسین بجاو  ینید  چیه  رد  یلو  تسا ، حرطم  بجاو  هلئسم  کی  ناونع  هب  ام  نایم  جاودزا  ارچ 

شسرپ
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؟ تسین بجاو  ینید  چیه  رد  یلو  تسا ، حرطم  بجاو  هلئسم  کی  ناونع  هب  ام  نایم  جاودزا  ارچ 

خساپ

هانگ هب  ندرکن  جاودزا  رطاخ  هب  یسک  رگا  یلو  دشابیم ، دکؤم  بحتسم  هکلب  تسین ، بجاو  دوخ  يدوخ  هب  زین  مالـسا  نید  رد  جاودزا 
یـسنج زیرغ ? هک  نیا  رب  هوالع  جاودزا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  مالـسا  رد  جاودزا  تیمها  دنک . جاودزا  تسا  مزال  تروص  نآ  رد  دتفیب ،

ناونع هب  نارـسمه  دـنویپ  یهاوخریخ و  يزوسلد ، اب  هارمه  تیمیمـص  یتسود و  يرارقرب  فییاهنت  زا  ییاهر  رد  یلماع  دـنکیم ، اضرا  ار 
سنج زا  هک  تسا  نآ  ادـخ  ياـههناشن  زا  دـیامرفیم " : دـیجم  نآرق  ددرگیم . بوسحم  رگیدـکی  لّـمکم  رگیدـمه و  دـنهد ? شمارآ 

نیزگیاج هعماـج  دارفا و  رد  ینمادـکاپ ، تفع و  جاودزا ، اـب  ( 1" .) دیبای شمارآ  اهنآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناتدوخ 
اهيراـجنهان زا  يرایـسب  زا  دوـشیم و  راـهم  جاودزا  اـب  یـسنج ، هزیرغ  تـخورفارب ? شتآ  اریز  ددرگیم ، يراـب  دـنبیب و  ینارتوـهش و 

رد دـیاب  سپ  تسا ، هدرک  زارحا  ار  شنید  زا  یمین  دـنک ، جاودزا  سک  ره  : " دومرف (ص ) ربمایپ هک  تسین  تهجیب  ددرگیم . يریگـشیپ 
نس و ره  رد  یمدآ  دناهدرک . رکذ  تبحم  هب  زاین  ار  یمدآ  مهم  یـساسا و  ياهزاین  زا  یکی  ناسانـش  ناور  ( 2" .) دسرتب ادخ  زا  رگید  مین 

رگید فرط  زا  تسا . جاودزا  درم ، نز و  نیب  یتسود  يرارقرب  تبحم و  رهم و  زاربا  مهم  ياـههار  زا  یکی  دراد . جاـیتحا  تبحم  هب  یلاـس 
هک نیا  رب  هوالع  تسا ، رهوش  نز و  یقالخا  یگنهرف و  یعامتجا  دـشر  اههشیدـنا ، لدابت  يارب  یتصرف  هداوناخ ، یمیمـص  مرگ و  طـیحم 

لئاق یـصاخ  هاگیاج  جاودزا  يارب  مالـسا ، هدـش  دای  ياهدـمایپ  راثآ و  لیلد  هب  تسا . لسن  ياقب  يروآ و  دـنزرف  جاودزا ، دـئاوف  زا  یکی 
ص 561. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   - 2 هیآ 21 .  (، 30  ) مور  - 1 تشون : یپ  تسا . هدش 

بجوم درادن و  داضت  تسا ، هاگآ  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  نانز  فیرظ  فیطل و  هیحور  اب  هلئسم  نیا  ایآ  تسیچ ؟ مالسا  رد  تاجوز  ددعت  هفسلف 
؟ دوشیمن نانز  رد  فالتخا  زورب 

شسرپ

درادن و داضت  تسا ، هاگآ  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  نانز  فیرظ  فیطل و  هیحور  اب  هلئـسم  نیا  ایآ  تسیچ ؟ مالـسا  رد  تاجوز  ددـعت  هفـسلف 
؟ دوشیمن نانز  رد  فالتخا  زورب  بجوم 

خساپ

هجیتن نیا  هب  مالـسا  زا  لبق  فلتخم  ياـهطیحم  عضو  یـسررب  اـب  درادـن . لوبق  دودـحمان  طرـش و  دـیق و  نودـب  ار  تاـجوز  ددـعت  مالـسا 
، تسین مالـسا  تاراکتبا  زا  تاجوز  ددعت  هتـشاد ؛ نایرج  مالـسا  زا  لبق  هدوب و  يداع  رما  دودحمان ، روط  هب  تاجوز  ددـعت  هک  میـسریم 

نیناوق تسا . هداد  رارق  نیگنـس  طیارـش  دـیق و  نآ  يارب  هتخاس و  دودـحم  ناسنا  یگدـنز  ياهترورـض  بوچراـچ  رد  ار  نآ  نید  هکلب 
یتقو یلو  دوشب ، تحاران  یگدنز  رد   ) بیقر ندمآ  زا  ینز  ره  تسا  نکمم  اریز  تاساسحا ، هن  تسارشب ، یعقاو  ياهزاین  ساسارب  مالسا 

دناوتیمن سک  چـیه  دوشیم . نشور  تاجوز  ددـعت  هفـسلف  میراذـگب ، رانک  هب  ار  تاساسحا  دوش و  هتفرگ  رظنرد  هعماج  مامت  تحلـصم 
ناینابرق رگید ، ثداوح  اهگنج و  رد  دـنراد و  رارق  گرم  رطخ  رد  نانز  زا  شیب  یگدـنز ، نوگانوگ  ثداوح  رد  نادرم  هک  دـنک  راکنا 

نـس رد  نانز  اریز  تسا ، رتینالوط  نانز  زا  نادرم  یـسنج  هزیرغ  ياـقب  هک  درک  راـکنا  ناوتیمن  زین  دـنهدیم . لیکـشت  اـهنآ  ار  یلـصا 
هناـهام و تداـع  ماـگنه  هب  ناـنز  نینچ  مه  تسین . نینچ  نادرم  رد  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم ، تـسد  زا  ار  دوـخ  یـسنج  یگداـمآ  ینیعم ،

ینانز هتـشذگ  همه  زا  درادـن . دوجو  تیعونمم  نیا  نادرم  رد  هک  یلاح  رد  دـنراد ، شزیمآ  تیعونمم  ًالمع  یگلماـح ، نارود  زا  یتمـسق 
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یقاب رسمه  نودب  هشیمه  يارب  دیاب  اهنآ  دشابن ، تاجوز  ددعت  رگا  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  نارسمه  ینوگانوگ  للع  هب  هک  دنتـسه 
ار لیذ  هار  هس  زا  یکی  میراچان  دروخیم ) مه  هب  نز  درم و  نایم  لداعت  هک   ) دراوم هنوگ  نیا  رد  اهتیعقاو  نیا  نتفرگ  رظنرد  اـب  دـننامب .

ياهزاین مامت  دننامب و  یقاب  رسمه  نودب  رمع  نایاپ  ات  هویب  نانز  دننک و  تعانق  دراوم  همه  رد  رسمه  کی  هب  اهنت  نادرم  أ ) مینک . باختنا 
دازآ و طباور  یلو  دنشاب ، ینوناق  رـسمه  کی  ياراد  طقف  نادرم  ب ) دننک . بوکرـس  ار  دوخ  یـساسحا  ینورد و  ياههتـساوخ  يرطف و 
ار رسمه  کی  زا  شیب  دنراد  تردق  هک  یناسک  ج ) دنزاس . رارقرب  هقوشعم  لکش  هب  دناهدنام ، رهوش  یب  هک  ینانز  اب  ار  یـسنج  عورـشمان 
نارـسمه و نایم  تلادع  لماک  يارجا  رب  تردق  زین  دوشیمن ، داجیا  اهنآ  يارب  یلکـشم  یقالخا  یلام و  یمـسج و  رظن  زا  ودـننک  هرادا 

هتشذگ دیاب  مینک ، باختنا  ار  لوا  هار  میهاوخب  رگا  لاح  دننک . باختنا  رسمه  کی  زا  شیب  هک  دوش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  دنراد ، نادنزرف 
فطاوع و نینچ  مه  میزیخرب . هزرابم  هب  رشب  یمـسج  یحور و  ياهزاین  زئارغ و  ترطف و  اب  دیآیم ، دوجو  هب  هک  یعامتجا  تالکـشم  زا 
، دوـشب یلمع  حرط  نیا  هک  ضرف  هب  تسین . نآ  رد  يزوریپ  هک  تسا  ياهزراـبم  نیا  اـما  مـیریگب  هدـیدان  ار  ناـنز  هنوـگ  نـیا  تاـساسحا 

دروم لوا  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  اهنت  دیابن  ترورـض  دراوم  رد  ار  رـسمه  ددـعت  تسین . هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  نآ  یناسنا  ریغ  ياههبنج 
تالکـشم هک  اهنآ  داد . رارق  هعلاـطم  دروم  دـیاب  یعاـمتجا  تایـضتقم  حـلاصم و  مود و  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  هکلب  داد ، رارق  یـسررب 

، دننکیم هاگن  هیواز  کی  زا  اهنت  ار  ياهیواز  هس  هلئسم  کی  هک  دنتسه  یناسک  دننکیم ، ناونع  تاجوز  ددعت  تروص  رد  ار  لوا  رـسمه 
هب هجوت  اب  هاگ  نآ  دوش ، هعلاطم  دیاب  مود  رسمه  دید  هیواز  زا  زین  لوا ، رـسمهدید  هیواز  زا  مه  درم و  دید  هیواز  زا  مه  رـسمه  ددعت  اریز 

ناونع هب  هک  ینانز  هزات  میـسانشب . تیمـسر  هب  ار  اشحف  دیاب  مینک ، باختنا  ار  مود  هار  رگا  مینک . تواضق  هراب  نیا  رد  عومجم  تحلـصم 
اهنیا تسا . هدـش  لامیاپ  اهنآ  تیـصخش  هک  نانچ  ياهدـنیآ . هن  دـنراد و  نیمأت  هن  دـنریگیم ، رارق  یـسنج  يرادرب  هرهب  دروم  هقوشعم 

نانز يزیرغ  ياهزاین  يرطف و  ياههتـساوخ  هب  مه  هک  دـنامیم  موس  هار  اهنت  نیاربانب  دـنک . زیوجت  ار  نآ  هاـگآ  ناـسنا  هک  تسین  يروما 
. درب نوریب  هانگ  بادرگ  زا  ار  هعماج  دنام و  رانکرب  نانز  زا  هتـسد  نیا  یگدـنز  یناماسبان  اشحف و  موش  بقاوع  زا  مه  داد و  تبثم  خـساپ 

ماکحا زا  تسا و  یعامتجا  ترورـض  کی  دراوم  یـضعب  رد  هک  نیا  اـب  تاـجوز  ددـعت  زاوج   - 1 مینکیم : رکذ  ار  هتکن  دـنچ  ناـیاپ  رد 
تشاد و هداس  لکش  کی  هتشذگرد ، یگدنز  اریز  تسا ، هدرک  رایسب  توافت  هتـشذگ  اب  نآ  طیارـش  اما  دوشیم ، بوسحم  مالـسا  ملـسم 

هدافتـسا نوناق  نیا  زا  دنهاوخیم  هک  یناسک  دیاب  ام  نامز  رد  یلو  دمآیمرب ، دارفا  بلاغ  هدهع  زا  دوب و  ناسآ  نانز  نیب  تلادـع  تیاعر 
يوه و يور  زا  راک  نیا  هب  مادقا  ًاساسا  دنیامنب . یمادـقا  نینچ  دـنراد ، راک  نیا  رب  تردـق  رگا  دنـشاب . هبناج  همه  تلادـع  بقارم  دـننک ،

دروم دـشاب ، هتـشاد  سوه  هبنج  رگا  لیامت  نیا  درک . راکنا  ناوتیمن  رـسمه  ددـعت  هب  ار  نادرم  زا  ياهراپ  لـیامت   - 2 دشاب . دـیابن  سوه 
دیدش تالیامت  رثا  رب  یهاگ  ای  دنکیم ، یقطنم  ار  لیامت  نیا  دنزرف ، نتـشاد  هب  درم  دیدش  هقالع  نز و  ندوب  میقع  هاگ  اما  تسین ، دـییأت 

عورشم قیرط  زا  رگا  یتح  دنیبیم . مود  جاودزا  هب  راچان  ار  دوخ  درم  يزیزع ، هتساوخ  ندروآرب  يارب  لوا  رـسمه  ییاناوت  مدع  یـسنج و 
هلئسم یهاگ  ( 1 .) درک راکنا  ار  درم  هتـساوخ  ندوب  یقطنم  ناوتیمن  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـنکیم . مادـقا  عورـشمان  قیرط  زا  دوشن ، ماجنا 

، شمیلاعت مالسا و  رب  هن  دنزرو ، یم  ینمـشد  هک  تسا  دراو  يدارفا  رب  نیا  اما  دوش  یم  ینمـشد  هنیک و  بجوم  هناخ  کی  رد  جوز  ددعت 
کی هکلب  تسین ، هدـعاق  کی  مالـسا  رد  تاـجوز  ددـعت  عقاو  رد  تسا . هدرکن  عضو  یبوجو  روط  هب  ار  تاـجوز  ددـعت  نوناـق  نید  اریز 

، دنتـسه ددـجم  جاودزا  هب  روبجم  هدـمآ و  شیپ  یتالکـشم  هک  یخرب  يارب  ینعی  مازلا ؛ هن  هدـش ، هداد  زاوج  هب  مکح  اـهنت  تسا و  انثتـسا 
لمع تلادع  هب  نانز  نایم  دناوتیم  هک  تسا  نیا  هب  درم  نانیمطا  نآ  هدش و  هتـشاذگ  یطرـش  نآ  يارب  هک  نانچ  تسا ، هدـش  هداد  هزاجا 

ددجم جاودزا  یپ  رد  نادنزرف ، هداوناخ و  دوخ و  تداعـس  هب  هجوت  نودـب  طرـش و  نیا  هب  هجوت  نودـب  هک  دنـشاب  ینادرم  رگا  اما  دـنک ،
هدش هدیرفآ  توهش  تذل و  يارب  هک  يدوجوم  زج  یموهفم  ناشرظن  رد  نز  دشاب و  توهش  ناشفده  ًالثم  تسین ، اور  مود  جاودزا  دنشاب 

ج3، هنومن ، ریسفت   - 1 اهتشونیپ : ( 2 .) دهدیمن هزاجا  اهنآ  هب  ار  نز  کی  زا  شیب  جاودزا  درادـن و  يراک  دارفا  نیا  اب  مالـسا  دـشابن .
ص 319. ج4 ، نازیملا ،  - 2 . 361 ص 357 -  ج19 ، يرهطم ، راثآ ، هعومجم  260 ؛ ص 256 - 
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؟ تسا مرحم  هغیص  نودب  یّتح  شبحاص )  ) درم هب  نز  راکتمدخ  زینک و  نونمؤم  روس ? يآ ?6  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مرحم  هغیص  نودب  یّتح  شبحاص )  ) درم هب  نز  راکتمدخ  زینک و  نونمؤم  روس ? يآ ?6  رد  ارچ 

خساپ

لالح يارب  مالـسا  یلک  روط  هب  درادن . دوجو  هزورما  زینک  تسین و  لالح  یعرـش  دقع  نودب  دشابن ، زینک  هک  یتروص  رد  نز  راکتمدـخ 
ندش کلام   - 2 تقوم ، مئاد و  زا  معا  جاودزا ، دـقع   - 1 تسا : هدومرف  ررقم  ار  هار  هس  زا  یکی  رگیدـکی  هب  مرحمان  مدرم  نز و  ندـش 

و ، 7  ، تایآ 6 رد  دهد . رارق  دوخ  رـسمه  ار  شزینک  هک ، يروط  هب  زینک  کلام  لیلحت   - 3 نآ ، دننام  ندرب و  ثرا  ای  ندـیرخ  هار  زا  ینز 
شزیمآ اهنت  دـنرادیم و  هگن  یتّفعیب  یگدولآ و  زا  ار  دوخ  ناماد  هک  دنتـسه  یناسک  راگتـسر  ناـنمؤم  : " تسا هدـمآ  نونمؤم  روس ?  8

رگزواجت دـنک  بلط  ار  قیرط  نیا  ریغ  سک  ره  دـنوشیمن . تمالم  اهنآ  زا  يریگهرهب  رد  هک  دـنراد  ناـشنازینک  نارـسمه و  اـب  یـسنج 
نیا ریغ  رد  تسا و  لـالح  زینک  قیرط  زا  اـی  تقوم ) مئاد و   ) جاودزا قـیرط  زا  درم  زا  نز  نز و  زا  درم  یـسنج  رهب ? نیا  رباـنب  ( 1" .) تسا

هک تسا  يداـیز  تدـم  یلو  هتـشاد ، دوجو  يرـشب  عماوج  رد  زینک  مـالغ و  هک  دوب  یناـمز  رد  موس  مود و  ضرف  تسا . مارح  اـهتروص 
یگدرب وـغل  نوناـق  هک  نیا  زا  لـبق  مالـسا  سدـقم  نید  تسا . حرطم  یهقف  بتک  رد  طـقف  یگدرب  ماـکحا  هتفر و  نیب  زا  يزینک  مـالغ و 

نآ تسا . هدرک  ناگدرب  ندومن  دازآ  يارب  يدج  قیوشت  ار  ناناملسم  هدرک و  داهنـشیپ  ناگدرب  يدازآ  يارب  يدایز  ياههار  دوش ، حرطم 
. درادـن تسا  هدـش  هراـشا  نآ  هب  تاـیاور  تاـیآ و  رد  هک  ار  زینک  مکح  هجو  چـیه  هب  دوشیم ، حرطم  نز  راکتمدـخ  ناونع  هب  زورما  هچ 

ریسفت  - 1 تشون : یپ  تسا . مارح  انز و  نآ  زا  ریغ  تسا و  ریذپ  ناکما  تقوم ) ای  مئاد   ) جاودزا دـقع  قیرط  زا  اهنت  یـسنج  هطبار  هزورما 
ص 193. ج 14 ،  هنومن ،

؟ تسین نینچ  هعیش  بتکم  رد  اّما  تسا ، یفاک  دننک  قالط  مالعا  ًاظفل  نیفرط  رگا  ننست  لها  بتکم  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسین نینچ  هعیش  بتکم  رد  اّما  تسا ، یفاک  دننک  قالط  مالعا  ًاظفل  نیفرط  رگا  ننست  لها  بتکم  رد  ارچ 

خساپ

ِِِِِِتنا
ِِ

 " تروص هب  قالط  غیص ? . دوش ارجا  لداع  رفن  ود  روضح  رد  یصاخ  طیارش  اب  هغیـص و  هب  دیاب  قالط  هیماما  عیـش ? بتکم  ساسا  رب 
، تسا لال  هک  یناسنا  طقف  دوش . ارجا  قالط  غیـص ? نتـشون  اب  ای  هراشا  اب  دوشیمن  دـشابیم و  قلاط " یه   " ای قلاط " نالف ?  " اـی قلاـط "

لال هک  يدرف  ای  دنرادن  ییانشآ  یبرع  نابز  هب  هک  یناسک  تسا  رتهب  دهد . قالط  ار  شنز  هراشا  اب  دناوتیم  دنزب ، فرح  دناوتیمن  نوچ 
نانآ بناج  زا  ات  دنهد  رارق  قالط  رد  لیکو  دراد ، یهاگآ  قالط  لئاسم  ماکحا و  هب  دراد و  طلـست  یبرع  نابز  رد  هک  ار  یـصخش  تسا ،

رد شنز  هب  درم  هک  تسا  تروص  نیا  هب  قالط  غیص ? تسا : هتفگ  مالکلا  رهاوج  باتک  بحاص  یفجن ، نسح  دمحم  خیش  دنهد . قالط 
قالط لکـش  نیا  ریغ  هب  قلاط . ِتنا  دـیوگب : يدـج  دـصق  يور  زا  لداـع  دـهاش  ود  روضح  اـب  ( 1 ،) دـشاب هعقاوـم  ریغ  رهط  رد  هک  یلاـح 

ظفل و ره  هب  ار  قالط  ّتنس  لها  ( 2 .) تسا نیا  رب  هیماما  عامجا  هتفگ : راصتنالا  باتک  رد  یضترم  دیس  دیازفایم : يو  دریگیمن . تروص 
هچ ره  زین  دـشاب ، تدوخ  اب  ترایتخا  نک ، رهوش  ورب  دـیوگب : شنز  هب  درم  هک  نیا  لثم  هیاـنک  تروص  هب  یتح  دـننادیم  زاـجم  ياهغیص 
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ار شنز  دریگب  میمـصت  يدرم  رگا  هک : هدش  لقن  تنـس ) لها  هناگراهچ  ناماما  زا  یکی   ) سنا نب  کلام  زا  یتح  دـنکب ، قالط  رب  تلالد 
هک دراد  دوجو  قالط  هلئسم  رد  یّنس  هعیش و  نیب  يرگید  ياهقرف  هتبلا  ( 3 .) درواین نابز  هب  هچ  رگا  دوشیم ، لصاح  قالط  دهدب ، قالط 

يانبم قبط  ( 4 .) تسا هقرف  ود  نیا  یهقف  عبانم  تیاور و  قالط  لئسم ? رد  یّنس  هعیش و  نیب  قرف  تّلع  میدرک . هدنـسب  لاؤس  دروم  هب  طقف 
تروص صاخ ) ظفل  اب  اهنت   ) روکذـم تروص  هب  قالط  هوحن  دراد ) لوبق  ار  ربمایپ  تنـس  نیموصعم و  همئا  تایاور  اهنت  هک   ) هعیـش یهقف 
کلام دننادیم و  یفاک  ار  یظفل  ره  دـننکیم ، لمع  دوخ  هناگراهچ  ناماما  بهذـم  افلخ و  تنـس  هریـس و  هک  تنـس  لها  یلو  دریگیم ،
هعقاوم ریغ  رهط  دـشاب ، هدـشن  ماجنا  تبراقم  یکاـپ  نآرد  هک  ضیح  زا  ار  نز  یکاـپ   - 1 تشون : یپ  تسا . هتـسنادن  طرـش  ار  ظفل  یتح 

هب 4 و 415 ، ص 14 ، نامه ،  - 3 مالکلا . رهاوج  زا  لقن  هب  ص 414 ، هسمخلا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  هینغم ، داوج  دـمحم   - 2 دنیوگیم .
ص 290 و 291. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو   - 4 لوا . چ  رظنلا "ص 49 ، سیسات   " زا لقن 

؟  تسیچ ناکرشم  اب  جاودزا  میرحت  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ ناکرشم  اب  جاودزا  میرحت  هفسلف 

خساپ

قوف نادنزرف  تشونرـس  رد  هداوناخ  یتیبرت  طیحمو  تسا  هعماج  شرتسگ  نادنزرف و  تیبرت  شرورپ و  لسن و  ریثکت  یلـصا  هیا  جاودزا پـ
هیاـمریمخ هک  كرـش  موس  يوس  زا  تیلوفط و  رد  تیبرت  یعطق  راـثآ  رگید  يوس  زا  تثارو و  یعطقراـثآ  وس  کـی  زا  تسا  رثوم  هداـعلا 

هار ناناملـسم  ياه  هناخ  هب  جاودزا  قیرط  زا  رگا  دنمالـسازا ,  هناگیب  دارفا  هک  ناکرـش  ـر مـ گا ـیـل  لد بـه هـمـیـن  تسا .  تاـفارحنا  عاونا 
 . دوش یم  یلخاد  نانمشد  جرم و  جره و  راتفرگ  یمالسا  هعماج  دنبای , 

؟  دراد يرگید  اب  جاودزا  هب  جایتحاارچ  دنک  جاودزا  وا  اب  اددجم  دهاوخب  رگا  هدرک ,  هقال  ار سـه طـ دو  نز خـ يدر کـه  مـ

شسرپ

؟  دراد يرگید  اب  جاودزا  هب  جایتحاارچ  دنک  جاودزا  وا  اب  اددجم  دهاوخب  رگا  هدرک ,  هقال  ار سـه طـ دو  نز خـ يدر کـه  مـ

خساپ

قالط راب  هس  یصوصخم  طیار  ـ ـش اب  ار  شیوخرـسمه  يدرم  رگا  هک  دنراد  قافتا  رما  نیا  رب  دیجم ,  نآرق  زا  يوریپ  هب  مال  ـ ـسا يا  عـلـمـ
اب ار  نز  وا  رگا  دـیامن .  جاودزا  يرگید  صخـش  اب  نز  نآ  هک  دـنک  جاودزا  اددـجم  نز  نآ  اب  دـناوت  یم  یتروص  رد  رهوش  ناـمه  داد , 

مارح لوا  رهوش  رب  نز  نآ  دوشن ,  یلمع  راک  نیا  ات  دنیامن و  جاودزا  مه  اب  مراهچ  راب  يارب  دـنناوت  یم  نیفرط  دـهد ,  قالط  رطاخ  بیط 
قال ـیـن طـ فر ـن کـه طـ یا زا  دهاکب و  قالطریثکت  زا  تسا  هتساوخ  نآ ,  ندرک  ررقم  اب  مالسا  اریز  تسا ;  مولعم  طرش  نیا  هفسلف  تسا . 

 : ـالوا  : اریز دـیامن ;  يریگولج  دـنوش )  ادـج  مه  زا  دنتـساوخ  عقوم  ره  دـننک و  جاودزادنتـساوخ  عقوم  ره  دـنهد (  رارق  دوخ  هچیزاـب  ار 
تسا نیا  هب  طونم  مراهچ  جاودزا  هک  دنادب  دشاب و  هجوتم  للحم  عوضوم  هب  رگا  دنک ,  موس  قالط  هب  مادقا  دهاوخ  یم  درم  هک  یماگنه 

در بـه ـ مو نز  ماد  ـ قا اریز ,  دوش ;  فرـصنم  قالط  لـصا  زا  تسا  نکمم  دریگب ,  قـالط  دـنک و  جاودزا  يرگید  ـخـص  ـش نز بـا  نیا  هک 
ار مود  صخش  دناوت  یمن  یماقم  چیه  نوچ  تسا ,  یفتن  یلکب مـ موس  قالط  رد  دیما  نیا  تسا و  تشگرب  دیما  اب  ماو  الو تـ قال مـعـمـ طـ
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لقاالای دنـشاب و  جاودزا  هب  لیام  نیفرط  هک  دـنک  ادـیپ  قفاوت  رگیدـکی  اب  نانچنآ  نیفرط  حور  تسا  نکمم  نوچ  دزاس ;  قالط  هب  روبجم 
رثومدارفا زا  يرایـسب  رد  دـهدن ,  قالط  ار  نز  رگید  لـلحم  دـیاش  هک  بلطم  نیا  هشید  ـ نا دوشن .  قـالط  هب  رـضاح  لـلحم )  مود (  رهوش 

فطاوعرت و حیحـص  ریبعت  هب  تداسح و  اسب  هچ  مراهچ  جاودزا  رد  للحم  دوجو  موزل  اـیناث :  دراد .  یم  زاـب  قـالط  هب  مادـقا  زا  هداـتفا و 
نآ زا  ـع  نا ـی مـ یو ـ شا ـ نز صاخ  هفطاع  تریغ و  اریز   ; دزاس نوریب  دوخ  زغم  زا  ار  قالط  رکف  هک  دنک  کیرحت  ار  درم  تما  ـهـ ـش تریغ و 

شیپ اب  مالـسا  دریگ و  رارق  نارگید  رایتخا  رد  عورـشم -  قیرط  زا  قـالط و  زا  سپ  یتح  هدربرـس -  هب  وا  اـب  یتدـم  هک  ینز  هک  دوش  یم 
زا هدرک و  کیرحت  ییوشانز  هتشر  ياقب  يارب  نانز و  عفن  هب  ار  نادرم  فطاوع  تسا  ـتـه  ساو خـ ددجم ,  جاودزا  رد  للحم  هلاسم  ندیشک 

یهاگ رگید  صخـش  اب  جاودزا  دش :  رکذتم  زین  ار  هتکن  نیا  دیاب  نایا  رد پـ دیامن .  يریگولج  قالط  شیازفازا  لوقعم ,  حیحـص و  قیرط 
رد هک  یـشیاسآ  هافر و  دریگ و  یمن  تروص  نانز  لیم  قباطم  مود  جاودزا  یهاگ  اریز  دنک ;  یم  دـیدش  لوا تـ رهوش  هب  ار  نز  تالیامت 

نیا اب  دنک و  یم  ادیپ  يرترب  يو  رظن  رد  یلوا  رهوش  قالخا  فطاوع و  اسب  هچ   ; دوش یمن  رسیم  یمود  هناخ  رد  تشاد  یلوا  رهوش  هنا  خـ
یم میمصت  تمادن  ترـسح و  تلاحاب  درب و  یم  یپ  دوخ  هتفر  تسد  زا  یگدنز  شزرا  هب  هدرک و  ادیپ  یحور  بالقنا  هسیاقمو ,  طیارش 

نـشور مرگ و  ار  یگدـنز  طیحم  تسا  نکمم  هک  اجنآ  اـت  دـیامن ,  جاودزادوخ  لوا  رهوش  اـب  ـگـر  ید را  ددرگرب و بـ قرو  رگا  هک  دریگ 
 . دهد همتاخ  تماقتسا  ربص و  وترپ  رد  دوخ  يراگزاسان  هب  دوش و  فرصنم  کچوک  تاعوضوم  ندیشک  شیپزا  دراد و  هاگ  نـ

؟  دراد يرگید  اب  جاودزا  هب  جایتحاارچ  دنک  جاودزا  وا  اب  اددجم  دهاوخب  رگا  هدرک ,  هقال  ار سـه طـ دو  نز خـ يدر کـه  مـ

شسرپ

؟  دراد يرگید  اب  جاودزا  هب  جایتحاارچ  دنک  جاودزا  وا  اب  اددجم  دهاوخب  رگا  هدرک ,  هقال  ار سـه طـ دو  نز خـ يدر کـه  مـ

خساپ

قالط راب  هس  یصوصخم  طیار  ـ ـش اب  ار  شیوخرـسمه  يدرم  رگا  هک  دنراد  قافتا  رما  نیا  رب  دیجم ,  نآرق  زا  يوریپ  هب  مال  ـ ـسا يا  عـلـمـ
اب ار  نز  وا  رگا  دـیامن .  جاودزا  يرگید  صخـش  اب  نز  نآ  هک  دـنک  جاودزا  اددـجم  نز  نآ  اب  دـناوت  یم  یتروص  رد  رهوش  ناـمه  داد , 

مارح لوا  رهوش  رب  نز  نآ  دوشن ,  یلمع  راک  نیا  ات  دنیامن و  جاودزا  مه  اب  مراهچ  راب  يارب  دـنناوت  یم  نیفرط  دـهد ,  قالط  رطاخ  بیط 
قال ـیـن طـ فر ـن کـه طـ یا زا  دهاکب و  قالطریثکت  زا  تسا  هتساوخ  نآ ,  ندرک  ررقم  اب  مالسا  اریز  تسا ;  مولعم  طرش  نیا  هفسلف  تسا . 

 : ـالوا  : اریز دـیامن ;  يریگولج  دـنوش )  ادـج  مه  زا  دنتـساوخ  عقوم  ره  دـننک و  جاودزادنتـساوخ  عقوم  ره  دـنهد (  رارق  دوخ  هچیزاـب  ار 
تسا نیا  هب  طونم  مراهچ  جاودزا  هک  دنادب  دشاب و  هجوتم  للحم  عوضوم  هب  رگا  دنک ,  موس  قالط  هب  مادقا  دهاوخ  یم  درم  هک  یماگنه 

در بـه ـ مو نز  ماد  ـ قا اریز ,  دوش ;  فرـصنم  قالط  لـصا  زا  تسا  نکمم  دریگب ,  قـالط  دـنک و  جاودزا  يرگید  ـخـص  ـش نز بـا  نیا  هک 
ار مود  صخش  دناوت  یمن  یماقم  چیه  نوچ  تسا ,  یفتن  یلکب مـ موس  قالط  رد  دیما  نیا  تسا و  تشگرب  دیما  اب  ماو  الو تـ قال مـعـمـ طـ

لقاالای دنـشاب و  جاودزا  هب  لیام  نیفرط  هک  دـنک  ادـیپ  قفاوت  رگیدـکی  اب  نانچنآ  نیفرط  حور  تسا  نکمم  نوچ  دزاس ;  قالط  هب  روبجم 
رثومدارفا زا  يرایـسب  رد  دـهدن ,  قالط  ار  نز  رگید  لـلحم  دـیاش  هک  بلطم  نیا  هشید  ـ نا دوشن .  قـالط  هب  رـضاح  لـلحم )  مود (  رهوش 

فطاوعرت و حیحـص  ریبعت  هب  تداسح و  اسب  هچ  مراهچ  جاودزا  رد  للحم  دوجو  موزل  اـیناث :  دراد .  یم  زاـب  قـالط  هب  مادـقا  زا  هداـتفا و 
نآ زا  ـع  نا ـی مـ یو ـ شا ـ نز صاخ  هفطاع  تریغ و  اریز   ; دزاس نوریب  دوخ  زغم  زا  ار  قالط  رکف  هک  دنک  کیرحت  ار  درم  تما  ـهـ ـش تریغ و 

شیپ اب  مالـسا  دریگ و  رارق  نارگید  رایتخا  رد  عورـشم -  قیرط  زا  قـالط و  زا  سپ  یتح  هدربرـس -  هب  وا  اـب  یتدـم  هک  ینز  هک  دوش  یم 
زا هدرک و  کیرحت  ییوشانز  هتشر  ياقب  يارب  نانز و  عفن  هب  ار  نادرم  فطاوع  تسا  ـتـه  ساو خـ ددجم ,  جاودزا  رد  للحم  هلاسم  ندیشک 
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یهاگ رگید  صخـش  اب  جاودزا  دش :  رکذتم  زین  ار  هتکن  نیا  دیاب  نایا  رد پـ دیامن .  يریگولج  قالط  شیازفازا  لوقعم ,  حیحـص و  قیرط 
رد هک  یـشیاسآ  هافر و  دریگ و  یمن  تروص  نانز  لیم  قباطم  مود  جاودزا  یهاگ  اریز  دنک ;  یم  دـیدش  لوا تـ رهوش  هب  ار  نز  تالیامت 

نیا اب  دنک و  یم  ادیپ  يرترب  يو  رظن  رد  یلوا  رهوش  قالخا  فطاوع و  اسب  هچ   ; دوش یمن  رسیم  یمود  هناخ  رد  تشاد  یلوا  رهوش  هنا  خـ
یم میمصت  تمادن  ترـسح و  تلاحاب  درب و  یم  یپ  دوخ  هتفر  تسد  زا  یگدنز  شزرا  هب  هدرک و  ادیپ  یحور  بالقنا  هسیاقمو ,  طیارش 

نـشور مرگ و  ار  یگدـنز  طیحم  تسا  نکمم  هک  اجنآ  اـت  دـیامن ,  جاودزادوخ  لوا  رهوش  اـب  ـگـر  ید را  ددرگرب و بـ قرو  رگا  هک  دریگ 
 . دهد همتاخ  تماقتسا  ربص و  وترپ  رد  دوخ  يراگزاسان  هب  دوش و  فرصنم  کچوک  تاعوضوم  ندیشک  شیپزا  دراد و  هاگ  نـ

؟  تسیچ ناکرشم  اب  جاودزا  میرحت  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ ناکرشم  اب  جاودزا  میرحت  هفسلف 

خساپ

قوف نادنزرف  تشونرـس  رد  هداوناخ  یتیبرت  طیحمو  تسا  هعماج  شرتسگ  نادنزرف و  تیبرت  شرورپ و  لسن و  ریثکت  یلـصا  هیا  جاودزا پـ
هیاـمریمخ هک  كرـش  موس  يوس  زا  تیلوفط و  رد  تیبرت  یعطق  راـثآ  رگید  يوس  زا  تثارو و  یعطقراـثآ  وس  کـی  زا  تسا  رثوم  هداـعلا 

هار ناناملـسم  ياه  هناخ  هب  جاودزا  قیرط  زا  رگا  دنمالـسازا ,  هناگیب  دارفا  هک  ناکرـش  ـر مـ گا ـیـل  لد بـه هـمـیـن  تسا .  تاـفارحنا  عاونا 
 . دوش یم  یلخاد  نانمشد  جرم و  جره و  راتفرگ  یمالسا  هعماج  دنبای , 

يرثا اقلطم  ییوشانز  هفیظو  كر  دنگوسدیاب بـر تـ مکح  نیا  قباطم  درادن و  يروذحم  شنتسکش  دشاب  یفالخ  راک  يارب  هک  يدنگوس  ره 
؟  هدش هداد  رارق  هرافک  نآ  يارب  مالسا  رد  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشادن 

شسرپ

اقلطم ییوشانز  هفیظو  كر  دنگوسدیاب بـر تـ مکح  نیا  قباطم  درادـن و  يروذـحم  شنتـسکش  دـشاب  یفالخ  راک  يارب  هک  يدـنگوس  ره 
؟  هدش هداد  رارق  هرافک  نآ  يارب  مالسا  رد  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشادن  يرثا 

خساپ

ار راـک  نیا  دـنوشن و  لـسوتم  نز  قوقح  لاـطبا  يارب  هنادرمناوجاـن  هویـش  نیا  هب  هک  جوـجل  نادرم  يارب  تسا  یتازاـجم  تقیقح  رد  نیا 
 . دننکن رارکت 

؟ تسیچ نآ  زاوج  تلع  تسیچ ؟ تقوم  جاودزا  هب  عجار  امش  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  زاوج  تلع  تسیچ ؟ تقوم  جاودزا  هب  عجار  امش  رظن 

خساپ
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ياهراک دسافم  بیاعم و  بوخ و  ياهراک  حلاصم  تسا و  رشب  تداعس  ۀمانرب  نیرتعماج  نیرتلماک و  نایدا و  متاخ  مالـسا ، سدقم  نید 
هدرک و بجاو  ار  نآ  هتـشاد ، لیـصحّتلا  مزال  تحلـصم  هک  ار  يراک  ره  مالـسا  تسا . هدش  هظحالم  نیبم  نید  نیا  میلاعت  رد  تشز  دب و 
هچ نآ  و  بجتـسم ، هدوب  لیـصّحتلا  مزال  ریغ  تعفنم  دجاو  هک  ار  ییاهراک  هدومرف ؛ مارح  هتـشاد ، زارتحالا  مزال  ةدسفم  هک  ار  يراک  ره 

بناج ۀظحالم  اب  دشاب  هتشاد  دوجو  یلعف  رد  مه  اب  هدسفم  تحلـصم و  هک  دروم  رهردو  هدرمـش ؛ هورکم  هتـشاد  زارتحالا  مزال  ریغ  ررض 
همه تاهج ، نیا  اـهنآ ، نیب  طـباور  درم و  نز و  قوقح  هلیاـع و  قـالط و  حاـکن و  نیناوق  ماـکحا و  رد  تسا . هداد  بساـنم  روتـسد  مها ،

یقالخا لئاذر  داسف و  اشحف و  زا  يریگولج  نز و  ّتیـصخش  ظفح  هلئاع و  جاودزا و  ماظن  يارب  میلاعت  نیرتیفاک  و  تسا ؛ هدـش  هظحالم 
هتـسناد و مزال  ۀطباض  تحت  ار  نآ  عابـشا  هتـشاد و  رظن  رد  ار  نآ  تّدح  تّوق و  یـسنج و  ةزیرغ  ّتیّمها  جاودزا  هلأسم  رد  مالـسا  تسا .
زا هدافتـسا  لصا  هدرک ، رّرقم  نآ  يارب  يورخا  يویند و  تخـس  تازاجم  هدومرف و  عنم  یهن و  تّدـش  نآ  اب  طاول  اـنز و  زا  رگا  نیارباـنب 
هب ار  ناگمه  حیحـص ، تاـماظن  بوچ  راـهچ  رد  مالـسا  نید  تسا . هدرکن  عونمم  رگیدـکی  زا  ار  درم  نز و  يریگ  ماـک  یـسنج و  ةزیرغ 

نیا زا  ج 14/5 ) هعیـشلا ، لئاسو  «. ) ُهَنید اْثُلث  َْوأ  ُهَنید  َفِْصن  َزَرْحَأ  ْدَقَف  َجَوََّزت  ْنَم  : » دناهدومرف هک  يّدح  ات  هدومن  بیغرت  قیوشت و  جاودزا 
طارفا و زا  عقاو  رد  مالـسا ، دراد . ترورـض  تسا و  مزال  دـح  هچ  ات  مالـسا  رظن  زا  یـسنج  ةزیرغ  عابـشا  هک  دوشیم  مولعم  تاـنایب  هنوگ 
ره تحت  تروص و  ره  هب  ار  نآ  هن  هدرک و  دازآ  بیترت  هطباض و  چیه  نودـب  ار  هزیرغ  نیا  لامعا  هن  ینعی  تسا ؛ هدرک  يریگولج  طیرفت 

ینوناق ریغ  یعرـش و  ریغ  طابترا  انز و  هک  ياهعماج  کی  رد  دیاب  دسریم  رظن  هب  ّتقوم  حاکن  رد  تسا . هدومرف  عونمم  دـشاب  هک  یطرش 
. تسا هدـش  هظحالم  عوضوم  نیا  بناوج  ۀـمه  دـشاب و  ینوناق  زاـجم و  ًاـمتح  تسا ، عونمم  اـهنآ  نیب  تّفع  فـالخ  طـباور  درم و  نز و 
ـ  ءوس راثآ  رد  نآ  عنم  دـسریمن و  رظن  هب  دـشاب ، عونمم  هکنیا  يارب  یهجو  تسا و  اراد  ار  میاد  حاـکن  ةدـمع  مهم و  راـثآ  ّتقوم  حاـکن 

. تسا مئاد ـ  جاودزا  عنم  لثم 

؟ تسیچ نآ  زاوج  تلع  تسیچ ؟ تقوم  جاودزا  هب  عجار  امش  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  زاوج  تلع  تسیچ ؟ تقوم  جاودزا  هب  عجار  امش  رظن 

خساپ

ياهراک دسافم  بیاعم و  بوخ و  ياهراک  حلاصم  تسا و  رشب  تداعس  ۀمانرب  نیرتعماج  نیرتلماک و  نایدا و  متاخ  مالـسا ، سدقم  نید 
هدرک و بجاو  ار  نآ  هتـشاد ، لیـصحّتلا  مزال  تحلـصم  هک  ار  يراک  ره  مالـسا  تسا . هدش  هظحالم  نیبم  نید  نیا  میلاعت  رد  تشز  دب و 
هچ نآ  و  بجتـسم ، هدوب  لیـصّحتلا  مزال  ریغ  تعفنم  دجاو  هک  ار  ییاهراک  هدومرف ؛ مارح  هتـشاد ، زارتحالا  مزال  ةدسفم  هک  ار  يراک  ره 

بناج ۀظحالم  اب  دشاب  هتشاد  دوجو  یلعف  رد  مه  اب  هدسفم  تحلـصم و  هک  دروم  رهردو  هدرمـش ؛ هورکم  هتـشاد  زارتحالا  مزال  ریغ  ررض 
همه تاهج ، نیا  اـهنآ ، نیب  طـباور  درم و  نز و  قوقح  هلیاـع و  قـالط و  حاـکن و  نیناوق  ماـکحا و  رد  تسا . هداد  بساـنم  روتـسد  مها ،

یقالخا لئاذر  داسف و  اشحف و  زا  يریگولج  نز و  ّتیـصخش  ظفح  هلئاع و  جاودزا و  ماظن  يارب  میلاعت  نیرتیفاک  و  تسا ؛ هدـش  هظحالم 
هتـسناد و مزال  ۀطباض  تحت  ار  نآ  عابـشا  هتـشاد و  رظن  رد  ار  نآ  تّدح  تّوق و  یـسنج و  ةزیرغ  ّتیّمها  جاودزا  هلأسم  رد  مالـسا  تسا .
زا هدافتـسا  لصا  هدرک ، رّرقم  نآ  يارب  يورخا  يویند و  تخـس  تازاجم  هدومرف و  عنم  یهن و  تّدـش  نآ  اب  طاول  اـنز و  زا  رگا  نیارباـنب 
هب ار  ناگمه  حیحـص ، تاـماظن  بوچ  راـهچ  رد  مالـسا  نید  تسا . هدرکن  عونمم  رگیدـکی  زا  ار  درم  نز و  يریگ  ماـک  یـسنج و  ةزیرغ 

نیا زا  ج 14/5 ) هعیـشلا ، لئاسو  «. ) ُهَنید اْثُلث  َْوأ  ُهَنید  َفِْصن  َزَرْحَأ  ْدَقَف  َجَوََّزت  ْنَم  : » دناهدومرف هک  يّدح  ات  هدومن  بیغرت  قیوشت و  جاودزا 
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طارفا و زا  عقاو  رد  مالـسا ، دراد . ترورـض  تسا و  مزال  دـح  هچ  ات  مالـسا  رظن  زا  یـسنج  ةزیرغ  عابـشا  هک  دوشیم  مولعم  تاـنایب  هنوگ 
ره تحت  تروص و  ره  هب  ار  نآ  هن  هدرک و  دازآ  بیترت  هطباض و  چیه  نودـب  ار  هزیرغ  نیا  لامعا  هن  ینعی  تسا ؛ هدرک  يریگولج  طیرفت 

ینوناق ریغ  یعرـش و  ریغ  طابترا  انز و  هک  ياهعماج  کی  رد  دیاب  دسریم  رظن  هب  ّتقوم  حاکن  رد  تسا . هدومرف  عونمم  دـشاب  هک  یطرش 
. تسا هدـش  هظحالم  عوضوم  نیا  بناوج  ۀـمه  دـشاب و  ینوناق  زاـجم و  ًاـمتح  تسا ، عونمم  اـهنآ  نیب  تّفع  فـالخ  طـباور  درم و  نز و 
ـ  ءوس راثآ  رد  نآ  عنم  دـسریمن و  رظن  هب  دـشاب ، عونمم  هکنیا  يارب  یهجو  تسا و  اراد  ار  میاد  حاـکن  ةدـمع  مهم و  راـثآ  ّتقوم  حاـکن 

. تسا مئاد ـ  جاودزا  عنم  لثم 

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

شسرپ

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

خساپ

هدش هداتسرف  تداعس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تیاده  يارب  شنالوسر  طّسوت  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  یمالـسا  تاروتـسد  ماکحا و  مامت 
مامت رد  شتاروتـسد  مامت  دراد ، لماک  یهاگآ  هدروآ -  دوجو  هب  ار  نآ  دوخ  هک  ملاع -  نیا  رارـسا  مامت  هب  لاـعتم  يادـخ  نوچ  تسا و 
رتشیب كرد  دادعتسا  تسا ، زیچان  رایـسب  تقلخ  ناهج  هب  رـشب  ملع  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، زومر  اه و  تمکح  ياراد  تاّیلک ، تاّیئزج و 

رگیدـکی دـیق  زا  ار  دوخ  قـالط  اـب  قفاوت ، مدـع  تروص  رد  رهوش  نز و  تسا و  لـالح  هچ  رگا  قـالط  درادـن . ار  تاروتـسد  نیا  رارـسا 
نوناک تسین  یـضار  مالـسا  تساهزیچ . نیرت  ضوغبم  دـنوادخ  دزن  قـالط  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  یـضعب  رد  یلو  دـننک ، یم  صـالخ 

درم هب  صتخم  نداد  قالط  الّوا : تسا : هدیـشیدنا  ییاهریبدـت  نآ  زا  يریگولج  يارب  دوش و  هتخیـسگ  مه  زا  زیچان  ياه  هناهب  اب  هداوناـخ 
هناهب نیرت  کچوک  اب  دوب  نکمم  تسا ، بلاغ  شا  هشیدـنا  رب  وا  تاـساسحا  هک  اـجنآ  زا  دوب  نینچ  زین  نز  رگا  اریز  تسا ; هدـش  هتـسناد 
ضیح ماّیا  رد  قالط  هک  هدومرف  ًاـیناث : دـنک ; ناریو  ار  هداوناـخ  نوناـک  هشیدـنا ، زا  نتفرگ  کـمک  نودـب  دوش و  کـیرحت  شتاـساسحا 

هب هکلب  تسا ،) حیحص  زین  یگلماح  ماگنه  نز  قالط  نوچ  ) تسین حیحص  هلماح  نز  قالط  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هن  نیا  تسین و  حیحص 
ود نآ  نیب  هقالع  ًاعبط  دـنهد ، ماجنا  ییوشانز  لمع  دـنناوت  یمن  دنتـسه و  ادـج  مه  زا  درم  نز و  هک  ضیح  نامز  رد  هک  تسا  لـیلد  نیا 

دریگ ماجنا  نز  یکاپ  تلاح  رد  دیاب  قالط  تسا  هدومرف  مالـسا  ور  نیا  زا  تسا ; رت  هدامآ  نز  نداد  قالط  يارب  درم  دوب و  دهاوخ  رتمک 
دوش و متخ  افـص  حلـص و  هب  ماجنارـس  دـشاب  هداد  خر  یفالتخا  رگا  اسب  هچ  تسا  عنام  نودـب  ییوشاـنز  لـمع  نوچ  یکاـپ  ماـگنه  رد  و 

شخب . ) میتسه عالّطا  یب  نآ  زا  ام  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  رارـسا  تسا  نکمم  مکح  نیا  دوش . یم  یفتنم  دوخ  هب  دوخ  قـالط  عوضوم 
6ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  ارچ 

شسرپ

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  ارچ 

خساپ
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نیا سکع  یهاـگ  هتبلا  نز ، فـالخ  دریگ  یم  يرت  هنـالقاع  تامیمـصت  دوش و  یم  عقاو  تاـساسحا  ریثأـت  تحت  نز  زا  رتـمک  درم  نوچ 
زا يرایـسب  تمکح  هک  روطنامه  دوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  بلاغ  الومعم  مکح ، کی  تمکح  دروم  رد  یلو  تسا ، قداص  یهاگ  بلطم 

47ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا نینچ  مه  مکح  نیا  تسا ، راگزاسان  ام  تالیلحت  اب  ماکحا 

؟ هدش زیوجت  تیضوغبم  تّدش  نآ  اب  قالط  روطچ 

شسرپ

؟ هدش زیوجت  تیضوغبم  تّدش  نآ  اب  قالط  روطچ 

خساپ

نیا رب  دوـش و  یم  هدافتـسا  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  مه  یتاـیاور  زا  تسا و  تیـضوغبم  زا  یی  هبترم  ياراد  قـالط  هک  تـسا  حـیحص 
هتکن نیا  هب  دیاب  یلو  دشاب . یم  ظوحلم  هلئـسم  نیا  هدعاقلا  یلع  دننکن و  قالط  هب  مادقا  تلوهـس  هب  دننک و  لمع  دـیاب  اه  هاگداد  ساسا 
قالط عیرـشت  دمآ و  دهاوخ  رابب  يدسافم  دوش  هتفرگ  هدـیدان  قالط  الـصا  هچنانچ  تسا و  مزال  يدراوم ، رد  مه  قالط  هک  تشاد  هّجوت 

هب تکاسماَف  : » دـیامرف یم  هفیرـش  هیآ  هک  روطنامه  تسا  ّلح  هار  نیرخآ  قـالط  یتراـبع  هب  و  تسا . دـسافم  نیا  زا  يریگولج  رطاـخ  هب 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  یبوخ ( .» هب  یندرک  اهراب  یکین  اب  هارمه  ینتشاد  هگن  سپ  ناسحاب ; حیرستوا  فورعم 

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

شسرپ

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

خساپ

هدش هداتسرف  تداعس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تیاده  يارب  شنالوسر  طّسوت  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  یمالـسا  تاروتـسد  ماکحا و  مامت 
مامت رد  شتاروتـسد  مامت  دراد ، لماک  یهاگآ  هدروآ -  دوجو  هب  ار  نآ  دوخ  هک  ملاع -  نیا  رارـسا  مامت  هب  لاـعتم  يادـخ  نوچ  تسا و 
رتشیب كرد  دادعتسا  تسا ، زیچان  رایـسب  تقلخ  ناهج  هب  رـشب  ملع  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، زومر  اه و  تمکح  ياراد  تاّیلک ، تاّیئزج و 

رگیدـکی دـیق  زا  ار  دوخ  قـالط  اـب  قفاوت ، مدـع  تروص  رد  رهوش  نز و  تسا و  لـالح  هچ  رگا  قـالط  درادـن . ار  تاروتـسد  نیا  رارـسا 
نوناک تسین  یـضار  مالـسا  تساهزیچ . نیرت  ضوغبم  دـنوادخ  دزن  قـالط  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  یـضعب  رد  یلو  دـننک ، یم  صـالخ 

درم هب  صتخم  نداد  قالط  الّوا : تسا : هدیـشیدنا  ییاهریبدـت  نآ  زا  يریگولج  يارب  دوش و  هتخیـسگ  مه  زا  زیچان  ياه  هناهب  اب  هداوناـخ 
هناهب نیرت  کچوک  اب  دوب  نکمم  تسا ، بلاغ  شا  هشیدـنا  رب  وا  تاـساسحا  هک  اـجنآ  زا  دوب  نینچ  زین  نز  رگا  اریز  تسا ; هدـش  هتـسناد 
ضیح ماّیا  رد  قالط  هک  هدومرف  ًاـیناث : دـنک ; ناریو  ار  هداوناـخ  نوناـک  هشیدـنا ، زا  نتفرگ  کـمک  نودـب  دوش و  کـیرحت  شتاـساسحا 

هب هکلب  تسا ،) حیحص  زین  یگلماح  ماگنه  نز  قالط  نوچ  ) تسین حیحص  هلماح  نز  قالط  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هن  نیا  تسین و  حیحص 
ود نآ  نیب  هقالع  ًاعبط  دـنهد ، ماجنا  ییوشانز  لمع  دـنناوت  یمن  دنتـسه و  ادـج  مه  زا  درم  نز و  هک  ضیح  نامز  رد  هک  تسا  لـیلد  نیا 

دریگ ماجنا  نز  یکاپ  تلاح  رد  دیاب  قالط  تسا  هدومرف  مالـسا  ور  نیا  زا  تسا ; رت  هدامآ  نز  نداد  قالط  يارب  درم  دوب و  دهاوخ  رتمک 
دوش و متخ  افـص  حلـص و  هب  ماجنارـس  دـشاب  هداد  خر  یفالتخا  رگا  اسب  هچ  تسا  عنام  نودـب  ییوشاـنز  لـمع  نوچ  یکاـپ  ماـگنه  رد  و 
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شخب . ) میتسه عالّطا  یب  نآ  زا  ام  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  رارـسا  تسا  نکمم  مکح  نیا  دوش . یم  یفتنم  دوخ  هب  دوخ  قـالط  عوضوم 
6ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  ارچ 

شسرپ

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  ارچ 

خساپ

نیا سکع  یهاـگ  هتبلا  نز ، فـالخ  دریگ  یم  يرت  هنـالقاع  تامیمـصت  دوش و  یم  عقاو  تاـساسحا  ریثأـت  تحت  نز  زا  رتـمک  درم  نوچ 
زا يرایـسب  تمکح  هک  روطنامه  دوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  بلاغ  الومعم  مکح ، کی  تمکح  دروم  رد  یلو  تسا ، قداص  یهاگ  بلطم 

47ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا نینچ  مه  مکح  نیا  تسا ، راگزاسان  ام  تالیلحت  اب  ماکحا 

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

شسرپ

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

خساپ

هدش هداتسرف  تداعس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تیاده  يارب  شنالوسر  طّسوت  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  یمالـسا  تاروتـسد  ماکحا و  مامت 
مامت رد  شتاروتـسد  مامت  دراد ، لماک  یهاگآ  هدروآ -  دوجو  هب  ار  نآ  دوخ  هک  ملاع -  نیا  رارـسا  مامت  هب  لاـعتم  يادـخ  نوچ  تسا و 
رتشیب كرد  دادعتسا  تسا ، زیچان  رایـسب  تقلخ  ناهج  هب  رـشب  ملع  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، زومر  اه و  تمکح  ياراد  تاّیلک ، تاّیئزج و 

رگیدـکی دـیق  زا  ار  دوخ  قـالط  اـب  قفاوت ، مدـع  تروص  رد  رهوش  نز و  تسا و  لـالح  هچ  رگا  قـالط  درادـن . ار  تاروتـسد  نیا  رارـسا 
نوناک تسین  یـضار  مالـسا  تساهزیچ . نیرت  ضوغبم  دـنوادخ  دزن  قالط  هک  میناوخ  یم  تایاور  یـضعب  رد  یلو  ř  Ù صالخ ̠�

درم هب  صتخم  نداد  قالط  الّوا : تسا : هدیـشیدنا  ییاهریبدـت  نآ  زا  يریگولج  يارب  دوش و  هتخیـسگ  مه  زا  زیچان  ياه  هناهب  اب  هداوناـخ 
هناهب نیرت  کچوک  اب  دوب  نکمم  تسا ، بلاغ  شا  هشیدـنا  رب  وا  تاـساسحا  هک  اـجنآ  زا  دوب  نینچ  زین  نز  رگا  اریز  تسا ; هدـش  هتـسناد 
ضیح ماّیا  رد  قالط  هک  هدومرف  ًاـیناث : دـنک ; ناریو  ار  هداوناـخ  نوناـک  هشیدـنا ، زا  نتفرگ  کـمک  نودـب  دوش و  کـیرحت  شتاـساسحا 

هب هکلب  تسا ،) حیحص  زین  یگلماح  ماگنه  نز  قالط  نوچ  ) تسین حیحص  هلماح  نز  قالط  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هن  نیا  تسین و  حیحص 
ود نآ  نیب  هقالع  ًاعبط  دـنهد ، ماجنا  ییوشانز  لمع  دـنناوت  یمن  دنتـسه و  ادـج  مه  زا  درم  نز و  هک  ضیح  نامز  رد  هک  تسا  لـیلد  نیا 

دریگ ماجنا  نز  یکاپ  تلاح  رد  دیاب  قالط  تسا  هدومرف  مالـسا  ور  نیا  زا  تسا ; رت  هدامآ  نز  نداد  قالط  يارب  درم  دوب و  دهاوخ  رتمک 
دوش و متخ  افـص  حلـص و  هب  ماجنارـس  دـشاب  هداد  خر  یفالتخا  رگا  اسب  هچ  تسا  عنام  نودـب  ییوشاـنز  لـمع  نوچ  یکاـپ  ماـگنه  رد  و 

شخب . ) میتسه عالّطا  یب  نآ  زا  ام  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  رارـسا  تسا  نکمم  مکح  نیا  دوش . یم  یفتنم  دوخ  هب  دوخ  قـالط  عوضوم 
 ( تالاؤس هب  خساپ 
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اب دوخ  یلبق  رهوش  اب  جاودزا  زا  شیپ  دیاب  نز  دنک ، جاودزا  وا  اب  ًاددجم  دـهاوخب  رگا  تسا  هداد  لط  راب  هس  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  ارچ 
؟ دنک جاودزا  يرگید  درم 

شسرپ

اب دوخ  یلبق  رهوش  اب  جاودزا  زا  شیپ  دیاب  نز  دنک ، جاودزا  وا  اب  ًاددجم  دهاوخب  رگا  تسا  هداد  قالط  راب  هس  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  ارچ 
؟ دنک جاودزا  يرگید  درم 

خساپ

قالط راب  هس  صوصخم  طیارـش  اب  ار  شیوخ  رـسمه  يدرم  رگا  هک  دـنراد  رظن  قاّفتا  رما  نیا  رب  دـیجم  نآرق  زا  يوریپ  هب  مالـسا  ناملاع 
قالط رطاخ  تیاـضر  اـب  ار  نز  وا  رگا  دـنک ; جاودزا  يرگید  درم  اـب  نز  نآ  هک  دـنک ، جاودزا  وا  اـب  ًاددـجم  دـناوت  یم  یتروص  رد  داد ،

نیا هفـسلف  تسا . مارح  دوخ  لّوا  رهوش  رب  نز  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـننک و  جاودزا  مه  اب  مراهچ  راـب  يارب  دـنناوت  یم  نیفرط  دـهد ،
رارق دوخ  هچیزاب  ار  قالط  درم ، نز و  هکنیا  زا  دـهاکب و  قالط  راـمآ  نتفر  ـالاب  زا  تسا  هتـساوخ  راـک  نیا  اـب  مالـسا  تسا : مولعم  طرش 

یم موس  قالط  هب  میمـصت  درم  هک  یماگنه  الّوا : اریز : دنک ; يریگولج  دنوش ، ادج  مه  زا  ای  دننک و  جاودزا  دنتـساوخ  عقوم  ره  دـنهد و 
زا نتفرگ  قـالط  يرگید و  صخـش  اـب  وا  نز  جاودزا  هب  طونم  مراـهچ  جاودزا  هک  دـنادب  دـنک و  هّجوـت  لـّلحم »  » عوـضوم هب  رگا  دریگ ،

نیا تسا و  هارمه  تشگرب  دیما و  اب  الومعم  قالط  هب  درم  نز و  میمصت  دوش . فرـصنم  دوخ  رـسمه  نداد  قالط  زا  تسا  نکمم  تسوا ،
نانچ نیفرط  اسب  هچ  دنک . قالط  هب  روبجم  ار  لّلحم ) ) مود صخش  دناوت  یمن  یماقم  چیه  نوچ  تسا ; یفتنم  یّلک  هب  موس  قالط  رد  دیما 
ّرثؤم دارفا  يرایـسب  رد  دهدن  قالط  ار  نز  مود  مدرم  دیاش  هک  هشیدنا  نیا  دنـشاب . یگدنز  همادا  هب  لیام  هک  دننک  ادیپ  قفاوت  رگیدـکی  اب 

رت حیحـص  ریبعت  هب  تداسح و  اسب  هچ  مراهچ  جاودزا  رد  ّللحم  دوجو  موزل  ًایناث : دراد . یم  زاب  قـالط  هب  میمـصت  زا  ار  ناـنآ  دـتفا و  یم 
ّصاـخ هفطاـع  تریغ و  اریز  دزاـس ; فرـصنم  دوخ  رـسمه  نداد  قـالط  زا  ار  وا  دـنک و  کـیرحت  ار  مدرم  تماهـش  تریغ و  فـطاوع و 

. دریگ رارق  نارگید  رایتخا  رد  عورشم  قیرط  زا  قالط و  زا  سپ  یّتح  هدرب  رس  هب  دوخ  رهوش  اب  یتّدم  هک  ینز  هک  دوش  یم  عنام  ییوشانز 
ییوشانز یگدـنز  ياقب  يارب  نانز و  عفن  هب  ار  نادرم  فطاوع  تسا  هتـساوخ  دّدـجم ، جاودزا  رد  لّلحم »  » هلئـسم ندیـشک  شیپ  اـب  ماـسا 

هاـگ هک  داد  رّکذـت  زین  ار  هتکن  نیا  دـیاب  ناـیاپ  رد  دـنک . يریگولج  قـالط  راـمآ  شیازفا  زا  لوقعم  حیحـص و  قیرط  زا  دـنک و  کـیرحت 
دریگ و یمن  تروص  نانز  لیم  قباطم  مّود  جاودزا  یهاگ  اریز  دـنک ; یم  دـیدشت  ار  لّوا  رهوش  هب  نز  تالیامت  رگید  صخـش  اب  جاودزا 

هولج رترب  نز  رظن  رد  لّوا  رهوش  قـالخا  فطاوع و  اـسب  هچ  دوش . یمن  مهارف  مود  رهوش  هناـخ  رد  لّوا  رهوش  هناـخ  رد  دوجوم  شیاـسآ 
ددرگرب قرو  رگا  هک  دیگب  میمصت  تمادن  ترـسح و  اب  دربب و  یپ  دوخ  هتفر  تسد  زا  یگدنز  شزرا  هب  یحور  یبالقنا  هجیتن  رد  دنک و 

دوخ يراگزاسان  هب  دراد و  هاگن  نشور  مرگ و  ار  یگدنز  طیحم  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  دـنک ، جاودزا  دوخ  لّوا  رهوش  اب  رگید  راب  و 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دهد همتاخ  تماقتسا  ربص و  وترپ  رد 

؟ دریگب نز  ات  ود  دناوت  یم  درم  یلو  دنک ، رایتخا  رهوش  ود  دناوت  یمن  نز  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دریگب نز  ات  ود  دناوت  یم  درم  یلو  دنک ، رایتخا  رهوش  ود  دناوت  یمن  نز  مالسا  رد  ارچ 

خساپ
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مولعم دشاب ، هتـشاد  رهوش  ود  هک  ینز  دنزرف  تسا . دنزرف  اب  ردـپ  هطبار  بَسَن و  ظفح  هلئـسم  هداوناخ ، رد  ّتیّمها  ياراد  لئاسم  هلمج  زا 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درادن دوجو  تاجوز  دّدعت  رد  لاکشا  نیا  تسا . ردپ  مادک  زا  هک  تسین 

؟ تسه فالتخا  نز ، ود  اب  جاودزا  تّیعورشم  دوجو  اب  نز ) ) رسمه ود  نیب  ارچ 

شسرپ

؟ تسه فالتخا  نز ، ود  اب  جاودزا  ّتیعورشم  دوجو  اب  نز ) ) رسمه ود  نیب  ارچ 

خساپ

ینید تاروتـسد  ساسارب  دیاب  نمؤم  ناسنا  یگدنز  رد  ینمـشد  یتسود و  تسا . بذاک  یـساسحا  ساسارب  رـسمه  ود  نایم  دسح  هنیک و 
نیا دشاب ، ادخ » يارب  ینمشد  یتسود و  هللا ; یف  ضغب  هللا و  یف  ّبح   » تسا حرطم  مالسا  رد  هکنانچ  ینمشد  یتسود و  ساسا  رگا  دشاب .
یم یگدنز  تّیمیمص  افص و  اب  رـسمه  ود  هناخ  کی  رد  هک  مینیب  یم  اه  هداوناخ  زا  يرایـسب  رد  دمآ . دهاوخن  دوجو  هب  اه  ینارگن  هنوگ 

شخب . ) تفرگ رظن  رد  ار  ادـخ  تیاضر  اه  ینمـشد  اه و  یتسود  رد  دـیاب  هکلب  تفرگ ، رارق  بذاک  تاساسحا  ریثأـت  تحت  دـیابن  دـننک .
 ( تالاؤس هب  خساپ 

اب دوخ  یلبق  رهوش  اب  جاودزا  زا  شیپ  دیاب  نز  دنک ، جاودزا  وا  اب  ًاددجم  دـهاوخب  رگا  تسا  هداد  قالط  راب  هس  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  ارچ 
؟ دنک جاودزا  يرگید  درم 

شسرپ

اب دوخ  یلبق  رهوش  اب  جاودزا  زا  شیپ  دیاب  نز  دنک ، جاودزا  وا  اب  ًاددجم  دهاوخب  رگا  تسا  هداد  قالط  راب  هس  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  ارچ 
؟ دنک جاودزا  يرگید  درم 

خساپ

قالط راب  هس  صوصخم  طیارـش  اب  ار  شیوخ  رـسمه  يدرم  رگا  هک  دـنراد  رظن  قاّفتا  رما  نیا  رب  دـیجم  نآرق  زا  يوریپ  هب  مالـسا  ناملاع 
قالط رطاخ  تیاـضر  اـب  ار  نز  وا  رگا  دـنک ; جاودزا  يرگید  درم  اـب  نز  نآ  هک  دـنک ، جاودزا  وا  اـب  ًاددـجم  دـناوت  یم  یتروص  رد  داد ،

نیا هفـسلف  تسا . مارح  دوخ  لّوا  رهوش  رب  نز  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـننک و  جاودزا  مه  اب  مراهچ  راـب  يارب  دـنناوت  یم  نیفرط  دـهد ،
رارق دوخ  هچیزاب  ار  قالط  درم ، نز و  هکنیا  زا  دـهاکب و  قالط  راـمآ  نتفر  ـالاب  زا  تسا  هتـساوخ  راـک  نیا  اـب  مالـسا  تسا : مولعم  طرش 

یم موس  قالط  هب  میمـصت  درم  هک  یماگنه  الّوا : اریز : دنک ; يریگولج  دنوش ، ادج  مه  زا  ای  دننک و  جاودزا  دنتـساوخ  عقوم  ره  دـنهد و 
زا نتفرگ  قـالط  يرگید و  صخـش  اـب  وا  نز  جاودزا  هب  طونم  مراـهچ  جاودزا  هک  دـنادب  دـنک و  هّجوـت  لـّلحم »  » عوـضوم هب  رگا  دریگ ،

نیا تسا و  هارمه  تشگرب  دیما و  اب  الومعم  قالط  هب  درم  نز و  میمصت  دوش . فرـصنم  دوخ  رـسمه  نداد  قالط  زا  تسا  نکمم  تسوا ،
نانچ نیفرط  اسب  هچ  دنک . قالط  هب  روبجم  ار  لّلحم ) ) مود صخش  دناوت  یمن  یماقم  چیه  نوچ  تسا ; یفتنم  یّلک  هب  موس  قالط  رد  دیما 
ّرثؤم دارفا  يرایـسب  رد  دهدن  قالط  ار  نز  مود  مدرم  دیاش  هک  هشیدنا  نیا  دنـشاب . یگدنز  همادا  هب  لیام  هک  دننک  ادیپ  قفاوت  رگیدـکی  اب 

رت حیحـص  ریبعت  هب  تداسح و  اسب  هچ  مراهچ  جاودزا  رد  ّللحم  دوجو  موزل  ًایناث : دراد . یم  زاب  قـالط  هب  میمـصت  زا  ار  ناـنآ  دـتفا و  یم 
ّصاـخ هفطاـع  تریغ و  اریز  دزاـس ; فرـصنم  دوخ  رـسمه  نداد  قـالط  زا  ار  وا  دـنک و  کـیرحت  ار  مدرم  تماهـش  تریغ و  فـطاوع و 
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. دریگ رارق  نارگید  رایتخا  رد  عورشم  قیرط  زا  قالط و  زا  سپ  یّتح  هدرب  رس  هب  دوخ  رهوش  اب  یتّدم  هک  ینز  هک  دوش  یم  عنام  ییوشانز 
ییوشانز یگدـنز  ياقب  يارب  نانز و  عفن  هب  ار  نادرم  فطاوع  تسا  هتـساوخ  دّدـجم ، جاودزا  رد  لّلحم »  » هلئـسم ندیـشک  شیپ  اـب  ماـسا 

هاـگ هک  داد  رّکذـت  زین  ار  هتکن  نیا  دـیاب  ناـیاپ  رد  دـنک . يریگولج  قـالط  راـمآ  شیازفا  زا  لوقعم  حیحـص و  قیرط  زا  دـنک و  کـیرحت 
دریگ و یمن  تروص  نانز  لیم  قباطم  مّود  جاودزا  یهاگ  اریز  دـنک ; یم  دـیدشت  ار  لّوا  رهوش  هب  نز  تالیامت  رگید  صخـش  اب  جاودزا 

هولج رترب  نز  رظن  رد  لّوا  رهوش  قـالخا  فطاوع و  اـسب  هچ  دوش . یمن  مهارف  مود  رهوش  هناـخ  رد  لّوا  رهوش  هناـخ  رد  دوجوم  شیاـسآ 
ددرگرب قرو  رگا  هک  دیگب  میمصت  تمادن  ترـسح و  اب  دربب و  یپ  دوخ  هتفر  تسد  زا  یگدنز  شزرا  هب  یحور  یبالقنا  هجیتن  رد  دنک و 

دوخ يراگزاسان  هب  دراد و  هاگن  نشور  مرگ و  ار  یگدنز  طیحم  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  دـنک ، جاودزا  دوخ  لّوا  رهوش  اب  رگید  راب  و 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دهد همتاخ  تماقتسا  ربص و  وترپ  رد 

؟ هدش زیوجت  تیضوغبم  تّدش  نآ  اب  قالط  روطچ 

شسرپ

؟ هدش زیوجت  تیضوغبم  تّدش  نآ  اب  قالط  روطچ 

خساپ

نیا رب  دوـش و  یم  هدافتـسا  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  مه  یتاـیاور  زا  تسا و  تیـضوغبم  زا  یی  هبترم  ياراد  قـالط  هک  تـسا  حـیحص 
هتکن نیا  هب  دیاب  یلو  دشاب . یم  ظوحلم  هلئـسم  نیا  هدعاقلا  یلع  دننکن و  قالط  هب  مادقا  تلوهـس  هب  دننک و  لمع  دـیاب  اه  هاگداد  ساسا 
قالط عیرـشت  دمآ و  دهاوخ  رابب  يدسافم  دوش  هتفرگ  هدـیدان  قالط  الـصا  هچنانچ  تسا و  مزال  يدراوم ، رد  مه  قالط  هک  تشاد  هّجوت 

هب تکاسماَف  : » دـیامرف یم  هفیرـش  هیآ  هک  روطنامه  تسا  ّلح  هار  نیرخآ  قـالط  یتراـبع  هب  و  تسا . دـسافم  نیا  زا  يریگولج  رطاـخ  هب 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  یبوخ ( .» هب  یندرک  اهراب  یکین  اب  هارمه  ینتشاد  هگن  سپ  ناسحاب ; حیرستوا  فورعم 

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  ارچ 

شسرپ

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  ارچ 

خساپ

نیا سکع  یهاـگ  هتبلا  نز ، فـالخ  دریگ  یم  يرت  هنـالقاع  تامیمـصت  دوش و  یم  عقاو  تاـساسحا  ریثأـت  تحت  نز  زا  رتـمک  درم  نوچ 
زا يرایـسب  تمکح  هک  روطنامه  دوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  بلاغ  الومعم  مکح ، کی  تمکح  دروم  رد  یلو  تسا ، قداص  یهاگ  بلطم 

47ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا نینچ  مه  مکح  نیا  تسا ، راگزاسان  ام  تالیلحت  اب  ماکحا 

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

شسرپ
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؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

خساپ

هدش هداتسرف  تداعس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تیاده  يارب  شنالوسر  طّسوت  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  یمالـسا  تاروتـسد  ماکحا و  مامت 
مامت رد  شتاروتـسد  مامت  دراد ، لماک  یهاگآ  هدروآ -  دوجو  هب  ار  نآ  دوخ  هک  ملاع -  نیا  رارـسا  مامت  هب  لاـعتم  يادـخ  نوچ  تسا و 
رتشیب كرد  دادعتسا  تسا ، زیچان  رایـسب  تقلخ  ناهج  هب  رـشب  ملع  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، زومر  اه و  تمکح  ياراد  تاّیلک ، تاّیئزج و 

رگیدـکی دـیق  زا  ار  دوخ  قـالط  اـب  قفاوت ، مدـع  تروص  رد  رهوش  نز و  تسا و  لـالح  هچ  رگا  قـالط  درادـن . ار  تاروتـسد  نیا  رارـسا 
نوناک تسین  یـضار  مالـسا  تساهزیچ . نیرت  ضوغبم  دـنوادخ  دزن  قـالط  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  یـضعب  رد  یلو  دـننک ، یم  صـالخ 

درم هب  صتخم  نداد  قالط  الّوا : تسا : هدیـشیدنا  ییاهریبدـت  نآ  زا  يریگولج  يارب  دوش و  هتخیـسگ  مه  زا  زیچان  ياه  هناهب  اب  هداوناـخ 
هناهب نیرت  کچوک  اب  دوب  نکمم  تسا ، بلاغ  شا  هشیدـنا  رب  وا  تاـساسحا  هک  اـجنآ  زا  دوب  نینچ  زین  نز  رگا  اریز  تسا ; هدـش  هتـسناد 
ضیح ماّیا  رد  قالط  هک  هدومرف  ًاـیناث : دـنک ; ناریو  ار  هداوناـخ  نوناـک  هشیدـنا ، زا  نتفرگ  کـمک  نودـب  دوش و  کـیرحت  شتاـساسحا 

هب هکلب  تسا ،) حیحص  زین  یگلماح  ماگنه  نز  قالط  نوچ  ) تسین حیحص  هلماح  نز  قالط  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هن  نیا  تسین و  حیحص 
ود نآ  نیب  هقالع  ًاعبط  دـنهد ، ماجنا  ییوشانز  لمع  دـنناوت  یمن  دنتـسه و  ادـج  مه  زا  درم  نز و  هک  ضیح  نامز  رد  هک  تسا  لـیلد  نیا 

دریگ ماجنا  نز  یکاپ  تلاح  رد  دیاب  قالط  تسا  هدومرف  مالـسا  ور  نیا  زا  تسا ; رت  هدامآ  نز  نداد  قالط  يارب  درم  دوب و  دهاوخ  رتمک 
دوش و متخ  افـص  حلـص و  هب  ماجنارـس  دـشاب  هداد  خر  یفالتخا  رگا  اسب  هچ  تسا  عنام  نودـب  ییوشاـنز  لـمع  نوچ  یکاـپ  ماـگنه  رد  و 

شخب . ) میتسه عالّطا  یب  نآ  زا  ام  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  رارـسا  تسا  نکمم  مکح  نیا  دوش . یم  یفتنم  دوخ  هب  دوخ  قـالط  عوضوم 
6ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

؟ هدش زیوجت  تیضوغبم  تّدش  نآ  اب  قالط  روطچ 

شسرپ

؟ هدش زیوجت  تیضوغبم  تّدش  نآ  اب  قالط  روطچ 

خساپ

نیا رب  دوـش و  یم  هدافتـسا  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  مه  یتاـیاور  زا  تسا و  تیـضوغبم  زا  یی  هبترم  ياراد  قـالط  هک  تـسا  حـیحص 
هتکن نیا  هب  دیاب  یلو  دشاب . یم  ظوحلم  هلئـسم  نیا  هدعاقلا  یلع  دننکن و  قالط  هب  مادقا  تلوهـس  هب  دننک و  لمع  دـیاب  اه  هاگداد  ساسا 
قالط عیرـشت  دمآ و  دهاوخ  رابب  يدسافم  دوش  هتفرگ  هدـیدان  قالط  الـصا  هچنانچ  تسا و  مزال  يدراوم ، رد  مه  قالط  هک  تشاد  هّجوت 

هب تکاسماَف  : » دـیامرف یم  هفیرـش  هیآ  هک  روطنامه  تسا  ّلح  هار  نیرخآ  قـالط  یتراـبع  هب  و  تسا . دـسافم  نیا  زا  يریگولج  رطاـخ  هب 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  یبوخ ( .» هب  یندرک  اهراب  یکین  اب  هارمه  ینتشاد  هگن  سپ  ناسحاب ; حیرستوا  فورعم 

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

شسرپ

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 921 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

هدش هداتسرف  تداعس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تیاده  يارب  شنالوسر  طّسوت  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  یمالـسا  تاروتـسد  ماکحا و  مامت 
مامت رد  شتاروتـسد  مامت  دراد ، لماک  یهاگآ  هدروآ -  دوجو  هب  ار  نآ  دوخ  هک  ملاع -  نیا  رارـسا  مامت  هب  لاـعتم  يادـخ  نوچ  تسا و 
رتشیب كرد  دادعتسا  تسا ، زیچان  رایـسب  تقلخ  ناهج  هب  رـشب  ملع  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، زومر  اه و  تمکح  ياراد  تاّیلک ، تاّیئزج و 

رگیدـکی دـیق  زا  ار  دوخ  قـالط  اـب  قفاوت ، مدـع  تروص  رد  رهوش  نز و  تسا و  لـالح  هچ  رگا  قـالط  درادـن . ار  تاروتـسد  نیا  رارـسا 
نوناک تسین  یـضار  مالـسا  تساهزیچ . نیرت  ضوغبم  دـنوادخ  دزن  قـالط  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  یـضعب  رد  یلو  دـننک ، یم  صـالخ 

درم هب  صتخم  نداد  قالط  الّوا : تسا : هدیـشیدنا  ییاهریبدـت  نآ  زا  يریگولج  يارب  دوش و  هتخیـسگ  مه  زا  زیچان  ياه  هناهب  اب  هداوناـخ 
هناهب نیرت  کچوک  اب  دوب  نکمم  تسا ، بلاغ  شا  هشیدـنا  رب  وا  تاـساسحا  هک  اـجنآ  زا  دوب  نینچ  زین  نز  رگا  اریز  تسا ; هدـش  هتـسناد 
ضیح ماّیا  رد  قالط  هک  هدومرف  ًاـیناث : دـنک ; ناریو  ار  هداوناـخ  نوناـک  هشیدـنا ، زا  نتفرگ  کـمک  نودـب  دوش و  کـیرحت  شتاـساسحا 

هب هکلب  تسا ،) حیحص  زین  یگلماح  ماگنه  نز  قالط  نوچ  ) تسین حیحص  هلماح  نز  قالط  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هن  نیا  تسین و  حیحص 
ود نآ  نیب  هقالع  ًاعبط  دـنهد ، ماجنا  ییوشانز  لمع  دـنناوت  یمن  دنتـسه و  ادـج  مه  زا  درم  نز و  هک  ضیح  نامز  رد  هک  تسا  لـیلد  نیا 

دریگ ماجنا  نز  یکاپ  تلاح  رد  دیاب  قالط  تسا  هدومرف  مالـسا  ور  نیا  زا  تسا ; رت  هدامآ  نز  نداد  قالط  يارب  درم  دوب و  دهاوخ  رتمک 
دوش و متخ  افـص  حلـص و  هب  ماجنارـس  دـشاب  هداد  خر  یفالتخا  رگا  اسب  هچ  تسا  عنام  نودـب  ییوشاـنز  لـمع  نوچ  یکاـپ  ماـگنه  رد  و 

شخب . ) میتسه عالّطا  یب  نآ  زا  ام  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  رارـسا  تسا  نکمم  مکح  نیا  دوش . یم  یفتنم  دوخ  هب  دوخ  قـالط  عوضوم 
6ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  ارچ 

شسرپ

؟ تسا درم  تسد  هب  قالط  ارچ 

خساپ

نیا سکع  یهاـگ  هتبلا  نز ، فـالخ  دریگ  یم  يرت  هنـالقاع  تامیمـصت  دوش و  یم  عقاو  تاـساسحا  ریثأـت  تحت  نز  زا  رتـمک  درم  نوچ 
زا يرایـسب  تمکح  هک  روطنامه  دوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  بلاغ  الومعم  مکح ، کی  تمکح  دروم  رد  یلو  تسا ، قداص  یهاگ  بلطم 

47ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا نینچ  مه  مکح  نیا  تسا ، راگزاسان  ام  تالیلحت  اب  ماکحا 

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

شسرپ

؟ داد قالط  ضیح  لاح  رد  ار  نز  ناوت  یمن  ارچ 

خساپ

هدش هداتسرف  تداعس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تیاده  يارب  شنالوسر  طّسوت  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  یمالـسا  تاروتـسد  ماکحا و  مامت 
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مامت رد  شتاروتـسد  مامت  دراد ، لماک  یهاگآ  هدروآ -  دوجو  هب  ار  نآ  دوخ  هک  ملاع -  نیا  رارـسا  مامت  هب  لاـعتم  يادـخ  نوچ  تسا و 
رتشیب كرد  دادعتسا  تسا ، زیچان  رایـسب  تقلخ  ناهج  هب  رـشب  ملع  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، زومر  اه و  تمکح  ياراد  تاّیلک ، تاّیئزج و 

رگیدـکی دـیق  زا  ار  دوخ  قـالط  اـب  قفاوت ، مدـع  تروص  رد  رهوش  نز و  تسا و  لـالح  هچ  رگا  قـالط  درادـن . ار  تاروتـسد  نیا  رارـسا 
نوناک تسین  یـضار  مالـسا  تساهزیچ . نیرت  ضوغبم  دـنوادخ  دزن  قـالط  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  یـضعب  رد  یلو  دـننک ، یم  صـالخ 

درم هب  صتخم  نداد  قالط  الّوا : تسا : هدیـشیدنا  ییاهریبدـت  نآ  زا  يریگولج  يارب  دوش و  هتخیـسگ  مه  زا  زیچان  ياه  هناهب  اب  هداوناـخ 
هناهب نیرت  کچوک  اب  دوب  نکمم  تسا ، بلاغ  شا  هشیدـنا  رب  وا  تاـساسحا  هک  اـجنآ  زا  دوب  نینچ  زین  نز  رگا  اریز  تسا ; هدـش  هتـسناد 
ضیح ماّیا  رد  قالط  هک  هدومرف  ًاـیناث : دـنک ; ناریو  ار  هداوناـخ  نوناـک  هشیدـنا ، زا  نتفرگ  کـمک  نودـب  دوش و  کـیرحت  شتاـساسحا 

هب هکلب  تسا ،) حیحص  زین  یگلماح  ماگنه  نز  قالط  نوچ  ) تسین حیحص  هلماح  نز  قالط  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هن  نیا  تسین و  حیحص 
ود نآ  نیب  هقالع  ًاعبط  دـنهد ، ماجنا  ییوشانز  لمع  دـنناوت  یمن  دنتـسه و  ادـج  مه  زا  درم  نز و  هک  ضیح  نامز  رد  هک  تسا  لـیلد  نیا 

دریگ ماجنا  نز  یکاپ  تلاح  رد  دیاب  قالط  تسا  هدومرف  مالـسا  ور  نیا  زا  تسا ; رت  هدامآ  نز  نداد  قالط  يارب  درم  دوب و  دهاوخ  رتمک 
دوش و متخ  افـص  حلـص و  هب  ماجنارـس  دـشاب  هداد  خر  یفالتخا  رگا  اسب  هچ  تسا  عنام  نودـب  ییوشاـنز  لـمع  نوچ  یکاـپ  ماـگنه  رد  و 

شخب . ) میتسه عالّطا  یب  نآ  زا  ام  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  رارـسا  تسا  نکمم  مکح  نیا  دوش . یم  یفتنم  دوخ  هب  دوخ  قـالط  عوضوم 
 ( تالاؤس هب  خساپ 

؟ ارچ دیامن . جاودزا  رتخد  نآ  ردام  اب  دناوتیم  درم  نآ  ردپ  دشاب  هدرک  جاودزا  ینز  اب  هک  یسک 

شسرپ

؟ ارچ دیامن . جاودزا  رتخد  نآ  ردام  اب  دناوتیم  درم  نآ  ردپ  دشاب  هدرک  جاودزا  ینز  اب  هک  یسک 

خساپ

هلأسم 2384) ماما ، هلاسر  . ) دشابیمن مارح  ياه  جاودزا  زا  هورگ  چیه  ءزج  رتخد  نآ  ردام  اب  درم  نآ  ردپ  جاودزا  نوچ  هلب ،

هب وگخساپ  هعماج  دوجوم  ياهزاین  هب  هجوت  اب  دراد و  ینوگمه  هعماج  زور  ياهزاین  اب  تسایوپ و  یهقف  عیشت  هقف  دیرـضحتسم  هک  هنوگنامه 
ههد ياهشسرپ  اب  دارفا  زورما  تالاوؤس  هک  تسا  حضاو  رپ  دشاب و  یم  نایعیش  تفایرد  مهف و  زور و  ملع  اب  قباطم  تاماهبا  یعرش و  لئاسم 

تشذگ نورق  ای  اه 

شسرپ

هعماـج دوجوم  ياـهزاین  هب  هجوـت  اـب  دراد و  ینوـگمه  هعماـج  زور  ياـهزاین  اـب  تساـیوپ و  یهقف  عیـشت  هقف  دیرـضحتسم  هک  هنوگناـمه 
اب دارفا  زورما  تالاوؤس  هک  تسا  حضاو  رپ  دشاب و  یم  نایعیش  تفایرد  مهف و  زور و  ملع  اب  قباطم  تاماهبا  یعرش و  لئاسم  هب  وگخـساپ 

نانز هدع  نتشاد  هگن  نوماریپ  هک  لیذ  تالاؤس  تسیعدتسم  لاحیا  یلع  دراد و ...  يدایز  ياهتوافت  هتـشذگ  نورق  ای  اه  ههد  ياهـشسرپ 
رثؤم قلطم  روطب  هک  يرادراب  دـض  ياـهوراد  اـهرازبا و  تـالآ ،  یکـشزپ و  مولع  تفرـشیپ  هب  هجوت  اـب  1 ـ دیئامرفب : خـساپ  ار  دـشاب  یم 

( هعتم تقوم (  هغیص  ینز  هچنانچ  لاوس 1  هب  هجوت  اب  2 ـ ارچ ؟ تسیرورض ، هدرم  رهوش  ای  هقلطم  نانز  يارب  هدع  نتشاد  هگن  ایآ  دشابیم 
ملعا عجارم  ءاتفتـسا  ارچ ؟  تسیرورـض ؟ هدع  نتـشاد  هگن  هغیـص  تدـم  مامتا  زا  سپ  ایآ  ندـش  هلماح  يرادراب و  مدـع  طارـش  اب  ددرگ 

. دشاب یم  مزال  زین  لاؤس  ود  نیا  دروم  رد  دوجوم 
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خساپ

هلئسم هب  رصحنم  دراد و  يددعتم  ياه  هفسلف  نانز ،  هدع  هلئـسم  : " دنیامرفیم تائاتفتـسا  رد  هطبار  نیا  رد  مراکم  هللا  هیآ  ترـضح  360 ـ
ار دوخ  محر  ای  دـشاب  ازاـن  میقع و  دـنچ  ره  دراد  هگن  هدـع  دـیاب  نز  تسا  هتفگ  عرـش  هک  يدراوم  ماـمت  رد  اذـل  تسین و  دـنزرف  داـقعنا 

تائافتـسا رد  نینچمه  دراد ". هگن  هدع  دیاب  اهتروص  نیا  مامت  رد  دنک  یم  یگدنز  ادج  دوخ  رهوش  زا  لاس  دنچ  اضرف  ای  دشاب  هتـشادرب 
 ( دنا هدرک  جراخ  ار  وا  محر  نوچ   ) تسا هدشن  هلماح  هک  تسا  نئمطم  تقوم  جاودزا  رد  هک  ینز   " تسا هدـمآ  لضاف  هللا  هیآ  ترـضح 

هّدع هفسلف  نایب  هب  زاین  لاوس  رگا  ( ) 1."  ) دراد هگن  هدع  دیاب  دنیبیم  ضیح  هک  دشاب  ینانز  نس  رد  رگا  خساپ : دراد ؟  هگن  هدع  دیاب  ایآ 
ص 458 ج1 ، 1 ـ دوش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ). قیقحت  هک  دوش  هداد  نیقیقحم  هب  عاجرا  دیاب  دراد 

؟ تسا هدش  هیصوت  مالسا  رد  تقوم  جاودزا  ارچ  ددرگ  هداوناخ  داهن  فیعضت  بجوم  دناوت  یم  تقوم  جاودزا  هکنآ  اب 

شسرپ

؟ تسا هدش  هیصوت  مالسا  رد  تقوم  جاودزا  ارچ  ددرگ  هداوناخ  داهن  فیعضت  بجوم  دناوت  یم  تقوم  جاودزا  هکنآ  اب 

خساپ

زین لسار  دـننام  یبرغ ، گرزب  نارکفتم  زا  یخرب  هکلب  مالـسا  رد  اهنت  هن  و  هدـش ، هتفریذـپ  الماک  کـیروئت  رظن  زا  تقوم  جاودزا  هلأـسم 
ماظن رد  زین  یلمع  رظن  زا  دننادیم . تقوم  جاودزا  هب  ندرب  هانپ  ار ، ینونک  يایند  رد  سر  رید  یمئاد  جاودزا  لکشم  لح  ياههار  زا  یکی 
یعون زین  هعتم  رگید  ترابع  هب  تساطخ . یعون  رب  لمتشم  هطبار  نیا  رد  یعامتجا  دید  نکیل  هداتفا ، لوبقم  هلأسم  نیا  یمالـسا  يروهمج 

يارب دنک و  يراگتساوخ  تسا  اراد  ار  تقوم  جاودزا  طیارش  زین  وا  هک  یصخش  زا  دناوتیم  طیارش ، دجاو  درف  ره  نیاربانب  تسا ، جاودزا 
، دارفا بلاغ  هک  تسا  نآ  هدومن  داجیا  لکـشم  اج  نیا  رد  هچنآ  دـیامن . جاودزا  يو  اـب  لیـصحت ، نارود  هلاـس  دـنچ  دـننام  تقوم  یتدـم 
ار دوخ  یقیقح  هاگیاج  ام  هعماج  رد  دناوتن  عوضوم  نیا  هک  هدش  ببـس  هلأسم  نیمه  دناهتفرگ و  هابتـشا  ینآ  یبایماک  اب  ار  تقوم  جاودزا 

هنخر مدرم  ریمـض  رد  هداهن و  ریثأت  هدـش  ماجنا  نایارگبرغ  طسوت  ام  هعماج  رد  نرق  کـی  زا  شیب  هک  یئوس  تاـغیلبت  نینچمه  دـبای . زاـب 
. دوشیم دروخرب  يرگید  هاگدید  اب  تقوم  جاودزا  هب  یلو  دوشیم  هتسیرگن  حماست  اب  عورـشم  ان  طباور  هاگ  هک  ياهنوگ  هب  تسا . هدرک 

نیطایـش بیـسآ  زا  ناناوج  نیا  ات  دریذـپ  تروص  هدرتسگ  تروص  هب  یعاـمتجا  یگنهرف و  شـالت  یتسیاـبیم  تالکـشم  نیا  لـح  يارب 
ظافلا دقع و  ندناوخ  هب  زاین  مئاد  جاودزا  دـننام  تقوم ، جاودزا  فلا -) تسا : ریز  طیارـش  ياراد  هغیـص ، ای  تقوم  دـقع  دـننامب . نوصم 
تقوم دـقع  رد  هک  تسا  نیا  مئاد ، اب  تقوم  جاودزا  رد  هدـمع  قرف  ب -) دوشیمن . تسرد  یبلق  تیاـضر  فرـص  اـب  دراد و  هصوصخم 
ماگنه دوش و  صخـشم  تقوم  دـقع  رد  دـیاب  مه  هیرهم  رادـقم  ج -) لاس . هد  ای  تسا  تعاـس  کـی  ًـالثم  اـیآ  هک  دوش  رکذ  تدـم  دـیاب 

زین مئاد  جاودزا  رد  هک  نیا  امک  دشاب  يردپ  ّدج  ای  ردپ  نذا  اب  دیاب  دوش ، هغیص  دهاوخب  يرکاب  رتخد  رگا  د -) ددرگ . رکذ  دقع  ندناوخ 
دقع هک  نیا  رگم  دراد ، هگن  هدـع  دوش و  ادـج  درم  زا  دـیاب  نز  تدـم ، ندـش  مامت  زا  دـعب  تقوم  جاودزا  دـقع  رد  ه -)ـ تسا . روط  نیا 
طقف مئاد  جاودزا  دقع  رد  اما  دوشیم . مامت  تقوم  جاودزا  دشخبب ، ار  نآ  هیقب  درم  تدم ، ندش  مامت  زا  لبق  رگا  و  دوش . دـیدجت  هرابود 

هب یگتـسب  هلأسم  نیا  ؟ دوشیمن هدنیآ  یگدنز  رد  تالکـشم  داجیا  ببـس  تقوم  جاودزا  ایآلاح  دوشیم . خسفنم  دقع  خـسف  ای  قالط  اب 
نیا هب  یطارفا  هنایارگ و  عونت  ياهنوگ  هب  یتشادهب و  ینوناق و  یعرـش ، قیقد  تاظحالم  نودب  درف  هک  یتروص  رد  دراد . لمع  یگنوگچ 

تدم دنچ  يارب  ار  يدرف  طارفا ، زا  رود  هب  مزال و  طیارش  تیاعر  اب  رگا  یلو  دوشیم  زین  یتالکشم  راتفرگ  اسب  هچ  دزرو ، تردابم  لمع 
رگیدکی دقع  هب  یـصخشم  تدم  يارب  ینز  درم و  هک  نآ  ینعی  تقوم ، جاودزا  دوب . دـهاوخن  زاسلکـشم  نادـنچ  دروآ  رد  تقوم  دـقعب 
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دقع اب  رگید  یقوقح  لئاسم  یخرب  تدم و  رظن  زا  زج  یتوافت  چیه  و  دشابیم ، دوخ  هژیو  ماکحا  ياراد  یعرـش و  ًالماکرما  نیا  دنیآرد .
نیا رب  هوالع  َّنُهَروُجُأ . َّنُهُوتآ  َو  تسا : هدـش  هراشا  رما  نیا  هب  زین  ءاسن "  " هروس هیآ 24  رد  تسا ، حیحـص  هدش  لقن  تیاور  درادن . مئاد 

ریغ حاکن  هرابرد  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ( 1 .) تسا هدش  دراو  ع )  ) تیب لها  زا  تقوم  حاکن  هب  بیغرت  رد  يرایسب  تایاور 
یمارگ رگشسرپ  مشاب  هدرواین  ياج  هب  ار  ص )  ) ربمایپ ياهتنـس  زا  یتنـس  مدرگ و  جراخ  ایند  زا  هک  مرادیم  دنـسپان  نم  دندومرف : مئاد 

(1 ذخآم : عبانم و  دییامن . لاسراو  لیمکت  تقد  اب  ار  یجنسرظن  ياه  هگرب  ًافطل  تسامش ، تارظن  هب  هتسبا  حرط و  راکمه  دیتاسا  یبایزرا 
ص 297 ص 356 و ج 103 ، ج 46 ، راونالا ، راحب 

تسیچ هرکاب  رتخد  جاودزا  رد  یلو  نذا  ۀفسلف 

شسرپ

تسیچ هرکاب  رتخد  جاودزا  رد  یلو  نذا  ۀفسلف 

خساپ

تافانم رـسمه » باختنا  رد  نز  يدازآ  قح   » لصا اـب  اـهنت  هن  هک  دراد  ار  دوخ  صاـخ  هفـسلف  هرکاـب  رتخد  حاـکن  رد  یلو  تیاـضر  طرش 
رد رـسپ  رتخد و  زا  کی  ره  تسا و  عونمم  نآ  نوگانوگ  عاونا  هب  يرابجا  جاودزا  مالـسا  رد  دشابیم . زین  رتخد  تحلـصم  هب  هکلب  درادن 

باختنا رد  وا  يدازآ  رانک  رد  هرکاب  رتخد  هب  تبـسن  نایم  نیا  رد  دـنراد . لماک  يدازآ  رـسمه  باختنا  رد  اهرایعم  طـباوض و  بوچراـچ 
يانعم هب  هکلب  تسین  جاودزا  مدع  ای  جاودزا و  رد  رتخد  رابجا  رب  ردپ  قح  يانعم  هب  زگره  طرش  نیا  تسا  هدش  طرش  زین  ردپ  نذا  رسمه 

قح نیا  زا  زوسلد  ردـپ  کی  هبرجت  رمع  کی  زا  يریگهرهب  اـب  دـناوتب  رتهب  وا  اـت  تسا  رتخد » هنادازآ  باـختنا   » هب یطرـش  ندومن  همیمض 
هب تبسن  ار  هلأسم  نیا  تیساسح  جاودزا  نیلوا  زا  سپ  رـسپ ، رتخد و  تیعقوم  توافت  دنک . نیمأت  ار  دوخ  تحلـصم  دنک و  هدافتـسا  دوخ 

ثعاب یگدنز  تایعقاو  صوصخ  رد  ردپ  هبرجت  زا  رتخد  ندش  دـنمهرهب  رتخد و  هب  تبـسن  ردـپ  یهاوخریخ  اذـل  دـهدیم . ناشن  ار  رتخد 
رد نیا  هتبلا  و  دـنامب . نوصم  يداـیز  دـح  اـت  تسوا  نیمک  رد  هک  یتارطخ  یگبرجتیب و  زا  هتـشاد و  يدنمتداعـس  یگدـنز  اـت  دوـشیم 

هدش و بلـس  وا  زا  رایتخا  قح و  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب . رتخد  تحلـصم  بوچراچ  رد  قح  نیا  زا  ردپ  هدافتـسا  هک  تسا  یتروص 
. دنک جاودزا  ردپ  نذایب  دناوتیم  رتخد 

تسیچ هرکاب  رتخد  جاودزا  رد  یلو  نذا  ۀفسلف 

شسرپ

تسیچ هرکاب  رتخد  جاودزا  رد  یلو  نذا  ۀفسلف 

خساپ

تافانم رـسمه » باختنا  رد  نز  يدازآ  قح   » لصا اـب  اـهنت  هن  هک  دراد  ار  دوخ  صاـخ  هفـسلف  هرکاـب  رتخد  حاـکن  رد  یلو  تیاـضر  طرش 
رد رـسپ  رتخد و  زا  کی  ره  تسا و  عونمم  نآ  نوگانوگ  عاونا  هب  يرابجا  جاودزا  مالـسا  رد  دشابیم . زین  رتخد  تحلـصم  هب  هکلب  درادن 

باختنا رد  وا  يدازآ  رانک  رد  هرکاب  رتخد  هب  تبـسن  نایم  نیا  رد  دـنراد . لماک  يدازآ  رـسمه  باختنا  رد  اهرایعم  طـباوض و  بوچراـچ 
يانعم هب  هکلب  تسین  جاودزا  مدع  ای  جاودزا و  رد  رتخد  رابجا  رب  ردپ  قح  يانعم  هب  زگره  طرش  نیا  تسا  هدش  طرش  زین  ردپ  نذا  رسمه 
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قح نیا  زا  زوسلد  ردـپ  کی  هبرجت  رمع  کی  زا  يریگهرهب  اـب  دـناوتب  رتهب  وا  اـت  تسا  رتخد » هنادازآ  باـختنا   » هب یطرـش  ندومن  همیمض 
هب تبسن  ار  هلأسم  نیا  تیساسح  جاودزا  نیلوا  زا  سپ  رـسپ ، رتخد و  تیعقوم  توافت  دنک . نیمأت  ار  دوخ  تحلـصم  دنک و  هدافتـسا  دوخ 

ثعاب یگدنز  تایعقاو  صوصخ  رد  ردپ  هبرجت  زا  رتخد  ندش  دـنمهرهب  رتخد و  هب  تبـسن  ردـپ  یهاوخریخ  اذـل  دـهدیم . ناشن  ار  رتخد 
رد نیا  هتبلا  و  دـنامب . نوصم  يداـیز  دـح  اـت  تسوا  نیمک  رد  هک  یتارطخ  یگبرجتیب و  زا  هتـشاد و  يدنمتداعـس  یگدـنز  اـت  دوـشیم 

هدش و بلـس  وا  زا  رایتخا  قح و  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب . رتخد  تحلـصم  بوچراچ  رد  قح  نیا  زا  ردپ  هدافتـسا  هک  تسا  یتروص 
. دنک جاودزا  ردپ  نذایب  دناوتیم  رتخد 

و دننک ؟ جاودزا  دیاب  دنسریم ، یصاخ  نس  هب  یتقو  نارـسپ  نارتخد و  ارچ  دنک  یگدنز  ییاهنت  هب  دناوتیم  يدرف  ره  هک  نآ  هب  هجوت  اب 
تسا هدش  رما  جاودزا  هب  ارچ  مالسا  رد 

شسرپ

و دننک ؟ جاودزا  دیاب  دنسریم ، یصاخ  نس  هب  یتقو  نارـسپ  نارتخد و  ارچ  دنک  یگدنز  ییاهنت  هب  دناوتیم  يدرف  ره  هک  نآ  هب  هجوت  اب 
تسا هدش  رما  جاودزا  هب  ارچ  مالسا  رد 

خساپ

زا ثنؤم  رکذم و  سنج  تسا  صقان  رـسمه  نودـب  هک  هدـیرفآ  ياهنوگ  هب  ار  ناسنا  میکح  دـنوادخ  اساسا  دـنرگیدمه  لمکم  درم  نز و 
ار درم  نز و  میرک  نآرق  تسا  مکاـح  یتـسه  لـک  رب  هدوـب و  شنیرفآ  ماـظن  نوناـق  نیا  دـندنمزاین و  رگیدـگی  هب  یمـسج  یحور و  رظن 

سابل نادرم  امـش  دـننادرم و  امـش  سابل  ناـنز  هرقب 187 ) ;  ) َّنُهَّل ٌساَِـبل  ُْمتنَأَو  ْمُکَّل  ٌساَِـبل  َّنُه  : " دـیامرفیم دـنادیم و  رگیدـکی  ساـبل  "

شمارآ تیـصخش  دشر  لماکت  هداوناخ  ربارب  رد  دـهعت  اهنآ  زا  ياهشوگ  هک  دراد  یناوارف  ياهدروآهر  لوصحم و  جاودزا  ." " دـییاهنز
جاودزا زا  شیپ  هک  یناسک  دنرایـسب  درادن . جاودزا  هب  یطبر  یعامتجا  تیـصخش  دـشابیم . یـسنج و ... هزیرغ  أضرا  لسن  موادـت  شخب 

دعب تسین  یقیقد  ریبعت  یعامتجا  تیصخش  ریبعت  ًاساسا  دنتسین . یعامتجا  تیصخش  جاودزا  زا  دعب  يرایسب  دنتسه و  یعامتجا  تیـصخش 
هداوناخ و يوربآ  رسمه و  ظفح  لوئسم  تدش  هب  ار  دوخ  دوشیم و  لیدبت  ریذپتیلوؤسم  تیصخش  کی  هب  ناسنا  تیـصخش  جاودزا  زا 

ریـسفت ر.ك  .) دریگیم راک  هب  ار  دوخ  دادعتـسا  راکتبا و  شوه و  مامت  لیلد  نیمه  هب  و  دـنیبیم ، هدـنیآ  نادـنزرف  یگدـنز  لیاسو  نیمأت 
: دیوگیم جاودزا  ۀفسلف  تمکح و  ةرابرد  يرهطم  دیهـش  نارهت )  هیمالـسالا  بتکلاراد  نارگید ج ص  يزاریـش و  مراکم  هّللا  ۀیآ  هنومن 

عون کی  ینعی  هداوناخ  لیکـشت  دنک ، بسک  ار  اهنآ  دناوتیمن  هداوناخ  لیکـشت  بتکم  رد  زج  ناسنا  هک  تسه  یقالخا  صئاصخ  کی  "

کی یماخ و  عون  کی  رمع  رخآ  ات  دناهدنارذگن  ار  نارود  نیا  هک  اهشکتضایر  نویقالخا و  نارگید ،..  تشونرـس  هب  ندش  دنمهقالع 
تـسا هدـش  یقلت  تدابع  کی  سدـقم و  رما  کی  جاودزا  مالـسا  رد  هک  نیا  للع  زا  یکی  و  تسا ..  هتـشاد  دوجو  اـهنآ  رد  یگتخپن  عون 

رد تیبرت  میلعت و  (" ر.ك  تسا ناسنا  تیصخش  ندرک  ادیپ  هعسوت  يدرف و  ِیعیبط  دوخ  زا  جورخ  ۀلحرم  نیتسخن  جاودزا  تسا ..  نیمه 
تـسین یبجاو  رما  دوشن  هدولآ  هانگ  هب  هک  یمادام  ات  نز  درم و  يارب  جاودزا  اردـص ). تاراشتنا  ، 252 ص 251 ـ  يرهطم ،  دیهش  مالـسا 

تسا رتالاب  لضفا و  بزع  درجم و  ناسنا  زامن  تعکر  داتفه  زا  دناوخب  لهأتم  ناسنا  هک  زامن  تعکر  ود  : " دیامرفیمقداص ماما  ترضح 
جاودزا ادخ  لوسر  نارای  زا  کی  چیه  : " دیامرفیمیلع ترضح  نارهت )  هیمالسالا  بتکلاراد  ینیلک ج ص  بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا  ")

مق تیبلا ،  لآ  هسسؤم  يرون ج ص  ثدحم  لئاسولا  كردتـسم  .") دش لماک  شنید  دومرفیم : وا  ةرابرد   6 ربمایپ هک  نیا  رگم  درکیمن ،
 ( مق یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  يرهاظم صـ13 ، ربکا  یلع  رسمه ، باختنا  ناناوج و  رتشیب ر.ك  یهاگآ  يارب  / 
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؟ دنک رایتخا  نز  راهچ  دراد  قح  درم  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنک رایتخا  نز  راهچ  دراد  قح  درم  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

زا یخرب  نایب  هب  امـش  شـسرپ  هب  خساپ  يارب  دش . انـشآ  ناوتیم  یهلا  نوناق  نیا  ياهتمکح  زا  ياهراپ  اب  تیبلها  تایاور  هب  هعجارم  اب 
زا ار  دوخ  هکنیا  يارب  دیامرفیم : دنکیم ؟ رایتخا  ددعتم  نانز  نمؤم  ارچ  دنـسرپیم : هک  یناسک  خساپ  رد   7 رقاب ماما  میزادرپیم 1 . اهنآ 

زاینیب مارح  هب  لیم  زا  دـشاب ، هتـشاد  لالح  هب  یـسرتسد  درف  رگا  دـهدیم : همادا  حیـضوت  ماقم  رد  سپـس  دـنک ; ظفح  هاـنگ  هب  یگدولآ 
خـساپ هک  مینادیم  تاعوبطملل )  فراعتلاراد  ص 360 ، ج 3 ، قودص ،  خیـش  هیقفلا  هرـضحیال  نم   ) تفر دهاوخن  مارح  درگ  دوشیم و 
ياضرا ار  ناسنا  یسنج  ياضاقت  ِبسانم  هضرع  مالـسا  تسا و  یتسه  ناهج  ریگارف  ياهتنـس  زا  بسانم  هضرع  اب  یمدآ  ياهزاین  هب  نداد 

هب ار  نانز  ایح ، فافع و  شـشوپ  نوچمه  يریبادـت  اـب  مالـسا  هک  اـجنآ  زا  یلو  دوشن ; مورحم  نآ  زا  يدرف  اـت  تسا  هتـسناد  نآ  لقادـح 
; دش دهاوخ  نانآ  زا  شیب  نادرم  رد  یلیم  نینچ  دوجو  ًاعبط  دوشیم ، اهنآ  یـسنج  لیم  ندـش  هتـساک  ببـس  هک  دـنکیم  تیبرت  ياهنوگ 

نآ دننام  نداد و  ریش  يرادراب و  مایا  زا  یشخب  هفاضا  هب  تسا  ترـشاعم  مایا  موس  کی  لماش  هک  نانز  رذع  مایا  دوجو  هکنیا  زا  هتـشذگ 
نیا زا  دوشیم ; هانگ  باکترا  زا  درم  نتـشادزاب  اهتیدودـحم و  نیا  ناربج  بجوم  هدـش  دای  نوناق  زیوجت  هک  دـنکیم  داجیا  یتیعونمم 

ص ج 4 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ریـسفت   ) تسا هتفاـی  جاور  يرابودـنبیب  داـسف و  نوناـق  نیا  تیعونمم  رطاـخ  هب  برغ  رد  هک  تسور 
ار هدش  دای  نوناق  ياهتمکح  زا  یکی  يرگید  تیاور  . 2 .( 160 ص 153 ـ  نامه ج 4 ، هنومن  تاعوبطملل /  یملعا  هسسؤم  ، 200 189 ـ 

یفرعم هعماج  رد  دنمناوت  تسدیهت و  يدنمهرهب  لداعت و  داجیا  يارب  عماج  ياهمانرب  ار  نآ  هتسناد و  نادرم  زا  نانز  تیعمج  ندوب  رتشیب 
زا يرایـسب  رد  تسا  نکمم  اـسب  هچ  هـکنیا  حیـضوت  تاـعوبطملل )  یملعا  هسـسؤم  ص 218 ، قودص ج 2 ، خیـش  عیارـشلاللع  ;) دنکیم

دادـعت ًالمع  دوشیم ، ساـسحا  رتدوز  ناـنز  رد  ینـس  ظاـحل  زا  اـضاقت  نیا  نوچ  یلو  دـشاب ; ربارب  راـمآ  رظن  زا  درم  نز و  دادـعت  عماوج 
يرتشیب داسف  دناهدرب ، رتالاب  ار  جاودزا  نس  هک  یعماوج  رد  تهج  نیمه  هب  دوب ; دهاوخ  نادرم  زا  شیب  اهنآ  نایم  جاودزا  يارب  یضاقتم 

رطخ رد  رتـشیب  ار  نادرم  هک  دراد  دوـجو  یثداوـح  هعماـج  رد  تسا  ناـنز  زا  رتینـالوط  نادرم  یـسنج  رمع  نـیا  زا  هتـشذگ  دراد ; جاور 
رد رگید ، یتیاور  رد  . 3 نامه )  هنومن  نامه ـ  نازیملا  .) دنک داجیا  لداعت  دناوتیم  ینوناق  نینچ  دوجو  ور ، نیا  زا  دـهدیم ; رارق  يدوبان 

تبـسن دـنک ، رایتخا  رـسمه  راهچ  درم  یتقو  اریز  تسا  هدـمآ  هدـش  هدرمـش  زاـجم  نادرم  يارب  طـقف  نوناـق  نیا  ارچ  هکنیا  تمکح  ناـیب 
هفطن داجیا  رد  نادرم  همه  نوچ  دـشاب ; هتـشاد  رتشیب  ای  رهوش  ود  ینز  هچنانچ  یلو  تسا  نشور  وا  اب  اـهنز  همه  نادـنزرف  يدـنواشیوخ 

هداوناخ و ماظن  ندیـشاپ  مه  زا  بجوم  نیا  دش و  دهاوخن  صخـشم  نز  ياهرهوش  اب  نادنزرف  يدنواشیوخ  تبـسن  دنکیرـش ، وا  نادنزرف 
هک تسا  مزال  بلطم  نیا  نایب  نوناق  نیا  ياهتمکح  زا  یخرب  یـسررب  زا  دعب  نامه )  عیارـشلاللع  .) دش دـهاوخ  دارفا و ... بسن  لصا و 
زا دـنناوتیم  نادرم  زا  یکدـنا  طقف  هک  هداد  رارق  ینیگنـس  طیارـش  نآ  يارجا  رد  اّما  تسا  هدرمـش  زاجم  مالـسا  ار  ینوناق  نینچ  دـنچره 

ترـشاعم ب رد  اـهنز  ناـیم  تلادـع  تیاـعر  فـلا  مینکیم  هراـشا  طیارـش  نیا  زا  یخرب  هب  خـساپ  زا  شخب  نیا  رد  دـنیآرب . نآ  هدـهع 
ینید و ياههار  اهنیا ، همه  زا  هتـشذگ  ( û; ' اهنآ نادنزرف  هقفن  بوجو  نانآ د ) هقفن  بوجو  مسق ; ج  قح   ) ترـشاعم نامز  يدنبمیـسقت 

هراشا هک  یتلادع  زا  روظنم  دنکن . رایتخا  يرگید  رسمه  وا  هزاجا  نودب  هک  دنک  مزلم  ار  شرهوش  دناوتیم  نز  هک  دراد  دوجو  یعورـشم 
یبلق و تبحم  ندرک  میـسقت  هنرگ  دـنک و  دروخرب  هنـالداع  دـیاب  تبحم  راـهظا  زاربا و  رد  درم  ینعی  تسا  لـمع  ماـقم  رد  تیاـعر  دـش ،
هب يرگید  ات  دشابن  یکی  هب  شلیم  مامت  دنک  یعس  نآرق  هدومرف  هب  یلو  تسا  جراخ  یمدآ  تردق  هطیح  زا  راوشد و  رایـسب  يرما  ینورد 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 927 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


.( 129 أسن ، .) دوش عیاض  شقوقح  دیآرد و  فیلکتالب  تروص 

؟ ارچ دنمرحم ؟ مه  اب  نز  ود  نیا  نارتخد  نارسپ و  ایآ  دنک ، رایتخا  رسمه  ود  يدرم  رگا 

شسرپ

؟ ارچ دنمرحم ؟ مه  اب  نز  ود  نیا  نارتخد  نارسپ و  ایآ  دنک ، رایتخا  رسمه  ود  يدرم  رگا 

خساپ

ةروس .) دشابیم ردارب  رهاوخ و  دـننک ، جاودزا  رگیدـکی  اب  دـنناوتیمن  دنتـسه و  مرحم  مه  اب  هک  یناسک  زا  یکی  میرک  نآرق  تایآ  ربانب 
رهاوخ و دنتـسه ;2 . ردام  ردپ و  کی  زا  هک  يردارب  رهاوخ و  . 1 دراد : تروص  هس  ردارب  رهاوـخ و  ۀیآ 23 ). أسن ، ةروس  ۀیآ 31 و  رون ،

دنزرف رهوش  ود  ره  زا  دنک و  جاودزا  راب  ود  ینز  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دنـشابیم . ردپ  ود  زا  یلو  تسا  یکی  ناشردام  هک  يردارب 
جاودزا نز  ود  اب  يدرم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دنتـسه ، رداـم  ود  زا  یلو  تسا  یکی  ناشردـپ  هک  يردارب  رهاوخ و  دشاب ;3 . هتشاد 

هار زا  هـتبلا  دـنمرحم . مـه  اـب  دنتـسه  ردارب  رهاوـخ و  نز  ود  نـیا  نادـنزرف  نوـچ  تـسا  موـس  تروـص  هدـمآ  شـسرپ  رد  هـچ  نآ  دـنک .
رد هک  دراد  یـصاخ  طیارـش  ماـکحا  نیا  دوشیم و  هتفگ  یعاـضر  رهاوخ  ردارب و  نآ  هب  هک  دوـشیم  لـصاح  تیمرحم  زین  ندروـخریش 

، دنک جاودزا  دراد  دنزرف  شلوا  رهوش  زا  هک  ینز  اب  دراد  دنزرف  نز و  هک  يدرم  رگا  اّما  تسا  هدـش  رکذ  دـیلقت  عجارم  لئاسملا  حیـضوت 
. دنتسین مرحم  تسا  شلوا  رهوش  زا  هک  مود ـ  نز  نادنزرف  اب  لوا  نز  نادنزرف 

؟ دشابیم زور  هد  هام و  راهچ  رهوش ، توف  زا  سپ  اما  تسا  رهط  هس  قالط  زا  سپ  نز  ةدع  ارچ 

شسرپ

؟ دشابیم زور  هد  هام و  راهچ  رهوش ، توف  زا  سپ  اما  تسا  رهط  هس  قالط  زا  سپ  نز  ةدع  ارچ 

خساپ

هتفر يدزیا  تمحر  راوج  هب  شرهوش  هک  ینز  هدش و  هداد  قالط  نز  يارب  هدع  يرادهگن  عیرشت  تمکح  نییبت  رد  شـسرپ  نیا  هب  خساپ 
هقلطم نانز  مکح  نایب  هب  ۀیآ 4  قالط  ۀیآ 228 و  هرقب  ياههروس  رد  میرک  نآرق  قالط  زا  سپ  هدع  نتشاد  هگن  تمکح  دشابیم . تسا 

دناهدرک طابنتسا  اهقف  تایاور  قالط و  ةروس  ۀیآ 4  ساسا  رب  هتـسناد و  رهط  هس  ار  هدع  تدم  هرقب  ةروس  ۀیآ 228  رد  تسا  هدرک  هراشا 
هدع نتـشاد  هگن  هب  يزاین  دننک و  رهوش  دنناوتیم  قالط  زا  سپ  دـناهدرکن ، یکیدزن  ناشنارـسمه  اب  هک  ینانز  دـناهسئای و  هک  ینانز  هک 

هب نتشاد  هگن  هدع  ياههفـسلف  زا  یکی  دننیبیم . ضیح  هک  تسا  ینانز  صوصخم  رهوش ، قالط  زا  سپ  هدع  نتـشاد  هگن  نیاربانب  تسین 
رب لیلد  لومعم  روط  هب  هناـیهام  تداـع  ندـید  راـب  کـی  هک  تسا  تسرد  تسا  يرادراـب  رظن  زا  نز  عضو  ندـش  نشور  رهط ، هس  تدـم 

نیا لماک  تیاعر  يارب  ور  نیا  زا  دنیبیم ، زین  ار  هنایهام  تداع  يرادراب  نیع  رد  نز  هک  هدـش  هدـید  یهاگ  یلو  تسا  نز  ندـشن  رادراب 
ددرگ و نشور  قباس  رهوش  زا  وا  ندوبن  رادراب  عطق  روط  هب  ات  دوش  كاپ  دنیبب و  هنایهام  تداع  راب  هس  نز  هک  هدش  هداد  روتـسد  عوضوم 

توف زا  سپ  هدـع  نتـشاد  هگن  تمکح  تمـصع )  تاراشتنا  يدیحو ص 334 ، دمحم  ماکحا  رارـسا  ۀفـسلف  .) دنک ددجم  جاودزا  دـناوتب 
َنْصَّبَرَتَی اًج   َ َْوزَأ َنوُرَذَیَو  ْمُکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلاَو   " تسا هدـش  نایب  میرکنآرق  رد  هدرم  شرهوش  هک  ینز  نتـشادهگن  هدـع  عوضوم  رهوش .

زا هک  یناسک  رِیبَخ ;و  َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َّنِهِسُفنَأ  َِّیف  َْنلَعَف  اَمِیف  ْمُْکیَلَع  َحاَنُج  َالَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اَذِإَف  اًرْشَعَو  ٍرُهْشَأ  َۀََعبْرَأ  َّنِهِسُفنَِأب 
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ناشتدم رخآ  هب  هک  یماگنه  و  دنراد ) هگن  هدعو   ) دنـشکب راظتنا  زور  هد  هام و  راهچ  دیاب  دـنراذگیم ، یقاب  ینارـسمه  دـنریمیم و  امش 
و دننک ) جاودزا  دوخ  هاوخلد  درم  اب   ) دنهد ماجنا  هتسیاش  روط  هب  ناشدوخ  هرابرد  دنهاوخیم  هچ  ره  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دندیـسر 

رـشب یعقاو  دسافم  حلاصم و  ساسا  رب  یهلا  ماکحا  تسا و  میکح  لاعتم  دنوادخ  هرقب 234 )  "  ) تسا هاگآ  دینکیم  لمع  هچنآ  هب  ادـخ 
ةراـبرد هک  ناـنچ  دـننادن ، هچ  دـننادب و  ار  مکح  تلع  هچ  دـننک ، يوریپ  یهلا  ماـکحا  زا  تسا  بجاو  مدرم  ۀـمه  رب  تسا و  هدـش  میظنت 
ندشن راد  هحیرج  زا  يریگولج  قباس  رسمه  مارتحا  ظفح  نتشاد  هگن  هدع  ياههفـسلف  زا  یکی  تسا  نینچ  یکـشزپ  ياهوراد  زا  هدافتـسا 

رد هشیمه  اذـل  تسا  يرطف  عوضوم  کـی  نیا  تسا و  گرم  زا  سپ  یتح  ییوشاـنز  یناگدـنز  میرح  تیاـعر  اـفوتم و  ناگتـسب  فطاوع 
ـ  ص 7 نارگید ج 2 ، يزاریـش و  مراکم  هللاتیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك   ) تسا هدوب  روظنم  نیا  هب  ینوگانوگ  موسر  بادآ و  فلتخم  لیابق 
نز یگلماح  لامتحا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  نیسردم )  هعماج  ص 242 ، ج 2 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ریسفت  ۀیمالـسالا /  بتکلاراد  ، 136
هک دنـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  یتروص  رد  یتح  دنراد ، هگن  هدع  دـیاب  دـناهدرم ، ناشرهوش  هک  ینانز  مامت  رب  تسین  نتـشاد  هگن  هدـع  تلع 

نانز ةدع  میعالطا  یب  نآ  زا  ام  هک  يرگید  ياهتمکح  تمکح و  نیا  ساسا  رب  هک  نآ  لصاح  دنتسه . هسئای  هک  ینانز  دنتسین و  هلماح 
تسا توافتم  هدرک  توف  ناشنارهوش  هک  ینانز  هقلطم و 

؟  تسیچ نز  نتشاد  هگن  هدع  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ نز  نتشاد  هگن  هدع  هفسلف 

خساپ

، دش دلوتم  يدنزرف  رگا  هک  نیا  يارب  تسا و  نز  محر  رد  اههفطن  ندش  طولخم  زا  يریگولج  نز ، نتـشاد  هگن  هّدع  ياههفـسلف  زا  یکی 
اب دنادب  دش  گرزب  هچب  نیا  یتقو  دشاب و  مولعم  دنزرف  نیا  مراحم  هجیتن  رد  تسا و  یسک  هچ  هب  طوبرم  هک  دشاب  صخشم  نیقی  روط  هب 
رب هک  دشاب  هتشاد  مه  يرگید  للع  تسا  نکمم  اهنیا  رب  هوالع  دوش . نشور  وا  ندرب  ثرا  هلأسم  زین  دنک و  جاودزا  دناوتیمن  یناسک  هچ 

ماجنا هک  ییاهراک  تسا و  میکح  دنوادخ  هک  میدش  لئاق  ام  رگا  تسا و  هدشن  نایب  ام  يارب  ماکحا  یعقاو  هفـسلف  نوچ  تسین ؛ نشور  ام 
ارچ نوچ و  اهنآ  رد  دیابن  تسا ، میلـس  لقع  يانبم  رب  تمکح و  يور  زا  همه  دنکیم ، صخـشم  شناگدنب  يارب  هک  یماکحا  دـهدیم و 

داقعنا زا  يریگشیپ  يارب  يزورما  لیاسو  ای  يرادراب و  دـض  ياهصرق  زا  هک  ینانز  دنتـسه  دـناهدوب و  داـیز  یلیخ  نیا  رب  هوـالع  مینک .
. دناهدش رادراب  لاح  نیع  رد  یلو  دناهدرک ؛ هدافتسا  هفطن 

؟  تسیچ تاجوز  ددعت  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ تاجوز  ددعت  هفسلف 

خساپ

؟ دراد صاصتخا  درم  هب  قالط  قح  قالط و  زا  دعب  هچب  يراد  هگن  ارچ 
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شسرپ

؟ دراد صاصتخا  درم  هب  قالط  قح  قالط و  زا  دعب  هچب  يراد  هگن  ارچ 

خساپ

؟  تسا طرش  ردپ  نذا  رتخد  جاودزا  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا طرش  ردپ  نذا  رتخد  جاودزا  رد  ارچ 

خساپ

تـسا نکمم  تسا و  تاـساسحا  هبلغ  نارود  یناوجون  یناوج و  اریز  دراد ؛ ار  رتخد  زا  یتظاـفح  شقن  هرکاـب  رتخد  جاودزا  رد  ردـپ  نذا 
چیه اب  هتشاد و  توهش  هبلغو  یـساسحا  هبنج  طقف  وا  راک  هک  نآ  لاح  دهد ؛ رد  نت  یحیحـصان  جاودزا  هب  تاساسحا  ریثأت  تحت  يرتخد 
دازآ شیوخ  باختنا  رد  رتخد  نیاربانب  دوش . نامیشپ  تدش  هب  یکدنا  زا  سپ  زین  دوخ  تسا  نکمم  دشابن و  قباطم  ياهنادنسپدرخ  رایعم 

؛ تسا لطاب  دقع  نآ  دنک ، دقع  هب  روبجم  ار  رتخد  روز  هب  يردـپ  رگا  دـشاب و  یـسک  اب  جاودزا  ناهاوخ  اعقاو  یتسیاب  هک  تساواو  تسا 
رگید یفدـه  دوخ ، سوه  نیمأت  زج  هک  داّیـش -  دارفا  ماد  هب  هدرکان  يادـخ  اـت  تسا  رتخد  عفاـنم  زا  تظاـفح  بیکرت  نیا  زا  ضرغ  یلو 

يدروم رد  تسا  ینتفگ  مینکیم . لاسرا  امش  يارب  ار  ياهمان  ریوصت  دیوش ، انـشآ  تقیقح  اب  رتشیب  هک  نیا  يارب  دنکن . طوقـس  دنرادن - 
دهدیم لامتحا  هدش و  ررـضتم  تباب  نیا  زا  رتخد  دـنکیم و  تفلاخم  نآ  اب  هجوم  لیلد  نودـب  ردـپ  دراد و  یبوخ  راگتـساوخ  رتخد  هک 

زوجم نتفرگ  هاگداد و  هب  هعجارم  اب  هتبلا   ) دنک دقع  زین  ردپ  نذا  نودب  دناوتیم  دوشن ، ادیپ  وا  يارب  یبسانم  راگتساوخ  دروم ، نیا  زا  ریغ 
. دننادیمن دقع  تحص  طرش  ار ، ردپ  هزاجا  اساسا  اهقف  زا  یخرب  تسا  ینتفگ  نینچمه  جاودزا .) تبث  تهج 

. دیهد حیضوت  نآ  طئارش  تقوم و  جاودزا  هفسلف  هرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  نآ  طئارش  تقوم و  جاودزا  هفسلف  هرابرد 

خساپ

زین لسار  دننام  یبرغ ,  گرزب  نارکفتم  زا  یخرب  هکلب  مالـسا  رد  اهنت  هن  و  هدـش ,  هتفریذـپ  الماک  کیروئت  رظن  زا  تقوم  جاودزا  هلئاسم 
رد زین  یلمع  رظن  زا  دـنناد . یم  تقوم  جاودزا  هب  ندرب  هاـنپ  ار , ینونک  ياـیند  رد  سررید  یمئاد  جاودزا  لکـشم  لـح  ياـه  هار  زا  یکی 

هعتم رگید  ترابع  هب  تساطخ .  یعون  رب  لمتـشم  هطبار  نیا  رد  یعامتجا  دـید  نکیل  هداتفا ,  لوبقم  هلئاسم  نیا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن 
يراگتساوخ تسا  اراد  ار  تقوم  جاودزا  طیارش  زین  وا  هک  یصخش  زا  دناوت  یم  طیارـش , دجاو  درف  ره  نیاربانب  تسا ,  جاودزا  یعون  زین 

هک تسا  نآ  هدومن  داجیا  لکـشم  اج  نیا  رد  هچنآ  دـیامن . جاودزا  يو  اب  لیـصحت ,  نارود  هلاس  دـنچ  دـننام  تقوم  یتدـم  يارب  دـنک و 
هاگیاج ام  هعماج  رد  دناوتن  عوضوم  نیا  هک  هدـش  ببـس  هلئاسم  نیمه  دـنا و  هتفرگ  هابتـشا  ینآ  یبایماک  اب  ار  تقوم  جاودزا  دارفا , بلاغ 

رد هداهن و  ریثئات  هدـش  ماجنا  نایارگبرغ  طـسوت  اـم  هعماـج  رد  نرق  کـی  زا  شیب  هک  یئوس  تاـغیلبت  نینچمه  دـبای . زاـب  ار  دوخ  یقیقح 
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هاگدـید اـب  تقوم  جاودزا  هب  یلو  دوش  یم  هتـسیرگن  حـماست  اـب  عورـشم  اـن  طـباور  هاـگ  هک  يا  هنوـگ  هب   . تسا هدرک  هنخر  مدرم  ریمض 
نیا ات  دریذـپ  تروص  هدرتسگ  تروص  هب  یعاـمتجا  یگنهرف و  شـالت  یتسیاـب  یم  تالکـشم  نیا  لـح  يارب  دوش . یم  دروخرب  يرگید 

هب زاین  مئاد  جاودزا  دـننام  تقوم ,  جاودزا  - 1 تسا :  ریز  طیارش  ياراد  هغیص ,  ای  تقوم  دقع  دنامب . نوصم  نیطایـش  بیـسآ  زا  ناناوج 
تـسا نیا  مئاد ,  اب  تقوم  جاودزا  رد  هدمع  قرف  - 2 دوش . یمن  تسرد  یبلق  تیاضر  فرـص  اب  دراد و  هصوصخم  ظافلا  دقع و  ندناوخ 

صخـشم تقوم  دقع  رد  دیاب  مه  هیرهم  رادقم  - 3 لاس .  هد  ای  تسا  تعاس  کی  الثم " ایآ  هک  دوش  رکذ  تدم  دـیاب  تقوم  دـقع  رد  هک 
رد هک  نیا  امک  دشاب ; يردپ  دج  ای  ردپ  نذا  اب  دیاب  دوش , هغیـص  دـهاوخب  يرکب  رتخد  رگا  - 5 ددرگ . رکذ  دقع  ندـناوخ  ماگنه  دوش و 

رگم دراد , هگن  هدع  دوش و  ادج  درم  زا  دیاب  نز  تدم ,  ندش  مامت  زا  دـعب  تقوم  جاودزا  دـقع  رد  - 6 تسا .  روط  نیا  زین  مئاد  جاودزا 
دقع رد  اما  دوش . یم  مامت  تقوم  جاودزا  دـشخبب , ار  نآ  هیقب  درم  تدـم ,  ندـش  مامت  زا  لبق  رگا  و  دوش . دـیدجت  هراـبود  دـقع  هک  نیا 

. دوش یم  خسفنم  دقع  خسف  ای  قالط  اب  طقف  مئاد  جاودزا 

؟  تسا هدش  هداد  درم  يارب  يرسمهدنچ  هزاجا ء  ارچ  نز ,  ساسح  هیحور  هب  هجوت  نودب 

شسرپ

؟  تسا هدش  هداد  درم  يارب  يرسمهدنچ  هزاجا ء  ارچ  نز ,  ساسح  هیحور  هب  هجوت  نودب 

خساپ

اب ار  رتشیب  قیقحت  دوشیم و  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  لـیذ  رد  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياههفـسلف  تاـجوز ، ددـعت  هلأـسم  رد  س 2 -  ج 
ماظن یعامتجا و  رظن  زا  دنمـشزرا  تیمها و  اب  رایـسب  ماـکحا  زا  یکی  تاـجوز  دّدـعت  هلأـسم  میراذـگیم : او  ناـتدوخ  هب  یعباـنم  یفرعم 
ریخا تاقیقحت  اما  دنتفرگیم . هدرخ  مالسارب  ار  هلأسم  نیا  یبرغ ، ناسانشمالسا  نیقرشتسم و  نیشیپ  نورق  رد  تسا . مالـسارد  یگداوناخ 

ناج واشدرانرب ،  نوچ  ینادنمـشیدنا  هک  يروط  هب  درک ، تباث  نانآ  هب  ار  مکح  نیا  تیمها  ام ، نرق  یعامتجا  ياهدادـخر  تاـیعقاو و  و 
دوجوم ياهرامآ  1 ـ اریز : دـنداد ؛ یهاوـگ  نآ  تمکح  هب  دـندمآ و  نیـسحت  رد  زا  هطبار  نـیا  رد  نوـبول و ...  واتـسوگ  تروـپ ،  نوـید 

ثعاب  ( Monoandry ینزکت ( »  » رب هیکت  نیاربانب  دـشابیم . رـسپ  زا  شیب  ابلاغ  رتخد  دـلوت  نازیم  دـهدیم  ناـشن  ناـهج  حطـسرد 
رد شحاف  یملظ  نیاو  دنربرـس ، هب  تبوزع  درجت و  رد  دـننامب و  مورحم  جاودزا  تمعن  زا  رمع  رخآ  ات  نانز  زا  يدادـعت  هراومه  دوشیم 

نارـسمه دنوشیم و  فلت  نادرم  زا  يرامـشیب  دادعت  اهگنج  دننام  یعامتجا  ثداوح  رثا  رب  هراومه  خـیرات  لوط  رد  2 ـ تسا . نانآ  قح 
زا رگا  نیاربانب  دنتسین . راب  نیلوا  يارب  یناسک  نینچ  اب  جاودزا  هب  رضاح  ناوج  نادرم  بلاغ  هک  تسا  یعیبط  دننامیم . تسرپرسیب  نانآ 

نانآ رب  ملظ  زین  نیا  دنام و  دنهاوخ  رهوش  نودـب  هراومه  دـنوش ، شنیزگ  مود  رـسمه  ناونع  هب  دـنناوتن  نانیا  یعامتجا  ماظن  نوناق و  رظن 
یناهج گنج  زا  سپ  هک  دینادب  تسا  بلاج  تسا . صاخ  طیارـش  دویق و  اب   ( Poly gamy ینزدـنچ (  زاوج  نآ  لح  هار  اهنت  تسا و 

تـساوخرد اسیلک  زا  هتخادرپ و  تارهاظت  هب  دـندوب  هداد  تسد  زا  گنج  رد  ار  دوخ  ناتـسرپرس  هک  نز  هویب  رازه  دـنچ  ناـملآ ، رد  مود 
داسف نآ  زا  سپ  هک  دش  ثعاب  نیمه  داد و  ناشن  یتخـسرس  تساوخ  نیا  ربارب  رد  اسیلک  یلو  دنادرگ . زاجم  ار  يرـسمه  دنچ  هک  دندرک 
نامز لوطرد  تسا و  نارـسپ  زا  شیپ  لاس  نیدـنچ  الومعم  نارتخد  یـسنج  یمـسج و  غولب  دـبای . جاور  تدـش  هب  ناملآ  رد  يراکهزب  و 

هک ناـنز  زا  يریثک  هوبنا  هراومه ،  ( Monogamous ارگرـسمه ( ، کت  هعماج  رد  هک  دوشیم  ثعاب  يرـشب  تیعمج  دـشر  اب  هارمه 
اـضرا عورـشم  وحن  هب  نانآ  یـسنج  تالیامت  هتـشادرارق و  یـسنج  كرد  روعـش و  دقاف  ینادرم  ربارب  رد  دنراد  یـسنج  قیالع  یگدامآ و 

دندقتعم ناسانشناور  دراد . دوجو  درم  نز و  فطاوع  اهشیارگ و  یناور و  راتخاس  نیب  یساسا  یتوافت  یـسانش  ناور  رظن  زا  3 ـ ددرگن .
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ریز نتفای  هانپ  راتساوخ  و  دننازیرگ ، رسمه  عونت  زا  اترطف  دنـشابیم و   ( Monoandrous ارگرهوش ( » کت   » یعیبط روط  هب  ناـنز  هک 
« ارگنز دنچ   » ارگ و عونت  اتاذ  نادرم  یلو  تسا ؛ يرامیب  یعون  نانز  رد  ییارگ  عونت  دنـشابیم و  درم  کی  یلمع  یفطاع و  تیامح  رتچ 

یتاذ ياهتلـصخ  اهیگژیو و  یعقاو و  ياهزاین  اب  بسانتم  همه  مالـسا  ماکحا  دـینادیم  هک  ناـنچ  دنـشابیم و   ( Poly gamous ) 
نیا ربارب  رد  دیـسرپ ، دیاب  نونکا  دـنرادن . ار  نادرم  یـسنج  نیمأت  تیلباق  ینّیعم  مایا  رد  نانز  نآ  رب  نوزفا  تسا . هدـیدرگ  عضو  اهناسنا 

هار و ب ) دنربرـس . هب  یـسنج  لماک  تیمورحم  رد  نانز  زا  يدادـعت  هشیمه  فلا ) دراد : دوجو  هار  هس  اج  نیا  رد  درک ؟ دـیاب  هچ  قیاقح 
هدوشگ يرـسمه  دنچ  هار  هنالداع  یطیارـش  دویقاب و  دنمنوناق ، عورـشم و  روط  هب  ج ) دوش . هدوشگ  یـسنج  مسینومک  عورـشمان و  طباور 
دهدیم ینادرم  هب  اهنت  ار  ینزدنچ  هزاجا  هدوشگ و  تسا  هار  نیرتهب  نیرتهنامیکح و  هک  ار  موس  هار  مالـسا  نیبم  نید  کی ؟ مادک  دوش .

نیا تسا و  هدرک  عضو  نانآ  يارب  هنیمز  نیا  رد  يدیکا  تاروتسد  دنشاب و  هتشاد  هنالداع  وحن  هب  ار  نآ  نیگنـس  راب  ندیـشک  ییاناوت  هک 
دیآ دیدپ  رگید  یلاؤس  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  تسا . نانآ  عفانم  حلاصم و  نیمأت  يارب  رتشیب  عقاو ، رد  هکلب  تسین ، نانز  ررـض  هب  اهنت  هن 

تعیبط و فالخ  نیا  میتفگ  هک  ناـنچ  - 1 هک : تسا  نیا  نآ  باوـج  تسین ؟ زاـجم   ( Poly andry يرهوـش (  دـنچ  ارچ  هکنیا  نآ  و 
. تفر دهاوخ  نیب  زا  اهنآ  زیمت  باسنا و  تخانـش  - 3 دتفایم . رطخ  هب  لسن  تمالـس  تشادهب و  هلیـسو  نیدب  - 2 دشابیم . نز  تایحور 

يداوج هللاتیآ  لامج  لالج و  هنییآ  رد  نز  يرهطم 2 - دیهش  مالسا  رد  نز  قوقح  ماظن  - 1 ك :  هنیمز ر .  نیا  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب 
ییابطابط همالع  ج 4  نازیملا ،  ریسفت  یلمآ 3 -

هک دمهفب  هنوگچ  دشاب  يدرم  ره  اب  هتفه  هس  ود  دهد و  ماجنا  يرگید  جاودزا  تّقوم  جاودزا  تّدم  نایاپ  زا  سپ  هلصافالب  نز  هک  یتروص  رد 
؟ تسا هدوب  يو  ياهرهوش  زا  کیمادک  لام  دنزرف 

شسرپ

هنوگچ دـشاب  يدرم  ره  اـب  هتفه  هس  ود  دـهد و  ماـجنا  يرگید  جاودزا  تّقوم  جاودزا  تّدـم  ناـیاپ  زا  سپ  هلـصافالب  نز  هک  یتروص  رد 
؟ تسا هدوب  يو  ياهرهوش  زا  کیمادک  لام  دنزرف  هک  دمهفب 

خساپ

هدیـشخب ینز  هب  ار  نآ  یلبق  رهوش  ای  دشاب و  هدش  مامت  ای  تّقوم  جاودزا  رد  یلبق  رهوش  تّدم  هک  یتروص  رد  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  هتبلا 
دوش و هتشاد  هگن  هّدع  یتسیاب  لوخد  تروص  رد  اریز  تسا  یلبق  رهوش  لوخد  مدع  رب  هوالع  نیا  دش و  دهاوخ  ددعت  تّیلح  رّوصت  دشاب 
هب قاحلا  ناکما  دمآ و  دوجو  هب  ياهّچب  رگا  طرـش  همّدقم و  ود  نیا  ضرف  اب  سپ  دشاب . هتـشاد  دـناوتیمن  هّدـع  فرظ  رد  يرگید  رهوش 

همحر » ماما ياوتف  قبط  تسا  کیمادک  لام  هّچب  هک  داد  صیخـشت  ناوتیمن  رگا  اّما  تسا  نامه  هب  قحلم  هّچب  هک  دوب  اهرهوش  زا  کی  ره 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دومن « . صخشم  هعرق  مکح  هب  یتسیاب  تشه  هلاسم  دالوا  ماکحا  نمض  ریرحت  رد  هللا »

؟ تسا هدش  هراشا  نآرق  رد  نز  ندرک  هغیص  هب  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هراشا  نآرق  رد  نز  ندرک  هغیص  هب  ایآ 

خساپ
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هعتم هک  ار  ینانز  رهم  دـیاب  ًۀَـضیرَف ؛ َّنُه  َروُُجا  َّنُه  ُوتْاَف  َّنْهنِم  ِِهب  ُْمتعَتْمَتْـسا  اَمَف  : »... تسا هدـش  هراشا  دـیجم  نآرق  رد  نز  ندرک  هغیـص  هب 
هلمج رد  عاتمتــسا »  » زا روـظنم  هـک  دراد  دوـجو  یعطق  دــهاوش  تـسا -  هـعتم  حاـکن  هراـبرد  هـک   - هـیآ نـیا  رد  (. 1 «) دیزادرپب دینکیم 

نیا رد  دشاب و  روظنم  یـسنج  عّتمت  دیاب  دـشابن  هعتم  حاکن  عاتمتـسا »  » هملک زا  روظنم  رگا  هکنیا  یکی  تسا : هعتم  حاکن  متعتمتـساامف »... »
ینعم نیا  دیزادرپب .» دیاهتفرگ  یـسنج  عّتمت  نانآ  زا  دـیاهدرک و  جاودزا  اهنآ  اب  هک  ار  ینانز  رهم  : » دـش دـهاوخ  نینچ  هیآ  يانعم  تروص 

هدش جاودزا  نانآ  اب  هک  دشاب  ینانز  هب  عجار  دیاب  تروص  نیا  رد  ّنهنم »  » رد ریمـض  هک  لیلد  نیا  هب  یکی  دـشاب ؛ روظنم  دـناوتیمن  ًاعطق 
مود تسا ؛ هدـش  جاودزا  نانآ  اب  هک  ینانز  طقف  هن  تسا ، هدـش  ناـیب  مومع  روط  هب  ناـنز  مکح  ًـالبق  هیآ  نیمه  رد  هک  یتروص  رد  تسا ،
دوخ دوشیم  رهم  تخادرپ  موزل  ثعاب  هچنآ  هکلب  درادن ، لابند  هب  ار  رهم  تخادرپ  موزل  دشاب  هک  یبیترت  ره  هب  یـسنج  يریگهرهب  هکنیا 

یثیدـح عبانم  رد  هیآ  زا  هتـشذگ  درادـن . دوجو  نآ  رد  یماهبا  تسا و  یعطق  هعتم  دـقع  رب  هیآ  تلالد  ساـسا ، نیا  رب  تسا . حاـکن  دـقع 
، ءاسن هروس  ( 1 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  تسا « . هدش  دراو  هعتم  دقع  ّتیعورشم  ندوب و  زیاج  هرابرد  یثیداحا  هعیـش  ّتنـسلها و  ربتعم 

هیآ 24.

؟ تسا مارح  ننست  لها  بهذم  رد  هعتم  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  ننست  لها  بهذم  رد  هعتم  ارچ 

خساپ

رد داهن . انب  رمع  هک  دوب  ییاهتعدـب  زا  یکی  نیا  درک . مالعا  مارح  ار  نآ  رمع ، مّود ، هفیلخ  اریز  تسا ؛ مارح  ننـست  لها  بهاذـم  رد  هعتم 
راتفرگ یسک  دنشاب  تواقـش  ياراد  هک  ییاهناسنا  زج  دوب ، هدرکن  یهن  هعتم  زا  رمع  رگا  هک  مالـسلا » مهیلع  » ناموصعم ثیداحا  زا  یخرب 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشیمن « . انز 

اب دوخ  یلبق  رهوش  اب  جاودزا  زا  شیپ  دیاب  نز  دنک ، جاودزا  وا  اب  ًاددجم  دـهاوخب  رگا  تسا  هداد  قالط  راب  هس  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  ارچ 
؟ دنک جاودزا  يرگید  درم 

شسرپ

اب دوخ  یلبق  رهوش  اب  جاودزا  زا  شیپ  دیاب  نز  دنک ، جاودزا  وا  اب  ًاددجم  دهاوخب  رگا  تسا  هداد  قالط  راب  هس  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  ارچ 
؟ دنک جاودزا  يرگید  درم 

خساپ

قالط راب  هس  صوصخم  طیارـش  اب  ار  شیوخ  رـسمه  يدرم  رگا  هک  دـنراد  رظن  قاّفتا  رما  نیا  رب  دـیجم  نآرق  زا  يوریپ  هب  مالـسا  ناملاع 
، دهد قالط  رطاخ  تیاضر  اب  ار  نز  وا  رگا  دنک ؛ جاودزا  يرگید  درم  اب  نز  نآ  هک  دنک ، جاودزا  وا  اب  ًاددجم  دـناوتیم  یتروص  رد  داد ،

طرـش نیا  هفـسلف  تسا . مارح  دوخ  لّوا  رهوش  رب  نز  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـننک و  جاودزا  مه  اب  مراـهچ  راـب  يارب  دـنناوتیم  نیفرط 
ره دنهد و  رارق  دوخ  هچیزاب  ار  قالط  درم ، نز و  هکنیا  زا  دهاکب و  قالط  رامآ  نتفر  الاب  زا  تسا  هتساوخ  راک  نیا  اب  مالسا  تسا : مولعم 
هب رگا  دریگیم ، موس  قالط  هب  میمصت  درم  هک  یماگنه  ًالّوا : اریز : دنک ؛ يریگولج  دنوش ، ادج  مه  زا  ای  دننک و  جاودزا  دنتـساوخ  عقوم 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 933 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نکمم تسوا ، زا  نتفرگ  قـالط  يرگید و  صخـش  اـب  وا  نز  جاودزا  هب  طونم  مراـهچ  جاودزا  هک  دـنادب  دـنک و  هّجوت  لـّلحم »  » عوضوم
قالط رد  دیما  نیا  تسا و  هارمه  تشگرب  دیما و  اب  ًالومعم  قالط  هب  درم  نز و  میمـصت  دوش . فرـصنم  دوخ  رـسمه  نداد  قالط  زا  تسا 

رگیدـکی اب  نانچ  نیفرط  اسب  هچ  دـنک . قالط  هب  روبجم  ار  لّلحم ) ) مود صخـش  دـناوتیمن  یماـقم  چـیه  نوچ  تسا ؛ یفتنم  یّلک  هب  موس 
دتفایم و ّرثؤم  دارفا  يرایـسب  رد  دهدن  قالط  ار  نز  مود  مدرم  دیاش  هک  هشیدنا  نیا  دنـشاب . یگدـنز  همادا  هب  لیام  هک  دـننک  ادـیپ  قفاوت 
فطاوع و رتحیحـص  ریبعت  هب  تداسح و  اسب  هچ  مراهچ  جاودزا  رد  ّلـلحم  دوجو  موزل  ًاـیناث : درادیم . زاـب  قـالط  هب  میمـصت  زا  ار  ناـنآ 

عنام ییوشانز  ّصاخ  هفطاع  تریغ و  اریز  دزاس ؛ فرـصنم  دوخ  رـسمه  نداد  قـالط  زا  ار  وا  دـنک و  کـیرحت  ار  مدرم  تماهـش  تریغ و 
شیپ اب  ماسا  دریگ . رارق  نارگید  رایتخا  رد  عورـشم  قیرط  زا  قالط و  زا  سپ  یّتح  هدرب  رـس  هب  دوخ  رهوش  اب  یتّدـم  هک  ینز  هک  دوشیم 

دنک و کیرحت  ییوشانز  یگدنز  ياقب  يارب  نانز و  عفن  هب  ار  نادرم  فطاوع  تسا  هتـساوخ  دّدجم ، جاودزا  رد  لّلحم »  » هلئـسم ندیـشک 
صخـش اب  جاودزا  هاگ  هک  داد  رّکذـت  زین  ار  هتکن  نیا  دـیاب  نایاپ  رد  دـنک . يریگولج  قـالط  راـمآ  شیازفا  زا  لوقعم  حیحـص و  قیرط  زا 

رد دوجوم  شیاسآ  دریگیمن و  تروص  نانز  لیم  قباطم  مّود  جاودزا  یهاگ  اریز  دـنکیم ؛ دـیدشت  ار  لّوا  رهوش  هب  نز  تـالیامت  رگید 
هجیتـن رد  دـنک و  هولج  رترب  نز  رظن  رد  لّوا  رهوش  قـالخا  فـطاوع و  اـسب  هچ  دوـشیمن . مهارف  مود  رهوـش  هناـخ  رد  لّوا  رهوـش  هناـخ 

اب رگید  راب  ددرگرب و  قرو  رگا  هک  دـیگب  میمـصت  تمادـن  ترـسح و  اب  درببیپ و  دوخ  هتفر  تسد  زا  یگدـنز  شزرا  هب  یحور  یبالقنا 
ربص وترپ  رد  دوخ  يراگزاسان  هب  دراد و  هاگن  نشور  مرگ و  ار  یگدـنز  طیحم  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  دـنک ، جاودزا  دوخ  لّوا  رهوش 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دهد « . همتاخ  تماقتسا  و 

؟ دریگب نز  ات  ود  دناوتیم  درم  یلو  دنک ، رایتخا  رهوش  ود  دناوتیمن  نز  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دریگب نز  ات  ود  دناوتیم  درم  یلو  دنک ، رایتخا  رهوش  ود  دناوتیمن  نز  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

مولعم دشاب ، هتـشاد  رهوش  ود  هک  ینز  دنزرف  تسا . دنزرف  اب  ردـپ  هطبار  بَسَن و  ظفح  هلئـسم  هداوناخ ، رد  ّتیّمها  ياراد  لئاسم  هلمج  زا 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  درادن « . دوجو  تاجوز  دّدعت  رد  لاکشا  نیا  تسا . ردپ  مادک  زا  هک  تسین 

؟ تسه فالتخا  نز ، ود  اب  جاودزا  تّیعورشم  دوجو  اب  نز ) ) رسمه ود  نیب  ارچ 

شسرپ

؟ تسه فالتخا  نز ، ود  اب  جاودزا  ّتیعورشم  دوجو  اب  نز ) ) رسمه ود  نیب  ارچ 

خساپ

ینید تاروتـسد  ساسارب  دیاب  نمؤم  ناسنا  یگدنز  رد  ینمـشد  یتسود و  تسا . بذاک  یـساسحا  ساسارب  رـسمه  ود  نایم  دسح  هنیک و 
، دشاب ادخ » يارب  ینمـشد  یتسود و  هَّللا ؛ یف  ضغب  هَّللا و  یف  ّبح   » تسا حرطم  مالـسا  رد  هکنانچ  ینمـشد  یتسود و  ساسا  رگا  دـشاب .

یگدنز ّتیمیمـص  افـص و  اب  رـسمه  ود  هناخ  کی  رد  هک  مینیبیم  اههداوناخ  زا  يرایـسب  رد  دمآ . دـهاوخن  دوجو  هب  اهینارگن  هنوگ  نیا 
شخب تفرگ « . رظن  رد  ار  ادخ  تیاضر  اهینمـشد  اهیتسود و  رد  دیاب  هکلب  تفرگ ، رارق  بذاک  تاساسحا  ریثأت  تحت  دـیابن  دـننکیم .
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 « تالاؤس هب  خساپ 

؟ تسیچ مراحم  اب  جاودزا  میرحت  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ مراحم  اب  جاودزا  میرحت  هفسلف 

خساپ

ینعی یببـس ؛  مراحم  . 2 هلاـخ /  همع و  رهاوخ ، رداـم ، لـثم  یبسن ؛  مراـحم  . 1 دـنهورگ : دـنچ  تسا ، مارح  نانآ  اـب  جاودزا  هک  یناـسک 
رثا رب  هک  ییاهمرحم  ینعی  یعاضر ؛  مراحم  .3 رـسمه /  ردام  لثم  دوشیم ؛  داجیا  ییوشانز  نامیپ  یپ  رد  نانآ  اب  تیمورحم  هک  یمراحم 

هدـع ندیـسرن  نایاپ  هب  ای  رفک ، لـیلد  هب  ناـنآ  اـب  جاودزا  هک  طارفا  و  . 4 یعاضر . رهاوخ  لـثم  دـنراد ؛ دوجو  ناـسنا ، يارب  یگراوخریش 
هکلب میتسین ؛  اهنآ  هفسلف  نتـسناد  هب  مزلم  عرـش ، ياهروتـسد  هب  لمع  رد  { 1 .} دـشابیم مارح  ناسنا  رب  نآ  ریظن  تافو و  هدـع  ای  قالط 

هفـسلف و هب  تایاور ، تایآ و  زا  یخرب  رد  لاـح ، نیا  اـب  میهن . ندرگ  ار  یهلا  ياهروتـسد  ارچ ، نوچیب و  دـبعت ، هیحور  نتـشاد  اـب  دـیاب 
رذگهر زا  هک  ییاهتفرشیپ  اب  تسا . هدرب  یپ  ماکحا  زا  يرایسب  هفسلف  هب  ناسنا  ملع ، تفرشیپ  اب  زین  تسا . هدش  یتاراشا  ماکحا  تمکح 

 - ردام دنزرف و  لثم  لوا ؛  هجرد  ماوقا  رد  ًاصوصخ  یلیماف -  ياهجاودزا  هک  تسا  هدش  صخشم  هدمآ ، تسد  هب  رـشب  يارب  کیتنژ  ملع 
یخرب هب  نونک  ات  زاب  رید  زا  یملع  نانوگ  ياههتـشر  نادنمـشیدنا  دوشیم . جالعان  فلتخم و  ياهيرامیب  ثعاب  درادن و  یبسانم  راجنه 

صخـشم شیپ  زا  شیب  ار  نآرق  یملع  زاجعا  نانآ  نانخـس  لـقن  هک  { 2} دـناهدرب یپ  مراحم  اب  جاودزا  میرحت  ياهتمکح  بابـسا و  زا 
ایح نآ  رکذ  زا  ناسنا  دوشیم و  بوسحم  لباقم  درف  هب  تناها  تلذ و  یعون  هب  یکیدزن ، هک  تسا  نآ  یمیرحت  نینچ  ببـس  . 1 دنکیم :

شیب دنزرف  هب  تبـسن  ردام  تامدخ  اهفطل و  نوچ  دنـشاب ؛ یتناها  ضرعت و  نینچ  زا  نوصم  یمدآ  ناردام  تسیابیم  نیمه  يارب  دراد .
هب هراب  نیا  رد  يرگید  ققحم  . 2 { 3 .} تسا رارق  نیمه  زا  ارجام  زین  مراحم  هیقب  هرابرد  دیآ . رامـش  رد  دشاب و  رکذ  لباق  هک  تسا  نآ  زا 

رتشیب يوهش  هوق  فعض  دشاب ، رتمک  یسنج  لیامت  هچ  ره  تسا و  رتمک  مراحم  هب  تبـسن  یـسنج  زیارغ  لیامت  :» دیوگیم اهقف ، زا  لقن 
يزرواشک ناصـصختم  زا  لقن  هب  يو  { 4 «.} دش دهاوخ  داجیا  یفیعـض  دنزرف  دریذپ ، ماجنا  یلثم  دـیلوت  رگا  تروص  نیا  رد  ددرگیم و 

یمک و رظن  زا  مه  تعارز  لوصحم  هجیتن و  دوش ، هتـشاک  نیمز  نامه  شیپ  لاس  لوصحم  هناد  نیمز ، کی  رد  هلاس  همه  رگا  دیوگیم «:
رد دوش . هتـشاک  نیمز  نآ  رد  تسا ، يرگید  نیمز  زا  هک  يرگید  مخت  تسا  مزـال  نیمه  يارب  و  دوشیم ، دوکر  راـچد  یفیک  رظن  زا  مه 
هناد دننام  تسا ، مارح  نانآ  اب  جاودزا  هک  نادنواشیوخ  رگید  دـنزرف و  ای  ردارب  ای  ردـپ  هفطن  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ارجام  زین  ناسنا  لسانت 

یبوـلطم تـیفیک  دوـب و  دـهاوخ  صقاـن  ییاـهجاودزا ، نـینچ  هجیتـن  لـسن و  دوـش ، هتـشاک  نـیمز  ناـمه  رد  رگا  هـک  تـسا  نـیمز  کـی 
ینورد تافالتخا  هب  دـیدهت  هداوناخ  دریگیم ، تروص  مراحم  نایم  هک  ییاهجاودزا  رد   :» دـیوگیم يرگید  ققحم  { 5 «.} تشاددهاوخن

هب راوگاـن  یلکـش  هب  یثرا  ياـهيرامیب  لاـقتنا  بجوم  زین  ددرگیم و  مکاـح  دـحاو  هداوناـخ  ناـیم  اـشحف  داـسف و  دوـشیم و  یلخاد  و 
هیآ حرط  نمـض  يرگید ، رگشهوژپ  . 4 { 6 «.} درادرب رد  یکانلوه  هلحرم  ات  ار  رـشب  لسن  یناوتاـن  تیاـهن  رد  تسا و  يدـعب  ياـهلسن 

، ردان یثرا  ياهيرامیب  کسیر  هک  تسور  نآ  زا  یکـشزپ  رد  يدـنواشیوخ  ياهجاودزا  تیمها  : » دـسیونیم مراحم ، اـب  جاودزا  میرحت 
نیدـلاو هطبار  یکیدزن  نازیم  هب  و ... { 10} ازوتنمگیپ امرد  وررگ  { 9 ،} یمزوتکالاگ { 8 ،} يرونوتک لینف  { 7 ،} سکاسیت يرامیب  لثم 
رادـیدپ يدـنواشیوخ  ياهجاودزا  نایم  رد  بلغا  هک  تسا  نآ  اهيرامیب  نیا  مهم  تایـصوصخ  زا  دراد . یگتـسب  يدـنواشیوخ ) رظن  زا  )
لامتحا دشاب ، رتکیدزن  رگیدکی  هب  جوز  تبـسن  يدـنواشیوخ ، ياهجاودزا  رد  ردـقچ  ره  : » دـیوگیم همادا  رد  يو  { 11 ...«.} دنوشیم
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نوچ تسا ؛  رتشیب  یلیخ  دنزرف ) دلاو -   ) کی هجرد  یلیماف  جاودزا  رد  لامتحا  نیا  لاثم ، يارب  تسا . رتدایز  یکیتنژ  ياهيرامیب  زورب 
هچب دنریگ و  رارق  رگیدـکی  رانک  رد  يرامیب  لماح  ییاه  نژ  هک  نیا  لامتحا  دـشابیم و  كرتشم  اهنآ  { 12} ياهنژ تلاح ، نیا  رد  هک 
يارب تسا . رتمک  رود ، يدـنواشیوخ  ياهجاودزا  رد  لامتحا  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ رتشیب  رایـسب  دـیامن ، ـالتبم  یکیتنژ  يراـمیب  هب  ار 

ياهنژ هک  نیا  لامتحا   ، تسا رتمک  اهنآ  كرتشم  ياهنژ  هک  اج  نآ  زا  ومع ) رتخد  ومع -  رسپ   ) هس هجرد  یلیماف  ياهجاودزا  رد  لاثم ،
رگید هرابرد  يو  { 13 «.} دوشیم هدید  رتمک  زین  یثرا  يرامیب  زورب  هجیتن  رد  هدش ، رتمک  دـنریگ ، رارق  رگیدـکی  رانک  رد  يرامیب  لماح 
تـسا نیا  مراحم  اب  جاودزا  میرحت  دروم  رد  رگید  لیلد  : » دیوگ { 14 ،} دناهدرک هراشا  نادـب  یعمج  هک  یلیماف  ياهجاودزا  میرحت  تلع 

دنوشیم گرزب  مه  اب  دلوت  ودب  زا  اهنآ  اریز  درادن ؛ دوجو  ًالومعم  یسنج  ششک  هبذاج و  مراحم ، نایم  رد  یناور ، یحور و  رظن  زا  هک 
نیا زا  داد . رارق  یلک  یمومع و  نیناوق  سایقم  ناوتیمن  زین  ار  ییانثتـسا  ردان و  دراوم  دنتـسه . یلومعم  يداع و  دوجوم  رگیدـکی  يارب  و 

رادیاپان و اهجاودزا  هنوگ  نیا  تسا و  هدش  شودخم  تسا ، یـسنج  هبذاج  هک  ییوشانز  دنویپ  ماکحتـسا  طیارـش  زا  یکی  اج  نیا  رد  ور ،
بادالا هقبطم   ) میرحتلا بابـسا  یف  لصف  حاکنلا ، باتک  ص 262 ، ج 2 ، نیمخ ، ماما  هلیـسولاریرحت ، ر.ك : [. 1 { ] 15 «.} دشابیم تسس 

هدرک هراشا  مراحم  زا  یخرب  هب  تبـسن  و  بابـسا ، اـهتمکح و  نیا  زا  یخرب  هب  یهورگ  اـی  صخـش  ره  هتبلا  [. 2 (/ ] فارـشالا فجنلا  یف 
ر.ك: 1337ش /) نارهت ، يدنوخآ ، دمحم  خیش  رـشان :  ) ص 75 ج 3 ، ینارهت ، يرئاح  یلع  دیـسریم  رردـلا ، تاینتقم  ر.ك : [. 3 / ] تسا

یشورف باتک  یلماع ، میهاربا  یلماع ، ریـسفت  [. 4 / ] 374 ص 373 -  ج 2 ، نارهت ، قودص ، یـشورف  باتک  یلماع ، میهاربا  یلماع ، ریـسفت 
هیآ لیذ  ج 2 ، یسردم ، یقتدمحمدیس  تیاده ، ریـسفت  [. 6 / ] نامه [. 5 / ] 374 ص 373 -  اسن ، هروس  هیآ 23  لیذ  ج 2 ، نارهت ، قودص 

ینهذ و دـیدش  یهابت  سکاـس ، یت  [. 7 / ] يوضر سدـق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهشهوژپ  داینب  ، 1377 لوا ، پاـچ  ص 49 ، اـسن ، هروـس   23
ریخأت يرونوتک ، لـینف  . 2 [. 8 / ] دوشیم رجنم  یگلاـس  ات 3  نیب 2  گرم  هب  دوـشیم و  زاـغآ  یگراوخریـش  نارود  رد  هک  تسا  یمـسج 

یلاعف و شیب  عرـص ، تالمح  دـننام   ، کیژولرون تارهاظت  ریاس  اب  یهاگ  دوشیم و  راکـشآ  یگراوخ  ریـش  نارود  رد  هک  تسا  یلماکت 
. دنکیم زورب  يدازون  نارود  رد  يرامیب  نیا  ینیلاب  میالع  نیرتهتـسجرب  یموزوتکالاگ ، . 3 [. 9 / ] ددرگیم هارمه  يراتفر ، ياهیگتفشآ 

نیا دـشر  دـننکیم . ادـیپ  هیلک  درکراک  لالتخا  دـبک و  ییاسران  میالع  ریـش ، ندروخ  اـب  دـنراد ، يا  يراـمیب  نینچ  هک  ینادازون  ًاـمومع 
یتسوپ ياهمخز  ياهوهق و  طاقن  دوجو  اب  هک  تسا  ياهدنـشک  رداـن و  يراـمیب  ازوتنمگیپ ، اـمرد  وررگ  . 4 [. 10 . ] تسا مک  مه  نادازوـن 

ص 81- ماک ، داش  يرون  دومحم  رتکد  نیون ، بط  نآرق و  . 5 [. 11 / ] دوشیم صخشم  يزاتک  ژنالت  یتسوپ و  ینالضع و  لیلحت  اب  هارمه 
دومحم رتـکد  نیون ، بط  نآرق و  [. 13 . ] تسا تثارو  لـماع  ناـمه  نژ  . 6 [. 12 (. ] 1378 لوا ، پاـچ  نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلا  راد   ) 82

 - ص 327 ج 3 ، يزاریش ، مراکم  هنومن ، ریـسفت  [. 14 (/ ] لوا 1378 پاچ  نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلاراد  ، ) 83 ص 82 -  ماـکداش ، يرون 
ص ماکداش ، يرون  دومحم  رتکد  نیون ، بط  نآرق و  [. 15 (/ ] 1370 مهدزون ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلا  راد  ، ) اسن هروس  هیآ 23  لیذ  ، 328

/84

؟ دوشیمن تسرپرسیب  نادنزرف  ندمآ  دیدپ  بجوم  ایآ  دنرامشیم ؟ زیاج  ار  هغیص  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیمن تسرپرسیب  نادنزرف  ندمآ  دیدپ  بجوم  ایآ  دنرامشیم ؟ زیاج  ار  هغیص  هعیش  ارچ 

خساپ

هک ار  ینانز  { 1 «} ْضیرف نهروجا  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  : » دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  تسا . تایاور  تایآ و  زاوج  لیلد  هعتم ،
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هیآ لوزن  زا  لبق  تقوم ، جاودزا  عیرـشت  لصا  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  دیزادرپب . بجاو  کی  ناونع  هب  ار  نانآ  رهم  دـینکیم  هعتم 
هعتم مکح  : » دومرف (ع ) قداص ماما  دنکیم . هیصوت  نانآ  رهم  تخادرپ  هب  تبسن  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  تسا  هدوب  ملسم  ناناملسم  يارب 

مالسا زاغآ  رد  تقوم  جاودزا  مالـسا ، ياملع  مومع  قافتا  هب  { 2 «.} تسا هدیدرگ  يراج  نآ  قبط  رب  ربمغیپ  تنـس  هدش و  لزان  نآرق  رد 
یفورعم هلمج  و  تسا . هدش  خسن  قوف  هیآ  دندقتعم  تّنسلها  دناهدرک . لمع  نآ  هب  مالسا  زاغآ  رد  ناناملسم  یتح  تسا و  هدوب  عورـشم 

رـصع رد  مکح  نیا  دوجو  رب  ینـشور  لیلد  اـمهیلع » بقاـعا  اـهمرحا و  اـنا  هللا و  لوسر  دـهع  یلع  اـتناک  ناـتعتم  : » هدـش لـقن  رمع  زا  هک 
زا دعب  درادن و  ار  ماکحا  خسن  قح  ربمایپ  زج  سک  چیه  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  خـسن  مکح  نیا  دـندقتعم  ّتنـسلها  تسا . (ص ) ربمایپ

لباقم رد  شداهتجا  دنک ، خسن  ار  تعیرش  ماکحا  زا  یمکح  داهتجا ، يور  زا  یـسک  رگا  سپ  دش . هتـسب  یلک  هب  خسن  باب  ربمایپ  تلحر 
نیا رد  تسا و  نادنزرف  ریاس  دننام  ماکحا  مامت  رد  دنزرف  نیا  دش ، دنزرف  بحاص  هعتم  قیرط  زا  یسک  رگا  { 3 .} تسا رابتعا  دقاف  صن و 

هک یلاح  رد  دنتـسه ، تسرپرـسیب  دنیآیم ، ایند  هب  عورـشمان  قیرط  زا  هک  ینادنزرف  تسین . تقوم  مئاد و  جاودزا  نایم  یقرف  چیه  هنیمز 
مه ثرا  هلأسم  رد  یتح  یقوقح  ظاحل  زا  دنتـسه و  ردپ  هب  هتـسباو  نوناق  عرـش و  ظاحل  زا  دنیآیم  ایند  هب  هغیـص  قیرط  زا  هک  ینادـنزرف 

يارب [. 3 / ] ص 467 ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  [. 2 / ] هیآ 24 أسن ، هروس  [. 1 / ] دنرادن مئاد  جاودزا  زا  لصاح  نادـنزرف  اب  یتوافت  نیرتمک 
/ دعب هب  ص 200  ج 6 ، ریدغلا ، ر.ك : هیرظن ، نیا  یسررب 

؟ دیسیونب ار  تقوم  جاودزا  ندوب  لالح  لیلد 

شسرپ

؟ دیسیونب ار  تقوم  جاودزا  ندوب  لالح  لیلد 

خساپ

يدنواشیوخ زا  یعنام  شجوز  وا و  نیب  هک  یتروص  رد   ) دروآرد يدرم  جاودزا  هب  ار  شدوخ  نز  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  تقوم  جاودزا 
نیب هک  یصخشم  نامز  ات  ینیعم  هیرهم  هب  دشاب ) هتشادن  دوجو  یعرش  رگید  عناوم  ای  ندوب  هّدع  رد  ای  ندوب  نصحم  ای  یعاضر  یببس و  و 

نا هعتملا : ریـسفت  : » دـیوگیم هعتم  حاکن  فیرعت  رد  یفنح ، ناملاع  زا  یـسخرس ، { 1 .} دـشاب هتـشاد  دوجو  رظن  قافتا  تیاضر و  ود  نیا 
نالف رد  ار  وت  دـیوگب : نینچ  نز  هب  يدرم  هک  تسا  نآ  هعتم  ریـسفت  حیـضوت و  لدـبلا ؛» نم  اذـکب  ّْدـملا  نم  اذـک  کب  عتمتا  ْأرمالا  لوقی 

ّنهوتاف ّنهنم  نم  متعتمتـسا  امف   » هیآ ّتقوم ، حاکن  تیعورـشم  لوا  لـیلد  { 2 .} مدومن هعتم  لمع ) لام و  زا   ) لدـب نالف  لـباقم  رد  ناـمز 
یمالسا بهاذم  ناهیقف  نارّـسفم و  { 3 «} ًامیکح امیلع  ناک  هللا  نا  هضیرفلا  دـعب  نم  هب  متیـضرات  امیف  مکیلع  حاـنج  ـالو  ْضیرف  نهروجا 

، یلوق ربانب  هیآ ، نیا  زا  دارم  دـسیونیم : دوخ  ریـسفت  رد  يزاررخف  . 1 هلمج : زا  تسا ؛ هعتم  حاکن  هرابرد  قوف  هیآ  هک  دـناهدرک  حیرـصت 
لقن مالـسا  ردـص  رد  ار  هعتم  دـقع  ندوب  حابم  رب  قافتا  عامجا و  نآ  زا  دـعب  هدومن و  فیرعت  ار  هعتم  دـقع  سپـس  يو  تسا / هعتم  مکح 
خسن يوبن  رابخا  اب  هیآ  نیا  هک  تسا  دقتعم  يو  دنکیم . هعتم  تیعورشم  رب  تلالد  هیآ  دسیونیم : دوخ  ریـسفت  رد  يواضیب  . 2 دیامنیم /

هیآ لوزن  تباث ، یبا  هبعش ، ْداتق ، دهاجم ، ریبج ، نب  دیعس  مکح ، بعک ، یبا  نبا  سابع ، نبا  زا  دوخ ، ریـسفت  رد  يربط  . 3 { 4 .} تسا هدش 
تقوم جاودزا  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  دنتسه  نیا  رب  نارسفم  روهمج  دسیونیم : دوخ  رد  یبطرق  . 4 { 56 .} دیامنیم لقن  هعتم  دقع  دروم  ار 
موحرم تسا / هدش  لقن  باب  نیا  رد  تّنسلها  هعیش و  زا  هک  تسا  یتایاور  تسا / حاکن  دقع  تیعورشم  مود  لیلد  { 6 .} تسا هدش  لزان 

ار تیاور  ود  هنومن  ناونع  هب  تسا / هدومن  لـقن  هعتم  حاـکن  يارب  باـب  رد 46  ثیدـح و   134 هعیـشلا ، لئاسو  باتک  رد  یلماع  رح  خیش 
رد هیآ  دومرف : (ع ) قداص ماما  { 7 (.} (ص هللا لوسر  نم  ْنسلا  اهب  ترج  نآرقلا و  اهب  لزن  ْعتملا  لاق : (ع ) هللادـبع یبا  نع  : » مینکیم لـقن 
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رکـسملا انتعیـش  یع  مّرح  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  لاق ، (ع ) هللادبع یبا  نع  / » تسا هدش  يراج  نآ  رب  ربمایپ  تنـس  هدـش و  لزان  هعتم  دروم 
هتخاس و مارح  ار  رکسم  بارش  ام  نایعیش  يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : قداص  ماما  هعتملا /» کلذ  نم  مهضّوع  بارش و  لک  نم 

هدش دراو  هعتم  تیلح  زاوج و  رد  يددـعتم  تایاور  ّتنـسلها ، یثیدـح  عبانم  رد  { 8 .} تسا هداد  رارق  ناـنآ  يارب  ار  هعتم  نآ  لـباقم  رد 
نب رباج  مدـق  أطع : لاـق  لاـق : حـیرج  نبا  اـنربخا  قازرلادـبع  انثدـح  یناولحلا  نسحلا  انثدـح  : » مینکیم اـفتکا  دروم  ود  رکذ  هب  هک  تسا 
نبا رمع /» رکب و  یبا  هللا و  لوسر  هدـهع  یلع  انعتمتـسا  معن  لاقف : هعتملا  اورکذ  مث  أیـشا  نع  موقلا  هلأسف  هلزنم  یف  هاـنئجف  ًارمتعم  هللادـبع 

وا زا  مدرم  میدـمآ . شلزنم  هب  شندـید  يارب  مه  ام  دوب و  هتـشگرب  هرمع  زا  هللادـبع  نب  رباـج  تفگ : وا  هک  دـنکیم  لـقن  اـطع  زا  حـیرج 
{9 .} میدرکیم هعتم  رمع ، رکبوبا و  ادـخ و  لوسر  ناـمز  رد  اـم  هلب ، تفگ : رباـج  دـندرک . حرطم  ار  هعتم  هاـگ  نآ  دندیـسرپ و  یتـالاؤس 

لجر لاق  مث  اهنع  اـناهن  اـم  ْعتملاـب و   9 هللا لوـسر  اـنرما  يرخا و  ْيآـب  اهخـسن  اـم  ْيآ و  ْعـتملا  یف  لزنا  هللا  نا  لاـق : نیـسحلا  نب  نارمع  »
ام ربمایپ  تسا و  هدرکن  خسن  رگید  ياهیآ  هب  ار  نآ  هک  هدرک  لزان  ياهیآ  هعتم  هرابرد  دنوادخ  دیوگیم : نیصح  نب  نارمع  { 10 «.} هیأرب

ّتنـسلها ناـملاع  زا  یخرب  تسا / هدرک  یهن  ار  نآ  شرظن  يأر و  هب  يدرم  هاـگ  نآ  درکن . یهن  نآ  زا  ار  اـم  دوـمنیم و  رما  هعتم  هـب  ار 
خـسن ياعدا  مود  هفیلخ  تفگ : دیاب  خساپ  رد  تسا / هدش  خـسن  هعتم  هیآ  اذـل  تسا . هدرک  میرحت  ار  هعتم  حاکن  مود  هفیلخ  هک  دـندقتعم 

عبانم رد  هک  یثیدح  رد  دادیم . تبسن  ربمایپ  هب  ار  خسن  دیاب  دوب  خسن  وا  نخس  رگا  دوب . هعتم  زا  یهن  وا  مالک  حیرـص  هکلب  تسا ؛ هدرکن 
(ع) هللادـبعابا تعمـس  لاق : لضفملا  نع  : » تسا هدومن  یهن  نآ  زا  هکلب  هدرکن ، میرحت  ار  هعتم  وا  هک  هدرک  حیرـصت  رمع  هدـش  لقن  هعیش 

نارمعل سیل  اـهمرحا و  مل  ّینا  مهربـخا  لاـقف  هاّمـس -  ًاـنالف -  مهیلا  لـسراف  ْعتملا  مّرح  رمع  نا  نومعزی : قارعلا  لـها  نا  رمع  غلب   : لوقی
قارع لـها  هک  دـنداد  ربخ  رمع  هب  دومرف : (ع ) قداـص ماـما  هک  مدینـش  دـیوگیم : لّـضفم  اـهنع » یهن  دـق  رمع  نکل  هللا و  ّلـحا  اـم  مّرحی 

مدرکن و مارح  ار  هعتم  نم  هک  دهدب  ربخ  نانآ  هب  هک  داتسرف  نانآ  يوس  هب  ار  یـصخش  رمع  تسا . هتخاس  مارح  ار  هعتم  وا  هک  دنرادنپیم 
هریس موس ، لیلد  { 11 .} تسا هدرک  یهن  هعتم  زا  رمع  نکل  تسا ، هدرک  لالح  ادخ  هک  ار  هچ  نآ  دنک  مارح  تسین  زیاج  رمع  يارب  ًالـصا 

باحصا و زا  رفن  تسیب  دودح  ینیما  همالع  دندادیم / ماجنا  ار  نآ  ًالمع  دنتشاد و  تّیلح  هب  داقتعا  باحـصا  زا  يرایـسب  تسا . باحـصا 
نب یلع  نینمؤـملاریما  . 1 زا : تسا  تراـبع  ناـنآ  زا  یخرب  ياـهمان  هک  دناهتـشاد  هعتم  تیلح  ياـقب  هـب  داـقتعا  هـک  دربیم  ماـن  ار  نیعباـت 
ریبز . 6 نایفس ؛ یبا  نب  ْيواعم  . 5 يودع ؛ رمع  نب  هللادبع  . 4 يراصنا ؛ هللادبع  نب  رباج  . 3 ربمایپ ؛ يومع  رسپ  سابع  نبا  . 2 (ع ؛) بلاطیبا

حاکن هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  یموزخم / رجاهم  نب  دـلاخ  . 8 يراصنا ؛ بعک  نب  نبا  . 7 یشرق ؛ ماوع  نب 
ات ناشیا  تلحر  زا  دـعب  و  (ص ) مرکا لوسر  ناـمز  رد  هباحـص  زا  يرایـسب  لـمع  تشاد و  تیعورـشم  (ص ) مرکا ربماـیپ  رـصع  رد  تقوم 
نآ یقطنم  ییالقع و  یـسنج  زیارغ  ياـضرا  يارب  حیحـص  یهار  تقوم  جاودزا  تسا . نآ  تیعورـشم  رب  يدـیؤم  رمع ، تفـالخ  طـساوا 

باتکلاب و ماصتعالا  [. 1 / ] مینک يرادرب  هرهب  یگدـنزاس  ریـسم  رد  اـهنآ  زا  مینک و  عابـشا  لوقعم  عورـشم و  قـیرط  زا  ار  زیارغ  هک  تسا 
ص ج 5 ، یسخرس ، نیدلا  سمـش  طوسبملا ، [. 2 ‘/ ] 1414 ه‘ق لوا ، مق ، (ع ،) قداصلا مامالا  هسـسؤم  ص 115 ، یناحبـس ، رفعج  ْنسلا ،
[. 6 / ] ص 9 ج 5 ، يربط ، ریسفت  [. 5 / ] ص 269 ج 1 ، يواضیب ، ریسفت  [. 4 / ] هیآ 24 أسن ، هروس  [. 3 ‘/ ] 1409 ه‘ق توریب ، رکفلاراد ، ، 152

ملـسم هعتم ، حاکن  باب  [. 9 / ] نامه [. 8 / ] هعتملا باوبا  ص 6 ، ج 21 ، هعیـشلا ، لئاسو  یلماـع ، رح  [. 7 / ] ص 130 ج 5 ، یبطرق ، ریـسفت 
ج 10، ریبکلا ، ریـسفتلا  رمع ، نب  دمحم  يزار ، نیدـلا  رخف  [. 10 / ] موس پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  أـیحاراد  ص 183 ، ج 9 ، حیحصلا ،

ص 319/ ج 41 ، ْعتملا ، ماکحا  باب  راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  [. 11 / ] ص 53

؟ تسا مارح  تسرپ  تب  كرشم و  نانز  نادرم و  اب  نامیا  اب  دارفا  جاودزا  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا مارح  تسرپ  تب  كرشم و  نانز  نادرم و  اب  نامیا  اب  دارفا  جاودزا  ارچ 

خساپ

هیآ 221 هرقب ، هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  هدومن و  میرحت  ار  كرشم  نانز  نادرم و  اب  نامیا  اب  دارفا  جاودزا  هک  تسا  نآرق  حیرص  نتم  ًالوا 
نوعدی کئلوا  مکبجعا  ولو  كرشم  نم  ریخ  نمؤم  دبعل  اونموی و  یتح  نیکرشملا  اوحکنت  الو  تسا ...« : هدومرف  حیرـصت  عوضوم  نیا  هب 

هب ار  دوخ  نانز  دـینکن ... جاودزا  دـناهدرواین  نامیا  ات  ناتـسرپ  تب  كرـشم و  نانز  اب  «/ ) هنذاـب ْرفغملا  ْنجلا و  یلا  اوعدـی  هللا  راـنلا و  یلا 
تشهب و هب  توعد  دنوادخ  دننکیم و  شتآ  يوس  هب  توعد  اهنآ  دـیرواین  رد  دـناهدرواین  نامیا  هک  یمادام  تسرپ  تب  نادرم  اب  جاودزا 
زا ترشاعم  رگا  صوصخب  ار  دوخ  نارشاعم  اهنآ  هک  تسا  نیا  رطاخب  كرشم  اب  جاودزا  میرحت  ًایناث  دنکیم /)/// دوخ  نامرف  هب  شزرمآ 

یتـسرپ تب  زا  هک  يدنـسپان  تاـیحور  یتـسرپ و  تب  فرط  هب  تسا  رتقـیمع  رتـشیب و  نآ  رثأـت  ریثأـت و  تدـش  هـک  دـشاب  ییوشاـنز  رظن 
اب ییانشآان  جاودزا  هچیرد  زا  مه  نآ  نانآ  اب  ییانشآ  هصالخ  تسادخ / رهق  شتآ  ناشماجنارـس  هک  دننکیم  توعد  دریگیم  همـشچرس 

همـشچرس نامیا  زا  هک  یناسنا  یلاع  تافـص  نامیا و  رطاخب  نانمؤم  هک  یلاح  رد  تسادخ / زا  يرود  نانآ  اب  ندش  کیدزن  تسا و  ادـخ 
/ دنیامنیم تسادخ  شزرمآ  ترفغم و  ماجنارس  هک  تلیضف  نامیا و  هب  توعد  ار  دوخ  نارشاعم  دریگیم 

؟ ریخ ای  تسا ، هدمآ  یبلطم  هنیمز  نیا  رد  تنس  لها  هعیش و  عبانم  رد  ایآ  تسیچ ؟ هیرهم  نییعت  زا  دوصقم  فده و 

شسرپ

؟ ریخ ای  تسا ، هدمآ  یبلطم  هنیمز  نیا  رد  تنس  لها  هعیش و  عبانم  رد  ایآ  تسیچ ؟ هیرهم  نییعت  زا  دوصقم  فده و 

خساپ

نانز هیرهم  و  { 1 {؛» ًایئرَم ًائینَه  هُولُکف  ًاسْفَن  ُهنم  ِءیـش  نَع  ْمَُکل  َنبِط  ْناَف  ۀلحن  ّنهتاقدَص  ءاسّنلا  وتا  َو  : » دـیامرفیم هرابنیا  رد  میرک  نآرق 
ار نآ  دندیـشخب  امـش  هب  ار  نآ  زا  يزیچ  تیاضر  اب  اهنآ  رگا  دـیزادرپب و  اهنآ  هب  هیطع ) کی  ای   ) یهدـب کـی  ناونع  هب  لـماک ) روط  هب  )

ًابلاغ دندوبن  لئاق  یشزرا  نانز  يارب  هک  نیا  هب  رظن  تیلهاج  رصع  رد  تسا : هدمآ  نینچ  هنومن  ریـسفت  رد  دییامن . فرـصم  اراوگ  لالح و 
ار نز  کی  رهم  زین  یهاگ  دنتـسنادیم  اـهنآ  ملـسم  کـلم  ار  نآ  دـندادیم و  رارق  اـهنآ  ياـیلوا  راـیتخا  رد  دوب  نز  ملـسم  قح  هک  ار  رهم 

رهاوخ لـباقم  رد  مه  وا  دروآیم  رد  يرگید  جاودزا  هب  ار  دوخ  رهاوخ  يردارب  ًـالثم  هک  هنوگ  نیا  هب  دـندادیم  رارق  يرگید  نز  جاودزا 
ناونع هب  ار  رهم  دیشک و  نالطب  طخ  هناملاظ  لوسر  نیا  مامت  رب  مالـسا  دوب . نیمه  نز  ود  نیا  رهم  دروآیم و  رد  يو  جاودزا  هب  ار  دوخ 

رهم يارب  مالسا  رد  تسا . هدرک  هیصوت  قح  نیا  لماک  تیاعر  هب  ار  نادرم  ًارارک  ینآرق  تایآ  رد  داد و  صاصتخا  نز  هب  ملسم  قح  کی 
دیهدن رارق  نیگنـس  ار  رهم  هک  هدش  دیکات  یناوارف  تایاور  رد  هچ  رگا  تسا  رـسمه  ود  قفاوت  هب  هتـسب  تسا و  هدشن  نییعت  ینیعم  رادـقم 

هب ییوشاـنز  جاودزا و  زا  ود  ره  نز  درم و  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤـس  نیا  نوـنکا  تسا . بحتـسم  هکلب  تسین  یمازلا  مکح  کـی  نیا  یلو 
مک غلبم  درم  هک  دراد  یلیلد  هچ  لاح  نیا  اب  نیفرط ، لباقتم  عفانم  ساسا  رب  تسا  يدنویپ  ییوشانز  دـنویپ  دـنریگیم و  هرهب  ناسکی  روط 

جاودزا هب  شورف  دـیرخ و  لکـشم  دـنزیمن و  همطل  نز  تیـصخش  هب  عوضوم  نیا  اـیآ  یهگناو  دزادرپب ؟ نز  هب  رهم  ناونع  هب  يداـیز  اـی 
اهیبرغ نایم  رد  رهم  ندوبن  لومعم  ًاصوصخم  دننکیم و  تفلاخم  رهم  هلأسم  اب  تدش  هب  یـضعب  هک  تسا  تاهج  نیمه  يور  دهدیمن ؟
هرطاـخم هب  ار  وا  عضو  هکلب  دـیازفایمن  نز  تیـصخش  هب  رهم  فذـح  اـهنت  هن  هک  یلاـح  رد  دـنزیم . نماد  رکف  نیا  هب  اـههدزبرغ  يارب 

هک درک  راکنا  ناوتیمن  یلو  دنربیم  ناسکی  روط  هب  ییوشانز  یگدنز  زا  ود  ره  نز  درم و  هک  تسا  تسرد  هک  نیا  حیـضوت  دـنکفایم .
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ذوفن عامتجا  رد  ًالومعم  یندب  صاخ  دادعتسا  قبط  درم  ًالوا : اریز  دش  دهاوخ  يرتشیب  تراسخ  لمحتم  نز  درم  نز و  ییادج  تروص  رد 
یعامتجا یگدنز  عضو  اما  دننک ، راکنا  ار  نشور  تقیقح  نیا  نتفگ  نخس  ماگنه  هب  دنهاوخیم  یضعب  دنچ  ره  دراد و  يرتشیب  طلست  و 

رپ لامعا  راکتبا  هک  دهدیم  ناشن  دنرادروخرب  لماک  يدازآ  زا  حالطـصا  هب  نانز  هک  ییاپورا  عماوج  رد  یتح  مینیبیم  مشچ  اب  هک  رـشب 
ًاـصوصخم هویب  نانز  یلو  دنراد  يرتشیب  تاناکما  ددجم  رـسمه  باختنا  يارب  نادرم  هوالع  هب  ًایناث : تسا . نادرم  تسد  رد  رتشیب  دمآرد 

هب هجوت  اب  تسا . رتمک  دیدج  رسمه  باختنا  يارب  ناشتاناکما  ییابیز  یناوج و  هیامرـس  نتفر  تسد  زا  اهنآ و  رمع  زا  یتمـسق  تشذگ  اب 
تـسد زا  درم  هک  تسا  یتاناکما  زا  شیب  دـهدیم  تسد  زا  جاودزا  اـب  نز  هک  ار  ياهیامرـس  تاـناکما و  هک  دوشیم  نشور  تاـهج  نیا 

نیا رب  هوالع  وا و  هدـنیآ  یگدـنز  نیمأت  يارب  ياهلیـسو  نز و  يارب  تراـسخ  ناربج  ناونع  هب  تسا  يزیچ  هیرهم  تقیقح  رد  دـهدیم و 
هبنج هجو  چیه  هب  رهم  مالسا  رد  دوشیم . بوسحم  قالط  ییادج و  هب  تبـسن  درم  تالیامت  ربارب  رد  يزمرت  لکـش  هب  ًالومعم  رهم  هلأسم 

یـساسا نکر  ود  ناونع  هب  نز »  » و درم »  » ًامـسر نآ  رد  هک  تسا  جاودزا  دـقع  هغیـص  نامه  نآ  لیلد  نیرتهب  درادـن و  ـالاک  تمیق  اـهب و 
رهم زا  یمـسا  دقع  هغیـص  رد  رگا  لیلد  نیمه  هب  تسا  هتفرگ  رارق  هیـشاح  رد  هفاضا و  زیچ  کی  رهم  دـناهدمآ و  باسح  هب  جاودزا  نامیپ 
دیاب هتبلا   ) دوب دهاوخ  لطاب  ًاملـسم  دوشن  هدرب  تمیق  زا  یمـسا  تالماعم  شورف و  دیرخ و  رد  رگا  هک  یلاح  رد  تسین  لطاب  دـقع  دـنربن 

دنناـمه يرهم  ینعی  لـثملارهم »  » یـسنج شزیمآ  تروص  رد  هک  تسا  فظوم  رهوش  دوشن  هدرب  رهم  زا  یماـن  دـقع  رد  رگا  تشاد  هجوت 
هب مارتحا  يارب  هناوتـشپ   » و تراسخ » ناربج   » هبنج رهم  هک  میریگیم  هجیتن  هصالخ  روط  هب  سپ  دزادرپب .) دنتـسه  وا  زارط  مه  هک  یناـنز 

دیشر رانملا  ریسفت  رد  { 2 .} دـشاب تمـسق  نیا  هب  هراشا  هیآ  رد  هیطع »  » ینعم هب  هلحن »  » هب ریبعت  دـیاش  اـهب و  تمیق و  هن  دراد  نز » قوقح 
( ۀـلحن  ) لاق کلذـل  هتیراج و  وا  همرف  لـجرلا و  نیب  هلـصلا  نم  فرـشأ  یلعأ و  نیجوزلا  نیب  ۀلـصلا  نا  اـّلک  تسا ...« : هدـمآ  نینچ  اـضر 

رییخت متح ال  بجاو  هنا  ۀمحرلا و  ةدوملا و  يرع  قیثوت  یبرقلا و  ۀلص  ۀبحملا و  تایآ  نم  ۀیآ  ءاطعلا  اذه  نأ  وه  ظحالی  نا  یغبنی  يذلاف 
: لوقا فّحتلا . ایادهلاب و  جوزلا  هعفـشی  لب  ءاطعلا  اذهب  ءافتکالا  مدع  یلع  ًایراج  سانلا  فرع  يرتو  رجأتـسملا . يرتشملا و  ریختی  امک  هیف 

ریغ یماتیلا و  ءاسنلا  نوجوزی  نیذـلا  ءاـیلوالل  باـطخلا  نأ  وه  رخآ و  هجو  اـهیف  جاوزـالل و  ۀـلمجلا  ینعم  نم  هجولا  اذـه  یلع  باـطخلا 
اهجوزی و ۀـیلهاجلا  یف  ةأرملا  یلو  ناک  نهنع و  ۀـباینلاب  نهجاوزا  نم  ّنهروهم  نم  هنوذـخأی  اـم  ّنهوطعی  نا  یلاـعت  هَّللا  مهرمأـی  یماـتیلا 

زینک اـی  وا  بسا  ناـسنا و  نیب  طاـبترا  لاـصتا و  زا  رتفیرـش  رتـالاب و  درم  نز و  نیب  طاـبترا  زگره ، { 3 ...«.} اهنود هسفنل  اهقادص  ذـخأی 
نانیمطا تبحم و  زا  ياهناشن  شـشخب  اطع و  نیا  هک  تسا  نیا  دوش  تقد  هظحالم و  دیاب  هچ  نآ  سپ  ۀلحن .»  » هدومرف نآرق  اذل  تسوا و 

نآ هنومن  تسین و  رجاتـسم  يرتشم و  رییخت  عون  زا  يرییخت  رما  تسا و  بجاو  ۀلحن »  » نیا تسا و  یتسود  ینابرهم و  تبحم و  صولخ  هب 
باطخ میوگیم : دروآیم . مه  هفحت  هیده و  ۀلحن  نیا  هارمه  درم  هکلب  دننکیمن  افتکا  ۀلحن  اطع و  نیا  هب  هک  دراد  نایرج  فرع  رد  مه 
هجوتم ءاسنلا »... اوتا   » هیآ باطخ  هک : نیا  نآ  و  دـش . انعم  مه  يرگید  تروص  یلو  تسا  نارـسمه  لـماش  دـش  اـنعم  هک  هجو  نیا  رب  هیآ 

نانآ هب  دیتفرگ  ناشنارـسمه  زا  نانز  زا  تباین  هب  هچ  نآ  هک  نیا  هب  دـنکیم  رما  دـنوادخ  هک  يروط  هب  دـشاب . میتی  ریغ  میتی و  نانز  ءایلوا 
یهدب ینعم  هب  ۀلحن  هیآ 4 ، ءاسن ، [. 1 { ] 4 .} تشادیمرب دوخ  يارب  ار  رهم  درکیم و  جیوزت  ار  نز  هک  دوب  نینچ  تیلهاج  رد  اریز  دیهدب .

یناگدنز رد  درم  تقادص  هناشن  نوچ  ًارهاظ  و  هیرهم ؛ ینعی  قادـص  عمج  ّنهتاقدـص  هدـمآ ، مه  هیطع  شـشخب و  ینعم  هب  تسا و  نید  و 
: دیوگیم يزاررخف  [. 4 . ] ص 376 ج 4 ، رانملا ، ریسفت  [. 3 . ] ص 263 ج 3 ، هنومن ، ریسفت  [. 2 . ] تسا هدش  هدیمان  مان  نیا  هب  تسا  ییوشانز 

شیانعم ۀجفاّنلا و  کل  ًائینه  دنتفگیم : وا  هب  دشیم  دلوتم  يرتخد  دنزرف  یـسک  يارب  رگا  اذـل  دـندادیمن و  ار  نانز  هیرهم  یلهاج  برع 
یهن رما  نیا  زا  دـنوادخ  اذـل  ینکیم ... هفاـضا  دوخ  نارتش  هب  تفرگ و  یهاوخ  رتخد  نیا  هیرهم  ناونع  هب  ار  يرتـش  هک  دوب  نیا  ۀـیانک ) )

ص 179. ج 9 ، ریبکلا ، ریسفتلا  دیزادرپب ؛ نآ  لها  هب  ار  قح  درک  رما  دومن و 

؟ تسیچ نآ  تمکح  و  تسا ؟ هدش  حرطم  تاجوز  ددعت  نآرق  رد  ایآ 
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شسرپ

؟ تسیچ نآ  تمکح  و  تسا ؟ هدش  حرطم  تاجوز  ددعت  نآرق  رد  ایآ 

خساپ

اپ هب  ار  طسق  تلادع و  هک  دیـسرتیم  رگا  ... " " ؛ ِءاَسِّنلا َنِم  مَُکل  َباَط  اَم  اوُحِْکناَف  : " دیامرفیم ءاسن  يهروس  موس  يهیآ  رد  لاعتم  يادـخ 
ات راهچ  ای  ات  هس  ای  ات  ود  تسامش ، هاوخ  لد  دیدنـسپیم و  هک  اهنز  زا  هک  يزیچ  نآ  تسرپرـس  نودب  ناکدوک  نامیتی و  دروم  رد  دینکن 
رد ... دینکن " باختنا  رتشیب  رسمه  کی  سپ  دینکن ، تیاعر  ار  تلادع  هک  دیراد  ار  نیا  فوخ  دیـسرتیم ، رگا  اما  دینیزگرب . يرـسمه  هب 

ددعت هیآ  نیا  دراد . ار  شدوخ  صاخ  ثحب  طیارـش و  هتبلا  هک  مالـسا  رد  تاجوز  ددـعت  زاوج  رب  تسا  یلیلد  هفیرـش  يهیآ  نیا  تقیقح 
زا ار  لالح  لئاسم  تسه  مدرم  نیب  رد  هک  یلئاسم  موسر و  بادآ و  تاداع و  دروم  رد  میرک  نآرق  هدرک . دنمنوناق  مالسا  رد  ار  تاجوز 

هقباس هلئـسم  نیا  رـشب  خیرات  لوط  رد  ددعتم  نارـسمه  اب  جاودزا  دروم  رد  ًالثم  هدرک . دنمنوناق  مه  ار  شلالح  لئاسم  هدرک و  ادج  مارح 
دنمـشور هلئـسم  نیا  اب  میرک  نآرق  تقیقح  رد  نادنمتورث . ناهاشداپ و  ًاصوصخم  دندادیم  لیکـشت  ارـسمرح  دارفا  یخرب  یتح  هتـشاد و 

گرزب و ياهارـسمرح  لیکـشت  زا  هک  دش  نایب  نوناق  نیا  مالـسا و  يهمانرب  يروط  ینعی  درک ، دنمنوناق  دودحم و  ار  نآ  درک و  دروخرب 
ياهعماج ای  دـنراد  زاین  ًاعقاو  هک  یناسک  يارب  دـش ، هداد  رارق  هک  یتخـس ، طیارـش  اب  رگید  فرط  زا  یلو  دوش ، يریگولج  اهینارتوهش 

تلادع دیناوتیم  رگا  دومرف : درک و  شدنمنوناق  دادرارق و  شیارب  یطیارش  نکل  درکن  دودسم  ار  هار  نیا  دراد ، زاین  تاجوز  ددعت  هب  هک 
ُْمتْفِخ ْنِإَف   " هک دومرف  تسا . لکشم  یلیخ  شطرش  هتبلا  درادن  یلاکشا  دنک  باختنا  یسک  رگا  مه  رـسمه  کی  زا  شیب  دینکب  تیاعر  ار 

دیسرتیم دیهدیم و  لامتحا  امش  هک  یتقو  دینکن " تیاعر  ار  تلادع   " هکنیا هن  دینکن  تیاعر  ار  تلادع  هک  دیـسرتیم  رگا  اُولِدْعَت " َّالَأ 
هک یـسک  دنک ؟ باختنا  یکی  زا  رتشیب  دناوتیم  یـسک  هچ  لاح  دینک . باختنا  رتشیب  رـسمه  کی  دـیرادن  قح  دوشن  تیاعر  تلادـع  هک 

تـسرپرسیب ییاهمناخ  دـنوریم  ایند  زا  دـنریگیم . رارق  ثداوح  ضرعم  رد  اـهدرم  تاـقوا  یهاـگ  يرـشب ، عماوج  رد  ًـالثم  دراد ؟ زاـین 
رتدایز اهنآ  یـسنج  رمع  لوط  طسوتم  تروص  هب  نادرم  تسا ، نادرم  زا  رتمک  نانز  یـسنج  رمع  لوط  هک  هدش  هتفگ  هکنیا  ای  دنوشیم و 

؛ تسین زیاج  یـسنج  شزیمآ  هک  دنراد  هنایهام  تاداع  ًالومعم  اهمناخ  هکنیا  ای  تشاد ؛ دنهاوخ  يرتشیب  ياهجاودزا  هب  زاین  نیاربانب  تسا 
تسا نیا  مزلتسم  اهنیا  و  دشاب ؛ یسنج  ياهتیعونمم  تسا  نکمم  نارود  نیا  رد  دشکیم و  لوط  هام  ًالومعم 9  هک  دنراد  لمح  نارود  و 

لثم دتفایم  قافتا  یثداوح  تاقوا  یهاگ  دنشاب . رگید  نارسمه  اب  جاودزا  هب  دنمزاین  دوشن و  فرطرب  ناشیسنج  زاین  نادرم  زا  یخرب  هک 
لح هار  کی  تاجوز  ددـعت  دراوم  نیا  رد  هک  دوشیم  دایز  اهمناخ  دادـعت  دـنوریم و  اـیند  زا  ینادرم  و  نآ ، دـننام  ثداوح  اـهگنج و 

. تسا

؟ دوشیمن لماک  وا  نید  فصن  دنکن ، جاودزا  هک  یسک  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیمن لماک  وا  نید  فصن  دنکن ، جاودزا  هک  یسک  ارچ 

خساپ

یمین نآ ، فارنا  و  دنکیم ، يربارب  زیارغ  رگید  اب  ییاهنت  هب  هک  تسا  ناسنا  زیارغ  يرتشکرس  نیرتدنمورین و  یسنج  هزیرغ  هک  نا  يارب 
يدرف و تایح  ظفح  رشب و  یگدنز  فلتخم  نوئش  نیمأت  تاذ و  تنایـص  روظنم  هب  ادخ  ( 1 .) تخادنا دـهاوخ  رطخ  هب  ار  نامیا  نید و  زا 
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يرورـض دوخ  ياج  رد  اهشهاوخ  زیارغ و  نآ  زا  کی  ره  دوجو  تشاذـگ . هعیدو  هب  نایمدآ  داهن  رد  ار  یتالیامت  زیارغ و  ناسنا ، یعون 
يریگهزادنا اب  کی  ره  تاساسحا  رگا  دوش ، يریگولج  یشکرس  زا  دندرگ و  لیدعت  یبوخ  هب  یـسنج  هزیرغ  هژیو  هب  زیارغ  رگا  دشابیم .

زیارغ رگا  اما  دوب . دهاوخ  عامتجا  درف و  تداعـس  هیام  رـشب و  لامک  یتخب و  شوخ  بجوم  دوش ، لامعا  دوخ  بسانم  ياج  رد  حیحص و 
ار یمدآ  دریگ ، رارق  اجبان  ياهناجیه  یشکرس و  ریـسم  رد  رگا  ددرگ ، لامعا  طرـش  دیغ و  نودب  هنادازآ و  رگا  دوشن . راهم  تاساسحاو 

اهلسن دوشن ، هتفرگ  یسنج  توهش  هرئان  يولج  رگا  ( 2 .) تخاس دهاوخ  رتتسپ  یناویح  ره  زا  ار  ناسنا  درادیم و  او  یمیظع  تایانج  هب 
زا ناسنا  نید  هجیتن  رد  دریگیم . رارق  رطخ  رد  ناسنا  سومان  دوشیم و  نماان  هعماج  دوریم و  نیب  زا  یناسنا  ياـهشزرا  اـههداوناخ و  و 

، دنکیم ظفح  طوقـس  رطخ  زا  ار  شنید  فصن  دنک ، جاودزا  یـسک  ره  : " دومرف (ص ) ادـخ لوسر  ترـضح  ساسا  نیمه  رب  دوریم . نیب 
هک یعقوم  دـنیآیم ، ناجیه  هب  يزیرغ  تـالیامت  تاـساسحا و  هک  یعقوم  ( 3" .) دـیامن ظـفح  يراـگزیهرپ  اوقت و  هار  زا  شرگید  فصن 

گرزب و دسافم  ماجنارـس  درادیم و  او  اوران  ياهراک  هب  ار  یمدآ  راو  هناوید  و  دنکیم ، ینافوط  ار  رـشب  دوجو  دـنکیم و  نایغط  توهش 
تاجن یهابت  طوقـس و  رطخ  زا  ناـسنا  نآ  راـهم  اـب  دـنکیم . راـهم  ار  یـسنج  توهـش  جاودزا  دروآیم . راـب  هب  یناربج  لـباق  ریغ  ًاـنایحا 

باتک هعیشلا ، لئاسو   - 3 ص 245 . ج 1 ، ناوج ، یفـسلف ، یقت  دمحم   - 2 ص 463 . ج 18 ، هنومن ، ریـسفت   - 1 اهتشون : یپ  دباییم .
.12 ثیدح 11 ، ص 5 ، ج 14 ، ثارتلا ، ءایحا  پاچ  حاکن ،

یلو دوب ، يریگشیپ  مزاول  نادقف  لیلد  هب  نیا  تشادیم و  هگن  هدـع  نز  یتسیاب  قالط ، زا  سپ  ربمایپ  نارود  رد  نامز  تایـضتقم  ربانب 
؟ تسا مزال  نتشاد  هگن  هدع  ایآ  دراد ، دوجو  يریگشیپ  يارب  یناوارف  لئاسو  هک  نونکا 

شسرپ

یلو دوب ، يریگشیپ  مزاول  نادـقف  لیلد  هب  نیا  تشادیم و  هگن  هدـع  نز  یتسیاب  قالط ، زا  سپ  ربمایپ  نارود  رد  ناـمز  تایـضتقم  رباـنب 
؟ تسا مزال  نتشاد  هگن  هدع  ایآ  دراد ، دوجو  يریگشیپ  يارب  یناوارف  لئاسو  هک  نونکا 

خساپ

دهعت زا  تسا  ترابع  هک  جاودزا  ایناث : ینم .) نتخیر  نوریب   ) لزع هلمجزا  تشاد ، دوجو  يریگشیپ  لیاسو  بابـسا و  زین  ربمایپ  نارود  رد 
داـجیا مکحم  هرگ  دـقع و  دـهدیم و  یتسـسگان  گـنتاگنت و  طاـبترا  مه  هب  ار  ود  ینا  ناـنچ  نآ  رهوـش ، نز و  نـیب  یگدـنز  دادرارق  و 

رطاخ هب  هدع  نتـشاد  هگن  دریگب ، تروص  بالط  ای  گرم  هک  یتروص  رد  رگم  دروخیمن ، مه  هب  طابترا  نیا  يزیچ  چیه  اب  هک  دـنکیم ،
 - 2 دوشیم . هتسب  اهتدم  زا  دعب  هفطن  یهاگ  نوچ  دوش ، صخشم  هام  هس  ات  دشاب ، هفطن  دنز  محر  رد  الامتحا  رگا  - 1 تسا : هتکن  دنچ 
 - 3 تسا . يرگنزاـب  تصرف  تقیقح  رد  دوش . رادروـخرب  ددـجم  ماکحتـسا  زا  جاودزا  دـقع  نز  درم و  هشیدـنا  رکف و  اـب  تصرف  نیا  رد 

يارب یتحاران  دشاب و  هتـشاد  يراگزاسانرـس  دهاوخیم  هک  ینز  دـنریگن . میمـصت  دوز  هک  تسا  نانز  هار  رـس  یگرزب  عنام  هدـع  عیرـشت 
ياهراک نیرتتشز  نیرتروفنم و  زا  رهوش  نز و  نیب  ییادـج   - 4 دوشیم . عنام  دتفایب ، هدع  رکف  هب  یتقو  دنک ، داجیا  نادـنزرف  رهوش و 

، دیهدن قالط  دینک و  جاودزا  : " تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  ( 1 .) تسا هدش  دادملق  هناخ  بیرخت  هلزنم  هب  تایاور  رد  تسا و  ادخ  دزن 
يارب رهوش  نز و  نیب  قشع  داجیا  تاـطابترا و  ندـش  دـنمنوناق  جاودزا  زا  فدـه  ( 2" .) دروآیم رد  هزرل  هـب  ار  ادـخ  شرع  قـالط ، اریز 

هک دوش  ضرف  نینچ  رگا  تسا . یگدـنز  رد  نتـشاد  روای  کمک و  رطاخ و  شمارآ  ساـسحا  نادـنزرف و  تیبرت  دـننام  رتیلاـع  فادـها 
ياهيرایب ینامـسج و  یناور و  تالکـشم  عاونا  دـشابن ، یطباوض  ساسا  رب  دـنکن و  تیعبت  ینوناق  چـیه  زا  نادرم  نانز و  نیب  تاـطابترا 

لیلد دـنچ  نیمه  هب  نتـشاد  هگن  هدـع  تمکح  تسا . هدـش  نینچ  قطانم  یـضعب  رد  هک  نانچ  دنیـشنیم ، راب  هب  زدـیا  لـیبق  زا  یکاـنرطخ 
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هدع دشاب ، هتشادن  محر  نز  رگا  تسا : هتفگ  املع  زا  یکی  دسرب . نآ  هب  هدنیآ  رد  رشب  هک  دراد  يرایـسب  ياهتمکح  دیاش  تسین  رـصحنم 
ص 268. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  زا  لقن  هب  نامه ،  - 2 ص 225 . ج 24 ، هنومن ، ریسفت   - 1 اهتشون : یپ  تشاد . دهاوخن 

هدـش یهن  تعاس  نآ  رد  یکیدزن  جاودزا و  هک  دراد  یتمکح  هچ  تسا ؟ برقع  رد  رمق  لاس  مامت  رد  ایآ  تسیچ ؟ برقع  رد  رمق  زا  روظنم 
؟ تسا

شسرپ

یهن تعاـس  نآ  رد  یکیدزن  جاودزا و  هک  دراد  یتمکح  هچ  تسا ؟ برقع  رد  رمق  لاـس  ماـمت  رد  اـیآ  تسیچ ؟ برقع  رد  رمق  زا  روظنم 
؟ تسا هدش 

خساپ

. تسا برقع " رد  رمق   " هک دوـش  یم  هتفگ  تفرگ ، رارق  برقع  جرب  رد  دوـخ  تکرح  ریـس و  رد  هاـم  هـک  یماـگنه  موـجن  حالطـصا  رد 

. دوب هدش  میسرت  جوربلا ، هقطنم  يارب  هدوب ، يواستم  یتصرف  تمـسق  هدزاود  لماش  هک  یکلف  تروص  هدزاود  ناتـساب  نارود  زا  حیـضوت :
تمسق ره  درک و  میسقت  يواستم  تمـسق  هدزاود  هب  ار  جوربلا  هقطنم  هک  تسا  یـسک  لگوا  دالیم  زا  شیپ  مود  نرق  رد  نینح  ربا  ًارهاظ  "

روث نوچ  لَمَح  نوچ  دیوگ : یم  نینچ  رعـش  بلاق  رد  باصن  رد  یهارف  رـصنوبا  ار  نآ  یماسا  دـیمان . نآ  يذاحم  یکلف  تروص  مان  هب  ار 
يرهاـظ تکرح  رد  دیـشروخ  ناینیـشیپ ، مولع  ۀـیاپ  رب  توح  ولد و  يدـج و  سوق و  برقع  نازیم و  هلبنـس  دـسا  ناطرـس و  نازوج  نوچ 

تکرح ریـس و  رد  هام  هک  یماگنه  دوش . یم  هدـناوخ  جرب  نآ  مان  هب  هام  نیا  درذـگ و  یم  اهجرب  زا  یکی  لباقم  زا  هاـم  ره  دوخ  ۀـنایلاس 
اه بشو  اهزور  تاعاس و  سحن " دعـس و   " دروم رد  هتکن : کی  رکذت  تسا . برقع  رد  رمق  دنیوگ  یم  دریگ ، رارق  برقع  جرب  رد  دوخ 
رد هام  هک  یماگنه  رد  ندرک  جاودزا  ترفاسم و  هک  هدـش  لـقن  (ع ) یلع زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  تسا ، هدـش  یتاراـشا  تاـیاور  یخرب  رد 

هورکم دـشاب ، برقع  جرب  رد  هام  ای  دـنیوگیم ) ندوب  قاـحم  رد  دوش ، یمن  هدـید  هداـم  مرج  هک  ار  هاـم  رخآ  زور  هس  ود   ) دـشاب قاـحم 
: دنیامرف یم  هک  تایاور  زا  يرگید  ۀتسد  هب  توبث ، ضرف  رب  و  تسین . یعطق  نشور و  نیموصعم  همئا  زا  تایاور  نیا  رودص  نکیل  تسا ،

يزیر همانرب  ریبدـت  اب  هک  يراک  هب  رطاخ ، هغدـغد  یب  دـییوجب و  کسمت  دـینک " رود  دوخ  زا  هقدـص  نداد  اب  ار  یلاـیل  ماـیا و  تسوحن  "

خـساپ رد  (ع ) یلع تسا . هدش  هلباقم  نانهاک  ای  نامجنم  رابخا  اب  تدش  هب  هک  هدش  لقن  (ع ) نیموصعم زا  یتایاور  دییامن . مادقا  دیا  هدرک 
هک تسا  یتعاس  اریز  نکن ، تکرح  جراوخ  ترارش  عفد  تهج  ناورهن  تمس  هب  نالا  هک  دوب  هدرک  هیصوت  موجن  ملع  قیرط  زا  هک  يدرف 

دامتعا تا  هتفگ  هب  دنک و  دییأت  ار  روت  زج  نیا  اب  سک  ره  نآرقلا ؛ بّذک  دقف  اذهب  کقّدص  نمف  : " دومرف تسا ، سحن  درادـن و  تنمیم 
دومن و لابند  دیاب  هقدص  اعد و  ادخ و  هب  لکوت  يرگن ، هدنیآ  ریبدت و  اب  ار  یگدنز  روما  نیاربانب  " تسا . هدومن  بیذکت  ار  نآرق  دـیامن ،

. دیسر فده  هب 

؟ تسیچ یکیدزن  ماگنه  لم  اک  روط  هب  درم  نز و  ندش  تخل  تهارک  تّلع  : 2

شسرپ

؟ تسیچ یکیدزن  ماگنه  لم  اک  روط  هب  درم  نز و  ندش  تخل  تهارک  ّتلع  : 2

خساپ
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ار نآ  ناوت  یمن  یلو  تسا ، سونأم  ناسنا  نهذ  هب  للع  زا  یخرب  هچرگ  تسین ، نشور  یـسک  رب  ماکحا  زا  یخرب  ۀفـسلف  تهارک و  تلع 
درادن و یلاکشا  یکیدزن  ماگنه  لماک  روط  هب  ندش  تخل  تابحتـسم  تاهورکم و  رد  صوصخ  هب  تسناد ، مکح  یعقاو  هفـسلف  ّتلع و 
زا (ع ) قداص ماـما  تسا . هورکم  یکیدزن )  ) عاـمج لاـح  رد  مدرم  ندوب  ناـیرع  تسا . رتهب  دـشابن  تروص  نیا  هب  رگا  هکلب  تسین ، مارح 

تخل دـیابن  دـنک ، یم  شزیمآ  شنز  اب  درم  هک  یماگنه  : " دومرف ترـضح  هک  تسا  هدرک  لـقن  (ص ) ادـخ ربماـیپ  زا  شراوگرزب  ناردـپ 
هب دـناوت  یم  هلئـسم  نیا  دـشاب . وتپ  دـننام  سابل  زا  ریغ  دـناوت  یم  شـشوپ  هتبلا  " دـنوش . یم  جراخ  ود  نآ  رانک  زا  هکئالم  اریز ) ، ) دنـشاب

. دشاب یکیدزن  ماگنه  رد  نارگید  یناهگان  ندید  زا  بارطضا  تهج 

؟ دوشیمن داسف  جاور  ثعاب  ایآ  تسا ، لالح  هغیص  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیمن داسف  جاور  ثعاب  ایآ  تسا ، لالح  هغیص  ارچ 

خساپ

توهـش و دوجو  تسا . هداـهن  تعیدو  هب  یناـسنا  دوجو  رد  ار  یتواـفتم  زیارغ  شیوخ ، هغلاـب  تحلـصم  تمکح و  قبط  رب  یلاـعت  يادـخ 
هزیرغ نیا  اب  ههجاوم  رد  یلک  هاگدید  هس  لاح  هب  ات  خـیرات  يادـتبا  زا  تسا . راکنا  لباق  ریغ  یعیبط و  يرما  یمدآ  داهن  رد  یناویح  هزیرغ 

ره داد  هزاجا  دارفا  هب  تشاذگ و  زاب  ار  هوق  نیا  يولج  دـیاب  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  ار  یـضعب  یـسنج : مسینومک   - 1 تسا : هدمآ  دیدپ 
يرتخد ره  دیوج و  ماک  نز  اهدص  زا  دناوتیم  يرـسپ  ره  دنـشاب . هتـشادن  یتیدودحم  یناوهـش  هوق  ياضرا  رد  دـننکب و  دـنهاوخیم  هچ 

ياهروحم زا  یکی  یهلا  نایدا  ًالوصا  و  تسا . دودرم  ینامـسآ  عیارـش  مامت  نیزاوم  قبط  هاگدـید  نیا  دریگ . هرهب  درم  اـههد  زا  دـناوتیم 
داـینب یـساسا و  يونعم و  یحور و  ياـهزاین  یـسانشناور و  لوصا  اـب  نینچ  مه  تسا ، ینارتوهـش  زا  مدرم  نتـشاد  هاـگن  رود  ناـشتلاسر ،

هاگدـید نیا  عبات  دـنراتفرگ ، ییارگچوپ  داسف و  قالتاب  رد  هک  يدام  بتاکم  اما  درادـن ، يراگزاس  قطنم  لقع و  زین  هعماـج ، هداوناـخ و 
، تسا هدش  هداد  رارق  توهـش  شدوجو  رد  دـنزیم و  جوم  شنورد  رد  توهـش  هک  یناسنا  یتسار  هب  ایآ  تقوم : تینابهر   - 2 دنشابیم .

مادقا هزیرغ  نیا  ياضرا  هب  دنک و  هشیپ  تینابهر  هلاس  دنچ  یتدم  مئاد  جاودزا  طئارش  دوجو  مدع  تروص  رد  هک  دریذپیم  ار  نخس  نیا 
یتما یف  سیل  : " تسا هدومن  یفن  ار  نآ  مالـسا  نیبم  نید  هک  ارچ  دـشابیمن ، نکمم  شققحت  تسین و  شیب  یـضرف  زین  هار  نیا  دـنکن !؟

یمـسج یناور و  ضراوع  نیا  رب  هوالع  تسین . راـگزاس  تسا  هداد  رارق  ناـسنا  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  يزیرغ  زاـین  اـب  زین  ( 1" . ) ۀینابهر
لباق تقوم  تیناـبهر  يرابودـنبیب و  یتقو  تقوم : جاودزا   - 3 تسا . هدـش  ثحب  هطوـبرم  بتک  رد  هک  دوـشیم  دراو  ناـسنا  رب  یناوارف 
تلع هب  ییوجـشناد  یتقو  درک ؟ دیاب  هچ  دشابیمن ، روسیم  ددعتم  لیالد  هب  صاخـشا  یخرب  يارب  مئاد  جاودزا  وس  رگید  زا  تسین ، لوبق 

هب شرافـس  ایآ  درک ؟ دیاب  هچ  دوشیم ، هجاوم  توهـش  راشف  اب  تاناکما  ریاس  نکـسم و  مزال و  لوپ  نتـشادن  مئاد و  جاودزا  ناکما  مدع 
رایتخا رد  حیحص  یلح  هار  دیاب  تسا ، یهلا  نایدا  متاخ  هک  مالـسا  نید  دوب ؟ دهاوخ  زاسراک  اهمدآ  همه  يارب  سفن  يرادهاگن  تفع و 
تروص نیرتهداس  هب  ار  ناسنا  يزیرغ  ياهزاین  ور  رگید  زا  دشابن ، يراب  دنب و  یب  مزلتسم  هک  دیامن  عضو  ینوناق  دهد و  رارق  يرشب  لسن 

هب هجوت  اب  ًالوا  هک : تفگ  دیاب  تسا ، نانارتوهش  هدافتـساءوس  لماع  دوشیم و  داسف  جاور  ثعاب  تقوم  جاودزا  دیاهتفگ  رگا  دیامن . عفد 
هک تسین  تقوم  جاودزا  دوشیم . يدنمنوناق  ندش و  دنمـشور  ثعاب  هکلب  دشابیمن ، داسف  جاور  لماع  ناونع  چیه  هب  هدش  هتفگ  نانخس 

يراب دنبویب  داسف و  زا  تفرگیم ، رارق  هجوت  دروم  هلئـسم  نیا  رگا  سکعلاب  هکلب ، هدش  هعماج  رد  داسف  شرتسگ  بجوم  لاح  نامز  رد 
زا يرایـسب  لئاسم  رطاخ  هب  مینک ، هاگن  هعماج  عضو  هب  رگا  درکیم ، يریگولج  نوناـق  هدـعاق و  چـیه  نودـب  هدرتسگ و  دازآ و  طـباور  و 
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نیا نوناق  نودـب  رـصح و  دـح و  یب  طباور  اما  تسین  مهارف  مئاد  جاودزا  هلئـسم  يامتجا و ... غولب و  یگنهرف ، يداـصتقا ، عوضوم  هلمج 
لصا هب  یطبر  نوناق  زا  هدافتسا  ءوس  ًالصا  دننکن ؟ هدافتسا  ءوس  نآ  زا  ياهدع  هک  دیراد  غارس  ینوناق  هچ  ًایناث : تسا . هتفای  شرتسگ  همه 

رد  - 1 مینکیم : هراـشا  نآ  زا  يدراوـم  هب  هک  دـشابیم  لهـس  رایـسب  مئاد  جاودزا  اـب  هسیاـقم  رد  تقوـم  جاودزا  נ ј درادـن و  نوناق 
يدازآ رما  نیا  تسا . ندـش  دایز  مک و  لـباق  دوشیم و  نییعت  نیجوز  قفاوت  اـب  تقوم و  روط  هب  كرتشم  یگدـنز  تدـم  تقوم  جاودزا 

لیبق زا  نز  تاجایتحا  ریاس  نکسم و  سابل و  هنازور و  جراخم  راد  هدهع  درم  تقوم  جاودزا  رد   - 2 دنکیم . داجیا  نیجوز  يارب  یناوارف 
فالخ هب  تسین ، زئاج  رهوش  هزاجا  نودب  لزنم  زا  نز  جورخ  مئاد ، جاودزا  رد   - 3 دننک . طرش  نیفرط  هک  نیا  رگم  تسین  بیبط  وراد و 

نینچ هعتم  رد  یلو  دنربیم ، ثرا  مه  زا  رهوش  نز و  مئاد ، جاودزا  رد   - 4 دوش . دقع  نمض  طرش  هک  نیا  رگم  تسا  دازآ  نز  هک  هعتم ،
هعتم عضو  حور  ًاـساسا  تسا . يدازآ  یعون  نآ  ندوب  تقوم  یتح  تسا ، رتشیب  يدازآ  تلوهـس و  رب  تقوم ، جاودزا  تیهاـم  سپ  تسین .

ظوفحم ًالماک  اهتمرح  اهمیرح و  ییوس  زا  تسا . هدـش  عمج  حـلاصم  همه  نیب  ًاـتقیقح  هک  ددرگیمرب  يدازآ  تلوهـس و  هب  مالـسا  رد 
عماوج زاین  تفگ  ناوتیم  دراد . هارمه  هب  ار  یـسنج  هزیرغ  عفد  نیفرط ، لماک  قوقح  تیاعر  نمـض  رگید  يوس  زا  هدـش و  هتـشاد  هاـگن 

جاودزا ناکما  یعامتجا  غولب  یعیبط و  غولب  نیب  نداتفا  هلـصاف  اب  هک  ارچ  ددرگیم  ساسحا  رتشیب  رایـسب  یمالـسا  هخـسن  نیا  هب  نیزورما 
یهانگ چیه  رد  دنیامن و  مادـقا  زیارغ  شهاک  هب  قیرط  نیا  زا  هعتم  یعرـش  طیارـش  تیاعر  اب  دـنناوتیم  نادرم  نانز و  تسین . مهارف  مئاد 
دیهـش داتـسا  فیلأت  مالـسا  رد  نز  قوقح  ماظن  باتک  هب  دیناوتیم  هک  هدـش  رکذ  يرگید  ياهتمکح  تقوم  جاودزا  يارب  دـنوشن . عقاو 

ص 113. ج 8 ، كردتسم ،  - 1 اهتشونیپ : دییامن . عوجر  يرهطم 

؟ تسا هدش  عنم  مالسا  رد  ناملسم  نز  کی  اب  ناملسم  ریغ  درم  کی  جاودزا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  عنم  مالسا  رد  ناملسم  نز  کی  اب  ناملسم  ریغ  درم  کی  جاودزا  ارچ 

خساپ

ای یباتک  زا  معا   ) ناملـسم ریغ  درف  ره  اب  ناملـسم  نز  جاودزا  هک  تسا  نیا  رب  تایآ  رهاظ  ّتنـس و  لها  هعیـش و  ياهقف  رظن  دروم  نیا  رد 
"و كرشم ، نم  ریخ  نمؤم  ٌدبعل  اونمؤی و  یّتح  نیکرشملا  اوحکنت  ال  : " دیامرفیم هرقب  هروس  هیآ 221  هک  نانچ  تسین ، زیاج  یباتک ) ریغ 
هک دـنراد  حیرـصت  تایآ  نیا  " ّنهل . نّولحی  مه  مهل و ال  ٌّلح  ّنه  راّفکلا ال  یلإ  نهوعجرت  الف  : " میناوخیم هیآ 10 )  ) هنحتمم هروس  رد 

نیرخآ لوزن  ثیح  زا  هک  هدئام  هروس  رد  هک  نیا  هچ  دننک ، جاودزا  كرشم  ریغ  رفاک  نادرم  ای  كرشم  دارفا  اب  دنناوتیمن  ناملـسم  نانز 
نانز جاودزا  حیرـص ، تروص  هب  یناوارف  تایاور  یفرط  زا  تسا . هدـش  لالح  ناناملـسم  رب  باتک ، لها  نانز  اب  جاودزا  اهنت  تسا ، تایآ 

يریذپ ریثأت  فوخ  تایاور ، نآرق و  رد  جاودزا  نیا  میرحت  تمکح  هتبلا  ( 1 .) تسا هتسناد  عونمم  ًاقلطم  ار  ناملسم  ریغ  نادرم  اب  ناملسم 
ریثأت نیا  هک  اج  نآ  زا  یلو  هدش ، رکذ  ناناملسم  هب  نانآ  یقالخا  یتدیقع و  فعـض  نتفای  هار  ناناملـسم و  ریغ  زا  ناملـسم  نانز  نادرم و 

زا یلو  باتک ) لها  نانز  اب  تقوم  جاودزا   ) تسا هدش  هداد  جاودزا  هزاجا  نادرم  هب  يدراوم  رد  تسا ، رتفیعـض  نادرم  دروم  رد  يریذپ 
عنم ًاقلطم  جاودزا  نیا  زا  دنتـسه ، ناشنارهوش  عبات  ًابلاغ  دنراد  رارق  يرتيدـج  يریذـپ  ریثأت  ضرعم  رد  یبسن  تروص  هب  نانز  هک  اج  نآ 

اب اهنآ  زا  یضعب  هک  دراد  دوجو  يرگید  رایسب  ياهتمکح  تسا و  میرحت  نیا  ياهتمکح  زا  یکی  اهنت  دش ، رکذ  هک  یبلطم  دناهدش .
دوشیم و هتسب  هک  ياهفطن  هداوناخ و  دارفا  ّتبحم  مرگ و  یمیمص و  طباور  نآ و  ماکحتـسا  هداوناخ و  تسا . مهف  كرد و  لباق  زین  لقع 

ناینب لزلزت  بجوم  هک  هچ  ره  تسا . تّیمها  اب  رایسب  مالسا  رظن  زا  هتشاد و  یصاخ  بادآ  دراذگیم ، رـس  تشپ  ار  دشر  فلتخم  لحارم 
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رکف یتـح  رادرک و  راـتفر و  هک  ینید  داـضتم  هدـیقع  ود  هک  تسا  یعیبـط  تسا . فلاـخم  نآ  اـب  دـشاب ، یتـسود  هداوناـخ و  ماکحتـسا  و 
ناکرشم نارفاک و  هک  هدش  هداد  روتسد  ناناملسم  هب  نینچ  مه  دوشیم . هداوناخ  ماکحتسا  ناینب و  لزلزت  بجوم  دنکیم ، داجیا  یتوافتم 

دشاب هتشاد  دوجو  دناوتیم  زین  يرگید  حلاصم  اهتمکح و  تسا . تبحم  یتسود و  جاودزا ، همزال  دینکن . باختنا  تسود  دوخ  يارب  ار 
لامک و حـلاصم و  نآ  هب  ندیـسر  يارب  رطاخ  نیمه  هب  هدوب ، هاگآ  اهنآ  زا  میکح  اناد و  دـنوادخ  اما  دـشابن ، مهف  لباق  ام  لقع  يارب  هک 
ص مالـسا ، رد  ناگناگیب  اب  جاودزا  یمیهاربا ، دـمحم  . 1 اـهتشون : یپ  تسا . هدومن  میرحت  ار  جاودزا  هنوگ  نیا  ناناملـسم  رب  تداـعس ،

.117

هدش عنم  باتک  لها  ناملسم  ریغ  درم  اب  ناملسم  نز  جاودزا  یلو  درادن ، یعنام  باتک  لها  ناملسم  ریغ  نز  اب  ناملـسم  درم  جاودزا  ارچ 
؟ تسا

شسرپ

هدش عنم  باتک  لها  ناملسم  ریغ  درم  اب  ناملـسم  نز  جاودزا  یلو  درادن ، یعنام  باتک  لها  ناملـسم  ریغ  نز  اب  ناملـسم  درم  جاودزا  ارچ 
؟ تسا

خساپ

يدرم شرهوش  رگا  هتبلا  دریگیم . رارق  شدرم  یتسرپرـس  طلـست و  تحت  دریگیم ، رهوش  هک  ینز  ای  دـنکیم  راـیتخا  رهوش  هک  يرتخد 
هناـملاظ طلـست  تحت  نز  دـشاب ، وگ  روز  ملاـظ و  يدرف  رگا  یلو  دوب ، دـهاوخن  هناـیوگروز  هناـملاظ و  وا  طلـست  دـشاب ، اوقت  اـب  نمؤم و 

هب نآرق  یفرط  زا  دراد . نز  رب  طلــست  یعوـن  یعیبــط  رظن  زا  هعماــج و  رد  هناــخ و  رد  درم  تروـص  ود  ره  رد  دریگیم ، رارق  شرهوــش 
نز نیا  ربانب  (. 1") ًالیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاکلا  هَّللا  لعجی  نل  : " دننک ادیپ  طلست  نانآ  رب  راّفک  دنراذگب  دیابن  هک  هداد  روتسد  ناناملسم 
دوخ يارب  یتالکشم  هاوخان  هاوخ  دنک ، رایتخا  رفاک  رهوش  هک  یناملسم  نز  اّیناث  دروآ . رد  رفاک  درم  طلـست  تحت  ار  دوخ  دیابن  ناملـسم 

ار رنید  ياهروتـسد  دیاب  دـشاب ، رادـنید  رگا  ای  درادرب  دوخ  نید  زا  تسد  دـیاب  ای  نز  تروص  نیا  رد  دـنکیم ، داجیا  شنادـنزرف  يارب  و 
زین دـشاب . هزور  زامن و  لها  دـشاب ، باجح  اب  دروخن ، كوخ  تشوگ  دـشونن ، بارـش  ًالثم  دـنک ، يرود  مارح  ياهراک  زا  دـهد و  ماـجنا 

رجنم هجیتن  رد  درک ، دهاوخ  تفلاخم  روما  نیا  اب  شرهوش  هاوخان  هاوخ  یلو  دنک ، تیبرت  دروایب و  راب  ناملسم  ار  دوخ  نارتخد  نارـسپ و 
نامه قبط  نوچ  دنک ، باختنا  يرـسمه  هب  ار  باتک  لها  هرفاک  نز  دناوتیم  ناملـسم  درم  اّما  دش . دهاوخ  ییادـج  يریگرد و  شنت و  هب 

رگا ای  دوشیم و  ناملـسم  نز  هرخالاب  ای  دمآ ، دهاوخن  شیپ  یلکـشم  تهج  نیا  زا  دـنراد ، نانز  رب  یطلـست  هوحن  کی  نادرم  هک  هدـعاق 
ناملسم درم  جاودزا  دروم  رد  ماظع  ياهقف  نیب  هلئسم : مکح  دنک . گرزب  یمالسا  تیبرت  اب  ار  دوخ  نادنزرف  دناوتیم  ردپ  دشن ، ناملسم 

زئاج یمئاد  جاودزا  تروص  هب  یباتک  هرفاک  نز  اب  جاودزا  دـنیامرفیم : اهقف  رثکا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  تسا ، باتک  لها  هک  ینز  اب 
؛ حاکنلا باتک  مالـسالا ، عیارـش  یکرک ، ققحم   - 2 هیآ 141 . ( 1  ) ءاسن - 1 اـهتشون : یپ  ( 2 .) تسا زئاـج  تقوـم  جاودزا  یلو  تسین ،

ص 285. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 39 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  یفجن ، نسح  دمحم 

؟ دنک جاودزا  ناملسم  ریغ  درم  اب  دناوتیمن  ناملسم  نز  یلو  دنک ، جاودزا  ناملسم  ریغ  نز  کی  اب  دناوتیم  ناملسم  درم  کی  ارچ 

شسرپ

؟ دنک جاودزا  ناملسم  ریغ  درم  اب  دناوتیمن  ناملسم  نز  یلو  دنک ، جاودزا  ناملسم  ریغ  نز  کی  اب  دناوتیم  ناملسم  درم  کی  ارچ 
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خساپ

يدوهی و باتک ، لها  ای  ناملـسم  ریغ  حیـضوت : تسین . دـیاهدومن  روصت  هک  هنوگ  نآ  ناملـسم  ریغ  نانز  اب  ناملـسم  نادرم  جاودزا  مکح 
يارب مه  تسا و  ناـنز  يارب  مه  مکح  نیا  تسین . زیاـج  اـهنآ  اـب  جاودزا  دـشاب ، ود  نیا  زا  ریغ  رگا  ود . نیا  زا  ریغ  اـی  تـسا و  یحیـسم 

نز اب  دناوتیم  ناملـسم  درم  ایآ  اما  دـنک . جاودزا  یحیـسم  ای  يدوهی و  درم  اب  دـناوتیمن  ناملـسم  نز  دـشاب ، باتک  لها  رگا  اما  نادرم .
. تسین زیاج  جاودزا  مه  تروص  نیا  رد  دناهتفگ : یخرب  تسا . توافتم  ناهیقف  هاگدـید  ضرف  نیا  رد  دـیامن  جاودزا  یحیـسم  ای  يدوهی 

یخرب دناهدرک . زاوج  هب  مکح  یخرب  تقوم . هاوخ  دـشاب و  مئاد  جاودزا  هاوخ  دـنک ، جاودزا  باتک  لها  نانز  اب  دـناوتیمن  ناملـسم  درم 
اما دراد . دوجو  رظن  فالتخا  هلئـسم  نیا  رد  نیاربانب  ( 1  ) مئاد هن  تسا ، زئاج  تقوم  جاودزا  رد  اهنت  هک  دـناهداد  اوتف  ینیمخ  ماما  دـننامه 

دیاش تسا ، اهقف  زا  یخرب  ياوتف  اهنت  هک  دـشابن  حیحـص  نآ  سکع  دـننک و  جاودزا  باتک  لها  نانز  اب  دـنناوتب  نادرم  هک  نیا  ضرف  رد 
دروخرب یلاعفنا  تلاح  يریذپریثأت و  ناسانشناور  هدیقع  هب  دنتوافتم . يریذپریثأت  يراذگریثأت و  نازیم  رد  درم  نز و  هک  دشاب  نیا  شتلع 

شیب شنید ، نداد  تسد  زا  يریذپریثأت و  لامتحا  دنک ، جاودزا  ناملـسم  ریغ  درم  اب  ناملـسم  نز  رگا  تسا . هنانز  ياهیگژیو  زا  ندرک ،
یلامتحا نایز  نیا  ولج  تسا  هدیشوک  هدرک و  یشیدنا  تحلصم  مالـسا  ددرگ ، دراو  هبرـض  شنید  هب  ادابم  هک  تهج  نیدب  تسا . درم  زا 

نید و هب  نامیا  دشاب و  راوتسا  دوخ  بهذم  هدیقع و  رد  ناملسم  هک  یتروص  رد  ناملسم  ریغ  ناملـسم و  جاودزا  لاح  ره  رد  دوش . هتفرگ 
هب هک  ینوارف  تالکـشم  هناخ و  رد  هناگود  ياهدرکلمع  اهراتفر و  زین  دوشیم ، فـالتخا  بجوم  دـشاب ، هتـشاد  ینید  لاـمعا  اـهراتفر و 

قشع و دوجو  هداوناخ و  ناینب  ماکحتسا  دوب . دهاوخ  هشیمه  يارب  نآ  ندوب  لزلزتم  هداوناخ و  ناینب  ماکحتـسا  مدع  ثعاب  دیآیم ، دوجو 
 - 1 اـهتشونیپ : تـسا . نآ  رارمتـسا  هداوناـخ و  ناـینب  لیکـشت  رد  مالـسا  یناـسنا  فادـها  زا  شمارآ  هداوناـخ و  دارفا  نـیب  رد  تـبحم 

ص 285. ج 2 ، هلیسولاریرحت ،

؟ تسا یگدنز  نیمضت  رایعم و  هیرهم  ایآ  تسا ؟ فرع  هیرهم  نید  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا یگدنز  نیمضت  رایعم و  هیرهم  ایآ  تسا ؟ فرع  هیرهم  نید  رد  ارچ 

خساپ

، مالـسا شخب  تاجن  بتکم  روهظ  زا  لـبق  دوریم . رامـش  هب  یمالـسا  تعیرـش  رد  جاودزا  يریگلکـش  يازجا  زا  یکی  قادـص  هیرهم و 
زا نز  لاقتنا  ربارب  رد  درم  هک  دوب  یضوع  ای  دیدرگیم ، تخادرپ  يو  يایلوا  زا  نز  يرادیرخ  تهج  هک  دوب  ییاهب  ای  تمیق  رتشیب  هیرهم 
رد نآ  صاخ  عضو  اما  دوشیمن ، بوسحم  مالـسا  رد  یـسیسأت  ماـکحا  زا  رطاـخ ، نیمه  هب  تخادرپیم ، يرـسمه  هناـخ  هب  يردـپ  هناـخ 

يونعم هبنج  و  تفرگ ، دوخ  هب  يدیدج  لکش  زین  تفای . یـصاخ  تیعقوم   ، هیرهم دیـشک و  نالطب  گنر  یلهاج  دیاقع  یمامت  رب  مالـسا ،
موق يارب  درم  يوس  زا  دش  ياهیده  نطاب و  يافـص  تقادص و  تیاهن  رد  رـسمه ) بلاط   ) درم بناج  زا  دـش  ینامـسآ  ياهفحت  . درک ادـیپ 

رگنایامن دینک " میدقت  هیده  ناونع  هب  ار  ناشیا  هیرهم  نانز  هب  ( 1 (؛ ًۀلحن نهتاقدص  ءاسنلا  اوتآ  " و  هفیرش هیآ  هک  هدنیآ  رسمه  کیرش و 
راک هب  اهنآ  دنویپ  درم و  نز و  طباور  رد  قوقح  ظفح  لیدـعت و  يارب  شنیرفآ  نتم  رد  هک  تسا  ياهنارهام  ریبدـت  هجیتن  هیرهم  تسا . نآ 

يوگخـساپ نز  هدـش و  زاغآ  درم  هیحان  زا  قشع  هک  تسا  نآ  هنیمز  هناشن و  هک  ور  نیا  زا  تسا ، تعیبط  اـب  یگنهاـمه  هیرهم  تسا . هتفر 
تـسد هب  تسا و  یگدنز  همانـساسا  زا  هدام  کی  هک  نوناق  دـیابن  ور ، نیا  زا  دـنکیم ، شراثن  ياهیدـه  وا  مارتحا  هب  درم  تسا و  وا  قشع 

، دوبن تیلهاج  لومعم  مسر  هتفگ ، هیرهم  باب  رد  نآرق  هچنآ  ددرگ ، یغلم  درم  نز و  قوقح  يواـست  ماـن  هب  هدـش ، نیودـت  تعیبط  حارط 
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هب ار  هیرهم  تسناوتیم  هک  یلاح  رد  درک ، ضوع  نامز  نآ  نادرم  لیم  مغر  هب  ار  تیلهاج  نیناوق  مالسا و  هیرهم  باب  رد  نآرق  هک  نانچ 
بناج زا  ياهیده  هکلب  تسین ، نز  شورف  ياهب  دناهدرک ، روصت  اهیبرغ  زا  یضعب  هچنآ  فالخ  رب  هیرهم  ( 2.") دنادرگ خوسنم  لک  روط 

. دـباییم رارمتـسا  ماود و  رهوـش  نز و  نیب  قـشع  تبحم و  ساـسارب  هداوناـخ  نوناـک  تسا . وا  هب  تبحم  نداد  ناـشن  يارب  نز  هب  رهوـش 

. دشاب حور  یب  درس و  ياهداوناخ  ظفاح  دناوتیمن  هیرهم  دریگیم . رارق  یـشاپورف  ضرعم  رد  هداوناخ  دورب ، نیب  زا  هقالع  قشع و  هاگره 
ییوشاـنز دـنویپ  نتـسسگ  عناـم  دوشیم ، تساوخرد  هبلاـطم و  جاودزا  لـالحنا  ماـگنه  ًـالومعم  هک  هیرهم  یهاـگ  یقوقح ، تهج  زا  اـما 

، تشذگ لباق  کچوک و  لماع  کی  هطـساو  هب  دراذگیمن  هک  نآ  لقادح  ای  دـیآیم ،. رامـش  هب  جاودزا  ماود  يارب  نیمـضت  ددرگیم و 
یناشیرپ و عنام  تسا و  رثؤم  وا  یگدنز  رد  دریگیم ، هیرهم  ناونع  هب  نز  هک  یلام  یهاگ  قالط  عوقو  تروص  رد  دریگن . تروص  قالط 

نید رد  اما  تسا ، ییادج  قالط و  ماگنه  رد  ًابلاغ  هیرهم  زا  نخـس  هک  هدـش  موسرم  ام  هعماج  گنهرف  رد  هچ  رگا  ددرگیم . یگدـنامرد 
يرازبا لماع و  هک  نیا  هن  دـشخبب ، تساوخ  رگا  ای  دـیامن و  تفایرد  ادـتبا  دـناوتیم  هک  هدـش  ظاحل  نز  يارب  قح  کی  ناونع  هب  مالـسا 

رد نز  قوقح  ماـظن  يرهطم ، یـضترم  هللا  تیآ   - 2 هیآ 4 . ( 4  ) ءاـسن هروس  اهتشونیپ 1 -  دشاب . جاودزا  رارمتـسا  نتـشاد و  هگن  يارب 
ص 148. هداوناخ ، قوقح  ییافص ، نیسح  دیس  رتکد   - 3 ص 194 . مالسا ،

؟ تسا دازآ  ناملسم  درم  يارب  ياهغیص  نز  نتشاد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا دازآ  ناملسم  درم  يارب  ياهغیص  نز  نتشاد  ارچ 

خساپ

دید میهاوخ  هتـشذگ  ياهتما  رب  قیمع  یهاگن  اب  دشاب . هدش  عضو  مالـسا  طسوت  دشاب و  هتـشاد  یگزات  هک  تسین  يرما  تقوم ، جاودزا 
هدافتـسا شون  شیع و  يارب  ياهلیـسو  نوچمه  نانز  زا  تیلهاـج  ناـمز  رد  هکلب  تیفیک ، نیا  هب  هن  اـما  هدوب ، موسرم  جاودزا  عون  نیا  هک 

ار ناسنا  ات  دیـشیدنا  ياهراچ  ناسنا  تاجایتحا  یمامت  يارب  لاح  نیع  رد  دز و  رانک  ار  تیلهاج  موسر  دوخ  روهظ  اب  سدقم  نید  دشیم .
رد يو  هدـش  هتفهن  ياههزیرغ  نداد  رارق  ناسنا ، یتخبـشوخ  تداعـس و  ياههار  زا  یکی  دـنک . ظـفح  هدـننکوبان  یفارحنا و  ياهریـسم  زا 

. دـنکیم مکح  نآ  هب  ناسنا  لقع  مه  هدـش و  دراو  تایاور  تاـیآ و  رد  مه  هک  تسا  یعوضوم  تقوم  جاودزا  دـشابیم . حیحـص  ریـسم 
بجاو کی  ناونع  هب  ار  اهنآ  رهم  دـینکیم ، هعتم  هک  ینانز  ( 1 (؛ ۀضیرف ّنهروجا  نهوتآف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  : " دیامرفیم میرک  نآرق 
لزاـن نآرق  رد  هعتم  مکح  ( 2 ( ؛ هللا لوسر  نم  ۀنـسلا  اهب  ترج  نآرقلا و  اهب  لزن  ۀـعتملا  : " هدـش لقن  (ع ) قداص ماما  زا  " دـیزادرپب . دـیاب 
یعیبط زیارغ  هب  رگا  هک  تسا  یلک  نوناق  هدعاق و  کی  نیا  لقع : هاگدید  زا  " تسا . هدـیدرگ  يراج  نآ  قبط  ص )  ) ربمایپ تنـس  هدـش و 
تـسین راکنا  لباق  تقیقح  نیا  اریز  دش ، دهاوخ  یفارحنا  ياههار  هجوتم  اهنآ  عابـشا  يارب  دوشن ، هتفگ  خساپ  یحیحـص  تروص  هب  ناسنا 
جاودزا هب  رداق  یـصاخ  نینـس  رد  یناوارف  دارفا  اهطیحم ، طیارـش و  زا  يرایـسب  رد  هک  یلاح  رد  درب ، نیب  زا  ناوتیمن  ار  یعیبط  زیارغ  هک 

دیاب ایآ  درک  دـیاب  هچ  عضو  نیا  اب  لاح  تسین ، مهارف  یـسنج  غولب  ماگنه  هب  جاودزا  يارب  مزال  طیارـش  یعامتجا و  غولب  دنتـسین و  میاد 
ربارب رد  ار  اهنآ  ای  دننکیم ، بیغرت  جیورت و  یقرش  بتاکم  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نآ  دومن ، قیوشت  هزیرغ  نیا  ندرک  بوکرـس  هب  ار  مدرم 

رد ار  یموس  هار  هک  نیا  ای  و  دراد ، دوجو  نآ  يارب  يرایـسب  دهاوش  اههنومن و  هنافـسأتم  هزورما  هک  تشاذـگ  دازآ  یـسنج  يرابودـنبیب 
ار فرط  ود  نآ  شخبنایز  جـیاتن  راـثآ و  و  ( 3 .) دـهدن شرتسگ  ار  یعامتجا  دـسافم  دوشن و  دارفا  هدافتـساءوس  بجوم  هک  میریگب  شیپ 
هب دیاب  رما  نیا  اما  دریگب  ار  اشحف  داسف و  يولج  هک  هتـساوخ  هعتم  زیوجت  اب  مالـسا  دـهدیم . داهنـشیپ  ار  موس  هار  مالـسا  دـشاب ؟ هتـشادن 
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ترارقم ساسارب  تقوم و  جاودزا  تبث  اب  دورب و  نیب  زا  ینارتوهش  هدافتـساءوس و  ياههنیمز  هک  دوش  ققحم  یمالـسا  هعماج  رد  ياهنوگ 
فرطرب قیرط  نیا  هب  هعماج  دارفا  تالکشم  دریگ و  رارق  تاعارم  دروم  مه  نآ  صاخ  ماکحا  ات  داد  رارق  حیحص  ریـسم  رد  ار  نآ  صاخ ،

ققحم یعرـش  نیزاوم  ساسارب  هانگ و  نودـب  رگا  لمع  نآ  ققحت  ًاعطق  دـشاب ، هانگ  اب  هارمه  یلعف  یلمع و  ققحت  دـشاب  رارق  رگا  دوش و 
يارب یفیاظو  قوقح و  هدش ، يریگولج  نارتخد  نارـسپ و  زرم  دـح و  یب  طباور  زا  رگید  فرط  زا  دراد . هارمه  هب  ار  ادـخ  تیاضر  دوش ،

نآ زا  اـت  دـشاب  یطباوض  ساـسارب  دـیاب  یلو  تسا ، یمالـسا  هعماـج  حالـص  هب  تقوم  جاودزا  لـصا  ور ، نیا  زا  دوشیم . نییعت  کـی  ره 
، هنومن ریسفت   - 3 ص 467 . ج 1 ، نیلقثلارون ،  - 2 هیآ 24 . ( 4  ) ءاسن هروس   - 1 اهتشونیپ : دوشن . تسردان  يرادربهرهب  هدافتساءوس و 
: خـساپ درک ؟ تبحـص  ادـخ  اب  ناوتیم  مه  رگید  روجو  ای  تسا ، هنازور  تعکر  هدـفه  نامه  هب  طقف  ندـناوخ  زامن  ایآ  ص 342 . ج 3 ،
، درادـن هنازور  ياهزامن  هب  صاصتخا  زامن  شتـسرپ و  تسا . ندـناوخ  زامن  اهنآ  زا  یکی  تسا . ناوارف  ادـخ  اب  شیاین  طابترا و  ياههار 

زامن تجاح ، زامن  بش ، زامن  هناگ ، جـنپ  ياهزامن  هلفان  هلمج  زا  دراد ، دایز  تلیـضف  شندـناوخ  هک  تسه  دایز  یبحتـسم  ياهزامن  هکلب 
طابترا هار  دییامن . هعجارم  دوخ  دیلقت  عجرم  هلاسر  نانجلاحیتافم و  هب  رتشیب  عالطا  يارب  ناگدرم . ریاس  ردام و  ردپ و  يارب  زامن  ترایز ،

یناور یتیبرت و  تارثا  دراد و  يدایز  تاکرب  مه  تسا و  ادخ  اب  طابترا  ندرک و  تبحـص  مه  اعد  تسا . ندرک  اعد  ندناوخ و  اعد  رگید 
. تسا تجاح  ره  هب  ندیـسر  هلیـسو  دـنوادخ و  شـشخب  دـیلک  اعد  اریز  دـینک ، اعد  دایز  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دراد . لابند  هب  یناوارف 

دهاوخ هدوشگ  تبقاع  یبوکب ، هک  ار  رد  ره  نادـب  دیـسر . نآ  هب  ناوتیمن  اعد  اب  زج  هک  تسا  راـگدرورپ  دزن  ییاـهتمحر  اـهتمعن و 
نآرق ادـخ  اب  طابترا  يارب  رگید  هار  ( 2" .) تسا اعد  دـنوادخ  شیپ  نیمز و  يور  اـهلمع  نیرتبوبحم  : " دومرف (ع ) یلع ماـما  ( 1" .) دش

بجوم هک  ارچ  دراد ، دایز  رایسب  تاکرب  نآ  تایآ  رد  رکفت  اب  نآرق  ندناوخ  تسا . رون  رـسارس  تسا و  ادخ  مالک  نآرق  تسا . ندناوخ 
(3" .) دناوخب نآرق  دنک ، تبحص  شراگدرورپ  اب  دراد  تسود  امش  زا  یکی  تقو  ره  : " دومرف (ص ) ادخ لوسر  ددرگیم . ناسنا  تیاده 

 - 3 هرامش 5525 . ص 868 ، ج 2 ، همکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  يدمحم  دـمحم   - 2 ص 468 . ج 2 ، یفاـک ، لوصا   - 1 اهتشونیپ :
هچ دعب  دـنوریم ، تشهب  هب  یهورگ  منهج و  هب  یهورگ  دـش ، دـهاوخ  هچ  ام  یگدـنز  تبقاع  هرامش 16497 . ص 2524 ، ج 3 ، نامه ،

خزرب و ملاع  ایند ، دنکیم : یگدنز  ناهج  هس  رد  شنیرفآ  زا  سپ  وا  تسا . هدش  هدیرفآ  یمئاد  یگدنز  يارب  ناسنا  خساپ : دش ؟ دـهاوخ 
یگدنز دـیامنیم . هیهت  هشوت  داز و  رگید  ناهج  رد  یگدـنز  يارب  دـنکیم و  امن  وشن و  اج  نیا  رد  دـیآیم  ایند  هب  ناسنا  ترخآ . ناهج 
نازیرگ یتسین "  " ینعم هب  گرم  زا  هک  دـنک  راـکنا  ار  تقیقح  نیا  دـناوتیمن  سک  چـیه  تسا . رـشب  مهم  ياـهوزرآ  زا  یکی  نادـیواج 

. دشابیم تایح " بآ  همـشچرس   " نتفای هب  هقالع  راهظا  یناوج "و  ریـسکا   " ندروآ تسد  هب  يارب  شـشوک  رمع ، لوط  ناهاوخ  تسا و 
نیا رب  لیلد  همه  هک  دوشیم ، هدید  نارعاش  ياههدورـس  نادنمـشناد و  ياهشـشوک  و  رـشب ، خیرات  ياج  ياج  رد  قایتشا  نیا  ياههناشن 
نیا زا  ياهناشن  دوشیم ، بوسحم  وا  تایح  هلابند  هک  دوخ  دـنزرف  تایح  هب  ناسنا  هقـالع  یتح  تسا ، اـقب  ناـهاوخ  ًاـتاذ  ناـسنا  هک  تسا 
رارق ار  یگنادواج  هب  لیم  ناسنا  رد  دـنوادخ  ینعی  تسا ، زاـین  هتـساوخ و  نیا  هب  یخـساپ  ترخآ ، ناـهج  دوجو  ( 1 .) تسا يزیرغ  قشع 

هتساوخ زاین و  نیا  يارب  یخساپ  تسا ، يدبا  دیواج و  یگدنز  هک  ترخآ  ناهج  دوجو  هتفرگ  رظن  رد  لیم  نیا  يارب  یخساپ  ًاعبط  هداد و 
، دـنامب ایند  رد  يزور  دـنچ  هک  دوش  هصالخ  نیا  رد  تسا ) شنیرفآ  ناهج  دبـس  رـس  لگ  هک   ) ناسنا یگدـنز  دـشاب  اـنب  رگا  اریز  تسا ،

هیهت راتفرگ  ًابلاغ  و  رامیب ، هاگ  ملاس ، هاگ  یناوج ، دـیدش  ياهنافوط  راتفرگ  یناـمز  هداـتفا ، راـک  ریپ و  یناـمز  ناوتاـن ، كدوک و  یتدـم 
يادـخ تسا ! تمکح  زا  رود  ابیزان و  ردـقچ  ندـش ، یناف  ندرم و  سپـس  دوشیم ، هصـالخ  باوخ " و"  روخرد ، هک  یگدـنز  ياـهزاین 

مه ار  نآ  هنیمز  هدـیرفآ و  یمئاد  يدـبا و  یگدـنز  يارب  ار  ناـسنا  ادـخ  سپ  دـنزیمن . تمکح  زا  رود  شنیرفآ  نینچ  هب  تـسد  مـیکح 
بجوم هچنآ  اما  تشاد  دهاوخن  ییانعم  دش ، دهاوخ  هچ  تسا ، یهانتمان  هنادواج و  یگدنز  هک  تمایق  زا  دعب  هک  نیا  تسا . هدرک  مهارف 
خـساپ رد  دـشاب . نیمه  دوـصقم  دوـشیم ، هچ  دـعب  هک  نیا  زا  لاؤـس  دـیاش  و  تسیچ ، یگنادواـج  اـنعم  هک  نیا  دوـشیم  لاؤـس  هـهبش و 

اجنیا رد  نوچ  مینکیم و  هسیاقم  ایند  یگدنز  اب  ار  نآ  تیفیک  ترخآ و  رد  یگدـنز  هک  تسا  نآ  لاکـشا  نیا  یلـصا  ببـس  مییوگیم :
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ایند رد  میرادـن . هک  میتـسه  يزیچ  ناـهاوخ  میوـشیم ، هدزلد  تسا  اـم  راـیتخا  رد  هک  ییاـهزیچ  زا  میتـسه و  يدـَعب "  " لاـبند هب  هشیمه 
تلاح نیمه  رطاخ ، نیمه  هب  تسا . دودحم  اجنیا  رد  زیچ  همه  دنکیم و  هدزلد  ار  ام  رارکت  تسا و  يرارکت  ام  يارب  میراد  هک  ییاهیزیچ 

اب توافتم  یلک  روط  هب  ملاع  نآ  رد  یگدـنز  هک  یلاح  رد  دـش . دـهاوخ  هچ  تشهب  زا  دـعب  مینکیم : لاؤس  هدرک و  ضرف  ترخآ  رد  ار 
تیدودحم و تسا و  باذج  هزات و  زیچ  همه  دوشیمن . هدزلد  زیچ  چیه  زا  ناسنا  تسین و  رارکت  زیچ  چیه  اج  نآ  رد  تسا . ایند  یگدـنز 

نیا ياهیگژیو  رطاخ  هب  هدوب و  نآ  لابند  هب  رمع  همه  رد  ناسنا  هک  ییاهزیچ  همه  اـج  نآ  رد  درادـن . اـنعم  اـج  نآ  رد  رییغت  یگدزلد و 
دهاوخ تسد  هب  یگـشیمه ) هنادواج و  شمارآ  تداعـس و  تذـل و  رورـس و  یتخبـشوخ و  ینعی   ) دیـسر دـهاوخن  نآ  هب  هاگ  چـیه  ملاـع 
دوجو ام  يارب  بهذـم  نید و  باختنا  ناـکما  لـیلد  هچ  هب  ص 235 . ج 5 ، نآرق ، مایپ  يزاریـش ، مراکم  رـصان   - 1 اهتشونیپ : دروآ .

اریز تسا ، هتـسبن  يرگید  رب  ار  بهذم  نید و  هندازآ  شریذپ  هار  یـسک  تسا و  زاب  همه  يارب  بهذم  نید و  باختنا  هار  خساپ : درادـن ؟
دناوتیم ام  تاکرح  لامعا و  رد  رابجا  روز و  دشاب . یلیمحت  تسین  نکمم  دریگیم ، هیام  هشیر و  یبلق  تاداقتعا  هلسلس  کی  زا  هک  نید 

شیاج زا  درک  روبجم  ار  یـسک  ناوتیم  هحلـسا  ندرب  راک  هب  دـیدهت و  اب  یبلق . ینورد و  روما  تاداقتعا و  راکفا و  رد  هن  اما  دراذـگب  رثا 
هب يروبجم  تفگ : وا  هب  ناوتیمن  یلو  دـنک ، جرخ  لوپ  ای  دـناوخب  زامن  ای  دـهد ، ماجنا  تشز  ياهتکرح  ای  دـهدب ، شحف  ای  دوش  دـنلب 
زا هن  دوشیم ، داجیا  صاخ  ياههار  زا  هک  تسا  یبلق  ینورد و  رما  نامیا  داقتعا و  اریز  یشاب ، هتـشاد  نامیا  داقتعا و  ماما  ای  ربمایپ  ای  ادخ 

نکیل دنکب ، یبلطم  هب  رارقا  رابجا  هب  دریگ ، رارق  هجنکـش  حرج و  برـض و  دروم  هک  یـسک  تسا  نکمم  رابجا . باعرا و  دیدهت و  قیرط 
رابجا لباق  دریگیم و  تروص  ناسنا  رایتخا  اب  هراومه  بهذـم  نید و  باختنا  ًالوصا  سپ  نامیا ، داقتعا و  هن  تسا ، یظفل  طـقف  رارقا  نیا 
نآرق دوش . يدنمهدیقع  رهاظ  هب  طقف  هکلب  درادن ، هدیقع  عقاو  رد  دیامن ، هدیقع  راهظا  یلیاسم  هب  يراچان  يور  زا  یـسک  رگا  دـشابیمن .
رگید ياهیآ  رد  اـی  ( 1" .) تسین یهارکا  نید  لوبق  رد  نیدـلا ؛ یف  هارکا  ـال  : " دـیامرفیم تسین  هارکا  لـباق  نید  هک  نیا  دروـم  رد  میرک 

یماگنه تسا  صخشم  ًالماک  " دننکیم . يوریپ  باختنا و  ار  نیرتهب  دنونشیم و  ار  اهنخـس  هک  نم  ناگدنب  هب  هدب  تراشب  : " دیامرفیم
ار قیقحت  يارب  مزال  رازبا  دنوادخ  تسا و  زاب  ناسنا  باختنا  يارب  هار  دینـش ، ار  فلتخم  دیاقع  اهنخـس و  دـیاب  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک 
ار قیقحت  هکلب  بیغرت و  قیوشت و  یتح  هتـشاذگ و  زاب  دـنوادخ  ار  قیقحت  هار  سپ  تسا ، هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  تسا ) درخ  لقع و  هک  )

نیرتهب ناسنا  هک  هداد  نامرف  روتسد و  لاح  نیع  رد  تسا . هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ار  قح  نید  تخانش  يارب  مزال  رازبا  هتسناد ، بجاو 
یفارخ و هدیقع  هچرگ   ) هدیقع ره  دناوتیم  ناسنا  هک  تسین  نیا  هدیقع  باختنا  رد  يدازآ  يانعم  نیاربانب ، دریذپب ، ار  قح  نید  دـیاقع و 
ار نآ  تیناقح ، ندـش  نشور  زا  سپ  دـنک و  قیقحت  قح ، نید  هرابرد  ناـسنا  تسا  مزـال  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هکلب  دریذـپب ، ار  لـطاب )

دروـم ترخآ  رد  تـسا و  لوئـسم  دـیامن ، يوریپ  لـطاب  نـید  زا  دوـخ ، لـطاب  عفاـنم  اههتــساوخ و  سوـه و  اوـه و  يور  زا  رگا  دریذـپب .
ياهتلع تخانـش  خـساپ : تسیچ ؟ (ع ) نامز ماما  تبیغ  لـیلد  هیآ 256 . ( 2) هرقب  - 1 اـهتشونیپ : دریگیم . رارق  رفیک  تساوخزاـب و 

تلع تایاور  یخرب  رد  دـشابیم . دودـحم  اهناسنا  تخانـش  ورملق  هرتسگ و  اریز  تسا ، لوهجم  اهناسنا  رب  (ع ) ناـمز ماـما  تبیغ  یعقاو 
ناـیب ار  ییاـهتلع  (ع ) ناـمز ماـما  تبیغ  يارب  یمالـسا  ناروشیدـنا  هـتبلا  ( 1 . ) تسا هدـش  هتـسناد  یهلا  رارـسا  زا  (ع ) ناـمز ماـما  تـبیغ 

زا یکی  یهلا  ناـحتما   - 1 دوشیم . هتخادرپ  اهنآ  یخرب  هب  اـج  نیا  رد  ( 3 .) تسا هدـش  هراشا  اهنآ  هب  تایاور  یخرب  رد  هک  ( 2 .) دناهدرک
هلیسو هب  شیامزآ  هک  دوشیم  هدافتسا  ینید  نایاوشیپ  نانخس  زا  تسا . نایاسراپ  ناحلاص و  باختنا  ناگدنب و  شیامزآ  یهلا ، ياهتنس 
رایـسب نوچ  هک  تبیغ ، لصا  تهج  زا   - 1 تسا : تهج  ود  زا  یتخـس  نیا  ( 4 . ) تسا یهلا  ياهشیامزآ  نیرتتخس  زا  ترـضح ، تبیغ 

نامز رد  هک  راوگان  ياهدماشیپ  اهراشف و  اهیتخـس و  تهج  زا  دندرگیم 2 -  دیدرت  کش و  شوختسد  مدرم  زا  يرایـسب  دوش ، ینالوط 
ناحتما زا  یناسک  ( 5 .) ددرگیم تخس  يراک  نید ، رد  تماقتسا  نامیا و  ظفح  هک  دنتسه  ياهنوگ  هب  اهیتخـس  دیآیم . دوجو  هب  تبیغ 

. دیـشاب دوخ  نید  بظاوم  دش ، بیاغ  مدنزرف  نیمجنپ  یتقو  : " دومرف (ع ) مظاک ماما  دنوشن . دیدرت  راچد  هک  دنیآیم  نوریب  دنلبرـس  یهلا 

. دندرگیمرب شیوخ  هدیقع  زا  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  يروط  هب  تشاد ، دهاوخ  یتبیغ  ریزگان  وا  دنک . جراخ  نید  زا  ار  امـش  یـسک  ادابم 
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ظفح (ع ) نامز ماما  تبیغ  مهم  للع  زا  یکی  ماـما  ناـج  ظـفح   - 2 ( 6" .) دنکیم شیامزآ  ار  شدوخ  ناگدنب  تبیغ ، هلیـسو  هب  دـنوادخ 
رهاظ مدرم  نایم  یگدنز  زاغآ  زا  ترضح  رگا  اریز  ( 7 ،) درک ظفح  لتق  زا  ار  (ع ) نامز ماما  تبیغ ، هلیسو  هب  دنوادخ  تسا . ترضح  ناج 

یلو تشادـن ، یکاـب  گرم  زا  رگید  همئا  دـننام  (ع ) ناـمز ماـما  هـتبلا  ( 8 .) دندناسریم تداهـش  هب  همئا )  ) شناردـپ دـننام  ار  وا  دـشیم ،
ماما رگا  اما  دشیم  نیشناج  رگید  ماما  دیسریم ، تداهش  هب  هک  (ع ) همئا زا  کی  ره  اریز  دوبن ، نید  هعماج و  حالص  هب  ترـضح  تداهش 

هدـعو ققحت  تقلخ و  تمکح  ماما و  نیرخآ  يدوجو  هفـسلف  اب  هک  ( 9 ،) دیدرگیم یلاخ  ادخ  تجح  زا  نیمز  دـشیم ، هتـشک  (ع ) نامز
(ع) نامز ماما  دلوت  زاغآ  و  (ع ) يرگـسع نسح  ماما  رـصع  زا  مه  رطخ  لماوع  دراد . تافانم  تسا ) نیمز  رد  ناحلاص  تموکح  هک   ) یهلا

نیا زا  ار  ناشدوخ  دندوب  ددصرد  نارگمتـس  هتخادـنا و  رطخ  رد  ار  ناملاظ  عفانم  نامز ، ماما  دوجو  اریز  نآ ، زا  دـعب  مه  تشاد و  دوجو 
تعیب زا  يدازآ   - 3 دوب . ریذـپناکما  (ع ) ناـمز ماـما  نتـشک  اـب  اـهنت  رطخ  نیا  زا  ییاـهر  اـهنآ  روـصت  ساـسارب  دـنناهرب . گرزب  رطخ 

تسین و یناطلس  مکاح و  چیه  زا  هیقت  هب  رومأم  وا  دسانـشیمن . تیمـسر  هب  هیقت ، يور  زا  یتح  ار ، یمیژر  چیه  (ع ) نامز ماما  اهتوغاط 
تعیب دوخ  رـصع  ملاظ  نامکاح  اب  دیاب  دـشیمن ، بیاغ  (ع ) نامز ماما  رگا  دـمآ . دـهاوخنرد  يرگمتـس  چـیه  تنطلـس  تموکح و  تحت 

زا (ع ) همئا رـصع  ياـهتموکح  هک  هنوگ  ناـمه  دنتـساوخیم ، تعیب  وا  زا  هدرکن  لـمحت  ار  ناـمز  ماـما  دوجو  اـهتموکح  اریز  درکیم 
دیاب ماما  هک  دروآیم  دوجو  هب  دهعت  هدوب و  اهتموکح  هب  ندیشخب  تیعورـشم  یعون  ملاظ  ياهتموکح  اب  تعیب  دنتفرگ . تعیب  ناماما 

موقرم بوقعی " نب  قاحـسا   " لاؤس هب  خـساپ  رد  هک  یعیقوت  رد  (ع ) نامز ماما  دوریمن . اهنآ  تعیب  راب  ریز  ماما  اما  دـننک  تعاطا  اـهنآ  زا 
، تسا هدوب  همئا )  ) مناردپ مامت  ندرگ  رب  نامز  نارگمتـس  تعیب  : " دومرف تفای  راشتنا  ناشیا  مود  بئان  نامثع " نب  دمحم   " طسوت درک و 

تموکح لیکشت  مدرم  یگدامآ  مدع   - 4 ( 10" .) دوب دهاوخن  مندرگ  رب  نارگمتـس  زا  مادک  چیه  تعیب  منکیم ، روهظ  هک  یماگنه  یلو 
یـسایس یعامتجا و  تاحالـصا  يرکف و  دـشر  هب  زاین  یگدامآ  نیا  دراد و  مدرم  مومع  یگدامآ  هب  زاین  ینامرآ ، هعماج  داجیا  یناـهج و 

ياهتموکح هک  دننادب  دننک و  هبرجت  ار  ناملاظ  تموکح  ياهمتـس  ملظ و  دـیاب  اهناسنا  اریز  دـیآیم ، دوجو  هب  نامز  رورم  اب  هک  دراد 
ماـمت زا  مدرم  تسیاـبیم  تسین . بولطم  هعماـج  دـننکیم ، یگدـنز  نآ  رد  اـهنآ  هک  ياهعماـج  هدوبن و  یناـمرآ  ياـهتموکح  دوجوم ،

، يروحم ادخ  ساسارب  (ع ) نامز ماما  یناهج  تموکح  رگید  يوس  زا  دنشاب . ماما  رظتنم  طقف  دننک و  دیما  عطق  هدش و  هتـسخ  اهتموکح 
نافلاخم و ار  یتموکح  نینچ  شریذـپ  اریز  دراد ؛ يزاـس  هنیمز  هب  زاـین  نآ  شریذـپ  هک  دریگیم  لکـش  ییارگ  نوناـق  ییارگ و  تلادـع 

تاهج زا  یگدامآ  مدـع  تسا . مدرم  یگدامآ  مدـع  (ع ) نامز ماـما  تبیغ  مهم  لـلع  زا  یکی  ساـسا  نیا  رب  دـنباتیمنرب . ناشیدـنادومج 
نامز ماما  هاگیاج  هدرکن و  تعاطا  ماما  زا  یـضعب  دـنهدیمن ؛ ماجنا  ار  شیوخ  یهلا  فیلاکت  فیاظو و  یخرب  دـشاب : دـناوتیم  فلتخم 

هب زونه  یهورگ  دنتـسین و  رادروخرب  يرکف  دـشر  زا  زین  ياهدـع  دـنزیخیمرب ؛ (ع ) نامز ماما  تفلاخم  هب  یخرب  دنـسانشیمن ؛ ار  شیوخ 
متس لیلد  هب  دنوادخ  یلو  دنامیمن ، یلاخ  یهلا  تجح  زا  نیمز ، : " دومرف هفوک  ربنم  رد  (ع ) یلع ماما  دناهتـسب و ... لد  اهتموکح  رگید 

 - 2 ص 158 . ج 2 ، نیدـلا ، لامک   - 1 اهتشونیپ : " دزاسیم . هرهبیب  تجح  دوجو  زا  ار  اـهنآ  ناـنآ ، هداـیز  متـس  قلخ و  ندوب  هشیپ 
یفاص  - 4 ص 202 . یناـمعن ، هبیغلا  باـتک   - 3 ص 670 . نایاوشیپ ، هریـس  ییاوشیپ ، يدـهم  ص 360 ؛ ناـمز ، ماـما  هژیو  هزوح ، هلجم 

، ناـهج رتسگداد  ینیما ، میهاربا   - 6 ص 154 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، باتک  ص 204 ؛ ۀـبیغلا ، باتک   - 5 ص 101 . رثالا ، بختنم  یناـگیاپلگ ،
هژیو هزوح  هلجم   - 10 ص 203 . یناـمعن ، تبیغ   - 9 ص 92 . ج 52 ، راونالاراحب ،  - 8 ص 203 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، باتک   - 7 ص 149 .

ص 378. (ع ) نامز ماما 

؟ تسیچ هغیص  ققحت  طیارش  تلع و 

شسرپ
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؟ تسیچ هغیص  ققحت  طیارش  تلع و 

خساپ

هک تسا  نیا  تسا ، ام  روشک  یمسر  بهذم  هک  يرفعج  بهذم  هاگدید  زا  مالسا  ناشخرد  نیناوق  زا  یکی  : " تسا هتشون  يرهطم  دیهش 
هک تسا  نیا  یکی  دـنکیم ، زیامتم  مه  زا  ار  ود  نیا  لوا  هجرد  رد  هچ  نآ  تقوم ... مئاد و  دریگب : تروص  دـناوتیم  هنوگ  ود  هب  جاودزا 

هک ا ز نیا  رگید  دننک ... دیدمت  دندوب  لیام  رگا  تدـم  نایاپ  زا  سپ  دـننک و  جاودزا  مه  اب  تقوم  روط  هب  دـنریگیم  میمـصت  درم  نز و 
يرتشیب فیلکت  تیلوؤسم و  مئاد  جاودزا  دندنبیم ... نامیپ  دـنهاوخب  هک  ره  اب  هاوخلد  روط  هب  هک  دـنراد  يرتشیب  يدازآ  طیارـش ، ظاحل 

، دریگیم رارق  هزیرغ  راشف  تحت  هک  یعیبط  غولب  لوا  زا  هک  تفای  ناوتیمن  يرتخد  ای  رـسپ  لـیلد  نیمه  هب  دـنکیم ، دـیلوت  نیجوز  يارب 
هدرک رتدایز  هلئاع  لیکشت  تردق  یعامتجا و  غولب  اب  ار  یعیبط  غولب  هلصاف  هک  تسا  نیا  دیدج  رصع  تیصاخ  دشاب . مئاد  جاودزا  هدامآ 
مینک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ناناوج  هک  نیا  ای  دـنامیمن : یقاب  رتشیب  هار  ود  مینکب ..... ؟ يراتفر  هچ  هزیرغ  تعیبط و  اب  لاح ، نیا  اـب  تسا ...

عورـشمان هطبار  رـسپ  اههد  اب  میهد  هزاجا  رتخد  کی  هب  دریگرب و  ماک  رتخد  اهدـص  زا  میهد  هزاجا  رـسپ  کی  هب  میرواین . دوخ  يور  هب  و 
. دیآیم شیپ  زین  رگید  طیارش  رد  درادن . لیصحت  مایا  هب  صاصتخا  ترورـض  نیا  تسا ... دازآ  تقوم و  جاودزا  مود  هار  دشاب .... هتـشاد 

ادیپ لماک  نانیمطا  رگیدـکی  هب  تبـسن  دناهتـسناوتن  دـننک و  جاودزا  مئاد  روط  هب  مه  اب  دـنراد  لایخ  هک  يدرم  نز و  تسا  نکمم  ًالوصا 
ادیپ رگیدکی  هب  لماک  نانیمطا  رگا  دننک . جاودزا  مه  اب  یتقوم  تدم  يارب  رگیدمه ) تخانـش  يارب   ) یـشیامزآ جاودزا  ناونع  هب  دـننک ،

رد تسا : نینچ  نآ  زا  یخرب  هک  دراد  طیارـش  مئاد  جاودزا  نوچ  زین  هغیـص  ( 1" .) دنوشیم ادج  مه  زا  هن ، رگا  دنهدیم و  همادا  دـندرک ،
، هنازور جراخم  نیمأت  هب  روبجم  درم  تقوم  جاودزا  رد  ددرگ . نییعت  نآ  رهَم  دوش و  مولعم  دـیاب  دـقع  تدـم  تقوم ، دـقع  رد  لوا  هجرد 

جاودزا رد  دـنربیمن . ثرا  رگیدـکی  زا  درم  نز و  تقوم  جاودزا  رد  تسین . نامرد  وراد و  لیبق  زا  نز  رگید  تاجایتحا  نکـسم و  سابل ،
جاودزا رد  اما  دـنک ، تعاطا  هداوناخ  حـلاصم  دودـح  رد  ار  وا  رما  دریذـپب و  هداوناـخ  سیئر  ناونع  هب  ار  درم  دـیاب  هاوخاـن  هاوخ  نز  مئاد 

اب هرکاب  رتخد  رد  ردپ  هزاجا  طرـش  دقع و  هغیـص  ندناوخ  تهج  زا  هتبلا  ددرگیم ، دقعنم  اهنآ  نایم  هک  تسا  يدادرارق  هب  هتـسب  تقوم 
. دنتسه كرتشم  مه 

؟ دنرادن ار  ندش  دقع  شزرا  ایآ  دنوشیمن ؟ هغیص  ارچ  دنوشیم ؟ مرحم  دوخ  نابحاص  هب  تیمرحم  هغیص  نودب  نازینک  ارچ 

شسرپ

؟ دنرادن ار  ندش  دقع  شزرا  ایآ  دنوشیمن ؟ هغیص  ارچ  دنوشیم ؟ مرحم  دوخ  نابحاص  هب  تیمرحم  هغیص  نودب  نازینک  ارچ 

خساپ

راتفرگ ناناملـسم  اب  راکیپ  ماگنه  هب  هک  دنتـسه  یگنج  ناریـسا  دـنریگیم ، رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  زینک  ای  مالغ  تروص  هب  هک  يدارفا 
هک تسا  نآ  موس  هار  دهدیم . تیاضر  اهنآ  قلطم  يدازآ  هب  هن  ددنسپیم و  ار  اهنآ  نتشک  هن  مالـسا  دناهدوب ، براحم  رافک  زا  هدش و 

يارب یلام  راب  مه  ات  دـننک  میـسقت  نادـهاجم  ياههداوناخ  نایم  دـنربب ، يرابجا  راـک  ياـههاگودرا  هب  هک  نآ  ياـج  هب  ار  یگنج  ناریـسا 
نییآ اب  هتفرگ و  رارق  ناملـسم  ياهداوناـخ  رد  یمالـسا  یتیبرت  ياـضف  رد  مه  دوش و  هتـشادرب  یمالـسا  تلود  شود  زا  اـهنآ  يرادـهگن 

اهناملـسم اب  ار  نانآ  لمع  نیا  دنوش . دازآ  جیردت  هب  یمالـسا  ماکحا  نیناوق و  قبط  ات  دنـشاب  نانآ  تمدخ  رد  مه  دنوش و  انـشآ  مالـسا 
اهنآ يارب  مالـسا  دنرادن و  یتوافت  تیناسنا  رظن  زا  دازآ  ناملـسم و  دارفا  اب  اهنآ  هتبلا  دنکیم . کیدزن  مالـسا  گنهرف  هب  هداد و  یتشآ 
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هب ار  مدرم  دوخ ، نخـس  نیرخآ  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک  ییاج  ات  تسا ، هدـیزرو  دـیکأت  نازینک  نامالغ و  میرکت  رب  تسا و  لئاق  شزرا 
یعیبط دـنتفرگ ، رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  یگنج  ناریـسا  یتقو  لاح  نیع  رد  ( 1 .) دومن هیصوت  ناتسدریز  ناریـسا و  هب  یگدیـسر  زامن و 

رد هتبلا  دروآرد ؛ یـسک  جاودزا  هب  ای  دـنک و  دروخرب  رـسمه  دـننام  زینک  اب  دـناوتیم  الوم  ور  نیا  زا  تسا . الوم  اـب  ناـشرایتخا  هک  تسا 
يرگید صخـش  هب  ار  وا  جاودزا  نودب  دناوتیم  درادن و  دقع  هب  زاین  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتـشاد  ار  مالـسا  دننام  یطیارـش  هک  یتروص 

هب تسا و  يدادرارق  يرابتعا و  روما  نیا  اریز  تسین ، جاودزا  دقع  يارجا  يارب  زینک  نتـشادن  شزرا  شیانعم  نخـس  نیا  دـیامن . راذـگاو 
رگید یکی  دنادیم ، دقع  هغیص  يارجا  ار  تیمرحم  ياههار  زا  یکی  هک  يروط  نامه  عراش  ددرگیمن . یقلت  دارفا  تلذ  ای  تزع و  ناونع 
نوناق تسا  دـقع  ندـناوخ  دـننام  نآ  کـلام  يارب  نتفرگ  رارق  کـلمت  رد  ینعی  تسا ، هداد  رارق  نازینک  کـلمت  ار  تیمرحم  ياـههار  زا 

عیب شور  ود  شورف  دـیرخ و  رد  هک  يروط  نامه  دـیامن . هئارا  صوصخ  نیا  رد  ار  یفلتخم  ياههویـش  دـناوتیم  تسا  عراـش  هک  راذـگ 
ص 147. ج 48 ، راونالاراحب ،  - 1 اهتشونیپ : تسا . هدرک  حرطم  ار  یلمع ) عیب   ) یتاطاعم عیب  و  شورف ) دیرخ و  هغیص   ) یظفل

؟ دوش هدناوخ  ًامتح  دیاب  ارچ  تسیچ ؟ دوشیم  هدناوخ  دقع  هبطخ  رد  هک  یبرع  تاملک  يانعم 

شسرپ

؟ دوش هدناوخ  ًامتح  دیاب  ارچ  تسیچ ؟ دوشیم  هدناوخ  دقع  هبطخ  رد  هک  یبرع  تاملک  يانعم 

خساپ

ياهنابز هب  ناوتیم  ار  دقع  هبطخ  ( 1 .) دوشیم هدناوخ  دقع  هغیص  نآ  زا  دعب  دوش ، هدناوخ  ياهبطخ  تسا  بحتسم  ادتبا  دقع  مسارم  رد 
ییادخ شیاتـس  انزلا ؛ حافـسلا و  مّرح  حاکنلا و  ّلحأ  يذلا  دمحلا هللا  : " لثم دوشیم  هدـناوخ  یبرع  تروص  هب  ًابلاغ  یلو  دـناوخ  فلتخم 

عقاو حاکن  نآ  هلیـسو  هب  اریز  تسا ، بجاو  حاـکن ، دـقع  هغیـص  ندـناوخ  اـّما  "و  دومن . مارح  ار  داـسف  اـنز و  درک و  لـالح  ار  حاـکن  هک 
بجاو طایتحا  هب  عجارم  رثکا  ياوتف  هب  دناهدشن . مرحم  رگیدکی  اب  نز  درم و  هتفرگن و  تروص  جاودزا  دوشن ، ارجا  هغیـص  رگا  دوشیم و 
یظفل ره  هب  دنناوخب ، حیحص  یبرع  هب  ار  هغیـص  دنناوتن  نز  درم و  رگا  یلو  دوش ، هدناوخ  حیحـص  یبرع  نابز  هب  جاودزا  دقع  هغیـص  دیاب 

درم و رگا  ( 2 .) تسا حیحص  دشاب ،) یبرع  هلمج  يانعم  نامه  هک   ) دنناوخب حیحص  روط  هب  ار  هغیص  هک  یـسیلگنا و )... یکرت ، یـسراف ، )
. دنناوخب ار  دقع  هغیـص  نیفرط  تیاضر  قفاوت و  زا  دعب  دننک و  نایب  ار  طئارـش  هّیرهم و  دیاب  دننک  ارجا  دوخ  ار  دـقع  هغیـص  دـنهاوخب  نز 

هلـصاف نودب  نآ  زا  سپ  دش . نیعم  هک  يرهم  هب  مدومن  وت  نز  ار  دوخ  ینعی  مولعملا ، قادـصلا  یلع  یـسفن  کتجوز  دـیوگیم : نز  لوا 
هغیـص اهنآ  فرط  زا  هک  دنریگب  یلیکو  دوخ  يارب  مادک  ره  درم  نز و  رگا  مدرک . لوبق  ار  جاودزا  ینعی  جـیوزتلا ، تلبق  دـیوگیم : درم 

یلع دـمحا  کلکوم  همطاف  یتلکوم  ُتجوز  دـیوگیم : نز  لیکو  ادـتبا  دـشاب ، دـمحا  درم  مسا  همطاف و  نز  مسا  ًالثم  دـناوخب و  ار  دـقع 
درم لیکو  هلـصافالب  سپـس  مدرک ، جیوزت  مولعم  هیرهم  رادقم  رب  دـمحا )  ) وت لکوم  هب  ار  همطاف )  ) مدوخ هلکوم  ینعی  مولعملا ، قادـصلا 
نیا اما  ( 3 .) مدرک لوبق  مولعم  هیرهم  رادقم  رب  دمحا  ملّکوم  يارب  ار  جیوزت  ینعی  مولعملا ، قادصلا  یلع  دـمحا  یلکومل  ُتلبق  دـیوگیم :
دننام تسا  جاودزا  رب  نز  درم و  نیب  دهعت  دادرارق و  عون  کی  جاودزا  دـقع  هک  تسا  نآ  تلع  دوش ، هدـناوخ  دـقع  هغیـص  دـیاب  ارچ  هک 

تاصخـشم و یمامت  ادـتبا  زا  هک  هدـش  شرافـس  اهدادرارق  یمامت  رد  هلاعج و ... هبراضم ، هراجا ، شورف ، دـیرخ و  لیبق  زا  اهدادرارق  هیقب 
روتسد یفرط  زا  و  تسا . بترتم  نآ  رب  يدایز  یقوقح  راثآ  ماکحا و  رت و  قیقد  رت و  مهم  اهدادرارق  هیقب  زا  جاودزا  دوشب . ظاحل  تایئزج 
یتحار هب  یـسک  دوشن و  داجیا  یلکـشم  هدنیآ  رد  ات  دوش  ارجا  حیحـص  روط  هب  طیارـش  دویق و  یمامت  اب  جاودزا  دقع  دیاب  هک  تسا  عرش 

، عجارم لئاسملا  حیضوت   - 2 ص 40 . ج 29 ، مالکلارهاوج ، یفجن ، نسح  دـمحم   - 1 اهتشونیپ : دراذگب . اپ  ریز  ار  نامیپ  نیا  دـناوتن 
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هلئسم 2368. ج 2 ، عجارم ، لئاسملاحیضوت   - 3 نآ . لیذ  هلئسم 2370 و  ج 2 ،

، قیالان یکیرـش  رانک  رد  یگدنز  عقاوم  یـضعب  هک  یلاح  رد  تسا ، رازیب  قالط  زا  دنوادخ  ارچ  دـنازرل ؟ یم  ار  یهلا  شرع  قالط  ارچ 
؟ تسا اهیتشز  رد  ندش  کیرش 

شسرپ

، قیالان یکیرـش  رانک  رد  یگدـنز  عقاوم  یـضعب  هک  یلاح  رد  تسا ، رازیب  قالط  زا  دـنوادخ  ارچ  دـنازرل ؟ یم  ار  یهلا  شرع  قـالط  ارچ 
؟ تسا اهیتشز  رد  ندش  کیرش 

خساپ

حرطم تیاور  کی  دنازرل ، یم  ار  یهلا  شرع  قالط  هک  ریبعت  نیا  هب  یلو  تسا ، هدش  دراو  نآ  تّمذـم  رب  يدایز  تایاور  قالط  دروم  رد 
ناونع اب  يرگید  تایاور  ( 1" .) دتفا یم  هزرل  هب  یهلا  شرع  قالط  اب  اریز  دیهدن ، قالط  دینک و  جاودزا  : " دومرف (ص ) ربمایپ تسا . هدـش 

زا تسین و  مالـسا  هاگ  دـید  زا  قالط  یتشز  تیـضوغبم و  رد  یکـش  نیاربانب  تسا . هدـش  دراو  درادـن ، شوخ  ار  قالط  دـنوادخ  هک  نیا 
، یعقاو یقیقح و  لماوع  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ًاتاذ و  هچ  رگا  نیارباـنب  ( 2 .) دراد ناوارف  دـیکأت  هداوناخ  داـینب  میکحت  جاودزا و  رب  یفرط 

يدرف ای  تسا  یصاعم  هانگ و  لها  یکی  ای  دنرادن و  یگداوناخ  یگدنز  همادا  ّتیحالص  نز  ای  درم  يدراوم  رد  اما  تسا ، ضوغبم  قالط 
رد رگا  تسین . یئادج  قالط و  زج  ياهراچ  هار  و  درادـن . دوجو  وا  اب  یگدـنز  ناوت  هک  تسا  قالخادـب  ردـق  نآ  ای  تسا  قالخالا  دـساف 

لیلد نودـب  هک  تسا  یقالط  ندوب  روفنم  یتشز و  نایب  يارب  هدـش  هتفگ  نخـس  قـالط  عقوم  رد  یهلا  شرع  ندـمآ  رد  هزرل  هب  زا  تیاور 
ج 22، هعیشلا ، لئاسو  . 1 اهتشون : یپ  دـنریگن . قالط  هب  میمـصت  دوز  دنـسرتب و  ریبعت  نیا  زا  نانمؤم  اـت  دریگ  تروص  یقطنم  لوقعم و 

. نامه . 2 ص 7 و 8 .

جاودزا ناملسم  نز  اب  دناوتیمن  ناملسم  ریغ  کی  یلو  دنک ، جاودزا  ناملسم  ریغ  نز  اب  دناوتیم  ناملـسم  درم  کی  مالـسا  نید  رد  ارچ 
؟ دنک

شسرپ

جاودزا ناملسم  نز  اب  دناوتیمن  ناملسم  ریغ  کی  یلو  دنک ، جاودزا  ناملـسم  ریغ  نز  اب  دناوتیم  ناملـسم  درم  کی  مالـسا  نید  رد  ارچ 
؟ دنک

خساپ

هک دوب  نیا  دـندوب ، نآ  دـنبياپ  تخـس  دـندومنیم و  تاـعارم  شیوـخ  رـسمه  باـختنا  رد  هتـشذگ  فـلتخم  لـلم  هک  يروـما  هلمج  زا 
رد ردام  ردپ و  یمـسج  تمالـس  هک  هنوگ  نامه  دندوب  دـقتعم  هک  انعم  نیدـب  دـشاب ، ملاس  زین  يداقتعا  رظن  زا  ناشرـسمه  دندیـشوکیم 

نامدرم تهج  نیمه  هب  دوب . دهاوخ  رثؤم  دنزرف  تداعس  رد  زین  یتدیقع  یقالخا و  یحور و  تمالس  تسا ، رثؤم  دنزرف  یمـسج  تمالس 
، هتشادن مالـسا  هب  صاصتخا  یتدیقع  هناگیب  اب  جاودزا  زا  یهن  نیاربانب  دناهتـشاد . بانتجا  دوخ  شیکمه  ریغ  دارفا  اب  جاودزا  زا  زابرید  زا 

ناگناگیب اب  جاودزا  زا  ار  دوخ  ناوریپ  تدش  هب  هک  ینایدا  زا  یکی  تسا . هدش  یهن  یتدیقع  هناگیب  اب  جاودزا  زا  زین  رگید  نایدا  رد  هکلب 
زا ار  نآ  هدرک و  عـنم  ناـگناگیب  اـب  جاودزا  زا  ار  ناـیدوهی  تدـش  هب  تاروـت  یفلتخم  ياـهشخب  رد  تسا . دوـهی  نییآ  هتـشاد ، رذـحرب 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 954 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ظفح تهج  هب  ای  هدوب و  نید  ناوریپ  يداقتعا  تینوصم  ببـس  هب  یکی  ناگناگیب  اب  جاودزا  تیعونمم  تسا . هدرک  یفرعم  هریبک  ناـهانگ 
اب جاودزا  تیعوـنمم  مالـسا  رد  تسا . عوـنمم  ناـگناگیب  اـب  جاودزا  زین  ّتیـسوجم  تیحیـسم و  نییآ  رد  یموـق . داژن و  تلاـصا  تـیلم و 

يداـقتعا تینوـصم  تـهج  هـب  هـکلب  هدوـبن ، یموـق  يرترب  ییارگیلم و  سح  رب  ینبم  دوـب ، حرطم  هـک  يدودــحم  دراوـم  رد  ناـگناگیب 
نانز اب  جاودزا  مالـسا  ياهقف  رظن  زا  تسا . هدوب  یگداوناخ  تلاصا  ظفح  یقالخا و  ياهیگدولآ  زا  نانآ  نتـشاد  هگن  رود  ناناملـسم و 
زیاج تقوم  تروص  هب  اهنت  ار  باتک  لها  اب  جاودزا  هعیـش  ياهقف  رثکا  دـنچ  ره  تسا ، زیاج  یلوا  لصا  کی  ناونع  هب  یحیـسم  يدوهی و 

، ناملسم ریغ  نادرم  اب  ناملـسم  نانز  جاودزا  دروم  رد  دناهتـسناد . عونمم  ار  ناکرـشم  اب  مئاد  جاودزا  مالـسا  ياهقف  همه  یلو  دناهتـسناد ،
ریغ اب  دـشاب  یباتک  هک  نیا  زا  معا  ناملـسم ، ریغ  درف  ره  اب  ناملـسم  نز  جاودزا  هک  تسا  نیا  رب  تایآ  رهاـظ  هعیـش و  ياـهقف  رظن  قاـفتا 

فعـض نتفای  هار  ناملـسم و  ریغ  زا  ناملـسم  يریذـپریثأت  فوخ  تایاور ، نآرق و  رد  جاودزا  نیا  میرحت  هفـسلف  ( 1 .) تسین زیاج  یباتک ،
( مالـسا تیمکاح  نارود  رد  صوصخ  هب   ) نادرم دروم  رد  يریذـپریثأت  هک  اج  نآ  زا  تسا . هدـش  رکذ  ناناملـسم  هب  یقـالخا  یتدـیقع و 

هداد جاودزا  هزاجا  نادرم  هب  دنشاب ، هدرک  اضما  همذ  داد  رارق  ناناملسم  اب  هدوب و  فیعـض  ناملـسم  ریغ  هک  یطیارـش  رد  تسا ، رتفیعض 
رد قودص  ( 2 .) دناهدش عنم  ًاقلطم  جاودزا  نیا  زا  دنراد ، رارق  يریذپ  ریثأت  ضرعم  رد  یبسن  تروص  هب  نانز  هک  اج  نآ  زا  اما  تسا  هدـش 

، دـننک جاودزا  ینادرم  نینچ  اب  دـنرادن  قح  نانز  یلو  تسا ، زیاج  یبصان  فعـضتسم  نانز  اب  نادرم  جاودزا  ارچ  هک  نیا  دروم  رد  باتک 
هب ار  ناملـسم  نانز  دـینک و  جاودزا  دوخ  نید  رد  ّددرم  كاکـش و  ناـنز  اـب  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  هک  هدرک  لـقن  هرارز  زا  ار  یتیاور 

همالع ( 3" .) دـیآرد دوخ  نییآ  هب  هک  دـنکیم  روـبجم  ار  وا  رهوـش  دریذـپیم و  تیبرت  شرهوـش  زا  نز  اریز  دـییامنن ، جـیوزت  ناـکاکش 
ریثأت ضرعم  رد  ناـنز  اریز  دـیهدن ، نز  ناـنآ  هب  یلو  دـیریگب ، نز  داـقتعایب  دارفا  زا  : " هک هدروآ  نومـضم  نیمه  هب  یتیاور  ( 4) یسلجم

، تسا نینچ  مکح  هفـسلف  رگا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  " دننکیم . دوخ  نییآ  شریذپ  هب  روبجم  ار  نانز  نادرم  دنتـسه و  نادرم  زا  يریذپ 
دنناوتیم نانز  هک  تسا  ياهنوگ  هب  طیارـش  هکلب  درادـن ، دوجو  يرطخ  نینچ  هک  نیا  هب  ناـنیمطا  اـب  یطیارـش ، رد  دراد  یعناـم  هچ  سپ 

هتـشاد نانیمطا  رما  نیا  هب  هک  یطیارـش  رد  نایحیـسم  هک  نانچ  دشاب ، زیاج  جاودزا  نیا  دنزاس ، لیامتم  مالـسا  شریذـپ  هب  ار  ناشنارهوش 
زا سپ  دـشابیم و  جاودزا  زا  شیپ  نز  زا  روصت  کـی  ًافرـص  هلئـسم  نیا  ًـالوا  خـساپ  دـنهدیم . ياهزاـجا  نینچ  شیوخ  ناـنز  هب  دنـشاب ،
نآ ًایناث : تفرگ . هدـیدان  ار  درم  زا  نآ  ریثأت  ناوتیمن  لاح  ره  رد  اریز  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  جـیردت  هب  هاگآدوخان و  جاودزا 

رایسب دسافم  حلاصم و  تسا  نکمم  هک  نیا  هچ  تسین ، مکح  همات  تلع  دش ، دای  درم  نز و  توافت  جاودزا و  میرحت  مکح  هفسلف  رد  هچ 
نل : " هیآ هب  دانتـسا  اب  اهقف  زا  یـضعب  دشاب  نیا  لئالد  زا  یکی  دـیاش  میعالطایب . نآ  زا  هک  دـشاب  حرطم  قوف  مکح  عضو  رد  زین  يرگید 

همزال هک  نیا  هچ  دننکیم ، لالدتسا  ناملسم  ریغ  درم  اب  ناملـسم  نز  جاودزا  زاوج  مدع  رب  ( 5") ًالیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لعجی 
و دـشابیم . شرهوش  عیطم  نز  یعامتجا  موسر  بادآ و  قبط  هک  هنوگ  نیدـب  دوب . دـهاوخ  ناملـسم  رب  ناملـسم  ریغ  هطلـس  جاودزا ، نیا 

رفاک درم  اب  ناملسم  نز  جاودزا  مدع  ( 6 ،) رصاعم ناگدنسیون  زا  یضعب  دوب . دهاوخ  ناملسم  رب  يو  هطلـس  ناملـسمریغ ، اب  جاودزا  همزال 
وا نید   " هدیقع ناملسم ، هداوناخ  رد  یحیسم  نز  هک  انعم  نیدب  دناهتسناد ، مالسا  نییآ  تیعورشم  هب  ناملسم  ریغ  فارتعا  مدع  لولعم  ار 
رد ناملـسم  نز  یلو  تسا ، هدـش  هتخانـش  باتک  لها  ناونع  هب  هدـش و  هتفریذـپ  مالـسا  فرط  زا  بهذـم  يدازآ  اریز  تسا ، مارتحا  لباق 

ینامـسآ نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  نید  ینید و  يدازآ  تیحیـسم  اریز  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  ریقحت  دروم  یعیبط  روط  هب  یحیـسم  هداوناـخ 
رایسب لامتحا  نیا  دنراد و  یقلت  نینچ  تشترز  نید  تیدوهی و  هک  نانچ  دنادیم ، حیـسم  نییآ  ار  شخبتاجن  بهذم  اهنت  درادن و  لوبق 

ج 2، عیارشلا ، للع   - 3 ص 117 . ناگناگیب ، اب  جاودزا  یمیهاربا ، دـمحم   - 2 هیآ 222 . ( 2  ) هرقب هروس   - 1 اهتشونیپ : تسا . لوبقم 
تانراقملا و باتک  رد  يدیص  ظفاح  رـصاعم  نادقوقح   - 6 . 141 ( 4  ) ءاسن  - 5 ص 377 و 380 . ج 103 ، راونالاراحب ،  - 4 ص 502 .

هدام 393. دوهی ، یندم  قوقح  نینچ ر.ك : مه  تالباقملا ؛

. دوب دهاوخ  رت  مهف  لباق  یسراف  هب  نآ  ندناوخ  دوش ؟ هدناوخ  یبرع  هب  دقع  هغیص  دیاب  ارچ 
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شسرپ

. دوب دهاوخ  رت  مهف  لباق  یسراف  هب  نآ  ندناوخ  دوش ؟ هدناوخ  یبرع  هب  دقع  هغیص  دیاب  ارچ 

خساپ

یبرع ظافلا  اب  انعم  مه  یـسراف  تاملک  ظافلا و  هک  طرـش  نیا  اب  تسا ، حیحـص  زین  یـسراف  هب  دـقع  هغیـص  ندـناوخ  اـهقف  رثکا  ياوتف  هب 
و طایتحا ، تهج  هب  اه  نآ  هدمآ و  ظافلا  نیمه  اب  تایاور  رد  اریز  دنا ؛ هتـسناد  طرـش  یبرع  هب  ار  نآ  ندـناوخ  اهقف ، زا  یـضعب  ( 1 .) دشاب

ظفل هملک  دنچ  ندیمهف  تسا ، رت  مهف  لباق  یسراف  دیا  هتفگ  هک  نیا  دنا . هدرک  طرش  یبرع  هب  ار  هغیـص  ندناوخ  تایاور  نتم  هب  يدنبیاپ 
دقع هب  ار  دوخ  تاملک  نیا  اب  هک  دـمهف  یم  صخـش  تسا و  نشور  شتاملک  هک  لاح  نیع  رد  دـیآ ، یمن  رظن  هب  لکـشم  نادـنچ  یبرع 

ۀلئسم 2370. ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 1 اه : تشون  یپ  دروآ . یم  رد  يرگید 

؟ دراد دوجو  ردپ  نذا  هب  زاین  ًامتح  جاودزا  يارب  ارچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ردپ  نذا  هب  زاین  ًامتح  جاودزا  يارب  ارچ 

خساپ

اهقف و زا  یخرب  دنرادن . تحارـص  عوضوم  نیا  رد  هدش  دراو  تایاور  هک  نآ  تهج  هب  ( 1 .) تسا اهقف  نیب  یفالتخا  لئاسم  زا  هلئسم ، نیا 
نیا زا  دشاب . یمن  لطاب  دقع  جاودزا ، تروص  رد  دندقتعم : دنناد و  یمن  هدیشر  ةرکاب  رتخد  دقع  تّحص  طرش  ار  ردپ  نذا  دیلقت ، عجارم 
هدرک ار  ردپ  ینامرفان  تّیـصعم  طقف  دوش ؛ یمن  بوسحم  انز  دریگ ، تروص  دقع  عوقو  زا  دعب  ردـپ و  نذا  زا  لبق  ییوشانز  لمع  رگا  ور 

ییادج دنا ، هدرک  جاودزا  رتخد  ردپ  نذا  نودب  هک  يرسپ  رتخد و  دندقتعم  اهقف  زا  یهورگ  هک  تسا  نآ  جاودزا  تّحص  رب  دهاش  تسا .
هک انعم  نیا  هب  دشاب ، یم  جاودزا  رد  دقع  تّحص  طرش  ردپ ، نذا  دندقتعم : عجارم  اهقف و  زا  رگید  یخرب  اما  دریگ . یم  تروص  قالط  اب 

رگا ور  نیا  زا  دوش ، یمن  راب  يرـسمه  ماکحا  رتخد  هب  تبـسن  هک  دندقتعم  دنناد و  یم  لطاب  ار  نآ  دوش ، عقاو  دقع  ردـپ  نذا  نودـب  رگا 
یلو دراد ، دوج  صوصخ و  نیا  رد  يدایز  تاـیاور  ( 2 .) دوش یم  بوسحم  انز  دریگ ، تروص  ییوشانز  لمع  لـطاب  ِجاودزا  نیا  زا  دـعب 

: دومرف (ع ) قداص ماما  منک . یم  بلج  ردپ  نذا  هب  جاودزا  يارب  نارتخد  زاین  صوصخ  رد  (ع ) نیموصعم ۀمئا  زا  یتیاور  هب  ار  امـش  هّجوت 
اب رگم  دننک ، جاودزا  دنرادن  ّقح  دنـشاب ، یم  ّدج  ردپ و  بحاص  هک  هرک  اب  نارتخد  ّنهئابآ ؛ نذأب  ّالا  راکبألا  نم  ءابآلا  تاوذ  حـکنت  "ال 
نآ تمکح  هفـسلف و  هک  نیا  اما  تسا ، هدش  دراو  تایاور  رتخد ، ةزاجا  يارب  اهقف  مکح  دنتـسم  نیاربانب ، ( 3" .) دوخ ناردپ  ةزاجا  نذا و 
لاح نیع  رد  دنرادن . نتفرگ  هزاجا  بوجو  رد  تحارـص  تایاور ، هک  نیا  دوجو  اب  درک . رظن  راهظا  یعطق  تروص  هب  ناوت  یمن  تسیچ ،

یلیماف دنویپ  هدنیآ و  رد  هداوناخ  ماکحتسا  عوضوم ، نیا  رد  نارتخد  ندوب  هبرجت  مک  هلئسم و  ّتیّمها  دننام  ار  دراوم  زا  یـضعب  ناوت  یم 
یپ درمـش . رب  نآ  ندومن  مکحتـسم  هدنیآ و  یگدنز  رد  وا  تیامح  بلج  وا و  تامحز  ردپ و  هب  نداهن  شزرا  مارتحا و  نآ ، تبثم  راثا  و 

ص دیدج ، تائاتفتسا  يزیربت ، داوج  خیش  هللا  تیآ  . 2 ص 864 و 856 . ج 2 ، یقثولا ، هورع  ییابطابط ، مظاک  دمحم  دیس  . 1 اه : تشون 
ثیدح 5. ص 207 ، ّدجل ، ار  بألل  هیالولا  توبث  باب  حاکنلا ، باتک  ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعّرح ، خیش  موحرم  . 3 333 و 331 .

؟ تسین بجاو  ینید  چیه  رد  یلو  تسا ، حرطم  بجاو  هلئسم  کی  ناونع  هب  ام  نایم  جاودزا  ارچ 
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شسرپ

؟ تسین بجاو  ینید  چیه  رد  یلو  تسا ، حرطم  بجاو  هلئسم  کی  ناونع  هب  ام  نایم  جاودزا  ارچ 

خساپ

هانگ هب  ندرکن  جاودزا  رطاخ  هب  یسک  رگا  یلو  دشابیم ، دکؤم  بحتسم  هکلب  تسین ، بجاو  دوخ  يدوخ  هب  زین  مالـسا  نید  رد  جاودزا 
یـسنج زیرغ ? هک  نیا  رب  هوالع  جاودزا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  مالـسا  رد  جاودزا  تیمها  دنک . جاودزا  تسا  مزال  تروص  نآ  رد  دتفیب ،

ناونع هب  نارـسمه  دـنویپ  یهاوخریخ و  يزوسلد ، اب  هارمه  تیمیمـص  یتسود و  يرارقرب  فییاهنت  زا  ییاهر  رد  یلماع  دـنکیم ، اضرا  ار 
سنج زا  هک  تسا  نآ  ادـخ  ياـههناشن  زا  دـیامرفیم " : دـیجم  نآرق  ددرگیم . بوسحم  رگیدـکی  لّـمکم  رگیدـمه و  دـنهد ? شمارآ 

نیزگیاـج هعماـج  دارفا و  رد  ینمدـکاپ ، تفع و  جاودزا ، اـب  ( 1" .) دـیبای شمارآ  اهنآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناتدوخ 
اهيراـجنهان زا  يرایـسب  زا  دوـشیم و  راـهم  جاودزا  اـب  یـسنج ، هزیرغ  تـخورفارب ? شتآ  اریز  ددرگیم ، يراـب  دـنبیب و  ینارتوـهش و 

رد دـیاب  سپ  تسا ، هدرک  زارحا  ار  شنید  زا  یمین  دـنک ، جاودزا  سک  ره  : " دومرف (ص ) ربمایپ هک  تسین  تهجیب  ددرگیم . يریگـشیپ 
نس و ره  رد  یمدآ  دناهدرک . رکذ  تبحم  هب  زاین  ار  یمدآ  مهم  یـساسا و  ياهزاین  زا  یکی  ناسانـش  ناور  ( 2" .) دسرتب ادخ  زا  رگید  مین 

رگید فرط  زا  تسا . جاودزا  درم ، نز و  نیب  یتسود  يرارقرب  تبحم و  رهم و  زاربا  مهم  ياـههار  زا  یکی  دراد . جاـیتحا  تبحم  هب  یلاـس 
هک نیا  رب  هوالع  تسا ، رهوش  نز و  یقالخا  یگنهرف و  یعامتجا  دـشر  اههشیدـنا ، لدابت  يارب  یتصرف  هداوناخ ، یمیمـص  مرگ و  طـیحم 

لئاق یـصاخ  هاگیاج  جاودزا  يارب  مالـسا ، هدـش  دای  ياهدـمایپ  راثآ و  لیلد  هب  تسا . لسن  ياقب  يروآ و  دـنزرف  جاودزا ، دـئاوف  زا  یکی 
ص 561. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   - 2 هیآ 21 .  (، 30  ) مور  - 1 تشون : یپ  تسا . هدش 

؟ دراد دوجو  هلأسم  نیا  رگید  نایدا  رد  ایآ  تسیچ ؟ مالسا  رظن  زا  راهز  يوم  ندرک  هاتوک  دیاوف 

شسرپ

؟ دراد دوجو  هلأسم  نیا  رگید  نایدا  رد  ایآ  تسیچ ؟ مالسا  رظن  زا  راهز  يوم  ندرک  هاتوک  دیاوف 

خساپ

ندودز هلمج  نیا  زا  تسا ، یـصخش  تشادـهب  هب  طوبرم  هک  يروما  یتـح  دراد ، هماـنرب  ناـسنا  روما  ۀـمه  يارب  هک  تسا  یبـتکم  مالـسا 
يوم هک  هدرک  هیـصوت  دشاب ، هتـشاد  يدرف  تفاظن  تشادهب و  دشاب و  هزیکاپ  ناملـسم  دهاوخ  یم  نوچ  مالـسا  تسا . ندـب  دـیاز  ياهوم 

ییوشانز یگدـنز  يارب  يدرف  تشادـهب  ياراد  مه  دـشاب و  رادروخرب  يدرف  یگزیکاپ  تشادـهب و  زا  مه  صخـش  اـت  دوش  هدودز  راـهز 
میدق ياه  نامز  رد  ( 1 .) دوش هدودز  رابکی  زور  هدزناپ  ره  ندب  دیاز  ياهوم  هک  تسا  بحتـسم  هدـش ،  دراو  هک  یتایاور  ساسارب  دـشاب .
هلیـسو هب  يدـعب  ياه  نارود  دیـشارت .  یم  تساوخ  یم  شلد  هک  ار  اج  ره  ای  يداـیز  ياـهوم  هدرک ، زیت  ار  یقاـمخچ  ياـه  گنـس  رـشب 

. تسا هدش  تفای  یمیدق  یلیخ  ياه  ناتـسروگ  رد  الط  زا  ًاصوصخم  شاقنم  نیدنچ  نونکات  دـیدرگ و  موسرم  لومعم و  وم  هلازا  شاقنم 
شور هب  ار  لمع  نیا  نیچ  رد  دنیامن . یم  وم  هلازا  تشگنا  هلیـسو  هب  دنراد و  یم  هگن  برچ  ار  دوخ  ندب  هشیمه  يا  هدع  ناتـسودنه  رد 

یم تسوـپ  يور  مرگ  هدرک ،  تسرد  موـم  وـمیل و  هراـصع  بآ و  دـنق و  زا  يریمخ  اـه  يرـصم  دـنناوخ . یم  هـفح  ماـن  هـب  یـصوصخم 
هدـش و لح  نغور  رد  هک  يریق  ای  شاقنم  هلیـسو  هب  اه  یمور  اه و  ینانوی  دـندنک . یم  ار  نآ  هعفد  کی  ندـش  درـس  زا  سپ  دنتـشاذگ و 
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، دیشارت ار  دوخ  ندب  زا  یتمسق  یسک  رگا  دنیامن و  یم  وم  هلازا  رتمک  اپورا  رد  دندنک . یم  ار  اهوم  دوب ، هدیدرگ  موم  غمص و  اب  طولخم 
هچنآ دنزیرب . هدش  ماود  یب  اهوم  ات  دننز  یم  هنژیـسکا  بآ  نونکا  یـضعب  یلو  تسا ، هدرک  هدامآ  یحارج  يارب  ار  دوخ  دننک  یم  روصت 

تانبرک رتسکاخ  رد  تسا . تعاـس  دـنچ  يارب  عضوم  رب  رتسکاـخ  زا  یلامتـسد  نتـشاذگ  دراد ، یملع  هبنج  تسا و  درد  نودـب  بلاـج و 
هک تسا  یقرب  میـس  اب  وم  هشیر  ندنازوس  رگید  شور  دـیامن . یم  درد  نودـب  ار  وم  ندـنک  ّسح و  یب  ار  عضوم  هک  تسا  یناوارف  وشود 
هب ناوت  یم  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  ار  فلتخم  ییایمیـش  ياهوراد  تسا . حرطم  يددغ  نومره  زیوجت  زین  نونکا  دییور . دهاوخن  زگره 
مرک مان  هب  ییاه  مرک  نونکا  ددرگ . رادیدپ  ضراوع  هدومن ، داجیا  ار  یتاکیرحت  تسا  نکمم  یکبآ . ای  يریمخ  تروص  هب  هچ  درب ، راک 

رب میقتـسم  هک  تسا  ینزوس  ياهدورتکلا  کیناولاگ و  ناـیرج  اـب  هلیـسو  نیرترثؤم  نیرتهب و  یلو  دـنریگ ، یم  هرهب  نآ  زا  هک  تسا  وتید 
هلازا يارب  هلیـسو  نیرت  هداس  هار و  نیرت  ناسآ  تیاهن  رد  دـنیوگ . زیلورتکلا  ار  نیا  ( 2 .) دـشک یم  ار  نآ  هدرک ، رثا  وم  زایپ  وم و  لولیکف 

هاگدـید زا  راهز  يوم  ندرک  هاتوک  دـیاوف  تسا . فورعم  اود  تفاظن و  يوراد  مان  هب  اـم  روشک  رد  هک  تسا  ربوم )  ) هرون دـیاز ، ياـهوم 
كاپ هرون  دـیامرف " : یم  (ع ) قداص ماما  دـهد . یم  تاجن  یعـضوم  ياـه  یگدولآ  زا  ار  ناـسنا  راـهز  يوم  ندرک  هاـتوک   - 1 تایاور :
هرون دنک . یم  تسس  ار  ندب  مک و  ار  توهش  یـسنج و  هزیرغ  دنلب  يوم  یگدرـسفا 3 -  اه و  مغ  هدننک  فرطرب   - 2 ( 3" . ) تسا هدننک 

یم دایز  ار  اـه  هیلک  هیپ   - 5 دنک . یم  تیوقت  ار  مسج  ندـب  زا  دـئاز  ياهوم  ندرک  فرطرب   - 4 دنک . یم  نوزفا  ار  یـسنج  هزیرغ  ندرک 
دیس رتکد   - 2 ص 76 . ج88 ، راونالاراحب ،  - 1 اه :  تشون  یپ  ( 5 .) تسا يرادان  رقف و  عنام   - 7 ( 4 .) دـنک یم  قاچ  ار  یمدآ   - 6 دنک .

بابحتسا باب  ص 70 ، ج2 ، یلماع ، ّرح  خیش  هعیشلا ،  لیاسو   - 3 . 35 ص 30 -  ج13 ،  ، ربمایپ نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  داژن ، كاپ  اضر 
ص 366. ج7 ، نامه ،  - 5 ةرونلا . بابحتسا  باب  ص 65 ، نامه ،  - 4 ءالطالا .

. دوب دهاوخ  رت  مهف  لباق  یسراف  هب  نآ  ندناوخ  دوش ؟ هدناوخ  یبرع  هب  دقع  هغیص  دیاب  ارچ 

شسرپ

. دوب دهاوخ  رت  مهف  لباق  یسراف  هب  نآ  ندناوخ  دوش ؟ هدناوخ  یبرع  هب  دقع  هغیص  دیاب  ارچ 

خساپ

یبرع ظافلا  اب  انعم  مه  یـسراف  تاملک  ظافلا و  هک  طرـش  نیا  اب  تسا ، حیحـص  زین  یـسراف  هب  دـقع  هغیـص  ندـناوخ  اـهقف  رثکا  ياوتف  هب 
و طایتحا ، تهج  هب  اه  نآ  هدمآ و  ظافلا  نیمه  اب  تایاور  رد  اریز  دنا ؛ هتـسناد  طرـش  یبرع  هب  ار  نآ  ندـناوخ  اهقف ، زا  یـضعب  ( 1 .) دشاب

ظفل هملک  دنچ  ندیمهف  تسا ، رت  مهف  لباق  یسراف  دیا  هتفگ  هک  نیا  دنا . هدرک  طرش  یبرع  هب  ار  هغیـص  ندناوخ  تایاور  نتم  هب  يدنبیاپ 
دقع هب  ار  دوخ  تاملک  نیا  اب  هک  دـمهف  یم  صخـش  تسا و  نشور  شتاملک  هک  لاح  نیع  رد  دـیآ ، یمن  رظن  هب  لکـشم  نادـنچ  یبرع 

ۀلئسم 2370. ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 1 اه : تشون  یپ  دروآ . یم  رد  يرگید 

؟ درادن یلاکشا  اهدرم  يارب  رّرکم  جاودزا  مالسا  نید  رد  ارچ 

شسرپ

؟ درادن یلاکشا  اهدرم  يارب  رّرکم  جاودزا  مالسا  نید  رد  ارچ 

خساپ
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هجیتن نیا  هب  مالـسا  زا  لبق  فلتخم  ياـهطیحم  عضو  یـسررب  اـب  درادـن . لوبق  دودـحمان  طرـش و  دـیق و  نودـب  ار  تاـجوز  ددـعت  مالـسا 
، تسین مالـسا  تاراکتبا  زا  تاجوز  ددعت  هتـشاد ؛ نایرج  مالـسا  زا  لبق  هدوب و  يداع  رما  دودحمان ، روط  هب  تاجوز  ددـعت  هک  میـسریم 

نیناوق تسا . هداد  رارق  نیگنـس  طیارـش  دـیق و  نآ  يارب  هتخاس و  دودـحم  ناسنا  یگدـنز  ياهترورـض  بوچراـچ  رد  ار  نآ  نید  هکلب 
یتقو یلو  دوشب ، تحاران  یگدنز  رد   ) بیقر ندمآ  زا  ینز  ره  تسا  نکمم  اریز  تاساسحا ، هن  تسارشب ، یعقاو  ياهزاین  ساسارب  مالسا 

دناوتیمن سک  چـیه  دوشیم . نشور  تاجوز  ددـعت  هفـسلف  میراذـگب ، رانک  هب  ار  تاساسحا  دوش و  هتفرگ  رظنرد  هعماج  مامت  تحلـصم 
ناینابرق رگید ، ثداوح  اهگنج و  رد  دـنراد و  رارق  گرم  رطخ  رد  نانز  زا  شیب  یگدـنز ، نوگانوگ  ثداوح  رد  نادرم  هک  دـنک  راکنا 

نـس رد  نانز  اریز  تسا ، رتینالوط  نانز  زا  نادرم  یـسنج  هزیرغ  ياـقب  هک  درک  راـکنا  ناوتیمن  زین  دـنهدیم . لیکـشت  اـهنآ  ار  یلـصا 
هناـهام و تداـع  ماـگنه  هب  ناـنز  نینچ  مه  تسین . نینچ  نادرم  رد  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم ، تـسد  زا  ار  دوـخ  یـسنج  یگداـمآ  ینیعم ،

ینانز هتـشذگ  همه  زا  درادـن . دوجو  تیعونمم  نیا  نادرم  رد  هک  یلاح  رد  دـنراد ، شزیمآ  تیعونمم  ًالمع  یگلماـح ، نارود  زا  یتمـسق 
یقاب رسمه  نودب  هشیمه  يارب  دیاب  اهنآ  دشابن ، تاجوز  ددعت  رگا  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  نارسمه  ینوگانوگ  للع  هب  هک  دنتـسه 

ار لیذ  هار  هس  زا  یکی  میراچان  دروخیم ) مه  هب  نز  درم و  نایم  لداعت  هک   ) دراوم هنوگ  نیا  رد  اهتیعقاو  نیا  نتفرگ  رظنرد  اـب  دـننامب .
ياهزاین مامت  دننامب و  یقاب  رسمه  نودب  رمع  نایاپ  ات  هویب  نانز  دننک و  تعانق  دراوم  همه  رد  رـسمه  کی  هب  اهنت  نادرم  أ  مینک . باختنا 

دازآ و طباور  یلو  دنشاب ، ینوناق  رـسمه  کی  ياراد  طقف  نادرم  ب ) دننک . بوکرـس  ار  دوخ  یـساسحا  ینورد و  ياههتـساوخ  يرطف و 
ار رسمه  کی  زا  شیب  دنراد  تردق  هک  یناسک  ج ) دنزاس . رارقرب  هقوشعم  لکش  هب  دناهدنام ، رهوش  یب  هک  ینانز  اب  ار  یـسنج  عورـشمان 
نارـسمه و نایم  تلادع  لماک  يارجا  رب  تردق  زین  دوشیمن ، داجیا  اهنآ  يارب  یلکـشم  یقالخا  یلام و  یمـسج و  رظن  زا  ودـننک  هرادا 

هتشذگ دیاب  مینک ، باختنا  ار  لوا  هار  میهاوخب  رگا  لاح  دننک . باختنا  رسمه  کی  زا  شیب  هک  دوش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  دنراد ، نادنزرف 
فطاوع و نینچ  مه  میزیخرب . هزرابم  هب  رشب  یمـسج  یحور و  ياهزاین  زئارغ و  ترطف و  اب  دیآیم ، دوجو  هب  هک  یعامتجا  تالکـشم  زا 
، دوـشب یلمع  حرط  نیا  هک  ضرف  هب  تسین . نآ  رد  يزوریپ  هک  تسا  ياهزراـبم  نیا  اـما  مـیریگب  هدـیدان  ار  ناـنز  هنوـگ  نـیا  تاـساسحا 

دروم لوا  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  اهنت  دیابن  ترورـض  دراوم  رد  ار  رـسمه  ددـعت  تسین . هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  نآ  یناسنا  ریغ  ياههبنج 
تالکـشم هک  اهنآ  داد . رارق  هعلاـطم  دروم  دـیاب  یعاـمتجا  تایـضتقم  حـلاصم و  مود و  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  هکلب  داد ، رارق  یـسررب 

، دننکیم هاگن  هیواز  کی  زا  اهنت  ار  ياهیواز  هس  هلئسم  کی  هک  دنتسه  یناسک  دننکیم ، ناونع  تاجوز  ددعت  تروص  رد  ار  لوا  رـسمه 
هب هجوت  اب  هاگ  نآ  دوش ، هعلاطم  دیاب  مود  رسمه  دید  هیواز  زا  زین  لوا ، رـسمهدید  هیواز  زا  مه  درم و  دید  هیواز  زا  مه  رـسمه  ددعت  اریز 

ناونع هب  هک  ینانز  هزات  میـسانشب . تیمـسر  هب  ار  اشحف  دیاب  مینک ، باختنا  ار  مود  هار  رگا  مینک . تواضق  هراب  نیا  رد  عومجم  تحلـصم 
اهنیا تسا . هدـش  لامیاپ  اهنآ  تیـصخش  هک  نانچ  ياهدـنیآ . هن  دـنراد و  نیمأت  هن  دـنریگیم ، رارق  یـسنج  يرادرب  هرهب  دروم  هقوشعم 

نانز يزیرغ  ياهزاین  يرطف و  ياههتـساوخ  هب  مه  هک  دـنامیم  موس  هار  اهنت  نیاربانب  دـنک . زیوجت  ار  نآ  هاـگآ  ناـسنا  هک  تسین  يروما 
. درب نوریب  هانگ  بادرگ  زا  ار  هعماج  دنام و  رانکرب  نانز  زا  هتـسد  نیا  یگدـنز  یناماسبان  اشحف و  موش  بقاوع  زا  مه  داد و  تبثم  خـساپ 

ماکحا زا  تسا و  یعامتجا  ترورـض  کی  دراوم  یـضعب  رد  هک  نیا  اـب  تاـجوز  ددـعت  زاوج   - 1 مینکیم : رکذ  ار  هتکن  دـنچ  ناـیاپ  رد 
تشاد و هداس  لکش  کی  هتشذگرد ، یگدنز  اریز  تسا ، هدرک  رایسب  توافت  هتـشذگ  اب  نآ  طیارـش  اما  دوشیم ، بوسحم  مالـسا  ملـسم 

هدافتـسا نوناق  نیا  زا  دنهاوخیم  هک  یناسک  دیاب  ام  نامز  رد  یلو  دمآیمرب ، دارفا  بلاغ  هدهع  زا  دوب و  ناسآ  نانز  نیب  تلادـع  تیاعر 
يوه و يور  زا  راک  نیا  هب  مادقا  ًاساسا  دنیامنب . یمادـقا  نینچ  دـنراد ، راک  نیا  رب  تردـق  رگا  دنـشاب . هبناج  همه  تلادـع  بقارم  دـننک ،

دروم دـشاب ، هتـشاد  سوه  هبنج  رگا  لیامت  نیا  درک . راکنا  ناوتیمن  رـسمه  ددـعت  هب  ار  نادرم  زا  ياهراپ  لـیامت   - 2 دشاب . دـیابن  سوه 
دیدش تالیامت  رثا  رب  یهاگ  ای  دنکیم ، یقطنم  ار  لیامت  نیا  دنزرف ، نتـشاد  هب  درم  دیدش  هقالع  نز و  ندوب  میقع  هاگ  اما  تسین ، دـییأت 

عورشم قیرط  زا  رگا  یتح  دنیبیم . مود  جاودزا  هب  راچان  ار  دوخ  درم  يزیرغ ، هتساوخ  ندروآرب  يارب  لوا  رـسمه  ییاناوت  مدع  یـسنج و 
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لاوئس رد  ( 1 .) درک راـکنا  ار  درم  هتـساوخ  ندوب  یقطنم  ناوتیمن  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـنکیم . مادـقا  عورـشمان  قـیرط  زا  دوـشن ، ماـجنا 
دراو ناناملـسم  رب  لاکـشا  نیا  یلو  تسا ، یتسرد  فرح  هتفگ ، نیا  دوشیم . تداـسح  هنیک و  بجوم  مود  رـسمه  ندـمآ  هک  دـیاهدروآ 

مالـسا رد  تاجوز  ددـعت  عقاو  رد  تسا . هدرکن  عضو  بوجو  روط  هب  ار  تاجوز  ددـعت  نوناـق  نید  اریز  شمیلاـعت ، مالـسا و  رب  هن  تسا ،
روبجم هدمآ و  شیپ  یتالکشم  هک  یخرب  يارب  ینعی  مازلا ؛ هن  هدش ، هداد  زاوج  هب  مکح  اهنت  تسا و  انثتـسا  کی  هکلب  تسین ، هدعاق  کی 

دناوتیم هک  تسا  نیا  هب  درم  نانیمطا  نآ  هدش و  هتـشاذگ  یطرـش  نآ  يارب  هک  نانچ  تسا ، هدش  هداد  هزاجا  دنتـسه ، ددـجم  جاودزا  هب 
، نادنزرف هداوناخ و  دوخ و  تداعس  هب  هجوت  نودب  طرش و  نیا  هب  هجوت  نودب  هک  دنشاب  ینادرم  رگا  اما  دنک ، لمع  تلادع  هب  نانز  نایم 

تذل يارب  هک  يدوجوم  زج  یموهفم  ناشرظن  رد  نز  دشاب و  توهش  ناشفده  ًالثم  تسین ، اور  مود  جاودزا  دنـشاب  ددجم  جاودزا  یپ  رد 
نیا زا  لاؤس  اما  ( 2 .) دهدیمن هزاجا  اهنآ  هب  ار  نز  کی  زا  شیب  جاودزا  درادن و  يراک  دارفا  نیا  اب  مالسا  دشابن . هدش  هدیرفآ  توهش  و 

اب ردپ  هطبار  ییوشانز  عون  نیا  رد  اریز  هدادن ،  هزاجا  ار  يرهوش  دنچ  مالـسا  ارچ  هدشن و  لئاق  نانز  هب  تبـسن  ار  قح  نیا  مالـسا  ارچ  هک 
هک روط  نامه  تسا . صخـشمان  نادـنزرف  اب  ردـپ  هطبار  یـسنج  كارتشا )  ) مسینومک رد  هک  ناـنچ  مه  تسا ، صخـشم  اـن  ٌـالمع  دـنزرف 

يارب هنایـشآ  داجیا  یگداوناخ و  یگدنز  اریز  دشاب ، شریذپ  دروم  تسناوتن  زین  يرهوش  دنچ  دنک ، زاب  اج  دوخ  يارب  تسناوتن  مسینومک 
یبلط راصحنا  تعیبط  اب  اهنت  هن  يرهوش  دنچ  تسا . رشب  تعیبط  هزیرغ و  هتساوخ  هدنیآ ، هتـشذگ و  لسن  نایم  یعطق  طابترا  هدنیآ و  لسن 

درم زا  شیب  نز  هک  تسا  هدرک  تباث  یـسانشناور  تاـقیقحت  دراد . تفلاـخم  زین  نز  تعیبط  اـب  هک  تسا ، قفاوم  نادرم  یتسود  دـنزرف  و 
دوش هتفگ  هک  دـهاوخ  یمن  دوخ  یـسنج  هزیرغ  ياـضرا  يارب  یلماـع  طـقف  درم  زا  نز  رگید  تهج  زا  ( 3 . ) تسا يرـسمه  کت  ناهاوخ 

وا يارب  دـشاب ؛ وا  عفادـم  یماـح و  دـشاب ؛  هتـشاد  راـیتخا  رد  ار  وا  بلق  هک  دـهاوخ  یم  يدوجوم  درم  زا  نز  رتهب . نز  يارب  رتشیب ، هچره 
درم کی  يراکادف  هناصلاخ و  فطاوع  تبحم و  تیامح و  هتسناوت  یمن  زگره  يرهوش  دنچ  رد  نز  دشاب . وا  راوخمغ  دیامن و  يراکادف 

اب هن  نتـشاد  رهوش  دـنچ  تسا . هدوب  نز  رفنت  دروم  هراوـمه  يرگ  یپـسور  ریظن  يرهوـش  دـنچ  ور  نیا  زا  دـنک ، بلج  دوـخ  هب  تبـسن  ار 
یتالکـشم زا  رگید  یکی  نیا ،  رب  هوالع  ( 4 .) نانز ياه  شیارگ  اه و  هتساوخ  اب  هن  تسا و  هتـشاد  تقفاوم  درم  ياه  هتـساوخ  تالیامت و 

ردپ و ندش  نیعم  دنزرف و  قلعت  هلئـسم  دشاب . یم  دنزرف  يارب  ردپ  ندوبن  صخـشم  هدـش ، رکذ  نانز  يارب  يرـسمه  دـنچ  تروص  رد  هک 
؛ تسا یندشن  لح  هلئسم  نانچمه  یناور  رظن  زا  اما  دنک ، یم  صخشم  ار  نآ  یکشزپ  ياه  شیامزآ  يزورما و  تاقیقحت  هچ  رگا  دنزرف ،

 ... ای یناسنا  هابتـشا  ياطخ  لامتحا  تسین و  دـص  رد  دـص  یبرجت  ياهـشیامزآ  جـیاتن  دـنیوگ : یم  نادنمـشناد  هک  هنوگ  نامه  ٌالوا : اریز 
دهاوخ یم  دـنزرف  دـشاب . لح  لباق  شیامزآ  اـب  هک  تسین  يزیچ  دـنزرف  رداـم و  ردـپ و  یناور  یحور و  عاـنقا  هلئـسم  ًاـیناث : دراد . دوجو 
ینورد یبلق و  نانیمطا  عانقا و  هک  یناـمز  اـت  رداـم . ردـپ و  روط  نیمه  دنتـسه و  یعقاو  وا  رداـم  ردـپ و  هک  دـبای  ینورد  یبلق و  ناـنیمطا 

ج3، هنومن ، ریسفت   - 1 اهتشونیپ : دوب . دهاوخ  لزلزتم  دنزرف  ردام و  ردپ و  نیب  یفطاع  دنویپ  هطبار و  تبـسن  نامه  هب  دریگن ،  تروص 
، راثآ هعومجم  يرهطم ، یـضترم   - 3 ص 319 . ج4 ، نازیملا ،  - 2 . 361 ص 357 -  ج19 ، يرهطم ، راـثآ ، هعومجم  260 ؛ ص 256 - 

ص 311. نامه ،  - 4 ص 302 . ج19 ،

؟ دراد دوجو  ردپ  نذا  هب  زاین  ًامتح  جاودزا  يارب  ارچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ردپ  نذا  هب  زاین  ًامتح  جاودزا  يارب  ارچ 

خساپ
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اهقف و زا  یخرب  دنرادن . تحارـص  عوضوم  نیا  رد  هدش  دراو  تایاور  هک  نآ  تهج  هب  ( 1 .) تسا اهقف  نیب  یفالتخا  لئاسم  زا  هلئسم ، نیا 
نیا زا  دشاب . یمن  لطاب  دقع  جاودزا ، تروص  رد  دندقتعم : دنناد و  یمن  هدیشر  ةرکاب  رتخد  دقع  تّحص  طرش  ار  ردپ  نذا  دیلقت ، عجارم 
هدرک ار  ردپ  ینامرفان  تّیـصعم  طقف  دوش ؛ یمن  بوسحم  انز  دریگ ، تروص  دقع  عوقو  زا  دعب  ردـپ و  نذا  زا  لبق  ییوشانز  لمع  رگا  ور 

ییادج دنا ، هدرک  جاودزا  رتخد  ردپ  نذا  نودب  هک  يرسپ  رتخد و  دندقتعم  اهقف  زا  یهورگ  هک  تسا  نآ  جاودزا  تّحص  رب  دهاش  تسا .
هک انعم  نیا  هب  دشاب ، یم  جاودزا  رد  دقع  تّحص  طرش  ردپ ، نذا  دندقتعم : عجارم  اهقف و  زا  رگید  یخرب  اما  دریگ . یم  تروص  قالط  اب 

رگا ور  نیا  زا  دوش ، یمن  راب  يرـسمه  ماکحا  رتخد  هب  تبـسن  هک  دندقتعم  دنناد و  یم  لطاب  ار  نآ  دوش ، عقاو  دقع  ردـپ  نذا  نودـب  رگا 
یلو دراد ، دوج  صوصخ و  نیا  رد  يدایز  تاـیاور  ( 2 .) دوش یم  بوسحم  انز  دریگ ، تروص  ییوشانز  لمع  لـطاب  ِجاودزا  نیا  زا  دـعب 

: دومرف (ع ) قداص ماما  منک . یم  بلج  ردپ  نذا  هب  جاودزا  يارب  نارتخد  زاین  صوصخ  رد  (ع ) نیموصعم ۀمئا  زا  یتیاور  هب  ار  امـش  هّجوت 
اب رگم  دننک ، جاودزا  دنرادن  ّقح  دنـشاب ، یم  ّدج  ردپ و  بحاص  هک  هرک  اب  نارتخد  ّنهئابآ ؛ نذأب  ّالا  راکبألا  نم  ءابآلا  تاوذ  حـکنت  "ال 
نآ تمکح  هفـسلف و  هک  نیا  اما  تسا ، هدش  دراو  تایاور  رتخد ، ةزاجا  يارب  اهقف  مکح  دنتـسم  نیاربانب ، ( 3" .) دوخ ناردپ  ةزاجا  نذا و 
لاح نیع  رد  دنرادن . نتفرگ  هزاجا  بوجو  رد  تحارـص  تایاور ، هک  نیا  دوجو  اب  درک . رظن  راهظا  یعطق  تروص  هب  ناوت  یمن  تسیچ ،

یلیماف دنویپ  هدنیآ و  رد  هداوناخ  ماکحتسا  عوضوم ، نیا  رد  نارتخد  ندوب  هبرجت  مک  هلئسم و  ّتیّمها  دننام  ار  دراوم  زا  یـضعب  ناوت  یم 
یپ درمـش . رب  نآ  ندومن  مکحتـسم  هدنیآ و  یگدنز  رد  وا  تیامح  بلج  وا و  تامحز  ردپ و  هب  نداهن  شزرا  مارتحا و  نآ ، تبثم  راثا  و 

ص دیدج ، تائاتفتسا  يزیربت ، داوج  خیش  هللا  تیآ  . 2 ص 864 و 856 . ج 2 ، یقثولا ، هورع  ییابطابط ، مظاک  دمحم  دیس  . 1 اه : تشون 
ثیدح 5. ص 207 ، ّدجل ، ار  بألل  هیالولا  توبث  باب  حاکنلا ، باتک  ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعّرح ، خیش  موحرم  . 3 333 و 331 .

؟ تسین بجاو  ینید  چیه  رد  یلو  تسا ، حرطم  بجاو  هلئسم  کی  ناونع  هب  ام  نایم  جاودزا  ارچ 

شسرپ

؟ تسین بجاو  ینید  چیه  رد  یلو  تسا ، حرطم  بجاو  هلئسم  کی  ناونع  هب  ام  نایم  جاودزا  ارچ 

خساپ

هانگ هب  ندرکن  جاودزا  رطاخ  هب  یسک  رگا  یلو  دشابیم ، دکؤم  بحتسم  هکلب  تسین ، بجاو  دوخ  يدوخ  هب  زین  مالـسا  نید  رد  جاودزا 
یـسنج زیرغ ? هک  نیا  رب  هوالع  جاودزا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  مالـسا  رد  جاودزا  تیمها  دنک . جاودزا  تسا  مزال  تروص  نآ  رد  دتفیب ،

ناونع هب  نارـسمه  دـنویپ  یهاوخریخ و  يزوسلد ، اب  هارمه  تیمیمـص  یتسود و  يرارقرب  فییاهنت  زا  ییاهر  رد  یلماع  دـنکیم ، اضرا  ار 
سنج زا  هک  تسا  نآ  ادـخ  ياـههناشن  زا  دـیامرفیم " : دـیجم  نآرق  ددرگیم . بوسحم  رگیدـکی  لّـمکم  رگیدـمه و  دـنهد ? شمارآ 

نیزگیاـج هعماـج  دارفا و  رد  ینمدـکاپ ، تفع و  جاودزا ، اـب  ( 1" .) دـیبای شمارآ  اهنآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناتدوخ 
اهيراـجنهان زا  يرایـسب  زا  دوـشیم و  راـهم  جاودزا  اـب  یـسنج ، هزیرغ  تـخورفارب ? شتآ  اریز  ددرگیم ، يراـب  دـنبیب و  ینارتوـهش و 

رد دـیاب  سپ  تسا ، هدرک  زارحا  ار  شنید  زا  یمین  دـنک ، جاودزا  سک  ره  : " دومرف (ص ) ربمایپ هک  تسین  تهجیب  ددرگیم . يریگـشیپ 
نس و ره  رد  یمدآ  دناهدرک . رکذ  تبحم  هب  زاین  ار  یمدآ  مهم  یـساسا و  ياهزاین  زا  یکی  ناسانـش  ناور  ( 2" .) دسرتب ادخ  زا  رگید  مین 

رگید فرط  زا  تسا . جاودزا  درم ، نز و  نیب  یتسود  يرارقرب  تبحم و  رهم و  زاربا  مهم  ياـههار  زا  یکی  دراد . جاـیتحا  تبحم  هب  یلاـس 
هک نیا  رب  هوالع  تسا ، رهوش  نز و  یقالخا  یگنهرف و  یعامتجا  دـشر  اههشیدـنا ، لدابت  يارب  یتصرف  هداوناخ ، یمیمـص  مرگ و  طـیحم 

لئاق یـصاخ  هاگیاج  جاودزا  يارب  مالـسا ، هدـش  دای  ياهدـمایپ  راثآ و  لیلد  هب  تسا . لسن  ياقب  يروآ و  دـنزرف  جاودزا ، دـئاوف  زا  یکی 
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ص 561. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   - 2 هیآ 21 .  (، 30  ) مور  - 1 تشون : یپ  تسا . هدش 

؟ درادن دوجو  نایدا  رگید  رد  یلو  دراد ، جاور  مالسا  رد  هغیص  ارچ 

شسرپ

؟ درادن دوجو  نایدا  رگید  رد  یلو  دراد ، جاور  مالسا  رد  هغیص  ارچ 

خساپ

یم ینوناق  عورشم و  تروص  هب  درم  نز و  ياه  هتساوخ  ندروآرب  زیارغ و  لیدعت  عیشت )  ) مالـسا رظن  زا  تقوم  جاودزا  ندوب  زیاج  هفـسلف 
یعامتجا ياه  بیسآ  زا  رشب  هک  یتروص  هب  تقوم  جاودزا  یقطنم  تسرد و  حرط  ور ، نیا  زا  دنوشن . هدیشک  فارحنا  هانگ و  هب  ات  دشاب ،

دارفا و هژیو  طیارـش  يارب  ییانثتـسا و  تدـم و  هاتوک  راکهار ،  نیا  دـشاب .  یم  یناسنا  تمارک  اب  وسمه  هتـسیاش و  يراک  دـنامب ، نوصم 
شرتسگ رد  دریگ و  رارق  تیامح  هجوت و  دروم  دیاب  مهم  يرما  ناونع  هب  میاد  جاودزا  هکنآ  لاح  دشاب . یم  اهنآ  تحلصم  تیاعر  تهج 

ربارب دـنچ  یعاـمتجا  یگنهرف ،  شـالت  دـیاب  ناـناوج  نیب  نآ  يریگ  لکـش  ندـش  ناـسآ  نآ و  ققحت  عـناوم  ندرب  نیب  زا  میاد و  جاودزا 
تقوم جاودزا  میاد ، جاودزا  رانک  رد  یلو  دبای ، شرتسگ  رما  نیا  هب  ناناوج  تبغر  لیم و  دوش و  تیوقت  یهلا  تنس  نیا  ات  دریگ  تروص 

رد تسین ، مهارف  یلغش و ... تیعقوم  تهج  هب  اهنآ  يارب  مئاد  جاودزا  طیارـش  هک  یناسک  يارب  ای  ارذگ  یعطقم و  لح  هار  کی  ناونع  هب 
زیاج درادـن و  یلاکـشا  تقوم  جاودزا  دوهی ، نید  رد  دریگن . ماجنا  هعماج  رد  تیـصعم  هانگ و  اـت  تسا  هتفرگ  رارق  رظندـم  هعیـش  میلاـعت 

نومروم  " مان هب  اه  ناتست  وریپ  زا  یصاخ  هقرف  طقف  تیحیسم  نییآ  رد  اما  ( 1 .) دشاب یم  اور  تاجوز  ددعت  اهنآ  دزن  هک  روط  نامه  تسا ،
ددـعت هن  یحیـسم  اه ي  هورگ  اه و  هقرف  هیقب  یلو  دنتـشاد ، یم  اور  ار  تاجوز  ددـعت  دـننک ، یم  یگدـنز  اکیرمآ  اتوی  تلایا  رد  هک  اـه "

بهاذم نایدا و  خـیرات  ینادابآ ، یغلبم  هللادـبع   - 1 اـه :  تشون  یپ  ( 2 .) دـنراد لوبق  ار  تقوم  جاودزا  هن  دـنناد و  یم  زیاج  ار  تاـجوز 
ص 329. يرجاهم ، حیسم  يراصنا و  رقاب  دمحم  همجرت  تیحیسم ،  ناهج  دنلوم ، رانیا   - 2 ص626 . ج2 ، ناهج ،

عورشمان طباور  تمرح  هفسلف 

؟ درک جاودزا  زواجت  دروم  صخش  هداوناخ  ياضعا  اب  ناوتیمن  ارچ  تسا ؟ رتتسپ  انز  زا  طاول  ارچ 

شسرپ

؟ درک جاودزا  زواجت  دروم  صخش  هداوناخ  ياضعا  اب  ناوتیمن  ارچ  تسا ؟ رتتسپ  انز  زا  طاول  ارچ 

خساپ

مکح طاول  دروم  رد  نیناوق ، نیا  هلمجزا  دوش . زیهرپ  اـهنآ  زا  اـت  هدرک  لـعج  یتخـس  نیناوق  فـالخ ، اـهراک  زا  يریگولج  يارب  مالـسا 
تلع تسا . هدرک  میرحت  هدننک  طول  رب  ار  هدـنهد ) طاول   ) طولم ردام  رهاوخ و  اهنآ  هلمج  زا  هدـش و  لعج  شور  نیرتتخـس  هب  مادـعا 
رگا هک  تسا  يروآ  نایز  فیثک و  عینش و  لمع  طاول  دش . هتفگ  هک  دوب  نامه  تمکح  دیاش  دنادیمن ، یـسک  ار  یعرـش  ماکحا  یلـصا 
هزیرغ عاـنقا  يارب  لوـقعم  حیحـص و  هار  ادـخ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دراد ، يدرف  یعاـمتجا و  گرزب  دـسافم  دوـشن ، هتفرگ  نآ  يوـلج 

. دوشیمن طبترم  نآ  رب  يداسف  هک  تسا  حیحص  ینیوکت و  یعیبط و  هار  نیرتهب  جاودزا  تسا . هداد  رارق  توهش 
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؟ تسیچ انمتسا  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ انمتسا  تمرح  هفسلف 

خساپ

ره دسیونیم : دودح  باتک  رخآ  رد  مالکلا  رهاوج  بحاص  تسا . انمتـسا  هدـش ، هداد  باذـع  هدـعو  نآ  رب  هک  ياهریبک  ناهانگ  هلمج  زا 
زا هک  نانچ  تسا . هدـش  هریبک  بکترم  هداد و  ماـجنا  مارح  راـک  نوچ  دوش ، ریزعت  دـیاب  دـنک ، انمتـسا  شرگید  وضع  اـی  تسد  اـب  یـسک 
رد دنوادخ  هک  تسا  یگرزب  هانگ  انمتـسا ) : ") دیامرفیم خـساپ  رد  ترـضح  دنـسرپیم ، انمتـسا )  ) هراب نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  ترـضح 
وا دوکب و  يراک  نینچ  یسک  رگا  هدرک و  حاکن  شدوخ  اب  هک  تسا  نیا  لثم  هدننک  انمتـسا  تسا . هداد  رارق  یهن  روم  ار  نآ  دیجم  نآرق 
زا ریغ  اب  سک  ره   " هیآ زا  دومرف : دوشیم ؟ هدیمهف  نآ  مکح  نآرق  ياجک  زا  دـسرپیم : يوار  " دـش . مهاوخن  اذـغ  مه  وا  اب  مسانـشب ، ار 

ترـضح انمتـسا ؟ اـی  تسا  رتگرزب  اـنز  هاـنگ  دـسرپیم : يوار  ( 1" .) دـنناراک زواـجت  ناـشیا  دـنک ، عفد  ار  شتوهـش  شزینک  رـسمه و 
هضخضخ يانعم  تسا و  هتسناد  شحاوف  زا  ار  نآ  موصعم  تسا و  هدش  هضخـضخ "  " زا لاؤس  ( 2 .) تسا یگرزب  هانگ  انمتسا  دیامرفیم :

هب مه  مسج و  هب  مه  هک  تسا  یعیبط  ریغ  هار  زا  تاوهش  عفد  انمتـسا  هک  تسا  نآ  انمتـسا  تمرح  هفـسلف  یلـصا و  تلع  ( 3 .) تسا انمتسا 
بلـس نانآ  زا  یتسرد  تماهـش و  دـنکیم .... راچد  یناوهـش  ياوق  فعـض  هب  ار  نایالتبم  لمع  نیا  . " دـنکیم دراو  يدـج  بیـسآ  حور 

رثا شوگ  مشچ و  رد  لوا ، هجرد  رد  دراد . هناگ  جـنپ  ساوح  هب  یکیدزن  طباور  لج  ای  انمتـسا ، ینعی  یـسنج  یعیبط  ریغ  لمع  دوشیم ...
فعـض و يرغال ، هظفاح ، ناصقن  گنر ، یگدیرپ  دوخ ، ندش  مک  یناحور ، ینامـسج و  ياوق  نتفر  لیلحت  اهنیا  رب  هوالع  دراذگیم ...
ار انمتسا ) ) قلج هب  نایالتبم  نابیرگ  هک  تسا  ییاه  يرامیب  زا  هجریگرـس ...) ، ) تینابـصع یقلخ ، جک  ییاهتـشا ، یب  دح ، زا  هدایز  یتسس 

لاح ره  هب  یلو  دنوش ، راچد  اهيرامیب  نیا  هب  رترید  يردق  تسا  نکنمم  دنتسه ، يوق  یمـسج  ظاحل  زا  هک  ییاه  نآ  هتبلا  تفرگ . هاوخ 
نیا یکی  قلج  هب  نایالتبم  اهیتخبدـب  زا  دـنوش . راتفرگ  یبئاصم  نینچ  هب  دـیاب  همه  هاوخان  هاوخ  تسین و  تالاحم  زا  اهنآ  هب  التبا  مدـع 

مادقا نا  ندرک  كرت  هب  هک  دنرادن  هدارا  ردق  نآ  دنربیم  یپ  دوخ  لمع  هب  یتقو  اذـل  ددرگیم و  لتخم  یلک  هب  نانآ  هدارا  هوق  هک  تسا 
ص ج 14 ، هعیشلا ، لیاسو   - 3 ص 331 . ج 2 ، هریبک ، ناهانگ  بیغتسد ، دیهـش   - 2 هیآ 7 . ( 23  ) نونمؤم  - 1 اهتشون : یپ  ( 4 .) دنیامن

ص 334. ج 2 ، هریبک ، ناهانگ   - 4 . 267

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

خساپ

. دوش اضرا  هتـسیاش  يا  هنوگ  هب  دیاب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هداد  رارق  وا  دوجو  رد  ار  يزیارغ  رـشب  يارب  رتهب  یناگدنز  يارب  دـنوادخ 
اهنآ ظفح  عون و  ياقب  نماض  زین  تاناویح  رد  هکلب  ناسنا  رد  اهنت  هن  هزیرغ  نیا  دوجو  تسا . توهش  هزیرغ  یناسنا ، لیـصا  زیارغ  زا  یکی 

ایآ هک  تسا  اجنیا  رد  نخس  یلو  تسین ، يدیدرت  تسا  نآ  زا  هدافتـسا  لیلد  یمدآ  رد  هزیرغ  نیا  دوجو  لصا  هکنیا  رد  تسا . يدوبان  زا 
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َناَک ُهَّنِا  انّزلا  اُوبْرقَتال  : » دیامرف یم  دنوادخ  تسا ؟ ینید  یعرش و  يدودح  ياراد  ای  دوش  هدافتسا  باسح  یب  هنادازآ و  دیاب  هزیرغ  نیا  زا 
تشز و رایسب  یلمع  ار  انز  دیجم  نآرق  (. 1 «) تسا یکانرطخ [ و   [ دب هار  تشز و  رایـسب  اریز  دیوشن ; کیدزن  انز  هب  الیبَس ; َءاس  َو  ًۀشَحِاف 

توهش هزیرغ  زا  جاودزا ) ) یناسنا عورـشم و  قیرط  زا  ناسنا  رگا  تسا  یهیدب  تسا . هدرک  یفّرعم  ّتیناسنا  يرطف  ریـسم  زا  فارحنا  هناشن 
دنموربآ یی  یگدنز  جیاتن  زا  هدوسآ  يرطاخ  اب  هداوناخ  لیکشت  وترپ  رد  وا ، رد  يراد  نتشیوخ  ّسح  ندش  هدنز  رب  هوالع  دنک ، هدافتـسا 

يدازآ هیاپ  رب  توهش  هزیرغ  زا  يریگ  هرهب  رگا  اّما  درک . دهاوخ  تیبرت  هتسیاش  ینادنزرف  دوش و  یم  رادروخرب  یناسنا  هناادنسپدرخ و  و 
مه رد  دارفا  ياه  تّیـصخش  ناکرا  دوش و  یم  لتخم  لـسن  ياـقب  هدـشن  روظنم  نآ  يارب  يزرم  ّدـح و  تشگ و  راوتـسا  يرابودـنب  یب  و 

تـسد رد  عورـشمان  ینوناقریغ و  ياه  سامت  هرابرد  برغ  زا  هک  تسا  یکانتـشحو  رامآ  تقیقح ، نیا  هدنز  هاوگ  دـش . دـهاوخ  هتـسکش 
هتخاس راوگان  خلت و  رـشب  ماک  هب  ار  یگدـنز  هدـش و  ثعاب  یگدـنز  رد  ار  تالکـشم  همه  نیا  هک  تسا  باسح  یب  يدازآ  نیمه  تسا .

5ـ ـ . هیآ 32 ءارسا ، هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا

هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 
ات دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  »

وا زا  راب  هس 

شسرپ

ارچ هتـشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخـس  نیا  ایآ  دـنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دـیاب  انز ، لمع  باکترا  تاـبثا  ارچ 
انز باـکترا  هب  هک  یـسک  تسین و  زاـسراک  اـج  نیا  رد  تساور » شیوـخ  هیلع  نـالقاع  رارقا  زئاـج ; مهـسفنا  یلع  ءـالقعلا  رارقا   » هدـعاق

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ،

خساپ

دیعبت هنایزات و  زا  هک  تسا  هداد  رارق  نیگنـس  ار  ناهانگ  نیا  رفیک  وس  زا  هک  تسا  نینچ  انز  دننام  یناهانگ  اب  دروخرب  رد  مالـسا  یگژیو 
رامـش هک  اج  نآ  اـت  تسا  هتـسناد  تخـس  ار  مرج  تاـبثا  هار  رگید  ییوس  زا  و  دـماجنا ، یم  مادـعا  هب  دراوم  یخرب  رد  دوش و  یم  زااـغآ 

زین ار  راکهانگ  صخـش  دوخ  رارقا  راب  کی  یّتح  هداد و  رارق  اـهمرج  رگید  يارب  مزـال  دوهـش  رامـش  ربارب  ود  ار  نآ  يارب  ار  مزـال  دوهش 
یناسک ناراکهانگ . ندرب  نایم  زا  مادعا و  اهنت  هن  تسا ، مرج  باکترا  زا  يریگشیپ  نیناوق  هنوگ  نیا  عضو  زا  فده  تسا . هتسنادن  یفاک 
ناشمرج يدمآ ، شیپ  رثا  رب  هک  دنهد  یم  لامتحا  دننیب و  یم  دوخ  شیپ  35 ـ ـ  رد ار  تخس  رفیک  هظحل ، ره  دا ، هدولآ  ناهانگ  نیا  هب  هک 

هب خـساپ  شخب  (. ) 1) دراد یمزاـب  رارکت  ماـجنا و  زا  ار  دارفا  رتـشیب  سرت ، نـیا  دریگ . یم  ارف  ار  ناـنآ  تـشحو  سرت و  دـسر . تاـبثا  هـب 
36ـ ـ . ص 137 ج 3 ، یبهذم ، ياهخساپ  اهشسرپ و   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ ) 

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

خساپ
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. دوش اضرا  هتـسیاش  يا  هنوگ  هب  دیاب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هداد  رارق  وا  دوجو  رد  ار  يزیارغ  رـشب  يارب  رتهب  یناگدنز  يارب  دـنوادخ 
اهنآ ظفح  عون و  ياقب  نماض  زین  تاناویح  رد  هکلب  ناسنا  رد  اهنت  هن  هزیرغ  نیا  دوجو  تسا . توهش  هزیرغ  یناسنا ، لیـصا  زیارغ  زا  یکی 

ایآ هک  تسا  اجنیا  رد  نخس  یلو  تسین ، يدیدرت  تسا  نآ  زا  هدافتـسا  لیلد  یمدآ  رد  هزیرغ  نیا  دوجو  لصا  هکنیا  رد  تسا . يدوبان  زا 
َناَک ُهَّنِا  انّزلا  اُوبْرقَتال  : » دیامرف یم  دنوادخ  تسا ؟ ینید  یعرش و  يدودح  ياراد  ای  دوش  هدافتسا  باسح  یب  هنادازآ و  دیاب  هزیرغ  نیا  زا 

تشز رایسب  یلمع  ار  انز  دیجم  نآرق  (. 25 «) تسا یکانرطخ [ و   [ دب هار  تشز و  رایـسب  اریز  دیوشن ; کیدزن  انز  هب  الیبَس ; َءاس  َو  ًۀـشَحِاف 
هزیرغ زا  جاودزا ) ) یناـسنا عورـشم و  قـیرط  زا  ناـسنا  رگا  تـسا  یهیدـب  تـسا . هدرک  یفّرعم  تّیناـسنا  يرطف  ریـسم  زا  فارحنا  هناـشن  و 

یی یگدنز  جیاتن  زا  هدوسآ  يرطاخ  اب  هداوناخ  لیکشت  وترپ  رد  وا ، رد  يراد  نتـشیوخ  ّسح  ندش  هدنز  رب  هوالع  دنک ، هدافتـسا  توهش 
رب توهـش  هزیرغ  زا  يریگ  هرهب  رگا  اّما  درک . دهاوخ  تیبرت  هتـسیاش  ینادـنزرف  دوش و  یم  رادروخرب  یناسنا  هناادنـسپدرخ و  دـنموربآ و 

دارفا ياه  تّیصخش  ناکرا  دوش و  یم  لتخم  لسن  ياقب  هدشن  روظنم  نآ  يارب  يزرم  ّدح و  تشگ و  راوتـسا  يرابودنب  یب  يدازآ و  هیاپ 
رد عورـشمان  ینوناقریغ و  ياه  سامت  هرابرد  برغ  زا  هک  تسا  یکانتـشحو  رامآ  تقیقح ، نیا  هدنز  هاوگ  دـش . دـهاوخ  هتـسکش  مه  رد 

راوگان خـلت و  رـشب  ماک  هب  ار  یگدـنز  هدـش و  ثعاب  یگدـنز  رد  ار  تالکـشم  همه  نیا  هک  تسا  باسح  یب  يدازآ  نیمه  تسا . تسد 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هتخاس 

هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 
ات دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  »

وا زا  راب  هس 

شسرپ

ارچ هتـشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخـس  نیا  ایآ  دـنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دـیاب  انز ، لمع  باکترا  تاـبثا  ارچ 
انز باـکترا  هب  هک  یـسک  تسین و  زاـسراک  اـج  نیا  رد  تساور » شیوـخ  هیلع  نـالقاع  رارقا  زئاـج ; مهـسفنا  یلع  ءـالقعلا  رارقا   » هدـعاق

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ،

خساپ

دیعبت هنایزات و  زا  هک  تسا  هداد  رارق  نیگنـس  ار  ناهانگ  نیا  رفیک  وس  زا  هک  تسا  نینچ  انز  دننام  یناهانگ  اب  دروخرب  رد  مالـسا  یگژیو 
رامـش هک  اج  نآ  اـت  تسا  هتـسناد  تخـس  ار  مرج  تاـبثا  هار  رگید  ییوس  زا  و  دـماجنا ، یم  مادـعا  هب  دراوم  یخرب  رد  دوش و  یم  زااـغآ 

زین ار  راکهانگ  صخـش  دوخ  رارقا  راب  کی  یّتح  هداد و  رارق  اـهمرج  رگید  يارب  مزـال  دوهـش  رامـش  ربارب  ود  ار  نآ  يارب  ار  مزـال  دوهش 
یناسک ناراکهانگ . ندرب  نایم  زا  مادعا و  اهنت  هن  تسا ، مرج  باکترا  زا  يریگشیپ  نیناوق  هنوگ  نیا  عضو  زا  فده  تسا . هتسنادن  یفاک 

هب ناشمرج  يدـمآ ، شیپ  رثا  رب  هک  دـنهد  یم  لامتحا  دـننیب و  یم  دوخ  شیپ  رد  ار  تخـس  رفیک  هظحل ، ره  دا ، هدولآ  ناهانگ  نیا  هب  هک 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  (. ) 28) دراد یمزاب  رارکت  ماجنا و  زا  ار  دارفا  رتشیب  سرت ، نیا  دریگ . یم  ارف  ار  نانآ  تشحو  سرت و  دسر . تابثا 

(

؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  ارچ 

خساپ

نآ رد  يا  هدسفم  دوجو  لیلد  هب  تسا  هتشاد  رذح  رب  نآ  زا  هدرک و  مارح  ار  نآ  عراش  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  شسرپ  نیا  یّلک  خساپ 
هب هک  تسا  يدـسافم  هکلب  هدـسفم  دوجو  لیلد  هب  ضیح  ماّیا  رد  تبراقم  تمرح  تسا . یتحلـصم  هیاپ  رب  زین  عراش  رماوا  هکنانچ  تسا ;

هرابرد وت  زا  و  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  دـشابن . دـسافم  حـلاصم و  نآ  فشک  هب  رداق  لقع  دـنچ  ره  تسا ; هتـشاد  هّجوت  نآ 
اهنآ اب  دـینک و  يریگ  هرانک  نانز  زا  یگدـعاق  لاح  رد  ور  نیا  زا  تسا ، یتحاران  هدولآ و  زیچ  ضیح ) ) نآ وگب : دنـسرپ  یم  ضیح  نوخ 
نانز تسا . نآ  ندوب  راکنایز  زا  یکاح  هک  هتفر  راک  هب  يذاوه »  » هملک ضیح  هب  عجار  هیآ  نیا  رد  (. 36 «) دنوش كاپ  ات  دینکن ، یکیدزن 
فعض تّدش و  ياراد  یندب  هّوق  نس و  فالتخا  لیلد  هب  هک  دنتـسه  یگتفرگ  فعـض و  راچد  یمـسج  یحور و  رظن  زا  یگدعاق  ماّیا  رد 

: دومرف نم  هب  مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماما  تفگ : یفریـص » رفاذع  : » تسا هدش  نایب  تایاور  رد  ضئاح  اب  تبراقم  دسافم  زا  یخرب  تسا .
ناش هفطن  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  : » دومرف یلب !» : » مدرک ضرع  ینیب ؟» یم  ار ) اه  هدش  خسم  دـننام  ) يور تشز  هفایقدـب و  دارفا  نآ  ایآ  »
دوش یم  ثعاب  ًانایحا  ضیح  ماگنه  رد  تبراقم  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  زا  یخرب  رد  (. 37 «) تسا هدش  هتسب  ناشناردام ، ضیح  نامز  رد 

رد ُهَسْفَنِّالا .» ْنَم  ُولَیَالَف  ْصَْربَا  َْوا  ًاموذُْـجم  َدـُلََولأ  َجَرَخَف  ٌِضئاح  َیِه  َو  ُهَتأَْرمِإ  َعَماج  ْنَم  . » دوش صرب  اـی  ماذـج  ضرم  هب  ـالتبم  دـنزرف  هک 
ناـماما ادـخ و  ياـیلوا  اـب  ینمـشد  ضغب و  نآ  دـیآ و  یم  دـیدپ  صخــش  سفن  رد  هـک  تـسا  يا  هدـسفم  زا  نخــس  زین  تاـیاور  یخرب 

(. 38 «) اهِـضیِح یف  ُهُُّما  ِِهب  ْتَلِمَحْوَا  ُهَتَدَالِو  ْتَُثبَخ  ْنَم  ِّالا  انْـضُْغبَیال  : » دومرف مالـسلا )) هیلع  )) قداـص ماـما  تسا . مالـسلا )) مهیلع  )) موصعم
تمکح اهنت  هتبلا  تسا . هدرک  يریگولج  ًادیدش  یگدعاق  ماّیا  رد  تبراقم  زا  یحور ، مسج و  ظاحل  زا  ملاس  یلـسن  شیادیپ  يارب  مالـسا 

نوچ دنا : هتشون  هکنانچ  دراد ; زین  درم  نز و  يارب  یمـسج  بولطمان  ضراوع  راک  نیا  هکلب  تسین ، نیا  یگدعاق  ماّیا  رد  تبراقم  زا  عنم 
نکمم دنور ، یم  دایدزا  هب  ور  ماگنه  نیا  رد  هک  یمِحَر  يذوم  اه  بورکیم  دـنزاب ، یمحر  ياه  هّدـغ  قورع  هیّلک  مِحَر و  يولگ  خاروس 

یتپس دیلوت  مه  یهاگ  دننک و  نینج  ای  هفطن  يارب  یکانرطخ  ياهرامیب  دیلوت  هتفر  محر  لخاد  هب  محر  يولگ  زا  تبراقم ، هلیسو  هب  تسا 
ماگنه رد  نانز  دهد . تسد  یناوارف  يزیر  نوخ  هدـش و  دایز  توهـش  کیرحت  رثا  رد  یمحر  ینوخ  هلمح  تسا  نکمم  زینو  دـننک  یّمس 
ینوخ عیام  نیاربانب  دنـشاب ; هدش  رامیب  هریغ  یناطرـس و  لاه  لمد  رثا  رد  ای  دنـشاب و  التبم  یلـسانت  ياه  لاخبت  هب  تسا  نکمم  یگدـعاق 

; دـنک یم  هدولآ  ار  ارجم  لوط  دروآ و  یم  جراخ  هب  دوخ  هارمه  هب  ار  از  يراـمیب  لـماوع  اـه و  برکیم  زا  يرادـقم  ناـیرج ، ّیط  ضیح 
هرظنم هیرک و  يوب  ًانایحا  دـنک و  یم  يرامیب  راـچد  ار  يو  تیارـس و  درم  ياـضعا  هب  يراـمیب  دوش ، عقاو  تبراـقم  ماـّیا  نیا  رد  هچناـنچ 

رّفنتم لـمع  نیا  زا  هـشیمه  يارب  ار  وا  هدرک و  درم  هـیحور  رد  قـیمع  ترفن  داـجیا  یگدـعاق ، نارود  رد  نز  یلـسانت  هاگتـسد  روآ  ترفن 
 - تسین اهنآ  همه  فشک  هب  رداق  ناـسنا  هک  يرادراـب -  نارود  رد  تبراـقم  زا  یـشان  یناور  یمـسج و  دـسافم  لاـح  ره  هب  (. 39 «) دزاس

ماّیا نیا  رد  درم  نز و  يارب  تبراقم  زا  ریغ  ِیناوهـش  ياه  يزاب  هّتبلا  دـنک . میرحت  ماّیا  نیا  رد  ار  لـمع  نیا  لاـعتم  يادـخ  اـت  هدـش  ببس 
یّلخت ماکحا  طیاغ  لوب و  تاسّجنم  تا  ـ ساجن ماک ، ــ حا تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  تسا ( . عنامالب  هتشذگ  ماّیا  نوچ 

تسا هورکم  فلاخم  سنج  اب  یتسود  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

تسا هورکم  فلاخم  سنج  اب  یتسود  مالسا  رد  ارچ 

خساپ
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ییاهر نآ 2 . بوکرس  تسا 1 . هدش  دروخرب  نآ  اب  هنوگ  هس  هک  تسا  یـسنج  هزیرغ  ناسنا  ياوق  نیرتشکرـس  نیرتدنمورین و  زا  یکی 
یعامتجا یناور و  بّرخم  راثآ  هزیرغ  بوکرـس  هک  تسا  نشور  دنمنوناق . روط  هب  لالح و  هار  زا  هزیرغ  نیا  عابـشا  نآ 3 . دنب  دیق و  یب 

يرامیب زا  یماسقا  عاونا و  هزورما  نادنمـشناد  دراذـگیم ، عامتجا  رب  يرترگناریو  راثآ  زین ، یگتخیـسگ  ماجل  هک  ناـنچ  دروآیم ، راـب  هب 
دوخ بتک  رد  ار  دـیآیم  دوجو  هب  فیثک  ياـهطیحم  یـسنج و  ياـهیگدولآ  عاونا  هب  نداد  رد  نت  هزیرغ و  نیا  ناـیغط  رثا  رب  هک  یناور 

ّدح نیا  زا  هک  یناـمز  تسا و  تمالـس  نیع  عورـشم  لداـعتم و  ّدـح  رد  یـسنج  ةزیرغ  عابـشا  هک  ار  تـقیقح  نـیا  خـیرات  دـناهداد . حرش 
ص نارگید ج 17 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  .) دیامنیم دزشوگ  ام  هب  دماجنایم ، یـسنج  نونج  يرامیب  یعون  هب  درذگب ،

ینعی مود  هار  هن  دنمورین و  هزیرغ  نیا  اب  هزرابم  ینعی  لّوا  هار  هن  تقیقح  نتفرگ  رظن  رد  اب  مالـسا  نیبم  نید  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ، 289
هک یماگ  ره  ساسا  نیا  رب  دنادیم . هزیرغ  نیا  دنمنوناق  لالح و  ياضرا  ار  یقطنم  ّلح  هار  دنکیمن و  داهنشیپ  ار  یـسنج  يراب  دنب و  یب 

يارب مینک  هدهاشم  میناوتیم  ار  نآ  زا  یناوارف  ياههنومن  ام  تسا و  موکحم  مالـسا  رظن  زا  دوش ، هتـشادرب  یقالخا  يراب  دنب و  یب  هار  رد 
ْنِم ْاوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمّلِل  ُلق  : " دشاب لرتنک  یب  دناوتیمن  مه  هاگن  رد  یتح  ناسنا  هک  دیامرفیم  دـنکیم و  عورـش  مشچ  هاگن و  زا  نآرق  لاثم 

میرح تاـعارم  زین ، نتفگ  نخـس  رد  نینچمه  دـنریگ ". ورف  مرحماـن  هب  هاـگن  زا   [ ار دوخ  ياـهمشچ  وگب  ناـنمؤم  هب  ( 30، رون  ) مِهِر َـ َْصبَأ
سنج اـب  طـالتخا  یتسود و  دـییوگن ".و  نخـس  زیگناسوه  ياهنوگ  هب  بازحا 32 )  ) لْوَْقلِاب َنْعَـضْخَت  َالَف  : " دوشیم رّکذـتم  ار  فاـفع 

زا دنکیم ، لاوز  طوقـس و  راچد  ار  هعماج  هدیـشک و  یهابت  هب  ار  ناسنا  ياهدادعتـسا  رهوگ و  تسا و  داسف  هانگ و  زاسهنیمز  ار  فلاخم 
ْمِهِجوُرُِفل ْمُه  َنیِذَّلا  َو  : " دـیامرفیم نآرق  دـنامب . یقاـب  دوخ ، یلـصا  یهلا و  ریـس  هب  هعماـج  اـت  تسا  هدـش  عوـنمم  مارح و  مالـسا  يوـس 

اهنآ و  نونمؤم 5ـ7 )  ;) َنوُداَْعلا ُمُه  َكَغلْوُأَف  َِکل   َ َذ َءآَرَو  َیَغَْتبا  ِنَمَف  نیِمُولَم  ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهن  َـ َْمیَأ ْتَکَلَم  اَم  َْوأ  ْمِهِج   َ َْوزَأ ََّیَلَع  آلِإ  نوُِظف  َـ َح
اهنآ زا  يریگهرهب  رد  دنراد ; ناشنازینک  نارـسمه و  اب  یـسنج  شزیمآ  اهنت  و  دننکیم ، ظفح  یتفع  یب  یگدولآ و  زا  ار  دوخ  ناماد  هک 
يارب هک  دـشاب  یطلغ  رکف  زرط  هب  هراشا  تسا  نکمم  هیآ  نیا  تسا "  رگزواـجتم  دـنک ، بلط  نیا  زا  ریغ  سک  ره  دـنوشیمن و  تمـالم 

دنیرفایب ناسنا  رد  ياهزیرغ  ادخ  درادن  ناکما  درادنپیم . ناسنا  نأش  فالخ  ار ، یسنج  شزیمآ  هنوگ  ره  هک  هدش  ادیپ  یفارحنا  تیحیسم 
نیا رب  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 198 ، نارگید ج 14 ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  .) دـیامن میرحت  ار  نآ  یلک  هب  دـعب  و 

تسا هدرک  عونمم  میرحت و  ار  فلاخم  سنج  اب  یتسود  مالسا  ساسا 

مالعا مرحم  نآرق  هک  یلاح  رد  دا ؟ دیم  رارق  اهمرحم  ءزج  زین ، ار  ییاد  نز  ومع و  نز  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  تشاد  یلاکـشا  هچ 
. دشاب هتشادن  هنامرحم  هاگن  اهنآ  هب  یسک  هک  هدشن  عنام  اهنآ ، ندرکن 

شسرپ

مـالعا مرحم  نآرق  هک  یلاـح  رد  دا ؟ دیم  رارق  اـهمرحم  ءزج  زین ، ار  ییاد  نز  ومع و  نز  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  تشاد  یلاکـشا  هچ 
. دشاب هتشادن  هنامرحم  هاگن  اهنآ  هب  یسک  هک  هدشن  عنام  اهنآ ، ندرکن 

خساپ

زاـب دوش ، هداد  تبثم  خـساپ  ـالاب  شـسرپ  هب  هک  ضرف  رب  تشاد  دـهاوخن  يزرم  ّدـح و  دوش ، هداد  شرتسگ  ییاـه  شـسرپ  نینچ  رگا  . 1
هک نیا  تسا 2 . هدادـن  رارق  مرحم  ار  ییاد و ... رتخد  همع  رتخد  ومع ، رتخد  هلاـخ  رتـخد  ردارب ، نز  دـنوادخ  ارچ  دـش ، دـهاوخ  هدیـسرپ 

َو  " هک تسا  نیا  ام  ۀمه  داقتعا  تسا  مه  زا  يادج  عوضوم  ود  دننکیم ، لمع  هنوگچ  ادخ  مکح  ربارب  رد  مدرم  تسیچ و  دنوادخ  مکح 
تحلصم نودب  یمکح  چیه  يراک و  چیه  میکح  يادخ  میتسه  دقتعم  تسا " و  میکح  اناد و  دنوادخ  و  تارجح 8 ).  ;) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا 
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، رهاوخ نارتخد  ردارب ، نارتخد  اههلاخ ، اههمع ، نارهاوخ  نارتخد  نارداـم  ندوب  مرحم  هب  مکح  ور ، نی  زا ا  دـهدیمن ; ماـجنا  تمکح  و 
صخـشم اهمرحم  ریغ  ات  تسا  هدومرف  نایب  ار  .( 23 أسن ، ...) رسپ و نارـسمه  رـسمه ، نارتخد  نز  ردام  یعاضر  نارهاوخ  یعاضر  ناردام 

ار هناگ  هس  ياهیگژیو  نیا  زا  کی  چـیه  ومع ، نز  ییاد و  نز  دـنراد ; یعاضر  ای  یببـس و  اـی  یبسن و  ۀـطبار  اـی  اـهمرحم ، نیا  دـنوش و 
دیاب ام  هک  نیا  رب  نوزفا  لاح  ره  رد  دنتسه ; مرحم  دنـشاب ، الاب  ۀیآ  رد  هدش  دای  ياهمرحم  زا  یکی  رگا  ومع ، نز  ییاد و  نز  هلب  دنرادن ;
مینک دروخرب  لوصا  هطباض و  قبط  صاخـشا  ندوب  مرحمان  مرحم و  يارب  تسا  مزال  مینک  لمع  میریذـپب و  لد  ناج و  اب  ار  یهلا  ماـکحا 

لوصا زا  کی  چیه  اب  رگا  اما  دـنمرحم ; دـش ، نایب  الاب  ۀـیآ  رد  هک  یهورگ  دـنچ  دـننام  دـنراد ، يدـنواشیوخ  مه  اب  یعون  هب  هک  یناسک 
عنام نآرق  دیاهدومرف  هک  نیا  اما  دوب . دهاوخ  لیلد  یب  مینادب  مرحم  ار  اهنآ  هچ  نانچ  دنشاب ، هتشادن  ار  ندوب  مرحم  طئارش  يدنواشیوخ 

ساسا رب  یلحم  هقطنم و  کی  رد  تسا  نکمم  اریز  درادـن ; تیّلک  تسین و  ینتفریذـپ  تسا  هدـشن  ومع  نز  ییاد و  نز  ۀـنامرحم  هاـگن  زا 
نز ناناملسم  درادن و  دوجو  یهاگن  نینچ  نیـشنناملسم  قطانم  رتشیب  رد  نیقی  هب  اما  دشاب ، هدرک  ادیپ  جاور  یهاگن  نینچ  طلغ ، ِتداع 

تاراشتنا رتفد  ، 993 431 و ص 490 ـ  ص 416 ـ  ج 4 ، ییاـبطابط ،  همـالع  نازیملا  ریـسفت  ر.ك  .) دـننادیمن مرحم  ار  ومع  نز  ییاد و 
 ( یمالسا

؟ دوش یم  بوسحم  یتشز  دب و  راک  مالسا  رظن  زا  یسنج  سامت  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  بوسحم  یتشز  دب و  راک  مالسا  رظن  زا  یسنج  سامت  ارچ 

خساپ

زا دـیآ . دوجو  هب  یطابـضنایب  یمظن و  یب  هجیتن  رد  دوش و  داجیاداسف  عامتجا  هداوناخ و  رد  هک  دوشیم  ثعاب  مارح  یـسنج  ياهسامت 
مارح لمع  نیا  رگید  ضراوع  زا  نادنزرف و ... یعقاوردـپ  ندوبن  صخـشم  نادـنزرف  ندربن  ثرا  لافطا  ندـشن  تیبرت  اهتبـسننتفر ، نیب 

تاهج مامت  ملاس  لسن  يرادـیاپ  ودـنزرف  عضو  دوبهب  يارب  هداد و  ماـت  تیمها  نادرم  ناـنز و  یحور  عضو  هب  مالـسالیلد  نیمه  هب  تسا 
نآ تسا  هدرکمارح  ار  عورـشم  ریغ  یـسنج  ياهسامت  دـنوادخ  ارچ  دـش : لاؤس  قداص ع  مامازا  تسا  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  یقـالخا 

نادنزرف ردام و  ردپ و  یلام  طابترا  ثرا و  نوناق  هک  نیا  لثم  تسا  یعامتجامهم  دسافم  ثعاب  اهسامت  نیا  دومرف : باوج  رد  ترـضح 
یعقاو دـنزرف  ردـپ  دوشیم ؛ عطق  تسا ـ  یعامتجایگدـنز  لیکـشت  ساـسا  هک  یگداوناـخ ـ  فـطاوع  اـهبسن و  ۀـشیر  دوریم ؛ ناـیمزا 

نادنزرف اههچب  یعامتجا  نینچرد  هصالخ  دسانـشیمن . ار  رگید  ماوقا  ردارب و  رهاوخ و  یعقاو و  ردپ  زین  دـنزرفو  دسانـشیمن  ار  شدوخ 
نیا زا  برغيایند  رد  مدرم  هک  روط  نامه  تخیر  دـهاوخ  درف  یگداوناخ  یگدـنز  ساساًالک  دوب و  دـنهاوخن  ردامو  ردـپ  کـی  ینوناـق 

یمـسج یحور و  ضارما  راچد  نوچ  تسا  رتدب  لوا  ضرف  زا  مه  درماب  درم  یـسنج  ياهسامت  دنا . نارگن  هدرب و  جنر  تدـش  هب  هیـضق 
...، هدنام و یقاب  كاپ  مدرم  لسن  هدشن و  اهيراتفرگنینچ  راچد  زونه  یمالـسا  هعماج  رگا  دندرگیم و  زدیا ) سیلفـس و  كازوسدننام  )

مالسا ص 94) رد  جاودزا  تشادهب   ) تسا روکذمنوناق  تیاعر  تهج  هب 

؟  تسیچ ضیح  مایا  رد  تبراقم  ندوب  مارح  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ ضیح  مایا  رد  تبراقم  ندوب  مارح  تلع 
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خساپ

لیم یحورشمارآ و  دوجو  بوـلطم  ِتبراـقم  تهج  مزـال  لـماوع  نیرتـمهم  زا  یکی  - 1 دوشیم : رکذ  تلع  دـنچ  رـصتخم  تروـص  هب 
تروص رد  الا  دنشاب و  هتشاد  تبراقم  هب  لیم  نیفرط  ینعی  دنیوگ . یسنجلیم  ای  ( Libido  ) نآ هب  یکشزپ  حالطصا  رد  هک  تسا  یسنج 

رفنت بجوم  هکلب  تسین  هدیدنسپ  بولطم و  اهنت  هن  ، درادن یفاک  لیم  هک  یفرط  يارب  یسنج  لمع  فرط  ود  ره  ای  کی  زا  لیم  دوجومدع 
یلخاد ةراوید  نآ  رثا  رد  دباییمشهاک و  نورتسژورپ  نژورتسا و   ) اهمناخ یـسنج  ياهنومروه  حطـس  یگدـعاقنارود  رد  دوشیم . زین 

ساسح و رایـسباهمناخ  هیحور  فطاوع و  ینومروه  شهاک  تلع  هب  فرط  کی  زا  نارود  نیارد  دوشیم . يزیرنوخ  هتفای و  شزیر  محر 
رگید فرط  زا  دنرادن و  ار  يرادهچب  لمحت  هاگ  یتح  دوشیم و  رتشیبهرود  نیا  رد  اهمناخ  یگلـصوحیب  یقلخجک و  هدـش و  جـنردوز 

رظن زا  لیلد  نیا  هب  و  دـیهدب ) نوخ  هسیککی  نوخ و  کناب  دـیورب  امـش  هک  نیا  لثم  تسرد   ) دـهاکیم اهنآ  یمـسج  ناوت  زايزیرنوخ 
يرای ار  اهمناخ  لواياهزور  صوصخ  هب  تدم  نیا  رد  نتـسش و ... فرظ  نتـسش  سابل  لثم  لزنمياهراک  رد  دناهدرک  هیـصوت  یکـشزپ 

عقاومهنوگ نیا  رد  ًاملسم  تسا  حیحص  یمسج  یگدامآ  مه  دهاوخیم و  یحوریگدامآ  مه  هک  تبراقم  ایآ  فاصوا  نیا  اب  لاح  دیهد .
رمک هیحان  درد  راچد  دسریمن و  مساگُرا  ای  یسنج  تذل  جواهب  یگدامآ  مدع  ظاحل  هب  نز  یلو  دنـسریم ، یـسنج  تذل  هب  نادرم  طقف 

هب یهاگ  یتح  دراد . دوجو  وا  يارب   Ù ޘ تراهط و  نارود  رد  یتح  یسنج  لیم  شهاک  یجازمدرس و  لامتحا  یتحو  هدش  نگل و ... و 
ریسم هک  نز  یلـسانتهاگتسد  یحـشرت  ددغ  ینعی  دربیمن ؛ تذل  دیاب  هک  روط  نآ  مه  درم  دوخ  نز  ِیـسنج  یحور و  یگدامآ  مدع  تلع 

دوخ دراد و  لابند  هب  نز  يارب  دـب  ياهرطاخ  اب  هارمه  كاندرد  یتبراقم  ودـننکیمن  تیلاعف  یبوخ  هب  دـننکیم ، هدامآ  جزل و  ار  تبراـقم 
نآ سنجود  ره  هک  تسا  یتبراقم  تبراقم  نیرتهب  هک  تسا  نیا  یکشزپ  ياههیصوت  مامتهک  یلاح  رد  تسا  هدیـسرن  مساگرا  هب  مه  درم 
دنچ ره  تسا  لسن  ریثکت  تبراقم  فادها  زا  یکی  - 2 دنسرب . مساگُرا  یسنج  تذل  جوا  هب  كدنا  ینامز  هلصاف  اب  ای  نامز و  کی  رد  مه 
مایا رد  تبراقم  هب  هک  لیئارـسا  رد   ) يدوهیلیابق زا  یـضعب  رد  یلو  تسا  مک  رایـسب  تداع  ماـیا  رد  نز  ینتـسبآ  لامتحایکـشزپ  رظن  زا 

هدش و هدهاشم  اههچبرد  يددعتم  یکیتنژ  صقاون  یثرا و  ياهيرامیب  دـنوشیم ، هلماح  اهنز  يدراومرد  دـنزادرپیم و  زین  هناهام  تداع 
رتهدیدنـسپبانتجا ياهقلخلا  صقان  نادنزرف  نینچ  ندرک  ادیپ  زا  بانتجا  تهجنیاربانب  تسا  هدش  طبـض  تبث و  یکـشزپ  بتک  رد  یتح 

اهمناـخ یگدـعاق  تسا  هدرک  تباـث  ار  نآ  زین  ملعهک  تـسا  ترورـض  کـی  نز  درم و   ) سنج ود  ره  يارب  یـسنج  تحارتـسا  تسا 3 -
رگیدکی رانک  رد  رتشیب  تبغرو  لیم  اب  نآ  زا  دعب  دنشاب و  هتشاد  یسنج  تحارتسا  یتدم  درم  نز و  هک  يارب  تسا  يرابجا  ياهلیسو 

ندب تالضعمامت  دشاب ، مساگرا  اب  هارمه  هک  تبراقم  یکیدزن و  راب  ره  دنوشن . یشکدوخراچد  طارفا  ۀطساو  هب  رگید  فرط  زا  دنـشاب .
نوریب عقوم  تسا و  کچوک  رایـسب  ياهلـضع  ياراد  تروص  رـسزا و  ریغ  هب  ناسنا  ندـب  ياـهوم  زا  مادـک  ره  هک  اـهوم  تالـضع  یتح  )

. دهاکیم ندب  يژرنا  ةریخذ  زا  تدش  هب  هدشضبقنم و  هراب  کی  هب  دنکیم ) تسار  ار  اهوم  هدش و  ضبقنم  سرت و ... ای  رختسازا  ندمآ 
رد لاس  اهدـص  شنوناق  باتک  هک  انیـس ـ  یلعوب  فورعم  نخـس  تسا  بلطم  نیمه  رطاـخ  هب  تبراـقمزا  دـعب  دـیدش  یگتـسخ  ساـسحا 

ًاعیرس طارفا  رثا  رد  اسب  هچ  دنزیم و  شتوباتهب  خیم  کی  تعماجم  راب  ره  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دشیم ـ  سیردت  یکشزپياههدکشناد 
تحارتسا ناترـسمهو  دوخ  تدم  نیا  رد  هدـش  هک  مه  ًارابجا  دـنکیم  مکح  ملع  نیاربانب  دـسرب . دوخيویند  یـسنج و  یگدـنز  نایاپ  هب 

ات نیریز  ياـههیال  حوطـس و  دـنراد و  شزیر  لـبهم  یلخاديارجم  محر و  ۀـناهد  محر  یلخاد  هیـال  یگدـعاق  نارود  لوط  رد  - 4 دینک .
زورب يارب  ار  هنیمز  هک  دیامنیمیگدیدبیسآ  شارخ و  داجیا  یـسامت  هنوگره  دنتـسه و  هدننکـش  كزان و  رایـسبیگدعاق  نارود  مامتا 

دیامنیم یتفاب  ياهبیسآو  ( Lacerarions  ) اهیگراپ داجیا  هب  رجنم  یکیدزن  ماـجنا  بلغا  - 5 دیامنیم . مهارف  يدعب  ياهتنوفع 
یگدعاقنارود رد  دوشیم . میسرت  اهلولس  ریثکت  اب  تعرس و  هب  یئزج  ياهبیـسآنیا  تاحـشرت  روضح  ظاحل  هب  یعیبط  تلاح  رد  هک 

نیمه هب  ددرگیم . هجاوم  لاکـشا  اـب  میمرت  اذـل  تسا و  ینومروهتُفا  لـیلد  هب  دوخ  هک   [ دـنرادن روضح  لـبهم   ) نژاو یعیبط  تاحـشرت 
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یگدعاق 28 لکیس  نارود  لوط  - 6 دوبدهاوخ . مأوت  درد  شزوس و  ساسحا  اب  دریگ  تروص  یکیدزن  نارود  نیا  رد  رگاهک  تسا  لیلد 
راوشد رایسب  يراذگکمختنامز  ینیبشیپ  اذل  دریذپیم . تروص  یگدعاق  زورب  زا  لبق  زور   14 يراذگکمخت هک  دوشیم  ضرف  زور 

اذــل دریگیم . تروـص  ینـالوط  ياهیگدــعاق   ) یگدــعاق رخاوا  رد  هداــتفاولج و  هـب  يراذــگکمخت  ناــمز  دراوـم  یخرب  رد  تـسا 
اب هارمه  اهمناخ  رثکا  يارب  یگدعاق  نارود  - 7 دوشیميروراب . هب  رجنم  یکیدزن  دنراد  ار  يرادراب  زا  يریگـشیپ  دصق  هک  ینیجوزيارب 

راـچد درف  هوـالع  هب  تسا  هارمه  ... اهناتـسپ و هیحاـن  درد  ینیگنـس و  ساـسحا  مکـش  هیحاـن  ناـقتحا  دردرمک ، یمکـش  ینگل  ياـهدرد 
هدوبن و حیحصياهنوگ  رامیب  ِتلاح  نینچ  رد  یکیدزن  لیمحت  اذل  تسه  زین  یناور  یحورمئالع -  رگید  یخرب  بارطضا و  یگدرـسفا و 

. درک دهاوخ  لکشمداجیا  ییوشانز  یتآ  طباور  رد  هک  دروآ  دهاوخ  راب  هب  یفنم  ۀبرجت 

تسیچ قحس  دح  دریگ  یمن  ماجنا  لوخد  قحس  رد  هکیلاح  رد  تسا  مارح  قحس  ارچ 

شسرپ

تسیچ قحس  دح  دریگ  یمن  ماجنا  لوخد  قحس  رد  هکیلاح  رد  تسا  مارح  قحس  ارچ 

خساپ

رد تسه  طاولر  هک د  ییاهنایز  زا  يرایـسب  تسا و  عورـشمان  هارزا  یـسنج  هزیرغ  ءاضرا  تسا و  يزابسنجمه  ماـسقا  زا  یکی  زین  قحس 
دح ددرگیم و  هعماج  رد  یـسنج  جرم  جره و  هداوناخ و  ماـظنو  ییوشاـنز  طـباور  یـشاپورف  ببـس  هکنیا  هلمجزا  دراد ، دوجو  زین  قحس 

. تسا هنایزات  دص  ینعی  هنصحم ، ریغ  يانز  دننام  قحس 

؟ تسا هورکم  ربد  زا  رسمه  یطو  ارچ  تسیچ  انز  تمرح  تلع 

شسرپ

؟ تسا هورکم  ربد  زا  رسمه  یطو  ارچ  تسیچ  انز  تمرح  تلع 

خساپ

ردام ردپ و  هب  درف  ره  باستنا  ندوب  صخـشم  تهج  رد  اههفطن  طالتخا  زا  يریگولج  هلمج * : زا  دراد ؛ یناوارف  ياهتمکح  انز  تمرح 
اههد زدیا و   ) تسا یعامتجا  گرزب  تالضعم  زا  زین  رـضاح  لاح  رد  هک  یتبراقم  ياهيرامیب  شرتسگ  زا  يریگولج  شیوخ * ؛ یقیقح 

يریگولج هداوناخ * ؛ رد  لباقتم  دامتعا  نیمأت  اهنظ و  ءوس  زا  يریگولج  یسنج * ؛ طباور  هداوناخ و  تمالس  نیمضت  رگید * ؛) يرامیب 
. تسا هورکم  اهقف  زا  يرایـسب  رظن  زا  تشپ  زا  رـسمه  اب  یکیدزن  هعماج . رد  زرم  دـحیب و  ياهینارتوهـش  اـهيزابسوه و  شرتسگ  زا 

ًالومعم زین  نز  دوشیم . نز  يارب  یحور  یمـسج و  فـلتخم  ياـهيرامیب  بجوـم  قـیرط  نیا  زا  تبراـقم  تسا . دـیدش  نآ  تهارک  هتبلا 
. دوش كرت  راک  نیا  دشابن  یضار  نز  رگا  هک  تسا  نیا  طایتحا  درادن . یلیامت  اعبط  راک  نیا  هب  تبسن 

حیحـص اهنآ  جاودزا  هک  دوش  یمن  نیا  ثعاب  دوش و  یمن  لماش  ار  طولم  رهاوخ  اب  هدـننک  طاول  صخـش  امیحر  اروفغ  ناک  هللا  نا  هیآ  ایآ 
؟ دشاب

شسرپ
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حیحص اهنآ  جاودزا  هک  دوش  یمن  نیا  ثعاب  دوش و  یمن  لماش  ار  طولم  رهاوخ  اب  هدننک  طاول  صخـش  امیحر  اروفغ  ناک  هللا  نا  هیآ  ایآ 
؟ دشاب

خساپ

ققحت و عنام  یعضوروط  هب  دشاب  هتفرگ  تروص  جاودزا  زا  لبق  طاول  لمع  هکیتوص  رد  تسا . یعضو  مکح  هب  تبسن  لهج  زا  یشان  نیا 
تـسا هتفای  ققحت  توبث و  ًالبق  اریز  ، دوش نآ  عنام  طاول  هک  درادن  ینعم  هدش  لصاح  جاودزا  نآ  زا  لبق  رگا  یلو  دوشیم ، جاودزا  توبث 

J .} تسا هتشادن  دوجو  نآ  يارب  یعنام  شققحت  نامز  رد  و 

؟  تسا مارح  مالسا  رظن  زا  مراحم  اب  جاودزا  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  مالسا  رظن  زا  مراحم  اب  جاودزا  ارچ 

خساپ

زا دـناهدروآیور و  هلأـسم  نیا  هب  ناـیتشترز  اـهنت  تـسا . هتـسج  يرود  نآ  زا  رـشب  خـیرات ،  لوـط  رد  تـسا و  ترطف  فـالخ  هلأـسم  نـیا 
. دننکیم بانتجا  هلأسم  نیا  زا  زین  نانآ  زا  یخرب  هک  يروط  هب  دناهتفرگ ؛ رارق  اهیبرغ  یتح  نارگید ، ضارتعا  دروم  ورنیمه ،

هدیا یگدنز  دیاش  صخش و  نآ  اب  جاودزا  زا  هک  دراد  اهنآ  رتخد  ای  ردام  ای  رهاوخ  هب  یطبر  هچ  تسا  هدرک  طاول  یصخش  اب  یصخش  هکنیا 
؟ دنوش مورحم  لآ 

شسرپ

یگدنز دیاش  صخش و  نآ  اب  جاودزا  زا  هک  دراد  اهنآ  رتخد  ای  ردام  ای  رهاوخ  هب  یطبر  هچ  تسا  هدرک  طاول  یـصخش  اب  یـصخش  هکنیا 
؟ دنوش مورحم  لآ  هدیا 

خساپ

نآ عبات  دیاب  همهو  هدیسر  سدقم  عراش  هیحان  زا  هک  تسا  یصوصن  یعرش  مکح  رد  كالم  دنادیم ، ادخ  دراد  مه  اب  یطبر  هچ  هک  نیا 
اهنآ زا  اـم  هک  دـنراد  ییاههفـسلفماکحا  زا  يرایـسب  تسین . اور  یهلا  ماـکحا  هب  شرگن  هنوـگنیا  ًاـساسا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  میـشاب .

J .} میزیخرب راکناهب  هتساوخن  يادخ  ای  باجعتسا و  اهنآ  ربارب  رد  دیابن  دوخ  ياهیفابلایخ  اب  میربخیب و 

؟  تسین طولم  رهاوخ  اب  جاودزا  زا  عنام  دریگ  تروص  جاودزا  زا  دعب  طاول  هکیتروص  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسین طولم  رهاوخ  اب  جاودزا  زا  عنام  دریگ  تروص  جاودزا  زا  دعب  طاول  هکیتروص  رد  ارچ 
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خساپ

ملع لهج و  روطنیمه  درادیمنرب ، ار  قوف  مکح  دننام  نآ  یعـضو  راثآ  زگره  یلو  تسا ، هدش  ماجنا  لمع  يورخا  باذـع  عفار  رافغتـسا 
J .} درادن یعضو  مکح  رد  یلخد  چیه  اهنآ  نایفارطا  نیفرط و 

نیبدب نید  نیا  هب  ار  مدرم  هک  دوش  یمن  مالسا  نانمشد  هدافتـسا  ءوس  ثعاب  طولم  رهاوخ  اب  هدننک  طاول  جاودزا  تمرح  لثم  یماکحا  ایآ 
؟ دننک

شسرپ

نیبدب نید  نیا  هب  ار  مدرم  هک  دوش  یمن  مالسا  نانمشد  هدافتسا  ءوس  ثعاب  طولم  رهاوخ  اب  هدننک  طاول  جاودزا  تمرح  لثم  یماکحا  ایآ 
؟ دننک

خساپ

تسا هاگآ  روما  نیا  هب  ام  همه  زا  شیب  هدرک  رداص  ار  مکح  نیا  هک  ییادخ  تسا و  نکمم  یمکح  ره  ربارب  رد  اه  یشارت  هفسلف  هنوگنیا 
یم ار  يزیچ  دوخ  فیعـض  هشیدنا  اب  ام  هک  تسا  نآ  هیـضق  عقاو  دناد . یم  دیا  هدرک  رکذ  هچنآ  زا  شیپ  ار  ییاهجاودزا  نینچ  هدـسفم  و 

 . تسا ام  یملع  ناصقن  یهاگآان و  زا  یشان  نیا  تسین .  یندرک  روطخ  امش  ام و  نهذ  رد  هک  ار  ییاهزیچ  وا  مینیب و 

؟  تسین مادعا  نانز  یئارگ  سنجمه  مکح  تسا و  مادعا  هدننکطاول )   ) ارگ سنجمه  نادرم  مکح  ارچ 

شسرپ

؟  تسین مادعا  نانز  یئارگ  سنجمه  مکح  تسا و  مادعا  هدننکطاول )   ) ارگ سنجمه  نادرم  مکح  ارچ 

خساپ

ورنیا زا  درادنانآ . هب  نادرم  لیامت  مدع  رد  هشیر  اعون  دوشیم ، يزابسنج  مه  هب  نانآ  ندـش  هدیـشک  نانز و  فارحنا  بجوم  هک  هچنآ 
رتدیدش هلأسم ، نیا  رد  نادرمدح  تهج  نیمه  هب  دش . دنهاوخ  التبم  هانگ ، نیمه  هب  زین  نانز  دـنروایب ، يور  يزابسنجمه  هب  نادرم  رگا 

. تسا نانز  زا 

؟ دهد یمن  ناسنا  هب  ار  زیچ  همه  ندید  هزاجا  ارچ  تسا  قلطم  ییابیز  دنوادخ  رگا 

شسرپ

؟ دهد یمن  ناسنا  هب  ار  زیچ  همه  ندید  هزاجا  ارچ  تسا  قلطم  ییابیز  دنوادخ  رگا 

خساپ

شنیرفآ و ِندوب  قح  يهولج  ادخ و  هب  ملاع  طابترا  هب  ناعذا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تسا  شسرپ  نیا  رد  ناتلالدتسا  ِیلـصا  روحم  هچ  نآ 
ماـمت هب  تحار  یلیخ  مناوـتیم  تروـص  نیا  رد  سپ  هک  دـیاهدروآ  تسد  هب  ار  مزـالت  نیا  اههدـیدپ ، ندوـب  ییاـبیز  نـسُح و  زا  يوـترپ 
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نآ و  تسا . َملاع  رد  ادـخ  عّونتم  گنراگنر و  ياهیّلجت  اههناشن و  هب  هاگن  نیا  عقاو  رد  نوچ  منک ، هاگن  اهیئابیز ) ًاصوصخم   ) اههدـیدپ
هاگن دنوادخ ، ارچ  1 ـ دـیوگیم : هدرک و  بّجعت  دوشیم ، دروخرب  اههاگن  نیا  دروم  رد  نید  زاستیدودـحم  ياهناشن  ّطخ و  اب  هک  هاگ 

ادـخ رگناـیامن  يهنیآ  هب  دوـشیمن  ارچ  سپ  تسادـخ ، زا  همه  اـهیئابیز  نیا  هک  تسا  نیا  هـن  رگم  2 ـ هدرک ؟ مارح  ار  اـهزیچ  یلیخ  هـب 
زا یلیخ  دنوادخ  هک  نانچمه  . 1 هک : دوشیم  ضرع  دش ، هتفگ  همّدقم  هب  هّجوت  رب  دیکأت  نمـض  تالاؤس ، نیا  هب  خـساپ  يارب  تسیرگن ؟

اههدیرفآ ءایشا و  اههدیدپ ، زا  يرایسب  بیترت ، نیمه  هب  هدومن ، میرحت  ار  نآ  زا  یکدنا  طقف  هدرک و  لالح  ار  اهیندیماشآ  اهیندروخ و 
لیم تّذل و  ِدصق  اب  یتح  رگیدکی  هب  رهوش  نز و  ندرک  هاگن  میاهدش . عنم  روما  زا  دودحم  ملق  دنچ  ِندـید  زا  ام  طقف  دـید و  ناوتیم  ار 

ندرک هاـگن  نینچمه  و  تسا . دـنوادخ )  ) نیرفآنید نید و  قـیوشت  هـکلب  دـیئأت ، دروـم  دـص  رد  دـص  هدوـب و  لـالح  ًـالماک  زین  یـسنج 
و هاگمرـش ) هب  هاگن  مدـع  طرـش  هب   ) درادـن لاکـشا  دـشابن ، یهاوختّذـل  یناوهـش و  ياـههزیگنا  اـب  مأوت  هچناـنچ  سنجمه  هب  سنجمه 

نامه هب  زین  اههون ) نادـنزرف ، اهگرزبردـپ ، اهگرزبردام ، هلاخ ، همع ، رهاوخ ، رداـم ، ردـپ ،  ) یبسَن ياـهمرحم  ریاـس  هب  هاـگن  نینچمه 
، نزردام نزردپ ، سورع ، داماد ،  ) یبَبَس ياهمرحم  هب  ندرک  هاگن  بیترت  نیمه  هب  درادن . لاکـشا  میتفگ  اهسنجمه  دروم  رد  هک  یطرش 

يهزیگنا مدع  ِطرش  هب  مرحمان  نز  ياهتسد  تروص و  هب  ندرک  هاگن  یتح  درادن . داریا  هدش  هتفگ  طرـش  ِظفح  اب  زین  رـسمه ) نیدلاو  و 
دنچ ره  تسین . مارح  روهـشم ـ  ياوتف  هب  دـشاب - ) هتـشادن  هقلح و ... اـی  شیارآ   ) تروص تسد و  ندوـبن  دـنمتنیز  و  توهـش ، تذـل و 

اهدـص اهغاب و  نکاما ، اهنامتخاس ، تعیبط ، هب  هاگن  زاوج  رانک  رد  اهنیا  يهمه  تساههاگن . عون  نیا  زا  يراددوخ  ظفح و  رد  طاـیتحا 
رارق قیوشت  دروم  هک  اهرابیوج  تعیبط و  هب  هاگن  لثم   ) دـشاب مه  بحتـسم  دـناوتیم  نآ  زا  یخرب  یّتح  هک  تسا  يرگید  يهدـیدپ  رازه 

، ینارـسوه ناطیـش ، ذوفن  يهنیمز  هچ  نآ  ره  دوشیم : هدـیمهف  نینچ  نیـشیپ  يهتکن  رد  هدـش  هتفگ  طرـش  هب  هجوـت  اـب  . 2 تسا .) هـتفرگ 
هب يزاین  هک  تسا  نیا  اـم  رّوصت  دـشابیم . مارح  عونمم و  دـنک ، مهارف  ار  ینارتوهـش  جـیورت  يرکف و  شمارآ  ِندز  مه  رب  يزاـبرظن و 

رگم  ) اهناسنا رثکا  ات  هدرک  دّـهعت  ناطیـش ، لـثم  ياهدروخمسق  ِنمـشد  هک  نیا  هچ  دـشابن . نآ  ضقن  تمرح  طرـش و  نیا  لـلع  حیـضوت 
یهاگآ تهج  تسا . هاگن  ینارـسوه و  زین  نمـشد  نیا  ِذوفن  يهنیمز  دشابن و  رادربتسد  دنکن ، یمّنهج  ار  صلخم ) هدـیزگرب و  ِناگدـنب 

ماد هاگن ، دـیئامرف ـ : تقد  ریز  ياهترابع  ثیداحا و  هب  ینارتوهـش » يهنابلط  تذـل  ياههاگن   » برخم تارثا  و  هاگن »  » تیمها زا  رتنوزف 
! دینک يرود  زین  هناطارفا  یلو  مارحریغ ، ياههاگن  زا  یتح  مکحلاررغ ـ .) (ع ،) یلع نینمؤملاریما  ترضح  ) تسوا دیص  يهلیـسو  ناطیش و 
ج 72، راحب ، (ص ،) مرکا لوسر  دراپـسیم ( ناتتـسد  هب  تلفغ  لوصحم  هدـنکفا و  ناتلد  رد  ار  سوه  يوه و  ِرذـب  هک  تساهنیمه  نوچ 

رتدایز ترسح  دایز ، هاگن  مکحلاررغ ـ .) (ع ،) ریما ترضح  ) دید دهاوخن  ار  تبقاع  رگید  دش ، هدیشوپ  توهش  اب  هک  یمشچ  ص 199 ـ .)
Table align=center width=95% ص 286< .) ج 77 ، راـحب ، (ع ،) ریما ترــضح  ) دراذــگیم ياــج  رب  رتدــب  فسأــت  و 

یندیدان هچ  نآ  TD> <TD> E >/ ینیب ناـج  هک  نک  زاـب  لد  مشچ  < cellspacing=1> <TR align=Center><TD
: ثیدـح زا  موظنم  ياهمجرت  ص 41 -  ج 104 ، راحب ، (ص ،) مرکالوسر ترـضح  <  ) TD></TR> </Table  >/ ینیب نآ  تسا ،

ترــضح ) هتــشگمگ هر  تـسا و  قفاـنم  هـنرگو  دـیازف . شتربـع  هـک  دـنیبیم  ار  يزیچ  نآ  نمؤـم  بئاـجعلا ـ .)» َنوَرت  مُکَراـصبَا  اوُّضَغ  »
دنهاوخن یشوپمشچ  زج  ياهمانرب  اههدید  دنادب ، ار  یهلا  ِتنطلـس  ِتمظع  ینیگنـس  لد ، رگا  ص 50 - .) ج 78 ، احب ، (ع ،) نینمؤملاریما
ياـههاگن تیعونمم  ِتمکح  زار و  زمر و  هدـش ، هتفگ  ثیداـحا  هب  هجوت  اـب  ص 41 .) ج 104 ، راحب ، (ع ،) نینمؤملاریما ترـضح  ) تشاد

نارتخد و ِماجرفان  ياهیتسود  زاغآرـس  هاگن  هدرک ، تابثا  زین  یتخانـشناور  هبرجت  هک  ًاصوصخم  دـیدرگ . نشور  ياهزادـنا  اـت  یناوهش 
هدـش ینابایخ  نارـسپ  نارتخد و  يهدـیدپ  ناناوج و  ءایح  تفع و  ياههیال  راـجفنا  یناور و  یگداوناـخ -  ِنارحب  ِبجوم  هدـش و  نارـسپ 

تّذـل توهـش و  يهزیگنا  اب  نم  یتقو  تسا ؟ مارح  نز  يهدـش  تنیز  ِتروص  ای  تسد  هب  هاگن  ارچ  : » دـننک اعّدا  ياهّدـع  دـیاش  . 3 تسا .
هسوسو و داجیا  اب  مزـالت  اـهشیارآ ، اـهتنیز و  نیمه  ًـالّوا ) دوشیم : هتفگ  باوج  رد  تسا ؟ تمرح  رب  یلیلد  هچ  رگید  منکیمن  هاـگن 

يهزیگنا زا  روظنم  ًایناث ) تسالاب . رایـسب  ینانچ ، نآ  ياهرظن  ِبلج  رد  تنیز  ندوب  زاسرطخ  بیرـض  ینعی  دراد . مارح  هاـگن  يروآدـیدپ 
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! ریخ دیآ ! دیدپ  توهـش  تذل و  دصق  امـش  رد  یتسه ، نآ  داقعنا  نالا  نیمه  هک  یهاگن  نیا  اب  مأوت  ًامتح  هک  تسین  نیا  داسف ، توهش و 
تارّوصت و تاـبجوم  دـنک و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  امـش  هدـنیآ  رد  دـنچ  ره  دـناوتب  هتـشادن و  هاـگن ) ِناـمز   ) لـعفلاب يهبنج  داـسف  نیا  رگا 

شهارمه تفآ  ود  نیا  زا  یکی  هک  یهاگن  ره  رتقیقد : حالطصا  هب  تسا . هانگ  مارح و  مه  زاب  دزاس ، مهارف  ار  امش  رد  یناطیـش  تالّیخت 
رد هاگن  اب  نامزمه  ًاقیقد  هک  تسا  يایناطیـش  ندـمآ  شوخ  یناـسفن و  ِتلاـح  ناـمه  تذـل » . » هبیر تذـل و  تسا : عونمم  مارح و  دـشاب 

ِتابجوم دـناوتیم  هدـنیآ  رد  یلو  تسین ، توهـش  داسف و  اب  مأوت  ًـالعف  هک  تسا  یتلاـح  نآ  ِهبیَر »  » دـیآیم و دـیدپ  امـش  سفن  رطاـخ و 
دنک ادیپ  تّذل  هن  هک  دنک  لرتنک  ار  دوخ  نانچ  نآ  دناوتب  رفن  کی  هک  ضرف  رب  ًاثلاث ) درآ . مهارف  ار  یـسنج  بارطـضا  یحور و  شیوشت 

روحم رب  نیناوق  ماکحا و  نوچ  دوشیمن ، تّیعونمم  تمرح و  مکح  زا  يو  ِندوب  فاعُم  رب  لیلد  مه  نیا  زاب  یلو  هّوقلاـب ،) داـسف   ) هبیر هن 
هدوب یّلک  يرشب ، یهلا و  نیناوق  ریاس  لماش  زین  هاگن  ِنوناق  ورنیا  زا  ییانثتـسا !! ياهّتیلقا  دارفا و  هن  دخرچیم ، بلاغ  ِتلاح  تیرثکا و 

« هیجوت  » زا هدوب و  دّیقم  هاگن  ماکحا  هژیو  هب  یهلا ، ماکحا  هب  تبسن  ناگمه  دوشیم  هیصوت  رخآ : رد  تسین ! زاسضیعبت  ریذپءانثتـسا و  و 
هب دیراد  لیامت  هچ  نانچ  دنرادرب . تسد  اههزیگنا  قیاقح و  رب  نتـشاذگ  شوپ  رـس  اب  مه  نآ  تیعقاو  زا  زیرگ  تهج  یناور  رتسب  داجیا  و 

هناردارب هاگن  ردام ، ردپ و  هب  هنانابرهم  هاگن  هدرک : هیـصوت  دنوادخ  هک  دینیزگرب  ار  یفدـه  نآ  دـیئامرف ، هاگن  وا  ياههولج  یهلا و  رهاظم 
هب هاگن  میرک ، نآرق  هب  هاگن  زیتسملظ ، رادـمتلادع و  مکاح  هب  هاگن  ینّابر ، ملاع  هب  هاگن  یهلا ، ياههزیگنا  اـب  مه  نآ  یناـمیا  ناردارب  هب 
اب هک  دـشاب  ص 368 .) ج 10 ، و  ص 73  ج 74 ، راـحب ، (ص ،) مرکا لوسر  زا  تیاور  ) هبعک هب  هاـگن  اـهرابیوج ، اهناتـسغاب و  تعیبط و 

یحور و  ) مظعالا هللاۀیقب  ترضح  رما  یلو  لامج  رب  ندرک  هراظن  انامه  هک  هاگن  تداعس  نیرتالاب  هب  هاگن ، رادم  لرتنک  ییاسراپ و  ظفح 
Table align=center width=95% cellspacing=1> <TR . > میوــشب لــئان  تــسا  ءادـــفلا ) هــل  نیملاــعلا  حاورا 

نخـس ندرک ، هراظن  تَخُر  هب  TD> <TD> E >/ ندینـش اـبُرلد  وت  زا  نآرق  توص  تسا  شوـخ  هچ  < align=Center><TD
هارمه يرثا  ّتین و  نیمادـک  اب  شیاـههاگن  دـنادیم  رتهب  سک  ره  هک : نیا  مـالک  ناـج  < TD></TR> </Table  >/ ندینش ادخ 

( جع ) يدهملا یگنهرف  زکرم  رشن  وجقح ، نیسح  دمحم  هاگن ، مشچ و  رتشیب ر.ك : هعلاطم  تهج  تسا .

؟ تسا مارح  یسکس  ياه  سکع  ندید  ارچ  الوصا 

شسرپ

؟ تسا مارح  یسکس  ياه  سکع  ندید  ارچ  الوصا 

خساپ

یط ماقم  هب  ندیسر  هیآ 42 ) مجن ، « ) یهتنملا کبر  یلا  نا  و  « ؛ تسا یهلا  برق  ماقم  لامک و  هب  ندیـسر  ناسنا ، شنیرفآ  زا  ییاغ  فده 
هدرک بیغرت  یلامعا  ماجنا  هب  هار  نیا  رد  ار  وا  ناسنا ، يونعم  يدام و  داعبا  همه  زا  یهاگآ  اب  لاعتم  يادخ  دراد ، زاین  ار  یتامدقم  ندرک 
مهارف كاپ  حیحص و  ریـسم  زا  هعماج  فارحنا  يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  ییاهراتفر  اه  نآ  هلمج  زا  تسا ؛ هتـشاد  زاب  يرگید  ياهراک  زا  و 

ناسنالا دـیری  لب  ، » دسانـش یمن  شدوخ  يارب  ییاهن  دـح  تفر ، ولج  يداو  ره  رد  هک  تسا  ناـسنا  هصیـصخ  ویگژیو  نیا  اریز  دـنک ، یم 
مدـق لامک  يداو  هب  رگا  ناسنا  دزادرپ . تسیاـشان  ياـهراک  هب  زین ، هدـنیآ  رد  هک  دـهاوخ  یم  یمدآ  هکلب  هیآ 5 ) تمایق ، « ) هماـما رجفیل 

هک يا  هنوگ  هب  دور  یم  ولج  تیاهن  یب  ات  مه  اج  نآ  رد  داهن  مدـق  طاطحنا  داسف و  يداو  هب  رگا  دـشک و  یم  رپ  تیاهن  یب  اـت  تشاذـگ 
هار ماگنه  نانز  : » تسا هدمآ  رون  هروس  هیآ 31  زا  یـشخب  رد  مینیب  یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درک . فقوتم  ییاج  رد  ار  نآ  ناوت  یمن 

لیاـسم رد  يا  هزادـنا  هب  مالـسا  هک  دوش  یم  تشادرب  هیآ  نیا  زا  دوش » هتـسناد  ناـشیناهنپ  تنیز  اـت  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوـخ  ياـهاپ  نتفر 
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ندید دنک . یم  عونمم  دنزب ، ناناوج  توهش  شتآ  هب  نماد  ار  یلما  هنوگ  ره  هک  تسا  فاکـشوم  ریگ و  تخـس  یمومع  تفع  هب  طوبرم 
نانآ و باصعا  ندیبوک  ببـس  هک  یکیرحت  دهد  یم  رارق  مئاد  کیرحت  لاح  کی  رد  ار ، ناناوج  هژیو  هب  لذـتبم ، ياه  ملیف  اه و  سکع 
ار ادـخ  اب  ناسنا  دـنویپ  ناهانگ ، هکنیا  نآ  زا  رت  مهم  ددرگ . یم  یناور  ضارما  همـشچرس  هاگ  یبصع و  هنوگراـمیب  ياـه  ناـجیه  داـجیا 

ناسنا يدوجو  هیامرس  هک  ناسنا  تیناسنا  هلیـسو  نیدب  دننادرگ و  یم  لیاز  ار  وا  نامیا  عطق و  ار  دنویپ  نیا  رارمتـسا  تروص  رد  تسس و 
ناسنا یسنج  هزیرغ  سکس  ياه  سکع  تسا . هدش  هدرمـش  سفن  هب  ملظ  ناهانگ  تایاور  تایآ و  رد  اذل  دننک . یم  بلـس  وا  زا  ار  تسا 

هب دـهد ، یم  قوس  تارکنم  اشحف و  باکترا  تمـس  هب  هتـشادزاب  یناـسنا  تبثم  ياـه  تیلاـعف  زا  ار  وا  هدرک  کـیرحت  یطارفا  روط  هب  ار 
تاقیقحت تسا . هدومن  تیاده  تسرد  ریـسم  هب  هتـشاد و  رذح  رب  نآ  زا  ار  ام  دراد  هک  یتمحر  فطل و  باب  زا  لاعتم  يادـخ  لیلد  نیمه 

هب دراد ، یپ  رد  ار  یقالخاریغ  لامعا  یقالخادض ، ياهراتفر  هدهاشم  لذـتبم و  ياه  سکع  اه و  ملیف  ندـید  هک  دـهد  یم  ناشن  ناققحم 
هچب هب  زگره  نم  : » تفگ ناتـسودنه  رد  يا  هبحاصم  رد  اکیرمآ  راتـسا  يو  ، یت يا  هراوهاـم  هکبـش  کـلام  خویرم » تربار   » لـیلد نیمه 

، لذتبم ياه  سکع  ندید  هدش ، دای  دراوم  رب  نوزفا  ( 25/5/1373 تاعالطا ، همانزور  «. ) مهد یمن  ار  اه  همانرب  نیا  ياشامت  هزاجا  میاـه 
ياه هدرپ  ندـش  هراپ  اـه 3 . لد  ندرم  ادخ 2 . اب  سنا  تذـل  زا  ندـش  مورحم  . 1 هلمج : زا  دراد  لابند  هب  ار  يراـب  فسأـت  ياهدـمآ  یپ 

طوقس هعماج 6 . رد  عورشمان  نادنزرف  شیازفا  اشحف و  هنماد ي  شرتسگ  لقع 5 . ندش  کبس  ییایح 4 . یب  یتفع و  یب  جاور  تمصع و 
مه زا  ینارذـگ 8 . شوخ  یتـسرپ و  توهـش  شکرـس 7 . ياـه  سوـه  عابـشا  يارب  يا  هلیـسو  هـب  ندـش  لیدـبت  درم و  نز و  تیـصخش 

 ... ییوشانز و یگدنز  یگتخیسگ 

؟  تسا مارح  نیفرط -  تیاضر  هب  هجوت  اب  مرحمان -  درم  نز و  ییوشانز  هطبار  ارچ  تسا و  مارح  مرحمان  اب  نداد  تسد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  نیفرط -  تیاضر  هب  هجوت  اب  مرحمان -  درم  نز و  ییوشانز  هطبار  ارچ  تسا و  مارح  مرحمان  اب  نداد  تسد  ارچ 

خساپ

دارفا ناهانگ  ماجنا  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  تسین  لوقعم  ًالصا  دراد ؟ يداریا  هچ  ناهانگ  ماجنا  هک  دراد  شسرپ  نیا  هب  تشگرب  امش  لاؤس 
هک تسا  انعم  نیا  هب  يرظن  نینچ  هک  تفگ  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا . یفاک  ناهانگ  ماجنا  ماگنه  هب  نیفرط  تیاضر  دربب و  منهج  هب  ار 

ار نایمدآ  دـنوادخ  نینچمه  تسا . هدوهیب  تسردان و  ماکحا و ... نایب  ینامـسآ و  ياهباتک  لوزن  دـنوادخ و  فرط  زا  ناربماـیپ  ندـمآ 
نایمدآ تسین و  راک  رد  نایمدآ  شنیرفآ  زا  يدوصقم  چـیه  دنـشاب و  اهر  ناروناـج ) تاـناویح و   ) تادوجوم رگید  دـننام  هک  هدرک  قلخ 

؟ دراد يداریا  هچ  هداوناخ ) داهن  زا  جراخ  یـسنج  شزیمآ  طابترا و  صوصخ  هب   ) ناهانگ نیا  هک  دیاهدرک  لاؤس  دـنرادن . یلاعت  لامک و 
رطاخ هب  هدش ، بجاو  ای  لالح و  ای  مارح  مالـسا  رد  هچنآ  تسین . ضحم  رابتعا  دادرارق و  ساسارب  ینید  ماکحا  ًالوا : هک : تسا  نآ  خساپ 
مهارف ییاـج  رد  دـنوادخ  هک  تسین  ياهناگادـج  رما  کـی  زین  منهج  تشهب و  دراد . دوـجو  روـما  نیا  رد  هک  تـسا  يدـسافم  حـلاصم و 

هب ترخآ  رد  هک  تسا  اـم  لاـمعا  نیمه  ینطاـب  یعقاو و  تروـص  هکلب  دربـب ؛ اـج  نآ  هب  ار  ناراـکوکین  اـی  ناراـکهانگ و  دـشاب و  هدروآ 
Table align=center width=95% . > دـنکیم ادـیپ  دوـمن  یخزود  ياهباذــغ  دــیادش و  اـی  یتـشهب و  ياـهتمعن  تروـص 

ياهنخس نیا  "< cellspacing=1> <TR align=Center><TD> <Font face=YAG Style="font-size:18
تمد تریگ  ددرگ و  برقع  راــم و  "< TD> <TD> <Font face=YAG Style="font-size:18  >/ تبرقع راـم و  وـچ 

لامعا هک  روط  نامه  دراد ؛ تعیبط  رد  یـصاخ  یعـضو  راثآ  زین  ایند  نیمه  رد  ناـهانگ  هوـالع  هب  /<TD></TR> </Table >و 
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Table align=center width=95% cellspacing=1> <TR . > دراد یعــــضو  راـــثآ  اــــیند  نـــیمه  رد  کــــین 
TD> <TD> >/ تاـکز عنم  یپ  دـیان  ربا  "< align=Center><TD> <Font face=YAG Style="font-size:18

هاگن زا  ایناث : < TD></TR> </Table  >/ تاهج ردنا  اب  دـتفا و  انز  زا  "< <Font face=YAG Style="font-size:18
داهن زا  جراخ  طابترا  رگا  تسا و  یقالخا  یلاعتم و  یعامتجا  یگدنز  ساسا  هداوناخ  داهن  داد : خساپ  يرگید  هنوگ  هب  ناوتیم  یعامتجا 
داـهن تشاد و  دـنهاوخن  یگداوناـخ  یگدـنز  ياـهيراتفرگ  تالکـشم و  لـمحت  هب  تبغر  دارفا  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، زاـجم  هداوناـخ 
رگید تیبرت و  تبحم و  رهم و  زا  نادـنزرف  دریگیم و  یتساک  نایمدآ  لسن  هداوناخ ، داـهن  فیعـضت  اـب  دـش . دـهاوخ  فیعـضت  هداوناـخ 

یعامتجا یگدنز  هداد و  زورب  ار  دوخ  ياهتیمورحم  عامتجا  رد  سپـس  دش و  دنهاوخ  مورحم  یعامتجا  یناور و  یحور ، ياهيدنمزاین 
یقالخا و نیزاوم  نداـهن  اـپ  ریز  هصـالخ  روط  هب  ینعی ، تخاـس ؛ دـنهاوخ  ور  هبور  یعاـمتجا  یقـالخا -  ياـهنارحب  تالکـشم و  اـب  ار 

نارحب تیبرت و  میلعت و  داـهن  رد  نارحب  سپـس  هداوناـخ و  داـهن  رد  نارحب  تسخن  یـسنج ، شزیمآ  هداوناـخ و  داـهن  هب  طوـبرم  یقوـقح 
یناور و یحور ، تالکـشم  لالتخا و  راچد  دنزرف ، رـسمه و  هداوناخ و  زا  مورحم  ياهناسنا  هوالع  هب  دروآ . دـهاوخ  دوجو  هب  یعامتجا 

عورـشمان شزیمآ  کـی  اـی  مرحماـن و  رـسپ  رتخد و  هداـس  نداد  تسد  کـی  هک  دـیایب  رظن  هب  تسا  نکمم  دـنوشیم . یفلتخم  یتیـصخش 
اهشزرا و تیمکاح  رطاخ  هب  دروم  ود  ای  کی  هب  يروما  نینچ  ندـنام  دودـحم  هک  تفگ  دـیاب  تشاد . دـهاوخن  يداعبا  نینچ  هناـیفخم ،
درک و دهاوخ  ادـیپ  عویـش  روما  هنوگ  نیا  دوش ، فیعـضت  اهراجنه  اهشزرا و  نیا  هک  رورم  هب  تسا و  هعماج  رد  ینید  یقالخا و  ماکحا 

نیفرط تیاضر  ینامز  یناسنا  طباور  تابـسانم و  زا  کـی  ره  رد  یقوقح  رظن  زا  اـثلاث : دـیماجنا . دـهاوخ  هدـش  رکذ  ياـهنارحب  ناـمه  هب 
نودب يرگید و  کلم  رد  فرصت  اما  دنـشاب . هتـشاد  فرـصت  زاوج  هدوب و  کلام  فرـصت  دروم  یئیـش  هب  تبـسن  ود  نآ  هک  تسا  یفاک 
تـسا وا  قلطم  کلم  ادخ و  قولخم  مدآ  ملاع و  مامت  رگید  فرط  زا  دنـشاب . یـضار  نآ  هب  نیلماعتم  دـنچ  ره  تسین . اور  زگره  وا  هزاجا 

تسا ادخ  کلم  رد  فرصت  دنراد ، تعیبط  ناهج  رد  دوخ و  دوجو  رد  اهناسنا  هک  یفرـصت  هنوگره  نیاربانب  نوعجار . » هیلا  انا  هّلل و  انا  »
نآ رد  تسا -  یتسه  همه  ام و  یقیقح  کلام  هک  ادـخ -  ياضر  دـید  دـیاب  یفرـصت ، ره  رد  نیاربانب  دنـشاب . نوذأم  وا  بناـج  زا  دـیاب  و 
هک دینادب  تسین  دب  تسین . یفاک  نیفرط  تیاضر  فرـص  دشاب ، هدادن  هزاجا  ار  یـصاخ  فرـصت  هطبار و  دـنوادخ  رگا  تسین و  ای  تسه 

تیاضر نیا  ایآ  اما  میدرک . بلقت  وا  زا  یتسدلغب  تیاضر  اب  ام  دنیوگیم  دننکیم ، بلقت  تاناحتما  رد  هک  یناسک  دراوم  زا  يرایسب  رد 
؟ روطچ تسا  رشب  نوناق  قوفام  هک  ادخ  نوناق  زا  فلخت  ایآ  تسین ، نینچ  رگا  دشاب و  نوناق  زا  فلخت  يارب  يزوجم  دناوتیم 

؟  تسیچ تداع  مایا  رد  یکیدزن  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ تداع  مایا  رد  یکیدزن  تمرح  هفسلف 

خساپ

لیم یحور و  شمارآ  دوجو  بوـلطم  ِتبراـقم  تهج  مزـال  لـماوع  نیرتـمهم  زا  یکی  - 1 دوشیم : رکذ  تلع  دـنچ  رـصتخم  تروص  هب 
رد الا  دنـشاب و  هتـشاد  تبراقم  هب  لیم  نیفرط  ینعی  دـنیوگ . یـسنج  لیم  اـی   ( Libido نآ (  هب  یکـشزپ  حالطـصا  رد  هک  تسا  یـسنج 

هکلب تسین ، هدیدنـسپ  بولطم و  اهنت  هن  درادن ، یفاک  لیم  هک  یفرط  يارب  یـسنج  لمع  فرط  ود  ره  ای  کی  زا  لیم  دوجو  مدع  تروص 
نآ رثا  رد  دباییم و  شهاک  نورتسژورپ ) نژورتسا و   ) اهمناخ یسنج  ياهنومروه  حطـس  یگدعاق ، نارود  رد  دوشیم . زین  رفنت  بجوم 

اهمناخ هیحور  فطاوع و  ینومروه ، شهاک  تلع  هب  فرط  کی  زا  نارود  نیا  رد  دوشیم . يزیرنوخ  هتفای و  شزیر  محر  یلخاد  هراوید 
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. دنرادن ار  يرادهچب  لمحت  هاگ  یتح  دوشیم و  رتشیب  هرود  نیا  رد  اهمناخ  یگلـصوحیب  یقلخجک و  هدش و  جـنردوز  ساسح و  رایـسب 
هب و  دـیهدب ) نوخ  هسیک  کی  نوخ و  کناب  دـیورب  امـش  هک  نیا  لثم  تسرد   ) دـهاکیم اهنآ  یمـسج  ناوت  زا  يزیرنوخ  رگید  فرط  زا 

ياهزور صوصخ  هب  تدم  نیا  رد  نتسش و ... فرظ  نتسش ، سابل  لثم  لزنم  ياهراک  رد  هک  دناهدرک  هیـصوت  یکـشزپ  رظن  زا  لیلد  نیا 
؟ تسا حیحـص  یمـسج  یگدامآ  مه  دـهاوخیم و  یحور  یگدامآ  مه  هک  تبراقم  ایآ  فاصوا  نیا  اب  لاح  دـیهد . يرای  ار  اهمناخ  لوا 

دسریمن مساگُرا  ای  یسنج  تذل  جوا  هب  یگدامآ  مدع  ظاحل  هب  نز  یلو  دنسریم ، یسنج  تذل  هب  درم  طقف  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  املـسم 
دوجو وا  يارب  یکاپ  تراهط و  نارود  رد  یتح  یـسنج  لیم  شهاک  یجازمدرـس و  لامتحا  هدـش و  نگل و ... رمک و  هیحاـن  درد  راـچد  و 

هاگتسد یحشرت  ددغ  ینعی  دربیمن ؛ تذل  دیاب  هک  روط  نآ  مه  درم  دوخ  نز ، ِیسنج  یحور و  یگدامآ  مدع  تلع  هب  یهاگ  یتح  دراد .
هب نز  يارب  دب  ياهرطاخ  اب  هارمه  كاندرد  یتبراقم  دننکیمن و  تیلاعف  یبوخ  هب  دننکیم ، هدامآ  جزل و  ار  تبراقم  ریسم  هک  نز  یلسانت 

یتبراقم تبراقم ، نیرتهب  هک  تسا  نیا  یکـشزپ  ياههیـصوت  ماـمت  هک  یلاـح  رد  تسا . هدیـسرن  مساـگرا  هب  مه  درم  دوخ  دراد و  لاـبند 
فادها زا  یکی  - 2 دنـسرب . مساگُرا )  ) یـسنج تذـل  جوا  هب  كدـنا  ینامز  هلـصاف  اب  ای  نامز و  کـی  رد  مه  نآ  سنج  ود  ره  هک  تسا 
يدوهی لیابق  زا  یضعب  رد  یلو  تسا ، مک  رایسب  تداع  مایا  رد  نز  ینتـسبآ  لامتحا  یکـشزپ  رظن  زا  دنچ  ره  تسا . لسن  ریثکت  تبراقم ،
صقاون یثرا و  ياـهيرامیب  دـنوشیم ، هلماـح  اـهنز  يدراوم  رد  دـنزادرپیم و  زین  هناـهام  تداـع  ماـیا  رد  تبراـقم  هب  هک  لیئارـسا ) رد  )

نینچ ندرک  ادیپ  زا  بانتجا  تهج  نیاربانب  تسا . هدش  طبـض  تبث و  یکـشزپ  بتک  رد  یتح  هدش و  هدهاشم  اههچب  رد  يددعتم  یکیتنژ 
ملع هک  تسا ، ترورض  کی  نز ) درم و   ) سنج ود  ره  يارب  یـسنج  تحارتسا  - 3 تسا . رتهدیدنسپ  بانتجا  ياهقلخلا ، صقان  نادنزرف 
دعب دنشاب و  هتشاد  یسنج  تحارتسا  یتدم  درم  نز و  هک  نیا  يارب  تسا  يرابجا  ياهلیـسو  اهمناخ  یگدعاق  تسا . هدرک  تباث  ار  نآ  زین 

تبراقم یکیدزن و  راب  ره  دنوشن . یشکدوخ  راچد  طارفا  هطساو  هب  رگید  فرط  زا  دنشاب . رگیدکی  رانک  رد  رتشیب  تبغر  لیم و  اب  نآ  زا 
ياراد تروص  رـس و  زا  ریغ  هب  ناسنا  ندب  ياهوم  زا  مادک  ره  هک  اهوم  تالـضع  یتح   ) ندب تالـضع  مامت  دـشاب ، مساگرا  اب  هارمه  هک 

ضبقنم هراب  کی  هب  دنکیم ) تسار  ار  اهوم  هدش و  ضبقنم  سرت و ... ای  رختـسا  زا  ندمآ  نوریب  عقوم  تسا و  کچوک  رایـسب  ياهلـضع 
فورعم نخـس  تسا . بلطم  نیمه  رطاخ  هب  تبراقم  زا  دعب  دیدش  یگتـسخ  ساسحا  دـهاکیم . ندـب  يژرنا  هریخذ  زا  تدـش  هب  هدـش و 

خیم کی  تعماجم  راب  ره  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دشیم ـ  سیردت  یکشزپ  ياههدکشناد  رد  لاس  اهدص  شنوناق  باتک  هک  انیس ـ  یلعوب 
هک مه  ارابجا  دنکیم  مکح  ملع  نیاربانب  دسرب . دوخ  يویند  یسنج و  یگدنز  نایاپ  هب  اعیرس  طارفا ، رثا  رد  اسب  هچ  دنزیم و  شتوبات  هب 

یلخاد يارجم  محر و  هناـهد  محر ، یلخاد  هیـال  یگدـعاق ، نارود  لوط  رد  - 4 دینک . تحارتسا  ناترـسمه  دوخ و  تدـم  نیا  رد  هدـش ،
شارخ و داجیا  یسامت  هنوگره  دنتسه و  هدننکش  كزان و  رایسب  یگدعاق  نارود  مامتا  ات  نیریز  ياههیال  حوطس و  دنراد و  شزیر  لبهم 
 ) اهیگراپ داجیا  هب  رجنم  یکیدزن  ماـجنا  بلغا  - 5 دیامنیم . مهارف  يدعب  ياهتنوفع  زورب  يارب  ار  هنیمز  هک  دیامنیم  یگدیدبیـسآ 

ظاحل هب  یعیبط  تلاح  رد  هک  دیامنیم  یتفاب  ياهبیسآ  و  "< ( Lacerarions<Font fac e=LTS Style="font-size:21
( لبهم  ) نژاو یعیبط  تاحشرت  یگدعاق  نارود  رد  دوشیم . میمرت  اهلولس  ریثکت  اب  تعرس و  هب  یئزج  ياهبیسآ  نیا  تاحشرت  روضح 

نیا رد  رگا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم . هجاوم  لا  کشا  اب  میمرت  اذـل  و  تسا ]  ینومروه  تُفا  لـیلد  هب  دوخ  هک  دـنرادن [  روضح 
هک دوشیم  ضرف  زور  یگدعاق 28  لکیس  نارود  لوط  - 6 دوب . دـهاوخ  مأوت  درد  شزوس و  ساسحا  اـب  دریگ  تروص  یکیدزن  نارود 

یخرب رد  تسا . راوشد  رایـسب  يراذـگکمخت  ناـمز  ینیبشیپ  اذـل  دریذـپیم . تروص  یگدـعاق  زورب  زا  لـبق  زور  يراذگکمخت 14 
دـصق هک  ینیجوز  يارب  اذل  دریگیم . تروص  ینالوط ) ياهیگدـعاق   ) یگدـعاق رخاوا  رد  هداتفا و  ولج  هب  يراذـگکمخت  نامز  دراوم 

، ینگل ياـهدرد  اـب  هارمه  اـهمناخ  رثکا  يارب  یگدـعاق  نارود  - 7 دوـشیم . يروراـب  هب  رجنم  یکیدزن  دـنراد  ار  يرادراـب  زا  يریگـشیپ 
یگدرـسفا و راـچد  درف  هوـالع  هب  تـسا . هارمه  اهناتـسپ و ... هیحاـن  درد  ینیگنـس و  ساـسحا  مکـش ، هیحاـن  ناـقتحا  دردرمک ، یمکش ،

هبرجت هدوبن و  حیحـص  ياهنوگ  رامیب  ِتلاـح  نینچ  رد  یکیدزن  لـیمحت  اذـل  تسه . زین  یناور  یحور -  مئـالع  رگید  یخرب  بارطـضا و 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 977 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. درک دهاوخ  لکشم  داجیا  ییوشانز  یتآ  طباور  رد  هک  دروآ  دهاوخ  راب  هب  یفنم 

؟ دنتسه مرحمان  رگیدمه  هب  هلاخ  رسپ  هلاخ  رتخد  ارچ  هک  دنیوگیم  اه  یضعب 

شسرپ

؟ دنتسه مرحمان  رگیدمه  هب  هلاخ  رسپ  هلاخ  رتخد  ارچ  هک  دنیوگیم  اه  یضعب 

خساپ

طباور شرتسگ  رب  لصا  مالـسا  رد  درادن . مالـسا  هب  صاصتخا  هدوب و  حرطم  یعون  هب  اه  گنهرف  نایدا و  همه  رد  مرحمان  مرحم و  ثحب 
نآرق و هکنیا  هوالعب  تسا  هدش  لئاق  ار  ییاهزرم  دح و  طباور  نیا  يارب  مالسا  اما  تسا  هدش  نآ  رب  یناوارف  دیکأت  تسا و  ماحرا  هلـص  و 
هیآ 23 ءاسن  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  دنا . هدرک  نایب  ار  اهنآ  اب  طباور  یگنوگچ  اهنآ و  صاخ  ماکحا  هدرب و  مان  ار  مراحم  هقف  تایاور و 
، اه همع  اه ، هلاخ  نارهاوخ ، نارتخد ، نارداـم ، زا  دـنترابع  هک  تسا  هدرب  ماـن  ار  تسا ) مارح  ناـنآ  اـب  جاودزا  هک  یناـسک  ینعی   ) مراـحم

رـسمه هتفرگ ، تروص  يرتسبمه  نانآ  اب  هک  ینارـسمه  رتخد  نارـسمه ، ردام  یعاـضر ، رهاوخ  رداـم و  رهاوخ ، نارتخد  ردارب و  نارتخد 
روطب لئاسملا  حیـضوت  ياه  هلاسر  رد  هک  دـنا  هدومن  طابنتـسا  ار  یماکحا  تایاور  هیآ و  نیا  زا  ءاـهقف  رهاوخ و ...  ود  نیب  عمج  دـنزرف ،
دادـعت یعاضر  یببـس و  هچ  یبسن و  هچ  مراحم  هک  دوش  یم  هدـیمهف  یهقف  ماکحا  تایاور و  نآرق ، زا  نیارباـنب  دـنا . هدـش  ناـیب  لـصفم 

ینتفگ تسا . عنامالب  رگیدکی  اب  ناشجاودزا  هدوب و  مرحمان  مه  اب  دنتسه  دادعت  نیا  زا  جراخ  هک  دارفا  هیقب  دنتسه و  یمولعم  صخـشم و 
يدیدج لصف  جاودزا  هک  اجنآ  زا  یعیبط  روط  هب  تسا و  رگیدمه  هب  تبسن  رتخد  رـسپ و  جاودزا  ناکما  طیارـش  زا  ندوب » مرحمان   » تسا

ور نیا  زا  دـش . دـهاوخ  رتشیب  لاصو  تذـل  دـشاب . رتمک  رگیدـمه  هب  تبـسن  يراتفر  ینهذ و  ياه  هقباـس  نازیم  ره  هب  تسا  یگدـنز  رد 
. تسا رتخد  رسپ و  عفن  هب  تسه  اهنآ  اب  جاودزا  ناکما  هک  یناسک  اب  جاودزا  لبق  یمرحمان 

؟ 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 

10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دش یمن  انز  راتفرگ 

؟  تسا نآ  ینامسج  راثآ  ینم و  جورخ  یفنم  ریثات  رطاخ  هب  انمتسا , میرحت  ایآ 

شسرپ

؟  تسا نآ  ینامسج  راثآ  ینم و  جورخ  یفنم  ریثات  رطاخ  هب  انمتسا , میرحت  ایآ 
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خساپ

یمهم ریثأت  نآ  یگنوگچ  هکلب  تسین ؛ ینم  جورخ  رطاخ  هب  افرـص  انمتـسا  یفنم  ریثأـت  فلا ) تسا : مزـال  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  اـج  نیا  رد 
ياهتمکح هکلب  تسین ؛ نآ  ینامـسج  راثآ  رطاخ  هب  اهنت  انمتـسا  تمرح  ب )  تسین . ناـسکی  انمتـسا  اـب  تعماـجم  راـثآ  نیارباـنب  دراد .

دای باتک  زا  هک  ياهسیاقم  ج )  تسا . یقاب  نانچمه  تمرح  دـشاب ، هتـشادن  مه  ینامـسج  ياـهنایز  رگا  هک  يروط  هب  دراد ، زین  يرگید 
هعماج رد  مکاح  دامتعا  مدع  وج  یعون  زا  یشان  هلأسم  نیا  هنافسأتم  فلا ) ج س 2 -  دسریمن . رظن  هب  هجوم  نادنچ  دیاهدرک ، لقن  هدش 

؛ دـنکیم یناگیاب  يزاسهیامن  تاعالطا و  کناب  داجیا  تهج  ار  تالاؤس  یپکوتف  يرادتناما ، هفیظو  هب  هجوت  اـب  دـحاو  نیا  نکیل  تسا .
ره ای  امـش  تسین . دوجوم  وجـشناد  تاصخـشم  نآ  رد  هک  تسا  گربلاؤس  یلخاد  فرط  طـقف  دوشیم  یپکوتف  اـج  نیا  رد  هچنآ  نکیل 

وجشناد تسین  مزال  هک  میاهدرک  مالعا  لبق  زا  ام  ب )  دنک . هعجارم  دحاو  نیا  هب  عوضوم  نیا  یسررب  يارب  اصخـش  دناوتیم  رگید  سک 
دنک هبتاکم  دناوتیم  دنک ، تفایرد  ار  ام  خساپ  دناوتب  هک  ینئمطم  قیرط  ره  زا  هکلب  دراد ؛ لاسرا  ام  يارب  ار  دوخ  تاصخـشم  مان و  امتح 

 ( ج دسرب . وا  تسد  هب  دروخن و  تشگرب  ام  خساپ  هک  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  ياهنوگ  هب  دیاب  هتبلا  دـنک . یفرعم  دوخ  يارب  راعتـسم  مان  و 
، دـشاب هتـشاد  نهذ  رد  یتالاؤس  افرـص  یـسک  رگا  ورنیازا  تسین . هارمه  یـصخش  ياهیگژیو  نایب  اب  اـموزل  لـئاسم  ناـیب  لاؤس و  حرط 

فوخ رگا  هک  دـنک  لاؤس  دراد  دوجو  هاگـشناد و ... هعماج ، رد  تـالاؤس  نیا  هک  نیا  ناونع  هب  یتح  اـی  دـنک ، لاـسرا  ار  اـهنآ  دـناوتیم 
نیدب ًالثم  دنک ، حرطم  صخش  موس  تروص  هب  ار  لاؤس  دناوتیم  زین  یصخش  لئاسم  هب  تبسن  دوش . فرطرب  فوخ  نآ  دراد ، مه  يزیچ 

دیشاب قفوم  دنکب و . ... دیاب  هچ  دشاب  نانچ  نینچ و  یسک  رگا  هک  تروص 

؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  ارچ 

خساپ

نآ رد  ياهدسفم  دوجو  لیلد  هب  تسا  هتشاد  رذح  رب  نآ  زا  هدرک و  مارح  ار  نآ  عراش  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  نیا  یّلک  خساپ 
هب هک  تسا  يدـسافم  هکلب  هدـسفم  دوجو  لیلد  هب  ضیح  ماّیا  رد  تبراقم  تمرح  تسا . یتحلـصم  هیاپ  رب  زین  عراش  رماوا  هکناـنچ  تسا ؛

هرابرد وت  زا  و  : » دیامرفیم دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  دـشابن . دـسافم  حـلاصم و  نآ  فشک  هب  رداق  لقع  دـنچ  ره  تسا ؛ هتـشاد  هّجوت  نآ 
اهنآ اب  دـینک و  يریگهرانک  ناـنز  زا  یگدـعاق  لاـح  رد  ورنیا  زا  تسا ، یتحاراـن  هدولآ و  زیچ  ضیح ) ) نآ وگب : دنـسرپیم  ضیح  نوخ 
نانز تسا . نآ  ندوب  راکنایز  زا  یکاـح  هک  هتفر  راـک  هب  يذاوه »  » هملک ضیح  هب  عجار  هیآ  نیا  رد  (. 1 «) دنوش كاپ  ات  دینکن ، یکیدزن 
فعض تّدش و  ياراد  یندب  هّوق  نس و  فالتخا  لیلد  هب  هک  دنتـسه  یگتفرگ  فعـض و  راچد  یمـسج  یحور و  رظن  زا  یگدعاق  ماّیا  رد 

: دومرف نم  هب  مالـسلا » هیلع  » قداص ماما  تفگ : یفریـص » رفاذـع  : » تسا هدـش  نایب  تایاور  رد  ضئاح  اب  تبراـقم  دـسافم  زا  یخرب  تسا .
رد ناشهفطن  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  : » دومرف یلب !» : » مدرک ضرع  ینیبیم ؟» ار ) اههدش  خسم  دننام  ) يور تشز  هفایقدب و  دارفا  نآ  ایآ  »
هک دوشیم  ثعاب  ًاـنایحا  ضیح  ماـگنه  رد  تبراـقم  هک  میناوخیم  تاـیاور  زا  یخرب  رد  (. 2 «) تسا هدش  هتـسب  ناشناردام ، ضیح  نامز 

یخرب رد  ُهَسْفَنِّالا .» ْنَم  ُولَیَالَف  ْصَْربَا  َْوا  ًاموذُْجم  َُدلََولأ  َجَرَخَف  ٌِضئاح  َیِه  َو  ُهَتأَْرمِإ  َعَماج  ْنَم  . » دوش صرب  ای  ماذـج  ضرم  هب  التبم  دـنزرف 
مهیلع » موصعم ناماما  ادخ و  يایلوا  اب  ینمـشد  ضغب و  نآ  دـیآیم و  دـیدپ  صخـش  سفن  رد  هک  تسا  ياهدـسفم  زا  نخـس  زین  تایاور 

شیادیپ يارب  مالـسا  (. 3 «) اهِـضیِح یف  ُهُُّما  ِِهب  ْتَلِمَحْوَا  ُهَتَدَالِو  ْتَُثبَخ  ْنَم  ِّالا  انْـضُْغبَیال  : » دومرف مالـسلا » هیلع  » قداـص ماـما  تسا . مالـسلا »
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رد تبراقم  زا  عنم  تمکح  اهنت  هتبلا  تسا . هدرک  يریگولج  ًادـیدش  یگدـعاق  ماّیا  رد  تبراقم  زا  یحور ، مسج و  ظاحل  زا  ملاـس  یلـسن 
مِحَر يولگ  خاروس  نوچ  دناهتشون : هکنانچ  دراد ؛ زین  درم  نز و  يارب  یمسج  بولطمان  ضراوع  راک  نیا  هکلب  تسین ، نیا  یگدعاق  ماّیا 

هلیـسو هب  تسا  نکمم  دـنوریم ، داـیدزا  هـب  ور  ماـگنه  نـیا  رد  هـک  یمِحَر  يذوـم  اـهبورکیم  دـنزاب ، یمحر  ياههّدـغ  قورع  هـیّلک  و 
دننک یّمـس  یتپـس  دیلوت  مه  یهاگ  دـننک و  نینج  ای  هفطن  يارب  یکانرطخ  ياهرامیب  دـیلوت  هتفر  محر  لخاد  هب  محر  يولگ  زا  تبراقم ،

یگدـعاق ماگنه  رد  ناـنز  دـهد . تسد  یناوارف  يزیرنوخ  هدـش و  داـیز  توهـش  کـیرحت  رثا  رد  یمحر  ینوخ  هلمح  تسا  نکمم  زینو 
ّیط ضیح  ینوخ  عیام  نیاربانب  دنـشاب ؛ هدـش  رامیب  هریغ  یناطرـس و  لاهلمد  رثا  رد  ای  دنـشاب و  التبم  یلـسانت  ياهلاخبت  هب  تسا  نکمم 
نیا رد  هچنانچ  دـنکیم ؛ هدولآ  ار  ارجم  لوط  دروآیم و  جراخ  هب  دوخ  هارمه  هب  ار  ازيرامیب  لـماوع  اـهبرکیم و  زا  يرادـقم  ناـیرج ،

هاگتـسد روآترفن  هرظنم  هیرک و  يوب  ًانایحا  دـنکیم و  يرامیب  راچد  ار  يو  تیارـس و  درم  ياضعا  هب  يرامیب  دوش ، عقاو  تبراـقم  ماـّیا 
لاح ره  هب  (. 4 «) دزاس رّفنتم  لـمع  نیا  زا  هشیمه  يارب  ار  وا  هدرک و  درم  هیحور  رد  قیمع  ترفن  داـجیا  یگدـعاق ، نارود  رد  نز  یلـسانت 

لاعتم يادخ  ات  هدش  ببـس  تسین -  اهنآ  همه  فشک  هب  رداق  ناسنا  هک  يرادراب -  نارود  رد  تبراقم  زا  یـشان  یناور  یمـسج و  دسافم 
. تسا عنامالب  هتشذگ  ماّیا  نوچ  ماّیا  نیا  رد  درم  نز و  يارب  تبراقم  زا  ریغ  ِیناوهش  ياهيزاب  هّتبلا  دنک . میرحت  ماّیا  نیا  رد  ار  لمع  نیا 

. زور مولع  نآرق و  ( 4 ص 318 . نامه ، ( 3 ص 317 . ج 2 ، هعیشلالئاسو ، ( 2 هیآ 222 . هرقب ، هروس  ( 1 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  » 

؟ درک هاگن  نز  تروع  هب  ناوت  یمن  ارچ 

شسرپ

؟ درک هاگن  نز  تروع  هب  ناوت  یمن  ارچ 

خساپ

نیلوا اه  هچب  رد  تسا و  هدیدنسپ  يایح  عون  کی  نوچ  تسا  هتخیمآ  ناسنا  ترطف  اب  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  تروع ، هب  هاگن  زا  زیهرپ 
نآ يوس  هب  ار  وا  سفن  هک  ییاه  یتشز  زا  ات  هداد  رارق  ناسنا  رد  ار  نآ  ادـخ  تسا و  اـیح  دوش  یم  راکـشآ  اـه  نآ  مهف  ةّوق  زا  هک  يزیچ 

دوجو رد  دـنوادخ  هک  تسا  یمرـش  نارگید ، تروع  هب  ندرکن  هاـگن  تقیقح  رد  دوشن . ناوـیح  دـننام  دـنک و  يریگ  هراـنک  دـناشک  یم 
ار دوـخ  مشچ  ناـسنا  رگا  تسا . یموـمع  تفع  بسک  یـسنج و  ةزیرغ  ظـفح  لـماع  باـنتجا ، نیا  یفرط  زا  تسا و  هداد  رارق  اـه  ناـسنا 

دولآ رهز  ریت  زیمآ  توهش  هاگن  : " دیامرف یم  (ع ) قداص ماما  دوش . التبم  یسنج  تافارحنا  هب  اسب  هچ  دنیبب  ار  يا  هرظنم  ره  دنکن و  لرتنک 
ص 138. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو   4 4". دراد لابند  هب  ینالوط  فسأت  ترسح و  هک  ییاه  هاگن  تسا  رایسب  هچ  تسا . ناطیش 

؟ تسیچ تسین  مارح  مرحمان  هب  ّلوا  هاگن  دنیوگ  یم  هک  نیا  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ تسین  مارح  مرحمان  هب  لّوا  هاگن  دنیوگ  یم  هک  نیا  لیلد 

خساپ

ندوب نیمدـنچ  ای  یلّوا  تمرح ، مدـع  تمرح و  رد  رایعم  تسین . مود و ... هاـگن  لّوا و  هاـگن  نیب  یقرف  یلعف  دـیلقت  مظعم  عجارم  ياوتف  هب 
هب ندرک  هاـگن  و  تسا ، مارح  نآ  نودـب  هچ  تّذـل و  دـصق  اـب  هچ  مرحماـن  نز  ندـب  هب  درم  ندرک  هاـگن  دـیلقت  عجارم  رظن  هب  تسین . نآ 
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تروص و هب  هاگن   " تمسق نیا  رد  درادن . یعنام  دشاب  تذل  دصق  نودب  رگا  یلو  تسا ، مارح  دشاب  تّذل  دصق  هب  رگا  اهتسدو  تروص 
دـصق نودب  هک  تسا  نآ  طایتحا  : " دـناهدومرف يزیربت  داوج  خیـش  اقآ  هَّللا  تیآ  ینارکنل ، لضاف  هَّللا  تیآ  تذـل " دـصق  نودـب  اهتسد 

تیآ " دنکن . هاگن  مه  تذل  دصق  نودب  هک  تسانآ  بجاو  طایتحا  : " دیامرف یم  هر ) ) ییوخ هَّللا  تیا  "و  دـنکن ، هاگن  اهنآ  هب  مه  تذـل 
ماوع نیب  هچ  نآ  ( 1" .) تسین تّوق  زا  یلاخ  مه  تذل  دصق  نودـب  تروص ) تسد و   ) اهنآ هب  هاگن  ندوب  مارح  : " هدومرف یناگیاپلگ  هَّللا 

لاکـشا دـناهتفگ  تسا ، دـصق  نودـب  هاگآدوخان و  روط  هب  لّوا  هاگن  ًابلاغ  نوچ  هک  تساـنیاربانب  دوش ، یم  هتفگ  یمّود  یلّوا و  هاـگن  رد 
: اهتشون یپ  تسا . مارح  تشاد ، ار  هدوب ) توهش  تّذل و  دصق  اب   ) تمرح طیارـش  اهتسد  تروص و  هب  لوا  هاگن  نامه  رگا  اما  درادن ،

هلئسم 2433. ص 415 ، ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 1

؟ تسیچ راک  نیا  هفسلف  تسا ؟ مارح  هام  رخآ  طسو و  ّلوا و  رد  زور و  رد  یکیدزن  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ راک  نیا  هفسلف  تسا ؟ مارح  هام  رخآ  طسو و  لّوا و  رد  زور و  رد  یکیدزن  ارچ 

خساپ

رتهب دوشن ، ماجنا  رگا  ینعی  دراد ؛ تهارک  عقاوم  یخرب  رد  طقف  تسین ؛ مارح  هام  رخآ  طسو  لّوا و  رد  زور و  رد  رـسمه  اب  یکیدزن  لمع 
؛ دشاب یگتفرگ  دیشروخ  هک  يزور  رد  ای  یگتفرگ  هام  هک  یبش  رد  زا : تسا  ترابع  دراد ، تهارک  رـسمه  اب  یکیدزن  هک  يدراوم  تسا .

ياههام 28 و 29 و 30   ) قاحم ياهبش  رد  باتفآ و  عولط  ات  حبص  ناذا  زا  دعب  نینچ  مه  دزوب . دیدش  ياهداب  ای  هلزلز  هک  يزور  رد  زین 
رطف نابرق و  دـیع  بش  رد  نینچ  مه  هبنـشراهچ ، بش  رد  هام و  ره  همین  رد  ناـضمر و  هاـم  زا  ریغ  يرمق ، هاـم  ره  لّوا  بش  رد  زین  يرمق )

، دراذگیم اج  هب  دنزرف  رد  یفنم  راثآ  دوش ، راد  هچب  شزیمآ ، اهبش  نیا  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش  دراد . تهارک 
نِم قزریف  : " تسا هدـمآ  (ع ) قداص ماما  و  (ع ) رقاب ماـما  تیاور  ياـهتنا  رد  ًـالثم  دوشیم ، هدافتـسا  باـب  نیا  تاـیاور  زا  هک  روط  ناـمه 

ندمآ ایند  هب  دهاش  ّبحی ؛ ام  کلذ  هدلو  یف  يریف   " ای درادن ". شوخ  هک  دسریم  ودب  يدنزرف  شزیمآ ، زا  ّبحی ؛ ام  يریف  ًادل  هعامج و 
هعومجم زا  " لبخلا . کلذ  لـعفی  نم  دـلو  یلع  فوختی  ّهنإـف  : " دومرف (ع ) یلع هب  (ص ) ربماـیپ " درادـن . شوخ  هک  دوب  دـهاوخ  يدـنزرف 

نوچ لاـح  نیع  رد  ( 1 .) دـشابیم دـنزرف  ندـش  بویعم  زا  فوخ  دراوم  نیا  رد  تهارک  ّتلع  هکدوشیم  هدافتـسا  تایاور  رگید  اهنیا و 
یطایتحا هبنج  ًافرـص  تسین و  ینیقی  یعطق و  هدـش ، نایب  اـهنآ  يارب  هک  یتلع  هفـسلف و  دراد ، تهارک  ًافرـص  هدوبن و  مارح  هلئـسم  لـصا 

ص ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 اهتشون : یپ  دشابیمن . حیحـص  دنـس  ياراد  ینیقی و  یعطق و  باب ، نیا  رد  هدـش  دراو  تایاور  همه  دراد .
. دعب هب   84

درم نز و  طباور  مدع  ششوپ و  رب  مالسا  ارچ  سپ  دندرگ ، یم  رت  صیرح  دنوش ، یم  عنم  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  تبـسن  اه  ناسنا  دنیوگ  یم 
؟ دراد دیکأت 

شسرپ

نز و طباور  مدع  شـشوپ و  رب  مالـسا  ارچ  سپ  دندرگ ، یم  رت  صیرح  دـنوش ، یم  عنم  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  تبـسن  اه  ناسنا  دـنیوگ  یم 
؟ دراد دیکأت  درم 
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خساپ

رثا رد  اما  ددرگ  یم  رت  لعتـشم  دریگ و  یم  ینوزف  تیدودحم  عنم و  رثا  رد  رـشب  تبغر  لیم و  شتآ  دندقتعم : یـسنج  قالخا  نارادـفرط 
فرـصنم نآ  زا  یـشان  ضراوع  یـسنج و  روما  هب  مئاد  هجوت  زا  ار  رـشب  هک  نیا  يارب  دریگ . یم  مارآ  دـبای و  یم  شهاک  عابـشا ، اضرا و 

ناوریپ دیورف و  ( 1 .) میهدـب يدازآ  وا  هب  میرادرب و  شیاپ  يولج  زا  ار  یتیعونمم  دـیق و  هنوگ  ره  هک  تسا  نآ  حیحـص  هار  هناـگی  مینک ،
هتشادنپ هک  تسا  نیا  رد  وا  لاثما  دیورف و  هابتشا  : " دیوگ یم  يرهطم  داتسا  اما  دنا  هدش  یسنج  ةزیرغ  يدازآ  هب  دقتعم  ساسا  نیا  رب  يو 

بقاوع اه و  تیعونمم  اه و  تیدودحم  هجوتم  طقف  اه  نیا  تسا . اه  نآ  رـصح  دـح و  یب  عابـشا  اضرا و  زیارغ ، ندرک  مارآ  هار  اهنت  دـنا 
هیـضق فرط  کی  نوچ  اه  نیا  داد . قلطم  يدازآ  نآ  هب  دیاب  هزیرغ  نیا  شمارآ  داجیا  يارب  هک  تسا  نیا  ناشحرط  دنا . هدش  اه  نآ  ءوس 
میلـست ندرک و  اهر  دنک ، یم  هدقع  دیلوت  بوکرـس و  ار  هزیرغ  تیعونمم ، تیدودحم و  هک  روط  نامه  دنا  هدرکن  هجوت  دنا ، هدـناوخ  ار 

يارب يا  هتـساوخ  ره  هک  درادـن  دوجو  ناکما  نیا  نوچ  دزاس و  یم  هناوید  ار  نآ  ندروآ ، رد  تاجییهت  تاکیرحت و  ضرعم  رد  ندـش و 
ةدقع دوش و  یم  بوکرـس  رتدب  هزیرغ  دوش ، هدروآرب  درف  کی  نایاپ  یب  ياه  هتـساوخ  ۀمه  درادـن  ناکما  هکلب  دوش ، هدروآرب  يدرف  ره 

يرگید یعیبط و  زاین  دح  رد  هزیرغ  ياضرا  تسا : مزال  زیچ  ود  هزیرغ  شمارآ  يارب  يرهطم  داتسا  رظن  هب  ( 2" .) دیآ یم  دوجو  هب  یحور 
یحیحص بلطم  تسا ، صیرح  دوش  عنم  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  تبسن  ناسنا  دنیوگ : یم  هک  نیا  اما  ( 3 .) نآ کیرحت  جییهت و  زا  يریگولج 

هب دوش . کـیرحت  نآ  يوس  هب  مه  دوش و  عوـنمم  نآ  زا  مه  هک  دزرو  یم  صرح  يزیچ  هب  ناـسنا  تسا . حیـضوت  هب  دـنمزاین  یلو  تسا ،
، دوش هضرع  رت  مک  ای  دوشن  هضرع  ًالـصا  يرما  رگا  دـنزاس . عونمم  ار  وا  اما  دـننک  رادـیب  یـصخش  دوجو  رد  ار  يزیچ  ياـنمت  حالطـصا 

هتفر اطخ  دش  هجوتم  دوب ، یـسنج  ةزیرغ  يدازآ  تخـسرس  رادفرط  هک  دـیورف " ( "4 .) دوب دـهاوخ  رت  مک  نادـب  تبـسن  مه  علو  صرح و 
دقتعم یسنج  يدازآ  هب  هک  زین  لسار " . " درک فرحنم  يرگید  ریـسم  هب  شدوخ  صاخ  هار  زا  ار  نآ  دیاب  درک  داهنـشیپ  ور  نیا  زا  تسا ،
یمسج ترارح  دبای ، یم  نیکست  اضرا  اب  هچ  نآ  تسا . یمسج  ترارح  زا  ریغ  یسنج  لئاسم  رد  یحور  شطع  هک  هدرک  فارتعا  تسا ،

نوچ اما  دوش ، اضرا  یناـمز  رد  یمـسج  ترارح  رظن  زا  دـیاش  هچ  رگا  تسا و  ریذـپان  يریـس  ناـسنا  حور  ینعی  یحور . شطع  هن  تسا ،
نز و طباور  رد  يدازآ  تفگ : دیاب  سپ  دور . رتالاب  مه  نآ  زا  دهاوخ  یم  دنک و  یمن  تعانق  دح  نآ  هب  دراد ، ریذپان  يریـس  حور  ناسنا 
. ددرگ یم  تاوهش  ندش  رو  هلعش  ببـس  هکلب  دنک ، یمن  يریگـشیپ  توهـش ، هب  تبـسن  علو  صرح و  زا  باجح ، هب  یهجوت  یب  ای  درم و 
یسنج و طباور  رد  زیمآ  تنوشخ  ياهراتفر  رضاح ، رـصع  رد  یـسنج  يدازآ  دروآ  هر  تسا . تیعقاو  نیا  يایوگ  ناهج  رد  دوجوم  رامآ 

نز تفه  نز ، هد  ره  زا  ناتسلگنا  رد  تسا . زدیا  هلمج  زا  یتبراقم  ياه  يرامیب  راک و  لحم  رد  یسنج  رازآ  نانز و  زا  زیمآ  رهق  هدافتـسا 
راکـشآ ندنل  رد  اه  یـسررب  زین  یـسنج  زواجت  دروم  رد  دندرگ . یم  یـسنج  رازآ  راچد  ینالوط  تدم  هب  دوخ  یلغـش  یگدـنز  ةرود  رد 

هار هب  ندش  هدناشک  اه و  يزاب  سنجمه  رامآ  دیاب  تاعالطا  نیا  رب  ( 6 .) دوب هتفرگ  رارق  زواجت  دروم  نت  کی  نت  شش  ره  زا  هک  تخاس 
دازآ طباور  یـسنج و  يدازآ  رگا  تسین . يریذپ  يریـس  هاگ  چیه  یحور  شطع  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  همه  هک  مینک  هفاضا  ار  رگید  ياه 
دایز دـب  ياهدـمایپ  ردـق  نآ  مییوگب  تسا  رتهب  تسیچ ؟ زا  یـشان  برغ  رد  تاقافتا  سپ  دـهد ، یم  شهاـک  ار  علو  صرح و  درم ، نز و 
دننام درادن . دوجو  رگید  يزاب  سنجمه  دننام  فارحنا  ياه  هار  تازواجت و  رگید  هک  نآ  هن  دنا ، هدش  تیمها  یب  نآ  هب  تبسن  هک  تسا 

، هتـسکش ار  اه  فرظ  هدرک و  هراپ  ار  اه  شرف  هدرک ، بارخ  ار  راوید  هناخ  ياه  هچب  دـنیب  یم  دوش و  یم  دراو  يا  هناخ  هب  یـسک  هک  نیا 
هتخیر و مه  هب  هناخ  عضو  هک  تسین  نآ  ناشن  ردام ، هجوت  مدـع  دـنک . یمن  هجوت  ای  تسین  تحاران  ًالـصا  هناخ  ردام  دـنیب  یم  تقو  نآ 
هدرک و بوکرس  دودحم و  ار  یسنج  ةزیرغ  قلطم ، تروص  هب  هن  مالسا  تسا . تیعضو  هب  ردام  یهجوت  یب  زا  یـشان  هکلب  تسین ، بارخ 

ةزیرغ ياـضرا  زا : تسا  تراـبع  نآ  تسا و  هدرک  حرطم  ار  يا  هناـیم  هار  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . هدراذـگ  دازآ  قـلطم  روـط  هب  ار  نآ  هن 
رب دیکأت  یسنج و  ةزیرغ  جییهت  کیرحت و  زا  زیهرپ  هعماج ؛ یناور  تینما  یناسنا و  تمارک  ظفح  اب  دنمنوناق  یعیبط و  تروص  هب  یـسنج 

هتبلا دنا . هتفریذـپ  ار  نآ  اه  ناسنا  یمامت  تسا و  يرـشب  تلـصخ  هک  تسا  تفع  ایح و  شـشوپ ، یلـصا  ۀفـسلف  جاودزا . رد  يریگ  ناسآ 
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زا باجح  ۀلئـسم  باتک  رتشیب ، ۀعلاطم  تهج  هداوناخ . تلاصا  ظفح  هعماج و  تمالـس  دننام  تسا ، ّبترتم  شـشوپ  رب  زین  يرگید  جـیاتن 
ص برغ ، مالسا و  رد  یسنج  قالخا  يرهطم ، داتسا  . 1 اه : تشون  یپ  مییامن . یم  یفرعم  ار  يزیرهم  يدهم  زا  نز  باتک  يرهطم ، داتسا 
ش 17، دقن ، باتک  هّلجم  . 6 ص 98 . نامه ، . 5 ص 105 . نامه ، . 4 ص 104 . نامه ، . 3 . 140 ص 130 ـ  باجح ، ۀلئسم  نامه ، . 2 . 26

ص 275.

یم یتاعالطا  تّیمرحم  ۀغیص  دروم  رد  دراد ؟ دوجو  نآ  هب  زاین  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  بوسحم  هانگ  جاودزا  زا  شیپ  یـسنج  طباور  ارچ 
؟ دنکب راک  هچ  دیاب  دشاب ، هتشادن  جاودزا  تیعقوم  یسک  رگا  تسیچ ؟ نآ  كردم  لیلد و  منادب  منک و  بسک  مهاوخ 

شسرپ

یم یتاعالطا  تّیمرحم  ۀغیص  دروم  رد  دراد ؟ دوجو  نآ  هب  زاین  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  بوسحم  هانگ  جاودزا  زا  شیپ  یسنج  طباور  ارچ 
؟ دنکب راک  هچ  دیاب  دشاب ، هتشادن  جاودزا  تیعقوم  یسک  رگا  تسیچ ؟ نآ  كردم  لیلد و  منادب  منک و  بسک  مهاوخ 

خساپ

یم بوسحم  هانگ  ینامسآ  نایدا  مامت  مالسا و  رظن  زا  نآ  زا  سپ  ای  جاودزا  زا  شیپ  هاوخ  ینوناق ، عورشم و  دح  زا  جراخ  یسنج  طباور 
زیارغ بوکرـس  تینابهر و  تضایر و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هک   ) یقرـش ياه  نییآ  ای  تیحیـسم و  دـننام  نایدا  زا  یخرب  فالخ  رب  اـما  دوش .

زا يریگ  هرهب  جاودزا و  هب  هتسنادن و  زیاج  ار  نآ  هکلب  دنک ، یمن  عافد  یسنج  ةزیرغ  بوکرس  زا  اهنت  هن  مالسا  دننک ) یم  توعد  یـسنج 
دح زا  جراخ  يور و  هدایز  زا  مالـسا  نید  رد  دشاب . هتـشاد  يدنبزرم  نوناق و  دـیاب  يزیچ  ره  اما  دـنک . یم  دـیکأت  هیـصوت و  یـسنج  زاین 
يو راـیتخا  رد  زین  ار  نآ  ندروآرب  هار  داد ، رارق  ناـسنا  رد  ار  زاـین  نیا  هک  هنوگ  ناـمه  دـنوادخ  تسا . هدـمآ  لـمع  هب  يریگولج  ندوـب 
ندش هتفرگ  هدـیدان  دـننام ،  ) دراد دوجو  عورـشم  ریغ  طباور  رد  هک  یعامتجا  يدرف و  رایـسب  تالکـشم  زا  يریگولج  يارب  اما  تشاذـگ 

صخـشم ردپ  نودب  نادنزرف  دلوت  اه ، هداوناخ  ماظن  ندروخ  مه  هب  نادرم ، زیارغ  ةدننک  اضرا  ناونع  هب  نز  تیـصخش  لزنت  نانز ، قوقح 
يارب درادن . جاودزا  زا  دعب  ای  لبق  هب  صاصتخا  هلئسم  نیا  تسا و  هدروآ  لمع  هب  يریگولج  نآ  زا  رایسب ) یناور  یحور و  ياه  بیسآ  و 

جاودزا يارب  تقوـم . جاودزا  مئاد و  جاودزا  تسا : هدـش  هداد  رارق  ناـسنا  راـیتخا  رد  هار  ود  ناـنآ  جاودزا  یبـنجا و  درم  نز و  تـیمرحم 
درم نز و  رگا  دوـش . نّیعم  هیرهم  تّدـم و  دـیاب  تقوـم  جاودزا  رد  تسین . یفاـک  درم  نز و  تیاـضر  اـهنت  تـسا و  مزـال  دـقع  ندـناوخ 

، دـندرک صخـشم  ار  ناموت ) رازه  دـص  ًالثم   ) هیرهم و  لاس ) کی  ًـالثم   ) تدـم هک  نآ  زا  دـعب  دـنناوخب ، ار  تقوم  دـقع  ۀغیـص  دـنهاوخب 
رد نیعم  رهم  ای  نّیعم  تدم  رد  وت  يرسمه  هب  ار  مدوخ  نم  مُوْلعَْملا ؛ ِرْهَْملا  یَلَع  ِۀَمُوْلعَْملا  ِةّدُملا  ِیف  یـسْفَن  َُکتْجَّوَز  : " دیوگب نز  هچنانچ 

ندناوخ ناکما  مدع  تروص  رد  عجارم  زا  یخرب  ياوتف  هب  ( 1 .) تسا حیحص  مدرک " لوبق  ُْتِلبَق ؛ : " دیوگب درم  هلصاف  نودب  دعب  مدروآ "
یتایاور تایآ و  تقوم ، دقع  مئاد و  دقع  كردم  لیلد و  دنک . یم  تیافک  دوش ، نایب  یـسراف  تروص  هب  نآ  قیقد  همجرت  رگا  یبرع ، هب 

هدرک مسر  مدرم  هک  ییاه  يریگتخس  دوش و  رازگرب  هداس  روط  هب  تقوم ) مئاد و   ) جاودزا رگا  دنا . هدرک  کّسمت  اه  نادب  اهقف  هک  تسا 
دیاب هچ  ناسنا  زاین ، تروص  رد  هک  دوب  دهاوخن  لاؤس  ياج  رگید  دیآ و  یم  مهارف  ناگمه  يارب  جاودزا  ۀنیمز  دوش ، هتـشاذگ  رانک  دنا ،

، تشادـن لوپ  درم  نوچ  دادرارق ، نآرق  زا  هروس  کی  نداد  دای  ار  نز  ۀـیرهم  ربمایپ  دـندرک و  جاودزا  يدرم  نز و  ربمایپ  نامز  رد  دـنکب .
مینک و لمع  یمالسا  ياهروتـسد  هب  ناناملـسم  ام  رگا  درک . جاودزا  يو  اب  شنز ، هب  نآرق  ةروس  کی  نداد  دای  لوبق  دوب . دلب  نآرق  یلو 

یتالکشم اب  ناناوج  هعماج  رد  هزورما  رگا  دش . دهاوخ  ملاس  هداس و  یگدنز  دیآ و  یمن  شیپ  یلکـشم  هنوگ  چیه  میـشاب ، اهنآ  هب  دنبیاپ 
نیناوق و دودـح و  هلئـسم ، تروـص  ندرک  كاـپ  اـب  هک  نآ  هن  دوـش ، لـح  دـیاب  هک  تسا  اـم  یعاـمتجا  گـنهرف  هجوـتم  دنتـسه ، وربور 
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یناسنا هعماج  دارفا و  يارب  دـش ، نایب  یخرب  هک  يرایـسب  تالکـشم  رگید  فرط  زا  هک  میربب ، نیب  زا  ار  درم  نز و  طباور  ياه  بوچراچ 
هسوسو زا  ار  دوخ  دیاب  دشاب ، هتـشادن  دوجو  تقوم ) هن  مئاد و  تروص  هب  هن   ) جاودزا ناکما  یناسک  يارب  رگا  لاح  ره  رد  دیآ . دوجو  هب 
شیامزآ ۀنحص  رد  اه  ناسنا  مامت  تسا و  یهلا  نومزآ  ّلحم  ایند  هک  دشاب  هجوتم  دیاب  وا  دنک . ظفح  یسنج  زیارغ  ششک  ناطیش و  ياه 

رت تخس  اه  نآ  كرت  هک  دراد  دوجو  يرگید  رایسب  ناهانگ  دشاب . یسنج  ةزیرغ  دوجو  هب  ناسنا  شیامزآ  اهنت  هک  تسین  نینچ ، دنتسه .
اب یگدنز  رد  هک  ییاه  هنحـص  رگید  دراوم  رد  هچ  جاودزا و  زا  دعب  ای  لبق  یـسنج ، ةزیرغ  دروم  رد  هچ  دیامن  یعـس  دـیاب  نیاربانب  تسا .

هراما سفن  لباقم  رد  ار  ناسنا  عضوم  ندش ، میلست  دبای . تسد  هتسیاش  لامک  هب  ات  دیآ  نوریب  دنلبرـس  قفوم و  دوش ، یم  ور  هب  ور  اه  نآ 
یسک هدمآ : عجارم  لئاسملا  حیضوت  رد  میوش  یم  روآ  دای  نایاپ  رد  دنک . یم  راومه  وا  يارب  ار  طوقس  هار  هدومن و  فیعـضت  ناطیـش ، و 
ۀلئسم لئاسملا ، حیضوت  ینیمخ ، ماما  . 1 اه : تشون  یپ  ( 2 .) دیامن جاودزا  تسا  بجاو  وا  رب  دتفا ، یم  هانگ  هب  جاودزا  مدع  ۀطس  او  هب  هک 

ۀلئسم 2443. عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 2 . 2369

؟ دراد هانگ  مرحمان  نز ،  درم و  ندرک  تبحص  ارچ 

شسرپ

؟ دراد هانگ  مرحمان  نز ،  درم و  ندرک  تبحص  ارچ 

خساپ

اب ششوپ  هطبار  هب  هجوت  - 1 تسا : مزال  لیذ  بلاطم  هب  هجوت  نادرم ، شـشوپ  اب  نآ  توافت  زار  نز و  باجح  هفـسلف  ندش  نشور  يارب 
میظنت اب  مالسا  تسا . هدیدرگ  قلخ  ّتیونعم  لامک و  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  یمالسا ، گنهرف  ساسا  رب  ینید  گنهرف 

وا هدش و  ناسنا  ياهدادعتسا  همه  ییافوکش  ببس  یعیبط ، زاین  ّدح  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هب  هجوت  یـسنج و  هزیرغ  هژیو  هب  زیارغ  لیدعت  و 
راتخاس هب  هجوت  - 2 تسا . هزیرغ  نیا  میظنت  لیدعت و  رد  یمهم  لماع  درم  نز و  يارب  بسانم  ششوپ  تسا . هداد  قوس  لامک  يوس  هب  ار 

رد دراد . درم  نز و  یحور  یمـسج و  ياـهتوافت  اـب  میقتـسم  ياهطبار  درم  ساـبل  اـب  نآ  تواـفت  نز و  شـشوپ  عون  ناـسنا  يژوـلویزیف 
زیگناتوهـش ِیمـشچ  ياـهكّرحم  هب  تبـسن  نادرم  هک  هدـش  تباـث  درم  نز و  یـسانشناور  زین  يژولویزیف و  دروم  رد  یملع  تاـقیقحت 

حّـشرت رگید  يوس  زا  تسا ، ندید  هب  رداق  یعیـسو  نادـیم  رود و  هلـصاف  زا  مشچ  تسا و  رتدایز  ییانیب  سح  ریثأت  نوچ  دـنرت و  ساسح 
دنریگیم رارق  یناوهـش  ياهكّرحم  ریثأت  تحت  هدرتسگ  یتروص  هب  نادرم  دراد ، عاطقنا  نودب  تخاونکی و  یتروص  درم  رد  اهنومروه 

شتیلاعف درادن و  يدایز  زورب  هسمال  سح  دنهدیم . خـساپ  یـسح  ياهكّرحم  هب  دـنرت و  ساسح  درد  سمل و  سح  هب  تبـسن  نانز  اما 
توافتم روط  هب  دـنوشیم و  حـشرت  ياهرود  تروص  هب  نز  یـسنج  ياهنومروه  نوچ  هتـشذگ  نیا  زا  تسا . کیدزن  ساـمت  هب  دودـحم 

بلاطم هب  هجوت  اب  تسا . رتمک  رایـسب  نادرم  هب  تبـسن  دراد و  دودـحم  رایـسب  یتروص  نز  رب  یناوهـش  ياهكّرحم  ریثأت  دـننکیم ، لمع 
هچ  ) یسنج ياهذاذتلا  عاونا  دهاوخیم  مالـسا  تسا . هتفرگ  هشیر  یـساسا  یّلک و  هلئـسم  کی  زا  مالـسا  رد  باجح  تفگ : ناوتیم  قوف 

تیلاعف راک و  يارب  اهنت  عامتجا  دـبای و  صاصتخا  نوناق  عرـش و  بوچراهچ  رد  هداوناـخ و  طـیحم  هب  رگید ) عون  هچ  یـسمل و  يرـصب و 
مه هب  ار  یـسنج  روما  میظنت  لیدعت و  دزیمآیم و  مه  هب  یـسنج  ییوج  تذـل  اب  ار  هعماج  رد  روضح  هک  یبرغ  متـسیس  فالخ  رب  دـشاب ،
یب اریز  تسا ، هدومن  هیـصوت  ار  باجح  شـشوپ و  فدـه ، نیا  نیمأت  يارب  تسا و  طیحم  ود  نیا  نایم  کیکفت  هب  لئاق  مالـسا  دزیریم .

یـسک رب  نآ  موش  راثآ  هک  تسا  یـسنج  هطبار  رد  تیدودحم  مدـع  هزیرغ و  کیرحت  رد  هطباظ  مدـع  يانعم  هب  شـشوپ  رد  يراب  دـنب و 
هک یـسنج  باهتلا  اهناجیه و  شهاک  عامتجا و  یناور  تشادـهب  ینید 1 - شـشوپ  باجح و  تیاعر  دـیاوف  راثآ و  ج ) تسین . هدیـشوپ 
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یب جاور  اـب  نیجوز . لـماک  تیمیمـص  يرارقرب  یگداوناـخ و  طـباور  مـیکحت  - 2 تسا . توهـش  يریذـپان  يریـس  شطع  شهاـک  ببس 
ره لهأتم  دارفاو  دـننکیم  یّقلت  دوخ  یـسنج  ياهيدازآ  نایاپ  تیدودـحم و  یعون  ار  جاودزا  درجم ، ناناوج  نز ، يرگ  هولج  یباجح و 

ار یگدـنز  هشیر  هدز و  نـماد  ار  سوـه  اـههسیاقم ، نـیا  دـنریگیم . رارق  دـنرادن ، دـنراد و  هـچ  نآ  ناـیم  كاـنرطخ  ياهسیاـقم  رد  زور 
، دنوش یناوهش  کیرحت  هاگشناد  راک و  طیحم  رد  هک  يرسپ  رتخد و  ّتیلاعف  راک و  يورین  يافیتسا  یعامتجا و  يراوتسا  - 3 دنازوسیم .

نتفرالاب - 4 تسا . يراک  يرکف و  يورین  نتفر  ردـه  ببـس  عاـمتجا  رب  توهـش  تموکح  دوشیم و  هتـساک  اـهنآ  ییآراـک  زکرمت و  زا 
. دشاب رثؤم  درم  رب  يراذگریثأت  وا و  یفطاع  شقن  رد  دناوتیم  نز  باجح  فافع و  ایح ، وا  ینامسج  فعض  ناربج  نز و  تیعقاو  شزرا 

ربارب رد  نز  ّتیعقوم  ماقم و  ظفح  يارب  زومرم  لئاسو  زا  یکی  نتـشاد  هگن  میرح  تسا و  درم  رد  قشع  لـّیخت و  تیوقت  ببـس  نز  ساـبل 
هب یـضار  مالـسا  اریز  تسا ، هدرک  هیـصوت  وا  ّتینوصم  يارب  هکلب  هدرواـین ، نز  سبح  ّتیدودـحم و  يارب  ار  باـجح  مالـسا  تسا . درم 
ءوس زا  اّما  هداد  عامتجا  رد  ار  نز  روضح  هزاجا  میرح ، ظفح  فافع و  تیاعر  اب  هکلب  تسین ، نز  ياهدادعتسا  یبوکرـس  دوکر و  سبح ،
دازآ ياهییوج  ماک  ددص  رد  هک  دشابیم  هزره  نادرم  تیدودحم ، بجوم  باجح  عقاو  رد  تسا . هدرک  عنم  يراجت  یناوهش و  هدافتسا 
نایب رد  يرهطم  داتسا  قوف  بلاطم  رب  هوالع  تسا . نانز  عفن  هب  نادرم  زا  هورگ  نیا  تسد  زا  نانز  تینوصم  دنتـسه و  رـصح  دح و  یب  و 

هک تسا  نیا  هتفای ، نانز  هب  صاصتخا  ششوپ ، روتسد  مالسا  رد  هک  نیا  تلع  اما  دیوگ : یم  هتفای  صاصتخا  نانز  هب  باجح  ارچ  هک  نیا 
هک نانچمه  یچراکـش ، نز  تسا و  راکـش  درم  اهلد  اهبلق و  بحاصت  رظن  زا  تسا . نانز  صوصخم  ییارآدوخ  ییامن و  دوخ  هب  لـیم 
نز نیا  دوشیم . یشان  وا  يرگیچراکش  سح  زا  ییارآ  دوخ  هب  نز  لیم  یچراکش . درم  تسا و  راکش  نز  نت ، مسج و  بحاصت  رظن  زا 

جّربت فارحنا  نیاربانب  دزاس . ریـسا  دوخ  هقالع  ماد  رد  هتخاب و  لد  ار  درم  دنک و  يربلد  دهاوخیم  دوخ  صاخ  تعیبط  مکح  هب  هک  تسا 
هبذاج و رگید : تراـبع  هب  ( 1" .) تسا هدـیدرگ  ررقم  نانآ  يارب  مه  شـشوپ  روتـسد  تسا و  نانز  صوصخم  ياهفارحنا  زا  یگنهرب ، و 
هب یهلا  روتـسد  هیـصوت و  تسا . مکح  نیا  ياهتلع  زا  یکی  هنادرم ، سنج  يریذـپ  کـیرحت  هناـنز و  صاـخ  ییاـبیز  یـسنج و  شـشک 

هکلب دشابیمن ، دنایناطیش  بیرف  اهنت  هک  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  تیمورحم و  تیدودحم و  داجیا  روظنم  هب  نانز ، يارب  باجح  ششوپ و 
نیا دورن . جاراـت  هب  دوش و  ظـفح  هدـش و  تبقارم  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  ناـنز  دوجو  رد  دنمـشزرا  رهوگ  هب  نداد  یهاـگآ  يارب  عقاو  رد 
لکش هب  دشاب و  ناما  رد  نانزهار  تسد  زا  ات  دبلطیم  ار  يرتشیب  تظفاحم  تبقارم و  دشاب ، رتدنمشزرا  يزیچ  ره  هک  تسا  لوقعم  ًالماک 

، دوش تعاطا  رتشیب  هچ  ره  تسا . قیمع  دنمورین و  یـسنج ، هزیرغ  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـیاین . رد  ناتـسرپدوس  عماطم  يارب  رازبا  کی 
شطع کی  تروص  هب  ار  دوخ  توهـش  و  دوشیم ، رترو  هلعـش  دنهدب ، مزیه  رتشیب  نآ  هب  هچ  ره  هک  شتآ  نوچمه  ددرگیم ، رتشکرس 

زا يراکشآ  هناشن  يزاب  سنجمه  هب  ياهدع  ندش  هدناشک  رصاعم و  ناهج  تیعـضو  و  ( 2 .) دروآیم رد  یندشن  عابشا  تساوخ  یحور و 
هکلب درادـن ، لابند  هب  ار  نادرم  تیـساسح  نتفر  نیب  زا  اهنت  هن  نانز  طـسوت  یمالـسا  شـشوپ  ندرکن  تیاـعر  نیارباـنب  تسا . تلاـح  نیا 

نیا زین  نادرم  دروم  رد  دـش . دـهاوخ  نآ  ییانعم  یب  یگدزلد و  ثعاب  یتدـم  زا  سپ  ددرگیم و  زین  ناـنآ  یـسنج  هزیرغ  ناـیغط  بجوم 
نیا رد  زین  نادرم  هکلب  دشاب  یتروص  ره  هب  دناوت  یم  اهنآ  شـشوپ  عون  دـنیآ و  نوریب  هناخ  زا  یـسابل  عون  ره  اب  دـنناوتب  هک  تسین  هنوگ 

عامتجا و رد  رتشیب  روضح  تهج  هب  نانآ  شـشوپ  هدودـحم  اما  دنتـسه  هجاوم  شـشوپ  هب  تبـسن  دوخ  صاخ  ياه  تیدودـحم  اـب  تهج 
یگدولآ هانگ و  ثعاب  باجح  تیاعر  مدع  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا . توافتم  نانز  اب  دش  رکذ  الاب  رد  هک  یتاهج  هب  تخس و  ياهراک 
هتـشادن بسانم  شـشوپ  دشاب و  ادیپ  شندب  زا  یتمـسق  رگا  یلو  تسا ، مرحم  دوخ  ردارب  هب  رهاوخ  ًالثم  دوش ، تیاعر  باجح  دیاب  دوش ،

نیا يانعم  هب  رهاوخ  ردارب و  ردام و  ردپ و  ندوب  مرحم  دنک . تیاعر  ار  راجح  شـشوپ و  دیاب  دوش ، توهـش  جییهت  هانگ و  ثعاب  دشاب و 
ج 19، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 1 اهتشون : یپ  دنشاب . هتشادن  باجح  هب  تبسن  يزرم  دح و  چیه  رگیدکی  هب  تبسن  هک  تسین 

ص 434. نامه ، . 2 صیخلت . اب  ص 436 ،

( قداص ماما  رظن  هب  ( ؟ تسا رتكانرطخ  رتشیب و  مه  طاول  زا  انمتسا  تمرح  ارچ 
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شسرپ

( قداص ماما  رظن  هب  ( ؟ تسا رتكانرطخ  رتشیب و  مه  طاول  زا  انمتسا  تمرح  ارچ 

خساپ

هدـشن لقن  دـشاب ، طاول  زا  رتشیب  شتازاجم  رفیک و  ای  انمتـسا  تمرح  هک  نیا  رب  ینبم  (ع ) قداص ماـما  زا  یتیاور  هعیـش ، عباـنم  بتک و  رد 
باذـع نانآ  يارب  دـنکیمن و  تمحر  رظن  هتـسد  هس  هب  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  تسا " :  هدـمآ  ترـضح  زا  تیاور  کی  رد  اـهنت  تسا .

هب هک  یسک   - 2 تسا ) ناوج  هک  دهد  ناشن  ات   ) دنکب ار  شتروص  دیفـس  يوم  هک  یـسک   - 1 زا : دنترابع  هتـسد  هس  نآ  تسا  یکاندرد 
هدـش حرطم  لاؤس  رد  هچ  نآ  اب  تیاور  نیا  ( 1" .) دهد طاول  هک  یسک   - 3 انمتسا .) ، ) دنک جراخ  ار  شتوهش  شدوخ  ندب  وضع  هلیـسو 
هریبک هب  تایاور  رد  هک  تسا  یناهانگ  زا  طاول  تسین . انمتسا  طاول و  رفیک  ای  تمرح  هسیاقم  ددص  رد  تیاور  دراد . رایسب  توافت  تسا ،

رد تسا ، هدش  عضو  هنصحم -  يانز  زا  رتدیدش  يدیدش -  ّدح  رفیک و  عینـش ، لمع  نیا  ِلوعفم  لعاف و  يارب  و  هدش ، حیرـصت  نآ  ندوب 
يارب كاندرد  باذع  دعو ? روکذـم  تیاور  رد  هچ  رگ  تسا ، هدـشن  حیرـصت  تایاور  ای  نآرق  رد  انمتـسا  ندوب  هریبک  هانگ  هب  هک  یلاح 

زا رتدیدش  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  دشاب ، طاول  هزادنا  هب  انمتـسا  رفیک  ای  تمرح  دناوتیم  هنوگچ  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  هداد  هدـننک  انمتـسا 
تخس طاول  دننامه  نآ  رفیک  هک  تسا  یهانگ  رتمک  هدش ، عضو  اهرفیک  نیرتدیدش  طاول  يارب  هتـشذگ  نایدا  مالـسا و  رد  دشاب !؟ طاول 
تدش رب  لیلد  دشاب ، رتدـیدش  نآ  رفیک  هک  یهانگ  ره   " میناد یم  هدـش ، رکذ  ریزعت  تازاجم  انمتـسا  يارب  هک  یتروص  رد  دـشاب . هناریگ 

تالاؤس یخرب  رد  زین  رتشیپ  دینک . رکذ  ًامتح  يدـعب  همان  رد  ار  دوخ  بلاطم  ای  تایاور  دنـس  تسا  دنمـشهاوخ  ( 2" .) تسا نآ  تمرح 
 - 2 ص 268 . ج 14 ، هعیـشلا ، لیاسو   - 1 تشون : یپ  دیدادن . یخـساپ  دروم  چیه  رد  اما  دوب ، هدـش  هتـساوخ  امـش  زا  یتساوخرد  نینچ 

ص 207. ج 1 ، هریبک ، ناهانگ  بیغتسد ، دیهش 

درک عابشا  ار  نآ  دیاب  هرخالاب  میناد  یمو  هداد  رارق  ناسنا  رد  ار  یسنج  هزیرغ  دنوادخ  هکنآ  اب  تسیچ  انز  ندوب  مارح  هفسلف  - 1

شسرپ

درک عابشا  ار  نآ  دیاب  هرخالاب  میناد  یمو  هداد  رارق  ناسنا  رد  ار  یسنج  هزیرغ  دنوادخ  هکنآ  اب  تسیچ  انز  ندوب  مارح  هفسلف 

خساپ

تخانـش ببـس  اهنت  هن  شدوجو  هک  يا  هطبار   , ناردـپ نادـنزرف و  هطبار  نتفر  ناـیم  زا  هداوناـخ و  ماـظن  رد  جرم  جر و  ـش هـ یاد پـیـ  - 1
ناوارف ردـپ  یب  عورـشما و  ناد نـ ـ نزر يا کـه فـ ـعـه  ما رد جـ اریز  ددرگ  یم  نادـنزرفزا  لـماک  تیاـمح  بجوـم  هـکلب  تـسا ,  یعاـمتجا 

هک تبحم  رـصنع  زا  هتـشذگ  نیا  زا  ددرگ ,  یم  لزلزت  راچد  تخـس  هدـش  ناین  ـی بـ گداو ـ نا طباور خـ هیاپ  رب  هک  یعامتجاطباور  دـندرگ 
اب ماوت  یناویح  الماک  هعماج  کی  هب  یناسنا  هعماج  و  دوش ,  یم  مورحمدراد  اهتنوشخ  اهتیانج و  اـب  هزراـبم  رد  يا  هدـنن  شقن تـعـیـیـن کـ
اب تساهیرامیب و  عاونا  هعاشا  ثعاب  لمع  نیا  هک  تسا  هدرک  تباث  ملع  هداد و  ناشن  هبرجت  ددرگ 2 -  یم  لیدبت  داعبا  همه  رد  تنوشخ 
هار نیا  زا  يرایـسب  دارفا  هک  دـهد  یم  ناـشن  راـمآ  زاـب  دـنا  هدرک  مهارف  زور  ـ ما نآ  را  ـ ثآ بقاوع و  اـب  هزراـبم  يارب  هک  یتالیکـشت  ماـمت 

هکلب تسی  یـسنج نـ هزیرغ  عابـشا  هلاسم  اهنت  جاودزا  زا  فده  هک  تشاد  هجوت  دـیا  بـ ـنـد 3 -  هد هداد و مـی  ـت  ـسد زا  اردوخ  تمـالس 
تسا جاودزا  راثآ  زا  تایح  نووش  هم  رد هـ يراکمه  نادنزرف و  تیبرت  يرکف و  شمارآ  یحور و  سنا  یگدنز و  لیکـشت  رد  كارتشا 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 986 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسین ریذپ  ناکما  اهنیا  زا  کی  چیه  انز  میرحت  رگیدکی و  هبدرم  نز و  صاصتخا  نودب  هک 

دا عـمـل ـ یدزا ـب  جو مـ مر ,  تابثا جـ هلحرمرد  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟  یهاوگ  رفن  راهچ  دیاب  تفع ,  یفانم  لمع  تابثا  يارب  ارچ 
رثوم دنک ,  دوخ  ررض  رب  يرارقا  یلقاع  یـصخش  ره  زئاج ;  مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  هدعاق  ارچ  هتـشذگ ,  نیا  زا  ؟  تسین تفع  یفانم 

ـنـجـ یا رد  دوب .  دهاوخ 

شسرپ

دا عـمـل ـ یدزا ـب  جو مـ مر ,  تابثا جـ هلحرمرد  يریگتخـس  نیا  ایآ  دـنهد ؟  یهاوگ  رفن  راهچ  دـیاب  تفع ,  یفانم  لمع  تاـبثا  يارب  ارچ 
رثوم دنک ,  دوخ  ررـض  رب  يرارقا  یلقاع  یـصخش  ره  زئاج ;  مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  هدعاق  ارچ  هتـشذگ ,  نیا  زا  ؟  تسین تفع  یفانم 

دـش دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  هبترم  هس  ات  دنک  تفع  یفانم  لمع  باکترا  هب  فارتعااصخـش  هک  یـسک  هدش و  اغلا  ـنـجـا  یا رد  دوب .  دـهاوخ 
؟  دوش یم  هتفریذپ  وا  زا  مراهچ  هلحرم  رد  اهنتو 

خساپ

زا ینعی  تسا ;  هدـش  تیاعر  نآ  رد  مزال  تاهج  هک  دراد  یـصاخ  تروص  تفع ,  یفانم  لامعا  تازاجم  دروم  رد  مالـسا  نوناق  ـالوصا 
هب دراوم  زا  یـضعب  رد  دوش و  یم  عورـش  دـیعبت  هنایزات و  زا  هک  تسا  هداد  رارق  نیگنـس  دـیدش و  الماک  ار  لامعا  نیا  تازاجم  وس  کی 
نآ تابثا  يارب  ار  مزال  دوهش  دادعت  هک  اجنآات  تسا  هداد  رارق  لکشم  ار  مرج  نیا  تابثا  هار  رگید ,  يوس  زا  ددرگ ; و  یم  یهتنم  مادعا 
هب تهج  ود  نیا  ندـش  همیمـض  تسا .  هتـسنادن  یفاک  مه  ار  صخـش  دوخ  رارقا  هبترم  کی  هدادرارق و  اهمرج  ریاس  رد  دوهـش  ربارب  ود  , 

ینعم نیا  هب  ـت ;  ـسا هداد  ـی  یاز نو جـ ـ نا ـن قـ یا ـی بـه  ـصا عضو خـ مرج -  تابثا  هار  رد  يریگتخـس  تازاجم و  لصا  دیدشت  رگیدکی - 
مه ار  يدایز  دارفا  المع  لاح ,  نیع  رد  دراد و  ناـهانگ  عون  نیا  باـکترا  زا  دارفا  يری  ـ گو رد جـلـ ار  دوخ  یناور  ریثاـت  نوناـق  نیا  هک , 
زا ماد و  ـ عا هن  تسا  مرج  باـکترا  زا  دارفا  يریگولج  نیناوق ,  هنوگ  نیا  عـضو  زا  یلـصا  روـظنم  رگید :  تراـبع  بـه  ددرگ .  یمن  لـماش 

دیدش تازاجم  هظحل  ره  بکترم ,  هک شـخـص  نیا  يارب  دوش ;  یم  هتفرگ  تازاجم  عون  ندوب  نیگنـس  زا  رثا ,  نیا  اهنآ ; و  ندرب  بـیـن 
دریگ و یم  ارفار  وا  تشحو  سرت و  ددرگ ;  تاـبثا  وا  مر  يد جـ ـ مآ رثا پـیـش  رب  دـهد  یم  لاـمتحا  دـنک و  یم  مـسجم  دوـخ  رظن  رد  ار 

هانگ باکترا  يارب  هک  میا  هدـید  ابلاغ  دراد .  یم  زاب  هانگ  باکترازا  ار  دارفا  بلاغ  هدـنیآ ,  یلامتحا  تازاـجم  زا  تشحو  سرت و  نیمه 
صوصخم تازاجم  نیا  هچرگا  ددرگ  یم  نییعت  مادعا  دننام  يدید  ـ ـش تازاجم  یـصاخطیارش  رد  ردخم -  داوم  شورف  دـننام  یگرزب - 

 : هک نیا  هصال  خـ دراذگ .  یم  نیبکترم  حور  رد  یهجوت  لباق  ریثات  نآ ,  طیارـش  ندمآ  دوجو  هب  لامتحا  نامه  اما  تسا ,  ینیعم  طیارش 
ناماد لاح ,  نیع  رد  دشاب و  هتشاد  هانگ  زا  يریگولج  رد  ار  دوخریثات  رثکادح  هک  هدش  نیعم  يروط  تمسق  نیا  رد  مالسا  ییازج  نیناوق 

ریاس راکفا  رد  ار  دوخ  دیدشرثا  دشاب  هک  مه  دروم  دنچ  ای  کی  رد  مادعا  تازاجم  يارجا  باسح ,  ـن  یا يور  دریگنزین .  ار  يدایز  هدـع 
 . تسا یفاک  اهنآ  يرادیب  يارب  دریگب ,  زین  ار  اهنآ  نابیرگ  نوناق  نیا  زور  کیدراد  لامتحا  هک  هزادنا  نیمه  اریز  دراذگ ;  یم  نیبکترم 

میرادن غارس  نآ  يارب  یبط  یعنم  هنوگ  چیه  هک  یلاح  رد  هدرک  ـم  یر ار تـحـ یئار  نآر هـمـجـنـس گـ ار قـ چـ

شسرپ

میرادن غارس  نآ  يارب  یبط  یعنم  هنوگ  چیه  هک  یلاح  رد  هدرک  ـم  یر ار تـحـ یئار  نآر هـمـجـنـس گـ ار قـ چـ

خساپ
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هکنیا حیضوت  دنز ,  ار بـر هـم مـی  وا  لداعتو  دراذگ  یم  رثا  ناسنا  دوجو  نامتخاس  تایحور و  مامت  رد  یـسنج  فارحنا  هنوگره  الوصا 
ياقب نماض  ناـسنا و  زیارغ  نیرتراد  هش  ـ یر زا  ـل  یا ـن تـمـ یا دراد و  فلاـخم  سنج  هب  یـسنج  لـیامت  ملاـس  یعیبط و  تروص  هب  ناـسنا  : 

یم داجیا  ناسنا  رد  یناور  فارحنا  يرامیب و  عون  کـی  دزاـس  فرحنم  شیعیبط  ریـسم  زا  ار  لـیامت  نیا  هک  يراـک  هنوگره  تسوا  لـسن 
 , نا ـ نآ هژ  ـ یو قال  ـ خا تایحور و  رد  مه  تسا و  رثوم  اـهنآ  ندـب  مسیناـگرا  رد  مه  نز  درم و  یـسنج  تاـساسحا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـنک 

 . دزاس یمدراو  ناسنا  حور  مسج و  رب  هبرض  دح  هچ  ات  یعیبط  تاساسحا  نداد  تسد  زا  هک  دوش  یم  نشور 

هدیا یگدنز  دیاش  صخش و  نآ  اب  جاودزا  زا  هک  دراداهنآ  رتخد  ای  ردام  ای  رهاوخ  هب  یطبر  هچ  تسا  هدرک  طاول  یصخش  اب  یـصخش  هکنیا 
؟ دنوش مورحم  لآ 

شسرپ

یگدنز دیاش  صخـش و  نآ  اب  جاودزا  زا  هک  دراداهنآ  رتخد  ای  ردام  ای  رهاوخ  هب  یطبر  هچ  تسا  هدرک  طاول  یـصخش  اب  یـصخش  هکنیا 
؟ دنوش مورحم  لآ  هدیا 

خساپ

نآ عبات  دیاب  همه  هدیسر و  سدقم  عراش  هیحان  زا  هک  تسا  یصوصن  یعرش  مکح  رد  كالم  دناد ، یم  ادخ  دراد  مه  اب  یطبر  هچ  هکنیا 
یب اهنآ  زا  ام  هک  دنراد  ییاه  هفسلف  ماکحا  زا  يرایسب  تسین .  اور  یهلا  ماکحا  هب  شرگن  هنوگنیا  اساسا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  میـشاب . 

 . ; میزیخرب راکنا  هب  هتساوخن  يادخ  ای  باجعتسا و  اهنآ  ربارب  رد  دیابن  دوخ  ياه  یفاب  لایخ  اب  میربخ و 

؟  تسین طولم  رهاوخ  اب  جاودزا  زا  عنام  دریگ  تروص  جاودزا  زا  دعب  طاول  هکیتروص  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسین طولم  رهاوخ  اب  جاودزا  زا  عنام  دریگ  تروص  جاودزا  زا  دعب  طاول  هکیتروص  رد  ارچ 

خساپ

زا دـعب  رگا  یلو  دوش ، یم  جاودزا  توبث  ققحت و  عناـم  یعـضوروط  هب  دـشاب  هتفرگ  تروـص  جاودزا  زا  لـبق  طاوـل  لـمع  هکیتروـص  رد 
یعناـم شققحت  ناـمز  رد  تسا و  هتفاـی  ققحت  تیجوز  اریز  دوش ، تیجوز  ققحت  زا  عناـم  هک  درادـن  ینعم  دـشاب  هتفرگ  تروص  جاودزا 

.; دشاب یم  یعرش  هلدا  مکح  تلع  هتبلا  تسا . هتشادن  دوجو  نآ  يارب 

نیبدب نید  نیا  هب  ار  مدرم  هک  دوش  یمن  مالسا  نانمـشد  هدافتـسا  وس  ثعاب  طولم  رهاوخ  اب  هدننک  طاول  جاودزا  تمرح  لثم  یماکحا  ایآ 
؟ دننک

شسرپ

نیبدب نید  نیا  هب  ار  مدرم  هک  دوش  یمن  مالسا  نانمشد  هدافتـسا  وس  ثعاب  طولم  رهاوخ  اب  هدننک  طاول  جاودزا  تمرح  لثم  یماکحا  ایآ 
؟ دننک
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خساپ

تسا هاگآ  روما  نیا  هب  ام  همه  زا  شیب  هدرک  رداص  ار  مکح  نیا  هک  ییادخ  تسا و  نکمم  یمکح  ره  ربارب  رد  اه  یشارت  هفسلف  هنوگنیا 
یم ار  يزیچ  دوخ  فیعـض  هشیدنا  اب  ام  هک  تسا  نآ  هیـضق  عقاو   . دناد یم  دیا  هدرک  رکذ  هچنآ  زا  شیپ  ار  ییاهجاودزا  نینچ  هدـسفم  و 

 . ; تسا ام  یملع  ناصقن  یهاگآان و  زا  یشان  نیا  تسین .  یندرک  روطخ  امش  ام و  نهذ  رد  هک  ار  ییاهزیچ  وا  مینیب و 

؟  تسین مادعا  نانز  ییارگ  سنجمه  مکح  تسا و  مادعا  هدننک )  طاول  ارگ (  سنجمه  نادرم  مکح  ارچ 

شسرپ

؟  تسین مادعا  نانز  ییارگ  سنجمه  مکح  تسا و  مادعا  هدننک )  طاول  ارگ (  سنجمه  نادرم  مکح  ارچ 

خساپ

نیا زا   . دراد نانآ  هب  نادرم  لیامت  مدع  رد  هشیر  ًاعون  دوش ، یم  يزاب  سنج  مه  هب  نانآ  ندش  هدیـشک  نانز و  فارحنا  بجوم  هک  هچنآ 
 ، هلاسم نیا  رد  نادرم  دـح  تهج  نیمه  هب   . دـش دـنهاوخ  التبم  هانگ ،  نیمه  هب  زین  نانز  دـنروایب ، يور  يزاـب  سنجمه  هب  نادرم  رگا  ور 

 . ; تسا نانز  زا  رتدیدش 

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

خساپ

. دوش اضرا  هتـسیاش  يا  هنوگ  هب  دیاب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هداد  رارق  وا  دوجو  رد  ار  يزیارغ  رـشب  يارب  رتهب  یناگدنز  يارب  دـنوادخ 
اهنآ ظفح  عون و  ياقب  نماض  زین  تاناویح  رد  هکلب  ناسنا  رد  اهنت  هن  هزیرغ  نیا  دوجو  تسا . توهش  هزیرغ  یناسنا ، لیـصا  زیارغ  زا  یکی 

ایآ هک  تسا  اجنیا  رد  نخس  یلو  تسین ، يدیدرت  تسا  نآ  زا  هدافتـسا  لیلد  یمدآ  رد  هزیرغ  نیا  دوجو  لصا  هکنیا  رد  تسا . يدوبان  زا 
َناَک ُهَّنِا  انّزلا  اُوبْرقَتال  : » دیامرف یم  دنوادخ  تسا ؟ ینید  یعرش و  يدودح  ياراد  ای  دوش  هدافتسا  باسح  یب  هنادازآ و  دیاب  هزیرغ  نیا  زا 

تشز و رایسب  یلمع  ار  انز  دیجم  نآرق  (. 1 «) تسا یکانرطخ [ و   [ دب هار  تشز و  رایـسب  اریز  دیوشن ; کیدزن  انز  هب  الیبَس ; َءاس  َو  ًۀشَحِاف 
توهش هزیرغ  زا  جاودزا ) ) یناسنا عورـشم و  قیرط  زا  ناسنا  رگا  تسا  یهیدب  تسا . هدرک  یفّرعم  ّتیناسنا  يرطف  ریـسم  زا  فارحنا  هناشن 
دنموربآ یی  یگدنز  جیاتن  زا  هدوسآ  يرطاخ  اب  هداوناخ  لیکشت  وترپ  رد  وا ، رد  يراد  نتشیوخ  ّسح  ندش  هدنز  رب  هوالع  دنک ، هدافتـسا 

يدازآ هیاپ  رب  توهش  هزیرغ  زا  يریگ  هرهب  رگا  اّما  درک . دهاوخ  تیبرت  هتسیاش  ینادنزرف  دوش و  یم  رادروخرب  یناسنا  هناادنسپدرخ و  و 
مه رد  دارفا  ياه  تّیـصخش  ناکرا  دوش و  یم  لتخم  لـسن  ياـقب  هدـشن  روظنم  نآ  يارب  يزرم  ّدـح و  تشگ و  راوتـسا  يرابودـنب  یب  و 

تـسد رد  عورـشمان  ینوناقریغ و  ياه  سامت  هرابرد  برغ  زا  هک  تسا  یکانتـشحو  رامآ  تقیقح ، نیا  هدنز  هاوگ  دـش . دـهاوخ  هتـسکش 
هتخاس راوگان  خلت و  رـشب  ماک  هب  ار  یگدـنز  هدـش و  ثعاب  یگدـنز  رد  ار  تالکـشم  همه  نیا  هک  تسا  باسح  یب  يدازآ  نیمه  تسا .

5ـ ـ . هیآ 32 ءارسا ، هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 989 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 
ات دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  »

وا زا  راب  هس 

شسرپ

ارچ هتـشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخـس  نیا  ایآ  دـنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دـیاب  انز ، لمع  باکترا  تاـبثا  ارچ 
انز باـکترا  هب  هک  یـسک  تسین و  زاـسراک  اـج  نیا  رد  تساور » شیوـخ  هیلع  نـالقاع  رارقا  زئاـج ; مهـسفنا  یلع  ءـالقعلا  رارقا   » هدـعاق

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ،

خساپ

دیعبت هنایزات و  زا  هک  تسا  هداد  رارق  نیگنـس  ار  ناهانگ  نیا  رفیک  وس  زا  هک  تسا  نینچ  انز  دننام  یناهانگ  اب  دروخرب  رد  مالـسا  یگژیو 
رامـش هک  اج  نآ  اـت  تسا  هتـسناد  تخـس  ار  مرج  تاـبثا  هار  رگید  ییوس  زا  و  دـماجنا ، یم  مادـعا  هب  دراوم  یخرب  رد  دوش و  یم  زااـغآ 

زین ار  راکهانگ  صخـش  دوخ  رارقا  راب  کی  یّتح  هداد و  رارق  اـهمرج  رگید  يارب  مزـال  دوهـش  رامـش  ربارب  ود  ار  نآ  يارب  ار  مزـال  دوهش 
یناسک ناراکهانگ . ندرب  نایم  زا  مادعا و  اهنت  هن  تسا ، مرج  باکترا  زا  يریگشیپ  نیناوق  هنوگ  نیا  عضو  زا  فده  تسا . هتسنادن  یفاک 
ناشمرج يدمآ ، شیپ  رثا  رب  هک  دنهد  یم  لامتحا  دننیب و  یم  دوخ  شیپ  35 ـ ـ  رد ار  تخس  رفیک  هظحل ، ره  دا ، هدولآ  ناهانگ  نیا  هب  هک 

هب خـساپ  شخب  (. ) 1) دراد یمزاـب  رارکت  ماـجنا و  زا  ار  دارفا  رتـشیب  سرت ، نـیا  دریگ . یم  ارف  ار  ناـنآ  تـشحو  سرت و  دـسر . تاـبثا  هـب 
36ـ ـ . ص 137 ج 3 ، یبهذم ، ياهخساپ  اهشسرپ و   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ ) 

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

خساپ

. دوش اضرا  هتـسیاش  يا  هنوگ  هب  دیاب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هداد  رارق  وا  دوجو  رد  ار  يزیارغ  رـشب  يارب  رتهب  یناگدنز  يارب  دـنوادخ 
اهنآ ظفح  عون و  ياقب  نماض  زین  تاناویح  رد  هکلب  ناسنا  رد  اهنت  هن  هزیرغ  نیا  دوجو  تسا . توهش  هزیرغ  یناسنا ، لیـصا  زیارغ  زا  یکی 

ایآ هک  تسا  اجنیا  رد  نخس  یلو  تسین ، يدیدرت  تسا  نآ  زا  هدافتـسا  لیلد  یمدآ  رد  هزیرغ  نیا  دوجو  لصا  هکنیا  رد  تسا . يدوبان  زا 
َناَک ُهَّنِا  انّزلا  اُوبْرقَتال  : » دیامرف یم  دنوادخ  تسا ؟ ینید  یعرش و  يدودح  ياراد  ای  دوش  هدافتسا  باسح  یب  هنادازآ و  دیاب  هزیرغ  نیا  زا 

تشز و رایسب  یلمع  ار  انز  دیجم  نآرق  (. 1 «) تسا یکانرطخ [ و   [ دب هار  تشز و  رایـسب  اریز  دیوشن ; کیدزن  انز  هب  الیبَس ; َءاس  َو  ًۀشَحِاف 
توهش هزیرغ  زا  جاودزا ) ) یناسنا عورـشم و  قیرط  زا  ناسنا  رگا  تسا  یهیدب  تسا . هدرک  یفّرعم  ّتیناسنا  يرطف  ریـسم  زا  فارحنا  هناشن 
دنموربآ یی  یگدنز  جیاتن  زا  هدوسآ  يرطاخ  اب  هداوناخ  لیکشت  وترپ  رد  وا ، رد  يراد  نتشیوخ  ّسح  ندش  هدنز  رب  هوالع  دنک ، هدافتـسا 

يدازآ هیاپ  رب  توهش  هزیرغ  زا  يریگ  هرهب  رگا  اّما  درک . دهاوخ  تیبرت  هتسیاش  ینادنزرف  دوش و  یم  رادروخرب  یناسنا  هناادنسپدرخ و  و 
مه رد  دارفا  ياه  تّیـصخش  ناکرا  دوش و  یم  لتخم  لـسن  ياـقب  هدـشن  روظنم  نآ  يارب  يزرم  ّدـح و  تشگ و  راوتـسا  يرابودـنب  یب  و 
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تـسد رد  عورـشمان  ینوناقریغ و  ياه  سامت  هرابرد  برغ  زا  هک  تسا  یکانتـشحو  رامآ  تقیقح ، نیا  هدنز  هاوگ  دـش . دـهاوخ  هتـسکش 
هتخاس راوگان  خلت و  رـشب  ماک  هب  ار  یگدـنز  هدـش و  ثعاب  یگدـنز  رد  ار  تالکـشم  همه  نیا  هک  تسا  باسح  یب  يدازآ  نیمه  تسا .

5ـ ـ . هیآ 32 ءارسا ، هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا

هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 
ات دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  »

وا زا  راب  هس 

شسرپ

ارچ هتـشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخـس  نیا  ایآ  دـنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دـیاب  انز ، لمع  باکترا  تاـبثا  ارچ 
انز باـکترا  هب  هک  یـسک  تسین و  زاـسراک  اـج  نیا  رد  تساور » شیوـخ  هیلع  نـالقاع  رارقا  زئاـج ; مهـسفنا  یلع  ءـالقعلا  رارقا   » هدـعاق

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ،

خساپ

دیعبت هنایزات و  زا  هک  تسا  هداد  رارق  نیگنـس  ار  ناهانگ  نیا  رفیک  وس  زا  هک  تسا  نینچ  انز  دننام  یناهانگ  اب  دروخرب  رد  مالـسا  یگژیو 
رامـش هک  اج  نآ  اـت  تسا  هتـسناد  تخـس  ار  مرج  تاـبثا  هار  رگید  ییوس  زا  و  دـماجنا ، یم  مادـعا  هب  دراوم  یخرب  رد  دوش و  یم  زااـغآ 

زین ار  راکهانگ  صخـش  دوخ  رارقا  راب  کی  یّتح  هداد و  رارق  اـهمرج  رگید  يارب  مزـال  دوهـش  رامـش  ربارب  ود  ار  نآ  يارب  ار  مزـال  دوهش 
یناسک ناراکهانگ . ندرب  نایم  زا  مادعا و  اهنت  هن  تسا ، مرج  باکترا  زا  يریگشیپ  نیناوق  هنوگ  نیا  عضو  زا  فده  تسا . هتسنادن  یفاک 
ناشمرج يدمآ ، شیپ  رثا  رب  هک  دنهد  یم  لامتحا  دننیب و  یم  دوخ  شیپ  35 ـ ـ  رد ار  تخس  رفیک  هظحل ، ره  دا ، هدولآ  ناهانگ  نیا  هب  هک 

هب خـساپ  شخب  (. ) 1) دراد یمزاـب  رارکت  ماـجنا و  زا  ار  دارفا  رتـشیب  سرت ، نـیا  دریگ . یم  ارف  ار  ناـنآ  تـشحو  سرت و  دـسر . تاـبثا  هـب 
36ـ ـ . ص 137 ج 3 ، یبهذم ، ياهخساپ  اهشسرپ و   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ ) 

هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 
ات دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  »

وا زا  راب  هس 

شسرپ

ارچ هتـشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخـس  نیا  ایآ  دـنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دـیاب  انز ، لمع  باکترا  تاـبثا  ارچ 
انز باـکترا  هب  هک  یـسک  تسین و  زاـسراک  اـج  نیا  رد  تساور » شیوـخ  هیلع  نـالقاع  رارقا  زئاـج ; مهـسفنا  یلع  ءـالقعلا  رارقا   » هدـعاق

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ،

خساپ

دیعبت هنایزات و  زا  هک  تسا  هداد  رارق  نیگنـس  ار  ناهانگ  نیا  رفیک  وس  زا  هک  تسا  نینچ  انز  دننام  یناهانگ  اب  دروخرب  رد  مالـسا  یگژیو 
رامـش هک  اج  نآ  اـت  تسا  هتـسناد  تخـس  ار  مرج  تاـبثا  هار  رگید  ییوس  زا  و  دـماجنا ، یم  مادـعا  هب  دراوم  یخرب  رد  دوش و  یم  زااـغآ 
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زین ار  راکهانگ  صخـش  دوخ  رارقا  راب  کی  یّتح  هداد و  رارق  اـهمرج  رگید  يارب  مزـال  دوهـش  رامـش  ربارب  ود  ار  نآ  يارب  ار  مزـال  دوهش 
یناسک ناراکهانگ . ندرب  نایم  زا  مادعا و  اهنت  هن  تسا ، مرج  باکترا  زا  يریگشیپ  نیناوق  هنوگ  نیا  عضو  زا  فده  تسا . هتسنادن  یفاک 

هب ناشمرج  يدـمآ ، شیپ  رثا  رب  هک  دـنهد  یم  لامتحا  دـننیب و  یم  دوخ  شیپ  رد  ار  تخـس  رفیک  هظحل ، ره  دا ، هدولآ  ناهانگ  نیا  هب  هک 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  (. ) 28) دراد یمزاب  رارکت  ماجنا و  زا  ار  دارفا  رتشیب  سرت ، نیا  دریگ . یم  ارف  ار  نانآ  تشحو  سرت و  دسر . تابثا 

(

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

خساپ

. دوش اضرا  هتـسیاش  يا  هنوگ  هب  دیاب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هداد  رارق  وا  دوجو  رد  ار  يزیارغ  رـشب  يارب  رتهب  یناگدنز  يارب  دـنوادخ 
اهنآ ظفح  عون و  ياقب  نماض  زین  تاناویح  رد  هکلب  ناسنا  رد  اهنت  هن  هزیرغ  نیا  دوجو  تسا . توهش  هزیرغ  یناسنا ، لیـصا  زیارغ  زا  یکی 

ایآ هک  تسا  اجنیا  رد  نخس  یلو  تسین ، يدیدرت  تسا  نآ  زا  هدافتـسا  لیلد  یمدآ  رد  هزیرغ  نیا  دوجو  لصا  هکنیا  رد  تسا . يدوبان  زا 
َناَک ُهَّنِا  انّزلا  اُوبْرقَتال  : » دیامرف یم  دنوادخ  تسا ؟ ینید  یعرش و  يدودح  ياراد  ای  دوش  هدافتسا  باسح  یب  هنادازآ و  دیاب  هزیرغ  نیا  زا 

تشز رایسب  یلمع  ار  انز  دیجم  نآرق  (. 25 «) تسا یکانرطخ [ و   [ دب هار  تشز و  رایـسب  اریز  دیوشن ; کیدزن  انز  هب  الیبَس ; َءاس  َو  ًۀـشَحِاف 
هزیرغ زا  جاودزا ) ) یناـسنا عورـشم و  قـیرط  زا  ناـسنا  رگا  تـسا  یهیدـب  تـسا . هدرک  یفّرعم  تّیناـسنا  يرطف  ریـسم  زا  فارحنا  هناـشن  و 

یی یگدنز  جیاتن  زا  هدوسآ  يرطاخ  اب  هداوناخ  لیکشت  وترپ  رد  وا ، رد  يراد  نتـشیوخ  ّسح  ندش  هدنز  رب  هوالع  دنک ، هدافتـسا  توهش 
رب توهـش  هزیرغ  زا  يریگ  هرهب  رگا  اّما  درک . دهاوخ  تیبرت  هتـسیاش  ینادـنزرف  دوش و  یم  رادروخرب  یناسنا  هناادنـسپدرخ و  دـنموربآ و 

دارفا ياه  تّیصخش  ناکرا  دوش و  یم  لتخم  لسن  ياقب  هدشن  روظنم  نآ  يارب  يزرم  ّدح و  تشگ و  راوتـسا  يرابودنب  یب  يدازآ و  هیاپ 
رد عورـشمان  ینوناقریغ و  ياه  سامت  هرابرد  برغ  زا  هک  تسا  یکانتـشحو  رامآ  تقیقح ، نیا  هدنز  هاوگ  دـش . دـهاوخ  هتـسکش  مه  رد 

راوگان خـلت و  رـشب  ماک  هب  ار  یگدـنز  هدـش و  ثعاب  یگدـنز  رد  ار  تالکـشم  همه  نیا  هک  تسا  باسح  یب  يدازآ  نیمه  تسا . تسد 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هتخاس 

؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  ارچ 

خساپ

نآ رد  يا  هدسفم  دوجو  لیلد  هب  تسا  هتشاد  رذح  رب  نآ  زا  هدرک و  مارح  ار  نآ  عراش  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  شسرپ  نیا  یّلک  خساپ 
هب هک  تسا  يدـسافم  هکلب  هدـسفم  دوجو  لیلد  هب  ضیح  ماّیا  رد  تبراقم  تمرح  تسا . یتحلـصم  هیاپ  رب  زین  عراش  رماوا  هکنانچ  تسا ;

هرابرد وت  زا  و  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  دـشابن . دـسافم  حـلاصم و  نآ  فشک  هب  رداق  لقع  دـنچ  ره  تسا ; هتـشاد  هّجوت  نآ 
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اهنآ اب  دـینک و  يریگ  هرانک  نانز  زا  یگدـعاق  لاح  رد  ور  نیا  زا  تسا ، یتحاران  هدولآ و  زیچ  ضیح ) ) نآ وگب : دنـسرپ  یم  ضیح  نوخ 
نانز تسا . نآ  ندوب  راکنایز  زا  یکاح  هک  هتفر  راک  هب  يذاوه »  » هملک ضیح  هب  عجار  هیآ  نیا  رد  (. 36 «) دنوش كاپ  ات  دینکن ، یکیدزن 
فعض تّدش و  ياراد  یندب  هّوق  نس و  فالتخا  لیلد  هب  هک  دنتـسه  یگتفرگ  فعـض و  راچد  یمـسج  یحور و  رظن  زا  یگدعاق  ماّیا  رد 

: دومرف نم  هب  مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماما  تفگ : یفریـص » رفاذع  : » تسا هدش  نایب  تایاور  رد  ضئاح  اب  تبراقم  دسافم  زا  یخرب  تسا .
ناش هفطن  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  : » دومرف یلب !» : » مدرک ضرع  ینیب ؟» یم  ار ) اه  هدش  خسم  دـننام  ) يور تشز  هفایقدـب و  دارفا  نآ  ایآ  »
دوش یم  ثعاب  ًانایحا  ضیح  ماگنه  رد  تبراقم  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  زا  یخرب  رد  (. 37 «) تسا هدش  هتسب  ناشناردام ، ضیح  نامز  رد 

رد ُهَسْفَنِّالا .» ْنَم  ُولَیَالَف  ْصَْربَا  َْوا  ًاموذُْـجم  َدـُلََولأ  َجَرَخَف  ٌِضئاح  َیِه  َو  ُهَتأَْرمِإ  َعَماج  ْنَم  . » دوش صرب  اـی  ماذـج  ضرم  هب  ـالتبم  دـنزرف  هک 
ناـماما ادـخ و  ياـیلوا  اـب  ینمـشد  ضغب و  نآ  دـیآ و  یم  دـیدپ  صخــش  سفن  رد  هـک  تـسا  يا  هدـسفم  زا  نخــس  زین  تاـیاور  یخرب 

(. 38 «) اهِـضیِح یف  ُهُُّما  ِِهب  ْتَلِمَحْوَا  ُهَتَدَالِو  ْتَُثبَخ  ْنَم  ِّالا  انْـضُْغبَیال  : » دومرف مالـسلا )) هیلع  )) قداـص ماـما  تسا . مالـسلا )) مهیلع  )) موصعم
تمکح اهنت  هتبلا  تسا . هدرک  يریگولج  ًادیدش  یگدعاق  ماّیا  رد  تبراقم  زا  یحور ، مسج و  ظاحل  زا  ملاس  یلـسن  شیادیپ  يارب  مالـسا 

نوچ دنا : هتشون  هکنانچ  دراد ; زین  درم  نز و  يارب  یمـسج  بولطمان  ضراوع  راک  نیا  هکلب  تسین ، نیا  یگدعاق  ماّیا  رد  تبراقم  زا  عنم 
نکمم دنور ، یم  دایدزا  هب  ور  ماگنه  نیا  رد  هک  یمِحَر  يذوم  اه  بورکیم  دـنزاب ، یمحر  ياه  هّدـغ  قورع  هیّلک  مِحَر و  يولگ  خاروس 

یتپس دیلوت  مه  یهاگ  دننک و  نینج  ای  هفطن  يارب  یکانرطخ  ياهرامیب  دیلوت  هتفر  محر  لخاد  هب  محر  يولگ  زا  تبراقم ، هلیسو  هب  تسا 
ماگنه رد  نانز  دهد . تسد  یناوارف  يزیر  نوخ  هدـش و  دایز  توهـش  کیرحت  رثا  رد  یمحر  ینوخ  هلمح  تسا  نکمم  زینو  دـننک  یّمس 
ینوخ عیام  نیاربانب  دنـشاب ; هدش  رامیب  هریغ  یناطرـس و  لاه  لمد  رثا  رد  ای  دنـشاب و  التبم  یلـسانت  ياه  لاخبت  هب  تسا  نکمم  یگدـعاق 

; دـنک یم  هدولآ  ار  ارجم  لوط  دروآ و  یم  جراخ  هب  دوخ  هارمه  هب  ار  از  يراـمیب  لـماوع  اـه و  برکیم  زا  يرادـقم  ناـیرج ، ّیط  ضیح 
هرظنم هیرک و  يوب  ًانایحا  دـنک و  یم  يرامیب  راـچد  ار  يو  تیارـس و  درم  ياـضعا  هب  يراـمیب  دوش ، عقاو  تبراـقم  ماـّیا  نیا  رد  هچناـنچ 

رّفنتم لـمع  نیا  زا  هـشیمه  يارب  ار  وا  هدرک و  درم  هـیحور  رد  قـیمع  ترفن  داـجیا  یگدـعاق ، نارود  رد  نز  یلـسانت  هاگتـسد  روآ  ترفن 
 - تسین اهنآ  همه  فشک  هب  رداق  ناـسنا  هک  يرادراـب -  نارود  رد  تبراـقم  زا  یـشان  یناور  یمـسج و  دـسافم  لاـح  ره  هب  (. 39 «) دزاس

ماّیا نیا  رد  درم  نز و  يارب  تبراقم  زا  ریغ  ِیناوهـش  ياه  يزاب  هّتبلا  دـنک . میرحت  ماّیا  نیا  رد  ار  لـمع  نیا  لاـعتم  يادـخ  اـت  هدـش  ببس 
یّلخت ماکحا  طیاغ  لوب و  تاسّجنم  تا  ـ ساجن ماک ، ــ حا تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  تسا ( . عنامالب  هتشذگ  ماّیا  نوچ 

؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  نز  اب  تبراقم  ضیح ، ماّیا  رد  ارچ 

خساپ

نآ رد  يا  هدسفم  دوجو  لیلد  هب  تسا  هتشاد  رذح  رب  نآ  زا  هدرک و  مارح  ار  نآ  عراش  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  شسرپ  نیا  یّلک  خساپ 
هب هک  تسا  يدـسافم  هکلب  هدـسفم  دوجو  لیلد  هب  ضیح  ماّیا  رد  تبراقم  تمرح  تسا . یتحلـصم  هیاپ  رب  زین  عراش  رماوا  هکنانچ  تسا ;

هرابرد وت  زا  و  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  دـشابن . دـسافم  حـلاصم و  نآ  فشک  هب  رداق  لقع  دـنچ  ره  تسا ; هتـشاد  هّجوت  نآ 
اهنآ اب  دـینک و  يریگ  هرانک  نانز  زا  یگدـعاق  لاح  رد  ور  نیا  زا  تسا ، یتحاران  هدولآ و  زیچ  ضیح ) ) نآ وگب : دنـسرپ  یم  ضیح  نوخ 
نانز تسا . نآ  ندوب  راکنایز  زا  یکاـح  هک  هتفر  راـک  هب  يذاوه »  » هملک ضیح  هب  عجار  هیآ  نیا  رد  (. 1 «) دنوش كاپ  ات  دینکن ، یکیدزن 
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فعض تّدش و  ياراد  یندب  هّوق  نس و  فالتخا  لیلد  هب  هک  دنتـسه  یگتفرگ  فعـض و  راچد  یمـسج  یحور و  رظن  زا  یگدعاق  ماّیا  رد 
: دومرف نم  هب  مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماما  تفگ : یفریـص » رفاذع  : » تسا هدش  نایب  تایاور  رد  ضئاح  اب  تبراقم  دسافم  زا  یخرب  تسا .

ناش هفطن  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  : » دومرف یلب !» : » مدرک ضرع  ینیب ؟» یم  ار ) اه  هدش  خسم  دـننام  ) يور تشز  هفایقدـب و  دارفا  نآ  ایآ  »
دوش یم  ثعاب  ًانایحا  ضیح  ماـگنه  رد  تبراـقم  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  زا  یخرب  رد  (. 2 «) تسا هدش  هتـسب  ناشناردام ، ضیح  نامز  رد 

رد ُهَسْفَنِّالا .» ْنَم  ُولَیَالَف  ْصَْربَا  َْوا  ًاموذُْـجم  َدـُلََولأ  َجَرَخَف  ٌِضئاح  َیِه  َو  ُهَتأَْرمِإ  َعَماج  ْنَم  . » دوش صرب  اـی  ماذـج  ضرم  هب  ـالتبم  دـنزرف  هک 
ناـماما ادـخ و  ياـیلوا  اـب  ینمـشد  ضغب و  نآ  دـیآ و  یم  دـیدپ  صخــش  سفن  رد  هـک  تـسا  يا  هدـسفم  زا  نخــس  زین  تاـیاور  یخرب 

ج 2، هعیشلا ، لئاسو   - 2 هیآ 222 . هرقب ، هروس   - 1 دومرف ـــــــــــــــــــــ : مالسلا )) هیلع  )) قداص ماما  تسا . مالـسلا )) مهیلع  )) موصعم
، یحور مسج و  ظاحل  زا  ملاس  یلسن  شیادیپ  يارب  مالسا  (. 1 «) اهِضیِح یف  ُهُُّما  ِِهب  ْتَلِمَحْوَا  ُهَتَدَالِو  ْتَُثبَخ  ْنَم  ِّالا  انْضُْغبَیال  « ـ 5 ـ . ص 317

راک نیا  هکلب  تسین ، نیا  یگدعاق  ماّیا  رد  تبراقم  زا  عنم  تمکح  اهنت  هتبلا  تسا . هدرک  يریگولج  ًادیدش  یگدـعاق  ماّیا  رد  تبراقم  زا 
، دنزاب یمحر  ياه  هّدغ  قورع  هیّلک  مِحَر و  يولگ  خاروس  نوچ  دنا : هتشون  هکنانچ  دراد ; زین  درم  نز و  يارب  یمسج  بولطمان  ضراوع 

هتفر محر  لخاد  هب  محر  يولگ  زا  تبراقم ، هلیـسو  هب  تسا  نکمم  دنور ، یم  دایدزا  هب  ور  ماگنه  نیا  رد  هک  یمِحَر  يذوم  اه  بورکیم 
رثا رد  یمحر  ینوخ  هلمح  تسا  نکمم  زینو  دننک  یّمـس  یتپـس  دیلوت  مه  یهاگ  دننک و  نینج  ای  هفطن  يارب  یکانرطخ  ياهرامیب  دـیلوت 

دنشاب و التبم  یلسانت  ياه  لاخبت  هب  تسا  نکمم  یگدعاق  ماگنه  رد  نانز  دهد . تسد  یناوارف  يزیر  نوخ  هدش و  دایز  توهش  کیرحت 
از يرامیب  لماوع  اه و  برکیم  زا  يرادقم  نایرج ، ّیط  ضیح  ینوخ  عیام  نیاربانب  دنشاب ; هدش  رامیب  هریغ  یناطرس و  لاه  لمد  رثا  رد  ای 

درم ياضعا  هب  يراـمیب  دوش ، عقاو  تبراـقم  ماـّیا  نیا  رد  هچناـنچ  دـنک ; یم  هدولآ  ار  ارجم  لوط  دروآ و  یم  جراـخ  هب  دوخ  هارمه  هب  ار 
ترفن داجیا  یگدـعاق ، نارود  رد  نز  یلـسانت  هاگتـسد  روآ  ترفن  هرظنم  هیرک و  يوب  ًانایحا  دـنک و  یم  يراـمیب  راـچد  ار  يو  تیارس و 

رد تبراقم  زا  یـشان  یناور  یمـسج و  دسافم  لاح  ره  هب  (. 2 «) دزاـس رّفنتم  لـمع  نیا  زا  هشیمه  يارب  ار  وا  هدرک و  درم  هیحور  رد  قیمع 
هّتبلا دـنک . میرحت  ماّیا  نیا  رد  ار  لمع  نیا  لاعتم  يادـخ  ات  هدـش  ببـس  تسین -  اهنآ  همه  فشک  هب  رداـق  ناـسنا  هک  يرادراـب -  نارود 

 ( تـالاؤس هـب  خــساپ  شخب  تـسا ( . عناـمالب  هتــشذگ  ماـّیا  نوـچ  ماـّیا  نـیا  رد  درم  نز و  يارب  تبراـقم  زا  ریغ  ِیناوهــش  ياـه  يزاــب 
6ـ ـ . زور مولع  نآرق و   - 2 ص 318 . نامه ،  - 1  ـــــــــــــــــــــ

هدعاق ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخس  نیا  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دیاب  انز ، لمع  باکترا  تابثا  ارچ 
ات دنک  فارتعا ، انز  باکترا  هب  هک  یسک  تسین و  زاسراک  اج  نیا  رد  تساور » شیوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  زئاج ; مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  »

وا زا  راب  هس 

شسرپ

ارچ هتـشذگ  نیا  زا  دوش ؟ یمن  انز  رامآ  ینوزف  بجوم  يریگتخـس  نیا  ایآ  دـنهد ؟ یهاوگ  رفن  رهچ  دـیاب  انز ، لمع  باکترا  تاـبثا  ارچ 
انز باـکترا  هب  هک  یـسک  تسین و  زاـسراک  اـج  نیا  رد  تساور » شیوـخ  هیلع  نـالقاع  رارقا  زئاـج ; مهـسفنا  یلع  ءـالقعلا  رارقا   » هدـعاق

وا زا  راب  هس  ات  دنک  فارتعا ،

خساپ

دیعبت هنایزات و  زا  هک  تسا  هداد  رارق  نیگنـس  ار  ناهانگ  نیا  رفیک  وس  زا  هک  تسا  نینچ  انز  دننام  یناهانگ  اب  دروخرب  رد  مالـسا  یگژیو 
رامـش هک  اج  نآ  اـت  تسا  هتـسناد  تخـس  ار  مرج  تاـبثا  هار  رگید  ییوس  زا  و  دـماجنا ، یم  مادـعا  هب  دراوم  یخرب  رد  دوش و  یم  زااـغآ 

زین ار  راکهانگ  صخـش  دوخ  رارقا  راب  کی  یّتح  هداد و  رارق  اـهمرج  رگید  يارب  مزـال  دوهـش  رامـش  ربارب  ود  ار  نآ  يارب  ار  مزـال  دوهش 
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یناسک ناراکهانگ . ندرب  نایم  زا  مادعا و  اهنت  هن  تسا ، مرج  باکترا  زا  يریگشیپ  نیناوق  هنوگ  نیا  عضو  زا  فده  تسا . هتسنادن  یفاک 
ناشمرج يدمآ ، شیپ  رثا  رب  هک  دنهد  یم  لامتحا  دننیب و  یم  دوخ  شیپ  35 ـ ـ  رد ار  تخس  رفیک  هظحل ، ره  دا ، هدولآ  ناهانگ  نیا  هب  هک 

هب خـساپ  شخب  (. ) 1) دراد یمزاـب  رارکت  ماـجنا و  زا  ار  دارفا  رتـشیب  سرت ، نـیا  دریگ . یم  ارف  ار  ناـنآ  تـشحو  سرت و  دـسر . تاـبثا  هـب 
36ـ ـ . ص 137 ج 3 ، یبهذم ، ياهخساپ  اهشسرپ و   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ ) 

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ انز  میرحت  هفسلف 

خساپ

. دوش اضرا  هتـسیاش  يا  هنوگ  هب  دیاب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هداد  رارق  وا  دوجو  رد  ار  يزیارغ  رـشب  يارب  رتهب  یناگدنز  يارب  دـنوادخ 
اهنآ ظفح  عون و  ياقب  نماض  زین  تاناویح  رد  هکلب  ناسنا  رد  اهنت  هن  هزیرغ  نیا  دوجو  تسا . توهش  هزیرغ  یناسنا ، لیـصا  زیارغ  زا  یکی 

ایآ هک  تسا  اجنیا  رد  نخس  یلو  تسین ، يدیدرت  تسا  نآ  زا  هدافتـسا  لیلد  یمدآ  رد  هزیرغ  نیا  دوجو  لصا  هکنیا  رد  تسا . يدوبان  زا 
َناَک ُهَّنِا  انّزلا  اُوبْرقَتال  : » دیامرف یم  دنوادخ  تسا ؟ ینید  یعرش و  يدودح  ياراد  ای  دوش  هدافتسا  باسح  یب  هنادازآ و  دیاب  هزیرغ  نیا  زا 

تشز و رایسب  یلمع  ار  انز  دیجم  نآرق  (. 1 «) تسا یکانرطخ [ و   [ دب هار  تشز و  رایـسب  اریز  دیوشن ; کیدزن  انز  هب  الیبَس ; َءاس  َو  ًۀشَحِاف 
توهش هزیرغ  زا  جاودزا ) ) یناسنا عورـشم و  قیرط  زا  ناسنا  رگا  تسا  یهیدب  تسا . هدرک  یفّرعم  ّتیناسنا  يرطف  ریـسم  زا  فارحنا  هناشن 
دنموربآ یی  یگدنز  جیاتن  زا  هدوسآ  يرطاخ  اب  هداوناخ  لیکشت  وترپ  رد  وا ، رد  يراد  نتشیوخ  ّسح  ندش  هدنز  رب  هوالع  دنک ، هدافتـسا 

يدازآ هیاپ  رب  توهش  هزیرغ  زا  يریگ  هرهب  رگا  اّما  درک . دهاوخ  تیبرت  هتسیاش  ینادنزرف  دوش و  یم  رادروخرب  یناسنا  هناادنسپدرخ و  و 
مه رد  دارفا  ياه  تّیـصخش  ناکرا  دوش و  یم  لتخم  لـسن  ياـقب  هدـشن  روظنم  نآ  يارب  يزرم  ّدـح و  تشگ و  راوتـسا  يرابودـنب  یب  و 

تـسد رد  عورـشمان  ینوناقریغ و  ياه  سامت  هرابرد  برغ  زا  هک  تسا  یکانتـشحو  رامآ  تقیقح ، نیا  هدنز  هاوگ  دـش . دـهاوخ  هتـسکش 
هتخاس راوگان  خلت و  رـشب  ماک  هب  ار  یگدـنز  هدـش و  ثعاب  یگدـنز  رد  ار  تالکـشم  همه  نیا  هک  تسا  باسح  یب  يدازآ  نیمه  تسا .

5ـ ـ . هیآ 32 ءارسا ، هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا

صقرو یقیسوم  ماکحا  هفسلف 

مه یعرـش و  هار  مه  يزاین ، ره  يارب  تسا و  هداد  رارق  ییاهزاین  یناـسنا  ره  نورد  رد  دـنوادخ  دوشیم  هتفگ  هک  لالدتـسا  نیا  اـیآ 
یقیسوم ارچ  دراد  رگا  ریخ و  ای  دراد  قادصم  مه  یقیسوم  دروم  رد  دوش  اضرا  یعرش  هار  زا  اهنت  يزاین  ره  دیاب  هک  دراد  دوجو  یعرشریغ 

؟ تسا مارح 

شسرپ

مه یعرـش و  هار  مه  يزاـین ، ره  يارب  تسا و  هداد  رارق  ییاـهزاین  یناـسنا  ره  نورد  رد  دـنوادخ  دوـشیم  هـتفگ  هـک  لالدتـسا  نـیا  اـیآ 
ارچ دراد  رگا  ریخ و  اـی  دراد  قادـصم  مه  یقیـسوم  دروم  رد  دوش  اـضرا  یعرـش  هار  زا  اـهنت  يزاـین  ره  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یعرـشریغ 

؟ تسا مارح  یقیسوم 
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خساپ

تسا زیگنا  برط  یقیسوم  زا  عون  نآ  انغ  نآ . عاونا  همه  هن  دوشیم  هتفگ  یقیـسوم  زا  یعون  هب  انغ  دشابیم . انغ  تسا  هدش  میرحت  هچنآ 
هب نونکا  هچنآ  بالقنا و  زا  لبق  لذتبم  ياهیقیسوم  ناوتیم  نیقی  روط  هب  دنکیم  لیمحت  ار  دولآتوهش  ياهیـشوخ  صقر و  تلاح  هک 

مارح يانغ  نیوانع  زا  دوشیم  رپ  لخاد  رد  ینوناقریغ  روط  هب  ای  روشک  زا  جراخ  رد  ًاتدـمع  دوشیم و  شخپ  زاـجمریغ ، ياـهراون  ناونع 
یقیـسوم ياراد  دوخ  نآرق  درادـن . تمرح  دـشاب  كوکـشم  فّلکم  يارب  مه  هچنآ  تسا  هدـمآ  دـیلقت  عجارم  يواتف  رد  هکنانچ  تسناد .

دنراد یعقاو  ریثأت  يداش  نزح و  دننکیم و  بلج  مالسلا » مهیلع  » راهطا همئا  يوس  هب  ار  اهلد  ابیز  رایـسب  هک  ناحاّدم  یحادم  تسا  صاخ 
نیمأـت اـم  یّقرتم  بتکم  تسا ، هدـمآ  لاؤس  رد  هک  روط  ناـمه  دـناهدشن و  میرحت  و  دـنرادروخرب . يدـنمنوناق  یّتح  یقیـسوم  یعون  زا 
هدـننک فیعـضت  نامیا و  هدـننک  عیاض  هدـش و  هتفگ  مارح  یقیـسوم  هرابرد  هچنآ  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  داعبا  همه  رد  ار  ناـسنا  ياـهزاین 

یقیـسوم هار  زا  دـساف  مجاـهم و  گـنهرف  دـصاقم  زا  یمیظع  شخب  نوچ  تسا . نشور  زور  لـثم  نآ  لـیلد  تسا و  یمتح  تسا  فاـفع 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دوشیم « . ماجنا  ییانغ 

؟ دراد ییانعم  هچ  یهانم  ثیداحا و  نیا  دشابیم . نآ  يالتعا  حور و  يافص  ثعاب  یقیسوم  مینیبیم  یتقو 

شسرپ

؟ دراد ییانعم  هچ  یهانم  ثیداحا و  نیا  دشابیم . نآ  يالتعا  حور و  يافص  ثعاب  یقیسوم  مینیبیم  یتقو 

خساپ

هب ار  يراثآ  نینچ  ندوب  برطم  نوچ  دوشیم . داسف  حور و  ترودک  ثعاب  ًاملـسم  هک  تسا  ییانغ  یقیـسوم  هدـش  میرحت  نید  رد  هچنآ 
ار هدـننک و ... تحاران  ياههعجاف  اعد و  تباجا  مدـع  قافن و  رقف و  هکنانچ  دراد  ار  شیوخ  راـثآ  ًاـمتح  ثیداـحا  رد  یهن  و  دراد . لاـبند 

يارب هک  یماگنه  ینعی  مینک . عورـش  رگید  ییاج  زا  ار  نامتکرح  میناوتیم  اّما  دوشیمن . یفن  یّلک  روط  هب  یقیـسوم  سپ  دناهدرک . رکذ 
يارب اناوت  ییاپ  یقیـسوم  رگید  تسا ، یحور  يالتعا  یـساسا  رتسب  ادخ  اب  هنامیمـص  يوجن  لّسوت و  حلاص ، لامعا  تادابع ، حور  يافص 
خساپ شخب  دنکیمن « . هدافتسا  گنل  رخ  کی  زا  دراد  دصقم  هب  ندیسر ، يارب  یتحار  عیرس و  لیبموتا  ناسنا  یتقو  هکنانچ  تسین . نتفر 

 « تالاؤس هب 

نینچ تسا ,  یسنج  ءهزیرغ  کیرحت  رطاخ  هب  رگا  تسا ؟  مارح  اه  نز  يادص  هب  نداد  شوگ  ارچ  تسیچ ؟  پاپ  یقیـسوم  هرابرد  ناترظن 
. اه نز  يادص  ندینش  اب  یتح  دنوش , یمن  کیرحت  ًالصا  اه  یضعب  یفرط  زا  دوش ! یم  داجیا  زین  اهدرم  يادص  ندینش  اب  هاگ  یکیرحت 

شسرپ

 , تسا یـسنج  ءهزیرغ  کیرحت  رطاخ  هب  رگا  تسا ؟  مارح  اه  نز  يادـص  هب  نداد  شوگ  ارچ  تسیچ ؟  پاـپ  یقیـسوم  هراـبرد  ناـترظن 
نز يادص  ندینش  اب  یتح  دنوش , یمن  کیرحت  ًالصا  اه  یضعب  یفرط  زا  دوش ! یم  داجیا  زین  اهدرم  يادص  ندینش  اب  هاگ  یکیرحت  نینچ 

. اه

خساپ
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فیاوط ماوقا و  اه و  تلم  زا  هتفرگ  رب  هک  یتّنس  یقیسوم   1 تسا :  عیاش  رازاب  رد  یقیـسوم  عون  هس  زورما  میراد ,  عالطا  ام  هک  اج  نآ  ات 
یم یکیسالک  ینس و  ياه  یقیسوم  ءهنایم  هک  پاپ  یقیسوم  تسا ; 3  هدش  دراو  یبرغ  ياهروشک  زا  هک  کیسالک  یقیـسوم   2 تسا ; 

رد درادن . یلاکشا  شنداد  شوگ  ًارهاظ  ساسا  نیا  رب  تسا ;  پاپ  یمالسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  ياه  یقیـسوم  رت  شیب  ایوگ  دشاب .
ره دوش  یم  هدیمهف  مالـسا  ياهقف  راتفگ  عومجم  زا  میداد ,  حیـضوت  لوا  لاؤس  خساپ  رد  هک  روط  نامه  دوش : یم  هتفگ  هس  لاؤس  خساپ 

 ; تسا مارح  دوشب , یناوهـش  ياوق  کیرحت  بجومو  دشاب  داسف  هانگ و  روجف و  قسف و  سلاجم  بسانتم  هک  یگنهآ  زاوآ و  ادص و  عون 
. دنک یم  کیرحت  رت  شیب  ار  یناوهش  ياوق  اه  نز  يادص  ندینش  نوچاذل  درم ; ای  دشاب  نز  يادص  ییادص ,  نینچ  دنک  یمن  قرف  رگید 
هک یناسک  تسا  نکمم  اریز  دنیوگن ; نخس  فیطل  كزان و  يادص  اب  تبحص ,  ماگنه  دنک : یم  شرافس  نیدتم  نانز  هب  لاعتم  دنوادخ 

يادص ندینش  رب  تیساسح  ور  نیا  زا  ( 1 < .) ضرم هبلق  یف  يّذلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضَخت  الف  دنتفیب . عمط  هب  تسارامیب ,  ناشلد  حور و 
نیناوـق اـم  ءهدـیقع  هب  تسین .  یقرف  دـشاب , يوهـش  ءهوـق  كرحم  هک  یتروـص  نآ  رد  درم  نز و  يادـص  نیب  هنرگو  تسا  رت  شیب  ناـنز 

ریبعت هب  درادـن . صاخ  دارفا  هب  يراـک  تسادارفا و  عومجم  هب  رظاـن  تسا ,  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  رب  ینتبم  هک  نیا  رب  هوـالع  یمالـسا 
هتفرگ قالط  شرهوش  زا  هک  ینز  ره  مالـسا  هاگدـید  زا  لاثم ,  ناونع  هب  درادـن . ءزج  هب  يراک  تسا و  همه  يارب  یمالـسا  ماـکحا  رگید 
یلبق رهوش  زا  تسا  نکمم  نوچ  دـنک , جاودزا  تسا  زاجم  تدـم  نیا  تشذـگ  زا  دـعب  درادـهگن و  هدـع  زور  هد  هاـم و  هس  دـیاب  دـشاب ,

یم رهوش  مادک  هب  طوبرم  دنزرف  دوشن  صخـشم  طالتخا  رثا  رد  تسا  نکمم  دنک , جاودزا  زور  هد  هام و  هس  زا  لبق  رگا  دـشاب و  نتـسبآ 
نینچ مه  انغ  تمرح  ءهرابرد  دش . دهاوخن  راد  هچب  زگره  دراد  نیقی  هک  ینز  يارب  یتح  تسا ,  مزال  اه  نز  ءهمه  يارب  مکح  نیا  دشاب .

ءهیآ 32  33  ) بازحا یقروا 1. پـ . ) دوشن کیرحت  هک  يدرف  نآ  يارب  یتح  تسا ,  مارح  زیمآ  کیرحت  يادص  ندینش  ینعی  تسا ; 

لئاسم و هچ  دصقرب ، یسورع  سلجم  رد  یسک  رگا  تسیچ  صقر  تمرح  ۀفسلف  تسیچ  تسا  مارح  مالـسا  رد  انغ  یقیـسوم و  هک  نیا  تلع 
؟ دیآیم شیپ  یتالکشم 

شسرپ

لئاسم هچ  دصقرب ، یسورع  سلجم  رد  یسک  رگا  تسیچ  صقر  تمرح  ۀفسلف  تسیچ  تسا  مارح  مالسا  رد  انغ  یقیسوم و  هک  نیا  تلع 
؟ دیآیم شیپ  یتالکشم  و 

خساپ

ياهگنهآ هژیو  هب  یقیـسوم  ساوح  لالتخا  باـصعا و  فعـض  هلمج 1 ـ زا  دراد ، یناوارف  ياهررـض  یناوـخ  هزاوآ  یقیـسوم و  ندـینش 
دروخیم و مهب  هب  باصعا  نیا  لداعت  هجیتن  رد  هک  دروآیم  دوجو  هب  کیتاپمس  اراپ  کیتاپمس و"   " باصعا رد  یتاکیرحت  نآ  ساسح 

یقیـسوم ياهاون  نیرتشکلد  نیرتهب و  دـیوگیم : ایبملک  هاگـشناد  روسفرپ  رلدآ  فلد  رتگد  ددرگیم . باـصعا  فعـض  راـچرد  ناـسنا 
يریدـخت رثا  عون  کی  باصعا  رد  ترـسنک  یقیـسوم و  ندینـش  ًالوصا  دراذـگیم . یقاب  ناسنا  باـصعا  ۀلـسلس  يور  ار  راـثآ  نیرتموش 
ینارتوهش سلاجم  یقیسوم و  جرخ  هک  ینیگنس  ياههنیزه  یقیسوم  يداصتقا  ياهررض  تسا 2 ـ لکشم  نآ  زا  تاجن  هک  دنکیم  داجیا 

يدرف و ياهنایز  رظن  زا  یقیسوم  سلاجم  یقالخا  ياهررـض  3 ـ دراذگیم . هعماج  دارفا و  داصتقا  رب  يریذپان  ناربج  ياههبرـض  وشیم ،
عامتجا یقیسوم  تامغن  دراد . اهيدیلپ  اهدنسپان و  ندروآ  دوجو  هب  رد  یگرزب  مهـس  یقیـسوم  دوشیم . ناوارف  ناهانگ  ثعاب  یعامتجا 

توهـش و جـّیهم  دـشاب ، نز  هدـنناوخ  هک  یتروص  رد  هژیو  هب  طلتخم و  لفاحم  رد  ًاصوصخم  یقیـسوم  دـناشکیم . فارحنا  وداـسف  هب  ار 
4ـ دـنکیم . ناوارف  ياـهشزغل  هاـنگ و  راـچد  ار  هعماـج  دوـشیم و  نآ  هـب  داـیتعا  يزاـب و  قـشع  ینار و  توهـش  ثعاـب  تـسا و  سوـه 
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ياهراک دوشیم . بلق  نانیمطا  تایح و  ۀیام  هک  تسا  ادخ  دای  تداعس  ساسا  تسا  ادخ  زا  يرود  لذتبم  ياهیقیسوم  ررـض  نیرتگرزب 
تسا حضاو  دراد . ادخ  زا  تلفغ  رد  يرثؤم  شقن  بعل  وهل و  سلاجم  صقر و  انغو و  یقیسوم  هدش و  دادملق  اوران  مالسا  رد  روآ  تلفغ 
میرحت مالـسا  رد  تـسا  شخب  ناـیز  فـلتخم  تاـهج  زا  نوـچ  یقیـسوم  عوـن  نآ  دـنکیمن و  مارح  تـهج  نودـب  ار  يزیچ  مالــسا  هـک 

ياهزینک هک  دنتـسه  یناسک  نم  یگیاسمه  رد  تفگ  یـصخش  هک  مدوب  مشـش  ماما  تمدـخ  رد  دـیوگیم : داـیز  نب  هدعـسم  تساهدـش 
یکدنا موریم  نانآ  ۀناخ  راوید  فرط  هب  يراک  يارب  هک  یهاگ  دنزاونیم . دنناوخیم و  هاگیب  هاگ و  دنراد و  نادیقیسوم  ناوخ و  هزاوآ 

هب ارم  ادخ  دومرف " : (ص  ربمایپ [ 24  ] نکم رارکت  ار  راک  نیا  رگید  دومرف : ترـضح  مونـشب  رتشیب  رتهب و  ار  اهنآ  زاوآ  ات  منکیم  فقوت 
تالآ هک  هداد  ناـمرف  ار  ادـخ  منک  ییاـمنهار  تداعـس  يوس  هب  ار  ناـنآ  مشاـب و  تمحر  ناـهج  مدرم  يارب  اـت  تساـهتخیگنارب  تلاـسر 

ياپ صقر و  برطم و  جـّیهم و  ياهیقیـسوم  يداو  رد  ار  دوخ  ناسنا  رگا  [ 25 " .] مزادنارب ار  ّتیلهاج  ياهراک  منک و  وحم  ار  یقیـسوم 
هلـصاف حلاص  ناتـسود  زامن و  ندناوخ  دجاسم ، هب  نتفر  نآرق  توالت  زا  دریگیم . هلـصاف  اهیبوخ  نابوخ و  زا  مک  مک  دزادـنایب ، یبوک 

. دوشیم هارمه  اهنآ  اب  هراومه  درادیم و  تسود  ار  اهيدب  دب و  ودـیآیم  شدـب  اهیبوخ  زا  ًالـصا  هک  دـسریم  يّدـح  هب  و  دریگیم ،
لئاسولا ج 2، كردتسم  زا  لقن  هب  نامه  [ 25 . ] ص 957 هعیشلا ج 2 ، لئاسو  زا  لقن  هب  قح ص 191 ، هار  رد  ۀسسؤم  خساپ  تسیب  [ 24]

ص 458.

؟ تسا مارح  یقیسوم  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  یقیسوم  ارچ 

خساپ

نآ هک  درک  ضرع  دـیاب  ادـتبا  رد  دـشاب . دـیفم  امـش  يارب  میراودـیما  هک  دوش  یم  هراشا  یتاکن  دـیدومرف ، ناـیب  هک  یلاؤس  صوصخ  رد 
نینچمه و  دشاب . یم  شون  شیع و  بعل و  وهل و  سلاجم  بسانم  و  دنک ، یم  تیصاخ  یب  ریدخت و  ار  ناسنا  هک  تسا  مارح  يا  یقیسوم 

، دوشیم ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  ام  یلاعت  دـشر و  ثعاب  هدوب و  دـیفم  ام  يارب  یمالـسا  ماکحاو  لئاسم  ماـمت  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا 
ایند و رد  هکلب  دنـشچ  یمن  ار  یعقاو  تّذـل  اهنت  هن  هک  هدرک  لوبق  اهنآ  ضوع  رد  ار  بذاـک  رذـگدوز و  ياهتذـل  یـضعب  هنافـسأتم  یلو 

داسف هب  قیوشت  .1 ( 1  : ) زا تسترابع  مارح  ياـنغ  یقیـسوم و  تاّرـضم  دـسافم و  زا  یـضعب  اـما  و  دـننک . یم  راـک  ناـیز  ار  دوخ  ترخآ 
يوـقت و هار  ءاـنغ ، ياـهگنهآ  ریثأـت  تحت  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  هاوـگ  دـهاش و  نیرتـهب  هبرجت  تسا و  هداد  ناـشن  هبرجت  یقـالخا : 

قافن حور  انغ  هک  تسا  هدمآ  ًارارک  یمالسا  تایاور  رد  مینیب  یم  رگا  و  دنروآ . یم  يور  داسف  تاوهـش و  هب  هدرک و  اهر  ار  يراکزیهرپ 
يوـقت و زا  يریگ  هراـنک  داـسف و  یگدوـلآ  حور  ناـمه  قاـفن  حور  هـک  تـسا  تـقیقح  نـیمه  هـب  هراـشا  دـهد  یم  شرورپ  بـلق  رد  ار 
ناج و اب  هانگ  زا  هک  یناجیه  اریز  دـنک ، یمن  دروخرب  یقطنم  ثداوح ، رد  تسا  مارح  یقیـسوم  رد  قرغ  هک  يدرف  و  تسا . يراـکزیهرپ 

انغریسفت رد  هک  وهل  هب  ریبعت  ادخ :  دای  زا  ندش  لفاغ  . 2 تسین . هنالقاع  وا  تامیمصت  تسا و  هتسب  ار  لقع  هار  تسا  هدش  سونأم  وا  لقع 
ادخ دای  زا  هک  دنک  یم  توهش  تسم  نانچنآ  ار  ناسنا  ءانغ  هک  تسا  تقیقح  نیمه  هب  هراشا  تسا ، هدمآ  یمالسا  تایاور  زا  یـضعب  رد 

زا یهاگ  و  بارـش ، دننام  دنوش  یم  ندب  دراو  ندیـشون  ناهد و  قیرط  زا  یهاگ  رّدخم  داوم  باصعا :  رب  رابنایز  راثآ  . 3 دزاس . یم  لفاغ 
سح قیرط  زا  زین  یـضعب  و  نیفرم ، قیرزت  دننام  دـنوش  یم  دراو  قیرزت  قیرط  زا  یـضعبو  نیئوریه ، دـننام  دـنوش  یم  دراو  ندـیئوب  قیرط 

هک درب  یم  ورف  هئشن  رد  ار  دارفا  نانچ  صوصخم ، ياهگنهآ  انغ و  یهاگ  لیلد  نیمه  هب  . مارح یقیـسوم  انغ و  دننام  دوش  یم  دراو  هعماس 
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فیفخ نآ  ریدخت  هاوخ  دراد . دوجو  ءانغ  رد  ردخم  داوم  دسافم  زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب  دـهدیم ، تسد  اهنآ  هب  یتسم  هب  هیبش  یتلاح 
یحور ياهیتحاران  راچد  جیردت  هب  رمع  نارود  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  ناناد  یقیـسوم  ریهاشم  یفارگویب  هب  قیقد  هجوت  . " دـیدش ای  دـشاب 

زا ار  دوخ  رعاشم  یهورگ  و  هدش ، یناور  ياهیرامیب  هب  التبم  يا  هدع  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  باصعا  هتفر  هتفر  هک  اجنآ  ات  دـناهدیدرگ ،
الاب ناشنوخ  راشف  هجرد  یقیـسوم  نتخاون  ماگنه  یـضعب  هدیدرگ ، ناوتان  جلف و  يا  هتـسد  دنا ، هدش  راپـسهر  نونج  راید  هب  هداد و  فک 

تراغ لواپچ و  رطاخ  هب  يربخ  یب  تلفغ و  رد  عماوج  ندربورف  يارب  رامعتـسا  راک  رازبا  . 4 ( 2."  ) دنا هدش  یناهگان  هتکس  راچد  هتفر و 
يرگید بلاطم  دـشاب . یم  انغ  یقیـسوم و  ياراد  رامعتـسا  ياهویدار  ةدـمع  تمـسق  لیلد  نیمه  هب  اهتلم . رگید  ندرک  لیلذ  اهنآ و  عبانم 

امـش لیامت  تروصرد  میهد  یم  عاجرا  بتک  نیا  هب  ار  امـش  طقف  هدرک و  يراددوخ  نآ  رکذ  زا  بلطم  ندـش  ینـالوط  رطاـخ  هب  هک  دوب 
ج1و2و3) دـیدج ، لئاسم  / ناور باـصعا و  رب  یقیـسوم  ریثأـت  ج7 /  هنوـمن ،  ریـسفت  ج2 / ماـکحا ، رارـسا  هفـسلف و   : ) رتشیب هعلاـطم  يارب 

لآ دمحم و  قحب  دهدب . ام  همه  هب  ار  نآ  یعقاو  لمع  قیفوت  هاگآ و  رتشیب  هچ  ره  مالسا  ماکحا  اب  شیپ  زا  شیب  ار  ام  ۀمه  لاعتم  دنوادخ 
ناور رب  یقیسوم  ریثأت  باتک  ج2  ماکحا ، رارسا  هفسلف  باتک  زا  هدافتسا  اب  . 1 ذخآم :  عبانم و  راهطالا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ص26 باصعا ، و 

؟ تسا مارح  صقر  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  صقر  ارچ 

خساپ

يارب نفونیماتـسا  صرق  ارچ  مینک  لاؤس  کـشزپ  زا  اـم  ًـالثم  هک  تسا  نیا  هلزنم  هب  لاؤس  نیا  تسین . مولعم  اـم  يارب  ماـکحا  همه  هفـسلف 
نآ تمرح  دـناهدومرف : هطبار  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  مییاـمن . هعجارم  دـهتجم  ياوتف  هب  دـیاب  اـههنیمز  نیا  رد  اـم  تسا . بوـخ  دردرس 
هک توهـش  هّوق  زا  هدافتـسا  يارب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دومن  نایب  هلأسم  نیا  رد  دوشیم  دـسریم و  رظن  هب  هچنآ  اما  فلا ) .) تسین مولعم 
هک یطیارش  قبطو  لالح  قیرط  زا  هوق  نیا  زا  هدافتـسا  اب  طقف  ناسنا  هک  تسا  هدومرف  نایب  ینازیم  رایعم و  تسا ، ناسنا  يرورـض  ياوق  زا 

دوخ لادـتعا  تلاح  زا  هّوق  نیا  رگا  دـنک و  هدافتـسا  ادـخ  يوسب  ریـس  دـیفم و  هار  رد  هّوق  نیا  زا  دـناوتیم  تسا  هدرک  نایب  سدـقم  عرش 
، ماـکحا عضو  رد  دـنوادخ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـناشکیم . طوقـس  یهاـبت و  هب  ار  ناـسنا  ددرگ  کـیرحت  مارح  قیرط  زا  اـی  دوش و  جراـخ 

مارح دوخ )  نز  يارب  رهوـش  صقر  رهوـش و  يارب  نز  صقر  زا  ریغ   ) ار صقر  درادـن ، ناـسنا  تداعـس  یلاـعت و  دـشر و  زا  ریغ  يروـظنم 
ماکحا فلا ) ذـخآم : عبانم و  دـناشکن . یهابت  داسف و  هب  ار  ناـسنا  دریگن و  رارق  ناطیـش  هدافتـسا  ءوس  دروم  یهلا  هّوق  نیا  اـت  تسا  هدومن 

( هر  ) ینیمخ ماما  تائاتفتسا  لاؤس 23. .ص28 ، يدیحو دمحم  . ناوناب

تسا هدمآ  نآرق  ياجک  رد  هدش و  رداص  یسک  هچ  هیحان  زا  تسیچ  یقیسوم  تمرح  هفسلف 

شسرپ

تسا هدمآ  نآرق  ياجک  رد  هدش و  رداص  یسک  هچ  هیحان  زا  تسیچ  یقیسوم  تمرح  هفسلف 

خساپ
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ناوتیمن زگره  اما  دبای ، تسد  ماکحا  زا  یخرب  هفسلف  بابسا و  للع و  هب  تسا  هتسناوت  زورما  ملع  هچ  رگ  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  ادتبا 
یهلا ماکحا  زا  یمکح  چیه  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردق  دنتـسه . ماکحا  یعقاو  للع  نامه  هدش  فشک  ياهتلع  هک  درک  اعدا  عطق  روط  هب 

رگا تسا و  هدوب  ّرضم  ناسنا  يارب  ًانیقی  هدش  یفرعم  مارح   » ناونع هب  ام  نید  رد  هچ  نآ  نیاربانب  تسین  رشب  يارب  تحلصم  هفسلف و  نودب 
هیحان زا  مالـسا  ینارون  ماکحا  نایب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تشاد  هجوت  دیاب  دوب . دهاوخن  بحتـسم  ای  بجاو  زگره  دـشابن ، دـیفم  يزیچ 

همئا مرکا و  ربمایپ  هک  ییاجنآ  زا  تسا  هدـماین  حیرـص  تروص  هب  نآرق  رد  ماـکحا  زا  یـضعب  اریز  تسا  هدوب  همئا ):(  و  ( 9  ) مرکا ربمایپ 
تسا بجاو  دراد و  یعرـش  تیّجح  ام  يارب  دش ، رداص  ناشیا  ناسل  زا  یمکح  رگا  دنـشابیم ، یهلا  ماکحا  رّـسفم  نّیبم و  نیموصعم ):( 

رواب دیاب  هکلب  تسین  ماکحا  هفـسلف  نتـسناد  هب  طونم  نیدتم  دارفا  يارب  یعرـش  هفیظو  ماجنا  هک  تسناد  دـیاب  اما  مینک  تعاطا  نآ  زا  هک 
تدابع ناج  هداهن و  ندرگرب  یگدنب  قوط  لاح  ره  رد  نیفلکم  هک  تسا  هتسیاش  هدش و  غالبا  یحو  قیرط  زا  مالـسا  تعیرـش  هک  تشاد 

، زین مالسا  رد  یقیسوم  تمرح  دندرگ . دنمهرهب  نآ  يورخا  يویند و  دیاوف  زا  ات  دنبایرد ، ار  ناشمیکح  قلاخ  نیمارف  ربارب  رد  دبعت  ینعی  )
هکلب تسین  مارح  یقیـسوم  ره  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  هتبلا  دراذـگیم . ناـسنا  مسج  حور و  رد  هک  تسا  یفنم  راـثآ  تارـضم و  لـیلد  هـب 
باتک ددـعتم و  ریـسافت  رد  نامقل  ةروس  هیآ 6  ریـسفت  هب  دـیناوتیم  یقیـسوم  تمرح  هفـسلف  زا  رتشیب  عالطا  يارب  دراد . یطیارـش  تمرح 

هللا تیآ  يزاریـش و  مراکم  هللاتیآ  یبهذم  ياهـشسرپ  هب  خساپ   » باتک يزاریـش و  مراکم  هللاتیآ  زا  خساپ  شـسرپ و  داتـشه  دـصکی و 
. دینک هعجارم  یناحبس 

تسا هدمآ  نآرق  ياجک  رد  هدش و  رداص  یسک  هچ  هیحان  زا  تسیچ  یقیسوم  تمرح  هفسلف 

شسرپ

تسا هدمآ  نآرق  ياجک  رد  هدش و  رداص  یسک  هچ  هیحان  زا  تسیچ  یقیسوم  تمرح  هفسلف 

خساپ

ناوتیمن زگره  اما  دبای ، تسد  ماکحا  زا  یخرب  هفسلف  بابسا و  للع و  هب  تسا  هتسناوت  زورما  ملع  هچ  رگ  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  ادتبا 
یهلا ماکحا  زا  یمکح  چیه  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردق  دنتـسه . ماکحا  یعقاو  للع  نامه  هدش  فشک  ياهتلع  هک  درک  اعدا  عطق  روط  هب 

رگا تسا و  هدوب  ّرضم  ناسنا  يارب  ًانیقی  هدش  یفرعم  مارح   » ناونع هب  ام  نید  رد  هچ  نآ  نیاربانب  تسین  رشب  يارب  تحلصم  هفسلف و  نودب 
هیحان زا  مالـسا  ینارون  ماکحا  نایب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تشاد  هجوت  دیاب  دوب . دهاوخن  بحتـسم  ای  بجاو  زگره  دـشابن ، دـیفم  يزیچ 

همئا مرکا و  ربمایپ  هک  ییاجنآ  زا  تسا  هدـماین  حیرـص  تروص  هب  نآرق  رد  ماـکحا  زا  یـضعب  اریز  تسا  هدوب  همئا ):(  و  ( 9  ) مرکا ربمایپ 
تسا بجاو  دراد و  یعرـش  تیّجح  ام  يارب  دش ، رداص  ناشیا  ناسل  زا  یمکح  رگا  دنـشابیم ، یهلا  ماکحا  رّـسفم  نّیبم و  نیموصعم ):( 

رواب دیاب  هکلب  تسین  ماکحا  هفـسلف  نتـسناد  هب  طونم  نیدتم  دارفا  يارب  یعرـش  هفیظو  ماجنا  هک  تسناد  دـیاب  اما  مینک  تعاطا  نآ  زا  هک 
تدابع ناج  هداهن و  ندرگرب  یگدنب  قوط  لاح  ره  رد  نیفلکم  هک  تسا  هتسیاش  هدش و  غالبا  یحو  قیرط  زا  مالـسا  تعیرـش  هک  تشاد 

، زین مالسا  رد  یقیسوم  تمرح  دندرگ . دنمهرهب  نآ  يورخا  يویند و  دیاوف  زا  ات  دنبایرد ، ار  ناشمیکح  قلاخ  نیمارف  ربارب  رد  دبعت  ینعی  )
هکلب تسین  مارح  یقیـسوم  ره  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  هتبلا  دراذـگیم . ناـسنا  مسج  حور و  رد  هک  تسا  یفنم  راـثآ  تارـضم و  لـیلد  هـب 
باتک ددـعتم و  ریـسافت  رد  نامقل  ةروس  هیآ 6  ریـسفت  هب  دـیناوتیم  یقیـسوم  تمرح  هفـسلف  زا  رتشیب  عالطا  يارب  دراد . یطیارـش  تمرح 

هللا تیآ  يزاریـش و  مراکم  هللاتیآ  یبهذم  ياهـشسرپ  هب  خساپ   » باتک يزاریـش و  مراکم  هللاتیآ  زا  خساپ  شـسرپ و  داتـشه  دـصکی و 
. دینک هعجارم  یناحبس 
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؟ دراد یباذع  هچ  دهد  شوگ  برطم  یقیسوم  یصخش  رگا  تسیچ  صقر  یقیسوم و  ندوب  مارح  لیلد 

شسرپ

؟ دراد یباذع  هچ  دهد  شوگ  برطم  یقیسوم  یصخش  رگا  تسیچ  صقر  یقیسوم و  ندوب  مارح  لیلد 

خساپ

یقیسوم انغ و  زا  ار  ناناملسم  هک  تسه  یتایآ  میرکنآرق  رد  تسا و  مارح  هعیش  ياهقف  عامجا  هب  نآ  نداد  شوگ  یقیسوم و  انغ و  فلا 
ات دنرخیم  ار  هدوهیب  نانخـس  مدرم  زا  یـضعب  نامقل 6 ) ... ;) هللالیبس نع  ّلضیل  ثیدـحلاوهل  يرتشی  نم  ساـنلا  نم  و  : " دـیامرفیم یهن 
زا یکی  تسا "  هدـننک  راوخ  یباذـع  ناـنآ  يارب  دـنریگ . أزهتـسا  هب  ار  یهلا  تاـیآ  دـنزاس و  هارمگ  ادـخ  هار  زا  یناداـن  يور  زا  ار  مدرم 

بتکلاراد ص 20 ، نارگید ج 17 ، يزاریش و  مراکم  هللاتیآ  هنومن  ریـسفت   ) تسانغ یقیـسوم و  تسا ـ  مارح  هک  ثیدحلاوهل ـ  قیداصم 
بانتجا دیلپ  ياهتب  زا  ;  ... روزلا لوق  اوبنتجاو  نَثوألا  نم  سجرلا  اوبنتجاف  : " ... دیامرفیم جـح  هروس  هیآ 30  رد  نینچمه  و  ۀیمالسالا ) 

ص نامه ج 14 ،  ) تسانغ یقیسوم و  تسا  مارح  هک  لطاب  نخـس   ) روز لوق  دراوم  زا  یکی  مه  اجنیا  دیزیهرپب " لطاب  نخـس  زا  دینک و 
ِسلاجم ةویش  هب  هک  ییاهزاوآ  اهگنهآ و  فلا  درک : میسقت  هتسد  هس  هب  ناوتیم  ار  اهزاوآ  اهگنهآ و  ۀیمالسالا )  بتکلاراد  ، 92 91 ـ 

يراب دـنبیب و  هب  دزاسیم و  رود  ینهذ  يرکف و  ِلادـتعا  ِتلاح  زا  ار  ناسنا  دوشیم و  ارجا  یبوکیاپ  صقر و  ِلـفاحم  ترـشع و  شیع و 
زا مه  هک  ییاهنآ  ب  دنیوگیم . لذتبم  ياهزاوآ  زاس و   " نآ هب  ًاحالطـصا  هک  دـنکیم  قیوشت  توعد و  نتـسیز  دّـهعتیب  ندوب و  دـیقال 

بسانت و لاح  نیع  رد  دوشیم و  ارجا  ابیز  بوخ و  ارجا ، رظن  زا  مه  تسابیز و  هوکـش و  اب  ییاـنعم  ياراد  راعـشا ) نومـضم   ) اوتحم رظن 
لاکـشا مود  عون  اـّما  تسا  مارح  لّوا  عون  هب  نداد  شوـگ  درادـن . داـسف  ترـشع و  شیع و  وـهل ، سلاـجم  ياـهزاوآ  زاـس و  اـب  یتهاـبش 

هک ییاهزاوآ  زاـس و  ج  نمهب 1375 ). مود  پاـچ  ریما ، یتاـعوبطم  ینارکنل ص 252  لضاف  هللاتیآ  تائاتفتـسا   " لئاسملاعماج .) درادـن
نداد شوگ  دشابن . مزال  زیهرپ  ات  تسا  مود  عون  زا  ای  مینک و  زیهرپ  نآ  زا  ات  تسا  لّوا  عون  زا  ایآ  مینادیمن  میراد و  کش  نآ  هب  تبـسن 

ار ناناملسم  میرک  نآرق  زا  یتایآ  مینکن  شوگ  مه  اهگنهآ  عون  نیا  هب  هک  تسا  رتهب  اّما  درادن ; لاکشا  موس  عون   ) كوکـشم دراوم  هب 
زا یکی  دــینک ". باــنتجا  روز  لوـق  زا  جـح 30 ) ;  ) روُّزلا َلوَـق  اوـبنَتجاو  ; " درادیم زاـب  لذـتبم  ياهیقیــسوم   ) اـنغ هـب  نداد  شوـگ  زا 

تاراشتنا ص 92 ، يزار ج 8 ، حوتفلاوبا  ریـسفت  ص 379 /  نازیملا ج 14 ،  ) تسا لذـتبم  ياهزاوآ  زاس و   ) انغ روزلا ، لوق  ياهقادـصم 
تایآ هدننک  نایب  هک  دیلقت ـ  عجارم  رظن  ماکحا  رد  كالم  خساپ ب  دـنکیمن . ندوب  زیاج  رب  تلالد  امیـس  ادـص و  زا  شخپ  و  ۀیمالـسا ) 

مزال نادـلقم  رب  نآ  تعاطا  دـنهد  اوتف  رگید  عوضوم  ای  صقر و  تمرح  هب  ناـشیا  یتقو  دـشابیم و  دنتـسه ـ  نیموصعم  نانخـس  نآرق و 
هودـنا مغ و  ثعاب  دـنکیم ، رّوصت  یباداش  طاشن و  ناسنا  هچنآ  اسب  هچ  دراد و  دوجو  ناوارف  ياههار  يداش  زاربا  يارب  نمـض  رد  تسا 
دنلبرـس قفوم و  ترخآ  ایند و  رد  ات  مینک  لمع  دـناهداد ، روتـسد  نیموصعم  همئا  لاعتم و  دـنوادخ  هچنآ  هب  هک  تسوکین  هچ  سپ  دوش ;

ةروس هیآ 6  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  اـنغ  : " دومرف  7 رقابدـمحم ماما  هک  تسا  تیاور  رد  اـنغ ، هب  نداد  شوگ  دروم  رد  میـشاب 
ادخ هار  زا  ار  مدرم  ینادان  اب  ات  دناهدوهیب  نخس  رادیرخ  مدرم  زا  یضعب   " تسا نینچ  هیآ  همجرت  تسا "  هداد  باذع  ةدعو  نآ  رب  نامقل 

بتکلاراد ص 431 ، ینیلک ج 6 ، مالسالا  ۀقث  یفاک   ") تسا هدننک  راوخ  یباذع  نانیا  يارب  دنریگیم ، هرخسم  هب  ار  نآرق  دننک و  هارمگ 
 ( ۀیمالسالا

؟ دراد هانگ  داش  ياهراون  هب  ندرک  شوگ  ندرک و  نشور  یلو  درادن ، لاکشا  اهتئیه  رد  لبط  ندز  ارچ 

شسرپ
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؟ دراد هانگ  داش  ياهراون  هب  ندرک  شوگ  ندرک و  نشور  یلو  درادن ، لاکشا  اهتئیه  رد  لبط  ندز  ارچ 

خساپ

صقر و ِلفاحم  ترـشع و  شیع و  ِسلاجم  ةویـش  هب  هک  ییاهزاوآ  اهگنهآ و  فلا  دـنوشیم : میـسقت  هتـسد  هس  هب  اهزاوآ  اـهگنهآ و 
نتـسیز دّـهعتیب  ندوب و  دـیقال  يراـب  دـنبیب و  هب  دزاـسیم و  رود  ینهذ  يرکف و  ِلادـتعا  ِتلاـح  زا  ار  ناـسنا  دوشیم و  ارجا  یبوکیاـپ 

زا مه  هک  ییاهنآ  ب  دنیوگیم . بعل  وهل و   " سلاجم بسانم  لذـتبم و  ياهزاوآ  زاس و   " نآ هب  ًاحالطـصا  هک  دـنکیم  قیوشت  توعد و 
بسانت و لاح  نیع  رد  دوشیم و  ارجا  ابیز  بوخ و  ارجا ، رظن  زا  مه  تسابیز و  هوکـش و  اب  ییاـنعم  ياراد  راعـشا ) نومـضم   ) اوتحم رظن 
.) درادن لاکشا  مود  عون  اّما  تسا  مارح  لّوا  عون  هب  نداد  شوگ  درادن . داسف  ترـشع و  شیع و  وهل ، سلاجم  ياهزاوآ  زاس و  اب  یتهابش 
هب تبـسن  هک  ییاهزاوآ  زاس و  ج  نمهب 1375 ) . مود  پاچ  ریما ، یتاعوبطم  ینارکنل ص 252  لضاف  هللاتیآ  تائاتفتسا   " لئاسملاعماج

دراوم هب  نداد  شوگ  دـشابن . مزال  زیهرپ  ات  تسا  مود  عون  زا  ای  مینک و  زیهرپ  نآ  زا  ات  تسا  لّوا  عون  زا  ایآ  مینادیمن  میراد و  کـش  نآ 
تایآ و لوا .  مسق   ) یقیسوم تمرح  لیلد  مینکن  شوگ  مه  اهگنهآ  عون  نیا  هب  هک  تسا  رتهب  اّما  درادن ; لاکـشا  موس  عون   ) كوکـشم

ۀیآ . 1 زا : دـنترابع  هلأسم  نیا  هب  طوبرم  تایآ  زا  یخرب  تسا  هدـش  دراو  وغل "و ... " ، " وهل  ، " لطاب  " زا زیهرپ  هرابرد  هک  تسا  یتاـیاور 
تداهش هک  دنتـسه  یناسک  نمحرلا  دابع   ) دنوادخ صاخ  ناگدنب  ناقرف 72 ) ;) اًماَرِک اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اَذِإ  َو  َروُّزلا  َنوُدَهْـشَی  َنیِذَّلا َال  َو  "

نآ زا  هناراوـگرزب  دـننک ، دروـخرب  یگدوـهیب  وـغل و  اـب  هک  یماـگنه  و  دـننکیمن .) تکرـش  لـطاب  سلاـجم  رد  و   ) دـنهدیمن لـطاب  هـب 
َو  " ۀیآ . 3 دننادرگ . يور  یگدوهیب  وغل و  زا  هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم  نونمؤم 3 ) ;) َنوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو   " ۀیآ . 2 دنرذگیم .
تاـیآ و زا  رتـشیب  یهاـگآ  تهج  دـننادرگیم . يور  نآ  زا  دنونـشب  ياهدوـهیب  زیچ  هاـگ  ره  صـصق 55 )  ) ْهنَع اوُضَرْعَأ  َوـْغَّللا  اوُعِمَـس  اَذِإ 

همرحملا بساکملا  أفولا /  ۀسـسؤم  أنغلا ، باـب  ص 431 ، ج 6 ، ینیلک ،  یفاک   " ياـهباتک هب  دـیناوتیم  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تاـیاور 
ص 240، یسلجم ص 264 و ج 76 ، همالع  راونالاراحب ، ینیمخ /  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  ، 369 ص 299 ـ  ج 1 ، ینیمخ ،  ماما 

نوچ نیاربانب  " دییامرف . هعجارم  تیبلالآ  رـشن  أنغلا ، میرحت  باب  ص 304 ، یلماعلا ج 17 ، رحلا  خیشلا  هعیشلا  لئاسو  أفولا /  ۀسسوم  رـشن 
. درادن لاکشا  تسین  دوشیم ، ارجا  یبوکیاپ  صقر و  سلاجم  ترشعو و  شیع  سلاجم  رد  هچ  نآ  اب  بسانم  اهتئیه ، رد  لبط  ندز 

تلع هدماین  شلئاسملا  حیضوت  ۀلاسر  رد  یحیضوت  چیه  تسا و  هدرک  مارح  ار  اهیقیـسوم  مامت  هک  تسا  يزیربت  هّللا  ۀیآ  نم  دیلقت  عجرم 
تسا راذگریثأت  ناسنا  حور  رب  اهیقیسوم  زا  یخرب  تسیچ  اهیقیسوم  مامت  ندوب  مارح 

شسرپ

هدماین شلئاسملا  حیـضوت  ۀـلاسر  رد  یحیـضوت  چـیه  تسا و  هدرک  مارح  ار  اهیقیـسوم  مامت  هک  تسا  يزیربت  هّللا  ۀـیآ  نم  دـیلقت  عجرم 
تسا راذگریثأت  ناسنا  حور  رب  اهیقیسوم  زا  یخرب  تسیچ  اهیقیسوم  مامت  ندوب  مارح  تلع 

خساپ

شـسرپ ًافطل  تسا  یهقف  مکح  کی  تلع  زا  امـش  شـسرپ  و  دشابیم ، هّللا  هظفح  يزیربت  هّللا  تیآ  امـش  دیلقت  عجرم  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
77 مق ـ  يزیربت  هّللا  تیآ  رتفد  نفلت  دیراذگب ، نایم  رد  دوخ  دیلقت  عجرم  رتفد  اب  ار  دوخ 

؟ دیهد حیضوت  رتشیب  هراب  نیا  رد  ًافطل  . دوب رصتخم  رایسب  یلبق  ۀمان  رد  یقیسوم  ةرابرد  امش  خساپ 
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شسرپ

؟ دیهد حیضوت  رتشیب  هراب  نیا  رد  ًافطل  . دوب رصتخم  رایسب  یلبق  ۀمان  رد  یقیسوم  ةرابرد  امش  خساپ 

خساپ

يارب تصرف  ییاهخساپ  نینچ  رد  ًالومعم  تسا -  نارگ  شـسرپ  شـسرپ  ةرابرد  رـصتخم  یناسر  عالطا  دحاو ، نیا  ياهخـساپ  زا  فدـه 
. دیازفیب دوخ  یملع  يانغ  هب  تسا  هدـش  هداد  سردآ  هک  ییاهباتک  ۀـعلاطم  اب  دـناوتیم  شـسرپ  تسین  هوزج  باتک و  دـننام  بلطم  طسب 
هب ام  رگا  اریز  تسا  امـش  دوخ  ةدـهع  هب  قادـصم  ندرک  ادـیپ  دوب . یقیـسوم  مکح  یلک  نایب  دـش ، لاسرا  امـش  یلبق  خـساپ  رد  هک  هچنآ 
هب ار  یقیسوم  يرگید  تساک  ای  موبلآ  رد  وا  اسب  هچ  میربب  ار  يدرف  مان  بسانم  ياوتحم  بسانم و  يارجا  یقیـسوم (  مود  مسق  رد  ضرف 
زا رادـقم  ره  تسا  هتـسیاش  دراد ، یتوافتم  ماکحا  عجارم  رظن  زا  یقیـسوم  هک  نآ  نمـض  دـنک . ارجا  بعل  وهل و  سلاـجم  بساـنم  ۀـنوگ 

یناور و رظن  زا  یقیسوم  ییوخ 2. یناخفرش  یقیـسوم  انغ ، ناسنا  ك 1 . رتشیب ر . یهاگآ  يارب  دسرپب . ار  شـسرپ  نیا  دوخ  دـیلقت  عجرم 
يرفعج همالع  ۀسسؤم  رفعج ، یقت  دمحم  همالع  یفسلف 

؟ تسیچ لذتبم  ياهگنهآ  عامتسا  تمرح  لیالد 

شسرپ

؟ تسیچ لذتبم  ياهگنهآ  عامتسا  تمرح  لیالد 

خساپ

ددرگیم و قالخا  داسف  بجوم  فلا  دراد :  زین  ار  تاریثاتنیا  دراد  ناور  باصعا و  يارب  انغ  یقیـسوم و  هک  يرابنایز  راـثآ  زا  هتـشذگ 
اوقت و هار  اـنغ  ياـهگنهآ  ریثاـتتحت  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  دربیم و  نوربـی  ناـسنا  لد  زا  ارتفع  اـیح و  ناـمیا 
هک دننکیملقن  هیماینب  زا  یکی  نارس  زا  ینخس  یناعملا  حور   » ریسفت رد  دنروآیميور . داسف  تاوهـش و  هب  هدرک و  اهر  ار  يراکزیهرپ 
رد هک  مینیبیم  رگا  دنکـشیم و  مهرد  ار  تیـصخش  دـیازفایمار ، توهـش  دـنکیم ، مک  ار  اـیح  هک  دـیزیهرپب  اـنغ  زا  تفگیم  اـهنآ  هـب 

یگدولآ حور  نامه  قافن  حور  درادتقیقح . نیمه  هب  هراشا  دهدیم  شرورپ  بلق  رد  ار  قافن  حور  انغ  هک  هدمآ  ررکمیمالـسا  تایاور 
ار قافن  حورلد  رد  انغ  رقفلا ؛ بقعی  قافنلا و  ثروی  انغلا  : » دـندومرف ع   ) قداص ماما  تسايراکزیهرپ  لوحت و  زا  يریگهرانک  داـسف و  هب 

نایز راثآ  زا  رگید  یکی  زین  ادخ  ندرک  شومارف  ادخ و  دای  زا  ندشلفاغ  ب )  دروآیم .» رقف  یتخبدب و  دوخ  لابندب  دـهدیم و  شرورپ 
زا دارم  دندومرف : دـیزیهرپب .» اوران  لطاب و  راتفگ  زا  ؛ ) 2) روزلا لوق  اوبنتجاو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  قداص ع  ماما  تسا  یقیـسومو  انغ  راب 

. دـنکیم فرحنم  تسرد  هارزا  دـنکیم و  رود  ادـخ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  اوران  لطاب و  راـتفگ  تسانغهفیرـش  هیآ  ردروز  لوق 
نعلضیل ثیدـحلاوهل  يرتشی  نم  ساـنلا  نمو   » لـجوزع هللا  لاـق  اـمم  وه  هلها و  یلاهللارظنیـال  سلجم  اـنغلا  : » دـندومرف ع   ) قداـص ماـما 

نیا و  دـهدیمن . رارق  شفطل  لومـشم  ار  اـهنآ  درگنیمننآ و  لـها  هب  ادـخ  هک  تسا  یـسلجم  یگدـنناوخ  اـنغ و  سلجم  3 ؛ )  ) هللالیبس
هار زا  ار  مدرم  ات  دننکیم  يرادیرخار  هدوهیب  نانخس  هک  دنتسه  مدرم  زا  یـضعب  هدومرف  لجو  زع  دنوادخ  هک  تسايزیچ  نامه  قادصم 

ادـخ هارزا  اراهناسنا  هک  هتـسناد  ياهدوهیب  راتفگ  ياهقادـصم  زا  یکی  ار  یقیـسوم  انغ و  ع   ) ماـما تیاور  نیا  رد  دـنزاس .» هارمگ  ادـخ 
. دنکیم هارمگ 
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تسا مارح  یتروص  هچ  رد  یقیسوم 

شسرپ

تسا مارح  یتروص  هچ  رد  یقیسوم 

خساپ

; برطم یقیسوم   ( 1 دشابیم : مارح  تروص  دـنچ  رد  مالـسا  رظن  زا  یقیـسوم  هک  دـهدیم  ناشن  نید  ناملاع  ارآ  ینید و  نوتم  یـسررب 
نیماضم اب  هارمه  یقیـسوم   ( 2 دزاسیم . لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  ناسنا  تسا و  یـسنج  یناوهـش و  تاکیرحت  بجوم  هک  ییاـهگنهآ  ینعی ،

ناهذا فارحنا  قـالخا و  داـسف  بجوم  ياهنوگ  هب  هک  دـنوشیم  تئارق  ییاهدورـس  راعـشا و  نآ  راـنک  رد  هک  ییاـهگنهآ  ینعی ،  ; يوهل
بجوم وحن  ره  هب  هک  يراعـشا  تسا  مسق  نیمه  زا  تسا و  هریغ  بارـش و  نز ، فصو  رد  هک  يراعـشا  هناقـشاع و  ياههنارت  دـننام  تسا 

ماظن ای  (ع ) تیب لها  و  (ص ) ربمایپ نآرق ، نوچمه  نآ  تاسدقم  مالـسا و  هیلع  رب  هک  يراعـشا  دننام  دشاب  قح  اب  تفلاخم  لطاب و  جیورت 
هانگ و سلجم  رد  یقیـسوم   ( 3 دشاب . نآ  نارادمدرـس  دساف و  ياهماظن  كرـش و  رفک و  دـییات  تهج  رد  ای  هدوب و  یمالـسا  تموکح  و 
رب رد  هجو  چیه  هب  هک  ییاهیقیسوم  نیا  رب  انب  دنوشیم . هتخاون  هریغ  بارش و  ندیـشون  ای  صقر  لاح  رد  هک  ییاهگنهآ  دننام  بعلووهل 

دشابن زیگنا  مارح  داسف و  داجیا  ادخ و  دای  هدنرب  نیب  زا  نآ و  لها  تیوقت  لطاب و  جیورت  بجوم  ینعی ، هدوبن ; قوف  تایـصوصخ  هدنراد 
. دشابیم زیاج  ددرگیم  هتخاون  هدنزومآ  ینافرع و  بوخ  راعشا  هارمه  هب  هک  ییاهیقیسوم  رثکا  دننام 

تسیچ سنجمه  يارب  صقر  تمرح  هفسلف 

شسرپ

تسیچ سنجمه  يارب  صقر  تمرح  هفسلف 

خساپ

رگید یخرب  دـناهداد و  رظن  رهوش ، يارب  نز  زین  سنجمه و  يارب  نآ  زاوج  هب  یخرب  دـنراد . یفلتخم  ياههاگدـید  صقر ، دروم  رد  اـهقف 
هک یناسک  دنتسم  تسا . دوجوم  هطوبرم ، ياهباتک  رد  هاگدید ، ود  نیا  یهقف  لیالد  دناهتـسناد . زاجم  ار  رهوش  يارب  نز  صقر  اهنت  زین 

ریبـعت هب  یلقع و  لـیلد  نوماریپ  تسا . هدـش  یهن  صقر ))  )) هلمج زا  روما  یخرب  زا  نآ  رد  هک  تسا  یثیداـحا  دناهتـسناد ، مارح  ار  صقر 
لابند هب  راک  کی  هک  یجیاتن  تایاغ و  رد  دیاب  ار  ماکحا  زا  یضعب  هفسلف  هک  تسا  ینتفگ  زین  نآ  میرحت  هفـسلف  ای  ییالقع  لیلد  رتقیقد 

ار دوخ  تمه  مامت  یتسیاب  تسا ، هداعلاقوف  شزرا  ياراد  تمارک و  اب  يدوجوم  ناسنا  نوچ  مالسا ، هاگدید  زا  درک . وج  تسج و  دراد ،
زا دـنک . زیهرپ  درادیم ، زاب  فدـه  نیا  زا  ار  وا  هک  هچنآ  زا  هتخاس و  مهارف  ار  اههنیمز  روظنم ، نیا  يارب  دـنک و  یهاوخلامک  فورـصم 
رد روظنم  نیمه  هب  ددرگیم . ناـسنا  دـیاع  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  یتـلفغ  بعل و  وهل و  هب  لاغتـشا  هار ، نیا  رد  ناـسنا  يدـج  عناوم  هلمج 

هلمج زا  هک  تسا  هدـش  ینیبشیپ  اهتلفغ ، اهسوه و  بالجنم  رد  هعماج ، درف و  نتفر  ورف  زا  يریگولج  يارب  یتادـیهمت  یهلا ، تعیرش 
بجوم صقر ، هقیقد  دنچ  ایآ  هک  دوش  هدیـسرپ  تسا  نکمم  هتبلا  مرحمان .) يارب  صقر   ) دـشابیم صقر  رامق و  تارکـسم ، میرحت  اهنآ ،

، دوش ریگارف  هعماج  رد  ییاهتداع  نینچ  رگا  یلو  دشاب ; هتـشادن  يدوهـشم  راثآ  نادنچ  هثداح  کی  تسا  نکمم  یلب  ددرگیم ؟ تلفغ 
اهتوهـش و اـهتلفغ و  رد  نتفر  ورف  ینعی ، دـناهدش ; راـچد  نادـب  عـماوج  زا  يرایـسب  نوـنکا  هک  داـتفا  دـهاوخ  یماد  ناـمه  هب  هعماـج 
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; صقر میرحت  اهنت  هن  میریگب ، هدـیدان  ناهج )) ناسنا و  هب  ار  یحو  شرگن   )) رگا هک  مینکیم  دـیک  ات  مه  زاب  لاـمک . ریـسم  زا  ندـنامزاب 
. دوب دهاوخن  ریذپهیجوت  زین ، رگید  تامرحم  زا  يرایسب  هکلب 

؟ تسیچ صقر  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ صقر  تمرح  هفسلف 

خساپ

هک یبوکیاپ -  صقر و  تسا . هدش  مارح  تسا ، بعل  وهل  سلاجم  بسانم  تسا و  هدننک  کیرحت  جیهم و  نوچ  برطم " یقیسوم  انغ و  "

ار یمومع  تفع  ایح و  دنکیم . تیقوت  ار  زیگناداسف  راکفا  هدوب و  توهـش  کیرحت  جیهت و  ثعاب  تسا -  مارح  یقیـسوم  زا  دعب  ًالومعم 
سابل عون  ره  رد  وا  دزاسیم و  اکشآ  ار  درف  یعرـش  ریغ  ناهنپ و  زئارغ  تالیامت و  هداد و  رییغت  ار  یمدآ  تیهام  مک  مک  دربیم و  نیب  زا 
تیاهن رد  ددرگیم و  ینامحر  راکفا  نیزگیاج  یناطیش ، دیلپ  راکفا  مک  مک  دنیزگیم . يرگید  هار  تاداقتعا و ... ترشاعم و  ندیشوپ و 

تهج هیامنارگ  تقو  زا  هک  تسین  رتهب  ایآ  رگید  فرط  زا  دهددیم . قوس  یکیرات  تملظ و  ياضف  هب  تیونعم  رون و  ياضف  زا  ار  یمدآ 
هعلاـطم دـننام  دـشابیم  زین  زیگناـطاشن  هک  اـهنآ  زا  یخرب  ًاـصوصخم  مینک ؛ هدافتـسا  یمالـسا  فلتخم  لـئاسم  هب  رتشیب  هچ  ره  ییانـشآ 

تسد درذگب و  وا  رب  لاس  اههد  ناملسم  کی  هک  تسین  حیحص  ایآ  یمالسا و ... ياهتیصخش  تالاح  مالـسا و  خیرات  نآرق و  ياههصق 
! دشاب یهت  یمالسا  تاعالطا  زا  وا 

؟ تسیچ یقیسوم  نداد  شوگ  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ یقیسوم  نداد  شوگ  تمرح  هفسلف 

خساپ

ددرگیم و قالخا  داسف  بجوم  فلا ) دراد :  زین  ار  تاریثات  نیا  دراد  ناور  باصعا و  يارب  انغ  یقیسوم و  هک  يرابنایز  راثآ  زا  هتشذگ 
اوقت و هار  انغ  ياـهگنهآ  ریثاـت  تحت  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  دربیم و  نوربی  ناـسنا  لد  زا  ار  تفع  اـیح و  ناـمیا 

دننکیم لقن  هیماینب  نارس  زا  یکی  زا  ینخـس  یناعملا » حور   » ریـسفت رد  دنروآیم . يور  داسف  تاوهـش و  هب  هدرک و  اهر  ار  يراکزیهرپ 
رد هک  مینیبیم  رگا  دنکشیم و  مهرد  ار  تیـصخش  دیازفایم و  ار  توهـش  دنکیم ، مک  ار  ایح  هک  دیزیهرپب  انغ  زا  تفگیم : اهنآ  هب  هک 

حور ناـمه  قاـفن  حور  دراد . تقیقح  نیمه  هـب  هراـشا  دـهدیم  شرورپ  بـلق  رد  ار  قاـفن  حور  اـنغ  هـک  هدـمآ  ررکم  یمالـسا  تاـیاور 
لد رد  انغ  رقفلا ؛ بقعی  قافنلا و  ثروی  انغلا  : » دـندومرف ع )  ) قداص ماما  تسا . يراکزیهرپ  لوحت و  زا  يریگهراـنک  داـسف و  هب  یگدولآ 

رگید یکی  زین  ادخ  ندرک  شومارف  ادخ و  دای  زا  ندش  لفاغ  ب )  دروآیم .» رقف  یتخبدب و  دوخ  لابندب  دهدیم و  شرورپ  ار  قافن  حور 
«. دـیزیهرپب اوران  لطاب و  راتفگ  زا  روزلا ؛ لوق  اوبنتجاو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  (ع ) قداص ماـما  تسا . یقیـسوم  اـنغ و  راـب  ناـیز  راـثآ  زا 

تـسرد هار  زا  دنکیم و  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  اوران  لطاب و  راتفگ  تسانغ . هفیرـش  هیآ  ردروز  لوق  زا  دارم  دندومرف :
يرتـشی نم  ساـنلا  نـمو  : » لـجوزع هللا  لاـق  اـمم  وـه  هـلها و  یلا  هللارظنیـال  سلجم  اـنغلا  : » دـندومرف ع )  ) قداـص ماـما  دـنکیم . فرحنم 
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رارق شفطل  لومـشم  ار  اهنآ  درگنیمن و  نآ  لها  هب  ادخ  هک  تسا  یـسلجم  یگدـنناوخ  انغ و  سلجم  هللالیبس ؛» نع  لضیل  ثیدـحلاوهل 
يرادـیرخ ار  هدوـهیب  نانخـس  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  هدوـمرف : لـجو  زع  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  قادـصم  نیا  و  دـهدیمن .

هتـسناد ياهدوهیب  راتفگ  ياهقادصم  زا  یکی  ار  یقیـسوم  انغ و  ع )  ) ماما تیاور  نیا  رد  دنزاس .» هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  دـننکیم 
. دنکیم هارمگ  ادخ  هار  زا  اراهناسنا  هک 

؟  تسیچ یقیسوم  عامتسا  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ یقیسوم  عامتسا  تمرح  هفسلف 

خساپ

تاریثات نیا  دراد  ناور  باصعا و  يارب  انغ  یقیسوم و  هک  يراب  نایز  راثآ  زا  هتـشذگ  تسا ;  يرورـض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  هطبار  نیا  رد 
هک تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  درب و  یم  نوربـی  ناـسنا  لد  زا  ار  تـفع  اـیح و  ناـمیا ,  ددرگ و  یم  قـالخا  داـسف  بجوـم  - 1 دراد : زین  ار 

حور  )) ریسفت رد  دنروآ . یم  يور  داسف  تاوهش و  هب  هدرک و  اهر  ار  يراکزیهرپ  اوقت و  هار  انغ  ياه  گنهآ  ریثات  تحت  دارفا  زا  يرایـسب 
یم ار  توهش  دنک , یم  مک  ار  ایح  هک  دیزیهرپب  انغ  زا  تفگ :  یم  اهنآ  هب  هک  دننک  یم  لقن  هیما  ینب  نارس  زا  یکی  زا  ینخس  یناعملا )) 

, دهد یم  شرورپ  بلق  رد  ار  قافن  حور  انغ  هک  هدمآ  ررکم  یمالسا  تایاور  رد  هک  مینیب  یم  رگا  دنکش . یم  مهرد  ار  تیصخش  دیازفا ,
 ( ع  ) قداص ماما  تسا .  يراکزیهرپ  يوقت و  زا  يریگ  هراـنک  داـسف و  هب  یگدولآ  حور  ناـمه  قاـفن  حور  دراد . تقیقح  نیمه  هب  هراـشا 

لفاغ  - 2 دروآ .)) یم  رقف  یتخبدب و  دوخ  لابندب  دهد و  یم  شرورپ  ار  قافن  لد  رد  انغ  رقفلا ;  بقعی  قافنلا و  ثروی  انغلا  : )) دـندومرف
هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  ع )   ) قداص ماما  تسا .  یقیـسوم  انغ و  راب  نایز  راثآ  زا  رگید  یکی  زین  ادـخ  ندرک  شومارف  ادـخ و  دای  زا  ندـش 

ره اوران  لطاب و  راتفگ  تسانغ .  هفیرـش  هیآ  ردروز  لوق  زا  دارم  دـندومرف : دـیزیهرپب .)) اوراـن  لـطاب و  راـتفگ  زا  روزلا ;  لوق  اوبنتجاو  ))
یلا هللارظنیال  سلجم  انغلا  : )) دندومرف ع )   ) قداص ماما  دنک . یم  فرحنم  تسرد  هار  زا  دنک و  یم  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ 

تـسا یـسلجم  یگدنناوخ  انغ و  سلجم  هللا ; ))  لیبس  نع  لضیل  ثیدـحلاوهل  يرتشی  نم  سانلا  نمو   : )) لجوزع هللا  لاق  امم  وه  هلها و 
 : هدومرف لجو  زع  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  قادصم  نیا  و  دهد . یمن  رارق  شفطل  لومشم  ار  اهنآ  درگن و  یمن  نآ  لها  هب  ادخ  هک 

انغ و ع )   ) ماما تیاور  نیا  رد  دنزاس .)) هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  دننک  یم  يرادـیرخ  ار  هدوهیب  نانخـس  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب 
دراد یفلتخم  ماسقا  یقیسوم  االوا ) دنک . یم  هارمگ  ادخ  هار  زا  اراه  ناسنا  هک  هتسناد  يا  هدوهیب  راتفگ  ياه  قادصم  زا  یکی  ار  یقیسوم 

یهاگآ يارب  دـجنگ . یمن  رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  تایئزج  نوماریپ  وگ  تفگ و  دراد و  یمدآ  ناور  باصعا و  رب  یـصاخ  ریثئات  کی  ره  و 
یهللادبع نیسح  مالسا  یقیـسوم و  شورخ 2 - یهللادـبع  نیـسح  باصعا  ناور و  رب  یقیـسوم  ریثئاـت  - 1 ك :  هـنیمز ر .  نـیا  رد  رتـشیب 

یبرجت مولع  هزوح  رد  هک  ( - citarueN  ) یبصع و  ( cigolohcyhP  ) یناور تاریثئات  هب  دودحم  یقیسوم  یفنم  راثآ  اایناث ) شورخ 
هک دراد  زین  ( cigolohcyshparoP  ) یتخانشناور ارف  و  ( lautiripS  ) یحور رابنایز  راثآ  هکلب  تسین ;  دنـشاب -  یم  قیقحت  لـباق 

یهلا ناربمایپ  نید و  گرزب  تامدخ  زا  یکی  ااساسا  دجنگ . یمن  یملع  تاقیقحت  هربنچ ئ  رد  دراد و  رارق  يرشب  شناد  زا  رترب  یقفا  رد 
زگره نانآ ,  ياه  تیادـه  نودـب  هک  دـنا  هدرک  ییامنهار  ییوس  تمـس و  هب  ار  رـشب  دوخ , سدـقم  ماکحا  میلاعت و  اـب  هک  تسا  نیمه  , 

رد ناوت  یمن  ااقطنم  ور  نیمه  زا  دوب . دـهاوخ  راب  تراسخ  رید و  رایـسب  دیـسر , اهنادـب  ینامز  رگا  ای  دـبای و  یمن  تسد  اهنآ  هب  تیرـشب 
يزیچ مکح  ینید ,  صوصن  رد  قیقحت  صاخ  يژولدوتم  قیرط  زا  هک  نیمه  هکلب  دز ; زابرس  نآ  زا  مکح ,  کی  هفسلف  نتسنادن  تروص 
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 - یهلا ماکحا  اب  هزرابم  هب  یهاگآان ,  لهج و  رطاخ  هب  داهن و  ندرگ  نآ  ربارب  رد  دـیاب  هک  دـنک  یم  مکح  قطنم  لـقع و  دـمآ , تسد  هب 
تسا تبثم  راثآ  نادقف  قلطم  يانعم  هب  ااموزل  زیچ  کی  ندوب  مارح  هن  ااثلاث ) تساخنرب .  تسا -  هیلاع  مکح  حلاصم و  رب  ینتبم  ااعطق  هک 
ياراد روما  زا  يرایـسب  تسا .  یلقع  ینید و  تیعورـشم  زاوج و  رب  یعطاـق  لـیلد  زیچ , کـی  رد  تبثم  تارثا  زا  یخرب  ندوـب  اراد  هن  و  , 

راکـشآان یفخم و  ام  يارب  هجو  نآ  دـنچ  ره  تسا ,  عوضوم  بلاغ  هجو  هب  رظان  یهلا  مکح  اـالومعم  روما  نیا  رد  دـنا . هناـگود  صاوخ 
نآ رد  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  دروآ , یم  نایم  هب  رامق  بارش و  تمرح  زا  نخـس  یتقو  دیجم , نآرق  هک  تساج  نیا  بلاج  دشاب .

 , یقیسوم ندینـش  اب  ناسنا  اسب  هچ  نیا  ربانب  تسا .  ناشعفانم  زا  رت  نوزفا  یـسب  اهنآ , رابنایز  راثآ  مثا و  یلو  دراد ; دوجو  زین  یعفانم  ود ,
یناث رد  دریگب ؟ ار  نآ  یحور  يونعم و  ياه  نایز  يولج  دـناوت  یم  تبثم  هجیتن ئ  نیا  ایآ  اما  دـنک ; طاـسبنا  شمارآ و  یعون  ساـسحا 
ناسنا هک  دـهد  یم  ناشن  یتخانـش ,  ناور  هدرتسگ  ياه  شواک  تسا ؟  مارح  یقیـسوم  زا  هدافتـسا  یبای ,  شمارآ  يارب  رـصحنم  هار  ایآ 

ناور ياهدرکراک  زا  یکی  ااساسا  و  دنرادروخرب . يرتشیب  طاسبنا  تجهب و  شمارآ و  زا  ینید ,  میلاعت  نید و  هب  دنب  ياپ  نأیدـتم و  ياه 
نیمه زا  تسا .  رطاخ  طاسبنا  شمارآ و  داجیا  ریظن , یب  یلاع و  رایسب  یحطس  رد  نید ,  ( noitcnuF laciqolohcyshP  ) یتخانش

زج يزیچ  مارح ,  یقیـسوم  تسا و  هتفهن  نآ  ياـه  هزومآ  نید و  دوجو  رد  یقیقح ,  اـیاپ و  طاـسبنا  شمارآ و  هک  میریگ  یم  هجیتـن  اـج 
تلفغ و هلمج  زا  يونعم ,  يراتفر و  یقالخا ,  یحور ,  یناور ,  یبصع ,  راوگان  ياهدمایپ  هدنراد  رب  رد  هک  رادیاپان -  یلایخ و  شمارآ 

ناگدننک تکرـش  یقیقح و  نانمئوم  نایم  يا  هسیاقم  شجنـس  بلطم ,  نیا  يارب  لیلد  نیرهب  تسین .  يرگید  زیچ  تسادـخ -  زا  يرود 
 . تسا اه و ... ترسنک  رد 

شوپور دوش و  یمن  یهجوت  ارچ  دنا , هدومرف  یهن  نآزا  احیرـص  ع )   ) قداص ماما  دنک و  یم  مالعا  مارح  ار  یقیـسومو  انغ  نآرق  یتقو 
؟ دننک یم  تیصعمودنراذگ  یم  نآ  يور  یعرش 

شسرپ

شوپور دوش و  یمن  یهجوت  ارچ  دـنا , هدومرف  یهن  نآزا  احیرـص  ع )   ) قداص ماما  دـنک و  یم  مالعا  مارح  ار  یقیـسومو  اـنغ  نآرق  یتقو 
؟ دننک یم  تیصعمودنراذگ  یم  نآ  يور  یعرش 

خساپ

. تسا نآ  قادصمنییعت  هدوب  ناهیقف  دزن  يدایز  ثحابم  دروم  خیرات  لوطرد  هچنآ  یلو  تسا  هعیش  هقف  تاملـسم  زا  زین  وهل  انغ و  تمرح 
زیاج برطمریغ  یقیـسوم  نیارباـنب  . دـشاب برطم  هک  تسا  نآ  مارح  یقیـسوم  عجارم  زا  رگید  یخرب  ینیمخ و  ماـما  ترـضح  هاگدـید  زا 

زاوجرب ماما  ترـضح  ياوتف  برطم ؟ ریغ  ای  تسابرطم  عون  زا  هدـش  شخپ  یقیـسوم  دـشاب  هتـشاد  کش  ناسنا  هک  زین  يدراومرد  تسا و 
J .} دشابیم تئاربلصا  يارجم  تسا و  تمرحرد  کش  قیداصم  زا  هلأسم  اریز  تسا 

 , تسین نینچ  دنتسه  یعدم  دنا و  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  یناسک  تسا  مارح  دنک  یم  دایز  ار  توهش  هکنیا  تهج  هب  صقر  هک  دوش  یم  هتفگ 
؟  مییوگب هچ  خساپ  رد 

شسرپ

نینچ دنتـسه  یعدـم  دـنا و  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  یناسک  تسا  مارح  دـنک  یم  دایز  ار  توهـش  هکنیا  تهج  هب  صقر  هک  دوش  یم  هتفگ 
؟  مییوگب هچ  خساپ  رد  تسین , 
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خساپ

نآ دویق  رد  هژیوـب  هنیمز  نیارد  تسین و  اـملع  عـیمج  قاـفتا  دروـم  نآ  تمرح  - 1 دراد : دوجو  هتکن  دـنچ  ندیـصقر  هلاـسم  اـب  هطبار  رد 
هکلب میدشن  کیرحت  میدیـصقر و  ام  دنیوگب  ات  تسین  هدننک  صقر  صخـش  رد  صقر  يزیگنارب  توهـش  - 2 دراد . دوجو  يار  فـالتخا 

يرابتعا و ماـکحا  رد  - 3 ددرگ . هارمه  درم و ... نز و  طالتخا  یقیـسوم  دـننام  يرگید  لماوع  اـب  رگا  هژیوب  تسا  هدـننیب  ردـنآ  رثا  رتشیب 
تسا عونمم  زمرق  غارچ  زا  روبع  یگدننارو  ییامنهار  تاررقم  رد  الثم  يدروم . هن  دنهدیم  رارق  كالم  ار  یبلاغ  تاریثات  الومعم  ینوناق 

هن مدرک و  روبع  اـهراب  نم  دـیوگب  دـناوتیم  یـسکایآ  اـما  تسین  فداـصت  دـیدش و  کـیفارت  زا  يریگوـلج  زج  يزیچ  مه  نآ  هفـسلف  و 
مه يدرومرد  رگا  تسا و  یبلاغ  حـلاصم  ساـسارب  تاررقمیلو  دـشاب  تسرد  دـنچره  فرح  نیا  اریز  ریخ  یفداـصت ؟ هن  دـش و  یکیفارت 
مه یهلا  ماکحا  تسا . جرم  جره و  داجیا  نآ و  رد  هعماج  لک  عوقو  ياربیمیرح  نآ  تیعونمم  اریز  تسا  عونمم  دشابن  رـضم  نآ  فالخ 

تـسا نکمم  روما  زا  يرایـسب  ریثاـت  - 4 دروخب . دـیابن  هرخـالاب  دوشن  مه  تسم  بارـشندروخ  اـب  یـسک  رگا  نیارباـنب  دناخنـس . نیمه  زا 
هچ سوسحمان و  یجیردت و  يزیگنا  توهش  کی  میرادینآ و  داح و  يزیگنا  توهـش  کی  رگید  ترابع  هب  دشاب . سوسحمان  یجیردت و 

J .} دشاب هتشادرب  رد  ادخ و ...  دای  زا  يرود  ییایندیهالم و  هب  ندش  مرگرس  لیبق  زا  يرگید  يونعم  دسافم  اسب 

؟  تسا هورکم  رعش  ندناوخ  هعمج ,  زور  بش و  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  نانجلا  حیتافم  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هورکم  رعش  ندناوخ   , هعمج زور  بشرد و  هک  تسا  هدش  هتفگ  نانجلا  حیتافمرد  ارچ 

خساپ

چوپ و رافسا  هب  مدرمندومن  لوغشم  یلهاج و  راعشا  جیورت  ناهذا  ندرک  لوغشم  يارب  نآرق  نافلاخم  ياههبرح  زا  یکی  مالـسا  ردص  رد 
نمـضتم هک  يراعـشا  یلو  تساهدـیدرگ . یهن  يراعـشا  نینچ  ندـناوخ  زا  اذـل  تسا  هدوـب  وربا و ....  بارـش و  فـصو  رد  ارعـش  زغمیب 

نم نا  و  دندومرف :  ص )  ) مرکا ربمایپ  هکلب  درادنیتمذم . چیه  دـنک  ناسحا  یکین و  هب  توعد  دـشاب و  فراعم  نایب  ای  هظعوم و  تمکح و 
J .} تسا تمکح  راعشا  زا  یخرب  انامه  همکحل  رعشلا 

؟  تسا مارح  درم  يارب  درم  صقر  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  درم  يارب  درم  صقر  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

رگید یخرب  دـناهداد و  رظن  رهوش ، يارب  نز  زین  سنجمه و  يارب  نآ  زاوج  هب  یخرب  دـنراد . یفلتخم  ياههاگدـید  صقر ، دروم  رد  اـهقف 
هک یناسک  دنتسم  تسا . دوجوم  هطوبرم ، ياهباتک  رد  هاگدید ، ود  نیا  یهقف  لیالد  دناهتـسناد . زاجم  ار  رهوش  يارب  نز  صقر  اهنت  زین 

ریبـعت هب  یلقع و  لـیلد  نوـماریپ  تسا . هدـش  یهن  صقر »  » هلمج زا  روـما  یخرب  زا  نآ  رد  هک  تـسا  یثیداـحا  دناهتـسناد ، مارح  ار  صقر 
لابند هب  راک  کی  هک  یجیاتن  تایاغ و  رد  دیاب  ار  ماکحا  زا  یضعب  هفسلف  هک  تسا  ینتفگ  زین  نآ  میرحت  هفـسلف  ای  ییالقع  لیلد  رتقیقد 
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ار دوخ  تمه  مامت  یتسیاب  تسا ، هداعلاقوف  شزرا  ياراد  تمارک و  اب  يدوجوم  ناسنا  نوچ  مالسا ، هاگدید  زا  درک . وج  تسج و  دراد ،
زا دـنک . زیهرپ  درادیم ، زاب  فدـه  نیا  زا  ار  وا  هک  هچنآ  زا  هتخاس و  مهارف  ار  اههنیمز  روظنم ، نیا  يارب  دـنک و  یهاوخلامک  فورـصم 
رد روظنم  نیمه  هب  ددرگیم . ناـسنا  دـیاع  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  یتـلفغ  بعل و  وهل و  هب  لاغتـشا  هار ، نیا  رد  ناـسنا  يدـج  عناوم  هلمج 

هلمج زا  هک  تسا  هدـش  ینیبشیپ  اهتلفغ ، اهسوه و  بالجنم  رد  هعماج ، درف و  نتفر  ورف  زا  يریگولج  يارب  یتادـیهمت  یهلا ، تعیرش 
بجوم صقر ، هقیقد  دنچ  ایآ  هک  دوش  هدیـسرپ  تسا  نکمم  هتبلا  مرحمان .) يارب  صقر   ) دـشابیم صقر  رامق و  تارکـسم ، میرحت  اهنآ ،

، دوش ریگارف  هعماج  رد  ییاهتداع  نینچ  رگا  یلو  دشاب ؛ هتـشادن  يدوهـشم  راثآ  نادنچ  هثداح  کی  تسا  نکمم  یلب  ددرگیم ؟ تلفغ 
ندنامزاب اهتوهش و  اهتلفغ و  رد  نتفر  ورف  ینعی ، دناهدش ؛ راچد  نادب  عماوج  زا  يرایسب  نونکا  هک  داتفا  دهاوخ  یماد  نامه  هب  هعماج 

زا يرایسب  هکلب  صقر ؛ میرحت  اهنت  هن  میریگب ، هدیدان  ناهج » ناسنا و  هب  ار  یحو  شرگن   » رگا هک  مینکیم  دیکأت  مه  زاب  لامک . ریسم  زا 
زین سنجمه و  يارب  نآ  زاوج  هب  یخرب  دنراد . یفلتخم  ياههاگدید  صقر ، دروم  رد  اهقف  دوب . دـهاوخن  ریذـپهیجوت  زین ، رگید  تامرحم 

رد هاگدــید ، ود  نـیا  یهقف  لـیالد  دناهتــسناد . زاـجم  ار  رهوـش  يارب  نز  صقر  اــهنت  زین  رگید  یخرب  دــناهداد و  رظن  رهوـش ، يارب  نز 
« صقر  » هلمج زا  روما  یخرب  زا  نآ  رد  هک  تسا  یثیداحا  دناهتسناد ، مارح  ار  صقر  هک  یناسک  دنتـسم  تسا . دوجوم  هطوبرم ، ياهباتک 
ار ماکحا  زا  یضعب  هفـسلف  هک  تسا  ینتفگ  زین  نآ  میرحت  هفـسلف  ای  ییالقع  لیلد  رتقیقد  ریبعت  هب  یلقع و  لیلد  نوماریپ  تسا . هدش  یهن 

ياراد تمارک و  اب  يدوجوم  ناسنا  نوچ  مالـسا ، هاگدـید  زا  درک . وج  تسج و  دراد ، لابند  هب  راک  کی  هک  یجیاـتن  تاـیاغ و  رد  دـیاب 
هچنآ زا  هتخاس و  مهارف  ار  اههنیمز  روظنم ، نیا  يارب  دـنک و  یهاوخلامک  فورـصم  ار  دوخ  تمه  مامت  یتسیاب  تسا ، هداعلاقوف  شزرا 

نیا زا  هک  تسا  یتلفغ  بعل و  وهل و  هب  لاغتـشا  هار ، نیا  رد  ناسنا  يدج  عناوم  هلمج  زا  دـنک . زیهرپ  درادیم ، زاب  فدـه  نیا  زا  ار  وا  هک 
بـالجنم رد  هعماـج ، درف و  نتفر  ورف  زا  يریگوـلج  يارب  یتادـیهمت  یهلا ، تعیرـش  رد  روـظنم  نیمه  هـب  ددرگیم . ناـسنا  دـیاع  قـیرط 

نکمم هتبلا  مرحمان .) يارب  صقر   ) دشابیم صقر  رامق و  تارکـسم ، میرحت  اهنآ ، هلمج  زا  هک  تسا  هدش  ینیبشیپ  اهتلفغ ، اهسوه و 
؛ دشاب هتشادن  يدوهشم  راثآ  نادنچ  هثداح  کی  تسا  نکمم  یلب  ددرگیم ؟ تلفغ  بجوم  صقر ، هقیقد  دنچ  ایآ  هک  دوش  هدیسرپ  تسا 
؛ دناهدش راچد  نادب  عماوج  زا  يرایـسب  نونکا  هک  داتفا  دـهاوخ  یماد  نامه  هب  هعماج  دوش ، ریگارف  هعماج  رد  ییاهتداع  نینچ  رگا  یلو 
« ناهج ناسنا و  هب  ار  یحو  شرگن   » رگا هک  مینکیم  دیکأت  مه  زاب  لامک . ریـسم  زا  ندنامزاب  اهتوهـش و  اهتلفغ و  رد  نتفر  ورف  ینعی ،

. دوب دهاوخن  ریذپهیجوت  زین ، رگید  تامرحم  زا  يرایسب  هکلب  صقر ؛ میرحت  اهنت  هن  میریگب ، هدیدان 

تسیچ لذتبم  ياه  یقیسوم  تمرح  هفسلف 

شسرپ

تسیچ لذتبم  ياه  یقیسوم  تمرح  هفسلف 

خساپ

زا یخرب  و  هر ) ) ماما ترـضح  رظن  زا  دوش . شخپ  امیـس  ادـص و  زا  دـنچ  ره  تسا ؛ مارح  بعل ، وهل و  سلاجم  اب  بسانم  برطم  یقیـسوم 
راثآ زا  هتشذگ  تسا . فرع  رظن  هب  نآ  صیخشت  تسا و  مارح  دشاب  داسف  جورم  بعل و  وهل و  سلاجم  بسانم  هک  یقیسوم  رگید  عجارم 

ایح و نامیا ، ددرگیم و  قالخا  داسف  بجوم  فلا ) دراد : زین  ار  تاریثأت  نیا  دراد  ناور  باـصعا و  يارب  اـنغ  یقیـسوم و  هک  يراـبنایز 
ار يراکزیهرپ  اوقت و  هار  انغ  ياهگنهآ  ریثاـت  تحت  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  دربیم و  نوربی  ناـسنا  لد  زا  ار  تفع 

اهنآ هب  هک  دـننکیم  لقن  هیماینب  زا  یکی  نارـس  زا  ینخـس  یناـعملاحور »  » ریـسفت رد  دـنروآیم . يور  داـسف  تاوهـش و  هب  هدرک و  اـهر 
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تایاور رد  هک  مینیبیم  رگا  و  دنکـشیم ؛ مهرد  ار  تیـصخش  دـیازفایم ، ار  توهـش  دـنکیم ، مک  ار  اـیح  هک  دـیزیهرپبانغ  زا  تفگیم :
هب یگدولآ  حور  نامه  قافن  حور  دراد . تقیقح  نیمه  هب  هراشا  دـهدیم ، شرورپ  بلق  رد  ار  قاـفن  حور  اـنغ  هک  هدـمآ  ررکم  یمالـسا 

ار قافن  حور  لد  رد  انغ  رقفلا ؛  بقعی  قافنلا و  ثروی  انغلا  : » دندومرف ع )  ) قداص ماما  تسا . يراکزیهرپ  لوحت و  زا  يریگهرانک  داسف و 
نایز راثآ  زا  رگید  یکی  زین  ادخ  ندرک  شومارف  ادخ و  دای  زا  ندش  لفاغ  ب )  دروآیم .» رقف  یتخبدب و  دوخ  لابندب  دهدیم و  شرورپ 
دارم دندومرف : دیزیهرپب .» اوران  لطاب و  راتفگ  زا  روزلا «؛»  لوق  اوبنتجاو  هفیرـش «  هیآ  ریـسفت  رد  (ع ) قداص ماما  تسا . یقیـسوم  انغ و  راب 

فرحنم تسرد  هار  زا  دـنکیم و  رود  ادـخ  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  اوراـن  لـطاب و  راـتفگ  تساـنغ . هفیرـش  هـیآ  ردروز  لوـق  زا 
لضیل ثیدحلاوهل  يرتشی  نم  سانلا  نمو  : » لجوزع هللا  لاق  امم  وه  هلها و  یلا  هللارظنیال  سلجم  انغلا  : » دندومرف ع )  ) قداص ماما  دنکیم .

نیا و  دـهدیمن . رارق  شفطل  لومـشم  ار  اهنآ  درگنیمن و  نآ  لها  هب  ادـخ  هک  تسا  یـسلجم  یگدـنناوخ  اـنغ و  سلجم  هللالـیبس ؛ » نع 
زا ار  مدرم  ات  دننکیم  يرادیرخ  ار  هدوهیب  نانخـس  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  هدومرف : لجو  زع  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  قادصم 
ادخ هار  زا  اراهناسنا  هک  هتسناد  ياهدوهیب  راتفگ  ياهقادصم  زا  یکی  ار  یقیـسوم  انغ و  (ع ) ماما تیاور  نیا  رد  دنزاس .» هارمگ  ادخ  هار 

بسانم رگا  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  یلک  رایعم  کی  اهنیا  لاثماو  گنهآ  هنارت و  زاوآ و  هنوگره  هب  نداد  شوگ  دروم  رد  دنکیم . هارمگ 
تارظن زا  يوریپ  هب  فظوم  مه  امیس  وادص  تسین . یصاخ  هدنونش  يور  ریثأت  مدع  ای  ریثأت  هب  طورشم  تسا و  مارح  دشاب  وهل  سلاجم  اب 

نیا لاح  نیع  رد  دـنهدیم . هئارا  ار  مزال  ياهدومنهر  موزل  عقاوم  رد  دـنک  هدـهاشم  یفارحنا  هل  مظعم  هک  ناـنچ  تسا و  بـالقنا  يربهر 
ياههمانرب رد  هک  دوش  هتشادنپ  نینچ  دشاب و  دودسم  یلک  هب  نویزیولت  ویدار و  ياههمانرب  رب  هنارگشهوژپ  دقن  هار  هک  تسین  نیا  بجوم 

. دریگیمن تروص  یمالسا  نیزاوم  اب  قیبطت  تهج  زا  یهابتشا  چیه  نآ 

تسین كرحم  تسین و  مارح  دنتسه  اهنز  شیاه  هدنناوخ  همه  هک  یلخاد  ياهدورس  یلو  تسا  مارح  یجراخ  ياه  هنارت  ارچ 

شسرپ

تسین كرحم  تسین و  مارح  دنتسه  اهنز  شیاه  هدنناوخ  همه  هک  یلخاد  ياهدورس  یلو  تسا  مارح  یجراخ  ياه  هنارت  ارچ 

خساپ

تمرح هفـسلفسپ  دـشابن ، مارح  يور  یتیـساسح  چـیه  هک  دـشاب  انب  رگا  تسا . ییاهمارح  لـالح و  ماـکحا و  ياراد  مالـسا  سدـقم  عرش 
هیبش رتشیب  ياهفسلف  نینچ  دیایندوجو ؟ هب  یتیـساسح  ات  دوش  هتـشادرب  مارح  لالح و  زرم  ًالـصا  هک  درک  داهنـشیپ  نینچ  ناوتیم  تسیچ ؟

؛ دیراد يرظن  نینچ  یقیـسوم  هدودحم  رد  اهنت  امـش  املـسم  هتبلا  تسا . تعیرـش  ياضتقم  هک  هچنآ  ات  تسا  یبرغ  یتسیلاربیل  ياهمتـسیس 
جیورت یتسیابن  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـشابیم ، مارح  تسا  تیناویح  داسف و  جّورماهنت  هک  هچنآ  يوهل و  یقیـسوم  رگا  زیزع ! ردارب  یلو 

، دـش دـهاوخ  ناـنچ  نـینچ و  دوـخ  هـب  دوـخ  دـشاب ، دازآ  رگا  هـک  نـیا  رّوـصت  دـشاب . نآ  هار  دـسدیاب  ینوناـق  ياهتیدودـحم  ددرگ و 
هدنزاس ياهراک  یلو  دباییم  عویش  هانگ  اشحف و  یناسآ  هب  اذل  تسا و  رایـسب  تلفغ  فارحنا و  هب  یمدآلیم  هک  ارچ  تسا ، یـشیدناهداس 
یناسفن تاوهـش  اهتذـل و  هب  خزود  هدـش و  هدـناشوپ  اهیتخـس  هراکم و  هب  تشهب  دومرف : (ع ) موصعم دوریم . شیپ  هبتمحز  یتخـس و  اب 
J .} تساهدننکاوغا زیگناداسف و  نیماضم  نتشاد  وهل و  سلاجم  اب  نآ  ندوب  بسانم  یقیسوم  تمرح  رد  رایعم  تروص  ره  رد   M}

؟ دراد دوجو  دروم  نیا  رد  يدنس  تسا و  مارح  نادرم  يارب  نز  یگدنناوخ  ندینش  ارچ 

شسرپ
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؟ دراد دوجو  دروم  نیا  رد  يدنس  تسا و  مارح  نادرم  يارب  نز  یگدنناوخ  ندینش  ارچ 

خساپ

نیمه تـسا و  رادروـخرب  دوـخ  فلاـخم  سنج  هـب  تبـسن  یناوارف  بذـج  تیــصوصخ  زا  تـسا و  دـنوادخ  لاـمج  ییاـبیز و  رهظم  نز 
تبثم تهج  رد  يدادادخ  تمعن  نیا  زا  اهمناخ  هتساوخ  مالسا  هجیتن  رد  ددرگیم  هداوناخ  نوناک  ماکحتسا  ینیریش و  ببس  تیـصوصخ 

هب دوخ  ًالوا  ات  دننک  يراد  دوخ  تیصوصخ  نیا  نتخاس  یمومع  ندراذگ و  ضرعم  هنوگره  زا  دننک و  هدافتـسا  هداوناخ  نوناک  یمرگ  و 
ایآ همدقم  نیا  هب  هجوت  اب  دـنیبن . بیـسآ  نارگید  یعامتجا  يدرف و  یناور  یحور و  تمالـس  ایناث : دـنتفین و  ناراکهبت  ناراکبیرف و  ماد 

دنـشاب توافتیب  نادرم  یخرب  تسا  نکمم  تسا ؟ ناسکی  نادرم  کیرحت  جیهت و  رظن  زا  وا  یناوخزاوآ  اب  مناخ  کی  يداع  ندز  فرح 
يدومخ راچد  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگیم  کیرحت  مّلـسم  تسا  رادروخرب  ملاس  تاساسحا  هزیرغ و  زا  هک  درم  کی  یلو 

نانز هب  دـیجم  نآرق  رد  نادرم ، یخرب  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج  يارب  دراد . اوادـم  هب  زاین  هک  دـشاب  هتـشگ  ینارتوهـش ) تلاح  دـض  )
هک دییوگن ؛ نخس  دح  زا  شیب  تافراعت  یمرن و  M{}Aاب  ضرم هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضخت  الف  }A هدش : شرافس  (ص ) ربمایپ

. دوب دـهاوخ  تیولوا  قیرط  هب  یناوخزاوآ  رد  دوریم ، هاـنگ  لاـمتحا  نتفگ  نخـس  عوـن  رد  یتـقو  . M !«{ دـننک عمط  امـش  رد  نالدرامیب 
نز دیامرفیم : (ع ) قداص ماما  یتیاور  رد  هلمج  زا  دراد  نز  یگدـنناوخ  ندینـش  تمرح  رب  تلالد  تحارـص  هب  یناوارف  تایاور  نینچمه 

(ع) قداص ماما  تمدخ  یصخش  يرگید  تیاور  رد  تسا . نوعلم  دنک  دمآرد  بسک  نز  یگدنناوخ  زا  هک  یسک  تسا و  نوعلم  هدنناوخ 
زا ار  وا  ترضح  منکیم . يرتشیب  ثکم  هیاسمه  هدناوخ  نازینک  يادص  ندینـش  تهج  هب  ییوشتـسد  رد  تاقوا  یخرب  نم  دنکیم  ضرع 

تماـیق زور  رد  لـقع  شوـگ و  مشچ ، اـنامه  دـیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  هـک  ياهدینـشن  رگم  دـنیامرفیم  دـننکیم و  یهن  لـمع  نـیا 
يدوب هدرم  يدـب  تلاح  رب  يدرمیم  لاح  نیا  رب  رگا  يداد و  ماجنا  یگرزب  هانگ  هک  ارچ  نک  هبوت  لسغ  زیخرب و  دـنوشیم . تساوخزاب 

ار تشز  ياهراک  درادن و  تسود  ار  یتشز  لمع  چیه  دنوادخ  هک  ارچ  يدـب  یتشز و  ره  زا  نک  هبوت  سپـس  نک و  شیاتـس  ار  دـنوادخ 
. تسا یلها  مادک  ره  رش  ریخ و  راک  يارب  هک  ارچ  راذگب  شلها  يارب 

؟ دیآ یمن  لمعب  يریگولج  نآ  زا  ناریا  رد  ارچ  سپ  تسا  مارح  نز  زاوآ  نداد  شوگ  رگا 

شسرپ

؟ دیآ یمن  لمعب  يریگولج  نآ  زا  ناریا  رد  ارچ  سپ  تسا  مارح  نز  زاوآ  نداد  شوگ  رگا 

خساپ

بجوم نآ  ندینـش  دـشابن و  هبیر  ندرب و  تذـل  دـصق  هب  مه  نداد  شوگ  دـشابن و  اـنغ  تروص  هب  نز  يادـص  رگا  يربـهر : مظعم  ماـقم 
لاکـشا نز  يادص  ندینـش  بالقنا  ربهر  رظن  قبط  نیاربانب  هلأسم 62 .) تائاتفتسالا ج 2 ص 26  هبوجا  ، ) درادن لاکـشا  دوشن  ياهدسفم 

دنچ ره  تسین . زیاج  دوش  هانگ  داسف و  هب  ندـش  ـالتبم  کـیرحت و  ثعاـب  هک  یتروص  رد  یگدـنناوخ  زاوآ و  هب  نداد  شوگ  اـما  درادـن 
J .} دهدیم يور  یعرشمکح  نیا  زا  یتافلخت  دراوم  یخرب  رد  قیقد  تراظن  مدع  نیلوءوسم و  تلفغ  یهاتوک و  لیلد  هب  هنافسأتم 

؟ دنک یم  لیم  ییارگ  یفنم  هب  يدودح  ات  یقیسوم  هب  تبسن  یبهذم  هعماج  یلک  روط  هب  اهقف و  رظن  ارچ 

شسرپ
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؟ دنک یم  لیم  ییارگ  یفنم  هب  يدودح  ات  یقیسوم  هب  تبسن  یبهذم  هعماج  یلک  روط  هب  اهقف و  رظن  ارچ 

( لوا تمسق  ) خساپ

: لّوا راتفگ  دنراد . قالخا  نافرع و  ناور ، باصعا و  یساسحا ، یلقع ، ِداعبا  اههزوح و  رد  يرابنایز  یفنم و  تاریثأت  جیهم  ياهیقیسوم 
اب ینعی  دـشاب . نیتم »  » و لدـتعم »  » هک تسا  نآ  لقع  یگژیو  نأش و  ّتیّدـج : لداعت و  زا  لقع  جورخ  ریثأت 1 ـ لقع : رب  یقیـسوم  تاریثأت 
رد اّما  دشاب ؛ دنمهرهب  کیرحت  لاعفنا و  و  لایخ ، رورس ، تّذل و  ياهینشاچ  زا  نکمم  تروص  ره  هب  دناوتب  شایگتخپ  يراوتسا و  ِظفح 

یمدآ هک  تسا  ساسحا  کیرحت و  لایخ و  طاشن ، تّذـل و  نادـیم  زاتهّکی  نانچ  نآ  شایلاـع ) ِعون  زا  ًاـصوصخم   ) یقیـسوم ناـیم ، نیا 
ِبلـس ای  شهاک  ِثعاـب  هداـعلاقوف » ریثأـت   » نیا یقیـسوم . تیروحم  اـب  هداـعلاقوف ! تسا  يریثأـت  بَرَط » . » دوشیم بَرَط »  » ِتلاـح راـچد 

هک یناوـج  دـتفیب . رود  هـب  هناـنیبعقاو  قـیقد و  يّدـج ، تابــساحم  زا  لـقع  هـک  دوـشیم  ثعاـب  دـماشیپ ، نـیا  و  دوـشیم . لـقع  ّتیّدـج 
دناوخب و شیارب  رگید  یکی  ات  دهدیم  تکرح  ار  توص  طبض  يهمکُد  شایگدرسفا ، ِندودز  يارب  تسا ـ : هاوخبرَط »  » ارگیقیسوم و
ات دنکیم  یگدرمژپ  لماوع  ِتخانش  رد  یعس  دنک  هدهاشم  یگدرـسفا  دوخ  رد  هک  هاگ  نآ  لوقعم ، ِناوج  اما  دشاب ! شوخ »  » وا ات  دزاونب 

نتخیگنارب کـیرحت و  يارب  ارگیقیـسوم ، ِناوج  دزاـس ـ . مهارف  دوخ  رد  ار  لوقعم  اـی  راگدـنام  ِیـشوخ  لـماوع  اـهتلع ، نآ  ِتفاـی  اـب 
، شدوخ هب  تقو  چیه  دنیبیم  یقیسوم »  » رد ار  شاهتساوخ  هک  یـسک  نینچ  نیا  دروآیم ـ . يور  ینآ  يزاجم و  ياهنامرد  هب  ساسحا ،

شهار لباقم  یگنس  هچ  هدرک و  هبساحم  هابتـشا  ار  یگدنز  ياجک  هک  دمهفب  دنیبب و  ات  دهدیمن  ار  تمحز  نیا  شاهدارا  هب  شلقع و  هب 
: سپ هدـیناشک ؟ یگدرـسفا  هب  ار  وا  یهلا  ینید و  ِفیاـظو  ِماـجنا  رد  یتسـس  اـی  هدـناشک ؟ یگدرـسفا  هب  ار  وا  باـبان  ِتسود  اـیآ  تـسا .

مـشچ دـیاب  قئاقح  مهف  يارب  تسا و  تقیقح  کی  تسا . نوناق  کـی  تسین . رعـش  راعـش و  کـی  دربیم »! باوخ  هب  ار  لـقع  یقیـسوم ، »
ِثعاب مکمک  هک  دوشیم  يروما  هب  یمدآ  ِلاغتـشا  ِثعاـب  ینعی  دربیم : باوخ  هب  ار  لـقع  یقیـسوم  تسب . ار  اـهمشچ  هک  نیا  هن  دوشگ 

ار اهّلح  هار  تالاکـشا و  تابـساحم و  يانبم  ینعی : دربیم . باوخ  هب  ار  لقع  یقیـسوم  دوشیم . اهنامرد  للع و  اهزاین ، دوخ ، زا  تلفغ 
ار نآ  یقیـسوم  راون  ینیبیم  یتقو  یلو  تسا . رّـسیم  للع  طیارـش و  رییغت  هدارا و  اب  اهنت  شنامرد  هک  دیراد  يدرد  امـش  ندرک . شومارف 
هب رتشیب  وت  دـنکیم و  ادـیپ  تّدـش  قمع و  نانچمه  درد  نآ  هک  تساجنیا  چـیه ! رگید  ینیبیم و  تدرد  ِنامرد  ار  نآ  رگید  هدرک ، ّلـح 

نوطالفا ینکیم . ور  شایقرـش  یبرغ و  دـنت و  هب  یلومعم  ياـهگنهآ  زا  هک  دـباییم  همادا  اـج  نآ  اـت  دـنور  نیا  و  يروآیم .. ور  راون 
هک تسین  لـقع  رگید  نیا  نوچ  ارچ ؟ دوشیم .» لّوحتم  نآ  اـب  زین  هعماـج  نیناوق  ساـسا  دـنکیم ، رییغت  یقیـسوم  ِمتیر  یتقو  : » دـیوگیم
هک تسا  لقع  نیا  و  تسا . هعماج  ِساسا  زین  لقع  دـناریم و  هیـشاح  هب  ار  لقع  نآ ، زا  هتـساخرب  بَرَط  یقیـسوم و  هکلب  دراد . تیمکاح 

میسانشب ار  نید  یقیسوم ، اب  باسح -  نیا  اب  میهاوخیم -  ام  هنوگچ  یتسار  هب  دنکیم . بیغرت  نآ  هب  تبـسن  ار  ام  دسانـشیم و  ار  نید 
تاـّیعقاو و تابـساحم ، زا  ار  وا  ینعی : دربیم .» باوـخ  هب  ار  لـقع  یقیـسوم ، : » هک نیا  مـالک  ناـج  مینک ؟ یگدـنز  نآ  اـب  و  مـیمهفب ؟ و 

تلفغ ِلماع  یقیـسوم  هب  تیلوغـشم »  » و ریت » دروخ  لفاغ  دـیِز ، لفاغ  نآ  ره  « ؛ تسا تلفغ »  » نامه نیا  درادیم و  زاب  بسانتم ، ِتامادـقا 
ِنابز زا  نآرق و  ِگنهرف  ِناگژاو  زا  هژاو ، نیا  تسیچ ؟ وهل  دنکیم . ریبعت  وَْهل »  » هب ینینچ » نیا  ياهندشلوغـشم   » زا میرک  نارق  و  تسا ؛

بذج و شدوخ  هب  ار  ناسنا  نانچ  نآ  يزیچ  هک  تسا  نآ  وهل ، دناهداد : حیـضوت  نینچ  نیا  شاهرابرد  ناسیونگنهرف  دـشابیم و  برع 
لاوـما و مکدـالواال  مُکلاوـمَا و  مُکِهلتـال  : » دـیامرفیم هک  نآرق  دوـش . رتمهم  ياـهراک  زا  ندـنامزاب  تلفغ و  ِثعاـب  هک  دـیامن  لوغـشم 
، درادیم زاب  یقیـسوم  زا  ار  ام  هک  نآ  نمـض  میرک ، نآرق  هنوگچ  هک  دـینیبب  کنیا  دـنکن . لفاغ  لوغـشم و  ادـخ  دای  زا  ار  امـش  ناتدالوا 
« هللالیبس ْنع  ّلُِضِیل  ثیدحلا  وَهل  يرَتْشی  ْنم  ِسانلا  نم  و  : » هدـمآ نامقل  يهروس  يهیآ 5  رد  دیامرفیم : نایب  مه  ار  تّمذم  ِّتلع  هنوگچ 
یهارمگ و ههاریب ، هب  ار  نارگید  دوخ و  هتسنادن  نانیا  دنراد  شیارگ  نآ  هب  تبسن  هدرک و  لابقتسا  تسا  وهل  هچ  نآ  زا  مدرم  زا  ياهدع 

هاگ نآ  تسا . ناـشراظتنا  رد  هدـننکراوخ  روآباذـع و  یتشونرـس  هک  دـینادب  و  تسا . نید  ِنتفرگ  يزاـب  یعون  نیا  دـنزادنایم ؛ هابتـشا 
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ر.ك: «) دوـشیم ادـخ  داـی  زا  ندـنامزاب  تیلوغــشم و  بجوـم  هـچ  نآ  زا  تـسا  یقادــصم  ءاـنغ  : » دــندومرف (ع ) قداـص ماـما  ترــضح 
، يداش اـب  مأوت  یکاـنبرط  لـماک  ِتارثا  ياراد  هک  یقیـسوم  ِعون  نیرتیلاـع  هک  میاهتفگ  اـهراب  و 228( ص 226  ج 12 ، هعیـشلالئاسو ،
( دشاب گنهآ  ِنمـض  رد  راتفگ و  تیروحم  اب  دیاب ، یقیـسوم  نف  ِظاحل  زا  هک  دـنیوگیم  ءانغ »  » ار دـشاب  يزیگناساسحا  ینیرفآلّیخت و 
ینیرفآلایخ و ینیرفآيداش ، ِداعبَا  رد  هک  یتاریثأت  اب  یقیـسوم  هک : نیا  مالک  ناج  دـنکیم . فیعـض  ار  لقع  صیخـشت  يهوق  یقیـسوم ،

نیا رد  هک  دـنکیم  فیعـض  اـتقوم -  دـنچ  ره  ار -  لـقع  وس ، نآ  زا  دزادرپیم و  ساـسحا  تیوـقت  هب  ناـنچ  نآ  دراد ، ینیرفآکـیرحت 
طباوض و اب  شایگنهامه  هن  دوب ، دـهاوخ  لیم  ساسحا و  اـب  عوضوم  کـی  ِتقباـطم  دـب ، زا  بوخ  صیخـشت  تخانـش و  ِعجرم  ماـگنه ،

راک داد . ناشن  ینافرع  تبثم و  نیـشنلد و  ناوتیم  گنهآ  زا  يریگهرهب  ابار  میهافم  نیرتاوتحمیب  یتح  هک  نادنچ  لقع ! ياهدرادناتـسا 
تاساسحا و يهدرپس  لد  یمدآ  هک  تّیعـضو  نیا  رد  اما  دنزب ؛ رانک  ار  بسانتیب  زیچ  ره  هدرک و  فشک  ار  تابـسانت  هک  تسا  نیا  لقع 
، دش دراو  تاساسحا  ِيایرد  رد  دناوتیم  یتخس  هب  هک  ددرگیم  يوق  نادنچ  ندوب  یـساسحا  ياههبنج  ددرگ ، یقیـسوم  زا  یـشان  ِتارثا 

ییایقیسوم یـساسحا  ياهتخانـش  هب  هدولآ  نوچ  دنک ، یبایزرا  ار  يزیچ  دهاوخیم  یتقو  یمدآ  هک  تساجنیا  ددرگن . بآ  زا  سیخ  اّما 
ناوج ياهدننار  هک  میاهدرک  هدهاشم  رایـسب  دومن . رتسوملم  ار  تلاح  نیا  یلاثم  اب  ناوتب  دیاش  دوب . دهاوخن  قفوم  یبایزرا  نیا  رد  هدش ،

زا نوریب  دهاوخیم  شتوص  قوفام  تعرس  نیا  اب  هک  نادنچ  تسا . نیشام  ندنار  ِلوغشم  دایز  ِتعرس  اب  هدش و  الاب  لدم  نیشام  رب  راوس 
یقیسوم راون  هب  ندرپس » لد   » ِلوغـشم هملک  قیقد  موهفم  هب  وا  میباییمرد  مینکیم  يرتشیب  تّقد  یتقو  دنک . زاورپ  ایند  يدام  ملاع  ياضف 
شتعرـس يدنت  رب  وا  ددرگیم  رتدنت  شایقیـسوم ، هنارت و  راون  هک  هاگ  نآ  ره  ازکیرحت . نیرفآناجیه و  متیر  اب  یگنهآ  مه  نآ  تسا .

نامه ِعبات  هک  ینیبیم  ار  وا  دناریمن . یلقع  طباوض  یگدننار و  ياهدرادناتسا  ِقباطم  شا  یگدننار  رد  وا  تعیقوم  نیا  رد  اّما  دیازفایم ،
کی طقف  رگید  وا  دریگب . هلـصاف  لداعت  ِلاح  رد  ناسنا  صیخـشت  زا  ات  هدـش  ثعاب  ساسحا ، نیا  و  تسا . گنهآ  ندینـش  ِعقوم  ِساـسحا 

رّکفت و لاثم  نیمه  فارطا  رد  امش  کنیا  و  دزادرپب . تعرس » ِندش  دنت  هب  گنهآ  ِندش  دنت  اب  ماگمه  : » دهدیم صیخـشت  بوخ  ار  زیچ 
نیتم و رایـسب  زین  رادرک  دشاب ، لمع ) رّوصت و   ) صیخـشت ِكالم  لقع  یتقو  . » دوش نشور  ناتیارب  رگید  يداعبا  ات  دـیئامنب  يرتشیب  هّجوت 

دینیبیم یتقو  سپ  ددرگیم ؟ زین  لمع  رد  یتسس  یکبـس و  بجوم  لقع ، رد  یتسـس  یُکبـس و  هک  نیا  هن  رگم  دوب . دهاوخ  هدش  باسح 
ساسحا نیا  هدیدرگ و  یکبس  تّفخ و  ِراچد  شلقع  هک  دوشیم  مولعم  دنزیم ، تسد  کبس  ياهراتفر  هب  گنهآ  ندینش  اب  یصخش  هک 

ره اب  اـم  هک  دوشن  روصت  هتبلا  ص 18 .) یناهفـصا ، نیقیدص  یقت  دمحم  فیلأت  ًامکح ، ًاعوضوم و  ءانغ ، « دـناریم مکح  يو  رب  هک  تسا 
نیرفآلایخ و روآطاشن ، ِعون  هس  هب  ار  یقیـسوم  هک  تسا  یباراف »  » یـسانشراک يهیرظن  ِساسا  رب  ام  يهتفگ  ریخ ، میفلاـخم ! یبوخ  زاوآ 

ربانب دشاب . یلاع  حطـس  رد  مه  نآ  دـعب  هس  ره  ِياراد  هک  هتـسناد  یقیـسوم  نآ  یقیـسوم  ِعون  نیرتهب  هاگ  نآ  هدرک و  میـسقت  زاسناجیه 
. دشاب زیگناْبَرَط  هک  ییادص  ره  ینعی  ءانغ » . » تسا هدـش  ریبعت  ءانغ »  » هب نآ  زا  تایاور  رد  هک  تسا  یموهفم  نامه  یلاع  یقیـسوم  نیا ،

لاح دوش . رییغت  لاعفنا و  راچد  هدنونـش  ِلاـح  هک  دـشاب  يروط  توص  تیفیک  یبوخ و  هک  تسا  نیا  تغل ، نیا  ياـنعم  تسیچ ؟ ْبَرَط » »
زیگناساسحا و زیگناطاشن ،  ) عون هس  رب  یقیسوم  ندرک  میسقت  زا  سپ  یباراف » . » هودنا نزُح و  ِتهج  زا  ای  رورـس و  طاشن و  ِتهج  زا  هچ 
رترب و رتلماک ، هتبلا  دـشاب ، یقیـسوم  يهناگهس  ِماسقا  ياهیگژیو  ياراد  گـنهآ  کـی  هک  یماـگنه  : » دـیوگیم زیگنالاـیخ ) كّرحم ،

راتفگ ریثأت  دندش ، هارمه  مه  اب  ود  نیا  یتقو  و  دوریم . رامـش  هب  يرعـش  راتفگ  کی  ریثأت  زا  یئزج  یگنهآ  نینچ  ریثأت  تسا . رتدنمدوس 
ِياراد هک  تسا  يایقیـسوم  نامه  رتّرثؤم  رتیلاع و  رتلماک ، یقیـسوم  نیا : ربانب  تسا . دوصقم  يارب  رتهدـننکنایب  رتلـماک و  بتارم  هب 

نیا رد  هک  يایقیـسوم  نآ  عومجم  رد  و  دوش . مأوت  زین )  ) راتفگ اـب  تسا ) کـیزوم  هک  لاـح  نیع  رد   ) دـشاب و عون  هس  ره  ياـهیگژیو 
ندوب مأوت  نودب   ) یقیسوم ِتالآ  زا  ناوتیم  ار  یقیـسوم  لماک  ِعاونا  زا  یخرب  زاب  یلو  تسا . ناسنا  يزاوآ  یقیـسوم  نامه  دشاب ، حطس 

(. ص 205 یلشکرب ، يدهم  يهتشون  یقیسوم ، يهرابرد  یباراف  یملع  ياههشیدنا  زا  لقن  هب  ییانغ ، یقیسوم  تقیقح  « دینش زین  راتفگ ) اب 
نیا اب  بوخ  ِيادص  زا  یهاگ  تارثا  نیا  و  دشاب . هتشاد  رثا  هس  هک  تسا  نآ  یقیسوم  نیرتهب  یسانشراک ، ِظاحل  زا  هک  دیدومرف  هظحالم 
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لقع هب  تیلاعف  يهزاجا  رگید  رثا  هس  نیا  ًاعقاو  ایآ  هک  تساجنیا  مهم  اّما  یقیـسوم ! ِتالآ  زا  یهاگ  دریگیم و  تأـشن  اهدـمایپ ، جـیاتن و 
هک ! ) زیگنابرط گنهآ  ای  راتفگ  ِرثا  تسا  نیا  و  دنکیم ، فیعض  ار  صیخـشت  هّوق  یقیـسوم  مییوگیم  ام  هک  تسا  ور  نیا  زا  دنهدیم ؟

يهیآ جح ، ) دـیزیهرپب دنـسپرهاظ  لطاب  ِراتفگ  زا  مدرم  يا  روّزلا » َلُوق  اُوِبنَتْجاو   » هک هدـش  هیـصوت  میرک ، نآرق  رد  دوشیم .) هدـیمان  ءانغ 
«، امنقح یلو  تیعقاویب  ِراتفگ   » ِقیداصم زا  یکی  دنتشاد : نایب  دندومرف ، توالت  ار  هیآ  نیا  هک  نآ  زا  سپ  (ع ) قداص ماما  ترـضح  ( 30
هن تسا ؛ يراگدنام  ار  لایخ »  » هن هک  نیا  هچ  دـینک . تقد  بوخ  هیآ  تیاور و  نیا  رد  ص 227 ) ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  .) تس « انغ  » نیمه

تاریثأت  ) لّوا راتفگ  هجیتن  هدیکچ و  دراد . ندـنام  ندـیئاپ و  ِتصرف  شماجرفدوز » ياهتّذـل   » هن و  یقیـسوم ؛» زا  هتخیگنارب  ِتاساسحا  »
نآ ره  لقع  هک =  تسا  نآ  راکنا  لباق  ریغ  یئانبریز و  نوناـق  1 ـ میدیسر : جیاتن  نیا  هب  نیشیپ  ياهوگتفگ  عومجم  زا  لقع :) رب  یقیـسوم 

هتشادن صوصخ  هب  يرثا  نآ  ماکحتسا  رد  هدوبن و  راذگریثأت  لقع ، يارب  يرصنع  رگا  دنکیم . تیوقت  ار  لقع  هک  دنک  تیوقت  ار  يزیچ 
نآ لقع  راک  2 ـ دنکیم . ّشدر  هن  دزادرپیم ، شدیئأت  هب  هن  دـنادیم ، یثنخ  ار  نآ  لقع  دزاسن ، دراو  ررـض  زین  لقع  هب  ییوس  زا  دـشاب و 

. تاوهـش تالیامت و  سوه و  يوه و  ياپ  نتـسب  يارب  دـنبیاپ »  » یمدآ و ِحور  مسج و  ِظـفح  يارب  هعلق » : » ینعی دـشاب . لاـقِع »  » هک تسا 
رد هن  یقیـسوم ) ِلـثم   ) يزیچ هچ  ناـنچ  ور  نیا  زا  3 ـ میاهدروآ .) تسد  هب  یمدآ  اـب  شبـسانت  لـقع و  يهژاو  ياـنعم  زا  ار  ینعی »  » نـیا )

« ییالقع  » ار نآ  ناوتیمن  رگید  ازس ؛ هب  يریثأت  اهتنطیش  ناطیـش و  يوه و  ياپ  دنب  نآ  ِتیوقت  رد  هن  هتـشاد و  شقن  هعلق  نآ  ِماکحتـسا 
مییامنیم ور  تخانش  مهف و  عبانم  هب  لقع  ِفیعضت  تیوقت و  لماوع  ِتخانـش  يارب  4 ـ هدیدرگن . عقاو  لقع  باسح  ِفَرَط  نوچ  تسناد .

ساکعنا یحو  هنیئآ  رد  لقع  نیا  تسین . تمـصع ) لقع   ) ادخ ِلقع  ینعی  رترب » ِلقع   » زا رتقیقد  رتینغ و  یعبنم  چـیه  مینادـب ؛ میبایب و  ات 
دیفم ار  یقیـسوم  اهنت  هن  کی  چـیه  هک  هدـمآ  ثیدـح  نآرق و  رد  یلئاسم  نآ ، ررـض  عفن و  بابـسا  لقع و  تیهام  ِتخانـش  يارب  هتفاـی .

هـس دـجاو  هک  ار  یقیـسوم  ِعون  نیرتیلاع  هکلب  هدرکن ، یفّرعم  لـقع  دـیفم  ار  شایلومعم ) ِعون  یّتح   ) یقیـسوم قلطم  هکلب  دناهتـسنادن ،
. دنادیم دنسپان  ار  تسا  مادنا ) تاساسحا و  کیرحت   ) يزیگناناجیه يزاسلایخ و  ینیرفآتّذل ، روتکاف :

( مود تمسق  ) خساپ

ساسحا ردق ، ره  ینعی  دنکیم . راتفر  دوخ  ياهكالم  ِقبط   » يزیچ دـب  ای  بوخ  ِصیخـشت  رد  هک  تسا  زاتهکی  شتیمکاح  رد  یقیـسوم 
زیچ ره  رد  لادتعا  هدرک و  فشک  ار  تابسانت  هک  تسا  نیا  لقع  راک  اّما  تسا . رتهب  سپ  دشاب ، رتشیب  ینامسج  تالاعفنا  لایخ و  تّذل و 
هتفگ گنهآ ) يادص  اب  مأوت  و   ) يراتفگ ینعی  شعون  نیرتیلاع  هب  یقیسوم  رگا  لاح  دنادرگ . لامِعا  هتخانش و  ار  قوف  داعبا  ًاصوصخم 

. درادـن رـصح  ّدـح و  مسج ، حور و  ِرحـس  بیرخت و  بیرـض  اـج ، نیا  رد  رگید  نوـچ  ددرگیم . رتـشیب  شایبـیرخت  ِتارثا  نیمه  دوـش ،
راتفگ نیا  (ع ) قداص ماما  ترـضح  دیزیهرپب . دنـسپرهاظ  یلو  لطاب  ِراتفگ  زا  مدرم  يا  روّزلا » َلُوق  اوبنتجاو  : » هدومرف نآرق  هک  تساجنیا 
راتفگ تیروحم  اب  گنهآ  یلاع =  یقیسوم  «) ءانغ  » ِقادصم رد  ار  یبایتنطلـس  بیرخت و  اب  هارمه  يابُرلد ، بذج و  هرهچ  ود  اب  هناگ  ود 

ِتوکـس ینعی  یقیـسوم  : » دـنیوگیم هـک  دیاهدینـش  اـهراب  دـیاش  ساـسحا : رب  یقیـسوم  تاریثأـت  مّود : راـتفگ  دـندومرف . یفرعم  برطم )
ِحور دـنکفایم ، جوم  اوه  رد  شیلاکیزوم  مظنم و  یتوص  ِتاشاعتزا  دریگیم و  رارق  هدـنزاون  ِناتـسد  رد  رات » هس   » هک هاـگ  نآ  نیگنهآ !

دنکیم و ذوفن  ناج  مسج و  لولس  لولس  رد  شمارآ ، هک  تسا  تاقوا  نیا  رد  دوشیم . یعادت  شیارب  تعیبط  ِتوکـس  ياههظحل  یمدآ 
اب ار  یقیـسوم  اب  سنا  هک  دینیبیم  الاب  يهتفگ  رد  ّربدت  اب  دوشیم . هداد  خساپ  هنیزه  نیرتمک  اب  تّدم و  نیرتهاتوک  رد  ناسنا  یحور  زاین 
زبس ياضف  داجیا  اب  اّما  مینزب ، مدـق  غاب  رد  میهاوخب  هک  هظحل  ره  میناوتیمن  ام  هک  نانچمه  ینعی  دـننزیم . هرگ  ناسنا  ِهاوخییابیز  ّسح 

نیرفآهرطاخ گنهآ  اب  ار  تعیبط  ِتوکس  زین  بیترت  نیمه  هب  میزاسیم ، هدروآ  رب  ار  هتساوخ  نآ  نویسناپ ) نادلگ و  هچغاب ،  ) یعونـصم
اّما دشاب . ارگتعیبط  ناهاوخیقیـسوم  ِفرح  تیهام  زغم و  هدـش ، هتفگ  تانایب  دـیاش  مینکیم . يزاسزاب  نامکچوک  طیحم  رد  یقیـسوم 

ِياضف  » و ناتسغاب » ِلثم  عیسو  زبس  ياضف   » ِنیب امش  یتقو  دینک : هعلاطم  ّتقد  اب  ار  هدش  دای  نانخـس  ِدقن  دیریگن . يّدج  زین  ار  اههتفگ  نیا 
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يرارقرب تهج  بساـنت  تهابـش و  هجو   » دـنناوتیم هک  دـیباییم  ار  زیچ  دـنچ  دـینکیم ، هسیاـقم  نویـسناپ » هچغاـب و  لـثم  کـچوک  زبس 
اب ملاـس » تسیز  طـیحم  تعیبـط و   » ِناوـنع ود  رد  اـهنت  هن  لـیبق  نیا  زا  يدراوـم  اـی  دراوـم  نیمه  اـّما  دنـشاب . ناـکم  ود  نیا  نیب  هسیاـقم »

ياـضف یقیـسوم و  نیب  هسیاـقم  مییوگیم  هک  تسور  نیا  زا  دوشیم . هدـهاشم  تـالاح  نیا  سکع  هاـگ  هکلب  درادـن ، دوجو  یقیـسوم » »
هب رـصانع  نامه  عیـسو  زبس  ياضف  رد  هتفر  راک  هب  رـصانع  هلـصاف - : قرف و  اهگنـسرف  اب  هارمه  طبریب و  تسا  ياهسیاـقم  رِکب ، تعیبط 

ياضف یقیـسوم و  رد  هدـش  هدافتـسا  ِرـصانع  اب  تعیبط  طیحم  رد  هتفر  راک  هب  رـصانع  اـّما  تسا . هناـخ  لـگ  ياـضف  رد  هدـش  هتفرگ  راـک 
یلو دهدیم ، قوس  تسا  ترطف  ِمایپ  هک  گنهآ  نآ  ِتاذ  ِنوماریپ  رّکفت  هب  ار  امش  تعیبط ، گنهآ  ورنیازا ، دراد . توافت  نآ  یعونصم 

زا یکی  درادیم . او  تـسا  هدـنزاون  اـی  هدــنناوخ  ِدوـصقم  هـک  يزیچ  نآ  دروـم  رد  رّکفت  هـب  هاـگآدوخان -  ار -  امــش  یقیــسوم  ِجاوـما 
زا رتهب  ادیپان  ادیپ و  ِراکفا  اههتـساوخ و  ِلاقتنا  يارب  يرازبا  چـیه  و  تساه » نابز  ِنابز  یقیـسوم ، : » دـیوگیم پاپ  یقیـسوم  ِناگدـنناوخ 
هچ نآ  يارب  تسا  یلپ  هس  نیا  و  يزاسلایخ . ینکفاناجیه ، ینیرفآتّذـل ، دـهدیم : ماجنا  راک  هس  دـحاو  نآ  رد  نوچ  تسین . یقیـسوم 

ناگدنونش ياهرایعم  یقیـسوم ، يهلیـسو  هب  : » دیوگیم یقیـسوم  رگـشهوژپ  کی  درذگیم . هدنناوخ  ای  هدنزاون  ِلایخ  حور و  رکف و  رد 
ًالماک هنومن  هدازیفـص ) قوراف  برغ ، رد  یناطیـش  یقیـسوم  ر.ك : «) دـنکیم هناگیب  ناشنیدـلاو  تیبرت  اب  ار  اهنآ  دوشیم و  هداد  رییغت 

طـسوت ًاتدـمع  هک  اهیقیـسوم  نیا  دوشیم . ءاقلا  لاـتميوه »  » و پاـپ » «، » كار  » یقیـسوم رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  راـتفگ  نیا  ِدنتـسم 
دنورهـش مّنهج ، زا  يدورـس  دـیدمآ ، شوخ  مّنهج  هب  : » دوـشیم رارکت  میهاـفم  نیا  ددرگیم !! عـیزوت  هیهت و  تسرپناطیـش  ییاـههورگ 

، برغ رد  یناطیـش  یقیـسوم  ر.ك : «) میاهدش ریخـست  ریرـش  حاورا  ِمامت  اب  ام  تسام ، ِدنوادخ  ناطیـش  هدـب ، شوگ  ناطیـش  نِم  هب  مّنهج ،
يامنِتعیبط ياضف  یعقاو و  ِتعیبط  اب  ياهناخ  ِکچوک  عیـسو و  زبس  ياضف  زا  ندرب  تّذـل  نیب  هک  يرگید  ِتوافت  هدازیفـص ـ ) قوراف 

هب نیقلت  هب  يزاین  تعیبط ، ِیتاذ  یقیـسوم  ناگدـنرپ و  يهچهچ  تعیبط و  طیحم  زا  ندرب  تذـل  يارب  هک : تسا  نآ  دراد  دوجو  یقیـسوم 
هدرب تذل  هدنناوخ  يادص  یقیسوم و  ترسنک  زا  میهاوخیم  هک  هاگ  نآ  یلو  تسین ! يَربتّذل  ّسح  داجیا  يارب  شالت  ندرب و  ساسحا 

هدش و راک  هب  تسد  دوخ  دیاب  ددرگیم ) الَمرب  يزاسلایخ  يزیگنا و  ناجیه  رد  شرثا  هک   ) هدیسر یقیـسوم  اب  سنُا  ِجوا  هب  تیاهن  رد  و 
هّجوت تمـسق  نیا  هب  دوشیم  تساوخرد  مرتحم  هدنناوخ  زا  . ) يربتّذل ِنیقلت  یعون  ینعی  مینک . هدامآ  ندرب  تّذل  يارب  ار  نوُرب  نورد و 

هک یناسک  لثم  ًاقیقد  دُرب . تسد  یهاوخییابیز  ّسح  رد  دیاب  یقیـسوم ، زا  ندرب  تذل  يارب  مییوگیم  ام  هک  تساجنیا  دـیامن )! يرتشیب 
شیارگ وا  هب  تبـسن  هک  تسوا  ِّقح  سپ  تسابیز  يزیچ  رگا  دنک . هیبش  هدنخ  ِتلاح  هب  ار  دوخ  دـیاب  تالمج  یـضعب  هب  ندـیدنخ  يارب 

اهنآ هب  ساسحا »  » نیا هک  نیا  يارب  دننکیم  تّذل  ساسحا  یقیسوم  زا  هک  اهنآ  هک  تسا  نی  ام ا  ِفرح  رگید ! يزیچ  هن  میشاب ، هتـشاد 
ناـسنا و ِناـیم  تسا  یلپ  یقیـسوم   » هک دـننالوبقب  دوـخ  هب  هدـش  هک  يروـج  ره  هـب  هـک  دـنوشیم  لـسوتم  ییاههویـش  هـب  دـهدب ، تـسد 

ِساسحا اب  یقیسوم  زا  هتـساخرب  ِساسحا  ِنایم  توافت  ِنایب  شخب  نیرتمهم  عقاو ، رد  هک  تمـسق  نیا  رتشیب  ِندش  نشور  يارب  تعیبط .»...
رد ییادـص  چـیه  ًابیرقت  : » میناوخیم ار  یئاداناک  زاسگنهآ  رعاش و  هدنـسیون ، ِرفاـش ،» ياروم   » ِنانخـس مه  اـب  تسا ، تعیبط  زا  هتـساخرب 

يادـص رـس و  لیبموتا و  قوب  یقیـسوم ، ِلثم  دـشابن ، یـسک  کّلمت  رد  دـشاب و  هدـشن  داـجیا  یعونـصم  روط  هب  هک  تسین  نردـم  ِناـهج 
ناشهدارا دنهاوخیم  هک  دناصاخ  ییاههورگ  يهدارا  تساوخ و  ِدنیآرب  يریبعت  هب  یعونـصم  ياهادـص  نیا  و  ینامتخاس ... ياههاگراک 

نت و ِتغارف  نهذ و  شمارآ  ندیشیدنا و  يارب  یلاجم  قوب ، دایرف و  ادص و  ِنامایب  موجه  نیا  رد  و  دننک ... لّمحت  هعماج  رگید  راشقا  ار 
دوجو یقیـسوم  ِیعونـصم  يادـص  تعیبط و  نایم  یتهابـش  هچ  رگید  دوجو  نیا  اب  هک  دـینک  تواضق  دوخ  کنیا  دـنامیمن .» یقاـب  ناور 
ناـسنا هک  ناـمز  نآ  زا  هدـمآ ...« : يو  ياـههتفگ  يهمادا  رد  تعیبط !؟ ناـسنا و  ِناـیم  دـشاب  یلپ  یقیـسوم ، هجیتن  رد  اـت  تشاد  دـهاوخ 

زاوآ ياـج  تعاـس  گـنز  يادـص  هک  ماـگنه  نآ  زا  و  تفگ ؛ كرت  تیعمجرپ  ياهرهـشنالک  يوـس  هب  ار  رواـنهپ  عیـسو و  ياـهتشد 
هب ندـش  میلـست  ياج  هب  ام  هدرک و  لاغـشا  ار  ناگدـنرپ  زاوآ  يادـص  ِياج  هناخراک  يادـص  تفرگ و  ار  ناراـب  داـب و  يادـص  سورخ و 
اب اهناسنا  مک  رایسب  يهلصاف  نآ  رد  هک  دش  هداهن  انب  ینّدمت  میدرک ، وخ  يرهش  یگدنز  ِكانباتش  ِگنهابرـض  اب  یعیبط  ياهندزترچ 
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ِتیعقاو زا  رود  یچوپ و  هب  شنانخـس  همادا  رد  هدنـسیون ، رعاش و  زاسگنهآ و  نیا  تسا .» هداد  شیازفا  ار  اهفالتخا  زورب  رطخ  رگیدکی 
وهایهیب مارآ و  تسا  یمسارم  تسا ، يرورـض  ام  يارب  هچ  نآ  : » دیوگیم دزادرپیم و  تعیبط ، اب  ناشطابترا  ِمدع  اهادص و  ِندوب  كاپ 

رگناریو ای  طحنم  ياههویـش  هب  دوخ  ِتاساسحا  نایب  يارب  هک  نآیب  دـننک ، يرپس  مه  اب  ار  ابیز  یتاـظحل  هدـمآدرگ  تعاـمج  نآ  رد  هک 
و تسا » ترورض  کی  یقیـسوم   » و دنکیم » شیالاپ  ار  حور  یقیـسوم   » دنویگیم هک  اهنآ  ارچ  هک : دینیبب  دینک و  تقد  دنوش .» لّسوتم 

سونأم اعد  زامن و  نآرق و  اب  دـنراد ، سنا  راـت » هس   » و راـت »  » اـب هک  ردـق  نآ  تسادـخ » اـب  یکاـخ  ِناـسنا  شیاـین  ییوگزار و  یقیـسوم  »
درادن ار  قح  نیا  ادخ  ًاساسا  ایآ  و  مییایب ؟ یهار  هچ  زا  نافرع )  )= وت هب  ندیسر  یکیدزن و  يارب  هک  دننکیمن  لاؤس  ادخ  زا  ارچ  دنتـسین ؟

اهنت هن  نآ  رد  هک  یتایآ  ثیداحا و  نیا  هب  ییایقیـسوم » ِناـفرع  ناـفراع   » ارچ دـیوش ؟ کـیدزن  نم  هب  دـیناوتیم  یهار  هچ  زا  دـیوگب  هک 
نوماریپ یلقع  تخانـش   » ثحب رد  ار  تایاور  تایآ و  زا  یـشخب  ؟ دـنرادن هجوت  هدوب ، مه  مومذـم  هکلب  هدـشن ، دـییأت  جـیورت و  یقیـسوم 

زا هتـساخرب  یعونـصم  ياوه  لاح و  هب  هک  دنهدیمن  ار  قح  نیا  ًالمع  ادـخ ، هب  ارچ  تفگ ( . میهاوخ  همادا  رد  ار  هیقب  هتفگ و  یقیـسوم »
. دوشیم يراج  کشا  هک  دنازرلیم  ار  حور  لد و  نانچ  نآ  یقیسوم  هک  میتسین  رکنم  ام  یلب ، دنادن ؟ روآشمارآ  ینافرع و  ار  یقیـسوم 

تلاـح  » ياـج هب  ار  یعونـصم » يزاـجم و  تلاـح   » میهاوخیم ارچ  تسادـخ ؟ دـیئأت  دروم  ردـقچ  تلاـح ، نیا  هک  تساـجنیا  ثحب  یلو 
هچ نآ  هب  هّجوت  هدـش ...« : هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  ییاداناک  ِرعاش  زاسگنهآ و  ياـههتفگ  يهمادا  رد  دـینک ؟ باـسح  راداـنعم » یقیقح و 

رایــسب اهترــسنک  نـیا  رد  هـچ  نآ  تـسین . هدــیاف  زا  یلاـخ  درذــگیم ، برغ  رد  کیــسالک  یقیــسوم  ياهترــسنک  يارجا  ِماـگنه 
، هدروآرد شاـعترا  هب  ار  اوه  هک  یتاوصا  هب  هدرک و  سبح  هنیـس  رد  ار  سفن  دنرـضاح  هک  دناياهدنونـش  تعاـمج  تسا ، زیگنارببّجعت 

تداع زا  رتشیب  یتوکس  نینچ  هک  دش  روآدای  دیاب  اّما  دشاب . یقیـسوم  يهعطق  کی  يارجا  رد  تیقفوم  ِتیاهن  نیا  دیاش  دنراپـسب . شوگ 
رعاش زاسگنهآ و  «) رفاـش ياروم   » ياـههتفگ يهمادا  هب  مـالک ، نیا  رتنوزف  مهف  تخانـش و  ِتهج  ییاـبیز .» ِتردـق  زا  اـت  دوشیم  یـشان 

ِناگدنونـش يراپـسشوگ  ِزار  رد  هتفهن  ِتّلع  ار  یقیـسوم  هب  هّجوت  رد  نیقلت  تداع و  ریثأت  هک  نآ  زا  سپ  ِرفاش  دیئامرف ، هجوت  ییاداناک )
ياـهتیعقوم رد  ار  یمـسارم  نینچ  هیبـش  هک  تسین  نکمم  اـیآ  ماهدیـسرپ  دوخ  زا  اـهراب  نم  : » هک دـنکیم  هفاـضا  دـنادیم ، اهترـسنک 

نابآ 1380،  2 هبنـشراهچ ، تاعالطا ، همانزور  « درک اپرب  یناتـسبات  ياهنشج  ای  ناگدنرپ و  زاوآ  هب  كرتشم  يراپـس  شوگ  ًالثم  يرگید 
ّسح رد  تسا  يزاـسرییغت  فیرحت و  یعون  ییارگیقیـسوم  : » هک اـم  نخـس  نیا  ياـنعم  زا  ياهشوگ  اـهنت  تسا  نیا  يرآ ! يهحفص 5 .)

يادـص ندینـش  اـب  مهاوـخیم  هک  ار  یتّذـل  ناـمه  ارچ  یتـسار  هـب  رـشب .» یناور  یحور و  هـقئاذ  رد  ینوـگرگد  داـجیا  یهاوخییاـبیز و 
اب ناسنا  يهطبار  اهنت  هن  ام  راـگزور  رد  مینکیمن ؟ لیـصحت  ترطف  ياون  تعیبط و  هب  ندرپس  لد  اـب  يروآ  تسد  هب  یقیـسوم  یعونـصم 
هک ینامز  تسا و  یناسنا  صیاصخ  زا  یکی  تعیبط  اب  سنُا  تسا . روآنارگن  زین  تعیبط  ناـسنا و  يهطبار  هکلب  تسا ، هریت  رایـسب  ناـسنا 
هب ار  ناوـج  یبـلطهدوسآ  یهاوخییاـبیز و  ّسح  رگا  دوریم . نیب  زا  نآ  لاـبند  هـب  مـه  یناـسنا  تاـیح  ددرگ ، دوباـن  یناـسنا  صیاـصخ 
ای و  دنکیمن ؟ لیامتم  راسهوک  ياههمـشچ  يهمزمز  تعیبط ، طیحم ، هب  ار  وا  ّسح  نیمه  ارچ  سپ  دـهدیم ، قوس  یکانبرط  یقیـسوم و 

ياهیئابیز ریاـس  تعیبط و  رد  هک  تسا  یتقیقح  زا  رتینعمرپ  یلاـکیزوم  موهفم  مادـک  دـهدیمن ؟ وس  تمـس و  تّدـش  نیا  هب  ار  وا  ارچ 
میـسقت تمـسق  ود  هب  ار  ناسنا  یبصع  هاگتـسد  يژولویزیف ،»  » ملع ياملُع  باصعا : متـسیس  رب  یقیـسوم  ریثأـت  موس : راـتفگ  هتفهن ؟ يرطف 
باصعا يهلسلس  . 2 یطیحم . باصعَا  زغم ، ياههرکمین  عاخن ، یبصع و  يزکرم  نوتـس  ِلماش  یطاـبترا : باـصعا  يهلـسلس  . 1 دناهدرک :

ای کیتاپمس و  باصعا  دوشیم  عورش  باصعَا  يور  رب  یتاکیرحت  جراخ  زا  هک  یتقو  کیتاپمـساراپ . کیتاپمـس و  متـسیس  لماش  یتابن :
اههلـصاف یبصع ، متـسیس  ود  نیا  نیب  هزادنا  ره  تسا  یهیدب  دنهدیم . تسد  زا  لداعت  هدراو  یجراخ  تاکیرحت  نازیم  هب  کیتاپمـساراپ 

، یجراـخ ِتاـکیرحت  لـماوع  لـلع و  هـلمج  زا  و  ددرگیم . رتنوزف  تاـشاشتغا  یناور و  ياـهینارگن  زین  هزادــنا  ناـمه  هـب  دوـش  رتـشیب 
ِتاشاعترا اب  رگا  ًاصوصخم   ) ددرگ هارمه  روآنزح  ياهراون  ای  زیگناطاشن  ياهگنهآ  اب  هک  یتقو  یقیـسوم  تسا . یقیـسوم  ِتاـشاعترا 

رب ار  دشاب  هتشاد  دوجو  هدربمان  بصع  هتسد  ود  نیب  یتسیاب  هک  ار  یمزال  لداعت  مّلسم  روط  هب  ددرگ ) ءارجا  کینوفمـس  بیرغ  بیجع و 
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نوخ لثم  ندب  تاعیام  راشف  ِعضو  بلق و  تابرض  تاحشرت ، عفد ، بذج ، مضه ، زا  معا   ) یگدنز ساسح  ِلوصا  هجیتن  رد  دنزیم و  مه 
دناوتیمن شیاهتفرشیپ  ِمامت  اب  دیدج  ّبط  هک  دزاسیم  کیدزن  یضارما  اهيراتفرگ و  هب  ار  صخـش  هتفر  هتفر  هتخاس و  لتخم  ار  و .)..

یبلق و ياههتکـس  اهیلایخیب ،) یتح  اهیگدرـسفا و   ) یناور ضارمَا  يرکف ، ِتاـشاشتغا  لـثم  دـنک . ناـمرد  ار  هدـمآ  شیپ  ياهبیـسآ 
( دعب هب  26 و 92  ، 6 تاحفص 3 ، باصعا ، ناور و  رب  یقیسوم  ریثأت  (ر.ك : يزغم

( موس تمسق  ) خساپ

هاگتسد يور  ار  راثآ  نیرتموش  یقیـسوم  ياهراون  نیرتشکلد  نیرتهب و  هک : هدرک  تباث  ایبملک  هاگـشناد  داتـسا  رلدآ » فلو   » روسفورپ
ریهاشم یفارگویب  هب  قیقد  هجوت  . » دوشیم رتدـیدش  برخم ، ریثأت  نیا  دـشاب  مرگ  اوه  رگا  اـصوصخم  دراذـگیم ، یقاـب  ناـسنا  باـصعا 

دوخ باصعا  هتفر  هتفر  هک  اج  نآ  ات  دناهدیدرگ ، یحور  ياهیتحاران  راچد  جیردت  هب  رمع  نارود  رد  هک  دهدیم  ناشن  ناهج  یقیـسوم 
ناوتان جلف و  رگید  ياهتـسد  هدـش و  راپـسهر  نونج  راید  هب  ياهدـع  دـناهدش . یناور  ياهيرامیب  هب  التبم  زین  ياهدـع  هداد و  تسد  زا  ار 

رب یقیـسوم  ریثأت  ر.ك : «) دـناهدش یناهگان  هتکـس  راچد  هتفر و  الاب  ناشنوخ  راشف  يهجرد  یقیـسوم  نتخاون  ماـگنه  هک  ناـنچ  دـناهدش .
ياهگنهآ هژیو  هب  یقیسوم ، عون  ره  هک  دیآیم  تسد  هب  نینچ  دش ، هتفگ  هچ  نآ  زا  دعب ) هب  26 و 92  ، 6 تاحفص 3 ، باصعا ، ناور و 

مه هب  باصعا  نیا  ِلداعت  هجیتن ، رد  هک  دروآیم  دوجو  هب  کیتاپمـساراپ »  » و کیتاپمـس »  » باصعا رد  یتاـکیرحت  شزیگنارب ، یـساسحا 
ِلالتخا لیبق : زا  يرگید  ِضارما  دوخ  زین ، باصعا  فعـض  هک  نیا  تسا  مهم  هچ  نآ  ددرگیم . باـصعا  فعـض  راـچد  ناـسنا  هدروخ و 

 - نیمه 9 رد  لکشم  هک  دینکن  رّوصت  هتبلا  دروآیم . دوجو  هب  لس و ... ییانیبان ، شوگ ،) ینیگنس   ) هعماس لقث  نونج ، یناشیرپ ، ساوح ،
یبلق ِفیفخ  يهتکـس  ای  هلمح  هب  یهاگ  يزغم ، یحور و  تاناجیه  داجیا  ببـس  هب  یقیـسوم  ددرگیم . هصالخ  هدـش  دای  لالتخا  دروم   8

شهاک : » دسیونیم يوسنارف  تسیژولویزیف  سانش و  تسیز  لراک ،» سیسکلا   » رتکد دوشیم . گرم  هتکس و  ِثعاب  ناهگان  هدش و  رجنم 
نیا رد  ویدار  امنیـس و  دـیدرت  نودـب  و  دوشیم ؛ یـشان  تداـع  رد  یمظنیب  زا  ماجنارـس  لـکلا و  ریثأـت  زا  لـقع ، يورین  شوه و  ِیمومع 

هتشاد یکانرطخ  تاریثأت  زین  ناگدنزاون  رد  هکلب  هتشاذگ ، ياج  رب  یفنم  تارثا  ناگدنونش  رد  اهنت  هن  یقیسوم  دنامیهـس .» يرکف  نارحب 
تامغن تفرگیم ، دای  ونایپ  هک  یناوج  اکیرمآ ، كار » لیتل   » ِتلایا رد  تسا * : تیعقاو  زا  ياهشوگ  اـهنت  ریز  تاـشرازگ  راـبخا و  تسا .

ياـپ زا  ار  دوخ  ملعم  وقاـچ ، هبرـض  اب 19  تساـخرب و  ياـج  زا  لـیلد  نودـب  هک  درک  داـجیا  ناـجیه  ناوج  نآ  حور  رد  ناـنچ  یقیـسوم 
«، لدنه کیردرف  . » دش راتفرگ  يروک  ساوح و  لالتخا  هب  یـشیرطا ، ِنادیقیـسوم  خاب ،» ( » يهرامش 9622 تاعالطا ، همانزور  «) دروآرد

و ترازوم » . » دـندش التبم  ییانیبان  هب  هس  ره  يوسنارف ، هدـنزاون  لوار » سیروم   » ییایلاتیا و هدـنناوخ  انلآ » ایرام   » یناـملآ و نادیقیـسوم 
ِتالالتخا هب  نسلدـنم »  » و یـسینوکود » «، » رتکاو «، » تربوشم . » دـندیدرگ راچد  لس  اوق و  فعـض  هب  روهـشم ) نادیقیـسوم  ود  « ) نیوش »

ماجنارـس دـیدش و  باـصعا  فعـض  راـتفرگ  كاروود »  » و ناـموش » . » دـندیدرگ ـالتبم  یحور  ياهشکمـشک  يرکف و  ناـشیرپ  یبصع ،
، يرکف دوکر  زا  هتشذگ  یقیسوم ، دیدرگ . هناوید  باصعا ، فعض  زا  سپ  دش و  اونشان  ًالماک  یگلاس  یـس  رد  نوهتب » . » دندش یگناوید 
دوشیم و توف  ناسنا  زا  يرورـض  ياهراک  یهاگ  هک  یئاج  ات  دزاسیم ، یلابُاال  هدارایب و  لبنت ، تسُـس و  اهراک  رد  ار  ناسنا  هتفر  هتفر 

مـسر هار و   » باتک رد  فورعم  دنمـشناد  لراک » سیـسکلا  . » دـهدیم تسد  زا  ناگیار  هب  ار  دوخ  تیلاعف  يورین  رمع و  یناوج ، هیاـمرس 
هک هدرک  تباـث  زین  هبرجت  دـنکیم .» جـلف  ار  نادـنزرف  يهـیحور  بساـنمان ، ياـهشزرو  امنیـس و  وـیدار و  : » دـسیونیم نـینچ  یگدـنز »

حیضوت دنافیعض . دکار و  رّکفت  لّقعت و  ماقم  رد  راکهحماسم و  هدارایب و  يدارفا  بلغا  دنتسه ، یقیسوم  هب  مرگرس  دایز  هک  یصاخشا 
و شندـشناسنا »  » ریـسم رد  ناسنا ، نافرع : قالخا ، رب  یقیـسوم  ریثأت  مراهچ : راتفگ  مینکیم . ناـیب  ناـفرع ، یقیـسوم و  ِراـتفگ  رد  ار  نآ 

یلاسنهک رد  رگید  دـنکن  ناتـسراک » ، » يراک وا  تسا و  یقاب  یناوج  ات  رگا  هچ  دراد . زاـین  باتـش »  » هب ناـفرع »  » ياـهربا زارف  هب  ندیـسر 
هتشادن و يرگید  ریثأت  ینیرفآریحت  زج  هتینردم ، هب  هداس  یگدنز  زا  شدوعص  هلپ  هلپ  هک  دنیبیم  وا  دوب . دهاوخ  سوسفا »  » ِنمرخ رگورد 
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دیدـج میدـق و  ياهرازبا  ِنماد  هب  شددـعتم  ياهنتخادـنا  تسد  دریگ ؛ هرهب  دوخ  ُعفن  هب  یتعنـص  تفرـشیپ  زا  دراد  یعـس  هک  تساـجنیا 
راکهدب يزیچ  نآ  هب  شـشوگ  راد ، ریگ و  نیا  رد  دـمآزور ! نیون و  ِکبـس  هب  یتفرـشیپ  تفرـشیپ ؛ نآ  هب  شقوش  روش و  زا  تسا  یناشن 

. دزیخیمرب گنهآ  زا  هک  تسا  يايروف  قیمع و  تاریثأت  ِدهاش  مشچ ،» يهدـید  ... » هدرک هتفیـش  ار  شلقع  هریخ و  ار  شامشچ  هک  تسا 
تروص يهنوگ  هتخادنا و  وپاکت  هب  ار  ساسحا  ياهربا  تاشاعترا ، نیا  هک  اجنآ  ات  دنکیم  اپرب  ناجیه  روش و  بلق  رد  دنیشنیم و  لد  رب 

و ءاقل »  » دیـشروخ ِیمرگ  و  نافرع »  » ِنامکنیگنر شمـشچ ، نامـسآ  نیا ، زا  سپ  هک  دراد  راظتنا  وا  دزاسیم . رابکشا  دوخ  شراب  زا  ار 
یلوحت یگدنناوخ ، ياون  یقیسوم و  گنهآ و  ِتاشاعترا  زا  هک  تسا  بلط  رد  وا  دنک . يرگشیامن  ار  روضح » سنا و   » لفحم شـشخرد 

نادقف  » يهرابرد ینکفادیدرت  ِعنام  دنکیم . يزاسعنام  ییامندوخ و  تسا » شابلط  رد  هچنآ   » و وا »  » نیب يراوید  یلو  دزوسب . دزاسب و 
نیا رد  کنیا  دیسر ؟ نافرع  هب  ناوتیمن  یقیسوم  اب  ارچ  دسرپیم : وا  تسا . لاؤس  تمالع  شیارب  ینافرع » ریس  يارب  یقیـسوم  تیحالص 

! تکرح یعوـن  يهدـنرورپ  اـّما  رـصتخم . نادـنچ  هن  لّـصفم و  ناـنچ  نآ  هن  میهد ؛ هئارا  نیرفآتکرح »  » یخـساپ هک  مینآ  یپ  رد  راـتفگ 
قوش ناجیه و  دـناوتب  دـیامنب ، هر  عوضوم  ِنوگانوگ  داعبا  هب  ار  امـش  هکنآ  نمـض  هعومجم ، نیا  هک  دـیما  رتشیب . ِنتـسناد  يارب  تکرح 

میهاـفم يهزوح  رد  هک  تسا  یناـنوی  ياهژاو  ( Moosika  ) ایقیسوم ای  یقیـسوم  تسیچ ؟ یقیـسوم  دزاس . رادیدپ  زین  ار  نتـسناد  رتشیب 
هب بسانت  بیکرت و  یعون  اب  هارمه  زاوآ ، ادـص و  بیکرت  زا : تسا  ترابع  حالطـصا  رد  تساراد و  ار  ءانغ »  » لداعم یبرع ، ناـبز  ینید و 

مأوت ییابیز  هک  تسا  نآ  بسانتم  يادص  تسین ، یقیـسوم  ییادص  ره  سپ ، کیرحت . ناجیه و  داجیا  يزاسلایخ ، ینیرفآتّذل ، ِفدـه 
زا هچنآ  یقیـسوم : عاونا  دـشاب . بساـنم ... دورف  جوا و  شچیپ ،) شتلغ و   ) ریرحت حـیجرت و  مب ، ریز و  نزو ، متیر و  یعیبـط ، شـشک  اـب 

سپ رازبا ، زا  یـشان  يادـص  سپـس  تسا و  راـتفگ  یقیـسوم  رد  لـصا  نوچ  هک : تسا  نآ  دـیآیم  تسد  هب  یقیـسوم  ِفیراـعت  عومجم 
رترب یقیسوم  ددرگیم . دیلوت  یقیسوم  رازبا  طسوت  هک  يرازبا : دوشیم . نآ  ثعاب  هرجنح  ًافرص  هک  ییاوآ : هب : دوشیم  میسقت  یقیـسوم 

میسقت عون  هس  رب  یقیـسوم  هک  دش  نشور  دیوگیم ...« : تسا  یمان  ِناسانـشیقیسوم  نافوسلیف و  زا  یکی  دوخ  هک  یباراف » « ؟ تسا مادک 
هتفرگ راک  هب  یگتـسخ  عفر  يارب  تحارتسا و  ماگنه  دزاسیم . رادیدپ  يدـنیآشوخ  ِساسحا  ام  رد  زیگناطاشن : یقیـسوم  لوا : دوشیم :

هب راداو  ار  یـصخش  دـنهاوخب  هک  دوشیم  هدرب  راک  هب  یماگنه  و  دزاسیم ، رادـیب  ار  ام  فطاوع  زیگناساسحا : یقیـسوم  مود : دوشیم .
: موس دـننک . داجیا  وا  رد  یـصاخ  لیم  تحت  ار  یـصاخ  ِیحور  تلاح  ای  و  دـهدیم ؛ ماـجنا  یّـصاخ  لـیم  ریثأـت  تحت  هک  دـنزاس  یلاـعفا 

دزن یعیبط  یقیـسوم  دـشاب . موظنم  یباطخ و  ياهراتفگ  اب  هارمه  رگا  هژیو  هب  دـنکیم ، کیرحت  ار  ام  روصت  يهّوق  زیگنالاـیخ : یقیـسوم 
بلغا مدرم و  تیرثکا  يارب  هچ  تاقوا و  يهشیمه  مدرم و  مامت  يارب  هچ  دنک ، داجیا  ار  ریثأت  هس  نیا  زا  یکی  ًامومع  هک  تسا  نآ  ناسنا ،

انامه رترثؤم  رتیلاع و  رتلماک ، یقیـسوم  نیا ، ربانب  دشاب . رادروخرب  يرتشیب  لومـش  ّتیمومع و  زا  ناشریثأت  هک  ییاهیقیـسوم  تاقوا و 
زا یخرب  هتبلا  تسا ، ناسنا  يزاوآ  یقیسوم  ّصاخ  نیا  دوش و  مأوت  راتفگ  اب  دشاب و  عون  هس  ره  ياهیگژیو  ياراد  هک  تسا  يایقیسوم 

باتک زا  شنیزگ  صیخلت و   ) ییانغ یقیسوم  تقیقح  نوماریپ  راتفگ  تشه  «) دینش زین  یقیسوم  ِتالآ  زا  ناوتیم  ار  یقیسوم  لماک  عاونا 
زا هچنآ  هقف : هاگدـید  زا  لوبق  لـباق  یقیـسوم  ص 204 ) یلـشکرب ،) يدـهم  رتکد  فیلأت  یقیـسوم ، يهرابرد  یباراف  یملع  ياههشیدـنا 

ِنوگانوگ ياهلکـش  ناوتیمن  هدـشن و  قیوشت  یقیـسوم  عاونا  زا  کی  چـیه  هب  تبـسن  هقف ، ملع  رد  دـیآیم ، تسد  هب  تاـیاور  تاـیآ و 
مارح زین ، اـهگنهآ  اهادـص و  یماـمت  هک  ناـنچمه  دنتـسین . قیوشت  باوـث و  ياراد  ینعی : تسناد . بحتـسم »  » ار موـسوم  ياهیقیـسوم 

؛» دنادیمن مارح  ار  یقیسوم  ِعاونا  زا  عون  مادک  هقف ،  » هک تسا  نیا  يانعم  هب  هقف » هاگدید  زا  لوبق  لباق  یقیسوم   » ریبعت نیا : ربانب  دنتـسین .
لباقریغ یقیسوم  هقف ، ناسانشراک  ءاهقف و  دنکیم .»! قیوشت  نآ  هب  شیارگ  هب  تبـسن  ار  ام  هتفریذپ و  ار  یقیـسوم  مادک  هقف ،  » هک نیا  هن 

« ءاـنغ نودـب   » یقیـسوم ار  تمرح ) مکح  دـقاف  ياـنعم  هب  هتبلا   ) هدـش هتفریذـپ  یقیـسوم  لـباقم  رد  هتـسناد و  یئاـنغ » یقیـسوم   » ار لوـبق 
يهریس هدمآ و  یمالسا  تایاور  رد  هچنآ  اریز  تسین ؛ نینچ  ًاملـسم  تسا ؟ ءانغ  یئابیز  شوخ و  توص  ره  ایآ  تسیچ ؟ ءانغ  دناهتـسناد .
تـسا ییاهگنهآ  ءانغ » . » دیناوخب ابیز  شوخ و  يادص  اب  ار  نآ  ِدننام  ناذا و  نآرق و  هک  تسا  نیا  دـنکیم  تیاکح  ار  نآ  زین  نیملـسم 
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رد ار  یناوهَـش  ياُوق  هک  دوشیم  هتفگ  ییادـص  هب  ءانغ »  » رگید ریبعت  هب  دـشاب . داـسف  هاـنگ و  ِلـها  روجف و  قسف و  سلاـجم  بساـنتم  هک 
دنادیمن یتسار  هب  ناسنا  هک  رگید ) میهافم  دـننام   ) دراد زین  یکوکـشم  قیداصم  ءانغ ،»  » هک نیا  رگید  يهتکن  دـیامنیم . کیرحت  ناسنا 

یهاگآ و نتشاد  . 1 تسین : مارح  ادص  نآ  ندینـش  طرـش ، دنچ  هب  تروص  نیا  رد  هن ؟ ای  تسا  هدـش  هتفگ  ِسلاجم  اب  بسانم  ادـص  نالف 
هک یناسک  ریاس  يارب  هکلب  دشاب  هتـشادن  کیرحت  هدنونـش  نامه  يارب  اهنت  هن  ادص  نآ  . 2 ءانغ . یهقف  یفرُع و  موهفم  زا  یفاک  ِتخاـنش 

رطاخ نیا  هب  ناگدنونـش  ریاس  کیرحت  ای  هدنونـش  رفن  کـی  يارب  کـیرحت  نتـشادن  . 3 دشابن . ازکیرحت  دنـشاب ، شاهدنونـش  دنناوتیم 
هّللاۀـیآ هنومن ، ریـسفت  ) دـشاب هدـش  يداع  ناشیارب  گنهآ  نیا  رگید  هک  دناهتـشاد  سنا  عونتم  ياهیقیـسوم  اب  نانچ  نآ  اهنآ  هک  دـشابن 

نیا ار  نافرع  ینافرع ، ِنوتم  رد  تسیچ ؟ نافرع  یقیـسوم  نافرع و  رـصتخم )» رییغت  فرـصت و  اـب   » 17/22 ناگدنسیون ، يزاریـش و  مراکم 
داعم و  زاغآ ) ) أدـبم وا ) تایآ  رهاظم و  تافـص ، ءامـسا ،  ) ادـخ هب : ندرک  ادـیپ  تخانـش  تفرعم و  ینعی  نافرع ، دـناهدرک : فیرعت  نینچ 

ادـخ و هب  نتـسویپ  تیاهن  رد  ایند و  ملاع  ياـهانگنت  زا  سفن  یئاـهر  يارب  هدـهاجم  كولـس و  قیرط  ملاـع . قئاـقح  شنیرفآ  ماجنارـس ) )
هب شدوخ  مه  هک  امنهر  تسا  يداتـسا  هب  هعجارم  میتفگ ) الاب  رد  هک  ییانعم  نامه  هب   ) نافرع هب  ندیـسر  هار  نافرع : هار  دوخ . زا  ندیهر 

هچنآ دروآیمن ؟ نافرع  یقیـسوم  ارچ  نوماریپ  یملع  یلقع ـ  یلیلحت  دناسرب . فده  نیا  هب  ار  نارگید  دناوتب  مه  دشاب و  هدیـسر  فده 
ارچ سپ  تساهرنه ، نیرتدّرجم  یقیسوم  : » هک تسا  نآ  دروخیم ، مشچ  هب  ینافرع » یقیسوم   » هیرظن یقیـسوم و  نارادفرط  ياههتفگ  رد 

یقیـسوم « ؛»؟ هتفریذپن ار  ینافرع  یقیـسوم  مالـسا ، هک  تسا  هنوگچ  سپ  دنکیم ؛ شیالاپ  ار  حور  یقیـسوم  « ؛»؟ دوشیمن نافرع  بجوم 
نیتم رخاف و  یقیسوم  یقیـسوم ، زا  ام  روظنم  « ؛»؟ دیریگیمن هرهب  انعم  ملاع  اب  طابترا  يارب  هلیـسو  نیا  زا  ارچ  سپ  تساهرنه ، نیرتدرجم 
دیئأت دروم  ابیز  يادـص  اب  نآرق  ندـناوخ  روطچ  دـینادیمن ؟ یناـفرع  ار  یقیـسوم  ارچ  سپ  زیگناربتوهـش ؛ لذـتبم و  یقیـسوم  هن  تسا ،

هدارا و ، » تفرعم نافرع و  يداو  رد  نداهن  ماگ  تهج  مدـق  نیلوا  دریگیمن »؟ تروص  يدـیئأت  نینچ  هنافراع  راعـشا  هب  تبـسن  اّـما  تسا ،
« هدارا مزع و   » نیا دشاب . هتشاد  نداهن  ماگ  رب  میمـصت »  » و دهاوخب »  » هک دسرب  تقیقح  تفرعم و  هب  دناوتیم  یـسک  نآ  ینعی  تسا . مزع »
رب ناـسنا  يراـیتخا  نداـهن  ندرگ  مه  تسا و  نتـساوخ  مه  هکلب  تسا ! نتـساوخ  فرـص  طـقف  هن  هدارا » . » راـک لوا  هزاـت  تسا و  همدـقم 

. یهاوخن ادخ ، ِتساوخ  زج  هک  یهاوخب  ینعی : یهلا . ياهنامرف 

( مراهچ تمسق  ) خساپ

تدوـخ ِكـال  زا  ینکیم و  تکرح »  » يوـشیم و دـنلب »  » یـشِکیم و تقوـم  باوـخ  یتـحار و  زا  تسد  ینیبـب ، ار  ینزهار  ِنمـشد  رگا 
هک تساـجنیا  و  دــنا . « هدارا  » اــههمانرب اــهراک و  نـیمه  يوـشیم ! هداــمآ »  » وا ربارب  رد  ینکیم و  زاــب  ار  تا  « مـشچ ، » ییآیم نوریب » »

« هدارا  » امـش يارب  دـناوتیم  هنوگچ  یقیـسوم  ایآ  هک  دـینک  تواضق  دوخ  لاـح  تسا . ربکا  داـهج  يارب  تسخن  طرـش  هدارا » : » میئوگیم
دوخ زاس ، گنهآ و  هب  تیلوغشم  اب  یهاوخیم  وت  و  تسا : يرایشوه  داهج ، ِطرـش  ییامن ـ !؟ سفن  اب  گنج  يهشوتهر  ار  نآ  ات  دراذگب 
يارب مزال  ِرثا  مادـک ، ره  هک   ) کیرحت اب  مأوت  ِساسحا  ناـجیه و  وزرآ ، لاـیخ و  يداـش ، رورـس و  يزاـس ، لوغـشم  رثا  هس  زا  یکی  هب  ار 

دیاب یباراف  لوق  هب  هک  شعون  نیرتلماک  مه  نآ   ) یقیسوم زا  هدمآرب  تّذل  اب  وت  دبلطیم و  تّذل  زا  يرود  داهج ، دنایعقاو ـ .) یقیسوم 
یلو دبلطیم ، ندیـشک  هشقن  ریبدـت و  داهج ، ینک ـ ؟ تّذـل  كرت  یهاوخیم  دـشاب ) هتـشاد  هزادـنا  نیرتیلاع  رد  ار  هدـش  دای  رثا  هس  ره 

وت هک  تسا  يروط  نیا  رگا  تسا : ریبدـت  عون  کـی  دوخ  نیمه  ینکیم ، ناـمگ  هک  دـنکیم  شدوخ  لوغـشم  ار  وـت  ناـنچ  نآ  یقیـسوم 
كرت سفن ، اب  داهج  دومن ـ !؟ شرافـس  نآ  هب  تبـسن  هن  درک و  ار  ریبدت  نیا  هن  (ع ) یلع نینمؤملاریما  نیفراعلاماما  ارچ  سپ  يرادـنپیم ،
نکمم هنوگچ  و  ایند . تعیبط و  ِتّذل  ّظح و  زا  تسا  هرهب  بیصن و  ِظفح  يدنمهرهب و  یقیسوم ، هب  شیارگ  اّما  ترخآ ، ِظفح  تسایند و 
تعیبـط ملاـع  زا  تسا و  دّرجم »  » یقیـسوم هک  نیا  رد  ياهدـع  ناـنچمه  دـیاش  دوـمن !؟ زین  نآ  كرت  يهدارا  اـیند ، يارب  شـالت  اـب  تسا 

نیا ياشگهار  ریز  ِلالدتـسا  ناهرب و  ات  دـشاب  میامنیم ؛ بلج  لیاسم  نیا  هب  ار  نانآ  هجوت  ورنیازا  دنـشاب ؛ هتـشادن  يدـیدرت  تسادـج ،
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هوق . 1 دناهّوق : دـنچ  نیا  یمدآ ، ياوق  هلمج ، زا  هک  دـینادیم  هدارا : رب  شریثأت  تعیبط و  ملاع  اب  یقیـسوم  طابترا  یگنوگچ  دـشاب : ثحب 
رد كرحترپ  لمعلاسکع  يریذـپناجیه و  يهوق  . 4 يزرودرخ . لـقعت و  هّوق  . 3 مهَو . يزادرپلاـیخ و  هوق  . 2 تّذـل . بسک  ساسحا و 

فیعـضت یکی و  تیوقت  بجوـم  هچنآ  هب  دراد  لـماک  یگتـسب  ورین ، راـهچ  نیا  ریثأـت  تّدـش  هک  تسا  Ș Ơنیا ر و  تاـناجیه ؛ لـباقم 
اوق ریاس  هب  تبسن  نوناق  نیمه  و  دیسر ! میهاوخ  هّوق  نیا  تیوقت  هب  میتخادرپ ، رورـس ، تّذل و  يهّوق  زیهجت  هب  رگا  هچنانچ  تسا . يرگید 

تـساجنیا میدومن ، زّهجم  ار  نامرّکفت  میتخاس و  ینغ  ار  يرکف  ياههریخذ  یلقع و  تابـساحم  يورین  لباقم ، رد  رگا  اّما  تسا . مکاح  زین 
ّسح و نیب  رگید ، ِفرط  زا  دراد . یگتـسب  وا  لقع  هب  ناـسنا  تیناـسنا  ِهلقِعب » ُناـسنالا  : » میراد زین  ثیدـح  رد   ) دوشیم تیوقت  لـقع  هک 

زین اهنیا  و   ) تسا يزادرپلایخ  يربتّذل و  هب  ناشهجوت  اریز  دناینیمز . هتشاد و  تعیبط  رد  هشیر  ود  نآ  تسا ؛ شکمـشک  لقع ، اب  لایخ 
دـشر و دـُعب  دـنوشیم ، هدیـشک  یناوتان  هب  رگید  ِفیرح  ود  نآ  هک  نآ  نمـض  دوش ، تیوقت  لقع  رگا  یلو  دـنايویند ) نوئـش  روما و  زا 

ِتیوقت اب  هجیتن : رد  دـناشکیم . يونعم  راگدـنام  قئاقح  هب  ّتیدام  زا  ار  ام  هک  تسا  لقع  نیا  نوچ  ددرگیم ؛ رتافوکـش  زین  ناسنا  لامک 
رگید هتفاـی و  يرتشیب  هاـگیاج  يریذـپناجیه ) يزادرپلاـیخ ، رورـس ، تذـل و   ) یقیـسوم يهناـگهس  ّصاوخ  تارثا و  یقیـسوم ، هب  لـیم 

، دنتـسه لقع  يوزاب  هک  مزع  هدارا و  ساسحا ، تیوقت  لقع و  ِندش  هدـنار  هیـشاح  هب  اب  و  مینیبیمن ؛ یلاع  حطـس  رد  ِلقعت  يارب  سلاجم 
، يربتذـل ّسح  ِلثم  یعیبط  ياُوق  و   ) تعیبط سک  ره  . » دـش دـهاوخ  ضقن  تسا  مزع » هدارا و   » هک نافرع ، طرـش  نیلّوا  هدـش و  فیعض 

حور رگا  اّما  دزاس . فیعض  لقع  حور و  زا  تعاطا  هب  تبـسن  ار  دوخ  هک  هدش  ثعاب  دنک ، تیوقت  ار  ناجیه ) کیرحت و  يزادرپلایخ و 
دنهاوخب هک  يراک  ره  هب  ار  ندـب  هدارا ،»  » دّرجم هب  هک  اجنآ  ات  دریگیم  الاب  نانچمه  اهنآ  ِذوفن  تردـق و  دـننک ، ادـیپ  تنطلـس  لقع ، و 

هلـصاف تعیبط  ملاع  زا  رتشیب  اـهنآ ، يهطـساو  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیمه  تمحزرپ  ياـهتدابع  رارـسا  زا  یکی  ًاـساسا  و  دـننکیم . راداو 
نیا رخآ  رد  رییغت )» رصتخم  اب   » ص 125 ینیمخ ، ماما  راثآ  ثیدح  لهچ  زا  ماهلا  اب  «) دنک ادیپ  رادـتقا  مزع »  » ات هدـش  يوق  حور ، هتفرگ و 

ات شوکب  میئاـمنیم ...« : بلج  هدارا  رب  یقیـسوم  ریثأـت  نوـماریپ  ناـفرع  هقف و  ملع  ِدـیتاسا  زا  رفن  ود  رظن  راـهظا  هب  ار  امـش  هجوـت  ثحب ،
داتـسا ملاع ... نآ  رد  یتسه  يزغمیب  يروص  ِناسنا  ینک ، تلحر  ایند  نیا  زا  مزعیب  هتـساوخن  يادخ  رگا  هک  يوش  هدارا  مزع و  بحاص 
ناسنا زا  مزع  هدارا و  ِبلـس  اهیقیـسوم )  ) تایّنَغَت هب  نداد  شوگ  زیچ  ره  زا  شیب  دومرفیم : هیلع ، هّللاۀـمحر  يدابآهاش  هّللاۀـیآ  ام  مظعم 

ریاس هک  ربکا  يهسامح  تسا : هسامح  کی  نافرع ، رییغت )» رـصتخم  اـب   » ص 125 ینیمخ ، ماما  راثآ  ثیدـح  لهچ  زا  ماهلا  اب  ...«) دـنکیم
یمامت موقلح  رب  یکی  يراذـگیم و  دوخ  رب  اپ  کی  نافرع ، ریـسم  رد  هک  ینادیم  رتهب  دوخ  وت  و  دنارغـصا ! داهج  شربارب ، رد  اـهگنج 

، دراد دـنلب  عبط  لماک و  ِلقع  یلاع و  ِسفن  نوچ  فراع  ِناسنا  دـبلطیم . فعاـضم  یتعاجـش  نادـنچ و  ود  یناوت  دوخ  نیا  اههتـساوخ و 
ار دوخ  يهیاـمنارگ  ناـج  دـنايونعم ، تالیـصحت  یپ  رد  نوچ  ناـنآ  دزاـسیم . دَرِخ  حور و  ياـقترا  يهلیـسو  ار  دوخ  ساوح  ءاـضعا و 

لباقم رد  عیرس  تسا و  هیاریپیب  یناج ، نینچ  نیا  دنوش . یقیسوم  زا  یشان  ِتاموهوم  تاسوسحم و  ِریسا  هک  دننیبیم  نآ  زا  رتدنمـشزرا 
كاپ و ندوب و  لوقعم  نوهرم  تالاح ، نیا  يهمه  دزیخیمرب و  عافد  هب  هناناج  دـهدیم و  ناشن  لـمعلاسکع  تسا ، نیرفآرطخ  هچ  نآ 

میکح ِنوطـالفا  دوـشیم .) تفاـی  روـفو  هب  مه  یقیـسوم  رد  هـک   ) نـیرفآ تذـل  و  ازلـّیخت ، بابـسا  زا  تـسا  حور  ِنتـشادهگن  هـیاریپیب 
مرن شتآ  رثا  رد  نهآ  هک  روـط  ناـمه  دـنارذگیم ، توـص  ییاـبیز  زا  ّظـح  تاـمغن و  ّمنرت  هب  ار  رمع  يهـمه  هـک  سک  نآ  : » دـیوگیم

لیلحت یتساــک و  هـب  ور  زین  يو  تعاجــش »  » هـک دیــشک  دــهاوخن  یلوـط  ددرگیم و  میــالم  يو  سفن  رد  تریغ »  » ِرــصنع دوــشیم ؛
زا نم  میوشیم .» دراو  نافرع ، تلاح  هب  مارآ  یقیسوم  ندینش  اب  ام  : » دندقتعم نایارگیقیـسوم  ص 1946 ) نوطالفا ، يروهمج  «) دوریم
هچ هک  دینک  صخشم  وا  يارب  هک  دیرادن  ار  قح  نیا  ًالباقتم  امش  ایآ  دیایب ، امش  لزنم  هب  دهاوخب  امش  ِتسود  نیرتهب  رگا  مسرپیم : امش 

نیرتتبثم رد  امـش  ِتسود  نیا  رگا  لاح  مسرب ؟! ناتتمدـخ  ات  دـینزب  گـنز  دیدیـسر ، لزنم  برد  هب  یتقو  هک  نیا  و  اـیب ! اـجک  اـیب ! تقو 
رد موریم . ... الاب  راوید  رد و  زا  مدوخ  سپ  دوشیم  تمحز  ثعاب  لزنم ، برد  ات  هناخبحاص  ندمآ  نوچ  هک  دنک  رّوصت  نینچ  تلاح 
هب ار  برد  هک  ماهدرک  صخـشم  مدوخ  یتقو  دـیئوگیمن : ایآ  تسین ؟ هیبش  هسرخ » هلاـخ  یتسود   » هب یـشیدناریخ  نینچ  اـیآ  تروص  نیا 
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نامه ِلثَم  ناـفرع ، نادراو  هزاـت  اـم  ناـفرع  لَـثَم  لزنم !؟ هب  دورو  ِهار  ندرک  عارتخا  یـشیدناتحلصم و  ياـج  هچ  رگید  دـیروآرد  ادـص 
صخـشم ار  نافرع  هار  دنوادخ ، یتقو  دوشیم ! دراو  ماب  تشپ  زا  هتـشاذگ و  رانک  ار  یفاّفـش  نیا  هب  دورو  ِهار  شدوخ  هک  تسا  ینامهیم 

يارب شـالت  رارـصا و  ياـج  هچ  رگید  سپ  میـسرب ، وا  هب  یقیـسوم  ِقیرط  زا  هک  هدوـمرفن  هیـصوت  تیاور ، اـی  هیآ  کـی  رد  یتـح  هدرک و 
ّقح دنوادخ  یلو  دینک ، صخـشم  ار  ناتلزنم  هب  دورو  هار  دـیراد  قح  امـش  روطچ  ییایقیـسوم !؟ ینافرع  هار  مان  هب  ینافرع  یهار  ثادـحا 
هک تسا  يزیچ  نآ  زین  وهل  و  هدـش ؛ ریبعت  وهل »  » هب تایاور  تاـیآ و  رد  یقیـسوم ، زا  دـینادیم ، اـیآ  درادـن !؟ ار  وا  هب  لوصو  هار  میـسرت 

یتقو لاح  دشاب ؛ حیحـص  یقیـسوم  يررـضیب  يرطخیب و  ِدروم  رد  امـش  ياعدا  هک  ضرف  رب  تسادـخ !؟ دای  زا  يرود  تلفغ و  بجوم 
رگم تسین ؟ میلست  ياج  ایآ  دنک ، يریگهرهب  نافرع  نابِدرن  ناونع  هب  یقیسوم  زا  یـسک  دهاوخیمن  شملع  تمکح و  ساسا  رب  دنوادخ 
یلو میرادن ! رتهب  تسا ، نمؤم  جارعم  هکزامن  زا  میهاوخن ؟ دهاوخیم  ادـخ  هچ  نآ  زج  هک  میـسرب  اجنآ  هب  ینعی ، نافرع  هک  تسا  نیا  هن 

یـضار ادخ  هک  دیناوخب  يزامن  دیهاوخیم  امـش  رگا  نوچ  ارچ ؟ دـناوخب ، زامن  تعکر  ود  زا  شیب  ار  حبـص  زامن  درادـن  قح  سک  چـیه 
رد شاهجاوخ  ياضر  زج  تسین  شیوخ  دـنب  هک  دـشاب  نآ  هدـنب  تسا ! لطاب  مرازیب ! یتعکر  هس  حبـص  زاـمن  زا  نم  هدومرف  ادـخ  تسا ،

شرما دیوج ز  ببـس  هن  ضوع  هن  دهاوخ  دزم  تمدـخ  هن ز  تسه  نیاک  دروآ  رگید  تسد  تسد  اپ و  ار  وا  هجاوخ  دّربب  رگ  تسین  شیپ 
(ع) راهطا همئا  زا  کی  چیه  ارچ  هتفرن ؟ ار  هار  نیا  يربمایپ  چـیه  ارچ  سپ  نافرع ! زین  شنافرع  و  دوب ، هار  یقیـسوم ، ِهار  نیا  رگا  ضرَغ  هن 

خیرات زا  لبق  هب  یقیسوم  تمدق  هک  نیا  دوجو  اب  مه  نآ  ( ؟ دناهتـشادن هّجوت  ریـسم  نیا  هب  ناشدوخ  ارچ  و  دناهدرکن ؟ رما  هار  نیا  هب  ار  ام 
ماما ترـضح  تایاور :) تایآ و   ) یقیـسوم یهقف  تادنتـسم  یخرب  مجنپ : راتفگ  هتـشاد .) دوجو  مالـسا ، ناـمز  رد  هتـشگرب و  مه  مالـسا 
هلمج زا  دنـشابیم . هریبک  ناـهانگ  ءزچ  هک  دـناناهانگ  يرـس  کـی  دـندومرف : تشون ، هیلع ) هللاۀـنعل  ) نومأـم هب  هک  ياهماـن  رد  (ع ) اـضر

لوغشم ینعی  تسا ، یبرع  ياهژاو  وَهل » ((. » (ع اضرلا رابخالانویع  {M(ر.ك : تسا وَهل  ياهراک  هب  ندش  لوغشم  یهالملِاب  لاغتشالاَو  ...
و دنامیم . زاب  رتمهم  روما  زا  هجیتن  رد  ات  هدش  مرگرـس  نانچ  نآ  دوشیم  لوغـشم  يزیچ  هب  ناسنا  یتقو  هک  نادنچ  تلفغ . اب  مأوت  ِندـش 

لوغشم دوخ  هب  ار  اهنآ  هدننک  لوغشم  لد  يزاب  کی  لثم  یگدنز  هک  هنوگ  نیدب  تسا . یگدنز  هب  ندش  مرگرس  هب  هاگ  یمرگرـس  نیا 
َوَهل يرتشَی  ْنم  سانلا  نِم  و  : » دیئامرف تقد  ریز  تیاور  هیآ و  هب  اهگنهآ . اهادص و  اهزاوآ ، اههتفگ ، هب  ندش  مرگرس  هب  هاگ  دزاسیم و 

هک دـننکیم  لابقتـسا  ییاههدـیدپ  زا  مدرم  یخرب  ٌنیهم » ٌباذـع  مَُهل  کـئلوا  ًاوُزُه ، اهُذِـخَتی  ٍملع و  ریِغب  ِهّللا  ِلـیبس  نع  َّلـُضِیل  ِثیدـحلا 
لد و هک  تسا  نآ  اهراک  نیا  ِتبقاع  دنزاسیم . هارمگ  رود و  ادخ  ِهار  زا  ار  نارگید  دوخ و  هتـسنادن ، اهنیا  دوشیم . تیلوغـشم  بجوم 

یباذـع هب  لـباقم ، رد  دـنریگیم ؛ هرخـسم  هب  ار  دوشیم  طوبرم  ادـخ  هب  هچ  نآ  ماـمت  یتح  هک  دوشیم  هایـس  تخـس و  ردـق  نآ  ناـشبلق 
نانچ نآ  كاْنبَرَط ، ِیقیـسوم  سلجم  دندومرف : تیاور ، لقادح 2  رد  (ع ) قداص ماما  ترـضح  1 ـ ( 6 نامقل ، ) دنوشیم التبم  هدـننکراوخ 

، هعیـشلالئاسو ر.ك : «) تسا تلفغ  تیلوغـشم و  بجوم  ناشراک  هک ...«  دوشیم  هیآ  نیا  ِلماش  دنک ، جراخ  يّداع  ِلاح  زا  ار  ناسنا  هک 
ین ندیـصقر ، دندرک : یهن  زیچ  دنچ  زا  ار  مدرم  ناشنخـس  رد  (ص ) مرکا ربمغیپ  دندومرف : (ع ) قداص ماما  ترـضح  2 ـ ص 226 ) ج 12 ،

ترضح 3 ـ باب 79 ) براـجت ، لـئاسولا ، كردتـسم  ) ندرک داـجیا  یقیـسوم  لـبط  رب  و  دوع ) هیبش  تسا  ياهلیـسو   ) نتخاون طـبْرب  ندز ،
، دنوشیمن لخاد  دشاب  زاس  یقیـسوم و  ِتالآ  ای  رامق ، تالآ  بارـش ، نآ  رد  هک  ياهناخ  هب  ادخ  هکئالم  دندومرف : (ع ) یلع نینمؤملاریما 
« روبنط  » هک یسک  دندومرف : (ص ) مرکا ربمغیپ  4 ـ لئاسو ) «) دوشیم هتشادرب  اهنآ  زا  تکرب  ددرگیمن و  باجتسم  هناخ  نآ  ِلها  ياعد  و 

رازه داتفه  دـنهدیم و  شتـسد  هب  شتآ  زا  يروبنط  تسا و  هایـس  شیور  دوشیم ، روشحم  تعیـضو  نیا  اب  تماـیق  زور  رد  دـشاب  هتـشاد 
نینچ نیا  دننزیم . صخش  نآ  ِتروص  رس و  رب  هتـشاد و  شتآ  زا  يدومع  ناشمادک  ره  دنرگیم و  رارق  شرـس  يالاب  رد  باذع  هکئالم 

باذع لثم  یقیـسوم  هب  هدنزادرپ  باذع  ) دنوشیم روشحم  روط  نیمه  مه  ناراکانز  هک  دینادب  دوشیم و  روشحم  لال  رک و  روک ، یـسک 
نانچ نآ  نامز ، نآ  رد  هدمآ : تسا  نامزلارخآ  ياههناشن  يهرابرد  هک  یتیاور  ِنمـض  رد  و  5 ـ لئاسولا ) كردتسم  ر.ك : () تسا راکانز 

تسا و رکنُم  اهنیا  دیوگب  دـناوتیمن  درادـن و  رکنم  زا  یهن  رب  تأرج  زین  رفن  کی  یتح  رگید  هک  دوشیم  هتخاون  یقیـسوم )  ) وهل تالآ 
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نافرع هب  ناتحور  ندرک  فیطل  اب  هجیتن  رد  هدرک و  مرن  هدامآ و  ار  دوخ  بلق  یقیسوم ، ندینش  اب  دیهاوخیم  هک  امـش  و  6 ـ دیهدن . ماجنا 
ُعاِمتِسا : » دوشیم حور  ِندش  تْخُمُض  بلق و  یتخس  ثعاب  هک  ییاهزیچ  زا  (ع :) اضر ماما  ترـضح  دینکیم :؟ هچ  تیاور  نیا  اب  دیـسرب ،

ص 252) ج 79 ، راحب ، (ر.ك : یقیسوم وهل و  ندینش  وهَّلا »

همانراک ابیز  هنافراع و  الماک  ياهرعش  اب  نز  ياه  هدنناوخ  زا  يرایسب  هک  یتروص  رد  تسا  مارح  مرحمان  درم  يارب  نز  زاوآ  ندینش  ارچ 
. دنراذگ یم  اپ  ریز  مه  ار  رنه  لصا  دوخ  تیعقوم  زا  هدافتسا  ءوس  اب  اهدرم  زا  يرایسب  اما  دنراد  یلوبق  لباق 

شسرپ

همانراک ابیز  هنافراع و  الماک  ياهرعش  اب  نز  ياه  هدنناوخ  زا  يرایسب  هک  یتروص  رد  تسا  مارح  مرحمان  درم  يارب  نز  زاوآ  ندینـش  ارچ 
. دنراذگ یم  اپ  ریز  مه  ار  رنه  لصا  دوخ  تیعقوم  زا  هدافتسا  ءوس  اب  اهدرم  زا  يرایسب  اما  دنراد  یلوبق  لباق 

خساپ

نانچ تسین . یتوافت  درم  نز و  نایم  يوهل ، زیگنا و  برط  ییانغ و  ياه  هنارت  یقیسوم ، تمرح  رد  هک  تسا  هجوت  نایاش  خساپ ، زا  شیپ 
كالم هک  نآ  رگید  هتکن  دنا . هتـسناد  زیاج  نانز  يارب  زین  ار  یناوخ  کت  اهقف  یخرب  دشابن . ییانغ  زیگنا و  برط  زاوآ  رگا  سکع  هب  هک 

انغ و لکـش  هب  زین  ار  نآرق  رگا  اذل  تسا  مهم  زین  تاملک  نایب  گنهآ  هکلب  تسین  هدـش ) هدـناوخ  نتم   ) یظفل یقیـسوم  طقف  تمرح  رد 
مب نانز  يادص  زا  صخشم  روط  هب  نادرم  يادص  دراد ، توافت  نانز  اب  نادرم  يادص  عبطلاب  هک  نوچ  تسا و  مارح  دنناوخب  زیگنا  برط 

حطـس راهچ  ياراد  نانز  هک  یلاح  رد  دنرادروخرب ، یگنهآ  یمب  ریز و  یلباقت ، حطـس  هس  زا  نادرم  تسا . جیهم  نانز  يادص  تسا و  رت 
دیـس ینیـسح ،  ) دنهد رارق  ریثأت  تحت  ار  نارگید  زاربا و  ار  نوگانوگ  فطاوع  تاساسحا و  یتحار  هب  هک  دوش  یم  ببـس  دوخ  نیا  دنا و 

ور نیا  زا  تسا ؛ ساسح  فلاخم  سنج  هب  نادرم  ییاونـش  دـید و  هناتـسآ  هک  اج  نآ  زا  ص 168 .) ش 17 ، دقن ، باتک  همانلـصف  يداه ،
هیصوت ربمایپ  نارسمه  يارب  میرک ، نآرق  تسا . هدش  هداد  رارق  نانز  يارب  ندرک  تبحص  یتح  ندناوخ و  رد  يرتدیدش  ياه  تیدودحم 

هک ادابم  دننکن ، تبحـص  دراد  یـصاخ  شـشک  هاگ  هک  زیمآ  کیرحت  ریباعت  اب  دنیوگ و  نخـس  یلومعم  کشخ و  يدـج و  هک  دـنک  یم 
ضرم و هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف  نتیقتا  نا  ءاسنلا  نم  دحأک  نستل  یبنلا  ءاسن  ای  : » دـنتفیب توهـش  رکف  هب  رـصحنم  دارفا ،

نآ ات  دییوگم  نخس  زان  هب  سپ  دیراد ، اورپ  رس  رگا  دنتـسین ، رگید ]  ] نانز زا  کی  چیه  دننام  امـش  ربمایپ ، نارـسمه  يا  افورعم ؛ هلوق  نلق 
نیا هب  مالـسا  هک  یعقوـم  تسادـیپ ، هیآ  نیا  زا  هیآ 32 .) بازحا ، « ) دـییوگ هتـسیاش  يراـتفگ  و  دزرو ، عمط  تسا  يراـمیب  شلد  رد  هک 

یناوخ کت  سپ ، دـهد  یمن  ار  يراک  نینچ  هزاـجا  یتح  هک  تسا  فاکـشوم  ریگ و  تخـس  یمومع  تفع  هب  طوبرم  لـیاسم  رد  هزادـنا 
مزلتـسم هک  تسا  نز  يونعم  یحور و  یتمالـس  ظفح  يارب  تسه  باب  نیا  رد  هک  ییاه  تیدودـحم  دراد . دوخ  ياج  نادرم  يارب  ناـنز 

يونعم تمالـس  هکلب ، نز ؛ يونعم  تمالـس  اهنت  هن  دودح ، نیا  ندرکن  تاعارم  دشاب و  یم  هعماج  همه  تمالـس  هجیتن  رد  درم و  تمالس 
بیغرت قیوشت و  يارب  یلمحم  زین ، نز  ندـناوخن  ییانغ  فرـص  هک  دوش  یم  مولعم  هدـش ، دای  تاکن  زا  دـنک . یم  دـیدهت  ار  هعماـج  همه 

تداعـس و یمدآ ، تیدوجوم  همه  هک  دراد  راـک  رـس و  یتـقیقح  اـب  رگید ، ياـهزیچ  سکعرب  یقیـسوم  اریز  دوش ؛ یمن  وا  یناوـخ  زاوآ 
نیمه هب  تسا . ینادواـج  تیـصخش  رد  اـی  حور »  » اـی سفن »  » نآ دـناد و  یم  وا  نآ  زا  ار  دوخ  نادواـج  يورخا  ارذـگ و  يویند  تواـقش 

هب هلأـسم  نیا  راـنک  زا  تقد  لـمأت و  نودـب  دـیابن  دـناد  یم  لوؤسم  یناگدـنز  نیا  رد  ار  دوـخ  هک  يرکفتم  رظن و  بحاـص  چـیه  تهج ،
، ضرف رب  یتح  دیامن ؛ هرـس  کی  یقیـسوم  هدـیدپ  اب  ار  یناسنا  حور »  » ای سفن »  » فیلکت یهیجوت ، لیالد  يرادـقم  اب  دراذـگب و  یگداس 

یم میسقت  يوهل )  ) عورشمریغ عورشم و  عون  ود  رب  یقیـسوم  میدرک  تابثا  هک  دیـسر  يدح  هب  یقیـسوم  هرابرد  ام  تاقیقحت  تامولعم و 
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یـضتقم نز -  يادص  اب  هارمه  هژیو  هب  یقیـسوم -  تیبذاج  اریز  مینک ، طایتحا  عون  ود  نیا  زرم  رد  ناسنا  تکرح  رد  دیاب  مه  زاب  ددرگ ،
همالع هسـسؤم  یناور ، یفـسلف و  هاگدید  زا  یقیـسوم  یقت ، دـمحم  يرفعج ،  ) دـشاب یم  هعونمم  هقطنم  لخاد  هب  زرم  زا  زواجت ، يدـعت و 

(. ص 151 ، 1380 لوا ، پاچ  بیذهت ، تاراشتنا  يرفعج و 

؟ تسیچ جیهم  ياه  یقیسوم  انغ و  میرحت  للع 

شسرپ

؟ تسیچ جیهم  ياه  یقیسوم  انغ و  میرحت  للع 

( لوا تمسق  ) خساپ

قالخا نافرع و  ناور ، باصعا و  یساسحا ، یلقع ، ِداعبا  اههزوح و  رد  يرابنایز  یفنم و  تاریثأت  جّیهم ) ياهیقیسوم  هژیو  هب   ) یقیسوم
: لقع رب  یقیسوم  تاریثأت  لّوا : راتفگ  دیوشیم . انشآ  یقیسوم  دروم  رد  ءاهقف  ییاور  ینآرق -  ِتادنتـسم  یخرب  اب  شخب ، نیا  رد  دنراد .

شایگتخپ يراوتسا و  ِظفح  اب  ینعی  دشاب . نیتم »  » و لدتعم »  » هک تسا  نآ  لقع  یگژیو  نأش و  ّتیّدج : لداعت و  زا  لقع  جورخ  ریثأت 1 ـ
یقیـسوم ناـیم ، نیا  رد  اـّما  دـشاب ؛ دـنمهرهب  کـیرحت  لاـعفنا و  و  لاـیخ ، رورـس ، تّذـل و  ياهینـشاچ  زا  نکمم  تروـص  ره  هب  دـناوتب 

« بَرَط  » ِتلاح راچد  یمدآ  هک  تسا  ساسحا  کیرحت و  لایخ و  طاشن ، تّذـل و  نادـیم  زاتهّکی  نانچ  نآ  شایلاـع ) ِعون  زا  ًاـصوصخم  )
و دوشیم . لقع  ّتیّدـج  ِبلـس  ای  شهاک  ِثعاب  هداعلاقوف » ریثأت   » نیا یقیـسوم . تیروحم  اب  هداـعلاقوف ! تسا  يریثأـت  بَرَط » . » دوشیم
هک یلقع  ِتابـساحم  هنوگ  نیا  زا  هک  یمدآ  دـتفیب . رود  هب  هنانیبعقاو  قیقد و  يّدـج ، تابـساحم  زا  لقع  هک  دوشیم  ثعاـب  دـماشیپ ، نیا 

ِطاشن یـشوخ و  ِداجیا  يارب  ینعی  دـنیبیمن . لوقعم » تایح   » رد ار  یـشوخ  هراومه  دـنامب ، هرهبمک  اـی  هرهبیب  دناتابـساحم  نیرتلـماک 
هب تمادن  رمُع  کی  تسا و  یـشوخ  بجوم  ًاعقاو  هک  دروآیم  يور  یبابـسا  لماوع و  هب  تّدم ) مک  دنچ  ره   ) دنمطاشن ًاعقاو  ای  راگدنام 

یناوج تسا . لوقعم  ِیشوخ  هک  تسا  نآ  شا  تبثم  يهتکن  زاب  درادن ، لابند  هب  ءوس  ِدمایپ  یَکلا ! یشوخ  ّتلع  نآ  رگا  ای  درادن و  لابند 
شیارب رگید  یکی  اـت  دـهدیم  تکرح  ار  توـص  طبـض  يهمکُد  شایگدرـسفا ، ِندودز  يارب  تسا ـ : هاوـخبَرَط »  » ارگیقیـسوم و هـک 

یگدرمژپ لماوع  ِتخانش  رد  یعـس  دنک  هدهاشم  یگدرـسفا  دوخ  رد  هک  هاگ  نآ  لوقعم ، ِناوج  اما  دشاب ! شوخ »  » وا ات  دزاونب  دناوخب و 
للع هعومجم  ار  یگدنز  ارگیقیسوم ، ِناوج  دزاس ـ . مهارف  دوخ  رد  ار  لوقعم  ای  راگدنام  ِیشوخ  لماوع  اهتلع ، نآ  ِتفای  اب  ات  دنکیم 

هب ساـسحا ، نتخیگنارب  کـیرحت و  يارب  وا  دـنیبیمن . اـهنآ  اـب  بساـنم  ِلـلع  ِلولعم  ار  اههدـیدپ  دـنیبیمن و  مه  هب  طوـبرم  ِثداوـح  و 
يور صقر  هب  هن  ساسحا  حر و  مادـنا و  ِکیرحت  يارب  وا  تسا . لدـتعم  ارگلقع ، ناوج  یلو  دروآیم ؛ يور  ینآ  يزاجَم و  ياهنامرد 

رد ار  شاهتـساوخ  هـک  یـسک  نـینچ  نـیا  دـهدیم ـ . حـیجرت  ینآ  ِتارثا  رب  ار  یقیقح  ياهیـشوخ  هـک  تـسوا  یقیــسوم . هـن  دروآیم ،
هابتـشا ار  یگدنز  ياجک  هک  دمهفب  دنیبب و  ات  دهدیمن  ار  تمحز  نیا  شاهدارا  هب  شلقع و  هب  شدوخ ، هب  تقو  چیه  دنیبیم  یقیـسوم » »

یهلا ینید و  ِفیاظو  ِماجنا  رد  یتسس  ای  هدناشک ؟ یگدرسفا  هب  ار  وا  بابان  ِتسود  ایآ  تسا . شهار  لباقم  یگنـس  هچ  هدرک و  هبـساحم 
تسا و تقیقح  کی  تسا . نوناق  کی  تسین . رعش  راعش و  کی  دربیم ! باوخ  هب  ار  لقع  یقیـسوم ، سپ : هدیناشک ؟ یگدرـسفا  هب  ار  وا 

یمدآ ِلاغتـشا  ِثعاب  ینعی  دربیم : باوخ  هب  ار  لقع  یقیـسوم  تسب . ار  اهمشچ  هک  نیا  هن  دوشگ  نآ  لباقم  مشچ  دیاب  قئاقح  مهف  يارب 
يانبم ینعی : دربیم . باوخ  هب  ار  لقع  یقیـسوم  دوشیم . اـهنامرد  لـلع و  اـهزاین ، دوخ ، زا  تلفغ  ِثعاـب  مکمک  هک  دوشیم  يروما  هب 

. تسا رّـسیم  للع  طیارـش و  رییغت  هدارا و  اب  اهنت  شنامرد  هک  دـیراد  يدرد  امـش  ندرک . شومارف  ار  اهّلح  هار  تالاکـشا و  تابـساحم و 
ناـنچمه درد  نآ  هک  تساـجنیا  چـیه ! رگید  ینیبیم و  تدرد  ِناـمرد  ار  نآ  رگید  هدرک ، ّلـح  ار  نآ  یقیـسوم  راون  ینیبیم  یتـقو  یلو 
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دـنت و هب  یلومعم  ياهگنهآ  زا  هک  دـباییم  همادا  اج  نآ  ات  دـنور  نیا  و  يروآیم .. ور  راون  هب  رتشیب  وت  دـنکیم و  ادـیپ  تّدـش  قمع و 
«. دوشیم لّوحتم  نآ  اب  زین  هعماج  نیناوق  ساسا  دنکیم ، رییغت  یقیـسوم  ِمتیر  یتقو  : » دـیوگیم نوطالفا  ینکیم . ور  شایقرـش  یبرغ و 

ِساسا زین  لقع  دناریم و  هیشاح  هب  ار  لقع  نآ ، زا  هتساخرب  بَرَط  یقیسوم و  هکلب  دراد . تیمکاح  هک  تسین  لقع  رگید  نیا  نوچ  ارچ ؟
نیا اـب  میهاوخیم -  اـم  هنوگچ  یتسار  هب  دـنکیم . بیغرت  نآ  هب  تبـسن  ار  اـم  دسانـشیم و  ار  نید  هک  تسا  لـقع  نیا  و  تسا . هعماـج 

«. دربیم باوخ  هب  ار  لقع  یقیـسوم ، : » هک نیا  مالک  ناـج  مینک ؟ یگدـنز  نآ  اـب  و  میمهفب ؟ میـسانشب و  ار  نید  یقیـسوم ، اـب  باـسح - 
و ریت » دروخ  لفاغ  دـیِز ، لفاغ  نآ  ره  « ؛ تسا تلفغ »  » نامه نیا  درادیم و  زاب  بسانتم ، ِتامادـقا  تاـّیعقاو و  تابـساحم ، زا  ار  وا  ینعی :
، هژاو نیا  تسیچ ؟ وهل  دنکیم . ریبعت  وَْهل »  » هب ینینچ » نیا  ياهندشلوغشم   » زا میرک  نارق  و  تسا ؛ تلفغ  ِلماع  یقیسوم  هب  تیلوغشم » »

نآ يزیچ  هک  تسا  نآ  وهل ، دناهداد : حیـضوت  نینچ  نیا  شاهرابرد  ناسیونگنهرف  دشابیم و  برع  ِنابز  زا  نآرق و  ِگنهرف  ِناگژاو  زا 
ْمُکِهُلتال دـیامرفیم : هک  نآرق  دوش . رتمهم  ياهراک  زا  ندـنامزاب  تلفغ و  ِثعاب  هک  دـیامن  لوغـشم  بذـج و  شدوخ  هب  ار  ناسنا  ناـنچ 

هک نآ  نمض  میرک ، نآرق  هنوگچ  هک  دینیبب  کنیا  . M} دنکن لفاغ  لوغشم و  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتدالوا  لاوما و  مکدالواال  مُُکلاومَا و 
َوَْهل يرَتْشَی  ْنَم  ِسانلا  نم  و  هدمآ : نامقل  يهروس  يهیآ 5  رد  دیامرفیم : نایب  مه  ار  تّمذم  ِّتلع  هنوگچ  درادیم ، زاب  یقیـسوم  زا  ار  ام 

دوخ و هتـسنادن  نانیا  دـنراد  شیارگ  نآ  هب  تبـسن  هدرک و  لابقتـسا  تسا  وهل  هچ  نآ  زا  مدرم  زا  ياهدـع  هللالـیبَس  ْنَع  َّلُِـضِیل  ثیدـحلا 
روآباذـع و یتشونرـس  هک  دـینادب  و  تسا . نید  ِنتفرگ  يزاب  یعون  نیا  دـنزادنایم ؛ هابتـشا  یهارمگ و  ههاریب ، هب  هتـسنادن  ار  نارگید 
هک یقیـسوم  ِعون  نیرتیلاع  هک  میاهتفگ  اهراب  ) ءانغ : » دـندومرف (ع ) قداص ماـما  ترـضح  هاـگ  نآ  . M} تسا ناشراظتنا  رد  هدـننکراوخ 
اب دیاب ، یقیـسوم  ّنف  ِظاحل  زا  هک  دنیوگیم  ءانغ »  » ار دـشاب  يزیگناساسحا  ینیرفآلّیخت و  يداش ، اب  مأوت  یکانبرط  لماک  ِتارثا  ياراد 

»ر.ك: دوشیم ادـخ  داـی  زا  ندـنامزاب  تّیلوغـشم و  بجوـم  هچ  نآ  زا  تسا  یقادـصم  دـشاب ، .) گـنهآ  ِنمـض  رد  راـتفگ و  تیروـحم 
اب یقیـسوم  هک : نیا  مالک  ناج  دنکیم : فیعـض  ار  لقع  صیخـشت  يهوق  یقیـسوم ، ریثأت 2 - و 228 .) ص 226  ج 12 ، هعیشلالئاسو ،
 - ار لقع  وس ، نآ  زا  دزادرپیم و  ساسحا  تیوقت  هب  نانچ  نآ  دراد ، ینیرفآکیرحت  ینیرفآلایخ و  ینیرفآيداش ، ِداعبَا  رد  هک  یتاریثأت 
لیم ساسحا و  اب  عوضوم  کی  ِتقباطم  دـب ، زا  بوخ  صیخـشت  تخانـش و  ِعجرم  ماگنه ، نیا  رد  هک  دـنکیم  فیعـض  اتقوم -  دـنچ  ره 

ناوتیم گنهآ  زا  يریگهرهب  ابار  میهافم  نیرتاوتحمیب  یتح  هک  نادنچ  لقع ! ياهدرادناتـسا  طباوض و  اب  شایگنهامه  هن  دوب ، دهاوخ 
نیا رد  اما  دـنزب ؛ رانک  ار  بساـنتیب  زیچ  ره  هدرک و  فشک  ار  تابـسانت  هک  تسا  نیا  لـقع  راـک  داد . ناـشن  یناـفرع  تبثم و  نیـشنلد و 

هب هک  ددرگیم  يوق  نادـنچ  ندوب  یـساسحا  ياـههبنج  ددرگ ، یقیـسوم  زا  یـشان  ِتارثا  تاـساسحا و  يهدرپس  لد  یمدآ  هک  تّیعـضو 
، دنک یبایزرا  ار  يزیچ  دهاوخیم  یتقو  یمدآ  هک  تساجنیا  ددرگن . بآ  زا  سیخ  اّما  دـش ، دراو  تاساسحا  ِيایرد  رد  دـناوتیم  یتخس 

رتسوملم ار  تلاح  نیا  یلاثم  اب  ناوتب  دیاش  دوب . دهاوخن  قفوم  یبایزرا  نیا  رد  هدش ، ییایقیسوم  یـساسحا  ياهتخانـش  هب  هدولآ  نوچ 
هک نادنچ  تسا . نیشام  ندنار  ِلوغشم  دایز  ِتعرس  اب  هدش و  الاب  لدم  نیشام  رب  راوس  ناوج  ياهدننار  هک  میاهدرک  هدهاشم  رایسب  دومن .

موهفم هب  وا  میباییمرد  مینکیم  يرتشیب  ّتقد  یتقو  دنک . زاورپ  ایند  يّدام  ملاع  ياضف  زا  نوریب  دهاوخیم  شتوص  قوفام  تعرس  نیا  اب 
هنارت و راون  هک  هاگ  نآ  ره  ازکیرحت . نیرفآناجیه و  متیر  اـب  یگنهآ  مه  نآ  تسا . یقیـسوم  راون  هب  ندرپس » لد   » ِلوغـشم هملک  قیقد 
یگدننار و ياهدرادناتـسا  ِقباطم  شا  یگدننار  رد  وا  تعیقوم  نیا  رد  اّما  دیازفایم ، شتعرـس  يدنت  رب  وا  ددرگیم  رتدـنت  شایقیـسوم ،

صیخـشت زا  ات  هدـش  ثعاب  ساسحا ، نیا  و  تسا . گنهآ  ندینـش  ِعقوم  ِساـسحا  ناـمه  ِعباـت  هک  ینیبیم  ار  وا  دـناریمن . یلقع  طـباوض 
ِندـش دـنت  هب  گنهآ  ِندـش  دـنت  اب  ماگمه  : » دـهدیم صیخـشت  بوخ  ار  زیچ  کی  طـقف  رگید  وا  دریگب . هلـصاف  لداـعت  ِلاـح  رد  ناـسنا 

لقع یتقو  . » دوش نشور  ناتیارب  رگید  يداـعبا  اـت  دـیئامنب  يرتشیب  هّجوت  رّکفت و  لاـثم  نیمه  فارطا  رد  امـش  کـنیا  و  دزادرپب . تعرس »
، لقع رد  یتسـس  یُکبَـس و  هک  نیا  هن  رگم  دوب . دـهاوخ  هدـش  باسح  نیتم و  رایـسب  زین  رادرک  دـشاب ، لمع ) رّوصت و   ) صیخـشت ِكالم 
، دنزیم تسد  کبـس  ياهراتفر  هب  گنهآ  ندینـش  اب  یـصخش  هک  دـینیبیم  یتقو  سپ  ددرگیم ؟ زین  لمع  رد  یتسـس  یکبـس و  بجوم 
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فیلأت ًامکح ، ًاعوضوم و  ءانغ ، « دـناریم مکح  يو  رب  هک  تسا  ساسحا  نیا  هدـیدرگ و  یکبـس  تّفخ و  ِراچد  شلقع  هک  دوشیم  مولعم 
يهیرظن ِساـسا  رب  اـم  يهتفگ  ریخ ، میفلاـخم ! یبوـخ  زاوآ  ره  اـب  اـم  هک  دوـشن  روـصت  هـتبلا  ص 18 .) یناهفـصا ، نیقیدـص  یقت  دـمحم 
یقیـسوم ِعون  نیرتهب  هاگ  نآ  هدرک و  میـسقت  زاسناجیه  نیرفآلایخ و  روآطاشن ، ِعون  هس  هب  ار  یقیـسوم  هک  تسا  یباراف »  » یـسانشراک

زا تایاور  رد  هک  تسا  یموهفم  نامه  یلاع  یقیسوم  نیا ، ربانب  دشاب . یلاع  حطس  رد  مه  نآ  دعب  هس  ره  ِياراد  هک  هتـسناد  یقیـسوم  نآ 
یبوخ و هک  تسا  نیا  تغل ، نیا  يانعم  تسیچ ؟ ْبَرَط » . » دـشاب زیگناْبَرَط  هک  ییادـص  ره  ینعی  ءاـنغ » . » تسا هدـش  ریبعت  ءاـنغ »  » هب نآ 
. هودـنا نزُح و  ِتهج  زا  ای  رورـس و  طاشن و  ِتهج  زا  هچ  لاح  دوش . رییغت  لاعفنا و  راچد  هدنونـش  ِلاـح  هک  دـشاب  يروط  توص  تیفیک 

کی هک  یماـگنه  : » دـیوگیم زیگنالاـیخ ) كّرحم ، زیگناساـسحا و  زیگناطاـشن ،  ) عون هس  رب  یقیـسوم  ندرک  میـسقت  زا  سپ  یباراـف » »
ریثأت زا  یئزج  یگنهآ  نینچ  ریثأت  تسا . رتدـنمدوس  رترب و  رتلماک ، هتبلا  دـشاب ، یقیـسوم  يهناگهس  ِماـسقا  ياـهیگژیو  ياراد  گـنهآ 

دوصقم يارب  رتهدـننکنایب  رتلماک و  بتارم  هب  راتفگ  ریثأـت  دـندش ، هارمه  مه  اـب  ود  نیا  یتقو  و  دوریم . رامـش  هب  يرعـش  راـتفگ  کـی 
هک لاح  نیع  رد   ) دشاب و عون  هس  ره  ياهیگژیو  ِياراد  هک  تسا  يایقیسوم  نامه  رتّرثؤم  رتیلاع و  رتلماک ، یقیسوم  نیا : ربانب  تسا .

یلو تسا . ناسنا  يزاوآ  یقیسوم  نامه  دشاب ، حطس  نیا  رد  هک  يایقیـسوم  نآ  عومجم  رد  و  دوش . مأوت  زین )  ) راتفگ اب  تسا ) کیزوم 
زا لقن  هب  ییانغ ، یقیسوم  تقیقح  « دینش زین  راتفگ ) اب  ندوب  مأوت  نودب   ) یقیسوم ِتالآ  زا  ناوتیم  ار  یقیـسوم  لماک  ِعاونا  زا  یخرب  زاب 

نیرتهب یـسانشراک ، ِظاحل  زا  هک  دـیدومرف  هظحالم  ص 205 .) یلـشکرب ، يدهم  يهتـشون  یقیـسوم ، يهرابرد  یباراف  یملع  ياههشیدنا 
ِتالآ زا  یهاگ  دریگیم و  تأشن  اهدمایپ ، جیاتن و  نیا  اب  بوخ  ِيادص  زا  یهاگ  تارثا  نیا  و  دشاب . هتشاد  رثا  هس  هک  تسا  نآ  یقیسوم 

یقیـسوم مییوگیم  ام  هک  تسا  ور  نیا  زا  دنهدیم ؟ لقع  هب  تیلاعف  يهزاجا  رگید  رثا  هس  نیا  ًاعقاو  ایآ  هک  تساجنیا  مهم  اّما  یقیـسوم !
(. دوشیم هدیمان  ءانغ  هک  ! ) زیگنابرط گنهآ  ای  راتفگ  ِرثا  تسا  نیا  و  دنکیم ، فیعض  ار  صیخشت  هّوق 

( مود تمسق  ) خساپ

، ساسا نیا  رب  يهیآ 30 .) جح ، )M} دـیزیهرپب دنـسپرهاظ  لطاب  ِراتفگ  زا  مدرم  يا  روّزلاَلُوق  اُوِبنَتْجاَو  هک  هدـش  هیـصوت  میرک ، نآرق  رد 
هدـنبیرف و رهاـظ  نیا  تشپ  رد  هک  غورد  لـثم  دروخیم ؛ ار  نآ  بیرف  یمدآ  هک  دـناباعل  گـنرشوخ و  ناـنچ  نآ  اـهراتفگ  زا  ياهراـپ 

ِدننامه لاثم  دـنچ  رد  طقف  یتّیعقاو »  » و تقیقح »  » هنوگ ره  زا  هرهب  اّما  امَنتقیقح .»  » راتفگ نیا  اّما  دراد . دوجو  فرحنم  یلطاب  شیابُرلد ،
نایب دـندومرف ، توالت  ار  هیآ  نیا  هک  نآ  زا  سپ  (ع ) قداص ماما  ترـضح  . » ددرگیمن رـصحنم  هناگود  اجیب و  ِتافراعت  هعیاـش ، غورد ،

زا هرهبیب  اـّما  شکلد  يرهاـظ  اـب  ینانخـس  هعوـمجم  هک  تس . « اـنغ  » نیمه اـمنقح ،» یلو  تیعقاویب  ِراـتفگ   » ِقیداـصم زا  یکی  دنتـشاد :
میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هنوگچ  هک  دینیبب  دینک . تقد  بوخ  هیآ  تیاور و  نیا  رد  ص 227 .) ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  « تسا تیعقاو 

زا ار  دنوادخ  رظن  نیا  زین  (ع ) قداص ماما  ترـضح  هداد و  رارق  رظن  دروم  ار  تسا  راتفگ  تیروحم  اب  گنهآ  هک  ار  یقیـسوم  ِعون  نیرتهب 
تّمذـم ار  یقیـسوم  ِعون  نیرتیلاع  اهنت  هن  هیآ  نیا  هک  نیا  رتشیب  حیـضوت  دـنداد . ساکعنا  يرتلماک  روهظ  زورب و  هب  ندوب  هراشا  ِتلاح 

هناـگود و ِروما  زا  زیهرپ  هب  رما  هصـالخ  ِناـیب  کـی  رد  هنوگ  نیا  هب  تسا ؛ هتخادرپ  زین  یقیـسوم » نیا  ِشهوکن  يهفـسلف   » هب هکلب  هدومن ،
ِیگهرهبیب اب  مأوت  نتـشاد  باعل  گنر و  ندوب و  هنارّوزم »  » نیمه ار  باـنتجا  موزل  نیا  تّلع  لاـح ، نیع  رد  هدرک و  یعقاو  ّتیهاـم  ِدـقاف 

يور رب  تسد  دـهدیم و  ناشن  ار  مالک  نیا  ِقمع  زا  يرگید  يهدوشگان  ِياهقفا  (ع ،) قداص ماما  ترـضح  هاـگ  نآ  دـنادیم . ییاوتحم ،
نآ دـندرک ، یفّرعم  لماک  عماج و  ياهنومن  ار  تسا ) ءانغ  هملک  شایتهاقف  یتیاور و  لداعم  هک  « ) یلاـع یقیـسوم   » هتـشاذگ و قیداـصم 

ِتاساسحا  » هن تسا ؛ يراگدنام  ار  لایخ »  » هن هک  نیا  هچ  دوشیم . تفای  عوضوم  نیا  رد  ثحب ، نیا  رد  هدش  دای  روتکاف  هس  ره  هک  نانچ 
رب یقیـسوم  تاریثأت   ) لّوا راتفگ  هجیتن  هدیکچ و  دراد . ندنام  ندـیئاپ و  ِتصرف  شماجرفدوز » ياهتّذـل   » هن و  یقیـسوم ؛» زا  هتخیگنارب 

ار يزیچ  نآ  ره  لقع  هک =  تسا  نآ  راکنا  لـباق  ریغ  یئاـنبریز و  نوناـق  1 ـ میدیـسر : جیاتن  نیا  هب  نیـشیپ  ياهوگتفگ  عومجم  زا  لقع :)
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دشاب و هتشادن  صوصخ  هب  يرثا  نآ  ماکحتـسا  رد  هدوبن و  راذگریثأت  لقع ، يارب  يرـصنع  رگا  دنکیم . تیوقت  ار  لقع  هک  دنک  تیوقت 
هک تسا  نآ  لقع  راک  2 ـ دنکیم . ّشدر  هن  دزادرپیم ، شدیئأت  هب  هن  دنادیم ، یثنخ  ار  نآ  لقع  دزاسن ، دراو  ررض  زین  لقع  هب  ییوس  زا 

« ینعی  » نیا . ) تاوهـش تالیامت و  سوه و  يوه و  ياپ  نتـسب  يارب  دنبیاپ »  » یمدآ و ِحور  مسج و  ِظفح  يارب  هعلق » : » ینعی دشاب . لاقِع » »
هعلق نآ  ِماکحتسا  رد  هن  یقیسوم ) ِلثم   ) يزیچ هچ  نانچ  ور  نیا  زا  3 ـ میاهدروآ .) تسد  هب  یمدآ  اب  شبسانت  لقع و  يهژاو  يانعم  زا  ار 
نوچ تسناد . ییـالقع »  » ار نآ  ناوتیمن  رگید  ازـس ؛ هب  يریثأـت  اهتنطیـش  ناطیـش و  يوه و  ياـپ  دـنب  نآ  ِتیوقت  رد  هن  هتـشاد و  شقن 

میبایب و ات  مییامنیم  ور  تخانـش  مهف و  عبانم  هب  لـقع  ِفیعـضت  تیوقت و  لـماوع  ِتخانـش  يارب  4 ـ هدـیدرگن . عقاو  لقع  باسح  ِفَرَط 
يارب هتفای . ساکعنا  یحو  هنیئآ  رد  لقع  نیا  تسین . تمـصع ) لقع   ) ادخ ِلقع  ینعی  رترب » ِلقع   » زا رتقیقد  رتینغ و  یعبنم  چیه  مینادـب ؛
هکلب دناهتسنادن ، دیفم  ار  یقیسوم  اهنت  هن  کی  چیه  هک  هدمآ  ثیدح  نآرق و  رد  یلئاسم  نآ ، ررض  عفن و  بابسا  لقع و  تیهام  ِتخانش 

، ینیرفآتّذل روتکاف : هس  دجاو  هک  ار  یقیسوم  ِعون  نیرتیلاع  هکلب  هدرکن ، یفّرعم  لقع  دیفم  ار  شایلومعم ) ِعون  یّتح   ) یقیـسوم قلطم 
یقیسوم 5 ـ دیبایب .) يدعب  جیاتن  رد  ار  شتّلع   ) نوچ دنادیم . دنـسپان  ار  تسا  مادنا ) تاساسحا و  کیرحت   ) يزیگناناجیه يزاسلایخ و 

باوخ هب  ار  لقع  یقیـسوم  . 1 دـنکیمن : دـیئأت  ار  نآ  تاریثأـت  نیا  هب  رظن  اـب  لـقع  هک  تسا  یتارثا  ياراد  شایلاـع ، ِعون  زا  ًاـصوصخم 
قیمع ذوفن  ریثأت و  هک  تسا  رطاخ  نادـب  نیا  هنانیبعقاو  قیقد و  يّدـج ، ِتابـساحم  دریگیم . وا  زا  ار  لقع  راـک  نیرتیلـصا  ینعی  دربیم :

و دوشیم . يریذپریثأت  يزادرپلایخ و  یهاوختذل و  تاکاردا  رب  رتنوزف  کیرحت  بجوم  هک  دراد  تردق  نانچ  نآ  نورد  رب  یقیـسوم 
ار یقیسوم  تایاور ، نآرق و  رد  هک  تسور  نیا  زا  هدش و  تلفغ »  » ثعاب تیلوغشم »  » نیا تسا . یقیسوم  هب  تیلوغـشم  تارثا  همه  اهنیا 
ار صیخشت  هوق  یقیسوم  .2 دوشیم . رتمهم  لئاسم  ِكرت  ثعاب  هک  تسا  یتیلوغـشم  ینعی  تسا . وَهل »  » هک دناهدرک  تمذـم  تهج  نیا  زا 
ار تخانـش ) هقیلـس و  ساسحا ، هفطاع ، حور ، لقع ،  ) ینورد ِداعبا  همه  هک  دباییم  يورـشیپ  ذوفن و  اج  نآ  ات  یقیـسوم  دنکیم : فیعض 
هک نآ  ياـج  هب  و  دراد . شیارگ  نآ  هب  تبـسن  یقیـسوم  هک  دوـشیم  يزیچ  ناـمه  اـم  يهقـالع  لـیم و  هک  نادـنچ  دریگیم . هطلـس  ریز 

ساسحا و هدـش و  سکع  رب  راـک  دریگ ، رارق  حور  درخ و  عباـت  تاـساسحا  حراوج و  ءاـضعا و  یماـمت  هدوب و  حور  لـقع و  یهدـنامرف ،
هتفر و فعض  هب  ور  یقیـسوم  يادص  كاوژپ  ربارب  رد  دشاب ) لقع  هک   ) صیخـشت يهوق  هجیتن : رد  دوشیم . مکاح  حور  لقع و  رب  هفطاع 

رادیاپ ام  حور  رد  یتیعقاو  چـیه  یقیـسوم  هک : دـشابیم  نیا  تسا  قوف  ررـض  ود  ره  دروآرب  هچ  نآ  دوشیم . هدـنار  هیـشاح  يوس  نآ  هب 
هک تسا  یتامّدـقم  هب  نتخادرپ  هب  طونم  لامک  تسا و  حور  ِلامک  ورگ  رد  هنانیبعقاو ) ِتابـساحم  شرانک ، رد  و   ) زین نافرع  دزاسیمن و 
ِقبط  » يزیچ دـب  اـی  بوـخ  ِصیخـشت  رد  هـک  تـسا  زاـتهّکی  شتّیمکاـح  رد  یقیـسوم  دـشاب . حور »  » و تـفرعم »  » اـب خـسن  مـهو  بساـنتم 
نیا لقع  راک  اّما  تسا . رتهب  سپ  دشاب ، رتشیب  ینامـسج  تالاعفنا  لایخ و  تّذل و  ساسحا  ردق ، ره  ینعی  دنکیم . راتفر  دوخ  ياهكالم 

هب یقیـسوم  رگا  لاـح  دـنادرگ . لاـمِعا  هتخانـش و  ار  قوـف  داـعبا  ًاـصوصخم  زیچ  ره  رد  لادـتعا  هدرک و  فـشک  ار  تابــسانت  هـک  تـسا 
، اج نیا  رد  رگید  نوچ  ددرگیم . رتشیب  شایبیرخت  ِتارثا  نیمه  دوش ، هتفگ  گنهآ ) يادص  اب  مأوت  و   ) يراتفگ ینعی  شعون  نیرتیلاع 

یلو لطاب  ِراتفگ  زا  مدرم  يا  روّزلا  َلُوق  اوبنتجاو  هدومرف : نآرق  هک  تساجنیا  درادن . رـصح  ّدح و  مسج ، حور و  ِرحـس  بیرخت و  بیرض 
ار یبایتنطلـس  بیرخت و  اب  هارمه  يابُرلد ، بذج و  هرهچ  ود  اب  هناگ  ود  راتفگ  نیا  (ع ) قداص ماما  ترـضح  {M و  دیزیهرپب دنسپرهاظ 
: ساسحا رب  یقیـسوم  تاریثأت  مّود : راتفگ  دـندومرف . یفرعم  برطم ) راـتفگ  تیروحم  اـب  گـنهآ  یلاـع =  یقیـسوم  «) ءاـنغ  » ِقادـصم رد 

یهاوخییابیز ّسح  رد  تسا  نداد .) رییغت  دوخ  لـیم  قباـطم  ار  نآ  يزیچ و  رد  ندرب  تسد  رییغت و  فیرحت : ) یفیرحت ییارگ ، یقیـسوم 
ِتاشاعتزا دریگیم و  رارق  هدنزاون  ِناتسد  رد  رات » هس   » هک هاگ  نآ  نیگنهآ ! ِتوکس  ینعی  یقیسوم  : » دنیوگیم هک  دیاهدینش  اهراب  دیاش 

تـسا تاقوا  نیا  رد  دوشیم . یعادت  شیارب  تعیبط  ِتوکـس  ياههظحل  یمدآ  ِحور  دنکفایم ، جوم  اوه  رد  شیلاکیزوم  مظنم و  یتوص 
هداد خـساپ  هنیزه  نیرتـمک  اـب  تّدـم و  نیرتهاـتوک  رد  ناـسنا  یحور  زاـین  دـنکیم و  ذوـفن  ناـج  مسج و  لولـس  لولـس  رد  شمارآ ، هک 

میناوتیمن ام  هک  نانچمه  ینعی  دننزیم . هرگ  ناسنا  ِهاوخییابیز  ّسح  اب  ار  یقیسوم  اب  سنا  هک  دینیبیم  الاب  يهتفگ  رد  ّربدت  اب  دوشیم .
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هدروآ رب  ار  هتـساوخ  نآ  نویـسناپ ) نادـلگ و  هچغاـب ،  ) یعونـصم زبـس  ياـضف  داـجیا  اـب  اـّما  مینزب ، مدـق  غاـب  رد  میهاوـخب  هک  هظحل  ره 
تانایب دیاش  مینکیم . يزاسزاب  نامکچوک  طیحم  رد  یقیسوم  نیرفآهرطاخ  گنهآ  اب  ار  تعیبط  ِتوکس  زین  بیترت  نیمه  هب  میزاسیم ،

ّتقد اب  ار  هدش  دای  نانخـس  ِدقن  دیریگن . يّدج  زین  ار  اههتفگ  نیا  اّما  دشاب . ارگتعیبط  ناهاوخیقیـسوم  ِفرح  تیهام  زغم و  هدش ، هتفگ 
زیچ دنچ  دینکیم ، هسیاقم  نویسناپ » هچغاب و  لثم  کچوک  زبس  ِياضف   » و ناتسغاب » ِلثم  عیـسو  زبس  ياضف   » ِنیب امـش  یتقو  دینک : هعلاطم 
نیا زا  يدراوم  ای  دراوم  نیمه  اّما  دنـشاب . ناکم  ود  نیا  نیب  هسیاـقم » يرارقرب  تهج  بساـنت  تهابـش و  هجو   » دـنناوتیم هک  دـیباییم  ار 

زا دوشیم . هدـهاشم  تالاح  نیا  سکع  هاگ  هکلب  درادـن ، دوجو  یقیـسوم »  » اب ملاس » تسیز  طیحم  تعیبط و   » ِناونع ود  رد  اهنت  هن  لـیبق 
: - هلـصاف قرف و  اهگنـسرف  اب  هارمه  طبریب و  تسا  ياهسیاـقم  رِکب ، تعیبط  ياـضف  یقیـسوم و  نیب  هسیاـقم  مییوگیم  هک  تسور  نیا 

طیحم رد  هتفر  راک  هب  رـصانع  اّما  تسا . هناخ  لگ  ياضف  رد  هدـش  هتفرگ  راک  هب  رـصانع  نامه  عیـسو  زبس  ياضف  رد  هتفر  راک  هب  رـصانع 
ِتاذ ِنوماریپ  رّکفت  هب  ار  امش  تعیبط ، گنهآ  ورنیازا ، دراد . توافت  نآ  یعونصم  ياضف  یقیسوم و  رد  هدش  هدافتـسا  ِرـصانع  اب  تعیبط 

ِدوصقم هک  يزیچ  نآ  دروم  رد  رّکفت  هب  هاگآدوخان -  ار -  امـش  یقیـسوم  ِجاوما  یلو  دـهدیم ، قوس  تسا  ترطف  ِماـیپ  هک  گـنهآ  نآ 
يارب يرازبا  چیه  و  تساه » نابز  ِنابز  یقیـسوم ، : » دـیوگیم پاپ  یقیـسوم  ِناگدـنناوخ  زا  یکی  درادیم . او  تسا  هدـنزاون  ای  هدـنناوخ 

، ینکفاناجیه ینیرفآتّذل ، دهدیم : ماجنا  راک  هس  دـحاو  نآ  رد  نوچ  تسین . یقیـسوم  زا  رتهب  ادـیپان  ادـیپ و  ِراکفا  اههتـساوخ و  ِلاقتنا 
: دیوگیم یقیـسوم  رگـشهوژپ  کی  درذگیم . هدنناوخ  ای  هدنزاون  ِلایخ  حور و  رکف و  رد  هچ  نآ  يارب  تسا  یلپ  هس  نیا  و  يزاسلایخ .

یناطیش یقیـسوم  »ر.ك : دنکیم هناگیب  ناشنیدلاو  تیبرت  اب  ار  اهنآ  دوشیم و  هداد  رییغت  ناگدنونـش  ياهرایعم  یقیـسوم ، يهلیـسو  هب  »
ءاقلا لاـتميوه »  » و پاـپ » «، » كار  » یقیـسوم رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  راـتفگ  نیا  ِدنتـسم  ًـالماک  هنومن  هدازیفـص .) قوراـف  برغ ، رد 
رارکت میهافم  نیا  ددرگیم !! عیزوت  اههعیـشهّچب  ام  طّسوت  هیهت و  تسرَپناطیـش  ییاـههورگ  طـسوت  ًاتدـمع  هک  اهیقیـسوم  نیا  دوشیم .
حاورا ِمامت  اب  ام  تسام ، ِدنوادخ  ناطیش  هدب ، شوگ  ناطیش  نِم  هب  مّنهج ، دنورهش  مّنهج ، زا  يدورـس  دیدمآ ، شوخ  مّنهج  هب  : » دوشیم

عیسو و زبس  ياضف  زا  ندرب  تّذل  نیب  هک  يرگید  ِتوافت  هدازیفص ـ .) قوراف  برغ ، رد  یناطیش  یقیـسوم  »ر.ك : میاهدش ریخـست  ریرش 
تعیبـط و طـیحم  زا  ندرب  تذـل  يارب  هک : تـسا  نآ  دراد  دوـجو  یقیـسوم  ياـمنِتعیبط  ياـضف  یعقاو و  ِتعیبـط  اـب  ياهناـخ  ِکـچوک 

هاگ نآ  یلو  تسین ! يَربتّذـل  ّسح  داجیا  يارب  شالت  ندرب و  ساسحا  هب  نیقلت  هب  يزاـین  تعیبط ، ِیتاذ  یقیـسوم  ناگدـنرپ و  يهچهچ 
ناجیه رد  شرثا  هک   ) هدیـسر یقیـسوم  اب  سنُا  ِجوا  هب  تیاهن  رد  هدرب و  تذـل  هدـنناوخ  يادـص  یقیـسوم و  ترـسنک  زا  میهاوخیم  هک 
ِنیقلت یعون  ینعی  مینک . هدامآ  ندرب  تّذل  يارب  ار  نوُرب  نورد و  هدـش و  راک  هب  تسد  دوخ  دـیاب  ددرگیم ) الَمرب  يزاسلایخ  يزیگنا و 

زا ندرب  تذل  يارب  مییوگیم  ام  هک  تساجنیا  دـیامن )! يرتشیب  هّجوت  تمـسق  نیا  هب  دوشیم  تساوخرد  مرتحم  هدـنناوخ  زا  . ) يربتّذـل
هدنخ ِتلاح  هب  ار  دوخ  دیاب  تالمج  یـضعب  هب  ندـیدنخ  يارب  هک  یناسک  لثم  ًاقیقد  دُرب . تسد  یهاوخییابیز  ّسح  رد  دـیاب  یقیـسوم ،

هک اهنآ  هک  تسا  نی  ام ا  ِفرح  رگید ! يزیچ  هن  میشاب ، هتـشاد  شیارگ  وا  هب  تبـسن  هک  تسوا  ِّقح  سپ  تسابیز  يزیچ  رگا  دنک . هیبش 
يروج ره  هب  هک  دنوشیم  لسوتم  ییاههویـش  هب  دهدب ، تسد  اهنآ  هب  ساسحا »  » نیا هک  نیا  يارب  دـننکیم  تّذـل  ساسحا  یقیـسوم  زا 

...«. تعیبط ناسنا و  ِنایم  تسا  یلپ  یقیسوم   » هک دننالوبقب  دوخ  هب  هدش  هک 

( موس تمسق  ) خساپ

زا هتساخرب  ِساسحا  اب  یقیسوم  زا  هتـساخرب  ِساسحا  ِنایم  توافت  ِنایب  شخب  نیرتمهم  عقاو ، رد  هک  تمـسق  نیا  رتشیب  ِندش  نشور  يارب 
نردـم ِناهج  رد  ییادـص  چـیه  ًابیرقت  : » میناوخیم ار  یئاداناک  زاسگنهآ  رعاش و  هدنـسیون ، ِرفاش ،» ياروم   » ِنانخـس مه  اب  تسا ، تعیبط 

ياههاگراک يادـص  رـس و  لیبموتا و  قوب  یقیـسوم ، ِلـثم  دـشابن ، یـسک  کـّلمت  رد  دـشاب و  هدـشن  داـجیا  یعونـصم  روط  هب  هک  تسین 
راشقا ار  ناشهدارا  دـنهاوخیم  هک  دـناصاخ  ییاـههورگ  يهدارا  تساوخ و  ِدـنیآرب  يریبعت  هب  یعونـصم  ياهادـص  نیا  و  یناـمتخاس ...
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ناور نت و  ِتغارف  نهذ و  شمارآ  ندیـشیدنا و  يارب  یلاجم  قوب ، دایرف و  ادـص و  ِنامایب  موجه  نیا  رد  و  دـننک ... لّمحت  هعماـج  رگید 
دهاوخ دوجو  یقیـسوم  ِیعونـصم  يادص  تعیبط و  نایم  یتهابـش  هچ  رگید  دوجو  نیا  اب  هک  دینک  تواضق  دوخ  کنیا  دـنامیمن .» یقاب 

ياهتشد ناسنا  هک  نامز  نآ  زا  هدـمآ ...« : يو  ياههتفگ  يهمادا  رد  تعیبط !؟ ناـسنا و  ِناـیم  دـشاب  یلپ  یقیـسوم ، هجیتن  رد  اـت  تشاد 
يادص سورخ و  زاوآ  ياج  تعاس  گنز  يادص  هک  ماگنه  نآ  زا  و  تفگ ؛ كرت  تیعمجرپ  ياهرهشنالک  يوس  هب  ار  روانهپ  عیـسو و 
یعیبط ياهندزترچ  هب  ندش  میلـست  ياج  هب  ام  هدرک و  لاغـشا  ار  ناگدنرپ  زاوآ  يادص  ِياج  هناخراک  يادص  تفرگ و  ار  ناراب  داب و 

زورب رطخ  رگیدکی  اب  اهناسنا  مک  رایـسب  يهلـصاف  نآ  رد  هک  دش  هداهن  انب  ینّدمت  میدرک ، وخ  يرهـش  یگدنز  ِكانباتـش  ِگنهابرـض  اب 
اهادص و ِندوب  كاپ  ِتیعقاو  زا  رود  یچوپ و  هب  شنانخس  همادا  رد  هدنسیون ، رعاش و  زاسگنهآ و  نیا  تسا .» هداد  شیازفا  ار  اهفالتخا 

تعامج نآ  رد  هک  وهایهیب  مارآ و  تسا  یمـسارم  تسا ، يرورـض  ام  يارب  هچ  نآ  : » دیوگیم دزادرپیم و  تعیبط ، اب  ناشطابترا  ِمدـع 
تقد دنوش .» لّسوتم  رگناریو  ای  طحنم  ياههویـش  هب  دوخ  ِتاساسحا  نایب  يارب  هک  نآیب  دـننک ، يرپس  مه  اب  ار  ابیز  یتاظحل  هدـمآدرگ 

ییوگزار و یقیسوم   » و تسا » ترورض  کی  یقیسوم   » و دنکیم » شیالاپ  ار  حور  یقیـسوم   » دنویگیم هک  اهنآ  ارچ  هک : دینیبب  دینک و 
لاؤس ادـخ  زا  ارچ  دنتـسین ؟ سونأم  اعد  زامن و  نآرق و  اب  دـنراد ، سنا  رات » هس   » و رات »  » اب هک  ردـق  نآ  تسادـخ » اب  یکاخ  ِناسنا  شیاین 
یهار هچ  زا  دـیوگب  هک  درادـن  ار  قح  نیا  ادـخ  ًاساسا  ایآ  و  مییایب ؟ یهار  هچ  زا  نافرع )  )= وت هب  ندیـسر  یکیدزن و  يارب  هک  دـننکیمن 
دییأت جـیورت و  یقیـسوم  اهنت  هن  نآ  رد  هک  یتایآ  ثیداحا و  نیا  هب  ییایقیـسوم » ِنافرع  ناـفراع   » ارچ دـیوش ؟ کـیدزن  نم  هب  دـیناوتیم 

رد ار  هیقب  هتفگ و  یقیسوم » نوماریپ  یلقع  تخانـش   » ثحب رد  ار  تایاور  تایآ و  زا  یـشخب  ؟ دنرادن هجوت  هدوب ، مه  مومذم  هکلب  هدشن ،
یناـفرع و ار  یقیـسوم  زا  هتـساخرب  یعونـصم  ياوـه  لاـح و  هب  هک  دـنهدیمن  ار  قـح  نیا  ًـالمع  ادـخ ، هب  ارچ  تـفگ ( . میهاوـخ  هـمادا 

تـساجنیا ثحب  یلو  دوشیم . يراج  کشا  هک  دنازرلیم  ار  حور  لد و  نانچ  نآ  یقیـسوم  هک  میتسین  رکنم  ام  یلب ، دنادن ؟ روآشمارآ 
باسح رادانعم » یقیقح و  تلاح   » ياج هب  ار  یعونـصم » يزاجم و  تلاح   » میهاوخیم ارچ  تسادخ ؟ دـیئأت  دروم  ردـقچ  تلاح ، نیا  هک 

ياهترـسنک يارجا  ِماگنه  هچ  نآ  هب  هّجوت  هدـش ...« : هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  ییاداناک  ِرعاش  زاسگنهآ و  ياههتفگ  يهمادا  رد  دـینک ؟
تعاـمج تـسا ، زیگنارببّـجعت  رایـسب  اهترـسنک  نـیا  رد  هـچ  نآ  تـسین . هدـیاف  زا  یلاـخ  درذـگیم ، برغ  رد  کیــسالک  یقیــسوم 

ِتیاهن نیا  دیاش  دنراپسب . شوگ  هدروآرد ، شاعترا  هب  ار  اوه  هک  یتاوصا  هب  هدرک و  سبح  هنیس  رد  ار  سفن  دنرـضاح  هک  دناياهدنونش 
ِتردـق زا  ات  دوشیم  یـشان  تداـع  زا  رتشیب  یتوکـس  نینچ  هک  دـش  روآداـی  دـیاب  اـّما  دـشاب . یقیـسوم  يهعطق  کـی  يارجا  رد  تیقفوم 

. دروآرد یکروز » ندرب  تّذل  ِتلاح  هب  ار  دوخ  دیاب  یقیـسوم ، زا  ندرب  تذل  يارب  : » هک میاهدـیزرو  دـیکأت  اهراب  هک  تساجنیا  ییابیز .»
ندنالوبق يارب  یمدآ  هک  تسا  یشالت  رطاخ  هب  هکلب  دشاب ، تاوصا  نآ  یتاذ  ییابیز  رطاخ  هب  هن  ییابیز  تذل و  ِساسحا  نیا  هک  نیا  هچ 

( ییاداناک رعاش  زاسگنهآ و  «) رفاش ياروم   » ياـههتفگ يهمادا  هب  مـالک ، نیا  رتنوزف  مهف  تخانـش و  ِتهج  دـهدیم . ماـجنا  ییاـبیز  نآ 
اهترسنک ِناگدنونش  يراپـسشوگ  ِزار  رد  هتفهن  ِّتلع  ار  یقیـسوم  هب  هّجوت  رد  نیقلت  تداع و  ریثأت  هک  نآ  زا  سپ  ِرفاش  دیئامرف ، هجوت 

يرگید ياهتیعقوم  رد  ار  یمـسارم  نینچ  هیبش  هک  تسین  نکمم  ایآ  ماهدیـسرپ  دوخ  زا  اهراب  نَم  : » هک دـنکیم  دانتـسا  هفاضا  دـنادیم ،
يهحفص نابآ 1380 ،  2 هبنشراهچ ، تاعالطا ، همانزور  « درک اپرب  یناتسبات  ياهنشج  ای  ناگدنرپ و  زاوآ  هب  كرتشم  يراپـس  شوگ  ًالثم 

ّسح رد  تـسا  يزاـسرییغت  فـیرحت و  یعوـن  ییارگیقیــسوم  : » هـک اــم  نخــس  نـیا  ياــنعم  زا  ياهشوـگ  اــهنت  تـسا  نـیا  يرآ ! (. 5
يادـص ندینـش  اـب  مهاوـخیم  هک  ار  یتّذـل  ناـمه  ارچ  یتـسار  هـب  رـشب .» یناور  یحور و  هـقئاذ  رد  ینوـگرگد  داـجیا  یهاوخییاـبیز و 

اب ناسنا  يهطبار  اهنت  هن  ام  راـگزور  رد  مینکیمن ؟ لیـصحت  ترطف  ياون  تعیبط و  هب  ندرپس  لد  اـب  يروآ  تسد  هب  یقیـسوم  یعونـصم 
هک ینامز  تسا و  یناسنا  صیاصخ  زا  یکی  تعیبط  اب  سنُا  تسا . روآنارگن  زین  تعیبط  ناـسنا و  يهطبار  هکلب  تسا ، هریت  رایـسب  ناـسنا 
هب ار  ناوـج  یبـلطهدوسآ  یهاوخییاـبیز و  ّسح  رگا  دوریم . نیب  زا  نآ  لاـبند  هـب  مـه  یناـسنا  تاـیح  ددرگ ، دوباـن  یناـسنا  صیاـصخ 
ای و  دنکیمن ؟ لیامتم  راسهوک  ياههمـشچ  يهمزمز  تعیبط ، طیحم ، هب  ار  وا  ّسح  نیمه  ارچ  سپ  دـهدیم ، قوس  یکانبرط  یقیـسوم و 
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ياهیئابیز ریاـس  تعیبط و  رد  هک  تسا  یتقیقح  زا  رتینعمرپ  یلاـکیزوم  موهفم  مادـک  دـهدیمن ؟ وس  تمـس و  تّدـش  نیا  هب  ار  وا  ارچ 
میـسقت تمـسق  ود  هب  ار  ناسنا  یبصع  هاگتـسد  يژولویزیف ،»  » ملع ياملُع  باصعا : متـسیس  رب  یقیـسوم  ریثأـت  موس : راـتفگ  هتفهن ؟ يرطف 
باصعا يهلسلس  . 2 یطیحم . باصعَا  زغم ، ياههرکمین  عاخن ، یبصع و  يزکرم  نوتـس  ِلماش  یطاـبترا : باـصعا  يهلـسلس  . 1 دناهدرک :

ای کیتاپمس و  باصعا  دوشیم  عورش  باصعَا  يور  رب  یتاکیرحت  جراخ  زا  هک  یتقو  کیتاپمـساراپ . کیتاپمـس و  متـسیس  لماش  یتابن :
اههلـصاف یبصع ، متـسیس  ود  نیا  نیب  هزادنا  ره  تسا  یهیدب  دنهدیم . تسد  زا  لداعت  هدراو  یجراخ  ِتاکریحت  نازیم  هب  کیتاپمـساراپ 

، یجراـخ ِتاـکیرحت  لـماوع  لـلع و  هـلمج  زا  و  ددرگیم . رتنوزف  تاـشاشتغا  یناور و  ياـهینارگن  زین  هزادــنا  ناـمه  هـب  دوـش  رتـشیب 
ِتاشاعترا اب  رگا  ًاصوصخم   ) ددرگ هارمه  روآنزح  ياهراون  ای  زیگناطاشن  ياهگنهآ  اب  هک  یتقو  یقیـسوم  تسا . یقیـسوم  ِتاـشاعترا 

رب ار  دشاب  هتشاد  دوجو  هدربمان  بصع  هتسد  ود  نیب  یتسیاب  هک  ار  یمزال  لداعت  مّلسم  روط  هب  ددرگ ) ءارجا  کینوفمـس  بیرغ  بیجع و 
نوخ لثم  ندب  تاعیام  راشف  ِعضو  بلق و  تابرض  تاحشرت ، عفد ، بذج ، مضه ، زا  معا   ) یگدنز ساسح  ِلوصا  هجیتن  رد  دنزیم و  مه 

دناوتیمن شیاهتفرشیپ  ِمامت  اب  دیدج  ّبط  هک  دزاسیم  کیدزن  یضارما  اهيراتفرگ و  هب  ار  صخـش  هتفر  هتفر  هتخاس و  لتخم  ار  و .)..
یبلق و ياههتکـس  اهیلایخیب ،) یتح  اهیگدرـسفا و   ) یناور ضارمَا  يرکف ، ِتاـشاشتغا  لـثم  دـنک . ناـمرد  ار  هدـمآ  شیپ  ياهبیـسآ 

تباث ایبملک  هاگـشناد  داتـسا  رلدآ » فلو   » روسفورپ دعب .) هب  و 92   26 ، 6 تاحفـص 3 ، باصعا ، ناور و  رب  یقیـسوم  ریثأت  (ر.ك : يزغم
اوه رگا  اصوصخم  دراذگیم ، یقاب  ناسنا  باصعا  هاگتـسد  يور  ار  راثآ  نیرتموش  یقیـسوم  ياهراون  نیرتشکلد  نیرتهب و  هک : هدرک 

هب رمع  نارود  رد  هک  دـهدیم  ناشن  ناـهج  یقیـسوم  ریهاـشم  یفارگویب  هب  قیقد  هجوت  . » دوشیم رتدـیدش  برخم ، ریثأـت  نیا  دـشاب  مرگ 
ياهيرامیب هب  التبم  زین  ياهدع  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  باصعا  هتفر  هتفر  هک  اج  نآ  ات  دـناهدیدرگ ، یحور  ياهیتحاران  راچد  جـیردت 

يهجرد یقیـسوم  نتخاون  ماگنه  هک  نانچ  دناهدش . ناوتان  جلف و  رگید  ياهتـسد  هدـش و  راپـسهر  نونج  راید  هب  ياهدـع  دـناهدش . یناور 
زا دعب .) هب  26 و 92  ، 6 تاحفـص 3 ، باصعا ، ناور و  رب  یقیـسوم  ریثأت  »ر.ك : دناهدش یناهگان  هتکـس  راچد  هتفر و  الاب  ناشنوخ  راشف 

باـصعا رد  یتاـکیرحت  شزیگنارب ، یـساسحا  ياـهگنهآ  هژیو  هب  یقیـسوم ، عوـن  ره  هک  دـیآیم  تسد  هـب  نـینچ  دـش ، هـتفگ  هـچ  نآ 
باـصعا فعـض  راـچد  ناـسنا  هدروـخ و  مه  هب  باـصعا  نیا  ِلداـعت  هجیتـن ، رد  هک  دروآیم  دوـجو  هـب  کیتاپمـساراپ »  » و کیتاپمـس » »

هعماس لـقث  نونج ، یناـشیرپ ، ساوح ، ِلـالتخا  لـیبق : زا  يرگید  ِضارما  دوخ  زین ، باـصعا  فعـض  هک  نیا  تسا  مهم  هچ  نآ  ددرگیم .
هـصالخ هدش  دای  لالتخا  دروم   8 نیمه 9 -  رد  لکـشم  هک  دـینکن  رّوصت  هتبلا  دروآیم . دوجو  هب  لس و ... ییاـنیبان ، شوگ ،) ینیگنـس  )

هتکس و ِثعاب  ناهگان  هدش و  رجنم  یبلق  ِفیفخ  يهتکس  ای  هلمح  هب  یهاگ  يزغم ، یحور و  تاناجیه  داجیا  ببس  هب  یقیسوم  ددرگیم .
زا لقع ، يورین  شوه و  ِیمومع  شهاک  : » دـسیونیم يوسنارف  تسیژولویزیف  سانـش و  تسیز  لراـک ،» سیـسکلا   » رتکد دوشیم . گرم 
هن یقیسوم  دنامیهـس .» يرکف  نارحب  نیا  رد  ویدار  امنیـس و  دیدرت  نودب  و  دوشیم ؛ یـشان  تداع  رد  یمظنیب  زا  ماجنارـس  لکلا و  ریثأت 

اهنت ریز  تاشرازگ  رابخا و  تسا . هتـشاد  یکانرطخ  تاریثأت  زین  ناگدـنزاون  رد  هکلب  هتـشاذگ ، ياج  رب  یفنم  تارثا  ناگدنونـش  رد  اهنت 
ناوج نآ  حور  رد  نانچ  یقیـسوم  تامغن  تفرگیم ، دای  ونایپ  هک  یناوج  اکیرمآ ، كار » لـیتل   » ِتلاـیا رد  تسا * : تیعقاو  زا  ياهشوگ 

يهرامـش تاعالطا ، همانزور  « دروآرد ياپ  زا  ار  دوخ  ملعم  وقاـچ ، هبرـض  اب 19  تساخرب و  ياج  زا  لـیلد  نودـب  هک  درک  داـجیا  ناـجیه 
« انلآ ایرام   » یناملآ و نادیقیسوم  لدنه ،» کیردرف  . * » دش راتفرگ  يروک  ساوح و  لالتخا  هب  یشیرطا ، ِنادیقیـسوم  خاب ،» (. * » 9622
( روهـشم نادیقیـسوم  ود  « ) نیوش  » و ترازوم » . * » دندش التبم  ییانیبان  هب  هس  ره  يوسنارف ، هدنزاون  لوار » سیروم   » ییایلاتیا و هدنناوخ 
يرکف و ناـشیرپ  یبـصع ، ِتـالالتخا  هـب  نسلدـنم »  » و یـسینوکود » «، » رتـکاو «، » تربوـشم . * » دـندیدرگ راـچد  لـس  اوـق و  فعــض  هـب 
« نوهتب . * » دندش یگناوید  ماجنارـس  دیدش و  باصعا  فعـض  راتفرگ  كاروود »  » و ناموش » . * » دـندیدرگ التبم  یحور  ياهشکمـشک 
رد ار  ناسنا  هتفر  هتفر  يرکف ، دوکر  زا  هتـشذگ  یقیـسوم ، دیدرگ . هناوید  باصعا ، فعـض  زا  سپ  دـش و  اونـشان  ًالماک  یگلاس  یـس  رد 

رمع و یناوج ، هیامرس  دوشیم و  توف  ناسنا  زا  يرورض  ياهراک  یهاگ  هک  یئاج  ات  دزاسیم ، یلابُاال  هدارایب و  لبنت ، تسُـس و  اهراک 
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نینچ یگدـنز » مـسر  هار و   » باـتک رد  فورعم  دنمـشناد  لراـک » سیـسکلا  . * » دـهدیم تـسد  زا  ناـگیار  هـب  ار  دوـخ  تیلاـعف  يورین 
دایز هک  یـصاخشا  هک  هدرک  تباث  زین  هبرجت  دـنکیم .» جـلف  ار  نادـنزرف  يهیحور  بساـنمان ، ياـهشزرو  امنیـس و  ویدار و  : » دـسیونیم

. دنافیعض دکار و  رّکفت  لّقعت و  ماقم  رد  راکهحماسم و  هدارایب و  يدارفا  بلغا  دنتسه ، یقیسوم  هب  مرگرس 

؟  تسیچ صقر  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ صقر  تمرح  هفسلف 

خساپ

رگید یخرب  دـناهداد و  رظن  رهوش ، يارب  نز  زین  سنجمه و  يارب  نآ  زاوج  هب  یخرب  دـنراد . یفلتخم  ياههاگدـید  صقر ، دروم  رد  اـهقف 
هک یناسک  دنتسم  تسا . دوجوم  هطوبرم ، ياهباتک  رد  هاگدید ، ود  نیا  یهقف  لیالد  دناهتـسناد . زاجم  ار  رهوش  يارب  نز  صقر  اهنت  زین 

ریبـعت هب  یلقع و  لـیلد  نوـماریپ  تسا . هدـش  یهن  صقر »  » هلمج زا  روـما  یخرب  زا  نآ  رد  هک  تـسا  یثیداـحا  دناهتـسناد ، مارح  ار  صقر 
لابند هب  راک  کی  هک  یجیاتن  تایاغ و  رد  دیاب  ار  ماکحا  زا  یضعب  هفسلف  هک  تسا  ینتفگ  زین  نآ  میرحت  هفـسلف  ای  ییالقع  لیلد  رتقیقد 

ار دوخ  تمه  مامت  یتسیاب  تسا ، هداعلاقوف  شزرا  ياراد  تمارک و  اب  يدوجوم  ناسنا  نوچ  مالسا ، هاگدید  زا  درک . وج  تسج و  دراد ،
زا دـنک . زیهرپ  درادیم ، زاب  فدـه  نیا  زا  ار  وا  هک  هچنآ  زا  هتخاس و  مهارف  ار  اههنیمز  روظنم ، نیا  يارب  دـنک و  یهاوخلامک  فورـصم 
رد روظنم  نیمه  هب  ددرگیم . ناـسنا  دـیاع  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  یتـلفغ  بعل و  وهل و  هب  لاغتـشا  هار ، نیا  رد  ناـسنا  يدـج  عناوم  هلمج 

هلمج زا  هک  تسا  هدـش  ینیبشیپ  اهتلفغ ، اهسوه و  بالجنم  رد  هعماج ، درف و  نتفر  ورف  زا  يریگولج  يارب  یتادـیهمت  یهلا ، تعیرش 
بجوم صقر ، هقیقد  دنچ  ایآ  هک  دوش  هدیسرپ  تسا  نکمم  هتبلا  رسمهریغ .) يارب  صقر   ) دشابیم صقر  رامق و  تارکسم ، میرحت  اهنآ ،

، دوش ریگارف  هعماج  رد  ییاهتداع  نینچ  رگا  یلو  دشاب ؛ هتـشادن  يدوهـشم  راثآ  نادنچ  هثداح  کی  تسا  نکمم  یلب  ددرگیم ؟ تلفغ 
ندنامزاب اهتوهش و  اهتلفغ و  رد  نتفر  ورف  ینعی ، دناهدش ؛ راچد  نادب  عماوج  زا  يرایسب  نونکا  هک  داتفا  دهاوخ  یماد  نامه  هب  هعماج 

هفـسلف هکلب  صقر ؛ میرحت  اهنت  هن  میریگب ، هدـیدان  ناهج » ناسنا و  هب  ار  یحو  شرگن   » رگا هک  مینکیم  دـیکأت  مه  زاـب  لاـمک . ریـسم  زا 
رد دراد ؟ یمکح  هچ  دوش  ماجنا  شزرو  ناونع  هب  صقر  رگا  هک  نیا  اما  دوب . دهاوخن  كرد  لباق  زین ، رگید  تامرحم  زا  يرایـسب  میرحت 

زیگناتوهش رایـسب  تسا و  صاخ  ياهیگژیو  نازوا و  اب  یتاکرح  صقر  اریز  تسین . یتسرد  ضرف  اساسا  ضرف  نیا  تفگ  دیاب  هرابنیا 
دوش قـالطا  شزرو  تاـکرح  زا  یتـکرح  هب  رگا  نیارباـنب  درادـن . یبساـنت  شزرو  رد  ندـب  ياـهتکرح  اـب  تسا  بعل  وـهل و  بساـنم  و 

زا ياهنوـگ  رب  ناوـنع  ود  ره  هک  مینک  ضرف  رگا  لاـح  تسا . لاکـشا  ياراد  هسفن  یف  دوـش  قـالطا  صقر  نآ  هـب  رگا  درادـن و  یلاکـشا 
. دنک اضتقا  ار  نآ  نامرد  دننام  یترورض  هک  نآ  رگم  تسا ، كرت  هب  طایتحا  زین  تروص  نیا  رد  دنک ، قداصت  تکرح 

مامح رد  نانز  هک  یلاـح  رد  تسا  مارح  درم  رب  درم  صقر  مارح  نز  رب  نز  صقر  ارچ  دـنا  هدیـسرپ  يرایـسب  هک  تسا  نیا  رگید  لاؤس 
. دننیب یم  هنهرب  ار  رگیدکی  یمومع  مامح  رد  زین  نادرم  یمومع و 

شسرپ

ماـمح رد  ناـنز  هک  یلاـح  رد  تسا  مارح  درم  رب  درم  صقر  مارح  نز  رب  نز  صقر  ارچ  دـنا  هدیـسرپ  يرایـسب  هک  تسا  نیا  رگید  لاؤـس 
. دننیب یم  هنهرب  ار  رگیدکی  یمومع  مامح  رد  زین  نادرم  یمومع و 
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خساپ

هب هکلب  تسین ، اهقف  همه  نیب  یقافتا  يرما  دشابن ، يرگید  هدـسفم  اب  مأوت  مزلتـسم و  رگا  نز  يارب  نز  درم و  رب  درم  صقر  تمرح  هچرگ 
هلأسم نیا ،  دوجو  اـب  دـنا ، هتـسناد  مارح  ار  نآ  اـهقف  هیقب  هتبلا  تسا ، زئاـج  قوف  دروم  ود  ره  يزیربت  هللا  هیآ  يربهر و  مظعم  ماـقم  ياوتف 
ساسا رب  هک  تسا  نآ  ندوب  وهل  باـب  زا  صقر  تمرح  هلئـسم  نوچ  تسا  نارگید  هب  نآ  ندـنایامن  ندـب و  یگنهرب  هلأـسم  زا  ریغ  صقر 
تاوهـش جییهت  ثعاب  هک  مرحمان  ندب  هب  هاگن  تمرح  ثحب  رد  ندب  ندـش  نایامن  هلئـسم  اما  تسا . صقر  نآ  قیداصم  زا  یکی  تایاور ، 

هک نآ  رگم  درادن  یتمرح  صاخ  عضاوم  زج  نانآ  ندب  هب  هاگن  تسا و  مرحم  درم  رب  درم  نز و  رب  نز  یعرش  تهج  زا  و  تسا ، دوش  یم 
. دشاب يرگید  هدسفم  ای  هانگ  مزلتسم  زین  دح  نیمه  رد 

؟ دینک نایب  ار  تسا  هدش  هتخانش  یقیسوم  تالآ  ناونعب  مدرم  فرع  رد  هک  یقیسوم  تالآ  ندوب  مارح  هفسلف 

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  تسا  هدش  هتخانش  یقیسوم  تالآ  ناونعب  مدرم  فرع  رد  هک  یقیسوم  تالآ  ندوب  مارح  هفسلف 

خساپ

هک بعل  وهل و  یقیـسوم  تـالآ  هک  تسا  نیا  تسا  یعرـش  مکح  هک  هچنآ  ددرگ . ناـیب  نآ  هفـسلف  اـت  تسین  تباـث  یمکح  نینچ  لـصا 
تسا و مارح  تسا  يوهل  برطم و  یقیـسوم  صتخم  هک  یتاودا  تالآ و  هکلب  یقیـسوم  تالآ  قلطم  هن  ینعی  دـشاب  هانگ  سلجم  صتخم 

نیا ضرف  اب   ) دوش یمن  يرادرب  هرهب  مارح  راک  رد  زج  اهنآ  زا  هک  تسا  نیا  نآ  هفسلف  تسا و  مارح  نآ  يرادهگن  ای  نآ  شورف  دیرخ و 
هرهب هنوگره  دقاف  ءایشا  دننام  يزیچ  نینچ  دوش و  یمن  اهنآ  زا  لالح  يرادرب  هرهب  نیاربانب  دنتسه .) يوهل  یقیسوم  هصتخم  تالآ  زا  هک 

همدقم و تالآ  نیا  نآ ، رب  هوالع  دنتـسه . زین  راب  نایز  هکلب  دنرادن  تبثم  يرو  هرهب  اهنت  هن  هک  نآ ، زا  رتدب  هکلب  تسا  يا  هدیاف  يرو و 
. دشاب یم  مارح  راک  لطاب و  جیورت  يارب  يا  هلیسو  زین  هانگ و  ماجنا  هلیسو 

؟ تسا مارح  ارچ  دوش  یم  حور  شمارا  ببس  هک  تسا  ینوزوم  تاوصا  رثا  رب  یقیسوم  تذل 

شسرپ

؟ تسا مارح  ارچ  دوش  یم  حور  شمارا  ببس  هک  تسا  ینوزوم  تاوصا  رثا  رب  یقیسوم  تذل 

خساپ

ییادتبا و زیارغ  هب  خساپ  تسناد  دیاب  اما  تسین ; انثتـسم  هدعاق  نیا  زا  یقیـسوم  تیباذج  دبلطیم .  یخـساپ  ینورد  یعیبط و  شیارگ  ره 
زا یگنـشت  عفر  يارب  ناگمه  هک  نآ  دـننام  تسا ; كرتشم  نایدا  ناوریپ  اهگنهرف و  ماوقا و  مامت  نایم  یگتفاـی ، دـشر  زا  سپ  ياـهزاین 

عونتم ياهیندیشون  داهنـشیپ  يزاسهدامآ و  یپ  رد  یلـصا  زاین  نیا  عفر  يارب  هک  دوشیم  زاغآ  اجنآ  زا  توافت  دننکیم .  هدافتـسا  بآ  »
زورب اهشنکاو  اهشنک و  دیامنیم و  خر  یگنهرف  یـسایس ، يداصتقا ، ياهروتکاف  یتخانـشناسنا و  ياههیرظن  هک  تسا  اجنیا  میـشاب . 

باختنا همه ، نآ  نایم  زا  دوشیم و  رایـسب  خـساپ  عونت  تاطابترا  رـصع  رد  هک  دـباییم  ینوزف  هاـگنآ  اـهماهبا  اهیگدـیچیپ و  دـنکیم . 
ود یلک  روط  هب  یقیسوم  دبلطیم .  یناگمه  شالت  تسا و  راوشد  سب  يراک  نیزگیاج   » يزاس هدایپ  ضراوع و  نودب   » تسرد و خساپ  »
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هانگ سلاجم  اب  بسانتم  توهـش و  کیرحت  بجوم  اوتحم  ای  لکـش  ظاحل  هب  هک  تسا  یگنهآ  هنوگره  ییاـنغ : یقیـسوم   . 1 تسا : عون 
ادـخ و دای  زا  تلفغ  ناور ;و  يارب  راـجنهان  تاـناجیه  هاـگ  دراد و  باـصعا  يارب  هنوگریدـخت  شمارآ  هاـگ  یقیـسوم ، هنوگنیا  تسا . 

زاوآ یـسامح ، ياهشرام  ینافرع ، یقیـسوم  نآرق ، توص  لماش  ییاـنغریغ : یقیـسوم   . 2 تسا .  نآ  نایامن  راـثآ  زا  لـقع  یـشوپهدرپ 
ناسنا زاین  يوگخـساپ  دـناوتیم  یقیـسوم  عون  نیا  ناهایگ .  دـشر  يارب  بسانم  یقیـسوم  یتح  و  تاـناویح ) یهد  تکرح  يارب   ) يدـح
تسا نآرق  زاجعا  داعبا  زا  یکیتیصاخ  نیا  دراد و  اوآ  مه  يرثن  میرک  نآرق  دوش .  ییانغ  یقیسوم  نیزگیاج  عونتم  ياهارجا  اب  دشاب و 
روظنم هب  تاملک و  زا  رتشیب  يدـنمهرهب  يارب  میریگیم  هجیتن  دراد ، دوجو  نآرق  ندـناوخ  وکین  نیگنهآ و  هرابرد  هک  یقیوشت  زا  ( 1 . )

وکین يادـص  اـب  نآرق  توـالت  تهج ، نیمه  هب  میدـنمزاین .  نیـشنلد  توـص  هـب  یعیبـط  روـط  هـب  لد ، يافـص  یناور و  شمارآ  لیـصحت 
رایـسب شوخ  يادـص  اب  نآ  همزمز  ندینـش و  دراد ; هبذاجرپ  ییانعم  ینافرع  راعـشا  تاـیلزغ و  تسا .  لاـعتم  يادـخ  بوبحم  بحتـسم و 

هک یـسک  نآ  : » دیوگیم میکح  نوطالفا  دـشاب .  ییانغ  یقیـسوم  يارب  یبسانم  نیزگیاج  دـناوتیم  تسا و  زاسیهاگآ  شخبشمارآ و 
سفن رد  تریغ   » رـصنع دوشیم ، مرن  شتآ  رثا  رد  نهآ  هک  روط  نامه  دـنارذگیم ، توص  ییابیز  زا  ظح  تامغن و  منرت  هب  ار  رمع  همه 

، زیزع يا  : » تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  زا  دور . » لیلحت  زین  يو  تعاجش   » هک دیـشک  دهاوخن  یلوط  ددرگیم و  میالم  يو 
نآ رد  یتسه  يزغمیب  يروص  ناـسنا  ینک ، تلحر  اـیند  نیا  زا  مزعیب  رگا  هتـساوخان  يادـخ  هک  يوش  هدارا  مزع و  بحاـص  اـت  شوکب 

ناسنا زا  ار  فیرش  رهوج  نیا  دنکیم و  مزعیب  ار  ناسنا  مکمک  یـصاعم  رب  تارج  تسا ;و  هریرـس  روهظ  نطاب و  فشک  لحم  هک  ملاع 
ناسنا زا  مزع  هدارا و  بلـس  اهیقیـسوم ]  ] تاینغت هب  نداد  شوگ  هچ  ره  زا  رتشیب  دـندومرفیم : هلظ -  ماد  ام -  مظعم  داتـسا  دـیابریم . 

ار یمدآ  سفن  رهوج  درامـشیم ، مزال  تمکح  هک  رادـقم  نآ  شوخ ، گـنهآ  : » دـسیونیم هراـب  نیا  رد  زین  انیـس  یلعوبا  دـنکیم .». . . 
اب هک  نآ  دیما  هب  دنکیم . » کیرحت  ناسنا  رد  ار  یناوهـش  روما  هک  یگنهآ  نآ  هن  دشخبیم  زکرمت  ار  وا  ینطاب  ياوق  دـنکیم و  تیوقت 
هب ناسنا  یحور  زاین  رب  ینبم  امـش ، شـسرپ  هب  خـساپ  يارب  مینک .  کمک  هعماـج  دوخ و  يونعم  یگدـنلاب  هب  يرادنتـشیوخ  يرکفمه و 

اهشنیزگ رد  هچنآ  دراد .  عیسو  يداعبا  تسا و  ناسنا  يرطف  لایما  زا  یکی  یتسود  ییابیز   . 1 تسا : دیفم  ریز  تاکن  هب  هجوت  یقیسوم ،
هک اج  نآ  زا  میهد .  رارق  یبایزرا  دروم  هاگنآ  میجنسب و  ناسنا  یناسفن  لامک  اب  ار  راتفر  ره  زیچ و  ره  هطبار  هک  تسا  نیا  دیامنیم  مهم 

لیم دـییات  نمـض  تایاور ، تایآ و  رد  دـش .  دـهاوخ  شنارـسخ  هیام  انیقی  دزاس  رود  ادـخ  زا  ار  ناـسنا  هچ  ره  تسا ، ادـخ  قلطم  لاـمک 
يور نیا  زا  تسا .  قلطم  لیمج  ادـخ  ایناث  تسا ;و  هدـش  هداد  اهب  يدام  يرهاظ و  ییابیز  زا  شیب  يونعم  ییابیز  هب  الوا  یتسود ، ییابیز 

نادرگیور اهب  مک  ياهتیعقاو  ای  ماهوا  يرایسب  زا  دروآ ، يور  قلطم  تقیقح  نیا  هب  ناسنا  رگا  ( . 2  ) بولقلا نئمطت  هللارکذبالا  : » دومرف
راگدـنام قیمع و  هک  ياهنوگ  هب  اـصوصخ  هلاـسم ، نیا  دراد -  سفن  رد  یتبثم  راـثآ  یقیـسوم  دوشتباـث  ضرف  رب  رگا   . 2 دش .  دـهاوخ 

رب ییاههدیاف  اهزیچ  یلیخ  : » هک تشاد  هجوت  دیاب  دناهدومرف  يرهطم  دیهش  داتسا  هک  روط  نامه  ( 3  - ) تسا لمات  لحم  تدش  هب  دشاب ،
 . . . دشیم بترتم  يرتشیب  یلیخ  دیاوف  دندوبیم  اهنآ  رگا  هک  دـناهدرک  لاغـشا  ار  ییاهزیچ  ياج  اهنیا  یلو  تسا  بترتم  ناشدوجو 
سپ دشاب ، هتـشاد  دیفم  رثا  کی  هک  يزیچ  ره  هک  میـشیدنیب  مسیتامگارپ ) بتکم  راذـگناینب  « ) زمیج مایلیو   » کبـس نآ  هب  میناوتیمن  ام 
ادـخ بناج  زا  یعقاو و  حیحـص و  ار  نآ  دـشاب  هتـشاد  يدـیفم  راثآ  ءیـش  کی  هک  نیا  فرـص  هب  دـیناوتیمن  امـش  زگره  تسا . . .  قح 

تسا و هدشن  هداهن  فازگ  هب  یلیـصا  لیم  چیه  ناسنا  يدوجو  نامتخاس  رد  دیدرتیب  تفگ : دیاب  هتکن  ود  نیا  حیـضوت  رد  ( 4 « . ) دینادب
لیم و دـنچ  ای  کی  ناسنا  رگا  دراد .  دوجو  لـماک  یگنهاـمه  یتسه ، ناـهج  تاـیعقاو  ناـسنا و  يرطف  ياهشـشک  لاـیما و  نیب  هراومه 
يراکبیرف و تقلخ  راک  رد  دـش  دـقتعم  دـیاب  تروص  نیارد  دـشابن ، رادروخرب  اهنآ  ياضرا  ناـکما  زا  هتـشاد ، لیـصا  يرطف و  شـشک 

ساسا رب  ناشنیرتگرزب ، ات  اهنآ  نیرتکچوک  زا  روما ، همه  میباییم  رد  تقلخ  ناهج  رد  هعلاطم  اـب  هک  یلاـح  رد  دراد ; دوجو  فازگ 
لیبق زا  ناسنا  يرطف  لایما  هک  درک  هجوت  زین  تقیقح  نیا  هب  دیاب  رگید ، يوس  زا  دناهدش .  قلخ  هدش  باسح  الماک  یفده  قیقد و  یحرط 

دادتما تیاهنیب  ات  ناشعاعـش  اما  دنکیم ، کمک  ناسنا  يدوجو  لامک  تخانـش  رد  ار  ام  یبلطتردـق  یتسود و  ییابیز  ییوج ، تقیقح 
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ياهیبایماک هب  ندرکن  هدنسب  دودحمان و  ياههتساوخ  درادن .  فقوت  تیدودحم و  ياضتقا  ینیعم  هبترم  رد  اهنآ  زا  کی  چیه  دباییم و 
ناویح ناسنا و  یساسا  تافالتخا  نیرتمهم  زا  ناسنا  يرطف  ياهتساوخ  ندوبتیاهنیب  تسا .  ناسنا  زراب  صیاصخ  زا  دودحم  تقوم و 
لماک ياضرا  دندنویپیم و  مه  هب  اهنآ  همه  ماجنارـس  اما  دنریگیم ، قلعت  فلتخم  روما  هب  ناسنا  يرطف  لایما  هک  نآ  دوریم .  رامـش  هب 

لامج و ندعم  هب  لاصتا  ادخ و  هب  یکیدزن  رد  اهنت  دباییم .  ققحت  لامکو  لامج  تردق ، ملع ، همشچرس  اب  طابترا  وترپ  رد  ناشییاهن  و 
اب رگید  ياهدـصقم  فادـها و  همه  دـباییم .  تسد  شاییاهن  بولطم  هب  ناسنا  ددرگیم و  اضرا  ناسنا  يرطف  ياهتساوخ  مامت  لامک 
هاگ مینکیم  دیکات  دنهد .  خـساپ  ار  ناسنا  بلط  تیاهنیب  ترطف  دـنناوتیمن  تهج ، نیمه  هب  دـنیور و  هب  ور  تیدودـحم  صقن و  تفآ 
رد دوریم  راظتنا  میهف  ياهناسنا  زا  دـنرابنایز .  شاهبیط  لوقعم و  تاـیح  يارب  اـما  دـنیامنیم ; دـیفم  رـشب  يارب  یعیبط  هبترم  رد  يروما 

، هداد شـشوپ  ار  ناسنا  تایح  یعیبط  هبترم  اهيرابودنب  یب  ناهانگ و  دـنریگب .  رظنرد  ار  لوقعم  يونعم و  تایح  اهشنیزگ  اهشجنس و 
 . دناکشخیم هشیر  زا  ار  تسا -  یهالا  تفالخ  هب  لین  شايدوجو  تیفرظ  هک  يریظن  یب  دوجوم  شدوجو -  تخرد  اما  دنکیم ; اضرا 

تایح يارب  ياهیامرـس  ترخآ  رد  امـش  اهب ; متعتمتـسا  ایندلا و  مکتایح  یف  مکتابیط  متبهذا  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  هک  روط  نامه  ( 5)
زا دیداد و  تسد  زا  يویند  یناگدـنز  رد  ار  دوخ  هزیکاپ  ياههیامرـس  اهورین و  امـش  نوچ  دـیرادن ; تسا ، امـش  یقیقح  تایح  هک  يدـبا 

يوراـیور یهـالا  باذـع  اـب  زیخاتـسر  رد  دـندیزرو و  رفک  اـیند  نیا  رد  هک  تسا  یناـسک  هراـبرد  هیآ  نـیا  ( 6  .« ) دـیتشگدنمهرهب اهنآ 
(7  . ) دوشیم یتاـیح  هیامرـس  نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  تسا  ییاـهتساوخ  تـالیامت و  زا  يرادروخرب  عـتمت و  كـالم ، یلو  دـنوشیم ;
؟ تسا روآ  طاشن  شخب و  تذل  زیگناناجیه و  یقیـسوم  ایآ   . 1 هک : نیا  هلمج  زا  تسا  حرطم  یقیسوم  صوصخ  رد  یمهم  ياهشـسرپ 
دـب و ای  بوخ و  یناحورریغ ، یناحور و  ياهیقیـسوم  توافت   . 2 تسیچ ؟ نآ  زا  تیمورحم  تیعوـنمم و  هفـسلف  سپ  تسا ، نینچ  رگا 

ياهتیصخش نایم  رد  یقیـسوم  هب  شیارگ  تلع   . 4 دـماجنایم ؟ سفن  ای  حور  فیطلت  هب  یقیـسوم  ایآ   . 3 تسیچ ؟ رد  مارح  لـالح و 
یملع لوصا  رب  هزادـنا  هچ  ات  تسیچ و  ینامرد  یقیـسوم   . 6 تسا ؟ هنوگچ  یمدآ  تیـصخش  رب  یقیـسوم  ریثات   . 5 تسیچ ؟ هتفای  لامک 

اهشـسرپ نیا  خساپ  زا  يداعبا  هب  مک  تسد  یناور  یفـسلف و  هاگدید  زا  یقیـسوم   » باتک رد  يرفعج  یقت  دـمحم  همالع  تسا ؟ راوتـسا 
، تغالب تحاصف و  هلمج  زا  تسا  هزجعم  نوگانوگ  تاهج  زا  نآرق   . 1 تشونیپ : تسا ---------------------- .  هدرک  هراشا 
 . ر  . 3  . 28 (: 13  ) دعر  . 2 تسا و . . . .  هدوب  داوسیب  یما و  يدرف  هک  نآ  هدـنروآ  ثیح  زا  نآ ، دافم  رد  فالتخا  مدـع  یبیغ ، راـبخا 

، يرهطم داتـسا  هشیدنا  رد  ناملـسم  ناشیدناون   . 4 يرفعج .  یقت  دمحم  همالع  داتـسا  یناور ، یفـسلف و  هاگدـید  زا  یقیـسوم  باتک  ك :
 . تاداس یلع  دمحم  یمالسا ، قالخا  يدزی ; حابصم  هللا  تیآ  يزاسدوخ ، يارب  یـسانشدوخ  ك : ر .   . 5 ص 102و103 .  ماکاژد ، یلع 

 . 65 ص 63 - يرفعج ، یقت  دمحم  یناور ، یفسلف و  هاگدید  زا  یقیسوم   . 7  . 20 (: 46  ) فاقحا  . 6

؟ دراد دوجو  رظن  فالتخا  یقیسوم  مکح  دروم  رد  املع  نیب  ارچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  رظن  فالتخا  یقیسوم  مکح  دروم  رد  املع  نیب  ارچ 

خساپ

ینابم نوچ  دنهدیم و  رظن  اهنآ  هب  هجوت  اب  ناهیقف  تسا و  دهتجم  تسد  رد  هقف  رد  هک  تسا  یلیالد  زا  اهقف  طابنتسا  زا  یـشان  هلأسم  نیا 
یخرب دناهدرک و  طابنتـسا  هلدا  زا  ار  قلطم  تمرح  یخرب  ورنیازا  دنراد ، رگیدکی  اب  ییاهتوافت  كدنا  یهقف  طابنتـسا  رد  هدش  هتفریذپ 

. دناهتشاذگ توافت  یقیسوم  عاونا  نیب  هتسنادن و  یفاک  قلطم  میرحت  يارب  ار  لیالد  نآ  زین 
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؟ درادن یلاکشا  دنشاب  رفن  هس  ای  ود  رگا  یلو  تسا  مارح  دهدب  شوگ  نز  کی  ۀنارت  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  هدمآ  نآرق  ياجک  رد 

شسرپ

؟ درادن یلاکشا  دنشاب  رفن  هس  ای  ود  رگا  یلو  تسا  مارح  دهدب  شوگ  نز  کی  ۀنارت  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  هدمآ  نآرق  ياجک  رد 

خساپ

ياضما راتفر و  راتفگ ،  ) تنـس نآرق   ) باتک زا : تسا  ترابع  هیماما  هعیـش  هاگدـید  زا  هقف  عبانم  تسا  یهقف  هلأسم  کی  شـسرپ  عوضوم 
ماکحا ۀـمه  اذـل  تسا  یهقف  ماکحا  دروم  رد  نآ  ۀـیآ  دـصناپ  دودـح  تسا و  هقف  عبانم  زا  یکی  میرک  نآرق  عاـمجا  لـقع و  نیموصعم ) 

نییبت تسا  هدومن  نایب  مه  ار  تایئزج  يدراوم  رد  هچرگ  تسا  هتخادرپ  ماکحا  تاـیلک  هب  رتشیب  نآرق  تسا و  هدـشن  رکذ  نآرق  رد  یهقف 
ناماما شود  رب  ناشیا  زا  سپ  ومرکا  ربمایپ  ةدـهع  رب  نآرق  دوخ  ةدومرف  ربانب  ًاصوصخ ، ماکحالا  تاـیآ  ًاـمومع و  نآرق  تاـیآ  لیـصفت  و 

ات میدروآ  دورف  وت  يوـس  هب  ار  نآرق  نیا  و  (... لحن 44  .. ;) مِْهَیلِإ َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  ِیَُبِتل  َنّ َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  آَْنلَزنَأ  َو   " ... تسا هدـش  هداهن  موصعم 
هِیف ْاوـُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  ِیَبـُِتل  َنّ ـآلِإ  َب  َـ َتِْکلا َکـْیَلَع  اَْـنلَزنَأ  آَـم  َو   .. ";  " یهد حیـضوت  تسا  هدـش  لزاـن  ناـشیا  يوـس  هب  ار  هچنآ  مدرم  يارب 
 .. ") یهد حیـضوت  نانآ  يارب  دـناهدرک ، فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  و  لحن 64 ) .. ;)
ۀیآ مادک  رد  هلأسم  نیا  دیسرپ ، دیابن  یهقف  هلأسم  رد  نیاربانب  تمس )  تاراشتنا  یچ ص 1 و 2 ، هناش  ریدم  مظاک  ماکحالا  تایآ  ر.ك 

ياهیقیـسوم اـنغ و  تمرح  یلک  مکح  هب  نآرق  تسیچ  یهقف  مکح  نیا  لـیلد  كردـم و  دیـسرپ ، ناوـتیم  هلب  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق 
ٌنیِهُّم ٌباَذَع  ْمَُهل  َكَغلْوُأ  اًوُزُه  اَهَذِخَّتَی  َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َّلُِضِیل  ِثیِدَْحلا  َوَْهل  يِرَتْشَی  نَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   " تسا هدومن  هراشا  برطم 

هار  [ و دننک ، هارمگ  ادـخ  هار  زا  یـشناد  چـیه   [ یب ار [ مدرم   [ ات دـنرادیرخ  ار  هدوهیب  نخـس  هک  دـنایناسک  مدرم  زا  یخرب  و  نامقل 6 ) ;)
، انغ ار  ثیدحلا  وهل   " قیداصم زا  یکی  ریـسافت  تایاور و  رد  دوب ". دهاوخ  هدننک  راوخ  یباذع  نانآ  يارب  دـنریگ ; دنخـشیر  هب  ار  ادـخ [
ص یـسربط ج 8 ، نایبلا  عمجم  ر.ك  دناهدرک (. رکذ  ناوخ  يوهل  زاوآ   ) هّینغم نازینک  شورف  دـیرخ و  برطم و  ياهیقیـسوم  يریگدای 

هّللا تیآ  هنوـمن  ریـسفت  یلیبدرا /  قـقحم  هرگنک  ص 524ـ525 ، یلیبدرا ج 2 ، قـقحم  ناـیبلا  ةدـبز  توریب /  هیملعلا  بـتکلاراد  58ـ59 ،
عیجرت اب  هارمه  ادص  ندیشک  ینعی  ییانغ  تروص  هب  ندناوخ  زاوآ  ۀیمالسالا )  بتکلاراد  ص 19ـ27 ، نارگید ج 17 ، يزاریش و  مراکم 

دیابن تسا و  مارح  تسا  تیـصعم  بعل و  وهل و  سلاجم  اب  بسانتم  هک  صوصخم  یتیفیک  اب  و  دنیوگیم ـ  ههچهچ  نآ  هب  فرع  رد  هک   ـ
ریغ ياهزاوآ  رد  نز  یناوخ  کت  یناوخ  عمج  اـی  دـشاب  یناوخ  کـت  تروص  هب  هچ  نز و  اـی  دـشاب  درم  هدـنناوخ  هچ  داد ، شوگ  نآ  هب 

، دشابن ییانغ  تروص  هب  رگا  مرحمان  نادرم  روضح  رد  نانز  یناوخعمج  تسین  زیاج  دونـشب  ار  وا  يادص  مرحمان  هک  یتروص  رد  برطم 
مق باتک  ناتسوب  یموصعم ص 229ـ236 ، دوعسم  دیس  درم ، نز و  طباور  ماکحا  ر.ك  درادن (. لاکشا  دوشن ، بترتم  ياهدسفم  نآ  رب  و 

دراوم ماکحا  نامقل  هیآ 6  نونمؤم  هیآ 3  بازحا  هیآ 32  دـننام : تسا  هدـش  رکذ  نآرق  رد  یلک  تروص  هب  مکح  نیا  لیلد  كردـم و  ( 
. دیسرپ دیلقت  عجارم  نادهتجم و  زا  دیاب  ار  یئزج 

: خساپ

هراشا

تیارب همانشسرپ  ۀکرب  هس  دیسر . متسد  هب  يدوب  هداتـسرف  هک  یلاؤس  ُهن  وت و  ۀمانـشسرپ  یـشاب  زوریپ  دنلبرـس و  ادخ  هانپ  رد  هک  مراودیما 
لاؤس ره  يارب  نم  تسا  دایز  تیاهلاؤس  دادـعت  نوچ  یتسرفب  مناراکمه  نم و  يارب  ار  تیاهلاؤس  مه  زاـب  یتساوخ  رگا  هک  متـسرفیم 
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خساپ

شسرپ

همانشسرپ ۀکرب  هس  دیسر . متسد  هب  يدوب  هداتـسرف  هک  یلاؤس  ُهن  وت و  ۀمانـشسرپ  یـشاب  زوریپ  دنلبرـس و  ادخ  هانپ  رد  هک  مراودیما  خساپ :
ره يارب  نم  تسا  دایز  تیاهلاؤس  دادـعت  نوچ  یتسرفب  مناراکمه  نم و  يارب  ار  تیاهلاؤس  مه  زاب  یتساوخ  رگا  هک  متـسرفیم  تیارب 
نآ رب  هک  ياهروس  نیرخآ  قلع و  هروس  دـش  لزان  ربمایپ  رب  هک  ياهروس  نیلوا  مردارب  يوشن  هتـسخ  هک  مسیونیم  یهاـتوک  خـساپ  لاؤس 

غیـسیع ترـضح  تفگ  نخـس  هراوهگ  رد  هک  يربمایپ  هک  مییوگب  دیاب  تمّود  شـسرپ  ةرابرد  تسا  رـصن  ةروس  دیدرگ  لزان  ترـضح 
 " تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  لیجنا   ) باتک نم  هب  هک  متسه  ادخ  ةدنب  نم   " تفگ مدرم  هب  هراوهگ  رد  وا  دوب . میرم  ترضح  دنزرف 
يروایب و ار  میرم  ةروس  یناوتیم  مه  تدوخ  دـیراد ، هناخ  رد  همجرت  اب  نآرق  رگا  تسا  هدـمآ  ات 33  ۀـیآ 30  میرم  ةروس  رد  بلطم  نیا 

هاچ رد  ار  يو  يدوسح  رطاـخ  هب  شناردارب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  تسا  فسوی   " تمّوس لاؤس  خـساپ  یناوخب  ار  اـههیآ  نیا  ۀـمجرت 
زیزع ربمایپ  نیا  هّصق  دومن . نامیشپ  دندوب  هدرک  هک  يراک  زا  مه  ار  شدوسح  ناردارب  داد و  تاجن  هاچ  زا  ار  فسوی  ادخ  هتبلا  دنتخادنا .

ار لیباه  رطاخ  نیمه  هب  درکیم و  تداسح  لیباه  شردارب  هب  زین  وا  تسوت  مراهچ  لاؤس  خساپ  لیباق   " تسا هدمآ  فسوی  ةروس  رد  ادخ 
تـسا هلداجم  ةروس  هدش  رارکت  هّللا  ۀملک  شیاههیآ  ۀمه  رد  هک  ياهروس  دـندوب . غمدآ  ترـضح  رـسپ  ود  لیباق  لیباه و  دـناسر . لتق  هب 

بلق نآ  هب  هک  تسا  سی  هروس  مه  تمتفه  لاؤس  خـساپ  تسا  ناـمحرلا  ةروس  نآرق  سورع  هک  میوگب  دـیاب  مه  تمـشش  لاؤس  ةراـبرد 
هک يدرک  ادیپ  ار  شباوج  رگا  دنیوگیم ؟ نآرق  بلق  سی  ةروس  هب  نآرق و  سورع  نامحرلا  ةروس  هب  ارچ  ینادیم  ایآ  دـنیوگیم . نآرق 

نیرتگرزب نیرتکچوک و  هک  يدوب  هتشون  تلاؤس  نیمتـشه  رد  مهدب  خساپ  نآ  هب  ات  سیونب  يدعب  ۀمانشـسرپ  رد  ًامتح  هنرگ  چیه و 
نآرق رد  ناشمان  هک  دنتـسه  یتاناویح  نیرتگرزب  نیرتکچوک و  بیترت  هب  لیف  هچروم و  تسیچ  هدـمآ  نآرق  رد  شماـن  هک  يرادـناج 

نهآ زلف  مان  هک  تسا  دـیدح  ةروس  مه  تلاؤس  نیرخآ  خـساپ  تسه  نآرق  رد  ناویح  ود  نیا  ماـن  هب  مه  نآرق  زا  هروس  ود  تسا و  هدـمآ 
رهاوخ ردارب و  دنیوگیم . دیدح  ار  هروس  نیا  ارچ  ینادب  ات  ناوخب  ار  هروس  نیا  ۀیآ 25  هدش  هدیمان  دیدح  هروس  نیا  ارچ  ینادیم  تسا 

هب منکیم  رکف  تسانـشآ  یلیخ  میارب  تمان  یـشاب  زوریپ  دنلبرـس و  ادـخ  هانپ  رد  هک  هّللا  أش  نا  خـساپ : روپمالغ ; همطاف  داـهرف و  یمارگ 
ياهلاؤس هب  یناوتب  وت  هک  دـیایب  يزور  مراودـیما  نآرق  يریگدای  يارب  وت  شالت  وت و  رب  نیرفآ  مشاب  هداد  باوج  تیاهلاؤس  هب  یگزات 
هداتـسرف یبوخ  ياهشـسرپ  مردارب  ینک  ییامنهار  نآرق  اب  یتسود  يارب  ار  اهنآ  یهدب و  باوج  نآرق  ةرابرد  لباب  رهـش  نازومآشناد 

ياههیآ رد  میرک  نآرق  تسا  هدمآ  یبلاطم  هچ  ردام  ردپ و  هب  ندرک  کمک  ةرابرد  نآرق  رد  هک  يدوب  هتـشون  تشـسرپ  نیلّوا  رد  يدوب 
ماعنا ةروس  ۀیآ 151  رد  هک  دراد  تّیمها  ردام  ردپ و  هب  ندرک  یبوخ  ردق  نآ  تسا  هدرک  شرافـس  ردام  ردـپ و  هب  یکین  هب  ار  ام  يدایز 
ردام ردـپ و  هب  دـیهدن و  رارق  ادـخ  کیرـش  ار  يزیچ   " میناوخیم هیآ  نیا  رد  تسا  هدـش  نایب  یتسرپاتکی  رانک  رد  ردام  ردـپ و  هب  یکین 
ردام ردپ و  هب  دیتسرپن و  ار  وا  زج  هک  هداد  نامرف  تراگدرورپ   " تسا هدـمآ  نینچ  مه  أرـسا  ةروس  ۀیآ 23 و 24  رد  دـینک ". یکین  دوخ 

هنانابرهم روط  هب  نزم و  دایرف  اهنآ  رب  نکم و  اهنآ  هب  یتناها  نیرتمک  دندش ، ریپ  اهنآ  يود  ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  هاگ  ره  دـینک . یکین 
ارم اهنآ  هک  هنوگ  نامه  اراگدرورپ ! : " وگب نک و  عضاوت  اهنآ  هب  ینابرهم  فطل و  رس  زا  وگب . نخس  اهنآ  اب  هناراوگرزب  هدیجنـس و  و 
رکش دنوادخ  نامقل  ةروس  ۀـیآ 14  رد  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  ردام  ردـپ و  ّقح  نک "  محر  نانآ  هب  مه  وت  دـندرک ، تیبرت  یکچوک  رد 

يرازگـساپس تردام  ردپ و  زا  روآ و  ياج  هب  ارم  رکـش   " تسا هدومرف  نینچ  هدروآ و  ردام  ردپ و  زا  ینادردق  رّکـشت و  رانک  رد  ار  دوخ 
یکی ۀمان  کی  رد  لاؤس  نیا  هب  خساپ  مردارب  تسا  هدمآ  هچ  یسوم  ترضح  ةرابرد  نآرق  رد  هک  يدوب  هتشون  تشسرپ  نیمّود  رد  نک " 
ربمایپ نآ  یناگدـنز  ناتـساد  ناـیب  هب  هتفگ و  نخـس  یـسوم  ترـضح  زا  يرایـسب  ياـههروس  رد  میرک  نآرق  تسین  نکمم  ياهحفـص  ود 
تـسا هراـبنیا  رد  میرک  نآرق  رد  هیآ  اـههد  غیـسوم  ترـضح  یگدـنز  يارجاـم  یگدـنزومآ  ّتیمها و  رطاـخ  هب  تسا  هتخادرپ  گرزب 
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نوعرف هک  دمآ  ایند  هب  یتقو  غیسوم  ترـضح  هک  میوگب  دیاب  هصالخ  روط  هب  اّما  تسا  راوشد  همان  خساپ  نیا  رد  اههیآ  نیا  همه  نتـشون 
ترـضح ردام  تخادرپ  دهاوخ  هزرابم  هب  وا  اب  هک  دمآ  دهاوخ  ایند  هب  يربمایپ  هک  تسنادیم  اریز  تشکیم  ار  لیئارـسا  ینب  موق  نارـسپ 
تخادـنا يدور  نورد  داد و  رارق  یبوـچ  ياهبعج  رد  ار  یـسوم  دـناسرب ، لـتق  هب  مه  ار  وا  دـنزرف  نوـعرف  اداـبم  هـک  نآ  سرت  زا  یـسوم 

دوخ ۀناخ  هب  دنک  لوبق  يدنزرف  هب  اهدعب  ار  كدوک  نیا  هک  نآ  دیما  هب  دنیبب و  دور  نورد  ار  یـسوم  نوعرف  هک  دوب  نینچ  ادخ  تساوخ 
تشاد یهدریش  نز  هب  زاین  یـسوم  هب  نداد  ریـش  يارب  نوعرف  دش . گرزب  نوعرف  ۀناخ  رد  شیاسآ  لامک  رد  یـسوم  هک  دوب  نینچ  دربب .

. دهدب ریش  كدوک  نیا  هب  دناوتیم  هک  مسانشیم  ار  ینز  نم  تفگ  تفر و  نوعرف  دزن  دوب ، هدرک  بیقعت  ار  شردارب  هک  یـسوم  رهاوخ 
ار یـسوم  يارجاـم  ۀـیقب  تشگزاـب  شرداـم  نماد  هب  یـسوم  بیترت  نیدـب  درک . یفّرعم  نوـعرف  هب  ار  وا  تـشگرب و  یـسوم  رداـم  دزن  وا 

ياههروس زا  یـضعب  ارچ  هک  يدوب  هتـشون  مه  تّموس  لاؤس  رد  یناوخب  دـناهتخادرپ  نآرق  ياههّصق  نایب  هب  هک  ییاهباتک  رد  یناوتیم 
فورح نیا  هرابرد  یناوارف  بلاطم  ناملـسم  نادنمـشناد  تسا  رایـسب  نخـس  فورح  نیا  ةرابرد  دوشیم ؟ زاـغآ  هعطقم  فورح  اـب  نآرق 

يداع مدرم  هک  تسا   6 ربمایپ ادخ و  نیب  ییاهزمر  هعطقم  فورح  هک  تسا  نیا  دناهتفگ  فورح  نیا  يارب  هک  یلیالد  زا  یکی  دناهتـشون .
يزیچ همان  بلاطم  زا  يرگید  یسک  وا ، وت و  زج  هک  یسیونب  همان  تناتـسود  زا  یکی  هب  یهاوخب  وت  هک  نآ  لثم  دنمهفیمن . ار  اهزمر  نیا 
تسا هدیسرپ  ار  تلّدعم  ةرمن  وت  زا  هتشون و  ياهمان  وت  هب  ًالبق  تتسود  نک  ضرف  ینکیم  هدافتـسا  زمر  نابز  زا  وت  ماگنه  نیا  رد  دمهفن .

هب اهنآ  زا  يزیچ  دنادن ، ار  دادعا  نیا  زمر  هک  یـسک  تسا  ملـسم  ب  فلا +  یـسیونب  تلّدـعم  هتـشون  ياج  هب  وا  خـساپ  رد  یناوتیم  وت 
لدعم هک  دمهفیم  وا  تسا  ددع 9  زا ب  مروظنم  ددع 10 و  فلا  زا  مروظنم  هک  یـشاب  هتفگ  تتـسود  هب  ًالبق  رگا  اّما  دروآیمن ; تسد 
نادناخ ربمایپ و  اهنت  هک  دراد  مه  ییاهزمر  دنمهفیم . مدرم  ۀمه  هک  هدروآ  ینانخـس  دیجم ، نآرق  رد  گرزب  دنوادخ  تسا  هدـش  وت 19 

حیحص يداقتعا  نتشاد  اب  شسرپ : دناهدمآ . اههروس  یضعب  لّوا  هک  دنتـسه  هعطقم  فورح  نامه  اهزمر  نیا  دنمهفیم . ار  اهنآ  شزیزع 
؟ دنزیم همطل  بلق  يافص  هب  داش  ياهیقیسوم  داش و  ياهملیف  ندید  ایآ  فاص  یبلق  و 

خساپ

ناشن هبرجت  قالخا  داسف  هب  قیوشت  فلا  میروخیمرب  ریز  دسافم  هب  هاتوک  یسررب  کی  رد  مارح  یقیسوم   ) یقیسوم میرحت  هفسلف  هرابرد 
، انغ سلجم  دـنروآیم . يور  داسف  تاوهـش و  هب  هدرک و  اهر  ار  يراکزیهرپ  انغ ، اـهگنهآ و  ریثأـت  تحت  دارفا ، يرایـسب  هک  تسا  هداد 
، دشاب ءوس  لماوع  نیا  هدـنروآ  دـیدپ  هک  يزیچ  تسانغ و  نامه  دـنزیم ، نماد  دـسافم  نیا  هب  هچنآ  تسا و  دـسافم  عاونا  زکرم  ًالومعم 
: دیامرفیم هدرک  هراشا  جح  هروس  فیرش 30  هیآ  رد  رما  نیا  هب  میرک  نآرق  هکنانچمه  دوش . لالح  ینامسآ  تعیرش  کی  رد  دناوتیمن 

روز لوق  دراوم  زا  یکی  " دیزیهرپب . لطاب  نخـس  زا  دینک و  بانتجا  دـیلپ  ياهتب  زا  روزلا ; لوق  اوبنتجاو  نَثوَألا  نم  َسجرلا  اوبنتجاف  " ...
یقیـسوم انغ و  ادخ : دای  زا  ندش  لفاغ  ب  دهدیم . قوس  دـسافم  يوس  هب  ار  دارفا  هک  تسا  انغ  یقیـسوم و  تسا  مارح  هک  لطاب  نخـس  )

ادخ دای  يارب  ییاج  رگید  دش ، رپ  هناقشاع  زیگناتوهش  ياههمغن  زا  هک  یبلق  دنکیم  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  وا  اهتوهـش و  تسم  ار  ناسنا 
ریغب هّللا  لیبس  نع  ّلضیل  ثیدحلا  وهل  يرتشی  نم  سانلا  نم  " و  تسا هدمآ  هدش و  وهل  هب  ریبعت  رما  نیا  زا  نآرق  رد  دنامیمن  یقاب  نآ  رد 
تایآ و  دنزاس ، هارمگ  ینادان  لهج و  يور  زا  ار  مدرم  ات  دنرخیم  ار  هدوهیب  نانخـس  مدرم  زا  یـضعب  نامقل 6 ) ... ;  ) اوزه اهذختی  ملع و 
تلالض لماوع  زا  هک  تسا  أنغ  یقیسوم و  ثیدحلاوهل   " دراوم زا  یکی  تسا  هدننک  راوخ  باذع  اهنآ  يارب  دنریگیم ، ازهتسا  هب  ار  یهلا 

رتکد ناور  باصعا و  هاگتسد  يور  رب  موش  تارثا  یمسج و  ياهنایز  نتشاد  تسا ج  میلا  باذع   " بجوم هدش و  هدرمـش  هّللالیبس   " زا
ناسنا باصعا  هلـسلس  يور  ار  راثآ  نیرتموش  یقیـسوم  ياهاون  نیرتشکلد  نیرتهب و  دیوگیم : ایبملک  هاگـشناد  روسفورپ  رلدا " فلو  "

یتقو دریذپیم و  تروص  شوگ  يارجم  زا  ریدخت  نیا  هک  تسا  باصعا  ریدـخت  مهم  لماوع  زا  یکی  یقیـسوم  یلک  روط  هب  دراذـگیم .
ینارتوهـش زج  یناـسنا  میهاـفم  زا  هدـش و  هریچ  باـصعا  رب  یتسـس  توخر و  یعون  تفرگ  رارق  یقیـسوم  گـنهآ  مب  ریز و  ذوـفن  تحت 
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شوپرـس درخ  يورین  كاردا و  يور  نانچ  نآ  دوشیمن و  مسجم  يو  لقع  غورف  یب  ناگدـید  ربارب  رد  يزیچ  یتسرپلامج  يزابقـشع و 
هب فدـه  هار  رد  تماقتـسا  هزراـبم و  يردارب و  تاواـسم  تناـما  اـیح ، تفع  تورم  محر  ماـن  هب  یـسدقم  میهاـفم  هک  دوـشیم  هدراذـگ 

تـشحو ناوج  لسن  ًاـصوصخم  مدرم  يرادـیب  زا  هشیمه  ناـهج  نارگرامعتـسا  رامعتـسا : رازبا  زا  یکی  اـنغ ، د) دوشیم . هدرپس  یـشومارف 
یهاگآ و ان  يربخیب  تلفغ  رد  اههعماج  ندرب  ورف  رامعتـسا ، همادا  يارب  اـهنآ  هدرتسگ  ياـههمانرب  زا  یـشخب  لـیلد  نیمه  هب  دناهتـشاد ;

مدرم راکفا  ریدخت  يارب  اهنآ  هک  تسا  يرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  یقیسوم  انغ و  هعسوت  زورما  تسا  ملاس  ان  ياهیمرگرـس  عاونا  شرتسگ 
رگا ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  تاراـشتنا  ص 24 ، نارگید ج 17 ، يزاریـش و  مراکم  هللاۀـیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  دـننکیم (. هدافتـسا  نآ  زا 
رکنم زا  یهن  هچنانچ  دـشابیمن و  مزال  ینابز  رکنم  زا  یهن  زا  شیب  امـش  رب  دراد  دوجو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طئارـش  هچناـنچ 

ارف شوگ  دوشیم  شخپ  هک  ییانغ  یقیـسوم و  هب  دـیابن  دـشن  نکمم  مه  نیا  هچنانچ  دـیوش ، جراخ  ناکم  نآ  زا  تسا  مزال  دوبن  دـیفم 
ص عجارم ج 2 ، لئاسملا  حیـضوت  درادن (. یعنام  امـش  يارب  دسریم  ناتشوگ  هب  امـش  هدارا  نودـب  یقیـسوم  يادـص  هچنانچ  دـیهد و 

ِسلاجم ةویش  هب  هک  ییاهزاوآ  اهگنهآ و  فلا  دنوشیم : میسقت  هتـسد  هس  هب  اهزاوآ  اهگنهآ و  يربهر )  مظعم  ماقم  تائاتفتـسا  ، 634
يراب دـنبیب و  هب  دزاسیم و  رود  ینهذ  يرکف و  ِلادـتعا  ِتلاح  زا  ار  ناسنا  دوشیم و  ارجا  یبوکیاپ  صقر و  ِلـفاحم  ترـشع و  شیع و 
بعل وهل و   " سلاجم بسانم  لذـتبم و  ياهزاوآ  زاـس و   " نآ هب  ًاحالطـصا  هک  دـنکیم  قیوشت  توعد و  نتـسیز  دّـهعتیب  ندوب و  دـیقال 
ارجا ابیز  بوخ و  ارجا ، رظن  زا  مه  تسابیز و  هوکـش و  اب  ییاـنعم  ياراد  راعـشا ) نومـضم   ) اوتحم رظن  زا  مه  هک  ییاـهنآ  ب  دـنیوگیم .
مارح لّوا  عون  هب  نداد  شوگ  درادن . داسف  ترـشع و  شیع و  وهل ، سلاجم  ياهزاوآ  زاس و  اب  یتهابـش  بسانت و  لاح  نیع  رد  دوشیم و 

. ( نمهب 1375 مود  پاچ  ریما ، یتاعوبطم  ینارکنل ص 252  لضاف  هللاتیآ  تائاتفتسا   " لئاسملاعماج درادن (. لاکـشا  مود  عون  اّما  تسا 
زیهرپ ات  تسا  مود  عون  زا  ای  مینک و  زیهرپ  نآ  زا  ات  تسا  لّوا  عون  زا  ایآ  مینادیمن  میراد و  کش  نآ  هب  تبـسن  هک  ییاـهزاوآ  زاـس و  ج 

لیلد مینکن  شوگ  مه  اهگنهآ  عون  نیا  هب  هک  تسا  رتهب  اّـما  درادـن ; لاکـشا  موس  عون   ) كوکـشم دراوم  هب  نداد  شوگ  دـشابن . مزـال 
تاـیآ زا  یخرب  تسا  هدـش  دراو  وغل "و ... " ، " وهل  ، " لـطاب  " زا زیهرپ  هراـبرد  هک  تسا  یتاـیاور  تاـیآ و  لوا .  مسق   ) یقیـسوم تمرح 
دنوادخ صاخ  ناگدنب  ناقرف 72 ) ;) اًماَرِک اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اَذِإ  َو  َروُّزلا  َنوُدَهْـشَی  َـال  َنیِذَّلا  َو   " ۀـیآ . 1 زا : دـنترابع  هلأسم  نیا  هب  طوبرم 

یگدوهیب وغل و  اب  هک  یماگنه  و  دننکیمن .) تکرـش  لطاب  سلاجم  رد  و   ) دنهدیمن لطاب  هب  تداهـش  هک  دنتـسه  یناسک  نمحرلا  دابع  )
وغل و زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  نونمؤم 3 ) ;) َنوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو   " ۀـیآ . 2 دنرذگیم . نآ  زا  هناراوگرزب  دـننک ، دروخرب 
. دننادرگیم يور  نآ  زا  دنونـشب  ياهدوهیب  زیچ  هاگ  ره  صصق 55 )  ) ْهنَع اوُضَرْعَأ  َْوغَّللا  اوُعِمَـس  اَذِإ  َو   " ۀیآ . 3 دننادرگ . يور  یگدوهیب 
، أنغلا باب  ص 431 ، ج 6 ، ینیلک ،  یفاـک   " ياـهباتک هب  دـیناوتیم  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تاـیاور  تاـیآ و  زا  رتـشیب  یهاـگآ  تهج 

همالع راونالاراحب ، ینیمخ /  ماما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  ، 369 ص 299 ـ  ج 1 ، ینیمخ ،  ماما  همرحملا  بساـکملا  أـفولا /  ۀسـسؤم 
رـشن أنغلا ، میرحت  باب  ص 304 ، یلماعلا ج 17 ، رحلا  خیشلا  هعیـشلا  لئاسو  أفولا /  ۀسـسؤم  رـشن  ص 240 ، ج 76 ، و  ص 264  یسلجم 
اهنآ هب  نداد  شوگ  هک  ییاهیقیسوم  تسا و  زیگنارب  توهش  ناناوج  يارب  هک  ییاهملیف  تمرح  هب  هجوت  اب  " دییامرف . هعجارم  تیبلالآ 

; دنکیم راد  هشدخ  ار  بلق  يافص  اهیقیسوم ، اهملیف و  عون  نیا  هب  نداد  شوگ  ندید و  عطق  روط  هب  اهنآ ، تمرح  هفسلف  تسا و  مارح 
رثا وا  حور  رد  دهد ، ماجنا  ناسنارگا  تسا  هدش  مارح  مالسا  رد  هک  يزیچ  ره  تسا  هتشاد  ررض  هدسفم و  هدومن  مارح  مالـسا  هچنآ  اریز 

. دراذگیم ياجرب  دب  یفنم و 
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ایآ و  تسیچ »  مارح  زا  لالح  یقیـسوم  كالم   » تسا هدـش  لاؤس  هتاکرب »  تماد  يا «  هنماخ  هللا  هیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماـقم  زا  -1
. فرع رظن  هب  هک  یقیـسوم  ره  دندومرف (  باوج  دییامرف ؟  نایب  ار  نآ  رایعم  هک  تسا  بسانم  رایـسب  تسا ؟  الح ل  کیـسالک  یقیـسوم 

یقیسوم هک  دنک  یمن  یقرف  دوش و  یم  بوسحم  مارح  یقیـسوم  دشاب  تسا  شون  شیع و  سلاجم  بسانم  هک  برطم  يوهل و  یقیـسوم 
دوخ يدوخب  دشابن  هنوگنیا  یقیسوم  رگا  تسا و  فلکم  یفرع  رظن  هب  لوکوم  مه  یقیسوم  صیخشت  دشاب  کیـسالک  ریغ  ای  کیـسالک 

نم رب  ایآ  دنتـسه  قسف  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  نم  رظن  هب  هک  دوش  یم  شخپ  ییاهگنهآ  نویزیولت  ویدار و  زا  یهاگ  - 2 درادن ) لاکشا 
یقیـسوم عون  زا  ار  اـهنآ  رگا  دـندومرف « باوج  منک ؟  عنم  مه  ار  نارگید  هدومن و  يراد  دوـخ  اـهنآ  هب  نداد  شوـگ  رد  هک  تسا  بجاو 

نیا هب  طونم  نارگید  زا  یهنو  رکنم  زا  یهن  یلو  دـیهد  شوگ  اـهنآ  هب  تسین  زیاـج  دـیناد . یم  وهل  سلاـجم  اـب  بساـنم  يوـهل  برطم و 
هیآ رد  ءانغو  یقیـسوم  هرابرد  ثحب  اـما  ( 2 «. ) دـنناد یم  مارح  یقیـسوم  عون  زا  ار  روبزم  ياـهگنهآ  مه  ناـنآ  هک  دـیئامن  زارحا  هکتـسا 

زا یـضعب  ینعی  « 000 هللا لـیبَس  نَع  َلُّـضِیل  ثیدـحلاوَهل  يرَتشَی  نَم  ِساـنلا  نِم  َو  هک «  تسا  هدـمآ  نینچ   6 هیآ ناـمقل  هروسنآرق  همیرک 
 ) هرابرد یمک  دـیهد  هزاـجا  ( 3 « ) دـنزاس هارمگ  یناداـنو  لـهج  يور  زا  ار  مدرم  اـت  دـننک  یم  يرادـیرخ  هدوـهیبو  لـطاب  نانخـس  مدرم 

قداص ماما  دروخیم .  مشچ  هب  فلتخم  ياهریبعت  تسا  هدیـسر  امب  ع   ) تیب لها  زا  هک  ثیداـحارد  مینک .  تبحـص  هیآ  رد  ثیدـحلاوَُهل )
نیاو درگن » یمن  نآ  لها  هب  ادـخ  هک  تسا  لطابو  وهل  یگدـنناوخو  ءاـنغ  سلجم  ( 4  « ) ِهلهَا یِلا  هللاُرُظنَی  لمع ال  ءاـنغلا  دـندومرف « :  (ع 

هار زا  ار  مدرم  ات  دننکیم  يرادیرخ  هدوهیب  نانخـس  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  تسا  هدومرف  نآرق  رد  هک  تسادخ  نخـس  قادصم  نامه 
روطب ءانغ  کش  نودـب  تسا ؟  مارح  ءانغ  ارچ  اما  دوب . دـهاوخ  هدـننکراوخ  باذـع  ینعی  ینیهم  باذـع  نانآ  ياربو  دـنزاس  هارمگ  ادـخ 

هک دـنراد  ار  هدـیقع  نیمه  تنـس  لها  ياملع  زا  یـضعبو  دراد  عامجا  دـح  رد  یترهـشو  تسا  مارح  هعیـش  اـملع  روهـشم  رظن  زا  لاـمجا 
عوضوم لکـشم  درادـن ،  دوـجو  یلکـشم  یقیـسوم  ءاـنغ و  تمرح  رد  سپ  دـییامن .  هعجارم  یبطرق ج7 ص51 و36  ریـسفت  هب  دـیناوتیم 
دیناوخب ابیزو  شوخ  يادـصاب  ار  ناذاو  نآرق  هک  تیا  هدـمآ  تایاور  رد  نوچ  ریخ ،  تسا ؟  ءانغ  ییابیزو  شوخ  توصره  ایآ  تساءانغ 

روجفو قسف  سلاجم  بسانتم  هک  تسا  ییاهگنهآ  ءانغ  هکتسا  نیا  درک  هدافتسا  ناوتیم  تنـس  لها  نانخـس  ءاهقف و  تاملک  زا  هچنآ  اما  ، 
 . دـیامن یم  کـیرحت  ناـسنا  کـی  رد  ار  یناوهـش  ياوق  هک  دوشیم  هتفگ  یتوـص  هب  ءاـنغ  رگید  ریبـعت  هبو  دـشاب  یم  داـسفو  هاـنگ  لـهاو 

دنناوخب هناـبرطم  ياـهگنهآ  هب  ار  زیگناداـسفو !  هناقـشاع  راعـشا  دـننام  نآ  ياوتحم  مهو  وهلو  ءاـنغ  شدوخ  مه  گـنهآ  رگا  ًاـصوصخم 
 . تسا عونممو  مارح  مهزاب  تسا  نادـسافو  ناشایع  سلاجم  بسانم  هک  گـنهآاب  ار  نآرق  اـی  مه  هدـنزومآو  اوتحمرپ  راعـشا  رگا  هچرگ 
هک دش  رکذ  هکتسا  نامه  صاخ  ینعم  صاخ  ینعم  ماع 2 - ینعم  - 1  : دنا هدرک  انعم  عون . ود  ءانغ  يارب  هک  تسا  مزال  عوضوم  نیا  رکذ 

توص هنوگره  لماش  هک  ماع  ینعم  اما  دشاب . روجفو  قسفو  وهل  سلاجم  بسانتمو  توهـشابو  زیمآ  کیرحت  ياهگنهآ  رگا  تسا .  مارح 
زیگنا هدـسفم  هک  شوخ  يادـص  لالح  ياـنغو  هدـش  رکذ  ـالاب  رد  مارح  ياـنغ  اـما  تسا  هتفرگ  ماـن  مارح  ياـنغو  لـالح  ياـنغ  ماـنب  هک 

قیداـصم ءاـنغ  هتبلا  تسا .  نآ  ریـسفت  هوحن  رد  فـالتخا  تسین .  یفـالتخا  ءاـنغ  میرحت  رد  سپ  دـشابن ،  بعل  وهل  سلاـجماب  بساـنتمو 
هب تروص  نیارد  هنای  تسا  بعلو  وهل  سلاجم  بسانم  زاوآ  نیا  یتسار  هک  دنک  یم  کش  ناسنا  یهاگ  هک  دراد  مه  يرگید  كوکـشم 

نایب هک  مظعم  ءاملع  ياوتفو  قوف  فیرعت  قبط  ءانغ  یفرع  موهفم  زا  یفاک  یهاگآ  زا  دعب  هتبلا  تسا  تیلح  هب  موکحم  تئارب  مکح  لصا 
یقیـسوم ءانغ و  ياهگنهآ  ریثأت  تحت  هکیدارفا  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  یقـالخا .  داـسف  هب  قیوشت  - 1 ءانغ :  ندوب  مارح  هفـسلف  دش )

ءانغ ریسفت  رد  هک  وهل  هب  ریبعت  وادایو .  ادخ  زا  ندش  لفاغ  -2 دندروآ . يور  داسفو  توهش  هبو  هدرک  اهر  ار  يراگزیهرپو  اوقت  هار  دندوب 
 . دزاس یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  هک  دنک  یم  تاوهش  تسم  نانچنآ  ار  ناسنا  ءانغ  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراشا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد 
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ار ناسنا  هک  يزیچره  دندومرف :  ع   ) نیدحوملا یلوم  رِسیملا »  نِم  وهف  هللارکِذ  نَع  یهلَا  ام  ُّلک  دندومرف « ع )  ) یلع هک  میراد  تایاور  رد 
رد یقیـسوم  ءانغ و  باصعا .  يور  دـب  راـثآ  -3 ( 5 .« ) تسا راـمق  مـکح  رد  نآ  درب  یم  ورف  تاوهـش  ردو  دزاـس  یم  لـفاغ  ادـخ  داـی  زا 

یهاگو بارـش  دـننام  تسا  ندیـشون  هلیـسوب  یهاگ  ردـخم  داوم  نوچ  باصعا  يارب  رـضمو  تسا  ریدـخت  مهم  لـماوع  زا  یکی  تقیقح 
هدرک هئـشن  ار  دارفا  یهاگ  هک  تسا  ءانغ  دـننام  هعماس  سح  قیرط  زا  هاگو  نیفرم  دـننام  قیرزت  قیرط  زا  یهاـگو  نیئوره  دـننام  ندـیئوب 

ءانغ هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  ثحب  نایاپرد  دیابر !. یم  شفک  زا  رایتخاو  هدرک  هدارا  یب  ار  ناسنا  رتمهم  همه  زاو  دـیامن  یم  تسمو 
زا یـشخب  لیلد  نیمه  هبو  دنا  هتـشاد  تشحو  ناوج  لسن  ًاصوصخم  مدرم  يرادـیب  زا  هشیمه  نارگرامعتـسا  تسا .  رامعتـسا  راک  رازبا  زا 

هریغ یقیـسوم و  لـثم  ملاـسان  اـه ي  یمرگرـس  عاونا  شرتسگو  تسا  يربخ  یبو  تلفغرد  هعماـج  ندربورف  ناـشا  هدرتسگ  ياـه  هماـنرب 
اـشحف زکارم  داجیا  تسا .  یـسایس  مهم  رازبا  زا  یکی  هکلب  درادـن  یتراجت  هبنج  اـهنت  ردـخم  داوم  زورما  هک  دـیراد  عـالطا  امـش  .......... 

رد ًامتح  دزاس .  فرحنم  ار  مدرم  راکفاو  لماک  ریدـخت  رد  ار  هعماج  هک  تسیاـهرازبا  زا  یکی  ءاـنغو  یقیـسوم  هعـسوتو  راـمق  ياـهپولک 
اهبارـش هک  دـندشرادربخ  دـعبو ،  دـندرک  فیقوت  مق  هداج  رد  یجراخ  بارـش  یطوق  زارپ  نویماک  ود  هک  دـیدرک  هعلاطم  سدـق  همانزور 

. دنزاس رابو  دنب  یبو  داتعم  یلکلا و  ار  ناناوجو  دنیامن  میسقت  یناجم  ناناوجو ،  مدرمب  ات  دندرب  یم  مق  دصقمب 
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اب میراتساوخ ج س 1 -  نانم  دزیا  هاگرد  زا  ار  امش  تیقفوم  تداعس و  یتمالس ، مکیلع  مالـس  یکلم  نایجاح  يدهم  یمارگ  يوجـشناد 
تباث هیلاعتم  تمکح  رد  دوشیم . هدـیمهف  یبوخ  هب  یهلا  تیبوبر  تیلع  هدـعاق  فرژ  كرد  نینچمه  دـیحوت و  هلأسم  زا  حیحـص  كرد 
ناهج مامت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  سپ  درادن . يرگید  تیوه  نیا  زا  ریغ  دـشابیم و  شیوخ  تلع  هب  قلعت  طبر و  نیع  لولعم  هک  تسا  هدـش 

دناوتیمن ياهنیمز  چـیه  رد  یلالقتـسا  هنوگچـیه  ناهج  رگید  تسا و  وا  هب  قلعت  طـبر و  نیع  نآ  رـسارس  راـگدرورپ و  لولعم  قولخم و 
رما ره  اریز  دـنک ، تلاخد  دـناوتیمن  يرگید  زیچ  ملاـع  نیا  راـک  زاـس و  اـقب و  داـجیا  رد  یلاـعتقح  هدارا  زا  ریغ  نیارباـنب  دـشاب . هتـشاد 

شور هفسلف و  لوصا  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دوب . دهاوخ  وا  ریبدت  تحت  وا و  هب  هتسباو  یهلا و  تاقولخم  زا  یکی  دوخ  یـضورفم 
« حور  - » يدزی ج س 2 حابصمهّللاتیآ  لوا  شخب  ج 2 ، هفسلف ، شزومآ  ییابطابط 2 - همالع  يرهطم -  دیهش  مهن  هلاقم  ج 3 ، مسیلائر ،

حور تسا و  حور  ناـمه  یناـسنا ، سفن  يدوجو و  تقیقح  دراد . یفلتخم  يدوجو  بتارم  ماـسقا و  تسا و  يداـمریغ  درجم و  يدوجوم 
هک درک  روصت  ناوتیمن  ار  ینامز  چـیه  هک  تسا  نیا  ینامز  میدـق  زا  روظنم  فلا ) ج س 3 -  دشابیم . وا  تاکاردا  تایح و  دـیما  أشنم 
نآ فرط  رد  تادوجوم  هک  تسین  یلقتـسم  دوجوم  دوخ  نامز  اریز  تسا ؛ نامز  رب  مدقم  اهنآ  دوجو  هکلب  دـشاب ؛ هدـشن  قلخ  يا  هتـشرف 

دوجو ینامز  هدام  تقلخ  زا  شیپ  نیاربانب  تسا . يدام  مسج  ياهیگژیو  زا  تکرح  تسا و  تکرح  رادـقم  ناـمز  هکلب  دـنوش ؛ هدـیرفآ 
نکمم هک  نیا  ظاـحل  هب  ناگتـشرف  ینعی ، یتاذ ؛ ثودـح  ب )  تسا . هدوب  هداـم  رب  مدـقم  ناگتـشرف  تقلخ  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ هتـشادن 

هب دـشاب ، نامز  رد  تقلخ  نیا  هک  تسین  مزال  نکیل  دنتـسه ؛ ادـخ  هدـیرفآ  قولخم و  نیاربانب  تاذـلاب ، دوجولابجاو  هن  دنتـسه ، دوجولا 
انغ یقیسوم و  هک  يرابنایز  راثآ  زا  هتشذگ  ج س 4 -  دشاب . هدیرفآ  لزا  زا  ار  نانآ  دنوادخ  اسب  هچ  هکلب  تشذـگ ؛ الاب  رد  هچنآ  لیلد 

نوریب ناسنا  لد  زا  ار  تفع  اـیح و  ناـمیا ، ددرگیم و  قـالخا  داـسف  بجوم  فلا ) دراد : زین  ار  تاریثاـت  نیا  دراد  ناور  باـصعا و  يارب 
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داسف تاوهش و  هب  هدرک و  اهر  ار  يراکزیهرپ  اوقت و  هار  انغ  ياهگنهآ  ریثات  تحت  دارفا  زا  يرایسب  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  دربیم و 
ار ایح  هک  دیزیهرپب  انغ  زا  تفگیم : اهنآ  هب  هک  دننکیم  لقن  هیماینب  زا  یکی  نارس  زا  ینخس  یناعملا » حور   » ریـسفت رد  دنروآیم . يور 
ار قافن  حور  انغ  هک  هدمآ  ررکم  یمالسا  تایاور  رد  هک  مینیبیم  رگا  دنکشیم و  مه  رد  ار  تیـصخش  دیازفایم  ار  توهـش  دنکیم  مک 

يراکزیهرپ لوحت و  زا  يریگهرانک  داسف و  هب  یگدولآ  حور  ناـمه  قاـفن  حور  دراد . تقیقح  نیمه  هب  هراـشا  دـهدیم  شرورپ  بلق  رد 
یتخبدب و دوخ  لابندـب  دـهدیم و  شرورپ  ار  قافن  حور  لد  رد  انغ  رقفلا ؛ بقعی  قافنلا و  ثروی  انغلا  : » دـندومرف ع )  ) قداص ماما  تسا .
(ع) قداص ماما  تسا . یقیـسوم  انغ و  راب  نایز  راثآ  زا  رگید  یکی  زین  ادخ  ندرک  شومارف  ادـخ و  دای  زا  ندـش  لفاغ  ب )  دروآیم .» رقف 

راتفگ تسانغ . هفیرـش  هیآ  رد  روز  لوق  زا  دارم  دندومرف : دـیزیهرپب . » اوران  لطاب و  راتفگ  زا  روزلا ؛ لوق  اوبنتجاو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد 
سلجم انغلا  : » دندومرف ع )  ) قداص ماما  دنکیم . فرحنم  تسرد  هار  زا  دنکیم و  رود  ادـخ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  اوران  لطاب و 
یسلجم یگدنناوخ  انغ و  سلجم  هللالیبس ؛» نع  لضیل  ثیدحلاوهل  يرتشی  نم  سانلا  نمو  : » لجوزع هللا  لاق  امم  وه  هلها و  یلا  هللارظنیال 

لجو زع  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  قادـصم  نیا  و  دـهدیمن . رارق  شفطل  لومـشم  ار  اـهنآ  درگنیمن و  نآ  لـها  هب  ادـخ  هک  تسا 
انغ (ع ) ماما تیاور  نیا  رد  دنزاس .» هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  دننکیم  يرادیرخ  ار  هدوهیب  نانخس  هک  دنتسه  مدرم  زا  یضعب  هدومرف :

ریثأت - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دنکیم . هارمگ  ادخ  هار  زا  اراهناسنا  هک  هتسناد  ياهدوهیب  راتفگ  ياهقادصم  زا  یکی  ار  یقیـسوم  و 
یقالت ریـس  رد  یقیـسوم  شوروخ 3 - یهللادبع  نیـسح  یقیـسوم  مالـسا و  شوروخ 2 - یهللادـبع  نیـسح  باصعاو  ناور  رب  یقیـسوم 

نآ ياـنعم  هب  نیا  هتبلا  تسا ، هحاـبا  رب  لـصا  یناریا ج س 5 -  ربکا  ییاـنغ ) یقیـسوم  تقیقح   ) راـتفگ تشه  یناریا 4 - ربکا  اههشیدـنا 
رد - 1 هک : نیا  هلمج  زا  دراد ، يدویق  نآ  يارجا  هکلب  تخاس ؛ يراـج  ار  لـصا  نیا  ناوتب  دوش  کـش  يزیچ  مکح  رد  هاـگره  هک  تسین 
راک رد  يدراو »  » ای مکاـح »  » لـصا هک  يدراوم  رد  - 3 دـشابیمن ؛ يراج  صحف  زا  لبق  ههبـش  رد  - 2 تسین ؛ يراج  یلاـمجا  ملع  دراوم 

( یمکح لصا   ) مکاح لصا  زا  یلاخ  یلامجا و  ملع  هب  نورقم  ریغ  صحف و  زا  دعب  تاهبش  رد  ۀحابا  لصا  نیاربانب  دباییمن . نایرج  دشاب 
؛ درادن یطابترا  چیه  دیاهدرک  نآ  زا  امـش  هک  یتشادرب  اب  نتوین  نوناق  ج س 6 -  دباییم . نایرج  نآ  رب  مدـقم  یعوضوم ) لصا   ) دراو ای 
هچ كرحم و  ار  زیچ  هچ  هدرک و  ياهدارا  هچ  دنوادخ  فلتخم  دراوم  رد  یقادـصم و  رظن  زا  هک  نیا  اما  تسا . یلک  هدـعاق  کی  نآ  اریز 

هدرک و دراو  ار  هیلوا  يورین  دـنوادخ  هک  نیاو  تسا  هناگادـج  يرما  تسا ، هداد  رارق  دوجوم  ياـهتکرح  موادـت  يارب  عناـم  ار  یلماوـع 
لیلدیب فرص و  لامتحا  کی  هکلب  ینایحو ؛ ياهزومآ  هن  یفسلف و  ياهدعاق  هن  تسا و  یملع  یلصا  هن  تسا ؛ هتخاس  اهر  ار  ناهج  رگید 

تکرح هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یناکم  یعـضو و  تکرح  رد  اـهنت  نتوین  هیرظن  نآ  رب  نوزفا  تسا . رگید  لاـمتحا  نارازه  ربارب  رد 
زا هک  نیا  رتالاب  تخاس و  نشور  نآ  دانتسا  هب  ار  ملاع  راک  زاس و  مامت  فیلکت  ناوتیمن  تسا و  یضَرَع  ياهتکرح  ماسقا  زا  یکی  اهنت 

لوصا - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  درادن . ییاعدا  نینچ  زین  نتوین  دوخ  هک  نیا  امک  درک ؛ جارختـسا  یملع  ارف  یفـسلف و  ياهدـعاق  نآ 
ج یفسلف ، تالاقم  يرهطم 3 - دیهش   114 ص 112 -  دیحوت ، يرهطم 2 - دیهش  ص 134 و 137 و 218  ج 3 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و 

فرـص تسین و  هدام  رد  کی  چیه  هک  دراد  یفلتخم  ياهیگژیو  تاذـلاب ، دوجولا  بجاو  يرهطم ج س 7 -  دیهش   124 ص 117 -  ، 1
یپایپ و ياهثودـح  يانعم  هب  تکرح  تسا و  لوحت  تکرح و  ياراد  هدام  هک  نیا  لوا  اریز  دـشابیمن ؛ یتاذ  بوجو  هناشن  یمک ، ءاـقب 
هن تسا ، یلاـمجا  تیمک  دـنامیم  تباـث  هیزاوـال »  » نوناـق قـبط  هچنآ  هک  نیا  مود  تسین . راـگزاس  یتاذ  بوـجو  اـب  هک  تسا  یجیردـت 

لـصاح هکلب  دشاب ؛ هدنام  ناسکی  هدرب ، ادتبا  زا  هک  هنوگ  نآ  اقیقد  کی  ره  يژرنا  رادقم  هدام و  رادـقم  هک  تسین  نانچ  ینعی ، یلیـصفت ؛
زا نیاربانب  دوش . هدوزفا  ناهج  يژرنا  هب  رادقم  نامه  هدـش و  هتـساک  هدام  زا  يرادـقم  اسب  هچ  ینعی ، دـنام ؛ دـهاوخ  ناسکی  ود  نیا  عمج 

ییاهلیدعت حرج و  راتفرگ  هیزاوال »  » نوناق هک  نیا  موس  تسا . بوجو  مدـع  هناشن  يژرنا ، هب  نآ  لیدـبت  هدام و  زا  يرادـقم  نتفر  تسد 
ام رادقم  ضرف  هب  هک  نیا  مراهچ  تسا . کیمانیدومرت »  » مود نوناق  نآ  لباقم  یملع  ياهتفایرد  زا  یکی  هدش و 

؟ دوش یم  قالطا  يزیچ  هچ  هب  انغ  الوصا  و  تسیچ ؟  انغ  ندوب  مارح  ببس 
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شسرپ

؟ دوش یم  قالطا  يزیچ  هچ  هب  انغ  الوصا  و  تسیچ ؟  انغ  ندوب  مارح  ببس 

خساپ

اب بساـنتم  زیگنا و  برط  ههچهچ و  روـط  هب  هک  تـسا  يزاوآ  زا  تراـبع  اـنغ  تـسا و  مارح  یقیـسوم  اـنغ و  ینارکنل :  لـضاف  هللا  تـیآ 
رظن زا  یقیـسوم  هک  دـهد  یم  ناـشن  نید  ناـملاع  ئارآ  ینید و  نوتم  یـسررب  ص 252 .) لئاسملا ,  عماـج  , ) دـشاب بعل  وهل و  سلاـجم 

ار ناسنا  تسا و  یسنج  یناوهش و  تاکیرحت  بجوم  هک  ییاه  گنهآ  ینعی  برطم  یقیسوم   ( 1 دشاب : یم  مارح  تروص  دنچ  رد  مالسا 
دنوش یم  تئارق  ییاهدورس  راعشا و  نآ  رانک  رد  هک  ییاهگنهآ  ینعی  يوهل  نیماضم  اب  هارمه  یقیـسوم   ( 2 دزاس . یم  لفاغ  ادخ  دای  زا 
تسا هریغ  بارش و  نز ,  فصو  رد  هک  يراعشا  هناقـشاع و  ياه  هنارت  دننام  تسا  ناهذا  فارحنا  قالخا و  داسف  بجوم  يا  هنوگ  هب  هک 

 ( فلا دنوش . یم  هتخاون  هریغ  بارـش و  ندیـشون  ای  صقر  لاح  رد  هک  ییاه  گنهآ  دـننام  بعل  وهل و  هانگ و  سلجم  رد  یقیـسوم   ( 3 . 
دییئات دروم  دراد  دوجو  هعماج  رد  زاجم ))  )) مان هب  هک  ییاهراون  امیس و  ادص و  ياه  گنهآ  مامت  تفگ :  دیاب  زاجم  ياه  گنهآ  هرابرد 

ياه گنهآ  شخپ  هیهت و  نایم  تفگ  ناوت  یم  اما  درک  ضارتعا  یتح  تسـشن و  وگو  تفگ  هب  هطوبرم  ناسانـشراک  اب  ناوت  یم  تسین و 
روشک زا  جراخ  لفاحم  اه و  ترسنک  رد  هک  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  هر )   ) ینیمخ ماما  ور  نیازا  دراد . دوجو  توافت  یجراخ  یلخاد و 
یعادت ار  هنوگ  نآ  ياهاضف  اهراون , نآ  هب  يراپـس  شوگ  هک  دـشاب  نآ  رطاخ  هب  اسب  هچ  مکح  نیا  دنتـسناد . یمن  زیاج  ار  دـش  یم  ارجا 
شخپ بض و  امیـس  ادص و  ویدوتـسا  رد  گنهآ  نامه  رگا  اما  دوش . یم  رتشیب  هناگیب  ياه  گنهرف  هب  بذج  جیورت و  ř دنک و ز یم 

زین اوتحم ))  )) رظن زا  دوش و  یم  ماـجنا  یقیـسوم  هاگتـسد  عون  هب  تبـسن  یلکـش ))   )) تهج زا  یـسانشراک  لرتـنک  لومعم  روط  هب  دوش ,
 ( ب دشاب . یم  رتمک  زین  نآ  رد  زیمآ  کیرحت  یفنم و  ياه  هنحـص  یعادت  ور  نیازا  دوش , یم  هدناوخ  گنهآ  نآ  اب  يرت  بسانم  راعـشا 
نآ هب  ناریپ  ات  ناکدوک  دراد و  تیباذج  ناگمه  يارب  یبیرقت  روط  هب  یقیسوم  ینوفمس  تسناد  دیاب  گنهآ  زا  يریذپان  کیرحت  هرابرد 

تیـساسح تفاطل و  زا  حور  اریز  تسا  رتشیب  يرادینـش  هیلوا  لحارم  رد  یقیـسوم  زا  يریذـپریثئات  يواک  ناور  تهج  زا  دـنراد . شیارگ 
هکلب تسین ,  یبوخ  تمالع  يریذپ  کیرحت  ندش  مک  دـنامن  هتفگان  دوش . یم  مک  تیـساسح  نیا  هتفر  هتفر  اما  تسا  رادروخرب  يرتشیب 

دنا هتفگ  دیلقت  عجارم  یخرب  ور  نیازا  تسین .  بولطم  ناسنا  يارب  دماشیپ  نیاو  دراد  تاساسحا  نتخوس  ساسحا و  ندش  ردـک  زا  ناشن 
هرابرد ج )  تسا .  هعماج  فرع  مدرم و  مومع  يارب  نآ  يریذپ  کیرحت  هکلب  تسین  درف  دوخ  يریذپریثئات  اهنت  یقیـسوم  تمرح  كالم 

تیباذـج دـبلط . یم  ار  ییوگخـساپ  زاـین  ینورد ,  یعیبـط و  شیارگ  ره  دوـجو  تفگ :  ناوـت  یم  زین  نیـشنلد  ياـه  گـنهآ  هـب  شیارگ 
ات یگتفای ,  دـشر  زا  سپ  ياـهزاین  ییادـتبا و  زیارغ  هب  ییوگخـساپ  یگنوگچ  تسناد  دـیاب  اـما  تسین .  ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  ینوفمس 

ناگمه دزن  یگنـشت  عفر  يارب  بآ ))   )) زا هدافتـسا  هک  نآ  دـننام  تسا .  نایدا  ناوریپ  اه و  گنهرف  ماوقا و  یمامت  نایم  كرتشم  ینازیم 
 . میشاب عونتم  ياه  یندیشون  داهنـشیپ  يزاس و  هدامآ  یپ  رد  یلـصا  زاین  نیا  عفر  يارب  هک  دوش  یم  زاغآ  اجنآ  زا  توافت  تسا .  كرتشم 

یم زورب  اه  شنکاو  اه و  شنک  دـیامن و  یم  خر  یگنهرف  یـسایس ,  يداصتقا ,  ياهروتکاف  یتخانـش و  ناسنا  ياـه  هیرظن  هک  تساـجنیا 
نآ نایم  زا  دوش و  یم  ناوارف  رایسب  اهزاین  هب  ییوگخساپ  عونت  تاطابترا ,  رصع  رد  هک  دبای  یم  ینوزف  هاگنآ  ماهبا  اه و  یگدیچیپ  دنک .

ای حیحص و  باختنا  يارب  ار  یناگمه  شالت  دشاب و  یم  راوشد  سب  يراک  ضراوع  نودب  یعیبط  لیـصا و  زاین  هب  وگخـساپ  باختنا  همه 
عون ود  ياراد  یلک  روط  هب  یقیسوم  میوش :  یم  رکذتم  یقیـسوم  صوصخ  هرابرد  يزاس  فافـش  تهج  دبلط . یم  نیزگیاج  ندرک  ادیپ 
تسا هانگ  سلاجم  اب  بسانتم  توهش و  کیرحت  بجوم  اوتحم  ای  لکش  ظاحل  هب  هک  تسا  یگنهآ  هنوگره  یئانغ :  یقیسوم  - 1 تسا : 

دای زا  تلفغ  دراد و  یپ  رد  ناور  يارب  راجنهان  تاناجیه  یهاگ  دراد و  باصعا  يارب  هنوگریدخت  شمارآ  یهاگ  یقیـسوم ,  هنوگ  نیا  . 
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توص یماظن ,  شرام  ازع , شرام  ینافرع ,  یقیـسوم  لماش  ییانغریغ :  یقیـسوم  - 2 تسا .  نآ  نایامن  راثآ  زا  لقع  یـشوپ  هدرپ  ادـخ ,
ینوفمس ياه  ییابیز  هب  ناسنا  زاین  يوگخساپ  دناوتیم  یقیـسوم  عون  نیا  دوش . یم  ماد )  تاناویح و  کیرحت  يارب   ) يدح زاوآ  ینآرق , 

نیا تسا و  ریذـپ  گنهآ  يرثن  ياراد  میرک  نآرق  دـشاب . ییاـنغ  یقیـسوم  نیزگیاـج  دـناوت  یم  عونتم  ياـهارجا  اـب  دـشاب و  یقیـسوم  و 
وکین نیگنهآ و  هب  تبـسن  هک  یقیوـشت  میرک و  نآرق  يریذـپ  گـنهآ  زا  تـسا .  سدـقم  باـتک  نـیا  تازجعم  زا  یکی  دوـخ  تیـصاخ 

گنهآ هب  لد ,  يافـص  یناور و  شمارآ  لیـصحت  روظنم  هب  لامک و  ریـسم  یط  رد  ناسنا  هک  میریگ  یم  هجیتن  دراد , دوجو  نآ  ندـناوخ 
ياراد ینافرع  راعـشا  تایلزغ و  تسا .  لاعتم  يادـخ  بوبحم  بحتـسم و  وکین , يادـص  اب  نآ  توالت  تهج ,  نیمه  هب  دراد  زاـین  نآرق 

نیزگیاج دناوت  یم  تسا و  زاس  یهاگآ  شخب و  شمارآ  رایـسب  شوخ  يادـص  اب  نآ  همزمز  ندینـش و  هک  تسا  يا  هبذاحجرپ  ینوفمس 
يونعم لامک  نایتشهب و  هیحور  اب  هک  تسا  ییاه  یگژیو  ياراد  زین  یتشهب  ياه  همغن  نیقی  روط  هب  دـشاب . ییانغ  یقیـسوم  يارب  یبساـنم 

 . مینک کمک  هعماج  دوخ و  يونعم  یگدنلاب  هب  يراد  نتشیوخ  يرکفمه و  اب  هک  نیا  دیما  هب  دشاب . یم  راگزاس  نانآ 

؟ تسا مارح  ، اه مرحم  روضح  رد  نز  صقر  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  ، اه مرحم  روضح  رد  نز  صقر  ارچ 

خساپ

اب کی  ره  اتعیبط  دراد و  دوجو  دـتم  هویـش و  ود  نید  زا  ینالقع »  » عافد رگید  ریبعت  هب  ای  ینید  ماـکحا  تمکح  هفـسلف و  كرد  دـنور  رد 
رب سانشادخ  نمؤم و  ناسنا  ینعی ، تسا ؛ يدیحوت  رگن  لک  لقع  هویش  لوا  شور  ( 1 تسور : هبور  یصاخ  ياهتیدودحم  اهیگژیو و 
وا هیحان  زا  هچنآ  ره  هک  دنکیم  ادـیپ  نیقی  دراد  قالطالایلع  میکح  قلطم و  لماک  ناونع  هب  دـنوادخ  هب  هک  یقیمع  فرژ و  رواب  ساسا 

یحلاصم ياراد  امتح  یقالخا -  ماکحا  یمازلا و  یقوقح  لئاسم  زا  معا  هدیدرگ -  رداص  يو  هیحانزا  هک  یمکح  ره  هدش و  هداد  روتسد 
يدتم نینچ  دشاب . رصاق  ناوتان و  نآ  تمکح  كرد  زا  يرـشب  ياههشیدنا  لوقع و  هک  دنچ  ره  دیامنیم ؛ تشگزاب  ناگدنب  هب  هک  تسا 

يدیدرت چـیه  ياج  رگید  دـهدیم و  خـساپ  اج  کی  ار  ناسنا  تالاؤس  مامت  هک  تسا  نیا  رد  نآ  توق  یفعـض : هطقن  دراد و  یتوق  هطقن 
چیه تمکح  هک  تسا  نیا  نآ  فعض  هطقن  دنکیم . یهلا  ياهنامرف  میلست  ياهغدغد  چیهیب  ار  یمدآ  ناور  حور و  دراذگیمن و  یقاب 

یملع تاـقیقحت  دـنیآرف  رد  هک  تسا  رگنءزج  لـقع  شور  رگید  دـتم  ( 2 دزاـسیمن . صخـشم  قـیقد  نشور و  یئزج و  روـط  هب  ار  زیچ 
رـشب یملع  ياهتفایهر  لوقع و  اب  یگدیـسر و  کت  هب  کت  هناگادج و  یمکح  ره  باسح  شور  نیا  ساسا  رب  دوریم . راک  هب  یبرجت 
مکح کی  يارب  يرایـسب  ياهتمکح  دناوتیم  تقد  هب  هک  تسا  نیا  نآ  نسح  یبیاعم : دراد و  ینـساحم  زین  هویـش  نیا  دوشیم . هدـیجنس 

تسج و هرهب  یـسانشناور و ... یکـشزپ ، يژولویزیف ، دننام  یمولع  زا  ناوتیم  بارـش  تمرح  هفـسلف  اب  هطبار  رد  الثم  دهد ؛ هئارا  یئزج 
؛ اـیناث تـسا و  یجیردــت  ـالوا ؛ هـک : تـسا  نآ  شور  نـیا  بـیع  صقن و  تـشاد . تفاــیرد  هـطبار  نـیا  رد  يدنمــشزرا  رایــسب  تاــکن 
طیارش و ای  یملع  تسردان  ياهدروآهر  زین  هاگ  هتشاذگ و  خساپ  نودب  ار  ناسنا  تالاؤس  زا  يرایـسب  ینعی  دراد ؛ يدایز  ياهتیدودحم 

برغ ناهج  رد  هک  هدـش  ثعاب  هلاسم  نیمه  دراذـگ . دـهاوخ  ياج  هب  اتـسار  نیا  رد  ار  یبولطمان  تاریثأت  يرـصع  گنهرف  يرکف و  وج 
. دیـشوک اههدوت  نامیا  ظفح  تهجرد  دـیاب  هراومه  نید  زا  ینالقع  عافد  ياج  هب  تسا  دـقتعم  هک  دـیآ  دـیدپ  مسیدـیف »  » مان هب  یناـیرج 

نوریب زارفارـس  لئاسم  نیا  رد  هراومه  مالـسا  نید  اقافتا  تسا و  روسیم  یبوخ  هب  نید  زا  ینـالقع  عاـفد  اـم  رظن  هب  درک ؟ دـیاب  هچ  نونکا 
. درادـن دوـجو  يرگید  هار  هدـیدرگ  نییعت  نید  دوـخ  رد  هک  ییاـهتمکح  اههفـسلف و  زین  هدـش و  ناـیب  رازبا  ود  زج  نکیل  تـسا ؛ هدـمآ 
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لقع کش  نودب  میراد . ار  نآ  زا  هدافتـسا  ییاناوت  هزادنا  هچ  ات  تسیچ و  نامقیقحت  ياهرازبا  هک  مینادـب  دـیاب  لوا  هجرد  رد  ام  نیاربانب 
. دزرانک ار  نآ  یلک  روط  هب  دیابن  یلو  دناشکیم  یماکان  هب  ار  هشیدـنا  نآ  زا  هدافتـسا  رد  طارفا  دراد و  يدایز  ياهتیدودـحم  رگنءزج 
هب اکتا  زج  ياهراچ  هار  رگید  میدش  ناوتان  هک  اج  نآ  میبایرد و  ار  ماکحا  هفـسلف  دیاب  دهدیم  هزاجا  ام  یملع  ییاناوت  هک  اج  نآ  ات  سپ 
رد اهقف  میرازگب . نید  باسح  هبار  دوخ  شنیب  شناد و  فعـض  دـیابن  درادـن و  دوجو  یهلا  ماکحا  حـلاصم  هب  یلک  عطق  رگن و  لک  لقع 

اهنت زین  رگید  یخرب  دـناهداد و  رظن  رهوش ، يارب  نز  زین  سنجمه و  يارب  نآ  زاوج  هب  یخرب  دـنراد . یفلتخم  ياههاگدـید  صقر ، دروـم 
ار صقر  هک  یناسک  دنتسم  تسا . دوجوم  هطوبرم ، ياهباتک  رد  هاگدید ، ود  نیا  یهقف  لیالد  دناهتسناد . زاجم  ار  رهوش  يارب  نز  صقر 

لیلد رتقیقد  ریبعت  هب  یلقع و  لیلد  نوماریپ  تسا . هدـش  یهن  صقر »  » هلمج زا  روما  یخرب  زا  نآ  رد  هک  تسا  یثیداـحا  دناهتـسناد ، مارح 
، دراد لابند  هب  راک  کـی  هک  یجیاـتن  تاـیاغ و  رد  دـیاب  ار  ماـکحا  زا  یـضعب  هفـسلف  هک  تسا  ینتفگ  زین  نآ  میرحت  هفـسلف  اـی  ییـالقع 

فرص ار  دوخ  تمه  مامت  یتسیاب  تسا ، هداعلاقوف  شزرا  ياراد  تمارک و  اب  يدوجوم  ناسنا  نوچ  مالسا ، هاگدید  زا  درک . وجوتسج 
عناوم هلمج  زا  دنک . زیهرپ  درادیم ، زاب  فده  نیا  زا  ار  وا  هک  هچنآ  زا  هتخاس و  مهارف  ار  اههنیمز  روظنم ، نیا  يارب  دـنک و  یهاوخلامک 

، یهلا تعیرـش  رد  روظنم  نیمه  هب  ددرگیم . ناسنا  دیاع  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  یتلفغ  بعل و  وهل و  هب  لاغتـشا  هار ، نیا  رد  ناسنا  يدج 
میرحت اهنآ ، هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  ینیبشیپ  اهتلفغ ، اـهسوه و  بـالجنم  رد  هعماـج ، درف و  نتفر  ورف  زا  يریگولج  يارب  یتادـیهمت 

تلفغ بجوـم  صقر ، هقیقد  دـنچ  اـیآ  هک  دوـش  هدیـسرپ  تسا  نکمم  هتبلا  رـسمهریغ .) يارب  صقر   ) دـشابیم صقر  راـمق و  تارکـسم ،
هعماج دوش ، ریگارف  هعماج  رد  ییاهتداع  نینچ  رگا  یلو  دشاب ؛ هتـشادن  يدوهـشم  راثآ  نادنچ  هثداح  کی  تسا  نکمم  یلب  ددرگیم ؟

زا ندـنامزاب  اهتوهـش و  اهتلفغ و  رد  نتفر  ورف  ینعی ، دـناهدش ؛ راچد  نادـب  عماوج  زا  يرایـسب  نونکا  هک  داتفا  دـهاوخ  یماد  نامه  هب 
میرحت هفسلف  هکلب  صقر ؛ میرحت  اهنت  هن  میریگب ، هدیدان  ناهج » ناسنا و  هب  ار  یحو  شرگن   » رگا هک  مینکیم  دیکأت  مه  زاب  لامک . ریسم 

؛ دوش یناوهـش  تاکیرحت  زا  یخرب  ثعاب  تسا  نکمم  زین  نانز  يارب  نز  صقر  دوب . دهاوخن  كرد  لباق  زین ، رگید  تامرحم  زا  يرایـسب 
اـساسا نز  يارب  نز  صقر  هک  نیا  نکیل  دراذـگب ، رثا  یـصاخ  دارفا  رب  تسا  نکمم  دـشابیم و  رتدودـحم  رایـسب  نآ  ریثأت  تیفیک  نکیل 

نیا تسا ، هتـسیاش  نادب  هجوت  هک  يرگید  هتکن  دـننادیم . زیاج  ار  نآ  یخرب  تسین و  رظن  قافتا  نیدـهتجم  ياواتف  رد  هن ؟ ای  تسا  مارح 
هک دـشاب  تهج  نیا  زا  تسا  نکمم  هکلب  دوش ؛ يرگید  هانگ  بجوم  هک  تسین  نآ  رطاخ  هب  اموزل  دـشاب  مارح  صقر  اضرف  هک  دـشابیم 

. تسادخ دای  زا  يرود  بجوم  وهل و  یعون  دوخ 

؟ تسا مارح  دوش و  یم  بوسحم  هانگ  هنانز  سلاجم  رد  ندیصقر  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  دوش و  یم  بوسحم  هانگ  هنانز  سلاجم  رد  ندیصقر  ارچ 

خساپ

زا یخرب  هتبلا  تسا . هدـیدرگ  مارح  دـشاب ، یم  توهـش  کـیرحت  بجوم  اـیح و  نتفر  نیب  زا  داـسف و  أـشنم  ًاـعون  صقر  هک  ییاـج  نآ  زا 
. دنا هتسناد  زیاج  دشابن ، مارح ) ) برطم یقیسوم  دننام  يرگید  مارح  رب  لمتشم  هچنانچ  ار  هنانز  سلاجم  رد  نز  صقر  دیلقت  مظعم  عجارم 

لاؤس 595. ص 120 ، تائاتفتسالا ، هبوجا  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  [ 1]

؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  ارچ 
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شسرپ

؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  ارچ 

خساپ

و مراحمریغ ) ای  مراحم   ) نادرم يارب  درم  ناـنز و  يارب  نز  صقر  درادـن . یلاکـشا  شرـسمه  يارب  رهوش  صقر  اـی  رهوش  يارب  نز  صقر 
یتروص رد  نادرم  يارب  درم  صقر  نانز و  يارب  نز  صقر  ( 1 .) دشابن هچ  دشاب و  هنارت  اب  هارمه  هچ  تسین ، زئاج  طلتخم  عماجم  رد  صقر 

زا ینارتوهش  تسا و  توهش  جیهم  صقر ، هک  تسا  یهیدب  ( 2 .) درادن یلاکشا  عجارم  زا  یخرب  ياوتف  هب  دوشن ، توهـش  جییهت  ثعاب  هک 
، ینیمخ ماما  . 1 اه : تشون  یپ  دوش . یم  داسف  شرتسگ  هانگ و  ثعاب  دـنک و  یم  دراو  هعماج  گـنهرف  رب  یمیظع  دـسافم  عورـشمان ، هار 
ص ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  . 2 ص 486 . ج 1 ، لئاسملا ، عماج  لـضاف ، هللا  تیآ  ص 15 ؛ ج 2 ، تائاتفتسا ،

. تاقرفتم ج 2 ، تائاتفتسالا ، هبوجا  810 ؛

؟ تسیچ نآ  هب  نداد  شوگ  تارثا  نآ و  میرحت  تّلع  عجارم و  رظن  زا  یقیسوم  مکح 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  هب  نداد  شوگ  تارثا  نآ و  میرحت  ّتلع  عجارم و  رظن  زا  یقیسوم  مکح 

خساپ

یقیسوم 2 ـ  یشایع . بعل و  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  برطم و  یقیسوم  1 ـ  تسا : مسق  ود  رب  یقیسوم  یلعف  عجارم  رثکا  هیرظن  ساسا  رب 
نآ و نتخاون  مه  دننادیم ؛ مارح  ار  لوا  مسق  ماظع  ياهقف  یمامت  دـنکیمن .  راداو  يوهـش  ناجیه  هب  ار  ناسنا  هک  یلومعم  برطم و  ریغ 

یفاص و  هر ) یناگیاپلگ  ماظع : تایآ  رگم  دـننادیمن ، مارح  ار  مود  مسق  یلو  ار ، نآ  هبندرک  شوگ  مه  نآ و  نداد  داـی  يریگداـی و  مه 
یب و یشاّیع و  بعل و  وهل و  هب  ار  ناسنا  از  توهش  ياهیقیسوم  اریز  تسا ، حضاو  لّوا  مسق  یقیـسوم  میرحت  تّلع  هزع .) ماد  یناگیاپلگ 
زا تسا . قافن  بجومیقیـسوم  هدـمآ : تایاور  رد  اذـل  دوشیم . يدـیقال  یبهذـم و  تاداقتعا  لزلزت  ثعاب  دـهدیم و  قوس  يراب  دـنب و 

لابند وهل ؛ ياهراتفگ  اهادص و  هب  نداد  شوگ  ندینش و  دنادرگیم : تواسق  رپ  ار  ناسنا  بلق  زیچ  هس  هدش : لقن  یمالـسا  یمارگ  لوسر 
یبلق قافن  بجوم  دنکیم و  دساف  ار  بلق  زیچ  راهچ  دومرف : زاب  ( 1" .) ندرک دمآ  تفر و  ناهاش  رابرد  هب  ینارذگشوخ ؛ يارب  نتفر  دیص 

: دومرف (ع ) قداص ماما  ( 2" .) نتفر دیـص  لابند  ندرک و  دمآ  تفر و  نیطالـس  رابرد  هب  ندرکیـشاّحف ، تایوهل ، هب  نداد  شوگ  دوشیم :
هک یلوپ  دومرف : (ع ) یلع ( 3" .) تسا نوعلم  دهدب ، لوپ  وا  هب  دنک و  توعد  لزنم  هب  ار  وا  سکره  تسا و  نوعلم  هّینغم ) ناوخ  هزاوآ  نز 

. دینـش یقیـسوم  يادـص  درکیم . روبع  ییاـج  زا  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  یکی  ( 4" .) تـسا مارح  دوـشیم ، هداد  هزره  ناوـخ  هزاوآ  هـب 
اب ربماـیپ  دوـب . نینچ  نـیا  هـک  میتشذـگیم  ییاـج  زا  ربماـیپ  اـب  تـفگ : سپـس  دونـشن و  ار  ادـص  اـت  درک  شـشوگ  رد  ار  شیاـهتشگنا 

بلق رد  قاـفن  ثعاـب  هـنارت ) يوـهل  ياـهزاوآ  اـنغ و  دوـمرف : هللا  لوـسر  زاــب  ( 5" .) دونـشن ار  ادـص  اـت  تفرگ  ار  شـشوگ  شیاـهتسد 
دیوشیم يروط  مک  مک  ینعی  (7 ؛) دنکیم داجیا  قافن  امـش  بلق  رد  اهنآ  دینک . يرود  انغ  گنچ و  ندینـش  زا  دومرف : زاب  ( 6 .) دوشیم

زا یکی  یقیسوم : هب  دایتعا  1 ـ هعماج : درف و  رب  یقیسوم  دب  راثآ  دیرادن . لوبق  ار  مالسا  رادرک  لمع و  رد  یلو  دیتسهناملـسم ، ًارهاظ  هک 
يارب دایز  يادص  رس و  2 ـ دراد . لابند  هب  يدب  بقاوع  دایتعا  نیا  دنکیم و  داتعم  ار  هدنونش  ای  هدنزاون  هک  تسا  نیا  یقیـسوم  ءوس  راثآ 

رـس و دوشیم . دادملق  یقیـسوم  دب  راثآ  زا  یکی  زین  ناسنا  ناور  حور و  رب  دایز  يادص  رـس و  ریثأت  3 ـ تسا . روآ  نایز  ییاونش  هاگتـسد 
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ادص رس و  دب  راثآ  زا  اهنادند  داسف  هدعم و  مخز  يویلک ، اهیتحاران  دنکیم و  دایز  اهسوریو  هلمح  هب  تبسن  ار  تیساسح  دایز  يادص 
ياهیقیـسوم هراـبرد  گـنیلمود " گـیودول  روـسفرپ  هـک  ییاـهشیامزآ  ساـسارب  هدـعم : رب  یقیـسوم  ریثأـت  4 ـ ( 8 .) دوشیم بوـسحم 

هدادماـجنا و ناوـج  لـسن  نردـم  کـیزوم  ینعی  پاـپ  ياـهزاوآ  تـیب ، کـیزوم  نوـهتب ، تشونرــس  ینوفمــس ، ترازوـم ، هاـتوکبش ،
، دندوب هدرک  شوگ  پاپ  کیزوم  هب  هک  یناسک  رد  کیردیرلک  دیسا  هدعم و  یـشراوگ  هراصع  حشرت  هتفرگ ، ماجنا  ّررکم  ياهـشیامزآ 

رفن نیب 46  زا  دـناهدرک ، ناّققحم  هک  ییاهیـسررب  رد  رمع  رد  یقیـسوم  یفنم  ریثأـت  5 ـ ( 9 .) دوب هتفای  شهاک  لـیلقت و  نیرئاـس  زا  شیپ 
یقیـسوم نیارباـنب  تسا . هدوب  لاـس  ناـنآ 47  رمع  طـسوتم  هریغ ، یناـملآ و  یـسیلگنا ، يوسنارف ، ییاـیلاتیا ، ناگدـنزاون  نادیقیـسوم و 

زا يدسافم  زاسهنیمز  تسین و  یـشوپمشچلباق  هک  دوشیم  هعماج  دارفا و  رد  يدـسافم  زورب  ثعاب  روآ  ناجیه  ياهیقیـسوم  ًاصوصخم 
یعفن رـصتخم  رگا  اذل  دوشیم . يزاب  سنجمه  انمتـسا و  دننام  ّرـضم  ياهینار  توهـش  يرگیلاباال ، يراکهزب ، یقالخا ، ياهداسف  لیبق 

، همکحلا نازیم  . 2 ناونع 3122 . همکحلا ، نازیم  . 1 اه : تشون  یپ  درک . یـشوپ  مشچنآ  زا  شاهدمع  ّراضم  رطاخ  هب  دیاب  دـشاب ، هتـشاد 
نیلوا . 8 ناونع 3121 . ناـمه ، . 7 ناونع 3121 . ناـمه ، . 6 ناونع 3121 . ناـمه ، . 5 ناـمه . . 4 ناونع 3123 . ناـمه ، . 3 ناونع 3122 .

. صیخلت اب  دعب  هب  ص 185  نامه ، . 9 صیخلت . اب  ص 161 ، ج 15 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و 

؟ تسیچ مالسا  رد  یقیسوم  میرحت  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  رد  یقیسوم  میرحت  تلع 

خساپ

عاونا و یقیسوم  تسین ، مارح  یقیسوم  عون  ره  ًالوا  تسیچ !؟ یقیسوم  میرحت  تلع  دنـسرپیم  سپـس  هتفرگ ، مّلـسم  ار  ضرف  کی  یخرب 
ناسنا مسج  ناج و  هعومجم  تسا . برطم  گنهآ  ای  لطاب  راتفگ  انغ ، تمرح  تلع  اـما  تسا ، یقیـسوم  نوزوم  ياوآ  ره  دراد . یماـسقا 

ورف اب  رگید  يوس  زا  دور و  رتوس  نآ  ناگتـشرف  زا  نید ، يوریپ  لقع و  يربهر  اـب  دـناوتیم  وس  کـی  زا  هک  تسا  يزیمآرارـسا  هعومجم 
اهنت هک  ارچ  تسین ، یـشنزرس  ناویح  رب  ًاملـسم  و  دوش . رتكاـنرطخ  هدـنرد ، زا  رتهیاـمورف و  ناویح  زا  سوه  يوه و  لادوـگ  رد  نداـتفا 

ییامنهار لقع و  تمعن  زا  يرادروخرب  اـب  یمدآ  یلو  تسا ، زئارغ  موکحم  دـنادب  هک  نآ  یب  تسا و  شیوخ  یناویح  زئارغ  يوگ  خـساپ 
نآ زا  رتالاو  یمدآ  نیتسار  فرژ و  شنم  تسا . رتهیاـمورف  ناویح  زا  دـنامب ، یقاـب  نت  شهاوخ  باوخ و  روخ و  دـنب  ياـپ  رگا  ناربماـیپ 

ماـقم هب  دوشیمن  یـضار  زگره  تسا ، ناـسنا  هک  نآ  درادـب . لوغـشم  هناـکدوک  شزرا و  یب  ياهیمرگرـس  هب  ار  دوـخ  دـناوتب  هک  تسا 
يارب رترب و  ياهفده  هب  یبای  تسد  يارب  رادـیب  ناسنا  ره  تسا  مزال  دـهاکب . شیوخ  یقیقح  شزرا  زا  دـناسرب و  یبیـسآ  دوخ  یناسنا 

هب درادرب . ياپ  شیپ  زا  ار  هدنرادزاب  لماوع  همه  دوخ ، دوجو  رهوگ  لماکت  يارب  یتسه و  ناهج  أدـبم  اب  رتيوق  رتشیب و  هچ  ره  طابترا 
ياهتفرشیپ زا  هدنرادزاب  لماوع  رابنایز و  ياهیمرگرس  مالـسا ، سدقم  نییآ  رد  هژیو  هب  ناربمایپ ، نییآ  یهلا و  نیناوق  رد  تهج  نیمه 

. تسا كانرطخ  لـماوع  نیمه  زا  اـنغ  یقیـسوم و  تسا  هدـش  یقلت  هورکم  عونمم و  دـماجنایم ، طاـطحنا  طوقـس و  هب  هچ  نآ  يونعم و 
ار یمدآ  دزیگنایمرب و  ار  ناسنا  یناویح  يوهش و  ياوق  دننکیم ، ارجا  ناگدنناوخ  هک  یجیهم  صوصخم و  ياهزاوآ  اهگنهآ و  ًاملسم 

اهذـختی ملع و  ریغب  هللا  لیبس  نع  لضیل  ثیدـحلا  وهل  يرتشی  نم  سانلا  نم  و  : " دـیامرفیم نآرق  درادیمزاب . ترخآ  ادـخ و  هب  هجوت  زا 
دنزاس و هارمگ  ادخ  هار  زا  ملع  نودب  ار  نارگید  ات  دـنرخیم  ار  انغ )  ) هدوهیب يراتفگ  مدرم  زا  یخرب  ( 1 (؛ نیهم باذع  مهل  کئلوا  ًاوزه 

نوچمه يریدخت  يرثا  از  ناجیه  برطم و  يانغ  یقیـسوم و  " تسا . هدـننک  راوخ  یباذـع  نانآ  يارب  دـنریگیم . هرخـسم  هب  ار  ادـخ  هار 
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انغ دریگب . هلـصاف  یگدـنز  ياهتیعقاو  زا  ًاتقوم  ناسنا  دوشیم  بجوم  دـنکیم ، داجیا  اضعا  رد  هک  یتوخر  اب  ینعی  دراد ؛ نویفا  لکلا و 
ربخ یب  ادخ  زا  ار  هدنونش  اهنایز ، همه  زا  رتمهم  دراد . یپ  رد  رایـسب  ياهیناماسبان  اهیتخبدب و  یلو  رذگدوز ، ینآ و  يریدخت  تذل و 

بوسحم گرزب  سب  ینایز  دراد ، نامیا  ترخآ  ربمایپ و  ادـخ و  هب  هک  نآ  يارب  ناـیز  نیا  دـهدیم . جاور  ناـسنا  رد  ار  يرگ  یلاـباال  و 
ار هچنآ  دریذـپیم ... ناصقن  شلقع  اـیح و  دـهدیم ، ارف  شوگ  اـنغ  هب  ناـسنا  هک  هاـگ  نآ  : " تسا هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  دوشیم .

لماـح یقیـسوم  رکفنـشور ، نادنمـشناد  ناـهج و  ناسانـشناور  همه  یهاوگ  هب  ( 2" .) دـنکیم هولج  وـکین  شرظنرد  تشادـنپیم ، تشز 
دنناـم يرایـسب  ياـهيرامیب  هک  تسا  ملـسم  رگید  يوـس  زا  دراد . يراکـشآ  ریثأـت  زین  تاـناویح  رد  یهاـگ  ناـجیه  نیا  تسا و  ناـجیه 

مرک رـس و  يوم  شزیر  یتح  نوخ و  راـشف  هدـعم ، مخز  یبـلق ، ياـهيرامیب  یناور ، ياـهيرامیب  باـصعا ، فعـض  یبـصع ، ياـههلمح 
تاشاعترا هب  ًاروف  یناور  تاناجیه  تاشاعترا و  نادنمشناد  زا  یکی  لوق  هب  دریگیم . همشچرس  باصعا  ناجیه  زا  همه  نادند ، یگدروخ 

ياهررـض هک  تسا  روآ  ناجیه  نانچ  دـنت  ياهیقیـسوم  یهاگ  نیا  زا  هتـشذگ  دراذـگیم . رثا  نت  يور  دـنکیم و  ادـیپ  لاقتنا  یمـسج 
ناجیه هب  نانچ  یقیسوم  ترسنک  کی  عامتـسا  زا  سپ  نروبلم  رد  ناناوج  زا  رفن  رازه  هاجنپ  دنتـشون : اههمانزور  رد  دراد . یپ  رد  یگرزب 

زاب دنتخادرپ . تفع  یفانم  لامعا  هب  یتح  دندرک و  مودصم  یمخز و  ار  رگیدکی  تهج  نودـب  دـنتخیر و  مه  هب  همه  ناهگان  هک  دـندمآ 
دای هب  ار  ارجام  نیا  سیلگنا  مدرم  زونه  هک  دندرک  شغ  اج  کی  رتخد  دصیس  زیگناناجیه ، یترـسنک  رد  وکـسالگ  رد  يزور  دناهتـشون :

(3 .) داتفا هار  هب  مدرم  لوک  رس و  رب  يزیمآنونج  تلاح  اب  دش و  هنهرب  ناجیه  تدش  زا  يدرم  يرگید  روشرپ  ترـسنک  نایرج  رد  دنراد .
نارـسفم تسا و  هدـش  هدافتـسا  تسا ، یـشایع  ینارذگـشوخ و  بعل و  وهل و  سلاجم  اـب  بساـنم  هک  برطم  یقیـسوم  تمرح  یتاـیآ  زا 

" روزلا لوق  نامقل و"  هروس  هیآ 6  رد  ثیدحلا " وهل   " نآرق رد  دناهتـشاد . دیکأت  هتکن  نیا  رب  دنتـسه ، راوگرزب  ناماما  هک  نآرق  گرزب 
نودهـشی نیذلاو ال   " هیآ نونمؤم و  هروس  رد  نوضرعم " وغللا  نع  مه  نیذلاو   " هیآ تسا . هدش  یقیـسوم  انغ و  هب  ریـسفت  جح ، هروس  رد 

تمذـم رد  تیاور  داـتفه  بیرق  تاـیآ ، زا  ریغ  تسا . هدـش  ریـسفت  یقیـسوم  اـنغ و  هب  ناـقرف  هروـس  ًاـمارک " ًاورم  وغللاـب  اورم  اذا  روزلا و 
لد رد  ار  قاـفن  وهل ، اـنغ و  هب  ندرک  شوگ  : " دـیامرفیم (ع ) قداـص ماـما  هلمج : زا  تسا ، هدـش  دراو  هدوـهیب  وـغل  ياـهراک  یقیـسوم و 
دوب هدنارذگ  یقیـسوم  زاوآ و  ندینـش  هب  ار  بش  هک  يدرف  هب  باطخ  زین  " دوشیم . یگراچیب  رقف و  ببـس  انغ  : " دومرف زاب  " دنایوریم .
لها هب  ادخ  هک  تسا  یسلجم  انغ  انامه  یـشاب !؟ یتلاح  نینچ  رد  وت  دسر و  رد  گرم )  ) ادخ نامرف  هک  يدیـسرتن  ایآ  وترب ! ياو  : " دومرف

دـشاب دـیفم  هعماج  درف و  يارب  هک  یلوقعم  هدـئاف  چـیه  تسا و  لطاب  وغل  قیداصم  زا  برطم  یقیـسوم  نیارباـنب  ( 4" .) دنکفایمن رظن  نآ 
، ریدغلا زا  لقن  هب  ص 211 ، یمالـسا ، یگدنز  لئاسم   - 2 هیآ 6 . ( 31) نامقل  - 1 اهتشونیپ : تسا . هدش  میرحت  مالـسا  رد  اذل  درادن .
، لئاسو زا  لقن  هب  ص 217 ، یمالسا ، یگدنز  لئاسم  قح ، هار  رد  هسسؤم   - 4 ص 211 . یمالسا ، زاس  یگدنز  لئاسم   - 3 ص 74 . ج8 ،

ص 236. ج12 ،

؟ تسیچ مالسا  رد  یقیسوم  میرحت  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  رد  یقیسوم  میرحت  تلع 

خساپ

عاونا و یقیسوم  تسین ، مارح  یقیسوم  عون  ره  ًالوا  تسیچ !؟ یقیسوم  میرحت  تلع  دنـسرپیم  سپـس  هتفرگ ، مّلـسم  ار  ضرف  کی  یخرب 
ناسنا مسج  ناج و  هعومجم  تسا . برطم  گنهآ  ای  لطاب  راتفگ  انغ ، تمرح  تلع  اـما  تسا ، یقیـسوم  نوزوم  ياوآ  ره  دراد . یماـسقا 
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ورف اب  رگید  يوس  زا  دور و  رتوس  نآ  ناگتـشرف  زا  نید ، يوریپ  لقع و  يربهر  اـب  دـناوتیم  وس  کـی  زا  هک  تسا  يزیمآرارـسا  هعومجم 
اهنت هک  ارچ  تسین ، یـشنزرس  ناویح  رب  ًاملـسم  و  دوش . رتكاـنرطخ  هدـنرد ، زا  رتهیاـمورف و  ناویح  زا  سوه  يوه و  لادوـگ  رد  نداـتفا 

ییامنهار لقع و  تمعن  زا  يرادروخرب  اـب  یمدآ  یلو  تسا ، زئارغ  موکحم  دـنادب  هک  نآ  یب  تسا و  شیوخ  یناویح  زئارغ  يوگ  خـساپ 
نآ زا  رتالاو  یمدآ  نیتسار  فرژ و  شنم  تسا . رتهیاـمورف  ناویح  زا  دـنامب ، یقاـب  نت  شهاوخ  باوخ و  روخ و  دـنب  ياـپ  رگا  ناربماـیپ 

ماـقم هب  دوشیمن  یـضار  زگره  تسا ، ناـسنا  هک  نآ  درادـب . لوغـشم  هناـکدوک  شزرا و  یب  ياهیمرگرـس  هب  ار  دوـخ  دـناوتب  هک  تسا 
يارب رترب و  ياهفده  هب  یبای  تسد  يارب  رادـیب  ناسنا  ره  تسا  مزال  دـهاکب . شیوخ  یقیقح  شزرا  زا  دـناسرب و  یبیـسآ  دوخ  یناسنا 

هب درادرب . ياپ  شیپ  زا  ار  هدنرادزاب  لماوع  همه  دوخ ، دوجو  رهوگ  لماکت  يارب  یتسه و  ناهج  أدـبم  اب  رتيوق  رتشیب و  هچ  ره  طابترا 
ياهتفرشیپ زا  هدنرادزاب  لماوع  رابنایز و  ياهیمرگرس  مالـسا ، سدقم  نییآ  رد  هژیو  هب  ناربمایپ ، نییآ  یهلا و  نیناوق  رد  تهج  نیمه 

. تسا كانرطخ  لـماوع  نیمه  زا  اـنغ  یقیـسوم و  تسا  هدـش  یقلت  هورکم  عونمم و  دـماجنایم ، طاـطحنا  طوقـس و  هب  هچ  نآ  يونعم و 
ار یمدآ  دزیگنایمرب و  ار  ناسنا  یناویح  يوهش و  ياوق  دننکیم ، ارجا  ناگدنناوخ  هک  یجیهم  صوصخم و  ياهزاوآ  اهگنهآ و  ًاملسم 

اهذـختی ملع و  ریغب  هللا  لیبس  نع  لضیل  ثیدـحلا  وهل  يرتشی  نم  سانلا  نم  و  : " دـیامرفیم نآرق  درادیمزاب . ترخآ  ادـخ و  هب  هجوت  زا 
دنزاس و هارمگ  ادخ  هار  زا  ملع  نودب  ار  نارگید  ات  دـنرخیم  ار  انغ )  ) هدوهیب يراتفگ  مدرم  زا  یخرب  ( 1 (؛ نیهم باذع  مهل  کئلوا  ًاوزه 

نوچمه يریدخت  يرثا  از  ناجیه  برطم و  يانغ  یقیـسوم و  " تسا . هدـننک  راوخ  یباذـع  نانآ  يارب  دـنریگیم . هرخـسم  هب  ار  ادـخ  هار 
انغ دریگب . هلـصاف  یگدـنز  ياهتیعقاو  زا  ًاتقوم  ناسنا  دوشیم  بجوم  دـنکیم ، داجیا  اضعا  رد  هک  یتوخر  اب  ینعی  دراد ؛ نویفا  لکلا و 
ربخ یب  ادخ  زا  ار  هدنونش  اهنایز ، همه  زا  رتمهم  دراد . یپ  رد  رایـسب  ياهیناماسبان  اهیتخبدب و  یلو  رذگدوز ، ینآ و  يریدخت  تذل و 

بوسحم گرزب  سب  ینایز  دراد ، نامیا  ترخآ  ربمایپ و  ادـخ و  هب  هک  نآ  يارب  ناـیز  نیا  دـهدیم . جاور  ناـسنا  رد  ار  يرگ  یلاـباال  و 
ار هچنآ  دریذـپیم ... ناصقن  شلقع  اـیح و  دـهدیم ، ارف  شوگ  اـنغ  هب  ناـسنا  هک  هاـگ  نآ  : " تسا هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  دوشیم .

لماـح یقیـسوم  رکفنـشور ، نادنمـشناد  ناـهج و  ناسانـشناور  همه  یهاوگ  هب  ( 2" .) دـنکیم هولج  وـکین  شرظنرد  تشادـنپیم ، تشز 
دنناـم يرایـسب  ياـهيرامیب  هک  تسا  ملـسم  رگید  يوـس  زا  دراد . يراکـشآ  ریثأـت  زین  تاـناویح  رد  یهاـگ  ناـجیه  نیا  تسا و  ناـجیه 

مرک رـس و  يوم  شزیر  یتح  نوخ و  راـشف  هدـعم ، مخز  یبـلق ، ياـهيرامیب  یناور ، ياـهيرامیب  باـصعا ، فعـض  یبـصع ، ياـههلمح 
تاشاعترا هب  ًاروف  یناور  تاناجیه  تاشاعترا و  نادنمشناد  زا  یکی  لوق  هب  دریگیم . همشچرس  باصعا  ناجیه  زا  همه  نادند ، یگدروخ 

ياهررـض هک  تسا  روآ  ناجیه  نانچ  دـنت  ياهیقیـسوم  یهاگ  نیا  زا  هتـشذگ  دراذـگیم . رثا  نت  يور  دـنکیم و  ادـیپ  لاقتنا  یمـسج 
ناجیه هب  نانچ  یقیسوم  ترسنک  کی  عامتـسا  زا  سپ  نروبلم  رد  ناناوج  زا  رفن  رازه  هاجنپ  دنتـشون : اههمانزور  رد  دراد . یپ  رد  یگرزب 

زاب دنتخادرپ . تفع  یفانم  لامعا  هب  یتح  دندرک و  مودصم  یمخز و  ار  رگیدکی  تهج  نودـب  دـنتخیر و  مه  هب  همه  ناهگان  هک  دـندمآ 
دای هب  ار  ارجام  نیا  سیلگنا  مدرم  زونه  هک  دندرک  شغ  اج  کی  رتخد  دصیس  زیگناناجیه ، یترـسنک  رد  وکـسالگ  رد  يزور  دناهتـشون :

(3 .) داتفا هار  هب  مدرم  لوک  رس و  رب  يزیمآنونج  تلاح  اب  دش و  هنهرب  ناجیه  تدش  زا  يدرم  يرگید  روشرپ  ترـسنک  نایرج  رد  دنراد .
نارـسفم تسا و  هدـش  هدافتـسا  تسا ، یـشایع  ینارذگـشوخ و  بعل و  وهل و  سلاجم  اـب  بساـنم  هک  برطم  یقیـسوم  تمرح  یتاـیآ  زا 

" روزلا لوق  نامقل و"  هروس  هیآ 6  رد  ثیدحلا " وهل   " نآرق رد  دناهتـشاد . دیکأت  هتکن  نیا  رب  دنتـسه ، راوگرزب  ناماما  هک  نآرق  گرزب 
نودهـشی نیذلاو ال   " هیآ نونمؤم و  هروس  رد  نوضرعم " وغللا  نع  مه  نیذلاو   " هیآ تسا . هدش  یقیـسوم  انغ و  هب  ریـسفت  جح ، هروس  رد 

تمذـم رد  تیاور  داـتفه  بیرق  تاـیآ ، زا  ریغ  تسا . هدـش  ریـسفت  یقیـسوم  اـنغ و  هب  ناـقرف  هروـس  ًاـمارک " ًاورم  وغللاـب  اورم  اذا  روزلا و 
لد رد  ار  قاـفن  وهل ، اـنغ و  هب  ندرک  شوگ  : " دـیامرفیم (ع ) قداـص ماـما  هلمج : زا  تسا ، هدـش  دراو  هدوـهیب  وـغل  ياـهراک  یقیـسوم و 
دوب هدنارذگ  یقیـسوم  زاوآ و  ندینـش  هب  ار  بش  هک  يدرف  هب  باطخ  زین  " دوشیم . یگراچیب  رقف و  ببـس  انغ  : " دومرف زاب  " دنایوریم .
لها هب  ادخ  هک  تسا  یسلجم  انغ  انامه  یـشاب !؟ یتلاح  نینچ  رد  وت  دسر و  رد  گرم )  ) ادخ نامرف  هک  يدیـسرتن  ایآ  وترب ! ياو  : " دومرف
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دـشاب دـیفم  هعماج  درف و  يارب  هک  یلوقعم  هدـئاف  چـیه  تسا و  لطاب  وغل  قیداصم  زا  برطم  یقیـسوم  نیارباـنب  ( 4" .) دنکفایمن رظن  نآ 
، ریدغلا زا  لقن  هب  ص 211 ، یمالـسا ، یگدنز  لئاسم   - 2 هیآ 6 . ( 31) نامقل  - 1 اهتشونیپ : تسا . هدش  میرحت  مالـسا  رد  اذل  درادن .
، لئاسو زا  لقن  هب  ص 217 ، یمالسا ، یگدنز  لئاسم  قح ، هار  رد  هسسؤم   - 4 ص 211 . یمالسا ، زاس  یگدنز  لئاسم   - 3 ص 74 . ج8 ،

ص 236. ج12 ،

پ) (؟ تسا مارح  یقیسوم  ندینش  ارچ 

شسرپ

پ) (؟ تسا مارح  یقیسوم  ندینش  ارچ 

خساپ

یتح هدرتسگ و  رایـسب  ناسنا  ناور  حور و  رب  یقیـسوم  ریثأت  دومن ، تواضق  نآ  دروم  رد  یگداس  هب  ناوتب  هک  تسین  یعوضوم  یقیـسوم 
رظن رطاـخ  نیمه  هب  دـننکیم . داـجیا  یتواـفتم  رایـسب  راـثآ  ناـسنا ، ناور  حور و  رد  اهیقیـسوم ، فلتخم  عاوـنا  تسا و  هتخانـشان  ًاـضعب 

رد یتاکیرحت  ساسح ، دـنت و  ياـهگنهآ  هژیو  هب  یقیـسوم  دـناهتفگ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  تسا . فلتخم  اـهنآ ، دروم  رد  نادنمـشناد 
باـصعا فعـض  راـچد  ناـسنا  دروخیم و  مه  هب  باـصعا  لداـعت  هجیتن  رد  هک  دروآیم  دوجو  هب  کیتاپمـساراپ  کیتاپمـس و  باـصعا 

دوجو هب  هریغ ) لس و  ییانیبان ، ییاونـش و  لکـشم  نونج ، یناشیرپ ، ساوح ، لالتخا  لیبق  زا   ) يرگید ضارما  باصعا  فعـض  ددرگیم .
هتکـس و ثعاب  دوشیم و  رجنم  یبلق  ناـقفخ  هلمح و  هب  یهاـگ  يزغم  یحور و  تاـناجیه  داـجیا  ببـس  هب  یقیـسوم  هوـالع  هب  دروآیم .

نیرتموش یقیـسوم ، ياهاون  نیرتشکلد  نیرتهب و  : " دـیوگیم اـیبملک  هاگـشناد  روسفرپ  رلدآ " فلو   " رتکد ددرگیم . یناـهگان  گرم 
. دننکیم داجیا  يریدخت  رثا  عون  کی  باصعا  رد  ترسنک  یقیسوم و  ندینش  ًالوصا  دراذگیم . یقاب  ناسنا  باصعا  هلسلس  يور  ار  راثآ 

رثا نیمه  زا  دـنربیم ، نآ  زا  دارفا  هک  ياهداعلاقوف  تذـل  دزاسیم و  هدز  تهب  دارفا  دـننام  ار  هدنونـش  هک  تسا  دـیدش  نانچ  نآ  یهاـگ 
رایـسب تسا ، تقیقح  نیا  رادومن  هک  ییاه  تیانج  راـمآ  دراد . یناوارف  ياـهنایز  اهریدـخت  هنوگ  نیا  هک  تسا  حـضاو  تسا . يریدـخت 

نآ ترـسنک  کی  يارجا  زا  سپ  دندوب و  هدمآ  مه  درگ  ینادـیم  رد  رفن  رازه  يدودح 150  یتیعمج  تشون : یـسیئوس  هلجم  کی  تسا .
" كار لیتل   " تلایا رد  دندش . حورجم  یمخز و  ياهدـع  دـندرک و  ناریو  ار  اههزاغم  هتـسکش و  ار  اهنیرتیو  هک  دـندمآ  ناجیه  هب  نانچ 

هدزون اب  تساخرب و  ياج  زا  لیلد  نودـب  هک  درک  داجیا  ناجیه  ناوج  نآ  حور  رد  ناـنچ  یقیـسوم  تاـمغن  تفرگیم . داـی  وناـیپ  یناوج 
لیمحت هعماج  رب  ناسنا و  رب  یقیـسوم  هطـساو  هب  زین  يداـصتقا  ياهررـض  اهررـض  زا  ریغ  ( 1" .) دوآرد ياـپ  زا  ار  دوخ  ملعم  وقاـچ  هبرض 
دنزیم هعماج  داصتقا  هب  يریذپان  ناربج  ياههبرض  دوشیم ، ینارتوهش  یقیسوم و  سلاجم  جرخ  هزورما  هک  ینیگنس  ياههنیزه  دوشیم .

ناهانگ و رگا  تسا . دنت  ياهیقیسوم  ياهررض  نیرتمهم  یقالخا  ياهررض  دناسریمن . هعماج  هب  يریگمشچ  عفن  چیه  نآ  ضوع  رد  و 
دوـجو هب  رد  یگرزب  مهـس  هچ  یقیـسوم  هک  میمهفیم  میروآ ، باـسح  هب  دوـشیم ، ماـجنا  یقیـسوم  سلاـجم  رد  هـک  ار  ییاـهیگدولآ 

تلیـضف نید و  قالخا و  هب  ياهنایـشحو  ياههمطل  دوخ ، ياـبرلد  رهاـظ  هب  ياـههمغن  اـب  یقیـسوم  دراد . اهيدـیلپ  اهيدنـسپان و  ندروآ 
ناسنا بیـصن  يزیچ  یـشک  تقو  نارتوهـش و  زج  دـشاب ، نز  هدـنناوخ  رگا  هژیو  هب  طلتخم و  لـفاحم  رد  ًاـصوصخم  یقیـسوم  دـنزیم .

. دوشیم هدرپس  یـشومارف  هب  تیلاـعف  شـشوک و  يردارب ، يرادتناـما ، تفع ، اـیح ، تورم ، نوچ  یـسدقم  میهاـفم  هجیتن  رد  دـنکیمن ،
ربارب رد  يریگههبج  یتح  تیونعم و  زا  ناسنا  ییادـج  ثعاب  دزاـسیم و  رود  لـفاغ و  ادـخ  زا  ار  ناـسنا  یقیـسوم  هب  طرفم  نداد  شوگ 

یقیـسوم انغ و  : " دومرف (ص ) ربمایپ " دوشیم . قافن  ثعاب  انغ  ( 1 (؛ قافنلا ثروی  انغلا  دومرف : (ع ) قداص ماما  دوشیم . نانیدتم  بهذـم و 
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ات درک  ثوعبم  ارم  دـنوادخ  : " دومرف زاب  ( 2" .) دوشیم هدـییور  يزبس  بآ  هطـساو  هب  ینیمز  رد  هک  روط  نامه  دراکیم ، قاـفن  بلق ، رد 
برطم و یقیـسوم  رگا  ( 3" .) مزاس دوبان  ار  تیلهاـج  روما  و  راـمق ) یقیـسوم و  تـالا   ) ریمازم فزاـعم و  مشاـب و  ناـیملاع  يارب  تمحر 

دشاب یبولطم  يادص  طقف  دشابن و  برطم  رگا  هتبلا  تسا . مارح  دناشکب ، ینارتوهـش  يداو  هب  ار  ناسنا  دشاب و  زیگنانایجه  ازتوهش و 
ثعاب ای  تسا  حور  ياذغ  یقیسوم  هک  دناهتفگ  نادنمشناد  زا  یخرب  رگا  تسین . مارح  دنکن  يوهـش  ترارح  ناجیه و  داجیا  ناسنا  رد  و 

تاحیرفت تسین و  ینامداش  يداش و  فلاخم  مالـسا  ( 4 .) دشاب هتشادن  ياهدسفم  هک  تسا  یقیـسوم  عون  نیمه  ناشدارم  دوشیم ، يداش 
تاقوا یـضعب  رد  دودـحم  دـح  رد  بولطم  مارآ و  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، ناملـسم  کـی  ياـههمانرب  ءزج  ملاـس 
تسرد ًایناث  دوشیمن . رصحنم  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  رد  اهنت  ینامداش  يداش و  تسناد  دیاب  اما  دشاب . مزال  دیاش  هدیدنـسپ و  بوخ و 

رد اهیقیـسوم  هنوگ  نیا  هب  تداع  تسا ، نآ  ياهظحل  يداش  زا  رتشیب  نآ  ياهررـض  یهاگ  اـما  تسا ؛ نیرفآ  يداـش  یقیـسوم  هک  تسا 
نیرتهب درادیم و  زاب  ادـخ  زاین  زار و  دجـسم و  تدابع و  زامن و  زا  و  دزاسیم . رود  ادـخ  زا  ار  وا  هدومن و  یتسـس  تلفغ و  داجیا  ناـسنا 

شـالت و راـک و  اـب  دنـشاب و  انـشآ  فلتخم  نوـنف  موـلع و  اـب  دـیاب  ناـناوج  دربیم . نیب  زا  تسا  یناوـج  ماـیا  هک  ار  ناـسنا  رمع  تاـعاس 
هچ دـیامنیم و  فرطرب  هعماج  درف و  زا  يدرد  هچ  ياهظحل  رذـگدوز و  ياـهيداش  دـنربب . لـماکت  هب  ور  ار  هعماـج  دوخ و  یگدـنزاس ،
 - 4 ثیدح 15076 . نامه ،  - 3 ثیدح 15091 . نامه ،  - 2 ثیدح 15086 . ۀمکحلا ، نازیم   - 1 اهتشونیپ : دنکیم ؟ لح  ار  یلکشم 

. صیخلت اب  ص 183 ، خساپ ، تسیب 

؟ دوش هدنناوخ  دناوت  یمن  نز  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دوش هدنناوخ  دناوت  یمن  نز  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

يادص  - 2 دشابن ، برطم  ییانغ و   - 1 هک :  یتروص  رد  نز  یگدنناوخ  ندناوخ و  تسا . هدشن  مارح  قلطم  تروص  هب  نانز  یگدنناوخ 
طیارـش تیاعر  اب  نانز  يارب  نز  یگدنناوخ  نیاربانب  دشابن ، مارح  تشز و  نآ  بلاطم  وراعـشا  نومـضم   - 3 دونـشن ، یمرحمان  درم  ار  وا 

هب طورـشم  دریگ ، یم  تروص  نآ  زا  دعب  ای  لبق  یفرع  روط  هب  هک  یـسلجم  یـسورع و  انغ  وحن  هب  نز  یگدنناوخ  زین  درادن . لاکـشا  الاب 
هب رگا  مرحمان  نادرم  لباقم  رد  نینچمه  اه و  مناخ  نیب  رد  ناـنز  رک )  ) یناوخمه ( 1 .) درادن لاکشا  دونـشن ، مرحمان  ار  وا  يادص  هک  نیا 

ار وا  يادص  مرحمان  هک  یتروص  رد  نز  یناوخ  کت  تروص  اهنت  ( 2 .) درادن لاکشا  دوشن ، بترتم  يا  هدسفم  نآ  رب  دشابن و  ییانغ  وحن 
نز مالـسا  هاگدـید  زا  هک  ددرگ  یم  رب  نیا  هب  هلئـسم  نیا  ییارچ  تلع و  ( 3 .) تسین زئاج  دشابن ، هچ  دشاب و  یقیـسوم  هارمه  هچ  دونـشب ،

نادرم و نانز ، یگدنناوخ  زا  ای  دـننک و  هدافتـساءوس  نانآ  زا  زابـسوه  نادرم  تسا  نکمم  هکنیا  هفاضا  هب  دراد  یـصاخ  تمرح  مارتحا و 
لقن هب  نامه ،  - 2 ص 231 . درم ، نز و  طباور  ماکحا  یموصعم ، دوعسم  دیس   - 1 اه :  تشون  یپ  دنوش . هدناشک  هانگ  داسف و  هب  ناناوج 
هنماخ تجهب و  لضاف ، يزیربت ،  یکارا ،  ماما ،  ماظع : تاـیآ  زا  لـقن  هب  ص 234 ، نامه ،  - 3 لضاف . يا و  هنماخ  ماما ، ماظع : تاـیآ  زا 

. يا

لالح و مسق  ود  هب  یقیسوم  هدشن و  هجوت  نآ  هب  هزورما  هدمآ ، یقیسوم  میرحت  دروم  رد  ترـضح  تایاور  ربمایپ و  نامز  رد  هچ  نآ  ارچ 
؟ تسا مارح  هشیمه  يارب  ربمایپ  مارح  هک  تسا  نآ  هن  رگم  تسا ، هدش  میسقت  مارح 

شسرپ
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لالح و مسق  ود  هب  یقیسوم  هدشن و  هجوت  نآ  هب  هزورما  هدمآ ، یقیسوم  میرحت  دروم  رد  ترـضح  تایاور  ربمایپ و  نامز  رد  هچ  نآ  ارچ 
؟ تسا مارح  هشیمه  يارب  ربمایپ  مارح  هک  تسا  نآ  هن  رگم  تسا ، هدش  میسقت  مارح 

خساپ

هک هچ  نآ  هن  تسا ، وهل  روما  انغ و  تیعونمم  تمرح و  دروم  رد  هدیسر ، (ع ) موصعم ناماما  و  (ص ) ربمایپ زا  تایاور  تایآ و  رد  هچ  نآ 
، دریگن ای  دریگ  رارق  وهل  روما  ای  انغ  قادصم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نآ  تمرح  مدع  تمرح و  دوش و  یم  هتخانـش  یقیـسوم  ناونع  هب  هزورما 

یقیـسوم ثحب  هک  هزورما  نیارباـنب ، دوـش . یم  میـسقت  برطم  ریغ  برطم و  مسق : ود  هب  یعیبـط  روـط  هب  رطاـخ  نیمه  هب  تسا . تواـفتم 
عقاو میرحت  دروم  قلطم  روط  هب  يزاوآ  ادـص و  عون  ره  تایاور ، تاـیآ و  رد  تسین . يا  هزاـت  رما  دریگ ، یم  ماـجنا  برطم  ریغ  برطم و 

، نآ رفح  ماگنه  قدنخ  گنج  رد  هک  يزاوآ  ای  دش و  یم  هدناوخ  نارتش  نتفر  رت  دنت  يارب  هک  يدح )  ) زاوآ لاثم  ناونع  هب  تسا ، هدـشن 
هک یقیـسوم  میهاوخب  رگا  تسا . هدشن  عقاو  میرحت  دروم  دـش ، یم  هدـناوخ  (ص ) ربمایپ نامز  رد  ناناملـسم  رد  ورین  طاشن و  داجیا  يارب 

رارق مارح  روما  زا  تعیبط  ناگدنرپ و  راشبآ ، يادص  دـیاب  دوش ، عقاو  میرحت  دروم  یلک  روط  هب  تسین  مظنم  نوزوم و  گنهآ  زج  يزیچ 
یقیسوم کی  زج  يزیچ  نآ  ياهادص  تعیبط و  ناهج  گرزب ، ناناد  یقیـسوم  ریبعت  هب  دنا . یهلا  تاقولخم  روما  نیا  هک  یلاح  رد  دریگ ،

هدناوخ یقیـسوم  هارمه  هب  هچ  نآ  ینعی  یقیـسوم ، هن  تسا ، زاوآ  هدش ، هتخادرپ  نآ  هب  تایاور  رد  ًابلاغ  هچنآ  هک : نآ  رگید  ۀتکن  تسین .
وهل سلاجم  بسانم  تاملک  تالمج و  هک  دش  یم  هدـناوخ  هک  هدوب  ینتم  تالمج و  هب  طوبرم  دراوم ، یخرب  رد  میرحت  تلع  دوش . یم 

هب يا  هوزج  نآ  میرحت  لـلع  و  برطم ) یقیـسوم   ) اـنغ دروم  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  دـش . یم  یناوهـش  کـیرحت  بجوم  هدوب و  بعل  و 
. دوش یم  لاسرا  تسویپ 

پ) (؟ تسا مارح  یقیسوم  ندینش  ارچ 

شسرپ

پ) (؟ تسا مارح  یقیسوم  ندینش  ارچ 

خساپ

یتح هدرتسگ و  رایـسب  ناسنا  ناور  حور و  رب  یقیـسوم  ریثأت  دومن ، تواضق  نآ  دروم  رد  یگداس  هب  ناوتب  هک  تسین  یعوضوم  یقیـسوم 
رظن رطاـخ  نیمه  هب  دـننکیم . داـجیا  یتواـفتم  رایـسب  راـثآ  ناـسنا ، ناور  حور و  رد  اهیقیـسوم ، فلتخم  عاوـنا  تسا و  هتخانـشان  ًاـضعب 

رد یتاکیرحت  ساسح ، دـنت و  ياـهگنهآ  هژیو  هب  یقیـسوم  دـناهتفگ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  تسا . فلتخم  اـهنآ ، دروم  رد  نادنمـشناد 
باـصعا فعـض  راـچد  ناـسنا  دروخیم و  مه  هب  باـصعا  لداـعت  هجیتن  رد  هک  دروآیم  دوجو  هب  کیتاپمـساراپ  کیتاپمـس و  باـصعا 

دوجو هب  هریغ ) لس و  ییانیبان ، ییاونـش و  لکـشم  نونج ، یناشیرپ ، ساوح ، لالتخا  لیبق  زا   ) يرگید ضارما  باصعا  فعـض  ددرگیم .
هتکـس و ثعاب  دوشیم و  رجنم  یبلق  ناـقفخ  هلمح و  هب  یهاـگ  يزغم  یحور و  تاـناجیه  داـجیا  ببـس  هب  یقیـسوم  هوـالع  هب  دروآیم .

نیرتموش یقیـسوم ، ياهاون  نیرتشکلد  نیرتهب و  : " دـیوگیم اـیبملک  هاگـشناد  روسفرپ  رلدآ " فلو   " رتکد ددرگیم . یناـهگان  گرم 
. دننکیم داجیا  يریدخت  رثا  عون  کی  باصعا  رد  ترسنک  یقیسوم و  ندینش  ًالوصا  دراذگیم . یقاب  ناسنا  باصعا  هلسلس  يور  ار  راثآ 

رثا نیمه  زا  دـنربیم ، نآ  زا  دارفا  هک  ياهداعلاقوف  تذـل  دزاسیم و  هدز  تهب  دارفا  دـننام  ار  هدنونـش  هک  تسا  دـیدش  نانچ  نآ  یهاـگ 
رایـسب تسا ، تقیقح  نیا  رادومن  هک  ییاه  تیانج  راـمآ  دراد . یناوارف  ياـهنایز  اهریدـخت  هنوگ  نیا  هک  تسا  حـضاو  تسا . يریدـخت 
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نآ ترـسنک  کی  يارجا  زا  سپ  دندوب و  هدمآ  مه  درگ  ینادـیم  رد  رفن  رازه  يدودح 150  یتیعمج  تشون : یـسیئوس  هلجم  کی  تسا .
" كار لیتل   " تلایا رد  دندش . حورجم  یمخز و  ياهدـع  دـندرک و  ناریو  ار  اههزاغم  هتـسکش و  ار  اهنیرتیو  هک  دـندمآ  ناجیه  هب  نانچ 

هدزون اب  تساخرب و  ياج  زا  لیلد  نودـب  هک  درک  داجیا  ناجیه  ناوج  نآ  حور  رد  ناـنچ  یقیـسوم  تاـمغن  تفرگیم . داـی  وناـیپ  یناوج 
لیمحت هعماج  رب  ناسنا و  رب  یقیـسوم  هطـساو  هب  زین  يداـصتقا  ياهررـض  اهررـض  زا  ریغ  ( 1" .) دوآرد ياـپ  زا  ار  دوخ  ملعم  وقاـچ  هبرض 
دنزیم هعماج  داصتقا  هب  يریذپان  ناربج  ياههبرض  دوشیم ، ینارتوهش  یقیسوم و  سلاجم  جرخ  هزورما  هک  ینیگنس  ياههنیزه  دوشیم .

ناهانگ و رگا  تسا . دنت  ياهیقیسوم  ياهررض  نیرتمهم  یقالخا  ياهررض  دناسریمن . هعماج  هب  يریگمشچ  عفن  چیه  نآ  ضوع  رد  و 
دوـجو هب  رد  یگرزب  مهـس  هچ  یقیـسوم  هک  میمهفیم  میروآ ، باـسح  هب  دوـشیم ، ماـجنا  یقیـسوم  سلاـجم  رد  هـک  ار  ییاـهیگدولآ 

تلیـضف نید و  قالخا و  هب  ياهنایـشحو  ياههمطل  دوخ ، ياـبرلد  رهاـظ  هب  ياـههمغن  اـب  یقیـسوم  دراد . اهيدـیلپ  اهيدنـسپان و  ندروآ 
ناسنا بیـصن  يزیچ  یـشک  تقو  نارتوهـش و  زج  دـشاب ، نز  هدـنناوخ  رگا  هژیو  هب  طلتخم و  لـفاحم  رد  ًاـصوصخم  یقیـسوم  دـنزیم .

. دوشیم هدرپس  یـشومارف  هب  تیلاـعف  شـشوک و  يردارب ، يرادتناـما ، تفع ، اـیح ، تورم ، نوچ  یـسدقم  میهاـفم  هجیتن  رد  دـنکیمن ،
ربارب رد  يریگههبج  یتح  تیونعم و  زا  ناسنا  ییادـج  ثعاب  دزاـسیم و  رود  لـفاغ و  ادـخ  زا  ار  ناـسنا  یقیـسوم  هب  طرفم  نداد  شوگ 

یقیـسوم انغ و  : " دومرف (ص ) ربمایپ " دوشیم . قافن  ثعاب  انغ  ( 1 (؛ قافنلا ثروی  انغلا  دومرف : (ع ) قداص ماما  دوشیم . نانیدتم  بهذـم و 
ات درک  ثوعبم  ارم  دـنوادخ  : " دومرف زاب  ( 2" .) دوشیم هدـییور  يزبس  بآ  هطـساو  هب  ینیمز  رد  هک  روط  نامه  دراکیم ، قاـفن  بلق ، رد 

برطم و یقیـسوم  رگا  ( 3" .) مزاس دوبان  ار  تیلهاـج  روما  و  راـمق ) یقیـسوم و  تـالا   ) ریمازم فزاـعم و  مشاـب و  ناـیملاع  يارب  تمحر 
دشاب یبولطم  يادص  طقف  دشابن و  برطم  رگا  هتبلا  تسا . مارح  دناشکب ، ینارتوهـش  يداو  هب  ار  ناسنا  دشاب و  زیگنانایجه  ازتوهش و 
ثعاب ای  تسا  حور  ياذغ  یقیسوم  هک  دناهتفگ  نادنمشناد  زا  یخرب  رگا  تسین . مارح  دنکن  يوهـش  ترارح  ناجیه و  داجیا  ناسنا  رد  و 

تاحیرفت تسین و  ینامداش  يداش و  فلاخم  مالـسا  ( 4 .) دشاب هتشادن  ياهدسفم  هک  تسا  یقیـسوم  عون  نیمه  ناشدارم  دوشیم ، يداش 
تاقوا یـضعب  رد  دودـحم  دـح  رد  بولطم  مارآ و  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، ناملـسم  کـی  ياـههمانرب  ءزج  ملاـس 
تسرد ًایناث  دوشیمن . رصحنم  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  رد  اهنت  ینامداش  يداش و  تسناد  دیاب  اما  دشاب . مزال  دیاش  هدیدنـسپ و  بوخ و 

رد اهیقیـسوم  هنوگ  نیا  هب  تداع  تسا ، نآ  ياهظحل  يداش  زا  رتشیب  نآ  ياهررـض  یهاگ  اـما  تسا ؛ نیرفآ  يداـش  یقیـسوم  هک  تسا 
نیرتهب درادیم و  زاب  ادـخ  زاین  زار و  دجـسم و  تدابع و  زامن و  زا  و  دزاسیم . رود  ادـخ  زا  ار  وا  هدومن و  یتسـس  تلفغ و  داجیا  ناـسنا 

شـالت و راـک و  اـب  دنـشاب و  انـشآ  فلتخم  نوـنف  موـلع و  اـب  دـیاب  ناـناوج  دربیم . نیب  زا  تسا  یناوـج  ماـیا  هک  ار  ناـسنا  رمع  تاـعاس 
هچ دـیامنیم و  فرطرب  هعماج  درف و  زا  يدرد  هچ  ياهظحل  رذـگدوز و  ياـهيداش  دـنربب . لـماکت  هب  ور  ار  هعماـج  دوخ و  یگدـنزاس ،
 - 4 ثیدح 15076 . نامه ،  - 3 ثیدح 15091 . نامه ،  - 2 ثیدح 15086 . ۀمکحلا ، نازیم   - 1 اهتشونیپ : دنکیم ؟ لح  ار  یلکشم 

. صیخلت اب  ص 183 ، خساپ ، تسیب 

نینچ تسا ، یـسنج  ةزیرغ  کیرحت  رطاخ  هب  رگا  تسا ؟  مارح  اه  نز  يادص  هب  نداد  شوگ  ارچ  تسیچ ؟  پاپ  یقیـسوم  هرابرد  ناترظن 
. اه نز  يادص  ندینش  اب  یتح  دنوش ، یمن  کیرحت  ًالصا  یضعب  یفرط  زا  دوش ! یم  داجیا  زین  اهدرم  يادص  ندینش  اب  هاگ  یکیرحت 

شسرپ

نینچ تسا ، یسنج  ةزیرغ  کیرحت  رطاخ  هب  رگا  تسا ؟  مارح  اه  نز  يادص  هب  نداد  شوگ  ارچ  تسیچ ؟  پاپ  یقیـسوم  هرابرد  ناترظن 
. اه نز  يادص  ندینش  اب  یتح  دنوش ، یمن  کیرحت  ًالصا  یضعب  یفرط  زا  دوش ! یم  داجیا  زین  اهدرم  يادص  ندینش  اب  هاگ  یکیرحت 

خساپ
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فیاوط ماوقا و  اه و  تلم  زا  هتفرگ  رب  هک  یتّنـس  یقیـسوم  1 ـ تسا : عیاش  رازاب  رد  یقیـسوم  عون  هس  زورما  میراد ، عالطا  هک  اـج  نآ  اـت 
یم یکیسالک  یتنس و  ياه  یقیسوم  ۀنایم  هک  پاپ  یقیـسوم  3 ـ تسا ؛ هدش  دراو  یبرغ  ياهروشک  زا  هک  کیسالک  یقیـسوم  2 ـ تسا ؛

رد درادن . یلاکشا  شنداد  شوگ  ًارهاظ  ساسا  نیا  رب  تسا ؛ پاپ  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  ياه  یقیـسوم  رت  شیب  ایوگ  دشاب .
ره دوش  یم  هدیمهف  مالسا  ياهقف  راتفگ  عومجم  زا  میداد ، حیـضوت  لبق  ياه  لاؤس  خساپ  رد  هک  روط  نامه  دوش : یم  هتفگ  لاؤس  خساپ 

؛ تسا مارح  دوشب ، یناوهـش  ياوق  کیرحت  بجوم  دشاب و  داسف  هانگ و  روجف و  قسف و  سلاجم  بسانتم  هک  یگنهآ  زاوآ و  ادـص و  عون 
. دنک یم  کیرحت  رت  شیب  ار  یناوهـش  ياوق  اه  نز  يادص  ندینـش  نوچ  درم ، ای  دشاب  نز  يادـص  ییادـص ، نینچ  دـنک  یمن  قرف  رگید 
هک یناسک  تسا  نکمم  اریز  دنیوگن ؛ نخس  فیطل  كزان و  يادص  اب  تبحص ، ماگنه  : " دنک یم  شرافس  نیدتم  نانز  هب  لاعتم  دنوادخ 
درم نز و  يادص  نیب  هنرگو  تسا  رت  شیب  نانز  يادـص  ندینـش  رب  تیـساسح  ور  نیا  زا  ( 1" .) دـنتفیب عمط  هب  تسارامیب ، ناشلد  حور و 

یعقاو دسافم  حـلاصم و  رب  ینتبم  هک  نیا  رب  هوالع  یمالـسا  نیناوق  ام  ةدـیقع  هب  تسین . یقرف  دـشاب ، يوهـش  ةوق  كرحم  هک  یتروص  رد 
تسا و همه  يارب  یّلک  نیناوق  کی  یمالـسا  ماکحا  رگید  ریبعت  هب  درادـن . صاخ  صخـش  هب  يراـک  تسا و  دارفا  عومجم  هب  رظاـن  تسا ،

کیرحت هک  يدرف  يارب  یتح  تسا ، مارح  زیمآ  کیرحت  يادـص  ندینـش  ینعی  تسا ؛ نینچ  مه  انغ  تمرح  ةرابرد  درادـن . ءزج  هب  يراک 
يا هنوگ  هب  یقیـسوم  رگا  ینعی  صخـش ، هن  تسا ، فرع  صیخـشت  یقیـسوم ، ندوب  برطم  رد  كالم  عجارم ، اـهقف و  هاگدـید  زا  دوشن .

وا رد  هک  یـسک  رب  یتـح  تسا ، مارح  همه  يارب  نآ  نتخاون  ندینـش و  دـشاب ، زیگنارب  داـسف  توهـش و  کـیرحت  بجوم  ًاـفرع  هک  دـشاب 
تیآ س 996 ؛ ص 255 ، ج 1 ، لئاسملا ، عماج  لضاف ، هللا  تیآ  . 2 ۀیآ 32 . ( 33  ) بازحا . 1 اه : تشون  یپ  ( 2 .) دنک یمن  داجیا  یکیرحت 

هللا تیآ  س 1127 ؛ ص 248 ، تائاتفتـسالا ، هبوـجا  ۀـمجرت  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  س 1050 ؛ ص 220 ، دـیدج ، تائاتفتـسا  يزیربت ، هللا 
س 519. ج 1 ، دیدج ، تائاتفتسا  مراکم ،

؟ تسیچ عامتجا  ناور و  حور و  رب  نآ  ریثأت  تسا ؟ مارح  یقیسوم  عون  ره  ایآ  تسیچ و  یقیسوم  ندینش  مکح 

شسرپ

؟ تسیچ عامتجا  ناور و  حور و  رب  نآ  ریثأت  تسا ؟ مارح  یقیسوم  عون  ره  ایآ  تسیچ و  یقیسوم  ندینش  مکح 

خساپ

نیداینب میهاـفم  فیرعت  اریز  دـشابن ، تسرد  ناـسآ و  نادـنچ  تمرح ، هچ  تیلح و  هچ  یقیـسوم ، دروم  رد  یّلک  مکح  دـسر  یم  رظن  هب 
یهقف ًافرص  هک  نآ  زا  شیپ  یقیسوم  ۀلئسم  تساهقف . راک  اه  نآ  رب  یهقف  میهافم  فیراعت و  قیبطت  تسا و  ناناد  یقیسوم  راک  یقیسوم ،

هب اه  هاگدـید  زا  کی  ره  زا  درب و  یم  هار  هفـسلف و ...  کیزیف ، تایـضایر ، یـسانش ، ییابیز  هب  اسب  هچ  هک  تسا  يرنه  يا  هلئـسم  دـشاب ،
تاوصا تاشاعترا  ةرابرد  هک  کیتسوکآ  ملع  صـصختم  کی  يارب  یقیـسوم  لاثم  روط  هب  تسیرگن . نآ  هب  ناوت  یم  نامأوت  ای  کیکفت 

هدنونش کی  اب  تسا ، لوغشم  نآ  هب  طوبرم  دعاوق  اه و  بوانت  قیقد  باسح  هب  هک  ناد  یضایر  کی  يارب  ای  دنک ، یم  قیقحت  ییایقیسوم 
یم شوگ  یقیسوم  هب  ناش  ماقم  لاح و  بسانت  هب  اه  نیا  همه  هک  تسا  تسرد  دراد . توافت  هدنناوخ  کی  ای  هدنزاون و  کی  ای  یلومعم 

! ریخ ًامّلسم  تسا ؟ مارح  اه  یقیـسوم  نیا  ۀمه  هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  دراد . دوجو  توافت  اه  نآ  نایم  هک  دناد  یم  یلقاع  ره  یلو  دنهد ،
يزیچ ره  1 ـ تسا . يرورض  هتکن  دنچ  نتسناد  انعم  نیا  یلامجا  نتسناد  يارب  دیامن ؟ ابیز  تشز و  ار  یقیسوم  دناوت  یم  یلماوع  هچ  سپ 

، هار زا  ندنامزاب  قیداصم  زا  یکی  تسا . دنـسپان  ابیزان و  دیامن ، فرحنم  يا  هظحل  یتح  ار  وا  دزاس و  رود  شتقلخ  فده  زا  ار  ناسنا  هک 
هب نداد  شوگ  زورما  هنافـسأتم  تسا . ندوب  بعل  وهل و  یپ  رد  مالک  کی  رد  شیوخ "و  زا  تلفغ  " ، " يراکیب يراعیب و  " ، " يراـگنلو "
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ملاع رد  نتفر  ورف  تایح ، تاظحل  زا  تلفغ  یـشومارفدوخ ، ترـشع ، شیع و  ینارذگ ، تقو  یمرگرـس ، ۀبنج  مدرم  رثکا  يارب  یقیـسوم 
هب لد  یگدـننار ، ماگنه  رد  ناوج  تسا . هتفای  هبقرتم  ریغ  ياه  ینامداش  قیمع و  یناـهگان و  ياـه  هودـنا  عفر  لـماع  ماـهوا و  تـالایخ و 

تاوصا ندینـش  ورگ  رد  اه  شوگ  رثکا  زمرق  ياه  غارچ  تشپ  دـنک . یم  یگدـننار  تاررقم ، نیناوق و  هب  هجوت  یب  درپس و  یم  یقیـسوم 
ار توص  طبض  باوخ ، زا  شیپ  يرگید  دهد و  یم  شوگ  یقیسوم  هب  هعلاطم  لاح  رد  زومآ  شناد  تسا . توص  طبظ  ای  ویدار  یقیـسوم 
اه و نابایخ  زمرق و  ياه  غارچ  تشپ  ات  هتفرگ  اه  هزوم  اه و  كراپ  اـه و  ناروتـسر  زا  مـالک  هصـالخ  دور . باوخ  هب  اـت  دـنک  یم  نشور 

ردـق نیا  هک  میـسانش  یمن  يرگید  رازبا  اریز  تسا ، بجعت  یـسب  ياج  نیا  دراد و  نایرج  یقیـسوم  مغ و ...  يداش و  مایا  اـت  اـه ، هچوک 
تسا و مک  شیاهب  دشاب ، دایز  هچ  ره  هک  تسا  نیا  یمومع  ةدعاق  کی  دشاب . هتشاد  نایرج  ناسنا  یگدنز  ياج  همه  رد  هدوب و  یمومع 
هدافتسا و تیمومع  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  شزرا  یقیسوم  هک  نیا  ياه  تلع  زا  یکی  تسا . دایز  شیاهب  دشاب ، كدنا  هک  هچ  ره 
، بیترت نیدب  ییاونش . شزرا  هن  دنراد و  يرنه  شزرا  هن  هک  تسا  بیرغ  بیجع و  ياه  یقیسوم  ماسقا  عاونا و  زورب  روهظ و  نآ  وریپ  هب 
ره 2 ـ دنا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییاونـش  گنهرف  دـنا و  هدـنام  مورحم  یعقا  یقیـسوم و  يادـص  ندینـش  زا  ناهج  مدرم  تسا  اه  تدـم 

. ددرگ یم  ندـب  ياضعا  ریاس  لالتخا  ببـس  نآ ، رد  لـالخا  هنوگ  ره  تسا و  يا  هژیو  ياـه  تیفرظ  ياراد  ندـب  ياـه  مادـنا  زا  یمادـنا 
ساوح یمامت  زا  رترید  دـتفا و  یم  راک  هب  رگید  ياه  سح  ریاـس  زا  رتدوز  هک  تسا  ندـب  ياـضعا  نیرت  ساـسح  زا  یکی  ناـسنا ، شوگ 

ناوت یم  تأرج  هب  دـیوگ . یم  خـساپ  اه  نآ  هب  تسا و  نوریب  تاوصا  ندینـش  هب  رداق  ردام  محر  رد  ناـسنا  نینج  دور . یم  نیب  زا  رگید 
هک تسا  هداد  ناشن  نادنمشناد  تاقیقحت  داد . یم  تسد  زا  ناسنا  ار  هناسانش  ییابیز  موهفم  زا  یمین  دوبن  ییاونـش ، تردق  رگا  هک  تفگ 

اه و هلمح  داجیا  پ ) ناور ؛ باصعا و  یناشیرپ  ب ) ییاونش ؛ تردق  شهاک  فلا ) ببس : دوجوم ، ياه  یقیـسوم  عاونا  هب  ندرپس  شوگ 
ياه یتحاران  ج ) ینورد ؛ شمارآ  یلخاد و  تینما  متـسیس  ندروخ  مه  رب  ث ) يزغم ؛ یبلق و  ياه  هتکـس  زورب  ت ) یبصع ؛ ياـه  كوش 

كرد هک  دـهد  یم  ناشن  تاـقیقحت  ددرگ . یم  تلاـسک و ...  یـشیرپ و  ناور  یباوخ و  یب  چ ) یـسنج ؛ یـشراوگ و  ییاـیوب و  ییاـنیب و 
مه رـس  تشپ  تاملک  زا  ناسنا  هک  روط  نامه  دراد . دوجو  ناسنا  یناـشیپ  تسار  تمـس  رد  يا  هعطق  رد  یناـبز  كرد  دـننام  ییاقیـسوم 
ياه یقیـسوم  زا  درب ، یمن  مالک  زا  يا  هرهب  ددرگ و  یم  لایخ  یتحاران  راچد  دـیوگ ، یم  توکـس  ینأت و  ثکم و  نودـب  هک  یناـنرخس 

. دوش یم  ناوارف  تالالتخا  راچد  هدربن و  يا  هرهب  دوش ، یم  هئارا  ینـالوط  ياـه  فینـصت  اـه و  هنارت  یبرـض ، تاـعطق  بلاـق  رد  هک  دـنت 
فلتخم ياهادص  زا  یعمج  اب  ناسنا  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  دـنلب  هاتوک و  ياه  توکـس  دوجو  مدـع  یقیـسوم  عون  نیا  زراب  هصخـشم 

نودب زین  یمومع  ياه  هناسر  دنتسه ، عون  نیا  زا  دنا ، هدش  دنسپ  هماعو  هتفای  عویش  هزورما  هک  ییاه  یقیـسوم  رثکا  هنافـسأتم  دوش . وربور 
تفای جاور  یقیسوم  ملع  نادنمشناد  نایم  رد  یمهم  ثحبم  زورما  دننک . یم  اه  یقیـسوم  نیا  شخپ  طبظ و  هب  مادقا  تاکن ، نیا  هب  هجوت 

ياه بیـسآ  زا  يریگولج  يارب  ییاـه  هار  داـجیا  ثحبم  نیا  فدـه  تسا . فورعم  شوگ " تشادـهب   " اـی یقیـسوم " تشادـهب   " هب هک 
ناور اب  نآ  ۀطبار  یقیسوم و  لصا  ةرابرد  یلامجا  یثحب  نیا  تسا . تارطخ  نیا  اب  مدرم  نتخاس  انشآ  یمدآ و  ناور  رب  یقیسوم  یلامتحا 

طالتخا یعرـش  رظن  زا  3 ـ تفرگ . شیپ  رد  ار  طاـیتحا  بناـج  فلتخم ، ياـه  یقیـسوم  هب  ندرپـس  شوگ  رد  دـیاب  نیارباـنب  دوـب ، یمدآ 
تکراشم هچ  دشاب و  یبنج  لماوع  زا  هچ  دشاب . مارح  همدقم  یقیسوم  هچ  لاح  دوش ، یم  نآ  تمرح  ببـس  رگید  ياه  مارح  اب  یقیـسوم 

جییهت ببس  ای  دشاب  ترشع  شیع و  بعل و  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  هک  یقیسوم  مالسا  هاگدید  رد  دشاب . هتـشاد  مارح  نآ  رد  یکچوک 
. درک يراددوخ  نآ  هب  نداد  شوگ  زا  دیاب  تسا و  مارح  ددرگ ، تاساسحا  تاوهش و 

؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  ارچ 

خساپ

اب بسانم  هک  یتروص  رد  درادـن ، لاکـشا  ین  لهد و  جنـس و  زا  هدافتـسا  یلو  تسین ، زئاج  اه  يرادازع  رد  بعل  وهل و  تالآ  زا  هدافتـسا 
رب نآرق  تایآ  : 1 لاؤس س 2174 و 2175 . ص 623 ، ج 1 ، لئاسملا ، عماج  لضاف ، هللا  تیآ  . 1 اه : تشون  یپ  ( 1 .) دوش هتخاون  يرادازع 

یقیـسوم اب  اسیلک  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، فلاخم  نزاوت  ینومراه و  نیا  اب  ام  نید  ارچ  دراد ، یـصاخ  ینومراـه  تسا و  یقیـسوم  نازوا 
یقیـسوم نامه  هک   ) باذج نوزوم و  يادص  اب  مالـسا  نید  خساپ : تسا !؟ رتشیب  نآ  يراذگ  ریثأت  دوش و  یم  تئارق  لیجنا  تایآ  میالم ،

، یمالسا گرزب  نایراق  طسوت  ینآرق  نیشنلد  ياهادص  هدرک ، قیوشت  یناوخابیز  رب  نآرق  تسین . فلاخم  تسا ) ینومراه  ياراد  تسا و 
، درادن یعرش  لاکشا  هنوگ  چیه  هک  تسا  لالح  حیحص و  یقیـسوم  زا  يا  هنومن  ابیز  نوزوم و  ياه  یناوخ  حیـشاوت  ابیز و  ياه  یحادم 

. تسا دنسپان  یعرش  یلقع و  نیزاوم  اب  بسانم  ریغ  کیکر و  نجهتسم و  ياه  یقیسوم  اّما  تسا . لالح  هکلب 

؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  ارچ 

خساپ

قیوشت یناوخابیز  رب  نآرق  تسین . فلاخم  تسا ) ینومراه  ياراد  تسا و  یقیـسوم  نامه  هک   ) باذـج نوزوم و  يادـص  اـب  مالـسا  نید 
زا يا  هنومن  ابیز  نوزوم و  ياه  یناوخ  حیـشاوت  اـبیز و  ياـه  یحادـم  یمالـسا ، گرزب  ناـیراق  طـسوت  ینآرق  نیـشنلد  ياهادـص  هدرک ،
ریغ کیکر و  نجهتـسم و  ياه  یقیـسوم  اّما  تسا . لالح  هکلب  درادـن ، یعرـش  لاکـشا  هنوگ  چـیه  هک  تسا  لـالح  حیحـص و  یقیـسوم 

. تسا دنسپان  یعرش  یلقع و  نیزاوم  اب  بسانم 

؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  مراحم  عمج  رد  صقر  ایآ  تسا ؟ مارح  صقر  ارچ 

خساپ

و مراحمریغ ) ای  مراحم   ) نادرم يارب  درم  ناـنز و  يارب  نز  صقر  درادـن . یلاکـشا  شرـسمه  يارب  رهوش  صقر  اـی  رهوش  يارب  نز  صقر 
یتروص رد  نادرم  يارب  درم  صقر  نانز و  يارب  نز  صقر  ( 1 .) دشابن هچ  دشاب و  هنارت  اب  هارمه  هچ  تسین ، زئاج  طلتخم  عماجم  رد  صقر 

زا ینارتوهش  تسا و  توهش  جیهم  صقر ، هک  تسا  یهیدب  ( 2 .) درادن یلاکشا  عجارم  زا  یخرب  ياوتف  هب  دوشن ، توهـش  جییهت  ثعاب  هک 
، ینیمخ ماما  . 1 اه : تشون  یپ  دوش . یم  داسف  شرتسگ  هانگ و  ثعاب  دـنک و  یم  دراو  هعماج  گـنهرف  رب  یمیظع  دـسافم  عورـشمان ، هار 
ص ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  . 2 ص 486 . ج 1 ، لئاسملا ، عماج  لـضاف ، هللا  تیآ  ص 15 ؛ ج 2 ، تائاتفتسا ،

. تاقرفتم ج 2 ، تائاتفتسالا ، هبوجا  810 ؛
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؟ تسیچ نآ  هب  نداد  شوگ  تارثا  نآ و  میرحت  تّلع  عجارم و  رظن  زا  یقیسوم  مکح 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  هب  نداد  شوگ  تارثا  نآ و  میرحت  ّتلع  عجارم و  رظن  زا  یقیسوم  مکح 

خساپ

یقیسوم 2 ـ  یشایع . بعل و  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  برطم و  یقیسوم  1 ـ  تسا : مسق  ود  رب  یقیسوم  یلعف  عجارم  رثکا  هیرظن  ساسا  رب 
نآ و نتخاون  مه  دننادیم ؛ مارح  ار  لوا  مسق  ماظع  ياهقف  یمامت  دـنکیمن .  راداو  يوهـش  ناجیه  هب  ار  ناسنا  هک  یلومعم  برطم و  ریغ 

یفاص و  هر ) یناگیاپلگ  ماظع : تایآ  رگم  دـننادیمن ، مارح  ار  مود  مسق  یلو  ار ، نآ  هبندرک  شوگ  مه  نآ و  نداد  داـی  يریگداـی و  مه 
یب و یشاّیع و  بعل و  وهل و  هب  ار  ناسنا  از  توهش  ياهیقیسوم  اریز  تسا ، حضاو  لّوا  مسق  یقیـسوم  میرحت  تّلع  هزع .) ماد  یناگیاپلگ 
زا تسا . قافن  بجومیقیـسوم  هدـمآ : تایاور  رد  اذـل  دوشیم . يدـیقال  یبهذـم و  تاداقتعا  لزلزت  ثعاب  دـهدیم و  قوس  يراب  دـنب و 

لابند وهل ؛ ياهراتفگ  اهادص و  هب  نداد  شوگ  ندینش و  دنادرگیم : تواسق  رپ  ار  ناسنا  بلق  زیچ  هس  هدش : لقن  یمالـسا  یمارگ  لوسر 
یبلق قافن  بجوم  دنکیم و  دساف  ار  بلق  زیچ  راهچ  دومرف : زاب  ( 1" .) ندرک دمآ  تفر و  ناهاش  رابرد  هب  ینارذگشوخ ؛ يارب  نتفر  دیص 

: دومرف (ع ) قداص ماما  ( 2" .) نتفر دیـص  لابند  ندرک و  دمآ  تفر و  نیطالـس  رابرد  هب  ندرکیـشاّحف ، تایوهل ، هب  نداد  شوگ  دوشیم :
هک یلوپ  دومرف : (ع ) یلع ( 3" .) تسا نوعلم  دهدب ، لوپ  وا  هب  دنک و  توعد  لزنم  هب  ار  وا  سکره  تسا و  نوعلم  هّینغم ) ناوخ  هزاوآ  نز 

. دینـش یقیـسوم  يادـص  درکیم . روبع  ییاـج  زا  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  یکی  ( 4" .) تـسا مارح  دوـشیم ، هداد  هزره  ناوـخ  هزاوآ  هـب 
اب ربماـیپ  دوـب . نینچ  نـیا  هـک  میتشذـگیم  ییاـج  زا  ربماـیپ  اـب  تـفگ : سپـس  دونـشن و  ار  ادـص  اـت  درک  شـشوگ  رد  ار  شیاـهتشگنا 

بلق رد  قاـفن  ثعاـب  هـنارت ) يوـهل  ياـهزاوآ  اـنغ و  دوـمرف : هللا  لوـسر  زاــب  ( 5" .) دونـشن ار  ادـص  اـت  تفرگ  ار  شـشوگ  شیاـهتسد 
دیوشیم يروط  مک  مک  ینعی  (7 ؛) دنکیم داجیا  قافن  امـش  بلق  رد  اهنآ  دینک . يرود  انغ  گنچ و  ندینـش  زا  دومرف : زاب  ( 6 .) دوشیم

زا یکی  یقیسوم : هب  دایتعا  1 ـ هعماج : درف و  رب  یقیسوم  دب  راثآ  دیرادن . لوبق  ار  مالسا  رادرک  لمع و  رد  یلو  دیتسهناملـسم ، ًارهاظ  هک 
يارب دایز  يادص  رس و  2 ـ دراد . لابند  هب  يدب  بقاوع  دایتعا  نیا  دنکیم و  داتعم  ار  هدنونش  ای  هدنزاون  هک  تسا  نیا  یقیـسوم  ءوس  راثآ 

رـس و دوشیم . دادملق  یقیـسوم  دب  راثآ  زا  یکی  زین  ناسنا  ناور  حور و  رب  دایز  يادص  رـس و  ریثأت  3 ـ تسا . روآ  نایز  ییاونش  هاگتـسد 
ادص رس و  دب  راثآ  زا  اهنادند  داسف  هدعم و  مخز  يویلک ، اهیتحاران  دنکیم و  دایز  اهسوریو  هلمح  هب  تبسن  ار  تیساسح  دایز  يادص 

ياهیقیـسوم هراـبرد  گـنیلمود " گـیودول  روـسفرپ  هـک  ییاـهشیامزآ  ساـسارب  هدـعم : رب  یقیـسوم  ریثأـت  4 ـ ( 8 .) دوشیم بوـسحم 
هدادماـجنا و ناوـج  لـسن  نردـم  کـیزوم  ینعی  پاـپ  ياـهزاوآ  تـیب ، کـیزوم  نوـهتب ، تشونرــس  ینوفمــس ، ترازوـم ، هاـتوکبش ،
، دندوب هدرک  شوگ  پاپ  کیزوم  هب  هک  یناسک  رد  کیردیرلک  دیسا  هدعم و  یـشراوگ  هراصع  حشرت  هتفرگ ، ماجنا  ّررکم  ياهـشیامزآ 

رفن نیب 46  زا  دـناهدرک ، ناّققحم  هک  ییاهیـسررب  رد  رمع  رد  یقیـسوم  یفنم  ریثأـت  5 ـ ( 9 .) دوب هتفای  شهاک  لـیلقت و  نیرئاـس  زا  شیپ 
یقیـسوم نیارباـنب  تسا . هدوب  لاـس  ناـنآ 47  رمع  طـسوتم  هریغ ، یناـملآ و  یـسیلگنا ، يوسنارف ، ییاـیلاتیا ، ناگدـنزاون  نادیقیـسوم و 

زا يدسافم  زاسهنیمز  تسین و  یـشوپمشچلباق  هک  دوشیم  هعماج  دارفا و  رد  يدـسافم  زورب  ثعاب  روآ  ناجیه  ياهیقیـسوم  ًاصوصخم 
یعفن رـصتخم  رگا  اذل  دوشیم . يزاب  سنجمه  انمتـسا و  دننام  ّرـضم  ياهینار  توهـش  يرگیلاباال ، يراکهزب ، یقالخا ، ياهداسف  لیبق 

، همکحلا نازیم  . 2 ناونع 3122 . همکحلا ، نازیم  . 1 اه : تشون  یپ  درک . یـشوپ  مشچنآ  زا  شاهدمع  ّراضم  رطاخ  هب  دیاب  دـشاب ، هتـشاد 
نیلوا . 8 ناونع 3121 . ناـمه ، . 7 ناونع 3121 . ناـمه ، . 6 ناونع 3121 . ناـمه ، . 5 ناـمه . . 4 ناونع 3123 . ناـمه ، . 3 ناونع 3122 .
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. صیخلت اب  دعب  هب  ص 185  نامه ، . 9 صیخلت . اب  ص 161 ، ج 15 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و 

؟ تسیچ مالسا  رد  یقیسوم  میرحت  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  رد  یقیسوم  میرحت  تلع 

خساپ

عاونا و یقیسوم  تسین ، مارح  یقیسوم  عون  ره  ًالوا  تسیچ !؟ یقیسوم  میرحت  تلع  دنـسرپیم  سپـس  هتفرگ ، مّلـسم  ار  ضرف  کی  یخرب 
ناسنا مسج  ناج و  هعومجم  تسا . برطم  گنهآ  ای  لطاب  راتفگ  انغ ، تمرح  تلع  اـما  تسا ، یقیـسوم  نوزوم  ياوآ  ره  دراد . یماـسقا 

ورف اب  رگید  يوس  زا  دور و  رتوس  نآ  ناگتـشرف  زا  نید ، يوریپ  لقع و  يربهر  اـب  دـناوتیم  وس  کـی  زا  هک  تسا  يزیمآرارـسا  هعومجم 
اهنت هک  ارچ  تسین ، یـشنزرس  ناویح  رب  ًاملـسم  و  دوش . رتكاـنرطخ  هدـنرد ، زا  رتهیاـمورف و  ناویح  زا  سوه  يوه و  لادوـگ  رد  نداـتفا 

ییامنهار لقع و  تمعن  زا  يرادروخرب  اـب  یمدآ  یلو  تسا ، زئارغ  موکحم  دـنادب  هک  نآ  یب  تسا و  شیوخ  یناویح  زئارغ  يوگ  خـساپ 
نآ زا  رتالاو  یمدآ  نیتسار  فرژ و  شنم  تسا . رتهیاـمورف  ناویح  زا  دـنامب ، یقاـب  نت  شهاوخ  باوخ و  روخ و  دـنب  ياـپ  رگا  ناربماـیپ 

ماـقم هب  دوشیمن  یـضار  زگره  تسا ، ناـسنا  هک  نآ  درادـب . لوغـشم  هناـکدوک  شزرا و  یب  ياهیمرگرـس  هب  ار  دوـخ  دـناوتب  هک  تسا 
يارب رترب و  ياهفده  هب  یبای  تسد  يارب  رادـیب  ناسنا  ره  تسا  مزال  دـهاکب . شیوخ  یقیقح  شزرا  زا  دـناسرب و  یبیـسآ  دوخ  یناسنا 

هب درادرب . ياپ  شیپ  زا  ار  هدنرادزاب  لماوع  همه  دوخ ، دوجو  رهوگ  لماکت  يارب  یتسه و  ناهج  أدـبم  اب  رتيوق  رتشیب و  هچ  ره  طابترا 
ياهتفرشیپ زا  هدنرادزاب  لماوع  رابنایز و  ياهیمرگرس  مالـسا ، سدقم  نییآ  رد  هژیو  هب  ناربمایپ ، نییآ  یهلا و  نیناوق  رد  تهج  نیمه 

. تسا كانرطخ  لـماوع  نیمه  زا  اـنغ  یقیـسوم و  تسا  هدـش  یقلت  هورکم  عونمم و  دـماجنایم ، طاـطحنا  طوقـس و  هب  هچ  نآ  يونعم و 
ار یمدآ  دزیگنایمرب و  ار  ناسنا  یناویح  يوهش و  ياوق  دننکیم ، ارجا  ناگدنناوخ  هک  یجیهم  صوصخم و  ياهزاوآ  اهگنهآ و  ًاملسم 

اهذـختی ملع و  ریغب  هللا  لیبس  نع  لضیل  ثیدـحلا  وهل  يرتشی  نم  سانلا  نم  و  : " دـیامرفیم نآرق  درادیمزاب . ترخآ  ادـخ و  هب  هجوت  زا 
دنزاس و هارمگ  ادخ  هار  زا  ملع  نودب  ار  نارگید  ات  دـنرخیم  ار  انغ )  ) هدوهیب يراتفگ  مدرم  زا  یخرب  ( 1 (؛ نیهم باذع  مهل  کئلوا  ًاوزه 

نوچمه يریدخت  يرثا  از  ناجیه  برطم و  يانغ  یقیـسوم و  " تسا . هدـننک  راوخ  یباذـع  نانآ  يارب  دـنریگیم . هرخـسم  هب  ار  ادـخ  هار 
انغ دریگب . هلـصاف  یگدـنز  ياهتیعقاو  زا  ًاتقوم  ناسنا  دوشیم  بجوم  دـنکیم ، داجیا  اضعا  رد  هک  یتوخر  اب  ینعی  دراد ؛ نویفا  لکلا و 
ربخ یب  ادخ  زا  ار  هدنونش  اهنایز ، همه  زا  رتمهم  دراد . یپ  رد  رایـسب  ياهیناماسبان  اهیتخبدب و  یلو  رذگدوز ، ینآ و  يریدخت  تذل و 

بوسحم گرزب  سب  ینایز  دراد ، نامیا  ترخآ  ربمایپ و  ادـخ و  هب  هک  نآ  يارب  ناـیز  نیا  دـهدیم . جاور  ناـسنا  رد  ار  يرگ  یلاـباال  و 
ار هچنآ  دریذـپیم ... ناصقن  شلقع  اـیح و  دـهدیم ، ارف  شوگ  اـنغ  هب  ناـسنا  هک  هاـگ  نآ  : " تسا هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  دوشیم .

لماـح یقیـسوم  رکفنـشور ، نادنمـشناد  ناـهج و  ناسانـشناور  همه  یهاوگ  هب  ( 2" .) دـنکیم هولج  وـکین  شرظنرد  تشادـنپیم ، تشز 
دنناـم يرایـسب  ياـهيرامیب  هک  تسا  ملـسم  رگید  يوـس  زا  دراد . يراکـشآ  ریثأـت  زین  تاـناویح  رد  یهاـگ  ناـجیه  نیا  تسا و  ناـجیه 

مرک رـس و  يوم  شزیر  یتح  نوخ و  راـشف  هدـعم ، مخز  یبـلق ، ياـهيرامیب  یناور ، ياـهيرامیب  باـصعا ، فعـض  یبـصع ، ياـههلمح 
تاشاعترا هب  ًاروف  یناور  تاناجیه  تاشاعترا و  نادنمشناد  زا  یکی  لوق  هب  دریگیم . همشچرس  باصعا  ناجیه  زا  همه  نادند ، یگدروخ 

ياهررـض هک  تسا  روآ  ناجیه  نانچ  دـنت  ياهیقیـسوم  یهاگ  نیا  زا  هتـشذگ  دراذـگیم . رثا  نت  يور  دـنکیم و  ادـیپ  لاقتنا  یمـسج 
ناجیه هب  نانچ  یقیسوم  ترسنک  کی  عامتـسا  زا  سپ  نروبلم  رد  ناناوج  زا  رفن  رازه  هاجنپ  دنتـشون : اههمانزور  رد  دراد . یپ  رد  یگرزب 
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زاب دنتخادرپ . تفع  یفانم  لامعا  هب  یتح  دندرک و  مودصم  یمخز و  ار  رگیدکی  تهج  نودـب  دـنتخیر و  مه  هب  همه  ناهگان  هک  دـندمآ 
دای هب  ار  ارجام  نیا  سیلگنا  مدرم  زونه  هک  دندرک  شغ  اج  کی  رتخد  دصیس  زیگناناجیه ، یترـسنک  رد  وکـسالگ  رد  يزور  دناهتـشون :

(3 .) داتفا هار  هب  مدرم  لوک  رس و  رب  يزیمآنونج  تلاح  اب  دش و  هنهرب  ناجیه  تدش  زا  يدرم  يرگید  روشرپ  ترـسنک  نایرج  رد  دنراد .
نارـسفم تسا و  هدـش  هدافتـسا  تسا ، یـشایع  ینارذگـشوخ و  بعل و  وهل و  سلاجم  اـب  بساـنم  هک  برطم  یقیـسوم  تمرح  یتاـیآ  زا 

" روزلا لوق  نامقل و"  هروس  هیآ 6  رد  ثیدحلا " وهل   " نآرق رد  دناهتـشاد . دیکأت  هتکن  نیا  رب  دنتـسه ، راوگرزب  ناماما  هک  نآرق  گرزب 
نودهـشی نیذلاو ال   " هیآ نونمؤم و  هروس  رد  نوضرعم " وغللا  نع  مه  نیذلاو   " هیآ تسا . هدش  یقیـسوم  انغ و  هب  ریـسفت  جح ، هروس  رد 

تمذـم رد  تیاور  داـتفه  بیرق  تاـیآ ، زا  ریغ  تسا . هدـش  ریـسفت  یقیـسوم  اـنغ و  هب  ناـقرف  هروـس  ًاـمارک " ًاورم  وغللاـب  اورم  اذا  روزلا و 
لد رد  ار  قاـفن  وهل ، اـنغ و  هب  ندرک  شوگ  : " دـیامرفیم (ع ) قداـص ماـما  هلمج : زا  تسا ، هدـش  دراو  هدوـهیب  وـغل  ياـهراک  یقیـسوم و 
دوب هدنارذگ  یقیـسوم  زاوآ و  ندینـش  هب  ار  بش  هک  يدرف  هب  باطخ  زین  " دوشیم . یگراچیب  رقف و  ببـس  انغ  : " دومرف زاب  " دنایوریم .
لها هب  ادخ  هک  تسا  یسلجم  انغ  انامه  یـشاب !؟ یتلاح  نینچ  رد  وت  دسر و  رد  گرم )  ) ادخ نامرف  هک  يدیـسرتن  ایآ  وترب ! ياو  : " دومرف

دـشاب دـیفم  هعماج  درف و  يارب  هک  یلوقعم  هدـئاف  چـیه  تسا و  لطاب  وغل  قیداصم  زا  برطم  یقیـسوم  نیارباـنب  ( 4" .) دنکفایمن رظن  نآ 
، ریدغلا زا  لقن  هب  ص 211 ، یمالـسا ، یگدنز  لئاسم   - 2 هیآ 6 . ( 31) نامقل  - 1 اهتشونیپ : تسا . هدش  میرحت  مالـسا  رد  اذل  درادن .
، لئاسو زا  لقن  هب  ص 217 ، یمالسا ، یگدنز  لئاسم  قح ، هار  رد  هسسؤم   - 4 ص 211 . یمالسا ، زاس  یگدنز  لئاسم   - 3 ص 74 . ج8 ،

ص 236. ج12 ،

؟ تسا مارح  اه  یقیسوم  یضعب  هب  نداد  شوگ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  اه  یقیسوم  یضعب  هب  نداد  شوگ  ارچ 

خساپ

یقیسوم 2 ـ  یشایع . بعل و  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  برطم و  یقیـسوم  1 ـ  تسا : مسق  ود  رب  یقیـسوم  یلعف  عجارم  رثکا  هیرظن  ساسارب 
مه نآ و  نتخاون  مه  دـننادیم ؛ مارح  ار  لوا  مِسق  اهقف  یمامت  دـنکیمن .  راداو  ار  يوهـش  ناجیه  هب  ار  ناـسنا  هک  یلومعم  برطم و  ریغ 

یفاـص و  هر ) یناـگیاپلگ  ماـظع : تاـیآ  رگم  دـننادیمن ، مارح  ار  مود  مسق  یلو  ار ، نآ  هبندرک  شوـگ  مه  نآ و  نداد  داـی  يریگداـی و 
یبو و یشاّیع  بعل و  وهل و  هب  ار  ناسنا  از  توهش  ياهیقیـسوم  اریز  تسا ، حضاو  لّوا  مسق  یقیـسوم  میرحت  تلع  هزع .) ماد  یناگیاپلگ 

ناسنا بلق  زیچ  هس  هدش : لقن  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  تایاور  رد  دوش . یم  یبهذم  تاداقتعا  لزلزت  ثعاب  دهدیم و  قوس  يراب  دـنب و 
تفر ناهاش  رابرد  هب  ینارذگشوخ ؛ يارب  نتفر  دیـص  لابند  وهل ؛ ياهراتفگ  اهادصهب و  نداد  شوگ  ندینـش و  دنادرگیم : تواسق  رپ  ار 

هب ندرکیـشاّحف ؛ تایوهل ؛ هب  نداد  شوگ  دوشیم : یبلق  قافن  بجوم  دنکیم و  دساف  ار  بلق  زیچ  راهچ  دومرف : زاب  ( 1.") ندرک دمآ  و 
ار وا  سکره  تسا و  نوعلم  هّینغم ) ناوخ  هزاوآ  نز  دومرف : (ع ) قداص ماـما  ( 2" .) نتفر دیص  لابند  ندرک و  دمآ  تفر و  نیطالـس  رابرد 
(4" .) تسا مارح  دوشیم ، هداد  هزره  ناوخ  هزاوآ  هب  هک  یلوپ  دومرف : (ع ) یلع ( 3" .) تسا نوعلم  دهدبلوپ ، وا  هب  دنک و  توعد  لزنم  هب 

سپس دونشن و  ار  ادصات  درک  ششوگ  رد  ار  شیاهتشگنا  دینش . یقیسوم  يادص  درکیم . روبع  ییاج  زا  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  یکی 
انغ و دومرف : هللا  لوسر  ( 5 .) دونشن ار  ادص  ات  تفرگار  ششوگ  شیاهتسد  اب  ربمایپ  دوب . نینچ  هک  میتشذگیم  ییاج  زا  ربمایپ  اب  تفگ :

داجیا قافن  امـش  بلق  رد  اهنآ  دـینک . يرود  انغ  گنچندینـش و  زا  دومرف : ".6)و   ) دوشیم بلق  رد  قافن  ثعاـب  هنارت ) يوهل  ياـهزاوآ 
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یقیسوم دب  راثآ  دیرادن . لوبق  ار  مالـسا  رادرک  لمع و  رد  یلو  دیتسهناملـسم ، ًارهاظ  هک  دیوشیم  يروط  مک  مک  ینعی  "7 ؛ ) .) دنکیم
هب يدـب  بقاوعدایتعا  نیا  دـنکیم و  داتعم  ار  هدنونـش  ای  هدـنزاون  هک  تسا  نیا  یقیـسوم  ءوس  راثآ  زا  یکی  داـیتعا : 1 ـ  هعماـج : درف و  رب 
زا یکی  زین  ناسنا  ناور  حور و  رب  دایز  يادـص  رـس و  ریثأت  3 ـ تسا . روآ  نایز  ییاونش  هاگتـسد  يارب  دایز  يادص  رـس و  2 ـ  دراد . لابند 

داسفو هدعم  مخز  يویلک ، ياهیتحاران  دنکیم و  دایز  اهسوریو  هلمح  هب  تبسن  ار  تیساسح  دایز  يادص  رس و  تسا . یقیسوم  دب  راثآ 
" گنیلمود گیودول  روسفرپ  هک  ییاهشیامزآ  ساسارب  هدعم : رب  یقیسوم  ریثأت  4 ـ  ( 8) دوشیم بوسحم  ادص  رس و  دب  راثآ  زا  اهنادند 

ماجنا ّررکم  ياه  شیامزآ  هدادماجنا و  ناوج ) لسن  نردـم  کیزوم   ) پاپ ياهزاوآ  نوهتب ، ، ینوفمـس ، ترازوم ، اهیقیـسوم ،  هراـبرد 
رد یقیـسوم  یفنم  ریثأت  5 ـ  ( 9) دوب هتفای  شهاک  لیلقت و  نیرئاس  زا  شیب  کیردیرلک ،  دیـسا  هدـعم و  یـشراوگ  هراصع  حـشرت  هتفرگ ،

نیاربانب تسا . هدوب  لاس  نانآ 47  رمع  طسوتم  ناگدنزاون ،  نادیقیـسوم و  رفن  نیب 46  زا  دناهدرک ، ناّققحم  هک  ییاهیـسررب  رد  رمع :
زاسهنیمز زین  تسین ، یـشوپمشچلباق  هک  دوشیم  هعماج  دارفا و  رد  يدـسافم  زورب  ثعاب  روآ  ناجیه  ياهیقیـسوم  ًاصوصخم  یقیـسوم 

هب دیاب  دـشاب ، هتـشاد  یعفن  رـصتخم  رگا  دوشیم . ّرـضمياهینار  توهـش  يرگیلاباال ، يراکهزب ، یقالخا ، ياهداسف  لیبق  زا  يدـسافم 
(4  ) ناونع 3123 ناـمه .  (3 . ( نامه (2 . ) ناوـنع 3122 همکحلا ، نازیم   1  : ) اه تشون  یپ  درک . یـشوپ  مشچنآ  زا  شیاـه  ناـیز  رطاـخ 
ص نامه ،  9 . ) صیخلت اب  ص 161 ، ج 15 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا   8 . ) نامه  7 . ) نامه  6 . ) ناونع 3121 ناـمه ، ( 5 . ) نامه
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؟  تسیچ نآ  تمرح  هفسلف  هدرک و  مارح  ار  یقیسوم  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟  تسیچ نآ  تمرح  هفسلف  هدرک و  مارح  ار  یقیسوم  مالسا  ارچ 

خساپ

دنـشیدنیب و یقطنم  دـنن و  رکف کـ تسرد  هراـب  نیا  رد  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  زا  عناـم  یقیـسوم  عاونا  هداـعلا  قوـف  جاور  ـه  چر گـ
رضاح  ( دنریگ یم  نآ  ندوب  بیع  یب  رب  لیلد  ار  زی  ند هـر چـ لوادتم شـ دندنبیاپ (  تخس  نآ  هب  يا  هدع  هک  یتسردان  رکفت  زرط  قباطم 

یپ يارب  درک و  دنهاوخن  تعانق  رادقم  نیا  هب  هاگ  چیه  نیب  عقاو  دارفا  ـی  لو دنتسین .  یقیـسوم  رابنایز  موش و  تارثا  فارطا  رد  هعلاطم  هب 
نـظـر زا  تسا 1 -  هعلاطم  لباق  رظن  دـنچ  زا  یقیـسوم   : دـننک یم  هعلاطم  دنـشوک و  یم  هراومه  اهنآ  عویـش  مغر  یلع  اـهتیعقاو ,  هب  ندرب 

دیوگ یم  ایبملک  هاگشناد  روسفورپ  رلدا  فلو  رتکد  ياقآ  دراذگ  یم  ناسنا  باصعا  هاگتسد  يور  هک  یموش  تارثا  یمـسج و  ياهنا  ـ یز
مرگ اوه  هک  یتقو  اصوصخم  دراذگ ;  یم  ناسنا  باص  ـ عا ـلـه  ـس ـلـ ـس يور  ار  راثآ  نیرت  موش  یقیـسوم ,  ياهاون  نیرتزاونلد  نیرتهب و  : 

 : ـسـد یو هسنارف مـی نـ فورعم  سانش  تسیز  تسیژولویزیف و  لراک  سیـسکلآ  ـتـر  کد ددر  ـر مـی گـ تد ـ ید ـ ـش نآ  بولطمان  تارثا  دشاب 
تسین درذگب  حیرفت  هب  هک  یگدنز  کی  زارت  یقطنم  ریغ  زیچ  چیه  یلو  دنک  تیمها  یعون  بلج  تسا  نکمم  تاوهش  هنایـشحو  ياضرا 

امنیـس و دـیدرت  نودـب  ددرگ ;  یم  یـشان  تداـع ,  رد  یمظن  یب  زا  هرخـالاب  و  لـکلاریثات ,  زا  لـقع  يورین  شوـه و  یموـمع  شهاـک  . 
هجو چیه  هب  نآ  يریدخت  راثآ  اریز  تخانـش  ردخم  داوم  فیدر  رد  ار  یقیـسوم  دـیاب  یلک  رو  بـطـ دنمیهـس .  يرکف  نارحب  نیا  ردویدار 

هب رید  ـی تـخـ ها گـ دنک .  ریدخت  ار  دوخ  باصعا  فلتخم  قرط  زا  دناوت  یم  رـشب  دراد و  یماسقا  عاونا و  ریدخت  تسی ; و  را نـ ـکـ نا لباق 
زا ار  ناسنا  لقع  كرد و  يورین  دروآ و  یم  دوجو  هب  باصعارد  يدـیدش  ریدـخت  هک  یلکلا  ياه  هباشون  دـننام  تسا ;  ندروخ  هلیـسو 

هدش ندب  دراو  ینیب  قیرط  زا  هک  نییوره  درگ  دننام  دوش ,  یم  داجیا  ندب  رد  ینیب  زا  قاشنتسا  هلیـسو  هب  ریدخت  یها  گـ دزادنا .  یم  راک 
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گر ردردخم  داوم  قیرزت  قیرط  زا  دنراد  ریدخت  هب  جایتحا  هک  ینارامیب  زا  يرا  يار بـسـیـ و بـ دنک .  یم  ریدخت  یتدم  يارب  ار  باصعا  , 
يریدخت رثا  هدنونش  باصعارد  ترسنک  یقیسوم و  عامتسا  دریذپ و  یم  تروص  شوگ  يارجم  زا  ریدخت  نیمه  یهاگ  دریگ .  یم  ماجنا 

زیچ همه  زا  ار  وا  هجوت  هدروآ  نوریب  یعیبط  تلاح  زا  هدز ,  تهب  دارفا  دـننامار  ناسنا  هک  دوش  یم  دـیدش  نانچنآ  یناـمز  هدرک و  داـجیا 
تارضم بویع و  زا  يرایـسبای  مامت و  تسین و  شیب  يردخم  یقیـسوم  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  هتکن ,  نیا  هب  هجوت  بـا  دنک .  یم  بلس 

يریدـخت رثا  نیا  یهاگ  تسا .  يریدـخت  رثا  نیمه  رطاخ  هب  دـنرب  یم  نآ  زا  دارفا  هک  يا  هداعلا  قوف  تذـل  ـالوصا  تساراد .  ار  ریدـخت 
یتقو الثم ,  دـنز .  یم  يداع  ریغ  تاکرح  هب  تسد  هک  دـهد  یم  تسد  زا  ناـنچنآ  ار  دوخ  شوه  لـقع و  ناـسنا  هک  تسا  يوق  يردـقب 

دوخ یعقاو  دح  رد  ار  دب  بوخ و  دناوت  یمن  رگید  ددرگ .  یم  بلـس  ناسنا  زا  حیحـص  تواضق  تردق  دـیدرگ ,  يوق  یقیـسوم  ریدـخت 
ریـسا وا  صی  ـخـ ـش يورین تـ هشیدـنا و  لقع و  تفرگ و  رارق  یتوص  ياهـششک  زومرم  لـماوعریثات  تحت  ـتـی  قو ـا  ـس چـه بـ دـنک .  كرد 

 , دناد یمن  دوخ  تیناسنا  ناش و  هتـسیاشار  نآ  يداع  تلاح  رد  هک  تسیاشان  لامعا  زا  يرایـسب  دیدرگ ,  یقیـسوم  دنت  ياهگنهآ  هبذج 
هجوت يرادی  درف بـ ره  اریز  دشاب ;  هتشاد  هنومن  نایب  لاثم و  رکذ  هب  جایتحا  ام  راتفگ  زا  تمسق  نیا  منک  یمن  روص  تـ ددرگ .  یم  بکترم 

 , دندرگ یم  لوغشم  یناشفا  تسد  یبوک و  ـ یا هب پـ هناگیب  نانز  اب  هناگیب  نادرم  هک  ییاه  ینیـشن  بش  یعمج و  هتـسد  ياهـصقر  هک  دراد 
هک دراذگ  یم  دارفا  كاردا  لقع و  يور  رب  یشوپرس  نانچنآ  یقیسو  تاو مـ ـ ـصا شاعترا  هدوب و  یقیـسوم  دنت  ياهگنهآ  اب  ماوت  هراومه 

ذوفن تحت  ناسنا  هک  یتقو  نیا  زا  رتالاب  يریدـخت  هچ  تسا .  ناسآ  لهـس و  اهنآ  يارب  تیناسنا  ماـقم  زا  رود  لـمع  هنوگره  نداد  ماـجنا 
 , ینارتوهـشزج یناسنا  میهاـفم  زا  هدـش و  یلوتـسم  باـصعا  رب  ـتـی  ـس ـ ـس تو و  ـ خر عون  کـی  تفرگرارق ,  یقیـسوم  گـنهآ  مب  ریز و 

يورین كاردا و  يور  شوپرس  نانچنآ  ددرگ ; و  یمن  مسجم  يو  لقع  غورف  یب  ناگدید  ربارب  رد  يز  ـتـی چـیـ سر لامج پـ يزابقـشع و 
ششوک تمظع ,  دجم و  يردارب ,  تاوا ,  ـ ـس مـ تناما ,  ایح ,  تفع ,  تورم ,  محر ,  مان  هب  یـسدقم  میهافم  هک  دوش  یم  هدراذگ  درخ 

لـکلا و تسخن ,  زور  زا  هک  تسین  وگتفگ  ياـج  دوش .  یم  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  فدـه ,  هار  رد  تماقتـسا  هزراـبم و  تیلاـعف ,  و 
 . دندرب یم  هانپ  نآ  هب  باصعا  ریدخت  يارب  یصاخ  عقاوم  رد  دوب و  نارتوهش  نانز  نادرم و  يارب  ینارسوه  هلیسو  نیرتگرزب  زا  یقیـسوم 

باصعا و رید  ـق تـخـ یر زا طـ هک  رذـگدوز  ذـیاذل  نآزا  یلو  دراد ,  یمن  زاب  یعیبط  ذـیاذل  زا  ار  ناـسنا  زگره  مالـسا  هک  تسا  ـت  ـسرد
ایآ یقیـسوم  یقالخا  ياهزرم  دـیامن .  یم  يریگولج  درب ,  یم  نوریب  یعیبط  تلاح  زا  ار  ناسناو  دوش  یم  ادـیپ  یناوهـش  زیارغ  کیرحت 

زیمآ کـیرحت  هدـنبیرف و  ياـهراونایآ  تساـهف و  ـنـیـ ـص تاحفـص و تـ نیمه  یقـالخا  طاـطحنا  لـماوع  زا  یکی  هک  تسا  وـگتفگ  ياـج 
 , یقیـسوم زیگنا  توهـش  ياهگنهآ  اب  ماوت  نارتخد  نانز و  مرگ  زاوآ  دـننز و  یمن  نماد  تفع  زا  رود  لامعا  داـسف و  عویـش  هب  یقیـسوم 

ـه نا ـقـ ـشا ياهفینـصت عـ زیگنا و  توهـش  ياـه  همغن  زا  ولمم  هک  یبـلق  اـیآ  یهگناو ,  ؟  دـنک یم  دا نـ ـجـ یا نا  ـ ناو رد جـ ار  يزابقـشع  حور 
تفر ورف  یقیـسوم  جاوما  شاعترا  هناقـشا و  ياهزاوآ عـ بادرگ  رد  هک  یلد  ایآ  ؟  دنام یم  یقاب  ادخ  دای  يارب  یهاگیاج  نآ  رد   , دیدرگ

ینامـسآ تعیرـش  کی  رد  دناوت  یم  دشاب  ءوس  لماوع  نیا  هدنروآ  دیدپ  هک  يزیچ  ایآ  ؟  دـشاب ناگدـنامرد  نایاونیب و  رکف  هب  دـناوت  یم 
ار تاوهش  هلسلس  کی  یقالخا  رظنزا  مه  دراد و  ار  باصعا  ریدخت  شخبنایز  راثآ  مه  یقیسوم  ياهگنهآ  هک :  نیا  هجیتن  ؟  ددرگ لالح 

یفلتخم للعو  لماوع  ام  رـصع  رد  یناهگان  ياهریم  گرم و  ندش  دایز  هدـش  تباث  زی  ـتـی نـ ـشاد زا نـظـر بـهـ دـنک .  یم  هدـنز  ناسنا  رد 
هک یمدرم  باصعا  لداعت  ندروخ  ینعی بـه هـم  ناجیه  تسا و  ناجیه  لماع  یقیسوم  اریز  تسا ;  یقیسوم  عویش  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد 

 . دنریگ یم  رارق  يزغم  یبلق و  ياه  هتکس  هناتسآ  رد  دوش ,  یم  نارابمب  یقیسوم  نوگانوگ  ياه  همغن  ریز  زور  بش و  ناشباصعا 

؟  تسین روط  نیا  نادرم  يارب  یلو  دشاب . یم  مارح  نانز  يارب  یگدنناوخ  ارچ 

شسرپ
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؟  تسین روط  نیا  نادرم  يارب  یلو  دشاب . یم  مارح  نانز  يارب  یگدنناوخ  ارچ 

خساپ

رد تسین .  نز  درم و  یگدنزاونو  یگدنناوخ  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  تسا و  مارح  دشاب  وهل  سلاجم  اب  بسانتم  هک  برطم  یگدـنناوخ 
زاو تسا  یسنج  کیرحت  بجوم  الومعم " نادرم  يارب  یلو  درادن ، یلاکـشا  ندوبن  برطم  تروص  رد  نانز  يارب  نز  یناوخزاوآ  نمض 

 . ; تسا لاکشا  ياراد  ور  نیا 

؟  تسیچ یقیسوم  ندینش  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ یقیسوم  ندینش  تمرح  هفسلف 

خساپ

یلیـصفت روط  هب  اهنآ  تاییزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  الوا :  تشاد :  رظن  رد  ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  دـیا  هدرک  هراشا  هک  يا  هلاسم  اـب  هطباررد 
همه هک  تسا  نشور  لاـمجاروط ،  هب  نکیل   . دـبلط یم  يرـشب  يداـع  فراـعم  ياـهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآزا  یهاـگآ  تسین و  نشور 

هدعاق رب  انب  مینادن ،  صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ .  قلعتمرد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا 
هفـسلف نتفای  رد  ایناث :   . دـشاب هتخانـشان  ام  رب  دـنچ  ره  تسه ،  یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  نآ  رد  اریز  مینک ؛  يوریپ  نآ  زا  دـیاب  قوف  یلک 

یپ رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا   . دومن وج  تسج و  شیارب  کیژولویزیفو  يدام  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دـیابن  ماکحا ، 
یحلاصم ماکحا ،  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  تسا ؛  هنایارگ  يدام  یـشرگن  زا  هتـساخرب  میـشاب ،  ای ...  یبط  يا  هدـسفم  ای  تحلـصم  نتفای 

 - ًاتابثا ای  ًایفن  یمکح -  نداد  هبرداق  دوخ ، یبرجت  دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دنراد  يونعم 
دروم رد  ًالثم  ؛ دـشاب هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلاسم  اسب  هچ  اریز  تسا ؛  یحطـس  رایـسب  ، دـنهدب مه  يرظن  رگا  دنتـسین و  نآ  نوماریپ 

 . تسا یباـی ) )  اوقت  نآ ( (  هدومرف و  ناـیب  ار  رتـالاب  يا  هفـسلف  دـیجم  نآرق  یلو  تسا ،  هتخادرپ  نآ  یتشادـهب  صاوـخ  هب  موـلع  هزور 
بجوم فلا )  دراد :  زین  ار  تاریثات  نیا  دراد  ناور  باصعا و  يارب  انغ  یقیـسوم و  هک  يراب  ناـیز  راـثآ  زا  هتـشذگ  یقیـسوم ،  هراـبرد  .

ریثات تحت  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  درب و  یم  نوریب  ناسنا  لد  زا  ار  تفع  اـیح و  ناـمیا ،  ددرگ و  یم  قـالخا  داـسف 
زا ینخـس  یناعملا ) )  حور  ریـسفت ( (  رد  . دـنروآ یم  يور  داسف  تاوهـش و  هب  هدرک و  اهر  ار  يراـکزیهرپ  اوقت و  هار  اـنغ  ياـه  گـنهآ 

ار تیـصخش  ، دیازفا یم  ار  توهـش  دنک ، یم  مک  ار  ایح  هک  دیزیهرپب  انغ  زا  تفگ :  یم  اهنآ  هب  هک  دننک  یم  لقن  هیما  ینب  زا  یکی  نارس 
نیمه هب  هراشا  دـهد ، یم  شرورپ  بلق  رد  ار  قافن  حور  اـنغ  هک  هدـمآررکم  یمالـسا  تاـیاور  رد  هک  مینیب  یم  رگا  دنکـش و  یم  مهرد 
 : ) ) دـندومرف ع )  قداص (  ماما  تسا .  يراـکزیهرپو  لوحت  زا  يریگ  هراـنک  داـسف و  هب  یگدولآ  حور  ناـمه  قاـفن  حور   . دراد تقیقح 
لیاسو دروآ ( . ) )  یم  رقفو  یتخبدـب  دوخ  لاـبند  هب  دـهد و  یم  شرورپ  ار  قاـفن  حور  لد  رد  اـنغ  رقفلا ؛  بقعی  قاـفنلا و  ثروی  اـنغلا 

ماما تسا .  یقیسوم  انغ و  راب  نایز  راثآ  زا  رگید  یکی  زین  ادخ  ندرک  شومارف  ادخدای و  زا  ندش  لفاغ  ب )  ص 225 )  ج 12 ،  هعیشلا ، 
 ( . ص 492 ج 3 ،  نیلقثلارون ،  ریسفت  دیزیهرپب ( ، ) )  اوران  لطابراتفگ و  زا  روزلا ؛  لوق  اوبنتجاو  هفیرش ( (  هیآ  ریـسفت  رد  ع )  قداص ( 

هار زا  دـنک و  یم  رود  ادـخ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  اوراـن  لـطاب و  راـتفگ  تساـنغ .  هفیرـش  هیآ  رد  روز  لوق  زا  دارم  دـندومرف : 
نم سانلا  نمو  لجوزع ( ( :  هللا  لاق  امم  وه  هلها و  یلا  هللارظنیال  سلجم  انغلا  دندومرف ( ( :  ع )  قداص (  ماما   . دـنک یم  فرحنم  تسرد 
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لومـشم ار  اهنآ  درگن و  یمن  نآ  لها  هب  ادـخ  هک  تسا  یـسلجم  یگدـنناوخو  انغ  سلجم  هللا ؛ ) )  لیبس  نع  لضیل  ثیدـحلاوهل  يرتشی 
 : هدومرف لجو  زع  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  قادـصم  نیا  و  ص 228 . )  ج 12 ،  هعیـشلا ،  لـیاسو  دـهد ( ، ) )  یمن  رارق  شفطل 

انغ و ع )  ماما (  تیاور  نیارد  دنزاس . ) )  هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  دننک  یم  يرادیرخ  ار  هدوهیب  نانخس  هک  دنتسه  مدرم  زا  یـضعب 
 . ; دنک یم  هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  اه  ناسنا  هک  هتسناد  يا  هدوهیب  راتفگ  ياه  قادصم  زا  یکی  ار  یقیسوم 

مه یعرـش و  هار  مه  يزاین ، ره  يارب  تسا و  هداد  رارق  ییاهزاین  یناـسنا  ره  نورد  رد  دـنوادخ  دوش  یم  هتفگ  هک  لالدتـسا  نیا  اـیآ 
یقیسوم ارچ  دراد  رگا  ریخ و  ای  دراد  قادصم  مه  یقیسوم  دروم  رد  دوش  اضرا  یعرش  هار  زا  اهنت  يزاین  ره  دیاب  هک  دراد  دوجو  یعرشریغ 

؟ تسا مارح 

شسرپ

مه یعرـش و  هار  مه  يزاـین ، ره  يارب  تسا و  هداد  رارق  ییاـهزاین  یناـسنا  ره  نورد  رد  دـنوادخ  دوـش  یم  هتفگ  هـک  لالدتـسا  نـیا  اـیآ 
ارچ دراد  رگا  ریخ و  اـی  دراد  قادـصم  مه  یقیـسوم  دروم  رد  دوش  اـضرا  یعرـش  هار  زا  اـهنت  يزاـین  ره  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یعرـشریغ 

؟ تسا مارح  یقیسوم 

خساپ

زیگنا برط  یقیـسوم  زا  عون  نآ  اـنغ  نآ . عاونا  همه  هن  دوش  یم  هتفگ  یقیـسوم  زا  یعون  هب  اـنغ  دـشاب . یم  اـنغ  تسا  هدـش  میرحت  هچنآ 
هچنآ بالقنا و  زا  لبق  لذتبم  ياه  یقیسوم  ناوت  یم  نیقی  روط  هب  دنک  یم  لیمحت  ار  دولآ  توهـش  ياهیـشوخ  صقر و  تلاح  هک  تسا 

نیوانع زا  دوش  یم  رپ  لخاد  رد  ینوناقریغ  روط  هب  ای  روشک  زا  جراـخ  رد  ًاتدـمع  دوش و  یم  شخپ  زاـجمریغ ، ياـهراون  ناونع  هب  نونکا 
ياراد دوخ  نآرق  درادن . تمرح  دشاب  كوکـشم  فّلکم  يارب  مه  هچنآ  تسا  هدمآ  دـیلقت  عجارم  يواتف  رد  هکنانچ  تسناد . مارح  يانغ 

ریثأت يداش  نزح و  دننک و  یم  بلج  (( مالـسلا مهیلع  )) راهطا همئا  يوس  هب  ار  اهلد  ابیز  رایـسب  هک  ناحاّدم  یحادم  تسا  صاخ  یقیـسوم 
یّقرتم بتکم  تسا ، هدمآ  لاؤس  رد  هک  روط  نامه  دنا و  هدشن  میرحت  و  دنرادروخرب . يدنمنوناق  یّتح  یقیـسوم و  یعون  زا  دنراد  یعقاو 

فیعـضت نامیا و  هدـننک  عیاض  هدـش و  هتفگ  مارح  یقیـسوم  هرابرد  هچنآ  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  داعبا  همه  رد  ار  ناسنا  ياهزاین  نیمأت  ام 
هار زا  دـساف  مجاـهم و  گـنهرف  دـصاقم  زا  یمیظع  شخب  نوـچ  تسا . نشور  زور  لـثم  نآ  لـیلد  تـسا و  یمتح  تـسا  فاـفع  هدـننک 

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش یم  ماجنا  ییانغ  یقیسوم 

؟ مینک یمن  ساسحا  يدب  ریثأت  شیوخ  هب  هعجارم  اب  ام  نوچ  تسیچ ، یقیسوم  میرحت  هفسلف 

شسرپ

؟ مینک یمن  ساسحا  يدب  ریثأت  شیوخ  هب  هعجارم  اب  ام  نوچ  تسیچ ، یقیسوم  میرحت  هفسلف 

خساپ

یم لاقتنا  ار  دولآ  توهـش  ياهیـشوخ  صقر و  تلاح  هک  زیگنا  فرط  ینعی  ییانغ  عون  هکلب  تسا  هدشن  میرحت  ماع  روط  هب  یقیـسوم  . 1
میرحت كالم  . 2 درادن . یمیرحت  كوکـشم ، يادـص  هدـش و  مالعا  مارح  دراد  قادـصم  زاجمریغ  لذـتبم و  ياهراون  رد  ًاتدـمع  دـهد و 

ار یطباوض  ناهج ، ناسنا و  رب  مکاح  طباور  یتسه و  ماظن  یمامت  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  یـسک  تیرکـسم  راذـگ  نوناق  تسین . ام  ساسحا 
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هکنانچ دـشخب . یم  هجیتن  رارمتـسا ، تروص  رد  هک  دـنراد  سوسحم  ریغ  تروص  هب  میقتـسمریغ و  ریثأـت  اـهزیچ  زا  يرایـسب  هدومن  عضو 
هک نیمه  دندومرف : ترضح  ما . هتشادن  یگدنز  رد  یتبوقع  اّما  مراکهانگ  يدرم  نم  تفگ  (( مالـسلا هیلع  )) یـسوم ترـضح  هب  یـصخش 

لیلد هدش و  رکذ  فافع  نامیا و  فیعـضت  نیمه  انغ  راثآ  زا  یکی  ًاقاّفتا  تسین و  یتبوقع  مک  يا  هتـشگ  لفاغ  هبوت  زا  هدـش و  هایـس  تلد 
یم هضرع  هدـش  باسح  الماک  ياوتحم  اب  دـساف  یقیـسوم  لاناک  زا  مجاـهم و  گـنهرف  بلاـق  رد  بـالقنا  نانمـشد  برغ و  هدافتـسا  نآ 

3ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) ددرگ

؟ دشابیم دوجوم  نآرق  رد  نآ  ندوب  زاجم  ای  یقیسوم  میرحت  رب  لاد  یتایآ  ایآ 

شسرپ

؟ دشابیم دوجوم  نآرق  رد  نآ  ندوب  زاجم  ای  یقیسوم  میرحت  رب  لاد  یتایآ  ایآ 

خساپ

ییاوتف تروص  هب  ار  نآ  ثحابم  مالـسا  ياهقف  املع و  هک  تسه  هدوب و  دیدج  میدق و  زا  هعماج  هب  التبم  لئاسم  زا  یقیـسوم  انغ و  هلأسم 
رب لالدتسا  عبانم  ناونع  هب  تایآ  تایاور و  عامجا  لقع  زا  یفلتخم  هلدا  دناهدرک . حرطم  هیهقف  ثحابم  رد  یلالدتسا  هیعرـش و  لئاسم  رد 

هیآ 30) جح ، . ) روّزلا لوق  اوبنتجا  و   - 1 دیآیم . ًالیذ  ثحب  نیا  رد  هدش  لالدتسا  تایآ  امش  تساوخرد  قبط  هک  دراد  دوجو  هلأسم  نیا 
نع لضیل  ثیدـحلا  وهل  يرتشی  نم  ساـنلا  نم  و  روّزلا 4 -  نودهـشیال  نیذلاو   - 3 هیآ 72 ) ناقرف ، . ) اـمارک اوّرم  وغللاـب  اوّرم  اذا  و   - 2

اندرا ول  نیبعال . امهنیب  ام  ضرالا و  ءامسلا و  انقلخ  ام  و   - 5 هیآ 5 ) نامقل ، . ) نیهم باذع  مهل  کئلوا  اوزه  اهذختی  ملع و  ریغب  هللا  لیبس 
هیآ ءایبنا ، . ) نوفـصت امم  لیولا  مکل  قهاز و  وه  اذاف  هغمدیف ، لطابلا  یلع  قحلاب  فذقن  لب  نیلعاف  انک  نا  ّاندل  نم  هانذختال  ًاوهل  ذختن  نا 

هدیـسر مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  و  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  هک  يریـسافت  اب  قوف  تایآ  هب  لالدتـسا  تسا  رکذ  هب  مزال  ات 18 )  16
ینابم  - 1 دـییامن . هعجارم  ریز  بتک  هب  دـیناوتیم  رتشیب  تاـعالطا  يارب  دـشابیم . یهقف  تاـقیقحت  رد  نآ  ياـج  هک  دریگیم . تروص 

یلع ( ) یبرع  ) انغلا  - 3 یقداص ) نسحم  يراتخم -  اضر   ) دـلج یقیسوم 3  انغ و   - 2 یناخ ) ازریم  نیسح  فیلأت   ) یقیـسوم یناور  یهقف 
( ینیسحلا

؟ دوشن جراخ  دوخ  لاح  زا  ناسنا  رگا  یتح  تسا  مارح  هنارت  راون  ارچ 

شسرپ

؟ دوشن جراخ  دوخ  لاح  زا  ناسنا  رگا  یتح  تسا  مارح  هنارت  راون  ارچ 

خساپ

هک يوهل  برطم  مسق  زا  اهدورـس  اههنارت و  رگا  ور  نیا  زا  تسا ، ندوب  هانگ  سلاجم  اـب  بساـنتم  ندوب و  يوهل  برطم و  تمرح ، راـیعم 
صیخـشت هتبلا  دراد ؛ لاکـشا  اـهنآ  هب  نداد  شوگ  تسا و  مارح  دـشاب  دوشیم ، هدافتـسا  نآ  زا  شون  شیع و  هاـنگ و  سلاـجم  رد  ًاـبلاغ 

. تسا فلکم  هدهع  هب  عوضوم 

یخرب رد  یتح  دشاب و  یمن  زئاج  دنک ، یم  داجیا  هزیگنا  دیفم  راک  ماجنا  يارب  ای  دهد  یم  شمارآ  ناسنا  هب  یتح  هک  ییاه  یقیسوم  ارچ 
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. تسا هدش  هتخانش  رنه  ناونع  هب  یقیسوم  تسا ؟ مارح  دراوم 

شسرپ

یخرب رد  یتح  دشاب و  یمن  زئاج  دنک ، یم  داجیا  هزیگنا  دیفم  راک  ماجنا  يارب  ای  دهد  یم  شمارآ  ناسنا  هب  یتح  هک  ییاه  یقیـسوم  ارچ 
. تسا هدش  هتخانش  رنه  ناونع  هب  یقیسوم  تسا ؟ مارح  دراوم 

خساپ

ـ  2 یـشایع . بعل و  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  برطم و  یقیـسوم  1 ـ  تسا : مسق  ود  رب  یقیـسوم  یلعف  عجارم  رثکا  هیرظن  ساسارب  خـساپ :
نآ و نتخاون  مه  دننادیم ؛ مارح  ار  لّوا  مِسق  اهقف  یمامت  دنکیمن .  راداو  يوهش  ناجیه  هب  ار  ناسنا  هک  یلومعم  برطم و  ریغ  یقیـسوم 

یفاص و  هر ) یناگیاپلگ  ماظع : تایآ  رگم  دـننادیمن ، مارح  ار  مود  مسق  یلو  ار ، نآ  هبندرک  شوگ  مه  نآ و  نداد  داـی  يریگداـی و  مه 
یبو یـشاّیع  بعل و  وهل و  هب  ار  ناسنا  از  توهـش  ياهیقیـسوم  اریز  تسا ، حضاو  لّوا  مسق  یقیـسوم  میرحت  تّلع  هزع .) ماد  یناگیاپلگ 

زیچ هس  هدش " :  لقن  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  تایاور  رد  دوشیم . يدیقال  یبهذم و  تاداقتعا  لزلزت  ثعاب  دهدیم و  قوس  يراب  دنب و 
رابرد هب  ینارذگـشوخ ؛ يارب  نتفر  دیـص  لابند  وهل ؛ ياهراتفگ  اهادصهب و  نداد  شوگ  ندینـش و  دـنادرگیم : تواسق  رپ  ار  ناسنا  بلق 

؛ تاـیوهل هب  نداد  شوگ  دوشیم : یبـلق  قاـفن  بجوم  دـنکیم و  دـساف  ار  بلق  زیچ  راـهچ  دومرف : زاـب  ( 1.") ندرک دـمآ  تفر و  ناهاش 
تسا نوعلم  هّینغم ) ناوخ  هزاوآ  نز  دومرف : (ع ) قداص ماما  ( 2" .) نتفر دیص  لابند  ندرک و  دمآ  تفر و  نیطالس  رابرد  هب  ندرکیشاّحف ؛

، دوشیم هداد  هزره  ناوخ  هزاوآ  هب  هک  یلوپ  دوـمرف : (ع ) یلع ( 3" .) تسا نوعلم  دهدبلوپ ، وا  هب  دـنک و  توعد  لزنم  هب  ار  وا  سکره  و 
ادصات درک  ششوگ  رد  ار  شیاهتشگنا  دینش . یقیـسوم  يادص  درکیم . روبع  ییاج  زا  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  یکی  ( 4" .) تسا مارح 

(5" . ) دونشن ار  ادص  ات  تشاذگ  ششوگ  رب  ار  شیاهتسد  ربمایپ  دوب . نینچ  هک  میتشذگیم  ییاج  زا  ربمایپ  اب  تفگ : سپس  دونشن و  ار 
رد اهنآ  دینک . يرود  انغ  گنچندینـش و  زا  دومرف : "6)و  .) دوشیم بلق  رد  قافن  ثعاب  هنارت ) يوهل  ياـهزاوآ  اـنغ و  دومرف : هللا  لوسر 

لوـبق ار  مالـسا  رادرک  لـمع و  رد  یلو  دیتسهناملـسم ، ًارهاـظ  هک  دـیوشیم  يروـط  مک  مک  ینعی  ("7 ؛) دـنکیم داجیا  قافن  امـش  بلق 
داتعم ار  هدنونـش  ای  هدنزاون  هک  تسا  نیا  یقیـسوم  ءوس  راثآ  زا  یکی  یقیـسوم : هب  دایتعا  1 ـ  هعماج : درف و  رب  یقیـسوم  دب  راثآ  دیرادن .

حور رب  دایز  يادص  رس و  ریثأت  3 ـ  تسا . روآ  نایز  ییاونش  هاگتسد  يارب  دایز  يادص  رس و  2 ـ  دراد . يدب  بقاوعدایتعا  نیا  دنکیم و 
اهیتحاران دنکیم و  دایز  اهسوریو  هلمح  هب  تبـسن  ار  تیـساسح  دایز  يادص  رـس و  تسا . یقیـسوم  دب  راثآ  زا  یکی  زین  ناسنا  ناور  و 

هک ییاهشیامزآ  ساسارب  هدعم : رب  یقیـسوم  ریثأت  4 ـ  ( 8 .) دوشیم بوسحم  ادص  رـس و  دب  راثآ  زا  اهنادند  داسفو  هدـعم  مخز  يویلک ،
ینعی پاپ  ياهزاوآ  تیب ، کیزوم  نوهتب ، تشونرس  ینوفمس ، ترازوم ، هاتوکبش ، ياهیقیـسوم  هرابرد  گنیلمود " گیودول  روسفرپ 
یناسک رد  کیردیرلک  دیسا  هدعم و  یـشراوگ  هراصع  حشرت  هتفرگ ، ماجنا  ررکم  ياه  شیامزآ  هدادماجنا و  ناوج  لسن  نردم  کیزوم 

ییاهیسررب رد  رمع : رد  یقیسوم  یفنم  ریثأت  5 ـ  ( 9 .) دوب هتفای  شهاک  لیلقت و  نیرئاس  زا  شیپ  دـندوب ، هدرک  شوگ  پاپکیزوم  هب  هک 
لاس نانآ 47  رمع  طسوتم  هریغ ، یناملآ و  یسیلگنا ، يوسنارف ، ییایلاتیاناگدنزاون ، نادیقیـسوم و  رفن  نیب 46  زا  دناهدرک ، ناّققحم  هک 

یـشوپمشچلباق هک  دوشیم  هعماج  دارفا و  رد  يدـسافم  زورب  ثعاب  روآ  ناجیه  ياهیقیـسوم  ًاصوصخم  یقیـسوم  نیارباـنب  تسا . هدوب 
يزاب سنجه  انمتـسا و  دـننام  ّرـضمياهینار  توهـش  يرگیلاباال ، يراکهزب ، یقالخا ، ياـهداسف  لـیبق  زا  يدـسافم  زاـسهنیمز  تسین و 

توهش و جیهم  هک  ییاه  یقیسوم  هتبلا  درک . یـشوپ  مشچنآ  زا  شاهدمع  ّراضم  رطاخ  هب  دیاب  دشاب ، هتـشاد  یعفن  رـصتخم  رگا  دوشیم .
نازیم  1  : ) اه تشون  یپ  درادـن . یلاکـشا  دـناشکن  تلفغ  ۀـطرو  هب  ار  ناسنا  دوشن و  ادـخ  زا  ناـسنا  ندرک  رود  یقـالخا و  داـسف  ثعاـب 
ناونع نامه ،  6 . ) ناونع 3121 نامه ،  5 . ) نامه  4 . ) ناونع 3123 نامه ،  2 . ) ناوـنع 3122 همکحلا ، نازیم   2 . ) ناونع 3122 همکحلا ،

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1063 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. صیخلت اب  دعب  هب  ص 185  نامه ،  9 . ) صیخلت اب  ص 161 ، ج 15 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا   8 . ) ناونع 3121 نامه ،  7 . ) 3121

تایدو صاصق  ماکحا  هفسلف 

؟ تسیچ صاصق  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ صاصق  ۀفسلف 

خساپ

قح تیاعر  يدرف ، ظاحل  زا  صاصق  ۀفـسلف  دننک . تازاجم  هدـش ، بکترم  هک  یمرج  دـننام  هب  ار  مرجم  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  صاصق 
. دـشاب یم  هعماج  طیحم  زا  محازم  درف  کی  فذـح  عامتجا و  تینما  نیمأت  یعامتجا ، ظاحل  زا  تسا و  يو  ناـج  نوخ و  هب  مارتحا  درف و 

ناـبحاص يا  تـسا  یگدـنز  تاـیح و  صاـصق  رد  امــش  يارب  باـبلالا ؛ یلوا  اـی  ْْهاـیح  صاـصقلا  یف  نـکلو  دـیامرف " : یم  مـیرک  نآرق 
كاپ رطاخ  هب  ار  نامیا  دنوادخ  ءامّدلل ؛ انقح  صاصقلا  و  كرشلا ...  نم  ًاریهطت  نامیالا  هللا  ضرف  دومرف " : ع )  ) یلع ترضح  ( 1" .) درخ

زا اریز  دشاب ، یم  اقب  ۀمادا  تایح و  نماض  صاصق ، ( 2" .) دومرف رّرقم  بجاو و  اه  نوخ  تظافح  يارب  ار  صاصق  كرش و  زا  لد  ندرک 
داهن رد  هزیرغ  ناونع  هب  صاـصق  ور  نیا  زا  تسا . عاـمتجا  لـماکت  دـشر و  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هاـگ  كاـنرطخ  محازم و  دارفا  ندرب  نیب 

 ... يرادـماد و يزرواشک ،  بط ، ماظن  تسا و  یلقع  لصا  کی  محازم  كانرطخ و  دوجوم  فذـح  ًـالوصا  تسا . هدـش  هدراذـگ  ناـسنا 
رـضم ياه  هخاش  هایگ ، ومن  رطاخ  هب  ای  و  دننک ، یم  عطق  ار  دساف  وضع  ندب ، ظفح  رطاخ  هب  مینیب  یم  اریز  تسا ، هدش  انب  لصا  نیا  يور 

عطق متـس و  ملظ و  رارکت  زا  يریگ  شیپ  ناهانگ و  یب  نوخ  زا  تیامح  یهاوخ و  تلادـع  فدـه  مه  صاصق  رد  دـنرب . یم  ار  محازم  و 
. دشاب یم  هعماج  محازم  وضع  ندرک 

ایآ ؟ دهد یمن  ار  يراک  نینچ  ةزاجا  ناملسم  لباقم  رد  رفاک  صاصق  دروم  رد  ارچ  دنک ، یم  توعد  رافک  هب  یکین  هب  همه  نیا  هک  یمالـسا 
نید يواست  صاصق ،  دروم  رد  تفگ  یم  مالسا  رگا  دوش ؟ مک  نید  هب  تبـسن  منامیا  مرادن  ّقح  نم  نیناوق ، نیا  دوجو  اب  ایآ  تسین ؟ ملظ  نیا 

هاگ ش نآ  تسین ، كالم 

شسرپ

یمن ار  يراـک  نینچ  ةزاـجا  ناملـسم  لـباقم  رد  رفاـک  صاـصق  دروـم  رد  ارچ  دـنک ، یم  توـعد  راـفک  هب  یکین  هب  همه  نیا  هک  یمالـسا 
صاصق دروم  رد  تفگ  یم  مالسا  رگا  دوش ؟ مک  نید  هب  تبسن  منامیا  مرادن  ّقح  نم  نیناوق ، نیا  دوجو  اب  ایآ  تسین ؟ ملظ  نیا  ایآ  ؟ دهد

. دوب هتسیاش  هاگ  نآ  تسین ، كالم  نید  يواست  ، 

خساپ

هفیظو ار  نانآ  اب  گنج  عضاوم  یخرب  رد  اـی  هدـش  تّمذـم  راـفک  زا  یناوارف  تاـیآ  رد  یلو  تسا ، هدـمآین  یمکح  نینچ  نآرق  رهاـظ  رد 
ربماـیپ و ندـمآ  زین  تـسا . هتــسناد  فرحنم  دــیاقع  ياراد  لـطاب و  رب  ار  ناـنآ  هتــسناد و  دودرم  تخــس  ار  یناـمیا  یب  رفک و  هدرمش و 
رد ار  زیچ  همه  نم  تمحر  : " تسا هدمآ  فارعا  ةروس  هیآ 157  رد  تسا . هدرمش  شزرا  اب  لدع و  ّقح و  اب  يواسم  ار  مالسا  ياهروتسد 
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نانآ تشاد . مهاوخ  رّرقم  دنروآ ، یم  نامیا  ام  تایآ  هب  دنهد و  یم  تاکز  دننک و  یم  يراگزیهرپ  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  دریگ . یم  رب 
زا دهد و  یم  ناشنامرف  یکین  هب  هک  نآ  دـننک ؛ یم  يوریپ  دـنبای ، یم  هتـشون  دوخ  لیجنا  تاروت و  رد  ار  شمان  هک  یّمأ  ربمایپ  نیا  زا  هک 
رب ناشـشود  زا  ار  ناشنارگ  راب  مارح و  ار  كاپان  ياه  زیچ  دـنک و  یم  لالح  اه  نآ  رب  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  دراد و  یم  ناـشزاب  تسیاـشان 

، دندرک يوریپ  نآرق  روتـسد  زا  دندرک و  يرای  ار  وا  دندروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  سپ  دـیاشگ . یم  ار  ناشریجنز  دـنب و  دراد و  یم 
تاملک ادخ و  هب  هک  تسا  يا  هدناوخن  سرد  ربمایپ  هک  شلوسر  ادخ و  هب  دـیروآ  نامیا  سپ  : " دـیامرف یم  دـعب  ۀـیآ  رد  " دنناراگتـسر .

زا يوریپ  مالـسا و  رد  ار  اه  شزرا  مامت  تسا ،  یهلا  یحو  هک  نآرق  نیاربانب  " دـیوش . تیادـه  ات  دـینک  يوریپ  وا  زا  دراد و  ناـمیا  ادـخ 
ياه هنوگ  هب  اتـسار  نیا  رد  ناد . یم  رـشب  یعامتجا  يدرف و  يداقتعا و  یگدنز  رد  یـساسا  لصا  ار  بلطم  نیا  دـناد و  یم  مالـسا  ربمایپ 
لئاق ینانچنآ  شزرا  نانآ  يارب  دـندرک ، تجاـجل  يراـشفاپ و  رگا  دراد و  رگید  بتاـکم  ناوریپ  ییاـمنهار  تیادـه و  رد  یعـس  فلتخم 
رگا تسا و  لئاق  الط  رانید  دـصناپ  شزرا  نآ  يارب  دوب ، رادـتناما  تقادـص و  ناسنا  تسد  رگا  ًالثم  ناسنا ، ندـب  ياضعا  دـننامه  تسین ،

هک نیا  دننک . عطق  ار  نآ  دهد  یم  روتسد  یطیارش  اب  هکلب  تسین ، لئاق  یشزرا  اهنت  هن  نآ  يارب  دوب ، راکتنایخ  درک و  يدزد  تسد  نامه 
نیمه هب  هلئسم  زا  یشخب  هدشن ، لئاق  یشزرا  نانچ  نآ  رگید  نایدا  ناوریپ  يارب  یلو  هدش ، لئاق  يرتشیب  شزرا  دوخ  ناوریپ  يارب  مالـسا 
ۀعماـج رد  هک  ناـنآ  نادـنزرف  اـه و  هداوناـخ  ناـنآ و  دـهاوخ  یم  ینعی  دراد ؛ تازاـجم  ۀـبنج  مه  یـشخب  دـش و  ضرع  هک  ددرگ  یم  رب 

يارب يدیدهت  زین  دنرادرب . تجاجل  رفک و  زا  تسد  دیاش  دنوش ، عقاو  اه  هبرض  هنوگ  نیا  ریثأت  تحت  مک  مک  دننکیم ، یگدنز  یمالـسا 
تاکز زا  یشخب  بولق ، فیلأت  رافک و  تیاده  يارب  دهد  یم  روتسد  مالسا  دنشکن . مالسا  زا  تسد  هک  تسا  نامیالا  فیعـض  ناناملـسم 

يارب نوچ  دوش و  داجیا  يزیرنوخ  گنج و  تسین . رضاح  هاگچیه  تسا و  وگتفگ  لالدتسا و  قطنم و  نید  مالسا  دوش . تخادرپ  نانآ  هب 
ناتسرپاوه ناشاّیع و  یلو  دنک ، توعد  رون  يوس  هب  ار  نانآ  ات  تخاس  یم  اه  یتخس  اه و  جنر  مامت  اب  ربمایپ  تسا ، لئاق  شزرا  اه  ناسنا 

ناناملسم ربمایپ و  تروص  نیا  رد  دنوش . یم  عنام  دنتسه ، نارگید  ّدح  هب  زواجت  دسافم و  ۀعاشا  یپ  رد  ایند و  تاوهـش  لابند  هک  نانآ  و 
ار نآرق  ملعم  ظفاح و  لهچ  دودح  ادخ  لوسر  تافو  زا  دـعب  دـینک  یم  هدـهاشم  دـنوش . یم  لسوتم  روز  هب  دـنرادن و  عافد  زج  يا  هراچ 
هب مادک  ره  هک  تسا  یحلاصم  ساسا  رب  اه  تازاجم  دودح و  اه و  گنج  لیبق  زا  مالـس  ياهروتـسد ا  ماکحا و  یمامت  دنتـشک . اج  کی 
رد مییامن . اجیب  ياه  يزوسلد  مینک و  تواضق  میریگ ، رارق  اه  تیعقوم  نآ  رد  هک  نیا  نودـب  دـیابن  ام  تسا . وکین  بسانم و  دوخ  ياـج 

نیطسلف مولظم  هراچیب و  مدرم  دنتسه و  تیانج  رفک و  ياه  هدرکرس  هک  لیئارـسا  ریزو  تسخن  اکیرما و  روهمج  سیئر  هک  رـضاح  نامز 
هنوگ چـیه  یلو  دـننک ، یم  هدـهاشم  ار  اه  نآ  قرـش  برغ و  يایند  دـننک و  یم  بارخ  نانآ  رـس  رب  ار  اه  هناـخ  دـننک و  یم  ماـع  لـتق  ار 

هب ماکحا  هب  تبسن  یشارت  لاکـشا  هب  نانآ  زا  عافد  ناونع  هب  درک و  يزوسلد  نانآ  يارب  ناوت  یم  هنوگچ  عضو  نیا  اب  دننک ، یمن  یمادقا 
امش ام و  رگا  دنشاب ؟ مولظم  دیاب  نونک  ات  میدق  زا  هک  دنراد  یهانگ  هچ  ناناملسم  رگم  دیوگ ؟ یم  هچ  مالسا  رگم  تخادرپ !؟  یهلا  ّقح 
هنوگ نانآ  هب  تبـسن  نامهاگدید  میدـید ، یم  کیدزن  زا  ار  اه  تیانج  میتشاد و  یم  روضح  نیگمهـس  شارخلد و  ياه  هعقاو  نآ  رد  زین 

. دش یم  رگید  يا 

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

خساپ

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1065 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیدب تسد  اهنآ  لوصح  زا  شیپ  تسا و  یطیارش  ياراد  دزد ، تسد  ندیرب  هتبلا  تسا . یعامتجا  مهم  حلاصم  ساسا  رب  دودح  هنوگ  نیا 
کـش تسا و  هداد  نامرف  نادـب  تحارـص  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهرفیک  زا  دزد ، تسد  ندـیرب  هک  ینآ  نخـس  هاتوک  دـننز . یمن  راـک 

یتسرد رد  دـیابن  میراد ، ناـمیا  دـنوادخ  هب  هک  اـم  تسا و  مهم  رایـسب  ییاهتحلـصم  اـهدوس و  ياراد  همه  دـنوادخ  ياـهنامرف  هک  تسین 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) مینک کش  شیاهنامرف 

؟ تسا هانگ  یشکدوخ  ارچ  سپ  دسرب  لامک  هب  دناوت  یم  خزرب  ملاع  رد  حور  رگا 

شسرپ

؟ تسا هانگ  یشکدوخ  ارچ  سپ  دسرب  لامک  هب  دناوت  یم  خزرب  ملاع  رد  حور  رگا 

خساپ

دنمشزرا رایسب  یناسفن  ياهشهاوخ  یسنج و  تالیامت  هب  ناسنا  ندوب  دودحم  دوجو  اب  دنک  یم  لیـصحت  ناهج  نیا  رد  ناسنا  هک  یلامک 
نیا عطق  تابجوم  دـنک و  یم  یـشکدوخ  هک  یـسک  تسا و  ساسا  نیا  رب  دوش  یم  ناـسنا  بیـصن  رگید  ناـهج  رد  هک  یتـالامک  تسا و 

هک تسا  نیا  هیبـش  نیا  دوـش . یم  دـنوادخ  رفیک  قحتـسم  هدرک و  یـساپسان  ار  دـنوادخ  گرزب  تمعن  نیا  دروآ  یم  مـهارف  ار  یگدـنز 
رد هدنیآ  رد  ات  مینک . یم  لیـصحت  كرت  ناتـسبد  عطقم  رد  نونکا  ام  دراد  دوجو  هاگـشناد  عطقم  رد  لامک  دـشر و  ناکما  نوچ  مییوگب 

ّتیلاّعف شـشوک و  ورگ  رد  هاگـشناد  عطقم  رد  یملع  تالامک  زا  يرادروخرب  هک  یلاـح  رد  میباـی . تسد  یملع  لاـمک  هب  رتهب  هاگـشناد 
5ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا یهاگشناد  زا  لبق  یتامّدقم و  عطاقم  رد  یملع  ياه 

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  ارچ 

شسرپ

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  ارچ 

خساپ

هچرگ تسین  تمکح  یب  یمکح  چـیه  ور ، نیا  زا  تـسا . هدوـمرف  عـضو  شنارکیب ، شناد  نآ  اـب  دـنوادخ ، ار  مالـسا  تاررقم  نیناوـق و 
نداهن جرا  يارب  دهن و  یم  جرا  رایسب  نز  تّیصخش  هب  مالسا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  دسرن . نادب  ام  درخ  هشیدنا و  تسا  نکمم 

زا يا  هراپ  هب  میناوت  یم  ام  دراد و  هژیو  ییاهتّلع  نامگ  یب  صاصق ، مکح  رد  یضیعبت  نینچ  دوجو  دراد . رایسب  ییاهروتـسد  وا  قوقح  هب 
نانز دوبن  زا  شیب  دـسر ، یم  هداوناخ  هب  نانآ  دوبن  زا  هک  ینایز  دـنا و  هداوناـخ  روآ  ناـن  ـالومعم  نادرم  هک  نیا   3 لثم مینک ; هراشا  اهنآ 

ماـکحا رد  هک  میهاـگآ  تقیقح  نیا  زا  اـهنت  تسا . نیمه  صاـصق ، مـکح  رد  ضیعبت  تـّلع  هـک  میوـش  یعّدـم  میناوـت  یمن  یلو  تـسا .
14ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدش  هداهن  جرا  یناسنا  هعماج  ناسنا و  ياهتحلصم  رب  یمالسا ،

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 

شسرپ
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؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 

خساپ

دنوادخ تسا . نایمدآ  تحلصم  ș زا ر تسا ، مارح  ای  بجاو  مالاس  رد  يزیچ  رگا  ینعی  تسا ; راوتسا  تحلصم  رب  یمالـسا  ماکحا  مامت 
ناسنا تسا ». یناگدنز  صاصق  رد  ار  امـش  نادـنمدرخ ، يا  (; 1) بابلألا یلُوا  ای  ةویح  صاصقلا  یف  مکلو  : » دـیامرف یم  صاصق  هراـبرد 
یتیانج ره  هب  دناوتب  سک  ره  رگا  دشاب و  ناما  رد  شناج  هک  دسر  ییافوکـش  هب  دشوکب و  دنک و  یگدـنز  هعماج  رد  دـناوت  یم  هاگ  نآ 

ظفح يارب  مالـسا  ور ، نیا  زا  دلـسگ . یم  یعامتجا  ماظن  دشاپ و  یم  مه  زا  ناسنا  یگدنز  دشابن ، شیپ  رد  تخـس  يرفیک  دـنز و  تسد 
23ـ ـ -  1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا هداد  نامرف  صاصق  هب  تلادع ، قح و  هب  نداهن  جرا  یعامتجا و  ماظن 

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

خساپ

نیدب تسد  اهنآ  لوصح  زا  شیپ  تسا و  یطیارش  ياراد  دزد ، تسد  ندیرب  هتبلا  تسا . یعامتجا  مهم  حلاصم  ساسا  رب  دودح  هنوگ  نیا 
کـش تسا و  هداد  نامرف  نادـب  تحارـص  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهرفیک  زا  دزد ، تسد  ندـیرب  هک  ینآ  نخـس  هاتوک  دـننز . یمن  راـک 

یتسرد رد  دـیابن  میراد ، ناـمیا  دـنوادخ  هب  هک  اـم  تسا و  مهم  رایـسب  ییاهتحلـصم  اـهدوس و  ياراد  همه  دـنوادخ  ياـهنامرف  هک  تسین 
27ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) مینک کش  شیاهنامرف 

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  ارچ 

شسرپ

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  ارچ 

خساپ

هچرگ تسین  تمکح  یب  یمکح  چـیه  ور ، نیا  زا  تـسا . هدوـمرف  عـضو  شنارکیب ، شناد  نآ  اـب  دـنوادخ ، ار  مالـسا  تاررقم  نیناوـق و 
نداهن جرا  يارب  دهن و  یم  جرا  رایسب  نز  تّیصخش  هب  مالسا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  دسرن . نادب  ام  درخ  هشیدنا و  تسا  نکمم 

زا يا  هراپ  هب  میناوت  یم  ام  دراد و  هژیو  ییاهتّلع  نامگ  یب  صاصق ، مکح  رد  یضیعبت  نینچ  دوجو  دراد . رایسب  ییاهروتـسد  وا  قوقح  هب 
نانز دوبن  زا  شیب  دـسر ، یم  هداوناخ  هب  نانآ  دوبن  زا  هک  ینایز  دـنا و  هداوناـخ  روآ  ناـن  ـالومعم  نادرم  هک  نیا   3 لثم مینک ; هراشا  اهنآ 

ماـکحا رد  هک  میهاـگآ  تقیقح  نیا  زا  اـهنت  تسا . نیمه  صاـصق ، مـکح  رد  ضیعبت  تـّلع  هـک  میوـش  یعّدـم  میناوـت  یمن  یلو  تـسا .
14ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدش  هداهن  جرا  یناسنا  هعماج  ناسنا و  ياهتحلصم  رب  یمالسا ،

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 
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شسرپ

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 

خساپ

. تسا ناـیمدآ  تحلـصم  يور  زا  تسا ، مارح  اـی  بـجاو  مـالاس  رد  يزیچ  رگا  ینعی  تـسا ; راوتـسا  تحلـصم  رب  یمالـسا  ماـکحا  ماـمت 
.« تسا یناگدنز  صاصق  رد  ار  امش  نادنمدرخ ، يا  (; 1) بابلألا یلُوا  ای  ةویح  صاصقلا  یف  مکلو  : » دیامرف یم  صاصق  هرابرد  دـنوادخ 
ره هب  دناوتب  سک  ره  رگا  دشاب و  ناما  رد  شناج  هک  دسر  ییافوکـش  هب  دـشوکب و  دـنک و  یگدـنز  هعماج  رد  دـناوت  یم  هاگ  نآ  ناسنا 

يارب مالسا  ور ، نیا  زا  دلـسگ . یم  یعامتجا  ماظن  دشاپ و  یم  مه  زا  ناسنا  یگدنز  دشابن ، شیپ  رد  تخـس  يرفیک  دنز و  تسد  یتیانج 
23ـ ـ -  1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا هداد  نامرف  صاصق  هب  تلادع ، قح و  هب  نداهن  جرا  یعامتجا و  ماظن  ظفح 

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

خساپ

نیدب تسد  اهنآ  لوصح  زا  شیپ  تسا و  یطیارش  ياراد  دزد ، تسد  ندیرب  هتبلا  تسا . یعامتجا  مهم  حلاصم  ساسا  رب  دودح  هنوگ  نیا 
کـش تسا و  هداد  نامرف  نادـب  تحارـص  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهرفیک  زا  دزد ، تسد  ندـیرب  هک  ینآ  نخـس  هاتوک  دـننز . یمن  راـک 

یتسرد رد  دـیابن  میراد ، ناـمیا  دـنوادخ  هب  هک  اـم  تسا و  مهم  رایـسب  ییاهتحلـصم  اـهدوس و  ياراد  همه  دـنوادخ  ياـهنامرف  هک  تسین 
27ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) مینک کش  شیاهنامرف 

ةایح صاصقلا  یف  مکلو  : » دیوگ یم  دناد و  یم  اقب  هلیسو  تایح و  هیام  ار  نآ  دهد و  یم  نامرف  صاصق  هب  ار  مدرم  ییوس  زا  دیجم  نآرق 
ظیغلا نیمظاکلا  : » دیامرف یم  دـناوخ و  یم  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دیاتـس و  یم  ار  ضامغا  وفع و  رگید  ییوس  زا  و  ( 1 «) بابلالا یلوا  ای 

«) ساّنلا نع  نیفاعلاو 

شسرپ

صاصقلا یف  مکلو  : » دـیوگ یم  دـناد و  یم  اقب  هلیـسو  تایح و  هیام  ار  نآ  دـهد و  یم  نامرف  صاـصق  هب  ار  مدرم  ییوس  زا  دـیجم  نآرق 
نیمظاـکلا : » دـیامرف یم  دـناوخ و  یم  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دیاتـس و  یم  ار  ضاـمغا  وفع و  رگید  ییوـس  زا  و  ( 1 «) بابلالا یلوا  ای  ةاـیح 

«) ساّنلا نع  نیفاعلاو  ظیغلا 

خساپ

دهد یم  هزاجا  مالسا  هک  نیمه  الثم  دوش ; هدافتسا  اهنآ  زا  یکدنا  لمع ، رد  هچ  رگا  دنا  یناور  یعامتجا و  رثا  ياراد  نیناوق ، زا  يرایسب 
رد ار  دوخ  دنیالایب ، يرگید  نوخ  هب  تسد  دنهاوخ  یم  هک  ناسک  زا  يرایـسب  دوش  یم  بجوم  دننک ، صاصق  ار  صخـش  لوتقم ، يایلوا 
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مدرم دروآ و  هارمه  هب  عاـمتجا  يارب  یتاـیح  يرثا  دـناوت  یم  دوـخ ، يدوـخ  هب  صاـصق ، قـح  دنـشوپ . مـشچ  راـک  نـیا  زا  دـننیب و  رطخ 
هدش دراو  دـنچ  یتایآ  وفع ، شیاتـس  رد  دـیجم  نآرق  رد  هـیآ 134 . نارمع ، لآ  هروـس   - 2 هـیآ 179 . هرقب ، هروـس   - 1  ـــــــــــــــــــــ

كدـنا رایـسب  قح  نیا  زا  لمع  رد  دـنچ  ره  دزاس  رود  تیانج  زا  ار  37 ـ ـ . دـش هراشا  روکذـم  هیآ  اهنت  راصتخا  تیاعر  يارب  یلو  تسا ،
تـسا صاصق  ماجنا  رب  ینوناق  رایتخا  نامه  تسا ، نارگید  زواجت  ربارب  رد  ناسنا  ینمیا  اقب و  هیام  هچنآ  رگید ، تراـبع  هب  دوش . هدافتـسا 

زا هک  تسا  هدرکن  روبجم  ار  لوتقم  يایلوا  مالـسا  زگره  یلو  تسا ، تیانج  راما  شهاک  بجوم  صاـصق  نوناـق  عیرـشت  نآ . هب  مادـقا  هن 
یناج ریـصقت  رـس  زا  دنوش و  دراو  تشذـگ  وفع  رد  زا  دـنهاوخب  رگا  هک  تسا  هداد  رایتخا  نانآ  هب  هکلب  دـننک ، هدافتـسا  ینوناق  قح  نیا 

لوتقم يایلوا  هب  ییوس  زا  تسا . هدیـسر  الاو  فده  ود  هب  وفع ، صاصق و  نوناق  ود  عیرـشت  اب  مالـسا  نیاربانب ، دنریذپب . هید  ای  دنرذگرد 
قح زا  هدافتسا  رد  ار  لوتقم  يایلوا  رگید ، ییوس  زا  تسا و  هدرک  يریگشیپ  تیانج  زورب  زا  ناس  نیدب  تسا و  هداد  ماقتنا  صاصق و  قح 

ار وا  هک  دنک  یم  باجیا  تحلصم  هاگ  اریز  دننک ; وفع  ار  وا  دنراذگ و  تّنم  یناج  صخش  رب  دنهاوخب  رگا  ات  هدراذگ  دازآ  دوخ  ینوناق 
. دریگ ناوت  38 ـ ـ  نارگید یناج و  صخش  رد  زواجت  هشیدنا  اسب  هچ  دوش ، یشوپمشچ  صاصق  زا  رگا  هاگ  دنناتسب . هید  وا  زا  ای  دنیاشخبب ،
هک دنک  یم  باجیا  تحلصم  تسین و  نینچ  هاگ  یلو  دننک . هدافتـسا  ینوناق  قح  نیا  زا  لوتقم  يایلوا  هک  تسا  هتـسیاش  تروص ، نیا  رد 
زا دروم  ود  نیا  صیخـشت  تسا و  ماقتنا  صاـصق و  زا  رتهب  تشذـگ  وفع و  تروص ، نیا  رد  دـنیاشخبب . ار  وا  دنـشوپ و  مشچ  وا  هاـنگ  زا 

39ـ ـ . ص 192 ج 2 ، یبهذم ، ياهخساپ  اهشسرپ و   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  (. ) 1) تسین تخس  نادنچ  رگیدکی 

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  ارچ 

شسرپ

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  ارچ 

خساپ

هچرگ تسین  تمکح  یب  یمکح  چـیه  ور ، نیا  زا  تـسا . هدوـمرف  عـضو  شنارکیب ، شناد  نآ  اـب  دـنوادخ ، ار  مالـسا  تاررقم  نیناوـق و 
نداهن جرا  يارب  دهن و  یم  جرا  رایسب  نز  تّیصخش  هب  مالسا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  دسرن . نادب  ام  درخ  هشیدنا و  تسا  نکمم 

زا يا  هراپ  هب  میناوت  یم  ام  دراد و  هژیو  ییاهتّلع  نامگ  یب  صاصق ، مکح  رد  یضیعبت  نینچ  دوجو  دراد . رایسب  ییاهروتـسد  وا  قوقح  هب 
نانز دوبن  زا  شیب  دـسر ، یم  هداوناخ  هب  نانآ  دوبن  زا  هک  ینایز  دـنا و  هداوناـخ  روآ  ناـن  ـالومعم  نادرم  هک  نیا   3 لثم مینک ; هراشا  اهنآ 

ماـکحا رد  هک  میهاـگآ  تقیقح  نیا  زا  اـهنت  تسا . نیمه  صاـصق ، مـکح  رد  ضیعبت  تـّلع  هـک  میوـش  یعّدـم  میناوـت  یمن  یلو  تـسا .
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدش  هداهن  جرا  یناسنا  هعماج  ناسنا و  ياهتحلصم  رب  یمالسا ،

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 

شسرپ

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 

خساپ

. تسا ناـیمدآ  تحلـصم  يور  زا  تسا ، مارح  اـی  بـجاو  مـالاس  رد  يزیچ  رگا  ینعی  تـسا ; راوتـسا  تحلـصم  رب  یمالـسا  ماـکحا  ماـمت 
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یناگدـنز صاصق  رد  ار  امـش  نادـنمدرخ ، يا  (; 26) بابلألا یلُوا  اـی  ةویح  صاـصقلا  یف  مکلو  : » دـیامرف یم  صاـصق  هراـبرد  دـنوادخ 
هب دناوتب  سک  ره  رگا  دشاب و  ناما  رد  شناج  هک  دسر  ییافوکش  هب  دشوکب و  دنک و  یگدنز  هعماج  رد  دناوت  یم  هاگ  نآ  ناسنا  تسا ».

مالـسا ور ، نیا  زا  دلـسگ . یم  یعامتجا  ماظن  دشاپ و  یم  مه  زا  ناسنا  یگدنز  دـشابن ، شیپ  رد  تخـس  يرفیک  دـنز و  تسد  یتیانج  ره 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هداد  نامرف  صاصق  هب  تلادع ، قح و  هب  نداهن  جرا  یعامتجا و  ماظن  ظفح  يارب 

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

خساپ

نیدب تسد  اهنآ  لوصح  زا  شیپ  تسا و  یطیارش  ياراد  دزد ، تسد  ندیرب  هتبلا  تسا . یعامتجا  مهم  حلاصم  ساسا  رب  دودح  هنوگ  نیا 
کـش تسا و  هداد  نامرف  نادـب  تحارـص  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهرفیک  زا  دزد ، تسد  ندـیرب  هک  ینآ  نخـس  هاتوک  دـننز . یمن  راـک 

یتسرد رد  دـیابن  میراد ، ناـمیا  دـنوادخ  هب  هک  اـم  تسا و  مهم  رایـسب  ییاهتحلـصم  اـهدوس و  ياراد  همه  دـنوادخ  ياـهنامرف  هک  تسین 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) مینک کش  شیاهنامرف 

ةایح صاصقلا  یف  مکلو  : » دیوگ یم  دناد و  یم  اقب  هلیسو  تایح و  هیام  ار  نآ  دهد و  یم  نامرف  صاصق  هب  ار  مدرم  ییوس  زا  دیجم  نآرق 
ظیغلا نیمظاکلا  : » دیامرف یم  دناوخ و  یم  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دیاتـس و  یم  ار  ضامغا  وفع و  رگید  ییوس  زا  و  ( 29 «) بابلالا یلوا  ای 

« ساّنلا نع  نیفاعلاو 

شسرپ

صاصقلا یف  مکلو  : » دـیوگ یم  دـناد و  یم  اقب  هلیـسو  تایح و  هیام  ار  نآ  دـهد و  یم  نامرف  صاـصق  هب  ار  مدرم  ییوس  زا  دـیجم  نآرق 
نیمظاکلا : » دـیامرف یم  دـناوخ و  یم  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دیاتـس و  یم  ار  ضاـمغا  وفع و  رگید  ییوس  زا  و  ( 29 «) بابلالا یلوا  ای  ةایح 

« ساّنلا نع  نیفاعلاو  ظیغلا 

خساپ

دهد یم  هزاجا  مالسا  هک  نیمه  الثم  دوش ; هدافتسا  اهنآ  زا  یکدنا  لمع ، رد  هچ  رگا  دنا  یناور  یعامتجا و  رثا  ياراد  نیناوق ، زا  يرایسب 
رد ار  دوخ  دنیالایب ، يرگید  نوخ  هب  تسد  دنهاوخ  یم  هک  ناسک  زا  يرایـسب  دوش  یم  بجوم  دننک ، صاصق  ار  صخـش  لوتقم ، يایلوا 
زا ار  مدرم  دروآ و  هارمه  هب  عامتجا  يارب  یتایح  يرثا  دـناوت  یم  دوخ ، يدوخ  هب  صاـصق ، قح  دنـشوپ . مشچ  راـک  نیا  زا  دـننیب و  رطخ 

زواجت ربارب  رد  ناسنا  ینمیا  اقب و  هیام  هچنآ  رگید ، ترابع  هب  دوش . هدافتسا  كدنا  رایسب  قح  نیا  زا  لمع  رد  دنچ  ره  دزاس  رود  تیانج 
یلو تسا ، تیانج  راما  شهاک  بجوم  صاصق  نوناق  عیرـشت  نآ . هب  مادـقا  هن  تسا  صاصق  ماجنا  رب  ینوناق  رایتخا  نامه  تسا ، نارگید 

دنهاوخب رگا  هک  تسا  هداد  رایتخا  نانآ  هب  هکلب  دننک ، هدافتـسا  ینوناق  قح  نیا  زا  هک  تسا  هدرکن  روبجم  ار  لوتقم  يایلوا  مالـسا  زگره 
ود هب  وفع ، صاصق و  نوناق  ود  عیرشت  اب  مالسا  نیاربانب ، دنریذپب . هید  ای  دنرذگرد  یناج  ریصقت  رـس  زا  دنوش و  دراو  تشذگ  وفع  رد  زا 

تسا و هدرک  يریگشیپ  تیانج  زورب  زا  ناس  نیدب  تسا و  هداد  ماقتنا  صاصق و  قح  لوتقم  يایلوا  هب  ییوس  زا  تسا . هدیـسر  الاو  فده 
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ار وا  دـنراذگ و  تّنم  یناج  صخـش  رب  دـنهاوخب  رگا  ات  هدراذـگ  دازآ  دوخ  ینوناق  قح  زا  هدافتـسا  رد  ار  لوتقم  يایلوا  رگید ، ییوس  زا 
اـسب هچ  دوش ، یـشوپمشچ  صاصق  زا  رگا  هاگ  دنناتـسب . هید  وا  زا  ای  دنیاشخبب ، ار  وا  هک  دنک  یم  باجیا  تحلـصم  هاگ  اریز  دـننک ; وفع 

. دننک هدافتسا  ینوناق  قح  نیا  زا  لوتقم  يایلوا  هک  تسا  هتسیاش  تروص ، نیا  رد  دریگ . ناوت  نارگید  یناج و  صخـش  رد  زواجت  هشیدنا 
زا رتهب  تشذگ  وفع و  تروص ، نیا  رد  دنیاشخبب . ار  وا  دنشوپ و  مشچ  وا  هانگ  زا  هک  دنک  یم  باجیا  تحلـصم  تسین و  نینچ  هاگ  یلو 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  (. ) 31) تسین تخس  نادنچ  رگیدکی  زا  دروم  ود  نیا  صیخشت  تسا و  ماقتنا  صاصق و 

؟ تسیچ صاصق  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ صاصق  هفسلف 

خساپ

، صاصق رد  امـش  يارب  "و   ) نوقّتت مکلعل  بابالا  یلوا  ای  ةویح  صاصقلا  یف  مکل  و   : " دیامرف یم  هرقب  ةروس  هیآ 180  رد  لاعتم  دنوادخ 
هک ار ، تیلهاـج  رـصع  دـساف  شور  صاـصق ، هنـالداع  روتـسد  دـینک ). هشیپ  يوقت  امـش  اـت  درخ ، ناـبحاص  يا  تسا ، یگدـنز  تاـیح و 

يوس زا  دنک و  یم  موکحم  دندیـشک ، یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  رفن  اهدص  رفن ، کی  ربارب  رد  دـندوبن و  لئاق  صاصق  رد  يربارب  هنوگچیه 
ناج دندرک ، یم  تینما  ساسحا  لدگنـس  دارفا  تشادـن و  دوجو  هجو  چـیه  هب  صاصق  مکح  رگا  اریز  تسا . هعماج  تایح  نماض  رگید ،
هتفر الاب  تعرس  هب  تیانجو  لتق  رامآ  هدش ، وغل  یّلک  هب  صاصق  مکح  هک  ییاهروشک  رد  هک  هنوگنامه  داتفا ، یم  رطخ  هب  هانگ  یب  مدرم 

زا ار  یـشک  مدآ  رکف  دراد و  یم  زاب  يدایز  ّدـح  اـت  دـنزب ، یـشکمدآ  هب  تسد  هکنیا  زا  لـبق  ار  لـتاق  هک  تهج  نآ  زا  مکح ، نیا  تسا .
هلیـسو نیرتهب  هاگ  كانرطخ ، محازم و  دارفا  ندرب  نیب  زا  رگید  يوس  زا  و  دـشابیم . زین  لـتاق  دوخ  تاـیح  ۀـیام  دـنک ، یم  نوریب  شرس 

(، محازم كانرطخ و  دوجوم  فذـح   ) یلقع لـصا  نیا  زا  همه  همه و  يرادـماد ، يزرواـشک ، ّبط  ماـظن  تسا . عاـمتجا  لـماکت  دـشر و 
محازم رـضم و  ياه  هخاش  هایگ ، ّومن  رطاخ  هب  ای  دننک و  یم  عطق  ار  دساف  وضع  ندب ، ظفح  رطاخ  هب  هک  مینیب  یم  اریز  دـننک . یم  يوریپ 

عامتجا و یمومع  تاـیح  ظـفح  دـنک ، یم  حیرـصت  نآرق  هک  روطناـمه  صاـصق ، زا  فدـه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نیارباـنب  دـنرب . یم  ار 
زا نآ  عضو  هک  ینونک ، ياهنادنز  مهنآ   ) دشاب هتشاد  یهجوت  لباق  رثا  دناوت  یمن  نادنز  ًاملسم  تسا . تایانج  لتق و  رارکت  زا  يریگـشیپ 
رد هک  دـشاب ، یگدوـشخب  ضرعم  رد  لوـمعم  قـبط  دارفا ، ینادـنز  مکح  رگا  صوـصخ  هب  تـسا ). رتـهب  ناراـکتیانج  لزاـنم  زا  يرایـسب 

ج1، هنومن ، ریـسفت  ذـخآم ) : عباـنم و  ( 1 .) دـننز یم  تیاـنج  هب  تسد  رت ، تحار  یلاـیخ  رت و  هدوـسآ  يرکف  اـب  ناراـکتیانج  تروـصنیا 
610 ص606 ،

تسا نادرم  هید  فصن  نانز  هید  ارچ 

شسرپ

تسا نادرم  هید  فصن  نانز  هید  ارچ 

خساپ

يدرم رگا  ور  نیمه  زا  دنراد  يرتشیب  يداصتقا  تیلووسم  هداوناخ  لفکت  تهج  هب  اعون  نادرم  الوا ، هک : تشاد  هجوت  دـیاب  هید  دروم  رد 
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يرتشیب تیلووسم  سک  ره  نیا  ربانب  ددرگ . ناربج  يردق  هدـش  داجیا  الخ  ات  دوشیم  هتخادرپ  وا  ناثراو  هب  يرتشیب  تراسخ  دـش  هتـشک 
رارق ثداوـح  ضرعم  رد  رتـشیب  اریز  دنتـسه  نادرم  نآ  يـالاب  دـصرد  ثداوـح و  نیلوـتقم  رثـکا  اـیناث ، دریگیم . مهيرتـشیب  مهـس  دراد 
نآرق ثرا  دروـم  رد  هکناـنچ  تسا . ربارب  ود  درم  هید  تفگ  دـیاب  هـکلب  تـسین  حیحـص  نز  هـید  ندوـب  اـهب  مـین  ریبـعت  اـثلاث : دـنریگیم .

هب هک  تسا  رادـقم  نامه  ثرا  لصا  ایوگ  هدـش )). هداد  رارق  ثرا  نز  ود  هزادـنا  هب  نادرم  يارب  نینثالا ; ظح  لـثم  رکذـلل  : )) دـیامرفیم
. تسا رتنوزف  تیلووسم  تهج  هب  هفاضا  دوشیم و  هداد  نانز 

؟ تسا نز  ثرا  هید و  ربارب  ود  درم  ثرا  هید و  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نز  ثرا  هید و  ربارب  ود  درم  ثرا  هید و  ارچ 

خساپ

ایآ تسا . عیـسو  ياهرتسگ  ياراد  ثحب و  لـباق  رایـسب  لـئاسم  زا  یقوقح ، ياـهماظن  رد  اـهنآ  هسیاـقم  درم و  نز و  قوقح  عوضوم  فلا )
ماظن رد  درم  نز و  هب  شرگن  هن ؟ ای  تسه  ینهربم  حیحـص و  هنیزگ  دـشاب ، رارقرب  لماک  يواست  درم  نز و  نیب  دـیاب  هک  هتفگ  نیا  ًاـساسا 

هب نآرق  مالـسا و  هک  هدوب  یقوقح  لمأت  لباق  قیقد و  رایـسب  ثحابم  زا  هنیمز ، نیا  رد  رگید  عوضوم  اههد  و  دـشاب ؟ دـیاب  هنوگچ  یناـسنا 
لماک يواست  درادـن و  دوجو  درم  نز و  نیب  یتوافت  چـیه  یناسنا ، لـماکت  هماـنرب  فیلکت و  ماـظن  رد  تسا . هداد  خـساپ  لـئاسم  نیا  همه 

نز و زا  هک  ره  تاـحلاصلا ؛ ...  نم  لـمعی  نمو  : » میناوخب تقد  هب  ار  هیآ  نیا  تسا  یفاـک  عوضوم ، نیا  رتهب  تفاـیرد  يارب  تسا . رارقرب 
؛ ...  تاملسملاو نیملـسملا  نا   » و ( 124 ءاسنلا ،  «، ) دوشیمن متـس  وا  هب  ياهرذ  دوشیم و  دراو  تشهب  هب  دـنک  هتـسیاش  يراک  نمؤم  درم 
نینچ مه  (. 35 بازحالا ،  «، ) تسا هتخاس  ایهم  گرزب  شاداـپ  ترفغم و  ادـخ  اـهنآ  همه  يارب  ناملـسم ...  نادرم  ناـنز و  هیلک  دـنوادخ 

، یقوقح لئاسم  رد  اـما  هـیآ 13 و . ...  تارجح ،  هیآ 40 -  رفاغ ، هیآ 97 -  لـحنلا ،  هیآ 195 -  نارمع ،  لآ  دـننام : رگید  ناوارف  تایآ 
تاواسم هک  دوش  دیکأت  هتکن  نیا  هب  تسا ، مزال  دشابیم . لدع  نیع  مالـسا  لیـصا  یقوقح  ماظن  تسا ، لدع  ماظن  يواست  زا  دوصقم  رگا 

رادـقم هب  ود  ره  هبتر  یلاع  صـصختم  کی  هداس و  رگراک  کی  رگا  ًالثم  تسا ؛ لدـع  دـض  تاواسم  یهاـگ  هکلب  تسین ؛ لدـع  هراومه 
تلادع هراومه  تاواسم  : » هک هیـضق  نیا  اذـل  تسا . هدـشن  رارقرب  تلادـع  یلو  هدـش  رارقرب  اهنآ  نیب  يواست  دـننک ، تفایرد  دزم  يواسم 
یماـظن مالـسا  یقوقح  ماـظن  تفاـی  میهاوخرد  دوش ، رظن  مالـسا  یقوـقح  ماـظن  هب  هچیرد  نیا  زا  رگا  دـیامنیم . هّجوماـن  ياهنیزگ  تسا »
تلادـع یلو  هدـشن ، رارقرب  يواـست  هتبلا  هک  تسا  ناـنز  ثرا  قح  رباربود  يدراوـم  رد  نادرم  ثرا  ثرا ، دروـم  رد  ًـالثم  تسا ؛ هنـالداع 
لاغتـشا تخـس  لـغاشم  يداـصتقا و  لاّـعف  ياـههنیمز  رد  ماـع  روط  هب  نینچ  مه  دـناهقفن و  تخادرپ  هب  فظوم  نادرم  اریز  تسا ؛ رارقرب 

رد نانآ  يارب  مالـسا  یقوقح  ماـظن  هک  تسا  يرت  نوزفا  تیلوؤسم  تهج  هب  ثاریم  زا  يرتشیب  مهـس  صاـصتخا  هک  تسا  نشور  دـنراد .
نادرم اههداوناخ  ياههنیزه  لفکتم  روآنان و  مالـسا ، سدـقم  عرـش  هاگدـید  زا  تسا . صاـصق  هلأـسم  رگید ، دراوم  زا  تسا . هتفرگ  رظن 

هچ وا  هلئاـع  تشونرـس  یلو  تشک ، هدوـمن و  صاـصق  ار  وا  ناوـتب  دـیاب  یعیبـط  روـط  هب  تشک ، ار  ینز  ًادـمع  يدرم  رگا  لاـح  دنتـسه .
رگا دروم  نیا  رد  دراد ) دوجو  ییاهانثتـسا  هراومه  دـنوشیم و  عضو  بلاغ  ماع و  حـلاصم  ساسارب  نیناوق  تسا  رکذ  هب  مزـال  ( ؟ دوشیم

فرطرب هلئاع  لکـشم  ياهزادنا  هب  ات  دنیامن  تخادرپ  ار  هید  زا  یمین  دیاب  دـیوگیم  عرـش  دـننک ، صاصق  ار  درم  دـنهاوخب  لوتقم  يایلوا 
هدیـشاپ زا  يریگولج  هداوناخ و  داهن  ظفح  هعماج و  لداعت  ددـصرد  دراوم  نیا  رد  مالـسا  یقوقح  ماظن  هک  مینیبیم  ساسا  نیا  رب  ددرگ .

رد اهنت  توافت  درادن ، دوجو  درم  ای  نز و  نتـشک  نیب  یتوافت  چـیه  يورخا  تبوقع  هانگ و  رظن  زا  تسا  ینتفگ  تسا . نآ  رتنوزف  ندـش 
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رد ور  نیا  زا  دراد . یلک  یعبط  نوناـق ، هک :  تسا  نیا  تشاد  هجوـت  نآ  هب  دـیاب  هید  عوـضوم  رد  هک  يرگید  هتکن  تسا . صاـصق  هید و 
دراوم هب  تبـسن  ماکحا  دـشاب  اـنب  رگا  ددرگیم . عضو  یتاررقم  نآ  ساـسارب  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  ماـع  یلک و  حـلاصم  نیناوق  عضو 

هیبش رگیدکی  اب  تاهج  یمامت  زا  هک  دنوشیمن  تفای  یعوضوم  ود  چیه  اریز  دوش ؛ رداص  مکح  دیاب  دراوم  ددع  هب  ددرگ ، رداص  یئزج 
جراخ تحلصم  نآ  زا  هک  يدراوم  هیجوت  رد  هاگ  نآ  مینک و  دروم  ود  یکی  هب  دودحم  ار  نوناق  تحلصم  یتسیابن  ام  رگید : هتکن  دنشاب .

، دـیدرگیم هصـالخ  دروم  نیمه  رد  طـقف  تحلـصم  رگا  ـالا  تسا و  حـلاصم  زا  یکی  درم  لـفکت  هید ، عوضوم  رد  میناـمب . زجاـع  تسا 
جراخ نوناق  نیا  لومـش  زا  دـناهدرکن -  جاودزا  هک  یناسک  ای  ناناوجون و  دـننام  دنتـسین -  یـسک  جراخم  لفکتم  هک  ینادرم  یتسیابیم 
رگید یعامتجا  یناور و  یحور ، تحلصم  اههد  تسا . یتشیعم  ًافرص  تحلصم  کی  زا  رتارف  ماکحا ، حلاصم  هک  تسا  ملسم  یلو  دنـشاب ؛

زاب ياهمیرج  هکلب  تسین ؛ ناربج  يارب  تاـید  ًاـساسا  میتسین . فقاو  یئزج  وحن  هب  اـهنآ ، همه  هب  زین  اـم  هک  دراد  دوجو  ماـکحا  يارو  رد 
ًاعون هک  يدراوم  يارب  ددرگیم ، لعج  هید  مکح  هک  ینامز  ظاحل  نیمه  هب  دوشیمن . ناربج  زیچ  چیه  اب  رفن  کی  لتق  الا  تسا و  هدنراد 

زا ییالاب  دصرد  هک  دیباییم  رد  دـینک ، هظحالم  ار  اهلتق  رامآ  امـش  رگا  دوشیم . رداص  يرتدـیدش  مکح  دریگیم  تروص  نآ  رد  لتق 
زا وا  نتـشادزاب  تهج  هب  تسا  نکمم  نز ، هید  ندوب  اهب  مین  رگید  يوس  زا  دـتفایم . قافتا  نادرم  نیب  رد  دـمع ) لـتق  صوصخ  هب   ) لـتق
نز هکنیا  ینعی ، تسا ؛ هداوناخ  هعماج و  تمالس  عفن  هب  نیا  دراد و  دوجو  ندش  هتشک  يریگرد و  لامتحا  هک  دشاب  ییاههنحـص  هب  دورو 
نیا رد  هک  دـنزادرپب ؛ لـتاق  ناـثراو  هب  ار  هید  زا  یمین  هکنیا  رگم  دـننکیمن ، صاـصق  ار  درم  نآ  تشک ، دـمع  هب  ار  وا  يدرم  رگا  دـنادب 
هتکن دنک . يراددوخ  دراد  لابند  هب  یتارطخ  نینچ  هک  ییاههنحـص  هب  دورو  زا  وا  ات  دیآیم  دوجو  هب  نز  يارب  هدنرادزاب  یتلاح  تروص 

هب طوبرم  تایآ  رد  ور  نیا  زا  دنک . يریگولج  اهنوخ  ندش  هتخیر  زا  نکمم  دح  ات  هک  تسا  نیا  رب  مالسا  یعس  هک  نآ  رگید  رکذ  لباق 
مکح ياههبـش ، كدنا  اب  تسا و  هدش  رارکت  هیـصوت  نیا  زین  يرگید  رایـسب  تایآ  رد  هکلب  دنکیم ؛ تشذـگ  وفع و  هب  هیـصوت  صاصق ،

هید زا  یمین  تخادرپ  هب  طورـشم  درم  زا  صاصق  مکح  مینیبیم  نز  ندـش  هتـشک  ربارب  رد  لاح  دوشیم . فقوتم  رگید  دودـح  صاصق و 
تحص ضرف  رب  نخـس  نیا  نانز ؛ ندوب  لقعلاصقان  هلمج  اما  ددرگ . يریگولج  يرگید  ناسنا  ندش  هتـشک  زا  ناکمالا  یتح  ات  ددرگیم 

بوسحم شنابحاص  يارب  صقن  کی  چیه  هک  دنراد  فلتخم  یسانش  ناور  ود  تاهج ، یضعب  زا  درم  نز و  هک  تسا  نآ  رگنایب  نآ ، دنس 
رد ینید ، صوصن  رگید  زا  یخرب  تیاور و  نیا  ساسا  رب  دـشخبیم . یمدآ  تایح  هب  ابیز  لـماک و  یماـظن  هتفر  مه  يور  هکلب  دوشیمن ؛
رب یلقع  هجو  زین  درم  رد  تسا . دـنوادخ  ینابرهم  تمحر و  هولج  نز  يریبعت  هب  تسا و  یلقع  دـعب  زا  رتهتـسجرب  یفطاع  هجو  نز  دوجو 

ار لقع  قشع و  زا  بکرم  یگدـنز  هدـش و  لـیمکت  رگیدـکی  راـنک  رد  ود  نیا  تسا . یهلا  تمکح  رگهولج  هدوب و  بلاـغ  یفطاـع  هبنج 
یعیبط و يرما  ینف ، ره  ناسانـشراک  ناصـصختم و  نیب  رظن  فالتخا  ب ) دـنّقح . لـالج  لاـمج و  یّلجت  هتفرمهيور  دـنروآیم و  دـیدپ 

زاربا یفلتخم  ددعتم و  ياهرظن  نیعم ، راثآ  میالع و  اب  صخـشم  يرامیب  کی  دروم  رد  رهام  صـصختم و  کشزپ  دنچ  ًالثم  تسا ؛ جـیار 
نادـهتجم  ) ینید روـما  ناسانــشراک  ناـگربخ و  تـسین و  ینثتــسم  هدـعاق  نـیا  زا  زین  یعرــش  ماـکحا  رد  طابنتــسا  داـهتجا و  دـننکیم .

رد لقع ، عامجا و  (ع ،)) نیموصعم همئا  و  (ص ) ربمایپ شور  لوق و   ) ّتنس نآرق ، ینعی ، ماکحا ؛ كرادم  هب  عوجر  زا  دعب  طیارـشلاعماج )
هشیمه دیلقت  هک  تسا  مزال  ببس  نیدب  دنهدیم و  ینوگانوگ  ياواتف  دننکیم و  ادیپ  یفلتخم  ياهتشادرب  اهطابنتسا و  لئاسم  زا  یضعب 

. دراد ار  اوتف  تیحالص  هک  تسا  طیارشلاعماج  دهتجم  نآ  دشاب و  تّجح  ام  يارب  یعرش  رظن  زا  وا  ياوتف  هک  دشاب  يدرف  زا 

؟ دننک یمن  صاصق  شدنزرف  نتشک  رطاخ  هب  ار  ردپ  مالسا  نید  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  صاصق  شدنزرف  نتشک  رطاخ  هب  ار  ردپ  مالسا  نید  رد  ارچ 
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خساپ

هب مکح  دشک  یم  ار  یـسک  هک  یـسک  دروم  رد  ارچ  سپ  دریم  یمن  یـسک  دهاوخن  ات  تسادخ و  تسد  گرم  هک  میلئاق  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ مینک یم  صاصق 

شسرپ

مکح دشک  یم  ار  یسک  هک  یـسک  دروم  رد  ارچ  سپ  دریم  یمن  یـسک  دهاوخن  ات  تسادخ و  تسد  گرم  هک  میلئاق  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ مینک یم  صاصق  هب 

خساپ

زیچ و همه  هدننیرفآ  دنوادخ  : " دریگیم هشمچرـس  ادخ  تیـشم  هدارا و  زا  همه  تسا ، یتسه  ناهج  رد  هک  يرثا  ره  تکرح و  لعف و  ره 
تسین انعم  نآ  هب  نخس  نیا  یلو  درادن ؛ دوجو  دنوادخ  كاپ  تاذ  زج  یتسه ، ناهج  رد  يرثوم  چیه  "و  تسا . ایشا  همه  رب  رظان  ظفاح و 

یعـس و زج  ياهرهب  ناسنا ، يارب  و  : " میتسه دازآ  دوخ  ياهيریگمیمـصت  هدارا و  رد  ام  سکع  هب  هکلب  میروبجم ؛ دوخ  لامعا  رد  اـم  هک 
، ناسنا " . ) دـنک نارفک  ای  دریذـپب ) و   ) دـشاب رکاش  هاوخ  میداد ؛) ناشن  وا  هب  ار  هار   ) میدرک و تیادـه  ار  ناسنا  ام  "و  تسین . وا  شـشوک 

ماجنا رب  تردـق  هدارا و  يدازآ  نوچ  یلو  تسا ؛  هدارا  يدازآ  ياراد  ناـسنا  هک  دـهدیم  ناـشن  تحارـص  اـب  ینآرق  تاـیآ  نیا  هیآ 3 .)
هدارا وا  يرآ  دـهاکب . نامیاهراک  ربارب  رد  ام  تیلوؤسم  زا  هک  نآ  یب  تسا ؛ وا  هب  دنتـسم  ام  لامعا  تسا ، هداد  اـم  هب  دـنوادخ  ار  اـهراک 

اب اهنت  هک  ارچ  دربب ؛ شیپ  لماکت  قیرط  رد  دـنک و  شیامزآ  ار  ام  قیرط  نیا  زا  ات  میهد  ماجنا  يدازآ  اب  ار  دوخ  لامعا  اـم  هک  تسا  هدرک 
لیلد هن  رایتخا ، زا  جراـخ  يربج و  لاـمعا  اریز  دریگیم ؛ تروص  اـهناسنا  لـماکت  راـیتخا ، اـب  ادـخ  تعاـطا  هار  ندومیپ  هدارا و  يدازآ 

ام هک  یلاـح  رد  دوـب !! هدـیاف  یب  ناربماـیپ  تثعب  اـب  منهج  تشهب و  دوـجو  تروـص  نیا  رد  یتـح  يدـب . هناـشن  هن  تسا و  یـسک  یبوـخ 
ماـجنا لـتق  هک  صخـش  سپ  تسا . ود  نیا  ناـیم  رد  يزیچ  هکلب  قلطم ، يراذـگاو  ضیوفت و  هن  تسا و  حیحـص  قلطم  ربج  هن  مییوگیم 

ار رفیک  باذع و  هنیمز  دوخ ، رایتخا  هدارا و  اب  هدش و  گرزب  یهانگ  بکترم  هدرک و  راتفر  ادـخ  روتـسد  هتـساوخ و  فالخ  رب  دـهدیم ،
. دینک هعجارم  يداقتعا  ياهباتک  هب  دیاب  هنیمز ، نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  تسا ! هدروآ  مهارف  شیوخ  يارب 

؟  تسیک دترم  تسا و  مادعا  دترم  مکح  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسیک دترم  تسا و  مادعا  دترم  مکح  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

رد فالتخا  قاقش و  هنتف و  داجیا  ای  یهلا  نید  هب  ندز  هبرض  يارب  مالسا و  اب  تجاجل  دانع و  رثا  رب  هک  تسا  یـسک  دروم  رد  دترم  مکح 
قیقد تخانش  مدع  ههبش و  دوجو  لیلد  هب  یسک  رگا  نکیل  تسا ؛ یقطنم  لوقعم و  ًالماک  یمکح  نیا  دیامن و  رفک  مالعا  نیملـسم ، نایم 
قوف لئاسم  ياتسار  رد  هک  نآ  طرـش  هب  دوشیم ، هداد  یـسررب  قیقحت و  تصرف  وا  هب  دش ، دیدرت  راتفرگ  نآ  تیناقح  هب  تبـسن  مالـسا ،

هک یناسک  زا  يرایسب  تسا و  هدشن  مادعا  مالـسا ، رد  دیدرت  مرج  هب  سک  چیه  نونکات  زین  مالـسا  خیرات  لوط  رد  دنکن . تکرح  رکذلا ،
رتشیب ر.ك: یهاگآ  يارب  دـنتخادرپیم . هرظانم  ثحب و  وگوتفگ و  هب  (ع ) همئا اب  اهلاس  ای  اههام و  دـندشیم ، یتیعـضو  نینچ  راـتفرگ 
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. يرهش ير  يدمحم  یکیژولوئدیا ، لئاسم  هرابرد  هرظانم 

دنک یم  هدوسآ  ار  نارگید  شدوخ  نتشک  اب  ناسنا  یهاگ  هک  یتروص  رد  تسا  مارح  یشکدوخ  ارچ 

شسرپ

دنک یم  هدوسآ  ار  نارگید  شدوخ  نتشک  اب  ناسنا  یهاگ  هک  یتروص  رد  تسا  مارح  یشکدوخ  ارچ 

خساپ

وا هک  اج  نآ  دراد . ار  ناـسنا  ناـهج و  رد  فرـصت  قح  هک  تسوا  تسا و  دـنوادخ  ناـسنا ، هلمج  زا  زیچ  همه  کـلام  مالـسا  هاگدـید  زا 
نیب یتوافت  چـیه  عوضوم  نیا  رد  تسا . ناسنا  نتـشک  دراوم ، هلمج  زا  تسا . زاجمریغ  دـهدن ، نذا  وا  هک  ییاج  زاـجم و  دـهد ، تصخر 
نذا نودـب  ناوتیمن  زین  ار  تاناویح  یتح  تسا . يرگید  اـی  دوخ و  زا  تاـیح  قح  بلـس  راـک  نیا  هک  ارچ  تسین ، یـشک  رگید  راـحتنا و 
رگا تسا . مارح  رادُرم و  دریگ ، تروص  ادخ  مان  نودب  رگا  تاناویح  حـبذ  تسا و  مارح  حـیرفت  يارب  تاناویح  ناج  نتفرگ  تشک . یهلا 

یگدرـسفا همه  هک  ارچ  دنـشاب ! راحتنا  هب  زاجم  دارفا  رثکا  دـیاب  دـشاب ، راحتنا  يارب  يزوجم  اهتسکـش  ای  سأی و  یگدرـسفا و  دـشاب  اـنب 
. دناهدرک هبرجت  زین  ار  ییاهتسکش  همه  ابیرقت  دنراد و  هتشاد و 

تسا هدش  نایب  هنایزات  تروصب  سپس  سبح و  تروصب  لوا  انز  مکح  نآرق  رد  ارچ 

شسرپ

تسا هدش  نایب  هنایزات  تروصب  سپس  سبح و  تروصب  لوا  انز  مکح  نآرق  رد  ارچ 

خساپ

هک یطیارـش  رداما  تسنادیم ، دنـسپان  ار  انز  هعماج  هک  تسا  تسرد  نیا  هتبلا  تسا . هعماج  یناور  يزاسهدامآ  نامه  هلأـسم  نیا  هفـسلف 
ءاسن هروس  هفیرش  هیآ  تساهدوبن و  ینیگنس  تبوقع  نانچ  شریذپ  هدامآ  یناهگان  زرط  هب  هدوب ، یـسنج  دیدش  یگدولآ  راتفرگ  اهتدم 

J .} تسا يدعب  مکح  زاسهنیمز 

دننک یم  تواضق  هاگشناد  كردم  اب  دنتسین و  دهتجم  هک  اه  یضعب  ارچ  دشاب  دهتجم  دیابن  یضاق  رگم 

شسرپ

دننک یم  تواضق  هاگشناد  كردم  اب  دنتسین و  دهتجم  هک  اه  یضعب  ارچ  دشاب  دهتجم  دیابن  یضاق  رگم 

خساپ

ساسا رب  هک  يایـضاقنآ  رب  نوزفا  دنک . تواضق  دهتجم  ياوتف  ساسا  رب  دناوتیم  دـهتجم  ریغ  یفاک ، ردـق  هب  دـهتجم  ندوبن  تروص  رد 
. تسین مزال  يزیچ  نینچ  یباصتنا  یضاق  رد  یلو  دشاب ، دهتجم  دیاب  دنکیم  لمع  دوخ  ياوتف 

؟ ار نز  طقف  ای  دننکیم  راسگنس  ار  رفن  ود  ره  ایآ  ؟ تسا نآرق  هیآ  مادک  ساسا  رب  دننکیم  راسگنس  ار  نصحم  يانز  بکترم  هکنیا 
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شسرپ

؟ ار نز  طقف  ای  دننکیم  راسگنس  ار  رفن  ود  ره  ایآ  ؟ تسا نآرق  هیآ  مادک  ساسا  رب  دننکیم  راسگنس  ار  نصحم  يانز  بکترم  هکنیا 

خساپ

نید تایرورـض  زا  یتح  یعرـش ك ه  ملـسم  ماکحا  زا  يرایـسبم  مکح  نیا  اـهنت  هن  تسا . هدـماین  دـیجم  نآرق  رد  ياهیآ  مجر  دروم  رد 
کت کت  هک  دـنکیمن  باجیا  مه  یترورـض  هتبلا  زامن . تاـعکر  دادـعت  لـسغ و  هب  عجار  لـئاسم  هنومن  باـب  زا  هدـماین . نآرق  رد  تسا 

نومنهر (ع ) وا تیب  لها  ربماـیپ و  يوس  هب  ار  اـم  يددـعتم  تاـیآ  رد  میرک  نآرق  دوش . رکذ  نآرق  رد  طوسبم  تروص  هب  یعرـش  ماـکحا 
اوعیطا هللا و  اوعیطا  : » هیآ هلمج  زا  تسا . هتـسناد  دنوادخ  زا  تعاطا  ار  ربمایپ  زا  تعاطا  ای  هدومن و  بجاو  ام  رب  ار  نانآ  زا  تعاطا  هدـش و 

ربمایپ و راتفگ  هک  ّتنـس  تهج  نیمه  هب  (. 80 ءاسن /  «، ) هللا عاطا  دـقف  لوسرلا  عطی  نم   » هیآ و  ( 59 ءاسن /  «، ) مکنم رمـألا  یلوا  لوسرلا و 
زا یعرـش  ماکحا  زا  يرایـسب  دوریم و  رامـش  هب  نآرق  رب  هوالع  یعرـش  ماکحا  جارختـسا  عبانم  زا  یکی  تسا  ربمایپ  نیموصعم  تیب  لها 

تـسا یلئاسم  زا  یکی  نآ  طیارـش  ققحت  اب  دشاب  رـسمه  ياراد  هک  يراکانز  مجر  مکح  دوشیم . هدافتـسا  (ع ) تیب لها  ربمایپ و  تایاور 
نیب تهادب  ترورـض و  دح  هب  هکلب  تسا  اهقف  عیمج  قافتا  لحم  و  تسا . هدش  تباث  (ع ) نیموصعم همئا  ربمایپ و  زا  ددعتم  تایاور  اب  هک 
يارب تسا . هتفرگ  ماجنا  (ص ) ربمایپ روتـسد  هب  مالـسا  ردـص  رد  و  درادـن . دوجو  مکح  نیا  رد  دـیدرت  لمأت و  ياج  هدیـسر و  ناناملـسم 

يارجا هرابرد  اما  . 321 ص 318 ـ  ج 41 ، 1363 ش ، مشش ، پاچ  هیمالسا ، رشن  یفجن ، نسحدمحم  مالکلا ، رهاوج  رتشیب ر.ك : یهاگآ 
هب تسا . نارگید  هب  تبسن  نآ  یگدنرادزاب  رثا  مرجم ، هیبنت  رب  هوالع  مکح  يارجا  رد  یـساسا  فده  تفگ : دیاب  نارگید  روضح  رد  نآ 

يانز هک  دراد . هماـج  هب  تبـسن  ینک  ناـینب  رطخ  و  دراد . وا  يوس  زا  يریذـپانرذع  مرجم و  یکاـبیب  زا  ناـشن  هک  اـهمرج  زا  یخرب  هژیو 
تفر و هب  هجوت  اب  و  دـشابیم . هداوناخ  ماظن  اب  تنایخ  وا  مادـقا  هتـشاد و  ناکما  وا  يارب  هزیرغ  ياـضرا  اریز  تسا . هنومن  نآ  زا  هنـصحم 

اجنآ زا  هتبلا  دوب . دهاوخ  اههداوناخ  راظتنا  رد  ینیبشیپ  لباق  ریغ  ضراوع  دشابن  نیگنـس  یمرج  نینچ  تازاجم  رگا  یگداوناخ  ياهدمآ 
مامت تأرج  اب  ياهفرح و  ياهنوگ  هب  هک  دنوشیم  راتفرگ  یناسک  اهنت  دراد . دهاش  راهچ  هب  زاین  تسا و  لکشم  رایسب  مرج  نیا  تابثا  هک 
رارقا دـنیآیم و  دوـخ  ترخآ ، باذـع  نادـجو و  باذـع  زا  ییاـهر  تهج  هب  هک  یناـسک  اـی  و  دـننکیم . مادـقا  هعماـج  يزاـسهدولآ  هب 
تهج هب  یـصخش  رگا  هک  تسا  هدـش  هیـصوت  و  دـنکیم . فرـصنم  رارقا  زا  اهنآ  دـناوتیم  ات  عرـش  مکاح  تروص  نیا  رد  هک  دـننکیم .

ییاضق مکاحم  هب  هعجارم  نارگید و  دزن  نآ  ندرک  وگزاب  زا  دنک و  هبوت  ادخ  دوخ و  نیب  هدـش  هانگ  راتفرگ  هتـساوخان  هرابکی و  هسوسو 
ای دشاب و  هتشاد  رـسمه  هک  يدرم  ینعی  دنـشاب  هداد  ماجنا  هنـصحم » يانز   » هک تسا  یناسک  يارب  مکح  نیا  تروص  ره  رد  دنک . بانتجا 

. دروخ یم  هنایزات  دوش  هدولآ  درجم  درف  رگا  اما  دشاب . هتشاد  رهوش  هک  ینز 

تسا ثیدح  ای  هیآ  مادک  دانتسا  هب  رما  نیا  تسیچ  مارح  يراوخ  هزور  دودح  ای  ّدح 

شسرپ

تسا ثیدح  ای  هیآ  مادک  دانتسا  هب  رما  نیا  تسیچ  مارح  يراوخ  هزور  دودح  ای  ّدح 

خساپ

َناک نَمَف  ُمایّصلا ... ُمُکیَلَع  َِبتُک  اونَماء  َنیذَّلا  اَهُّیَا  َـ " ی میناوخیم هزور  ةرابرد  هفیرش  هیآ  نیرتروهشم  نیرتحیرـص و  زا  ییاهشخب  رد  . 1
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ُمُکنِم َدِهَـش  نَمَف  َُهل ... ٌریَخ  َوُهَف  اًریَخ  َعَّوَطَت  نَمَف  ٍنیکـسِم  ُماعَط  ٌۀَی  دـِف  ُهَنوقیُطی  َنیذَّلا  یَلَعو  َرَُخا  ٍماّیَانِم  ٌةَّدـِعَف  ٍرَفَـس  َیلَع  َوا  ًـا  ـضیرَم مُکنِم 
، دشاب رفاسم  ای  رامیب  امـش  زا  سک  ره  و  هدش ..  هتـشون  هزور  امـش  رب  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  هرقب 183و184 ) ;  ) ُهمُصَیلَف َرهَّشلا 
نادرمریپ و نمؤم  ناراـمیب  نوـچ  مه   [ تساـسرف تقاـط  اـهنآ  يارب  هزور  هک  یناـسک  رب  و  درادـب [ هزور   [ ار رگید  ياـهزور  زا  يدادـعت 

دیریگب هزور  ادخ  زا  هناصلاخ  يربنامرف  تعاطا و  يور  زا  هچ  نانچ  دننک و  ماعطا  ار  ینیکسم  ینعی  دنهدب ; هراّفک  تسا  مزال  نانزریپ ، 
اب . 2 ... " درادـب . هزور  دـشاب ، رَـضَح  رد  ناضمر  هام  رد  هک  امـش  زا  سک  نآ  سپ  دـشاب ... هارکا  يور  زا  مادـقا  نیا  هک  نیا  زا  تسا  رتهب 

َرهَّشلا ُمُکنِم  َدِهَـش  نَمَف  ُمایّـصلا "و"  ُمُکیَلَع  َِبتُک   " تسا هدـمآ  نآ  تمـسق  ود  رد  هک  هزور  بوـجو  رب  هفیرـش  هـیآ  زا  یحیرـصت  نـینچ 
ۀیآ نـیمه  رد  تسا 3 . مارح  ناضمر  هام  رد  یعرـش  رذـع  نودـب  نآ  يدـمع  راطفا  هزور و  كرت  هک  دـنامیمن  یقاب  يدـیدرت  ُهمُـصَیلَف "

رب هزور  ماـن  هب  یفیلکت  قوف  دراوم  رد  ینعی  تسا  هدـش  هدرمـش  رب  يراوخ  هزور  یعرـش  رذـع  ناونع  هب  رفـس  يراـمیب و  یناوتاـن  هفیرش 
باسح هب  مارح  يراوخ  هزور  دودح  زا  یکی  دوخ  هدوب  مارح  هزور  راطفا  قوف  دراوم  زا  ریغ  رد  ور ، نیا  زا  درادن . دوجو  ناملسم  صخش 

هدوـب حرطم  مرتـحم  رگشـسرپ  نهذ  رد  رتشیب  دـسریم  رظن  هب  هک  ياهتکن  تسا 4 . هدش  حیرـصت  اه  نادب  هفیرـش  ۀیآ  رد  هک  دـیآیم 
روط هب  هزور  ندروخ  یتح  هک  تسا  نآ  یضتقم  هزور  بوجو  رد  هفیرـش  ۀیآ  تحارـص  یتقو  دیدرتیب ، تسا  ینلع  يراوخ  هزور  مکح 

; دوب دهاوخ  نادنچ  ود  راکـشآ  ینلع و  روط  هب  نآ  ندروخ  تمرح  تسا  یهیدب  دـشابیم ; مارح  راوخ  هزور  یـصخش  لزنم  رد  هنایفخم 
هعماج ینلع  هنحـص  رد  ار  هزور  تیمها  هاـم و  نیا  هتبلا  دنکـشیم و  مومع  هاگدـید  راـظنا و  رد  ار  ناـضمر  هاـم  میرح  راـک ، نیا  هک  ارچ 

هسیاقم رد  ینلع  يراوخ  هزور  هک  نیا  هدش  رکذ  هک  یتامدقم  اب  میشاب  هتشادن  هراب  نیا  رد  یتیاور  هیآ و  رگا ، یتح  دزاسیم ; راد  هشدخ 
یهنلا رمالا و   " باتک هعیشلا  لیاسو  فیرش  باتک  رد  تسا 5 . یهیدب  يرما  دراد ; يرتشیب  شنزرس  خیبوت و  ياج  نآ  هنایفخم  راطفا  اب 

هزور ایآ  تسا  هدـش  لقن  هراب  نیا  رد  ناـماما  زا  ياهدـنهد  ناـکت  تاـیاور  تسا  تارکنم  هب  رهاـظت  میرحت  باـب  نآ  ماـن  هک  باـب 41 ، ، 
زا یکی  زا  یشخب  رد  دوشیمن ؟ دروم  نیا  لماش  قوف  تایاور  رد  مهم  ریباعت  نآ  ایآ  لیلد  نیمه  هب  تسین و  رکنم  هب  رهاظت  ینلع  يراوخ 

ملظلاب و ةرهاجملا  أدعالا : لیدت  یتلا  بونذلاو   " تسا هدـمآ  ناهانگ  راثآ  یلیـصفت  شرامـش  لابند  هبنیدـباعلانیز  ماما  زا  قوف  تایاور 
اراکـشآ زا  دنترابع  دوشیم  نانمـشد  هبلغ  ببـس  هک  ناهانگ  زا  رارـشالل ; عایطنالا  رایخالا و  نایـصع  روظحملا و  ۀـحابا  روجفلا و  نالعا 

ندروخ ایآ  لاح  نادب "  رارـشا و  زا  يوریپ  ناکین و  زا  ینامرفان  یهلا  هعونمم  روما  نتـسناد  حابم  ینلع  روجف  قسف و  ندـش  ملظ  بکترم 
، دوشیم نمشد  هبلغ  ببس  هک  ناهانگ  هب  نآ  زا  راوگرزب  ماما  شیامرف  رد  هک  تسین  یهلا  عونمم  روما  راکشآ  نتـسناد  حابم  هزور  ینلع 

تسا هدش  دای 

؟  تسیچ يرطف  دترم  لتق  یلقع  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ يرطف  دترم  لتق  یلقع  لیلد 

خساپ

ماکحا زا  یلیخ  یلک  روط  هب  دوشیم . هدافتسا  تایاور  زا  هک  تسا  یعرـش  مکح  هکلب  تسین ؛ یلقع  مکح  کی  يرطف  دترم  لتق  رب  لیلد 
قیدـصت ار  نآ  مه  ام  صقان  لقع  دـیارفیم  عرـش  هک  يزیچ  ره  تسین  انب  نکل  دـشابن ؛ راگزاس  ام  لوقع  اب  تسا  نکمم  رهاظ  رد  یعرش 

رد رگا  یلو  تسا ؛ قطنم  لقع و  ساسارب  اهنآ  همه  هک  دـنیبیم  دـیامن ، هعلاطم  تقد  اـب  ار  یمالـسا  ماـکحا  ناـسنا  یتقو  هچرگ  دـیامن ؛
هک نیا  هچ  مییامن ؛ هئطخت  ار  نآ  دیابن  میمهفب ، ار  یمکح  هفـسلف  ای  لیلد  نامدوخ  هاتوک  لقع  رکف و  اب  میتسناوتن  ام  مه  يدراوم  ای  دروم 
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امش لوقعلاب ؛ ُباُصی  هّللا ال  َنید  ّنا  »

؟ دیآیم تسد  هب  اجک  زا  نصحم  يانز  مکح  هدمآ  نصحمریغ  يانز  ّدح  نآرق  رد 

شسرپ

؟ دیآیم تسد  هب  اجک  زا  نصحم  يانز  مکح  هدمآ  نصحمریغ  يانز  ّدح  نآرق  رد 

خساپ

، هیآ زا  روظنم  دـنکیم ، دـییقت  ار  همیرک  هیآ  قالطا  هک  یتایاور  هنیرق  هب  تسا و  هدرک  نایب  ار  نصحمریغ  يانز  ّدـح  رون  هروس  مّود ، هیآ 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دوشیم « . هدافتسا  ثیداحا  نآ  زا  تسا ، راسگنس  شمکح  هک  نصحم  يانز  و  تسا ، نصحمریغ  يانز 

رد دناوت  یم  نارفاک  هب  ناملسم  درم  ینعی  تفرگ ؛ ابر  رفاک  زا  دهد  یم  هزاجا  مالسا  ارچ  تسا ؟ هداد  رارق  فصن  ار  هدرب  ۀید  مالـسا  ارچ 
؟ دنک ملظ  نتفرگ  ابر  ۀنیمز 

شسرپ

رد دناوت  یم  نارفاک  هب  ناملسم  درم  ینعی  تفرگ ؛ ابر  رفاک  زا  دهد  یم  هزاجا  مالـسا  ارچ  تسا ؟ هداد  رارق  فصن  ار  هدرب  ۀید  مالـسا  ارچ 
؟ دنک ملظ  نتفرگ  ابر  ۀنیمز 

خساپ

تمیق و رادـقم  هب  وا  ۀـید  هکلب  هک  تسین  فصن  هدرب  ۀـید  يدـبا . ماکحا  هلـسلس  ای  دراد ، یعقوم  یمـسوم و  ماکحا  هلـسلس  کـی  مالـسا 
یم رتشیب  یهاگ  دوش و  یم  دازآ  ناسنا  کی  ۀـید  ةزادـنا  هب  وا  تمیق  یهاگ  یتح  دوش ، تخادرپ  وا  بحاـص  هب  دـیاب  هک  تسا  وا  شزرا 

نتفرگ ابر  درو  رد  ( 1 .) دوش تخادرپ  رتمک  ای  ۀید  ةزادنا  هب  دیاب  هکلب  درک ، تخادرپ  لماک  ۀـید  زا  رتشیب  دـیابن  تروص  نیا  رد  هک  دوش 
ابر هشیمه  تسا . هدش  میرحت  ناناملسم  رب  هک  تسا  یعرـش  ریغ  مارح و  هار  زا  لام  ای  لوپ  بسک  هوحن  کی  يراوخ  ابر  مییوگب  دیاب  ًالّوا 
هانگ دنک ، یم  لمع  ادخ  روتـسد  فالخ  هک  نیا  تهج  زا  هتبلا  دـشاب . ملاظ  يراوخ  ابر  ره  تسین  روط  نیا  تسین . ملظ  اب  يواسم  نتفرگ 

لّوحم يرگید  تصرف  هب  هک  دراد  شاکنک  ثحب و  ياج  دوخ  نیا  دـشاب و  مدرم  هب  ملظ  يراوخ  ابر  تسین  مولعم  اّما  تسا ، ملاظ  راـک و 
رد نتفرگ  اـبر  یلو  دراد ، یتخـس  تبوقع  تسا و  هریبک  ناـهانگ  زا  تاـمّرحم و  زا  یکی  اـبر  هک  تسین  یکـش  تروص  ره  رد  مینک . یم 

ناملسم نتفرگ  ابر  4ت  دبع ، الوم و  نیب  ابر  3 ـ رهوش ، نز و  نیب  ابر  2 ـ سکعلاب ، دنزرف و  زا  ردپ  نتفرگ  ابر  1 ـ تسین : هانگ  دروم  دنچ 
لقن (ص ) ربمایپ زا  (ع ) نینمؤملاریما یتیاور  رد  دراد . یتایاور  اهانثتـسا  نیا  زا  مادک  ره  یّمذ . رفاک  ناملـسم و  نیب  ابر  5 ـ یبرح ، رفاک  زا 

اب هک  ینارفاک  زا  نتفرگ  ابر  مهیطعن ؛  مهنم و ال  ذخأن  مهردـب و  مهرد  فلا  فلا  مهنم  ذـخأن  ابر  انبرح  لهأ  نیب  اننیب و  سیل   : " دـنک یم 
میریگب و ار  اهنآ  لاوما  ًالصا  میریگب و  مهرد  نارازه  میهد ، یم  نانآ  هب  هک  یمهرد  ربارب  رد  میناوت  یم  ام  تسین  مارح  دنا ، گنج  رد  ام 
رد دننک . یم  زواجت  ام  سومان  لاوما و  هب  دننک ، ادیپ  تصرف  رگا  دـنیام و  نوخ  هب  هنـشت  دنتـسه ، یبرح  رفاک  نوچ  ( 2" .) میهدن نانآ  هب 
همذ لها  نوچ   ] درادن لاکشا  ابر  یّمذ  رفاک  ناملـسم و  نیب  ( 3 (؛ ابر یّمذلا  نیب  ملـسملا و  نیب  سیل  : " تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  تیاور 

لصا کی  [" دنوش . یم  بوسحم  نانآ  يارب  هیبنت  هوحن  کی  رگید  تهج  زا  دنرامـش و  یم  لالح  ار  يراوخ  ابر  نتفرگ و  ابر  دوهی  دننام 
تهج هب  ادـخ  نید  ایلعلا ؛ یه  هللا  ْْهملک   " هک روط  نامه  ینعی  دـشاب ؛ راّفک  زا  ربارب  نیدـنچ  هب  نتفرگ  اـبر  زاوج  رب  لـیلد  دـناوت  یم  یّلک 
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تکوش و تّزع و  ياراد  دیاب  دنشابن و  راّفک  لاگنچ  ریز  راوخ  لیلذ و  دیاب  زین  ناناملـسم  دشاب ؛  هتـشاد  يرترب  قّوفت و  دیاب  نآ  ّتیناقح 
ج هعیشلا ، لئاسو  . 1 تسا . هدش  عضو  ماکحا  هنوگ  نیا  لصا  نیا  تیاعر  يارب  اذل  " نینمؤملل .  هلوسرل و  ْْهّزعلا هللا و  ّنإ   : "  : دنشاب رادتقا 

ص 437. نامه ، . 3 ص 436 . ج 12 ، نامه ،  . 2 ص 152 . ، 19

؟ تشک هدیقع  رطاخ  هب  ار  یسک  دیاب  ارچ  تسا ؟ گرم  مالسا  رد  دادترا  رفیک  ارچ 

شسرپ

؟ تشک هدیقع  رطاخ  هب  ار  یسک  دیاب  ارچ  تسا ؟ گرم  مالسا  رد  دادترا  رفیک  ارچ 

خساپ

ینابم هب  راوتـسا ، ناهرب  یقطنم و  لئالد  قیقحت و  اب  دهاوخ  یم  شیوخ  ناوریپ  زا  دریذـپ و  یمن  ار  لیلد  یب  هناروکروک و  داقتعا  مالـسا 
دیجم نآرق  دننک . یسررب  هنادازآ  دنروآ و  يور  یمالسا  قطانم  هب  قیقحت  تهج  دهد  یم  هزاجا  ناکرشم  هب  یتح  دننک ، ادیپ  هدیقع  نید 

نیا ناسرب . شهاگناما  هب  هاگ  نآ  دونـشب ، ار  ادخ  راتفگ  ات  هدب  شهانپ  دروآ ، هانپ  وت  هب  ناکرـشم  زا  یکی  رگا  : " داد روتـسد  شربمایپ  هب 
سپـس درک و  باختنا  ار  مالـسا  لـماک ، یـسررب  قیقحت و  زا  سپ  یـسک  رگا  [ 17" .] دنتـسه نادان  یمدرم  اـه  نآ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب 

ندش و ناملـسم  تلع  دیاب  ًالّوا  دهد . یمن  ار  يا  هزاجا  نینچ  وا  هب  مالـسا  دنیزگرب ، ار  يرگید  بهذـم  دوش و  جراخ  مالـسا  زا  تساوخ 
یـسوساج و ةزیگنا  شدادترا  رگا  دـنهد و  خـساپ  وا  هب  دراد ، یقطنم  فرح  رگا  ات  دزاس  حرطم  مالـسا  نایدانم  اب  ار  دوخ  نتـشگرب  لیلد 

دوخ فارحنا  يارب  یـساسا  یب  للع  دسرب و  یـسایس  فادها  هب  ات  دوش  ناملـسم  یـسک  تسا  نکمم  اسب  دوش . مولعم  زین  دراد ، يرودزم 
دراد و یمومع  ناهذا  رد  یبیرخت  رثا  یلمع  نینچ  اریز  تسا ، نشور  يدادـترا  نینچ  اب  دروخرب  و  دـنک . هارمگ  ار  نارگید  اـت  دـنک  ناـیب 

نید نیرت  حیحص  نیرت و  لماک  مالسا  رگا  دننک  یم  رکف  دوخ  شیپ  دوش و  یم  هاگآان  ناناوج  داوس و  مک  ِناناملسم  ةدیقع  لزلزت  ثعاب 
اب وجدوس  ضرغم و  دارفا  تسا  نکمم  نیا  رب  ًافاضم  دـندرگ . یم  رب  نید  زا  هدـش ، نامیـشپ  ندـش  ناملـسم  زا  سپ  یـضعب  ارچ  تسا ، اه 

یماظن و رارسا  زا  دننک و  دادملق  ناملسم  ار  دوخ  یحابص  دنچ  دنزاس و  دراو  مالسا  رکیپ  رب  ار  تابرض  نیرتگرزب  هویش ، نیا  زا  هدافتـسا 
خساپ هتسناوت  یمن  مالـسا  نوچ  دننک  دومناو  نینچ  هدیقع  رییغت  ِيدازآ  ناونع  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هاگنآ  دنوش ، ربخ  اب  ناناملـسم  یـسایس 
یعطق ۀجیتن  هب  ات  نک و  قیقحت  ًالماک  ادتبا  دیوگ  یم  مالـسا  دندش . جراخ  نآ  زا  دـشاب ، یناسنا  عماوج  یمـسج  یحور و  ياهزاین  يوگ 
مالسا باتک  هب  دیناوت  یم  رتشیب  حیضوت  يارب  يرادن . تشگزاب  قح  رگید  هدیقع ، شریذپ  تروص  رد  اریز  نکن ، هدیقع  راهظا  يدیسرن ،

 ) هبوت [ 17 . ] دینک هعجارم  ص 419  "ج 11 ، مالسا ، رد  دترم  ثحب   " هنومن ریسفت  ص 480 و  ینابرق ، نیدباعلا  نیز  ۀتشون  رشب  قوقح  و 
ۀیآ 6. ( 

؟ تسا مارح  مالسا  رد  یشکدوخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  مالسا  رد  یشکدوخ  ارچ 

خساپ

نیاربانب تسا . وا  یتسه  مامت  کلام  تسا و  ادـخ  زا  هدـش ، هدـیرفآ  نآ  رد  هک  ییاهزیچ  مامت  یتسه و  ناهج  یهلا ، ینیب  ناهج  ساـسارب 
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مارح لالح و  ناسنا  رب  دنوادخ  هچنآ  یهلا و  ياههدیرفآ  دروم  رد  هلئسم  نیا  دومن . فرـصت  ناوتیم  کلام  هزاجا  اب  اهنت  یهلا  کلم  رد 
تیاضر نودـب  دوخ  ناج  رد  فرـصت  هزاجا  ناسنا  تسا . يو  ناج  ناـسنا و  دـنوادخ ، ياههدـیرفآ  هلمج  زا  تسا . نشور  ًـالماک  هدومن ،

نودـب ار  یناسنا  هک  تسا  نآ  دـننام  نیا  دوشب . دوخ  يدوبان  ثعاب  دـنزب و  یـشکدوخ  هب  تسد  یهلا  تیاضر  نودـب  هک  درادـن  ار  یهلا 
. تسا هدـیدرگ  مـالعا  عوـنمم  مارح و  مالـسا  رد  ور  نیا  زا  تسا و  ناـسنا  شنیرفآ  هفـسلف  فـالخرب  یـشکدوخ  نینچ  مه  دـشکب . تلع 
هدیسر و لامک  هب  ادخ  ناربمایپ  ياهییامنهار  یهلا و  نیمارف  زا  يوریپ  هیاس  رد  دنک و  یگدنز  ایند  رد  ات  دیرفآ  ار  ناسنا  میکح  دنوادخ 

ياهنوگ هب  ناهج  نیا  رد  دناوتیم  رـشب  ینعی  تسا ، تداعـس  یتخبـشوخ و  بسک  رتسب  ایند  یگدنز  دبای . تسد  نادـیواج  ياهتمعن  هب 
یشکدوخ هب  تسد  هک  یسک  ( 1" .) تسا ترخآ  هاگتشک  هعرزم و  ایند  : " دومرف مالسا  یمارگ  لوسر  دسرب . يدبا  تداعـس  هب  هک  دشاب 

ار يو  ادخ  هک  ارچ  دزیخیمرب ، هزرابم  هب  یهلا  تمکح  ریبدت و  اب  دربیم و  نیب  زا  ار  ایند  یگدنز  هنیمز  دنکیم ، دوبان  ار  دوخ  دنزیم و 
. تسا هدومن  لمع  هتـساوخ  نیا  فالخرب  وا  و  دورب . ایند  زا  یـشکدوخ ) زا  ریغ   ) یعیبط روط  هب  دنک و  یگدـنز  یعیبط  روط  هب  ات  دـیرفآ ،

ریبدت ندش  دـساف  مدرم و  نتفر  نیب  زا  بجوم  سفن  لتق  هک  هدومن  مارح  ار  سفن  لتق  رطاخ  نیدـب  دـنوادخ  : " دومرف ع )  ) اضر ترـضح 
: اهتشونیپ ( 3" .) دوب دهاوخ  منهج  شتآ  رد  هشیمه  دشکب ، ار  دوخ  ًادمع  هک  یـسک  : " دومرف ع )  ) قداص ماما  ( 2" .) دوشیم نانآ  روما 
3 ثیدح 1 . باب 228 ، ص 190 ، ج2 ، عیارشلا ، للع   - 2 لاد .) باب  قیاقحلازنک ،  ) ص 520 ج 2 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم   - 1

ص 113. ج 1 ، هریبک ، ناهانگ  بیغتسد ، نیسحلادبع  دیهش  - 

؟ تسا ناملسم  هید  فصن  رگید  ياهتّیلقا  ای  ینمرا و  درف  کی  هید  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ناملسم  هید  فصن  رگید  ياهّتیلقا  ای  ینمرا و  درف  کی  هید  ارچ 

خساپ

نیا هقف  رد  درادـن . دوجو  یتوافت  تسا و  ربارب  نارگید  اب  اهینمرا  هلمج  زا  یبهذـم  ياـهّتیّلقا  هید  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نوناـق  قبط 
. تسا فالتخا  دروم  هلئسم 

؟ دراد توافت  ای  تسا  مه  دننام  دمع  ریغ  دمع و  لتق  هانگ  ایآ  دوشیم . ربارب  ود  مارح  ياههام  رد  لوتقم  ناسنا  هید  ارچ 

شسرپ

؟ دراد توافت  ای  تسا  مه  دننام  دمع  ریغ  دمع و  لتق  هانگ  ایآ  دوشیم . ربارب  ود  مارح  ياههام  رد  لوتقم  ناسنا  هید  ارچ 

خساپ

هفاضا موس  کی  دـشاب ، هک  عون  ره  زا  هید  مارح ، ياـههام  رد  هک  هدـش  رکذ  یمالـسا  تازاـجم  نوناـق  هدام 299  یهقف و  ياـهباتک  رد 
زا یقهف  ياهباتک  هک  تسا  یعوضوم  مارح ، ياههام  رد  هید  رادـقم  شیازفا  دوش . هفاضا  لـماک  تروص  هب  رباربود و  هک  نیا  هن  دوشیم ،

سدـقت و تهج  هب  مارح ، ياههام  رد  هک  دوب  نیا  تیلهاج  نامز  رد  برع  تداـع  دـننکیم . مارح " ياـههام  رد  هید  ظـیلغت   " هب ریبعت  نآ 
رد شلام  ناج و  سک  ره  دندشیم و  هدوسآ  گنج  زا  لیابق  دارفا و  اههام  نیا  رد  دیـشکیم . گنج  زا  تسد  اههام ، نیا  صاخ  تیعقوم 
رد تفرگ . رارق  دـییأت  دروم  مالـسا  رد  هکم ، مرح  مارح و  ياـههام  تمرح  ( 2) دـندرکیم تیاعر  ار  هکم  تمرح  نینچمه  ( 1 ،) دوب ناما 
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یناوارف تایاور  زین  هکم  مرح  تمرح  دروم  رد  تسا . هتخادرپ  نآ  زا  ثحب  هب  يددـعتم  تاـیآ  رد  میرک  نآرق  هک  سب  نیمه  نآ  تیمها 
، تسا هدـش  هتـسناد  مارح  هام  تمرح  نتـسکش  ببـس  هب  مارح ، ياههام  رد  هید  مکح  ظیلغت  تلع  یهقف ، عبانم  زا  یـضعب  رد  دراد . دوجو 

نتـسکش تهج  هب  نآ  ثلث  صخـش و  دوـخ  تهج  هب  هید  کـی  دوـشیم ، مارح  ياـههام  زا  یکی  رد  اـی ... لـتق  بکترم  یـسک  رگا  ینعی 
زا دیوگیم : يوار  تسا . هدـش  دراو  هک  تسا  یتایاور  زا  هتفرگرب  دروم ، نیا  رد  نوناق  یهقف و  مکح  ( 3 .) دزادرپب دیاب  مارح  هام  تمرح 
". تسا نآ  ثلث  لماک و  وا  هید  : " دومرف ترـضح  مدرک ، لاؤس  تسا  هدـش  هتـشک  مارح  هام  رد  هک  يدرم  هید  دروم  رد  (ع ،) قداص ماـما 
رد هک  يرگید  تایاور  تیاور و  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  تسا . ربتعم  مه  دنـس  ثیح  زا  تسا و  بوخ  رایـسب  تلـالد  ثیح  زا  تیاور  نیا  ( 4)
زا لتق ، ندوب  يدـمع  ریغ  ای  يدـمع  دروم  رد  اما  ( 5 .) دـننادیم ملـسم  ار  مارح  ياههام  رد  هید  ظیلغت  لصا  هعیـش  ياهقف  تسه ، باب  نیا 
هک دناهدرک  حیرصت  یـضعب  هتبلا  دناهتـسناد . بجاو  قلطم  تروص  هب  ار  ظیلغت  نانآ ، قافتا  هب  بیرق  رثکا  هک  دیآیم  تسد  هب  اهقف  لاوقا 
هید ًاءاطخ ، هچ  ًادمع  هچ  مارح ، هام  رد  لتق  هید  : " دنیامرفیم حیرصت  هر )  ) ییوخ هللا  تیآ  ( 6 .) دوشیم يراج  ظیلغت  زین  ییاطخ  لتق  رد 

نوناق هداـم 299  رد  هک  ياهید  ظـیلغت  تهج ، نـیمه  هـب  ( 7" . ) تسین اـهقف  نیب  یفـالتخا  چـیه  هنیمز  نیا  رد  تـسا و  نآ  ثـلث  لـماک و 
تاـقیقحت زکرم  یناـمز ، تایـضتقم  تاـید و  نوناـق   - 1 اـهتشونیپ : ( 8 .) دوشیم لـتق  عاونا  همه  لـماش  هدـش  رکذ  یمالـسا  تازاـجم 

ج 19، هعیشلا ، لئاسو   - 4 ص 121 . هیهقفلا ، عیبانیلا  ۀلسلس  ۀیاهنلا ،  - 3 ص 369 . نامه ،  - 2 ص 486 . يروهمج ، تسایر  کیژتارتسا 
ص نامز ، تایـضتقم  تاید و  نوناق   - 6 ص 501 . نامز ، تایـضتقم  تاید و  نوناق   - 5 ح 1 . ص 149 ، سفنلا ، تاـید  باوبا  زا  باب 3 

ص 155. نایزودلگ ، جریا  یمالسا ، تازاجم  نوناق  ياّشحم   - 8 ص 200 . ج 2 ، جاهنملا ، هلمکت -  ینابم   - 7 . 508

عمجم  " لاس دصراهچ  رازه و  زا  دعب  هک  دوشیمن  صاصق  يدوهی ) یمیلک و  یحیـسم ،  ) نایدا ریاس  نادقتعم  لتق  لباقم  رد  ناملـسم  ارچ 
؟ دنکیم مالعا  ار  هید  يواست  ماظن " تحلصم  صیخشت 

شسرپ

عمجم  " لاس دصراهچ  رازه و  زا  دعب  هک  دوشیمن  صاصق  يدوهی ) یمیلک و  یحیسم ،  ) نایدا ریاس  نادقتعم  لتق  لباقم  رد  ناملـسم  ارچ 
؟ دنکیم مالعا  ار  هید  يواست  ماظن " تحلصم  صیخشت 

خساپ

رایعم دـنرادن . تهج  نیا  زا  يرترب  شزرا و  هنوگ  چـیه  و  دنتـسه . ملاع  تادوجوم  ریاس  دـننام  يدام  رظن  زا  اـهناسنا  مالـسا  هاگدـید  زا 
زا حیحـص  هشیدنا  دراد . رارق  حیحـص  هشیدنا  ياتـسار  رد  هک  تسا  یلمع  هشیدـنا و  هدـیقع و  تادوجوم ، ریاس  رب  ناسنا  يرترب  شزرا و 
زا فارحنا  رادقم  ره  دنکیم . میظنت  ار  داعم  يوس  هب  أدبم  زا  ناسنا  لوقعم  تکرح  هک  تسا  ياهمان  رب  داعم و  أدـبم و  هب  داقتعا  هاگدـید 

نییاپ دراد ، ماظن  نیا  رد  هک  ییالاو  تلزنم  ماقم و  زا  ار  ناسنا  تسا ) هدش  میسرت  مالسا  هلیـسو  هب  تیمتاخ  هرود  رد  هک   ) میقتـسم طارص 
همه اـهناسنا  دـنگوس ! رـصع  هب  : " دـیامرفیم نآرق  دزاـبب . ار  یگدـنز  یلک  روـط  هب  یمدآ  هـک  دوـشیم  بجوـم  تیاـهن  رد  دروآیم و 

ییابیکـش و هب  ار  رگیدکی  هدرک و  شرافـس  قح  هب  ار  رگیدکی  دناهداد و  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـننایزرد ،
اب هسیاـقم  رد  باـتک  لـها  هک  ارچ  دوشیمن ، صاـصق  باـتک  لـها  لـباقم  رد  ناملـسم  لـیلد  نیمه  هب  ( 1" . ) دناهدومن هیصوت  تماقتـسا 

ناج اب  تسا ) یتسه  مامت  کلام  راذگ و  نوناق  هک   ) دنوادخ دزن  وا  ناج  هجیتن  رد  دنتـسین . رادروخرب  يدـحاو  ینامیا  شزرا  زا  ناملـسم 
یلو دوشیمن ، صاصق  هچرگ  یحیسم ) يدوهی و   ) باتک لها  نتـشک  اب  ناملـسم  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسا . هدشن  یقلت  ناسکی  نمؤم 

صوصخرد ( 2 .) دوشیم صاصق  دومن ، تداع  باتک  لـها  نتـشک  هب  یناملـسم  هچناـنچ  زین  دزادرپب . ار  لوتقم  هید  دـیاب  دوشیم و  ریزعت 
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یلـصا یعقاو و  مکح  کی  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  يوس  زا  ناملـسم  اب  باتک  لها  هید  يواست  مالعا 
هیآ 1 ( 103  ) رصع  - 1 اهتشونیپ : دوش . ینوناق  هید ، يواست  هک  هدـش  هداد  صیخـشت  یحلاصم  قبط  ینامز  عطقم  نیا  رد  هکلب  تسین ،

ص 519. ج 2 ، هلیسولاریرحت ، ینیمخ ، ماما   - 2 . 3 - 

؟ دوشیم صاصق  ردام  یلو  دوشیمن ، صاصق  دنزرف  لتق  لباقم  رد  ردپ  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیم صاصق  ردام  یلو  دوشیمن ، صاصق  دنزرف  لتق  لباقم  رد  ردپ  ارچ 

خساپ

یتسرپرس و دننام   ) هدومن نیعم  ررقم و  ردپ  يارب  ار  ییاه  تیلوئسم  فرط ، کی  زا  رسپ  رب  ردپ  تیالو  قح  تهج  هب  یمالـسا  ماکحا  رد 
تـسا هداد  رارق  ردپ  يارب  ار  یـصاخ  ماکحا  رگید  فرط  زا  دراد ) هداوناخ  ردپ  هک  یـشقن  یگدنز و  رد  دنزرف  ياهزاین  ندروآرب  هقفن و 

ساسارب دشابیم ، صاصق  رب  مالـسا  هیلوا  مکح  صاصق ، دروم  رد  دشابیم . دنزرف  لام  زا  ردپ  تشادرب  قح  صاصق و  مدع  هلمج  زا  هک 
تهج هب  ردپ  دروم  رد  اما  دوشن  انثتـسا  دراد ، ناکما  هک  ییاج  ات  دیاب  هفـسلف  نیمه  تیاعر  يارب  دراد . دوجو  نآ  رد  هک  یـصاخ  هفـسلف 

صاصق زا  يو ) رتشیب  یفطاع  هطبار  قوقح و  هب  تیانع  اب   ) ردام ارچ  هک  نیا  ردام و  صاصق  دروم  رد  اما  تسا . هدـش  انثتـسا  تیـالو  قح 
انثتـسا نیا  هعماج ، رد  دمع  لتق  عوقو  زا  يریگشیپ  موزل  صاصق و  هفـسلف  هب  هجوت  اب  تفگ : ناوتیم  هدشن ، فاعم  دنزرف  لتق  لباقم  رد 

هک نیا  هب  هجوت  اب  ردام  دروم  رد  یلو  تسا ، هدـش  هتفریذـپ  دراد ، هعماج  هداوناخ و  هعومجم  رد  یـصاخ  هاگیاج  هک  ردـپ  دروم  رد  طقف 
رد دیاب  عوقو  تروص  رد  . ) تسا هتشادن  یترورض  صاصق  مکح  زا  وا  ندومن  انثتسا  دشابیم ، بایمک  رایسب  ردام  طسوت  دنزرف  دمع  لتق 

دقاف ار  وا  دیاب  ای  تسا  صاصق  طیارـش  زا  یکی  رایتخا  نوچ  دـش ، دـهاوخن  صاصق  تروص  نیا  رد  هک  درک  دـیدرت  ردام  رایتخا  دـمع و 
، یهاشورسخ هللا  تردق   - 1 اهتشونیپ : درادـن ). عنام  وا  صاصق  زین  تروص  نیا  رد  هک  تسناد  يردام  تاـساسحا  هفطاـع و  هنوگره 

ص 94. مالسا ، رد  صاصق  هفسلف 

؟ تسین درم  زا  يرادبناج  یعون  نیا  ایآ  ارچ ؟ دوشیمن ، صاصق  یلو  دوشیم ، موکحم  هید  تخادرپ  هب  دشکب  ار  دوخ  دنزرف  يردپ  رگا 

شسرپ

؟ تسین درم  زا  يرادبناج  یعون  نیا  ایآ  ارچ ؟ دوشیمن ، صاصق  یلو  دوشیم ، موکحم  هید  تخادرپ  هب  دشکب  ار  دوخ  دنزرف  يردپ  رگا 

خساپ

یتسرپرس و دننام   ) هدومن نیعم  ررقم و  ردپ  يارب  ار  ییاه  تیلوئسم  فرط ، کی  زا  رسپ  رب  ردپ  تیالو  قح  تهج  هب  یمالـسا  ماکحا  رد 
تسا هداد  رارق  ردپ  يارب  ار  یـصاخ  ماکحا  رگید ، فرط  زا  دراد ) هداوناخ  ردپ  هک  یـشقن  یگدنز و  رد  دنزرف  ياهزاین  ندروآرب  هقفن و 

ساسارب دشابیم ، صاصق  رب  مالـسا  هیلوا  مکح  صاصق ، دروم  رد  دشابیم . دنزرف  لام  زا  ردپ  تشادرب  قح  صاصق و  مدع  هلمج  زا  هک 
تهج هب  ردپ  دروم  رد  اما  دوشن  انثتـسا  دراد ، ناکما  هک  ییاج  ات  دیاب  هفـسلف  نیمه  تیاعر  يارب  دراد . دوجو  نآ  رد  هک  یـصاخ  هفـسلف 

صاصق زا  يو ) رتشیب  یفطاع  هطبار  قوقح و  هب  تیانع  اب   ) ردام ارچ  هک  نیا  ردام و  صاصق  دروم  رد  اما  تسا . هدـش  انثتـسا  تیـالو  قح 
انثتـسا نیا  هعماج ، رد  دمع  لتق  عوقو  زا  يریگشیپ  موزل  صاصق و  هفـسلف  هب  هجوت  اب  تفگ : ناوتیم  هدشن ، فاعم  دنزرف  لتق  لباقم  رد 
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هک نیا  هب  هجوت  اب  ردام  دروم  رد  یلو  تسا ، هدـش  هتفریذـپ  دراد ، هعماج  هداوناخ و  هعومجم  رد  یـصاخ  هاگیاج  هک  ردـپ  دروم  رد  طقف 
رد دیاب  عوقو  تروص  رد  . ) تسا هتشادن  یترورض  صاصق  مکح  زا  وا  ندومن  انثتسا  دشابیم ، بایمک  رایسب  ردام  طسوت  دنزرف  دمع  لتق 

دقاف ار  وا  دیاب  ای  تسا  صاصق  طیارـش  زا  یکی  رایتخا  نوچ  دـش ، دـهاوخن  صاصق  تروص  نیا  رد  هک  درک  دـیدرت  ردام  رایتخا  دـمع و 
، یهاشورسخ هَّللا  تردق  . 1 اهتشونیپ : ( 1 .) درادـن عنام  وا  صاصق  زین  تروص  نیا  رد  هک  تسناد  يردام  تاساسحا  هفطاـع و  هنوگره 

ص 94. مالسا ، رد  صاصق  هفسلف 

مکح نیا  ارچ  هدروخ  صیـصخت  رـسمه  وددروم  رد  مکح  نیا  یلو  دروایب  دهاش  راهچ  دیاب  دهد  اوران  لمع  تبـسن  ینز  هب  يدرم  ـر  گا
؟  تسا هدش  رداص  اهنآ  ماهتا  دروم  رد  ییانثتسا 

شسرپ

مکح نیا  ارچ  هدروخ  صیـصخت  رـسمه  وددروم  رد  مکح  نیا  یلو  دروایب  دهاش  راهچ  دیاب  دـهد  اوران  لمع  تبـسن  ینز  هب  يدرم  ـر  گا
؟  تسا هدش  رداص  اهنآ  ماهتا  دروم  رد  ییانثتسا 

خساپ

دهد یم  هزاجا  شتریغ  هنوگچ  تسینریذـپ ,  ناکما  وا  يارب  دـنک  توکـس  دـهاوخب  رگا  دـنیبب  يا  هناگیب  اب  ار  شرـسمه  يدر  ها مـ ـ گر هـ
یم مهتم  ار  رگیدـکی  دوز  هناـگی  دار بـ ـ فا ـگـر  ید يو  ـ ـس زا  دـهدن ؟  ناـشن  شـسومان  میرح  هب  زواـجت  ربارب  رد  یلمعلا  سکع  هنوـگچیه 
مزال دـهاش  راهچ  ندروآ  ناگناگیبدروم  رد  لیلد  نیمه  هب  دـننک و  یم  مهت  لـئا مـ ـ ـس نیا مـ هب  ار  رگیدـکی  رتمک  نز  درم و  یلو  دـنزاس 

 . تساهنآ ياهیگژیو  زا  مکح  نیا  تسین و  نینچرسمه  ود  دروم  رد  یلو  ددرگ  یم  ارجا  فذق  دح  الا  تسا و 

دنربب ار  اهتسد  زا  يرایس  ـد بـ یا دوش بـ لمعزورما  يایند  رد  دوش  انب  رگا  تسد )  ناتشگنا  ندیرب  قراس (  دروم  رد  یمالسا  تازا  مـجـ
امن تشگنا  رمع  نایاپ  ات  دهد  تسد  زا  ار  دوخ  ندب  زا  یساسح  وضع  هکنیا  زا  هتشذگ  ناسنا  کی  هک  دوش  یم  ببس  مکح  نیا  يارجا  هوالع  هب 

؟  دشاب

شسرپ

هب دنربب  ار  اهتسد  زا  يرایس  ـد بـ یا دوش بـ لمعزورما  يایند  رد  دوش  انب  رگا  تسد )  ناتشگنا  ندیرب  قراس (  دروم  رد  یمالـسا  تازا  مـجـ
رمع ناـیاپ  اـت  دـهد  تسد  زا  ار  دوخ  ندـب  زا  یـساسح  وضع  هکنیا  زا  هتـشذگ  ناـسنا  کـی  هک  دوش  یم  ببـس  مکح  نیا  يارجا  هوـالع 

؟  دشاب امن  تشگنا 

خساپ

یماکحا هعو  مال مـجـمـ ـ ـسا اریز  درک  تواضق  مالـسا  دروم  رد  تفرگ و  رظن  رد  ار  مکح  کی  نیا  دـیابن  اـهنت  مییوگب  دـیاب  خـساپ  يارب 
شرورپ شزومآ و  حیحـص و  تیبرت  میلعت و  رقف و  اب  هزرابم  یعامتجا و  تلادـع  يارجا  ببـس  عامتجا  کی  رد  نآ  ندـش  هدایپ  هک  تسا 

 . ددرگ یم  اوقت  يرادیب و  یهاگآ و  یفاک 

یم رارکت  ار  لمع  نیمه  صاصق  ماگنه  هب  امـش  یلو  تسا  هدرب  نیب  زا  ار  یناسنا  هک  تسین  نیا  زا  شیب  هدش  بکترم  لتاق  هک  یتیا  جـنـ
 . دینک
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شسرپ

یم رارکت  ار  لمع  نیمه  صاصق  ماگنه  هب  امـش  یلو  تسا  هدرب  نیب  زا  ار  یناسنا  هک  تسین  نیا  زا  شیب  هدـش  بکترم  لتاق  هک  یتیا  جـنـ
 . دینک

خساپ

صاـصق هلاـسم  دراوم  هنوگنیا  رد  نوچ  تسا و  عاـمتجا  لـماکت  دـشر و  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هاـگ  كاـنرطخ  محازم و  دارفا  ندرب  نیب  زا 
ظفحرطاخب مینیب  یم  ام  تسا و  هدش  هدراذگ  ناس  ـ نا دا  رد نـهـ هزیرغ  ناونع  هب  صاصق  ور  نیازا  دیاش  دشاب  یم  اقب  همادا  تایح و  نماض 

دارفا نیا  ندرب  نیب  زا  دنراد  يدارفنا  دید  اهنت  دنناد  یم  يرگید  درف  نادقف  ار  لتاق  نتشک  هک  یناسک  دننک ,  یم  عطق  ار  دساف  وضع  ندب 
 . درک عطق  ار  نآ  دیاب  لقع  مکح  هب  هک  تسا  رضم  دساف و  وضع  ندرب  نیب  زا  ندرک و  عطقدننامه  عامتجا  رد  زیرنو  خـ

ـی کـه لا رد حـ ـت  شادر مدرم بـ نایم  زا  حیحص  تیبرت  اب  دیاب  ار  دنسپان  تفـص  نیا  تسین  تواسق  ییوجماقت و  ـ نا صا جـز  ـ ـص قـ
 . دنمد یم  يا  هزات  حور  ییوج  ماقتنا  دنسپان  تفص  نیا  هب  زور  ره  صاصق  نارادفر  طـ

شسرپ

ـی کـه لا رد حـ ـت  ـشادر مدرم بـ ناـیم  زا  حیحـص  تـیبرت  اـب  دـیاب  ار  دنـسپان  تفـص  نـیا  تـسین  تواـسق  ییوجماـقت و  ـ نا صا جـز  ـ ـص قـ
 . دنمد یم  يا  هزات  حور  ییوج  ماقتنا  دنسپان  تفص  نیا  هب  زور  ره  صاصق  نارادفر  طـ

خساپ

هلاسم کی  رطاخ  هب  بضغ  شتآ  ندـناشن  ورف  ینعم  هب  ماقتنا  اریز  درادـن  ییوجماقتنا  هلاسم  اب  یطابترا  هنوگچیه  صاصق  عیرـشت  ـالوصا 
تیامح یهاوخ و  تلادـع  نآ  فدـه  تسا و  عاـمتجا  رب  متـس  ملظ و  رارکت  زا  يریگـشیپروظنمب  صاـصق  هک  یلاـح  رد  تسا  یـصخش 

 . دشاب یم  هانگ  یب  دارفا  ریاسزا 

و دوش ,  هجلاعم  دیاب  تسا و  يرامیب  هب  التبم  یناور  رظن  زا  لتاق  امتح  دنزب ,  رس  ملاس  ای  يداع  صاخشا  زا  هک  تسین  یهانگ  ـکـشـی  مدآ
دشابدناوت یمن  ینارامیب  نینچ  ياود  صاصق 

شسرپ

 , دوش هجلاعم  دیاب  تسا و  يرامیب  هب  التبم  یناور  رظن  زا  لتاق  امتح  دنزب ,  رس  ملاس  ای  يداع  صاخشا  زا  هک  تسین  یهانگ  ـی  ـش ـکـ مدآ
دشابدناوت یمن  ینارامیب  نینچ  ياود  صاصق  و 

خساپ

اما تسا  هدرواین  صاصق  نآ حـکـم  لثم  ای  هناوید  لتاق  يارب  ییاهتروص  نینچ  رد  مه  مالسا  تسا و  حیحص  نخس  نیا  دراوم  یضعب  رد 
هکیتارج دروآ و  یم  راب  هب  حرط  نیا  يدا کـه  ـ ـس ار فـ ـ یز ـت  ـشاد هضرع  رذع  هار  نوناق و  کی  ناونع  هب  ار  لتاق  ندوب  ضیرم  ناوت  یمن 

تشادرب و نایم  زا  دـیاب  ار  ییازج  نیناوق  ماـمت  بیترت  نیا  هب  تسین و  دـیدرت  ـل  با يارب هـیـچـکـس قـ دـهد  یم  عاـمتجا  ناراـکتیانج  هب 
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 . درک هناور  یناور  ياهناتسرامیب  هب  تازاجم  نادنز و  ياج  هب  ار  نازواجتم  نایدعتم و  همه 

مه لمع  نیا  اب  میئامن ,  هدافتـسا  عامتجا  عفن  هب  اهنآدوجو  زا  يرابجا  راک  اب  مینک و  ینادنز  ار  نالتاق  صاصق ,  ياج  هب  تسین  رتهب  ـا  یآ
دوش یم  هدافتسا  رودقملا  یتح  اهنآ  دوجو  زا  مه  دنام و  یمظوفحم  اهنآ  رش  زا  عامتجا 

شسرپ

مه لمع  نیا  اب  میئامن ,  هدافتـسا  عامتجا  عفن  هب  اهنآدوجو  زا  يرابجا  راک  اب  مینک و  ینادـنز  ار  نالتاق  صاصق ,  ياج  هب  تسین  رتهب  ـا  یآ
دوش یم  هدافتسا  رودقملا  یتح  اهنآ  دوجو  زا  مه  دنام و  یمظوفحم  اهنآ  رش  زا  عامتجا 

خساپ

ـت ـسا تا  ـ یا رارکتزا قـتـل و جـنـ يریگـشیپ  عامتجا و  یمومع  تاـیح  ظـفح  صاـصق  زا  فدـه  دـنک  یم  حیرـصت  نآرق  هک  هنوگناـمه 
یهاتوک تدم  رد  هدش  وغل  مادعا  مکح  هک  ییا  ـ هرو ـ ـش رد کـ لیلد  نیمه  هب  دشاب و  هتـشاد  یهجوت  لباق  رثا  دـناوت  یمن  نادـنز  املـس  مـ

تروص نیا  رد  هک  دـشاب  یگدوشخب  ضرعم  رد  لومعم -  قبط  دارفا -  ینادـنز  مکح  رگا  صوصخب  هتفرگ  ینوزف  تیاـنج  لـتق و  راـمآ 
 . دننز یم  تیانج  هب  تسد  رت  تحار  یلایخ  رت و  هدوسآ  يرکف  اب  ناراکتیانج 

دنربب ار  اهتسد  زا  يرایس  ـد بـ یا دوش بـ لمعزورما  يایند  رد  دوش  انب  رگا  تسد )  ناتشگنا  ندیرب  قراس (  دروم  رد  یمالسا  تازا  مـجـ
امن تشگنا  رمع  نایاپ  ات  دهد  تسد  زا  ار  دوخ  ندب  زا  یساسح  وضع  هکنیا  زا  هتشذگ  ناسنا  کی  هک  دوش  یم  ببس  مکح  نیا  يارجا  هوالع  هب 

؟  دشاب

شسرپ

هب دنربب  ار  اهتسد  زا  يرایس  ـد بـ یا دوش بـ لمعزورما  يایند  رد  دوش  انب  رگا  تسد )  ناتشگنا  ندیرب  قراس (  دروم  رد  یمالـسا  تازا  مـجـ
رمع ناـیاپ  اـت  دـهد  تسد  زا  ار  دوخ  ندـب  زا  یـساسح  وضع  هکنیا  زا  هتـشذگ  ناـسنا  کـی  هک  دوش  یم  ببـس  مکح  نیا  يارجا  هوـالع 

؟  دشاب امن  تشگنا 

خساپ

یماکحا هعو  مال مـجـمـ ـ ـسا اریز  درک  تواضق  مالـسا  دروم  رد  تفرگ و  رظن  رد  ار  مکح  کی  نیا  دـیابن  اـهنت  مییوگب  دـیاب  خـساپ  يارب 
شرورپ شزومآ و  حیحـص و  تیبرت  میلعت و  رقف و  اب  هزرابم  یعامتجا و  تلادـع  يارجا  ببـس  عامتجا  کی  رد  نآ  ندـش  هدایپ  هک  تسا 

 . ددرگ یم  اوقت  يرادیب و  یهاگآ و  یفاک 

؟  تسین زیاج  مالسا  رد  دوخ  تیاضر  اب  جالعال  رامیب  یگدنز  هب  نداد  نایاپ  ارچ 

شسرپ

؟  تسین زیاج  مالسا  رد  دوخ  تیاضر  اب  جالعال  رامیب  یگدنز  هب  نداد  نایاپ  ارچ 

خساپ
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لوا هداـم  رد  هک  ناـنچ  تسا .  هدـش  جـیار  برغ  گـنهرفرد  هچنآ  فـالخرب  تسا ؛  یهلا  یتبهوم  تاـیح  یمالـسا ،  گـنهرف  ساـسارب 
 ( دـنیآ یم  ایند  هب  دازآاه  ناـسنا  همه   ) All Human Beings Are Born Free تسا :  هدـمآ  زین  رـشب  قوقح  یناهج  هیمالعا 

دوجوای مادعا  تازاجم  هجیتن  رد  تسا .  صاخـشا  دوخ  هب  قلعتم  قلطم و  یبرغ  گنهرف  رد  تایح  قح  اذل  تسین و  راک  رد  یقلاخ  ایوگ 
 - ییاپورا ياهروشک  رد  هژیو  هب  مادعا -  تازاجم  فذح  تمـس  هب  زین  يراذگ  نوناق  يوس  تمـس و  دراد و  دوجو  تردـن  هب  ای  درادـن 
 ، تایح یمالسا ،  شنیب  رد  اما   . دننک یشکدوخ  لثملا  یف  هدرک ؛  رظن  فرص  دوخ  قح  نیا  زا  دنناوت  یم  دارفا  دوخ  ایناث " . دور یم  شیپ 
ام لام  میتسه و  لووسم  یهلا  تمعن  قح و  نیا  ظفح  رد  ام  ور  نیا  زا  تسا .  هداد  ام  هب  طورـشم  تناماروط و  هب  دنوادخ  هک  تسا  یقح 
ای یشکدوخ و  مالـسا  اذل  هیآ 156 )  هرقب ،  نوعجار ( ، ) )  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  مینک ( ( :  بلـس  دوخ  زا  میناوتب  دوخ  تیاـضر  اـب  هک  تسین 
 . تسا هدرک  مارح  رـضم -  از و  بیـسآ  داوماـی  اهاذـغ  یخرب  ندروخ  قیرط  زا  ولو  ار -  رـشب  حور  مسج و  هب  ندـناسر  بیـسآ  هنوـگره 
نت  . دهد تاجنار  وا  يدیدج  يوراد  عارتخا  تسا  نکمم  و  دش ، سویام  یلک  هب  ضیرم  يافـش  یهلا و  تمحر  زا  دیابن  هک  نآ  رب  هوالع 

 ، ضیرم کی  رمع  ینایاپ  تاـظحل  رد  رتشیب  هچ  ره  یگدیـسر  یفرط  زا  تسا .  بلق  تواـسق  یعونرگناـیب  اـهراک ، هنوگ  نیا  هب  نداد  رد 
ساـسحا ناـنآ ،  یناـبرهم  فطل و  زا  یلو  تسین  ناـیفارطا  تمحز  هب  یـضاررامیب  دوخ  هچ  رگا  تسا ؛  وا  ندرمـش  زیزع  مارتحا و  هناـشن 

.; دیوگ یم  دوردب  ار  ییایند  تایح   . دنک یم  رکشت  نایفارطا  زا  هک  یلاح  رد  ینابز  یب  نابز  اب  دهد و  یم  تسد  وا  هب  يدنیاشوخ 

؟  تسین زیاج  مالسا  رد  دوخ  تیاضر  اب  جالعال  رامیب  یگدنز  هب  نداد  نایاپ  ارچ 

شسرپ

؟  تسین زیاج  مالسا  رد  دوخ  تیاضر  اب  جالعال  رامیب  یگدنز  هب  نداد  نایاپ  ارچ 

خساپ

لوا هداـم  رد  هک  ناـنچ  تسا .  هدـش  جـیار  برغ  گـنهرفرد  هچنآ  فـالخرب  تسا ؛  یهلا  یتبهوم  تاـیح  یمالـسا ،  گـنهرف  ساـسارب 
 ( دـنیآ یم  ایند  هب  دازآاه  ناـسنا  همه   ) All Human Beings Are Born Free تسا :  هدـمآ  زین  رـشب  قوقح  یناهج  هیمالعا 

دوجوای مادعا  تازاجم  هجیتن  رد  تسا .  صاخـشا  دوخ  هب  قلعتم  قلطم و  یبرغ  گنهرف  رد  تایح  قح  اذل  تسین و  راک  رد  یقلاخ  ایوگ 
 - ییاپورا ياهروشک  رد  هژیو  هب  مادعا -  تازاجم  فذح  تمـس  هب  زین  يراذگ  نوناق  يوس  تمـس و  دراد و  دوجو  تردـن  هب  ای  درادـن 
 ، تایح یمالسا ،  شنیب  رد  اما   . دننک یشکدوخ  لثملا  یف  هدرک ؛  رظن  فرص  دوخ  قح  نیا  زا  دنناوت  یم  دارفا  دوخ  ایناث " . دور یم  شیپ 
ام لام  میتسه و  لووسم  یهلا  تمعن  قح و  نیا  ظفح  رد  ام  ور  نیا  زا  تسا .  هداد  ام  هب  طورـشم  تناماروط و  هب  دنوادخ  هک  تسا  یقح 
ای یشکدوخ و  مالـسا  اذل  هیآ 156 )  هرقب ،  نوعجار ( ، ) )  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  مینک ( ( :  بلـس  دوخ  زا  میناوتب  دوخ  تیاـضر  اـب  هک  تسین 
 . تسا هدرک  مارح  رـضم -  از و  بیـسآ  داوماـی  اهاذـغ  یخرب  ندروخ  قیرط  زا  ولو  ار -  رـشب  حور  مسج و  هب  ندـناسر  بیـسآ  هنوـگره 
نت  . دهد تاجنار  وا  يدیدج  يوراد  عارتخا  تسا  نکمم  و  دش ، سویام  یلک  هب  ضیرم  يافـش  یهلا و  تمحر  زا  دیابن  هک  نآ  رب  هوالع 

 ، ضیرم کی  رمع  ینایاپ  تاـظحل  رد  رتشیب  هچ  ره  یگدیـسر  یفرط  زا  تسا .  بلق  تواـسق  یعونرگناـیب  اـهراک ، هنوگ  نیا  هب  نداد  رد 
ساـسحا ناـنآ ،  یناـبرهم  فطل و  زا  یلو  تسین  ناـیفارطا  تمحز  هب  یـضاررامیب  دوخ  هچ  رگا  تسا ؛  وا  ندرمـش  زیزع  مارتحا و  هناـشن 

.; دیوگ یم  دوردب  ار  ییایند  تایح   . دنک یم  رکشت  نایفارطا  زا  هک  یلاح  رد  ینابز  یب  نابز  اب  دهد و  یم  تسد  وا  هب  يدنیاشوخ 

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 
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شسرپ

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 

خساپ

. تسا ناـیمدآ  تحلـصم  يور  زا  تسا ، مارح  اـی  بـجاو  مـالاس  رد  يزیچ  رگا  ینعی  تـسا ; راوتـسا  تحلـصم  رب  یمالـسا  ماـکحا  ماـمت 
.« تسا یناگدنز  صاصق  رد  ار  امش  نادنمدرخ ، يا  (; 1) بابلألا یلُوا  ای  ةویح  صاصقلا  یف  مکلو  : » دیامرف یم  صاصق  هرابرد  دـنوادخ 
ره هب  دناوتب  سک  ره  رگا  دشاب و  ناما  رد  شناج  هک  دسر  ییافوکـش  هب  دـشوکب و  دـنک و  یگدـنز  هعماج  رد  دـناوت  یم  هاگ  نآ  ناسنا 

يارب مالسا  ور ، نیا  زا  دلـسگ . یم  یعامتجا  ماظن  دشاپ و  یم  مه  زا  ناسنا  یگدنز  دشابن ، شیپ  رد  تخـس  يرفیک  دنز و  تسد  یتیانج 
23ـ ـ -  1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا هداد  نامرف  صاصق  هب  تلادع ، قح و  هب  نداهن  جرا  یعامتجا و  ماظن  ظفح 

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

خساپ

نیدب تسد  اهنآ  لوصح  زا  شیپ  تسا و  یطیارش  ياراد  دزد ، تسد  ندیرب  هتبلا  تسا . یعامتجا  مهم  حلاصم  ساسا  رب  دودح  هنوگ  نیا 
کـش تسا و  هداد  نامرف  نادـب  تحارـص  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهرفیک  زا  دزد ، تسد  ندـیرب  هک  ینآ  نخـس  هاتوک  دـننز . یمن  راـک 

یتسرد رد  دـیابن  میراد ، ناـمیا  دـنوادخ  هب  هک  اـم  تسا و  مهم  رایـسب  ییاهتحلـصم  اـهدوس و  ياراد  همه  دـنوادخ  ياـهنامرف  هک  تسین 
27ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) مینک کش  شیاهنامرف 

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  ارچ 

شسرپ

؟ تسا درم  فصن  نز ، نتشک  صاصق  ارچ 

خساپ

هچرگ تسین  تمکح  یب  یمکح  چـیه  ور ، نیا  زا  تـسا . هدوـمرف  عـضو  شنارکیب ، شناد  نآ  اـب  دـنوادخ ، ار  مالـسا  تاررقم  نیناوـق و 
نداهن جرا  يارب  دهن و  یم  جرا  رایسب  نز  تّیصخش  هب  مالسا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  دسرن . نادب  ام  درخ  هشیدنا و  تسا  نکمم 

زا يا  هراپ  هب  میناوت  یم  ام  دراد و  هژیو  ییاهتّلع  نامگ  یب  صاصق ، مکح  رد  یضیعبت  نینچ  دوجو  دراد . رایسب  ییاهروتـسد  وا  قوقح  هب 
نانز دوبن  زا  شیب  دـسر ، یم  هداوناخ  هب  نانآ  دوبن  زا  هک  ینایز  دـنا و  هداوناـخ  روآ  ناـن  ـالومعم  نادرم  هک  نیا   3 لثم مینک ; هراشا  اهنآ 

ماـکحا رد  هک  میهاـگآ  تقیقح  نیا  زا  اـهنت  تسا . نیمه  صاـصق ، مـکح  رد  ضیعبت  تـّلع  هـک  میوـش  یعّدـم  میناوـت  یمن  یلو  تـسا .
14ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدش  هداهن  جرا  یناسنا  هعماج  ناسنا و  ياهتحلصم  رب  یمالسا ،
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؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 

شسرپ

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 

خساپ

. تسا ناـیمدآ  تحلـصم  يور  زا  تسا ، مارح  اـی  بـجاو  مـالاس  رد  يزیچ  رگا  ینعی  تـسا ; راوتـسا  تحلـصم  رب  یمالـسا  ماـکحا  ماـمت 
.« تسا یناگدنز  صاصق  رد  ار  امش  نادنمدرخ ، يا  (; 1) بابلألا یلُوا  ای  ةویح  صاصقلا  یف  مکلو  : » دیامرف یم  صاصق  هرابرد  دـنوادخ 
ره هب  دناوتب  سک  ره  رگا  دشاب و  ناما  رد  شناج  هک  دسر  ییافوکـش  هب  دـشوکب و  دـنک و  یگدـنز  هعماج  رد  دـناوت  یم  هاگ  نآ  ناسنا 

يارب مالسا  ور ، نیا  زا  دلـسگ . یم  یعامتجا  ماظن  دشاپ و  یم  مه  زا  ناسنا  یگدنز  دشابن ، شیپ  رد  تخـس  يرفیک  دنز و  تسد  یتیانج 
23ـ ـ -  1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا هداد  نامرف  صاصق  هب  تلادع ، قح و  هب  نداهن  جرا  یعامتجا و  ماظن  ظفح 

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ دیرب ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ 

خساپ

نیدب تسد  اهنآ  لوصح  زا  شیپ  تسا و  یطیارش  ياراد  دزد ، تسد  ندیرب  هتبلا  تسا . یعامتجا  مهم  حلاصم  ساسا  رب  دودح  هنوگ  نیا 
کـش تسا و  هداد  نامرف  نادـب  تحارـص  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهرفیک  زا  دزد ، تسد  ندـیرب  هک  ینآ  نخـس  هاتوک  دـننز . یمن  راـک 

یتسرد رد  دـیابن  میراد ، ناـمیا  دـنوادخ  هب  هک  اـم  تسا و  مهم  رایـسب  ییاهتحلـصم  اـهدوس و  ياراد  همه  دـنوادخ  ياـهنامرف  هک  تسین 
27ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) مینک کش  شیاهنامرف 

؟ دنراد نیگنس  ياهرفیک  میارج  یضعب  ارچ 

شسرپ

؟ دنراد نیگنس  ياهرفیک  میارج  یضعب  ارچ 

خساپ

، نادـنز هام  کی  راوازـس  میارج  یخرب  الثم  تسا ; توافتم  اهرفیک  میارج و  تّیفیک  اریز  درک ; هسیاقم  رفیک  نامز  اب  ار  مرج  نامز  دـیابن 
ار ادخ  ینامرفان  . 1 تسا : هّجوت  لباق  هتکن  ود  ناهانگ  هرابرد  دنوش . یم  موکحم  دبا  نادـنز  هب  نامرجم  میارج ، یخرب  رد  رتشیب و  یخرب 

ًارابتعا الوم  هک  میناد  یم  تسا ، باقع  قحتـسم  دـنک ، یم  نایـصع  دوخ  يالوم  رب  هک  یمالغ  الثم  درک ; هسیاقم  رگید  تافّلخت  اـب  دـیابن 
قاقحتـسا هزادنا  دـنک ، نایـصع  ییالوم  نینچ  رب  ناسنا  رگا  تسا . تادوجوم  اه و  ناسنا  همه  یقیقح  يالوم  دـنوادخ  اّما  تسوا ، کلام 

یمن رفیک  قاقحتـسا ، زا  شیب  تسا و  لداـع  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا ، مّلـسم  هچنآ  تسین . مولعم  ًاـقیقد  ینایـصع  نینچ  يارب  باـقع 
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هزادـنا زا  شیب  یتـبوقع  نیا  تسا ، مـّنهج  رد  هـشیمه  يارب  كرـشم  رفاـک و  هـک  میناوـخ  یم  ثیداـحا  تاـیآ و  رد  رگا  نیارباـنب  دـنک ;
رفیک دنا ، هتسنادن  لامعا  دوخ  زج  يزیچ  ار  لامعا  رفیک  هک  يرّهطم  دیهـش  داتـسا  دننام  ناققحم  یخرب  رظن  ساسارب  . 2 تسین . قاقحتسا 

هک دـنزورفا  یمرب  یـشتآ  شیوخ  هانگ  اب  ناراکهانگ  دـشاب ، نینچ  رگا  تسا ، هتفای  مّسجت  شتآ  تروص  هب  هک  تسا  ناسنا  هاـنگ  ناـمه 
17ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنازوس ( . دهاوخ  ار  اهنآ 

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 

شسرپ

؟ تسا راوتسا  یلصا  هچ  رب  مالسا  رد  صاصق 

خساپ

. تسا ناـیمدآ  تحلـصم  يور  زا  تسا ، مارح  اـی  بـجاو  مـالاس  رد  يزیچ  رگا  ینعی  تـسا ; راوتـسا  تحلـصم  رب  یمالـسا  ماـکحا  ماـمت 
یناگدـنز صاصق  رد  ار  امـش  نادـنمدرخ ، يا  (; 26) بابلألا یلُوا  اـی  ةویح  صاـصقلا  یف  مکلو  : » دـیامرف یم  صاـصق  هراـبرد  دـنوادخ 

هب دناوتب  سک  ره  رگا  دشاب و  ناما  رد  شناج  هک  دسر  ییافوکش  هب  دشوکب و  دنک و  یگدنز  هعماج  رد  دناوت  یم  هاگ  نآ  ناسنا  تسا ».
مالـسا ور ، نیا  زا  دلـسگ . یم  یعامتجا  ماظن  دشاپ و  یم  مه  زا  ناسنا  یگدنز  دـشابن ، شیپ  رد  تخـس  يرفیک  دـنز و  تسد  یتیانج  ره 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هداد  نامرف  صاصق  هب  تلادع ، قح و  هب  نداهن  جرا  یعامتجا و  ماظن  ظفح  يارب 

ثرا ماکحا  هفسلف 

تداهش ثحب  رد  ای  درب و  یم  مهـس  درم  فصن  نز  ارچ  ثرا ، ثحبم  رد  اّما  تسا  هتفرگ  رظن  رد  يواسم  قوقح  درم  نز و  يارب  مالـسا  نید 
. دیهد حیضوت  دراد ؟ شزرا  لداع  درم  کی  تداهش  ةزادنا  هب  لداع  نز  ود  تداهش  ارچ  دوهش 

شسرپ

ثحب رد  اـی  درب و  یم  مهـس  درم  فـصن  نز  ارچ  ثرا ، ثحبم  رد  اـّما  تسا  هـتفرگ  رظن  رد  يواـسم  قوـقح  درم  نز و  يارب  مالـسا  نـید 
. دیهد حیضوت  دراد ؟ شزرا  لداع  درم  کی  تداهش  ةزادنا  هب  لداع  نز  ود  تداهش  ارچ  دوهش  تداهش 

خساپ

نآ هک  هدیرفآ  يروط  ار  درم  تسا . هدـیرفآ  یّـصاخ  ياه  یگژیو  اب  ار  نز  درم و  دـنوادخ  ددرگ . یم  رب  نز  درم و  تقلخ  هب  بلطم  نیا 
هب هجوت  اب  دیامن . داجیا  یمرگلد  سناو و  دنک  نیریش  ار  یگدنز  دناوتب  هک  هدیرفآ  يروط  ار  نز  دنک و  لمحت  دناوتب  ار  نیگنس  فیاظو 

بوسحم درم  ةداوناخ  هب  ملظ  دوب و  دـهاوخ  یتلادـع  یب  مینادـب  يواسم  مه  اـب  ار  نز  درم و  ۀـید  شزرا و  رگا  دـش  هداد  هک  یتاحیـضوت 
لئاسو [ 1 . ] دیوش دنم  هرهب  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  زا  لالج  لامج و  هنییآ  رد  نز  باتک  ۀعلاطم  زا  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  دـش . دـهاوخ 

ص 57. ج 15 ، لامعلا ، زنک  ص 151 و  ج 19 ، هعیشلا ،

کی دنزرف  اب  دنمتورث  کی  دنزرف  نایم  ثرا  توافت  دریگ ، یم  شاداپ  هرهب و  دوخ  ششوک  راک و  هزادنا  هب  سک  ره  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
؟ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  تسدیهت 
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شسرپ

دنزرف اب  دنمتورث  کی  دنزرف  نایم  ثرا  توافت  دریگ ، یم  شاداپ  هرهب و  دوخ  شـشوک  راک و  هزادنا  هب  سک  ره  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
؟ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  تسدیهت  کی 

خساپ

هچ ثرا -  تسا . اهنآ  هلمج  زا  شورف و  دیرخ و  هک  تسه  زین  يرگید  بابسا  تسین ; ّتیکلم  قّقحت  ببس  ششوک  راک و  اهنت  مالسا  رد 
قوـقح هدـمآ و  تسد  هب  عورـشم  هار  زا  هک  تسا  یتورث  تورث ، زا  روـظنم  تسا . تّیکلم  ببـس  تسدـیهت -  زا  هچ  دـشاب و  دـنمتورث  زا 

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشاب ( . هدش  تخادرپ  نآ  بجاو 

رهوش رگا  تسا  هتفای  میظنت  ناراذگنوناق  ۀلیـسو  هب  ثرا  نوناق  ای  هدش  نایب  یتایآ  نآ  میـسقت  ةوحن  ثرا و  ةرابرد  دیجم ، نآرق  رد  ایآ 
تسین ملظ  نیا  ایآ  دوشیم  هداد  وا  هب  ثرا  تباب  رهوش  لاوما  متشه  کی  اهنت  دوریم ، ایند  زا  كرتشم  یگدنز  لاس  تسیب  زا  سپ  ینز 

شسرپ

رهوش رگا  تسا  هتفای  میظنت  ناراذگنوناق  ۀلیـسو  هب  ثرا  نوناق  ای  هدـش  نایب  یتایآ  نآ  میـسقت  ةوحن  ثرا و  ةرابرد  دـیجم ، نآرق  رد  ایآ 
تسین ملظ  نیا  ایآ  دوشیم  هداد  وا  هب  ثرا  تباب  رهوش  لاوما  متشه  کی  اهنت  دوریم ، ایند  زا  كرتشم  یگدنز  لاس  تسیب  زا  سپ  ینز 

خساپ

. درم زا  نز  ثرا  ندوب  رتمک  ّتلع  تسا ب ـ  هدمآ  ثرا  دروم  رد  هک  یتایآ  هب  هراشا  فلا ـ  دوش : نایب  شخب  ود  رد  خساپ  تسا  هتـسیاش 
ردپ و نادنزرف و  ثرا  تسا 1 . هدمآ  دنراد  تیم  لاوما  زا  نادنواشیوخ  هک  یمهـس  ثرا و  ةرابرد  دیجم ، نآرق  رد  یناوارف  تایآ  فلا ـ 

مهس هک  دنکیم  شرافس  امـش  هب  ناتنادنزرف  ةرابرد  دنوادخ  ( 11، أسن  .. ;) ْنیَیَثن  ?ُ ْالا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِد  َـ َلْوَأ َِّیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی  : " ردام
تساهنآ ِنآ  زا  ثاریم  مّوس  ود  دنشاب ، رتخد  ود  زا  شیب  رتخد و [ ود  ، [ امش نادنزرف  رگا  دشاب و  رتخد  ود  مهـس  هزادنا  هب  رـسپ ، ثاریم  [

هتـشاد يدـنزرف  ّتیم ،   [ رگا تسا  ثاریم  مشـش  کی  وا  ردام  ردـپ و  زا  کی  ره  يارب  تسوا و  ِنآ  زا  ثاریم  زا  یمین  دـشاب ، یکی  رگا  و 
وا رگا  تسا و  ردپ  نآ  زا  هیقب  تسا و  مّوس  کی  وا  ردام  يارب  دـنرب ، ثرا  وا  زا  ردام  ردـپ و  اهنت  و  دـشاب ، هتـشادن  يدـنزرف  رگا  دـشاب و 

دنزرف هک  دورب  اـیند  زا  يدرم  رگا  : " رهاوخ ردارب و  ثرا  . 2  .. تسا " ردپ  يارب  هیقب  دربیم و  مشش  کی  شردام  دشاب ، هتـشاد  یناردارب 
کی وا  ثرا  دورب و  ایند  زا  يرهاوخ  رگا  دربیم و  ثرا  وا  زا  هتشاذگ  اج  هب  هک  ار  یلاوما  فصن  دشاب ، يرهاوخ  وا  يارب  دشاب و  هتـشادن 

، دنشاب یقاب  وا [ زا   [ رهاوخ ود  رگاو  دشاب  هتـشادن  دنزرف  تّیم  هک  یتروص  رد  دربیم ، ثرا  هب  رهاوخ  نآ  زا  ار  لاوما  مامت  وا  دشاب ، ردارب 
نز و ثرا  . 3 ( 176، أـسن  ") تسا رهاوخ  مهـس  ربارب  ود  ردارب ، يارب  دنـشاب ، مه  اـب  نارهاوخ  ناردارب و  رگا  دـنربیم و  ار  لاوما  موس  ود 

يدـنزرف اهنآ  رگا  تسا  ناـتنانز  ثاریم  فصن  امـش ، يارب  ( 12، أـسن ;) ٌدـَلَو َّنُهَّل  نُکَی  ْمَّل  نِإ  ْمُکُج   َ َْوزَأ َكَرَت  اَـم  ُفِْصن  ْمَُکلَو  : " رهوـش
نانز يارب  اهنآ و  نید  يادا  و  دناهدرک ، هک  یتّیصو  ماجنا  زا  سپ  تسامش  ِنآ  زا  مراهچ  کی  دنشاب ، هتشاد  دنزرف  رگا  و  دنشاب ، هتشادن 

رد هتبلا  تسا "  اهنآ  ِنآ  زا  متشه  کی  دشاب ، يدنزرف  امش  يارب  رگا  دیشاب ;و  هتـشادن  يدنزرف  رگا  تسامـش  ثاریم  مراهچ  کی  امش ،
نایب هک  یتایآ  رد  نکیل  بازحا 6  لافنا 75 و  6 و  أسن ، تایآ  دـننام : تسا  هدـش  هراشا  ثرا  عوضوم  هب  یّلک  روط  هب  مه  يرگید  تایآ 
يارب تباث  نوناق  کی  ناونع  هب  مالـسا  هک  تسا  یهلا  یمکح  ثرا  نیاربانب  هدیدرگ  نّیعم  حـضاو  روط  هب  زین  دـنواشیوخ  ره  مهـس  دـش ،
هلمج نیا  زا  هدومرف  رّرقم  لّقعت  ترطف و  تمکح و  يانبم  رب  ار  ماکحا  ۀمه  مالـسا  سّدقم  نید  تسا ب ـ  هدومرف  صّخـشم  دوخ  ناوریپ 
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هدشن لئاق  رـسپ  رتخد و  نیب  نوناق  نیا  لصا  رد  یفالتخا  چـیه  هدـیدرگ و  نیودـت  محر  تبارق و  لصا  ود  ساسا  رب  هک  ثرا  نوناق  تسا 
رگاو دـندادیمن  ثرا  ًالـصا  نز  هب  اـی  میدـق  ياـیند  رد  هک  یلاـح  رد  هداد  رارق  ثرا  مهـس  مه  رداـم  مکـش  رد  نـینج  يارب  هـکلب  تـسا 

عنم ثرا  زا  ار  رهاوخ  نز و  رتخد و  نانوی  رد  ندادیمن  یقوقح  تیصخش  لالقتسا و  وا  هب  دندرکیم و  راتفر  ریغـص  دننام  وا  اب  دندادیم 
درکیم و عنم  ثرا  زا  ار  نانز  مه  یلهاج  برع  دـندومنیم ; مورحم  قح  نیا  زا  ار  افعـض  ناـنز و  زین  مور  نیچ و  دـنه و  رد  دـندرکیم .
ود ار  درم  ثرا  مالـسا  هک  نیا  ّتلع  دوب . رگید  هداوناخ  هب  ياهداوناـخ  تورث  لاـقتنا  زا  يریگولج  ثرا  زا  ناـنز  تیمورحم  یلـصا  تّلع 

دناوتیم يراک  مادـک  ره  هک  هدـیرفآ  ياهنوگ  هب  ار  درم  نز و  زا  کی  ره  دـنوادخ  تسا  ود  نیا  تعیبط  رد  فـالتخا  هداد  رارق  نز  ربارب 
یلقعت هیحور  نتشاد  ببس  هب  درم  هدیرفآ  رتیفطاع  ار  نز  رتینالقع و  ار  درم  دشاب ، جراخ  يرگید  هدهع  زا  تسا  نکمم  هک  دهد  ماجنا 

نادنزرف تیبرت  هب  دناوتیم  رتهب  یفطاع  هیحور  نتشاد  اب  نز  دیآرب و  هناخ  جراخم  نیمأت  یگدنز و  ینالقع  ریبدت  ةدهع  زا  دناوتیم  رتهب 
تارایتخا هب  زاین  تالکـشم  رتهب  یـشیدنا  هراچ  یگدنز و  رتهب  هرادا  يارب  درم  دنرگیدکی ، لمکم  ود  ره  دزادرپب و  لیبق  نیا  زا  يروما  و 

یملعا هسسؤم  ص 221 ، ییاـبطابط ج 4 ، همـالع  نازیملا  ر.ك  .) دریگیم قلعت  وا  هب  يرتشیب  ثرـالا  مهـس  هجیتن  رد  دراد  يرتشیب  یلاـم 
هب دیناوتیم  ياهبـساحم  رـصتخم  یلمأت و  كدـنا  اب  امـش  دوشیم ، ناربج  رگید  ياهنوگ  هب  نانز  لاوما  رد  ناصقن  نیا  یلو  تاعوبطملل ) 
اریز تسا  هدومن  نانآ  قوقح  زا  مالـسا  هک  تسا  یتیامح  تهج  هب  نآ  دنربیم و  هرهب  نادرم  ربارب  ود  ًالمع  نانز  هک  دـیربب  یپ  هتکن  نیا 

يزیچ نانز  ةدـهع  رب  هک  یلاـح  رد  دـسریم  فرـصم  هب  ناـنز  يارب  اـهنآ  دـمآرد  زا  یمین  تسا  نادرم  هدـهع  رب  هک  یفیاـظو  ساـسا  رب 
مزاول ریاس  نکـسم و  كاشوپ  كاروخ  زا  معا  ناشیاهیدنمزاین  ساسا  رب  ار  شنادنزرف  رـسمه و  ۀـنیزه  یتسیاب  درم  تسا  هدـشن  هدراذـگ 

ار دوخ  ثرالامهـس  دـناوتیم  نز  اذـل  دنتـسه ، فاعم  ناشدوخ  جراخم  يارب  یتح  هنیزه  هنوگره  تخادرپ  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  دزادرپب 
هدش و جرخ  نانز  يارب  نادرم  دمآرد  زا  یمین  ورنیا  زا  دناسرب  شنادنزرف  رسمه و  فرـصم  هب  ار  نآ  تسا  راچان  درم  یلو  دنک  زادناسپ 
،291 ص 290 ـ  نارگید ج 3 ، يزاریش و  مراکم  هنومن  ریسفت  ر.ك   ) تسا یقاب  نانچمه  نانز  مهس  هک  یتروص  رد  ناشدوخ  يارب  یمین 

مهس هک  یلاح  رد  دننکیم و  جاودزا  اهنز  نوچ  هک  تسا  هدمآ  رما  نیا  لیلد  نایب  رد  زینیمالسا  تایاور  رد  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  رـشن 
عورف ر.ك  ...) دریگیم و قلعت  هقفن  اهنآ  هب  نیا  رب  هوالع  دـنوشیم  کیرـش  ناشرـسمه  مهـس  رد  دـنامیم  یقاب  هدروخن  تسد  ناشدوخ 
نایاپ رد  تاعوبطملل )  فراعتلاراد  رداون ،) باب   ) ص 261 هیوبابنبا ج 4 ، هیقفلا  هرضحیال  نم  أوضألاراد /  ص 87 ، ینیلک ج 7 ، یفاک 

نز رهم  دیاب  تسخن  رهوش ، توف  زا  سپ  دـشاب ، هدرکن  تفایرد  زونه  ار  دوخ  هیرهم  نز  هک  یتروص  رد  تسا 1 . مزال  رما  دنچ  هب  هّجوت 
تـسد هب  راک  بسک و  زا  يدمآرد  درم ، اب  یگدـنز  تدـم  رد  نز  رگا  . 2 دنیامن . میـسقت  ار  وا  لام  سپـس  دننک و  ادـج  درم  لاوما  زا  ار 

. ددرگ ادج  رهوش  لام  زا  دیاب  تسا و  نز  قح  اهنت  لاوما  نآ  دشاب ، هدش  طولخم  رهوش  لام  اب  هداد و  وا  هب  ییایادـه  نارگید  ای  هدروآ و 
ـ  د دنرادن . یمهس  نآ  رد  نارگید  تسا و  نز  یصخش  ّقح  زین  لام  نآ  دشاب ، هدیشخب  نز  هب  يزیچ  دوخ ، یگدنز  رد  درم  هچ  نانچ  ج ـ 

اهتمحز و زا  یشخب  هلیسو  نیا  هب  دنک و  تّیـصو  وا  يارب  ار  دوخ  لام  موس  کی  نز  ياهتمحز  زا  رکـشت  ریدقت و  يارب  دناوتیم  درم 
شقن نآ  يروآعمج  رد  ود  ره  درم  نز و  دشاب و  كرتشم  یگدـنز  لوصحم  هچ  نآ  نوناق  ساسا  رب  û ـ  . ' دیامن ناربج  ار  وا  ياهیکین 

نامحرلا بهاوم  ریسفت  اردص /  تاراشتنا  يرهطم ص 247 ، دیهش  مالسا  رد  نز  قوقح  ماظن  ر.ك  .) دوشیم فصن  اهنآ  نیب  دناهتشاد ،
.( ص 312 يراوزبس ج 7 ، یلعالادبعدیس  نآرقلاریسفت  یف 

؟  تسیچ درب  یم  ثرا  درم  فصن  نز  هکنیا  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ درب  یم  ثرا  درم  فصن  نز  هکنیا  هفسلف 
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خساپ

نیا ًاساسا  ایآ  تسا  عیـسو  ياهرتسگ  ياراد  ثحب و  لباق  رایـسبلئاسم  زا  یقوقح  ياهماظن  رد  اـهنآ  هسیاـقم  درم و  نز و  قوقح  عوضوم 
هنوگچ یناسنا  ماظن  رد  درم  نز و  هب  شرگن  هن  ای  تسه  ینهربم  حیحص و  هنیزگ  دشاب ، رارقرب  لماک  يواست  درم  نزنیب و  دیاب  هک  هتفگ 
لئاسم نیا  همههب  نآرق  مالـسا و  هک  هدوب  یقوقح  لمأت  لـباق  قیقد و  رایـسب  ثحاـبم  زا  هنیمز  نیارد  رگید  عوضوم  اـههد  و  دـشاب ؟ دـیاب 

يارب تسا  رارقرب  لماک  يواست  درادـن و  دوجو  درم  نز و  نیب  یتوافت  چـیه  یناسنا  لـماکت  ۀـمانرب  فیلکت و  ماـظن  رد  تسا  هداد  خـساپ 
يراـک نمؤـمدرم  نز و  زا  هک  ره  تاـحلاصلا ؛ ...  نم  لـمعی  نمو   » میناوـخب تقد  هب  ار  هیآ  نیاتسا  یفاـک  عوـضوم  نیا  رتـهب  تفاـیرد 

هیلک دنوادخ  تاملسملاو ؛ ...  نیملـسملا  نا   » و هیآ 124 ) ءاسنلا ، «، ) دوشیمن متـس  وا  هب  ياهرذ  دوشیم و  دراو  تشهب  هب  دـنک  هتـسیاش 
ناوارف تایآ  نینچ  مه  (. هیآ 35 بازحالا ،   ، ) تسا هتخاس  ایهم  گرزب  شاداپ  ترفغم و  ادـخ  اـهنآ  همه  يارب   .. ناملـسم نادرم  ناـنز و 

زا دوصقم  رگا  یقوقح  لـئاسم  رد  اـما  ۀـیآ 13 و ... تارجح ،  ۀـیآ 40 -  رفاغ ،   - ۀـیآ 97 لحنلا ،  ۀـیآ 195 -  نارمع  لآ  دـننام : رگید 
لدـع هراومه  تاواسمهک  دوش  دـیکأت  هتکن  نیا  هب  تسا  مزال  دـشابیم . لدـع  نیع  مالـسا  لیـصایقوقح  ماظن  تسا  لدـع  ماظن  يواـست 

دزم يواسم  رادـقم  هب  ود  ره  هبتر  یلاع  صـصختم  کـی  هداـس و  رگراـک  کـیرگا  ًـالثم  تسا  لدـع  دـض  تاواـسم  یهاـگ  هکلب  تسین 
ياهنیزگ تسا  تلادع  هراومه  تاواسم   » هکهیـضق نیا  اذـل  تسا  هدـشن  رارقرب  تلادـع  یلو  هدـش  رارقرب  اهنآ  نیب  يواست  دـننکتفایرد ،

رد ًالثم  تسا  هنالداع  یماظنمالـسا  یقوقح  ماظن  تفای  میهاوخرد  دوش ، رظن  مالـسا  یقوقح  ماظن  هب  هچیردنیا  زا  رگا  دـیامنیم . هّجومان 
فظوم نادرماریز  تسا  رارقرب  تلادع  یلو  هدشن  رارقرب  يواست  هتبلا  هک  تسا  نانز  ثراقح  رباربود  يدراوم  رد  نادرم  ثرا  ثرا  دروم 

صاصتخا هک  تسا  نشور  دـنراد . لاغتـشا  تخـس  لغاشم  يداـصتقالاّعف و  ياـههنیمز  رد  ماـع  روط  هب  نینچ  مه  دـناهقفن و  تخادرپ  هب 
تسا هتفرگ  رظن  رد  نانآ  ياربمالسا  یقوقح  ماظن  هک  تسا  يرتنوزفا  تیلوؤسم  تهج  هب  ثاریم  زا  يرتشیبمهس 

؟ درب یم  ثرا  رتخد  ربارب  ود  رسپ  ارچ  تسیچ و  هداوناخ  کی  نیب  ثرا  میسقت  هفسلف 

شسرپ

؟ درب یم  ثرا  رتخد  ربارب  ود  رسپ  ارچ  تسیچ و  هداوناخ  کی  نیب  ثرا  میسقت  هفسلف 

خساپ

قـالطا و یلو  دوشیم ، عضو  بلاـغ  دراوم  هب  هجوت  اـب  هشیمه  نیناوق  ماـکحا و  ب )  تسا . درم  اـب  يواـسم  نز  ثرا  يدراوـم  رد  فـلا )
غارچ ندوب  زمرق  ماگنه  لثم  رد  ددرگیم . انثتـسا  اهنآ  زا  یـصاخ  يرورـض  دراوم  طقف  دوشیم و  لماش  زین  ار  ردان  دراوم  اـهنآ  تیمومع 

هک دراد  قادصم  یتروص  رد  نیا  و  تسا . نادنبهار  فداصت و  زا  يریگولج  یتاررقم  نینچ  عضو  یساسا  هفـسلف  درک . فقوت  دیاب  عطاقت 
دروخرب زمرق  غارچ  هب  دشاب و  تکرح  رد  فرط  کی  زا  وردوخ ، کی  اهنت  رگا  یلو  دنـشاب ، تکرح  رد  ییاهوردوخ  فلتخم  بناوج  زا 

نیا دش  هتفگ  هکنانچ  دشابیم . تاررقم  تیاعر  هب  فظوم  لاح  نیع  رد  یلو  دنکیمن ، قدـص  وا  دروم  رد  ياهفـسلف  نینچ  زگره  دـنک ،
نیا رد  نآ  لیـصفت  هک  تسا  يرترب  ياههفـسلف  ياراد  دوـخ  و  تسا . يراـج  يرـشب  یهلا و  زا  مـعا  نیناوـق  ماـکحا و  هـمه  رد  تیعـضو 

تسا و لک  کی  زا  یئزج  رگید  ترابع  هب  تسا ، مالـسا  رد  هداوناخ  ماـکحا  يداـصتقا  لـئاسم  زا  ثرا  هلأـسم  ج )  دـجنگیمن . رـصتخم 
طبر دـنویپ و  نتفای  اب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  نآ  ماکحا  مالـسا و  رد  یگداوناخ  ماـظن  هعومجم  دـیاب  یماـکحا  نینچ  نوماریپ  تواـضق  يارب 

روآناـن درم  هک  تسا  نآ  نز  هید  اـی  ثرا  ندوـب  فـصن  تلع  دوـشیم  هتفگ  رگا  نیارباـنب  تـخادرپ . يریگهجیتـن  هـب  اـهنآ  نـیب  یقطنم 
يداصتقا راب  ندیشک  شود  هب  شاعم و  نیمأت  تیلوؤسم  ًاساسا  هک  تسا  مالـسا  یگداوناخ  یقوقح و  ماظن  هب  رظن  عقاو  رد  تسا ، هداوناخ 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1092 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تـسد هب  درم  هچنآ  لومعم  روط  هب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  زین  هتکن  نیا  هب  قوف  هلأسم  رب  نوزفا  د )  تسا . هداهن  درم  هدـهع  رب  ار  هداوناـخ 
زاین نیمأت  تهج  رد  ار  اهنآ  دیاب  موزللادـنع  دراد ، هداوناخ  رد  هک  يداصتقا  تیلوؤسم  رطاخ  هب  رگید  ياههار  ای  ثرا و  هار  زا  هچ  دروآ ،

نیمأت ناوت  رهوش  رگا  یتح  تسوا و  دوخ  لام  دروآ ، تسد  هب  هچ  ره  درادـن و  ياهفیظو  نینچ  نز  هک  یلاح  رد  دـیامن ؛ فرـص  هداوناخ 
نیمأـت ثاریم و  رب  نوزفا  مالـسا  رد  هداوناـخ  ماـکحا  رد  ه )  دـنک . هدافتـسا  دوـخ  ییاراد  زا  تـسین  بـجاو  نز  رب  درادـن ، ار  وا  ياـهزاین 
ییاراد رب  ندوزفا  درم و  ییاراد  زا  ندرک  رسک  عقاو  رد  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  نز  يارب  هیرهم  دننام  يرگید  قوقح  يداصتقا ، جاتجیام 
هدـهع رب  وا  ياهزاین  نیمأت  هداوناخ ، يداصتقا  ماکحا  رد  زاب  دـشاب ، هویب  اـی  هدرکن و  جاودزا  هک  یـسک  رگید  فرط  زا  و )  دـشابیم . نز 

هظحالم یمالـسا  ماکحا  رد  ضورف  نیا  همه  نیاربانب  تسا . یمالـسا  تلود  هدهع  رب  دراوم  زا  یخرب  رد  یتح  دشابیم و  شدـج  ای  ردـپ 
. تسا هدشن  اهر  يداصتقا  ياهزاین  نیمأت  يارب  یهاگهیکت  نودب  نز  یطیارش  چیه  رد  یمالسا  قوقح  رد  هدیدرگ و 

اه یندیماشاو  اه  یندروخ  ماکحا  هفسلف 

. تسا هتشاد  یکشزپ  دئاوف  رارسا و  ایآ  تسا  هدرک  لالح  ار  یخرب  مارح و  ار  اهاذغ  یضعب  نآرق  ارچ 

شسرپ

. تسا هتشاد  یکشزپ  دئاوف  رارسا و  ایآ  تسا  هدرک  لالح  ار  یخرب  مارح و  ار  اهاذغ  یضعب  نآرق  ارچ 

خساپ

كاپ و اهدب ، کین و  میرک  نآرق  رد  ناهج  تایح و  فلتخم  لئاسم  هب  ملاع  تانئاک و  لک  رـشب و  قلاخ  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ  همدقم :
صخـشم ییاهدومنهر  اب  تسا  ناسنا  ناج  مسج و  تمالـس  يهدننک  دـیدهت  ای  هدـننک  نیمأت  هک  ار  ییاهبولطمان  بولطم و  اهكاپان و 

زا هتـشاذگ و  دازآ  زاجم و  نیعم  ياهاذـغ  زا  ار  ناسنا  يرادروخرب  ثیبخ  بّیط و  مارح و  لـالح و  لـثم  یمیهاـفم  ناـیب  اـب  تسا . هدومن 
بذـج و مضه و  علب و  دریذـپب و  ار  اهنآ  ملاس  ناسنا  عبط  هک  ياهزیکاپ  ياهزیچ  تسا . هدرک  یهن  رگید  صخـشم  ییاذـغ  داوم  فرـصم 

شیارب نآ  زا  هدافتـسا  رفنتم و  نآ  زا  ناسنا  ملاس  عبط  هک  یئاهزیچ  هدرک و  زیوجت  ار  دـشاب  ناـسنا  تمالـس  تهج  رد  و  بساـنم ، شعفد 
نیا ياهتمکح  فاصنا  اب  هنادنمشیدنا و  رگا  نآرق  يدنبزرم  نیا  زا  نرق ، تشذگ 14  اب  تسا . هدرک  عنم  ار  دشاب  هدننک  زئمشم  ای  رضم 
نیا یملع  یـسررب  رد  ناوـتیم  هک  هتـشاد  یملع  هیجوـت  تاروتـسد  نیا  ماـمت  هـک  مـینیبیم  مـینک ، یـسررب  ار  یهلا  ياـهمارح  لـالح و 

ار ناسنا  یتهج  زا  هیذغت ، دروم  رد  نآرق  هک  تفگ : دیاب  شـسرپ  نیا  خساپ  رد  تفای . تسد  اهتمکح  نآ  زا  یخرب  هب  نآرق  تاروتـسد 
ياهاذـغ ندروـخ  زا  یفرط  زا  دراد و  تیاـنع  مـه  نآ  زا  هدافتـسا  تـیفیک  هـب  دـنکیم و  هیـصوت  بـیط [ هزیکاـپ ]  ياهاذـغ  ندروـخ  هـب 
تیعونمم . 2 ندروخ . اذغ  رد  لادتعا  هب  روتسد  . 1 درک : میسقت  هس  هب  ناوتیم  ار  تاروتـسد  نیا  هک  دنکیم  عنم  ثیبخ [  [= یتشادهبریغ

: ندروخ اذغ  رد  لادتعا  هدعاق  لوا : تابّیط .) هب  هیصوت   ) هزیکاپ كاپ و  ياهزیچ  دروم  رد  شرافـس  . 3 ثئابخ .) میرحت   ) دنسپان ياهزیچ 
ُّبُِحیَـال ُهَّنِإ  اُوفِرـُْـست  َـالَو  اُوبَرـْـشاَو  اوـُلُک  : »َ دـیامرفیم دـهدیم و  هـئارا  هیذــغت  يارب  یــساسا  یلک و  بوچراـهچ  هدــعاق و  کـی  نآرق 

هک تسا  یعماج  يهملک  فارـسا  درادیمن . تسود  ار  ناراکفارـسا  وا  هک  دینکن  يورهدایز  یل ]  ] و دیماشایب ، دیروخبو و   134« َنِیفِرْسُْملا
: دننام دراد  ینوگانوگ  قیداصم  فارسا  دوشیم . لماش  ار  نآ  دننام  فالتا و  یئارگهدوهیب و  تیفیک و  تّیمک و  رد  يورهدایز  هنوگ  ره 

ندروخ زا  زواـجت  و  اذـغ ، عون  کـی  ندروخ  رد  يور  هداـیز  لـماک ، ندـیوج  نودـب  اذـغ  عیرـس  نداد  ورف  ندـیماشآ ، ندروـخ و  داـیز 
رب ار  ییاهررض  هیذغت  رد  فارـسا  يارب  نارظنبحاص  اذغ  رد  فارـسا  ياهدمایپ   135 ... مارح و هب  ندروآ  يور  لالح و  ياـهیکاروخ 

هلمح . 3 هدعم ؛ ندروخ  چـیپ  . 2 مکـش ؛ یگرزب  هدعم و  ندـش  خارف  همـضاه و  ءوس  . 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـناهدرمش 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1093 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؛ نادند یگدیسوپ  . 6 تسا ؛ كانرطخ  يرامیب  کی  دوخ  هک  یقاچ  . 5 دیئوفیت و ؛ ... ابو و  هب  ندش  راچد  . 4 بلق ؛ شزوس  ای  هنیس  قاّنُح 
یناور راثآ  . 9 اذغ ؛) عون  کی  ندروخ  رد  فارسا   ) هیلک گنـس  یلـصفم و  ياهيرامیب  . 8 نیئارش ؛) بلـصت   ) نوخ تظلغ  نتفر  الاب  . 7

ار رضم  ياهاذغ  هک  یتایآ  یسررب  زا  سپ  ثئابخ :)  ) دنسپان ياهزیچ  ندرک  عونمم  مود : یسنج . توهـش  شیازفا  یلبنت و  یندوک و  لثم 
بترتم نایز  زا  يریگـشیپ  يارب  شیاهتمکح  زا  یکی  هدومرف  میرحت  دـنوادخ  ار  هچ  ره  هک  ددرگیم  نشور  هتکن  نیا  هدـیمان  ثئابخ » »

ملع هک  دشابیم  یسک  بناج  زا  تیاده  دنمزاین  ناسنا  زاب  یملع ، ياهتفرشیپ  مامت  مغر  هب  هک  ددرگیم  نشور  زین  تسا و  هدوب  نآ  رب 
ُمِْهیَلَع ُمِّرَُحیَو  ِتاَبِّیَّطلا  ُمَُهل  ُّلُِحیَو  : » دـیامرفیم یلک  تروص  هب  تایآ  یخرب  رد  میرک  نآرق  تسا . يرـشب  ياهدروآتـسد  مامت  قوفاـم  وا 

هتفگ ییاهزیچ  هب  ثئابخ  دـنکیم ؛ مارح  ناـنآ  رب  ار  اهيدـیلپ  و  درمـشیم ، لـالح  ار  هزیکاـپ  ياـهیکراوخ   ] ناـشیارب 136 و  ؛» َِثئاَبَْخلا
یخرب رد  مـیرک  نآرق  .137 و  ددنـسپیمن ار  اـهنآ  ناـسنا  عبط  هک  يروط  هب  نفعتم ، دـساف و  تسپ و  روما  ینعی  تسا ، دـیلپ  هک  دوشیم 

ِهّللا ِْریَِغل  َّلِهُأ  اَمَو  ِریِْزنِْخلا  ُمَْحلَو  ُمَّدلاَو  ُۀَْـتیَْملاُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  : » دـیامرفیم دـنکیم و  عنم  اهاذـغ  یخرب  ندروخ  زا  صخـشم  روط  هب  تایآ 
.1 میوشیم : روآداـی  ار  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دناهدیـسر  یجیاـتن  هب  اهاذـغ  هنوـگنیا  تمکح  یـسررب  رد  نارظنبحاـص   138 ؛» ُۀَِقنَْخنُْملاَوِِهب

یعرـش حبذ  يارب  دشاب . هدشن  ادج  شنت  زا  ناج  یعرـش ، حـبذ  قیرط  زا  هک  دوشیم  قالطا  يروناج  هب  رادرم  یهقف  حالطـصا  رد  رادرم :
یبسانم لحم  هب  روناـج  گرم  زا  سپ  نوخ  نوچ  هکنیا  نآ  تسا و  یتشادـهب  یتاریثاـت  ياراد  زین  دوخ  هک  هدـش  ناـیب  ییاـهتمکح  زین 

ندب نوخ  مامت  جورخ  ثعاب  ندرگ ، گرزب  ياهنایرش  اهگر و  ندش  هدیرب  اب  یعرـش  حبذ  دش ، دهاوخ  لیدبت  اهبورکیم  دشر  يارب 
رد رادرم  تشوگ  ندروخ  تیعوـنمم   139. درک دـهاوخ  کمک  رما  نیا  هب  زین  هدـش  حـبذ  ناویح  ندز  اـپ  تسد و  دـش و  دـهاوخ  ناویح 

مدرم یگدولآ  نآ و  زا  هدافتسا  یحور  یمسج و  تارطخ  نآ  تلع  هک  هدش  رارکت  فلتخم  ظافلا  اب  هدئام  هرقب و  لحن ، ماعنا ، ياههروس 
تشوگ زا  هدافتـسا  تارـضم  زا  یخرب  هب  زین  تایاور  رد  تایاور  هاگن  زا  رادرم  تشوگ  زا  هدافتـسا   140. تسا هلئـسم  نیا  هب  راگزور  نآ 

فیعـض و شندـب  هکنیا  رگم  دروخیمن  رادرم  سک  چـیه  : » هدـش تیاکح  (ع ) قداـص ماـما  زا  لاـثم  ناونع  هب  تسا  هدـش  هراـشا  كوخ 
زا هتکـس ) لثم   ) یناهگان گرم  اب  دهد  همادا  راک  نیا  هب  هک  سک  نآ  دنکیم و  عطق  ار  وا  لسن  دـهاکیم و  ار  وا  يورین  دوشیم . روجنر 
دب ءارفص ، داجیا  ندب ، یئوبدب  زا : دنترابع  هک  دناهدرمشرب  تایاور  رد  رادرم  تشوگ  ندروخ  يارب  يرگید  ياهررض   141 .« دوریم ایند 

نـشور تایاور  نیا  زا  يروآداـی :  142. هریغ نوـخ و  ندـش  دـمجنم  تفوـطع ، رهم و  نتفر  نیب  زا  بـلق و  تواـسق  تینابـصع ، یقـالخا ،
تیاور رد  و  دـشابیم . مه  یقـالخا  یناور و  ياهررـض  ياراد  دراد  یمـسج  ياهررـض  رادرم  زا  هدافتـسا  هـکنیا  رب  هوـالع  هـک  ددرگیم 

دهاوخن ینمیا  شیوـخ  ردـپ  دـنزرف و  نتـشک  زا  یتـح  صخـش  هک  دربیم  ار  تبحم  رهم و  رادرم  تشوـگ  يردـق  هب  هک  هدـش  تیاـکح 
زا تسا  ینوناک  رادرم  هوالع  هب  دزاسب و  هدنز  ملاس و  نوخ  رادرم  زا  دـناوتیمن  شراوگ  هاگتـسد  : » هدـمآ هنومن  ریـسفت  رد   143 .« تشاد

تمرح نوخ : . 2 145. دناهدرک هراشا  نآ  هب  شیوخ  بتک  رد  ناکشزپ  نارظن و  بحاص  هک  يرگید  ياهررـض  144 و  .« اهبورکیم عاونا 
،173 هرقب /  ، 115 لحن /  ...« ) َمَّدـلاَو َۀَْـتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  اَمَّنِإ  : » هدـش رارکت  فلتخم  ظافلا  اب  میرک  نآرق  يهروس  راهچ  رد  نوخ  ندروخ 

نآ زا  مه  تیلهاج  نارود  رد  تسا و  هتـشاد  ینالوط  ياهقباس  ناهج  للم  ماوقا و  نایم  رد  نوخ  ندروخ  عوضوم  ( 145 ماعنا /  ، 3 هدئام / 
نوـخ ندروـخ  ندوـب  مارح  دروـم  رد  یفلتخم  ياههفـسلف  یملع و  رارــسا  ییاذـغ  یکــشزپ و  موـلع  ناصــصختم  دـندرکیم . هدافتــسا 
تشک يارب  نوخ  زا  یبط  ياههاگشیامزآ  رد  دشابیم و  اهبورکیم  عاونا  دشر  يارب  یبسانم  طیحم  نوخ  دناهتفگ : یخرب  دناهدرمشرب و 

زا یخرب  هب  زین  تایاور  رد   146. ددرگیم مضه  تخس  رایسب  هدعم  رد  نوخ  دننکیم و  هدافتـسا  اهنآ  يهعلاطم  روظنم  هب  اهيرتکاب  عاونا 
هفطاع رهم و  نتفر  بلق و  تواسق  ثعاب  نوخ  ندروخ  هک  هدـش : تیاکح  (ع ) قداص ماما  زا  هلمج : زا  تسا  هدـش  یتاراشا  نآ  ياهررض 

دهدیم ناشن  هک  دناهدرک ، فذح  يرـشب  ياهاذـغ  تسیل  زا  ار  نوخ  شروخ  .147 و  دوشیم هرهچ  گنر  رییغت  ندـب و  نفعت  بجوم  و 
رارق عونمم  ياهاذـغ  تسیل  رد  مالـسا  رظن  زا  ناویح  نیا  كوخ : تشوگ  . 3 تسا . ایبنا  تامحز  نوهرم  دح  هچ  ات  رـشب  یلعف  ندـمت  هک 

كوخ تشوگ  فرصم  ( 115 لحن /  ، 145 ماعنا /  ، 3 هدئام /  ، 173 هرقب /  ...« ) ِریِْزنِْخلا َمَْحلَو  َمَّدلاَو  َۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  اَمَّنِإ  . » تسا هتفرگ 
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يهدافتسا ضرعم  رد  ار  دوخ  تفج  درادن و  یسومان  تریغ  كوخ  دننام : یقالخا  يونعم و  ياهررض  مه  دراد و  یمـسج  ياهررـض  مه 
ثعاب تشوگ  نیا  زا  هیذـغت  سپ  دراد . یتاریثاـت  شتـشوگ  رد  یتریغیب  يوخ  نیا  دربیم و  تذـل  دـهدیم و  رارق  رگید  رن  ياـهكوخ 

روط هب  ددرگیم  لـقتنم  ناـسنا  هب  كوخ  تشوـگ  فرـصم  طـسوت  هک  ییاـهيرامیب   148. ددرگیم ناـسنا  هب  هلیذر  تفـص  نیا  لاـقتنا 
قطانم رد  هک  يدردال  ضرم  ب . ددرگیم . شراوگ  هاگتسد  رد  یئاهیئاسران  بجوم  هک  كوخ  يودک  مرک  فلا . زا : دنترابع  هصالخ 

اهشوج شیادیپ  اعما : هرادج  باهتلا  شرثا  هک  زونیش  يرت  ج . دوشیمن . تفای  ناناملسم  نایم  رد  اما  ددرگیم  تفای  دایز  نیشن  یحیسم 
تـشوگ ددرگیم . داـجیا  كوخ  تشوگ  ندوب  مضهلا  لـیقث  رثا  رب  هک  مسیلوتوب »  » يراـمیب د . ندـب و ... ماـمت  رد  هدـنکارپ  ياـهلمد  و 

یلصفم و ياهدرد  نیئارش و  بلصت  خرس و  داب  هبش  يرامیب  یبیـسآ ، لاهـسا  ینوفع ، ناقری  ینوخ ، لاهـسا  لثم : ییاهيرامیب  رد  كوخ 
اهبورکیم عاونا  يهنال  شاهدعم  اذل  درادن و  كاب  دوخ  عوفدم  یتح  تفاثک  دیلپ و  ياهزیچ  ندروخ  زا  كوخ  تسا  رثوم  اهتیمومـسم 

دروخرب بارـش  يهلئـسم  اب  هلحرم  راهچ  رد  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  رمخ )  ) بارـش ندیـشون  تیعونمم  . 4 149. دشابیم ضارما  و 
دیلپ يوخ  نیا  زا  ار  زور  نآ  ناناملـسم  عامتجا  جیردت  هب  دنکیم و  هدامآ  مکح  نیا  شریذپ  يارب  ار  ناناملـسم  نآرق  ادـتبا  هک  دـنکیم 
هتبلا دوب  یمسر  ياذغ  کی  بارش  اهتلم  زا  يرایسب  نیب  رد  دوب و  يرشب  تداع  کی  يراوخ  بارش  مالسا ، روهظ  زا  لبق  دنکیم . كاپ 
لباق تهج  دـنچ  زا  تارکـسم  بارـش و  تساجن  تمرح و  دراد . جاور  ناملـسمریغ  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  يراوخ  بارـش  مه  زونه 

یعامتجا و يونعم ، ياهررـض  دروم  رد  یفلتخم  بلاطم  یکـشزپ  مولع  ناصـصختم  نانخـس  و  (ع ) تیب لها  تایاور  رد  تسا و  یـسررب 
جراخ تیناسنا  ةزوح  زا  هدرک و  لیاز  ار  لقع  بارش  فلا .  150: مینکیم هراشا  اهنادب  هصالخ  روط  هب  هک  تسا  هدش  هتفگ  نآ  یتشادهب 

داح يهدعم  مخز  ب . نادنزرف . هداوناخ و  نتـشک  یتح  دنزب  تسد  يراک  ره  هب  تسا  نکمم  دنکیم و  ناویح  کی  هب  لیدبت  دـنکیم و 
رد یبصع  ياهيرامیب  هب  رجنم  دنکیم و  دراو  بیسآ  یبصع  هاگتـسد  هب  لکلا  هب  نمزم  دایتعا  ج . دوش . گرم  هب  رجنم  تسا  نکمم  هک 

لثم یـشراوگ  ياـهيرامیب  ثعاـب  هدرک و  دراو  همدـص  شراوگ  هاگتـسد  هب  لـکلا  يهدافتـسا  نینچمه  د . دوشیم . فـلتخم  ياـههنیمز 
ثعاب هلمج  زا  دراد  یبلق  ياهيرامیب  زا  يرایـسب  اب  یکیدزن  يهطبار  لکلا  ندیـشون  م . ددرگیم . هدـعم و ...  داح  باـهتلا  يرم  ناـطرس 

کیلوک دیـسا  شهاک  نوخ و  نهآ  شهاک  لثم  ینوخ  ياهیئاسران  ثعاب  بارـش  ندیـشون  ه . ـ ددرگیم . بلق و ... ياههچیهام  فعض 
ناوت یلو  دهدیم  شیازفا  ار  یـسنج  لیم  هلمج  زا  دراد ، یـسنج  ياهتیلاعف  يور  يدایز  ریثات  لکلا  فرـصم  و . دوشیم . نوخ و ...  رد 

زا هدافتـسا  نینچمه  تسا . زغم  ناطرـس  هب  التبا  یلـصا  يهناگجنپ  للع  زا  یکی  لـکلا  ز . دـنکیم و ... مک  ار  یـسنج  ياـهتیلاعف  ماـجنا 
رد لصفم  روط  هب  نآ  ياهررض  دروم  رد  ناکشزپ  نارظنبحاص و  هک  دراد  يرایسب  ینهذ  یحور و  ضراوع  یلکلا  تابورـشم  بارش و 

میرحت هب  فوطعم  طقف  ار  دوخ  هجوت  میرک  نآرق  ّبیط :)  ) كاپ لالح و  ياهاذغ  هب  هیصوت  موس : دناهتخادرپ . نآ  هب  فلتخم  ياهباتک 
رد تسا و  هدرک  ییامنهار  دـنکیم  نیمات  ار  اهنآ  یتمالـس  هدوب و  دـیفم  ناشیارب  هک  ییاهاذـغ  يوس  هب  زین  ار  مدرم  هکلب  هدومنن  ثئابخ 

؟ تسا هدـش  لالح  ناش  يارب  ییاهزیچ  هچ  : » دنـسرپیم وت  زا  ُتاَبِّیَّطلا ؛» ُمَُکل  َّلِحُأ  ْلـُق  ْمَُهل  َّلِـحُأاَذاَم  َکـَنُولَأْسَی  : » دـیامرفیم اتـسار  نیا 
رد بیط  يهملک  ياـنعم  هتبلا  ( 5 لـحن /  و 88 ،  87 هدـئام /  ، 33 فارعا / ، 4 هدئام /  .« ) هدـیدرگ لالح  امـش  يارب  اههزیکاپ  ۀـمه [ : [ وگب

بیط ییاذـغ  هکنیا  يارب  دریگیم  رب  رد  زین  ار  اذـغ  یناور  دـیاوف  تسا و  نآ  زا  رتارف  هکلب  ددرگیمن  دودـحم  ییاذـغ  شزرا  تـعفنم و 
نمـض دروخیم  اذـغ  دوخ  جـنرتسد  زا  صخـش  هک  یماـگنه  اریز   151« ًابِّیَط ًـالَالَح  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُکَو   » دـشاب مه  لـالح  دـیاب  دـشاب 

تشوگ نآرق 1 . هاگدید  زا  تابیط  عاونا   152. دهدیم تسد  يو  هب  زین  یگرزب  تداعس و  ساسحا  صاخ ، هئشن  تذل و  کی  هب  یبایتسد 
یتشادـهب و یگدـنز  کی  همادا  هب  رداـق  مینک ، فذـح  ناـسنا  ییاذـغ  میژر  زا  ار  تشوگ  رگا  هک  تسین  یکـش  ( 5 لحن /  : ) ناـیاپراهچ

دـشر رد  لالتخا  ثعاب  تدم  زارد  رد  ندـب  نیئتورپ  دوبمک  دراد . نیئتورپ  رتشیب  يرگید  ياذـغ  ره  زا  تشوگ  اریز  دوب  دـهاوخن  یعیبط 
َرْحَْبلا َرَّخَس  يِذَّلا  َوُهَو  : » دیامرفیم میرک  نآرق  ایرد : دیص  . 2 ددرگیم . یلقع ... مک  یندوک و  ینوخ ، مک  ، تالضع فعض  ندب ، یعیبط 

زیگناتفگـش و ایرد  ياهتمعن  دـیروخب ؛ هزات  تشوگ  نآ ، زا  ات  تخاس  مار  ار  اـیرد  هک  تسا  یـسک  وا  153 و  ؛» ًاّیِرَط ًامَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِتل 
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يداـیز رادـقم  تسا و  بوخ  تیفیک  اـب  يداـیز  نیئتورپ  ياراد  یهاـم  تشوگ  درب . ماـن  ناوـتیم  ار  یهاـم  نآ  يهلمج  زا  هک  دنرامـشیب 
تـسا يرورـض  تسوپ  ياهتفاب  دـشر  يارب  تسا و  يروک  بش  دـض   A نیماتیو هک  D نیماـتیو نیماـتیو A و  هلمج  زا  دراد  نیماـتیو 
ییاذـغ تالوصحم  ًالک  یهام و  زایتما  رگید  تسا و  میـسلک  يواح  یهاـم  تسا . دـیفم  رایـسب  ناوختـسا  ومن  دـشر و  يارب   D نیماتیو

(66 لحن /  : ) نایاپراهچ ریش  . 3 154. تسا دیئوریت  ةدغ  يارب  زاین  دروم  يرورض و  يرـصنع  هک  تسا  ُدی  رظن  زا  اهنآ  ندوب  ینغ  ییایرد 
رازگرکش هشیمه  دیاب  هک  تسا  یتمعن  هتـشاد و  ینازرا  اهناسنا  هب  دنوادخ  هک  لماک  معط و  شوخ  صلاخ ، تسا  ییاذغ  یئاهنت  هب  ریش 

شقن اهوم  اهنخان و  ندب ، ياهناوختسا  ماکحتسا  يارب  هک  تسا  یـصوصخم  کمن  میـسلک  تسا ، میـسلک  زا  ولمم  ریـش  دوب ، نآ  قلاخ 
99 و ماعنا /  : ) نوتیز . 4 دنزیریم . اهوم  دننکشیم و  اهنخان  دنسوپیم ، اهنادند  دنوشیم . تسس  اهناوختسا  میسلک  نودب  دراد  یتایح 

دوخ رد  ار  تافـسف  نهآ و  میـسلک  نیئتورپ ، یبرچ ، يدایز  رادـقم  هک  تسا  دنمـشزرا  رایـسب  ییاذـغ  يهدام  کی  نوتیز  ( 20 نونموم / 
نیتـلاو و  ) هوـیم نیا  هب  ندروـخ  مسق  اـب  نآرق  نینچمه  تـسا  ینغ  رایـسب  سکلپمک   B و  D و  A ياـهنیماتیو رظن  زا  نـینچمه  دراد و 
155. دناهدرمشرب هویم  نیا  يارب  ار  یناوارف  رایسب  دئاوف  نارظن  بحاص  هدرک و  بلج  هویم  نیا  هب  ار  رـشب  يواجنک  سح  هجوت و  نوتیزلا )

ریاس زا  رتینغ  رظن  نیا  زا  دـنهدیم و  لیکـشت  يدـنق  داوم  ار  اـمرخ  تاـبیکرت  زا  يرایـسب  دـصرد  (: 29 سبع /  و   11 لحن /   ) اـمرخ . 5
رتمک دننکیم  فرصم  رتشیب  امرخ  زا  هک  یقطانم  دراد و  یگنـسرگ  دض  تیـصاخ  تسا و  رثوم  اذغ  مضه  رب  امرخ  نینچمه  تساههویم .

. دننک هدافتـسا  امرخ  زا  دـنناوتیم  دـنق  ياج  هب  تباید  نارامیب  تسا ، دـیفم  یناوج  رورغ  شوج و  يارب  امرخ  دـنوشیم  ناطرـس  هب  التبم 
رپ صاوخ  هب  یتاراـشا  زین  تاـیاور  رد   156. مینکیم افتکا  رادقم  نیمه  رکذ  هب  هک  دناهدرمـشرب  امرخ  يارب  يرایـسب  دـیاوف  نیـصصختم 

ناسنا ماوق  ثحب  رگید  فرط  زا  دنکیم و  دای  مسق  ریجنا  هب  فرط  کی  زا  دـنوادخ  (: 4 نیت 1 ـ   ) ریجنا . 6 157. تسا هدش  امرخ  تیمها 
زا دـعب  نادنمـشناد  هک  میوقت ) نسحا  یف  ناسنال  انقلخ  دـقل  نیتلاو ...  ) دراد دوجو  طابترا  ناسنا  ماوق  ریجنا و  نیب  سپ  دـنکیم  حرطم  ار 

يارب زین  يرگید  دئاوف  دراد و  ندب  یتمالس  ناسنا و  تردق  ماوق و  رد  میقتسم  ریثات  ریجنا  هک  دناهدیسر  هجیتن  نیا  هب  ریجنا ، رد  تاقیقحت 
افـش يهیام  ار  لسع  نآرق  لـسع : . 7 تسا . هدـش  تیاکح  ریجنا  يارب  یناوارف  دـئاوف  زین  تیبلـها  تاـیاور  رد  .158 و  دناهدرمشرب ریجنا 

نوریب لسع ) یندیشون =(  ناشیاهمکـش  زا   159 ؛» ِساَّنِلل ٌءاَفِـش  ِهِیف  ُُهناَْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌباَرَـش  اَِهنوُُطب  نِم  ُجُرْخَی  : » دیامرفیم دنکیم و  یفرعم 
تیمها دروم  رد  ناکـشزپ  نارـسفم و  نارظنبحاص  زا  يرایـسب  تسا ؛ ینامرد  مدرم  يارب  نآ  رد  و ]  ] تواـفتم شیاـهگنر  هک  دـیآیم 
هـصالخ روـط  هب  کـنیا  تسا . هدـناوخ  افـش »  » ار نآ  هک  دـناهتفگ  نیرفآ  نآرق  هب  هتفگ و  نخـس  لـسع  شخب ) افـش   ) یئوراد ییاذـغ و 

دض تیـصاخ  لسع  ب . تسا . دیفم  رایـسب  ندب  يارب  هک  تسا  فلتخم  يهدام  زا 70  شیب  ياراد  لسع  فلا . مینکیم : اهنآ  هب  یتاراـشا 
کی مه  و  ییاذغ ، يهدام  کی  مه  ناکدوک ، يارب  لسع  ج . دنتسین . لسع  رد  تایح  هب  رداق  اهبورکیم  دراد و  ینوفع  دض  یبورکیم و 
لسع لسع 1 . ینامرد  دربراک  دراد . ییازسب  شقن  ناطرس  هعشا و  عاونا  شبات  ضراوع  زا  يریگشیپ  رد  لسع  د . تسا . دنمـشزرا  يوراد 

ياهيرامیب رب  یئوکین  تاریثات  لسع  . 2 تسا . رثوم  ینوفع  هنهک و  ياهمخز  یکرچ و  ياهشوج  هژیوب  یتسوپ  ياهيرامیب  ناـمرد  رد 
میدق زا  لسع  . 4 دراد . رثوم  شقن  هیر  باهتلا  هفرـس و  هایـس  لس ، يرامیب  لثم  یـسفنت  ياهيرامیب  نامرد  رد  لـسع  . 3 دراد . یشراوگ 
ینیب قلح و  شوگ ، ياهيرامیب  نامیاز و  نانز و  ياهيرامیب  رد  لسع  نینچمه  دـشیم . هدرب  راک  هب  مشچ  ياهيرامیب  نامرد  رد  مایالا 

.1 نیاربانب :  160. دـناهتخادرپ اهنآ  حیرـشت  هب  لصفم  روط  هب  نارظنبحاص  هک  تسا  رثوم  یبصع  هاگتـسد  هیلک و  یبلق و  ياـهيرامیب  و 
دیامنیم داجیا  یحور  یمـسج و  ياهيرامیب  یتحاراـن و  وا  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  رفنتم و  نآ  زا  ناـسنا  ملاـس  عبط  هک  ار  ياـهزیچ  نآرق 

تلع تسا  نکمم  تسا و  هدش  نشور  ملع ، تفرشیپ  هب  هجوت  اب  رـشب  يارب  روما ، زا  یخرب  تمرح  يهفـسلف  تلع و  . 2 تسا . هدرک  مارح 
هدربن نآ  هب  یپ  رـشب  زونه  هک  دشاب  لیخد  اذغ  نیا  تمرح  رد  مه  يرگید  ياهتلع  دشابن و  روما  نیا  هب  رـصحنم  اهاذغ  هنوگنیا  تمرح 

رشب ملع  هک  اریز  ددرگ  راکشآ  رشب  يارب  هدش  فشک  لاح  ات  هچنآ  زا  يرتهب  للع  رارـسا و  مکح و  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  . 3 161. تسا
يارب هزات  تامولعم  هچ  ره  و  تسا ، كدنا  لثم  وا  تالوهجم  هب  رـشب  تامولعم  تبـسن  رـصع  نیا  نادنمـشناد  قیدصت  هب  دودحم و  یلیخ 
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هب هک  تسا  هدـشن  نشور  زونه  مالـسا  نیناوق  ماکحا و  زا  یخرب  تلع  هفـسلف و  . 4 162. ددرگیم رتدایز  وا  تالوهجم  دوشیم  ادیپ  رـشب 
نکمم دریذـپیم و  ار  اهنآ  ملع  لقع و  ًاملـسم  هک  دـنک . لمع  اهنادـب  ناملـسم  ره  هک  تسا  مزال  دـنیوگیم و  يدـبعت  ماکحا  دراوم  نیا 

 . 134 یقرواـپ : تسا . هدـش  عضو  میکح  يادـخ  فرط  زا  نیناوـق  نیا  هک  ارچ  دوـش  نشور  اـم  يارب  اـهنآ  ياـهتمکح  هدـنیآ  رد  تسا 
 / هدئام  . 138 ثبخ .)  ) ةدام یناهفصا ، بغار  تادرفم   . 137 . 157 فارعا /   . 136 . 140 ص 138 ـ  نآرق ، رد  بط   . 135 . 31 فارعا / 
هب ص 310  ج 16 ، هعیـشلا ، لئاسو   . 141 ص 313 . ج 2 ، نآرق ، یملع  زاجعا  رد  یـشهوژپ   . 140 ص 141 . نآرق ، رد  بـط   . 139 . 3

لقن هب  ص 585 ، ج 1 ، هنومن ، ریـسفت   . 144 ص 162 . ج 65 ، راونـالاراحب ،  . 143 ص 165 . ج 65 ، راونـالراحب ،  . 142 نامه . زا  لـقن 
ص 151، ماکحا ، هفسلف  ص 316 ، ج 2 ، نآرق ، یملع  زاجعا  رد  یـشهوژپ  ص 141 و  نآرق ، رد  بط  ر.ك :  . 145 یشهوژپ ص 216 .

هفسلف  . 148 ص 162 . ج 65 ، راونالاراحب ،  . 147 ص 144 . نآرق ، رد  بط   . 146 ص 210 و ... ج 8 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا 
ج 2، نآرق ، یملع  زاجعا  رد  یـشهوژپ  ر.ك :  . 150 . 324 ص 315 ـ  ج 2 ، نآرق ، یملع  زاجعا  رد  یـشهوژپ   . 149 ص 162 . ماکحا ،

مساقلاوبا نآرق ، ياهدنگوس  ر.ك :  . 155 نامه .  . 154 . 14 لحن /   . 153 ص 162 . نآرق ، رد  بط   . 152 . 88 هدئام /   . 151 ص 331 .
ج راونالاراحب ، ص 124 و  ج 1 ، هنیفس ،  157 ص 3 . ییاضر ، اضر  نسح  نآرق ، رد  یتسردنت  ياههزومآ  ر.ك :  . 156 ص 441 . یقازر ،
ص ج 2 ، نآرق ، یملع  زاجعا  رد  یشهوژپ   . 160 61 و 62 . لحن /   . 159 ص 77 . نآرق ، رد  یتسردنت  ياههزومآ   . 158 ص 141 . ، 66

. نامه  . 162 فرصت . اب  ص 23  ماکحا ، هفسلف   . 161 . 417 406 ـ 

يارب میوگب  یلکلا  تابورشم  تارضم  دروم  رد  نایوجشناد  يارب  مهاوخ  یم  متسه  هاگشناد  سردم  بناجنیا  مارتحا  ضرع  مالـس و  اب  1 ـ
؟ میوگب نایوجشناد  هب  سالک  رس  رد  مناوتب  هک  دییامن  یفرعم  دیسانش  یم  هک  ار  یباتک  ای  یسردآ  نم 

شسرپ

يارب میوگب  یلکلا  تابورشم  تارضم  دروم  رد  نایوجشناد  يارب  مهاوخ  یم  متسه  هاگشناد  سردم  بناجنیا  مارتحا  ضرع  مالس و  اب  1 ـ
؟ میوگب نایوجشناد  هب  سالک  رس  رد  مناوتب  هک  دییامن  یفرعم  دیسانش  یم  هک  ار  یباتک  ای  یسردآ  نم 

خساپ

زامن تعکر  ود  هدع و  لثم  میراد  ناوارف  دراد  يدبعت  هبنج  افرـص  هک  یعرف  لئاسم  عون  نیا  زا  هک  منک  یم  ضرع  مرتحم  داتـسا  تمدـخ 
زا دراد و  دـیابن  دـیاب و  هـبنج  هـک  رگید  عوـضوم  نارازه  و  و ... تـسا ؟ مارح  موـص  لاوـش  لوا  مارح و  راـطفا  ناـضمر  رخآ  ارچ  حـبص ـ 

لمع نامیا و  نامه  ای  دریگ  یم  لکـش  دبعت  رکفت و  لصا  ود  هیاپ  رب  هک  يراد  نید  عوضوم  لوا  هلحرم  رد  نیاربانب  تسا  یهقف  تاعورف 
یحو عبنم  ناونع  هب  نیموصعم  نیمارف  تایآ و  هب  دبعت  میکح و  يادخ  هب  نامیا  هک  نیا  لثم  دوش  تیوقت  دیاب  دیریگم  لکش  تسا  حلاص 

دراد يداـقتعا  هبنج  هک  و ...  ( 3 () ینوعبتاـف هللا  نویحت  متنک  نا  ( ) 2 ... () لوسرلا و اوـعیطا  هللا و  اوـعیطا  ( ) 1 ... () يوهلا نع  قطنی  اـم  (و 
تلع هن  مینک  یمرکذ  دیؤم  ناونع  هب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ماکحا  للع  هلـسلس  رد  یلامتحا  ای  ینیقی  یملع  تاعوضوم  رگا  دوش و  تیوقت 

یپ مکح  تمکح  همه  هب  تسا  نکمم  هتبلا  . تسا ینآرق  تاصوصن  تاحیرصت و  زا  عوضوم  نیا  لثم  يدبعت  تاروما  هتکن 1 ـ دنچ  مکح 
یعقاو دـسافم  حـلاصم و  عباـت  تعیرـش  ماـکحا  اریز  تسا . میکح  يادـخ  ناـمرف  رادـم  رئاد  اـم  لـمع  اـما  میربـن  یپ  هماـت  تلع  میربـن و 

هدیسرن ام  تسد  هب  تالوحت  ریس  رد  هدش و  نایب  ای  دشاب و  هدشن  نایب  ای  دشاب  هدش  نایب  مکح  رد  یـصاخ  تلع  تسا  نکمم  الاحدنتـسه 
رداق و دـنوادخ  ار  نامدـسافم  حـلاصم و  هک  دـنک ، یم  مکح  داشرا و  اـم  هب  مه  لـقع  مکح  مینک و  یم  لـمع  هب  مزلم  ار  دوخ  اـم  تسا .
ام مسج  ناج و  یکیزیف  یحور و  تالاح  مامت  وا  میتسه و  وا  دوخ  یناپمک  زا  اریز  دـناد  یم  رتهب  اـم  دوخ  زا  یتح  سک و  همه  زا  میکح 
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مک ام  هک  دننک  یم  ناونع  اضعب  2 ـ دوش . بیصن  لامک  ریخ و  نیرتشیب  اتدهدب  وا  دوخ  ار  ناج  مسج و  تمالس  هخـسن  دیاب  دناد و  یم  ار 
تمرح و تسا . يرابتعا  تعیرـش  ماـکحا  نیا  هکلب  تسین  يدرف  تاریثأـت  عباـت  دروم  نیا  رد  ماـکحا  ـالوا  دراد  عفن  مینک و  یم  فرـصم 

يدرف دـناد . یم  مرج  ار  زمرق  غارچ  زا  روبع  راذـگ  نوناق  هک  نیا  لثم  هدـش ، یهن  ندیـشون  بارـش  هک  تسا  عراش  مکح  رابتعا  هب  تیلح 
هدش لعج  یبلاغ  یعمج و  حلاصم  يارب  نیناوق  درادن . لاکـشا  نم  روبع  مه  نآلا  دشن و  کیفارت  مدرک  روبع  اهراب  نم  دیوگب  دناوت  یمن 

رد طقف  بارـش  عفن  ایناث  تسین  عفن  یب  تمکح و  یب  ملاع  نیا  رد  زیچ  همه  الوا  دراد  عفن  نآرق  حیرـصت  هب  مه  رمخ  بارـش و  يدرف . هن 
هدرک و ظاحل  ار  نآ  يدام  يونعم و  یگدولآ  يدـیلپ و  تثابخ و  نکیل  هدرک  باـسح  مه  اـب  دـنوادخ  ار  ررـض  عفن و  اـثلاث  تسین  برش 
ار ررـض  هخـسن  تسا  یلاعت  قح  تاذ  هک  اهناج  یقیقح  بیبط  هدـش و  ظاحل  لـقع  يرـشب و  حور  قـالخا و  رد  یناـحور  یبیرخت  تارثا 

دوش یمن  طقف  درف  هجوتم  اهنت  هن  لکلا  فرـصم  رابنایز  راثآ  هتبلا  و  تسا . هدرک  یهن  هدـید و  بلاغ  ار  یگدولآ  قیمع  ریثأـت  هدـید  رتشیب 
زرم عرش  هک  تسا  كانرطخ  رایسب  نادب  مومع  رد  رابنایز  تارطخ  هعماج و  یگدولآ  اصوصخم  یلکلا و  صاخـشا  نادنزرف  هجوتم  هکلب 

فرـصم یتشزو  حبق  هب  یلمأت  كدـنا  اب  دوش  یم  میدـقت  ناتتمدـخ  هک  يا  هوزج  باتک و  دـنچ  یفرعم  نمـض  تسا . هدرک  مالعا  عونمم 
يدرف و ظاـحل  هب  ناوارف  یفنم  تارثا  هـک  . درب میهاوـخ  یپ  تـسا ، تادوـجوم  ماـمت  اـب  ناـسنا  زیمم  هـک  لـقع  لاوز  رد  اـصوصخم  رمخ 
هرقب و 91 تایآ 219  لیذ  نازیملا  هنومن ، ریسفت  1 ـ مینیب . یمناهنآ  رکذ  هب  زاین  تسا و  هدش  حرطم  اضعب  هدش  رکذ  بتک  دراد . یعامتجا 

هاگدید زا  رامق  بارـش و  دسافم  روپ 3 ـ داوج  رحـس  كولـس و  شوخ  نارهم  فیلأت  بارـش  نوماریپ  ياـه  دروآ  تسد  نیرخآ  هدئام 2 ـ
تاوید دمحا  مالسالاو  تیحیسملا  نیب  رمخلا  نایدا 5ـ رد  بارش  یلاخلخ 4 ـ ینابر  یلع  زا  مالسا 

( تسا لالح  اهنآ  يارب  امش  ماعط  امش و  يارب  باتک  لها  ماعط   ) ار هدئام  هروس  هیآ 4  لیلد  ًافطل  تسا  سجن  ناملسم  ریغ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ تسیچ

شسرپ

لالح اهنآ  يارب  امـش  ماعط  امـش و  يارب  باتک  لها  ماعط   ) ار هدـئام  هروس  هیآ 4  لیلد  ًاـفطل  تسا  سجن  ناملـسم  ریغ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
؟ تسیچ تسا )

خساپ

ياهاذغ ماعط ، نیا  زا  روظنم  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  هعیـش  ياهقف  نارـسفم و  عطاق  رثکا  هک  مینک  یم  ضرع  مرتحم  رهاوخ  امـش  خـساپ  رد 
هک دنک  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  هک  هدیدرگ  لقن  تیب  لها  همئا و  زا  يددعتم  تایاور  و  دـشابن . باتک  لها  ۀـحیبذ  هک  تسا  یتشوگ  ریغ 

: دیامرف یم  هیآ  نیا  حرـش  رد  ع )  ) قداص ماما  ( 1 .) دـشاب باتک  لها  ياه  هحیبذ  ریغ  هک  تسا  ییاه  ماعط  قوف ، ۀـیآ  رد  ماـعط  زا  روظنم 
اما ( 2."  ) دنرب یمن  ار  ادخ  مان  تاناویح  حـبذ  ماگنه  نانآ  اریز  اهنآ ، ياه  هحیبذ  هن  تساه . هویم  تابوبح و  باتک ، لها  ماعط  زا  روظنم  "

حبذ هک  یتاناویح  تشوگ  هک  هدیدرگ  مالعا  همیرک  تایآ  نیا  رد  درک . وجتسج  هیآ  نیا  زا  لبق  تایآ  رد  دیاب  ار  راکـشآ  نشور و  لیلد 
مالـسا روتـسد  قباطم  اهنآ  حـبذ  هک  یتشوگ  ياهماعط  لماش  رظن  دروم  ۀـیآ  مکح  نیارب  اـنب  تسا . مارح  ناناملـسم  رب  دـنا  هدـشن  یعرش 

تابوبح و مدنگ و  شورف  دـیرخ و  دروم  رد  یعنم  مه  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  زا  لبق  هک  تسنیا  رگید  رکذ  لباق  هتکن  ددرگ . یمن  دـشابن ،
و دوب ، عونمم  نتفریذـپ  ینامهم  هب  ار  نانآ  نتفر و  نانآ  ینامهم  هب  ترـشاعم و  هکلب  تشادـن  دوجو  ناناملـسم  يارب  باتک  لـها  اـب  هویم 
(3 . ) دـنک یم  نیعم  زین  ار  ناـنآ  ةرفـس  زا  ندروخ  ماـعط  مکح  لاـح  نیع  رد  و  دوب ، تیعونمم  نیا  عفر  يارب  تقیقح  رد  قوـف  هیآ  لوزن 
، هنومن ریسفت  ص278 3 ـ ج4 ، هنومن ، ریـسفت  زا  لقنب  ص291 ، ج16 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص277 2 ـ ج4 ، هنومن ، ریـسفت  1 ـ ذـخآم : عبانم و 
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ص279 ج4 ،

حیضوت ار  دنوشیم  رامق  دراوم  لماش  هک  زورما  ياهيزاب  ایآ  نینچمه  تسیچ  رامق  بارـش و  ياهدوس  زا  روظنم  هیآ 219 ، هرقب  هروس  رد 
. دیهد

شسرپ

ار دـنوشیم  راـمق  دراوم  لـماش  هک  زورما  ياـهيزاب  اـیآ  نینچمه  تسیچ  راـمق  بارـش و  ياـهدوس  زا  روظنم  هـیآ 219 ، هرقب  هروـس  رد 
. دیهد حیضوت 

خساپ

وت زا  رامق  بارش و  هرابرد  هرقب 219 ) ... ;) اَمِهِعْفَّن نِم  ُرَبْکَأ  آَمُهُْمثِإَو  ِساَّنِلل  ُِعف  َـ َنَمَو ٌرِیبَک  ٌْمثِإ  آَمِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملاَو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُول   ?›َ ْسَی "

تـسا رتشیب  ناشعفن  زا  اهنآ  هانگ  یلو   [ دراد رب  رد  مدرم  يارب  يدام  رظن  زا   [ یعفانم تسا و  یگرزب  هانگ  اهنآ  رد  وگب : دننکیم ، لاؤس 
هب يدایز  هقالع  مدرم  تیلهاج  نارود  رد  هک  ارچ  تسا  هدومرف  نایب  ارادم  شمرن و  اب  هتخیمآ  ار  رمخ  میرحت  مکح  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  . 
ود نیا  : " وگب دنـسرپیم  راـمق  بارـش و  مکح  زا  هک  ناـنآ  خـساپ  رد  هک  دـهدیم  روتـسد  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  دنتـشاد . بارش 

بارـش شورف  دـیرخ و  دوخ  رد  هک  ارچ  تسا  يداصتقا  عفانم  ود ، نآ  عفانم  هدـمع  دراد و  مه  ییاههدـیاف  هچ  رگا  تسا  گرزب  یهاـنگ 
ردلا يداش  تذل  ساسحا  نوچ  يرذـگ  دوز  عفانم  نآ  رب  هوالع  تسا  هتفهن  يداصتقا  عفانم  یخرب  يارب  رامق  روگنا و  تشادرب  تشاک و 

. دشاب هتفهن  اهنآ  رد  يرکف  شزرو  ینامرد و  دیاش  یبرعلا و  ثارتلا  أیحاراد  یطویـس ج ص  نیدـلا  لالج  روثأملاب ، ریـسفتلا  یف  روثنملا 
ور نیا  زا  دهدیمن . نت  نایز  همه  نیا  هب  مک  عفن  نآ  يارب  یلقاع  ناسنا  چیه  تسا و  كدناو  زیچان  رایـسب  اهنآ  نایز  ربارب  رد  عفانم  نیا 

ياهنایز دروم  رد  یهاگآ  يارب  .) دـناهدش یهن  رامق  يزاـب  ندیـشون و  زا  تحارـص  هب  هدـئام 90 )  ) رگید تایآ  هیآ و  نیا  رد  ناناملـسم 
زا لـبق  بارـش  مکح  دروم  رد  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص  نارگید ج 2 ، مراکم و  هللا  ۀـیآ  هنومن  ریـسفت  راـمق ر.ك  یلکلا و  تابورـشم 

ینیلک ج یفاک  .") دوب وا  تلاسر  همانرب  ءزج  بارش  تمرح  هک  نیا  زج  داتـسرفن  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ   " تسا هدمآ  یتیاور  رد  مالـسا 
تسا هیرورض  تامرحم  زا  هریبک و  ناهانگ  زا  مارح و  نآ  ندیشون  تاساجن و  هلمج  زا  بارـش  زین  مالـسا  رد  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 

. دییامن هبتاکم  ای  سامت و  دوخ  دیلقت  عجرم  رتفد  اب  ًافطل  دوش ، بوسحم  رامق  تسا  نکمم  هک  يدراوم  اهيزاب و  ةرابرد  مرتحم  رگشسرپ 

تسا دیفم  اهیرامیب  یضعب  اب  هزرابم  يارب  ناکشزپزا  يا  هراپ  هتفگ  هب  اما  دراد  نایز  هانگ و  دیوگ :  یم  یلکلا  تابورشم  درو  رد مـ نآر  قـ
؟

شسرپ

دیفم اهیرامیب  یـضعب  اب  هزرابم  يارب  ناکـشزپزا  يا  هراپ  هتفگ  هب  اـما  دراد  ناـیز  هاـنگ و  دـیوگ :  یم  یلکلا  تابورـشم  درو  رد مـ نآر  قـ
؟  تسا

خساپ

 , دـشاب هتـشاد  تبثم  رثا  يرامی  کی بـ يور  رگا  ینعی  تسین  هسیاقم  لباق  نآ  زا  یـشان  ياهنایز  اب  هاـگ  چـیه  یعاـمتجا  عفاـنم  هنوگ  ـن  یا
یلکلا تابورـشم  رد  دـنوادخ  هک  هدـش  دراو  تاـیاور  زا  يا  هراـپ  رد  هک  نیا  ددرگ و  يرتکاـنرطخ  ياـهیرامیب  همـشچرس  تسا  نـکمم 
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 . دشاب تقیقح  نیمه  هب  هراشا  دیاش  تسا ,  هدیرفاینافش 

زا يرایسب  دنک و  یم  ینوفع  دض  ار  ءایشا  ابلاغ  لکلا  هک  یتروص  رد  دنا ,  هدرمش  سجن  ار  یلکلا  تابورشم  دوخ  ياه  هلاسر  رد  املع  ار  چـ
؟  تسیچ نآ  ندوب  سجن  تمکح  فصو ,  نیا  اب  درب  یم  نیب  زا  ار  اهبورکیم 

شسرپ

دـنک و یم  ینوفع  دـض  ار  ءایـشا  ابلاغ  لـکلا  هک  یتروص  رد  دـنا ,  هدرمـش  سجن  ار  یلکلا  تابورـشم  دوخ  ياـه  هلاـسر  رد  اـملع  ار  چـ
؟  تسیچ نآ  ندوب  سجن  تمکح  فصو ,  نیا  اب  درب  یم  نیب  زا  ار  اهبورکیم  زا  يرایسب 

خساپ

كاپان و اتاذ  هک  ییاهزیچ  لوا :  هتسددراد  ینوگانوگ  للع  رارسا و  هدش ,  هدرمـش  كاپان  سجن و  مالـسا  رد  هک  یتاعو  ـ ـضو الو مـ ـ ـصا
مزالو هدرک  یفرعم  سجن  ار  اـهنآ  مالـسا  تهج  نیا  زا  نوخ و 000 -  لوب و  دننام  دنـشاب -  یماهیرامیب  زا  يرایـسب  همـشچرس  دندیلپ و 

هد ـ ـش ببـس  رما  نیمه  دنراد و  يونعم  یگدولآ  یلو  دـنرادن ,  يرهاظ  يدـیلپ  هک  تسا  ییاهزیچ  مود :  هتـسد  تسا .  هتـسناد  بانتجالا 
دیاقع ياراد  هک  اجنآ  زا  یلو  دشاب ,  زیمت  كاپ و  رهاظ  رظنزا  رفاک  تسا  نکمم  رافک -  دننام  درامشب -  كاپان  ار  اهنآ  مالـسا  هک  تسا 

يار مـال بـ ـ ـسا دور .  یمن  نیب  زا  تشادـهب  لوصا  تیاـعر  ندـب و  فیظنت  اـب  زگره  هک  دراد  یگدولآ  عوـن  کـی  اـحور  تسا ,  یفارحنا 
 , نآ هیاس  رد  دروایب و  لمع  هب  يری  ـ گو اهنآ جـلـ اب  ناناملـسم  لماک  شزیمآ  زا  ات  تسا  هدرمـش  كاپان  ار  اهنآ  ناناملـسم  دـیاقع  حـفـظ 

فیعـض دارفا  اسب  هچ  داد ,  یم  هزاجا  ار  اهنآ  اب  شزیمآ  هنوگره  درمـش و  یمن  كاپان  ار  اهنآ  رگا  دـنامبظوفحم و  نانآ  یحور  تراـهط 
همانرب ندرتسگ  یمالـسا و  عماوج  رد  نانآ  ذوفن  ببـس  اهنآ  اب  لماک  شزیمآ  هوال ,  بـعـ دـندش .  یم  عقاو  اهنآ  راتفگ  راکفا و  ریثات  تحت 

زا يریگوـلج  هـب  لـماک  هجوتاـب  یملع ,  يراـجت و  تـالدابم  ساـسا  رب  اـهنآ  دود بـا  شز مـحـ ـیـ مآ ـی  لو ددر ,  يرامعتـسا مـی گـ ياـه 
یلو دنرادن ,  ار  اهیدیلپ  عون  نیا  هک  تسا  یتاعوضوم  موس  هت  ـ ـسد تسا .  هدرکن  یهن  ار  نآ  مالـسا  اذل  تسین ; و  عونمم  اهنآ ,  تارطخ 

 , دنک یم  ینوفع  دض  ار  ماسجا  لکلا  هک  تسا  ـت  ـسرد یلکلا .  تابورـشم  دننام  دنتـسه -  يدرف  یعامتجا و  دسافم  هلـسلس  کی  ادـبم 
هدرمـش سجن  ار  نآ  دسافم ,  نیا  زا  يریگولج  روظنم  هب  مال  ـ ـسا تسا .  يرامـش  یب  دـسافم  بجوم  یلکلا  ياه  هباشون  ندـیماشآ  یلو 

يزیچ رگا  هک  تسا  یهید  ار بـ ـ یز دراد .  هاـگنرود  نآ  زا  ار  مدرم  هجیتـن  رد  دـنک و  داـجیا  نآ  رد  ییاهتیدودـحم  هلیـسو  نیدـب  اـت  تسا 
دزاسن هدولآ  نآ  هب  ار  دوخ  یگدنز  دراد و  هاگن  رود  نآ  زا  ار  دوخ  رتشیب  هچ  ره  دنک  یم  یعس  ناملسم  رفن  کی  دشاب ,  سجن  كاپان و 

تابورـشم هب  یگدولآ  مدـع  رد  یقیمعریثاـت  راـجزنا ,  رفنت و  نیا  هک  تسا  نشور  دریگب ;  هلـصاف  نآ  زا  هک  دوش  یم  ثعاـبرما  نیمه  و 
(1  . ) تسا یلکلا  تابورشماب  يدج  هزرابم  عون  کی  دوخ  نیا  دراد و  یلکلا 

ناشن يدیدش  هقالع  نآ  ندروخ  هب  نایحیـسم  هک  نیا  اب  تسا ,  هدرک  يریگولج  نآ  زا  مالـسا  هک  دراد  ینایز  هچ  كوخ  تشوگ  ندرو  خـ
؟  دنهد یم 

شسرپ

يدـیدش هقـالع  نآ  ندروخ  هب  نایحیـسم  هک  نیا  اـب  تسا ,  هدرک  يریگولج  نآ  زا  مالـسا  هک  دراد  یناـیز  هچ  كوخ  تشوگ  ندرو  خـ
؟  دنهد یم  ناشن 

خساپ
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رذـگهر نیا  زا  يددـعتم  تار  خـطـ تسا .  كاـنرطخ  دوش ,  یم  روصت  هچنآ  زا  شیب  كوخ  تشوگ  هک  هدـش  تباـث  تیعقاو  نیا  زورما 
رد دریگ .  یم  تروص  یتشادـهب  رظن  زا  مه  و  اـهنومروه )  قـیرط  زا  یقـالخا (  رظن  زا  مه  هک  دوـش  یم  نآ  ناگدـننک  فرـصم  ریگنماد 

ـچـه نآ ـن کـه  یا ـب  لا ـ جو هراشا مـی کـنـیـم  سیزونیشیرت  مان  هب  تسا  یصاخ  يرامیب  هک  نآ  یتشادهب  ياهنایز  زا  یکی  هب  اهن  ـنـجـا تـ یا
هدش لاسرا  ام  يارب  ینارفغ  دمحم  رتکد  ياقآ  طسوت  هک  ییاکیرمآ  یملع  عبانم  زا  یکی  زا  تسا  يا  هلاقم  همجرت  دـیناوخ  ـل مـی  یذ رد 

هب ادـیدش  هک  ینارامی  هرابرد بـ اـبطا  زا  ییاهـشرازگ  یتشادـهب ,  ياـهنامزاس  بلغا  كوخ  زا  یـشان  كاـنر  يرا خـطـ یـک بـیـمـ تسا . 
نیا هک  دـننک  یم  نیا  زا  تیاک  يد حـ ـهـا تـا حـ ـشراز نیا گـ نونکا  دـننک و  یم  تفایرد  دنتـسه  التبم  سیزونیـشیرت  هب  موسوم  يراـمیب 

سیزونی ـ ـش ـ یر تـ دشاب .  دیاب  هعماج  رد  اتدـعاق  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  يرامیب  نیادراوم  ینعی ,  تسا  هتفای  یمدـیپا  هبنج  يرامیب 
هرود مرک  نیا  تسا .  درگ  ياـهمرک  عاوـنا  زا  دوـخ  هک  دـشاب  یم  لکـش  ییوـم  کـچوک  مرک  زا  یـشان  هک  تسا  یلگنا  يراـمیب  کـی 
كوخ تشوگ  ندروخ  اـب  تسا  نکمم  رادناتـسپ  ره  دـنچ  ره  دـنارذگ .  یم  رگید  تاـناویح  یخرب  كوخ و  ندـب  رد  ار  دوخ  یگدـنز 
ندروخ اـب  سرخ  لاـثم ,  ناونع  هب  تسارتـشیب ;  بتارم  هب  تهج  نیا  رد  ناـسنا  تیـساس  یلو حـ دوش ,  ـالتبم  ضرم  نیا  هب  دوخ  هدولآ , 

هب دنا  هدومن  فرصم  ار  هدولآ  سرخ  تشوگ  هک  يرگید  دارفا  نایچراکش و  هتفای و  یگدولآ  یناسآ  هب  هدور  دننا  كو مـ ندب خـ يازجا 
نیا هب  تسا ,  هدـشن  هتخپ  یفاـک  وحن  هب  هک  كوخ  تشوگ  ندروخ  رثا  رد  ناـسنا  ـالومعم  دـنا .  هدـش  ـالتبم  يراـمیب  نیا  هب  دوـخ  هبوـن 

نونکا مه  اریز  تسا ,  هدش  هتخپالماک  دنک  یم  فرـصم  هک  ار  یکوخ  تشوگ  دشاب  یعدم  دـناوت  یمن  یـسک  دوش (  یم  التبم  يرامیب 
یـشخب نانیمطا  وحن  هب  ار  نآ  نردـم  لیاسو  اب  ـالبق  رهاـظ  هب  هک  دوش  یم  هدـید  كوخ  تشوگ  ندروخ  زا  یـشان  زونیـشیرت  زا  يدراوم 

هداد ناشن  یـسپوتا  يانبم  رب  هعلاطم  کی   ( مجرتم حی  ـ ـضو تـ دنک ( .  یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  نایاپ  رد  هلاقم  هدـنراگن  دوخو  دـندوب  هتخپ 
زراب وحن  هب  ار  يرامیب  میالع  اهنآ  زا  يا  هتـسد  اهنت  دـنا ,  هداد  امن  وشن و  دوخ  ندـب  رد  ار  لـگنا  نیا  هک  یمدرم  رفن  نویلیم  زا 25  تسا 

زا 25 ـت کـه  ـسا هد  ـ ـش هدز  نیمخت  نینچمه  تسا  هدـنام  هتخانـشان  ناکـشزپ  رظن  زا  يرامیب  دروم  نارازه  یلو  دـنا ,  هداد  ناش  ینیلاـب نـ
 , تسا هدـش  تباث  مگارفاید  رد  بلغا  ند و  تـال بـ ـ ـض رد عـ لـگنا  نیا  ندـش  ادـیپ  هب  اـکتا  اـب  ناـنآ  یگدولآ  هک  یمدرم  رفن  نوی  مـیـلـ

یگدولآ تدـش  تهج  هب  دـصرد  جـنپ  هدـع  نیا  زا  هک  دـنا  هداد  ناشن  کینیلک  رد  حـضاو  صخـشم و  وحن  هب  ار  ار  يراـمیب  رفن  16000
 . دنتشذگرد

ترارح اب  درب و  نیب  زا  ار  اهبورکیم  نیا  مامت  ناوت  یم  يزورما  لئاسو  اب  تسنآ  رد  هتفهن  ياهبورکیم  كوخ  تشوگ  تمرح  ـیـل  لد ـر  گا
درک كاپ  لگنا  زا  ار  نآ  دایز 

شسرپ

اب درب و  نیب  زا  ار  اـهبورکیم  نیا  ماـمت  ناوـت  یم  يزورما  لـئاسو  اـب  تسنآ  رد  هـتفهن  ياـهبورکیم  كوـخ  تشوـگ  تـمرح  ـیـل  لد ـر  گا
درک كاپ  لگنا  زا  ار  نآ  دایز  ترارح 

خساپ

اعون وا  كاروخ  هک  فیث  تسا کـ یناوـیح  تسا و  یتریغ  یب  لبمـس  دـنروخ  یم  ار  نآ  تشوـگ  رتـشیب  هک  ناـیئاپورا  دزن  یتـح  كو  خـ
تایحور رد  اذغ  ریثات  رب  هوالع  تسا و  یلاباال  توافت و  یب  هداعلا  قوف  یسنج  روما  رد  كوخ  تسا  شدوخ  تالوضف  یهاگ  تافاثک و 

تشوگ هک  ملسم  لصا  نیا  قبط  تسا و  دوهـشم  یـسنج  لئاسم  رد  يرگ  یلاباال  صوصخ  رد  اذغ  نیا  ریثات  تسا ,  تباث  ملع  رظن  زا  هک 
دننک یم  هیذغ  نآ تـ زا  هک  یناسک  قالخا  رد  اهنومروه )  اهنآ (  شوارت  اه و  هدـغ  قیرط  زا  تسا و  ناویح  نآ  تفـص  يواح  یناویح  ره 
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هک ار  یسومان  لئاسم  هب  ییانت  ـ عا يراب جـنـسـی و بـی  دنب و  یب  تفص  دناوت  یم  كوخ  تشوگ  ندروخ  بیترت  نیا  هب  دراذگ و  یم  رثا 
 . دنک لقتنم  نآ  هدنروخ  هب  تسا  ناویح  نیا  رن  زراب  صئاصخ  زا 

؟  دوش حبذ  یصوصخم  طیارش  اب  ناویح  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟  دوش حبذ  یصوصخم  طیارش  اب  ناویح  دیاب  ارچ 

خساپ

هک ناتـسرپ  تب  نییآ  زا  نتـسج  يرود  لوا :   : دیامن نیمات  ار  عوضوم  هس  دهاوخ  یم  تاروتـسد  نیا  اب  مالـسا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ 
راکفا نتخاس  نک  هشیر  يارب  هک  یعیسو  همانرب  زا  یئزج  ناون  ار بـه عـ ادخ  مان  نتفگ  اذل ,  دندیرب و  یمرـس  تب  مان  هب  ار  دوخ  تاناویح 

نآ اب  دـنامن و  یقاـب  تشوگ  يـال  هبـال  رد  اـت  ناویح  ندـب  زا  نوخ  نتخ  ـ یر نور  بـیـ مود :  تسا .  هتـسناد  مزـال  هدرک ,  حرط  یتسرپ  تب 
عاونا زا  ولمم  هشیمه  نوخ  نیا ,  زا  هتـشذگ  تسا .  هدرک  فشک  نوخ  اب  هیذـغت  يارب  یهجوت  لباق  ياهررـض  زورما  بط  دوشن ;  هدروخ 

هلمجزا دروآ ,  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  یبولطمان  تاکلم  تایحور و  نوخ ,  اب  هیذـغت  هک  هدـش  تباث  هبرجت  هب  یفرط  زا  تساـهبورکیم و 
نآ ندومن  شکرجز  هجنکـش و  زا  يریگولج  ناویح و  نداد  ناج  رد  عیرـست  موس :  تسا .  بلق  تواـسق  يرگمتـس و  فطاوع و  فعض 
هـس تاهج  زا  يا  هصالخ  نیا  ددرگ .  یم  لصاح  تعرـس  هب  ندرگ  گر  راهچ  عطق  اب  عوضوم  نیا  تسین .  راگزاس  تیناسنا  حور  اب  هک 

 . ددرگ یم  نیمات  حبذ ,  یمالسا  طیارش  اب  هک  تسا  يا  هناگ 

 . میربب نیب  زا  ار  اهنآ  دوخ  هدافتسا  يارب  مینک و  حبذ  ار  تاناویح  یخرب  هک  دهد  یم  هزاجا  هنوگچ  تسا  ینابرهم  تمحر و  نید  هک  مالسا 
دنتسه نازیرگدرد  گرم و  زا  دنراد و  تسود  ار  یگدنز  زین  تاناویح  میرازیب  درد  زا  میراد و  تسودار  یگدنز  ام  هک  هنوگنامه  هکیلاح  رد 

.

شسرپ

نیب زا  ار  اهنآ  دوخ  هدافتـسا  يارب  مینک و  حـبذ  ار  تاناویح  یخرب  هک  دـهد  یم  هزاـجا  هنوگچ  تسا  یناـبرهم  تمحر و  نید  هک  مالـسا 
گرم و زا  دـنراد و  تسود  ار  یگدـنز  زین  تاـناویح  میرازیب  درد  زا  میراد و  تـسودار  یگدـنز  اـم  هـک  هنوگناـمه  هکیلاـح  رد  میربـب . 

 . دنتسه نازیرگدرد 

خساپ

هب تادوجوم  همه  ـم طـبـیـعـت  لا رد عـ ـگـر  ید نا  بـه بـیـ یمهو .  یلایخ و  فطاوع  هن  تسا  یقیقح  حـلاصم  رب  ینتبم  اهنت  ماکحا  عیرـشت 
تاناویح دنهد ,  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  كاخ  و  بآ ,  اوه ,  نا  ـ ها گـیـ دنریگ .  یم  هرهب  رگید  یخرب  زا  یخرب  دـنا  هتـسباو  رگیدـکی 

ریاس رانک  رد  تسا  يدوجوم  تعیبط  ملاع  نیارد  هک  ور  نآ  زا  زین  ناسنا  دـنهد و  یم  رارق  هدافت  ـ ـسا درو  ار مـ رگید  تاناویح  ناـهایگ و 
اما تسا .  هداد  رارق  نینچ  ار  تقلخ  ماظن  دنوادخ  اساسا  دنک و  هدافتسا  تاناویح  ناهایگزا و  دیاب  ترطف  تعیبط و  مکح  هب  تادوجوم , 

ییوگروز يدعت و  چیه  درک و  یم  تازاجم  ار  یملاظ  مرجم  چیه  دیابن  دوب  نینچ  رگا  ار  ـ یز تسین .  قلطم  زین  یناسنا  ینابرهم  تمحر و 
زا لبق  هکنیا  لثم  دراد  اهنآ  هب  تبـسن  ینابرهم  تقفـش و  رب  تلالد  هک  دراد  یماکحا  تاناویح  حبذدروم  رد  مالـسا  هتب  ـ لا دهد .  خساپ  ار 
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 . دوشن حبذ  یناویح   , اهنآ رظنم  رد  تاناویح و  شیپ  رد  ای  دوش  هداد  بآ  اهنآ  هب  حبذ 

ندوب یتشادهب  رد  يرثا  هچ  حبذ  ماگنه  ادخ  ریغ  ایادخ  مان  ندرب  اما  میراد  نآ  ندوب  یتشادهب  هب  زاین  ناویح  تشوگ  زا  هدافتـسا  يار  بـ
؟  دراد نآ 

شسرپ

ندوب یتشادهب  رد  يرثا  هچ  حبذ  ماگنه  ادخ  ریغ  ایادـخ  مان  ندرب  اما  میراد  نآ  ندوب  یتشادـهب  هب  زاین  ناویح  تشوگ  زا  هدافتـسا  يار  بـ
؟  دراد نآ 

خساپ

تـسا یفلتخم  تاهج  يور  مالـسا  رد  تامرحماریز  دراذگب ,  يرثا  یتشادهب  رظن  زا  تشوگ  تیهام  رد  ادخ  ریغ  ادخ و  مان  تسی  مزال نـ
میرحت عامتجا و  ماظن  ظفح  رطاخب  ینامز  حور و  بیذـه  ـر تـ طا یهاگ بـخـ تسا و  مسج  ظفح  تشادـهب و  رطاخب  يزیچ  میرحت  یهاـگ 

رثا دنک و  یم  رود  ادـخ  زا  ار  ناسنا  اهنآ  دراد  یتیبرت  یقالخا و  يونعم و  هبنج  تقیقح  رد  ـد  نو ـ ـش حـبذ مـی  اهتب  مان  هب  هک  ییاهتـشوگ 
 . اهنآ هرطاخ  هدننک  دیدجت  تسا و  یتسرپ  تبو  كرش  ياهتنس  زا  اریز  دراد  یبولطمان  یتیبرت  یناور و 

؟  دوش حبذ  یصوصخم  طیارش  اب  ناویح  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟  دوش حبذ  یصوصخم  طیارش  اب  ناویح  دیاب  ارچ 

خساپ

هک ناتـسرپ  تب  نییآ  زا  نتـسج  يرود  لوا :   : دیامن نیمات  ار  عوضوم  هس  دهاوخ  یم  تاروتـسد  نیا  اب  مالـسا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ 
راکفا نتخاس  نک  هشیر  يارب  هک  یعیسو  همانرب  زا  یئزج  ناون  ار بـه عـ ادخ  مان  نتفگ  اذل ,  دندیرب و  یمرـس  تب  مان  هب  ار  دوخ  تاناویح 

نآ اب  دـنامن و  یقاـب  تشوگ  يـال  هبـال  رد  اـت  ناویح  ندـب  زا  نوخ  نتخ  ـ یر نور  بـیـ مود :  تسا .  هتـسناد  مزـال  هدرک ,  حرط  یتسرپ  تب 
عاونا زا  ولمم  هشیمه  نوخ  نیا ,  زا  هتـشذگ  تسا .  هدرک  فشک  نوخ  اب  هیذـغت  يارب  یهجوت  لباق  ياهررـض  زورما  بط  دوشن ;  هدروخ 

هلمجزا دروآ ,  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  یبولطمان  تاکلم  تایحور و  نوخ ,  اب  هیذـغت  هک  هدـش  تباث  هبرجت  هب  یفرط  زا  تساـهبورکیم و 
نآ ندومن  شکرجز  هجنکـش و  زا  يریگولج  ناویح و  نداد  ناج  رد  عیرـست  موس :  تسا .  بلق  تواـسق  يرگمتـس و  فطاوع و  فعض 
هـس تاهج  زا  يا  هصالخ  نیا  ددرگ .  یم  لصاح  تعرـس  هب  ندرگ  گر  راهچ  عطق  اب  عوضوم  نیا  تسین .  راگزاس  تیناسنا  حور  اب  هک 

 . ددرگ یم  نیمات  حبذ ,  یمالسا  طیارش  اب  هک  تسا  يا  هناگ 

 . میربب نیب  زا  ار  اهنآ  دوخ  هدافتسا  يارب  مینک و  حبذ  ار  تاناویح  یخرب  هک  دهد  یم  هزاجا  هنوگچ  تسا  ینابرهم  تمحر و  نید  هک  مالسا 
دنتسه نازیرگدرد  گرم و  زا  دنراد و  تسود  ار  یگدنز  زین  تاناویح  میرازیب  درد  زا  میراد و  تسودار  یگدنز  ام  هک  هنوگنامه  هکیلاح  رد 

.

شسرپ
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نیب زا  ار  اهنآ  دوخ  هدافتـسا  يارب  مینک و  حـبذ  ار  تاناویح  یخرب  هک  دـهد  یم  هزاـجا  هنوگچ  تسا  یناـبرهم  تمحر و  نید  هک  مالـسا 
گرم و زا  دـنراد و  تسود  ار  یگدـنز  زین  تاـناویح  میرازیب  درد  زا  میراد و  تـسودار  یگدـنز  اـم  هـک  هنوگناـمه  هکیلاـح  رد  میربـب . 

 . دنتسه نازیرگدرد 

خساپ

هب تادوجوم  همه  ـم طـبـیـعـت  لا رد عـ ـگـر  ید نا  بـه بـیـ یمهو .  یلایخ و  فطاوع  هن  تسا  یقیقح  حـلاصم  رب  ینتبم  اهنت  ماکحا  عیرـشت 
تاناویح دنهد ,  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  كاخ  و  بآ ,  اوه ,  نا  ـ ها گـیـ دنریگ .  یم  هرهب  رگید  یخرب  زا  یخرب  دـنا  هتـسباو  رگیدـکی 

ریاس رانک  رد  تسا  يدوجوم  تعیبط  ملاع  نیارد  هک  ور  نآ  زا  زین  ناسنا  دـنهد و  یم  رارق  هدافت  ـ ـسا درو  ار مـ رگید  تاناویح  ناـهایگ و 
اما تسا .  هداد  رارق  نینچ  ار  تقلخ  ماظن  دنوادخ  اساسا  دنک و  هدافتسا  تاناویح  ناهایگزا و  دیاب  ترطف  تعیبط و  مکح  هب  تادوجوم , 

ییوگروز يدعت و  چیه  درک و  یم  تازاجم  ار  یملاظ  مرجم  چیه  دیابن  دوب  نینچ  رگا  ار  ـ یز تسین .  قلطم  زین  یناسنا  ینابرهم  تمحر و 
زا لبق  هکنیا  لثم  دراد  اهنآ  هب  تبـسن  ینابرهم  تقفـش و  رب  تلالد  هک  دراد  یماکحا  تاناویح  حبذدروم  رد  مالـسا  هتب  ـ لا دهد .  خساپ  ار 

 . دوشن حبذ  یناویح   , اهنآ رظنم  رد  تاناویح و  شیپ  رد  ای  دوش  هداد  بآ  اهنآ  هب  حبذ 

ناشن يدیدش  هقالع  نآ  ندروخ  هب  نایحیـسم  هک  نیا  اب  تسا ,  هدرک  يریگولج  نآ  زا  مالـسا  هک  دراد  ینایز  هچ  كوخ  تشوگ  ندرو  خـ
؟  دنهد یم 

شسرپ

يدـیدش هقـالع  نآ  ندروخ  هب  نایحیـسم  هک  نیا  اـب  تسا ,  هدرک  يریگولج  نآ  زا  مالـسا  هک  دراد  یناـیز  هچ  كوخ  تشوگ  ندرو  خـ
؟  دنهد یم  ناشن 

خساپ

رذـگهر نیا  زا  يددـعتم  تار  خـطـ تسا .  كاـنرطخ  دوش ,  یم  روصت  هچنآ  زا  شیب  كوخ  تشوگ  هک  هدـش  تباـث  تیعقاو  نیا  زورما 
رد دریگ .  یم  تروص  یتشادـهب  رظن  زا  مه  و  اـهنومروه )  قـیرط  زا  یقـالخا (  رظن  زا  مه  هک  دوـش  یم  نآ  ناگدـننک  فرـصم  ریگنماد 

ـچـه نآ ـن کـه  یا ـب  لا ـ جو هراشا مـی کـنـیـم  سیزونیشیرت  مان  هب  تسا  یصاخ  يرامیب  هک  نآ  یتشادهب  ياهنایز  زا  یکی  هب  اهن  ـنـجـا تـ یا
هدش لاسرا  ام  يارب  ینارفغ  دمحم  رتکد  ياقآ  طسوت  هک  ییاکیرمآ  یملع  عبانم  زا  یکی  زا  تسا  يا  هلاقم  همجرت  دـیناوخ  ـل مـی  یذ رد 

هب ادـیدش  هک  ینارامی  هرابرد بـ اـبطا  زا  ییاهـشرازگ  یتشادـهب ,  ياـهنامزاس  بلغا  كوخ  زا  یـشان  كاـنر  يرا خـطـ یـک بـیـمـ تسا . 
نیا هک  دـننک  یم  نیا  زا  تیاک  يد حـ ـهـا تـا حـ ـشراز نیا گـ نونکا  دـننک و  یم  تفایرد  دنتـسه  التبم  سیزونیـشیرت  هب  موسوم  يراـمیب 

سیزونی ـ ـش ـ یر تـ دشاب .  دیاب  هعماج  رد  اتدـعاق  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  يرامیب  نیادراوم  ینعی ,  تسا  هتفای  یمدـیپا  هبنج  يرامیب 
هرود مرک  نیا  تسا .  درگ  ياـهمرک  عاوـنا  زا  دوـخ  هک  دـشاب  یم  لکـش  ییوـم  کـچوک  مرک  زا  یـشان  هک  تسا  یلگنا  يراـمیب  کـی 
كوخ تشوگ  ندروخ  اـب  تسا  نکمم  رادناتـسپ  ره  دـنچ  ره  دـنارذگ .  یم  رگید  تاـناویح  یخرب  كوخ و  ندـب  رد  ار  دوخ  یگدـنز 
ندروخ اـب  سرخ  لاـثم ,  ناونع  هب  تسارتـشیب ;  بتارم  هب  تهج  نیا  رد  ناـسنا  تیـساس  یلو حـ دوش ,  ـالتبم  ضرم  نیا  هب  دوخ  هدولآ , 

هب دنا  هدومن  فرصم  ار  هدولآ  سرخ  تشوگ  هک  يرگید  دارفا  نایچراکش و  هتفای و  یگدولآ  یناسآ  هب  هدور  دننا  كو مـ ندب خـ يازجا 
نیا هب  تسا ,  هدـشن  هتخپ  یفاـک  وحن  هب  هک  كوخ  تشوگ  ندروخ  رثا  رد  ناـسنا  ـالومعم  دـنا .  هدـش  ـالتبم  يراـمیب  نیا  هب  دوـخ  هبوـن 
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نونکا مه  اریز  تسا ,  هدش  هتخپالماک  دنک  یم  فرـصم  هک  ار  یکوخ  تشوگ  دشاب  یعدم  دـناوت  یمن  یـسک  دوش (  یم  التبم  يرامیب 
یـشخب نانیمطا  وحن  هب  ار  نآ  نردـم  لیاسو  اب  ـالبق  رهاـظ  هب  هک  دوش  یم  هدـید  كوخ  تشوگ  ندروخ  زا  یـشان  زونیـشیرت  زا  يدراوم 

هداد ناشن  یـسپوتا  يانبم  رب  هعلاطم  کی   ( مجرتم حی  ـ ـضو تـ دنک ( .  یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  نایاپ  رد  هلاقم  هدـنراگن  دوخو  دـندوب  هتخپ 
زراب وحن  هب  ار  يرامیب  میالع  اهنآ  زا  يا  هتـسد  اهنت  دـنا ,  هداد  امن  وشن و  دوخ  ندـب  رد  ار  لـگنا  نیا  هک  یمدرم  رفن  نویلیم  زا 25  تسا 

زا 25 ـت کـه  ـسا هد  ـ ـش هدز  نیمخت  نینچمه  تسا  هدـنام  هتخانـشان  ناکـشزپ  رظن  زا  يرامیب  دروم  نارازه  یلو  دـنا ,  هداد  ناش  ینیلاـب نـ
 , تسا هدـش  تباث  مگارفاید  رد  بلغا  ند و  تـال بـ ـ ـض رد عـ لـگنا  نیا  ندـش  ادـیپ  هب  اـکتا  اـب  ناـنآ  یگدولآ  هک  یمدرم  رفن  نوی  مـیـلـ

یگدولآ تدـش  تهج  هب  دـصرد  جـنپ  هدـع  نیا  زا  هک  دـنا  هداد  ناشن  کینیلک  رد  حـضاو  صخـشم و  وحن  هب  ار  ار  يراـمیب  رفن  16000
 . دنتشذگرد

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

شسرپ

عیارـش رد  دوش و  یم  دـیکات  هراشا و  نادـب  مالـسا  نیئآ  رد  ارچ  سپ  مارح  تسا و  ثئابخ  زا  دـنوادخ  دزن  رد  اـعقاو  كوخ  تشوگ  رگا 
؟  هدماین دندوب  زین  باتک  ياراد  هک  یلبق 

خساپ

رد دـنا و  هد  ـ ـش ـبـیـه  ـش كو تـ هب خـ ناراکهانگ  لیجانا  رد  تسا و  هدـش  مـالعا  زین  كو  ـت خـ ـشو ـت گـ مر ـی حـ ـسو ـعـت مـ یر ـ ـش رد 
 , ادخ نییآ  دنک  یم  ادیپ  يا  هزات  هولج  نامز  رورم  هب  شتاروتسد  هک  ینیئآ  هتبلا  تسا  هدش  یفرعم  كوخ  ناطیـش  رهظم  اهناتـساد  نمض 

 . تسا مالسا  نییآ 

ترارح اب  درب و  نیب  زا  ار  اهبورکیم  نیا  مامت  ناوت  یم  يزورما  لئاسو  اب  تسنآ  رد  هتفهن  ياهبورکیم  كوخ  تشوگ  تمرح  ـیـل  لد ـر  گا
درک كاپ  لگنا  زا  ار  نآ  دایز 

شسرپ

اب درب و  نیب  زا  ار  اـهبورکیم  نیا  ماـمت  ناوـت  یم  يزورما  لـئاسو  اـب  تسنآ  رد  هـتفهن  ياـهبورکیم  كوـخ  تشوـگ  تـمرح  ـیـل  لد ـر  گا
درک كاپ  لگنا  زا  ار  نآ  دایز  ترارح 

خساپ

اعون وا  كاروخ  هک  فیث  تسا کـ یناوـیح  تسا و  یتریغ  یب  لبمـس  دـنروخ  یم  ار  نآ  تشوـگ  رتـشیب  هک  ناـیئاپورا  دزن  یتـح  كو  خـ
تایحور رد  اذغ  ریثات  رب  هوالع  تسا و  یلاباال  توافت و  یب  هداعلا  قوف  یسنج  روما  رد  كوخ  تسا  شدوخ  تالوضف  یهاگ  تافاثک و 

تشوگ هک  ملسم  لصا  نیا  قبط  تسا و  دوهـشم  یـسنج  لئاسم  رد  يرگ  یلاباال  صوصخ  رد  اذغ  نیا  ریثات  تسا ,  تباث  ملع  رظن  زا  هک 
دننک یم  هیذغ  نآ تـ زا  هک  یناسک  قالخا  رد  اهنومروه )  اهنآ (  شوارت  اه و  هدـغ  قیرط  زا  تسا و  ناویح  نآ  تفـص  يواح  یناویح  ره 

هک ار  یسومان  لئاسم  هب  ییانت  ـ عا يراب جـنـسـی و بـی  دنب و  یب  تفص  دناوت  یم  كوخ  تشوگ  ندروخ  بیترت  نیا  هب  دراذگ و  یم  رثا 
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 . دنک لقتنم  نآ  هدنروخ  هب  تسا  ناویح  نیا  رن  زراب  صئاصخ  زا 

؟ ارچ تسا ؟  مارح  كایرت  راگیس و  ایآ 

شسرپ

؟ ارچ تسا ؟  مارح  كایرت  راگیس و  ایآ 

خساپ

ناسنا يارب  هچ  ره  هک  تسا  نیا  یلک  ءهدعاق  تسا .  یعامتجاو  يدرف  نایز  ررض و  تایناخد ,  هب  دایتعا  رّدخم و  داوم  تمرح  تلع  ( 1 .)
یناوارف ياه  نایز  تایناخد  تسا  هدـش  تباث  یکـشزپ  ملع  رظن  زا  هزورما  تسا .  مارح  دـشاب , هتـشاد  مهم ,  انتعا و  لباق  ناـیز  هعماـج  و 

مشچ و اب  هک  تسا  يزیچ  رّدخم  داوم  لامعتسا  نایز  دنوش . یم  هدنکش  ياه  يرامیب  راچد  دوش , یم  داتعم  نآ  هب  هک  يدارفا  رثکا  ودراد 
یب یناسنا  هب  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  یگنادرم  ینید و  تریغ  كاپ و  تاساسحا  ءهمه  داتعم  دارفا  دوش . یم  هدـهاشم  ناگمه  ناـعذا  هب 

یقروا پـ . ) دنوش یم  هدولآ  ناهانگ  عاونا  تقرـس و  هب  رّدخم  داوم  نیمأت  يارب  تیاهن  رد  هک  دنوش  یم  لیدبت  ناوتان  هدارا و  یب  ّتیمح و 
ج 1 ص 250 لئاسملا ,  عماج  ینارکنل ,  لضاف  هللا  تیآ  .1

؟  تسا هورکم  هعمج  ای  هبنش  جنپ  بش  رد  ریس  زایپ و  ندروخ  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هورکم  هعمج  ای  هبنش  جنپ  بش  رد  ریس  زایپ و  ندروخ  ارچ 

خساپ

هک ربمایپ  دومرف : 7 رقاب ماما  ( 1 .) دورن دجسم  هب  دوشن و  ام  کیدزن  دشاب , هدروخ  زایپ  ریس و  سک  ره  تسا :  لقن  مالسا 6 یمارگ  ربمایپ  زا 
هب دروخ و  ریس  یسک  رگا  دیاین و  دجسم  هب  دروخب , ار  هایگ  نیا  سک  ره  دومرف : و   , تسا نآ  دب  يوب  رطاخ  هب  درک , عنم  ریس  ندروخ  زا 

ءهمالع یقروا 1. پـ  . ) میتفاـین نآ  رب  یلیلد  تسا ,  هورکم  هعمج  بش  اـی  هبنـش  جـنپ  بش  رد  هک  نـیا  اـما  ( 2 .) درادن یلاکشا  دمایندجسم ,
ج 63 ص 247 نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ج 59 ص 300 راونالاراحب , یسلجم , 

تسا دیفم  اهیرامیب  یضعب  اب  هزرابم  يارب  ناکشزپزا  يا  هراپ  هتفگ  هب  اما  دراد  نایز  هانگ و  دیوگ :  یم  یلکلا  تابورشم  درو  رد مـ نآر  قـ
؟

شسرپ

دیفم اهیرامیب  یـضعب  اب  هزرابم  يارب  ناکـشزپزا  يا  هراپ  هتفگ  هب  اـما  دراد  ناـیز  هاـنگ و  دـیوگ :  یم  یلکلا  تابورـشم  درو  رد مـ نآر  قـ
؟  تسا

خساپ
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 , دـشاب هتـشاد  تبثم  رثا  يرامی  کی بـ يور  رگا  ینعی  تسین  هسیاقم  لباق  نآ  زا  یـشان  ياهنایز  اب  هاـگ  چـیه  یعاـمتجا  عفاـنم  هنوگ  ـن  یا
یلکلا تابورـشم  رد  دـنوادخ  هک  هدـش  دراو  تاـیاور  زا  يا  هراـپ  رد  هک  نیا  ددرگ و  يرتکاـنرطخ  ياـهیرامیب  همـشچرس  تسا  نـکمم 

 . دشاب تقیقح  نیمه  هب  هراشا  دیاش  تسا ,  هدیرفاینافش 

مسب  » نآ حبذ  ماگنه  هک  یناویح  تشوگ  ندروخ  ارچ  دوشیمن  هدافتـسا  هّیمـست ، موزل  هدئام »  » ةروس مجنپ  موس و  ۀیآ  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ دشابیم مارح  دنشاب ، هتفگن  هللا » 

شسرپ

مسب  » نآ حبذ  ماگنه  هک  یناویح  تشوگ  ندروخ  ارچ  دوشیمن  هدافتسا  هّیمست ، موزل  هدئام »  » ةروس مجنپ  موس و  ۀیآ  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ دشابیم مارح  دنشاب ، هتفگن  هللا » 

خساپ

مرکا و ربمغیپ  تسا . ع )  ) هّمئا ربمغیپ و  ّتنس  دیجم و  نآرق  ماکحا ، طابنتـسا  مهف و  كردم  دیـشاب ك  هتـشاد  رظن  رد  ار  بلطم  نیا  دیاب 
ریـسفت حرـش و  هک  ار ـ  دـیجم  نآرق  تایآ  مهو  هتخومآ  مدرم  هب  ار  مالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  مه  ناشدوخ ، لاوقا  لاعفا و  اـب  ص )  ) هّمئا

ار دوخ  فیلاکت  ناراوگرزب ، نآ  راتفگ  راتفر و  هب  تیانع  اب  نینچمه  میرک و  نآرق  ۀلیسو  هب  زین  ناناملسم  دنهدومن . ریـسفت  هتـشاد ـ  مزال 
رد دیوشن ؛ علّطم  رظن ، دروم  مکح  كردم  زا  دیجم ، نآرق  هب  هعجارم  اب  طقف  امش  تسا  نکمم  سپ  دناهدومن . ذخا  مالـسا  ردص  نامه  زا 

. دـیدرگ فقاو  نآ  دنتـسم  هب  تسا ـ  تجح  لیلد و  ام  يارب  اهنآ  لوق  لمع و  هک  نید ـ  ناـیاوشیپ  لاـعفا  لاوقا و  هب  هعجارم  اـب  هک  یلاـح 
: تفگ دیاب  تسا ، لالح  دشاب  هدـش  هیکذـت  هک  یناویح   3/ هدئام … ُۀَْتیَْملا » ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح   » یلوا ۀـیآ  بسح  رب  هفیرـش  ۀـیآ  ود  هب  عجار 

نآ ۀملج  زا  هدـش ، نایب  (ع ) نیرهاط ۀـمئا  و  (ص ) مرکا ربمغیپ  طّسوت  دوشیم  عقاو  نآ  رب  هیکذـت  هک  یناویح  هیکذـت و  طیارـش  هک  نانچ 
بسح رب   5/ هدئام … َنیذَّلا » ُماعَط  َو  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلُِحا  َمْوَْیلَا  : » مّود ۀیآ  اما  دوش . هدرب  ادـخ  مان  حـبذ ، عقوم  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  طورش 
تغل بسح  رب  تسا و  قفاوم  مه  تغل  اب  ینعم ، نیا  تسین . موحل  لماش  و  تسا ، بوبح  ماـعط ، زا  دارم  (ع ) راـهطا هّمئا  زا  هدراو  تاـیاور 

رد هک  ياهحیبذ  لکا  تمرح  رب  هک  تسا  يرگید  ۀیآ  دیجم  نآرق  رد  نیا  رب  هوالع  تسا . رتحیحص  دشاب ، موحل  ماعط ، زا  دارم  هک  نیا  زا 
ُّهنَإ َو  ِهیَلَع  َهللا  ُمْسا  ِرَکْذَی  َْمل  اَّمِم  اُولُکْأَت  َالَو  : » دـیامرفیم ۀیآ 121  ماعنا  ةروس  رد  دراد . تلالد  دشاب ، هدشن  هدرب  ادخ  مسا  نآ ، حـبذ  عقوم 

121/ ماعنا … ٌقْسَِفل »

مسب  » نآ حبذ  ماگنه  هک  یناویح  تشوگ  ندروخ  ارچ  دوشیمن  هدافتـسا  هّیمـست ، موزل  هدئام »  » ةروس مجنپ  موس و  ۀیآ  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ دشابیم مارح  دنشاب ، هتفگن  هللا » 

شسرپ

مسب  » نآ حبذ  ماگنه  هک  یناویح  تشوگ  ندروخ  ارچ  دوشیمن  هدافتسا  هّیمست ، موزل  هدئام »  » ةروس مجنپ  موس و  ۀیآ  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ دشابیم مارح  دنشاب ، هتفگن  هللا » 

خساپ

مرکا و ربمغیپ  تسا . ع )  ) هّمئا ربمغیپ و  ّتنس  دیجم و  نآرق  ماکحا ، طابنتـسا  مهف و  كردم  دیـشاب ك  هتـشاد  رظن  رد  ار  بلطم  نیا  دیاب 
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ریـسفت حرـش و  هک  ار ـ  دـیجم  نآرق  تایآ  مهو  هتخومآ  مدرم  هب  ار  مالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  مه  ناشدوخ ، لاوقا  لاعفا و  اـب  ص )  ) هّمئا
ار دوخ  فیلاکت  ناراوگرزب ، نآ  راتفگ  راتفر و  هب  تیانع  اب  نینچمه  میرک و  نآرق  ۀلیسو  هب  زین  ناناملسم  دنهدومن . ریـسفت  هتـشاد ـ  مزال 
رد دیوشن ؛ علّطم  رظن ، دروم  مکح  كردم  زا  دیجم ، نآرق  هب  هعجارم  اب  طقف  امش  تسا  نکمم  سپ  دناهدومن . ذخا  مالـسا  ردص  نامه  زا 

. دـیدرگ فقاو  نآ  دنتـسم  هب  تسا ـ  تجح  لیلد و  ام  يارب  اهنآ  لوق  لمع و  هک  نید ـ  ناـیاوشیپ  لاـعفا  لاوقا و  هب  هعجارم  اـب  هک  یلاـح 
: تفگ دیاب  تسا ، لالح  دشاب  هدـش  هیکذـت  هک  یناویح   3/ هدئام … ُۀَْتیَْملا » ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح   » یلوا ۀـیآ  بسح  رب  هفیرـش  ۀـیآ  ود  هب  عجار 

نآ ۀملج  زا  هدـش ، نایب  (ع ) نیرهاط ۀـمئا  و  (ص ) مرکا ربمغیپ  طّسوت  دوشیم  عقاو  نآ  رب  هیکذـت  هک  یناویح  هیکذـت و  طیارـش  هک  نانچ 
بسح رب   5/ هدئام … َنیذَّلا » ُماعَط  َو  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلُِحا  َمْوَْیلَا  : » مّود ۀیآ  اما  دوش . هدرب  ادـخ  مان  حـبذ ، عقوم  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  طورش 
تغل بسح  رب  تسا و  قفاوم  مه  تغل  اب  ینعم ، نیا  تسین . موحل  لماش  و  تسا ، بوبح  ماـعط ، زا  دارم  (ع ) راـهطا هّمئا  زا  هدراو  تاـیاور 

رد هک  ياهحیبذ  لکا  تمرح  رب  هک  تسا  يرگید  ۀیآ  دیجم  نآرق  رد  نیا  رب  هوالع  تسا . رتحیحص  دشاب ، موحل  ماعط ، زا  دارم  هک  نیا  زا 
ُّهنَإ َو  ِهیَلَع  َهللا  ُمْسا  ِرَکْذَی  َْمل  اَّمِم  اُولُکْأَت  َالَو  : » دـیامرفیم ۀیآ 121  ماعنا  ةروس  رد  دراد . تلالد  دشاب ، هدشن  هدرب  ادخ  مسا  نآ ، حـبذ  عقوم 

121/ ماعنا … ٌقْسَِفل »

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

یخرب ور ، نیا  زا  دوب . غیلبت  هنیمز  یگدامآ  داهن ، یم  جرا  نادـب  مالـسا  نییآ  غیلبت  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ هک  یلوصا  زا  یکی 
ات تخادنا  یم  ریخأت  ار  شغیلبت  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) گرزب ربمایپ  نآ  دوبن و  مهارف  نآ  غیلبت  هنیمز  هک  دـش  یم  لزان  ربمایپ  رب  ماکحا 
اب گنهامه  تایآ  یخرب  ور ، نیا  زا  دوب و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ ّتیرومأم  شور  نیا  دیآ . مهارف  غیلبت  هتـسیاش  رتسب  هک  یماگنه 

7ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تشگ یم  لزان  یجیردت  يا و  هلحرم  هویش ، نیا 

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 

خساپ

، نآ ندرک  تسرد  ماگنه  هک  دشاب  لیلد  نیدب  دـیاش  دـشاب ، هورکم  رینپ  رگا  تسا . ناوارف  میـسلک  ياراد  يّوقم و  ياهاذـغ  زا  یکی  رینپ 
تیارـس ناسنا  هب  تلام  بت  لـیبق  زا  یـضارما  تسا  نکمم  ور ، نیا  زا  دوش . هتـشک  دـشاب  نآ  رد  یبورکیم  رگا  اـت  دـنناشوچ  یمن  ار  ریش 

18ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دهاک یم  هظفاح  يورین  زا  رینپ  موادم  ندروخ  دنیوگ  یم  زین  دنک .

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 
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شسرپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 

خساپ

هدش مارح  هچنآ  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  مالسا  رد  هچ  دنا ; یناسنا  هعماج  ناسنا و  یعقاو  حلاصم  وریپ  یعرـش  ماکحا 
نیا تسه و  نآ  ندروخ  رد  هک  دـشاب  ییاهنایز  لیلد  هب  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  نالبند  هک  نیا  دـیاش  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

خساپ شخب  . ) دنوش مارح  ود  ره  هک  دوش  یمن  لیلد  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  لماع  ود  ره  هک  نیا  تسین . رایواخ  مخت  ندروخ  رد  اهنایز 
21ـ ـ )  تالاؤس هب 

طیارـش نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارـش  تاناویح  حبذ  يارب  مالـسا  رد 
دنروخ و یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتـسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح 

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز 

شسرپ

طیارـش نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارـش  تاناویح  حـبذ  يارب  مالـسا  رد 
دنروخ و یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح 

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز 

خساپ

هب ار  تاناویح  هک  ناتسرپ  تب  نییآ  زا  نتسج  يرود  لّوا : دنک : نیمأت  ار  زیچ  هس  دهاوخ  یم  اهروتـسد  نیا  اب  مالـسا  هک  دسر  یم  رظن  هب 
لماک نتفر  نوریب  مود : تسا . یتسرپ  تب  راکفا  نتخاس  نک  هشیر  همانرب  زا  يوزج  ادخ »  » مان نتفگ  ور ، نیا  زا  دـندیرب . یم  رـس  تب  مان 
عاونا زا  راشرـس  هشیمه  نوخ  تسا . هدرک  فشک  نوخ  ندروخ  يارب  زیگنارب  هّجوت  ییاهنایز  زورما  یکـشزپ  شناد  ناویح  ندـب  زا  نوخ 

یم دیدپ  ناسنا  رد  یبولطمان  یقالخا  تافـص  تاّیحور و  نوخ ، اب  تشوگ  هیذغت  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  یفرط ، زا  تساهبورکیم .
هجنکـش و زا  يریگولج  ناوـیح و  نداد  ناـج  رد  عیرـست  موـس : بلق . تواـسق  يرگمتـس و  فـطاوع و  فعـض  تسا  هلمج  نآ  زا  دروآ .

28ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) ددرگ یم  لصاح  گنردیب  ندرگ  گر  راهچ  عطق  اب  راک  نیا  تسین . راگزاس  تلادع  اب  هک  شرازآ 

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

خساپ

رب شمیلاعت  زا  يوریپ  تسا و  هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  تسا و  ینامـسآ  باتک  نآرق ، هک  مینک  رواب  تباث  مکحم  ياهلیلد  ساسا  رب  یتقو 
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نآرق رد  هک  يزیچ  ره  تسا و  راوتـسا  دنوادخ  نارکیب  شناد  تمکح و  رب  نارق  ماکحا  هک  میروآ  نامیا  دـیاب  تسا  مزال  نایمدآ  نهمه 
نآرق رد  دراد . ییاهنایز  ای  ناـیز  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  هک  يزیچ  ره  دراد و  ییاهتحلـصم  اـی  تحلـصم  تسا ، هدـش  هدرمـش  بجاو 
اهناـیز نیا  زا  اـم  رگا  یلو  تسا ، ییاـهنایز  ياراد  كوخ  تشوگ  هتبلا ، تسا . هتفر  نخـس  اراکـشآ  هب  كوخ  تشوـگ  تمرح  زا  میرک ،

ياـهیرامیب زا  یکی  هک  تسا  هدرک  تباـث  زورما  شناد  مینک . کـش  دـنوادخ  مـکح  یتـسرد  رد  هـک  دوـش  بجوـم  دـیابن  میـشاب ، هاـگآ 
ای نیکیرت » « ـ 31 ـ  مان هب  تسا  یمرک  زا  یـشان  يرامیب  نیا  دـیآ . یم  دـیدپ  كوخ  تشوگ  زا  زونیـشیرت »  » ای زیونکیرت »  » مان هب  كانرطخ 

هدمآ كوخ  ئهرابرد  ادخهد  گنهرف  رد  دنک . یم  تیارس  ناسنا  هب  ندروخ  هار  زا  دوش و  یم  تفای  كوخ  تالـضع  رد  هک  نیـشیرت » »
دننام دـنک ; یم  لقتنم  ناسنا  هب  ار  اهیرامیب  زا  يرایـسب  تسا و  تاناویح  رگید  زا  رتشیب  يرامیب ، هب  ناویح  نیا  يـالتبا  لاـمتحا  هک  تسا 

یگژیو نیا  اهنت  هک  تفگ  ناوت  یمن  یلو  دـشاب ، ریثأت  ياراد  كوخ  تشوگ  تمرح  رد  عوضوم  نیا  دـیاش  تسا . زونیکیرت  تلام و  بت 
هب ار  ناسنا  هچنآ  لاح ، ره  هب  تسا . هدیـشوپ  ام  رب  هک  دشاب  نایم  رد  زین  رگید  ییاهتّلع  تسا  نکمم  اریز  تسا ; هدـش  نآ  تمرح  بجوم 

32ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا مالسا  شخبتایح  ياهروتسد  زا  يوریپ  دناسر ، یم  يراگتسر 

زا يرایـسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

شسرپ

زا يرایـسب  دـنک و  یم  ینوفعدـض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

خساپ

زا يرایـسب  بجوـم  اهنادـب  یگدوـلآ  دـیلپ و  كاـپان و  ًاـتاذ  اـهنآ  زا  يا  هتـسد  تـسا . نوگاـنوگ  یللع  رارـسا و  ياراد  زیچ  ره  تساـجن 
يدیلپ ياراد  یلو  دنرادن ، يرهاظ  يدـیلپ  رگید  یخرب  تسا . هتـسناد  سجن  ار  اهنآ  مالـسا  ور ، نیا  زا  نوخ . لوب و  دـننام  تساهیرامیب ;

، دشاب زیمت  كاپ و  رهاظ  رظن  زا  رفاک  تسا  نکمم  راّفک . دننام  درامـشب ; كاپان  ار  اهنآ  مالـسا  هک  تسا  هدش  ببـس  نیمه  دـنا و  يونعم 
لوصا تیاعر  ندب و  تفاظن  اب  زگره  یگدولآ  نیا  تسا و  یحور  یگدولآ  ياراد  تسین ، دقتعم  یهلا  نیتسار  نید  هب  هک  اج  نآ  زا  یلو 

نانآ اب  ناناملسم  ضزیمآ  زا  ات  تسا  هدرمش  كاپان  ار  رفاک  صاخشا  ناناملسم ، ياهرواب  ظفح  يارب  مالـسا  دور . یمن  نایم  زا  یتشادهب 
نید زا  شیوخ  راتفگ  راکفا و  اب  ار  نامیا  تسـس  دارفا  اسب  هچ  دـنتخیمآ ، یم  ناناملـسم  اب  دـندوب و  یم  كاپ  نانآ  رگا  دـنک . يریگـشیپ 
یلو دـندز ، یم  هئطوت  هب  تسد  ناناملـسم  هیلع  اسب  هچ  دـندرک و  یم  33 ـ ـ  ذوفن یمالـسا  عماوج  رد  نیا ، رب  نوزفا  دـنتخاس و  یم  جراخ 

تابورـشم دننام  دنناشک ; یم  یهابت  هب  ار  درف  هعماج و  تاساجن ، زا  رگید  یخرب  درادن . یپ  رد  ییاهرطخ  نینچ  نانآ  اب  دودـحم  شزیمآ 
يارب مالسا  تسا . رامش  یب  ییاهیهابت  بجوم  یلکلا  هباشون  ندیماشآ  یلو  دنک ، یم  ینوفعدض  ار  ایـشا  لکلا ، هک  تسا  تسرد  یلکلا .
مدرم تسا ، هدروآ  دیدپ  نادب  ناناملسم  ندش  کیدزن  يارب  ییاهتیدودحم  هلیسو  نیدب  هدرمـش و  سجن  ار  نآ  اهیهابت  نیا  زا  يریگـشیپ 

زیچ نآ  زا  رتشیب  هچ  ره  ات  دیشوک  یم  ناملسم  درف  دشاب ، سجن  كاپان و  يزیچ  رگا  اریز  دننک . یم  يراددوخ  نآ  ندیـشون  زا  ناملـسم 
هب خساپ  شخب  (. ) 1) تسا یلکلا  تابورـشم  اب  هزرابم  ئهنوگ  نیرتهب  دروخرب ، هویـش  نیمه  دیالاین و  نادب  ار  دوخ  یگدنز  دـنام و  رود 

سجن اّما  تسا ، یلکلا  تابورـشم  هرابرد  تشذـگ ، هچنآ  ص 87 . ج 3 ، یبهذم ، ياهخـساپ  اهـشسرپ و   - 1 تـالاؤس ـــــــــــــــــــــ ) 
34ـ ـ . تسا ثحب  دروم  ینید  نادنمشناد  نایم  دنتسین ، یندروخ  هک  یتعنص  ياهلکلا  ندوب 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1110 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 

خساپ

، نآ ندرک  تسرد  ماگنه  هک  دشاب  لیلد  نیدب  دـیاش  دـشاب ، هورکم  رینپ  رگا  تسا . ناوارف  میـسلک  ياراد  يّوقم و  ياهاذـغ  زا  یکی  رینپ 
تیارـس ناسنا  هب  تلام  بت  لـیبق  زا  یـضارما  تسا  نکمم  ور ، نیا  زا  دوش . هتـشک  دـشاب  نآ  رد  یبورکیم  رگا  اـت  دـنناشوچ  یمن  ار  ریش 

18ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دهاک یم  هظفاح  يورین  زا  رینپ  موادم  ندروخ  دنیوگ  یم  زین  دنک .

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 

شسرپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 

خساپ

هدش مارح  هچنآ  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  مالسا  رد  هچ  دنا ; یناسنا  هعماج  ناسنا و  یعقاو  حلاصم  وریپ  یعرـش  ماکحا 
نیا تسه و  نآ  ندروخ  رد  هک  دـشاب  ییاهنایز  لیلد  هب  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  نالبند  هک  نیا  دـیاش  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

خساپ شخب  . ) دنوش مارح  ود  ره  هک  دوش  یمن  لیلد  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  لماع  ود  ره  هک  نیا  تسین . رایواخ  مخت  ندروخ  رد  اهنایز 
21ـ ـ )  تالاؤس هب 

طیارـش نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارـش  تاناویح  حبذ  يارب  مالـسا  رد 
دنروخ و یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتـسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح 

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز 

شسرپ

طیارـش نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارـش  تاناویح  حـبذ  يارب  مالـسا  رد 
دنروخ و یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح 

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز 

خساپ

هب ار  تاناویح  هک  ناتسرپ  تب  نییآ  زا  نتسج  يرود  لّوا : دنک : نیمأت  ار  زیچ  هس  دهاوخ  یم  اهروتـسد  نیا  اب  مالـسا  هک  دسر  یم  رظن  هب 
لماک نتفر  نوریب  مود : تسا . یتسرپ  تب  راکفا  نتخاس  نک  هشیر  همانرب  زا  يوزج  ادخ »  » مان نتفگ  ور ، نیا  زا  دـندیرب . یم  رـس  تب  مان 
عاونا زا  راشرـس  هشیمه  نوخ  تسا . هدرک  فشک  نوخ  ندروخ  يارب  زیگنارب  هّجوت  ییاهنایز  زورما  یکـشزپ  شناد  ناویح  ندـب  زا  نوخ 
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یم دیدپ  ناسنا  رد  یبولطمان  یقالخا  تافـص  تاّیحور و  نوخ ، اب  تشوگ  هیذغت  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  یفرط ، زا  تساهبورکیم .
هجنکـش و زا  يریگولج  ناوـیح و  نداد  ناـج  رد  عیرـست  موـس : بلق . تواـسق  يرگمتـس و  فـطاوع و  فعـض  تسا  هلمج  نآ  زا  دروآ .

28ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) ددرگ یم  لصاح  گنردیب  ندرگ  گر  راهچ  عطق  اب  راک  نیا  تسین . راگزاس  تلادع  اب  هک  شرازآ 

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

خساپ

رب شمیلاعت  زا  يوریپ  تسا و  هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  تسا و  ینامـسآ  باتک  نآرق ، هک  مینک  رواب  تباث  مکحم  ياهلیلد  ساسا  رب  یتقو 
نآرق رد  هک  يزیچ  ره  تسا و  راوتـسا  دنوادخ  نارکیب  شناد  تمکح و  رب  نارق  ماکحا  هک  میروآ  نامیا  دـیاب  تسا  مزال  نایمدآ  نهمه 
نآرق رد  دراد . ییاهنایز  ای  ناـیز  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  هک  يزیچ  ره  دراد و  ییاهتحلـصم  اـی  تحلـصم  تسا ، هدـش  هدرمـش  بجاو 
اهناـیز نیا  زا  اـم  رگا  یلو  تسا ، ییاـهنایز  ياراد  كوخ  تشوگ  هتبلا ، تسا . هتفر  نخـس  اراکـشآ  هب  كوخ  تشوـگ  تمرح  زا  میرک ،

ياـهیرامیب زا  یکی  هک  تسا  هدرک  تباـث  زورما  شناد  مینک . کـش  دـنوادخ  مـکح  یتـسرد  رد  هـک  دوـش  بجوـم  دـیابن  میـشاب ، هاـگآ 
ای نیکیرت » « ـ 31 ـ  مان هب  تسا  یمرک  زا  یـشان  يرامیب  نیا  دـیآ . یم  دـیدپ  كوخ  تشوگ  زا  زونیـشیرت »  » ای زیونکیرت »  » مان هب  كانرطخ 

هدمآ كوخ  ئهرابرد  ادخهد  گنهرف  رد  دنک . یم  تیارس  ناسنا  هب  ندروخ  هار  زا  دوش و  یم  تفای  كوخ  تالـضع  رد  هک  نیـشیرت » »
دننام دـنک ; یم  لقتنم  ناسنا  هب  ار  اهیرامیب  زا  يرایـسب  تسا و  تاناویح  رگید  زا  رتشیب  يرامیب ، هب  ناویح  نیا  يـالتبا  لاـمتحا  هک  تسا 

یگژیو نیا  اهنت  هک  تفگ  ناوت  یمن  یلو  دـشاب ، ریثأت  ياراد  كوخ  تشوگ  تمرح  رد  عوضوم  نیا  دـیاش  تسا . زونیکیرت  تلام و  بت 
هب ار  ناسنا  هچنآ  لاح ، ره  هب  تسا . هدیـشوپ  ام  رب  هک  دشاب  نایم  رد  زین  رگید  ییاهتّلع  تسا  نکمم  اریز  تسا ; هدـش  نآ  تمرح  بجوم 

32ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا مالسا  شخبتایح  ياهروتسد  زا  يوریپ  دناسر ، یم  يراگتسر 

زا يرایـسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

شسرپ

زا يرایـسب  دـنک و  یم  ینوفعدـض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

خساپ

زا يرایـسب  بجوـم  اهنادـب  یگدوـلآ  دـیلپ و  كاـپان و  ًاـتاذ  اـهنآ  زا  يا  هتـسد  تـسا . نوگاـنوگ  یللع  رارـسا و  ياراد  زیچ  ره  تساـجن 
يدیلپ ياراد  یلو  دنرادن ، يرهاظ  يدـیلپ  رگید  یخرب  تسا . هتـسناد  سجن  ار  اهنآ  مالـسا  ور ، نیا  زا  نوخ . لوب و  دـننام  تساهیرامیب ;

، دشاب زیمت  كاپ و  رهاظ  رظن  زا  رفاک  تسا  نکمم  راّفک . دننام  درامـشب ; كاپان  ار  اهنآ  مالـسا  هک  تسا  هدش  ببـس  نیمه  دـنا و  يونعم 
لوصا تیاعر  ندب و  تفاظن  اب  زگره  یگدولآ  نیا  تسا و  یحور  یگدولآ  ياراد  تسین ، دقتعم  یهلا  نیتسار  نید  هب  هک  اج  نآ  زا  یلو 
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نانآ اب  ناناملسم  ضزیمآ  زا  ات  تسا  هدرمش  كاپان  ار  رفاک  صاخشا  ناناملسم ، ياهرواب  ظفح  يارب  مالـسا  دور . یمن  نایم  زا  یتشادهب 
نید زا  شیوخ  راتفگ  راکفا و  اب  ار  نامیا  تسـس  دارفا  اسب  هچ  دـنتخیمآ ، یم  ناناملـسم  اب  دـندوب و  یم  كاپ  نانآ  رگا  دـنک . يریگـشیپ 
یلو دـندز ، یم  هئطوت  هب  تسد  ناناملـسم  هیلع  اسب  هچ  دـندرک و  یم  33 ـ ـ  ذوفن یمالـسا  عماوج  رد  نیا ، رب  نوزفا  دـنتخاس و  یم  جراخ 

تابورـشم دننام  دنناشک ; یم  یهابت  هب  ار  درف  هعماج و  تاساجن ، زا  رگید  یخرب  درادن . یپ  رد  ییاهرطخ  نینچ  نانآ  اب  دودـحم  شزیمآ 
يارب مالسا  تسا . رامش  یب  ییاهیهابت  بجوم  یلکلا  هباشون  ندیماشآ  یلو  دنک ، یم  ینوفعدض  ار  ایـشا  لکلا ، هک  تسا  تسرد  یلکلا .
مدرم تسا ، هدروآ  دیدپ  نادب  ناناملسم  ندش  کیدزن  يارب  ییاهتیدودحم  هلیسو  نیدب  هدرمـش و  سجن  ار  نآ  اهیهابت  نیا  زا  يریگـشیپ 

زیچ نآ  زا  رتشیب  هچ  ره  ات  دیشوک  یم  ناملسم  درف  دشاب ، سجن  كاپان و  يزیچ  رگا  اریز  دننک . یم  يراددوخ  نآ  ندیـشون  زا  ناملـسم 
هب خساپ  شخب  (. ) 1) تسا یلکلا  تابورـشم  اب  هزرابم  ئهنوگ  نیرتهب  دروخرب ، هویـش  نیمه  دیالاین و  نادب  ار  دوخ  یگدنز  دـنام و  رود 

سجن اّما  تسا ، یلکلا  تابورـشم  هرابرد  تشذـگ ، هچنآ  ص 87 . ج 3 ، یبهذم ، ياهخـساپ  اهـشسرپ و   - 1 تـالاؤس ـــــــــــــــــــــ ) 
34ـ ـ . تسا ثحب  دروم  ینید  نادنمشناد  نایم  دنتسین ، یندروخ  هک  یتعنص  ياهلکلا  ندوب 

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 

شسرپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 

خساپ

هدش مارح  هچنآ  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  مالسا  رد  هچ  دنا ; یناسنا  هعماج  ناسنا و  یعقاو  حلاصم  وریپ  یعرـش  ماکحا 
نیا تسه و  نآ  ندروخ  رد  هک  دـشاب  ییاهنایز  لیلد  هب  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  نالبند  هک  نیا  دـیاش  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

خساپ شخب  . ) دنوش مارح  ود  ره  هک  دوش  یمن  لیلد  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  لماع  ود  ره  هک  نیا  تسین . رایواخ  مخت  ندروخ  رد  اهنایز 
 ( تالاؤس هب 

طیارـش نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارـش  تاناویح  حبذ  يارب  مالـسا  رد 
دنروخ و یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتـسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح 

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز 

شسرپ

طیارـش نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارـش  تاناویح  حـبذ  يارب  مالـسا  رد 
دنروخ و یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح 

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز 

خساپ

هب ار  تاناویح  هک  ناتسرپ  تب  نییآ  زا  نتسج  يرود  لّوا : دنک : نیمأت  ار  زیچ  هس  دهاوخ  یم  اهروتـسد  نیا  اب  مالـسا  هک  دسر  یم  رظن  هب 
لماک نتفر  نوریب  مود : تسا . یتسرپ  تب  راکفا  نتخاس  نک  هشیر  همانرب  زا  يوزج  ادخ »  » مان نتفگ  ور ، نیا  زا  دـندیرب . یم  رـس  تب  مان 
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عاونا زا  راشرـس  هشیمه  نوخ  تسا . هدرک  فشک  نوخ  ندروخ  يارب  زیگنارب  هّجوت  ییاهنایز  زورما  یکـشزپ  شناد  ناویح  ندـب  زا  نوخ 
یم دیدپ  ناسنا  رد  یبولطمان  یقالخا  تافـص  تاّیحور و  نوخ ، اب  تشوگ  هیذغت  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  یفرط ، زا  تساهبورکیم .

هجنکـش و زا  يریگولج  ناوـیح و  نداد  ناـج  رد  عیرـست  موـس : بلق . تواـسق  يرگمتـس و  فـطاوع و  فعـض  تسا  هلمج  نآ  زا  دروآ .
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) ددرگ یم  لصاح  گنردیب  ندرگ  گر  راهچ  عطق  اب  راک  نیا  تسین . راگزاس  تلادع  اب  هک  شرازآ 

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

خساپ

رب شمیلاعت  زا  يوریپ  تسا و  هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  تسا و  ینامـسآ  باتک  نآرق ، هک  مینک  رواب  تباث  مکحم  ياهلیلد  ساسا  رب  یتقو 
نآرق رد  هک  يزیچ  ره  تسا و  راوتـسا  دنوادخ  نارکیب  شناد  تمکح و  رب  نارق  ماکحا  هک  میروآ  نامیا  دـیاب  تسا  مزال  نایمدآ  نهمه 
نآرق رد  دراد . ییاهنایز  ای  ناـیز  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  هک  يزیچ  ره  دراد و  ییاهتحلـصم  اـی  تحلـصم  تسا ، هدـش  هدرمـش  بجاو 
اهناـیز نیا  زا  اـم  رگا  یلو  تسا ، ییاـهنایز  ياراد  كوخ  تشوگ  هتبلا ، تسا . هتفر  نخـس  اراکـشآ  هب  كوخ  تشوـگ  تمرح  زا  میرک ،

ياـهیرامیب زا  یکی  هک  تسا  هدرک  تباـث  زورما  شناد  مینک . کـش  دـنوادخ  مـکح  یتـسرد  رد  هـک  دوـش  بجوـم  دـیابن  میـشاب ، هاـگآ 
ای نیکیرت »  » ماـن هب  تسا  یمرک  زا  یـشان  يراـمیب  نیا  دـیآ . یم  دـیدپ  كوـخ  تشوـگ  زا  زونیـشیرت »  » اـی زیوـنکیرت »  » ماـن هب  كاـنرطخ 

هدمآ كوخ  ئهرابرد  ادخهد  گنهرف  رد  دنک . یم  تیارس  ناسنا  هب  ندروخ  هار  زا  دوش و  یم  تفای  كوخ  تالـضع  رد  هک  نیـشیرت » »
دننام دـنک ; یم  لقتنم  ناسنا  هب  ار  اهیرامیب  زا  يرایـسب  تسا و  تاناویح  رگید  زا  رتشیب  يرامیب ، هب  ناویح  نیا  يـالتبا  لاـمتحا  هک  تسا 

یگژیو نیا  اهنت  هک  تفگ  ناوت  یمن  یلو  دـشاب ، ریثأت  ياراد  كوخ  تشوگ  تمرح  رد  عوضوم  نیا  دـیاش  تسا . زونیکیرت  تلام و  بت 
هب ار  ناسنا  هچنآ  لاح ، ره  هب  تسا . هدیـشوپ  ام  رب  هک  دشاب  نایم  رد  زین  رگید  ییاهتّلع  تسا  نکمم  اریز  تسا ; هدـش  نآ  تمرح  بجوم 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا مالسا  شخبتایح  ياهروتسد  زا  يوریپ  دناسر ، یم  يراگتسر 

زا يرایـسب  دنک و  یم  ینوفعدض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

شسرپ

زا يرایـسب  دـنک و  یم  ینوفعدـض  ار  ایـشا  رتشیب  لکلا  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  هدرمـش  سجن  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  یلکلا  تابورـشم  ارچ 
؟ درب یم  نایم  زا  ار  اهبورکیم 

خساپ

زا يرایـسب  بجوـم  اهنادـب  یگدوـلآ  دـیلپ و  كاـپان و  ًاـتاذ  اـهنآ  زا  يا  هتـسد  تـسا . نوگاـنوگ  یللع  رارـسا و  ياراد  زیچ  ره  تساـجن 
يدیلپ ياراد  یلو  دنرادن ، يرهاظ  يدـیلپ  رگید  یخرب  تسا . هتـسناد  سجن  ار  اهنآ  مالـسا  ور ، نیا  زا  نوخ . لوب و  دـننام  تساهیرامیب ;

، دشاب زیمت  كاپ و  رهاظ  رظن  زا  رفاک  تسا  نکمم  راّفک . دننام  درامـشب ; كاپان  ار  اهنآ  مالـسا  هک  تسا  هدش  ببـس  نیمه  دـنا و  يونعم 
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لوصا تیاعر  ندب و  تفاظن  اب  زگره  یگدولآ  نیا  تسا و  یحور  یگدولآ  ياراد  تسین ، دقتعم  یهلا  نیتسار  نید  هب  هک  اج  نآ  زا  یلو 
نانآ اب  ناناملسم  ضزیمآ  زا  ات  تسا  هدرمش  كاپان  ار  رفاک  صاخشا  ناناملسم ، ياهرواب  ظفح  يارب  مالـسا  دور . یمن  نایم  زا  یتشادهب 
نید زا  شیوخ  راتفگ  راکفا و  اب  ار  نامیا  تسـس  دارفا  اسب  هچ  دـنتخیمآ ، یم  ناناملـسم  اب  دـندوب و  یم  كاپ  نانآ  رگا  دـنک . يریگـشیپ 

شزیمآ یلو  دندز ، یم  هئطوت  هب  تسد  ناناملسم  هیلع  اسب  هچ  دندرک و  یم  ذوفن  یمالـسا  عماوج  رد  نیا ، رب  نوزفا  دنتخاس و  یم  جراخ 
. یلکلا تابورـشم  دننام  دنناشک ; یم  یهابت  هب  ار  درف  هعماج و  تاساجن ، زا  رگید  یخرب  درادـن . یپ  رد  ییاهرطخ  نینچ  نانآ  اب  دودـحم 

يارب مالـسا  تسا . رامـش  یب  ییاـهیهابت  بجوـم  یلکلا  هباـشون  ندـیماشآ  یلو  دـنک ، یم  ینوفعدـض  ار  ایـشا  لـکلا ، هک  تسا  تـسرد 
مدرم تسا ، هدروآ  دیدپ  نادب  ناناملسم  ندش  کیدزن  يارب  ییاهتیدودحم  هلیسو  نیدب  هدرمـش و  سجن  ار  نآ  اهیهابت  نیا  زا  يریگـشیپ 

زیچ نآ  زا  رتشیب  هچ  ره  ات  دیشوک  یم  ناملسم  درف  دشاب ، سجن  كاپان و  يزیچ  رگا  اریز  دننک . یم  يراددوخ  نآ  ندیـشون  زا  ناملـسم 
هب خساپ  شخب  (. ) 27) تسا یلکلا  تابورـشم  اب  هزرابم  ئهنوگ  نیرتهب  دروخرب ، هویـش  نیمه  دیالاین و  نادب  ار  دوخ  یگدنز  دنام و  رود 

 ( تالاؤس

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

یخرب ور ، نیا  زا  دوب . غیلبت  هنیمز  یگدامآ  داهن ، یم  جرا  نادـب  مالـسا  نییآ  غیلبت  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ هک  یلوصا  زا  یکی 
ات تخادنا  یم  ریخأت  ار  شغیلبت  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) گرزب ربمایپ  نآ  دوبن و  مهارف  نآ  غیلبت  هنیمز  هک  دـش  یم  لزان  ربمایپ  رب  ماکحا 
اب گنهامه  تایآ  یخرب  ور ، نیا  زا  دوب و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ ّتیرومأم  شور  نیا  دیآ . مهارف  غیلبت  هتـسیاش  رتسب  هک  یماگنه 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تشگ یم  لزان  یجیردت  يا و  هلحرم  هویش ، نیا 

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 

خساپ

، نآ ندرک  تسرد  ماگنه  هک  دشاب  لیلد  نیدب  دـیاش  دـشاب ، هورکم  رینپ  رگا  تسا . ناوارف  میـسلک  ياراد  يّوقم و  ياهاذـغ  زا  یکی  رینپ 
تیارـس ناسنا  هب  تلام  بت  لـیبق  زا  یـضارما  تسا  نکمم  ور ، نیا  زا  دوش . هتـشک  دـشاب  نآ  رد  یبورکیم  رگا  اـت  دـنناشوچ  یمن  ار  ریش 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دهاک یم  هظفاح  يورین  زا  رینپ  موادم  ندروخ  دنیوگ  یم  زین  دنک .

؟ دنتسین سجن  تسا ، رکسم  اهنآ  هراصع  یهاگ  هک  نیئوره -  دننام  اهزیچ -  یخرب  یلو  دنسجن ، مارح و  عیام ، تارکسم  ارچ 

شسرپ
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؟ دنتسین سجن  تسا ، رکسم  اهنآ  هراصع  یهاگ  هک  نیئوره -  دننام  اهزیچ -  یخرب  یلو  دنسجن ، مارح و  عیام ، تارکسم  ارچ 

خساپ

یلو تسا ، سجن  ومارح  زین  دنا  هتخاس  عیام  تارکسم  زا  ار  نآ  دنک  نیقی  ناسنا  هک  يزیچ  ره  دنسجن و  مارح و  ناور ، عیام و  تارکـسم 
دننام دـنک -  تسم  دوخ و  یب  دوخ  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  هتبلا ، تسا . كاپ  دـنا ، هتفرگ  عیام  تارکـسم  زا  ار  زیچ  نآ  هک  دـنادن  رگا 

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسین زیاج  شلامعتسا  تسا و  ارح  نیئوره - 

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 

خساپ

، نآ ندرک  تسرد  ماگنه  هک  دشاب  لیلد  نیدب  دـیاش  دـشاب ، هورکم  رینپ  رگا  تسا . ناوارف  میـسلک  ياراد  يّوقم و  ياهاذـغ  زا  یکی  رینپ 
تیارـس ناسنا  هب  تلام  بت  لـیبق  زا  یـضارما  تسا  نکمم  ور ، نیا  زا  دوش . هتـشک  دـشاب  نآ  رد  یبورکیم  رگا  اـت  دـنناشوچ  یمن  ار  ریش 

18ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دهاک یم  هظفاح  يورین  زا  رینپ  موادم  ندروخ  دنیوگ  یم  زین  دنک .

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 

شسرپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 

خساپ

هدش مارح  هچنآ  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  مالسا  رد  هچ  دنا ; یناسنا  هعماج  ناسنا و  یعقاو  حلاصم  وریپ  یعرـش  ماکحا 
نیا تسه و  نآ  ندروخ  رد  هک  دـشاب  ییاهنایز  لیلد  هب  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  نالبند  هک  نیا  دـیاش  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

خساپ شخب  . ) دنوش مارح  ود  ره  هک  دوش  یمن  لیلد  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  لماع  ود  ره  هک  نیا  تسین . رایواخ  مخت  ندروخ  رد  اهنایز 
21ـ ـ )  تالاؤس هب 

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

خساپ
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رب شمیلاعت  زا  يوریپ  تسا و  هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  تسا و  ینامـسآ  باتک  نآرق ، هک  مینک  رواب  تباث  مکحم  ياهلیلد  ساسا  رب  یتقو 
نآرق رد  هک  يزیچ  ره  تسا و  راوتـسا  دنوادخ  نارکیب  شناد  تمکح و  رب  نارق  ماکحا  هک  میروآ  نامیا  دـیاب  تسا  مزال  نایمدآ  نهمه 
نآرق رد  دراد . ییاهنایز  ای  ناـیز  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  هک  يزیچ  ره  دراد و  ییاهتحلـصم  اـی  تحلـصم  تسا ، هدـش  هدرمـش  بجاو 
اهناـیز نیا  زا  اـم  رگا  یلو  تسا ، ییاـهنایز  ياراد  كوخ  تشوگ  هتبلا ، تسا . هتفر  نخـس  اراکـشآ  هب  كوخ  تشوـگ  تمرح  زا  میرک ،

ياـهیرامیب زا  یکی  هک  تسا  هدرک  تباـث  زورما  شناد  مینک . کـش  دـنوادخ  مـکح  یتـسرد  رد  هـک  دوـش  بجوـم  دـیابن  میـشاب ، هاـگآ 
ای نیکیرت » « ـ 31 ـ  مان هب  تسا  یمرک  زا  یـشان  يرامیب  نیا  دـیآ . یم  دـیدپ  كوخ  تشوگ  زا  زونیـشیرت »  » ای زیونکیرت »  » مان هب  كانرطخ 

هدمآ كوخ  ئهرابرد  ادخهد  گنهرف  رد  دنک . یم  تیارس  ناسنا  هب  ندروخ  هار  زا  دوش و  یم  تفای  كوخ  تالـضع  رد  هک  نیـشیرت » »
دننام دـنک ; یم  لقتنم  ناسنا  هب  ار  اهیرامیب  زا  يرایـسب  تسا و  تاناویح  رگید  زا  رتشیب  يرامیب ، هب  ناویح  نیا  يـالتبا  لاـمتحا  هک  تسا 

یگژیو نیا  اهنت  هک  تفگ  ناوت  یمن  یلو  دـشاب ، ریثأت  ياراد  كوخ  تشوگ  تمرح  رد  عوضوم  نیا  دـیاش  تسا . زونیکیرت  تلام و  بت 
هب ار  ناسنا  هچنآ  لاح ، ره  هب  تسا . هدیـشوپ  ام  رب  هک  دشاب  نایم  رد  زین  رگید  ییاهتّلع  تسا  نکمم  اریز  تسا ; هدـش  نآ  تمرح  بجوم 

32ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا مالسا  شخبتایح  ياهروتسد  زا  يوریپ  دناسر ، یم  يراگتسر 

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

یخرب ور ، نیا  زا  دوب . غیلبت  هنیمز  یگدامآ  داهن ، یم  جرا  نادـب  مالـسا  نییآ  غیلبت  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ هک  یلوصا  زا  یکی 
ات تخادنا  یم  ریخأت  ار  شغیلبت  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) گرزب ربمایپ  نآ  دوبن و  مهارف  نآ  غیلبت  هنیمز  هک  دـش  یم  لزان  ربمایپ  رب  ماکحا 
اب گنهامه  تایآ  یخرب  ور ، نیا  زا  دوب و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ ّتیرومأم  شور  نیا  دیآ . مهارف  غیلبت  هتـسیاش  رتسب  هک  یماگنه 

7ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تشگ یم  لزان  یجیردت  يا و  هلحرم  هویش ، نیا 

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

یخرب ور ، نیا  زا  دوب . غیلبت  هنیمز  یگدامآ  داهن ، یم  جرا  نادـب  مالـسا  نییآ  غیلبت  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ هک  یلوصا  زا  یکی 
ات تخادنا  یم  ریخأت  ار  شغیلبت  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) گرزب ربمایپ  نآ  دوبن و  مهارف  نآ  غیلبت  هنیمز  هک  دـش  یم  لزان  ربمایپ  رب  ماکحا 
اب گنهامه  تایآ  یخرب  ور ، نیا  زا  دوب و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ ّتیرومأم  شور  نیا  دیآ . مهارف  غیلبت  هتـسیاش  رتسب  هک  یماگنه 

7ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تشگ یم  لزان  یجیردت  يا و  هلحرم  هویش ، نیا 
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؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 

خساپ

، نآ ندرک  تسرد  ماگنه  هک  دشاب  لیلد  نیدب  دـیاش  دـشاب ، هورکم  رینپ  رگا  تسا . ناوارف  میـسلک  ياراد  يّوقم و  ياهاذـغ  زا  یکی  رینپ 
تیارـس ناسنا  هب  تلام  بت  لـیبق  زا  یـضارما  تسا  نکمم  ور ، نیا  زا  دوش . هتـشک  دـشاب  نآ  رد  یبورکیم  رگا  اـت  دـنناشوچ  یمن  ار  ریش 

18ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دهاک یم  هظفاح  يورین  زا  رینپ  موادم  ندروخ  دنیوگ  یم  زین  دنک .

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 

شسرپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 

خساپ

هدش مارح  هچنآ  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  مالسا  رد  هچ  دنا ; یناسنا  هعماج  ناسنا و  یعقاو  حلاصم  وریپ  یعرـش  ماکحا 
نیا تسه و  نآ  ندروخ  رد  هک  دـشاب  ییاهنایز  لیلد  هب  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  نالبند  هک  نیا  دـیاش  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

خساپ شخب  . ) دنوش مارح  ود  ره  هک  دوش  یمن  لیلد  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  لماع  ود  ره  هک  نیا  تسین . رایواخ  مخت  ندروخ  رد  اهنایز 
21ـ ـ )  تالاؤس هب 

طیارـش نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارـش  تاناویح  حبذ  يارب  مالـسا  رد 
دنروخ و یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتـسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح 

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز 

شسرپ

طیارـش نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارـش  تاناویح  حـبذ  يارب  مالـسا  رد 
دنروخ و یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح 

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز 

خساپ

هب ار  تاناویح  هک  ناتسرپ  تب  نییآ  زا  نتسج  يرود  لّوا : دنک : نیمأت  ار  زیچ  هس  دهاوخ  یم  اهروتـسد  نیا  اب  مالـسا  هک  دسر  یم  رظن  هب 
لماک نتفر  نوریب  مود : تسا . یتسرپ  تب  راکفا  نتخاس  نک  هشیر  همانرب  زا  يوزج  ادخ »  » مان نتفگ  ور ، نیا  زا  دـندیرب . یم  رـس  تب  مان 
عاونا زا  راشرـس  هشیمه  نوخ  تسا . هدرک  فشک  نوخ  ندروخ  يارب  زیگنارب  هّجوت  ییاهنایز  زورما  یکـشزپ  شناد  ناویح  ندـب  زا  نوخ 
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یم دیدپ  ناسنا  رد  یبولطمان  یقالخا  تافـص  تاّیحور و  نوخ ، اب  تشوگ  هیذغت  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  یفرط ، زا  تساهبورکیم .
هجنکـش و زا  يریگولج  ناوـیح و  نداد  ناـج  رد  عیرـست  موـس : بلق . تواـسق  يرگمتـس و  فـطاوع و  فعـض  تسا  هلمج  نآ  زا  دروآ .

28ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) ددرگ یم  لصاح  گنردیب  ندرگ  گر  راهچ  عطق  اب  راک  نیا  تسین . راگزاس  تلادع  اب  هک  شرازآ 

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

خساپ

رب شمیلاعت  زا  يوریپ  تسا و  هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  تسا و  ینامـسآ  باتک  نآرق ، هک  مینک  رواب  تباث  مکحم  ياهلیلد  ساسا  رب  یتقو 
نآرق رد  هک  يزیچ  ره  تسا و  راوتـسا  دنوادخ  نارکیب  شناد  تمکح و  رب  نارق  ماکحا  هک  میروآ  نامیا  دـیاب  تسا  مزال  نایمدآ  نهمه 
نآرق رد  دراد . ییاهنایز  ای  ناـیز  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  هک  يزیچ  ره  دراد و  ییاهتحلـصم  اـی  تحلـصم  تسا ، هدـش  هدرمـش  بجاو 
اهناـیز نیا  زا  اـم  رگا  یلو  تسا ، ییاـهنایز  ياراد  كوخ  تشوگ  هتبلا ، تسا . هتفر  نخـس  اراکـشآ  هب  كوخ  تشوـگ  تمرح  زا  میرک ،

ياـهیرامیب زا  یکی  هک  تسا  هدرک  تباـث  زورما  شناد  مینک . کـش  دـنوادخ  مـکح  یتـسرد  رد  هـک  دوـش  بجوـم  دـیابن  میـشاب ، هاـگآ 
ای نیکیرت » « ـ 31 ـ  مان هب  تسا  یمرک  زا  یـشان  يرامیب  نیا  دـیآ . یم  دـیدپ  كوخ  تشوگ  زا  زونیـشیرت »  » ای زیونکیرت »  » مان هب  كانرطخ 

هدمآ كوخ  ئهرابرد  ادخهد  گنهرف  رد  دنک . یم  تیارس  ناسنا  هب  ندروخ  هار  زا  دوش و  یم  تفای  كوخ  تالـضع  رد  هک  نیـشیرت » »
دننام دـنک ; یم  لقتنم  ناسنا  هب  ار  اهیرامیب  زا  يرایـسب  تسا و  تاناویح  رگید  زا  رتشیب  يرامیب ، هب  ناویح  نیا  يـالتبا  لاـمتحا  هک  تسا 

یگژیو نیا  اهنت  هک  تفگ  ناوت  یمن  یلو  دـشاب ، ریثأت  ياراد  كوخ  تشوگ  تمرح  رد  عوضوم  نیا  دـیاش  تسا . زونیکیرت  تلام و  بت 
هب ار  ناسنا  هچنآ  لاح ، ره  هب  تسا . هدیـشوپ  ام  رب  هک  دشاب  نایم  رد  زین  رگید  ییاهتّلع  تسا  نکمم  اریز  تسا ; هدـش  نآ  تمرح  بجوم 

32ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا مالسا  شخبتایح  ياهروتسد  زا  يوریپ  دناسر ، یم  يراگتسر 

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

یخرب ور ، نیا  زا  دوب . غیلبت  هنیمز  یگدامآ  داهن ، یم  جرا  نادـب  مالـسا  نییآ  غیلبت  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ هک  یلوصا  زا  یکی 
ات تخادنا  یم  ریخأت  ار  شغیلبت  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) گرزب ربمایپ  نآ  دوبن و  مهارف  نآ  غیلبت  هنیمز  هک  دـش  یم  لزان  ربمایپ  رب  ماکحا 
اب گنهامه  تایآ  یخرب  ور ، نیا  زا  دوب و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ ّتیرومأم  شور  نیا  دیآ . مهارف  غیلبت  هتـسیاش  رتسب  هک  یماگنه 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تشگ یم  لزان  یجیردت  يا و  هلحرم  هویش ، نیا 

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 
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شسرپ

؟ تسا هورکم  مالسا  نید  رد  رینپ  ارچ 

خساپ

، نآ ندرک  تسرد  ماگنه  هک  دشاب  لیلد  نیدب  دـیاش  دـشاب ، هورکم  رینپ  رگا  تسا . ناوارف  میـسلک  ياراد  يّوقم و  ياهاذـغ  زا  یکی  رینپ 
تیارـس ناسنا  هب  تلام  بت  لـیبق  زا  یـضارما  تسا  نکمم  ور ، نیا  زا  دوش . هتـشک  دـشاب  نآ  رد  یبورکیم  رگا  اـت  دـنناشوچ  یمن  ار  ریش 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دهاک یم  هظفاح  يورین  زا  رینپ  موادم  ندروخ  دنیوگ  یم  زین  دنک .

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 

شسرپ

؟ لالح رایواخ  یهام  مخت  تسا و  مارح  نالبند  ارچ  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  ود  ره  رایواخ ، یهام  مخت  تاناویح و  نالبند  هک  یلاحرد 

خساپ

هدش مارح  هچنآ  تسا و  یتحلصم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  مالسا  رد  هچ  دنا ; یناسنا  هعماج  ناسنا و  یعقاو  حلاصم  وریپ  یعرـش  ماکحا 
نیا تسه و  نآ  ندروخ  رد  هک  دـشاب  ییاهنایز  لیلد  هب  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  نالبند  هک  نیا  دـیاش  تسا . يا  هدـسفم  ياراد  تسا ،

خساپ شخب  . ) دنوش مارح  ود  ره  هک  دوش  یمن  لیلد  دنا ، هدنز  دوجوم  ریثکت  لماع  ود  ره  هک  نیا  تسین . رایواخ  مخت  ندروخ  رد  اهنایز 
 ( تالاؤس هب 

طیارـش نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارـش  تاناویح  حبذ  يارب  مالـسا  رد 
دنروخ و یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتـسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح 

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز 

شسرپ

طیارـش نیا  رگا  هک  نانچ  هللا » مسب   » نتفگ ندرگ و  گر  راهچ  عطق  دننام  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  یطیارـش  تاناویح  حـبذ  يارب  مالـسا  رد 
دنروخ و یم  تاناویح  تشوگ  زا  اهروتسد  نیا  هب  هّجوت  یب  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسین . یندروخ  ناویح ، تشوگ  دیاین ، لصاح 

هد حیضوت  دنیب . یمن  زین  ینایز 

خساپ

هب ار  تاناویح  هک  ناتسرپ  تب  نییآ  زا  نتسج  يرود  لّوا : دنک : نیمأت  ار  زیچ  هس  دهاوخ  یم  اهروتـسد  نیا  اب  مالـسا  هک  دسر  یم  رظن  هب 
لماک نتفر  نوریب  مود : تسا . یتسرپ  تب  راکفا  نتخاس  نک  هشیر  همانرب  زا  يوزج  ادخ »  » مان نتفگ  ور ، نیا  زا  دـندیرب . یم  رـس  تب  مان 
عاونا زا  راشرـس  هشیمه  نوخ  تسا . هدرک  فشک  نوخ  ندروخ  يارب  زیگنارب  هّجوت  ییاهنایز  زورما  یکـشزپ  شناد  ناویح  ندـب  زا  نوخ 

یم دیدپ  ناسنا  رد  یبولطمان  یقالخا  تافـص  تاّیحور و  نوخ ، اب  تشوگ  هیذغت  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  یفرط ، زا  تساهبورکیم .
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هجنکـش و زا  يریگولج  ناوـیح و  نداد  ناـج  رد  عیرـست  موـس : بلق . تواـسق  يرگمتـس و  فـطاوع و  فعـض  تسا  هلمج  نآ  زا  دروآ .
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) ددرگ یم  لصاح  گنردیب  ندرگ  گر  راهچ  عطق  اب  راک  نیا  تسین . راگزاس  تلادع  اب  هک  شرازآ 

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

خساپ

رب شمیلاعت  زا  يوریپ  تسا و  هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  تسا و  ینامـسآ  باتک  نآرق ، هک  مینک  رواب  تباث  مکحم  ياهلیلد  ساسا  رب  یتقو 
نآرق رد  هک  يزیچ  ره  تسا و  راوتـسا  دنوادخ  نارکیب  شناد  تمکح و  رب  نارق  ماکحا  هک  میروآ  نامیا  دـیاب  تسا  مزال  نایمدآ  نهمه 
نآرق رد  دراد . ییاهنایز  ای  ناـیز  تسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  هک  يزیچ  ره  دراد و  ییاهتحلـصم  اـی  تحلـصم  تسا ، هدـش  هدرمـش  بجاو 
اهناـیز نیا  زا  اـم  رگا  یلو  تسا ، ییاـهنایز  ياراد  كوخ  تشوگ  هتبلا ، تسا . هتفر  نخـس  اراکـشآ  هب  كوخ  تشوـگ  تمرح  زا  میرک ،

ياـهیرامیب زا  یکی  هک  تسا  هدرک  تباـث  زورما  شناد  مینک . کـش  دـنوادخ  مـکح  یتـسرد  رد  هـک  دوـش  بجوـم  دـیابن  میـشاب ، هاـگآ 
ای نیکیرت »  » ماـن هب  تسا  یمرک  زا  یـشان  يراـمیب  نیا  دـیآ . یم  دـیدپ  كوـخ  تشوـگ  زا  زونیـشیرت »  » اـی زیوـنکیرت »  » ماـن هب  كاـنرطخ 

هدمآ كوخ  ئهرابرد  ادخهد  گنهرف  رد  دنک . یم  تیارس  ناسنا  هب  ندروخ  هار  زا  دوش و  یم  تفای  كوخ  تالـضع  رد  هک  نیـشیرت » »
دننام دـنک ; یم  لقتنم  ناسنا  هب  ار  اهیرامیب  زا  يرایـسب  تسا و  تاناویح  رگید  زا  رتشیب  يرامیب ، هب  ناویح  نیا  يـالتبا  لاـمتحا  هک  تسا 

یگژیو نیا  اهنت  هک  تفگ  ناوت  یمن  یلو  دـشاب ، ریثأت  ياراد  كوخ  تشوگ  تمرح  رد  عوضوم  نیا  دـیاش  تسا . زونیکیرت  تلام و  بت 
هب ار  ناسنا  هچنآ  لاح ، ره  هب  تسا . هدیـشوپ  ام  رب  هک  دشاب  نایم  رد  زین  رگید  ییاهتّلع  تسا  نکمم  اریز  تسا ; هدـش  نآ  تمرح  بجوم 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا مالسا  شخبتایح  ياهروتسد  زا  يوریپ  دناسر ، یم  يراگتسر 

؟  تسیچ دیشون  یبآ  هداتسیا  دیابن  بش  رد  هکنیا  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ دیشون  یبآ  هداتسیا  دیابن  بش  رد  هکنیا  تلع 

خساپ

مولع رد  ثیداحا و  نآرق و  رد  ماکحا  زا  یلیخ  هفـسلف  _ 1 دشاب ؛  یم  هجوت  لباق  هتکن  دـنچ  رکذ  دـیدومرف  نایب  هک  یلاؤس  صوصخ  رد 
امـش ات  درک  بجاو  امـش  رب  لاعتم  يادخ  ار  هزور   : " دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هیآ 183  هرقب  ةروس  رد  ًالثم  تسا  هدـش  راکـشآ  زور ، 

یم دایز  ار  يداصتقا  دـشر  تاکز  هک  دـیامرف :  یم  تمکح 244  هغالبلا  جـهن  رد  یلع (  ترـضح  نینچمه  دـیوش "و  یقتم  راکزیهرپ و 
. تسا باصعا  ریدخت  مهم  لماوع  زا  یکی  یقیسوم  انغ و  هک  هدیـسر  تابثا  هب  زور  مولع  رد  ًالثم  ای  و  دهد .) یم  شیازفا  ار  يزور  دنک ( 
( دنک یم  اضتقا  ارنآ  لاعتم  يادخ  هک  یتمکح  رطاخ  هب  دش (  دهاوخن  نایب  اهنآ  رثکا  هدشن و  نایب  نآ  هفسلف  ماکحا  رتشیب  لباقم ، رد  یلو 
هب ات  ءایبنا (  هچ  ره  تسا و  فرح  ملع 27  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  هک  روطنامه  دنیامرفب . روهظ  جع )  يدهم (  ترـضح  ءاش ا ... نا  ات 
رد رگید  فرح  هکدشاب 25  یم  فیرش )  هجرف  یلاعت  ... لجع ا يدهم (  ترـضح  روهظ  زا  دعب  دشاب و  یم  نآ  فرح  دنا 2  هدروآ  لاح 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1121 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب ارچ  اّما  دوش  یمن  رداص  تمکح  تحلصم و  نودب  يروتسد  چیه  میکح  يادخ  زا  هچ  رگ  _ 2 1 دنک . یم  ادیپ  شرتسگ  مدرم  نایم 
یهلا فیلاکت  هفـسلف  نیرتالاب  دوخ  ندوب  دنوادخ  میلـست  ارچ  دنـشاب و  هتـشاد  یتشادـهب و ...  یـسایس ،  يداصتقا ،  هفـسلف  ماکحا ،  مامت 
میلست ماقم  روهظ  زا  ریغ  يا  هفـسلف  هچ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ۀلیـسو  هب  لیعامـسا (  ترـضح  ندیرب  رـس  رد  لاثم  روط  هب  دشابن .

ياه هفـسلف  هب  تبـسن  اّما  درادن  یعنام  لاؤس  راکـشآ  ياه  هفـسلف  زا  هک  تسا  یهیدـب  _ 3 دراد ؟  دوجو  لیعامـسا (  میهاربا و  ترـضح 
هعجارم رد  لاثم  روط  هب  تدم :  زارد  نامرف  تدـم و  هاتوک  نامرف  دراد :  نامرف  عون  ود  ام  لقع  _ 4 تسا .  دروم  یب  لاؤس  هدشن  راکشآ 
صاوخ هفـسلف و  هچ  رگ  نک ،  هدافتـسا  کشزپ  روتـسد  قبط  وراد  نیا  زا  هک  تسا  نیا  ناشتدـم  هاتوک  نامرف  وراد ،  نتفرگ  کشزپ و  هب 

نک لمع  ینعی  تسا :  نیمه  مه  یعرـش  لئاسم  رد  یمهفب .  اـت  ناوخب  سرد  ورب  هک  تسا  نیا  شتدـم  زارد  ناـمرف  یناد و  یمن  ار  وراد 
دنادن ای  دنادب  ار  یمکح  ۀفـسلف  رگا  هک  تسا  یـسک  یعقاو  دّحوم  ناسنا  _ 5 شاب .  قیقحت  لاـبند  یلو  یناد ؛  یمن  ار  شا  هفـسلف  هچرگ 

هدش و دّیقم  دنهاوخ  یمن  هک  یضعب  _ 6 دهد . یم  ماجنا  تسا  دنوادخ  روتـسد  نوچ  ار  نآ  دـنک و  یمن  یقرف  مکح  هب  لمع  رد  شیارب 
تـسد رد  الط  هقلح  ارچ  یئوگ  یم  لاثم :  روط  هب  دننک  یم  ناهنپ  قیقحت  شـشوپ  ریز  هناقفانمار  دوخ  یـشکرس  دنریذپب  ار  ادخ  یگدـنب 

دوخ و ناعونمه  ربارب  رد  هک  دنا  هراچیب  ردقنآ  نانیا  مروآیمن ؛  نوریب  ممهفن  ار  شا  هفسلف  ات  دیوگ  یم  تسا ؟  مارح  درم  يارب  نتـشاد 
هب هک  تسا  نآ  لیلد  دنریگ . یم  هناهب  دننک و  یم  لمع  هناقفانم  نینچ  دنوادخ  مکح  لباقم  رد  یلو  دنمیلست  گنراگنر  ياهدم  طیحم و 

هلأسم هتبلا  هک  دندرگ  یم  ماکحا  هفسلف  یپ  رد  ضرغ  نودب  هک  دنتسه  مه  صاخـشا  یلیخ  هتبلا  دننک ؛ یمن  لمع  دنناد  یم  هک  مه  هچنآ 
هدشن نایب  نآ  هفسلف  ای  هک  دوش  ضرع  دیاب  دیا  هدومرف  نایب  هک  یلاوئـس  دروم  رد  اّما  7 _و  تسادج .  شکرسدارفا  نآ  زا  صاخشا  نیا 

انـشآ و شا  ینارون  ماکحا  اب  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  ۀمه  لاعتم  دنوادخ  میدرکن . ادیپ  تسد  نآ  هب  نامیاهوجتـسج  رد  ام  هدش ،  مه  رگا  ای  و 
باتک زا  هدافتسا  اب  دشاب 2 . یم  ص227 ، ج2 ، راحبلا ، هنیفس  باتک  رد  تیاور  . 1 ذخآم : عبانم و  ءاش ا ... نا  دیامرفب  لماع  نآ  هب  تبـسن 

يدیحو دمحم  دعب  هب  ص23 ، ج2 ، ماکحا ، رارسا  هفسلف 

تیآ دننام  دنهد  یمن  اهنآ  ندوب  مارح  هب  اوتف  یگمه  راگیس  یتح  ندب و  يارب  ردخم  داوم  نتشاد  ررـض  هب  هجوت  اب  نیدهتجم  یمامت  ارچ 
؟ يزاریش مراکم  هللا 

شسرپ

تیآ دننام  دنهد  یمن  اهنآ  ندوب  مارح  هب  اوتف  یگمه  راگیس  یتح  ندب و  يارب  ردخم  داوم  نتشاد  ررض  هب  هجوت  اب  نیدهتجم  یمامت  ارچ 
؟ يزاریش مراکم  هللا 

خساپ

يرامیب کی  دروم  رد  رهام  صصختم و  کشزپ  دنچ  الثم  تسا  جیار  یعیبط و  يرما  ینف  ره  ناسانشراک  ناصصختم و  نیب  رظن  فالتخا 
ینثتـسم هدعاق  نیا  زا  زین  یعرـش  ماکحا  رد  طابنتـسا  داهتجا و  دننکیم . زاربا  یفلتخم  ددـعتم و  ياهرظن  نیعم  راثآ  میالع و  اب  صخـشم 

شور لوق و   ) تنـس نآرق  ینعی  ماکحا  كرادم  هب  عوجر  زا  دـعب  طیارـشلا ) عماج  نادـهتجم   ) ینید رما  ناسانـشراک  ناگربخ و  تسین و 
ياواتف دـننکیم و  ادـیپ  یفلتخم  ياـهتشادرب  اـه و  طابنتـسا  لـئاسم  زا  یـضعب  رد  لـقع  عاـمجا و  ع ))  ) نیموصعم همئا  و  ص )  ) ربماـیپ

تجح ام  يارب  یعرـش  رظن  زا  وا  ياوتف  تسا و  ملعا  هک  دـشاب  درف  زا  هشیمه  دـیلقت  هک  تسا  مزـال  ببـس  نیدـب  دـنهدیم و  ینوگاـنوگ 
دراوم یمامت  رد  یتسیاب  زین  دهتجم  تسا . ینتبم  يرکف  لوصا  يرـس  کی  رب  تسا و  يرظن  مولع  هلمج  زا  نآ ، يدابم  هقف و  ِشناد  دشاب .

، رفن دـنچ  اـی  ود  نیب  هک  تشاد  راـظتنا  ناوتیمن  یلوـصا ، هلأـسم  اهدـص  رد  هک  تسا  یعیبـط  دـشاب . هدیـسر  يداـهتجا  رظن  هطقن  هب  نآ ،
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هک نآ  دوجو  اـب  ًـالثم  تسا  تروص  نیمه  هب  زین  یبرجت  موـلع  رد  یتـح  هدـش ، داـی  عوـضوم  دـشاب . هتـشاد  دوـجو  یلماـک  رظن  تدـحو 
نیا دوشیم . هئارا  عوضوم  کی  رد  يدـحاو  رظن  ناکـشزپ  نیب  رد  رتمک  تسا ، شیامزآ  سح و  رب  ینتبم  یبرجت و  ياهتـشر  یکـشزپ " "

تاقرتفم تاکرتشم و  زا  يرادومن  رگا  هتبلا  دراد . دوجو  هلأـسم  نیا  هقف ، هلمج  زا  یناـسنا  مولع  یماـمت  رد  تسا و  داـهتجا  رظن و  تعیبط 
، یعـضو فیلاکت  تامرحم و  تابجاو و  لـصا  رد  اریز  تسا  رداـن  رایـسب  فـالتخا  دراوم  دـصرد  هک  دـید  میهاوخ  ددرگ ، میـسرت  اـهقف 

نیا رد  زین  يرگید  لماوع  هدش ، رکذ  لماع  زج  هب  هتبلا  تسا . یلمع  یعرف  لئاسم  زا  یخرب  رد  اهنت  رظن ، توافت  درادـن و  دوجو  یفالتخا 
رد تسا  نکمم  نینچ  مه  دـناهتفاین . تسد  نآ  هب  نارگید  هک  دـبای  تسد  یلیلد  هب  يدـهتجم  تـسا  نـکمم  ًـالثم  دنتـسه  لـیخد  هدـیدپ 
 ... شزرو و هلیـسو  ار  نآ  يرگید  دـنادب و  رامق  هلیـسو  یکی  ار  جنرطـش  ًالثم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هاگدـید  توافت  فلتخم ، تاـعوضوم 

هک ام  دـنک و  یم  طابنتـسا  ار  ماکحا  مکحم  صخـشم و  یلوصا  قبط  دـهتجم  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  رایـسب  نآ  هب  هجوت  هچنآ  لاـحرهب 
ار عجارم  يارب  فیلکت  نییعت  قح  یعرـش  لـئاسم  رد  میتـسه و  شیوخ  دـیلقت  عجرم  ياوتف  قبط  رب  ندرک  لـمع  هب  فظوم  میتـسه  دـلقم 

تسا دیما  دومن و  هجوت  نآ  هب  یعامتجا  یگنهرف و  تاهج  زا  دوش  یم  هک  تسام  هعماج  رد  یمهم  لضعم  راگیـس  عوضوم  هتبلا  میرادن .
. دنهد ماجنا  ار  مزال  ریبادت  ناناوج  ناناوجون و  نیب  رد  ًاصوصخم  راگیس  فرصم  لرتنک  شهاک و  تهج  رد  نیلوئسم  هک 

تسیچ نآ  تمرح  تلعو  نآ  مکح  دراد و  ناسنا  يارب  يررض  هچ  یلکلا  تابورشم  زا  هدافتسا 

شسرپ

تسیچ نآ  تمرح  تلعو  نآ  مکح  دراد و  ناسنا  يارب  يررض  هچ  یلکلا  تابورشم  زا  هدافتسا 

خساپ

ِن َـ َْطیَّشلا ِلَمَع  ِم  ْنّ ٌسْجِر  ُم  َـ َلْز  ?َ ْالاَو ُباَصن   ?َ ْالاَو ُرِْـسیَْملاَو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  ْاَُّونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی : " دیامرفیم رامق  بارـش و  ةرابرد  میرک  نآرق 
; دنناطیش لمع  زا  و [  [ دندیلپ هعرق  ياهریت  اهتب و  رامق و  بارش و  دیاهدروآ ! نامیا  هکیناسک  يا  هدئام 90 )  ;) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف 

مه اب  يراوخبارش  نامیا و  هلمج 1 . زا  دراد  یناوارف  ياهمایپ  كرابم  هیآ  نیا  دیوش ". راگتـسر  هک  دـشاب  دـینیزگ ; يرود  اهنآ  زا  سپ 
، دیروخن بارش  اهنت  هن  تسین 4 . تمکحیب  مالسا  ياهیهن  اهروتسد و  تسا 3 . یتسرپتب  فیدر  رد  رامق  بارش و  دنتسین ;2 . راگزاس 

یتئارق نسحم  رون ، ریسفت  ر.ك   ) تسا رثؤم  اهناسنا  تداعس  رد  ملاس  هیذغت  دیوشن ;5 . کیدزن  نآ  هب  دیورن و  مه  نآ  درِگ  یتح  هکلب 
هدش و هراشا  رامق  بارش و  راکـشآ  ياهنایز  زا  یخرب  هب  هروس  نیمه  يدعب  ۀیآ  هیآ و  نیا  رد  . 6 قح )  هار  رد  ۀسسؤم  ص 171 ، ج 3 ،

مولعم درادزاب و  ادخ  رکذ  زامن و  زا  دشاپب و  ینمشد  توادع و  رذب  امش  نایم  رد  رامق  بارش و  قیرط  زا  دهاوخیم  ناطیـش  : " دیامرفیم
يارب ار  یناوارف  ياهنایز  ناققحم  نادنمشناد و  نیا  رب  نوزفا  تسا "  يّدام  یمـسج و  ياهنایز  زا  رتمهم  يونعم  ياهررـض  هک  دوشیم 

هک تسا  هدرک  تباث  یبرغ  روهـشم  نادنمـشناد  زا  یکی  دوشیم : هراشا  اهنآ  تاراهظا  زا  یخرب  هب  هک  دـناهدرک  رکذ  یلکلا  ياـههباشون 
هب داتعم  صخـش  رد  دننکیمن . رمع  لاس  زا 35  رتشیب  لکلا  ندیـشون  رثا  رد  دـننک  رمع  لاس  هاجنپ  دراد  لامتحا  هک  هلاستسیب  ياهناوج 
رد يردپ  ًالثم  هک  تسا  هداتفا  قافتا  ررکم  هک  يروط  هب  تسا  فیعـض  دـنزرف  نز و  هب  تبحم  نازیم  یگداوناخ و  هفطاع  لکلا  بارش و 
زا هک  يرامآ  بجوم  هب  دربیم . نیب  زا  ار  ناسنا  شوه  لقع و  یلکلا  تابورـشم  تسا  هتـشک  دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  نادـنزرف  یتسم  لاح 

نادنمـشناد زا  رگید  یکی  دنتـسه . لکلا  هب  ناـیالتبم  اـهنآ ، یناور  ناراـمیب  زا  دـصرد  تسا 85  هدـمآ  تسد  هب  اـکیرمآ  ياهناتـسرامیت 
سپـس دـنکیم ; هناوید  یبونج  ياـهروشک  رد  هلبا و  ندوـک و  ار  ناـسنا  یلامـش  ياـهروشک  رد  یلکلا  تابورـشم  دـسیونیم : یـسیلگنا 

ص هنومن ج 5 ، ریـسفت  ر.ك   ) تسا مالـسا  تازایتما  زا  یکی  نیا  هدرک و  میرحت  ار  یلکلا  ياههباشون  عاونا  مامت  مالـسا  نییآ  دیوگیم :
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.( 126 ص 124 ـ  76 و ج 1 ، 70 ـ 

لیالد هچ  هب  ای  یتایآ و  هچ  دانتسا  هب  تسا  هدرک  مارح  ار  كوخ  تشوگ  ندروخ  اهنت  تاناویح  نیب  زا  دنوادخ  هرقب  ةروس  هیآ 173  قباطم 
؟ دنشابیم هورکم  شوگرخ  بسا و  دننام  رگید  یضعب  ای  دنوشیم  بوسحم  تشوگ  مارح  هعیش  هقف  رد  رگید  رایسب  تاناویح 

شسرپ

هچ هب  ای  یتاـیآ و  هچ  دانتـسا  هب  تسا  هدرک  مارح  ار  كوخ  تشوگ  ندروخ  اـهنت  تاـناویح  نیب  زا  دـنوادخ  هرقب  ةروس  هیآ 173  قباطم 
؟ دنشابیم هورکم  شوگرخ  بسا و  دننام  رگید  یضعب  ای  دنوشیم  بوسحم  تشوگ  مارح  هعیش  هقف  رد  رگید  رایسب  تاناویح  لیالد 

خساپ

هیآ ای  تساهنآ و  ةرابرد  نخـس  هک  یناسک  هاگدـید  هب  هجوت  اب  هک  انعم  نیدـب  یقیقح  هن  تسا  یفاـضا   " هرقب هروس  هیآ 173  رد  رصح 
يور هدش  حرطم  هیآ  رد  هک  يدراوم  هب  دشیم  مک  اذغ  یتقو  هک  دنتـشاد  تداع  دوهی  دوشیم . نایب  یبلاطم  دـنکیم ، شنزرـس  ار  اهنآ 

رب هدرب و  مان  تحارـص  هب  ار  دروم  راهچ  نیا  هلأسم  نیا  هب  هجوت  اب  زین  نآرق  دندادیم ; رارق  دوخ  ییاذغ  تسیل  رد  ار  اهنآ  دندروآیم و 
هب دندرک ، ناهنپ  ار  یهلا  تایآ  هک  تسا  دوهی  نادنمـشناد  زا  یهورگ  ةرابرد  هک  دعب  ۀیآ  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  تسا  هدرک  دیکأت  اهنآ 

توریب 1419 هیناثلا  كالملاراد ط  ص 192 ، هّللا ج 3 ، لضف  نیسح  دمحم  دیـس  نآرقلا  یحو  نم  ریـسفت  ر.ك  .) دوشیم نشور  یبوخ 
لئاسم بلغا  رد  تایاور  هب  يراذگاو  نیا  دنوشیم و  هتسناد  تایاور  هب  دانتـسا  اب  هدماین  شیپ  اهنآ  زا  نخـس  هک  رگید  تامرحم  'ûق ) 
طوبرم ناوارف  لئاسم  زین  نآ و  ياهرکذ  زامن و  تیفیک  هک  نانچ  دوشیمن ; دودـحم  مارح  ياهیندروخ  هب  تسا و  هتفرگ  تروص  یهقف 

ًانمـض تسا  هدـش  هدنـسب  یتایلک  رکذ  هب  اهنت  هدـماین و  نآرق  رد  لیـصفت  هب  کی  چـیه  هدـمآ  هعیـش  هقف  رد  هک  سمخ و ... جـح  هزور  هب 
هورکم هن  تسا  مارح  شوگرخ  تشوگ  ندروخ 

تسا مارح  تاناویح  یضعب  تشوگ  ارچ 

شسرپ

تسا مارح  تاناویح  یضعب  تشوگ  ارچ 

خساپ

عفد ای  تحلصم  ساسا  رب  هدوب و  تمکح  ياراد  یهلا  ماکحَا  ۀمه  . 1 دوش : هجوت  لیذ  دراوم  هب  دیاب  یّلک  روط  هب  ماکحا  ۀفسلف  دروم  رد 
دننام تسا  هدش  نایب  اهنآ  تمکح  هفسلف و  فلا  دناهتـسد : ود  نید  ماکحَا  . 2 دشابن . صَّخـشم  ام ، يارب  تسا  نکمم  یلو  تسا  هدسفم 
نایب ببس  هک  نیا  كوخ 3 . تشوگ  تساجن  تمرح و  دننام  تسا  هدـشن  نایب  نآ  هفـسلف  ب  هدئام 91 )  ) بارش و  توبکنع 45 )  ) زامن
فلا دراد : دوجو  لامتحا  دنچ  تسیچ  كوخ  تشوگ  تمرح  اهزامن و  تعکر  ددع  فالتخا  دننام  ماکحَا  زا  یضعب  مَکِح  للع و  ندشن 

ماکحا زا  یـضعب  راثآ  دئاوف و  ب  دشاب . هن  ای  دننکیم  تعاطا  وا  زا  ارچ ، نوچ و  نودب  ایآ  هک  نیا  ندـش  مولعم  ناگدـنب و  ناحتما  يارب 
نآ دراو  دوخ ، ات  ام ، دراد و  ریثأت  ترخآ  ناهج  رد  اهنآ ، زا  يرایـسب  هکلب  میرببیپ  نآ  هب  میناوتب  ام  اـت  تسین  اـیند  نیا  هب  طوبرم  اـهنت ،

ددع و راهچ  أشع ، رصع و  رهظ و  ددع ، ود  حبـص  صرق  نیا  زا  دیوگب  کشزپ  رگا  میبای ج  تسد  اهنآ  راثآ  هب  میناوتیمن  میوشن  ناهج 
عفن هب  ًامتح ، مینادیم  میراد و  دامتعا  وا  هب  ام ، هک  تسا  نیا  ندیسرپن  ببس  میسرپیم  ار  روتـسد  نیا  ببـس  ایآ  دیروخب ، ددع  هس  برغم 
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تامرحم ریاس  نوچمه  هدش  مارح  عرـش  يوس  زا  هک  ییاهاذغ  تسا  روط  نیمه  مه  دـنوادخ  ماکحا  دروم  رد  تسا  هداد  ار  يروتـسد  ام 
رطاخ هب  ینامز  حور و  بیذهت  رطاخ  هب  یهاگ  تسا و  مسج  ظفح  تشادهب و  رطاخ  هب  يزیچ  میرحت  یهاگ  دراد ; یـصاخ  هفـسلف  یهلا 
ماهبا زا  ياهلاه  رد  زونه  یخرب  هدش و  مولعم  تامرحم  یخرب  یتشادـهب  ياهزرم  هک  تسا  رکذ  نایاش  هتکن  نیا  اهتنم  عامتجا  ماظن  ظفح 

ياههاگتـسد رد  تسا و  ورین  شهاک  ندـب و  يروجنر  فعـض و  ثعاـب  تشوگ  نیا  دـناهتفگ : رادرم  تشوگ  دروم  رد  هنومن  يارب  تسا 
ص 588، نارگید ج 1 ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  .) دنـشاب هتـشاد  ملاـس  يزاـس  نوخ  دـنناوتیمن  تشوـگ  نیا  زا  ندـب 
. دوشیمن دودـحم  ودـک ) مرک  نیـشرت و   ) نآ كاـنرطخ  ياـهلگنا  هب  كوـخ  تشوـگ  میرحت  ۀفـسلف  نینچ  مه  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد 

رثا ناـسنا  قـالخا  تاـیحور و  رد  اـهنومروه ، داـجیا  اههدـغ و  رد  ریثأـت  قـیرط  زا  اهاذـغ  هـک  هدـش  تباـث  یــسانشاذغ  مـلع  رد  هزورما 
هداعلاقوف یـسنج  روما  رد  كوخ  تسا  یتریغ  یب  لبمـس  دـنروخیم ، ار  نآ  تشوگ  رتشیب  هک  ناـیئاپورا  دزن  یتح  كوخ  دـنراذگیم .

یـسنج لئاسم  رد  يرگیلاباال  رد  اذـغ  نیا  ریثأت  تسا  تباث  ملع  رظن  زا  هک  تایحور  رد  اذـغ  ریثأت  رب  هوالع  تسا و  یلاـباال  تواـفتیب و 
نآ دـنروخیم  نوخ  هک  اهنآ   " میناوخیم نوخ   " ةرابرد یتیاور  رد  دراد . ساکعنا  زین  تایاور  رد  تایحور  رد  اذـغ  ریثأت  تسا  دوهـشم 

ص یلماع ج 16 ، رح  خیش  هعیشلا  لئاسو  .") دننزب دوخ  دنزرف  ردام و  ردپ و  لتق  هب  تسد  تسا  نکمم  یتح  هک  دنوشیم  لدگنـس  نانچ 
اهنآ بولطمان  رایسب  تاریثأت  دنتسین و  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  گنلپ و ... ریش ، دننام  یشحو  تاناویح  تشوگ  ۀیمالسالا )  ۀبتکم  ، 310

تسا دوهشم  ناسنا  حور  قالخا و  رد 

تسیچ يراوخبارش  تمرح  هفسلف 

شسرپ

تسیچ يراوخبارش  تمرح  هفسلف 

خساپ

هتـشادن نیقی  هچنانچ  یلو  درادن  اضق  هب  جایتحا  تسا و  حیحـص  شزامن  هدناوخ  زامن  تسا و  هدـش  لخاد  تقو  هتـشاد  نیقی  هچنانچ  رگا 
. دنک اضق  یتسیاب  تسا و  لطاب  شزامن  تسا 

دنتسه تشوگ  لالح  رگید  یضعب  تشوگ و  مارح  تاناویح  یضعب  ارچ 

شسرپ

دنتسه تشوگ  لالح  رگید  یضعب  تشوگ و  مارح  تاناویح  یضعب  ارچ 

خساپ

ناسنا يارب  تسا  نکمم  نآ  تشوگ  نینچ  مه  تسا . ناویح  نآ  هیذـغت  عون  زا  یـشان  تاناویح ، زا  یـضعب  تشوگ  ندوب  لـالح  مارح و 
 . تسا موصعم  راک  اهنت  نآ  صیخشت  يونعم ؤ و  رظن  زا  هچ  يدام و  رظن  زا  هچ  دشاب -  هتشاد  ررض  نایز و  ای  دوس 

دوش یم  زامن  ندش  لطاب  ثعاب  تسا  مارح  هک  دنفسوگ  ندب  زا  ییاهتمسق  ندروخ  ایآ 

شسرپ
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دوش یم  زامن  ندش  لطاب  ثعاب  تسا  مارح  هک  دنفسوگ  ندب  زا  ییاهتمسق  ندروخ  ایآ 

خساپ

دب و يوخ  قلخ و  شیادـیپ  بجوم  دراد و  ناسنا  مسج  حور و  رد  یفنم  یعـضو  راثآ  یلو  دـنکیمن  لطاب  ار  زامن  مارح ، ءایـشا  ندروخ 
، دنکیم رثا  نودب  ار  زامن  ینعی  تسین ، لوبق  وا  زامن  زور  دنچ  ات  دروخب  مارح  همقل  هک  یـسک  هدـمآ  تایاور  رد  ددرگیم . بلق  تواسق 

. درادن اضق  هب  زاین  دوش و  هدناوخ  زامن  دیاب  سپ  دوشیمن ، طقاس  ناسنا  زا  زامن  فیلکت  لاح  ره  هب  اما 

؟  تسا هدشن  میرحت  احیرص  بارش  دننامه  زین  كایرت  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدشن  میرحت  احیرص  بارش  دننامه  زین  كایرت  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

روط هب  عرش  رد  تاعوضوم  زا  يرایسب  هک  نآ  زا  هتشذگ  تسا . هتشاد  عویش  بارـش  یلو  تسا  هدوبن  عیاش  نامز  نآ  رد  كایرت  هب  دایتعا 
یفاک نآ  تمرح  تابثا  يارب  ررـضال »  » هدـعاق هک  دایتعا  هلأسم  هلمج  زا  تسا  هدـیدرگ  نایب  نآ  يارب  یلک  دـعاوق  یلو  هدـش  نایب  صاخ 

. تسا

. دییامرف نایب  ار  گس  كوخ و  تشوگ  تمرح  دنتسم 

شسرپ

. دییامرف نایب  ار  گس  كوخ و  تشوگ  تمرح  دنتسم 

خساپ

مه امـش  لاؤس  تسا . هدـماین  نآرق  رد  ياهیآ  گـس  تشوگ  دروم  رد  یلو  هدـش ؛ رکذ  نآرق  ياـج  دـنچ  رد  كوخ  تشوگ  ندوب  مارح 
گـس تشوگ  تمرح  دنتـسم  دیاهتـشون . اـجهباج  كوخ  اـب  شراـگن ، عقوم  رد  هک  تسا  گـس  تشوگ  تمرح  دنتـسم  دروم  رد  ارهاـظ 

مالـسا نید  تایرورـض  تایهیدـب و  زا  نآ  تمرح  هک  يدـح  هب  تسا ؛ هدیـسر  (ع ) يدـه همئا  و  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  هک  تـسا  یتاـیاور 
امـش يارب  ادـخ  لوسر  هچنآ  اوهتناـف ؛  هنع  مکیهن  اـم  هوذـخف و  لوسرلا  مکیتآاـم  1 « ـ تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  تـسا . هدـش  هدرمش 
یلوا لوسرلااوعیطا و  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلااهیا  ای  « ـ 2 هیآ 7 .) رـشح ، « ، ) دینک يراددوخ  تسا ، هدرک  یهن  هچنآ  زا  دیریگب و  هدروآ ،

تعاطا ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  "<  Font face=MTR Style="font-size:18؛> مکنم رمألا 
تایآ نآ  هب  دنتسم  هدشن  رکذ  میرک  نآرق  رد  هک  یهلا  تابجاو  اهمارح و  زا  يرایـسب  هیآ 59 .) ءاسن ، « ، ) ار رمألاولوا  ادخ و  ربمایپ  دینک 

دنـشاب وا  تیب  لها  و  (ص ) ربمایپ هب  هعجارم  هب  جاتحم  مدرم  ات  هدرواین ؛ میرک  نآرق  ردار  تابجاو  تامرحم و  همه  دـنوادخ  تسا . هفیرش 
تابثا هناگراهچ  ياهلیلد  زا  یکی  تسا . تنـس  لیلد  هب  دنتـسم  ماکحا  زا  هتـسد  نیا  تمرح  بوجو و  دـندرگن . ادـج  رغـصا » لـقث   » زا و 

. دوشیم هتفگ  ّتنس »  » نآ هب  احالطصا  هک  تسا  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکاربمایپ تایاور  یعرش  مکح 
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؟  دراد هراشا  قالش  هبرض  هب 80  نارق  هک  یلاح  رد  تسا  لطاب  هزور  زامن و  زور  ات 40  میروخب  بارش  رگا  دنیوگ  یمارچ 

شسرپ

؟  دراد هراشا  قالش  هبرض  هب 80  نارق  هک  یلاح  رد  تسا  لطاب  هزور  زامن و  زور  ات 40  میروخب  بارش  رگا  دنیوگ  یمارچ 

خساپ

هدنامن یقاب  يدیدرت  چـیه  نآ  تمرح  رد  هدـش و  دراو  (ع ) نیموصعم تاشیامرف  میرک و  نآرق  تایآ  یخرب  رد  بارـش  ندوب  مارح  مکح 
رد هلمج  زا  تسا  ینید  بادآ  لامعا و  ریاـس  رب  نآ  ریثأـت  بارـش ، برخم  راـثآ  هلمج  زا  هـیآ 219 .) هرقب ، و 91 -  هیآ 90  هدئام ، ) تسا

لوبق شیاهزامن  زورهنابش  ات 40  دـشونب  بارـش  هک  یـصخش  بوتی  نا  الا  اموی  نیعبرا  رمخلا  براش  ةالـص  لبقت  ال  میناوخیم : یثیدـح 
رظن هب  بیجع  رما  نیا  تسا  نکمم  رهاـظ  رد  ص 57 .) ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  )M} دـنک هبوت  هریبک  هانگ  نیا  زا  رگم  دوشیمن  عقاو 

میرک و نآرق  تایآ  قبط  دریگ . رارق  یسررب  دروم  اقیقد  زامن ، هلمج  زا  تادابع ، رارسا  تمکح و  ادتبا  تسا  مزال  هراب  نیا  رد  یلو  دسرب 
لوبق لامعا  ریاس  دوش  هتفریذپ  رگا  تسا و  نید  لصا  نوتـس و  زامن  - 1 هلمج : زا  دراد  يدایز  تاکرب  راثآ و  زامن  (ع ) تیب لها  تاـیاور 

يونعم ریس  لماع  نمؤم و  جورع  هلیسو  زامن  - 2 نیدلا ..).. دومع  ةولـصلا   ) دش دهاوخن  هتفریذپ  یلمع  چیه  دوشن  هتفریذپ  رگا  دوشیم و 
عوضوم هس  نیمه  ّیقت .) لک  نابرق  ةولـصلا   ) تسا دـنوادخ  هاگرد  هب  برقت  هلیـسو  نیرتمهم  زاـمن  - 3 نمؤملا .) جارعم  ةولـصلا   ) تسوا

، نامیا شخبماوق  نید ، ظفاح  زاـمن  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـشن   ] تسه یگنتاـگنت  طاـبترا  رازگزاـمن  حور  مسج و  نیب  هتبلا   ] یناـحور
ناج حور و  هجوتم  بارـش  یبیرخت  رثا  نیرتمهم  نیلوا و  نوچ  تسا . هلا و ... سدـقا  تاذ  هب  برقت  لماع  يونعم ، یحور و  اـقترا  هلیـسو 
رظن هب  هک  تسا  نآ  زا  رتمیظع  رتشحاـف و  بارـش ، ءوس  ریثأـت  اذـل  دـهدیم  لیکـشت  وا  حور  ار  ناـسنا  تقیقح  نوـچ  زین  تسا و  یمدآ 

تاضویف تفایرد  دادعتـسا  كرد و  تیلباق  وا  حور  هک  تسا  تلع  نیا  هب  تسین ، هتفریذپ  يدرف  نینچ  زامن  دوشیم  هتفگ  هک  نیا  دـسرب .
ناـهانگ و ماـمت  رداـم  داـسفلاما و  بارـش  دـیآیم ، تسد  هب  تاـیاور  یـضعب  زا  هک  يروـط  هب  دـهدیم . تسد  زا  ار  يوـنعم  یناـحور و 
هب رگا  دننکیم ، تنعل  ار  وا  نینمؤم  ناربمغیپ و  ادخ و  دماشایب ، بارش  هعرج  کی  هک  یـسک  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  تسا . اهشزغل 

كرت ار  زامن  سپ  ددرگیم ، نیزگیاج  یناطیـش  فیثک  حور  شیاج  هب  دوشیم و  رود  وا  زا  نامیا  حور  دوش ، تسم  هک  دروخب  يرادقم 
ماما سپ  وت .» لاح  هب  ادـب  يدـش ، رفاک  نم  هدـنب  يا  : » دـنکیم باطخ  ار  وا  یلاعت  يادـخ  دـننکیم و  شنزرـس  ار  وا  هکئالم  دـنکیم و 
باتک یفاک ، عورف  «) تسا رتتخـس  باذـع  لاس  رازه  زا  یهلا  شنزرـس  کـی  دـنگوس  ادـخ  هب  شلاـح ، هب  ادـب  شلاـح ، هب  ادـب  : » دومرف

طابترا یهلا و  ضیف  زگره  ءاکتا ، نودـب  رارقیب و  مارآاـن و  حور  دزاـسیم و  لزلزتم  ار  ناـمیا  حور  بارـش  يرآ  ثیدح 16 .) هبرشالا ،
دوخ تیلباق  دادعتـسا و  رازگزامن  حور  رگا  دراد  حور  هجوت  لابقا و  هب  زاین  زامن  صوصخ  هب  یتدابع ، ره  درک . دهاوخن  كرد  ار  يونعم 

فرظ لخاد  هب  دیایب  ناراب  مه  ردـق  ره  املـسم  دریگب ، رارق  ناراب  شراب  ریز  رد  نوگژاو  هک  دوب  دـهاوخ  یفرظ  دـننام  دـهدب  تسد  زا  ار 
يانعم رتهدرتسگ و  یموهفم  « 40  » لهچ ددع  تسا  نکمم  دناسریمن  ار  هرامـش  ددـع و  اهنت  زور ، زین 40  و  دش . دـهاوخن  لخاد  هنوراو ،
لوبقم زامن  قیفوت  كرد و  زا  ینالوط ، ینامز  تدـم  ات  راوخبارـش  صخـش  هک  دـشاب  نیا  روظنم  دراد  ناکما  ًالثم  دوش . لماش  ار  يرتماع 

هانگ كرت  رب  يدج  مزع  هبوت  دـنک و  هبوت  دوخ  هانگ  زا  رگم  تسین  لوبق  شیاه  زامن  راوخبارـش  هک  تسا  نیا  رگید  بلطم  دوش . مورحم 
رد دوشن . بکترم  شحاف  هانگ  نآ  هب  زگره  زین  هدنیآ  رد  دنکن و  هتشذگ  هانگ  هب  یتشگزاب  رگید  هدننک  هبوت  صخش  هک  يروط  هب  تسا 

هرابرد اما  تسا  هدـش  ناـیب  بارـش ، ندیـشون  ندوب  مارح  اتحارـص  فیرـش  نآرق  رد  هک  میزادرپیم  عوضوم  نیا  هب  نخـس  یناـیاپ  شخب 
خیش ) دننزب هنایزات  هبرض  دیاب 80  ار  راوخبارـش  ام  تعیرـش  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیب  لها  تایاور  زا  گرزب ، هانگ  نیا  رفیک  دودح و 

(. ح 15 ص 216 ، دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  رکسملا -  برش  رکسلا و  یف  دحلا  باب  ج 10 ، ماکحالابیذهت ، یسوط ،
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؟ تسا مارح  نآ  ندروخ  زاب  كوخ ، تشوگ  رد  دوجوم  ياهبورکیم  اهلگنا و  ندرب  نیب  زا  ضرف  اب 

شسرپ

؟ تسا مارح  نآ  ندروخ  زاب  كوخ ، تشوگ  رد  دوجوم  ياهبورکیم  اهلگنا و  ندرب  نیب  زا  ضرف  اب 

خساپ

رد يدرف ؛ تشادهب  یمسج و  رظن  زا  - 1 تسا : یسررب  لباق  فلتخم  ياههبنج  زا  اهیندنیـشون  اهیکاروخ و  یخرب  تمرح  تسناد  دیاب 
. تسا لکـشم  ناسر  ررـض  دراوم  یمامت  يدوبان  هب  تبـسن  رطاخ  نانیمطا  اما  درب ، نیب  زا  ناوتب  ار  اهبورکیم  زا  یخرب  هچ  رگا  هراـب  نیا 
ات 400 هک  يروط  هب  دـننکیم  داجیا  دوخ  يارب  گاه [  ]= یترارح رپس  یناسرترارح ، زا  سپ  اـهبورکیم  یخرب  هدـش  تباـث  هک  ناـنچ 

نیب زا  كوخ  تشوـگ  يرهاـظ  ياـهیگدولآ  یماـمت  هک  ضرف  رب  يوـنعم : یناور و  رظن  زا  - 2 دننک . تمواقم  دـنناوتیم  زین  دارگیتناس 
تالوضف و زا  كوخ  تسا  هدش  هتفگ  هک  روط  نآ  اریز  دشاب . هتـشاد  يونعم  یحور و  یفنم  تاریثأت  اسب  هچ  نآ ، تشوگ  ندروخ  دورب ،

ناـشن دوخ  هداـم  زا  یتیاـمح  چـیه  هک  دوشیم  داـی  نآ  زا  تریغیب ! ناویح  ناونع  هب  تاـناویح  ناـیم  رد  دـنکیم و  هیذـغت  اههدـنامسپ 
تشک و وا  لـباقم  رد  ار  يرگید  رتش  ناوتیمن  هک  يروط  هب  دوشیم . داـی  تّیمح  اـب  ناویح  ناونع  هب  رتـش  زا  هک  یتروص  رد  دـهدیمن .

دوش لقتنم  ناسنا  هب  زین  نانآ  یحور  یناور و  راثآ  تاناویح  هنوگ  نیا  زا  هیذـغت  بسانت  هب  اسب  هچ  تسا و  یمارآ  مار و  ناویح  دنفـسوگ 
هتشاد دوجو  زین  يرگید  رایسب  لیالد  اسب  هچ  تسا  كوخ  تشوگ  تمرح  هفـسلف  زا  یـشخب  دش  هتفگ  هچ  نآ  دودحم . نازیم  هب  هچ  رگا 

. دشاب

ادتبا رد  امش  هک  دش  لاؤس  بش  رد  ندیشون  بآ  هداتسیا  نتـشاد  تهارک  تلع  لاؤس  باوج  رد  هخروم 10/9/81  هرامش 10467  همان  رد 
بآ هداتسیا  ارچ  هکنیا  تلع  دیا و  هدروآ  نآ  تلع  نایب  رد  یلو  دیشون  بآ  هتسشن  بش  رد  هداتسیا و  دیاب  زور  رد  ثیدح  قبط  هک  دیا  هتفگ 

نایب ار  تسا  هورکم  ندیشون 

شسرپ

ادتبا رد  امش  هک  دش  لاؤس  بش  رد  ندیشون  بآ  هداتسیا  نتشاد  تهارک  تلع  لاؤس  باوج  رد  هخروم 10/9/81  هرامش 10467  همان  رد 
هداتسیا ارچ  هکنیا  تلع  دیا و  هدروآ  نآ  تلع  نایب  رد  یلو  دیشون  بآ  هتسشن  بش  رد  هداتـسیا و  دیاب  زور  رد  ثیدح  قبط  هک  دیا  هتفگ 
دیشون بآ  هداتسیا  دیاب  زور  رد  تسا و  هورکم  ندیشون  بآ  هداتسیا  بش  رد  ارچ  هکنیا  هن  دیا  هدرک  نایب  ار  تسا  هورکم  ندیشون  بآ 

خساپ

باتک نامه  رد  هک  میزاس  یم  ناشن  رطاخ  دیا ، هدومن  نورقم  نآ  هب  ار  دـبعت  يرگ ، شاکنک  نیع  رد  هک  امـش  بوخ  هیحور  زا  رکـشت  اب 
تـسا هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  : » هک تسا  نیا  نآ  دنراد و  خساپ  نیا  هب  يا  هراشا  هماقم ) هللا  یلعا   ) یـسلجم همالع  نیقتملا  هیلح  سیفن 

زور رد  دوش و  هدروخ  سفن  هس  هب  تسا  رتهب  نکیل  تسا و  بوخ  ندروخ  سفن  کی  هب  ار  بآ  تسا و  بوخ  ندروخ  بآ  هداتـسیا  هک 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هدش  لقن  تایاور  زا  یکی  دافم  دنک . یم  لقن  ار  تیاور  راهچ  ناشیا  هاگنآ  هتسشن ». بش  رد  دروخب و  هداتسیا 
ندروخ بآ  هداتسیا  هک  دومرف  ترضح  نآ  رگید  ثیدح  رد  و  دوش . یم  ارفص  بادرز و  هبلغ  ثعاب  ندروخ  هداتـسیا  بآ  هک  تسا  نیا 

نآ زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یکی  دـنک . یم  لـقن  زین  بلطم  نیا  فلاـخم  تیاور  ود  اـما  دوش . یم  ندـب  تحـص  توق و  ثعاـب  رتـشیب 
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تیفاع ادخ  هک  نآ  رگم  دشاب  هتـشادن  اود  هک  دوش  یم  يدرد  ثعاب  اریز  دیروخم  بآ  هداتـسیا  تلاح  رد  دومرف : هک  هدش  لقن  ترـضح 
رب دیروخم و  بآ  هداتسیا  تلاح  رد  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  حیحـص  ثیدح  رد  و  دهد .

دوخ رگم  دنکن  تمالم  دسرب  وا  هب  یئالب  دنک و  نینچ  هک  ره  سپ  نکم ، لوب  هداتـسیا  بآ  رد  نزم و  رود  دینکن و  شدرگ  ربق  چیه  رود 
طابنتسا نف  ینید و  ناسانشراک  رظن  زا  تسا . توافتم  مه  اب  اهنآ  تلالد  هک  میراد  تایاور  هتسد  ود  دینک  یم  هظحالم  هک  روط  نامه  ار .

نیا دافم  نیب  عمج  تسا  القع  لقع و  دییأت  دروم  هک  هار  نیرت  هنالقاع  هار و  نیرتهب  تایاور  نیا  همه  دنـس  تحـص  تروص  رد  داهتجا  و 
نکما امهم  عمجلا   » هک تسا  فورعم  هدعاق  نیا  تسا ، داهتجا  طابنتـسا و  دصر  ملع  هک  هقف  لوصا  رد  اذل  تسا . ناکما  دـح  رد  تایاور 

لقن تسا  هعیـش  هقف  ناکرا  زا  هک  قودص  خیـش  موحرم  ماقم  یلاع  هیقف  زا  یـسلجم  همالع  هک  روط  نامه  تایاور  نیا  عمج  هجیتن  یلوا .»
بآ دنک ) یم  یهن  ار  ندروخ  بآ  هداتـسیا  هک  ثیداحا (  نیا  زا  دارم  هک  تسا  هتفگ  همحرلا  هیلع  قودـص ) موحرم   ) هیوباب نبا   » دـندرک

تایاور لقن  رد  قودص  موحرم  نوچ  نکیل  درک و  عمج  تایاور  زا  نیب  ناوتب  زین  رگید  قرط  هب  تسا  نکمم  هچرگ  تسا ». بش  ندروخ 
سرتسد رد  هک  تایاور  ریاس  هنیرق  هب  الامتحا  دوش ، یم  یقلت  یلـصا  عبانم  وا  یئاور  بتک  هدوب و  نف  نیا  ناگرزب  زا  تیب  لها  ثیداحا  و 

، مالکلا رهاوج  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دندومن . یطابنتسا  نینچ  هدومن و  عمج  تایاور  دافم  نیب  هنوگ  نیا  دندومرف ، هظحالم  هتـشاد و 
. تسا هداد  سردآ  ار  نآ  تایاور  یقرواپ  رد  زور  بش و  رد  ندیشون  بآ  لیلد   ) ص 506 ج 36 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ،

؟ ارچ هورکم  نآ  سکع  رب  تسا و  بحتسم  هداتسیا  زور  رد  هتسشن و  ماگنه  بش  رد  بآ  ندروخ 

شسرپ

؟ ارچ هورکم  نآ  سکع  رب  تسا و  بحتسم  هداتسیا  زور  رد  هتسشن و  ماگنه  بش  رد  بآ  ندروخ 

خساپ

زین ندب  رد  بآ  تالاعفنا  بذج و  رب  دراذگ . یم  توافتم  ریثأت  اهایرد  بآ  حطـس  دم  رذج و  رب  بش  زور و  هک  روط  نامه  تسناد  دیاب 
لماک یهاگآ  اما  تسا . یملع  هیجوت  لباق  بش  زور  رد  هتسشن  هداتـسیا و  تلاح  رد  ندروخ  بآ  فالتخا  اذل  دراذگ ، یم  توافتم  ریثأت 

ج 36، هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، مالکلا ، رهاوج  رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دراد . يریگ  هنومن  قیقحت و  هب  زاـین  تاـیئزج  راـثآ و  هب 
ص 506.

دروخب هچنانچ  ریخ و  ای  تسه  نآ  زا  هدافتـسا  ناکما  ایآ  دشاب  هدش  شیارب  یئاود  ناسنا  رگا  تسیچ  تسا  مارح  هک  یلیلد  دنفـسوگ  هضیب 
ریخ ای  زامن  ندروآ  اجب  تسا  مارح  دشابیم  هنوگ  هچ  زامن  ینید ..  ضیارف  ماجنا 

شسرپ

هچناـنچ ریخ و  اـی  تسه  نآ  زا  هدافتـسا  ناـکما  اـیآ  دـشاب  هدـش  شیارب  یئاود  ناـسنا  رگا  تسیچ  تسا  مارح  هک  یلیلد  دنفـسوگ  هضیب 
ریخ ای  زامن  ندروآ  اجب  تسا  مارح  دشابیم  هنوگ  هچ  زامن  ینید ..  ضیارف  ماجنا  دروخب 

خساپ

دروخب ار  دنفسوگ  هضیب  یـسک  هچنانچ  تسا و  هدمآ  یثیدح  بتک  رد  هک  تسا  یتایاور  نآ  لیلد  تسا و  مارح  دنفـسوگ  هضیب  ندروخ 
هب نآ  ندروخ  اما  تسا  حیحـص  شزامن  دروآ و  یمن  دوجو  هب  ندـناوخ  زامن  يارب  یلکـشم  هلأسم  هب  ملع  ای  هلأسم  هب  لـهج  يور  زا  هچ 
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هللا تیآ  رتفد  زا  اتفتـسا   ) میـشاب نآ  فرـصم  هب  رطـضم  دـشابن و  يراـمیب  عفر  يارب  يرگید  هار  هک  تسا  زیاـج  یتروص  رد  وراد ، ناونع 
(. يا هنماخ 

؟ دوشیم صخشم  نآ  مارح  ای  لالح  ناویح  يرهاظ  تیعضو  زا  ایآ  تسه  هنوگچ  نایز  یکشخ  یبآ و  الک  كدرا و  تشوگ  ندروخ 

شسرپ

؟ دوشیم صخشم  نآ  مارح  ای  لالح  ناویح  يرهاظ  تیعضو  زا  ایآ  تسه  هنوگچ  نایز  یکشخ  یبآ و  الک  كدرا و  تشوگ  ندروخ 

خساپ

[ نایبور  ] نامه هک  وگیم  راد و  سلف  ياه  یهام  طقف  دـننک  یم  یگدـنز  ایرد  رد  هک  یتاناویح  زا  تسا و  لـالح  كدرا  تشوگ  ندروخ 
. دییامرف هظحالم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر  رد  دیناوت  یم  هک  هدش  رکذ  یتامالع  مه  یکشخ  تاناویح  يارب  دشاب و  یم  لالح  تسا 

رد يریگمشچ  ياهتوافت  درکن و  ادیپ  همادا  یهلا  ینید و  طخ  کی  ارچ  ینعی  تسا  مارح  ام  ارب ي  لالح و  نایدا  ریاس  رد  ارـش ب  ارچ  1 ـ
؟ درادن دوجو  نآ 

شسرپ

رد يریگمشچ  ياهتوافت  درکن و  ادیپ  همادا  یهلا  ینید و  طخ  کی  ارچ  ینعی  تسا  مارح  ام  ارب ي  لالح و  نایدا  ریاس  رد  ارش ب  ارچ  1 ـ
؟ درادن دوجو  نآ 

خساپ

بارـش هب  هتـشغآ  ینان  هکت  ندروخ  قح  و  دنهد ، یم  ماجنا  تیحیـسم  دوهی و  هچنآ  هزورما  تسا و  هدوب  مارح  زین  نایدا  رگید  رد  بارش 
یهلا نایدا  لک  روط  هب  تسا . هدش  ماجنا  نید  نیا  رد  هک  تسا  یفیرحت  دنهد  یم  تبسن  ع )  ) یسیع ترضح  هب  تسا و  ناشمـسارم  ءزج 
دوجو اهنآ  رد  اهزیچ  یخرب  نآ و  دننام  انز و  ملظ ، لثم  تسیاشان  روما  تمرح  يداقتعا ، هیلوا  لوصا  دننام  دـنراد  تاکرتشم  يرـس  کی 

زامن لصا  الثم  اهنآ  تیفیک  نآ  یگنوگچ  فیلاکت و  یخرب  لثم  دشاب . هتشاد  توافت  تسا  نکمم  نآ  ینامز  طیارش  هب  هجوت  اب  هک  دراد 
بـسحرب هکلب  تسین  نایدا  رب  یلاکـشا  نیا  هتـشاد ، توافت  يرادـقم  هتـشذگ  ياهتمارد  نآ  یگنوگچ  اـما  هدوب  بجاو  ادـتبا  رد  هزور  و 

. تسا هدرک  عضو  ار  نآ  اب  بسانتم  ماکحا  دنوادخ  فلتخم  ياهتیعقوم  اهنامز و 

رد يریگمشچ  ياهتوافت  درکن و  ادیپ  همادا  یهلا  ینید و  طخ  کی  ارچ  ینعی  تسا  مارح  ام  ارب ي  لالح و  نایدا  ریاس  رد  ارـش ب  ارچ  1 ـ
؟ درادن دوجو  نآ 

شسرپ

رد يریگمشچ  ياهتوافت  درکن و  ادیپ  همادا  یهلا  ینید و  طخ  کی  ارچ  ینعی  تسا  مارح  ام  ارب ي  لالح و  نایدا  ریاس  رد  ارش ب  ارچ  1 ـ
؟ درادن دوجو  نآ 

خساپ
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بارـش هب  هتـشغآ  ینان  هکت  ندروخ  قح  و  دنهد ، یم  ماجنا  تیحیـسم  دوهی و  هچنآ  هزورما  تسا و  هدوب  مارح  زین  نایدا  رگید  رد  بارش 
یهلا نایدا  لک  روط  هب  تسا . هدش  ماجنا  نید  نیا  رد  هک  تسا  یفیرحت  دنهد  یم  تبسن  ع )  ) یسیع ترضح  هب  تسا و  ناشمـسارم  ءزج 
دوجو اهنآ  رد  اهزیچ  یخرب  نآ و  دننام  انز و  ملظ ، لثم  تسیاشان  روما  تمرح  يداقتعا ، هیلوا  لوصا  دننام  دـنراد  تاکرتشم  يرـس  کی 

زامن لصا  الثم  اهنآ  تیفیک  نآ  یگنوگچ  فیلاکت و  یخرب  لثم  دشاب . هتشاد  توافت  تسا  نکمم  نآ  ینامز  طیارش  هب  هجوت  اب  هک  دراد 
بـسحرب هکلب  تسین  نایدا  رب  یلاکـشا  نیا  هتـشاد ، توافت  يرادـقم  هتـشذگ  ياهتمارد  نآ  یگنوگچ  اـما  هدوب  بجاو  ادـتبا  رد  هزور  و 

. تسا هدرک  عضو  ار  نآ  اب  بسانتم  ماکحا  دنوادخ  فلتخم  ياهتیعقوم  اهنامز و 

زا یـضعب  هچنانچ  رگا  هیلقع ؟  هلدا  نایب  اب  دینک ؟  نایب  ار  دـنکیم  رمخ  برـش  تمرح  رب  تلالد  هک  یتایآ  تسا ؟  مارح  بارـش  ارچ  - 1
؟  دنتسه سجن  مارح و  مه  زاب  دنشابن  روآ  تسم  دنشابن و  رکسم  یلکلا  تابورشم 

شسرپ

زا یـضعب  هچنانچ  رگا  هیلقع ؟  هلدا  نایب  اب  دـینک ؟  نایب  ار  دـنکیم  رمخ  برـش  تمرح  رب  تلالد  هک  یتایآ  تسا ؟  مارح  بارـش  ارچ  - 1
؟  دنتسه سجن  مارح و  مه  زاب  دنشابن  روآ  تسم  دنشابن و  رکسم  یلکلا  تابورشم 

خساپ

 . رگید دنچ  ره  ای  دشاب  هدش  هتفرگ  روگنازا  هاوخ  هدننک  تسم  عیام  ره  هکلب  تسین  روگنا  بارش  ینعم  هب  نید : حالطصا  رد  هرمخ  ج1 -
یمن دـنکفا و  یم  لقع  يور  يا  هدرپ  و  دوشیم . یتسم  ببـس  دـناشوپ  یم  ار  لقع  بارـش  هک  اـجنآ  زا  تسا و  ندـیناشوپ  ینعم  هب  رمخو 

بارـش و مکحزا  دندیـسر و  شتمدخ  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ «  نارای  زا  يا  هدع  اذل  دهدب .  صیخـشت  ار  دـب  بوخ و  ناسنا  دراذـگ 
لق رسیملا  رمخلا و  نع  کنولئـسی  دش {  لزان   ( 220  - 219 هرقب (  هکرابم  هروس  هیآ  دـندرک  لاوس  دـنکیم  هابت  ار  لام  لقع و  هک  رامق 

هک یماگنه  ینعی :  يراکس }  متنا  هولصلا و  اوبرقتال   .} تسا هدومرف  یهن  ار  بارش  جیردتب  هک  رگید  هیآ  دنچ  و  ( 1 مثا ( } .......  امهیف 
اریز ناـسنا  رمع  رد  -1 تس :  اترابع  لکلا  تارـضم  اما  دـیناوخ  یم  هچ  دـیمهف  یمن  اریز ؛ دـیناوخن  دـیورن و  زامن  کـیدزن  دـیتسه  تسم 

دوشیم لقتنم  هچب  هب  هفطن  داقعنا  نیحرد  ناـسنا  لـسن  رد  لـکلا  -2 تسا .  نارگید  زا  رتمک  ناـشرمع  دـصرد  ات 30  یلکلا 25  ياهناسنا 
تارثا -3 تسا .  هدرک  محر  عطق  دـهدب  يراوخبارـش  هبار  شرتخد  هکیـسک  دـندومرف :  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  مرکا «  لوسر  یتیاور  قبطو 

ناکشزپ ناور  يداصتقا  ياهنایز  - 4 تسا .  یتسم  لاحرد  تافداصت  اهتیانج و  اـهلتق و  دـصرد  هک 50  عامتجارد  قالخا  رد  لـکلا  ءوس 
بارـش دـسافم  میمرت  فرح  هک  نیگنـس  ياه  هجدوب  باسح  یلو  دـنروآ  یم  تسدـب  تایلام  بارـش  شورف  زا  هک  اـهیجراخ  دـنیوگیم :

دیدناوخ اه  همانزور  رد  یمارگ  ردارب  امش  امتح  دزادنا  یم  راک  زا  ار  ندب  ءاضعا  هیلک و  بلق و  هک  ینامسجررض  -5 دنا !!  هدرکن  دوشیم 
ان یلکب  مه  رفن  دنچ  داتفا و  راک  زا  ناشا  هیلک  رفن  دـنچ  دـندرم و  رفن  یبلقت 20  یلکلا  تابورشم  ندروخ  رثا  رب  زاریـش  رد  لبق  یتدم  هک 
مه تسا و  مارح  مه  هدـننک  تسم  تابورـشم  يا ,  هنماـخ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  بـالقنا  مظعم  ربهر  ياوتف  قبط  ج 2 - دـندش ..  انیب 

ای تسا  سجن  کیلیتا  لکا  ایآ  تسا  هدش  لاوئس  ناشیا  زا  تسا .  مارح  سجن و  يرکسم  ره  و  دنتسه .  رکسم  یلکلا  تابورـشم  سجن . 
یشور - 3 تسیچ ؟  لکلا  ندوب  سجن  كالم  - 2 دوش .  یم  یتسم  ببـس  دراد و  دوجو  اه  هدـننک  تسم  همه  رد  لکلا  نیا  ارهاظ  ریخ , 

هک لکلا  ماسقازا  کی  ره  -1 دندومرف :  باوج  يا  هنماخ  هللا  هیآ  ترـضح  تسا ؟  مادک  دنک  تباث  ار  تابورـشم  ندوب  هدـننک  تسم  هک 
رگا - 3 دـشاب .  عیام  لصا  رد  هدـننک و  تسم  هک  تسا  نیا  لکلا  تساـجن  كـالم  -2 تسا . سجن  دنـشاب  عیام  لصا  رد  هدـننک و  تسم 
همه تیلح  تـمرح و  ( 2 تسا ( . یفاـک  ناـنیمطا  دروم  هربخ  لـها  نداد  ربخ  اـی  تسا  هدـننک  تسم  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  فلکم  دوخ 
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عضو ار  ماکحا  نیا  ناسنا  يدنمتداعس  تحلصم و  يور  دنوادخ  هک  دنتسه  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  بارش  هلمج  زا  ینید  تاروتسد 
هن رتشیب و  هن  دناوخب  تعکر  ود  دیاب  دسرب  زامن  تینراون  تداعس و  هب  دهاوخب  رگا  یـسک  تسا  تعکر  ود  حبـص  زامن  الثم  تسا .  هدرک 
 , یهلا تاروتـسد  زا  فلخت  تسا و  مارح  نآ  ندروخ  دنکن  تسم  ول  دشاب و  رادقم  نیرتمک  مه  نآ  زا  يا  هرطق  یتح  بارـش  رد  رتمک و 

رتشیب نآ  تارـضم  نکل  دراد  یعفانم  دـیوگیم  مه  نآرق  تسا .  دـیفم  نآ  مک  ندروخ  هک  ناکـشزپ  یـضعب  لاوقا  زا  لـقن  هک  اـصوصخم 
هبوجا هیآ 219 2- هرقب ,  هکراـبم  هروس  -1 عباـنم :  تسا .  تداعـس  بجوم  دـنوادخ  مکح  اـمتح  هدیـسر  نآ  میرحت  مکح  نوچ  تسا و 

هتاکرب تماد  يا «  هنماخ  یمظعلا  هللا  هیآ  تا ,  ءاتفتسلا 

تسا و مارح  هک  ییوج  بآ  الثم  دننک  یم  زیوجت  ار  نآ  نامرد  يارب  هک  ییاه  رتکد  ایآ  تسا و  مارح  ارچ  هکنیا  یلکلا و  داوم  تارـضم  زا 
؟ هن ای  تسا  تسرد  نآ  زا  هدافتسا  مه  زاب  تسا  دیفم  دارفا  هیلک  گنس  عفد  يارب 

شسرپ

تسا مارح  هک  ییوج  بآ  الثم  دننک  یم  زیوجت  ار  نآ  نامرد  يارب  هک  ییاه  رتکد  ایآ  تسا و  مارح  ارچ  هکنیا  یلکلا و  داوم  تارضم  زا 
؟ هن ای  تسا  تسرد  نآ  زا  هدافتسا  مه  زاب  تسا  دیفم  دارفا  هیلک  گنس  عفد  يارب  و 

خساپ

رارطضا دیدش ، ضرم  زا  ای  تکاله  زا  سفن  ظفح  تهج  صصختم  کشزپ  هیصوت  هب  انب  یلکلا  تابورشم  تارکـسم و  ندیماشآ  هب  رگا 
دوشن و ادیپ  یلالح  يوراد  هک  تسا  یتروص  رد  رارطـضا  هک  دییامن  هجوت  هلأسم  دویق  هب  دیاب  هتبلا  درادن . لاکـشا  دـماشایب  دـنک و  ادـیپ 
نیدتمریغ و رتکد  دینادب  رگا  اما  دشاب . هداد  صیخـشت  ار  عوضوم  نیا  نیدتم  رتکد  دشاب و  بترم  نآ  فرـصم  رب  تکاله  زا  سفن  ظفح 

هرابرد هک  تسا  هدمآ  لقن  رد  تسین و  زیاج  رمخ  برـش  دراد ، دوجو  يرگید  يوراد  ای  دـیامنیم و  هیـصوت  یعرـش  لئاسم  هب  دـیقمریغ 
منک اوادم  نآ  اب  هنوگچ  مرگنب ، نادب  مهاوخیمن  مسق  ادخ  هب  هن  : » دنیامرفیم خساپ  ترـضح  دسرپیم : هدش  نیجع  رمخ  هب  هک  ییوراد 

ياهررض و  ج 1 و 4 .) باب 20 ، همرحم ، هبرشالا  باوبا  ج 17 ، هعیـشلالئاسو ، ...« ، ) دنامیم كوخ  تشوگ  ای  هیپ  نوچمه  هک  یلاح  رد 
هب تبـسن  هدـنامن و  یفخم  زین  ناملـسم  ریغ  نادنمـشناد  هاگدـید  زا  ندـب  ءاضعا  ریاـس  یبصع و  هلـسلس  زغم و  يور  رب  یلکلا  تابورـشم 

داژن كاپ  رتکد  دیهش  فیلأت  ربمایپ  نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  باتک  دیناوت  یم  دروم  نیا  رد  دنا . هدومن  ناوارف  ياه  هیصوت  نآ  زا  بانتجا 
. دییامرف هعلاطم  ار 

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  كوخ  تشوگ  ندروخ  ارچ 

خساپ

رب هوالع  تسا و  یلاباالو  توافتیب  هداعلا  قوف  یسنج  روما  رد  كوخ  فیثک ، تسا  یناویح  كوخ  تفگ  دیاب  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 
لئاسم رد  یتریغیب  يرگیلاباال و  صوصخ  رد  كوخ  تشوگ  ینعی  اذـغ  نیا  ریثأت  تسا  تباث  ملع  رظن  زا  هک  تاـیحور  رد  اذـغ  ریثأـت 
ترضح تعیرش  رد  دننادیم : یتریغیب  لبمـس  ار  نآ  دنروخیم  كوخ  تشوگ  رتشیب  هک  ناییاپورا  دزن  رد  یتح  تسا ، دوهـشم  یـسنج 
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رهظم اهناتـساد  رد  نمـض  رد  دناهدش و  هیبشت  كوخ  هب  ناراکهانگ  لیجانا  رد  تسا و  هدش  مالعا  زین  كوخ  تشوگ  تمرح  (ع ) یـسوم
ياـج تسا / هدومرف  كوخ  تشوگ  تمرح  هب  حیرـصت  هرقب  هیآ 173  نیا  رد  مه  دـیجم  نآرق  رد  دـناهدرک و  یفرعم  كوـخ  ار  ناـطیش 
يوس زا  تسا و  شدوخ  تالوضف  زا  یهاگ  تافاثک و  زا  ًاعون  كوخ  كاروخ  وسکی  زا  دـننیبیم  دوخ  مشچ  اب  یـضعب  هک  تسا  بجعت 

تـسا ودک  مرک  عون  کی  نیـشیرت و  مرک  مانب  كانرطخ  لگنا  عون  ود  ياراد  دـیلپ  ناویح  نیا  تشوگ  هک  هدـش  نشور  همه  يارب  رگید 
رد دـنک و  يزیر  مخت  رازه  هام 15  کی  رد  هک  تسا  یفاک  نیـشیرت  مرک  اهنت  دنزرویم / رارـصا  نآ  تشوگ  زا  هدافتـسا  رد  مه  زاب  یلو 

، باصعا شـشک  یمـسیتامر ، ياهدرد  لاهـسا  صوصخم ، ياهبت  هجیگرـس ، ینوخ ، مک  دـننام  نوگانوگ  ضارما  شیادـیپ  ببـس  ناسنا 
تـشوگ ولیک  کی  رد  ددرگ / هریغ  سفنت و  اذغ ، ندیعلب  ندیوج ، لمع  یتخـس  یگتـسخ ، یگتفوک و  اههیپ ، مکارت  ندب ، لخاد  شراخ 

زا یتمـسق  رد  شیپ  لاس  دنچ  هک  دشاب  هدـش  ببـس  روما  نیمه  مه  دـیاش  دـشاب و  نیـشیرت  مرک  دازون  نویلیم  تسا 400  نکمم  كوـخ 
دنکیم ادـیپ  ياهزات  هولج  نامز  رورم  هب  شتاروتـسد  هک  ینییآ  نآ  يرآ  { 1 .} دش مالعا  عونمم  كوخ  تشوگ  ندروخ  هیـسور  روشک 

كاپ اهنآ  زا  ار  كوخ  تشوگ  تشک و  ار  اـهلگنا  نیا  ماـمت  ناوتیم  زورما  لـئاسو  اـب  دـنیوگیم  یخرب  تسا / مالـسا  نیئآ  ادـخ ، نیئآ 
نایز زاب  دـنورب  نایم  زا  یلک  هب  روبزم  ياـهلگنا  داـیز  ترارح  رد  كوخ  تشوگ  نتخپ  اـب  یتشادـهب  لـئاسو  اـب  هک  ضرف  هب  یلو  دومن /

شوارت اههدغ و  قیرط  زا  تسا و  ناویح  نآ  تافص  يواح  یناویح  ره  تشوگ  یملسم  لصا  قبط  اریز  تسین  راکنا  لباق  كوخ  تشوگ 
یب تفص  دناوتیم  كوخ  تشوگ  ندروخ  بیترت  نیا  هب  دراذگیم و  رثا  دننکیم  هیذغت  نآ  زا  هک  یناسک  فالخا  رد  اهنومروه )  ) اهنآ

تهج نیا  زا  دـنک ، لقتنم  نآ  هدـنروخ  هب  تسا  ناویح  نیا  زراب  صئاصخ  زا  هک  ار  یـسومان  لئاسم  هب  ییانتعایب  یـسنج و  يراـب  دـنب و 
محلا مدلا و  ْتیملا و  مکیلع  مرح  امنا  : » دیامرفیم یگزره  داسف و  هنوگ  ره  زا  هعماج  ناسنا و  حور  مسج و  ظفح  يارب  مالـسا  هک  تسا 

هیآ 173/ هرقب ، هروس  [. 2 / ] ص 587 ج 1 ، هنومن ، ریسفت  [. 1 { ] 2 ...«.} ریزنخلا

نامرد يارب  بارـش  رگا  تسا ؟ مارح  زاب  دروآین ، یتسم  هک  دوش  هدروخ  یمک  هزادنا  هب  رگا  ایآ  تسا ؟ مارح  بارـش  ارچ  دننک  یم  لاؤس 
؟ تسا مارح  زاب  دشاب ، دیفم  اهيرامیب  یضعب 

شسرپ

نامرد يارب  بارش  رگا  تسا ؟ مارح  زاب  دروآین ، یتسم  هک  دوش  هدروخ  یمک  هزادنا  هب  رگا  ایآ  تسا ؟ مارح  بارـش  ارچ  دننک  یم  لاؤس 
؟ تسا مارح  زاب  دشاب ، دیفم  اهيرامیب  یضعب 

خساپ

یم نآرق  هعماج . ای  درف  يارب  ررـض  ياراد  ای  هدوب و  یعفن  ياراد  ای  تسا ؛ هتـشاد  یکالم  ّتلع و  هدـش ، مارح  ای  لالح  مالـسا  رد  هچ  نآ 
لالح ار  تابیط  دـنوادخ  ( 1 (؛ مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرـصا و  مهنع  عضی  ثئاـبخلا و  مهیلع  مّرحی  تاـبّیّطلا و  مهل  ّلـحی  : " دـیامرف

باـصنالا و رـسیملا و  رمخلا و  اـّمنا  : " تـسا هدـش  یفرعم  دـیلپ  سْجِر و  مارح ، " تـسا . هدرک  مارح  ار  دـیلپ  ياـهزیچ  ثئاـبخ و  هدرک و 
کـش نودب  " دینک . يرود  نآ  زا  سپ  تسا . ناطیـش  ياهراک  زا  دیلپ و  رامق و ... رمخ و  ( 2 (؛ هوبنتجاف ناطیشلا  لمع  نم  سجر  مالزالا 
دهاوخ ادیپ  جاور  دـسافم  هیقب  دـشاب ، هتـشاد  جاور  يراوخبارـش  هک  ياهعماج  رد  دراد . ررـض  ناسنا  مسج  حور و  يارب  یکلا  تابورـشم 

رمخلااوبنتجا : " تسا هدومرف  هدرک و  یفرعم  ناهانگ  هیقب  دیلک  ار  بارش  (ص ) ربمایپ اذل  دش . دهاوخ  كرحتم  ریغ  هدرم و  هعماج  و  درک ،
هک یـسک  ار و  بارـش  دنک  تنعل  ادخ  : " دومرف (ص ) ربمایپ ( 3" .) تسا يدب  ره  دیلک  اریز  دینک ، يرود  بارـش  زا  ّرـش ؛ ّلک  حاتفم  اّهناف 

شخپ ار  بارـش  هک  یـسک  راوخبارـش و  دنک  تنعل  دنوادخ  دراک . یم  تخرد  بارـش  هیهت  يارب  هک  سک  نآ  دـنک و  یم  تسرد  ار  نآ 
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(ص) ربمایپ ( 4" .) دنک یم  لمح  رهـش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  ار  بارـش  هک  یـسک  بارـش و  لوپ  هدنروخ  رادیرخ و  هدنـشورف و  دـنک و  یم 
: دومرف زاب  ( 5" .) دنیـشنب دوش  یم  هدروخ  نآ  رد  بارـش  هک  ياهرفـس  رـس  رب  دـیابن  دراد ، نامیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  سک  ره  : " دومرف

مارح دایز  هچ  مک و  هچ  بارش  ندیشون  نیاربانب  ( 6" .) تسا هریبک  ناهانگ  زا  اهيدب و  هشیر  بارش  رئابکلا ؛ ربکا  شحاوفلا و  ّمأ  رمخلا  "

نامرد رگا  تسین . زئاـج  نآ  ندیـشون  هجو  چـیه  هب  تسا و  هدرک  مارح  ار  نآ  مالـسا  دراد و  يراـبگرم  راـثآ  ناـسنا  يارب  تسا و  یعطق 
: اهتشون یپ  تسا . مارح  بارش  ندیشون  دشاب ، ینیزگیاج  يوراد  رگا  درادن و  یلاکشا  دوش ، فرطرب  بارش  هطساو  هب  ًارصحنم  يرامیب 
.4 ص 12 . ۀـحاصفلا ، جـهن  زا  لقن  هب  ج 5 ، نیقداصلا ، راثآ  شخب ، ناـسحا  قداـص  . 3 هیآ 90 . ( 5  ) هدئام . 2 هیآ 157 . ( 7  ) فارعا . 1
ص ج 5 ، لامعلا ، زنک  زا  لقن  هب  ناـمه ، . 6 ص 268 . ج 6 ، یفاک ، عورف  زا  لقن  هب  ناـمه ، . 5 ص 44 . ج 100 ، راحب ، زا  لقن  هب  ناـمه ،

.349

؟ دنک یمن  دراو  يّدج  نایز  ررض و  ناسنا  هب  رگم  تسا ؟ هدشن  مالعا  مارح  مالسا  رد  رّدخم  داوم  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یمن  دراو  يّدج  نایز  ررض و  ناسنا  هب  رگم  تسا ؟ هدشن  مالعا  مارح  مالسا  رد  رّدخم  داوم  ارچ 

خساپ

شیشح كایرت و  نییوره و  نامز  نآ  رد  اریز  هدشن ،  حرطم  مالسا  ردص  رد  هک  نیا  تسا . مارح  دراد ، ررض  نوچ  رّدخم  داوم  لامعتـسا 
مالسا ًاعطق  تشاد ،  دوجو  يزورما  لکش  نیا  هب  رگا  دوب . ییوراد  رهزداپ  ناونع  هب  تشاد ، دوجو  قایرت  مان  هب  يزیچ  رگا  دوبن و  هریغ  و 

. درک یم  مارح  ار  نآ 

؟ تسا مارح  سلف  نودب  یهام  ارچ  لاثم : ضرف  رب  دیسیونب ؛ میارب  ار  نایزبآ  دروم  رد  یعرش  لئاسم  زا  یضعب 

شسرپ

؟ تسا مارح  سلف  نودب  یهام  ارچ  لاثم : ضرف  رب  دیسیونب ؛ میارب  ار  نایزبآ  دروم  رد  یعرش  لئاسم  زا  یضعب 

خساپ

تهج رد  تسا و  دـیفم  اه  ناسنا  یگدـنز  يارب  هچنآ  زا  تسا و  ناـهج  رارـسا  ماـمت  هب  ِملاـع  دـنوادخ ، هک  نیا  هب  هجوت  اـب  یلک  روط  هب 
هک ییاهزیچ  هب  یتح  دـنرادن و  یهاـگآ  ناـهج  رارـسا  ماـمت  زا  اـه  ناـسنا  رگید  فرط  زا  تسا ، هاـگآ  دـشابیم ، یتخبـشوخ  تداـعس و 

نید و هب  زاین  تهج  نیا  زا  دنرادن ، لماک  عالطا  رـضم ، ای  تسا  دیفم  ناشیا  رب  هچنآ  تسا و  نآ  ورگ  رد  اه  ناسنا  یتخبـشوخ  تداعس و 
ملع و هب  نامیا  هک  یـسک  يارب  تسا ، هدش  غالبا  ربمایپ  قیرط  زا  هدش و  عیرـشت  دنوادخ  فرط  زا  هچنآ  تسا . ناربمایپ  ندـمآ  تعیرش و 

هاگآ اهنآ  زا  یـضعب  رارـسا  تمکح و  هب  دـناوتیم  ناسنا  نایم  نیا  رد  تسا . يرـشب  تداعـس  تهج  نیمه  رد  همه  دراد ، یهلا  تمکح 
يریذـپ رییغت  اهنآ و  ندوب  یجیردـت  يرـشب و  فراـعم  مهف و  صقن  هب  هجوت  اـب  ًـالوصا  اریز  دـبای ، یمن  یهاـگآ  رگید  یـضعب  زا  دوش و 
تامّرحم ریاس  نوچمه  هدـش  میرحت  هک  ییاه  یکاروخ  اهاذـغ و  کش  نودـب  تسا . هدـش  عیرـشت  ینید  ماکحا  نید و  يرـشب ، تخاـنش 

زین یمالسا  تایاور  رد  تسا . هدش  عیرشت  شیاه  یگژیو  مامت  اب  ناسنا  ناج  مسج و  عضو  هب  لماک  هجوت  اب  دراد و  یصاخ  ۀفـسلف  یهلا ،
رد اه  مارح  اه و  لالح  ۀفسلف  یّلک  روط  هب  تسا . هتشادرب  نآ  يور  زا  هدرپ  رشب  یملع  ياهتفرـشیپ  هدش و  نایب  اهنآ  زا  یـضعب  ياه  نایز 
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زا هک  نانآ  ثئابخلا ؛ مهیلع  مّرحی  تابیّطلا و  مهل  ّلحی  و  : " تسا هدـمآ  ربماـیپ  تایـصوصخ  فئاـظو و  ۀـمادا  رد  فارعا  ةروس  ۀیآ 157 
دهدیم روتسد  فورعم  هب  ار  اهنآ  دنبای و  یم  لیجنا  تاروت و  رد  ار  وا  تافـص  هک  يربمایپ  دننک ؛ یم  يوریپ  یّما ) ربمایپ   ) ادخ ةداتـسرف 

دوب نانآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  نیگنس و  ياهراب  دنکیم و  میرحت  ار  اه  كاپان  درامـش و  یم  لالح  ار  اه  هزیگاپ  دراد . یم  زاب  رکنم  زا  و 
ار هچنآ  تابیط و  تسا و  گنهآ  مه  میلـس  ترطف  اب  ربمایپ  توعد  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  " دراد . یم  رب  ناشندرگ ) شود و  زا  )

ةروس ۀیآ 4  رد  [ 1 .] تسا هدرک  میرحت  دـشاب ، یم  زیمآ  رّفنت  ثیبـخ و  هک  ار  هچ  نآ  هدرک و  لـالح  مدرم  رب  ددنـسپ ، یم  میلـس  عـبط  هک 
تسا هدش  لالح  نانآ  يارب  يزیچ  هچ  دنـسرپ  یم  وت  زا  ربمایپ ، يا  تابّیطلا ؛ مکل  ّلحُأ  لق  مهل  ّلحأ  اذام  کنولئـسی  : " تسا هدمآ  هدئام 

دیلپ ثیبخ و  هدش ، میرحت  مالـسا  رد  هچنآ  هک  میریگ  یم  هجیتن  بلاطم  نیا  عومجم  زا  " تسا . هدش  لالح  هزیکاپ  ّبیط و  ياهزیچ  وگب :
نیا قیبطت  اّما  تسا . هدوب  دـیفم  حور  مسج و  يارب  هزیکاپ و  هدـش ، لالح  هک  هچنآ  هدوب و  حور  ای  مسج  يارب  ییاـه  ناـیز  ياراد  هدوب و 

لکـشم يردـق  دـیاش  تسا ، دـیلپ  یهام  هسوک  ای  هبرگ  گنلپ ، شوگرخ ، گس ، كوخ ، تشوگ  هک  نیا  تابثا  نآ و  قیداـصم  رب  هجیتن 
لالح دروم  رد  مالـسا  تسا . مولعمان  زونه  دراوم  یخرب  اما  هتفای  تسد  یبوخ  ياه  هجیتن  هب  يزورما  شناد  یخرب ، دروم  رد  هتبلا  دـشاب .
هدوب دیفم  ناسنا  لاح  هب  هچنآ  هکلب  دزادنایب ، يراتفرگ  جرحرد و  ار  مدرم  هتساوخ  یمن  هتشاد و  اه  ناسنا  يارب  ریخ  دصق  ندرک  مارح  ای 

اه مارح  لالح و  زا  یخرب  دروم  رد  دـیاب  ضرف  شیپ  نیا  اب  ام  تسا . هدرک  مارح  هدوب ، دـیفم  ریغ  ناسنا  لاح  هب  هک  هچنآ  هدرک و  لـالح 
ًۀیلح هنم  اوجرختست  ًاّیرط و  ًامحل  هنم  اولکأتل  رحبلا  رّخس  يّذلا  وه  و  : " دیامرفیم نآرق  نایزبآ  ییایرد و  تاناویح  دروم  رد  مینک . يرواد 

زا ات  درک  رّخـسم  امـش  يارب  ار  اـیرد  هک  تسا  ییادـخ  وا  [ 2 [؛ نورکـشت مکّلعل  هلـضف و  نم  اوغتبتل  هیف و  رخاوم  کـلفلا  يرت  اـهنوسبلت و 
رد اه  یتشک  دییارایب و  ار  نت  ات  هدرک  جارختـسا  فدص و )...  ناجرم و  رُد و  دـننام   ) نآ ياهرویز  زا  دـینک و  هدافتـسا  نآ  هزات  تشوگ 

ٌبذع اذه  نارحبلا  يوتـسی  ام  و  : " دیامرفیم رگید  ياج  رد  " دیـشاب . رازگ  رکـش  هک  تسا  دیما  دیبلط . يزور  ادخ  لضف  زا  ات  دینارب  نآ 
هلضف نم  اوغتبتل  رخاوم  هیف  کلفلا  يرت  اهنوسبلت و  ۀیلح  نوجرختـست  ًاّیرط و  ًامحل  نولکأت  ّلک  نم  جاجأ و  حلم  اذه  هبارـش و  ٌغئاس  ٌتارف 

نیا دوجو  اب  دنتسین . ناسکی  تسا  روش  خلت و  يرگید  بآ  نیریش و  اراوگ و  کی  نآ  بآ  هک  ایرد  ود  نآ  زگره  [ 3 [؛ نورکشت مکّلعل  و 
نآ رد  دـینک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  تنیز  شـشوپ و  رد  هک  هدرک  جارختـسا  نآ  زا  اهرویز  دـینک و  یم  لوانت  هزات  تشوگ  ود  ره  زا  امش 
زا یکی  ایرد  نآرق  هاگدید  زا  نیاربانب  " دیـشاب . رازگرکـش  هک  تسا  دیما  دـیوش و  دـنم  هرهب  ادـخ  لضف  زا  ات  دـیوش  یم  راوس  اه  یتشک 

. دنکیم یگدنز  نآ  رد  تاناویح  عاونا  هک  یکـشخ  نوچمه  دنراد  دوجو  ییایرد  تاناویح  عاونا  اهایرد  رد  تسا . اه  ناسنا  ۀیذغت  عبانم 

. دنراد ار  یکشخ  رد  يراکش  تاناویح  مکح  یخرب  دنروخ و  یم  ار  رگید  ياه  یهام  دنتـسه و  راوخ  تشوگ  نایهام  زا  یخرب  ایرد  رد 
عنام اه  یهام  هنوگ  نیا  يور  اه  کـلوپ  دنـشاب . راد  سلف  هک  تسا  ییاـه  یهاـم  اـه ، یهاـم  نیرتهب  نیرتملاـس و  اـه  یهاـم  عاونا  نیب  زا 
لالح ياه  یهام  مان  دنسر . یم  كاروخ  فرصم  هب  هدش  دیص  ياه  یهام  فصن  ًابیرقت  دنتسه . تاّرذ  زا  يرایـسب  ذوفن  ربارب  رد  یگرزب 

، فوس لافک ، یهام ، كدرا  یمال ، یجالت ، هلوک ، شاح ، ماشح ، روپک ، میـس ، دیفـس ، یلوک  ـالآ ، لزق  دازآ ، زا : تسا  تراـبع  ناریا  رد 
نوزوا سات ، یهام ، همقل  یهام ، هّرا  یهام ، بسا  لگوف ، كزرگ ، يراخ ، هس  زا : دـنترابع  مارح  ياه  یهام  یلوک . دیفـس  یلوک و  هاـیس 

هتسناد ندش  رغال  ینعی  ندب  ندش  بآ  ثعاب  ار  نآ  هدش و  تمذم  یهام  ندروخ  رد  يور  هدایز  زا  تایاور  رد  [ 4 .] یهام پیش  نوروب و 
یهام ندروخ  ؛1[5 ] دسجلا بیذی  يّرّطلا  کمسلا  : " دومرف ای  " نینیعلا ، محش  بیذی  يّرطلا  کمسلا  : " هدش لقن  (ع ) مظاک ماما  زا  تسا .

زا ؛2[6 ] دـسجلا بیذـی  ّهنإف  کمـسلا  لـکأ  اونمدـتال  : " دومرف (ع ) نینمؤملاریما " دـنکیم . بوذ  ار  ندـب  تشوگ  اهمـشچ و  یبرچ  هزاـت 
هیآ 14. ( 16  ) لحن  - 2 ص 397 . ج6 ، هنومن ، ریسفت   - 1" دنکیم . فیعض  ار  ندب  نوچ  دینک ، يراددوخ  موادم  روط  هب  یهام  ندروخ 

 - 5 تافاضا . صیخلت و  اب  دـعب ،  هب  ص 109  ج8 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا  دازن ،  كاپ  اضر  رتکد   - 4 هیآ 12 . ( 35  ) رطاف  - 3
باب 38. ص 56 ، نامه ،  - 6 باب 37 . ص 54 ، ج17 ، هعیشلا ، لئاسو 

؟ تسا هدش  مارح  دراد ، يدیاوف  هک  نیا  اب  بارش  ارچ 
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شسرپ

؟ تسا هدش  مارح  دراد ، يدیاوف  هک  نیا  اب  بارش  ارچ 

خساپ

ًالصا یمسج و ... یناور و  یحور و  رظن  زا  بارـش  موش  راثآ  تسا و  هدیدرگ  میرحت  موش  بقاوع  نوگانوگ و  ياهنایز  رطاخ  هب  بارش 
وا لقع  ناراد  ناج  ریاس  رب  یمدآ  زایتما  كالم  دشابیمن . ضارما ) یخرب  هجلاعم  رد   ) یمسج ًانایحا  داصتقا و  زیچان  عفانم  اب  هسیاقم  لباق 

تسا يرشب  شنادو  ملع  هرمث  يرشب  عماوج  ياهتفرـشیپ  تایقرت و  همه  دزودنایم . شناد  ملع و  ناسنا  هک  تسا  لقع  رطاخ  هب  تسا و 
رد وگب : دننکیم ، لاؤس  وت  زا  رامق  بارـش و  هرابرد  : " دیامرفیم میرک  نآرق  دـنکیم . لیاز  دودـحم  تدـم  رد  هچرگ  ار  لقع  بارـش  و 

(1" .) تسا رتشیب  اهنآ  عفن  زا  اهنآ  هدـسفم ) و   ) هانگ یلو )  ) دـنرادرب رد  مدرم  يارب  يدام ) رظن  زا   ) یعفانم و  تسا ، یگرزب  هانگ  اـهنآ 
دنکیم و زیهرپ  نآ  زا  لقاع  ناسنا  دـشاب ، نآ  تعفنم  زا  رتشیب  رایـسب  شررـض  هک  يزیچ  تسا ، قطنم  لقع و  رب  قبطنم  ًالماک  هلئـسم  نیا 
دـیلپ و يرما  بارـش  راـمق و  نارق  تاـیآ  رد  تسا . ساـسا  نیمه  رب  زین  مهم  مها و  هدـعاق  تسا و  هدـش  میرحت  یهن و  نآ  زا  زین  نید  رد 

هینک ینمشد و  اهناسنا  امش  رد  رامق  بارش و  هلیسو  هب  هک  دهاوخیم  ناطیـش   " دنایناطیـش مهم  رازبا  ود  هک  تسا  هدش  هتـسناد  یناطیش 
ياهنایز دروم  رد  ار  ناکشزپ  سانش و  ناور  نادنمشناد  ياهرظن  نیرخا  زا  یتمسق  بارش ، ياهنایز  ندش  نشور  يارب  ( 2" .) دنک داجیا 

هب داتعم  هلاـس  ات 23  ناـناوج 21  زا  هاـگ  ره  هک  درادیم  راـهظا  یبرغ  روهـشم  نادنمـشناد  زا  یکی  رمع : رد  لـکلا  رثا  میروآیم : بارش 
هدرک تباث  يرگید  روهـشم  نادنمـشناد  دـنوشیمن . فلت  مه  رفن  هد  داتعم  ریغ  ياهناوج  زا  لباقم  رد  دـنریمب ، رفن  یلکلا 51  تابورشم 

ياهنایز دنکیمن . رمع  لاس  زا 35  رتشیب  لکلا  ندیـشون  رثا  رد  دننک ، رمع  لاس  هاجنپ  دوریم  راظتنا  هک  هلاس  ياهناوج 20  هک  تسا 
: تسا رارق  نیا  زا  اـهتسیلکلا  یعاـمتجا  مئارج  هدوـمن ، هیهت  رد 1961  نوین "  " رهـش ینوناق  کشزپ  هک  يراـمآ  قبط  لـکلا : یعاـمتجا 

نانش رامآ  نیا  دص  رد   88/8 یسنج ، مئارج  دصرد ، تقرس 88/5  دصرد ، حرج 77/8  برض و  دص ، رد  یمومع 50  ياهلتق  نیبکترم 
راثآ و زا  ياهشوگ  اهنت  هدمآ  اهرامآ  نیا  رد  هچنآ  ( 3 .) دهدیم يور  یتسم  لاح  رد  گرزب  مئارج  تایانج و  عطاق  تیرثکا  هک  دـهدیم 
. تسا رتمیظع  رتگرزب و  رایسب  نآ  يونعم  یحور و  یعامتجا و  برخم  راثآ  اّما  تسا  يدام  ینامسج و  رظن  زا  مه  نآ  بارش ، تادرفم 
هب تسا  رتهب  لکلا  تابورـشم  تاّرـضم  زا  رتشیب  عالطا  يارب  ص 74 و 75 . ج 2 ، هنومن ، ریـسفت  . 2 هیآ 219 . ( 2  ) هرقب . 1 اهتشون : یپ 

هیآ 91. ( 5  ) هدئام . 3 دییامرف . هعجارم  ص 74  ج 5 ، هنومن ، ریسفت 

دنک فرصم  يا  هزادنا  هب  صخـش  رگا  یلو  ددرگ ، جراخ  یعیبط  تلاح  زا  لقع  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  مارح  تهج  نآ  زا  لکلا  ندروخ 
؟ تسا مارح  ارچ  دوشن ، یعیبط  تلاح  زا  وا  ندش  جراخ  بجوم  هک 

شسرپ

فرـصم يا  هزادنا  هب  صخـش  رگا  یلو  ددرگ ، جراخ  یعیبط  تلاح  زا  لقع  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  مارح  تهج  نآ  زا  لکلا  ندروخ 
؟ تسا مارح  ارچ  دوشن ، یعیبط  تلاح  زا  وا  ندش  جراخ  بجوم  هک  دنک 

خساپ

زا دیلپ و  سجر و  ار  نآ  ًاحیرص  نآرق  ( 1 .) دنک یمن  یقرف  نآ  دایز  ای  مک  ندروخ  تسا و  سجن  مارح و  هدننک ، تسم  یلکلا  تابورشم 
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دنتسه و دیلپ  همه  اه  تب  رامق و  بارش و  ناطیـشلا ؛ لمع  نِم  سِْجر  مالزألا  باصنألا و  رـسیملا و  رمخلا و  اّمنا  : " دناد یم  ناطیـش  لمع 
، دشاب بارـش  نآ  رد  هک  يا  هرفـس  رـس  نتـسشن  یتح  هدش ، تمذم  رایـسب  نآ  زا  تایاور  رد  ( 2" .) دنوش یم  بوسحم  ناطیـش  لامعا  زا 

عمج بلق  کی  رد  نامیا  رمخ و  : " دومرف (ص ) ربماـیپ و  ( 3 .) دنا هدرک  مارح  ار  رمخ  ایبنا  مامت  (ع ) قداص ماما  لوق  هب  تسا . هدـش  میرحت 
" شحاوفلا ما   " ناونع هب  رمخ  زا  دوش . یم  هدودز  وا  بلق  زا  نامیا  رون  تسین و  نمؤم  دشون ، یم  بارش  هک  یسک  ینعی  ( 4" .) دوش یمن 

زور هنابش  لهچ  ات  دشونب ، رمخ  یسک  رگا  تسا . هدش  دای  ّرش ) دیلک  "  ) ّرشلا حاتفم  و"  اه ) يدیلپ  ۀشیر  "  ) ثئابخلا ّما  و"  اه ) يدب  ردام  )
، تسا هتفهن  نآ  رد  يدـسافم  راثآ و  رمخ  تمرح  رد  كالم  تسا . راکهانگ  قساف و  یقـالخا  رظن  زا  راوخبارـش  ( 5 .) تسین لوبق  وا  زامن 

یفاک عـالطا  تسا ، ردـقچ  نآ  نازیم  هک  نیا  نآ و  دـسافم  راـثآ و  رگید  زا  یلو  دـشاب  لـقع  ندـش  لـئاز  دـناوت  یم  اـه  نآ  زا  یکی  هک 
زا یکی  دراد . مه  رگید  ياه  تلع  اـی  تسا ، لـقع  لاوز  یگدـننک و  تسم  رطاـخ  هب  طـقف  بارـش  تمرح  اـیآ  میناد  یمن  ًـالثم  میرادـن .

كوخ تشوگ  هک  دندرک  یم  لاؤس  روط  نیا  تسا . كوخ  تشوگ  تمرح  هب  عجار  ما  هدـش  وربور  یلیخ  نآ  اب  مدوخ  نم  هک  یتالاؤس 
نآ رد  هـک  یبرکیم  دنتخانـش . یمن  ار  كوـخ  تشوـگ  مدرم  ناـمز  نآ  رد  . تـسا هدوـب  يا  هناـمیکح  روتــسد  یلیخ  هـتبلا  تـسا و  مارح 

تـشوگ ندروخ  زا  وگب : مدرم  هب  هک  داد  روتـسد  ربمغیپ  هب  دنوادخ  دروآ ... یم  دوجو  هب  هدنروخ  يارب  يرایـسب  ضراوع  نیـشیرت ) ) دوب
تفرشیپ ۀطساو  هب  زورما  یلو  دراد ، دوجو  نآ  ندب  رد  هک  تسا  یبورکیم  ۀطساو  هب  كوخ  تشوگ  ندوب  مارح  دننک . يراددوخ  كوخ 

ار بورکیم  یفلتخم  لئاسو  هب  هدش و  فشک  مه  نآ  ندرب  نایم  زا  هار  تسیچ و  زا  تشوگ  نیا  ررـض  هک  هدش  فشک  یملع  میظع  ياه 
رگا اـم  زورما  سپ  درادـن ؛ دوـجو  زورما  رگید  تسا ، هتـشاد  دوـجو  كوـخ  تشوـگ  تمرح  يارب  هـک  یلیلد  نیارباـنب  دـنرب ؛ یم  نـیب  زا 

ًادـیدج هک  یلیاسو  اب  مینک  لاؤس  وا  زا  دـشاب و  زورما  ربمغیپ  رگا  میا . هدرکن  راتفر  مالـسا  روتـسد  فالخ  رب  میروخب ، ار  كوخ  تشوگ 
یلیاسو میتفگ ، ام  هک  زور  نآ  دیروخب . دیناوت  یم  الاح  رگید  هن ، تفگ : دـهاوخ  دـبال  میروخن ، ار  كوخ  تشوگ  زاب  تسا ، هدـش  ادـیپ 
تـسرد فرح  نیا  تامدقم  زا  یـضعب  متفگ : اج  نآ  هدنب  درادن . یعنام  رگید  تسه ، هک  الاح  تسا و  هدوبن  بورکیم  ندرب  نیب  زا  يارب 
مالـسا ياملع  ار  نیا  تسا . تسرد  دراد ، یلیلد  مالـسا ، رد  مکح  ره  هک  بلطم  نیا  تسا . صقان  شتامدقم  زا  رگید  یـضعب  یلو  تسا ،

یم لوصا  هقف و  ياملع  هک  يریبعت  هب  تسا . هتفهن  ییاه  تمکح  ای  تمکح  مالـسا ، زا  يروتـسد  ره  رد  هک  دننک  یم  نایب  بیترت  نیا  هب 
؛ تسا هدرک  مارح  هتـشاد ، يا  هدـسفم  نوچ  هدرک ، مارح  ار  يزیچ  مالـسا  رگا  ینعی  تسا ؛ یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  ماکحا  دـنیوگ :

يررض لاح  ره  رد  یعامتجا . یگدنز  هب  هاوخ  و  دشاب ، هتشاد  یگتـسب  يدرف  یگدنز  هب  هاوخ  یحور ؛ هاوخ  دشاب ، یمـسج  ةدسفم  هاوخ 
مالـسا دش  نیقی  شیارب  هک  دوش  ادیپ  یـسک  مینک  ضرف  هک  نیا  نآ  تسه و  رگید  بلطم  کی  یلو  تسا ... هدـش  مارح  هک  هدوب  نآ  رد 

لالح كوخ  تشوگ  رگید  الاح  سپ  تسا ؛ هدـش  فشک  زورما  هک  تسا  یبورکیم  رطاخ  هب  طـقف  تسا ، مارح  كوخ  تشوگ  هتفگ  هک 
یکی ملع  زورما  دشاب و  هتـشاد  دوجو  رطخ  اه  هد  تسا ، هدـش  مارح  هک  يزیچ  يارب  تسا  نکمم  اریز  درک ، میهاوخن  لوبق  ام  یلو  تسا ،

یم يور  نآ  هب  مدرم  مامت  دـنک و  یم  نایب  ار  شراثآ  فشک و  ار  نیلیـس  ینپ  ملع ، دـشاب . هدـنام  زونه  هیقب  هدرک و  فشک  ار  اـه  نآ  زا 
فشک ار  يا  هشوگ  ملع ، دننک . یمن  زیوجت  اه  ضیرم  ۀمه  يارب  لقاال  دراد و  مه  ییاهررـض  دنوش  یم  هجوتم  لاس  دنچ  زا  دعب  دنروآ .

، تسا مارح  كوخ  تشوگ  هتفگ  مالـسا  هک  نیا  تلع  دوش  ادیپ  نیقی  هنوگچ  دهتجم  يارب  الاح  دنام . یم  ناهنپ  رگید  ۀشوگ  دنک و  یم 
زین یلگنا  يرامیب  عون  کی  ودک و  مرک  يرامیب  ًادیدج  نیشیرت  برکیم  زا  ریغ  تسا !؟ هدرک  فشک  ملع  هک  تسا  یبورکیم  هب  رـصحنم 

یحور يونعم و  تارـضم  دنک ، فشک  دناوت  یم  ار  ینامـسج  يدام و  تارـضم  ملع  هزات  دراد . همادا  تایفـشک  مه  هدنیآ  هدش و  فشک 
یمن ملع  رگید  هک  ار  نیا  دوش . یم  سومان  لباقم  رد  ناسنا  يدـیق  یب  ثعاب  كوخ  تشوگ  ندروخ  هدـمآ : تایاور  زا  یـضعب  رد  هچ ؟
سپ درک ، عارتخا  ار  نآ  دض  ياهوراد  سپـس  درک ، فشک  ار  كوخ  تشوگ  يونعم  يدام و  تارـضم  ۀمه  دیاب  لّوا  سپ  دیوگب . دناوت 

تمایق و ات  لالح  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم لالح  سپ  دراد ؛ هنیمز  تماـیق  اـت  مه  نیا  درک و  حرطم  ار  یـشسرپ  نینچ  نآ  زا 
، تسا نیمه  تسه ، هچ  ره  دـیوگب  درک ، ادـیپ  ماکحا  ةرابرد  ار  يا  هفـسلف  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  یگتخپن  ترخآ . اـت  تسا  مارح  مارح ،
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تایبرجت یلو  تسا ، ّرضم  بلق  دبک و  يارب  هک  تسا  نیا  تسا ، مارح  بورـشم  هکنیا  تلع  دیوگب : یـسک  یلکلا  تابورـشم  ةرابرد  ًالثم 
شدایز لالح و  شمک  بارـش  سپ  تسا ؛ عفان  هکلب  تسین ، ّرـضم  طقف  هن  دـنک ، فرـصم  مک  رادـقم  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  هداد  ناشن 

زا یکی  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  دـهدن . جرخ  هب  تعرـس  لـیاسم  روـج  نیا  رد  دـیاب  ناـسنا  تـسا . یکچاپتـسد  زاـب  مـه  نـیا  تـسا . مارح 
میدق رد  دارفا  زا  یضعب  دروخ . ... دهاوخ  هرطق  هرطق  دنادب ، زاجم  ار  بارش  ةرطق  کی  رگا  رـشب  دومرف : لکلا  اب  یناهج  ةزرابم  نالوئـسم 

ام رب  بارش  سپ  دنک ؛ یمن  یتسم  داجیا  بارـش  ام  رد  هک  میراد  یتعیبط  ام  یلو  تسا ، لقع  ندرک  لیاز  بارـش  تمرح  تلع  دنتفگ  یم 
اه نآ  هب  زونه  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  بارـش  تمرح  يارب  لیلد  اه  هد  تسا  نکمم  ًالّوا  تسین . روج  نیا  تسا ! مارح  نارگید  رب  لالح و 
هک درک  مارح  لماک  روط  هب  ار  نآ  دیاب  یلو  دشاب ، هتشادن  ار  تیـصاخ  نآ  شا  هرذ  کی  هک  نیا  ولو  مارح  ءیـش  کی  ًایناث  میا . هدیـسرن 
یم ار  رثا  نامه  عقاو  رد  یلو  درادن ، وا  رد  ار  رثا  نآ  دنک  یم  لایخ  ناسنا  هک  تسا  اهزیچ  زا  یلیخ  هزات  دـنورن . نآ  يوس  هب  ًالـصا  مدرم 
یم اجک  زا  دوش ، عیاض  شلقع  هک  یسک  هزات  دراذگب . ار  دوخ  بولطمان  رثا  كدنا  كدنا  دیاش  دوش . یمن  هجوتم  شدوخ  یلو  دراذگ ،

رایعم و تسین ) نینچ  هک   ) دوب لقع  لاوز  رد  رـصحنم  مه  رگا  هلب ! دیوگ : یم  یتسه ، ملاس  ایآ  هک  مینک  لاؤس  وا  زا  رگا  دـمهفب !؟ دـناوت 
نازیم . 3 ۀـیآ 91 . ( 5  ) هدـئام . 2 و 2634 . ۀلئـسم 2633  ج 2 ، عجارم ، لـئاسملا  حیـضوت  . 1 اـه : تشون  یپ  درادـن . مه  یـصخش  نازیم 

ثیدح 5145. ناونع 1126 ، نامه ، . 5 نامه . . 4 ثیدح 5129 و 5128 . ناونع 1122 ، همکحلا ،

؟ مراذگب رانک  ار  نآ  مناوتیم  هنوگچ  متسه ، يدقتعم  مدآ  یلو  مروخیم ، بورشم  نم  تسا ؟ مارح  بارش  ارچ 

شسرپ

؟ مراذگب رانک  ار  نآ  مناوتیم  هنوگچ  متسه ، يدقتعم  مدآ  یلو  مروخیم ، بورشم  نم  تسا ؟ مارح  بارش  ارچ 

خساپ

بارش تمرح  مهف  يارب  باوج  تسا  هدش  نایب  حیرص  وحن  هب  تایآ  رد  هک  تسا ، بارش  تمرح  مالسا ، نیبم  نید  مّلسم  ماکحا  زا  یکی 
ربمایپ هدـش و  نییعت  رـشب  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یماکحا  دریگ 1 -  رارق  هجوـت  دروـم  هتکن  ود  دـیاب  مکح  نیا  هفـسلف  تمکح و  و 

هک دراد  نانیمطا  تساادخ . هب  دقتعم  نوچ  ناملـسم  هدش و  عضو  ناسنا  یتخبـشوخ  تداعـس و  يارب  هدش ، نآ  غالبا  رومأم  ص )  ) مالـسا
طـسوت اهناسنا  هب  نآ  غالبا  يارب  هتـشاد و  یهاگآ  نآ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ییاه  تحلـصم  عفاـنم و  ياراد  یهلا  ياهروتـسد  ماـکحا و 

میدـقتعم نوچ  اما  میـشاب ، هتـشادن  یهاگآ  نآ  ياهتمکح  زا  یخرب  ای  ماکحا  هفـسلف  تمکح و  زا  ام  هچ  رگا  تسا ، هدرک  یحو  ربمایپ 
ياههخـسن زا  تعاطا  دـننامه  مینکیم ، لمع  هدوب و  دـنبیاپ  نآ  هب  هدرک ، عضو  اهناسنا  يراگتـسر  حالـص و  ریخ و  تهج  رد  ار  نآ  هک 

یگنوگچ اهوراد و  تیفیک  زا  هچ  رگا  مینکیم ، لمع  ار  يزیوجت  ياهوراد  دوخ ، هتشر  رد  کشزپ  صـصخت  زا  نانیمطا  اب  هک  یکـشزپ 
تمالـس يارب  ییاهزیچ  هچ  دـننادیم  دنتـسه و  ناسنا  ياهدرد  نابیبط  ع )  ) موصعم ناماما  ناربمایپ و  میرادـن . ینادـنچ  عـالطا  نآ  ریثأـت 

نآ فرصم  زا  ار  اهناسنا  هدش و  مالعا  تشز  دیلپ و  رما  بارش  راکشآ  روط  هب  تایآ  رد  . 2 تسا . رضم  ییاهزیچ  هچ  دیفم و  رشب  يرکف 
لمع دـیلپ و  راـمق و ... بارـش و  ( 1") هوبنتجاف ناطیـشلا  لـمع  نِم  ٌسجر  رـسیملا ... رمخلا و  اـمنا  : " دومرف نآرق  رد  دـنوادخ  هتـشادزاب ،

َءاضغبلا ةاودعلا و  مکنیب  عقوی  نأ  ناطیـشلا  دیری  اّمنا  : " دیامرفیم تمرح  ببـس  رد  دنوادخ  سپـس  " دینک . بانتجا  نآ  زا  تسا ، یناطیش 
لمع بارـش  ندیـشون  تایآ ، نیا  رد  دنک . داجیا  هنیک  ینمـشد و  امـش  نیب  رامق  بارـش و  اب  دهاوخیم  ناطیـش  ( 2") رسیملاو رمخلا  یف 

رد تسا . ینمـشد  هنیک و  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراذگیم  ياجرب  ناسنا  رد  بولطمان  یناور  یحور و  راثآ  هک  تسا  هتـسناد  دیلپ  یناطیش و 
تمرح تایاور  رد  تسا ".3 )) گرزب  یهانگ  ود  نآ  رد  وگب  دنـسرپیم ، رامق  بارـش و  دروم  رد  وت  زا  : " دیامرفیم دـنوادخ  رگید  هیآ 
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يدزد زا  بارش  هک  دیدومرف  امـش  ایآ  دش : لاؤس  نایقتم  يالوم  زا  تسا . هدش  نایب  نآ  بولطمان  راثآ  رکذ  اب  لصفم و  تروص  هب  بارش 
زامن دشکیم ، مدآ  دنکیم ، انز  دروخب ، بارش  نوچ  راوخبارش  یلو  دنکن ، يرگید  هانگ  دیاش  هدننک  انز  یلب ، : " دومرف تسا ، رتدب  انز  و 

دنوادخ يراوخبارـش ،  : " دومرف تسا ؟ مادک  هریبک  هانگ  نیرتگرزب  هک  دش  لاؤس  هیلع ) هَّللا  مالـس   ) رقاب ماما  زا  (( 4.") دنکیم كرت  ار 
انز دوخ  رهاوخ  رتخد و  ردام و  اب  دنک و  كرت  ار  دوخ  بجاو  زامن  صخش  تسا  نکمم  تسا ! هدشن  ینامرفان  يراوخیم  نوچ  يزیچ  هب 

هیام هک  درک  مارح  تهج  نادب  ار  بارـش  لاعتم  يادخ  دومرف : هیلع  هَّللا  مالـس  اضر  ماما  (( 5.") دشاب لقعیال  تسم و  هک  یلاح  رد  دـنک ،
تارضم زین  یملع  رظن  زا  هزورما  تایاور  تایآ و  رب  هوالع  (( 6 .) تسا ایح  مرش و  ندرب  نیب  زا  قیاقح و  كرد  زا  لقع  نتشادزاب  داسف و 

دمایپ بارـش ، شخب  ناـیز  راـثآ  هلمج  زا  هک  دناهتـشاد  فارتعا  تیعقاو  نیا  هب  نادنمـشناد  تسا . هدیـسر  تاـبثا  هب  یلکلا  داوم  فرـصم 
هدـیرد ایح  مرـش و  هدرپ  لقع ، نتفر  نیب  زا  اب  هک  تسا  نشور  دزادـنایم . راـک  زا  ار  نآ  دراذـگیم و  لـقع  زغم و  يور  هک  تسا  یئوس 

ياههباشون دـیآیمرد . هتخیـسگ  ماجل  یـشحو و  یناویح  تروص  هب  ناـسنا  دـتفایم و  یناویح  زیارغ  تسد  هب  نادـیم  هجیتن  رد  دوشیم .
لمع هجیتـن  رد  دراذـگیمن ، بیـصن  یب  ار  مارح  زغم  زغم و  دوخ  ریـسم  رد  نوخ  دوشیم و  نوـخ  بذـج  ًاعیرـس  هدافتـسا  زا  سپ  یلکلا 

زا تسا ، تشز  ياهراک  زورب  زا  عنام  ناسنا و  رد  ایح  مرـش و  أشنم  يدارا و  هک  يراد  نتـشیوخ  دوریم و  فعـض  هب  ور  باصعا  هلـسلس 
نیع رد  دیتسه و  يدقتعم  ناسنا  دـیتفگ  هکنیا  ( 7 .) دـنکیم جـلف  ار  نآ  یفقوت  لامعا  ینعی  يزغم  لامعا  نیرتیلاع  لکلا  دوریم . تسد 
لماک یهاگآ  مدع  هطساو  هب  امش  تلاح  نیا  دیاش  فلا . دوش : یشان  دناوتیم  زیچ  ود  زا  لکـش  نیا  دینکیم ، هدافتـسا  بورـشم  زا  لاح 

زا یکی  هک  دنامیمن  یقاب  ياههبش  چیه  ياج  هدش ، هداد  تاحیضوت  اب  هک  تسا  عوضوم  نیا  رد  تایاور  تایآ و  رظن  یعرـش و  مکح  زا 
ینییآ نید و  هب  هک  یناسنا  دوشیم . یشان  نامیا  فعض  زا  تلاح  نیا  ب . تسا . یلکلا  تابورشم  فرصم  دنوادخ ، دزن  روما  نیرتروفنم 

رد یعس  دشاب ، هتفریذپ  یبلق  رواب  اب  ار  مالسا  نید  هک  یسک  تسا . هتفریذپ  ار  نآ  یبلق  رواب  اب  هک  تسا  نآ  شیانعم  دشاب ، هتـشاد  داقتعا 
اهدرد يارب  کشزپ  نیرترحبتم  هک  تسه  یسک  دشاب  هتـشاد  داقتعا  نامیا و  یـسک  دناوتیمن  تشاد . دهاوخ  نآ  ياهروتـسد  قبط  لمع 

دراو لمع  لد و  هلحرم  هب  اما  تسا ، نابز  رد  ًافرـص  ناسنا ، تاداقتعا  یهاگ  دـنکن . لمع  درد  نامرد  يارب  وا  ياههخـسن  قبط  اـما  تسا ،
هیاپ هس  رب  نامیا  هک  هدـمآ  نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  دوشیمن . بوسحم  یعقاو  نمؤم  تایاور  تاـیآ و  رباـنب  یـسک  نینچ  تسا . هدـشن 

دهاوخن یعقاو  لماک و  نامیا  دـشاب ، هتـشادن  ار  نامیا  ياههیاپ  زا  یخرب  هک  یـسک  نامیا . قبط  لمع  یبلق و  داقتعا  ناـبز ، هب  رارقا  تسا :
ماجنا زا  سپ  دشخبیمن و  موادت  دزرویمن و  رارـصا  یهانگ  رب  هاگ  چـیه  اما  دوش ، هانگ  هابتـشا و  راچد  یهاگ  نمؤم  دـیاش  هتبلا  تشاد .

. دشاب هریبک  هانگ  لصا  دسر  هچ  ات  دزاسیم ، هریبک  ار  هانگ  نآ ، رب  موادت  دشاب ، هریغـص  کچوک و  یهانگ  رگا  یتح  دـنکیم . هبوت  هانگ 
عضو دنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  یعرش  مکح  نیا  هب  رواب  داقتعا و  مدع  هناشن  نوچ  دزاسیمن ، هانگ  رب  موادت  اب  هاگ  چیه  نامیا  نیاربانب ،

زا نمؤم  ریغ  دورب ، ایند  زا  لاح  نیا  رد  هدرکان  يادخ  رگا  تسین و  نمؤم  ناسنا  هانگ ، ماگنه  رد  هک : هدمآ  تایاور  یخرب  رد  تسا . هدش 
هتفریذپ وا  زامن  زور  لهچ  ات  دهد  ماجنا  ار  هانگ  نیا  یـسک  رگا  تسا . رتدـب  رایـسب  عضو  بارـش  ندیـشون  هانگ  دروم  رد  تسا . هتفر  ایند 

دیوش هجوتم  مود : دش . نایب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دیوش  هاگآ  مسج  حور و  رب  نآ  تارـضم  زا  ًالّوا : دیاب  یهانگ  نینچ  كرت  يارب  دوشیمن .
ادخ و هب  ار  دوخ  نامیا  موس : دنکیم . کیدزن  ناطیـش  هب  دزاسیم و  رود  یهلا  نایاپ  یب  تمحر  فطل و  هاگرد  زا  ار  امـش  هانگ  نیا  هک 
اب اهنآ ، حیحص  ماجنا  رب  دیـشاب و  هتـشاد  رگید  ماکحا  تادابع و  راتفر و  رب  يرتشیب  تبقارم  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  دیزاس و  رتيوق  تمایق 

هانگ كرت  رد  یهلا  قیفوت  فطل و  ات  دـیبلطب  يرای  دـنوادخ  زا  هانگ  كرت  رد  دوخ  تیقفوم  يارب  مراهچ : دـینک . شـشوک  طیارـش  ماـمت 
هیآ نامه ، . 2  - 1 هیآ 90 . (، 5) هدئام اهتشونیپ 1 . دزاس : . قفوم  دـنوادخ  زا  تعاطا  تادابع و  ماجنارب  ار  امـش  دوش و  ناتلاح  لـماش 

مشاه دیس  . 6  - 5 ص 233 . ناـمه ، . 5  - 4 ص 234 . ج 1 ، هریبک ، ناهانگ  بیغتـسد ، دیهـش  . 4  - 3 هیآ 219 . (، 2) هرقب . 3  - 2 . 91
ص 80. نامه ،  - 7  - 6 ص 78 . هانگ ، رفیک  یتالحم ، یلوسر 

؟ تسین مارح  رگید  نایدا  رد  یلو  تسا  هدش  دای  مارح  یندیشون  ناونع  هب  مالسا  نید  رد  یلکلا  تابورشم  ارچ 
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شسرپ

؟ تسین مارح  رگید  نایدا  رد  یلو  تسا  هدش  دای  مارح  یندیشون  ناونع  هب  مالسا  نید  رد  یلکلا  تابورشم  ارچ 

خساپ

 ... یمـسج و یناور و  یحور و  رظن  زا  بارـش  موش  راثآ  تسا و  هدـیدرگ  میرحت  موش  بقاوع  نوگاـنوگ و  ياـه  ناـیز  رطاـخ  هب  بارش 
نارادناج ریاس  رب  یمدآ  زایتما  كالم  دشاب . یمن  ضارما ) یخرب  هجلاعم  رد   ) یمسج ًانایحا  يداصتقا و  زیچان  عفانم  اب  هسیاقم  لباق  ًالـصا 

يرـشب شناد  ةرمث  يرـشب  عماوج  ياه  تفرـشیپ  تایقرت و  همه  دزودـنا . یم  شناد  ملع و  ناسنا  هک  تسا  لقع  رطاخ  هب  تسا و  وا  لقع 
هانگ اـه  نآ  رد  وگب : دـننک ، یم  لاؤس  وت  زا  راـمق  بارـش و  ةراـبرد  : " دـیامرف یم  میرک  نآرق  دـنک . یم  لـیاز  ار  لـقع  بارـش ، تسا و 

هلئسم نیا  ( 1" .) تسا رتشیب  اه  نآ  عفن  زا  اه  نآ  هدـسفم ) و   ) هانگ یلو ) ) دـنراد رب  رد  مدرم  يارب  يدام ) رظن  زا   ) یعفانم و  تسا ، یگرزب 
نید رد  دنک و  یم  زیهرپ  نآ  زا  لقاع  ناسنا  دـشاب ، نآ  تعفنم  زا  رتشیب  رایـسب  شررـض  هک  يزیچ  تسا . قطنم  لقع و  اب  ناوخمه  ًالماک 

هتـسناد یناطیـش  دیلپ و  يرما  بارـش  رامق و  نآرق  تایآ  رد  تسا . ساسا  نیمه  رب  مهم  مها و  هدعاق  تسا . هدش  میرحت  یهن و  نآ  زا  زین 
داجیا هنیک  ینمـشد و  اـه  ناـسنا  امـش  رد  راـمق  بارـش و  ۀلیـسو  هب  هک  دـهاوخ  یم  ناطیـش  : " دـنا یناطیـش  مهم  رازبا  ود  هک  تسا  هدـش 

ياه نایز  دروم  رد  ار  ناکـشزپ  سانـش و  ناور  نادنمـشناد  ياهرظن  نیرخآ  زا  یتمـسق  بارـش ، ياه  نایز  ندش  نشور  يارب  ( 2" .) دنک
هب داتعم  هلاس  ات 23  ناناوج 21  زا  هاـگ  ره  هک  دراد  یم  راـهظا  یبرغ  روهـشم  نادنمـشناد  زا  یکی  رمع : رد  لـکلا  رثا  میروآ : یم  بارش 
هک تسا  هدرک  تباث  يرگید  دنمـشناد  دـنوش . یمن  فلت  مه  رفن  هد  داتعم  ریغ  ياه  ناوج  زا  لباقم  رد  دـنریمب ، رفن  یلکلا 51  تابورشم 

ياه ناـیز  دـننک . یمن  رمع  لاـس  زا 35  رتـشیب  لـکلا  ندیـشون  رثا  رد  دـننک ، رمع  لاـس  هاـجنپ  دور  یم  راـظتنا  هک  هلاـس  ياـه 20  ناوج 
: تسا رارق  نیا  زا  اـه  تسیلکلا  یعاـمتجا  مئارج  هدوـمن ، هیهت  رد 1961  نوین "  " رهـش ینوناق  کشزپ  هک  يرامآ  قبط  لـکلا : یعاـمتجا 

ناشن رامآ  نیا  دصرد .  88/8 یسنج ، مئارج  دصرد ، تقرس 88/5  دصرد ، حرج 77/8  برض و  دصرد ، یمومع 50  ياه  لتق  نیبکترم 
تارـضم راثآ و  زا  يا  هشوگ  اهنت  هدـمآ  اهرامآ  رد  هچنآ  ( 3 .) دـهد یم  يور  یتسم  لاح  رد  گرزب  مئارج  تاـیانج و  رتشیب  هک  دـهدیم 

ساسا رب  تسا . رت  میظع  رتگرزب و  رایسب  نآ  يونعم  یحور و  یعامتجا و  برخم  راثآ  اّما  تسا  يدام  ینامـسج و  رظن  زا  مه  نآ  بارش ،
داتسرفن ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  : " تسا لقن  (ع ) رقاب ترضح  زا  تسا . هدوب  مارح  زین  ینامسآ  رگید  نایدا  رد  بارش  ندیـشون  تایاور ،

نایدا ناوریپ  هک  تسا  دوهـشم  ًـالعف  هچنآ  " تسا . هدوب  مارح  ادـتبا  زا  بارـش  دوب و  وا  تلاـسر  ۀـمانرب  ءزج  بارـش  تمرح  هک  نیا  رگم 
هب اسب  هچ  هکلب  دشاب ، هدرمش  لالح  ار  نآ  (ع ) حیـسم ترـضح  هک  نیا  رب  دوش  یمن  لیلد  دنـشون  یم  بارـش  اه  یحیـسم  دننام  ینامـسآ 

ص 74 و ج 2 ، هنومن ، ریسفت  . 2 ۀیآ 219 . ( 2  ) هرقب . 1 اـه : تشون  یپ  دریگ . یم  تروص  رما  نیا  ینید  ياـه  هزومآ  رد  فیرحت  تهج 
ۀیآ 91. ( 5  ) هدئام . 3 دییامرف . هعجارم  ص 74  ج 5 ، هنومن ، ریسفت  هب  تسا  رتهب  یلکلا  تابورشم  تاّرضم  زا  رتشیب  عالطا  يارب  . 75

؟ دهد ماجنا  ار  دوخ  نید  لامعا  زور  لهچ  ات  دناوتن  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  یلکلا  تابورشم  ارچ 

شسرپ

؟ دهد ماجنا  ار  دوخ  نید  لامعا  زور  لهچ  ات  دناوتن  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  یلکلا  تابورشم  ارچ 

خساپ
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، هدش تمذم  رایسب  نآ  زا  تایاور  رد  ( 1 .) دنک یمن  یقرف  نآ  دایز  ای  مک  ندروخ  تسا و  سجن  مارح و  هدننک ، تسم  ِیلکلا  تابورـشم 
: دنا هتفرگ  رارق  (ص ) ربمایپ نیرفن  نعل و  دروم  بارش  دروم  رد  هورگ  هد  تسا . هدش  میرحت  دشاب ، بارش  هک  يا  هرفس  رـس  نتـسشن  یتح 
، رادـیرخ هدنـشورف ، دـنک ، تسرد  بارـش  ًادـعب  هک  نیا  رطاخ  هب  دـهد  یم  بآ  ار  نآ  ای  دراک ، یم  روگنا  تخرد  هک  یـسک  رمخ ، دوخ 
ار رمخ  ایبنا  مامت  : " دومرف (ع ) قداص ماما  ( 2 .) دنا هتفرگ  رارق  ربمایپ  نعل  دروم  همه  نآ ، ةدنرادهگن  یقاس و  لوپ ، ةدنریگ  هدننک و  لمح 

نمؤـم دـشون ، یم  رمخ  هک  ياـسک  ینعی  ( 4" .) دوش یمن  عمج  بلق  کـی  رد  ناـمیا  رمخ و  : " دوـمرف (ص ) ربماـیپ ( 3" .) دـنا هدرک  مارح 
ّما  " ناوــنع هـب  رمخ  زا  ( 5" .) تسا دنـسپان  تشز و  ياـهراک  أـشنم  رمخ  : " دوـمرف زاـب  دوـش . یم  لـیاز  وا  بـلق  زا  ناـمیا  روـن  تـسین و 

لوبقم شزامن  زور  هنابـش  لهچ  ات  دروخب ، رمخ  سک  ره  دومرف : (ص ) ربمایپ تسا . هدـش  دای  رـشلا " حاتفم  " ، " ثئابخلا ّما  " ، " شحاوفلا
(6" .) دـناروخ یم  وا  هب  منهج  ناـشوج  كرچ  زا  منهج  رد  دـنوادخ  درمیب ، تّدـم  نآ  رد  هبوت  زا  لـبق  رگا  دوش . یمن  عقاو  ادـخ  هاـگرد 

یسک ای  وگغورد  هک  روط  نامه  دهد . ماجنا  ار  شیاه  هزور  اهزامن و  دیاب  راکهانگ  یتح  یلو  تسا ، راکهانگ  یقالخا  رظن  زا  راوخبارش 
بلطم ود  ادخ  دزن  نآ  یلوبق  اب  زامن  تّحـص  ثحب  دناوخب . ار  شزامن  دـیاب  دـهد ، یم  ماجنا  یگرزب  هانگ  هک  نیا  اب  دـنک ، یم  تبیغ  هک 

زامن راوخبارـش  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسین ، لوبق  زامن  زور  هنابـش  لهچ  اـت  هدـمآ  رمخ  دروم  رد  هک  یتاـیاور  رد  تسا . هناگادـج 
یلاعت قح  لوبق  دروم  شلامعا  ات  دنک  هبوت  دریگب و  هزور  دهد و  ماجنا  ار  نآ  دیاب  تسا و  حیحص  راکهانگ  زامن  تسین . حیحص  دناوخب ،

ناـهانگ نآ  زا  زین  بارـش  ددرگ و  بلـس  ناـسنا  زا  ریخ  لاـمعا  تاداـبع و  قیفوت  هک  دوش  یم  بجوـم  ناـهانگ  زا  یخر  هتبلا  دریگ . رارق 
نینچ نیاربانب  تسا . حیحـص  شلامعا  دریگب ، هزور  اـی  دـناوخب  زاـمن  دـمآ ، نوریب  یتسم  تلاـح  زا  هک  نیا  زا  دـعب  راوخبارـش  رگا  تسا .

يرایـسب شاداپ  هک   ) دنوادخ دزن  لوبقم  هزور  راثآ  زا  یـسک  نینچ  هکلب  هدرواین ، اج  هب  حیحـص  ةزور  ارچ  هک  دوش  یمن  هذـخاؤم  یـسک 
هدمآ ییاج  رد  رگا  اما  دوب . دهاوخ  بّذعم  راکهانگ و  زین  تباب  نیا  زا  دهدن ، ماجنا  رگا  دش . دهاوخن  دنم  هرهب  هدـیدرگ ) ررقم  نآ  يارب 

تادابع و ماجنا  قیفوت  هک  دشاب  نآ  دوصقم  دناوت  یم  دهد ، ماجنا  ار  تادابع )  ) نید لامعا  دـناوت  یمن  زور  لهچ  ات  راوخبارـش  هک  دـشاب 
تسس ناسنا  رد  تادابع  ینید و  لامعا  ماجنا  هزیگنا  دوش  یم  بجوم  ناهانگ  زا  یضعب  اریز  دوش ، یم  بلس  یسک  نینچ  زا  ینید  لامعا 
نازیم . 2 ۀلئسم 2633 و 2634 . ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هلمج  نآ  زا  ندروخ  بارش  هک  دوش ، فیعـض  و 
ثیدح ناونع 1123 ، ناـمه ، . 5 ثیدـح 5128 . نامه ، . 4 ثیدـح 5129 . نامه ، . 3 و 5127 . ثیدـح 5126  ناوـنع 1122 ، همکحلا ،

ثیدح 5148. ناونع 1126 ، نامه ، . 6 . 5130

؟ مراذگب رانک  ار  نآ  مناوتیم  هنوگچ  متسه ، يدقتعم  مدآ  یلو  مروخیم ، بورشم  نم  تسا ؟ مارح  بارش  ارچ 

شسرپ

؟ مراذگب رانک  ار  نآ  مناوتیم  هنوگچ  متسه ، يدقتعم  مدآ  یلو  مروخیم ، بورشم  نم  تسا ؟ مارح  بارش  ارچ 

خساپ

بارش تمرح  مهف  يارب  باوج  تسا  هدش  نایب  حیرص  وحن  هب  تایآ  رد  هک  تسا ، بارش  تمرح  مالسا ، نیبم  نید  مّلسم  ماکحا  زا  یکی 
ربمایپ هدـش و  نییعت  رـشب  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یماکحا  دریگ 1 -  رارق  هجوـت  دروـم  هتکن  ود  دـیاب  مکح  نیا  هفـسلف  تمکح و  و 

هک دراد  نانیمطا  تساادخ . هب  دقتعم  نوچ  ناملـسم  هدش و  عضو  ناسنا  یتخبـشوخ  تداعـس و  يارب  هدش ، نآ  غالبا  رومأم  ص )  ) مالـسا
طـسوت اهناسنا  هب  نآ  غالبا  يارب  هتـشاد و  یهاگآ  نآ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ییاه  تحلـصم  عفاـنم و  ياراد  یهلا  ياهروتـسد  ماـکحا و 

میدـقتعم نوچ  اما  میـشاب ، هتـشادن  یهاگآ  نآ  ياهتمکح  زا  یخرب  ای  ماکحا  هفـسلف  تمکح و  زا  ام  هچ  رگا  تسا ، هدرک  یحو  ربمایپ 
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ياههخـسن زا  تعاطا  دـننامه  مینکیم ، لمع  هدوب و  دـنبیاپ  نآ  هب  هدرک ، عضو  اهناسنا  يراگتـسر  حالـص و  ریخ و  تهج  رد  ار  نآ  هک 
یگنوگچ اهوراد و  تیفیک  زا  هچ  رگا  مینکیم ، لمع  ار  يزیوجت  ياهوراد  دوخ ، هتشر  رد  کشزپ  صـصخت  زا  نانیمطا  اب  هک  یکـشزپ 

تمالـس يارب  ییاهزیچ  هچ  دـننادیم  دنتـسه و  ناسنا  ياهدرد  نابیبط  ع )  ) موصعم ناماما  ناربمایپ و  میرادـن . ینادـنچ  عـالطا  نآ  ریثأـت 
نآ فرصم  زا  ار  اهناسنا  هدش و  مالعا  تشز  دیلپ و  رما  بارش  راکشآ  روط  هب  تایآ  رد  . 2 تسا . رضم  ییاهزیچ  هچ  دیفم و  رشب  يرکف 

لمع دـیلپ و  راـمق و ... بارـش و  ( 1") هوبنتجاف ناطیـشلا  لـمع  نِم  ٌسجر  رـسیملا ... رمخلا و  اـمنا  : " دومرف نآرق  رد  دـنوادخ  هتـشادزاب ،
َءاضغبلا ةاودعلا و  مکنیب  عقوی  نأ  ناطیـشلا  دیری  اّمنا  : " دیامرفیم تمرح  ببـس  رد  دنوادخ  سپـس  " دینک . بانتجا  نآ  زا  تسا ، یناطیش 

لمع بارـش  ندیـشون  تایآ ، نیا  رد  دنک . داجیا  هنیک  ینمـشد و  امـش  نیب  رامق  بارـش و  اب  دهاوخیم  ناطیـش  ( 2") رسیملاو رمخلا  یف 
رد تسا . ینمـشد  هنیک و  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراذگیم  ياجرب  ناسنا  رد  بولطمان  یناور  یحور و  راثآ  هک  تسا  هتـسناد  دیلپ  یناطیش و 

تمرح تایاور  رد  تسا ".3 )) گرزب  یهانگ  ود  نآ  رد  وگب  دنـسرپیم ، رامق  بارـش و  دروم  رد  وت  زا  : " دیامرفیم دـنوادخ  رگید  هیآ 
يدزد زا  بارش  هک  دیدومرف  امـش  ایآ  دش : لاؤس  نایقتم  يالوم  زا  تسا . هدش  نایب  نآ  بولطمان  راثآ  رکذ  اب  لصفم و  تروص  هب  بارش 

زامن دشکیم ، مدآ  دنکیم ، انز  دروخب ، بارش  نوچ  راوخبارش  یلو  دنکن ، يرگید  هانگ  دیاش  هدننک  انز  یلب ، : " دومرف تسا ، رتدب  انز  و 
دنوادخ يراوخبارـش ،  : " دومرف تسا ؟ مادک  هریبک  هانگ  نیرتگرزب  هک  دش  لاؤس  هیلع ) هَّللا  مالـس   ) رقاب ماما  زا  (( 4.") دنکیم كرت  ار 

انز دوخ  رهاوخ  رتخد و  ردام و  اب  دنک و  كرت  ار  دوخ  بجاو  زامن  صخش  تسا  نکمم  تسا ! هدشن  ینامرفان  يراوخیم  نوچ  يزیچ  هب 
هیام هک  درک  مارح  تهج  نادب  ار  بارـش  لاعتم  يادخ  دومرف : هیلع  هَّللا  مالـس  اضر  ماما  (( 5.") دشاب لقعیال  تسم و  هک  یلاح  رد  دـنک ،

تارضم زین  یملع  رظن  زا  هزورما  تایاور  تایآ و  رب  هوالع  (( 6 .) تسا ایح  مرش و  ندرب  نیب  زا  قیاقح و  كرد  زا  لقع  نتشادزاب  داسف و 
دمایپ بارـش ، شخب  ناـیز  راـثآ  هلمج  زا  هک  دناهتـشاد  فارتعا  تیعقاو  نیا  هب  نادنمـشناد  تسا . هدیـسر  تاـبثا  هب  یلکلا  داوم  فرـصم 
هدـیرد ایح  مرـش و  هدرپ  لقع ، نتفر  نیب  زا  اب  هک  تسا  نشور  دزادـنایم . راـک  زا  ار  نآ  دراذـگیم و  لـقع  زغم و  يور  هک  تسا  یئوس 

ياههباشون دـیآیمرد . هتخیـسگ  ماجل  یـشحو و  یناویح  تروص  هب  ناـسنا  دـتفایم و  یناویح  زیارغ  تسد  هب  نادـیم  هجیتن  رد  دوشیم .
لمع هجیتـن  رد  دراذـگیمن ، بیـصن  یب  ار  مارح  زغم  زغم و  دوخ  ریـسم  رد  نوخ  دوشیم و  نوـخ  بذـج  ًاعیرـس  هدافتـسا  زا  سپ  یلکلا 

زا تسا ، تشز  ياهراک  زورب  زا  عنام  ناسنا و  رد  ایح  مرـش و  أشنم  يدارا و  هک  يراد  نتـشیوخ  دوریم و  فعـض  هب  ور  باصعا  هلـسلس 
نیع رد  دیتسه و  يدقتعم  ناسنا  دـیتفگ  هکنیا  ( 7 .) دـنکیم جـلف  ار  نآ  یفقوت  لامعا  ینعی  يزغم  لامعا  نیرتیلاع  لکلا  دوریم . تسد 
لماک یهاگآ  مدع  هطساو  هب  امش  تلاح  نیا  دیاش  فلا . دوش : یشان  دناوتیم  زیچ  ود  زا  لکـش  نیا  دینکیم ، هدافتـسا  بورـشم  زا  لاح 

زا یکی  هک  دنامیمن  یقاب  ياههبش  چیه  ياج  هدش ، هداد  تاحیضوت  اب  هک  تسا  عوضوم  نیا  رد  تایاور  تایآ و  رظن  یعرـش و  مکح  زا 
ینییآ نید و  هب  هک  یناسنا  دوشیم . یشان  نامیا  فعض  زا  تلاح  نیا  ب . تسا . یلکلا  تابورشم  فرصم  دنوادخ ، دزن  روما  نیرتروفنم 

رد یعس  دشاب ، هتفریذپ  یبلق  رواب  اب  ار  مالسا  نید  هک  یسک  تسا . هتفریذپ  ار  نآ  یبلق  رواب  اب  هک  تسا  نآ  شیانعم  دشاب ، هتـشاد  داقتعا 
اهدرد يارب  کشزپ  نیرترحبتم  هک  تسه  یسک  دشاب  هتـشاد  داقتعا  نامیا و  یـسک  دناوتیمن  تشاد . دهاوخ  نآ  ياهروتـسد  قبط  لمع 

دراو لمع  لد و  هلحرم  هب  اما  تسا ، نابز  رد  ًافرـص  ناسنا ، تاداقتعا  یهاگ  دـنکن . لمع  درد  نامرد  يارب  وا  ياههخـسن  قبط  اـما  تسا ،
هیاپ هس  رب  نامیا  هک  هدـمآ  نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  دوشیمن . بوسحم  یعقاو  نمؤم  تایاور  تاـیآ و  رباـنب  یـسک  نینچ  تسا . هدـشن 

دهاوخن یعقاو  لماک و  نامیا  دـشاب ، هتـشادن  ار  نامیا  ياههیاپ  زا  یخرب  هک  یـسک  نامیا . قبط  لمع  یبلق و  داقتعا  ناـبز ، هب  رارقا  تسا :
ماجنا زا  سپ  دشخبیمن و  موادت  دزرویمن و  رارـصا  یهانگ  رب  هاگ  چـیه  اما  دوش ، هانگ  هابتـشا و  راچد  یهاگ  نمؤم  دـیاش  هتبلا  تشاد .

. دشاب هریبک  هانگ  لصا  دسر  هچ  ات  دزاسیم ، هریبک  ار  هانگ  نآ ، رب  موادت  دشاب ، هریغـص  کچوک و  یهانگ  رگا  یتح  دـنکیم . هبوت  هانگ 
عضو دنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  یعرش  مکح  نیا  هب  رواب  داقتعا و  مدع  هناشن  نوچ  دزاسیمن ، هانگ  رب  موادت  اب  هاگ  چیه  نامیا  نیاربانب ،

زا نمؤم  ریغ  دورب ، ایند  زا  لاح  نیا  رد  هدرکان  يادخ  رگا  تسین و  نمؤم  ناسنا  هانگ ، ماگنه  رد  هک : هدمآ  تایاور  یخرب  رد  تسا . هدش 
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هتفریذپ وا  زامن  زور  لهچ  ات  دهد  ماجنا  ار  هانگ  نیا  یـسک  رگا  تسا . رتدـب  رایـسب  عضو  بارـش  ندیـشون  هانگ  دروم  رد  تسا . هتفر  ایند 
دیوش هجوتم  مود : دش . نایب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دیوش  هاگآ  مسج  حور و  رب  نآ  تارـضم  زا  ًالّوا : دیاب  یهانگ  نینچ  كرت  يارب  دوشیمن .

ادخ و هب  ار  دوخ  نامیا  موس : دنکیم . کیدزن  ناطیـش  هب  دزاسیم و  رود  یهلا  نایاپ  یب  تمحر  فطل و  هاگرد  زا  ار  امـش  هانگ  نیا  هک 
اب اهنآ ، حیحص  ماجنا  رب  دیـشاب و  هتـشاد  رگید  ماکحا  تادابع و  راتفر و  رب  يرتشیب  تبقارم  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  دیزاس و  رتيوق  تمایق 

هانگ كرت  رد  یهلا  قیفوت  فطل و  ات  دـیبلطب  يرای  دـنوادخ  زا  هانگ  كرت  رد  دوخ  تیقفوم  يارب  مراهچ : دـینک . شـشوک  طیارـش  ماـمت 
هیآ نامه ، . 2  - 1 هیآ 90 . (، 5) هدئام اهتشونیپ 1 . دزاس : . قفوم  دـنوادخ  زا  تعاطا  تادابع و  ماجنارب  ار  امـش  دوش و  ناتلاح  لـماش 

مشاه دیس  . 6  - 5 ص 233 . ناـمه ، . 5  - 4 ص 234 . ج 1 ، هریبک ، ناهانگ  بیغتـسد ، دیهـش  . 4  - 3 هیآ 219 . (، 2) هرقب . 3  - 2 . 91
ص 80. نامه ،  - 7  - 6 ص 78 . هانگ ، رفیک  یتالحم ، یلوسر 

؟ تسین مارح  رگید  نایدا  رد  یلو  تسا  هدش  دای  مارح  یندیشون  ناونع  هب  مالسا  نید  رد  یلکلا  تابورشم  ارچ 

شسرپ

؟ تسین مارح  رگید  نایدا  رد  یلو  تسا  هدش  دای  مارح  یندیشون  ناونع  هب  مالسا  نید  رد  یلکلا  تابورشم  ارچ 

خساپ

 ... یمـسج و یناور و  یحور و  رظن  زا  بارـش  موش  راثآ  تسا و  هدـیدرگ  میرحت  موش  بقاوع  نوگاـنوگ و  ياـه  ناـیز  رطاـخ  هب  بارش 
نارادناج ریاس  رب  یمدآ  زایتما  كالم  دشاب . یمن  ضارما ) یخرب  هجلاعم  رد   ) یمسج ًانایحا  يداصتقا و  زیچان  عفانم  اب  هسیاقم  لباق  ًالـصا 

يرـشب شناد  ةرمث  يرـشب  عماوج  ياه  تفرـشیپ  تایقرت و  همه  دزودـنا . یم  شناد  ملع و  ناسنا  هک  تسا  لقع  رطاخ  هب  تسا و  وا  لقع 
هانگ اـه  نآ  رد  وگب : دـننک ، یم  لاؤس  وت  زا  راـمق  بارـش و  ةراـبرد  : " دـیامرف یم  میرک  نآرق  دـنک . یم  لـیاز  ار  لـقع  بارـش ، تسا و 

هلئسم نیا  ( 1" .) تسا رتشیب  اه  نآ  عفن  زا  اه  نآ  هدـسفم ) و   ) هانگ یلو ) ) دـنراد رب  رد  مدرم  يارب  يدام ) رظن  زا   ) یعفانم و  تسا ، یگرزب 
نید رد  دنک و  یم  زیهرپ  نآ  زا  لقاع  ناسنا  دـشاب ، نآ  تعفنم  زا  رتشیب  رایـسب  شررـض  هک  يزیچ  تسا . قطنم  لقع و  اب  ناوخمه  ًالماک 

هتـسناد یناطیـش  دیلپ و  يرما  بارـش  رامق و  نآرق  تایآ  رد  تسا . ساسا  نیمه  رب  مهم  مها و  هدعاق  تسا . هدش  میرحت  یهن و  نآ  زا  زین 
داجیا هنیک  ینمـشد و  اـه  ناـسنا  امـش  رد  راـمق  بارـش و  ۀلیـسو  هب  هک  دـهاوخ  یم  ناطیـش  : " دـنا یناطیـش  مهم  رازبا  ود  هک  تسا  هدـش 

ياه نایز  دروم  رد  ار  ناکـشزپ  سانـش و  ناور  نادنمـشناد  ياهرظن  نیرخآ  زا  یتمـسق  بارـش ، ياه  نایز  ندش  نشور  يارب  ( 2" .) دنک
هب داتعم  هلاس  ات 23  ناناوج 21  زا  هاـگ  ره  هک  دراد  یم  راـهظا  یبرغ  روهـشم  نادنمـشناد  زا  یکی  رمع : رد  لـکلا  رثا  میروآ : یم  بارش 
هک تسا  هدرک  تباث  يرگید  دنمـشناد  دـنوش . یمن  فلت  مه  رفن  هد  داتعم  ریغ  ياه  ناوج  زا  لباقم  رد  دـنریمب ، رفن  یلکلا 51  تابورشم 

ياه ناـیز  دـننک . یمن  رمع  لاـس  زا 35  رتـشیب  لـکلا  ندیـشون  رثا  رد  دـننک ، رمع  لاـس  هاـجنپ  دور  یم  راـظتنا  هک  هلاـس  ياـه 20  ناوج 
: تسا رارق  نیا  زا  اـه  تسیلکلا  یعاـمتجا  مئارج  هدوـمن ، هیهت  رد 1961  نوین "  " رهـش ینوناق  کشزپ  هک  يرامآ  قبط  لـکلا : یعاـمتجا 

ناشن رامآ  نیا  دصرد .  88/8 یسنج ، مئارج  دصرد ، تقرس 88/5  دصرد ، حرج 77/8  برض و  دصرد ، یمومع 50  ياه  لتق  نیبکترم 
تارـضم راثآ و  زا  يا  هشوگ  اهنت  هدـمآ  اهرامآ  رد  هچنآ  ( 3 .) دـهد یم  يور  یتسم  لاح  رد  گرزب  مئارج  تاـیانج و  رتشیب  هک  دـهدیم 

ساسا رب  تسا . رت  میظع  رتگرزب و  رایسب  نآ  يونعم  یحور و  یعامتجا و  برخم  راثآ  اّما  تسا  يدام  ینامـسج و  رظن  زا  مه  نآ  بارش ،
داتسرفن ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  : " تسا لقن  (ع ) رقاب ترضح  زا  تسا . هدوب  مارح  زین  ینامسآ  رگید  نایدا  رد  بارش  ندیـشون  تایاور ،

نایدا ناوریپ  هک  تسا  دوهـشم  ًـالعف  هچنآ  " تسا . هدوب  مارح  ادـتبا  زا  بارـش  دوب و  وا  تلاـسر  ۀـمانرب  ءزج  بارـش  تمرح  هک  نیا  رگم 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1143 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب اسب  هچ  هکلب  دشاب ، هدرمش  لالح  ار  نآ  (ع ) حیـسم ترـضح  هک  نیا  رب  دوش  یمن  لیلد  دنـشون  یم  بارـش  اه  یحیـسم  دننام  ینامـسآ 
ص 74 و ج 2 ، هنومن ، ریسفت  . 2 ۀیآ 219 . ( 2  ) هرقب . 1 اـه : تشون  یپ  دریگ . یم  تروص  رما  نیا  ینید  ياـه  هزومآ  رد  فیرحت  تهج 

ۀیآ 91. ( 5  ) هدئام . 3 دییامرف . هعجارم  ص 74  ج 5 ، هنومن ، ریسفت  هب  تسا  رتهب  یلکلا  تابورشم  تاّرضم  زا  رتشیب  عالطا  يارب  . 75

دنک فرصم  يا  هزادنا  هب  صخـش  رگا  یلو  ددرگ ، جراخ  یعیبط  تلاح  زا  لقع  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  مارح  تهج  نآ  زا  لکلا  ندروخ 
؟ تسا مارح  ارچ  دوشن ، یعیبط  تلاح  زا  وا  ندش  جراخ  بجوم  هک 

شسرپ

فرـصم يا  هزادنا  هب  صخـش  رگا  یلو  ددرگ ، جراخ  یعیبط  تلاح  زا  لقع  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  مارح  تهج  نآ  زا  لکلا  ندروخ 
؟ تسا مارح  ارچ  دوشن ، یعیبط  تلاح  زا  وا  ندش  جراخ  بجوم  هک  دنک 

خساپ

زا دیلپ و  سجر و  ار  نآ  ًاحیرص  نآرق  ( 1 .) دنک یمن  یقرف  نآ  دایز  ای  مک  ندروخ  تسا و  سجن  مارح و  هدننک ، تسم  یلکلا  تابورشم 
دنتسه و دیلپ  همه  اه  تب  رامق و  بارش و  ناطیـشلا ؛ لمع  نِم  سِْجر  مالزألا  باصنألا و  رـسیملا و  رمخلا و  اّمنا  : " دناد یم  ناطیـش  لمع 
، دشاب بارـش  نآ  رد  هک  يا  هرفـس  رـس  نتـسشن  یتح  هدش ، تمذم  رایـسب  نآ  زا  تایاور  رد  ( 2" .) دنوش یم  بوسحم  ناطیـش  لامعا  زا 

عمج بلق  کی  رد  نامیا  رمخ و  : " دومرف (ص ) ربماـیپ و  ( 3 .) دنا هدرک  مارح  ار  رمخ  ایبنا  مامت  (ع ) قداص ماما  لوق  هب  تسا . هدـش  میرحت 
" شحاوفلا ما   " ناونع هب  رمخ  زا  دوش . یم  هدودز  وا  بلق  زا  نامیا  رون  تسین و  نمؤم  دشون ، یم  بارش  هک  یسک  ینعی  ( 4" .) دوش یمن 

زور هنابش  لهچ  ات  دشونب ، رمخ  یسک  رگا  تسا . هدش  دای  ّرش ) دیلک  "  ) ّرشلا حاتفم  و"  اه ) يدیلپ  ۀشیر  "  ) ثئابخلا ّما  و"  اه ) يدب  ردام  )
، تسا هتفهن  نآ  رد  يدـسافم  راثآ و  رمخ  تمرح  رد  كالم  تسا . راکهانگ  قساف و  یقـالخا  رظن  زا  راوخبارـش  ( 5 .) تسین لوبق  وا  زامن 

یفاک عـالطا  تسا ، ردـقچ  نآ  نازیم  هک  نیا  نآ و  دـسافم  راـثآ و  رگید  زا  یلو  دـشاب  لـقع  ندـش  لـئاز  دـناوت  یم  اـه  نآ  زا  یکی  هک 
زا یکی  دراد . مه  رگید  ياه  تلع  اـی  تسا ، لـقع  لاوز  یگدـننک و  تسم  رطاـخ  هب  طـقف  بارـش  تمرح  اـیآ  میناد  یمن  ًـالثم  میرادـن .

كوخ تشوگ  هک  دندرک  یم  لاؤس  روط  نیا  تسا . كوخ  تشوگ  تمرح  هب  عجار  ما  هدـش  وربور  یلیخ  نآ  اب  مدوخ  نم  هک  یتالاؤس 
نآ رد  هـک  یبرکیم  دنتخانـش . یمن  ار  كوـخ  تشوـگ  مدرم  ناـمز  نآ  رد  . تـسا هدوـب  يا  هناـمیکح  روتــسد  یلیخ  هـتبلا  تـسا و  مارح 

تـشوگ ندروخ  زا  وگب : مدرم  هب  هک  داد  روتـسد  ربمغیپ  هب  دنوادخ  دروآ ... یم  دوجو  هب  هدنروخ  يارب  يرایـسب  ضراوع  نیـشیرت ) ) دوب
تفرشیپ ۀطساو  هب  زورما  یلو  دراد ، دوجو  نآ  ندب  رد  هک  تسا  یبورکیم  ۀطساو  هب  كوخ  تشوگ  ندوب  مارح  دننک . يراددوخ  كوخ 

ار بورکیم  یفلتخم  لئاسو  هب  هدش و  فشک  مه  نآ  ندرب  نایم  زا  هار  تسیچ و  زا  تشوگ  نیا  ررـض  هک  هدش  فشک  یملع  میظع  ياه 
رگا اـم  زورما  سپ  درادـن ؛ دوـجو  زورما  رگید  تسا ، هتـشاد  دوـجو  كوـخ  تشوـگ  تمرح  يارب  هـک  یلیلد  نیارباـنب  دـنرب ؛ یم  نـیب  زا 

ًادـیدج هک  یلیاسو  اب  مینک  لاؤس  وا  زا  دـشاب و  زورما  ربمغیپ  رگا  میا . هدرکن  راتفر  مالـسا  روتـسد  فالخ  رب  میروخب ، ار  كوخ  تشوگ 
یلیاسو میتفگ ، ام  هک  زور  نآ  دیروخب . دیناوت  یم  الاح  رگید  هن ، تفگ : دـهاوخ  دـبال  میروخن ، ار  كوخ  تشوگ  زاب  تسا ، هدـش  ادـیپ 
تـسرد فرح  نیا  تامدقم  زا  یـضعب  متفگ : اج  نآ  هدنب  درادن . یعنام  رگید  تسه ، هک  الاح  تسا و  هدوبن  بورکیم  ندرب  نیب  زا  يارب 
مالـسا ياملع  ار  نیا  تسا . تسرد  دراد ، یلیلد  مالـسا ، رد  مکح  ره  هک  بلطم  نیا  تسا . صقان  شتامدقم  زا  رگید  یـضعب  یلو  تسا ،

یم لوصا  هقف و  ياملع  هک  يریبعت  هب  تسا . هتفهن  ییاه  تمکح  ای  تمکح  مالـسا ، زا  يروتـسد  ره  رد  هک  دننک  یم  نایب  بیترت  نیا  هب 
؛ تسا هدرک  مارح  هتـشاد ، يا  هدـسفم  نوچ  هدرک ، مارح  ار  يزیچ  مالـسا  رگا  ینعی  تسا ؛ یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  ماکحا  دـنیوگ :
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يررض لاح  ره  رد  یعامتجا . یگدنز  هب  هاوخ  و  دشاب ، هتشاد  یگتـسب  يدرف  یگدنز  هب  هاوخ  یحور ؛ هاوخ  دشاب ، یمـسج  ةدسفم  هاوخ 
مالـسا دش  نیقی  شیارب  هک  دوش  ادیپ  یـسک  مینک  ضرف  هک  نیا  نآ  تسه و  رگید  بلطم  کی  یلو  تسا ... هدـش  مارح  هک  هدوب  نآ  رد 

لالح كوخ  تشوگ  رگید  الاح  سپ  تسا ؛ هدـش  فشک  زورما  هک  تسا  یبورکیم  رطاخ  هب  طـقف  تسا ، مارح  كوخ  تشوگ  هتفگ  هک 
یکی ملع  زورما  دشاب و  هتـشاد  دوجو  رطخ  اه  هد  تسا ، هدـش  مارح  هک  يزیچ  يارب  تسا  نکمم  اریز  درک ، میهاوخن  لوبق  ام  یلو  تسا ،

یم يور  نآ  هب  مدرم  مامت  دـنک و  یم  نایب  ار  شراثآ  فشک و  ار  نیلیـس  ینپ  ملع ، دـشاب . هدـنام  زونه  هیقب  هدرک و  فشک  ار  اـه  نآ  زا 
فشک ار  يا  هشوگ  ملع ، دننک . یمن  زیوجت  اه  ضیرم  ۀمه  يارب  لقاال  دراد و  مه  ییاهررـض  دنوش  یم  هجوتم  لاس  دنچ  زا  دعب  دنروآ .

، تسا مارح  كوخ  تشوگ  هتفگ  مالـسا  هک  نیا  تلع  دوش  ادیپ  نیقی  هنوگچ  دهتجم  يارب  الاح  دنام . یم  ناهنپ  رگید  ۀشوگ  دنک و  یم 
زین یلگنا  يرامیب  عون  کی  ودک و  مرک  يرامیب  ًادیدج  نیشیرت  برکیم  زا  ریغ  تسا !؟ هدرک  فشک  ملع  هک  تسا  یبورکیم  هب  رـصحنم 

یحور يونعم و  تارـضم  دنک ، فشک  دناوت  یم  ار  ینامـسج  يدام و  تارـضم  ملع  هزات  دراد . همادا  تایفـشک  مه  هدنیآ  هدش و  فشک 
یمن ملع  رگید  هک  ار  نیا  دوش . یم  سومان  لباقم  رد  ناسنا  يدـیق  یب  ثعاب  كوخ  تشوگ  ندروخ  هدـمآ : تایاور  زا  یـضعب  رد  هچ ؟
سپ درک ، عارتخا  ار  نآ  دض  ياهوراد  سپـس  درک ، فشک  ار  كوخ  تشوگ  يونعم  يدام و  تارـضم  ۀمه  دیاب  لّوا  سپ  دیوگب . دناوت 

تمایق و ات  لالح  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم لالح  سپ  دراد ؛ هنیمز  تماـیق  اـت  مه  نیا  درک و  حرطم  ار  یـشسرپ  نینچ  نآ  زا 
، تسا نیمه  تسه ، هچ  ره  دـیوگب  درک ، ادـیپ  ماکحا  ةرابرد  ار  يا  هفـسلف  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  یگتخپن  ترخآ . اـت  تسا  مارح  مارح ،

تایبرجت یلو  تسا ، ّرضم  بلق  دبک و  يارب  هک  تسا  نیا  تسا ، مارح  بورـشم  هکنیا  تلع  دیوگب : یـسک  یلکلا  تابورـشم  ةرابرد  ًالثم 
شدایز لالح و  شمک  بارـش  سپ  تسا ؛ عفان  هکلب  تسین ، ّرـضم  طقف  هن  دـنک ، فرـصم  مک  رادـقم  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  هداد  ناشن 

زا یکی  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  دـهدن . جرخ  هب  تعرـس  لـیاسم  روـج  نیا  رد  دـیاب  ناـسنا  تـسا . یکچاپتـسد  زاـب  مـه  نـیا  تـسا . مارح 
میدق رد  دارفا  زا  یضعب  دروخ . ... دهاوخ  هرطق  هرطق  دنادب ، زاجم  ار  بارش  ةرطق  کی  رگا  رـشب  دومرف : لکلا  اب  یناهج  ةزرابم  نالوئـسم 

ام رب  بارش  سپ  دنک ؛ یمن  یتسم  داجیا  بارـش  ام  رد  هک  میراد  یتعیبط  ام  یلو  تسا ، لقع  ندرک  لیاز  بارـش  تمرح  تلع  دنتفگ  یم 
اه نآ  هب  زونه  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  بارـش  تمرح  يارب  لیلد  اه  هد  تسا  نکمم  ًالّوا  تسین . روج  نیا  تسا ! مارح  نارگید  رب  لالح و 
هک درک  مارح  لماک  روط  هب  ار  نآ  دیاب  یلو  دشاب ، هتشادن  ار  تیـصاخ  نآ  شا  هرذ  کی  هک  نیا  ولو  مارح  ءیـش  کی  ًایناث  میا . هدیـسرن 
یم ار  رثا  نامه  عقاو  رد  یلو  درادن ، وا  رد  ار  رثا  نآ  دنک  یم  لایخ  ناسنا  هک  تسا  اهزیچ  زا  یلیخ  هزات  دـنورن . نآ  يوس  هب  ًالـصا  مدرم 
یم اجک  زا  دوش ، عیاض  شلقع  هک  یسک  هزات  دراذگب . ار  دوخ  بولطمان  رثا  كدنا  كدنا  دیاش  دوش . یمن  هجوتم  شدوخ  یلو  دراذگ ،

رایعم و تسین ) نینچ  هک   ) دوب لقع  لاوز  رد  رـصحنم  مه  رگا  هلب ! دیوگ : یم  یتسه ، ملاس  ایآ  هک  مینک  لاؤس  وا  زا  رگا  دـمهفب !؟ دـناوت 
نازیم . 3 ۀـیآ 91 . ( 5  ) هدـئام . 2 و 2634 . ۀلئـسم 2633  ج 2 ، عجارم ، لـئاسملا  حیـضوت  . 1 اـه : تشون  یپ  درادـن . مه  یـصخش  نازیم 

ثیدح 5145. ناونع 1126 ، نامه ، . 5 نامه . . 4 ثیدح 5129 و 5128 . ناونع 1122 ، همکحلا ،

دنک و یم  ینوفع  دض  ار  ءایـشا  ابلاغ  لکلا  هک  یتروص  رد  دـنا ,  هدرمـش  سجن  ار  یلکلا  تابورـشم  دوخ  ياه  هلاسر  رد  املع  ار  چـ - 1
؟  تسیچ نآ  ندوب  سجن  تمکح  فصو ,  نیا  اب  درب  یم  نیب  زا  ار  اهبورکیم  زا  يرایسب 

شسرپ

دـنک و یم  ینوفع  دـض  ار  ءایـشا  ابلاغ  لـکلا  هک  یتروص  رد  دـنا ,  هدرمـش  سجن  ار  یلکلا  تابورـشم  دوخ  ياـه  هلاـسر  رد  اـملع  ار  چـ
؟  تسیچ نآ  ندوب  سجن  تمکح  فصو ,  نیا  اب  درب  یم  نیب  زا  ار  اهبورکیم  زا  يرایسب 

خساپ
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كاپان و اتاذ  هک  ییاهزیچ  لوا :  هتسددراد  ینوگانوگ  للع  رارسا و  هدش ,  هدرمـش  كاپان  سجن و  مالـسا  رد  هک  یتاعو  ـ ـضو الو مـ ـ ـصا
مزالو هدرک  یفرعم  سجن  ار  اـهنآ  مالـسا  تهج  نیا  زا  نوخ و 000 -  لوب و  دننام  دنـشاب -  یماهیرامیب  زا  يرایـسب  همـشچرس  دندیلپ و 

هد ـ ـش ببـس  رما  نیمه  دنراد و  يونعم  یگدولآ  یلو  دـنرادن ,  يرهاظ  يدـیلپ  هک  تسا  ییاهزیچ  مود :  هتـسد  تسا .  هتـسناد  بانتجالا 
دیاقع ياراد  هک  اجنآ  زا  یلو  دشاب ,  زیمت  كاپ و  رهاظ  رظنزا  رفاک  تسا  نکمم  رافک -  دننام  درامشب -  كاپان  ار  اهنآ  مالـسا  هک  تسا 

يار مـال بـ ـ ـسا دور .  یمن  نیب  زا  تشادـهب  لوصا  تیاـعر  ندـب و  فیظنت  اـب  زگره  هک  دراد  یگدولآ  عوـن  کـی  اـحور  تسا ,  یفارحنا 
 , نآ هیاس  رد  دروایب و  لمع  هب  يری  ـ گو اهنآ جـلـ اب  ناناملـسم  لماک  شزیمآ  زا  ات  تسا  هدرمـش  كاپان  ار  اهنآ  ناناملـسم  دـیاقع  حـفـظ 

فیعـض دارفا  اسب  هچ  داد ,  یم  هزاجا  ار  اهنآ  اب  شزیمآ  هنوگره  درمـش و  یمن  كاپان  ار  اهنآ  رگا  دـنامبظوفحم و  نانآ  یحور  تراـهط 
همانرب ندرتسگ  یمالـسا و  عماوج  رد  نانآ  ذوفن  ببـس  اهنآ  اب  لماک  شزیمآ  هوال ,  بـعـ دـندش .  یم  عقاو  اهنآ  راتفگ  راکفا و  ریثات  تحت 

زا يریگوـلج  هـب  لـماک  هجوتاـب  یملع ,  يراـجت و  تـالدابم  ساـسا  رب  اـهنآ  دود بـا  شز مـحـ ـیـ مآ ـی  لو ددر ,  يرامعتـسا مـی گـ ياـه 
یلو دنرادن ,  ار  اهیدیلپ  عون  نیا  هک  تسا  یتاعوضوم  موس  هت  ـ ـسد تسا .  هدرکن  یهن  ار  نآ  مالـسا  اذل  تسین ; و  عونمم  اهنآ ,  تارطخ 

 , دنک یم  ینوفع  دض  ار  ماسجا  لکلا  هک  تسا  ـت  ـسرد یلکلا .  تابورـشم  دننام  دنتـسه -  يدرف  یعامتجا و  دسافم  هلـسلس  کی  ادـبم 
هدرمـش سجن  ار  نآ  دسافم ,  نیا  زا  يریگولج  روظنم  هب  مال  ـ ـسا تسا .  يرامـش  یب  دـسافم  بجوم  یلکلا  ياه  هباشون  ندـیماشآ  یلو 

يزیچ رگا  هک  تسا  یهید  ار بـ ـ یز دراد .  هاـگنرود  نآ  زا  ار  مدرم  هجیتـن  رد  دـنک و  داـجیا  نآ  رد  ییاهتیدودـحم  هلیـسو  نیدـب  اـت  تسا 
دزاسن هدولآ  نآ  هب  ار  دوخ  یگدنز  دراد و  هاگن  رود  نآ  زا  ار  دوخ  رتشیب  هچ  ره  دنک  یم  یعس  ناملسم  رفن  کی  دشاب ,  سجن  كاپان و 

تابورـشم هب  یگدولآ  مدـع  رد  یقیمعریثاـت  راـجزنا ,  رفنت و  نیا  هک  تسا  نشور  دریگب ;  هلـصاف  نآ  زا  هک  دوش  یم  ثعاـبرما  نیمه  و 
(1  . ) تسا یلکلا  تابورشماب  يدج  هزرابم  عون  کی  دوخ  نیا  دراد و  یلکلا 

تالماعم ماکحا  هفسلف 

ندوب عنامالب  تّلع  تسیچ ؟ نآ  كردم  دراد و  تهارک  ای  مارح  تیاور  ای  هیآ  مادک  قبط  دراد ؟ یمکح  هچ  يزاس  همسجم  عجارم  رظن  قبط 
. دینک نایب  ار  يزاس  همسجم  تمرح  ۀچخیرات  ناکما  تروص  رد  تسیچ ؟ نآ  شورف  دیرخ و  يرادهگن و 

شسرپ

عنامالب تّلع  تسیچ ؟ نآ  كردـم  دراد و  تهارک  ای  مارح  تیاور  ای  هیآ  مادـک  قبط  دراد ؟ یمکح  هچ  يزاـس  همـسجم  عجارم  رظن  قبط 
. دینک نایب  ار  يزاس  همسجم  تمرح  ۀچخیرات  ناکما  تروص  رد  تسیچ ؟ نآ  شورف  دیرخ و  يرادهگن و  ندوب 

خساپ

یمالسا ماکحا  ندرک  هدایپ  هب  قفوم  یمدرم  ياهتیامح  ارآ و  ینابیتشپ  اب  اهنت  وا  دراد و  شقن  هیقف  یلو  تبثت  رد  یمدرم  يارآ  هچ  رگا 
ياـه تیلوئـسم  فیاـظو و  ۀـلمج  زا  نوچ  تسا ، هرهب  یب  یتسرد  تقیقح و  زا  نداد ، رارق  تلاـکو  دـح  رد  ار  تیـالو  نکیل  ددرگ ، یم 

. دنهدب تلاکو  یمالـسا  مکاح  هب  مدرم  هک  دنتـسین  يروما  زا  اه  نیا  تسا  یمالـسا  ماکحا  ندرک  هدایپ  دودح و  يارجا  یمالـسا ، مکاح 
مدرم مّیق  هیقف  یلو  ینعی  تسا ؛ تیمومیق  يانعم  هب  تیالو  دـنا : هتفگ  هتخاس و  دوخ  زا  ییاـنعم  هیقف ، تیـالو  رب  لاکـشا  ماـقم  رد  یـضعب 

نافلاخم تسا . نآ  صیقنت  تسردان و  ییانعم  ۀـئارا  ددـص  رد  هکلب  تیالو ، ةدودـحم  انعم و  یقیقح  ناـیب  ددـص  رد  هن  نخـس  نیا  تسا .
یفاک دشر  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  هیقف  تیالو  ۀمزال  دنیوگب : ات  دـناهدرک ، انعم  تیمومیق  هب  ار  تیالو  يریگ  هدروخ  ماقم  رد  هیقف  تیالو 

ياـنعم هب  هکلب  تسین ، تیمومیق  هیقف  تیـالو  ياـنعم  هک  یلاـح  رد  تسا ،) نیمه  شدروم  میق  نوچ  ، ) دـنهاوخیمن میق  دنـشاب و  مورحم 
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هلجم 2 ـ هیقف ؛ تیـالو  تفرعم ، يداـه  دـمحم  1 ـ هب : دـینک  عوجر  رتشیب  عـالطا  يارب  تسا . یمالـسا  یماـظتنا  ماـکحا  ییارجا  تیلوئـسم 
. تلادع تهاقف و  تیالو  هیقف و  تیالو  یلمآ ، يداوج  3 ـ . 85 هرامش 86 -  هزوح ،

ندوب عنامالب  تّلع  تسیچ ؟ نآ  كردم  دراد و  تهارک  ای  مارح  تیاور  ای  هیآ  مادک  قبط  دراد ؟ یمکح  هچ  يزاس  همسجم  عجارم  رظن  قبط 
. دینک نایب  ار  يزاس  همسجم  تمرح  ۀچخیرات  ناکما  تروص  رد  تسیچ ؟ نآ  شورف  دیرخ و  يرادهگن و 

شسرپ

عنامالب تّلع  تسیچ ؟ نآ  كردـم  دراد و  تهارک  ای  مارح  تیاور  ای  هیآ  مادـک  قبط  دراد ؟ یمکح  هچ  يزاـس  همـسجم  عجارم  رظن  قبط 
. دینک نایب  ار  يزاس  همسجم  تمرح  ۀچخیرات  ناکما  تروص  رد  تسیچ ؟ نآ  شورف  دیرخ و  يرادهگن و  ندوب 

خساپ

لقن شا  یمارگ  ناردـپ  زا  (ع ) قداـص ماـما  مینک : یم  رکذ  ار  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  دراو  تروص  لاـثمت و  ۀـنیمز  رد  یتاـیاور 
؛ خـفانب سیل  اـهیف و  خـفنی  نأ  ۀـمایقلا  موـی  یلاـعت  هللا  هّفلک  ًةروـص  رّوـص  نم  لاـق : ریواـصتلا و  نـع  (ص ) هللا لوـسر  یهن  : " هـک هدوـمرف 

نآ رد  حور  هک  دهد  یم  روتسد  وا  هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک ، داجیا  ار  یتروص  سک  ره  دومرف : درک و  یهن  ریواصت  زا  (ص ) ربمایپ
نآ رد  حور  هک  دنهد  یم  روتـسد  وا  هب  دنک ، داجیا  ار  یتروص  سک  ره  : " هک هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  زاب  " دناوتیمن . وا  یلو  دمدب ،
ایآ هک  دیـسرپ  لاـثمت  ةراـبرد  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  " دوش . یم  باذـع  هجیتن  رد  دـناوت ، یمن  یلو  دـمدب ،

هدنز ار  نآ  دمدب و  نآ  رد  دوش  یم  هداد  روتسد  وا  هب  هک  نیا  ۀنیرق  هب  تایاور  نیا  زا  اهقف  هن . دومرف : ترضح  درک ، يزاب  نآ  اب  ناوتیم 
يذ  ) ناویح ای  ناسنا  زا  همـسجم )  ) لاثمت دـیاب  2 ـ یـشاقن . شقن و  هن  دشاب ، همّـسجم  مسج و  لاثمت  دـیاب  1 ـ دنا : هدرک  هدافتـسا  دنادرگ ،

لماک ناویح ، ای  ناسنا  ۀمـسجم  دـیاب  3 ـ درادـن . یلاکـشا  تسین ، اه  نآ  رد  حور  هک  یماسجا  اـی  تخرد  ۀمـسجم  نیارباـنب  دـشاب . حور )
نیا رد  4 ـ درادـن . یلاکـشا  دـنزاسب ، دـننک و  تسرد  صقان  روط  هب  ار  یناسنا  ۀمـسجم  ًالثم  دـشابن ، لماک  همـسجم  رگا  نیارباـنب  دـشاب .
نیا زا  نآ . يرادهگن  ای  شورف  دـیرخ و  هن  تسا ، همـسجم  نتخاس  دوصقم  نیاربانب  هدـش ، ندرک  ریوصت  ندرک و  داجیا  زا  ثحب  تایاور 

ياوتف كردـم  انبم و  اج  نیا  ات  دـنا . هداد  همـسجم  تخاس  تمرح  هب  اوتف  دـش ، هدافتـسا  تایاور  زا  هک  یبلاطم  نتفرگ  رظن  رد  اب  اهقف  ور 
. دنا هدرک  رکذ  هلئسم  نیا  رد  زین  ار  عامجا  مان  هب  یلیلد  هتبلا  میدرک . رکذ  ار  اهقف 

؟ دوشیم يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیم يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  ارچ 

خساپ

ار نآ  ناوتن  ارچ  سپ  تسا ؛ هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  يارب  تسادـخ و  کـلِم  تسا ، ناـسنا  هدافتـسا  دروم  راـیتخا و  رد  هک  یتادوجوم  ماـمت 
، دنک راک  نآ  رد  ایحا و  ار  نیمز  هک  یـسک  هکلب  تسین ، شورف  دـیرخ و  لباق  ًائدـتبا  نیمز  داد ؟ لاقتنا  لقن و  اهرایعم  طباوض و  ساسارب 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشورفب « . نارگید  هب  ار  نآ  دناوتیم  دوشیم و  نآ  کلام 
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؟ دوشیمن شورف  دیرخ و  تسا ، هدش  فقو  هک  ییاهناکم  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیمن شورف  دیرخ و  تسا ، هدش  فقو  هک  ییاهناکم  ارچ 

خساپ

نیا فقاو  دوصقم  دوش . هدافتـسا  وا  عفانم  زا  دشاب و  یقاب  هشیمه  نآ  لصا  هک  ياهنوگ  هب  دوخ  کلم  زا  يزیچ  ندرک  جراخ  ینعی  فقو 
دیاب یمالسا  مکح  ساسارب  دسرب . باوث  هب  وا  هجیتن  رد  دوش و  هدافتـسا  نآ  زا  ًامیاد  هک  دنک  مهارف  ياهیراج  هقدص  دوخ  يارب  هک  تسا 
رظن اب  فلاخم  نوچ  هدـش  فقو  ياهناکم  شورف  نیاربانب  درک ؛ هدافتـسا  تسا ، هدرک  رّرقم  هدـننک  فقو  هک  يدروم  نامه  تافوقوم  زا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسین « . زیاج  تسا ، هدننک  فقو 

؟ دنتسین ناسنا  نانآ  رگم  تسا ؟ لالح  یبرح  رفاک  زا  ناملسم  نتفرگ  ابر  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسین ناسنا  نانآ  رگم  تسا ؟ لالح  یبرح  رفاک  زا  ناملسم  نتفرگ  ابر  ارچ 

خساپ

تاقولخم همه  هدننک  تیبرت  هدنرادهگن و  هدـننیرفآ و  هک  ارچ  ( 1 .) تسا ادخ  نآ  زا  یقیقح  یعقاو و  تیکلام  مالـسا  سدقم  نید  رظن  زا 
رد تسا و  زاجم  ناسنا  يارب  شفرـصت  دهد ، نذا  ادخ  رادقم  ره  هب  تسا . دنوادخ  کلم  همه  شلاوما  و  تسا ؛ ادخ  هدنب  ناسنا  دشابیم .

لاوما رد  تاکز  سمخ و  هداد و  داهج  روتسد  ادخ  هک  تسا  اج  نیمه  زا  دشابیمن . فرصت  رد  زاجم  دهدن ، فرصت  هزاجا  هک  دروم  ره 
لاـم درادـن  قح  ناملـسم  تسا . هدرک  عوـنمم  ار  دوـخ  هب  ندـناسر  ررـض  یـشکدوخ  ریذـبت و  فارـسا و  یفرط  زا  تسا . هدرک  بجاو  ار 

ای دنک ، يزاب  رامق  شدوخ  لام  اب  دـناوتیمن  وا  درادـن . ار  شلاوما  رد  هبناج  همه  فرـصت  قح  زین  دربب ، نیب  زا  و  دـنزب ، شتآ  ار  شدوخ 
نآ تسا .  ادخ  هب  نانآ  داقتعا  نامیا و  نازیم  هب  اهناسنا  تیناسنا  اهناسنا و  شزرا  مالـسا ، هاگدـید  زا  رگید  يوس  زا  دروخب و ... بارش 

دنوادخ شیپ  ناتنیرتیمارگ  امـش  نیرتاوقت  اب  : " دیامرفیم نآرق  دـشاب . رتشیب  ادـخ  هب  شبرق  نامیا و  هک  تسا  مرتحم  رتبّرقم و  سک 
ددرگیم و رود  تیناـسنا  زا  نازیم  ناـمه  هب  دـشاب ، رود  ادـخ  زا  هزادـنا  ره  سک  ره  ینعی  تسا ، روط  نیا  مه  هلئـسم  سکع  ( 2" .) تسا

هنیمز نامه  رد  دوشیم ، هانگ  بکترم  ًاـنلع  هک  قساـف  یلو  تسا ، مارح  شتبیغ  دراد و  مارتحا  نمؤم  دوشیم . هتـسکش  شتیناـسنا  تمرح 
هب دـش و  رو  هطوغ  لماک  طاطحنا  رد  یمدآ  یتقو  تسا . هداد  تسد  زا  ار  شایناسنا  مارتحا  تبـسن  نامه  هب  هک  ارچ  تسا ، زیاج  شتبیغ 

ار شتیناسنا  مارتحا  دنکیم و  طقاس  تیناسنا  زا  ار  دوخ  دش ، رکنم  ار  ادخ  هناروکروک  دیلقت  تجاجل و  بصعت ، يور  زا  هک  دیسر  يدح 
میدیرفآ خزود  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایسب  یتسار  هب  : " دوشیم رت  تسپ  تاناویح  زا  میرک  نآرق  ریبعت  هب  هک  ییاج  ات  دربیم ، نیب  زا 

. دنونـشیمن نآ  اب  هک  دنراد  ییاه  شوگ  و  دـننیبیمن ، نآ  اب  هک  دـنراد  یناگدـید  و  دـنباییمن ، رد  نآ  اب  هک  دـنراد  ییاه  لد  هک ) ارچ  )
(4 ،) هتـسناد سجن  ار  نانآ  نآرق  هک  تسا  يدـح  ات  رافک  يونعم  يدـیلپ  ( 3" .) دـننالفاغ نانیا  رت ! هارمگ  هکلب  دـننایاپراچ ، نوچمه  نانیا 

ماکحا زا  هدـشن و  بوسحم  ناسکی  رفاک  نمؤم و  ناسنا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  نیارباـنب ، دناهدرمـش . تاـساجن  زا  ار  ناـنآ  مالـسا  ياـهقف 
زا کی  ره  يارب  هک  تسا  وا  هدارا  هب  دـناوتیم و  تسا ، نآ  مامت  کلام  یتسه و  ناهج  هدـننیرفآ  هک  یـسک  دنتـسین . رادروخرب  یناـسکی 
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رارق رفاک  يارب  ار  مکح  نیا  هک  هدومن  نیعم  ار  یمکح  ناـنمؤم  يارب  نیارباـنب  دـیامن ، ّررقم  ینیناوق  ماـکحا و  یتسه ، ملاـع  دارفا  ایـشا و 
: اهتشونیپ تسا . توافتم  ماکحا  نآ  زا  یکی  ابر ، مکح  توافت  درادـن و  رفاک  لام  دراد ، نمؤم  لام  هک  یمکح  مارتحا و  تسا . هدادـن 

هیآ 28. ( 9  ) هبوت  - 4 هیآ 179 . ( 7  ) فارعا  - 3 هیآ 13 . ( 49  ) تارجح  - 2 ص 287 . ج 20 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم   - 1

؟ لالح یکناب  دوس  تسا و  مارح  يراوخابر  ارچ 

شسرپ

؟ لالح یکناب  دوس  تسا و  مارح  يراوخابر  ارچ 

خساپ

ابر اّما  تسا . مارح  کناب  زا  هچ  دـشاب و  صاخـشا  زا  هچ  ابر  تسا . مارح  دـشاب ، اـبر  قادـصم  رگا  یکناـب  دوس  تسا و  مارح  يراوخاـبر 
ای یصخش  هک  تسا  نیا  یضرق  يابر  - 1 یلماعم . یضرق و  يابر  ( 1 :) دناهتسناد هنوگ  ود  ار  ابر  اهقف  تسا ؟ ابر  یکناب  دوس  ایآ  تسیچ و 

ثعاب هفاضا  طرش  دنک . تفایرد  لوپ  نآ  زا  شیب  هک  نیا  طرـش  هب  دهدیم ، هنـسحلا  ضرق  لاس  کی  تّدم  هب  يرگید  هب  ار  یلوپ  کناب 
هب ناموت  رازه  هد  دص و  تخادرپ  زاب  عقوم  هک  نیا  طرـش  هب  دـهدب  ضرق  يرگید  هب  ناموت  رازه  دـص  یـسک  رگا  دوشیم . یـضرق  يابر 

شورف و دیرخ و  ندرک  لیکو  نزو  اب  هک  یسانجا  تالماعم  رد  هک  تسا  نیا  یلماعم  ابر  - 2 تسا . مارح  هفاضا  نیا  دهدب ، لوپ  بحاص 
ار مدـنگ  ولیک  دـص  ًالثم  دـشاب ، رتهفاـضا  فرطکی  دـیابن  دوش ، هلداـبم  اـی  شورف  دـیرخ و  سنج  ناـمه  اـب  سنج  رگا  دـنوشیم ، هلداـبم 

ًالـصا ای  هکلب  درک ، شورف  دیرخ و  یجراخ  جنرب  يولیک  تسیب  هب  ار  یناریا  جنرب  ولیک  هد  ای  تخورف  مدـنگ  ولیک  هد  دـص و  هب  ناوتیمن 
ود دناوت  یم  دراوم  نیا  رد  دنـشاب . نزومه  ود  ره  دیاب  دـش ، هلدابم  هضواعم و  سنج  نامه  هب  سنج  رگا  ای  درک و  هلماعم  روط  نیا  دـیابن 

هتخورف لوپ  اـب  جـنرب  تقیقح  رد  هک  دـشورفب  ناـموت  رازه  هد  هب  ار  یجراـخ  جـنرب  ولیک  تسیب  درخب و  ناـموت  رازه  ود  هب  ار  جـنرب  ولیک 
اهکناب رب  دامتعا  اب  نابهگن و  مرتحم  ياروش  دییأت  یمالـسا و  ياروش  سلجم  هبّوصم  ساسا  رب   ) اهکناب دوس  اّما  جنرب . اب  جنرب  هن  هدش ،

هنسحلا ضرق  یسک  هب  لوپ  اهکناب  ینعی  یلماعم ؛ يابر  عون  زا  هن  تسا و  یضرق  يابر  عون  زا  هن  دننک ) یم  لمع  بّوصم  طیارـش  هب  هک 
هب هلاعج  ناونع  هب  ناموت  نویلیم  کی  کناب  ًالثم  دـنهد ، یم  ماجنا  یکناب  تالماعم  هکلب  دـشاب ، اـبر  اـهنآ  نتفرگ  هفاـضا  اـت  دـنهد  یمن 
هـس تدم  هب  ناموت  رازه  دصناپ  نویلیم و  کی  هناهام )  ) یطـسق تروص  هب  دزادرپ و  یم  دنک  ریمعت  ار  شاهناخ  دـهاوخ  یم  هک  یـصخش 
هناخ نآ  نامتخاس  رد  تکرـش  ناونع  هب  صخـش  هب  هناخ  زاس  تخاس و  يارب  ناموت  نویلیم  هس  کناب  هک  نیا  ای  دـنک ، یم  تفایرد  لاـس 

بحاص هب  ار  شدوخ  مهـس  کناب  دعب  دنتـسه و  کیرـش  ناموت  نویلیم  هس  هزادنا  هب  هناخ  بحاص  اب  کناب  هجیتن  رد  دـنک ، یم  تخادرپ 
هن تسا و  یـضرق  يابر  هن  یکناب  دوس  اهتروص  نیا  رد  دشورف . یم  ناموت  نویلیم  تفه  تمیق  هب  لاس  هد  تّدم  هب  یطـسق  روط  هب  هناخ 

تّدـم زارد  ای  تدـم  هاتوک  هدرپس  نابحاص  نوچ  دـنک ، یم  تخادرپ  هدرپس  نابحاص  هب  کـناب  هک  ار  يدوس  روط  نیمه  یلماـعم . ياـبر 
هدرپس کناب و  رگا  دـنیامرف : یم  یلعف  عجارم  اـهقف و  دـشاب . اـبر  دـنریگب و  ياهفاـضا  اـت  دـنهد  یمن  هنـسحلا  ضرق  کـناب  هب  ار  ناـشلوپ 

.1 اــهتشون : یپ  ( 2 .) تـسا لاکـشا  نودـب  یعرـش  رظن  زا  دـننک ، لـمع  دادرارق  رد  جردـنم  طیارــش  هـب  ناگدـنریگ  هدرپـس  ناراذـگ و 
تائاتفتسا مراکم ، هَّللا  تیآ  تائاتفتـسالا ؛ ۀبوجا  ياهنماخ ، هَّللا  تیآ  لئاسملا ؛ عماج  لضاف ، هَّللا  تیآ  . 2 ص 536 . ج 1 ، هلیسولاریرحت ،

. دیدج

مارح ار  ابر  هدرک و  لالح  ار  عیب  ادخ  هکنآ  لاح  تسینود  نیا  نایم  یتوافت  تسا و  ابر  دننام  مه  عیب  دنتفگ :  ناراوخابر  دیوگ :  یم  نآرق 
؟  دوش یم  ماجنا  نیفرط  تیاضر  اب  هک  تسا  هلدابم  عاونازا  ود  ره  مینیب  یم  ام  و 
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شسرپ

ار ابر  هدرک و  لالح  ار  عیب  ادـخ  هکنآ  لاح  تسینود  نیا  نایم  یتوافت  تسا و  اـبر  دـننام  مه  عیب  دـنتفگ :  ناراوخاـبر  دـیوگ :  یم  نآرق 
؟  دوش یم  ماجنا  نیفرط  تیاضر  اب  هک  تسا  هلدابم  عاونازا  ود  ره  مینیب  یم  ام  مارح و 

خساپ

ود ره  یهاگ  دـننک و  یم  دو  ـ ـس ودره  یهاگ  دنتـسه ,  ناـیز  دوس و  ضرعم  رد  ناـسکی  روط  هب  فرط  ود  ره  شور  ـد و فـ یر رد خـ ـالوا 
یم رتراد  هیامرـس  رتعیـسو و  زور  هب  زور  يوبر  تا  ـ ـس ـ ـسو اذ مـ دنیب لـ یمن  نایز  هاگچیه  راوخابر  يوبر  تالماعم  رد  هک  یلاح  رد  نایز 

دیلوت ریـسم  رد  نیفرط  شورف  دیرخو و  تراجت  رد  ایناث  دوش  یم  هدوزفا  ناشتورث  مجح  رب  فیع  ـ ـض تاقبط  نتفر  لیلحت  رباربرد  دنوش و 
رد اه  هیامرـس  يراوخا  ـ بر عویـش  اـب  اـثلاث  درادـن  هنیمز  نیا  رد  یتبثم  لـمع  چـیه  راوخاـبر  هک  یتروص  رد  دـنراد  یمرب  ماـگ  فرـص  و مـ

شدرگ بجوم  حیحـص  تراجت  هک  یلاح  رد  ددرگ  یم  لزلزتم  تسا  عامتجا  ساسا  هک  داصتقا  ياه  هیاـپ  دـتفا و  یم  ملاـسان  ياهریـسم 
 . تسا تورث  ملاس 

؟  دسرب یترجا  هب  زین  لماع  دوش و  لح  یسک  لکشم  دوش  یم  ثعاب  هکیلاح  رد  تسا  مارح  هوشر  ارچ 

شسرپ

؟  دسرب یترجا  هب  زین  لماع  دوش و  لح  یسک  لکشم  دوش  یم  ثعاب  هکیلاح  رد  تسا  مارح  هوشر  ارچ 

خساپ

فیعـض تاقبط  عفانم  ظفاح  دـیاب  هک  نیناوق  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  یعاـمتجا  تلادـع  يارجا  عناوم  نیرتگرزب  زا  یکی  يراوخ  هوشر 
نیوانعو تارابع  يالبال  رد  دیابن  موش  فده  نیا  دتفیب و  راکب  دنک  دودحم  ار  اهنآ  نوناقدـیاب  هک  دـنمورین  تاقبط  ملاظم  دوس  هب  دـشاب 

یمن نآ  تیهام  رد  ییرییغت  اهمان  رییغت  نیا  اریز  دریگ  ماـجنا  همحزلا ,  قح  باـس ,  حـق و حـ فراـعت ,  هیدـه ,  نوچمه ,  رگید  هدـنبیرف 
 . تسا عورشمان  مارح و  دوش  یم  هتفرگ  قیرط  نآ  زا  هک  یلوپ  دهد و 

؟ تسیچ ابر  میرحت  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ ابر  میرحت  هفسلف 

خساپ

دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دراد  یفلتخم  ياههفسلف  زین  نآ  میرحت  ددرگیم ، يدّدعتم  دسافم  بجوم  يراوخابر  هک  تهج  نیا  زا 
ب–  تسا . هدـش  هراشا  نادـب  رگید  تاـیآ  رد  هرقب و  هروس  هیآ 279  رد  هک  تسا  ملظ  هلئـسم  اـبر ، میرحت  ياههفـسلف  زا  یکی  فـلا – 
، اهنآ زا  یکی  هک  تسا  هدش  دراو  یناوارف  تایاور  رد  بلطم  نیا  تسا . هنـسحلا »  ضرق  هنـسح «  تّنـس  ندش  هدـیچرب  نآ ، رگید  هفـسلف 

َِمل يرْدَت  َوا  (ع ) لاق هرَّرَک ؟ ۀیآ و  ِْریَغ  یف  ابِّرلا  َرَکَذ  ْدَق  یلاعت  َهّللا  ُتیأر  ّینِا   » دـنکیم لاؤس  (ع ) قداص ماما  زا  هعامـس »  » هک تسا  یتیاور 
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. تسا هدومرف  حرطم  ار  ابر  هلئـسم  يدّدـعتم  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  « ] فُوْرعَملا ِعانِطـصا  َنِم  ُساّنلا  َِعنَتْمَی  ََالِئل  ع )  ) لاق ـال ، ُْتُلق  َكاذ ؟
ياهراک زا  مدرم  هک  تسا  نیا  نآ ، تلع  دندومرف  ماما  ریخ . درک  ضرع  هعامـس  ینادـیم ؟ ار  نآ  تّلع  ایآ  دندیـسرپ  هعامـس  زا  ع )  ) ماما

یتقو ینعی ، ( 11 ، 10 9 تایاور 4 ، ثیدح 3 و  باب 1 ، اـبرلا ، باوبا  دلج 12 ، هعیـشلا ، لیاسو  .[ ) دننامن زاب  هنـسحلا ] ضرق  و  هتـسیاش [ 
نیزگیاج یبلط  نوزفا  یتسرپدوس و  و  دریمیم ؛ یناسنا  فطاوع  و  دوریم ؛ نیب  زا  هنسحلا  ضرق  ماو و  يوکین  ّتنـس  دبای ، جاور  يراوخابر 

هّللا ۀـیآ  فیلأـت  یمالـسا »  يرادـکناب  اـبر و  باـتک «  تسا ( . هتـشگ  عونمم  مالـسا  سدـقم  نید  رد  يراوخاـبر  ور ، نیا  زا  ددرگیم . نآ 
. ( ك يزاریش ر . مراکم  یمظعلا 

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  ارچ 

شسرپ

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  ارچ 

خساپ

هدش دـییأت  دـشاب ) هارمه  طیارـش  تیاعر  اب  هک  یتروص  رد  ) مالـسا رظن  زا  هک  تسا  يدادرارق  اریز  تسا ; حیحـص  ناهیقف  رظن  زا  هبراضم 
لوپ بحاـص  هب  دـنک ، ررـض  وا  فرط  رگا  درب و  یم  دوس  طـقف  ضرق ، رد  لوپ  بحاـص  اریز  تسین ; يوبر  ضرق  دـننام  هبراـضم  تسا .

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . کیرش  دوخ  فرط  نایز  دوس و  رد  لوپ  بحاص  هبراضم  رد  یلو  تسین ، طوبرم 

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  ارچ 

خساپ

ار نآ  ناوتن  ارچ  سپ  تسا ; هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  يارب  تسادـخ و  کـِلم  تسا ، ناـسنا  هدافتـسا  دروم  راـیتخا و  رد  هک  یتادوجوم  ماـمت 
، دنک راک  نآ  رد  ایحا و  ار  نیمز  هک  یـسک  هکلب  تسین ، شورف  دـیرخ و  لباق  ًائدـتبا  نیمز  داد ؟ لاقتنا  لقن و  اهرایعم  طباوض و  ساسارب 

10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشورفب ( . نارگید  هب  ار  نآ  دناوت  یم  دوش و  یم  نآ  کلام 

؟ تسا مارح  ابر و  یمّود  ارچ  تسیچ ؟ لوپ  هراجا  هناخ و  هراجا  نیب  قرف 

شسرپ

؟ تسا مارح  ابر و  یمّود  ارچ  تسیچ ؟ لوپ  هراجا  هناخ و  هراجا  نیب  قرف 

خساپ

يارب نیگمهـس  ياهرفیک  همه  نآ  ناـیب  مالـسا و  رد  اـبر  میرحت  تسا . راوتـسا  دـسافم  حـلاصم و  ساـسارب  ینید  ماـکحا  میناد  یم  ـالّوا :
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یهلا هدرتسگ  تمکح  ملع و  هب  هک  یناملـسم  تسا . ابر  كانرطخ  ياه  نایز  دـسافم و  لـیلد  هب  ثیداـحا ، دـیجم و  نآرق  رد  ناروخاـبر 
رد يداصتقا  نزاوت  ندز  مه  هب  رد  نآ  شقن  ابر و  دسافم  اه و  نایز  ًایناث : دـنک . لمع  هنامیکح  راوتـسا و  میلاعت  نیا  هب  دـیاب  دراد ، نامیا 

تخادرپ هناخ  بحاص  هب  نآ  يازا  هب  دوش و  یم  هدافتسا  هناخ  عفانم  زا  دراد : یـساسا  قرف  هناخ  اب  لوپ  هکنیا  رگید  تسا . نشور  عامتجا 
وس کی  زا  تورث  مکارت  زج  يا  هجیتن  دوش ، هتفرگ  لوپ  نآ  ربارب  رد  دوش و  هداد  هراجا  هب  رگا  تسا و  هلماعم  هلیـسو  لوپ  یلو  دوش ، یم 

يداـصتقا نزاوت  نتفر  نیب  زا  ناـمه  نیا  و  تشاد ، دـهاوخن  رگید  يوـس  زا  نآ  نتفر  نیب  زا  ماجنارـس  هیامرـس و  لـیلقت  زاـین و  شیازفا  و 
یلفقر هراجا سـ دو ، ـ قع تال  ـ ماعم ماک  ـ حا تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  تسا ( . هعماج 

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  ارچ 

شسرپ

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  ارچ 

خساپ

هدش دـییأت  دـشاب ) هارمه  طیارـش  تیاعر  اب  هک  یتروص  رد  ) مالـسا رظن  زا  هک  تسا  يدادرارق  اریز  تسا ; حیحـص  ناهیقف  رظن  زا  هبراضم 
لوپ بحاـص  هب  دـنک ، ررـض  وا  فرط  رگا  درب و  یم  دوس  طـقف  ضرق ، رد  لوپ  بحاـص  اریز  تسین ; يوبر  ضرق  دـننام  هبراـضم  تسا .

، تال ـ ماعم ماک  ـ حا تالاؤس )  هب  خـساپ  شخب  تسا ( . کیرـش  دوخ  فرط  نایز  دوس و  رد  لوپ  بحاص  هبراضم  رد  یلو  تسین ، طوبرم 
ّقلعتم ـد  هع رذن و  تاعاقیا 

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  ارچ 

شسرپ

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  ارچ 

خساپ

هدش دـییأت  دـشاب ) هارمه  طیارـش  تیاعر  اب  هک  یتروص  رد  ) مالـسا رظن  زا  هک  تسا  يدادرارق  اریز  تسا ; حیحـص  ناهیقف  رظن  زا  هبراضم 
لوپ بحاـص  هب  دـنک ، ررـض  وا  فرط  رگا  درب و  یم  دوس  طـقف  ضرق ، رد  لوپ  بحاـص  اریز  تسین ; يوبر  ضرق  دـننام  هبراـضم  تسا .

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . کیرش  دوخ  فرط  نایز  دوس و  رد  لوپ  بحاص  هبراضم  رد  یلو  تسین ، طوبرم 

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  ارچ 

خساپ
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ار نآ  ناوتن  ارچ  سپ  تسا ; هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  يارب  تسادـخ و  کـِلم  تسا ، ناـسنا  هدافتـسا  دروم  راـیتخا و  رد  هک  یتادوجوم  ماـمت 
، دنک راک  نآ  رد  ایحا و  ار  نیمز  هک  یـسک  هکلب  تسین ، شورف  دـیرخ و  لباق  ًائدـتبا  نیمز  داد ؟ لاقتنا  لقن و  اهرایعم  طباوض و  ساسارب 

10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشورفب ( . نارگید  هب  ار  نآ  دناوت  یم  دوش و  یم  نآ  کلام 

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  ارچ 

خساپ

ار نآ  ناوتن  ارچ  سپ  تسا ; هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  يارب  تسادـخ و  کـِلم  تسا ، ناـسنا  هدافتـسا  دروم  راـیتخا و  رد  هک  یتادوجوم  ماـمت 
، دنک راک  نآ  رد  و  �ا ار  نیمز  هک  یـسک  هکلب  تسین ، شورف  دیرخ و  لباق  ًائدـتبا  نیمز  داد ؟ لاقتنا  لقن و  اهرایعم  طباوض و  ساسارب 

10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشورفب ( . نارگید  هب  ار  نآ  دناوت  یم  دوش و  یم  نآ  کلام 

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  ارچ 

شسرپ

؟ تسین يوبر  ضرق  دننام  ایآ  تسا و  حیحص  هبراضم  ارچ 

خساپ

هدش دـییأت  دـشاب ) هارمه  طیارـش  تیاعر  اب  هک  یتروص  رد  ) مالـسا رظن  زا  هک  تسا  يدادرارق  اریز  تسا ; حیحـص  ناهیقف  رظن  زا  هبراضم 
لوپ بحاـص  هب  دـنک ، ررـض  وا  فرط  رگا  درب و  یم  دوس  طـقف  ضرق ، رد  لوپ  بحاـص  اریز  تسین ; يوبر  ضرق  دـننام  هبراـضم  تسا .

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . کیرش  دوخ  فرط  نایز  دوس و  رد  لوپ  بحاص  هبراضم  رد  یلو  تسین ، طوبرم 

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  يرادیرخ  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  هک  نیمز  ارچ 

خساپ

ار نآ  ناوتن  ارچ  سپ  تسا ; هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  يارب  تسادـخ و  کـِلم  تسا ، ناـسنا  هدافتـسا  دروم  راـیتخا و  رد  هک  یتادوجوم  ماـمت 
، دنک راک  نآ  رد  ایحا و  ار  نیمز  هک  یـسک  هکلب  تسین ، شورف  دـیرخ و  لباق  ًائدـتبا  نیمز  داد ؟ لاقتنا  لقن و  اهرایعم  طباوض و  ساسارب 

10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشورفب ( . نارگید  هب  ار  نآ  دناوت  یم  دوش و  یم  نآ  کلام 

ای تسا  مارح  دوس  نیا  دریگیم . قلعت  نآ  هب  دوس  دـنهدیم  مدرم  هب  ماو  تروص  هب  هک  یلوپ  رادـقم  يازا  رد  اهکناب  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
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تـسا مارح  هرهب  دوس و  میوگیم  هک  یتقو  نوچ  تسا . مارح  اـبر  دوس و  هک  منک  تباـث  يداـع  مدرم  هب  هنوگچ  منادـب  مهاوخیم  ریخ ؟
کناب يارب  روطچ  دنیوگیم 

شسرپ

ای تسا  مارح  دوس  نیا  دریگیم . قلعت  نآ  هب  دوس  دنهدیم  مدرم  هب  ماو  تروص  هب  هک  یلوپ  رادـقم  يازا  رد  اهکناب  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
تـسا مارح  هرهب  دوس و  میوگیم  هک  یتـقو  نوچ  تسا . مارح  اـبر  دوس و  هک  منک  تباـث  يداـع  مدرم  هب  هنوگچ  منادـب  مهاوخیم  ریخ ؟

؟ تسین مارح  اهکناب  يارب  روطچ  دنیوگیم 

خساپ

میسقت یلماعم  یضرق و  عون  ود  هب  ابر  تسا . هدش  هدرمش  (ص ) ربمایپ ادخ و  اب  گنج  هلزنم  هب  دیجم  نآرق  رد  تسا . هریبک  ناهانگ  زا  ابر 
مه يالاک  ود  هک  تسا  نآ  یلماعم  يابر  دریگب . هداد ، ضرق  هچنآ  زا  رتشیب  دنک  طرش  هدنهد  ضرق  هک  تسا  نآ  یـضرق  يابر  دوشیم .
ولیک هکنیا 10  لثم  دـشاب  يرگید  زا  شیب  یکی  رادـقم  دـندرگ و  هلدابم  رگیدـکی  اب  دـنوشیم ، يریگهزادـنا  نزو  ای  هنامیپ  اب  هک  سنج 

: دیامرفیم هدرک و  دـیکأت  هلأسم  نیا  رب  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  دـشابیم . مارح  ابر  نآرق ، تایآ  قبط  رب  دریگب . ولیک  دهدب و 11  مدنگ 
چیه دنوادخ ، دهدیم و  شیازفا  ار  تاقدص  و  دـنکیم ؛ دوبان  ار  ابر  دـنوادخ  (. « هرقب 275 .» ) مارح ار  ابر  هدرک و  لـالح  ار  عیب  ادـخ  «... 

زا دیاهدروآ ، نامیا  رگا  دیـسرتب و  ادخ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (. « هرقب 276 .» ) درادیمن تسود  ار  يراکهنگ  ساپسان  ناسنا 
رگا دیاهتـساخرب و  گنج  هب  وا  لوسر  ادـخ و  اب  هک  دـینادب  دـینکن ، نینچ  هاگره  و  ( « هرقب 278 .» ) دـینک اهر  تسا  هدـنام  یقاب  هچره  ابر 

تاـیاور رد  نینچمه  هرقب 279 .) .» ) دـیاهداد متـس  هب  نت  هن  دـیاهدرک و  متـس  هن  لاح  نیا  رد  تسامـش . نآ  زا  هیامرـس  لـصا  دـینک ، هبوت 
ادـخ هناخ  رد  مراحم  اب  يانز  مکح  رد  ار  يراوخ  ابر  (ع ) نیموصعم هک  ییاج  ات  تسا . هدـش  هتخانـش  مومذـم  يرما  ابر  یمالـسا  فلتخم 

ياهدادرارق زا  یکی  ساـسا  رب  رگا  کـناب  رد  يراذـگ  هدرپس  نتـشاذگ و  لوپ   - 1 یکناب : تالماعم  رد  ابر  هلئـسم  اما  دناهدرک . دادـملق 
تروص هب  اهکناب  رد  يراذگ  هیامرس  نینچمه   - 2 دوشیمن . هدرمش  ابر  درادن و  یلاکـشا  دوس  دصرد  تفایرد  دریگ ، تروص  یعرش 

زا یکی  رد  لـخاد  رگا  اــهکناب  زا  نـتفرگ  ماو   - 3 درادـن . یعنام  دوشیمن و  هدرمـش  ابر  نآ  دوس  تفاـیرد  یتکراـشم و  قاروا  دـیرخ 
ابر دریگیم ، کناب  هک  یفاضا  لوپ  رادقم  درادن و  یعنام  دـشاب ، نآ  دـننام  یطاسقا و  شورف  هبراضم ، هلاعج ، دـننام  یعرـش  ياهدادرارق 

روظنم هب  هدنریگ  ماو  تسا و  مارح  هرهب  نداد  دصق  یلو  درادن ، لاکشا  ماو  نتفرگ  لصا  دشابن ، یعرـش  دوقع  رد  لخاد  رگا  یلو  تسین .
ضرق لـصا  تروـص  ره  رد  تفرگ و  دـنهاوخ  وا  زا  ار  هرهب  ًاـمتح  دـنادب  هـچ  رگا  دـنکن ، ار  نداد  هرهب  دـصق  دـناوتیم  مارح  زا  صّلخت 
یغلبم تخادرپ   - 4 ( 327 ص 339 -  ج 2 ، یـسراف ، همجرت  تائاتفتـسالا ، ۀبوجا  هلاسر  . ) دوشیم کلام  ار  یتفایرد  ماو  تسا و  حیحص 
لاکشا دنیامن ، قفاوت  نیفرط  دشاب و  فراعتم  رادقم  هب  ییالقع و  هک  يوحن  هب  دزمراک  ناونع  هب  هنسحلا  ضرق  ياهقودنـص  ای  اهکناب  هب 

(296 ص 299 -  ج 2 ، ینیمخ ، ماما  تائاتفتسا  . ) درادن

نیب ارچ  دراد و  ییانعم  هچ  نویناحور  یضعب  طسوت  یعرـش  هالک  ندرب  راک  هب  دوش  رتدب  شهانگ  تیفیک  نآ  اب  يا  هریبک  هانگ  زا  ابر  رگا 
؟ درادن دوجو  ابر  رسپ  ردپ و 

شسرپ

ارچ دراد و  ییانعم  هچ  نویناحور  یـضعب  طسوت  یعرـش  هالک  ندرب  راک  هب  دوش  رتدـب  شهانگ  تیفیک  نآ  اب  يا  هریبک  هاـنگ  زا  اـبر  رگا 
؟ درادن دوجو  ابر  رسپ  ردپ و  نیب 
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خساپ

ابر و راـچد  ناـسنا  اـت  هدـش  هداد  رارق  نید  رد  هک  تسا  ییاـههار  هکلب  تسین  یعرـش  هـالک  نآ  مسا  هک  تفگ  دـیاب  لوا  لاؤس  دروم  رد 
زیچ کی  لمع  سفن  رد  ود  ره  دوش  یم  ییوشانز  لمع  کی  هب  رجنم  مه  جاودزا  تسا و  ییوشانز  لمع  کی  انز  ًالثم  دوشن ، يراوخاـبر 

، درادن ار  هملک  دنچ  نیا  هک  يرگید  نآ  باوث و  ياراد  زین  دوش و  یم  یعرش  لالح و  دقع ) هغیـص   ) هملک دنچ  نتفگ  اب  یکی  یلو  تسا 
. تسا تروص  نیمه  هب  زین  نآ  زا  رارف  ياههار  ابر و  دروم  رد  دـش . دـنهاوخ  یهلا  تبوقع  راچد  نآ  لوعفم  لعاف و  تسا و  هانگ  مارح و 

ابر نامه  هک  دنک  باسح  ار  لوپ  دوس  دـناوت  یم  هدنـشورف  دـییامن ، يرادـیرخ  دـقن  طسق و  هب  ار  ینیـشام  ًاضرف  دـیهاوخب  رگا  امـش  ًالثم 
مود تروص  رد  نویلیم ، نآ 6  یطاسقا  نویلیم و  نیشام 5  نیا  دقن  دیوگب  هک  دشورفب  امـش  هب  هنوگنیا  ار  نآ  دناوت  یم  زین  دش و  دهاوخ 

ار لوپ  دوس  وا  نوچ  تسا  اـبر  مارح و  دریگب ، ار  دوس  نیمه  دـیاش  عقاو  رد  هک  لوا  تروص  رد  لوپ و  ۀـفاضا  نآ  تسا  یعرـش  لـالح و 
هالک لمع  نیا  ماـن  سپ  دراد . رظن  رد  ار  نیـشام  دوس  مود  تروص  رد  یلو  دـشاب  یم  مارح  اـبر و  مالـسا  رد  نیا  هک  دـیامن  یم  باـسح 

، دنک یم  ادیپ  ار  تعدب  مکح  دشاب  هدـماین  ام  نید  رد  هک  دـشاب  يزیچ  نیا  رگا  نوچ  تسین ، دنـشاب  هدرک  تسرد  نویناحور  هک  یعرش 
تسد ۀتخاس  هکنیا  هن  تسا  نید  یعرش و  روما  ءزج  هدش و  حیرصت  نآ  هب  مالسا  رد  هک  تسا  يدراوم  زا  روما  نیا  یلو  دراد  لاکشا  هک 

وا یلو  نوچ  درادرب  وا  لاوما  زا  دناوت  یم  ردپ  تسا ، ردپ  ۀقفن  بجاو  نوچ  رسپ  هک  تفگ  دیاب  زین  مود  لاؤس  دروم  رد  دشاب . نویناحور 
میراد يرگید  دراوم  رد  و  دریگب ، ابر  شدنزرف  زا  دناوت  یم  ردپ  سپ  تسا  شردـپ  نآ  زا  عقاو  رد  دراد  هچ  ره  رـسپ  دـیآ  یم  باسح  هب 

یتقو سپ  دـیامن  نیمأت  ار  شردام  وردـپ  جراخم  هک  تسا  بجاو  رـسپ  رب  دریگب  رارق  یتسدـگنت  رقف و  رد  یلام  ظاحل  زا  يردـپ  رگا  هک 
نامه هیـضق  نیا  رد  لیلد  نیرتمهم  و  درادن . یعنام  وا  زا  نتفرگ  ابر  رگید  شدوخ ، جراخم  يارب  درادرب  شدنزرف  لاوما  زا  دـناوتب  يردـپ 

و دریگب . ار  نآ  دوس  ابر و  ای  دریگب  ار  لام  لصا  هکد  رادن  یقرف  سپ  تسا  شردپ  نآ  زا  دراد  هچ  ره  دنزرف  عقاو  رد  هک  تسا  لوا  دروم 
یم رقف  داجیا  یتاقبط و  هلـصاف  داصتقا و  ندرک  جلف  يزودنارز و  بجوم  هک  دراد  دوجو  نارگید  اب  ابر  رد  هک  يدسافم  نآ  هکنیا  رگید 

. دینک هعجارم  يرهطم  داتسا  فیلأت  ابر ، باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  درادن . دوجو  رسپ  ردپ و  هنیمز  رد  دوش 

؟  دراد دوجو  تالماعم  هنوگ  نیا  ندش  عورشم  يارب  یهار  ایآ  تسیچ  سنج  هب  سنج  الط و  هب  الط  هلماعم  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟  دراد دوجو  تالماعم  هنوگ  نیا  ندش  عورشم  يارب  یهار  ایآ  تسیچ  سنج  هب  سنج  الط و  هب  الط  هلماعم  تمرح  هفسلف 

خساپ

هفسلف هب  ناوتب  دیاش  هتبلا  ; دشابیم زجاع  نآ  كرد  زا  زین  ام  صقان  نهذ  تسا و  هدیشوپ  ام  رب  ماکحا  زا  يرایـسب  هفـسلف  تفگ  دیاب  ًأدتبا 
ماکحا نیا  نطب  رد  زین  يرگید  ياهتمکح  ًالوا : نکل  ; دش هّجوتم  ار  اهنآ  تحلـصم  تفای و  تسد  ربتعم  بتک  ای  تایاور  رد  ماکحا  ضعب 

هب داقتعا  نید و  لوصا  هب  نیقی  قیقحت و  زا  سپ  ًایناث : دـنامب . روتـسم  هشیمه  يارب  ای  دوش و  نشور  اهدـعب  تسا  نکمم  هک  تسا  دوجوم 
دوخ تمعن  یلو  تاروتـسد  زا  تعاطا  هب  هناعـضاخ  هداهن و  ندرگرب  دّبعت  یگدـنب و  قوط  تسا  مزال  ام  رب  رداق ، میکح و  يادـخ  دوجو 
سنج هب  سنج  ای  الط  هب  الط  تالماعم  مامت  هک  تسین  نینچ  میناسریم  ضرع  هب  سنج  مه  تالماعم  تمرح  ةرابرد  اّما  میزرو و  مادـقا 

میرک و نآرق  هک  هچ  نآ  تسا و  حیحـص  هلماـعم  دنـشاب ، يواـسم  نزو  اـی  لـیک  رظن  زا  نمثم  نمث و  هک  یتروـص  رد  هکلب  دـشاب ; مارح 
ندوب سنج  مه  تروص  رد  نمثم  ای  نمث  فرط  کـی  هک  تسا  ياهلماـعم  دـناهداد  نآ  تمرح  هب  مکح  ندوب  اـبر  تلع  هب  ماـظع  ياـهقف 
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رتمک ای  رتشیب  هب  ار  الط  لاقثم  کی  ای  دـییامن و  تفایرد  ولیک  زا 1  رتمک  ای  رتشیب  دیهدب و  جنرب  ولیک  کی  ًالثم : دـشاب . يرگید  زا  رتدایز 
لاح دینک و .... هلماعم  رهش  نامه  ای  رگید  رهـش  جنرب  مینوولیک  کی  اب  ار  رهـش  نیا  جنرب  ولیک  کی  ای  دییامن و  هلماعم  الط  لاقثم  کی  زا 

( دـشاب يرگید  زا  رتدایزندوب  سنج  مه  تروص  رد  نمثم  ای  نمث  فرط  کی  هک   ) ییاه هلماعم  نینچ  ندـش  عورـشم  ندوب و  لـالح  هار 
جنرب هلـصاح  لوپ  اب  دـشورفب و  ار  دوخ  جـنرب  ای  درخب و  يرگید  يالط  هلـصاح  لوپ  اب  دـشورفب و  ار  دوخ  يـالط  صخـش  هک  تسا  نیا 

. درادن یلاکشا  دنشاب ، توافتم  مه  اهلیک  نزو و  رگا  اج  نیا  رد  درخب . يرگید 

؟ دیهد حیضوت  ًافطل  تسیچ  رد  یکناب  ياههرهب  اب  ابر  دوس و  قرف 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ًافطل  تسیچ  رد  یکناب  ياههرهب  اب  ابر  دوس و  قرف 

خساپ

هک یلاح  رد  اََوبِّرلا ; َمَّرَحَو  َْعیَْبلا  ُهَّللا  َّلَحَأَو   " تسا مارح  اـبر  یلو  تسا  حاـبم  نآ ـ  نوگاـنوگ  ياـهشور  هب  شورف ـ  دـیرخ و  مالـسا  رد 
ینامز ابر  نیا  یلماعم  يابر  یـضرق 1 . يابر  یلماعم و  يابر  تسا  مسق  ود  رب  ابر  تسا )  هدرک  مارح  ار  ابر  هدرک و  لالح  ار  عیب  دنوادخ 

زا شیب  یلو  دنک ، هلماعم  دوخ  سنج  مه  هباشم و  اب  دنوشیم ; هلماعم  نزو   " ای لیک و   " اب هک  ار  ییاهزیچ  ناسنا  هک  دنکیم  ادـیپ  ققحت 
مدنگ و ولیک  کی  هب  ای  دشورفب ، مدـنگ  مین  ولیک و  کی  هب  ار  مدـنگ  ولیک  کی  ناسنا  هک  نآ  دـننام  دریگب ; لباقم  فرط  زا  هداد  هچ  نآ 

سنج مه  اب  ار ـ  مدـنگ  ًالثم  رگا ـ  یلو  تسا  مارح  ابر و  تروص  نیا  رد  هفاضا  نتفرگ  هک  يرگید  ۀـفاضا  زیچ  ره  ای  لوپ و  ناموت  هاـجنپ 
رد ابر  یضرق  يابر  . 2 دشورفب . جـنرب  ولیک  ود  هب  ار  مدـنگ  ولیک  کی  ناسنا  هک  نآ  لثم  درادـن ، یعنام  هفاضا  نتفرگ  درکن : هلماعم  دوخ 

اهنت دریگب ، ماو  یـسک  زا  رگید ـ  زیچ  هاوخ  لوـپ و  هاوـخ  ار ـ  یلاـم  یـسک  رگا  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  نآ  دوـشیم ;و  هدـیمان  زین  ماو 
لام رب  نوزفا  هک  دننک  طرـش  زاغآ  زا  هدنریگ  ماو  هدنهد و  ماو  رگا  نیاربانب  تسا  بجاو  وا  رب  تسا  هتفرگ  ماو  هک  يزیچ  نامه  تخادرپ 
رتفد رـشن  مراـهچ ص 27 ، لاـس  ةرامـش 11ـ12 ، هقف  ۀـلجم   ) تـسا مارح  اـبر و  شیازفا  نـیا  دـنزادرپب ، زین  يرگید  زیچ  هدـش  هـتفرگ  ماو 

تسا مارح  دریگب ، وا  زا  رتشیب  ای  ناموت  تسیب  دص و  هک  درک  طرش  داد و  ضرق  یسک  هب  ناموت  دص  یـسک  رگا  سپ  یمالـسا )  تاغیلبت 
یلاکشا دهدب ; وا  هب  يزیچ  تراجت  دوس  زا  دنک و  تراجت  نآ  اب  ات  داد  یسک  هب  ناموت  دص  یـسک  رگا  یلو  دشابیم . ابر  نآ  ةدایز  اریز 

نآ اب  هک ـ  يرادـقم  هب  دـناوتیم  ناموت  دـص  بحاص  درک  دوس  ناموت  هاجنپ  تراجت  رثا  رب  هام  ره  رد  ناـموت  دـص  نآ  رگا  ًـالثم  درادـن .
رد یـضرق ـ  يابر  ابر ـ  زا  مسق  نیمه  هک  دریگب . سپ  ار  دوخ  ناموت  دص  زین  رخآ  رد  دریگب ;و  ناموت  هاجنپ  نآ  زا  هدرک  داد  رارق  سک ـ 
رد نونکا  یلو  دوب . هنوگ  نیا  زین  بـالقنا  زا  لـبق  رد  ناریا  ياـهکناب  دراد ;و  دوجو  اـیند  ياـهکناب  رد  هک  دوـشیم  روـصت  اـهکناب 

هبراـضم دـننام  يدوقع  تروص  هب  دـنکیم ـ  هک  یتـالماعم  رد  ار  زادـناسپ  بحاـص  هک  تسا  نآ  رباـنب  یمالـسا  يروـهمج  ياـهکناب 
زین يرادقم  دنروآیم ، تسد  هب  تراجت  هار  زا  هک  يدوس  زا  دندنبیم ; هک  يدادرارق  ساسا  رب  سپس  دننک ، کیرـش  هریغ ـ  تکراشم و 

بوسحم لوپ  دوس  درکیم ، تخادرپ  کـناب  هک  يدوس  هکلب  دوبن ; نینچ  بـالقنا  زا  لـبق  ناـمز  رد  دـنزادرپیم . زادـنا  سپ  بحاـص  هب 
بیترت يروط  نیناوق  رب  رظان  نیدـهتجم  فرط  زا  مزال  نیناوق  بیوصت  اب  نونکا  یلو  دوب . مارح  تهج  نیمه  هب  تراجت  دوس  هن  دـشیم ;

تالماعم نآ  دوس  زا  دـشاب و  هتـشاد  تکرـش  ياهنوگ  هب  دـهدیم  ماجنا  کناب  هک  یتالماعم  رد  زادـناسپ  بحاـص  هک  تسا  هدـش  هداد 
 ( مق مالسا  دیون  بتکم  رشن  ص 400 ، دادقم ، لضاف  نآرقلا  هقف  یف  نافرعلا  زنک  ر.ك  .) دوش رادروخرب 
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شسرپ

تسیچ ینید  لئاسم  رد  یعرش  هالک  زا  روظنم 

خساپ

نیا رد  مینک  لمع  یمکح  هب  میناوتیمن  هک  میریگیم  رارق  یطیارـش  رد  راچان  هب  یهاـگ  مینک  لـمع  یهلا  ماـکحا  قبط  میراد  هفیظو  اـم 
ۀلیح اهلحهار ، نیا  هب  تسا  هداد  رارق  ییاهلحهار  هانگ  باکترا  زا  ییاهر  مکح و  نآ  اـب  ندرکن  تفلاـخم  يارب  سدـقم  عراـش  دراوم ،

رودـقم رجأتـسم  يارب  لزنم  ةراـجا  تخادرپ  هک  اـجنآ  زا  لزنم  ةراـجا  دـننام  دـنکیم . رییغت  عوضوم  عقاو  رد  هک  دوـشیم ، هتفگ  یعرش 
نتـسشن هناخ و  رد  فرـصت  هک  دهدیم ، هناخبحاص  هب  نهر  ناونع  هب  ار  یلوپ  هراجا  رادقم  ندـش  مک  يارب  دراد ، زاین  هناخ  هب  تسین و 

رد هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  لحهار  کـی  تسا ـ  گرزب  ناـهانگ  زا  یکی  هک  اـبر ـ  زا  ییاـهر  يارب  دوشیم . بوسحم  اـبر  نآ  رد 
وا هب  لاس  کی  ًالثم   ) نیعم تّدم  ات  ینّیعم  غلبم  رجأتسم ، هک  دنکیم  طرش  دقعلانمـض ، طرـش  تروص  هب  هناخبحاص  هراجا  دقع  نمض 

ةرهچ رییغت  اب  دـهاوخب  یـصخش  رگا  اّـما  یمالـسا )  تاراـشتنا  رتفد  ص 136 ، ینیمخ ج 2 ، ماما  تآاتفتـسا  ر.ك  .) دـهدب هنـسحلاضرق 
تـسین حیحـص  تسا و  یعرـش  هالک  يراک  نینچ  دـیامن ، هیجوت  ار  هانگ  دوش و  هانگ  بکترم  نآ  رهاظ  ندرک  نوگرگد  هاـنگ و  يروص 

ياههفافل ریز  هچ  دریگ و  ماجنا  ًاحیرـص  هچ  تسا  مارح  مارح  دنکیمن . رییغت  نآ  رهاظ  نتخاس  نوگرگد  اب  زگره  هانگ  یعقاو  ةرهچ  اریز 
یعرـش هالک  هب  مه  تسا و  هدـش  هراشا  یعرـش  مکح  اب  ندرکن  تفلاخم  يارب  لحهار  هب  مه  میرک  نآرق  رد  یهاو  ياهرذـع  نیغورد و 
هاگره هک  درک  دای  دنگوس  دید و  شرسمه  زا  یفّلخت  يرامیب  ماگنه  رد  ترـضح  نآ  تسا  هدش  هراشا  بوّیا  ترـضح  ناتـساد  رد  یلّوا 
ۀلأسم یلو  دشخبب ; ار  وا  شتامدخ  اهيرادافو و  ساپ  هب  تساوخیم  يدوبهب  زا  سپ  دنزب ، وا  رب  رتمک  ای  هبرـض  دص  کی  تفای  تردـق 

هب داد و  ناشن  وا  هب  یّلحهار  دنزن ، مه  ار  شرسمه  دنکن و  تفلاخم  دنگوس  اب  بوّیا  ترـضح  هکنیا  يارب  دنوادخ  دوب . نایم  رد  دنگوس 
ریگرب و ار  نآ  دننام  ای   [ مدنگ ياههقاس  زا  ياهتسب  میتفگ  وا  هب   [... و ص 44 )  .. ;) ثَنَْحت َو َال  ِيّهِب  ْبِرْضاَف  اًثْغِض  َكِدَِیب  ْذُخَو  : " دومرف وا 

تاعوبطملل یملعالا  ۀسسؤم  ص 210 ، ییابطابط ج 17 ، همالع  نازیملا  ریـسفت  ر.ك   .. ") نکـشم ار  دوخ  دنگوس  نزب و  ترـسمه   [ وا هب 
لیئارساینب و ناتساد  رد  یمود  ۀیمالسالا )  بتکلاراد  ، 300 ص 298 ـ  نارگید ج 19 ، يزاریش و  مراکم  هّللاتیآ  هنومن  ریـسفت  توریب / 

نانآ هب  ناحتما  يارب  دنوادخ  دـندرکیم . یگدـنز  اهایرد  زا  یکی  لحاس  رد  لیئارـساینب  زا  ياهدـع  تسا  هدـش  هراشا  یـسوم  ترـضح 
نانآ دندمآیم . بآ  يور  يرتشیب  ياهیهام  هبنش  زور  رد  دننک . كرت  دوب ـ  یلیطعت  زور  هک  هبنش ـ  زور  رد  ار  یهام  دیـص  داد ، روتـسد 

رد دنریگب ، دنیآیم ، بآ  يور  هبنـش  زور  هک  ییاهیهام  دنناوتب  مه  دنـشاب و  هدرکن  دیـص  هبنـش  زور  مه  ناشدوخ  لایخ  هب  هکنآ  يارب 
ياهیهام دـندرکیم و  زاب  ار  اههچـضوح  هار  هبنـش  ياهزور  دـندوشگ . ایرد  هب  ار  اهنآ  هار  دـنداد و  بیترت  ییاههچـضوح  اـیرد  راـنک 

زور سپس  دنتسبیم ، مکحم  ار  ناشهار  دندرگزاب ، ایرد  هب  دنتـساوخیم  هک  بورغ  ماگنه  هب  دندشیم و  اهنآ  دراو  بآ  هارمه  یناوارف 
ار اهنآ  اهنت  هکلب  میاهدرکن  دیص  مه  ام  دینکن ، دیـص  یهام  هداد  روتـسد  ام  هب  دنوادخ  دنتفگیم : دندرکیم و  دیـص  ار  اهنآ  هبنـشکی 

نیا فارعا 163 )  ) نوُقُـسْفَی ْاُوناَک  اَِمب  مُهُوْلبَن  َِکل   َ َذَک  " ... تسا هدیمان  قسف  ار  يراک  نینچ  دنوادخ  میاهدومن  هرـصاحم  اههچـضوح  رد 
ص نازیملا ج 8 ،  ریسفت  ر.ك   ) تسا هدش  هراشا  أسن  ةروس  ۀیآ 154  هرقب و  ةروس  ۀیآ 65  فارعا  ةروس  ات 166  ياههیآ 163  رد  ناتساد 

.( 428 ص 417 ـ  هنومن ج 6 ،  ریسفت   / 294
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شسرپ
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تسیچ يراوخابر  تمرح  هفسلف 

خساپ

ب) هیآ 27 .) هرقب ، ((، ) اـبرلا مرح  عیبـلا و  هللا  لـحا   )) هفیرـش هیآ  هلمج  زا  دراد ;  دوـجو  یناوارف  یعطق  صوـصن  اـبر  تـمرح  رد  فـلا )
یتاذ شزرا  ياراد  لوپ  تسا  دقتعم  يو  یلازغ : هیرظن  هلمج : زا  تسا ;  هدـش  لقن  یفلتخم  تاهیجوت  لمع و  ابر  میرحت  هفـسلف  ئهرابرد 

، دشاب تورث  دـلوم  دـناوتیمن  دوخ  ورنیمه  زا  دراد و  هلدابم  لیهـست  تهج  رد  ( dtnemortsnI  ) يرازبا شقن  افرـص  هکلب  تسین ; 
ییارجم ریغ  رد  لوپ  زا  هدافتـسا  هلزنم  هب  نآ ) زا  عافتنا  لوپ و  سفن  نداد  رارق  هیامرـس   ) اـبر نیارباـنب  دوشیم . دـیلوت  راـک  زا  تورث  اریز 

: يرهطم دیهـش  هیرظن  تسا . هدـناوخ  يداصتقا  رامثتـسا  ار  يراوخابر  يو  سکراـم : هیرظن  تسا . هدـش  قلخ  داـجیا و  نآ  يارب  هک  تسا 
ینتبم هکلب  تسین ;  لوپ  تیهام  رب  ینتبم  یلازغ ، فالخرب  ناشیا  هاگدید  تسا . هدرک  هئارا  يرهطم  داتسا  هرابنیا  رد  ار  هیرظن  نیرتقیقد 

مه اب  راک  لوپ و  یتقو  ینعی ، دشاب ;  تورث  دلوم  دناوتیم  زین  لوپ  يرهطم ، دیهـش  هاگدید  رب  انب  تسا . ضرق  دادرارق  دـقع و  تیهام  رب 
 ; تفرگ هدـیدان  ار  تورث  دـیلوت  رد  لوپ  شقن  ناوتیمن  نیاربانب  ییاهنت . هب  راـک  هن  تسا ، ود  نآ  بیکرت  هجیتن  هلـصاح  دوس  دـش ، ماوت 
زا لوپ  رگا  ور  نیا  زا  تسا . وا  هدهع  همذ و  رب  نید  دوشیم و  لوپ  کلام  هدـنریگ  ماو  داد ، ضرق  يرگید  هب  ار  یلوپ  یـسک  یتقو  نکیل 

، هدش فلت  هک  يزیچ  اریز  دنک ;  ادا  ار  دوخ  نید  دیاب  هدـنریگ  ضرق  نیاربانب  تسا . یقاب  وا  همذ  رب  یلو  هتفر ، نیب  زا  لام  نیع  دورب ، نیب 
یلوا بحاص  کلم  رد  لوپ  هبراضم  رد  نوچ  تسا . هبراضم  فالخرب  نیا  هدـنهد و  ماو  کـلم  رد  هن  تسا ، هدوب  هدـنریگ  ماو  کـلم  رد 

دوس و رد  نیاربانب  تسین ، لوپ  نیع  کلام  هدنهد  ماو  نوچ  ضرق  رد  یلو  دشاب ;  کیرـش  نآ  ررـض  دوس و  رد  دناوتیم  اذل  تسا و  نآ 
عبات امن  نوچ  تسا و  هتشاد  تعفنم  امن و  هدنریگ ، ماو  کلم  رد  دروآ  هارمه  هب  ینالک  دوس  لوپ ، رگا  سپ  درادن . تکرـش  مه  نآ  نایز 

تورث دیلوت  رد  عفد  چیه  همذ  اریز  دنکیمن ;  يرییغت  چیه  همذ  هتبلا  دوب . دـهاوخ  نآ  لعفلاب  کلام  لام  زین  نآ  دوس  نیاربانب  تسا ، نیع 
يانبم چیه  هک  هتـساوخ  ار  يزیچ  عقاو  رد  دنک ، بلط  یفاضا  يزیچ  هدنهد  ماو  رگا  ور  نیا  زا  دروآیمن . هارمه  هب  ینایز  دوس و  درادـن و 

چیه رد  دـهدیمن و  ماجنا  ياهلماعم  ای  يداصتقا و  دـیفم  راک  چـیه  راوخاـبر ، هک  تفگ  ناوتیم  سپ  درادـن . يداـصتقا  هیجوت  یقوقح و 
هیامرـس تشاـبنا  هب  ناراکهدـب ؤ  نوـخ  تمیق  هب  مه  نآ  نـتفرگ ؤ  دوـس  نداد و  ضرق  اـب  اـهنت  هـکلب  دـنکیمن ، تکرـش  یناـیز  ررض و 

. دسریم دوخ  دوس  هب  هراومه  وا  دسر و  یمن  وا  هب  ینایز  چیه  دید ، نایز  دش و  تسکشرو  یصخش  هنیمز  نیا  رد  رگا  سپ  دزادرپیم .

؟  تسیچ ابر  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ ابر  تمرح  هفسلف 

خساپ

نوماریپ - 2 هیآ 27 .) هرقب ,  ((, ) ابرلا مأرح  عیبلا و  هللا  لحا   )) هفیرـش هیآ  هلمج  زا  دراد ;  دوجو  یناوارف  یعطق  صوصن  اـبر  تمرح  رد  - 
 ; تسین یتاذ  شزرا  ياراد  لوپ  تسا  دقتعم  يو  یلازغ :  هیرظن  هلمج :  زا  تسا ;  هدش  لقن  یفلتخم  تاهیجوت  لمع و  ابر  میرحت  هفـسلف 

اریز دـشاب , تورث  دـلوم  دـناوت  یمن  دوخ  ور  نیمه  زا  دراد و  هلداـبم  لیهـست  تهج  رد  ( dtnemortsnI  ) يرازبا شقن  اافرـص  هکلب 
تـسا ییارجم  ریغ  رد  لوپ  زا  هدافتـسا  هلزنم  هب  نآ )  زا  عافتنا  لوپ و  سفن  نداد  رارق  هیامرـس   ) ابر نیاربانب  دوش . یم  دیلوت  راک  زا  تورث 

قیقد يرهطم :  دیهـش  هیرظن  تسا .  هدناوخ  يداصتقا  رامثتـسا  ار  يراوخابر  يو  سکرام :  هیرظن  تسا .  هدش  قلخ  داجیا و  نآ  يارب  هک 
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رب ینتبم  هکلب  تسین ;  لوپ  تیهام  رب  ینتبم  یلازغ ,  فالخرب  ناشیا  هاگدید  تسا .  هدرک  هئارا  يرهطم  داتسا  هراب  نیا  رد  ار  هیرظن  نیرت 
مه اب  راک  لوپ و  یتقو  ینعی ,  دشاب ;  تورث  دلوم  دناوت  یم  زین  لوپ  يرهطم ,  دیهـش  هاگدید  رب  انب  تسا .  ضرق  دادرارق  دـقع و  تیهام 

 ; تفرگ هدیدان  ار  تورث  دیلوت  رد  لوپ  شقن  ناوت  یمن  نیاربانب  ییاهنت .  هب  راک  هن  تسا ,  ود  نآ  بیکرت  هجیتن  هلصاح  دوس  دش , مئاوت 
زا لوپ  رگا  ور  نیا  زا  تسا .  وا  هدهع  همذ و  رب  نید  دوش و  یم  لوپ  کلام  هدنریگ  ماو  داد , ضرق  يرگید  هب  ار  یلوپ  یسک  یتقو  نکیل 
رد هدش ,  فلت  هک  يزیچ  اریز  دنک ;  ادا  ار  دوخ  نید  دیاب  هدنریگ  ضرق  نیاربانب  تسا .  یقاب  همذ  یلو  هتفر ,  نیب  زا  لام  نیع  دورب , نیب 
نآ یلوا  بحاص  کلم  رد  لوپ  هبراضم  رد  نوچ  تسا .  هبراضم  فالخرب  نیا  هدـنهد و  ماو  کلم  رد  هن  تسا ,  هدوب  هدـنریگ  ماو  کلم 

دوس و رد  نیاربانب  تسین ,  لوپ  نیع  کلام  هدنهد  ماو  نوچ  ضرق  رد  یلو  دـشاب ;  کیرـش  نآ  ررـض  دوس و  رد  دـناوت  یم  اذـل  تسا و 
امن نوچ  تسا و  هتـشاد  تعفنم  امن و  هدـنریگ ,  ماو  کلم  رد  دروآ  هارمه  هب  ینالک  دوس  لوپ ,  رگا  سپ  درادـن . تکرـش  مه  نآ  ناـیز 

دیلوت رد  عفد  چیه  همذ  اریز  دنک ;  یمن  يرییغت  چـیه  همذ  هتبلا  دوب . دـهاوخ  نآ  لعفلاب  کلام  لام  زین  نآ  دوس  نیاربانب  تسا ,  نیع  عبات 
چیه هک  هتساوخ  ار  يزیچ  عقاو  رد  دنک , بلط  یفاضا  يزیچ  هدنهد  ماو  رگا  ور  نیا  زا  دروآ . یمن  هارمه  هب  ینایز  دوس و  درادن و  تورث 

. درادن يداصتقا  هیجوت  یقوقح و  يانبم 

؟  تسا حیحص  دوس  تفایرد  و  رگید , کناب  رد  مارح  يراذگ  هدرپس  ایآ 

شسرپ

؟  تسا حیحص  دوس  تفایرد  و  رگید , کناب  رد  مارح  يراذگ  هدرپس  ایآ 

خساپ

. درادن لاکشا  ضرق  یعرش  لیاسم  تیاعر  اب  دشابن  تاررقم  فالخ  رگا 

دیهد و حیضوت  افطل  ریخ  ای  تسا  روشک  زرا  ندرک  جراخ  افرص   DIAMONDS حرط رد  تنرتنیا  اب  ساملا  دیرخ  ندوب  مارح  هفسلف  ایآ 
؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نآ  مکح  دننک  ءارجا  دنهاوخب  ار  يا  همانرب  نینچ  یلخاد  ياهتکرش  رگا 

شسرپ

دیهد حیضوت  افطل  ریخ  ای  تسا  روشک  زرا  ندرک  جراخ  افرص   DIAMONDS حرط رد  تنرتنیا  اب  ساملا  دیرخ  ندوب  مارح  هفسلف  ایآ 
؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نآ  مکح  دننک  ءارجا  دنهاوخب  ار  يا  همانرب  نینچ  یلخاد  ياهتکرش  رگا  و 

خساپ

یم لاسرا  اتفتسا  ریوصت  تسویپ  هب  « ) درادن یعرش  تروص  تالماعم  هنوگ  نیا  : » دندومرف یهباشم  لاؤس  هب  خساپ  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
. تسین یجراخ  یلخاد و  ياه  تکرش  نیب  یقرف  تروص  نیا  رد  و  ددرگ .)

؟  دنناد یم  مارحار  یکناب  هرهب  ماظع  عجارم  یخربارچامشرظن  هب  1 ـ 

شسرپ
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؟  دنناد یم  مارحار  یکناب  هرهب  ماظع  عجارم  یخربارچامشرظن  هب  1 ـ 

خساپ

لقع قطنمو  دـشاب . یهلا  یعرـش  لـئاسم  بناوـج  ماـمت  هب  هاـگآ  ینعی  . دـشابدهتجم هکدـهدبرظن  یعرـش  لئاسمرددـناوت  یم  یـسک  ج1ـ
تراـهم یهلا  ماـکحا  صیخــشترد  هکاـهقفزا  يوریپ  هـبار  مدرم  یهلا  نیناوـقو  ینید  تاـمیلعترد  هکدــنک  یماــضتقاو  باــجیا  ترطفو 
ینعیدنا هدیـسرداهتجا  خماش  ماقم  هبات  هتـشادرب  مدق  شنادو  ملع  هاررددوخراشرـسدادعتساابزارد  نایلاس  هک  ییاهقف  دنک  یمراداودنراد 

هک ییاهقف  . دنراذگب مدرم  سرتسدردودننک  طابنتساو  جارختسا  ( لقعو عامجا  تنسو  نآرق  ) نآ یلصا  كرادمزادنناوت  یمار  یهلا  نیناوق 
مامترداردارفاات تسا  هدـش  ءاطعااهنآ  هب  گرزب  بصنم  نیا  مالـسا  گرزب  نایاوشبپ  فرطزاودنـشاب  یم  مدرم  ینید  ناـیامنهارو  ناربهر 

نیناوق ساسارب  اهکناب  هک  یکناـب  تـالماعم  یلکروطب  یبهذم ص280  ياهـشسرپ  هب  خـساپ  دـننک . يربهر  تداعـس  هار  هب  ینید  نوؤش 
هک ) لصاحدوسو تسا  تحـص  هب  موکحمودرادـن  لاکـشادنهد  یم  ماجنا  ناـبهگن  ياروشدـییأتدرومو  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم 

. تسا لالحاعرش  یمالسا  حیحصدوقعزا  یکی  ساسارب  هیامرس  يریگراکبزا  ( یکناب هرهب  نامه 

ماکحاریاس هفسلف 

تسا باجح  هب  نانآ  نداد  تداع  زامن  رد  ناوناب  ششوپ  زا  فده  ایآ 

شسرپ

تسا باجح  هب  نانآ  نداد  تداع  زامن  رد  ناوناب  ششوپ  زا  فده  ایآ 

خساپ

تسناد و تهج  نیمه  هب  رصحنم  ار  تلع  ناوتیمن  اما  دشاب  نیمه  اهمناخ  يارب  زامن  رد  اهوم  ندب و  ندناشوپ  ياههزیگنا  زا  یکی  دیاش 
ریدقت لباق  امش  تقد  تروص  ره  رد  یلو  تسین  نشور  ام  يارب  اهنآ  زا  یلیخ  هک  دراد  ییاههفسلف  للع و  کی  یهلا  ماکحا  یلک  روط  هب 

. تسا

تسا هدرک  دودحم  ار  رسپ  رتخد و  هطبار  مالسا  ارچ 

شسرپ

تسا هدرک  دودحم  ار  رسپ  رتخد و  هطبار  مالسا  ارچ 

خساپ

تـشادهب تمالـس  هداوناخ و  تیبرت  میکحت و  بسن و  لسن و  ياقب  ظفح و  يارب  مالـسا  رد  درم  نز و  رـسپ و  رتخد و  طباور  تیدودحم 
طقـس هچب و  نتـشادن  هب  لیامت  ییادج و  قالط و  دوشیم و  لزلزتم  هداوناخ  ناینب  عورـشمانو  دازآ  طباور  رد  تسا . هعماج  ناور  مسج و 
هچنانچ دـنکیم  زورب  روهظ و  تاطابترا  رد  يراب  دـنب و  یب  زا  یـشان  ییاهيرامیب  دـباییم و  جاور  تدـش و  لـسن  ندرک  دوباـن  نینج و 

سرتسا و بارطضا و  یحور ، ياهيرامیب  رب  هوالع  تسا  هدش  برغ  قرش و  راب  دنب و  یب  عماوج  ریگنابیرگ  زدیا  کلهم  يرامیب  هزورما 
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راـک و ملع و  لیـصحت  طاـشن و  تیلاـعف و  زا  ار  ناوج  صوصخب  تسه  طـباور  هنوـگنیا  رد  هک  یناوارف  ياهیگدروخرـس  یگدرـسفا و 
عورشم و هار  یـسنج  هزیرغ  ياضرا  يارب  مالـسا  ددرگیم . هعماج  زوس -  نامناخ  يالب  نیا  دایتعا -  همدقم  اسب  هچ  درادیم و  زاب  شالت 

. دنکیم هدروآرب  ار  ناسنا  زاین  هزادنا  نیمه  تسا و  هداد  رارق  ار  جاودزا  بولطم 

؟  میشارتب ار  يرهاظ  نساحم  دیابن  ارچ  تسا و  يرهاظ  نساحم  اب  ینطاب  نساحم  نیب  يا  هطبار  هچ 

شسرپ

؟  میشارتب ار  يرهاظ  نساحم  دیابن  ارچ  تسا و  يرهاظ  نساحم  اب  ینطاب  نساحم  نیب  يا  هطبار  هچ 

خساپ

قافتا تنس  لها  زا  نیلزتعم  هعیـش و  ياملع  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  تسا  مارح  شیر  ندیـشارت  ارچ  هک  نیا  نایب  زا  لبق  فلا ) 
يارب ماکحا  همه  هفـسلف  اقیقد  هک  تسین  نانچ  رگید  فرط  زا  تساهنآ .  قلعتم  رد  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  دنراد  رظن 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج  جح  هزور  زامن  هفـسلف  دننام  هدیدرگ  صوصنم  ینید  نوتم  رد  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دـشاب  نشور  ام 
هدنهد شهاک  ماکحا  هفـسلف  نتـسناد  هب  یطارفا  شیارگ  هک  دشاب  نیا  مه  اهنآ  همه  رکذ  مدـع  تلع  دـیاش  تسا .  هدـیدرگن  رکذ  یخرب 

ار ییوج  هفسلف  ینعی  دنادرگ  یم  كرش  یعون  راچد  ار  ناسنا  درادرب و  رد  یگرزب  ررض  دوخ  نیا  تسا و  راگدرورپ  ربارب  رد  دبعت  حور 
تیلک الوا  اه  هفـسلف  نیا  یلو  دمهفب  ار  ییاه  هفـسلف  دناوت  یم  یلقع  قیرط  زا  ناسنا  زین  يدراوم  رد  هتبلا  دنک . یم  ییارگادخ  نیزگیاج 
دوجو لامتحا  مکحره  يارب  نامزره  رد  دوش و  یم  نشور  یکی  یکی  يرـشب  شناد  دـشر  اـب  ناـمز و  لوط  رد  جـیردت  هب  اـیناث  درادـن و 

درک حالصا  ار  تسردان  گنهرف  نیا  ادتبا  دیاب  يدراوم  نینچرد  نیاربانب  تسین .  فوشکم  ام  يارب  هک  دور  یم  يرگید  للع  اه و  هفسلف 
نینچنیا کشزپ  تاروتـسد  ماجنا  دننام  یگدـنز  دراوم  رگید  رد  هکنانچ  منک  لمع  دـعب  ات  منادـب  ار  شا  هفـسلف  دـیاب  لوا  دـیوگ  یم  هک 

 . تسا

. دینک نایب  ار  نآ  تلع  تسا  تبثم  باوج  رگا  ریخ ؟ ای  تسا  دازآ  هراوهام  نتشاد  ایآ 

شسرپ

. دینک نایب  ار  نآ  تلع  تسا  تبثم  باوج  رگا  ریخ ؟ ای  تسا  دازآ  هراوهام  نتشاد  ایآ 

خساپ

، تاعالّطا لاقتنا  يارب  هک  دشاب ، یم  طابترا  لیاسو  زا  یکی  هراوهام  هدش ، يراذـگمان  تاطابترا  تاعالّطا و  يایند  هک  دـیدج  يایند  رد 
ياهروشک اه و  یناپمک  رایتخا  رد  یطابترا  هلیـسو  نیا  ًاتدـمع  رـضاح  لاـح  رد  اـما  دور . یم  راـکب  یـسایس  یملع و  یگنهرف ، تـالدابت 

فادـها هب  یبایتسد  و  اهروشک ، یگنهرف  ۀلاحتـسا  يارب  هلیـسو  نیا  زا  تردـقربا  ياهروشک  نیا  و  دراد ؛ رارق  یتسینویهـص  يرابکتـسا و 
مظعم ماقم  دیآ . لمعب  يریگولج  یطابترا ، ۀلیـسو  نیا  زا  طرـشو  دیق  یب  هدافتـسا  زا  تسا  مزال  ورنیا  زا  دـنرب . یم  هرهب  دوخ  يرامعتـسا 
ندینـش ندید و  يارب  هاگتـسد  نیا  زا  هدافتـسا   : " دنیامرف یم  هدش ، هدیـسرپ  ناشیا  زا  هنیمز  نیمه  رد  هک  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  زین  يربهر 
طـسوت هراوهام  قیرط  زا  هک  ییاه  همانرب  هکنیا  لیلد  هب  یلو  درادـن ، یعنام  هسفن  یف  دـنچ  ره  نآ ، دـننام  ینآرق و  اـی  یملع  ياـه  هماـنرب 

قیاـقح و فیرحت  هدـننک ، هارمگ  راـکفا  شزومآ  هدـنرادرب  رد  ًاـبلاغ  دوـش ، یم  شخپ  هیاـسمه  ياـهروشک  رتـشیب  و  یبرغ ، ياـه  تلود 
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داـسف و رد  عوقو  بجوم  اـهنآ ، قیرط  زا  ینآرق  اـی  یملع  ياـه  هماـنرب  هدـهاشم  یتـح  تسا و  داـسف  بعل و  وهل و  ياـه  هماـنرب  نینچمه 
یملع دیفم  ياه  همانرب  هکنآ  رگم  تسا . مارح  ًاعرـش  اه ، همانرب  ندید  يارب  يا  هراوهام  ياه  نتنآ  زا  هدافتـسا  ددرگ ، یم  مارح  باکترا 

(1."  ) دوش تاعارم  دیاب  دشاب ، ینوناق  رگا  هتبلا  دشابن . یمارح  لمع  هب  التبا  ای  داسف  چیه  مزلتسم  اهنآ  ةدهاشم  و  دنشاب ، ضحم  ینآرق  ای 
زاـجم مدرم  يارب  هراوهاـم  زا  هدافتـسا  تسا ، هدیـسر  بیوـصت  هب  یمالـسا  ياروـش  سلجم  رد  هک  ینوناـق  قـبط  هک  تـسا  رکذ  هـب  مزـال 

زا هدافتـسا  صوصخ  رد  زین  دـیلقت  ماظع  عجارم  زا  يزاریـش ، مراکم  ... تیآ ا دـشاب . یم  زاجم  یـصاخ  ياهناگرا  يارب  اهنت  و  دـشابیمن ؛
مومع رایتخا  رد  نآ  نداد  رارق  تسا ، نآ  دـیفم  ياه  همانرب  زا  شیب  هراوهام  برخم  ياه  همانرب  هکنیا  هب  هجوت  اب   : " دـنیامرف یم  هراوهام 

املع و هاگدید  زا  دـیدج  لیاسم  ص190 2 . ج3 ، دیلقت ، عجارم  املع و  هاگدـید  زا  دـیدج  لیاسم  . 1 ذـخآم :  عبانم و  ( 2."  ) تسین زیاج 
ص190 ج3 ، دیلقت ، عجارم 

؟ تسا هانگ  نارفاک  اب  ترشاعم  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ تسا هانگ  نارفاک  اب  ترشاعم  لیلد  هچ  هب 

خساپ

هب هک  دوش  یم  ثعاب  نانآ  اب  تقافر  ترـشاعم و  الوا ، هک  تسا  نیا  دننک ، یتسود  ترـشاعم و  نارفاک  اب  دـیابن  ناناملـسم  هکنیا  تمکح 
ناناملسم طابترا  عطق  ًایناث ، دوش . لزلزتم  نانآ  دیاقع  رافک  هب  لیامت  رثا  رد  دوش و  مک  نآ  تامیلعت  مالسا و  هب  تبسن  نانآ  هقالع  جیردت 

تردق بیترت  نیدب  دنوش و  لالقتسا  ياراد  یگدنز  نوؤش  رد  دوش و  رت  مکحم  ناناملسم  اب  ناناملـسم  دنویپ  هک  دوش  یم  ثعاب  رافک  اب 
تامیلعت هب  ار  وا  دـنک و  ییامنهار  مالـسا  هب  ار  يرفاـک  دـناوتب  یناملـسم  رگا  يرآ  ددرگ . رت  نوزفا  رتشیب و  ناناملـسم  ذوفن  تمظع و  و 
ناملـسم هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  دش ، رکذ  هک  یبلاطم  هتبلا  دنک ، ترـشاعم  يو  اب  هک  درادـن  یلاکـشا  دزاس ، لیامتم  بغار و  مالـسا 

ینعی دنراد ; قرف  یلـصا  رافک  اب  دنا ، هدش  هدـناوخ  رفاک  تایاور  زا  یخرب  رد  ور  نیا  زا  دـنناوخ و  یمن  زامن  هک  یناناملـسم  اما  دنـشابن ،
يرود نانآ  زا  دـیاب  هاگنآ  دـنداد ، همادا  زامن  كرت  هب  دـندادن و  ناشن  شوخ  يور  رگا  درک . توعد  زامن  هب  ار  اهنآ  لوا  هلحرم  رد  دـیاب 

یب هانگ  ای  رفک و  ربارب  رد  دـناوت  یمن  ناملـسم  ـالوصا  دنتـسین . زاـمن  لـها  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  يرود  نیا  هک  دـنامهف  اـهنآ  هب  درک و 
سک ره  رفک ; دقف  ًادّمعتم  ةولصلا  كرت  نم  هلآو «)) هیلع  هللا  یلص  )) مرکا ربمایپ  ثیدح  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذت  دشاب ، توافت 

تاروتـسد هب  لمع  زا  یچیپرـس  يانعم  هب  رفک  هکلب  دـشاب ; یمن  داقتعا  رد  رفک  موهفم  هب  تسا .» هدـش  رفاک  دـیامن ، كرت  دـمعب  ار  زامن 
2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش یم  هدیمان  یلمع  رفک  ًاحالطصا  هک  تسا ،

تسا هدش  مارح  نانمؤم  يارب  دنوادخ ، يوس  زا  ییاهراک  هچ 

شسرپ

تسا هدش  مارح  نانمؤم  يارب  دنوادخ ، يوس  زا  ییاهراک  هچ 

خساپ

دوس هب  ياهدننیرفآره  تسا و  هدننیرفآ  ادخ  نوچ  تسا  هدومرف  یهن  هتـشاد  نایز  ناسنا  يارب  هک  ار  يراتفگ  ای  رادرک  ره  لاعتم  دـنوادخ 
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ناگدنب هک  ییاهراک  هدرک  یهن  ار  نآ  مالسا  دناسرب ، نایز  ام  مسج  ای  حور  هب  هک  يزیچ  ره  تسا  هاگآ  دوخ  ةدیرفآ  ِرـش  ریخ و  نایز  و 
کی تسیب و  تّنس ـ  لها  نادنمشناد  زا  یکی  یلازغ  ۀتفگ  هب  تسا ـ  ندب  زا  يوضع  هک  نابز  اهنت  دنناوارف . دنهد ، ماجنا  دیابن  ادخ  نمؤم 
ِهَّللِاب ْكِرُْشت  َّیَُنب َال  َـ َی : " دنکیم شرافس  نینچ  نیا  شرسپ  هب  میکح  نامقل  هک  تسا  كرش  هانگ  نیرتگرزب  دنزیم . رـس  وا  زا  هانگ  عون 
هریبک یخرب  ناهانگ  تسا "  یگرزب  متـس  كرـش  انامه  هدم  رارق  کیرـش  ادخ  يارب  زگره  مرـسپ  نامقل 13 )  ) میِظَع ٌْمل  ـ َُظل َكْرِّـشلا  َّنِإ 

اریز تسین  کچوک  یهانگ  چیه  دنتسه و  گرزب  یهاون  همه  هک  دندقتعم  ناققحم  یضعب  دنتـسه . کچوک   ) هریغـص یـضعب  گرزب و  )
اب هدومرف  یهن  نآ  زا  ار  نانمؤم  ادـخ  هک  يروما  دـیجم  نآرق  رد  تسا  گرزب  تسا  ادـخ  ینامرفان  نوچ  دـشاب ، کـچوک  دـنچ  ره  هاـنگ 

یتسـس و مثا  ادـخ ; نامرف  زا  جورخ  یچیپرـس و  تیـصعم  هلابند  بنذ  زا : دـناترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدـش  نایب  ینوگانوگ  ياههژاو 
قـسف گرزب  هانگ  ای  يدمع  ریغ  هانگ  هئیطخ  ندوب  عونمم  مارح  تداعـس  تقیقح و  زا  ندـش  ادـج  مرُج  تشز  حـیبق و  راک  هئّیـس  يدـنک 
یتشز رادرک  ای  راتفگ  هشحاف  انشآان ; تشز و  راک  رکنم : ایح ; هدرپ  ندش  هراپ  روجف : لادتعا  ّدح  زا  جورخ  داسف : ادخ ; نامرف  زا  جورخ 

هانگ كدـنا  ئـش  مََمل  دـنراد ; ترفن  نآ  زا  مدرم  هک  یتشز  عون  ره  رـش : ندرک  لمح  هاـنگ  راـب  ینیگنـس و  رِزو : تسا  نیگنن  یلیخ  هک 
زا ار  نانمؤم  لاعتم  دنوادخ  هک  هدمآ  فلتخم  تایآ  رد  اهراب  اهنآ  زا  یـضعب  هدش و  لامعتـسا  نآرق  رد  اههژاو  نیا  زا  کی  ره  کچوک 

رایعم کی  ناوتیم  لحن  ةروس  دون  ۀـیآ  زا  تسا  هدرک  یهن  دوشیم ، بترتم  اهنآ  رب  راثآ  زا  یکی  هک  ینخـس  ای  لـمع  عون  ره  باـکترا 
ِءآَشْحَْفلا ِنَع  َیَْهنَی  َو  ََیبْرُْقلا  ِيذ  ًِسيآَتیِإ  َو  ِن  َـ َـسْح  ?ًِ ْالا َو  ِلْدَْـعلِاب  ُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ  : " دروآ تسد  هب  هدـش  مارح  نمؤم  رب  هچ  نآ  يارب  یلک 

ره هب  دنکیم ". یهن  متس  ملظ و  رکنم و  اشحف و  زا  و  دهدیم ، ناکیدزن  هب  شـشخب  ناسحا و  لدع و  هب  نامرف  دنوادخ  یْغَْبلا  َو  ِرَکنُْملاَو 
هب رکنم  هیمالسا )  بتکلاراد  رـشن  ص 153 ، یـشیرقربکایلعدیس ج 5 ،  نآرق  سوماق  ) دنیوگیم أشحف  دـشاب ، تشز  رایـسب  هک  یهانگ 
قح زا  زواجت  هنوگ  ره  دح ـ  زا  زواجت  اب  هارمه  بلط  هب  ص 110 ) . نامه ج 7 ، دنادیم (. دنسپان  ار  نآ  میلس  لقع  هک  دنیوگیم  يراک 

یمهو يورین  بضغ و  توهـش  تسا  هوق  هس  تافارحنا  همـشچرس  دـیوگیم : يزاررخف  ص 207 ) . ناـمه ج 1 ، دوـشیم (. هتفگ  یغب   ـ
ماجنا هب  ار  ناسنا  بضغ  ةّوق  دـیامنیم . قرغ  اهیتشز  اـشحف و  رد  هدرک  توعد  رتشیب  هچ  ره  تذـل  هب  ار  ناـسنا  یناوهـش  ةوق  یناـطیش 

نارگید قوقح  هب  زواجت  ییوجراصحنا و  یهاوخ  تسایر  یبلطيرترب و  سح  یناطیـش  یمهو  هّوق  اـّما  درادیماو ; مدرم  رازآ  تارکنم و 
هللاۀـیآ هنومن  ریـسفت  زا  لقن  هب  ص 104 ، يزاررخف ج 20 ، ریبکلاریـسفت ، درادیماو (. لاـمعا  نیا  هـب  ار  وا  دـنکیم و  هدـنز  ناـسنا  رد  ار 

هملک هس  نیا  رد  درک . یهن  اهنآ  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  دـنوادخ  هک  يراتفگ  اـهراک و  ۀـمه  نیارباـنب  ص 370 ) . يزاریـش ج 11 ، مراکم 
اهنآ نایغط  عنام  هدرک و  لرتنک  ار  مهو  بضغ و  توهـش  ةوق  ناسنا  رگا  يزاررخف  ۀـتفگ  هب  دوشیم و  هدـناجنگ  یغب  رکنم و  اـشحف و  )

. دنک ظفح  ار  دوخ  هدرک  یهن  دنوادخ  هک  يروما  ۀمه  زا  دناوتیم  دوش ،

شا هشیدنا  راتفر و  رب  یفنم  ریثأت  لکـش  ره  هب  مسج  رد  صقن  ره  تسا ,  هدومن  لمع  هنامیکح  ناسنا ,  تقلخ  رد  دنوادخ  هک  نیا  لیلدـب 
نیا ءهفاضا  هب  دراد , هشیدنا  راتفر و  رب  یفنم  ریثأت  صقن و  بجوم  تسا و  هنامیکح  تقلخ  فالخ  رب  ندرک  هنتخ  نیاربانب  تشاذگ .  دهاوخ 

هک تسوپ  ندرک  ادج  هک 

شسرپ

شا هشیدنا  راتفر و  رب  یفنم  ریثأت  لکـش  ره  هب  مسج  رد  صقن  ره  تسا ,  هدومن  لمع  هنامیکح  ناسنا ,  تقلخ  رد  دنوادخ  هک  نیا  لیلدب 
ءهفاضا هب  دراد , هشیدنا  راتفر و  رب  یفنم  ریثأت  صقن و  بجوم  تسا و  هنامیکح  تقلخ  فالخ  رب  ندرک  هنتخ  نیاربانب  تشاذگ .  دـهاوخ 

ماگنه تّذـل  ندـش  مک  ثعاب  تسا و  یعیبط  ریغ  يراک  تسا ,  ناسنا  وضع  نیرت  ساـسح  ءهدـنراد  هگن  هک  تسوپ  ندرک  ادـج  هک  نیا 
یسنج تّذل  ندش  مک  ثعاب  دهاک و  یم  نآ  یلـصا  ساسحا  زا  هفـشح ,  ندش  هدیلام  تسوپ و  تشادرب  هنتخ و  نوچ  دوش , یم  شزیمآ 

بقع دیاب  ناناملـسم  ام  ارچ  دهاک . یم  شرهوش  زا  عاتمتـسا  تّذل  زا  هدش و  نانآ  یعیبط  قح  بلـس  ثعاب  نانز  دروم  رد  هنتخ  دوش . یم 
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 ! مینیب یم  ار  زورما  طقف  ام  یلو  دنک , یم  رکف  هدنیآ  لاس  دـص  هب  برغ  مینک ؟  بلـس  دوخ  زا  ار  تاریخ  نیا  راک  نیا  اب  میـشاب و  هدـنام 
درم ًارهاظ  تشاد .  میهاوخ  یمـسج  دنماوت  یعیبط و  يا  هعماج  مینک ,  عنم  ار  هنتخ  تّنـس  لاس  هاجنپ  ات  تسیب  تدم  هب  رگا  مدقتعم  هدـنب 

هک تسا  یبحتسم  لمع  تنس و  کی  هنتخ  نیاربانب  تسین .  طرش  ناتخ  يرگید  لمع  چیه  رد  دوش و  تعامج  ماما  دناوت  یم  نوتخم  ریغ 
؟ دنک یمن  داجیا  لکشم  اه  نآ  كرت  هک  اه  بحتسم  اه و  ّتنس  ءهیقب  دننام  درادن , یهانگ  مینک ,  تفلاخم  نآ  اب  رگا 

خساپ

ياهاپ تروص و  رد  هک  یتشردو  زیر  ياهوم  شیور  لیبق  زا  ناسنا  ندـب  رد  یهباشم  دراوم  اریز  تسین ,  حیحـص  دـیا : هتفگ  هک  نیا  ًالوا 
هک یلاح  رد  تسین ,  راگدرورپ  تمکح  اب  فلاخم  تسا و  بولطم  تنـس و  اه  نآ  ءهلازا  تسه ,  هناع  لـغب و  ریز  رد  اـی  نادرم  ناـنز و 

رفعج نع  تسا :  هدـش  هراشا  تایاور  رد  هتکن  نیا  هب  روط . نیمه  اه  نخان  ندرک  هاتوک  درومرد  تسا .  یهلا  تقلخ  ساسا  رب  زین  اه  نآ 
رافظالا ّصق  براشلا و  ذخأب  هرمأ  ۀـیفینحلاب و  هلیلخ  ثعب  ّلج  ّزع و  هّللا  ّنا  هّللا 6  لوسر  لاق  لاق  یلع 7 نع  هئابآ  نع  هیبا  نع  دمحم  نب 

هدیدنـسپ شور  هب  ار  میهاربا  ترـضح  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  دیامرف  یم  لقن  6 ربمایپ زا  یلع 7 ( 1 ;) ناتخلا ۀـناعلا و  قلح  طبالا و  فتن  و 
<. درک شرافـس  ندرک  هنتخ  تروع و  يالاب  ياهوم  ندیـشارت  لغب و  ریز  ياهوم  ءهلازا  نخان و  لیبس و  ندرک  هاـتوک  هب  درک و  ثوعبم 
وا هن .  دومرف : ترضح  میربب ,  تسد  وا  تقلخ  رد  ییادخ و  ياهراک  هب  هک  تسا  زئاج  ایآ  دیسرپ : قداص 7 ماما  زا  یصخش  هک  یماگنه 

تمکح ریغ  ساسا  رب  هفاضا و  ار  تسوپ  نیا  ادخ  ایآ  دینک ؟ یم  ادج  هدرک ,  قلخ  ادخ  هک  ار  یتسوپ  دـینک و  یم  هنتخ  ارچ  سپ  تفگ : 
يروط نامه  تسا .  رتالاب  یتمکح  ساسا  رب  نآ  ءهلازا  تسا و  یتمکح  ساسا  رب  تسوپ  نآ  تقلخ  دومرف : قداص 7 ماما  تسا ؟  هدیرفآ 
تاجن يارب  یلو  هداد ,  رارق  روط  نیا  ادـخ  تسا و  ادـخ  قولخم  مه  نیا  تسا ,  لصو  شردام  هب  وا  فان  دـیآ , یم  ایند  هب  هچب  یتقو  هک 

رب اه  نآ  ندـش  دـنلب  هدرک و  قلخ  ادـخ  ار  ناسنا  ياه  نخان  روط  نیمه  مینک .  عطق  ار  نآ  هداد  روتـسد  میکح  دـنوادخ  رداـم , دـنزرف و 
نوچ لاح  نیا  اب  یلو  دشاب , یـصاخ  ءهزادنا  هب  هشیمه  هک  دنیرفایب  يروط  ار  اه  نخان  لوا  زا  تسناوت  یم  ادخ  تساادـخ و  نوناق  ساسا 
هتخا ار  اه  نآ  رگا  رن  ياهواگ  دروم  رد  ای  , روط نیمه  زین  ندـب  ياهوم  مینک و  هاـتوک  ار  اـه  نآ  هک  هداد  روتـسد  اـم  هب  دوش , یم  گرزب 
رتالاب یتحلـصم  ساسا  رب  درادـن و  یهلا  تمکح  اب  یتاـفانم  تقلخ ,  رد  اـه  تلاـخد  هنوگ  نیا  دوب . دـهاوخ  رت  عفاـن  ناـسنا  يارب  مینک , 

رد رتشیب  تذـل  ثعاب  تروص و  یگنر  شوخ  تراضن و  ثعاب  ندرک  هنتخ  یلع 7 .  نع  تایاور :  رد  هنتخ  دئاوف  ( 2 .) دریگ یم  تروص 
ندش عمج  ثعاب  ییور  ءهتـسوپ  دوجو  نوچ  دوش , یم  یلـسانت  تلآ  یکاپ  یگزیکاپ و  ثعاب  نادرم  رد  ندرک  هنتخ  ( 4 .) دوش یم  عامج 
دهد یم  ناشن  رامآ  هنتخ 1  یکشزپ  یتشادهب و  دئاوف  ( 5 .) دوش یم  دب  يوب  يرامیب و  ثعاب  هدش و  تسوپ  ریز  رد  لوب  ندنام  تافاثک و 

ناونع هب  هنتخ  هزورما  یکـشزپ  رظن  زا  تسا .  هدشن  هدید  تلآ  ناطرـس  دروم  کی  یتح  دننک , یم  هنتخ  هک  نایدوهی  ناناملـسم و  نیب  رد 
ناطرس زا  یشان  تافلت  اکیرمآ 18 دننام  دننک , یمن  هنتخ  هک  ییاهاج  رد  یلو  دوش , یم  بوسحم  ناطرـس  زا  يریگـشیپ  نسکاو و  یعون 

ناشنارهوش هک  یناسک  رد  لبهم ))   ) محر اب  تلآ  سامت  لـحم   ) محر ندرگ  ناطرـس   2 تسا .  یلسانت  ياه  مادنا  ناطرـس  هب  طوبرم  اه 
رتشیب دـنا , هدوب  لبهمء  هراوید  باهتلا  راچد  یگدـعاق  ای  نامیاز  رطاخ  هب  نز  هک  ینامز  رد  ًاصوصخم  یکیدزن  ماگنه  دـنا , هدوبن  نوتخم 

يراردا يراجم  یکرچ  ياه  یگدولآ  تیرفنولیپ و   4 تسا .  رتمک  دننک , یم  هنتخ  هک  نانآ  دزن  تاتسورپ  ناطرس   3 تسا .  هداتفا  قافتا 
یلو دریگ , تروص  یناسآ  هب  تاحـشرت  عفد  دوش  یم  ببـس  تسوپ  عطق  نوچ  تسا ,  رتمک  ناگدش  هنتخ  رد  هیلک ,  بلاحم و  هناثم و  زا 
هتشر هتسوپ  یلخاد  حطس  دریگ و  یم  رارق  هتـسوپ  نآ  راشف  رد  ندش  تفـس  ظوعن و  تلاح  رد  یلـسانت  تلآ  نوچ  دشاب , هدشن  هنتخ  رگا 

یناوارف هعّشرتم  ددغ  دبسچ , یم  تلآ  ءهنت  هب  هک  تمسق  نآ  رد  هتخاس و  ساسح  هداعلا  قوف  ار  نآ  اذل  هتفرگ و  ارف  یناوارف  یبصع  ياه 
هتسناوت هک  تسا  تاحـشرت  نیمه  دنک و  یم  شخپ  هفـشح  يور  رب  ار  تذح )  خذچ   ) ظیلغ گنر و  يریـش  تاحـشرت  هک  تسا  دوجوم 

روط هب  راردا  ندش  جراخ  زا  دروآ و  یم  دراو  راشف  تلآ  هفشح و  رب  تسوپ  نیا  دراوم  بلغا  رد  دیامن . داجیا  یناطرس  ياه  شنکاو  دنا 
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تاحرـشت عمجت  هدـش ,  مّروتو  باهتلا  ببـس  ددرگ و  یم  جراخ  لوب  هرطق  هرطق  دوش و  یم  لوب  سبح  ثعاـب  هدومن ,  يریگولج  لـماک 
جیردـت هب  دوش و  یم  تنوفع  داجیا  يارب  یبسانم  رایـسب  لحم  اج  نآ  تبوطر  یکیرات و  هب  هجوت  اب  رابغ و ... درگ و  باهتلا و  يددـغ و 

یم شزوس  درد و  تمحازم و  ثعاـب  هفـشح  يور  تسوپ  ظوـعن  تلاـح  رد   5 دـناسر . یم  اه  هیلکو  راردا  يراـجم  لـخاد  هب  ار  تنوفع 
باـهتلا و یبصع و  ءهکبـش  دوجو   7 تـسا .  رت  شخب  تّذـل  زین  نز  يارب  تـسا و  رت  شخب  تّذـل  ناگدــش  هـنتخ  يارب  شزیمآ   6 دوش .

رظن زا  اذل  ( 7 .) دوش یگدولآ  ثعاب  دنلامب و  اج  نآ  هب  ندناراخ  يارب  ار  ناشتـسد  هراومه  هک  دوش  یم  ببـس  ناگدـشن  هنتخ  رد  شراخ 
ناسنا تمالس  اب  هارمه  یناگدنز  هب  نانآ  هجوت  رب  یهلا  ناربمایپ  زا  یتشادهب  روتسد  نیا  تسا .  ناسنا  حالص  هب  ندرک  هنتخ  زین  یتشادهب 

 , میدق زا  دوش و  یم  بوسحم  یبهذـم  تاّررقم  هلمج  زا  نایحیـسم  زا  یخرب  نایدوهیو  ناناملـسم  نیب  رد  ور  نیا  زا  دـنک . یم  تلالد  اه 
هتشاد و جاوراقیرفآ  بونج  میدق  ماوقا  نایرـصم و  نیب  نآ  زا  لبق  یتح  دوب و  بجاو  زین  دوهی  نیب  ناناملـسم ,  دزن  رد  لوادت  زا  هتـشذگ 

نایعیش هتشاد ,  دوجو  بارعا  نیب  میدق  زا  هنتخ  مسر  ام  تایاور  بجوم  هب  دندرک . یم  هنتخ  یگزور  تشه  رد  ار  دوخ  نارسپ  ًابلاغ  دوهی 
یم هتخانـش  یناملـسم  ءهناـشن  نیرت  مهم  ناناملـسم  ءهماـع  دزن  هدرمـش و  ّتنـسار  نآ  کـلام  هدرمـش و  بجاو  ار  ندرک  هنتخ  یعفاـش  و 
دیاب دـیا : هتفگ  هک  نیا  اما  دـنیامرف . یم  نینچ  نیا  زین  دـیلقت  عجارم  اهقف و  ریاس  دومرف . : هلیـسولا  ریرحت  رد  هر )   ) ینیمخ ماـما  ( 8 .) دوش
ءهلمج تسا و  ناناملـسم  یگدنام  بقع  بجوم  هنوگچ  تسا ,  ناسنا  یتمالـس  ندب و  تشادهب  بجوم  هک  ناتخ  دوش : ضرع  باوجرد 
یـسک هب  يررـض  چیه  هدـش و  ارجا  ملاع  يالقع  ایبنا و  قیرط  زا  یتشادـهب  ءهلئـسم  نیا  تسا  لاس  نارازه  ؟ دراد هلئـسم  نیا  هب  یطبر  هچ 

دوش یم  ریذپان  ناربج  ییاهررض  ثعاب  هفشح  يور  تسوپ  نتشادن  رب  نادنمـشناد ,  رظن  زا  تسا .  هدمآین  دوجو  هب  نآ  زا  يداسف  هدزن و 
یقروا پـ دالوا . ماکحا  باوبا  زا  باب 52 ج 15 ص 163  هعیشلا ,  لئاسو  یقروا 1. پـ دوش . یم  ندب  ییوب  دـب  تفاثک و  بجوم  لقادـح  و 

زا باب 52 ج 15  هعیـشلا ,  لئاسو  یقروا 5. پـ ص 435  ناـمه ,  یقروا 4. پـ ص 436  ج 16  لاـمعلا ,  زنک  یقروا 3. پـ ص 162  آنامه  .2
 . صیخلت اب  دعب , هب  ج 16 ص 149 ربمایپ , نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  داژن , كاپ  اضر  دیس  رتکد  یقروا 7. ص 161 پـ دالوا , ماکحا  باوبا 

ج 2 ص 310 هلیسولا ,  ریرحت  یقروا 9. ج 1 ص 884 پـ یسراف ,  گرزب  فراعملا  ةرئاد  یقروا 8. پـ

؟ تسا مارح  درم  يارب  الط  رتشگنا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  درم  يارب  الط  رتشگنا  ارچ 

خساپ

ندرک تنیز  هک  دنا  هدرک  هدافتسا  هدش  دراو  درز  يالط  ۀلیسو  هب  درم  ندرک  تنیز  تمذم  رد  هک  یتایاور  زا  هقف  ملع  نادنمشناد  اهقف و 
تـسد هب  هرقن  ریغ  رتشگنا  [ 1 [؛ ْْهّضفلا ریغب  اومّتخت  ـال  دومرف : (ع ) نینمؤملاریما دومرف " : (ع ) قداـص ماـما  تسا . مارح  درز  يـالط  اـب  درم 

هللا لـعج  دومرف " :  زاـب  " نکن . تسد  هب  ـالط  رتشگنا  [ 2 [؛ بهذ نم  ًامتاخ  كدـی  یف  لعجت  ال  دومرف " : ع )  ) قداـص ماـما  زین  " دـینکن .
مارح نادرم  رب  سپ  هداد ، رارق  نانز  يارب  تنیز  ار  الط  دـنوادخ  [ 3 [؛ هیف ْْهالـصلا  هسبل و  لاجرلا  یلع  مّرحف  ءاسنلل  ْْهنیز  ایندلا  یف  بهذلا 
سابل باوبا  زا  باب 30 ،  ج 3 ، نامه ، [ 2]1 ص 393 . ج 3 ،  هعیشلا ، لئاسو  [ 1]1" تسا . هتـسنادن  زئاج  ار  نا  رد  ندناوخ  زامن  هدرک و 

. نامه [ 3]1 رازگزامن .

الط ندوب  مارح  ۀفـسلف  دوش ؟ یم  هتخاس  يزاسالط  ياه  هاگراک  رد  نادرم  يارب  تاجالط  عاونا  نادرم  يارب  ندوب  مارح  دوجو  اـب  ارچ 
؟ تسیچ نادرم  يارب 
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شسرپ

الط ندوب  مارح  ۀفـسلف  دوش ؟ یم  هتخاس  يزاسالط  ياـه  هاـگراک  رد  نادرم  يارب  تاـجالط  عاونا  نادرم  يارب  ندوب  مارح  دوجو  اـب  ارچ 
؟ تسیچ نادرم  يارب 

خساپ

، دـنرخن تسا  مارح  نادرم  يارب  هـک  ار  یتاـجالط  مدرم  رگا  دـنزاس . یم  دراد  يرتـشم  ناـنآ  تـسد  ۀـتخاس  دـننیب  یم  نوـچ  نازاـسالط 
. دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  نادرم  اما  دنزاس  یم  صاخ  سنج  يارب  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ار  الط  اهنآ  دیاش  ای  دنزاس ، یمن  رگید  نازاسالط 

لوسر لاق  (ع ) قداصلا لاق   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  هنومن  دنچ  هب  (ص ،) ربمایپ زا  تسا  یتایاور  الط  زا  نادرم  هدافتـسا  تمرح  رب  لیلد 
نآ اریز  نک ، زیهرپ  الط  رتشگنا  زا  دومرف : (ع ) یلع هب  (ص ) ربمایپ ةرخالا ؛ یف  کتنیز  هناف  بهذـلاب  متخت  ال  (ع :) نینمؤملاریمأل ص )  ) هللا
هک ار  هچ  نآ  مراد  تسود  وت  يارب  نم  دوـمرف : (ع ) یلع هب  (ص ) ربماـیپ دوـمرف : (ع ) رقاـب ماـما   - 2 ( 1 .) دوب دـهاوخ  ترخآ  رد  وت  تنیز 
وت تنیز  نآ  نکن . تسد  هب  ـالط  رتشگنا  یلع ! يا  مدنـسپیمن . دوخ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  وت  يارب  مدنـسپیمن  مراد و  تسود  مدوخ  يارب 

تسد هب  ار  نآ  نادرم  دیابن  : " دومرف ترضح  دندرک . لاؤس  الط  رتشگنا  ندیـشوپ  هرابرد  (ع ) رقاب ماما  زا   - 3 ( 2 .) دوب دهاوخ  ترخآ  رد 
رتشگنا ندیشوپ  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  ( 4 .) دوب الط  رتشگنا  یکی  درک . یهن  زیچ  تفه  زا  ربماـیپ  رگید  ثیدـح  رد   - 5 ( 3" .) دننک

. دراد یعامتجا  یحور و  دب  راثآ  درم  يارب  الط  هدافتسا  دش ، رکذ  هچ  نآ  زا  هتشذگ  تسا . (ص ) یبن یهانم  زا  تسین و  زیاج  درم  رب  الط 
هلحرم هب  ندیـسر  دوشیم . هعماج  رد  ییارگ  لمجت  جاور  یتح  دـیآیم و  دوجو  هب  ربکت  هیحور  دـننک ، تسد  هب  الط  رتشگنا  نادرم  رگا 

 - 2 ص 299 . ج3 ، هعیشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : درادـن . شزاس  تایحور  هنوگ  نیا  اب  تسا ، مالـسا  دوصقم  هک  راگدرورپ  تیدوبع 
ص 301. نامه ،  - 5 نامه .  - 4 نامه .  - 3 ص 300 . ص 299 ، ج3 ، هعیشلا ، لئاسو 

؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  ارچ 

خساپ

زا تسا .  وگ  تفگ  ثحب و  عجارم  املع و  نیب  هن ؟  ای  میراد  نآ  رب  ینقتم  لیلد  ایآ  هن و  ای  تسا  مارح  یـشارت  شیر  اـیآ  هک  نیا  هراـبرد 
یم نساحم  شیر ,  هب  اه  برع  ور  نیازا  تسا و  نادرم  نساـحم  زا  تسا و  مزـال  نتـشاذگ  شیر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب 

ار نآ  دشاب , هسوک  حالطـصا  هب  دروآین و  رد  شیر  يدرم  رگا  هک  يروط  هب  دوش  یم  بوسحم  درم  تالامک  زا  نتـشاذگ  شیر  دـنیوگ .
. دنا هدوب  نساحم  ياراد  همه  دشاب و  هدیشارت  ار  ششیر  یماما  ایربمایپ  هک  میرادن  غارـس  خیرات  رد  یفرط  زا  دنروآ . یم  باسح  هب  بیع 

هدوب شیر  ندراذـگرب  ءایلوا  ءایبنا و  ناحلاص و  یلمع  شور  هریـس و  هک  نیا  رب  هوالع  میراد ,  یـشارت  شیر  تمذـم  رد  يدایز  تاـیاور 
; دنکب شیر  قدص  هک  تسا  يرادقم  هب  شیر  لقادـح  تسه .  یتایاور  زین  یهاتوک )  يدـنلب و   ) نتـشاذگ شیر  رادـقم  دروم  رد  تسا 

تمذم نتـشاذگ  دنلب  شیر  هک  نیا  نمـض  تسین  بولطم  نآ  زا  شیب  تسا و  هضبق  کی  زین  نآ  رثکادـح  تسا و  مزال  شیر  رادـقم  نیا 
اوفحا : > دومرف هک  هدـش  لقن  ص )  ) هللا لوسر  زا  میروآ .  یم  هنومن  دـنچ  هدـمآ  نساحم  نتـشاذگ  هراـبرد  هک  یتاـیاور  زا  تسا .  هدـش 

نآ زاب  دینکن > نایدوهی  هب  هیبش  ار  دوخ  دیراذگاو و  ار  اه  شیر  دیشارتب و  ار  اه  لیبس  ( 1;) دوهیلاب اوهبشتال  یحللا و  اوفعا  باروشلا و 
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شیر سوجم  ( 2;) ةرطفلا یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اـناو  مهباروش  اورفو  مهاـحل و  اوزج  سوجملا  نا  : > دومرف ترـضح 
نیا میراذـگ و  یم  او  ار  اه  شیر  میـشارت و  یم  ار  اه  لیبس  ناربمایپ  ام  یلو  دـنراذگ , یم  او  ار  ناشیاه  لـیبس  دنـشارت و  یم  ار  ناـشیاه 

ره دومرف : ترضح  نآ  اب  ( 3  .) نک هاتوک  نآ  هفاضا  ریگب و  تتـسد  اب  ار  تشیر  دومرف : ع )  ) قداص ماما  تسا >  یهلا  ترطف  اـب  قباـطم 
تسیچ نیا  دومرف : دید و  دوب  ینالوط  شیاه  شیر  هک  ار  يدرم  ربمایپ  ( 4 .) دوبدهاوخ شتآ  رد  دشاب , هضبق  کی  زا  رتشیب  ششیر  سک 

شیر تسین . زئاج  بجاو  طایتحا  هب  شیر  ندیشارت  ( 5  .) تسا بوخ  روط  نیا  دومرف : ربمایپ  دـعب  , درک هاتوک  ار  شیاه  شیر  درم  نآ   ؟
اهقف زا  یخرب  هتبلا  تسین . زیاج  زین  دشاب  ندیـشارت  دننام  هک  يا  هزادنا  هب  شیر  ندرک  هاتوک  دنکب . شیر  قدص  هک  دشاب  يردق  هب  دـیاب 

ج همکحلا ,  نازیم  يرهش ,  ير  يدمحم   - 1 یقرواپ : ( 6 .) دنناد یم  یفاک  ار  يروسفرپ  شیر  دننادیم و  لاکشا  یب  ار  اههنوگ  ندیشارت 
. یعناص يزیربت و  ییوخ و  هللا  تیآ   - 6 نامه .  ص 113 5 -  نامه ,  ج 76 ص 112 4 -  راونالاراحب ,  - 3 نامه .  8 ص 488 2 - 

، دیوگب نخس  مدرم  يارب  ات  دش  جراخ  هناخ  زا  هک  (ع ) یلع ترضح  تداهـش  ماگنه  (ع ) یبتجم ماما  ارچ  دراد ، تهارک  هایـس  سابل  رگا 
؟ دوب هدیشوپ  هایس  هماج 

شسرپ

، دیوگب نخس  مدرم  يارب  ات  دش  جراخ  هناخ  زا  هک  (ع ) یلع ترـضح  تداهـش  ماگنه  (ع ) یبتجم ماما  ارچ  دراد ، تهارک  هایـس  سابل  رگا 
؟ دوب هدیشوپ  هایس  هماج 

خساپ

رد سابل  ندیشوپ  اریز  تسین ؛ تافانم  هایس  سابل  ندیشوپ  ندوب  هورکم  و  ( 1) يرادازع ماگنه  رد  (ع ) نسح ماما  ندیشوپ  هایس  سابل  نیب 
، دوش یمن  ازع  دراوم  لماش  دراد ، سابل  ندیـشوپ  تهارک  رب  تلالد  هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  تسا . هدش  انثتـسا  تهارک  زا  يرادازع  مایا 

ادیپ يرترب  هایس  سابل  ندیشوپ  دراوم  یخرب  رد  دوش . یم  فرطرب  تهارک  دشاب ، هتشاد  دوجو  يرتالاب  تحلصم  اج  ره  هک  نیا  رب  ًافاضم 
دراوم زا  يرایسب  رد  هکلب  دومن ، طابنتسا  ار  دراوم  ۀمه  رد  هایـس  سابل  تهارک  مدع  ناوت  یم  اهنت  هن  خیرات  تایاور و  یخرب  زا  دنک . یم 

هریس ترضح  يرادازع  و  (ع ) نیسح ماما  تداهـش  رد  هک  نانچ  تسا ، هودنا  نزح و  ۀناشن  یکـشم  سابل  اریز  دراد ، تلالد  نآ  يرترب  رب 
هک تسا  يرادازع  ماـیا  رد  ندیـشوپ  هایـس  ساـبل  يرادازع و  ندوب  بوـلطم  ساـسا  رب  دـیاش  ( 2) دراد یهاوـگ  بلطم  نیا  رب  هدـش ، لـقن 

. دنا هدرکن  یهن  يرادازع  مایا  رد  نآ  زا  (ع ) همئا ور  نیا  زا  دراد ، ینالوط  ۀقباس  هدوب و  هدش  هتفریذـپ  ياه  تنـس  زا  هایـس  سابل  ندیـشوپ 
رد زین  سیمع " تنب  امسا  دندیشوپ و"  هایس  سابل  دُحا  نادیهش  هزمح "و   " يازع زد  راصنا  نانز  هملس "و  ما   " رتخد هک  دنا  هتشون  یخرب 
رد دیـسر ، هملـس  ما  هب  (ع) نیـسح ماما  تداهـش  ربخ  هک  ینامز  دنک : یم  تیاور  یناهفـصا  میعنوبا  ( 3 .) دیشوپ هایـس  رایط " رفعج   " يازع

ینب نانز  زا  یـسک  وا ، نارای  و  (ع ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  ( 4 .) دیشوپ هایـس  ۀماج  دوخ  دومن و  اپرب  هایـس  همیخ  (ص ) ربمایپ دجـسم 
زا تهج  نادب  (ع ) همئا دـنراد  هدـیقع  یخرب  ( 5 .) دوب هدیـشوپ  هایـس  سابل  (ع ) نیـسح ماما  يارب  هک  نآ  رگم  دوبن  شیرق  ۀـفیاط  مشاـه و 

ماـما ناـمز  رد  ساـسا  نیا  رب  ( 6 .) دـش یم  بوسحم  نایـسابع  ياه  هناـشن  زا  ساـبع  ینب  رـصع  رد  هک  دـندرک  عنم  هایـس  ساـبل  ندیـشوپ 
اریز تسا ؛ يرادازع  ماگنه  رد  نآ  زاوج  رب  لیلد  ماما  طسوت  هایس  سابل  ندیشوپ  هک  نیا  رب  ًافاضم  هتشادن ، تهارک  هایس  سابل  (ع ) نیسح

ندیـشوپ اهقف  هک  دـشاب  ساسا  نیمه  رب  دـیاش  تسا . يراک  ره  تیعورـشم  رب  لیلد  تجح و  (ع ) همئا راتفر  راتفگ و  نایعیـش  هشیدـنا  رد 
راعش هایس  سابل  ندیشوپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  : " دسیون یم  عجارم  زا  یکی  دنا . هتسناد  زیاج  ار  (ع ) نیسح ماما  يرادازع  مایا  رد  هایس  سابل 
ههبـش یب  (ع ) نیموصعم تارطخ  ریاس  ادهـشلادیس و  ترـضح  يازع  رد  ار  نآ  ندیـشوپ  تسا ، ازع  يراوگوس و  تمالع  تبیـصم و  لها 
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نید و زا  يرادساپ  ادـخ ، هار  رد  تداهـش  راثیا ، زا  لیلجت  اب  (ص ) دـمحم لآ  يادـعا  زا  تئارب  نالعا  ریاعـش و  میظعت  و  رتهب ) حـجار =( 
زا لقن  هب  ص 26 ، ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  . 1 اه : تشون  یپ  ( 5 ... " .) تسا رگید  هحجار  نیوانع  قیداصم  بهذـم و 

نیسح . 5 ص 103 . نامه ، . 4 نامه . . 3 ص 104 . يرادازع ، تاهبش  هب  خساپ  یبجر ، نیـسح  . 2 ص 103 . يرادازع ، تاهبـش  هب  خساپ 
ص 105. نیشیپ ، یبجر ،

؟ تسیچ رامق  تمرح  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ رامق  تمرح  تلع 

خساپ

تفای ناوت  یم  ار  یـسک  رتمک  تسا . هدش  مارح  رونا  عرـش  رد  دنک ، یم  دراو  عامتجا  درف و  رب  هک  يراب  نایز  ياهدـمآ  یپ  تلع  هب  رامق 
هدرـشف روط  هب  ار  نآ  زادـنارب  نامناخ  موش و  بقاوع  زا  يا  هشوگ  رتشیب  حیـضوت  يارب  دـشاب . ربخ  یب  رامق  نوگانوگ  ياـه  ناـیز  زا  هک 
يرامیب زا  يرایسب  یلصا  لماع  یناور  تاناجیه  دندقتعم  نادنمشناد  ناسانش و  ناور  ناجیه : لماع  نیرتگرزب  رامق  أ ) میوش : یم  روآدای 

زا يرایسب  رد  نآ  دننام  دایز و  مک و  تروص  هب  یناور  یبصع  ياه  يرامیب  یگناوید ، هدعم ،  مخز  اه ،  نیماتیو  ندش  مک  ًالثم  تسا ، اه 
ره رد  دیوگ : یم  اکیرمآ  نادنمشناد  زا  یکی  هک  اج  نآ  ات  تسا  ناجیه  شیادیپ  لماع  نیرتگرزب  رامق  دشاب . یم  ناجیه  زا  یـشان  دراوم 

( رامق يزاب  عون  کی  " زاـبرکوپ (   " کـی بلق  طـسوتم  روط  هب  و  دـنریم ، یم  راـمق  ناـجیه  رثا  رد  رفن  رازه  ود  طـقف  روشک  نیا  رد  لاـس 
هب دوب . دـهاوخ  سردوز  يریپ  لماع  ًاعطق  و  دـنک ، یم  داجیا  زین  يزغم  یبلق و  هتکـس  یهاگ  رامق  دـنز . یم  هقیقد  رد  راب  دـص  زا  زواجتم 
وا ندب  تازاهج  مامت  هکلب  تسا ،  جنشت  شوختـسد  يو  حور  اهنت  هن  تسا ، رامق  يزاب  لوغـشم  هک  یـصخش  نادنمـشناد  ۀتفگ  هب  هوالع 

ددـغ تاحـشرت  رد  دزیر ، یم  وا  نوخ  رد  يدـنق  داوم  دوش ، یم  رتشیب  بلق  نابرـض  ینعی  دـنرب ، یم  رـس  هب  هداـعلا  قوف  تلاـح  کـی  رد 
باصعا گنج  کی  لابند  هب  رامق  نایاپ  زا  سپ  و  دوش ، یم  ییاهتـشا  یب  راچد  درپ ، یم  تروص  گنر  دوش ، یم  لصاح  لالتخا  یلخاد 

، دوش یم  ردخم  داوم  ریاس  لکلا و  هب  لسوتم  ندب  رد  شمارآ  داجیا  باصعا و  نیکست  يارب  ًابلاغ  و  دور ، یم  باوخ  هب  ینارحب  تلاح  و 
 : میناوخ یم  يرگید  نادنمـشناد  نابز  زا  درک . هفاضا  رامق  میقتـسم  ياه  نایز  هب  دـیاب  زین  ار  نآ  زا  یـشان  ياه  نایز  تروص  نیا  رد  هک 
هب ار  يو  یناور  ألخ  کی  هک  دنامهف  وا  هب  درک  یعـس  دیاب  طقف  دراد . یناور  تبقارم  هب  جایتحا  ًامئاد  هک  تسا  ضیرم  یناسنا  زاب ، رامق  "

تاسـسؤم نیرتگرزب  زا  یکی  تایانج : اب  رامق  هطبار  "ب )  دیآرب . شیوخ  ۀـجلاعم  ددـصرد  ات  دـهد ، یم  قوس  راجنهان  لمع  نیا  يوس 
تایانج دصرد  ندمآ 70  دوجو  هب  لماوع  زا  دراد و  میقتسم  هطبار  رامق  اب  اه  تیانج  دصرد  هک 30  تسا  هدرک  تباث  یناهج  يریگرامآ 

زا هار  نیا  رد  ناهج  مدرم  تورث  رالد  اهدرایلیم  هکلب  اه  نویلیم  لاس  لوط  رد  رامق : يداصتقا  ياهررض  ج )  دور . یم  رامـش  هب  زین  رگید 
رگید تاعاس  رد  ار  موادـم  راک  طاشن  یتح  و  دوش ، یم  فلت  هار  نیا  رد  یناـسنا  يورین  زا  هک  يداـیز  تاـعاس  زا  هتـشذگ  دور ، یم  نیب 

رد رفن  کی  تسا ، ایند  رد  رامق  فورعم  زکارم  زا  یکی  هک  ولراـک " تنوم   " رهـش رد  تسا : هدـمآ  اـه  شرازگ  رد  ًـالثم  دـنک ، یم  بلس 
لگنج هب  تسار  کی  دـش ، هتـسب  هناخرامق  ياهرد  یتقو  داد . تسد  زا  ار  دوخ  تورث  ناموت  نویلیم  راهچ  يزاب  راـمق  تعاـس  تدم 19 
تنوم  " ياه لگنج  دـنک : یم  هفاضا  هدـنهد  شرازگ  داد . همتاخ  دوخ  یگدـنز  هب  درک و  یـشالتم  ار  شیوخ  زغم  هلولگ  کی  اب  تفر و 
یهاگ هک  نیا  تلع  هب  نازابرامق  زا  يرایـسب  رامق : یعامتجا  ياه  نایز  د ) تسا . هدوب  اـهزابرکوپ  نیا  یـشکدوخ  دـهاش  اـهراب  ولراـک "

هب نت  دـنوش  یمن  رـضاح  دـنزیرب ، دوخ  بیج  هب  ار  نارگید  هیامرـس  ناموت  اـه  نویلیم  تسا  نکمم  تعاـس  کـی  رد  دـنوش و  یم  هدـنرب 
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مامت مینیب  یم  مینک  تقد  رگا  دوش . یم  گنل  تبـسن  نامه  هب  داصتقا  دیلوت و  ياه  خرچ  هجیتن  رد  دـنهدب ، يداصتقا  يدـیلوت و  ياهراک 
یم هدافتـسا  اه  نآ  جـنرتسد  زا  دـنناسرب ، عامتجا  هب  يدوس  نیرتمک  هک  نیا  نودـب  و  دنتـسه ، عامتجا  رابرـس  نانآ  ةداوناخ  نازاب و  راـمق 

تـسا يدح  هب  رامق  زا  یـشان  ياه  نایز  هصالخ  دننز . یم  يدزد  هب  تسد  نآ  ناربج  يارب  دـنتخاب ، رامق  يزاب  رد  هک  مه  یهاگ  دـننک .
لاس 1855، رد  اکیرمآ  لاس 1853 ، رد  ناتسلگنا  ًالثم  دنا ، هتشاد  مالعا  عونمم  ًانوناق  ار  نآ  یمالسا  ریغ  ياهروشک  زا  يرایـسب  یتح  هک 

دیاب مینک  رامق  يارب  یعماج  فیرعت  کـی  میهاوخب  رگا  دـندرک . مـالعا  عونمم  ار  راـمق  لاس 1873  رد  ناـملآ  لاس 1854 و  رد  هیـسور 
هب ندیـسرن  حیرفت و  ناونع  هب  ًانایحا  ریوزت و  هعدـخ و  هب  ریغ  لام  ندروآ  تسد  هب  يارب  فرـش  لام و  ندرک  ینابرق  ینعی  رامق  مییوگب : 

قالخا 10 داسف  دصرد ،  يرب 90  بیج  دنا ، هدرک  هیهت  ناققحم  زا  یضعب  هک  يرامآ  قبط  دینک : هجوت  رامآ  نیا  هب  نایاپ  رد  مادک . چیه 
تایاور رد  ( 1 . ) تسا رامق  لولعم  دصرد  یشکدوخ 5  دصرد و  قالط 30  دصرد ، یسنج 15  مئارج  دصرد ، حرج 40  برض و  دصرد ،
نودـب یناسنا  تسا . هدـش  هتـسناد  قحان ) لطاب و  شور  هب  نارگید  لام  بحاصت   ) لطاب هب  لام  لکا  رامق ، تمرح  لماع  نیرت  مهم  ینید ،

رتدب مه  ابر  زا  تهج  نیا  زا  دـیاش  دـنک و  یم  بحاصت  تسا ،  هارمه  زین  بیرف  گنرین و  اب  یهاگ  هک  ار  يرگید  لام  شالت ،  تمحز و 
رتمک هک  درک  هفاضا  قفوم  هدش  هئارا  بلاطم  رامآ و  هب  زین  ار  یناسنا  یقالخا و  ياه  شزرا  نتشاذگ  اپ  ریز  هلئـسم  دیاب  نمـض  رد  تسا .

(. هرقب ةروس  هیآ 219 ) لیذ  ص 126 (  ج2 ، هنومن ، ریسفت   - 1 اه :  تشون  یپ  دریگ . یم  رارق  یبرغ  ناگدنسیون  هجوت  دروم 

؟ تسا مادعا  دترم  مکح  ارچ  دهد ؟ نید  رییغت  دناوت  یم  ناملسم  درف  کی  ایآ 

شسرپ

؟ تسا مادعا  دترم  مکح  ارچ  دهد ؟ نید  رییغت  دناوت  یم  ناملسم  درف  کی  ایآ 

خساپ

زا مکح  نیا  عضو  هاگتساخ  دیاب  تسیچ ، نآ  طیارـش  دادترا و  عوضوم  هن  ای  دیآ  رد  رگید  نیئآ  هب  دناوت  یم  ناملـسم  هک  نیا  مهف  يارب 
رد هدش  لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  ًارهاظ ) دیورب   ) دنتفگ دوهی )  ) باتک لها  زا  یعمج  : " دیامن یم  لقن  نآرق  دوش . یـسررب  نآرق  هاگدـید 
زا رفن  هدزاود  ( 1" .) دـندرگ زاب  دوخ ) نید  زا   ) اـهنآ دـیاش  دـیدرگ ) زاـب   ) دـیوش و رفاـک  زور  ناـیاپ  رد  و  دـیروایب ، ناـمیا  زور  زاـغآ 

ینابت رگیدکی  اب  هدومن و  حرط  نانمؤم  زا  یضعب  نامیا  رواب و  نتخاس  لزلزتم  يارب  هنارهام  ياهشقن  رگید ، طاقن  ربیخ و  دوهی  نادنمشناد 
زا هک  یماگنه  دندرگرب . نییآ  زا  زور  رخآ  رد  یلو  دنروایب ، نامیا  رهاظ  رد  دنسرب و  (ص ) مالـسا ربمایپ  تمدخ  ناهاگحبـص  هک  دندرک 

هدومن هعجارم  دوخ  ینید  بتک  هب  هک  یماگنه  میدرک و  هدهاشم  کیدزن  زا  ار  (ص ) دّمحم تافـص  ام  دنیوگب : دش  لاؤس  ناشراک  تلع 
. میتشگرب ور  نیا  زا  دنک و  یمن  قیبطت  تسا ، ام  بتک  رد  هچنآ  اب  وا  شور  تافص و  میدید  میدرک ، تروشم  دوخ  ینید  نادنمشناد  اب  ای 
دنیوگ و یم  تسار  دناهتفگ  ار  هچنآ  دبال  دنرت ، هاگآ  ام  زا  ینامـسآ  بتک  هب  هک  اهنیا  دنیوگب  ياهدع  هک  دوش  یم  ببـس  عوضوم  نیا 

عـضو ار  دادترا  ّدح  ادخ  دیدرگ و  راکـشآ  دنوادخ  هلیـسو  هب  رافک  گنرین  رکم و  ( 2 .) ددرگ یم  لزلزتم  ناناملسم  نامیا  هلیـسو  نیا  هب 
. دراد دوجو  نآ  يارجا  ناکما  اهنامز  همه  رد  هکلب  دـشاب ، یمن  (ص ) ادـخ لوسر  نامز  صتخم  دـنفرت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دومن .

نیا زا  ییاـه  هنومن  هب  ریز  رد  هک  تسا  هتفرگ  هتـسویپ ) عوقو  هب  زین  یخرب  هک   ) ار یلاـمتحا  دـسافم  يولج  یمکح  نینچ  عضو  اـب  مالـسا 
تـسس ناشنامیا  رد  دارفا  یخرب  هکلب  دنتـسین ، الاب  حطـس  رد  ینورد  ناـمیا  داـقتعا و  رظن  زا  ناناملـسم  همه  - 1 مینک : یم  هراشا  دـسافم 
یعرـش مکح  ّدـح و  دراد . یم  زاب  قح  ریـسم  زا  ار  اهنآ  دـهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناـمیا  تسـس  دارفا  تاـغیلبت ، هنوگ  نیا  دنتـسه .

یم تروص  نید  هیلع  یناور  گنج  یعون  تفرگ ، یمن  ار  دنور  نیا  يولج  مالسا  رگا  - 2 دراد . زاب  فارحنا  زا  ار  دارفا  دناوت  یم  دادترا 
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هب شیارگ  هک  يدارفا  ندش  درسلد  ثعاب  دندرک ، یم  درسلد  ار  ناناملسم  هک  نیا  رب  هوالع  مالـسا ، هیلع  دیدش  تاغیلبت  اب  رافک  تفرگ و 
ماکحا هک و  یمالسا  هعماج  رد  تسا . نآ  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، ياهدمایپ  دادترا ، هلئـسم  نیرتمهم  - 3 دندش . یم  دنتشاد  مالسا 

رگیدـکی و اـب  اـهناسنا  راـتفر  هدـننک  نـییعت  زین  دــشاب ، یم  یگداوناـخ  طـباور  یعاـمتجا و  يدرف و  ياـهراتفر  يارب  هیاـپ  نآ  نیناوـق  و 
ریثأت اهراتفر  رد  اهیهاگآ ، ندوبن  گنـسمه  هب  هجوت  اب  اهناسنا  داقتعا  نامیا و  رد  یلالتخا  هنوگ  ره  تسا ، هعماج  یقـالخا  ياـهشزرا 

. دـهد یم  رارق  يّدـج  دـیدهت  دروم  ار  هعماج  ناکرا  زین  دـنک ،  یم  تسـس  ار  یعامتجاو  ینید  نیناوق  ماکحا و  هب  يدـنب  ياپ  هتـشاذگ ، 
دروم یفیک  یّمک و  تهج  زا  ار  ناناملـسم  يورین  دوش ، یم  داـجیا  دـترم  دارفا  طـسوت  هک  هعماـج  رد  یفارحنا  راـکفا  شرتـسگ  نینچمه 

هب هجوت  اب  دوب . دـهاوخ  نکمم  ریغ  هعماج ، رد  یمالـسا  ياـهورین  ساـسا  رب  يزیر  هماـنرب  هنوگ  ره  تهج  نیا  زا  دـهد ، یم  رارق  دـیدهت 
دادترا مکح  دروم  رد  تایاور  رد  هچنآ  نینچ  مه  تسا ، یسایس  یعامتجا و  مکح  کی  دادترا ، مکح  دوش  یم  صّخشم  هدرمشرب  دراوم 

تهج هب  مالـسا ، نید  ّتیناقح  مغر  هب  یـصخش  ینعی  دـشاب ، هناضرغم  هنادـحاج " و   " مالـسا نید  راکنا  هک  تسا  ینامز  رد  هدـش ، نایب 
ار مالـسا  زا  ریغ  يرگید  نید  یـسک  رگا  نیاربانب  دـیامن ؛ يریگعضوم  نآ  لباقم  رد  هدـش و  جراخ  مالـسا  نید  زا  تسردان ، ياـههزیگنا 
ات تسا ، مرتحم  وا  يارب  هدیقع  نیا  دیامن ، باختنا  رگید ) تالکـشم  ینمـشد و  یتسود و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  یـسررب و  زا  سپ  مه  نآ  )

يریگ ههبج  مالـسا  لباقم  رد  نارگید  کیرحت  ینارنخـس و  تروص  هب  ای  دیاین ،  رد  مالـسا  لباقم  رد  يریگعضوم  تروص  هب  هک  ینامز 
ار ییاهراکهار  دوخ ، نایک  زا  يرادـساپ  يارب  ینید  ره  هک  تسا  یعیبط  هدـش و  ناـیب  زین  رگید  ینامـسآ  ناـیدا  رد  دادـترا  مکح  دـنکن .
هب يدرف  رگا  تسا . يرطف  مالـسا  نید  هک  مینک  یم  هفاضا  هدیقع  يدازآ  دادترا و  مکحدروم  رد  دـشاب . هدیـشیدنا  ناوریپ  تدـحو  يارب 

ال : " دیوگیم نآرق  دروآیم . نامیا  نآ  هب  یلومعم  یعیبط و  تروص  هب  دشاب ، هتـشادن  راکنا  تلاح  دـشاب و  انـشآ  مالـسا  عورف  لوصا و 
: دیوگیم هلابند  رد  نآرق  اما  تسا  یتسرد  نخـس  نیا  تسین . راگزاس  هارکا  اب  هدیقع  " تسین . هارکا  هدیقع  شریذپ  رد  نیدـلا ؛ یف  هارکا 
، تسا راکـشآ  تقیقح  دـشر و  هار  یتقو  ینعی  ( 3" .) تسا نشور  تسردان  یفارحنا و  ياـههار  زا  تسار  هار  یغلا ؛ نم  دـشرلا  نّیبت  دـق  "

يدازآ زا  درادـن  قح  ناسنا  اما  تسا . اریذـپ  ار  نآ  دانع  راکنا و  نتـشاد  نودـب  میلـس  لقع  اریز  درادـن ، دوجو  رابجا  هارکا و  يارب  یلیلد 
مکح دنک . لتخم  لزلزتم و  ار  عامتجا  یگنهرف  يرکف و  تینما  دیامن و  هرخـسم  ار  هعماج  تاداقتعا  يدازآ ، هناهب  هب  دنک و  هدافتـساءوس 

نید داد  صیخـشت  ناملـسم  هداوناخ  رد  يدرف  رگا  لاح  تسا . فرع  لقع و  شریذپ  دروم  نخـس  نیا  تسا . يدروم  نینچ  يارب  دادـترا 
ياهراتفر نیناوق و  ینید ، ياهرواب  تاداقتعا و  ساسارب  هک  ياهعماج  رد  اما  دـنک ، باختنا  ار  رگید  نید  دـناوتیم  تسین ، قح  رب  مالـسا 

ياـهدرکراک دراوم  نیا  زا  کـی  ره  هک   ) هتفرگ لکـش  یقـالخا  ياـهشزرا  اـهناسنا و  ياـهوزرآ  اـه و  شیارگ  زین  يدرف ، یعاـمتجا و 
اریز دشاب ، اهنآ  بیرخت  ددصرد  هدومن و  يریگعضوم  تاداقتعا  نید و  ربارب  رد  درادن  قح  دراد ) یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  يرایسب 
نیا زا  دادـترا  نیاربانب  دـش ، دـهاوخ  یعامتجا  ناکرا  لزلزت  ثعاب  درک و  دـهاوخ  داجیا  یعامتج  يدرف و ا  یگدـنز  رد  بولطماـن  راـثآ 
دترم اب  مالسا  طیارش ، يرـس  کی  دوجو  اب  و  تسین ، هتـسیاش  اور و  نآ  راهظا  دنکیم ، لزلزتم  ار  مدرم  نامیا  یمومع و  راکفا  هک  تهج 

دـنرادن و يراـک  وا  هـب  درکن ، دراو  یبیـسآ  هعماـج  یگنهرف  يرکف و  تـینما  هـب  دادـن و  جاور  ار  دوـخ  رواـب  رگا  اـما  دـنکیم . دروـخرب 
دانع يور  زا  ای  دراد  تقادص  يو  هک  دنادیم  ادخ  اهنت  دنکیم ، دروخرب  هنوگچ  وا  اب  ادـخ  هک  نیا  تسا . مرتحم  شدوخ  دزن  شاهدـیقع 

: تسا هدومرف  ومه  درک . دهاوخ  راتفر  وا  اب  تمکح ، لدـع و  هیاپ  رب  تمایق  يادرف  دـنوادخ  تسا . هدروآ  يور  هدـیقع  نیا  هب  تجاجل  و 
لمع نآ  هب  هدرک ، كرد  هک  ار  اهیبوخ  شلقع  هک  ردق  ره  دیوگیم : ( 4 .) دنکیمن شاهذخاؤم  دشاب ، هدشن  مامت  یسک  رب  تجح  رگا  "

رفیک ازج و  تسا ، هداد  ماـجنا  ار  شرواـب  دـض  اـی  یهاـتوک و  لـمع ، رد  هزادـنا ، ره  هب  دـنکیم و  تفاـیرد  شاداـپ  باوث و  تسا ، هدرک 
هعجارم یمارص  هللا  فیس  فیلأت  رـشب ، قوقح  مالـسا و  هاگدید  زا  دترم  ماکحا  باتک  هب  دادترا ،  عوضوم  رد  رتشیب  عالطا  يارب  دنیبیم .
هیآ 15. ( 17  ) ءارسا  - 4 هیآ 256 . ( 2  ) هرقب  - 3 ص 466 . ج 2 ، هنومن ، ریسفت  . 2 هیآ 73 . ( 3  ) نارمع لآ  . 1 اهتشون : یپ  دییامرف .
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شسرپ

؟ تسا مارح  نادرم  يارب  الط  ارچ 

خساپ

ناوـنع هب  هدـش ، رکذ  هچنآ  تـسا و  هدـشن  نـیعم  صخـشم و  ینید ، ماـکحا  زا  يرایـسب  دـننام  نادرم  يارب  ـالط  شـشوپ  تـمرح  هفـسلف 
ياهتنیز فراخز و  هب  هجوت  هدـش ، نایب  الط  تمرح  يارب  هک  یتمکح  نیرتمهم  تاـیاور ، هب  هعجارم  اـب  تسا . مکح  نیا  ياـهتمکح 

زیچ هشیمه  دـشیم و  ظاـحل  يویند  رویز  تنیز و  تورث و  لبمـس  ناونع  هب  ـالط  نونکاـت ، میدـق  زا  اریز  تسا ؛ ـالط  شـشوپ  رد  يویند 
نینچ مه  مدرم ، نایم  هماع و  گنهرف  رد  هک  دشیم  هدز  لاثم  الط  اب  تنیز ، ییایند و  يویند و  هلئـسم  ره  دیدرگیم و  یقلت  يدنمـشزرا 
ییارگ لمجت  زا  اهناسنا  تایاور ، نآرق و  تایآ  حیرص  رد  رگید  فرط  زا  تسا . هتـشگ  فورعم  هدش و  نایب  عوضوم  نیا  ام  تایاور  رد 

ایند و هب  ندش  لوغـشم  ترخآ ، ناهج  وا و  دای  دنوادخ و  زا  يرود  لماع  نیرتمهم  دـناهدش و  عنم  يویند  فراخز  ایند و  هب  نتـسب  لد  و 
نیذـلا " " بعل ًاوهل و  ایندـلا  امنا  . " دراد یمزاب  یتخبـشوخ  لامک و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  هدـش  هتـسناد  ییارگ  لمجت  يویند و  فراـخز 

مدـع رگناـیب  همه  ۀـئیطخ " لـک  سأر  ایندـلا  بح   " دـننام یتاـیاور  ۀـنتف "و  مکدـالوا  مکلاوما و  اـمنا  ... ۀـضفلا و" " بهذـلا و  نوزنکی 
هب شیارگ  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  ار  ناسنا  مالسا ، ینید  ماکحا  رد  هلئسم  ود  نیا  هب  هجوت  اب  دنشابیم . نآ  فراخز  ایند و  هب  یگتـسبلد 

یبلطایند یهاوخ و  ایند  هناشن  تمالع و  هک  ییاهزیچ  نینچ  مه  تسا . هتـشاد  زاب  دوشیم ، نآ  فراخز  ایند و  هب  ندـش  مرگرـس  رثاـکت و 
تروص هب  هاوخ  نآ ، ندیـشوپ  فرط  کی  زا  اریز  دـشاب ؛ لیبق  نیا  زا  مدرم  نایم  نآ  نتـشاذگ  شیاـمن  هب  ـالط و  دـسریم  رظن  هب  دـشاب .
تـسا نآ  رگناشن  الط  هک  دشابیم  یگدز  ایند  ییایند و  رویز  تنیز و  هب  هجوت  هناشن  دنب ، تسد  رتشگنا و  دننام  ینیئزت  لیاسو  ای  سابل و 

هب نارگید  هجوت  بلج  يرترب و  رخف و  داجیا  ثعاب  مدرم ، نایم  نآ  نداد  شیامن  رگید  فرط  زا  و  تقلخ ، يالاو  فادها  زا  ندش  رود  و 
اریز نکن ، تسد  هب  الط  ( 1 ( ؛ ةرخالا یف  کتنیز  هناف  بهذلاب  متخت  ال  : " دومرف ع )  ) نانمؤملاریما هب  ص )  ) ربمایپ دـشابیم . رویز  تنیز و 
اهنت هک  دراد  دوجو  يرگید  رایـسب  تایاور  " يوش . دنمهرهب  نآ  زا  ترخآ  رد  ات  رذگب  يویند  تنیز  زا   ) دوب دهاوخ  ترخآ  رد  وت  تنیز 

، هدـشن میرحت  نانز  دروم  رد  ارچ  هک  نیا  اما  ( 2 . ) دـشاب هدرک  نایب  ار  میرحت  ببـس  هک  نآ  یب  هدرک ، نایب  الط  شـشوپ  زا  ار  رمایپ  یهن 
تـشیعم تیلوئـسم  نادرم  هک  اـج  نآ  زا  ییارگ ، اـیند  هلئـسم  هب  هجوت  اـب  مییوگب  هک  نآ  رگم  هدـشن ، ناـیب  تاـیاور  رد  یـصاخ  تمکح 

هجوتم ار  یهن  دنراد ، ار  تشیعم  یگدنز و  ناراذگ  يارب  دمآرد  هیامرـس و  بسک  هب  لاغتـشا  ًابلاغ  دـنراد و  ار  دـمآرد  بسک  هداوناخ و 
تیلوئـسم دنتـسه و  راظنا  رد  دـنراد و  دروخرب  مدرم  اب  هعماج  نایم  دـنراد و  رتشیب  هدوارم  نارگید  اب  نادرم  نینچ  مه  تسا . هدومن  اـهنآ 

ار نآ  دارفا  هعماج و  لک  نادرم ، نایم  رثاکت  فراخز و  هب  هجوت  یبلطایند و  هب  شیارگ  شرتسگ  ًاعبط  تسا . اهنآ  هدـهع  رب  ًاـبلاغ  هعماـج 
تنیز دناهدش و  یهن  نامرحمان  دید  رد  ندرک  تنیز  زا  ًالثم  دنتسه ، هجاوم  ییاه  تیدودحم  اب  زین  نانز  لباقم ، دهدیم . رارق  ریثأت  تحت 
يارب الط  شـشوپ  تنیز و  میرحت ، یلـصا  ببـس  تایاور ، یخرب  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . هدش  هتـسناد  بحتـسم  هکلب  زیاج  رهوش  يارب 

نیا ًانئمطم  لاح  نیع  رد  تسا ، هدش  هتـسناد  تقلخ  يالاو  فادـها  رترب و  یلاع و  روما  زا  تلفغ  زیچان و  تسپ و  روما  هب  لاغتـشا  نادرم ،
رد تسا . هدشن  رکذ  تایاور  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دـناوتیم  زین  يرگید  دراوم  تسین و  میرحت  یعقاو  هفـسلف  میرحت و  تمکح  اهنت 

لیبق نیا  زا  نادرم  رد  یگدنز  نسح  داجیا  ای  نانز ، هب  نادرم  هبـشت  مدـع  ًالثم  دوشیم ، هدرمـش  تسرد  رگید  دراوم  زا  یـضعب  لاح  نیع 
ربخ 17403 و ج 6 ، لاـمعلازنک ،  - 2 ص 413 . ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : دوش . هدرمـش  تسرد  لقع ، مکح  هب  دـناوتیم 

17404 و 17405 و 171414.
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؟ دنزیر یم  بآ  اهربق  يور  هچ  يارب 

شسرپ

؟ دنزیر یم  بآ  اهربق  يور  هچ  يارب 

خساپ

ربق رود  ات  رود  تیم  رس  فرط  زا  یتسیاب و  هلبق  هب  ور  هک  بیترت  نیدب  تسا ، ربق  يور  نتخیر  بآ  ّتیم ، نفد  زا  سپ  تابحتسم  زا  یکی 
هتـشاد من  بآ  ندیـشاپ  رثا  رب  ربق  ياه  كاخ  هک  یتقو  ات  : " دومرف (ع ) قداص ماـما  ( 1 .) يزیرب ربق  طـسو  هب  ار  بآ  ۀـیقب  يزیرب و  بآ  ار 

بآ دروـم  رد  هعیـشلا  لـئاسو  رد  تسناد . ینیقی  یعطق و  ار  یتـیاور  نینچ  ناوـت  یمن  هـتبلا  ( 2 .) دوش یم  هتـشادرب  تّیم  زا  باذع  دـشاب ،
طوبرم بابحتسا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  رهاظ  زا  یلو  دراد ، نآ  بابحتسا  رب  تلالد  هک  تسا  هدش  لقن  یتایاور  ربق  يور  ندیـشاپ 

هدافتـسا تیاور  کی  زا  طقف  دـنزیرب . بآ  نآ  يور  دـندرک ، رپ  كاـخ  زا  ار  ربق  هک  نآ  زا  سپ  هدرک و  نفد  ار  تیم  هک  تسا  یعقوم  هب 
ندیشاپ بآ  اهقف  زا  یخرب  ( 3 .) دـنزیرب بآ  زور  لهچ  ای  هام  لهچ  ات  بوقعی  نب  سنوی  ربق  يور  داد  روتـسد  (ع ) اضر ماـما  هک  دوش  یم 

بآ ربـق  يور  تسا  بحتـسم  دـش ، روـبق  لـها  تراـیز  هب  قـفوم  ناـسنا  هک  عـقوم  ره  هکلب  دـنا ، هدرکن  نفد  زا  دـعب  ّصتخم  ار  ربـق  يور 
. تسا بحتـسم  هام  لهچ  ای  زور  لهچ  ًالثم  یتدم  ات  تیم و  نفد  زا  دعب  ربق " يور  ندیـشاپ  بآ   " دیآ یم  رب  تایاور  رهاظ  زا  ( 4 .) دشاپب

اما تسا ، هدشن  رکذ  یـصاخ  تلع  راک  نیا  يارب  تایاور  رد  هتبلا  درک . هدافتـسا  تدـم  نیا  تشذـگ  زا  دـعب  ار  نآ  بابحتـسا  ناوت  یمن 
( راتفک  ) نکروگ دننام  تاناویح  دربتـسد  زا  ّتیم  ندـب  ات  دوش  مکحم  تفـس و  بآ  ندیـشاپ  رثا  رد  ربق  كاخ  هک  دـشاب  نآ  تّلع  دـیاش 
، هعیشلا لئاسو  . 3 ربق . ةدام  ص 396 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  . 2 ص 91 . ج 1 ، هلیسولاریرحت ، ینیمخ ، ماما  . 1 اه : تشون  یپ  دنامب . نوصم 
ج 2، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  ص 91 ؛ ج 1 ، هلیسولاریرحت ، هر ،) ) ینیمخ ماما  . 4 ص 442 . ج 1 ، یقثولا ، هورع  ص 860 ؛ ج 2 ،

. ربق ةدام 

؟ تسیچ رامق  تمرح  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ رامق  تمرح  تلع 

خساپ

تفای ناوت  یم  ار  یـسک  رتمک  تسا . هدش  مارح  رونا  عرـش  رد  دنک ، یم  دراو  عامتجا  درف و  رب  هک  يراب  نایز  ياهدـمآ  یپ  تلع  هب  رامق 
هدرـشف روط  هب  ار  نآ  زادـنارب  نامناخ  موش و  بقاوع  زا  يا  هشوگ  رتشیب  حیـضوت  يارب  دـشاب . ربخ  یب  رامق  نوگانوگ  ياـه  ناـیز  زا  هک 
يرامیب زا  يرایسب  یلصا  لماع  یناور  تاناجیه  دندقتعم  نادنمشناد  ناسانش و  ناور  ناجیه : لماع  نیرتگرزب  رامق  أ ) میوش : یم  روآدای 

زا يرایسب  رد  نآ  دننام  دایز و  مک و  تروص  هب  یناور  یبصع  ياه  يرامیب  یگناوید ، هدعم ،  مخز  اه ،  نیماتیو  ندش  مک  ًالثم  تسا ، اه 
ره رد  دیوگ : یم  اکیرمآ  نادنمشناد  زا  یکی  هک  اج  نآ  ات  تسا  ناجیه  شیادیپ  لماع  نیرتگرزب  رامق  دشاب . یم  ناجیه  زا  یـشان  دراوم 

( رامق يزاب  عون  کی  " زاـبرکوپ (   " کـی بلق  طـسوتم  روط  هب  و  دـنریم ، یم  راـمق  ناـجیه  رثا  رد  رفن  رازه  ود  طـقف  روشک  نیا  رد  لاـس 
هب دوب . دـهاوخ  سردوز  يریپ  لماع  ًاعطق  و  دـنک ، یم  داجیا  زین  يزغم  یبلق و  هتکـس  یهاگ  رامق  دـنز . یم  هقیقد  رد  راب  دـص  زا  زواجتم 
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وا ندب  تازاهج  مامت  هکلب  تسا ،  جنشت  شوختـسد  يو  حور  اهنت  هن  تسا ، رامق  يزاب  لوغـشم  هک  یـصخش  نادنمـشناد  ۀتفگ  هب  هوالع 
ددـغ تاحـشرت  رد  دزیر ، یم  وا  نوخ  رد  يدـنق  داوم  دوش ، یم  رتشیب  بلق  نابرـض  ینعی  دـنرب ، یم  رـس  هب  هداـعلا  قوف  تلاـح  کـی  رد 

باصعا گنج  کی  لابند  هب  رامق  نایاپ  زا  سپ  و  دوش ، یم  ییاهتـشا  یب  راچد  درپ ، یم  تروص  گنر  دوش ، یم  لصاح  لالتخا  یلخاد 
، دوش یم  ردخم  داوم  ریاس  لکلا و  هب  لسوتم  ندب  رد  شمارآ  داجیا  باصعا و  نیکست  يارب  ًابلاغ  و  دور ، یم  باوخ  هب  ینارحب  تلاح  و 
 : میناوخ یم  يرگید  نادنمـشناد  نابز  زا  درک . هفاضا  رامق  میقتـسم  ياه  نایز  هب  دـیاب  زین  ار  نآ  زا  یـشان  ياه  نایز  تروص  نیا  رد  هک 
هب ار  يو  یناور  ألخ  کی  هک  دنامهف  وا  هب  درک  یعـس  دیاب  طقف  دراد . یناور  تبقارم  هب  جایتحا  ًامئاد  هک  تسا  ضیرم  یناسنا  زاب ، رامق  "

تاسـسؤم نیرتگرزب  زا  یکی  تایانج : اب  رامق  هطبار  "ب )  دیآرب . شیوخ  ۀـجلاعم  ددـصرد  ات  دـهد ، یم  قوس  راجنهان  لمع  نیا  يوس 
تایانج دصرد  ندمآ 70  دوجو  هب  لماوع  زا  دراد و  میقتسم  هطبار  رامق  اب  اه  تیانج  دصرد  هک 30  تسا  هدرک  تباث  یناهج  يریگرامآ 

زا هار  نیا  رد  ناهج  مدرم  تورث  رالد  اهدرایلیم  هکلب  اه  نویلیم  لاس  لوط  رد  رامق : يداصتقا  ياهررض  ج )  دور . یم  رامـش  هب  زین  رگید 
رگید تاعاس  رد  ار  موادـم  راک  طاشن  یتح  و  دوش ، یم  فلت  هار  نیا  رد  یناـسنا  يورین  زا  هک  يداـیز  تاـعاس  زا  هتـشذگ  دور ، یم  نیب 

رد رفن  کی  تسا ، ایند  رد  رامق  فورعم  زکارم  زا  یکی  هک  ولراـک " تنوم   " رهـش رد  تسا : هدـمآ  اـه  شرازگ  رد  ًـالثم  دـنک ، یم  بلس 
لگنج هب  تسار  کی  دـش ، هتـسب  هناخرامق  ياهرد  یتقو  داد . تسد  زا  ار  دوخ  تورث  ناموت  نویلیم  راهچ  يزاب  راـمق  تعاـس  تدم 19 
تنوم  " ياه لگنج  دـنک : یم  هفاضا  هدـنهد  شرازگ  داد . همتاخ  دوخ  یگدـنز  هب  درک و  یـشالتم  ار  شیوخ  زغم  هلولگ  کی  اب  تفر و 
یهاگ هک  نیا  تلع  هب  نازابرامق  زا  يرایـسب  رامق : یعامتجا  ياه  نایز  د ) تسا . هدوب  اـهزابرکوپ  نیا  یـشکدوخ  دـهاش  اـهراب  ولراـک "

هب نت  دـنوش  یمن  رـضاح  دـنزیرب ، دوخ  بیج  هب  ار  نارگید  هیامرـس  ناموت  اـه  نویلیم  تسا  نکمم  تعاـس  کـی  رد  دـنوش و  یم  هدـنرب 
مامت مینیب  یم  مینک  تقد  رگا  دوش . یم  گنل  تبـسن  نامه  هب  داصتقا  دیلوت و  ياه  خرچ  هجیتن  رد  دـنهدب ، يداصتقا  يدـیلوت و  ياهراک 

یم هدافتـسا  اه  نآ  جـنرتسد  زا  دـنناسرب ، عامتجا  هب  يدوس  نیرتمک  هک  نیا  نودـب  و  دنتـسه ، عامتجا  رابرـس  نانآ  ةداوناخ  نازاب و  راـمق 
تـسا يدح  هب  رامق  زا  یـشان  ياه  نایز  هصالخ  دننز . یم  يدزد  هب  تسد  نآ  ناربج  يارب  دـنتخاب ، رامق  يزاب  رد  هک  مه  یهاگ  دـننک .

لاس 1855، رد  اکیرمآ  لاس 1853 ، رد  ناتسلگنا  ًالثم  دنا ، هتشاد  مالعا  عونمم  ًانوناق  ار  نآ  یمالسا  ریغ  ياهروشک  زا  يرایـسب  یتح  هک 
دیاب مینک  رامق  يارب  یعماج  فیرعت  کـی  میهاوخب  رگا  دـندرک . مـالعا  عونمم  ار  راـمق  لاس 1873  رد  ناـملآ  لاس 1854 و  رد  هیـسور 

هب ندیـسرن  حیرفت و  ناونع  هب  ًانایحا  ریوزت و  هعدـخ و  هب  ریغ  لام  ندروآ  تسد  هب  يارب  فرـش  لام و  ندرک  ینابرق  ینعی  رامق  مییوگب : 
قالخا 10 داسف  دصرد ،  يرب 90  بیج  دنا ، هدرک  هیهت  ناققحم  زا  یضعب  هک  يرامآ  قبط  دینک : هجوت  رامآ  نیا  هب  نایاپ  رد  مادک . چیه 

تایاور رد  ( 1 . ) تسا رامق  لولعم  دصرد  یشکدوخ 5  دصرد و  قالط 30  دصرد ، یسنج 15  مئارج  دصرد ، حرج 40  برض و  دصرد ،
نودـب یناسنا  تسا . هدـش  هتـسناد  قحان ) لطاب و  شور  هب  نارگید  لام  بحاصت   ) لطاب هب  لام  لکا  رامق ، تمرح  لماع  نیرت  مهم  ینید ،

رتدب مه  ابر  زا  تهج  نیا  زا  دـیاش  دـنک و  یم  بحاصت  تسا ،  هارمه  زین  بیرف  گنرین و  اب  یهاگ  هک  ار  يرگید  لام  شالت ،  تمحز و 
رتمک هک  درک  هفاضا  قفوم  هدش  هئارا  بلاطم  رامآ و  هب  زین  ار  یناسنا  یقالخا و  ياه  شزرا  نتشاذگ  اپ  ریز  هلئـسم  دیاب  نمـض  رد  تسا .

(. هرقب ةروس  هیآ 219 ) لیذ  ص 126 (  ج2 ، هنومن ، ریسفت   - 1 اه :  تشون  یپ  دریگ . یم  رارق  یبرغ  ناگدنسیون  هجوت  دروم 

؟ تسا مارح  نادرم  يارب  الط  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  نادرم  يارب  الط  ارچ 

خساپ
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ناوـنع هب  هدـش ، رکذ  هچنآ  تـسا و  هدـشن  نـیعم  صخـشم و  ینید ، ماـکحا  زا  يرایـسب  دـننام  نادرم  يارب  ـالط  شـشوپ  تـمرح  هفـسلف 
ياهتنیز فراخز و  هب  هجوت  هدـش ، نایب  الط  تمرح  يارب  هک  یتمکح  نیرتمهم  تاـیاور ، هب  هعجارم  اـب  تسا . مکح  نیا  ياـهتمکح 

زیچ هشیمه  دـشیم و  ظاـحل  يویند  رویز  تنیز و  تورث و  لبمـس  ناونع  هب  ـالط  نونکاـت ، میدـق  زا  اریز  تسا ؛ ـالط  شـشوپ  رد  يویند 
نینچ مه  مدرم ، نایم  هماع و  گنهرف  رد  هک  دشیم  هدز  لاثم  الط  اب  تنیز ، ییایند و  يویند و  هلئـسم  ره  دیدرگیم و  یقلت  يدنمـشزرا 
ییارگ لمجت  زا  اهناسنا  تایاور ، نآرق و  تایآ  حیرص  رد  رگید  فرط  زا  تسا . هتـشگ  فورعم  هدش و  نایب  عوضوم  نیا  ام  تایاور  رد 

ایند و هب  ندش  لوغـشم  ترخآ ، ناهج  وا و  دای  دنوادخ و  زا  يرود  لماع  نیرتمهم  دـناهدش و  عنم  يویند  فراخز  ایند و  هب  نتـسب  لد  و 
نیذـلا " " بعل ًاوهل و  ایندـلا  امنا  . " دراد یمزاب  یتخبـشوخ  لامک و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  هدـش  هتـسناد  ییارگ  لمجت  يویند و  فراـخز 

مدـع رگناـیب  همه  ۀـئیطخ " لـک  سأر  ایندـلا  بح   " دـننام یتاـیاور  ۀـنتف "و  مکدـالوا  مکلاوما و  اـمنا  ... ۀـضفلا و" " بهذـلا و  نوزنکی 
هب شیارگ  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  ار  ناسنا  مالسا ، ینید  ماکحا  رد  هلئسم  ود  نیا  هب  هجوت  اب  دنشابیم . نآ  فراخز  ایند و  هب  یگتـسبلد 

یبلطایند یهاوخ و  ایند  هناشن  تمالع و  هک  ییاهزیچ  نینچ  مه  تسا . هتـشاد  زاب  دوشیم ، نآ  فراخز  ایند و  هب  ندـش  مرگرـس  رثاـکت و 
تروص هب  هاوخ  نآ ، ندیـشوپ  فرط  کی  زا  اریز  دـشاب ؛ لیبق  نیا  زا  مدرم  نایم  نآ  نتـشاذگ  شیاـمن  هب  ـالط و  دـسریم  رظن  هب  دـشاب .
تـسا نآ  رگناشن  الط  هک  دشابیم  یگدز  ایند  ییایند و  رویز  تنیز و  هب  هجوت  هناشن  دنب ، تسد  رتشگنا و  دننام  ینیئزت  لیاسو  ای  سابل و 

هب نارگید  هجوت  بلج  يرترب و  رخف و  داجیا  ثعاب  مدرم ، نایم  نآ  نداد  شیامن  رگید  فرط  زا  و  تقلخ ، يالاو  فادها  زا  ندش  رود  و 
اریز نکن ، تسد  هب  الط  ( 1 ( ؛ ةرخالا یف  کتنیز  هناف  بهذلاب  متخت  ال  : " دومرف ع )  ) نانمؤملاریما هب  ص )  ) ربمایپ دـشابیم . رویز  تنیز و 
اهنت هک  دراد  دوجو  يرگید  رایـسب  تایاور  " يوش . دنمهرهب  نآ  زا  ترخآ  رد  ات  رذگب  يویند  تنیز  زا   ) دوب دهاوخ  ترخآ  رد  وت  تنیز 

، هدـشن میرحت  نانز  دروم  رد  ارچ  هک  نیا  اما  ( 2 . ) دـشاب هدرک  نایب  ار  میرحت  ببـس  هک  نآ  یب  هدرک ، نایب  الط  شـشوپ  زا  ار  رمایپ  یهن 
تـشیعم تیلوئـسم  نادرم  هک  اـج  نآ  زا  ییارگ ، اـیند  هلئـسم  هب  هجوت  اـب  مییوگب  هک  نآ  رگم  هدـشن ، ناـیب  تاـیاور  رد  یـصاخ  تمکح 

هجوتم ار  یهن  دنراد ، ار  تشیعم  یگدنز و  ناراذگ  يارب  دمآرد  هیامرـس و  بسک  هب  لاغتـشا  ًابلاغ  دـنراد و  ار  دـمآرد  بسک  هداوناخ و 
تیلوئـسم دنتـسه و  راظنا  رد  دـنراد و  دروخرب  مدرم  اب  هعماج  نایم  دـنراد و  رتشیب  هدوارم  نارگید  اب  نادرم  نینچ  مه  تسا . هدومن  اـهنآ 

ار نآ  دارفا  هعماج و  لک  نادرم ، نایم  رثاکت  فراخز و  هب  هجوت  یبلطایند و  هب  شیارگ  شرتسگ  ًاعبط  تسا . اهنآ  هدـهع  رب  ًاـبلاغ  هعماـج 
تنیز دناهدش و  یهن  نامرحمان  دید  رد  ندرک  تنیز  زا  ًالثم  دنتسه ، هجاوم  ییاه  تیدودحم  اب  زین  نانز  لباقم ، دهدیم . رارق  ریثأت  تحت 
يارب الط  شـشوپ  تنیز و  میرحت ، یلـصا  ببـس  تایاور ، یخرب  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . هدش  هتـسناد  بحتـسم  هکلب  زیاج  رهوش  يارب 

نیا ًانئمطم  لاح  نیع  رد  تسا ، هدش  هتـسناد  تقلخ  يالاو  فادـها  رترب و  یلاع و  روما  زا  تلفغ  زیچان و  تسپ و  روما  هب  لاغتـشا  نادرم ،
رد تسا . هدشن  رکذ  تایاور  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دـناوتیم  زین  يرگید  دراوم  تسین و  میرحت  یعقاو  هفـسلف  میرحت و  تمکح  اهنت 

لیبق نیا  زا  نادرم  رد  یگدنز  نسح  داجیا  ای  نانز ، هب  نادرم  هبـشت  مدـع  ًالثم  دوشیم ، هدرمـش  تسرد  رگید  دراوم  زا  یـضعب  لاح  نیع 
ربخ 17403 و ج 6 ، لاـمعلازنک ،  - 2 ص 413 . ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : دوش . هدرمـش  تسرد  لقع ، مکح  هب  دـناوتیم 

17404 و 17405 و 171414.

نارتخد يارب  یگلاس  هُن  ایآ  دنسر ؟ یم  فیلکت  ّنس  هب  نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  ارچ  تسیچ ؟ نارـسپ  نارتخد و  فیلکت  ّنس  فالتخا  تلع 
؟ تسا هدوبن  (ص ) ربمایپ نامز  رد  نارتخد  یندب  کیزیف  ساسا  رب  ّنس  نیا  ایآ  تسین ؟ دوز 

شسرپ

يارب یگلاـس  ُهن  اـیآ  دنـسر ؟ یم  فیلکت  ّنس  هب  نارـسپ  زا  رتدوز  نارتـخد  ارچ  تسیچ ؟ نارـسپ  نارتـخد و  فـیلکت  ّنس  فـالتخا  تلع 
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؟ تسا هدوبن  (ص ) ربمایپ نامز  رد  نارتخد  یندب  کیزیف  ساسا  رب  ّنس  نیا  ایآ  تسین ؟ دوز  نارتخد 

خساپ

غولب هب  رتدوز  نارتخد  یعاـمتجا ، یعیبـط و  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ناـهج  قطاـنم  همه  رد  تسا . یعیبـط  غولب  ساـسا  رب  یعرـش  غولب 
ساسا رب  نارـسپ  رب  نارتخد  یعرـش  غولب  مّدقت  نیاربانب  . " ددرگیم زاغآ  نارـسپ  زا  لبق  نانآ  رد  یـسنج  ددغ  ّتیلاّعف  دنـسریم و  یعیبط 

دعب هب  یگلاس  هن  دودـح  رد  نارتخد  دـشر  غولب و  ( 1" .) تسا نیوکت  تارّرقم  اب  عیرـشت  نیناوق  یگنهامه  يانعم  هب  یعیبط و  ّتیحـالص 
نونک ات  تقلخ  يادتبا  زا  راودا  یمامت  رد  نیمز و  هرک  قطانم  همه  رد  ًابیرقت  ینیوکت . تسا  ياهلئسم  هکلب  هدوبن  یبرع  قطانم  صوصخم 
غولب ریخأـت  اـی  عیرـست  رد  یفلتخم  لـلع  دنـسریمن . یـسنج  یعیبط و  غولب  هب  ّنس  کـی  رد  نارتخد  یماـمت  هتبلا  تسا . هدوب  هنوگ  نیمه 

رد یگداوناخ ، یگدـنز و  طیحم  رد  دوجوم  یناور  یکیزیف و  لماوع  هیذـغت و  داژن ، : " دـیوگیم نارظن  بحاـص  زا  یکی  دراد . تلاـخد 
یمامت تفگ  ناوتیمن  نیاربانب  ( 2" .) تسین ریثأت  یب  غولب  رد  زین  اوه  بآ و  دراذـگیم . رثا  ینومره  تاحّـشرت  نازیم  غولب و  روهظ  نامز 

یعرش فیلاکت  یبهذم و  ياهروتسد  ماجنا  رظن  زا  هچرگ  دنـسریم ، غولب  هب  رترید  یخرب  هکلب  دنـسریم ، غولب  هب  یگلاس  ُهن  رد  نارتخد 
افوکـش نارـسپ  زا  شیپ  نارتخد ، هشیدـنا  و  یتخانـش ) هوق   ) لقع نیا ، رب  نوزفا  دـنوشیم . فّلکم  یگلاس  ُهن  زا  اهقف  روهـشم  ياوتف  رباـنب 

هب هجوت  اب  دـنیاشگیم . نابز  نارـسپ  زا  شیپ  نانآ  تسا . نارـسپ  زا  لـبق  نارتخد  ندـمآ  رد  نخـس  هب  نآ ، ياـههناشن  زا  یکی  دوشیم و 
هب نارـسپ  زا  رتدوز  نارتخد  يرکف  هاگتـسد  هک  دـیایم  تسد  هب  هجیتن  نیا  دراد ، دوجو  نتفگ  نخـس  لقع و  هشیدـنا و  نیب  هک  ياهطبار 

فّلکم نارـسپ  زا  لبق  ار  نانآ  تعیرـش ، نید و  رد  راذگنوناق  هک  هدش  ثعاب  نارتخد ، رد  شوه  یتخانـش  هوق  ندش  افوکـش  دتفایم . راک 
همانرب هدنرادربرد  هک  تسا  یبادآ  هدش و  میسرت  یگدنز  رد  ناسنا  لامک  تداعـس و  يارب  یمالـسا  ماکحا  همانرب  رگید : ترابع  هب  دنک ،

رد ار  اهنآ  دـناوتب  ًایناث  دـشاب ، هتـشاد  تفایرد  ّتیلباق  ًالّوا  هک  دوشیم  ناـسنا  هجوتم  یناـمز  دـشابیم و  هنادنمتداعـس  یگدـنز  یتیبرت و 
یعیبط و غولب  رظن  زا  هک  تسا  نآ  هناـشن  هدومن ، ناـنز  نارتـخد و  هجوتم  رتدوز  ار  دوخ  هماـنرب  دـنوادخ  هک  نیا  دریگ . راـک  هب  یگدـنز 

ماـکحاو یتـیبرت  هماـنرب  نادرم  زا  رتدوز  دناهتـسناوت  هک  تسا  ناـنز  هب  دـنوادخ  تیاـنع  هناـشن  نیاو  دـنراد  مّدـقت  نادرم  رب  ناـنیا  ینهذ ،
يرتشیب تادیدهت  ضرعم  رد  دیاش  رگید  فرط  زا  دنریگ . راک  هب  یگدنز  رد  دوخ  لامک  یتخبشوخ و  يارب  هدومن و  تفایرد  ار  یمالسا 

روما نیا  هک  نآ  تیاهن  رد  تسا . هدش  نانآ  هّجوتم  رتدوز  فیلکت  رطاخ  نیا  هب  دنـشاب . یگدـنز  رد  تداعـس  تقیقح و  زا  فارحنا  يارب 
عیرـشت یعقاو  حلاصم  ساسا  رب  دـنوادخ  ماکحا  میرادـن . لماک  عالّطا  اهنآ  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  تمکح  حـلاصم و  ياراد 

ص 150. غولب ، يدابودرا ، روبص  . 2 ص 132 . ج 2 ، ناوج ، لاسگرزب و  یفسلف ، یقت  دمحم  . 1 اهتشون : یپ  دوشیم .

چیه هلاس  هُن  رتخد  رد  رضاح  لاح  رد  نوچ  داد ، رییغت  ار  غولب  نس  ناوت  یم  ناهج  فلتخم  ياهروشک  ییاوه  بآ و  طیارـش  هب  هجوت  اب  ایآ 
؟ دوش یمن  هدید  غولب  ۀناشن 

شسرپ

هلاس ُهن  رتخد  رد  رـضاح  لاح  رد  نوچ  داد ، رییغت  ار  غولب  نس  ناوت  یم  ناهج  فلتخم  ياـهروشک  ییاوه  بآ و  طیارـش  هب  هجوت  اـب  اـیآ 
؟ دوش یمن  هدید  غولب  ۀناشن  چیه 

خساپ

ریز تشرد  يوم  ندییور  لّوا  تسا : زیچ  هس  زا  یکی  رتخد  غولب  ۀناشن  1 ـ دراد : دوجو  رظن  راهچ  اهقف  رثکا  رظن  هب  نارتخد  غولب  دروم  رد 
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تعاس زور و 22  یسمش 99  لاس  هن  زا  يرمق  لاس  ُهن  ود  ( 1) يرمق لاس  ُهن  ندش  مامت  موس  ینم  ندـمآ  نوریب  مود  تروع ، يالاب  مکش 
یخرب رظن  هب  3 ـ (. 3) تسا يرمق  لاس  ُهن  ندـش  مامت  طقف  رتخد  غولب  تمالع  طقف  اـهقف  زا  یخرب  رظن  هب  2 ـ ( 2 (.) تسا رتمک  هقیقد  و 48 

مامت اه  نیا  زا  یکی  ندوبن  اب  تسا . ضیح )  ) هنانز تداع  ندـید  ای  تروع  يـالاب  نشخ  يوم  ندـییور  نارتخد ، يارب  غولب  طیارـش  رگید 
يورین رظن  زا  هچناـنچ  یلو  تسا ، يرمق  ماـمت  لاـس  ُهن  نارتخد  غولب  نس  اـهقف  زا  رگید  یخرب  رظن  هب  4 ـ ( 4 .) تسا يرمق  لاس  ندش 13 

750  ) ّدم کی  زور  ره  ياج  هب  تسین و  بجاو  اه  نآ  رب  هزور  دنـشاب ، هتـشادن  ار  هزور  دننام  فیلاکت  زا  یـضعب  ماجنا  تردـق  ینامـسج 
غولب اهنت  رایعم  هلاعج ،) لثم   ) تاعاقیا و  شورف ) دـیرخ و  لثم   ) دوقع دـننام  یلام  يداصتقا و  لـئاسم  دروم  رد  دـهدب . دـیاب  ماـعط  مرگ )
لقع هک  نیا  رگم  دش ، دـهاوخ  راتفر  اه  نآ  اب  نافلکم  ریاس  دـننامه  صاصق  دودـح و  دروم  رد  تسا . مزال  زین  یلقع  دـشر  هکلب  تسین ،
دـشر یلقع ، دـشر  غولب و  رب  هوـالع  جاودزا  دروـم  رد  دنـشاب . هتـشادن  تسا ) صاـصق  دودـح و  ۀـناگراهچ  طیارـش  زا  یکی  هک   ) یفاـک

رد ییاوه  بآ و  یناکم و  تیعـضو  هتبلا  ( 5 .) دوش یم  هدایپ  هلحرم  راهچ  رد  نارتخد )  ) غولب نیاربانب  تسا . مزـال  رما  نیا  يارب  ینامـسج 
حیضوت . 1 اه : تشون  یپ  تسا . الاب  ۀـیرظن  راهچ  نآ  زا  یکی  غولب  یعرـش  كالم  اّما  دراد . ریثأـت  غولب  ندوب  سردوز  ینامـسج  دـشر و 

ص 126، ج 1 ، تائاتفتسا ، ینیمخ ، ماما  ۀلئسم 2252 ؛ ص 324 ، ج 2 ، عجارم ، لئاسملا 

؟ تسا بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

خساپ

تایاور تایآ و  زا  تقیقح  نیا  تسا . هدرک  دیکأت  رایـسب  اه  نادب  عرـش  هک  تسا  یلقع  گرزب  بجاو  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ملاس ۀعماج  ياقب  نمشد  هک  یفلتخم  لماوع  دشابن ، هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀلئـسم  رگا  نوچ  دیآ ، یم  تسد  هب  ناوارف 

تدـحو ظفح  نیارباـنب  درک ، دـنهاوخ  یـشالتم  مه  زا  ار  نآ  دروخ و  دـنهاوخ  ار  عاـمتجا  ياـه  هشیر  نورد  زا  هناـیروم  نوچمه  تسا ،
(1") رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا  یلا  نوعدـی  ۀـمأ  مکنم  نکتلو   " ۀـیآ تسین . نکمم  یمومع  تراظن  نودـب  یعاـمتجا 
اه یکین  هب  ار  مدرم  دـنهد : ماـجنا  ار  یعاـمتجا  گرزب  ۀـفیظو  ود  نیا  هک  دنـشاب  یهورگ  دـیاب  ناناملـسم  ناـیم  هراومه  هک  هداد  روتـسد 

نیا ماجنا  ایآ  رگید : ریبعت  هب  تسا ؟ یصاخ  هورگ  ۀفیظو  ای  تسا  یناگمه  ۀفیظو  فورعم  هب  رما  ایآ  دنراد . زاب  اه  يدب  زا  دننک و  توعد 
رب ادـتبا  تفگ : دـیاب  تسا ؟ ییاـفک  بجاو  ینعی  تسا ، بجاو  یخرب  رب  اـی  تسا و  ینیع  بجاو  ینعی  تسا ، مدرم  ۀـمه  يارب  هـفیظو  ود 

طقاس نارگید  ندرگ  زا  دندرک ، راک  ود  نیا  هب  مادـقا  يدادـعت  یتقو  یلو  دـننک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  بجاو  ناگمه 
هلحرم ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  عومجم  رد  تّقد  زا  تسا . ییاـفک  بجاو  رگید : ریبعت  هب  دوش . یم 

هورگ و هک  یعمج " هتـسد  ۀلحرم   " يرگید دشاب ؛ نارگید  لامعا  رظان  ییاهنت  هب  تسا  فّظوم  سک  ره  هک  يدرف " ۀـلحرم   " یکی دراد :
يدرف ۀـلحرم  رد  هک  نیا  زا  ریغ  هک  اـنعم  نیدـب  دـنهدب ، مه  تسد  هب  تسد  عاـمتجا  ياـه  یناـماسبان  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  دـنفظوم  یتّما 
نورق رد  دننک . لمع  دوخ  نیگنـس  فیاظو  هب  دیاب  زین  دنا  هدید  شزومآ  هک  یـصاخ  هورگ  ّمهم  روما  زا  یخرب  رد  دنراد ، هفیظو  ناگمه 

هبـسح "و ةرادا   " مان هب  یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  ماجنا  هب  توعد  داسف و  اب  هزرابم  صوصخم  یتالیکـشت  یمالـسا  کـلامم  رد  هتـشذگ 
یتشز و داسف و  هنوگ  ره  اب  رگیدکی  يراکمه  اب  دندوب  رومأم  هک  دنتشاد  دوجو  فورعم " هب  نارمآ   " ای بستحم "و   " مان هب  نآ  نارومأم 

راکره هک  نیا  یعامتجا و  ياهدـنویپ  هب  هجوت  اـب  تسا ؟ یلقع  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـیآ  ( 2 .) دننک هزرابم  یهابت  ملظ و 
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یلقع دنک ، تیارـس  رگید  طاقن  هب  تسا  نکمم  یـشتآ  دننامه  دشاب ، هچ  ره  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  یّـصاخ  ۀطقن  رد  عامتجا  رد  يدـب 
ناکما يدرف  نایز  ره  درادـن و  دوجو  يدرف " ررـض   " ناونع هب  يزیچ  عاـمتجا  رد  رگید : تراـبع  هب  دوش . یم  دـییأت  هفیظو  ود  نیا  ندوب 
طیحم نتشاد  هگن  كاپ  رد  دهد  یم  هزاجا  دارفا  هب  لقع  قطنم و  لیلد ، نیمه  هب  دیآ . رد  یعامتجا  نایز  کی  تروص  هب  هک  دراد  ار  نیا 

(ص) مرکا ربمایپ  تسا : هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ثیداحا  زا  یخرب  رد  دـننکن . يراددوخ  یـششوک  شـالت و  هنوگ  ره  زا  دوخ  تسیز 
، دریگ رارق  ایرد  طسو  رد  هک  یماگنه  هب  دوش و  یتشک  راوس  یعمج  اب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  مدرم  ناـیم  راـکهنگ  درف  کـی  : " دومرف
رد دـیوگب : باوج  رد  دـننک ، ضارتعا  وا  هب  هاگره  دزادرپب . تسا ، هتـسشن  نآ  رد  هک  یلحم  ندرک  خاروس  اـی  بارخ  هب  هتـشادرب و  يربت 
هک دـشک  یمن  یلوط  دـنرادن ، زاب  كانرطخ  لمع  نیا  زا  ار  وا  نارگید  رگا  منک : یم  بارخ  ار  دوخ  ياج  منک و  یم  فّرـصت  دوخ  مهس 
هب رما  تیّمها  رد  ییاور  ربتعم  عبانم  رد  تاـیآ  رب  هوـالع  ( 3" .) دـنوش یم  قرغ  ایرد  رد  یگمه  هدرک و  ذوفن  یتشک  لـخاد  هب  اـیرد  بآ 
ود رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : " دومرف (ع ) رقاـب ماـما  تسا : هدـش  دراو  یتاـیاور  ود  نآ  كرت  موش  بقاوع  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
یم لالح  مدرم  راک  بسک و  ددرگ و  یم  نما  اه  هار  ود  نیا  ۀلیسو  هب  دنوش . یم  اپرب  اه  نآ  اب  ضئارف  ۀیقب  هک  تسا  یهلا  گرزب  ۀضیرف 

هب ور  اهراک  ۀـمه  نآ  وترپ  رد  دوش و  یم  هتفرگ  ماقتنا  نانمـشد  زا  دابآ و  اه  نیمز  نآ  ۀـیاس  رد  ددرگ . یم  نیمأـت  دارفا  قوقح  زین  دوش .
یـسک هچ  مدرم  نیرتهب  دیـسرپ : دوب و  هتـسشن  ربنم  زارف  رب  ترـضح  هک  یلاح  رد  دـمآ ، (ص ) ربمایپ تمدـخ  يدرم  ( 4" .) ددرگ یم  هار 

رد دشاب و  رتراکزیهرپ  همه  زا  هک  سک  نآ  دنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رتشیب  همه  زا  هک  سک  نآ  : " دومرف (ص ) ربمایپ تسا ؟
، نامه . 3 ص 36 . ج 3 ، هنومن ، ریسفت  . 2 ۀیآ 104 . ( 3  ) نارمع لآ  . 1 اه : تشون  یپ  ( 5" .) درادرب ماگ  رتشیب  همه  زا  ادخ  يدونـشخ  هار 

ص 39. نامه ، . 5 ص 395 . ج 11 ، لئاسو ، زا  لقن  هب  ص 38 ، نامه ، . 4 ص 38 .

الط ندوب  مارح  ۀفـسلف  دوش ؟ یم  هتخاس  يزاسالط  ياه  هاگراک  رد  نادرم  يارب  تاجالط  عاونا  نادرم  يارب  ندوب  مارح  دوجو  اـب  ارچ 
؟ تسیچ نادرم  يارب 

شسرپ

الط ندوب  مارح  ۀفـسلف  دوش ؟ یم  هتخاس  يزاسالط  ياـه  هاـگراک  رد  نادرم  يارب  تاـجالط  عاونا  نادرم  يارب  ندوب  مارح  دوجو  اـب  ارچ 
؟ تسیچ نادرم  يارب 

خساپ

، دـنرخن تسا  مارح  نادرم  يارب  هـک  ار  یتاـجالط  مدرم  رگا  دـنزاس . یم  دراد  يرتـشم  ناـنآ  تـسد  ۀـتخاس  دـننیب  یم  نوـچ  نازاـسالط 
. دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  نادرم  اما  دنزاس  یم  صاخ  سنج  يارب  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ار  الط  اهنآ  دیاش  ای  دنزاس ، یمن  رگید  نازاسالط 

لوسر لاق  (ع ) قداصلا لاق   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  هنومن  دنچ  هب  (ص ،) ربمایپ زا  تسا  یتایاور  الط  زا  نادرم  هدافتـسا  تمرح  رب  لیلد 
نآ اریز  نک ، زیهرپ  الط  رتشگنا  زا  دومرف : (ع ) یلع هب  (ص ) ربمایپ ةرخالا ؛ یف  کتنیز  هناف  بهذـلاب  متخت  ال  (ع :) نینمؤملاریمأل ص )  ) هللا
هک ار  هچ  نآ  مراد  تسود  وت  يارب  نم  دوـمرف : (ع ) یلع هب  (ص ) ربماـیپ دوـمرف : (ع ) رقاـب ماـما   - 2 ( 1 .) دوب دـهاوخ  ترخآ  رد  وت  تنیز 
وت تنیز  نآ  نکن . تسد  هب  ـالط  رتشگنا  یلع ! يا  مدنـسپیمن . دوخ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  وت  يارب  مدنـسپیمن  مراد و  تسود  مدوخ  يارب 

تسد هب  ار  نآ  نادرم  دیابن  : " دومرف ترضح  دندرک . لاؤس  الط  رتشگنا  ندیـشوپ  هرابرد  (ع ) رقاب ماما  زا   - 3 ( 2 .) دوب دهاوخ  ترخآ  رد 
رتشگنا ندیشوپ  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  ( 4 .) دوب الط  رتشگنا  یکی  درک . یهن  زیچ  تفه  زا  ربماـیپ  رگید  ثیدـح  رد   - 5 ( 3" .) دننک

. دراد یعامتجا  یحور و  دب  راثآ  درم  يارب  الط  هدافتسا  دش ، رکذ  هچ  نآ  زا  هتشذگ  تسا . (ص ) یبن یهانم  زا  تسین و  زیاج  درم  رب  الط 
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هلحرم هب  ندیـسر  دوشیم . هعماج  رد  ییارگ  لمجت  جاور  یتح  دـیآیم و  دوجو  هب  ربکت  هیحور  دـننک ، تسد  هب  الط  رتشگنا  نادرم  رگا 
 - 2 ص 299 . ج3 ، هعیشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : درادـن . شزاس  تایحور  هنوگ  نیا  اب  تسا ، مالـسا  دوصقم  هک  راگدرورپ  تیدوبع 

ص 301. نامه ،  - 5 نامه .  - 4 نامه .  - 3 ص 300 . ص 299 ، ج3 ، هعیشلا ، لئاسو 

؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  ارچ 

خساپ

زا تسا .  وگ  تفگ  ثحب و  عجارم  املع و  نیب  هن ؟  ای  میراد  نآ  رب  ینقتم  لیلد  ایآ  هن و  ای  تسا  مارح  یـشارت  شیر  اـیآ  هک  نیا  هراـبرد 
یم نساحم  شیر ,  هب  اه  برع  ور  نیازا  تسا و  نادرم  نساـحم  زا  تسا و  مزـال  نتـشاذگ  شیر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب 

ار نآ  دشاب , هسوک  حالطـصا  هب  دروآین و  رد  شیر  يدرم  رگا  هک  يروط  هب  دوش  یم  بوسحم  درم  تالامک  زا  نتـشاذگ  شیر  دـنیوگ .
. دنا هدوب  نساحم  ياراد  همه  دشاب و  هدیشارت  ار  ششیر  یماما  ایربمایپ  هک  میرادن  غارـس  خیرات  رد  یفرط  زا  دنروآ . یم  باسح  هب  بیع 

هدوب شیر  ندراذـگرب  ءایلوا  ءایبنا و  ناحلاص و  یلمع  شور  هریـس و  هک  نیا  رب  هوالع  میراد ,  یـشارت  شیر  تمذـم  رد  يدایز  تاـیاور 
; دنکب شیر  قدص  هک  تسا  يرادقم  هب  شیر  لقادـح  تسه .  یتایاور  زین  یهاتوک )  يدـنلب و   ) نتـشاذگ شیر  رادـقم  دروم  رد  تسا 

تمذم نتـشاذگ  دنلب  شیر  هک  نیا  نمـض  تسین  بولطم  نآ  زا  شیب  تسا و  هضبق  کی  زین  نآ  رثکادـح  تسا و  مزال  شیر  رادـقم  نیا 
اوفحا : > دومرف هک  هدـش  لقن  ص )  ) هللا لوسر  زا  میروآ .  یم  هنومن  دـنچ  هدـمآ  نساحم  نتـشاذگ  هراـبرد  هک  یتاـیاور  زا  تسا .  هدـش 

نآ زاب  دینکن > نایدوهی  هب  هیبش  ار  دوخ  دیراذگاو و  ار  اه  شیر  دیشارتب و  ار  اه  لیبس  ( 1;) دوهیلاب اوهبشتال  یحللا و  اوفعا  باروشلا و 
شیر سوجم  ( 2;) ةرطفلا یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اـناو  مهباروش  اورفو  مهاـحل و  اوزج  سوجملا  نا  : > دومرف ترـضح 

نیا میراذـگ و  یم  او  ار  اه  شیر  میـشارت و  یم  ار  اه  لیبس  ناربمایپ  ام  یلو  دـنراذگ , یم  او  ار  ناشیاه  لـیبس  دنـشارت و  یم  ار  ناـشیاه 
ره دومرف : ترضح  نآ  اب  ( 3  .) نک هاتوک  نآ  هفاضا  ریگب و  تتـسد  اب  ار  تشیر  دومرف : ع )  ) قداص ماما  تسا >  یهلا  ترطف  اـب  قباـطم 

تسیچ نیا  دومرف : دید و  دوب  ینالوط  شیاه  شیر  هک  ار  يدرم  ربمایپ  ( 4 .) دوبدهاوخ شتآ  رد  دشاب , هضبق  کی  زا  رتشیب  ششیر  سک 
شیر تسین . زئاج  بجاو  طایتحا  هب  شیر  ندیشارت  ( 5  .) تسا بوخ  روط  نیا  دومرف : ربمایپ  دـعب  , درک هاتوک  ار  شیاه  شیر  درم  نآ   ؟

اهقف زا  یخرب  هتبلا  تسین . زیاج  زین  دشاب  ندیـشارت  دننام  هک  يا  هزادنا  هب  شیر  ندرک  هاتوک  دنکب . شیر  قدص  هک  دشاب  يردق  هب  دـیاب 
ج همکحلا ,  نازیم  يرهش ,  ير  يدمحم   - 1 یقرواپ : ( 6 .) دنناد یم  یفاک  ار  يروسفرپ  شیر  دننادیم و  لاکشا  یب  ار  اههنوگ  ندیشارت 

. یعناص يزیربت و  ییوخ و  هللا  تیآ   - 6 نامه .  ص 113 5 -  نامه ,  ج 76 ص 112 4 -  راونالاراحب ,  - 3 نامه .  8 ص 488 2 - 

؟ دراد يا  هفسلف  هچ  یهلا  ماکحا  ًالوصا  دراد ؟ يا  هجیتن  دوس و  هچ  یهلا  ماکحا  نداد  ماجنا  - 1

شسرپ

؟ دراد يا  هفسلف  هچ  یهلا  ماکحا  ًالوصا  دراد ؟ يا  هجیتن  دوس و  هچ  یهلا  ماکحا  نداد  ماجنا 

خساپ
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یـساسا و لصا  کی  تسا  رتهب  دراد ، يا  هجیتن  دوس و  هچ  یهلا  ماـکحا  هکنیا  ماـکحا و  ۀفـسلف  هب  طوبرم  تـالاؤس  ماـمت  هب  خـساپ  يارب 
دروخرب دراوم  یخرب  هب  زین  دوخ  ۀنازور  یگدنز  رد  ام  دـشاب . هدـننک  عناق  دراوم  ۀـمه  رد  ات  مینک  نایب  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یّلک  ةدـعاق 

رامیب هک  یماگنه  ًالثم  تسین ، لاکـشا  ارچ و  لـباق  تسا و  مّلـسم  اـهنآ  ندوب  يدـبعت  اـم  يارب  هتفر و  راـک  هب  دـبعت  نآ  رد  هک  مینکیم 
زور ره  مادک  ره  زا  دهدیم  روتسد  دهدیم و  ام  هب  هتشون ، وراد  عون  دنچ  نآ  رد  هک  يا  هخـسن  وا  مینکیم . هعجارم  کشزپ  هب  میوشیم 

ار وا  ياهروتسد  مینکب ، یلاؤس  اهوراد  تایصوصخ  زا  هک  نیا  نودب  ام  مینک . يراددوخ  اذغ  نالف  ندروخ  زا  مینک و  فرصم  ددع  دنچ 
روظنم ام  دوبهب  هجلاعم و  زج  وا  هک  میناد  یم  میدـقتعم و  بط  ۀتـشر  رد  وا  صـصخت  شناد و  هب  نوچ  ارچ ؟ میهد ،  یم  رارق  لمع  دروم 
شناد هب  ناسنا  رگا  هک  میـسر  یم  نشور  ۀـجیتن  کی  هب  اه  هنومن  نیا  زا  یگدـنز ، řȘ رگید ا زا  يرایـسب  رد  روط  نیمه  درادن . يرگید 

نآ رد  وا  ياهروتسد  زا  ًاعطق  تسین ، راک  رد  یئوس  رظن  هک  دنادب ، زین  دنادب ،  صصختم  دوخ  ۀتشر  رد  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  نامیا  یـسک 
ار یهابتـشا  چیه  دنادب و  کشزپ  نیرتقذاح  ار  وا  هک  نآ  صوصخ  هب  دنک ، یم  لمع  دهاوخب ) يدایز  تاحیـضوت  هک  نیا  نودب   ) هتـشر
مه ینید  تاررقم  ماـکحا و  میـسر : یم  هجیتـن  نیا  هب  همدـقم  نیا  زا  نوـنکا  دـشاب . هتـشاد  نـیقی  تـهج  نـیا  زا  دـنادن و  نـکمم  وا  يارب 

تهج ره  زا  ار  نانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ات  دـنا  هدروآ  رـشب  يارب  ادـخ  فرط  زا  نید  نایاوشیپ  یهلا و  ناربماـیپ  هک  تسا  ییاههخـسن 
ینابرهم فطل و  تمکح و  هب  هتفرگ و  همـشچرس  ادخ  نایاپیب  ملع  زا  ماکحا  هک  میـشاب  هتـشاد  داقتعا  یتقو  تسا  یهیدب  دـنیامن . نیمأت 

هب ینعی  دنوش ، یمن  یشزغل  اطخ و  راتفرگ  وحن  چیه ، هب  ماکحا  ندناسر  غیلبت و  رد  ادخ  ناربمایپ  هک  مینادب  زین  میشاب ،  هتـشاد  نامیا  ادخ 
یم ینید  ياهروتـسد  هب  ندرک  لمع  رد  بارطـضا  چـیه  نودـب  تیّدـج و  لاـمک  اـب  تروص  نیا  رد  میـشاب  دـقتعم  اـهنآ  ندوب  موصعم 

هچ ره  میناد  یم  اریز  مییامن ، لاؤس  تسا  هدـش  هداد  رارق  هک  یتاررقم  ماکحا و  ۀفـسلف  تایـصوصخ  زا  مینیب  یمن  يزاین  چـیه  میـشوک و 
ار دوخ  توبن  دیحوت و  ۀـیاپ  هک  یناسک  نیاربانب ، دـنا . هدرکن  یهابتـشا  ماکحا  نایب  رد  یهلا  يایبناو  هدوب  ام  حالـص  ریخ و  هب  هدـش  ررقم 

یتلع هفـسلف و  دشابیم و  يدیاوف  حـلاصم و  ياراد  تاررقم  ماکحا و  مامت  هک  تشاد  دـنهاوخن  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  دـنا  هتخاس  مکحم 
دابعلا و حالـص  هیفف  یلاعت  كرابت و  هللا  ّلحا  ام  ّلک  اندـجو  ّانا  : " دـیامرفیم (ع ) اـضر ترـضح  تسا . هدـشن  ناـیب  اـم  يارب  هچرگ  دراد 

ءانفلا یلا  ًایعاد  ًادـسفم  اندـجو  هیلإ و  داـبعلل  ۀـجاح  ـال  ءایـشالا  نم  مّرحملا  اندـجو  اـهنع و  نونغتـسی  ـال  یتلا  ۀـجاحلا  هیلا  مهل  مهئاـقب و 
دنتـسه و دنمزاین  اهزیچ  نآ  هب  نآ  ۀمادا  یگدنز و  رد  مدرم  هک  هدرک  لالح  ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادـخ  هک  مینیب  یم  ام  ینعی : كالهلاو .

یتسین انف و  داسف و  بجوم  تسین  رـشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوالع  هک  هدرک  مارح  ار  ییاهزیچ  اما  دراد  يا  هدـیاف  تحلـصم و  نانآ  يارب 
ای لالح  تهج  نودب  يزیچ  چـیه  ینعی  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماکحا  دـنیوگیم  نادنمـشناد  ساسا  نیا  رب  ( 1 .) دشابیم وا 
ار حبـص  زامن  ای  دشاب  هدرک  مارح  يررـض  هدسفم و  چیه  نتـشاد  نودب  ار  بارـش  دنوادخ  هک  تسین  روط  نیا  دوش . یمن  بجاو  ای  مارح 
دیاوف و ًاروف  دیابن  هدش  هتفرگ  رظن  رد  دسافم  حـلاصم و  ماکحا ، رد  دوشیم  هتفگ  هک  یتقو  هتبلا  دـشاب . هدرک  بجاو  یتحلـصم  چـیه  یب 

ةدیاف عون  ره  یعامتجا و  يدرف ، یحور ، یمـسج ، دیاوف  هکلب  دنک ، روطخ  نهذ  رد  يّدام  صاوخ  هصالخ  یتشادـهب و  یمـسج و  ّراضم 
نایب ماکحا  رثکا  ّتلع  هفـسلف و  تسا . هدـش  رداص  ماکحا  اهنآ  ساـسا  رب  هدـیدرگ و  روظنم  یهلا  ماـکحا  رد  همه  دوش  ضرف  هک  رگید 

اقلا نانآ  هب  همئا  طسوت  بلاطم  هک  یناگدنونـش  رکف  ةزادنا  هب  مه  نآ  هدش ،  نایب  ماکحا  زا  یخرب  تمکح  ای  تّلع  هفـسلف و  طقف  هدشن ،
؛" ءاینغالا لاوما  نیـصحت  ءارقفلا و  توق  لجأ  نم  ةوکزلا  ۀـّلع  و  : " دـیامرفیم تاکز  بوجو  تّلع  ةرابرد  (ع ) اضر ماـما  ًـالثم  هدـش : یم 

ناـماما هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  دوش . ظـفح  تاـفآ  اـهالب و  زا  اـینغا  لاوما  دنـسرب و  ییاون  هب  ارقف  هک  تسا  نیا  تاـکز  بوـجو  تلع 
یهلا و ماکحا  هب  تبـسن  ناناملـسم ، نانمؤم و  ات  دـنناسرب  مدرم  عالطا  هب  دراد  دوجو  ماـکحا  نطاـب  رد  هک  یقیاـقحو  حـلاصم  زا  ياهمش 
هک تسا  عون  نیا  زا  یهلا  ماکحا  مامت  هک  دنوش  هجوتم  زین  دـنبای ؛ یهاگآ  رتشیب  تسا  یهلا  ماکحا  مامت  نطاب  رد  هک  یقیاقح  تایعقاو و 

رگا تسا ، اه  ناسنا  یتخبشوخ  تداعس و  تهج  رد  ماکحا  نیا  همه  دراد و  طابترا  یتسه  ملاع  قیاقح  اب  اه  ناسنا  یتخبشوخ  تداعس و 
 - 1 اه :  تشون  یپ  دوش . نایب  اهنآ  مامت  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، لکشم  يداع  ياه  ناشنا  يارب  هدش  رکذ  دراوم  زا  یضعب  مهف  هچ 
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ص 68. باب 90 ، نامه ،  - 2 ةرامش 43 . ص 316 ، باب 385 ، ج2 ، عیارشلا ، للع 

؟ میراذگب دیاب  پچ  ياپ  لوا  ندمآ  نوریب  عقوم  تسار و  ياپ  لوا  میراذگ ، یم  مدق  دجسم  هب  هک  یماگنه  ارچ 

شسرپ

؟ میراذگب دیاب  پچ  ياپ  لوا  ندمآ  نوریب  عقوم  تسار و  ياپ  لوا  میراذگ ، یم  مدق  دجسم  هب  هک  یماگنه  ارچ 

خساپ

هژیو شزرا  دجسم  نتخاس  زین  دراد  يرتشیب  باوث  اج  نآ  رد  ندناوخ  زامن  ور  نیا  زا  تسا  ییالاو  شزرا  ياراد  یناکم  تهج  زا  دجـسم 
باوث هک  دیرادرب  هاتوک  ار  اه  مدق  دیور ،  یم  دجـسم  يوس  هب  هک  هناخ  زا  دـیناوخب و  دجـسم  رد  ار  اهزامن  هک  هدـش  شرافـس  دراد . يا 
تسد اپ و  نوچ  دیوش (  دراو  تسار  ياپ  اب  هلمج  زا  دینک ، تیاعر  ار  دجسم  هب  دورو  بادآ  دجـسم  هب  ندش  دراو  ماگنه  دیربب . يرتشیب 

یم ياپ  فیرش  ریغ  ناکم  هب  فیرـش  ناکم  زا  نوچ   ) دجـسم زا  ندمآ  نوریب  عقوم  و  دراد ) يرابتعا  يرترب  پچ  ياپ  تسد و  رب  تسار ،
. تسا دجسم  نتشاد  تیمها  رب  لیلد  دراوم  نیا  بابحتسا  میهنب .  نوریب  ار  پچ  ياپ  ادتبا  میهن )

؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  ارچ 

خساپ

زا تسا .  وگ  تفگ  ثحب و  عجارم  املع و  نیب  هن ؟  ای  میراد  نآ  رب  ینقتم  لیلد  ایآ  هن و  ای  تسا  مارح  یـشارت  شیر  اـیآ  هک  نیا  هراـبرد 
یم نساحم  شیر ,  هب  اه  برع  ور  نیازا  تسا و  نادرم  نساـحم  زا  تسا و  مزـال  نتـشاذگ  شیر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب 

ار نآ  دشاب , هسوک  حالطـصا  هب  دروآین و  رد  شیر  يدرم  رگا  هک  يروط  هب  دوش  یم  بوسحم  درم  تالامک  زا  نتـشاذگ  شیر  دـنیوگ .
. دنا هدوب  نساحم  ياراد  همه  دشاب و  هدیشارت  ار  ششیر  یماما  ایربمایپ  هک  میرادن  غارـس  خیرات  رد  یفرط  زا  دنروآ . یم  باسح  هب  بیع 

هدوب شیر  ندراذـگرب  ءایلوا  ءایبنا و  ناحلاص و  یلمع  شور  هریـس و  هک  نیا  رب  هوالع  میراد ,  یـشارت  شیر  تمذـم  رد  يدایز  تاـیاور 
; دنکب شیر  قدص  هک  تسا  يرادقم  هب  شیر  لقادـح  تسه .  یتایاور  زین  یهاتوک )  يدـنلب و   ) نتـشاذگ شیر  رادـقم  دروم  رد  تسا 

تمذم نتـشاذگ  دنلب  شیر  هک  نیا  نمـض  تسین  بولطم  نآ  زا  شیب  تسا و  هضبق  کی  زین  نآ  رثکادـح  تسا و  مزال  شیر  رادـقم  نیا 
اوفحا : > دومرف هک  هدـش  لقن  ص )  ) هللا لوسر  زا  میروآ .  یم  هنومن  دـنچ  هدـمآ  نساحم  نتـشاذگ  هراـبرد  هک  یتاـیاور  زا  تسا .  هدـش 

نآ زاب  دینکن > نایدوهی  هب  هیبش  ار  دوخ  دیراذگاو و  ار  اه  شیر  دیشارتب و  ار  اه  لیبس  ( 1;) دوهیلاب اوهبشتال  یحللا و  اوفعا  باروشلا و 
شیر سوجم  ( 2;) ةرطفلا یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اـناو  مهباروش  اورفو  مهاـحل و  اوزج  سوجملا  نا  : > دومرف ترـضح 

نیا میراذـگ و  یم  او  ار  اه  شیر  میـشارت و  یم  ار  اه  لیبس  ناربمایپ  ام  یلو  دـنراذگ , یم  او  ار  ناشیاه  لـیبس  دنـشارت و  یم  ار  ناـشیاه 
ره دومرف : ترضح  نآ  اب  ( 3  .) نک هاتوک  نآ  هفاضا  ریگب و  تتـسد  اب  ار  تشیر  دومرف : ع )  ) قداص ماما  تسا >  یهلا  ترطف  اـب  قباـطم 

تسیچ نیا  دومرف : دید و  دوب  ینالوط  شیاه  شیر  هک  ار  يدرم  ربمایپ  ( 4 .) دوبدهاوخ شتآ  رد  دشاب , هضبق  کی  زا  رتشیب  ششیر  سک 
شیر تسین . زئاج  بجاو  طایتحا  هب  شیر  ندیشارت  ( 5  .) تسا بوخ  روط  نیا  دومرف : ربمایپ  دـعب  , درک هاتوک  ار  شیاه  شیر  درم  نآ   ؟
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اهقف زا  یخرب  هتبلا  تسین . زیاج  زین  دشاب  ندیـشارت  دننام  هک  يا  هزادنا  هب  شیر  ندرک  هاتوک  دنکب . شیر  قدص  هک  دشاب  يردق  هب  دـیاب 
ج همکحلا ,  نازیم  يرهش ,  ير  يدمحم   - 1 یقرواپ : ( 6 .) دنناد یم  یفاک  ار  يروسفرپ  شیر  دننادیم و  لاکشا  یب  ار  اههنوگ  ندیشارت 

. یعناص يزیربت و  ییوخ و  هللا  تیآ   - 6 نامه .  ص 113 5 -  نامه ,  ج 76 ص 112 4 -  راونالاراحب ,  - 3 نامه .  8 ص 488 2 - 

؟  تسا هتسادن  نانآ  يدازآ  بجوم  ار  ناگدرب  ندروآ  مالسا  مالسا ,  ارچ  - 1

شسرپ

؟  تسا هتسادن  نانآ  يدازآ  بجوم  ار  ناگدرب  ندروآ  مالسا  مالسا ,  ارچ 

خساپ

هئطوت هب  هرابود  يدازآ  زا  سپ  و  دنرواین ,  مالسا  عقاو  رد  و  دننک ,  مالسا  هب  رهاظت  رافک  زا  يرایسب  هک  دش  یم  ببـس  راک  نیا  الوا  اریز 
دیاـبن درک و  تیبرتار  ناـنآ  داد و  یمالـسا  شزومآ  ناـنآ  هب  دـش  یم  رتهب  یگدرب  لاـح  رد  اـیناث ,  دـنزادرپب .  مالـسا  ماـظن  هیلع  زیتـس  و 
یمرد یگنج  یتقو  تموکح  مادـک  روشک و  ماد  رد کـ ـثـا ;  لا ثـ تسا .  يزاس  ناـسنا  تیادـه و  اـساسا  مالـسا  فدـه  هک  دومن  شومارف 
یشور نینچءالقع  رگید  نایب  هب  دنک .  یم  اهر  ار  نانآ  زوریپ  فرط  لباقم ,  فرط  میلـست  ضحم  هب   , دوش یم  زوریپ  فرط  کی  دریگ و 

 . دنک یمن  اضما  ار 

ناسنا يارب  یهاون  رماوا و  ارچ  سپ   , ددرگ یمن  وا  بیـصن  ناـسنا  یهن  رما و  فیلکت و  زا  يدوس  چـیه  سپ  تسا  قلطم  ینغ  ـد  نواد خـ
؟  تسا هدرک  رداص 

شسرپ

ناـسنا يارب  یهاون  رماوا و  ارچ  سپ   , ددرگ یمن  وا  بیـصن  ناـسنا  یهن  رما و  فیلکت و  زا  يدوس  چـیه  سپ  تسا  قـلطم  ینغ  ـد  نواد خـ
؟  تسا هدرک  رداص 

خساپ

 . تسا هدش  هداد  تیارس  قلطم  ینغ  لعاف  ار  ریقفو  صقان  لعاف  مکح  هک  نایب  نیا  هب  تسا .  هتفرگ  تروص  هطلاغم  شسرپ  نیا  رد  الوا ; 
قلخزا دیاب  مه  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  روصت  دـنریگ  یم  رظن  رد  دوخ  يارب  يدوس  تعفنم و  دوخ  لعف  رد  امتح  ریقف  لعاف  نوچ  ینع  یـ

يارب يدوس  شیاهراک ,  ماجنا  رد  هک  درادن  یموزل  قلطم  ینغ  لغاف  هکیلاح  رد  دشاب .  هتفرگ  رظن  رد  دوخ  يارب  يدوس  تعفنم و  ناسنا 
 . تسا یناسنا  يالاو  قیاقح  لامک و  هب  ندیسر  نامه  نآ  ددرگ و  یمرب  ناسنا  دوخ  هب  ناسنا  قل  ـ خدو ـیـا ; سـ نا ثـ دریگب .  رظن  رد  دوخ 

؟  تسیچ تشادهب  رظن  زا  هنتخ  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ تشادهب  رظن  زا  هنتخ  هفسلف 

خساپ
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دایزدنا هدشن  هنتخ  هک  یناسک  زا  يا  هدع  رد  یلسانت  تلآ  رس  ءاشغ و  نیب  تنوفع  لیکـشت   - 1  : اریز تسا ;  نشور  لاو  ـن سـ یا ـخ  سا پـ
دنا هدشن  هنتخ  هک  یناسک  رد  تلآ ,  ناطرـس  هک  دهد  یم  ناشن  رامآ   - 2 دنک .  یم  يریگولج  التبا  نیا  زا  هنتخ  لمع  دوش و  یم  هدـید 

لیکـشت اب  یتشادهب ,  تاکن  تیاعر  مدع  تلع  هب  دـنوش  یم  هنتخ  دوز  هک  یناراوخریـش  رد  ـت کـه  ـشاد رظن  رد  دـیاب  هتبلا   ; تسا رتشیب 
دیاوف زا  هدافتسا  نمض  هک  دو  اهنآ بـ بقارم  دیاب  یلو  دراد ,  دوجو  راردا  يارجم  یجراخ  ياهتنا  خاروس  یگنت  لامتحا  تلآ ,  رس  ـم  خز

 . دننامب رانکرب  نآ  حیحص  ماجنا  مدع  زا  یشان  یلامتحا  ياهنایز  زا  یبهذم ,  هفیظو  نیا 

 , فصولا عم  تسا ;  رت  ناوتان  درم  زا  یندب  ياوقو  ینامـسج  رظن  زا  نز  هک  هدیـسر  توبث  هب  ءاضعالا )  فیاظو  ملع  يژولویز (  رد فـیـ
ندش مامتار  نارسپ  نس  یلو  تسا ,  هدومن  ررقم  اهنآ  يارب  یفیلاکت  هتسناد و  غلاب  مامت  لاس  هن  نتـشذگ  زا  سپ  ار  نارتخد  مالـسا  نوناق 

درک نیعم  لاس  هدزناپ 

شسرپ

 , فصولا عم  تسا ;  رت  ناوتان  درم  زا  یندـب  ياوقو  ینامـسج  رظن  زا  نز  هک  هدیـسر  توبث  هب  ءاضعالا )  فیاـظو  ملع  يژولویز (  رد فـیـ
ندش مامتار  نارسپ  نس  یلو  تسا ,  هدومن  ررقم  اهنآ  يارب  یفیلاکت  هتسناد و  غلاب  مامت  لاس  هن  نتـشذگ  زا  سپ  ار  نارتخد  مالـسا  نوناق 

؟  تسیچ بلطم  نیا  هفسلف  هدرک ,  نیعم  لاس  هدزناپ 

خساپ

لا ـ ـس هدز  ـ نا تد پـ رد مـ در  هک مـ ینارود  نیاربانب  تسا ;  درم  زا  رتعیرـس  نز  دـشر  هک :  تسا  نیا  هدرک  تباـث  یملع  تاـقیقحت  ـچـه  نآ
ماـمت رد  هـکلب  درادـن ,  درم  نز و  سنج  ـی بـه  ــصا ـ ــص ـتـ خا عوـضوم  نـیاو  دـیامن  یم  یط  لاـس  هـن  فرظ  رد  ار  نآ  نز  دـنک  یم  یط 
بتارم هب  رفولین  ومن  لـثملا  یف  دـننک  یم  یط  يرت  هاـتوک  نارود  رد  ار  دوخ  وـمن  هجرد  نیرخآ  رت  فیعـض  عاوـنا  ناـهایگ  نارادـناج و 

نشخ يدو کـه  ـ جو ره مـ دشاب و  یم  رت  عیرس  نآ  دشر  تسا  رت  فیطل  هک  يدوجوم  ـن کـه هـر  یا ـه  صال ـت خـ سا را  ومن چـنـ زا  رتعیرس 
رظن زا  ندش  روراب  هدامآ  یگلاس  هدراهچ  ای  هدزیس  نین  رد سـ نارتخد  زا  يرایسب  لیلد  نیمه  هب  دبای و  یم  ماجنا  رتدنک  نآ  دشر  تسا  رت 

 . دنرادن ار  ندش  ردپ  یگدامآ  الومعم  لاس  نس و  نیا  رد  نارسپ  هک  یلاح  رد  دنتسه ,  ندش  ردام  یسنج و 

يرثا اقلطم  ییوشانز  هفیظو  كر  دنگوسدیاب بـر تـ مکح  نیا  قباطم  درادن و  يروذحم  شنتسکش  دشاب  یفالخ  راک  يارب  هک  يدنگوس  ره 
؟  هدش هداد  رارق  هرافک  نآ  يارب  مالسا  رد  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشادن 

شسرپ

اقلطم ییوشانز  هفیظو  كر  دنگوسدیاب بـر تـ مکح  نیا  قباطم  درادـن و  يروذـحم  شنتـسکش  دـشاب  یفالخ  راک  يارب  هک  يدـنگوس  ره 
؟  هدش هداد  رارق  هرافک  نآ  يارب  مالسا  رد  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشادن  يرثا 

خساپ

ار راـک  نیا  دـنوشن و  لـسوتم  نز  قوقح  لاـطبا  يارب  هنادرمناوجاـن  هویـش  نیا  هب  هک  جوـجل  نادرم  يارب  تسا  یتازاـجم  تقیقح  رد  نیا 
 . دننکن رارکت 
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تایلام و رگید  ناوریپ  زا  ارچ  سپ  دنک  یفرعمار  دوخ  دناوت  یم  دازآ  روطب  دنراد و  تایح  قح  ینییآ  نید و  ره  ناوریپ  دیوگ :  یم  مالسا 
؟  دنک یم  تفایرد  هیزج 

شسرپ

تایلام رگید  ناوریپ  زا  ارچ  سپ  دنک  یفرعمار  دوخ  دناوت  یم  دازآ  روطب  دنراد و  تایح  قح  ینییآ  نید و  ره  ناوریپ  دیوگ :  یم  مالـسا 
؟  دنک یم  تفایرد  هیزج  و 

خساپ

رطاخ هب  دش  یم  تفایرد  نانآ  زا  هیزج  مان  هب  يرصتخم  تایلام  رگا  دهد و  یم  يدازآ  اهناملـسم  دننامه  رگید  بهاذم  ناوریپ  هب  مالـسا 
يدابع مسارم  یتح  دوب و  ظوفحم  مالسا  هانپ  ربارب  رد  اهنآ  سومان  لام و  ناج و  هک  اریز  دوب  تینما  ظفاح  ياهورین  هنیزه  تینما و  نیمات 

 ( ص  ) ربمایپ تمدـخ  یتاـقیقحت  اهـشرازگ و  يارب  هک  نایحیـسم  زا  یعمج  هدـش :  لـقن  خـیراوت  رد  دـنداد  یم  ماـجنا  هنادازآ  ار  شیوخ 
 . دنداد ماجنا  هنیدم  رد  ربمایپ  دجسم  رد  هنادازآار  دوخ  یبهذم  شیاین  مسارم  دندوب  هدیسر 

؟  دراد يدودح  ای  تسادودحمان و  ایآ  میراد  یقح  نینچ  رگا  مینک ؟  لاوس  ماکحا  هفسلف  زا  میراد  قح  ام  ایآ 

شسرپ

؟  دراد يدودح  ای  تسادودحمان و  ایآ  میراد  یقح  نینچ  رگا  مینک ؟  لاوس  ماکحا  هفسلف  زا  میراد  قح  ام  ایآ 

خساپ

یهجوت لباق  تمسق  میراد و  راک  رس و  نآ  ابزورما  هک  تسا  ییاهثحب  نیرتمهم  زا  یمالسا ,  تاررقم  نیناوق و  ماکحا و  هفـسلف  زا  ثح  بـ
 , میورب ادخ  هناخ  ترایز  هب  میناوخب ,  زامن  دیاب  ارچ  ام  دسرپ  دو مـی  زا خـ هـر کـس  دـهد .  یم  لیکـشت  ار  ام  ياهخـساپ  اهـشسرپ و  زا 

تسیچ و يارب  مالسا  رد  تاجوزددعت  زاوج  دراد ,  يا  هفسلف  هچ  كوخ  تشوگ  ندروخ  میرحت  تسا ,  مار  مال حـ ـ سا رد  يراوخابرارچ 
زا رفن  دـنچ  دـش و  حرطم  مالـسا  بتکم  هلج  رد مـ ثحب  نیا  هتـشذگ  رد  ؟  دـشاب یم  هچ  اـهنیا  دـننام  هرقن و  ـالط و  فورظ  میرحت  تـلع 

یضعب دندوب ,  هدومن  باختناار  هیضق  فرط  کی  مادک  ره  دندرک و  هراب  نیا  رد  یبلاج  دیفم و  ياه  ثحب  نارظن ,  بحاص  نادنمشناد و 
ار دوخ  رظن  ام  دوب  انب  دنتسناد و  یم  يرورض  ار  ماکحا  هفسلف  كرد  سکعب ,  یـضعبو  میورب  ماکحا  هفـسلف  لاب  ـ ند دیابن  ام  دندوب  دقتعم 
 , میرادن مه  میراد و  مه  ار  یقح  مـا چـنـیـن  دنیوگ .  یم  تسرد  هتـسد  ود  ره  ام  هدیقع  هب  دینکن  بجعت  رگا  میراد .  زاربا  هنیمز  نیارد 
 - یمالسا نوتم  هعلاطم  هک :  نیا  حیضو  تـ یلک .  روطب  هن   , تسا لوبق  لباق  ینیعم  تمسق  صاخ و  شخب  رد  هتـسد  ره  ياهلالدتـسا  ینعی 
هک دهد  یم  ناشن  اهنآ -  نارای  باحـصا و  ياهوگتفگ  و  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  نآرق و 

یلالدتـسا و شور  کی  ار  نآرق  شور  اریز   ; دـشاب نینچ  مه  دـیاب  ـت و  ـسا هدو  جاور بـ ـهـا  نآ نا  رد مـیـ ماکحا  هفـسلف  زا  ثحب  هراومه 
مکح هفـسلف  زا  لاوس  هدرک و  هدافتـسا  شور  نیا  زا  زین  ماـکحا  هب  طوبرم  ثحاـبمرد  دـنداد  یم  قح  دوـخ  هب  دـندید و  یم  دازآ  یقطنم 

سک و همه  زیچ و  همه  زا  زاین  یبو  تردق  ملع و  رظن  زا  تیاهن  یب  تسا  يدوجو  دنک :  یم  یفرعم  نینچ  ار  ادخ  مالـسا  الو  ـ ـصا دننک . 
يارب ار  ناربمایپ  دراد و  هار نـ وا  را  رد کـ ثبع و لـغـو و لـهـو  مینادـن -  هچو  مینادـب  هچ  تسا -  یـصاخ  تمکح  يور  وا  ياـهراک  همه 

اعبط هک  يرارسا  ماکحا و  هفـسلف  زا  لاوس  هب  ار  ام  ادخ  زا  یفرعم  نی  چـنـ تسا .  هداتـسرف  تلادع  قح و  يوس  هب  توعد  تیبرتو و  میلعت 
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یتدیقع لئاسم  نید و  لوصا  رد  لالدتسا  اهنت  نآرق  شور  مینک  روصت  رگا  دنک .  یم  قیوشت  دراد  ام  تشونرس  تداعـس و  یگدنز و  رد 
 : دـیوگ یم  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هزور  عیرـشت  زا  سپ  ـالثم  نآرق  مینیب  یم  ار  ـ یز میا .  هدرک  هابتـشا  یملع  لـئاسم  نید و  عورف  هن  تسا 

تـضایر نیا  وـترپ  رد  هک  دـنک  یم  رکذ  هاـنگزا  زیهرپ  ار  نآ  هفـسلف  بیترت  نیا  هـب  و  ( 1  ) دـینک هشیپ  اوقت  ـمـا  ـش دـیاش  ات  نوقتت  مکلعل 
انثتـسم هزور  مکح  زا  هک  ناراـمیب  نارفاـسم و  درو  رد مـ ددرگ .  یم  لـصاح  شکرـس  ياهـسوه  سفن و  رب  طلـست  یمالـسا ,  صوصخم 

نآ هفسلف  و  ( 2  . ) ارامش تمحز  هن  دهاوخ ,  یم  ار  امش  یتحار  دنوادخ  رسعلا ;  مکب  دیری  رسیلا و ال  مکب  هّللا  دیری  دیوگ :  یم  دنتسه , 
هوادعلا و مکنیب  عقوی  نا  ناطیـشلا  دیری  امنا  دیوگ :  یم  بارـش  رامق و  میرح  درو تـ رد مـ دنک .  یم  رکذ  تقـشم  جرح و  رـسع و  یفن  ار 
رد رامق ,  بارـش و  هلیـسو  هب  دهاوخ  یم  ناطیـش  نوهتنم ;  متنا  لهف  هولـصلا  نع  هّللا و  رکذ  نع  مکدصی  رـسیملا و  رمخلا و  یف  ءاضغبلا 
 ( دـیکا یهن  نیا  ابو  داسف  ناـیز و  همه  نیا  اـب  اـیآ (  دراد .  زاـب  زاـمن  زا  ادـخ و  داـی  زا  ار  امـش  دـنکداجیا و  هنیک  توادـع و  امـش  ناـیم 
 . تسا رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  مهل  یکزا  کلذ  دـیوگ :  یم  هناگیب  نانز  هب  هاـگن  زا  يراددوخ  دروم  رد  (3 ( ؟  درک دیهاوخ  يراددوخ 

دعب مارحلا  دجسملا  اوبرقی  الف  سجن  نوکرشملاامنا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دیوگ :  یم  مارحلا  دجـسم  هب  ناکرـشم  دورو  مد  درو عـ رد مـ (4)
رد (5  ) دنوش مارحلا  دجـسم  کیدزن  لاسما ,  زا  دع  ـد بـ یا دـن ; پـس نـبـ كاپان  ناکرـشم  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  اذـه ;  مهماع 
 : دیامرف یم  یمومع ,  زاین  دروم  فراصم  رد  نآ  فرصو  لاملا  تیب  هب  نآ  صاصتخا  تلع  و  لاملا )  تیب  لاوما  زا  یتمسق  یف ء (  دروم 

يرگید دایز  دراوم  6)و   . ) ددرگن تسد  هب  تسد  امش  نادنمتورث  نایم  رد  میظع )  لاوما  نیا  ات (  مکنمءاینغالا  نیب  ـه  لود نو  کـی ال یـکـ
يدایز رایسب  دراومزین  مالسلا -  مهیلع  يده -  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ثیدا  ـ حا رد  دماجنا .  یم  لوط  هب  اهنآ  رکذ  هک 

للع فورعم  باتک  دنا و  هتخادرپ  ماکحا  هفسلف  رارسا و  رکذ  هب  مدرم ,  شسرپ  زا  سپ  ای  اودب  مالسا  نا  ـ یاو ـ ـش دو کـه پـیـ ـ ـش هد مـی  ـ ید
دننام رابخا و  هنوگ  نیا  زا  يا  هعومجم  تسادـیپ -  شمان  زا  هک  يروط  نامه  قودـص -  خیـش  موحرم  راوگرزب  ثدـحم  فیلات  عیارـشلا 

یم ماکحا  رار  ـ ـسا هفـسلف و  نایب  هب  يدایز  دراوم  رد  مالـسا  نایاوشیپ  دـیجم و  نآرق  مینیب  یم  هک  یماـگنه  ـن ,  یا ـر  با بـنـ دـشاب .  یم  نآ 
مدرم تسیاب  یم  تروص  نیا  رد غـیـر  ـم ,  یزادر ثحب بـپـ هب  هراب  نیا  رد  هک  دنا  هدادام  هب  ار  یقح  نینچ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دنزادرپ , 
روطب ینید  لئاسم  زا  مالـسا  تشادرب  زرط  میریگ  یم  هجیتن  اجنیا  ات  دـنزاس .  عونمم  تمـسق  نیا  رد  تقد  یـسررب و  روغ و  زا  احیرـصار 

صوصخ رد  مالـسلا -  مهیلع   - همئا ربمغیپ و  نارای  ناناملـسم و  شور  تفایرد و  مه  و  اهنآ ,  رد هـمـه  لالدتـسا  باب  ندوشگ  و  یلک , 
تیمها و زا  تسا  نکمم  ماکحا  هفـسلف  رکذ  دوش  روصت  رگا  وس  کی  زا  تسا .  هتـشاد  ظوفحم  اـم  يارب  ار  یقح  نینچ  ماـکحا ,  رارـسا 

ءزج وا و  یگدنز  رد  لخادار  ماکحا  ناسنا ,  حور  لقع و  ندرک  عابشا  اب  سکعب  هکلب  تسا ;  ها  ـتـبـ ـشا دهاکب  اهنآ  تیمومع  تیعطاق و 
لابقتـسا نآ  زا  هدـش  هتخانـش  تیعقاو  کی  ناونع  هب  هکلب  کشخ ,  دـبعت  ناونع  هب  اهنت  هن  هک  دزاـس  یم  يو  ياهیدـنمزاین  تاـیرورض و 

یمن ار  زیچ  همه  ام  تسادودحم ,  مه  زاب  دورب  شیپ  نامز  تشذـگ  اب  مه  ردـق  ره  ام  تامولعم  میناد  یم  رگید  يو  ـ ـس زا  درک .  دـهاوخ 
هک تسام  ياـهینادان  نیا  دوب و  هدیـسر  هار  ناـیاپ  هب  اریز  ددرگ ;  فقوتم  اروفرـشب  شناد  ملع و  هلفاـق  دوب  مزـال  میتسناد  یم  رگا  میناد , 

ربارب رد  میناد  یم  ـچـه  نآ بـلـکـه  دراد .  یماو  تالوهجم  فشک  اه و  هتفایان  نتفای  يارب  یمئاد  شـشوک  شـالت و  هب  ار  رـشب  نادنمـشناد 
ياـهزیچ اـم  تـالوهجم  نا  رد مـیـ حـتـی  تسا .  گرزب  میظع و  رایـسب  یباـتکزا  يرطـس  اـی  اـیرد و  ربارب  رد  يا  هرطق  میناد ,  یمن  هچنآ 

نامه میرادن ;  ار  نآ  كرد  دادعتسا  ام  زاب  دنروایب ,  ام  ناهج  قوفام  یناهج  زا  نآ  حرش  يارب  يداتسا  ملعم و  مه  رگا  هک  تسا  يرایسب 
هچ ات  دنتشادن ,  ار  نآ  كرد  تردق  الصادش  یم  هداد  حرش  شیپ  لاس  رازه  ياهناسنا  يارب  رگا  زورما  یملع  لئاسم  زا  يرایـسب  هکروط 

نایاپ یب  ملع  زا  ینامـسآ  تاروتـسد  ماکحا و  هک  میناد  یم  زی  ار نـ ـن  یا دنورب .  نآ  يوس  هب  دوخ  رکف  لقع و  ياپ  اب  دـنهاوخب  هک  دـسر 
وا يارب  دوهـشو  بیغ  هدـنیآ و  هتـشذگ و  تسا و  نشور  وا  شیپ  یتـسه  قـیا  یئد کـه هـمـه حـقـ زا مـبـ دریگ ,  یم  همـشچرس  دـنوادخ 

همه هفـسلف  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  میناوت  یم  قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب  ـا  یآ تسا .  هاگآ  ناـسکی  روطب  زیچ  همه  زا  هکلب  درادـن ,  یموهفم 
حالـص و هچنآ  میتسـشن و  یم  ناـمدوخ  ؟  میتـشاد ماـکحا  عیرـشت  يارب  ناربماـیپ  هب  يزاـین  هچ  دوـب  نـین  رگا چـ مـینک ؟  كردار  ماـکحا 
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شنیرفآ و رارـسا  همه  ام  رگ  یهگناو مـ میدـش  یمن  نادرگرـس  یگدـنز  ياهخالگنـس  رد  همه  نیا  میدرک و  یم  بیوصت  دوب  تحلـصم 
زا ادـج  مه  یعیرـشت  ماکحا  ؟  میناد یم  ار  کی  ره  يدوجو  هفـسلف  دـنک و  یم  تموکح  اهنآ  رب  هک  ینیناوق  ناـهج و  تادوجوم  یماـمت 

نیوکت شنیرفآ و  قیاقح  زا  ادج  مه  یعیرش  ما تـ ـکـ حا تسا .  دودحم  تمـسق  ود  ره  رد  ام  تاعالطا  تسین ,  نیوکت  شنیرفآ و  قیاقح 
تاعالطا و هزادنا  هب  اهنت  ام   : هک میریگ  یم  هیجتن  نینچ  ثحب  ود  نیا  عومجم  زا  تسا .  دودـحم  تمـسق  ود  ره  رد  ام  تاعالطا  تسین , 
قمع و اب  الوصا  اهنآ و  همه  هن  میباـیرد ,  ار  یهلا  ماـکحا  رارـسا و  هفـسلف و  میناوت  یم  ناـمز  رـصع و  ره  رد  يرـش  تاـمولعم بـ نازیم  هب 

میناوت یمن  زگره  هک  تسا  نیا  نخس  ـن  یا مو  مـفـهـ میشاب .  هتـشاد  راظتنا  نیا  زا  ریغ  دیابن  ام ,  ملع  تیدودحم  تاروتـسد و  نآ  تعـسو 
دوخ يارب  دودـحمان  ملع  ياعدا  تروص  نیا  رد  اریز  مینک ,  اهنآ  هفـسلف  مهف  كرد و  هب  طورـشمار  ماکحا  تاروتـسد و  نیا  زا  تعاـطا 

زا ثحب  هک :  نیا  نخـس  هاتو  کـ تسین .  راگزاس  یقطنم  چـیه  اب  نیا  میا و  هدروآ  راگدرورپ  شناد  حطـس  رد  ار  دوخ  شناد  میا و  هدرک 
هدوبن و یلوا  هب  طورشم  یمود  هاگ  چیه  رگید و  یبلطم  اهنآ  زا  تعاطا  تسا و  یبلطم  ثحب  نیا  رد  دورو  قح  ماکحا و  رارـسا  هفـسلف و 

مینیبب هک  ـن  یا يار  هن بـ میوش ,  رتانـشآاهنآ  فلتخم  راثآ  تیمها و  شزرا و  هب  ات  مینک  یم  ثحب  یهلا  ماکحا  هفـسلف  هراـبرد  اـم  تسین . 
ییاهوراددیاوف هرابرد  یتاحیـضوت  دوخ  جلا  قذا مـعـ بیبط حـ زا  هک  دنام  یم  نیا  هب  تسرد  هلاسم  نیا  ؟  هن ای  درک  لمع  اهنآ  هب  دیاب  ایآ 

تاروتسد نتسب  راک  هب  هک  نیا  هن  مینک ,  ادیپ  نآ  هب  يرتشیب  هقالع  یهاگآ و  ات  میهاوخب  اهنآ  ریثات  یگنوگچ  هدرک و  زیوجت  ام  يارب  هک 
هک تسا  مزال  هتکن  نیا  دـیکات  میـشاب .  بیبط  مه  ام  دوخ  دـیاب  تروص  نیا  رد  اریز  دـشاب ,  وا  هدـننک  عناـق  تاحیـضوت  هب  طورـشم  يو 

یلاع تاروتـسد  ماکحا و  يارب  میفابب و  مه  هب  ار  نا  ـمـ ـس ـ یر نامـسآ و  هک  تسین  نیا  ماکحا  رارـسا و  هرابرد  یـسررب  ثحب و  زا  روظنم 
هلیسو ار  ناذا  يدئوس و  شزرو  عون  کی  ار  زامن  الثم  مینک و  مهرـس  ییاه  هفـس  فـلـ نا ,  سدح و گـمـ تالیخت و  تشم  کی  اب  یبهذم 

نان ـه نـشـیـ یدا یلام بـه بـ کمک  يارب  يا  هلیـسو  ار  جح  ندش و  رغال  يارب  یمیژر  ارـصحنم  ار  هزور  یتوص و  ياهرات  تیوق  يارب تـ يا 
 ; تسین نیا  زگره  روظنم  هن ,  مینادب  کیتایس  يرا  زا بـیـمـ يریگشیپ  تارقف و  نوتس  تشادهب  يارب  يروتسد  ار  دوجس  عوکر و  برع و 

ندرب نیب  زا  يارب  یبوخ  هلیـسو  هکلب  دزاـس ,  یم  ـه مـنـد نـ قـال تارو عـ ـتـ ـسد ار بـه  ـی  ـس اـهنت کـ هن  کحـضم  ياـهیفاب  هفـسلف  نیا  اریز 
 . دوب دهاوخ  اهنآ  نداد  هولجرابتعا  یب  شزرا و 

؟  مینک یسررب  ار  ماکحا  هفسلف  هنوگچ 

شسرپ

؟  مینک یسررب  ار  ماکحا  هفسلف  هنوگچ 

خساپ

ماکحا هفسلف  رارسا و  هرابرد  یسررب  ثحب و  هب  دراد  قح  یناملسم  ره  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  همه  مالسا  نایاوشیپ  شور  نآرق و  مـنـطـق 
یم هچ  ره  یـسایقم  هطباض و  چیه  نودب  ام  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نخـس  نیا  ـا  ما دنک .  لاوسو  یـسررب  رکفت و  هنیمز  نیا  رد  دزادرپب و 

هب تسردان ,  ياهیفاب  هفسلف  هک  نیا  چـه  دنک .  وگزاب  مکح  هفسلف  مان  هب  دیـسر  شرکف  هب  هچ  ره  سک  ره  مییوگب و  نامگنت  لد  دهاوخ 
رد هنوگچ و  ار  ثحب  نیا  سپ  تسا .  یقطنم  ریغ  كانرطخ و  شخبنایز و  باوج ,  لاوس و  زا  نتخاس  عونمم  کشخ و  ياهدبعت  هزادنا 

ینید نیناوق  تاروتسد و  يارجا  ـت کـه  سا مزال  ـن نـکـتـه  یا يروآدای  البق  ؟  مینک لابند  زاغآ و  دیاب  ییاه  همانرب  هچ  تحت  دودح و  هچ 
نامه دـهاک ,  یم  وا  ماقمو  تمظع  زا  اهنآ  اب  تفلاـخم  هن  دـیازفا و  یم  يزیچ  ادـخ  ـی  یا ـ یر لـالج و کـبـ رب  هن  میناد  یم  هک  روط  ناـمه 
ینایز وا  هب  ناراکهنگ  نایصع  هن  هعاطا  نم  هعاط  هعفنت  هاصع و ال  نم  هیصعم  هرـضت  ال  دیامرف :  یم  زین  مالـسلا  هیلع  نانمومریما  هک  روط 
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زا میراد  هچ  ره  اه  هدـیرفآ  همه  ام و  تسا .  یتسه  ناـیاپ  یب  ياـیرد  وا  دراد .  وا  لاـح  هب  يدوس  نارادربناـمرف  تعاـطا  هن  دـناسر و  یم 
دـسر یم  ام  هب  هچنآ  میهدـب ,  وا  هب  دـشاب و  هتـشادن  وا  هک  میراد  يزیچ  ام  هن  میزاس و  مهارف  شیارب  ام  هک  درادـن  مک  يزیچ  وا  تسوا . 

الا هلزنن  اـم  هنئازخ و  اندـنع  ـالا  یـش ء  نم  نا  و  دـهد :  یم  اـم  هب  دـناد  یم  حالـص  هک  ینیعم  هزادـنا  هب  تسوا و  شیپ  شا  یلـصا  هنازخ 
زا هـک  بآ  هرط  ـا یـک قـ یآ (1  . ) مینک یمن  لزاـن  ار  نآ  نیعم  هزادـنا  هب  زج  اـم  یلو  تساـم ;  دزن  اـهنت  زیچ  همه  نیازخ  مولعمردـقب ; و 

رون نآ  هب  دـناوت  یم  هتفرگ ,  رارق  باتفآ  ربارب  رد  هک  یکچوک  هنیآ  ای  ودـشخبب  ایرد  هب  يزیچ  دـناوت  یم  هتفرگ ,  هیاـم  ینارکیب  ياـیرد 
رد يا  هجیتن  هدیاف و  رگا  نیا ,  ربانب  میراد .  ار  هنیآ  نآ  ای  کچوک  هرطق  نآ  مکح  میـشاب  هتـشاد  تردق  ردـق  ره  اهناسنا  ام  همه  دـهدب . 
ادخ فرط  زا  يروتسد  ره  هک  میمسج  اهنت  مـا نـه  ـگـر ,  ید يو  ـ ـس زا  تسام  هب  طوبرمو  ام  صوصخم  دراد  دوجو  تاررقم  ماکحا و  نیا 

عیرـشت اهنآ  يونعمراثآ  رطاخ  هب  همه  هک  میحور  اـهنت  هن  دـشاب و  یتشادـهب  يا  ـ یاز ماد و مـ ـ نا شرور  پـ مسج و . تیبرت  يارب  تسا  هدـمآ 
ره لیمکت  يارب  ینعم و  هدام و  نایم  عماج  ام  ینامـسآ  تاروتـسد  اعبط  نت و  حور و  ناج و  مسج و  زا  میتسه  يا  هعومجم  هکلب  ددرگ . 

يداصتقا و عفا  ای مـنـ یتشادهبو و  یبط  دیاوف  يوجتسج  رد  اهنت  مالـسا  ياهروتـسد  همه  يارب  هک  اهنآ  مه  ـن ,  یا ـر  با بـنـ تسا .  هبنج  ود 
مالآ نیکـست  يارب  يا  هلیـسو  ین و  ناور تـ تارثا مـفـیـد  رطاخ  هب  اهنت  ار  ادـخ  ابزاین  زار و  اه و  شیاـین  اـهزامن و  یتح  دنتـسه و  يداـم 

ندیـشوپ بابحتـسا  یتح  هک  اهنآ  مه  دنهارمگ و  دنیوج  یم  نآ نـ يار  يا بـ اهنیا نـتـیـجـه  زج  دـنناد و  یم  اهبارطـضا  اهدرد و  یحور و 
نآ رد  يرگید  اـی  شدوخ  هک  یبآ  زا  زیهرپ  هتـسکش و  هزوک  زا  بآ  ندروخنو  توبکنع  راـت  ندودز  نخاـن و  ـتـن  فر فـیظن و گـ ساـبل 
یم تسا  هدوشگن  ار  نآ  شناد  ملع و  هج  رـس پـنـ زونه  هک  یـصوصخم  یناحور  يونعم و  یقالخا و  راثآ  هب  طوبرم  ار  تسا  هدرک  لسغ 

يارب یتمسق  هدش و  عیرشت  یحور  لماکت  قالخا و  شرورپ  رطاخ  هب  رت  ـ ـش مالـسا بـیـ تاروتـسد  زا  یتمـسق  هکلب  دنهابتـشا ;  رد  دنرادنپ 
دیاب ماکحا  هفـسلف  رارـسا و  یـسررب  مینیبب  نخـس و  لصا  هب  میدرگرب  نونکا  دراد .  ار  هبنج  ود  ره  نآ  زا  يرایـسب  يدام و  یگدنز  ماظن 

زا هک  یماکحا   - 1  : تسین نوریب  هتـسد  راهچ  زا  هتفر  مه  يور  ینید  ماکحا  نیناو و  ـد گـفـت قـ یا بـ دریذـپ .  ماجنا  يا  هطباض  هچ  تحت 
مادک ره  دوخ  تامول  بسانت فـکـر و مـعـ هب  مدرم  هدوب و  راکشآ  همهرب  نآ  هفسلف  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  زاغآ  نام  هـ

 ; دندیـشخب نآ  هب  ینوناق  لکـش  دننک  اهنآ  ماجنا  هب  فظوم  مومع  روطب  ار  مدرم  هک  نیا  يارب  اهتنم  دندرک ;  یم  كرد  ار  نآ  زا  يزیچ 
 , یتسرد یکاپ ,  تلادع ,  هب  رما  بلقت ; و  یـشورف و  مک  متـس ,  ملظ و   , تقر ـ ـس قـتـل نـفـس ,  تمهت ,  تنایخ ,  غورد ,  میرحت  دـننام 
زا هیاپ  ره  رد  سک  ره  هک  اهنیادـننام  ناـگیاسمه و  ناگتـسب و  رداـم و  ردـپ و  هب  یکین  راـک ,  شـشوک و  ناگدـید ,  ـتـمـ ـس کـمک بـه 

یگدنز لئاسم  هب  تبـسن  ناسنا  یهاگآ  شناد و  نازیم  رب  ردق  ره  هک  نیا  وگ  دـبای ,  یمردار  ماکحا  نیا  رـس  هفـسلف و  دـشاب ,  تامولعم 
نآ نادنمشناد  رب  یهاگ  و  مدرم -  هدوت  رب  نآ  هفـسلف  هک  یماکحا   - 2 دنک .  یم  كرد  رتهب  ار  اهروتـسد  نیا  رثا  تیمها و  دوش  هدوزفا 
نآ مدرم  دـیاش  الثم ,  تسا ;  هتفراهنآ  رارـسا  هب  یتاراشا  نید  گرزب  ناـیاوشیپ  نانخـس  نآر یـا  رد مـتـن قـ و  هدوبن ,  نشور   - زین ناـمز 

یقالخا یتیبرت و  ریثات  هرا بـه  ـ ـشا نآرق  اج  کی  اذل  دندوب ;  ربخ  یب  هزور  یتشادهب )   , یعامتجا یقالخا ,  هناگ (  هس  هفـس  زا فـلـ ـر  ـص عـ
 : دـیوگ یم  هدرک و  نآ  یعامتجا  ری  ـ ثا هرا بـه تـ ـ ـشا مال  ـ ـس ـ لا قداص عـلـیـه  ماما  رگید  ياج  رد  نوقتت و  مکلعل  دـیوگ :  یم  هدرک و  نآ 

هب کـمـک دنوش و  هاگآ  ناگنـسرگ  لاح  زا  نادنمتورث  دننک و  یگدنز  ناسکی  نادنمتـسم  ناد و  ـمـنـ تور ات ثـ ینغلا  ریقفلا و  هب  يوتـسیل 
ملاس امش  نت  ات  دیریگب  هزور  او ;  ـحـ ـص اوموص تـ دیامرف :  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رگید  دروم  رد  دنباتـشب و  اه  ـ نآ

تایآ و نوتم  رد  هک  تسا  ناوارف  ماکحا  نیا  ریظن  دورب . )  نیب  زا  دزوسب و  هدننک  تنوفع  دیلوت  هدشن و  فرـصم  محازم  داوم  و  ددرگ ( 
هک روط  نامهو  تسا  هدـش  هراـشا  اـهنآ  رارـسا  هب  مالـسلا -  مهی  عـلـ ـل بـیـت -  ها ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ثیداـحا 

قودص خیش  ام (  ناثدحم  نیرتگرزب  زا  یکی  هلیسو  هب  عیارشلا  للع  مان  هب  ثیداحا  زا  هتسد  نیا  يروآ  عمج  سا  ـ ـسا رب  زین  یباتک  میتفگ 
ماکحا هفسلف  نایب  يارب  یبابابلاغ  لصف ,  ره  زاغآ  رد  هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  یلماع  رح  خیـش  فورعم  ثدحم  تسا ; و  هدش  هتـشاگن  ( 

هن هدوب  مدرم  رکف  حطـس  اب  بسانتم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  عفانم ,  رارـسا و  نیا  رکذ  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  یلو  تسا .  هدرک  رکذ 
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رتشیب كرد  يارب  هشیدنا  نتخادنا  راک  هب  زا  عنام  هن  دـشاب و  یم  هدـش  رکذ  هچنآرد  مکح  ياه  هفـسلف  ندوب  دودـحم  راصحنا و  ینعم  هب 
نایامن اهنآ  هرهچ  هدـش و  هتـشادرب  اهنآ  رارـسا  يور  زا  هدرپ  رـشب  یهاگآ  تفرـشیپ  نامز و  تشذـگ  اب  ـی کـه  ما ـکـ حا  - 3 دوبدهاوخ . 

یمـسج و رابنایز  تارثا  الث  مـ مینادـب .  ینامـسآ  ماکحا  نیا  تلاصا  تمظع و  رب  يا  هدـنز  ياهدنـس  ار  اهنآ  میناوت  یم  ام  تسا و  هتـشگ 
تاناجیه ای  دینش ; و  ناوت  یم  رامآ  نابز  زا  زورما  هک  اهنین  اهنژ و جـ يور  نآ  ندراذگ  رثا  یتح  یلکلا و  تابورـشم  یعامتجا  یحور و 

یم تاعامتجا  ریگنماد  تورث  هنالداعریغ  میـسقت  رثا  رب  هک  یتارطخ  ای  رامق ; و  تاسلج  رطاخ  هب  نآ  زا  یـشان  ياهریم  گرمو و  یبصع 
 ; دومن سکعنم  ـذ  غا يور کـ ناوت  یم  یـضایر  ماقرا  اب  ار  همه  هک  يراوخابر  یقالخاو  يداصتقا  راکنا  لباق  ریغ  ياـهنا  ـ یز ددرگ ; و یـا 

تشذگ هک  تسا  ماکحا  هتـسد  ـن  یا زا  هدش ; هـمـه و هـمـه  یهن  نآ  زا  تدشب  مالـسا  رد  هک  هدولآ  نکاما  اهبآ و  اهاذغ ,  تارـضمای  و 
ـه جو ـی تـ لو مینک .  كرد  ار  اهنآ  یسح  روطب  میناوت  یم  ام  تسا و  هدز  رانک  اهنآ  هفسلف  يور  زا  هدرپ  رشب  رکف  حطـس  نتفر  الاب  نامز و 

ياهـشنیب اهیرظن و  هاتوک  طلغ و  ياهیرواد  شیپ  يور و  دـنت  طارفا و  هنوگره  هک  نیا  نآ  دراد و  ار  ترورـض  تیاـهن  عوضوم  کـی  بـه 
زا اهگنـسرف  تمـسق  نیا  رد  ار  ام  ندراذگ ,  یملع  ملـسم  نیناوق  با  ـ ـس هب حـ ار  یملع  هدـشن  تباث  ياه  هیـضرف  رتمهم  همه  زا  بذاک و 

ـن یا ربانب  دیامن ;  یم  نادرگرس  یکانرطخ  ياه  ههاریب  رد  دنکانشآ ,  ماکحا  هفسلف  رارـسا و  هب  هک  نیا  ياج  هب  دزاس و  یم  رود  تقیقح 
مکح هفـسلف  حیـضوترد  ثحب  ساسا  دیابن  دریگن ,  دوخ  هب  یـسح  تروص  دـنکن و  تابثا  ملـسم  عطق و  روطب  ار  يزیچ  ملع  هک  ینامز  ات 
مکح هفسلف  زگره  میراد ,  يزیچ  هک  مه  اجنآ  رد  میشاب و  هتشادن  ینیچ  هفسلف  هب  رارـصا  مییوگب  میرادن  يزیچ  هک  اجنآ  رد  دریگ .  رارق 

يال هبالرد  هن  هدوب و  یهیدـب  نشور و  زاغآ  زا  هن  هک  تساهنآ  ماکحا  زا  هتـسد  نیرخآ   - 4 مینکن .  یفرعم  نآ  رد  دودحم  رـصحنم و  ار 
ای اهزامن ,  تاعکر  دادعت  دننام  يروما  میا .  هتفای  یـسرتسد  نآ  هب  نامز  تشذگ  اب  نونکات  هن  هدـش و  هراشا  نآ  رارـسا  هب  یمالـسا  نوتم 

ملع و دیدج  ياهتفرـشیپ  اب  دیاب  ناگدـنب  ایآ  دـنراد .  رارق  يرـس  نیا  رد  جـح  کسانمزا  یـضعب  ای  تاکز و  هناگ  هن  سانجا  باصن  دـح 
هبنج اهن  ـ یا ـا  یآ تساهنآ .  ریسفت  حیضوت و  رومام  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  یصو  نیرخآ  ایآ  ؟  دنرادرب اهنیا  يور  زا  هدرپ  شناد 
اهنآ هفس  يور فـلـ زا  ـل  ما يرادر کـ هدر بـ ناو پـ مه تـ هدنیآ  رد  دیاش  رشب  شناد  ملع و  ییاسران  هک  تسا  يرارسا  زا  ایآ  ؟  دراد یطابضنا 
يارب نیشیپ  هتـسد  هس  هزادنا  هب  ماکحا ,  زا  مراهچ  هتـسد  هک  میناد  یم  ردق  تسین ; هـمـیـن  مولعم  ام  رب  مادک  چیه   000 دشاب ؟  هتشادن 

ام رب  یعطق  لیالد  اب  اـهنآ  هدـنروآ  تیروماـم  هتفرگ و  همـشچرس  عبنم  کـی  زا  همه  هک  نیا  هچ  تسار 000  ـ جالا مزال  مارتحا و  لـباق  اـم 
 . تسا هدش  تباث 

؟  تسیچ تشادهب  رظن  زا  هنتخ  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ تشادهب  رظن  زا  هنتخ  هفسلف 

خساپ

دایزدنا هدشن  هنتخ  هک  یناسک  زا  يا  هدع  رد  یلسانت  تلآ  رس  ءاشغ و  نیب  تنوفع  لیکـشت   - 1  : اریز تسا ;  نشور  لاو  ـن سـ یا ـخ  سا پـ
دنا هدشن  هنتخ  هک  یناسک  رد  تلآ ,  ناطرـس  هک  دهد  یم  ناشن  رامآ   - 2 دنک .  یم  يریگولج  التبا  نیا  زا  هنتخ  لمع  دوش و  یم  هدـید 

لیکـشت اب  یتشادهب ,  تاکن  تیاعر  مدع  تلع  هب  دـنوش  یم  هنتخ  دوز  هک  یناراوخریـش  رد  ـت کـه  ـشاد رظن  رد  دـیاب  هتبلا   ; تسا رتشیب 
دیاوف زا  هدافتسا  نمض  هک  دو  اهنآ بـ بقارم  دیاب  یلو  دراد ,  دوجو  راردا  يارجم  یجراخ  ياهتنا  خاروس  یگنت  لامتحا  تلآ ,  رس  ـم  خز

 . دننامب رانکرب  نآ  حیحص  ماجنا  مدع  زا  یشان  یلامتحا  ياهنایز  زا  یبهذم ,  هفیظو  نیا 
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؟  تسا هدرک  میرحت  ار  هلاض )  بتک  اهباتک (  زا  يا  هراپ  ندناوخ  ارچ  تسا ,  شناد  ملع و  نییآ  مالسا  هک  نیا  اب 

شسرپ

؟  تسا هدرک  میرحت  ار  هلاض )  بتک  اهباتک (  زا  يا  هراپ  ندناوخ  ارچ  تسا ,  شناد  ملع و  نییآ  مالسا  هک  نیا  اب 

خساپ

نآ نتخاس  یناگمه  ندیـشخب و  هعـسوت  مولع و  نتفرگ  ارف  هب  ار  اهناسنا  ینامـسآ ,  نید  نیا  تسا ; و  شناد  ملع و  نید  مـال  ـ ـسا ـبـتـه  لا
یـساسا هتکن  کی  هب  مالـسا  لاح ,  نیع  رد  یلو  دـناد ;  یم  شناد  نتفرگ  ارف  رد  ار  عامتجاو  درف  تفرـشیپ  لـماک و  تـ دـنک .  یم  قیوشت 

ظفح رادریگاو  ياهیرامیب  ـنـد  نا يدا مـ ياهرطخ مـ لماوع  زا  ار  هعماـج  دـیاب  هک  روط  ناـمه  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  دراد و  لـماک  هجوت 
رکف و هدیقع و  عون  ره  هک  دنتسه  دازآ  دارفا  زورما ,  ینیشام  ندمت  رد  دومن .  ظفح  زین  يونعم  يرکف و  ياهفارحنا  لماوع  زا  دیاب  درک , 
هب يا  هعماج  دـهاوخ  یم  مالـسا  تسینروط .  نیا  مالـسا  رد  یلو  دـنریذپب ;  تسین ,  عامتجا  يدام  ماظن  هب  لـخم  هک  اـجنآ  اـتار  یفارحنا 

يرکف و فارحنا  لماوع  اب  هک  هار  نیا  زا  زج  دوش  یمن  رـسیم  راـک  نیا  دورب .  شیپ  یقـالخا  يونعم و  لـماکت  ریـسم  رد  هک  دروآ  دوجو 
ارچ هک  دوش  یم  مولعم  یبوخب  یـساسا ,  لصا  نیا  هب  هجو  بـا تـ دوش .  طلـسم  مدرم  یگدنز  رب  لماوع  نیا  دراذگن  دنک و  هزرابم  یقالخا 

ـر گا تسا .  هتخاس  عونمم  دـنز ,  یم  همطل  ملاس  قالخا  هب  ای  حیحـص و  راـکفا  دـیاقع و  هب  هک  ار  هدـننک  هارمگ  بتک  ندـناوخ  مالـسا , 
دنراد فارحنا  زا  دوخ  قالخا  راک و  ـ فا يرادهگن  يارب  ینیمضت  هچ  مدرم  دشاب ,  دازآ  ناگمه  يارب  اه  هتشون  بتک و  عون  نیا  ند  ـ ناو خـ
یلکب ار  دارفا  یگدنزریـسم  غیلبت ,  نیقلت و  هار  زا  اـه  هتـشو  عو نـ ـن نـ یا اـسب  هچ  تفرگ و  هدـیدان  ار  غـیلبتو  نیقلت  تردـق  دـیابن  زگره   ؟

داسف و هاگترپ  رد  كانرطخ ,  اوسر و  ییانج  یقشع و  ياهنامر  هدننک و  فرحنم  بتک  رثا  رب  هک  یناناوج  دنرایـسب  هچ  دنزاس ;  فرحنم 
دوش و رـشن  عامتجارد  دازآ  روطب  هدـننک ,  هارمگ  بتک  هدادـن  هزاجا  مالـسا  هک  تسا  هدـش  دای  للع  نیا  هب  دـنا .  هداـتفا  یقـالخا  طوقس 
ار اهباتک  هنوگ  نیا  هعلاطم  ندناو و  خـ تسا ,  شناد  ملع و  رادفرط  نید  نیا  هک  ساسا  نیمه  رب  یلو  دریگ ;  رارق  ناگمه  هعلاط  درو مـ مـ

اهنت ناد نـه  ـمـنـ ـش ـ ناد تسا .  هدرکن  مارح  دنـسانشب ,  مه  زا  دوخ  ياناوت  لقع  نازیم  اب  ار  لطاب  قح و  دـنراد  تردـق  هک  ینادنمـشناد  رب 
قطنم دـنناوتب  ات  تسا  مزال  بجاو و  اهنآ  هعلاطم  ـی  مال ـ ـسا نادنمـشناد  رب  هکلب   , دـنهد رارق  هعلاطم  دروم  ار  اهباتک  هنوگ  نیا  دـنناوت  یم 

دنسانشب ار  نانمـشد  غیلبت  شور  هارو و  قطنم  یگنوگچ  دننک و  هزرابم  نآ  اب  دنروآ و  تسد  هب  تسا  هدمآ  بتک  نیا  رد  هک  ار  نافلاخم 
ریغ دـیاقع  نارادـفرط  ینید و  نایاوشیپ  نایم  يداـیز  تارکاذـم  مالـسا  خـیرا  رد تـ دنـشوکب .  نآ  اـب  هزراـبم  رد  رثوم  حیحـص و  هار  زا  و 

دو ـن خـ یا دـنا و  هتخادرپ  اـه  ثحب  عون  نیا  يروآ  عـمج  هب  ( 1  ) یـسربط جاجتحا  باتک  فلوم  لیبق  زا  ینیفلوم  هک  هدـش  عقاو  یمالـسا 
ینید نایاوشیپ  تسین ; و  شناد  اب  ـفـت  لا رکف و مـخـ يدازآ  نتـشک  ینعم  هب  مالـسا  رد  هلاض  بتک  میرحت  هک  تسا  ـن  یا زا  يا  ـه  نو نـمـ

 . يا هدیقع  يرکف و  قانتخا  داجیا  هار  زا  هن  دنا ,  هتفگ  خساپ  دازآ  ثحب  قطنم و  هار  زا  ار  دیاقع  هنوگ  نیا  هراومه 

؟  هدشن لئاق  تیکلام  قح  ناگدرب  يارب  مالسا  ور  هچ  زا 

شسرپ

؟  هدشن لئاق  تیکلام  قح  ناگدرب  يارب  مالسا  ور  هچ  زا 

خساپ
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نآ هلیسو  هب  دنناوتن  ات  تسا  هتخاس  مورحم  لام  نتشاد  زا  ار  اهنآ  مالسا  دنا ,  هدوب  مالسا  نافلاخم  نیبراح و  زا مـ نا  ـ گدر ـجـا کـه بـ نآ زا 
دنداد یم  سپ  زین  ار  دوخ  ناحتما  دندش و  یم  انـشآ  یمالـسا  هعماج  تموکح و  اب  ناگدرب  یتقو  هتب  ـ لا دـننزب .  هئطوت  گنرین و  هب  تسد 

قح هلمجلا  یف  ناگدرب  مالـسا  رظن  زا  الوا  نیاربانب  دـنوش .  داد  یم  ناـشیا  هب  ناـنآ  باـبرا  هک  ییاـهزیچ  زا  یخرب  کـلام  دنتـسناوت  یم 
نت وداسف  ینمـشد و  درک ,  یم  بلـس  ناگدرب  زا  دوب  ییاراد  قح  زا  رتـالاب  هک  ار  يدازآ  قح  هک  یکـالم  ناـمه  اـیناث  دـنراد .  تیکلاـم 

 . درک یم  بلس  زین  ار  اهنآ  تیکلام  قح  قح ,  هب  ندادن 

ناملسم هثرو  هب  وا  لاوما  دش و  دهاوخ  وا  مادعا  هب  مکح  مالسا  هاگداد  رد  دنک  هبوت  هچرگا  ددرگرب  مالسا  زا  دشاب و  ناملسم  کـسـی کـه 
تنوشخ يریگتخس و  نیا  هنوگچ  دریگب  ار  دیدش  ماکحا  ـن  یا يو  دناوت جـلـ یمن  وا  هبوت  دش و  دهاوخادج  وا  زا  شرسمه  دسر و  یم  وا 

اب فاطعنا  لباق  ریغ 

شسرپ

هثرو هب  وا  لاوما  دـش و  دـهاوخ  وا  مادـعا  هب  مکح  مالـسا  هاگداد  رد  دـنک  هبوت  هچرگا  ددرگرب  مالـسا  زا  دـشاب و  ناملـسم  ـی کـه  ـس کـ
يریگتخس و نیا  هنوگچ  دریگب  ار  دیدش  ماکحا  ـن  یا يو  دناوت جـلـ یمن  وا  هبوت  دش و  دهاوخادج  وا  زا  شرسمه  دسر و  یم  وا  ناملسم 

؟  تسا رتفیفخ  نانز  هرابرد  مکح  نیا  ارچ  تسا ؟  راگزاس  مالسا  حور  اب  فاطعنا  لباق  ریغ  تنوشخ 

خساپ

ناگناگی و ذو بـ نآ و نـفـ ند  ـ ـش یـشالتمزا  يریگولج  یمالـسا و  روشک  یلخاد  ههبج  ظفح  نآ  دراد و  یـساسا  هفـسلف  کی  مک  ـن حـ یا
نآ تازاجم  زین  زورما  يایند  نیناوق  زا  يرایـس  رد بـ ـت کـه  ـسا یمالـسا  روشک  دض  رب  مایق  عون  کی  عقاو  رد  دادـترا  اریز  تسا  ناقفانم 

لماوع يدایا و  اب  هزرابمو  یمالسا  هعماج  تموکح و  ظفح  يارب  ـت کـه  ـسا ـی  ـسا ـیـ ـس کی حـکـم  عقاو  رد  روبزم  مکح  تسا ,  مادعا 
فیفخت اهنآ  دروم  رد  اهتازاجم  همه  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  تسا  رتفیفخ  ناـنز  هراـبرد  مکح  نیا  مینیب  یم  رگا  تسا .  يرورـض  هناـگیب 

 . دبای یم 

فلتخم و ییاوه  بآ و  قطانم  رد  ناسنا  دـشر  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ایآ  دراد ؟ تلاخد  هلاـس  هن  رتخد  رب  هزور  بوجو  رد  هقف  ییاـیوپ  اـیآ 
؟ تسا یگلاس  هن  نامه  دارفا ، ۀمه  فیلکت  ّنس  تسا ، توافتم  نوگانوگ  ياهداژن 

شسرپ

فلتخم و ییاوه  بآ و  قطانم  رد  ناسنا  دـشر  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ایآ  دراد ؟ تلاـخد  هلاـس  هن  رتخد  رب  هزور  بوجو  رد  هقف  ییاـیوپ  اـیآ 
؟ تسا یگلاس  هن  نامه  دارفا ، ۀمه  فیلکت  ّنس  تسا ، توافتم  نوگانوگ  ياهداژن 

خساپ

تّیعقاو تقیقح و  نتم  هدش و  رداص  هابتشا ) هانگ و  زا  ّتینوصم   ) تمصع یحو و  ماقم  زا  مالسا  سّدقم  عرـش  ماکحا  یّلک ، روط  هب  1 ـ  : 
ياهتمکح دـئاوف و  ّلک  دـنیوگب ، هچنآ  تسا و  زجاع  ماکحا  ةدـئاف  هفـسلف و  كرد  زا  موصعم  ریغ  ناـسنا  لـقع  2 ـ  تسا . یئاـهن  ملع  و 

، یعرـش مکح  كالم  3 ـ  دـشابیم . لطاب  ّهلدا ، قبط  رب  هعیـش  بهذـم  رد  ناسحتـسا  سایق و  هب  لمع  ماکحا  طابنتـسا  رد  تسین و  ماـکحا 
هک نیا  هجیتن  تسا . عرـش  ماکحا  هب  زواجت  دودح ، نآ  زا  زواجت  هدش و  نایب  عراش  ناسل  رد  هک  تسا  يدویق  دودـح و  نامه  هب  دودـحم 
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ای هقف و  یئایوپ  ناونع  هب  میناوتیمن  ام  درادـن ، يرگید  دـیق  تسا و  يرمق  لاس  هن  ندـش  مامت  عرـش  ناسل  رد  رتخد  غولب  كـالم  ًـالثم  رگا 
رارق غولب  يارب  لماک  یهاگآ  اب  عراش  هک  يّدح  رد  رگید ، روما  ای  اهداژن و  فالتخا  ای  یئایفارغج و  قطانم  بسح  رب  ناسنا  دـشر  توافت 

. میئامن مک  ای  دایز  ار  نآ  مینک و  فّرصت  هداد ،

فلتخم و ییاوه  بآ و  قطانم  رد  ناسنا  دـشر  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ایآ  دراد ؟ تلاخد  هلاـس  هن  رتخد  رب  هزور  بوجو  رد  هقف  ییاـیوپ  اـیآ 
؟ تسا یگلاس  هن  نامه  دارفا ، ۀمه  فیلکت  ّنس  تسا ، توافتم  نوگانوگ  ياهداژن 

شسرپ

فلتخم و ییاوه  بآ و  قطانم  رد  ناسنا  دـشر  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ایآ  دراد ؟ تلاـخد  هلاـس  هن  رتخد  رب  هزور  بوجو  رد  هقف  ییاـیوپ  اـیآ 
؟ تسا یگلاس  هن  نامه  دارفا ، ۀمه  فیلکت  ّنس  تسا ، توافتم  نوگانوگ  ياهداژن 

خساپ

تّیعقاو تقیقح و  نتم  هدش و  رداص  هابتشا ) هانگ و  زا  ّتینوصم   ) تمصع یحو و  ماقم  زا  مالسا  سّدقم  عرـش  ماکحا  یّلک ، روط  هب  1 ـ  : 
ياهتمکح دـئاوف و  ّلک  دـنیوگب ، هچنآ  تسا و  زجاع  ماکحا  ةدـئاف  هفـسلف و  كرد  زا  موصعم  ریغ  ناـسنا  لـقع  2 ـ  تسا . یئاـهن  ملع  و 

، یعرـش مکح  كالم  3 ـ  دـشابیم . لطاب  ّهلدا ، قبط  رب  هعیـش  بهذـم  رد  ناسحتـسا  سایق و  هب  لمع  ماکحا  طابنتـسا  رد  تسین و  ماـکحا 
هک نیا  هجیتن  تسا . عرـش  ماکحا  هب  زواجت  دودح ، نآ  زا  زواجت  هدش و  نایب  عراش  ناسل  رد  هک  تسا  يدویق  دودـح و  نامه  هب  دودـحم 
ای هقف و  یئایوپ  ناونع  هب  میناوتیمن  ام  درادـن ، يرگید  دـیق  تسا و  يرمق  لاس  هن  ندـش  مامت  عرـش  ناسل  رد  رتخد  غولب  كـالم  ًـالثم  رگا 

رارق غولب  يارب  لماک  یهاگآ  اب  عراش  هک  يّدح  رد  رگید ، روما  ای  اهداژن و  فالتخا  ای  یئایفارغج و  قطانم  بسح  رب  ناسنا  دـشر  توافت 
. میئامن مک  ای  دایز  ار  نآ  مینک و  فّرصت  هداد ،

...« ِنیّدلا یِف  َهارْکِإ  ال   » ۀفیرـش هیآ  مکح  هب  ارچ ؟ دراد ، تّحـص  رگا  و  ریخ ؟ ای  تسا  مادعا  هدش ، دترم  هک  یـسک  مکح  دراد  تّیعقاو  ایآ 
؟ رابجا هن  دریذپب  قیقحت  رّکفت و  اب  هنادازآ و  ار  نید  تسا  رّیخم  سکره 

شسرپ

...« ِنیّدلا ِیف  َهارْکِإ  ال   » ۀفیرش هیآ  مکح  هب  ارچ ؟ دراد ، تّحـص  رگا  و  ریخ ؟ ای  تسا  مادعا  هدش ، دترم  هک  یـسک  مکح  دراد  ّتیعقاو  ایآ 
؟ رابجا هن  دریذپب  قیقحت  رّکفت و  اب  هنادازآ و  ار  نید  تسا  ّریخم  سکره 

خساپ

لها ریغ  ًاصوصخ  راّفک  اب  داـهج  مکح  هکنیا  مود  /256 و  هرقب ِنیّدـلا » ِیف  َهارْکِإ  ال  : » مینک حرطم  دـیاب  ار  هلأسم  ود  لاؤس  نیا  باوج  رد 
رد شواک  قیقحت و  ةزاجا  اب  يرطف  دترم  لتق  مکح  نینچمه  دوش و  يراج  اهنآ  رب  مادـعا  مکح  هکنیا  ای  دـنروایب  مالـسا  ای  دـیاب  هک  هّمذ 

خوسنم هیآ  نیا  لولدم  دنیوگیم  هک  نانآ  لوق  ربانب  هیآ : ریـسفت  اّما  تسا ؟ هیجوت  عمج و  لباق  هنوگچ  هناروکروک ، دـیلقت  كرت  دـیاقع و 
عاّبتالا و بجاو  هچ  نآ  هیآ ، زا  دافتـسم  مکح  خـسن  اب  اریز  تسا ؛ حـضاو  باوج  تسا ، اهنآ  اب  داهج  مالـسا و  هب  راّفک  توعد  تاـیآ  هب 

ۀلمج هلمج ، نیا  دـناهدومرف : نآ  ریـسفت  رد  دـشاب  هدـشن  خـسن  هیآ  نیا  هک  نیا  ربانب  تسا . دادـترا  ماکحا  داـهج و  تاـیآ  تسا ، تّجح 
رد صخـش  اریز  تسین ؛ نکمم  نآ  رب  هارکا  تسا و  ینطاـب  یتدـیقع و  یبـلق و  يرما  نید  هک  تسا  نیا  دارم  و  هّیئاـشنا ؛ هن  تسا  هّیراـبخا 
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اهنآ رب  هارکا  هک  تسین  اـضعا  حراوج و  لاـعفا  زا  نید  هدـیقع و  تسا . دازآ  عوضوم  ره  تاـبثا  اـی  یفن  هب  داـقتعا  رد  دوـخ و  یبـلق  راـک 
ود زا  اهنآ  درادـن و  تافانم  دـترم  تازاجم  مکح  ای  داهج  روتـسد  اب  ینعم  نیا  نیاربانب ، تسا ؛ نطاـب  بلق و  لاـعفا  زا  هکلب  تسا ؛ نکمم 
اب ِنیُدلا » ِیف  ِهارکِإ  ال   » يرابخا يانعم  نیاربانب ، تسوا . دوخ  رایتخا  رد  دترم  صخـش  ةدیقع  دننکیمن . ادیپ  طابترا  مه  هب  دنتـسه و  هلوقم 

ییاشنا ار  َنیَّدـلا » ِیف  َهارْکِإ  ال   » يانعم مه  رگا  دـنرادن . ار  يرگید  یفن  کیچیه ، تسا و  عمج  لباق  مه  اب  داـهج  ماـکحا  ییاـشنا  ياـنعم 
تسا يداشرا  يانعم  ِنیّدلا ،» ِیف  َهارِْکا  ال   » ییاشنا يانعم  اریز  دنرادن ؛ یـضراعت  دادترا ، داهج و  ماکحا  ییاشنا  يانعم  اب  مه  زاب  مییوگب ،

هیآ نیا  لولدم  ۀیحان  رد  نیاربانب  دوشیمن . نآ  رب  هارکا  هک  دینکن  هارکا  ینید  ینطاب و  ةدیقع  رب  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  نآ  یهن  موهفم  و 
داهتجا قیقحت و  ةزاجا  اب  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرط  اج  نیا  رد  هک  رگید  ۀلأسم  اّما  دوشیمن . مّهوت  یلاکـشا  چـیه  دادـترا ، داهج و  ۀـّلدا  اب 

ثحب و ۀجیتن  رد  لاح  ره  هب  صخـش ، هک  ياهدیقع  ندوبن  دازآ  یمالـسا و  ةدـیقع  ذاّختا  رب  مازلا  هناروکروک ، دـیلقت  كرت  دـیاقع و  رد 
هب طلغ  هب  دمآ و  رب  قیقحت  ماقم  رد  هفیظولا  بسح  صخـش  رگا  هدننک  لاؤس  ۀتفگ  هب  تسا ؟ هیجوت  لباق  هنوگچ  هدیـسر ، نآ  هب  یـسررب 

تازاجم ینطاب ، ةدیقع  لصا  رب  سکچیه  هک : تسا  نیا  باوج  میرامشب ؟ روذعم  ار  وا  دیاب  هکنیا  ای  دوش  مادعا  دیاب  ایآ  دیسر ، ياهجیتن 
میلـست دـیاب  یمالـسا  ماـظن  رد  هک  تسا  نآ  دراد ، فیلکت  نآ  هب  تاـماظن  بسح  رب  رهاـظ و  رد  نآ  رب  صخـش  هچنآ  دوـشیمن . مادـعا  و 

ماظن مالسا و  هب  میلست  فالخ  تسین و  هتفریذپ  همذ  لها  زا  زج  مالسا  ماکحا  هب  داقتعا  مدع  مالعا  یمالـسا  ماظن  رد  دشاب . ماظن  تارّرقم 
. تسا

؟ تسیچ روساپ  جنرطش و  تمرح  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ روساپ  جنرطش و  تمرح  تلع 

خساپ

هللا تاولص  ) نیموصعم ۀّمئا  مرکا و  لوسر  ترضح  ۀّیلمع  هّیلوق و  ّتنس  زا  دیجم و  نآرق  زا  هک  تسا  یعرـش  یهن  تامّرحم ، تمرح  لیلد 
روطنامه دنکیم . لمع  دریذپیم و  ار  نآ  ارچ  نوچ و  نودب  دشاب ، میلست  ادخ  ماکحا  هب  دشاب و  نمؤم  سکره  و  دوشیم ؛ هدافتسا  نیعمجا )

فـصن لـالح و  نآ  فصن  هک  تسا  نیا  ياـهویم  دروـم  رد  عرـش  مکح  رگا  هک  دـسرب  ياـهجرد  هب  ناـمیا  دـیاب  تسا : تاـیاور  رد  هک 
بناج زا  دـشاب . ادـخ  مکح  میلـست  صخـش  هک  تسا  نیمه  شیانعم  ادـخ  هب  نامیا  دریذـپیم ، ار  نآ  نمؤم  صخـش  تسا ، مارح  شرگید 

بناوج و ۀـمه  عماج  ظفاح و  یعامتجا و  يدرف و  دـیاوف  حـلاصم و  قبط  رب  همه  عرـش  ماـکحا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  زین  رگید 
. تسا یناسنا  تایح  یحاون 

؟ تسیچ روساپ  جنرطش و  تمرح  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ روساپ  جنرطش و  تمرح  تلع 

خساپ

هللا تاولص  ) نیموصعم ۀّمئا  مرکا و  لوسر  ترضح  ۀّیلمع  هّیلوق و  ّتنس  زا  دیجم و  نآرق  زا  هک  تسا  یعرـش  یهن  تامّرحم ، تمرح  لیلد 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1191 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


روطنامه دنکیم . لمع  دریذپیم و  ار  نآ  ارچ  نوچ و  نودب  دشاب ، میلست  ادخ  ماکحا  هب  دشاب و  نمؤم  سکره  و  دوشیم ؛ هدافتسا  نیعمجا )
فـصن لـالح و  نآ  فصن  هک  تسا  نیا  ياـهویم  دروـم  رد  عرـش  مکح  رگا  هک  دـسرب  ياـهجرد  هب  ناـمیا  دـیاب  تسا : تاـیاور  رد  هک 

بناج زا  دـشاب . ادـخ  مکح  میلـست  صخـش  هک  تسا  نیمه  شیانعم  ادـخ  هب  نامیا  دریذـپیم ، ار  نآ  نمؤم  صخـش  تسا ، مارح  شرگید 
بناوج و ۀـمه  عماج  ظفاح و  یعامتجا و  يدرف و  دـیاوف  حـلاصم و  قبط  رب  همه  عرـش  ماـکحا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  زین  رگید 

. تسا یناسنا  تایح  یحاون 

؟ درکن مارح  ار  نآ  بارش و ... دننام  ارچ  تسا ، فلاخم  یگدرب  اب  مالسا  رگا 

شسرپ

؟ درکن مارح  ار  نآ  بارش و ... دننام  ارچ  تسا ، فلاخم  یگدرب  اب  مالسا  رگا 

خساپ

هک ییاهزور  نیلّوا  زا  مالسا  ربمایپ  دوش . ضرقنم  دیاب  هاوخان  هاوخ و  یگدرب ، یمالسا  عامتجا  رد  تسا و  هدرک  هزرابم  یگدرب  اب  مالـسا 
ار مالـسا  یلوصا  یـساسا و  ماکحا  رتشیب  زونه  هک  یتقو  نآ  رد  هرّونم ، هنیدم  هب  ترجه  زا  لبق  دـش و  تلاسر  هب  ثوعبم  همّظعم  هّکم  رد 
وا هب  نانمؤم  زونه  هک  هاگنآ  تخاس . حرطم  ار  اـههدرب  ندرک  دازآ  هلأـسم  دوب ، دـیحوت  ادـخ و  هب  توعد  رتشیب  شتوعد  هدرکن و  هضرع 
هب صاخ و  ياههمانرب  ّیط  رد  ار  اـهزینک  اـهمالغ و  ندرک  دازآ  تخادـنایم ، رطخ  هب  ار  شتوعد  يرادـهدرب  اـب  هزراـبم  دـندوب و  دودـعم 

روما ۀـمانرب  نایب  ماگنه  رد  دـیجم  نآرق  بجوم  هب  سپـس  و  درک ؛ مالعا  ادـخ  هب  برق  تابجوم  کـین و  ياـهراک  نیرتهب  زا  یکی  ناونع 
میارج یـضعب  همیرج  نیا ، رب  هوالع  دومرف . رّرقم  ناگدرب  ندرک  دازآ  ار  تاکز  صاخ  فراصم  زا  یکی  هنیزه ، دمآرد و  مالـسا و  یلام 

ار نآ  ارچ  هکنیا  اّما  دـیدرگ . یمازلا  راک  نیا  زین  رگید  قرط  زا  دـش و  رّرقم  هدـنب  ندرک  دازآ  هزور ، راطفا  سفن ، لتق  دـننام : ناـهانگ ، و 
مهـس زور  نآ  يایند  رد  يرادـماد ، يزرواـشک و  روما  يداـصتقا و  ياـهخرچ  شدرگ  رد  اـههدرب  هک  دوب  نیا  يارب  دـیاش  دومرفن ، مارح 
عماوج يداصتقا  عضو  ندروخ  مهب  بجوم  اهنآ  عیرـس  یناهگان و  يدازآ  دـندرکیم و  روما  ار  اهراک  نیا  هدرب ، اهنویلیم  دنتـشاد و  یّمهم 

. دنداتفایم یناماسبان  عضو  رد  زین  اههدرب  دوخ  یّتح  هدشیم و 

؟ درکن مارح  ار  نآ  بارش و ... دننام  ارچ  تسا ، فلاخم  یگدرب  اب  مالسا  رگا 

شسرپ

؟ درکن مارح  ار  نآ  بارش و ... دننام  ارچ  تسا ، فلاخم  یگدرب  اب  مالسا  رگا 

خساپ

هک ییاهزور  نیلّوا  زا  مالسا  ربمایپ  دوش . ضرقنم  دیاب  هاوخان  هاوخ و  یگدرب ، یمالسا  عامتجا  رد  تسا و  هدرک  هزرابم  یگدرب  اب  مالـسا 
ار مالـسا  یلوصا  یـساسا و  ماکحا  رتشیب  زونه  هک  یتقو  نآ  رد  هرّونم ، هنیدم  هب  ترجه  زا  لبق  دـش و  تلاسر  هب  ثوعبم  همّظعم  هّکم  رد 
وا هب  نانمؤم  زونه  هک  هاگنآ  تخاس . حرطم  ار  اـههدرب  ندرک  دازآ  هلأـسم  دوب ، دـیحوت  ادـخ و  هب  توعد  رتشیب  شتوعد  هدرکن و  هضرع 
هب صاخ و  ياههمانرب  ّیط  رد  ار  اـهزینک  اـهمالغ و  ندرک  دازآ  تخادـنایم ، رطخ  هب  ار  شتوعد  يرادـهدرب  اـب  هزراـبم  دـندوب و  دودـعم 

روما ۀـمانرب  نایب  ماگنه  رد  دـیجم  نآرق  بجوم  هب  سپـس  و  درک ؛ مالعا  ادـخ  هب  برق  تابجوم  کـین و  ياـهراک  نیرتهب  زا  یکی  ناونع 
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میارج یـضعب  همیرج  نیا ، رب  هوالع  دومرف . رّرقم  ناگدرب  ندرک  دازآ  ار  تاکز  صاخ  فراصم  زا  یکی  هنیزه ، دمآرد و  مالـسا و  یلام 
ار نآ  ارچ  هکنیا  اّما  دـیدرگ . یمازلا  راک  نیا  زین  رگید  قرط  زا  دـش و  رّرقم  هدـنب  ندرک  دازآ  هزور ، راطفا  سفن ، لتق  دـننام : ناـهانگ ، و 

مهـس زور  نآ  يایند  رد  يرادـماد ، يزرواـشک و  روما  يداـصتقا و  ياـهخرچ  شدرگ  رد  اـههدرب  هک  دوب  نیا  يارب  دـیاش  دومرفن ، مارح 
عماوج يداصتقا  عضو  ندروخ  مهب  بجوم  اهنآ  عیرـس  یناهگان و  يدازآ  دـندرکیم و  روما  ار  اهراک  نیا  هدرب ، اهنویلیم  دنتـشاد و  یّمهم 

. دنداتفایم یناماسبان  عضو  رد  زین  اههدرب  دوخ  یّتح  هدشیم و 

؟ تسیچ دوشیم ، ناسنا  لماکت  ثعاب  هک  ریخ  ياهراک  ًاصوصخم ، اهراک ، نداد  ماجنا  ماگنه  رد  هللاءاشنا »  » نتفگ ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ دوشیم ، ناسنا  لماکت  ثعاب  هک  ریخ  ياهراک  ًاصوصخم ، اهراک ، نداد  ماجنا  ماگنه  رد  هللاءاشنا »  » نتفگ ۀفسلف 

خساپ

هب تایاور  نآرق و  رد  ًالّوا : نوچ  تسا ؛ لامک  زا  ياهبترم  نآ ، نتفگ  دوخ  هکلب  درادن ؛ تافانم  تالامک  هب  ندیـسر  اب  هللاءاش » نا   » نتفگ
رد يرما  چـیه  دـهاوخن ، دـنوادخ  رگا  ینعی  دراد ؛ یگتـسب  یهلا  ّتیـشم  هب  روما  قّـقحت  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  ًاـیناث : هدـش و  بیغرت  نآ 

دهاوخیم دنوادخ  زا  عقاو  رد  هدـنیوگ  هک  ددرگیم  رب  نیا  هب  ریخ ، روما  رد  هللاءاشنا »  » نتفگ دریگیمن . قّقحت  لوصح و  تروص  جراخ 
. تسا هدنیوگ  دیحوت  لامک  ۀناشن  نیا  و  دشاب ؛ هتشاد  ار  نآ  قیفوت  دیاین و  شیپ  دهد ، ماجنا  دراد  دصق  هک  يریخ  راک  ماجنا  يارب  یعنام 

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

خساپ

نیب رد  شیر  ندیشارت  نامز ، نیا  ات  تلاسر  رصع  زا  تسا . مالّـسلا ـ  مهیلع  هّمئا ـ  ایبنا و  هب  یّـسأت  شیر  نتـشاد  هک  تسا  نیا  مّلـسم  ردق 
فیعض دارفا  زا  یخرب  ناگناگیب  یتعنص  تّوق  هدرک و  ادیپ  یطابترا  ناگناگیب  اب  ناناملـسم  هک  ًاریخا  تسا : هدوب  حیبق  تشز و  ناناملـسم 

دارفا نیا  دیلقت  دروم  اهنآ  رگید  موسر  بادآ و  زا  يرایسب  لثم  شیر  ندیشارت  تسا ، هداد  رارق  اهنآ  ریثات  تحت  هتخاب و  دوخ  ار  ناملـسم 
. تسا هتفرگ  رارق  فیعض 

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

خساپ
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نیب رد  شیر  ندیشارت  نامز ، نیا  ات  تلاسر  رصع  زا  تسا . مالّـسلا ـ  مهیلع  هّمئا ـ  ایبنا و  هب  یّـسأت  شیر  نتـشاد  هک  تسا  نیا  مّلـسم  ردق 
فیعض دارفا  زا  یخرب  ناگناگیب  یتعنص  تّوق  هدرک و  ادیپ  یطابترا  ناگناگیب  اب  ناناملـسم  هک  ًاریخا  تسا : هدوب  حیبق  تشز و  ناناملـسم 

دارفا نیا  دیلقت  دروم  اهنآ  رگید  موسر  بادآ و  زا  يرایسب  لثم  شیر  ندیشارت  تسا ، هداد  رارق  اهنآ  ریثات  تحت  هتخاب و  دوخ  ار  ناملـسم 
. تسا هتفرگ  رارق  فیعض 

؟ تسیچ الط  زا  نادرم  ةدافتسا  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ الط  زا  نادرم  ةدافتسا  تمرح  هفسلف 

خساپ

ياهتمکح هب  هّجوت  اب  ًالامجا و  اّما  مینکن ؛ كرد  ار  مکح  تمکح  ًالصا  يدراوم  رد  هک  اسب  هچ  و  مینک ، نایب  ار  ماکحا  هفسلف  میناوتیمن 
نآ هب  لمع و  اهنآ  هب  میلست  ماقم  رد  دیاب  ام  هک  تسا  هدش  روظنم  یحلاصم  هّیعرـش ، ماکحا  همهرد  هک  میدقتعم  مینادیم و  ماکحا ، رثکا 

صوصخ رد  دوجو  نیا  اب  کشزپ . روتـسد  هخـسن و  و  رامیب ، لثم  ًانیع  مینک ؛ لمع  تسا  مولعم  هچنآ  لثم  هدـنام ، مولعمان  شتمکحار  هچ 
هتـشاد لاـبقا  يونعم  تاراـختفا  هب  مدرم  دـباین و  جاور  تنیز  هب  شیارگ  نادرم ، رد  هک  دراد  دوـجو  مهم  تمکح  نیا  ـالط ، هب  درم  نّیزت 

. ددرگن ییوج  يرترب  یشورف و  رخف  ببس  رهاوظ ، اهتنیز و  نیا  و  دنشاب ؛

؟ تسیچ الط  زا  نادرم  ةدافتسا  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ الط  زا  نادرم  ةدافتسا  تمرح  هفسلف 

خساپ

ياهتمکح هب  هّجوت  اب  ًالامجا و  اّما  مینکن ؛ كرد  ار  مکح  تمکح  ًالصا  يدراوم  رد  هک  اسب  هچ  و  مینک ، نایب  ار  ماکحا  هفسلف  میناوتیمن 
نآ هب  لمع و  اهنآ  هب  میلست  ماقم  رد  دیاب  ام  هک  تسا  هدش  روظنم  یحلاصم  هّیعرـش ، ماکحا  همهرد  هک  میدقتعم  مینادیم و  ماکحا ، رثکا 

صوصخ رد  دوجو  نیا  اب  کشزپ . روتـسد  هخـسن و  و  رامیب ، لثم  ًانیع  مینک ؛ لمع  تسا  مولعم  هچنآ  لثم  هدـنام ، مولعمان  شتمکحار  هچ 
هتـشاد لاـبقا  يونعم  تاراـختفا  هب  مدرم  دـباین و  جاور  تنیز  هب  شیارگ  نادرم ، رد  هک  دراد  دوـجو  مهم  تمکح  نیا  ـالط ، هب  درم  نّیزت 

. ددرگن ییوج  يرترب  یشورف و  رخف  ببس  رهاوظ ، اهتنیز و  نیا  و  دنشاب ؛

؟ تسیچ ناگناگیب  سابل  زا  دیلقت  تاوارک و  ششوپ  راّفک و  هّبشت و  تمرح  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ ناگناگیب  سابل  زا  دیلقت  تاوارک و  ششوپ  راّفک و  هّبشت و  تمرح  تلع 

خساپ
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رایسب تسا . اهنآ  فاعضتسا  ندش  زاسراک  ندرمش و  گرزب  هعماج و  ۀّیحور  فعض  زا  یکاح  یمالسا و  لالقتسا  فالخ  راّفک ، هب  هّبشت 
لثم دوخ  تاداع  كرت  و  ناناملسم ، مالسا  هب  شیارگ  راّفک  هک  یلاح  رد  دنشاب ، هتـشاد  شیارگ  راّفک  هب  ناناملـسم  هک  تسا  روآفّسأت 

. دننادیم دوخ  لالقتسا  فالخ  ار  ندز  تاورک  نیمه 

؟ تسیچ ناگناگیب  سابل  زا  دیلقت  تاوارک و  ششوپ  راّفک و  هّبشت و  تمرح  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ ناگناگیب  سابل  زا  دیلقت  تاوارک و  ششوپ  راّفک و  هّبشت و  تمرح  تلع 

خساپ

رایسب تسا . اهنآ  فاعضتسا  ندش  زاسراک  ندرمش و  گرزب  هعماج و  ۀّیحور  فعض  زا  یکاح  یمالسا و  لالقتسا  فالخ  راّفک ، هب  هّبشت 
لثم دوخ  تاداع  كرت  و  ناناملسم ، مالسا  هب  شیارگ  راّفک  هک  یلاح  رد  دنشاب ، هتـشاد  شیارگ  راّفک  هب  ناناملـسم  هک  تسا  روآفّسأت 

. دننادیم دوخ  لالقتسا  فالخ  ار  ندز  تاورک  نیمه 

؟ تسا زیاج  ماکحا  ۀفسلف  زا  شسرپ  ایآ 

شسرپ

؟ تسا زیاج  ماکحا  ۀفسلف  زا  شسرپ  ایآ 

خساپ

نآرق رد  تسا . رایـسب  ياهتمکح  دئاوف و  نّمـضتم  دـسافم و  عفد  ای  حـلاصم  بلج  رب  ینبم  همه  مالـسا  ۀـسّدقم  تعیرـش  میلاعت  ماکحا و 
نیا زا  يرایـسب  دـئاوف  اهتمکح و  تسا و  هدـش  نایب  اهنآ  زا  يرایـسب  ّصاخ  حـلاصم  ماکحا و  نیا  ْیلک  حـلاصم  هفیرـش ، تایاور  میرک و 

تاـمّرحم و تاّبحتـسم و  تاـبجاو و  زا  ماـکحا  نیا  ماـمت  تمکح  هب  هطاـحا  دوـجو  نیا  اـب  دـنکیم . كاردا  مـه  ناـسنا  لـقع  ار  ماـکحا 
لثم یئاضق و ... یلام ، یـسایس ، روما  هلئاع ، طباور  یمـسج ، یحور ، یتیبرت ، یقالخا ، یعامتجا ، يدابع ، روما  ياههتـشر  رد  تاـهورکم 

نآرق و هب  دانتسا  نودب  ماکحا  زا  مکح  ره  عیرـشت  تّلع  نییعت  تسین . رّـسیم  ناسنا  يارب  نیوکت ، تقلخ و  ملاع  معن  دئاوف  مامت  هب  هطاحا 
دیزم بجوم  تسین و  عونمم  اهنآ  ياهتمکح  زا  لاؤس  ماکحا و  نیا  دـئاوف  رد  رّکفت  دوجو  نیا  اب  تسین ؛ حیحـص  یعطق  لـقع  ثیدـح و 

. دنراد فارتعا  نآ  رب  عالّطا  مهف و  لها  زا  ناگناگیب  یّتح  هک  تسا  يروما  تازجعم و  زا  ماکحا ، رد  مالسا  تّیعماج  نیا  دوشیم . تفرعم 
دنچ ره  دشاب ؛ ادخ  ماکحا  میلـست  دـیاب  نمؤم  صخـش  یلو  تسین ؛ نآ  نایب  حرـش و  لاجم  هک  تسا  رایـسب  بلاطم  عوضوم  نیا  هب  عجار 

زا دیامنیمن و  افو  نآ  هب  شرمع  دیامن ، ماکحا  ۀفسلف  نتسناد  هب  طورشم  ار  ماکحا  هب  لمع  دهاوخب  رگا  اریز  دنادن ؛ ار  نآ  ۀفـسلف  ای  هدئاف 
. دنامیم زاب  لمع 

؟ تسا زیاج  ماکحا  ۀفسلف  زا  شسرپ  ایآ 

شسرپ
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؟ تسا زیاج  ماکحا  ۀفسلف  زا  شسرپ  ایآ 

خساپ

نآرق رد  تسا . رایـسب  ياهتمکح  دئاوف و  نّمـضتم  دـسافم و  عفد  ای  حـلاصم  بلج  رب  ینبم  همه  مالـسا  ۀـسّدقم  تعیرـش  میلاعت  ماکحا و 
نیا زا  يرایـسب  دـئاوف  اهتمکح و  تسا و  هدـش  نایب  اهنآ  زا  يرایـسب  ّصاخ  حـلاصم  ماکحا و  نیا  ْیلک  حـلاصم  هفیرـش ، تایاور  میرک و 

تاـمّرحم و تاّبحتـسم و  تاـبجاو و  زا  ماـکحا  نیا  ماـمت  تمکح  هب  هطاـحا  دوـجو  نیا  اـب  دـنکیم . كاردا  مـه  ناـسنا  لـقع  ار  ماـکحا 
لثم یئاضق و ... یلام ، یـسایس ، روما  هلئاع ، طباور  یمـسج ، یحور ، یتیبرت ، یقالخا ، یعامتجا ، يدابع ، روما  ياههتـشر  رد  تاـهورکم 

نآرق و هب  دانتسا  نودب  ماکحا  زا  مکح  ره  عیرـشت  تّلع  نییعت  تسین . رّـسیم  ناسنا  يارب  نیوکت ، تقلخ و  ملاع  معن  دئاوف  مامت  هب  هطاحا 
دیزم بجوم  تسین و  عونمم  اهنآ  ياهتمکح  زا  لاؤس  ماکحا و  نیا  دـئاوف  رد  رّکفت  دوجو  نیا  اب  تسین ؛ حیحـص  یعطق  لـقع  ثیدـح و 

. دنراد فارتعا  نآ  رب  عالّطا  مهف و  لها  زا  ناگناگیب  یّتح  هک  تسا  يروما  تازجعم و  زا  ماکحا ، رد  مالسا  تّیعماج  نیا  دوشیم . تفرعم 
دنچ ره  دشاب ؛ ادخ  ماکحا  میلـست  دـیاب  نمؤم  صخـش  یلو  تسین ؛ نآ  نایب  حرـش و  لاجم  هک  تسا  رایـسب  بلاطم  عوضوم  نیا  هب  عجار 

زا دیامنیمن و  افو  نآ  هب  شرمع  دیامن ، ماکحا  ۀفسلف  نتسناد  هب  طورشم  ار  ماکحا  هب  لمع  دهاوخب  رگا  اریز  دنادن ؛ ار  نآ  ۀفـسلف  ای  هدئاف 
. دنامیم زاب  لمع 

؟ دراد داهج  گنج و  نوناق  تیحیسم  فالخ  رب  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ دراد داهج  گنج و  نوناق  تیحیسم  فالخ  رب  مالسا  ارچ 

خساپ

نوناق هک  دراد  ار  راختفا  نیا  مالـسا  مییوگیم  ام  اما  تسین . نآ  رد  گـنج  زا  یمـسا  چـیه  هک  دراد  ار  راـختفا  نیا  تیحیـسم  دـنیوگیم 
نوناق ات  درادن  تیحیـسم  ساسا  رب  یعامتجا  تالیکـشت  نوناق و  هعماج و  درادـنزیچ ، چـیه  نوچ  درادـن  داهج  هک  تیحیـسم  دراد . داهج 
تـسار هک  نیا  لیبق  زا  تساهتحیـصن  هلـسلس  کی  تسا ، یقالخا  روتـسد  ات  راـهچ  تسین ، يزیچ  تیحیـسم  رد  دـشاب . هتـشاد  مه  داـهج 

یم نیا  ار  شدوخ  دهعت  هفیظو و  هک  تسا  ینید  کی  مالسا  دهاوخیمن . داهج  رگید  نیا  دیروخن ؛ ار  مدرم  لام  دییوگن ، غورد  دییوگب ،
هدمآ دهدب ، لیکـشت  تلود  هدمآ  دهدب ، لیکـشت  روشک  هدمآ  دهدب ، لیکـشت  هعماج  هدمآ  مالـسا  دهدب . لیکـشت  هعماج  کی  هک  دـناد 

، دشاب هتـشادن  داهج  نوناق  دـناوتیمن  دـشاب ، توافت  یب  دـناوتیمن  ینید  نینچ  تسا ؛ ناهج  حالـصا  شتلاسر  دـهدب ، لیکـشت  تموکح 
دودح زا  تیحیـسم  تسا . عیـسو  شاهریاد  مالـسا  تسا و  دودحم  شاهریاد  تیحیـسم  دشاب . هتـشادن  شترا  دناوتیمن  شتلود  هکنانچمه 

یـسایس نوناق  دراد ، يداصتقا  نوناق  دراد ، یعامتجا  نوناق  دراد ، رظن  ریز  ار  رـشب  یگدنز  نوئـش  مامت  مالـسا  اما  دنکیمن ، زواجت  زردنا 
هتـشادن داهج  نوناق  دناوتیم  روطچ  دشاب ؟ هتـشادن  شترا  دـناوتیم  روطچ  تقونآ  تموکح ؛ لیکـش  تلود ، لیکـشت  يارب  هدـمآ  دراد ،

؟ دشاب

؟ تسیچ نآ  هفسلف  هیزج و 

شسرپ
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؟ تسیچ نآ  هفسلف  هیزج و 

خساپ

کی ینوناـق ، موهفم  رظن  زا  هک  تسا  ملـسم  ردـقنیا  دـشاب ، هیزگ  برعم  هاوخ  دـشاب و  ازج ء  هداـم  زا  یبرع و  يوـغل ، رظن  زا  هاوـخ  هیزج 
زا دـهدیم و  ماجنا  اهنآ  يارب  هک  یتمدـخ  لباقم  رد  شدوخ ، باتک  لها  ناملـسم  ریغ  تیعر  فرط  زا  یمالـسا  تلود  هب  تسا  یـشاداپ 

. دریگیمن تایلام  زابرس و  اهنآ 

؟ تسیچ نآ  هفسلف  هیزج و 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  هفسلف  هیزج و 

خساپ

کی ینوناـق ، موهفم  رظن  زا  هک  تسا  ملـسم  ردـقنیا  دـشاب ، هیزگ  برعم  هاوخ  دـشاب و  ازج ء  هداـم  زا  یبرع و  يوـغل ، رظن  زا  هاوـخ  هیزج 
زا دـهدیم و  ماجنا  اهنآ  يارب  هک  یتمدـخ  لباقم  رد  شدوخ ، باتک  لها  ناملـسم  ریغ  تیعر  فرط  زا  یمالـسا  تلود  هب  تسا  یـشاداپ 

. دریگیمن تایلام  زابرس و  اهنآ 

؟ تسا هدرمش  زاجم  ار  يراوس  بسا  يزادنا و  ریت  ۀقباسم  رد  تخاب  درب و  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدرمش  زاجم  ار  يراوس  بسا  يزادنا و  ریت  ۀقباسم  رد  تخاب  درب و  مالسا  ارچ 

خساپ

هقباسم و ةزاجا  هکلب  هدش ، قیوشت  يراوس  بسا  يزادناریت و  شزومآ  ۀلأسم  هب  اهنت  هن  مالـسا ، رد  یماظن  ياهـشزومآ  ۀلأسم  ياتـسار  رد 
زا یکی  ار  نآ  تسا و  ریگتخس  رایسب  تخاب  درب و  رامق و  ۀلأسم  رد  مالسا  هکنیا  اب  تسا ، هداد  نآ  رد  زین  ار  تخاب  درب و  يدنب و  طرش 
َّنِا  » دـیامرفیم (ع ) قداص ماما  تسا . هدرک  ءانثتـسا  دراد  هک  ینـشور  ياههفـسلف  رطاخ  هب  ار  عوضوم  نیا  یلو  درمـشیم ، هریبک  ناـهانگ 
درب ماگنه  هب  ناگتشرف ، ( ] هعیشلا 13/347 لئاسو  « ) َلصَّنلا َو  َشیِّرلا  َو  َّفُْخلا  َو  َِرفاْحلا  الَخ  ام  ُهَبِحاص  ُنَْعَلت  َو  ِناهِّرلا ، َْدنِع  ُرِْفنََتل  َۀَِکئالَْملا 
ریت يراوـس و  رتـش  يراوـس و  بـسا  تاـقباسم  رد  رگم  دـننکیم ، نـعل  ار  نآ  بحاـص  دـنراد و  ترفن  نآ  زا  دـنوشیم و  رود  تخاـب  و 

رد هلمج  زا  تفرگیم ، ماجنا  (ص ) ترـضح نآ  یلام  کمک  اب  هاـگ  و  (ص ) ربماـیپ روضح  رد  تاـقباسم  هنوگنیا  هکنیا  بلاـج  يزادـنا ].
هعیشلا 13/349) لئاسو  « ) ِۀَِّضف ْنِم  َِیقاوَا  اهَقَبُس  َلَعَج  َو  َْلیَْخلا  يرْجَا  (ص ) ِهللا َلوُسَر  َّنِا   » دومرف هک  میناوخیم  (ع ) داّجـس ماما  زا  یثیدح 

تایاور یـضعب  زا  یّتح  داد ]. رارق  هرقن  ياهظحالم  لباق  رادـقم  ار  هقباسملا  لاـم  داد و  يراوس  بسا  ۀـقباسم  روتـسد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ]
. داد هقباـــــــسم  دوـــــــمرف و  تکرـــــــش  تاـــــــقباسم  زا  یـــــــضعب  رد  ًاصخـــــــش  (ص ) ربـــــــمغیپ دوـــــــشیم  هدافتــــــــسا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؟ تسا هدرمش  زاجم  ار  يراوس  بسا  يزادنا و  ریت  ۀقباسم  رد  تخاب  درب و  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدرمش  زاجم  ار  يراوس  بسا  يزادنا و  ریت  ۀقباسم  رد  تخاب  درب و  مالسا  ارچ 

خساپ

هقباسم و ةزاجا  هکلب  هدش ، قیوشت  يراوس  بسا  يزادناریت و  شزومآ  ۀلأسم  هب  اهنت  هن  مالـسا ، رد  یماظن  ياهـشزومآ  ۀلأسم  ياتـسار  رد 
زا یکی  ار  نآ  تسا و  ریگتخس  رایسب  تخاب  درب و  رامق و  ۀلأسم  رد  مالسا  هکنیا  اب  تسا ، هداد  نآ  رد  زین  ار  تخاب  درب و  يدنب و  طرش 
َّنِا  » دـیامرفیم (ع ) قداص ماما  تسا . هدرک  ءانثتـسا  دراد  هک  ینـشور  ياههفـسلف  رطاخ  هب  ار  عوضوم  نیا  یلو  درمـشیم ، هریبک  ناـهانگ 
درب ماگنه  هب  ناگتشرف ، ( ] هعیشلا 13/347 لئاسو  « ) َلصَّنلا َو  َشیِّرلا  َو  َّفُْخلا  َو  َِرفاْحلا  الَخ  ام  ُهَبِحاص  ُنَْعَلت  َو  ِناهِّرلا ، َْدنِع  ُرِْفنََتل  َۀَِکئالَْملا 
ریت يراوـس و  رتـش  يراوـس و  بـسا  تاـقباسم  رد  رگم  دـننکیم ، نـعل  ار  نآ  بحاـص  دـنراد و  ترفن  نآ  زا  دـنوشیم و  رود  تخاـب  و 

رد هلمج  زا  تفرگیم ، ماجنا  (ص ) ترـضح نآ  یلام  کمک  اب  هاـگ  و  (ص ) ربماـیپ روضح  رد  تاـقباسم  هنوگنیا  هکنیا  بلاـج  يزادـنا ].
هعیشلا 13/349) لئاسو  « ) ِۀَِّضف ْنِم  َِیقاوَا  اهَقَبُس  َلَعَج  َو  َْلیَْخلا  يرْجَا  (ص ) ِهللا َلوُسَر  َّنِا   » دومرف هک  میناوخیم  (ع ) داّجـس ماما  زا  یثیدح 

تایاور یـضعب  زا  یّتح  داد ]. رارق  هرقن  ياهظحالم  لباق  رادـقم  ار  هقباسملا  لاـم  داد و  يراوس  بسا  ۀـقباسم  روتـسد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ]
. داد هقباـــــــسم  دوـــــــمرف و  تکرـــــــش  تاـــــــقباسم  زا  یـــــــضعب  رد  ًاصخـــــــش  (ص ) ربـــــــمغیپ دوـــــــشیم  هدافتــــــــسا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟  تسا هدش  جیار  جنرطشردقنیا  یمالسا  روشک  رد  ارچ  تسا ،  هدش  تمذم  جنرطش  ام  تایاور  رد  هک  نیا  اب 

شسرپ

؟  تسا هدش  جیار  جنرطشردقنیا  یمالسا  روشک  رد  ارچ  تسا ،  هدش  تمذم  جنرطش  ام  تایاور  رد  هک  نیا  اب 

خساپ

هیقف و زا  معا  سک  چیه  تسین و  رییغت  لباق  تمایق  زور  ات  وا  مارح  لالح و  ینعی  ادخ  مکح  هک  مینک  ضرع  دیاب  امـش  لاوس  اب  هطبار  رد 
ياوتف عرـش و  لصا  ربانب  ودشاب  یم  نآ  قیداصمزا  یکی  جنرطـش  هک  تسا  رامق  هلیـسم  هلمج  زا  هک  دهد  رییغت  ار  نآ  دـناوت  یمن  هیقفریغ 

مکح زین  نونکا  هدوب  مارح  همیا  و  ص )  ادـخ (  لوـسر  ناـمز  رد  هک  هنوگناـمه  تسا و  لـیبق  نیا  زا  جنرطـش  تسا و  مارح  عـجارم  همه 
ماقم لضاف و  هللا  تیآ  ای  و  هر )  ماما (  لثم  راوگرزب  عجارم  یضعب  زا  " اریخا هچنآ  تسا و  نامه  دشاب  رامق  تلآ  هک  یتروص  رد  جنرطش 

هچ رگا  نآ  اب  يزاب  دراد  ار  رامق  تلآ  ناونع  هعماج  نیدـتم  فرع  رد  جنرطـش  هک  یتقو  ات  دـنیامرف  یم  هک  تسا  نآ  دـیا  هدینـش  يربهر 
ار نآ  سکچیه  داد و  تسدزا  ار  شندوب  رامق  تلآ  ناونع  جنرطش  هک  دش  يروط  هعماج  رد  رگا  اما  تسا  مارح  دشاب  تخابو  درب  نودب 

رامقرگید عقاو  رد  دش و  ضوع  عوضوم  رگید  تروص  نیا  رد  دـش  یقلت  يرکف  شزرو  کی  ناونع  هب  هکلب  درواین  باسح  هب  رامق  تلآ 
رد رامق  تمرح  ینعی  یلـصا  مکح  نیاربانب  تسا  لالح  دشابن  نآرد  يدنب  طرـش  تخاب و  درب و  رگا  هک  تسا  لابتوف  دـننام  هکلب  تسین 

هکرس هب  لیدبت  هک  یبارـش  نامه  دننامدش  ضوع  عوضوم  رگا  اما  درک  دهاوخن  هدرکن و  ضوع  ار  نآ  یـسک  تسا و  ظوفحمدوخ  ياج 
زا هک  تسین  يزیچ  دـنا و  هدرک  طابنتـسا  تاـیاور  زا  اـهقف  هک  تسا  یلک  هدـعاق  کـی  نیا  دـش و  دـهاوخ  ضوع  زین  شمکح  دوـش  یم 
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.; دنناد یمن  زیاج  مه  ار  نآ  اب  تخاب  درب و  نودب  يزاب  اهقف  زا  یضعب  هتبلا   . دنیوگب ناشدوخ 

؟ دننک یم  ار  راک  نیا  نایدوهی  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  شیر  ندیشارت  میرحت  تلع  ایآ 

شسرپ

؟ دننک یم  ار  راک  نیا  نایدوهی  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  شیر  ندیشارت  میرحت  تلع  ایآ 

خساپ

نآ همات  تلع  یلو  دراد × میرحت  تمکح  زا  يا  هشوگ  هب  هراـشا  دـیا  هدرک  لـقن  نآ  تمکح  شیر و  ندیـشارت  دروم  رد  امـش  هک  هچنآ 
اـشنم اهنت  ناونع  هب  تایاور  رد  تلع  نآ  دوب و  تلع  اـهنت  رگا  یلب  درک .  دودـحم  دروم  نآ  هب  اـهنت  ار  مکح  ناوت  یمن  نیارباـنب  تسین . 

 . ; تسین تروص  نآ  هب  دودحم  شیر  ندیشارت  تیعونمم  نیاربانب  دومن .  یم  حیحص  امش  جاتنتسا  دوب  حرطم 

؟  تسا مارح  غیت  اب  تروص  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  غیت  اب  تروص  ندیشارت  ارچ 

خساپ

نآ یمـسج  تارـضم  تهج  هب  افرـص  ندیـشارت  شیر  تمرح  یلو  دوش  یم  اه  کف  تروص و  تظاـفح  بجوم  تروص  ياـهوم  املـسم 
اهتمکح یمامت  هب  ام  هتبلا  نانز  هب  نادرم  هبـشت  زا  يریگولج  تروص  رد  یگنادرم  تلاح  اهنآ  هلمج  زا  دراد  زین  يرگید  للع  هکلب  تسین 

 ( ; الیلق الا  ملعلا  نم  متیتوا  ام  و  میتسین (  فقاو  یهلا  ماکحا  دیاوف  و 

؟  تسا مارح  تخاب  درب و  نودب  روساپ  اب  يزاب  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  تخاب  درب و  نودب  روساپ  اب  يزاب  ارچ 

خساپ

ياهرازبا زا  یکی  ناونع  هب  هک  تسا  نآ  باب  زا  روساپ  اب  يزاب  تمرح  هب  مکح  تسا و  مارح  رامق  تالآ  اب  يزاب  مالـسا  رد  یلک  روط  هب 
.; دوب دهاوخ  تمرح  نآ  مکح  دوش ، یم  هتخانش  ناونع  نیا  هب  هک  ینامز  ات  نیاربانب   . دوش یم  هتخانش  رامق 

؟  تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  لیلد 
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؟  تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  لیلد 

خساپ

لباق تهج  ود  زا  یعرـش  مکح  ره  رگید  ترابع  هب  تسیچ ؟  شیر  ندیـشارت  تمرح  لیلد  زا  ناتدوصقم  هک  تخاـس  نشور  دـیاب  ادـتبا 
یلـصا رازبا  اه  لیلد  نیا   . دنک یم  نایب  ار  یهلا  مکح  هک  تسا  یـصوصن  نوتم و  نآ  زا  دوصقم  یعرـش ؛  لیلد  فلا )  تسا :  یبای  لیلد 

هک تسا  نیا  نآ  زا  دوصقم  مکح ؛  هفـسلف  ب )  دـنک .  طابنتـسا  ار  یهلا  مکح  دـناوت  یم  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  ینید  سانـشراک  هیقف و 
هفـسلف فشک  هک ( (  يدراوم  رد  رگم  تسین  یهقف  قیقحت  یـشواک  نینچ  تسا .  هداد  ار  مکح  نالف  یـضورفم  عوضوم  رب  دنوادخ  ارچ 

اهنآ تاییزج  ماکحا و  همه  هفسلف  الوا ، تشاد :  رظن  رد  ار  هتکن  دنچ  دیاب  هطبار  نیا  رد   . دشاب لیخد  مکح ) )  طابنتـسا  رد ( (  مکح ) ) 
نـشور یلامجا  روطب  نکیل   . دـبلط یم  يرـشب  يداع  فراعم  ياـهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاـگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب 
مینادن صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا 

تسج و رد  ایناث ،  . دشاب هتخانشان  ام  ربدنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  اریز   . درک يوریپ  دیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدعاق  ربانب 
هک دـنیارف  نیا   . دومنوج تسج و  شیارب  کـیژولویزیف  يداـم و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لاـبند  هب  هشیمه  دـیابن  ماـکحا  هفـسلف  يوج 

ماکحا زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  تسا .  هنایارگ  يدام  یـشرگن  زا  هتـساخرب  میـشاب   ... ای یبط  يا  هدسفم  ای  تحلـصم  نتفای  یپ  رد  هراومه 
اتابثا ای  ایفن  یمکح  هب  رداق  دوخ  یبرجت  دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دـنراد  يونعم  یحلاصم 
هزور دروم  رد  هک  نانچ   . دشاب هتشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلاسم  اسب  هچ  تسا و  یحطس  رایسب  دنهدب  يرظنرگا  ای  دنتسین و  نآ  نوماریپ 

رد تـسا .  یباـیاوقت ) )  نآ ( (  هدوـمرف و  ناـیب  ار  رتــالاب  يا  هفــسلف  دــیجم  نآرق  یلو  دــنا  هـتخادرپ  نآ  یتشادــهب  صاوـخ  هـب  موـلع 
 ( ج تسا .  دیفم  تروص  تسوپ  اه و  نادند  اه و  هثلزا  تظفاحم  يارب  نساحم  دوجو  دـنا :  هتفگ  یبط  رظن  زا  زین  تروص  ندیـشارتدروم 

دیفم اهنآ  تفاطل  تسوپ و  زا  تظافح  يارب  یتشادـهب  لوصا  تفاظن و  تیاعر  تروص  رد  نساحم  دوجو  زین  تسوپ  نیـصصختم  رظن  زا 
راتخاساب بسانتم  نساحم  دوجو  تسا .  ییانثتـسا  يا  هلاسم  هک  دنـشاب  یتسوپ و ...  ياه  چراق  راـتفرگ  هک  یناـسک  دروم  رد  رگم  تسا ، 

تیاور نمض  رد  باب 13  ح 12 ، ص 112 ، ج 76 ، راونالاراحبرد ، دشاب  یم  نانز  هب  هبـشت  نآ  ندیـشارت  و  دـشاب ، یم  درم  ندـب  یعیبط 
اناو دـنیامرف ... ( ( :  یم  هدرک و  هراشا  قوف  هفـسلف  هب  ع )  ماما (  هاگ  نآ  هدـیدرگ  رکذ  هلاسم  نیا  هچخیرات  ع )  قداص (  ماـما  زا  یلیوط 

ترطف قباطم  نیا  میراذـگ و  یم  یقاب  ار  هیحل  مینک و  یم  هاتوک  ار  براوش  اـم  یلو  ؛ ...  هرطفلا یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن 
رگید هعیـشلا و  لیاسو  لوقعلا ،  فحت  رابخالا ، یناعم  ، راونـالاراحب هلمج  زا  ییاور ،  بتک  رد  يددـعتم  تاـیاور  هراـب  نیا  رد  تسا ) ) . 
لاـق هیقفلا  هرـضحیال  نم  باـتک  نم  - ) ) 1 مینک :  یم  هدنـسب  راونـالاراحب  زا  تیاور  ود  رکذ  هب  طـقف  اـم  هکدراد  دوـجو  ییاور  عماـجم 

هذـختی ناطیـشلا  ناف  هبراش  مکدـحا  نلوطی  ال  ص )  یبنلا (  لاق  ماذـجلا و  نم  ناما  هعمجلا  یلا  هعمجلا  نم  براشلا  ذـخا  ع )  قداـصلا ( 
نا ص )  لاق (  دوهیلاب و  اوهبشتت  یحللا و ال  اوفعاو  براوشلا  اوفحا  ع )  لاق (  انم و  سیلف  هبراش  ذخای  مل  نم  ع )  لاق (  هب و  رتتسی  " ابخم

هللااب و هللا و  مسب  لوقی  براشلا  ذـخا  اذا  هرطفلا و  یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اـنا  مهبراوشاورفو و  مهاـحل و  اوزج  سوجملا 
اوفعاو براوـشلا  اوـفخا  ص )  هللا (  لوـسر  نع  - ) ) 2 ب 13 )  تیاور 14 ، ج 76، راونــالاراحب ، ص ( ، ) ) ... )  هللا (  لوـسر  هـلم  یلع 

ب 13; . )  ح10 ، ص 111 ، ج 76 ، راونالاراحب ، سوجملاب ( ، ) )  اوهبشتتالو  هیحللا 

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  رتشگنا 

شسرپ

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  رتشگنا 
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خساپ

راوتـسا یتمکح  يانبم  رب  تسا  مالـسا  زا  دوش  تباث  هک  یمکح  ره  نیاربانب  دریگ ; یم  همـشچرس  یهلا  دودحمریغ  ملع  زا  مالـسا  ماکحا 
نکمم هچ  رگا  تسا ، یتمکح  ياراد  زین  قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  مینک . یبایزرا  لیصفت  هب  ار  نآ  میناوتن  ام  هچرگ  دوب  دهاوخ 

هب خـساپ  شخب  داد ( . دـهاوخ  باوث  وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، هدافتـسا  قـیقع  رتـشگنا  زا  یـسک  رگا  نیارباـنب  مینکن ; كرد  ار  نآ  اـم  تسا 
3ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 

خساپ

هراّفک تسا . هداهنرب  هتسیاب  هتـسیاش و  ینوناق  يزیچ  ره  يارب  دراد ، نارکیب  یـشناد  هک  وا ، تسا . لاعتم  دنوادخ  مالـسا  رد  نیناوق  عضاو 
یمن یلو  درمـشرب ، ییاهتحلـصم  هراّفک  يارب  ناوت  یم  دـنچ  ره  دنمـشزرا  ییاهتحلـصم  ياراد  تسا و  مالـسا  ییازج  نیناوق  زا  یکی  زین 
نادب دناوت  یمن  یمدآ  هشیدنا  تسا و  هاگآ  يروما  نینچ  هب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دنیاهنیمه . اهنت  هراّفک  وجو  تّلع  هک  دش  یعّدم  ناوت 

11ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دبای هار 

؟ تسین ناسکی  نانز  نادرم و  يارب  یمالسا  ماکحا  یخرب  ارچ 

شسرپ

؟ تسین ناسکی  نانز  نادرم و  يارب  یمالسا  ماکحا  یخرب  ارچ 

خساپ

حلاصم و نآ  هک  نیا  اّما  تسین . تحلـصم  نودب  يروتـسد  چیه  تسا و  هدش  عضو  دـسافم  حـلاصم و  ساسا  رب  مالـسا  ياهروتـسد  مامت 
هب خـساپ  شخب  . ) تسا هدـش  نایب  ثیداحا  تاـیآ و  رد  اـهنآ  زا  يرایـسب  دـنچ  ره  تسین  نکمم  اـهنآ  همه  هب  نتفاـی  هار  تسیچ ، دـسافم 

17ـ ـ )  تالاؤس

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

شسرپ

؟ تشک دیاب  تسا ، هدش  یطو  هک  ار  يواگ  ارچ 

خساپ

ای نیاربانب ، تسین . هدسفم  یب  یمارح  چیه  تحلصم و  یب  یبجاو  چیه  مالسا  رد  تسا . حلاصم  يور  زا  مالسا  ياهروتـسد  ماکحا و  مامت 
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، دنـشکب ار  نآ  هک  تسا  هداد  روتـسد  مالـسا  ور ، نیا  زا  تسا و  هدسفم  ياراد  شندـنام  ای  تسا و  تحلـصم  ياراد  يواگ  نینچ  نتـشک 
20ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میبایرد ار  نآ  تمکح  یتسرد  هب  میناوتن  ام  هچرگ 

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  رتشگنا 

شسرپ

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  رتشگنا 

خساپ

راوتـسا یتمکح  يانبم  رب  تسا  مالـسا  زا  دوش  تباث  هک  یمکح  ره  نیاربانب  دریگ ; یم  همـشچرس  یهلا  دودحمریغ  ملع  زا  مالـسا  ماکحا 
نکمم هچ  رگا  تسا ، یتمکح  ياراد  زین  قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  مینک . یبایزرا  لیصفت  هب  ار  نآ  میناوتن  ام  هچرگ  دوب  دهاوخ 

هب خـساپ  شخب  داد ( . دـهاوخ  باوث  وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، هدافتـسا  قـیقع  رتـشگنا  زا  یـسک  رگا  نیارباـنب  مینکن ; كرد  ار  نآ  اـم  تسا 
3ـ ـ )  تالاؤس

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدش  مارح  هلحرم  هب  هلحرم  يراوخابر ، يراوخبارش و  دننام  اهزیچ ، یخرب  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

یخرب ور ، نیا  زا  دوب . غیلبت  هنیمز  یگدامآ  داهن ، یم  جرا  نادـب  مالـسا  نییآ  غیلبت  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ هک  یلوصا  زا  یکی 
ات تخادنا  یم  ریخأت  ار  شغیلبت  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) گرزب ربمایپ  نآ  دوبن و  مهارف  نآ  غیلبت  هنیمز  هک  دـش  یم  لزان  ربمایپ  رب  ماکحا 
اب گنهامه  تایآ  یخرب  ور ، نیا  زا  دوب و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ ّتیرومأم  شور  نیا  دیآ . مهارف  غیلبت  هتـسیاش  رتسب  هک  یماگنه 

7ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تشگ یم  لزان  یجیردت  يا و  هلحرم  هویش ، نیا 

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 

خساپ

هراّفک تسا . هداهنرب  هتسیاب  هتـسیاش و  ینوناق  يزیچ  ره  يارب  دراد ، نارکیب  یـشناد  هک  وا ، تسا . لاعتم  دنوادخ  مالـسا  رد  نیناوق  عضاو 
یمن یلو  درمـشرب ، ییاهتحلـصم  هراّفک  يارب  ناوت  یم  دـنچ  ره  دنمـشزرا  ییاهتحلـصم  ياراد  تسا و  مالـسا  ییازج  نیناوق  زا  یکی  زین 
نادب دناوت  یمن  یمدآ  هشیدنا  تسا و  هاگآ  يروما  نینچ  هب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دنیاهنیمه . اهنت  هراّفک  وجو  ّتلع  هک  دش  یعّدم  ناوت 
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11ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دبای هار 

؟ تسین ناسکی  نانز  نادرم و  يارب  یمالسا  ماکحا  یخرب  ارچ 

شسرپ

؟ تسین ناسکی  نانز  نادرم و  يارب  یمالسا  ماکحا  یخرب  ارچ 

خساپ

حلاصم و نآ  هک  نیا  اّما  تسین . تحلـصم  نودب  يروتـسد  چیه  تسا و  هدش  عضو  دـسافم  حـلاصم و  ساسا  رب  مالـسا  ياهروتـسد  مامت 
هب خـساپ  شخب  . ) تسا هدـش  نایب  ثیداحا  تاـیآ و  رد  اـهنآ  زا  يرایـسب  دـنچ  ره  تسین  نکمم  اـهنآ  همه  هب  نتفاـی  هار  تسیچ ، دـسافم 

17ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  لیلد 

خساپ

. مینک یباـیزرا  ار  نآ  لیـصفت  هب  میناوـتن  هچرگ  تسا ، راوتـسا  یتـمکح  رب  دریگ و  یم  همـشچرس  یهلا  هدرتـسگ  مـلع  زا  مالـسا  ماـکحا 
هب قیقعرتشگنا  زا  هدافتـسا  نیاربانب ، میـشاب . هدرکن  كرد  ار  نآ  ام  هچ  رگا  تسا  یتمکح  ياراد  زین  قیقع  رتشگنا  زا  هدافتـسا  بابحتـسا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یهلا  باوث  باوث ، دیما 

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  رتشگنا 

شسرپ

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  رتشگنا 

خساپ

راوتـسا یتمکح  يانبم  رب  تسا  مالـسا  زا  دوش  تباث  هک  یمکح  ره  نیاربانب  دریگ ; یم  همـشچرس  یهلا  دودحمریغ  ملع  زا  مالـسا  ماکحا 
نکمم هچ  رگا  تسا ، یتمکح  ياراد  زین  قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  مینک . یبایزرا  لیصفت  هب  ار  نآ  میناوتن  ام  هچرگ  دوب  دهاوخ 

هب خـساپ  شخب  داد ( . دـهاوخ  باوث  وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، هدافتـسا  قـیقع  رتـشگنا  زا  یـسک  رگا  نیارباـنب  مینکن ; كرد  ار  نآ  اـم  تسا 
 ( تالاؤس

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 
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شسرپ

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 

خساپ

هراّفک تسا . هداهنرب  هتسیاب  هتـسیاش و  ینوناق  يزیچ  ره  يارب  دراد ، نارکیب  یـشناد  هک  وا ، تسا . لاعتم  دنوادخ  مالـسا  رد  نیناوق  عضاو 
یمن یلو  درمـشرب ، ییاهتحلـصم  هراّفک  يارب  ناوت  یم  دـنچ  ره  دنمـشزرا  ییاهتحلـصم  ياراد  تسا و  مالـسا  ییازج  نیناوق  زا  یکی  زین 
نادب دناوت  یمن  یمدآ  هشیدنا  تسا و  هاگآ  يروما  نینچ  هب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دنیاهنیمه . اهنت  هراّفک  وجو  تّلع  هک  دش  یعّدم  ناوت 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دبای هار 

؟ دوش یمن  شورف  دیرخ و  تسا ، هدش  فقو  هک  ییاه  ناکم  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  شورف  دیرخ و  تسا ، هدش  فقو  هک  ییاه  ناکم  ارچ 

خساپ

نیا فقاو  دوصقم  دوش . هدافتسا  وا  عفانم  زا  دشاب و  یقاب  هشیمه  نآ  لصا  هک  يا  هنوگ  هب  دوخ  کلم  زا  يزیچ  ندرک  جراخ  ینعی  فقو 
دیاب یمالسا  مکح  ساسارب  دسرب . باوث  هب  وا  هجیتن  رد  دوش و  هدافتسا  نآ  زا  ًامیاد  هک  دنک  مهارف  يا  هیراج  هقدص  دوخ  يارب  هک  تسا 
رظن اب  فلاخم  نوچ  هدش  فقو  ياه  ناکم  شورف  نیاربانب  درک ; هدافتـسا  تسا ، هدرک  رّرقم  هدـننک  فقو  هک  يدروم  نامه  تافوقوم  زا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسین ( . زیاج  تسا ، هدننک  فقو 

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  ایآ 

شسرپ

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  ایآ 

خساپ

. تسا هدشن  عیرشت  تمکح  نودب  ماکحا ، زا  یمکح  چیه  هتشگ ، راوتـسا  دسافم  حلاصم و  ساسا  رب  مالـسا  نیناوق  ماکحا و  هکنیا  هب  رظن 
مامت هب  تبـسن  هک  ییملع  هطاحا  ساـسارب  هک  تسوا  تسا و  ناـهج  دـنوادخ  مالـسا ، ماـکحا  رد  نوناـق  عضو  هک  تساـجنیا  نخـس  یلو 
رشب طّسوت  هک  رگید  نیناوق  هکنیا  ّرس  دنک و  یم  عضو  یحیحص  تارّرقم  نیناوق و  یگدنز  تایئزج  اب  بسانم  دراد ، دارفا  یگدنز  نوؤش 

یگدنز رد  رـشب  ياهزاین  تاجایتحا و  مامت  هب  دـناوت  یمن  تسا و  هاتوک  اسران و  رـشب  دـید  هک  تسا  نیمه  تسا . صقان  دوش ، یم  عضو 
زج میرادن  ماکحا  هفسلف  هب  تبسن  يرکف  هطاحا  ام  نوچ  هک  دوش  یم  نشور  نایب ، نیا  اب  دنک . عضو  نوناق  نآ  بسانم  دنک و  ادیپ  هطاحا 

ار دنوادخ  دـنیادخ و  رکنم  102 ـ ـ  هک یناسک  ربارب  رد  نیارباـنب  مینک . رظن  راـهظا  میناوت  یمن  تسا  یعطق  ماـکحا  هفـسلف  هک  يدراوم  رد 
تسا نکمم  اریز  درک . نایب  مکح  هفسلف  ناونع  هب  دراد ، يروئت  هیضرف و  هبنج  هک  ار  ینیمخت  یـسدح و  بلاطم  دیابن  دنناد ، یمن  میکح 
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نینچ اب  دروخرب  حیحـص  هار  ددرگ ، لزلزتم  مالـسا  ماکحا  هب  تبـسن  راکفا  هجیتن  رد  دـنک  تباث  ار  نآ  فـالخ  ملق ، تفرـشیپ  هدـنیآ ، رد 
يربمایپ هب  داقتعا  نینچمه  میکح و  يادخ  دوجو  هب  داقتعا  ات  درک  ناملسم  ار  نآ  ناهرب  لیلد و  قیرط  زا  تسخن  هک  تسا  نیا  صاخـشا 

هب خـساپ  شخب  . ) دوش ّلـح  دوخ  هب  دوخ  ناـنآ  تـالاؤس  لـیبق  نیا  هجیتن ، رد  دـنک و  ادـیپ  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا یمارگ  لوسر 
نارگید مالسا و  مال  ــ سا 103 ـ ـ )  تالاؤس

؟ دنسر یم  غولب  هب  نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  ارچ 

شسرپ

؟ دنسر یم  غولب  هب  نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  ارچ 

خساپ

اهرتخد يرـشب ، عماوج  مامت  رد  تسین . دـیدرت  وگتفگ و  ياج  دـنوش ، یم  غلاـب  رتدوز  اهرـسپ  زا  ًاـمومع  اـهرتخد  هک  عوضوم  نیا  لـصا 
لدتعم قطانم  رد  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دنوش . یم  غلاب  هدرک ، دشر  رتدوز  ینعی  دننک ; یم  ادیپ  یگدامآ  جاودزا  يارب  اهرسپ  زا  رتدوز 

یم مشچ  هب  ییاه  توافت  طاقن  ریاس  رد  یلو  دـنوش ; یم  غلاب  یگلاـس  هدزناـپ  دودـح  رد  اهرـسپ  یگلاـس و  هد  دودـح  رد  اـهرتخد  ًاـعون 
یّلک یمومع  نوناق  کی  مالسا  لاح ، ره  رد  دنوش . یم  غلاب  یگلاس  هدزیـس  دودح  رد  نارتخد  اه  طیحم  زا  یـضعب  رد  هکنیا  لثم  دروخ ;

ار دوخ  تابجاو  دیاب  يرمق  لاس  هدزناپ  نایاپ  زا  سپ  اهرـسپ  يرمق و  لاس  هن  ندش  مامت  زا  سپ  اهرتخد  هک  تسا  هداد  رارق  فیلکت  يارب 
، دریگ تروص  جاودزا  نس  نیا  رد  هک  هتسنادن  مزال  مالـسا  مه  جاودزا  دروم  رد  دنوشن . هانگ  بکترم  دنهد و  ماجنا  هریغ  زامن و  لیبق  زا 

نیع رد  یلو  دنزادنیب ; ریخأت  هب  ار  جاودزا  دنا ، هدرکن  ادـیپ  جاودزا  يارب  لماک  یگدامآ  هک  ینامز  ات  دـنناوت  یم  نارـسپ  نارتخد و  هکلب 
شخب تشاد ( . دهاوخ  یپ  رد  ار  يدسافم  نارسپ  يارب  مه  نارتخد و  يارب  مه  راک  نیا  اریز  تسین ; حیحـص  جاودزا  نس  ندرب  الاب  لاح 

 ( تالاؤس هب  خساپ 

؟ تسا مارح  ارچ  مالسا  رد  جنرطش 

شسرپ

؟ تسا مارح  ارچ  مالسا  رد  جنرطش 

خساپ

مالـسا زا  یمکح  هک  تسا  یفاک  نیمه  تسا  هتفرگ  همـشچرس  دـنوادخ  ملع  زا  مالـسا  ماکحا  ماـمت  هک  تسا  دـقتعم  هک  یناملـسم  يارب 
یبایزرا ار  نآ  هفسلف ي  دناوتن  لماک  روط  هب  هچرگ  دیامن  یم  يوریپ  نآ  زا  هدرک و  لمع  نآ  هب  تبغر  لامک  اب  هک  دوش  تباث  يو  يارب 
نیاربانب دشاب  یم  رتنوزفا  نآ  هدسفم ي  دراد  یتحلـصم  رگا  ای  تسا و  هدسفم  ياراد  اهنت  ای  دوش  یم  مارح  مالـسا  رد  هک  يزیچ  ره  دنک .
مییوگب میناوت  یمن  تسا  نایاپ  یب  هدرتسگ  ملع  تمکح و  ياراد  هک  تسا  دـنوادخ  اهنت  میرادـن و  دـسافمو  حـلاصم  هب  هطاـحا  اـم  نوچ 

ور نیا  زا  تسا  نآ  عفانم  زا  شیب  دراد  هک  يدـسافم  مالـسا  رازگنوناقدـید  زا  هکنیا  هچ  دـشاب  زیاـج  دـیاب  تسا و  ینهذ  شزرو  جـنرطش 
یلاسرا هوزج ي  هب  زین  یقیسوم  تمرح  هرابرد ي  دیئامرف .  هجوت  همیمض  هقور ي  هب  جنرطـش  هنیمز ي  رد  تسا . هدش  نآ  تمرحب  مکح 

 ) هعجارم شدـیلقت  عجرم  رظن  هب  دـیاب  یـسک  ره  یقیـسوم  قیداصم  دراوم و  هرابرد ي  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآاـی  دـییامرف .  هجوت 
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176ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب 

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  ایآ 

شسرپ

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  ایآ 

خساپ

. تسا هدشن  عیرشت  تمکح  نودب  ماکحا ، زا  یمکح  چیه  هتشگ ، راوتـسا  دسافم  حلاصم و  ساسا  رب  مالـسا  نیناوق  ماکحا و  هکنیا  هب  رظن 
مامت هب  تبـسن  هک  ییملع  هطاحا  ساـسارب  هک  تسوا  تسا و  ناـهج  دـنوادخ  مالـسا ، ماـکحا  رد  نوناـق  عضو  هک  تساـجنیا  نخـس  یلو 
رشب طّسوت  هک  رگید  نیناوق  هکنیا  ّرس  دنک و  یم  عضو  یحیحص  تارّرقم  نیناوق و  یگدنز  تایئزج  اب  بسانم  دراد ، دارفا  یگدنز  نوؤش 

یگدنز رد  رـشب  ياهزاین  تاجایتحا و  مامت  هب  دـناوت  یمن  تسا و  هاتوک  اسران و  رـشب  دـید  هک  تسا  نیمه  تسا . صقان  دوش ، یم  عضو 
زج میرادن  ماکحا  هفسلف  هب  تبسن  يرکف  هطاحا  ام  نوچ  هک  دوش  یم  نشور  نایب ، نیا  اب  دنک . عضو  نوناق  نآ  بسانم  دنک و  ادیپ  هطاحا 

میکح ار  دـنوادخ  دـنیادخ و  رکنم  هک  یناسک  ربارب  رد  نیاربانب  مینک . رظن  راهظا  میناوت  یمن  تسا  یعطق  ماـکحا  هفـسلف  هک  يدراوم  رد 
رد تسا  نکمم  اریز  درک . نایب  مکح  هفـسلف  ناونع  هب  دراد ، يروئت  هیـضرف و  هبنج  هک  ار  ینیمخت  یـسدح و  بلاـطم  دـیابن  دـنناد ، یمن 

نینچ اـب  دروخرب  حیحـص  هار  ددرگ ، لزلزتم  مالـسا  ماـکحا  هب  تبـسن  راـکفا  هجیتن  رد  دـنک  تباـث  ار  نآ  فـالخ  ملق ، تفرـشیپ  هدـنیآ ،
يربمایپ هب  داقتعا  نینچمه  میکح و  يادخ  دوجو  هب  داقتعا  ات  درک  ناملسم  ار  نآ  ناهرب  لیلد و  قیرط  زا  تسخن  هک  تسا  نیا  صاخـشا 

هب خـساپ  شخب  . ) دوش ّلـح  دوخ  هب  دوخ  ناـنآ  تـالاؤس  لـیبق  نیا  هجیتن ، رد  دـنک و  ادـیپ  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا یمارگ  لوسر 
نارگید مالسا و  مال  ــ سا تالاؤس ) 

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  ایآ 

شسرپ

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  ایآ 

خساپ

. تسا هدشن  عیرشت  تمکح  نودب  ماکحا ، زا  یمکح  چیه  هتشگ ، راوتـسا  دسافم  حلاصم و  ساسا  رب  مالـسا  نیناوق  ماکحا و  هکنیا  هب  رظن 
مامت هب  تبـسن  هک  ییملع  هطاحا  ساـسارب  هک  تسوا  تسا و  ناـهج  دـنوادخ  مالـسا ، ماـکحا  رد  نوناـق  عضو  هک  تساـجنیا  نخـس  یلو 
رشب طّسوت  هک  رگید  نیناوق  هکنیا  ّرس  دنک و  یم  عضو  یحیحص  تارّرقم  نیناوق و  یگدنز  تایئزج  اب  بسانم  دراد ، دارفا  یگدنز  نوؤش 

یگدنز رد  رـشب  ياهزاین  تاجایتحا و  مامت  هب  دـناوت  یمن  تسا و  هاتوک  اسران و  رـشب  دـید  هک  تسا  نیمه  تسا . صقان  دوش ، یم  عضو 
زج میرادن  ماکحا  هفسلف  هب  تبسن  يرکف  هطاحا  ام  نوچ  هک  دوش  یم  نشور  نایب ، نیا  اب  دنک . عضو  نوناق  نآ  بسانم  دنک و  ادیپ  هطاحا 

میکح ار  دـنوادخ  دـنیادخ و  رکنم  هک  یناسک  ربارب  رد  نیاربانب  مینک . رظن  راهظا  میناوت  یمن  تسا  یعطق  ماـکحا  هفـسلف  هک  يدراوم  رد 
رد تسا  نکمم  اریز  درک . نایب  مکح  هفـسلف  ناونع  هب  دراد ، يروئت  هیـضرف و  هبنج  هک  ار  ینیمخت  یـسدح و  بلاـطم  دـیابن  دـنناد ، یمن 

نینچ اـب  دروخرب  حیحـص  هار  ددرگ ، لزلزتم  مالـسا  ماـکحا  هب  تبـسن  راـکفا  هجیتن  رد  دـنک  تباـث  ار  نآ  فـالخ  ملق ، تفرـشیپ  هدـنیآ ،
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يربمایپ هب  داقتعا  نینچمه  میکح و  يادخ  دوجو  هب  داقتعا  ات  درک  ناملسم  ار  نآ  ناهرب  لیلد و  قیرط  زا  تسخن  هک  تسا  نیا  صاخـشا 
هب خـساپ  شخب  . ) دوش ّلـح  دوخ  هب  دوخ  ناـنآ  تـالاؤس  لـیبق  نیا  هجیتن ، رد  دـنک و  ادـیپ  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا یمارگ  لوسر 

52ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسا مارح  یشارت  شیر  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  یشارت  شیر  ارچ 

خساپ

ندوب اهنآ  ياوتف  دـنهد  یم  یلمع  ندوب  حابم  بابحتـسا و  ای  تهارک  ای  بوجو  ای  تمرح و  هب  اوتف  اـج  ره  دـیلقت  عجارم  هعیـش و  ياـهقف 
یم عامجا ) لقع و  مالسلا ،)) مهیلع  )) يده همئا  مرکا و  لوسر  زا  هدراو  تایاور  دیجم ، نآرق  ) هناگراهچ هلدا ي  زا  یکی  هب  دنتـسم  کش 

هتـشاد نیقی  دیاب  دـنهد  یم  یـشارت  شیر  ندوب  مارح  هب  يوتف  ام  ياهقف  رگا  نیاربانب  دـنیوگ . یمن  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  هاگچیه  دـشاب و 
هلدا ي زا  یضعب  دینک  ادیپ  يرتشیب  نانیمطا  امش  هکنیا  يارب  ام  دنا و  هدرک  هدافتسا  یهقف  ياهلیلد  زا  هکلب  هتفگن  دوخ  شیپ  زا  هک  دیشاب 

ترضح تمدخ  دنتساوخ  یم  هک  ) يرسک نارومأم  هب  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مرکا لوسر  میـسیون : یم  اجنیا  رد  ار  یـشارت  شیر  تمرح 
دراو مه  رگید  تیاور  دـنچ  باـب  نیا  رد  هتبلا  میراذـگب . ار  شیر  مینیچب و  ار  براـش  هک  تسا  هدرک  رما  نم  راـگدرورپ  دومرف  دنـسرب )

زا یخرب  هب  ءاهقف  زا  یضعب  تایاوررب  هوالع  تسا  هدرک  لقن  راحبلا  ۀنیفـس  باتک  رد  یمق  ثّدحم  موحرم  ار  اهنآ  همه ي  هک  تسا  هدش 
و هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مرکا لوسر  یلمع  شور  هریس و  هک  تسا  نیا  رتمهم  همه  زا  دنا . هدومن  لالدتـسا  هنیمز  نیا  رد  مه  نآرق  تایآ 

ًاّدج یـشارت  شیر  زا  دنراذگب و  ار  شیر  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  مالـسا  ءادتبا  زا  نینیدـتم  نید و  ناگرزب  و  مالـسلا )) مهیلع  )) يدـه همئا 
نیمه دشابن  تسد  رد  یـشارت  شیر  تمرح  رب  یلیلد  چـیه  رگا  دـنا  هدومرف  گرزب  ياهقف  زا  یـضعب  هک  روطنامه  دـندرک و  یم  بانتجا 

و تسا . یفاک  نآ  تمرح  يارب  نیدتم  مدرم  و  مالسلا )) مهیلع  )) يده همئا ي  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا لوسر  یلمع  شور  هریس و 
؟ هللا ءایلوا  همئا و  هللا و  لوسر  هب  هن  میـشاب  هیبش  هناگیب  هب  ارچ  میـشاب  یـسک  هیبش  رهاظ  رد  دـشاب  انب  رگا  هک  تسا  مّلـسم  لـصا  کـی  نیا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  لیلد 

خساپ

. مینک یباـیزرا  ار  نآ  لیـصفت  هب  میناوـتن  هچرگ  تسا ، راوتـسا  یتـمکح  رب  دریگ و  یم  همـشچرس  یهلا  هدرتـسگ  مـلع  زا  مالـسا  ماـکحا 
هب قیقعرتشگنا  زا  هدافتـسا  نیاربانب ، میـشاب . هدرکن  كرد  ار  نآ  ام  هچ  رگا  تسا  یتمکح  ياراد  زین  قیقع  رتشگنا  زا  هدافتـسا  بابحتـسا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یهلا  باوث  باوث ، دیما 
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؟ تسا هدمآ  يا  هیآ  میرک  نآرق  رد  هراب  نیا  رد  ایآ  میمهفب ؟ ار  زیچ  همه  تمکح  میناوت  یمن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  يا  هیآ  میرک  نآرق  رد  هراب  نیا  رد  ایآ  میمهفب ؟ ار  زیچ  همه  تمکح  میناوت  یمن  ارچ 

خساپ

یگژیو اـه و  هبنج  همه  میتسناوت  اـم  رگا  دوش . یم  لـصاح  نآ  تاصخـشم  بناوج و  همه  هب  ملع  تروص  رد  زیچ  کـی  تمکح  هب  ملع 
ینعی ینیوکت  روـما  هراـبرد  مه  رما  نیا  میربـب . یپ  نآ  دوـجو  تمکح  هب  میناوـت  یم  مینک  نییعت  ار  زیچ  کـی  يدوـجو  صاوـخ  ياـه و 

هک نانچمه  تادوجوم ، ینیوکت و  روما  هطیح  رد  اّما  تسا . يراج  قداص و  تاروتـسد  ماکحا و  ینعی  يرابتعا  روما  رد  مه  تادوجوم و 
تالوهجم لباقم  رد  وا  ملع  تسا و  یتسه  ياه  هدـیدپ  ياهزار  فشک  تسخن  ياهماگ  رد  زونه  ناـسنا  دـنا ، هدرک  فارتعا  نادنمـشناد 

هب ملع  اب  طابترا  رد  اهدـیابن  اهدـیاب و  اهروتـسد و  هک  اجنآ  زا  زین ، يرابتعا  روما  هطیح  رد  و  تساـیرد . لـباقم  رد  يا  هرطق  دـننام  یتسه 
مولع و یحو ، هلیـسو  هب  میلع  دـنوادخ  يوـس  زا  هک  اـجنآ  رگم  تسا . هاـتوک  يرـشب  ملع  تسد  دریگ ، یم  تأـشن  نآ  زا  تسا و  یتـسه 

اهدادعتسا تخانش  اب  دیاب  تسا  ناسنا  هرابرد  هک  ییاهدیابن  دیاب و  تاروتسد و  لاثم  ناونع  هب  دشاب . هتفرگ  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  یفراعم 
اب ناسنا  ادخ ، اب  ناسنا   [ ناسنا عونتم  ياه  طابترا  رد  هک  ییاهدیابن  اهدیاب و  تسا  روط  نیمه  دریگب . تروص  وا  یحور  یمسج و  داعبا  و 

ینیوکت و ) روما نیا  همه  تمکح  نتـسناد  نیارباـنب  تسا . حرطم  ناـهج [ اـب  ناـسنا  و  تسود و )...  رداـم ، ردـپ ، دـنزرف ، رـسمه ، ) ناـسنا
رد 33 ـ ـ  هراب نیا  رد  دوش . هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  یتسه  قلاـخ  يوس  زا  هک  اـجنآ  رگم  تسین . رـشب  دودـحم  ملع  هطیح  رد  يراـبتعا )
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( .» هدشن  هداد  یکدنا  زج  ملع ، زا  امـش  هب  (1 ;)و  الیلق ّالا  ملعلا  نم  متیتوا  ام  و  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق 

34ـ ـ . هیآ 85 ءارسا ، هروس   - 1  ـــــــــــــــــــــ

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 

خساپ

هراّفک تسا . هداهنرب  هتسیاب  هتـسیاش و  ینوناق  يزیچ  ره  يارب  دراد ، نارکیب  یـشناد  هک  وا ، تسا . لاعتم  دنوادخ  مالـسا  رد  نیناوق  عضاو 
یمن یلو  درمـشرب ، ییاهتحلـصم  هراّفک  يارب  ناوت  یم  دـنچ  ره  دنمـشزرا  ییاهتحلـصم  ياراد  تسا و  مالـسا  ییازج  نیناوق  زا  یکی  زین 
نادب دناوت  یمن  یمدآ  هشیدنا  تسا و  هاگآ  يروما  نینچ  هب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دنیاهنیمه . اهنت  هراّفک  وجو  تّلع  هک  دش  یعّدم  ناوت 

11ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دبای هار 

؟ دنسر یم  فیلکت  هب  نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  ارچ 

شسرپ

؟ دنسر یم  فیلکت  هب  نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  ارچ 
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خساپ

يارب نارـسپ  زا  رتدوز  نارتخد  يرـشب ، ياهداژن  مامت  رد  تسین . دـیدرت  ياج  دـنوش ، یم  غلاـب  نارـسپ  زا  رتدوز  نارتخد  هک  عوضوم  نیا 
نارـسپ یگلاس و  هد  دودح  رد  نارتخد  لدتعم ، قطانم  رد  الومعم  دنوش . یم  غلاب  دننک و  یم  دشر  رتدوز  ینعی  دنوش ; یم  هدامآ  جاودزا 

هدزیـس دودـح  رد  نارتخد  هاگ  الثم  دروخ ; یم  مشچ  هب  ییاهتوافت  رگید  ياهاج  یخرب  رد  یلو  دـنوش ، غلاـب  یگلاـس  هدزناـپ  دودـح  رد 
لاس زا 15  نارـسپ  يرمق و  لاس  هن  زا  نارتخد  هک  تسا  هداهنرب  فیلکت  يارب  یّلک  ینوناـق  مالـسا  لاـح ، ره  هب  دـنوش . یم  غلاـب  یگلاـس 
هکلب دریگ ، تروص  جاودزا  نس  نیا  رد  ًامتح  هک  تسین  نآ  رب  مالـسا  جاودزا ، دروم  رد  دـنهد . ماجنا  ار  دوخ  ینید  تابجاو  دـیاب  يرمق 
يراک جاودزا ، نس  ندرب  الاب  لاح ، نامه  رد  یلو  دـنزادنا . ریخأت  هب  ار  نآ  دـنوش ، جاودزا  هدامآ  هک  یناـمز  اـت  دـنناوت  یم  رـسپ  رتخد و 

 ( تالاؤس هب  خـساپ  شخب  . ) تسا رابنایز  رایـسب  نارـسپ  يارب  مه  نارتخد و  يارب  مه  هک  دروآ  یم  دـیدپ  يدـسافم  اریز  تسین ; تسرد 
ـ24ـ

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  رتشگنا 

شسرپ

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  رتشگنا 

خساپ

راوتـسا یتمکح  يانبم  رب  تسا  مالـسا  زا  دوش  تباث  هک  یمکح  ره  نیاربانب  دریگ ; یم  همـشچرس  یهلا  دودحمریغ  ملع  زا  مالـسا  ماکحا 
نکمم هچ  رگا  تسا ، یتمکح  ياراد  زین  قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  مینک . یبایزرا  لیصفت  هب  ار  نآ  میناوتن  ام  هچرگ  دوب  دهاوخ 

هب خـساپ  شخب  داد ( . دـهاوخ  باوث  وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، هدافتـسا  قـیقع  رتـشگنا  زا  یـسک  رگا  نیارباـنب  مینکن ; كرد  ار  نآ  اـم  تسا 
3ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  رتشگنا 

شسرپ

؟ تسا بحتسم  نآ  زا  هدافتسا  هک  دراد  یّصاوخ  هچ  قیقع  رتشگنا 

خساپ

راوتسا یتمکح  يانبم  رب  تسا  مالـسا  زا  دوش  تباث  هک  یمکح  ره  نیاربانب  دریگ ; یم  همـشچرس  یهلا  دودحمریغ  ملع  زا  مالـسا  Ø Š

نکمم هچ  رگا  تسا ، یتمکح  ياراد  زین  قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  مینک . یبایزرا  لیصفت  هب  ار  نآ  میناوتن  ام  هچرگ  دوب  دهاوخ 
هب خـساپ  شخب  داد ( . دـهاوخ  باوث  وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، هدافتـسا  قـیقع  رتـشگنا  زا  یـسک  رگا  نیارباـنب  مینکن ; كرد  ار  نآ  اـم  تسا 

3ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 
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شسرپ

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 

خساپ

هراّفک تسا . هداهنرب  هتسیاب  هتـسیاش و  ینوناق  يزیچ  ره  يارب  دراد ، نارکیب  یـشناد  هک  وا ، تسا . لاعتم  دنوادخ  مالـسا  رد  نیناوق  عضاو 
یمن یلو  درمـشرب ، ییاهتحلـصم  هراّفک  يارب  ناوت  یم  دـنچ  ره  دنمـشزرا  ییاهتحلـصم  ياراد  تسا و  مالـسا  ییازج  نیناوق  زا  یکی  زین 
نادب دناوت  یمن  یمدآ  هشیدنا  تسا و  هاگآ  يروما  نینچ  هب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دنیاهنیمه . اهنت  هراّفک  وجو  تّلع  هک  دش  یعّدم  ناوت 

11ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دبای هار 

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  ایآ 

شسرپ

؟ دیوگب خساپ  دهاوخ  یم  ار  یمکح  هفسلف  هک  يرفاک  صخش  لاؤس  ربارب  رد  دناوت  یم  ناملسم  کی  ایآ 

خساپ

. تسا هدشن  عیرشت  تمکح  نودب  ماکحا ، زا  یمکح  چیه  هتشگ ، راوتـسا  دسافم  حلاصم و  ساسا  رب  مالـسا  نیناوق  ماکحا و  هکنیا  هب  رظن 
مامت هب  تبـسن  هک  ییملع  هطاحا  ساـسارب  هک  تسوا  تسا و  ناـهج  دـنوادخ  مالـسا ، ماـکحا  رد  نوناـق  عضو  هک  تساـجنیا  نخـس  یلو 
رشب طّسوت  هک  رگید  نیناوق  هکنیا  ّرس  دنک و  یم  عضو  یحیحص  تارّرقم  نیناوق و  یگدنز  تایئزج  اب  بسانم  دراد ، دارفا  یگدنز  نوؤش 

یگدنز رد  رـشب  ياهزاین  تاجایتحا و  مامت  هب  دـناوت  یمن  تسا و  هاتوک  اسران و  رـشب  دـید  هک  تسا  نیمه  تسا . صقان  دوش ، یم  عضو 
زج میرادن  ماکحا  هفسلف  هب  تبسن  يرکف  هطاحا  ام  نوچ  هک  دوش  یم  نشور  نایب ، نیا  اب  دنک . عضو  نوناق  نآ  بسانم  دنک و  ادیپ  هطاحا 

ار دنوادخ  دنیادخ و  رکنم  هک  یناسک  1216 ـ ـ  ربارب رد  نیاربانب  مینک . رظن  راهظا  میناوت  یمن  تسا  یعطق  ماـکحا  هفـسلف  هک  يدراوم  رد 
تسا نکمم  اریز  درک . نایب  مکح  هفسلف  ناونع  هب  دراد ، يروئت  هیضرف و  هبنج  هک  ار  ینیمخت  یـسدح و  بلاطم  دیابن  دنناد ، یمن  میکح 

نینچ اب  دروخرب  حیحـص  هار  ددرگ ، لزلزتم  مالـسا  ماکحا  هب  تبـسن  راکفا  هجیتن  رد  دـنک  تباث  ار  نآ  فـالخ  ملق ، تفرـشیپ  هدـنیآ ، رد 
يربمایپ هب  داقتعا  نینچمه  میکح و  يادخ  دوجو  هب  داقتعا  ات  درک  ناملسم  ار  نآ  ناهرب  لیلد و  قیرط  زا  تسخن  هک  تسا  نیا  صاخـشا 

هب خـساپ  شخب  . ) دوش ّلـح  دوخ  هب  دوخ  ناـنآ  تـالاؤس  لـیبق  نیا  هجیتن ، رد  دـنک و  ادـیپ  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا یمارگ  لوسر 
طاطحنا نیملسم و  مال  ــ سا 1217 ـ ـ )  تالاؤس

؟ ددرگ یمن  قالطا  دیهش  دوش ، یم  هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  هک  یناملسمریغ  هب  یمالسا ، گنهرف  رد  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ ددرگ یمن  قالطا  دیهش  دوش ، یم  هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  هک  یناملسمریغ  هب  یمالسا ، گنهرف  رد  لیلد  هچ  هب 

خساپ
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زا دیهـش  تغل  نیمه  الثم  دـنوش . یم  لامعتـسا  ساسا ، نیمه  رب  زین  اه  هژاو  و  دراد ، ار  دوخ  ّصاخ  ياـه  نوناـق  اـهرایعم و  یگنهرف ، ره 
طرـش زین ، اهراک و  يارب  هزیگنا  نیرتهب  سپ  تسا ، هدوب  اه  هزیگنا  رد  بالقنا  نید ، راک  هک  اجنآ  زا  تسا . رادروخرب  یگنهرف  راـب  نینچ 

ةویح هّنییحنلف  نمؤم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  ًاـحلاص  لـمع  نم  :» تسا هدـمآ  نآرق  رد  تسا . هتـسناد  ادـخ  هب  ناـمیا  نیمه  ار  لاـمعا  یلوبق 
نـشور نیا  و  مینک .» یم  اـطع  بیط  یگدـنز  وا  هب  دـشاب ، نمؤم  هکنآ ) طرـش  هب  دـهد و( ماـجنا  وکین  یلمع  هک  ینز  درم و  ره  ( 1;) هبّیط

یتح 1883 ـ ـ . هیآ 97 لـحن ، هروس   - 1 نتـشیوخ ـــــــــــــــــــــ  هب  هک  یـسک  دیهـش  اّما  و  تسا . رترب ، هزیگنا  فده و  اب  راک  هک  تسا 
ره اّما  دنتسین ، يواسم  ناراکدب  اب  ناراکوکین  نآرق ، عیـسو  هاگدید  رد  هتبلا  دوش . یم  هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  سابل  اب  و  ( 2) درادن لسغ 

هکرعم رد  رگا   - 2 هیآ 111 . هبوت ، هروـس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خـساپ  شخب  . ) دوش یم  هدیجنـس  هژیو  ياه  نازیم  اب  یلمع 
1884ـ ـ . دوش دیهش  گنج 

؟ تسا هانگ  نارفاک  اب  ترشاعم  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ تسا هانگ  نارفاک  اب  ترشاعم  لیلد  هچ  هب 

خساپ

هب هک  دوش  یم  ثعاب  نانآ  اب  تقافر  ترـشاعم و  الوا ، هک  تسا  نیا  دننک ، یتسود  ترـشاعم و  نارفاک  اب  دـیابن  ناناملـسم  هکنیا  تمکح 
ناناملسم طابترا  عطق  ًایناث ، دوش . لزلزتم  نانآ  دیاقع  رافک  هب  لیامت  رثا  رد  دوش و  مک  نآ  تامیلعت  مالسا و  هب  تبسن  نانآ  هقالع  جیردت 

تردق بیترت  نیدب  دنوش و  لالقتسا  ياراد  یگدنز  نوؤش  رد  دوش و  رتمکحم  ناناملـسم  اب  ناناملـسم  دنویپ  هک  دوش  یم  ثعاب  رافک  اب 
مالسا تامیلعت  هب  ار  وا  دنک و  ییامنهار  مالسا  هب  ار  يرفاک  دناوتب  یناملسم  رگا  يرآ  ددرگ . رتنوزفا  رتشیب و  ناناملسم  ذوفن  تمظع و  و 

، دنشابن ناملـسم  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  دش ، رکذ  هک  یبلاطم  هتبلا  دنک ، ترـشاعم  يو  اب  هک  درادن  یلاکـشا  دزاس ، لیامتم  بغار و 
رد دیاب  ینعی  دنراد ; قرف  یلـصا  رافک  اب  دنا ، هدـش  هدـناوخ  رفاک  تایاور  زا  یخرب  رد  ور  نیا  زا  دـنناوخ و  یمن  زامن  هک  یناناملـسم  اما 
هب درک و  يرود  نانآ  زا  دیاب  هاگنآ  دـنداد ، همادا  زامن  كرت  هب  دـندادن و  ناشن  شوخ  يور  رگا  درک . توعد  زامن  هب  ار  اهنآ  لوا  هلحرم 

توافت یب  هانگ  ای  رفک و  ربارب  رد  دناوت  یمن  ناملسم  الوصا  دنتسین . زامن  لها  هک  تسا  نیا  2074 ـ ـ  رطاخ هب  يرود  نیا  هک  دنامهف  اهنآ 
ار زامن  سک  ره  رفک ; دقف  ًادّمعتم  ةولصلا  كرت  نم  هلآو «)) هیلع  هللا  یلص  )) مرکا ربمایپ  ثیدح  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذت  دشاب ،
هک تسا ، تاروتـسد  هب  لمع  زا  یچیپرـس  يانعم  هب  رفک  هکلب  دشاب ; یمن  داقتعا  رد  رفک  موهفم  هب  تسا .» هدش  رفاک  دیامن ، كرت  دمعب 

2075ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش یم  هدیمان  یلمع  رفک  ًاحالطصا 

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ هراّفک  تمکح 

خساپ

هراّفک تسا . هداهنرب  هتسیاب  هتـسیاش و  ینوناق  يزیچ  ره  يارب  دراد ، نارکیب  یـشناد  هک  وا ، تسا . لاعتم  دنوادخ  مالـسا  رد  نیناوق  عضاو 
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یمن یلو  درمـشرب ، ییاهتحلـصم  هراّفک  يارب  ناوت  یم  دـنچ  ره  دنمـشزرا  ییاهتحلـصم  ياراد  تسا و  مالـسا  ییازج  نیناوق  زا  یکی  زین 
نادب دناوت  یمن  یمدآ  هشیدنا  تسا و  هاگآ  يروما  نینچ  هب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دنیاهنیمه . اهنت  هراّفک  وجو  ّتلع  هک  دش  یعّدم  ناوت 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دبای هار 

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  لیلد 

خساپ

. مینک یباـیزرا  ار  نآ  لیـصفت  هب  میناوـتن  هچرگ  تسا ، راوتـسا  یتـمکح  رب  دریگ و  یم  همـشچرس  یهلا  هدرتـسگ  مـلع  زا  مالـسا  ماـکحا 
هب قیقعرتشگنا  زا  هدافتـسا  نیاربانب ، میـشاب . هدرکن  كرد  ار  نآ  ام  هچ  رگا  تسا  یتمکح  ياراد  زین  قیقع  رتشگنا  زا  هدافتـسا  بابحتـسا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یهلا  باوث  باوث ، دیما 

ماکحا هفسلف 

شسرپ

ماکحا هفسلف 

خساپ

هعلاطم میراد . راک  رس و  نآ  اب  زورما  هک  تسا  ییاهثحب  نیرتمهم  زا  یمالسا  تاررقم  نیناوق و  ماکحا و  هفسلف  زا  ثحب  ماکحا  هفـسلف 
زا ثحب  هراومه  هک  دـهدیم  ناشن  اهنآ  نارای  باحـصا و  ياـهوگتفگ  و  (ع ،) همئا و  (ص ) ربماـیپ ثیداـحا  نآرق و  دـننام  یمالـسا  نوتم 

دازآ یقطنم و  یلالدتـسا و  شور  کی  ار  نآرق  شور  نانآ  اریز  دـشاب ، نینچ  مه  دـیاب  تسا و  هدوب  جـیار  اـهنآ  ناـیم  رد  ماـکحا  هفـسلف 
ام هتبلا  دننک . ماکحا  هفـسلف  زا  لاؤس  هدرک و  هدافتـسا  شور  نیا  زا  زین  ماکحا  هب  طوبرم  ثحابم  رد  دـندادیم . قح  دوخ  هب  دـندیدیم و 

اهنآ هب  دیاب  ایآ  مینیبب  هک  نآ  يارب  هن  میوش ، رتانشآ  اهنآ  فلتخم  راثآ  تیمها و  شزرا و  هب  ات  مینکیم  ثحب  یهلا  ماکحا  هفسلف  هرابرد 
نامیا وا  صـصخت  شناد و  ملع و  هب  هک  یلاح  رد  دوخ  جـلاعم  قذاح  بیبط  زا  هک  دـنامیم  نیا  هب  تسرد  هلأـسم  نیا  هن ؟ اـی  درک  لـمع 

نآ هب  يرتشیب  هقالع  یهاگآ و  ات  میهاوخیم  اهنآ  ریثأت  یگنوگچ  هدرک و  زیوجت  ام  يارب  هک  ییاهوراد  دـئاوف  هرابرد  یتاحیـضوت  میراد 
بیبط مه  ام  دوخ  دیاب  تروص  نیا  رد  اریز  دشاب ، وا  هدننک  عناق  تاحیضوت  هب  طورشم  وا  تاروتـسد  نتـسب  راک  هب  هک  نیا  هن  مینک ، ادیپ 

نید نایاوشیپ  یهلا و  ناربمایپ  هک  تسا  ییاههخسن  نوچ  مه  ینید  تاررقم  ماکحا و  هک  مییوگیم  همدقم  نیا  هب  هجوت  اب  نونکا  میـشاب .
هتـشاد داقتعا  ام  هک  یتقو  تسا  یهیدب  دنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار  نانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ات  دـناهدروآ  رـشب  يارب  ادـخ ، فرط  زا 

هک مینادب  زین  و  میـشاب ، هتـشاد  نامیا  ادخ  ینابرهم  فطل و  تمکح و  هب  هتفرگ و  همـشچرس  ادـخ  نایاپ  یب  ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میـشاب 
نیا رد  میشاب ، دقتعم  اهنآ  ندوب  موصعم  هب  ینعی  دنوشیمن ؛ یشزغل  اطخ و  راتفرگ  وحن  چیه  هب  ماکحا  ندناسر  غیلبت و  رد  ادخ ، ناربمایپ 

تایصوصخ زا  هک  مینیبیمن  يزاین  چیه  میشوکیم و  ینید  تاروتسد  هب  ندرک  لمع  رد  بارطضا  چیه  نودب  تیدج و  لامک  اب  تروص 
رد ای  وا ، تمکح  شناد و  ملع و  ای  ادـخ ، دوجو  رد  یـسک  رگا  يرآ  مییاـمن ؛ لاؤس  تسا  هدـش  هداد  رارق  هک  یتاررقم  ماـکحا و  هفـسلف 
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وا و هیلامک  تافـص  ادـخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  لاؤس ، نیا  زا  لـبق  تسا  مزـال  دـشاب ، هتـشاد  دـیدرت  اـهنآ  ندوب  موصعم  ءاـیبنا و  تیناـقح 
لابند هب  دـیابن  ای  دـنک و  لاؤس  ماکحا  هفـسلف  زا  دـیابن  یـسک  مییوگیمن  ام  هتبلا  دوش . ثحب  دراو  اهنآ  تافـص  یهلا و  ناربمایپ  تیناقح 

ماکحا و رارـسا  زا  یهاگآ  يارب  نکمم  لـئاسو  ماـمت  اـب  هک  دراد  ار  قح  نیا  یـسک  ره  هک  تسین  یکـش  اریز  دـیآرب ، وجتـسج  قیقحت و 
يرایسب دیجم و  نآرق  تایآ  زا  یتمسق  رد  هچ  نانچ  تسا . دوجوم  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تاناکما  هناتخبشوخ  دشوکب و  ینید  نیناوق 

اب هک  میـشاب  هتـشاد  راـظتنا  زگره  دـیابن  یلو  تسا ، هدـش  دراو  ماـکحا  هفـسلف  هراـبرد  یتاحیـضوت  اـم  نید  گرزب  ناـیاوشیپ  تاـملک  زا 
مامت هک  تسا  هتفرگ  همـشچرس  یئدبم  زا  ماکحا  نیا  اریز  میبای ، تسد  ماکحا  هفـسلف  رارـسا و  تایئزج  مامت  هب  يرـشب  دودحم  تامولعم 

تالوهجم ربارب  رد  ام  تاـمولعم  يزیچاـن  ًاـساسا  و  درادـن ، مه  ار  اـیرد  ربارب  رد  هرطق  مکح  وا  ربارب  رد  زورما ، عیـسو  ياـهشناد  مولع و 
يارب ار  مزال  ياهششوک  مامت  ام  رگا  نیاربانب  دننکیم . فارتعا  نآ  هب  لماک  تحارص  اب  ایند  گرزب  نادنمـشناد  زورما  هک  تسا  یبلطم 

ایو میریگب  هدیدانار  مکح  نآ  میناوتیمن  زگره  میدرواین ، تسد  هبییهجوت  لباق  بلطم  یلو  میدرب  راک  هب  مکح  کی  هفـسلف  زا  یهاگآ 
یتحلـصم مکح  نآ  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  مینکن  كردار  نآ  تحلـصمام  هک  نیا  نوچ  درادـن  یتحلـصم  هدـیاف و  چـیه  مکح  نیامییوـگب 

یتلا ۀجاحلا  هیلا  مهل  مهئاقب و  دابعلا و  حالص  هیفف  یلاعت  كرابت و  هللا  لحا  ام  لک  اندجو  انا  دیامرفیم : (ع ) اضر ترـضح  دشاب . هتـشادن 
ص ج 1 ، عیارش ، للع   - P  } كالهلا ءانفلا و  یلا  ایعاد  ًادسفم  اندجو  هیلا و  دابعلل  ۀجاحال  ءایشالا  نم  مرحملا  اندجو  اهنع و  نونغتسی  ال 

نانآ يارب  دنتـسه و  دنمزاین  اهنآ  هب  نآ  همادا  یگدنز و  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک  لالح  ار  ییاهزیچ  لاعتم  يادخ  هک  مینیبیم  ام  { P 13
وا یتسین  انف و  داـسف و  بجوم  تسین ، رـشب  زاـین  دروم  هک  نیا  رب  هوـالع  هک  تسا  هدرک  مارح  ار  ییاـهزیچ  دراد و  ياهدـیاف  تحلـصم و 
ای لالح و  تهج  نودب  يزیچ  چیه  ینعی  تسا ، دسافم  حـلاصم و  عبات  عرـش  ماکحا  دـنیوگیم ، نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  و  دـشابیم .

ياهدیاف تحلصم و  چیه  یب  ار  حبص  زامن  ای  مارح و  يررض  هدسفم و  چیه  یب  ار  بارـش  ًالثم  ادخ  هک  تسین  روط  نیا  دوشیمن ، بجاو 
هکلب دیایب ، رظن  هب  یتشادهب  یمـسج و  دـیاوف  طقف  دـیابن  تسا  رـشب  تحلـصم  هب  راک  نالف  دوشیم  هتفگ  یتقو  هتبلا  دـشاب . هدرک  بجاو 

، تاکز دروم  رد  ًالثم  تفرگ . رظن  رد  ار  دوش  ضرف  هک  رگید  هدیاف  عون  ره  يورخا و  يویند و  یعامتجا ، يدرف ، یحور ، یمسج ، دیاوف 
نیـصحت ءارقفلا و  توق  لجا  نم  ةوکزلا  ۀـّلع  و  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـناهدرک . هراشا  زین  نآ  یعامتجا  دـیاوف  هب  (ع ) ناماما

مهقوقح اّودا  سانلا  انا  ول  و  مهعـسی ... ام  ءاینغالا  لاملا  یف  ءارقفلل  ضرف  لـجوزع  هللا  نا  دـیامرفیم : (ع ) مشـش ماـما  زین  ءاـینغالا و  لاوما 
دنچ نیا  يانعم  هصالخ  ًاجاتحم  ًاریقف  ملسم  یقب  ام  مهلاوما  ةوکز  اّودا  سانلا  نا  ول  و  دیامرفیم : رگید  ثیدح  رد  و  ریخب . نیشیاع  اوناکل 
اینغا لاوما  ددرگ و  فرطرب  نادنمتسم  ارقف و  ياهيدنمزاین  تسا  هتساوخ  ةوکز  نوناق  ندرک  ررقم  اب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا  ثیدح 

ریقف و زگره  دـنتخادرپیم  ار  یلام  قوقح  ریاس  ةوکز و  مدرم  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  شخب  تیاـضر  یگدـنز  مدرم  همه  دـنامب و  ظوفحم 
ماکحا لوصا  هفسلف  يدایز  دراوم  رد  تسا  ینتفگ  دندرکیم . یگدنز  یبوخ  ریخ و  اب  همه  و  دشیمن ، ادیپ  نیملسم  هعماج  رد  يدنمزاین 

زامن و بوجو  و  تسا ) هدش  تباث  مه  ملع  رظن  زا  نآ  یحور  یمسج و  تارـضم  هک   ) بارـش میرحت  هفـسلف  لثم  تامرحم ، تابجاو و  و 
روط هب  اهنآ  تایصوصخ  هفـسلف  یلو  تسا ، نشور  ام  يارب  تسا ) یگزیکاپ  تفاظن و  نامه  وضو  ياههفـسلف  زا  یکی  هک   ) وضو ةوکز و 
دیاب وضو  عقوم  ارچ  تسا ؟ تعکر  راهچ  رصع  رهظ و  زامن  تعکر و  ود  حبـص  زامن  ارچ  هک  مینادیمن  ًالثم  تسین . نشور  ام  يارب  لماک 
اهنآ هک  میراد  نیقی  یلو  نینچمه ... و  دراد ؟ ةوکز  دیـسر  یمولعم  دـح  کی  هب  مدـنگ  یتقو  ارچ  و  مییوشب ؟ نییاپ  هب  ـالاب  زا  ار  اـهتسد 

هدومرفن تلحـصم  تمکح و  نودب  ار  یمکح  چیه  میکح  يادخ  دش ، هتفگ  ًالبق  هک  روطنامه  اریز  تسین ، مه  تحلـصم  هدـیاف و  نودـب 
یلمع ریثأت  چـیه  وا  يارب  نآ  نتـسنادن  ماکحا و  هفـسلف  نتـسناد  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  ادـخ  ناـیاپیب  تمکح  ملع و  هب  هک  یـسک  تسا و 
هجوت هتکن  ود  هب  تسا  مزال  همتاخ  رد  دیآیم . رب  یهلا  تاروتـسد  ماجنا  تعاطا و  ددص  رد  لماک  تیدج  اب  تروص  ره  رد  هکلب  درادن ،

رد ًالثم  تسا . هدش  رکذ  مکح  دئاوف  اههفـسلف و  زا  یکی  ناونع  هب  ًابلاغ  تسا  هدـش  دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  ییاههفـسلف  - 1 دوش :
نیا تیم  نفد  موزل  هفـسلف  داسفلا .« هفالا و  نم  هیلع  لخدی  امب  هحیرب و  ءایحالا  هب  يذاتیالئل  تیملا  نفدـب  اورما  : « هک تسا  هدـمآ  تیاور 
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هفـسلف اهنت  هک  تسین  نیا  شیانعم  راتفگ  نیا  ددرگن . اـهيرامیب  ضارما و  بجوم  زین  دـنوشن و  تحاراـن  وا  نفعت  يوب  زا  مدرم  هک  تسا 
ناوتیم لصا  ود  هب  طقف  ماکحا  هفـسلف  نایب  رد  - 2 تسا . هدوب  نآ  ياههفـسلف  زا  یکی  ناـیب  روظنم  هکلب  تسا ، نیمه  تیم  نفد  بوجو 

هب یباتک  رد  قودـص  خیـش  موحرم  ار  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  ینید  نایاوشیپ  تاملک  دـیجم و  نآرق  زا  هچنآ  فلا ) درک : هیکت 
زورما هک  نیا  لثم  تسا ؛ هدش  تباث  عطق  روط  هب  ملع  رظن  زا  هچنآ  ب ) تسا ؛ هدیسر  زین  پاچ  هب  هدرک و  يروآ  عمج  عیارـشلا « للع   « مان
تسا ییاهيرامیب  أشنم  برکیم و  نوناک  رادرم  تشوگ  ای  دراد . يدایز  ياهررض  ناسنا  ناور  مسج و  يارب  بارـش  هک  تسا  هدش  تباث 

ماکحا هک  روطنامه  اریز  دوش ، رکذ  ماکحا  هفـسلف  ناونع  هب  دریگ و  رارق  دامتعا  دروم  دیاب  لصا  ود  نیا  تسا . كانرطخ  نآ  ندروخ  هک 
تیعطاق هبنج  ددرگیم  نایب  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  هک  مه  ییاههفـسلف  دیاب  تسا ، تباث  دصرددص  هک  تسا  یقیاقح  ینید 

هفسلف رد  دیابن  دنک ، ادیپ  رییغت  دعب  زور  دنچ  تسا  نکمم  درادن ، یمکحم  ساسا  هک  ياهیـضرف  يروئت و  نیاربانب ، دشاب . هتـشاد  توبث  و 
نامسآ و هک  تسین  نید  ماکحا  رارـسا  هرابرد  یـسررب  ثحب و  زا  روظنم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  دیکأت  دریگب . رارق  دامتعا  دروم  ماکحا 
مینک و مهرـس  ییاههفـسلف  نامگ ، سدح و  تالیخت و  تشم  کی  اب  یبهذم  یلاع  تاروتـسد  ماکحا و  يارب  میفابب و  مه  هب  ار  نامـسیر 

جح ندش و  رغال  يارب  یمیژر  ًارصحنم  ار  هزور  یتوص و  ياهرات  تیوقت  يارب  ياهلیسو  ار  ناذا  يدئوس و  شزرو  عون  کی  ار  زامن  ًالثم 
يرامیب زا  يریگشیپ  تارقف و  نوتس  تشادهب  يارب  يروتسد  ار  دوجـس  عوکر و  برع و  نانیـشن  هیداب  هب  یلام  کمک  يارب  ياهلیـسو  ار 

دنمهقـالع یمالـسا  تاروتـسد  هب  ار  یـسک  اـهنت  هن  کحـضم  ياهیفابهفـسلف  نیا  اریز  تـسین . نـیا  زگره  روـظنم  هـن ، مینادـب . کـیتایس 
. دوب دهاوخ  اهنآ  نداد  هولج  رابتعایب  اهنآ و  شزرا  ندرب  نیب  زا  يارب  یبوخ  هلیسو  هکلب  دزاسیمن ،

؟ تسیچ شیر  ندیشارت  ندوب  مارح  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ شیر  ندیشارت  ندوب  مارح  هفسلف 

خساپ

راتفر يدُّبعت  ماـکحا ، هب  لـمع  دروم  رد  اـم  تسین و  نیعم  اـم  يارب  ماـکحا  ماـمت  هفـسلف  تلع و  تفگ :  دـیاب  ماـکحا  هفـسلف  دروم  رد  ژ 
هک روطنامه  دوش . لاؤس  ماکحا  هفـسلف  زا  رگا  درادن  یلاکـشا  هکلب  دوشن  لاؤس  ماکحا  هفـسلف  زا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  هتبلا  مییامنیم ،

هفسلف رارسا  ظاحل  زا  ماکحا  یلک  روطب  تسا . هدش  هداد  ماکحا  هفسلف  اب  هطبار  رد  زین  نید  نایاوشیپ  طسوت  زین  ییاهخـساپ  هدش و  لاؤس 
، غورد میرحت  دـننام  دوب ، راکـشآ  همه  رب  نآ  هفـسلف  ربمایپ ، تثعب  زاغآ  نامه  زا  هک  یماکحا  . 1 دنوش :  یم  میسقت  هتـسد  راهچ  هب  ناش 
هدوبن و نشور  زین  ناـمز  نآ  نادنمـشناد  رب  یهاـگ  مدرم و  هدوت  رب  نآ  هفـسلف  هک  یماـکحا  . 2 اهنیادـننام . تقرـس و  سفن ، لتق  تنایخ ،

هفسلف دننام  دینیبب . قودص  خیش  عیارشلا  للع  باتک  رد  دیناوت  یم  ار  نآ  هنومن  تسا و  هدش  اهنآ  رارـسا  هب  یتاراشا  نید  نایاوشیپ  طسوت 
یتاراشا نیموصعم  نایب  رد  هدمآ و  نوقتت " مکلعل   " تروصب یلک  روطب  نآرق  رد  هک  نآ ، یتشادهب  یعامتجا و  یقالخا و  دـعب  رد  هزور 

دننک یگدنز  ناسکی  نادنمتسم  نادنمتورث و  ات   " ... دنا هدومرف  هزور  یعامتجا  ریثأت  رکذ  رد  قداص ( ماما  هنومن  روطب  هدش ، نآ  هفسلف  هب 
يور زا  هدرپ  رشب  یهاگآ  تفرـشیپ  نامز و  تشذگ  اب  هک  یماکحا  دنباتشب ".3 . اهنآ  کمک  هب  دنوش و  هاگآ  ناگنـسرگ  لاح  زا  نانیا  و 

نیرخآ . 4 نینج . نژ و  يور  نآ  ریثأت  یتح  یلکلا و  تابورشم  یعامتجا  یحور و  یمسج و  رابنایز  تارثا  لثم  دش ، هتشادرب  اهنآ  رارـسا 
دادـعت دـننام  هدـش ، هراشا  نآ  رارـسا  هب  یمالـسا  نوتم  يـالبال  رد  هن  هدوب و  یهیدـب  نشور و  زاـغآ  زا  هن  هک  تساـهنآ  ماـکحا  زا  هتـسد 

ام يارب  هزادـنا  نامه  هب  ماکحا  زا  هتـسد  نیا  دروم  رد  لیبق . نیا  زا  یماکحا  ای  تاکز و  هناگ  هن  سانجا  باصن  ّدـح  ای  اـهزامن ، تاـعکر 
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لیالد اب  اهنآ  هدـنروآ  تیرومأم  و  هتفرگ ، همـشچرس  عبنم  کی  زا  همه  هکنیا  هچ  نیـشیپ ، هتـسد  هس  هک  تسا  ارجالا  مزـال  مارتحا و  لـباق 
هجوت نآ  هفـسلف  هب  لامجا  روطب  يزیچ  هب  میدرک  ادیپ  ملع  یتقو  هک  تسه  يدراوم  زین  یعامتجا  یفرع و  روما  رد  دش . تباث  ام  رب  یعطق 

هب ملع  هک  نیمه  اـم  دـنک  یم  زیوجت  ینیعم  تعاـس  نیعم و  يروتـسد  قبط  ار  وراد  کـشزپ  هتفر ، کـشزپ  دزن  هک  یتقو  لـثم  مینک  یمن 
بوخ نایاپ  رد  مییامن . یم  راتفر  يدُّبعت  روطب  مینک و  یمن  هجوت  نآ  فرـصم  ناـمز  اـهوراد و  عون  هفـسلف  هب  میراد ، کـشزپ  صـصخت 

یم مرکا ( ربمایپ  دوش . عقاو  دـیفم  هک  میراودـیما  مییامن  هراشا  تسا  ندیـشارت  شیر  باب  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  زا  يدادـعت  هب  تسا 
یثیدـح رد  و  ( 1.") دـینادرگم نایدوهی  هیبش  ار  دوخ  دـیراد و  هگن  دـنلب  ار  دوخ  ياه  شیر  دـییامن و  هاتوک  ار  ناتیاه  لـیبس   : " دـنیامرف

ار اه  لیبس  نیملسم  ام  یلو  دنراد . یم  هگن  دنلب  ار  اه  لیبس  دنشارت و  یم  ار  دوخ  ياه  شیر  نایسوجم   : " دنیامرف یم  نایب  هنوگنیا  رگید 
تنیز نساحم  ۀلیـسو  هب  ار  نادرم  دنوادخ   : " دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  زین  اضر ( ماما  ( 2.") میراد یم  هگن  دـنلب  ار  نساحم  هدرک و  هاتوک 

هک تسا  مهم  زین  هلأسم  نیا  ناـیب  ناـیاپ  رد  ( 3.") دـنوش یم  هتخانـش  نانز  زا  نادرم  شیر  ۀلیـسو  هب  تسا و  نادرم  يارب  یتلیـضف  هداد و 
ندیشارت یلاعت " هظفح ا ...  " يربهر مظعم  ماقم  ریظن  مه  عجارم  زا  یضعب  دنا و  هداد  هزاجا  ار  شیر  زا  یتمسق  ندیشارت  عجارم  زا  یضعب 

ۀفـسلف مه  رگا  هک  تسا  نیا  تسا  بجاو  مدرم  ریاـس  امـشو و  نم  رب  هچنآ  لاـح  ره  هب  دـنناد . یم  مارح  ار  نآ  زا  مک  رادـقم  کـی  یتح 
، هعیشلا لیاسو  . 1 ذخآم :  عبانم و  مینک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . لمع  دوخ  دیلقت  عجرم  ياوتف  قبط  دیاب  میناد  یمن  ار  ماکحا 

ص403 ناناوج ، تشهب  ج2،ص508 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص430  ناناوج ، تشهب  هعیشلا ، لیاسو  ج1،ص423 2 .

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  لیلد  هچ  هب 

خساپ

لباق تهج  ود  زا  یعرـش  مکح  ره  رگید  ترابع  هب  تسیچ ؟ شیر  ندیـشارت  تمرح  لیلد  زا  ناـتدوصقم  هک  تخاـس  نشور  دـیاب  ادـتبا 
هیقف یلصا  رازبا  اهلیلد  نیا  دنکیم . نایب  ار  یهلا  مکح  هک  تسا  یـصوصن  نوتم و  نآ  زا  دوصقم  یعرـش  لیلد  فلا -) تسا : یبایلیلد 

ارچ هک  تسا  نیا  نآ  زا  دوـصقم  مکح  هفـسلف  ب -) دـنک . طابنتـسا  ار  یهلا  مکح  دـناوتیم  نآ  قـیرط  زا  هـک  تـسا  ینید  سانـشراک  و 
" مکح هفـسلف  فشک   " هک يدراوم  رد  رگم  تسین  یهقف  قیقحت  یـشواک  نینچ  تسا . هداد  ار  مکح  نالف  یـضورفم  عوضوم  رب  دنوادخ 

روـط هب  اـهنآ  تاـیئزج  ماـکحا و  همه  هفـسلف  ـالوا ، تشاد : رظن  رد  ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  هطبار  نیا  رد  دـشاب . لـیخد  مکح " طابنتـسا   " رد
هک تسا  نشور  یلامجا  روطب  نکیل  دـبلطیم . يرـشب  يداع  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاـگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت 

ربانب مینادـن  صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساـهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عباـت  یهلا  ماـکحا  همه 
يوج تسج و  رد  ایناث ، دشاب . هتخانشان  ام  رب  دنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . وریپ  دیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدعاق 

هراومه هک  دـنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و  شیارب  کیژولویزیف  يدام و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دـیابن  ماکحا  هفـسلف 
يونعم یحلاصم  ماکحا  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  تسا . هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتساخرب  میشاب  یبط  ياهدسفم  ای  تحلصم  نتفای  یپ  رد 

نآ نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح  هب  رداق  دوخ  یبرجت  دـتم  اـب  اـهنآ  تسین و  قیقحت  لـباق  يرـشب  مولع  زا  کـی  چـیه  هزوح  رد  هک  دـنراد 
هب مولع  هزور  دروم  رد  هک  نانچ  دشاب . هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلأسم  اسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دنهدب  يرظن  رگا  ای  دنتـسین و 
زین تروص  ندیشارت  دروم  رد  تسا . یبایاوقت "  " نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالاب  ياهفـسلف  دیجم  نآرق  یلو  دناهتخادرپ  نآ  یتشادهب  صاوخ 
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زین تسوپ  نیصصختم  رظن  زا  ج -) تسا . دیفم  تروص  تسوپ  اهنادند و  اههثل و  زا  تظفاحم  يارب  نساحم  دوجو  دناهتفگ : یبط  رظن  زا 
یناسک دروم  رد  رگم  تسا ، دـیفم  اهنآ  تفاطل  تسوپ و  زا  تظافح  يارب  یتشادـهب  لوصا  تفاظن و  تیاـعر  تروص  رد  نساـحم  دوجو 

و دـشابیم ، درم  ندـب  یعیبط  راتخاس  اب  بسانتم  نساحم  دوجو  تسا . ییانثتـسا  ياهلاـسم  هک  دنـشاب  یتسوپ و ...  ياـهچراق  راـتفرگ  هک 
ع)  ) قداـص ماـما  زا  یلیوط  تیاور  نمـض  رد  باب 13  ح 14 ، ص 112 ، ج 76 ، راونالاراحب ، رد  دـشابیم  ناـنز  هب  هبـشت  نآ  ندیـشارت 

یه یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجنن  اناو  دـنیامرفیم .: هدرک و  هراشا  قوف  هفـسلف  هب  ع )  ) ماما هاگ  نآ  هدـیدرگ  رکذ  هلاـسم  نیا  هچخیراـت 
بتک رد  يددعتم  تایاور  هراب  نیا  رد  تسا ". ترطف  قباطم  نیا  میراذگیم و  یقاب  ار  هیحل  مینکیم و  هاتوک  ار  براوش  ام  یلو  ةرطفلا .

زا تیاور  ود  رکذ  هب  ام  هک  دراد  دوجو  ییاور  عماجم  رگید  هعیـشلالیاسو و  لوقعلافحت ، رابخالا ، یناعم  راونـالاراحب ، هلمج  زا  ییاور ،
نم ناما  ۀـعمجلا  یلا  ۀـعمجلا  نم  براشلا  ذـخا  ع )  ) قداصلا لاق  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  نم  فلا -) مینکیم : هدنـسب  راونـالاراحب 

ع)  ) لاق انم و  سیلف  هبراش  ذخأی  مل  نم  ع )  ) لاق هب و  رتتـسی  ًابخم  هذّختی  ناطیـشلا  ّناف  هبراش  مکدحا  ّنلّوطی  ال  ص )  ) یبنلا لاق  ماذجلا و 
براوشلا و زجن  نحن  انا  مهبراوش و  اورفو  مهاحل و  اوّزج  سوجملا  نا  ص )  ) لاق دوهیلاـب و  اوهبـشتت  ـال  یحللا و  اوفعا  براوشلا و  اوفحا 

براوشلا اوّفح  ص )  ) هللالوـسر نع  ب -) ( 1 . ) هللا لوسر  ۀـلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  لوقی  براـشلا  ذـخا  اذا  هرطفلا و  یه  یحللا و  یفعن 
یتح دننادیمن و  زیاج  بجاو  طایتحا  رب  انب  نز  هت  نیشام  ای  غیت  اب  ار  شیر  ندیشارت  عجارم  رثکا  ( 2 .) سوجملاب اوهّبشتتالو  یّحللا  اوفعاو 

یگزیکاـپ و بجوـم  شیر  ندیـشارت  دـنیوگیم  یـضعب  هک  نیا  اـما  دـناهداد . تمرح  هب  اوـتف  یفاـص ) تجهب و  هللا  تیآ  دـننام   ) یـضعب
دوجو ًاـیناث : دـننزیمن ؟ رـس  يوم  هراـبرد  ار  فرح  نیا  دارفا  نیمه  ارچ  ًـالوا : اریز ؛ تسین ، یتسرد  فرح  ًاملـسم  تسا ، رتشیب  تشادـهب 

نآ ِندیشارت  یفرط  زا  دوش . یم  دیشروخ  شبات  امرگ و  امرس و  زا  یـشان  یتسوپ ، ياهیتحاران  زا  تروص  تسوپ  تظافح  بجوم  شیر 
ذوفن تروص و  زا  ییاهتمـسق  یلامتحا  ندـش  هدیـشارخ  زا  ناوتیم  لاثم  ناونع  هب  دـیامنیم  دراو  ناسنا  رب  یتشادـهب  رظن  زا  ییاههمطل 

ياه هگرب  ًافطل  تسامـش ، تارظن  هب  هتـسبا  حرط و  راکمه  دیتاسا  یبایزرا  یمارگ  رگـشسرپ  دُرب . مان  نآ  قیرط  زا  فلتخم  ياهبورکیم 
ص 111، ج 76 ، راونالاراحب ، ب 13 2 ) تیاور 14 ، ج 76 ، راونالاراحب ، ( 1 ذخآم : عبانم و  دییامن . لاسراو  لیمکت  تقد  اب  ار  یجنسرظن 

ب 13 ح 10 ،

ناماما نامز  مدرم  اب  یقرف  هچ  ام  رگم  هدوب ؟ یلکش  هچ  هب  ناماما  هجو  مینادب  میناوت  یمن  ام  دراد و  لاکشا  ناماما  لیامـش  نتـشاد  ارچ 
؟ میناوت یمن  ام  ارچ  دندید  یم  ار  ماما  هجو  حلاص  راکهانگ و  زا  اهنآ  میراد ؟ لبق 

شسرپ

ناماما نامز  مدرم  اب  یقرف  هچ  ام  رگم  هدوب ؟ یلکـش  هچ  هب  ناماما  هجو  مینادـب  میناوت  یمن  ام  دراد و  لاکـشا  ناماما  لیامـش  نتـشاد  ارچ 
؟ میناوت یمن  ام  ارچ  دندید  یم  ار  ماما  هجو  حلاص  راکهانگ و  زا  اهنآ  میراد ؟ لبق 

خساپ

دنشک یم  ناماما  يارب  هک  یلیامش  تسین و  تسد  رد  يربتعم  دنس  لیلد و  دشاب  ع )  ) موصعم ناماما  لیامش  ریوصت  نالف  هکنیا  يارب  اریز 
زا یخرب  ناـیب  قـبط  هک  تـسا  نـیا  هجوـت  لـباق  هـتکن  ( 1 . ) دنتـشاد یلیامـش  نینچ  ع )  ) ماـما ًاـعقاو  هکنیا  هـن  تـسا  یلاـیخ  ریوـصت  کـی 

رهاظ و هکنیا  ینعی  دـنهد  هجوت  رهاـظ  هب  ار  اـم  هکنیا  اـت  دریگ  یم  تروص  ناناملـسم  ریغ  تسدـب  ناـماما  لیامـش  ندیـشک  نادنمـشیدنا 
رد هک  رگید  بلطم  .و  دشاب رتمهم  اهنآ  نانخـس  فادها و  زا  ام  يارب  دوش  یم  هدیـشک  موصعم  ماما  مان  هب  هک  یـسکع  لیامـش  تروص و 

يوق نید  نامیا و  ياراد  هک  نامزلا  رخآ  مدرم  تایاور  زا  یخرب  رد  یتح  میرادـن . ناماما  نامز  مدرم  اب  یقرف  چـیه  اـم  تسا  هدـمآ  لاؤس 
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رد ام  هک  هتفرگ  قلعت  یهلا  ردـق  اضق و  نامز و  تسین . اهنآ  يرترب  رب  لیلد  دـندید  یم  ار  ماما  اهنآ  هکنیا  دـنا و  هدرک  شیاتـس  ار  دنتـسه 
ماجنا حـلاص  لمع  مینزب و  رانک  ار  باجح  هدرپ و  مه  ام  رگا  تسا و  یهلا  تاـبجاو  ماـجنا  تاروتـسد و  هب  لـمع  مهم  میـشاب . ناـمز  نیا 
مراکم تائاتفتسا ، 1 ـ ذـخآم : عبانم و  رهاظ . مشچ  تروص و  اـب  هن  تسا  لد  زا  تریـصب و  اـب  ندـید  مهم  مینیبب . ار  ماـما  میناوت  یم  میهد 

ص291 ج1 ، يزاریش ،

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  ناماما  مان  زا  دعب  یلو  دوش  یم  هدافتسا  هللا  یلص  زا  ربمغیپ  مان  زا  دعب  هکنیا  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  ناماما  مان  زا  دعب  یلو  دوش  یم  هدافتسا  هللا  یلص  زا  ربمغیپ  مان  زا  دعب  هکنیا  لیلد 

خساپ

نید يا  امـش  دنتـسرف  یم  دورد  تاولـص و  "ص " ربمایپ رب  ناگتـشرف  ادخ و  دـیامرف : یم  هیآ 56  بازحا  هروس  رد  لاـعتم  دـنوادخ  اریز 
اب ورنیا  زا  هدـیدرگن  رداص  یناـمرف  نینچ  يرگید  يارب  یلو  دـییوگ . مالـس  وا  رب  میظعت  اـب  دـیتسرفب و  دورد  تاولـص و  وا  رب  زین  نارواـب 
ای هر "و   " ینیمخ ماما  مان  ای  " ع "و  یلع ماـما  ماـن  ندینـش  اـب  یـسک  رگا  داتـسرف و  تاولـص  دـیاب  " ص " ربماـیپ ماـن  ندـناوخ  ندـینش و 

. دنک یم  لیلجت  يو  زا  دتسرف و  یم  ربمایپ  لآ  " ص "و  دمحم رب  دورد  زین  دتسرف  یم  تاولص  يرگید  تیصخش 

يرایسب هعماج ، رد  مینیبیم  زین  یفرط  زا  دنکیم و  کمک  تفاظن  تشادهب و  هب  شیر  ندیشارت  هک  دنیوگیم  اهرتکد  نادنمشناد و  زا  یخرب 
؟ درک هیجوت  ار  مارح  لمع  نیا  هیرظن و  نیا  ناوتیم  هنوگچ  دنهدیم . ماجنا  ار  مارح  لمع  نیا  صّخشتم ، دارفا  یتح  دارفا ، زا 

شسرپ

، هعماـج رد  مینیبـیم  زین  یفرط  زا  دـنکیم و  کـمک  تفاـظن  تشادـهب و  هب  شیر  ندیـشارت  هـک  دـنیوگیم  اـهرتکد  نادنمـشناد و  زا  یخرب 
؟ درک هیجوت  ار  مارح  لمع  نیا  هیرظن و  نیا  ناوتیم  هنوگچ  دنهدیم . ماجنا  ار  مارح  لمع  نیا  صّخشتم ، دارفا  یتح  دارفا ، زا  يرایسب 

خساپ

ياهتمکح زا  یخرب  هک  یماکحا  . 1 دناهنوگ : ود  یعرش  ماکحا  هک  تسناد  دیاب  سدقم ، عرش  رد  شیر  ندیـشارت  زا  یهن  ۀفـسلف  ةرابرد 
(183 هرقب ، . ) تسا هتسناد  هانگ  زا  زیهرپ  نآرق  ار  نآ  ياهتمکح  زا  یکی  هک  هزور  دننام  تسا  هدش  نایب  یمالسا  تایاور  نآرق و  رد  اهنآ 
اب تسا  نکمم  دراوم  نیا  رد  تسا . هدیـسرن  ام  تسد  هب  لقاال  ای  هدـشن و  اهنآ  هفـسلف  هب  ياـهراشا  تاـیاور  تاـیآ و  رد  هک  یماـکحا  . 2

. میروآ تسدـب  ار  نآ  لماک  هفـسلف  میناوتیمن  تسا  دودـحم  ام  لقع  ملع و  نوچ  یلو  میرببیپ  اهنآ  زا  یـشخب  هب  یبرجت  ای  یلقع  ياهلیلد 
يرادربنامرف ات  دنکیم  اضتقا  دنوادخ  یگدنب  ۀـیحور  هکلب  مینک ; شتمکح  نتـسناد  رب  ینتبم  ار  راک  ماجنا  هک  تسین  انعم  نیدـب  نیا  هتبلا 

دیلقت يانعم  هب  نیا  مینک و  تعاطا  نآ ـ  تمکح  زا  یهاگآ  نودـب  دـنچ  ره  ار ـ  يروتـسد  ره  میـشاب و  دوخ  راـگدرورپ  يارچ  نوچیب و 
شاهدـنب ررـض  هب  ار  یناـمرف  زگره  هک  مینادـیم  میـسانشیم و  یبوخ  هب  ار  دوـخ  راـگدرورپ  تسا  نیا  ضرف  هک  ارچ  تسین ; هناروـکروک 

ام هب  يروتسد  ره  تسا و  ترخآ  رد  وا  یتخبـشوخ  تداعـس و  نیمأت  لامک و  هب  وا  ندناسر  يارب  یهلا  ماکحا  مامت  هکلب  دنکیمن ; رداص 
یپ رد  دهاوخیم و  ار  وا  حالص  ریخ و  شجلاعم  کشزپ  دنادیم  نوچ  رامیب  کی  هکنانچمه  تسا . هدید  نآ  رد  ار  ام  ریخ  حالـص و  دهد ،
اما دشاب . هتشاد  یهاگآ  اهنآ  تمکح  زا  هکنیا  نودب  دنکیم  فرـصم  تسا  هدرک  زیوجت  شیارب  هک  ار  ییاهوراد  تسوا ، يرامیب  يدوبهب 
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یهاتوک و ناربج  يارب  یهار  عقاو  رد  دنکیم ، کمک  تفاظن  تشادهب و  هب  شیر  ندیـشارت  هک  دـنرواب  نیا  رب  اهکـشزپ  زا  یخرب  هک  نیا 
هگن یتشادـهب  هزیکاـپ و  زیمت و  ناوتیم  یتحار  هب  ندـب  ياـضعا  ریاـس  رـس و  يوم  دـننام  زین  ار  شیر  هک  ارچ  تسا ; دارفا  زا  یخرب  یلبنت 

; دیشارت دیاب  زین  ار  رس  يوم  دوش ، شیر  ندیشارت  بجوم  ندرک  یتشادهب  فرص  رگا  نیا ، زا  هتشذگ  درادن . یتبوعص  چیه  نیا  تشاد و 
دوشیم ادیپ  تردن  هب  یلو  دنیوشیم ، ار  دوخ  تروص  اهراب  زور  ره  دارفا ، ۀـمه  تسا ! شیر  زا  شیب  نآ  ندوب  یتشادـهب  ریغ  لامتحا  اریز 

مکح رد  يرثا  چیه  یتموکح ـ  ماقم  ای  یملع و  یلام ، رظن  زا  صخـشتم ـ  دارفا  دوجو  دـیوشب ! ار  دوخ  رـس  يوم  راب  دـنچ  زور  ره  یـسک 
، خیرات لوط  رد  اهتعدب ، اهفارحنا و  ًاساسا  و  دنهد ، قفو  هتـساوخ  اهنآ  زا  سدقم  عرـش  هچنآ  اب  ار  دوخ  دیاب  همه  درادن و  شیر  ندیـشارت 
اب هزراـبم  هک  تسا  ياـهنیرید  لکـشم  نیا  تسا و  هدـش  ریگارف  تیبـثت و  ماـقم ، هاـج و  تـنکم و  بحاـص  ياهدـع  ۀناوتـشپ  هـب  هراوـمه 
هک دشابیم  ناگمه  رب  نآ  بوجو  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  دیکات  زین  نآ  لح  هار  و  دناشکیم ، یتسـس  يدـنک و  هب  ار  تافارحنا 

. دنتسیاب دننک و  تمواقم  تافارحنا  لباقم  رد  دیاب  ناناملسم  ۀمه 

تسیچ نآ  تمکح  هسمخ و  ماکحا 

شسرپ

تسیچ نآ  تمکح  هسمخ و  ماکحا 

خساپ

تسین 1. جراخ  تلاح  جـنپ  زا  ناـسنا  ياـهراک  اریز  هحاـبا  تهارک و  بابحتـسا  تمرح  بوجو  ۀـناگ  جـنپ  ماـکحا  ینعی  هسمخ  ماـکحا 
مارح . 2 ناضمر و ... كزابم  هام  ةزور  هیموی  ياهزامن  دننام : دراد ; تازاجم  تسین و  زیاج  نآ  كرت  دوش و  ماجنا  دیاب  هک  يراک  بجاو 

، دبای ماجنا  تسا  بوخ  هک  يراک  بحتسم  . 3 ملظ و ... تبیغ  تمهت  دـننام : دراد . تازاجم  نآ  ماجنا  تسا و  مزال  نآ  كرت  هک  يراـک 
هک يراک  هورکم  . 4 نآرق و ... تئارق  دجـسم ، رد  زامن  ندـناوخ  هلفان  ياهزامن  دـننام : درادـن ; تازاجم  تسا و  زیاج  زین  نآ  كرت  یلو 

يوربور ندـناوخ  زامن  دجـسم ، رد  نتفگ  ایند  نخـس  دـننام : درادـن ; تازاجم  تسا و  زیاج  زین  نآ  ماـجنا  یلو  دوشن ، ماـجنا  تسا  بوخ 
مولع اب  ییانـشآ  ر.ك  .) اهراک بلغا  دـننام : تسا  يواسم  نآ  كرت  ماجنا و  هک  يراـک  حاـبم  . 5 رادحور و ... دوجوم  ۀمـسجم  سکع و 

رد اهنآ  ياـهتمکح  زا  یخرب  هک  یماـکحا  1 ـ دناهنوگ : ود  یعرـش  ماکحا  اردـص ). تاراشتنا  ص 70ـ71 ، يرهطم ج 3 ، دیهش  یمالـسا 
2ـ هرقب 183 )  ) تسا هتـسناد  هاـنگ  زا  زیهرپ  نآرق  ار  نآ  ياـهتمکح  زا  یکی  هک  هزور  دـننام  تـسا  هدـش  ناـیب  یمالـسا  تاـیاور  نآرق و 

ياهلیلد اب  تسا  نکمم  دراوم  نیا  رد  تسا  هدیسرن  ام  تسد  هب  لقاال  ای  هدشن و  اهنآ  هفـسلف  هب  ياهراشا  تایاور  تایآ و  رد  هک  یماکحا 
نیا هتبلا  میروآ  تسدب  ار  نآ  لماک  هفسلف  میناوتیمن  تسا  دودحم  ام  لقع  ملع و  نوچ  یلو  میرببیپ  اهنآ  زا  یـشخب  هب  یبرجت  ای  یلقع 

نوچیب و يرادربنامرف  ات  دنکیم  اضتقا  دنوادخ  یگدنب  ۀیحور  هکلب  مینک  شتمکح  نتـسناد  رب  ینتبم  ار  راک  ماجنا  هک  تسین  انعم  نیدب 
هناروکروک دیلقت  يانعم  هب  نیا  مینک و  تعاطا  نآ ـ  تمکح  زا  یهاگآ  نودب  دنچ  ره  ار ـ  يروتـسد  ره  میـشاب و  دوخ  راگدرورپ  يارچ 

; دنکیمن رداص  شاهدنب  ررض  هب  ار  ینامرف  زگره  هک  مینادیم  میـسانشیم و  یبوخ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  تسا  نیا  ضرف  هک  ارچ  تسین 
حالص و دهد ، ام  هب  يروتسد  ره  تسا و  ترخآ  رد  وا  یتخبـشوخ  تداعـس و  نیمأت  لامک و  هب  وا  ندناسر  يارب  یهلا  ماکحا  مامت  هکلب 

يدوبهب یپ  رد  دـهاوخیم و  ار  وا  حالـص  ریخ و  شجلاعم  کشزپ  دـنادیم  نوچ  راـمیب  کـی  هکناـنچمه  تسا  هدـید  نآ  رد  ار  اـم  ریخ 
. دشاب هتشاد  یهاگآ  اهنآ  تمکح  زا  هکنیا  نودب  دنکیم  فرصم  تسا  هدرک  زیوجت  شیارب  هک  ار  ییاهوراد  تسوا  يرامیب 

تسا هورکم  ندیدنخ  میرک  نآرق  ندناوخ  ماگنه  ارچ 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1218 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

تسا هورکم  ندیدنخ  میرک  نآرق  ندناوخ  ماگنه  ارچ 

خساپ

دوشیم هدـناوخ  نآرق  هک  یماـگنه  فارعا 204 ،)  ) نوـمَحُرت مُکَّلََعل  اوتِـصنَاو  ُهـَل  اوعِمَتـساف  ُناءرُقلا  َئُِرق  اذِاو  : " دـیامرفیم مـیرک  نآرق 
ارف شوگ  اب  هارمه  توکس  يانعم  هب  تاصنا   " ةدام زا  اوتِصنَا "  " ۀملک دیوش ". ادخ  تمحر  لومشم  ات  دیـشاب  شوماخ  دیهد و  ارف  شوگ 

اب ندیدنخ  ندز  فرح  لماش  تسا و  یناگمه  یمومع و  تاصنا   " مکح هک  تسا  نیا  دیآیمرب  روکذم  هیآ  رهاظ  زا  هچ  نآ  تسا  نداد 
بتکلاراد ص 69ـ74 ، نارگید ج 7 ، يزاریـش و  مراـکم  هللا  تـیآ  هنوـمن  ر.ك   ) تـسا دنـسپان  هجیتـن  رد  دوـشیم و  دـنلب و ... يادـص 

ةزوح نیسردم  ۀعماج  هب  هتسباو  یمالـسا  تاراشتنا  ص 379ـ386 ، ج 8 ، یئابطابط ،  همالع  نآرقلا  ریـسفت  یف  نازیملا  نارهت /  ۀیمالـسالا 
 ( مق ۀیملع 

تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

خساپ

يرـشب يداع  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاگآو  تسین  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اهنآ  تایئزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  ـالوا ،
هک یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ  قلعتمرد  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  یلامجا  روطبنکیل  دـبلطیم .
رب دنچ  ره  تسهنآ  رد  یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدعاق  ربانبمینادن  صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف 

شیارب کیژولویزیف  يدام و  یلیلد  تفریبرجت و  مولع  لابند  هب  هشیمه  دیابن  ماکحا  هفـسلف  يوج  تسج و  رد  ایناث ، دـشاب . هتخانـشان  ام 
رد تسا  هنایارگ  يدامیشرگن  زا  هتساخرب  میـشاب  ... ای یبط  ياهدسفم  ای  تحلـصم  نتفای  یپ  رد  هراومههک  دنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و 

یبرجت دـتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کـی  چـیه  هزوحرد  هک  دـنراد  يونعم  یحلاـصم  ماـکحا  زا  يرایـسب  هک  یلاـح 
رتالاب رترب و  یتمکح  هلأسم  اسب  هچ  تسا و  یحطـسرایسب  دـنهدب  يرظن  رگا  ای  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اـتابثا  اـی  اـیفن  یمکح  هب  رداـقدوخ 

نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالابياهفـسلف  دـیجم  نآرق  یلو  دـناهتخادرپ  نآ  یتشادـهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  درومرد  هک  ناـنچ  دـشاب . هتـشاد 
تروص تسوپ  اهنادند و  اههثل و  زا  تظفاحميارب  نساحم  دوجو  دـناهتفگ : یبط  رظن  زا  تروص  ندیـشارت  دروم  رد  زین  تسا  یبایاوقت  »
هفـسلف دـسریم  رظن  هبنکیل  دـننادیم . تروص  هب  ندز  غیت  ار  اهيرامیب  یـضعب  سوریو  لاـقتنا  ياـههارزا  یکی  زورما  یتح  تسا  دـیفم 

. دشاب درم  تقلخیعیبط  تلاح  ظفح  یحور و  يونعم و  يرثا  مکح  یلصا 

؟ تسا مارح  يزاس  همسجم  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  يزاس  همسجم  ارچ 
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خساپ

سیدقت زا  یتسرپتب  ياههشیر  هک  تسا  اعدـم  نیا  دـهاش  رـشبخیرات  ارچ ؟ یلو  تسا  يزاس  همـسجم  تمرح  دوجوم ، هلدا  ياضتقم  هلب 
تـشاد ياهدرتسگ  ریثأت  يردق  هب  عوضوم  نیا  تسا  هدیماجنا  اهتب و ... شتـسرپ  هب  هتفر  هتفر  هدـیدرگ و  زاغآ  اهگنـسیتح  اهلاثمت و 

رگا دروخیم . مشچ  هباهلاثمت  سیدـقت  زین  يدـیحوت  نایدا  نیب  رد  یتح  دراد . دوجو  فلتخم  ياـهتلمنیب  رد  یتسرپتب  مه  زونه  هک 
رد ياهنوگ  هب  دوـشیم و  سیدـقت  لاـثمت  همـسجم و  اـههد  هک  دـید  دـیهاوخ  (، رگید ياـهروشک  رد  ًاـصوصخ   ) دـینزب اـهاسیلک  هب  يرس 

نیا تیناقح  میریگب  رظن  رد  ار  امـش ) دـننام  صاوخهن   ) مدرم عون  رد  دوجوم  یگدامآ  رگا  دریگیم . تروص  تدابع  شنرک و  اـهنآربارب 
تـسا درومیب  ياهسیدـقتو  یتـسرپتب  هب  ناـنآ  شیارگ  زا  يریگولج  يارب  همـسجم  نتخاـس  میرحت  هکدـش  دـهاوخ  راکـشآ  عوضوم 

حیحـص و ياههدافتـسا  تهج  اـهنآ  يرادـهگن  بصن و  .و  دراد دوـجو  ییاهدـیدرت  همـسجم  تخاـس  تمرح  تیموـمع  رد  تـسا  ینتفگ 
تسا لاکشاالب  عورشم 

؟ تسا مارح  درم  يارب  الط  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  درم  يارب  الط  ارچ 

خساپ

تسا نشور  يدودح  ات  زین  مکح  نیا  ياههفـسلف  زا  یخرب  تساهقف  یمتح  ماکحا  زا  درم  يارب  الط  ندرک  تسد  هب  ای  هدافتـسا و  تمرح 
رفن کی  رگا  تسا  نکمم  هک  دنچ  ره  تسا  نآ  یعامتجا  بولطم  ان  ضراوع  الط و  اب  تنیز  تمس  هب  نادرم  شیارگزا  يریگولج  نآ  و 

لابند هب  هورگ  هورگهک  مینیبیم  هاگنآ  دش ، ریگارف  یتقو  یلو  دیاین ؛ دوجو  هب  تهج  نیا  زا  ياهضراعچیه  دـنک  تسد  هب  الط  يرتشگنا 
نیا اب  مات  یتبـسانم  ناشیاهتلـصخ  شنیرفآ و  عون  هب  انب  نانز  تفر  دـنهاوخ  ... الط و دنبتـسد  الط ، ةراوشوگ  الط ، هقلح  الط ، دـنبندرگ 

دیلقت مه  دیاش  دنزرویم ؟ تداسح  نانز  هبدیاش  دننک ؟ نادنب  الط  ار  دوخ  نانز  دننامه  هک  دراد  یموزل  هچ  هچ  نادرم  یلودـنراد  هلوقم 
دنوادخ یتقو  یلو  میعالطایب  نآ  زا  ام  هکدشاب  راک  رد  زین  يرگید  تاهج  اسب  هچ  تسین  مکح  هفسلف  مامت  نیا  هتبلا  دننکیم ؟ برغ  زا 
ماکحا ربارب  رد  نتـشگمیلست  يدـنمدرخ  لـقع و  ياـضتقم  تسا  هدرک  رداـص  یمکح  وا  هک  میتفاـیردو  مینادیم  میلع  ریـصب و  میکح  ار 
ندوـمن يراکتـسد  ار  رگید  یـضعب  ندرک و  در  ار  یخرب  نتفریذـپ و  ارماـکحا  زا  یـضعب  دوـخ ، ۀقیلــس  اـب  اـهنت  هـنرگو  تـسا  دـنوادخ 
یلیصفت روط  هب  اهنآ  تایئزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  ًالوا ، تسا  ینتفگ  تسا  یناسفن  ياههتـساوخ  اهاوه و  زا  تعباتم  هکلب  دوشیمننید ؛

ماکحا همه  هک  تسا  نشور  یلامجا  روطب  نکیل  . دـبلطیم يرـشب  يداع  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسیننشور و 
زا قوف  یلک  هدعاق  ربانب  مینادنصوصخلاب  ار  یمکح  هفسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ  قلعتم  رد  یعقاودسافم  حلاصم و  عبات  یهلا 

ماکحا هفـسلف  يوج  تسج و  رد  ًایناث ، دـشاب . هتخانـشان  اـم  رب  دـنچ  ره  تسه  نآ  ردیتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دـیاب  نآ 
نتفاـی یپ  رد  هراومههک  دـنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و  شیارب  کـیژولویزیف  يداـم و  یلیلد  تفریبرجت و  مولع  لاـبند  هب  هشیمه  دـیابن 

هک دنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  تسا  هنایارگ  يدامیشرگن  زا  هتساخرب  میشاب  ای ... یبط  ياهدسفم  ای  تحلصم 
رگا ای  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح  هب  رداقدوخ  یبرجت  دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوحرد 

یتشادهب صاوخ  هب  مولع  هزور  درومرد  هک  نانچ  دـشاب . هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلأسم  اسب  هچ  تسا و  یحطـسرایسب  دـنهدب  يرظن 
نز يارب  نآ  تیلح  درم و  يارب  الط  تنیز  تمرح  تسا  یبایاوقت   » نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالابياهفـسلف  دـیجم  نآرق  یلو  دـناهتخادرپ  نآ 
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ياهتلاسر یعیبطروط  هب  اهتوافت  نیا  دراد و  نز  اب  ییاهتوافت  درم ، یناور  یمـسج و  ياهیگژیو  فلا  هلمجزا  دراد ؛ يدـنچ  لیالد 
ياـهتمکح دوـخ  ياـجرد  هـک   - کـیره یعیبـط  ياـهتوافتهب  هجوتاـب  مالـسا  دـهدیم . رارق  سنج  ود  نـیا  هدـهع  هـب  ار  ینوگاـنوگ 

تالمجت زا  دـشابلاعف و  رکفتم و  يرـصنع  هک  دراد  راـظتنا  درم  زا  تسا و  هدرک  عضو  ار  ياهژیو  تاررقمو  ماـکحا  دراد -  يدنمـشزرا 
وا هیحور  اب  مه  هک  ار  اهتنیز  زا  یخرب  دراد  رتیفطاع  یـساسحا و  یتعیبطهک  نز  يارب  لباقم  رد  دیامن . زیهرپ  الط  هب  نییزت  دـننام  دایز 

ياهلوبلگ دـهدیم  ناشن  دـیدج  تاقیقحت  تسا ب )  هداد  هزاجا  دـشخبیم  يرتشیب  ینیریـش  درم  اـب  یگدـنز  هب  مه  تسارتراـگزاس و 
تـسا دـیفم  نزيارب  نآ  دوجو  ور  نیا  زا  تسا  رثؤم  اـهلوبلگ  نیا  شیازفا  رد  ـالط  رگید  فرطزا  تسانز  زا  شیب  درم  نوخ  رد  دـیفس 

. ددرگ دیفس  خرس و  ياهلوبلگ  لداعت  ندزمهرب  بجوم  تسا  نکمم  تسین و  بسانم  نادنچ  نادرم  يارب  یلو 

؟ تسیچ مالسا  رد  رامق  ندش  مارح  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  رد  رامق  ندش  مارح  هفسلف 

خساپ

داجیا 1 ـ دـشابیم : ریز  حرـش  هب  ًارـصتخم  هک  تسا  نآ  برخمراثآ  زا  يریگولج  هلمج ؛ زا  تسا  هدـش  میرحت  ینوگانوگ  لیالد  هب  راـمق 
رامق و هب  داـیتعا  4 ـ رمع ، هیامنارگ  ياهتصرف  ندـش  عیاض  یگدـنز 3 ـ تابجاو  زا  ندـناماو  تلفغ و  مدرم 2 ـ نیب  رد  توادـع  هـنیک و 

هعماج رد  نآ  نتفای  شرتسگ 

تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

خساپ

رظن قافتا  تنس  لها  زا  نیلزتعم  هعیش و  ياملع  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  رکذ  تسا  مارح  شیر  ندیشارت  ارچ  هکنیا  نایب  زا  لبق  فلا )
ام يارب  ماکحا  همه  هفـسلف  اقیقد  هک  تسین  نانچ  رگید  فرط  زا  تساهنآ . قلعتم  رد  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  دـنراد 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جح ، هزور ، زامن ، هفسلف  دننام  هدیدرگ  صوصنم  ینید  نوتم  رد  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دشاب ، نشور 
هدنهد شهاک  ماکحا  هفـسلف  نتـسناد  هب  یطارفا  شیارگ  هک  دـشاب  نیا  مه  اهنآ  همه  رکذ  مدـع  تلع  دـیاش  تسا . هدـیدرگن  رکذ  یخرب 
ییوج هفسلف  ینعی  دنادرگیم ، كرـش  یعون  راچد  ار  ناسنا  و  درادرب ، رد  یگرزب  ررـض  دوخ  نیا  تسا و  راگدرورپ  ربارب  رد  دبعت  حور 
تیلک الوا  اههفـسلف  نیا  یلو  دمهفب  ار  ییاههفـسلف  دناوتیم  یلقع  قیرط  زا  ناسنا  زین  يدراوم  رد  هتبلا  دنکیم . ییارگادخ  نیزگیاج  ار 
دوجو لامتحا  مکح  ره  يارب  نامز  ره  رد  دوشیم و  نشور  یکی  یکی  يرـشب  شناد  دـشر  اب  ناـمز و  لوط  رد  جـیردت  هب  اـیناث  درادـن و 

درک حالـصا  ار  تسردان  گنهرف  نیا  ادتبا  دیاب  يدراوم  نینچ  رد  نیاربانب  تسین . فوشکم  ام  يارب  هک  دوریم  يرگید  للع  اههفـسلف و 
. تسا نینچنیا  کشزپ  تاروتسد  ماجنا  دننام  یگدنز  دراوم  رگید  رد  هکنانچ  منک  لمع  دعب  ات  منادب  ار  شاهفسلف  دیاب  لوا  دیوگیم  هک 

زین تسوپ  نیـصصختم  رظن  زا  ج )  تسا . دـیفم  اهنادـند  اههثل و  زا  تظاـفح  يارب  تروص  رد  نساـحم  دوجو  ناکـشزپنادند  رظن  زا  ب ) 
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یناسک دروم  رد  رگم  تسا ، دـیفم  اهنآ  تفاطل  تسوپ و  زا  تظافح  يارب  یتشادـهب  لوصا  تفاظن و  تیاـعر  تروص  رد  نساـحم  دوجو 
و دشابیم ، درم  ندب  یعیبط  راتخاس  اب  بسانتم  نساحم  دوجو  د )  تسا . ییانثتـسا  ياهلاسم  هک  دنـشاب  یتسوپ و ...  ياهچراق  راتفرگ  هک 
(ع) قداـص ماـما  زا  یلیوط  تیاور  نمـض  رد  باـب 13  ح 12 ، ص 112 ، ج 76 ، راونالاراحب ، رد  دـشابیم  ناـنز  هب  هبـشت  نآ  ندیـشارت 

یحللا یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اناو  دنیامرفیم ... (( : هدرک و  هراشا  قوف  هفـسلف  هب  (ع ) ماما هاگ  نآ  هدیدرگ  رکذ  هلاسم  نیا  هچخیرات 
هزورما هک  يرگید  هتکن  ' ه )  تسا )). ترطف  قباطم  نیا  میراذگیم و  یقاب  ار  هیحل  مینکیم و  هاتوک  ار  براوش  ام  یلو  هرطفلا ; ... یه  و 

هراب نیا  رد  زین  تایاور  ظاحل  زا  و ) دـشابیم . ندیـشک  غیت  اـهيرامیب  یـضعب  سوریو  لاـقتنا  ياـههار  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هدـش  ادـیپ 
دراد دوجو  ییاور  عماجم  رگید  هعیـشلالیاسو و  لوقعلا ، فحت  رابخالا ، یناعم  راونالاراحب ، هلمج  زا  ییاور ، بتک  رد  يددـعتم  تاـیاور 

نم براشلا  ذـخا  ع )  ) قداصلا لاق  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  نم   - 1 مینکیم : هدنـسب  راونالا  راحب  زا  تیاور  ود  رکذ  هب  طـقف  اـم  هک 
ذخای مل  نم  ع )  ) لاق هب و  رتتسی  ابخم  هذختی  ناطیشلا  ناف  هبراش  مکدحا  نلوطی  ال  ص )  ) یبنلا لاق  ماذجلا و  نم  ناما  هعمجلا  یلا  هعمجلا 

مهبراوش و اورفو  مهاحل و  اوأزج  سوجملا  نا  ص )  ) لاقو دوهیلاب  اوهبشتت  یحللا و ال  اوفعا  براوشلا و  اوفحا  ع )  ) لاق انم و  سیلف  هبراش 
. راونالا راحب  (...، ) ص  ) هللا لوسر  هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  لوقی  براشلا  ذـخا  اذا  هرطفلا و  یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  انا 

 - 111  / 76 راونالاراحب ، . ) سوجملاب اوهبـشتت  ـال  هیحللا و  اوفعاو  براوشلا  اوفخا  ص )  ) هللا لوسر  نع   - 2 ب 13 .) تیاور 14 ، ج 76 ،
(13 ج 10 / 

دینک نایب  ار  نآ  هفسلف  تسا ؟  مارح  شیر  ندیشارت  ایآ 

شسرپ

دینک نایب  ار  نآ  هفسلف  تسا ؟  مارح  شیر  ندیشارت  ایآ 

خساپ

ياملع هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  تسا  مارح  شیر  ندیـشارت  ارچ  هکنیا  نایب  زا  لبق  فلا ) نآ : هفـسلف  هراـبرد  تسا و  مارح  یلب ،
نانچ رگید  فرط  زا  تساهنآ . قلعتم  رد  دـسافم  حـلاصم و  عباـت  یهلا  ماـکحا  همه  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  تنـس  لـها  زا  نیلزتعم  هعیش و 

، هزور زامن ، هفـسلف  دننام  هدیدرگ  صوصنم  ینید  نوتم  رد  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دـشاب ، نشور  ام  يارب  ماکحا  همه  هفـسلف  اقیقد  هک  تسین 
شیارگ هک  دـشاب  نیا  مه  اـهنآ  همه  رکذ  مدـع  تلع  دـیاش  تـسا . هدـیدرگن  رکذ  یخرب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  داـهج ، جـح ،

راچد ار  ناسنا  و  درادرب ، رد  یگرزب  ررض  دوخ  نیا  تسا و  راگدرورپ  ربارب  رد  دبعت  حور  هدنهد  شهاک  ماکحا  هفسلف  نتسناد  هب  یطارفا 
دناوتیم یلقع  قیرط  زا  ناـسنا  زین  يدراوـم  رد  هتبلا  دـنکیم . ییارگادـخ  نیزگیاـج  ار  ییوـج  هفـسلف  ینعی  دـنادرگیم ، كرـش  یعوـن 

نـشور یکی  یکی  يرـشب  شناد  دـشر  اب  نامز و  لوط  رد  جـیردت  هب  ایناث  درادـن و  تیلک  ـالوا  اههفـسلف  نیا  یلو  دـمهفب  ار  ییاههفـسلف 
نینچ رد  نیارباـنب  تسین . فوشکم  اـم  يارب  هک  دوریم  يرگید  لـلع  اههفـسلف و  دوجو  لاـمتحا  مکح  ره  يارب  ناـمز  ره  رد  دوشیم و 
رگید رد  هکنانچ  منک  لمع  دعب  ات  منادب  ار  شاهفـسلف  دـیاب  لوا  دـیوگیم  هک  درک  حالـصا  ار  تسردان  گنهرف  نیا  ادـتبا  دـیاب  يدراوم 
اههثل زا  تظافح  يارب  تروص  رد  نساحم  دوجو  ناکشزپنادند  رظن  زا  ب )  تسا . نینچنیا  کشزپ  تاروتـسد  ماجنا  دننام  یگدنز  دراوم 

زا تظافح  يارب  یتشادهب  لوصا  تفاظن و  تیاعر  تروص  رد  نساحم  دوجو  زین  تسوپ  نیـصصختم  رظن  زا  ج )  تسا . دـیفم  اهنادـند  و 
دوجو د )  تسا . ییانثتسا  ياهلاسم  هک  دنـشاب  یتسوپ و ...  ياهچراق  راتفرگ  هک  یناسک  دروم  رد  رگم  تسا ، دیفم  اهنآ  تفاطل  تسوپ و 

ح 12، ص 112 ، ج 76 ، راونالاراحب ، رد  دـشابیم  نانز  هب  هبـشت  نآ  ندیـشارت  و  دـشابیم ، درم  ندـب  یعیبط  راتخاس  اب  بسانتم  نساحم 
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هدرک و هراشا  قوف  هفـسلف  هب  (ع ) ماما هاگ  نآ  هدـیدرگ  رکذ  هلاـسم  نیا  هچخیراـت  (ع ) قداـص ماـما  زا  یلیوط  تیاور  نمـض  رد  باب 13 
میراذگیم یقاب  ار  هیحل  مینکیم و  هاتوک  ار  براوش  ام  یلو  هرطفلا ; ... یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اناو  دـنیامرفیم ... (( :

غیت اهيرامیب  یـضعب  سوریو  لاقتنا  ياههار  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هدـش  ادـیپ  هزورما  هک  يرگید  هتکن  ' ه )  تسا )). ترطف  قباطم  نیا  و 
فحت رابخالا ، یناعم  راونالاراحب ، هلمج  زا  ییاور ، بتک  رد  يددـعتم  تایاور  هراـب  نیا  رد  زین  تاـیاور  ظاـحل  زا  و ) دـشابیم . ندیـشک 

باتک نم   - 1 مینکیم : هدنـسب  راونالا  راحب  زا  تیاور  ود  رکذ  هب  طقف  اـم  هک  دراد  دوجو  ییاور  عماـجم  رگید  هعیـشلالیاسو و  لوقعلا ،
هبراش مکدحا  نلوطی  ال  ص )  ) یبنلا لاق  ماذـجلا و  نم  ناما  هعمجلا  یلا  هعمجلا  نم  براشلا  ذـخا  ع )  ) قداصلا لاق  هیقفلا  هرـضحی  نم ال 

دوهیلاب اوهبشتت  یحللا و ال  اوفعا  براوشلا و  اوفحا  ع )  ) لاق انم و  سیلف  هبراش  ذخای  مل  نم  ع )  ) لاق هب و  رتتسی  ابخم  هذختی  ناطیـشلا  ناف 
لوقی براشلا  ذـخا  اذا  هرطفلا و  یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  انا  مهبراوش و  اورفو  مهاـحل و  اوأزج  سوجملا  نا  ص )  ) لاـقو

براوشلا اوـفخا  ص )  ) هللا لوـسر  نع   - 2 ب 13 .) تیاور 14 ، ج 76 ، راونـالا . راـحب  (...، ) ص  ) هللا لوـسر  هلم  یلع  هللااـب و  هللا و  مـسب 
(13 ج 10 /   - 111  / 76 راونالاراحب ، . ) سوجملاب اوهبشتت  هیحللا و ال  اوفعاو 

تسا مارح  درم  يارب  الط  لامعتسا  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

تسا مارح  درم  يارب  الط  لامعتسا  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

تسا نشور  يدودح  ات  زین  مکح  نیا  ياههفسلف  زا  یخرب  تسا . هقف  یمتح  ماکحا  زا  درم  يارب  الط  ندرک  تسد  هب  ای  هدافتسا و  تمرح 
کی رگا  تسا  نکمم  هک  دـنچ  ره  تسا . نآ  یعامتجا  بولطم  ان  ضراوع  ـالط و  اـب  تنیز  تمـس  هب  نادرم  شیارگ  زا  يریگولج  نآ  و 

هب هورگ  هورگ  هک  مینیبیم  هاگنآ  دش ، ریگارف  یتقو  یلو  دیاین ; دوجو  هب  تهج  نیا  زا  ياهضراع  چیه  دـنک  تسد  هب  الط  يرتشگنا  رفن 
یتبـسانم ناشیاهتلـصخ ، شنیرفآ و  عون  هب  انب  نانز  تفر . دنهاوخ  الط و ... دنبتـسد  الط ، ئهراوشوگ  الط ، هقلح  الط ، دـنبندرگ  لابند 

؟ دنزرویم تداسح  نانز  هب  دـیاش  دـننک ؟ نادـنب  الط  ار  دوخ  نانز  دـننامه  هک  دراد  یموزل  هچ  هچ ؟ نادرم  یلو  دـنراد  هلوقم  نیا  اب  مات 
; میعالطایب نآ  زا  ام  هک  دشاب  راک  رد  زین  يرگید  تاهج  اسب  هچ  تسین ، مکح  هفـسلف  مامت  نیا  هتبلا  دننکیم ؟ برغ  زا  دیلقت  مه  دـیاش 

میلـست يدـنمدرخ  لقع و  ياـضتقم  تسا ، هدرک  رداـص  یمکح  وا  هک  میتفاـیرد  مینادیم و  میلع  ریـصب و  میکح ، ار  دـنوادخ  یتقو  یلو 
ار رگید  یضعب  ندرک و  در  ار  یخرب  نتفریذپ و  ار  ماکحا  زا  یـضعب  دوخ ، ئهقیلـس  اب  اهنت  هنرگو  تسا  دنوادخ  ماکحا  ربارب  رد  نتـشگ 

تایئزج ماکحا و  همه  هفـسلف  الوا ، تسا  ینتفگ  تسا . یناسفن  ياههتـساوخ  اهاوه و  زا  تعباتم  هکلب  دوشیمن ; نید  ندومن ، يراکتـسد 
نشور یلامجا  روطب  نکیل  دبلطیم . يرشب  يداع  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اهنآ 
مینادن صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا 

تسج و رد  ایناث ، دشاب . هتخانشان  ام  رب  دنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدعاق  ربانب 
هک دـنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و  شیارب  کیژولویزیف  يداـم و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لاـبند  هب  هشیمه  دـیابن  ماـکحا  هفـسلف  يوج 

ماکحا زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  تسا . هنایارگ  يدام  یـشرگن  زا  هتـساخرب  میـشاب  ای ... یبط  ياهدـسفم  ای  تحلـصم  نتفای  یپ  رد  هراومه 
اتابثا ای  ایفن  یمکح  هب  رداق  دوخ  یبرجت  دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دـنراد  يونعم  یحلاصم 
دروم رد  هک  نانچ  دـشاب . هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلاسم  اسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگا  اـی  دنتـسین و  نآ  نوماریپ 
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تنیز تمرح  تسا . یبایاوقت ))  )) نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالاب  ياهفـسلف  دیجم  نآرق  یلو  دناهتخادرپ  نآ  یتشادـهب  صاوخ  هب  مولع  هزور 
دراد و نز  اب  ییاهتوافت  درم ، یناور  یمـسج و  ياهیگژیو  فلا ) هلمج : زا  دراد ; يدـنچ  لـیالد  نز  يارب  نآ  تیلح  درم و  يارب  ـالط 

کیره یعیبط  ياهتوافت  هب  هجوتاب  مالسا  دهدیم . رارق  سنج  ود  نیا  هدهع  هب  ار  ینوگانوگ  ياهتلاسر  یعیبط  روط  هب  اهتوافت  نیا 
يرـصنع هک  دراد  راـظتنا  درم  زا  تسا و  هدرک  عضو  ار  ياهژیو  تاررقم  ماـکحا و  دراد -  يدنمـشزرا  ياـهتمکح  دوـخ  ياـجرد  هک  -

یخرب دراد  رتیفطاع  یساسحا و  یتعیبط  هک  نز  يارب  لباقم  رد  دیامن . زیهرپ  الط  هب  نییزت  دننام  دایز  تالمجت  زا  دشاب و  لاعف  رکفتم و 
تاقیقحت ب )  تسا . هداد  هزاجا  دـشخبیم  يرتشیب  ینیریـش  درم  اب  یگدـنز  هب  مه  تسا و  رتراگزاس  وا  هیحور  اب  مه  هک  ار  اـهتنیز  زا 

نیا زا  تسا . رثئوم  اهلوبلگ  نیا  شیازفا  رد  الط  رگید  فرطزا  . تسا نز  زا  شیب  درم  نوخ  رد  دیفـس  ياهلوبلگ  دـهدیم  ناـشن  دـیدج 
خرـس و ياهلوبلگ  لداعت  ندزمه  رب  بجوم  تسا  نکمم  تسین و  بساـنم  نادـنچ  نادرم  يارب  یلو  تسا  دـیفم  نز  يارب  نآ  دوجو  ور 

. ددرگ دیفس 

دنسریم فیلکت  هب  یگلاس  نس 15  رد  نارسپ  یگلاس و  نس 9  رد  نارتخد  ارچ 

شسرپ

دنسریم فیلکت  هب  یگلاس  نس 15  رد  نارسپ  یگلاس و  نس 9  رد  نارتخد  ارچ 

خساپ

دشاب يرابتعا  یعیرشت و  ياهلاسم  هک  نآ  زاشیپ  هلئـسم  نیاو  تسا  نارـسپ  زا  شیپ  لاس  نیدنچ  الومعم  نارتخد  یـسنج  یمـسج و  غولب 
یلحارم هب  نارـسپ  زا  شیپ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نارتخد  يدوجو  راتخاس  رگید  ترابع  هب  تسا . کیژولوکیـسپویزیف  ینیوکت و  یتقیقح 

اب بسانتم  همه  یعرـش  ماکحا  رگید  فرط  زا  دنـسریم . کیژولوکیـسپ )  ) یناور یحور و  و  کیژولویزیف )  ) یمـسج لاـمک  دـشر و  زا 
يریذپ فیلکت  تیلباق  دنراد  يرتعیرس  دشر  نارتخد  یلقع  یمسج و  رظن  زا  نوچ  و  تسا . هدیدرگ  عضو  ناسنا  ياهتیلباق  اهییاناوت و 

دعب رد  طقف  هلاسم  نیا  هک  تسا  نآ  بلطم  دهاش  ددرگیم . ررقم  نانآ  رب  یعرش  فیلاکت  ورنیمه  زا  دیآیم و  دیدپ  رتدوز  نانآ  رد  زین 
لاس هن  هک  يرتخد  الثم  تسا . رتسررید  نارسپ  رد  هک  دوشیم  لئاق  نارتخد  يارب  ینیون  تیوه  تیصخش و  مالسا  هکلب  تسین . فیلاکت 

( نز هب  نز  ادـتقا  زاوج  هب  اوتف  ساسا  رب   ) دـناوخ زامن  ناوتیم  وا  رـس  تشپ  تسا و  عومـسم  شتداهـش  ینید  ماکحا  رظن  زا  تسا  مامت  وا 
تسا ینتفگ  تسا . رترخاتم  لاس  دنچ  نارـسپ  رد  روما  نیا  هک  یلاح  رد  تساراد و ...  ار  دوخ  لام  رد  فرـصت  قح  يداصتقا و  لالقتـسا 

رد غاولب  رگید  میالع  هک  نیا  هب  طورشم  هتبلا  دننادیم ، یگلاس  هدزیس  ار  نارتخد  فیلکت  نس  یعناص  هللا  تیآ  لثم  عجارم  زا  یضعب  هک 
. دشاب هدشن  ادیپ  اهنآ 

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

خساپ

رظن قافتا  تنس  لها  زا  نیلزتعم  هعیش و  ياملع  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  رکذ  تسا  مارح  شیر  ندیشارت  ارچ  هکنیا  نایب  زا  لبق  فلا )
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ام يارب  ماکحا  همه  هفـسلف  اقیقد  هک  تسین  نانچ  رگید  فرط  زا  تساهنآ . قلعتم  رد  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  دـنراد 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جح ، هزور ، زامن ، هفسلف  دننام  هدیدرگ  صوصنم  ینید  نوتم  رد  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دشاب ، نشور 

هدنهد شهاک  ماکحا  هفـسلف  نتـسناد  هب  یطارفا  شیارگ  هک  دـشاب  نیا  مه  اهنآ  همه  رکذ  مدـع  تلع  دـیاش  تسا . هدـیدرگن  رکذ  یخرب 
ییوج هفسلف  ینعی  دنادرگیم ، كرـش  یعون  راچد  ار  ناسنا  و  درادرب ، رد  یگرزب  ررـض  دوخ  نیا  تسا و  راگدرورپ  ربارب  رد  دبعت  حور 
تیلک الوا  اههفـسلف  نیا  یلو  دمهفب  ار  ییاههفـسلف  دناوتیم  یلقع  قیرط  زا  ناسنا  زین  يدراوم  رد  هتبلا  دنکیم . ییارگادخ  نیزگیاج  ار 
دوجو لامتحا  مکح  ره  يارب  نامز  ره  رد  دوشیم و  نشور  یکی  یکی  يرـشب  شناد  دـشر  اب  ناـمز و  لوط  رد  جـیردت  هب  اـیناث  درادـن و 

درک حالـصا  ار  تسردان  گنهرف  نیا  ادتبا  دیاب  يدراوم  نینچ  رد  نیاربانب  تسین . فوشکم  ام  يارب  هک  دوریم  يرگید  للع  اههفـسلف و 
. تسا نینچنیا  کشزپ  تاروتسد  ماجنا  دننام  یگدنز  دراوم  رگید  رد  هکنانچ  منک  لمع  دعب  ات  منادب  ار  شاهفسلف  دیاب  لوا  دیوگیم  هک 

زین تسوپ  نیـصصختم  رظن  زا  ج )  تسا . دـیفم  اهنادـند  اههثل و  زا  تظاـفح  يارب  تروص  رد  نساـحم  دوجو  ناکـشزپنادند  رظن  زا  ب ) 
یناسک دروم  رد  رگم  تسا ، دـیفم  اهنآ  تفاطل  تسوپ و  زا  تظافح  يارب  یتشادـهب  لوصا  تفاظن و  تیاـعر  تروص  رد  نساـحم  دوجو 

و دشابیم ، درم  ندب  یعیبط  راتخاس  اب  بسانتم  نساحم  دوجو  د )  تسا . ییانثتـسا  ياهلاسم  هک  دنـشاب  یتسوپ و ...  ياهچراق  راتفرگ  هک 
(ع) قداـص ماـما  زا  یلیوط  تیاور  نمـض  رد  باـب 13  ح 12 ، ص 112 ، ج 76 ، راونالاراحب ، رد  دـشابیم  ناـنز  هب  هبـشت  نآ  ندیـشارت 
یحللا و یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اناو  دنیامرفیم ... « : هدرک و  هراشا  قوف  هفسلف  هب  (ع ) ماما هاگ  نآ  هدیدرگ  رکذ  هلاسم  نیا  هچخیرات 

هزورما هک  يرگید  هتکن  ' ه )  تسا ». ترطف  قباـطم  نیا  میراذـگیم و  یقاـب  ار  هیحل  مینکیم و  هاـتوک  ار  براوش  اـم  یلو  ةرطفلا ؛... یه 
هراب نیا  رد  زین  تایاور  ظاحل  زا  و ) دـشابیم . ندیـشک  غیت  اـهيرامیب  یـضعب  سوریو  لاـقتنا  ياـههار  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هدـش  ادـیپ 
دراد دوجو  ییاور  عماجم  رگید  هعیـشلالیاسو و  لوقعلا ، فحت  رابخالا ، یناعم  راونالاراحب ، هلمج  زا  ییاور ، بتک  رد  يددـعتم  تاـیاور 

نم براشلا  ذـخا  ع )  ) قداصلا لاق  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  نم   - 1 مینکیم : هدنـسب  راونالا  راحب  زا  تیاور  ود  رکذ  هب  طـقف  اـم  هک 
ذخأی مل  نم  ع )  ) لاق هب و  رتتسی  ًابخم  هذختی  ناطیشلا  ناف  هبراش  مکدحا  نلوطی  ال  ص )  ) یبنلا لاق  ماذجلا و  نم  ناما  هعمجلا  یلا  هعمجلا 

مهبراوش و اورفو  مهاحل و  اوّزج  سوجملا  نا  ص )  ) لاقو دوهیلاب  اوهبـشتت  یحللا و ال  اوفعا  براوشلا و  اوفحا  ع )  ) لاق انم و  سیلف  هبراش 
. راونالا راحب  (...، ) ص  ) هللا لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  لوقی  براشلا  ذـخا  اذا  هرطفلا و  یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  انا 

 - 111  / 76 راونالاراحب ، . ) سوجملاب اوهبـشتت  ۀـیحللا و ال  اوفعاو  براوشلا  اوفخا  ص )  ) هللا لوسر  نع   - 2 ب 13 .) تیاور 14 ، ج 76 ،
(13 ج 10 / 

لقع رب  هچ  نآ  ره  مهد و  یم  ماجنا  ار  هزور  لثم  تسا  لقع  قبط  رب  هچ  نآ  ره  یمالسا  ماکحا  دیوگ  یم  هک  يدرف  باوج 

شسرپ

لقع رب  هچ  نآ  ره  مهد و  یم  ماجنا  ار  هزور  لثم  تسا  لقع  قبط  رب  هچ  نآ  ره  یمالسا  ماکحا  دیوگ  یم  هک  يدرف  باوج 

خساپ

زار و لئاسم و  زا  يرایـسب  هب  یبایتسد  زا  ام  لقع  هک  تهج  نیدـب  تسردان  تسا . تسردان  ییاه  هبنج  زا  بوخ و  یظاـحل  زا  نخـس  نیا 
لقع نیا  نینچ  مه  دیاشگیم . زاب  ار  اهزار  دنکیم و  هبلغ  دوخ  تالوهجم  هب  جیردت  هب  خیرات و  لوط  رد  ناسنا  تسا و  ناوتان  روما  زمر 

تالوهجم و هب  دـناوتیمن  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  دوشیم و  فعـض  یگدومخ و  راـچد  یطیحم ، ضراوع  ياهتیدودـحم  تلع  هب 
تسین و لماک  دوخ  يدوخ  هب  هنرگو  دوشیم ؛ لماک  تعیرـش  یحو و  اب  لقع  نیا  تیاـهن  رد  و  دـشاب . هتـشاد  یـسرتسد  دوخ ، تـالاؤس 
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نیا اب  دراد . دوجو  یگـشیمه  ینتـسسگان و  يدـنویپ  طابترا و  زین ، یحو  لقع و  نیب  و  دـناسرب . دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  ناسنا  دـناوتیمن 
شریذپ ربدت و  لقعت و  هب  طونم  ار  نآ  هکلب  دریذپیمن ؛ ار  نید  لوصا  رد  دیلقت  دـهدیم و  هشیدـنا  لقع و  هب  يدایز  تیمها  عرـش  لاح ،
نارگید زا  هناروکروک  دیلقت  اهنت  میریذپب و  ناهرب  لالدتـسا و  لقع و  هار  زا  ار  دوخ  نید  لوصا  میفظوم  ام  ینعی  دنادیم . نآ  یلالدتـسا 

مینکیم و لماک  تعیرش  یحو و  اب  ار  نآ  میدرک ، مکحم  لقع  لالدتـسا و  اب  ار  دوخ  يرکف  يداقتعا و  ياهناینب  هک  نیا  زا  سپ  مینکن .
هب درخ ، لقع و  ترطف ، قیرط  زا  میدرک و  لوبق  ار  داعم  توبن و  دـیحوت و  ام  رگا  سپ  مییامنیم . هبلغ  دوخ  تـالوهجم  اههتـسناد و  اـنرب 

فیلاـکت و نیا  دوـخ  میرواـیب ، ناـمیا  یهلا -  فیلاـکت  تاروتـسد و  هلمج  زا  زین -  نآ  تاـموزلم  هـب  تـسا  هتـسیاب  مـیدروآ ؛ ناـمیا  نآ 
دیاب زین  ار  یخرب  دوشیم و  هتخانش  كرد و  لقع  هلیسو  هب  یضعب  هک  تسا  نوگانوگ  رارسا  اههفسلف و  اهتمکح ، ياراد  زین  تاروتـسد 

یتحار هب  ناسنا  درخ  لقع و  هک  تسا  حضاو  نشور و  يردـق  هب  زامن  تدابع و  هفـسلف  تمکح و  هناتخبـشوخ  میریذـپب . يدـبعت  روط  هب 
ياهشیدنا رکفت و  نیرتمک  هک  نیا  نودب  هک  تسا  نیا  ام  لکشم  دشاب . هتشادن  هطبار  نیا  رد  یلکشم  چیه  دبای و  تسد  اهنآ  هب  دناوتیم 

هزور زامن و  رب  یلقع  لیلد  هک  مینکیم  اعد  تادابع ، ماجنا  رد  یلهاـک  یتسـس و  دوخ و  یتحار  يارب  اـهنت  میـشاب و  هتـشاد  هنیمز  نیا  رد 
ارف رکفت  و  لقعت ، هب  ار  مدرم  ثیدح  هیآ و  اهدص  ًالوا ، اریز  دراد ؛ هفسلف  تمکح و  همه  مالـسا ، يدابع  ياههمانربو  ماکحا  میرادن . و ...
تب ناکرـشم و  رب  نآرق  دیدش  ياهداقتنا  زا  یکی  ًایناث ، تسا ؛ هدرکن  توعد  ندیـشیدنا  هب  مالـسا ، هزادنا  هب  یکلـسم  چـیه  دـناوخیم و 

مه نآ  لیلد  هب  تاروتـسد ، ماکحا و  نایب  رانک  رد  اهراب  نآرق ، دوخ  ًاثلاث  تسا ؛ ناـکاین  زا  ناـنآ  لـیلدیب  هناروکروک و  دـیلقت  ناتـسرپ ،
فیلات هب  یهاگ  مالـسا ، نادنمـشناد  دـناهتخادرپ . اهتمکح  نیا  نایب  هب  تایاور ، رد  زین  موصعم  ناماما  و  (ص ) ربمایپ تسا . هدرک  هراشا 

ینید تاروتسدو  یهلا  ماکحا  رارسا  زا  هدرپ  زور  هب  زور  يرشب ، شناد  تفرـشیپ  اب  ًاعبار ؛ دناهدرک . مادقا  عوضوم  نیا  هرابرد  ییاهباتک 
رکذـتم ناتتـسود  هب  ادـتبا  رد  ساـسا  نیا  رب  دوشیم . هدوزفا  نآ  هولج  تمظع و  رب  درذـگیم ، مالـسا  رمع  زا  هچ  ره  دوشیم و  هتـشادرب 

یلو تسین ؛ نشور  نالا  اهنآ  زا  یخرب  لیلد  یهاگ  دـننادب . اـهنامز  همه  رد  مدرم  همه  ار ، ماـکحا  همه  لـیلد  تسین  مزـال  . 1 هک : دیوش 
، يداصتقا دـعب  هب  اهنت  تشاد و  اهنآ  يدام  راثآ  دـیاوف و  هب  رظن  دـیابن  اهنت  ماکحا ، هفـسلف  رد  . 2 دزاسیم . نشور  ار  نآ  نامز ، تشذـگ 

ساسا رب  ار  شیاهروتـسد  میکح و  ار  ادـخ  هک  یـسک  دوب 3 . لـفاغ  نآ  يورخا  يوـنعم و  یحور ، راـثآ  زا  درک و  هجوـت  یتشادـهب و ...
زا . 4 دنک . فلخت  نآ  ماجنا  زا  دنکیمن ، كرد  دوخ  لقع  اب  ای  دنادیمن  ار  یمکح  لیلد  زورما  هک  نیا  تهج  هب  دیابن  دـنادیم ، تمکح 
...، دـنهدیم و رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  کشزپ  هب  هعجارم  رد  مدرم  هک  نانچمه  میتفین . اههسوسو  نماد  هب  میوشن و  جراخ  يداع  دراوم 

رتاناد و مه  تسا ، رتنابرهم  مه  دـنوادخ ، هک  ارچ  دـننکیم . لمع  هتفریذـپ ، ار  نآ  دـنهنیم و  ندرگ  ادـخ  نوناق  هب  مه  ینید  لـئاسم  رد 
دیابن میتسناد ، ار  ادخ  مکح  رارـسا  زا  ياهشوگ  رگا  . 5 ار . راکـشآ  ناهن و  ینطاب و  يرهاظ و  راثآ  مه  دنادیم و  ار  هدـنیآ  مه  رتمیکح .

ادـخ ياهتنا  یب  ملع  زا  هک  یماکحا  قمع  هب  ناوتیم  یناـسنا ، دودـحم  رکف  لـقع و  اـب  رگم  میاهتـشگ . فقاو  رارـسا  همه  رب  مینک  لاـیخ 
ییاج رگا  دـیوگیم : ناـمه  دـنکیم ، توعد  ماـکحا  لـیلد  هفـسلف و  ندـیمهف  هب  ار  اـم  هک  یلقع  ناـمه  . 6 درب ؟ یپ  هـتفرگ ، همـشچرس 

دنرادن میلست  دبعت و  هیحور  هک  دنتسه  یناسک  هنافـساتم  تسا . نید  يایلوا  لباقم  رد  دبعت  نامه  نیا  دسرپب . اوقت  اب  ناهاگآ  زا   ، یتسنادن
لابند ینید ، روتـسد  ره  يارب  دننکیم و  ناونع  ار  قیقحت  هلاسم  ور  نیا  زا  دننک . یلاخ  يرادنید  فیلکت و  راب  زا  هناش  ات  دناهناهب  یپرد  و 

رگا : " دـیامرفیم دارفا  نیا  هرابرد  نآرق  دـننکیم . یلاخ  هناش  دـنریگیم و  هناهب  لمع ، ناحتما و  عقوم  رد  اما  دـندرگیم ؛ لیلد  هفـسلف و 
یگـشیمه یلومعم و  يوداج  رحـس و  نامه  زین  نیا  دنیوگیم : هدرک ، ضارعا  دـننک ؛ هدـهاشم  ایبنا  تازجعم  ادـخ و  تردـق  زا  ياهناشن 

ارچ نوچ و  دنا و  میلست  یناطیش  تالیامت  سفن و  ياههسوسو  یجراخ ، ياهدم  کشزپ ، کیناکم ، لباقم  رد  نانیا  هیآ 2 ) رمق ، "  ) تسا
هک تسا  یلاـح  رد  نیا  دـنریگیم . مه  هفاـیق  دـنوشیم و  لالدتـسا  قیقحت و  لـها  دـسریم ، نید  روتـسد  هب  تبوـن  یتـقو  یلو  دـنرادن ؛ 

: دنیامرفیم زین  "و  متـسه . وت  هدـنب  هک  سب  نیمه  مراختفا  ایادـخ  ًادـبع ؛ کل  نوکا  نا  ًارخف  یب  یفک  : " دـنیامرفیم تقلخ  ناگدـیزگرب 
زامن و دوخ  ًالوصا  " متسرپیم . ماهتفای و  تدابع  هتسیاش  ار  وت  هکلب  تسا ؛ خزود  زا  سرت  ای  تشهب  عمط  يور  زا  هن  نم ، تدابع  ایادخ ، "
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داتفه زا  رتهب  ملاع ، زامن  تعکر  ود  : " تسا هدمآ  یثیدح  رد  هک  نانچ  دروآ ؛ ياج  هب  تریـصب  ملع و  يور  زا  هناهاگآ و  دیاب  ار  تدابع 
ناسنا هک  تسا  لوبق  دروم  یتمـسق  نآ  زامن ، زا  : " تسا هدومرف  (ص ) ادخ لوسر  دبع ) هملک  راحبلا ، ۀنیفـس  " . ) تسا لهاج  زامن  تعکر 

دیاب یهلا  مهم  تابجاو  زا  یکی  ناونع  هب  تدابع ، زامن و  لصا  اـما  ص 366 ) ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  " . ) دـناوخب یهاگآ  لقعت و  ساسا  رب 
يارب تسج . کمک  لالدتـسا  لقع و  زا  ناوتیم  یبوخ  هب  هار  نیا  رد  دریگ و  رارق  ادـخ  هب  نارادرواب  ناتـسرپاتکی و  همه  شریذـپ  دروم 
دیهش ةالصلا ، رارسا  یتئارق 3 . نسحم   ، زامن ریسفت  يزیربت 2 . یکلم  اقآ  داوج  ازریم  ةالصلا ، رارسا  . 1 هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  هعلاطم 

: دوشیم هراشا  زامن  ياهتمکح  هفسلف و  هب  یکدنا  نایاپ  رد  ینیمخ  ماما  ةالـصلا ، رـس  یتئارق 5 . نسحم  زامن ، رارـسا  زا  يوترپ  یناث 4 .
. دوشیمن نیمأت  فادـها  نآ  دوش  ماجنا  صاخ  نامز  بلاق و  رد  زامن  هک  نآ  نودـب  تسا و  هتفهن  يدـنچ  فادـها  زمر و  زار و  زاـمن  رد 

دای ار  ناحبـس  يادخ  زامن ، ندناوخ  اب  راب ، کی  تعاس  دنچ  ره  نیاربانب  تسا . يراکشومارف  دوجوم  ناسنا  اریز  ادـخ ؛ رکذ  دای و  فلا )
هاـنگ و ماـجنا  زا  ًارهق  دـید ، شیوخ  بقارم  ار  ادـخ  دوب و  ادـخ  رکذـتم  ناـسنا  یتـقو  ب )  دوشیم . وا  ياـهانتیال  دوجو  رکذـتم  هدرک و 
ءاشحفلا و نع  یهنت  ةالـصلا  نا  : " تسا تارکنم  اـشحف و  زا  يریگولج  زاـمن ، فادـها  زا  یکی  نیا  رباـنب  دـنکیم . اـیح  مرـش و  تارکنم 
، ندـییاس كاـخ  رب  نیبـج  ندرک ، عوکر  نداتـسیا ، بدؤم  روط  هب  تیبوبر ؛ ماـقم  هاگـشیپ  رد  عوضخ  عوشخ و  تیدوبع و  "ج )  رکنملا .

نآ يادا  هب  فظوم  یناسنا  ره  هک  ناحبـس  يادخ  يوس  زا  تسا  یقح  نیا  و  تسا . عوضخ  ياههناشن  همه  وناز و ... ود  نتـسشن  هدجس و 
عـضاوتم دارفا  ریاس  ربارب  رد  ار  ناسنا  هتـشاذگ و  رثا  ام  ناج  حور و  رد  جیردت  هب  عوضخ ، عوشخ و  نیمه  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  تسا .

عضاوت يور  زا  یناشیپ  ات  تشاد  ررقم  ار  زامن  ناحبس  يادخ  ًاعضاوت ؛ بارتلاب  هوجولا  قاتع  ریفعت  نم  : " دیامرفیم (ع ) یلع ماما  دنکیم .
رّرقم ار  زامن  دنوادخ  ربکلا ؛ نم  مکل  اهیزنت  ةالصلا  هَّللا  لعج  : " دیامرفیم زین  (س ) همطاف ترضح  هغالبلاجهن .) " ، ) دوش هدیلام  كاخ  هب 

: دسیونیم تنارود  لیو  اهتعامج ؛  لیکشت  د )  راونالا ج29 ص223 ). راحب  " . ) دـنادرگ كاپ  ّتینم  ربک و  زا  ار  ناسنا  نماد  ات  تشاد 
. دراد اهنآ  لّکشت  تدحو و  رد  یبوخ  رثا  هچ  هنازور ، تعامج  ياهزامن  رد  ناناملسم  تکرش  هک  تسین  هدیشوپ  یفصنم  ناسنا  چیه  رب  "
دوشیم و داجیا  فلتخم  راشقا  رد  يداحتا  ماجـسنا و  هک  تسا  اههعمج  اهتعامج و  نیمه  هیاس  رد  هک  تفاـیرد  ناوتیم  تقد  یمک  اـب 
"ه)' هعماج . دارفا و  تالکـشم  ریاس  لح  هار  ات  هتفرگ  هقطنم  کی  ینارمع  ياـهراک  زا  دراد . دوجو  ییاـهشزرا  تاـکرب و  نآ  هیاـس  رد 

افیا ناـسنا  مـسج  تخاـس  رد  شزرو  شمرن و  هـک  دـنکیم  اـفیا  ار  یـشقن  ناـمه  ناـسنا ، حور  تخاـس  رد  زاـمن  ناـسنا ؛  حور  یباداـش 
اـسب هچ  دوشیم و  تلاسک  یتسـس و  عون  کـی  راـچد  شندـب  مکمک  دـنک ، كرت  ینـالوط  تدـم  ياربار  شزرو  یـسک  رگا  دـیامنیم .

جیردـت هب  ات  دزادرپب  شزرو  ییامیپهار و  هب  تعاس ، دـنچ  ياهتفه  لقاال  ای  هنازور  دـیاب  ناسنا  نیا  ربانب  دـهدب . تسد  زا  ار  دوخ  تمالس 
هب ات  ددرگ  رارکت  یمالـسا  یبهذم و  دورـس  شیاین و  نیا  زور  ره  دـیاب  دراد ، يزاین  نینچ  زین  ناسنا  حور  دزاس . باداش  ملاس و  ار  مسج 

، یعامتجا فلتخم  داعبا  ياراد  هک  زامن -  فادـها  هک  نآ  هصالخ  ددرگ . زارحا  قح  دای  هیاس  رد  ناسنا  حور  یباداش  تمالـس و  جـیردت 
، ناسنا اهتمعن ؛ هب  هجوت  و ) ددرگیمن . نیمات  دوش ، ماجنا  صاخ  مظن  اب  نیعم و  نامز  رد  زامن  هک  نیا  نودب  تسا -  یـسایس  یگنهرف و 

هزیگنا نیرتيوق  دناوتیم  دنوادخ ، رامشیب  ياهتمعن  يروآدای  دراد . یگدنب  شیاتـس و  نابز  اهتمعن ، زا  يرادروخرب  ربارب  رد  هراومه 
هب ناسنا ، دـلوت  زا  لبق  یتح   ، دـنوادخ ياهتمعن  ادـتبا  ًالومعم  موصعم ، ناماما  ياهتاجانم  رد  دـشاب . وا  تداـبع  ادـخ و  هب  هجوت  يارب 

: دـیامرفیم مه  دـنوادخ  دـنکیم . وا  زا  زاین  تساوخرد  هاگنآ  دزاسیم  هدـنز  ار  ادـخ  هب  ناـسنا  تبحم  هار ، نیا  زا  دوشیم و  هدروآداـی 
یگنـسرگ زا  هک  ار  وا  دنتـسرپب ، ار  هبعک  نیا  راـگدرورپ  مدرم  فوخ ؛ نم  مهنمآ  عوج و  نم  مهمعطا  يذـلا  تیبـلا ، اذـه  بر  اودـبعیلف  "

رقف و ساسحا  ز ) دیرفآ . ار  امـش  نوچ  دـینک . یگدـنب  ار  ناتراگدرورپ  تسا ، رگید  ياهیآ  رد  " دومن . ناشنمیا  سرت ، زا  درک و  ناشریس 
هب هتـسب  ام  دوجو  دـنکیم . عوضخ  شربارب  رد  دـید ، یـسک  هب  هتـسباو  دـنمزاین و  ار  دوخ  یتقو  هک  تسا  نینچ  ناسنا  تعیبط  یگتـسباو ؛

تیاهن رد  هک  ییادـخ  درادیم . او  ادـخ  شتـسرپ  هب  ار  ناسنا  زاین ، زجع و  ساسحا  نیا  مییوا . هب  دـنمزاین  زیچ ، همه  رد  تسادـخ و  هدارا 
. دشیمن مخ  ادخ  دزن  یضعب  ندرگ  زگره  دوبن ، گرم  يرامیب و  رقف و  رگا  هک  تسا  ثیداحا  یضعب  رد  تسا . يزاینیب  لامک و 
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؟ یگلاس نس 15  رد  رسپ  یلو  دسر  یم  غولب  هب  یگلاس  نس 9  رد  رتخد  ارچ 

شسرپ

؟ یگلاس نس 15  رد  رسپ  یلو  دسر  یم  غولب  هب  یگلاس  نس 9  رد  رتخد  ارچ 

خساپ

دشاب يرابتعا  یعیرشت و  ياهلأسم  هک  نآ  زاشیپ  هلئـسم  نیاو  تسا  نارـسپ  زا  شیپ  لاس  نیدنچ  الومعم  نارتخد  یـسنج  یمـسج و  غولب 
یلحارم هب  نارـسپ  زا  شیپ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نارتخد  يدوجو  راتخاس  رگید  ترابع  هب  تسا . کیژولوکیـسپویزیف  ینیوکت و  یتقیقح 

اب بسانتم  همه  یعرـش  ماکحا  رگید  فرط  زا  دنـسریم . کیژولوکیـسپ )  ) یناور یحور و  و  کیژولویزیف )  ) یمـسج لاـمک  دـشر و  زا 
يریذپ فیلکت  تیلباق  دنراد  يرتعیرس  دشر  نارتخد  یلقع  یمسج و  رظن  زا  نوچ  و  تسا . هدیدرگ  عضو  ناسنا  ياهتیلباق  اهییاناوت و 

دعب رد  طقف  هلأسم  نیا  هک  تسا  نآ  بلطم  دهاش  ددرگیم . ررقم  نانآ  رب  یعرش  فیلاکت  ورنیمه  زا  دیآیم و  دیدپ  رتدوز  نانآ  رد  زین 
لاس هن  هک  يرتخد  الثم  تسا . رتسررید  نارسپ  رد  هک  دوشیم  لئاق  نارتخد  يارب  ینیون  تیوه  تیصخش و  مالسا  هکلب  تسین . فیلاکت 

( نز هب  نز  ادـتقا  زاوج  هب  اوتف  ساسا  رب   ) دـناوخ زامن  ناوتیم  وا  رـس  تشپ  تسا و  عومـسم  شتداهـش  ینید  ماکحا  رظن  زا  تسا  مامت  وا 
تسا ینتفگ  تسا . رترخاتم  لاس  دنچ  نارـسپ  رد  روما  نیا  هک  یلاح  رد  تساراد و ...  ار  دوخ  لام  رد  فرـصت  قح  يداصتقا و  لالقتـسا 
غولب نس  ءاهقف  زا  یـضعب  زین  تسین . بجاو  هزور  نتفرگ  وا  رب  دشابن  هزور  لثم  دوخ  فیلاکت  ماجنا  هب  رداق  یگلاس  نس 9  رد  رتخد  رگا 

. دشاب هدشن  هدهاشم  اهنآ  رد  غولب  رگید  میالع  هکنیا  هب  طورشم  دننادیم  یگلاس  ار 13  نارتخد 

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارت  ارچ 

خساپ

رظن قافتا  تنس  لها  زا  نیلزتعم  هعیش و  ياملع  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  رکذ  تسا  مارح  شیر  ندیشارت  ارچ  هکنیا  نایب  زا  لبق  فلا )
ام يارب  ماکحا  همه  هفـسلف  اقیقد  هک  تسین  نانچ  رگید  فرط  زا  تساهنآ . قلعتم  رد  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  دـنراد 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جح ، هزور ، زامن ، هفسلف  دننام  هدیدرگ  صوصنم  ینید  نوتم  رد  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دشاب ، نشور 
هدنهد شهاک  ماکحا  هفـسلف  نتـسناد  هب  یطارفا  شیارگ  هک  دـشاب  نیا  مه  اهنآ  همه  رکذ  مدـع  تلع  دـیاش  تسا . هدـیدرگن  رکذ  یخرب 
ییوج هفسلف  ینعی  دنادرگیم ، كرـش  یعون  راچد  ار  ناسنا  و  درادرب ، رد  یگرزب  ررـض  دوخ  نیا  تسا و  راگدرورپ  ربارب  رد  دبعت  حور 
تیلک الوا  اههفـسلف  نیا  یلو  دمهفب  ار  ییاههفـسلف  دناوتیم  یلقع  قیرط  زا  ناسنا  زین  يدراوم  رد  هتبلا  دنکیم . ییارگادخ  نیزگیاج  ار 
دوجو لامتحا  مکح  ره  يارب  نامز  ره  رد  دوشیم و  نشور  یکی  یکی  يرـشب  شناد  دـشر  اب  ناـمز و  لوط  رد  جـیردت  هب  اـیناث  درادـن و 

درک حالـصا  ار  تسردان  گنهرف  نیا  ادتبا  دیاب  يدراوم  نینچ  رد  نیاربانب  تسین . فوشکم  ام  يارب  هک  دوریم  يرگید  للع  اههفـسلف و 
. تسا نینچنیا  کشزپ  تاروتسد  ماجنا  دننام  یگدنز  دراوم  رگید  رد  هکنانچ  منک  لمع  دعب  ات  منادب  ار  شاهفسلف  دیاب  لوا  دیوگیم  هک 

زین تسوپ  نیـصصختم  رظن  زا  ج )  تسا . دـیفم  اهنادـند  اههثل و  زا  تظاـفح  يارب  تروص  رد  نساـحم  دوجو  ناکـشزپنادند  رظن  زا  ب ) 
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یناسک دروم  رد  رگم  تسا ، دـیفم  اهنآ  تفاطل  تسوپ و  زا  تظافح  يارب  یتشادـهب  لوصا  تفاظن و  تیاـعر  تروص  رد  نساـحم  دوجو 
و دشابیم ، درم  ندب  یعیبط  راتخاس  اب  بسانتم  نساحم  دوجو  د )  تسا . ییانثتـسا  ياهلاسم  هک  دنـشاب  یتسوپ و ...  ياهچراق  راتفرگ  هک 
(ع) قداـص ماـما  زا  یلیوط  تیاور  نمـض  رد  باـب 13  ح 12 ، ص 112 ، ج 76 ، راونالاراحب ، رد  دـشابیم  ناـنز  هب  هبـشت  نآ  ندیـشارت 

یحللا یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اناو  : " دنیامرفیم ...  هدرک و  هراشا  قوف  هفـسلف  هب  (ع ) ماما هاگ  نآ  هدـیدرگ  رکذ  هلاسم  نیا  هچخیرات 
زا یکی  هکنیا  رگید  هتکن  ' تسا ".ه )  ترطف  قباطم  نیا  میراذگیم و  یقاب  ار  هیحل  مینکیم و  هاتوک  ار  براوش  ام  یلو  ةرطفلا ؛... یه  و 

ز) دوشیمن . هتفگ  شیر  ولگ  ریز  هنوگ و  يور  يوم  هب  تسا  ینتفگ  و ) دشابیم . ندیـشک  غیت  اهيرامیب  یـضعب  سوریو  لاقتنا  ياههار 
هعیـشلالیاسو و لوقعلا ، فحت  رابخالا ، یناعم  راونالاراحب ، هلمج  زا  ییاور ، بتک  رد  يددـعتم  تایاور  هراب  نیا  رد  زین  تایاور  ظاحل  زا 

لاق هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  نم   - 1 مینکیم : هدنـسب  راونالا  راحب  زا  تیاور  ود  رکذ  هب  طقف  ام  هک  دراد  دوجو  ییاور  عماـجم  رگید 
ًابخم هذختی  ناطیـشلا  ناف  هبراش  مکدحا  نلوطی  ال  ص )  ) یبنلا لاق  ماذجلا و  نم  ناما  هعمجلا  یلا  هعمجلا  نم  براشلا  ذـخا  ع )  ) قداصلا

سوجملا نا  ص )  ) لاقو دوهیلاب  اوهبشتت  یحللا و ال  اوفعا  براوشلا و  اوفحا  ع )  ) لاق انم و  سیلف  هبراش  ذخأی  مل  نم  ع )  ) لاق هب و  رتتـسی 
ۀلم یلع  هللااب و  هللا و  مسب  لوقی  براشلا  ذـخا  اذا  هرطفلا و  یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اـنا  مهبراوش و  اورفو  مهاـحل و  اوّزج 

اوهبـشتت ـال  ۀـیحللا و  اوفعاو  براوشلا  اوفخا  ص )  ) هللا لوـسر  نع   - 2 ب 13 .) تیاور 14 ، ج 76 ، راونـالا . راـحب  (...، ) ص  ) هللا لوسر 
(13 ج 10 /   - 111  / 76 راونالاراحب ، . ) سوجملاب

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارتارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  شیر  ندیشارتارچ 

خساپ

رظن قافتا  تنس  لها  زا  نیلزتعم  هعیش و  ياملع  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  رکذ  تسا  مارح  شیر  ندیشارت  ارچ  هکنیا  نایب  زا  لبق  فلا )
ام يارب  ماکحا  همه  هفـسلف  اقیقد  هک  تسین  نانچ  رگید  فرط  زا  تساهنآ . قلعتم  رد  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  دـنراد 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جح ، هزور ، زامن ، هفسلف  دننام  هدیدرگ  صوصنم  ینید  نوتم  رد  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دشاب ، نشور 
هدنهد شهاک  ماکحا  هفـسلف  نتـسناد  هب  یطارفا  شیارگ  هک  دـشاب  نیا  مه  اهنآ  همه  رکذ  مدـع  تلع  دـیاش  تسا . هدـیدرگن  رکذ  یخرب 
ییوج هفسلف  ینعی  دنادرگیم ، كرـش  یعون  راچد  ار  ناسنا  و  درادرب ، رد  یگرزب  ررـض  دوخ  نیا  تسا و  راگدرورپ  ربارب  رد  دبعت  حور 
تیلک الوا  اههفـسلف  نیا  یلو  دمهفب  ار  ییاههفـسلف  دناوتیم  یلقع  قیرط  زا  ناسنا  زین  يدراوم  رد  هتبلا  دنکیم . ییارگادخ  نیزگیاج  ار 
دوجو لامتحا  مکح  ره  يارب  نامز  ره  رد  دوشیم و  نشور  یکی  یکی  يرـشب  شناد  دـشر  اب  ناـمز و  لوط  رد  جـیردت  هب  اـیناث  درادـن و 

حالـصا إر ** ؛ تسردان  گنهرف  نیا  ادتبا  دیاب  يدراوم  نینچ  رد  نیاربانب  تسین . فوشکم  ام  يارب  هک  دوریم  يرگید  للع  اههفـسلف و 
نینچنیا کشزپ  تاروتـسد  ماجنا  دننام  یگدنز  دراوم  رگید  رد  هکنانچ  منک  لمع  دعب  ات  منادب  ار  شاهفـسلف  دیاب  لوا  دیوگیم  هک  درک 

تسوپ نیـصصختم  رظن  زا  ج )  تسا . دیفم  اهنادند  اههثل و  زا  تظافح  يارب  تروص  رد  نساحم  دوجو  ناکـشزپنادند  رظن  زا  ب )  تسا .
دروم رد  رگم  تسا ، دـیفم  اـهنآ  تفاـطل  تسوپ و  زا  تظاـفح  يارب  یتشادـهب  لوصا  تفاـظن و  تیاـعر  تروـص  رد  نساـحم  دوـجو  زین 

درم ندـب  یعیبط  راتخاس  اب  بسانتم  نساـحم  دوجو  د )  تسا . ییانثتـسا  ياهلاـسم  هک  دنـشاب  یتسوپ و ...  ياـهچراق  راـتفرگ  هک  یناـسک 
ماـما زا  یلیوط  تیاور  نمـض  رد  باب 13  ح 12 ، ص 112 ، ج 76 ، راونالاراحب ، رد  دـشابیم  ناـنز  هب  هبـشت  نآ  ندیـشارت  و  دـشابیم ،
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براوشلا و زجن  نحن  اناو  دـنیامرفیم ... « : هدرک و  هراشا  قوف  هفـسلف  هب  (ع ) ماما هاگ  نآ  هدـیدرگ  رکذ  هلاسم  نیا  هچخیراـت  (ع ) قداـص
يرگید هتکن  ' ه )  تسا ». ترطف  قباطم  نیا  میراذگیم و  یقاب  ار  هیحل  مینکیم و  هاتوک  ار  براوش  ام  یلو  ةرطفلا ؛... یه  یحللا و  یفعن 

رد زین  تایاور  ظاحل  زا  و ) دـشابیم . ندیـشک  غیت  اهيرامیب  یـضعب  سوریو  لاقتنا  ياههار  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هدـش  ادـیپ  هزورما  هک 
ییاور عماجم  رگید  هعیـشلالیاسو و  لوقعلا ، فحت  راـبخالا ، یناـعم  راونـالاراحب ، هلمج  زا  ییاور ، بتک  رد  يددـعتم  تاـیاور  هراـب  نیا 

ذخا ع )  ) قداصلا لاق  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  نم   - 1 مینکیم : هدنـسب  راونالا  راـحب  زا  تیاور  ود  رکذ  هب  طـقف  اـم  هک  دراد  دوجو 
ع)  ) لاق هب و  رتتسی  ًابخم  هذختی  ناطیشلا  ناف  هبراش  مکدحا  نلوطی  ال  ص )  ) یبنلا لاق  ماذجلا و  نم  ناما  هعمجلا  یلا  هعمجلا  نم  براشلا 
مهاحل و اوّزج  سوجملا  نا  ص )  ) لاقو دوهیلاـب  اوهبـشتت  ـال  یحللا و  اوفعا  براوشلا و  اوفحا  ع )  ) لاـق اـنم و  سیلف  هبراـش  ذـخأی  مل  نم 

هللا لوـسر  ۀـلم  یلع  هللااـب و  هللا و  مسب  لوـقی  براـشلا  ذـخا  اذا  هرطفلا و  یه  یحللا و  یفعن  براوـشلا و  زجن  نـحن  اـنا  مهبراوـش و  اورفو 
. سوجملاب اوهبـشتت  ـال  ۀـیحللا و  اوفعاو  براوشلا  اوفخا  ص )  ) هللا لوسر  نع   - 2 ب 13 .) تیاور 14 ، ج 76 ، راونالا . راـحب  (...، ) (ص

چیه تسا و  یبوخ  مدآ  تشاد  شیر  یسک  ره  هتفگن  یـسک  هجو  چیه  هب  تسا  ینتفگ  نایاپ  رد  ( 13 ج 10 /   - 111  / 76 راونالاراحب ، )
( مجلم نبا  لثم  . ) دهد ماجنا  ار  ناهانگ  نیرتگرزب  دشاب و  شیر  ياراد  یصخش  اسب  هچ  ياو  دنزیمن  رس  وا  زا  یهانگ 

تسیچ هنتخ  بوجو  هفسلف 

شسرپ

تسیچ هنتخ  بوجو  هفسلف 

خساپ

دایز دناهدشن  هنتخ  هک  یناسک  یلسانت  تلآرس  أشغ و  نیب  تنوفع  لیکـشت  ( 1 هک : تسا  نیا  یتشادهب  رظن  زا  هنتخ  ياههفسلف  زا  یـضعب 
يارب . ) تسا رتشیب  دناهدشن  هنتخ  هک  یناسک  رد  تلآ  ناطرس  دهدیم  ناشن  رامآ  ( 2 دنکیم . يریگولج  لمع  نیا  زا  ندرک  هنتخ  تسا و 

نارتخد ندرک  هنتخ  نمـضرد  داژن ) كاپ  رتکد  دیهـشمالسا  یتشادـهب  تاروتـسدربمایپ  نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا  ك :  رتشیب ر .  یهاگآ 
. تسا بحتسم 

؟  تسینادخ مارح  ندرک  لالح  نیا  ایآ  دننک , یم  لالح  ار  نآ  سپس  میرحت و  ار  يزیچ  یطیارش  رد  املع  یضعب  ارچ 

شسرپ

؟  تسینادخ مارح  ندرک  لالح  نیا  ایآ  دننک , یم  لالح  ار  نآ  سپس  میرحت و  ار  يزیچ  یطیارش  رد  املع  یضعب  ارچ 

خساپ

زامن و نامز  جحیلـصا  لامعا  زامن  تاعکر  دادعت  لیبق  زا  ماکحا  لوصا  رد  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  رد 
لوصا نیا  هب  هک  ییئزجروما  رد  ابلاغ  دوشیمن . لصاح  دـهتجم  يارب  يار  لدـبت  هاـگ  چـیه  اـبر و ...  هوشر و  ندوب  مارح  جـح و  هزور و 

1ـ دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هبهک  دریگیم  تروص  یلیالد  هب  نیا  دوشیم و  لـصاح  يار  رییغت  دـنکیمن  دراو  ياهشدـخ  هاـگ  چـیه 
لیبق زا   ) يدیدجعبانم رب  عالطا  نامز  یط  رد  نوچ  هدیـسر و  يو  تسد  هب  هک  تسا  یهقف  عبنم  نیرخآ  هب  دنتـسم  هراومه  دـهتجم  ياوتف 
تهج رد  همه  تارییغت  نیا  و  دراددوجو . رظن  رییغت  يار و  لدبت  ناکما  دوشیم  لصاح  تیاور ) کی  يارب  ربتعم  يدنس  ای  صاخ  یتیاور 
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دیدـپ یعرـش  لاکـشا  چـیه  تسا و  تجح  ادـخدزن  فلکم  يارب  تسا  ینید  طـباوض  قـبط  دـنمنوناق و  نوـچ  تسادـخ و  مکح  فـشک 
نآ زا  يدـیدج  تخانـش  اـب  تـسا  هداد  یــصاخ  یهاـم  دـننام  یــصاخ ؛ عوـضوم  هراـبرد  یمکح  هـیقف  هـک  يدراوـم  رد  2 ـ دروآیمن .

تاقیقحتاب هچناـنچ  تسین  سلف  ياراد  هک  هدوب  ور  نیا  زا  راـیواخ  یهاـم  تمرح  هب  مکح  ـالثم  دـنکیم ؛ ادـیپ  تواـفت  زین  مکحعوضوم 
نوچ دنکیم و  رییغت  عوضوم  دوخ  یهاگ  3 ـ ددرگیم . رداص  نآ  ندوبلالح  هب  مکح  دشابیم  سلف  ياراد  هک  دوش  تباث  ناسانـشراک 
نالک هدیاف  نتشادن  تهج  هب  هتـشذگ  رد  نوخ  شورف  الثم  دباییمتوافتزین ؛ مکح  عوضوم  رییغت  ابتسا  عوضوم  رادمرئاد  هراومه  مکح 

نودـب تسا  یهلا  یعقاو  مکح  ود  ره  هدـیدرگ و  بترتم  نآ  رب  یمهم  هدـیاف  نآ  لاقتناتردـق  اب  اریز  تسا ، لالح  هزورما  یلو  هدوب  مارح 
ییاهزیچ يارب  شورف  تمرح  دنراد و  لالح  هدـیاف  هک  تسا  ییاهزیچ  شورف  زاوج  یهلا  یلکمکح  اریز  دـشاب ؛ نیب  رد  یـضقانت  هک  نآ 

ساسا رب  ینوناـق  رظن  يدازآ  هیقف  یلو  هب  مالـسا  تسا . یتموکح  اـی  ییـالو  ماـکحا  رگید  هتکن  4 ـ دنتسین . لالحهدافتـسا  لباق  هک  تسا 
یلوا رظن  زا  هک  نآ  ابینعی  تسا ؛ هیقف  یلو  ناونع  هب  يزاریش  يازریم  طسوت  وکابنت  میرحت  نآ  زراب  هنومن  تساهدیشخب و  هعماج  حلاصم 
طیارش ردتمرح  نیا  تسا و  مارح  دوش  نیملسم  فیعضت  نارگرامعتسا و  تیوقت  بجوم  هک  یطیارش  رد  یلو  دشابیم  لالح  نآلامعتـسا 

J .} درادن يداضت  چیه  يداع  طیارش  ینعی  یلوا ، تیلح  اب  صاخ 

تسا مارح  تخابودرب  دصق  نودب  یتح  روساپ  اب  يزاب  ارچ 

شسرپ

تسا مارح  تخابودرب  دصق  نودب  یتح  روساپ  اب  يزاب  ارچ 

خساپ

نکیل تسین ، نشور  لماک  روط  هب  نآ  هفسلف  هتبلا  تسا . مارح  اعرـش  دشاب ، تخاب  درب و  نودب  دنچ  ره  رامق ، تالآ  اب  يزاب  یلک  روط  هب 
. دشاب رامق  ماد  رد  نداتفین  لیاسو و  هنوگنیا  زا  ندش  رود  يارب  میرح  یعون  نآ  تمرح  هک  تسین  دیعب 

؟ دیآ یم  لمع  هب  يریگولج  ناملسم  ریغ  دارفا  دورو  زا  ع )   ) هموصعم ترضح  مرح  ناماما و  مرح  دننام  هسدقم  نکاما  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دیآ یم  لمع  هب  يریگولج  ناملسم  ریغ  دارفا  دورو  زا  ع )   ) هموصعم ترضح  مرح  ناماما و  مرح  دننام  هسدقم  نکاما  رد  ارچ 

خساپ

هن تسا  نکاما  نآتسادق  تمرح و  ظفح  نآ  هفسلف  تسا و  ینید  ماکحا  زا  یکی  هکربتم  نکاما  زا  یخرب  رد  رافک  دورو  زاوج  مدع  هلأسم 
هنوگ نیا  اریز  تسین ، اهنآاب  زیمآتملاسم  یتسیزمه  ای  نانآ  شریذـپ  داـشرا و  غیلبت و  عناـم  نیا  رگید  فرط  زا  راـفک . ندوب  سجن  اـهنت 
مدع دننام  دراد . ییاهتیدودحم  زینناناملـسم  يارب  هکلب  رافک  يارب  اهنت  هن  اهنآ  هب  دورو  دـشابیم و  صاخ  ماکحا  ياراد  هکربتم  نکاما 

J (.} (ع راهطا همئا  مرح  دجسم و  رد  بنج  ضئاح و  لوخد  زاوج 

؟  تسیچ تاوما  ربق  يور  بآ  ندیشاپ  هفسلف 

شسرپ
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؟  تسیچ تاوما  ربق  يور  بآ  ندیشاپ  هفسلف 

خساپ

نب یلع  نع  لکوتملا  نب  یـسوم  نب  دـمحا  نع  لـلع : ]  تسا [ : هدـمآ  تیاور 10 » باب 12 ، ص 23 ، ج 82 ، راونالا ، راحب   » باـتک رد 
شر نع  ع )  ) هّللادبع ابا  تلأس  لاق  هباحـصا  ضعب  نع  ریمع  یبا  نبا  نع  هیبا  نع  یقرب  هّللادـبع  یبا  نب  دـمحا  نع  يدابآ  دعـسا  نیـسحلا 
بآ هفـسلف  نوماریپ  (ع ) قداص ماما  زا  يوار  هدـش ، دای  تیاور  رد  بارتلا ؛ یف  يدـنلا  ماداـم  باذـعلا  دـنع  یفاـجتی  لاـق  ربقلا  یلع  ءاـملا 

تخر نآ  زا  باذـع  تسا ، یقاـب  ربـق  كاـخ  رد  بآ  تبوطر  هک  یناـمز  اـت  : » دـنهدیم خـساپ  ترـضح  دـنکیم و  لاؤس  ربـق  رب  نتخیر 
روط هب  ورنیمه  زا  تسین . هدش  هتخانـش  (ع ) قداص ماما  زا  یلـصا  يوار  فلا ) تسا : هجوت  نایاش  هتکن  ود  اج  نیا  رد  هتبلا  ددنبیمرب .»...
ریثأت تیفیک  ب )  دروآ . ياج  هب  اجر »  » دـصق هب  ار  لمع  ناوتیم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  نکیل  دروآ ؛ نامیا  نآ  نومـضم  هب  ناوتیمن  عطاق 

نآ دیاب  تیاور ، نومضم  تّحص  تروص  رد  نیاربانب  درک . كرد  ار  نآ  ناوتیمن  يداع  لقع  اب  هک  تسا  يروما  زا  باذع ، عفر  رد  بآ 
. تسا زجاع  نآ  نییبت  كرد و  زا  يرشب ، يداع  لقع  هک  تسناد  یبیغ  قیاقح  زا  ار 

تسیچ رعش  ندناوخ  تهارک  لیلد 

شسرپ

تسیچ رعش  ندناوخ  تهارک  لیلد 

خساپ

چوپ راعشا  هب  مدرم  ندومن  لوغشم  یلهاج و  راعشا  جیورت  ناهذا ، ندرک  لوغشم  يارب  نآرق  نافلاخم  ياههبرح  زا  یکی  مالـسا  ردص  رد 
نمـضتم هک  يراعـشا  یلو  تسا . هدیدرگ  یهن  يراعـشا  نینچ  ندناوخ  زا  اذل  تسا ، هدوب  وربا و ....  بارـش و  فصو  رد  ارعـش  زغمیب  و 

نم ناو  : » دندومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هکلب  درادن . یتمذم  چیه  دنک  ناسحا  یکین و  هب  توعد  دـشاب و  فراعم  نایب  ای  هظعوم و  تمکح و 
«. تسا تمکح  راعشا ، زا  یخرب  انامه  ۀمکحل ؛  رعشلا 

؟ دنناد یم  زیاج  ار  جنرطش  اب  يزاب  نالا  عجارم  زا  یضعب  یلو  هتسناد  هریبک  ناهانگ  زا  ار  جنرطش  اب  يزاب  هریبک  ناهانگ  باتک  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنناد یم  زیاج  ار  جنرطش  اب  يزاب  نالا  عجارم  زا  یضعب  یلو  هتسناد  هریبک  ناهانگ  زا  ار  جنرطش  اب  يزاب  هریبک  ناهانگ  باتک  رد  ارچ 

خساپ

مکح اهقف  همهو  دشیم  هتخانش  رامق  تلآ  ناونع  هب  یناهج  حطس  رد  جنرطش  هک  هدش  هتشاگن  ینامز  رد  هریبک  ناهانگ  دنمـشزرا  باتک 
ماما ترـضح  ریخا  ياوتفیلو  تسا . مارح  دـشاب ، تخاب  درب و  نودـب  دـنچ  ره  رامق  تلآ  اب  يزاب  اریز  دـندرکیم ؛ نآ  اب  يزاـب  تمرح  هب 

شزرو کی  ناونع  هب  جنرطـش  اب  يزابیناهج  حطـس  رد  هک  دـش  رداص  ینامز  رد  جنرطـش ، اب  يزاب  زاوج  رب  عجارم  زا  رگید  یخرب  و  هر ) )
دراد و هقف  رد  يددـعتم  ریاـظن  يدراوـم  نینچ  . تسا هدـیدرگ  جراـخ  ندوـب  راـمق  تلآ  ناوـنع  زا  عـقاو  رد  دـیآیم و  باـسح  هـب  يرکف 
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لدبت اب  تسا و  عوضوم  عبات  یهلا  مکح  اریز  تسین ؛ یهلامکح  رد  رییغت  يانعم  هب  روما  نیا  دوشیم . هدـیمان  عوضوم » لدـبت   » احالطـصا
J .} دوشیم نوگرگد  زین  مکح  نآ ،

؟  تسیچ ام  ياه  تدابع  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ ام  ياه  تدابع  هفسلف 

خساپ

تیاعر ار  تادابع  ینطاب  طیارش  ناسنا  رگا  دربیمن . نآ  زا  یبیـصن  دشاب  هجوتیب  نآ  هب  ناسنا  رگا  هک  دنراد  ياهفـسلف  فده و  تادابع 
اهنآ تادابع  دنلفاغ . تدابع  حور  زا  اما  راومه ،  دوخ  رب  ار  تدابع  تقشم  جنر و  هک  یناسک  درب . دهاوخن  ار  تدابع  زا  مزال  هرهب  دنکن ،
نینچ دنکیم . داجیا  ار  رگید  لیاذر  رورغ و  بجع و  دروآ ، دوجو  هب  ار  رگید  تالامک  عوضخ و  عوشخ و  ناشحور  رد  هک  نیا  ياج  هب 
تسا يرادشه  طقف  هکلب  دنک ؛ دیما  ان  دراد و  زاب  تدابع  ماجنا  زا  ار  یسک  هتکن  نیا  دیابن  اما  درادن ، ياهجیتن  یگتـسخ  زج  اعطق  یتدابع 

نآ زا  ات  دـشاب . بلق  روضح  عوشخ و  اب  هارمه  شتدابع  دـبایرد و  ار  تدابع  حور  دـشاب و  نطاب  ياراد  شتدابع  دـشاب  بقارم  ناسنا  هک 
شنیب وترپ  رد  اـهنت  ار  تاداـبع  هفـسلف  هیآ 2 ) نوـنمؤم ، « ، ) نوعـشاخ مهتالـص  یف  مهنیذـلا  : » دریگ رارق  هـیآ  نـیا  قادـصم  هدرب و  هرهب 

تادابع و هاگیاج  دوشن ، هتخانش  یتسرد  هب  شنیب ، نیا  فلتخم  داعبا  هک  ینامز  ات  تسا  یهیدب  درک . تفایرد  ناوتیم  مالـسا ،  يدیحوت 
ياههدـیرفآ یتسه ، هعومجم  ناسنا و  يدـیحوت ، ناـیدا  مالـسا و  شنیب  رد  دـش . دـهاوخن  نشور  نآ ، یلمع  ياـههمانرب  رگید  نینچ  مه 

رّوصتم ناسنا  يارب  دنوادخ  تفرعم  زج  یتیاغ  چیه  هاگدـید ، نیا  رد  دنـشیوخ . أدـبم  تفرعم  وا و  يوس  هب  تکرح  ریـسم  رد  دـنوادخ و 
یمدآ و ندروآرد  تکرح  هب  يارب  یگلمج  رگید ، ياـههبذاج  یماـمت  دروـخیم و  مقر  هدودـحم  نـیا  رد  اـهنت  ناـسنا ، لاـمک  تـسین و 

نوزوم یتدابع  تروص  هب  مه  نآ  دنکیم ؛ ادیپ  ار  دوخ  هاگیاج  تدابع »  » هک تسا  ریسم  نیا  رد  دنتسه . دنوادخ  تفرعم  هب  يو  ناوخارف 
هلوغیب رد  ناسنا  دش و  دهاوخ  گنریب  تایح  ّرـس  تدابع ، نیا  نودـب  دوش . هدروآ  ياج  هب  یـصاخ  تروص  هب  دـیاب  هک  هدـش  باسح  و 

هک تسا  ییاهغارچ  اهولبات و  دننامه  رمع ، یمامت  رد  هناگ  جنپ  ياهزامن  ًالثم  درپس . دهاوخ  یشومارف  هب  ار  یلـصا  هار  رگید ، ياههبذاج 
، نیگنس ثداوح  دنزگ  طوقس و  ياههاگترپ  زا  ار  وا  ات  دناوخیم  ارف  دوخ  زا  تیعبت  هب  ار  ناسنا  هثداحرپ ، ینالوط و  تخـس ، يریـسم  رد 
رد درپس و  دهاوخ  یـشومارف  هب  تیدحا  لازیال  تاذ  ربارب  رد  ار  شیوخ  تیدوبع  رهوگ  یگدنز ، ریـسم  رد  یمدآ  زامن ، نودـب  دراد . زاب 

. دـناهدرک توعد  زامن  هب  ار  یمدآ  ینامـسآ ، ياهباتک  یهلا و  ناربمایپ  یمامت  ور ، نیمه  زا  دـنام . دـهاوخ  زاـب  شیوخ  لاـمک  زا  هجیتن 
یـسایس یگنهرف ، یعامتجا ، فلتخم  تاهج  زا  تادابعرگید ،  زامن و  دوب و  زامن  يدرف  هفـسلف  هب  هاتوک  ياهراشا  اهنت  دـش ، هتفگ  هچنآ 

هک ارچ  تسا ؛ نانآ  نیب  رد  یگنرکی  حور  ساسحا  ناناملـسم و  یگتـسبمه  بجوم  ًـالمع  زاـمن ، تسا . یقیمع  ياـهتمکح  ياراد  و ...
. تشاد دهاوخ  ياهدنزرا  ياهدمایپ  عوضوم ، نیا  دنراذگیم و  زامن  هلبق  کی  تمس  هب  لکشم و  کی  هب  نانآ  همه 

تسا هدرک  مارح  درم  يارب  ار  الط  رتشگنا  مالسا  ارچ 

شسرپ

تسا هدرک  مارح  درم  يارب  ار  الط  رتشگنا  مالسا  ارچ 
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خساپ

نـشور يدودـح  ات  زین  مکح  نیا  ياههفـسلف  زا  یخرب  تسا . هقف  یمتح  ماـکحا  زا  درم  يارب  ـالط  ندرک  تسد  هب  اـی  ندیـشوپ و  تمرح 
کی رگا  تسا  نکمم  هچ  رگ  تسا . نآ  یعامتجا  بولطم  ان  ضراوع  الط و  اـب  تنیز  تمـس  هب  نادرم  شیارگ  زا  يریگولج  نآ  تسا و 

هب هورگ  هورگ  هک  مینیبیم  هاگنآ  دش ، ریگارف  یتقو  یلو  دیاین ؛ دوجو  هب  تهج  نیا  زا  ياهضراع  چـیه  دـنک  تسد  هب  الط  يرتشگنا  رفن 
نیا اب  مات  یتبسانم  ناشیاهتلصخ ، شنیرفآ و  عون  هب  انب  نانز  دنتـسه . و ...  الط ، دنبتـسد  الط ، هراوشوگ  الط ، هقلح  الط ، دنبندرگ  لابند 

مه دیاش  دنزرویم ؟ تداسح  نانز  هب  دـیاش  دـننک ؟ نادـنب  الط  ار  دوخ  نانز  دـننامه  هک  دراد  یموزل  هچ  هچ ؟ نادرم  یلو  دـنراد  هلوقم 
یتقو یلو  میعالطایب ، نآ  زا  ام  هک  دشاب  راک  رد  زین  يرگید  تاهج  اسب  هچ  تسین ، مکح  هفـسلف  مامت  نیا  هتبلا  دننکیم ؟ برغ  زا  دیلقت 
ربارب رد  نتشگ  میلست  يدنمدرخ  لقع و  ياضتقم  تسا ، هدرک  رداص  یمکح  وا  هک  میتفایرد  مینادیم و  میلع  ریـصب و  میکح ، ار  دنوادخ 

نید ندرک  يراکتسد  ار  رگید  یخرب  ندرک و  در  ار  یخرب  نتفریذپ ، ار  ماکحا  زا  یخرب  دوخ ، هقیلس  اب  اهنت  هنرگو  تسا  دنوادخ  ماکحا 
هکنیا مه  دیشاب و  دیقم  یهلا  ماکحا  هب  مه  دیهاوخیم  رگا  لاثم ؛ ناونع  هب  تسا . یناسفن  ياههتساوخ  اهاوه و  زا  تعباتم  هکلب  دوشیمن ؛

لمع يارب  دتفیب و  مارح  هب  یمدآ  دراد ، دوجو  لالح  لح  هار  یتقو  ارچ  تسا  نیتالپ )  ) دیفس يالط  نآ  هراچ  دیراد ، رـسمه  دشاب  مولعم 
. دشارتب هیجوت  شیوخ 

؟  تسا هدش  میرحت  تسا  يرشب  ياهرنه  زا  یکی  هک  يزاس  همسجم  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدش  میرحت  تسا  يرشب  ياهرنه  زا  یکی  هک  يزاس  همسجم  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

زا یتـسرپتب ، ياـههشیر  هک  تسا  اعدـم  نیا  دـهاش  رـشب  خـیرات  ارچ ؟ یلو  تسا ؛ يزاـس  همـسجم  تمرح  دوجوم ، هلدا  ياـضتقم  هلب  - 
ياهدرتسگ ریثأت  يردق  هب  عوضوم  نیا  تسا . هدیماجنا  اهتب و ... شتسرپ  هب  هتفر  هتفر  هدیدرگ و  زاغآ  اهگنس  یتح  اهلاثمت و  سیدقت 

مـشچ هب  اـهلاثمت  سیدـقت  زین  يدـیحوت  ناـیدا  نیب  رد  یتـح  دراد . دوـجو  فـلتخم  ياـهتلم  نیب  رد  یتـسرپتب  مه  زوـنه  هک  تـشاد 
هب دوشیم و  سیدـقت  لاثمت  همـسجم و  اههد  هک  دـید  دـیهاوخ  رگید ،) ياهروشک  رد  اصوصخ   ) دـینزب اهاسیلک  هب  يرـس  رگا  دروخیم .

، میریگب رظن  رد  ار  امـش ) دننام  صاوخ  هن   ) مدرم عون  رد  دوجوم  یگدامآ  رگا  دریگیم . تروص  تدابع  شنرک و  اهنآ  ربارب  رد  ياهنوگ 
ياهسیدـقت یتسرپتب و  هب  ناـنآ  شیارگ  زا  يریگولج  يارب  همـسجم ، نتخاـس  میرحت  هک  دـش  دـهاوخ  راکـشآ  عوضوم  نیا  تیناـقح 

یمدآ و تفرعم  رکفت و  شزرا  اـیناث  دوشیمن . هصـالخ  يزاسهمـسجم  رد  رنه  ًـالوا  هک  تسا  ینتفگ  رنه  هلوقم  نوـماریپ  تسا . دروـمیب 
. دسریمن رظن  هب  لوقعمان  ددرگ ، حبذ  نآ  ياپ  رد  نینچ  نیا  ییاهرنه  رگا  هک  تسا  هزادنا  نآ  هب  يرکف ، تافارحنا  زا  وا  نتخاس  نوصم 

مه یهاگ  دنک و  یم  راک  نیرتهب  طیارـش  نیرت  تخـس  یهاگ  هکارچ  تسا  يانعم  یب  دنهاوخ  یم  فیلکت  وا  عسو  هزادناب  ناسنا  زا  هکنیا 
؟ دوشیم سکعلاب 

شسرپ

مه یهاگ  دنک و  یم  راک  نیرتهب  طیارش  نیرت  تخـس  یهاگ  هکارچ  تسا  يانعم  یب  دنهاوخ  یم  فیلکت  وا  عسو  هزادناب  ناسنا  زا  هکنیا 
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؟ دوشیم سکعلاب 

خساپ

یلقع رظن  زا  یعرش . رظن  زا  تعاطتـسا  یلقع 2 - رظن  زا  تعاطتسا  - 1 تسا :  یـسررب  لباق  دـعب  ود  رد  فیلاکت  ماجنا  رد  ناسنا  ییاناوت 
یعرـش و رظن  زا  دشاب و ...  هزوررمع  مامت  رد  دـناوخب ، زامن  تعکر  یبش 1000  دـناوتیم  ًالثم  تسا ، رداق  فیلاکت  زا  يرایـسب  رب  یمدآ 
رـسع و تقـشم و  هب  یمدآ  هک  دراددوجو  ینامز  ات  تعاطتـسا  هاگدـید  نیا  زا  تسا . یـصخشم  نیعم و  فیرعت  ياراد  تعاطتـسا  یهقف 

نیا رد  هشوت . داز و  هقفن و  نتـشاد  هار ، ندوبزاـب  ینعی  تعاطتـسا  تسا . جـح  بوجو  طرـش  تعاطتـسا  لاـثم ، يارب  دوشن  راـتفرگ  جرح 
هلوقم ود  نیا  نیب  دیاب  نیاربانب  تفر . جح  هب  ناوتیم  مهییادـگ  اب  هدایپ و  یتح  یلقع  رظن  زا  هک  نآ  لاح  ددرگیم . بجاو  جـح  تروص 

J .} درب راک  هب  یتسرد  هب  دوخ  ياج  رد  ار  کی  ره  تشاذگ و  توافت  ار 

تسیچ ماکحا  رد  بجاو  طایتحا  هب  ندرک  مکح  هفسلف 

شسرپ

تسیچ ماکحا  رد  بجاو  طایتحا  هب  ندرک  مکح  هفسلف 

خساپ

هب كرت  تمرح و  مکح  هک  تسین  يوق  ردـق  نآ  دـنکیم ، ادـیپ  تایاور  تایآ و  زا  یعرـش  مکح  طابنتـسا  يارب  هیقف  هک  یلیالد  یهاـگ 
طایتحا دیامرفیم  هکلب  دنکیمن ، تمرح  هب  مکح  ًاحیرص  اذل  تسا ؛ دصرد  ای 90  تروص 80  هب  هکلب  دوش ، هدیمهف  اهنآ  زا  حیرص  روط 

سک ره  هک  تسا  یهقف  تاکالم  اهنیا  دـسرب . لمع  ندوب  حابم  ای  بابحتـسا  هب  هک  تسین  مه  يروط  هلأسم  نوچ  تسا ، كرت  رد  بجاو 
، تسا هدش  هتشون  دهتجم  هلاسر  رد  هچ  نآ  هب  هک  تسا  نآ  دلقم  هفیظو  دوشیم . هجوتم  دشاب ، ماکحا  طابنتسا  لالدتسا و  هویـش  زا  هاگآ 

. تسا ریدقت  لباق  لئاسم  مهف  رد  امش  تقد  هتبلا  دوشیمن . هدیسرپ  لمع  لیلد  وا  زا  اریز  دیامن ، لمع 

؟ دیربب مان  ار  تسا  ماکحا  هفسلف  للع و  درومرد  هک  باتک  دنچ 

شسرپ

؟ دیربب مان  ار  تسا  ماکحا  هفسلف  للع و  درومرد  هک  باتک  دنچ 

خساپ

دمحا یقیسوم  هزور و  مکح  ود  هفسلف  یئاضر  دمحا  هزور  هفسلف  یتشد  دمحم  دیلقت  داهتجا و  هفسلف  قودص  خیـش  عیارـشلا  للع  ر.ك :
دنشابیم ماکحا  هفسلف  ثحب  يواح  زین  بتک  زا  يرایـسب  انمـض  یماهت  هّللا  لضف  ماکحا  هفـسلف  روفغلادبع  جح  رارـسا  هفـسلف و  دنمدرخ 

J  } قح هار  رد  هسسؤم  خساپ  تسیب  يرهطم  دیهش  مالسا  رد  نز  قوقح  ماظن  دننام : 

؟ دنا هدرمش  لالح  ار  جنرطش  اب  يزاب  ینیمخ  ماما  دراد  دوجو  جنرطش  تمرح  رد  هک  یتایاور  دوجو  اب  ارچ 

شسرپ
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؟ دنا هدرمش  لالح  ار  جنرطش  اب  يزاب  ینیمخ  ماما  دراد  دوجو  جنرطش  تمرح  رد  هک  یتایاور  دوجو  اب  ارچ 

خساپ

تمرح عوضوم  هسفنبار  جنرطش  دوخ  دراد  دوجو  جنرطش  هرابرد  هک  یتایاور  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  ینتبم  هر ) ) ماما ترضح  ياوتف  فلا )
زا جنرطـش  یناـمز  رد  رگا  تروص  نیا  رد  دـهدیم . رارق  تمرح  لومـشم  راـمق  قیداـصم  زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  نآ  هکلب  دـهدیمن ؛ رارق 
هک تسا  ضرف  نیا  ققحت  هب  طورـشم  زین  هر ) ) ماماترـضح ياوتف  دوب و  دـهاوخ  لالح  نآ  اب  يزاب  دوش  جراـخ  ندوب  راـمق  تلآ  عوضوم 
 ( ب دش . دهاوخ  نوگرگد  زین  مکح  عوضوم  لدبت  اب  ورنیازا  . دـشاب هدـش  جراخ  ندوب  رامق  عوضوم  زا  یناهج  حطـس  رد  جنرطـش  ًاعقاو 

« ندوب رامق  تلآ  » ناونع نآ  رب  هک  ینامز  ات  ینعی  تسا ؛ مارح  ًاقلطم  رامق  تلآ  اب  يزاب  تسا و  مارح  ندوب  رامق  تلآ  ناونع  هب  زین  روساپ 
يراج هدش  دای  ناونع  قدص  ًاعقاو  رگا  زین  جنرطـش  دروم  رد  تسا . مارح  تخاب  درب و  نودب  تخاب و  درب و  اب  نآ  اب  يزاب  دنکیم  قدص 

ایآ هک  نیا  اما  دـشاب . تخاب  درب و  نودـب  رگا  یتح  دوب  دـهاوخن  زیاج  نآاب  يزاب  رگید  عجارم  همه  و  هر ) ) ماـما ترـضح  ياوتف  هب  دـشاب 
. دشابیم فرع  رظن  هب  لوکوم  هن  ای  تسا  يراج  مه  زونه  هدش  دای  ناونع 

؟  تسا هدش  هدرمش  گرزب  ناهانگ  زا  رامق  بارش و  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدش  هدرمش  گرزب  ناهانگ  زا  رامق  بارش و  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

فرصم هجوتماهنت  هن  لکلا  راثآ  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  دراد  عامتجا  ناج و  مسج و  رب  بارـش  لکلا و  فرـصم  هک  يراب  نایز  راثآ 
کی اهتب ، شتسرپ  فیدررد  ار  نآ  هدئام  هروس  هیآ 90 و 91  رد  میرک  نآرق  دشابیم . زین  یلکلا  صاخشا  نادنزرف  هجوتم  هکلب  هدننک 
رامق بارش و  1 ـ هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دـنادیم . زامن  ادـخ و  دای  زا  يرود  قافن و  هنیک و  بجوم  ینورد ، يدـیلپ  عون 
یعفد نایب  يارب  مزال  شریذـپ  نوچ  تسا . هدوب  یجیردـت  تروص  هب  مالـسا  ردـص  رد  ماکحا  نایب  لـکلا  مویزوپمـس  داسف 2 ـ لـماع  ود 

نایب تسا  نآ  عفانم  زا  رتشیب  نآ  راضم  هک  نیا  تارکسم و  ياهررض  عفن و  ادتبا  هرقب ، هروس  هیآ 219  رد  ورنیمه  زا  . تسا هتشادن  دوجو 
. تسا هدیدرگ  نایب  یلک  روط  هب  نآ  تمرح  هدئام  هروس  هیآ 90  رد  ادعب  یلوهدیدرگ 

؟  تسا مارح  تخاب  درب و  نودب  روساپ  قرو و  اب  يزاب  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  تخاب  درب و  نودب  روساپ  قرو و  اب  يزاب  ارچ 

خساپ

ندنامرود يارب  ورنیمهزا  تسا . یعامتجا  مهم  ياههدسفم  زا  یعطق و  تامرحم  هلمج  زا  زین  رامق  تسا و  رامق  رازبا  زا  يزابقرو ، نوچ 
موش هدـیدپ  اب  هزرابم  لیلد  هب  اهرازبا ، نیا  میرحت  تسا . هدـش  میرحت  زین  نآ  ياهرازبا  نآ ، موش  تشونرـس  رامق و  هب  ـالتبا  رطخ  زا  دارفا 
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درف دیاع  يزیچ  چیه  نآ ، رد  هک  دیآرد  یکانرطخ  تاداع  تروص  هب  تسا  نکمم  اهیمرگرـس ، عون  نیا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  تسا . رامق 
دراد یپ  رد  اهترشاعم  رد  يراوگان  ياهدمایپ  زین  یناور  رظن  زا  یگدنز . ییالط  ياهتصرف  ندرک  عیاض  رمع و  لاطبا  رگم  ددرگیمن ؛

«. دنک داجیا  هنیک  ینمشد و  امش  نیب  رد  رامقو  رمخ  هلیسو  هب  دهاوخیم  ناطیش  انامه  : » نآرق هدومرف  هب  و 

؟ دنناد یم  تیور  ار  هام  لوا  ندش  تباث  رایعم  زونه  موجن  رد  یملع  ياه  تفرشیپ  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دنناد یم  تیور  ار  هام  لوا  ندش  تباث  رایعم  زونه  موجن  رد  یملع  ياه  تفرشیپ  اب  ارچ 

خساپ

رظن رد  ياهنوگ  هب  نآ ، تاعوضوم  توبث  ياهكالم  ورنیمه  زا  تسا . هدـیدرگ  عضو  مدرم  مومع  يارب  خـیرات  لوط  رد  یعرـش  ماکحا 
لوا تابثا  هار  نیرتلهس  زین  نونکا  مه  هتشذگ و  رد  دشاب . صیخـشت  لباق  ناکم  ره  رد  نامز و  ره  رد  مدرم ، مومع  يارب  هک  هدش  هتفرگ 

هیـضق اما  نابایب . رد  هچ  دنـشاب ، هوک  رد  هچ  داوسیب و  هچ  دنـشاب  داوساب  هچ  تسه ؛ هدوب و  هاـم  تیؤر  י̠ قن ره  رد  مدرم  همه  يارب  هاـم 
هک ییاهرتماراپ  یناوارف  لیلد  هب  یلو  تسا ـ  هتفرگ  ماجنا  تابساحم  موجن و  رما  رد  یمهم  رایسب  ياهتفرـشیپ  هچرگ  یملع ـ  تابـساحم 

لباق هام  هک  دننکیم  مالعا  نامّجنم  هاگورنیا  زا  تسا . یبیرقت  اعون  تابـساحم  زا  هدمآ  تسد  هب  جـیاتن  دریگ ، رارق  هبـساحم  دروم  دـیاب 
تروص نیا  رد  دـشاب ، روآنیقی  هک  دوش  ياهنوگ  هب  تابـساحم  یناـمز  رگا  یلب  سکعرب . زین  هاـگ  دوشیم و  تیؤر  یلو  تسین ، تیؤر 

نیقی ای  نآ و  تیؤر  هام ، لوا  تابثا  يارب  كالم  نوچ  دهدب ؛ ار  ياهجیتن  نینچ  تابـساحم  ایو  دوش  هدید  هام  هک  تشاد  دهاوخن  یتوافت 
. تسا نآ  هب 

؟  تسا مارح  تخاب  درب و  نودب  روساپ  اب  يزاب  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  تخاب  درب و  نودب  روساپ  اب  يزاب  ارچ 

خساپ

ياهرازبا زا  یکیناونع  هب  هک  تسا  نآ  باب  زا  روساپ  اب  يزاب  تمرح  هب  مکح  تسا و  مارح  رامق  تالآ  اـب  يزاـب  مالـسا  رد  یلک  روط  هب 
قدص رد  دیلقت  عجرم  رگا  هتبلا  دوبدهاوخ . تمرح  نآ  مکح  دوشیم ، هتخانش  ناونع  نیا  هب  هک  ینامز  ات  نیاربانب  دوشیم . هتخانـش  رامق 
تـسد هب  نینچ  هر ) ) یکارا هللاتیآ  موـحرمیاوتف  زا  هک  ناـنچ  دـهدیمن ؛ تمرح  هب  اوـتف  دـنک ، دـیدرت  روساـپ  ندوـب  راـمق  تـلآ  ناوـنع 

J .} دیآیم

؟  تسیچ تسار  ياپ  اب  دجسم  هب  ندش  دراو  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ تسار  ياپ  اب  دجسم  هب  ندش  دراو  تلع 
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خساپ

رد ناسنا  رگاهک  تسا  هدش  هتفگ  هتکن  نیا  هتبلا  تسین . نشور  ام  يارب  نآ  قیقد  هفسلف  دینک . عوجر  لوا  خساپ  تامدقم  هب  هراب  نیا  رد  {
هناخ رد  دـشاب ، دجـسم  هبدورو  لاح  رد  رگا  هجیتن  رد  داتفا . دـهاوخ  ولج  زا  دـشاب  ولج  شتـسار  ياپ  هچنانچ  دروخب  نیمز  هب  دورو  لاح 

.} میرادنیقیقد یهاگآ  دشاب  مکح  یعقاو  تلع  هلأسم  نیا  هک  نیا  اما  دریگیم . رارق  یهلا  تمحر 

؟  تسا مارح  نادرم  يارب  الط  لامعتسا  یمشیربا و  سابل  ندیشوپ  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  نادرم  يارب  الط  لامعتسا  یمشیربا و  سابل  ندیشوپ  ارچ 

خساپ

یگژیو اب  کی  ره  اتعیبط  دراد و  دوجو  دتم  هویـش و  ود  نید  زا  ینالقع ))   )) عافد رگید  ریبعت  هب  ای  ینید  ماکحا  تمکح  هفـسلف و  كرد 
رب سانـشادخ  نمئوم و  ناسنا  ینعی  تسا ;  يدـیحوت  رگن  لـک  لـقع  هویـش  لوا  شور  ( 1 تسور :  هبور  یـصاخ  ياه  تیدودـحم  اه و 
وا هیحان  زا  هچنآ  ره  هک  دنک  یم  ادیپ  نیقی  دراد  قالطالا  یلع  میکح  قلطم و  لماک  ناونع  هب  دنوادخ  هب  هک  یقیمع  فرژ و  رواب  ساسا 

یحلاصم ياراد  امتح  یقالخا -  ماکحا  یمازلا و  یقوقح  لئاسم  زا  معا  هدیدرگ -  رداص  يو  هیحانزا  هک  یمکح  ره  هدش و  هداد  روتسد 
نینچ دـشاب . رـصاق  ناوتان و  نآ  تمکح  كرد  زا  يرـشب  ياه  هشیدـنا  لوقع و  هک  دـنچ  ره  دـیامن ; یم  تشگزاب  ناگدـنب  هب  هک  تسا 
چیه ياج  رگید  دـهد و  یم  خـساپ  اج  کی  ار  ناسنا  تـالاوس  ماـمت  هک  تسا  نیا  رد  نآ  توق  یفعـض :  هطقن  دراد و  یتوق  هطقن  يدـتم 

هک تسا  نیا  نآ  فعـض  هطقن  دنک . یم  یهلا  ياه  نامرف  میلـست  يا  هغدغد  چیه  یب  ار  یمدآ  ناور  حور و  دراذگ و  یمن  یقاب  يدیدرت 
دنیآرف رد  هـک  تـسا  رگنئزج  لـقع  شور  رگید  دــتم  ( 2 دزاـس . یمن  صخـشم  قـیقد  نـشور و  یئزج و  روـط  هـب  ار  زیچ  چـیه  تـمکح 
تفایهر لوقع و  اب  یگدیسر و  کت  هب  کت  هناگادج و  یمکح  ره  باسح  شور  نیا  ساسا  رب  دور . یم  راک  هب  یبرجت  یملع  تاقیقحت 
يرایسب ياهتمکح  دناوت  یم  تقد  هب  هک  تسا  نیا  نآ  نسح  یبیاعم :  دراد و  ینساحم  زین  هویش  نیا  دوش . یم  هدیجنـس  رـشب  یملع  ياه 

... یسانش و ناور  یکشزپ  يژولویزیف  دننام  یمولع  زا  ناوت  یم  بارش  تمرح  هفسلف  اب  هطبار  رد  الثم  دهد ; هئارا  یئزج  مکح  کی  يارب 
تسا و یجیردـت  ـالوا ; هک :  تسا  نآ  شور  نیا  بیع  صقن و  تشاد .  تفاـیرد  هطبار  نیا  رد  يدنمـشزرا  رایـسب  تاـکن  تسج و  هرهب 
ای یملع  تسردان  ياهدروآ  هر  زین  هاگ  هتـشاذگ و  خساپ  نودب  ار  ناسنا  تالاوس  زا  يرایـسب  ینعی  دراد ; يدایز  ياه  تیدودـحم  اایناث ;

ناهج رد  هک  هدش  ثعاب  هلاسم  نیمه  دراذگ . دهاوخ  ياج  هب  اتسار  نیا  رد  ار  یبولطمان  تاریثات  يرـصع  گنهرف  يرکف و  وج  طیارش و 
اه هدوت  نامیا  ظفح  تهج  رد  دیاب  هراومه  نید  زا  ینالقع  عافد  ياج  هب  تسا  دـقتعم  هک  دـیآ  دـیدپ  مسیدـیف ))   )) مان هب  ینایرج  برغ 

زارفارـس لئاسم  نیا  رد  هراومه  مالـسا  نید  اقافتا  تسا و  روسیم  یبوخ  هب  نید  زا  ینالقع  عافد  ام  رظن  هب  درک ؟ دیاب  هچ  نونکا  دیـشوک .
دوجو يرگید  هار  هدـیدرگ  نییعت  نید  دوخ  رد  هک  ییاـه  تمکح  اـه و  هفـسلف  زین  هدـش و  ناـیب  رازبا  ود  زج  نکیل  تسا ;  هدـمآ  نوریب 

کش نودب  میراد .  ار  نآ  زا  هدافتسا  ییاناوت  هزادنا  هچ  ات  تسیچ و  نامقیقحت  ياهرازبا  هک  مینادب  دیاب  لوا  هجرد  رد  ام  نیاربانب  درادن .
ار نآ  یلک  روط  هب  دـیابن  یلو  دـناشک  یم  یماکان  هب  ار  هشیدـنا  نآ  زا  هدافتـسا  رد  طارفا  دراد و  يدایز  ياه  تیدودـحم  رگنئزج  لـقع 

يا هراچ  هار  رگید  میدش  ناوتان  هک  اج  نآ  میبایرد و  ار  ماکحا  هفـسلف  دیاب  دـهد  یم  هزاجا  ام  یملع  ییاناوت  هک  اج  نآ  ات  سپ  دزرانک .
میرازگب نید  باسح  هبار  دوخ  شنیب  شناد و  فعـض  دیابن  درادن و  دوجو  یهلا  ماکحا  حلاصم  هب  یلک  عطق  رگن و  لک  لقع  هب  اکتا  زج 

توافت هک  درم  یناور  یمـسج و  ياه  یگژیو  فلا )  هلمج :  زا  دراد ; يدنچ  لیالد  نز  يارب  نآ  تیلح  درم و  يارب  الط  تنیز  تمرح  . 
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هب هجوتاب  مالـسا  دـهد . یم  رارق  سنج  ود  نیا  هدـهع  هب  ار  ینوگانوگ  ياه  تلاـسر  یعیبط  روط  هب  اـه  تواـفت  نیا  دراد و  نز  اـب  ییاـه 
تـسا هدرک  عضو  ار  يا  هژیو  تاررقم  ماـکحا و  دراد -  يدنمـشزرا  ياـه  تمکح  دوخ  ياـج  رد  هک  کـی -  ره  یعیبـط  ياـه  تواـفت 
یتعیبط هک  نز  يارب  لباقم  رد  دیامن . زیهرپ  الط  هب  نییزت  دننام  دایز  تالمجت  زا  دـشاب و  لاعف  رکفتم و  يرـصنع  هک  دراد  راظتنا  درمزاو 
دشخب یم  يرتشیب  ینیریش  درم  اب  یگدنز  هب  مه  تسا و  رتراگزاس  وا  هیحور  اب  مه  هک  ار  اه  تنیز  زا  یخرب  دراد  رت  یفطاع  یـساسحا و 

رد ـالط  رگید  فرطزا   . تسا نز  زا  شیب  درم  نوـخ  رد  دیفـس  ياـه  لوـبلگ  دـهد  یم  ناـشن  دـیدج  تاـقیقحت  ب )  تسا .  هداد  هزاـجا 
تـسا نکمم  تسین و  بساـنم  نادـنچ  نادرم  يارب  یلو  تسا  دـیفم  نز  يارب  نآ  دوجو  ور  نیا  زا  تسا .  رثـئوم  اـه  لوـبلگ  نیا  شیازفا 
تاهج اسب  هچ  تسین ,  مکح  هفـسلف  ماـمت  نیا  هتبلا  مالـسا .)  ماـیپ  هلجم  , ) ددرگ دیفـس  خرـس و  ياـه  لوبلگ  لداـعت  ندز  مه  رب  بجوم 
یمکح وا  هک  میتفاـیرد  میناد و  یم  میلع  ریـصب و  میکح ,  ار  دـنوادخ  یتقو  یلو  میعـالطا ,  یب  نآ  زا  اـم  هک  دـشاب  راـک  رد  زین  يرگید 
يرگید باسح  روطع  لامعتسا  هلئاسم  اما  تسا ,  دنوادخ  ماکحا  ربارب  رد  نتـشگ  میلـست  يدنمدرخ  لقع و  ياضتقم  تسا ,  هدرک  رداص 

. دوش یم  ناسنا  يذئات  عابط و  رفنت  ندب و  زا  دنیاشوخان  يوب  راشتنا  بجوم  ریسمرگ  قطانم  رد  هژیو  هب  نآ  زا  هدافتسا  مدع  اریز  دراد ,

؟  تسا مارح  رافک  هب  هبشت  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  رافک  هب  هبشت  ارچ 

خساپ

هاگدـید زا  دوش : یم  هراشا  دروم  کی  هب  اهنت  اج  نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  يددـعتم  ياه  هفـسلف  رافک  هب  هبـشت  تمرح  فلا ) 
یگنهرف لاقتنا  ياهرازبا  تایح ,  يرهاظ  ياه  هولج  رگید  يرامعم و  رنه , شیارآ ,  ششوپ و  سابل ,  ( cigoloicolS  ) یتخانش هعماج 

رد هلئاسم  نیا  یقرش .  گنهرف  نیماضم  هدنرادرب  رد  یقرـش  سابل  تسا و  یبرغ  گنهرف  راب  ياراد  یبرغ  سابل  رگید  ترابع  هب  دنتـسه .
و تذل ))  تلاصا   )) رب ینتبم  یبرغ  گنهرف  دهد . یم  یهاوگ  نآ  قدـص  هب  تقد  یکدـنا  نکیل  دـیامن ; یم  زیگنا  تفگـش  تسخن  هاگن 

همه رب  هچنآ  ( msinamoH  ) یبرغ مسیناموا  رد  درادن . یهجوت  یناسنا  هیلاع  تالامک  يونعم و  ياه  هولج  هب  تسا و  يدام  تاعأتمت 
هک يروما  نیتسخن  زا  یکی  تسا .  یسنج و )... تذل  حیرفت ,  كاروخ ,  هافر ,  ینعی ,   ) رـشب تایح  یناویح  ياه  هولج  دراد , یـشیپ  زیچ 

هدید هتـشاد و  ار  هولج  نیرتشیب  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  نت  شیارآ  سابل و  ینعی  تسا .  یگنهرب ))  گنهرف   )) دروآ یم  دیدپ  هاگدید  نیا 
لیاضف دیشروخ  دور و  یمن  ناسنا  یهللا   ² فالخ ماقم  زا  نخس  رگید  یگنهرف  نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط  دیابرب . ار  اه  لد  هریخ و  ار  اه 

 ( ندییارگ یکیرات  هب  اه و  ییانـشور  بورغ  ینعی   ) برغ گنهرف  ار  نآ  هک  تسا  امـسماب  هچ  دنک و  یم  بورغ  یقالخا  هیلاع  مراکم  و 
رد ناسنا  يدام  هوجو  گنهرف  نیا  رد  دراد . ینافرع  یهلا و  هغبص ئ  رتشیب  هک  تسا  یقرش  گنهرف  نآ ,  لباقم  هطقن  تسرد  دنا . هدیمان 

تسج رد  ناسنا  گنهرف  نیا  رد  دوش . یم  هداد  لیاضف  مراکم و  اه و  شزرا  حور و  ياه  ییابیز  هب  تلاصا  دریگ و  یم  رارق  نودام  هبتر 
سابل رد  گنهرف  نیا  زراب  هوجو  زا  یکی  دنا . هدیمان  یقرش ))  گنهرف   )) ار نآ  ور  نیازا  تسا و  لد  رد  یهلا  رون  شبات  قارشا و  يوجو 

; ددرگن فوطعم  نت  هب  هجوت  هدیـشوپ  اپارـس  دنلب و  ياه  سابل  اب  دوشن و  نایامن  ندب  هک  دوش  یم  شـشوک  نآ  رد  ینعی ,  تسا ;  یمدآ 
ینتفگ فسئات  لامک  اب  دـنادرگ . یم  لفاغ  تسا -  یلاـعت  قح  سدـقا  تاذ  هک  یقیقح -  لـیمج  داـی  زا  ار  لد  یندـب ,  هجوت  بلج  اریز 
نیازا تسا .  گنهرف  نیا  رییغت  دـش -  لیمحت  یمالـسا  عماوج  رب  تاغیلبت  راشف و  روز و  اب  هک  یبرغ -  گنهرف  رهاـظم  زا  یکی  هک  تسا 

راشف اب  دـنروآرد و  یبرغ  لکـش  هب  ار  نانز  نادرم و  سابل  هک  دـش  ییاه  شـالت  هچ  اـم  روشک  نیمه  رد  ریخا  هدـس  رد  هک  دـینیب  یم  ور 
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مالـسا هنامیکح  یلاع و  رایـسب  ماکحا  زا  یکی  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  دـش . هدـیرد  نانز  باجح  درک و  رییغت  یلم  سابل  ناخاضر 
هناـگیب گـنهرف  ربارب  رد  یمالـسا  هعماـج  يریذـپریثئات  یگنهرف و  طاـقتلا  زا  هلیـسو  نیا  هب  اریز  تسا ;  نارفاـک  هب  هبـشت  مـیرحت  نـیمه 

 . لداع دادح  یلعمالغ  یگنهرف ,  یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  دیآ . یم  لمع  هب  يریگولج 

؟  تسیچ لام  نآ  هب  تبسن  نم  هفیظو  نالا  مدرکن  شبحاص  نتفای  يارب  شالت  یلو  مدرک  ادیپ  البق  ار  يزیچ  رگا 

شسرپ

؟  تسیچ لام  نآ  هب  تبسن  نم  هفیظو  نالا  مدرکن  شبحاص  نتفای  يارب  شالت  یلو  مدرک  ادیپ  البق  ار  يزیچ  رگا 

خساپ

، دیـسانشیمن ار  شبحاص  رگا  ب )  دینک . بلج  ار  وا  تیاضر  امتح  دـیاب  دیـسانشیم  ار  نآ  بحاص  رگا  فلا ) دراد : تروص  هس  هلأسم 
ندـش ادـیپ  زا  هک  يردـق  هب  ای  لاسکی و  اـت  دـیاب  دـشاب ، رتشیب  ناـموت ) اـی 300   200  ) هرقن دوـخن  زا 6/12  نآ  تـمیق  هـک  یتروـص  رد 

وا هب  ار  شـضوع  دش  ادیپ  شبحاص  رگا  ات  دیرادرب  ناتدوخ  يارب  دیناوتیم  دشن  ادیپ  شبحاص  رگا  دینک . نالعا  دیوش  سویأم  شبحاص 
هتفگ هک  يرادقم  زا  شتمیق  دیاهدرک  ادیپ  هک  يزیچ  رگا  ج )  دیهدب . هقدص  شبحاص  فرط  زا  هک  تسا  نیا  بحتـسم  طایتحا  دـیهدب و 

لئاسملاحیــضوت زا  هـتفرگرب   ، ) دــیرادرب ناـتدوخ  يارب  دــیناوتیم  دیــسانشیمن  ار  شبحاـص  دــشاب و  رتـمک  هرقن ) دوـخن   6/12  ) دـش
(. دعب هب  ص 455  يزاریشهّللاتیآ ،

؟  تسا يرعش  عون  هچ  روظنم  تسیچ و  بش  رد  ندناوخ  رعش  تهارک  تلع 

شسرپ

؟  تسا يرعش  عون  هچ  روظنم  تسیچ و  بش  رد  ندناوخ  رعش  تهارک  تلع 

خساپ

چوپ رافسا  هب  مدرم  ندومن  لوغشم  یلهاج و  راعشا  جیورت  ناهذا  ندرک  لوغـشم  يارب  نآرق  نافلاخم  ياههبرح  زا  یکی  مالـسا  ردص  رد 
نمـضتم هک  يراعـشا  یلو  تسا . هدیدرگ  یهن  يراعـشا  نینچ  ندـناوخ  زا  اذـل  تسا  هدوب  وربا و ....  بارـش و  فصو  رد  ارعـش  زغمیب  و 

نم نا  و  دندومرف :  ص )  ) مرکا ربمایپ  هکلب  درادن . یتمذم  چیه  دنک  ناسحا  یکین و  هب  توعد  دشاب و  فراعم  نایب  ایو  هظعوم  تمکح و 
. تسا هدـش  هتـسناد  هورکم  هعمج  بش  زور و  رد  رعـش  ندـناوخ  تایاور  یخرب  رد  تسا . تمکح  راعـشا  زا  یخرب  اـنامه  همکحل  رعـشلا 

رظن رد  هعمجزامن و ... تفاظن ، اعد ، تادابع ، لیبق  زا  یصاخ  ياههمانرب  هعمج  زور  بش و  يارب  مالـسا  یعامتجا  یتیبرت و  ماظن  رد  نوچ 
هورکم رعـش  ندـناوخ  دـنوشن  لفاغ  یلـصا  ياههمانرب  زا  یناوخرعـشو  رعـش  هب  لاغتـشا  اب  انایحا  مدرم  هک  نآ  تهج  هب  تسا  هدـش  هتفرگ 

رد هک  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخ  عوضوم  نیا  میتسین . فقاو  نادـب  اـم  هک  دـشاب  هتـشاد  زین  يرگید  لـیالد  دـیاش  هتبلا  تسا . هدـش  هتـسناد 
J .} تسا لمأت  لباق  رایسب  تسا  هدوب  یم و ... بارش و  فصو  رد  ای  ماکح و  حدم  يواح  راعشا  بلغا  هتشذگ 

؟  تسیچ ناضمر  هام   21 زور اروشاع و  لثم  اهزور  زا  یضعب  رد  راک  ندوب  مارح  تلع 

شسرپ
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؟  تسیچ ناضمر  هام   21 زور اروشاع و  لثم  اهزور  زا  یضعب  رد  راک  ندوب  مارح  تلع 

خساپ

تیاعر یگدنز و  رد  لادتعا  داجیا  رطاخ  هب  اسب  هچ  نآ  تهارک  تسین و  مارح  ریدغ  دیع  مرحم و  مهد  ناضمر و  زور 21  رد  ندرک  راک 
رامش هب  مارتحا  یعون  (ع ) نیسح ماما  تداهـش  زور  و  (ع ) یلع ماما  تداهـش  زور  رد  یلیطعت  تسا  یهیدب  تسا . صاخ  ياههزور  مارتحا 

يونعم ياهزاین  زا  هک  (ع ) ناماما ربمایپ و  هریـس  تنـس و  اـب  ییانـشآ  يرادازع و  مسارم  رد  تکرـش  يارب  دوب  دـهاوخ  یتصرف  دـیآیم و 
. دشابیم رتشیب  يدام  دمآرد  راک و  زا  نآ  شزرا  دیآیم و  رامش  هب  یمدآ 

عجارم مکح  رد  اما  درادن  یتمرح  تسا و  هدش  ریبعت  تنیز  هب  رتشگنا  زا  هدافتساو  ندیشک  همرس   ، ندرک باضخ  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
؟ ارچ تسا  مارح  دوش  بوسحم  تنیز  هک  يزیچ  ره 

شسرپ

مکح رد  اما  درادـن  یتمرح  تسا و  هدـش  ریبعت  تنیز  هب  رتشگنا  زا  هدافتـساو  ندیـشک  همرـس   ، ندرک باـضخ  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد 
؟ ارچ تسا  مارح  دوش  بوسحم  تنیز  هک  يزیچ  ره  عجارم 

خساپ

تنیز هچ  نآ  زا  هدافتسا  ایآ   » هک تسا  نیا  امش  روظنم  رگا  1 ـ دیامنیم : يرورض  ریز  تاکن  هب  هجوت  هدش ، حرطم  لاؤس  هب  خساپ  تهج 
هدافتـسا دوشیم  بوسحم  تنیز  هچنآ  ِماـمت  زا  دـنناوتیم  اـهنز  دوشیم ، ضرع  خـساپ  رد  هک  هن ؛»؟ اـی  تسا  مارح  دوشیم ، بوسحم 

الط ِرتشگنا  ًالثم  دنراد . ّتیدودحم  اهتنیز ، یضعب  زا  هدافتسا  رد  اهدرم  یلو  ندرک ) تسد  هب  رتشگنا  ندیشک ، همرـس  ندرک ، انح  ) دننک
تلع هتبلا  ددرگیم . زامن  ندش  لطاب  ای  مارح  باکترا  بجوم  دراد و  لاکشا  ناشیارب  ندیـشوپ  صلاخ  مشیربا  نهاریپ  ای  ندرک  تسد  هب 

هب لالح  مارح و  ياهتنیز  ِماکحا  زا  رتشیب  یهاگآ  تهج  ) دراد یهلا  تاروتسد  ماکحا و  ِتمکح  تحلصم و  رد  هشیر  تیدودحم ، نیا 
لاؤس رد  هک  یتنیز  دنچ  نآ  هک  دوشیم  نشور  بیترت ، نیا  هب  دـیئامرف .) هعجارم  رازگزامن و ... ِسابل  ثحب  لئاسملاحیـضوت ، ياههلاسر 

ار نآ  ياهشور  طباوض و  دیاب  دـننک ، هدافتـسا  اهتنیز  زا  دـنهاوخب  اهنز  هچنانچ  اما  تسین ، مارح  دوخ  يدوخ  هب  هدـش ، هدربمان  نآ  زا 
زا هدافتـسا  ًـالثم  دـننکن . ـالتبم  تمرح  هب  هدـش ، فـیرعت  بوچراـهچ  زا  جراـخ  تسرداـن و  يهدافتـسا  اـب  ار  تمرح  مدـع  نیا  هتـسناد و 

طایتحا و ياـههبنج  ینید و  يهعماـج  ياـهراجنه  هب  دـیاب  هدوبن و  بساـنم  ناوج ، نارتخد  يارب  فراـعتم ، حطـس  رد  هناـنز  ياـهشیارآ 
. دننکن هدافتـسا  هعماج  حطـس  رد  ییارآدوخ  يارب  ياهشیارآ  نیا  زا  هجو  چـیه  هب  جاودزا ، زا  لبق  ات  دـنراذگب و  مارتحا  يرادنتـشیوخ 
، تفاظن شـشوپ و  عون  هچنانچ  زین  دروم  نیا  رد  تسا ؛ يرگید  ِثحب  نیرفآ ، ییابیز  ياهسابل  زا  هدافتـسا  تفاظن و  ظفح  يهلئـسم  هتبلا 
رد ییارگدُم »  » ِرارکت شیارگ ، نیا  دـیابن  اّما  درادـن ، یلاکـشا  دـشاب ، ناملـسم  مناخ  کی  تیـصخش  یمالـسا و  يهعماج  فرُع  اب  قفاوم 
ام لوا ، يهتکن  نیا  رد  هچ  نآ  ددرگ !!! کیرحت  و  یئامنتشگنا »  » ِثعاب دنازیگنارب و  ار  اههجوت  هک  نادنچ  دـشاب . رگید  یتلاح  لکش و 

درم يارب  ار  رتشگنا  انح و  همرس ، لثم  ییاهتنیز  دیلقت ، عجارم  هک  دینکیم  روصت  نینچ  امش  ایآ  هک : تسا  نیا  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار 
يدیلقت عجرم  چـیه  درادـن ! دوجو  ییاوتف  نینچ  ًالـصا  نوچ  تسین ، وگتفگ  ياج  دـشابیم ، ناتروظنم  نیمه  رگا  دـناهدرک ؟ مارح  نز  ای 

( ـالط یتـح   ) اـهرتشگنا عوـن  نیا  زا  هنادازآ  دـناوتیم  نز  یگنه ، ياوـتف  هب  و  دـنادیمن ؛ مارح  درم ، يارب  ار  ـالطریغ  ِرتـشگنا  زا  هدافتـسا 
، بیترت نیمه  هب  و  ددرگیمن . زامن  لثم  یتدابع  يهدننک  لطاب  مارح و  الط ، اب  ندناوخ  زامن  نادرم ، ِفالخ  رب  هک  نادنچ  دـنک . هدافتـسا 
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اب ندرک  تنیز  یتـقو  : » هک تسا  نیا  امـش  روظنم  رگا  اـّما  2 ـ دـشابیمن . مارح  درم  نز و  يارب  تسد  رـس و  يوم  ِندرک  ءاـنح ) ) باـضخ
يارب هاگ  نآ  تسا »؟ مرحمان  لباقم  رد  باجح و  رد  اهنآ  ندیناشوپ  يارب  یموزل  هچ  سپ  تسا ، زیاج  نانز  يارب  رتشگنا  همرـس و  ءانح ،

ءزج یگمه  هدـش  داـی  ياـهراک  : » هـک دـیاهدومرف  دانتـسا  (ع ) قداـص ماـما  ترـضح  زا  یثیدـح  هـب  شندوـمن  راددنـس  لاؤـس و  تیوـقت 
دوش بوسحم  تنیز  هک  ار  هچ  نآ  ره  عجارم  ارچ  سپ  دیـسرپیم : ثیدح ، عبنم  رکذ  زا  سپ  همادا ، رد  و  دنرادن .» یتمرح  دـنیاهتنیز و 
ناـیب ار  يدراوم  ییوگخـساپ ، تهج  کـنیا  دـینک .) عوجر  هر ) ) يرهطم دهیـش  باـجح  هلأـسم  باـتک  رب  ًاصخـشم  (!؟» دـننادیم مارَح  ار 
تنیز ندیناشوپ  موزل  . 2 درم ؛ نز و  يارب  تنیز  دنچ  نیا  زا  هدافتـسا  زاوج  . 1 دراد : دوجو  توافت  عوضوم ، ود  نیا  نیب  کـی ) مینکیم :

هدافتسا زاوج  هب  حورشم  تروص  هب  خساپ ) لوا  يهحفـص   ) کی يهتکن  تمـسق  رد  نآ . ندیناشوپ  مدع  ای  مرحمان  ربارب  رد  هدش  هدافتـسا 
اّما تسا ، يدرف  یصخش و  ياهلئسم  تنیز ، دنچ  نآ  زا  هدافتسا  هک  دینادب  اّما  میتخادرپ . نآ  تائانثتسا  تایئزج و  یخرب  اهتنیز و  نیا  زا 

تسا هلحرم  نیا  رد  و  دنک ؛ لمع  هتخانش و  ار  هدش  فیرعت  ياهمیرح  یعامتجا و  نیناوق  دیاب  دراذگیم ، مدق  عامتجا  هب  درف  هک  هاگنآ 
ِلماش شـشوپ  نیا  ایآ  تسا ؟ بجاو  ییاهتمـسق  هچ  ندـیناشوپ  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  و  دـیامنیم ؛ يرورـض  باـجح »  » هک

؟ هتـساوخ مه  ار  اهنآ  شـشوپ  ایآ  یلو  هدومرفن ، مارح  ار  اهتنیز  نیا  زا  يدـنمهرهب  دـنوادخ ، هک  نیا  هچ  ریخ ؟ ای  دوشیم  مه  اهتنیز 
هارمه هب  یتوافتم  ياهخساپ  هدش و  هدیجنس  توافتم  ناصـصختم  یـسانشراک  رظن  اب  رگید ، یـصصخت  هلئـسم  نارازه  دننامه  هلئـسم  نیا 

هک تسا  نیا  نانآ  شور  ءالقع و  ِنوناق  هدومن و  ياهژیو  لالدتـسا  دوخ ، صیخـشت  هب  تبـسن  هورگ  ره  هک  دینادیم  امـش  بُخ  و  هتـشاد ؛
اهّتیحالـص هک  دنزادرپب  ارچ  نوچ و  هب  هطیح  نیا  رد  دنناوتیم  یناسک  اهنت  دـشابیم و  رادروخرب  صاخ  مارتحا  زا  رظن  بحاص  ره  رظن 

هدومرف و یلالدتسا  همین  ثحب  هحفص 145 ، باجح  هلئسم  باتک  رد  هر ) ) يرهطم دیهش  داتسا  دنشاب ! هتـشاد  ار  مزال  یملع  ياهتّیلباق  و 
ات اهتسد  هرهچ و  ندـیناشوپ  نز  يارب  هک  دـنامهفیم  تایاور  نیا  لاح ، ره  هب  هک ...«  دنـسریم  هجیتن  نی  هب  تایاور ، هیآ و  یـسررب  اـب 

ًالومعم هک  باضَخ  همرُس و  ریظن  دراد ، دوجو  اهتمـسق  نیا  رد  هک  یلومعم  يّداع و  ياهشیارآ  ندوب  راکـشآ  یّتح  تسین ، بجاو  چم 
يهیآ ریـسفت  يارب  ناشیا  هتبلا  درادـن .» یعنام  زین  دـنوریم  رامـش  هب  هّداعلاقوف  لمع  کی  اهنآ  ِندرک  كاپ  تسین و  یلاخ  اهنآ  زا  نز 

ار راکـشآ  ياهتنیز   » هک دراد  نیا  رب  تلالد  نآ  ِتیاور  راهچ  هک  دنیامرفیم  دانتـسا  تیاور  جنپ  هب  ًاعومجم  رون ، يهکرابم  يهروس   31
(ع) قداص ماـما  زا  : » هدـمآ دـیاهدرک  رکذ  تیاور  ناونع  هب  لاؤس  رد  هچ  نآ  زا  یتمـسق  لوا ، تیاور  رد  و  درادـن » ترورـض  ندـیناشوپ ،
همرـس و زا : تسا  ترابع  راکـشآ  تنیز  دومرف : تسیچ ؟ تسین  بجاو  نز  يارب  شندیـشوپ  هک  راکـشآ  تنیز  زا  دوصقم  هک  دـش  لاؤس 

هیرظن هر ،) ) يرهطم دیهـش  يهیرظن  لـباقم  هطقن  ص 25 .) ج 3 ، لـئاسو ، ص 521 /  ج 5 ، یفاـک ، ص 149 /  باجح ، هلأـسم  «) رتشگنا
الاب رد  هدش  دای  ِتایاور  اب  ارچ  لیلد ؟ هچ  هب  دننادیمن ؛ زیاج  ار  نز  تنیز  هب  هاگن  نانیا  تسا ؛ رصاعم  هتـشذگ و  دیلقت  عجارم  زا  يدادعت 
زین ءاملع  نیا  هک : تسا  نیا  باوج  دـشاب ؟ فلاخم  مه  اب  (ع ) راهطا همئا  عجارم و  مکح  هک  تسا  نکمم  روطچ  ایآ  دـناهدرک ؟ تفلاـخم 

طقف اجنیا  رد  اـم  دـناهدرک ؛ دانتـسا  یهقف  صیخـشت  تشادرب و  رد  راذـگریثأت  ياـهروتکاف  ریاـس  تاـیاور و  تاـیآ ، زا  رگید  ياهتـسد  هب 
يالاب تاعالطا  ینهذ و  يهنیمزشیپ  نتشاد  هب  زاین  نوچ  ار  نآ  زا  ییاوتحم  ّتیهام  زا  ثحب  هدرک و  ّهلدا  نآ  یلکـش  راتخاس  هب  ياهراشا 

هب هدـش ـ  داـی  هورگ  لـیالد  درک .) میهاوـخ  یفرعم  ار  ثحب  عباـنم  هتبلا   ) میهنیماو رگید  ِتصرف  هب  ار  تسا  ناگدـنناوخ  يوـس  زا  یملع 
زا هتشاد و  تیمومع  َّنُهتنیز  َنیدُبیال  َو  رون : يهکرابم  يهروس  يهیآ 30  نامه  زا  یشخب  دانتسا  زا - : تسا  ترابع  راوتسرهف ـ  تروص 

نیا هتفر ، مه  يور  هک  تیاور  جنپ  لقادح  هدـش - . یهن  دوش ، هداد  ناشن  ناهن و .).. راکـشآ و  ياهتنیز  زا  معا   ) نز ياهتنیز  هک  نیا 
؛ تسا ناطیـش  ياهریت  زا  مومـسم  يریت  ناتیاههاگن  نیمه  هک  نیا  هچ  دوش  زیهرپ  مرحمان  هب  هاگن  هنوگ  ره  زا  : » دـنراد رظن  رد  ار  میهاـفم 
ار دوخ  سپ  دزاسیم ، مهارف  ار  ناشهانگ  فارحنا و  تابجوم  شیاهتلاخد  اب  هدرک و  هوسو  ناوج ـ  ًاـصوصخم  درم ـ  نز و  نیب  ناـطیش 
باب 104، ج 14 ، هعیـشلالئاسو : كر : [«) دتفین ای  دـتفیب  تنیز  هب  هاگن  هچ  و  اهتنیز ، ریغ  هچ  اهتنیز و  هچ   ] دـیناشوپب مرحمان  زا  ًالماک 
، ماثللا فشک  مالکلا ، رهاوج  ح 7 /  باب 80 ، لئاسولا ، كردتسم  ءاضقلا /  باوبا  نم  ح 2  باب 29 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  2 و 5 /  ح 1 ،
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!( تسه بجاو  تسین و  بجاو  تنیز  شـشوپ   ) هورگ ود  نیا  زا  کی  چیه  هک : دیئامرفیم  هظحالم  حاکنلا .)) باتک  ... ) ءاهقفلا و ةرکذت 
یعوضوم صیخشت  رظن و  رد  فالتخا  نوچ  دناهدرک و  لالدتسا  ثیداحا  تایآ و  نامه  هب  زین  نانیا  دناهدادن ! اوتف  هتـسب  مشچ  روطنیمه 

ظوفحم ار  ناسانشراک  يارب  یـصّصخت  رظن  راهظا  قح  تسا  مزال  دراد ، نایرج  یلقع  یبرجت و  مولع  يهمه  رد  تسا و  یعیبط  لومعم و 
ام هک  میهدیم  حیضوت  ار  بلاطم  نیا  : » دنیامرفیم ناشیهقف  رظن  ِمالعا  زا  سپ  ثحب ، نامه  يهمادا  رد  ًاقیقد  هر ) ) يرهطم داتـسا  مینادب .

دیلقت هک  سک  ره  زا  اهمناخ  نایاقآ و  زا  کی  ره  اّما  مییامنیم و  رکذ  ار  نامدوخ  ِطابنتـسا  مینکیم و  نایب  نامدوخ  رظن  زا  ار  هلأسم  نیا 
نکمم دنکیم و  قیبطت  دیلقت  عجارم  زا  یـضعب  ياوتف  اب  مییوگیم  ام  هچ  نآ  دشاب ، ناشدوخ  دیلقت  عجرم  ِياوتف  عبات  دیاب  ًالمع  دنکیم ،

.1 میوشیم : روآداـی  ار  دـیلقت  عجارم  ياواـتف  زا  دروـم  دـنچ  رخآ ، رد  ص 151 ) . نامه ، ...«) دـنکن قیبطت  رگید  یـضعب  ياوتف  اـب  تسا 
هّللاۀیآ . 2 (. 1/481 لئاسملا ، عماج  «) تسا مزال  نآ  شـشوپ  دوشیم ، بوسحم  تنیز  ًافرع  هچ  نآ  یّلک ، روط  هب  : » ینارکنل لضاف  هّللاۀیآ 

مزال شـشوپ  ابیز ، یّبط  کنیع  تعاس ، ندـیچ ، وربا  همرـس ، يرتشگنا ، هقلح ، تسد ، ءانح  ِلثم  ییاـهتنیز  دروم  رد  : » يزاریـش مراـکم 
ات هلئسم 802   ) 1/228 و 229 دیدج ، تائاتفتسا  [«) دوش هدیناشوپ  بجاو ، طایتحا  هب  تسا =[ لکـشم  شیارآ ، تنیز  دروم  رد  اّما   ) تسین

((. 800

روساپ و جنرطش و  ندوب  مارح  تلع  منادب  متساوخ  یم  منک . یم  ضرع  ناتروضح  هک  مراد  هتخت  روساپ و  جنرطش و  هلأسم  دروم  رد  یلاؤس 
نآ تلع  دروم  رد  نم  زا  یصخش  یلو  دهد  یمن  ماجنا  هتـسناد و  مارح  ار  اهنیا  اب  يزاب  دوخ  نم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  تسیچ ؟ هتخت 

ناق باوج  نم  درک و  لاؤس 

شسرپ

جنرطـش و ندوب  مارح  تلع  منادـب  متـساوخ  یم  منک . یم  ضرع  ناـتروضح  هک  مراد  هتخت  روساـپ و  جنرطـش و  هلأـسم  دروم  رد  یلاؤـس 
دروم رد  نم  زا  یصخش  یلو  دهد  یمن  ماجنا  هتسناد و  مارح  ار  اهنیا  اب  يزاب  دوخ  نم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  تسیچ ؟ هتخت  روساپ و 

. دیهد خساپ  افطل  متشادن  وا  يراب  هدننک  عناق  باوج  نم  درک و  لاؤس  نآ  تلع 

خساپ

ناور یقالخا ، یکـشزپ ، داعبا  رد  یمهم  دـیفم و  ياه  یـسررب  روساپ ، جنرطـش و  اب  يزاب  ندوب  مارح  ياـه  تلع  اـه و  تمکح  دروم  رد 
هک ار  شهوژپ  نآ  زا  يا  هصالخ  نونکا  مه  اما  هدـیدرگ ، شراگن  میظنت و  لصفم ، یخـساپ  بلاق  رد  هک  هتفرگ  تروص  ینید  یـسانش و 
یم میدقت  ار  تسا  يزاب ) قرو  عوضوم  يا ، هیشاح  ینمض و  تروص  هب  و   ) جنرطش عوضوم  یعرش  یقالخا و  یناور ، لیلحت  هدنرادربرد 

باوج هب  خـساپ  نیا  رد  هدـش  دای  عبانم  هب  هعجارم  اب  هچنانچ  دـشاب ، اراک  دـیفم و  ناتیارب  یلامجا  خـساپ  نیا  هب  هجوت  تسا  دـیما  مییاـمن .
دیاب ددرگ . لاـسرا  تسا  رت  حورـشم  هک  یلـصا  خـساپ  نآ  اـت  دـییامن  رتشیب  تساوخرد  اددـجم  دـیناوت  یم  دـیتفاین ، تسد  ناـترظن  دروم 
دیفم ناـسنا  يارب  جنرطـش   « مییوگیم رگا  ینعی : تسا . ناـسنا «  « زین وا  هتفرگ و  تهج  وـس  کـی  هب  اههدـیاف «  « و اهررـض «  « ماـمت تسناد 
نیمه ینعی  ناسنا  ایآ  تسیک ؟« ناسنا  : « هک دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  تسا « دیفم  ناسنا  يارب  يزاب  ای  یندیـشون  اذـغ و  نالف   « ای و  تسا «

هب یتقو  امش  ترطف . زیارغ و  لقع ، توهش ، حور ، مسج ، دُعب : دنچ  زا  ياهعومجم  ینعی  ناسنا  هن ! ای  یناوختـسا ؟ تشوگ و  راگن  شقن و 
نآ هب  ینعی  یشاب ! هدیجنس  قوف  دعب  زا 6  کی  ره  رد  ارنآ  هک  تسا  ّرضم  ای  دیفم  ناسنا «  « يارب عوضوم  نالف  ییوگب  یناوتیم  نیقی  روط 

، ینعی منادیم  دیفم  ناسنا  يارب  ار  جنرطـش  نم  ییوگب : تیعطاق  اب  هک  یـشاب  هتفای  تسد  دـیدرت  لباق  ریغ  دـص و  رد  دـص  نیقی  زا  هجرد 
و تسا . هدـنزاس  دـص  رد  دـص  شترطف ، وا و  لقع  يارب  شزیارغ ، وا و  توهـش  يارب  شاتالاح ( ماـمت  اـب   ( وا حور  يارب  وا ، مسج  يارب 

نیا ) ؟... هن ای  دـندیفم «  « هدـش هدربمان  يهناگـشش  داعبا  کیاکی  رد  روما  ریاس  و  صقر ، یقیـسوم ، جنرطـش ، ایآ  نک ! تواـضق  دوخ  اـمش 
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هک یناددوخ  وت  دنالاثم و  تالاؤس ، نیا  هکنآ  رگید  هتفرگن و  فده  ار  یّصاخ  صخش  تسا و  همه  هب  باطخ  شیاهتمسق  مامت  اب  لاؤس 
هب دـشاب و  هدـش  جراخ  رامق  تالآ  زا  هکنیا  طرـش  هب  ار  جنرطـش  اب  يزاب  اهقف  یخرب  تسناد  دـیاب  مود : همدـقم  تسین (! هشقانم  لاـثم  رد 

کی زاوج  تسا  مهم  هچ  نآ  اما  دناهتـسناد . مارح  یلک  روط  هب  ارنآ  رگید  يرایـسب  اما  دناهدرمـش ، زیاج  دوشن ، يزاب  يدنبطرـش  تروص 
زا يرود  بجوـم  ندوـبن  مارح  هکلب  تسین . نآ  يرترب  رب  لـیلد  راـک  کـی  ندوـبن  مارح  و  تـسین ، نآ  شرتـسگ  جـیورت و  رب  لـیلد  راـک 

جنرطـش هچ  رگا  ور  نیا  زا  تسیرگن ، تغارف  تاقوا  یگدنز و  هب  رگید  یهاگن  اب  دـیاب  تشهب  تاجرد  يارب  اما  دوشیم ، منهج  تاکرد 
، هباشم روما  رئاس  هلیسو و  نیا  اب  ندرک  يزاب  يارب  دشاب . هتـشاد  لابند  هب  ار  ییاهنایز  اسب  هچ  تسین و  رترب  يرکف  شزرو  اما  دشاب  لالح 

جنرطـش تسا - . نهذ  شوه و  يورین  تیوقت  شاهرمث  تسا و  يرکف  ياهـشزرو  زا  یکی  هزورما  يزاـب ، جنرطـش  دـنیوگیم - : يدـئاوف 
تبیغ و هب  تنابز  دنکیم و  ادج  مدرم  طیحم و  زا  ار  ترکف  تعاس  نیدنچ  يزاب ، جنرطـش  تسا - . تغارف  تاقوا  يزاسرپ  یعون  يزاب ،

ّرثؤم نهذ  يور  رب  جنرطـش  میراد  لوبق  زین  ام  لّوا  يهدـیاف  دوشیمن . لوغـشم  یناطیـش  فرحنم و  راکفا  هب  ترکف  مرحمان و  هب  تهاـگن 
ره کی -  هکنیا : هچ  تسا . رکف  يورین  ملاس  تیوقت  ياـنعم  هب  نیا  میرادـن  لوبق  یلو  دریگیم  تّیلاـعف  هب  ار  نهذ  زا  ییاهتمـسق  تسا و 

اهتمـسق و نامه  طقف  جنرطـش ، عقوم  تسا و  ییاهـشخب  اهتمـسق و  ياراد  مه  نهذ  دوخ  یلو  دزادرپیم  ّتیلاعف  هب  نهذ  جنرطـش  رد  دنچ 
همه روطب  زاب ، جنرطـش  کی  نهذ  هجیتن : رد  ینعی  دزادرپیم . تیلاعف  هب  تسا ، طوبرم  جنرطـش  تالاقتنا  تاـکرح و  اـب  هک  ییاـهتیلاعف 
نیا نیاربانب ، دنکیم . دـشر  هک  تسا  يزاب  جنرطـش  اب  طبترم  خنـس و  مه  يهطبار  اضف و  نامه  رد  اهنت  هکلب  دزادرپیمن  تیلاعف  هب  هبناج 
کی هعومجم  کی  رد  رگا  هک  تسا  نشور  ًـالماک  دـشابیمن و  ءازجا  رگید  ياـهتیلاعف  ریاـس  اـب  بساـنتم  زغم  يدـج  تیلاـعف  زا  مجح 
کی ءازجا  گـنهامه  تیلاـعف  لداـعت  ِندز  مه  رب  بجوـم  هکلب  تسین  دـیفم  اـهنت  هـن  و  دزادرپـب ، وپاـکت  هـب  ءازجا  ریاـس  زا  شیب  تمـسق 

اـهتیلاعف و رد  ءازجا  يراوزاــسان  نـیمه  هـک  ارچ  دوـشیمن  مـتخ  زین  اــج  نـیمه  هـب  هیــضق  هـتبلا  و  دــشابیم . رگیدــکی  اــب  هعوـمجم 
يراجنهان زاـغآ  نهذ ، رد  مهنآ  مظن ، ینز  مهرب  نیا  دوخ  دوشیم و  نآ  ءازجا  یتاذ  مظن  دـعب  رد  رکف  شیوشت  بجوم  يزاـسیگنهامه 

تهج تسین  دب  ددرگیم . يراتفر  لداعت  بجوم ، يرکف  تابـسانت  هک  تسا  حضاو  رپ  و  تسا ؛ يرکف  ياوق  بسانت  هشیدنا و  متـسیس  رد 
هب زاس ، ندـب  کی  هچنانچ  یلو  تسا  هدـش  هتفریذـپ  بولطم و  ًـالماک  يزاـس ، ندـب  مهنآ  شزرو  میرواـیب : یلاـثم  هتکن ، نیا  ِيرگنـشور 

وـضع نآ  یتدم  زا  سپ  دراد ، فوطعم  وس  تمـس و  نامه  هب  ار  دوخ  يهدمع  هّجوت  دزادرپب و  صوصخم  تمـسق  کی  يهلـضع  تیوقت 
هنوگ هقباسم  یتعرس  رد  هک   ) ندب زا  صاخ  تمسق  کی  دایز  دشر  نیا  میناوتیمن  ام  یلو  دش  دهاوخ  یّصاخ  یگتـسجرب  دشر و  روظنم 
دـشر بجوم  ءاضعا  ریاس  اب  بسانت  زا  جراخ  هفرط و  کی  یگتـسجرب  نوچ  مینک  یبایزرا  بولطم  ار  هدرک ) يورـشیپ  اههلـضع  ریاـس  اـب 
ینیب یکچوک  اب  اهـشوگ  یگرزب  هک  روتاکیراک  کی  نانوچ   ) تسا راکـشزرو  ندب  مادـنا  يهعومجم  رد  تالـضع  ءاضعا و  گنهامهان 

؟ تسابیز ّصاخ ، یتمسق  دعب و  رد  هتفای  دشر  مادنا  نیا  ایآ  دینک  تواضق  دوخ  و  هتخاس ) جراخ  ناسنا  يّداع  يهرهچ  تلاح  زا  ارنآ  و ...
ییابیز نیاربانب : تسوکین  دوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  هک  تسوربا  لاخ و  ّدـخ و  مشچ و  وچ  ناهج  ءاضعا ) ریاس  دـشر  اب  بسانتمان  مه  نآ  )

مه دیفم  ًاعطق  تسا ، نیرفآ  ررض  ررـض و  مییوگن  رگا  ینهذ  ای  یمـسج  ءاضعا  بسانت  یگنهامه و  ندز  مه  رب  تسا و  بسانت  ظفح  رد 
هعومجم کی  يانعم  هب   ( نهذ تیوقت  بجوم  جنرطـش  مییوگیم  هک  تسور  نیا  زا  و  دراد . هدیاف  مدـع  تلاح  لقاّدـح -  هکلب -  تسین !

تام شیک و  تاکرح  یبایهار   ( صاخ تهج  کی  رد  ار  نهذ  طـقف  سکع ، رب  هدوبن و  گـنهامه ( یلو  نوگاـنوگ  ياهتمـسق  ءاـضعا و 
راک ناسکی  زغم  یحاون  رگید  اـب  هک  دـنکیم  يورکت  نادـنچ  يدـنمناوت  شیازفا  نیا  رد  یلو  دـنکیم  دـنت  زیت و  لـباقم ( فیرح  ندرک 

ای ررـض  یعون  دوـخ  تساراد ، بساـنتم  هنـالداعتم و  ياهيریگمیمـصت  زکرم  هک  نهذ  رد  مهنآ  هدـمآ ، دوـجوب  تلاـح  نیا  و  دـنکیمن ؛
نتفرگ رظن  رد  اـب  زابجنرطـش  کـی  فارتـعا  ددرگیم .( یفتنم  نهذ  تیوـقت  يهدـیاف  ياـعدا  سپ ، . ( تـسا هدـیاف  عـفن و  مدـع  لقاّدـح ،

هک هتفگ  نخس  یـصخش  فارتعا ، نیا  رد  تسا ! مهم  تافارتعا  زا  یکی  ءزج  عقاو  رد  هک  مینکیم  دانتـسا  یلیلد  هب  هدش ، دای  تالالدتـسا 
چیه : « دنتفگیم شاهرابرد  هک  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نادنچ  هدش و  بوسحم  جنرطش  فورعم  ناسانـشراک  يهرمز  زا  شدوخ  نامز  رد 
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ردق نیمه  : « دسیونیم نینچ  هدربمان  دروآ !« تسدب  ار  ناهج  جنرطش  ینامرهق  ناونع  دناوتیمن  نالیـس ، ود  هدوش  لاتناش  ياقآ  زج  سک 
دماین تسدب  ياهجیتن  رگا  ملهچ ، تکرح  ياهتنا  زا  سپ  هک  دینادب  هدـننک ، هتـسخ  تسا  یـشزرو  جنرطـش  هکنیا  تابثا  يارب  تسا  یفاک 

راهچ رد  یلامتحا  تابیکرت  عمج  ندرک  باسح  زا  سپ  داتفا و  قافتا  هیضق  نیا  کی « کیر و   « يهقباسم رد  ًالثم  دتفایم . قیوعت  هب  يزاب 
169518829100544000000000000000 لّوا ، تــکرح  هد  رد  318976584000 و  دـمآ : تسد  هب  دادـعت  راـمآ و  نیا  لّوا ، تکرح 
هدرک و هراشا  دـشاب  رتنیئاپ  طسوتم  ّدـح  زا  رگید  دروم  ره  رد  ناشدادعتـسا  تسا  نکمم  هک  جنرطـش  نانامرهق  هب  سپـس  يو  دـشابیم «
دزادنایم و راک  زا  ار  ینهذ  عبانم  ریاس  جنرطش  هب  نتخادرپ  اریز  تسا ! جنرطش  یعقاو ، رطخ  هک  میوگب  ار  نیمه  متـساوخیم  : « دیوگیم

...« دنک ساوح  رد  لالتخا  یترپساوح و  داجیا  هملک  یعقاو  موهفم  هب  دناوتیم  جنرطـش  دوشیم . چوپ  هدوهیب و  ینهذ  ياهتیلاعف  رگید 
هک دـنکیم  رارکت  ار  نـیخلآ «  « ماـنب جنرطـش  غـباون  زا  رگید  یکی  دـلج 17  اضر ، دیـس  داژن ، كاپ  رتکد  ربماـیپ ، نیرخآ  هاگـشناد  نیلوا 

ریاس يهفاضا  هب  یقـالخا  راـکنا  لـباقریغ  ناـیز  کـی  زین  نیا  و  دـش !«... رّفنتم  دوخ  فیرح  زا  دـیاب  ندـش  هدـنرب  يارب  تفگیم : هشیمه 
ام جنرطـش -  اب  يزاب  موس  مود و  يهدـیاف  دـقن  دـلج 17  داژن ، كاپ  اضردیـس  رتکد  ربمایپ ، نیرخآ  هاگـشناد  نیلوا  ! تسا رگید  ياـهنایز 

يزاب جنرطش  مییوگب  هکنیا  ای  مینک و  رّوصت  تغارف  تاقوا  يزاسرپ  یعون  ارنآ  اب  يزاب  ای  مینادب  يرکف  يزاب  ار  جنرطـش  میناوتیم  یتقو 
رپ ار  تغارف  تاقوا  یعون  هب   « هک تسین  مهم  نیا  تسناد  دیاب  اما  دشابن . جنرطش  يارب  يررـض  چیه  ًاساسا  هک  تسا  ناهانگ  ریاس  زا  عنام 

نیرتـهب یناگدـنز  یناوـج و  يهظحل  هظحل  زا  هدرک و  رپ  نکمم  تروـص  نیرتـهب  هب  ار  تاـقوا   « هک تـسا  نآ  مـهم  هـکلب  مـینک « يزاـس 
جنرطـش اب  يزاب  تاّرـضم  تابثا  تهج  ياهزادـنا  ات  کی  ره  ریز  ياهتمکح  لئالد و  جنرطـش  اـب  يزاـب  ياـهنایز  مییاـمنب .« ار  يروهرهب 

دوب تخاب  درب و  مارح و  دصق  هب  يهدافتـسا  نیا ، ینعی : دمآ ؛ دـیدپ  رامق  يهزیگنا  هب  دـش ، عارتخا  هک  هاگنآ  جنرطـش ، . 1 دنراد : دربراک 
كدـنا ینعی  دزاسیم . رامق  ياهیزاب  ریاس  هب  لیامتم  ار  یمدآ  جـیردت  هب  نآ ، اب  يزاب  اذـل  دـیدرگ ؛ جنرطـش  تاذ  ّتیهام و  زا  یئزج  هک 

هب هعیش  کی  ملاس  راتفر  يوگلا  زا  يزاب ، جنرطش  جنرطش و  . 2 دهدیم . هولج  يّداع  ار  اهنآ  اب  يزاب  هتسکش و  ار  اهراک  ریاس  حبق  كدنا 
هدـش و فیرعت  ياـهراتفر  اـهّتینهذ و  يرـسکی  ياراد  یهورگ ، ره  هکنیا : حیـضوت  تسا . )ع ( تیبلـها نانمـشد  موـسر  زا  تسا و  رود 
رد دوشیم . هتفگ  ّتنـس «  « و وگلا «  « تلاـح نیا  هب  هدومن ، یّلجت  هورگ  نآ  ناـگرزب  لـمع  هشیدـنا و  رد  هک  دـشابیم  دوخ  هب  صوصخم 

يزاب هکلب  تسا  هتـشادن  یهاگیاج  نانآ  تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  رد  هدـش و  هدـهاشم  ام  ناگرزب  راتفر  رد  جنرطـش  اب  يزاـب  هک  یتروص 
كرابم رس  یتقو  دنیامرفیم : یثیدح  رد  )ع ( اضر ماما  ترضح  هدوب . موسرم  دلوآتوهش  نازابسوه  دردیب و  ياههفرم  نایمرد  جنرطش 

، رگید مهم  يهتکن   45 ج 76 /  راحب ، .ك : ردنارتسگ نآ  رب  ار  جنرطـش «  « طاسب دندروآ ، نوعلم  دیزی  دزن  ار  )ع ( ءادهـشلا دیـس  ترـضح 
یجن تاهبّـشلا  كرت  نمف  : ً تسا هدـمآ  تیاور  رد  تساهیتشز ؛ ربارب  رد  میرح  تیاعر  اهیکین و  يارب  يزاسرتسب  يزاسگنهرف و  هلئـسم 

ياهراک باکترا  بادُرم  رد  عوقو  زا  دنک  كرت  ار  رادههبش  ياهراک  سک  ره  تامّرحملا  یف  عقو  تاهبشلا  بکترا  نم  تامّرحملا و  نم 
، لقادح ایآ  هک  دیشیدنیب  دوخ  و  شبدوشیم . مارح  هاگترپ  راتفرگ  دهد  ماجنا  ار  رادههبـش  ياهراک  سک  ره  دنکیم و  ادیپ  تاجن  مارح 
اب نارگیزاب  رثکا  هک : تسا  نآ  دـهدیم  هژیو  تیمها  ثحب  نیا  هب  هچنآ  درادـن ؟ دوجو  يزاب  جنرطـش  رد  هدـسفم  رطخ و  دوجو  لاـمتحا 

نیا هب  یـشزرو و (... یـشرورپ و  ناّیبرم  اهنویـساردف ، سرادم ، یگنهرف ، ياهنوناک  امیـس ، ادص و   ( نآ اب  يزاب  نارگجـیورت  جـنرطش و 
ًاـصوصخم دننادیم . لالح  ار  جنرطـش  ءاملع  رثکا  هزورما  رگید   « هک دننکیم  جنرطـش  يزاب  جیورت  قیوشت و  يزادناهار و  هب  مادـقا  لیلد 

لالح ار  جنرطـش  هر ( ( ناشیا هک  تبـسن  نیا  دروم  رد  مینادیم  مزال  کنیا  و  هداد !« هزاجا  ار  نآ  دناهدوب  مه  هیقفیلو  هک  ینیمخ  ماما  هک 
کی بلاق  رد  هر ( ( ینیمخ ماـما  هللاتیآ  موحرم  زا  لاس 1367  لوا  يهمین  ینیمخ  ماما  ياوتف  هب  یخیرات  هاـگن  - 1 مینک : ثحب  دناهتسناد 
هکنیا نودب  مه  زاب  ایآ  دشاب ، هدش  لیدبت  يرکف  يزاب  کی  هب  دشابن و  رامق  يهلیسو  جنرطش  هزورما  رگا  : « هک دش  هدیسرپ  یعرش ، لاؤس 
ناشیا و  تسا ؟« یقاب  دوخ  ياج  هب  جنرطش  ندوب  مارح  میشاب ، هتـشاد  ندش ( هدنزاب  ای  ندش  هدنرب  ءازا  رد  لوپ  نییعت   ( تخاب درب و  دصق 

لاؤـس و رد  تقد  اـب  يهرامـش 83  مالـسا ، رادساپ  يهمانهام  و  تاءاتفتـسا ، درادن ر.ك : لاکـشا  روکذم  ضرف  رد  : « دـندومرف خـساپ  رد 
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اهـضرف و يرـسکی  لکـش  رد  ناـیرج  ماـمت  نیارباـنب  هزورما «... رگا   « هک هدرک  ضرف  نینچ  هدـننک  شـسرپ  . 1 میوشیم : هجوتم  باوـج 
هزورما رگا  هدـش - : لیکـشت  شخب  دـنچ  زا  هدننکشـسرپ  ضرف  . 2 جنرطـش .«... زورما  ًاـمتح   « هک هدـشن  اـعّدا  نینچ  تسا و  تـالامتحا 
یمامت دننکن - . يزاب  تخاب  درب و  دـصق  هب  اههدـننک  يزاب  دـشاب - . هدـش  يرکف  يزاب  کی  هب  لیدـبت  دـشابن - . رامق  يهلیـسو  جـنرطش 
طیارـش نیا  هک  دوش  هداد  لامتحا  رگا  سپ   ) هدـمآ دوجوب  تلاح  دـنچ  نیا  هک  دوش  نیقی  ًاضرف  رگا  ینعی : تسا  نیقی  ساسا  رب  اهضرف ،

نیا دش ، تباث  تالامتحا  اهـضرف و  نیا  یمامت  رگا  هدمآ - : خساپ ، رد  . 3 ددرگیم .) یفتنم  دوخبدوخ  نآ  لاؤس  باوج و  هدـشن ، مهارف 
(. - تسا مارح  و   ) هدشن هداد  جنرطـش  مکح  رد  يرییغت  چـیه  طیارـش ، نیا  لیـصحت  زارحا و  مدـع  تروص  رد  دـباییم - . نایرج  باوج 

: هکنیا ینایاپ  يهتکن  و  دناهدرک . لوحم  فّلکم  هب  ارنآ  دنرادن و  طیارش  زارحا  مدع  ای  زارحا  هب  تبـسن  یتواضق  چیه  ینیمخ  ماما  موحرم 
يزاب جنرطـش  زاوج  هب  اوتف  مه  ًاتحارـص  ینیمخ  ماما  هللاتیآ  موحرم  رگا  یتح  دنک و  تّیعبت  شدوخ  دیلقت  عجرم  ياوتف  زا  دیاب  سک  ره 
تجح هیقب  رب  هیقف  یلو  مکح  و  . ) درادـن دـننک ، لمع  دوخ  دـیلقت  عجرم  ياوتف  هب  دـیاب  زورما  ناناوج  هکنیارد  يریثأت  مه  زاـب  دـننادیم ،

یفاص تجهب ، تایآ  تارـضح  لثم  دننادیم : مارح  ار  يزاب  جنرطـش  ًاتحارـص  ياهّدع  زورما : عجارم  نیب  رد  لاح  ناشیا .) ياوتف  هن  تسا 
تارـضح لثم  هدمآ : هرـس ( سدق  ( ینیمخ ماما  هللاتیآ  ياوتف  رد  هک  دننادیم  زیاج  ارنآ  اب  يزاب  یطیارـش  نامه  اب  ياهدـع  و  یناگیاپلگ .

نایب هک  دوب  ییاهثحب  نامه  نآ ، اب  يزاب  مدـع  رد  طایتحا  ای  تمرح  تمکح  هفـسلف و  لاح ، ره  هب  یلو  يزاریـش . مراکم  لضاف و  تایآ :
، نید فراعم  دلج 17  داژنكاپ ، اضردیس  رتکد  ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد  نیلوا  جنرطش : تمرح  يهفـسلف  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دش .

خساپ ص 265  یناگیاپلگ ، یفاص  هللاتیآ  نید ، فراعم  ماکحا : يهفسلف  زا  شسرپ  یعرـش  مکح  ص 307 . یناگیاپلگ ، یفاص  هللاتیآ 
رون هفیحص  جنرطـش : دروم  رد  ینیمخ  ماما  هللا  تیآ  ترـضح  يهمان  ص 399  یناحبس ، مراکم و  تایآ  تارضح  یبهذم ، ياهـشسرپ  هب 

تاآاتفتسا نابآ 67 . ش 83 ، مالسا ، رادساپ  يهمانهام 

؟  تسا هدش  عقاو  یهن  دروم  حبص  زامن  زا  دعب  باوخ  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدش  عقاو  یهن  دروم  حبص  زامن  زا  دعب  باوخ  ارچ 

خساپ

تمالـس و يارب  نامز  نیا  رد  طاشن  تیلاعف و  تسا و  عولط  ات  حبـص  ناذا  ماگنه  زا  ندـب ، يارب  مزـال  نژیـسکا  ترثک  یمـسج و  طاـشن 
لباقم رد  دشابیم . يرورض  مزال و  رایسب  شالت  راک  بسک و  روما و  رد  تیقفوم  يارب  زین  یباداش  تمالـس و  تسا . رثؤم  رایـسب  یباداش 

. تسا یگدنز  رد  ندنام  بقع  يرامیب و  هب  التبا  ندب و  یلبنت  تلاسک و  بجوم  عقوم  نآ  رد  باوخ 

؟ دنا هدرک  عونمم  نویزیولت  رد  ار  یتنس » ياهزاس  اصوصخم  » زاس دوخ  نداد  ناشن  عجارم  زا  یخرب  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدرک  عونمم  نویزیولت  رد  ار  یتنس » ياهزاس  اصوصخم  » زاس دوخ  نداد  ناشن  عجارم  زا  یخرب  ارچ 

خساپ

هک ییوجتسج  اب  دوش . هداد  خساپ  نآ  ساسارب  ات  دیدرکن ، دیدومرف  هک  یبلطم  عبنم  هب  هراشا  شسرپ  رد  یمارگ ، رگشسرپ  امش  هنافـسأتم 
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رتشیب ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  یقیسوم  رازبا  شورف  دیرخ و  تخاس و  ایآ  هک  اهقف  نایم  تسا  یثحب  هتبلا  میدرکن . ادیپ  هراب  نیا  رد  ییاوتف  دش 
ریغ دراوم  يارب  ار  كرتشم  رازبا  شورف  دـیرخ و  دـنا و  هداد  بعل  وهل و  هب  صتخم  رازبا  شورف  دـیرخ و  تخاس و  تمرح  هب  مکح  اهقف 

هب اما  تسا ، هدش  هتسناد  زاجم  اه  یقیسوم  یخرب  ندینش  یقیـسوم و  رازبا  شورف  دیرخ و  دنچ  ره  دنامن . هتفگان  دنا . هتـسناد  زیاج  يوهل 
روط هب  یقیسوم  رازبا  نداد  ناشن  زا  امیس  ادص و  هک  تسا  تسایس  نیا  ساسارب  دیاش  تسا . هدش  شهوکن  یقیـسوم  جیورت  زا  یلک  روط 

. دنک یم  يراددوخ  هدرتسگ 

؟ دندرک لالح  دوب  مارح  البق  هک  ار  جنرطش  اب  يزاب  ماما  ترضح  ارچ 

شسرپ

؟ دندرک لالح  دوب  مارح  البق  هک  ار  جنرطش  اب  يزاب  ماما  ترضح  ارچ 

خساپ

کی هب  هدـش و  جراخ  رامق  رازبا  زا  جنرطـش  رگا  دـناهدومرف : مه  جنرطـش  اب  هطبار  رد  ناشیا  دـنادیم . مارح  ار  برطم  یقیـسوم  هر ) ) ماما
. تسا فرع  صیخـشت  هب  لوکوم  شزرو ، ای  تسا  رامق  هلیـسو  جنرطـش  ایآ  هک  نیا  اـما  تسا . لـالح  دـشاب ، هدـش  لیدـبت  ینهذ  شزرو 

لیدـبت نیارباـنب  دوـشیم . ضوـع  زین  نآ  مکح  دـنک ، رییغت  مکح  عوـضوم  رگا  اـهقف  رظن  قـبط  هک  تسا  ینتفگ  نآ  مـکح  رییغت  هراـبرد 
اریز دوشیم ؛ ضوع  زین  نآ  مکح  عوضوم ، رییغت  عبت  هب  هتخاـس و  جراـخ  ندوـب  راـمق  تلآ  عوـضوم  زا  ار  نآ  يرکف  شزرو  هب  جـنرطش 

. دنشابیم دوخ  تاعوضوم  عبات  یهلا  ماکحا 

عجارم ارچ  درادن ؟ دوجو  اههام  لوا  ياهزور  قیقد  نییعت  ناکما  نآ ، هب  طوبرم  يرون  ياههاگتسد  موجن و  ملع  ياه  تفرشیپ  دوجو  اب  ایآ 
؟ درادن يراگزاسرس  یملع  ياه  تفرشیپ  اب  هک  دنک  یمن  مهتم  ار  مالسا  رما , نیا  ایآ  دشاب , حلسمریغ  مشچ  اب  دیاب  لاله  تیءور  دنیوگ  یم 

شسرپ

ارچ درادـن ؟ دوجو  اههام  لوا  ياهزور  قیقد  نییعت  ناـکما  نآ ، هب  طوبرم  يرون  ياههاگتـسد  موجن و  ملع  ياـه  تفرـشیپ  دوجو  اـب  اـیآ 
یملع ياـه  تفرـشیپ  اـب  هک  دـنک  یمن  مهتم  ار  مالـسا  رما , نیا  اـیآ  دـشاب , حلـسمریغ  مشچ  اـب  دـیاب  لـاله  تـیءور  دـنیوگ  یم  عـجارم 

؟ درادن يراگزاسرس 

خساپ

هک تسا  نآ  دـننکیم  هاـگن  نظ »  » و ینزهناـمگ »  » کـی دـح  رد  نیمجنم  ياهییوگـشیپ  هب  ءاـهقف  هک  نآ  لـیلد  لاؤس : نیا  هب  خـساپ  رد 
تابثا هک  یتروص  رد  میدرک » تیؤر   » ام دنیوگیمن  و  دـش » دـهاوخ  تیؤر   » هام تابـساحم  قبط  دـننکیم  مالعا  یملع  زکارم  نامجنم و 

یفاص يزیربت ، تجهب ، ینارکنل ، لضاف  تایآ : تارـضح  هلمج  زا  ءاملع  یخرب  ورنیازا  تسین . یفاک  لامتحا  دراد و  نیقی »  » هب زاـین  هاـم 
دیاب دنک ، ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  نانآ  يهتفگ  زا  ناسنا  رگا  یلو  دوشیمن  تباث  نیمجنم  ییوگشیپ  اب  هام  لوا  : » هک دناهداد  اوتف  یناگیاپلگ 
لاله تیؤر  قاحم ، زا  ندمآ  نوریب  تروص  رد  تسا ، نیمز  هرک  هب  کیدزن  رامقا  زا  هام ، هک  اجنآ  زا  دـنامن  هتفگان  دـیامن .» لمع  نآ  هب 

نامشچ لحم ، نییعت  زا  سپ  درک و  هدافتـسا  پوکـسلت  زا  ناوتیم  هام  لحم  ندش  صخـشم  يارب  تسا و  ریذپناکما  حلـسمریغ  مشچ  اب 
امتح لاله  توبث  هک  دنراد  دیکأت  دـیلقت  عجارم  یخرب  هک  نیا  تلع  اسب  هچ  دـننیبب و  ار  هام  تسناوت  دـنهاوخ  یبوخ  هب  حلـسمریغ  نیبزیت 
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رد رگا  تسا و  تیؤر  لباق  مشچ  اـب  دـشاب  دوجوم  نامـسآ  رد  هاـم  لـاله  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشاب . حلـسمریغ  مشچ  اـب  دـیاب 
ادـیپ نانیمطا  هام  دوجو  هب  ناوتیمن  دنتـسه  نامـسآ  رد  هام  تیعقوم  هب  انـشآ  هک  یناسک  يارب  یتح  دوشن  هدـهاشم  يربا  نودـب  نامـسآ 

حیـضوت نیا  اب  دـشابیم . عجارم  یهقف  يانبم  رد  فالتخا  هب  طوبرم  هام  لوا  نییعت  رد  فالتخا  یهاگ  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  رب  هوالع  درک .
قفامه و قطانم  يارب  ار  لاله  تیؤر  عجارم  یخرب  اما  دننادیم  مزال  نآ  فارطا  هقطنم و  ره  رد  ار  لاله  تیور  دـیلقت ، عجارم  یخرب  هک 

ناـیم هبـساحم  یملع  شور  تواـفت  هب  طوـبرم  هاـم  لوا  نـییعت  رد  فـالتخا  یهاـگ  نـینچمه  دـننادیم . یفاـک  بـش  رد  كرتـشم  یتـح 
هام لوا  نییعت  رد  تنـس  لـها  ناوریپ  ياـهروشک  ناـیم  رد  یتح  هک  هدـش  بجوم  لـماوع  نیا  یماـمت  دـشابیم . کـیزیفوئژ  نادنمـشناد 

. دتفایم قافتا  فالتخا  زور  ود  ات  يزنودنا  هیکرت و  یبیل و  ناتسبرع و  ياهروشک  نایم  یهاگ  دیایب و  شیپ  فالتخا 

روما نیا  ایآ  تسیچ ؟ نآ  رد  يریوصت  هنوگ  ره  ای  رادناج و  کی  ریوصت  یشاقن  املع  یخرب  اوتف  هب  ای  همـسجم و  تخاس  تمرح  يونعم  لیلد 
؟ ریخ ای  دنوش  یم  بترتم  ار  یصاخ  رثا 

شسرپ

نیا ایآ  تسیچ ؟ نآ  رد  يریوصت  هنوگ  ره  ای  رادناج و  کی  ریوصت  یـشاقن  املع  یخرب  اوتف  هب  ای  همـسجم و  تخاس  تمرح  يونعم  لیلد 
؟ ریخ ای  دنوش  یم  بترتم  ار  یصاخ  رثا  روما 

خساپ

سیدقت زا  یتسرپتب ، ياههشیر  هک  تسا  اعدم  نیا  دهاش  رشب  خیرات  ارچ ؟ یلو  تسا ؛ يزاس  همسجم  تمرح  دوجوم ، هلدا  ياضتقم  هلب 
تشاد ياهدرتسگ  ریثأت  يردق  هب  عوضوم  نیا  تسا . هدیماجنا  اهتب و ... شتـسرپ  هب  هتفر  هتفر  هدیدرگ و  زاغآ  اهگنـس  یتح  اهلاثمت و 

رگا دروخیم . مشچ  هب  اهلاثمت  سیدقت  زین  يدـیحوت  نایدا  نیب  رد  یتح  دراد . دوجو  فلتخم  ياهتلم  نیب  رد  یتسرپتب  مه  زونه  هک 
ربارب رد  ياهنوگ  هب  دوشیم و  سیدقت  لاثمت  همـسجم و  اههد  هک  دید  دـیهاوخ  رگید ،) ياهروشک  رد  اصوصخ   ) دـینزب اهاسیلک  هب  يرس 

نیا تیناـقح  میریگب ، رظن  رد  ار  امـش ) دـننام  صاوخ  هن   ) مدرم عون  رد  دوجوم  یگداـمآ  رگا  دریگیم . تروـص  تداـبع  شنرک و  اـهنآ 
. تسا درومیب  ياهسیدـقت  یتسرپتب و  هب  نانآ  شیارگ  زا  يریگولج  يارب  همـسجم ، نتخاس  میرحت  هک  دـش  دـهاوخ  راکـشآ  عوضوم 
وا نتخاس  نوصم  یمدآ و  تفرعم  رکفت و  شزرا  ایناث  دوشیمن . هصالخ  يزاسهمـسجم  رد  رنه  ًـالوا  هک  تسا  ینتفگ  رنه  هلوقم  نوماریپ 

دنامن هتفگان  هتبلا  دسریمن . رظن  هب  لوقعمان  ددرگ ، حبذ  نآ  ياپ  رد  نینچ  نیا  ییاهرنه  رگا  هک  تسا  هزادـنا  نآ  هب  يرکف ، تافارحنا  زا 
یخرب ای  هنتمین و  تروص  هب  اما  تسا  لماک  روط  هب  نارادـناج  ناسنا و  ياههمـسجم  نتخاـس  تسا ، مارح  ءاـهقف  يرایـسب  رظن  زا  هچ  نآ 

. تسین مارح  ندب  ءازجا 

? یعرش لیلد  هن  دینک  رکذ  یملع  لیلد  افطل   ? تسا مارح  درم  رب  الط  زورما  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

? یعرش لیلد  هن  دینک  رکذ  یملع  لیلد  افطل   ? تسا مارح  درم  رب  الط  زورما  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

تشادهب ; ر.ك :   ) یبصع تاکیرحت  فلا )  هلمج :  زا  تسا ;  هدش  رکذ  درم  يارب  الط  دروم  رد  یفنم  تاریثأت  يرس  کی  یملع  رظن  زا 
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اما لاس 1357 .) مالـسا ,  مایپ  همانلاس  ر.ك :   ) دیفـس ياه  لوبلگ  دـح  زا  شیب  دایدزا  ب )  يداـبودرا )  روبـص  دـمحا  رتکد  مالـسا ,  رد 
ییافوکـش ورگ  رد  ناسنا  تیناسنا  يدام ، یکاخ و  هن  تسا  یـشزرا  دوجوم  کـی  ناـسنا  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  مزیزع  ردارب 
ییافوکـش هار  اتقیقح  اما  تسا . هتـشاد  ینازرا  يو  هب  یهلا ، تفالخ  خماش  ماقم  هب  وا  لین  روظنم  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  ییاهدادعتـسا 

. تسا هدش  نایب  یهلا  فطل  کی  ناونع  هب  یعرش  ماکحا  بلاق  رد  اهنیا  مامت  تسا ؟ مادک  هار  نیا  عناوم  تافآ و  تسیچ ؟ اهدادعتسا  نیا 
يونعم یتوکلم و  داعبا  دیاب  امـش  نم و  یلـصا  هغدغد  هک  یلاح  رد  درادن  يراک  ایاضق  یـشزرا  دـعب  هب  تسا و  یتسردـنت »  » لفکتم ملع 
ماکحا کش  نودب  هک  دیراد  هجوت  دبال  لصا  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  مینک . هاگن  همدقم  زاربا و  کی  دـح  رد  ملع »  » و نت »  » هب دـشاب و  نام 

هب دناوت  یم  رشب  ایآ  - 1 تسا :  يرورض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  اهنآ  هفسلف  نتفایرد  نکیل  دنشاب ; یم  هسفن  یف  یعقاو و  حلاصم  ياراد  یهلا 
 ( ب تسا .  هدشن  رکذ  ماکحا  همه  هفسلف  ینید  نوتم  رد  فلا )  اریز : تسا ;  یفنم  لاؤس  نیا  خساپ  ااعطق  دبای ؟ تسد  ماکحا  همه  هفسلف 

دروم رد  يرامش  یب  ياه  هفسلف  اسب  هچ  هکلب  تسا ;  هدش  رکذ  شیاه  هفـسلف  همه  هک  تسین  مولعم  هدش ,  نایب  اهنآ  هفـسلف  هک  یماکحا 
فـشک هب  رداق  زین  يرـشب  مولع  ج )  تسا .  هدـش  روآدای  ار  اهنآ  زا  یخرب  یـشنیزگ  روط  هب  سدـقم  عراش  یلو  دراد ; دوجو  مکح  کی 

لماک عماج و  روط  هب  ماکحا  همه  هفـسلف  نتـسناد  راظتنا  نیارباـنب  اـهنآ . همه  هن  دنـشاب , یم  ماـکحا  ياـه  هفـسلف  اـه و  تمکح  زا  یخرب 
هربنچ رد  هک  یکیزیف -  يدام و  ياه  تمکح  هب  دودحم  ماکحا  هفسلف  - 2 تسا .  يرشب  شناد  ياهانگنت  یملع و  ناوت  زا  رتارف  يراظتنا 

نومزآ قیقحت و  هزوح  زا  هک  دنراد  رتالاب  رترب و  ییاهن  مکح  ای  تلع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین ;  دنریگ -  یم  رارق  یبرجت  مولع 
هتکن رب  دـیجم  نآرق  یلو  دـنا , هتفگ  ازارد  هب  نخـس  هزور  یتشادـهب  صاوـخ  زا  يرـشب  موـلع  لـثم  رد  تسا .  نوریب  زین  یبرجت  یملع و 

نیا تسا  هدرکن  هراشا  نآ  یتشادـهب  تاـکن  هب  نآرق  هک  نیا  تلع  دـیاش  تسا و  یباـیاوقت ))   )) نآ دراذـگ و  یم  تشگنا  يرت  یـساسا 
قوس نیرب  یلاعتم و  ياه  شزرا  يوس  هب  هراومه  هکلب  دـنکن , نییاپ  حطـس  رد  رتورف و  فادـها  هجوتم  ار  یمالـسا  تما  اساسا  هک  دـشاب 

رود و يزیرگدـبعت  یطارفا و  ییارگ  هفـسلف  زا  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  ماکحا ,  زا  یـشخب  هفـسلف  نداـهن  هتفگاـن  لـلع  زا  یکی  - 3 دهد .
هجوت دیاب  اذل  تسا ,  يزیتس  نید  یگدنسبدرخ و  یفخ و  كرش  یعون  هدنهد  شرورپ  يزیرگ  دبعت  ییارگ و  هفسلف  اریز  دزاس ; هتساریپ 

نیرترب دوخ  نیا  و  نآ ,  هتفهن ئ  تمکح  هفسلف و  رطاخ  هب  هن  میهد ,  یم  ماجنا  دنوادخ  مکح  ماجنا  تهج  هب  ار  یهلا  ماکحا  هک  تشاد 
نآ تمرح  تلع  دراد  لامتحا  هک  دـناسر  یم  یهاگآ  هب  درم  يارب  الط  تمرح  تلع  هلئاسم  اب  هطبار  رد  نونکا  تسا .  اـه  مکح  تمکح 

. دشاب نیگنس  اهب و  نارگ  ياه  تنیز  ماد  رد  اهدرم  نداتفا  ورف  زا  يریگولج 

. دیئامرفب رکذ  لیلد  تسا  هدش  مارح  مارح  ياههام  رد  گنج  ارچ 

شسرپ

. دیئامرفب رکذ  لیلد  تسا  هدش  مارح  مارح  ياههام  رد  گنج  ارچ 

خساپ

اه ناکم  اه و  نامز  ریاس  هب  تبـسن  يرتشیب  تلیـضف  تمظع و  ياراد  اه  نامز  اـه و  ناـکم  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  تسا  نشور  هک  هچنآ 
یم صخشم  ناماما  ناربمایپ و  هلیسو  هب  دنوادخ  يوس  زا  تسا  یتفارـش  نینچ  ياراد  ناکم  نیمادک  نامز و  مادک  هک  نیا  هتبلا  دشاب . یم 

هناخ و زا  دجسم  مینیب  یم  هجیتن  رد  میرادن . اهنآ  هب  یملع  هطاحا  دوخ  يرشب  تاکاردا  ياه  تیدودحم  اب  ام  هک  تسا  یعیبط  نوچ  دوش 
نارازه زا  رتهب  ردق  بش  نآرق ، هدومرف  هب  روط  نیمه  تسا ، يرتشیب  تفارش  شزرا و  ياراد  (ع ) ناماما هفرـشم  دهاشم  ای  هکم و  نیمزرس 
تمرح ياراد  هاـم  هدزاود  زا  هاـم  راـهچ  مرح ؛... اـهنم  هعبرا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  زین  مارح  ياـه  هاـم  هنیمز  رد  ردـق ) هروس   ) تسا بش 
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ياه هام  رد  لاتق  گنج و  تمرح  هجو  هب  نارـسفم  هیآ  نیا  لیذ  رد  میا . هداد  رارق  مارح  هام  ار  اهنآ  ام  هک  هیآ 36 ) هبوت ، « ) تسا يرتشیب 
دنوادـخ هک  تسا  نیا  هیآ  رد  مرح  يانعم  : » دـسیون یم  نایبلا » عمجم   » ردـقنارگ ریـسفت  بحاص  یـسربط  موحرم  دـنا  هدرک  هراـشا  مارح 

لئاق مایا  نیا  يارب  يا  هژیو  هاگیاج  تمرح و  زین  مالـسا  زا  لبق  برع  تسا و  هدرک  یفرعم  يرت  میظع  هانگ  اه ، هام  نیا  رد  ار  مارح  ماجنا 
نیا زا  یخرب  دـنوادخ  انامه  درک و  یمن  هلمح  وا  هب  تفای  یم  مایا  نیارد  ار  شیوخ  ردـپ  لتاق  ناـنآ  زا  یکی  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـندوب 

هام نیا  رد  ملظ  زا  يریگولج  رد  یتحلـصم  هب  تسا  دـنوادخ  ملع  لیلد  هب  تسا ، هدرک  یفرعم  يرتشیب  هاگیاج  تمرح و  ياراد  ار  اه  هاـم 
هتفگ هچنآ  زا  نیاربانب  ص 47 .) ج 5 ، 1414ه ، رکفلاراد ، توریب ، نایبلا ، عمجم  یـسربط ، « ) دـشاب یم  اهنآ  تلزنم  تمظع و  رطاخ  هب  اه 

رما دنوادخ  هک  یلامعا  اب  اهنآ  هب  مارتحا  دنتـسه و  رتشیب  تلزنم  مارتحا و  ياراد  ییاه  ناکم  اه و  نامز  زا  یخرب  هک  دوش  یم  نشور  دش 
. دناد یم  ياه  هام  نیا  رد  همـصاخم  گنج و  كرت  ار  مارح  ياه  هام  هب  مارتحا  ياه  هار  زا  یکی  دریگ . یم  تروص  تسا  هدرک  یهن  ای  و 

تمکح تسا  نکمم  تسا و  يزیر  نوخ  گنج و  فلاخم  مالسا  نید  الوصا  هک  تسا : نیا  درک  هراشا  نآ  هب  ناوت  یم  هک  يرگید  لیلد 
گنج ملظ و  اساسا  ددرگ و  شوماخ  اج  یب  ياه  تریغ  اه و  مشخ  هک  دوش  ببـس  نیا  دوخ  هک  دـشاب  نیا  اه  هام  نیا  رد  گـنج  تمرح 

کی زا  گنج  میرحت  اصوصخ  نامه .)  ) دوشن عورـش  رگید  اه  هام  نیا  رد  گنج  كرت  اـب  دـبای و  شهاـک  اـی  ددرگ  كرت  هلیـسو  نیدـب 
. تسا يریگرد  تنوشخ و  لرتنک  راک  زاس و  کی  ناونع  هب  سفن ، حرج  ای  لتق  يارب  رت  نیگنس  تازاجم  رتشیب و  هید  نوناق  لعج  فرط ،
رب تلالد  ملظ  زا  یهن  نیا  دـینکن ، ملظ  رگیدـکی  هب  مارح  ياه  هام  نیا  رد  تسا  هدومرف  هفیرـش  هیآ  رد  : » دـیامرف یم  زین  ییابطابط  همالع 

نیـسح دـمحم  « ) تسا گـنج  سفن ، هب  مـلظ  قادـصم  نیرتـگرزب  هـک  دـیامن  یم  اـهنآ  رد  هاـنگ  یگرزب  ماـیا و  نـیا  هاـگیاج  تـمظع و 
هنوگ هب  مارح  ياه  هام  رد  گـنج  كرت  هجیتن  رد  ص 269 .) ج 9 ، 1971 م ، تاعوبطملل ، یملعالا  هسـسؤم  توریب ، نازیملا ، ییابطابط ،
يارب یهار  دوـشن و  زاـغآ  گـنج  یلیطعت  زا  سپ  رگید  يدراوـم  رد  هک  دوـش  یم  ببـس  رگید  يوـس  زا  تسا و  ماـیا  نیا  هـب  مارتـحا  يا 

يذ هدعق ، يذ  بجر ، هام   ) تسا هرمع  جـح و  يدابع  لیاضف  تهج  زا  اه  هام  نیا  تسادـق  رگید  هتکن  دـشاب . ملظ  گنج و  زا  يریگولج 
خیـش هک  یتیاور  رد  تسین . راـگزاس  لومعم  فراـعتم و  تلاـح  کـی  رد  نارگید ، اـب  زیتس  هیحور  اـب  هک  تسا  یعیبـط  و  مرحم ) هجح و 

یمارگ رت و  بوبحم  دوخ  دزن  ار  یناکم  چیه  نیمز  رد  لاعتم  يادخ  : » دنیامرف یم  ترـضح  نآ  دنک  یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  قودـص 
دنتسه مه  رس  تشپ  دشاب و  یم  جح  يارب  اهنآ  زا  ات  هس  هک  داد  رارق  مارح  هام  ار  هام  راهچ  نیمزرـس  نیمه  رطاخ  هب  دیرفاین و  هبعک  زا  رت 

، هیقفلا هرـضحی  نم ال  « ) هرمع يارب  مه  نآ  بجر ، هام  ینعی  تسا  اهنآ  زا  يادج  هام  کی  مرحم و  هجح و  يذ  هدـعق ، يذ  ياه  هام  ینعی 
(. ص 457 ج 2 ،

. دینک نایب  ار  غیت  اب  تروص  ندیشارت  ندوب  مارح  هفسلف  تلع و 

شسرپ

. دینک نایب  ار  غیت  اب  تروص  ندیشارت  ندوب  مارح  هفسلف  تلع و 

خساپ

اب کی  ره  اتعیبط  دراد و  دوجو  دـتم  هویـش و  ود  نید  زا  ینالقع »  » عافد رگید  ریبعت  هب  ای  ینید  ماـکحا  تمکح  هفـسلف و  كرد  دـنور  رد 
رب سانشادخ  نمؤم و  ناسنا  ینعی ، تسا ؛ يدیحوت  رگن  لک  لقع  هویش  لوا  شور  ( 1 تسور : هبور  یصاخ  ياهتیدودحم  اهیگژیو و 
وا هیحان  زا  هچنآ  ره  هک  دنکیم  ادـیپ  نیقی  دراد  قالطالایلع  میکح  قلطم و  لماک  ناونع  هب  دـنوادخ  هب  هک  یقیمع  فرژ و  رواب  ساسا 

ياراد اـمتح  یقـالخا -  ماـکحا  یمازلا و  یقوـقح  لـئاسم  زا  مـعا  هدـیدرگ -  رداـص  يو  هیحاـن  زا  هـک  یمکح  ره  هدـش و  هداد  روتــسد 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1250 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب رـصاق  ناوتان و  نآ  تمکح  كرد  زا  يرـشب  ياههشیدنا  لوقع و  هک  دنچ  ره  دـیامنیم ؛ تشگزاب  ناگدـنب  هب  هک  تسا  یحلاصم 
ياج رگید  دـهدیم و  خـساپ  اج  کی  ار  ناسنا  تـالاؤس  ماـمت  هک  تسا  نیا  رد  نآ  توق  یفعـض : هطقن  دراد و  یتوق  هطقن  يدـتم  نینچ 

هک تسا  نیا  نآ  فعض  هطقن  دنکیم . یهلا  ياهنامرف  میلست  ياهغدغد  چیهیب  ار  یمدآ  ناور  حور و  دراذگیمن و  یقاب  يدیدرت  چیه 
دنیآرف رد  هـک  تـسا  رگنءزج  لـقع  شور  رگید  دــتم  ( 2 دزاـسیمن . صخـشم  قـیقد  نـشور و  یئزج و  روـط  هـب  ار  زیچ  چـیه  تـمکح 

لوـقع و اـب  یگدیـسر و  کـت  هب  کـت  هناگادـج و  یمکح  ره  باـسح  شور  نـیا  ساـسا  رب  دوریم . راـک  هـب  یبرجت  یملع  تاـقیقحت 
ياهتمکح دـناوتیم  تقد  هب  هک  تسا  نیا  نآ  نسح  یبیاعم : دراد و  ینـساحم  زین  هویـش  نیا  دوشیم . هدیجنـس  رـشب  یملع  ياـهتفایهر 

، یکـشزپ يژوـلویزیف ، دـننام  یموـلع  زا  ناوـتیم  بارـش  تمرح  هفـسلف  اـب  هطبار  رد  ـالثم  دـهد ؛ هئارا  یئزج  مکح  کـی  يارب  يرایـسب 
؛ ًـالوا هک : تسا  نآ  شور  نیا  بیع  صقن و  تشاد . تفاـیرد  هطبار  نـیا  رد  يدنمـشزرا  رایـسب  تاـکن  تـسج و  هرهب  یـسانشناور و ...

ياهدروآهر زین  هاگ  هتـشاذگ و  خـساپ  نودـب  ار  ناسنا  تالاؤس  زا  يرایـسب  ینعی  دراد ؛ يداـیز  ياهتیدودـحم  اـیناث ؛ تسا و  یجیردـت 
ثعاب هلاسم  نیمه  دراذگ . دهاوخ  ياج  هب  اتسار  نیا  رد  ار  یبولطمان  تاریثأت  يرـصع  گنهرف  يرکف و  وج  طیارـش و  ای  یملع  تسردان 

ظفح تهجرد  دیاب  هراومه  نید  زا  ینالقع  عافد  ياج  هب  تسا  دقتعم  هک  دـیآ  دـیدپ  مسیدـیف »  » مان هب  ینایرج  برغ  ناهج  رد  هک  هدـش 
نیا رد  هراومه  مالـسا  نید  اقافتا  تسا و  روسیم  یبوخ  هب  نید  زا  ینالقع  عافد  ام  رظن  هب  درک ؟ دـیاب  هچ  نونکا  دیـشوک . اـههدوت  ناـمیا 

هار هدـیدرگ  نییعت  نید  دوـخ  رد  هک  ییاـهتمکح  اههفـسلف و  زین  هدـش و  ناـیب  رازبا  ود  زج  نکیل  تـسا ؛ هدـمآ  نوریب  زارفارـس  لـئاسم 
ار نآ  زا  هدافتـسا  ییاناوت  هزادـنا  هچ  ات  تسیچ و  نام  قیقحت  ياهرازبا  هک  مینادـب  دـیاب  لوا  هجرد  رد  ام  نیارباـنب  درادـن . دوجو  يرگید 
هب دیابن  یلو  دناشکیم  یماکان  هب  ار  هشیدـنا  نآ  زا  هدافتـسا  رد  طارفا  دراد و  يدایز  ياهتیدودـحم  رگنءزج  لقع  کش  نودـب  میراد .

میدـش ناوتان  هک  اج  نآ  میبایرد و  ار  ماکحا  هفـسلف  دـیاب  دـهدیم  هزاجا  ام  یملع  ییاناوت  هک  اج  نآ  اـت  سپ  دزراـنک . ار  نآ  یلک  روط 
هبار دوخ  شنیب  شناد و  فعـض  دـیابن  درادـن و  دوجو  یهلا  ماکحا  حـلاصم  هب  یلک  عطق  رگن و  لک  لقع  هب  اکتا  زج  ياهراـچ  هار  رگید 

ياـهانگنت زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاـگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اـهنآ  تاـیئزج  ماـکحا و  همه  هفـسلف  میرازگب . نید  باـسح 
. تساهنآ قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  لامجا ، روط  هب  نکیل  دبلطیم . يرـشب  يداع  فراعم 

دوجو هب  نیقی  نآ  رد  اریز  مینک ؛ يوریپ  نآ  زا  دیاب  قوف  یلک  هدعاق  رب  انب  مینادن ، صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
يداـم و یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لاـبند  هب  هشیمه  دـیابن  ماـکحا ، هفـسلف  نتفاـی  رد  دـشاب . هتخانـشان  اـم  رب  دـنچ  ره  تسه ، یتحلـصم 

یشرگن زا  هتساخرب  میشاب ، ای ...  یبط  ياهدسفم  ای  تحلصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و  شیارب  کیژولویزیف 
تسین و قیقحت  لباق  يرشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا ، زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هنایارگ  يدام 
هچ اریز  تسا ؛ یحطس  رایسب  دنهدب ، مه  يرظن  رگا  دنتسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا -  ای  ایفن  یمکح -  نداد  هب  رداق  دوخ ، یبرجت  دتم  اب  اهنآ 

ياهفسلف دیجم  نآرق  یلو  تسا ، هتخادرپ  نآ  یتشادهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  ًالثم  دشاب ؛ هتشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلأسم  اسب 
تبثم راثآ  هب  دیاب  یمسج  يدام و  ياهررض  عفانم و  رب  هوالع  ماکحا  هفـسلف  هرابرد  نیاربانب  تسا . یبایاوقت »  » نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالاب 

درک هجوت  زین  عامتجا  يراجنهان  ای  راجنه  رد  نآ  ریثأت  هب  دیاب  يدرف  هبنج  زا  هتشذگ  درک و  هجوت  ناسنا  تیونعم » حور و   » رب نآ  یفنم  و 
هک اجنآ  زا  دـنراد و  رگیدـکی  اب  هتـسویپ  مه  هب  کیناگرا و  هطبار  یمدآ  یعامتجا » یحور و  یمـسج و   » هناـگهس داـعبا  هک  اـج  نآ  زا  و 
اب دیاب  ماکحا  هفـسلف  رد  ورنیازا  تسا . هدش  عیرـشت  بناوج  نیا  یمامت  هب  هجوت  اب  یهلا » ماکحا  ، » تسین وا  يایند  زا  ادج  ناسنا  ترخآ 

شیاسآ شمارآ و  ياههار  اهییابیز و  باختنا  رد  ات  دـنکفا  رظن  نآ  ناهنپ  راکـشآ و  ياههیواز  ناسنا و  داـعبا  ماـمت  هب  هدرتسگ  یهاـگن 
تمرح هب  اوتف  ای  ًاعون  هدادـن و  زاوج  هب  مکح  یـسک  عجارم  نیب  رد  تفگ : دـیاب  یـشارتشیر  صوصخ  هرابرد  اـما  میدرگن . اـطخ  راـچد 

رد وم  نتـشاذگ  ینعی ، يروسفرپ ؛ تروص  هب  شیر  ندز  یخرب  هچرگ  دـننادیمن . زیاج  ار  نآ  ندیـشارت  بجاو  طایتحا  ربانب  اـی  دـناهداد 
تسا ناسنا  راقو  ثعاب  نادرم و  رویز  تنیز و  شیر  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  رابخا و  زا  دنرامشیم . زیاج  زین  ار  فارطا  ندز  هناچ و 
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تفگ ناطیش  هک  دیامرفیم  ناطیـش  لوق  زا  دنوادخ  هّللا  قلخ  َّنُِریُغیلف  مهنرمآلو  ( » فلا دوشیم . هداد  زیمت  نانز  زا  نادرم  نآ  هلیـسو  هب  و 
رییغت تسا و  یهلا  تقلخ  رییغت  زین  شیر  ندیشارت  و  هیآ 118 .) ءاسن ، «، ) دنهد رییغت  ار  یهلا  تقلخ  هک  مهدیم  روتـسد  مدآ  نادنزرف  هب 

دـندرکیم و تکرح  رازاب  رد  هنایزات  اب  (ع ) ریما ترـضح  ب )  میـشاب . هتـشاد  نآ  زاوج  رب  یلیلد  هک  ییاجنآ  الا  تسا  مارح  یهلا  تقلخ 
؛ ناورم ینب  دـنج  لیئارـساینب و  خوسُم  ناگدنـشورف  يا  دوـمرفیم  دزیم و  دـنتخورفیم  سلفیب  ياـهیهام  یهاـمرام و  هک  ار  یناـسک 

دوخ ياهلیبس  دندیشارتیم و  ار  دوخ  شیر  هک  دندوب  یماوقا  دومرف : ترضح  دننایک ؟ ناورم  ینبدنج  درک  لاؤس  ترـضح  زا  یـصخش 
شیر دـینیچب و  ار  دوخ  براش  سوجملاب ؛ اوهبـشت  الو  یحللاوفعاو  براوشلا  اوفح  : » دـیامرفیم (ع ) قداص ماـما  ج )  دـندادیم . باـت  ار 

ار دوخ  براش  ام  اـما  دـندراذگیم  ار  دوخ  لـیبس  دنـشارتیم و  ار  دوخ  شیر  نایـسوجم  اریز  دـیوشن ، سوجم  هیبش  دـیراذگب و  ار  دوخ 
مهبراوش و اورفو  مهاحلا و  اوزج  سوجملا  نا  : » دیامرفیم (ص ) ادـخ لوسر  د) تسا .» ترطف  قباطم  هک  میراذـگیم  ار  شیر  مینزیم و 
ام اـماو  دـنراذگیم  دـنلب  ار  دوخ  ياـهبراش  دنـشارتیم و  ار  دوخ  شیر  سوـجم  ةرطفلا ؛ یه  یحللا و  یفعن  براوـشلا و  زجن  نحن  اـنا 

هدمآ راونالاراحب  دلج 6  هیدمحملا و  راثالا  هیوبنلاةریس و  باتک  رد  ه )  تسا .» ترطف  قباطم  هک  میراذگیم  شیر  مینزیم و  ار  براوش 
لیبس دیشارتب و  ار  اهشیر  هک  هدرک  رما  ار  امش  یناسک  هچ  امش  رب  ياو  دومرف : ناریا  هاشداپ  زیورپ  ورسخ  هداتـسرف  ود  هب  ربمایپ  هک  تسا 

رما ارم  نم  راگدرورپ  یبراش ؛ صق  یتیحل و  ءانعاب  ینرما  ّیبر  نکل  : » دومرف ادخ  لوسر  يرسک .)  ) ام راگدرورپ  دندرک  ضرع  دیراذگب .
تـسا ینتفگ  دـجنگیمن . رـصتخم  نیا  رد  هک  تسه  زین  يرگید  تایاور  هتبلا  منک . » هاتوک  ار  مبراش  مراذـگب و  ار  دوخ  شیر  هک  هدرک 

، رحس رامق ،  ) ناهانگ ریاس  دننام  شیر  ندیشارت  : » دیامرفیم تاداقتعا  باتک  رد  ییاهب  خیـش  تسا ؛ یعامجا  شیر  ندیـشارت  تمرح  هک 
: هدروآ ةاجنلا ) عراشلا   ) دوخ هلاسر  رد  داماد  ققحم  زین  دناهدرکن . هشدخ  یشارت  شیر  تمرح  رد  مالعا  ياملع  زا  يدحا  تسا و  هوشر )
ات مدآ  ترـضح  نامز  زا  نینیدـتم  هیعطق  هریـس  انمـض  تسا .» مارح  املع  همه  عامجا  هب  شیر  ندیـشارت  عامجالاب ؛ مارح  ۀـیحللا  قلح  نا  »

يایصوا مالسا و  ربمایپ  اهنآ و  يایصوا  یهلا و  ناربمایپ  هک  میباییمن  خیرات  رد  تسا و  هدوب  نیا  رب  (ع ) نیموصعم همئا  تارـضح  متاخ و 
عبنم رد  ام  دیدرک  رکذ  ههبش  ناونع  تحت  امش  هک  ار  یبلطم  هتبلا  دنشاب . هدیـشارت  ار  دوخ  شیر  تارـضح  نآ  هب  نینیدتم  ترـضح و  نآ 

هک دننک  یم  ناعذا  ناکشزپ  زا  يرایـسب  نیا  دوجو  اب  دوب . دهاوخ  نانتما  هیام  دینک  رکذ  ار  نآ  عبنم  هچنانچ  میا . هتفاین  یـصاخ  یتاعلاطم 
دوش یم  هتـسکش  رتدوز  اهنآ  تروص  دنک و  یم  ادیپ  كورچ  نیچ و  رتدوز  دنـشارت  یم  ار  دوخ  شیر  غیت  اب  هک  یناسک  تروص  تسوپ 

... و

؟ تسیچ دنتخادرپ ) یم  تموکح  هب  مالسا  ردص  نامز  رد  یبهذم  ياهتیلقا  دیاب  هک  یلوپ   ) هیزج هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ دنتخادرپ ) یم  تموکح  هب  مالسا  ردص  نامز  رد  یبهذم  ياهتیلقا  دیاب  هک  یلوپ   ) هیزج هفسلف 

خساپ

قحلا نید  نونیدی  الو  هلوسر  هللا و  مرح  ام  نومرحی  رخالا و ال  مویلاب  الو  هللااب  نونمؤیال  نیذلا  اولتاق  : » تسا هدـمآ  هیآ 29  هبوت  هروس  رد 
زو ادـخ و  هب  نانآ  نوچ  دـیگنجب  باتک  لها  اب  دـیوگ : یم  هیآ  نیا  نورغاص » مه  ودـی  نع  هیزجلا  اوطعی  یتح  باـتکلا  اوتوا  نیذـلا  نم 
رد ات  دـیگنجب  نانآ  اب  دنتـسین . قح  نید  وریپ  دنرامـش و  یمن  مارح  هتخاس  مارح  ار  نآ  مالـسا  هک  ار  هچنآ  دـنرادن ، یتسرد  نامیا  تمایق 
هب باتک  لـها  هک  تسا  یلاـم  هیزج  ص 243 .) ج 9 ، نازیملا ، « ) دنهدب هیزج  دنوش و  امـش  تموکح  میلـست  دـنوش ، کچوک  امـش  ربارب 

تموکح رگید  نخس  هب  نانمشد . ربارب  رد  نانآ  سومان  ناج و  لام ، ظفح  زا  تسا  ترابع  نیا ، هفـسلف  دنزادرپ و  یم  یمالـسا  تموکح 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1252 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار هعماج  ات  سمخ  تاکز و  دننام  دنک  یم  ذخا  ار  تایلام  عاونا  ناناملـسم  زا  تسا و  یمالـسا  هعماج  هرادا  ریبدت و  لوؤسم  هک  یمالـسا 
هب هنارـس  تایلام  نانآ  زا  لاس  ره  دنزادرپ  یمن  تاکز  سمخ و  دننک و  یم  یگدـنز  مالـسا  مچرپ  ریز  هک  مه  یباتک  لها  زا  دـنک ، هرادا 
هک تسین  نینچ  نازیملا )  ) دوش یم  فرـص  اهنآ  دوخ  عفانم  حلاصم و  تهج  رد  دریگ  یم  نانآ  زا  هک  ار  تورث  نیا  دریگ و  یم  هیزج  مان 

هعماج هرادا  يارب  دوش  یم  هتفرگ  اهنآ  زا  هک  یلاوما  نیا  هکلب  دریگب ، تایلام  نانآ  زا  ناناملـسم  شیاسآ  هاـفر و  يارب  یمالـسا  تموکح 
نشور يدنمدرخ  ناسنا  ره  يارب  ناملسم . ریغ  هچ  ناملـسم و  هچ  دوش  یم  هعماج  دارفا  همه  لماش  شعفانم  دوش و  یم  فرـصم  یمالـسا 

هک ار  یتایلام  دوش . یمن  اپرب  یتموکح  هنرگو  دـنزادرپب  تایلام  یعامتجا  ماـظن  تموکح و  ياـقب  يارب  هعماـج  دارفا  همه  دـیاب  هک  تسا 
دنا هتفگ  نارـسفم  زا  یخرب  هک  نیا  تسا و  نیمه  زا  ترابع  هیزج  هفـسلف  ساسا ، نیا  رب  دوش . یم  هدـیمان  هیزج  دـنزادرپ  یم  باتک  لها 

هب یـضار  هاگ  چـیه  تسا و  لئاق  تمرح  اهناسنا  يارب  هک  تسا  ینید  مالـسا  تسین . تسرد  تسا ، باتک  لها  هب  تناها  هیزج  هفـسلف  هک 
دننک یم  یگدنز  مالسا  مچرپ  ریز  هک  نانآ  هک  دوش  هجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  هتبلا  نازیملا )  ) تسین اه  ناسنا  تیـصخش  نتـسکش  تناها و 

یگرزب و یمالـسا  تموـکح  ربارب  رد  دـنناوت  یمن  دـنرادن و  ار  یمالـسا  هعماـج  رب  تیمکاـح  يرورــس و  قـح  دنتــسین  مـه  ناملــسم  و 
ص ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1 دینک : هعجارم  اه  باتک  نیا  هب  دیناوت  یم  نآ  هفسلف  هیزج و  هرابرد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دننکب . یشکندرگ 
، راونالاراحب لوا 4 - پاچ  ص 350 ، ج 7 ، هنومن ، ریسفت  - 3 لوا ، پاچ  ص 819 ، ج 2 ، تیدبا ، غورف  116 و 117 2 - ، 95 ، 47 ، 18 ، 15

ناریا پاچ  همذلا ، لها  ماکحا  یف  ص 227 ، ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  ناریا 5 - پاچ  دعب  هب  ص 63  ج 100 ،

کی هنوگچ  هک  دوش  یم  لاؤس  تروص  نیا  رد  تسا  زیاج  هک  دنا  هداد  يوتف  ءاهقف  زا  یخرب  تسیچ ؟ روساپ  ای  جنرطش  اب  يزاب  تمرح  هفسلف 
هب تسا و  تباث  نید  ماکحا  هک  تسین  روط  نیا  رگم  تسا ، هدـش  لالح  یمالـسا  يروهمج  رد  کنیا  تسا ، هدوب  مارح  نونکاـت  هک  يزیِچ 

الح  » مالسا ربمایپ  دوخ  هدومرف 

شسرپ

هنوگچ هک  دوش  یم  لاؤس  تروص  نیا  رد  تسا  زیاج  هک  دنا  هداد  يوتف  ءاهقف  زا  یخرب  تسیچ ؟ روساپ  ای  جنرطش  اب  يزاب  تمرح  هفسلف 
تسا تباث  نید  ماکحا  هک  تسین  روط  نیا  رگم  تسا ، هدش  لالح  یمالسا  يروهمج  رد  کنیا  تسا ، هدوب  مارح  نونکات  هک  يزیِچ  کی 

« همایقلا موی  یلا  مارح  همارح  همایقلا و  موی  یلا  لالح  (ص ) دمحم لالح   » مالسا ربمایپ  دوخ  هدومرف  هب  و 

خساپ

ياوتف هب  جع .) ) نامزلابحاص نیمارو : دیلقتعجارم ص190  هاگدید  زا  دیدجلئاسم  . ) دراد لاکشا  مه  تخاب  درب و  نودب  روساپ  اب  يزاب 
ای دـشاب  راک  رد  یتخاب  درب و  هک  نآ  نیب  تسین  یقرف  تسا و  مارح  اقلطم  رامق  تالآ  ریاس  روساپ و  اب  يزاـب  ياهنماـخهّللاتیآ  ترـضح 

رامق تروص  زا  ماـع  فرع  رد  جنرطـش  رگا  ص 16 .) ج 2 ، تآاتفتـسالاهبوجا ،  ، ) درادـن یقرف  نآ  ریغ  ای  یمرگرـس  رطاخ  هب  اـی  دـشابن 
ج 2، مراکمهّللاتیآ ، تآاتفتـسا   ، ) نآ ریغ  ای  دـشاب  رتویپماک  اب  هاوخ  درادـن ، یعنام  دوش  هتخانـش  شزرو  ناونع  هب  دـشاب و  هدـش  جراخ 

دیاب اما  دشابیم  اههدسفم  اهتحلـصم و  رب  ینتبم  یهلا  ماکحا  - 1 تشاد : رظن  رد  دـیاب  ار  هتکن  دـنچ  یهلا  ماکحا  نایب  رد  هلأسم 734 .)
یهلا ماکحا  - 2 دـشابیم . ترخآ  رد  ناسنا  ماجنارـس  یعامتجا و  یحور و  یمـسج و  داعبا  لماش  دـسافم  حـلاصم و  هرتسگ  هک  تسناد 
يارب تباث و  ماـکحا  تباـث  ياـهزاین  يارب  ریغتم  تباـث و  تسا : هنوگ  ود  رـشب  ياـهزاین  دـشابیم و  رـشب  ياـهزاین  هب  ییوگ  خـساپ  يارب 

هن تسا و  یقطنم  ریغتم  تاعوضوم  هب  تبـسن  تباث  نوناق  عضو  هن  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  دوشیم  عضو  ریغتم  ماـکحا  ریغتم  ياـهزاین 
میهاوخ هجاوم  یفیلکتالب  دـیدج و  نوناق  زور  هب  زور  هک  ارچ  تسا  نکمم  ریغتم  تاـعوضوم  همه  يارب  نوگاـنوگ  ریغتم و  نوناـق  عضو 
دنکیم زورب  یعامتجا  لئاسم  هبنج  رد  ًالومعم  ریغتم  نیناوق  دـیامنیم و  خر  یـصخش  لئاسم  تادابع و  هبنج  رد  رتشیب  تباث  نیناوق  دـش .
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یـصاخ و بوچ  راهچ  کی  رد  دـیاب  ریغتم  ماکحا  هیلک  یتموکح و  ماـکحا  دـنامن  هتفگاـن  مینکیم . ریبعت  یتموکح  ماـکحا  هب  نآ  زا  هک 
ظفح تلادع  ققحت  دـننام  دـنراد  تباث  ینابم  زاب  ریغتم  ماکحا  نامه  اذـل  دریذـپ  تروص  یمالـسا  ياهشنیب  یلک  لوصا  رب  قبطنم  امتح 

ماکحا نیا  نییعت  صیخـشت و  رد  يراذـگ  ریثأت  مهم  ياههفلؤم  زا  یمالـسا  هعماج  تحلـصم  ناـکم ، ناـمز ، رـصنع  مدرم و  هماـع  قوقح 
بوجو رادرم ، تشوگ  ندروخ  تمرح  یباجح ، یب  تمرح  دـننام  هیلوا  ماکحا  فلا ) تسا : هتـسد  ود  دوخ  تباـث  ماـکحا  - 3 دنشابیم .

هارکا رابجا و  ای  يراچان  رارطضا و  ای  ینادان  لهج و  ًالثم  صاخ  تیعضو  لیلد  هب  هک  هیوناث  ماکحا  ب ) حیحص .  لکـش  هب  زامن  ندناوخ 
كرابم هام  رد  هک  دنکیم  ءاضتقا  رامیب  درف  یصخش  تحلصم  ًالثم  تسا  هیلوا  ماکحا  زا  فلخت  زوجم  دارفا  یصخش  تحلـصم  يرگید ،
هدیدان ار  تقرـس  تمرح  مکح  دوخ  ناج  ظفح  يارب  یتح  ای  دریگب و  ممیت  وضو  ياج  هب  ای  دـنک  كرت  ار  نتفرگ  هزور  بوجو  ناضمر 
ماکحا زا  فلخت  هزاجا  زین  دـح  نامه  رد  دـشاب و  یقاب  تلاـهج  هارکا و  رارطـضا و  نیواـنع  نیا  هک  تسا  یتقو  اـت  زوجم  نیا  هتبلا  دریگب 

رد و  دـناهدش ) يزیر  یپ  دـسافم  حـلاصم و  ساسا  رب  ماکحا  نامه  هک   ) هیلوا ماکحا  رد  هچ  تحلـصم  رـصنع  شقن  نیارباـنب  تسا . هیلوا 
هعماـج تحلـصم  هک  یتـموکح  ماـکحا  رد  هچ  و  تسین ) ءارجـالا  مزـال  هیلوا  ماـکحا  یـضراع ، تحلـصم  رطاـخ  هب  هـک   ) هیوناـث ماـکحا 

غالا تشوگ  هک  نیا  اب  (ص ) ادخ لوسر  هکنانچ  تسا .  یعرش  یلقع و  رما  کی  دوشیم  ظاحل  دارفا ) صاخشا و  تحلصم  هن  (و  یمالسا
بابـسا و ندـناماج  رب  میب  ظاحل  هب  دـندرکیم  قازترا  نآ  زا  یگنـسرگ  تدـش  رطاخ  هب  اـهگنج  زا  یکی  رد  ناناملـسم  تسا و  هورکم 
جنرطـش و يزاب  هرابرد  اما  دندومن . مارح  یتموکح  مکح  هب  ار  غالا  تشوگ  ندروخ  ناهاپـس  یمزر  ناوت  ندید  همدـص  یگنج و  لیاسو 
هب هک  تسا  نآ  باب  زا  روساپ  اب  يزاب  تمرح  هب  مکح  تسا و  مارح  راـمق  تـالآ  اـب  يزاـب  مالـسا  رد  یلک  روط  هب  تسناد ؛ دـیاب  روساـپ 

هتبلا دوب . دـهاوخ  تمرح  نآ  مکح  دوشیم ، هتخانـش  ناونع  نیا  هب  هک  ینامز  ات  نیاربانب  دوشیم . هتخانـش  رامق  ياـهرازبا  زا  یکی  ناونع 
هللاتیآ موحرم  ياوتف  زا  هک  ناـنچ  دـهدیمن ؛ تمرح  هب  اوتف  دـنک ، دـیدرت  روساـپ  ندوب  راـمق  تلآ  ناونع  قدـص  رد  دـیلقت  عـجرم  رگا 

رامق تلآ  ار  نآ  ناهج  حطـس  رد  هزورما  یلک  روط  هب  هک : تسا  نیا  هاگدید  کی  جنرطـش  دروم  رد  دـیآیم . تسد  هب  نینچ  هر ) ) یکارا
عبت هب  هداد و  تیهام  رییغت  یعرش ، مکح  عوضوم  رظن  زا  جنرطش  ساسا  نیا  رب  دنسانشیم . يرکف  يزاب  هلیسو  یعون  هدرواین و  باسح  هب 

همدـقم ناونع  هب  دـیاب  روساپ و ... جنرطـش ، اب  يزاب  رد  یعرـش  مکح  هراـبرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسا . هدـش  نوگرگد  زین  شمکح  نآ 
نودـب رامق  تالآ  اب  يزاب  يدنبطرـش -  اب  رامق  تالآ  اب  يزاب  دـنوشیم - : میـسقت  هورگ  راهچ  هب  اـهيزاب  - 1 میوش : رکذـتم  ار  یتاکن 

نایم رامق »  » فیرعت هراـبرد  هچ  رگا  يدنبطرـش 2 - نودب  رامق  تالآریغ  اب  يزاب  يدنبطرـش -  اب  رامق  تالآ  ریغ  اب  يزاب  يدـنبطرش - 
ندوب رامق  رد  يدیدرت  هک  روط  نامه  درادن . یتمرح  هجو  چیه  هب  هدوبن ، رامق  مراهچ  مسق  دیدرت ، نودـب  یلو  تسه  رظن  فالتخا  ءاملع 
ءاهقف زا  يرایسب  تسا و  مارح  هک  تسا  ینید  ءاملع  رظن  قافتا  لحم  ابیرقت  زین  موس  تمسق  هکلب  تسین . نآ  ندوب  مارح  لوا و  مسق  يزاب 

هک لابتوف  دـننام  ای  دـشاب و  رامق  تالآ  اب  يزاب  هاوخ  دـننادیم  يدنبطرـش  تخاب و  درب و  اـب  نآ  ندوب  مأوت  ار  يزاـبرامق  كـالم  ًالـصا 
رد يدنبطرـش  سپ  ددرگیم ، مارح  هدش و  بوسحم  رامق  دـشاب ، هارمه  یلام  تخاب  درب و  يدنبطرـش و  اب  رگا  اما  تسین  مارح  هسفنیف 
زا رامق  ثحب  لیذ  بساکملا ، یضترم ، خیش  يراصنا ، ر.ك : ، ) يزادناریت انش و  دننام  ییانثتـسا  دراوم  رد  رگم  تسا  مارح  يزاب  هنوگره 

ص ، 1407 یفجنلا ، یشعرمهللاتیآ  هبتکم  مق ، بساکملا ، رارسا  یلا  بلاطلاهیاده  حاتف ، ازریم  جاح  يزیربت ، يدیهش  همرحم -  بساکم 
فالتخا لحم  دروم  اـهنت  ص 109 .) هسداسلا ، هعبطلا  هیمالـسالا ، بتکلاراد  فجن ، ج 22 ، مالکلارهاوج ، نسح ، دـمحم  یفجنلا ،  - 95

دـش رکذتم  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  نکل  دشاب ، هارمه  يدنبطرـش  تخاب و  درب و  اب  هک  نآ  نودـب  رامق  تالآ  اب  يزاب  ینعی ، تسا ؛ مود  مسق 
نآ نودب  دریذپ  تروص  يزاب  رامق  تسا  نکمم  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  هک  نیا  هچ  تسا  توافتم  رامق  تالآ  اب  يزاب  اب  يزاب  رامق  هک 

تایاور و ساسارب  زین  رامق  تالآ  اب  يزاب  هکلب  تسین ، ندوب  رامق  رطاخ  هب  افرـص  اهيزاب  تمرح  یهگناو  دـشاب  هارمه  رامق  تالآ  اب  هک 
فرع رد  رگید  ترابع  هب  دـننکیم  يزاب  رامق  نآ  اب  اعون  هک  يزیچ  هک  تسا  نیا  راـمق  تلآ  زا  دوصقم  اـما  تسا . مارح  اـهقف  ياوتف  زین 

درب و نودب  رفن  دنچ  صاخ ، دراوم  یخرب  رد  هک  نآ  ولو  دننادب  يزاب  رامق  رازبا  ار  هلیـسو  نآ  دنراد ، یعرـش  دیقت  هک  یناسک  نینیدتم و 
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تـسا مارح  تایاور  قبط  تسا و  رامق  تلآ  اب  يزاب  نیا  دـننک ، يزاب  نآ  اب  يرکف  يزاب  ای  یمرگرـس  دـصق  هب  هکلب  يدنبطرـش  تخاب و 
تالآ زا  يزیچ  هتـشذگ  رد  تسا  نکمم  هک ، تسا  تهج  نادـب  اهيزاب  یخرب  مکح  رییغت  لیلد  اما  - 3 میرواین . باسح  هب  رامق  هچ  رگا 
يزاـب کـی  ناونع  هب  هکلب  دوشن ، بوسحم  راـمق  رازبا  زا  نینیدـتم  فرع  رد  رگید  هداد  تیهاـم  رییغت  هتفر  هتفر  یلو  دوش  بوسحم  راـمق 

رییغت نآ  مکح  تروص  نیا  رد  دـنرادیم ،) راهظا  جنرطـش  دروم  رد  یخرب  هک  نانچ   ) دـیآرد يرکف  يزاب  کی  اـی  یمرگرـس  یحیرفت و 
نیاربانب تشاد  دـهاوخ  دـیدج  مکح  دـیدج ، عوضوم  عقاو  رد  دوش ، ضوع  عوضوم  رگا  تسا و  عوضوم  عبات  مکح  اریز  تفاـی  دـهاوخ 

لمع هب  یفاـک  تقد  هک  يدارفا  اـت  مینک  داـی  عوـضوم » رییغت   » ناوـنع هب  دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  مکح » رییغت   » تراـبع ياـج  هب  تـسا  رتـهب 
رد تسا و  مارح  نامز  کـی  رد  دوشیم و  ضوع  ادـخ  مکح  ارچ  سپ  تسا  يدـبا  (ص ) ربمغیپ مارح  لـالح و  رگا  دـنیوگن  دـنروآیمن 

رامق رازبا  تالآ و  زا  نالا  ياهلیسو  کی  هک  دراد  نیقی  ینید ، روما  سانشراک  کی  ناونع  هب  دیلقت  عجرم  یهاگ  - 4 لالح . رگید  ینامز 
هتـشاد کش  ناونع  نیا  قدـص  رد  تسا  نکمم  یهاگ  یلو  دـهدیم  نآ  اب  يزاب  ندوب  مارح  هب  مکح  تروص  نیا  رد  دوشیم ، بوسحم 

هب هجوت  اـب  دـینک  هعجارم  رگا  یکـشزپ  ره  هب  هک  روطناـمه  دراد  راـبتعا  ناـشیا  نیدـلقم  يارب  يدـیلقت  عجرم  ره  ياوتف  نیارباـنب  دـشاب ،
يزاب یناگیاپلگ  یفاص  ای  یناتسیسهللاتیآ  ترضح  دننام  دیلقت  عجرم  کی  تسا  نکمم  اذل  دینکیم ، لمع  وا  تاروتسد  هب  وا  صـصخت 

هب تجهب  مراکم و  لضاف ، ماظع  تایآ  يربهر ، مظعم  ماقم  ینیمخ ، ماما  دننام  رگید  عجارم  یخرب  یلو  دـننادب  مارح  اقلطم  ار  جنرطـش  اب 
هارمه رگا  يزاب  هنوگره  نیاربانب  دوب ، دهاوخن  مارح  رگید  دوش  جراخ  ندوب  رامق  تلآ  زا  رگا  هک  دننادیم  مارح  ندوب  رامق  تلآ  ناونع 
هدوب رامق  تلآ  زا  ًالبق  هک  یتروص  رد  یلو  لابتوف  رد  يدنبطرـش  درن و  هتخت  دننام  تسا  مارح  دشاب  رامق  تالآ  اب  ای  دشاب و  يدنبطرش 

هب نآ  مکح  هب  تبـسن  دیاب  دشاب  هدـش  جراخ  رامق  تالآ  زا  یمالـسا  هعماج  فرع  رد  ای  تسا و  رامق  تالآ  زا  هک  میراد  کش  نونکا  و 
، تثعب زا  لبق  رـصع  رد  نآ  یخیرات  هقباس  تایاور و  تایآ و  هاگدـید  زا  رامق  هرابرد  رتشیب  عالطا  يارب  مینک . هعجارم  دوخ  دـیلقت  عجرم 
هتـسناد و یناطیـش  دیلپ  ياهراک  زا  یتسرپتب و  يراسگ و  یم  فیدر  رد  ار  رامق  لاعتم  دـنوادخ  دوش . هجوت  ریز  بلاطم  هب  تسا  بوخ 

مکلعل هوبنتجاف  ناطیـشلا  لمع  نم  سجر  مالزالاو  باـصنالاو  رـسیملاو  رمخلا  اـمنا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی   » تسا هداد  باـنتجا  هب  روتـسد 
كاپان و دیلپ و  یمامت  هب  تخاب ، درب و  صوصخم  ياهبوچ  اهتب و  رامق ، بارش ، هک  دینادب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  نوحلفت ؛
« رـسای  » ار زابرامق  اذل  رامق و  ینعی  رـسیم » (. » هیآ 90 هدئام ، «، ) دـیوش راگتـسر  ات  دـیزیرپب  اهراک  نیا  زا  سپ  تسا ، یناطیـش  ياهراک  زا 

طـسوت نارگید  لام  رامق ، هلیـسو  هب  هک  تسا  تهج  نادب  رـسیم »  » هب رامق  ندیمان  تلع  تسا و  یناسآ  ینعم  هب  رـسی »  » نآ هشیر  دنیوگ ،
متشه پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت  ج 7 ، نآرق ، سوماق  ربکا ، یلع  دیس  یـشرق ، ، ) دیآیم گنچ  هب  تمحزیب  یناسآ و  هب  زابرامق 

نب دـمحم  یلماعلا ، رحلا  «، ) تسا رامق  نامه  رـسیم  رامقلاوه ؛ رـسیملا   » هک تسا  هدـش  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  هک  ناـنچ  ص 263 .) ، 1361
لوـسر زا  هک  يددـعتم  تاـیاور  ساـسارب  هتبلا  ح 3 .) ص 119 ، ه ،  1403 هیمالـسالا ، ۀـبتکملا  نارهت ، ج 12 ، هعیـشلالئاسو ، نـسحلا ،

ماما زا  رباج  تیاور  دننام  تسا  هدش  هدرمـشرب  رـسیم »  » فیدر رد  زین  رامق  تالآ  اب  يزاب  تسا  هدش  لقن  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) ادخ
باعکلا یتح  هب  رموقت  ام  لک  (ص :) لاقف رـسیملا ؟ ام  هللا  لوسر  ای  لیق  . » دـش لزان  قوف  هیآ  هک  یتقو  دـندومرف  ترـضح  نآ  هک  (ع ) رقاب

ای باق  دـننام  یتح  دـننک  يزاب  رامق  نآ  اب  هک  هچنآ  ره  دـندومرف : تسیچ ؟ رـسیم  هللا  لوسر  اـی  دندیـسرپ  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  زوجلاو ؛»
لها امـش  نایم  يزوتهنیک  ینمـشد و  داجیا  ددص  رد  هراومه  ناطیـش  دیامرفیم  لاعتم  دنوادخ  زین  يدـعب  هیآ  رد  ح 4 .) نامه ، «، ) ودرگ

مه زاب  ایآ  تسا ، فده  نیا  هب  لین  رد  ناطیش  رازبا  يراسگ  یم  يزابرامق و  تسا و  زامن  ییاپرب  ادخ و  دای  زا  امش  نتشادزاب  زین  نامیا و 
نع هللا و  رکذ  نع  مکّدـصی  رـسیملاو و  رمخلا  یف  ءاضغبلاو  هوادـعلا  مکنیب  عقوی  نأ  ناطیـشلا  دـیری  امنا   » دـیرادیمنرب راـک  نیا  زا  تسد 

ناهانگ زا  فیدر و  کی  رد  ار  يزابرامق  يراسگ و  یم  مه  زاب  لاعتم  دنوادخ  رگید  هیآ  رد  هیآ 91 .) هدئام ، «، ) نوهتنم متنا  لهف  ةولصلا 
تـسا نآ  دوس  زا  رتشیب  بتارم  هب  نآ  رابنایز  راثآ  اعطق  اـما  دـشاب  مه  یعفاـنم  ياراد  اـنایحا  تسا  نکمم  هچرگ  هک  تسا  هتـسناد  هریبک 

نآرق زا  رگید  هیآ  ساسا  رب  هیآ 219 .) هرقب ، «، ) امهعفن نم  ربکا  امهمثا  سانلل و  عفانم  ریبک و  مثا  اهیف  لق  رسیملاو  رمخلا  نع  کنولئسی  »
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ناوتیم هیآ 3 ) هدـئام ، ...«، ) قسف مکلذ  مـالزالاب  اومـسقتس  نا  بصنلا و  یلع  حـبذ  اـمو  مدـلاو ... ۀـتیملا  مکیلع  تمرح  : » دـیامرفیم هک 
یکی دنتـشاد : صوصخم ) ياهریت   ) مال زا  هنوگود  بارعا  تسا . هدـش  میرحت  مالـسا  رد  هک  هدوب  رامق  یعون  مالزا  اـب  میـسقت  هک  دـیمهف 

، بیقر سلح ، سفان ، لبـسم ، مأوت ، ّذـف ، ياهمان  هب  ریت  بوچ  هد  زا  دوب  ترابع  رامق » مالزا  «. » راـمق مـالزا   » يرگید یهن و  رما و  مـالزا » »
نآ تیفیک  دنتشادن و  یمهس  ریخا  يات  هس  مهس و  تفه  ات  کی  زا  بیترت  هب  دوب  مهس  ياراد  یلوا  يات  تفه  دغو . حینم ، حیفـس ، یّلعم ،

تمسق هدیربرـس و 28  ار  يرتـش  هک  دوـب  ناـنچ  تسا  هدـمآ  ( 245 صـص 244 -  نیـشیپ ، یـسربط ، ، ) نایبلاعمجم ریـسفت  رد  هک  نانچ 
کی ذـف »  » ریت بحاص  تشادیمرب  ریت  کی  سک  ره  هدرک ، طولخم  ار  اهریت  هاگنآ  دـندوب ، اهریت  ددـع  هب  رفن  هد  نازابرامق  دـندرکیم و 

ای حینم  حیفس ،  » ریت هس  هک  نانآ  دربیم و  مهـس  تفه  دوب  هدمآ  وا  مان  هب  یلعم »  » ریت هک  نآ  ات  تمـسق ، ود  مأوت »  » ریت بحاص  تمـسق و 
هتـسناد قسف  راک  نیا  همیرک ، هیا  نیا  رد  دـنتخادرپیم . مه  ار  رتش  لوپ  هکلب  دـندربیمن ، يزیچ  اهنت  هن  دوب ، هدـمآ  اـهنآ  تسد  هب  دـغر )

ندروآيور ناحبـس و  دنوادخ  تعاط  زا  جورخ  گرزب و  هانگ  دشاب  تخاب  درب و  هارمه  هک  رامق  تالآ  اب  يزاب  رامق و  ینعی  تسا  هدش 
هیملع هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، ج 4 ، امنهار ، ریسفت  ربکایلع ، یناجنسفر ، یمـشاه  زین : ص 245 و  نامه ، ، ) دشابیم تیصعم  هب 

یگژیو ياراد  نآ  تشوگ  ناویح و  هن  دنـشاب و  هتـشاد  میرحت  رد  یتیـصوصخ  رامق  ياهریت  هن  هک  تسا  حضاو  و  ص 233 ) ، 1374 مق ،
يدراوم رد  زج  ( ) نامه یناجنـسفر ، یمـشاه  ، ) تسا مارح  يرامق  تخاب و  درب و  عون  ره  زا  هدمآ  تسد  هب  لاوما  نیاربانب  دـشاب ، صاخ 

نیا زا  معا  تسا  هارمه  یلام  تخاب  درب و  اب  هک  رامق  يزاب  هک  نیا  هصالخ  دشاب .) هدش  ءانثتـسا  يراوسبسا  ای  يزادـناریت  هقباسم  دـننام 
لام رد  فرـصت  ياههنومن  زا  دشابیم و  مالزا » «، » رـسیم  » نیوانع رد  لخاد  تسا و  مارح  يرگید  هلیـسو  ره  اب  ای  دـشاب  رامق  تالآ  اب  هک 

تایآ 161 زین ر.ك : هیآ 29 و  ءاسن ، هیآ 188 -  هرقب ، «، ) لطابلاب مکنیب  مکلاوما  اولکأتال   » هفیرـش هیآ  ساسارب  هک  تساوران  هب  نارگید 
رامق يزاب  یناور  باتزاب  رگید  مهم  هتکن  دـشابیم . مارح  هدراو  تایاور  زین  نآرق و  یعطق  تاـیآ  ساـسارب  هدوب ، مارح  هبوت ) ءاسن و 34 

تـسا ملـسم  دنزب و  رامق  هب  تسد  مه  زاب  هک  دوشیم  رتصیرح  دربب  رگا  نوچ  تسا ، هدنزاب  هشیمه  زابرامق  درک  فارتعا  دیاب  هک  تسا 
تورث نوچ  اصوصخم  تخاب . دـهاوخ  دوب ، هدرب  لبق  تاـعفد  رد  هک  ار  ییاـهزیچ  نآ  همه  ماجنارـس  دوب و  دـهاوخن  هدـنرب  هشیمه  وا  هک 

دهاوخیم بلق  تواسق  ردـق  هچ  دـهدیم . تسد  زا  ار  نآ  يدوز  هب  دـنادیمن و  ار  نآ  ردـق  شـشوک ، راـک و  هجیتن  هن  تسا ، هدروآداـب 
اب دوخ  دـتفیب و  هایـس  زور  هب  شاهداوناخ  وا و  دریگب و  ار  شتـسود  هناشاک  هناخ و  یگدـنز و  ماـمت  یهاـگ  ییاراد و  لاوما و  هک  یـسک 
 - صص 119 ج 12 ، نیـشیپ ، هعیـشلالیاسو ، ر.ك : ، ) تسا هدش  دراو  تایاور  یخرب  رد  هک  نانچ  دزادرپب ، شون  شیع و  هب  اهنآ  ییاراد 
رس رب  ار  دوخ  هچب  نز و  یتح  هک  دندادیم  همادا  يزابرامق  هب  ردق  نآ  دروخیم ) مشچ  هب  یهاگ  زین  هزورما  هک  روطنامه   ) شیرق ( 121

هدش هدرمـش  مارح  زین  دـشاب  تخاب  درب و  نودـب  رگا  یتح  زین  رامق  تالآ  اب  يزاب  هک  تسا  نیا  دـنتخورفیم و  هتـشاذگ و  ورگ  رامق  نیا 
ناربج يارب  دـشوکیم  دزابیم و  هک  مه  یـسک  دوشن . کیدزن  تسا  یناطیـش  هکبـش  هک  كاـنرطخ  يداو  نیا  هب  ًالـصا  یـسک  اـت  تسا 

نیکـست يارب  دزابیم و  ار  دوخ  یگدنز  مامت  اسب  هچ  تسا  هدش  درخ  شباصعا  نوچ  دـهد ، همادا  ار  يزاب  دوخ  يدام  یحور و  تسکش 
دیاـش دـیآیمرد و  دـسافم  بـالجنم  رد  دوـشیم و  هدیـشک  یلکلا  تابورـشم  ردـخم و  داوـم  عاوـنا  هـب  دوـخ  ياـهیتحاران  تـسکش و 

رظن زا  هچرگا  روساپ ، جنرطـش و  دننام  اهيزاب  یخرب  صوصخ  رد  تسا . هدمآ  تایآ  نیا  رد  مه  اب  رامق  بارـش و  هک  دشاب  تهجنیدـب 
یخرب هاگدـید  زا  اـما  دـنکیم  صخـشم  ار  بجاو  مارح و  ناـیم  ییاـهن  زرم  هقف »  » هک تسناد  دـیاب  یلو  دوش  فرطرب  نآ  لاکـشا  یهقف 

عبانم ریاس  جنرطـش  هب  نتخادرپ  تسا ... هدننکهتـسخ  شزرو  کی  جنرطـش  يوسنارف ، جنرطـش  نامرهق  «، هدوش لاتناش   » دـننام ناسانـشراک 
هک يراشف  اب  یلاکـساپ » هیرظن   » موهفم هب  دناوتیم  جنرطـش  دوشیم . چوپ  هدوهیب و  نهذ ، ياهتیلاعف  رگید  دزادنایم و  راک  زا  ار  ینهذ 

نایم هک  تسا  یتوادـع  هنیک و  جنرطـش ، تارـضم  زا  رگید  یکی  دـنک . داجیا  ساوح  لالتخا  دزاسیم  دراو  زغم )  ) ندـب زا  هطقن  کـی  رب 
دوخ فیرح  زا  دیاب  جنرطـش ، يزاب  رد  ندش  هدنرب  يارب  : » دـیوگیم جنرطـش  رگید  نامرهق  نیخلا ،»  » هک نانچ  دـیآیم ، دـیدپ  نانکیزاب 

. دزاسیم هتفـشآ  ار  شناور  هدوسرف و  ار  شباصعا  فلت و  ار  ناسنا  رمع  جنرطـش و ... روساپ و  اب  يزاب  هک  نآ  همه  زا  رتمهم  دش .» رفنتم 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1256 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يارب مینادب  دیاب  یکولس  ریس و  یقالخا و  تاروتـسد  باب  رد  اصوصخم  تسا . رگیدکی  رب  بترتم  راوهلـسلس و  ام  ياهباوج  زا  یـضعب 
ور نیا  زا  دوش . ناـیب  يدـعب  ياـهراکهار  بیترت  هب  اـت  میوـش  هاـگآ  نآ  جـیاتن  زا  میاهدرک و  هئارا  ار  يراـکهار  هچ  ًـالبق  یـصاخ  دروـم 

ناتروضح هب  نونکا  هک  ياهمان  يهرامـش  مه  ار و  لبق  يهمان  يهرامـش  مه  دـعب  يهمان  رد  مه  امـش  تسا و  مزال  امتحیلبق  همان  يهراـمش 
رتلماک و دـیتساوخ  رگا  مینکیم و  داهنـشیپ  ار  یلک  ریـس  طـخ و  کـی  نونکا  امـش  لاؤس  نیا  باوج  يارب  دـینک . رکذ  دوشیم ، لاـسرا 

قح لاـصو  هللا و  یلا  ریـس  یبلاـغ  روط  هب  دـیزاس . علطم  ار  اـم  یلبق ، ياـههمان  يهرامـشرکذ  اـب  دـعب  يهماـن  رد  میوش  باوج  دراو  رتزیر 
لوصا دیاب  دـیاقع : لوصا  لماک  هرود  کی  يریگارف  . 1 دینک : یلمع  ار  ریز  ياهراکهار  هرابنیا  رد  ددرگیم . رـسیم  هلپ  هلپ  یجیردـت و 

داعم هب  اـت  دـینک  عورـش  یـسانشادخ  دـیحوت و  لـصا  زا  بیترت  هب  تسین . يدـیلقت  نید  لوصا  نوچ  دـیریذپب  نیقی  يور  زا  ار  تاداـقتعا 
داتـسا ياهباتک  زا  سپـس  دـینکزاغآ و  یتئارق  نسحم  ياقآ  يداقتعا  ياهباتک  زا  دـیرادن  یتاعلاطم  هنیمز ي  باب  نیا  رد  رگا  دیـسرب .

باتک دنچ  نیا  «. ) داعم «، » يربهر تماما و  «، » مالـسا رد  لدـع  لصا  «، » تّوبن «، » دـیحوت : » لثم يرهطم  دیهـش  ياهباتک  يرهطم . دـیهش 
داتـسا رثا  « دیاقع شزومآ   » باتک تسا . دیفم  مه  دیهـش  نآ  یهلا » لدع   » باتک دشابیم ). دیهـش  راثآ  هعومجم  مراهچ  دلج  رد  اعومجم 

هللا یلا  ریس  تایرورض  زا  نآ : تیاعر  تامرحم و  تابجاو و  تخانـش  . 2 تسا . مزال  دیفم و  دیاقع  لوصا  یتاعلاطم  ریس  رد  مه  حابـصم 
يالتبا دروم  تامرحم  تابجاو و  لقادح  دش و  انشآ  یعرـش  لیاسم  هلاسر و  اب  دیاب  هراب  نیا  رد  تسا . یهلا  تامرحم  تابجاو و  نتـسناد 

ریـس وزج  هراـب  نیا  رد  یتئارق  نسحم  ياـقآ  رثا  یـسانشهانگ » بیغتـسد و« دیهـش  رثا  هریبک » ناـهانگ  : » لـثم ییاـهباتک  دـینادب . ار  دوخ 
مزال هدیهوکن  هدیدنسپ و  تالاح  تافص و  تخانش  هللا  یلا  ریس  رد  یناسنا : يابیز  تشز و  تافص  تخانش  . 3 دریگ . رارق  امش  یتاعلاطم 

رب هک  دیراد  يدب  کین و  تافـص  هچ  امـش  صخـش  دراد و  يدب  کین و  تافـص  هچ  ناسنا  هک  دیـسانشب  دـیاب  طقف  هلحرم  نیا  رد  تسا .
کی دـیاب  طـقف  نونکا  مه  دوشیم . يدـعب  لـحارم  هب  طوبرم  تسیچ ، هلیذر  تافـص  جـالعهار  هک  نیا  تسا . هتخادـنا  هطلـس  ناـتدوجو 

ای میقتـسم  هک  ییاه  باتک  زا  یـضعب  تسا . مزال  هراب  نیا  رد  مه  یتاعلاطم  ریـس  کـی  دـیریگارف . ار  یبسن  یـسانشدوخ  یـسانشناسنا و 
يدزی حابصم  داتسا  يزاسدوخ ،» يارب  یسانشدوخ  ( » هر ) ینیمخ ماما  ثیدح ،» لهچ  : » زا دنترابع  دناهتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  میقتـسمریغ 

رگید زا  يرهطم  دیهش  ترطف ، »  » يرهم دمحا  دیس  ایر ، » بجع و   » بیغتسد دیهش  یمالـسا ،» قالخا   » ردص اضردیـس  هللا  تیآ  دسح ،» »
نینچمه ادخ و  ءایلوا  ناگرزب و  لاوحا  و  (ع ) ناماما و  (ص ) ربمایپ هریـس  تنـس و  اب  ییانـشآ  یلمع ، يریگوگلا  رد  رثؤم  رایـسب  تاعلاطم 

يزور دیهد  ماجنا  بترم  ار  یتاعلاطم  ریس  دوشیم  دیکأت  رخآ  رد  دشابیم . راوگرزب  ءادهش  زا  یخرب  ياههمانتیصو  تارطاخ و  هعلاطم 
. دشاب تعاس  کی  هچ  رگا 

نیا ارچ  سپ  ددرگ ؟ یمن  ام  نامیا  ندش  رت  يوق  ثعاب  ماکحا  هفسلف  هب  ندرب  یپ  ایآ  میربب ؟ یپ  ماکحا  تمکح  هفـسلف و  هب  میناوت  یم  ایآ 
؟ دوش یمن  هتفرگ  يدج  نادنچ  هلأسم 

شسرپ

ارچ سپ  ددرگ ؟ یمن  ام  نامیا  ندـش  رت  يوق  ثعاب  ماکحا  هفـسلف  هب  ندرب  یپ  ایآ  میربب ؟ یپ  ماکحا  تمکح  هفـسلف و  هب  میناوت  یم  اـیآ 
؟ دوش یمن  هتفرگ  يدج  نادنچ  هلأسم  نیا 

خساپ

حرط رد  تقد  تیعماج و  زا  امـش  همان  دـح  رد  ار  ياهمان  رتمک  اریز  میدـش ؛ رورـسم  تقوشوخ و  رایـسب  امـش  همان  تفایرد  زا  س 1 -  ج 
امـش هب  ار  رگنعماـج  لاوج و  نینچ  ینهذ  نتـشاد  فراـعت  هغلاـبم و  هنوـگ  ره  زا  رود  هب  لاـح  ره  رد  میاهدرک . ادـیپ  تـالاوس  ثحاـبم و 
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هتبلا مییاتـسیم . ار  لئاسم  حرط  رد  امـش  نایب  تحارـص  زین  باوج » مه  دزیخ  ملع  زا  لاوس  مه  : » يولوم هتفگ  هب  اریز  مییوگیم ؛ کیربت 
هب ناکما  دح  رد  هک  نآ  زا  شیپ  دبلطیم . میجح  یباتک  دوخ  نآ  یلیـصفت  خـساپ  هک  تسا  هدرتسگ  يردـق  هب  امـش  ياهلاوس  ياهروحم 
لد زا  اعون  تفایهر  تسا و  بولطم  رایـسب  هدـنزاس  کش  هچرگ  فلا ) مینادیم : يرورـض  ار  هتکن  دـنچ  رکذ  میزادرپب  امـش  هماـن  خـساپ 

هکنیا هن  هتبلا  دزاـس . دراو  ياهمطل  ناـسنا  یگدـنز  ناـیرج  هب  اهدـیدرت  کـش و  نیا  هـک  داد  هزاـجا  دـیابن  یلو  دـیآیم ؛ نوریب  اهدـیدرت 
ظفح یگدـنز و  لداـعت  ظـفح  نیع  رد  هکلب  دـیوش ؛ هدیـشک  يرکف  لـئاسم  ربارب  رد  یتواـفتیب  هب  دـیهدب و  تسدزا  ار  دوخ  تیـساسح 
عاـفد رگید  ریبـعت  هب  اـی  ینید  ماـکحا  تمکح  هفـسلف و  كرد  دـنور  رد  ب ) دوب . اـهلح  هار  يوج  تسج و  رد  دـیاب  نآ  يداـع  ناـیرج 

هویش لوا  شور  ( 1 تسور : هبور  یـصاخ  ياهتیدودحم  اهیگژیو و  اب  کی  ره  اتعیبط  دراد و  دوجو  دتم  هویـش و  ود  نید  زا  ینالقع » »
میلع قلطم و  لماک  ناونع  هب  دنوادخ  هب  هک  یقیمع  فرژ و  رواب  ساسا  رب  سانـشادخ  نموم و  ناسنا  ینعی  تسا ؛ يدیحوت  رگنلک  لقع 
رداص يو  هیحانزا  هک  یمکح  ره  هدـش و  هداد  روتـسد  وا  هیحاـن  زا  هچنآ  ره  هک  دـنکیم  ادـیپ  نیقی  دراد  قـالطالایلع  میکح  رداـق و  و 

هک دنچ  ره  دیامنیم ؛ تشگزاب  ناگدنب  هب  هک  تسا  یحلاصم  ياراد  امتح  یقالخا -  ماکحا  یمازلا و  یقوقح  لئاسم  زا  معا  هدـیدرگ - 
نیا رد  نآ  توق  یفعـض : هطقن  دراد و  یتوق  هطقن  يدتم  نینچ  دـشاب . رـصاق  ناوتان و  نآ  تمکح  كرد  زا  يرـشب  ياههشیدـنا  لوقع و 

چیهیب ار  یمدآ  ناور  حور و  دراذگیمن و  یقاب  يدـیدرت  چـیه  ياج  رگید  دـهدیم و  خـساپ  اج  کی  ار  ناسنا  تالاوس  مامت  هک  تسا 
صخـشم قیقد  نشور و  یئزج و  روط  هب  ار  زیچ  چیه  تمکح  هک  تسا  نیا  نآ  فعـض  هطقن  دنکیم . یهلا  ياهنامرف  میلـست  ياهغدغد 

باسح شور  نیا  ساسا  رب  دوریم . راک  هب  یبرجت  یملع و  تاقیقحت  دنیآرف  رد  هک  تسا  رگنءزج  لقع  شور  رگید  دـتم  ( 2 دزاسیمن .
دراد و ینـساحم  زین  هویـش  نیا  دوشیم . هدیجنـس  رـشب  یملع  ياهتفایهر  لوقع و  اب  یگدیـسر و  کـت  هب  کـت  هناگادـج و  یمکح  ره 

تمرح هفـسلف  اب  هطبار  رد  الثم  دهد ؛ هئارا  یئزج  مکح  کی  يارب  يرایـسب  ياهتمکح  دناوتیم  تقد  هب  هک  تسا  نیا  نآ  نسح  یبیاعم :
تفاـیرد هطبار  نیا  رد  يدنمـشزرا  رایـسب  تاـکن  تسج و  هرهب  یـسانشناور و ... یکـشزپ  يژولویزیف  دـننام  یموـلع  زا  ناوـتیم  بارش 

ناسنا تالاوس  زا  يرایـسب  ینعی  دراد ؛ يدایز  ياهتیدودـحم  ایناث  تسا و  یجیردـت  الوا  هک : تسا  نآ  شور  نیا  بیع  صقن و  تشاد .
نیا رد  ار  یبولطمان  تاریثات  يرـصع  گنهرف  يرکف و  وج  طیارـش و  ای  یملع  تسردان  ياهدروآهر  زین  هاگ  هتـشاذگ و  خـساپ  نودـب  ار 
ياج هب  تسا  دقتعم  هک  دیآ  دیدپ  مسیدیف »  » مان هب  ینایرج  برغ  ناهج  رد  هک  هدـش  ثعاب  هلاسم  نیمه  دراذـگ . دـهاوخ  ياج  هب  اتـسار 
یبوخ هب  نید  زا  ینالقع  عافد  ام  رظن  هب  درک ؟ دـیاب  هچ  نونکا  . دیـشوک اههدوت  نامیا  ظفح  تهجرد  دـیاب  هراومه  نید  زا  ینالقع  عاـفد 

اههفـسلف و زین  هدـش و  ناـیب  رازبا  ود  زج  نکیل  تسا ؛ هدـمآ  نوریب  زارفارـس  لـئاسم  نـیا  رد  هراوـمه  مالـسا  نـید  اـقافتا  تـسا و  روـسیم 
نامقیقحت ياهرازبا  هک  مینادـب  دـیاب  لوا  هجرد  رد  ام  نیاربانب  درادـن . دوجو  يرگید  هار  هدـیدرگ  نییعت  نید  دوخ  رد  هک  ییاـهتمکح 

زا هدافتـسا  رد  طارفا  دراد و  يدایز  ياهتیدودحم  رگنءزج  لقع  کش  نودـب  میراد . ار  نآ  زا  هدافتـسا  ییاناوت  هزادـنا  هچ  ات  تسیچ و 
هفـسلف دیاب  دهدیم  هزاجا  ام  یملع  ییاناوت  هک  اج  نآ  ات  سپ  دزرانک . ار  نآ  یلک  روط  هب  دیابن  یلو  دناشکیم  یماکان  هب  ار  هشیدنا  نآ 

هب یلیـصفت  یئزج و  هن  یتسبرد  یلک و  نیقی  رگنلک و  لقع  هب  اکتا  زج  ياهراچ  هار  رگید  میدـش  ناوتان  هک  اج  نآ  میبایرد و  ار  ماـکحا 
درم نز و  نیب  ار  قوقح  يواست  مالـسا  میراذگب . نید  باسح  هبار  دوخ  شنیب  شناد و  فعـض  دیابن  درادن و  دوجو  یهلا  ماکحا  حلاصم 

رکفت لـباقم  هطقن  تسرد  نیا  تـسین . ود  نآ  ماـکحا  هباـشت )  ) ندوـب لکـشلا  دـحتم  ياـنعم  هـب  يواـست  نـیا  اـما  تـسا ؛ هدوـمن  تیاـعر 
هدش رجنم  یگداوناخ  ماظن  مادهنا  هب  ماجنارـس  هدیدرگ و  لئاق  درم  نز و  يارب  هباشم  ماکحا  يواست ، لایخ  هب  هک  تسا  برغ  یتسینیمف » »

لئاسم تایئزج  کنیا  اـما  تسا . هدـمآ  دراو  اـهدرم  رب  هک  دـشابیم  نآ  زا  شیب  هتـشگ  دراو  ناـنز  هب  هطبار  نیا  رد  هک  ياهبرـض  تسا و 
اساسا ایآ  تسا . عیسو  ییهرتسگ  ياراد  ثحب و  لباق  رایسب  لئاسم  زا  یقوقح  ياهماظن  رد  اهنآ  هسیاقم  درم و  نز و  قوقح  عوضوم  امش :
یناسنا ماظن  رد  درم  نز و  هب  شرگن  هن ؟ ای  تسه  ینهربم  حیحـص و  هنیزگ  دـشاب  رارقرب  لماک  يواـست  درم  نز و  نیب  دـیاب  هک  هتفگ  نیا 

لئاسم نیا  همه  هب  نآرق  مالسا و  هدوب  یقوقح  لمات  لباق  قیقد و  رایسب  ثحابم  زا  هنیمز  نیا  رد  رگید  عوضوم  اههد  و  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ 
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يارب تسا . رارقرب  لماک  يواست  درادـن و  دوجو  درم  نز و  نیب  یتوافت  چـیه  یناسنا  لماکت  همانرب  فیلکت و  ماـظن  رد  تسا . هداد  خـساپ 
يراـک نموم  درم  نز و  زا  هکره  تاـحلاصلا ؛ ...  نم  لـمعی  نمو  . » میناوخب تقد  هب  ار  هیآ  نیا  تسا  یفاـک  عوـضوم  نیا  رتـهب  تفاـیرد 

نانز و هیلک  دنوادخ  تاملـسملاو ؛ ...  نیملـسملا  نا  (. » اسنلا 124 « ) دوشیمن متـس  وا  هب  ياهرذ  دوشیم و  دراو  تشهب  هب  دـنک  هتـسیاش 
لآ دننام : رگید  ناوارف  تایآ  نینچ  مه  بازحالا 35 ) « ) تسا هتخاس  ایهم  گرزب  شاداپ  ترفغم و  ادخ  اهنآ  همه  يارب  ناملسمنادرم ... 

لیصا یقوقح  ماظن  تسا  لدع  ماظن  يواست  زا  دوصقم  رگا  یقوقح  لئاسم  رد  اما  13 و ...  تارجح :   40 رفاغ :   97 لحنلا :   195 نارمع :
الثم تسا ؛ لدع  دض  تاواسم  یهاگ  هکلب  تسین ؛ لدع  هراومه  تاواسم  هک  دوش  دیکات  هتکن  نیا  هب  تسا  مزال  تسا . لدع  نیع  مالـسا 

تلادع یلو  هدش  رارقرب  اهنآ  نیب  يواست  دننک  تفایرد  دزم  يواسم  رادقم  هب  ود  ره  هبتر  یلاع  صـصختم  کی  هداس و  رگراک  کی  رگا 
یقوقح ماظن  هب  هچیرد  نیا  زا  رگا  دـیامنیم . هجومان  ياهنیزگ  تسا » تلادـع  هراومه  تاواـسم  : » هک هیـضق  نیا  اذـل  تسا . هدـشن  رارقرب 

ثرا قح  رباربود  يدراوم  رد  نادرم  ثرا  ثرا  دروم  رد  الثم  تسا ؛ هنالداع  یماظن  مالسا  یقوقح  ماظن  تفای  میهاوخرد  دوش  رظن  مالـسا 
راـک هب  یناـنز  رگا  یتـح  دـناهقفن  تخادرپ  هب  فـظوم  نادرم  اریز  تسا ؛ رارقرب  تلادـع  یلو  تسین  رارقرب  يواـست  هتبلا  هک  تـسا  ناـنز 
رهوش رب  نادنزرف  رسمه و  هقفن  یگدنز و  جراخم  نیمأت  مه  زاب  دنشاب ، هتشاد  ینالک  تورث  دوخ  ای  دنـشاب و  هتـشاد  لاغتـشا  ییازدمآرد 
مهـس صاصتخا  هک  تسا  نشور  دـنراد . لاغتـشا  تخـس  لغاشم  يداـصتقا و  لاـعف  ياـههنیمز  رد  ماـع  روط  هب  نینچ  مه  تسا و  بجاو 

هلاـسم رگید  دراوم  زا  تسا . هتفرگ  رظن  رد  ناـنآ  يارب  مالـسا  یقوقح  ماـظن  هک  تسا  يرت  نوزفا  تیلوؤـسم  تهج  هب  ثاریم  زا  يرتـشیب 
تشک ار  ینز  ادمع  يدرم  رگا  لاح  دنتـسه  نادرم  اههداوناخ  ياههنیزه  لفکتمو  روآنان  مالـسا  سدقم  عرـش  هاگدید  زا  تسا . صاصق 

حلاصم ساسارب  نیناوق  تسا  رکذ  هب  مزال   ) دوشیم هچ  وا  هلئاـع  تشونرـس  یلو  تشک  هدومن و  صاـصق  ار  وا  ناوتب  دـیاب  یعیبط  روط  هب 
عرـش دـننک  صاـصق  ار  درم  دـنهاوخب  لوتقم  ياـیلوا  رگا  دروم  نیا  رد  دراد ) دوجو  ییاهانثتـسا  هراومه  دـنوشیم و  عضو  بلاـغ  ماـع و 

مالـسا یقوقح  ماظن  هک  مینیبیم  ساسا  نیا  رب  ددرگ . فرطرب  هلئاع  لکـشم  ياهزادنا  هب  ات  دنیامن  تخادرپ  ار  هید  زا  یمین  دیاب  دیوگیم 
هانگ و رظن  زا  تسا  ینتفگ  تسا . نآ  رتنوزف  ندـش  هدیـشاپ  زا  يریگولج  هداوناخ و  داهن  ظفح  هعماـج و  لداـعت  ددـصرد  دراوم  نیا  رد 
« ءاهبنوخ  » هب هید  زا  ریبعت  یتح  تسا و  صاصق  هید و  رد  اهنت  توافت  درادن  دوجو  درم  ای  نز و  نتـشک  نیب  یتوافت  چیه  يورخا  تبوقع 
ای نادان  بدایب  لفط  کی  اـب  تسا  تمیقنارگ  رایـسب  شرمع  زا  هقیقد  ره  هک  هتـسراو  ملاـع  درف  کـی  هید  هک  نیا  هچ  دـیامنیمن  هجوم 

يواـست زا  هن  زگره  دومن ؟ اـهنآ  ربارب  شزرا  هب  مکح  اـهنآ ، هید  يواـست  لـیلد  هب  ناوتیم  اـیآ  تسا ؟ ربارب  عاـمتجا  لـگنا  داـتعم ، ناوج 
، مالـسا رد  نز  قوقح  ماظن  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  ار . شزرا  ناصقن  تاید ، تواـفت  زا  هن  دوشیم و  هدـیمهف  ربارب  شزرا  اـههید ،

دیاب هید  عوضوم  رد  هک  يرگید  هتکن  یهاوگ  ارهز ، هعیش  هقف  هنییآ  رد  نز  يامیس  ییابطابط 3 - همالع  مالسا ، رد  نز  يرهطم 2 - دیهش 
ساسارب دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  ماع  یلک و  حلاصم  نیناوق  عضو  رد  ورنیازا  دراد  یلک  یعبط  نوناق ، هک : تسا  نیا  تشاد  هجوت  نآ  هب 

ود چیه  اریز  دوش ؛ رداص  مکح  دیاب  دراوم  ددع  هب  ددرگ  رداص  یئزج  دراوم  هب  تبسن  ماکحا  دشاب  انب  رگا  ددرگیم . عضو  یتاررقم  نآ 
ود یکی  هب  دودحم  ار  نوناق  تحلـصم  یتسیابن  ام  رگید : هتکن  دنـشاب . هیبش  رگیدـکی  اب  تاهج  یمامت  زا  هک  دـنوشیمن  تفای  یعوضوم 

تـسا حلاصم  زا  یکی  درم  لفکت  هید  عوضوم  رد  مینامب . زجاع  تسا  جراخ  تحلـصم  نآ  زا  هک  يدراوم  هیجوت  رد  هاگ  نآ  هدومن  دروم 
ای ناناوجون و  دننام  دنتـسین  ə جراخم ك لفکتم  هک  ینادرم  یتسیابیم  دـیدرگیم  هصـالخ  دروم  نیمه  رد  طـقف  تحلـصم  رگا  ـالا  و 

یتشیعم افرص  تحلصم  کی  زا  رتارف  ماکحا  حلاصم  هک  تسا  ملسم  یلو  دنشاب ؛ جراخ  نوناق  نیا  لومش  زا  دناهدرکن  جاودزا  هک  یناسک 
. میتسین فقاو  یئزج  وحن  هب  اهنآ  همه  هب  زین  ام  هک  دراد  دوجو  ماـکحا  يارو  رد  رگید  یعاـمتجا  یناور و  یحور  تحلـصم  اـههد  تسا .

ینامز ظاحل  نیمه  هب  دوشیمن . ناربج  زیچ  چـیه  اب  رفن  کی  لتق  الا  تسا و  هدـنراد  زاب  ياهمیرج  هکلب  تسین ؛ ناربج  يارب  تاید  اساسا 
اهلتق رامآ  امـش  رگا  دوشیم . رداص  يرتدیدش  مکح  دریگیم  تروص  نآ  رد  لتق  اعون  هک  يدراوم  يارب  ددرگیم  لعج  هید  مکح  هک 
ندوب اهب  مین  رگید  يوس  زا  دتفایم . قافتا  نادرم  نیب  رد  دمع ) لتق  صوصخ  هب   ) لتق زا  ییالاب  دـصرد  هک  دـیباییم  رد  دـینک  هعلاطم  ار 
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عفن هب  نیا  دراد و  دوجو  ندـش  هتـشک  يریگرد و  لامتحا  هک  دـشاب  ییاههنحـص  هب  دورو  زا  وا  نتـشادزاب  تهج  هب  تسا  نکمم  نز  هید 
زا یمین  هکنیا  رگم  دـننکیمن  صاصق  ار  درم  نآ  تشک  دـمع  هب  ار  وا  يدرم  رگا  دـنادب  نز  هکنیا  ینعی  تسا ؛ هداوناخ  هعماج و  تمالس 

نینچ هک  ییاههنحـص  هب  دورو  زا  وا  ات  دـیآیم  دوجوب  نز  يارب  هدـنرادزاب  یتلاح  تروص  نیا  رد  هک  دـنزادرپب ؛ لـتاق  ناـثراو  هب  ار  هید 
اهنوخ ندش  هتخیر  زا  نکمم  دح  ات  هک  تسا  نآ  رب  مالـسا  یعـس  هک  نآ  رگید  رکذ  لباق  هتکن  دـنک . يراددوخ  دراد  لابند  هب  یتارطخ 
هیـصوت نیا  زین  يرگید  رایـسب  تایآ  رد  هکلب  دنکیم ؛ تشذگ  وفع و  هب  هیـصوت  صاصق  هب  طوبرم  تایآ  رد  ور  نیا  زا  دـنک . يریگولج 

مکح مینیبیم  نز  ندـش  هتـشک  ربارب  رد  لاـح  دوشیم . فـقوتم  رگید  دودـح  صاـصق و  مکح  ياههبـش  كدـنا  اـب  تسا و  هدـش  رارکت 
هتکن دـنچ  ددرگ . يریگولج  يرگید  ناسنا  ندـش  هتـشک  زا  ناکمالا  یتح  ات  ددرگیم  هید  زا  یمین  تخادرپ  هب  طورـشم  درم  زا  صاـصق 

دیسریم تداهـش  هب  ههبج  رد  يرهوش  رگا  مالـسا  ردص  رد  میزادرپیم * :  نآ  هب  راصتخا  هب  هک  هدیدرگ  حرطم  امـش  همان  رد  زین  رگید 
لتق دروم  رد  تشادـن . دـمآرد  لیـصحت  نز و  ندرک  راک  اب  یتافانم  نیا  هتبلا  دـیدرگیم . وا  یگدـنز  جراخم  هنیزه و  لفکتم  لاملا  تیب 

يارجا رد  اریز  دیاهتـشون ؛ هک  دوب  هنوگ  نامه  مکح  دوب  لیـصحت  لباق  ياهید  رگا  ترـضح  نآ  دوخ  تداهـش  و  (س ) ارهز همطاف  دنزرف 
. تسا نآ  يورخا  باذـع  زین  لمع و  یتشز  رد  توافت  دـنکیمن . داجیا  مکح  لـصا  رد  يرییغت  صاخـشا  تلزنم  یهلا  دودـح  ماـکحا و 

ثراو هب  درم  هید  مه  نز و  هید  مه  ور  نیا  زا  دوشیم . لقتنم  وا  ناثراو  هب  هکلب  دسریمن ؛ لوتقم  هب  هید  هاگ  چـیه  هک  نآ  رگید  عوضوم 
. تسا هجوت  روخ  رد  ياهلاسم  نیا  دسریم و 

هللا تیآ  ياقآ  زا   ) دـیهد حیـضوت  ار  ندوب  مارح  يارب  تلع  ای  هفـسلف  یم ب مارح  رطا  تسا ؟ مارح  غیت  اب  تروص  حالـصا )  ) اـیأ
(. منک یم  دیلقت  یناتسیس 

شسرپ

یناتسیس هللا  تیآ  ياقآ  زا   ) دیهد حیضوت  ار  ندوب  مارح  يارب  تلع  ای  هفسلف  دشاب  یم  مارح  رطا  تسا ؟ مارح  غیت  اب  تروص  حالصا )  ) ایأ
(. منک یم  دیلقت 

خساپ

مکح ره  تسیچ ؟  شیر  ندیـشارت  تمرح  لـیلد  زا  ناـتدوصقم  یناتـسیس .) هللا  تیآ  رتـفد  زا  اتفتـسا   ) تسا مارح  بـجاو  طاـیتحا  رب  اـنب 
. دنک یم  نایب  ار  یهلا  مکح  هک  تسا  یـصوصن  نوتم و  نآ  زا  دوصقم  یعرـش ;  لیلد  فلا )  تسا :  یبای  لیلد  لباق  تهج  ود  زا  یعرش 

دوصقم مکح ;  هفسلف  ب )  دنک . طابنتسا  ار  یهلا  مکح  دناوت  یم  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  ینید  سانشراک  هیقف و  یلصا  رازبا  اه  لیلد  نیا 
هک يدراوم  رد  رگم  تسین  یهقف  قیقحت  یشواک  نینچ  تسا .  هداد  ار  مکح  نالف  یضورفم  عوضوم  رب  دنوادخ  ارچ  هک  تسا  نیا  نآ  زا 

ماکحا و همه  هفسلف  الوا , تشاد :  رظن  رد  ار  هتکن  دنچ  دیاب  هطبار  نیا  رد  دشاب . لیخد  مکح ))  طابنتـسا   )) رد مکح ))  هفـسلف  فشک  ))
روطب نکیل  دـبلط . یم  يرـشب  يداع  فراـعم  ياـهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاـگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اـهنآ  تاـیئزج 

ار یمکح  هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ .  قلعتم  رد  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  یلاـمجا 
هتخانـشان ام  رب  دـنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دـیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدـعاق  ربانب  مینادـن  صوصخلاـب 

وجو تسج  شیارب  کیژولویزیف  يدام و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دیابن  ماکحا  هفـسلف  يوج  تسج و  رد  ایناث , دـشاب .
هک یلاح  رد  تسا .  هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتساخرب  میشاب  ای ... یبط  يا  هدسفم  ای  تحلصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن .
هب رداق  دوخ  یبرجت  دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چـیه  هزوح  رد  هک  دـنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا  زا  يرایـسب 
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. دشاب هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلأسم  اسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگا  ای  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح 
 (( یبایاوقت  )) نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالاب  يا  هفـسلف  دیجم  نآرق  یلو  دنا  هتخادرپ  نآ  یتشادـهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  هک  نانچ 

دیفم تروص  تسوپ  اه و  نادند  اه و  هثل  زا  تظفاحم  يارب  نساحم  دوجو  دـنا : هتفگ  یبط  رظن  زا  زین  تروص  ندیـشارت  دروم  رد  تسا . 
يرما هلأسم  اـتیاهن " دـشاب . درم  تقلخ  یعیبط  تلاـح  ظـفح  یحور و  يونعم و  يرثا  مکح  یلـصا  هفـسلف  دـسر  یم  رظن  هب  نکیل  تسا . 

تیآ ققحم  موحرم  شیر  ندیشارت  تمرح  تفریذپ .  دیاب  ار  عراش  مکح  دوشن , هتخانش  نآ  يارب  زین  يا  هفـسلف  چیه  رگا  تسا و  يدبعت 
 , ههاقفلا حابـصم  هب  کن   . ) مینک یم  وگزاب  ار  نآ  هصالخ  هک  دـنراد  طوسبم  یثحب  شیر  ندیـشارت  تمرح  هرابرد  ییوخ ,  یمظعلا  هللا 

هعیش و ياملع  نیب  عامجا  هکلب  روهشم  دنیامرف : یم  نینچ  ناشیا  ص 257 ) ج 1 , يزیربت ,  يدیحوت  ملق  هب  ییوخ  ققحم  سرد  تاریرقت 
هیآ 118) ءاسن ، هروس   (( ) هللا قلخ  نریغیلف   )) ناحبس يادخ  لوق  - 1 هدش :  هماقا  تمرح  يارب  لیذ  هوجو  تسا .  ندیشارت  تمرح  ینس , 

هیحل لاسرا  هب  هدش  رما  یتایاور  رد  - 2 تسا .  مارح  سپ  دیآ  یم  رامـش  هب  تقلخ  رییغت  شیر )  ندیـشارت   ) هیحل قلح  هک  نیا  ياعدا  هب 
مدع باوبا  زا  باب 67  ج 1 , هعیشلا ,  لئاسو   , ) تسا هدیدرگ  یهن  سوجم  دوهی و  هب  هیبشت  زا  و  اه . لیبس  ندز  و  شیر )  نتشاذگ  دنلب  )

تسا و ندرک  هلثم  هیحل  قلح  هک  تسا  هدـمآ  تایرفعج  هب  فورعم  یتایاور  رد  - 3 ص 99 ) یفاولا ,  ص 80 و ج 4 , هیحل ,  قلح  زاوج 
نانمشد کلسم  كولس و  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  - 4 ص 59 .) ج 1 , كردتـسملا ,  . ) داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک  هلثم  سک  ره 

ياو يرسک ت : روآ  مایپ  ود  هب  باطخ  رد  (ص )  ربمایپ لوق   - 5 دوش . یم  بوسحم  اهنآ  رامش  هلمج  زا  هیحل  قلح  دشاب . یمن  زیاج  نید 
 ( (ص ربماـیپ سپـس  مینک .  كرد  ار  يرـسک  اـت  هدرک  رما  هنوگنیا  ار  اـم  ناـمراگدرورپ  دـنتفگ  رفن  ود  نآ  دـیتسه ؟ هنوگنیا  ارچ  امـش  رب 

یلع لوق   - 6 ص 59 ) ج 1 , كردتـسم ,   . ) منک هاتوک  ار  میاهلیبس  مراذـگب و  دازآ  ار  مشیر  هک  هدومرف  رما  نم  راگدرورپ  نکل  دومرف :
ص باب ,  نامه  زا  باب 56 , ج 1 , هعیشلا ,  لئاسو  . ) دندش خسم  سپـس  دنتـشاذگ  ار  اهلیبس  دندومن و  هیحل  قلح  هک  دندوب  یماوقا  (ع :) 
 , نتم اـی  دنـس و  رد  فعـض  لـلع  هب  ییوخ  موـحرم  دزن  هناگـشش  هوـجو  نیا  همه  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ص 33 ) ج 2 , یفاوــلا ,  80 و 
 : هک تسا  نیا  نآ  تسا و  لوبقم  يو  دزن  هک  دنک  یم  رکذ  ار  یمتفه  هجو  يو  اما  دننک . تابثا  ار  تمرح  دنناوت  یمن  دنتسه و  شودخم 
اما دومرف : ماما  دنزب . ار  ششیر  هک  تسا  حالـص  درم  يارب  ایآ  دش : لائوس  (ع )  اضر ماما  تمدخ  زا  هک  یطنزب  زا  میراد  حیحـص  یتیاور 

موحرم هاگ  نآ  ص 80 ) باب ,  نامه  زا  باب 52  ج 1 , هعیشلا ,  لئاسو   . ) تسین زیاج  نآ  يولج  زا  اما  و  درادن . یلاکشا  نآ ,  بناوج  زا 
نوزفا دنک .)) یم  تلالد  اعدم  نیا  رب  تسا  لصتم  (ص )  ربمایپ نامز  هب  و  لوادتم ,  نینیدتم  نیب  هک  يا  هیعطق  هریس  : )) دیامرف یم  ییوخ 

نیب زا  تمرح  عوضوم  نیاربانب  تسا .  هدشن  لقن  ماقم  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  زا  یفلاخم  لوق  تسا و  هدش  نآ  رب  مه  عامجا  ياعدا  نآ  رب 
دـنامب و تروص  رب  شیر  زا  يرادـقم  رگا  اما  درادـن . شیاریپ  لیاسو  رگید  زا  هدافتـسا  ندیـشارت و  نایم  یقرف  تسا و  شیر  لماک  ندرب 

. دیآ یم  رامش  هب  یفرع  قدص  دشاب , نایامن  شیر  دوجو  نارگید  يارب 

هک درادن  دوجو  یلاکشا  دوش  یم  يدنب  طرش  یناود  بسا  تاقباسم  يور  هزورما  هک  ام  روشکرد  ایآ  تسا  مارح  روساپ  هک  دیراد  اعدا  ارچ 
؟ تسا مارح  تسا  هداس  حیرفت  کی  هک  يزاب  نیا  تخاب  درب و  نودب  ایآ  تسا  مارح  روساپ  هک  دیراد  دیکات  ردق  نیا 

شسرپ

درادن دوجو  یلاکشا  دوش  یم  يدنب  طرـش  یناود  بسا  تاقباسم  يور  هزورما  هک  ام  روشکرد  ایآ  تسا  مارح  روساپ  هک  دیراد  اعدا  ارچ 
؟ تسا مارح  تسا  هداس  حیرفت  کی  هک  يزاب  نیا  تخاب  درب و  نودب  ایآ  تسا  مارح  روساپ  هک  دیراد  دیکات  ردق  نیا  هک 

خساپ
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دوش و یم  یمزر  هیحور  تیوـقت  یعاـفد و  یگداـمآ  بجوـم  یمـسج ، طاـشن  رب  هوـالع  يزادـناریت  یناود و  بسا  تسناد  دـیاب  تسخن 
نازابرامق هب  صاصتخا  هک  اه  يزاب  یخرب  ماجنا  اـما  تسا . تیمها  زیاـح  ینید  یلم و  تهج  زا  اـه ، شزرو  هنوگ  نیا  هب  ناـناوج  قیوشت 

حیـضوت يارب  دـناسر . یم  بیـسآ  ناسنا  یعامتجا  تیثیح  هب  دـهد و  یم  رارق  نازابرامق  هگرج  رد  رهاـظ -  هب  هچ  رگا  ار -  یمدآ  دراد ،
هورگ راهچ  هب  اـهيزاب  - 1 میوش : رکذـتم  ار  یتاکن  همدـقم  ناونع  هب  دـیاب  روساپ و ... جنرطـش ، اب  يزاـب  رد  یعرـش  مکح  هراـبرد  رتشیب 

 - يدنبطرش اب  رامق  تالآ  ریغ  اب  يزاب  يدنبطرـش -  نودب  رامق  تالآ  اب  يزاب  يدنبطرـش -  اب  رامق  تالآ  اب  يزاب  دنوشیم - : میـسقت 
مـسق دـیدرت ، نودـب  یلو  تسه  رظن  فالتخا  ءاملع  ناـیم  راـمق »  » فیرعت هراـبرد  هچ  رگا  يدنبطرـش 2 - نودـب  رامق  تالآریغ  اب  يزاب 
هکلب تسین . نآ  ندوب  مارح  لوا و  مسق  يزاب  ندوب  راـمق  رد  يدـیدرت  هک  روط  ناـمه  درادـن . یتمرح  هجو  چـیه  هب  هدوبن ، راـمق  مراـهچ 

اب نآ  ندوب  مأوت  ار  يزابرامق  كالم  ًالـصا  ءاهقف  زا  يرایـسب  تسا و  مارح  هک  تسا  ینید  ءاملع  رظن  قافتا  لحم  ابیرقت  زین  موس  تمـسق 
يدنبطرش اب  رگا  اما  تسین  مارح  دوخ  يدوخ  هب  هک  لابتوف  دننام  ای  دشاب و  رامق  تالآ  اب  يزاب  هاوخ  دننادیم  يدنبطرش  تخاب و  درب و 

دراوم رد  رگم  تسا  مارح  يزاب  هنوگره  رد  يدنبطرـش  سپ  ددرگیم ، مارح  هدـش و  بوسحم  رامق  دـشاب ، هارمه  یلاـم  تخاـب  درب و  و 
جاح يزیربت ، يدیهش  همرحم -  بساکم  زا  رامق  ثحب  لیذ  بساکملا ، یضترم ، خیش  يراصنا ، ر.ك : ، ) يزادناریت انش و  دننام  ییانثتسا 

، نــسح دــمحم  یفجنلا ، ص 95 -  ، 1407 یفجنلا ، یــشعرمهللاتیآ  هـبتکم  مـق ، بساـکملا ، رارــسا  یلا  بلاطلاۀــیاده  حاــتف ، ازریم 
اب يزاب  ینعی ، تسا ؛ مود  مسق  فالتخا  لحم  دروم  اـهنت  ص 109 .) ۀسداسلا ، ۀعبطلا  هیمالسالا ، بتکلاراد  فجن ، ج 22 ، مالکلارهاوج ،

يزاب رامق  نآ  اب  اعون  هک  يزیچ  هک  تسا  نیا  رامق  تلآ  زا  دوصقم  دشاب ، هارمه  يدنبطرـش  تخاب و  درب و  اب  هک  نآ  نودـب  رامق  تالآ 
یخرب رد  هچرگا  دـننادب  يزاب  رامق  رازبا  ار  هلیـسو  نآ  دـنراد ، یعرـش  دـیقت  هک  یناسک  نینیدـتم و  فرع  رد  رگید  تراـبع  هب  دـننکیم 

رامق تلآ  اب  يزاب  نیا  دننک ، يزاب  نآ  اب  يرکف  يزاب  ای  یمرگرس  دصق  هب  هکلب  يدنبطرـش  تخاب و  درب و  نودب  رفن  دنچ  صاخ ، دراوم 
تسا نکمم  هک ، تسا  تهج  نادب  اهيزاب  یخرب  مکح  رییغت  لیلد  اما  میرواین . باسح  هب  رامق  هچ  رگا  تسا  مارح  تایاور  قبط  تسا و 

، دوشن بوسحم  رامق  رازبا  زا  نینیدـتم  فرع  رد  رگید  هداد  تیهام  رییغت  هتفر  هتفر  یلو  دوش  بوسحم  رامق  تـالآ  زا  يزیچ  هتـشذگ  رد 
نیا رد  دنرادیم ،) راهظا  جنرطـش  دروم  رد  یخرب  هک  نانچ   ) دـیآرد يرکف  يزاب  کی  ای  یمرگرـس  یحیرفت و  يزاب  کی  ناونع  هب  هکلب 

دیدـج مکح  دـیدج ، عوضوم  عقاو  رد  دوش ، ضوع  عوضوم  رگا  تسا و  عوضوم  عبات  مکح  اریز  تفاـی  دـهاوخ  رییغت  نآ  مکح  تروص 
هک يدارفا  اـت  مینک  داـی  عوضوم » رییغت   » ناونع هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  مکح » رییغت   » تراـبع ياـج  هب  تسا  رتـهب  نیارباـنب  تشاد  دـهاوخ 

نامز کی  رد  دوشیم و  ضوع  ادخ  مکح  ارچ  سپ  تسا  يدبا  (ص ) ربمغیپ مارح  لالح و  رگا  دـنیوگن  دـنروآیمن  لمع  هب  یفاک  تقد 
زا نالا  ياهلیـسو  کـی  هک  دراد  نیقی  ینید ، روما  سانـشراک  کـی  ناونع  هب  دـیلقت  عجرم  یهاـگ  لـالح . رگید  یناـمز  رد  تسا و  مارح 

نیا قدـص  رد  تسا  نکمم  یهاگ  یلو  دـهدیم  نآ  اب  يزاب  ندوب  مارح  هب  مکح  تروص  نیا  رد  دوشیم ، بوسحم  رامق  رازبا  تـالآ و 
هعجارم رگا  یکـشزپ  ره  هب  هک  روطنامه  دراد  رابتعا  ناشیا  نیدـلقم  يارب  يدـیلقت  عجرم  ره  ياوتف  نیاربانب  دـشاب ، هتـشاد  کـش  ناونع 

يدنبطرـش هارمه  رگا  يزاب  هنوگره  دیلقت ، عجرم  کی  تسا  نکمم  اذـل  دـینکیم ، لمع  وا  تاروتـسد  هب  وا  صـصخت  هب  هجوت  اب  دـینک 
نونکا هدوب و  رامق  تلآ  زا  ًالبق  هک  یتروص  رد  یلو  لابتوف  رد  يدنبطرـش  درن و  هتخت  دـننام  تسا  مارح  دـشاب  رامق  تالآ  اب  ای  دـشاب و 

مکح هب  تبـسن  دیاب  دشاب  هدش  جراخ  رامق  تالآ  زا  یمالـسا  هعماج  فرع  رد  هک  میراد  کش  ای  تسا و  رامق  تالآ  زا  هک  میراد  کش 
اب يزاـب  يربـهر -  مظعم  ماـقم  مینک : یم  بلج  دـیلقت  عـجارم  ياواـتف  هب  ار  امـش  هجوـت  کـنیا  مینک . هعجارم  دوـخ  دـیلقت  عـجرم  هب  نآ 
ای يزاب  یلک  روط  هب  تسین و  زیاج  تخاب ) درب و  نودـب  یتح  ینعی   ) اقلطم دـنوش  یم  بوسحم  رامق  تالآ  زا  ًافرع  هک  روساپ )  ) ییاهقرو

هبوجا همجرت   . ) تسین زیاج  هجو  چـیه  هب  دوش  یم  يدـنب  طرـش  نآ  رد  اـیو  تسا  راـمق  تـالآ  زا  دـهد  صیخـشت  فلکم  هک  زیچره ي 
مارح تخاب  درب و  اـب  تجهب -  هللا  تیآ  يریزو ص 405 و 406 س 1121 و 1122 )  عطق  دیدج  پاچ  يربهر  مظعم  ماقم  تائاتفتـسالا 

بحاص نیمارو :  ص 190 , دـیلقت , عجارم  هاگدـید  زا  دـیدج  لئاسم   . ) تسا مارح  دـیدش  طایتحا  هب  تخاـب  درب و  نودـب  تسا و  یعطق 
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هتخانـش شزرو  ناونع  هب  دشاب و  هدش  جراخ  رامق  تروص  زا  ماع  فرع  رد  جنرطـش  رگا  مراکم -  هللا  تیآ  ( 80  , مود چ  جع ,)   ) نامزلا
 : نیمارو ص 190 , دـیلقت , عجارم  هاگدـید  زا  دـیدج  لئاسم  . ) دراد لاکـشا  زین  تخاب  درب و  نودـب  روساپ  اب  يزاب  درادـن و  یعناـم  دوش 

تسین و زیاج  نآ  نودـب  ای  دـشاب  یلام  تخاب  درب و  اب  هچ  رامق  تالآ  اـب  يزاـب  يزیربت -  هللا  تیآ  ( 80  , مود چ  جـع ,)   ) نامزلا بحاص 
نآ اب  رامق  یعمتجم  چیه  رد  هک  يروطب  هدش  جراخ  ندوب  رامق  تلآ  زا  دوشن  زرحم  هک  یتقو  ات  زین  جنرطش  تسا و  رامق  تالآ  زا  روساپ 

ص 190, دیلقت , عجارم  هاگدید  زا  دـیدج  لئاسم   . ) تسین زیاج  نآ  نودـب  ای  دـشاب  یلام  تخاب  درب و  اب  هچ  نآ  اب  يزاب  دـشابن  فراعتم 
ص 190, دـیلقت , عجارم  هاگدـید  زا  دـیدج  لئاسم   ) تسا مارح  اقلطم  یفاـص -  هللا  تیآ  ( 80  , مود چ  جـع ,)   ) نامزلا بحاـص  نیمارو : 

دشاب رامق  فرع  رد  نانچمه  رگا  روساپ  تسا و  مارح  اقلطم  جنرطش  یناتـسیس -  هللا  تیآ  ( 80  , مود چ  جع ,)   ) نامزلا بحاص  نیمارو : 
نامزلا بحاص  نیمارو :  ص 190 , دیلقت , عجارم  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم   ) تسین زیاج  بجاو  طایتحا  هب  نآ  اب  تخاب  درب و  نودـب  يزاب 

 : نیمارو ص 189 , دیلقت , عجارم  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم   ) تسا مارح  اقلطم  رامق  تالآ  اب  يزاب  لضاف -  هللا  تیآ  ( 80  , مود چ  جع ,)  )
دننام عجارم  زا  یخرب  ياوتف  هب  جنرطـش  تسا و  مارح  اقلطم  رامق  تالآ  اب  يزاب  دش  هتفگ  هک  نانچ  ( 80  , مود چ  جع ,)   ) نامزلا بحاص 

دـشابن راک  رد  مه  تخاب  درب و  دشاب و  هدـش  جراخ  ندوب  رامق  تالآ  زا  رگا  يربهر  مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  ینارکنل و  لضاف  هللاتیآ 
 - ص 10 ج 2 ، ینیمخ ، ماما  تآاتفتـسا  ) تسا هدش  جراخ  رامق  تلآ  زا  هک  دننک  نیقی  ینعی  دینک  زارحا  امتح  دـیاب  یلو  درادـن  لاکـشا 
زا هدـیمهف  هک  نالا  هدوب  هلأسم  هب  لـهاج  رگا  و  ص 245 .) تآاتفتـسالا ، هبوجا  همجرت  ص 293 -  ج 2 ، لضاف ، هللاتیآ  لـئاسملاعماج 

. دریذپ یم  ار  وا  هبوت  دنوادخ  هللاءاشنا  دیامن  رافغتسا  هتشذگ 

ایآ تساضر و  میلست و  ماقم  اب  قفاوم  ایآ  تسا و  تسرد  میهاوخ  یم  ام  هک  ییاهزیچ  يارب  ندرک  رذن  ایآ  الـصا  تسیچ . ندرک  رذن  تمکح 
 . تسا هنیمز  نیا  رد  همئا  يوس  زا  یشرافس  مالسا  رد  الصا  ایآ  . تسین یبدا  یب  ادخ  هدارا  ربارب  رد 

شسرپ

تساضر میلـست و  ماقم  اب  قفاوم  ایآ  تسا و  تسرد  میهاوخ  یم  ام  هک  ییاهزیچ  يارب  ندرک  رذن  ایآ  الـصا  تسیچ . ندرک  رذن  تمکح 
 . تسا هنیمز  نیا  رد  همئا  يوس  زا  یشرافس  مالسا  رد  الصا  ایآ  . تسین یبدا  یب  ادخ  هدارا  ربارب  رد  ایآ  و 

خساپ

شیوخ رب  یمدآ  هک  یکین  لـمع  ماـجنا  هجیتن  رد  اـت  ص 353 ) ج1 ،  ناشخرد ، راونا  ریـسفت   ) دـنوادخ اب  تسا  ینامیپ  تقیقح  رد  رذـن 
ياراد اقافتا  هک  تسناد  دنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  تدابع ، یعون  ناوت  یم  ار  رذن  دروآرب . ار  وا  تجاح  یلاعت  قح  دیامن ، یم  بجاو 
طباوض دشاب و  نسحتسم  عورشم و  هچنانچ  رذن  هب  ندومن  افو  یعرـش ، ظاحل  هب  دوش . یم  ماجنا  یهلا  برق  فده  اب  تسا و  ناوارف  ریثأت 

یم تسا ، یناـمیپ  ره  هب  ءاـفو  بوجو  مکح  نمـضتم  هک  دوقعلاـب » اوفوا   » هیآ لومـشم  هک  اریز  تسا ، بجاو  دوـش ، تاـعارم  نآ  یعرش 
خیرات لوط  رد  ناسنا  هراومه  تسا . ناسنا  یگدـنز  خـیرات  رد  يدایز  رایـسب  هنیـشیپ  ياراد  لـمع  نیا  یـسانش  هنیرید  ظاـحل  هب  و  ددرگ .
نیمأـت تهج  رد  ار  شیوخ  دوبعم  تیاـضر  اـت  هدومن  یعـس  ندومن  رذـن  اـب  هتـسج و  دوـس  رازبا  نیا  زا  شیاـه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب 

هنیرید و هقباس  زین  مالـسا  رد  هدوب و  هتـشذگ  ياه  تما  یهلا و  ءایبنا  یمامت  ماـمتها  دروم  هک  تسا  یتنـس  رذـن  دـیامن . بلج  شیاـهزاین 
دیروآ دای  هب  و  دیامرف : یم  دنک و  یم  لقن  ار  (س ) میرم ترـضح  ردام  ینعی  نارمع ، رـسمه  رذـن  ناتـساد  میرک  نآرق  دراد . تیعورـشم 
ریذپب نم  زا  دشاب . وت  هناخ  تمدخ  رد  دازآ و  هک  مدرک  رذن  وت  يارب  مراد  محر  رد  هچنآ  ادنوادخ  : » تفگ نارمع  رـسمه  هک  ار  یماگنه 

ترـضح هب  لاعتم  يادـخ  (ع ) یـسیع ترـضح  دـلوت  ناتـساد  لقن  زا  سپ  میرم  هروس  رد  و  هیآ 35 ) نارمع ، لآ  «) ییاـناد اونـش و  وـت  هک 
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اب نیاربانب  ما ؛ هدرک  رذن  يا  هزور  نامحر  دنوادخ  يارب  نم  : » وگب هراشا ) اب   ) يدـید ار  اه  ناسنا  زا  یـسک  هاگره  دـیامرف : یم  (س ) میرم
یم درامـش ، یم  رب  ار  نمحرلا  دابع  ياـه  یگژیو  زا  یکی  هک  یماـگنه  ینامـسآ  باـتک  نیا  هیآ 26 ) میرم ، « ) میوگ یمن  نخـس  یـسک 
ماما هیآ 7 ) ناـسنا ،  ) دنـسرت یم  تسا ، هدرتسگ  شباذـع  رـش و  هک  تماـیق )  ) يزور زا  دـننک و  یم  اـفو  شیوخ  رذـن  هب  ناـشیا  دـیامرف :

نسح و ماما  هک  یماگنه  تسا : هدومرف  هدـش ، رداص  ترـضح  نآ  زا  رذـنلاب » نوفوی   » هیآ نیمه  لوزن  نأش  رد  هک  یتیاور  رد  (ع ) قداـص
تنادنزرف یتمالـس  تهج  تسا  بوخ  دومرف : (ع ) یلع هب  دـمآ و  اهنآ  تاقالم  هب  (ص ) ادـخ ربمایپ  يزور  دـندوب  ضیرم  (ع ) نیـسح ماما 

سپـس مرادـب . هزور  دـنوادخ  زا  رکـشت  تهج  هب  ار  زور  هس  دـنبای ، دوبهب  ود  نیا  هچنانچ  منک ، یم  رذـن  نم  دومرف  (ع ) یلع ییامن . رذـن 
دناشوپ ماما  ود  نآ  مادنا  هب  ار  تیفاع  سابل  لاعتم  يادخ  دـندومن و  رارکت  ار  رذـن  نیمه  دوب ، اهنآ  همداخ  هک  هضف  نینچمه  و  (ع ) همطاف

ملاع يادـخ  لباقم  رد  بدا  میلـست و  اضر ، دـیحوت ، اب  رذـن  اهنت  هن  نیاربانب  ص 48 ) ج 10 ، همکحلا ، نازیم   ) دنتـشاد هزور  زین  ناـشیا  و 
تنـس رد  تسا و  یتسه  قلاخ  هب  برق  ثعاب  وا و  تیدوبع  دیحوت و  یلاعت ، قح  هب  هجوت  نیع  نآ ، هب  يافو  نامیپ و  هکلب  درادن ، یتافانم 

. دراد نایرج  نانمؤم  تراهط و  تمصع و  لها  هریس  و 

افطل تسا . مارح  غیت  اب  نادرم  شیر  ندز  ارچ  ای  تسا  سجن  نوخ  هچ  يارب  الثم  منادـب . ار  ادـخ  ماکحا  تلع  هک  مراد  تسود  دایز  یلیخ 
. دینک یفرعم  نم  هب  تاعوضوم  نیا  رد  یباتک 

شسرپ

افطل تسا . مارح  غیت  اب  نادرم  شیر  ندز  ارچ  ای  تسا  سجن  نوخ  هچ  يارب  الثم  منادب . ار  ادخ  ماکحا  تلع  هک  مراد  تسود  دایز  یلیخ 
. دینک یفرعم  نم  هب  تاعوضوم  نیا  رد  یباتک 

خساپ

ياهانگنت زا  رتارف  یـشناد  ماکحا ، همه  هفـسلف  زا  یهاگآ  ًالوا : تشاد : رظن  رد  ار  هتکن  دنچ  دیاب  دیاهدرک  هراشا  هک  ياهلأسم  اب  هطبار  رد 
. تساهنآ قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  لامجا ، روط  هب  نکیل  دبلطیم . يرـشب  يداع  فراعم 

دوجو هب  نیقی  نآ  رد  اریز  مینک ؛ يوریپ  نآ  زا  دیاب  قوف  یلک  هدعاق  رب  انب  مینادن ، صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
لباق يرـشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا ، زا  يرایـسب  دشاب . هتخانـشان  ام  رب  دنچ  ره  تسه ، یتحلـصم 

رایـسب دـنهدب ، مه  يرظن  رگا  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اـتابثا -  اـی  اـیفن  یمکح -  نداد  هب  رداـق  دوخ ، یبرجت  دـتم  اـب  اـهنآ  تسین و  قیقحت 
، تسا هتخادرپ  نآ  یتشادـهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  ًالثم  دـشاب ؛ هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلأسم  اـسب  هچ  اریز  تسا ؛ یحطس 
رد هک  روطنیمه  تسا و  یجیردت  يدنیارف  رـشب  ملع  دشر  ایناث : تسا . یبایاوقت »  » نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالاب  ياهفـسلف  دیجم  نآرق  یلو 

تسین ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  ماکحا  هفـسلف  شناد  دیاشگیم ، ار  یفلتخم  تالاجم  اههصرع و  هتفر و  شیپ  هب  مدق  هب  مدق  اههنیمز  همه 
رد ماکحا  هفـسلف  نتـسناد  هب  یطارفا  هجوت  اثلاث : دـیاشگیم . هصرع  نیا  رد  ینیون  ياهقفا  زور  ره  رـشب  یمئاد  هتـسویپ و  یملع  داـهج  و 

رظن دوشیم و  اتکی  قلاخ  هاگشیپ  رد  يراپـسرس  دبعت و  حور  شرورپ  ینعی  نآ  نیداینب  یـساسا و  هفـسلف  نداد  تسد  زا  بجوم  يدراوم 
هب زین  سدـقم  عراش  ورنیازا  دزاسیم . كرـش  یعون  راتفرگ  هتخاس و  فوطعم  یئزج  ياـهدرکراک  هب  قلاـخ  هب  هجوت  ياـج  هب  ار  یمدآ 

هدومن دزـشوگ  ار  هلأسم  نیا  یلک  روط  هب  نکیل  تسا ، هدرک  هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ  لقن  هب  اهنت  هتخادرپن و  یهلا  ماـکحا  همه  هفـسلف  ناـیب 
رگید ریبعت  هب  ای  ینید  ماـکحا  تمکح  هفـسلف و  كرد  دـنور  رد  تسا . تداعـس  ریخ و  يارب  ناـسنا و  دوس  هب  ماـکحا  نیا  همه  عضو  هک 

لوا شور  ( 1 تسور : هبور  یـصاخ  ياهتیدودحم  اهیگژیو و  اب  کی  ره  اتعیبط  دراد و  دوجو  دـتم  هویـش و  ود  نید  زا  ینالقع »  » عافد
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قلطم لماک  ناونع  هب  دنوادخ  هب  هک  یقیمع  فرژ و  رواب  ساسا  رب  سانـشادخ  نمؤم و  ناسنا  ینعی ، تسا ؛ يدیحوت  رگن  لک  لقع  هویش 
 - هدیدرگ رداص  يو  هیحان  زا  هک  یمکح  ره  هدش و  هداد  روتـسد  وا  هیحان  زا  هچنآ  ره  هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  دراد  قالطالایلع  میکح  و 

لوقع و هک  دـنچ  ره  دـیامنیم ؛ تشگزاب  ناگدـنب  هب  هک  تسا  یحلاصم  ياراد  امتح  یقالخا -  ماـکحا  یمازلا و  یقوقح  لـئاسم  زا  معا 
هک تسا  نیا  رد  نآ  توق  یفعـض : هطقن  دراد و  یتوق  هطقن  يدتم  نینچ  دشاب . رـصاق  ناوتان و  نآ  تمکح  كرد  زا  يرـشب  ياههشیدـنا 

ياهغدغد چیهیب  ار  یمدآ  ناور  حور و  دراذگیمن و  یقاب  يدیدرت  چـیه  ياج  رگید  دـهدیم و  خـساپ  اج  کی  ار  ناسنا  تالاؤس  مامت 
. دزاسیمن صخـشم  قیقد  نشور و  یئزج و  روط  هب  ار  زیچ  چیه  تمکح  هک  تسا  نیا  نآ  فعـض  هطقن  دنکیم . یهلا  ياهنامرف  میلـست 

یمکح ره  باسح  شور  نیا  ساسا  رب  دوریم . راک  هب  یبرجت  یملع  تاقیقحت  دـنیآرف  رد  هک  تسا  رگنءزج  لـقع  شور  رگید  دـتم  ( 2
نسح یبیاعم : دراد و  ینساحم  زین  هویش  نیا  دوشیم . هدیجنـس  رـشب  یملع  ياهتفایهر  لوقع و  اب  یگدیـسر و  کت  هب  کت  هناگادج و 

ناوتیم بارش  تمرح  هفسلف  اب  هطبار  رد  الثم  دهد ؛ هئارا  یئزج  مکح  کی  يارب  يرایـسب  ياهتمکح  دناوتیم  تقد  هب  هک  تسا  نیا  نآ 
صقن و تشاد . تفایرد  هطبار  نیا  رد  يدنمـشزرا  رایـسب  تاکن  تسج و  هرهب  یـسانشناور و ... یکـشزپ ، يژولویزیف ، دـننام  یمولع  زا 

خـساپ نودب  ار  ناسنا  تالاؤس  زا  يرایـسب  ینعی  دراد ؛ يدایز  ياهتیدودحم  ایناث ؛ تسا و  یجیردت  ًالوا ؛ هک : تسا  نآ  شور  نیا  بیع 
ياج هب  اتـسار  نیا  رد  ار  یبولطمان  تاریثأت  يرـصع  گنهرف  يرکف و  وج  طیارـش و  ای  یملع  تسرداـن  ياـهدروآهر  زین  هاـگ  هتـشاذگ و 

زا ینالقع  عافد  ياج  هب  تسا  دقتعم  هک  دیآ  دیدپ  مسیدیف »  » مان هب  ینایرج  برغ  ناهج  رد  هک  هدش  ثعاب  هلاسم  نیمه  دراذگ . دـهاوخ 
تسا و روسیم  یبوخ  هب  نید  زا  ینالقع  عافد  ام  رظن  هب  درک ؟ دـیاب  هچ  نونکا  دیـشوک . اههدوت  ناـمیا  ظـفح  تهجرد  دـیاب  هراومه  نید 
رد هک  ییاهتمکح  اههفـسلف و  زین  هدـش و  نایب  رازبا  ود  زج  نکیل  تسا ؛ هدـمآ  نوریب  زارفارـس  لئاسم  نیا  رد  هراومه  مالـسا  نید  اقافتا 

هزادنا هچ  ات  تسیچ و  نام  قیقحت  ياهرازبا  هک  مینادب  دیاب  لوا  هجرد  رد  ام  نیاربانب  درادن . دوجو  يرگید  هار  هدـیدرگ  نییعت  نید  دوخ 
یماکان هب  ار  هشیدنا  نآ  زا  هدافتـسا  رد  طارفا  دراد و  يدایز  ياهتیدودحم  رگنءزج  لقع  کش  نودب  میراد . ار  نآ  زا  هدافتـسا  ییاناوت 

نآ میبایرد و  ار  ماکحا  هفـسلف  دیاب  دهدیم  هزاجا  ام  یملع  ییاناوت  هک  اج  نآ  ات  سپ  دزرانک . ار  نآ  یلک  روط  هب  دیابن  یلو  دـناشکیم 
شناد فعـض  دیابن  درادن و  دوجو  یهلا  ماکحا  حلاصم  هب  یلک  عطق  رگن و  لک  لقع  هب  اکتا  زج  ياهراچ  هار  رگید  میدـش  ناوتان  هک  اج 
رتارف یشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اهنآ  تایئزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  میرازگب . نید  باسح  هبار  دوخ  شنیب  و 

رد یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  لامجا ، روط  هب  نکیل  دـبلطیم . يرـشب  يداع  فراـعم  ياـهانگنت  زا 
رد اریز  مینک ؛ يوریپ  نآ  زا  دـیاب  قوف  یلک  هدـعاق  رب  انب  مینادـن ، صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم 

تفر و یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دـیابن  ماکحا ، هفـسلف  نتفای  رد  دـشاب . هتخانـشان  ام  رب  دـنچ  ره  تسه ، یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  نآ 
، میـشاب ای ...  یبط  ياهدـسفم  ای  تحلـصم  نتفاـی  یپ  رد  هراومه  هک  دـنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و  شیارب  کـیژولویزیف  يداـم و  یلیلد 

يرشب مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا ، زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتـساخرب 
رایـسب دنهدب ، مه  يرظن  رگا  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا -  ای  ایفن  یمکح -  نداد  هب  رداق  دوخ ، یبرجت  دـتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق 

، تسا هتخادرپ  نآ  یتشادـهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  ًالثم  دـشاب ؛ هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلأسم  اـسب  هچ  اریز  تسا ؛ یحطس 
يدام و ياهررض  عفانم و  رب  هوالع  ماکحا  هفسلف  هرابرد  نیاربانب  تسا . یبایاوقت »  » نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالاب  ياهفـسلف  دیجم  نآرق  یلو 
ای راـجنه  رد  نآ  ریثأـت  هب  دـیاب  يدرف  هبنج  زا  هتـشذگ  درک و  هجوت  ناـسنا  تیونعم » حور و   » رب نآ  یفنم  تبثم و  راـثآ  هب  دـیاب  یمـسج 
اب هتـسویپ  مه  هب  کیناگرا و  هطبار  یمدآ  یعامتجا » یحور و  یمـسج و   » هناگهس داعبا  هک  اج  نآ  زا  درک و  هجوت  زین  عامتجا  يراجنهان 

. تسا هدـش  عیرـشت  بناوج  نیا  یمامت  هب  هجوت  اب  یهلا » ماکحا  ، » تسین وا  يایند  زا  ادـج  ناـسنا  ترخآ  هک  اـجنآ  زا  دـنراد و  رگیدـکی 
اهییابیز باختنا  رد  ات  دنکفا  رظن  نآ  ناهنپ  راکشآ و  ياههیواز  ناسنا و  داعبا  مامت  هب  هدرتسگ  یهاگن  اب  دیاب  ماکحا  هفـسلف  رد  ورنیازا 

زاوج هب  مکح  یـسک  عجارم  نیب  رد  تفگ : دـیاب  یـشارتشیر  صوصخ  هرابرد  اـما  میدرگن . اـطخ  راـچد  شیاـسآ  شمارآ و  ياـههار  و 
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تروص هب  شیر  ندز  یخرب  هچرگ  دـننادیمن . زیاـج  ار  نآ  ندیـشارت  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  اـی  دـناهداد  تمرح  هب  اوتف  اـی  ًاـعون  هدادـن و 
تنیز و شیر  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  راـبخا و  زا  دنرامـشیم . زیاـج  زین  ار  فارطا  ندز  هناـچ و  رد  وم  نتـشاذگ  ینعی ، يروسفرپ ؛
زا دـنوادخ  هّللا  قلخ  َّنُِریُغیلف  مهنرمآلو  ( » فلا دوشیم . هداد  زیمت  نانز  زا  نادرم  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  ناـسنا  راـقو  ثعاـب  نادرم و  رویز 

ندیشارت و  هیآ 118 .) ءاسن ، «، ) دنهد رییغت  ار  یهلا  تقلخ  هک  مهدیم  روتـسد  مدآ  نادنزرف  هب  تفگ  ناطیـش  هک  دیامرفیم  ناطیـش  لوق 
(ع) ریما ترضح  ب )  میـشاب . هتـشاد  نآ  زاوج  رب  یلیلد  هک  ییاجنآ  الا  تسا  مارح  یهلا  تقلخ  رییغت  تسا و  یهلا  تقلخ  رییغت  زین  شیر 

ناگدنـشورف يا  دومرفیم  دزیم و  دـنتخورفیم  سلفیب  ياهیهام  یهامرام و  هک  ار  یناسک  دـندرکیم و  تکرح  رازاـب  رد  هناـیزات  اـب 
شیر هک  دندوب  یماوقا  دومرف : ترـضح  دننایک ؟ ناورم  ینبدنج  درک  لاؤس  ترـضح  زا  یـصخش  ناورم ؛ ینب  دنج  لیئارـساینب و  خوسُم 

اوهبـشت ـالو  یحللاوفعاو  براوشلا  اوفح  : » دـیامرفیم (ع ) قداـص ماـما  ج )  دـندادیم . باـت  ار  دوخ  ياـهلیبس  دندیـشارتیم و  ار  دوـخ 
دوخ لیبس  دنشارتیم و  ار  دوخ  شیر  نایسوجم  اریز  دیوشن ، سوجم  هیبش  دیراذگب و  ار  دوخ  شیر  دینیچب و  ار  دوخ  براش  سوجملاب ؛

نا : » دـیامرفیم (ص ) ادـخ لوـسر  د) تسا .» ترطف  قباـطم  هک  میراذـگیم  ار  شیر  مـینزیم و  ار  دوـخ  براـش  اـم  اـما  دـندراذگیم  ار 
دنـشارتیم و ار  دوـخ  شیر  سوـجم  ةرطفلا ؛ یه  یحللا و  یفعن  براوـشلا و  زجن  نـحن  اـنا  مهبراوـش و  اورفو  مهاـحلا و  اوزج  سوـجملا 
هیوبنلاةریـس و باتک  رد  ه )  تسا .» ترطف  قباطم  هک  میراذگیم  شیر  مینزیم و  ار  براوش  ام  اماو  دنراذگیم  دنلب  ار  دوخ  ياهبراش 

امش یناسک  هچ  امش  رب  ياو  دومرف : ناریا  هاشداپ  زیورپ  ورسخ  هداتسرف  ود  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  راونالاراحب  دلج 6  هیدمحملا و  راثالا 
ءانعاب ینرما  ّیبر  نکل  : » دومرف ادخ  لوسر  يرـسک .)  ) ام راگدرورپ  دندرک  ضرع  دیراذگب . لیبس  دیـشارتب و  ار  اهشیر  هک  هدرک  رما  ار 
تـسه زین  يرگید  تایاور  هتبلا  منک . » هاتوک  ار  مبراش  مراذـگب و  ار  دوخ  شیر  هک  هدرک  رما  ارم  نم  راـگدرورپ  یبراـش ؛ صق  یتیحل و 

: دـیامرفیم تاداقتعا  باـتک  رد  ییاـهب  خیـش  تسا ؛ یعاـمجا  شیر  ندیـشارت  تمرح  هک  تسا  ینتفگ  دـجنگیمن . رـصتخم  نیا  رد  هک 
زین دناهدرکن . هشدخ  یـشارت  شیر  تمرح  رد  مالعا  ياملع  زا  يدحا  تسا و  هوشر ) رحـس ، رامق ،  ) ناهانگ ریاس  دـننام  شیر  ندیـشارت  »

«. تسا مارح  املع  همه  عامجا  هب  شیر  ندیـشارت  عامجالاب ؛ مارح  ۀـیحللا  قلح  نا  : » هدروآ ةاجنلا ) عراـشلا   ) دوخ هلاـسر  رد  داـماد  ققحم 
هک میباییمن  خـیرات  رد  تسا و  هدوب  نیا  رب  (ع ) نیموصعم همئا  تارـضح  متاخ و  ات  مدآ  ترـضح  ناـمز  زا  نینیدـتم  هیعطق  هریـس  اـنمض 

. دنشاب هدیشارت  ار  دوخ  شیر  تارضح  نآ  هب  نینیدتم  ترضح و  نآ  يایصوا  مالسا و  ربمایپ  اهنآ و  يایصوا  یهلا و  ناربمایپ 

( دراد یتوافت  درز  دیفس و  يالط  ایآ  (؟  تسا مارح  درم  يارب  الط  ارچ 

شسرپ

( دراد یتوافت  درز  دیفس و  يالط  ایآ  (؟  تسا مارح  درم  يارب  الط  ارچ 

خساپ

تسا و مارح  زامن  ریغ  زامن و  رد  درم  يارب  هچنآ  درادـن و  لاکـشا  نادرم  يارب  ای  نیتالپ  نیاربانب  تسا  دیفـس  يالط  زا  ریغ  نیتالپ  ارهاظ 
دـشاب درز  يالط  نآ  سنج  نکل  دـننک ، دیفـس  يداوم  اب  ار  درز  يالط  نامه  رگا  یلو  دـشابیم . درز  يالط  تسا ، لطاب  نآ  اب  مه  زامن 

نامه دوش  یم  هدیمان  دیفس  يالط  هک  يزیچ  رگا  س 969 .) ج 1 ، لضاف ، هللا  تیآ  لئاسملا  عماج   ) تسین زیاج  نادرم  يارب  نآ  لامعتسا 
رد الط  رـصنع  رگا  یلو  تسا  مارح  نادرم ) يارب   ) هدش دیفـس  نآ  گنر  رگید  يا  هدام  ای  هرقن  ندرک  طولخم  رثا  رب  هک  تسا  درز  يالط 

، تآاتفتـسالا هبوجا   ) درادن لاکـشا  تسا  يرگید  زلف  هک  زین  نیتالپ  درادن و  عنام  دنیوگ  یمن  الط  نآ  هب  افرع  هک  تسا  مک  يردق  هب  نآ 
تاـکیرحت فـلا )  هلمج :  زا  تسا ;  هدـش  رکذ  درم  يارب  ـالط  دروـم  رد  یفنم  تاریثأـت  يرـس  کـی  یملع  رظن  زا  س 443 .) ص 149 ،
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مایپ همانلاس  ر.ك :   ) دیفـس ياه  لوبلگ  دح  زا  شیب  دایدزا  ب )  يدابودرا )  روبـص  دمحا  رتکد  مالـسا ,  رد  تشادهب  ; ر.ك :   ) یبصع
ورگ رد  ناسنا  تیناسنا  يدام ، یکاخ و  هن  تسا  یـشزرا  دوجوم  کی  ناسنا  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اما  لاس 1357 .) مالسا , 

هار اتقیقح  اما  تسا . هتـشاد  ینازرا  يو  هب  یهلا ، تفالخ  خماش  ماقم  هب  وا  لین  روظنم  هب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  ییاهدادعتـسا  ییافوکش 
نایب یهلا  فطل  کی  ناونع  هب  یعرـش  ماکحا  بلاق  رد  اهنیا  مامت  تسا ؟ مادک  هار  نیا  عناوم  تافآ و  تسیچ ؟ اهدادعتـسا  نیا  ییافوکش 

یتوکلم داعبا  دیاب  امش  نم و  یلـصا  هغدغد  هک  یلاح  رد  درادن  يراک  ایاضق  یـشزرا  دعب  هب  تسا و  یتسردنت »  » لفکتم ملع  تسا . هدش 
نودـب هک  دـیراد  هجوت  دـبال  لصا  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  مینک . هاگن  همدـقم  زاربا و  کی  دـح  رد  ملع »  » و نت »  » هب دـشاب و  ناـم  يونعم  و 

رشب ایآ  - 1 تسا :  يرورض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  اهنآ  هفسلف  نتفایرد  نکیل  دنشاب ; یم  هسفن  یف  یعقاو و  حلاصم  ياراد  یهلا  ماکحا  کش 
هدشن رکذ  ماکحا  همه  هفسلف  ینید  نوتم  رد  فلا )  اریز : تسا ;  یفنم  لاؤس  نیا  خساپ  اعطق  دبای ؟ تسد  ماکحا  همه  هفسلف  هب  دناوت  یم 

یب ياه  هفـسلف  اسب  هچ  هکلب  تسا ;  هدـش  رکذ  شیاـه  هفـسلف  همه  هک  تسین  مولعم  هدـش ,  ناـیب  اـهنآ  هفـسلف  هک  یماـکحا  ب )  تسا . 
زین يرشب  مولع  ج )  تسا .  هدش  روآدای  ار  اهنآ  زا  یخرب  یـشنیزگ  روط  هب  سدقم  عراش  یلو  دراد ; دوجو  مکح  کی  دروم  رد  يرامش 

عماج روط  هب  ماکحا  همه  هفسلف  نتسناد  راظتنا  نیاربانب  اهنآ . همه  هن  دنشاب , یم  ماکحا  ياه  هفسلف  اه و  تمکح  زا  یخرب  فشک  هب  رداق 
هک یکیزیف -  يدام و  ياه  تمکح  هب  دودحم  ماکحا  هفـسلف  - 2 تسا .  يرـشب  شناد  ياهانگنت  یملع و  ناوت  زا  رتارف  يراظتنا  لماک  و 

قیقحت هزوح  زا  هک  دنراد  رتالاب  رترب و  ییاهن  مکح  ای  تلع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین ;  دنریگ -  یم  رارق  یبرجت  مولع  ورملق  رد 
رب دیجم  نآرق  یلو  دنا , هتفگ  ازارد  هب  نخـس  هزور  یتشادهب  صاوخ  زا  يرـشب  مولع  لثم  رد  تسا .  نوریب  زین  یبرجت  یملع و  نومزآ  و 

تـسا هدرکن  هراشا  نآ  یتشادـهب  تاکن  هب  نآرق  هک  نیا  تلع  دـیاش  تسا و  یبایاوقت ))   )) نآ دراذـگ و  یم  تشگنا  يرت  یـساسا  هتکن 
نیرب یلاعتم و  ياه  شزرا  يوس  هب  هراومه  هکلب  دـنکن , نییاـپ  حطـس  رد  رتورف و  فادـها  هجوتم  ار  یمالـسا  تما  اـساسا  هک  دـشاب  نیا 

رود يزیرگدبعت  یطارفا و  ییارگ  هفسلف  زا  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  ماکحا ,  زا  یـشخب  هفـسلف  نداهن  هتفگان  للع  زا  یکی  - 3 دهد . قوس 
دیاب اذل  تسا ,  يزیتس  نید  یگدنـسبدرخ و  یفخ و  كرـش  یعون  هدـنهد  شرورپ  يزیرگ  دـبعت  ییارگ و  هفـسلف  اریز  دزاس ; هتـساریپ  و 
دوخ نیا  و  نآ ,  هتفهن  تمکح  هفـسلف و  رطاـخ  هب  هن  میهد ,  یم  ماـجنا  دـنوادخ  مکح  ماـجنا  تهج  هب  ار  یهلا  ماـکحا  هک  تشاد  هجوت 

زا يریگولج  نآ  تمرح  تلع  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا  درم  يارب  ـالط  تمرح  تلع  دروم  رد  لاـح  تسا .  اـه  مکح  تمکح  نیرترب 
هقف یمتح  ماکحا  زا  درم  يارب  الط  ندرک  تسد  هب  ای  هدافتـسا و  تمرح  دـشاب . نیگنـس  اهب و  نارگ  ياه  تنیز  ماد  رد  اهدرم  نداتفا  ورف 

يداع فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اهنآ  تایئزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  ًـالوا ، تسا .
رد نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  یلاـمجا  روط  هب  نکیل  دـبلطیم . يرـشب 
نآ رد  یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دـیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدـعاق  رباـنب  مینادـن  صوصخلاـب  ار  یمکح  هفـسلف  هک  یتروص 

يدام و یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دـیابن  ماکحا  هفـسلف  يوج  تسج و  رد  اـیناث ، دـشاب . هتخانـشان  اـم  رب  دـنچ  ره  تسه 
یشرگن زا  هتساخرب  میـشاب  ای ... یبط  ياهدسفم  ای  تحلـصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و  شیارب  کیژولویزیف 

تسین و قیقحت  لباق  يرشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  تسا . هنایارگ  يدام 
، هلأسم اسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگا  ای  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح  هب  رداق  دوخ  یبرجت  دـتم  اـب  اـهنآ 

رتالاب ياهفـسلف  دیجم  نآرق  یلو  دناهتخادرپ  نآ  یتشادهب  صاوخ  هب  مولع ، هزور ، دروم  رد  هک  نانچ  دشاب . هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح 
( فـلا هـلمج : زا  دراد ؛ يدــنچ  لـیالد  نز  يارب  نآ  تـیلح  درم و  يارب  ــالط  تـنیز  تـمرح  تـسا . یباــیاوقت »  » نآ هدوـمرف و  ناــیب  ار 
ود نیا  هدـهع  هب  ار  ینوگانوگ  ياهتلاسر  یعیبط  روط  هب  اهتوافت  نیا  دراد و  نز  اـب  ییاـهتوافت  درم  یناور ، یمـسج و  ياـهیگژیو 

تاررقم ماکحا و  دراد -  يدنمـشزرا  ياهتمکح  دوخ  ياجرد  هک   - کیره یعیبط  ياهتوافت  هب  هجوتاب  مالـسا  دـهدیم . رارق  سنج 
هب نییزت  دننام  دایز  تالمجت  زا  دـشاب و  یگدـنز  ياهزاین  نیمات  رد  لاعف  يرـصنع  هک  دراد  راظتنا  درم  زا  تسا و  هدرک  عضو  ار  ياهژیو 
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تسا و رتراگزاس  وا  هیحور  اب  مه  هک  ار  اهتنیز  زا  یخرب  دراد  رتیفطاع  یـساسحا و  یتعیبط  هک  نز  يارب  لباقم  رد  دـیامن . زیهرپ  ـالط 
درم نوخ  رد  دیفـس  ياهلوبلگ  دهدیم  ناشن  دیدج  تاقیقحت  ب )  تسا . هداد  هزاجا  دـشخبیم  يرتشیب  ینیریـش  درم  اب  یگدـنز  هب  مه 

نادرم يارب  یلو  تسا  دـیفم  نز  يارب  نآ  دوـجو  ور  نیا  زا  تسا . رثؤـم  اـهلوبلگ  نیا  شیازفا  رد  ـالط  رگید  فرطزا  . تـسا نز  زا  شیب 
تعرـس مالـسا ) مایپ  هلجم  ك :  ر .  . ) ددرگ دیفـس  خرـس و  ياهلوبلگ  لداـعت  ندزمه  رب  بجوم  تسا  نکمم  تسین و  بساـنم  نادـنچ 

زا 5 شیب  همان  ره  رد   ) دینک يرای  ار  ام  تالاؤس ، شیاریپ  يدنبتیولوا و  اب  تسا  دنمـشهاوخ  تسا . نارگـشسرپ  تاراظتنا  زا  یهدخساپ 
دوب میهاوخ  امش  ياهشسرپ  رگید  يوگخساپ  ررکم ، طابترا  اب  تسا  یهیدب  دییامرفن ) حرطم  لاؤس 

؟  تسا مارح  درم  يارب  یملع  رظن  زا  الط  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  درم  يارب  یملع  رظن  زا  الط  ارچ 

خساپ

یلیـصفت روط  هب  اهنآ  تایئزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  ًالوا ، تسا . هقف  یمتح  ماکحا  زا  درم  يارب  الط  ندرک  تسد  هب  ای  هدافتـسا و  تمرح 
ماکحا همه  هک  تسا  نشور  یلامجا  روطب  نکیل  دبلطیم . يرشب  داع ي  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور 

قوف یلک  هدعاق  ربانب  مینادن  صوصخلاب  ار  یمکح  هفسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا 
ماکحا هفسلف  يوج  تسج و  رد  ایناث ، دشاب . هتخانـشان  ام  رب  دنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دیاب  نآ  زا 

نتفای یپ  رد  هراومه  هک  دـنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و  شیارب  کیژولویزیف  يداـم و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لاـبند  هب  هشیمه  دـیابن 
دنراد يونعم  یحلاصم  ماکحا  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  تسا . هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتـساخرب  میـشاب  ای ... یبط  ياهدسفم  ای  تحلـصم 

ای دنتسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح  هب  رداق  دوخ  یبرجت  دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک 
صاوخ هب  مولع  هزور  دروم  رد  هک  ناـنچ  دـشاب . هتـشاد  رتـالاب  رترب و  یتمکح  هلأـسم  اـسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگا 

تیلح درم و  يارب  الط  تنیز  تمرح  تسا . یبایاوقت »  » نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالاب  ياهفـسلف  دـیجم  نآرق  یلو  دـناهتخادرپ  نآ  یتشادـهب 
روط هب  اهتوافت  نیا  دراد و  نز  اـب  ییاـهتوافت  درم  یناور ، یمـسج و  ياـهیگژیو  فلا ) هلمج : زا  دراد ؛ يدـنچ  لـیالد  نز  يارب  نآ 
دوخ ياجرد  هک   - کیره یعیبط  ياهتوافت  هب  هجوتاب  مالـسا  دـهدیم . رارق  سنج  ود  نیا  هدـهع  هب  ار  ینوگانوگ  ياـهتلاسر  یعیبط 

ياهزاین نیمات  رد  لاعف  يرصنع  هک  دراد  راظتنا  درم  زا  تسا و  هدرک  عضو  ار  ياهژیو  تاررقم  ماکحا و  دراد -  يدنمشزرا  ياهتمکح 
زا یخرب  دراد  رتیفطاع  یـساسحا و  یتعیبط  هک  نز  يارب  لباقم  رد  دیامن . زیهرپ  الط  هب  نییزت  دـننام  دایز  تالمجت  زا  دـشاب و  یگدـنز 

تاقیقحت ب )  تسا . هداد  هزاـجا  دـشخبیم  يرتشیب  ینیریـش  درم  اـب  یگدـنز  هب  مه  تسا و  رتراـگزاس  وا  هیحور  اـب  مه  هک  ار  اـهتنیز 
ور نیا  زا  تسا . رثؤم  اهلوبلگ  نیا  شیازفا  رد  الط  رگید  فرطزا  . تسا نز  زا  شیب  درم  نوخ  رد  دیفس  ياهلوبلگ  دهدیم  ناشن  دیدج 

دیفس خرس و  ياهلوبلگ  لداعت  ندزمه  رب  بجوم  تسا  نکمم  تسین و  بسانم  نادنچ  نادرم  يارب  یلو  تسا  دیفم  نز  يارب  نآ  دوجو 
( مالسا مایپ  هلجم  ك :  ر .  . ) ددرگ

تقباطم عقاو  اب  دراد  ناکما  هک  یلاح  رد  میتسه  هیرهاظ  ماکحا  ماجنا  هب  رومءام  ام  ارچ  ماکحا  هفـسلف  لولعم و  تلع و  نوناق  هب  هجوت  اب 
؟ دشاب هتشادن 

شسرپ
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تقباطم عقاو  اب  دراد  ناکما  هک  یلاح  رد  میتسه  هیرهاظ  ماکحا  ماجنا  هب  رومءام  ام  ارچ  ماکحا  هفـسلف  لولعم و  تلع و  نوناق  هب  هجوت  اـب 
؟ دشاب هتشادن 

خساپ

زین ار  یضعب  تسا . هدش  نایب  تایاور  ای  میرک و  نآرق  رد  اهتلع  نیا  زا  یضعب  دنتسین  هفسلف  تلع و  نودب  مالـسا ، سدقم  عرـش  ماکحا 
ققحم ام  زا  جراخ  رد  مکح  هفـسلف  تلع و  اموزل  ایآ  اما  دـشاب . نانچ  نینچ و  نآ  تلع  هک  میهدیم  لامتحا  مینزیم و  سدـح  ناـمدوخ 

هک نیا  ای  دـنک ؟ ادـیپ  ققحت  یتقیقح  ناسنا  دوجو  زا  جراخ  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدـش ، دراو  یمکح  هک  ییاج  ره  رد  ینعی ، تسا ؛
دناوتیم ًالثم  دبای ؟ ققحت  ام  نورد  رد  نآ  تلع  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  یعرش ، ماکحا  زا  ییاه  هبنج  ای  یعرـش و  ماکحا  زا  یـضعب  لقادح 

زامن اب  هک  تسا  دیعب  دـشاب و  ام  رد  تیدوبع  یگدـنب و  حور  ققحت  زامن ، ای  تراهط و  ماکحا  تیاعر  هفـسلف  تلع و  زا  یتمـسق  لقادـح 
زا ًالثم  درک ؛ دـهاوخ  زورب  جراخ  رد  زین  يراثآ  يدوجو ، تقیقح  ندـش  نوگرگد  اـب  هکلب  دـبای ؛ ققحت  اـم  زا  جراـخ  رد  يرما  ندرازگ 

ًالثم دراد ، جراخ  رد  يراثآ  انئمطم  زین  تراهط  ددرگ . نیمأت  ام  رد  یگدنب  حور  ققحت  اب  یعامتجا  تینما  ای  مینک و  يرود  رکنم  اشحف و 
، رارطضا يور  زا  ای  تلاهج و  يور  زا  صخـش  رگا  ایآ  اما  دراد . صخـش  رب  یمـسج  رظن  زا  ایند و  نیمه  رد  یئوس  راثآ  يراوخ  تساجن 

نآ ایآ  یلو  دش . دهاوخ  لئاز  دوبان و  وا  رد  تفای و  دهاوخن  ققحت  يو  رد  دـهاوخیم  وا  زا  سدـقم  عراش  هک  یتیدوبع  دروخب ، تساجن 
ار ادخ  مکح  قیقحت  يور  زا  یـصخش  ًالثم  تسا . حرطم  مه  دصق  تین و  ای  تسا ، لمع  فرـص  ددرگیم  رادـیدپ  ترخآ  رد  هک  يزیچ 

لمع نآ  جـیاتن  ءوس و  بقاوع  راچد  یجراخ  لمع  رطاـخ  هب  وا  تسین ، نیا  ادـخ  مکح  هک  دوش  راکـشآ  تماـیق  رد  یلو  دـمهفب ؛ يروط 
هفسلف و تسا و  دسافم  حلاصم و  عبات  یعرش  ماکحا  1 ـ هک : تسا  ینتفگ  لاح  ره  هب  دش . دهاوخ  رود  وا  زا  ءوس  راثآ  نآ  دش و  دهاوخن 
حلاصم و نیا  3 ـ تسا . هدش  نایب  تایاور  تایآ و  رد  اهتلع ، دسافم و  حلاصم و  نیا  زا  یضعب  2 ـ دراد . ار  دوخ  صاخ  تمکح  تلع و 

یط اسب  هچ  هکلب  هدوبن ؛ یجراخ  صاـخ  لـعف  ققحت  هب  طوبرم  اـهنت  دـسافم  حـلاصم و  نیا  4 ـ تسا . ینورد  هاگ  یجراخ و  هاـگ  دـسافم 
لـصا ًالوا  هک : تسا  نینچ  زین  امـش  شـسرپ  اب  هدـش  هتفگ  بلاطم  قیبطت  دـشاب . رتمهم  یجراخ  لمع  نآ  لصا  زا  نآ  یگنوگچ  قیرط و 

نیاربانب دشاب . يونعم  ینورد و  يرما  دناوتیم  تراهط ) دننام   ) یماکحا هفـسلف  تلع و  ایناث  تسا . ياهدش  هتفریذپ  ملـسم و  لصا  تیلع ،
یفاک ام  يارب  ترخآ  ایند و  رد  مییامن ، تیاعر  ار  تراهط  ماـکحا  هک  نیمه  مینک ، زارحا  میناوتن  ار  یقیقح  یجراـخ و  تراـهط  دـنچره 

. تسا هدومن  ناربج  رگید  قیرط  زا  ار  نآ  سدقم  عراش  دشاب ، هتـشاد  ایند  رد  یئوس  راثآ  یعقاو ، تراهط  تیاعر  مدع  انایحا  رگا  تسا و 
تراهط دراوم  دـصرد  هاجنپ  رگا  هجیتن  رد  ددرگیم .) يرادـنید  رد  ام  يرادـیاپ  بجوم  هک  سدـقم  عرـش  رد  یتحار  تلوهـس و  دـننام  )

هب هجیتن  نیا  دـش و  دـهاوخ  ظفح  اـم  رد  سدـقم  عرـش  هب  یگتـسبلد  يدـنمهقالع و  ینیبشوخ و  ضوع  رد  اـما  دوش ، توف  اـم  زا  یعقاو 
یمدآ یگدنز  رد  هک  نیا  طرش  هب  تسا ، بولطم  بوخ و  طایتحا  تیاعر  تروص  ره  رد  تسا . رتمهم  یعقاو  تراهط  تیاعر  زا  بتارم 
جراخ فراعتم  يداع و  تلاح  زا  وا  راتفر  صخـش و  یگدنز  هک  دشابن  ياهنوگ  هب  دـماجنین و  ررـض  ای  جرح و  رـسع و  هب  دوشن و  لالخا 

. دوش

؟ دنتسه یصاخ  لئالد  ياراد  یهقف  تاعورف  مامت  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه یصاخ  لئالد  ياراد  یهقف  تاعورف  مامت  ایآ 
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خساپ

. دـنکن اشنا  ار  یمکح  چـیه  تحلـصم  تمکح و  نودـب  هک  دـنکیم  اضتقا  دـنوادخ  تمکح  اریز  تسا ؛ لیلد  ياراد  یهقف  عورف  مامت  - 
هیعطق هیلقع و  دعاوق  تیاور ، هیآ ، دناوتیم  یعرش  تجح  نیا  دنکیمن . نایب  ار  نآ  دشاب  هتشادن  مکح  رب  یعرش  تجح  ات  هیقف  نینچمه 

. دشاب هیلمع  لوصا  ای 

؟  تسین نارگید  روما  رد  يدادبتسا  تلاخد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ 

شسرپ

؟  تسین نارگید  روما  رد  يدادبتسا  تلاخد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ 

خساپ

؟ دوبن مارح  البق  هک  یلاح  رد  تسا  مارح  رضاح  لاح  رد  ینز  همق  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ دوبن مارح  البق  هک  یلاح  رد  تسا  مارح  رضاح  لاح  رد  ینز  همق  لیلد  هچ  هب 

خساپ

ضرعتم هک  یناسک  نکیل  دنا , هتفگن  يزیچ  نآ  هرابرد ئ  زین  اهقف  زا  یخرب  هدیسرن و  عرش  هیحان  زا  يروتـسد  چیه  ینز  همق  اب  هطبار  رد 
(2 دشاب . صخش  يارب  هبانتعم  ررض  رب  لمتشم  هک  یتروص  رد  ( 1 دنا : هدرمـش  زیاج  ریغ  ار  نآ  تروص  ود  رد  اامومع  دنا  هدش  نآ  مکح 

ئوس تاغیلبت  دروم  یناهج  حطس  رد  هلئاسم  نیا  رضاح  لاح  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ددرگ و  عیشت  ای  مالـسا  نهو  بجوم  هک  یتروص  رد 
 . تسا مزال  نآ  كرت  دوش  یم  هعیش  مالسا و  هیلع  رب 

؟  تسا هورکم  هعمج  بش  رد  دشاب  یحادم  ای  هیثرم  رگا  یتح  رعش  ندناوخ  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هورکم  هعمج  بش  رد  دشاب  یحادم  ای  هیثرم  رگا  یتح  رعش  ندناوخ  ارچ 

خساپ

چوپ رافسا  هب  مدرم  ندومن  لوغشم  یلهاج و  راعشا  جیورت  ناهذا  ندرک  لوغـشم  يارب  نآرق  نافلاخم  ياههبرح  زا  یکی  مالـسا  ردص  رد 
نمـضتم هک  يراعـشا  یلو  تسا . هدـیدرگ  یهن  يراعـشا  نینچ  ندـناوخ  زا  اذـل  تسا  هدوب  وربا و ... بارـش و  فـصو  رد  ارعـش  زغمیب  و 

نا و   : » دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  هکلب  درادن . یتمذم  چـیه  دـنک  ناسحا  یکین و  هب  توعد  دـشاب و  فراعم  نایب  ای  هظعوم و  تمکح و 
ح 5805) ص 379 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیالنم  «. ) تسا تمکح  راعشا  زا  یخرب  انامه  همکحل ؛  رعشلا  نم 

؟  تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  هفسلف 
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شسرپ

؟  تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  هفسلف 

خساپ

يرشب يداع  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یـشنا  نآ د  زا  یهاگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اهنآ  تایئزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  الوا :
هک یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  یلامجا  روطب  نکیل  دبلطیم .
رب دنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدعاق  ربانب  مینادن  صوصخلاب  ار  یمکح  هفسلف 

شیارب کیژولویزیف  يدام و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دیابن  ماکحا  هفـسلف  يوج  تسج و  رد  ایناث : دـشاب . هتخانـشان  ام 
. تسا هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتـساخرب  میـشاب  ای ... یبط  ياهدسفم  ای  تحلـصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و 

یبرجت دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چـیه  هزوح  رد  هک  دـنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد 
رتالاب رترب و  یتمکح  هلأسم  اسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگا  ای  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح  هب  رداـق  دوخ 

نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالاب  ياهفـسلف  دیجم  نآرق  یلو  دـناهتخادرپ  نآ  یتشادـهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  هک  نانچ  دـشاب . هتـشاد 
فرط زا  تساهنآ . قلعتم  رد  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماـکحا  همه  فلا ) دـناهتفگ : زین  تروص  ندیـشارت  دروم  رد  تسا . یباـیاوقت » »

هفـسلف دننام  هدیدرگ  صوصنم  ینید  نوتم  رد  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دـشاب ، نشور  ام  يارب  ماکحا  همه  هفـسلف  اقیقد  هک  تسین  نانچ  رگید 
هک دشاب  نیا  مه  اهنآ  همه  رکذ  مدع  تلع  دـیاش  تسا . هدـیدرگن  رکذ  یخرب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جـح ، هزور ، زامن ،

ناسنا و  درادرب ، رد  یگرزب  ررض  دوخ  نیا  تسا و  راگدرورپ  ربارب  رد  دبعت  حور  هدنهد  شهاک  ماکحا  هفسلف  نتسناد  هب  یطارفا  شیارگ 
یلقع قیرط  زا  ناـسنا  زین  يدراوم  رد  هتبلا  دـنکیم . ییارگادـخ  نیزگیاـج  ار  ییوـج  هفـسلف  ینعی  دـنادرگیم ، كرـش  یعوـن  راـچد  ار 
یکی یکی  يرـشب  شناد  دشر  اب  نامز و  لوط  رد  جیردت  هب  ایناث  درادـن و  تیلک  الوا  اههفـسلف  نیا  یلو  دـمهفب  ار  ییاههفـسلف  دـناوتیم 

رد نیاربانب  تسین . فوشکم  اـم  يارب  هک  دوریم  يرگید  لـلع  اههفـسلف و  دوجو  لاـمتحا  مکح  ره  يارب  ناـمز  ره  رد  دوشیم و  نشور 
رد هکنانچ  منک  لمع  دعب  ات  منادب  ار  شاهفـسلف  دـیاب  لوا  دـیوگیم  هک  درک  حالـصا  ار  تسردان  گنهرف  نیا  ادـتبا  دـیاب  يدراوم  نینچ 
زا تظافح  يارب  تروص  رد  نساحم  دوجو  ناکشزپنادند  رظن  زا  ب )  تسا . نینچنیا  کشزپ  تاروتسد  ماجنا  دننام  یگدنز  دراوم  رگید 

يارب یتشادـهب  لوصا  تفاـظن و  تیاـعر  تروـص  رد  نساـحم  دوـجو  زین  تسوـپ  نیـصصختم  رظن  زا  ج )  تسا . دـیفم  اهنادـند  اـههثل و 
. تسا ییانثتسا  ياهلاسم  هک  دنشاب  یتسوپ و ...  ياهچراق  راتفرگ  هک  یناسک  دروم  رد  رگم  تسا ، دیفم  اهنآ  تفاطل  تسوپ و  زا  تظافح 
ح ص 112 ، ج 76 ، راونالاراحب ، رد  دشابیم  نانز  هب  هبـشت  نآ  ندیـشارت  و  دشابیم ، درم  ندـب  یعیبط  راتخاس  اب  بسانتم  نساحم  دوجو 
هدرک و هراشا  قوف  هفسلف  هب  (ع ) ماما هاگ  نآ  هدیدرگ  رکذ  هلاسم  نیا  هچخیرات  (ع ) قداص ماما  زا  یلیوط  تیاور  نمـض  رد  باب 13  ، 14
میراذـگیم و یقاب  ار  هیحل  مینکیم و  هاتوک  ار  براوش  ام  یلو  ةرطفلا ؛... یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اناو  دـنیامرفیم ... « :
، لوـقعلافحت راـبخالا ، یناـعم  راونــالاراحب ، هـلمج  زا  ییاور ، بـتک  رد  يددــعتم  تاــیاور  هراــب  نـیا  رد  تـسا ». ترطف  قباــطم  نـیا 
نم ال باـتک  نم  - » 1 مینکیم : هدنـسب  راونـالاراحب  زا  تیاور  ود  رکذ  هب  طـقف  اـم  هک  دراد  دوـجو  ییاور  عماـجم  رگید  هعیـشلالیاسو و 

ّناف هبراش  مکدـحا  ّنلّوطی  ال  (ص ) یبنلا لاق  ماذـجلا و  نم  ناما  ۀـعمجلا  یلا  ۀـعمجلا  نم  براشلا  ذـخا  (ع ) قداـصلا لاـق  هیقفلا  هرـضحی 
دوهیلاب و اوهبـشتت  یحللا و ال  اوفعا  براوشلا و  اوفحا  (ع ) لاق انم و  سیلف  هبراش  ذـخأی  مل  نم  (ع ) لاق هب و  رتتـسی  اـبخم  هذـّختی  ناطیـشلا 

مـسب لوقی  براشلا  ذخا  اذا  هرطفلا و  یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  انا  مهبراوش و  اورفو  مهاحل و  اوّزج  سوجملا  نا  (ص ) لاق
اوفعاو براوشلا  اوّفح  (ص ) هللالوـسر نع  - » 2 ب 13 ) تیاور 14 ، ج 76 ، راونـالاراحب ، (...« ، ) ص  ) هللا لوـسر  ۀـلم  یلع  هللااـب و  هللا و 
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ب1 ح10 ، ص111 ، ج76 ، راونالاراحب ، « ، ) سوجملاب اوهّبشتتالو  یّحللا 

؟ یعرش ای  تسا  یلقع  فورعم  هب  رما  بوجو  لیلد 

شسرپ

؟ یعرش ای  تسا  یلقع  فورعم  هب  رما  بوجو  لیلد 

خساپ

، دننکیم دیدرت  نآ  یلقع  بوجو  رد  هک  نانآ  تسا . یهیدب  روما  رد  کش  یعون  شخب ، تداعـس  لماع  ود  نیا  یلقع  بوجو  رد  دیدرت 
هاگدـید زا  اـهناسنا  یگدـنز  هب  رگا  یلو  دراد ، یلقتـسم  یگدـنز  دوخ  يارب  يدرف  ره  هک  دـنرگنیم  يدرف  هاگدـید  زا  دارفا  یگدـنز  هب 

هرهب نآ  زا  ناگمه  دریگ ، تروص  یبوخ  راک  هعماج  رد  رگاو  دراد  یگتسب  رگیدکی  هب  ًالماک  اهناسنا  تداعـس  هکنیا  دنرگنب و  یعامتجا 
یگتـسب نینچ  رطاخ  هب  دننکیم . رظن  دیدجت  دوخ  راتفگ  رد  ًاعطق  دریگیم ، ار  همه  نماد  دریذـپ ، ققحت  يدـب  راک  رگا  دـنوشیم و  دـنم 
دودـحم ًالماک  تروص  نیا  ریغ  رد  دزاسن ، دراو  همطل  هعماج  تداعـس  حالـص و  هب  هک  تسا  مرتحم  اـجنآ  اـت  يدرف  ياـهیدازآ  هک  تسا 

تـشونرس ردیمیقتـسم  رثا  هانگ ، رد  وا  یگدولآ  ای  ماکحا و  هب  تبـسن  ناسنا  یناداـن  لـهج و  نیا  رباـنب  ددرگیم ، مـالعا  عونمم  هدـش و 
لـهج و لاـگنچ  زا  ار  وا  مینک و  ماـیق  فورعم  هب  رما  ۀـفیظو  هب  دـیاب  دـشاب ، شیوخ  تداعـس  رطاـخ  هب  وـلو  تهج  نیا  زا  دراد ، نارگید 

نینچ نآ  دازآ  ۀـمجرت  هک  دراد  ياهدـنزرا  رایـسب  لَثَم  هعماج ، کی  تشونرـس  تدـحو  تیفیک  نییبتردیمارگ  ربمایپ  میناـهرب . یگدولآ 
ۀقبطرد رگید  یخرب  الاب و  تمـسق  رد  یخرب  دـشاب ، یتاقبط  ياراد  هک  تسا  يدـحاو  یتشک  نانیـشنرس  ناسب  هعماـج  کـی  لـثم  : » تسا

للدم نینچ  ار  دوخ  لمع  دنشاب و  یتشک  ندرک  خاروس  ددص  رد  یتلع ـ  ره  هب  نییاپ ـ ، ۀقبط  نانیشنرس  هاگره  دنـشاب ، هتفرگ  ياج  نییاپ 
دوبان یگمه  هن  رگ  تشاد و  زاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  دـیاب  میرادـن ، يراک  امـش  هاگیاج  اب  مینکیم و  خاروس  ار  دوخ  هاـگیاج  هک  دـنزاس 
حیحص يراخب ، «. ) تسا یتشک  مامت  ندش  قرغ  مزلتسم  نییاپ ، ۀقبط  رد  بآ  ذوفن  تسا و  هتسب  مه  هب  ناگمه  تشونرـس  اریز  دنوشیم ، 

. تسا تقیقح  نیمه  رگنایب  هک  دـنکیم  لـقن  ار  یثیدـح  یمارگ ص ) ربماـیپ  زا  (ع ) قداـص ماـما  ( 139 «/ ۀمـسقلا یف  عرقی  له   » باـب / 3
دـهد و ماجنا  اراکـشآ  رگا  دـناسریم و  ررـض  دوخ  هب  طقف  ددرگ ، یهاـنگ  بکترم  اـفخ  رد  ناـسنا  هاـگره  : » دومرف یمارگ ص ) لوسر 

نید دوخ ، راجنهان  لمع  اب  وا  : » دیامرفیم ربمایپ  ثیدح  لقن  زا  سپ  ماما  دنکفایم .» رطخ  رد  ار  مومع  تداعـس  دنکن ، داقتنا  وا  زا  یـسک 
نایب نیا  زا  ۀعیـشلا 11/ب 4/ح 1 ) لئاسو  یلماع ، رح  «. ) دـیامنیم توعد  دوخ  زا  يوریپ  هب  ار  ادـخ  نانمـشد  هتخاـس و  نوهوم  ار  ادـخ 

زا يراد  زاب  فورعم و  هب  رما  موزل  رب  تسه ، زین  درف  تداعـس  نماض  هک  عاـمتجا  تداعـس  ظـفح  يارب  درخ  لـقع و  هک  ددرگیم  نشور 
ددرگیم و لالتخا  شوختسد  ناسنا  دوخ  هعماج و  تداعـس  دوش ، يراگنا  لهـس  رگا  هک  اجنآ  ینعی  دنکیم ؛ مکح  لامجا  روط  هب  رکنم 

ضرغ ات  درک ، ششوک  لصا  ود  نیا  يارجا  رد  دیاب  اج  همه  رد  همدقم  باب  زا  تسین ، نشور  قیقد  تروص  هب  نآ  دراوم  صیخشت  نوچ 
هب رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀلأسم  دشابیم . بجاو  یطیارش  رد  زین  بّرقم  فطل  بجاو و  ًاقلطم  لِّصحم  فطل  دریذپ . ققحت  یلصا 
ورف یگدولآ  رد  ای  هدوب و  توافت  یب  تابجاو  هب  تبـسن  مدرم  عون  دوش ، هحماـسم  نآ  رد  رگا  هک  تسا  بّرقم  فطل  ماـسقا  زا  یلک  روط 

زا ام  راـظتنا  دناهتـسناد و  یعمـس  طـقف  ار  نآ  بوجو  هیماـما ، زا  هجاوخ  هلزتعم و  زا  مشاـه  وبا  نشور ، لـیلد  ود  نیا  دوجو  اـب  دـنوریم .
. تسا ناوتان  ًالماک  هک  هدومن  لالدتسا  لقع  رظن  زا  فورعم  هب  رما  بوجو  مدع  رب  داقتعإلا ، دیرجت  رد  وا  هدوب و  نیا  ریغ  هجاوخ 

؟ تسا مارح  تروص  نساحم  ندز  غیت  ارچ  1 ـ
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شسرپ

؟ تسا مارح  تروص  نساحم  ندز  غیت  ارچ  1 ـ

خساپ

نید نایاوشیپ  هیصوت  هک  اجنآ  زا  یلو  هتشادن  دوجو  نآ  رب  یفاک  لیلد  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  تروص  ندیـشارت  تمرح  عوضوم  ج1 ـ
دنا و هتشاد  مارح  ار  تروص  ندیشارت  بجاو  طایتحا  تروص  هب  ًالومعم  اهقف  هدوب  تروص  رد  نساحم  نتشاذگ  یقاب  رب  هعرشتم  هریـس  و 
رد هکنانچمه  هدوب  نانیدتم  هناشن  خیرات  رد  هراومه  نساحم  نتشاد  هک  درک  تلفغ  دیابن  هتبلا  دنا . هدرک  يراددوخ  حیرص  ياوتف  نداد  زا 

. دنا هتشادن  ینید  ياهیدنبیاپ  مه  دراوم  ریاس  رد  هک  هدوب  جیار  یناسک  نایم  رد  تروص  ندیشارت  اه  هتشذگ 

؟  دراد فالتخا  مه  اب  یمالسا  لئاسم  رد  ءاملع  هیرظن  ارچ  -1

شسرپ

؟  دراد فالتخا  مه  اب  یمالسا  لئاسم  رد  ءاملع  هیرظن  ارچ  -1

خساپ

تیسن و فالتخا  یساسا  یلوصا و  لئاسم  ردو  تسا  راهچ  هس و  ۀجرد  حطس  رد  یمالسا  لئاسم  رد  ءاملع  نادنمشناد و  تافالتخا  اساسا 
دنناوخ یم  زامن  تعامج  دـحاو  فص  رد  مه  اب  همه  دـننک ،  یم  يوریپ  فلتخم  ياملع  زا  هک  يدارفا  دـینک  یم  هظحالم  لـیلد  نیمه  هب 

جح مسارم  دنور و  یم  جـح  یگمه  هکنیا  ای  دوشب ،  تعامج  رد  اهنآ  یگنهامه  زا  یعنام  یئزج  لئاسم  رد  يواتف  فالتخا  هکنیا  نودـب 
ناشن م همه  اهنیا  دـنک  داجیا  ناوراک  کی  دارفا  ارب ي  یتح  یلکـشم  يواتف  فالتخا  هکنیا  نودـب  دـنهد  یم  ماجنا  نیعم  ياـهزور  رد  ار 

عجرم تاطابنتسا  اهتشادرب و  زا  یئزج  فالتخا  روطنیا  دنز و  یمن  همطل  نیملسم  تدحو  هب  هک  تسا  یلئاسم  رد  اواتف  فالتخا  هک  دهدی 
 . دنز یمن  هیاپ  لصا و  هب  يا  همطل  اهنیا  همه  بابحتـسا .  یکی  دنک  یم  هدافتـسا  بوجو  تیاور  کی  زا  یکی  دیآ .  یم  دوجوب  دهتجم  و 
ار شدوخ  نف  رد  یعـس  تاعالطا و  صـصخت و  تراهم و  هک  یعجرم  يدرف و  نآ  هب  هک  تسا  نیا  فلکم  هفیظو  فالتخا  لـئاسم  رد  و 
هن تسا  مالسا  یلمع  ماکحا  ار  یهقف  عورف  لئاسم  یضعب  رد  فالتخا  سدنهم و …  هچ  بیبط  هچ  دشاب و  دهتجم  هچ  دوش  هعجارم  دراد 

دیلقت .2 38 هلئسم 33 - تاءاتفتس ص 7  الا  هبوجا  یبهذم ص 430 ص 283  ياهشسرپ  هب  خساپ  ترورـض .  یلوصا و  یتدیقع و  لئاسم 
هلئسم 12 3- لضاف ح 2 ص 16  لئاسملا  عماج  دشاب .  ملعا  دنج  ره  تسین  حیحـص  تیم  زا  یئادتبا  دیلقت  تسین .  زیاج  تیم  زا  یئادـتبا 
واروتسد و هب  ندرک  لمع  ملاع و  هب  لهاج  عوجر  دیلقت  نوچ  تسا .  هتشاد  دوجو  ع ) همئا (  و  ص )  ادخ (  لوسر  نامز  زا  دیلقت  عقاو  رد 

ترـضح نآ  صخـش  هب  یـسرتسد  ناناملـسم  همه  ص )  ربمایپ (  ترـضح  نامز  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب و  یم  تسا  هدـیمهف  وا  هچنآ 
ماکحا و اهنآ  دندرک و  یم  عوجر  دندوب  هتفرگ  دای  ص )  ) ادخ لوسر  ار ز  ماکحا  هکیناسک  هب  یعرش  فیاظو  هب  لمع  يارب  اذل  دنتـشادن 
ار دارفا  ع )  ) همئا دوخ  یهاگ  تسا و  هدوب  روطنیمه  زین  ع )  همئا (  نامز  رد  دـندرک و  یم  نایب  اـهنآ  يارب  تیاور  تروصب  ولو  ار  لـئاسم 

هلئسم 1 لئاسملا ج 2 ص 13  عماج  دنا .  هداد  یم  عاجرا  باحصا  زا  یضعب  هب  لئاسم  اوتف و  ذخا  يارب 

؟  تسا مارح  جنرطش  ارچ 

هراشا
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؟ ریخ ای  دراد  لاکشا  اهنآ  هب  هاگن  دوش  یم  شخپ  نویزیولت  ردو  دنشاب  یم  یجراخ  هکیئاهملیف  ایآ  تسا ؟  مارح  يزاب  چنم  ایآ 

شسرپ

اهنآ هب  هاگن  دوش  یم  شخپ  نویزیولت  ردو  دنـشاب  یم  یجراخ  هکیئاـهملیف  اـیآ  تسا ؟  مارح  يزاـب  چـنم  اـیآ  تسا ؟  مارح  جنرطـش  ارچ 
؟ ریخ ای  دراد  لاکشا 

خساپ

مکح نیا  تسا .  مارح  ًاقلطم  رامق  تالآ  اب  يزاب  دـنیامف : یم  ینارکنل  لـضاف  هللا  تیآ  ترـضح  لوا  لاؤسود  صوصخرد  یمارگ :  رئاز 
تـسا مارح  ارچ  هکنیا  زا  لاؤس  اما  دراد  حیرـصت  بعلو  وهلو  رامق  تالآ  اب  يزاب  تمرح  هب  تبـسن  هک  تسا  یتایاور  تایآ و  زا  هتفرگرب 
یهایس هدرپ  رامق ،  تالآاب  يزابرطاخب  هک  يدارفا  دنرایسب  هچ  دراد ،  هک  یعامتجاو  یلام  یگنهرف ،  ياهررـضرطاخب  تفگ  ناوتب  دیاش 

زا ماع  فرعرد  جنرطش  رگا  دنیامرف  یم  جنرطش  صوصخرد  اهقف  را  یضعب  دنا . هدش  قرغ  هانگ  بالجنمرد  هدیـشک و  دوخ  یناگدنز  رب 
درادن یلاکشا  دشاب  تخابو  درب  نودب  رگا  رامق  تالآ  ریغرد  درادن . یعنام  دوش  هتخانش  شزرو  ناونعبو  دشاب  هدش  جراخ  رامق  تروص 

یم امـش  رخآ  لاؤس  صوصخرد  اما  تسا . مارح  تخاـب  ودرب  نودـب  هچو  دـشاب  تخاـب  ودرب  هچ  دـشاب  راـمق  تـالآ  ناونعب  هچره  یلو  . 
تـسین ملیف  ای  همانرب  نآ  ندوب  لالح  ای  تمرحرب  لاد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـسوادص  زا  اه  همانربو  اهملیف  شخپ  درجم  دـنیوگ : 

ملیفره تسا ،  فلکم  هدهعب  عوضوم  صیخشتو  دشاب  مارحو  دشاب  هتـشاد  لابندب  یعرـش  هدسفم  نویزیولت  ياهملیف  زا  يرایـسب  اسب ،  هچ 
 . تسا مارح  دشاب  هتشاد  لابندب  یعرش  هدسفم  فلکم  يارب  هک  يا  همانربو 

اتحارـص دوخ  دنا و  هداد  رارق  فلکم  دوخ  هدهع  هب  ار  يا  هلیـسو  ندوب  رامق  تالآ  دیلقت  عجارم  ارچ  و  تسیچ ؟ رامق  تالآ  زا  روظنم   - 1
؟  دنور یم  باسح  هب  رامق  تالآ  وزج  هلیسو  نالف  الثم  هک  دندرکن  مالعا 

شسرپ

اتحارص دوخ  دنا و  هداد  رارق  فلکم  دوخ  هدهع  هب  ار  يا  هلیـسو  ندوب  رامق  تالآ  دیلقت  عجارم  ارچ  و  تسیچ ؟ رامق  تالآ  زا  روظنم   - 1
؟  دنور یم  باسح  هب  رامق  تالآ  وزج  هلیسو  نالف  الثم  هک  دندرکن  مالعا 

خساپ

زیاج هجو  چـیه  هب  دوش  يدـنب  طرـش  نآ  رد  ای  تسا و  رامق  تالآ  زا  دـهد  صیخـشت  فلکم  هک ، يزیچره  اـب  يزاـب  یلک  روط  هب  ج1 -
دـشاب هریغ  لوپ و  رـسرب  هک  تخابو  درب  يزاب  عونره  تسا . مارح  نآ  اب  يزاب  دوش  بوسحم  راـمق  تـالآ  وزج  هک  يا  هلیـسو  ره  تسین .

هلئسم 1121 _1125»  ، ص 247  ، تآءاتفتسالا هبوجا  ج 2 « »   ، ص 1508  ، دجنملا . » دنیوگ رامق 

؟  تسا مارح  سکعلاب  نز و  شقن  رد  درم  ندرک  يزاب  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  سکعلاب  نز و  شقن  رد  درم  ندرک  يزاب  ارچ 
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خساپ

. تسین نآ  ریغ  رتأت و  رد  ندرک  يزاب  نیب  یقرف  هطبار  نیا  رد  تسا و  سکعلاب  درم و  هب  نز  هّبشت  تسا ، تمرح  هب  موکحم  هک  هچنآ 

؟ دنناوخ یم  زامن  هتسب  تسد  دنرادن و  تونق  تنس ,  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  زامن  هتسب  تسد  دنرادن و  تونق  تنس ,  لها  ارچ 

خساپ

؟  تسا مارح  درم  رب  الط  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مارح  درم  رب  الط  ارچ 

خساپ

تسا نشور  يدودح  ات  زین  مکح  نیا  ياههفسلف  زا  یخرب  تسا . هقف  یمتح  ماکحا  زا  درم  يارب  الط  ندرک  تسد  هب  ای  هدافتسا و  تمرح 
کی رگا  تسا  نکمم  هک  دـنچ  ره  تسا . نآ  یعامتجا  بولطم  ان  ضراوع  ـالط و  اـب  تنیز  تمـس  هب  نادرم  شیارگ  زا  يریگولج  نآ  و 

هب هورگ  هورگ  هک  مینیبیم  هاگنآ  دش ، ریگارف  یتقو  یلو  دیاین ؛ دوجو  هب  تهج  نیا  زا  ياهضراع  چـیه  دـنک  تسد  هب  الط  يرتشگنا  رفن 
مات یتبسانم  ناشیاهتلـصخ ، شنیرفآ و  عون  هب  انب  نانز  تفر . دنهاوخ  الط و ... دنبتـسد  الط ، هراوشوگ  الط ، هقلح  الط ، دنبندرگ  لابند 
دیاش دنزرویم ؟ تداسح  نانز  هب  دیاش  دننک ؟ نادنب  الط  ار  دوخ  نانز  دـننامه  هک  دراد  یموزل  هچ  هچ ؟ نادرم  یلو  دـنراد  هلوقم  نیا  اب 
یلو میعالطایب ؛ نآ  زا  ام  هک  دشاب  راک  رد  زین  يرگید  تاهج  اسب  هچ  تسین ، مکح  هفـسلف  مامت  نیا  هتبلا  دـننکیم ؟ برغ  زا  دـیلقت  مه 

رد نتشگ  میلست  يدنمدرخ  لقع و  ياضتقم  تسا ، هدرک  رداص  یمکح  وا  هک  میتفایرد  مینادیم و  میلع  ریصب و  میکح ، ار  دنوادخ  یتقو 
يراکتـسد ار  رگید  یـضعب  ندرک و  در  ار  یخرب  نتفریذـپ و  ار  ماکحا  زا  یـضعب  دوخ ، هقیلـس  اب  اهنت  هنرگو  تسا  دـنوادخ  ماکحا  ربارب 

یلیـصفت روط  هب  اهنآ  تایئزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  ًـالوا ، تسا . یناـسفن  ياههتـساوخ  اـهاوه و  زا  تعباـتم  هکلب  دوشیمن ؛ نید  ندومن ،
ماکحا همه  هک  تسا  نشور  یلامجا  روطب  نکیل  دبلطیم . يرشب  يداع  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور 

قوف یلک  هدعاق  ربانب  مینادن  صوصخلاب  ار  یمکح  هفسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ . قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا 
ماکحا هفسلف  يوج  تسج و  رد  ایناث ، دشاب . هتخانـشان  ام  رب  دنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دیاب  نآ  زا 

نتفای یپ  رد  هراومه  هک  دـنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و  شیارب  کیژولویزیف  يداـم و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لاـبند  هب  هشیمه  دـیابن 
دنراد يونعم  یحلاصم  ماکحا  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  تسا . هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتـساخرب  میـشاب  ای ... یبط  ياهدسفم  ای  تحلـصم 

ای دنتسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح  هب  رداق  دوخ  یبرجت  دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک 
صاوخ هب  مولع  هزور  دروم  رد  هک  ناـنچ  دـشاب . هتـشاد  رتـالاب  رترب و  یتمکح  هلأـسم  اـسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگا 

تیلح درم و  يارب  الط  تنیز  تمرح  تسا . یبایاوقت »  » نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالاب  ياهفـسلف  دـیجم  نآرق  یلو  دـناهتخادرپ  نآ  یتشادـهب 
روط هب  اهتوافت  نیا  دراد و  نز  اـب  ییاـهتوافت  درم  یناور ، یمـسج و  ياـهیگژیو  فلا ) هلمج : زا  دراد ؛ يدـنچ  لـیالد  نز  يارب  نآ 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1275 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ ياجرد  هک   - کیره یعیبط  ياهتوافت  هب  هجوتاب  مالـسا  دـهدیم . رارق  سنج  ود  نیا  هدـهع  هب  ار  ینوگانوگ  ياـهتلاسر  یعیبط 
دشاب و لاعف  رکفتم و  يرـصنع  هک  دراد  راظتنا  درم  زا  تسا و  هدرک  عضو  ار  ياهژیو  تاررقم  ماکحا و  دراد -  يدنمـشزرا  ياهتمکح 

مه هک  ار  اهتنیز  زا  یخرب  دراد  رتیفطاع  یـساسحا و  یتعیبط  هک  نز  يارب  لباقم  رد  دیامن . زیهرپ  الط  هب  نییزت  دننام  دایز  تالمجت  زا 
دهدیم ناشن  دـیدج  تاقیقحت  ب )  تسا . هداد  هزاجا  دـشخبیم  يرتشیب  ینیریـش  درم  اب  یگدـنز  هب  مه  تسا و  رتراگزاس  وا  هیحور  اـب 

نز يارب  نآ  دوجو  ور  نیا  زا  تسا . رثؤم  اهلوبلگ  نیا  شیازفا  رد  الط  رگید  فرطزا  . تسا نز  زا  شیب  درم  نوخ  رد  دیفـس  ياـهلوبلگ 
 : ك ر .  . ) ددرگ دیفـس  خرـس و  ياهلوبلگ  لداعت  ندزمه  رب  بجوم  تسا  نکمم  تسین و  بسانم  نادنچ  نادرم  يارب  یلو  تسا  دـیفم 

( مالسا مایپ  هلجم 

؟ ارچ تسا ؟  مارح  يزاس  همسجم  ایآ 

شسرپ

؟ ارچ تسا ؟  مارح  يزاس  همسجم  ایآ 

خساپ

سیدقت زا  یتسرپتب ، ياههشیر  هک  تسا  اعدم  نیا  دهاش  رشب  خیرات  ارچ ؟ یلو  تسا ؛ يزاس  همسجم  تمرح  دوجوم ، هلدا  ياضتقم  هلب 
تشاد ياهدرتسگ  ریثأت  يردق  هب  عوضوم  نیا  تسا . هدیماجنا  اهتب و ... شتـسرپ  هب  هتفر  هتفر  هدیدرگ و  زاغآ  اهگنـس  یتح  اهلاثمت و 

رگا دروخیم . مشچ  هب  اهلاثمت  سیدقت  زین  يدـیحوت  نایدا  نیب  رد  یتح  دراد . دوجو  فلتخم  ياهتلم  نیب  رد  یتسرپتب  مه  زونه  هک 
ربارب رد  ياهنوگ  هب  دوشیم و  سیدقت  لاثمت  همـسجم و  اههد  هک  دید  دـیهاوخ  رگید ،) ياهروشک  رد  اصوصخ   ) دـینزب اهاسیلک  هب  يرس 

نیا تیناـقح  میریگب ، رظن  رد  ار  امـش ) دـننام  صاوخ  هن   ) مدرم عون  رد  دوجوم  یگداـمآ  رگا  دریگیم . تروـص  تداـبع  شنرک و  اـهنآ 
. تسا درومیب  ياهسیدـقت  یتسرپتب و  هب  نانآ  شیارگ  زا  يریگولج  يارب  همـسجم ، نتخاس  میرحت  هک  دـش  دـهاوخ  راکـشآ  عوضوم 
وا نتخاس  نوصم  یمدآ و  تفرعم  رکفت و  شزرا  ایناث  دوشیمن . هصالخ  يزاسهمـسجم  رد  رنه  ًـالوا  هک  تسا  ینتفگ  رنه  هلوقم  نوماریپ 

. دسریمن رظن  هب  لوقعمان  ددرگ ، حبذ  نآ  ياپ  رد  نینچ  نیا  ییاهرنه  رگا  هک  تسا  هزادنا  نآ  هب  يرکف ، تافارحنا  زا 

؟  تسا شیر  ندیشارت  تمرح  لیلد  رافک  هب  هبشت  هلئسم  ایآ 

شسرپ

؟  تسا شیر  ندیشارت  تمرح  لیلد  رافک  هب  هبشت  هلئسم  ایآ 

خساپ

 - میراتساوخ ج س 1 نانم  دزیا  هاگرد  زا  ار  امش  تیقفوم  تداعس و  یتمالس ، مکیلع  مالس  يردیح  اضردیحو  ردارب  یمارگ  يوجـشناد 
اهنآ لوزن  بیترت  اـب  ًاـعطق  ددرگیم ـ  متخ  ساـنلا  هروـس  هـب  دوـشیم و  عورـش  دـمح  هروـس  زا  هـک  ینآرق ـ  ياـههروس  دوـجوم  بـیترت 
رارق نآرق  نایاپ  رد  بیترت  تهج  زا  نونکا  تسا ، هدش  لزان  تثعب  زاغآ  رد  هکم و  رد  هک  ییاههروس  زا  يرایـسب  اریز  درادـن ؛ یگنهامه 

ياههروس دوجوم  بیترت  تفگ  ناوتیم  ًابیرقت  تسا . هتفرگ  رارق  نآرق  طسو  ای  لوا  رد  یندـم  ياـههروس  زا  يرایـسب  سکع  رب  هتفرگ و 
دنتـسه یکم  ًاعون  هک  هاتوک  ياههروس  هب  رخآ  رد  تسا و  هدـمآ  ینالوط  ياـههروس  ادـتبا  دـشابیم و  اـهنآ  لوزن  بیترت  سکعرب  نآرق 
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دعب هباحص  يأر  داهتجا و  اب  ای  هتفرگ  ماجنا  (ص) ربمایپ روتـسد  هب  نآرق  هروس  ینونک  بیترت  ایآ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  یلو  دوشیم ، متخ 
روتـسد هب  ادـخ و  بناـج  زا  ینعی ، تسا ؛ یفیقوـت  رما  دوـجوم ، بـیترت  هـک  تـسا  نآ  رب  ناـققحم  رثـکا  رظن  تـسا ؟ هدوـب  (ص) ربماـیپ زا 

: دومرف درک و  راـضحا  ارم  (ص ) ادـخ لوسر  يزور  تفگ : هک  بعک  نب  یبا  زا  تسا  یتیاور  نآ  دـیؤم  تسا و  هدـش  ماـجنا  (ص ) ربماـیپ
ياههروس تلیـضف  نایب  هب  (ص) ادـخ لوسر  سپـس  و  مناوخب ... وت  رب  ار  نآرق  میوگب و  تینهت  دورد و  وت  رب  ات  هتخاس  رومأم  ارم  لـیئربج 

بیترت دـش ، هتفگ  اـههروس  لوزن  بیترت  دروم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تخادرپ . ساـنلا  اـت  دـمح  هروس  زا  نآرق  رد  دوجوم  بیترت  هب  ینآرق 
هک یتایآ  اسب  هچ  دراد ؛ دوجو  رّخأت  میدـقت و  هروس ، ره  تایآ  لوزن  بیترت  نیب  دراد و  توافت  تایآ  لوزن  بیترت  اب  زین  هروس  ره  تایآ 

یندم نآ  رگید  شخب  یّکم و  نآ  تایآ  زا  یـشخب  اههروس ، زا  یـضعب  رد  یتح  تسا و  هتفرگ  رارق  هروس  لوا  رد  یلو  هدش ، لزان  رترید 
هروـس هب  ياهـیآ  ره  قاـحلا  نـینچمه  اـههروس و  نـیب  رد  تاـیآ  بـیترت  هـک  دـیآیمرب  نـینچ  تاـیاور  دانـسا و  عوـمجم  زا  یلو  تـسا .

رب یمالسا  ياملع  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ًابیرقت  هتفرگ و  ماجنا  (ص) ربمایپ روتـسد  هب  ادخ و  بناج  زا  هک  هدوب  یفیقوت  يرما  صوصخم ،
یعرش هلدا  رد  یلو  تسا ، هدمآ  شیر  ندیـشارت  زا  یهان  صوصن  زا  یخرب  رد  دنچ  ره  رافک  هب  هبـشت  هلأسم  ج س 2 -  دنتسه . رواب  نیا 

هب تسا  مارح  هلأسم  نیا  هک  تسا  هدـماین  هلدا  زا  کی  چـیه  رد  ینعی  نآ . رب  لـیلد  نیرتیلـصا  هن  هتفرگ و  رارق  مکح  تلع  هلأـسم  نیا  هن 
هلزنم هب  هلأسم  نیا  رکذ  امـش  هتـشاگن  رد  تسا . هدش  رکذ  نآ  ياهتمکح  زا  یکی  ناونع  هب  اهنت  هبـشت  هلأسم  هکلب  رافک ، هب  هبـشت  رطاخ 

تسا و مکح  یلصا  كالم  رادمتلع و  - 1 هک : تسا  نآ  اهقف  حالطـصا  رد  تمکح ) تلع و   ) ود نآ  قرف  تسا . هدش  یقلت  مکح  تلع 
نینچ هب  یهاگآ  دوشیم  بلـس  مکح  دشاب  هرـصحنم  تلع  رگا  نآ  ندوبن  اب  یقاب و  مکح  تلع  دوجو  اب  ینعی ، دـشابیم ؛ نآ  عبات  مکح 

ار نآ  ناوتیم  دراذگ  تشگنا  نآ  رب  عراش  هک  ییاج  رد  اهنت  تسا و  يرشب  شناد  كرد و  زا  رتارف  یعرـش  ماکحا  زا  يرایـسب  رد  یتلع 
هک دنک  اعدا  دـناوتیمن  تیعطاق  اب  سکچـیه  شیر  ندیـشارت  تمرح  تلع  باب  رد  هلمج  زا  تسا . ردان  رایـسب  يدراوم  نینچ  تخانش و 

دناوتیم هاـگ  تحلـصم  نیا  دروآ ، تسد  هب  مکح  زا  ناوتیم  هک  تسا  تحلـصم  یعون  ياـنعم  هب  تمکح  - 2 سب . تسا و  نـیا  شتلع 
رگید سپ  درادن ، دوجو  یتحلـصم  نینچ  رگید  زورما  اضرف  مییوگب  ات  تسین  مکح  یلـصا  كالم  مادک  چیه  یلو  دشاب ، عونتم  ددـعتم و 

ياهدومن یپ  رد  افرـص  هدومن و  ییارگتخاسکت  دیابن  ماکحا  هفـسلف  يوجوتسج  رد  هک  نیا  رگید  هتکن  دیامنیم . هجومان  مکح  ياقب 
مولع زا  کی  چـیه  هزوح  رد  هک  دـنراد  يونعم  یحلاصم  ماـکحا  زا  يرایـسب  اریز  تفر ، یکیژولویزیف و ... يداـم ، تاریثأـت  اـی  يرهاـظ ،

یحطس رایسب  دنهدب  يرظن  رگا  ای  دنتسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح  هب  رداق  دوخ  یبرجت  دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب 
نآرق یلو  دـناهتخادرپ  نآ  یتشادـهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  هک  نانچ  دـشاب . هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلأسم  اسب  هچ  تسا و 
يارب نساحم  دوجو  دـناهتفگ : یبط  رظن  زا  زین  تروص  ندیـشارت  دروم  رد  تسا . یبایاوقت »  » نآ هدومرف و  نایب  ار  رتـالاب  ياهفـسلف  دـیجم 
یتسد کیتاموتا ،  ) دراد یفلتخم  عاونا  ییوش ، سابل  ياهنیـشام  ج س 3 -  تسا . دـیفم  تروص  تسوپ  اهنادـند و  اههثل و  زا  تظفاحم 
كاپ اهسابل  فرظ و  دشاب ، نگل  هب  لصتم  یـشکهلول  بآ  شدرگ ، ماگنه  دشابن و  یقاب  تساجن  نیع  رگا  یتسد ، ياهنیـشام  رد  و .)...

يریگبآ راب  ره  رد  رگا  زین  دوشیم و  كاپ  دشاب ، هاگتـسد  هب  لصتم  بآ  شدرگ ، نیح  رد  رگا  زین  کیتاموتا  ياهنیـشام  رد  دوشیم .
ج س 4 دوشیم . كاپ  اهسابل  نوخ - ) دننام   ) تساجن نیع  عفر  تروص  رد  دوش -  هیلخت  سپـس  دـسرب و  طاقن  همه  هب  بآ  شدرگ ، و 

رامق تلاح  زا  رگا  جنرطـش  دروم  رد  اما  دراد و  لاکـشا  مه  تخاب  درب و  نودـب  روساپ  اـب  يزاـب  يزاریـش ، مراـکمهّللاتیآ  ياوتف  قبط  - 
 - ج س 5 ص 150 و 151 .) يزاریش ، مراکم  دیدج ، تآاتفتسا   ، ) درادن یلاکشا  دشاب ، هدمآ  رد  يرکف  ياهشزرو  وزج  هدش و  جراخ 

يراددوخ نآ  هب  ندرک  هاگن  زا  دـیاب  تسین و  زیاج  دـشابیم  شاهداوناخ  ای  ناسنا  دوخ  داسف  بجوم  هک  لذـتبم  ياهملیف  هب  ندرک  هاـگن 
هک یبآ  هچنانچ  ج س 6 -  ص 225 .) يزاریش ، مراکم  دیدج ، تآاتفتسا   ، ) تسا زیاج  دشابیمن  داسف  بجوم  هک  ییاههمانرب  یلو  درک 
 - ج س 7 درادـن . لاکـشا  دـناشوپب ، ار  نآ  يور  وضو  بآ  هک  يروط  هب  هرطق ) دـنچ  ًـالثم   ) دـشاب مک  یلیخ  دزیریم ، وضو  ياـضعا  هب 

؛ درادن لاکشا  دنامهفب ، یسک  هب  ار  يزیچ  نمـض  رد  دشاب و  یبحتـسم  رکذ  دصق  هب  رگا  ربکا  هّللا  نتفگ  درادن و  لاکـشا  تسد  اب  هراشا 
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دیشاب قفوم  دراد . لاکشا  دشاب ، یسک  هب  یبلطم  ندنامهف  دصق  هب  طقف  رگا  اما 

؟  تسیچ روساپ  تمرح  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ روساپ  تمرح  لیلد 

خساپ

زا دارفا  ندنامرود  يارب  ینعی ,  تخاب .  درب و  اب  هچ  تخاب و  درب و  نودب  هچ  دشاب , یم  مارح  مالـسا  رد  رامق  تالآ  اب  يزاب  یلک  روط  هب 
حلاـصم ماـکحا ,  نیناوـق و  رد  رگید  فرط  زا  تسا .  هدـش  میرحت  زین  نآ  ياـهرازبا  نآ ,  موـش  تشونرـس  راـمق و  هب  هعماـج  ـالتبا  رطخ 

رامق تالآ  زا  رگا  هک  تسا  نیا  اـهقف  زا  یخرب  ياوتف  زین  روساـپ  دروم  رد  يدرف .  ياـه  هبنج  هن  دوش , یم  ظاـحل  بلاـغ  عضو  یمومع و 
(. دوش یم  میدقت  هراب  نیا  رد  اهقف  ياواتف  تسویپ  هب   . ) تسا مارح  نآ  اب  يزاب  دشاب 

؟  تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  لیلد 

خساپ

لباق تهج  ود  زا  یعرـش  مکح  ره  رگید  ترابع  هب  تسیچ ؟  شیر  ندیـشارت  تمرح  لیلد  زا  ناتدوصقم  هک  تخاـس  نشور  دـیاب  ادـتبا 
یلـصا رازبا  اه  لیلد  نیا  دنک . یم  نایب  ار  یهلا  مکح  هک  تسا  یـصوصن  نوتم و  نآ  زا  دوصقم  یعرـش ;  لیلد  فلا )  تسا :  یبای  لیلد 

ارچ هک  تسا  نیا  نآ  زا  دوصقم  مکح ;  هفسلف  ب )  دنک . طابنتسا  ار  یهلا  مکح  دناوت  یم  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  ینید  سانشراک  هیقف و 
مکح هفـسلف  فشک   )) هک يدراوم  رد  رگم  تسین  یهقف  قیقحت  یـشواک  نینچ  تسا .  هداد  ار  مکح  نالف  یـضورفم  عوضوم  رب  دنوادخ 

روط هب  اهنآ  تایئزج  ماکحا و  همه  هفـسلف  الوا , تشاد :  رظن  رد  ار  هتکن  دنچ  دیاب  هطبار  نیا  رد  دـشاب . لیخد  مکح ))  طابنتـسا   )) رد (( 
هک تسا  نشور  یلامجا  روطب  نکیل  دـبلط . یم  يرـشب  يداع  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت 

ربانب مینادـن  صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ .  قلعتم  رد  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عباـت  یهلا  ماـکحا  همه 
تسج و رد  ایناث , دـشاب . هتخانـشان  ام  رب  دـنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلـصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دـیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدـعاق 
هک دـنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و  شیارب  کیژولویزیف  يداـم و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لاـبند  هب  هشیمه  دـیابن  ماـکحا  هفـسلف  يوج 

ماکحا زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  تسا .  هنایارگ  يدام  یـشرگن  زا  هتـساخرب  میـشاب  ای ... یبط  يا  هدسفم  ای  تحلـصم  نتفای  یپ  رد  هراومه 
اتابثا ای  ایفن  یمکح  هب  رداق  دوخ  یبرجت  دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دـنراد  يونعم  یحلاصم 
دروم رد  هک  نانچ  دـشاب . هتـشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلئاسم  اسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگا  ای  دنتـسین و  نآ  نوماریپ 
دروم رد  تسا .  یبایاوقت ))   )) نآ هدومرف و  نایب  ار  رتـالاب  يا  هفـسلف  دـیجم  نآرق  یلو  دـنا  هتخادرپ  نآ  یتشادـهب  صاوخ  هب  مولع  هزور 

زا ج )  تسا .  دـیفم  تروص  تسوپ  اه و  نادـند  اه و  هثل  زا  تظفاحم  يارب  نساـحم  دوجو  دـنا : هتفگ  یبط  رظن  زا  زین  تروص  ندیـشارت 
دیفم اهنآ  تفاطل  تسوپ و  زا  تظاـفح  يارب  یتشادـهب  لوصا  تفاـظن و  تیاـعر  تروص  رد  نساـحم  دوجو  زین  تسوپ  نیـصصختم  رظن 
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راتخاس اب  بسانتم  نساحم  دوجو  تسا .  ییانثتـسا  يا  هلاسم  هک  دنـشاب  یتسوپ و ...  ياه  چراق  راتفرگ  هک  یناـسک  دروم  رد  رگم  تسا , 
تیاور نمض  رد  باب 13  ح 12 , ص 112 , ج 76 , راونالاراحب , رد  دشاب  یم  نانز  هب  هبـشت  نآ  ندیـشارت  و  دشاب , یم  درم  ندـب  یعیبط 

نحن اناو  دنیامرف ...(( : یم  هدرک و  هراشا  قوف  هفـسلف  هب  ع )   ) ماما هاگ  نآ  هدـیدرگ  رکذ  هلاسم  نیا  هچخیرات  ع )   ) قداص ماما  زا  یلیوط 
تسا ترطف  قباطم  نیا  میراذگ و  یم  یقاب  ار  هیحل  مینک و  یم  هاتوک  ار  براوش  ام  یلو  هرطفلا ; ...  یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن 
عماجم رگید  هعیـشلا و  لیاسو  لوقعلا ,  فحت  رابخالا , یناعم  راونالاراحب , هلمج  زا  ییاور ,  بتک  رد  يددـعتم  تاـیاور  هراـب  نیا  رد  .(( 

 ( ع  ) قداصلا لاق  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  نم  - )) 1 مینک :  یم  هدنسب  راونالاراحب  زا  تیاور  ود  رکذ  هب  طقف  ام  هک  دراد  دوجو  ییاور 
هب و رتتـسی  ابخم " هذختی  ناطیـشلا  ناف  هبراش  مکدحا  نلوطی  ال  ص )   ) یبنلا لاق  ماذجلا و  نم  ناما  هعمجلا  یلا  هعمجلا  نم  براشلا  ذخا 

اوزج سوجملا  نا  ص )   ) لاق دوهیلاب و  اوهبـشتت  یحللا و ال  اوفعا  براوشلا و  اوفحا  ع )   ) لاق انم و  سیلف  هبراش  ذـخئای  مل  نم  ع )   ) لاـق
لوسر هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  لوقی  براشلا  ذـخا  اذا  هرطفلا و  یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  انا  مهبراوش و  اورفو  مهاـحل و 

سوجملاب اوهبشتتالو  هیحللا  اوفعاو  براوشلا  اوفخا  ص )   ) هللا لوسر  نع  - )) 2 ب 13 ) تیاور 14 , ج 76 , راونالاراحب ,  (...((, ) ص  ) هللا
(. ب 13 ح 10 , ص 111 , ج 76 , راونالاراحب , ((, )

؟ دناد یمن  زیاج  دناد  یم  زاجم  ار  نینج  طقس  لقع  هک  اهاج  یضعب  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ دناد یمن  زیاج  دناد  یم  زاجم  ار  نینج  طقس  لقع  هک  اهاج  یضعب  مالسا  ارچ 

خساپ

همه رد  لقع ))   )) هک تفریذپ  دیهاوخ  ار  تقیقح  نیا  دینک , هجوت  تسا -  عیاش  زورما  يایند  رد  هک  نینج -  طقس  فلتخم  عاونا  هب  رگا 
زا يرایـسب  شوختـسد  وا -  تایح  ناسنا و  شزرا  هلمج  زا  اه -  شزرا  زا  يرایـسب  نیب  نیا  رد  تسا و  هدوب  راـک  کسمتـسم  دراوم , نیا 

تسا و لـئاق  هژیو  شزرا  زین  هفطن  تیعقوـم  رد  یتـح  ناـسنا  يارب  هک  تسا  مالـسا  تاراـختفا  زا  نیا  تسا .  هدـش  رگید  ياهدـیدحالص 
عوضوم هتبلا  دتسرفب . خلـسم  هب  ار  دنمـشزرادوجوم  نیا  يا  هزیگنا  هب  سک  ره  دوش و  هتـسکش  یناسنا  تمارک  تمرح و  دهد  یمن  هزاجا 

یلقع یهقف و  يا  هدـعاق  هک  مهم -  مها و  عوضوم  دوش و  يرگنزاب  یتسیاب  املـسم " یکـشزپ ,  شناد  تفرـشیپ  هب  هجوت  اـب  نینج  طـقس 
رتشیب یهاگآ  يارب  دـنا . هداد  زاوج  هب  رظن  دـیا  هتـشون  هچنآ  هباشم  دراوم  رد  اـهقف  زا  یخرب  هک  ناـنچ  ددرگ ; مکاـح  نیب  نیا  رد   - تسا

 . يزاریش مراکم  هللا  تیآ  تآاتفتسا  - 2 يربهر .  مظعم  ماقم  زا  یکشزپ  تآاتفتسا  - 1 ر.ك : 

؟  تسا مارح  غیت  اب  تروص  ندیشارت  یلیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟  تسا مارح  غیت  اب  تروص  ندیشارت  یلیلد  هچ  هب 

خساپ

اب کی  ره  اتعیبط  دراد و  دوجو  دـتم  هویـش و  ود  نید  زا  ینالقع »  » عافد رگید  ریبعت  هب  ای  ینید  ماـکحا  تمکح  هفـسلف و  كرد  دـنور  رد 
رب سانشادخ  نموم و  ناسنا  ینعی  تسا ؛ يدیحوت  رگن  لک  لقع  هویـش  لوا  شور   ( 1 تسور : هبور  یصاخ  ياهتیدودحم  اهیگژیو و 
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وا هیحان  زا  هچنآ  ره  هک  دنکیم  ادـیپ  نیقی  دراد  قالطالایلع  میکح  قلطم و  لماک  ناونع  هب  دـنوادخ  هب  هک  یقیمع  فرژ و  رواب  ساسا 
ياراد اـمتح  یقـالخا -  ماـکحا  یمازلا و  یقوـقح  لـئاسم  زا  مـعا  هدـیدرگ -  رداـص  يو  هیحاـن  زا  هـک  یمکح  ره  هدـش و  هداد  روتــسد 

. دشاب رـصاق  ناوتان و  نآ  تمکح  كرد  زا  يرـشب  ياههشیدنا  لوقع و  هک  دنچ  ره  دـیامنیم ؛ تشگزاب  ناگدـنب  هب  هک  تسا  یحلاصم 
ياج رگید  دـهدیم و  خـساپ  اج  کی  ار  ناسنا  تـالاوس  ماـمت  هک  تسا  نیا  رد  نآ  توق  یفعـض : هطقن  دراد و  یتوق  هطقن  يدـتم  نینچ 

هک تسا  نیا  نآ  فعض  هطقن  دنکیم . یهلا  ياهنامرف  میلست  ياهغدغد  چیهیب  ار  یمدآ  ناور  حور و  دراذگیمن و  یقاب  يدیدرت  چیه 
رگنءزج لــــــقع  شور  رگید  دــــــتم   ( 2 دزاــــسیمن . صخــــشم  قـــیقد  نـــشور و  یئزج و  روـــط  هـــب  ار  زیچ  چــــیه  تـــمکح 

یمکح ره  باسح  شور  نیا  ساسا  رب  دوریم . راـک  هب  یبرجت  یملع  تاـقیقحت  دـنیآرف  رد  هک  تسا  ( Rationalistic) یتسیلانویسار
نسح یبیاعم : دراد و  ینساحم  زین  هویش  نیا  دوشیم . هدیجنـس  رـشب  یملع  ياهتفایهر  لوقع و  اب  یگدیـسر و  کت  هب  کت  هناگادج و 

ناوتیم بارش  تمرح  هفسلف  اب  هطبار  رد  الثم  دهد ؛ هئارا  یئزج  مکح  کی  يارب  يرایـسب  ياهتمکح  دناوتیم  تقد  هب  هک  تسا  نیا  نآ 
صقن و تشاد . تفایرد  هطبار  نیا  رد  يدنمـشزرا  رایـسب  تاکن  تسج و  هرهب  یـسانشناور و ... یکـشزپ ، يژولویزیف ، دـننام  یمولع  زا 

خـساپ نودب  ار  ناسنا  تالاوس  زا  يرایـسب  ینعی  دراد ؛ يدایز  ياهتیدودـحم  ایناث  تسا و  یجیردـت  الوا  هک : تسا  نآ  شور  نیا  بیع 
ياج هب  اتـسار  نیا  رد  ار  یبولطمان  تاریثات  يرـصع  گنهرف  يرکف و  وج  طیارـش و  ای  یملع  تسرداـن  ياـهدروآهر  زین  هاـگ  هتـشاذگ و 
ياج هب  تسا  دقتعم  هک  دیآ  دـیدپ  ( Fideism «) مسیئدیف  » مان هب  ینایرج  برغ  ناهج  رد  هک  هدش  ثعاب  هلاسم  نیمه  دراذـگ . دـهاوخ 
یبوخ هب  نید  زا  ینالقع  عافد  ام  رظن  هب  درک ؟ دـیاب  هچ  نونکا  . دیـشوک اههدوت  نامیا  ظفح  تهجرد  دـیاب  هراومه  نید  زا  ینالقع  عاـفد 

اههفـسلف و زین  هدـش و  ناـیب  رازبا  ود  زج  نکیل  تسا ؛ هدـمآ  نوریب  زارفارـس  لـئاسم  نـیا  رد  هراوـمه  مالـسا  نـید  اـقافتا  تـسا و  روـسیم 
نامقیقحت ياهرازبا  هک  مینادـب  دـیاب  لوا  هجرد  رد  ام  نیاربانب  درادـن . دوجو  يرگید  هار  هدـیدرگ  نییعت  نید  دوخ  رد  هک  ییاـهتمکح 

زا هدافتـسا  رد  طارفا  دراد و  يدایز  ياهتیدودحم  رگنءزج  لقع  کش  نودـب  میراد . ار  نآ  زا  هدافتـسا  ییاناوت  هزادـنا  هچ  ات  تسیچ و 
هفـسلف دیاب  دهدیم  هزاجا  ام  یملع  ییاناوت  هک  اج  نآ  ات  سپ  دزرانک . ار  نآ  یلک  روط  هب  دیابن  یلو  دناشکیم  یماکان  هب  ار  هشیدنا  نآ 

دوجو یهلا  ماکحا  حـلاصم  هب  یلک  عطق  رگن و  لک  لقع  هب  اـکتا  زج  ياهراـچ  هار  رگید  میدـش  ناوتاـن  هک  اـج  نآ  میباـیرد و  ار  ماـکحا 
اههفسلف زا  یخرب  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  هک  يرگید  هتکن  میرازگب . نید  باسح  هبار  دوخ  شنیب  شناد و  فعـض  دیابن  درادن و 

یکیزیف و ياههدـیدپ  هب  هراومه  موـلع  نیا  اریز  دنتـسین ، كرد  لـباق  يرـشب  یبرجت  موـلع  قـیرط  زا  زگره  یهلا  ماـکحا  ياـهتمکح  و 
دیاوف زا  دناوتیم  یکشزپ  شناد  ًالثم  تسا . هاتوک  ناشتـسد  يدام  ءاروام  یناحور و  روما  زا  دنراد و  یـسرتسد  رـشب  تایح  يدام  رهاظم 

هب ار  رظن  دیابن  ماکحا  هفـسلف  كرد  دـنور  رد  نیاربانب  دـنکیم . ناسنا  یبایاوقت  رب  هیکت  دـیجم  نآرق  اما  دـیوگب ، نخـس  هزور  ینامـسج 
نیا رکذ  تسا  مارح  شیر  ندیشارت  ارچ  هکنیا  نایب  زا  لبق  فلا ) دوب . لفاغ  نآ  ياروام  هب  تبسن  درک و  صخـشم  یبرجت  یعیبط و  جیاتن 

قلعتم رد  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماـکحا  همه  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  تنـس  لـها  زا  هلزتعم  هعیـش و  ياـملع  هک  تسا  يرورـض  هتکن 
نیـصصختم رظن  زا  ج )  تسا . دـیفم  اهنادـند  اههثل و  زا  تظاـفح  يارب  تروص  رد  نساـحم  دوجو  ناکـشزپنادند  رظن  زا  ب )  تساـهنآ .

دروم رد  رگم  تسا ، دیفم  اهنآ  تفاطل  تسوپ و  زا  تظافح  يارب  یتشادهب  لوصا  تفاظن و  تیاعر  تروص  رد  نساحم  دوجو  زین  تسوپ 
درم ندـب  یعیبط  راتخاس  اب  بسانتم  نساـحم  دوجو  د )  تسا . ییانثتـسا  ياهلاـسم  هک  دنـشاب  یتسوپ و ...  ياـهچراق  راـتفرگ  هک  یناـسک 
ماـما زا  یلیوط  تیاور  نمـض  رد  باب 13  ح 14 ، ص 112 ، ج 76 ، راونالاراحب ، رد  دـشابیم  ناـنز  هب  هبـشت  نآ  ندیـشارت  و  دـشابیم ،

براوشلا و زجن  نحن  اناو  دـنیامرفیم ... « : هدرک و  هراشا  قوف  هفـسلف  هب  (ع ) ماما هاگ  نآ  هدـیدرگ  رکذ  هلاسم  نیا  هچخیراـت  (ع ) قداـص
هراـب نیا  رد  تسا ». ترطف  قباـطم  نیا  میراذـگیم و  یقاـب  ار  هیحل  مـینکیم و  هاـتوک  ار  براوـش  اـم  یلو  ةرطفلا ؛... یه  یحللا و  یفعن 

هک دراد  دوجو  ییاور  عماجم  رگید  هعیـشلالیاسو و  لوقعلافحت ، رابخالا ، یناعم  راونالاراحب ، هلمج  زا  ییاور ، بتک  رد  يددعتم  تایاور 
ۀعمجلا نم  براشلا  ذخا  (ع ) قداصلا لاق  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  نم  - » 1 مینکیم : هدنـسب  راونالاراحب  زا  تیاور  ود  رکذ  هب  طقف  ام 
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هبراش ذخأی  مل  نم  (ع ) لاق هب و  رتتـسی  ابخم  هذّختی  ناطیـشلا  ّناف  هبراش  مکدحا  ّنلّوطی  ال  (ص ) یبنلا لاق  ماذـجلا و  نم  ناما  ۀـعمجلا  یلا 
نحن انا  مهبراوش و  اورفو  مهاحل و  اوّزج  سوجملا  نا  (ص ) لاق دوهیلاب و  اوهبشتت  یحللا و ال  اوفعا  براوشلا و  اوفحا  (ع ) لاق انم و  سیلف 

ج 76، راونالاراحب ، (...«، ) ص  ) هللا لوسر  ۀـلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  لوقی  براشلا  ذـخا  اذا  هرطفلا و  یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن 
ح10، ص111 ، ج76 ، راونالاراحب ، «، ) سوجملاـب اوهّبـشتتالو  یّحللا  اوفعاو  براوشلا  اوّفح  (ص ) هللالوسر نع  - » 2 ب 13 ) تیاور 14 ،

ذخا اذا  هرطفلا و  یه  یحللا و  یفعن  براوـشلا و  زجن  نـحن  اـنا  مهبراوـش و  اورفو  مهاـحل و  اوّزج  سوـجملا  نا  (: » ص  ) لاـق - 3 ب13 .)
هوـبنا ار  ناـشیاهلیبس  دـندزیم و  ار  دوـخ  ياـهشیر  نایـسوجم  اـنامه  ص ؛...)  ) هللا لوـسر  ۀـلم  یلع  هللااـب و  هللا و  مـسب  لوـقی  براـشلا 

ب تیاور 14 ، ج 76 ، راونالاراحب . «، ) تسا تقلخ  اب  قباطم  نیا  میراذـگیم و  دـنلب  ار  نساحم  مینزیم و  ار  اهلیبس  اـم  دنتـشاذگیم و 
دیراذگب دنلب  ار  نساحم  دینک و  هاتوک  ار  اهلیبس  سوجملاب ؛ اوهبشتت  ۀیحللا و ال  اوفعاو  براوشلا  اوفخا  (: » ص  ) هللا لوسر  نع  - 4 (. 13

(. ص 13 ص 111 و ج 10 ، ج 76 ، راونالاراحب ، «، ) دینکن سوجم  هباشم  ار  دوخ  و 

؟ تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ شیر  ندیشارت  تمرح  هفسلف 

خساپ

اب کی  ره  اتعیبط  دراد و  دوجو  دـتم  هویـش و  ود  نید  زا  ینالقع »  » عافد رگید  ریبعت  هب  ای  ینید  ماـکحا  تمکح  هفـسلف و  كرد  دـنور  رد 
رب سانشادخ  نمؤم و  ناسنا  ینعی ، تسا ؛ يدیحوت  رگن  لک  لقع  هویش  لوا  شور  ( 1 تسور : هبور  یصاخ  ياهتیدودحم  اهیگژیو و 
وا هیحان  زا  هچنآ  ره  هک  دنکیم  ادـیپ  نیقی  دراد  قالطالایلع  میکح  قلطم و  لماک  ناونع  هب  دـنوادخ  هب  هک  یقیمع  فرژ و  رواب  ساسا 

ياراد اـمتح  یقـالخا -  ماـکحا  یمازلا و  یقوـقح  لـئاسم  زا  مـعا  هدـیدرگ -  رداـص  يو  هیحاـن  زا  هـک  یمکح  ره  هدـش و  هداد  روتــسد 
. دشاب رـصاق  ناوتان و  نآ  تمکح  كرد  زا  يرـشب  ياههشیدنا  لوقع و  هک  دنچ  ره  دـیامنیم ؛ تشگزاب  ناگدـنب  هب  هک  تسا  یحلاصم 

ياج رگید  دـهدیم و  خـساپ  اج  کی  ار  ناسنا  تـالاؤس  ماـمت  هک  تسا  نیا  رد  نآ  توق  یفعـض : هطقن  دراد و  یتوق  هطقن  يدـتم  نینچ 
هک تسا  نیا  نآ  فعض  هطقن  دنکیم . یهلا  ياهنامرف  میلست  ياهغدغد  چیهیب  ار  یمدآ  ناور  حور و  دراذگیمن و  یقاب  يدیدرت  چیه 

دنیآرف رد  هـک  تـسا  رگنءزج  لـقع  شور  رگید  دــتم  ( 2 دزاـسیمن . صخـشم  قـیقد  نـشور و  یئزج و  روـط  هـب  ار  زیچ  چـیه  تـمکح 
لوـقع و اـب  یگدیـسر و  کـت  هب  کـت  هناگادـج و  یمکح  ره  باـسح  شور  نـیا  ساـسا  رب  دوریم . راـک  هـب  یبرجت  یملع  تاـقیقحت 

ياهتمکح دـناوتیم  تقد  هب  هک  تسا  نیا  نآ  نسح  یبیاعم : دراد و  ینـساحم  زین  هویـش  نیا  دوشیم . هدیجنـس  رـشب  یملع  ياـهتفایهر 
، یکـشزپ يژوـلویزیف ، دـننام  یموـلع  زا  ناوـتیم  بارـش  تمرح  هفـسلف  اـب  هطبار  رد  ـالثم  دـهد ؛ هئارا  یئزج  مکح  کـی  يارب  يرایـسب 
؛ ـالوا هک : تسا  نآ  شور  نیا  بیع  صقن و  تشاد . تفاـیرد  هطبار  نـیا  رد  يدنمـشزرا  رایـسب  تاـکن  تـسج و  هرهب  یـسانشناور و ...

ياهدروآهر زین  هاگ  هتـشاذگ و  خـساپ  نودـب  ار  ناسنا  تالاؤس  زا  يرایـسب  ینعی  دراد ؛ يداـیز  ياهتیدودـحم  اـیناث ؛ تسا و  یجیردـت 
ثعاب هلاسم  نیمه  دراذگ . دهاوخ  ياج  هب  اتسار  نیا  رد  ار  یبولطمان  تاریثأت  يرـصع  گنهرف  يرکف و  وج  طیارـش و  ای  یملع  تسردان 

ظفح تهجرد  دیاب  هراومه  نید  زا  ینالقع  عافد  ياج  هب  تسا  دقتعم  هک  دـیآ  دـیدپ  مسیدـیف »  » مان هب  ینایرج  برغ  ناهج  رد  هک  هدـش 
نیا رد  هراومه  مالـسا  نید  اقافتا  تسا و  روسیم  یبوخ  هب  نید  زا  ینالقع  عافد  ام  رظن  هب  درک ؟ دـیاب  هچ  نونکا  دیـشوک . اـههدوت  ناـمیا 

هار هدـیدرگ  نییعت  نید  دوـخ  رد  هک  ییاـهتمکح  اههفـسلف و  زین  هدـش و  ناـیب  رازبا  ود  زج  نکیل  تـسا ؛ هدـمآ  نوریب  زارفارـس  لـئاسم 
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ار نآ  زا  هدافتـسا  ییاناوت  هزادـنا  هچ  ات  تسیچ و  نامقیقحت  ياهرازبا  هک  مینادـب  دـیاب  لوا  هجرد  رد  اـم  نیارباـنب  درادـن . دوجو  يرگید 
هب دیابن  یلو  دناشکیم  یماکان  هب  ار  هشیدـنا  نآ  زا  هدافتـسا  رد  طارفا  دراد و  يدایز  ياهتیدودـحم  رگنءزج  لقع  کش  نودـب  میراد .

میدـش ناوتان  هک  اج  نآ  میبایرد و  ار  ماکحا  هفـسلف  دـیاب  دـهدیم  هزاجا  ام  یملع  ییاناوت  هک  اج  نآ  اـت  سپ  دزراـنک . ار  نآ  یلک  روط 
هبار دوخ  شنیب  شناد و  فعـض  دـیابن  درادـن و  دوجو  یهلا  ماکحا  حـلاصم  هب  یلک  عطق  رگن و  لک  لقع  هب  اکتا  زج  ياهراـچ  هار  رگید 

ياـهانگنت زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاـگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اـهنآ  تاـیئزج  ماـکحا و  همه  هفـسلف  میرازگب . نید  باـسح 
. تساهنآ قلعتم  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  لامجا ، روط  هب  نکیل  دبلطیم . يرـشب  يداع  فراعم 

دوجو هب  نیقی  نآ  رد  اریز  مینک ؛ يوریپ  نآ  زا  دیاب  قوف  یلک  هدعاق  رب  انب  مینادن ، صوصخلاب  ار  یمکح  هفـسلف  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
يداـم و یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لاـبند  هب  هشیمه  دـیابن  ماـکحا ، هفـسلف  نتفاـی  رد  دـشاب . هتخانـشان  اـم  رب  دـنچ  ره  تسه ، یتحلـصم 

یشرگن زا  هتساخرب  میشاب ، ای ...  یبط  ياهدسفم  ای  تحلصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن . وج  تسج و  شیارب  کیژولویزیف 
تسین و قیقحت  لباق  يرشب  مولع  زا  کی  چیه  هزوح  رد  هک  دنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا ، زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هنایارگ  يدام 
هچ اریز  تسا ؛ یحطس  رایسب  دنهدب ، مه  يرظن  رگا  دنتسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا -  ای  ایفن  یمکح -  نداد  هب  رداق  دوخ ، یبرجت  دتم  اب  اهنآ 

ياهفسلف دیجم  نآرق  یلو  تسا ، هتخادرپ  نآ  یتشادهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  ًالثم  دشاب ؛ هتشاد  رتالاب  رترب و  یتمکح  هلأسم  اسب 
تبثم راثآ  هب  دیاب  یمسج  يدام و  ياهررض  عفانم و  رب  هوالع  ماکحا  هفـسلف  هرابرد  نیاربانب  تسا . یبایاوقت »  » نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالاب 

درک هجوت  زین  عامتجا  يراجنهان  ای  راجنه  رد  نآ  ریثأت  هب  دیاب  يدرف  هبنج  زا  هتشذگ  درک و  هجوت  ناسنا  تیونعم » حور و   » رب نآ  یفنم  و 
هک اجنآ  زا  دـنراد و  رگیدـکی  اب  هتـسویپ  مه  هب  کیناگرا و  هطبار  یمدآ  یعامتجا » یحور و  یمـسج و   » هناـگهس داـعبا  هک  اـج  نآ  زا  و 
اب دیاب  ماکحا  هفـسلف  رد  ورنیازا  تسا . هدش  عیرـشت  بناوج  نیا  یمامت  هب  هجوت  اب  یهلا » ماکحا  ، » تسین وا  يایند  زا  ادج  ناسنا  ترخآ 

شیاسآ شمارآ و  ياههار  اهییابیز و  باختنا  رد  ات  دـنکفا  رظن  نآ  ناهنپ  راکـشآ و  ياههیواز  ناسنا و  داـعبا  ماـمت  هب  هدرتسگ  یهاـگن 
تمرح هب  اوتف  ای  ًاعون  هدادـن و  زاوج  هب  مکح  یـسک  عجارم  نیب  رد  تفگ : دـیاب  یـشارتشیر  صوصخ  هرابرد  اـما  میدرگن . اـطخ  راـچد 

رد وم  نتـشاذگ  ینعی ، يروسفرپ ؛ تروص  هب  شیر  ندز  یخرب  هچرگ  دـننادیمن . زیاج  ار  نآ  ندیـشارت  بجاو  طایتحا  ربانب  اـی  دـناهداد 
تسا ناسنا  راقو  ثعاب  نادرم و  رویز  تنیز و  شیر  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  رابخا و  زا  دنرامشیم . زیاج  زین  ار  فارطا  ندز  هناچ و 
تفگ ناطیش  هک  دیامرفیم  ناطیـش  لوق  زا  دنوادخ  هّللا  قلخ  َّنُِریُغیلف  مهنرمآلو  ( » فلا دوشیم . هداد  زیمت  نانز  زا  نادرم  نآ  هلیـسو  هب  و 
رییغت تسا و  یهلا  تقلخ  رییغت  زین  شیر  ندیشارت  و  هیآ 118 .) ءاسن ، «، ) دنهد رییغت  ار  یهلا  تقلخ  هک  مهدیم  روتـسد  مدآ  نادنزرف  هب 

دـندرکیم و تکرح  رازاب  رد  هنایزات  اب  (ع ) ریما ترـضح  ب )  میـشاب . هتـشاد  نآ  زاوج  رب  یلیلد  هک  ییاجنآ  الا  تسا  مارح  یهلا  تقلخ 
؛ ناورم ینب  دـنج  لیئارـساینب و  خوسُم  ناگدنـشورف  يا  دوـمرفیم  دزیم و  دـنتخورفیم  سلفیب  ياـهیهام  یهاـمرام و  هک  ار  یناـسک 

دوخ ياهلیبس  دندیشارتیم و  ار  دوخ  شیر  هک  دندوب  یماوقا  دومرف : ترضح  دننایک ؟ ناورم  ینبدنج  درک  لاؤس  ترـضح  زا  یـصخش 
شیر دـینیچب و  ار  دوخ  براش  سوجملاب ؛ اوهبـشت  الو  یحللاوفعاو  براوشلا  اوفح  : » دـیامرفیم (ع ) قداص ماـما  ج )  دـندادیم . باـت  ار 

ار دوخ  براش  ام  اـما  دـندراذگیم  ار  دوخ  لـیبس  دنـشارتیم و  ار  دوخ  شیر  نایـسوجم  اریز  دـیوشن ، سوجم  هیبش  دـیراذگب و  ار  دوخ 
مهبراوش و اورفو  مهاحلا و  اوزج  سوجملا  نا  : » دیامرفیم (ص ) ادـخ لوسر  د) تسا .» ترطف  قباطم  هک  میراذـگیم  ار  شیر  مینزیم و 
ام اـماو  دـنراذگیم  دـنلب  ار  دوخ  ياـهبراش  دنـشارتیم و  ار  دوخ  شیر  سوـجم  ةرطفلا ؛ یه  یحللا و  یفعن  براوـشلا و  زجن  نحن  اـنا 

هدمآ راونالاراحب  دلج 6  هیدمحملا و  راثالا  هیوبنلاةریس و  باتک  رد  ه )  تسا .» ترطف  قباطم  هک  میراذگیم  شیر  مینزیم و  ار  براوش 
لیبس دیشارتب و  ار  اهشیر  هک  هدرک  رما  ار  امش  یناسک  هچ  امش  رب  ياو  دومرف : ناریا  هاشداپ  زیورپ  ورسخ  هداتـسرف  ود  هب  ربمایپ  هک  تسا 

رما ارم  نم  راگدرورپ  یبراش ؛ صق  یتیحل و  ءانعاب  ینرما  ّیبر  نکل  : » دومرف ادخ  لوسر  يرسک .)  ) ام راگدرورپ  دندرک  ضرع  دیراذگب .
تـسا ینتفگ  دـجنگیمن . رـصتخم  نیا  رد  هک  تسه  زین  يرگید  تایاور  هتبلا  منک . » هاتوک  ار  مبراش  مراذـگب و  ار  دوخ  شیر  هک  هدرک 
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، رحس رامق ،  ) ناهانگ ریاس  دننام  شیر  ندیشارت  : » دیامرفیم تاداقتعا  باتک  رد  ییاهب  خیـش  تسا ؛ یعامجا  شیر  ندیـشارت  تمرح  هک 
: هدروآ ةاجنلا ) عراشلا   ) دوخ هلاسر  رد  داماد  ققحم  زین  دناهدرکن . هشدخ  یشارت  شیر  تمرح  رد  مالعا  ياملع  زا  يدحا  تسا و  هوشر )
ات مدآ  ترـضح  نامز  زا  نینیدـتم  هیعطق  هریـس  انمـض  تسا .» مارح  املع  همه  عامجا  هب  شیر  ندیـشارت  عامجالاب ؛ مارح  ۀـیحللا  قلح  نا  »

يایصوا مالسا و  ربمایپ  اهنآ و  يایصوا  یهلا و  ناربمایپ  هک  میباییمن  خیرات  رد  تسا و  هدوب  نیا  رب  (ع ) نیموصعم همئا  تارـضح  متاخ و 
نساحم دوجو  دناهتفگ : یبط  رظن  زا  زین  تروص  ندیشارت  دروم  رد  دنشاب . هدیشارت  ار  دوخ  شیر  تارضح  نآ  هب  نینیدتم  ترضح و  نآ 

. تسا دیفم  تروص  تسوپ  اههثل و  زا  تظفاحم  يارب 

کی هنوگچ  هک  دوشیم  لاؤس  تروص  نیا  رد  تسا  زیاج  هک  دناهداد  اوتف  اهقف  زا  یخرب  تسیچ ؟ روساپ  ای  جنرطـش  اب  يزاب  تمرح  هفـسلف 
؟ تسا هدش  لالح  یمالسا  يروهمج  رد  کنیا  هدوب ، مارح  نونکات  هک  يزیِچ 

شسرپ

هنوگچ هک  دوشیم  لاؤس  تروص  نیا  رد  تسا  زیاج  هک  دـناهداد  اوتف  اهقف  زا  یخرب  تسیچ ؟ روساپ  ای  جنرطـش  اـب  يزاـب  تمرح  هفـسلف 
؟ تسا هدش  لالح  یمالسا  يروهمج  رد  کنیا  هدوب ، مارح  نونکات  هک  يزیِچ  کی 

خساپ

هک تسناد  دـیاب  اما  دـشابیم  اههدـسفم  اهتحلـصم و  رب  ینتبم  یهلا  ماکحا  . 1 تشاد : رظن  رد  دـیاب  ار  هتکن  دـنچ  یهلا  ماکحا  ناـیب  رد 
خـساپ يارب  یهلا  ماکحا  . 2 دـشابیم . ترخآ  رد  ناسنا  ماجنارـس  یعامتجا و  یحور و  یمـسج و  داعبا  لـماش  دـسافم  حـلاصم و  هرتسگ 

ریغتم ياهزاین  يارب  تباث و  ماکحا  تباث  ياـهزاین  يارب  ریغتم  تباـث و  تسا : هنوگ  ود  رـشب  ياـهزاین  دـشابیم و  رـشب  ياـهزاین  هب  ییوگ 
ریغتم نوناق  عضو  هن  تسا و  یقطنم  ریغتم  تاعوضوم  هب  تبسن  تباث  نوناق  عضو  هن  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دوشیم  عضو  ریغتم  ماکحا 
تباث نیناوق  دـش . میهاوخ  هجاوم  یفیلکتالب  دـیدج و  نوناق  زور  هب  زور  هک  ارچ  تسا  نکمم  ریغتم  تاـعوضوم  همه  يارب  نوگاـنوگ  و 

ماکحا هب  نآ  زا  هک  دنکیم  زورب  یعامتجا  لئاسم  هبنج  رد  ًالومعم  ریغتم  نیناوق  دیامنیم و  خر  یصخش  لئاسم  تادابع و  هبنج  رد  رتشیب 
لوصا رب  قبطنم  امتح  یـصاخ و  بوچ  راهچ  کی  رد  دـیاب  ریغتم  ماکحا  هیلک  یتموکح و  ماکحا  دـنامن  هتفگاـن  مینکیم . ریبعت  یتموکح 

مدرم و هماع  قوقح  ظفح  تلادـع  ققحت  دـننام  دـنراد  تباث  ینابم  زاب  ریغتم  ماکحا  نامه  اذـل  دریذـپ  تروص  یمالـسا  ياـهشنیب  یلک 
تباث ماکحا  . 3 دنشابیم . ماکحا  نیا  نییعت  صیخشت و  رد  يراذگ  ریثأت  مهم  ياههفلؤم  زا  یمالسا  هعماج  تحلصم  ناکم ، نامز ، رصنع 
لکـش هب  زاـمن  ندـناوخ  بوجو  رادرم ، تشوـگ  ندروـخ  تمرح  یباـجح ، یب  تمرح  دـننام  هیلوا  ماـکحا  فـلا . تسا : هتـسد  ود  دوـخ 

تحلـصم يرگید ، هارکا  رابجا و  ای  يراچان  رارطـضا و  ای  ینادان  لهج و  ًالثم  صاـخ  تیعـضو  لـیلد  هب  هک  هیوناـث  ماـکحا  ب . حـیحص .
بوجو ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  دـنکیم  ءاضتقا  رامیب  درف  یـصخش  تحلـصم  ًالثم  تسا  هیلوا  ماـکحا  زا  فلخت  زوجم  دارفا  یـصخش 

نیا هتبلا  دریگب  هدـیدان  ار  تقرـس  تمرح  مکح  دوخ  ناج  ظفح  يارب  یتح  ای  دریگب و  ممیت  وضو  ياج  هب  ای  دـنک  كرت  ار  نتفرگ  هزور 
. تسا هیلوا  ماـکحا  زا  فلخت  هزاـجا  زین  دـح  ناـمه  رد  دـشاب و  یقاـب  تلاـهج  هارکا و  رارطـضا و  نیواـنع  نیا  هک  تسا  یتـقو  اـت  زوجم 

هیوناث ماکحا  رد  و  دناهدش ) يزیر  یپ  دـسافم  حـلاصم و  ساسا  رب  ماکحا  نامه  هک   ) هیلوا ماکحا  رد  هچ  تحلـصم  رـصنع  شقن  نیاربانب 
تحلصم هن  (و  یمالسا هعماج  تحلصم  هک  یتموکح  ماکحا  رد  هچ  و  تسین ) ءارجالا  مزال  هیلوا  ماکحا  یضراع ، تحلصم  رطاخ  هب  هک  )
ناناملسم تسا و  هورکم  غالا  تشوگ  هکنیا  اب  (ص ) ادخ لوسر  هکنانچ  تسا . یعرش  یلقع و  رما  کی  دوشیم  ظاحل  دارفا ) صاخـشا و 

ندید همدص  یگنج و  لیاسو  بابسا و  ندناماج  رب  میب  ظاحل  هب  دندرکیم  قازترا  نآ  زا  یگنسرگ  تدش  رطاخ  هب  اهگنج  زا  یکی  رد 
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روط هب  تسناد ؛ دـیاب  روساپ  جنرطـش و  يزاب  هرابرد  اـما  دـندومن . مارح  یتموکح  مکح  هب  ار  غـالا  تشوگ  ندروخ  ناهاپـس  یمزر  ناوت 
رامق ياهرازبا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  تسا  نآ  باب  زا  روساپ  اب  يزاب  تمرح  هب  مکح  تسا و  مارح  رامق  تـالآ  اـب  يزاـب  مالـسا  رد  یلک 
قدـص رد  دـیلقت  عجرم  رگا  هتبلا  دوب . دـهاوخ  تمرح  نآ  مکح  دوشیم ، هتخانـش  ناونع  نیا  هب  هک  ینامز  اـت  نیارباـنب  دوشیم . هتخاـنش 
تـسد هب  نینچ  هر ) ) یکارا هللاتیآ  موحرم  ياوتف  زا  هک  ناـنچ  دـهدیمن ؛ تمرح  هب  اوـتف  دـنک ، دـیدرت  روساـپ  ندوـب  راـمق  تلآ  ناوـنع 
یعون هدرواین و  باسح  هب  رامق  تلآ  ار  نآ  ناهج  حطـس  رد  هزورما  یلک  روط  هب  هک : تسا  نیا  هاگدید  کی  جنرطـش  دروم  رد  دیآیم .

نوگرگد زین  شمکح  نآ  عبت  هب  هداد و  تیهام  رییغت  یعرش ، مکح  عوضوم  رظن  زا  جنرطش  ساسا  نیا  رب  دنسانشیم . يرکف  يزاب  هلیسو 
رکذتم ار  یتاکن  همدقم  ناونع  هب  دیاب  روساپ و ... جنرطش ، اب  يزاب  رد  یعرش  مکح  هرابرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  اهيزاب  عاونا  تسا . هدش 

اب يزاب  يدنبطرـش -  نودب  رامق  تالآ  اب  يزاب  يدنبطرـش -  اب  رامق  تالآ  اب  يزاب  دنوشیم - : میـسقت  هورگ  راهچ  هب  اهيزاب  . 1 میوش :
تسه رظن  فالتخا  ءاملع  نایم  رامق »  » فیرعت هرابرد  هچ  رگا  يدنبطرش 2 . نودب  رامق  تالآریغ  اب  يزاب  يدنبطرش -  اب  رامق  تالآ  ریغ 

مارح لوا و  مسق  يزاب  ندوب  رامق  رد  يدـیدرت  هک  روط  نامه  درادـن . یتمرح  هجو  چـیه  هب  هدوبن ، رامق  مراهچ  مسق  دـیدرت ، نودـب  یلو 
يزابرامق كالم  ًالصا  اهقف  زا  يرایسب  تسا و  مارح  هک  تسا  ینید  ءاملع  رظن  قافتا  لحم  ابیرقت  زین  موس  تمسق  هکلب  تسین ؛. نآ  ندوب 

رگا اما  تسین  مارح  هسفنیف  هک  لابتوف  دننام  ای  دشاب و  رامق  تالآ  اب  يزاب  هاوخ  دـننادیم  يدنبطرـش  تخاب و  درب و  اب  نآ  ندوب  مأوت  ار 
رگم تسا  مارح  يزاب  هنوگره  رد  يدنبطرـش  سپ  ددرگیم ، مارح  هدش و  بوسحم  رامق  دشاب ، هارمه  یلام  تخاب  درب و  يدنبطرـش و  اب 

يدیهـش همرحم -  بساکم  زا  رامق  ثحب  لیذ  بساکملا ، یـضترم ، خیـش  يراصنا ، ر.ك : يزادـناریت . انـش و  دـننام  ییانثتـسا  دراوم  رد 
دمحم یفجنلا ، ص 95 -  ، 1407 یفجنلا ، یـشعرمهللاتیآ  هبتکم  مق ، بساکملا ، رارـسا  یلا  بلاطلاۀـیاده  حاـتف ، ازریم  جاـح  يزیربت ،

، ینعی تسا ؛ مود  مسق  فالتخا  لحم  دروم  اـهنت  ص 109 . ۀسداسلا ، ۀعبطلا  هیمالـسالا ، بتکلاراد  فجن ، ج 22 ، مالکلارهاوج ، نسح ،
اب يزاب  اب  يزاب  رامق  هک  دش  رکذتم  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق  نکل  دـشاب ، هارمه  نبطرـش تخاب و  درب و  اب  هکنآ  نودب  رامق  تالآ  اب  يزاب 

هارمه رامق  تالآ  اب  هکنآ  نودـب  دریذـپ  تروص  يزاب  رامق  تسا  نکمم  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  هکنیا  هچ  تسا  توافتم  راـمق  تـالآ 
مارح اهقف  ياوتف  زین  تایاور و  ساسارب  زین  رامق  تالآ  اب  يزاـب  هکلب  تسین ، ندوب  راـمق  رطاـخ  هب  ًافرـص  اـهيزاب  تمرح  یهگناو  دـشاب 

هک یناسک  نینیدـتم و  فرع  رد  رگید  ترابع  هب  دـننکیم  يزاب  رامق  نآ  اب  اعون  هک  يزیچ  هک  تسا  نیا  رامق  تلآ  زا  دوصقم  اما  تسا .
؛ يدنبطرـش تخاب و  درب و  نودب  رفن  دنچ  صاخ ، دراوم  یخرب  رد  هکنآ  ولو  دـننادب  يزاب  رامق  رازبا  ار  هلیـسو  نآ  دـنراد ، یعرـش  دـیقت 

باسح هب  رامق  هچ  رگا  تسا  مارح  تایاور  قبط  تسا و  رامق  تلآ  اب  يزاب  نیا  دننک ، يزاب  نآ  اب  يرکف  يزاب  ای  یمرگرس  دصق  هب  هکلب 
یلو دوش  بوسحم  رامق  تالآ  زا  يزیچ  هتـشذگ  رد  تسا  نکمم  هک ، تسا  تهج  نادـب  اهيزاب  یخرب  مکح  رییغت  لیلد  اما  . 3 میرواین .
کی ای  یمرگرـس  یحیرفت و  يزاب  کی  ناونع  هب  هکلب  دوشن ، بوسحم  رامق  رازبا  زا  نینیدتم  فرع  رد  رگید  هداد  تیهام  رییغت  هتفر  هتفر 
عبات مکح  اریز  تفای  دـهاوخ  رییغت  نآ  مکح  تروص  نیا  رد  دـنرادیم ،) راهظا  جنرطـش  دروم  رد  یخرب  هک  نانچ   ) دـیآرد يرکف  يزاب 
رییغت  » ترابع ياج  هب  تسا  رتهب  نیاربانب  تشاد  دهاوخ  دیدج  مکح  دیدج ، عوضوم  عقاو  رد  دوش ، ضوع  عوضوم  رگا  تسا و  عوضوم 

مارح لالح و  رگا  دـنیوگن  دـنروآیمن  لمع  هب  یفاک  تقد  هک  يدارفا  اـت  مینک  داـی  عوضوم » رییغت   » ناونع هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  مکح »
دیلقت عجرم  یهاگ  . 4 لالح . رگید  ینامز  رد  تسا و  مارح  نامز  کی  رد  دوشیم و  ضوع  ادخ  مکح  ارچ  سپ  تسا  يدبا  (ص ) ربمغیپ

هب مکح  تروص  نیا  رد  دوشیم ، بوسحم  رامق  رازبا  تالآ و  زا  نالا  ياهلیسو  کی  هک  دراد  نیقی  ینید ، روما  سانشراک  کی  ناونع  هب 
يارب يدیلقت  عجرم  ره  ياوتف  نیاربانب  دشاب ، هتـشاد  کش  ناونع  نیا  قدص  رد  تسا  نکمم  یهاگ  یلو  دـهدیم  نآ  اب  يزاب  ندوب  مارح 

اذـل دـینکیم ، لمع  وا  تاروتـسد  هب  وا  صـصخت  هب  هجوت  اب  دـینک  هعجارم  رگا  یکـشزپ  ره  هب  هک  روطنامه  دراد  رابتعا  ناشیا  نیدـلقم 
یخرب یلو  دـننادب  مارح  اقلطم  ار  جنرطـش  اب  يزاب  یناگیاپلگ  یفاص  ای  یناتـسیسهللاتیآ  ترـضح  دـننام  دـیلقت  عجرم  کی  تسا  نکمم 

هک دـننادیم  مارح  ندوب  رامق  تلآ  ناونع  هب  تجهب  مراکم و  لضاف ، ماظع  تایآ  يربهر ، مظعم  ماـقم  ینیمخ ، ماـما  دـننام  رگید  عجارم 
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دـشاب رامق  تالآ  اب  ای  دشاب و  يدنبطرـش  هارمه  رگا  يزاب  هنوگره  نیاربانب  دوب ، دهاوخن  مارح  رگید  دوش  جراخ  ندوب  رامق  تلآ  زا  رگا 
رامق تالآ  زا  هک  میراد  کش  نونکا  هدوب و  رامق  تلآ  زا  ًـالبق  هک  یتروص  رد  یلو  لاـبتوف  رد  يدنبطرـش  درن و  هتخت  دـننام  تسا  مارح 
يارب مینک . هعجارم  دوخ  دـیلقت  عجرم  هب  نآ  مکح  هب  تبـسن  دـیاب  دـشاب  هدـش  جراخ  رامق  تالآ  زا  یمالـسا  هعماج  فرع  رد  ای  تسا و 

. دوش هجوت  ریز  بلاطم  هب  تسا  بوخ  تثعب ، زا  لبق  رـصع  رد  نآ  یخیرات  هقباس  تایاور و  تایآ و  هاگدید  زا  رامق  هرابرد  رتشیب  عالطا 
هداد بانتجا  هب  روتـسد  هتـسناد و  یناطیـش  دـیلپ  ياهراک  زا  یتسرپتب و  يراسگیم و  فیدر  رد  ار  رامق  لاعتم  دـنوادخ  رامق  تاّرـضم 

هک یناسک  يا  « » نوحلفت مکلعل  هوبنتجاف  ناطیـشلا  لمع  نم  سجر  مالزالاو  باصنالاو  رـسیملاو  رمخلا  امنا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  . » تسا
یناطیـش ياهراک  زا  كاپان و  دـیلپ و  یمامت  هب  تخاب ، درب و  صوصخم  ياهبوچ  اهتب و  رامق ، بارـش ، هک  دـینادب  دـیاهدروآ . ناـمیا 

نآ هشیر  دنیوگ ، رـسای »  » ار زابرامق  اذل  رامق و  ینعی ، رـسیم ،» . » هیآ 90 (، 5  ) هدئام دیوش .» راگتـسر  ات  دـیزیرپب  اهراک  نیا  زا  سپ  تسا ،
یناسآ و هب  زابرامق  طسوت  نارگید  لام  رامق ، هلیـسو  هب  هک  تسا  تهج  نادب  رـسیم »  » هب رامق  ندیمان  تلع  تسا و  یناسآ  انعم  هب  رـسی » »

رـسیملا : » تسا هدش  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  هک  نانچ  ص 263 . ج 7 ، نآرق ، سوماق  ربکا ، یلع  دیـس  یـشرق ، دیآیم . گنچ  هب  تمحزیب 
تایاور ساـسارب  هتبلا  تسا ،» راـمق  ناـمه  رـسیم  ح 3 ؛. ص 119 ، ج 12 ، هعیـشلالئاسو ، نسحلا ، نـب  دـمحم  یلماـعلا ، رحلا  راـمقلاوه 

تـسا هدـش  هدرمـشرب  رـسیم »  » فیدر رد  زین  رامق  تالآ  اب  يزاب  تسا  هدـش  لقن  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) ادـخ لوسر  زا  هک  يددـعتم 
ام لک  (ص :) لاقف رسیملا ؟ ام  هللا  لوسر  ای  لیق  . » دش لزان  قوف  هیآ  هک  یتقو  دندومرف  ترضح  نآ  هک  (ع ) رقاب ماما  زا  رباج  تیاور  دننام 

دننک يزاب  رامق  نآ  اب  هک  هچنآ  ره  دندومرف : تسیچ ؟ رسیم  هللا  لوسر  ای  دندیـسرپ  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  زوجلاو ؛» باعکلا  یتح  هب  رموقت 
يزوتهنیک ینمشد و  داجیا  ددص  رد  هراومه  ناطیـش  دیامرفیم  لاعتم  دنوادخ  زین  يدعب  هیآ  رد  ح 4 .. نامه ، ودرگ » ای  باق  دننام  یتح 

فده نیا  هب  لین  رد  ناطیـش  رازبا  يراسگیم  يزابرامق و  تسا و  زامن  ییاپرب  ادـخ و  دای  زا  امـش  نتـشادزاب  زین  نامیا و  لها  امـش  نایم 
نع مکّدصی  رسیملاو و  رمخلا  یف  ءاضغبلاو  ةوادعلا  مکنیب  عقوی  نأ  ناطیـشلا  دیری  امنا  : » دیرادیمنرب راک  نیا  زا  تسد  مه  زاب  ایآ  تسا ،

کی رد  ار  يزابرامق  يراسگیم و  مه  زاـب  لاـعتم  دـنوادخ  رگید  هیآ  رد  هیآ 91 . (، 5  ) هدـئام نوهتنم » متنا  لهف  ةولـصلا  نع  هللا و  رکذ 
رتشیب بتارم  هب  نآ  رابنایز  راثآ  ًاعطق  اما  دـشاب  مه  یعفانم  ياراد  انایحا  تسا  نکمم  هچرگ  هک  تسا  هتـسناد  هریبک  ناهانگ  زا  فیدر و 
ساسا رب  هیآ 219 . (، 2  ) هرقب امهعفن » نم  ربکا  امهمثا  سانلل و  عفانم  ریبک و  مثا  اهیف  لق  رسیملاو  رمخلا  نع  کنولئسی  : » تسا نآ  دوس  زا 

هیآ هدئام ، ...«، ) قسف مکلذ  مالزالاب  اومـسقتس  نا  بصنلا و  یلع  حبذ  امو  مدلاو ... ۀتیملا  مکیلع  تمرح  : » دیامرفیم هکنآرق  زا  رگید  هیآ 
( صوصخم ياهریت   ) مـال زا  هنوگود  بارعا  تسا . هدـش  میرحت  مالـسا  رد  هک  هدوب  راـمق  یعون  مـالزا  اـب  میـسقت  هک  دـیمهف  ناوتیم  ( 3
، سفان لبـسم ، مأوت ، ّذـف ، ياهمان  هب  ریت  بوچ  هد  زا  دوب  ترابع  رامق » مالزا  «. » راـمق مـالزا   » يرگید یهن و  رما و  مـالزا »  » یکی دنتـشاد :

یمهـس ریخا  ياـت  هس  مهـس و  تفه  اـت  کـی  زا  بیترت  هب  دوـب  مهـس  ياراد  یلوا  ياـت  تفه  دـغو . حـینم ، حیفـس ، یّلعم ، بیقر ، سلح ،
هدیربرس ار  يرتش  هک  دوب  نانچ  تسا  هدمآ  .، 244 صص 245 -  نیشیپ ، یسربط ، نایبلاعمجم  ریسفت  رد  هک  نانچ  نآ  تیفیک  دنتـشادن و 

بحاص تشادیمرب  ریت  کی  سک  ره  هدرک ، طولخم  ار  اهریت  هاگنآ  دـندوب ، اهریت  ددـع  هب  رفن  هد  نازابرامق  دـندرکیم و  تمـسق  و 28 
ریت هس  هک  نانآ  دربیم و  مهـس  تفه  دوب  هدـمآ  وا  ماـن  هب  یلعم »  » ریت هکنآ  اـت  تمـسق ، ود  مأوت »  » ریت بحاـص  تمـسق و  کـی  ذـف »  » ریت
راک نیا  همیرک ، هیآ  نیا  رد  دنتخادرپیم . مه  ار  رتش  لوپ  هکلب  دندربیمن ، يزیچ  اهنت  هن  دوب ، هدمآ  اهنآ  تسد  هب  دغر ) ای  حینم  حیفس ، »

ناحبـس و دنوادخ  تعاط  زا  جورخ  گرزب و  هانگ  دشاب  تخاب  درب و  هارمه  هک  رامق  تالآ  اب  يزاب  رامق و  ینعی  تسا  هدش  هتـسناد  قسف 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  مق ، ج 4 ، امنهار ، ریسفت  ربکایلع ، یناجنـسفر ، یمـشاه  زین : ص 245 و  نامه ، دشابیم ، تیـصعم  هب  ندروآيور 

نآ تشوگ  ناویح و  هن  دنـشاب و  هتـشاد  میرحت  رد  یتیـصوصخ  رامق  ياـهریت  هن  هک  تسا  حـضاو  و  ص 233 . ، 1374 مق ، هیملع  هزوـح 
زج ( ) نامه یناجنسفر ، یمشاه  ، ) تسا مارح  يرامق  تخاب و  درب و  عون  ره  زا  هدمآ  تسد  هب  لاوما  نیاربانب  دشاب ، صاخ  یگژیو  ياراد 

تـسا هارمه  یلام  تخاب  درب و  اب  هک  رامق  يزاب  هکنیا  هصالخ  دشاب .) هدش  ءانثتـسا  يراوسبسا  ای  يزادـناریت  هقباسم  دـننام  يدراوم  رد 
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فرصت ياههنومن  زا  دشابیم و  مالزا » «، » رـسیم  » نیوانع رد  لخاد  تسا و  مارح  يرگید  هلیـسو  ره  اب  ای  دشاب  رامق  تالآ  اب  هکنیا  زا  معا 
تایآ زین ر.ك : هیآ 29 و  ءاسن ، هیآ 188 -  هرقب ، لطابلاب » مکنیب  مکلاوما  اولکأتال   » هفیرش هیآ  ساسارب  هک  تساوران  هب  نارگید  لام  رد 
يزاب یناور  باتزاب  رگید  مهم  هتکن  دـشابیم . مارح  هدراو  تایاور  زین  نآرق و  یعطق  تاـیآ  ساـسارب  هدوب ، مارح  هبوت . ءاسن و 34   161
ملـسم دنزب و  رامق  هب  تسد  مه  زاب  هک  دوشیم  رتصیرح  دربب  رگا  نوچ  تسا ، هدـنزاب  هشیمه  زابرامق  درک  فارتعا  دـیاب  هک  تسا  رامق 

نوچ اصوصخم  تخاب . دـهاوخ  دوب ، هدرب  لـبق  تاـعفد  رد  هک  ار  ییاـهزیچ  نآ  همه  ماجنارـس  دوب و  دـهاوخن  هدـنرب  هشیمه  وا  هک  تسا 
بلق تواـسق  ردـق  هچ  دـهدیم . تسد  زا  ار  نآ  يدوز  هـب  دـنادیمن و  ار  نآ  ردـق  شـشوک ، راـک و  هجیتـن  هـن  تـسا ، هدروآداـب  تورث 

دتفیب و هایـس  زور  هب  شاهداوناخ  وا و  دریگب و  ار  شتـسود  هناشاک  هناخ و  یگدنز و  مامت  یهاگ  ییاراد و  لاوما و  هک  یـسک  دهاوخیم 
صص ج 12 ، نیـشیپ ، هعیـشلالیاسو ، ر.ك : تسا ، هدـش  دراو  تایاور  یخرب  رد  هک  نانچ  دزادرپب ، شون  شیع و  هب  اهنآ  ییاراد  اب  دوخ 

دوخ هچب  نز و  یتح  هک  دـندادیم  همادا  يزابرامق  هب  ردـق  نآ  دروخیم ) مشچ  هب  یهاگ  زین  هزورما  هک  روطنامه   ) شیرق . 119  - 121
مارح زین  دـشاب  تخاب  درب و  نودـب  رگا  یتح  زین  راـمق  تـالآ  اـب  يزاـب  هک  تسا  نیا  دـنتخورفیم و  هتـشاذگ و  ورگ  راـمق  نیا  رـس  رب  ار 
يارب دشوکیم  دزابیم و  هک  مه  یسک  دوشن . کیدزن  تسا  یناطیش  هکبش  هک  كانرطخ  يداو  نیا  هب  ًالصا  یـسک  ات  تسا  هدش  هدرمش 
يارب دزابیم و  ار  دوخ  یگدنز  مامت  اسب  هچ  تسا  هدـش  درخ  شباصعا  نوچ  دـهد ، همادا  ار  يزاب  دوخ  يدام  یحور و  تسکـش  ناربج 

دیاش دیآیمرد و  دسافم  بالجنم  رد  دوشیم و  هدیـشک  یلکلا  تابورـشم  ردخم و  داوم  عاونا  هب  دوخ  ياهیتحاران  تسکـش و  نیکـست 
یهقف رظن  زا  هچرگا  جنرطـش ، دـننام  اهيزاب  یخرب  صوصخ  رد  تسا . هدـمآ  تایآ  نیا  رد  مه  اب  راـمق  بارـش و  هک  دـشاب  تهجنیدـب 

ناسانشراک یخرب  هاگدید  زا  اما  دنکیم  صخشم  ار  بجاو  مارح و  نایم  ییاهن  زرم  هقف »  » هک تسناد  دیاب  یلو  دوش  فرطرب  نآ  لاکشا 
راک زا  ار  ینهذ  عبانم  ریاس  جنرطش  هب  نتخادرپ  تسا ... هدننکهتسخ  شزرو  کی  جنرطش  يوسنارف ، جنرطش  نامرهق  «، هدوش لاتناش   » دننام

زا هطقن  کی  رب  هک  يراشف  اب  یلاکـساپ » هیرظن   » موهفم هب  دناوتیم  جنرطـش  دوشیم . چوپ  هدوهیب و  نهذ ، ياهتیلاعف  رگید  دزادنایم و 
دیدـپ نانکیزاب  نایم  هک  تسا  یتوادـع  هنیک و  جنرطـش ، تارـضم  زا  رگید  یکی  دـنک . داجیا  ساوح  لالتخا  دزاـسیم  دراو  زغم )  ) ندـب
رتمهم دش .» رفنتم  دوخ  فیرح  زا  دیاب  جنرطش ، يزاب  رد  ندش  هدنرب  يارب  : » دیوگیم جنرطـش  رگید  نامرهق  نیخلا ،»  » هک نانچ  دیآیم ،

ياهباوج زا  یضعب  دزاسیم . هتفشآ  ار  شناور  هدوسرف و  ار  شباصعا  فلت و  ار  ناسنا  رمع  جنرطش و ... روساپ و  اب  يزاب  هکنآ  همه  زا 
هچ ًالبق  یصاخ  دروم  يارب  مینادب  دیاب  یکولس  ریس و  یقالخا و  تاروتـسد  باب  رد  اصوصخم  تسا . رگیدکی  رب  بترتم  راوهلـسلس و  ام 
مزال امتحیلبق  همان  يهرامـش  ور  نیا  زا  دوش . نایب  يدـعب  ياهراکهار  بیترت  هب  ات  میوش  هاگآ  نآ  جـیاتن  زا  میاهدرک و  هئارا  ار  يراکهار 

يارب دینک . رکذ  دوشیم ، لاسرا  ناتروضح  هب  نونکا  هک  ياهمان  يهرامـش  مه  ار و  لبق  همان  يهرامـش  مه  دـعب  همان  رد  مه  امـش  تسا و 
دعب همان  رد  میوش  باوج  دراو  رتزیر  رتلماک و  دیتساوخ  رگا  مینکیم و  داهنشیپ  ار  یلک  ریـس  طخ و  کی  نونکا  امـش  لاؤس  نیا  باوج 

هرابنیا رد  ددرگیم . رسیم  هلپ  هلپ  یجیردت و  قح  لاصو  هللا و  یلا  ریس  یبلاغ  روط  هب  دیزاس . علطم  ار  ام  یلبق ، ياههمان  يهرامـشرکذ  اب 
لوصا نوچ  دیریذپب  نیقی  يور  زا  ار  تاداقتعا  لوصا  دیاب  دـیاقع : لوصا  لماک  هرود  کی  يریگارف  . 1 دینک : یلمع  ار  ریز  ياهراکهار 

زا دیرادن  یتاعلاطم  هنیمز ي  باب  نیا  رد  رگا  دیسرب . داعم  هب  ات  دینک  عورش  یـسانشادخ  دیحوت و  لصا  زا  بیترت  هب  تسین . يدیلقت  نید 
«، دیحوت : » لثم يرهطم  دیهش  ياهباتک  يرهطم . دیهش  داتسا  ياهباتک  زا  سپـس  دینکزاغآ و  یتئارق  نسحم  ياقآ  يداقتعا  ياهباتک 
.( دشابیم دیهـش  راثآ  هعومجم  مراهچ  دـلج  رد  اعومجم  باتک  دـنچ  نیا  «. ) داعم «، » يربهر تماما و  «، » مالـسا رد  لدـع  لصا  «، » تّوبن »

مزال دیفم و  دیاقع  لوصا  یتاعلاطم  ریـس  رد  مه  حابـصم  داتـسا  رثا  « دیاقع شزومآ   » باتک تسا . دیفم  مه  دیهـش  نآ  یهلا » لدع   » باتک
دیاب هراب  نیا  رد  تسا . یهلا  تامرحم  تابجاو و  نتسناد  هللا  یلا  ریس  تایرورض  زا  نآ : تیاعر  تامرحم و  تابجاو و  تخانش  . 2 تسا .
دیهش رثا  هریبک » ناهانگ  : » لثم ییاهباتک  دینادب . ار  دوخ  يالتبا  دروم  تامرحم  تابجاو و  لقادح  دش و  انشآ  یعرش  لیاسم  هلاسر و  اب 
يابیز تشز و  تافـص  تخانـش  . 3 دریگ . رارق  امـش  یتاعلاطم  ریـس  وزج  هراـب  نیا  رد  یتئارق  نسحم  ياـقآ  رثا  یـسانشهانگ » بیغتـسد و«
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هچ ناسنا  هک  دیـسانشب  دـیاب  طقف  هلحرم  نیا  رد  تسا . مزال  هدـیهوکن  هدیدنـسپ و  تـالاح  تافـص و  تخانـش  هللا  یلا  ریـس  رد  یناـسنا :
تافـص جالعهار  هکنیا  تسا . هتخادنا  هطلـس  ناتدوجو  رب  هک  دیراد  يدب  کین و  تافـص  هچ  امـش  صخـش  دراد و  يدب  کین و  تافص 

ریـس کی  دـیریگارف . ار  یبسن  یـسانشدوخ  یـسانشناسنا و  کی  دـیاب  طقف  نونکا  مه  دوشیم . يدـعب  لـحارم  هب  طوبرم  تسیچ ، هلیذر 
لهچ : - » زا دنترابع  دـناهتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  هک  ییاه  باتک  زا  یـضعب  تسا . مزال  هراب  نیا  رد  مه  یتاعلاطم 

قـالخا  - » ردـص اضردیـس  هللا  تـیآ  دـسح ،»  - » يدزی حابـصم  داتــسا  يزاـسدوخ ،» يارب  یــسانشدوخ  ( - » هر ) ینیمخ ماـما  ثیدـح ،»
يریگوگلا رد  رثؤم  رایـسب  تاعلاطم  رگید  زا  يرهطم  دیهـش  ترطف ،»  - » يرهم دمحا  دیـس  ایر ،» بجع و   - » بیغتـسد دیهـش  یمالـسا ،»

ياههمانتیـصو تارطاخ و  هعلاطم  نینچمه  ادـخ و  ءایلوا  ناگرزب و  لاوحا  و  (ع ) ناماما و  (ص ) ربمایپ هریـس  تنـس و  اب  ییانـشآ  یلمع ،
. دشاب تعاس  کی  هچ  رگا  يزور  دیهد  ماجنا  بترم  ار  یتاعلاطم  ریس  دوشیم  دیکأت  رخآ  رد  دشابیم . راوگرزب  ءادهش  زا  یخرب 

نآ هفـسلف  تسیچ و  دنراذگ  یم  تیم  هارمه  رت  بوچ  دننک و  یم  نشور  عمـش  ای  دنزیر  یم  بآ  ربق  يور  تیم  نفد  زا  دـعب  هکنیا  تلع 
. تسیچ

شسرپ

نآ هفـسلف  تسیچ و  دنراذگ  یم  تیم  هارمه  رت  بوچ  دننک و  یم  نشور  عمـش  ای  دنزیر  یم  بآ  ربق  يور  تیم  نفد  زا  دـعب  هکنیا  تلع 
. تسیچ

خساپ

، ناریا پاچ  ص 319 ، ج 4 ، رهاوج ،  ) تسین نیا  رد  یفـالخ  دنـشاپب و  بآ  ربـق  رب  هک  تسا  بحتـسم  : » تسا هدـمآ  یهقف  ياـهباتک  رد 
بآ ربق  يور  تیم ، نفد  زا  سپ  هک  تسا  نیا  نفد  تابحتـسم  زا  یکی  : » تسا هدمآ  س 7 ) ص 91 ، ج 1 ،  ) هلیسولاریرحت رد  1392 ق .)

ثیدح نیا  همه  هک  تسا  هدرک  لقن  موصعم  ناماما  زا  ثیدح  شش  نفد ) باوبا  زا  باب 32 ، ص 859 ، ج 2 ،  ) هعیشلا لئاسو  رد  دنشاپب . 
تسا نیا  نفد  تابحتـسم  زا  یکی  تسا . ربق  يور  بآ  ندیـشاپ  نفد  تابحتـسم  زا  یکی  نیاربانب  تسا . ربق  يور  بآ  ندیـشاپ  هرابرد  اه 

یناوارف تایاور  درادن و  فالتخا  نآ  رد  یـسک  تسا و  یعامجا  هلأسم  نیا  دـنهدب و  رارق  امرخ  هخاش  زا  رت  بوچ  ود  تیم  هارمه  هب  هک 
رت بوچ  ود  تیم  هارمه  هک  تسا  نیا  مهم  تابحتـسم  زا  تسا : هدـمآ  هلیـسولاریرحت  رد  ص 233 .) ج 4 ، رهاوج ،  ) دـنراد تلالد  نیا  رب 

رگا دشاب . ردس  زا  دشن  امرخ  رگا  دشاب ، امرخ  زا  بوچ  ود  نیا  هک  تسا  رتهب  و  گرزب . هچ  کچوک و  هچ  نز ، هچ  درم و  هچ  دنراذگب ،
یتخرد ره  زا  دشن  ادیپ  مه  رانا  تخرد  رگا  رانا و  تخرد  زا  دشن  ادیپ  دیب  رگا  و  تسا ) دیب  عون  کی   ) فالخ تخرد  زا  دشن  ادیپ  ردـس 

نیا تابحتسم  زا  رگید  یکی  تسا . تیم  هارمه  هب  رت  بوچ  ود  نتشاذگ  نفد  بادآ  زا  یکی  سپ  ص 77 .) ج 1 ،  ) درک هدافتسا  ناوت  یم 
حبص ات  و  ح 1 .) ب 45 ، ص 673 ، ج 2 ، لئاسو ،  ) دننکب نشور  تیم  دزن  یغارچ  هک  تسا  رتهب  تشذگرد  هنابش  یـسک  یتقو  هک  تسا 

روتسد (ع ) قداص ماما  درک ، تافو  (ع ) رقاب ماما  ترضح  هک  یتقو  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  س 10 .) ص 21 ، ج 4 ، رهاوج ،  ) دنامب نشور 
روتسد (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  درک ، تافو  (ع ) قداص ماما  یتقو  دننک و  نشور  غارچ  تشاد  تنوکـس  (ع ) رقاب ماما  هک  يا  هناخ  رد  داد 

رد یغارچ  الومعم  دریمب ، بش  یسک  رگا  هتبلا  ص 20 .) ج 4 ، رهاوج ،  ) دندرک نشور  (ع ) قداص ماما  ینوکسم  هناخ  رد  یغارچ  هک  داد 
(. نامه ) تسا غارچ  دوجو  بش  رد  نآرق  ندـناوخ  همزال  تسا و  بحتـسم  تیم  دزن  مه  نآرق  ندـناوخ  نوچ  دـننک  یم  نشور  هناـخ  نآ 

ناماما رگا  هتبلا  دننکن . نفد  حبص  ات  دنهاوخب  دریمب و  بش  تیم  هک  تسا  بحتسم  یتروص  رد  تیم  دزن  رد  غارچ  ندرک  نشور  نیاربانب 
تروص نیا  رد  دـنور ، یم  ربـق  لـحم  هب  اـهنآ  تراـیز  يارب  مدرم  نوچ  دـننک ، تاـفو  دنتـسه  مدرم  بوبحم  هک  یحلاـص  ياـه  ناـسنا  و 
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یلو دروایب  غارچ  دوخ  اب  يرئاز  ره  هک  دشابن  جایتحا  ای  دننامن و  یکیرات  رد  نارئاز  ات  دـننک  نشور  ار  ربق  لحم  مدرم  هک  تسا  بحتـسم 
هنابـش تیم  رگا  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  هچنآ  تسین . مولعم  دـشاب  بحتـسم  مه  اهناتـسربق  رد  اهربق  رـس  رب  غارچ  ندرک  نشور  ایآ 

هن دـشاب  بحتـسم  لمع  نیا  هک  تسا  نکمم  هکلب  تفگ  ناوت  یمن  هناعطاق  مه  ار  نیا  هتبلا  دـننک . نشور  وا  دزن  یغارچ  تسا  رتهب  دریمب 
بلاـطم زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  یلو  تسا  هدـش  هتفگ  ییاـه  هفـسلف  روـما  نیا  يارب  تاـیاور ، یخرب  رد  تسیچ ؟ اـهراک  نیا  هفـسلف  اـنیقی .

مالسا نید  هک  تسا  نرق  هدراهچ  زا  شیب  درک : هجوت  روما  نیا  هب  دیاب  بلاطم  نیا  ندش  نشور  يارب  مینک . یم  هراشا  دیدج  نادنمـشناد 
ار ناهج  نیا  دریمب و  دهاوخ  یم  تسا و  ندنک  ناج  لاح  رد  هک  تسا  یسک  رضتحم  تسا . هداد  رـضتحم  لاح  تیاعر  يارب  یتاروتـسد 

لوصا مالسا  نید  مه  هدرم  نفد  رد  تسا و  ندیشوپ  سابل  تیمها  هزادنا  هب  هدرم  ندرک  نفک  تیمها  یتح  مالـسا  هاگدید  زا  دنک . كرت 
لاـح رد  هک  یناـسک  هراـبرد  رخاوا  نیا  رد  مه  دـیدج  شناد  تسا . هدرک  تاـعارم  لـماک  روـط  هـب  ار  یتشادـهب  يداـصتقا و  یعاـمتجا ،
قاـتا هب  ار  رـضتحم  هک  دوب  دـهاوخن  نینچ  تروص  نیا  رد  دوش ، لـمع  تاروتـسد  نیا  هب  رگا  تسا و  هداد  یتاروتـسد  دنتـسه ، راـضتحا 

ای دننازوس  یم  ای  ار  اه  هدرم  هزورما  درک . دنهاوخ  تیاعر  ار  رضتحم  لاح  هکلب  دنربب  ناتسروگ  هب  اجنآ  زا  دجـسم و  هب  اجنآ  زا  هلوزیا و 
ای هدرم و  ندنازوس  مالـسا  نید  روتـسد  یلو  دننک  یم  نفد  دنراذگ و  یم  یقودنـص  هب  ای  دـنراذگ و  یم  همخد  رد  ای  دـننک  یم  ییایموم 
ارچ هک  دـننک  یم  داریا  یخرب  تسا . مالـسا  رظن  دروـم  صوـصخم  طیارـش  اـب  ندرک  نـفد  كاـخ  ریز  هـکلب  تـسین  نآ  ندرک  ییاـیموم 

، تسا اه  بورکیم  ندرب  نیب  زا  ندنازوس  زا  فده  رگا  هک  تفگ  دیاب  اهنیا  هب  مینازوسن . دنتـسه  اهبورکیم  عاونا  هب  هدولآ  هک  ار  ناگدرم 
یتح دیاب  دشاب  نینچ  رگا  دنتـسه و  كرتشم  ناسنا  اب  يرامیب  دصراهچ  زا  شیب  رد  نوچ  مینازوسب  مه  ار  تاناویح  دـیاب  تروص  نیا  رد 

گرب دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا  نینچ  رگا  تسا و  بورکیم  هب  هدولآ  نوچ  دوش  هدـنازوس  هلـصافالب  مه  تاناویح  طـالخا  تـالوضف و 
تسا و یندـشن  اهراک  نیا  دوش و  هدـنازوس  دـیاب  مه  يرگید  ياهزیچ  دوش و  هدـنازوس  تساه  يرتکاب  اه و  چراق  يوتحم  هک  یناتخرد 
ار نیمز  یگدننک  كاپ  یـشک و  بورکیم  هداعلا  قوف  تردق  هک  تسا  نیا  رد  دارفا  هنوگنیا  هابتـشا  تسین . تسرد  ندنازوس  ار  زیچ  همه 

کی نیا  مینازوسب  ار  زیچ  همه  میهاوخب  رگا  تسه . مه  رت  عفان  تسین و  رتمک  شتآ  زا  نیمز  یـشک  بورکیم  تردق  دنا . هدرک  شومارف 
هدکـشناد هلجم   ) دـنریگ یم  داریا  نآ  رب  دـننک و  یم  يرازیب  راهظا  مه  اه  هدرم  ندـنازوس  زا  یتح  ایند  یملع  عبانم  تسا . يرـشب  هعجاـف 

هبنج هک  تسا  یتشادهب  لوصا  قباطم  نانچنآ  مالـسا  نید  رد  تیم ، نفد  ندرک و  نفک  تاروتـسد  ش 219 .) لاس 39 ، نارهت ، یکشزپ ،
دوش لمع  یتسرد  هب  رگا  اه  هدرم  نفک  نفد و  رد  یمالسا  تاروتـسد  تسا و  هداد  ار  تاروتـسد  نیا  شیپ  نرق  مالسا 15  دراد و  زاجعا 

: تسا تروص  نیا  هب  تاروتسد  نیا  نیرتمهم  دوش . یمن  رـشتنم  طیحم  رد  اه  هدرم  داسجا  بورکیم  دیآ و  یمن  شیپ  یگدولآ  هنوگچیه 
تیم ندب  هک  نآ  زا  سپ  . 3 تسش . تبون  هس  دیاب  ار  هدرم  ندب  . 2 دنیوش . یم  روفاک  ردس و  هدننک  ینوفع  دض  داوم  اب  ار  هدرم  ندـب  . 1

ار وا  روفاک  اب  هرابود  دـیاب  دـش ، وش  تسـش و  صلاخ  بآ  اب  مه  راـب  کـی  دـش و  ینوفعدـض  روفاـک  اـب  راـب  کـی  ردـس و  اـب  راـب  کـی 
عون کـی  نیا ، دـنلام و  یم  تیم  ياـضعا  زا  یخرب  هب  ار  روفاـک  دوخ  هکلب  دـننک  یمن  لـح  بآ  رد  ار  روفاـک  راـب  نیا  درک . ینوفعدـض 
تسد لسغ  ره  زا  سپ  دیوش ، یم  دهد و  یم  لسغ  ار  هدرم  هک  یـسک  . 4 دنیوگ . یم  طونح  ار  لمع  نیا  تسا . ینوفع  دـض  زا  يرگید 

یم ادج  تیم  ندـب  زا  ار  اه  یگدولآ  اه و  بورکیم  هک  یبآ  . 5 ص 154 ) ج 4 ، رهاوج ،  ) دیازفین یگدولآ  رب  ات  دـیوش  یم  ار  دوخ  ياه 
زا . 6 دنراد . دمآ  تفر و  فارطا  نآ  رد  هک  یمدرم  اب  هن  دنک  ادیپ  راک  رـس و  شک  بورکیم  كاخ  اب  ات  دورب  ورف  يا  هلاچ  رد  دیاب  دـنک 

یـشالتم زا  لبق  ات  دنریگ  یم  هدش  ینوفعدض  هبنپ  اب  ار  اه  خاروس  نیا  دـیایب . نوریب  يا  هدولآ  تاحـشرت  تسا  نکمم  ندـب  ياه  خاروس 
ياـه بورکیم  هک  اریز  درادـن  یلاکـشا  تاحـشرت  جورخ  دـش  یـشالتم  ندـب  هـک  یتـقو  یلو  دوـشن  جراـخ  نآ  زا  يزیچ  دـسج ، ندـش 

هچراپ ود  رد  ار  دسج  . 7 دنبای . یم  هبلغ  رـضم  ياه  بورکیم  رب  دنزاس  یم  لیدبت  ار  ندـب  یلآ  داوم  هک  ییاهنآ  رازآ و  یب  تیفورپاس و 
هچراپ رد  ندـب  ات  دـندنب  یم  نییاپ  الاب و  زا  ار  يرـسارس  هچراپ  دـنهد و  یم  رارق  يرـسارس  هچراپ  کی  رد  نآ  زا  سپ  دـنچیپ و  یم  زیمت 

دراد ار  اه  بورکیم  هدنهد  رارف  تیصاخ  دیفس  گنر  اریز  تسا  دیفـس  دنوش  یم  باختنا  نفک  ناونع  هب  هک  يا  هچراپ  . 8 دوش . یشالتم 
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ابو رـصم  رد  لبق  لاس  دنچ  ددرگ . یم  رب  شدوخ  ياج  هب  دسر ، یم  دیفـس  هچراپ  هب  یتقو  دوش  جراخ  ندـب  زا  دـهاوخب  بورکیم  رگا  و 
شیپ لاکشا  دشاب  دیفس  اه  تکاپ  رگا  هک  درک  مالعا  سیراپ  نادنمـشناد  زا  یکی  دش . عونمم  اپورا  هب  یتسپ  تالـسارم  لاسرا  دش . ادیپ 

يورین ات  دـننک  نفد  هدـشن  ماجنا  يراک  نآ  رد  لاـح  اـت  هک  ینیمز  رد  ار  هدرم  تسا  بحتـسم  . 9 دـیآ . یمن  راب  هب  یگدولآ  دـیآ و  یمن 
قیمع ربق  رگا  دریگن . تروص  تارـشح  جورخ  دورو و  یناـسآ  هب  اـت  دـشاب  قیمع  دـیاب  ربـق  . 10 دـشاب . رتشیب  نآ  كاخ  یـشک  بورکیم 

یم نوریب  یگدولآ  دنور و  یم  ربق  نورد  هب  ینوریب  تارـشح  دننک و  یم  داجیا  یگدولآ  دنیآ و  یم  نوریب  هب  ربق  نورد  تارـشح  دـشابن 
دوش و دودسم  اه  خاروس  ات  دنشاپب  بآ  ربق  كاخ  يور  تسا  بحتسم  دنیایب  نوریب  دنناوتن  ربق  لخاد  تارـشح  هک  نیا  يارب  . 11 دنروآ .
. دـنوش یمن  يرامیب  هب  التبم  سفنت  قیرط  زا  مدرم  هجیتن  رد  دـیاین و  دوجو  هب  راـبغ  درگ و  هک  دوش  یم  ثعاـب  یـشاپ  بآ  نیا  رب  هوـالع 

ربق لخاد  زا  ای  دننک و  ذوفن  ربق  لخاد  هب  دنناوتن  تارشح  دوش و  مکحم  ربق  كاخ  هک  دشاب  نیمه  دناوت  یم  ندیشاپ  بآ  هفـسلف  نیاربانب 
. دوش هدولآ  لاغـشا و  يرتمک  نیمز  مظن ، تیاعر  رب  هوالع  ات  دنتـسه  تهج  کی  هب  ور  مظنم و  بترم و  همه  اـهربق  . 12 دنیایب . نوریب  هب 
هب هلبق  هب  ور  لادوگ  ياهتنا  رد  نآ  زا  سپ  دـننک . یم  ناسنا  تماق  هزادـنا  هب  ار  نیمز  لوا  هک  تسا  نینچ  مالـسا  رد  يزاسربق  نوناـق  . 13
یم دودـسم  ار  هدـش  رفح  بناج  تشخ  دـنچ  اب  دـنهدب و  رارق  اجنآ  رد  الماک  ار  هدرم  ات  دـنراد  یم  رب  ار  كاـخ  زا  یتمـسق  ربق ، تازاوم 

نوتـس تشپ و  ینعی  اـضعا  نیرت  تخـس  ربارب  تسـس  نیمز  دوش و  مکحم  تفـس و  تسا  دـسج  ربارب  رد  هک  نیمز  رادـقم  نآ  اـت  دـنزاس 
هدیـشوپ دودـسم و  الماک  هک  یفرط  مه  نآ  دراد  راک  رـس و  تسـس  نیمز  اب  فرط  کی  زا  طقف  ندـب  لاـح  نیا  رد  دریگب و  رارق  تارقف ،

هک دراد  یـسناسا  اـمرخ  بوـچ  دـشاب  اـمرخ  زا  لوا  هجرد  رد  دـننکب . هارمه  تیم  اـب  مه  رت  بوـچ  هعطق  ود  تسا  رتـهب  . 14 تسا . هدـش 
ربارب رد  هک  دراد  دوجو  يداوم  رانا  امرخ و  صوصخ  هب  ناتخرد و  بوچ  رد  تسا . رانا  بوچ  مود  هجرد  رد  دـننازیرگ . نآ  زا  تارـشح 
هدروآ نوریب  ربق  زا  هک  یکاخ  نامه  اب  ار  ربق  . 15 تسا . ربق  ياضف  ندرک  ینوفع  دض  عون  کی  روتـسد  نیا  دنام و  یم  ظوفحم  یکیرات 

ندرک و دیفس  ار  ربق  لخاد  . 16 تسا . هدروخن  تسد  درادن و  یگدولآ  لامتحا  كاخ  نیا  نوچ  تسا  بحتـسم  نیمه  دننک و  یم  رپ  دنا 
هداد تسد  زا  ار  دوخ  یعافد  تردـق  هدـید و  شتآ  هک  يداوم  اب  هن  دـشاب  سامت  رد  كاخ  اب  دـیاب  ندـب  تسا و  عونمم  ندرک  دودـناریق 
دوش نفد  ربق  رد  زیمت  كاپ و  هدرم  دیاب  . 18 يرورـض . دراوم  رد  زج  تسا  دایز  یگدولآ  لامتحا  نوچ  تسا  عونمم  ربق  شبن  . 17 تسا .
دراد سامت  هدرم  ندب  اب  هک  یسک  . 19 دوش . هداد  وشتـسش  دیاب  دوش  هدولآ  نفک  ای  ندب  زا  ییاج  ندرک ، نفک  اه و  لسغ  زا  سپ  رگا  و 
هدرم ربق  يور  بآ  ندیشاپ  هفسلف  هک  دش  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا  دوش . فرطرب  یگدولآ  رطخ  ات  دنکب  تیم  سم  لسغ  مه  شدوخ  دیاب 

تارشح طسوت  هدرم  ندب  ياه  بورکیم  هک  تسا  نیا  رت  بوچ  نتشاذگ  هفسلف  تسا و  كاخ  ندرک  تفس  اه و  خاروس  نتخاس  دودسم 
رب هدرم  ندـب  دـیفم  ياـه  بورکیم  هک  یتـقو  دـنزیرگ و  یم  اـمرخ  رد  دوـجوم  سناـسا  زا  تارـشح  نوـچ  دوـشن  هدرب  رگید  ياـهاج  هـب 

ص داژن ، كاپ  رتکد  ج 11 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا  ددرگ (  یم  فرطرب  رطخ  دـعب ، هب  نآ  زا  دـنتفای  هبلغ  رـضم  ياه  بورکیم 
ناوت یم  اهربق  رـس  رب  ندرک  نشور  غارچ  هفـسلف  هرابرد  تسا .) هدرک  ثحب  لئاسم  نیا  هنیمز  رد  باتک  نیا  مود  دلج  رد  زین  42 و   - 31

بحتسم اه  بش  رد  اهربق  نیا  نتشاد  هگن  نشور  کش  نودب  ناحلاص  ناماما و  ناربمایپ ، ربق  دننام  دراد ، رئاز  هشیمه  هک  ییاهربق  تفگ :
هدافتسا عمش  زا  ناماما  ربمایپ و  مرح  ندرک  نشور  يارب  مدرم  نامز  نآ  رد  دندرک . یم  هدافتسا  عمش  زا  مدرم  رتشیب  میدق  نامز  رد  تسا .
هنوگنیا بابحتـسا  رد  مینک . یم  نشور  قرب  اب  مه  ار  ناماما  ربمایپ و  مرح  مینک ، یم  نشور  قرب  اـب  ار  اـه  هناـخ  هک  نونکا  دـندرک و  یم 

نیا مدرم  هک  تسا  بحتـسم  مه  تروـص  نیا  رد  دراد ، يداـیز  نارئاز  هک  تـسا  یناتـسربق  ناتـسربق ، رگا  تـسین . یکـش  ندرک  نـشور 
یم مه  درک و  نشور  یـصخش  ياهربق  رـس  رب  ناوت  یم  مه  ار  اه  غارچ  دنـشاب . تحار  اه  بش  رد  مدرم  ات  دنراد  هگن  نشور  ار  ناتـسربق 

اهزور یهاگ  میا و  هدرک  نفد  كورتم  ناتسربق  کی  رد  ار  وا  هدرم و  یـسک  مینک  یم  ضرف  الاح  درک . نشور  یناگمه  تروص  هب  ناوت 
هدرم نیا  ربـق  رـس  رب  غارچ  ندرک  نشور  میور . یمن  نآ  تراـیز  هب  بش  تـقو  چـیه  مـیور و  یم  ناتـسربق  نآ  هـب  هحتاـف  ندـناوخ  يارب 

دننکب و نشور  غارچ  هدش  نفد  هزات  هدرم  نیا  ربق  رد  اه  بش  تسا  رتهب  تفگ : ناوت  یم  یملع  دـیدج  ياه  هتفای  ساسارب  تسا ؟ هنوگچ 
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دنرب و یم  تذل  یکیرات  زا  دننک و  یم  دشر  یکیرات  رد  اه  بورکیم  تسا و  اهبورکیم  هب  هدولآ  العف  ربق ، نیا  نوچ  دـننک  شوماخ  زور 
کیرات و ار  نآ  ياج  بورکیم ، دـشر  شرورپ و  يارب  یکـشزپ و ...  مولع  نادنمـشناد  نالا  نیمه  دـننیب . یم  بیـسآ  ییانـشور  رون و  زا 

ناسنا هجوتم  يرطخ  ربق  نیا  زا  هک  نیا  يارب  تسا . بوطرم  کیرات و  لحم  بورکیم ، دشر  يارب  ناکم  نیرت  بسانم  دننک . یم  بوطرم 
ربق لخاد  زا  دـنناوتن  اه  بورکیم  ات  تشاد  هگن  نشور  ار  لحم  نیا  اه  بش  رتشیب ، ای  لاس و  کی  ای  هام  دـنچ  تدـم  هب  ناوت  یم  دوشن  اه 

ربمایپ و ندب  باسح  هک  مینکب  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب  میا . هدیدن  ار  نیا  تایاور ، رد  یلو  درادـن  یملع  لاکـشا  راک ، نیا  دـنیایب  نوریب  هب 
. تسین یکی  دارفا  ندب  اب  حلاص  ياه  ناسنا  زا  یخرب  یتح  و  (ع ) موصعم ماما 

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ قیقع  رتشگنا  زا  هدافتسا  بابحتسا  لیلد 

خساپ

. مینک یباـیزرا  ار  نآ  لیـصفت  هب  میناوـتن  هچرگ  تـسا ، راوتـسا  یتـمکح  رب  دریگیم و  همـشچرس  یهلا  هدرتـسگ  مـلع  زا  مالـسا  ماـکحا 
هب قیقعرتشگنا  زا  هدافتـسا  نیاربانب ، میـشاب . هدرکن  كرد  ار  نآ  ام  هچ  رگا  تسا  یتمکح  ياراد  زین  قیقع  رتشگنا  زا  هدافتـسا  بابحتـسا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تشاد « . دهاوخ  یپ  رد  ار  یهلا  باوث  باوث ، دیما 

؟ تسیچ دوشیمن  هتفگ  دیهش  دوش ، هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  ناملسمریغ  رگا  هکنیا  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ دوشیمن  هتفگ  دیهش  دوش ، هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  ناملسمریغ  رگا  هکنیا  لیلد 

خساپ

نینچ زا  دیهـش  تغل  نیمه  ًالثم  دنوشیم . لامعتـسا  ساسا ، نیمه  رب  زین  اههژاو  دراد و  ار  دوخ  ّصاخ  ياهنوناق  اهرایعم و  یگنهرف ، ره 
دـنادیم و نامیا  ار  اهراک  يارب  هزیگنا  نیرتهب  سپ  تسا  هدوب  اههزیگنا  رد  بالقنا  نید  راـک  هک  اـجنآ  زا  تسا . رادروخرب  یگنهرف  راـب 
ره (1 ؛) نمؤم وه  یْثنُا و  ْوَارکذ  ْنِم  ًاحلاص  لمع  ْنَم  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  تسا  هتـسناد  ادـخ  هب  ناـمیا  نیمه  مه  ار  لاـمعا  لوبق  طرش 
اب راک  هک  تسا  نشور  نیا  و  مینکیم .» اطع  بیط  یگدـنز  وا  هب  دـشاب  نمؤم  هکنآ ) طرـش  هب  دـهد و( ماـجنا  وکین  یلمع  هک  ینز  درم و 

رمع نارادیرخ  رازاب  رد  هدش و  دهاش  فقاو و  شیوخ  شزرا  نتشیوخ و  هب  هک  تسا  یسک  دیهش  اّما  و  تسا . رترب  رترب ، هزیگنا  فده و 
خـساپ دنوادخ  يادـن  نیا  هب  هک  تسوا  اریز  يرگید  هب  هن  دوشیم و  ءاطعا  وا  هب  دیهـش  لادـم  سپ  تسا . هدرپس  سک  نیرتهب  هب  ار  دوخ 
درخیم ار  ناشاهناج  لاوما و  نینمؤم  زا  دنوادخ  (2 ؛) هنجلا مهل  ّناب  مهسفنا  مهلاوما و  نینمؤملا  نم  يرتشا  هَّللا  نا  : » دیامرفیم هک  هداد 

رد هتبلا  دوشیم . هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  سابل  اـب  (3)و  درادن لسغ  یّتح  هک  تسا  دیهـش  نیا  و  دـهدیم .» ار  تشهب  نانآ  هب  لباقم  رد  و 
خساپ شخب  دوشیم « . هدیجنـس  هژیو  ياهنازیم  اب  یلمع  ره  اّما  دنتـسین  يواسم  ناراکدب  اب  دنراک  وکین  هک  یناسک  نآرق  عیـسو  هاگدید 

. دوش دیهش  گنج  هکرعم  رد  رگا  ( 3 هبوت . هروس  ( 2 هیآ 97 . لحن ، هروس  ( 1 تالاؤس »  هب 
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؟ تسا حیبق  تشز و  نداد  هوشر  نتفرگ و  هوشر  ارچ 

شسرپ

؟ تسا حیبق  تشز و  نداد  هوشر  نتفرگ و  هوشر  ارچ 

خساپ

همادا رتشیب  تدـش  اب  هزورما  هدـش و  رـشب  ریگ  نماد  اهنامز  نیرتیمدـق  زا  هک  یگرزب  ياـهالب  زا  یکی  تفگ : دـیاب  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
هک نیناوق  دوشیم  ببـس  تسه و  هدوب و  یعاـمتجا  تلادـع  يارجا  عـناوم  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  تسا  يراوـخ  هوـشر  عوـضوم  دراد ،

نادنمروز اریز  دتفیب ، راکب  دنک ، دودحم  ار  اهنآ  نوناق  دـیاب  هک  دـنمورین  تاقبط  ملاظم  دوس  هب  دـشاب ، تاقبط  عفانم  ظفاح  دـیاب  ًاتدـعاق 
/ دوش ظفح  نوناق  هانپ  رد  اهنآ  قوقح  عفانم و  دیاب  هک  دنتـسه  أفعـض  نیا  دننک و  عافد  شیوخ  عفانم  زا  دوخ  يورین  اب  هک  دنرداق  هراومه 
رب تردـق  هک  دنتـسه  ییاینغا  نادـنمروز و  اریز  داد ، دـهاوخ  سوکعم  هجیتن  تسرد  نیناوق  دوش ، هدوشگ  هوشر  باـب  رگا  تسا  یهیدـب 
هب دش / دهاوخ  أفعـض  قوقح  هب  زواجت  متـس و  ملظ و  همادا  يارب  اهنآ  تسد  رد  ياهزات  هچیزاب  نیناوق ، هجیتن  رد  دنراد و  هوشر  نتخادرپ 

همه رد  ضیعبت  یتلادـعیب و  داسف و  ملظ و  دـشاپیم و  مه  زا  اهنآ  یگدـنز  هزاریـش  دـنک  ذوفن  هوشر  یعاـمتجا  ره  رد  رگا  لـیلد  نیمه 
رتمامت هچ  ره  تدش  اب  يراوخ  هوشر  هلأسم  مالـسا  رد  اذل  دنام / دـهاوخن  یمان  زج  تلادـع ، نوناق و  زا  دـنکیم و  ذوفن  اهنآ  ياهنامزاس 

هوشر یتـشز  هک : تسا  نیا  هجوت  لـباق  یلو  دوشیم / بوسحم  هریبـک  ناـهانگ  زا  یکی  تسا و  هدـش  موکحم  هتفرگ و  رارق  حـیبقت  دروم 
ییاهمان زا  هدنهد  هوشر  راوخ و  هوشر  دریگ و  ماجنا  رگید  هدنبیرف  نیوانع  رگید و  تارابع  يالبال  رد  موش  فدـه  نیا  هک  دوشیم  ببس 

يرییغت هجو  چیه  هب  اهمان  رییغت  نیا  تسا  نشور  یلو  دننک  هدافتـسا  ماعنا »  » و همحزلا «» قح  «، » باسح قح و  «، » فراعت «، » هیدـه : » دـننام
ناتـساد رد  هغـالبلا ، جـهن  رد  تسا / عورـشمان  مارح و  دوشیم  هتفرگ  قیرط  نیا  زا  هک  یلوپ  تروـص  ره  رد  دـهدیمن و  نآ  تیهاـم  رد 

دـش و هوشر  هب  لـسوتم  (ع ) یلع لدـع  همکحم  رد  دوخ  ياوعد  فرطرب  يزوریپ  يارب  وا  هک  میناوخیم  سیق  نب  ثعـشا  ندروآ ، هیدـه 
رب ناراوگوس  دومرف : تفشآرب و  (ع ) یلع ترضح  تشاذگ / هیده  ار  نآ  مان  دروآ و  (ع ) یلع هناخ  رد  هب  ذیذل  ياولح  زا  رپ  یفرظ  هنابش 
اب ار  میلقا  تفه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  يراد ؟... زاب  قح  نییآ  زا  یهد و  بیرف  ارم  هک  ياهدـمآ  ناونع  نیا  اب  ایآ  دـنزیرب ، کـشا  تیاذـع 
زا امش  يایند  درک . مهاوخن  زگره  مریگب ، ملظ  هب  ياهچروم  ناهد  زا  ار  ییوج  تسوپ  هک  یهدب  نم  هب  تساهنآ  ياهنامسآ  ریز  رد  هچنآ 
رد ار  هوشر  مالـسا  راک ؟ هچ  رذگدوز  ياهتذل  یناف و  ياهتمعن  اب  ار  (ع ) یلع تسا ، رتشزرا  مک  نم  يارب  خلم  ناهد  رد  ياهدـیوج  گرب 

ياهوشر شنارادنامرف  زا  یکی  دنداد  ربخ  وا  هب  هک  میناوخیم  (ص ) مالـسا ربمایپ  یگدنز  خیرات  رد  هدرک و  موکحم  ياهفایق  لکـش و  ره 
: تفگ یهاوخ  ترذعم  اب  خساپ  رد  وا  يریگیم ؟ تسین  وت  قح  هچنآ  ارچ  دومرف : وا  هب  تفـشآرب و  ترـضح  هتفریذـپ ، هیدـه  لکـش  رد 

هیدـه امـش  هب  مدرم  ایآ  دیـشابن  یلحم  رادـنامرف  نم  فرط  زا  دینیـشنب و  هناـخ  رد  امـش  رگا  دومرف : (ص ) ربماـیپ دوب / هیدـه  متفرگ  هچنآ 
ص 4/ ج 2 ، هنومن ، ریسفت  [. 1 { ] 1 .} درک رانکرب  راک  زا  ار  يو  دنداد و  رارق  لاملا  تیب  رد  دنتفرگ و  ار  هیده  داد  روتسد  سپ  دنهدیم !؟

؟ تسا مارح  غیت  اب  شیر  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  غیت  اب  شیر  ندیشارت  ارچ 

خساپ
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يددعتم تایاور  و  { 1 .} دنراد رظن  قافتا  دروم  نیا  رد  بهاذم  همه  تسین و  زیاج  تنسلها  هعیش و  یمالسا  اهقف  رظن  زا  شیر  ندیشارت 
روط هب  اهقف  زا  یهورگ  تسا ، هنوگ  ود  تایاور  زا  اهقف  لالدتسا  هوحن  اما  { 2 .} دراد دوجو  نیقیرف  رداصم  رد  شیر  ندیشارت  تمذم  رد 

هک يدراوم  رد  زین  ياهدع  و  { 3 .} دناهدومن راک  نیا  یبوجو  طایتحا  هب  مکح  ياهدع ، دناهداد و  شیر  ندیـشارت  تمرح  هب  يوتف  حیرص 
رظن زا  تایاور  نیا  رتشیب  یلو  ددعتم  هدـش  دراو  دروم  نیا  رد  هک  یتایاور  { 4 .} دناهدرمش زیاج  ار  نآ  دوش  دیدش  جرح  رـسع و  هب  رجنم 

لوسر لاـق  لاـق ، نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نع  . 1 تسا : نینچ  تاـیاور  زا  ياهتـسد  تسا . هـتفرگ  رارق  هشقاـنم  دروـم  تلـالد  دـنس و 
اما دـیراذگاو  ار  اهشیر  دـیریگب و  ار  اهبراش  دومرف : (ص ) مرکا لوسر  دوهیلاب ؛» اوهبـشت  یحللا و ال  اوفعأ  براوثلا و  اوفح  (: » (ص هللا

یفعن براوثلا و  زجن  نحن  امأ  مهبراوش و  اورف  مهاحل و  اوزج  سوجملا  نا  (: » (ص هللا لوسر  لاق  لاق ، . 2 دینادرگم . هیبش  دوهی  هب  ار  دوخ 
ار اهبراش  ام  دندومن و  دنلب  ار  اهبراش  ار و  ناشیاهشیر  دندیشارت  اهربگ )  ) نایـسوجم دومرف : (ص ) مرکا لوسر  ْرطفلا ؛» یه  یحللا و 

نع دمحم  نب  رفعج  نع  بارغ  رب  یلع  نع  هدانـساب  رابخالا  یناعم  نع  . 3 تسا / ترطف  قباطم  نیا  مییامنیم و  دـنلب  ار  اهشیر  هاتوک و 
ار اهبراش  دومرف : (ص ) مرکا لوسر  سوجمل ؛» ابا  اوهبـشت  ـال  یحللا و  اوفعا  براوثلا و  اوفح  (: » (ص هللا لوسر  لاـق  لاـق : هدـج  نع  هیبا 

يدنس رظن  زا  هکنیا  رب  هوالع  تایاور  نیا  تایاور  یـسررب  { 5 .} دینادرگم هیبش  نایـسوجم  اب  ار  دوخ  دیراذگ و  یقاب  ار  شیر  دـیریگب و 
نودـب شیر  ندرک  اهر   ) اوفعا اریز  دومن . هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا  ار  شیر  ندیـشارت  تمرح  ناوتیمن  مه  تلـالد  تهج  زا  دـنافیعض 

شیر هک  دوهی  هب  تهابـش  زا  دـنکیم  یهن  هک  لوا  تیاور  لیذ  هکلب  تسین ؛ بجاو  ًاـعطق  هدـمآ  تاـیاور  نیا  رد  هک  دوش ) هاـتوک  هکنیا 
چیه درادـن و  لاکـشا  نآ  زا  يرادـقم  ندرک  هاتوک  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  دنتـشاذگیم  یقاب  دـنلب  رایـسب  صاخ  ياهنوگ  هب  ار  دوخ 
تهج هب  هدمآ  موس  مود و  تیاور  رد  هک  اهیـسوجم  هب  دوخ  ندـینارگ  هیبش  زا  یهن  ًایناث  تسا . هدادـن  نآ  تمرح  هب  يوتف  اهقف  زا  سک 
ندرک هاتوک  هیبشت  یفن  يارب  اریز  دوشیمن ؛ ود  ره  لماش  یهن  نیا  دندیـشارتیم و  ار  اهشیر  هدومن و  دنلب  ار  اهلیبس  اهنآ  هک  تسا  نیا 

زین يرگید  تایاور  اما  تسا . شیر  ندراذـگ  یقاـب  بابحتـسا  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا  هچنآ  تیاـهن  رد  تسا و  یفاـک  اـهلیبس 
هحیحـص نآ  دوشیم و  تمرح  هدافتـسا  نآ  زا  درادـن و  یلکـشم  تلـالد  رظن  زا  مه  دنـس و  رظن  زا  مه  هک  یتـیاور  هلمج  زا  دراد  دوـجو 
ترـضح هـتیحل )؟ ذـخأی  نأ  حلـصی  لـه   ) دریگب ار  دوـخ  شیر  دـناوتیم  درم  اـیآ  درک  لاؤـس  ترـضح  زا  (ع ) اـضر ترـضح  زا  یطنزب 
نیملسم هریس  هن /) تروص  ولج  زا  یلو  دریگب  دناوتیم  تروص  فرط  ود  زا  ( ؛» الف اهمدقم  نم  اما  سأب و  الف  هیـضراع  نم  اما  : » دندومرف
دناهدوب شیر  ظفح  هب  دیقم  هک  هتشاد  رارمتـسا  (ص ) ربمایپ نامز  ات  هک  تسا  نینیدتم  نیب  لوادتم  شور  هریـس و  تمرح  رب  هلدا  هلمج  زا 

هب تسا  ربتعم  نآ  رد  تلادع  هک  يروما  دنهدیم و  رارق  نیقساف  هرمز  رد  ار  وا  یتح  هدومن و  تمذم  دشارتب  ار  دوخ  شیر  هک  ار  یسک  و 
/ تسا هدادـن  راک  نیا  زاوج  هب  مکح  املع  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  ناـگرزب  و  إـملع ّّ ؛ قاـفتا  بلطم  نیا  رب  دـیؤم  زاـب  و  دنراپـسیمن . يو 
زا باب 67 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  [. 2 / ] ص 149 ج 11 ، ریدغلا ، ص 44 ؛ ج 2 ، يریزجلا ، نمحرلادبع  هعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  [. 1]

54؛ ثیدح 53 -  باب 16 ، ْراهطلا ، باتک  ج 1 ، ملسم ، حیحص  331 ؛ ثیدح 329 -  ص 130 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  مامح ؛ باوبا 
هللا تیآ  نیحلاصلا ، جاـهنم  [. 4 / ] هلأسم 2833 يزیربت ، یئوخ و  ماظع  تایآ  لـئاسملا ، حیـضوت  [. 3 / ] ثیدح 2575 ج 4 ، يذـمرت ، ننس 

ج یناتسیس ، یلع  دیس  هللا  تیآ  نیحلاصلا ، جاهنم  ص 13 ؛ ج 2 ، یناحور ، دمحمدیس  هللا  تیآ  نیحلاصلا ، جاهنم  ص 12 ؛ ج 2 ، یئوخ ،
باب 52/ ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  [. 5 / ] ص 18 ج 2 ، میکح ، دیعس  دمحمدیس  هللا  تیآ  نیحلاصلا ، جاهنم  ص 17 ؛ ، 2

؟ تسیچ دنسریم ، فیلکت  هب  یگلاس  هدزناپ  رد  اهرسپ  یگلاس و  هن  رد  اهرتخد  هک  نیا  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ دنسریم ، فیلکت  هب  یگلاس  هدزناپ  رد  اهرسپ  یگلاس و  هن  رد  اهرتخد  هک  نیا  تلع 
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خساپ

یـسنج غولب  نامز  هتبلا  دشاب ، مدقم  نانآ  یعرـش  غولب  دـیاب  تسا ، نارـسپ  زا  لبق  یعیبط  روط  هب  نارتخد  یـسنج  غولب  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
، تسا رثؤم  نآ  رخأت  مدـقت و  رد  طیحم  طیارـش  اوه و  بآ و  عضو  ییایفارغج و  لماوع  تسین و  ناسکی  اـیند  ماـمت  رد  نارـسپ  نارتخد و 
زا لبق  نانآ  رد  یـسنج  ددـغ  تیلاعف  دنـسریم و  غولب  هب  اهرـسپ  زا  رتدوز  اهرتخد  ناهج  قطاـنم  ماـمت  رد  هک  تسا  ملـسم  هتکن  نیا  یلو 

رادیب دنسریم . فیلکتو  غولب  هب  یگلاس  هدزناپ  رد  اهرسپ  یگلاس و  هن  رد  اهرتخد  یفیلکت  یعرـش و  رظن  زا  یلو  ددرگیم ، زاغآ  نارـسپ 
هب نارتخد  غولب  مّدـقت  اب  سدـقم  عراش  دـنکیم . مهارف  یکاپان  هانگ و  هب  شیارگ  يارب  يدـعاسم  هنیمز  نارتخد  رد  یـسنج  هزیرغ  ندـش 

رتدوز نارتخد  لقع  هشیدنا و  ایناث : تسا . هداد  زیهرپ  فالخ  راک  يراکهزب و  زا  نارسپ  زا  لبق  ار  نانآ  یهاون ، رماوا و  تاررقم و  هلیـسو 
تسا نیا  رب  لیلد  دننکیم ، نتفگ  نخس  هب  عورش  نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  لومعم  روط  هب  مینیبیم  هک  نیا  زا  دوشیم . افوکش  نارـسپ  زا 

هب نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  رکف  هاگتسد  هک  میریگیم  ار  هجیتن  نیاسپ  دراد . دوجو  نتفگ  نخس  هشیدنا و  نیب  یمیقتسم  يوق و  هطبار  هک 
یملع و لئاسم  كرد  یعامتجا و  یمومع و  شوه  رد  نارتخد  مّدقت  دوشیم . افوکـش  اهنآ  زا  زا  شیپ  ناش  كرد  يورین  دتفایم و  راک 

فیلکت طیارـش  دـجاو  نارـسپ  زا  شیپ  یعیبـط  روط  هب  نارتـخد  هک  تسا  نآ  هناـشن  ینید  یقوذ و  ياـهشزرا  رد  ناـنآ  يرترب  نینچ  مه 
هرامش فراعم ، هلجم   - 1 اهتشون : یپ  ( 1 .) دنوشیم هدامآ  ینوناق  ياهتیلوئسم  ینید و  میلاعت  شریذپ  يارب  اهنآ  زا  رتدوز  دندرگیم و 

.44

؟ تسا مارح  ناویح  ای  ناسنا  لکش  ندیشک  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  ناویح  ای  ناسنا  لکش  ندیشک  ارچ 

خساپ

ةرابرد یلو  [ 1 .] درادن یلاکشا  تاناویح  ای  ناسنا  لکش  یشاقن  زین  درادن . یلاکشا  یعیبط  رظانم  ناتخرد و  راجـشا  ایـشا و  لکـش  یـشاقن 
[2 .] تسا مارح  همـسجم  نتخاـس  دـنیامرف : یم  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  نینچمه  ماـظع و  عجارم  تاـناویح  اـی  ناـسنا  ۀمـسجم  نتخاـس 
: تفگ دمآ و  نم  دزن  لیئربج  : " دومرف (ص ) ادخ ربمایپ  هک  دومرف  (ع ) قداص ماما  تسا . هدـش  دراو  همـسجم  نتخاس  تّمذـم  رد  یتایاور 
داتـسرف و هنیدم  يوس  هب  ارم  (ص ) ربمایپ : " دومرف (ع ) یلع هک  دومرف  زاب  [ 3" .] دنک یم  یهن  همـسجم )  ) لاثمت زا  تراگدرورپ  دمحم  يا 
. تسا هدش  لقن  اهءاقباو " روصلا  لمع   " باب رد  دلج 79  راونألاراحب  رد  يرگید  تایاور  [ 4" .] نک بارخ  ار  اه  همسجم  اهربق و  دومرف :

هدش موسرم  هک  نیا  تسین . بترتم  نآ  رب  ییالقع  ةدیاف  تاناویح  ای  ناسنا  همـسجم  ًالّوا : هک  دشاب  نیا  يزاس  همـسجم  میرحت  ّتلع  دیاش 
هچرگ دوش ، یم  نانآ  زا  رکـشت  ریدـقت و  زین  ناهذا ، رد  نانآ  يروآدای  ثعاب  یعاـمتجا  یملع و  ياـه  تیـصخش  ۀمـسجم  دـنیوگ  یم  و 

اقلا هعماج  هب  یعامتجا  یملع و  ياه  تیـصخش  راتفر  قالخا و  راثآ و  اه و  باتک  جـیورت  اـب  ناوت  یم  ار  راـثآ  نیمه  یلو  تسا  حـیحص 
ياهراک تایوهل و  هب  لاغتشا  زا  ار  ناسنا  تسا و  فلاخم  تسا  لئاسم  هنوگ  نیا  ۀبئاش  یتسرپ و  تب  رهاظم  هک  هچنآ  اب  مالسا  ًایناث : درک .

ادـخ دای  ادـخ و  زا  ار  ناسنا  هک  يروما  هب  لاغتـشا  هدوهیب و  وغل و  ياهراک  زا  ار  نانمؤم  نینچ  مه  دراد . یم  زاـب  هدـئاف  مک  اـی  هدـیاف  یب 
ج راونالاراحب ، [ 3 . ] ج 1،ص 496 هلیسولا ، ریرحت  [ 2 . ] ۀلئسم 2069 ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  [ 1 . ] دراد یم  رذح  رب  دنک  یم  لفاغ 

ص 286. نامه ، [ 4 . ] ص 287 ، 79

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1293 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناماما ارچ  سپ  تسا  ضحم  دبعت  رگا  و  دنا ؟ هتسنادن  مزال  ام  يارب  ار  نآ  هفسلف  نتسناد  دنا و  هتسناد  ضحم  دّبعت  ار  ماکحا  زا  یخرب  ارچ 
؟ دنا هدرک  نایب  ار  ماکحا  ۀفسلف 

شسرپ

ارچ سپ  تسا  ضحم  دـبعت  رگا  و  دـنا ؟ هتـسنادن  مزال  ام  يارب  ار  نآ  هفـسلف  نتـسناد  دـنا و  هتـسناد  ضحم  دـّبعت  ار  ماکحا  زا  یخرب  ارچ 
؟ دنا هدرک  نایب  ار  ماکحا  ۀفسلف  ناماما 

خساپ

زا و  تسین ، زئاـج  رادرم  تشوگ  ندروخ  ارچ  میریگب ، هزور  دـیاب  ارچ  میریگب ، وضو  دـیاب  ارچ  میناوخب ، زاـمن  دـیاب  ارچ  هک  نیا  زا  لاؤس 
خساپ يارب  تسا ؟ يدّبعت  مالـسا  رد  ماکحا  زا  یخرب  ارچ  ًالوصا  میـسرپ  یم  دوخ  زا  دراد و  دوجو  اهام  نهذ  رد  هراومه  اهارچ  لیبق  نیا 
دراوم ۀـمه  رد  ات  مینک  نایب  ماکحا  ۀفـسلف  ةرابرد  یّلک  ةدـعاق  یـساسا و  لصا  کی  تسا  رتهب  ماکحا  ۀفـسلف  هب  طوبرم  تالاؤس  ماـمت  هب 
ندوب يدبعت  ام  يارب  هتفر و  راک  هب  دبعت  نآ  رد  هک  مینکیم  دروخرب  دراوم  یخرب  هب  زین  دوخ  ۀـنازور  یگدـنز  رد  ام  دـشاب . هدـننک  عناق 

دنچ نآ  رد  هک  يا  هخسن  وا  مینکیم  هعجارم  کشزپ  هب  میوشیم  رامیب  هک  یماگنه  ًالثم  تسین . لاکشا  ارچ و  لباق  تسا و  ملـسم  اهنآ 
يراددوخ اذغ  نالف  نالف و  ندروخ  زا  مینک و  فرـصم  ددع  دنچ  زور  ره  مادک  ره  زا  دهدیم  روتـسد  دهدیم و  ام  هب  هتـشون  وراد  عون 

شناد و ملع و  هب  نوچ  ارچ ؟ میهد  یم  رارق  لـمع  دروم  ار  وا  تاروتـسد  مینکب  یلاؤس  اـهوراد  تایـصوصخ  زا  هک  نیا  نودـب  اـم  مینک .
رگید زا  يرایـسب  رد  روط  نیمه  درادـن و  يرگید  روظنم  ام  دوبهب  هجلاـعم و  زج  وا  هک  میناد  یم  میدـقتعم و  بط  ۀتـشر  رد  وا  صـصخت 
ۀتـشر رد  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  نامیا  یـسک  شناد  ملع و  هب  ناسنا  رگا  هک  میـسر  یم  نشور  ۀجیتن  کی  هب  اه  هنومن  نیا  زا  یگدنز ، روما 
يدایز تاحیضوت  وا  زا  هک  نیا  نودب  هتشر  نآ  رد  وا  تاروتـسد  زا  ًاعطق  تسین  راک  رد  ییوس  رظن  هک  دنادب  زین  دنادب و  صـصختم  دوخ 

نیا زا  دنادن و  نکمم  وا  يارب  ار  یهابتـشا  چیه  دنادب و  کشزپ  نیرتقذاح  ار  وا  هک  نآ  صوصخ  هب  دـهدیم . رارق  لمع  دروم  دـهاوخب 
یهلا ناربمایپ  هک  تسا  ییاههخسن  مه  ینید  تاررقم  ماکحا و  هک  میسر : یم  هجیتن  نیا  هب  همدقم  نیا  زا  نونکا  دشاب . هتشاد  نیقی  تهج 

ام هک  یتقو  تسا  یهیدب  دنیامن . نیمأت  تهج  ره  زا  ار  نانآ  یتخبشوخ  تداعس و  ات  دنا  هدروآ  رـشب  يارب  ادخ  فرط  زا  نید  نایاوشیپ  و 
زین میشاب و  هتشاد  نامیا  ادخ  ینابرهم  فطل و  تمکح و  هب  هتفرگ و  همـشچرس  ادخ  نایاپیب  ملع  زا  ماکحا  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  داقتعا 

دقتعم اهنآ  ندوب  موصعم  هب  ینعی  دنوش ، یمن  یـشزغل  اطخ و  راتفرگ  وحن  چـیه  هب  ماکحا  ندـناسر  غیلبت و  رد  ادـخ  ناربمایپ  هک  مینادـب 
دوخ يارب  يزاین  چیه  میشوک و  یم  ینید  تاروتسد  هب  ندرنک  لمع  رد  بارطـضا  چیه  نودب  تیّدج و  لامک  اب  تروص  نیا  رد  میـشاب .

ریخ هب  هدش  ررقم  هچ  ره  هک  میناد  یم  اریز  مییامن ، لاؤس  تسا  هدش  هداد  رارق  هک  یتاررقم  ماکحا و  ۀفسلف  تایصوصخ  زا  هک  مینیب  یمن 
رد ای  وا  تمکح  شناد و  ملع و  رد  ای  ادخ  دوجو  رد  یسک  رگا  يرآ  دنا . هدرکن  یهابتشا  ماکحا  نایب  رد  یهلا  يایبناو  هدوب  ام  حالـص  و 

ناربمایپ تیناقح  وا و  تافص  ادخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  لاؤس  نیا  زا  لبق  تسا  مزال  دشاب  هتشاد  دیدرت  نانآ  ندوب  موصعم  ایبنا و  تیناقح 
دنهاوخن يدیدرت  هنوگ  چیه  دنا  هتخاس  مکحم  ار  دوخ  توبن  دـیحوت و  ۀـیاپ  هک  یناسک  نیاربانب ، دوش . ثحب  دراو  نانآ  تافـص  یهلا و 

هتبلا تسا . هدشن  نایب  ام  يارب  هچرگ  دراد  هتشاد و  یتلع  هفسلف و  و  دشابیم . يدیاوف  حلاصم و  ياراد  تاررقم  ماکحا و  مامت  هک  تشاد 
زا یسک  رگا  هک  تسین  یکش  اریز  دیآ ؛ رب  وجتـسج  قیقحت و  لابند  هب  دیابن  ای  دنک و  لاؤس  ماکحا  ۀفـسلف  زا  دیابن  یـسک  مییوگ  یمن  ام 

ار قح  نیا  سک  ره  زین  تشاد و  دهاوخ  اهنآ  ماجنا  يارب  يرت  يوق  رتشیب و  هزیگنا  تبغر و  دنک ، ادیپ  یهاگآ  ماکحا  تمکح  هفـسلف و 
میشاب هتشاد  راظتنا  دیابن  یلو  دبای ، یهاگآ  تفرعم  ملع و  کی  ناونع  هب  لقادح  يرشب  نیناوق  ینید و  نیناوق  ماکحا و  رارـسا  زا  هک  دراد 

شـشوک ماکحا  ۀفـسلف  ندـیمهف  رد  رگا  میبای و  تسد  ماکحا  ۀفـسلف  رارـسا و  تایئزج و  مامت  هب  میراد  هک  يدودـحم  تاـمولعم  اـب  هک 
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ترـضح درادن . یتحلـصم  هدیاف و  چیه  مکح  نیا  مییوگب  ای  میریگب  هدیدان  ار  مکح  نآ  میناوت  یمن  زگره  میتفاین  تسد  نآ  هب  میدرک و 
اهنع و نونغتـسی  یتلا ال  ۀـجاحلا  هیلا  مهل  مهئاقب و  دابعلا و  حالـص  هیفف  یلاعت  كرابت و  هللا  ّلحا  ام  ّلک  اندـجو  ّانا  : " دـیامرفیم (ع ) اضر

ییاهزیچ لاعتم  يادخ  هک  مینیب  یم  ام  ینعی : كالهلاو . ءانفلا  یلا  ًایعاد  ًادسفم  اندجو  هیلإ و  دابعلل  ۀـجاح  ءایـشالا ال  نم  مّرحملا  اندـجو 
مارح ار  ییاهزیچ  دراد و  يا  هدیاف  تحلصم و  نانآ  يارب  دنتسه و  دنمزاین  اهزیچ  نآ  هب  نآ  ۀمادا  یگدنز و  رد  مدرم  هک  هدرک  لالح  ار 

ماکحا دنیوگیم  نادنمشناد  ساسا  نیا  رب  و  [ 1 .] دشابیم وا  یتسین  انف و  داسف و  بجوم  تسین  رشب  زاین  دروم  هک  نیا  رب  هوالع  هک  هدرک 
ار بارش  دنوادخ  هک  تسین  روط  نیا  دوش  یمن  بجاو  ای  مارح  ای  لالح  تهج  نودب  يزیچ  چیه  ینعی  تسا ، دسافم  حلاصم و  عبات  عرش 

دوشیم هتفگ  هک  یتقو  هتبلا  دشاب . هدرک  بجاو  یتحلصم  چیه  یب  ار  حبص  زامن  ای  دشاب  هدرک  مارح  يررض  هدسفم و  چیه  نتـشاد  نودب 
روطخ نهذ  رد  يّدام  صاوخ  هصالخ  یتشادهب و  یمـسج و  ّراضم  دیاوف و  ًاروف  دیابن  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  دـسافم  حـلاصم و  ماکحا ، رد 

رب تسا و  هدیدرگ  روظنم  یهلا  ماکحا  رد  همه  دوش  ضرف  هک  رگید  ةدیاف  عون  ره  یعامتجا و  يدرف ، یحور ، یمـسج ، دیاوف  هکلب  دنک ،
نآ هدش  نایب  ماکحا  زا  یخرب  تمکح  ای  تّلع  هفسلف و  طقف  هدشن  نایب  ماکحا  رثکا  تّلع  هفسلف و  تسا . هدش  رداص  ماکحا  اهنآ  ساسا 

و : " دـیامرفیم تاکز  بوجو  ّتلع  ةرابرد  0ع ) اـضر ماما  ًالثم  هدـش : یم  اقلا  نانآ  هب  همئا  زا  بلاطم  هک  یناگدنونـش  رکف  ةزادـنا  هب  مه 
اهالب زا  اینغا  لاوما  دنسرب و  ییاون  هب  ارقف  هک  تسا  نیا  تاکز  دوجو  تلع  " ءاینغالا ؛ لاوما  نیصحت  ءارقفلا و  توق  لجأ  نم  ةوکزلا  ۀّلع 
عالطا هب  دراد  دوجو  ماکحا  نیا  نطاب  رد  هک  یقیاقحو  حـلاصم  نآ  زا  ياهمـش  ناماما  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و  دوش . ظفح  تاـفآ  و 
یهاگآ رتشیب  تسا  یهلا  ماکحا  مامت  نطاب  رد  هک  یقیاقح  تایعقاو و  یهلا و  ماـکحا  هب  تبـسن  ناناملـسم ، ناـنمؤم و  اـت  دـنناسرب  مدرم 

همه دراد و  طابترا  یتسه  ملاع  قیاقح  اب  اه  ناسنا  یتخبشوخ  تداعـس و  هک  تسا  عون  نیا  زا  یهلا  ماکحا  مامت  هک  دنوش  هجوتم  دنبای و 
ناشنا يارب  زین  هدش  رکذ  دراوم  نیا  زا  یضعب  مهف  یتح  هچ  رگا  تسا ، اه  ناسنا  مامت  یعقاو  یتخبشوخ  تداعـس و  تهج  رد  ماکحا  نیا 

: دوش هجوت  هتکن  ود  هب  تسا  مزال  همتاخ  رد  دوش . نایب  اهنآ  مامت  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، لکشم  يداع  ياه 

؟ تسا ّرضم  درم  يارب  ریرح  ياه  سابل  الط و  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ّرضم  درم  يارب  ریرح  ياه  سابل  الط و  ارچ 

خساپ

(ع) قداص ماما  تسا . هدـش  میرحت  نادرم  يارب  ریرح  ساـبل  روط  نیمه  تسا ؛ مارح  ـالط  تـالآ  ساـبل و  هب  درم  ندرک  رویز  ندیـشوپ و 
ّهنال هیف  یلـصی  بهذلا و ال  لجرلا  سبلی  ال  : " دومرف زاب  [ 4(" .] بهذ نم  ًامتاخ  كدـی  یف  لعجت  ال   ) نکن تسد  هب  الط  رتشگنا  : " دومرف

تایاور روط  نیمه  " دوب . دـهاوخ  تشهب  لها  سابل  الط ، دـناوخب . زامن  نآ  رد  دـیابن  دـشوپب و  ـالط  دـیابن  درم  [ 5 [؛ ۀـّنجلا لها  سابل  نم 
. دـنکیم تلالد  یتاـیاور  یمـشیربا  ریرح و  ساـبل  ندیـشوپ  میرحت  دروم  رد  دراد . تلـالد  ـالط  هب  درم  ندرک  تنیز  میرحت  رب  هک  رگید 

ماما [ 6 .] هن دومرف : ترضح  دناوخب ؟ زامن  یمشیربا  سابل  رد  دناوتیم  درم  ایآ  مدرک : لاؤس  (ع ) اضر ماما  زا  دیوگیم : دعس  نب  لیعامـسا 
رگید تایاور  روط  نیمه  " تسین . زئاج  صلاخ  ریرح  رد  درم )  ) ندـناوخ زام  [ 7 [؛ ضحم ریرح  یف  ةالصلا  ّلحت  ال  : " دومرف (ع ) يرکـسع

رب صلاخ  ریرح  سابل  ندیـشوپ  الط و  هب  ندرک  رویز  الط و  ندیـشوپ  ماـما  دراد . نادرم  رب  صلاـخ  ریرح  ندیـشوپ  تمرح  رب  تلـالد  هک 
رب صلاخ  ریرح  نادرم و  رب  ـالط  میرحت  تلع  1 ـ هک : دور  یم  لامتحا  تسین . مولعم  نادرم  رب  میرحت  یعقاو  تّلع  درادـن . یلاکـشا  نانز 

دوخ يدرم  رگا  هک  تسا  یهیدب  دراد . هراشا  نادب  باب 30  زا  تیاور 3  هک  روط  نامه  دـشاب ، راختفا  ینیبدوخ و  ربکت و  ساسحا  نادرم 
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نانز رب  اّما  دوشیم . بوسحم  گرزب  بیع  نادرم  رب  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  ینیب  دوخ  ربکت و  ساسحا  وا  رد  دـنک ، رویز  تالآ  الط  هب  ار 
رگا 2 ـ دوشن . روجنر  نازیرگ و  وا  زا  دـشاب و  بغار  وا  هب  شرهوش  هک  دـنک  هولج  يروط  دـیاب  نز  نوـچ  درادـن ، یلاکـشا  ندرک  تنیز 

یعامتجا یقالخا و  دـسافم  دـمآ و  یم  دوجو  هب  نادرم  نیب  رد  تباـقر  یبلط و  اـیند  یهاوخ و  نوزفا  دوب ، زئاـج  نادرم  رب  ـالط  ندیـشوپ 
زامن نآ  اب  رگا  تسا و  مارح  نادرم  رب  الط  هب  ندرک  رویز  ندیـشوپ و  عجارم  ياوتف  رباـنب  دـش . یم  لـیمحت  دارفا  هعماـج و  رب  يداـصتقاو 

ندیشوپ و دشاب ، هدشن  تسرد  درز  يالط  زا  نیتالپ  رتشگنا  رگا  تسا . فالتخا  دیفـس  يالط  روم  رد  هبلا  [ 8 . ] تسا لطاب  زامن  دنناوخب ،
زامن تسا و  مارح  نادرم  رب  صلاخ  مشیربا  ریرح و  سابل  ندیـشوپ  عجارم  ياوتف  ربانب  نینچمه  [ 9 .] درادن یلاکشا  درم  يارب  نآ  اب  تنیز 

تاعکر ددع  دننام  هدشن ، نایب  اهنآ  هفـسلف  یهلا : ماکحا  زا  يرایـسب  تفگ : دـیاب  ماکحا  یعقاو  هفـسلف  دروم  رد  [ 10 .] تسا لطاب  نآ  اب 
هدـسفم تحلـصم و  ياراد  یهلا  ماکحا  نوچ  دراد و  وا  تمکح  ملعو و  دـنوادخ  هب  رواب  داقتعا و  نوچ  ناـسنا  اـما  هناـگجنپ ، ياـهزامن 

اهنت ینعی  ماکحا ، هفـسلف  هن  تسا ، اه  تمکح  زا  یـضعب  اهنت  هدـش ، نایب  هک  زین  اه  تلع  زا  یـضعب  دـنکیم . لمع  اهنآ  هب  تسا ، یعقاو 
. ماکحا یعقاو  تلع  هن  تسا ، هدش  نایب  يرهاظ  ياه  تلع  اهنت  ای  یعقاو ، ياه  تلع  زا  یشخب 

؟ بحتسم یهاگ  زیاج و  نانز  يارب  تسا و  مارح  نادرم  يارب  الط  زا  هدافتسا  ارچ 

شسرپ

؟ بحتسم یهاگ  زیاج و  نانز  يارب  تسا و  مارح  نادرم  يارب  الط  زا  هدافتسا  ارچ 

خساپ

اه کلسم  اه و  بتکم  زا  یخرب  دننام  هن  تسا . هدیزگرب  ار  لادتعا  ّدح  رگیددراوم  مامت  دننام  اه  تینیز  عاونا  زا  هدافتسا  دروم  رد  مالسا 
لّمجت دـننام  هن  تسا و  ییاسراپ  دـهز و  فلاخم  دـشاب ) لدـتعم  تروص  هب  دـنچ  ره   ) تالمجت اه و  تینیز  زا  هدافتـسا  دـنرادنپ  یم  هک 

حور و رگا  دنهد . یم  سدقمان  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  ییاوران  لمع  هنوگ  ره  هب  نت  دنوش و  یم  لّمجت  تنیز و  رد  قرغ  هک  نایارگ 
یمن نیاربانب  تسا . وا  مسج  ناسنا و  حور  ياه  یگژیو  گنهامه  تسرد  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  تامیلعت  دریگ ، رارق  رظن  دـم  ناسنا  مسج 

اب لامجاروط و  هب  اّما  مینکن  كرد  ار  مکح  تمکح  ثالـصا  يدراوم  رد  اسب  هچ  مینک و  ناـیب  دـیاب ، هک  ناـنچ  ار  ماـکحا  ۀفـسلف  میناوت 
ماقم در  دیاب  هک  تسا  هدش  روظنم  یحلاصم  مالسا  تعیرـش  ماکحا  ۀمه  رد  هک  میدقتعم  میناد و  یم  ماکحا  رتشیب  ياه  تمکح  هب  هجوت 

هب درم  نّیزت  دروم  رد  مینک . لمع  تسا  هتخانش  شتمکح  هچنآ  دننامه  تسا  هتخانشان  شتمکح  هچ  نآ  هب  مینک و  لمع  اه  نآ  هب  میلست 
تنیز ناـنز  يارب  هک  ییاـهزیچ  زا  یخرب  دـیاش  دـنکن . ادـیپ  جاور  تنیز  هب  شیارگ  نادرم  رد  هک  دراد  دوـجو  مـهم  تـمکح  نـیا  ـالط 
مالسا هک  دننک ، یم  هدافتسا  رّبکت  یشورف و  رخف  لماع  ناونع  هب  نآ  زا  نادرم  ور  نیا  زا  دنـشابن . تنیز  نادرم  يارب  دنوش ، یم  بوسحم 

زا دنبای . شیارگ  تیونعم  ییوج و  لامک  هب  هکلب  دنرواین ، يور  لوقعم  ریغو  یقطنم  ریغ  ياه  تنیز  هب  نادرم  ات  تسا  هدومن  یهن  ار  نآ 
نامه نادرم  يارب  الط  ةدافتسا  تمرح  تلع  دیاش  تسا . هدومن  تابثا  ار  نادرم  يارب  الط  لامعتسا  نایز  ررض و  یملع  ینابم  رگید  يوس 
ییابیز بلطم  (ص ) ربمایپ نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  باتک  رد  داژن  كاپ  اضر  دیس  رتکد  دیهـش  تسا . هدومن  تابثا  لمع  هک  دشاب  لماوع 

ندوب هدولآ  هتفرگ ، رارق  یتشادـهب  یکـشزپ و  لفاحم  هجوت  دروم  نونک  ات  الط  سنج  زا  هچنآ  : " دـیوگ یم  دـنک و  یم  نایب  هراب  نیا  رد 
" نودار  " ياـه هدروآرف  هب  ـالط  ياـه  هقلح  ًاـصوصخم  یگدولآ  ًاریخا  هک  دـشاب  یم  ویتکآ  ویدار  دراوم  هب  ـالط  سنج  زا  ینییزت  تـالآ 
d مویدار ینعی  نودار  هیزجت  ياه  هدروآرف  دوجو  تلع  هب  نآ  تیلاعف  هتیویتکا و  هک  دهد  یم  ناشن  اه  هقلح  زیلانا  تسا . هدـیدرگ  دـییأت 
ویدار 226 رـصنع  زا  هک  دـشاب  یم  رثا  یب  زاگ  کـی  نودار 222  تسا . هدوب  دـنک  یم  دـعاص  اتب "  " هعـشا هک  لاس  رمع 20  همین  اـب   e و
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. دور یم  راک  هب  اه  هّدغ  رد  نتاشک  يارب  ییاه  هناد  لکش  هب  هداد ، رارق  راشف  تحت  ییالط  كزان  هلول  رد  روکذم  زاگ  دوش . یم  لصاح 
دناوت یم  هدرک و  بوسر  الط  يور  هک  دنتـسه  نودار )  ) هیزجت مهم  ياه  هدروآرف  تومسیب 210  اب   e مویدار برس 210 و  اب   d مویدار

ناحتما هتیویتکا  ویدار  رظن  زا  نداد  لکش  زا  لبق  ار  الط  زهجم  هناخراک  ود  یکی  ًاریخا  دوش . یحطـس  يدلج  ياه  شنکاو  ببـس  اه  لاس 
الط هقلح  ایا  دوش : لاؤس  تسا  نکمم  دـنراد . یم  مالعا  تسوپ  يارب  لگمحت  لباق  ار  رگید  عون  ياوس  ـالط ، زا  یعون  طـقف  دـننک و  یم 

رب تفگ : دیاب  دهد ؟ یم  رارق  رطخ  نایز و  دورم  زین  ار  نز  ای  دهد  یم  شنکاو  طقف  درم  رد  تسا ، كوکـشم  نویـسایدار  شنکاو  هب  هک 
رد ـالط  يزیچاـن  رادـقم  ًاریخا  هک : تسا ]  ] نیا مزاـس ، حرطم  لاؤس  ناوـنع  هب  مناوـت  یم  نم  ار  هچ  نآ  هدرک و  شرازگ  ار  نآ  رثا  زین  نز 

. دنا هتفای  نانز  يوم 

؟ تسین نآ  لامعتسا  مدع  لامعتسا و  ةرابرد  يزّوجم  هنوگ  چیه  نز  دوجو  رد  تعیبط  ۀلیسو  هب  الط  نداد  رارق  ایآ 

هراشا

طاخ هب  [ 1" .] دراد نایز  کش  نودب  تسا ، هتخاس  مارح  درم  رب  ار  الط  رتشگنا  هقلح و  نوچ  مالـسا  يانیب  مشچ  هک  تسه  زیچ  کی  یلو 
الط ب زا  هدافتسا  ِیمسج  یحور و  نایز  ررضر و 

شسرپ

تسه زیچ  کی  یلو  تسین ؟ نآ  لامعتسا  مدع  لامعتـسا و  ةرابرد  يزّوجم  هنوگ  چیه  نز  دوجو  رد  تعیبط  ۀلیـسو  هب  الط  نداد  رارق  ایآ 
یحور نایز  ررضر و  طاخ  هب  [ 1" .] دراد نایز  کش  نودب  تسا ، هتخاس  مارح  درم  رب  ار  الط  رتشگنا  هقلح و  نوچ  مالسا  يانیب  مشچ  هک 

الط اریز  نکم ، تسد  رب  الط  رتشگنا  : " دومرف (ع ) یلع ماما  هب  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  نادرم ، تنیز  يارب  ـالط  زا  هدافتـسا  ِیمـسج  و 
رد نادرم  تنیز  ـالط  : " دومرف زین  [ 3" .] نکم تسد  هب  الط  رتشگنا  چـیه  : " دومرف (ع ) قداص ماـما  [ 2" .] تسا ترخآ  ملاـع  رد  وت  تنیز 

مارح ار  نآ  اـب  ندـناوخ  زاـمن  نادرم و  رب  ار  ـالط  زا  هدافتـسا  ادـخ  سپ  داد . رارق  اـیند  رد  ناـنز  تنیز  ار  ـالط  دـنوادخ  تـسا و  تـشهب 
ریجنز نتخیوآ  لثم  الط  هب  ندرک  تنیز   : " دنهد اوتف  ینید  ناهیقف  دیلقت و  عجارم  هک  تسا  هدش  بجوم  یتایاور  نینچ  دوجو  [ 4" .] درک

زامن و رد  الط  هب  ندرک  تنیز  یلو  تسا  لطاب  نآ  اب  ندـناوخ  زامن  تسا و  مارح  درم  يارب  الط  رتشگنا  ندرک  تسد  هب  اـی  هنیـس  هب  ـالط 
زیاج دـشاب ، فراعتم  يالط  نامه  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  نادرم  يارب  نیتـالپ )  ) دیفـس يـالط  [ "5" .] درادـن لاکـشا  نز  يارب  نآ  ریغ 

سابل ـالط و  تنیز  میرحت  ۀفـسلف  ناونع  تحت  هرامـش 67  ةوزج  رتشیب  یهاـگآ  تهج  [ 6" .] دـشاب هدرک  رییغت  نآ  گنر  دـنچ  ره  تسین 
،132 ص 131 -  ج 16 ، ، داژن ، كاپ  اضر  دیـس  رتکد  (ص ) ربماـیپ نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا  [ 1 . ] ددرگ یم  لاسرا  نادرم  رب  نیمـشیربا 
[5 . ] ح 5 ص 300 ، نامه ، [ 4 . ] نامه [ 3 . ] ح 1 باب 30 ، ص 299 ، ج 3 ، یلماع ، ّرح  هعیشلا ، لیاسو  [ 2 . ] یسمش  1355 هیمالسا ، پاچ 
لاؤس 50؛ ص 141 ، ج 1 ، هر ) ) ینیمخ ماـما  رـضحم  زا  تائاتفتـسا  [ 6 . ] و 832 ۀلئـسم 831  ص 484 ، ج 1 ، عجارم ، لـئاسملا  حیـضوت 

یناوج رد  ملاس  حـیرفت  ياـه  هار  شـسرپ : ص 502 . يزیربت ، دـیدج ، تائاتفتـسا  س 117 ؛ ص 49 ، يزاریـش ج 1 ، مراکم  تائاتفتـسا 
؟ تسیچ

خساپ

هب اج  نیا  رد  تسا . ناناوج ) هژیو  هب   ) ناـگمه يارب  ملاـس  تاـحیرفت  هدـش ، شرافـس  نادـب  ینید  ياـه  هزومآ  رد  هک  يرـصانع  زا  یکی 
راـثآ هدـش و  طاـشن  بجوم  هک  راذـگ  ریثأـت  مهم و  لـماوع  زا  یکی  ترفاـسم : 1 ـ دوـش : یم  هراـشا  ملاـس  تاـحیرفت  ياـه  هار  زا  یخرب 
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ربمایپ [ 7 .] تسا هدـش  شرافـس  نادـب  يددـعتم  تاـیاور  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ ترفاـسم  دراد ، رکف  شرورپ  مسج و  دوـبهب  رد  یناـشخرد 
: دومرف ومه  [ 8" .] دیامن ترفاسم  حابم ، ذیاذل  بلج  حیرفت و  يارب  ناسنا  تسا  راوازس  : " دومرف (ع ) یلع هب  دوخ  يایاصو  رد  (ص ) مالسا
. تسا نآ  دـیفم  راثآ  ياتـسار  رد  ترفاسم  هب  (ع ) ناموصعم شرفاـس  " دـینامب . ملاـس  حیحـص و  اـت  دـینک  ترفاـسم  [ 9 [؛ اوّحصت اورفاس  "

عـضو هب  ترفاسم  رد  ناسنا  رگید  يوس  زا  دنتـسه . باداش  طاشن و  اب  ياه  ناسنا  دـنور ، یم  ترفاسم  هب  یگتـسخ  عفر  يارب  هک  یناسک 
عفر يرکف و  دـشر  رد  هک  دـنک  یم  هدـهاشم  ار  اه و ...  هوک  تعیبط ، ياـبیز  ياـه  هرظنم  هدـش و  انـشآ  یعاـمتجا  فلتخم  ياـه  طـیحم 

شزرو زا  ناـناوج  هژیو  هـب  مدرم  رثـکا  هزورما  تـسا . شزرو  ملاـس ، حــیرفت  ياـه  هار  زا  رگید  یکی  شزرو  - 2 دنتسه . رثؤم  یگتـسخ 
ۀفیظو کی  روآ ، طاشن  یحیرفت و  ۀبنج  رب  هوالع  ینیشام  یگدنز  طیارش  رد  شزرو  هک  دنراد  هدیقع  نارظن  نابحاص  دننک . یم  لابقتـسا 

دننام ییاه  شزرو  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا . هدش  شرافس  شزرو  هب  مالسا  رد  دراد . ترورض  تمالس  ظفح  يارب  هدوب و  یتشادهب 
تیلاعف حیرفت ، مهم  لماوع  زا  یکی  یعامتجا  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  - 3 [ 10 .] تسا هدش  دیکأت  يزادنا  ریت  یناود و  بسا  يدرونهوک ،

تـسا مهارف  اه  تیلاـعف  یخرب  طیارـش  دنتـسه و  لـیطعت  اـه  هاگـشناد  سرادـم و  هک  ناتـسبات  ماـیا  رد  تسا . یعاـمتجا  یگنهرف و  ياـه 
یم ناناوج  دـنیامن . تکرـش  یبهذـم  یملع و  سلاجم  رد  هتخادرپ و  هلجم  باـتک و  هعلاـطم  هب  دـنناوت  یم  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و 

اب بسانم  ياه  لغـش  زا  یخرب  دـنناوت  یم  هک  هنوگ  نامه  دـنزادرپب . یگنهرف  ياه  تیلاعف  هب  هداد ، لیکـشت  یملع  تاـسلج  دوخ  دـنناوت 
-4 دیآ . یم  باسح  هب  ملاس  تاحیرفت  زا  یکی  راک  اریز  دنوش ، راک  لوغـشم  ار  یلیطعت  مایا  هدومن و  باختنا  ار  یحور  یمـسج و  عضو 
اب ناناوج  ًالومعم  هک  اهودرا  رد  تکرش  یلو  دیآ ، یم  باسح  هب  ترفاسم  قیداصم  زا  یکی  ودرا  رد  تکرش  هچ  رگا  اهودرا  رد  تکرش 
هار زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا  ناوت  یم  ور  نیا  زا  تسا ؛ رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  دننک ، یم  تکرـش  نآ  رد  دوخ  نالاسمه  ناتـسود و 

ياهداهن ياه  تسایـس  زا  یکی  ناناوج ، یباداش  طاشن و  رد  اه  ودرا  يراذـگ  ریثأت  تیمها و  رطاـخ  هب  دومن . داـی  ملاـس  تاـحیرفت  ياـه 
یگنهرف و ثاریم  هب  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و  هک  دوش  یم  بجوم  اهودرا  رد  تکرـش  تسا . اهودرا  لیکـشت  یـشرورپ  یـشزومآ و 

یم هداد  شزومآ  ییراک ، شیامن و  بسانم  ياه  ملیف  اهودرا  رد  رگید  يوس  زا  دـنریگ . تربع  ناگتـشذگ  زا  هدـش ، انـشآ  یناتـساب  راثآ 
ًالومعم هک  تسا  اهدیدزاب  دید و  ملاس ، تاحیرفت  ياه  هار  زا  یکی  اهدیدزاب  دـید و  - 5 دـیآ . یم  باسح  هب  ملاس  تاحیرفت  زا  هک  دوش 

دـشاب نآ  محر " هلـص   " هب نید  شرافـس  للع  زا  یکی  دیاش  دوش . یم  ینامداش  بجوم  دریگ و  یم  تروص  یلیماف  ياهدـمآ  تفر و  رد 
هدـمآ باـسح  هب  هریبک  ناـهانگ  زا  محر  هلـص  عطق  و  [ 11] هدـش شرافـس  محر  هلـص  هب  تایاور  رد  دـیآ . دوجو  هب  ینامداش  ياـضف  هک 

یم رمع  شهاـک  بجوم  محر  هلـص  عـطق  و  [ 13] هدـش رمع  شیازفا  بجوم  محر  هلـص  هک  هدـش  حیرـصت  تاـیاور  یخرب  رد  [ 12 .] تسا
ناکین زا  هدننک  دـنویپ  دـنچ  ره  دـیامن ، یم  زارد  ار  رمع  دـنک و  یم  دابآ  ار  اه  هناخ  محر  ۀلـص  دـنویپ و  دومرف "  (ع ) قداص ماما  ددرگ .

ملاس تاحیرفت  زا  دریگ ، تروص  یمالـسا  نیزاوم  تیاعر  ساسا  رب  رگا  عامتجا  رد  تکرـش  یلیماف و  ریغ  ياهدمآ  تفر و  [ 14" .] دشابن
بجوم هدوب و  ییارگاوزنا  زا  يرود  مهم  لـماع  یعمج ، ياـه  ترـشاعم  یعاـمتجا و  ياـه  هنحـص  رد  روضح  اریز  دـیآ ؛ یم  باـسح  هب 

لقن هب  ص 22  ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 9 . ] ص 177 ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 8 . ] ص 124 قالخالا ، مراکم  [ 7 . ] تسا یباداش  حیرفت و 
؛ محرلا هلـص  باب  ص 121 ، ج 2 ، یفاـک ، [ 11 . ] ص 194 هعیـشلا ج 15 ، لـئاسو  [ 10 . ] ص 431 ج 2  ناوـج ، یفـسلف  یقت  دـمحم  زا 
[14 . ] ص 120 ج 71 ، راونالاراحب ، [ 13 . ] ص 139 ، 2 ج 1 -  هریبک ، ناهانگ  بیغتسد ، نیسحلادبع  [ 12 . ] ص 106 ج 71 ، راونالاراحب ،

ص 145. ، 2 ج 1 - هریبک ، ناهانگ  زا  لقن  هب  نامه ،

رارق تشرس  کی  زا  ار  درم  نز و  ام  دیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ تسا  مارح  نادرم  يارب  الط  هک  نیا  لیلد 
؟ میداد

شسرپ
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تـشرس کی  زا  ار  درم  نز و  ام  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ تسا  مارح  نادرم  يارب  الط  هک  نیا  لیلد 
؟ میداد رارق 

خساپ

صخـشم ًاقیقد  تیعونمم  ّتلع  دوب . نادرم  يارب  ـالط  شـشوپ  ندرک و  تنیز  درک ، یهن  اـه  نآ  زا  (ص ) ربماـیپ هک  ار  ییاـهزیچ  زا  یکی 
رگا هک  نیا  یعامتجا و  ياه  هنحـص  رد  نادرم  روضح  - 2 نآ ، فراخز  ایند و  هب  یگتـسبلد  قلعت و  - 1 لیبق : زا  یللع  دیاش  یلو  تسین ،

-3 تشاد ، دـهاوخ  ندرک  رویز  ییارگاـیند و  رد  هقباـسم  تباـقر و  هلمج  زا  یموش  راـثآ  دوـش ، موـسرم  نادرم  نیب  ـالط  هب  ندرک  تنیز 
يارب الط  میرحت  يارب  تمکح  ای  تّلع  دـناوت  یم  بلاطم  نیا  دوش . یم  تّوخن  رّبکت و  ثعاب  نادرم  يارب  ـالط  هب  ندرک  رویز  شـشوپ و 

تایاور دوش و  یم  ناشنادرم  ّتبحم  بلج  ثعاب  نانز  ندرک  تنیز  دـنا . هدـش  هدـیرفآ  تشرـس  کـی  زا  نز  درم و  هچرگ  دـشاب ، نادرم 
هدـشن میرحت  نانآ  رب  الط  ور  نیا  زا  دـننک . راهظا  ار  دوخ  تنیز  دـنیارآیب و  ناشنارهوش  يارب  ار  دوخ  ناـنز  هک  تسا  هدـش  دراو  یناوارف 

. دـنهد ناشن  مرحمان  نادرم  هب  تشگنا  اـی  تسد  ندرگ و  دـننام  تسه ، تنیز  عضاوم  رد  هک  ار  دوخ  رویز  دـنناوت  یمن  ناـنز  یلو  تسا ،
دشوپب الط  درم  دیابن  : " دومرف (ع ) قداص ماما  - 1 مینک : یم  افتکا  یخرب  لقن  هب  هک  تسا  یتایاور  نادرم  يارب  الط  تمح  رب  لیلد  هدـمع 

يارب نم  : " دومرف (ع ) یلع هب  باطخ  (ص ) ربماـیپ - 2 [ 35" .] دوب دهاوخ  نانمؤم  تنیز  تشهب  رد  الط  دـناوخب . زامن  نا  رد  دـناوت  یمن  و 
تـسد هب  ـالط  رـشتگنا  مدنـسپ . یمن  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  مدنـسپ  یمن  وت  يارب  مراد و  تسود  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  مراد  تسود  وت 

يارب ار  الط  هب  ندرک  تنیز  شـشوپ و  میرحت  هدـش ، دراو  تاـیاور  زا  ماـظع  ياـهقف  [ 36" .] دوب دـهاوخ  ترخآ  رد  وـت  تنیز  نیا  نکن .
[36 . ] یلصم سابل  باوبا  زا  باب 30 ، ص 300 ، ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 35 [ ] 37 .] دنناد یم  لطاب  نآ  اب  ار  زامن  دـنا و  هدرک  تابثا  نادرم 

.831 ۀلئسم ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  [ 37 . ] نامه

رارق تشرس  کی  زا  ار  درم  نز و  ام  دیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ تسا  مارح  نادرم  يارب  الط  هک  نیا  لیلد 
؟ میداد

شسرپ

تـشرس کی  زا  ار  درم  نز و  ام  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ تسا  مارح  نادرم  يارب  الط  هک  نیا  لیلد 
؟ میداد رارق 

خساپ

صخـشم ًاقیقد  تیعونمم  ّتلع  دوب . نادرم  يارب  ـالط  شـشوپ  ندرک و  تنیز  درک ، یهن  اـه  نآ  زا  (ص ) ربماـیپ هک  ار  ییاـهزیچ  زا  یکی 
رگا هک  نیا  یعامتجا و  ياه  هنحـص  رد  نادرم  روضح  - 2 نآ ، فراخز  ایند و  هب  یگتـسبلد  قلعت و  - 1 لیبق : زا  یللع  دیاش  یلو  تسین ،

-3 تشاد ، دـهاوخ  ندرک  رویز  ییارگاـیند و  رد  هقباـسم  تباـقر و  هلمج  زا  یموش  راـثآ  دوـش ، موـسرم  نادرم  نیب  ـالط  هب  ندرک  تنیز 
يارب الط  میرحت  يارب  تمکح  ای  تّلع  دـناوت  یم  بلاطم  نیا  دوش . یم  تّوخن  رّبکت و  ثعاب  نادرم  يارب  ـالط  هب  ندرک  رویز  شـشوپ و 

تایاور دوشیم و  ناشنادرم  ّتبحم  بلج  ثعاب  ناـنز  ندرک  تنیز  دـنا . هدـش  هدـیرفآ  تشرـس  کـی  زا  نز  درم و  هچرگ  دـشاب ، نادرم 
هدـشن میرحت  نانآ  رب  الط  ور  نیا  زا  دـننک . راهظا  ار  دوخ  تنیز  دـنیارآیب و  ناشنارهوش  يارب  ار  دوخ  ناـنز  هک  تسا  هدـش  دراو  یناوارف 

. دـنهد ناشن  مرحمان  نادرم  هب  تشگنا  اـی  تسد  ندرگ و  دـننام  تسه ، تنیز  عضاوم  رد  هک  ار  دوخ  رویز  دـنناوت  یمن  ناـنز  یلو  تسا ،
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دشوپب الط  درم  دیابن  : " دومرف (ع ) قداص ماما  - 1 مینک : یم  افتکا  یخرب  لقن  هب  هک  تسا  یتایاور  نادرم  يارب  الط  تمح  رب  لیلد  هدـمع 
وت يارب  نم  : " دومرف (ع ) یلع هب  باـطخ  (ص ) ربماـیپ - 2" دوب . دـهاوخ  نانمؤم  تنیز  تشهب  رد  الط  دـناوخب . زاـمن  نا  رد  دـناوت  یمن  و 

. نکن تسد  هب  الط  رتشگنا  مدنسپ . یمن  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  مدنـسپ  یمن  وت  يارب  مراد و  تسود  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  مراد  تسود 
تابثا نادرم  يارب  ار  الط  هب  ندرک  تنیز  شـشوپ و  میرحت  هدـش ، دراو  تایاور  زا  ماظع  ياـهقف  " دوب . دـهاوخ  ترخآ  رد  وت  تنیز  نیا 

. دنناد یم  لطاب  نآ  اب  ار  زامن  دنا و  هدرک 

؟ دنک ربق  لخاد  ار  شا  هدرم  دنزرف  شدوخ  تسد  اب  ردپ  هک  تسا  هورکم  ارچ 

شسرپ

؟ دنک ربق  لخاد  ار  شا  هدرم  دنزرف  شدوخ  تسد  اب  ردپ  هک  تسا  هورکم  ارچ 

خساپ

یتحاران دنزرف ، ربق  رد  ندـش  دراو  اب  دور  یم  لامتحا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دوش ، شدـنزرف  ربق  لخاد  هک  تسا  هورکم  ردـپ  يارب 
ردپ باوث  رجا و  زا  هک  دوش  بجوم  راک ) نیا  دـنک و  يراک  ای  دـنک  يراج  نابز  هب  ییاهزیچ  دوش  ثعاب  هک   ) دـهدب تسد  ردـپ  هب  دایز 

تـسا نکمم  دراپـسب ، كاخ  هب  ار  دوخ  ۀـشوگ  رگج  ردـپ  تسین  بوخ  دراد ، یقـالخا  ۀـبنج  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  {. 1} دوش هتساک 
، یقثولا هورع  [ 2 . ] ص445 ج1 ، یقثولا ، هورع  [ 1 { ] 2 .} تسا ربق  يور  نتخیر  كاخ  دروم  رد  بلق  تواسق  ددرگ . بلق  تواسق  بجوم 

ص446. ج1 ،

؟ تسا مارح  درم  يارب  الط  لامعتسا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  درم  يارب  الط  لامعتسا  ارچ 

خساپ

تسا و يرورض  فلکم  يارب  شندروآ  تسد  هب  هک  یتحلصم  رطاخ  هب  یبجاو  لعف  ره  ینعی  تسا ، یعقاو  ياهكالم  عبات  مالسا  ماکحا 
هدش مارح  تسا ، يرورض  مزال و  نا  زا  يرود  هک  ياهدسفم  نتـشاد  رثا  رب  یمارح  لمع  ره  هدیدرگ و  بجاو  تسا ، دیفم  شلماکت  يارب 

هلئـسم رد  دـشابن . نشور  تسا  نکمم  یهاگ  تسا و  نشور  ام  يارب  ماکحا  ياـهكالم  یهاـگ  هتبلا  تسا . یلک  نوناـق  کـی  نیا  تسا .
ار یشورف  رخف  یبلطایند و  یتسرپ و  لّمجت  حور  الط  زا  هدافتسا  هک  دشاب  نیا  نآ  هفسلف  تمکح و  تسا  نکمم  نادرم  يارب  الط  تمرح 

بجوـم يربـخ  یب  تلفغ و  ددرگیم . داـعم  ادـخ و  داـی  زا  يربـخ  یب  تلفغ و  بجوـم  فاـصوا  نیا  و  دـنکیم ، تیوـقت  هدرک و  هدـنز 
تلفغ و  تسا ، تـلفغ  نمـشد  نـیرتشخب  ناـیز  : " دوـمرف (ع ) یلع ناـنمؤمریما  دوـشیم . ناطیـش  ماد  رد  يو  طوقـس  ناـسنا و  یتخبدـب 

زا یخرب  رد  دـشابن . راگزاس  یگنادرم  تافـص  زا  یـضعب  اب  دـناوتیم  نادرم  يارب  لّمجت  تنیز و  هک  لاح  نیع  رد  ( 1" .) تسا یهارمگ 
، ۀمکحلا نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  . 1 اهتشون : یپ  ( 2 .) دنکیم دراو  بیسآ  نادرم  ندب  تسوپ  هب  الط  هک  تسا  هدمآ  تایرشن 

لاس 1360. ملعم ، دشر  هلجم  . 2 هرامش 15135 و 15138 . ۀلفغ ، هدام  ص 2282 ، ج 3 ،
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؟ دننک باختنا  ار  ناشنید  ناشدوخ  دیابن  ارچ  و  دنشاب ، ناملسم  دیاب  ناملسم  ردام  ردپ و  کی  نادنزرف  ارچ 

شسرپ

؟ دننک باختنا  ار  ناشنید  ناشدوخ  دیابن  ارچ  و  دنشاب ، ناملسم  دیاب  ناملسم  ردام  ردپ و  کی  نادنزرف  ارچ 

خساپ

زا دنوشیم و  بوسحم  ناملـسم  یقوقح  رظن  زا  دنتـسه و  ناملـسم  ناشنیدـلاو  زا  تیعبت  هب  ناملـسم  ردام  ردـپ و  ياههچب  یهقف  رظن  زا 
. تسا مالـسا  هب  داقتعا  زا  ریغ  نیا  دنتـسه . رادروخرب  نتـشاد ) توافت  تروص  رد   ) ناملـسم کی  ناونع  هب  هعماـج  رد  یعاـمتجا  ياـیازم 
هب دیاب  ناشمالـسا  شریذپ  دندیـسر ، فیلکت  یلقع و  دشر  هلحرم  هب  یتقو  نیاربانب  دـشاب ؛ يدـیلقت  یتنـس و  دـناوتیمن  مالـسا ، هب  داقتعا 

نید لوصا  رد  دـیلقت  دنـسیونیم : لئاسملاحیـضوت  لوا  رد  دـیلقت  مظعم  عجارم  هک  تسا  ور  نیا  زا  تیعبت . يور  زا  هن  دـشاب ، لیلد  ببس 
نکمم تسا  ینورد  یبلق و  داقتعا  کی  هک  نآ  هب  نامیا  نید و  دننکیم . باختنا  دوخ  ار  نید  ناناملـسم ، نادـنزرف  نیاربانب  تسین . زیاج 

هیآ ( 2  ) هرقب  - 1 اهتشونیپ : ( 1" .) تسین یهارکا  نید  لوبق  رد  نیدلا ؛ یف  هارکا  ال  : " دیامرفیم نآرق  ور  نیا  زا  دـشاب . یلیمحت  تسین 
.256

؟ تسیچ هدش  مارح  درم  يارب  الط  هک  نیا  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ هدش  مارح  درم  يارب  الط  هک  نیا  تمکح 

خساپ

ناوـنع هب  هدـش ، رکذ  هچنآ  تـسا و  هدـشن  نـیعم  صخـشم و  ینید ، ماـکحا  زا  يرایـسب  دـننام  نادرم  يارب  ـالط  شـشوپ  تـمرح  هفـسلف 
ياهتنیز فراخز و  هب  هجوت  هدـش ، نایب  الط  تمرح  يارب  هک  یتمکح  نیرتمهم  تاـیاور ، هب  هعجارم  اـب  تسا . مکح  نیا  ياـهتمکح 

زیچ هشیمه  دـشیم و  ظاـحل  يویند  رویز  تنیز و  تورث و  لبمـس  ناونع  هب  ـالط  نونکاـت ، میدـق  زا  اریز  تسا ؛ ـالط  شـشوپ  رد  يویند 
نینچ مه  مدرم ، نایم  هماع و  گنهرف  رد  هک  دشیم  هدز  لاثم  الط  اب  تنیز ، ییایند و  يویند و  هلئـسم  ره  دیدرگیم و  یقلت  يدنمـشزرا 
ییارگ لمجت  زا  اهناسنا  تایاور ، نآرق و  تایآ  حیرص  رد  رگید  فرط  زا  تسا . هتـشگ  فورعم  هدش و  نایب  عوضوم  نیا  ام  تایاور  رد 

ایند و هب  ندش  لوغـشم  ترخآ ، ناهج  وا و  دای  دنوادخ و  زا  يرود  لماع  نیرتمهم  دـناهدش و  عنم  يویند  فراخز  ایند و  هب  نتـسب  لد  و 
نیذـلا " " بعل ًاوهل و  ایندـلا  امنا  . " دراد یمزاب  یتخبـشوخ  لامک و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  هدـش  هتـسناد  ییارگ  لمجت  يویند و  فراـخز 

مدـع رگناـیب  همه  ۀـئیطخ " لـک  سأر  ایندـلا  بح   " دـننام یتاـیاور  ۀـنتف "و  مکدـالوا  مکلاوما و  اـمنا  ... ۀـضفلا و" " بهذـلا و  نوزنکی 
هب شیارگ  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  ار  ناسنا  مالسا ، ینید  ماکحا  رد  هلئسم  ود  نیا  هب  هجوت  اب  دنشابیم . نآ  فراخز  ایند و  هب  یگتـسبلد 

یبلطایند یهاوخ و  ایند  هناشن  تمالع و  هک  ییاهزیچ  نینچ  مه  تسا . هتـشاد  زاب  دوشیم ، نآ  فراخز  ایند و  هب  ندـش  مرگرـس  رثاـکت و 
تروص هب  هاوخ  نآ ، ندیـشوپ  فرط  کی  زا  اریز  دـشاب ؛ لیبق  نیا  زا  مدرم  نایم  نآ  نتـشاذگ  شیاـمن  هب  ـالط و  دـسریم  رظن  هب  دـشاب .
تـسا نآ  رگناشن  الط  هک  دشابیم  یگدز  ایند  ییایند و  رویز  تنیز و  هب  هجوت  هناشن  دنب ، تسد  رتشگنا و  دننام  ینیئزت  لیاسو  ای  سابل و 

هب نارگید  هجوت  بلج  يرترب و  رخف و  داجیا  ثعاب  مدرم ، نایم  نآ  نداد  شیامن  رگید  فرط  زا  و  تقلخ ، يالاو  فادها  زا  ندش  رود  و 
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اریز نکن ، تسد  هب  الط  ( 1 ( ؛ ةرخالا یف  کتنیز  هناف  بهذلاب  متخت  ال  : " دومرف ع )  ) نانمؤملاریما هب  ص )  ) ربمایپ دـشابیم . رویز  تنیز و 
اهنت هک  دراد  دوجو  يرگید  رایـسب  تایاور  " يوش . دنمهرهب  نآ  زا  ترخآ  رد  ات  رذگب  يویند  تنیز  زا   ) دوب دهاوخ  ترخآ  رد  وت  تنیز 

، هدـشن میرحت  نانز  دروم  رد  ارچ  هک  نیا  اما  ( 2 . ) دـشاب هدرک  نایب  ار  میرحت  ببـس  هک  نآ  یب  هدرک ، نایب  الط  شـشوپ  زا  ار  رمایپ  یهن 
تـشیعم تیلوئـسم  نادرم  هک  اـج  نآ  زا  ییارگ ، اـیند  هلئـسم  هب  هجوت  اـب  مییوگب  هک  نآ  رگم  هدـشن ، ناـیب  تاـیاور  رد  یـصاخ  تمکح 

هجوتم ار  یهن  دنراد ، ار  تشیعم  یگدنز و  ناراذگ  يارب  دمآرد  هیامرـس و  بسک  هب  لاغتـشا  ًابلاغ  دـنراد و  ار  دـمآرد  بسک  هداوناخ و 
تیلوئـسم دنتـسه و  راظنا  رد  دـنراد و  دروخرب  مدرم  اب  هعماج  نایم  دـنراد و  رتشیب  هدوارم  نارگید  اب  نادرم  نینچ  مه  تسا . هدومن  اـهنآ 

ار نآ  دارفا  هعماج و  لک  نادرم ، نایم  رثاکت  فراخز و  هب  هجوت  یبلطایند و  هب  شیارگ  شرتسگ  ًاعبط  تسا . اهنآ  هدـهع  رب  ًاـبلاغ  هعماـج 
تنیز دناهدش و  یهن  نامرحمان  دید  رد  ندرک  تنیز  زا  ًالثم  دنتسه ، هجاوم  ییاه  تیدودحم  اب  زین  نانز  لباقم ، دهدیم . رارق  ریثأت  تحت 
يارب الط  شـشوپ  تنیز و  میرحت ، یلـصا  ببـس  تایاور ، یخرب  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . هدش  هتـسناد  بحتـسم  هکلب  زیاج  رهوش  يارب 

نیا ًانئمطم  لاح  نیع  رد  تسا ، هدش  هتـسناد  تقلخ  يالاو  فادـها  رترب و  یلاع و  روما  زا  تلفغ  زیچان و  تسپ و  روما  هب  لاغتـشا  نادرم ،
رد تسا . هدشن  رکذ  تایاور  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دـناوتیم  زین  يرگید  دراوم  تسین و  میرحت  یعقاو  هفـسلف  میرحت و  تمکح  اهنت 

لیبق نیا  زا  نادرم  رد  یگدنز  نسح  داجیا  ای  نانز ، هب  نادرم  هبـشت  مدـع  ًالثم  دوشیم ، هدرمـش  تسرد  رگید  دراوم  زا  یـضعب  لاح  نیع 
ربخ 17403 و ج 6 ، لاـمعلازنک ،  - 2 ص 413 . ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : دوش . هدرمـش  تسرد  لقع ، مکح  هب  دـناوتیم 

17404 و 17405 و 171414.

؟ تسیچ دبعت  هلأسم  زا  ریغ  هدش ، یهن  مالسا  رد  شیر  ندیشارت  زا  هک  نیا  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ دبعت  هلأسم  زا  ریغ  هدش ، یهن  مالسا  رد  شیر  ندیشارت  زا  هک  نیا  تمکح 

خساپ

رب هیفینح  ناونع  هب  ار  زیچ  هد  درک ، اطع  میهاربا  ترـضح  هب  ار  تماما  ماقم  یتقو  دـنوادخ  : " تسا هدـمآ  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  رد 
ندز و كاوسم  اهوم ، ندز  هناش  شیر ، نتـشاذگاو  لیبس ، ندرک  هاتوک  تسا : ناسنا  رـس  تمـسق  رد  اهنآ  يات  جـنپ  دومرف : لزان  میهاربا 
تبانج و لـسغ  اـهنخان ، ندرک  هاـتوک  ندرک ، هنتخ  ندـب ، یفاـضا  ياـهوم  ندیـشارت  دوب : ندـب  ریاـس  هب  طوبرم  اـت  جـنپ  ندرک . لـالخ 

دهاوخن تمایق  زور  ات  هدشن و  خسن  درک و  لزان  ع )  ) میهاربا رب  ادخ  هک  تسا  ياهیفینح  نامه  اهنیا  یلخت . ماگنه  بآ  اب  ندـب  يوشتـسش 
یحللا و اوفعا  براوشلا و  اوفح  : " تسا هدمآ  ص )  ) ربمایپ زا  یثیدـح  ( 1" .) ًافینح میهاربا  ۀلم  عبتاو  : " دومرف هک  تسا  نامه  نیا  و  دـش .

هجوت بلطم  ود  هب  دـیاب  اج  نیا  رد  ( 2" .) دینکن سوجم  هیبش  اردوخ  دیراذگ و  ار  شیر  دـینک و  هاتوک  ار  اهلیبس  سوجملاب ؛ اوهبـشت  ال 
دیاب ناناملسم  هک  دندنامهفیم  نانآ  هب  دندرکیم و  عنم  رافک  هب  هبشت  زا  ار  ناناملـسم  نید ، ناگرزب  و  ع )  ) همئا ربمایپ و   - 1 دوش : یفاک 

ار یمالسا  هعماج  یگنهرف  مجاهت  هک  زورما  دننامه  راگزور  نآ  رد  دننک . زیهرپ  دوخ  ریغ  هب  یگتـسبلد  یگتـسباو و  زا  دنـشاب و  لقتـسم 
دمآ تـفر و  مور  اـی  ناریا  ياهرهـش  هـب  ناناملــسم  زا  یخرب  تـشاد . دوـجو  یگنهرف  مجاـهت  دـنکیم ، یهت  دوـخ  تیهاـم  زا  لزلزتـم و 

یناغمرا ناونع  هب  دنتفرگیم و  ار  نانآ  يوخ  گنر و  دندروآیم و  ییارـس  ناتـساد  جنرطـش و  دـننام  ییاه  يزاب  اج  نآ  زا  دـندرکیم و 
: دندومرفیم دـندرکیم و  عنم  رافک  هب  ندـش  لکـشمه  اهیگتـسباو و  زا  ار  مدرم  ناماما  ربمایپ و  دـندادیم . جاور  ناناملـسم  نیب  دـیدج 

نانز تروص  رد  تسا . هتـشاد  یتحلـصم  تمکح و  هدیرفآ ، ادـخ  هک  ار  هچنآ   - 2 دشاب . يروآون  رکف و  ياراد  لقتـسم و  دیاب  ناملـسم 

ماکحا زا 1317هفسلف  هحفص 1302 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شیر يدرم  رگا  دناهدیمان . ییابیز  نساحم "و   " ار نادرم  تروص  يوم  یفرط  زا  دـیوریمن . نانز  تروص  رد  يوم  یفرط  زا  دـیوریمن .
مـشچ شیپ  دروآیم و  یگنادرم  حالطـصا  هب  تهبا و  ییابیز و  درم  يارب  شیر  سپ  دننادیم . بویعم  ار  وا  دشاب ) هسوک   ) دشاب هتـشادن 

میرادن غارـس  خیرات  رد  دناهتـشاد و  شیر  احلـص  ناماما و  یهلا و  ناربمایپ  ینید و  ناگرزب  دـهدیم . ناشن  گرزب  فیرـش و  ار  وا  مدرم 
رگید فرط  زا  دادیم  ماجنا  ار  راک  نیا  نانآ  زا  رفن  کی  لقاال  دوب ، زئاج  نآ  ندیـشارت  رگا  دشاب . هدیـشارت  ار  دوخ  شیر  یماما  ای  ربمایپ 

هب تسا و  هدیرفآ  توافتم  يرهاظ  لکش  اب  توافتم  سنج  ود  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنکیم ، نانز  هبش  ار  نادرم  شیر ، ندیشارت 
رب ياهدننک  عناق  تلالد  دناهتسناد . شیر  ندیشارت  زاوج  مدع  لیالد  زا  زین  ار  هللا " قلخ  نریغتل  " و  همیرک هیآ  اهقف  زا  یضعب  رطاخ  نیمه 

ناکشزپ و زا  یخرب  هتبلا  دناهدادن  نآ  تمرح  هب  اوتف  تسا . مارح  یشارت  شیر  بجاو  طایتحا  هب  دناهدومرف : دنراد ، یـشارت  شیر  تمذم 
هاگشناد نیلوا  باتک  هب  دروم  نیا  رد  دناهدرک  رکذ  اهنادند  اههثل و  تروص و  تسوپ  يارب  ییاهررض  شیر  ندیشارت  يارب  ناصـصختم 

باوبا زا  باب 67 ، زا  تیاور 5  ص 117 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : دـینک . هعجارم  داژن  كاپ  اضر  رتکد  رثا  ربمایپ  نیرخآ  و 
ص 116. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو   - 2 مامحلا . بادآ 

؟ تسیچ تسا  هدش  مارح  درم  يارب  الط  هک  نیا  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ تسا  هدش  مارح  درم  يارب  الط  هک  نیا  تمکح 

خساپ

ناوـنع هب  هدـش ، رکذ  هچنآ  تـسا و  هدـشن  نـیعم  صخـشم و  ینید ، ماـکحا  زا  يرایـسب  دـننام  نادرم  يارب  ـالط  شـشوپ  تـمرح  هفـسلف 
ياهتنیز فراخز و  هب  هجوت  هدـش ، نایب  الط  تمرح  يارب  هک  یتمکح  نیرتمهم  تاـیاور ، هب  هعجارم  اـب  تسا . مکح  نیا  ياـهتمکح 

زیچ هشیمه  دـشیم و  ظاـحل  يویند  رویز  تنیز و  تورث و  لبمـس  ناونع  هب  ـالط  نونکاـت ، میدـق  زا  اریز  تسا ؛ ـالط  شـشوپ  رد  يویند 
نینچ مه  مدرم ، نایم  هماع و  گنهرف  رد  هک  دشیم  هدز  لاثم  الط  اب  تنیز ، ییایند و  يویند و  هلئـسم  ره  دیدرگیم و  یقلت  يدنمـشزرا 
ییارگ لمجت  زا  اهناسنا  تایاور ، نآرق و  تایآ  حیرص  رد  رگید  فرط  زا  تسا . هتـشگ  فورعم  هدش و  نایب  عوضوم  نیا  ام  تایاور  رد 

ایند و هب  ندش  لوغـشم  ترخآ ، ناهج  وا و  دای  دنوادخ و  زا  يرود  لماع  نیرتمهم  دـناهدش و  عنم  يویند  فراخز  ایند و  هب  نتـسب  لد  و 
نیذـلا " " بعل ًاوهل و  ایندـلا  امنا  . " دراد یمزاب  یتخبـشوخ  لامک و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  هدـش  هتـسناد  ییارگ  لمجت  يویند و  فراـخز 

مدـع رگناـیب  همه  ۀـئیطخ " لـک  سأر  ایندـلا  بح   " دـننام یتاـیاور  ۀـنتف "و  مکدـالوا  مکلاوما و  اـمنا  ... ۀـضفلا و" " بهذـلا و  نوزنکی 
هب شیارگ  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  ار  ناسنا  مالسا ، ینید  ماکحا  رد  هلئسم  ود  نیا  هب  هجوت  اب  دنشابیم . نآ  فراخز  ایند و  هب  یگتـسبلد 

یبلطایند یهاوخ و  ایند  هناشن  تمالع و  هک  ییاهزیچ  نینچ  مه  تسا . هتـشاد  زاب  دوشیم ، نآ  فراخز  ایند و  هب  ندـش  مرگرـس  رثاـکت و 
تروص هب  هاوخ  نآ ، ندیـشوپ  فرط  کی  زا  اریز  دـشاب ؛ لیبق  نیا  زا  مدرم  نایم  نآ  نتـشاذگ  شیاـمن  هب  ـالط و  دـسریم  رظن  هب  دـشاب .
تـسا نآ  رگناشن  الط  هک  دشابیم  یگدز  ایند  ییایند و  رویز  تنیز و  هب  هجوت  هناشن  دنب ، تسد  رتشگنا و  دننام  ینیئزت  لیاسو  ای  سابل و 

هب نارگید  هجوت  بلج  يرترب و  رخف و  داجیا  ثعاب  مدرم ، نایم  نآ  نداد  شیامن  رگید  فرط  زا  و  تقلخ ، يالاو  فادها  زا  ندش  رود  و 
اریز نکن ، تسد  هب  الط  ( 1 ( ؛ ةرخالا یف  کتنیز  هناف  بهذلاب  متخت  ال  : " دومرف ع )  ) نانمؤملاریما هب  ص )  ) ربمایپ دـشابیم . رویز  تنیز و 
اهنت هک  دراد  دوجو  يرگید  رایـسب  تایاور  " يوش . دنمهرهب  نآ  زا  ترخآ  رد  ات  رذگب  يویند  تنیز  زا   ) دوب دهاوخ  ترخآ  رد  وت  تنیز 

، هدـشن میرحت  نانز  دروم  رد  ارچ  هک  نیا  اما  ( 2 . ) دـشاب هدرک  نایب  ار  میرحت  ببـس  هک  نآ  یب  هدرک ، نایب  الط  شـشوپ  زا  ار  رمایپ  یهن 
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تـشیعم تیلوئـسم  نادرم  هک  اـج  نآ  زا  ییارگ ، اـیند  هلئـسم  هب  هجوت  اـب  مییوگب  هک  نآ  رگم  هدـشن ، ناـیب  تاـیاور  رد  یـصاخ  تمکح 
هجوتم ار  یهن  دنراد ، ار  تشیعم  یگدنز و  ناراذگ  يارب  دمآرد  هیامرـس و  بسک  هب  لاغتـشا  ًابلاغ  دـنراد و  ار  دـمآرد  بسک  هداوناخ و 

تیلوئـسم دنتـسه و  راظنا  رد  دـنراد و  دروخرب  مدرم  اب  هعماج  نایم  دـنراد و  رتشیب  هدوارم  نارگید  اب  نادرم  نینچ  مه  تسا . هدومن  اـهنآ 
ار نآ  دارفا  هعماج و  لک  نادرم ، نایم  رثاکت  فراخز و  هب  هجوت  یبلطایند و  هب  شیارگ  شرتسگ  ًاعبط  تسا . اهنآ  هدـهع  رب  ًاـبلاغ  هعماـج 
دـناهدش و یهن  نامرحمان  دـید  رد  ندرک  تنیز  زا  ًالثم  دنتـسه ، هجاوم  ییاه  تیدودـحم  اب  زین  نانز  لباقم ، رد  دـهدیم  رارق  ریثأت  تحت 

الط ششوپ  تنیز و  میرحت ، یلـصا  ببـس  تایاور ، یخرب  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . هدش  هتـسناد  بحتـسم  هکلب  زیاج  رهوش  يارب  تنیز 
ًانئمطم لاح  نیع  رد  تسا ، هدش  هتسناد  تقلخ  يالاو  فادها  رترب و  یلاع و  روما  زا  تلفغ  زیچان و  تسپ و  روما  هب  لاغتـشا  نادرم ، يارب 

. تسا هدشن  رکذ  تایاور  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دناوتیم  زین  يرگید  دراوم  تسین و  میرحت  یعقاو  هفـسلف  میرحت و  تمکح  اهنت  نیا 
نیا زا  نادرم  رد  یگدـنز  نسح  داجیا  ای  نانز ، هب  نادرم  هبـشت  مدـع  ًالثم  دوشیم ، هدرمـش  تسرد  رگید  دراوم  زا  یـضعب  لاـح  نیع  رد 

ربخ 17403 و ج 6 ، لامعلازنک ،  - 2 ص 413 . ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : دوش . هدرمش  تسرد  لقع ، مکح  هب  دناوتیم  لیبق 
، هدـشن صخـشم  یـصاخ  تقو  هعلاطم  دروم  رد  تسا ؟ هدـش  هورکم  باتفآ  بورغ  تقو  رد  هعلاطم  ارچ  و 171414 . و 17405   17404

بورغ هاگنه  هعلاطم  تهارک  رگناشن  هک  یبلطم  دوش . هعلاطم  دـشاب ، دوجوم  هعلاطم  لاح  هک  تاـقوا  یماـمت  رد  هک  هدـش  شرافـس  هکلب 
هدـش دراو  باتفآ  بورغ  ماگنه  هعلاـطم  تهارک  هراـبرد  یتیاور  رگا  تسا . روهـشم  فورعم و  هچرگ  میتفاـین ، ییاـج  رد  دـشاب ، باـتفآ 

هب ییاهررض  بورغ ، ماگنه  رون  دوبمک  اب  هدوبن و  ییانـشور  قرب و  میدق  ياهنامز  رد  هک  هدوب  نیا  شتلع  دشاب ، املع  تاملک  زا  دشاب ،
. تسا هدشیم  دراو  مشچ 

ناسنا هک  ارچ  تسین ، هنالداع  نیا  تسا ؟ لالح  وا  نوخ  نتخیر  دوشیم و  دترم  دنک ، باختنا  يرگید  نید  تسا ، ناملـسم  هک  یـسک  ارچ 
؟ دنک باختنا  تسا  راتخم 

شسرپ

ناسنا هک  ارچ  تسین ، هنالداع  نیا  تسا ؟ لالح  وا  نوخ  نتخیر  دوشیم و  دترم  دنک ، باختنا  يرگید  نید  تسا ، ناملسم  هک  یسک  ارچ 
؟ دنک باختنا  تسا  راتخم 

خساپ

ینعی یعیرـشت ، تیادـه  نآ  هارمه  هتـشاد و  ینازرا  رـشب  هب  ار  يریگمیمـصت  رب  تردـق  هدارا و  يورین  دـنوادخ  تسا . راتخم  ناسنا  يرآ 
، هدارا تمعن  زا  يدـنم  هرهب  دریگب . میمـصت  شایگدـنز  یناریو  ای  ینادابآ  يارب  ات  تسا ، هداهن  شرایتخا  رد  ار  یناـیْحَو  تفرعم  لـقع و 

تیلوؤسم بجوم  يریگمیمـصت ، رب  تردـق  یهاـگآ و  تمعن  دوجو  هکلب  دـنزب ، يراـک  ره  هب  تسد  تسا  زاـجم  هک  تسین  اـنعم  نیدـب 
لدع ياضتقم  هب  نیا  و  هدرک ، لمع  هنوگچ  هک  دـنکیم  تساوخ  زاب  وا  زا  هداهن ، شرایتخا  رد  ار  اهتمعن  نیا  دـنوادخ  نوچ  ددرگیم ،

اهيدـب يوس  هب  هک  ره  دوشیم و  قیوشت  درادرب ، ماگ  اهیبوخ  تمـس  هب  هک  ره  دـشاب . شیوخ  ياهراک  لوؤسم  راتخم  ناسنا  هک  تسا 
صخـش هک  تسا  نیا  رد  نخـس  لاـح  تسا ) ترخآ  رد  یخرب  اـیند و  رد  اـهتازاجم  یخرب  هتبلا  . ) ددرگ تازاـجم  هیبنت و  درادرب ، مدـق 

نآ ددرگیم . لاسرا  تسویپ  هب  یبلاطم  هراب  نیا  رد  دومن ، هیجوت  ناوتیم  هنوگچ  ار  مالسا  رد  دادترا  ماکحا  و  دوش ، تازاجم  ارچ  دترم 
. دییامن هبتاکم  ام  اب  دنام ، یقاب  امش  يارب  یماهبا  لاؤس و  نآ  زا  دعب  رگا  دیناوخب . تقد  اب  ار 

. مشاب شوپهایس  هشیمه  مراد  تسود  تسا و  هدنبیز  نم  نت  هب  هایس  سابل  منک  یم  ساسحا  تسا ؟ هورکم  ندیشوپ  هایس  گنر  ارچ 
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شسرپ

. مشاب شوپهایس  هشیمه  مراد  تسود  تسا و  هدنبیز  نم  نت  هب  هایس  سابل  منک  یم  ساسحا  تسا ؟ هورکم  ندیشوپ  هایس  گنر  ارچ 

خساپ

یگتفرگ  ) ترودـک تلالم و  ثعاـب  تسا و  داـش  ریغ  یگنر  هایـس  گـنر  - 1 دشاب : زیچ  دـنچ  دـیاش  هایـس  سابل  ندیـشوپ  تهارک  ّتلع 
هایس ار  اههناخ  متام  دنشوپ و  یم  اهازع  رد  ار  سابل  نیا  ور  نیا  زا  دوش . یم  تسا  هدیشوپ  هک  یـصخش  يارب  هدننیب و  يارب  مغ  و  ناسنا )

هک هبجحم  ناوناب  دننام  دشوپ ، یم  یکـشم  سابل  دنک ، بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  دهاوخیمن  صخـش  هک  يدراوم  رد  زین  دـننکیم . شوپ 
هعماج ناسنا و  ندوب  داش  یباداش و  ببس  دیفـس ، سابل  اما  دنوشن . بلج  نانآ  فرط  هب  نامرحمان  نارگید و  ات  دنـشوپ  یم  یکـشم  رداچ 

هب مالسا  - 2 رگید . داـش  ياـهگنر  زا  نینچمه  دوش و  هدافتـسا  دیفـس  ساـبل  زا  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  ینید  ياـههزومآ  رد  دوش و  یم 
ندوب یکرچ  نامیالا .) نم  ۀـفاظنلا   ) تسا هدرک  بوسحم  نامیا  ءزج  ار  تفاظن  هک  ییاج  ات  دـهد  یم  ّتیمها  رایـسب  یگزیکاپ  تفاـظن و 
ندوب فیثک  دشاب ، هایس  سابل  رگا  دینک . زیمت  دیوشب و  ار  نآ  رتدوز  ناسنا  ددرگ  یم  ثعاب  دوش و  یم  نایامن  رتهب  رتدوز و  دیفس  سابل 

دیـشوپب دیفـس  سابل  : " هدرک لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  لوق  زا  (ع ) قداص ماما  دوش . یمن  تفاظن  تیاعر  هجیتن  رد  دوشیم ، نایامن  رترید  نآ 
هلئـسم ود  نیا  دـهد و  یم  ّتیمها  یگزیکاپ  تفاظن و  هب  ناور و  حور و  یباداش  هب  مالـسا  نوچ  نیارباـنب  ( 1" .) تسا رتهزیکاـپ  رتهب و  هک 

هدش تمذـم  دوش ، یم  تفاظن  تیاعر  مدـع  یگدرـسفا و  ترودـک و  ثعاب  هک  یبابـسا  زا  دراد ، ملاس  یگدـنز  رد  يدـیفم  رایـسب  شقن 
نکمم مادـک  ره  هک  دـشاب  یم  نیلینا  برـس و  تامرک ، کینـسرا ، نوچ  یمـس  داوم  زا  اّربم  دیفـس  گنر  هک  تسا  نآ  رگید  هتکن  تسا .
هاگشناد نیلوا  داژن ، كاپ  رتکد  . 2 ص 41 . ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 اهتشون : یپ  ( 2 .) دنیامن ود  ره  ای  تیمومـسم  ای  يژرلآ  داجیا  تسا 

ص 152. ج 18 ، ربمایپ ، نیرخآ  و 

فرط زا  حیسم  ترضح  طسوت  هک  ینید  تشاد ، ار  تیحیسم  زا  جورخ  راظتنا  یحیسم  کی  زا  ناوت  یم  روطچ  تسیچ ؟ دادترا  مکح  هفـسلف 
؟ تسا هدش  هدروآ  دنوادخ 

شسرپ

زا حیـسم  ترـضح  طسوت  هک  ینید  تشاد ، ار  تیحیـسم  زا  جورخ  راظتنا  یحیـسم  کی  زا  ناوت  یم  روطچ  تسیچ ؟ دادترا  مکح  هفـسلف 
؟ تسا هدش  هدروآ  دنوادخ  فرط 

خساپ

زا یعمج  : " دیامن یم  لقن  نآرق  دوش . یـسررب  نآرق  هاگدید  زا  مکح  نیا  عضو  هاگتـساخ  دیاب  یهلا  مکح  نیا  هفـسلف  هب  ندرب  یپ  يارب 
زاب  ) دیوش و رفاک  زور  نایاپ  رد  و  دیروایب ، نامیا  زور  زاغآ  رد  هدـش  لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  ًارهاظ ) دـیورب   ) دـنتفگ دوهی )  ) باتک لها 

لزلزتم يارب  هنارهاـم  ياهشقن  رگید ، طاـقن  ربیخ و  دوهی  نادنمـشناد  زا  رفن  هدزاود  ( 1" .) دندرگ زاب  دوخ ) نید  زا   ) اهنآ دیاش  دـیدرگ )
ًارهاظ دنسرب و  (ص ) مالسا ربمایپ  تمدخ  ناهاگحبص  هک  دندرک  ینابت  رگیدکی  اب  هدومن و  حرط  نانمؤم  زا  یـضعب  نامیا  رواب و  نتخاس 

زا ار  (ص ) دّـمحم تافـص  اـم  دـنیوگب : دـش  لاؤس  ناـشراک  تلع  زا  هک  یماـگنه  دـندرگرب . نییآ  زا  زور  رخآ  رد  یلو  دـنروایب ، ناـمیا 
تافـص و میدید  میدرک ، تروشم  دوخ  ینید  نادنمـشناد  اب  ای  هدومن  هعجارم  دوخ  ینید  بتک  هب  هک  یماگنه  میدرک و  هدهاشم  کیدزن 
هب هک  اهنیا  دنیوگب  ياهدع  هک  دوش  یم  ببـس  عوضوم  نیا  میتشگرب . ور  نیا  زا  دـنک و  یمن  قیبطت  تسا ، ام  بتک  رد  هچنآ  اب  وا  شور 
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رکم و ( 2 .) ددرگ یم  لزلزتم  ناناملـسم  نامیا  هلیـسو  نیا  هب  دنیوگ و  یم  تسار  دناهتفگ  ار  هچنآ  دبال  دـنرت ، هاگآ  ام  زا  ینامـسآ  بتک 
لوسر نامز  صتخم  دنفرت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دومن . عضو  ار  دادترا  ّدح  ادـخ  دـیدرگ و  راکـشآ  دـنوادخ  هلیـسو  هب  رافک  گنرین 

هک  ) یلامتحا دـسافم  يولج  یمکح  نینچ  عضو  اـب  مالـسا  دراد . دوجو  نآ  يارجا  ناـکما  اـهنامز  همه  رد  هکلب  دـشاب ، یمن  (ص ) ادـخ
داقتعا و رظن  زا  ناناملسم  همه  - 1 مینک : یم  هراشا  دـسافم  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  لیذ  رد  هک  تسا  هتفرگ  ار  هتـسویپ ) عوقو  هب  زین  یخرب 

رارق ریثأت  تحت  ار  نامیا  تسس  دارفا  تاغیلبت  هنوگ  نیا  دنتسه . تسس  ناشنامیا  رد  دارفا  یخرب  هکلب  دنتسین ، الاب  حطس  رد  ینورد  نامیا 
يولج مالسا  رگا  - 2 دراد . زاب  فارحنا  زا  ار  دارفا  دناوت  یم  دادترا  یعرـش  مکح  ّدح و  دراد . یم  زاب  قح  ریـسم  زا  ار  اهنآ  دـهد و  یم 

هک نیا  رب  هوـالع  مالـسا ، هیلع  دـیدش  تاـغیلبت  اـب  راـفک  تفرگ و  یم  تروص  نید  هیلع  یناور  گـنج  یعون  تفرگ ، یمن  ار  دـنور  نیا 
، دادـترا هلئـسم  نیرتمهم  - 3 دـندش . یم  دنتـشاد  مالـسا  هـب  شیارگ  هـک  يدارفا  ندـش  درـسلد  ثعاـب  دـندرک ، یم  درـسلد  ار  ناناملـسم 
يدرف و ياهراتفر  يارب  هیاـپ  نآ  نیناوق  ماـکحا و  مالـسا و  هک  یمالـسا  هعماـج  رد  تسا . نآ  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس ، ياهدـمایپ 
نامیا و رد  یلالتخا  هنوگ  ره  تسا ، هعماج  یقالخا  ياهشزرا  رگیدکی و  اب  اهناسنا  راتفر  هدننک  نییعت  یگداوناخ و  طباور  یعامتجا و 

تـسس ار  یعامتجاو  ینید  نیناوق  ماکحا و  هب  مازتلا  هتـشاذگ و  ریثأت  اهراتفر  رد  اهیهاگآ ، ندوبن  گنـسمه  هب  هجوت  اب  اـهناسنا  داـقتعا 
داجیا دترم  دارفا  فرط  زا  هک  هعماج  رد  یفارحنا  راکفا  شرتسگ  نینچمه  دهد . یم  رارق  يّدج  دیدهت  دروم  ار  هعماج  ناکرا  دـنک و  یم 

ياهورین ساسا  رب  يزیر  همانرب  هنوگ  ره  تهج  نیا  زا  دهد ، یم  رارق  دیدهت  دروم  یفیک  یّمک و  تهج  زا  ار  ناناملـسم  يورین  دوش ، یم 
یعامتجا و مکح  کی  دادـترا ، مکح  هک  دوش  یم  صّخـشم  ًالماک  قوف  دراوم  هب  هجوت  اـب  دوب . دـهاوخ  نکمم  ریغ  هعماـج ، رد  یمالـسا 

ینعی دشاب ، هنادحاج  مالـسا  نید  راکنا  هک  تسا  ینامز  رد  هدش ، نایب  دادـترا  مکح  دروم  رد  تایاور  رد  هچنآ  نینچ  مه  تسا ، یـسایس 
؛ دـیامن يریگعضوم  نآ  لـباقم  رد  هدـش و  جراـخ  مالـسا  نید  زا  تسرداـن  ياـههزیگنا  تهج  هب  مالـسا  نید  تّیناـقح  مغر  هب  یـصخش 

باختنا رگید ) تالکشم  ضُغب و  ّبُح و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  یسّررب و  زا  سپ  مه  نآ   ) ار مالـسا  زا  ریغ  يرگید  نید  یـسک  رگا  نیاربانب 
يداضت دادترا  رطاخ ، نیمه  هب  دیاین . رد  مالـسا  لباقم  رد  يریگعضوم  تروص  هب  هک  ینامز  ات  تسا ، مرتحم  وا  يارب  هدیقع  نیا  دـیامن ،

. دشاب یمن  ياهدیقع  ره  یتسرد  ّتیناقح و  يانعم  هب  نآ  هب  مارتحا  هتبلا  درادن . تسا ) هدش  هدرمش  مرتحم  مالسا  رد  هک   ) هدیقع يدازآ  اب 
يارب ار  ییاـهراکهار  دوخ ، ناـیک  زا  تظفاـحم  يارب  ینید  ره  هک  تسا  یعیبط  هدـش و  ناـیب  زین  رگید  ینامـسآ  ناـیدا  رد  دادـترا  مکح 

هک تسین  نآ  ًاـقیقد  نید  نیا  ًـالّوا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  تیحیـسم  هلمج  زا  رگید و  ناـیدا  دروـم  رد  دـشاب . هدیـشیدنا  ناوریپ  تدـحو 
بلطم نیا  تسین . حیسم  ترضح  ینامسآ  باتک  دراد ، رارق  نایحیسم  تسد  رد  هزورما  لیجنا  مان  هب  هچنآ  دشاب . هدروآ  حیـسم  ترـضح 

زا يوریپ  هب  هداد و  تراشب  حیسم  زا  سپ  يربمایپ  ندمآ  هب  هک  دراد  دوجو  یتالمج  دوجوم ، لیجنا  رد  ًایناث  دراد . ناعذا  زین  نایحیسم  ار 
وا هب  تسا و  (ص ) دمحم ترضح  حیسم ، زا  سپ  ربمایپ  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  یـسررب  قیقحت و  زا  سپ  یـسک  رگا  تسا . هداد  نامرف  وا 
هب رگا  ًاثلاث  دوش . بوسحم  دـترم  دـیابن  اهنآ  نید  تهج  زا  یتح  تسا و  هداد  ارف  شوگ  حیـسم  ترـضح  لیجنا و  ماـیپ  هب  دروآ ، ناـمیا 

نید هدـننک  لـیمکت  ار  دوخ  مالـسا  نید  هک  اـج  نآ  زا  اـما  دـشاب ، هتفرگن  تروـص  نید  نیا  رد  یفیرحت  هنوـگ  چـیه  هک  میریذـپب  ضرف 
نینچ مه  دوش ، یم  هتـسرگن  تسا ، هدـش  خـسن  نونکا  اما  هدوب  حیحـص  دوخ  نامز  رد  هک  ینید  ناونع  هب  نآ  هب  دسانـش و  یم  تیحیـسم 
نامیا ادخ  هب  رگا  یحیسم  دهد . ارف  شوگ  یهلا  مایپ  نیرخآ  هب  دیاب  دنوادخ  هب  نمؤم  صخـش  تسا  یهلا  مایپ  نیرخآ  مالـسا  نید  نوچ 

، یهلا لماک  مایپ  دوجو  اب  دـشاب . هتـشاد  داقتعا  ینامـسآ  مایپ  نیرتلماک  مالـسا و  نید  هب  هک  تسا  یقطنم  لوقعم و  ًالماک  دـشاب ، هتـشاد 
هیآ ( 3  ) نارمع لآ  . 1 اهتشون : یپ  تسا . یقطنم  ریغ  تسین ، لماک  مایپ ، نیرخآ  هب  تبـسن  هدـش و  يرپس  نآ  نامز  هک  یمایپ  زا  تیعبت 

ص 466. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  . 2 . 73

تلع هک  نآ  لیلد  هب  دارفا  زا  یخرب  مینادب ؟ یلقع  رظن  زا  ار  نآ  هفـسلف  دیاب  میروآ ، اج  هب  ار  یعرـش  لئاسم  زا  یمکح  هک  نیا  يارب  ایآ 
؟ دنریگیمن رظن  رد  ار  نامز  تایضتقماهنآ  هک  دنریگیم  لاکشا  املع  هب  دنوشیم و  نادرگ  يور  نآ  زا  دنمهفیمن ، ار  مکح 
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شسرپ

تلع هک  نآ  لیلد  هب  دارفا  زا  یخرب  مینادب ؟ یلقع  رظن  زا  ار  نآ  هفـسلف  دـیاب  میروآ ، اج  هب  ار  یعرـش  لئاسم  زا  یمکح  هک  نیا  يارب  ایآ 
؟ دنریگیمن رظن  رد  ار  نامز  تایضتقماهنآ  هک  دنریگیم  لاکشا  املع  هب  دنوشیم و  نادرگ  يور  نآ  زا  دنمهفیمن ، ار  مکح 

خساپ

نیناوق ماکحا و  هفسلف  زا  ثحب  مینک ؟ لاوئس  ماکحا  هفسلف  زا  میراد  قح  ایآ  هک  مینکیم  عورش  ماکحا  هفـسلف  زا  ار  ثحب  ادتبا  خساپ  رد 
زاـمن دـیاب  ارچ  دـسرپیم  دوـخ  زا  سک  ره  اریز  میراد ، راکورـس  نآ  اـب  هزورما  هک  تسا  ییاـه  ثـحب  نـیرتمهم  زا  یمالـسا  تاررقم  و 

زاوج دراد ، ياهفـسلف  هچ  كوخ  تشوگ  ندروخ  میرحت  تسا ، مارح  مالـسا  رد  يراوخاـبر  ارچ  میورب ، ادـخ  هناـخ  تراـیز  هب  میناوخب ،
نارای باحـصا و  ياهوگوتفگ  و  (ع ) همئا و  (ص ) ربمایپ ثیداحا  نارق و  یمالـسا  نوتم  هعلاطم  تسیچ ؟ يارب  مالـسا  رد  تاجوز  ددعت 
شور کی  ار  نآرق  شور  اریز  دـشاب ، نینچ  مه  دـیاب  هدوب و  جـیاراهنآ  نایمرد  ماکحا  هفـسلف  زا  ثحب  هراومه  هک  دـهدیم  ناـشناهنآ 

زا لاوئـس  هدرک و  هدافتـسا  شور  نیا  زا  زین  ماکحا  هب  طوبرم  ثحابم  رد  هک  دندادیم  قح  دوخ  هب  دندیدیم و  دازآ  یقطنم  یلالدتـسا و 
، یملع لـئاسم  نید و  عورف  هن  تسا ، یتدـیقع  لـئاسم  نید و  لوصا  رد  لالدتـسا  اـهنت  نآرق  شور  مینک  روصت  رگا  دـننک . مکح  هفـسلف 
هب ( 1" .) دینک هشیپ  اوقت  دیاش  نوقتت ؛ مکلعل  دیوگیم  ناضمر  كرابم  هام  هزور  عیرـشت  زا  سپ  ًالثم  نآرق  مینیبیم  اریز  میاهدرک ، هابتـشا 

رامق بارش و  هلیسو  هب  دهاوخیم  ناطیش  : " دیوگیم بارش  انغ و  میرحت  دروم  رد  دنکیم . رکذ  هانگ  زا  زیهرپ  ار  نآ  هفـسلف  بیترت  نیا 
: دـنیوگیم هناگیب  نانز  هب  هاگن  زا  يراددوخ  دروم  رد  ( 3" .) درادزاب زامن  زا  ادخ و  دای  زا  ار  امـش  دنک و  داجیا  هنیک  ینمـشد و  ناتنایم 
رارـسا و رکذ  هب  ینید  نایاوشیپ  هک  دوشیم  هدـید  رایـسب  دراوم  (ع ) همئا و  (ص ) ربمایپ ثیداحا  رد  ( 4" .) تسا رتهزیکاپ  ناـنآ  يارب  نیا  "

ماکحا رارـسا  هفـسلف و  نایب  هب  يدایز  دراوم  رد  مالـسا  نایاوشیپ  دیجم و  نآرق  مینیبیم  هک  یماگنه  نیاربانب  دـناهتخادرپ ، ماکحا  هفـسلف 
ار مدرم  تسیابیم  تروص  نیا  ریغ  رد  میزادرپب . ثحب  هب  هراب  نیا  رد  هک  دـناهداد  اـم  هب  ار  یقح  نینچ  هک  تسا  نآ  لـیلد  دـنزادرپیم ،

باب ندوشگ  ینید ، لئاسم  زا  مالـسا  تشادرب  زرط  میریگیم  هجیتن  اج  نیا  ات  دـنزاس . عونمم  تمـسق  نیا  رد  تقد  یـسررب و  زا  ًاـحیرص 
ار زیچ  همه  ام  تسا . دودحم  زاب  دورب ، شیپ  نامز  تشذگ  اب  ردـق  ره  ام  تامولعم  مینادیم  یتهج  زا  یلو  تسااهنآ ، همه  رد  لالدتـسا 

قیاقح همه  هک  یئدبم  زا  دریگیم و  همشچرس  دنوادخ  نایاپ  یب  ملع  زا  ینامـسآ  ياهروتـسد  ماکحا و  هک  مینادیم  ار  نیا  اما  مینادیمن 
، دوب نینچ  رگا  مینک ؟ كرد  ار  ماکحا  همه  هفلسلف  میشاب  هتـشاد  راظتنا  میناوتیم  قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب  ایآ  تسا . نشور  وا  شیپ  یتسه 

یهگناو میدرکیم ! بیوصت  دوب ، تحلـصم  حالـص و  هچ  نآ  میتسـشنیم و  نامدوخ  میتشاد ؟ ماکحا  عیرـشت  يارب  ناربمایپ  هب  يزاین  هچ 
؟ مینادیم ار  کـی  ره  يدوجو  هفـسلف  دـنکیم و  تموکحاـهنآ  رب  هک  نیناوق  ناـهج و  تادوجوم  یماـمت  شنیرفآ  رارـسا  همه  اـم  رگم 

هجیتن ثحب  ود  نیا  عومجم  زا  تسا . دودـحم  تمـسق  ود  ره  رد  ام  تاعالطا  تسین . نیوکت  شنیرفآ و  قیاقح  زا  ادـج  یعیرـشت  ماـکحا 
، میبایرد ار  یهلا  ماکحا  رارسا  هفسلف و  میناوتیم  نامز  رـصع و  ره  رد  يرـشب  تامولعم  نازیم  هب  تاعالطا و  هزادنا  هب  اهنت  هک  میریگیم 

نآ نخـس  نیا  موهفم  میـشاب . هتـشاد  راظتنا  نیا  زا  ریغ  دیابن  ام  ملع  تیدودحم  اهروتـسد و  نآ  تعـسو  قمع و  اب  ًالوصا  اراهنآ . همه  هن 
ياعدا تروص  نیا  رد  اریز  مینکاهنآ ، هفـسلف  مهف  كرد و  هب  طورـشم  ار  ماکحا  اهروتـسد و  نیا  زا  تعاطا  میناوتیمن  زگره  هک  تسا 

. تسین راگزاس  یقطنم  چیه  اب  نیا  هک  یلاح  رد  میاهدروآ ، راگدرورپ  ملع  حطـس  رد  ار  دوخ  شناد  میاهدرک و  دوخ  يارب  دودحمان  ملع 
زا ادج  اه ، نآ  هفسلف  نتـسنادن  ای  نتـسناد  ًالوصا  تسین  ماکحا  نآ  هفـسلف  نتـسناد  هب  يزاین  یعرـش  ماکحا  هب  ندرک  لمع  يارب  نیاربانب 
هن میوش ، رتانـشآاهنآ  فلتخم  راثآ  تیمها و  شزرا و  هب  ات  مینکیم ، ثحب  یهلا  ماـکحا  هفـسلف  هراـبرد  اـم  اریز  تسا ، اـه  نآ  هب  لـمع 

هرابرد یتاحیـضوت  دوخ  جلاعم  رهام  بیبط  زا  هک  دنامیم  نآ  هب  تسرد  هلأسم  نیا  هن ! ای  درک  لمع  اهنآ  هب  دیاب  ایآ  مینیبب  هک  نیا  يارب 
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هب هک  نیا  هن  مینک ، ادـیپ  نآ  هب  يرتشیب  هقالع  یهاگآ و  ات  میهاوخب ، اهنآ  ریثأت  یگنوگچ  هدرک و  زیوجت  اـم  يارب  هک  ییاـهوراد  دـیاوف 
رگا رگید  فرط  زا  میشاب . کشزپ  دیاب  مه  ام  تروص  نیا  رد  اریز  دشاب ، وا  هدننک  عناق  تاحیضوت  هب  طورشم  يو  ياهروتسد  نتسب  راک 
تهج هتفرگ و  همشچرس  یهلا  نایاپ  یب  ملع  زا  میدقتعم  هک  اجنآ  زا  اما  مینادیمن ، ار  یهلا  ماکحا  ياهتمکح  هفـسلف و  زا  يرایـسب  هچ 

ملع هزادنا  ناکـشزپ  یهاگآ  ملع و  هک  یلاح  رد  ناکـشزپ ، روتـسد  دـننام  مینکیم ، لمع  اه  نآ  هب  هدـش ، نایب  ام  یتخبـشوخ  تداعس و 
لاکشا املع  هب  دنمهفیمن ، ار  ماکحا  زا  یخرب  هفسلف  هک  نیا  ظاحل  هب  یخرب  هک  دیاهدرک  حرطم  لاوئس  نایاپ  رد  هچ  نآ  اما  تسین . یهلا 

ریغ لئاسم  يدابع و  لئاسم  دنا : مسق  ود  رب  یعرـش  لئاسم  مییوگیم : خساپ  رد  دنریگیم ، رظن  رد  ار  نامز  تایـضتقم  اهنآ  هک  دننکیم 
دراد دوجو  یلئاسم  تسا . اهناسنا  طبار  هعماج و  ماظن  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  ینعی  يداصتقا ، یعامتجا و  یـسایس ، لئاسم  دننام  يدابع 

مکح و كالم  هفـسلف و  ندروآ  تسد  هب  دـننکیم . ریبعت  يدابع  لئاسم  هب  روما  نآ  زا  هک  تسا  طوبرم  قلاـخ  ناـسنا و  نیب  هطبار  هب  هک 
دبعت نوچ  دراد ، شقن  يدابع  لئاسم  رد  ناکم  نامز و  مییوگب  میناوتیمن  ام  تسا . لکـشم  یلیخ  يدابع  لئاسمرد  ناـکم  ناـمز و  شقن 

لاح درک . تبحـص  نآ  هفـسلف  زا  ناوتیمن  تسا ، ضحم  دبعت  نوچ  تادابع  رد  تسا . قلاخ  ناسنا و  نیب  هطبار  ناشکالم  هدوب و  ضحم 
رکذ ار  بلاطم  هصالخ  اج  نیا  رد  تسا و  هدرتسگ  رایسب  ثحب  نیا  هنماد  دنریگیمن ؟ رظنرد  ار  نامز  تایضتقم  ًاعقاو  اهقف  ایآ  مینیبب  دیاب 

دـیدج و تاعوضوم  يارب  طقف  هک  انعم  Ơهب ا تسا ، حرطم  نامز  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  رابتعا  هب  یهاـگ  ناـمز  تایـضتقم  مینکیم .
قوقح کناب و  هب  طوبرم  لئاسم  دننام  دنهدب ، هئارا  ار  ناشدوخ  یهقف  تایرظن  دنهدب و  اوتف  نامز  تایـضتقم  ساسا  رب  هثدحتـسم  لئاسم 

تایرظن دوخ  هفیظو  قبط  دنتـسه ، یمالـسا  لئاسم  ناسانـشراک  مالـسا و  ماکحا  ناغلبم  ناجورم و  هک  اهقف  املع و  نآ  لاثما  للملا و  نیب 
نامز و رـصنع  ود  هب  هجوتیب  هن  دنتـسه و  عالطا  مک  یملع  ياهتفرـشیپ  زا  هن  زگره  دناهدرک . نایب  ار  نآ  حرطم و  ار  شیوخ  يداهتجا 

تایضتقم زا  دارم  یهاگ  دناهدرک . رکذ  ار  دوخ  سانشراک  ياهرظن  دیاهدرک ، رکذ  هک  یلئاسم  کت  کت  هب  عجار  نانیا  داهتجا . رد  ناکم 
جراخ مالسا  ینابم  زا  هک  نیا  هن  مینک ، دروخرب  يرگید  لکش  هب  مالـسا  هیلوا  لئاسم  اب  میراچان  هک  نیا  نآ  تسا و  يرگید  يانعم  نامز 

هک نیا  نودـب  مینک ، هداـیپ  هعماـج  رد  ار  مالـسا  لـئاسم  دـیدج  بلاـق  کـی  رد  هکلب  میهدـب ، تـسد  زا  ار  مالـسا  هـیلوا  لوـصا  میوـش و 
دنک یعس  دیاب  هیقف  ياهعقاو ، ره  رد  هک  تسا  نآ  انعم  نیا  رد  نامز  تایـضتقم  زا  دارم  دشاب . هتـشاد  مالـسا  یلـصا  ياههیاپ  اب  يدروخرب 

رد درادرب . نید  یلصا  ینابم  زا  تسد  هک  نیا  نودب  دهد ، هئارا  مالسا  زا  ون  نییبت  عقاو  رد  دنک . هدایپ  ار  مالـسا  ماکحا  زا  يدیدج  کبس 
يارب میفابب و  مه  هب  ار  نامسیر  نامسآ و  هک  تسین  نیا  ماکحا  هفسلف  ورارـسا  هرابرد  یـسررب  ثحب و  زا  روظنم  هک  مینکیم  هفاضا  نایاپ 

هن کحضم  ياهیفابهفسلف  نیا  اریز  مینک ، مه  رس  ییاههفسلف  نامگ ، سدح و  تالیخت و  يرسکی  اب  یبهذم  یلاع  ياهروتسد  ماکحا و 
يارب یبوخ  هلیسو  اهنآ  فعض  طاقن  اب  ییانشآ  ناسنا و  یهاگآ  تفرشیپ  اسب ، هچ  هکلب  دزاسیمن ، دنمهقالع  اهروتـسد  هب  ار  یـسک  اهنت 
هروس  - 3 هیآ 185 . نامه ،  - 2 هیآ 179 . ( 2  ) هرقب هروس   - 1 اهتشونیپ : دـشاب . اهنآ  نداد  هولج  رابتعا  یب  اـهشزرا و  ندرب  نیب  زا 

هیآ 30. ( 24) رون هروس   - 4 هیآ 91 . ( 5  ) هدئام

؟ دنراذگ یم  نیمز  رب  راب  هس  نفد  يارب  ناتسربق  هب  ندرب  ماگنه  ار  تیم  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگ یم  نیمز  رب  راب  هس  نفد  يارب  ناتسربق  هب  ندرب  ماگنه  ار  تیم  ارچ 

خساپ

ره رد  دـنربب و  ربق  کیدزن  جـیردت  هب  هبترم  هس  ات  دـنراذگب و  نیمز  ربق ، یعرذ  دـنچ  رد  ار  هزاـنج  هک  تسا  نیا  تیم  نفد  تابحتـسم  زا 
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نفدلا باوبا  زا  باب 16  رد  هک  تسا  یتایاور  بابحتسا  نیا  دنتسم  ( 1 .) دننک ربق  دراو  مراهچ  تبون  رد  دنرادرب و  دنراذگب و  نیمز  هبترم 
يارب نوچ  دنراذگب . نیمز  رب  ربق  یعارذ  هس  ای  یعارذ  ود  رد  ار  تیم  تسا  بحتـسم  تایاور  نیا  ساسا  رب  هدـش ، رکذ  ( 2) هعیشلا لئاسو 
دشاب ربق  کیدزن  نیمز  رب  یتعاس  تیاور  ریبعت  هب  یهاتوک و  تّدم  زا  دعب  تسا  بحتسم  تسا ، یناوارف  ساره  لوه و  ربق  رد  تیم  دورو 

ج 1، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 1 اه : تشون  یپ  دنک . لمحت  ار  سرت  لوه و  نیا  رت  تحار  دناوتب  تسا ، هزانج  اب  هارمه  هک  تّیم  حور  ات 
ص 837 و 838. نفدلا ، باوبا  زا  باب 16  ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  . 2 هلئسم 628 . ص 363 ،

؟ تسا هدرک  عیرشت  ار  نارفاک  هیلع  داهج  مکح  ارچ  دسانش ، یم  تّیمسر  هب  ار  هدیقع  يدازآ  مالسا  رگا 

شسرپ

؟ تسا هدرک  عیرشت  ار  نارفاک  هیلع  داهج  مکح  ارچ  دسانش ، یم  ّتیمسر  هب  ار  هدیقع  يدازآ  مالسا  رگا 

خساپ

یخرب روبجم . هن  تسا ، دازآ  هدـیقع  نید و  شنیزگ  رد  ناسنا  هک  انعم  نیدـب  تسا ، هدـیقع  يدازآ  هب  طوبرم  نیدـلا " یف  هارکا  " ال  ۀـیآ
هدیقع يدازآ  مالـسا  رگا  دنـسرپ  یم  درب و  یم  لاؤس  ریز  ار  هدیقع  يدازآ  تئارب ، هروس  زا  یتایآ  هلمج  زا  داهج و  تایآ  دـننک  یم  رکف 

هاگدید زا  ناسنا  هک  دراد  نیا  زج  ییانعم  ماکحا  نیا  ایآ  تسا ؟ هدرک  عیرشت  ار  نارفاک  هیلع  داهج  مکح  ارچ  دسانش ، یم  تیمـسر  هب  ار 
يدازآ زا  هک  یناسک  دنک !؟ لمحت  دیاب  ار  یلام  یناج و  رفیک  هن  رگا  دریذپب و  ار  مالسا  تسا  ریزگان  درادن و  هدیقع  باختنا  قح  مالـسا 
ةرابرد هنومن  ناونع  هب  دشاب ، راگزاس  هدیقع  يدازآ  اب  هک  دننک  یم  نییبت  يا  هنوگ  هب  ار  داهج  ماکحا  دـننک ، یم  عافد  مالـسا  رد  هدـیقع 
ناسنا مالسا و  نایم  دوجوم  عناوم  ندرب  نیب  زا  يارب  هکلب  تسین ، هدیقع  کی  ناونع  هب  مالسا  لیمحت  يارب  داهج  دنیوگ : یم  داهج  ۀفسلف 

، دنوش هتشادرب  نایم  زا  دنوش ، یم  نآ  تخانش  مدرم و  هب  مالسا  ندیسر  عنام  هک  اه  تردق  اه و  تموکح  دوش  یم  ثعاب  داهج  تسا . اه 
هدیقع باختنا  رد  يدرف  ره  هک  تسا  هدیقع  يدازآ  زا  نخـس  هرقب ، ةروس  رد  دنریذپن . ای  دنریذپب  ار  مالـسا  هک  دـندازآ  اه  ناسنا  هاگ  نآ 
حیحـص هدـیقع  هب  شالت  عبتت و  یقیقحت ، اب  دـیاب  هک  تسا  ادرف  دوخ  دـننک و  یمن  يا  هدـیقع  چـیه  شریذـپ  هب  راـبجا  ار  وا  تسا و  دازآ 
حرطم ار  ناشراکفا  هک  دهاوخ  یم  اه  هشیدنا  راکفا و  نابحاص  یمامت  زا  دـنک و  یم  رکف  دازآ  زاب و  هعماج  هب  نآرق  دـنک . ادـیپ  یبایتسد 

یتقو تسا  یهیدب  اریز  درادن ، هدیقع  يدازآ  هب  یطابترا  داهج  تایآ  یلو  دننک ، باختنا  ار  نخـس  نیرتهب  ناگدنونـش  نارظان و  دـننک و 
نارفاک تفرگ و  تروص  یگنج  یتقو  داتـسیا و  وا  لباقم  رد  تردق  مامت  اب  دیاب  درک ، زواجت  روشک  کی  سومان  لام و  ناج ، هب  نمـشد 

سک ره  هک  نیا  رگناشن  يا  هیآ  نآرق  رد  دـنرادن . شیوخ  نید  لام و  ناج ، زا  عافد  زج  يا  هراچ  ناناملـسم  دـندرک ، هلمح  ناناملـسم  هب 
رد دـنگنج و  یم  امـش  اـب  هک  یناـسک  اـب  تسا : نیا  داـهج  تاـیآ  داـفم  هکلب  درادـن ، دوـجو  دیـشکب ، ار  وا  درکن ، ادـیپ  ادـخ  هـب  داـقتعا 

نتسکش مه  رد  زواجت و  عفد  مالسا و  نیمزرـس  زا  عافد  ادخ  هار  رد  داهج  زا  دارم  دیزیخرب . داهج  گنج و  هب  دنتـسه ، امـش  نتـشکددص 
امب هللا  ّنإف  اوهتنا  نإف  هّلک هللا  نیدـلا  نوکی  ۀـنتف و  نوکت  یتح ال  مهولتاق  و  : " دـیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  تسا ، یغاـی  یـشکرس و  يوخ 

تـسد كرـش  زا  رگا  سپ  دشاب ، ادخ  يارب  شرـسارس  نید  دنامن و  یقاب  يا  هنتف  چیه  هک  نآ  ات  دـینک  رازراک  نانآ  اب  ( 1 (؛ ریصب نولمعی 
یم دایرف  دراد و  یم  رذـح  رب  نانمـشد  قح  رد  یتح  زواجت  زا  ار  نانمؤم  میرک  نآرق  " تسا . انیب  دـننک  یم  هچ  نآ  هب  دـنوادخ  دـنرادرب ،
دننک یم  گنج  امش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ  هار  رد  ( 2 (؛ نیدتعملا بحی  هللا ال  ّنإ  اودتعت  مکنولتاقی و ال  نیذلا  هللا  لیبس  یف  اولتاق  و  : " دنز

: دیامرف یم  دنوادخ  تئارب  هروس  رد  " دراد . یمن  تسود  ار  ناگدنرذگ  ّدـح  زا  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دـیرذگم ! دـح  زا  یلو  دـیگنجب ،
دیاب دیامن ، حرطم  ار  شیوخ  شـسرپ  دنک و  قیقحت  مالـسا  تیناقح  زا  ات  دمآ  ناناملـسم  دزن  نمـشد  هاپـس  زا  يدرف  دربن  ماگنه  رد  رگا  "
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اب دنهد و  شوگ  ار  شنانخس  ینابرهم  تفأر و  اب  دنزن و  همدص  وا  هب  یسک  هک  دنهد  رارق  شیوخ  تیامح  تظافح و  رد  ار  وا  ناناملـسم 
نمـشد هاپـس  نایم  دـنچ  ره   ) شیوخ لّوا  ياج  هب  ار  وا  تیامح  اـب  زاـب  نآ  زا  سپ  دناسانـشب ، وا  هب  ار  قح  ناـهرب  تجح و  لـیلد و  هئارا 

رگا ( 3 (؛ نوملعی موق ال  مّهنأب  کلذ  هنمأم  هغلبا  مث  هللا  مالک  عمسی  یتح  ُهْرِجُُاف  كراجتسا  نیکرشملا  نم  ٌدحأ  نإ  و  . " دننادرگ زاب  دشاب )
، ناسرب شنما  لحم  هب  ار  وا  سپس  دشیدنیب ) نآ  رد  وا   ) دونشب ار  ادخ  نخس  ات  هدب  هانپ  وا  هب  دهاوخب ، یگدنهانپ  وت  زا  ناکرـشم  زا  یکی 
تفریذپن و ار  مالـسا  دـمآ و  شـسرپ  قیقحت و  يارب  یـسک  رگا  یتح  هک : دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  " دـنهاگآان . یهورگ  اه  نآ  اریز 

هدـمآ دوخ  تالاؤس  حرط  يارب  نوچ  دوش ، وا  ضرعتم  یـسک  دـیابن  دـینادرگزاب و  دوخ  نما  لحم  هب  ار  وا  تیامح  اب  زاب  دـشن ، ناملـسم 
!؟ دراد دوجو  یناسنا  دروخرب  نینچ  یبتکم  هچ  رد  ایند و  ياجک  رد  دوش . هداد  خـساپ  وا  تالاؤس  هب  دوش و  ظفح  وا  تینما  دـیاب  تسا و 

دوش و دروخرب  وا  اب  دیاب  دنک ، داجیا  کیکشت  اه  شزرا  لوصا و  دیاقع و  رد  دنک و  ینکفا  ههبش  هئطوت ، دانع و  يور  زا  یسک  رگا  هتبلا 
يدازآ اب  یتافانم  هنوگ  چـیه  داهج  تایآ  نیاربانب  دراد . تواـفت  دـنک ، یم  حرط  هناـقداص  ار  يا  ههبـش  لاؤس و  هک  یـسک  اـب  وا  باـسح 

: دـیامرف یم  هیآ  نیا  رد  مینک . یم  هبوت  ةروـس  ۀیآ 5  هب  یهاگن  مین  نایاپ  رد  تسا . حیحـص  شدوخ  ياج  رد  مادـک  ره  درادـن و  هدـیقع 
ره رد  دینک و  هرصاحم  دیزاس و  ریـسا  ار  اه  نآ  دیناسرب و  لتق  هب  دیبایب ، اجک  ره  ار  ناکرـشم  تفرگ ، نایاپ  مارح  ياه  هام  هک  یماگنه  "

تسا و هدـش  نایب  هام  راـهچ  ینعی  ناکرـشم  تلهم  ناـیاپ  زا  سپ  ناناملـسم  ۀـفیظو  اـج  نیا  رد  ... " دینیـشنب . اـه  نآ  هار  رـس  رب  هاـگنیمک 
رطاخ هب  لمع  تدش  دیناسرب . لتق  هب  دیتفای  اجک  ره  ار  ناتـسرپ  تب  دیوگ ...  یم  دـنک و  یم  رداص  اه  نآ  ةرابرد  ار  روتـسد  نیرتدـیدش 

اوـتحم هک  تسین  نییآ  بهذـم و  یتـسرپ  تب  اریز  هدوـب ، نیمز  هرک  يور  زا  یتـسرپ  تب  نتخاـس  نک  هشیر  مالـسا  ۀـمانرب  هک  تـسا  نآ 
تـسا نیا  موهفم  هب  هن  تنوشخ  تدـش و  یلو  دوش ، نک  هشیر  دـیاب  هک  تسا  يرامیب  فارحنا و  هفارخ و  طاـطحنا و  هکلب  دوش ، هدرمش 

نیا زا  دنهد ، رییغت  ار  دوخ  تهج  دنناوت  یم  دنهاوخب  هظحل  ره  رد  لاح و  ره  رد  هکلب  تسا ، هدش  هتـسب  اه  نآ  يور  هب  تشگزاب  هار  هک 
اهر ار  اه  نآ  دننک ، ادا  ار  تاکز  دنراد و  اپرب  ار  زامن  دندرگزاب و  قح  يوس  هب  دـننک و  هبوت  اه  نآ  رگا  : " دـنک یم  هفاضا  هلـصافالب  ور 

اه نآ  اـب  قوـقح  ماـکحا و  همه  رد  دـنرادن و  ار  یتواـفت  نیرتـمک  ناناملـسم  ریاـس  اـب  تروـص  نـیا  رد  دـیوشن و  ناـشمحازم  دـیزاس و 
ياه ماظن  ندرک  نوگژاو  يارب  هکلب  تسین ، مالسا  نییآ  هب  دارفا  رابجا  ییاشگروشک و  روظنم  هب  مالـسا  رد  ییادتبا  داهج  ( 4" .) دنکیرش

هب دروم  هس  رد  مالـسا  ًالوصا  تسا . یعامتجا  یگدنز  ياه  هویـش  بهذم و  ةرابرد  دازآ  هعلاطم  يارب  مدرم  نتفای  هزاجا  هناملاظ و  طلغ و 
کی یتسرپ  تب  مالـسا  رظن  زا  میتفگ ، هک  نانچ  مه  اریز  یتسرپ ، تب  كرـش و  راثآ  وحم  دروم  رد  1 ـ تسا : هتسج  لسوت  یماظن  تردق 
یفارخ طلغ و  دصرددص  ریـسم  کی  رد  یعمج  داد  هزاجا  دـیابن  زگره  تسا و  هفارخ  يرامیب و  فارحنا ، کی  هکلب  تسین ، نییآ  نید و 

، دـندرک تمواـقم  هک  اـج  نآ  درک و  توعد  دـیحوت  يوس  هب  غیلبت  هار  زا  ار  ناتـسرپ  تب  مالـسا  دوش . هدـناشک  طوقـس  هب  دـنور و  شیپ 
يرکف یحور و  يرامیب  نیا  ات  درک  يریگولج  یتسرپ  تب  تب و  رهاظم  هنوگ  ره  زا  دـیبوک و  مه  رد  ار  اه  هناخ  تب  دـش . روز  هب  لسوتم 

زا كرـش  هک  نآ  ات  دـیهد  همادا  ناکرـشم  اب  رازراـک  هب  هرقب  ةروس  ۀـیآ 189  دـننام  ناکرـشم  اب  داهج  تاـیآ  ددرگ و  نک  هشیر  یّلک  هب 
یعافد داهج  روتسد  دندیشک ، یم  ار  ناناملسم  هلمح  يدوبان و  هشقن  هک  یناسک  ربارب  رد  2 ـ دراد . عوضوم  نیمه  هب  رظن  دتفارب " عامتجا 

گنج هنومن  ناونع  هب  دشاب ، لیبق  نیمه  زا  ربمایپ  نامز  رد  یمالـسا  ياه  گنج  رتشیب  دـیاش  تسا . هدـش  هداد  یماظن  تردـق  هب  لسوت  و 
هب دازآ  روـط  هـب  دراد  قـح  ینییآ  ره  اریز  غـیلبت ، رد  يدازآ  بـسک  يارب  3 ـ درب . ماـن  ناوت  یم  ار  كوـبت  هتوـم و  نینح ، بازحا ، دـُحا ،

(5 .) دروآ تسد  هب  ار  قح  نیا  روز  هب  لسوت  اـب  دـناوت  یم  دـنوش ، راـک  نیا  زا  عناـم  یناـسک  رگا  دـنک و  یفرعم  ار  دوخ  یقطنم  تروص 
قوقح زا  عافد  تسا ، عافد  عون  کی  زین  ییادـتبا  داهج  تقیقح  رد  اریز  دـنک ، یم  یعافد  داهج  هب  تشگزاـب  يا  هنوگ  هب  ییادـتبا  داـهج 

شرتسگ زا  عنام  دـنوش و  طلـسم  یمدرم  رب  رفاک  رگمتـس و  ياه  تردـق  رگا  نیاربانب  فعـضتسم ، ياه  ناسنا  قوقح  زا  عافد  دـنوادخ و 
شرتسگ ار  یهابت  داسف و  نیمز  رد  دنرادنپب و  دوخ  ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دوخ و  لام  ار  ادخ  لام  دادبتسا ، هطلس و  اب  دندرگ و  دیحوت 

(2  ) هرقب . 2 ۀیآ 39 . ( 8  ) لافنا . 1 اه : تشون  یپ  تسا . يرورـض  بجاو و  يدارفا  نینچ  اب  هزرابم  لقع ، مکح  هب  تروص  نیا  رد  دـنهد ،
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اب ییانشآ  يرهطم ، یضترم  ص 206 ؛ ج 2 ، نامه ، . 5 ص 292 . ج 7 ، هنومن ، ریسفت  يزاریـش ، مراکم  . 4 ۀیآ 6 . ( 9  ) هبوت . 3 ۀیآ 190 .
ص 219. ج 3 ، نآرق ،

؟ تسا بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

خساپ

تایاور تایآ و  زا  تقیقح  نیا  تسا . هدرک  دیکأت  رایـسب  اه  نادب  عرـش  هک  تسا  یلقع  گرزب  بجاو  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ملاس ۀعماج  ياقب  نمشد  هک  یفلتخم  لماوع  دشابن ، هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀلئـسم  رگا  نوچ  دیآ ، یم  تسد  هب  ناوارف 

تدـحو ظفح  نیارباـنب  درک ، دـنهاوخ  یـشالتم  مه  زا  ار  نآ  دروخ و  دـنهاوخ  ار  عاـمتجا  ياـه  هشیر  نورد  زا  هناـیروم  نوچمه  تسا ،
(1") رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا  یلا  نوعدـی  ۀـمأ  مکنم  نکتلو   " ۀـیآ تسین . نکمم  یمومع  تراظن  نودـب  یعاـمتجا 
اه یکین  هب  ار  مدرم  دـنهد : ماـجنا  ار  یعاـمتجا  گرزب  ۀـفیظو  ود  نیا  هک  دنـشاب  یهورگ  دـیاب  ناناملـسم  ناـیم  هراومه  هک  هداد  روتـسد 

نیا ماجنا  ایآ  رگید : ریبعت  هب  تسا ؟ یصاخ  هورگ  ۀفیظو  ای  تسا  یناگمه  ۀفیظو  فورعم  هب  رما  ایآ  دنراد . زاب  اه  يدب  زا  دننک و  توعد 
رب ادـتبا  تفگ : دـیاب  تسا ؟ ییاـفک  بجاو  ینعی  تسا ، بجاو  یخرب  رب  اـی  تسا و  ینیع  بجاو  ینعی  تسا ، مدرم  ۀـمه  يارب  هـفیظو  ود 

طقاس نارگید  ندرگ  زا  دندرک ، راک  ود  نیا  هب  مادـقا  يدادـعت  یتقو  یلو  دـننک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  بجاو  ناگمه 
هلحرم ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  عومجم  رد  تّقد  زا  تسا . ییاـفک  بجاو  رگید : ریبعت  هب  دوش . یم 

هورگ و هک  یعمج " هتـسد  ۀلحرم   " يرگید دشاب ؛ نارگید  لامعا  رظان  ییاهنت  هب  تسا  فّظوم  سک  ره  هک  يدرف " ۀـلحرم   " یکی دراد :
يدرف ۀـلحرم  رد  هک  نیا  زا  ریغ  هک  اـنعم  نیدـب  دـنهدب ، مه  تسد  هب  تسد  عاـمتجا  ياـه  یناـماسبان  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  دـنفظوم  یتّما 
نورق رد  دننک . لمع  دوخ  نیگنـس  فیاظو  هب  دیاب  زین  دنا  هدید  شزومآ  هک  یـصاخ  هورگ  ّمهم  روما  زا  یخرب  رد  دنراد ، هفیظو  ناگمه 

هبـسح "و ةرادا   " مان هب  یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  ماجنا  هب  توعد  داسف و  اب  هزرابم  صوصخم  یتالیکـشت  یمالـسا  کـلامم  رد  هتـشذگ 
یتشز و داسف و  هنوگ  ره  اب  رگیدکی  يراکمه  اب  دندوب  رومأم  هک  دنتشاد  دوجو  فورعم " هب  نارمآ   " ای بستحم "و   " مان هب  نآ  نارومأم 

راکره هک  نیا  یعامتجا و  ياهدـنویپ  هب  هجوت  اـب  تسا ؟ یلقع  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـیآ  ( 2 .) دننک هزرابم  یهابت  ملظ و 
یلقع دنک ، تیارـس  رگید  طاقن  هب  تسا  نکمم  یـشتآ  دننامه  دشاب ، هچ  ره  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  یّـصاخ  ۀطقن  رد  عامتجا  رد  يدـب 

ناکما يدرف  نایز  ره  درادـن و  دوجو  يدرف " ررـض   " ناونع هب  يزیچ  عاـمتجا  رد  رگید : تراـبع  هب  دوش . یم  دـییأت  هفیظو  ود  نیا  ندوب 
طیحم نتشاد  هگن  كاپ  رد  دهد  یم  هزاجا  دارفا  هب  لقع  قطنم و  لیلد ، نیمه  هب  دیآ . رد  یعامتجا  نایز  کی  تروص  هب  هک  دراد  ار  نیا 

(ص) مرکا ربمایپ  تسا : هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ثیداحا  زا  یخرب  رد  دـننکن . يراددوخ  یـششوک  شـالت و  هنوگ  ره  زا  دوخ  تسیز 
، دریگ رارق  ایرد  طسو  رد  هک  یماگنه  هب  دوش و  یتشک  راوس  یعمج  اب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  مدرم  ناـیم  راـکهنگ  درف  کـی  : " دومرف
رد دـیوگب : خـساپ  رد  دـننک ، ضارتعا  وا  هب  هاگره  دزادرپب . تسا ، هتـسشن  نآ  رد  هک  یلحم  ندرک  خاروس  اـی  بارخ  هب  هتـشادرب و  يربت 
هک دـشک  یمن  یلوط  دـنرادن ، زاب  كانرطخ  لمع  نیا  زا  ار  وا  نارگید  رگا  منک : یم  بارخ  ار  دوخ  ياج  منک و  یم  فّرـصت  دوخ  مهس 
هب رما  تیّمها  رد  ییاور  ربتعم  عبانم  رد  تاـیآ  رب  هوـالع  ( 3" .) دـنوش یم  قرغ  ایرد  رد  یگمه  هدرک و  ذوفن  یتشک  لـخاد  هب  اـیرد  بآ 
ود رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : " دومرف (ع ) رقاـب ماـما  تسا : هدـش  دراو  یتاـیاور  ود  نآ  كرت  موش  بقاوع  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
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یم لالح  مدرم  راک  بسک و  ددرگ و  یم  نما  اه  هار  ود  نیا  ۀلیسو  هب  دنوش . یم  اپرب  اه  نآ  اب  ضئارف  ۀیقب  هک  تسا  یهلا  گرزب  ۀضیرف 
هب ور  اهراک  ۀـمه  نآ  وترپ  رد  دوش و  یم  هتفرگ  ماقتنا  نانمـشد  زا  دابآ و  اه  نیمز  نآ  ۀـیاس  رد  ددرگ . یم  نیمأـت  دارفا  قوقح  زین  دوش .

یـسک هچ  مدرم  نیرتهب  دیـسرپ : دوب و  هتـسشن  ربنم  زارف  رب  ترـضح  هک  یلاح  رد  دـمآ ، (ص ) ربمایپ تمدـخ  يدرم  ( 4" .) ددرگ یم  هار 
رد دشاب و  رتراکزیهرپ  همه  زا  هک  سک  نآ  دنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رتشیب  همه  زا  هک  سک  نآ  : " دومرف (ص ) ربمایپ تسا ؟

، نامه . 3 ص 36 . ج 3 ، هنومن ، ریسفت  . 2 ۀیآ 104 . ( 3  ) نارمع لآ  . 1 اه : تشون  یپ  ( 5" .) درادرب ماگ  رتشیب  همه  زا  ادخ  يدونـشخ  هار 
ص 39. نامه ، . 5 ص 395 . ج 11 ، لئاسو ، زا  لقن  هب  ص 38 ، نامه ، . 4 ص 38 .

الط ندوب  مارح  ۀفـسلف  دوش ؟ یم  هتخاس  يزاسالط  ياه  هاگراک  رد  نادرم  يارب  تاجالط  عاونا  نادرم  يارب  ندوب  مارح  دوجو  اـب  ارچ 
؟ تسیچ نادرم  يارب 

شسرپ

الط ندوب  مارح  ۀفـسلف  دوش ؟ یم  هتخاس  يزاسالط  ياـه  هاـگراک  رد  نادرم  يارب  تاـجالط  عاونا  نادرم  يارب  ندوب  مارح  دوجو  اـب  ارچ 
؟ تسیچ نادرم  يارب 

خساپ

، دـنرخن تسا  مارح  نادرم  يارب  هـک  ار  یتاـجالط  مدرم  رگا  دـنزاس . یم  دراد  يرتـشم  ناـنآ  تـسد  ۀـتخاس  دـننیب  یم  نوـچ  نازاـسالط 
. دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  نادرم  اما  دنزاس  یم  صاخ  سنج  يارب  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ار  الط  اهنآ  دیاش  ای  دنزاس ، یمن  رگید  نازاسالط 

لوسر لاق  (ع ) قداصلا لاق   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  هنومن  دنچ  هب  (ص ،) ربمایپ زا  تسا  یتایاور  الط  زا  نادرم  هدافتـسا  تمرح  رب  لیلد 
نآ اریز  نک ، زیهرپ  الط  رتشگنا  زا  دومرف : (ع ) یلع هب  (ص ) ربمایپ ةرخالا ؛ یف  کتنیز  هناف  بهذـلاب  متخت  ال  (ع :) نینمؤملاریمأل ص )  ) هللا
هک ار  هچ  نآ  مراد  تسود  وت  يارب  نم  دوـمرف : (ع ) یلع هب  (ص ) ربماـیپ دوـمرف : (ع ) رقاـب ماـما   - 2 ( 1 .) دوب دـهاوخ  ترخآ  رد  وت  تنیز 
وت تنیز  نآ  نکن . تسد  هب  ـالط  رتشگنا  یلع ! يا  مدنـسپیمن . دوخ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  وت  يارب  مدنـسپیمن  مراد و  تسود  مدوخ  يارب 

تسد هب  ار  نآ  نادرم  دیابن  : " دومرف ترضح  دندرک . لاؤس  الط  رتشگنا  ندیـشوپ  هرابرد  (ع ) رقاب ماما  زا   - 3 ( 2 .) دوب دهاوخ  ترخآ  رد 
رتشگنا ندیشوپ  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  ( 4 .) دوب الط  رتشگنا  یکی  درک . یهن  زیچ  تفه  زا  ربماـیپ  رگید  ثیدـح  رد   - 5 ( 3" .) دننک

. دراد یعامتجا  یحور و  دب  راثآ  درم  يارب  الط  هدافتسا  دش ، رکذ  هچ  نآ  زا  هتشذگ  تسا . (ص ) یبن یهانم  زا  تسین و  زیاج  درم  رب  الط 
هلحرم هب  ندیـسر  دوشیم . هعماج  رد  ییارگ  لمجت  جاور  یتح  دـیآیم و  دوجو  هب  ربکت  هیحور  دـننک ، تسد  هب  الط  رتشگنا  نادرم  رگا 

 - 2 ص 299 . ج3 ، هعیشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : درادـن . شزاس  تایحور  هنوگ  نیا  اب  تسا ، مالـسا  دوصقم  هک  راگدرورپ  تیدوبع 
ص 301. نامه ،  - 5 نامه .  - 4 نامه .  - 3 ص 300 . ص 299 ، ج3 ، هعیشلا ، لئاسو 

؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  نیشام  اب  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  ارچ 

خساپ
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زا تسا .  وگ  تفگ  ثحب و  عجارم  املع و  نیب  هن ؟  ای  میراد  نآ  رب  ینقتم  لیلد  ایآ  هن و  ای  تسا  مارح  یـشارت  شیر  اـیآ  هک  نیا  هراـبرد 
یم نساحم  شیر ,  هب  اه  برع  ور  نیازا  تسا و  نادرم  نساـحم  زا  تسا و  مزـال  نتـشاذگ  شیر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب 

ار نآ  دشاب , هسوک  حالطـصا  هب  دروآین و  رد  شیر  يدرم  رگا  هک  يروط  هب  دوش  یم  بوسحم  درم  تالامک  زا  نتـشاذگ  شیر  دـنیوگ .
. دنا هدوب  نساحم  ياراد  همه  دشاب و  هدیشارت  ار  ششیر  یماما  ایربمایپ  هک  میرادن  غارـس  خیرات  رد  یفرط  زا  دنروآ . یم  باسح  هب  بیع 

هدوب شیر  ندراذـگرب  ءایلوا  ءایبنا و  ناحلاص و  یلمع  شور  هریـس و  هک  نیا  رب  هوالع  میراد ,  یـشارت  شیر  تمذـم  رد  يدایز  تاـیاور 
; دنکب شیر  قدص  هک  تسا  يرادقم  هب  شیر  لقادـح  تسه .  یتایاور  زین  یهاتوک )  يدـنلب و   ) نتـشاذگ شیر  رادـقم  دروم  رد  تسا 

تمذم نتـشاذگ  دنلب  شیر  هک  نیا  نمـض  تسین  بولطم  نآ  زا  شیب  تسا و  هضبق  کی  زین  نآ  رثکادـح  تسا و  مزال  شیر  رادـقم  نیا 
اوفحا : > دومرف هک  هدـش  لقن  ص )  ) هللا لوسر  زا  میروآ .  یم  هنومن  دـنچ  هدـمآ  نساحم  نتـشاذگ  هراـبرد  هک  یتاـیاور  زا  تسا .  هدـش 

نآ زاب  دینکن > نایدوهی  هب  هیبش  ار  دوخ  دیراذگاو و  ار  اه  شیر  دیشارتب و  ار  اه  لیبس  ( 1;) دوهیلاب اوهبشتال  یحللا و  اوفعا  باروشلا و 
شیر سوجم  ( 2;) ةرطفلا یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اـناو  مهباروش  اورفو  مهاـحل و  اوزج  سوجملا  نا  : > دومرف ترـضح 

نیا میراذـگ و  یم  او  ار  اه  شیر  میـشارت و  یم  ار  اه  لیبس  ناربمایپ  ام  یلو  دـنراذگ , یم  او  ار  ناشیاه  لـیبس  دنـشارت و  یم  ار  ناـشیاه 
ره دومرف : ترضح  نآ  اب  ( 3  .) نک هاتوک  نآ  هفاضا  ریگب و  تتـسد  اب  ار  تشیر  دومرف : ع )  ) قداص ماما  تسا >  یهلا  ترطف  اـب  قباـطم 

تسیچ نیا  دومرف : دید و  دوب  ینالوط  شیاه  شیر  هک  ار  يدرم  ربمایپ  ( 4 .) دوبدهاوخ شتآ  رد  دشاب , هضبق  کی  زا  رتشیب  ششیر  سک 
شیر تسین . زئاج  بجاو  طایتحا  هب  شیر  ندیشارت  ( 5  .) تسا بوخ  روط  نیا  دومرف : ربمایپ  دـعب  , درک هاتوک  ار  شیاه  شیر  درم  نآ   ؟

اهقف زا  یخرب  هتبلا  تسین . زیاج  زین  دشاب  ندیـشارت  دننام  هک  يا  هزادنا  هب  شیر  ندرک  هاتوک  دنکب . شیر  قدص  هک  دشاب  يردق  هب  دـیاب 
ج همکحلا ,  نازیم  يرهش ,  ير  يدمحم   - 1 یقرواپ : ( 6 .) دنناد یم  یفاک  ار  يروسفرپ  شیر  دننادیم و  لاکشا  یب  ار  اههنوگ  ندیشارت 

. یعناص يزیربت و  ییوخ و  هللا  تیآ   - 6 نامه .  ص 113 5 -  نامه ,  ج 76 ص 112 4 -  راونالاراحب ,  - 3 نامه .  8 ص 488 2 - 

؟ تسا بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

خساپ

تایاور تایآ و  زا  تقیقح  نیا  تسا . هدرک  دیکأت  رایـسب  اه  نادب  عرـش  هک  تسا  یلقع  گرزب  بجاو  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ملاس ۀعماج  ياقب  نمشد  هک  یفلتخم  لماوع  دشابن ، هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀلئـسم  رگا  نوچ  دیآ ، یم  تسد  هب  ناوارف 

تدـحو ظفح  نیارباـنب  درک ، دـنهاوخ  یـشالتم  مه  زا  ار  نآ  دروخ و  دـنهاوخ  ار  عاـمتجا  ياـه  هشیر  نورد  زا  هناـیروم  نوچمه  تسا ،
(1") رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا  یلا  نوعدـی  ۀـمأ  مکنم  نکتلو   " ۀـیآ تسین . نکمم  یمومع  تراظن  نودـب  یعاـمتجا 
اه یکین  هب  ار  مدرم  دـنهد : ماـجنا  ار  یعاـمتجا  گرزب  ۀـفیظو  ود  نیا  هک  دنـشاب  یهورگ  دـیاب  ناناملـسم  ناـیم  هراومه  هک  هداد  روتـسد 

نیا ماجنا  ایآ  رگید : ریبعت  هب  تسا ؟ یصاخ  هورگ  ۀفیظو  ای  تسا  یناگمه  ۀفیظو  فورعم  هب  رما  ایآ  دنراد . زاب  اه  يدب  زا  دننک و  توعد 
رب ادـتبا  تفگ : دـیاب  تسا ؟ ییاـفک  بجاو  ینعی  تسا ، بجاو  یخرب  رب  اـی  تسا و  ینیع  بجاو  ینعی  تسا ، مدرم  ۀـمه  يارب  هـفیظو  ود 

طقاس نارگید  ندرگ  زا  دندرک ، راک  ود  نیا  هب  مادـقا  يدادـعت  یتقو  یلو  دـننک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  بجاو  ناگمه 
هلحرم ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  عومجم  رد  تّقد  زا  تسا . ییاـفک  بجاو  رگید : ریبعت  هب  دوش . یم 
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هورگ و هک  یعمج " هتـسد  ۀلحرم   " يرگید دشاب ؛ نارگید  لامعا  رظان  ییاهنت  هب  تسا  فّظوم  سک  ره  هک  يدرف " ۀـلحرم   " یکی دراد :
يدرف ۀـلحرم  رد  هک  نیا  زا  ریغ  هک  اـنعم  نیدـب  دـنهدب ، مه  تسد  هب  تسد  عاـمتجا  ياـه  یناـماسبان  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  دـنفظوم  یتّما 
نورق رد  دننک . لمع  دوخ  نیگنـس  فیاظو  هب  دیاب  زین  دنا  هدید  شزومآ  هک  یـصاخ  هورگ  ّمهم  روما  زا  یخرب  رد  دنراد ، هفیظو  ناگمه 

هبـسح "و ةرادا   " مان هب  یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  ماجنا  هب  توعد  داسف و  اب  هزرابم  صوصخم  یتالیکـشت  یمالـسا  کـلامم  رد  هتـشذگ 
یتشز و داسف و  هنوگ  ره  اب  رگیدکی  يراکمه  اب  دندوب  رومأم  هک  دنتشاد  دوجو  فورعم " هب  نارمآ   " ای بستحم "و   " مان هب  نآ  نارومأم 

راکره هک  نیا  یعامتجا و  ياهدـنویپ  هب  هجوت  اـب  تسا ؟ یلقع  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـیآ  ( 2 .) دننک هزرابم  یهابت  ملظ و 
یلقع دنک ، تیارـس  رگید  طاقن  هب  تسا  نکمم  یـشتآ  دننامه  دشاب ، هچ  ره  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  یّـصاخ  ۀطقن  رد  عامتجا  رد  يدـب 

ناکما يدرف  نایز  ره  درادـن و  دوجو  يدرف " ررـض   " ناونع هب  يزیچ  عاـمتجا  رد  رگید : تراـبع  هب  دوش . یم  دـییأت  هفیظو  ود  نیا  ندوب 
طیحم نتشاد  هگن  كاپ  رد  دهد  یم  هزاجا  دارفا  هب  لقع  قطنم و  لیلد ، نیمه  هب  دیآ . رد  یعامتجا  نایز  کی  تروص  هب  هک  دراد  ار  نیا 

(ص) مرکا ربمایپ  تسا : هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ثیداحا  زا  یخرب  رد  دـننکن . يراددوخ  یـششوک  شـالت و  هنوگ  ره  زا  دوخ  تسیز 
، دریگ رارق  ایرد  طسو  رد  هک  یماگنه  هب  دوش و  یتشک  راوس  یعمج  اب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  مدرم  ناـیم  راـکهنگ  درف  کـی  : " دومرف
رد دـیوگب : خـساپ  رد  دـننک ، ضارتعا  وا  هب  هاگره  دزادرپب . تسا ، هتـسشن  نآ  رد  هک  یلحم  ندرک  خاروس  اـی  بارخ  هب  هتـشادرب و  يربت 
هک دـشک  یمن  یلوط  دـنرادن ، زاب  كانرطخ  لمع  نیا  زا  ار  وا  نارگید  رگا  منک : یم  بارخ  ار  دوخ  ياج  منک و  یم  فّرـصت  دوخ  مهس 
هب رما  تیّمها  رد  ییاور  ربتعم  عبانم  رد  تاـیآ  رب  هوـالع  ( 3" .) دـنوش یم  قرغ  ایرد  رد  یگمه  هدرک و  ذوفن  یتشک  لـخاد  هب  اـیرد  بآ 
ود رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : " دومرف (ع ) رقاـب ماـما  تسا : هدـش  دراو  یتاـیاور  ود  نآ  كرت  موش  بقاوع  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
یم لالح  مدرم  راک  بسک و  ددرگ و  یم  نما  اه  هار  ود  نیا  ۀلیسو  هب  دنوش . یم  اپرب  اه  نآ  اب  ضئارف  ۀیقب  هک  تسا  یهلا  گرزب  ۀضیرف 

هب ور  اهراک  ۀـمه  نآ  وترپ  رد  دوش و  یم  هتفرگ  ماقتنا  نانمـشد  زا  دابآ و  اه  نیمز  نآ  ۀـیاس  رد  ددرگ . یم  نیمأـت  دارفا  قوقح  زین  دوش .
یـسک هچ  مدرم  نیرتهب  دیـسرپ : دوب و  هتـسشن  ربنم  زارف  رب  ترـضح  هک  یلاح  رد  دـمآ ، (ص ) ربمایپ تمدـخ  يدرم  ( 4" .) ددرگ یم  هار 

رد دشاب و  رتراکزیهرپ  همه  زا  هک  سک  نآ  دنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رتشیب  همه  زا  هک  سک  نآ  : " دومرف (ص ) ربمایپ تسا ؟
، نامه . 3 ص 36 . ج 3 ، هنومن ، ریسفت  . 2 ۀیآ 104 . ( 3  ) نارمع لآ  . 1 اه : تشون  یپ  ( 5" .) درادرب ماگ  رتشیب  همه  زا  ادخ  يدونـشخ  هار 

ص 39. نامه ، . 5 ص 395 . ج 11 ، لئاسو ، زا  لقن  هب  ص 38 ، نامه ، . 4 ص 38 .

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
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	پرسش
	پاسخ

	فـلـسـفـه ايـن كـه پـيـروان سـاير اديان و خلاصه كفار از نظر اسلام ناپاك هستند ومسلمانان نـمـي توانند با آنها معاشرت و آميزش كامل كنند , چيست ( در صورتي كه ازنظر نظافت و رعايت بـهـداشـت از بـعـضي از مسلمانان بهترند ) ؟ بديهي است اين پاسخ كه ممكن است آميز
	پرسش
	پاسخ

	ادرار و عرق بدن هر دو به عنوان مواد زايد دفع مي شود , چرا يكي از آنهانجس و ديگري پاك است , با اين كه مي گويند تركيب شيميايي هر دو شبيه يكديگراست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فـلـسـفـه ايـن كـه پـيـروان سـاير اديان و خلاصه كفار از نظر اسلام ناپاك هستند ومسلمانان نـمـي توانند با آنها معاشرت و آميزش كامل كنند , چيست ( در صورتي كه ازنظر نظافت و رعايت بـهـداشـت از بـعـضي از مسلمانان بهترند ) ؟ بديهي است اين پاسخ كه ممكن است آميز
	پرسش
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	چگونه انسان كه از مني است، پاك است؟
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	پاسخ

	چرا بخار بول نجس نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ادرار و عرق هر دو موادّ زايدند و از بدن انسان دفع مي شوند. پس چرا يكي از آنها نجس و ديگري پاك است، با اين كه مي گويند تركيب شيميايي آنها شبيه به يكديگر است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان بايد مردگان را غسل و كفن و دفن كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه انسان كه از مني است، پاك است؟
	پرسش
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	چرا گاوي را كه وطي شده است، بايد كشت؟
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	پاسخ


	فلسفه احكام طهارات
	غسل جمعه چه آثار و فوايدي دارد
	پرسش
	پاسخ

	1- نظارت بركار مسئولين بايستي تعيين شود؟ درصورت عدول بركنار شده يا اخطار داده مي شود و نهايتاً يك گروه درست كنند، تا ريشة يك]حكومت[ درست نباشد ازمردم آن توقعي نخواهدبود؟(توسط فرد فوقالعاده ساخته)
	پرسش
	پاسخ

	.غسل كردن چه ارتباطي با سيستم فيزيكي بدن دارد مثلا چرا خوردن و يا اشاميدن بعد از محتلم شدن مكروه است?توضيح دهيد با تشكر فراوان
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين كه مي گويند استبراء برخلاف اصول طبي و داراي زيانهايي براي بدن انسان، است با اسلام ناسازگار نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد با خاك كه منبع ميكروب هاست تيممّ كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در وضو گرفتن زن و مرد اختلاف است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ميّت را غسل مي دهند؟ و چرا دست زدن به بدن ميّت قبل از غسل او موجب غسل مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	علّت وجوب غسل جنابت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان بايد مردگان را غسل و كفن و دفن كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر علّت غسل مسّ ميّت آلودگي به ميكروب است، آيا مي توان به وسيله صابون يا وسايل ديگر ميكروب را از ميان بُرد و ديگر غسل نكرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرده را كفن و دفن مي كنند و چرا طرف راست صورتش را بر خاك مي گذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرده را كفن و دفن مي كنند و چرا طرف راست صورتش را بر خاك مي گذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه يكي از مطهّرات غيبت مسلمان است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر علّت غسل مسّ ميّت آلودگي به ميكروب است، آيا مي توان به وسيله صابون يا وسايل ديگر ميكروب را از ميان بُرد و ديگر غسل نكرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين كه مي گويند استبراء برخلاف اصول طبي و داراي زيانهايي براي بدن انسان، است با اسلام ناسازگار نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چه مقدار از سر بايد مسح كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ميّت را غسل مي دهند؟ و چرا دست زدن به بدن ميّت قبل از غسل او موجب غسل مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	علّت وجوب غسل جنابت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان بايد مردگان را غسل و كفن و دفن كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرده را كفن و دفن مي كنند و چرا طرف راست صورتش را بر خاك مي گذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در وضو گرفتن زن و مرد اختلاف است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ميّت را غسل مي دهند؟ و چرا دست زدن به بدن ميّت قبل از غسل او موجب غسل مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	علّت وجوب غسل جنابت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان بايد مردگان را غسل و كفن و دفن كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با غسل جنابت وضو لازم نيست , ولي با غسل هاي ديگر براي نماز , وضو لازم است ؟
	پرسش
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	غسل ميت براي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در قرآن يا احاديث آمده است كه خانم ها وقتي استحاضه مي شوند، بايد غسل كنند؟ چرا مراجع فتواي خود را در اين مورد تغيير نمي دهند؟
	پرسش
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	فوايد كوتاه كردن موي زهار از نظر اسلام چيست؟ آيا در اديان ديگر اين مسأله وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا هنگام غسل بعد از سر و گردن حتماً بايد سمت راست شسته شود؟ اگر از سمت چپ شروع كنيم و يا در وضو اگر از پايين به بالا آب ريخته شود، چه اشكالي دارد؟
	پرسش
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	چرا بايد غسل كنيم؟
	اشاره
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	چرا بعد از حمام هم بايد وضو گرفت و فلسفة وضو چيست؟
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	چرا غسل مي كنيم؟ چرا در غسل نيت لازم است؟ چرا پس از غسل كردن احساس آرامش
	پرسش
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	چرا بعد از حمام كردن براي نماز خواندن بايد وضو گرفت، در صورتي كه بدن كاملاً تمير است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا وضو گرفتن زنان و مردان فرق دارد؟
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	چرا بعد از حمام كردن براي نماز خواندن بايد وضو گرفت، در صورتي كه بدن كاملاً تمير است؟
	پرسش
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	چرا بعد از حمام كردن براي نماز خواندن بايد وضو گرفت، در صورتي كه بدن كاملاً تمير است؟
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	سؤال6: آيا در زمان حاضر عمل كردن به احكامي همچون وضو و غسل لازم است؟
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	چرا بعد از حمام كردن براي نماز خواندن بايد وضو گرفت، در صورتي كه بدن كاملاً تمير است؟
	پرسش
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	چرا بعد از حمام كردن براي نماز خواندن بايد وضو گرفت، در صورتي كه بدن كاملاً تمير است؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)
	پاسخ(قسمت چهارم)

	چگونه بر خاكي كه آلوده به ميكروب است تيمم كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چـرا اسـلام دسـتوري مي دهد كه به هنگام جنب شدن تمام بدن را بشويند در حالي كه فقطعضو معيني آلوده مي شود و آيا ميان ادرار كردن و خارج شدن مني تفاوتي هست كه دريكي فقط محل را بايد شست و در ديگري تمام بدن را ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه غسل دادن مردگان و فلسفه غسل مس ميت چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چـرا اسـلام دسـتوري مي دهد كه به هنگام جنب شدن تمام بدن را بشويند در حالي كه فقطعضو معيني آلوده مي شود و آيا ميان ادرار كردن و خارج شدن مني تفاوتي هست كه دريكي فقط محل را بايد شست و در ديگري تمام بدن را ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه غسل دادن مردگان و فلسفه غسل مس ميت چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه غسل دادن مردگان و فلسفه غسل مس ميت چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	تيمم از نظر علمي چه نفعي دارد؟ در صورتي كه دست و صورت قبل از تيمم تميزتر از بعد از تمم است و خاك آلود كردن دست و صورت از نظر طبّ جديد نيست، پس حكمت آن از نظر شرع چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه «طهارت» چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه پيامبر(ص) حكمتهاي «وضو» چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مراد از وضو گرفتن، طهارت ظاهري است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه «طهارت» چيست؟
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	پاسخ

	از ديدگاه پيامبر(ص) حكمتهاي «وضو» چيست؟
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	پاسخ

	آيا مراد از وضو گرفتن، طهارت ظاهري است؟
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	فلسفه «طهارت» چيست؟
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	آيا مراد از وضو گرفتن، طهارت ظاهري است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هنگام جنابت نبايد بيش از شش آيه خواند و آيا منظور شش آيه خاصي است كه حضرت باري تعالي ذكركرده است و چرا همين تعداد ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وضو چيست ؟ و چرا به اين شكل است ؟
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	پاسخ

	فلسفه وضو چيست و چرا انسان بعد از استحمام و تميز شدن بدن بايد براي نماز وضو بگيرد؟
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	فلسفه استحباب تجديد وضو براي نماز چيست ؟
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	چرا در بين غسلها، فقط پس از غسل جنابت ، وضو لازم نيست ؟
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	به چه دليلي مراجع گفته اند كه در وضو مستحب است اعضا دو بار شسته شود ودر دفعه سوم حرام است ؟
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	چرا شيعيان در وضو سر و پا را مسح مي كنند؟
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	چرا شيعيان در وضو دست را از بالا به پايين مي شويند؟
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	به چه دليلي مراجع گفته اند كه در وضو مستحب است اعضا دو بار شسته شود ودر دفعه سوم حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرده را كفن و دفن مي كنند و چرا طرف راست صورتش را بر خاك مي گذارند؟
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	چرا در وضو گرفتن زن و مرد اختلاف است؟
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	پاسخ

	چرا ميّت را غسل مي دهند؟ و چرا دست زدن به بدن ميّت قبل از غسل او موجب غسل مي شود؟
	پرسش
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	علّت وجوب غسل جنابت چيست؟
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	چرا مسلمانان بايد مردگان را غسل و كفن و دفن كنند؟
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	اگر علّت غسل مسّ ميّت آلودگي به ميكروب است، آيا مي توان به وسيله صابون يا وسايل ديگر ميكروب را از ميان بُرد و ديگر غسل نكرد؟
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	آيا اين كه مي گويند استبراء برخلاف اصول طبي و داراي زيانهايي براي بدن انسان، است با اسلام ناسازگار نيست؟
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	چرا وضو گرفتن زير باران اشكال دارد؟
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	پاسخ

	چرا ميّت را غسل مي دهند؟ و چرا دست زدن به بدن ميّت قبل از غسل او موجب غسل مي شود؟
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	پاسخ

	علّت وجوب غسل جنابت چيست؟
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	اگر علّت غسل مسّ ميّت آلودگي به ميكروب است، آيا مي توان به وسيله صابون يا وسايل ديگر ميكروب را از ميان بُرد و ديگر غسل نكرد؟
	پرسش
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	آيا اين كه مي گويند استبراء برخلاف اصول طبي و داراي زيانهايي براي بدن انسان، است با اسلام ناسازگار نيست؟
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	چرا در وضو گرفتن زن و مرد اختلاف است؟
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	چرا مرده را كفن و دفن مي كنند و چرا طرف راست صورتش را بر خاك مي گذارند؟
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	اگر علّت غسل مسّ ميّت آلودگي به ميكروب است، آيا مي توان به وسيله صابون يا وسايل ديگر ميكروب را از ميان بُرد و ديگر غسل نكرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين كه مي گويند استبراء برخلاف اصول طبي و داراي زيانهايي براي بدن انسان، است با اسلام ناسازگار نيست؟
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	چرا مرده را كفن و دفن مي كنند و چرا طرف راست صورتش را بر خاك مي گذارند؟
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	چرا ميّت را غسل مي دهند؟ و چرا دست زدن به بدن ميّت قبل از غسل او موجب غسل مي شود؟
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	علّت وجوب غسل جنابت چيست؟
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	چرا مسلمانان بايد مردگان را غسل و كفن و دفن كنند؟
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	اگر علّت غسل مسّ ميّت آلودگي به ميكروب است، آيا مي توان به وسيله صابون يا وسايل ديگر ميكروب را از ميان بُرد و ديگر غسل نكرد؟
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	آيا اين كه مي گويند استبراء برخلاف اصول طبي و داراي زيانهايي براي بدن انسان، است با اسلام ناسازگار نيست؟
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	چرا بايد با خاك كه منبع ميكروب هاست تيممّ كنيم؟
	پرسش
	پاسخ
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	چرا زن و مرد پس از مرگ نميتوانند در داخل يك قبر خاك بشوند مثلا به طوري كه سينه به سينه در داخل يك قبر باشند؟
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	پرسش
	پاسخ
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	فلسفه غسل چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا در مسح سر و پا تمام مواضع مسح شسته نمي شود
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه مسح پا در وضو چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	هدف از تلقين ميت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت كفن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت در وضو به جاي مسح پا آن را مي شويند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه غسل مس ميت چيست
	پرسش
	پاسخ

	حكمت اينكه زن در عادت ماهانه عبادت را بايد ترك كند چيست در حاليكه بيمار بر روي تخت بايستي نمازش را بخواند
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هنگام جنابت نبايد بيش از شش آيه خواند و آيا منظور شش آيه خاصي است كه حضرت باري تعالي ذكركرده است و چرا همين تعداد ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تيمم بدل از غسل چيست و چگونه انسان را از جنابت پاك مي كند
	پرسش
	پاسخ

	چرا ظرف آب وضو نبايد از طلا و نقره باشد
	پرسش
	پاسخ

	چرا در بين غسلها, فقط پس از غسل جنابت , وضو لازم نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در بين غسلها, فقط پس از غسل جنابت , وضو لازم نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اجتناب از خوردن دست پخت زن حائض چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شهيد را با همان لباسي كه به شهادت رسيده است دفن مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وضو چيست ؟ و چرا به اين شكل است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تيمم چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وضو چيست و چرا انسان بعد از استحمام و تميز شدن بدن بايد براي نماز وضو بگيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه استحباب تجديد وضو براي نماز چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه غسل جنابت را بيان نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	در وضو چرا سه بار و بيشتر شستن دست و صورت حرام است يعني مي توانست فقط جايز نباشد حكمت به كارگيري اين واژه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا از ناخن گرفتن در بعضي روزها نهي شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	مطالبي در مورد "حكمت تيمم" مي خواهم ؟
	پرسش
	پاسخ

	احكام فقهي در موارد بسيار ريزي جاري و ساري هستند. همانند احكام غسل و وضو و ... فايده اين احكام چيست و در كمال آدمي چه تاثيري دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل شركت در تشييع جنازه چيست؟ (براي ميت و شركت كننده)
	پرسش
	پاسخ

	علت دير يائسه شدن زنان سيده نسبت به زنان غير سيده چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت در وضو پاهاي خود را ميشويند اما شيعيان پاهاي خود را نميشويند و مسح ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	وضو و غسل چه حكمتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ترتيب وضو گرفتن چرا د رمذهب شيعه با اهل سنت تفاوت دارد در صورتي كه از ظاهر معاني آيات قرآن چنين بدست مي آيد كه مثلاً دست ها را تاآرنج بشويند درحالي كه شيعيان برعكس تا مچ مي شويند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در بارة علت دفن انسان پس از مرگ مطلبي در قرآن آمده است
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي ها ولد الزنا را ناپاك مي دانند در حالي كه او تقصيري ندارد؟ و فرقش با ديگران در چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل حرمت نبش قبر چيست ؟ تا چه زمان نمي شود نبش قبر كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان در وضو سر و پا را مسح مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان در وضو دست را از بالا به پايين مي شويند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وجوب غسل مس ميت را بيان فرمائيد.
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حنوط كردن مرده چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اينكه بر سر قبر سه يا چهار مرتبه با سنگريزه مي زنند چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	تلقين مرده واجب است يا مستحب و دليل اين كار چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرده را كفن و دفن ميكنند و چرا طرف راست صورتش را بر خاك ميگذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خروج ريح(باد معده) موجب بطلان وضو و نماز ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در وضو گرفتن زن و مرد اختلاف است؟
	پرسش
	پاسخ

	غسلِ مسّ ميت چه حكمتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	وضو و غسل چه حكمتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	وضو و غسل چه حكمتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرده را ميشويند؟ در حالي كه چند روز بعد از دفن در خاك ميپوسد؟
	پرسش
	پاسخ

	وضو و غسل چه حكمتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرده را ميشويند در حالي كه بعد از دفن در خاك ميپوسد؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤال9: كسي كه بيش از دو ساعت در حمام ميماند و كاملاً تميز ميشود، ديگر چه لزومي دارد كه دوباره وضو بگيرد، مگر نه اين است كه وضو براي پاكي است؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤال6: آيا در زمان حاضر عمل كردن به احكامي همچون وضو و غسل لازم است؟
	پرسش
	پاسخ

	پرسش: چرا لاك و يا چيزي كه به ناخن زده شده است، باعث بطلان وضو مي گردد در صورتي كه دست پاكيزه باشد، فلسفة وضو گرفتن انجام شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ميّت را غسل ميّت مي دهند؟ لطفاً فلسفه اش را ذكر كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا پس از سن تكليف بايد غسل كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وضو گرفتن چيست؟ چرا اهل تسنن جور ديگر وضو ميگيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طريقة وضو گرفتن خانم ها با آقايان تفاوت دارد و بايد در نماز هنگام ايستادن پاهايشان را به هم بچسبانند و در سجده آرنجها را روي زمين بخوابانند؟ اين مطالب در رساله ها نيست. اگر كتابي در اين زمينه هست معرفي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	علّت غسل و تيمم چه مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	تراشيدن ريش چرا حرام شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة وضو و غسل چيست؟ چرا بايد با وجود اين كه انسان استحمام كرده، باز نياز به وضو يا غسل دارد يا ميّتي كه بدنش كاملاً تميز است، نياز به غسل دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حضرت محمد(ص) مسواك زدن را مانند نماز واجب نكرد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تطهير بول با آب و تطهير جنابت توأم با غسل، از نظر پزشكي و بهداشتي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در وضو يا غسل اگر ذرهاي از بدن نشسته باقي بماند، موجب بطلان آن ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا غسل جنابت واجب شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجودي كه انسان استحمام كرده است، باز نياز به وضو يا غسل دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ظرفي را كه سگ ليسيده خاك مالي ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود حمامهاي فعلي و شستشوهايي كه اكنون انجام ميگيرد، براي پاك شدن از جنابت بايد با آن كيفيت معمول غسل نمود تا پاك شد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نميتوان با آب ميوه وضو گرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ميگويند شهيد غسل ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة وضو و غسل چيست؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	لاك و حنا هر دو سطح ناخن را مي پوشانند. چرا لاك وضو را باطل مي كند، ولي حنا وضو را باطل نمي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة وضو و غسل چيست؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	وضو
	پرسش
	پاسخ

	وضو چه تفاوتي با شستشوي دست و صورت دارد و دليل اين كه در وضو قسمت خاصي از بدن شسته مي شود چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا وضع حكم وضو و غسل به دليل مقتضيات زمان در گذشته نبوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة وضو و غسل چيست؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	لاك و حنا هر دو سطح ناخن را مي پوشانند. چرا لاك وضو را باطل مي كند، ولي حنا وضو را باطل نمي كند؟
	پرسش
	پاسخ


	فلسفه احكام نماز
	چرا بايد از خدا ترسيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امام جماعت(ظاهراً) منحصر شده است به روحانيت در حالي كه اسلام شرط امام جماعت را عدالت يكي از شرايط امام جماعت قرار داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	اهميت سياسي نماز در چيست
	پرسش
	پاسخ

	اگر اسلام با تجمل گرايي مخالف است پس چرا توصيه كرده است كه با بهترين لباس نماز بخوانيد؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل اينكه مستحب است كه مردان جلوتر از زنان نماز بخوانند چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با اين همه سفارشات قران كريم و معصومين بعضي از مراجع بخصوص آيه الله لنكراني فرموده اند : اگر پدر و مادري عمدا يا سهوا نماز را ترك كند قضاي آن بر گردن پسر بزرگتر است . با اين حساب آن پدر و مادر بي نماز از نماز با ز خواست نمي شوند؟زيرا بر گردن پسر بزرگت
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه نماز اصول دين است و سفارش شده به آن چرا در قرآن درباره كيفيت نماز خواندن چيزي نيامده است و اين همه اختلاف نظر به وجود آمده است.
	پرسش
	پاسخ

	چرا اصل نماز در قرآن ذكر شده؛ ولي چگونگي آن در قرآن بيان نشده است؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آيه 78، سوره اسرأ منظور چه نمازهايي است آيا منظور اوقات نماز است آيا ميشود نمازها را به جاي پنج وعده در سه وعده خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	در سفر بايد نماز را شكسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا احكام اسلام چنين پيچيده است و مثلاً نماز داراي اين همه احكام است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر نماز ستون دين است، پس چرا بايد با يك باد معده خراب شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نمازهاي مسافر شكسته است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خواندن نماز ظهر بالخصوص در ظهر جمعه، مستحب است كه بعد از اول وقت باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تعداد ركعات نمازهاي يوميه را توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نماز صبح 2 ركعت و در نماز ظهر 4 ركعت و در نماز عصر 4 ركعت و مغرب 3 و عشاء4 ركعت مي خوانيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نماز صبح 2 ركعت و در نماز ظهر 4 ركعت و در نماز عصر 4 ركعت و مغرب 3 و عشاء4 ركعت مي خوانيم؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً بفرماييد كه چرا نبايد نماز ظهر و عصر را بلند و نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند خواند؟ فلسفه اش چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه شكسته بودن نماز مسافر چيست؟ ( در زمان پيامبر اكرم "ص" به علت اينكه مسافر در سختي بود و مسافرتها با دشواري هاي زيادي همراه بود اين حكم صادر شد ولي امروزه با اين وسايل نقليه ديگر آن علت وجود ندارد) بدنبال اين سؤال فلسفه اينكه مسافري كه كمتر از 10 روز
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه گذاشتن پيشاني روي مُهر چيست؟ آيا روايتي در اين مورد است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز مسافر شكسته ميباشد
	پرسش
	پاسخ

	چرا نمازهاي ظهر و عصر را آهسته ميخوانيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نمازها سبحان ا... را آهسته ميخوانيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در سجده هفت عضو از بدن بر زمين باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كسي روزه دارد وقتي اذان ظهر بگذرد و از شهر خود خارج شود شكسته نمي شود يعني بطوري كه به او مسافر گويند ولي نماز شكسته مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مردها نماز صبح را بايد با صداي بلند، نماز ظهر و عصر را آرام و نماز مغرب و عشاء را با صداي بلند ميخوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در ركعت اول و دوم بايد حتماً سوره مباركه حمد قرائت شود؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اينكه نماز ظهر و عصر بايد آرام بخوانيم و نمازهاي ديگر را با صداي بلند بخوانيم چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه قنوت و اثار ان چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تكبير در پايان نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وجوب نماز و اداي ان در وقت چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعد از نماز تنها به بعضي از ائمه سلام داده مي شود
	پرسش
	پاسخ

	چرا درنماز زن بايد عقب تر از مرد بايستد
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه پوشش حجاب زنان در نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	منظور از عدالت امام جماعت چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز شكسته چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي از نمازها دو ركعتي و بعضي سه ركعتي و بعضي چهار ركعتي خواندهمي شود
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز صبح و مغرب و عشا را بايد بلند خواند و نماز ظهر و عصر راآهسته
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اذان و اقامه چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا باد معده وضو را باطل مي كند
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه يك ركوع و دو سجده در هر ركعت از نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه سجده بر خاك چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه ركوع و سجود چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه بالا بردن دست در قنوت چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد براي نماز وضو گرفت
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تكتف اهل سنت در نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد قرائت سوره حمد را در نماز تكرار كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه قيام در نماز چست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا آمين گفتن بعد از سوره حمد نماز را باطل مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه قيام در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز ميت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تشهد ركوع و دو سجده در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه سجده بر خاك چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	قيام متصل به ركوع براي چيست؟ و در كدام كتاب به وجوب آن اشاره كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز قصر چيست ؟ و چرا عبادت خداوند مشروط به شرائطي است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز در سفر شكسته است
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز و راز و رمز نهفته در آن را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اينكه در آخر نماز هنگام گفتن تكبير دستها را روي ران مي كشند چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت استحباب خواندن نماز شب در نزديك طلوع فجر چيست ؟كسي كه براي خواندن يازده ركعت وقت ندارد چه كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد زنان پوشش خود را در نماز حفظ كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به مستحب بودن اذان , چرا در بعضي مواقع بنابر احتياط واجب بايد آن را ترك كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	علت توصيه به پوشاندن ناف تا زانو براي مسلمانان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نمازهاي پنج گانه چيست (چرا نماز صبح دو ركعت است،نماز ظهر چهار ركعت است،و...مي خوانيم چرا بر مردان واجب است كه نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند بخوانند،چرا نماز مسافر شكسته است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما اذان و اقامه را به اين نحو مي خوانيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نمازهاي نافله چيست؟ و چگونه مي توان از آن بهره برداري بالايي نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اين كه بعد از نماز و دعا دست بر صورت كشيدن آمده است چه مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	علت تفاوت ركعات نمازهاي يوميه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه جهر و اخفات در نمازهاي يوميه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز را به عربي مي خوانيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	من اقليت هستم و مي خواهم بدانم شما كه مسلمانيد چه مي گوييد؟ خواهش مي كنم درست جواب دهيد نه فلسفي يا اسلامي (نمي دونم بخاطر نعمتهاي خداوند و از اين جور حرفها)چرا بايد نماز خوانده شود؟
	پرسش
	پاسخ

	من اقليت هستم و مي خواهم بدانم شما كه مسلمانيد چه مي گوييد. نماز را نمي شود فارسي به حالت دعاي فارسي خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	مفهوم خواندن نماز صبح و مغرب و عشاء با صداي بلند چيست؟ ملاك بلند بودن صدا چيست (بسياري از افراد هستند كه هنگام خواندن نماز صبح و مغرب و عشاء بدون صدا نماز را قرائت مي كنند)؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز قضاي پدر و مادر, بر پسر ارشد واجب است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بر پسر بزرگ تر واجب است قضاي نماز پدر را بخواند, اما واجب نيست قضاي نماز مادر رابخواند؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از برادران اهل تسنن مي پرسند چرا شما نمازهاي كامل را در مسافرت و غيره شكسته (قصر) مي خوانيد؟! مگر اين امر گناه نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نماز جماعت سورهء حمد را مأموم نمي خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ظهر و عصر را با هم مي خوانيم , در حالي كه كشورهاي عربيِ اهل سنت , نماز ظهر و عصر راجدا مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نماز اول تشهد مي خوانند و بعد سلام مي دهند آيا در اين زمينه گفته اي با روايت يا سفارشي از بزرگان دين شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت بعد از حمد آمين مي گويند, ولي شيعه نمي گويند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ميت , سجده ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نماز احتياط بايد حمد را آهسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اين كه اهل سنت دست بسته نماز مي خوانند چيست ؟ از چه زماني مرسوم شد؟ آيا اين كار موجب بطلان نماز است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا قرائت سورهء نجم در نماز موجب بطلان نماز مي گردد؟ آيا دليل بر آن از روايات هست ؟
	پرسش
	پاسخ

	استفاده از مُهر براي اداي نماز چه حكمتي دارد و از چه زماني مرسوم شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	در زمان پيامبر(ص) بر اثر نبود امكانات و مشكلات راهها و جادهها نماز مسافر شكسته ميشد، امروزه با وجود آسان بودن مسافرت اين حكم چگونه توجيه ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز صبح دو ركعت و نماز ظهر و عصر و عشا چهار ركعت و نماز مغرب 3 ركعت است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان بر سنگ و خاك سجده مي كنند ولي اهل تسنن از مُهر و سنگ استفاده نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت هر جا نماز مي خواند از همه جلوتر مي ايستد؟ چرا وقتي مثلاً چهار ركعت نماز مي خوانند جاي خود را تغيير داده، بعد چند ركعت ديگر آنجا مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة بلند خواندن نمازهاي صبح و مغرب و عشا چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة بلند خواندن نماز صبح، مغرب و عشا و آهسته خواندن نماز ظهر و عصر براي مردان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل اصلي شكسته شدن نماز و نگرفتن روزه در سفر چيست (باتوجه به اين كه الآن راه هاي طولاني را مي توان به وسيلة اتومبيل يا هواپيما بدون خستگي طي كرد)؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل نماز ظهر و عصر را بايد به صورت اخفات بخوانيم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مهم ترين دليل براي واجب بودن نماز بر مرد رسيدن به 15 سالگي است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة اين كه بعد از اتمام نماز به طرف چپ و راست نگاه مي كنند چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه علت بعد از فوت پدر نماز وي بر پسر بزرگتر واجب مي گردد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در تسبيحات اربعه سبحان الله جلوتر از الحمدلله آمده است؟ لطفاً توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعد از نماز تسبيحات حضرت زهرا يا تسبيحات اربعه لازم است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز ظهر و عصر را آهسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي در سجده گاه خود دو مُهر قرار مي دهند؟
	پرسش
	پاسخ

	نماز بر چه اساس و دليلي بر انسان واجب شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا سنّيها هنگام نماز خواندن دستشان را ميگيرند ومُهر نميگذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان اهل سنّت هنگام نماز دستهاي خود را به سينه ميگذارند؟ آيا اشكالي دارد كه بعد از خواندن حمد امام جماعت الحمدللَّه گفت/ علّت خاص وضو گرفتن برادران اهل سنّت چيست؟ مگر همه ما مسلمان نيستيم، چرا در وضو گرفتن فرق است؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه زبان ما فارسي است و دريافت معنا و مفهوم از هر چيزي مقصود اصلي مإ؛ حح ميباشد، چرا نميتوانيم نماز و قرآن را به زبان فارسي بخوانيم؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اين كه شيعيان كشورهاي مختلف نميتوانند نماز را به زبان مادري خود بخوانند چيست؟ لطفاً علتي به غير وحدت مسلمين بياوريد.
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز چيست؟ چرا واجب شده است؟ اگر بايد تشكر از خدا كنيم، ميتوانيم از طريق ديگري تشكر كنيم.
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آثار و فلسفه نماز و عبادت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد پنج نوبت نماز خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي از نمازهاي پنج گانه دو ركعتي و بعضي سه و بعضي چهار ركعتي است؟
	پرسش
	پاسخ

	امروز كه مسافرتهاي بسيار طولاني با كمترين مدت انجام ميگيرد، چرا مسافر باز همان حدود معين را بايد مراعات كند و نمازش را شكسته بخواند؟
	پرسش
	پاسخ

	در مكاني كه نامحرم وجود ندارد، چرا زنان بايد پوشيده نماز بخوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	با اين كه خدا به نماز نياز ندارد، چرا در قيامت از نماز سؤال ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ركعت نمازهاي يوميه با هم فرق دارد و مجموع آن عليهالسلامقدس سره ركعت ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا استفاده از طلا در نماز براي مرد حرام است و براي زن اشكالي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در عصر حاضر با وجود امنيت و امكانات، نماز مسافر شكسته ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز مسافر شكسته است؟ با توجه به آيه 101 سوره نساء توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	دليل شكسته بودن نماز مسافر و نگرفتن روزه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل متفاوت بودن ركعات نماز يوميه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اكنون كه وسايل سفر راحت شده، باز بايد نماز مسافر شكسته باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	علت خواندن هفده ركعت نماز در شبانه روز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	گذاشتن مهر براي نماز چه فلسفهاي دارد، قدمت آن از چه زماني است و در صورتي كه بدون مهر نماز بخوانيم نمازمان چه حكمي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان در نماز از مُهر استفاده ميكنند و اهل سنت استفاده نميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نميتوان نماز مستحبي را به جماعت خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز مسافر شكسته است؟ با توجه به آيه 101 سوره نساء توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت هنگام نماز خواندن نماز خود را با دستِ بسته مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مردم بايد نماز را به عربي بخوانند در صورتي كه اكثر آن ها معناي آن را درك نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	در سورة توحيد خداوند به پيامبر(ص) مي فرمايد: "قل هو الله احد..." در هنگام نماز چرا ما بايد سورة توحيد را بخوانيم و ما به چه كسي "قُلْ" را مي گوييم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما كه ايراني هستيم نمي توانيم نماز و راز و نياز خود را با خداوند به زبان فارسي بيان كنيم، در حالي كه بهتر مي توانيم از آن آگاه شويم؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة روزه و نماز مسافر چيست؟ امروزه كه حمل و نقل سريع شده و مانند قديم كسي مشكل و خستگي ندارد!
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز و قرآن را به زبان عربي بخوانيم، وقتي كه معناي آن را به خوبي نمي فهميم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز را در زمان هاي مقرّر خواند، چرا تعداد ركعات متفاوت است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد مردان نماز صبح و مغرب و عشا را با صدا بخوانند و نماز ظهر و عصر را آهسته به جا آورند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه و اسرار عبادت و نماز و آثار آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند خواند و نماز ظهر و عصر را آهسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ظهر روز جمعه دو ركعت است، در حالي كه روزهاي ديگر نماز ظهر چهار ركعت ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	اهداف اساسي برپايي نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما كه ايراني هستيم نمي توانيم نماز و راز و نياز خود را با خداوند به زبان فارسي بيان كنيم، در حالي كه بهتر مي توانيم از آن آگاه شويم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز و قرآن را به زبان عربي بخوانيم، وقتي كه معناي آن را به خوبي نمي فهميم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز را در زمان هاي مقرّر خواند، چرا تعداد ركعات متفاوت است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد مردان نماز صبح و مغرب و عشا را با صدا بخوانند و نماز ظهر و عصر را آهسته به جا آورند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند خواند و نماز ظهر و عصر را آهسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ظهر روز جمعه دو ركعت است، در حالي كه روزهاي ديگر نماز ظهر چهار ركعت ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	اهداف اساسي برپايي نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كليد بهشت نماز است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نحوة روزه گرفتن در اديان، متفاوت بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	: چرا زن در ايام عادت ماهيانه نبايد نماز بخواند، در حالي كه اين وضع موجب دوري انسان از خدا مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كليد بهشت نماز است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان بر مهر سجده مي كنند و آن را در آخر نماز مي بوسند؟ مگر مهر به عنوان يك بت است؟ چرا روي زمين معمولي يا روي چيز ديگر سجده نمي كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز يكي از بهترين راههاي عبادت خدا است؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما كه ايراني هستيم نمي توانيم نماز و راز و نياز خود را با خداوند به زبان فارسي بيان كنيم، در حالي كه بهتر مي توانيم از آن آگاه شويم؟
	پرسش
	پاسخ

	1- فلسفة روزه و نماز مسافر چيست؟ امروزه كه حمل و نقل سريع شده و مانند قديم كسي مشكل و خستگي ندارد!
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز و قرآن را به زبان عربي بخوانيم، وقتي كه معناي آن را به خوبي نمي فهميم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز را در زمان هاي مقرّر خواند، چرا تعداد ركعات متفاوت است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد مردان نماز صبح و مغرب و عشا را با صدا بخوانند و نماز ظهر و عصر را آهسته به جا آورند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند خواند و نماز ظهر و عصر را آهسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ظهر روز جمعه دو ركعت است، در حالي كه روزهاي ديگر نماز ظهر چهار ركعت ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	1- فلسفة سر گذاشتن بر مهر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در دورة ماهيانه ، زن يا دختر اجازة خواندن نماز ندارند و نجس خوانده مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز و روزه انساني را كه فوت شده است مي شود با پول خريد؟ آيا در آخرت نيز به پول دنيوي نياز است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طرح فيزيكي و لفظي نماز به اين صورت درآمده، چه كسي اين طرح را داده، آيا از طرف خدا بوده يا اين كه پيامبر اين طرح را داده است؟ آيا مي شود براي نماز فرادا سبك نماز را عوض كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نماز مرد نبايد طلا و لباس طلا بافت بپوشد، ولي براي زن اشكالي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اشكال دارد كه نماز را به زبان فارسي بخوانيم؟ چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز در مسافرت به صورت شكسته خوانده مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند خواند و نماز ظهر و عصر را آهسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ظهر روز جمعه دو ركعت است، در حالي كه روزهاي ديگر نماز ظهر چهار ركعت ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا نماز ميت وضو ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز واجب در پنج نوبت خوانده ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چـرا لازمست نماز بخوانيم ؟ چرا بايد براي نماز وضو بگيريم ؟ فلسفه اينكه درنماز پيشاني را روي زمين مي گذاريم چيست ؟ چرا در اسلام استعمال ظروف طلا و نقره حرام است ؟ چرا دفن كردن ميت لازم است ؟ چرا خوردن گوشت مردار جائز نيست ؟ وچرا 000 ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه روزه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز را به زبان عربي خواند و حال آن كه هر كس بايد خدا را به زبان خودش بخواند , آيا اين موضوع با جهاني بودن دين اسلام منافات دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز را به زبان عربي خواند و حال آن كه هر كس بايد خدا را به زبان خودش بخواند , آيا اين موضوع با جهاني بودن دين اسلام منافات دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	در مـوقـع نـمـاز خـواندن چرا بايد رو به قبله بايستيم در حالي كه خداوند همه جا هست و جهت معيني ندارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	فـايـده و حـكـمـت قـرار دادن قـبـله و اين همه تشويق و ترغيب به توجه سوي قبله براي چيست ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآاز بـعـد فردي توجه به قبله در حقيقت توجه به خداوند است و اين امر سبب مي شود كه انسان در ه
	پرسش
	پاسخ

	چـرا در مـوقـع گـرفتن خورشيد و ماه و هنگام زمين لرزه و وزيدن بادهاي وحشتزا وصاعقه ها و صداهاي مهيب آسماني , بايد نماز آيات خواند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چـرا لازمست نماز بخوانيم ؟ چرا بايد براي نماز وضو بگيريم ؟ فلسفه اينكه درنماز پيشاني را روي زمين مي گذاريم چيست ؟ چرا در اسلام استعمال ظروف طلا و نقره حرام است ؟ چرا دفن كردن ميت لازم است ؟ چرا خوردن گوشت مردار جائز نيست ؟ وچرا 000 ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	مـا مـنـكر فلسفه و اهميت نماز و اثرات تربيتي آن نيستيم اما چه لزومي دارد كه دراوقات معيني انجام شود آيا بهتر نيست كه مردم آزاد گذارده شوند و هر كس به هنگام فرصت و آمادگي روحي اين وظيفه را انجام دهد ؟
	پرسش
	پاسخ

	در مـوقـع نـمـاز خـواندن چرا بايد رو به قبله بايستيم در حالي كه خداوند همه جا هست و جهت معيني ندارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	چـرا مـا نماز ظهر و عصر و يا مغرب و عشا را يكجا و در يك وقت به جامي آوريم , در صورتي كـه هـر يـك از اين نمازها براي خود وقت خاصي دارد و پيشوايان بزرگ اسلام هر كدام را در وقت خود - يعني نمازهاي پنجگانه را در پنج وقت -مي گزاردند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چـرا در مـوقـع گـرفتن خورشيد و ماه و هنگام زمين لرزه و وزيدن بادهاي وحشتزا وصاعقه ها و صداهاي مهيب آسماني , بايد نماز آيات خواند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه نماز عصر را گاهي در اوايل ظهر - پس از اداي نماز ظهر - به جا مي آوريم ,در صورتي كه هـنوز عصر نشده است و همچنين چگونه نماز ظهر را گاهي در آخر وقت مي خوانيم در حالي كه ظهر سپري شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما كه به زبان عربي آشنايي نداريم نميتوانيم نماز را به زبان خودمان بخوانيم؟ در صورتي كه توجّه به معاني كلمات براي انجام عبادت لازم است و بيشتر مردم از معاني نماز بياطّلاعند.
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما كه به زبان عربي آشنايي نداريم نميتوانيم نماز را به زبان خودمان بخوانيم؟ در صورتي كه توجّه به معاني كلمات براي انجام عبادت لازم است و بيشتر مردم از معاني نماز بياطّلاعند.
	پرسش
	پاسخ

	حكمت «سلام» نمازگزار، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت «سلام» نمازگزار، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت «سلام» نمازگزار، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد در نماز، لباس تميز پوشيد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة نماز جماعت از ديدگاه روايات اسلامي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة وجوب دو خطبة نماز جمعه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة نماز جماعت از ديدگاه روايات اسلامي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة وجوب دو خطبة نماز جمعه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از نظر روايات فلسفة سجده بر خاك چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	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

	از نظر روايات فلسفة سجده بر خاك چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از نظر روايات فلسفة سجده بر خاك چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نمازهاي صبح و مغرب و عشاء را بلند و نماز ظهر و عصر را آهسته بايد خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هر ركعت نماز دو بار سجده واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد براي نماز وضو يا تيمم گرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت اذان و اقامه در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ميّت را بايد ايستاده خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	در سفر بايد نماز را شكسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا احكام اسلام چنين پيچيده است و مثلاً نماز داراي اين همه احكام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نمازهاي صبح و مغرب و عشاء را بلند و نماز ظهر و عصر را آهسته بايد خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هر ركعت نماز دو بار سجده واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد براي نماز وضو يا تيمم گرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت اذان و اقامه در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ميّت را بايد ايستاده خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	در سفر بايد نماز را شكسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا احكام اسلام چنين پيچيده است و مثلاً نماز داراي اين همه احكام است؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت اذان و اقامه در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ميّت را بايد ايستاده خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	در سفر بايد نماز را شكسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا احكام اسلام چنين پيچيده است و مثلاً نماز داراي اين همه احكام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نمازهاي صبح و مغرب و عشاء را بلند و نماز ظهر و عصر را آهسته بايد خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هر ركعت نماز دو بار سجده واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد براي نماز وضو يا تيمم گرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در موقع گرفتن ماه و خورشيد نماز آيات مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طريقه نماز خواندن در قرآن نيامده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خروج ريح(باد معده) موجب بطلان وضو و نماز مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	فائده و مصلحت نماز در چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز جزء فروع دين است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امام جمعه هنگام خطبه اسحله به دست مي گيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود تأكيد و سفارش قرآن، نماز جمعه در ميان ما چندان رواج ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امام جمعه هنگام خطبه اسحله به دست مي گيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طريقه نماز خواندن در قرآن نيامده است؟
	پرسش
	پاسخ

	كيفيت تشريع نماز چگونه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خروج ريح(باد معده) موجب بطلان وضو و نماز مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر خداوند به نماز و ساير اعمال ما نيازي ندارد، چرا آنها را بر ما واجب كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز جزء فروع دين است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در موقع گرفتن ماه و خورشيد نماز آيات مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	مؤلّف روضات الجنات در شرح حال محقّق حلّي مؤلّف شرائع الاسلام چنين مي نويسند:
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	با اينكه خدا همه جا هست چرا نماز را رو به قبله مي خوانيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا همه مردم بايد روبه قبله نماز بخوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت تشريع نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نمازهاي صبح و مغرب و عشاء را بلند و نماز ظهر و عصر را آهسته بايد خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هر ركعت نماز دو بار سجده واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد براي نماز وضو يا تيمم گرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت اذان و اقامه در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ميّت را بايد ايستاده خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	در سفر بايد نماز را شكسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا احكام اسلام چنين پيچيده است و مثلاً نماز داراي اين همه احكام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نمازهاي صبح و مغرب و عشاء را بلند و نماز ظهر و عصر را آهسته بايد خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هر ركعت نماز دو بار سجده واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد براي نماز وضو يا تيمم گرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت اذان و اقامه در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ميّت را بايد ايستاده خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	در سفر بايد نماز را شكسته خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا احكام اسلام چنين پيچيده است و مثلاً نماز داراي اين همه احكام است؟
	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

	چرا نمازهاي صبح و مغرب و عشاء را بلند و نماز ظهر و عصر را آهسته بايد خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هر ركعت نماز دو بار سجده واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد براي نماز وضو يا تيمم گرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت اذان و اقامه در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ميّت را بايد ايستاده خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز جمعه بعد از ظهور حضرت مهدي "ع" به مانند نماز يوميه بر مسلمانان واجب مي شود و چرا اين امر اكنون واجب نيست آيا اين واجب باعث همبستگي بيشتر مردم نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	نماز خواندن با دست بسته در مورد اهل سنت و با دست باز نماز خواندن شيعه از چه تاريخي شروع و نماز خواندن پيامبر چگونه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل مهر گذاشتن شيعه و مهر نگذاشتن سني در چيست؟ و از چه تاريخي اين تفاوت شروع شد؟ و توسط چه كسي مهر در نماز خواندن گذاشته شد؟ و آيا پيامبر با مهر نماز مي خواندند؟ اين سه مورد را با دليل جواب دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه شكسته بودن نماز مسافر چيست؟ (در زمان پيامبر اكرم (ص) به علت اينكه مسافر در سختي بود و مسافرتها با دشواريهاي زيادي همراه بود اين حكم صادر شد ولي امروزه با اين وسائل نقليه ديگر آن علت وجود ندارد) بدنبال اين سؤال فلسفه اينكه مسافري كه كمتر از 10 روز د
	پرسش
	پاسخ

	چرا در سجده هفت عضو از بدن بر زمين باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز آيات بخوانيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسافر در مسافرت نمازهاي چهار ركعت را دو ركعت ولي نماز سه ركعت را كامل بخواند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خانمها نمي توانند پيش نماز باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بر جنازه نماز مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ميت بر زندگان واجب شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ميت ركوع و سجود ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ميت پنج تكبير دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز ميت بدون وضو هم صحيح است؟
	پرسش
	پاسخ

	علت عربي خواندن نماز چيست زيرا اگر نماز را فارسي بخوانيم معني آن برايمان مفهومتر است
	پرسش
	پاسخ

	آيا فلسفهاي براي اين كه در نماز جماعت بايد در هنگام خواندن حمد و سوره سكوت كرد وجود دارد و آن چيست
	پرسش
	پاسخ

	در اكثر كتب ديني و حتي قرآن آمده است كه ما قرآن را براي هدايت شما فرستاديم قرآن كتابي است كه بر پيامبر نازل شده است و ايشان عرب بودهاند و به همين جهت به زبان عربي فرستاده شد و اعمالي مثل نماز هم توسط پيامبر به عربي خوانده شد ولي ما عجم و فارسي زبان هستيم
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز قضاي پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب است
	پرسش
	پاسخ

	چرا هنگام خواندن ركعت اول و دوم نماز حتماً بايد سورة "حمد" خوانده شود، و بعد از آن هر سورهاي خوانده شود، اشكال ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اذان با كلماتي كه در آن هست شروع ميشود، لطفاً بگوييد معناي حقيقي و فلسفة اين كلمات چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اذان عبارت "اشهد ان لا اله الاّ الله" را به صورت "اشهد اللا اله الاّ الله" تلفظ ميكنيم چرا در عبارت "اشهد انّ محمداً رسول الله" كلمه "انّ" به كار رفته است
	پرسش
	پاسخ

	با اين كه قرآن كريم ميفرمايد: هدف از نماز ذكر خداست چرا نميتوان به ذكر تنها بسنده كرد و اعمال خاص ديگر مثل ركوع سجده و ... را انجام نداد؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت اين كه در اديان ديگر، مانند يهود و نصارا، 51 ركعت نماز و سه ماه روزه مقرر شده است و در اسلام اين عبادات به يك سوم رسيده چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا قبله مسلمانان از "بيت المقدس به "مكه مكرمه تغيير يافت
	پرسش
	پاسخ

	آياتي كه سجده واجب دارند دليل تأكيد بر سجده نمودن چيست و آيا در مواردي ميتوان سجده نكرد؟ آيا ميشود هنگام رسيدن به آن آيات از تلاوت آنها صرف نظر كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	در قرآن كريم دو سجده هست واجب و مندوب چرا اين سجدهها در قرآن وجود دارد؟ چرا بعضي واجب و برخي مستحب است و اين سجدهها بيانگر چه چيزي هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	در قرآن كريم دو سجده هست واجب و مندوب چرا اين سجدهها در قرآن وجود دارد؟ چرا بعضي واجب و برخي مستحب است و اين سجدهها بيانگر چه چيزي هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نمازهاي واجب يا مستحب حمد را نميتوان تغيير داد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه خواندن سوره حمد و توحيد براي مردگان چيست
	پرسش
	پاسخ

	الف ـ آيا در جايي از قرآن كريم آمده است كه نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانيد؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد هر نماز را در وقت خود خواند؟ چرا وقت نمازصبح را پيش از طلوع آفتاب و نماز ظهر را از زوال ظهر تا اذان مغرب و وقت نماز مغرب و عشأ را در شب قرار دادهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما بايد نماز ظهر و عصر را آهسته ولي نماز صبح مغرب و عشأ را بلند بخوانيم
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نماز اگر سورة فيل را بخوانيم حتماً بايد سورة قريش هم خوانده شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه بر مهر سجده ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا هر انساني نميتواند به زبان مادري نماز و دعاها را بخواند؟ مثلاً به جاي الله اكبر بگويد: خدا بزرگ است
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة خواندن نماز در وقتهاي معيّن چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نماز بعد از تشهد بر پيامبر اكرم9 و آل او صلوات ميفرستيم آيا پيامبر اكرم9 نيز چنين صلواتي را ميفرستاده اگر ميفرستاده او كه هنوز اهل بيتي نداشته و به دنيا نيامده بودند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا سجدههايي كه در قرآن آمده بعضي مستحب و بعضي واجب است آيا واجب شدن سجدهها از طرف خدا بر پيامبر نازل شده است
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه مهر در نماز چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز را بايد رو به قبله خواند
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت اذان و اقامه از لحاظ فلسفي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	نماز واجب پدر را پسر بزرگ بايد به چه كيفيت بخواند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز را بايد ايستاده بخوانيم
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اينكه در پايان نماز دستها را سه بار بالا برده تكبير ميگوييم چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تكتف در نماز موجب بطلان نماز مي شود
	پرسش
	پاسخ

	چرا هل تسنن در هنگام نماز دست به سينه مي ايستد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا پايان نماز را با سلام تمام مي كنيم
	پرسش
	پاسخ

	هر قسمت از نماز را با چه تفكري مي توان به جا آورد ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه خواندن نماز آيات چيست
	پرسش
	پاسخ

	نماز جماعت چه آثار و بركات معنوي دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز ميت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دلايل اثبات وجوب نماز و اهميت آن را بيان فرماييد
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه دو سجده پشت سر هم در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز مغرب سه ركعت ولي نماز ظهر چهار ركعت است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نيت در نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه دو سلام آخر نماز چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا سلام نماز در آخر آمده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا سجده بر مأكولات و ملبوسات صحيح نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وجوب قرائت سوره حمد در نماز چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اذان و اقامه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در ايام حيض خواندن نماز براي زن حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز مغرب و عشاء و صبح را با صداي بلند و نماز ظهر و عصر را آهستهبخوانيم
	پرسش
	پاسخ

	چرا خداوند نماز را واجب فرموده است
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز اولين چيزيست كه از انسان سوال ميشود
	پرسش
	پاسخ

	چرا اين اوقات مخصوص براي نماز انتخاب شده است
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد تسبيحات اربعه را سه مرتبه خواند
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه سجده بر مهر در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه بلند خواندن نماز صبح و مغرب و عشاء براي مردان چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه قبله در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	علت يك ركوع و دو سجده در هر نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا شارع مقدس نمازهاي يوميه را با اين ركعات مقرر فرموده است
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز صبح دو ركعت است
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هنگام سجده بايد هفت عضو بدن روي زمين باشد
	پرسش
	پاسخ

	چرا دوبار به سجده ميرويم
	پرسش
	پاسخ

	مهمترين خصوصيت اذان چيست
	پرسش
	پاسخ

	فضيلت اذان و اقامه چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه دو سجده را از نظر امام علي (ع) بيان كنيد
	پرسش
	پاسخ

	چرا هنگام كسوف و خسوف بايد نماز آيات بخوانيم
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز جمعه 2 خطبه دارد و 2 ركعت است
	پرسش
	پاسخ

	چرا خواندن نماز قضاي پدر بر پسر بزرگ واجب است و چرا در مورد مادرچنين حكمي نداريم
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه جهر و اخفات در نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز صبح و عشا ثواب زيادي دارد
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز صبح دو ركعت است
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه سجده بر خاك چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا تعداد ركعات نمازهاي يوميه با هم تفاوت دارد
	پرسش
	پاسخ

	چرا به طرف قبله نماز ميخوانيم
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل بايد رد ركعت سوم و چهارم نماز تسبيحات اربعه را بخوانيم
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تفاوت ركعات نمازهاي يوميه چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز نميتوان به فارسي خواند
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اخفات در نماز ظهر و عصر چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا زن نميتواند امام جماعت باشد
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه شكسته بودن نماز مسافر و تمام بودن نماز در سفرحرام چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه دو ركعتي بودن نماز صبح چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه ثابت بودن اذكار عبادات و نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز چيست و اولين نماز توسط چه كسي اقامه شد
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز را بايد به عربي خواند
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وجوب نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نماز بايد دوبار سجده كنيم
	پرسش
	پاسخ

	چرا با اين كه نماز از بالاترين اعمال است قضاي نماز ايام حيض خواستهنشده ولي قضاي روزه اين ايام خواست
	پرسش
	پاسخ

	فضيلت گفتن ذكر سبحان الله چيست
	پرسش
	پاسخ

	بالا بردن دستها در موقع گفتن تكبيره الاحرام چه حكمي دارد
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به سهولت مسافرت در اين عصر پس چرا بايد نماز را شكسته خواند
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اهسته خواندن تسبيحات اربعه چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد هنگام زلزله نماز آيات بخوانيم
	پرسش
	پاسخ

	قيام در نماز يعني چه
	پرسش
	پاسخ

	قبله يعني چه
	پرسش
	پاسخ

	نيت در نماز يعني چه
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اركان نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه قيام قبل از ركوع چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه ركوع و سجود نماز چيست و تفاوت آن دو در چيست
	پرسش
	پاسخ

	چјǠتشهد نماز را در ركعت دوم و آخر نماز مي خوانيم
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز مسافر شكسته است
	پرسش
	پاسخ

	تمام خواندن نماز شكسته و شكسته خواندن نماز تمام چه حكمي دارد
	پرسش
	پاسخ

	كسي كه بين دو محل كه نمازش تمام است سفرمي كند در بين راه نمازشچگونه است
	پرسش
	پاسخ

	علت اين كه نماز مسافر شكسته است چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نمازهاي واجب و مستحب چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا زن در هنگام نماز بايد عقب تر از مرد بايستد
	پرسش
	پاسخ

	چرا درنماز بايد سوره حمد خوانده شود
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه كراهت نماز عيد فطر زير سقف چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا استعمال طلا و جواهرات در نماز و غير نماز براي مرد حرام است
	پرسش
	پاسخ

	چرا زنان حق ندارند مثل مردان نماز را با صداي بلند بخوانند
	پرسش
	پاسخ

	آيا آهسته خواندن نماز ظهر و عصر به خاطر رفتن پيامبر (ص) به معراج است
	پرسش
	پاسخ

	علت خواندن نماز به زبان عربي چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هر ركعت از نماز سجده دوبار ولي ركوع يك بار اورده شده است
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه خدا همه جا وجود دارد پس چرا دو دعا و قنوت دستهارا به طرف اسمان بلند مي كنيم
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز مسافر شكسته است
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد در نماز تسبيحات اربعه را اهسته خواند
	پرسش
	پاسخ

	مستحبات نماز چيست و بالا بردن دست ها هنگام تكبيره الاحرام چه حكميدارد
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه سلام نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وجود محراب نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز آيات چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا قضاي نمازهاي ايام حيض واجب نيست ولي قضاي روزه اين ايام واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه شكسته بودن نماز مسافر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه بر خاك سجده مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نماز نبايد زنان جلوتر از مردان بايستند
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اذان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اسرار تسبيحات اربعه نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هر ركعت نماز ركوع را يك بار ولي سجده را دوبار انجام مي دهيم؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز شب چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت به حالت تكتف نماز مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز از همه اعمال و دستورات ديني مهم تر است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه ركوع در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تشهد و سلام در نماز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اينكه نماز صبح را بايد قبل از طلوع آفتاب خواند چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در هر ركعت از نماز بايد يك ركوع و دو سجده انجام مي دهيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا قضاي نماز و روزه پدر بر عهده پسر ارشد قرار داده شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز خواندن به طرف قبله چيست؟ و چرا قبل از كعبه به طرف بيت المقدس نماز مي خوانديم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نماز جماعت بايد مردان جلوتر از زنان بايستند
	پرسش
	پاسخ

	چرا گفتن آمين بعد از حمد نماز را باطل مي كند و چرا اهل سنت مي گويند
	پرسش
	پاسخ

	چرا اذان را با چهار تكبير شروع و با دو تكبير ختم مي كنيم و علت اختلاف اذامه و اقامه چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اذان جمله قد قامت الصلاه را نمي خوانيم
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه خواندن تسبحيات اربعه در نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه بلند خواندن حمد و سوره و آهسته خواندن تسبيحات اربعه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر در اسلام تكليف مالايطاق وجود ندارد, پس چگونه همه بايد نماز را به زبان عربي صحيح بخوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	عده اي به شكستن نماز يعني شكسته خواندن آن اعتقادي ندارند (در سفر) و آن را به صورت كامل مي خوانند به نظر شما آيا اين كار درست است؟
	پرسش
	پاسخ

	بفرمائيد معني و مفهوم وضو و نماز چيست و آيه ترتيب شستشو در وضو و يا حركات نماز (نيت، سجده، ركوع) فلسفه اي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه نماز غفليه چه مي باشد اگر از گفتار مفسر كبير قرآن استاد جوادي آملي مطلبي در اين مورد داريد بفرمائيد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا برخي از نمازها را بلند مي خوانيم و برخي را آهسته؟ مگر براي خداوند فرقي مي كند؟ چرا در مورد بانوان بلند خواندن نماز واجب نيست، حتي اگر نامحرم هم نباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حجاب كامل در نماز چيست؟ خدا كه با همه محرم است، پس حتي اگر تاريكي و در تنهايي كه هيچ نامحرمي هم وجود ندارد بايد بانوان با پوشش كامل نماز بخوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رو به قبله به طرف راست بدن خوابيدن مستحب است؟ آيا با جاذبه زمين ارتباط دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه در اين دوره مسافرت به راحتي صورت مي گيرد و خطري وجود ندارد، دليل اينكه ما بايد در مسافرت كمتر از ده روز، بايد نماز را شكسته و نبايد روزه بگيريم چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مردان بايد نماز را با صداي بلند بخوانند?
	پرسش
	پاسخ

	چرا با آنكه عطر در نماز مستحب است در اعتكاف و احرام اشكال دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	راز تكرار اذان چيست و فلسفه آن را براي ما توضيح دهيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	معمولا گفته مي شود كه آقايان نمازهاي صبح ، مغرب و عشا را با صداي بلندتري نسبت به نمازهاي ظهر و عصر بخوانند اولا علت و حكمت اين مطلب چيست؟ثانيا خواندن اين نمازها با صداي آهسته در شرايط هاي مكاني مختلف به چه شكلي مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در تعداد سجده ها و ركوع ها و ركعت ها در نماز محدوديت وجود دارد.وقتي انسان بي خود مي شود شمارش از ياد مي رود
	پرسش
	پاسخ

	روزي يكي از دانش آموزان در مدرسه از من سوال كرد كه آيا اينكه خانم ها در روزهاي خاصي نمي توانند نماز بخوانند يا اينكه يك سري واجبات را انجام دهند ظلمي در حق آنها نشده است، ايشان اظهار كردند درست است كه از همه كارها منع نشده اند وليكن هيچ فريضه اي به مانند
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه شكسته شدن (قصر) نماز چيست؟ چرا عبادت خداوند مشروط به شرايطي است؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از ادله شكسته خواندن نماز در مسافرت، آيه شريفه «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» (نساء (4)، آيه 101.) است. در اين آيه چون جمله «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» آمده و اين جمله دلالت بر تخيير نماز
	پرسش
	پاسخ

	ظاهراً فلسفه قصر نماز و نگرفتن روزه در مسافرت تخفيف به حال مسافر است؟ اگر چنين است چرا در بعضي از موارد بايد جمع (هم شكسته و هم تمام) بخواند و اين منافات با آن تخفيف دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه اسلام دستور داده، مسافر نماز چهار ركعتياش را دو ركعتي بخواند و روزهاش را افطار نمايد، مربوط به زماني است كه سفرها طولاني و با مشقت بوده است؛ اما در اين زمان با توسعه تكنولوژي و پيدايش وسايل پيشرفته و سفرهاي راحت، اين دستور چرا اجرا ميگردد؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اينكه به طرف قبله نماز مي خوانيم چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما نماز ظهر وعصر را با صداي كوتاه مي خوانيم ولي بايد نماز صبح و مغرب و اعشا را با صداي بلند بخوانيم؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر شروع عالم قبر و يا برزخ بلافاصله پس مرگ است چرا نماز ليله الدفن بايد شب دفن ميت خوانده شود ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خواندن نماز با مهر كربلا ثواب بيشتري دارد و يا مثلآ خواندن نماز در مسجد جامع؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اينكه بعد از اذان يك قدم به جلو مي روند چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	بآسمه تعآلي 1-ملآك آهسته وبلند خوآندن در نمآزهآيي كه حمدو سوره بايد به اين ترتيب خوانده شود چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه جهر و اخفات در نماز چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل استعمال طلا براي مرد حرام است و موجب بطلان نماز مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	اساسا چرا عبادات شخص مسافر با شخص مقيم متفاوت است؟چه ويژگي در سفر است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حجاب و پوشش در نماز چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين كه مثلا در احاديث داريم مسواك بزنيم قبل از نماز ثواب هفتاد برابر مي شود و موارد اين چنين از جهت كثرت اين گونه گفته اند يا واقعا اين چنين است ?
	پرسش
	پاسخ

	علت اينكه ائمه جمعه هنگام ايراد خطبه هاي نماز جمعه سلاح به دست مي گيرند چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر براي نماز همين عبارات محدود و زمان مشخص و ترتيب ويژه نبود، بهتر نبود؟ مثلاً هر كس با خداي خودش با زبان خودش و راحت بدون هيچ آداب محدود كنندهاي نيايش ميكرد بيشتر قربت نصيبمان نميشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به نماز در اسلام اين قدر اهميت داده شده و بهترين عمل و راه رستگاري و ستون دين معرفي گرديده است، در حالي كه شايد به نظر برسد اعمال ديگري چون امر به معروف و نهي از منكر و جهاد در راه خدا بيشتر در حفظ دين مؤثرند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا از خانمها در مواردي نماز خواسته نشده، ولي در تمام موارد روزه طلب شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان بر مهر يا سنگ سجده ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در موقع گرفتن ماه و خورشيد نماز آيات مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة خواندن نماز ميّت چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز را ستون دين ناميدهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	1 – چرا بعضي از روحانيون موقع نماز يا درمواقع ديگر عمامه را زير گردنشان مي كنند ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	1-چرا خداوند فرمود كه مسافر بايد نمازش را شكسته بخواند ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	1-طبق روايات درهنگام سجده 9 تا ازاعضاي بدن بايد روي زمين باشد، دليل آن را توضيح دهيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	2 –{الحمد لله رب العالمين} بعد از سوره فاتحه در نماز براي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت ساختن مساجد به سوي قبله چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا پيامبر اكرم تعداد ركعات نمازهاي ظهر و عصر و عشا را اضافه كردند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اين كه در نماز جمعه ابتدا خطبه ها خوانده مي شود ولي در نماز عيد برعكس چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل سجده بر مهر در نماز چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در لباس نمازگزار اگر يك دكمه يا نخ غصبي باشد نمازش باطل است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد نماز را به عربي بخوانيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز مسافر بايستي شكسته باشد؟ در شماره 16 پرسمان دليلي آورده شده ولي دليل منطقي نيست و نمي توان با عقل پذيرفت لطفا دليلي فلسفي و قانع كننده ارائه نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا برخي از نمازها را بلند ميخوانيم و برخي را آهسته؟ مگر براي خداوند فرقي ميكند؟ چرا در مورد بانوان بلند خواندن نماز واجب نيست، حتي اگر نامحرم هم نباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در موقع گرفتن ماه و خورشيد نماز آيات ميخوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طريقه نماز خواندن در قرآن نيامده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز جزء فروع دين است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه خواندن نماز آيات چيست؟ آيا به خاطر ترس است يا به خاطر شكر وقوع و حوادث طبيعي؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه خواندن نماز آيات چيست؟ آيا به خاطر ترس است يا به خاطر شكر وقوع و حوادث طبيعي؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه استفاده از مُهر براي نماز چيست؟ و اگر نباشد، آيا نماز دچار اشكال ميشود؟ در كشورهاي عربي، بيشتر مردم بدون مهر نماز ميخوانند، چگونه است؟ حتي حجاج كه به زيارت خانه خدا ميروند، آنجا بدون مهر نماز ميخوانند و به رهبران سني اقتدا ميكنند و نماز ميخوان
	پرسش
	پاسخ

	منشأ و تشريع اذان را از ديدگاه مذهب تشيع توضيح داده، ادله آن را بازگو نماييد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان پس از سلام نماز سه بار دستها را بلند نموده و بر زانو قرار ميدهند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان دست باز نماز ميخوانند؟ آيا بهتر نبود به منظور احترام دست بسته نماز بخوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	منشأ و تشريع اذان را از ديدگاه مذهب تشيع توضيح داده و ادله آن را بازگو نماييد/
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان بر مهر يا سنگ سجده مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان نمازهايپنجگانه را در سه وقت مي خوانند؟ يعنيچرا ظهر و عصر، مغرب و عشا را با هم مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان - هنگام نماز دستهاي خويش را به زانو ميزنند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه خواندن نماز آيات چيست آيا بخاطر ترس است يا بخاطر وقوع حوادث طبيعي؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه استفاده از مُهر براي نماز خواندن چيست؟ و اگر مهر نباشد، آيا نماز دچار اشكال ميشود؟ در كشورهاي عربي، بيشتر مردم بدون مهر نماز ميخوانند، حتي حجاج كه به زيارت خانه خدا ميروند، آن جا بدون مهر نماز ميخوانند و به رهبران سني اقتدا ميكنند و شيعه و سني
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه استفاده از مُهر براي نماز چيست؟ و اگر نباشد، آيا نماز دچار اشكال ميشود؟ در كشورهاي عربي، بيشتر مردم بدون مهر نماز ميخوانند، چگونه است؟ حتي حجاج كه به زيارت خانه خدا ميروند، آنجا بدون مهر نماز ميخوانند و به رهبران سني اقتدا ميكنند و نماز ميخوان
	پرسش
	پاسخ

	چرا در مورد نماز و زكات آيات بسياري وارد شده است اما در مورد خمس فقط يك آيه آمده و آن هم در زمينه غنيمت است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا هنگام نماز خواندن نبايد جايي از بدن ديده شود، حتي وقتي كه در اتاق در بسته و تنها هستيم، در حالي كه در پيش نامحرم گاهي موهاي ما ديده ميشود؟
	پرسش
	پاسخ


	فلسفه احكام روزه
	چرا خانم ها بايد قضاي روزه در ماه مبارك رمضان را بگيرند ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه قرآن كه موجب روزه را بيان مي كند چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در يكي از شماره هاي مجلة معارف اسلامي نوشته شده است كه از امام حسن عسكري(ع) ، راجع به علّت وجوب روزه پرسيدند، در جواب فرمود: به خاطر اين كه ثروتمند درد گرسنگي را بچشد و به فقير توجّه كند. اگر دليل واجب شدن روزه اين باشد، پس چرا فقرا بايد روزه بگيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	علّت و فلسفة باطل شدن روزه به واسطة فرو بردن كامل سر در آب چيست؟ آيا به واسطةحبس نفس است يا به واسطة وارد شدن آب از سوراخ ها و منافذ به داخل بدن يا علّت ديگري دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه روزه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة اين كه فرو بردن سر در زير آب روزه را باطل ميكند چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة اين كه فرو بردن سر در زير آب روزه را باطل ميكند چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خداوند در ماه رمضان طاقت روزه گرفتن را مي دهد و در روزهاي ديگر اين چنين نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر شوهري از پستان همسرش شير بمكد آيا اشكال شرعي دارد؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	مرتبه قبل، از دليل ابطال روزه به خاطر فروبردن سر در آب پرسيدم كه جواب كامل داده نشد و به اينكه فقها به كتاب سنت و اجماع و عقل رجوع مي كنند اشاره شده و لطفاً دليل عقلي را كه فقها دارند بفرماييد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دختران در سن كم كه توانايي ندارند روزه بر آنان واجب مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با فرو بردن سر در آب روزه باطل ميشود
	پرسش
	پاسخ

	چرا با فرو بردن تمام سر در آب روزه باطل مي شود
	پرسش
	پاسخ

	دليل شكسته نماز و قضاي روزه مسافر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه روزه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در سلاهاي اخير روز عيد فطر با تاخير اعلام مي شود
	پرسش
	پاسخ

	علت اختلاف در رويت هلال ماه رمضان و شوال چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه باطل بودن روزه مسافر چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا گرفتن روزه در روز عاشورا و عيد فطرحرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان احكام قرآن را مطابق با شرايط هر زمان تفسير كرد مثلا آيه 185 سوره بقره گفته مي شود منظور ديدن هلال ماه با چشم است اما آيا حال كه وسايلي مانند تلسكوپ وجود دارد نمي توان هلال را با آن ديد و حتما بايد با چشم ديد.
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)
	پاسخ(قسمت چهارم)

	فلسفه نماز آيات خواندن زماني كه نه زلزله را حس كرديم نه ترسيدم .چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اهميت خمس را بيان فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	يكي از مبطلات روزه فروبردن كامل سر در آب است. آيا دليل نقلي و عقلي يا منطقي در اين حكم وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	رمضان يعني چه و چرا روزه مي گيريم ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اينكه سرمان يك دفعه زير آب برود موقعي كه روزه هستيم مي گويند روزه مان باطل است چيست.
	پرسش
	پاسخ

	چرا روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا روزه ميگيريم و بهترين فرد مؤمن كيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان در هنگام وضو پاها را مسح ميكنند و نميشويند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا روزه مي گيريم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا فرو بردن تمام سر در آب، هم چنين ورود گرد و خاك غليظ به حلق باعث باطل شدن روزه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در عيدين روزه گرفتن حرام است
	پرسش
	پاسخ

	اگر در ماه مبارك رمضان زني براي غسل واجب، سر خود را كاملاً زير آب كند روزة او باطل است؟ چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة روزة مسافر چيست؟ الآن كه عصر ماشين است، آيا مي توان آن را ناديده گرفت، چون دستاويزي براي فرار از روزه مي شود؟ اگر مسافر روزه بگيرد، گناهي كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	واژه رمضان از لحاظ لغوي و اصطلاحي به چه معنا است؟ روزه از چه زماني بر مسلمانان واجب شد؟
	پرسش
	پاسخ

	در احكام آمده است كه اگر كسي سه يا چهار بار عمداً روزه خواري كند، با اجازه مجتهد جامع الشرايط ممكن است كشته بشود، يا كسي كه منكر ضروري دين شود، كافر تلقي ميشود و حكم آن قتل است. آيا اين احكام و امثال آن از جانب امامان صادر شده است؟ اگر قرار باشد روزه خوا
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه روزه در ماه مبارك رمضان از نظر قرآن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خداوند كفاره يك روز روزه ماه رمضان را شصت روز روزه قرار داده است، آيا اين بي عدالتي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نماز خواندن با چادر سياه و حتي لباس سياه مكروه است؟ آيا نماز خواندن با چادر سفيد خيلي نازك اشكال دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد خانمها حتي زماني كه تنها هستند، با حجاب در مقابل خداوند نماز بخوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	در كتاب هاي درسي ديني خوانده بوديم كه هدف از روزه گرفتن با خبر شدن از حال گرسنگان است و باعث تقوا مي شود امّا هيچ كدام از اين نتايج براي من حاصل نشده است، حتي دوستان و آشنايان مي گويند ما به خاطر ثوابش روزه مي گيريم. چرا اين گونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه خدا به روزه ما احتياج ندارم، چرا اگر كسي در ماه رمضان به هر دليلي روزه نگيرد، بايد آن را جبران كند و در غير اين صورت مرتكب گناه ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كشيدن سيگار روزه را باطل مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كشيدن سيگار روزه را باطل مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة روزه و نماز مسافر چيست؟ امروزه كه حمل و نقل سريع شده و مانند قديم كسي مشكل و خستگي ندارد!
	پرسش
	پاسخ

	علت روزه گرفتن چيست و پيامبران چه دلايلي براي آن گفته اند:
	پرسش
	پاسخ

	چرا مدت روزه گرفتن متفاوت بوده، در قديم 6 ماه و حالا يك ماه است؟ چه كسي اين مسئله را بيان كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از دلايل روزه گرفتن درك حال گرسنگان است، پس چرا هنگامي كه انسان روزه است، نبايد از مواد خوشبو كننده مثل عطر و ادوكلن استفاده نمايد؟ از طرفي در روايات آمده كه حضرت محمد (ص) هميشه خود را خوشبو نگه مي داشت، پس چرا استفاده از اين مواد باعث بطلان روزه مي ش
	پرسش
	پاسخ

	علت روزه گرفتن چيست و پيامبران چه دلايلي براي آن گفته اند:
	پرسش
	پاسخ

	يكي از دلايل روزه گرفتن درك حال گرسنگان است، پس چرا هنگامي كه انسان روزه است، نبايد از مواد خوشبو كننده مثل عطر و ادوكلن استفاده نمايد؟ از طرفي در روايات آمده كه حضرت محمد (ص) هميشه خود را خوشبو نگه مي داشت، پس چرا استفاده از اين مواد باعث بطلان روزه مي ش
	پرسش
	پاسخ

	چرا كشيدن سيگار روزه را باطل مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگـر گـرفـتـن يـك مـاه روزه در اسـلام واجـب است چرا در يك ماه خاص آن هم رمضان مگر چه فضيلتي بر ماههاي ديگر دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگـر گـرفـتـن يـك مـاه روزه در اسـلام واجـب است چرا در يك ماه خاص آن هم رمضان مگر چه فضيلتي بر ماههاي ديگر دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ظهر شرعي در بعضي از فصول سال , ساعت 12 و گاهي ربع ساعت بالاتر و احياناچند دقيقه كمتر از 12 مي باشد ؟
	پرسش
	پاسخ


	فلسفه احكام حج
	فلسفه ترغيب به استلام(دست كشيدن) حجر الاسود چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه پوشيدن جامةاحرام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حكم شرعي نيّت براي احرام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تشريع محرماتِ احرام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	كيفيت تعليم مناسك حج به پيامبر(ص) و حضرت ابراهيم(ع) چگونه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	نقش كعبه در پايداري دين چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	نقش محوري كعبه در اتحاد مسلمانان چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه حجّ مظهر مساوات بين افراد بشر است؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه حج تجسّم و تجلي توحيد است؟
	پرسش
	پاسخ

	نقش محوري حج در «برائت» از مشركان چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	نقش محوري كعبه در اتحاد مسلمانان چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حج چيست (لطفا كاملا حج را برايم توضيح دهيد به نظر من اصلا بي معني است كه ميليونها مسلمان گرد يك جاي محدود و خالي بگردند و بگويند خانه خداست آنجا كه خالي است و خدا همه جا است لذا اين همه هزينه براي چيست در ضمن اين همه فقير در جهان است چرا بعد از قربا
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه هفت دور طواف و چرخيدن به دور كعبه (خانه خدا) چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه مني و عرفات و مشعر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا احرام در ميقات واجب است و راز آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خداوند در آيه 96 سوره آل عمران كعبه را منشأ بركت و هدايت براي جهانيان مينامد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا لباس احرام بايد از لباس ها معمولي و دوخته نباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه ناودان طلا و ثواب زياد براي اقامه نماز در زير آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	جنگ و دفاع در مسجد الحرام چه حكمي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت رمي جمرات چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	سود حج و اعمال آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان روزي را با عنوان عيد قربان جشن مي گيرند و چرا گوسفند قرباني مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حاجيان بايد هفت بار دور كعبه طواف كنند و آيا طواف گونه اي بت پرستي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	سود قرباني روز عيد قربان در سرزمين مني چيست با اين كه بسياري از قربانيها ژبه مصرف نمي رسد و در دل خاك مدفون مي گردد؟
	پرسش
	پاسخ

	لزوم برائت در مكّه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت رمي جمرات چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا لباس احرام نبايد «دوخته شده» باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	سود حج و اعمال آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حجرالاسود از كجا آمده است و خاصيّت آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان روزي را با عنوان عيد قربان جشن مي گيرند و چرا گوسفند قرباني مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حاجيان بايد هفت بار دور كعبه طواف كنند و آيا طواف گونه اي بت پرستي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	سود قرباني روز عيد قربان در سرزمين مني چيست با اين كه بسياري از قربانيها ژبه مصرف نمي رسد و در دل خاك مدفون مي گردد؟
	پرسش
	پاسخ

	لزوم برائت در مكّه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت رمي جمرات چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در حج بايد قرباني كرد؟ و چه حيواناتي را ميشود قرباني كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه قرباني در حج چيست
	پرسش
	پاسخ

	علت اينكه در ايام احرام زن و شوهر به هم نامحرمند چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه قرباني كردن چيست . چون در زمانهاي قديم نيز اين كار رواج داشته {منظورم قبل از زمان حضرت ابراهيم} به صورتهاي مختلف.
	پرسش
	پاسخ

	مگر خانه كعبه از سنگ و خاك نيست، و يا ساخته بشر نيست پس چرا ما خانه كعبه را طواف و پرستش مي كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت رمي جمرات چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حجرالاسود از كجا آمده است و خاصيّت آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	سود قرباني روز عيد قربان در سرزمين مني چيست با اين كه بسياري از قربانيها ژبه مصرف نميرسد و در دل خاك مدفون ميگردد؟
	پرسش
	پاسخ

	لزوم برائت در مكّه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خانه كعبه، به شكل مكعب است نه دايره؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كعبه را خانه خدا مينامند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خانه كعبه را خانه خدا مي نامند، با اين كه خدا جسم نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به كساني كه در زمان امامان«عليهم السلام» به مكه ميرفتند حاجي نميگفتند؟ معناي حاجي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان روزي را با عنوان عيد قربان جشن ميگيرند و چرا گوسفند قرباني ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	سود حج و اعمال آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تنها كساني ميتوانند به حج بروند كه داراي ثروت و مالند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حاجيان بايد هفت بار دور كعبه طواف كنند و آيا طواف گونهاي بت پرستي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	سود قرباني روز عيد قربان در سرزمين مني چيست با اين كه بسياري از قربانيها ژبه مصرف نميرسد و در دل خاك مدفون ميگردد؟
	پرسش
	پاسخ

	لزوم برائت در مكّه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خانه كعبه، به شكل مكعب است نه دايره؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كعبه را خانه خدا مينامند؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از مسجد الحرام چيست و آيا مسجد ميتواند حرام باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به كساني كه در زمان امامان«عليهم السلام» به مكه ميرفتند حاجي نميگفتند؟ معناي حاجي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان روزي را با عنوان عيد قربان جشن ميگيرند و چرا گوسفند قرباني ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	سود حج و اعمال آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تنها كساني ميتوانند به حج بروند كه داراي ثروت و مالند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حاجيان بايد هفت بار دور كعبه طواف كنند و آيا طواف گونهاي بت پرستي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	سود قرباني روز عيد قربان در سرزمين مني چيست با اين كه بسياري از قربانيها ژبه مصرف نميرسد و در دل خاك مدفون ميگردد؟
	پرسش
	پاسخ

	لزوم برائت در مكّه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خانه كعبه، به شكل مكعب است نه دايره؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كعبه را خانه خدا مينامند؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از مسجد الحرام چيست و آيا مسجد ميتواند حرام باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به كساني كه در زمان امامان«عليهم السلام» به مكه ميرفتند حاجي نميگفتند؟ معناي حاجي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان روزي را با عنوان عيد قربان جشن ميگيرند و چرا گوسفند قرباني ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر كسي نام خويش را براي حج در اداره مربوطه بنويسد و نوبتش فرا رسد ولي در پي حادثهاي پايش بشكند ميتواند برادر زادهاش را به جاي خويش به حج بفرستد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا لباس حج بايد حتماً سفيد باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا هنگام طواف واجب خانة خدا دست زدن به خانة خدا و حجر اسماعيل حرام مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در حال احرام زن و شوهر به هم حرام مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة تقصير (كوتاه كردن سر و ناخن) چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا هنگام طواف واجب خانة خدا دست زدن به خانة خدا و حجر اسماعيل حرام مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در حال احرام زن و شوهر به هم حرام مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة تقصير (كوتاه كردن سر و ناخن) چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه همه جا از آن خدا است و او حضور دارد، نيز ائمه(ع) حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند، پس تفاوت زيارت رفتن و سفر حج با اين كه انسان از محلّي دور سلام بفرستد چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما مسلمانان مثل بت پرستان دور كعبه مي چرخيم؟ اين كار با بت پرستي چه تفاوتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حج فقط براي يك بار واجب است و اگر دوباره تكرار شود، حج مستحب به شمار ميآيد؟
	پرسش
	پاسخ

	1- فلسفه حج چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در نـمـاز و مـراسم حج , كارهائي ديده مي شود كه در ظاهر با اصل توحيد سازگارنيست , مانند تـوجه به كعبه در حال نماز كه سنگ و گل است , يا دست گذاردن بر حجرالاسود كه جمادي بيش نيست , و يا سعي ميان دو كوه به نام هاي صفا و مروه و مانند اينها . حـال , ايـن پـرسـ
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حج چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا لباس احرام بايد از لباسهاي معمولي و دوخته نباشد ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة حج چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة حج چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا احرام در ميقات واجب است و راز آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه پوشيدن جامةاحرام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تشريع محرماتِ احرام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چه اسراري در وقوف در سرزمين عرفات (كه ا زجمله مناسك حجّ است) مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه نكاتي درباره «قرباني» و اسرارآن وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	راز «تلبيه» (لبيك گفتن) چيست و آيا همه لبيك گويان داراي مرتبه واحدي هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كعبه به عنوان قبلة اول مسلمانان تشريع نشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كعبه به عنوان قبلة اول مسلمانان تشريع نشد؟
	پرسش
	پاسخ


	فلسفه احكام خمس وزكات
	اخيراً در يكي از شهرهاي بزرگ احتمالاً كرمان همايش خمس برگزار شد كه در آنجا گفته مي شود علما نظرات مختلفي در نحوة گرفتن و مصرف آن داشتند آيا صحيح است ؟
	پرسش
	پاسخ

	خمس چه وقت واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر انسان املاكي داشته باشد. يا به دست آورد, يا افزايش قيمت پيدا كرده باشد, كه نتواند آن را پنج قسمت كند و يك پنجم آن را خمس بدهد, مثل زمين , خانه و ماشين سواري و... از طرفي قدرت پرداخت معادل وجه آن را نداشته باشد, تكليفش چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه لزومي براي خمس و زكوة و ديگر انفاقات مالي وجود دارد در صورتي كه مسأله ي سوسياليسم مي تواند به نحو ساده آن را اجرا كند؟
	پرسش
	پاسخ

	فايده خمس و زكوة چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا پرداخت خمس، زكات و ديگر انفاقات مالي لازم است و در صورتي كه سوسياليسم مي تواند به گونه اي ساده آن را اجرا كند؟
	پرسش
	پاسخ

	فايده خمس و زكات چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي سادات خمس و براي غير آنها كه بيشتر است زكوة ده يك معين شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي سادات خمس و براي غير آنها كه بيشتر است زكوة ده يك معين شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	مبناي محاسبه خمس و زكات چگونه است؟ چرا ميزان خمس يك پنجم است؟
	پرسش
	پاسخ

	الف دربارة "خمس اطلاعات كامل بدهيد و بگوييد منبع رسمي آن در قرآن و احاديث چيست
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	وجه انحصار زكات در غلات اربعه و انعام ثلاثه و طلا و نقره و عدم تعلق آنبه محصولات صنعتي چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا زكات به نه چيز تعلق گرفته است و فلسفه وجوب خمس چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس را به سادات اختصاص داده اند وچرا زكات به گندم و جو تعلق گرفته درحاليكه درآمد كشاورزان كمتراز اموال تجار است و اموال آنها زكات ندارد
	پرسش
	پاسخ

	چرا مصرف خمس به سادات فقير و فقير يا در راه مانده تعلق مي گيرد و به عامه مردم فقير و در راه مانده تعلق نمي گيرد با اين كه اسلام دين برابري است و فرق بين سيدان عزيز و عوام به اذن الهي زاييده شدن از مادري است كه پدر همين فرزند سيد است. و اينكه آيا به وجود آ
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام خمس را بايد به سادات داد؟ آيا اين كار نوعي امتياز محسوب نميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل وجوب خمس - به ويژه خمس درآمد - چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه پرداخت خمس چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر خمس سود تجارت و كسب يك فريضه است، چرا دير هنگام وضع شده و ائمه معصومينعليهم السلام در زمان متأخر آن را واجب كردهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	چه فرقي بين خمس و زكات زمان پيغمبر(ص) و زمان ما و همچنين ماليات امروزي وجود دارد؟ در صورت پرداخت ماليات، آيا پرداخت خمس و زكات واجب است؟ خواهشمند است مفصلاً توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	با سلام اميدوارم اين راه، مسير مناسبي براي يافتن پاسخ سوال هاي من باشد و جواب هايي مانند جواب دفاتر آيات عظام نشنوم. بلكه جواب هايي مستدل و منطقي را دريافت كنم. در غير اين صورت نيازي به ارسال جواب هاي آبكي و توهين آميز نيست. سوال من در مورد مساله خمس و زك
	پرسش
	پاسخ

	دومين سوال من در مورد خمس است. خمس طبق آيه 41 سوره انفال واجب شد. (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم امنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شيء قدي
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه پرداخت خمس چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اين كه به سادات فقير زكات تعلق نمي گيرد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا پرداخت خمس، زكات و ديگر انفاقات مالي لازم است و در صورتي كه سوسياليسم ميتواند به گونهاي ساده آن را اجرا كند؟
	پرسش
	پاسخ

	فايده خمس و زكات چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	شكّي نيست كه پيغمبر اسلام«صلي الله عليه وآله» به ازاي آن همه جانفشاني و فداكاريها براي راهنمايي مردم تنها از خداوند پاداش خواسته است. در بعضي آيات، «مودّت ذوي القربي»،(دوستي خاندان پيامبر«صلي الله عليه وآله») مزد رسالت معرّفي شده است. اين امر نيز خود خد
	پرسش
	پاسخ

	اگر تعيين منافع كسب در طول سال ممكن نباشد, تكليف چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي افراد كه ادعا مي كنند سيد هستند و كمك مي خواهند، آيا بايد به آن ها كمك كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة خمس چيست؟ چرا خمس را بايد به سيد فقير داد؟ چرا بين فقرا تبعيض وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا زكات فقط شامل برخي از اقلام كشاورزي مي شودو چيزهاي ديگري نظير برنج، چاي و انواع ميوه ها و سردرختي ها كه داراي سود كلاني است مشمول حكم زكات قرار نمي گيرند. آيا اين نوع تبعيض با ايجاد فشار بر قشر خاصي از كشاورزان و باغ داران نيست؟ و آيا اين گونه احكام ب
	پرسش
	پاسخ

	چرا انسان بايد خمس مالش را پرداخت كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در قرآن و حديث فقط مسئله زكات مطرح است، ولي از اهميّت خمس خبري نيست، در حالي كه امروزه زكات براي كشاورزان و دامداران است، ولي خمس همه را شامل ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ماليات هاي امروزه حكم زكات و خمس قديم را دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اختصاص نيمي از ماليات اسلامي ( خمس ) به بني هاشم تبعيض نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه تفاوتي است بين خمس و زكات و چرا نيمي از خمس به سادات پرداخت مي شود ولي اززكات محروم هستند اين برنامه چه ثمره اي دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	واجـب نـمـودن خمس بر مردم كه نصف آن را به سادات مي دهند چه معني دارد ؟ آيااين مزد رسالت نمي باشد ؟
	پرسش
	پاسخ

	از يكي از بزرگان كمونيستها نقل شده كه گفته است : من تمام اديان را تحت مطالعه قرار دادم تا مـگـر به يكي از آنها بگروم , دين اسلام را از تمام اديان برترديدم , ولي متاسفانه در اين دين نيز به نقطه ضعفي برخورد كردم و آن اين كه قوانين اسلام براي فرزندان پيغمبر
	پرسش
	پاسخ

	به خمس و زكات نمي توان امر ملك را تمشيت داد و در شرع اسلام وضع ماليات ناقص است
	پرسش
	پاسخ

	چه تفاوتي است بين خمس و زكات و چرا نيمي از خمس به سادات پرداخت مي شود ولي اززكات محروم هستند اين برنامه چه ثمره اي دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اختصاص نيمي از ماليات اسلامي ( خمس ) به بني هاشم تبعيض نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي سادات خمس و براي غير آنها كه بيشتر است زكوة ده يك معين شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در قرآن به اين مطلب كه خمس را بايد به سادات داد، اشاره شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خمس(يك پنجم) براي سادات و براي غير آنها كه تعداد بيشتري نيز هستند زكات(يك دهم) شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	در آيات قرآن مجيد و روايات اسلامي دستور داده شده كه به افراد نيازمند و محروم كمك كنيم تا آنجا كه دو قسمت از مصارف هشتگانه زكا، فقيران و مستمندان معرّفي شده اند، آيا تاكيدهاي مكرّر اسلام بر كمك به بينوايان دليل بر اين نيست كه اسلام«فقر» را به يك عنوان موج
	پرسش
	پاسخ


	فلسفه احكام ازدواج وطلاق
	چرا در عقد موقت لعان جاري نيست طبق كدام سوره و آيه و يا حديث، بعضي از آيات عظام در نكاح موقت لعان را جاري نمي دانند ؟
	پرسش
	پاسخ

	دختر و پسر جوان چگونه با خواندن يك خطبه عقد محرم يكديگر مي شوند مگر اين آيه چه شأن و منزلتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مهرية زن "عند المطالبه است و چرا مرد بايد آن را بپردازد؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل ازدواج با دو خواهر حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه عده نگه داشتن در ازدواج موقت چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ازدواج با محارم سببي و رضاعي حرام است
	پرسش
	پاسخ

	چرا پرداخت مهريه در ازدواج بر مرد لازم است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه محرميت مادرزن بر داماد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه دليلي وجود دارد كه مهريه حق زن است و زن اين حق را از كجا پيدا كرده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اگر كسي همسرش را سه مرتبه طلاق داد ديگر نمي تواند با او ازدواج كند
	پرسش
	پاسخ

	چرا زن با چند كلمه عربي بر مرد حلال مي شود؟ مگر چند كلمه حرف چه تاثيري دارد؟فلسفه محرميت به واسطه صيغه عقد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه ازدواج موقت و تعدد زوجات براي مردان چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا زن پس از فوت يا طلاق شوهر عده نگه دارد اما شوهر بلا فاصله ازدواج مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طلاق به دست مردان است تا بتوانند هر ظلم و ستمي را نسبت به زن روا دارند. و هر وقت بخواهند زن خود را طلاق دهند و آن به دست زنان نيست؟ اگر بخواهيم در زمينه هاي فوق كتابهايي يا جزوه هايي مطالعه كنيم به چه كسي مراجعه كنيم. به طور كامل توضيح دهيد كه بتوانم
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه جواز تعدد همسر (تعدد زوجات) چيست؟ پس چرا براي زنان جايز نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه ازدواج موقت
	پرسش
	پاسخ

	چرا در ازدواج موقت شرط رضايت همسر مطرح نيست.
	پرسش
	پاسخ

	چرا فقط مرد مسلمان ميتواند بازن غير مسلمان ازدواج كند ولي زن مسلمان با مرد غير مسلمان ازدواج كند.
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه اين كه حق طلاق در اختيار مرد مي باشد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در صيغه عقد ازدواج چه حكمتي وجود دارد كه دو نفر را به هم محرم مي كند؟ فلسفه محرميت با اجراي صيغه عقد ازدواج چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مردان مجاز به گرفتن چهار همسر دائم هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دو خواهر نميتوانند زن يك مرد شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرد ميتواند چهار همسر داشته باشد، ولي زن فقط با وجود يك شوهر نميتواند ازدواج مجدد داشته باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد حرمت ازدواج با محارم توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا طلاق خلع با وجود ظلم هايي كه بعضي از مردها به زنانشان دارند, صحيح است ؟ آيا صحيح است مردي تمام اموال زنش را بگيرد تا راضي به طلاق دادن بشود. آيا شرع اين را مي گويد؟!
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرد تا زماني كه همسرش در قيد حيات باشد، نمي تواند خواهر او را به همسر برگزيند ، در حالي كه خواهر زن جزء محارم نمي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام ازدواج موقت جايز است؟ آيا اين مسئله موجب گسترش فحشا نمي شود و اصلاً فرقي با آن دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خانم ها نمي توانند صيغه كنند، ولي آقايان مي توانند؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	چرا صيغه در اسلام رواج دارد، ولي در ديگر اديان وجود ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرد تا زماني كه همسرش در قيد حيات باشد، نمي تواند خواهر او را به همسر برگزيند ، در حالي كه خواهر زن جزء محارم نمي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرد مسلمان نمي تواند زن غير مسلمان را به عقد دائم خود درآورد؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	چرا تعداد زوجات براي برادران جايز است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد صيغه عقد به عربي خوانده شود؟ خواندن آن به فارسي قابل فهم تر خواهد بود.
	پرسش
	پاسخ

	چرا در دين اسلام ازدواج مكرّر براي مردها اشكالي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي ازدواج حتماً نياز به اذن پدر وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تعدد زوجات چيست؟ آيا اين مسئله باعث بروز اختلافات بين زنان نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة ازدواج موقت چيست؟ آيا تحقير زنان محسوب نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعد از سومين طلاق نمي توان رجوع كرد و بايد از محلّل استفاده كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ازدواج ميان ما به عنوان يك مسئله واجب مطرح است، ولي در هيچ ديني واجب نيست؟
	پرسش
	پاسخ
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	پرسش
	پاسخ

	چرا روابط جنسي پيش از ازدواج گناه محسوب مي شود، در حالي كه نياز به آن وجود دارد؟ در مورد صيغة محرميّت اطلاعاتي مي خواهم كسب كنم و بدانم دليل و مدرك آن چيست؟ اگر كسي موقعيت ازدواج نداشته باشد، بايد چه كار بكند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا صحبت كردن مرد و زن ، نامحرم گناه دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حرمت استمنا از لواط هم بيشتر و خطرناكتر است؟ (به نظر امام صادق)
	پرسش
	پاسخ

	1- فلسفه حرام بودن زنا چيست با آنكه خداوند غريزه جنسي را در انسان قرار داده ومي دانيم بالاخره بايد آن را اشباع كرد
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي اثبات عمل منافي عفت , بايد چهار نفر گواهي دهند ؟ آيا اين سختگيري درمرحله اثبات جـرم , مـوجـب ازديـاد عـمـل منافي عفت نيست ؟از اين گذشته , چرا قاعده اقرار العقلاء علي انفسهم جائز ; هر شخصي عاقلي اقراري بر ضرر خود كند , موثر خواهد بود . در ايـنـجـ
	پرسش
	پاسخ

	چـرا قـرآن هـمـجـنـس گـرائي را تـحـريـم كرده در حالي كه هيچ گونه منعي طبي براي آن سراغ نداريم
	پرسش
	پاسخ

	اينكه شخصي با شخصي لواط كرده است چه ربطي به خواهر يا مادر يا دختر آنهادارد كه از ازدواج با آن شخص و شايد زندگي ايده آل محروم شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در صورتيكه لواط بعد از ازدواج صورت گيرد مانع از ازدواج با خواهر ملوط نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا احكامي مثل حرمت ازدواج لواط كننده با خواهر ملوط باعث سو استفاده دشمنان اسلام نمي شود كه مردم را به اين دين بدبين كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حكم مردان همجنس گرا ( لواط كننده ) اعدام است و حكم همجنس گرايي زنان اعدام نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تحريم زنا چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اثبات ارتكاب عمل زنا، بايد چهر نفر گواهي دهند؟ آيا اين سختگيري موجب فزوني آمار زنا نمي شود؟ از اين گذشته چرا قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز; اقرار عاقلان عليه خويش رواست» در اين جا كارساز نيست و كسي كه به ارتكاب زنا اعتراف، كند تا سه بار از او
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تحريم زنا چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اثبات ارتكاب عمل زنا، بايد چهر نفر گواهي دهند؟ آيا اين سختگيري موجب فزوني آمار زنا نمي شود؟ از اين گذشته چرا قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز; اقرار عاقلان عليه خويش رواست» در اين جا كارساز نيست و كسي كه به ارتكاب زنا اعتراف، كند تا سه بار از او
	پرسش
	پاسخ

	چرا اثبات ارتكاب عمل زنا، بايد چهر نفر گواهي دهند؟ آيا اين سختگيري موجب فزوني آمار زنا نمي شود؟ از اين گذشته چرا قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز; اقرار عاقلان عليه خويش رواست» در اين جا كارساز نيست و كسي كه به ارتكاب زنا اعتراف، كند تا سه بار از او
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تحريم زنا چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در ايّام حيض، مقاربت با زن حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در ايّام حيض، مقاربت با زن حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اثبات ارتكاب عمل زنا، بايد چهر نفر گواهي دهند؟ آيا اين سختگيري موجب فزوني آمار زنا نمي شود؟ از اين گذشته چرا قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز; اقرار عاقلان عليه خويش رواست» در اين جا كارساز نيست و كسي كه به ارتكاب زنا اعتراف، كند تا سه بار از او
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تحريم زنا چيست؟
	پرسش
	پاسخ


	فلسفه احكام موسيقي ورقص
	آيا اين استدلال كه گفته ميشود خداوند در درون هر انساني نيازهايي قرار داده است و براي هر نيازي، هم راه شرعي و هم غيرشرعي وجود دارد كه بايد هر نيازي تنها از راه شرعي ارضا شود در مورد موسيقي هم مصداق دارد يا خير و اگر دارد چرا موسيقي حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	وقتي ميبينيم موسيقي باعث صفاي روح و اعتلاي آن ميباشد. اين احاديث و مناهي چه معنايي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	نظرتان درباره موسيقي پاپ چيست ؟ چرا گوش دادن به صداي زن ها حرام است ؟ اگر به خاطر تحريك غريزهء جنسي است , چنين تحريكي گاه با شنيدن صداي مردها نيز ايجاد مي شود! از طرفي بعضي ها اصلاً تحريك نمي شوند, حتي با شنيدن صداي زن ها.
	پرسش
	پاسخ

	علت اين كه موسيقي و غنا در اسلام حرام است چيست فلسفة حرمت رقص چيست اگر كسي در مجلس عروسي برقصد، چه مسائل و مشكلاتي پيش ميآيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا موسيقي حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رقص حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت موسيقي چيست از ناحيه چه كسي صادر شده و در كجاي قرآن آمده است
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت موسيقي چيست از ناحيه چه كسي صادر شده و در كجاي قرآن آمده است
	پرسش
	پاسخ

	دليل حرام بودن موسيقي و رقص چيست اگر شخصي موسيقي مطرب گوش دهد چه عذابي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا زدن طبل در هيئتها اشكال ندارد، ولي روشن كردن و گوش كردن به نوارهاي شاد گناه دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	مرجع تقليد من آية اللّه تبريزي است كه تمام موسيقيها را حرام كرده است و هيچ توضيحي در رسالة توضيح المسائلش نيامده علت حرام بودن تمام موسيقيها چيست برخي از موسيقيها بر روح انسان تأثيرگذار است
	پرسش
	پاسخ

	پاسخ شما دربارة موسيقي در نامة قبلي بسيار مختصر بود.لطفاً در اين باره بيشتر توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	دلايل حرمت استماع آهنگهاي مبتذل چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	موسيقي در چه صورتي حرام است
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت رقص براي همجنس چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت رقص چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت گوش دادن موسيقي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت استماع موسيقي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	وقتي قرآن غنا وموسيقي را حرام اعلام مي كند و امام صادق (ع ) صريحا ازآن نهي فرموده اند, چرا توجهي نمي شود و روپوش شرعي روي آن مي گذارندومعصيت مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	گفته مي شود كه رقص به جهت اينكه شهوت را زياد مي كند حرام است كساني اين كار را انجام داده اند و مدعي هستند چنين نيست , در پاسخ چه بگوييم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در مفاتيح الجنان گفته شده است كه در شب و روز جمعه , خواندن شعر مكروه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام رقص مرد براي مرد حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت موسيقي هاي مبتذل چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا ترانه هاي خارجي حرام است ولي سرودهاي داخلي كه همه خواننده هايش زنها هستند حرام نيست و محرك نيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا شنيدن خوانندگي زن براي مردان حرام است و سندي در اين مورد وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر گوش دادن آواز زن حرام است پس چرا در ايران از آن جلوگيري بعمل نمي آيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نظر فقها و به طور كلي جامعه مذهبي نسبت به موسيقي تا حدودي به منفي گرايي ميل مي كند؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)
	پاسخ(قسمت چهارم)

	چرا شنيدن آواز زن براي مرد نامحرم حرام است در صورتي كه بسياري از خواننده هاي زن با شعرهاي كاملا عارفانه و زيبا كارنامه قابل قبولي دارند اما بسياري از مردها با سوء استفاده از موقعيت خود اصل هنر را هم زير پا مي گذارند.
	پرسش
	پاسخ

	علل تحريم غنا و موسيقي هاي مهيج چيست؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)

	فلسفه حرمت رقص چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤال ديگر اين است كه بسياري پرسيده اند چرا رقص زن بر زن حرام رقص مرد بر مرد حرام است در حالي كه زنان در حمام عمومي و مردان نيز در حمام عمومي يكديگر را برهنه مي بينند.
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرام بودن آلات موسيقي كه در عرف مردم بعنوان آلات موسيقي شناخته شده است را بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	لذت موسيقي بر اثر اصوات موزوني است كه سبب ارامش روح مي شود چرا حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بين علما در مورد حكم موسيقي اختلاف نظر وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در كجاي قرآن آمده است كه اگر انسان به ترانة يك زن گوش بدهد حرام است ولي اگر دو يا سه نفر باشند اشكالي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	پاسخ:
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا اساساً بعضي از موسيقي هاي خاص در شرع حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت حرمت موسيقي تحريك كننده چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	سبب حرام بودن غنا چيست ؟ و اصولا غنا به چه چيزي اطلاق مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رقص زن در حضور محرم ها،حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رقصيدن در مجالس زنانه گناه محسوب مي شود و حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رقص حرام است؟ آيا رقص در جمع محارم حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	حكم موسيقي از نظر مراجع و علّت تحريم آن و اثرات گوش دادن به آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	علت تحريم موسيقي در اسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	علت تحريم موسيقي در اسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شنيدن موسيقي حرام است؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام زن نمي تواند خواننده شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا آن چه در زمان پيامبر و روايات حضرت در مورد تحريم موسيقي آمده، امروزه به آن توجه نشده و موسيقي به دو قسم حلال و حرام تقسيم شده است، مگر نه آن است كه حرام پيامبر براي هميشه حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شنيدن موسيقي حرام است؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	نظرتان درباره موسيقي پاپ چيست ؟ چرا گوش دادن به صداي زن ها حرام است ؟ اگر به خاطر تحريك غريزة جنسي است، چنين تحريكي گاه با شنيدن صداي مردها نيز ايجاد مي شود! از طرفي بعضي اصلاً تحريك نمي شوند، حتي با شنيدن صداي زن ها.
	پرسش
	پاسخ

	حكم شنيدن موسيقي چيست و آيا هر نوع موسيقي حرام است؟ تأثير آن بر روح و روان و اجتماع چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رقص حرام است؟ آيا رقص در جمع محارم حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رقص حرام است؟ آيا رقص در جمع محارم حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رقص حرام است؟ آيا رقص در جمع محارم حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	حكم موسيقي از نظر مراجع و علّت تحريم آن و اثرات گوش دادن به آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	علت تحريم موسيقي در اسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا گوش دادن به بعضي موسيقي ها حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اسلام موسيقي را حرام كرده و فلسفه حرمت آن چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خوانندگي براي زنان حرام مي باشد. ولي براي مردان اين طور نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت شنيدن موسيقي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين استدلال كه گفته مي شود خداوند در درون هر انساني نيازهايي قرار داده است و براي هر نيازي، هم راه شرعي و هم غيرشرعي وجود دارد كه بايد هر نيازي تنها از راه شرعي ارضا شود در مورد موسيقي هم مصداق دارد يا خير و اگر دارد چرا موسيقي حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تحريم موسيقي چيست، چون ما با مراجعه به خويش تأثير بدي احساس نمي كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا آياتي دال بر تحريم موسيقي يا مجاز بودن آن در قرآن موجود ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نوار ترانه حرام است حتي اگر انسان از حال خود خارج نشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا موسيقي هايي كه حتي به انسان آرامش مي دهد يا براي انجام كار مفيد انگيزه ايجاد مي كند، جائز نمي باشد و حتي در برخي موارد حرام است؟ موسيقي به عنوان هنر شناخته شده است.
	پرسش
	پاسخ


	فلسفه احكام قصاص وديات
	فلسفة قصاص چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اسلامي كه اين همه به نيكي به كفار دعوت مي كند، چرا در مورد قصاص كافر در مقابل مسلمان اجازة چنين كاري را نمي دهد؟آيا اين ظلم نيست؟ آيا با وجود اين قوانين، من حقّ ندارم ايمانم نسبت به دين كم شود؟ اگر اسلام مي گفت در مورد قصاص ، تساوي دين ملاك نيست، آن گاه ش
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد دست دزد را بريد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر روح در عالم برزخ مي تواند به كمال برسد پس چرا خودكشي گناه است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا قصاص كشتن زن، نصف مرد است؟
	پرسش
	پاسخ

	قصاص در اسلام بر چه اصلي استوار است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد دست دزد را بريد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا قصاص كشتن زن، نصف مرد است؟
	پرسش
	پاسخ

	قصاص در اسلام بر چه اصلي استوار است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد دست دزد را بريد؟
	پرسش
	پاسخ

	قرآن مجيد از سويي مردم را به قصاص فرمان مي دهد و آن را مايه حيات و وسيله بقا مي داند و مي گويد: «ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب»(1) و از سويي ديگر عفو و اغماض را مي ستايد و مردم را به سوي آن مي خواند و مي فرمايد: «الكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس»(
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	چرا مسكرات مايع، حرام و نجسند، ولي برخي چيزها - مانند هروئين - كه گاهي عصاره آنها مسكر است، نجس نيستند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا پنير در دين اسلام مكروه است؟
	پرسش
	پاسخ

	درحالي كه دنبلان حيوانات و تخم ماهي خاويار، هر دو تكثير موجود زنده اند، چرا دنبلان حرام است و تخم ماهي خاويار حلال؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خوردن گوشت خوك حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام برخي چيزها، مانند شرابخواري و رباخواري، مرحله به مرحله حرام شده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام برخي چيزها، مانند شرابخواري و رباخواري، مرحله به مرحله حرام شده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا پنير در دين اسلام مكروه است؟
	پرسش
	پاسخ

	درحالي كه دنبلان حيوانات و تخم ماهي خاويار، هر دو تكثير موجود زنده اند، چرا دنبلان حرام است و تخم ماهي خاويار حلال؟
	پرسش
	پاسخ

	در اسلام براي ذبح حيوانات شرايطي در نظر گرفته شده، مانند قطع چهار رگ گردن و گفتن «بسم الله» چنان كه اگر اين شرايط حاصل نيايد، گوشت حيوان، خوردني نيست. ولي بسياري از مردم جهان بي توجّه به اين دستورها از گوشت حيوانات مي خورند و زياني نيز نمي بيند. توضيح ده
	پرسش
	پاسخ

	چرا خوردن گوشت خوك حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام برخي چيزها، مانند شرابخواري و رباخواري، مرحله به مرحله حرام شده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا پنير در دين اسلام مكروه است؟
	پرسش
	پاسخ

	درحالي كه دنبلان حيوانات و تخم ماهي خاويار، هر دو تكثير موجود زنده اند، چرا دنبلان حرام است و تخم ماهي خاويار حلال؟
	پرسش
	پاسخ

	در اسلام براي ذبح حيوانات شرايطي در نظر گرفته شده، مانند قطع چهار رگ گردن و گفتن «بسم الله» چنان كه اگر اين شرايط حاصل نيايد، گوشت حيوان، خوردني نيست. ولي بسياري از مردم جهان بي توجّه به اين دستورها از گوشت حيوانات مي خورند و زياني نيز نمي بيند. توضيح ده
	پرسش
	پاسخ

	چرا خوردن گوشت خوك حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اينكه در شب نبايد ايستاده آبي نوشيد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تمامي مجتهدين با توجه به ضرر داشتن مواد مخدر براي بدن و حتي سيگار همگي فتوا به حرام بودن آنها نمي دهند مانند آيت الله مكارم شيرازي؟
	پرسش
	پاسخ

	استفاده از مشروبات الكلي چه ضرري براي انسان دارد و حكم آن وعلت حرمت آن چيست
	پرسش
	پاسخ

	مطابق آيه 173 سورة بقره خداوند از بين حيوانات تنها خوردن گوشت خوك را حرام كرده است به استناد چه آياتي و يا به چه دلايل حيوانات بسيار ديگر در فقه شيعه حرام گوشت محسوب ميشوند يا بعضي ديگر مانند اسب و خرگوش مكروه ميباشند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا گوشت بعضي حيوانات حرام است
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت شرابخواري چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي حيوانات حرام گوشت و بعضي ديگر حلال گوشت هستند
	پرسش
	پاسخ

	آيا خوردن قسمتهايي از بدن گوسفند كه حرام است باعث باطل شدن نماز مي شود
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام ترياك نيز همانند شراب صريحا تحريم نشده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	مستند حرمت گوشت خوك و سگ را بيان فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	چرامي گويند اگر شراب بخوريم تا 40 روز نماز و روزه باطل است در حالي كه قران به 80 ضربه شلاق اشاره دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	با فرض از بين بردن انگلها و ميكروبهاي موجود در گوشت خوك، باز خوردن آن حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	در نامه شماره 10467 مورخه 10/9/81 در جواب سؤال علت كراهت داشتن ايستاده آب نوشيدن در شب سؤال شد كه شما در ابتدا گفته ايد كه طبق حديث در روز بايد ايستاده و در شب نشسته آب نوشيد ولي در بيان علت آن آورده ايد و علت اينكه چرا ايستاده آب نوشيدن مكروه است را بيان
	پرسش
	پاسخ

	خوردن آب در شب هنگام نشسته و در روز ايستاده مستحب است و بر عكس آن مكروه چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	بيضه گوسفند دليلي كه حرام است چيست اگر انسان دوائي برايش شده باشد آيا امكان استفاده از آن هست يا خير و چنانچه بخورد انجام فرايض ديني .. نماز چه گونه ميباشد حرام است بجا آوردن نماز يا خير
	پرسش
	پاسخ

	خوردن گوشت اردك و كلا آبي و خشكي زيان چگونه هست آيا از وضعيت ظاهري حيوان حلال يا حرام آن مشخص ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	1ـ چرا شرا ب در ساير اديان حلال و برا ي ما حرام است يعني چرا يك خط ديني و الهي ادامه پيدا نكرد و تفاوتهاي چشمگيري در آن وجود ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	1ـ چرا شرا ب در ساير اديان حلال و برا ي ما حرام است يعني چرا يك خط ديني و الهي ادامه پيدا نكرد و تفاوتهاي چشمگيري در آن وجود ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا شراب حرام است ؟ آياتي كه دلالت بر حرمت شرب خمر ميكند را بيان كنيد ؟ با بيان ادله عقليه ؟ اگر چنانچه بعضي از مشروبات الكلي مسكر نباشند و مست آور نباشند باز هم حرام و نجس هستند ؟
	پرسش
	پاسخ

	از مضرات مواد الكلي و اينكه چرا حرام است و آيا دكتر هايي كه براي درمان آن را تجويز مي كنند مثلا آب جويي كه حرام است و براي دفع سنگ كليه افراد مفيد است باز هم استفاده از آن درست است يا نه؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خوردن گوشت خوك حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤال مي كنند چرا شراب حرام است؟ آيا اگر به اندازه كمي خورده شود كه مستي نيآورد، باز حرام است؟ اگر شراب براي درمان بعضي بيماريها مفيد باشد، باز حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مواد مخدّر در اسلام حرام اعلام نشده است؟ مگر به انسان ضرر و زيان جدّي وارد نمي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از مسائل شرعي در مورد آبزيان را برايم بنويسيد؛ بر فرض مثال: چرا ماهي بدون فلس حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شراب با اين كه فوايدي دارد، حرام شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	خوردن الكل از آن جهت حرام است كه موجب مي شود عقل از حالت طبيعي خارج گردد، ولي اگر شخص به اندازه اي مصرف كند كه موجب خارج شدن او از حالت طبيعي نشود، چرا حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شراب حرام است؟ من مشروب ميخورم، ولي آدم معتقدي هستم، چگونه ميتوانم آن را كنار بگذارم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مشروبات الكلي در دين اسلام به عنوان نوشيدني حرام ياد شده است ولي در اديان ديگر حرام نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مشروبات الكلي باعث مي شود كه انسان نتواند تا چهل روز اعمال دين خود را انجام دهد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شراب حرام است؟ من مشروب ميخورم، ولي آدم معتقدي هستم، چگونه ميتوانم آن را كنار بگذارم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مشروبات الكلي در دين اسلام به عنوان نوشيدني حرام ياد شده است ولي در اديان ديگر حرام نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	خوردن الكل از آن جهت حرام است كه موجب مي شود عقل از حالت طبيعي خارج گردد، ولي اگر شخص به اندازه اي مصرف كند كه موجب خارج شدن او از حالت طبيعي نشود، چرا حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	1- چـرا علما در رساله هاي خود مشروبات الكلي را نجس شمرده اند , در صورتي كه الكل غالبا اشياء را ضد عفوني مي كند و بسياري از ميكروبها را از بين مي برد با اين وصف , حكمت نجس بودن آن چيست ؟
	پرسش
	پاسخ


	فلسفه احكام معاملات
	طبق نظر مراجع مجسمه سازي چه حكمي دارد؟ طبق كدام آيه يا روايت حرام يا كراهت دارد و مدرك آن چيست؟ علّت بلامانع بودن نگهداري و خريد و فروش آن چيست؟ در صورت امكان تاريخچة حرمت مجسمه سازي را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	طبق نظر مراجع مجسمه سازي چه حكمي دارد؟ طبق كدام آيه يا روايت حرام يا كراهت دارد و مدرك آن چيست؟ علّت بلامانع بودن نگهداري و خريد و فروش آن چيست؟ در صورت امكان تاريخچة حرمت مجسمه سازي را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا زمين كه از آنِ خدا است و براي انسان آفريده شده خريداري ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مكانهايي كه وقف شده است، خريد و فروش نميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ربا گرفتن مسلمان از كافر حربي حلال است؟ مگر آنان انسان نيستند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رباخواري حرام است و سود بانكي حلال؟
	پرسش
	پاسخ

	قرآن مي گويد : رباخواران گفتند : بيع هم مانند ربا است و تفاوتي ميان اين دونيست حال آنكه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام و ما مي بينيم هر دو ازانواع مبادله است كه با رضايت طرفين انجام مي شود ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رشوه حرام است در حاليكه باعث مي شود مشكل كسي حل شود و عامل نيز به اجرتي برسد ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه تحريم ربا چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مضاربه صحيح است و آيا مانند قرض ربوي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا زمين كه از آنِ خدا است و براي انسان آفريده شده خريداري مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق بين اجاره خانه و اجاره پول چيست؟ چرا دوّمي ربا و حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مضاربه صحيح است و آيا مانند قرض ربوي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مضاربه صحيح است و آيا مانند قرض ربوي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا زمين كه از آنِ خدا است و براي انسان آفريده شده خريداري مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا زمين كه از آنِ خدا است و براي انسان آفريده شده خريداري مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مضاربه صحيح است و آيا مانند قرض ربوي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا زمين كه از آنِ خدا است و براي انسان آفريده شده خريداري مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه بانكها در ازاي مقدار پولي كه به صورت وام به مردم ميدهند سود به آن تعلق ميگيرد. اين سود حرام است يا خير؟ ميخواهم بدانم چگونه به مردم عادي ثابت كنم كه سود و ربا حرام است. چون وقتي كه ميگويم سود و بهره حرام است ميگويند چطور براي بانك
	پرسش
	پاسخ

	اگر ربا از گناه كبيره اي با آن كيفيت گناهش بدتر شود به كار بردن كلاه شرعي توسط بعضي روحانيون چه معنايي دارد و چرا بين پدر و پسر ربا وجود ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت معامله طلا به طلا و جنس به جنس چيست آيا راهي براي مشروع شدن اين گونه معاملات وجود دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق سود و ربا با بهرههاي بانكي در چيست لطفاً توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از كلاه شرعي در مسائل ديني چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت رباخواري چيست
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت ربا چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا سپرده گذاري حرام در بانك ديگر, و دريافت سود صحيح است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا فلسفه حرام بودن خريد الماس با اينترنت در طرح DIAMONDS صرفا خارج كردن ارز كشور است يا خير لطفا توضيح دهيد و اگر شركتهاي داخلي چنين برنامه اي را بخواهند اجراء كنند حكم آن چگونه خواهد بود؟
	پرسش
	پاسخ

	1 ـ به نظرشماچرابرخي مراجع عظام بهره بانكي راحرام مي دانند ؟
	پرسش
	پاسخ


	فلسفه سايراحكام
	آيا هدف از پوشش بانوان در نماز عادت دادن آنان به حجاب است
	پرسش
	پاسخ

	چرا اسلام رابطه دختر و پسر را محدود كرده است
	پرسش
	پاسخ

	چه رابطه اي بين محاسن باطني با محاسن ظاهري است و چرا نبايد محاسن ظاهري را بتراشيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا داشتن ماهواره آزاد است يا خير؟ اگر جواب مثبت است علت آن را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل معاشرت با كافران گناه است؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كارهايي از سوي خداوند، براي مؤمنان حرام شده است
	پرسش
	پاسخ

	بدليل اين كه خداوند در خلقت انسان , حكيمانه عمل نموده است , هر نقص در جسم به هر شكل تأثير منفي بر رفتار و انديشه اش خواهد گذاشت . بنابراين ختنه كردن بر خلاف خلقت حكيمانه است و موجب نقص و تأثير منفي بر رفتار و انديشه دارد, به اضافهء اين كه جدا كردن پوست كه
	پرسش
	پاسخ

	چرا انگشتر طلا براي مرد حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود حرام بودن براي مردان انواع طلاجات براي مردان در كارگاه هاي طلاسازي ساخته مي شود؟ فلسفة حرام بودن طلا براي مردان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن ريش با تيغ يا با ماشين حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر لباس سياه كراهت دارد، چرا امام مجتبي(ع) هنگام شهادت حضرت علي(ع) كه از خانه خارج شد تا براي مردم سخن بگويد، جامه سياه پوشيده بود؟
	پرسش
	پاسخ

	علت حرمت قمار چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا يك فرد مسلمان مي تواند تغيير دين دهد؟ چرا حكم مرتد اعدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طلا براي مردان حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	براي چه روي قبرها آب مي ريزند؟
	پرسش
	پاسخ

	علت حرمت قمار چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طلا براي مردان حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اختلاف سنّ تكليف دختران و پسران چيست؟ چرا دختران زودتر از پسران به سنّ تكليف مي رسند؟ آيا نُه سالگي براي دختران زود نيست؟ آيا اين سنّ بر اساس فيزيك بدني دختران در زمان پيامبر(ص) نبوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا با توجه به شرايط آب و هوايي كشورهاي مختلف جهان مي توان سن بلوغ را تغيير داد، چون در حال حاضر در دختر نُه ساله هيچ نشانة بلوغ ديده نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امر به معروف و نهي از منكر بر هر فرد مسلمان واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود حرام بودن براي مردان انواع طلاجات براي مردان در كارگاه هاي طلاسازي ساخته مي شود؟ فلسفة حرام بودن طلا براي مردان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن ريش با تيغ يا با ماشين حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	1- انجام دادن احكام الهي چه سود و نتيجه اي دارد؟ اصولاً احكام الهي چه فلسفه اي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا هنگامي كه به مسجد قدم مي گذاريم، اول پاي راست و موقع بيرون آمدن اول پاي چپ بايد بگذاريم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن ريش با تيغ يا با ماشين حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟
	پرسش
	پاسخ

	خـداونـد غني مطلق است پس هيچ سودي از تكليف و امر و نهي انسان نصيب او نمي گردد ,پس چرا اوامر و نواهي براي انسان صادر كرده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه ختنه از نظر بهداشت چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در فـيـزيولوژي ( علم وظايف الاعضاء ) به ثبوت رسيده كه زن از نظر جسماني وقواي بدني از مرد ناتوان تر است ; مع الوصف , قانون اسلام دختران را پس از گذشتن نه سال تمام بالغ دانسته و تكاليفي براي آنها مقرر نموده است , ولي سن پسران راتمام شدن پانزده سال معين كرد
	پرسش
	پاسخ

	هر سوگندي كه براي كار خلافي باشد شكستنش محذوري ندارد و مطابق اين حكم بايدسوگند بـر تـرك وظيفه زناشويي مطلقا اثري نداشته باشد در حالي كه در اسلام براي آن كفاره قرار داده شده ؟
	پرسش
	پاسخ

	اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود رامعرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ما حق داريم از فلسفه احكام سوال كنيم ؟ اگر چنين حقي داريم آيا نامحدوداست و يا حدودي دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه فلسفه احكام را بررسي كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه ختنه از نظر بهداشت چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	با اين كه اسلام آيين علم و دانش است , چرا خواندن پاره اي از كتابها ( كتب ضاله ) را تحريم كرده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	از چه رو اسلام براي بردگان حق مالكيت قائل نشده ؟
	پرسش
	پاسخ

	كـسـي كـه مسلمان باشد و از اسلام برگردد اگرچه توبه كند در دادگاه اسلام حكم به اعدام او خواهد شد و اموال او به ورثه مسلمان او مي رسد و همسرش از او جداخواهد شد و توبه او نمي تواند جـلـوي ايـن احكام شديد را بگيرد چگونه اين سختگيري و خشونت غير قابل انعطاف با
	پرسش
	پاسخ

	آيا پويايي فقه در وجوب روزه بر دختر نه ساله دخالت دارد؟ آيا با توجّه به اين كه رشد انسان در مناطق آب و هوايي مختلف و نژادهاي گوناگون متفاوت است، سنّ تكليف همة افراد، همان نه سالگي است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پويايي فقه در وجوب روزه بر دختر نه ساله دخالت دارد؟ آيا با توجّه به اين كه رشد انسان در مناطق آب و هوايي مختلف و نژادهاي گوناگون متفاوت است، سنّ تكليف همة افراد، همان نه سالگي است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا واقعيّت دارد حكم كسي كه مرتد شده، اعدام است يا خير؟ و اگر صحّت دارد، چرا؟ به حكم آيه شريفة «لا إِكْراهَ فِي الدّينِ...» هركس مخيّر است دين را آزادانه و با تفكّر و تحقيق بپذيرد نه اجبار؟
	پرسش
	پاسخ

	علت حرمت شطرنج و پاسور چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	علت حرمت شطرنج و پاسور چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر اسلام با بردگي مخالف است، چرا مانند شراب و... آن را حرام نكرد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر اسلام با بردگي مخالف است، چرا مانند شراب و... آن را حرام نكرد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة گفتن «انشاءالله» در هنگام انجام دادن كارها، مخصوصاً، كارهاي خير كه باعث تكامل انسان ميشود، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن ريش حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن ريش حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت استفادة مردان از طلا چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت استفادة مردان از طلا چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	علت حرمت تشبّه و كفّار و پوشش كراوات و تقليد از لباس بيگانگان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	علت حرمت تشبّه و كفّار و پوشش كراوات و تقليد از لباس بيگانگان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پرسش از فلسفة احكام جايز است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پرسش از فلسفة احكام جايز است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اسلام بر خلاف مسيحيت قانون جنگ و جهاد دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	جزيه و فلسفه آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	جزيه و فلسفه آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اسلام برد و باخت در مسابقة تير اندازي و اسب سواري را مجاز شمرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اسلام برد و باخت در مسابقة تير اندازي و اسب سواري را مجاز شمرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	با اين كه در روايات ما شطرنج مذمت شده است ، چرا در كشور اسلامي اينقدرشطرنج رايج شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا علت تحريم تراشيدن ريش به خاطر اين است كه يهوديان اين كار را مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن صورت با تيغ حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بازي با پاسور بدون برد و باخت حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل حرمت تراشيدن ريش چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	انگشتر عقيق چه خواصّي دارد كه استفاده از آن مستحب است؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت كفّاره چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا برخي احكام اسلامي براي مردان و زنان يكسان نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا گاوي را كه وطي شده است، بايد كشت؟
	پرسش
	پاسخ

	انگشتر عقيق چه خواصّي دارد كه استفاده از آن مستحب است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام برخي چيزها، مانند شرابخواري و رباخواري، مرحله به مرحله حرام شده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت كفّاره چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا برخي احكام اسلامي براي مردان و زنان يكسان نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل استحباب استفاده از انگشتر عقيق چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	انگشتر عقيق چه خواصّي دارد كه استفاده از آن مستحب است؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت كفّاره چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مكان هايي كه وقف شده است، خريد و فروش نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا يك مسلمان مي تواند در برابر سؤال شخص كافري كه فلسفه حكمي را مي خواهد پاسخ بگويد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دختران زودتر از پسران به بلوغ مي رسند؟
	پرسش
	پاسخ

	شطرنج در اسلام چرا حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا يك مسلمان مي تواند در برابر سؤال شخص كافري كه فلسفه حكمي را مي خواهد پاسخ بگويد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا يك مسلمان مي تواند در برابر سؤال شخص كافري كه فلسفه حكمي را مي خواهد پاسخ بگويد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ريش تراشي حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل استحباب استفاده از انگشتر عقيق چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نمي توانيم حكمت همه چيز را بفهميم؟ آيا در اين باره در قرآن كريم آيه اي آمده است؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت كفّاره چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دختران زودتر از پسران به تكليف مي رسند؟
	پرسش
	پاسخ

	انگشتر عقيق چه خواصّي دارد كه استفاده از آن مستحب است؟
	پرسش
	پاسخ

	انگشتر عقيق چه خواصّي دارد كه استفاده از آن مستحب است؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت كفّاره چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا يك مسلمان مي تواند در برابر سؤال شخص كافري كه فلسفه حكمي را مي خواهد پاسخ بگويد؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل در فرهنگ اسلامي، به غيرمسلماني كه در نبرد با دشمنان خدا كشته مي شود، شهيد اطلاق نمي گردد؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل معاشرت با كافران گناه است؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت كفّاره چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل استحباب استفاده از انگشتر عقيق چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه احكام
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرام بودن تراشيدن ريش چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل تراشيدن ريش حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا داشتن شمايل امامان اشكال دارد و ما نمي توانيم بدانيم وجه امامان به چه شكلي بوده؟ مگر ما چه فرقي با مردم زمان امامان قبل داريم؟ آنها از گناهكار و صالح وجه امام را مي ديدند چرا ما نمي توانيم؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل اينكه بعد از نام پيغمبر از صلي الله استفاده مي شود ولي بعد از نام امامان عليه السلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	برخي از دانشمندان و دكترها ميگويند كه تراشيدن ريش به بهداشت و نظافت كمك ميكند و از طرفي نيز ميبينيم در جامعه، بسياري از افراد، حتي افراد متشخّص، اين عمل حرام را انجام ميدهند. چگونه ميتوان اين نظريه و اين عمل حرام را توجيه كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	احكام خمسه و حكمت آن چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا هنگام خواندن قرآن كريم خنديدن مكروه است
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن ريش حرام است
	پرسش
	پاسخ

	چرا مجسمه سازي حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طلا براي مرد حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرام شدن قمار در اسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن ريش حرام است
	پرسش
	پاسخ

	آيا تراشيدن ريش حرام است ؟ فلسفه آن را بيان كنيد
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام استعمال طلا براي مرد حرام است
	پرسش
	پاسخ

	چرا دختران در سن 9 سالگي و پسران در سن 15 سالگي به تكليف ميرسند
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن ريش حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	جواب فردي كه مي گويد احكام اسلامي هر آن چه بر طبق عقل است مثل روزه را انجام مي دهم و هر آن چه بر عقل
	پرسش
	پاسخ

	چرا دختر در سن 9 سالگي به بلوغ مي رسد ولي پسر در سن 15 سالگي؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن ريش حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چراتراشيدن ريش حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وجوب ختنه چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي علما در شرايطي چيزي را تحريم و سپس آن را حلال مي كنند, آيا اين حلال كردن حرام خدانيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بازي با پاسور حتي بدون قصد بردوباخت حرام است
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اماكن مقدسه مانند حرم امامان و حرم حضرت معصومه (ع ) از ورود افراد غير مسلمان جلوگيري به عمل مي آيد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه پاشيدن آب روي قبر اموات چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل كراهت خواندن شعر چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا در كتاب گناهان كبيره بازي با شطرنج را از گناهان كبيره دانسته ولي بعضي از مراجع الان بازي با شطرنج را جايز مي دانند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه عبادت هاي ما چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اسلام انگشتر طلا را براي مرد حرام كرده است
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام مجسمه سازي كه يكي از هنرهاي بشري است تحريم شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه از انسان باندازه وسع او تكليف مي خواهند بي معناي است چراكه گاهي سخت ترين شرايط بهترين كار مي كند و گاهي هم بالعكس ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حكم كردن به احتياط واجب در احكام چيست
	پرسش
	پاسخ

	چند كتاب كه درمورد علل و فلسفه احكام است را نام ببريد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود رواياتي كه در حرمت شطرنج وجود دارد امام خميني بازي با شطرنج را حلال شمرده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام شراب و قمار از گناهان بزرگ شمرده شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بازي با ورق و پاسور بدون برد و باخت حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با پيشرفت هاي علمي در نجوم هنوز معيار ثابت شدن اول ماه را رويت مي دانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بازي با پاسور بدون برد و باخت حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت وارد شدن به مسجد با پاي راست چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا پوشيدن لباس ابريشمي و استعمال طلا براي مردان حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تشبه به كفار حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر چيزي را قبلا پيدا كردم ولي تلاش براي يافتن صاحبش نكردم الان وظيفه من نسبت به آن مال چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت كراهت شعر خواندن در شب چيست و منظور چه نوع شعري است ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت حرام بودن كار در بعضي از روزها مثل عاشورا و روز21 ماه رمضان چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در روايتي از امام صادق خضاب كردن ،سرمه كشيدن واستفاده از انگشتر به زينت تعبير شده است و حرمتي ندارد اما در حكم مراجع هر چيزي كه زينت محسوب شود حرام است چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤالي در مورد مسأله شطرنج و پاسور و تخته دارم كه حضورتان عرض مي كنم. مي خواستم بدانم علت حرام بودن شطرنج و پاسور و تخته چيست؟ البته لازم به ذكر است كه من خود بازي با اينها را حرام دانسته و انجام نمي دهد ولي شخصي از من در مورد علت آن سؤال كرد و من جواب قان
	پرسش
	پاسخ

	چرا خواب بعد از نماز صبح مورد نهي واقع شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا برخي از مراجع نشان دادن خود ساز«مخصوصا سازهاي سنتي» را در تلويزيون ممنوع كرده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حضرت امام بازي با شطرنج را كه قبلا حرام بود حلال كردند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا با وجود پيشرفت هاي علم نجوم و دستگاههاي نوري مربوط به آن، امكان تعيين دقيق روزهاي اول ماهها وجود ندارد؟ چرا مراجع مي گويند روءيت هلال بايد با چشم غيرمسلح باشد, آيا اين امر, اسلام را متهم نمي كند كه با پيشرفت هاي علمي سرسازگاري ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل معنوي حرمت ساخت مجسمه و يا به فتوا برخي علما نقاشي تصوير يك جاندار و يا هر گونه تصويري در آن چيست؟ آيا اين امور اثر خاصي را مترتب مي شوند يا خير؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه امروز طلا بر مرد حرام است ?لطفا دليل علمي ذكر كنيد نه دليل شرعي?
	پرسش
	پاسخ

	چرا جنگ در ماههاي حرام حرام شده است دليل ذكر بفرمائيد.
	پرسش
	پاسخ

	علت و فلسفه حرام بودن تراشيدن صورت با تيغ را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه جزيه (پولي كه بايد اقليتهاي مذهبي در زمان صدر اسلام به حكومت مي پرداختند) چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت بازي با شطرنج يا پاسور چيست؟ برخي از فقهاء فتوي داده اند كه جايز است در اين صورت سؤال مي شود كه چگونه يك چِيزي كه تاكنون حرام بوده است، اينك در جمهوري اسلامي حلال شده است، مگر اين طور نيست كه احكام دين ثابت است و به فرموده خود پيامبر اسلام «حلا
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توانيم به فلسفه و حكمت احكام پي ببريم؟ آيا پي بردن به فلسفه احكام باعث قوي تر شدن ايمان ما نمي گردد؟ پس چرا اين مسأله چندان جدي گرفته نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	أيا (اصلاح) صورت با تيغ حرام است؟ اطر حرام مي بǘԘϠفلسفه يا علت براي حرام بودن را توضيح دهيد (از آقاي آيت الله سيستاني تقليد مي كنم).
	پرسش
	پاسخ

	چرا ادعا داريد كه پاسور حرام است آيا دركشور ما كه امروزه روي مسابقات اسب دواني شرط بندي مي شود اشكالي وجود ندارد كه اين قدر تاكيد داريد كه پاسور حرام است آيا بدون برد و باخت اين بازي كه يك تفريح ساده است حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت نذر كردن چيست. اصلا آيا نذر كردن براي چيزهايي كه ما مي خواهيم درست است و آيا موافق با مقام تسليم و رضاست و آيا در برابر اراده خدا بي ادبي نيست.آيا اصلا در اسلام سفارشي از سوي ائمه در اين زمينه است .
	پرسش
	پاسخ

	خيلي زياد دوست دارم كه علت احكام خدا را بدانم. مثلا براي چه خون نجس است يا چرا زدن ريش مردان با تيغ حرام است. لطفا كتابي در اين موضوعات به من معرفي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا طلا براي مرد حرام است ؟(آيا طلاي سفيد و زرد تفاوتي دارد)
	پرسش
	پاسخ

	چرا طلا از نظر علمي براي مرد حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به قانون علت و معلول و فلسفه احكام چرا ما ماءمور به انجام احكام ظاهريه هستيم در حالي كه امكان دارد با واقع مطابقت نداشته باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تمام فروعات فقهي داراي دلائل خاصي هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امر به معروف و نهي از منكر دخالت استبدادي در امور ديگران نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل قمه زني در حال حاضر حرام است در حالي كه قبلا حرام نبود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خواندن شعر حتي اگر مرثيه يا مداحي باشد در شب جمعه مكروه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت تراشيدن ريش چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل وجوب امر به معروف عقلي است يا شرعي؟
	پرسش
	پاسخ

	1ـ چرا تيغ زدن محاسن صورت حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	1-چرا نظريه علماء در مسائل اسلامي با هم اختلاف دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شطرنج حرام است ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	1 - منظور از آلات قمار چيست؟ و چرا مراجع تقليد آلات قمار بودن وسيله اي را به عهده خود مكلف قرار داده اند و خود صراحتا اعلام نكردند كه مثلا فلان وسيله جزو آلات قمار به حساب مي روند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بازي كردن مرد در نقش زن و بالعكس حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت , قنوت ندارند و دست بسته نماز مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طلا بر مرد حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مجسمه سازي حرام است ؟ چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مسئله تشبه به كفار دليل حرمت تراشيدن ريش است ؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل حرمت پاسور چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل حرمت تراشيدن ريش چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اسلام بعضي جاها كه عقل سقط جنين را مجاز مي داند جايز نمي داند؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليلي تراشيدن صورت با تيغ حرام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت تراشيدن ريش چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حرمت بازي با شطرنج يا پاسور چيست؟ برخي از فقها فتوا دادهاند كه جايز است در اين صورت سؤال ميشود كه چگونه يك چِيزي كه تاكنون حرام بوده، اينك در جمهوري اسلامي حلال شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اينكه بعد از دفن ميت روي قبر آب مي ريزند يا شمع روشن مي كنند و چوب تر همراه ميت مي گذارند چيست و فلسفه آن چيست.
	پرسش
	پاسخ

	دليل استحباب استفاده از انگشتر عقيق چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل اينكه اگر غيرمسلمان در نبرد با دشمنان خدا كشته شود، شهيد گفته نميشود چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رشوه گرفتن و رشوه دادن زشت و قبيح است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن ريش با تيغ حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اين كه دخترها در نه سالگي و پسرها در پانزده سالگي به تكليف ميرسند، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كشيدن شكل انسان يا حيوان حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا برخي از احكام را تعبّد محض دانسته اند و دانستن فلسفه آن را براي ما لازم ندانسته اند؟ و اگر تعبد محض است پس چرا امامان فلسفة احكام را بيان كرده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طلا و لباس هاي حرير براي مرد مضرّ است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا استفاده از طلا براي مردان حرام است و براي زنان جايز و گاهي مستحب؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا قرار دادن طلا به وسيلة طبيعت در وجود زن هيچ گونه مجوّزي دربارة استعمال و عدم استعمال آن نيست؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	دليل اين كه طلا براي مردان حرام است چيست؟ در صورتي كه خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: ما زن و مرد را از يك سرشت قرار داديم؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل اين كه طلا براي مردان حرام است چيست؟ در صورتي كه خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: ما زن و مرد را از يك سرشت قرار داديم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مكروه است كه پدر با دست خودش فرزند مرده اش را داخل قبر كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا استعمال طلا براي مرد حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا فرزندان يك پدر و مادر مسلمان بايد مسلمان باشند، و چرا نبايد خودشان دينشان را انتخاب كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت اين كه طلا براي مرد حرام شده چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت اين كه از تراشيدن ريش در اسلام نهي شده، غير از مسأله تعبد چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حكمت اين كه طلا براي مرد حرام شده است چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كسي كه مسلمان است، دين ديگري انتخاب كند، مرتد ميشود و ريختن خون او حلال است؟ اين عادلانه نيست، چرا كه انسان مختار است انتخاب كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا رنگ سياه پوشيدن مكروه است؟ احساس مي كنم لباس سياه به تن من زيبنده است و دوست دارم هميشه سياهپوش باشم.
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حكم ارتداد چيست؟ چطور مي توان از يك مسيحي انتظار خروج از مسيحيت را داشت، ديني كه توسط حضرت مسيح از طرف خداوند آورده شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا براي اين كه حكمي از مسائل شرعي را به جا آوريم، بايد فلسفه آن را از نظر عقلي بدانيم؟ برخي از افراد به دليل آن كه علت حكم را نميفهمند، از آن روي گردان ميشوند و به علما اشكال ميگيرند كه آنهامقتضيات زمان را در نظر نميگيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ميت را هنگام بردن به قبرستان براي دفن سه بار بر زمين مي گذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر اسلام آزادي عقيده را به رسميّت مي شناسد، چرا حكم جهاد عليه كافران را تشريع كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امر به معروف و نهي از منكر بر هر فرد مسلمان واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود حرام بودن براي مردان انواع طلاجات براي مردان در كارگاه هاي طلاسازي ساخته مي شود؟ فلسفة حرام بودن طلا براي مردان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تراشيدن ريش با تيغ يا با ماشين حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امر به معروف و نهي از منكر بر هر فرد مسلمان واجب است؟
	پرسش
	پاسخ






