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تیودهم
: 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

232تیودهم

باتک 232تاصخشم 

تیودهم 232نایدا و 

یهلا 232نایدا 

تیودهم 232تیحیسم و 

؟ تسیچ دننزیم  نماد  ای  دندقتعم  نآ  هب  اهیبرغ  هک  232نودگامرآ 

232شسرپ

232خساپ

؟ تسا هدوب  حرطم  زین  اهیبرغ  نایم  رد  شخب  ییاهر  کی  روهظ  هب  هدیقع  233ایآ 

233شسرپ

233خساپ

؟ تسیچ جع ) ) یناهج حلص  هرابرد  ادوب ... یهلا ، نایدا  هغالبلا )... جهن  نآرق ،  ) مالسا 233هاگدید 

233شسرپ

( لوا تمسق  ) 233خساپ

( مود تمسق  ) 236خساپ

( موس تمسق  ) 240خساپ

( مراهچ تمسق  ) 243خساپ

( مجنپ تمسق  ) 247خساپ

( مشش تمسق  ) 250خساپ

( متفه تمسق  ) 253خساپ

؟ تسیک نایحیسم  دزن  255یجنم 

255شسرپ

زا 1779تسرهف هحفص 5 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


255خساپ

؟ تسا هدش  نیعم  یتقو  هچ  رد  لیجانا  رد  یجنم  255روهظ 

255شسرپ

256خساپ

؟ تسیچ لیجانا  رد  یجنم  نارای  256فاصوا 

256شسرپ

256خساپ

؟ تسا هدش  هراشا  یجنم  روهظ  مئالع  هب  لیجانا  رد  256ایآ 

256شسرپ

256خساپ

تیودهم 257تیدوهی و 

؟ دراد دوجو  (ع ) یسوم تشتدرز و  نید  دننامه  رگید  نایدا  رد  یجنم  روهظ  هب  داقتعا  257ایآ 

257شسرپ

257خساپ

؟ تسا هدمآ  شیاهباتک  رد  جع )  ) نامز ماما  هرابرد  يدایز  ياه  باوخ  ریبعت  ربمایپ  258مادک 

258شسرپ

258خساپ

؟ تسا هدمآ  نایم  هب  جرف  راظتنا  زا  نخس  دوهی  سدقم  باتک  رد  258ایآ 

258شسرپ

259خساپ

؟ تسا یسک  هچ  دوهی  دزن  259یجنم 

259شسرپ

259خساپ

یهلا نایدا  ریاس  رد  259تیودهم 
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؟ تسا جع ) ) يدهم ترضح  نامزلارخآ  حلصم  زا  اهنآ  روظنم  ایآ  دنراد ؟ داقتعا  نامزلارخآ  حلصم  روهظ  هب  يدوهی  تیحیسم و  نوچ  رگید  نایدا  ایآ 

259شسرپ

260خساپ

؟ دنراد حلصم  هب  يداقتعا  روط  هچ  مادک  ره  ینس  یحیسم و  يدوهی ، يدنه ، ییادوب -  261یتشدرز ،

261شسرپ

261خساپ

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  هراب  رد  تنس  لها  نایتشترز و  نایحیسم ,  نایدوهی ,  262رظن 

262شسرپ

262خساپ

؟ دنراد داقتعا  جع )   ) يدهم هب  زین  نایتشترز  تفگ  ناوت  یم  ایآ  تشترز  نیئآ  رد  تنایشوس  ینعم  هب  هجوت  262اب 

262شسرپ

263خساپ

؟ دنرادن داقتعا هلوقم نیا هب ننست لها  ارچ  و  دندقتعم ؟ دنکیم ، داد  لدع و  زا  رُپ  ار  ناهج  هک  ناشیا  روهظ  هب  زین  نانآ  ایآ  تسا ؟  هنوگچ  یهلا  نایدا  ریاس  رد  تیودهم »  » هلوقم

263شسرپ

263خساپ

؟ تسیک نایتشدرز  هاگدید  زا  264دوعوم 

264شسرپ

264خساپ

؟ تسیچ (ع ) میهاربا ترضح  فحصم  رد  (ع ) نامز ماما  265مان 

265شسرپ

265خساپ

دراوم 265ریاس 

؟ تسا هنوگچ  رگید  نایدا  رد  نآ  فادها  تیودهم و  هب  265داقتعا 

265شسرپ
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265خساپ

؟ دناقفاوم تیودهم  لصا  اب  ناربمایپ  ینامسآ و  نایدا  267ایآ 

267شسرپ

267خساپ

؟ تسا هدوب  حرطم  زین  رگید  نایدا  نایم  رد  گرزب  حلصم  هلأسم  267ایآ 

267شسرپ

268خساپ

؟ دراد دوجو  زین  رگید  للمو  نایدا  دزن  یجنم  روهظ  هب  نامیا  269ایآ 

269شسرپ

269خساپ

؟ تسیچ فالتخا  نیا  ّلح  هار  دنادیم  دوخ  نید  زا  ار  یجنم  نایدا ، نابحاص  زا  کی  269ره 

269شسرپ

269خساپ

؟ تسیک یناهج  يدیحوت  لدع  تموکح  رد  ربهرو  270یجنم 

270شسرپ

270خساپ

؟ تسیچ یمالسا ثیداحا  رد  دوعوم  حلصم  تایصوصخ  دنراد ؟ هدیقع  نآ  هب  زین  رگید  للم  هکنیا  ای  تسا  ناناملسم  صوصخم  یناهج ، حلصم  دوجو  هب  داقتعا  ایآ 

271شسرپ

271خساپ

منکیم رکشت  مه  باتک  یفرعم  زا  تسا  هدمآ  زین  رگید  ياههقرف  بهاذم و  نایدا  رد  وا ، لدع  تموکح  غنامز و  ماما  دروم  رد  273ایآ 

273شسرپ

273خساپ

دنا هدش  فیصوت  هنوگچ  رگید  نایدا  رد  يدهم  ترضح  - 3275

275شسرپ
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275خساپ

؟ مالسلا هیلعیلع  مان  نینچمه  تسا و  هدماین  نیشیپ  ینامسآ  ياهباتک  رد  جع ) ) نامز ماما  رمع  لوط  يهعقاو  275ارچ 

275شسرپ

275خساپ

یهلا ریغ  275نایدا 

؟ تسیک ودنه  نییآ  رد  275یجنم 

276شسرپ

276خساپ

؟ تسیک ادوب  نییآ  رد  276یجنم 

276شسرپ

276خساپ

خیرات نایاپ  277نایدا و 

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هرابرد  رلفات "  " 277رظن

277شسرپ

277خساپ

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هرابرد  رلفات "  " 278رظن

278شسرپ

278خساپ

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هب  عجار  نوتگنیتناه "  " 279هاگدید

279شسرپ

279خساپ

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هب  عجار  نوتگنیتناه "  " 279هاگدید

279شسرپ

279خساپ
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؟ دشاب رشب  شخبتاجن  دناوتیم  ناهج  ندرک  یبطق  کت  280ایآ 

280شسرپ

280خساپ

ثحابم 281ریاس 

؟  تسا هدوب  حرطم  رشب  خیرات  رد  ینامز  هچ  زا  تیودهم  هب  281داقتعا 

281شسرپ

281خساپ

؟ دنمادک دنتسه ، هدنیآ  رد  (ع )) يدهم ترضح   ) یناهج بالقنا  کی  عوقو  ةدنهد  ناشن  یعامتجا و  لئاسم  رد  لمعلا ، سکع  نوناق  ةدنهد  ناشن  هک  بالقنا  دنچ 

282شسرپ

282خساپ

؟ دیوگیم هچ  ناهج ، هدنیآ  دروم  رد  تسا ، یلمع  ره  ربارب  رد  لمعلاسکع  کی  دوجو  رگنایب  هک  لمعلاسکع  282نوناق 

282شسرپ

283خساپ

؟ دننادیم یشزرا  يرما  ار  جرف  راظتنا  زین  یفسلف  بتاکم  283ایآ 

283شسرپ

283خساپ

؟ تسا هدش  میسرت  یناهج  دوعوم  زور  يارب  یّلک  طوطخ  ینامز  هچ  283زا 

283شسرپ

283خساپ

؟ دوشیم داهشتسا  ود  نآ  هب  تیودهم  هلئسم ي  رد  لیجناو  تاروت  رد  فیرحت  دوجو  اب  284هنوگچ 

284شسرپ

284خساپ

؟ تسا یقرش  ياهدیقع  تیودهمو  یجنم  هب  هدیقع  285ایآ 

285شسرپ
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285خساپ

؟ تسا هدش  دراو  یمالسا  ریغ  لوصا  زاو  رگید  عماوج  زا  تیودهم  هب  هدیقع  285ایآ 

285شسرپ

285خساپ

؟ تسا هدش  دراو  یمالسا  ریغ  لوصا  زاو  رگید  عماوج  زا  تیودهم  هب  هدیقع  286ایآ 

286شسرپ

286خساپ

. تسا نایرج رد تیودهم هیلع رب و تیودهم صوصخ  رد  ییاهتیلاعف  هچ  برغ  تاروشنم  تاعوبطم و  اه و  هناسر  برغ و  ناهج  رد  دییامرفب  تسا  نایرج  رد  تیودهم  هیلع  رب  ییاهتیلاعف  هزورما 

286شسرپ

286خساپ

؟ دنرادن لوبق  ار  يدهم  ترضح  روهظ  هلئسم  نارفاک  287ارچ 

287شسرپ

287خساپ

تایاور تایآ و  رد  287تیودهم 

287تایآ

تایآ رد  یهلا  287تموکح 

؟  دهد یم  ار  یناهج  یهلا  تموکح  ییاپرب  تراشب  تایآ ,  287مادک 

287شسرپ

287خساپ

؟  دهد یم  ار  یناهج  یهلا  تموکح  ییاپرب  تراشب  تایآ ,  288مادک 

288شسرپ

288خساپ

؟ تسا هنوگچ  ءاحلص  يرادمامز  مالسا و  نید  طسب  یمالسا ، یناهج  تموکح  لیکشت  هرابرد  نآرق  288هاگدید 

288شسرپ
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288خساپ

؟ تسیچ نیمز  رب  ادخ  ۀتسیاش  ناگدنب  تیمکاح  هب  تبسن  نآرق  289هاگدید 

289شسرپ

290خساپ

؟ تسا هدش  فیصوت  یسررب و  هنوگچ  نامز ع  ماما  تموکح  دوجو  ترورض  میرک ، نآرق  290رد 

290شسرپ

290خساپ

؟ تسا هدش ققحم زاجح رب نینمءوم تیمکاح اب هدژم نیا و درادن ترضح  روهظ  هب  یطبر  رگید  دشاب  نوعرف  زا  دعب  لیئارسا  ینب  ندش  ثراو  تایآ  دننامه  دشاب  یم  نینمءوم  نیمز  نیثراو  هک  یتایآ  زا  دارم  رگا 

291شسرپ

291خساپ

وب روبجم و دندرکیم ساسحا یجراخ نانمشد ۀیحان زا ناناملسم ًالبق هک ار یتشحو و سرت نامز نآ رد هک تسا نیدشار يافلخ تفالخ دروم رد  نارسفم  رظن  قبط  مهلبق »...  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مهّنفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذلا  هللا  دعو  : ، » رون ۀیآ 55 /  رد 

292شسرپ

292خساپ

؟ تسیچ ناحلاص  طسوت  ندش  نیمز  ثراو  زا  293روظنم 

293شسرپ

294خساپ

تایآ رد  نامز  294ماما 

؟  تسا هدش  دای  هنوگچ  ع )   ) يدهم ماما  زا  نآرق  294رد 

294شسرپ

294خساپ

؟ تسا مادک  تیودهم  هب  طوبرم  تایآ  294نیرتمهم 

294شسرپ

295خساپ

ب میرک نآرق رد دنپ و تربع يارب اهنیا ناشن و مان هک هتشاد يرتمک ترورض نی ـ نر ـقـ لاوذ و نامقل لثم هتشذگ ناشگرم زا لاس اهدص و دنتسیزیم ناهج  رد  هک  هتشذگ  نادر  دو مـ ـ جو نامیا بـ زا  ماما  نیا  دوجوب  نامیا  رگم  تسین ؟  میرک  نآرق  رد  یناشن  مان و  بوج  ما مـحـ ـ ما ـن  یا زا  ار  چـ
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295شسرپ

295خساپ

؟ دراد دوجو  جع ) ) نامز ماما  ترضح  دروم  رد  یتایآ  میرک  نآرق  رد  296ایآ 

296شسرپ

296خساپ

؟ درادن دوجو يا هیآ ( جع ) يدهم ماما هرابرد دیجم نآرق رد ارچ و . درک دهاوخ ادیپ ار قیفوت نیا نامز  ماما  هک  یلاح  رد  دندرکن  لصاح  تیقفوم  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  مالسا و  نیئآ  هب  مدرم  رثکا  بذج  رد  ام  ناماما  ناربمایپ و  هنوگچ 

296شسرپ

296خساپ

. دشاب ترضح  نآ  روهظ  هب  طوبرم  هک  دیربب  مان  هیآ  297دنچ 

297شسرپ

297خساپ

؟ دراد هراشا  نامز  ماما  نارای  هب  ایآ  داتوا  ۀملک  ءابن  هروس  رد  دنک و  یم  تلالد  جع )  ) نامز ماما  نینزان  دوجو  رب  میرک  نآرق  زا  هیآ  297دنچ 

297شسرپ

298خساپ

؟ دنهدیم تبسن  رصع  یلو  هب  ار  رْجَْفلا " َِعل  ـ ْطَم َیَّتَح  َیِه  ٌم  َـ َلَس  " 298ارچ

298شسرپ

298خساپ

تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  غنامز  ماما  ةرابرد  یبلاطم  299هچ 

299شسرپ

299خساپ

؟ دنشاب هتشاد  لوبق  ار  نآ  زین  تنس  لها  گرزب  نادنمشناد  هک  يروط  هب  دنشاب  غيدهم  ترضح  ةرابرد  هک  دراد  دوجو  یتایآ  نآرق  رد  300ایآ 

300شسرپ

300خساپ

؟ دینک نایب  اريدهم  ترضح  دروم  رد  تایئزج  300ۀمه 
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300شسرپ

301خساپ

؟ دراد تافانم نآرق هیآ اب بلطم نیا ایآ تسا هنوگچ غيدهم  ترضح  روهظ  راظتنا  سپ  تسا  هنوگ  نیا  رگا  دنشاب ; هتشاد  ار  تمایق  راظتنا  دیاب  همه  هک  دراد  دوجو  نومضم  نیدب  ياهیآ  نآرق  رد  ایآ 

302شسرپ

302خساپ

تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  مه  الوم  مان  ایآ  دییامرفب  ًافطل  دراد ; دوجونامز  ماما  ةرابرد  رصن  ةروس  دننام  ياهروس  هیآ و  میرک  نآرق  303رد 

303شسرپ

303خساپ

؟ تسا هدشن یفرعم ْ(ع) يدهم ترضح نشور روطب نآرق رد ارچ تاروت رد يدعب ربمایپ حیرص و حضاو رکذ هب هجوت اب  ؟  تسا هدش  تبحص  ناشیا  هرابرد  نآرق  ياجک  ؟  تسا هدشن  هتفگ  نخس  ع)  )ْ يدهم ترضح  هرابرد  نشورو  حیرص  تروص  هب  میرک  نآرق  رد  ارچ 

304شسرپ

304خساپ

؟ روطچ ینمض  تسا  هدش  يا  هراشا  نامز  ماما  هب  میرک  نارق  رد  305ایآ 

305شسرپ

( لوا تمسق  ) 306خساپ

( مود تمسق  ) 308خساپ

مالسلاهیلعيدهم ماما  دوجوو  تدالو  هلأسم  هب  یمسر  روط  هب  نآرق  310ارچ 

310هراشا

310شسرپ

310خساپ

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  جع )  ) مئاق ماما  مان  310ارچ 

310شسرپ

311خساپ

؟ دیسیونب ار  نآ  هیآو  هروس  مان  ًافطل  تسا ؟ هدش  دای  نامز ( ماما  زا  نآرق  ياجک  312رد 

312شسرپ
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313خساپ

؟ هن ای  دراد  مه  ینآرق  هشیر  ایآ  تایاور  زا  ریغ  نوک  ملاع  رد  اه و  تمعن  رد  ع )  ) نامز ماما  ندوب  ضیف  هطساو  313ایآ 

313شسرپ

313خساپ

تسا زیاج ترضح نآ  یتمالس  يارب  هیآ  توالت  ماگنه  نداتسرف  تاولص  ایآ  و  دوشیم ؟ طوبرم  جع   ) نامز ماما  هب  ایآ  تسیچ و  هغلابلا  ۀجحلا  ِهّلِلف  لق   » هیآ زا  روظنم 

314شسرپ

314خساپ

تسا يرگید  عوضوم  نآ  لوزن  نأش  هکیلاح  رد  دنهدیم  طابترا  يدهم 7  ترضح  هب  هنوگچ  ار  نینمؤم  متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀیقب   " هفیرش 314ۀیآ 

314شسرپ

315خساپ

تایآ رد  315روهظ 

؟ تسا يزور  هچ  حتف  315زور 

316شسرپ

316خساپ

؟ تسیچ يدهم  ترضح  مایق  نوماریپ  تایاور  ءایبنا و  هروس  تایآ 105 و 106  316موهفم 

316شسرپ

316خساپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) رصع یلو  مایق  دروم  رد  رون  ةروس  ۀیآ 55  317تلالد 

317شسرپ

317خساپ

؟ تسیچ هدمآ  ع )  ) يدهم ترضح  روهظ  دروم  رد  هک  یثیداحا  هبوت و  ةروس  ۀیآ 33  318تلالد 

318شسرپ

318خساپ

تسا مادک  دراد  دوجو  غنامز  ماما  اقآ  یمتح  روهظ  رب  هک  نآرق  زا  ياهیآ  نیرتمکحم  319نیرتهب و 
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319هراشا

319شسرپ

319خساپ

. دیهد حیضوت  ًافطل  تسا  هدمآ  تایاور  ای  نآرق  رد  نامز ع  ماما  نارود  تایصوصخ  320ایآ 

320شسرپ

320خساپ

؟ دراد تلالد  یناهج  دوعوم  روهظ  رب  هنوگچ  دعو "  " 321هیآ

321شسرپ

321خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  لوسر " لاسرا   " 322هیآ

322شسرپ

322خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  تثارو "  " 322هیآ

322شسرپ

323خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  رب  هنوگچ  فاعضتسا "  " 323هیآ

323شسرپ

323خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  دادترا "  " 324هیآ

324شسرپ

324خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  رب  هنوگچ  لاتق "  " 324هیآ

325شسرپ

325خساپ
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؟ تسا هداد  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هب  تراشب  ای  هراشا  نآرق  زا  ياهیآ  325هچ 

325شسرپ

325خساپ

؟ دننکیم تیلاعف  مالسا  ررض  رب  هک  دنتسه  یناوارف  ياهروشک  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  326ایآ 

326شسرپ

326خساپ

يوبن تایاور  327ریاس 

؟ مینک مخ  رتمک  ای  عوکر  ةزادنا  ات  ار  رس  جع ) ) نامز ماما  اقآ  هب  مالس  عقوم  هک  تسا  تایاور  رد  327ایآ 

327شسرپ

327خساپ

؟ تسا هدمآ  تروص  هچ  هب  میرک  نآرق  رد  تیودهم  327ثحب 

327شسرپ

328خساپ

؟ تسیچ نآرق  تایآ  رد  گرزب  حلصم  مئالع  زا  هنومن  328دنچ 

328شسرپ

328خساپ

؟ تسا هتفای  ققحت  ایآ  تسا و  يزوریپ  عون  هچ  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  نآرق  رد  هک  قح  نید  يزوریپ  زا  329روظنم 

329شسرپ

329خساپ

؟ دینک یم  هیجوت  ار  هدش  دراو  جع )  رصع (  یلو  روهظرد  لیجعت  دروم  رد  هک  هیعدا  تایاور و  هنوگچ  لحن  هروس  کی  هیآ  هب  هجوت  330اب 

330شسرپ

330خساپ

؟ دراد دوجو  یتایآ  ای  هیآ  ترضح  نآ  لتاق  ةرابرد  زین  و  دننک ، روهظ  ات  دنشاب  رفن  دیاب 313  يدهم ع  ترضح  ناوریپ  هک  نیا  ةرابرد  میرک  نآرق  رد  ایآ 

333شسرپ

زا 1779تسرهف هحفص 17 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


333خساپ

يوبن 333تایاور 

؟ تسیچ تسا  هدمآ  ع )  ) يدهم ترضح  مایق  دروم  رد  هک  یتایاور  333نیرتفورعم 

333شسرپ

333خساپ

؟ دناهدومرف هچ  جع ) ) يدهم ترضح  يرتسگ  تلادع  دروم  رد  (ص ) هللا 334لوسر 

334شسرپ

334خساپ

؟ ریخ ای  تسا  تسرد  دیامرف  یم  روهظ  دوش و  یم  ّدلوتم  نامزلارخآ  رد  يدهم  دومرف  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالسا ربمایپ  دنیوگ  یم  335هکنیا 

335شسرپ

335خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  هلآو  هیلعو  هللا  یلصادخ  لوسر  335ایآ 

335شسرپ

335خساپ

؟ تسا هداد  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  زا  ربخ  هلآو  هیلعو  هللا  یلصمرکا  لوسر  335ایآ 

335شسرپ

336خساپ

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  یبا " مسا  هیبا  مساو  یمسا  همسا  : " ثیدح 336هب 

336شسرپ

336خساپ

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  یبا " مسا  هیبا  مساو  یمسا  همسا  : " ثیدح 337هب 

337شسرپ

337خساپ

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  نسحلا " دلو  نم  يدهملا  : " ثیدح 337هب 
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337شسرپ

337خساپ

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  نسحلا " دلو  نم  يدهملا  : " ثیدح 338هب 

338شسرپ

338خساپ

؟ دراد تافانم  مدرم  ندوب  حلاص  اب  ًاروجو " ًاملظ  تئلم  امک   " هلمج 338ایآ 

338شسرپ

339خساپ

راهطا همئا  339تایاور 

ماما تبیغ  درومرد  339تایاور 

؟  دینک نایب  ار  جع )   ) يدهم ترضح  تبیغ  هرابرد  ع )   ) تیب لها  تایاور  زا  يا  339هنومن 

339شسرپ

339خساپ

؟ تسا هدرک  هراشا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  هب  مالسلاهیلعیلع  ماما  339ایآ 

339شسرپ

340خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعنسح  ماما  340ایآ 

340شسرپ

340خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  زا  مالسلاهیلعنیسح  ماما  341ایآ 

341شسرپ

341خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  زا  مالسلاهیلعداجس  ماما  341ایآ 

341شسرپ
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341خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعرقاب  ماما  341ایآ 

342شسرپ

342خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعقداص  ماما  342ایآ 

342شسرپ

342خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعمظاک  ماما  342ایآ 

343شسرپ

343خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعاضر  ماما  343ایآ 

343شسرپ

343خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعداوج  ماما  344ایآ 

344شسرپ

344خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعيداه  ماما  344ایآ 

344شسرپ

344خساپ

مالسلاهیلعيدهم شدنزرف  تبیغ  يارب  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  345ایآ 

345هراشا

345شسرپ

345خساپ

ماما تدالو  دروم  رد  346تایاور 
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؟ تسا فیعض  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  تایاور  346ایآ 

346شسرپ

346خساپ

؟ تسا فیعض  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  تایاور  347ایآ 

347شسرپ

347خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  مالسلاهیلعیلع  ترضح  348ایآ 

348شسرپ

348خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعنسح  ماما  348ایآ 

348شسرپ

348خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعنیسح  ماما  348ایآ 

348شسرپ

349خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعداجس  ماما  349ایآ 

349شسرپ

349خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعرقاب  ماما  349ایآ 

350شسرپ

350خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعقداص  ماما  350ایآ 

350شسرپ

350خساپ
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؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعمظاک  ماما  351ایآ 

351شسرپ

351خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعاضر  ماما  351ایآ 

351شسرپ

351خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  مالسلاهیلعداوج  ماما  352ایآ 

352شسرپ

352خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعيداه  ماما  352ایآ 

352شسرپ

353خساپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  353ایآ 

353شسرپ

353خساپ

تایاور 354ریاس 

؟  ارچ دنزیخیم ، رب  رتدوز  دارفا  رتشیب  یلو  دنزیخیمرب ، مدرم  مهدزاود  ماما  مان  ندمآ  اب  هعمجزامن  354رد 

354شسرپ

354خساپ

؟  تسا جع )  نامز (  ماما  روهظ  نامز  هرابرد  نکت ) ...  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  موی ال  ترابع (  نیسای ، )  لآ  ترایز (  رد  354ایآ 

354شسرپ

354خساپ

( تسا هدمآ همعنلا مامت و نیدلا لامک زا دروم نیمه رد یقنلا یلع ماما زا یهباشم ثیدح نینچمه ( دوش یمن هدرب مان مسا هب  دوش  یمن  هدید  (ع ) يدهم  ) همساب یمسی  همسج و ال  يری  دیهد ال  حیضوت  هدمآ  یفاص )  ) رثالا بختنم  رد  هک  (ع ) اضر ماما  زا  ثیدح  نیا  ًافطل 

355شسرپ
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355خساپ

دلج ( جع ) يدهملا مامالا ثیداحالا مجعم (؟ دنا هتشاد يروظنم هچ شترضح و دناسر یم ار یمهم هچ  متخادرپ » یم  وا  تمدخ  هب  رمع  مامت  مدرک ، یم  كرد  ار  وا  رگا  : » دیامرف یم  جع ) ) يدهم ترضح  نوماریپ  (ع ) قداص رفعج  ماما  ترضح  هکنیا 

355شسرپ

355خساپ

؟ تسا هدوب  هچ  تیودهم  رداصم  یثیدح  ناّفلؤم  356يانبم 

356شسرپ

356خساپ

مالسلاهیلعيدهم ترضح  یصخش  تیوه  مالسلامهیلعناماما ، زا  کی  چیه  357ارچ 

357هراشا

357شسرپ

357خساپ

؟ تسا هدیچیپو  ضماغ  مالسلاهیلعيدهم  رابخا  357ایآ 

358شسرپ

358خساپ

؟ تسا هدیسر  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  تماما  رب  رتاوتم  ّصن  358ایآ 

358شسرپ

358خساپ

؟ تسا همئا  ریاس  رب  مالسلاهیلعنامز  ماما  يرترب  لیلد  یتایح " مایا  هتمدخل  هتکردأ  ول   " ثیدح 359ایآ 

359شسرپ

359خساپ

؟ تسیچ بش  کی  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  رما  حالصا  زا  359دوصقم 

359شسرپ

359خساپ

؟ هچ ینعی  دیدج " نیدب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز 360ماما 
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360شسرپ

360خساپ

؟ هچ ینعی  دیدج " ناطلسب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز 361ماما 

361شسرپ

361خساپ

؟ هچ ینعی  دنکیم  مایق  دیدج " رما   " هب مالسلاهیلعنامز  361ماما 

361شسرپ

361خساپ

؟ هچ ینعی  دیدج " ءاضقب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز 362ماما 

362شسرپ

362خساپ

؟ هچ ینعی  ةدیدج " ۀنسب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز 362ماما 

362شسرپ

362خساپ

؟ تسا دیدج  باتک  هب  هدننک  مایق  مالسلاهیلعيدهم  ماما  363ایآ 

363شسرپ

363خساپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  تدم  دروم  رد  تایاور  363دافم 

363شسرپ

363خساپ

؟ دیئامن نایب  جع ) ) نامز ماما  يهرابرد  ثیدح  364دنچ 

364شسرپ

364خساپ

؟ هچ ینعی  دراد  قرف  نآرق  نیا  اب  هک  دروآیم  ینآرق  364هکنیا 
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365شسرپ

365خساپ

هبدن 365ياعد 

؟ دراد جع ) يدهم  ترضح  هب  صاصتخا  هبدن  ياعد  زا  عوضوم  365دنچ 

365شسرپ

365خساپ

يوط يذ ای يوضر هوک  رد  تساجک ؟  تهاگرارق  تسا ؟  هتفر  رب گـ رد  ار  وت  نیمزرس  مادک  مناد  یمن  دسرپ :  یم  هک  تسا  هدش  هراشا  هلاسم  نیا  ـه بـه  بد يا نـ ـ عد رد 

366شسرپ

366خساپ

؟ یئاجک وت دیوگب هدماین ایند هب زونه هک «( «ع نامز ماما   ) شاهداون هب  باطخ  نانآ  زا  یکی  یلو  دندوب  لماک  لقاع و  همه  هک  دشاب  بوسنم  موصعم  ناماما  زا  یکی  هب  هبدن  ياعد  تسا  نکمم  هنوگچ 

368شسرپ

368خساپ

: دوش یم نامز ماما هب باطخ هبدن ياعد رد هک تسا نیا روکذم لاؤس  دندرک  در  ار  اعدا  نیا  رفن  نیدنچ  یتح  میتفرگن  هدننک  عناق  یباوج  هنافسأتم  اما  میدومن  نایب  ردقنارگ  داتسا  نیدنچ  تمدخ  ار  روکذم  لاؤس 

369هراشا

369شسرپ

369خساپ

ال و ححیحص ینم کلانی ال و يولبلا ینود کب طبحت نا یلع زیزع میناوخ یم هبدن ياعد زا يزارف رد اما دنراد یم رب مدق دنچ ناشیا نم مدق ره اب  مورب و  ناشیا  يوس  هب  هک  دنرظتنم  دنونش و  یم  ارم  يادص  ناشیا  هک  منئمطم  منک و  یم  تبحص  ناشیااب  منک  یم  مالس  نامز  ماما  هب  هشیمه  نم 

370شسرپ

370خساپ

( نوبدانلا بدنیلف  میناوخ  یم  اعد  رد  ( ؟ هچ ینعی  370هبدن 

371شسرپ

371خساپ

؟ تسا ربتعم  املع  دزن  هبدن  ياعد  371ایآ 

371شسرپ
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371خساپ

؟ تسیچ هبدن  ياعد  هرابرد  املع  ناگرزب  371رظن 

371شسرپ

371خساپ

؟ دناهدرک لقن  ار  هبدن  ياعد  یناسک  372هچ 

372شسرپ

372خساپ

؟ دنکیم لقن  ار  اعد  هنوگچ  هدوبن  ماما  رصاعم  هک  هبدن  ياعد  372يوار 

372شسرپ

373خساپ

؟ تسیک هبدن  ياعد  هطساو  اب  يوار  يدهشم " نب  دّمحم  "373

373شسرپ

373خساپ

؟ تسیک هبدن  ياعد  رگید  يوار  هّرق " یبا  نب  یلع  نب  دّمحم  "373

373شسرپ

373خساپ

؟ تسا هدرکلقن  هرقیبأنب  دّمحم  زا  هنوگچ  ار  هبدن  ياعد  يدهشم  373نبا 

374شسرپ

374خساپ

؟ تسا هدیسر  یقیثوت  يدهشم  نبا  هب  فورعم  يرفوزب  نایفس  نب  نیسح  نب  دّمحم  هرابرد  374ایآ 

374شسرپ

374خساپ

؟ تسا ماما  نیمادک  زا  هبدن  374ياعد 

374شسرپ
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374خساپ

؟ تسا هعیش  ياملع  زا  یخرب  ياشنا  هبدن  ياعد  375ایآ 

375شسرپ

375خساپ

؟ تسا هدشن  رکذ  اعد  نیا  رد  ناماما  مامت  یماسا  375ارچ 

375شسرپ

375خساپ

؟ تسا ینامسج  جارعم  اب  فلاخم  هحورب " تجرعو   " هلمج 376ایآ 

376شسرپ

376خساپ

؟ تسا هدش  هتشون  هبدن  ياعد  هرابرد  یتافیلأت  376هچ 

376شسرپ

376خساپ

دراوم 377ریاس 

؟ دنراذگ یم  رس  يور  تسد  ارچ  دنناوخ ، یم  هک  (ع ) نامز ماما  377ترایز 

377شسرپ

377خساپ

؟ تسا یتاصخشم  هچ  ياراد  ثیداحا  رظن  زا  یناهج  گرزب  377حلصم 

377شسرپ

377خساپ

؟ تسا نییبت  لباق  هنوگچ  ترطف  هار  زا  یناهج  لدع  تموکح  ییاپرب  377ترورض 

377شسرپ

378خساپ

؟ دناسر تابثا  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  ترورض  ناوتیم  یفسلف  نیهارب  هار  زا  378ایآ 
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378شسرپ

378خساپ

؟ درک نییبت  ناوتیم  هنوگچ  لماکت  هار  زا  ار  یناهج  لدع  تموکح  379ترورض 

379شسرپ

379خساپ

؟ دومن تابثا  ار  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورض  ناوتیم  یلقع  لیلد  اب  379ایآ 

379شسرپ

379خساپ

؟ دناسر تابثا  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورض  دناوتیم  یخیرات  ياهتّیعقاو  379ایآ 

379شسرپ

379خساپ

؟ تسا ایند  نیا  رد  یناهج  لدع  تموکح  ققحت  رد  یترورض  380هچ 

380شسرپ

380خساپ

؟ دراد یتیّمها  هچ  یناهج  لدع  تموکح  رد  381يربهر 

381شسرپ

381خساپ

؟ دشاب هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  یناهج  لدع  هدننک  381اپرب 

381شسرپ

381خساپ

یمالسا قرف  ریاس  رد  382تیودهم 

تیودهم هب  داقتعا  لصا  یمالسا و  قرف  382ریاس 

؟ دشاب یم  قافتا  دروم  یمالسا  بهاذم  نایمرد  تیودهم  هب  داقتعا  382ایآ 

382شسرپ
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382خساپ

؟ دنراد رظن  قافتا  عامتجا و  (ع ) تیبلها يدهم  روهظ  هب  نامیا  رب  یمالسا  قرف  همه  382ایآ 

382شسرپ

382خساپ

؟ تسا نیملسم  نیب  یعامجا  لئاسم  زا  يدهم  ترضح  روهظ  هلئسم  383ایآ 

383شسرپ

383خساپ

؟ دراد دوجو  تیودهم  هدیقع  هب  تبسن  يرتاوتم  ربتعم و  ثیداحا  383ایآ 

383شسرپ

383خساپ

؟ دشابیم هعیش  تنس و  لها  قافتا  دروم  ای  دراد ؟ هعیش  هب  صاصتخا  اهنت  تیودهم  هب  هدیقع  384ایآ 

384شسرپ

384خساپ

؟ تسیچ یناهج  حلصم  نوماریپ  تّنس  لها  ياملع  384رظن 

384شسرپ

385خساپ

؟ تسا هدش  تیودهم  ثیداحا  رکنم  تّنس ، لها  ياملع  زا  یسک  385ایآ 

385شسرپ

385خساپ

؟ دناهدرکن رکذ  دوخ  حاحص  رد  ارتیودهم  ثیداحا  ملسمو  يراخب  386ارچ 

386شسرپ

386خساپ

؟ دراد دوجو  هعیش  اهنآ  همه  دنس  ردو  هدوب  هعیش  قرط  زا  اهنت  تیودهم  ثیداحا  388ایآ 

388شسرپ
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388خساپ

؟ تسا نیملسم  عامجا  دروم  تیودهم  هدیقع  388ایآ 

388شسرپ

388خساپ

؟ تسا هدرک  تیودهم  ثیداحا  رد  رتاوت  ياعدا  تّنس  لها  ياملع  زا  یسک  389ایآ 

389شسرپ

389خساپ

؟ دناهدش تیودهم  ثیداحا  تّحص  هب  لئاق  یناسک  390هچ 

390شسرپ

390خساپ

؟ دناهدرک لقن  ار  تیودهم  ثیداحا  هباحص  زا  یناسک  391هچ 

391شسرپ

391خساپ

؟ تسیچ تّنس  لها  دزن  رد  وا ، روهظو  (ع ) يدهم ترضح  رکنم  391مکح 

391شسرپ

391خساپ

؟ دنراد رظن  قافتا  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  لصا  رب  یمالسا  بهاذم  392ایآ 

392شسرپ

392خساپ

؟ دنراد رظن  قافتا  (ع) يدهم روهظ  هب  داقتعا  بوجو  رب  یمالسا  بهاذم  392ایآ 

392شسرپ

392خساپ

؟ تسیچ يدهم ع ) ترضح  رتسگلدع  تموکح  هرابرد  یمالسا  بهاذم  393هاگدید 

393شسرپ
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393خساپ

؟ دنراد داقتعا  یجنم  نینچ  هب  زین  ناملسم  اهینس  ایآ  اما  تسا ، حضاو  ناهج  نید  نیدنچ  نایعیش و  نایحیسم و  فرط  زا  یجنم  لوبق  394هلأسم 

394شسرپ

394خساپ

. دینک هسیاقم  نایعیش  رظن  اب  ار  نآ  تسیچ ؟  جع )   ) نامز ماما  روهظ  دروم  رد  ننست  لها  394رظن 

395شسرپ

395خساپ

تیودهم قادصم  یمالسا و  قرف  395ریاس 

؟ لیلد هچ  هب  دنراد ، داقتعا  نامز  ماما  تبیغ  هب  اه  ینس  395ایآ 

395شسرپ

395خساپ

؟ دراد دوجو  فالتخا  جع ) ) يدهم ترضح  تدالو  دروم  رد  ینس  هعیش و  نیب  396ارچ 

396شسرپ

396خساپ

؟  دینک رکذ  ار  جع )   ) يدهم ترضح  هرابرد  تنس  لها  تایاور  زا  يا  397هنومن 

397شسرپ

397خساپ

؟ تسا هدش  لقن  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هرابرد  یتایاور  ثیداحا و  تّنس  لها  زا  397ایآ 

397شسرپ

397خساپ

؟ تسا هدمآ  تنس  لها  بتک  رد  يدهم  ترضح  يارب  یئاهیگژیو  تاصخشم و  397هچ 

397شسرپ

398خساپ

. دینک نایب  ار  روهظ  هب  طوبرم  لئاسم  رگید  و  ناشیا ، روهظ  يدهم ، ماما  هرابرد  ینس  طسوت  هدش  تیاور  ثیداحا  زا  398يدادعت 
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398شسرپ

398خساپ

؟ دراد دوجو  دشاب  ربمایپ  زا  دعب  ماما  هدزاود  تماما  رب  هعیش  داقتعا  دّیؤم  هک  یثیداحا  تنس ، لها  طسوت  هدش  لقن  تایاور  نایم  رد  399ایآ 

399شسرپ

400خساپ

؟ تسیچ (ع ) يدهم ماما  دروم  رد  هعیش  ياملع  تنس و  لها  ياملع  401هاگدید 

401شسرپ

401خساپ

؟ دراد تحص  تسا  هنمآ  هلادبع و  دنزرف  جع )  نامز (  ماما  هک  تنس  لها  داقتعا  نیا  402ایآ 

402شسرپ

402خساپ

؟ دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنک و  یم  روهظ  مالسلا )) هیلع  )) یسیع ترضح  ماجنارس  دنراد  هدیقع  اهتّنس  هک  تسا  حیحص  402ایآ 

402شسرپ

402خساپ

؟ دندقتعم مهدزاود  ماما  تماما  هب  تّنس  لها  403ایآ 

403شسرپ

403خساپ

؟ دنراد داقتعا  جع )   ) يدهم ترضح  هب  تنس  لها  403ایآ 

403شسرپ

403خساپ

؟  تسیچ نامز  ماما  هرابرد  فلتخم  نایدا  تنس و  لها  403رظن 

403شسرپ

404خساپ

تسین ماما و هدشن دلوتم حلصم هک  دنک  یم  نایب  ینس  اما  تسا  ماما  هدش و  دلوتم  حلصم  دراد  داقتعا  هعیش  لاثم  ناونع  هب  تسا . هنوگچ  تیودهم  هلئسم  رد  ینس  هعیش و  توافت 
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404شسرپ

404خساپ

؟ تسیچ یجنم  بقل  هرابرد  یمالسا  بهاذم  406هاگدید 

406شسرپ

406خساپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعیسیع  ترضح  لوزن  هرابرد  یمالسا  بهاذم  406هاگدید 

406شسرپ

406خساپ

؟ تسا هدرک  فارتعا  مالسلاهیلعيدهم  تدالو  هب  تّنس  لها  ياملع  زا  یسک  407ایآ 

407شسرپ

407خساپ

ار يدهم )  ) مالسلاهیلعيرکسع ماما  دنزرف  تّنس  لها  زا  یسک  408ایآ 

408هراشا

408شسرپ

408خساپ

؟ دندش دقتعم  وا  ریغ  تیودهم  هب  ياهدع  ارچ  هدوب ، حضاو  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تیودهم  عوضوم  409رگا 

409شسرپ

409خساپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  هرابرد  هّیخیش "  " هقرف 409رظن 

410شسرپ

410خساپ

/ دیهد حیضوت  ار  کی  ره  رظن  ًافطل  تسا ، هدماین  ایند  هب  زونه  دنیوگیم  تنسلها  یلو  تسا  هدنز  جع ) ) يدهم ماما  دنیوگیم  410نایعیش 

410شسرپ

410خساپ
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؟  تسا هدماین  ایند  هب  جع )   ) نامز ماما  زونه  هک  دندقتعم  ننست  لها  411ارچ 

411شسرپ

411خساپ

. درادن دوجو  نامز  ماما  دنیوگ  یم  دنرادن و  لوبق  ار  نامز  ماما  ترضح  دوجو  ننست  لها  413ارچ 

413شسرپ

414خساپ

؟ دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنکیم و  روهظ  مالسلا » هیلع  » یسیع ترضح  ماجنارس  دنراد  هدیقع  اهیّنس  هک  تسا  حیحص  414ایآ 

414شسرپ

414خساپ

/ دیهد حیضوت  ار  کی  ره  رظن  ًافطل  تسا ، هدماین  ایند  هب  زونه  دنیوگ  یم  تنس  لها  یلو  تسا  هدنز  جع )  ) يدهم ماما  دنیوگ  یم  415نایعیش 

415شسرپ

415خساپ

؟ دنتسه ( جع  ) يدهم ترضح  دوجو  هب  دقتعم  مدرم  زا  هورگ  415دنچ 

415شسرپ

416خساپ

؟ تسیچ جع )  ) نامز ماما  روهظ  صوصخ  رد  هضوفم  416داقتعا 

416شسرپ

416خساپ

؟ دنتسه يدهم ع ) رکنم  هّیدیز  417ایآ 

417شسرپ

417خساپ

؟ تسیچ يدهم  ترضح  تموکح  هعسوت  هب  عجار  یمالسا  بهاذم  418هاگدید 

418شسرپ

418خساپ
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؟ تسیچ یصخشو  یعون  تیودهم  زا  418روظنم 

418هراشا

418شسرپ

418خساپ

؟ میراد رارق  ترتف  رصع  رد  ام  419ایآ 

419شسرپ

419خساپ

تیودهم يرشع و  ینثا  419هعیش 

نامز ع ماما  419یناگدنز 

419تدالو

لمح نامز  419ياهگژیو 

؟ دومرف توالت  ار  هیآ  نیمادک  دلوت  ودب  رد  يدهم  419ترضح 

420شسرپ

420خساپ

؟ دوب هچ  دناوخیم ، يرادراب  نارود  رد  شردام  اب  غنامز  ماما  هک  420ياهروس 

420شسرپ

420خساپ

420دلوت

؟ درک ناهنپ  ار  وا  نامز 7 ماما  ردام  420ارچ 

420شسرپ

420خساپ

. دیهد حیضوت  وا  روهظ  میالع  تبیغ و  یگدنز و  دلوت و  ةوحن  و  (ع ) نامز ماما  ردام  ردپ و  دروم  421رد 

421شسرپ

421خساپ
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. دیهد حیضوت  ار  دندوب  طابترا  رد  وا  اب  هک  یناسک  و  ع )  ) نامز ماما  روهظ  مئالع  رمع و  لوط  يربک ،  تبیغ  يرغص ، تبیغ  دلوت ، صوصخ  رد  ًافطل 

423شسرپ

423خساپ

؟ دوبن یتلاح  نینچ  دایز  ياهراشف  دوجو  اب  (ع ) رگید ياه  ماما  تدالو  دروم  رد  یلو  دوب ، یفخم  (ع ) نامز ماما  تدالو  425ارچ 

425شسرپ

425خساپ

. دیهد حیضوت  ع )  ) نامز ماما  تدالو  صوصخ  425رد 

426شسرپ

426خساپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  تایاور  رد  جع )  ) يدهم ترضح  تدالو  426ةوحن 

426شسرپ

426خساپ

؟ تسا رثؤم  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  هب  نیقیو  رتاوت  لوصح  رد  یلماوع  428هچ 

428شسرپ

428خساپ

؟ دراد دوجو  زین  دنسلا  حیحص  ثیدح  ترضح ، تدالو  ثیداحا  نیب  رد  428ایآ 

428شسرپ

428خساپ

؟ تسا هدش  لقن  همیکح  قیرط  زا  اهنت  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  ربخ  430ایآ 

430شسرپ

430خساپ

؟ داد رارق  عامجا  ار  ترضح  تدالو  لیلد  ناوتیم  درادن  لوبق  هعیش  هک  یعامجا  اب  431ایآ 

431شسرپ

431خساپ
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؟ دنتشاد قافتا  ترضح  تدالو  رب  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تافو  زا  دعب  هیماما  هفیاط  ناگرزب  431ایآ 

431شسرپ

432خساپ

؟ دناهتفگ هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  خیرات  دروم  رد  هعیش  432ناخروم 

432شسرپ

432خساپ

؟ دناهدومن فارتعا  مالسلاهیلعيرکسعماما  دنزرف  تدالو  هب  باسناياملع  432ایآ 

432شسرپ

432خساپ

؟ تسا هدوب  ناشیا  تدالو  رکنم  مالسلاهیلعيدهم  ماما  يومع  رفعج  433ایآ 

433شسرپ

433خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  جع ) ) يدهم ترضح  ندمآ  ایند  هب  433لیلد 

433شسرپ

433خساپ

؟ تساجک (ع ) نامز ماما  دلوت  434لحم 

434شسرپ

434خساپ

دازون ینامسج  435ياهیگژیو 

باقلا 435مان و 

435مان

؟  تسیچ يدهم 7 ترضح  ردام  مان  هینک و  435مان و 

435شسرپ

435خساپ
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. دیسیونب میارب  (ع ) نامز ماما  435زا 

435شسرپ

435خساپ

؟ دننک یمن  يراج  نابز  رب  ار  نآ  مدرم  ارچ  تسیچ و  جع ) ) يدهم ترضح  436مان 

436شسرپ

436خساپ

؟ دنکیم روهظ  هبعک  زا  ترضح  ارچ  تسا ؟ ربمایپ  هینک  مه  مان و  مه  (ع ) نامز ماما  436ارچ 

436شسرپ

436خساپ

؟ دیهد رارق  نم  رایتخا  رد  دیفم  تاعالطا  نامز  ماما  437درومرد 

437شسرپ

( لوا تمسق  ) 438خساپ

( مود تمسق  ) 440خساپ

( موس تمسق  ) 444خساپ

( مراهچ تمسق  ) 447خساپ

( مجنپ تمسق  ) 450خساپ

( مشش تمسق  ) 453خساپ

؟ دیهد حیضوت  جع )   ) نامز ماما  تیصخش  دروم  454رد 

454شسرپ

454خساپ

دراوم 456ریاس 

؟ دراد يرگید  ياه  مان  سجرن  زا  ریغ  (ع ) نامز ماما  ردام  456ایآ 

456شسرپ

456خساپ
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؟  دیرب یم  رس  هب  يو  ندمآ  راظتنا  رد  ارچ  تسیک و  دمحم  لآ  456يدهم 

456شسرپ

456خساپ

؟ تسا (ع ) نیسح ماما  دنزرف  نیمدنچ  مئاق  457ترضح 

457شسرپ

457خساپ

؟ دنک یم  هیذغت  ناهج  نیا  ياذغ  زا  جع ) ) نامز ماما  457ایآ 

457شسرپ

458خساپ

؟  تسا تسرد  تسادخ  يدوجو  تروص  نامز  ماما  هکنیا  ياعدا  458ایآ 

458شسرپ

458خساپ

. دییامرف لاسرا  میارب  ار  مزال  یتاحیضوت  رصع  ماما  روهظ  نامز و  ماما  صوصخ  459رد 

459شسرپ

( لوا تمسق  ) 459خساپ

( مود تمسق  ) 462خساپ

؟ دانتسا لباق  تسا و  یحیحص  تیاور  يرکسع  ماما  نامیالوم  اب  نوتاخ  سگرن  ترضح  لاصو  هوحن  هراب  رد  نامیلس  نب  رشب  464تیاورایآ 

464شسرپ

464خساپ

؟ تسا یسک  هچ  هّیرذ  زا  مالسلاهیلعدوعوم  465يدهم 

465شسرپ

465خساپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالوو  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  رصع  رد  یسایس  465تیعضو 

465شسرپ
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465خساپ

؟ تسا هدوب  یصخش  هچ  نوتاخ  سجرن  کلام  466نیلوا 

466شسرپ

466خساپ

؟ تسا هدرک  تّیصو  شردام  هب  دوخ  تداهش  زا  لبق  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  466ایآ 

466شسرپ

466خساپ

؟ تسیچ درادن  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  هب  نامیا  هک  یسک  467مکح 

467شسرپ

467خساپ

؟ تسا هدش  فورعم  وگغورد "  " هب رفعج  467ارچ 

468شسرپ

468خساپ

؟ تسا هدوب  هچ  رفعج  تسیاشان  468ياهراک 

468شسرپ

468خساپ

؟ درک هیبشت  مالسلاهیلعفسوی  ناردارب  هب  ار  رفعج  شیومع  مالسلاهیلعنامز  ماما  468ارچ 

468شسرپ

468خساپ

؟ تسا سابع  لسنو  دالوا  زا  مالسلاهیلعيدهم  469ایآ 

469شسرپ

469خساپ

؟ تسا میرم  نب  یسیع  نامه  يدهم ، 470ایآ 

470شسرپ
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470خساپ

؟  دنوش یم  مالسلا »  هیلع  اضر « ترضح  هراک  هچ  جع )  ) نامز ماما  -470

470شسرپ

471خساپ

؟ دننکیم تدابع  ار  دنوادخ  ام  لثم  جع ) ) نامز ماما  471ایآ 

471شسرپ

471خساپ

؟ تسا راوتسا بلاطم  هنوگنیا  رب  نام  دیاقع  لوصا  هکنآ  اب  دریگیمن  ماجنا  یلماک  قیقحت  ناشتایصوصخ  ریاس  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  ردام  یقیقح  مان  هرابرد  ارچ 

471شسرپ

471خساپ

ترضح 472تماما 

م شنیرفآ زا دنوادخ اریز دسر نایاپب ناهج دیاب تقونآ رد دشابن مدرم نایم رد ( ینامسآ باتک لثم ) ادخ تجح رگا هک تسنیا نآ ینعم دشاب  حیحص  ثیدح  نیا  رگا  میوگ :  درب .  یم  ورف  دوخ  رد  ار  شلها  نیمزدشابن  ماما  رگا  اهلهاب  ضرالا  تخاسل  هجحلا  الول  ای  مامالا  الول  دنیوگ :  یم 

472شسرپ

472خساپ

دراد رارمتسا  تماما  ماظن  هکنیا  ای  دوشیم و  رارقرب  ون  زا  يدهم  ترضح  روهظ  زا  سپ  هتفای و  نایاپ  يرغص  تبیغ  نتفای  نایاپ  اب  تماما  ماظن  473ایآ 

473شسرپ

473خساپ

؟ دباییم یلجت  يدهم  ترضح  تماما  رد  دیحوت  473هنوگچ 

473شسرپ

473خساپ

؟ دتفیب هلاس  كدوک 5  تسد  هب  هعماج  يربهر  هک  تسا  حیحص  ایآ  دوب  هلاس  شراوگرزب 5  ردپ  تافو  عقوم  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب 

474شسرپ

474خساپ

؟ دننک يریگ هناهب دنشاب یم تصرف رظتنم هک يدارفا ات دنک هدافتسا نآ زا موزل عقوم رد ات دنک یم يرادهگن لاس رازهود ای لاس رازه ار  يدرف  دنوادخ  ارچ  دنیرفایب ؟ یحلصم  دنک  هدارا  تقو  ره  تسین  رداق  دنوادخ  رگم  دشاب ؟ مهدزای  ماما  دنزرف  نامه  ناهج  حلصم  دراد  یموزل  هچ 
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474شسرپ

474خساپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  یسایس  474عضو 

475شسرپ

475خساپ

؟ دندش فّقوت  هب  لئاق  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  نایعیش  زا  یخرب  475ایآ 

475شسرپ

475خساپ

؟ تسا هدوب  تریح  رصع  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تافو  زا  دعب  476ایآ 

476شسرپ

476خساپ

؟ دنتفگ تینهتو  تیزعت  رفعج  هب  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  نایعیش  476ایآ 

476شسرپ

476خساپ

؟ دناهدرک کش  یکدوک  نینس  رد  تماما  رد  یناسک  477هچ 

477شسرپ

477خساپ

؟ تسا هدوب  هعیش  ناگرزب  لیمحتو  دیدهت  اب  یکدوک  رد  ناماما  تیالوو  تماما  هب  داقتعا  478ایآ 

478شسرپ

478خساپ

؟ دنتشاد ناعذا  یکدوک  نینس  رد  ناماما  تماما  رب  افلخ  479ایآ 

479شسرپ

479خساپ

؟ تسا هدوب  كدوک  ناماما  تماما  رب  یّصن  لبق ، ناماما  زا  479ایآ 
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479شسرپ

479خساپ

؟ دناهداد ماجنا  یمادقا  كدوک  تماما  يارب  يزاسهنیمز  رد  مالسلامهیلعتیب  لها  479ایآ 

480شسرپ

480خساپ

یکدوک رد  شتماما  تابثا  يارب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  480ایآ 

480هراشا

480شسرپ

480خساپ

؟ تسا هدرک  يزاسهنیمز  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تماما  يارب  دنوادخ  480ایآ 

481شسرپ

481خساپ

؟ دنادیم نکمم  يرما  ار  یکدوک  نس  رد  غيدهم  ترضح  تماما  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  481مادک 

481شسرپ

481خساپ

؟ دیسر تماما هب یگلاس جنپ  نس  ردنسحلا  نب  تجح  ترضح  یلو  دندوب ، ماما  زین  اهنآ  هک  نیا  اب  دندشیم ، هدیزگرب  يربمایپ  هب  یگلاس  لهچ  نس  رد  یهلا  گرزب  يایبنا  ارچ 

481شسرپ

481خساپ

؟ تسا تابثا  لباق  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  تماما  یهار  هچ  482زا 

482شسرپ

482خساپ

483جاودزا

؟ دراد يرسمه  دنزرف و  يدهم  ترضح  ایا  483شسرپ :

483شسرپ
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483خساپ

؟ دننک یم  یگدنز  بآ  نایم  رد  تجح 7 ترضح  هتشاد و  تیعقاو  ارضخ  هریزج  ناتساد  ایآ  دنتسه  هچب  نز و  ياراد  دنا و  هدرک  جاودزا  نامز 7 ماما  ایآ 

484شسرپ

484خساپ

؟ دنتسه دنزرف  رسمه و  ياراد  نامز 7 ماما  485ایآ 

485شسرپ

485خساپ

؟ دراد ترضح  جاودزا  رب  تلالد  ارضخ  هریزج  هصق  485ایآ 

485شسرپ

486خساپ

؟ دراد جاودزا  رب  تلالد  نیا  ایآ  ، هدش هراشا  ترضح  لایعو  لها  رب  تایاور  زا  یخرب  486رد 

486شسرپ

486خساپ

؟ دراد ترضح  جاودزا  رب  تلالد  حلاصابا "  " هینک 486ایآ 

486شسرپ

486خساپ

؟ دنراد مه  يا  هون  ایو  دنزرف  ایو  رسمه  ایآ  درذگ  یم  ناشیارمعزا  لاس  يدنچو  رازه  لاح  هب  ات  هک  ام  "ع " نامز ماما  ایآ  - 2487

487شسرپ

487خساپ

؟ دننک یم یگدنز اجکو دراد دنزرف ات دنچ هدرک جاودزا رگا . میراد ناوارف ثیداحا شتمذمردو دراد يدایز باوثو دننک جاودزا  دیاب  مدرم  هک  دوش  یمن  هدافتسا  تایاورزا  ایآو  هدادن  رارق  همهرد  ار  یسنج  هزیرغ  دنوادخ  ایآ  درادن  هک  یتروصرد  دراد ؟ دنزرفو  نز  نامز  ماما  ایآ 

488شسرپ

488خساپ

؟ هنوگچو ات  دنچ  ؟ دراد دنزرفو  رسمه  "ع " يدهم ترضح  489ایآ 

489شسرپ
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489خساپ

؟ دیئامرف حیضوت دسریم وا يارب نامسآ زا ای دنکیم نیمأت اجکزا شکاروخ ر ار و  دوخ  دنکیم  یگدنز  يا  هداوناخ  اب  ای  تساهنت  دننک ، یم  یگدنز  هنوگچ  هکنیا  دراد  دوج  جع و  حلاص  ابا  یگدنزهوحن  دروم  رد  یتاعالطا  ایآ 

489شسرپ

489خساپ

؟  تسا نامزلا  بحاص  يدهم ) ترضح  ) ناشیا هک  دنناد  یم  اهنآ  ایآ  تسا  تبثم  باوج  رگا  دنشاب ؟  یم  دنزرف  نز و  ياراد  جع »  » نامز ماما  ایآ  -1490

490هراشا

490شسرپ

490خساپ

 . تسا ربمایپ  تنس  جاودزا  نوچ  دنا  هدومن  جاودزا  نامز  ماما  491ایآ 

491شسرپ

491خساپ

. نج ای  تسا  سنا  زا  نامز ) ماما   ) ناشیا رسمه  492ایآ 

492شسرپ

492خساپ

. تسا يا  هژیو  مسج  زین  ناشیا  مسج  ماما  یلاع  حور  رب  هوالع  هکنیا  هب  هجوت  اب  . دشاب هنوگچ  دیاب  دیآرد  شنامز  ماما  يرسمه  هب  يدرف  هکنیا  492يارب 

492شسرپ

493خساپ

؟ لهأتم ای  دوب  درجم  جع ) ) يدهم ترضح  يربک ، تبیغ  عورش  493عقوم 

493شسرپ

493خساپ

؟ دراد دنزرف  هدرک و  جاودزا  نامز  ماما  494ایآ 

494شسرپ

494خساپ

؟ دشاب یم  دنزرف  نز و  ياراد  7 رصع یلو  ترضح  494ایآ 

زا 1779تسرهف هحفص 45 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


494شسرپ

494خساپ

؟ دنتسه دنزرف  ياراد  دنا و  هدومن  جاودزا  نامز 7 ماما  495ایآ 

495شسرپ

495خساپ

. دیهد حیضوت  جع ) ) نامز ماما  جاودزا  مدع  ای  جاودزا  صوصخ  495رد 

495شسرپ

495خساپ

؟ تسیچ شنزردپ و رسمه مان ، تسا هدرک لمع رگا ؟ هدرکن لمع (ص) ربمایپ شیامرف  نیا  هب  جع )  ) يدهم ترضح  ارچ  دومن ، قیوشت  هنسح  تنس  نیا  هب  ار  مدرم  "و  یتنس ، حاکنلا  : " دومرف (ص ) مالسا ربمایپ  هک  يدوجو  اب 

496شسرپ

496خساپ

؟ دشاب یم  هون  دنزرف و  نز و  ياراد  نامز  ماما  497ایآ 

497شسرپ

497خساپ

؟ دنبیاغ اهرظن  زا  مه  نانآ  ایآ  تسیچ ؟ نانآ  مان  دنراد ؟ يدنزرف  هدرک و  باختنا  يرسمه  تبیغ  نارود  لوط  رد  جع ) ) نامز ماما  497ایآ 

497شسرپ

497خساپ

؟ دراد رمع  لوط  مه  جع ) ) نامز ماما  نز  498ایآ 

498شسرپ

498خساپ

؟ دراد يدنزرف  ایآ  تسا ، هدومن  جاودزا  جع )  ) نامز ماما  499ایآ 

499شسرپ

499خساپ

؟) لثم دیلوت  جاودزا و   ) یبرجت یعیبط و  ای  تسا  هنوگ  هتشرف  رصع  یلو  ترضح  یگدنز  499ایآ 
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499شسرپ

500خساپ

؟ دنتسه مدرم  نایم  نانآ  دراد و  يدنزرف  جاودزا  تروص  رد  تسا و  هدرک  جاودزا  جع )  ) نامز ماما  500ایآ 

500شسرپ

500خساپ

؟ تسا هدرک  جاودزا  ياهداوناخ  هچ  اب  تسا ، نینچ  رگا  دراد ؟ هچب  رسمه و  هدرک و  جاودزا  (ع ) يدهم ترضح  501ایآ 

501شسرپ

501خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  جع )  ) نامز ماما  جاودزا  502هلئسم 

502شسرپ

502خساپ

؟ دراد دنزرف  نز و  هدومن و  جاودزا  جع ) ) نامز ماما  503ایآ 

503شسرپ

503خساپ

؟ دنا هدرک  جاودزا  نامز  ماما  504ایآ 

504شسرپ

504خساپ

؟ دسانشیمن ار اهنآ یسک و دننکیم یگدنز سانشان  روط  هب  ای  دناهدش  هتخانش  اهنآ  ایآ  دنراد و  تماقا  اجک  دنراد  رگا  دنشاب ؟ یم  دنزرف  هلئاع و  بحاص  دنراد و  رسمه  (ع ) رمالا بحاص  ترضح  ایآ 

504شسرپ

505خساپ

؟ دنتسه مدرم  زا  رشق  هچ  ناشیا  رسمه  باوج ، ندوب  تبثم  تروص  رد  دنراد ؟ یگداوناخ  یعمج و  یگدنز  جع ) ) رصع ماما  505ایآ 

505شسرپ

505خساپ

. دیهد حیضوت  ناکما  تروص  رد  ًافطل  ریخ ؟ ای  دنا  هدرک  جاودزا  نامز ( ماما  506ایآ 
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507شسرپ

507خساپ

سین رگا  هدرکن و  یفرعم  ماما  دنزرفار  دوخ  یسک  نونکات  ارچ  تسه  رگا  تسا  دنزرف  نز و  ياراد  جع )  ) رصع ماما  508ایآ 

508شسرپ

508خساپ

؟ تسیچ دشاب هیضق نیا زا مورحم زین ماما زا يا هداون  هکنیا  لیلد  امش  رظن  هب  ما . هدید  ار  ناشیا  دوخ  هن  ما و  هدینش  ار  ماما  يادص  هن  نم  هتفگ  وا  هک  هدید  ار  جع ) ) نامز ماما  ناگداون  زا  یکی  یصخش 

508شسرپ

508خساپ

؟ دیسیونب ار  اهنآ  نادنزرف  دادعت  ؟ دنا هدرک  جاودزا  نامز  ماما  509ایآ 

509شسرپ

509خساپ

. دینک هیجوت  دشاب . یم  مساق ) ردپ  ) مساقلاابا ناشیا  هینک  یلو  دنرادن ؛ رسمه  دنزرف و  ع )  ) رصع یلو  ترضح  هک  دنرواب  نیا  رب  509املع 

509شسرپ

509خساپ

؟ دنباییم تافو  هنوگچ  ناشیا  دنشابیم ؟ دنزرف  نز و  ياراد  نامز  ماما  510ایآ 

510شسرپ

510خساپ

؟ تسا هدرک  جاودزا  مالسلاهیلعنامز  ماما  هدعاق ، قبط  511ایآ 

511شسرپ

511خساپ

؟ دیهدیم خساپ  هنوگچ  رمع  نب  لّضفم  تیاور  هب  جاودزا ، مدع  هب  لوق  تروص  511رد 

511شسرپ

512خساپ

هینک 512بقل و 
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. دیربب مان  ار  يدهم 7 ترضح  ياه  بقل  زا  بقل  512هدزای 

512شسرپ

512خساپ

؟ دوشیم هتفگ  یسک  هچ  هب  هچ و  ینعی  ارهز  لگ  سگرن و  لگ  حلاصابأ ، 512ای 

512شسرپ

513خساپ

؟ دنناوخیم نآرقلا کیرش ار جع ) نامزلا بحاص  ترضح  روطچ  دشابیم ، (ص ) ربمایپ زا  نآرق  لوزن  تامدخ و  نینچ  مه  تسا  رتکیدزن  یحو  تایآ  هب  (ص ) مالسا ربمغیپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

513شسرپ

513خساپ

؟ تسا نیموصعم  زا  کی  مادک  هب  بوسنم  مئاق  513بقل 

513شسرپ

514خساپ

؟ دنا هتشاذگ  ییاه  بقل  مسا و  يدهم  ماما  يارب  514ارچ 

514شسرپ

514خساپ

؟ تسیچ یفختال » یتلا  هللا  ۀجح  ای  کیلع  مالسلا   » هک هلمج  نیا  زا  514روظنم 

514شسرپ

514خساپ

؟ تسادخ نامز  یلصا  بحاص  هک  یتروص  رد  دنیوگ  یم  نامزلا  بحاص  ار  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  515ارچ 

515شسرپ

515خساپ

؟ تسیچ هللا » ۀیقب   » هملک ي 515ینعم 

515شسرپ

515خساپ
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؟ تسا هدش  هیبشت  دیشروخ  هب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  516ارچ 

516شسرپ

516خساپ

؟ دنا هدیمان  نامزلا ) بحاص   ) ار يدهم  ماما  مسا  516ارچ 

516شسرپ

516خساپ

؟  تسا مساقلاوبا  جع )   ) نامز ماما  هینک  516ارچ 

516شسرپ

516خساپ

؟  دیهد خساپ  لیصفت  هب  لالدتسا و  اب  افطل  ؟  دنیوگ یم  حلاص  ابا  ( جع  ) يدهم ترضح  هب  516ارچ 

516شسرپ

517خساپ

نید ناید ترابعهب يدهم ماما هب ارچ ؟ تسا ینعم هچ ياراد ناید !؟ تسا نآ رد وا و دراد سوسحم هناخ ادخ رگم ؟ تسا ادخ باب مالسلا  هیلع  نامزماما  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  هللا  باب  هملک  دییامرفب : هراب  نیا  رد  هنید  ناید  هللا و  باب  ای  کیلع  مالسلا  هدمآ :  رصع  ماما  ياهاعد  زا  یکی  رد 

519شسرپ

519خساپ

؟ دراد ینعم  هچ  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  هرابرد  هقلخ » یف  هَّللا  نیع  ای  »519

519شسرپ

519خساپ

؟ تسانعم هچ  هب  يدهم  فیرش  520بقل 

520شسرپ

520خساپ

صاخ مان  رکذ  زا  520عنم 

. دییامن یفرعم تالاؤس عوضوم  ءهرابرد  ییاه  هوزج  ای  باتک  تاکما  تروص  رد  دوش ؟ یم  هتشون  تروص  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  تجح  ترضح  كرابم  مان  ارچ 

520شسرپ
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520خساپ

؟ دشاب یفخم دیاب مه زورما ارچ هدوب ترضح ناج زا سرت راوگرزب نآ  مان  ندومن  یفخم  لیلد  رگا  تسا  نینچ  مه  نءالا  ایآ  دش  یم  بوسحم  رفک  7 رصع یلو  ترضح  مان  ندروآ  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  رصع  رد 

521شسرپ

521خساپ

؟ تسیچ مینک  يراج  نابز  رب  ار  (ع ) نامز ماما  كرابم  مان  تسین  زئاج  هک  نیا  521تلع 

521شسرپ

521خساپ

؟ میربب مان  مینزب و  ادص  ار  د ) م ، ح ، م ،  ) ناشیا مان  نامز  ماما  روهظ  ات  دیابن  522ارچ 

522شسرپ

522خساپ

؟ تسا مسا  مادک  نآ  تسیچ و  (ع ) نامز ماما  ندرب  مان  زا  یهن  522تلع 

522شسرپ

522خساپ

؟ تسا هدماین  مالسلا )) هیلع  )) يرگسع نسح  ماما  همان  تّیصو  رد  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  مان  523ارچ 

523شسرپ

523خساپ

؟) جع ) يدهم ترضح  مان  523رکذ 

523شسرپ

523خساپ

؟ تسا یعرش  لاکشا  ياراد  ایآ  درب  راک  هب  ار  تسا  ص )  ) دمحم ترضح  مان  مه  هک  جع )  ) يدهم ترضح  یلصا  مان  دیابن  524ارچ 

524شسرپ

524خساپ

تسیچ نامز  ماما  صاخ  مسا  رکذ  زا  عنم  525تلع 

525شسرپ
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525خساپ

؟  تسا حیحص  هدش  لقن  جع )   ) نامز ماما  زا  هک  ادخ ) تنعل  داب  وا  رب  سپ  نم  مسا  هب  مدرم  زا  یعمجم  رد  درب  مان  ارم  هک  ره   ) تیاور نیا  525ایآ 

525شسرپ

525خساپ

؟ تسا زیاج  دّمحم )  ) ترضح مسا  ندرب  مان  525ایآ 

525شسرپ

525خساپ

؟ دوش یم  لماش  زین  ار  رضاح  نامز  ای  تسا  یصاخ  رصع  هب  طوبرم  جع )   ) نامز ماما  مان  ندرب  رد  یهن  526تلع 

526شسرپ

526خساپ

؟) جع ) يدهم ترضح  مان  رکذ  زا  527یهن 

527شسرپ

527خساپ

؟ دنیامنیم زیهرپ  ترضح  نآ  مان  ندرب  زا  دنسیونیم و  م ح م د »  » تروص هب  ار  يدهم  ترضح  مان  اهباتک  رد  527ارچ 

527شسرپ

527خساپ

اهتشون 528یپ 

دوجو 533لیالد 

یلقع 533هلدا 

؟ دراد دوجو  جع ) ) نامز ماما  دوجو  رب  یلقع  لیلد  533ایآ 

533شسرپ

533خساپ

؟ تسیچ رصع  یلو  ترضح  ندوب  هدنز  رب  یلقع  534لیلد 

534شسرپ
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534خساپ

؟ تسا نکمم  ًالقع  ایآ  ترضح  ینالوط  رمع  جع "و  " نامز ماما  535دوجو 

535شسرپ

535خساپ

؟ دراد دوجو  جع ) ) نامز ماما  هک  درک  تابثا  ناوت  یم  اجک  536زا 

536شسرپ

( لوا تمسق  ) 536خساپ

( مود تمسق  ) 539خساپ

؟ دنکیم تابثا  ار  یهلا  تّجح  دوجو  موزل  یلقن  یلقع و  لیالد  541مادک 

541شسرپ

541خساپ

؟ دوش تباث  ترضح  نآ  رمع  لوط  یملع  ثیح  زا  دوش  یم  یعس  ارچ  دراد  دوجو  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  دوجو  هب  یعطق  لیلد  542رگا 

542شسرپ

542خساپ

؟ درک تابثا  ار  جع )   ) يدهم ترضح  دوجو  ناوت  یم  542روطچ 

542شسرپ

542خساپ

. دنراد زاین تجح ماما و  هب  اه  ناسنا  هک  درک  تابثا  ار  نیا  درک و  هماقا  تجح  ماما و  دوجو  تابثا  يارب  ناوت  یم  ثیداحا  یمالک و  ثحب  زا  رظن  فرص  یلقع  لیالد  هچ 

543شسرپ

543خساپ

؟ تسا یّنظو  یفسلف  ياهیضرف  وا  تدالوو  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  هب  نامیا  546ایآ 

546شسرپ

546خساپ

؟ دومن تابثا  یفسلف  لیلد  اب  جراخ  رد  ار  یصخش  دوجوو  تدالو  هک  تسا  نکمم  546ایآ 
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546شسرپ

546خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  فطل  546ناهرب 

546شسرپ

547خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تیانع  547ناهرب 

547شسرپ

547خساپ

؟ دینکیم ریرقت  هنوگچ  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  ترطف  548ناهرب 

548شسرپ

548خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ضیف  رد  هطساو  548ناهرب 

548شسرپ

548خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ییاغ  تلع  549ناهرب 

549شسرپ

549خساپ

مالسلاهیلعنامز ماما  دوجو  رب  هنوگچ  فرشا  ناکما  ناهرب  550اب 

550هراشا

550شسرپ

550خساپ

؟ دییامنیم ریرقت  هنوگچ  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  عماج  رهظم  550ناهرب 

550شسرپ

551خساپ
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؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  مظعا  یّلجت  551ناهرب 

551شسرپ

551خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  نیبطق  لباقت  551ناهرب 

552شسرپ

552خساپ

مالسلاهیلعنامز ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ضیف  رد  ضیعبتمدع  552نوناق 

552هراشا

552شسرپ

552خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  لعفلاب  لقع  موزل  552ناهرب 

553شسرپ

553خساپ

؟ دناسر تابثا  هب  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  تالامتحا ، باسح  هار  زا  ناوتیم  553ایآ 

553شسرپ

553خساپ

؟ دنکیم تابثا  ار  ینیعم  نامز  ماما  دوجو  یلقع ، هلدا  553ایآ 

553شسرپ

554خساپ

؟ ثیداحا تیاور و  اب  ای  درک  یسررب  لقع  اب  ار  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  دوجو  هب  داقتعا  دیاب  554ایآ 

554شسرپ

555خساپ

یلقن 555هلدا 

؟  تسیچ نامز 7 ماما  دوجو  555لیلد 
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555شسرپ

555خساپ

؟ تسا هدش  هماقا  (ع ) يدهم ترضح  تماما  دوجو  رب  یلیالد  555هچ 

555شسرپ

555خساپ

حیضوت و هیجوت لباق هنوگچ درب دهاوخ ورف ار شلها نیمز هکنیا میدنمشهاوخ تسام يدصرد دص شریذپ دروم و تسا ربتعم و قفوم ثیدح کی نیا هکنیا زا هتشذگ  اهلهاب " ضرالا  تخاسل  هجحلا  ول ال   " تسا ریز  تیاور  رضاح  لاح  رد  ادخ  تجح  دوجو  تیودهم و  لیالد  زا  یکی  دیرضحتسم  هک  يروطنامه 

556شسرپ

556خساپ

. تسا هتفر ایند زا تسا  هدش  عورش  اجنآ  زا  يرغص  تبیغ  دنایعدم  هک  یبادرس  نامه  رد  هکیلاح  رد  تسیچ ؟ تسا  هدنز  زونه  اهنآ  مهدزاود  ماما  هکنیا  رب  هعیش  لیلد 

556شسرپ

557خساپ

: مهدب هدننک عناق خساپ دیآ یم لیذ رد هک اهنآ زا یخرب هب ما هتسناوتن نونکات  هک  متسه  يدایز  تالاوس  ضرعم  رد  یهاگشناد  رشق  اب  دایز  طابترا  رطاخب  مشابیم و  نارمع  یسدنهم  هتشر  يارتکد  يوجشناد  بناجنیا 

558هراشا

558شسرپ

558خساپ

؟ دومن تدالو  عوضوم  رد  عامجاو  رتاوت  ياعدا  ترضح ، تدالو  ندوب  يّرس  اب  تسا  نکمم  559ایآ 

559شسرپ

559خساپ

؟ دوشیم هدافتسا  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  هنوگچ  ردق "  " هروس 559تایآزا 

559شسرپ

559خساپ

؟ دوشیم هدافتسا  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  هنوگچ  ماما "  " هیآ 560زا 

560شسرپ

560خساپ
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؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  راذنا "  " 561هیآ

561شسرپ

561خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تداهش "  " 562تایآ

562شسرپ

562خساپ

؟ دراد مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  تلالد  هنوگچ  ریذن "  " 563هیآ

563شسرپ

563خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تیاده "  " 563هیآ

563شسرپ

563خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  نیقداص "  " 563هیآ

563شسرپ

564خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  رمالا " یلوا   " 564هیآ

564شسرپ

564خساپ

؟ دیناسر تابثا  هب  ناوتیم  هنوگچ  هعیش  تایاور  زا  ار  مالسلاهیلعيدهم  ماما  565دوجو 

565شسرپ

565خساپ

؟ تسا مادک  دراد  مالسلاهیلعيدهم  ماما  دوجو  رب  تلالد  هک  یثیدح  566باوبا 

566شسرپ

566خساپ
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؟ دراد مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  تلالد  هنوگچ  نیلقث "  " 566ثیدح

566شسرپ

566خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامزماما  دوجورب  ماماتفرعم  بوجو  ثیداحا  567هنوگچ 

567شسرپ

567خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ناما "  " 567ثیدح

568شسرپ

568خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  هنیفس "  " 568ثیدح

568شسرپ

568خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  یشرق ) ماما  زا  نامز  ولخ  مدع   ) 568ثیدح

568شسرپ

568خساپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  هفیلخ ، هدزاود  569ثیداحا 

569شسرپ

569خساپ

ارغص تبیغ  رصع  رد  دوخ  دوجو  تابثا  يارب  مالسلاهیلعيدهم  570ماما 

570هراشا

570شسرپ

570خساپ

؟ دنکیم نومنهر  جع ) ) يدهم ماما  دوجو  هب  ار  ام  هنوگچ  اههاگدید  نیا  تسیچ و  دنوادخ  ناهنپ  یفخم و  ياهتجح  هرابرد  هغالبلاجهن  نآرق و  هاگدید 

570شسرپ
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571خساپ

. دنتشاد ام  ندرک  عناق  رد  یعس  لیلد  دنچ  اب  هدش ، هتشک  سپس  هدرک و  روهظ  نامز ( ماما  دنراد  داتقعا  573یهورگ 

573هراشا

574شسرپ

574خساپ

؟ دراد دوجو  ع )   ) يدهم ترضح  هرابرد  يا  هیآ  ایآ  تسیچ و  ع )   ) يدهم ترضح  دوجو  575لیالد 

575شسرپ

575خساپ

دراوم 576ریاس 

؟ تسا ینیرفآ  دیما  يارب  طقف  ای  دراد  تقیقح  (ع ) يدهم ماما  روهظ  576هدعو ي 

576شسرپ

576خساپ

؟ دنک روهظ  هک  دیآ  یم  ایند  هب  ینامز  هدماین و  ایند  هب  (ع ) نامز ماما  هک  دراد  تقیقح  577ایآ 

577شسرپ

577خساپ

پ) (؟ دراد دوجو  جع )  ) نامز ماما  ًاعقاو  578ایآ 

578شسرپ

( لوا تمسق  ) 578خساپ

( مود تمسق  ) 581خساپ

؟ دنامیم یلاخ  یهلا  تّجح  زا  نیمز  583ایآ 

583شسرپ

584خساپ

؟ دنسر یمن  ناگراچیب  ارقف و  داد  هب  ارچ  دنراد  روضح  جع )   ) نامز ماما  584رگا 

584شسرپ
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584خساپ

؟ دوشیم نآ  رد  نهو  ببس  ترضح  تدالو  رما  رد  فالتخا  585ایآ 

585شسرپ

585خساپ

؟ دنشاب هدرک  لعج  ترضح  تدالو  عوضوم  رد  ار  يرابخا  یهورگ ، تسا  نکمم  586ایآ 

586شسرپ

586خساپ

؟ دراد دوجو  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  تیفیک  هرابرد  هیخیش  داقتعا  هب  تبسن  یتالاکشا  586هچ 

586شسرپ

586خساپ

؟ تسیچ تسا  مالسلاهیلعنامز  ماما  رکنم  هک  یسک  586مکح 

587شسرپ

587خساپ

. تسیچ تیرشب  ملاع  يارب  یجنم  کی  دوجو  587لیالد 

587شسرپ

587خساپ

؟ تسا هدماین  مالسلا » هیلع  » يرگسع نسح  ماما  همان  تّیصو  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  مان  587ارچ 

587شسرپ

587خساپ

تماقا 588لحم 

تایاور 588رد 

؟  تسا اجک  يدهم 7 ترضح  588ناکم 

588شسرپ

588خساپ
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؟ دشابیم اجک  رد  نونکا  مه  (ع ) نامز 588ماما 

588شسرپ

588خساپ

؟ تساجک (ع ) نامز ماما  نکسم  589ناکم و 

589شسرپ

590خساپ

؟ دنک یم  یگدنز  اجک  رد  ثیداحا ، ساسا  رب  جع ) ) نامز 590ماما 

590شسرپ

590خساپ

؟ دنک یم  یگدنز  یناکم  هچرد  جع ) ) نامز 591ماما 

591شسرپ

591خساپ

؟ تسا هدش  رکذ  اعد  رد  صوصخلاب  ناکم  ود  نیا  ارچ  و  تسیچ ؟ يوضر  يوط و  يذ  اب  (ع ) نامز ماما  592طابترا 

592شسرپ

592خساپ

؟ دنراد رارقتسا  اجنآ  رد  جع ) ) ماما ایآ  تسا . هدش  يوط  يذ  ای  يوضر  هوک  هب  هراشا  هبدن  ياعد  رد  593هکنیا 

593شسرپ

593خساپ

؟  تساجک ع )   ) ماما یگدنز  593لحم 

593شسرپ

593خساپ

؟ تسا اجک  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  594ناکم 

594شسرپ

594خساپ
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؟  دنتسه اجک  نامز  ماما  -1594

594شسرپ

595خساپ

؟ دنکیم یگدنز  اجک  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  595ماما 

595شسرپ

595خساپ

؟ دراد هچب  نز و  ترضح  نآ  ایآ  دننکیم ؟ یگدنز  اجک  جع ) ) نامز ماما  596نونکا 

596شسرپ

596خساپ

يرغص تبیغ  597هرودرد 

؟  تسا اجک  بیغ  نامز  رد  جع   ) يدهم ترضح  597هاگتماقا 

597شسرپ

597خساپ

؟ تسا هدش  بیاغو  یفخم  دوخ  هناخ  بادرس  رد  تبیغ ، رصع  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  598ایآ 

598شسرپ

598خساپ

ءارضخ 599هریزج 

؟ دراد تّحص  ارضخ  ءهریزج  599ایآ 

599شسرپ

599خساپ

؟ دشاب یم  یّلحم  هچ  رد  ارضخ  599ةریزج 

599شسرپ

599خساپ

؟ دوش کیدزن  اج  نآ  هب  دناوتیمن  سک  چیه  دنکیم و  یگدنز  ارضخ  هریزج  رد  (ع ) نامز ماما  تسا  هدش  هتشون  ياهباتک  رد  هک  روط  نامه  600ایآ 
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600شسرپ

600خساپ

؟ دراد تحص  تسا ، حرطم  هک  ییاه  فرح  ایآ  تسیچ ؟ ادومرب  601ثلثم 

601شسرپ

601خساپ

؟  دراد تحص  دننکیم  یگدنز  ارضخ  ةریزج  رد  جع   ) نامز ماما  هک  602نیا 

602شسرپ

602خساپ

؟ دینک نایب  دراد  دوجو  یثحابم  رگا  تسیچ  ادومرب  ثلثم  اب  ارضخ  ةریزج  602ۀطبار 

602شسرپ

602خساپ

. دیهد حیضوت  هنیمز  نیا  رد  ًافطل  دراد ؟ تقیقح  ادومرب  ثلثم  ای  ءارضخ  ةریزج  رد  جع ) ) يدهم ترضح  نتفرگ  رارق  602ایآ 

602شسرپ

603خساپ

؟ تسا تسرد نخس نیا ایآ . تسا شنادنزرف و نامز ماما یگدنز لحم هریزج نیا و دنرادن ار  هدودحم  نیا  هب  دورو  هزاجا  صاخ  يدارفا  رگم  سک  چیه  دراد و  رارق  سلطا  سونایقا  رد  ثلثم  نیا  دنیوگ  یم  تسیچ ؟ ادومرب  ثلثم  زا  روظنم 

603شسرپ

603خساپ

؟ دراد دوجو  یکاخ  هرک  رد  یناکم  نینچ  ایآ  تسیچ ؟ ءارضخ  هریزج  زا  604روظنم 

604شسرپ

604خساپ

؟ دراد دوجو  هبق  نیا  زا  يرادرب  سکع  ناکما  ایآ  تسیچ ؟ دنهد  یم  تبسن  جع ) ) نامز ماما  هب  هک  دیفس  هبق  زا  604روظنم 

604شسرپ

605خساپ

؟ دیسیونب میارب ار یبلاطم ینونک نامز  رد  جع )  ) نامز ماما  اقآ  نادنزرف  جاودزا و  دروم  رد  هکنیا  و  دییامرف . حیضوت  جع )  ) هللا هیقب  اقآ  اب  نآ  یلامتحا  طابترا  هارضخلا و  هریزج  دروم  رد 

زا 1779تسرهف هحفص 63 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


605شسرپ

605خساپ

؟  تسا هتفهن  ادومرب  ثلثم  رد  ییاهزار  606هچ 

606شسرپ

606خساپ

وم نیا  رد  یحطبا  ياقآ  ياه  باتک  هب  ناوت  یم  دح  هچ  ات  دنک ؟ یم  یگدنز  ادومرب  هریزج  رد  جع )   ) نامز ماما  606ایآ 

606شسرپ

606خساپ

؟ تسیچ يزورما  ءاملع  رظن  دراد  تحص  دح  هچ  ات  ارضخ  هریزج  607ناتساد 

607شسرپ

( لوا تمسق  ) 607خساپ

( مود تمسق  ) 610خساپ

؟ تسا تروص هچ هب . دنوش یم یثداوح راچد ، دندنیبب ار اجنآ دنهاوخیم هکیدارفا دتفا و  یم  اجنآ  رد  یتاقافتا  دننک و  یم  یگدنز  ادومرب »  ثلثم   » یلاوح رد  ءارضخ » مان « هب  يا  هقطنم  رد  جع »  » نامز ماما  هک  دراد  تقیقح  ایآ  -1

611شسرپ

611خساپ

. دیهد حیضوت  ارضخ  هریزج  ناشیا و  تنوکس  لحم  و  جع )   ) يدهم ترضح  یناگدنز  612هرابرد 

612شسرپ

612خساپ

. تسا ءارضخ  هریزج  نامه  ادومرب  ثلثم  613ایآ 

613شسرپ

613خساپ

؟ ریخ ای  دراد  تحص  دراد ، دوجو  اجنآ  رد  جع ) ) نامز ماما  تماقا  لحم  دوشیم  هتفگ  هکنیا  زین  تسا و  يزیمآرارسا  هزیزج  کی  هک  ادومرب  ثلثم  614ایآ 

614شسرپ

614خساپ
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614هراشا

؟ دیئامرف نایب ار نآ هب طوبرم يایاضق زا  ياهصالخ  دراد  تحص  رگا  دراد و  تحص  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللالجع   ) نامز ماما  دروم  رد  هریزج  نیا  ایآ  تسیچ ؟ ءارضخ  هریزج  نایرج 

615شسرپ

615خساپ

616خساپ

رمع 616لوط 

ینالوط رمع  616ناکما 

؟  تسا نکمم  ًالقع  نآ  زا  شیب  لاس و  رازه  دح  رد  رمع  لوط  616ایآ 

616شسرپ

616خساپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  نید  رظن  زا  رمع  لوط  617ناکما 

617شسرپ

617خساپ

؟ تسا هنوگچ  یخیرات  رظن  زا  رمع  لوط  618ناکما 

618شسرپ

618خساپ

؟ دراد ناکما  جع )  ) يدهم ترضح  يارب  دایز  رمع  لوط  نتشاد  618ایآ 

618شسرپ

618خساپ

؟ تسا هنوگچ  ینامسآ  نایدا  رظن  زا  رمع  لوط  619ناکما 

619شسرپ

619خساپ

؟ تسا هنوگچ  يزورما  ملع  شناد و  رظن  زا  رمع  619لوط 

619شسرپ
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619خساپ

؟ دینک نایب  ار  رمع  لوط  ناکما  هرابرد  یبرغ  نادنمشناد  زا  یضعب  619رظن 

619شسرپ

619خساپ

؟ دیامن رمع  نرق  لقادح 12  یناسنا  دراد  ناکما  620ایآ 

620شسرپ

620خساپ

؟ تسا نکمم  هنوگچ  هزادنا  نیا  هب  ناسنا  کی  رمع  620لوط 

620شسرپ

621خساپ

؟ دشاب هتشاد  ینالوط  يرمع  نینچ  دناوتیم  یسک  يداع  دارفا  زا  ایآ  و  تسیچ ؟ ع )  ) نامز ماما  رمع  ندش  ینالوط  621زار 

621شسرپ

621خساپ

؟ دیربب مان  دنتسه  بیاغ  اههدید  زا  هک  ار  يدارفا  622ًافطل 

622شسرپ

622خساپ

. دوش یم  هیجوت  یملع  نیناوق  اب  هنوگچ  رصع  یلو  ترضح  622تایح 

622شسرپ

622خساپ

؟ دنک ینالوط  ّدح  نیا  هب  ار  یسک  رمع  دناوتیم  دنوادخ  623ایآ 

623شسرپ

623خساپ

؟ دراد ناکما  یملع  ثیح  زا  دح ، نیا  هب  رمع  لوط  623ایآ 

623شسرپ
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624خساپ

؟ دراد یقطنمو  یفسلف  ناکما  رمع  لوط  624ایآ 

624شسرپ

624خساپ

؟ دنک رمع  همهنیا  یسک  تسا  نکمم  ایآ  و  تسا ؟ رادقمهچ  جع ) ) يدهم ترضح  رمع  نایعیش  رظن  625زا 

625شسرپ

625خساپ

؟ تسا هنوگچ  یملع  ظاحل  زا  جع ) ) نامز ماما  ندنام  626هدنز 

626شسرپ

626خساپ

626هلدا

؟ دوش یم  هیجوت  هنوگچ  نامز 7 ماما  رمع  626لوط 

627شسرپ

627خساپ

؟ تسا هدرک  رمع  همه  نیا  (ع ) نامز ماما  627هنوگچ 

627شسرپ

627خساپ

. دیهد حیضوت  ار  نامز  ماما  رمع  لوط  628هلئسم 

628شسرپ

628خساپ

؟ دراد شزاس هنوگچ ( جع ) نامز ماما رمع لوط اب هیآ نیا ؟ دننک یمن هشیدنا ایآ مینادرگ )  یم  زاب  یکدوک  یناوتان  هب  و  مینک (  شا مـی  هنوگژاو  شنیرفآ  رد  میهد ,  رمع  لوط  ار  سک  ره  دیامرف :  یم  هیآ 68  سی  هروس  رد  دنواد  خـ

629شسرپ

629خساپ

؟ تسا هدرک  اطع  ارنیا  مه  رگید  دارفا  هب  دنوادخ  ای  تسا  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  صاخ  ینالوط  رمع  630ایآ 
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630شسرپ

630خساپ

؟ دشاب ینالوط  رمع  ياراد  دناوتیم  غيدهم  ترضح  630هنوگچ 

630شسرپ

630خساپ

؟ دراد دوجو  غرصع  یلو  ترضح  رمع  لوط  رب  ینآرق  یثیدح و  یملع  لیالد  631هچ 

631شسرپ

631خساپ

؟ دنک رمع  همه  نیا  یسک  تسا  نکمم  ایآ  و  تسا ؟ رادقم  هچ  جع )  ) يدهم ترضح  رمع  نایعیش  رظن  632زا 

632شسرپ

632خساپ

633تاقرفتم

؟ دراد نس  لاس  دنچ  (ع ) نامز 633ماما 

633شسرپ

633خساپ

؟ تسا هدش  عقاو  تّنس  لها  ضارتعا  دروم  مالسلاهیلعنامز  ماما  رمع  لوط  هلأسم  634ایآ 

634شسرپ

634خساپ

؟ تسا هدش  هراشا  صاخشا  رمع  لوط  هب  تّنس  لها  تایاور  رد  634ایآ 

634شسرپ

634خساپ

؟ دناهتشاد ینالوط  رمع  نیشیپ  ياهتما  رد  یناسک  635ایآ 

635شسرپ

635خساپ
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؟  تسا لاس  دنچ  جع »  » نامز ماما  اقآ  فیرش  رمع  -2635

635شسرپ

635خساپ

635تاقالم

دنا هدید  ار  ترضح  یلاسدرخ  رد  هک  635یناسک 

؟ دناهدرک ترایز  ار  وا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  ماگنه  یناسک  636هچ 

636شسرپ

636خساپ

؟ دناهدید ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  مالسلاهیلعيرکسع ، ماما  تایح  رخآ  لاس  جنپ  تدم  رد  یناسک  636هچ 

636شسرپ

636خساپ

؟ دناهدومن تاقالم  ار  ترضح  ارغص  تبیغ  رصع  رد  یناسک  636هچ 

636شسرپ

637خساپ

. دنا هدرک  هدهاشم  یلاس  درخ  رد  ار  ترضح  هک  637یناسک 

637شسرپ

637خساپ

. دینک رکذ  دناهدوب ، ناشیا  دلوت  دهاش  هک  ار  يدارفا  زین  و  (ع ) نامز ماما  دلوت  نامز  637ناکم و 

637شسرپ

638خساپ

فرشت 638ناکما 

؟ دنا هدیسر  هجرد  نیا  هب  هنوگچ  دارفا  نیا  دراد ؟ هطبار  یّصاخ  دارفا  اب  تبیغ  نامز  رد  يدهم 7 ترضح  638ایآ 

638شسرپ

638خساپ
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؟ دراد ناکما  يربک  تبیغ  نارود  رد  فرشت  639ایآ 

639شسرپ

639خساپ

( جع ) نامز ماما  640تاقالم 

640هراشا

640شسرپ

640خساپ

؟ دراد ناکما  هلئسم  نیا  ایآ  مینیبب ؟ ار  (ع ) نامز ماما  میناوت  یم  642هنوگچ 

642شسرپ

642خساپ

؟ تسیچ عیقوت نیا رد هدهاشم يانعم درادن . ناکما  هدهاشم  سپ  نیا  زا  تسا : هدمآ  هسدقم  ۀیحان  زا  هرداص  عیقوت  نیرخآ  رد  درک ؟ هدهاشمار  نامز  ماما  ناوت  یم  يربک  تبیغ  ةرود  رد  ایآ 

643شسرپ

643خساپ

؟" تسا هتفگ غورد هدید ارم هک دیوگب یسک  رگا   " هتفگ دوخ  باّون  زا  یکی  هب  ناشیا  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  دیراد ؟ يرظن  هچ  ناشیا  اب  ندرک  تبحص  و  جع ) ) نامز ماما  ندید  دروم  رد 

644شسرپ

644خساپ

. دینک ییامنهار تسا  دنمشهاوخ  دومن ؟ یط  دیاب  ار  یلحارم  هچ  دوش ؟ نشور  ع )   ) يدهملا حلاصابا  الوم  ینارون  لامج  هب  مراکهانگ  نامشچ  يزور  دوش  یم  ایآ 

644شسرپ

644خساپ

؟ درک دیاب  هچ  فرشت  قیفوت  يارب  دراد  ناکما  رگا  و  دراد ؟ ناکما  ع )  ) نامز ماما  اب  تاقالم  646ایآ 

646شسرپ

646خساپ

؟ میسانشیمن ار  وا  مینکیم و  تاقالم  ار  جع ) ) نامز ماما  هبترم  دنچ  يزور  اهناسنا  ام  دنیوگیم : هک  تسا  تسرد  646ایآ 

646شسرپ
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646خساپ

؟ مینیبب ار  نامز  ماما  تبیغ ، نامز  رد  میناوت  یم  647ایآ 

647هراشا

647شسرپ

647خساپ

؟ مینیبب ار ناشیا میناوت یمن ام ارچ سپ . دندید یم ار ناماما مه ناتشرسدب و نینوعلم یتح مدرم همه رگید ناماما  نامز  رد  دننیب ؟ یم  ار  ع )  ) نامز ماما  یعقاو  ناراکوکین  طقف  زورما  يایند  رد  ارچ  سپ  دننیبب ، ار  ع )  ) نامز ماما  دنراد  قح  همه  نم  رظن  هب 

648شسرپ

648خساپ

؟ درک ریسفت دیاب هنوگچ ار ،« تسا يرتفم و باّذک ترضح هدهاشم یعدم هکنیا و لماک تبیغ زاغآ » رب ینبم ( هعبرا باّون زا «) يرمس دمحم  نب  یلع   » مان هب  هدش  رداص  عیقوت  دناهدش ، جع ) ) يدهم ماما  روضح  بایفرش  ردقلا  لیلج  صاخشا  زا  يا  هدع  هک  رما  نیا  تّیعطق  هب  هجوت  اب 

649شسرپ

649خساپ

هک یناسک دنیآ یم نم نایعیش زا يدوز هب و :» دیامرف یم (( مالسلا هیلع )) ماما دوش یم رداص يرمس دمحم نبا یلع نسحلاوبا شریفس نیرخآ گرم زا  شیپ  زور  شش  هک  یعیقوت  نیرخآ  نایاپ  رد  هک  نیا  اب  تسا  نکمم  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) نامز ماما  يدهم  ترضح  اب  طابترا  تبیغ  نامز  رد  ایآ 

649شسرپ

650خساپ

؟ نآ ندوب  یعقاو  نازیم  نامز و  ماما  ندید  650ثحب 

650شسرپ

650خساپ

؟ دراد تقیقح  دنک و  تاقالم  ماما  اب  دناوت  یم  باوخ  رد  ًالثم  راگزیهرپ ) حلاص و  دارفا  زا  ریغ  هب   ) دنیبب ار  " ع " نامز ماما  دناوت  یم  یسک  ره  651ایآ 

651شسرپ

651خساپ

؟ درک رارقرب  هطبار  ناشیا  اب  دید و  ارغنامز  ماما  ناوتیم  652ایآ 

652شسرپ

652خساپ

؟  تسیچ فیرش  حیضوت  رد  هدهاشملا )...  یعدا  نمف   ) هلمج زا  653روظنم 
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653شسرپ

654خساپ

؟ دومن تابثا  ار  مالسلاهیلعيدهم  ماما  اب  ناحلاص  رادید  ناوتیم  654هنوگچ 

654شسرپ

654خساپ

؟ تسا نکمم  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  ياقل  هب  فرشت  655ایآ 

655شسرپ

655خساپ

؟ دناهدوب فّرشت  ناکماو  زاوج  هب  لئاق  املع  زا  یناسک  655هچ 

655شسرپ

655خساپ

؟ تسا عونمم  ترضح  تاقالم  اربک  تبیغ  رصع  رد  ایآ  ، يرمس دمحم  نب  یلع  هب  مالسلاهیلعنامز  ماما  عیقوت  656قباطم 

656شسرپ

656خساپ

؟ تسناد غورد  ار  ترضح  اب  تاقالم  ياعدا  عیارذ ، ّدس  هدعاق  قبط  ناوتیم  656ایآ 

657شسرپ

657خساپ

؟ تسین نکمم  تیؤر  ایآ  سپ  دوشیمن ، هتخانش  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تایاور ، زا  یخرب  657قباطم 

657شسرپ

657خساپ

؟ میسانش یمن  اما  مینیب  یم  ار  جع " " نامز ماما  زور  ره  ام  هک  تسا  تسرد  ایآ  657دیشخبب 

657شسرپ

657خساپ

؟ تسا لکش  هچ  هب  وا  مینیب ؟ یم  ار  نامز ( ماما  مدرم  نیب  رد  ناهج  نیا  رد  ام  658ایآ 
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658شسرپ

658خساپ

لاح ... دهد هزاجا نم هب و دنک هدارا ادخ هک یماگنه ات دید دهاوخن ارم یسک رگید و دوشیم عورش يربک تبیغ اریز نک نییعت ینیزگ ياج  دوخ  يارب  دنیامرفیم : وا  هب  جنپ  رفن  گرم  زا  شیپ  تسا و  هتشاد  طابترا  يرغص  تبیغ  نامز  رد  رفن  جنپ  اب  اهنت  غنامز  ماما  مییوگیم  نایعیش  ام 

659شسرپ

659خساپ

فرشت 659طیارش 

؟ دنداد ماجنا  ار  یلامعا  هچ  رت  شیب  دندیسر , نامز 7 ماما  تمدخ  هب  هک  659يدارفا 

660شسرپ

660خساپ

؟ درک دیاب  هچ  نامز 7 ماما  ندید  660يارب 

660شسرپ

660خساپ

؟  مینک سح  تسا  یتشهب  هحیار  هک  ار  وا  يدمحم  شوخ  يوب  لقادح  ات  مینک  راکچ  دیاب  ام  دیآ و  یم  یناسک  هچ  مشچ  هب  جع )  ) نامز ماما  اقآ  - 1.661

661شسرپ

661خساپ

؟ دراد یتلع هچ امش رظن هب , منیبب باوخ رد ار ترضح هک  ما  هتفاین  یگتسیاش  یتح  ما ,  هدناوخ  ار  نانجلا  حیتافم  رد  دوجوم  ياهاعد  اهراب  متسه و  دنم  هقالع  رایسب  7 رصع ماما  ندید  هب  هک  نیا  اب  هجوت  اب 

662شسرپ

662خساپ

؟ منکب دیاب  هچ  منیبب  ار  (ع ) نامز ماما  662مهاوخیم 

662شسرپ

662خساپ

؟ تسا مزال  ناتسود  دمآ  تفر و  دجسم و  هب  نتفر  ایآ  مینک  رایتخا  ینیشنهشوگ  میهاوخب  (ع ) نامز ماما  اب  رادید  رطاخب  663رگا 

663شسرپ

663خساپ
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؟ دومنرادید ار  جع )  ) نامز ماما  ناوت  یم  664هنوگچ 

664شسرپ

664خساپ

؟ دراد ناکما  هلئسم  نیا  ایآ  مینک ؟ تاقالم  (ع ) نامز ماما  اب  میناوتیم  664هنوگچ 

664شسرپ

665خساپ

؟ دوش یم هچ راظتنا يانعم هاگ نآ و دوش یم ترضح اب رادید ثعاب حلاص لمع ایآ ؟ دننک یم ار وا اب تاقالم ياعدا رفن اهدص هنوگچ سپ دوش . یم  عطق  طابترا  نیا  يرغص  تبیغ  زا  دعب  هتشاد و  میقتسم  طابترا  دوخ  بیان  راهچ  اب  يرغص  تبیغ  نامز  رد  (ع ) نامز ماما  هک  میراد  هدیقع  ام 

665شسرپ

665خساپ

؟ دنشاب یم  (ع ) نامز ماما  رادید  قیال  یصاخاش  667هچ 

667شسرپ

667خساپ

؟ دراد یطیارش  هچ  (ع ) نامز ماما  رضحم  رد  روضح  668تقایل 

668شسرپ

668خساپ

؟ میوش جع ) ) نامزلا بحاص  رادید  هب  قفوم  هدش ، هک  مه  راب  کی  ناوت  یم  669روطچ 

670شسرپ

670خساپ

؟ دومن ترایز  ار  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  يابیز  تروص  ناوت  یم  671هنوگچ 

671شسرپ

. دشابیم سکعلاب و مدرم رب ماما قوقح دروم رد " "ع یلع ترضح نخس مروظنم ؟ مینک ترایز ار ترضح میناوتب ات میرادن ناشیا سدقم دوجو رب  یقح  ایآ  میتسه ، يراکهانگ  هعیش  هک  ام  تسا . ریذپناکما  صاخ  لامعا  ماجنا  ناهانگ و  زا  يرود  زیهرپ و  هجیتن  رد  جع " " نامز ماما  اب  تاقالم 

671شسرپ

672خساپ

؟ تسیچ دیسر ، ع )  ) نامز ماما  هب  هاتوک  نامز  رد  ات  داد  ماجنا  ناوتیم  هک  ییاهراک  673نیرتمهم 
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673شسرپ

673خساپ

؟ دشاب هتشاد  طابترا  جع )  نامز (  ماما  اب  دناوت  یم  هدرک ،  هانگ  هک  یصخش  674ایآ 

674شسرپ

674خساپ

؟  مینک راک  هچ  جع )  نامز (  ماما  اب  تاقالم  نیقی و  هجرد  هب  ندیسر  675يارب 

675شسرپ

675خساپ

؟ مینک ادیپ  ار  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  تاقالم  قیفوت  ات  مینک  676هچ 

676شسرپ

676خساپ

؟ تسام نامز ماما میدقتعم هک تسا یسک اب تبحص و رادید زا ندوب مورحم لیلد نیا ًاعقاو ایآ ًالصا دنرادن ؟ ار  ناشیا  ندید  یگتسیاش  هک  دناهدولآ  ام  ياهمشچ  هزادنا  نیا  ات  ًاعقاو  ایآ  تسا ؟ مک  هزادنا  نیا  ات  دناهدید  ار  نامز  ماما  هک  يدارفا  ةدع  ارچ 

676شسرپ

676خساپ

؟ دراد ناسنا  یگدنز  ریسم  رد  يریثأت  هچ  تسا و  نکمم  هنوگچ  جع ) ) نامز ماما  اب  677رادید 

677شسرپ

677خساپ

؟ میسرب جع ) ) يدهم ماما  ترایز  ضیف  هب  میناوت  یم  هنوگچ  677ام 

677شسرپ

678خساپ

؟ مینک تاقالم  جع ) ) نامز ماما  اب  میناوتب  ات  مینک  679هچ 

679شسرپ

679خساپ

. تسا هداد  خر  یناسک  هچ  يارب  عوضوم  نیا  دیسیونب  ًافطل  دیراد  دنس  رگا  تسا . هناهاگآ  یهاگآ و  هارمه  ندید  روظنم  682خساپ 5 - 
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682شسرپ

683خساپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ياقل  هب  ندیسر  684هار 

684شسرپ

684خساپ

؟ دنسانشیمن ار  وا  ادتبا  زا  دننیبیم  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  ياهّدع  یتقو  684ارچ 

684شسرپ

684خساپ

؟ میسرب دوخ  ماما  تمدخ  میناوتیمن  ام  685ارچ 

685شسرپ

685خساپ

؟  داد ماجنا  دیاب  ار  ییاهراک  هچ  جع »  نامز «  ماما  رادید  يارب  -2685

685شسرپ

685خساپ

فرشت 686رثا 

؟ تشاد طابترا  نامز  ماما  اب  ینیمخ  ماما  هنوگچ  سپ  تسا ، بذک  مراد ، طابترا  نامز  ماما  اب  دیوگب  سک  ره  هک  هتفگن  نامز  ماما  686رگم 

686شسرپ

686خساپ

؟ تسا هتشاد  طابترا  ع )  ) نامز ماما  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  686ایآ 

686شسرپ

686خساپ

؟ دراد سامت  یسک  هچ  اب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  تبیغ ، نامز  687رد 

687شسرپ

687خساپ
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رد امیس و ادص لاناک دیما حبص همانرب . دندرک لقن مه نارگید يارب و دنسانشب ار ماما دنتسناوت يرادیب لاح نامه رد و دناهتشاد تاقالم هک  دناهدوب  یلوا  زارط  ياملع  هک  یلاح  رد  دینک  بیذکت  دنک  تیؤر  ياعدا  یسکره  هدمآ  یقثوم  ثیدح  رد  تبیغ  نامز  رد  ع )  ) نامز ماما  اب  هطبار  رد 

687شسرپ

688خساپ

؟  تسا حیحص  دنراد  ار  نامز  ماما  اب  تاقالم  ییاعدا  هک  یناسک  هتفگ  688ایآ 

688شسرپ

688خساپ

؟ دینک نایب  ار  نامز  ماما  اب  اقآ  ياه  تاقالم  زا  دروم  689دنچ 

689شسرپ

689خساپ

؟ درک تاقالم  ار  نامز  ماما  اجک  رد  رایزهم  نب  689یلع 

689شسرپ

689خساپ

ندوب زا یملاع ندش نئمطم دننام .. دوشب فرطرب همه کش ات ؟ رگید لئاسم زا يرایسب ای .... موثلک ما اب رمع جاودزا لثم ؟ دنسرپیمن ناشیا  زا  ار  تسا  زیگنارب  ههبش  هک  ار  یتالاوئس  ناشیا  زا  ارچ  سپ  دنتشاد ...  طابترا  نامز  ماما  اب  ام  ناگرزب  زا  یخرب  هکنیا  هب  هجوت  اب  مالس  اب 

689شسرپ

690خساپ

؟ دناهدش فّرشم  اربک  تبیغ  رد  ترضح  تاقالم  هب  یناسک  691هچ 

691شسرپ

691خساپ

؟ تسا هنوگچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  مدرم  تاقالم  691تیفیک 

691شسرپ

692خساپ

؟ تسا هتشاد  مدرم  اب  تاقالم  زا  یصاخیمومع  یلک و  فادها  هچ  مالسلاهیلعنامز  692ماما 

692شسرپ

692خساپ
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؟ دسانشب ار  وا  مالسلاهیلعيدهم  ترضحاب  شتاقالم  رد  یسک  تسا  نکمم  692ایآ 

692شسرپ

693خساپ

؟ دشاب هتشاد  ناشیا  بناج  زا  یمایپ  هک  تسا  هدید  ار  جع " " يدهم ترضح  یسک  ًادیدج  693ایآ 

693شسرپ

693خساپ

؟ دوش یم  هچ  يربک  تبیغ  روتسد  سپ  عجرم ، نالف  ای  ملاع  نالف  میا  هدید  ار  جع " " نامز ماما  ام  دنیوگ  یم  اه  694یضعب 

694شسرپ

694خساپ

؟ دیهد حیضوت  ینارهت  يدهتجم  ياقآ  يریمشک ، تیآ ا ... اب  جع " " نامز ماما  طابترا  دروم  695رد 

695شسرپ

695خساپ

؟ دراد تحص  جع )   ) نامز ماما  اب  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر )   ) ماما ترضح  تاقالم  695ایآ 

695شسرپ

695خساپ

؟ دییامرفب هیجوت ار ضقانت دنا هدید ار نامز ماما هک دندقتعم گرزب ياه تیصخش زا يرایسب هک  مینیب  یم  رگید  فرط  نآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هتفگ  غورد  تسا  هدید  ارم  هک  دیوگب  سک  ره  دیامرف  یم  جع )  ) يدهم ماما  هک  میراد  ثیدح  رد  ام 

696شسرپ

696خساپ

؟ دنراد مالسلا » هیلع  » نامز ماما  اب  صاخ  طابترا  دیلقت  عجارم  و  اهقف ، زا  یسک  696ایآ 

696شسرپ

696خساپ

؟ دنوشیم لیان  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  رادید  هب  دنتسین  ناهج  نیا  رد  هک  نانآ  697ایآ 

697شسرپ

697خساپ
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؟ دنوشیم فّرشم  ناشیا  ندیدب  اهیضعب  هنوگچ  سپ  دنرادن  بئان  تبیغ  نامز  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  697رگا 

697شسرپ

697خساپ

تاقالم تهج  لامعا  697بادآ و 

؟ منیبب ار  وا  ات  مهد  ماجنا  ییاه  راک  هچ  هک  دینک  ییامنهار  ارم  دوش . یمن  رسیم  اما  منک  تاقالم  (ع ) نامز ماما  اب  دهاوخیم  ملد  هلاس . متسه 17  يرتخد 

697شسرپ

698خساپ

؟ تسا یبادآ و راکذا هچ اب و تسا هنوگچ نآ هب یبای تسد , دراد دوجو هطبار نیا رگا دنرادن يا هطبار نینچ نایعیش اب  نامز 7 ماما  ارچ  رضاح  رصع  رد  یلو  دندرک , یم  ّلح  ار  دوخ  تالکشم  نانآ  تسد  هبو  دندوب  نانآ  اب  طابترا  رد  مدرم  ناماما :  اب  6 ربمایپ نامز  رد 

699شسرپ

699خساپ

؟ میشاب هتشاد  طابترا  ای  یتاقالم  نامز  ماما  اب  میناوتب  بوخ  دارفا  املع و  لثم  ات  میهد  ماجنا  يراک  700هچ 

700شسرپ

700خساپ

. دیسیونب میراد ، ناشیا  تیؤر  و  (ع ) رصع ماما  اقآ  هب  ندش  کیدزن  يارب  هک  يربتعم  ياعد  دنک و  یم  دایز  ار  يزور  قزر و  هک  701ییاعد 

701شسرپ

701خساپ

؟ دیسر هجرد نیا هب ناوت یم اعد نیا اب طقف  ایآ  تسیچ ، نآ  طیارش  دوب . دهاوخ  (ع ) نامز ماما  نارای  زا  وا  باکر  رد  دناوخب  ار  دهع  ياعد  حابص  لهچ  یسک  رگا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا 

701شسرپ

701خساپ

درم هب باطخ ًاتدعاق ، هدومرف ار تیاور نیا هک یماما و دوب هدشن دلوتم (ع) نامز ماما ، تایاور نیا رودص نامز رد هک تسا یلاح رد نیا صوصخم . يا  هروس  ندناوخ  بحتسم و  لمع  نالف  ماجنا  اب  ًالثم  دنا ، هدومرف  یتایاور  (ع ) نامز ماما  كرد  دروم  رد  (ص ) ربمایپ ای  (ع ) ناماما زا  یضعب 

702شسرپ

702خساپ

؟ دوب دهاوخ هنوگچ يو ي هرهب دهدن تلهم يو هب گرم یلو دنک تکرش ترضح نآ  روهظ  ماگنه  هک  دوب  نیا  شیوزرآ  هتشاد و  رایسب  هقالع  (( مالسلا هیلع  )) نامز ماما  هب  تبسن  هدوب و  نیدتم  یناسنا  یگدنز  نارود  رد  هک  یسک 

703شسرپ
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703خساپ

؟ مینک رادید  ایند  نیمه  رد  ار  نامز  ماما  میناوت  یم  703هنوگچ 

703شسرپ

703خساپ

؟ تسیچ ناشیا رظن منادب و منک ضرع  ناشیا  هب  ار  یعوضوم  دهاوخ  یم  ملد  درک  تفایرد  ار  شباوج  تشون و  ناشیا  هب  يا  همان  ناوت  یم  ایآ  درک  تاقالم  ار  ناشیا  ناوت  یم  روطچ 

704شسرپ

704خساپ

؟ دیسیونب ار لامعا نآ دنا هدمآ ناشرادید هب ترضح هک دنا هداد  ماجنا  یصخشم  لامعا  زور  هنابش  لهچ  دندوب  هدومرف  دننک  تاقالم  ار  جع " " نامز ماما  راب  نیدنچ  دندوب  هدش  قفوم  هک  راوگرزب  کی  زا  یتیاور  رد 

708شسرپ

708خساپ

؟ مینیبب ار  ناشیا  ًامتح  هک  میناوخب  ار  ییاعد  هچ  هک  تسا  نیا  مروظنم  ؟ دنوش یم  فرشم  ًامتح  اهاعد  زا  یتروص  هچ  رد  جع " " نامز ماما  708اقآ 

709شسرپ

709خساپ

، میآ یم نم دیراذگب رانک ار هانگ امش هک دنا هتفگن " جع " نامز ماما رگم تسا نیا نم لاؤس لاح منیب یم ار وا میوگ یم نخس وا اب یتقو هک منک یم  سح  منک و  یم  ساسحا  ار  دنوادخ  تاقوا  یهاگ  هک  يدح  ات  ما  هدش  قفوم  یلیخ  هناتخبشوخ  مراذگب و  رانک  هب  ار  هانگ  ات  ما  هدرک  یعس  یلیخ 

709شسرپ

710خساپ

؟ دز فرح  وا  اب  دید و  باوخ  رد  ار  نامز ? ماما  ناوت  یم  711هنوگچ 

711شسرپ

711خساپ

؟ میشاب هنوگچ  مینک و  تیاعر  دیاب  ار  یلامعا  ییاه و  همانرب  هچ  ناناوج  ام  جع )  ) رصع ماما  اب  تاقالم  يارب  1711 ـ

711شسرپ

712خساپ

؟  مینک تاقالم  ار  جع » نامز  ماما  ات  میهد  ماجنا  دیاب  هچ  - 1712

712شسرپ
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712خساپ

؟ مینک ادیپ  ار  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  تاقالم  قیفوت  ات  مینک  713هچ 

713شسرپ

713خساپ

؟ تسا حیحص  دناوخب  ار  نآ  همجرت  یسک  رگا  میوشیم ؟ هدنز  ترضح ، نآ  روهظ  نامز  رد  مینکیم و  تاقالم  نامز  ماما  اب  میناوخب  زور  لهچ  رگا  ار  اعد  مادک 

713شسرپ

713خساپ

714تداهش

؟ تسا نز  (ع ) نامز ماما  لتاق  714ایآ 

714شسرپ

714خساپ

؟ دش دهاوخ  هچ  نامز 7 ماما  راک  714نایاپ 

714شسرپ

714خساپ

؟ دور یم  ایند  زا  هنوگچ  روهظ  زا  سپ  يدهم 7 715ترضح 

715شسرپ

715خساپ

؟ دشک یم  ار  وا  یسک  ای  دور  یم  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  جع )  ) نامز ماما  715ایآ 

715شسرپ

715خساپ

؟ دنامیم هدنز  نایاپ  ات  نامز  ماما  716ایآ 

716شسرپ

716خساپ

. دیهد حیضوت ؟ تسا تمایق زاغآ ترضح تداهش ایآ ؟ دوش یم زاغآ تمایق هنوگچ و دتفا یم قافتا هنوگچ ترضح تداهش ؟ دوش یم داد و لدع زا رپ  ناهج  ترضح  روهظ  زا  دعب  هنوگچ  تسا ؟ حیحص  نخس  نیا  ایآ  دنوش . یم  دیهش  ناشیا  دومن  روهظ  جع ) ) رصع یلو  ترضح  هکنآ  زا  دعب  هدش  هتفگ 
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716شسرپ

717خساپ

؟ دراد دوجو هراب  نیا  رد  ربتعم  یثیدح  تسا ؟ هدیعس  نز  مان  دریگ و  یم  تروص  تسا ، دراد  شیر  اهدرم  دننام  هک  ینز  تسد  هب  (ع ) نامز ماما  ندش  هتشک  ایآ 

718شسرپ

718خساپ

: دینک یفرعم  ار  ییاه  باتک  دیهدب و  یتاحیضوت  تسا ، مناخ  کی  هک  (ع ) نامز ماما  لتاق  دروم  718رد 

718شسرپ

718خساپ

؟ دنسر یم  تداهش  هب  یسک  هچ  تسد  هب  (ع ) نامز 719ماما 

719شسرپ

719خساپ

؟ تسا هدمآ  ایند  هب  وا  ایآ  تسیک ؟ (ع ) نامز ماما  719لتاق 

719شسرپ

719خساپ

؟ دینک نایب  ار  نامز  ماما  ندش  هتشک  720یگنوگچ 

720هراشا

720شسرپ

720خساپ

؟ دیناسر دهاوخ  لتق  هب  یسک  هچ  ار  يدهم ( 721ترضح 

721شسرپ

721خساپ

؟ هن ای  دش  دهاوخ  اپرب  تمایق  نآ  زا  دعب  خساپ  ندوب  تبثم  تروص  رد  هنوگچ و  ارچ و  دنسر  یم  تداهش  هب  روهظ  زا  دعب  ( جع  ) نامز ماما  722ایآ 

722شسرپ

722خساپ

زا 1779تسرهف هحفص 82 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دسریم تداهش  هب  ارچ  سپ  ، تسا یناهج  لدع  تموکح  ترضح ، تموکح  722رگا 

722شسرپ

722خساپ

؟ دوش یم  هتشک  رگ  هلیح  ینز  تسد  هب  یتدم  زا  دعب  روهظ و  زا  سپ  جع )  ) نامز ماما  هک  دراد  تقیقح  ایآ  - 1723

723هراشا

723شسرپ

723خساپ

؟ زین نامز ماما روط نیمه و درک دنهاوخ يرپس  ار  دوخ  یعیبط  رمع  مدرم  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  ایآ  تسا و  تافارخ  تشک  دهاوخ  ار  وا  نز  کی  دنک  یم  روهظ  نامز  ماما  یتقو  هک  نیا  ایِآ 

723شسرپ

724خساپ

؟ دناسریم تداهش  هب  ار  ترضح  نآ  سک  هچ  دش و  دهاوخ  هچ  نامز  ماما  یگدنز  725ماجنارس 

725شسرپ

725خساپ

725اهیگژیو

تروصو 725تریس 

ءایبنا هب  ترضح  725تهابش 

؟ دنکارتشا رد ( جع ) رصع ماما  اب  ییاهتهابش  هچ  اب  ناربمایپ  مادک  تسا . هتشاد  یهلا  ناربمایپ  زا  دنچ  ینت  اب  ییاهتهابش  جع )  ) نامز ماما  ع )  ) داجس ماما  زا  یثیدح  قبط 

725شسرپ

725خساپ

. دیهد حیضوت  ار  شتهابش  دراد " تهابش  نینرقلاوذ  یبن و  رضخ  هب  ام  مئاق  : " دومرف يرکسع  نسح  ماما  جع ) ) يدهم ترضح  726هرابرد 

726شسرپ

726خساپ

. دیربب مان  ار  اهنآ  دراد ؟ دوخ  اب  يا  هناشن  یبن ,  لوسر و  ره  زا  جع )   ) رصع ماما  727ایآ 

727شسرپ
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727خساپ

/ دینک نایب  ار  ناشیا  راتفر  قالخا و  زا  ياهمش  دنربمایپ و  مادک  هیبش  جع ) ) نامز 728ماما 

728شسرپ

728خساپ

يرهاظ 728فاصوا 

؟ دنوش یم  رامیب  مدرم  ریاس  دننام  زین  جع )   ) نامز ماما  728ایآ 

728شسرپ

729خساپ

؟ دراد تهابشام  هب  شندب  نوخ و  تسوپ و  تشوگ ,  عون  ینعی  تسا ,  ام  هب  هیبش  یمسج  ظاحل  زا  نامز 7 ماما  729ایآ 

729شسرپ

729خساپ

؟ تسا حیحص  بلطم  نیا  ایآ  دنراد ، یمشاه  لاخ  دوخ  تسار  ۀنوگ  رد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  دنیوگ  730یم 

730شسرپ

730خساپ

؟ میسانشب یمئالع  هچ  اب  ار  ترضح  میدرک ، هدهاشم  ار  جع ) ) نامز ماما  يرادیب  ای  باوخ  رد  730رگا 

730شسرپ

730خساپ

؟ ارچ تسا . یبآ  مشچ  هک  جع ) ) نامز ماما  زا  ریغ  دنتسه ، یکشم  وربا  مشچ و  همه  731ناماما 

731شسرپ

731خساپ

. دوشیم رهاظ ّرِف  ياهوم  اب  یمشاه و  لاخ  اب  ًالثم  دش ، هدرب  مان  هک  ییاه  یگژیو  نامه  اب  ایآ  دنکیم . یگدنز  دور و  یم  هار  مدرم  نایم  رد  (ع ) نامز ماما  ًامتح 

731شسرپ

731خساپ

؟ تسیچ هناشن  دشاب ، هنیس  رد  رگا  تسیچ و  لاخ  732ّرس 
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732هراشا

732شسرپ

732خساپ

؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  ام  تخانش  عبانم  تسا و  مزال  ام  يارب  يدهم  ترضح  ياهیگژیو  تخانش  733ارچ 

733شسرپ

733خساپ

؟ دشوپ یم  ار  برع  میدق  ياهسابل  ینعی  یمیدق  ششوپ  اب  نونکا  مه  " ع " نامز ماما  733ایآ 

733شسرپ

734خساپ

؟ دنتسه یتافص  هچ  ياراد  نامز  734ماما 

734شسرپ

734خساپ

ترضح يرهاظ  734يامیس 

734هراشا

734شسرپ

735خساپ

؟ دروآرد ترضح  تروص  هبار  شدوخ  دناوتیم  یسک  ایآ  تسیچ و  ترضح  يرهاظ  736تاصخشم 

737شسرپ

737خساپ

؟  دیهد حیضوت  يدهم  ترضح  یقالخا  تایصوصخ  دروم  رد  یمک  -2737

737شسرپ

737خساپ

. تسیچ نامز  ماما  يرهاظ  738تاصخشم 

738شسرپ
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738خساپ

روهظ زور  738رد 

؟ ریپ ای  دنتسه  ناوج  (ع ) نامز ماما  738ایآ 

738شسرپ

739خساپ

؟ دوش هتخانش  ات  دراد  دوجو  ناشیا  هرهچ  رد  ییاه  هناشن  هچ  دنک ، روهظ  جع ) ) يدهم ترضح  هک  739ینامز 

739شسرپ

739خساپ

؟ دوشیم رهاظ  جع ) ) يدهم ترضح  رد  تلوهک  يریپ و  739ایآ 

739شسرپ

739خساپ

؟ دراد دوجو  دشاب  هتشاد  روهظ  ماگنه  رد  يدهم  ترضح  يریپ  تلوهک و  مدع  رب  تلالد  هک  يرابخا  تایاور ، رد  740ایآ 

740شسرپ

740خساپ

؟ ریپ ای  دنشاب  یم  ناوج  روهظ  عقوم  رد  جع )  ) نامز ماما  740ایآ 

740شسرپ

740خساپ

؟ دوش یم  رهاظ  هلاس  لکش 40  هب  ینالوط  رمع  اب  روطچ  جع ) ) نامز 740ماما 

740شسرپ

741خساپ

؟ دننکیم روهظ  یّنس  هچ  اب  رهاظ  رد  مالسلاهیلعنامز  741ماما 

741شسرپ

741خساپ

؟ تسا هنوگچ  روهظ  ماگنه  مالسلاهیلعنامز  ماما  یمسج  741تایصوصخ 
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742شسرپ

742خساپ

؟ تسا هلاس  دنچ  ناسنا  لثم  روهظ  عقوم  جع ،) ) يدهم ترضح  لیامش  742لکش و 

742شسرپ

742خساپ

ترضح 743تامارک 

. دیسیونب ار  (ع ) نامز ماما  تامارک  زا  743یتارطاخ 

743شسرپ

743خساپ

. دیسیونب (ع ) نامز ماما  زا  هزجعم  743دنچ 

743شسرپ

743خساپ

. دننکیم ناسآ  ار  ع )  ) نامزلا بحاص  ترضح  هداعلاقوف  تردق  شریذپ  سیقلب ، تخت  لاقتنا  ینآرق  يارجام  744هنوگچ 

744شسرپ

744خساپ

؟ دهدیم ماجنا  هداعلاقراخ  لامعا  روهظ  زا  دعب  جع )  ) يدهم ترضح  745ایآ 

745شسرپ

745خساپ

ترضح 746ملع 

؟ دنک یم  هدافتسا  ییاه  باتک  عون  هچ  زا  یمالسا  ماکحا  طابنتسا  مالسا و  نید  ءهنیمز  رد  نامز 7 746ماما 

746شسرپ

746خساپ

؟ درادن هعلاطم  هب  زاین  رگید  تسا و  یندل  ملع  ياراد  نامز 7 ماما  746ایآ 

746شسرپ
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746خساپ

؟ دنرادنانبل نیطسلف و  ناتسناغفا ، مولظم  مدرم  يایند  صوصخرد  لماک  تاعالطا  جع ) نامز  ماما  747ایآ 

747شسرپ

747خساپ

؟ دراد یهاگآ  نآ  خیرات  تمایق و  ییاپرب  ماگنه  زا  جع )  ) نامز ماما  747ایآ 

747شسرپ

748خساپ

؟ درک دهاوخ  روهظ  یک  دنادیم  نامز  ماما  748ایآ 

748شسرپ

748خساپ

. دنشاب یم  بیغ  هب  رومام  ناشروهظ  ماگنه  رد  جع ) ) نامز ماما  هک  هدمآ  تایاور  749رد 

749هراشا

749شسرپ

749خساپ

؟ دنک روهظ  دهاوخیم  ع )  ) نامز ماما  هنوگچ  سپ  دوشیمن  یحو  رگا  دوشیمن و  یحو  ماما  هب  750ارچ 

750شسرپ

750خساپ

؟ دش هدناوخ  نامز غ  ماما   " ّدلوت زا  دعب  ردق ، ةروس  ارچ  751شسرپ :

751شسرپ

751خساپ

؟ دراد یهاگآ  میهد  یم  ماجنا  ام  هک  يدب  بوخ و  ياهراک  زا  جع )   ) نامز ماما  751ایآ 

751شسرپ

752خساپ

؟ دومرف دنهاوخ  روهظ  ینامز  هچ  دنتسناد  یم  ترضح  تبیغ ، زاغآ  زا  ایآ  ینعی  دنراد ؟ ملع  ناشروهظ  نامز  هب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  نونکا  ایآ 
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753شسرپ

753خساپ

؟ دباییم یهاگآ  دوخ  روهظ  بسانم  نامز  زا  هنوگچ  مالسلاهیلعنامز  753ماما 

753شسرپ

754خساپ

كذ دیهد یم ار لاؤس خساپ هک ار یعبانم ؟ ریخ ای دنتسه دوش یم ماجنا زین تولخ رد هک یئاهاطخ و یناهانگ ندرک راکشآ هب رومأم ناشیا لاثم روط هب دیهد ) حیضوت  یمک  (؟ تسا ردقچ  بیغ  هب  ناشیا  تیرومأم  ةدودحم  دنشاب ، یم  بیغ  هب  رومأم  ناشروهظ  نامز  رد  نامز ( ماما  هک  هدمآ  تایاور  رد 

754شسرپ

755خساپ

؟ دنراد عالطا  روهظ  نامز  زا  جع )   ) نامز ماما  755ایآ 

755شسرپ

755خساپ

؟ تسا هاگآ  اهناسنا  ام  عضو  زا  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  756ایآ 

756شسرپ

756خساپ

ترضح 756تردق 

؟ صاخ ياه  ناکم  رد  ای  دنتسه  اج  همه  رد  نامز  ماما  756ایآ 

756شسرپ

756خساپ

؟ دنشاب فلتخم  ناکم  دنچ  رد  صاخ  نامز  کی  رد  دناوت  یم  نامز  ماما  757ایآ 

757شسرپ

758خساپ

( رتشیب هن و دشاب یکی ندب ره هک  تسادخ  تنس  . ) دیهد حیضوت  یلقع  لیلد  رکذ  اب  دنشاب  هتشاد  روضح  فلتخم  ياج  دنچ  رد  هظحل  ره  رد  دنناوت  یم  نامز  ماما  هکنیا  هرابرد 

758شسرپ

758خساپ
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زا یشخب یّتح ای و ياهعیش نیمز هرک رگید فرط رد اّما دشاب باوخ ، هدیسر ارف بش نآ رد هک ینیمزرس رد ناشیا دوشیم هنوگچ لاح . دراد هریغ باوخ و  لیبق  زا  ییاهزاین  رگید  ياهناسنا  دننام  ًاتدعاق  سپ  دنکیم . یگدنز  نیمز  هرک  يور  رب  تسا و  هدنز  جع ) ) نامز ماما  هعیش  هدیقع  قبط 

759شسرپ

760خساپ

؟ درادن دوجو دنوادخ  نیب  وا و  نیب  یکرتشم  هجو  ایآ  و  روطچ ؟ هب  رگا  دبای ؟ روضح  فلتخم  ياج  دنچ  رد  نامز  کی  رد  دناوتیم  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  ایآ 

761شسرپ

761خساپ

ترضح 761تاعیقوت 

. دیهد حیضوت  ترضح  نآ  فرط  زا  یفاک  باتک  دییأت  هب  عجار  روط  نیمه  يرمس و  دمحم  نب  یلع  هب  يدهم 7 ترضح  كرام  عیقوت  هب  761عجار 

761شسرپ

762خساپ

. دیسیونب میارب  ار  (ع ) يدهم ترضح  زا  762یتیاور 

762شسرپ

762خساپ

. دینک نایب  ار  جع ) ) يدهم ترضح  زا  هدش  لقن  ياهاعد  زا  یتسرهف  و  دیسیونب ، یحرش  دهع " ياعد   " دروم رد  تسا  نکمم  763رگا 

763شسرپ

763خساپ

؟ درک رارقرب  هطبار  ترضح  اب  اعد  قیرط  زا  ناوتیم  هنوگچ  تسا ؟ (ع ) يدهم ماما  هب  بوسنم  ییاهاعد  763هچ 

763شسرپ

764خساپ

تسا هدمآ هرابنیا  رد  یبلاطم  اهریسفت  نآرق و  رد  ایآ  منک  قیقحت  بلطم  نیا  ةرابرد  ات  دینک  ییامنهار  ارم  دیناوتیم  دروم  نیا  رد  ایآ  هچ ،  ینعی  تاعیقوت 

766شسرپ

766خساپ

؟ هدش روظنم  ام  يارب  جع ) ) تجح ترضح  زا  هدیسر  ياه  همان  اهاعد و  رد  ییاهمایپ  767هچ 

767شسرپ
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767خساپ

؟ تسانعم هچ  هب  768عیقوت 

768شسرپ

768خساپ

؟ تسا هدشیم  رداص  ترضح  فرط  زا  عیقوت  ینامز  تدم  هچ  768رد 

768شسرپ

769خساپ

؟ تسا هدوب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  دوخ  ّطخ  هب  تاعیقوت  769ایآ 

769شسرپ

769خساپ

؟ تسا هدش  رداص  هسدقم  هیحان  زا  عیقوت  رادقم  770هچ 

770شسرپ

770خساپ

؟ تسا هدش  رداص  هسّدقم  هیحان  زا  ياهمان  زین  اربک  تبیغ  رصع  رد  771ایآ 

771شسرپ

771خساپ

رب مالسلاهیلعيدهم  ماما  زا  هدش  رداص  عیقوت  ود  772دنس 

772هراشا

772شسرپ

772خساپ

؟ هچ ینعی  تسا ، مالسلاهیلعيدهم  ترضح  يوگلا  مالسلااهیلعارهز  ترضح  773هکنیا 

773شسرپ

773خساپ

؟ تسا هدش لقن ترایز مادک  رد  میرگیم ،» نوخ  دوش  مامت  مکشا  رگا  منکیم و  هیرگ  تیارب  ، » هک مالسلا » هیلع  » نیسح ماما  هرابرد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  نخس  نیا 
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773شسرپ

774خساپ

دجاسم 774ترضح و 

نارکمج 774دجسم 

تسیچ دروم نیا رد امش رظن دنریگیم دارم ماما زا ، دنزادنیب همان ماما يارب رگا هک تسا ییاج نارکمج  ) مق رد  دنیامرفیم  دوشیمن . لوبق  منکیم  اعد  هچ  ره  موشیمن  یضار  هفایق  هب  متسه و  دنسپتخس  یلیخ  جاودزا  رد  متسه  هلاس  يرتخد 28 

774شسرپ

774خساپ

؟ هعمج ياهبش  ای  هدش  هیصوت  هبنشراهچ  ياهبش  رد  جع ) ) نامز ماما  ندید  تهج  نارکمج ، دجسم  هب  774نتفر 

774شسرپ

775خساپ

؟ دراد تیدنس  نارکمج و ... دجسم  رد  نامز  ماما  تیؤر  يارب  هبنشراهچ  لهچ  نداد  رارق  رایعم  775ایآ 

775شسرپ

775خساپ

؟ نآرخآای بش لوا تسا بش  زامن  ندناوخ  تقو  یک  , دراد تحص  هتفگ  نیا  ایآ  دراد  يرتشیب  تیحجرا  هبنشراهچ  ياه  بش  نارکمجدجسم  هب  نتفر  دنیوگ  یم  يا  هدع 

775شسرپ

776خساپ

. دیهد حیضوت  دوش , یم  هتشون  نارکمج  دجسم  رد  هک  ییاه  همان  دروم  776رد 

776شسرپ

776خساپ

؟ ریخ ای  تسا  قثوم  نارکمج  سدقم  دجسم  هبطوبرم  ربخ  ایآ  دییامرفب  مدنمشهاوخ  متسه ,  اضرهش  ياه  ناتسرنه  زا  یکی  یشرورپ  نواعم  بناج  نیا 

776شسرپ

776خساپ

؟ ددرگیم لیان  اقآ  ترایز  هب  دوش  فّرشم  نارکمج  هب  هبنشراهچ  بش  لهچ  یسک  رگا  777ایآ 

777شسرپ
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777خساپ

؟ میوریم نارکمج  هب  ارچ  سپ  ، دراد هطاحا  اج  همه  هب  مالسلاهیلعنامز  ماما  777رگا 

777شسرپ

778خساپ

؟ هن ای  دراد  لماک  تحص  دنا  هداد  ار  نآ  تخاس  روتسد  هدز و  نیمز  هب  ار  نآ  گنلُک  جع )  ) نامز ماما  اقآ  دوخ  ار  نارکمج  دجسم  دنیوگ  یم  هکنیا  ایآ  - 1

778شسرپ

778خساپ

؟. دیهد حیضوت  نارکمج  سّدقم  دجسم  دروم  رد  779يرصتخم 

779شسرپ

779خساپ

؟. دیهد حیضوت  نارکمج  سّدقم  دجسم  هچخیرات  دروم  779رد 

779شسرپ

779خساپ

؟ تسا یساسا  هچ  رب  نارکمج  دجسم  780داینب 

780شسرپ

780خساپ

. دیسیونب ار  مق  هیملع  هزوح  نارکمج و  دجسم  هچخیرات  رصتخم  روط  هب  781ًافطل 

781شسرپ

781خساپ

. دییامن هئارا  یتاحیضوت  نآ  سسؤم  سیسأت و  خیرات  و  جع ) ) نامز ماما  اب  نآ  طابترا  نارکمج و  دجسم  دروم  781رد 

781شسرپ

781خساپ

؟ دسر یم ( جع ) يدهم ترضح تسد هب هنوگچ اه همان نیا ؟ دراد رابتعا  دوش  یم  هتخادنا  نآ  رد  هک  ییاه  همان  هاچ  نیا  ندوب  کشخ  دوجو  اب  هک  نیا  دیهد و  حیضوت  نارکمج  دجسم  سدقم  هاچ  صوصخ  رد 

782شسرپ
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782خساپ

. دیهد يرصتخم  حیضوت  نارکمج  دجسم  كرابم  يانب  782ةرابرد 

782شسرپ

782خساپ

؟ دنا هتفرگ  افش  یضیرم  دارفا  هدش و  رهاظ  نارکمج  دجسم  رد  (ع ) نامز ماما  دراد  تحص  783ایآ 

783شسرپ

783خساپ

؟ دوش یمن  رپ  هاچ  نیا  ایآ  دسریم ؟ (ع ) نامز ماما  تسد  هب  دنزادنا ، یم  هاچ  هب  نارکمج  دجسم  رد  هک  ییاه  همان  783هنوگچ 

783شسرپ

783هراشا

783خساپ

؟ دسرب (ع ) نامز ماما  تسد  هب  هک  دنزادنیب  نآ  رد  تجاح  همان  هک  تسا  یهاچ  نارگمج  دجسم  رانک  رد  784ایآ 

784شسرپ

784خساپ

؟ دراد جع )  ) يدهم ترضح  اب  یطابترا  هچ  نارکمج  784دجسم 

784شسرپ

784خساپ

. دیراذگب ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  هراب  نیا  رد  تسیچ ؟ شا  љ Κ نارکمج  785دجسم 

785شسرپ

785خساپ

؟. دیهد حیضوت  نارکمج  سّدقم  دجسم  هچخیرات  دروم  786رد 

786شسرپ

786خساپ

؟ تسا هدش هتخاس یتین هچ هب  ینامز و  هچ  یسک و  هچ  تسیچ و  "ع " نامز ماما  دجسم  سپ  تسین  ادخ  تدابع  رکذ و  ياج  دجسم  رگم  دیهدب  حیضوت  نارکمج  دجسم  هرابرد 
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786شسرپ

786خساپ

؟ دراد تقیقح  ایآ  دوش  یم  هداد  تبسن  دجسم  نیا  هب  هک  یتامارک  نارکمج و  دجسم  رد  نارامیب  نتفای  788افش 

788شسرپ

788خساپ

؟ دیهد حرش  نارکمج ,  دجسم  هچخیرات ء  هرابرد ء  788یمک 

788شسرپ

789خساپ

. دییامن ضیفتسم ار نم افطل رتشیب یهاگآ تروص رد میزادنا یم هضیرع نآ لخاد هک تسا نارکمج سدقم دجسم رواجم هاچ  مهنآ  مراد و  يرتمک  تاعالطا  يدروم  هب  عجار  طقف  ما  هدرک  رتشیب  ار  ناما  یترایز  ياهودرا  یگنهرف  راب  يونعم  يزاسزاب  تهج  رد  هدنب  اریخا 

789شسرپ

789خساپ

؟ تسا تسرد  ایآ  دنا ؟ هدنک  ار  نآ  تفن  نتفای  يارب  اهییاکیرمآ  ما  هدینش  تسیچ . نارکمج  دجسم  هاچ  789هیضق 

789شسرپ

790خساپ

رکشت اب  تسا ؟ حرطم  یلیالد  هچ  نآ  تحص  نارکمج و  دروم  رد  مالس ، 790اب 

790شسرپ

( لوا تمسق  ) 790خساپ

( مود تمسق  ) 793خساپ

؟ تسیچ نارکمج  دجسم  نامتخاس  797دنتسم 

797شسرپ

797خساپ

؟ تسیچ نارکمج  دجسم  رد  یبحتسم  ّصاخ  زامن  797كردم 

797شسرپ

797خساپ
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؟ تسا ربتعم  نارکمج  دجسم  يانب  هیضق  دنس  798ایآ 

798شسرپ

798خساپ

؟ تسین نارکمج  هیضق  زا  يرثا  دراد  باب  جنپ  هک  مق " خیرات   " باتک رد  798ارچ 

798شسرپ

798خساپ

؟ تسا رادروخرب  ياهژیو  تّیمها  هچ  زا  نارکمج  798دجسم 

798شسرپ

799خساپ

؟ دراد یکردم  تجاح  ياضق  يارب  نارکمج  هب  نتفر  راب  لهچ  799ایآ 

799شسرپ

799خساپ

؟ دراد یکردم  نتفر  نارکمج  دجسم  هب  هبنشراهچ  بش  800ایآ 

800شسرپ

800خساپ

رگید 800دجاسم 

؟ دننک یم بارخ ار دجسم ارچ هکنیا تلع و میریگب دیاش هب ار ثحب میناوت  یم  ام  دراد ؟ لامتحا  مه  ام  دجسم  نیمه  ایآ  دنک . یم  بارخ  دوخ  روهظ  عقوم  نامز ( ماما  هک  دیربب  مان  ار  دجسمدنچ  مان  دوش  یم  رگا 

800شسرپ

800خساپ

؟ دراد مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  یطابترا  هچ  هلهس  801دجسم 

801شسرپ

801خساپ

؟ تسا هدش  یشرافس  هچ  هلهس  دجسم  رد  روضح  دروم  801رد 

801شسرپ
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801خساپ

؟ دراد دوجو  یکردم  هبنشراهچ  بش  رد  هلهس  دجسم  رد  روضح  دروم  رد  802ایآ 

802شسرپ

802خساپ

؟ دننکیم هچ  قافن  دجاسم  اب  ترضح  روهظ  نامز  802رد 

802شسرپ

802خساپ

دراوم 803ریاس 

؟  ارچ دنزیخیم ، رب  رتدوز  دارفا  رتشیب  یلو  دنزیخیمرب ، مدرم  مهدزاود  ماما  مان  ندمآ  اب  هعمجزامن  803رد 

803شسرپ

803خساپ

؟ دراد تقیقح  بلطم  نیا  ایآ  تسا .  هدنز  يدهم 7 ماما  روهظ  ات  دمآ و  رد  گس  لکش  هب  نیسح 7 ماما  ندناسر  تداهش  هب  زا  دعب  دیزی  دنیوگ  803یم 

803شسرپ

803خساپ

؟ دنتسه مرحم  اه  دیس  هب  ناشیا  ایآ  مینک ، یگدنز  نامز ) ماما  ) اقآ رصع  رد  هک  میتشاد  قیفوت  رگا  منادب  متساوخ  804یم 

804شسرپ

804خساپ

؟ تسا جع ) ) نامز ماما  روشک  ناریا  دنیوگ  یم  804ارچ 

804شسرپ

804خساپ

؟ دراد يدهم  ترضح  روهظ  اب  یطبر  هچ  هچ و  ینعی  رافک  بْلُص  زا  نانمؤم  805شیادیپ 

805شسرپ

805خساپ

؟ تسیچ شفیلکت  دش  وربور  لاکشا  اب  یهیقف  رگا  تبیغ  نامز  806رد 
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806شسرپ

806خساپ

؟ تسا نانیمطا دروم ایآ هلجم نیا !؟ دسر یم رظنب ییالقع ریغ ًابیرقت هک دننک یم  حرطم  يروط  ار  ماما  اب  طابترا  لئاسم  زا  یضعب  تسا و  " ع " نامز ماما  صتخم  هک  هکم " دیشروخ   " مان هب  دوش  یم  رشتنم  روشک  رد  يا  هلجم 

806شسرپ

806خساپ

؟ دشاب یم  هچ  همئا  ریاس  رب  ع )   ) مئاق ترضح  لیضفت  806تلع 

807شسرپ

807خساپ

؟ دشن رارقرب  مالسا  ردص  نامز  رد  جع )   ) نامز ماما  نامز  رد  دوجوم  تلادع  807ارچ 

807شسرپ

807خساپ

؟ هن ای دسرب اهدادعتسا ییافوکش هجرد نیا هب یناسنا مه نامز نیا زا لبق رد هک دراد ناکما ایآ ، دیسر دنهاوخ  اهنآ  هب  جیردتهب  اهناسنا  جع ) ) نامز ماما  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  فرح  ناسنا 27  تیفرظ  هک  یمالسا ) ثیداحا  ساسا  رب   ) دوش یم  هتفگ 

808شسرپ

808خساپ

؟ دینک ییامنهار ارم ًافطل . منک یمن  كردو  مهف  یمن  دهاوخ  یم  ملد  هک  روطنآ  جع )  ) نامز ماما  ییاهنتو  تبرغ  هرابرد  منک  یم  رکف  هچره  هکارچ  تسا  مهم  میارب  یلیخ  هتکن  نیا 

809شسرپ

809خساپ

تبیغ نامز و  809ماما 

809شسرپ

810خساپ

؟ دراد دوجو  مه  روهظ  نامز  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  طسوت  اهناسنا  شیامزآ  810ایآ 

810شسرپ

810خساپ

811راظتنا
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راظتنا 811یتسیچ 

راظتنا 811موهفم 

؟ تسا لوقعم  تیودهم  هب  هدیقع  811ایآ 

811شسرپ

811خساپ

؟ تسا یعامتجا  يدرف و  فیلاکت  طوقس  تجح ، ترضح  راظتنا  ینعم  811ایآ 

811شسرپ

811خساپ

؟ تسیچ راظتنا  812موهفم 

812شسرپ

812خساپ

؟  تسیچ جرفراظتنا  زا  دوصقم  دراد و  ییانعم  هچ  جع )  نامز (  ماما  تبیغ  نامز  رد  812راظتنا 

813شسرپ

813خساپ

؟ هچ ینعی  راظتنا  تسیچ ؟ 813راظتنا 

813شسرپ

813خساپ

؟ ددرگ رهاظ ترضح نآ و دوش روج و ملظ زا رپ هنامز رتدوز ات درک کمک متس و ملظ شیازفا رد  دیاب  نیاربانب  تسا  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  زا  سپ  (( مالسلا هیلع  )) نامز ماما  روهظ  نوچ  هک  تسا  تسرد  راظتنا  يانعم  رد  لیلحت  نیا  ایآ 

814شسرپ

814خساپ

؟  تسیچ جرف  راظتنا  زا  دوصقم  هچ ؟  ینعی  جرف  815راظتنا 

815شسرپ

815خساپ

؟ تسیچ جرف  راظتنا  تقیقح  تسیچ ؟ راظتنا  816تقیقح 
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816شسرپ

816خساپ

؟ دراد یصاخ  ياهیگژیو  هچ  816راظتنا 

816شسرپ

817خساپ

؟ تسیچ راظتنا  هدنهد  لیکشت  817رصانع 

817شسرپ

818خساپ

؟ تسیچ جرف  راظتنا  باب  رد  قلطم  تایاور  زا  818دوصقم 

818شسرپ

818خساپ

؟ ددرگ رهاظ ترضح نآ و دوش روج و ملظ زا رپ هنامز رتدوز ات درک کمک متس و ملظ شیازفا رد  دیاب  نیاربانب  تسا  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  زا  سپ  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  روهظ  نوچ  هک  تسا  تسرد  راظتنا  يانعم  رد  لیلحت  نیا  ایآ 

819شسرپ

819خساپ

راظتنا 820ماسقا 

؟ تسا هَّللا  لیبس  یف  داهج  لماک  قادصم  تدابع و  نیرترب  يراظتنا  عون  820هچ 

820شسرپ

820خساپ

؟ تسا حجار  يراظتنا  عون  821هچ 

821شسرپ

821خساپ

راظتنا 821هچخیرات 

. دیهد حیضوت  تیودهم  821هرابرد 

821شسرپ
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822خساپ

؟ تسیچ نآ  ۀجیتن  تّیودهم و  هب  هدیقع  822ساسا 

822شسرپ

822خساپ

؟ تسیچ هعیش  ۀعماج  راظتنا  823ۀفسلف 

823شسرپ

823خساپ

؟ تسیچ گرزب ، حلصم  کی  روهظ  راظتنا  یلصا  824ءاشنم 

824شسرپ

824خساپ

؟ دییامرفب یتاحیضوت  راظتنا  هفسلف  دروم  825رد 

825شسرپ

825خساپ

؟ تسیچ احیسم  راظتنا  زا  826دوصقم 

826شسرپ

826خساپ

؟ تسا هدوب  یسایس  ياهراشف  هجیتن  یمالسا  هعماج  رد  تیودهم  هب  داقتعا  827ایآ 

827شسرپ

827خساپ

؟ تسا هدوب  مالسا  یناهج  تموکح  ندشن  هدایپ  زا  یشان  تیودهم  هب  هدیقع  828ایآ 

828شسرپ

828خساپ

؟ دراد یترورض  هچ  یشیدنا  829ماجرف 

829شسرپ
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829خساپ

؟ تسا حیحص  تسا  هدش  تیدودهم  شیادیپ  هزیگنا  یگدنز  تالکشم  لح  زا  يدیماان  هک  نخس  نیا  830ایآ 

830شسرپ

830خساپ

راظتنا راثآ  830تلیضف و 

نآ راثآو  831راظتنا 

831شسرپ

831خساپ

یفرط زا و دوشیم ناتسلگ ایند اقآ روهظ اب میراد داقتعا یفرط زا روطچ ؟ مینکیم ششوک نآ ندرب نیب زا يارب و میناهاوخ ملظ هب نداد نایاپ يارب  دنوادخ  زا  ار  ترضح  جرف  رد  لیجعت  هشیمه  دریگیم ، ارف  ار  ناهج  متس  ملظ و  "ع " نامز ماما  روهظ  نامز  رد  میدقتعم  هک  نیا  دوجو  اب  ارچ 

831شسرپ

832خساپ

؟ تسا تیودهم  هب  داقتعا  ءوس  راثآ  زا  تیودهم  نایعدم  ندمآ  دیدپ  833ایآ 

833شسرپ

833خساپ

؟ درادیم زاب  لمع  زا  ار  ناسنا  تیودهم  هب  داقتعا  833ایآ 

833شسرپ

833خساپ

؟ تسا نامیا  تایرورض  زا  نامز  نیا  ات  وا  دوجوو  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  هب  داقتعا  834ایآ 

834شسرپ

834خساپ

؟ دراد نایعیش  جرف  رد  يریثأت  هچ  جرف  لیجعت  يارب  834اعد 

834شسرپ

834خساپ

؟ دراد يراثآ  هچ  دالیم  835ياهنشج 
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835شسرپ

835خساپ

. دوش یم  هدید  تسا  جع  نامز  ماما  رظتنم  هک  یصخش  رد  يا  هدهاشم  لباق  جیاتن  راثآ و  835هچ 

835شسرپ

835خساپ

؟ تسیچ یشیدنا  ماجرف  836دیاوف 

836شسرپ

836خساپ

؟ دراذگب ام  رد  يرثا  هچ  دیاب  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  هب  837يهدیقع 

837شسرپ

837خساپ

؟ تسا هتشاد  هگن  نامز  ماما  روهظ  رظتنم  ار  مدرم  دنوادخ  837ارچ 

838شسرپ

838خساپ

؟ دراد یپ  رد  ار  یتارمث  هچ  تّیودهم  نتشاد  839رواب 

839شسرپ

839خساپ

؟ تسیچ مالسا  زا  يرادساپ  رد  تیودهم  یلمع  840شقن 

840شسرپ

840خساپ

؟ دراد یهاگیاج  هچ  ناسنا  يدرف  یعامتجا و  یگدنز  رد  840راظتنا 

840شسرپ

841خساپ

؟ تسیچ راظتنا  هب  تبسن  مالسا  841هاگدید 
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841شسرپ

841خساپ

؟ دراد هشیدنا  رکف و  رد  يریثأت  هچ  يدهم  ترضح  روهظ  هب  841هدیقع 

842شسرپ

842خساپ

؟ دراد ياهطبار  هچ  طسق  لدع و  اب  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هب  842هدیقع 

842شسرپ

842خساپ

؟ تشاد دهاوخ  لابند  هب  یشنکاو  هچ  دنک ، لولح  رادهشیر  تروص  هب  يدهم  یناهج  تموکح  راظتنا  داقتعا و  843رگا 

843شسرپ

843خساپ

؟ دش دهاوخ  راکشآ  اهنآ  رد  يراثآ  هچ  دنشاب  قداص  دوخ  يوعد  رد  رگا  یعقاو  843نارظتنم 

843شسرپ

843خساپ

؟ تسا دنمشزرا  روهظ  راظتنا  تروص  هچ  844رد 

844شسرپ

844خساپ

؟ ددرگ لوبق  ار  نامز  ماما  تبیغ  لیلد  نودب  هدش  هتساوخ  ارچ  هتخاس  نومنهر  لئاسم  رد  قیقحت  هب  ار  ناسنا  مالسا  هکنیا  845اب 

845شسرپ

845خساپ

؟ دراذگب ام  رد  يرثا  هچ  دیاب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هب  845هدیقع ي 

845شسرپ

845خساپ

؟  تسا لامعا  لضفا  جرف  راظتنا  846ارچ 
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846شسرپ

846خساپ

. دیهد حیضوت  ناشیا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  لیلد  و  جع )   ) نامز ماما  جرف  راظتنا  846هرابرد 

846شسرپ

846خساپ

؟ دراد دوجو  داسف  اب  هزرابم  يزیتس و  ملظ  ملع ، بسک  ایوپ ، تایح  دوعوم و  راظتنا  نایم  یبسانت  848هچ 

848شسرپ

848خساپ

؟  یناهج يوگتفگ  هیبش  يزیچ  دنوش  دحتم  دوخ  دنناوت  یم  مدرم  نامز  ماما  روهظ  نودب  849ایآ 

849شسرپ

849خساپ

؟ تسا بّترتم  نامز  نیا  رد  تیودهم  زا  ثحب  رب  يدیاوفو  راثآ  850هچ 

850شسرپ

850خساپ

؟ دش اب  يدیاوفو م  راثآ  هچ  ياراد  نامزو  رصع  نیا  رد  تیودهم  زا  850ثحب 

851شسرپ

851خساپ

؟ دراد یعامتجا  دعب  رد  يریثأت  هچ  851راظتنا ،

851شسرپ

852خساپ

؟ دراد ریثأت  نارظتنم  یماظن  یگدامآ  رد  هنوگچ  راظتنا  852رصنع 

852شسرپ

852خساپ

؟ تسا رّثؤم  رادقم  هچ  ات  راظتنا  قّقحت  رد  ربص  853رصنع 

زا 1779تسرهف هحفص 105 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


853شسرپ

853خساپ

؟ دوشیم بلق  تواسق  بجوم  جرف  رد  ریخأت  853ایآ 

853شسرپ

853خساپ

؟ تسا روآتلالمو  هدننک  هتسخ  جرف ، ینالوط  راظتنا  854ایآ 

854شسرپ

854خساپ

؟ تسا بّترتم  یجنم  راظتنا  رب  يراثآ  854هچ 

854شسرپ

854خساپ

855نارظتنم

855اهیگژیو

؟ دمآ دنهاوخ  ًادعب  ای  دنراد  دوجو  نونکا  ترضح  نازابرسایآ  دنراد ؟ یتایصوصخو  اههناشن  هچ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  (ع) يدهم ترضح  یعقاو  نارظتنم 

855شسرپ

855خساپ

نارظتنم 857ياهیگژیو 

857هراشا

857شسرپ

857خساپ

؟ دنشاب هتشاد  دیاب  یتایصوصخ  هچ  یعقاو  858نارظتنم 

858شسرپ

858خساپ

؟ دناهدرک هیبشت  يدارفا  هچ  هب  ار  جع ) ) يدهم روهظ  نارظتنم  860تایاور ،
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860شسرپ

860خساپ

تسا یتایصوصخ  هچ  ياراد  غيدهم  ترضح  یعقاو  860رظتنم 

860شسرپ

860خساپ

؟ دراد یطیارش  هچ  ندش  غنامز  ماما  861وریپ 

861شسرپ

861خساپ

؟  تسیچ تبیغ  نامز  رد  لمع  نیرتهب  یعقاو و  رظتنم  863تایصوصخ 

863شسرپ

863خساپ

؟  مینکب یمالسا  فراعم  يریگدای  هب  مادقا  دیاب  ایآ  تسیچ ؟  ام  هفیظو  تسا ,  کیدزن  جع )   ) نامز ماما  روهظ  دنیوگ  یم  هک  864نیا 

864شسرپ

864خساپ

؟  مشاب هنوگچ  امش  رظن  هب  مهد  ماجنا  نآ  رب  هنایفخم  یمسر و  ریغ  ياه  تیلاعف  مشاب و  جرف  نارظتنم  زا  مهاوخ  865یم 

865شسرپ

865خساپ

؟ دوب نامز ( ماما  يارب  یعقاو  وریپ  رظتنم و  دوش  یم  866هنوگچ 

866شسرپ

867خساپ

؟  دوب جع »   » رصع یلو  ترضح  یعقاو  رظتنم  ناوت  یم  هنوگچ  - 1868

868شسرپ

868خساپ

؟  تسا یفاک  مالسلا )  هیلع  نامز (  ماما  اقآ  روهظ  نامز  كرد  يارب  تامرحم ، زا  يرود  تابجاو و  هب  لمع  ایآ  - 1868
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868شسرپ

868خساپ

؟  میشاب نامز )  ماما  تکربرپ ( دوجو  نآ  یعقاو  نارظتنم  زا  میناوتب  ات  میشاب  هنوگچ  -. 1869

869شسرپ

869خساپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  مالسلا » هیلع  » يدهم ترضح  870نارظتنم 

870شسرپ

870خساپ

؟ میشاب رصع  یلو  ترضح  یعقاو  نارظتنم  زا  میناوتیم  873هنوگچ 

873شسرپ

873خساپ

؟ مینک هدامآ  روهظ  يارب  ار  دوخ  874هنوگچ 

874شسرپ

874خساپ

876فیاظو

یمومع 876فیاظو 

؟  دنهد رارق  دوخ  تعافش  دروم  ار  ام  دنوش و  یضار  ام  زا  نامز  ماما  هک  مینک  هچو  تسیچ  تبیغ  رصع  ردام  876هفیظو 

876شسرپ

876خساپ

؟  تسیچ ام  فیلکت  ناماسب  ان  يایند  نیا  878رد 

878شسرپ

878خساپ

؟ تسا تسرد دننک روهظ ( جع ) نامز ماماو دوش روجو ملظ زا  رپ  ایند  ات  مینکن  عورش  روجو  ملظ  نیا  اب  هزرابم  هنیمز  رد  یتکرح  دوخ  زا  مینکن و  داجیا  یلوحت  دوخ  نورد  مینیشنب و  تکاس  ام  هکنیا  ایآ  - 1

880شسرپ
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880خساپ

. دینک نایب  ار  تبیغ  رصع  رد  نارظتنم  880فیاظو 

880شسرپ

880خساپ

. دینک نایب , دراد دوجو ناشیا جرف و نامیا میکحت يارب دروم نیا رد ییاعد رگا ؟ تسیچ ترضح روهظ لیجعت  يارب  اه  ناوج  صوصخ  هب  مدرمء  هفیظو  درک , رارقرب  هطبار  ًامیقتسم  ناشیا  اب  ناوت  یمن  تسا و  بیاغ  اهرظن  زا  7 رصع ماما  هک  نونکا 

881شسرپ

881خساپ

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  ناملسم  درف  کی  882فیاظو 

882شسرپ

882خساپ

؟ دنراد هدهع  رب  یفیاظو  هچ  ترضح  نادیرم  نایعیش و  دراد و  هدهع  رب  يا  هفیظو  هچ  جع ) ) نامز ماما  يربک  تبیغ  رصع  882رد 

882شسرپ

883خساپ

؟ دشاب یم  هچ  رضاح  رصع  رد  جع )  ) نامز ماما  رظتنم  کی  883فیلکت 

883شسرپ

883خساپ

؟ تسیچ تبیغ  رصع  رد  ناناوج  ياه  تیلوئسم  فیاظو و  نیرت  884مهم 

884شسرپ

884خساپ

؟ مینک انشآ  رتشیب  (ع ) نامز ماما  اب  ار  ناوج  لسن  885هنوگچ 

885شسرپ

885خساپ

؟ تسیچ جع )  ) نامز ماما  روهظ  هنیمز  ندرک  هدامآ  هب  تبسن  ناناوج  886هفیظو 

886شسرپ
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886خساپ

؟ تسیچ نامز  نیا  رد  اصوصخم . جع )  ) نامز ماما  تبیغ  رصع  رد  ام  887هفیظو 

887شسرپ

887خساپ

؟ تسیچ تبیغ  نارود  رد  (ع ) نامز ماما  هب  تبسن  ام  888فیاظو 

888شسرپ

888خساپ

. منادب جع ) ) نامز ماما  جرف  راظتنا  روهظ و  نامز  هرابرد  ناملسم  نز  کی  ناونع  هب  ار  ماهفیظو  مراد  888تسود 

888شسرپ

889خساپ

؟ تسیچ تبیغ  رصع  رد  ناناوجون  890هفیظو 

890شسرپ

890خساپ

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  رظتنم  890هفیظو 

890شسرپ

890خساپ

؟ دیسیونب زین  ار  نارظتنم  فیاظ  روهظ و  میالع  دیهد و  یحیضوت  تیودهم  هلاسم  دروم  893رد 

893شسرپ

( لوا تمسق  ) 893خساپ

( مود تمسق  ) 896خساپ

( موس تمسق  ) 899خساپ

؟ دنراد مالسلاهیلعنامز  ماما  هب  تبسن  تبیغ  رصع  رد  یفیلاکت  هچ  901نینمؤم 

901شسرپ

902خساپ
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؟ تسیچ جع ) ) نامز ماما  هب  تبسن  تبیغ  رصع  رد  ام  903هفیظو 

903شسرپ

903خساپ

( دیئامرف هراشا  راورتیتو  هصالخ  تروصب  ًافطل  (؟ تسمادک ینونک  ساسح  طئارشو  ... هیقب ا ترضح  تبیغ  نامزرد  ناملسم  کی  یلصا  904فئاظو 

904شسرپ

904خساپ

. نز کی  اصوصخم  تسیچ ؟  یعقاو  رظتنم  کی  فیاظو  - 904

904شسرپ

905خساپ

نامز ماما  هب  905تبسن 

ماما 906تخانش 

؟  میزاس رت  ینیع  رت و  سوملم  نارگید  دوخ و  يارب  ار  هعماج  رد  ماما  روضح  میهاوخب  هک  دراد  یتیمها  906هچ 

906شسرپ

906خساپ

؟ دراد دوج  7 رصع ماما  نتخانشن  ای  نتخانش  رب  ینبم  يا  هناشنایآ  دوش ؟ یم  لصاح  هنوگچ  تخانش  نیا  هچ ؟  ینعی  نامز 7 ماما  تخانش  يارباعد 

906شسرپ

906خساپ

؟ تسا موصعم ماما , اما زا دارم  ای  دنک و  یم  قدص  مه  هیقف  یلو  دروم  رد  تبیغ  نامز  رد  ایآ  تسا ,  یلهاج  گرم  وا  گرم  دریمب  شنامز  ماما  هب  تفرعم  نودب  سک  ره  تیاور 

907شسرپ

907خساپ

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  تخانش  زا  دوصقم  ۀیلهاج " ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم   " ثیدح هب  هجوت  907اب 

907شسرپ

907خساپ

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  اب  نانآ  نتخاس  انشآ  ناناوجون و  ناکدوک و  ییانشآ  909ياههار 
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909شسرپ

909خساپ

؟ مینکب دیاب  هچ  میشاب ، ترضح  یعقاو  رظتنم  قشاع و  هک  نیا  و  جع ) ) رصع ماما  كرابم  دوجو  یعقاو  كرد  911يارب 

911شسرپ

911خساپ

؟ دنک یم  ادیپ  ققحت  تروص  هچ  رد  نامز  ماما  تخانش  913تفرعم و 

913شسرپ

913خساپ

. دیسیونب یتاحیضوت ياهنماخ یمظعلا هّللا تیآ ترضح بالقنا مظعم ربهر ةرابرد ناکما تروص رد و میسانشب ار  دوخ  ربهر  میناوتیم  هنوگچ  ام  ثیدح  نیا  هب  دانتسا  اب  تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دریمب  دسانشن و  ار  ربهر )  ) شیوخ نامز  ماما  سک  ره  "

914شسرپ

914خساپ

تسیچ ع )  ) نامز ماما  اب  سنا  تخانش و  915ياههار 

915شسرپ

915خساپ

امن ترایز ار ( جع ) نامز ماما يزور دوش یم اعقاو ایآ الصا دش جراخ تیلهاج زا ینعی دیسر تسا هدرم تیلهاج گرم هب دریمب و دسانشن ار دوخ نامز ماما  سک  ره  دنا  هدومرف  هک  ربمایپ  ثیدح  نیا  هب  دوشب  هک  يروط  دشاب  یحطس  هک  ییانشآ  هن  موشب  انشآ  رتشیب  منامز  ماما  اب  مناوت  یم  روطچ 

915شسرپ

916خساپ

؟ تسیچ جع ) ) نامز ماما  هب  یکیدزن  تخانش و  918هار 

918شسرپ

918خساپ

؟ تسا بجاو و مزال هعماج رد ماما روضح ، يرطف لیلد اب هک یلاح رد دنسانشب ار تسا بیاغ هک یماما دنناوت یم هنوگچ مدرم « ۀیلهاج ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم   » ثیدح هب  رظن  دشاب ?  دناوت  یم  ترضح  نآ  تخانش  مدع  رب  رذع  لیلد و  مالسلا ) هیلع  ) ماما تبیغ  ایآ 

919شسرپ

919خساپ

؟ تخانش اردوخ  نامزماما  ناوتیم  هنوگچ  مالسلاهیلعنامزماما  تبیغ  920اب 
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920شسرپ

920خساپ

؟ دوش رتشیب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  دوجو  هب  نامنامیا  هک  مینک  921هچ 

921شسرپ

921خساپ

؟ میاهتفر ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  میسانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  رگا  921ارچ 

921شسرپ

921خساپ

. دییامرف تیانع ار مزال تاحیض وت  مالسلا »  مهیلع   » همئا ریاس  و  اهیلع »  مالس   » ءارهز ترضح  و  مالسلا »  هیلع  رصع « ماما  يامظع  ماقم  هب  حیحص  تفرعم  صوصخ  رد  افطل  - 1

922شسرپ

922خساپ

؟  مینک دایز  جع »  » نامز ماما  هب  تبسن  ار  دوخ  تفرعم  ناوت  یم  هنوگچ  -1922

922شسرپ

922خساپ

؟ تسیچ ماما  تخانش  مدع  تروص  رد  تیلهاج  گرم  زا  923دارم 

923شسرپ

923خساپ

نامز ماما  923طابترا 

. دیهد حیضوت تسا دنمشهاوخ ؟ دنک یم تیافک ناشیا روضح هب داقتعا و ناشیا هینک و مان نتسناد ای ؟ دشاب یم ) نامز ماما ترایز و ندید طقف  ثیداحا  نیا  زا  روظنم  ایآ  تسین ، لوبق  شتادابع  زا  کی  چیه  دسانشن  ار  دوخ  نامز ( ماما  سک  ره  هک  تسا  هدش  هراشا  ثیداحا  زا  یلیخ  رد 

923شسرپ

923خساپ

؟ درک دیاب  هچ  ( 7  ) نامز ماما  اب  یبلق  طابترا  924يارب 

924شسرپ

924خساپ
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حا نامز نآ زا مدید ار ترضح باوخ متفگ ، رواشم ررکم ياهشسرپ زا دوخ ندرک اهر يارب نم . داد تسد نم هب يدیدش هیرگ هک مدوب روهطوغ لایخ  نیمه  رد  يزور  دنزیم ، فرح  نم  اب  وا  منیبیم و  ار  ترضح  منکیم  روصت  دوخ  لایخ  رد  هک  ياهنوگ  هب  مراد  نامز  ماما  هب  ياهژیو  تدارا  نم 

925شسرپ

925خساپ

؟ دراد یلاکشا  راک  نیا  ایآ  مییامن  هیده  غنامز  ماما  ًالثم  ناماما  زا  یکی  هب  ار  نآ  هدرک  تئارق  نآرق  زا  یتایآ  926رگا 

926شسرپ

926خساپ

؟ دینیبب ار  دوخ   ، نامز ماما  اقآ  رضحم  رد  لاح  همه  رد  دناوت  یم  ناسنا  هنوگچ   : دوش هدیسرپ  تجهب  ياقآ  زا  مه  يا و  هنماخ  ياقآ  زا  مه  لاؤس  نیا  افطل 

926شسرپ

927خساپ

؟ مینک رارق  رب  هطبار  جع ) ) نامز ماما  اب  هنوگچ  927روطچ و 

927شسرپ

927خساپ

؟ درک رارق  رب  طابترا  (ع ) نامز ماما  اب  ناوت  یم  928هنوگچ 

928شسرپ

929خساپ

؟ دربب هرهب  وا  كرابم  دوجو  زا  دناوتب  دشاب و  طابترا  رد  وا  اب  جع )  ) يدهم ترضح  تبیغ  نامز  رد  هک  دنک  ادیپ  ار  یگتسیاش  نیا  دناوتیم  روطچ  درف  کی 

930شسرپ

930خساپ

؟ تسا ریذپ  ناکما  ییاه  شور  هچ  زا  (ع ) نامز ماما  اب  930طابترا 

931شسرپ

931خساپ

؟ دراد تحص  دنا  هدش  فرشم  ع )   ) نامز ماما  رضحم  هب  رایزهم  نب  یلع  مولعلارحب و  همالع  موحرم  هک  تسا  هدش  هتفگ  هک  932نیا 

932شسرپ

933خساپ
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؟ دهد ماجنا دیاب  ییاهراک  هچ  دشاب ، ناشیا  نازابرس  زا  یکی  ترضح ، مایق  رد  دشاب و  هتشاد  هطبار  جع ) ) يدهم ترضح  اب  تسا  دنمهقالع  هک  ناملسم  ناوج  کی 

933شسرپ

933خساپ

؟ مینکب دیاب  هچ  میشاب ، ترضح  یعقاو  رظتنم  قشاع و  هک  نیا  و  جع ) ) رصع ماما  كرابم  دوجو  یعقاو  كرد  935يارب 

935شسرپ

935خساپ

؟  تسیچ تبیغ  نامز  رد  ام  هفیظو  تسیچ ؟  جع )  نامز (  ماما  تبیغ  تلع  تسین ؟  طابترا  رد  نم  لثم  يدارفا  اب  جع )  نامز (  ماما  936ارچ 

937شسرپ

937خساپ

؟ درک تبحص  جع )  نامز (  ماما  اب  ناوت  یم  937هنوگچ 

937شسرپ

937خساپ

؟  میوش ناشیا  یعقاو  رادتسود  دوش و  رت  يوق  جع )  نامز (  ماما  اب  ام  هطبار  ات  مینک  938هچ 

938شسرپ

938خساپ

؟ درک رارقرب  طابترا  نامز  ماما  اب  ناوت  یم  938هنوگچ 

938شسرپ

939خساپ

تسیچ ترضح  نآ  اب  طابترا  غنامز و  ماما  هب  قشع  شیازفا  939هار 

939شسرپ

940خساپ

؟  منک رت  قیمع  رتشیب و  جع )   ) نامز ماما  اب  ار  مطابترا  940هنوگچ 

940شسرپ

940خساپ
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؟ تسا مزال  یصاخ  طیارش  جع ) ) نامز ماما  هب  همان  نتشون  942يارب 

942شسرپ

942خساپ

؟  تسا هنوگچ  جع )   ) نامز ماما  اب  طابترا  ياه  943هار 

943شسرپ

943خساپ

؟ تسیچ هضیرع نتشون هفسلف  سپ  دنهد  یم  خساپ  ام  هب  میهاوخب  اهنآ  زا  تین  صولخ  اب  ار  دوخ  تجاح  مینزب و  ادص  ار  همئا  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  نایعیش  ام  داقتعا 

945شسرپ

945خساپ

. تسا هفارخ  ایآ  . تسا هنوگچ  ام  ياملع  رظن  زا  دیسر  دهاوخ  يو  نامز  ماما  تسد  هب  هکنآ  دیما  هب  دروایب و  يذغاک  يور  رب  ار  شلد  فرح  یسک  هکنیا  ایآ 

945شسرپ

946خساپ

. تسا نکمم  ریغ  ندینش  باوج  نامز و  ماما  زا  ندرک  لاوس  946ایآ 

946شسرپ

946خساپ

؟ دراد يربتعم  كردم  مالسلاهیلعنامز  ماما  هب  یسیون  هضیرع  946ایآ 

947شسرپ

947خساپ

؟ دسر یم  جع )   ) نامز ماما  تسد  هب  دوش  یم  هتخادنا  ناور  بآ  رد  هک  ییاه  همان  هک  تسا  تسرد  بلطم  نیا  947ایآ 

947شسرپ

947خساپ

. مینک رارقرب  طابترا  تیب  لها  اب  روطچ  الک  مینیبب و  ار  وا  درک و  رارقرب  طابترا  نامزلا  بحاص  اقآ  اب  ناوت  یم  947روطچ 

948شسرپ

948خساپ
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. تسا مالسا بان و ییالط لصا نیا ندش لیمکت باب زا طقف و میدقتعم مالسا لوصا همه هب ام هتبلا ( تشاد میقتسم  هطبار  شتیالو  تحت  مدرم  اب  ارثکا  یلع  ماما  ) تخانش اه  هناسر  قیرط  زا  ور  رد  ور  هطبار  نودب  رضاح  لاح  رد  ار  دوخ  ربهر  ماما و  ناوت  یم 

950شسرپ

950خساپ

ماما يارب  952اعد 

تجاح هک دنادن حالص دنوادخ رگا ؟ درادن ياهدیاف ام ياعد سپ . دنکیم هدروآرب ار ناشتجاح ادخ دننک رت بل رگا ناشیا هک نیا هن رگم دوش هدروآرب  ناتدوخ  تاجاح  ات  دیناوخب  زامن  تعکر  ود  ناشیا  تاجاح  يارب  ای  دینک  اعد  جع   ) نامز ماما  اقآ  تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  هک  ماهدینش 

952شسرپ

952خساپ

ت و کیرحت ار هدع نآ خزرب ملاع رد اقآ نآ ارچ سپ تسه رگا ؟ تسین ادخ تسد رد (ع) يدهم ترضح جرف و روهظ رگم هرخالاب و ؟ دوشیم تشهب دراو هراب  کی  هدش و  كاپ  دنارذگب ، ار  لحارم  نآ  خزرب  ملاع  رد  یسک  رگا  ایآ  دراد ؟ تیعقاو  هدروآ  برغ  تحایس  باتک  رد  یناچوق  ياقآ  موحرم  هچنآ  ایآ 

953شسرپ

953خساپ

! موش یم کیدزن يدیماان ءهلحرم  هب  مک  مک  مونش و  یمن  یخساپ  منز ,  یمادص  ار  ترضح  ردقچ  ره  تسیچ ؟  نامز 7 ماما  اقآ  الوم و  رضحم  زا  اعد  تباجتسا  مدع  تلع 

954شسرپ

954خساپ

؟ دنتسین تمالس  رد  ناشیا  رگم  میهدیم ؟ هقدص  ارچ  (ع ) نامز ماما  یتمالس  955يارب 

955شسرپ

955خساپ

؟ تسین یبیرفرهاظ ام ياهاعد ایآ ، دنکیمن روهظ ررقم  دعوم  ات  تسا و  دنوادخ  تظافح  رد  ترضح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مینک . اعد  (ع ) نامز ماما  روهظ  رد  لیجعت  ای  یتمالس  يارب  دنیوگیم  هشیمه 

955شسرپ

956خساپ

؟ دراد ییانعم  هچ  جع " " نامز ماما  یتمالس  يارب  اعد  تسا  نادنز  نمؤم  يارب  ایند  ثیدح :  هب  هجوت  957اب 

957شسرپ

957خساپ

تجاح هک دنادن حالص دنوادخ رگا ؟ درادن ياهدیاف ام ياعد سپ . دنکیم هدروآرب ار ناشتجاح ادخ دننک رت بل رگا ناشیا هک نیا هن رگم دوش هدروآرب  ناتدوخ  تاجاح  ات  دیناوخب  زامن  تعکر  ود  ناشیا  تاجاح  يارب  ای  دینک  اعد  جع   ) نامز ماما  اقآ  تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  هک  ماهدینش 

958شسرپ
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958خساپ

وخ هچ غترضح نآ روهظ زا دعب ـ هّللاأش نا ـ دننادیم هک نآ نمض ; دننکن اعد غنامز ماما روهظ يارب ات دوشیم بجوم هک تسا نانآ لد رد  سرت  یعون  دوجو ، نیا  اب  دناهدنمرش ، دنوادخ  هاگرد  رد  دناهداد و  ماجنا  نونک  ات  هک  يرایسب  ناهانگ  اب  هک  تسا  حرطم  شسرپ  نیا  ياهدع  يارب 

958شسرپ

958خساپ

مینکیم اعد  غنامز  ماما  اقآ  یتمالس  يارب  959ارچ 

959شسرپ

959خساپ

؟ دوشیم لوبق  دشابن ، بلق  میمص  زا  رگا  مینکیم  غنامز  ماما  يارب  هک  959ییاعد 

960شسرپ

960خساپ

؟ تسیچ ترضح  نآ  یتمالس  يارب  ندرک  اعد  هفسلف  تسا  یمتح  نامز  ماما  ندمآ  هکنیا  هب  هجوت  960اب 

960شسرپ

960خساپ

؟ دشاب هتشاد دناوت یم  يرگید  لیلد  رما  نیا  رکذت  ایآ  تسیچ و  جع )   ) نامز ماما  روهظ  يارب  اعد  روتسد  سپ  تسا ,  موتحم  روما  هب  طوبرم  ع )   ) همئا ملع  رگا 

961شسرپ

961خساپ

؟ مسرت یم ناشیا روهظ زا لیلد نیمه هب مشاب اهناسنا نآ ءزج مسرت یم متسین هاگآ دوخ تیعضو زا نم نوچ و دناسر یم ناشلامعا يازس  هب  ار  دب  ياهناسنا  دریگ و  یم  ار  نامولظم  ماقتنا  ناشیا  ترضح  نآ  روهظ  تروص  رد  مناد  یم  ییاجنآ  زا  یلو  مراد  تسود  ار  نامز  ماما  نم 

961شسرپ

962خساپ

 . ناشیا يارب  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ار  تفص  شش  نیا  ارچ  هک  دیهد  حیضوت  دینک و  ریسفت  ار  کیلول ) نک  مهللا   ) رصع یلو  ترضح  یتمالس  يارب  اعد 

962شسرپ

963خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  یتمالس  تهج  هب  نداد  964هقدص 

964شسرپ
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964خساپ

؟ تسا بحتسم  ترضح  هرابرد  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  رصع  رد  ییاهاعد  965هچ 

965شسرپ

965خساپ

؟ تسا هدش  مالسلاهیلعنامز  ماما  يارب  اعد  شرافس  ییاهناکم  هچ  965رد 

965شسرپ

965خساپ

؟ دراد تافانم  روهظ  رد  هلجع  زا  یهن  اب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  يارب  اعد  966ایآ 

966شسرپ

966خساپ

؟ دنک روهظ ( مالسلا هیلع ) نامز ماما اقآ هک میشاب هتشاد  تسود  لد  هت  زا  روطچدشاب  هناصلاخ  لماک و  هدیقع  اب  هک  مینک  اعد  روطچ  دینک  اعد  جع ) نامز (  ماما  اقآ  جرف  يارب  دنیوگ  یم  الومعم  - 1.

966شسرپ

966خساپ

؟ دینک یم  هیجوت  ار  هدش  دراو  جع )  ) رصع یلو  روهظ  رد  لیجعت  دروم  رد  هک  هیعدا  تایاور و  هنوگچ  لحن  هروس  کی  هیآ  هب  هجوت  967اب 

967شسرپ

967خساپ

؟ مینک اعد وا یتمالس  يارب  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  يرایسب  رد  ارچ  درادیم  هگن  ظوفحم  اهالب  نانمشد و  دنزگ  زا  ار  جع ) ) نامز ماما  دنوادخ  هک  مینادیم  هکنآ  اب 

970شسرپ

970خساپ

ماما هب  970لسوت 

؟ دیراد يداهنشیپ هچ  میئوج  لسوت  ناشیا  هب  رتشیب  مینک و  رتکیدزن  نامنامز  ماما  هب  ار  نامدوخ  یعقاو  تداعس  لامک و  هب  ندیسر  لیصحت و  رما  رد  هکنیا  يارب 

970شسرپ

970خساپ

تسا هنوگچ  ع   ) نامز ماما  973زامن 
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973شسرپ

973خساپ

میوشیم لیامتم  یمک  هلبق  تسار  فرط  هب  یلیلد  هچ  هب  ع   ) نامز ماما  هب  نداد  مالس  973يارب 

973شسرپ

973خساپ

؟ دوشیم نم  لاح  لماش  ناشیا  کمک  ایآ  دنکیم ؟ کمک  نم  هب  ناشیا  مریگب ، کمک  جع )  ) يدهم زا  میاهراک  رد  مهاوخب  974رگا 

974شسرپ

974خساپ

؟ ددرگ یم  رب  ام  تمس  هب  جع ) ) نامز ماما  میروایب ، نابز  رب  ار  دمحم " لآ  مئاق  ای   " هلمج هک  ینامز  975ایآ 

975شسرپ

975خساپ

؟. دیهد حیضوت  مالسلا )) هیلع  )) تّجح ترضح  زامن  تّیفیک  دروم  رد  975يرصتخم 

975شسرپ

975خساپ

؟  تسا هنوگچ  جع )   ) نامز ماما  زامن  نمض  رد  دراد ؟ تقیقح  رما  نیا  ایآ  نامزلا ,  بحاص  هاچ  مان  هب  تسه  یهاچ  نامرک  976رد 

976شسرپ

976خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  نارکمج  دجسم  هاچ  رد  نتخادنا  ترضح و  هب  یسیون  هضیرع  میناوخب  هبترم  تفه  ار  جع )   ) نامز ماما  زامن  دوجس  عوکر و  رکذ  دیاب  ایآ 

977شسرپ

977خساپ

. تسا يا هلاسم هچ رس دوش یم دیدجت حبص زور ره هک يدهع نیا ؟و تسیچ هدش  دای  نامیپ  دهع و  زا  نشور  حضاو و  موهفم  یقنع »  یف  هل  اتعیب  ادقع و  ادهع و  هل  ددجا  ینا  میناوخ « یم  دهع  ياعد  یهاگحبص و  ترایز  رد 

977شسرپ

977خساپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  هب  لّسوت  977هفسلف 

زا 1779تسرهف هحفص 120 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


978شسرپ

978خساپ

؟ تسا هنوگچ  دوشیم  هداد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  ترضح  هب  هک  یمالس  978هوحن 

978شسرپ

979خساپ

؟. دیهد حیضوت  مالسلا » هیلع  » تّجح ترضح  زامن  تّیفیک  دروم  رد  979يرصتخم 

979شسرپ

979خساپ

؟ تسیچ نامز  ماما  هب  لسوت  980تلع 

980شسرپ

980خساپ

دراوم 982ریاس 

؟ دشاب دنسرخ  یضار و  ام  تسد  زا  (ع ) نامز ماما  هک  مینک  982هچ 

982شسرپ

982خساپ

.( دییامرفب دیق  ار  ینیمخ ( ماما  يا و  هنماخ  اتیآ ... ۀیصوت  ًافطل  ( ؟ مناسرب نایاپ  هب  یبوخ  هب  ار   ( جع نامز ( ماما  يزابرس  مناوتب  ات  مهد  ماجنا  دیاب  يراک  هچ 

983شسرپ

984خساپ

؟ تشاد دوجو  تاولص  مالسا  ربمایپ  زا  لبق  ایآ  تسیچ ؟ تاولص  هفسلف  تسیچ ؟ ع )  ) نامز ماما  يارب  نداتسیا  ماگنه  رس  رب  نتشاذگ  تسد  هفسلف 

985شسرپ

985خساپ

؟ دنمان یم  نامز  ماما  هب  قلعتم  ار  هعمج  زور  986ارچ 

986شسرپ

986خساپ
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؟ تسا حیحص نیا ایآ میا . هداد  ماجنا  دایز  هانگ  هتفه  نآ  رد  هدوب و  تحاران  ام  تسد  زا  هتفه  نآ  جع ) ) نامز ماما  هک  تسا  نیا  يارب  دریگ  یم  ناملد  هک  هعمج  ياهزور 

987شسرپ

987خساپ

؟ دراد یلاکشا تبسانم نیا هب یشیامن تاکرح ماجنا و نآ ماجنا ایآ مهدب . بیترت  مدرم  یلاحشوخ  يارب  رتائت  یشیامن و  ۀمانرب  مناتسود  اب  مراد  دصق  هدنب  مینک . یم  رازگرب  نامرهش  رد  ینشج  نابعش  همین  يارب  ام 

988شسرپ

988خساپ

؟ دنوش یم  دنلب  دیآ  یم  (ع ) نامز ماما  مان  یتقو  988ارچ 

988شسرپ

988خساپ

؟ دناهدومرفن اعد ًالصا ای هدیسرن تباجتسا هب ناشیا ياعد ایآ ؟ میراک تیصعم هک تسا هنوگچ لاح نیا اب ، تسا باجتسم ماما  ياعد  دنراتساوخ و  ار  تیصعم  كرت  تعاط و  قیفوت  ادخ  زا  ام  يارب  ًالثم  دنیامرفیم ، اعد  ار  دوخ  ناّبحم  نایعیش و  هیلع  هَّللا  مالس  رصع  ماما 

989شسرپ

989خساپ

؟ مینکیمن نینچ  ناماما  هیقب  يارب  ارچ  تسا ، مارتحا  يارب  رگا  میراذگ ؟ یم  رس  يور  ار  تسد  میزیخ و  یم  رب  جع ) ) يدهم ترضح  مان  ندمآ  زا  دعب  ارچ 

989شسرپ

990خساپ

؟ ددرگ یم  رب  ام  تمس  هب  جع ) ) نامز ماما  میروایب ، نابز  رب  ار  دمحم " لآ  مئاق  ای   " هلمج هک  ینامز  990ایآ 

990شسرپ

990خساپ

؟ میوش یم  دنلب  دوش  یم  هدرب  جع ) ) نامز ماما  مان  هک  یعقوم  990ارچ 

991شسرپ

991خساپ

؟ ریخ ای  دنراد  یمسج  روضح  ام  تاعامتجا  رد  جع )  ) نامز ماما  991ایآ 

991شسرپ

991خساپ

زا 1779تسرهف هحفص 122 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ دنراذگ  یم  رس  يور  ار  ناشتسد  اه  یضعب  دنناوخ ، یم  ار  نامز ( ماما  ۀمانترایز  هک  یعقاوم  رد  هکنیا  991هفسلف 

992شسرپ

992خساپ

یتجح رظن اب ًالماک و دشاب یم یگدامآ یگنوگچ دروم رد دیکأت رتشیب هدنب ) دییامرف حیضوت ًافطل ؟ میوش هدامآ هنوگچ دیاب ام سپ دریگ یم ارف ایرد  یکشخ و  رد  داسف  اقآ  روهظ  عقوم  رد  یفرط  زا  دشاب ؛ یم  دنوادخ  زا  جع ) ) نامز ناما  اقآ  جرف  يارب  یگدامآ  تساوخرد  مدرم  رثکا  ياهاعد  زا 

992شسرپ

992خساپ

؟ میشاب جع ) ) نامز ماما  نامیالوم  رکف  هب  دریگب و  ناملد  هعمج  بورغ  رد  هک  مینک  994هچ 

994شسرپ

994خساپ

؟ میزیخیم رب  اج  زا  مئاق "  " مان ندینش  اب  996ارچ 

996شسرپ

996خساپ

نامز ماماو  996نارظتنم 

؟ ریخ ای دیقفاوم تسا موسرم هعماج رد هک اه يدولوم و يرادازغ هنوگنیا اب امش ایآ تسین از تکرح و تسا هنادعاق یسلاجم تیب  لها  يارب  ام  يدولوم  یحادم و  سلاجم  تسین و  جع )  ) نامز ماما  روهظ  تمس  هب  ام  ياه  همانرب  ارچ  میتسه  جع )  ) نامز ماما  هعماج  رد  هک  ام 

996شسرپ

996خساپ

؟ میامن بلج  ار  نانآ  رطاخ  تیاضر  مهد و  رثا  میگدنز  رد  ایر  زا  رود  هب  ار  ادخ  يایلوا  و  (ع ) نامز ماما  هب  قشع  997هنوگچ 

997شسرپ

997خساپ

؟ تسا يرایعم  هچ  قبط  نایعیش  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  1000تبحم 

1000شسرپ

1000خساپ

؟ درک دیاب  هچ  (ع ) نامز ماما  اب  تفلا  سنا و  1001يارب 

1001شسرپ
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1001خساپ

؟  ارچ دنزیخیم ، رب  رتدوز  دارفا  رتشیب  یلو  دنزیخیمرب ، مدرم  مهدزاود  ماما  مان  ندمآ  اب  هعمجزامن  1002رد 

1002شسرپ

1002خساپ

؟ دومن بلج  ار  جع ) ) نامز ماما  تیاضر  ناوت  یم  1002هنوگچ 

1002شسرپ

1002خساپ

. دنک یم تحاران ار ناشیا و )؟ دراد داریا راک ياجک مناد  یمن  مدوخ  یلو   ) تسین تسرد  میاهراتفر  زا  یخرب  منک  یم  رکف  یلو  منک . یضار  مدوخ  تسد  زا  ار  (ع ) نامز ماما  دهاوخ  یم  ملد  دیناد ، یم 

1003هراشا

1003شسرپ

1003خساپ

؟ نک جراخ لد زا ار يرگید  تبحم  يروایب  تسدب  ار  (ع ) نامز ماما  اقآ  تبحم  یهاوخ  یم  رگا  دراد  تافانم  نخس  نیا  اب  ایآ  شرادرک  راتفر و  رطاخب  یسک  هب  نتسب  لد 

1004شسرپ

1004خساپ

؟ دیا یمن  نیئاپ  نامز  ماما  تمرح  ام  یپ  رد  یپ  ياه  هبوت  اب  1005ایآ 

1005شسرپ

1005خساپ

؟ درک كرد  ار  جع )   ) يدهم ترضح  روضح  ناج  لد و  اب  ناوت  یم  1006هنوگچ 

1006شسرپ

1006خساپ

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  يارب  هیده  1006نیرتهب 

1006شسرپ

1006خساپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  افطل  میرگب  راز  راز  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  ياثر  رد  موش و  جع )   ) يدهم ترضح  اصوصخم  همئا  قشاع  مهاوخ  1006یم 
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1006شسرپ

1007خساپ

؟ درک كرد  رتشیب  ار  ناشیا  روضح  هدش و  کیدزن  جع )  ) رصع ماما  هب  یلمع  تروص  هب  ناوت  یم  1007هنوگچ 

1007شسرپ

1007خساپ

؟  هچ ینعی  مالسلا »  هیلع  نامز «  ماما  1008قشع 

1008شسرپ

1008خساپ

؟  دیهد حیضوت  لماک  روطب  افطل  دنروخ ؟  یم  هصغ  ياهراک  هچ  زا  جع ) ) نامز ماما  - 1.1009

1009شسرپ

1009خساپ

؟ درک بلج  ار  جع )   ) نامز ماما  تیاضر  ناوت  یم  1010هنوگچ 

1010شسرپ

1010خساپ

ثحابم 1010ریاس 

تسیچ هعمج  زور  ياهرصع  رد  یگنتلد  1010لیالد 

1010شسرپ

1010خساپ

؟ میریگ یم  رس  يوررب  ار  دوخ  تسد  (، جع ) نامز ماما  هب  مالس  عقوم  رد  1011ارچ 

1011شسرپ

1011خساپ

؟ تسا راگزاس  تقلخ  ملاع  ننس  ترطف و  اب  تیودهم  هب  هدیقع  1011ایآ 

1011شسرپ

1011خساپ
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؟ درک لیلحت  ناوت  یم  هنوگچ  ار  نانآ  ياه  شور  فالتخا  و  ع )  ناماما (  یسایس  ياهراتفر  1012توافت 

1012شسرپ

1012خساپ

هدیسرن هعماج اجنآ هب ، ناشیا يراد مامز "و "ص لوسر ترضح نامز رد ارچ تسا رترب و رتالاب رگا ؟ رتهب و رتالاب ای تسناد لوسر ترضح يراد مامز  مایا  يواسم  ناوت  یم  ار  میراد  ترضح  جرف  دعب  زا  هک  یمیسرت  اه و  يدیلپ  رش و  زا  ناسنا  تاجن  يارب  ناسنا  یقیقح  حلصم  جرف و  راظتنا  ایآ 

1014شسرپ

1015خساپ

. مشاب یعقاو رظتنم کی دیاب هنوگچ هکنیا دینک و یفرعم  مربب  ناشدوجو  هب  یپ  رتهب  ات  دیناد  یم  مزال  دروم  نیا  رد  هک  ار  ییاهباتک  ای  باتک  دییوگب و  جع ) ) نامز ماما  اقآ  سدقم  دوجو  زا  میارب 

1015شسرپ

1016خساپ

ي چیه ربمایپ توعد زا سپ ارچ . میرب یم نیب زا ار امش و میدنویپ یم وا هب ام هک دنک یم روهظ يربمایپ دنتفگیم نانآ هب نایجرضخ اب عازن ماگنه  هب  ربمایپ ) تثعب  زا  لبق   ) دندش نکاس  اجنآ  رد  ترجاهم و  فئاط  یبرغ  ةّرح  هب  سدق  هب  اه  یمور  هلمح  زا  یئاهر  يارب  نایدوهی  زا  يا  هدع 

1019شسرپ

1019خساپ

نک اعد رایسب دوش یم هتفگ و دنراد رارصا جرف لیجعت رما رب نید ناگرزب هک نیا و دتفا یمن ولج ای بقع ام ياعد اب و دوش یم بوسحم یهلا ياضق ترضح روهظ : » دندوب هدومرف  هک  مدینش  نامرهش  ياملع  زا  یکی  زا  شیپ  يدنچ  نوچ  ردق ؟ ای  دوش  یم  بوسحم  یهلا  ياضق  جع ) ) تجح ترضح  روهظ  نامز 

1020شسرپ

1021خساپ

1022تبیغ

تبیغ 1022یتسیچ 

تبیغ 1022يانعم 

؟ دسانشیمن ار ناشیا یسک یلو  دوشیم  هدید  ترضح  نآ  مسج  هکنیا  ای  تسا  ناهنپ  اهرظن  زا  ناشیا  فیرش  مسج  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  رمالا  بحاص  ترضح  تبیغ  تّیفیک 

1022شسرپ

1022خساپ

؟ تسا یبیغ  دادما  اب  مالسلا )) هیلع  )) ۀجح ترضح  ياهیزوریپ  مامت  ایا  تسیچ و  تبیغ  1022يانعم 

1022شسرپ

1023خساپ
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؟ تسا یتیفیک  هچ  هب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  1023تبیغ 

1023شسرپ

1023خساپ

تبیغ للع  1023هفسلف و 

؟ دیامن شظفح نانمشد ّرش زا و دنکرهاظ ار شدوجو دراد تردق دنوادخ هک یلاح رد ؟ دنامب بیصن یب  نامز 7 ماما  ترضح  دوجو  ضیف  زا  هعیش  دیاب  ارچ  دنشاب ؟ مورحم  شدوجو  ضیفزا  ناناملسم  اه  نرق  دورب و  ایند  زا  دوز  مرکاربمایپ 6 دیاب  ارچ 

1023شسرپ

1024خساپ

. دینک نایب  ار  نامز  ماما  تبیغ  ءهشیر  1024تّلع و 

1024شسرپ

1024خساپ

؟ دندرب رس  هب  افتخا  رد  یکدوک  نامه  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  1025ارچ 

1025شسرپ

1025خساپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  1026هفسلف 

1026شسرپ

1026خساپ

؟ تسا هدیدرگن  رّرقم  تبیغ  رگید ، ناماما  يارب  1027ارچ 

1027شسرپ

1027خساپ

؟!!  دنک یم  ناهنپ  ار  دوخ  جع »  نامز «  ماما  ردقنآ  ارچ  -11028

1028شسرپ

1028خساپ

؟ دنیامرف یمن روهظ نامز ماما ارچ سپ دننیبن يا  همدص  چیه  هک  يروط  هب  دیامن  تظفاحم  مه  نامز  ماما  كرابم  دوجو  زا  دناوت  یم  دوجو  نیا  اب  تسا  رداق  زیچ  همه  رب  دنوادخ  مییوگ  یمن  رگم 

1028شسرپ
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1028خساپ

؟ تسیچ ینالوط تبیغ نیا هفسلف مینادب میهاوخیم دربیم رس هب تبیغ هدرپ تشپ رد هک تسا لاس رازه  کی  زا  شیب  نونکا  مه  تسا  هدش  ناهنپ  بئاغ و  اهرظن  زا  لاس 260  هب  مالسلا » هیلع  » يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  يدهم  ترضح  مینادیم 

1030شسرپ

1030خساپ

؟ تسیچ (ع ) يدهم ماما  تبیغ  ياهتمکح  1032للع و 

1032شسرپ

1032خساپ

؟ دنکیمن روهظ  ارچ  دراد ، يدایز  ناتسود  هک  لاح  دینک ، نایب  ار  جع )  ) ترضح تبیغ  1034لیلد 

1034شسرپ

1035خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  لاح  دوخ و  نامز  رد  نامز 7 ماما  تبیغ  1036تلع 

1036شسرپ

1036خساپ

! میروخب ترسح شترایز يارب و میشاب مورحم شدوجو ضیف زا دیاب , میتسهوا ناهاوخ و دنم هقالع هک زورما اما , دندوبن مورحم شدوجو ضیف  زا  مدرم  دوب و  اه  نآ  نیب  ماما 7 دنتساوخ ; یمنار  وا  دنتشاد و  ینمشد  ماما 7 اب  اه  نآ  نارادمدرس  مدرم و  رثکا  هک  نیا  اب  هتشذگ  راصعا  رد 

1036شسرپ

1037خساپ

نیسح  ماما  تداهش  تلع  هب  یلو  دوب , هداد  رارق  ق  لاس 70ه . رد  ار  يدهم 7 ترضح  روهظ  دنوادخ  هک  هدمآ  تماما  باب  یفاک ,  لوصا  باتک  رد  ایآ 

1038شسرپ

1038خساپ

؟ تسا هتفرگن  رارق  مدرم  راک  ریثأت  تحت  ادخ  ایآ  درک . ناهنپ  اههدید  زا  ار  يو  دنوادخ  دنشکن ، مدرم  ار  مهدزاود  ماما  هک  نیا  1038يارب 

1038شسرپ

1038خساپ

؟ تسا يزیرنوخ و متس و ملظ زا رپ ناهج هک یتروص رد ، هدشن مهارف روهظ هنیمز زونه  ایآ  تفرگ ؟ رظن  رد  ار  يرایسب  تاناحتما  ناوتیم  هک  یتروص  رد  تسا ، اهناسنا  ناحتما  يارب  طقف  ایآ  تسیچ ؟ (ع ) نامز ماما  تبیغ  هدیاف 

1039شسرپ
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1039خساپ

؟ میشاب رادروخرب  دشاب ، تیرشب  يامنهار  هک  یماما  دوجو  زا  ناگتشذگ  دننامه  ام  دیابن  1040ارچ 

1040شسرپ

1040خساپ

؟ دنرادن ار ترضح رادید قاقحتسا زورما مدرم ایآ ؟ دنتسه مورحم نآ زا يربک تبیغ ةرود  رد  ینعی  نآلا ؛ اّما  دنشاب ، هتشاد  طابترا  ترضح  اب  دنناوت  یم  مدرم  درب و  یم  رس  هب  يرغص  تبیغ  رد  نامز  ماما  هک  هتشذگ  نامز  رد  ارچ 

1042شسرپ

1042خساپ

 . دیهد حیضوت  ار  جع )   ) يدهم ترضح  تبیغ  1043هفسلف 

1043شسرپ

1043خساپ

؟ تسیچ تبیغ  نیا  هدیاف  دنیامنیم و  تبیغ  جع ) ) يدهم ترضح  1045ارچ 

1045شسرپ

1045خساپ

؟ دراد یطابترا  تبیغ  ءاقب  اب  ایآ  و  دشاب ؟ جع ) ) نامز ماما  تبیغ  تابجوم  زا  یکی  دناوتیم  ندش  هتشک  زا  میب  لتق و  زا  فوخ  1046ایآ 

1046شسرپ

1046خساپ

؟ دیامنیمن تعیب  تقو  نارادمامز  ءافلخ و  اب  هیقت  هار  زا  شراوگرزب  ناردپ  دننام  نامز  ماما  1046ارچ 

1046شسرپ

1046خساپ

؟ دسر ارف یلک روهظ نآ ات دنشاب هتشاد یئزج یئاهروهظ تروص نیمه هب و دنوش بیاغ درک اضتقا یتحلصم ای  دمآ و  شیپ  ناشیا  يارب  يرطخ  هک  نامز  ره  دنوشیمن و  رهاظ  تسا  نکمم  هک  يدودح  ات  مدرم  داشرا  ملظ و  عفر  يارب  يدهم  ترضح  ارچ 

1047شسرپ

1047خساپ

؟ تسا هتفگ  هچ  مهدزاود  ماما  تبیغ  ببس  دروم  رد  یسوط  نیدلاریصن  1047هجاوخ 

1047شسرپ
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1047خساپ

؟ تسا تاناحتما  نیرتدیدش  زا  يدهم » ترضح  تبیغ   » هب ناحتما  1048ارچ 

1048شسرپ

1048خساپ

؟ تسا نآ  یفن  لیلد  رما  نیا  هب  ندیسرن  ایآ  میسریم و  تبیغ  هفسلف  تمکح و  هب  شواک  وجتسج و  اب  1049ایآ 

1049شسرپ

1049خساپ

؟ تسیچ ینالوط تبیغ نیا هفسلف مینادب میهاوخ یم درب یم رس هب تبیغ هدرپ تشپ رد هک تسا لاس رازه کی  زا  شیب  نونکا  مه  تسا  هدش  ناهنپ  بئاغ و  اهرظن  زا  لاس 260  هب  مالسلا )) هیلع  )) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  يدهم  ترضح  میناد  یم 

1050شسرپ

1050خساپ

؟ دراد يدوس  هچ  جع ) ) نامز ماما  1052تبیغ 

1052شسرپ

1052خساپ

سم هدش ینالوط شتبیغ نوچ مه ترضح بوخ . روط نیمه زین رگید ناروناج هجیتن رد و دننکیمن زتنسوتف ، دنوشیم کشخ تاتابن و ناهایگ . درادن يدوس هک  دشاب  ربا  تشپ  هشیمه  رگا  دیشروخ  اما  دسریم  مدرم  هب  ناشیا  تیالو  رون  تسا و  ربا  تشپ  هدیشروخ  دننام  جع )  ) رصع ماما  هک  میدقتعم  ام 

1053شسرپ

1053خساپ

؟ دنک كاپ  ناراکهنگ  ناملاظ و  زا  ار  ناهج  ناشندمآ  زا  دعب  ات  دنوش  بیاغ  یلع ( ماما  دش  یمن  ایآ  .11054

1054هراشا

1055شسرپ

1055خساپ

؟ دنتسه بیاغ  جع ) ) نامز ماما  1056ارچ 

1056شسرپ

1056خساپ

؟ درکن بیاغ  ار  اهماما  زا  رگید  یکی  ارچ  درک و  بیاغ  ار  جع ) ) يدهم ترضح  دنوادخ  1057ارچ 
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1057شسرپ

1057خساپ

؟ تسا بیاغ  جع )  ) نامز ماما  1058ارچ 

1058شسرپ

1058خساپ

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  تبیغ  1060هفسلف 

1060شسرپ

1060خساپ

؟ دوشیم هیجوت  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ناج  رب  فوخ  هلأسم  هنوگچ  یسابع ، تلود  فعض  دوجو  1061اب 

1061شسرپ

1061خساپ

تبیغ نامز  رد  تماما  1062ياهدرکراک 

ماما يدوجو  1062دئاوف 

؟ تسیچ بئاغ  ماما  هدیاف  دوب و  هچ  روهظ  زا  لبق  اهنرق  ماما  دلوت  1062تلع 

1062شسرپ

1062خساپ

؟ دننارذگیم یلمع  لغش و  هچ  رد  ار  ینالوط  رمع  نیا  دنراد و  هدهع  رب  ار  ییاهتیلوؤسم  هچ  يربک  تبیغ  رد  (ع ) يدهم 1062ماما 

1062شسرپ

1063خساپ

؟ تسا يراثآ  هچ  ياراد  تسا  ناهنپ  تبیغ  ياهربا  تشپ  رد  هک  یماگنه  (ع ) ماما یئرمان  1063دوجو 

1063شسرپ

1063خساپ

؟ تسیچ یمالسا  تما  يارب  تبیغ  نامز  رد  جع ) ) نامز ماما  نوگانوگ  1064دیاوف 

1064شسرپ
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( لوا تمسق  ) 1065خساپ

( مود تمسق  ) 1067خساپ

؟ تسیچ بتکم  ءاقب  رد  بئاغ  ماما  هدئاف  1069شقن و 

1069شسرپ

1069خساپ

؟  تسیچ تبیغ  نامز  رد  ع )  ماما (  دوجو  1071هفسلف 

1071شسرپ

1071خساپ

ًاملسم هدش ینالوط شتبیغ نوچ مه ترضح بوخ . روط نیمه زین رگید ناروناج هجیتن رد و دننک یمن زتنسوتف ، دنوش یم کشخ تاتابن و ناهایگ . درادن يدوس  هک  دشاب  ربا  تشپ  هشیمه  رگا  دیشروخ  اما  دسر . یم  مدرم  هب  ناشیا  تیالو  رون  تسا و  ربا  تشپ  دیشروخ  دننام  رصع ( ماما  هک  میدقتعم  ام 

1072شسرپ

1072خساپ

؟ دنسرب ترضح  تمدخ  دنناوت  یمن  یسک  هک  تبیغ  رد  دیهد  حیضوت  ار  بیاغ  ماما  1073دئاوف 

1073شسرپ

1073خساپ

؟ دراد ياهدیاف ناشدوجو ایآ ، تسیچ یتسه ناهج رد ترضح نآ شقن ًالعف سپ . دنهدیم لیکشت تموکح هدنیآ  رد  هک  تسا  تسرد  دناهدادن ؛ لیکشت  هک  مه  یتموکح  دنبیاغ و  هک  ناشیا  دنراد ؟ یتسه  ناهج  يارب  يدوس  هچ  جع ) ) تّجح ترضح 

1075شسرپ

1075خساپ

؟ دنکیمن یهلا  ماکحا  يارجاو  هدوبن  تّلمو  عرش  ظفاح  هک  تسا  یماما  دوجو  رد  ياهدیاف  1077هچ 

1077شسرپ

1077خساپ

؟ دراد يریثأت  هچ  الب  عفر  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  1077دوجو 

1077شسرپ

1077خساپ

؟ دراد دوجو  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  ربا و  تشپ  دیشروخ  نیب  یبسانت  1078هچ 
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1078شسرپ

1078خساپ

؟ دراد يراگزاس  مالسلاهیلعماما  يرگتیاده  هفیظو  اب  تبیغ  عوضوم  1078ایآ 

1078شسرپ

1079خساپ

؟ دنکیم تیاده  ار  مدرم  تبیغ ، رصع  رد  هنوگچ  مالسلاهیلعنامز  1079ماما 

1079شسرپ

1079خساپ

 . میهاوخ یم  هچ  يارب  ار  نامز  ماما  ام  تسیچ  ندش  هنشت  تفرعم و  بسک  1080ياههار 

1080شسرپ

( لوا تمسق  ) 1080خساپ

( مود تمسق  ) 1082خساپ

؟ دوش یمن  ناشیا  یشخب  ضیف  زا  عنام   ، باوخ ریظن  ( جع ) نامز ماما  کیژولویزیف  ياهزاین  1084ایآ 

1084شسرپ

1084خساپ

؟ تسا مالسلا » هیلع  » نامزماما دوجو  هب  يزاین  هچ  سپ  دباییم  لماکت  یناسنا  هعماج  يوس  هب  ناهج  1085رگا 

1085شسرپ

1085خساپ

؟ دیآیمن شیپ  دروم  نیا  رد  ام  يارب  یلاکشا  صقن و  ایآ  درادن  ماما  مانب  یئارجا  نماض  نآرق  تسا و  بئاغ  ماما  هک  یلعف  نامز  1085رد 

1086شسرپ

1086خساپ

ماما زا  يروهرهب  1086یگنوگچ 

؟ هچ ینعی " درب هرهب ناشیا دوجو  زا  ناوتیم  ربا  تشپ  هام  لثم  دربیم  رس  هب  تبیغ  رد  جع ) ) يدهم ترضح  یتقو   " هک تایاور  یضعب  رد  هلمج  نیا  دیهد  حیضوت  لاثم  کی  اب 

1086شسرپ
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1086خساپ

؟  دنربب ترضح  نآ  زا  دنناوت  یم  ییاه  هرهب  هچ  مدرم  تبیغ ,  نامز  1088رد 

1088شسرپ

1088خساپ

؟ دومن هدافتسا  نآرق  ریسفت  يارب  ماما  زا  ناوت  یم  هنوگچ  تسا  ماما  تبیغ  نامز  هک  1088نونکا 

1088شسرپ

1088خساپ

. دیهد حیضوت  رما " هب  تیاده   " دروم رد  ار  لاثم  نیا  یلمع  قادصم  ًافطل  تسا  هدش  هیبشت  ربا  تشپ  دیشروخ  هب  غنامز  ماما  كرابم  1089دوجو 

1089شسرپ

1089خساپ

؟ دنک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تبیغ  نامز  رد  جع )   ) نامز ماما  1090ایآ 

1090شسرپ

1090خساپ

؟ تسیچ دوش ادیپ ام يارب دوش یم  جع )  ) نامز ماما  تبیغ  نارود  رد  هکیئاهسرد  صوصخ  رد  ًافطل  تسا .  يرایسب  ياهسرد  میریگ  یم  ینیسح  ياروشاع  زا  هکیئاهسرد  نوماریپ 

1091شسرپ

1091خساپ

؟ درک هدافتسا  تسا  بئاغ  اهرظن  زا  العف  یحلاصم ) تاهج و  هب  انب   ) هک یماما  زا  ناوتیم  1091هنوگچ 

1091شسرپ

1092خساپ

ثحابم 1092ریاس 

؟ دراد یتیلاعف  هچ  زور  هنابش  نامز 7 1092ماما 

1092شسرپ

1092خساپ

؟ دنک یم  هچ  فرص  ار  دوخ  تقو  رت  شیب  نامز 7 1092ماما 
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1092شسرپ

1093خساپ

؟ تسا هنوگچ  جع ) ) نامز ماما  هاگباوخ  و  اذغ ، سابل ، 1093تیعضو 

1093شسرپ

1093خساپ

؟ تسا هتشاد  نانمشد  زا  دوخ  يافتخا  يارب  يریبادت  هچ  مالسلاهیلعنامز  1093ماما 

1093شسرپ

1094خساپ

؟ دنهدیم ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعيدهم  1094ترضح 

1094شسرپ

1094خساپ

؟ میسانشن ار  وا  یلو  دشاب  ام  نایم  رد  ماما  هک  تسا  نکمم  1095هنوگچ 

1095شسرپ

1095خساپ

؟ دننزیم رس  ناهج  طاقن  مامت  هب  مالسلاهیلعنامز  ماما  1095ایآ 

1095شسرپ

1095خساپ

؟  دیهد حیضوت  ناشیا  روهظ  یگنوگچ  دروم  رد  و  هن ؟  ای  دنتسه  مدرم  نیب  رد  ایآ  هکنیا  و  جع »  » نامز ماما  یگدنز  تیفیک  درومرد  - 11095

1096شسرپ

1096خساپ

؟ ریخ ای  دنراد  یمسج  روضح  ام  تاعامتجا  رد  جع )  ) نامز ماما  1097ایآ 

1097شسرپ

1098خساپ

يرغص 1098تبیغ 
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؟ دنرب یم هرهب ماما زا تبیغ  رصعرد  مدرم  ایآ  تسیچ ؟  نامز 7 ماما  تبیغ  ءهفسلف  تلع و  دراد ؟ هقباس  هتشذگرد  تبیغ  ایآ  تسیچ ؟  يربک  يرغص و  تبیغ  زا  دوصقم 

1098شسرپ

1098خساپ

. دینک نایب  تبیغ  نامز  رد  ار  ترضح  یگدنز  ءهوحن  نامز 7و  ماما  یگدنز  فلتخم  1099لحارم 

1099شسرپ

1099خساپ

؟ دنک عورش  ار  يرغص  تبیغ  دعب  درکن و  عورش  ار  يربک  تبیغ  لّوا  زا  جع )  ) يدهم ترضح  1100ارچ 

1100شسرپ

1100خساپ

؟ دمآ دورف  ینیمزرس  هچ  رد  نآ  زا  دعب  و  دوب ، هچ  نامز  نآ  رد  ترضح  تلاسر  و  دیماجنا ، لوط  هب  لاس  دنچ  يرغص  1101تبیغ 

1101شسرپ

1101خساپ

؟ دناهتشاد يرغص  تبیغ  رصع  ماما  1102ارچ 

1102شسرپ

1102خساپ

؟ تسا رتمک  ناشیا  ياربک  تبیغ  هب  تبسن  جع ) ) نامز ماما  يارغص  تبیغ  تدم  1103ارچ 

1103شسرپ

1103خساپ

؟  تسیچ يربک  تبیغ  يرغص و  تبیغ  زا  1104دوصقم 

1104شسرپ

1104خساپ

؟ دشن زاغآ  يربک  تبیغ  لوا  نامه  زا  هدش و  نّیعم  تبیغ  هنوگ  ود  (ع ) يدهم ماما  يارب  1105ارچ 

1105شسرپ

1105خساپ
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؟ تشاد یلاکشا هچ تفاییم همادا  يرغص  تبیغ  همانرب  نامه  رگا  تفای و  نایاپ  يرغص  تبیغ  نارود  ارچ  دندش ، نییعت  صاخ  نابئان  دمآ و  شیپ  يرغص  تبیغ  هکنآ  زا  سپ 

1105شسرپ

1105خساپ

؟ دیراد موقرم  ار  مالسلا )) هیلع  )) تّجح ترضح  ندش  بئاغ  قیقد  1106خیرات 

1106شسرپ

1106خساپ

؟ دش عقاو  يربک  تبیغ  يرغص  تبیغ  نتشذگ  زا  سپ  دادن و  همادا  يرغص  تبیغ  هب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  1106ارچ 

1106شسرپ

1106خساپ

. منادب مهاوخ  یم  رتشیب  جع ) ) يدهم ماما  يربک  يرغص و  تبیغ  دروم  1107رد 

1107شسرپ

1107خساپ

؟ دیآیم باسح  هب  ینامز  هچ  زا  ارغص  تبیغ  1107أدبم 

1107شسرپ

1107خساپ

؟ تسا هدوب  هچ  اربک  تبیغ  زا  لبق  ارغص  تبیغ  1108تمکح 

1108شسرپ

1108خساپ

؟ تسیچ اربک  تبیغ  رب  ارغص  تبیغ  رصع  1108زایتما 

1108شسرپ

1108خساپ

؟ تسا ارغص  تبیغ  اب  تبیغ  نیا  نیب  یقرف  هچ  اربک ، تبیغ  رصع  رد  تیؤر  ناکما  تروص  1109رد 

1109شسرپ

1109خساپ
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؟ دیراد موقرم  ار  مالسلا » هیلع  » تّجح ترضح  ندش  بئاغ  قیقد  1109خیرات 

1109شسرپ

1109خساپ

يربک 1109تبیغ 

؟  تشگ زاغآ  هنوگچ  نامز 7 ماما  ياربک  تبیغ  دیهد  حیضوت  حیحص  تایاور  هب  دانتسا  1109اب 

1109شسرپ

1110خساپ

؟  یبهذم ینید و  لیاسم  لح  یمومع و  ای  دنزادرپ  یم  یصخش  ياهراک  هب  رت  شیب  نامز 7 ماما  1110ایآ 

1110شسرپ

1110خساپ

. دیهد حیضوت  يرغص  يربک و  تبیغ  (ع)و  نامز ماما  ترضح  همان  یگدنز  1111هرابرد 

1111شسرپ

1111خساپ

؟ دش يربک  تبیغ  هب  لیدبت  هنوگچ  يرغص  1112تبیغ 

1112شسرپ

1112خساپ

؟ دش زاغآ  یلاس  هچ  زا  جع ) ) يدهم ماما  يربک  1113تبیغ 

1113شسرپ

1113خساپ

؟ دش بیاغ  یگلاس  دنچ  رد  (ع ) نامز 1113ماما 

1113شسرپ

1114خساپ

؟ درذگ یم  لاس  دنچ  جع ) ) نامز ماما  تبیغ  زا  نونک  1114ات 

1114شسرپ
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1114خساپ

؟ تسا تبیغرد  هک  تسا  لاس  دنچ  دودح  نونک  ات  تفر و  تبیغ  هب  یخیرات  هچ  رد  دوب و  روضح  رد  لاس  دنچ  جع ) ) نامز 1114ماما 

1114شسرپ

1115خساپ

؟ دوب رت  مک  اربک  تبیغ  هب  تبسن  جع )   ) نامز ماما  يارغص  تبیغ  تدم  1115ارچ 

1115شسرپ

1115خساپ

؟) هعیش مالسا و  داقتعا  هب   ) دشاب بیاغ  هک  تسه  يربمایپ  جع ) ) يدهم ترضح  زا  ریغ  1116ایآ 

1116شسرپ

1116خساپ

؟ تسا هدش  ناهنپ  اجک  رد  ترضح  هرخالاب  تسا . هدش  بیاغ  نارکمج  رد  یهاچ  دادغب و  رد  یهاچ  رد  يدهم  ترضح  هک  هدمآ  ریسافت  تیاور و  رد 

1117شسرپ

1117خساپ

؟  دینک نایب  ار  اهنآ  نایم  قرف  يربک و  يرغص و  1117تبیغ 

1117شسرپ

1117خساپ

؟ دنا هدومن  زاغآ  ار  شیوخ  ياربک  تبیغ  هلاس ، درف 75  کی  تأیه  لکش و  هب  یگلاس  نس 75  رد  جع ) ) نامز ماما  1118ایآ 

1118شسرپ

1118خساپ

؟ تسا دیعس  نب  نامثع  هتخاس  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  عوضوم  1118ایآ 

1118شسرپ

1118خساپ

؟ دراد ياهژیو  تایصوصخ  هچ  اربک  تبیغ  1119رصع 

1119شسرپ
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1119خساپ

؟ تسا هتشاد  هقباس  مه  ایبنا  نیب  رد  تبیغ  هنوگ  نیا  1119ایآ 

1119شسرپ

1120خساپ

تبیغ نامز  رد  هعماج  1120هرادا 

. دوش یمن یعامتجا ياهدادرارفرد نیملسم نیبرد هقرفت بجوم رما نیا تسا نینچ نیا رگاو دنک قدص رفن دنچرب  ناکم  کیو  نامز  کیرد  دناوت  یم  طیارشلا  عماج  هیقف  طئارشو  تسا  هدش  دیق  ناشیا  بئان  هب  جع )  ) نامز ماما  همانرد  هک  ثیدح  نایوار  ایآ 

1120شسرپ

1121خساپ

؟ میتسه مورحم  تبیغ  نامز  رد  رضاح  ماما  نتشاد  زا  ام  ارچ  دیلقت ، عجارم  ياطخ  لامتحا  هب  هجوت  1121اب 

1121شسرپ

1122خساپ

؟ میراد تبیغ  نامز  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  رب  ینبم  يدنتسم  تایاور  1123ایآ 

1123شسرپ

1123خساپ

؟ میشاب هتشاد « مالسلا هیلع » موصعم ماما تماما موزل رب یلیلد دیابن لصا زا سپ دریگ تسد هب ار تموکح دناوتیم مه لداع هیقف رگا و تسین تموکح سأر  رد  مالسلا » هیلع  » موصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  ارچ  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  رما  مامز  دیاب  موصعم  ماما  یلقع  لیلد  ساسارب  رگا 

1124شسرپ

1124خساپ

؟ تسا بیاغ « مالسلا هیلع » نامز ماما ارچ نیاربانب دنکیم  باجیا  زین  نامز  ماما  تبیغ  زا  سپ  دهد  رارق  یمالسا  تّما  يارب  موصعم  ربهر  کی  ربمایپ  زا  سپ  دنوادخ  درکیم  باجیا  هک  یلیلد  نامه 

1125شسرپ

1125خساپ

؟ تسا هتشادن هلئسم نیا رد یشقن  ینالوط  تّدم  نیا  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  هنوگچ  تسا  هلضاف  هنیدم  کی  لیکشت  هار  رد  هعماج  يربهر  ماما  ربهر و  کی  هفیظو  هکنیا  اب 

1125شسرپ

1126خساپ

؟ دنا هدرک  بوصنم  لبق  زا  دنوادخ  ار  ناناملسم  هعماج  ربهر  هیقف و  یلو  ینعی  تسا . جع ) ) نامز ماما  اقآ  اب  طابترا  یمالسا  هعماج  تیربهر  ۀمزال  ایآ 
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1126شسرپ

1126خساپ

؟. دیهد حیضوت  مالسا  ناهج  رد  یمالسا  ياهشبنج  تیودهم و  صوصخ  1127رد 

1127شسرپ

1127خساپ

؟ دنام دهاوخ  (ع ) نامز ماما  روهظ  ات  ناریا  یلعف  تموکح  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  ناریا  تموکح  تایاور  1128قبط 

1128شسرپ

1129خساپ

؟ دنیامن تلاخد  روما  رد  هطساو  نودب  هک  تسا  مزال  ع )  ) يدهم ماما  رب  1129ایآ 

1129شسرپ

1129خساپ

؟ دوشیم کّسمت  تسا  شودخم  دنس  رظن  زا  هک  فیرش  عیقوت  هب  هیقف  تیالو  ثحب  رد  1129هنوگچ 

1129شسرپ

1130خساپ

؟ دنوش هدزلد نآ زا و دننک تداع نآ هب مدرم ینعی ؟ دنک طوقس يزور مه  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  تموکح  هک  درادن  ناکما  ایآ  دنک ، یم  طوقس  يزور  یندمت  تموکح و  ره  هک  میا  هدناوخ  خیرات  رد 

1130شسرپ

1130خساپ

؟ میشاب هتشاد (( مالسلا هیلع )) موصعم ماما تماما موزل رب یلیلد دیابن لصا زا سپ دریگ تسد هب ار تموکح دناوت یم مه لداع هیقف رگا و تسین تموکح سأر  رد  مالسلا )) هیلع  )) موصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  ارچ  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  رما  مامز  دیاب  موصعم  ماما  یلقع  لیلد  ساسارب  رگا 

1131شسرپ

1131خساپ

؟ تسا هتشادن هلئسم نیا رد یشقن ینالوط  تّدم  نیا  رد  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هنوگچ  تسا  هلضاف  هنیدم  کی  لیکشت  هار  رد  هعماج  يربهر  ماما  ربهر و  کی  هفیظو  هکنیا  اب 

1132شسرپ

1132خساپ

تسا ندیبوک نواهرد بآ ملظ )  ینک  هشیر   ) یمالسا بالقنا  فده  ایآ  لاح  دشاب  متس  ملظ و و  زا  رپ  ناهج  هک  دنناد  یم  ینامز  رد  ار  ترضح  روهظ  هک  ثیداحا  هب  جوت  اب 
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1133شسرپ

1133خساپ

؟  تسا نازیم  هچ  ات  تبیغ  رصع  رد  هیقف  یلو  زا  تعاطا  1133يوریپ و 

1133شسرپ

1133خساپ

؟ دنیوگ یم  جع )   ) نامز ماما  قح  رب  بئان  ار  بالقنا  ربهر  1134ارچ 

1134شسرپ

1134خساپ

( ییاهر راگزور  (ع / ) قداص ای  رقاب  ماما  . ) تسا گنرین  هلیح و  یتعیب  ره  لطاب و  مئاق  زا  لبق  یمایق  1136ره 

1137شسرپ

1137خساپ

؟ تسا لدتسم  تایاور  نیا  ایآ  تسا ؟ بجاو  یمالسا  تموکح  لیکشت  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  یشرافس  هیصوت و  تایاور  رد  1138ایآ 

1138شسرپ

1139خساپ

يداه امش یگمه رادتسود نیشاب  قفوم  مبلط  یم  شزوپ  مه  زاب  ام  تکلمم  یتح  دنتسه  ملاظ  همه  اه  تموکح  دوعوم  يدهم  روهظ  نامز  هک  دراد  تحص  ثیدح  نیا  ایآ 

1139شسرپ

1140خساپ

تمسق رد و تسا هدمآ هیداجس هفیحص يادتبا رد یثیدح رد هکنیا نآ و دننک یم دانتسا ثیداحا  هنوگ  نیا  هب  ار  دوخ  بلطم  دنا و  هدرک  حرطم  ار  يا  ههبش  اه  یضعب  یگزات  هب  دناسر  یم  راضحتسا  هب  مارتحا  اب  مکیلع  مالس  یلاعت  همساب 

1140شسرپ

1141خساپ

؟ تسا حیحص  تّجح  روهظ  زا  لبق  مایق  1143ایآ 

1143شسرپ

1144خساپ

1144تباین
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نیغورد 1144نایعدم 

یفاکشب ار ثیدح دینک فطل ؟ تسا وگغورد " رتفم بذاک وهف هدهاشملا یعدا نم " ثیدح ساسا رب تفگ ناوتیم ایآ دیوگب نارگید هب ار هعقاو نیا سپس دشاب  نئمطم  شیوخ  صیخشت  رد  دونشب و  ار  اقآ  يادص  ای  دنیبب  ار  ناشیا  هچ  دشاب  هتشاد  ع )  ) نامز ماما  اب  يدروخرب  دنک  ادیپ  قیفوت  یسک  رگا 

1144شسرپ

1145خساپ

؟ تسا در  لباق  اهنآ  راکفا  همه  ایآ  هدرک و  نایب  ار  نآ  ياههخاش  هیتجح و  نمجنا  1145رظن 

1145شسرپ

1145خساپ

؟ دنک یم  قرف  ناقرف  هورگ  اب  هورگ  نیا  ایآ  تسیچ ؟ یتجح  نمجنا  دروم  رد  امش  1146رظن 

1146شسرپ

1146خساپ

؟  دوب هچ  هیتجح  نمجنا  1147فادها 

1147شسرپ

1147خساپ

؟ دنیامن یم  ار  ترضح  تیور  ياعدا  یضعب  ارچ  جع )   ) نامز ماما  ناگدننک  تاقالم  بیذکت  ثیدح  هب  هجوت  1147اب 

1147شسرپ

1147خساپ

؟ دنار نخس  نایرماس  رطخ  زا  ناوت  یم  تبیغ  رصع  1147رد 

1147شسرپ

1147خساپ

؟ تسا هدش  تیودهم  ياعّدا  اهنآ  ّقح  رد  ای  هدرک  تیودهم  ياعدا  یناسک  1148هچ 

1148شسرپ

1148خساپ

؟ دنیامن ترضح  فرط  زا  نیغورد  ترافس  ياعدا  یخرب  دش  ثعاب  یلماوع  1149هچ 

1149شسرپ
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1149خساپ

؟ دناهدوب یناسک  هچ  ترافس  نیغورد  1149نایعدم 

1149شسرپ

1149خساپ

؟ تسیچ دنتیؤر  یبلاغ  ای  یمئاد  یعّدم  هک  یناسک  هب  تبسن  ام  1150هفیظو 

1150شسرپ

1150خساپ

؟  دنا هدرک  تیلاعف  هب  عورش  اجکزا   . دنراد تیلاعف  مه  دهشم  رد  ایآ  ، ریخای دنقحرب  دنراد ، يدئاقع  هچ  دینک ؟ فیرعت  ام  ياربار  هیتجح  1150هورگ 

1150شسرپ

1150خساپ

؟ دراد لوبق ار هیتجح یسک ًاقلطم روط هب عجارمز ا ایآ ، ندوب یتجح  يانبم  رب  اهنآ  لماک  لیالدو  دینک  دیق  ار  اهنآ  نارادمدرس  مان  دوش  یم  رگا  مدنمشهاوخ  مهاوخ  یم  یلماک  تاعالطا  هیتجح  هورگدروم  رد 

1152شسرپ

1152خساپ

؟ تسا هدوب  تهج  هچ  زا  دنا  هدرک  رگا  و  دنا ؟ هدرک  تنعل  ار  جالح  روصنم  نامز ( ماما  ترضح  1154ایآ 

1154شسرپ

1154خساپ

. دیهد حیضوت  هیتجح )  نمجنا   ) 1155هرابرد

1155شسرپ

1155خساپ

؟ غورد ای  دیوگیم  تسار  هک  میربب  یپ  هنوگچ  تسا  مالسلا » هیلع  » نامزلا بحاص  هک  درک  اعدا  یسک  1156رگا 

1156شسرپ

1156خساپ

يرغص تبیغ  هرود  رد  1156تباین 

هعبرا 1156باون 
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؟ دوب هچ  شمان  تسیچ و  نامز 7 ماما  بئان  نیرخآ  تشذگرد  1156يارجام 

1156شسرپ

1156خساپ

تسه ترضح ماع بیان نادهتجم و اهقف شتکرب اب روهظ نامز ات درادن ربخ دنوادخ زج یسک ترضح روهظ نامز زا . دنیوگیم يربک تبیغ ار نآ زا سپ نارود يرغص و تبیغ  ار  هلاس  نارود 74  تسا . ماما  صاخ  بیان  دنک  اعدا  دناوتیمن  یسک  درادن و  صاخ  بیان  ترضح  يرمس  دمحم  نب  یلع  تافو  زا  سپ 

1157شسرپ

1157خساپ

؟ دندوب یناسک  هچ  (ع ) يدهم ترضح  صاخ  1158باون 

1158شسرپ

1158خساپ

. دییامن یفرعم ( جع ) نامز ماما صوصخ رد  یسرتسد  لباق  باتک  يدادعت  تسا ؟ اجک  دنکیم  روهظ  جع ) ) نامز ماما  هک  ییاج  نیلوا  دییامرفب  دیهد و  حیضوت  رتشیب  ع )  ) نامز ماما  دروم  رد 

1158شسرپ

1158خساپ

؟. دسیونب هدرشف روط هب ار اهنآ تاّیصوصخ یئانشآ يارب دندیناسر ، یم  ماما  روضح  ار  عیاقو  مزال و  بلاطم  هک  هتشاد  یصوصخم  ناریفس  يرغص  تبیغ  رد  مالسلا )) هیلع  )) رصع یلو  ترضح  دنیوگ  یم 

1159شسرپ

1159خساپ

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ماما  لوا  1160ریفس 

1160شسرپ

1160خساپ

؟ تسین دنسلا  فیعض  دراد ، دیعس  نب  نامثع  ترافس  هب  حیرصت  هک  یتیاور  1161ایآ 

1161شسرپ

1161خساپ

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  مود  1161ریفس 

1161شسرپ

1161خساپ
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؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  موس  1162ریفس 

1162شسرپ

1162خساپ

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  مراهچ  1163ریفس 

1163شسرپ

1163خساپ

؟ ددرگیم تابثا  هنوگچ  مالسلاهیلعترضح  ریفس  راهچ  1163تباین 

1163شسرپ

1164خساپ

؟ تسا هدوب  هچ  هعبرا  باّون  باصتنا  رایعمو  1164كالم 

1164شسرپ

1164خساپ

؟ تسا هتشاد  زین  لیکو  ارفس ، زا  ریغ  مالسلاهیلعنامز  ماما  1165ایآ 

1165شسرپ

1165خساپ

؟ تسا هدوب  هسدقم  هیحان  يالکو  دوجو  رد  یتحلصم  1165هچ 

1165شسرپ

1165خساپ

؟ دیهد حیضوت  اربک  ارغص و  تبیغ  نامز  رد  (ع ) يدهم ترضح  نابئان  دروم  1165رد 

1166شسرپ

1166خساپ

ترضح اب  باون  طابترا  1167تیفیک 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  (ع ) نامز ماما  اب  صاخ  باون  1167طابترا 

1167شسرپ
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1167خساپ

؟ دندیدیم ار  ناشیا  ایآ  دنتشاد ؟ طابترا  نامز  ماما  اب  هنوگچ  هعبرا  1167باون 

1167شسرپ

1167خساپ

باون 1168فیاظو 

تسا یسرتسد لباق  باتک  نیا  ایآ  دندوب  یناسک  هچ  مق  ياملع  نامز  نآ  رد  ءاملع  ندید  تهج  داتسرف  مق  هب  تشون  ار  بیداتلا  یتخبون  حور  نب  نیسح  یتقو 

1169شسرپ

1169خساپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  نایعیش  اب  هعبرا  باّون  1169طابترا 

1169شسرپ

1169خساپ

؟ تسا هدوب  هچ  هعبرا  باّون  ياهتیلوئسمو  1170فیاظو 

1170شسرپ

1170خساپ

؟ تسا هتشاد  هدهعرب  ار  ییاهتیلوئسمو  فیاظو  هچ  تلاکو  1170نامزاس 

1171شسرپ

1171خساپ

؟ تسا هدوب  هچ  تاعیقوت  رد  ریفس  1171شقن 

1171شسرپ

1171خساپ

يربک تبیغ  هرودرد  1171تباین 

؟ دننک رارقرب  طابترا  ترضح  نآ  ابروطچ  مدرم  سپ  درادن ؟ یبئان  رضاح  لاح  رد  نامز 7 ماما  1171ارچ 

1171شسرپ

1171خساپ
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؟ دراد يا  هدنیامن  ام  نایم  رد  جع ) ) نامز ماما  1172ایآ 

1172شسرپ

1172خساپ

؟ تفرگ یم رارق دصق ءوس دروم  درک ، یم  نییعت  رگا  هک  نیا  ای  تسا  مدرم  یهاگآ  حطس و  نتفر  الاب  تهج  هب  ایآ  تسا ؟ هدرکن  نییعت  بیان  دوخ  يارب  جع ) ) نامز ماما  ارچ 

1173شسرپ

1173خساپ

؟ دنشاب سامت  رد  مدرم  اب  امیقتسم  هک  دنراد  یباون  رضاح  لاح  رد  جع )  نامز (  ماما  1173ایآ 

1173شسرپ

1173خساپ

؟ تسا هدیسر  ترضح  نآ  تمدخ  یسیع  نب  دّمحم  هک  هتشون  اهباتک  رد  ارچ  سپ  هدیسر  نایاپ  هب  تباین  هک  دنا  هدومرف  (( مالسلا هیلع  )) نامز ماما  هکنیا  اب 

1174شسرپ

1174خساپ

؟ دنک یم طیارشلا عماج  دهتجم  زا  دیلقت  بوجو  رب  تلالد  هنوگچ  ثیدح  نیا  طیارشلا ؟ عماج  دهتجم  ای  تسا  ع )   ) ماما هنامز )  ماما  فرعی  ملو  تام  نم  ) زا دارم 

1174شسرپ

1174خساپ

یم یفرعم ار ( ناشدوخ رصع مه ای ) ناشدوخ زا دعب دهتجم دارفا ، نیدهتجم نونکات نامز نآ زا . دومرف یفرعم ار شدوخ زا دعب و شدوخ رصع مه نی )  ) دهتجم ناشیا  دنیامرف ، هعجارم  نیدهتجم  هب  دیاب  ینید  روما  هنیمز  رد  مدرم  دومرف ، تلحر  جع ) ) نامز ماما  صاخ  بئان  نیمراهچ  هکنیا  زا  دعب 

1175شسرپ

1175خساپ

؟ دنراد دوجو  (ع ) رصع ماما  صاخ  نابیان  ام  رصع  رد  رضاح و  لاح  رد  1176ایآ 

1176شسرپ

1177خساپ

؟ تسیچ اربک  تبیغ  رصع  رد  هّماع  تباین  زا  1177دوصقم 

1177شسرپ

1177خساپ
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؟  تخانش تبیغ  نامز  رد  ار  جع )   ) نامز ماما  بیان  ناوت  یم  1178هنوگچ 

1178شسرپ

1178خساپ

1178نارای

نارای 1178ياهیگژیو 

میشاب جع  يدهم  ترضح  نارای  زا  هک  میهد  ماجنا  یلامعا  هچ  مینک و  راتفر  هنوگچ  یگدنز  1178رد 

1179شسرپ

1179خساپ

؟ دش رصع ( یلو  ترضح  نارای  زا  ناوت  یم  1179هنوگچ 

1179شسرپ

1179خساپ

؟  هنوگچ درک ؟ دنهاوخ  يرای  ار  وا  دنتسه و  ماما 7 نارای  ءزج  دنناد  یم  نالا  نامز  ماما  نارای  1181ایآ 

1181شسرپ

1181خساپ

؟  تسا رادروخرب  نز  ناروای  زا  ماما  دیهد . حیضوت  دنوش , یم  بوسحم  نامز 7 ماما  نارای  زا  هک  ینانز  ياه  یگژیو  دروم  1181رد 

1181شسرپ

1181خساپ

. دینک رکذ  ار  ناشیگدنز  لحم  اهنآ و  دادعت  دنتسه ؟ زین  ناریا  زا  یناسک  جع )   ) نامز ماما  صاخ  نارای  نایم  رد  1182ایآ 

1182شسرپ

1182خساپ

؟ ینس ای  دناهعیش  روهظ  ماگنه  رد  (ع ) نامز ماما  1182باحصا 

1182شسرپ

1182خساپ

/ دینک نایب  روهظ  ماگنه  ار  ترضح  نارای  1183ياهیگژیو 
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1183شسرپ

1184خساپ

. دیسیونب ار  اهنآ  ياههناشن  دنتسه ؟ قطانم  مادک  رد  ات  دنچ  ع )  ) نامز ماما  1184نارای 

1184شسرپ

1184خساپ

؟ دوب دنهاوخ  رهش  مادک  زا  رتشیب  (ع ) نامز ماما  1185باحصا 

1185شسرپ

1185خساپ

؟  تشاد دهاوخ  ییاههناشن  هچ  روهظ  ماگنه  جع   ) نامز ماما  1186نارای 

1186شسرپ

1186خساپ

تایصوصخ --؟ دنتسه یناسک  هچ  نامز  ماما  1186نارای 

1186شسرپ

1187خساپ

؟ دنوشیم رفن  عومجم 313  هک  دش  دهاوخ  هدنز  هدرک و  توف  نانآ  زا  يدارفا  ای  دنا و  هدنز  همه  روهظ  نامز  رد  نامز  ماما  رای  رفن  1188ایآ 313 

1188شسرپ

1188خساپ

؟ دنک هبوت  دناوت  یم  عقوم  نآ  یسک  ایآ  دنوش ؟ یم  نامز ( ماما  نارای  زا  یناسک  1188هچ 

1188شسرپ

1189خساپ

. دیهدب یتاحیضوت  ناشتایصوصخ  دروم  رد  دنتسه ؟ یناسک  هچ  نامز ( ماما  نازابرس  ای  1190ناوریپ و 

1190شسرپ

1190خساپ

؟ دنا هدیسر  هجرد  نیا  هب  هک  دنداد  ماجنا  تابجاو  زا  ریغ  هب  ییاهراک  هچ  دنتسه  جع ) ) نامز ماما  نارای  ءزج  هک  1191یناسک 
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1191شسرپ

1192خساپ

؟ میهد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  میوش  جع )  ) نامز ماما  نارای  زا  هللا  ءاشنا  هکنیا  يارب  1195ام 

1195شسرپ

1195خساپ

؟ دنراد لماک  طلست  نآرق  ریسفت  نآرق و  مولع  هب  غنامز  ماما  نارای  1196ایآ 

1196شسرپ

1196خساپ

؟ تسیچ فیلکت سپ هن رگا دنک یط ار  هار  نیا  داتسا  نودب  دناوت  یم  ایآ  دراد و  داتسا  هب  زاین  يزاسدوخ  رد  ایآ  دنکب  دیاب  راک  هچ  دوشب  (ع ) نامز ماما  اقآ  باحصا  زا  دهاوخب  یسک  رگا 

1196شسرپ

1197خساپ

؟ دنراد ییاهیگژیو  هچ  ناشیا  نارای  دننک ؟ یمن  روهظ  جع )   ) نامز ماما  1198ارچ 

1198شسرپ

1198خساپ

؟ دنا هدنام هدنز یسیع ترضح و ترضح نآ دوخ هکنانچمه دنام  هدنز  ناشیا  يرای  يارب  ترضح  نآ  روهظ  ات  ای  دش و  هدنز  يدهم  ترضح  روهظ  ماگنه  هب  گرم  زا  سپ  دنوادخ  هاگشیپ  هب  اعد  اب  ناوت  یم  ایآ 

1200هراشا

1200شسرپ

1200خساپ

يورین زا دارم . دنراگزاسان لقع اب اه نیا ًاروج و ًاملظ تئلم امک الدع ضرالا ألمی نادلبلا عیمج نم انتعیش هیلا عمجی انمئاق ماق  دق  ول  الجر 2 . نیعبرا  ةوق  يدهملا ) باحصا   ) مهنم لجرلل  ریصی  . 1 دراد : دراد  یم  نایب  ار  رظتنم  ماما  روهظ  نامز  هک  تایاور  زا  یخرب  رد 

1201شسرپ

1201خساپ

؟ ددنبیم نامیپ  یلوصا  هچ  رس  رب  دوخ  باحصا  اب  مالسلاهیلعنامز  1202ماما 

1202شسرپ

1202خساپ
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؟ دناهنوگچ تعاجش  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  1203باحصا 

1203شسرپ

1203خساپ

؟ دنتسه یصاخ  هقطنم  زا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  باحصا  1203ایآ 

1203شسرپ

1203خساپ

؟ دنراد ییاهیگژیو  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  1204باحصا 

1204شسرپ

1204خساپ

؟ درب هرهب  ناشیا  كرابم  دوجو  تابذج  زا  دوش  یم  هنوگچو  دمآ  باسح  هب  جع " " يدهم ترضح  نارای  زا  دوش  یم  هنوگچ  دیئامرفب  1204ًافطل 

1204شسرپ

1204خساپ

؟ میوش جع ) ) يدهم ترضح  نارایزا  میناوت  یم  1206هنوگچ 

1206شسرپ

1206خساپ

؟!  درادن دوجو  ناهج  نیا  يوت  ات  نمؤم 40  همه  نیا  دوجو  اب  دنک . یم  روهظ  جع »   » نامز ماما  اقآ  دشاب  ناهج  يوت  نمؤم  ات  رگا 40  دنیوگ  یم  - 

1207شسرپ

1207خساپ

؟ تسیچ ناشیا  نارای  ندش  لابرغ  ماما و  نارای  صاخ  ياهیگژیو  تایصوصخ و  -21208

1208شسرپ

1209خساپ

. تسا دودحم يدادعت دادعت  نیا  دنا و  هدوب  رفن  زا 313  رتشیب  رایسب  نونک  ات  ام  خیرات  ءاحلص  ءادهش و  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوب  مئاق  ترضح  باحصا  زج  ناوت  یم  هنوگچ 

1209شسرپ

1209خساپ
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؟ دنشاب یم  درم  جع )   ) يدهم ترضح  نارای  رتشیب  1210ارچ 

1210شسرپ

1210خساپ

صاخ 1211نارای 

1211دادعت

؟ دنتسه نز  رفن  دنچ  درم و  اه  نآ  زا  يدادعت  هچ  دنرفن ؟ دنچ  نامز 7 ماما  نارای  1211دادعت 

1211شسرپ

1211خساپ

؟ تسا هدش  ناشیا  فیاظو  زین  اهنآ و  مان  هب  ياهراشا  ثیداحا  رد  ایآ  دنراد ؟ روضح  زین  نانز  (ع ) يدهم ترضح  باحصا  نایم  رد  1211ایآ 

1211شسرپ

1211خساپ

1211هراشا

1212شسرپ

؟ دنراد یشقن  هچ  مدرم  ۀیقب  سپ  دنتسه . رفن  تیاور 313  رد  (ع ) نامز ماما  1212نارای 

1212خساپ

؟ دننک یم  یهارمه  ار  یمارگ  دوجو  نآ  دنشاب و  یم  مق  ناقلاط و  زا  جع ) ) نامز ماما  نارای  زا  دادعت  1213هچ 

1213شسرپ

1213خساپ

؟ دنشابیم ناوج  ای  نز ، درم ، نارای  نیا  زا  دادعت  هچ  تسیچ و  دنشابیم  رفن  طقف 313  جع ) ) نامز ماما  نارای  هک  نیا  زا  1213روظنم 

1213شسرپ

1213خساپ

؟ دنتسه ییاهرهش  هچ  زا  دنرفن و  دنچ  جع )  نامز (  ماما  1214نارای 

1214هراشا

1215شسرپ
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1215خساپ

تسا هدرک  مالعا  رفن  ار 313  غيدهم  ترضح  نارای  دادعت  میرک  نآرق  1216ارچ 

1216شسرپ

1216خساپ

؟ دنراد زین  يرگید  باحصا  رفن  زا 313  ریغ  مالسلاهیلعنامز  ماما  1216ایآ 

1216شسرپ

1216خساپ

؟ تسیچ جع )  ) نامز ماما  نارای  رفن   313 تافص 11217 ـ

1217هراشا

1217شسرپ

1217خساپ

؟  تسین ضیعبت  عون  کی  رفن  هب 313  جع )   ) يدهم ترضح  نارای  راصحنا  1218ایآ 

1218شسرپ

1218خساپ

. دیهد حیضوت  تسا ؟ صخشم  جع ) ) نامز ماما  نارای  رفن  دادعت 313  1219ایآ 

1219شسرپ

1219خساپ

1220قیداصم

یسیع 1220ترضح 

؟ دنترضح نارای  زا  جع )  ) نامز ماما  روهظ  عقوم  رد  ایآ  دنیاجک ؟ رد  ع )  ) یسیع ترضح  1220نآلا 

1220شسرپ

1220خساپ

؟ دننکیم تیعبت ( جع ) يدهم ماما زا  مالسلاهیلعیسیع  ترضح  زین  نالا  ایآ  دیامنیم . ادتقا  ناشیا  هب  جع )  ) يدهم روهظ  زا  سپ  مالسلاهیلعیسیع  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 

1221شسرپ
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1221خساپ

؟ تسا هنوگچ  (ع ) حیسم ترضح  و  (ع ) نامز ماما  1221روهظ 

1221شسرپ

1221خساپ

؟ دنیآ یم رشب تاجن يارب مه هارمه تمایق رد ود نیا  ایآ  تسا . هدنز  دنوادخ  رما  هب  یسیع  ترضح  هک  میراد  هدیقع  زین  تسا ،  نامز  ماما  تیرشب  ملاع  ةدنهد  تاجن  هک  میراد  داقتعا  ناناملسم  ام 

1222شسرپ

1222خساپ

؟ ارچ دنک ، یم  روهظ  جع ) ) يدهم ترضح  اب  نامزمه  حیسم  ترضح  1223ایآ 

1223شسرپ

1223خساپ

؟ دوشیم ناملسم  حیسم  ترضح  ایآ  دنک . یم  ادتقا  ناشیا  هب  یسیع  ترضح  جع ) ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  دنیوگ : 1223یم 

1223شسرپ

1223خساپ

؟ ریخ ای  تسا  ۀّجح  ترضح  روهظ  نامز  رد  ایآ  دنک  یم  روهظ  نامز  رخآ  رد  مالسلا )) هیلع  )) یسیع ترضح  هکنیا  - 11224

1224شسرپ

1224خساپ

؟ درک دهاوخ  روهظ  مه  (ع ) یسیع ترضح  دنک ، روهظ  جع ) ) نامز ماما  1224رگا 

1225شسرپ

1225خساپ

؟ دنکیم روهظ  نامزلابحاص ع ) اب  میرم ع ) نب  یسیع  1225ایآ 

1225شسرپ

1225خساپ

؟  تسیچ تموکح  رد  ع )   ) یسیع ترضح  همانرب  شقن و  جع )   ) نامز ماما  روهظ  نامز  1226رد 

1226شسرپ

زا 1779تسرهف هحفص 155 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1226خساپ

؟ دراد تعافش تیالو و  دوخ  یحیسم  ینونک  ناوریپ  رب  درک  دهاوخ  روهظ  يدهم  ترضح  اب  تسا و  هدنز  هکنیا  هب  هجوت  اب  یسیع  ترضح  ایآ  مالسا  رظن  زا 

1226هراشا

1226شسرپ

1227خساپ

دیوج یم تئارب تیحیسم زا و تسین یحیسم وا هکنیا زین و دنام دنهاوخ هدنز نیمز رب ناناملسم اهنت و تشک دهاوخ ار نایحیسم همه دیآ دورف نیمز رب  نویراوح  اب  حیسم  ترضح  یتقو  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  میناد ، یم  تیحیسم  نییآ  هدنروآ  ربمایپ و  ار  (ع ) یسیع ترضح  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب 

1227شسرپ

1227خساپ

؟ دنهد رارق ادخ يوسب تیاده دروم  ینورد  تروصب  بیغ  زا  ار  ناشناوریپ  دنشاب و  ناناملسم  يارب  يدهم  ترضح  هباثم  هب  نایحیسم  يارب  (ع ) یسیع ترضح  هک  تسا  نکمم  ایآ 

1228هراشا

1228شسرپ

1229خساپ

؟ تسا هدنام  هدنز  نونکات  مالسلاهیلعحیسم  ترضح  1229ارچ 

1229شسرپ

1230خساپ

؟ تسیچ یناهج  تموکح  لیکشت  رد  (ع ) حیسم ترضح  تکراشم  1230تمکح 

1230شسرپ

1230خساپ

؟ ددرگیم زاب  نیمز  هب  یسیع ع ) ترضح  1230ایآ 

1230شسرپ

1231خساپ

؟ دمآ دهاوخ  دورف  اجک  رد  ع )  ) یسیع 1231ترضح 

1231شسرپ

1231خساپ
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؟ تسیچ نامسآ  زا  لوزن  زا  دعب  مالسلاهیلعیسیع  ترضح  1232فیاظو 

1232شسرپ

1232خساپ

؟ دینک یم فیصوت هنوگچ ار توبنو تماما هاگیاج دنناوخ یم زامن جع )  ) نامز ماما  رس  تشپ  دننکیم و  روهظ  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  نامز  رد  مه  یسیع  ترضح  هدش  هتفگ  تایاور  رد  هک  نیا  هب  هجوتاب  - 1

1232هراشا

1232شسرپ

1232خساپ

؟ ریخ ای  تسا  ۀّجح  ترضح  روهظ  نامز  رد  ایآ  دنکیم  روهظ  نامز  رخآ  رد  مالسلا » هیلع  » یسیع ترضح  1233هکنیا 

1233شسرپ

1233خساپ

؟ دننکیم روهظ  مه  اب  (ع ) یسیع ترضح  و  جع ) ) يدهم ترضح  1233ایآ 

1233شسرپ

1234خساپ

قیداصم 1234ریاس 

؟ دننایک تشاد و  دنهاوخ  یتمس  هچ  راوگرزب  نآ  تموکح  رد  دنیآ , یم  يدهم 7 ترضح  اب  دنتسه و  هدنز  هک  1234یناربمایپ 

1234شسرپ

1234خساپ

؟ دوب دنهاوخ ترضح باحصا زا فهک باحصا ایآ ؟ دوب دهاوخ ناماما و ناربمایپ زا رگید یسک  (ع ) یسیع ترضح  زا  ریغ  هب  ماما  نارای  ایآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  تروص  نیا  رد  دننک ، روهظ  تمایق  زا  لبق  زور  کی  جع )  ) يدهم ترضح  رگا 

1234شسرپ

1235خساپ

؟ تسا هتشذگ هب طوبرم نانآ يربمایپ ای ، دنراد ار يربمایپ ناونع مه  ماگنه  نآ  رد  دنریگ ، یم  رارق  ترضح  باکر  رد  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  رصع  رد  دنا و  هدنز  نونکا  هک  سایلا  رضخ و  ای  حیسم  ترضح  ایآ 

1235شسرپ

1235خساپ

؟ دمآ دهاوخ  ملاع  نیا  هب  ع )  ) نامز ماما  اب  تسا و  هدنز  ع )  ) رضخ ترضح  1236ایآ 
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1236شسرپ

1236خساپ

؟ دنتسه ( جع  ) نامز ماما  نارای  رفن  زج 313  مه  ناماما  1236ایآ 

1237شسرپ

1237خساپ

؟ ریخ ای  تسا  هدش  دای  جع )  ) يدهم ماما  نارای  ناونع  هب  (ع ) سایلا سیردا و  ترضح  زا  ثیداحا  تایاور و  رد  1237ایآ 

1237شسرپ

1237خساپ

؟ دنوش یم  هدنز  ترضح  نآ  يرای  يارب  ادهش  جع ) ) يدهم ترضح  مایق  ماگنه  هب  1237ایآ 

1238هراشا

1238شسرپ

1238خساپ

؟ درادن دوجو  برع  مالسلاهیلعنامز  ماما  باحصا  نایم  رد  1238ایآ 

1238شسرپ

1238خساپ

؟ دنرفن هلمج 313  زا  ترضح  نز  نارای  1239ایآ 

1239شسرپ

1239خساپ

ثحابم 1239ریاس 

؟ تسیچ اه  نآ  ياه  مان  ای  مان و  دراد ؟ دوخ  شیپ  ار  یناسک  ای  یسک و  (ع ) نامز ماما  1239ایآ 

1239شسرپ

1240خساپ

؟ دشاب هتشاد  دوجو  نامز  نیا  رد  هک  درب  مان  ار  يدارفا  ناوت  یم  ایآ  (ع ) نامز ماما  نارای  ياه  یگژیو  تایصوصخ و  هب  هجوت  1240اب 

1240شسرپ
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1240خساپ

؟ دننک یم ثحب روهظ نارود ياه همانرب  دروم  رد  دنوش و  یم  عمج  ناکم  کی  رد  رگیدکی  اب  دنراد و  طابترا  وا  اب  رضاح  لاح  رد  دنتسه ، جع ) ) نامز ماما  اقآ  نارای  ءزج  یناسک  ایآ 

1240شسرپ

1241خساپ

؟ دنراد یهاگآ  رما  نیا  هب  تبسن  دننکیم و  یگدنز  مه  اب  نارای  ایآ  دشاب ، یم  رای  هدزیس  دصیس و  ياراد  جع ) ) نامز ماما  هک  نیا  هب  هجوت  1241اب 

1241شسرپ

1242خساپ

؟ دنتسه دارفا  نیا  وزج  زین  رگید  نایدا  زا  ای  دنتسه  هعیش  ناملسم و  همه  رفن )   313 جع ( )  نامز (  ماما  نارای  1242ایآ 

1242شسرپ

1242خساپ

؟ دنوشیم هکم  دراو  هنوگچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  1243باحصا 

1243شسرپ

1243خساپ

؟ دش زوریپ  برغ  رب  ناوتیم  قرش  یگدنامبقع  اب  هنوگچ  دنتسه ، قرش  زا  ترضح  نارای  1243رتشیب 

1243شسرپ

1244خساپ

ماع 1244نارای 

؟ دنا هدناوخ  ار  دهع  ياعد  هک  یناسک  ای  شنارای و  طقف  ای  درک  دنهاوخ  گنج  وا  باکر  رد  مدرم  ۀمه  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  1244ایآ 

1244شسرپ

1244خساپ

امه هب ای دوش یم هدنز ناوج دوش هدنز روهظ نامز رد یسک رگا . دش دهاوخ ترضح نآ نارای زا یکی کش نودب دشاب مه راکهانگ یسک رگا ینعی دش دهاوخ هدنز  روهظ  نامز  رد  دریمب  روهظ  زا  لبق  رگا  دش و  دهاوخ  نامز  ماما  نارای  زا  یکی  دناوخب  ار  دهع  ياعد  حابص  لهچ  ات  سک  ره  هک  هدش  لقن 

1244شسرپ

1245خساپ

؟ دنتسه یناسک هچ  هتسد  هس  نیا  دییامرفب  ًافطل  دننک . یم  يرای  ار  وا  هک  دناهتسد  هس  نامزلا  بحاص  ترضح  نایرگشل  تسا : هدمآ  (ع ) رقاب ماما  زا  یثیدح  رد 
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1245شسرپ

1245خساپ

چ باوج . دش دنهاوخن عمج دادعت نیا هاگ چیه نیاربانب . دنور یم ایند زا نامز رورم اب ، دشاب هتشاد دوجو يدادعت نامز کی رد رگا ؟ تشادن دوجو  كاپ  دارفا  دادعت  نیا  لبق  ياه  نامز  رد  ای  ام  نامز  رد  ایآ  دننک ؟ مایق  (ع ) هّجح ترضح  ات  دنوش  ادیپ  كاپ  دارف  رفن ا  دیاب 313  ًامتح  ایآ 

1246شسرپ

1246خساپ

؟ دیهد حیضوت ، دنوش تحاران هک نیا نودب دننکیم هدافتسا رگیدکی لام زا و هدرک تسد رگیدکی بیج رد  یتحار  هب  هک  دننکیم  راتفر  ياهنوگ  هب  مدرم  اب  تبیغ  نامز  رد  هک  دنتسه  یناسک  جع )  ) نامز ماما  یعقاو  نارای  هدش  هتفگ  هک  نیا  دروم  رد 

1247شسرپ

1247خساپ

؟  تسین ضیعبت  عون  کی  رفن  هب 313  جع )  يدهم (  ترضح  نارای  راصحنا  1248ایآ 

1248شسرپ

1248خساپ

؟ دنزاس یم  مهارف  اقآ  روهظ  يارب  ار  هنیمز  روهظ  زا  لبق  هکنیا  ای  دنباتش  یم  وا  يرای  هب  ماما  روهظ  ماگنه  طقف  جع )  ) نامز ماما  نارای  1248ایآ 

1248شسرپ

1248خساپ

؟ تسا یفاک  ناشیا  روهظ  يارب  نامز  ماما  يرای  يارب  نمؤم  درف  رفن  هدزیس  دصیس و  دوجو  1249ایآ 

1249شسرپ

1249خساپ

1250روهظ

؟ تسیچ ع )  ) دوعوم يدهم  روهظ  ياه  هناشنو  1250مئالع 

1250شسرپ

1250خساپ

زاس هنیمز  1251لماوع 

؟ دیامن روهظ مالسلا » هیلع  » حلصم ات  دوش  دایز  داسف  دیاب  هک  درادن  اهرواب  نیا  اب  یتافانم  دهدیم ، ماجنا  قح ) هار  رد   ) هسسؤم هچنآ  دننام  هدنزاس  یغیلبت و  تاکرح 

1251شسرپ
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1251خساپ

؟ هنوگچ ؟  دشاب یم  دوعوم  هعماج  يزاس  هنیمز  هب  رداق  ینونک  ناهج  رد  یعامتجا   - یگنهرف تاحالصا  1251ایآ 

1251شسرپ

1251خساپ

؟ دننک روهظ  نامز  ماما  ات  دنشاب  هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  مدرم  1253ایند و 

1253شسرپ

1253خساپ

هب مدرم ینهذ ياههغدغد زا هراومه ( جع ) نامز ماما تدالو زا لبق یتح شسرپ نیا ایوگ ؛ دوب - مالسلا هیلع - مظعالا هللا ۀیقب یهالا تجح نیسپاو يربهر  هب  یناهج  گرزب  لوحت  نآ  ندش  رادیدپ  نامز  تخاس ، لوغشم  دوخ  هب  ار  نم  نهذ  تیودهم  ثحب  يریگلکش  يادتبا  زا  هک  ییاهشسرپ  زا  یکی 

1253شسرپ

1254خساپ

؟ دش میسرت  هنوگچ  دوعوم  زور  يارب  یّلک  طوطخ  مالسا  روهظ  زا  1256دعب 

1256شسرپ

1256خساپ

؟ تسا یناهج  دحاو  تموکح  زاسهنیمز  یلماوع  1256هچ 

1256شسرپ

1256خساپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  يارب  یّلک  1257تیفرظ 

1257شسرپ

1257خساپ

؟ مینکن ششوک  نآ  شرتسگ  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  و  تسا ؟ جع )  ) يدهم ترضح  بالقنا  هیام  داسف  يریگارف  1257ایآ 

1257شسرپ

1257خساپ

یم مهارف ناشیا روهظ يارب ار هنیمز هک یتاقافتا و نامز ماما رصع و تعجر ثحب دروم رد . دییامرفب نشور و قیقد تاحیضوت میشاب ناشیا نارای زا  یکی  نینچمه  مینک و  مهارف  ناشیا  روهظ  يارب  ار  هنیمز  ات  میهد  ماجنا  جع )  ) رصع یلو  ترضح  تبیغ  نامز  رد  دیاب  ام  ار  یفیاظو  اهراک و  هچ 

1259شسرپ
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1259خساپ

؟  یعمج لمع  نیرتهب  تسا ؟  مادک  مالسلا »  هیلع  » نامز ماما  جرف  لیجعتو  نتخادنا  شیپ  يارب  تبیغ  نارود  رد  يدرف  لمع  نیرتهب  - 11261

1261شسرپ

1261خساپ

؟  دنا یعقاو  رظتنم  اهناسنا  همه   ، هن ای  تسا  هتفرگ  داسف  ار  ایند  مامت  دننک  روهظ  اقآ  یتقو  ایآ  -21262

1262شسرپ

1262خساپ

؟ دنک روهظ  رتدوز  ترضح  نآ  ات  درک  دیاب  هچ  تسا و  هدیسرن  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  روهظ  عقوم  یشک  قح  داسف و  همه  نیا  اب  1262ایآ 

1262شسرپ

1262خساپ

هک دوب دهاوخ ياهنیمز رد ، ترضح نآ روهظ نیاربانب ، دیامنیم داد زا رپ ار ناهج و ، هدمآ نوریب بیغ هدرپ سپ زا « مالسلا هیلع » يدهم ترضح ادخ  تجح  نیرخآ  دریگ ، ارف  یگدولآ  داسف و  ار ، يرشب  عامتجا  هرهچ  متس و  روج و  ار  نیمز  يور  هک  یماگنه  دیوگیم : یمالسا  ( 2) رتاوتم ثیداحا 

1263شسرپ

1263خساپ

؟ درک يزاس  هنیمز  نامز  ماما  روهظ  يارب  دیاب  1265ارچ 

1265شسرپ

1265خساپ

؟  تسا هنوگچ  ترضح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  روهظ و  رصع  رد  نایناریا  1267روضح 

1267شسرپ

1267خساپ

. دینک نایب  نامز 7 ماما  روهظ  ءهنیمز  ندرک  مهارف  ءهرابرد  ار  ناگرزب  1267شرافس 

1267شسرپ

1267خساپ

؟ دنراد هدهع  رب  یفیاظو  هچ  نایعیش  يدهم 7  ترضح  روهظ  ءهنیمز  ندومن  ایهم  1268يارب 

1268شسرپ
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1268خساپ

؟ دومن مهارف  ار  ترضح  روهظ  هنیمز ء  ناوت  یم  روطچ  و  دنک ؟ روهظ  جع )   ) نامز ماما  ات  دوش  متس  ملظ و  زا  رپ  ناهج  دیاب  1268ارچ 

1268شسرپ

1269خساپ

؟ دش دهاوخ لوکوم , هداد رارقدنوادخ هک یتیاهن هب ترضح روهظ نامز , دنهدن ماجنا تبیغ نامز رد ار  دوخ  فیاظو  نایعیش  رگا  دزادنایب ؟ رت  بقعای  رتولج و  ار  يدهم 7 ترضح  روهظ  نامز  هک  تسا  راذگ  ریثأت  يوحن  هب  هعیش  هعماج ي  یلعف  دنور  ایآ 

1270شسرپ

1270خساپ

؟ دنک روهظ  (ع ) نامز ماما  هک  تسا  هدیسر  دوخ  لماک  دح  هب  ملظ  1270ایآ 

1271شسرپ

1271خساپ

؟ دهدیم يور  یتالوحت  هچ  هنوگچ و  اجک و  زا  روهظ  1271ماگنه 

1271شسرپ

1271خساپ

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  روهظ  تیفیک  یناشن و  1272طیارش و 

1272شسرپ

1272خساپ

! دردب مه زا ار هعماج هانگ ، رفک و  نینچ  دنمانب و  نامز  ماما  ار  دوخ  ياهدع  هک  اسفناو  هرود  نیا  رد  مه  نآ  تسا ؟ هدرک  تخس  ار  جع " " نامز ماما  هب  یسرتسد  دنوادخ  ارچ 

1275شسرپ

1275خساپ

؟ دریگب داسف  ملظ و  ار  اج  همه  هک  دنک  یم  روهظ  یماگنه  (ع ) نامز ماما  1276ارچ 

1276شسرپ

1276خساپ

؟ دشابیم جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زاسهنیمز  یعامتجا  طیارش  1277هچ 

1277شسرپ
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1277خساپ

؟ تسا مزال  یگدامآ  عون  دنچ  ددرگ  اریذپ  ار  جع ) ) يدهم ترضح  تموکح  ایند  هکنیا  1278يارب 

1278شسرپ

1278خساپ

؟ تسا مزال  (ع ) يدهم بالقنا  شریذپ  يارب  یگدامآ  عون  1279دنچ 

1279شسرپ

1279خساپ

؟ مینکن ششوک  نآ  شرتسگ  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  و  تسا ؟ جع )  ) يدهم ترضح  بالقنا  هیام  داسف  يریگارف  1280ایآ 

1280شسرپ

1280خساپ

؟ دشاب یمن روهظ نداتفا بقع يارب یماگ اهبالقنا نیا ایآ و دنزیخرب نآ اب هزرابم و متس و ملظ عفر يارب اهناسنا تسا حیحص ایآ هدش روج ملظ و  زا  رپ  ایند  هک  دنک  یم  روهظ  یتقو  ترضح  نآ  هک  هدمآ  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  هک  ینومضم  هب  هّجوت  اب 

1282شسرپ

1282خساپ

ك دوب دهاوخ يا هنیمز رد ، ترضح نآ روهظ نیاربانب ، دیامن یم داد زا رپ ار ناهج و ، هدمآ نوریب بیغ هدرپ سپ زا (( مالسلا هیلع )) يدهم ترضح ادخ  تجح  نیرخآ  دریگ ، ارف  یگدولآ  داسف و  ار ، يرشب  عامتجا  هرهچ  متس و  روج و  ار  نیمز  يور  هک  یماگنه  دیوگ : یم  یمالسا  ( 1) رتاوتم ثیداحا 

1283شسرپ

1283خساپ

؟ دننک یمن  روهظ  ترضح  روج  ملظ و  همه  نیا  دوجو  ام  ارچ  سپ  تسا  روج  ملظ و  ترضح  نآ  روهظ  هنیمز  1285رگا 

1285شسرپ

1285خساپ

؟ دیامن روهظ (( مالسلا هیلع  )) حلصم ات  دوش  دایز  داسف  دیاب  هک  درادن  اهرواب  نیا  اب  یتافانم  دهد ، یم  ماجنا  قح ) هار  رد   ) هسسؤم هچنآ  دننام  هدنزاس  یغیلبت و  تاکرح 

1286شسرپ

1286خساپ

. دیهد حیضوت  ًافطل  میرادن  لوبق  هک  ام  دوش  دایز  هعماج  رد  داسف  دیاب  هک  دنا  هتفگ  جع ) ) نامز ماما  روهظ  صوصخ  1286رد 

1286شسرپ

زا 1779تسرهف هحفص 164 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1286خساپ

؟ دنک روهظ  "ع " نامز ماما  هک  دشاب  هنوگچ  دیاب  1287مالسا 

1287شسرپ

1288خساپ

؟ ددرگ یم ملاع لک هب طوبرم ای ددرگ یم ناناملسم هب طوبرم طقف رما نیا ایآ ددرگ یم تیرشب ملاع یجنم هب داسف  ملظ و  نیا  رثا  رد  مدرم  زاین  شیادیپ  ببس  دشاب و  یم  نیمز  رد  داسف  ملظ و  ندش  رپ  " ع " نامز ماما  روهظ  ياه  هنیمز  هلمج  زا  هک  میناد  یم 

1288شسرپ

1288خساپ

. دینک ییامنهار تسا ؟ حیحص  تاعوضوم  نیا  ایآ  دوش ، دیاب  یقحان  هانگ و  دایز  هعماجرد  هک  دنیوگ  یم  یضعب  دنک ؟ روهظ  ع )  ) نامز ماما  ات  دشاب  دیاب  هنوگچ  هعماج 

1289شسرپ

1289خساپ

؟ دنراذگب ریثأت  غنامز  ماما  روهظ  رب  ادخ ، زا  تساوخرد  اعد و  اب  دنناوتیم  اهناسنا  1290ایآ 

1290شسرپ

1290خساپ

؟ تسا تسرد هیرظن  نیا  ایآ  درادن * انعم  هعماج  حالصا  سپ  اروج  املظ و  ضرالا  تئلم  هک  دنک  یم  روهظ  یتقو  جع )   ) نامز ماما  دیامرف  یم  هک  یثیدح  هب  هجوت  اب 

1291شسرپ

1291خساپ

؟ تسیچ امش رظن ... ناهج رد دنک یناسر عالطا بوخ رگا دنک مهارف ار  روهظ  هنیمز  دناوتیم  ناریا  انیقی  تسا ؟؟؟  فیعض  ردق  نیا  نامز  ماما  روهظ  حیرشت  دوخ و  بهذم  دروم  رد  ناریا  هعیش و  یناسر  عالطا  ارچ  مالس  اب 

1292شسرپ

1292خساپ

؟ درادن ضقانت  نیا  ایآ  میئامن  حالصا  ار  دوخ  دیاب  ام  یفرط  زا  دوش و  ملظ  زا  رپ  دیاب  ناهج  روهظ  نامز  1294رد 

1294شسرپ

1294خساپ

؟ دننک یم هانگ و ملظ كرت  حلص و  هب  توعد  روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  ار  مدرم  ارچ  سپ  تسا  روهظ  ياه  هناشن  زا  ناهج  رد  روج  ملظ و  ندش  ریگارف  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

1295شسرپ
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1295خساپ

روهظ 1296عناوم 

؟ تسا هدرکن  روهظ  لاح  ات  (ع ) نامز ماما  1296ارچ 

1296شسرپ

1296خساپ

؟ دنک یمن  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ایند  دنک و  یمن  روهظ  جع ) ) نامز ماما  1297ارچ 

1297شسرپ

1297خساپ

؟ دنکیمن روهظ  جع ) ) نامز ماما  دراد ، ماما  ربهر و  هب  زاین  هعماج  هکنیا  دوجو  اب  1298ارچ 

1298شسرپ

1298خساپ

؟  تسا ناهنپ  ناگدید  زا  ترضح  نآ  زاب  ارچ   , دوش یم  راهظا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نادنمتدارا  بناج  زا  هک  يا  ـه  قال ـن هـمـه عـ یا 1299بـا 

1299شسرپ

( لوا تمسق  ) 1299خساپ

( مود تمسق  ) 1302خساپ

؟ تسیچ رضاح  رصع  ناهج و  رد  ینونک و  ۀعماج  رد  جع )  ) نامز ماما  روضح  هار  رس  عنام  نیرتگرزب  1304نیرتمهم و 

1304شسرپ

1304خساپ

؟ دننک یمن  روهظ  جع )  ) نامز ماما  1305ارچ 

1305شسرپ

1305خساپ

؟  تسیچ نآ  نداتفا  ریخات  هب  ای  نامز و  ماما  اقآ  روهظ  1307عناوم 

1307شسرپ

1307خساپ
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؟ دزاسیمن رهاظ  قوثو  دروم  نانمؤم  يارب  ار  دوخ  مالسلاهیلعنامز  ماما  1308ارچ 

1308شسرپ

1309خساپ

؟ دوبیم رهاظ  مدرم  نیب  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  رگا  تشاد  يروذحم  1309هچ 

1309شسرپ

1309خساپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  جرف  ریخأت  1309تلع 

1309شسرپ

1309خساپ

؟ دنکیمن روهظ  جع )  ) نامز ماما  هتفرگ  ارف  ار  ناهج  رسارس  ملظ  هکنیا  اب  1310ارچ 

1310شسرپ

1310خساپ

؟ تسا ناهنپ  ناگدید  زا  ترضح  نآ  زاب  ارچ  دوشیم  راهظا  جع )  ) نامز ماما  نادنمتدارا  بناج  زا  هک  ياهقالع  همه  نیا  1310اب 

1310شسرپ

1310خساپ

؟ دنک یمن  روهظ  جع ) ) نامز ماما  1313ارچ 

1313شسرپ

1313خساپ

؟  تسیچ مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  روهظ  ریخأت  مهم  ياهتلع  - 11313

1313شسرپ

1313خساپ

؟ دنکیمن روهظ  ارچ  سپ  دوش  داسف  زا  رپ  ناهج  هک  دنکیم  روهظ  یتقو  نامز  ماما  دنیوگیمن  1314رگم 

1314شسرپ

1314خساپ

زا 1779تسرهف هحفص 167 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


روهظ ياه  1315هناشن 

یمتح 1315مئالع 

1315تایلک

؟  تسا هدش  صخشم  یمیالع  هچ  لاح  هب  ات  و  تسیچ ؟  نامز 7 ماما  روهظ  1315میالع 

1315شسرپ

1315خساپ

؟ دینک نایب  ار  جع )  ) نامز ماما  روهظ  ياه  1316هناشن 

1316شسرپ

1316خساپ

؟ دنمادک جع " " يدهم ترضح  روهظ  ياههناشن  1316نیرتربتعم 

1316شسرپ

1317خساپ

؟ تسیچ جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  ثداوح  1318مئالع و 

1318شسرپ

1318خساپ

؟ تسا نامزلا  رخآ  هرود  نونکا  مه  ایآ  تسیچ و  نامزلا  رخآ  1319ياهیگژیو 

1319شسرپ

1319خساپ

. دییامرف نایب  ار  جع  نامز  ماما  تافو  یگنوگچ  ب  دییامن . نایب  ار  جع   ) نامز ماما  روهظ  مئالع  زا  دروم  دنچ  1320فلا 

1320شسرپ

1320خساپ

ج کی رد مدنمشهاوخ اذل تسا جراخ امش هیرشن ناگدنناوخ رثکا هدهع زا اهنآ يدنب عمج نینچمه و مقس و تحص رظن زا تایاور يور رب یسانشراک راک هک اجنآ  زا  اما  ما  هدرک  هعلاطم  يدهم  ترضح  روهظ  مئالع  صوصخ  رد  ار  یبلاطم  تسا  راونالا  راحب  مهدزیس  دلج  همجرت  هک  دوعوم  يدهم  باتک  رد 

1322شسرپ

1322خساپ
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؟ دیسیونب ار  نامزلا  رخآ  ياه  1324هناشن 

1324شسرپ

1324خساپ

. دیئامرفب یتاحیضوت  جع ) ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن  مئالع و  دروم  1325رد 

1325شسرپ

1325خساپ

. تسا روطچ دننک یم ار ییاه ینیب شیپ نینچ هک يدارفا اب  ام  دروخرب  و  تسیچ . یلئاسم  نینچ  لباقم  رد  ام  هفیظو  هدش ؟ دایز  نآ  ياه  ینیب  شیپ  يدهم و  ترضح  روهظ  مئالع  هراب  رد  تبحص  هزورما 

1327شسرپ

1327خساپ

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  روهظ  مئالع  - 11331

1331هراشا

1331شسرپ

1331خساپ

؟  دیسیونب ار  نامز  ماما  روهظ  مئالع  زا  یخرب  -11333

1333شسرپ

1333خساپ

؟  دنوش یم  عقاو  ءادب »  لومشم «  روهظ ، هیمتح  مئالع  ایآ  - 11335

1335شسرپ

1335خساپ

؟ داد صیخشت  نیغورد  نایعدم  زا  ار  ترضح  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  دنمادک و  جع )   ) نامز ماما  روهظ  1335مئالع 

1335شسرپ

1335خساپ

ارچ سپ تفرگ دهاوخ ارف ار ناهج یملظو داسف نینچ هب یعیبط روطب و ماجنارس رگا هک تسا حرطم لاوئس نیا لاح درک دنهاوخ روهظ ( جع ) رصع ماما هک دوب  دهاوخ  لاح  نآ  رد  دشدهاوخ و  رپ  روج  ملظ و  زا  اج  همه  هدش و  هدیشک  داسف  هب  ناهج  یلک  روطب  مدرم و  نامزلا  رخآ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ 

1337شسرپ
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1337خساپ

. دییامن یفرعم  تسا  یصاخ  باتک  رگا  انمض  ؟  دشاب یم  هچ  تایاور  تایآ و  ساسا  رب  ینونک  رصع  رد  روهظ  1338مئالع 

1338شسرپ

( لوا تمسق  ) 1338خساپ

( مود تمسق  ) 1341خساپ

؟ دیسیونب میارب  روهظ  ياههناشن  دروم  رد  یمک  1343ًافطل 

1343شسرپ

1343خساپ

1346ینایفس

. دیهد حیضوت  ار  نآ  ًافطل  تسا .  هیکز  سفن  لتق  ینامی و  ینایفس و  جورخ  7 رصع یلو  ترضح  روهظ  مئالع  1347زا 

1347شسرپ

1347خساپ

؟ دنتسه ینایفس  نامه  نوراش  لیرا  ای  ندال  نب  هماسا  1347ایآ 

1348شسرپ

1348خساپ

؟ تسیچ ینایفس  1348مئالع 

1348شسرپ

1348خساپ

؟ هن ای تسا هدش رکذ  تایاور  رد  هک  دشاب  نامه  درف  نیا  دناوت  یم  ایآ  هدرک  تاقالم  ینایفس  مان  هب  يدرف  اب  دندومرف  دنتشاد  هیروس  هب  هک  يرفسرد  لولهب  ياقآ 

1348شسرپ

1349خساپ

. دییامرف حیضوت  هطبار  نیا  رد  دنرادن  یموهفم  ینایفس  دننامه  یماسا  نامزلا  رخآ  مئالع  رد  تایاور  زا  یضعب  1349رد 

1349شسرپ

1349خساپ

زا 1779تسرهف هحفص 170 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. مشاب یم  ینایفس  دروم  رد  تاعالطا  1349راتساوخ 

1349شسرپ

1349خساپ

؟ تسیک 1350ینایفس 

1350شسرپ

1350خساپ

 ... هیکز و سفن  ینامیو و  ینسح  1350دیس 

. یمتح ریغ و یمتح تسا :  مسق  ود  رب  نامزلا  بحاص  ترضح  روهظ  میالع  تسا ؟  هدش  صخشم  تمالع  دنچ  لاح  هب  ات  تسا و  ات  دنچ  نامز 7 ماما  روهظ  مئالع 

1350شسرپ

1351خساپ

؟ دراد تقیقح بلطم نیا ایآ . دننک یم یگدنز مق  رد  دّیس  ود  نیا  دنیوگ : یم  دنتسه . نامز 7 ماما  نارای  زا  ود  نیا  دننک و  یم  مایق  یناسارخ  ینسح و  دّیس  ود  نامز 7 ماما  روهظ  زا  لبق  ما  هدینش 

1352شسرپ

1353خساپ

. دیهد حیضوت  صوصخ  نیا  رد  تسا . ءادیب " فسخ  ( " جع ) يدهم ترضح  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  1353یکی 

1353شسرپ

1353خساپ

؟ تسا هدنز ایآ ؟ دنک یم یگدنز ناسارخ رد ایآ ؟ تسا یناریا صخش نیا ایآ دیهد . حیضوت  دگنج ، یم  (ع ) يدهم ترضح  نانمشد  اب  ودنک  یم  يروآ  عمج  قارع  فرط  هب  نیمز  قرشم  زا  ار  يرکشل  هک  یناسارخ  دّیس  دروم  رد 

1354شسرپ

1354خساپ

؟ تسا هدش عقاو نامز ماما روهظ ۀیمتح ریغ و هیمتح مئالع ایآ ؟ دشاب یم يربهر مظعم ماقم ، ینیسح ینسح و  دیس  ایآ  هداتفا ؟ قافتا  اه  نیا  ایآ  تسا ؛ هدش  نایب  یناسارخ  یمق و  یناقلاط و  جورخ  جع ) ) نامز ماما  روهظ  مئالع  زا  تایاور  زا  یضعب  رد 

1354شسرپ

1354خساپ

؟ دنک یم  مایق  هنوگچ  دنک و  یم  روهظ  اجک  رد  تسیک ، ینسح  1356دیس 

1356شسرپ
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1356خساپ

؟ دشاب یم یبتجم نسح ماما دالوا  زا  هک  تسا  نامه  دراد  روضح  دوعوم ع  يدهم  روهظ  نامز  رد  تایاور  رد  هک  يا  هیکز  سفن  ایآ  جع  رصع  ماما  تحاس  هب  بدا  ضرع  مالس و  اب 

1356شسرپ

1357خساپ

؟ دنتسه ینسح  دیس  اقآ  1357ایآ 

1357شسرپ

1357خساپ

. میربب یپ  وا  ياعا  ندوب  بذک  ای  قدص  هب  اجک  زا  دنک  ییاعدا  نینچ  یسک  رگا  دراد ؟ یتاصخشم  هچ  تسیک ؟ ینامی  دیس  مالس  1358اب 

1358شسرپ

1358خساپ

؟ تسیک دش  دهاوخ  هتشک  روهظ  زا  لبق  هک  هیکز " سفن   " زا 1359دوصقم 

1359شسرپ

1359خساپ

؟ تسیچ روهظ  میالع  رد  ینامسآ  عزفو  هحیص  زا  1359دوصقم 

1359شسرپ

1359خساپ

؟ تسیچ روهظ  میالع  رد  ینامسآ  يادن  زا  1360دوصقم 

1360شسرپ

1360خساپ

1360لاجد

؟ تسیک دوشیم  رهاظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هناتسآ  رد  هک  لاّجد  زا  1360روظنم 

1360شسرپ

1361خساپ

؟  تسیچ ای  تسیک  1361لاجد 
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1361شسرپ

1361خساپ

؟ دنک روهظ ترضح  دراد  ناکما  اه  هناشن  نیا  ققحت  نودب  ایآ  تسا . هدش  نایب  (ع ) نامز ماما  روهظ  يارب  لاجد  جورخ  دننام  یمئالع  تایاور ،  زا  یخرب  رد 

1362شسرپ

1362خساپ

؟ تسیک 1363لاجد 

1363شسرپ

1363خساپ

؟ دنکیم تموکح  يدهم  ترضح  زا  لبق  هک  تسا  لاجد  نامه  ینایفس  1364ایآ 

1364شسرپ

1364خساپ

؟ دوش یم  هتشک  جع ) ) نامز ماما  تسد  هب  هک  تسا  یلاجد  نامه  شوب  جرج  1364ایآ 

1364شسرپ

1365خساپ

پ) (؟ دنشاب ینایفس  لاجد و  نامه  شوب ، مادص و  دننام  یصاخشا  دنناوت  یم  ایآ  تایاور ، هب  هجوت  1365اب 

1365شسرپ

1365خساپ

؟ تسیچ تسا  هداد  لاجد  هب  یتردق  نینچ  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  1366تلع 

1366شسرپ

1366خساپ

؟ دنوش هارمه  اهنآ  اب  مدرم  تسا  نکمم  هنوگچ  ینایفس ,  لاجد و  جورخ  دروم  رد  دایز  تایاور  دوجو  1367اب 

1367شسرپ

1367خساپ

. دیئامن رکذ  ار  ینایفس  لاجد و  تاصخشم  عبانم  رکذ  1369اب 
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1369شسرپ

1369خساپ

دیآ یم ینایفس مان هب يدرف ای یناسارخ دیس . دنک یم تکرح وا يولج رد هوک کی و وا رس تشپ زا هوک کی ، دراد مشچ کی ، تسا غالا رب راوس لاجد دنیوگ  یم  ؟ تسا هنوگچ  دتفا  یم  راک  زا  ایند  هتفرشیپ  ياهحالس  مامت  دگنج و  یم  ریشمش  اب  ناشیا  دیآ  یم  ( جع ) نامز ماما  یتقو  دنیوگ  یم  هک  نیا 

1370شسرپ

1370خساپ

؟ دراد قادصم  ام  ینونک  هعماج  رد  ایآ  تسیچ ؟ لاجد  زا  روظنم  دمآ . دهاوخ  لاجد  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  هدش  هراشا  تایاور  زا  یضعب  1372رد 

1372شسرپ

1372خساپ

؟ تسیک لاجد  1373حیسم 

1373شسرپ

1373خساپ

؟ تسیچ هدمآ  باسح  هب  روهظ  میالع  زا  هک  لاجد  جورخ  زا  1373دوصقم 

1373شسرپ

1373خساپ

؟  دهد یم  ماجنا  ییاهراک  هچ  و  تسا ،  یسک  هچ  لاجد  - 1.1374

1374شسرپ

1374خساپ

یمتح ریغ  1375مئالع 

؟ دراد تحص  دنک ، یم  روهظ  جع ) ) نامز ماما  دشاب ، هعمج  اروشاع  ای  دشاب ، هعمج  زور  ناضمر  ام  رگا 25  دنیوگ  یم  هک  1375نیا 

1375شسرپ

1375خساپ

؟ دراد تیعقاو  نیا  ایآ  دنک  یم  روهظ  تسا  زورون  اروشاع و  زور  اب  فداصم  هک  هعمج  زور  (ع ) نامز ماما  هک  تسا  هدش  حرطم  اه  باتک  زا  یخرب  1375رد 

1375شسرپ

1376خساپ
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؟ تسا هدرک  مهارف  (ع ) نامز ماما  روهظ  يارب  ار  هنیمز  هدنیآ  ثداوح  رما و  نیا  تفگ  دوش  یم  برغ  ناهج  یلعف  عاضوا  قارع و  هب  اکیرما  هلمح  زا  دعب  ایآ 

1376شسرپ

1376خساپ

؟ تسا هدنام  یقاب  هدعو  دنچ  تسا و  هداد  يور  روهظ  ةدعو  زا  یمئالع  نونک  ات  1377ایآ 

1377شسرپ

1377خساپ

. دییامن نایب  ار  دنا  هتفگ  جع )  ) نامز ماما  دروم  رد  هک  ار  ییاه  ییوگشیپ  و  تسا ؟ ینامز  هچ  ماما  روهظ  زور  و  جع )  ) نامز ماما  روهظ  ياه  1378هناشن 

1378شسرپ

1378خساپ

. دنک یم عولط قرش زا هشیمه دیشروخ نقتم  یملع  لیالد  هب  تسا ؟ هیانک  کی  نیا  ای  دنک  یم  عولط  برغ  زا  یسمش _  هموظنم  زکرم  دیشروخ _  يدهم ع  ماما  روهظ  زور  حبص  ایآ 

1379شسرپ

1379خساپ

؟ دنک یم  رییغت  دیشروخ  رود  نیمز  شدرگ  عاضوا  ایآ  هچ ؟ ینعی  تسا  برغم  زا  دیشروخ  عولط  دوعوم  روهظ  ياه  هناشن  زا  دنیوگ  یم  هک  نیا  هرابرد 

1380شسرپ

1380خساپ

؟ تسیچ تسا  روهظ  میالع  زا  هک  فوسکو  فوسخ  زا  1380دوصقم 

1381شسرپ

1381خساپ

؟  تسیچ جع )  ) نامز ماما  روهظ  مئالع  - 11381

1381شسرپ

1381خساپ

؟ تسیچ جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  ثداوح  1381مئالع و 

1382شسرپ

1382خساپ
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؟ تسیچ جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  1383مئالع 

1383شسرپ

1383خساپ

مئالع 1385ریاس 

؟  تسا عمج  لباق  هنوگچ  ود  نیا  تسا  صالخا  تدابع و  ام  هفیظو  رگید  ییوس  زا  تسا ,  روهظ  هنیمز  ایند  رد  هانگ  ملظ و  تایاور  1385قبط 

1385شسرپ

1385خساپ

؟  تسین کیدزن  يدهم 7 ترضح  روهظ  ایآ  دنا  هدروآ  يور  اه  یقیسوم  عاونا  هب  مدرم  زا  يرایسب  هک  نیا  هب  هجوت  1386اب 

1386شسرپ

1386خساپ

؟  تشاد دهاوخ  ییاههناشن  هچ  روهظ  ماگنه  جع   ) نامز 1386ماما 

1386شسرپ

1386خساپ

؟ تسا روهظ  میالع  لقن  رد  يراثآ  1387هچ 

1387شسرپ

1387خساپ

؟ دراد تافانم  تیقوت  یفن  ثیداحا  اب  روهظ  میالع  1387ایآ 

1388شسرپ

1388خساپ

؟ دوشیم عقاو  ادب  قّلعتم  روهظ  میالع  1388ایآ 

1388شسرپ

1388خساپ

؟ دینکیم داهنشیپ  روهظ  میالع  یسررب  رد  یحیحص  هار  1388هچ 

1389شسرپ
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1389خساپ

؟ دراد ینتمو  يدنس  لاکشا  روهظ  میالع  تایاور  1389ایآ 

1389شسرپ

1389خساپ

؟ تسیچ نوّدجمره  1389هکرعم 

1390شسرپ

1390خساپ

؟ تسیچ ربکاو  رغصا  روهظ  زا  1390دارم 

1391شسرپ

1391خساپ

روط هب  ترضح  هکنیا  اب  روهظ ، يارب  بیرق  میالع  1391ایآ 

1391هراشا

1391شسرپ

1391خساپ

؟  تسیچ هداتفا  قافتا  لاحب  ات  دنتسه و  راکشآ  نشور و  الماک  هک  نامزلا  رخآ  ياه  هناشن  - 11392

1392شسرپ

1392خساپ

؟  ترضح دوخ  ای  روهظ !!  تسیچ ؟  نامز  ماما  ياه  هناشن  - 11393

1393شسرپ

1393خساپ

؟  دیهدب یتاحیضوت  ناشیا  روهظ  یگنوگچ  دروم  رد  - 21395

1395شسرپ

1395خساپ

. دشاب یم  هنوگچ  تسا  هدش  هدهاشم  نامسآ  رد  يرون  هک  زیربت   ، لیبدرا ینعی  یبرغ  لامش  ياهرهش  رد  هک  ییاهرون  روهظ  مئالع  1396رگید 
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1396شسرپ

1396خساپ

؟ دش دهاوخ  اپرب  موس  یناهج  گنج  جع ) ) تجح ترضح  روهظ  زا  لبق  1397ایآ 

1397شسرپ

1397خساپ

؟ تسا هنوگچ  ترضح  نآ  روهظ  زا  لبق  ایند  تیعضو  دش و  دهاوخ  روط  هچ  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  1397ایند 

1397شسرپ

1398خساپ

. دیهد حیضوت  ترضح  نآ  اب  طابترا  یگنوگچ  و  شروهظ ، مئالع  و  جع )  ) نامز ماما  روهظ  دروم  1398رد 

1398شسرپ

1399خساپ

؟ تسا هدش  ققّحم  کی  مادک  هتفای و  ققحت  رادقم  هچ  ات  تسا ، رمالا  بحاص  ترضح  روهظ  هنیمز  شیپ  هک  یتاقافتا  ثداوح و  1399هلسلس 

1400هراشا

1400شسرپ

1400خساپ

. دیهد حیضوت هراب نیا رد ؟ دشاب نامه دناوتیم ، تسا هدش لیکشت قارع رد نونکا هک یتموکح ایآ ؟ تسا یتموکح عون  هچ  تسا ، نایسابع  تموکح  هیبش  یتموکح  دوشیم و  لیکشت  یبرع  ياهروشک  زا  یکی  رد  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  لبق  هک  یتموکح 

1402شسرپ

1402خساپ

. دیناسرب ام عالطا هب ار یبلاطم هنیمز نیا رد ًافطل ؟ دراد دوجو يزیچ نینچ  یمالسا  نوتم  رد  ایآ  گنج . ررکم و  ياههلزلز  ًالثم  تسا ، هدش  هدید  (ع ) رصع ماما  روهظ  يارب  يدهاوش  هک  هدش  پاچ  تاوزج  یخرب  رد 

1402شسرپ

1403خساپ

پ) (؟ تسا هتسویپ  عوقو  هب  نونک  ات  کی  مادک  روهظ  مئالع  1405زا 

1405شسرپ

1405خساپ
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؟ تسین نهذ  زا  رود  دنورب ، نیب  زا  اهگنج  رثا  رد  ناهج  مدرم  موس  ود  هکنآ  رگم  جع ) ) يدهم دوشیمن  رهاظ  هک : هدمآ  هفیرش  ثیداحا  رد  هک  بلطم  نیا  ایآ 

1407شسرپ

1407خساپ

؟ تسیچ ع )  ) رصع یلو  ترضح  روهظ  1407میالع 

1407شسرپ

1408خساپ

؟ تسا مسق  دنچ  رب  نامزلارخآ  نارود  1410دسافم 

1410شسرپ

1410خساپ

؟ دش دهاوخ  اپرب  موس  یناهج  گنج  جع ) ) تجح ترضح  روهظ  زا  لبق  1410ایآ 

1410شسرپ

1410خساپ

؟ دوش یم  هچ  راکمتس  ملاظ و  ياهناسنا  تبقاع  دهد ؟ یم  يور  هچ  نامز ( ماما  روهظ  1411ماگنه 

1411شسرپ

1411خساپ

؟ دوش یم  هچ  راکهانگ  ياهناسنا  تبقاع  دهد ؟ یم  يور  هچ  نامز ( ماما  روهظ  1412ماگنه 

1412شسرپ

1413خساپ

زا ییاه هدعو املع زا یلیخ ایآ و . دوش خوسنم یلیالد هب هزورما یلو دشاب هدش رکذ جرف ةرابرد َالبق يدراوم تسا نکمم هکنیا ای و تسه اقآ  روهظ  هب  يدایز  دیما  هللا  ءاشنا  ایآ  قارع و ،...  ثداوح  هلمج  زا  تسا . هدمآ  جع )  ) هجح ترضح  روهظ  ةرابرد  يدایز  تادنتسم  تایاور و  ثیداحا ،

1414شسرپ

1414خساپ

؟ دراد تقیقح  دوشیم ، هتفگ  غنامز  ماما  روهظ  ةرابرد  هک  ینانخس  1415ایآ 

1415شسرپ

1415خساپ
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تسا هتشگ  یفرعم  هچ  نآرق  يوس  زا  نامزلارخآ  رد  یتینما  لیاسم  1415نیرتمهم 

1415شسرپ

1415خساپ

؟ دینک یم هیجوت هنوگچ  تسا  نکمم  ریغ  یلعف  طیارش  رد  هکیلاح  رد  تسا  هدومن  اهمایق  یضعب  هب  هراشا  هک  تسه  یتایاور  جع )   ) نامز ماما  روهظ  اب  هطبار  رد 

1417شسرپ

1417خساپ

؟ مشابن دارفا نیا زا ات منک هچ مراد یساسحا نینچ مور یم هاگشناد هب یتقو اصوصخم موش دارفا نیا  زا  یکی  هک  مسرت  یم  یلیخ  دنوش . یم  بلطایند  دنوش و  یم  نادرم  هیبش  نانز  هک  تسا  نیا  جع ) ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا  میناد  یم 

1417شسرپ

1417خساپ

؟  تسا رگید  ياه  نامز  زا  رت  تخس  نامزلارخآ  رد  يرادنید  ارچ  تسا  تسد  رد  شتآ  نتفرگ  لثم  نامزلارخآ  رد  يرادنید  هک  تسا  1418تیاوررد 

1418شسرپ

1418خساپ

؟  تسیچ تسا  هدنامن  یقاب  مان  زج  يزیچ  نآرق  مالسا و  زا  روهظ  نامز  دنیوگ  یم  هک  هلمج  نیا  1419يانعم 

1419شسرپ

1419خساپ

؟ دنیآ یم  رتشیب  نید  فرطب  هکنیا  ای  دنریگ  یم  هلصاف  نید  زا  مدرم  همه  روهظ  هب  کیدزن  رصع  رد  1419ایآ 

1419شسرپ

1419خساپ

؟ تسا هدشن  لزان  يا  هیآ  ای  یثیدح  دروم  نیا  رد  ًالبق  ایآ  تسا و  نامزلارخآ  هرود  دینک  یمن  رکف  قارع  اکیرما و  گنج  دوجو  1420اب 

1420شسرپ

1420خساپ

؟  میراد ام  هک  تسا  یتاروصت  نیا  ای  تسا  کیدزن  روهظ  ياه  هناشن  زین  امش  رظن  هب  1422ایآ 

1422شسرپ

1422خساپ
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کی دراد ناکما رگا . دریگ هدهع رب ار نایعیش يربهر هک تسا راک نیا هدنزارب یسک هچ لقادح ای دوب دهاوخ یسک هچ ربهر درکن روهظ نامز ماما رگا  هن و  ای  دش  دهاوخ  نشور  شلامج  هب  ام  مشچ  درک و  دهاوخ  روهظ  اه  یکیدزن  نیا  رد  وا  تسا و  نامز  ماما  نامربهر  يا  هنماخ  ماما  زا  دعب  ایآ 

1423شسرپ

1423خساپ

؟ تسا هنوگچ  نامزلارخآ  هرود  رد  ناهج  مدرم  ناهج و  عاضوا  هچ ؟ ینعی  1424نامزلارخآ 

1424شسرپ

1424خساپ

؟ دراد دوجو  تایاور  تایآ و  ای  یلقع  لالدتسا  هچ  نامز  ماما  روهظ  دروم  1424رد 

1424شسرپ

1425خساپ

؟ دراد دوجو اراصن و دوهی مه زاب ترضح نآ روهظ زا دعب ایآ ؟ دنزیمن لوگ ناطیش ار غنامز ماما لتاق رگم ؟ دوشیمن تفای  راکهنگ  رگید  ترضح  روهظ  زا  دعب  رگم  تسا  غنامز  ماما  مایق  زور  رگا  تسا  يزور  هچ  مولعملا  تقولا  موی  : " رجح ةروس  ۀیآ 38  هب  هجوت  اب 

1425شسرپ

1426خساپ

روهظ زور  1426عیاقو 

لحمو 1426خیرات 

؟ دنکیم روهظ  هعمج  زور  رد  نامز  ماما  دنیوگیم : ارچ  و  دراد ؟ (ع ) نامز ماما  هب  صاصتخا  هعمج  زور  1427ارچ 

1427شسرپ

1427خساپ

؟ تسا هکم  رد  وا  روهظ  لحم  ارچ  دنکیمن و  روهظ  ناریا  رد  (ع ) نامز ماما  1427ارچ 

1427شسرپ

1427خساپ

؟ تسا اجک  تسیک و  نامز  ماما  درک ؟ دهاوخ  روهظ  یک  (ع ) نامز 1428ماما 

1428شسرپ

1428خساپ

؟ دنراد یشقن هنیمز نیا  رد  اه  هناسر  ایآ  دوش  یم  لصاح  عالطا  هنوگچ  دنتسه  رود  ياهروشک  رد  هک  يدارفا  يارب  دریگ ، یم  تروص  هّکم  رد  (ع ) نامز ماما  روهظ 
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1430شسرپ

1430خساپ

؟ دش دنهاوخ هاگآ (ع) يدهم ترضح روهظ زا ناربمایپ ایآ  دسر ؟ یم  ارف  تمایق  دنریم و  یم  مدرمۀمه  دنک ، روهظ  يدهم  ترضح  رگا  دییامرفب . حیضوت  (ع ) نامز ماما  روهظ  ناکم  یگنوگچ و  صوصخ  رد 

1431شسرپ

1431خساپ

؟ دز دهاوخ  هیکت  هبعک  ناکرا  زا  نکر  مادک  هب  روهظ  تقو  رد  (ع ) نامز 1432ماما 

1432شسرپ

1432خساپ

؟ تشاد میهاوخ  ار  ترضح  رادید  تداعس  درک و  دهاوخ  روهظ  جع )  ) نامز ماما  ام  نامز  رد  1432ایآ 

1432شسرپ

1433خساپ

؟  درک دهاوخ  روهظ  دنه  زا  جع )   ) نامز ماما  1433ایآ 

1433شسرپ

1433خساپ

؟ تسا حیحص  درک  دهاوخ  روهظ  اجنآ  زا  تسا و  یقاب  تسا  ناشیا  تبیغ  لحم  هک  بادرس  رد  جع )  ) نامز ماما  هک  اعدا  نیا  1433ایآ 

1434شسرپ

1434خساپ

؟ درک دهاوخ  هچ  نآ  زا  سپ  و  دنکیم ؟ روهظ  یعقوم  هچ  تسوا  راظتنا  رد  ناهج  هک  1434یحلصم 

1434شسرپ

1435خساپ

؟ تسا حیحص  دننک  یم  یگدنز  ارضخ  هریزج  رد  ترضح  العف  هک  عوضوم  نیا  ایآ  دننک ؟ یم  عورش  ار  دوخ  مایق  اجک  رد  جع )  نامزلا (  بحاص  ترضح 

1435شسرپ

1435خساپ

؟ دهد یم  خر  نامزلارخآ  رد  جع )  يدهم (  ترضح  روهظ  1435ارچ 
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1435شسرپ

1436خساپ

؟ دنونشب نایناهج  مامت  هک  دومن  دنهاوخ  ادا  ار  ربکا  هللا  هملک  اجک  رد  درک و  دنهاوخ  روهظ  اجک  زا  جع )  نامز (  1436ماما 

1436شسرپ

1436خساپ

. دیهد حیضوت  ًارصتخم  نامز  نآ  مدرم  هعماج و  روهظ و  هوحن  دروم  رد  تسا ؟ تمایق  زا  لبق  جع ) ) نامز ماما  روهظ  1436ایآ 

1436شسرپ

1437خساپ

؟ دنکیم روهظ  یهام  هچ  رد  ینامز و  هچ  رد  يزور و  هچ  رد  نامز  1437ماما 

1437شسرپ

1437خساپ

؟ دنکیم روهظ  اجک  رد  هنوگچ و  نامز  1438ماما 

1438شسرپ

1438خساپ

؟ درک دنهاوخ  روهظ  نامز  هچ  جع ) مهدزاود  1438ماما 

1439شسرپ

1439خساپ

؟  تسا حیحص  تسا  کیدزن  روهظ  دنا  هتفگ  ءاملع  هکنیا  روهظ و  يارب  تقو  نییعت  1439ایآ 

1439شسرپ

1439خساپ

؟ دنک یم  روهظ  عق  وم  هچ  نامز 7 1440ماما 

1440شسرپ

1440خساپ

؟  تسین مولعم  سکچیه  رب  نامز 7 ماما  روهظ  نامز  1440ارچ 
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1440شسرپ

1440خساپ

؟ درک دهاوخ  روهظ  سدقم  بادرس  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  1441ایآ 

1441شسرپ

1441خساپ

؟ تسیچ ترضح  روهظ  تقو  ندوبن  نیعم  1441تمکح 

1441شسرپ

1441خساپ

؟ تسا حیحص  روهظ  تقو  نییعت  1442ایآ 

1442شسرپ

1442خساپ

؟ تساجک دنکیم  روهظ  اجنآ  رد  ترضح  هک  یناکم  1443نیلوا 

1443شسرپ

1443خساپ

؟ درک دهاوخ  روهظ  دنه  زا  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  1443ایآ 

1443شسرپ

1443خساپ

؟.. میراد تمایق رد ار ندش هدنز نیا زین ام و ، دنتسه ترضح نآ تمدخ رد و دنوشیم هدنز ترضح نآ روهظ نامز رد دناهتفر ایند  زا  هک  ترضح  نآ  نارای  هک  هدمآ  تایاور  رد  اریز  غرصع  یلو  ترضح  روهظ  ای  دتفایم  قافتا  رتدوز  هدمآ  نآ  فیصوت  نآرق  رد  هک  تمایق  ایآ 

1444شسرپ

1444خساپ

؟  تسا تقو  هچ  جع ) نامز (  ماما  روهظ  نامز  - 1.1445

1445شسرپ

1445خساپ

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  ( جع ) نامز ماما  روهظ  هوحن  1446ناکم و 
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1446شسرپ

1446خساپ

؟ تسا حیحص  دننک  یم  یگدنز  ارضخ  هریزج ء  رد  ترضح  العف  هک  عوضوم  نیا  ایآ  دننک ؟ یم  عورش  ار  دوخ  مایق  اجک  رد  جع )   ) نامزلا بحاص  ترضح 

1447شسرپ

1447خساپ

؟ دننک یم  روهظ  هعمج  زور  جع )   ) نامز ماما  1447ایآ 

1447شسرپ

1447خساپ

؟ درک صخشم  ار  روهظ  نامز  ناوت  یم  ایآ  اه  هتفگ  یضعب  هب  هجوت  1447اب 

1448شسرپ

1448خساپ

. دنراد عالطا  ناشیا  روهظ  خیرات  زا  دارفاایآ  تسیچ . دننک  یم  نییعت  تقو  نامز  ماما  اقآ  روهظ  يارب  هک  يدارفا  دروم  رد  امش  1448رظن 

1448شسرپ

1448خساپ

؟ دراد دوجو هعمج سدقت زا ریغ  یباوج  دشاب  هبنشراهچ  زور  تسناوت  یم  یتح  دشاب  هتفه  رگید  ياهزور  تسناوت  یم  دنا  هدرک  باختنا  روهظ  يارب  ار  هعمج  زور  نامز  ماما  ارچ 

1449شسرپ

1449خساپ

؟ تسا حیحص  نداد  عالّطا  روهظ  تقو  زا  1449ایآ 

1449شسرپ

1449خساپ

نالعا 1450یگنوگچ 

؟ دوب دهاوخ  هچ  روهظ  زا  سپ  يدهم 7 ترضح  مادقا  1450نیتسخن 

1450شسرپ

1450خساپ
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؟ دهد یم  ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  ًائادتبا  دنک  یم  روهظ  هک  یتقو  (ع ) نامز 1450ماما 

1450شسرپ

1450خساپ

؟ دناسر یم نایناهج هب  ار  شیوخ  يادص  هبعک  زا  هنوگچ  (ع ) نامز ماما  تروص  نیا  رد  داتفا . دهاوخ  راک  زا  یناسر  عالطا  ياه  هاگتسد  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  ایآ 

1451شسرپ

1451خساپ

؟ تسیچ دومرف ، دنهاوخ  روهظ  زا  سپ  هجرف ) هَّللا  جع  ) نامز ماما  هک  ياهلمج  1452نیلّوا 

1452شسرپ

1452خساپ

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نآ  زا  سپ  ایند  لاور  دنونشیم ؟ ار  شترضح  يادص  ملاع  همه  جع " " نامز ماما  روهظ  زور  1452ایآ 

1452شسرپ

1452خساپ

؟ دتفایم یقافتا  هچ  ایند  رد  دنکیم ، روهظ  جع ) ) نامز ماما  هک  1454ینامز 

1454شسرپ

1454خساپ

؟ دنونش یم  نیمز  هرک  نامدرم  مامت  ار  يو  نخس  درک  روهظ  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  هک  ینامز  1455ایآ 

1455شسرپ

1456خساپ

؟ دننک یم  رارقرب  طابترا  ترضح  اب  هنوگچ  رود  هار  زا  نینمؤم  مالسلا )) هیلع  )) ۀّجح ترضح  روهظ  نامز  1456رد 

1456شسرپ

1456خساپ

دتفا یم  قافتا  یثداوح  هچ  يدهم  ترضح  روهظ  رصع  1456رد 

1456شسرپ

1457خساپ
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؟ تنرتنیا هکبش  زا  هدافتسا  اب  تسا  نکمم  ای  دنکیم  رارق  رب  تابترا  مدرم  همه  اب  هزجعم  قیرط  زا  روهظ  ماگنه  نامز  ماما  1457ایآ 

1457شسرپ

1457خساپ

، دریگیم رارق هبعک هناخ رانک رد هک یماگنه غنامز ماما دییامرفب نمض رد . دینک نایب ار ثیدح ًافطل تسا هدش دراو همئا زا یثیدح  ای  هدمآ و  نایم  هب  ینخس  نآرق  رد  هرابنیا  رد  ایآ  دتفایم . راک  زا  دیدج " ياههاگتسد   " مامت دیامرفیم ، روهظ  غنامز  ماما  یتقو  دنیوگیم :

1458شسرپ

1458خساپ

تسا هدمآ  یبلطم  نایناهج  شوگ  هب  مایپ  نیا  ندیسر  هبعک و  زا  غنامز  ماما  مایپ  لاقتنا  یگنوگچ  دروم  رد  موصعم ،  ناماما  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  ایآ 

1459شسرپ

1459خساپ

1459تعیب

؟ دوشیم ربخ  اب  لوا  یسک  هچ  (ع ) نامز ماما  روهظ  1459ماگنه 

1459شسرپ

1460خساپ

؟ تسیک دنک ، یم  تعیب  وا  اب  هک  یسک  نیلوا  جع ) ) نامز ماما  روهظ  عقوم  1460رد 

1460شسرپ

1460خساپ

؟ درک دهاوخ  تعیب  دوخ  تما  اب  هنوگچ  (ع ) نامز 1460ماما 

1461شسرپ

1461خساپ

؟ تسا یسک  هچ  دنکیم  تعیب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  هک  یسک  1461لّوا 

1461شسرپ

1461خساپ

؟ دوشن لزان  نیمز  رب  هک  هدرک  دهع  هلآو  هیلعو  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  لیئربج  1462ایآ 

1462شسرپ
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1462خساپ

؟ دوشیم تعیب  هارکا  يور  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  اب  1462ایآ 

1462شسرپ

1462خساپ

؟ درک دنهاوخ  تعیب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  یناسک  1463هچ 

1463شسرپ

1463خساپ

ترضح تخانش  1463هار 

؟ میسانشیم ار  وا  هرهچ  دنکیم ، روهظ  ع )  ) نامز ماما  یتقو  1463ایآ 

1463شسرپ

1463خساپ

؟  تسا ماما  وا  هک  دنمهفب  اجک  زا  مدرم  دننک  یم  روهظ  جع )  نامز (  ماما  هک  1464یتقو 

1464شسرپ

1464خساپ

؟ دنا هدیدن ار يو مدرم هدوب و  بئاغ  يو  هک  یتروص  رد  تسا  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  نآ  هک  دنمهف  یم  مدرم ، هنوگچ  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  روهظ  ماگنه 

1464شسرپ

1464خساپ

؟ تسیچ هلمج  نآ  تسا  هدش  هتشون  يا  هلمج  مچرپ  يور  دنراد و  تسد  رد  مچرپ  کی  دنیوگ  یم  دننک  یم  روهظ  یتقو  جع ) ) نامز 1465ماما 

1465شسرپ

1465خساپ

ترضح 1465نیفلاخم 

؟ دنزیخیم اپ  هب  ناشیا  هیلع  یناسک  هچ  نامز  ماما  روهظ  1465ماگنه 

1465شسرپ

1465خساپ
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دیوگ یم یکی دشک  یم  ار  مدرم  زا  یلیخ  جع ) ) نامز ماما  دیوگ  یم  یکی  دنا  هدنارن  نخس  تروص  کی  هب  جع ) ) نامز ماما  زا  دوخ  ياه  باتک  رد  گرزب  ياملع  ارچ 

1466شسرپ

1466خساپ

؟ تسا دوجوم  یتیاور  دراد ؟ تحص  يزیچ  نینچ  ایآ  دنوش ، یم  نمشد  ناشیا  اب  هرود  نآ  ياهقف  یمامت  دنک  روهظ  ماما  هک  یماگنه  1467دنیوگ 

1467شسرپ

1467خساپ

ترضح 1469تازیهجت 

؟ دوش زوریپ اه نآ رب و هدرک هزرابم زّهجم حالس ياراد نمشد و  همه  نآاب  دناوت  یم  هنوگچ  هدش ,  جراخ  هدر  زا  یمیدق و  ياهرازفا  گنج  تیعمج و  یمک  اب  دنک , یم  روهظ  نامز 7 ماما  ترضح  یتقو 

1469شسرپ

1469خساپ

؟ حالس نیرتهتفرشیپ  اب  ای  درک  دهاوخ  روهظ  ریشمش  بسا و  اب  جع ) ) نامز ماما  1469ایآ 

1469شسرپ

1470خساپ

؟ دنک هزرابم نردم ياه حالس اب دناوت یم هنوگچ ، دشاب ریشمش  دننام  یمیدق  ياه  حالس  اب  رگا  یمیدق ؟ ياه  حالس  اب  ای  دنک  یم  مایق  يزورما  ياه  حالس  اب  دنک ، یم  روهظ  هک  یتقو  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

1471شسرپ

1471خساپ

؟ تسا یحالس  هچ  هزرابم  ماگنه  رد  جع ) ) نامز ماما  حالس  1472نیرتهب 

1472شسرپ

1472خساپ

؟ دریگ یم  هرهب  نمشد  اب  هزرابم  يارب  ییاه  حالس  هچ  زا  جع )   ) نامز ماما  روهظ , ماگنه  1473رد 

1473شسرپ

1473خساپ

؟ هتفرشیپ حالس  اب  ای  دگنجیم  ریشمش  اب  جع ) ) نامز 1473ماما 

1473شسرپ
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1473خساپ

؟ هتفرشیپ حالس  اب  ای  دگنجیم  ریشمش  اب  جع ) ) نامز 1475ماما 

1475شسرپ

1475خساپ

؟ هتفرشیپ حالس  اب  ای  دگنجیم  ریشمش  اب  جع ) ) نامز 1478ماما 

1478شسرپ

1478خساپ

؟ درک دهاوخ  مایق  ریشمش  اب  شدج  دننام  هنوگچ  فوخم  ياهحالس  ربارب  رد  (ع ) يدهم ماما  - 11479

1479شسرپ

1479خساپ

؟ دشابیم دوجوم  يدهم  ترضح  دزن  (ع ) یلع ترضح  ریشمش  1480ایآ 

1480شسرپ

1480خساپ

؟ درک دنهاوخ  هدافتسا  ناهج  رد  دیدج  یگنج  رازبا  زا  نیکرشم  رافک و  اب  گنج  رد  ترضح  نآ  1480ایآ 

1480شسرپ

1480خساپ

؟ دیدج حالس  ای  تسا  یمیدق  ياهحالس  اب  روهظ  عقوم  رد  جع ) ) نامز ماما  گنج  1481ایآ 

1481شسرپ

1481خساپ

؟ دگنج یم ریشمش اب طقف ( جع ) نامز ماما روطچ دراد دوجو هتفرشیپ ياه حالس ردق  نیا  هک  لاح  نامز  رد  مسرپب  مهاوخ  یم  دنشک  یم  ار  ملاظ  مدرم  دنیآ و  یم  ریشمش  اب  جع ) ) نامزلا بحاص  ترضح  هک  هدمآ  ثیداحا  رد 

1482شسرپ

1482خساپ

؟ دراد قیبطت ثیداحا  اب  روطچ  تسا ، دیدج  ياهحالس  رگا  دیدج و  ياهحالس  ای  تسا  یمیدق  هحلسا ي  ریشمش و  روهظ ,  ماگنه  رد  نارای  ترضح و  حالس  - 2

1483شسرپ
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1483خساپ

؟  تسیچ روهظ  ماگنه  جع )   ) نامز ماما  عافد  1484رازبا 

1484شسرپ

1484خساپ

روهظ یگنوگچو  1485فده 

؟ دراد ییاه  همانرب  هچ  دنکیم ، رهظ  جع ) ) نامز ماما  هک  1485یتقو 

1485شسرپ

1485خساپ

؟ تسا اجک  دش  دهاوخ  حتف  (ع ) نامز ماما  هلیسوب  هک  ییاج  1486نیلوا 

1486شسرپ

1486خساپ

؟ دراد تّحص  بلاطم  نیا  ایآ  دوب . دهاوخ  سدقملا  تیب  اه  رهش  نیرت  نما  نیرترب و  تشذگ و  دهاوخ  ناریا  بونج  زا  (ع ) نامز ماما  رکشل  دنیوگ  یم 

1487شسرپ

1487خساپ

؟ دنک اپ هب نوخ ای دنک نید جیورت ات دیآ یم نامز ماما ًالوصا ! دش یمن بیاغ نامز ماما هک دوب نتشک و گنج هب رارق رگا !؟ دوریم يزیرنوخ  ماقتنا و  یپ  دنک و  یم  مایق  هّکم  زا  هک  دننک  یم  ناونع  يراوس  بسا  تسد و  هب  ریشمش  ار  وا  دوش ، یم  نامز  ماما  زا  تبحص  یتقو  ارچ 

1487شسرپ

1487خساپ

پ) (؟ تسا هنوگچ  نامز  ماما  1488مایق 

1488شسرپ

1488خساپ

؟ ینامسج ای  تسا و  يونعم  تروص  هب  جع ) ) نامز ماما  1489روهظ 

1489شسرپ

1489خساپ

؟  تسا نکمم  هنوگچ  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  مالسلا و  هیلع  يدهم  1490مایق 
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1490شسرپ

1490خساپ

؟ دیزادرپب نآ  نامز  روهظ و  نامز  میسرت  هب  دیناوت  یم  1492ایآ 

1492شسرپ

1492خساپ

؟ دنهدیم ماجنا  یلمع  هچ  روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  1494ترضح 

1494شسرپ

1494خساپ

روهظ زا  1494سپ 

1494تعجر

تعجر 1494موهفم 

؟  تسیچ هعیش  هاگدید  زا  1495تعجر 

1495شسرپ

1495خساپ

. دیهد حیضوت  ار  1495تعجر 

1495شسرپ

1495خساپ

. دییامن نایب  ار  نآ  زا  فده  1496تعجر و 

1496شسرپ

1497خساپ

؟  دیراد داقتعا  نآ  هب  ارچ  تسیچ و  1499تعجر 

1499شسرپ

1499خساپ

؟  دینک نایب  ار  تعجر  هلئسم  یقطنم  1500ریس 
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1500شسرپ

1500خساپ

؟ دشاب یم  تروص  هچ  هب  نیموصعم  تعجر  ؟ هچ ینعی  1501تعجر 

1501شسرپ

1501خساپ

؟ تسیچ 1502تعجر 

1503شسرپ

1503خساپ

. دییامرفب حیضوت  الماک  ار  جع )   ) نامز ماما  تعجر  1503هلءاسم 

1503شسرپ

1503خساپ

. دیهد حیضوت  ار  ءادب  تعجر و  1505هلأسم 

1505شسرپ

1505خساپ

. دهد یم يور ع يدهم ماما روهظ و نامزلا رخآ نامز رد دییوگ یم هک نا  لاح  و  دهد . خر  ص )   ) ربمغیپ تایح  نامز  رد  تازجعم ,  رگید  دننام  یتسیاب  تسا ,  توبن  تحص  لئالد  اه و  هناشن  زا  تعجر ,  هک  اج  نآ  زا 

1506شسرپ

1506خساپ

؟ دننک لوکومدوخ تشگزاب هب ار ناهانگ زا هبوت ای یصاعم باکترا مدع نانا هک دهد یم قوس هانگ هب  ار  نامیا  مک  يا  هدع  و  ددرگ , یم  مدرم  لهج  هب  ارغا  ثعاباریز  تسین ,  اور  حیحص و  تعجر  هب  مالعا  هک  میشاب  رواب  نیا  رب  هک  تسا  تسرد  ایآ 

1508شسرپ

1508خساپ

؟ تسا ینامز  هچ  زا  تعجر  هب  داقتعا  1509هقباس 

1509شسرپ

1510خساپ

؟ تسا عیشت  تایرورض  زا  تعجر  1510ایآ 
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1510شسرپ

1510خساپ

؟ دننکیم حرطم  مالک  ملع  رد  ار  تعجر  زا  ثحب  نیملکتم  1511ارچ 

1511شسرپ

1511خساپ

؟ دراد دوجو  ییاههاگدید  هچ  تعجر  1511هرابرد 

1511شسرپ

1511خساپ

؟ دییامرفب حیضوت  ثیداحاو  نآرق  رد  نآ  هب  طوبرم  ثیداحا  تعجر و  1511هرابرد 

1511شسرپ

1512خساپ

؟ تسیچ 1513تعجر 

1513شسرپ

1513خساپ

؟ ناشیا كرابم دوجو و نامز ماما روهظ دروم  رد  نینچمه  ؟ درک ادیپ  بسانم  تفرعم  نامیا و  ناوت  یم  هنوگچ  دتفا  یم  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  هک  یتاقافتا  تعجر و  هلئسم  دروم  رد 

1514شسرپ

( لوا تمسق  ) 1514خساپ

( مود تمسق  ) 1518خساپ

؟ تسیچ تعجر  هرابرد  حیحص  1519رظن 

1519شسرپ

1519خساپ

ناگدننک 1520تعجر 

؟ دندروآ یم  نوریب  كاخ  زا  رس  جع ) ) نامز ماما  اقآ  روهظ  ماگنه  رد  گرم  زا  سپ  دنتسه ، جع ) ) نامز ماما  اقآ  یعقاو  ناقشاع  هک  یناسک  1520ایآ 

1520شسرپ
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1520خساپ

؟ دنیآیم ناربمایپ  جع ) ) يدهم ترضح  ندمآ  زا  دعب  1521ایآ 

1521شسرپ

1521خساپ

؟ دنیآیم ترضح  نآ  کمک  هب  (ع ) همئا 1521ایآ 

1521شسرپ

1521خساپ

( دیهد حیضوت ) درک دنهاوخ تعافش  ار  اهنآ  تسا  فیعض  ناشنامیا  هک  یئاهنآ  ایآ  ایند  رد  داد  لدع و  زا  دعب  دش و  دنهاوخ  هدنز  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  رد  ناماما  همه  ایآ 

1522شسرپ

1522خساپ

؟ تسا نیا  ریغ  ای  دوش  یم  متخ  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هب  عورش و  ع )  ) نیسح ماما  زا  تعجر  1523ایآ 

1523شسرپ

1523خساپ

چیه هک لوا هتسد دروم رد ( ماندب و راکدب ) حلاط ناسنا مود هتسد و حلاص ناسنا لوا هتسد دنراد تعجر تیلباق اهناسنا زا هتسد ود هک تسا حرطم دشاب یم  دوجوم  تیاور  هیآ و 500   200( دودح رد  ای  (و  زا شیب  یسلجم  همالع  لوق  هب  هک  نامز  ماما  روهظ  هماگنه  رد  ناسنا  هرابود  تعجر  ثحب  رد 

1524شسرپ

1524خساپ

مینادب تعجر ماسقا زا یکی ار غيدهم ترضح روهظ نامز رد  نیمز  هب  غیسیع  ترضح  ندمآ  دورف  ناوتیم  هیآ  نیا  ۀطساو  هب  ایآ  ََّیِلإ " َکُعِفاَرَو  ِفَوَتُم  َکیّ ّیِِنإ   " تسا هدمآ  نارمعلآ  هکرابم  ةروس  ۀیآ 55  رد 

1526شسرپ

1526خساپ

؟ دنریگ یم رارق ترضح نآ  نارای  ءزج  و  دنوش , یم  هدنز  هریغ  یمق و  سابع  خیش  رتشا و  کلام  دننام  یحلاصدارفا  جع )   ) نامز ماما  روهظ  نامزرد  هک  تسا  حیحص  ایآ 

1526شسرپ

1526خساپ

؟ دراد نیمز  رد  تفالخ  هرود  کی  دنک و  یم  تعجر  هرابود  (ع ) یلع ترضح  ناشیا  تماما  نارود  و  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  هک  دراد  تقیقح  ایآ 

1527شسرپ
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1527خساپ

؟ تسا هنوگ  نیدب  ایآ  دوش  یم  ضقن  یصو  يربهر  یبن  روضح  ماگنه  رد  القع  سپ  تسا  تبثم  خساپ  رگا  ؟  تسا قداص  زین  مرکا  ربمایپ  دروم  رد  تعجر  ایآ 

1528شسرپ

1528خساپ

؟ داد دهاوخ  لسغ  یسک  هچ  ار  ترضح  دهد ، لسغ  رگید  ماما  ار  ماما  دیاب  1528رگا 

1528شسرپ

1528خساپ

؟ تسا یناگمهو  یمومع  تعجر  1529ایآ 

1529شسرپ

1529خساپ

تسا یناسک  هچ  هب  طوبرم  1529تعجر 

1529شسرپ

1530خساپ

؟ دراد دوجو  جع »  رصع  ماما  زا  دعب  مالسلا »  مهیلع   » ناماما تموکح  ایآ  -11530

1530شسرپ

1530خساپ

؟) (ع نامز ماما  ای  نیسح  ماما  تسا ؟ رت  هتسیاش  تموکح  رب  ماما  مادک  تعجر  زا  1531سپ 

1531شسرپ

1531خساپ

گ یم ار ناشیا نامشچ يولج يدنلب زا ناشیا يوربا یم هک دنک یم تموکح ینامز ات نیسح ماما دنیوگ یم الثم دننک یم تموکح يدایز ياهلاس دنسر و یم  تموکح  هب  هدش و  هدنز  مهدزای  ات  لوا  زا  ناماما  مامت  دننک  روهظ  هدمآ و  نوریب  تبیغ  زا  نامز  ماما  یتقو  هک  تسا  تسرد  هدیقع  نیا  ایآ 

1531شسرپ

1531خساپ

؟ دنوشیم هدنز  جع ) ) نامز ماما  نامز  رد  فهک  باحصا  و  (ع ) یسیع ترضح  1533ایآ 

1533شسرپ
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1533خساپ

تعجر 1535هفسلف 

پ) (؟ تسا ع )  ) ناماما کی  کی  تموکح  تعجر و  هب  یموزل  هچ  رگید  دوش ، لدع  زا  رپ  ناهج  یتقو  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  تسیچ ؟ تعجر  هفسلف 

1535شسرپ

1535خساپ

؟  تسیچ اهناسنا  یمومع  زیخاتسر  زا  لبق  تعجر  زا  1537فده 

1537شسرپ

1537خساپ

؟  دیراد داقتعا  نآ  هب  ارچ  تسیچ و  1537تعجر 

1537شسرپ

1538خساپ

؟ تسیک يارب  تسیچ و  تعجر  1539هفسلف 

1539شسرپ

1539خساپ

تعجر 1539لیالد 

تعجر 1539لیالد 

1540هراشا

1540شسرپ

1540خساپ

وجر نیاربانب . دشاب هدیسر تیلعف هب هدش افوکش شدادعتسا و اوق همه و دشاب هدرک ادیپ تسد دوخ تالامک همه هبوا هک درب یم ایند زا ار یسک  یتقو  دهاوخ  یم  ار  دوخ  ناگدنب  لامک  تسا و  نیرتنابرهم  هک  اجنآ  زا  دنوادخ  دنا :  هدرک  لیلد  هماقا  نینچ  تعجر  راکنا  یفن و  يار  ـی بـ خر بـ

1541شسرپ

1541خساپ

؟  ارچ دراد ؟  تعجر  هب  داقتعا  اب  یتافانم  تشگزاب ,  نیا  یفن  ایآ  و  دنک ؟  یم  یفن  ار  ایند  هب  تشگزاب  مادک  ـم  یر نآر کـ 1541قـ

1541شسرپ
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1541خساپ

؟ دنک یم  ایند  هب  نادیهش  هرابود  تعجر  رب  تلالد  هک  هدیسر  نیموصعم  زا  یتایاور  1542هچ 

1542شسرپ

1542خساپ

؟ دراد دوجو  بلطم  نیا  دییأت  رب  زین  ینآرق  لیلد  ایآ  تسا ، نیسح  ماما  هدننک  تعجر  نیتسخن  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هک  نیا  هب  هجوت  1543اب 

1543شسرپ

1543خساپ

؟ دینک یم  تابثا  تایآ  مادک  هب  دانتسا  اب  ار  1543تعجر 

1543شسرپ

1543خساپ

؟  دراد یلقع  لیلد  ناهرب و  تعجر  1544ایآ 

1544شسرپ

1544خساپ

ن رد و ؟ دننک یمن تفایرد ادخ زا ار شیوخ ياه هدرک هجیتن نانآ رگم ؟ دهد یم خر يزیچ نینچ ارچ ؟ دنگنجب رگیدکی اب ات دنوش یم هدنز هرابود كرش رد نیضحمم صلاخ و  نانموم  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دنسر ؟ یم  شیوخ  لمع  يازج  ازس و  هب  تمایق  رد  دب  بوخ و  زا  معا  مدرم  همه  هک  تسین  نینچ  ایآ 

1545شسرپ

1545خساپ

هارمه يربهر رما رد ات ... و شباحصا و دیزی ربارب رد ناشباحصا و نیسح ماما اب نامثع و رمع و رکبوبا ربارب رد (س) همطاف ترضح و (ع) یلع ترضح لاثم  ناونع  هب  دنا ؟ هتشاد  يربهر  تماما و  دروم  رد  ضراعت  عازن و  لکشم  هک  دنتسه  یناسک  دنوش  یم  هدروآ  تعجر  رد  مایق  هب  هک  یناسک  ایآ 

1546شسرپ

1546خساپ

؟ دراد دوجو  تعجر  ترورض  رب  یلقع  لیلد  1546ایآ 

1546شسرپ

1546خساپ

؟ تسا هدومن  هراشا  ایند  نیا  هب  یناسک  تعجر  هب  نآرق  1547ایآ 

1547شسرپ
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1547خساپ

؟ دراد يراگزاس  هفسلفو  لقع  اب  تعجر  1548ایآ 

1548شسرپ

1548خساپ

؟ تسا دوهی  زا  هتفرگرب  تعجر  هب  داقتعا  1549ایآ 

1549شسرپ

1549خساپ

؟ تسا هدش  دراو  هعیش  قرط  زا  تعجر  ثیداحا  مامت  1549ایآ 

1549شسرپ

1549خساپ

؟ تسا لطاب  خسانت  مزلتسم  تعجر  هب  لوق  1549ایآ 

1549شسرپ

1550خساپ

؟ تسا تعجر  هب  لوق  فلاخم  نآرق  1550ایآ 

1550شسرپ

1550خساپ

تسا راگزاس  ناگدرم  رشح  تمایق و  اب  تعجر  هب  داقتعا  1550ایآ 

1550شسرپ

1551خساپ

تسیچ يارب  تشهب  سپ  دنسرب ; ناشتامحز  شاداپ  هب  ناحلاص  ناماما و  هک  تسا  نآ  يارب  تعجر  1551رگا 

1551شسرپ

1551خساپ

؟  دشابیم جع )  يدهم (  ماما  ندش  دیهش  زا  دعب  مالسلا »  مهیلع   » همئا تشگزاب  ایآ  تسا ؟  حیحص  تعجر  1552ایآ 

1552شسرپ
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1552خساپ

؟ دننک لوکوم دوخ تشگزاب هب ار ناهانگ زا هبوت ای یصاعم باکترا مدع نانآ هک دهدیم قوس هانگ  هب  ار  نامیا  مک  ياهدع  ددرگیم و  مدرم  لهج  هب  ارغا  ثعاب  اریز  تسین  اور  حیحص و  تعجر  هب  مالعا  هک  میشاب  رواب  نیا  رب  هک  تسا  تسرد  ایآ 

1553شسرپ

1553خساپ

؟ دهدیم يور نامزلارخآ رد و « جع » يدهم ترضح نامز رد تعجر : دییوگیم هک نآ لاح دهد ، خر  (ص ) ربمایپ تایح  نامز  رد  تازجعم ، رگید  دننامه  تعجر  دراد  ترورض  تسا ، توبن  تحص  لیالد  اههناشن و  زا  تعجر  هک  اج  نآ  زا 

1554شسرپ

1554خساپ

؟ تسا نکممیزیچ  نینچ  ایآ  دنوش  یم  هدنز  دندرگ و  یم  رب  ایند  هب  هرابود  ناگدرم  زایاهدع  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  نامز  رد  دنیوگ  یم  هکنیا 

1556شسرپ

1556خساپ

؟ تسیچ مینک  یم  هدنز  ار  امش  زا  یجوفام  دیامرف  یم  هک   83 هیآ : لمن  هروس  هیآ  نیا  زا  1557روظنم 

1557شسرپ

1557خساپ

؟ دناهدومن ریسفت  نینچ  نارّسفم  یخرب  هکنانچ  درک ، تابثا  ار  تعجر  نمؤم   [= رفاغ ةروس  ۀیآ 11  هب  لالدتسا  اب  ناوتیم  1558هنوگچ 

1558شسرپ

1558خساپ

؟ دراد تلالد  تعجر  عوقو  رب  هرقب  ةروس  ۀیآ 28  1558هنوگچ 

1558شسرپ

1558خساپ

داوم 1559ریاس 

؟ دراد دوجو هعماج نآ رد نایصع و هانگ ایآ ؟ دنراد ربق راشف و ندنک ناج درد هرابود ایآ ؟ ددرگ یم تساوخزاب اهنآ زا تمایق رد و ددرگ یم  تبث  هرابود  دارفا  نیا  لامعاایآ  دندرگ . یم  ترضح  نارای  ءزج  دنوش و  یم  هدناوخارف  خزرب  ملاع  زا  حلاص ,  دارفا  زا  يا  هدع  نامز  ماما  زا  دعب 

1559شسرپ

1559خساپ

. دیهد حیضوت ؟ تسا هنوگچ رما نیا . دناهدرم شیپ اهلاس اهنآ هک یتروص رد ، دریگیم ماقتنا  البرک  نالتاق  و  (س ) ارهز همطاف  نالتاق  مالسا و  نانمشد  دننام  دارفا ، یضعب  زا  ناشیا  (ع ) نامز ماما  روهظ  عقوم  رد  دنیوگیم  هک  نانچ  نآ 
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1560شسرپ

1560خساپ

؟ دندیسرن دوخ لامعا يازس هب (ع) نیسح ماما  نالتاق  رگم  تفرگ ؟ دهاوخ  ماقتنا  یسک  هچ  زا  (ع ) نامز ماما  تسا . (ع ) نامز ماما  (ع ،) نیسح ماما  نوخ  هدنریگ  ماقتنا  دنیوگیم  همه 

1561شسرپ

1561خساپ

؟ تسه زورما نارفاک زا  دوصقم  ای  دنوش و  یم  هدنز  هرابود  نامز  نآ  ناگدرم  ایآ  تفرگ  مهاوخ  دندرک  ملظ  اهنآ  هب  هک  نارفاک  زا  ار  دوخ  ناردپ  نوخ  ماقتنا  هک  هدش  تیاور 

1561شسرپ

1562خساپ

؟ دنریگ یم ماقتنا یناسک هچ زا تجح ترضح سپ دنا هدرم همه هک ( تموکح نازابرس ) رخآ ات ( ءافلخ ) سآر زا دنا هدرک ملظ همئا هب هکیناسک بوخ  دنریگ  یم  ار  نیرهاط  همئا  و  ءادهشلا و ... دیس  ترضح  ماقتنا  درک و  دنهاوخ  روهظ  دروآ و  دنهاوخ  فیرشت  جع )  ) نامز ماما  دنیامرفیم  هکنیا 

1563شسرپ

1563خساپ

تسیچ تعجر  هب  داقتعا  اب  تنس  لها  تفلاخم  زا  1563فده 

1563شسرپ

1563خساپ

؟  دسر یم  نایاپ  هب  ( جع  ) نامز ماما  زا  دعب  تیالو  هرود  1564ایآ 

1564شسرپ

1564خساپ

. دشاب رود یلیخ دناوت یم تمایق زا دعب تعجر هلئسم دعب  دننک و  یم  تموکح  اهلاس  ناشیا  تسا و  تمایق  زا  لبق  يدهم  ترضح  مایق  هک  دنیوگ  یم  اریز  مینادب  رود  یلیخ  تمایق  زا  دیاب  ار  دوخ  ام 

1566شسرپ

( لوا تمسق  ) 1566خساپ

( مود تمسق  ) 1569خساپ

؟ دوش یم  هچ  اهنآ  ترایز  هاگراب و  روبق و  فیلکت  تیب  لها  تعجر  1570رد 

1570شسرپ

1571خساپ
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؟ تفرگ دهاوخ  ماقتنا  رمعو  رکبوبا  زا  روهظ ، زا  دعب  مالسلاهیلعنامز  ماما  1571ایآ 

1571شسرپ

1571خساپ

مالسا هب  نایناهج  1572توعد 

؟ دشاب یم لماک نآرق یناهن  رارسا  مولع و  ظاحل  زا  صاخ  یلماکت   , نآرق نیا  ایآ  تسیچ ؟  دشاب  یم  مظعالا 7 هّللا  ۀیقب  ترضح  دزن  لماک  نآرق  دوشیم : هتفگ  هک  نیا 

1572شسرپ

1572خساپ

؟ درادن دوجو  ناناملسم  نیب  تسا  جع ) ) رصع ماما  تسد  هب  هک  ینآرق  1572ارچ 

1573شسرپ

1573خساپ

؟ دش دهاوخ  یفرعم  مالسا  یعقاو  ةرهچ  روهظ ، زا  دعب  1573ایآ 

1573شسرپ

1573خساپ

؟ دش دهاوخ  یفرعم  مالسا  یعقاو  ةرهچ  روهظ ، زا  دعب  1574ایآ 

1574شسرپ

1574خساپ

؟ دوش ریگملاع  يدهم  ترضح  نامز  رد  مالسا  نید  دراد  ناکما  1574هنوگچ 

1575شسرپ

1575خساپ

؟ هچ ینعی  دراد  قرف  نآرق  نیا  اب  هک  دروآ  یم  ینآرق  1575هکنیا 

1575شسرپ

1575خساپ

؟ هچ ینعی  دروآ  یم  يدیدج  نید  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هکنیا  1576ایآ 

1576شسرپ
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1576خساپ

؟ دنوش یم عقاو لوبق  دروم  ایآ  دنروایب  نامیا  ناشیا  هب  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  رگا  دنشابن  مه  ع)  ) همئا ادخ و  رکنم  دیاش  هدوبن و  هزور  زامن و  لها  هک  یناسک 

1576شسرپ

1576خساپ

؟  تسا هنوگچ  نامز  ماما  طسوت  نید  1577دیدجت 

1577شسرپ

1577خساپ

دیلقت عجارم دوجو اب رگید ترابع هب ؟ تسا عمج لباق هنوگچ ، دنیامن حرطم نآ تسرد لکش هب ار مالسا نید دننکیم یعس هک ام ماظع عجارم دوجو  اب  دناهدروآ ، يدیدج  نید  ییوگ  هک  دننکیم  كاپ  اههیاریپ  زا  ار  مالسا  نید  نانچنآ  دننکیم ، روهظ  جع )  ) نامز ماما  یتقو  دنیوگیم  هکنیا 

1578شسرپ

1578خساپ

؟ دنامیمن یقاب نارگید حالصا يارب ییاج  دربیم و  نیب  زا  ار  ناراکدب  مامت  یتصرف  چیه  نودب  ای  دزادرپیم  نید  غیلبت  هب  رگید ، ناماما  دننام  ایآ  دنکیم ، روهظ  غنامز  ماما  هک  یتقو 

1578شسرپ

1579خساپ

؟ دنکیم روهظ  لماک  نآرق  دیدج و  نید  ابغنامز  ماما  هک  تسا  حیحص  1579ایآ 

1579شسرپ

1579خساپ

؟ دنوش یم عقاو لوبق  دروم  ایآ  دنروایب  نامیا  ناشیا  هب  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  رگا  دنشابن  مه  ع)  ) همئا ادخ و  رکنم  دیاش  هدوبن و  هزور  زامن و  لها  هک  یناسک 

1580شسرپ

1580خساپ

؟ دنکیم هدافتسا  ریشمش  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  ارچ  یناسنا ، تیبرتو  یقالخا  توعد  هار  زا  رشب  تیاده  ناکما  1580اب 

1581شسرپ

1581خساپ

؟ دنکیم تموکح  ملاع  رب  نید  مادک  اب  مالسلاهیلعيدهم  1581ماما 

1581شسرپ
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1581خساپ

؟ تسا مکاح  بهذم  نیمادک  روهظ  رصع  1582رد 

1582شسرپ

1582خساپ

؟ مینک كاپ مدرم نهذ زا هنوگچ ار يرکف هابتشا نیا تسا رهمو فطل زا راش رس نامز ماما كرابم دوجو اریز . تسین نامز ماما تیمولظمرب یلیلد  ایآ  عوضوم  نیا  دننارذگ  یم  غیت  مد  زا  ار  همه  تسد  هب  ریشمش  روهظ  ماگنه  رد  جع )  ) نامز ماما  هک  دننکیم  رکف  هنافسأتم  دارفا  یضعب  - 1

1583شسرپ

1583خساپ

ترضح 1583نانمشد 

1583هراشا

1583شسرپ

1584خساپ

؟ دنزیخ یم  رب  هزرابم  هب  جع ) ) يدهم ترضح  اب  یناسک  1584هچ 

1585شسرپ

1585خساپ

؟ نز ای  تسه  درم  تسا  یسک  هچ  دریمیم  نایمدآ  زا  هک  يرفن  نیرخآ  تسا و  یسک  هچ  تشک  دهاوخ  ار  شنانمشد  زا  ماما  هک  يرفن  1585نیرخآ 

1585شسرپ

1585خساپ

؟ دوشیم دیهش  یسک  هچ  طسوت  ترضح  نآ  سپ  تسا  یفنم  خساپ  رگا  ریخ ؟ ای  دراد  دوجو  ترضح  نآ  اب  ینمشد  جع )  ) رصعیلو ترضح  نامز  رد  ایآ 

1586شسرپ

1586خساپ

؟ دریگیم تروص  ترضح  نآ  تسد  هب  ای  دهدیم  خر  غنامز  ماما  روهظ  زا  لبق  لیئارسا  يدوبان  1587ایآ 

1587شسرپ

1587خساپ

؟ تسیچ جع ))  ) نامز ماما   ) ترضح نآ  تسد  هب  ناطیش  ندش  هتشک  زا  1587روظنم 
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1587هراشا

1587شسرپ

1588خساپ

. دنام دنهاوخ ناما رد ناطیش ياهبیرف زا  روهظ  زا  سپ  نامدرم  هک  تسا  یتلادع  هنوگچ  نیا  سپ  دنشک  یم  ار  ناطیش  بانج  روهظ  زا  سپ  نامز  ماما  اهنآ  قبط  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب 

1588شسرپ

1588خساپ

؟ دراد هراشا  یتقو  هچ  هب  هدش  هراشا  نآ  هب  تیودهم  تایاور  رد  هک  1589يراتشک 

1589شسرپ

1589خساپ

؟ تسا رادقم  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  مایق  ماگنه  رد  اهيزیرنوخو  اهراتشک  1589مجح 

1589شسرپ

1589خساپ

؟ دوب دهاوخ  یتقو  هچ  رد  اهلتق  هعیش ، تایاور  1590قباطم 

1590شسرپ

1590خساپ

؟ تسا ناناملسم  زا  دریگیم  ماجنا  ترضح  طسوت  هک  اهلتق  رتشیب  1591ایآ 

1591شسرپ

1592خساپ

؟ تسانعم هچ  هب  تسا  دیدش  برع  ربروهظماگنه  مالسلاهیلعنامز  ماما  1592هکنیا 

1592شسرپ

1592خساپ

؟ دنکیم عورش  هعیش  نافرحنم  زا  نافرحنم ، اب  دوخ  هلباقم  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  1593ایآ 

1593شسرپ

1593خساپ

زا 1779تسرهف هحفص 205 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يرکف تافارحنا  اب  روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  1593ترضح 

1593هراشا

1594شسرپ

1594خساپ

؟  دنراد یتیعضو  هچ  روهظ  ماگنه  نیطایش  سیلبا و  -11595

1595شسرپ

1595خساپ

؟ تخادرپ دنهاوخ  هزرابم  هب  یلکش  هچ  هب  نامز ، 1596ماما 

1596شسرپ

1596خساپ

یبیغ 1597ياهدادما 

؟ دزاسیم نکمم ار بانج نآ يزوریپ و هبلغ زین يرهاظ لماوع و للع ای  تسا  تداع  قرخ  زاجعا و  روط  هب  ترضح  نآ  هبلغ  ایآ  دنک ؟ رخسم  ار  ایند  رفن  هدزیس  دصیس و  اب  نامزلا  بحاص  ترضح  تسا  نکمم  هنوگچ 

1597شسرپ

1597خساپ

؟ دسر یم  يزوریپ  هب  تلوهس  هب  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  بالقنا  1598ایآ 

1598شسرپ

1598خساپ

؟ دتفا یم  راک  زا  اهحالس  همه  جع ,)   ) يدهم ترضح  روهظ  ماگنه  1598ایآ 

1598شسرپ

1598خساپ

مالسلاهیلعيدهم ترضح  يزوریپ  تهج  هب  یتیانع  هچ  لاعتم  1599دنوادخ 

1599هراشا

1599شسرپ

1599خساپ
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؟ تسا نکمم  هنوگچ  كدنا  نارای  اب  ناهج  رب  1600هبلغ 

1600شسرپ

1600خساپ

؟ تسا زاجعا  اب  هارمه  شتموکح  شرتسگو  نافلاخم  رب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  يزوریپ  1600ایآ 

1600شسرپ

1600خساپ

؟ دسریم يزوریپ  هب  تلوهس  هب  مالسلا » هیلع  » يدهم ترضح  بالقنا  1601ایآ 

1601شسرپ

1601خساپ

؟ تسیچ یبیغ  1602ياهدادما 

1602شسرپ

1602خساپ

ترضح 1602تموکح 

ترضح يراد  تموکح  1602شور 

؟ داد دهاوخ  شرتسگ  ار  تلادع  ع )  ) يدهم ماما  هنوگچ  اه  نامز  ۀمه  رد  حلاص  دارفا  دوبمک  هب  هجوت  1602اب 

1602شسرپ

1602خساپ

؟ تسا تموکح هب يزاین هچ سپ . تسا هدش نیمأت هک تسا رشب زاین عفر يارب تموکح  تسا ؟ هدش  ریگارف  تلادع  هدرک و  تفرشیپ  ملع  هدش و  لیمکت  مدرم  ياه  لقع  اریز  تسه ، تموکح  هب  زاین  ًاساسا  روهظ ، ةرود  رد  ایآ 

1603شسرپ

1603خساپ

؟ دنکیم لمع  دوواد  مکح  هب  روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعنامز  ماما  1604ارچ 

1604شسرپ

1604خساپ

؟ تساجک روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تموکح  1605ّرقم 
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1605شسرپ

1605خساپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  يدیحوت  لدع  تموکح  تدم  اب  هطبار  رد  یمومع  هدعاق  1606ياضتقم 

1606شسرپ

1606خساپ

؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  ار  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  تدم  دروم  رد  فلتخم  1606تایاور 

1606شسرپ

1606خساپ

؟ تسا رادقم  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  1607تعسو 

1607شسرپ

1607خساپ

؟ تشاد دهاوخ  یهاگیاج  هچ  مدرم  يار  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  جع ) ) نامز ماما  تموکح  1607شور 

1607شسرپ

1608خساپ

؟ دراد یئاهیگژیو  هچ  تموکح  نیا  تسا و  ریذپناکما  هنوگچ  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  و  جع )  ) يدهم 1608مایق 

1609شسرپ

1609خساپ

؟ تسین كالم يدنواشیوخو ندوب ربمایپ یباحص ؟ تسا ندوبربمایپ یباحص ، تفالخ رایعم ایآ ! اتفگش : دیامرف یم یتشد ۀمجرت هغالبلا جهن  190 تمکحرد ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  ؟ دوش یم  هرادا  ناشیا  باحصا  ۀلیسو  هب  هادفانحاورا " " تجح تلود  نارودرد  اهروشک  یضعب  تفالخ  ایآ 

1610شسرپ

1610خساپ

؟ درک دنهاوخ  هرادا  ار  ناهج  یناهج ، یسارکومد  قبط  رب  رشع  یناث  تجح  1611ایآ 

1611شسرپ

1611خساپ

؟ دشابیم تموکح  هب  يزاین  هچ  (ع ) نامز ماما  هرود  رد  لوقع  لیمکت  1611اب 
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1612شسرپ

1612خساپ

؟ تشاد دهاوخ  ترضح  نآ  تموکح  رد  یهاگیاج  هچ  مدرم  يأر  زین  و  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  (ع ) نامز ماما  تموکح  1612شور 

1612شسرپ

1612خساپ

؟ تسا اجک  يو  تموکح  لحم  دنکیم و  مکح  مدرم  نیب  هنوگچ  درک ، روهظ  (ع ) نامز ماما  هک  نآ  زا  1613دعب 

1613شسرپ

1614خساپ

؟ دنمکاح راید  مادک  رد  دارفا  نآ  درک و  دنهاوخ  تموکح  هعماج  رد  يدارفا  هچ  نامّزلا  رخآ  ةرود  رد  ثیداحا  1614قبط 

1614شسرپ

1615خساپ

تسیچ جع   ) نامز ماما  هعماج  1616ياهیگژیو 

1616شسرپ

1616خساپ

. دیهد حیضوت  (ع ) يدهم ترضح  بالقنا  اب  ینیسح  ياروشاع  مایق  هسیاقم  1617هرابرد 

1617شسرپ

1618خساپ

؟ دنک یم  رمع  لاس  رازه  روهظ  زا  دعب  (ع ) نامز ماما  ًاعقاو  1619ایآ 

1619شسرپ

1619خساپ

؟ دنادرگ یم  رب  ناهج  هب  ار  تلادع  هنوگچ  جع ) ) نامز 1619ماما 

1619شسرپ

1620خساپ

؟  تسا نکمم  هنوگچ  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  مالسلا و  هیلع  يدهم  1620مایق 
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1620شسرپ

1620خساپ

؟ تسیچ دوشیم  داجیا  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  زا  سپ  هک  دوعوم  هعماج  1621ياهیگژیو 

1621شسرپ

1621خساپ

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  (ع ) رما یلو  ترضح  روهظ  نامز  رد  یمالسا  1623تاواسم 

1623شسرپ

1624خساپ

؟ دوشیم ناملسم  ایند  همه  ایآ  دشابیم ؟ اجک  ات  جع ) ) نامز ماما  تموکح  1624هنماد 

1624شسرپ

1624خساپ

؟ دراد نامز ( ماما  روهظ  اب  يا  هطبار  تمایق  ندیسر  ارف  نامز  ایآ  دننک ؟ یم  تموکح  لاس  دنچ  و  دننک ؟ یم  تموکح  اجک  رد  نامز ( 1625ماما 

1625شسرپ

1625خساپ

؟  تسا هدنز  روهظ  زا  دعب  لاس  دنچ  1626اقآ 

1626هراشا

1626شسرپ

1626خساپ

؟ دنک یم  لوحتم  ار  ایند  نامز  رورم  هب  دوش و  یم  عورش  ناهج  فرط  کی  زا  ای  دوش  یم  لوحتم  هبترمکی  ایند  جع )  ) نامز ماما  روهظ  ضحم  هب  ایآ 

1628شسرپ

1628خساپ

؟ ریخ ای  تشاد  دهاوخ  ار  نآرق  ینارون  ماکحا  مامت  ندرک  هدایپ  تصرف  غرصع ، ماما  1628ایآ 

1628شسرپ

1628خساپ
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. دینک نایب  ار  يودهم  تموکح  ياه  یگژیو  عبنم  رکذ  1629اب 

1629شسرپ

1629خساپ

؟ دوب دهاوخ  ردقچ  نامز  ماما  تموکح  1630تدم 

1630شسرپ

1630خساپ

؟ مینک یم یگدنز اجک رد و تسا هنوگچ مالسا ماما نآ روهظ زا دعب تسا ؟ یقاب  نیمز  نیا  یک  ات  دوش و  یم  هچ  نآ  زا  دعب  تشاد و  میهاوخ  رارق  اجک  ام  دوب و  دهاوخ  یلکش  هچ  هب  ملاع  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب 

1631شسرپ

1632خساپ

؟ دنتسه يرشق  هچ  زا  ًابلاغ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تلود  1634ناریزو 

1634شسرپ

1634خساپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تلود  1634نارازگراک 

1634شسرپ

1634خساپ

؟ تسا يداژن  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تموکح  1635ایآ 

1635شسرپ

1635خساپ

؟ تسا اهتموکح  ریاس  دننامه  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  عون  1636ایآ 

1636شسرپ

1636خساپ

؟ دنراد يراتفر  هنوگچ  یهلا  ماکحاو  دودح  يارجاو  نارگمتس  اب  هلباقم  رد  مالسلاهیلعنامز  1636ماما 

1636شسرپ

1636خساپ
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؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ياههمانرب  1637هحولرس 

1637شسرپ

1637خساپ

؟ درک دهاوخ  راتفر  هنوگچ  لاوما  میسقت  رد  مالسلاهیلعيدهم  1638ترضح 

1638شسرپ

1638خساپ

ترضح تموکح  نامز  رد  1638نایدا 

؟ دروآ یمرددوخ ذوفن ریز ار نایدا همه وا هک میناوخ یم ( جع ) يدهم ترضح روهظ هب طوبرم تایاور و رابخا رد هکنیا اب  داد  دنهاوخ  همادا  دوخ  یگدنز  هب  بهذم  ود  نیا  هراومهو  دوب  دنهاوخ  ناهج  رد  تمایق  هنماد  ات  يراصن  دوهی و  نارمع ,  لآ  هروس  هیآ 55  قبط 

1638شسرپ

1638خساپ

سا نییآ نآ و دوب دهاوخن رتشیب نییآ کی ناهج رساترس رد ( جع ) يدهم روهظ زا سپ هک دوش یم هدافتسا نینچ یمالسارابخا زا یلو تشاد دنهاوخ دوجو  ایند  رد  ناهج  نا  ـ یا تـا پـ ود )  ره  يراصن  دوهیای و  و  بهذم (  کی  ناوریپ  ناونع  هب  يراصن  هفئاط  هک  دیآ  یمرب  هدئام  هروس  هیآ 14  زا 

1639شسرپ

1639خساپ

؟ درادن یتریاغم ایآ مالسالا هللا هنع نیدلا نا هک هیآ نیا  اب  دنک  یم  تواضق  لیجنا  اب  نایحیسم  هب  تبسن  تاروت و  اب  نایدوهی  هب  تبسن  روهظ ، ماگنه  جع )  ) نامز ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هکنیا 

1639شسرپ

1639خساپ

هیآ هب هجوت اب دنیآیم باسح هب ناهارمگ ءزج )( يدهم ترضح روهظ ) نامزلارخآ ای و ترخآ رد و دننکیم یط ار هابتشا  هار  دنراد  تیعمج  ناهج  ناناملسم  ربارب  دنچ  تیحیسم  ًالثم  هک  اهنآ  ناوریپ  روظنم  دنراد ؟ يرابتعا  ًاعقاو  لاح  نامز  رد  مه  رگید  نایدا  ایآ 

1640شسرپ

1640خساپ

؟ دنوش یم  دوبان  يزورما  نایدا  هیقب  دنام و  یم  یقاب  مالسا  نید  اهنت  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  1641ایآ 

1641شسرپ

1641خساپ

؟ رهاظ ای  دننطاب  هب  رومام  ناشیا  ایآ  دننک و  یم  یگدنز  مه  یحیسم و ...  يدوهی و  جع ) ) نامز ماما  تموکح  نامز  رد  1642ایآ 

1642شسرپ
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1642خساپ

؟ دنوشیم ناملسم  همه  ناهج  مدرم  ایآ  تسا  هنوگچ  ناهج  غنامز  ماما  روهظ  زا  1643دعب 

1643شسرپ

1643خساپ

؟ تشاد دنهاوخ  دوجو  مه  رگید  نایدا  بهاذم و  وریپ  رفاک و  هکنیا  ای  دنوش  یم  ناملسم  مدرم  مامت  ایآ  دننک  روهظ  جع )  ) نامز ماما  هک  1644یتقو 

1644شسرپ

1644خساپ

؟ دنوش یم  ناملسم  ناهج  مدرم  همه  ع)  ) يدهم ترضح  تموکح  1645ردایآ 

1645شسرپ

1645خساپ

؟ دنوش یم  هتخانش  رفاک  هعیش  زا  ریغ  نایدا  زا  دارفا  مامت  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  1646ایآ 

1646شسرپ

1646خساپ

? دوش یم  بلص  مدرم  زا  رایتخا  هدش و  ناملسم  همه  ع )  ) نامز ماما  روهظ  اب  1647ایا 

1647شسرپ

1647خساپ

؟ تشاد دنهاوخ  مارمو  هدیقع  کی  همه  روهظ ، رصع  رد  1648ایآ 

1648شسرپ

1648خساپ

؟ دنامیمن یقاب  نیمز  يور  ناملسم  زج  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تلود  رد  1648ایآ 

1648شسرپ

1649خساپ

؟ دنرهاظ هب  رومأم  ای  نطاب  هب  رومأم  ناشیا  ایآ  و  دننک ؟ یم  یگدنز  Šهریغ ه یحیسم و  يدوهی و  نامز ( ماما  تموکح  نامز  رد  1649ایآ 

1649شسرپ
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1650خساپ

. درب یم نیب زا ار اهنآ و دنک یم گنج نایدوهی اب نامز ماما هک ما هدینش نوچ ؟ دوش یم وا اب يدروخرب هچ نامز ماما نامز رد دراد  دوهی  نید  هک  تسا  نیا  نآ  لاکشا  اهنت  دشاب و  بوخ  لداعتم و  يدرف  ینعی  دشاب  یم  تیناسنا  زا  راشرس  اما  دراد  دوهی  نید  هک  يدوهی  درف 

1651شسرپ

1651خساپ

؟ درادن یتریاغم ایآ مالسالا هللا هنع نیدلا نا هک هیآ نیا  اب  دنکیم  تواضق  لیجنا  اب  نایحیسم  هب  تبسن  تاروت و  اب  نایدوهی  هب  تبسن  روهظ ، ماگنه  جع )  ) نامز ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هکنیا 

1652شسرپ

1652خساپ

ترضح نامز  رد  شناد  1653ملع و 

؟ دیامرفیم هچ  جع ) ) يدهم ترضح  نامز  رد  ملع  تفرشیپ  دروم  رد  (ع ) قداص 1653ماما 

1653شسرپ

1653خساپ

؟ دیراد يرظن  هچ  دوش  یم  ماجنا  جع )   ) نامز ماما  نامز  رد  هک  ییاه  تفرشیپ  دروم  1653رد 

1653شسرپ

1654خساپ

؟ تسیچ جع ) ) رصع یلو  ترضح  مایق  زا  سپ  نونف  مولع و  يژولونکت ، 1654تشونرس 

1654شسرپ

1654خساپ

؟ دوب دهاوخ  هوحن  هچ  هب  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  يژولونکت  1654دشر 

1654شسرپ

1654خساپ

. دنام یم  یقاب  یتالوهجم  مه  زاب  ای  دنوش و  یم  هجوتم  ار  تیاهن  یب  مدرم  دهد و  یم  دای  ار  قلطم  ملع  مدرم  هب  نامز  ماما  1656ایآ 

1656شسرپ

1656خساپ

؟ دنراد مه يا  ینوگرگد  قوف  عبانم  ناشیا  هرود  رد  تسیچ ؟ یهقف  ماکحا  نییبت  رد  جع )  ) نامز ماما  شقن  عامجا  لقع و  تنس ، باتک ، زا  دنترابع  هقف  عبانم 
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1657شسرپ

1657خساپ

؟ تسا هنوگچ  ناسنا  یملع  لماکتو  یلقع  دشر  روهظ ، رصع  1657رد 

1657شسرپ

1657خساپ

دم ياهحالس دوجو اب و ملع تفرشیپ دوجو اب هک تسا نیا نم لاؤس ، دنک یم مایق ریشمش اب نامز ماما هک هدش هتشون اهباتک رد نینچمه و هک دنیوگ یم اه  یضعب  دسر و  یم  شدوخ  يالعا  دح  هب  ملع  هلمج  زا  دنبای  یم  لماکت  هک  دنشاب  یم  يدایز  ياهزیچ  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  هک  دنیوگ  یم 

1658شسرپ

1658خساپ

ترضح تموکح  نامز  رد  مدرم  1659تیعضو 

نامز ماما تموکح نامز رد اه ناسنا یتحار  شمارآ و  تینما ,  دوش ؟ یم  هانگ  ای  حیبق و  لاعفا  بکترم  یسک  هرود  نیا  رد  ایآ  دوش . یم  داد  لدع و  زا  رپ  ناهج  نامز 7 ماما  روهظ  اب 

1659شسرپ

1659خساپ

؟ درک دنهاوخ  هانگ  مدرم  زاب  دنوش ، رهاظ  (ع ) نامز ماما  هک  1660یماگنه 

1660شسرپ

1661خساپ

؟ تسا هنوگچ  مدرم  یگدنز  (ع) يدهم ترضح  تموکح  نامز  1661رد 

1661شسرپ

1661خساپ

؟ دننک یم ادیپ یسرتسد ماعطا هب (ع) موصعم ماما هب زاین نودب و دنرب یم یعقاو ماکحا زا يا هرهب اه نآ زا یخرب  ای  مدرم و  سوفن ، بیذهت  لوقع و  لیمکت  هب  هجوت  اب  مییوگب  تسا  حیحص  ایآ  تسا ؟ نازیم  هچ  هب  هنوگچ و  داهتجا  زا  روهظ  ةرود  مدرم  ةرهب 

1662شسرپ

1662خساپ

صاخ ناگدنب هنومن زا نانمؤم و دنسریم لماکت هب ایآ ؟ دنوشیم اهر قلطم روط هب سفن ياوه زا نانمؤم ایآ ؟ دوریم نیب زا نانآ یقالخا لئاذر مامت ایآ  دوشیم ؟ لماک  زین  ناشنامیا  ایآ  دوشیم . لماک  ناشلوقع  دشکیم و  ادخ  ناگدنب  رس  رب  تسد  جع " " نامز ماما  روهظ ، تقو  تسا  ثیدحرد 

1663شسرپ

1663خساپ

زا 1779تسرهف هحفص 215 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دیهد حیضوت  نامزلارخآ  رد  نافعضتسم  يزوریپ  1664صوصخرد 

1664شسرپ

1664خساپ

؟ تسیچ لماکت  نیا  زا  دوصقم  دننادیم  يرشب  هعماج  لماکت  نامز  ار  جع )  ) نامز ماما  روهظ  1664نارود 

1665شسرپ

1665خساپ

؟ دراد دوجو  مه  روهظ  نامز  رد  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  طسوت  اهناسنا  شیامزآ  1666ایآ 

1666شسرپ

1666خساپ

؟ دننک یم  لمع  رکف  لقع و  ساسارب  همه  مالسلا )) هیلع  )) يدهم نامز  نامدرم  1667ایآ 

1667شسرپ

1667خساپ

؟ دشابیم يونعم تاذل ، تاذل هنوگچ تسه شیاسآ و هافر هک ( جع ) رصع یلو تموکح ةرود  رد  سپ  تسا  ناسنا  دوجو  ۀمزال  رما  نیا  رگا  میرذگب ، یمسج  يدام و  تاذل  يرس  کی  زا  دیاب  يونعم  تاذل  بسک  يارب  ام  زورما  یگدنز  رد 

1667شسرپ

1667خساپ

؟ دراد ییاهیگژیو  هچ  يودهم  هلضاف  هنیدم  تلادع و  1668داصتقا ،

1668شسرپ

1668خساپ

قح تلود  روهظ  دیما  هب  دوش ؟ یم  هچ  رایتخا  دنک ؟ یم  هانگ  مه  یسک  هللا  هیقب  تموکح  لیکشت  ای  مایق  ای  روهظ  زا  سپ  1669ایآ 

1669شسرپ

1669خساپ

آرق تئارق و یعرش ماکحا دح رد طقف اهنآ يارب لیصحت و دنتشادن یعامتجا ياه تیلاعف نانز و دندرک یم رایسب ییوگدب نانز هب تبسن نآ رد هک دندرک  یم  غیلبت  ار  نآ  میدق  ءاملع  هک  تسا  یمالسا  ساسا  رب  ایآ  دوب  دهاوخ  هنوگچ  نانز  تیعضو  دروآ  دهاوخ  دوجو  هب  نامز  ماما  هک  یتموکح  رد 

1671شسرپ

1671خساپ
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? ییارگاو ای  دراد  ییارگ  مه  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  اب  ندش  یناهج  دنیارف  ای  يزاس  یناهج  هژورپ  1671ایآ 

1671شسرپ

1672خساپ

؟ دباییم ناماس  رشب  یگدنز  روهظ ، رصع  رد  1672ایآ 

1673شسرپ

1673خساپ

؟ تسا هنوگچ  روهظ  رصع  رد  یعامتجا  تینما  1673تیعضو 

1673شسرپ

1673خساپ

؟ تسا هنوگچ  یتیبرت  دشر  ثیح  زا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  1673رصع 

1673شسرپ

1674خساپ

؟ تسا هنوگچ  يداصتقا  هافر  ثیح  زا  روهظ  رصع  رد  مدرم  1674تیعضو 

1674شسرپ

1674خساپ

؟ دوشیم لصاح  یهار  هچ  زا  روهظ  رصع  رد  لاوما  1675ترثک 

1675شسرپ

1675خساپ

؟ دش دنهاوخ  حالصا  مدرم  مامت  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  رد  1675ایآ 

1675شسرپ

1675خساپ

؟ تسیچ لماکت  نیا  زا  دوصقم  دننادیم  يرشب  هعماج  لماکت  نامز  ار  جع )  ) نامز ماما  روهظ  1676نارود 

1676شسرپ

1676خساپ

زا 1779تسرهف هحفص 217 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ملع ياه هلق  هب  ندیسر  لالقتسا ، رادتقا :  یتاقبط 2. فالتخا  شهاک  هعماج ، نامولظم  زا  يریگتسد  همه  يارب  قوقح  يواست  يدازآ :  . 1 شسرپ : عوضوم 

1678هراشا

1678شسرپ

1678خساپ

. تسا هنوگچ یناهج حلص و تینما اب نامز ماما هطبار رگید ترابع  هب  دننک  یم  ادیپ  یتیعضو  هچ  یناهج  حلص  تینما و  هلوقم  ود  دنهد  لیکشت  یناهج  تموکح  نآ  زا  دعب  دیامن و  روهظ  يدهم  ماما  هک  ینامز 

1679شسرپ

1679خساپ

؟ دننکیم لمع  رکف  لقع و  ساسارب  همه  مالسلا » هیلع  » يدهم نامز  نامدرم  1680ایآ 

1680شسرپ

1680خساپ

؟ تسین اهناسنا  رایتخا  هدارا و  اب  یفانم  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  یناهج  تموکح  1680ایآ 

1680شسرپ

1680خساپ

دراوم 1680ریاس 

؟  تسیچ نامز 7 ماما  تموکح  رد  نانز  شقن  ؟  تسیچ دننک  یم  لمع  ربمایپ  شور  هب  هناخ  رد  نانز  نامز 7 ماما  روهظ  زا  دعب  هک  نیا  زا  1680روظنم 

1680شسرپ

1681خساپ

؟ دومن میسقت  ناوت  یم  هرود  دنچ  هب  ار  يدهم 7 ترضح  روهظ  زا  دعب  1681نارود 

1681شسرپ

1681خساپ

؟ دوش یم  اپ  رب  تمایق  روهظ  زا  دعب  ای  دننک  یم  ییامرفمکح  ناهج  رب  روهظ  زا  دعب  نامز  ماما  1682ایآ 

1682شسرپ

1682خساپ

؟ هن ای  دراد  همادا  تمایق  ات  ناشیا  یگدنز  ایآ  لطاب  نداد  تسکش  يدهم و  ترضح  روهظ  1683اب 

زا 1779تسرهف هحفص 218 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1683شسرپ

1683خساپ

؟ تسیچ جع ) ) نامز ماما  روهظ  1685راثآ 

1685شسرپ

1685خساپ

؟ تسا هتفاین  ققحت  یناهج  لدع  تموکح  هتشذگ  يایبنا  رصع  رد  1688ارچ 

1688شسرپ

1688خساپ

؟ داد دهاوخ  رییغت  ار  یبنلا  دجسمو  مارحلا  دجسم  روهظ ، زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  1689ایآ 

1689شسرپ

1689خساپ

؟ تسیچ ترضح  روهظ  تاکربو  1690راثآ 

1690شسرپ

1690خساپ

؟ دوب دهاوخ یتروص هچ هب ایند عضو سپ درادن ینعم ندرک راک رگید دشابن تایدام  هب  زاین  رگا  تسا ؟  هنوگچ  تموکح  نامز  دنرادن و  تایدام  هب  زاین  اهناسنا  رگید  دننک ، روهظ  مالسلا »  هیلع   » نامز ماما  هک  ینامز  ایآ  - 1

1691شسرپ

1691خساپ

؟ تسا هنوگچ  رصع  نآ  رد  ناهج  و  مالسلا » هیلع  » رصع لو  ترضح  امز  رد  1691تموکح 

1691شسرپ

1692خساپ

ترضح زا  سپ  1692ناهج 

؟ دوش یم  هچ  رشب  نیمز و  تشونرس  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  1692سپ 

1692شسرپ

1692خساپ
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. دییامرفب حیضوت  يرادقم  روهظ  زا  دعب  روهظ و  ةرابرد  دوش ؟ یم  اپ  رب  تمایق  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  1693ایآ 

1693شسرپ

1693خساپ

؟ دراد ماود  اقب و  ینامز  هچ  ات  ملاع  ترضح و  تموکح  دراد و  یتیعضو  هچ  ایند  تموکح  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  1694دعب 

1694شسرپ

1694خساپ

؟ تشاد دهاوخ دوجو (ع) يدهم ترضح تموکح  زا  دعب  یتموکح  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  ینالوط  تدم  نیا  زا  سپ  ایآ  دش ؟ دهاوخ  يرپس  هنوگچ  ناهج  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  سپ 

1695شسرپ

1695خساپ

؟ دوشیم هچ  راکهانگ  ياهناسنا  ماجنارس  دننک ، روهظ  جع )  ) نامز ماما  هک  1696یتقو 

1696هراشا

1696شسرپ

1697خساپ

؟ دسریم نایاپ  هب  یگدنز  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  دعب  1698ایآ 

1698شسرپ

1698خساپ

پ) (؟ دسر یم  مامتا  هب  هنوگچ  1699ناهج 

1699شسرپ

1699خساپ

؟ دنادرگ یم  رب  ناهج  هب  ار  تلادع  هنوگچ  جع ) ) نامز 1700ماما 

1700شسرپ

1700خساپ

؟ تسا یلکش  هچ  هب  هعماج  تماما  ناشیا ، ندیسر  تداهش  هب  و  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  1701دعب 

1701شسرپ

زا 1779تسرهف هحفص 220 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1701خساپ

. دییامرف نایب بناجنیا يارب دیسانشیم  دروم  نیا  رد  یعبانم  رگا  دیآیم . ناشیا  هارمه  هب  يربمایپ  ای  دنیآیم  ناشیا  زا  دعب  يرگید  ناماما  ایآ  جع ) ) رصع ماما  تداهش  زا  دعب 

1701شسرپ

1702خساپ

خ هچ رشب تشونرس (ع) ناشیا تموکح نایاپ زا سپ دراد رگا ؟ دراد ینایحو ای ینالقع هیجوت کی هیرظن نیا ایآ . درک دنهاوخ تموکح یکی یکی رشع يدحا همئا  هک  تسا  نیا  هیرظن  کی  دش ؟ دهاوخ  هچ  جع )  ) يدهم ترضح  تموکح  زا  سپ  نیاربانب  دشاب ، دیابن  موصعم  زا  یلاخ  نیمز  هکنیا  هب  هجوت  اب 

1702شسرپ

1702خساپ

؟ دنوش هدیشخب هک دنزوسب دیاب لاس دنچ ات راکهانگ دارفا و دوشیم هچ یلعف ناهج نیا  فیلکت  دوشیم و  هچ  نامز  ماما  تداهش  زا  دعب  هکنیا  همه  زا  رتمهم  دراد  شسرپ  لاؤس و  ای  ربق و  راشف  نایمدآ  هیقب  لثم  مه  ام  نامز  ماما  ایآ 

1704شسرپ

1704خساپ

؟ دوشیم تمایق  ع )  ) نامز ماما  ندیسر  تداهش  هب  زا  دعب  تدم  1705دنچ 

1705شسرپ

1705خساپ

؟ دناوخیم زامن  یسک  هچ  ناشیا  رکیپ  رب  دتفا ؟ یم  یقافتا  هچ  جع ) ) نامز ماما  گرم  زا  دعب  ؟  تسا هدمآ  یبلاطم  هچ  تنس  لها  تایاور  رد  ناماما  ماقم  هرابرد 

1706شسرپ

1706خساپ

يرگید ربمایپ و باتک اب يرگید لسن و دنور یم ایند زا اهناسنا همه ، هن هکنیا ای دوش یم اپرب تمایق ، ناهج رد تلادع يرارقرب و تموکح لیکشت نامز و  ماما  اقآ  روهظ  زا  دعب  ایآ  تسا و  حیحص  بلطم  نیا  ایآ  میتسه  اهناسنا  متشه  لسن  زا  دعب ) هب  مدآ  زا   ) ینونک ياهناسنا  ام  هک  مدینش 

1707شسرپ

1707خساپ

زا دعب هک هدمآ تیاور رد لاح , نامز ماما اقآ سدقم دوجو مه و دنیامن تابثا ار « مالسلا هیلع » نینمؤملا ریما تیناقح مه دنا هتسناوت هعیش  ياملع  زا  يرایسب  تیلهاج }  هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  دنا {  هدومرف  هک  هلاو »  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  قبطرب 

1708شسرپ

1708خساپ

؟ دوشیم هچ  رشب  نیمز و  تشونرس  (ع ) رصعیلو روهظ  زا  1709سپ 

1709شسرپ
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1709خساپ

؟ تسا هنوگچ  ترضح  روهظ  زا  لبق  ایند  تیعضو  دش ؟ دهاوخ  روط  هچ  ترضح  نآ  روهظ  زا  دعب  1711ایند 

1711شسرپ

1711خساپ

؟ دراد غنامز  ماما  روهظ  زا  دعب  تدم  هب  هراشا  ایآ  تسیچ  دوه  ةروس  هیآ 104  رد  هدش  هدرمش  تدم   " زا 1711روظنم 

1712شسرپ

1712خساپ

دراوم 1712ریاس 

؟  تسا بجاو  نامز 7 ماما  بقل  ندینش  ماگنه  هب  نداتسیا  1712مایق و 

1712شسرپ

1712خساپ

تسا هدش حیرصت نامز رخآ نامز و تدم هب میرک نآرق رد ایآ تسا هدیسرن نامز رخآ زونه و هدش زاغآ هک تسا لاس دصراهچ  رازه و  تلاسر  نیا  هک  یلاح  رد  دوش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ناربمایپ  متاخ  هک  تسا  ینامز  نامز  رخآ  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  ياهتیاور  رد 

1713شسرپ

1713خساپ

؟ دراد جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  اب  یطابترا  هچ  تسیچ و  1714نامزلارخآ 

1714شسرپ

1714خساپ

؟ تسا نامزلارخآ  نامز ، نیا  لیلد  هچ  1716هب 

1716شسرپ

1716خساپ

؟ دشاب دیاب  يرادقمهچ  روهظ  زادعب  تّیرشب  تایح  تدم  1717دعاوققباطم ،

1717شسرپ

1717خساپ

1717تاهبش
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هم ترضح ایآ و تساهنآ یجنم تنایشس هک تشدرز دننام هتسویپن تقیقح هب کی چیه یلو دنا هتشاد یتایاور ننیچ زین نایدا ریاس هک دنروآ یم  هناهب  الثم  . مینک تابثا  اهنآ  يارب  ار  نامز  ماما  دوجو  یقرط  هچ  زا  ام  امش  رظن  هب  دنرادن  لوبق  ار  تایاور  هنوگ  چیه  هک  هعماج  رد  دنتسه  یناسک 

1718شسرپ

1718خساپ

؟ دنشاب هتشاد ار مزال یگدامآ مدرم ینعی , دوش مهارف نآ ءهنیمز هک  نآ  زج  دنک  یمن  روهظ  ترضح  هک  تسا  هدمآ  رگید  ییاج  رد  تسا و  رپ  روج  ملظ و  زا  ایند  جع )   ) دمحم لآ  مئاق  روهظ  ماگنه  هدمآ ,  تیاور  رد 

1719شسرپ

1719خساپ

. دیهد حیضوت ؟ تسا حیحص مادک . دشاب هدش ملظ  زا  رپ  ناهج  هک  دنک  یم  روهظ  ینامز  جع ) ) نامز ماما  دوش : یم  هتفگ  رگید  یفرط  زا  و  دنشاب ، حلاص  دیاب  حلصم  نارظتنم  دوش : یم  هتفگ  یفرط  زا 

1720شسرپ

1720خساپ

یم ماجنا ینموم ناسنا ره دروم رد هک روطنامه ، دناریمن و درکن دیهش ار اهنآ و تشادهگن هدنز ار (ع) يدهم و (ع) یسیع ترضح دنوادخ ارچ سپ )؟ تسا حیحص کیمادک  دوش  یم  هداد  اهنآ  هب  مایق  تصرف  ای  و   ) دنوش یم  هدناشک  گرم  زا  سپ  مایق  هب  تخسرس  ناکرشم  صلاخ و  نانموم  همه  رگا  نینچمه 

1721شسرپ

1721خساپ

ب نیا و دراد توافت يرگید اب کی ره تفص هک دنکیم ملع دق يدهم تسیب اهنآ نایم زا دینک ششوک اهنآ يروآ عمج يارب نوچ !» دنراد یگنهامهان توافت و  داضت ، ضقانت ، رگیدکی  اب  اهنیا  هک  تسا  نیا  يدهم  ثیداحا  ّدر  للع  زا  یکی  دسیونیم « : دوخ  هلاسر  هحفص 6 و 12  رد  دومحم  نبا  خیش 

1722شسرپ

1722خساپ

تالکشمات دنامن وا زا يرثا و باتک و دش دید ـ پا نـ دو خـ ما ـ ما رگا سپ تسوا یئامنهار و تیاده ماما رثا : دیوگ یم یحو اریز میا هدومیپ ود  ره  یحو  لق و  فلاخم بـا عـ یهار  مینادب  نامز  ماما  ار  هلاس  رازه  یبیغ  دوجوم  کی  مینک و  يزاس  هناسفا  میهاوخب  ام  رگا  هک  ما  هدینش  یخرب  زا 

1723شسرپ

1724خساپ

؟ دوب یسک  هچ  درک  کیکشت  تیودهم  هدیقع  رد  ناناملسم  زا  هک  یسک  1725لوا 

1725شسرپ

1725خساپ

؟ درادیم زاب  ریخ  لمع  زا  ار  مدرم  تیودهم  هب  داقتعا  1725ایآ 

1725شسرپ

1725خساپ
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؟ دشاب هدمآ  ایند  هب  رترود  ياهدنیآ  يارب  رود  هتشذگ  رد  یناسنا  دراد  ترورض  1726هچ 

1726شسرپ

1726خساپ

؟ دیامن ظفح  تبیغ  نودب  ار  مالسلاهیلعيدهمترضح  تسناوتیمن  دنوادخ  1726ایآ 

1726شسرپ

1726خساپ

؟ دشیم هچ  تسبیم ، ضّرعت  مدع  نامیپو  هدرک  هحلاصم  دوخ  نامز  ناملاظ  ابو  دوب  رهاظ  ماما  1727رگا 

1727شسرپ

1727خساپ

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

1727شسرپ

1727خساپ

.( تسا ) یلع طسوت هدش هتشون نآرق نامه ) يدهم ترضح نآرق ؟ تسین نآرق فیرحت  ثحب  رما ، نیا  ایآ  دننک . یم  ریاد  نآرق  میلعت  ياهسالک  دنیآ و  یم  دیجم ) نآرق  ) دیدج یباتک  اب  جع ) ) يدهم ترضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 

1728شسرپ

1728خساپ

ری اس هدنز حور زا دنناوت یم اهنآ میوگیم تسا مزال نامزلا بحاص ترضح دوجو گرزب يافرع تیاده تهج دنراد داقتعا يا هدع ، تسین ( جع نامز ماما هب  يزاین  رگید  سپ  دوش  یم  صخشم  طیارشلا  عماج  نیدهتجم  املع و  طسوت  ام  فیاظو  جع )  رصع (  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  تسرد  نیا  رگا 

1729شسرپ

1729خساپ

؟ دننک يریگهناهب دنشابیم تصرف رظتنم هک يدارفا ات دنک هدافتسا نآ زا موزل عقوم رد ات دنکیم يرادهگن لاس رازهود ای لاس رازه ار  يدرف  دنوادخ  ارچ  دنیرفایب ؟ یحلصم  دنک  هدارا  تقو  ره  تسین  رداق  دنوادخ  رگم  دشاب ؟ مهدزای  ماما  دنزرف  نامه  ناهج  حلصم  دراد  یموزل  هچ 

1730شسرپ

1730خساپ

. دیهد حیضوت  دوش ؟ یم  هزرابم  یگنهرف  مجاهت  اب  ارچ  سپ  تسا ، یگنهرف  مجاهت  داسف و  نامز  ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا  1730یکی 

1730شسرپ

1730خساپ
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یلو دمآ ام نایم رد هتبلا لیلد ینعی وت تجح ادنوادخ هک دنهد باوج دنناوت یم تر ـ خآ ـم لا عـ رد مدرم ؟ مدرکن تجح مامتا دوخ تجح هلیسوب امشب نم  رگم  دیدرواین ؟  نامیا  ارچ  نم  تجح  دوجو  اب  هکدیامرف  یم  تمالم  ار  مدرم  رگید  یگدنز  هنحص  رد  هدومرف و  بیغ  ار  دوخ  تجح  ناهج  يادخ 

1731شسرپ

1731خساپ

.؟ دنک مایق هفیظو نیا هب دناوت یم هنوگچ , دش ناهنپ اه هدید  زا  رگا  لاح  دشاب .  مدرم  رایتخا  رد  ماما  هک  دریذپ  یم  ققحت  یتروص  رد  نیا  و  تسا .  يربهر  تیاده و  ماما ,  مهم  فئاظو  زا  یکی  هک  میناد  یم 

1733شسرپ

( لوا تمسق  ) 1733خساپ

( مود تمسق  ) 1737خساپ

( موس تمسق  ) 1740خساپ

ند دیاب - هادف انحورا رصع ماما - یقیقح حلصم هک دنراد هدیقع و دنتسه مالسا ندش ریگناهج راظتنا رد اصوصخ هعیش و امومع ناناملس مـ . دنام یمن  یقاب  ناهج  رد  يا  هدنز  دوجوم  دوش ,  عورش  یمتا  گنج  رگا  هک  نیا  تسا و  نایم  رد  موس  گنج  تارطخ  زا  وگتفگ  ایند  مامت  رد  هک  تسا  یتدم 

1742شسرپ

1742خساپ

. دیآ مهارف ینامسآ تضهن نیا طئارش رتدوز هچ ره ات مییامن ششوک  داسف  شرتسگ  رد  دیاب  هک  بـلـ هزرابمداسف کـنـیـم ؟  اب  ارچ  تسا ,  نیمز  يور  رد  داسف  شرتسگ  جع )   ) يدهم ترضح  روهظ  طرش  هاگره 

1742شسرپ

1743خساپ

م شنیرفآ زا دنوادخ اریز دسر نایاپب ناهج دیاب تقونآ رد دشابن مدرم نایم رد ( ینامسآ باتک لثم ) ادخ تجح رگا هک تسنیا نآ ینعم دشاب  حیحص  ثیدح  نیا  رگا  میوگ :  درب .  یم  ورف  دوخ  رد  ار  شلها  نیمزدشابن  ماما  رگا  اهلهاب  ضرالا  تخاسل  هجحلا  الول  ای  مامالا  الول  دنیوگ :  یم 

1744شسرپ

1744خساپ

چ دیوگ باوج ار زور تالکشمات دنامن وا زا يرثا و باتک و دش دید ـ پا نـ دو خـ ما ـ ما رگا سپ تسوا یئامنهار و تیاده ماما رثا : دیوگ یم  یحو  اریز  میا  هدومیپ  ود  ره  یحو  لق و  فلاخم بـا عـ یهار  مینادب  نامز  ماما  ار  هلاس  رازه  یبیغ  دوجوم  کی  مینک و  يزاس  هناسفا  میهاوخب  ام  رگا 

1745شسرپ

1745خساپ

هدوهیب راک اناوت و سودق يادخ رگم ؟ دروآدوجوب یئاوشیپ و یناسنا نینچ یضتقم تقو رد هک یلاعت هّللاب ذوعن هتسناوت یمنرگم دیامن دعب ياهنرق  يارب  هریخذ  ار  یسک  شیپ  لاس  رازه  زا  هک  هتشاد  تجاح  هچ  دنک  رپ  تلادع  رون  زا  ار  ناهج  هدنیآ  رد  هک  دراد  هدارا  دوخ  دییاتب  هک  یئادخ 

1746شسرپ

1746خساپ

؟  تسین ینایداق  دمحا  مالغ  نامه  نامز  ماما  1747ایآ 
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1747شسرپ

1747خساپ

؟ تسا ربارب  بیاغ  ادیپان و  ماما  مدع  دوجو و  1748ایآ 

1748شسرپ

1748خساپ

؟ تسا فیلکت  ماجنا  رد  یتسس  رافک و  طلست  لوبق  هدنیآ ، هب  روما  يراذگاو  هیحور ، تسکش  فعض و  ثعاب  يدهم  روهظ  هب  نامیا  1749ایآ 

1749شسرپ

1749خساپ

؟ تسیچ دوجو نیا اب نامز ماما روهظ مدع و ( لوغم هلمح و یبیلس ياهگنج  هیوفص و  هیوب و  لآ  رصع  دننام   ) هعیش طسوت  فعض  توق و  فلتخم  ياهنارود  ندرک  یط  رب  ینبم  نیقرشتسم  زا  یضعب  ياعدا  هب  ام  خساپ 

1749شسرپ

1749خساپ

؟ دراد ییاهفعض  هطقن  هچ  و  تسیچ ؟ دنریگیم  يدهم  ثیداحا  نافلاخم  هک  1750یئاهداریا 

1750شسرپ

1750خساپ

؟ تسا حیحص  تسا  هدش  تیدودهم  شیادیپ  هزیگنا  یگدنز  تالکشم  لح  زا  يدیماان  هک  نخس  نیا  1751ایآ 

1751شسرپ

1751خساپ

؟ دزاس نوگنرس ار نارگمتس طاسب و دوش یناهج بالقنا نیا هک دور یم  دیما  هکنیا  اب  درادن ؟ یتافانم  ام  یمالسا  بالقنا  اب  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  ایند  هک  دنک  یم  روهظ  یعقوم  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هکنیا  ایآ 

1752شسرپ

1752خساپ

؟ مینک كرت ار یحالصا تکرح هنوگ ره و فورعم هب رما  ام  هک  تسین  نیا  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دوش و  یم  رهاظ  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  دش  دوجو  ملظ  زا  رپ  ناهج  یتقو  هک  نیا  همزال  ایآ 

1752شسرپ

1752خساپ

؟ دیآ یمن  شیپ  دروم  نیا  رد  ام  يارب  یلاکشا  صقن و  ایآ  درادن  ماما  مانب  یئارجا  نماض  نآرق  تسا و  بئاغ  ماما  هک  یلعف  نامز  1753رد 
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1753شسرپ

1753خساپ

هیآ اب ایآ دنک یم  مکح  اهنآ  لها  نایم  اهنآ  ساسارب  دروآ و  یم  نوریب  يراغ  زا  ار  ینامسآ  بتک  شروهظ  زا  سپ  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هک  هدمآ  یثیدح  هک  نیا 

1754شسرپ

1754خساپ

؟ میشاب هتشاد (( مالسلا هیلع )) موصعم ماما تماما موزل رب یلیلد دیابن لصا زا سپ دریگ تسد هب ار تموکح دناوت یم مه لداع هیقف رگا و تسین تموکح  سأر  رد  مالسلا )) هیلع  )) موصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  ارچ  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  رما  مامز  دیاب  موصعم  ماما  یلقع  لیلد  ساسارب  رگا 

1754شسرپ

1754خساپ

نس هب هک ار يرسپ نامز ماما مدناوخ ثیداحا نامه رد ؟ دراد یبیع هچ رتخد دوجو رگم . تسا زیمآ ضیعبت هک نیا دهد یم ار دیون نیا نامز  ماما  ندمآ  ارچ  هک  مسرپب  متساوخ  یم  دمآ  دهاوخ  ایندب  رتخد  کی  رسپ  ره 1000  زا  دنک  یم  روهظ  نامز  ماما  هک  یماگنه  ما  هدناوخ  ییاج  رد 

1755شسرپ

1755خساپ

؟ دوشیم ریبعت و نییبت ، ریسفت هنوگچ " نیِّدلا یِف َهاَرِْکإ " َال َّ  اب بلطم  نیا  تروص  نیا  رد  دنارذگیم . ریشمش  غیت  مد  زا  ار  درواین  نامیا  هک  یسک  ره  دنکیم  روهظ  ( جع  ) نامز ماما  هک  ینامز  هدمآ  تیاور  رد 

1756شسرپ

1756خساپ

ودیما و هدیقع کی ًافرص هدش نایب میدق ياهنامز زا هک نامز ماما روهظ ایآ ؟ درک وزرآ ار نامز ماما روهظ دیابن رگید و تسا یمالسا تموکح  نیا  نیاربانب  دننکیم ; یفرعم  یمالسا  ار  ناریا  تموکح  زین  دیلقت  عجارم  درک . دهاوخ  رارقرب  یمالسا  تموکح  دیایب ، رگا  جع ) نامز  ماما 

1757شسرپ

1757خساپ

؟ دنیوگ یم غورد دننک یم ییاعدا نینچ هک  مه  باب  دمحم  یلع  لثم  یصاخشا  تفگ  دوش  یمروطچ  سپ  تسوا  تیناقح  تمالع  هک  دروآ  یم  يدیدج  نید  دنک  یمروهظ  نامز  ماما  یتقو  رگا 

1759شسرپ

1760خساپ

؟ دندناوخ زامن  شیوخ  ردپ  رب  جع )   ) نامز ماما  روطچ  سپ  تسه  رگا  تسین و  طرش  فیلکت  نس  تیم  زامن  رد  1760ایآ 

1760شسرپ

1760خساپ

1760یسانشباتک
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نآ هدنسیون مان و دیربب مان ًافطل . تسج يرای ار یمالسا هعماج رد تاحالصا صوصخرد ماما ترضح ، يوفص باون ، ینابایخ ، يرون هللا لضف خیش  یناهبهب ، هللا  تیآ  يدابآدسا ، نیدلا  لامج  دیس  نوچ  نید ، ناملاع  ناگرزب و  ياههشیدنا  ارآ و  صوصخرد  اهنآ  زا  ناوتب  هک  ییاه  باتک  نیرتمهم 

1761شسرپ

1761خساپ

؟ تفای ار نآ ناوتیم باتک مادک  رد  دوجو ، تروص  رد  تسا ؟ دوجوم  دشاب ، هتشاد  هراشا  مامه  ماما  نآ  تاحالصا  هب  ًاحیرص  هک  یثیدح  ای  تیاور  ایآ  (ع ) نامز ماما  روهظ  نوماریپ 

1761شسرپ

1761خساپ

؟ دینک یفرعم  جع )   ) يدهم ماما  دروم  رد  دیفم  1761عبانم 

1761شسرپ

1762خساپ

؟ دوب هچ سپ نآ زا ناشیا هداوناخ  تشونرس  و  دش ؟ هجاوم  یلمعلا  سکع  هچ  اب  هداوناخ  رد  ناشیا  روضح  مدع  يداه و  ماما  دزن  ناشیا  ندمآ  زا  دعب  سجرن  ترضح  ناتساد  رد 

1762شسرپ

1762خساپ

؟ تسا مادک  تیودهم  1763یسانشباتک 

1763شسرپ

1763خساپ

تیودهم 1764یسانشباتک 

1764شسرپ

1764خساپ

. دییامن یفرعم  ترضح  نآ  اب  طبترم  تمارک  اب  ياه  ناسنا  نامز 7و  ماما  صوصخ  رد  ییاه  1764باتک 

1764شسرپ

1764خساپ

؟ دندامتعا لباق  ردقچ  هدش  هتشون  مالسلاهیلع  نامز  ماما  دروم  رد  هک  ییاه  1764باتک 

1764شسرپ

1765خساپ

زا 1779تسرهف هحفص 228 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دییامن یفرعم  باّذج  اویش و  یملق  اب  عماج ، یباتک  (ع ) نامز ماما  تیصخش  تخانش  صوصخ  1765رد 

1765شسرپ

1765خساپ

. دینک رکذ  ار  ناشیا  روهظ  يدهم و  ماما  دروم  رد  هعیش  گرزب  نیثّدحم  ياهباتک  تافیلأت و  زا  1765يدادعت 

1765شسرپ

1765خساپ

؟ دراد تحص  جع )  يدهم (  ترضح  روهظ  نامز  رد  ع )  همیا (  تعجر  1766ایآ 

1766شسرپ

1766خساپ

؟ دینک یفرعم  باتک  دنچ  جع )  نامز (  ماما  تبیغ  تلع  1766هرابرد 

1766شسرپ

1766خساپ

. دییامرفب یفرعم  ار  ترضح  نآ  روهظ  زا  سپ  عیاقو  هژیوب  ترضح ، نآ  هب  تبسن  رتشیب  تخانش  تهج  نامز (  ماما  اب  هطبار  رد  ياهباتک  1766ًافطل 

1766شسرپ

1767خساپ

؟ دوش هداد حیضوت رتهب ماما یگدنز دروم  رد  یمک  دوش  یم  ایآ  میسانشب . رتهب  دیاب  ار  جع ) ) نامز ماما  ام  لاح  هدرم . تیلهاج  نیدب  دسانشن  ار  جع )  ) شنامز ماما  هک  یسک  تسا  ثیدح  رد 

1767شسرپ

1767خساپ

؟ دییامن یفرعم  دشاب  هدش  هتشون  هداس  نابز  هب  هک  نارظتنم  ياهیگژیو  عجار  یباتک  1767ًافطل 

1767شسرپ

1767خساپ

. دییوگب ار  دش  دنهاوخ  باختنا  ناریا  زا  هک  ینارای  دروم  رد  دینک . یفرعم  غنامز  ماما  روهظ  ةرابرد  یباتک  1768ًافطل 

1768شسرپ

1768خساپ
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دینک یفرعم  ناماما  تعجر  اب  هطبار  رد  1768ییاهباتک 

1768شسرپ

1769خساپ

تساجک نامز  ماما  یگدنز  1769لحم 

1769شسرپ

1769خساپ

؟  تسا مزال  اه  تاقالم  نیا  يارب  یتامدقم  هچ  تروص  نیارد  دینک , یم  دییات  ار  جع ")  ) نامز ماما  اب  تاقالم   " باتک 1769ایآ 

1769شسرپ

1769خساپ

. دینک یفرعم  نآرق  رد  جع )   ) يدهم ماما  هرابرد  باتک  1769دنچ 

1769شسرپ

1770خساپ

؟ دناهدروآرد رعش  هب  ار  تیودهم  مالسا  خیرات  لوط  رد  یناسک  1770هچ 

1770شسرپ

1770خساپ

؟ تسا هدوب  ییاهشور  هچ  اب  تیودهم  هرابرد  1770تافیلأت 

1770شسرپ

1770خساپ

؟ دنداد ماجنا  ییاهراک  هچ  باحصاو  املع  یعیش ، هعماج  زا  تریح  عفر  1771يارب 

1771شسرپ

1771خساپ

؟ تسا هدش  فیلأت  باتک  مالسلاهیلعترضح  دوجوو  تدالو  رما  رد  تریح  عفر  تهج  رد  فلتخم ، ياهرصع  رد  1772ایآ 

1772شسرپ

1772خساپ
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. یتمه نسحم ياقآ هتشون « جع » يدهم ترضح نارای ياه هناشن و روهظلا دعب ام باتک ي هصالخ داشرا تاراشتنا جع » يدهم ناروای  لاصخ  هوزج  زا  ریغ  هب  دییامرف ( . یفرعم  جع »  » اقآ ياهیگژیو  لاصخ و   « ، جع  » يدهم ترضح  نارای  اب  هطبار  رد  یصصخت  باتک  دنچ  افطل  -1

1773هراشا

1773شسرپ

1773خساپ

. دینک یفرعم  دروم  نیا  رد  باتک  دنچ  و  هن ؟ ای  مینک  هعلاطم  باتک  طقف  ایآ  میهد  ماجنا  یلامعا  هچ  دیاب  نامز  ماما  نامیاقآ  تخانش  يارب  21773

1773شسرپ

1774خساپ

؟  میروآ تسدب  یتاعالطا  جع »   » نامز ماما  روم رد  میناوت  یم  ياهباتک  هچ  قیرط  زا  -11774

1774هراشا

1774شسرپ

1774خساپ

؟  ربتعم ریغ  ای  دنتسه  يربتعم  ياهباتک  تسا ، هدش  هتشون  ءارضخ  هزیزج  دروم  رد  هک  ياهباتک  ایآ  -11775

1775شسرپ

1775خساپ

؟  تسا حیحص  نآ  بلاطم  ایآ  و  تسیک ؟  نآ  فلوم  و  تسیچ ؟  بقاثلا  مجن  باتک  1776عوضوم 

1776شسرپ

1776خساپ

1777مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها
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تیودهم

باتک تاصخشم 

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

تیودهم نایدا و 

یهلا نایدا 

تیودهم تیحیسم و 

؟ تسیچ دننزیم  نماد  ای  دندقتعم  نآ  هب  اهیبرغ  هک  نودگامرآ 

شسرپ

؟ تسیچ دننزیم  نماد  ای  دندقتعم  نآ  هب  اهیبرغ  هک  نودگامرآ 

خساپ

هورگ ود  ییورردور  ایند و  ندیـسر  نایاپ  هب  داقتعا  رب  ینتبم  هک  تسا  یخیرات  یبهذم -  هدـیقع  کی  ( Armageddon  ) نودگامرآ
The final conflict between good("1  ) تسا هدرک  اـنعم  نینچ  ار  نآ  رنزل  سناودا  گـنهرف  هـک  ناـنچ  تـسا ؛ رـش  ریخ و 

همه ًابیرقت  نامزلارخآ .)  ) ناهج نایاپ  رد  رـش  ریخ و  نایم  ییاهن  دربن  ییورایور و  ینعی  " and evil at the end of the world
زوریپ هشیمه  يارب  یکین  ریخ و  هتفای و  يرترب  رـش  ياهورین  رب  ریخ  ياهورین  زور  نیا  رد  هک  دـنراد  قافتا  ریباعت ) رد  فالتخا  اـب   ) ناـیدا

مه لباقم  نآ  رد  رـش  ریخ و  ياهورین  دشاب و  هتـشاد  ياهروطـسا  هبنج  هک  يدربن  هزرابم و  عون  ره  رد  ًازاجم  ار  نودگامرآ  دـش . دـهاوخ 
ور نیا  زا  دنمانیم . راونودگامرآ  يورین  دش ، یهتنم  اهناملآ  تسکـش  هب  هک  ار  یناهج  مود  گنج  دنربیم . راک  هب  دنـشاب ، هتفرگ  رارق 

تهج نیا  زا  دـهدیم . ییورایور  نیرخآ  ییاهن و  دروخرب  زاس ، تشونرـس  هزرابم  يانعم  نودـگامرآ  نانابز  یـسیلگنا  هماع  گنهرف  رد 
رد لابتوف  میت  ود  هقباسم  زین  دشاب ، راونودگامرآ  دناوتیم  ناتـسلگنا  خـیرات  رد  ناج  سنرپ  ياهورین  اب  دراچیر  هاشداپ  ياههیلاوش  دربن 

(ع) رـصع ماما  روهظ  اب  فدارم  یقیبطت ، ظاحل  هب  نودـگامرآ ، یقیقح  يانعم  دریگب ! بقل  نودـگامرآ  دـناوتیم  تاقباسم  ییاهن  هلحرم 
نیا تسا . یتشترز  گنهرف  رد  نمیرها  رب  ادزماراوها  يزوریپ  یحیسم و  گنهرف  رد  (ع ) حیـسم یـسیع  تشگزاب  یمالـسا و  گنهرف  رد 

یجنم و روهظ  دوشیم  شالت  هک  انعم  نیدـب  یفنم ؛ ياهرگن  اب  یهتنم  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  اکیرمآ  يامنیـس  تعنـص  رد  داـقتعا 
گنج و رد  هزات  ياهیور  هکلب  دـشاب ، حلـص  شیادـیپ  ملاع و  رد  يزیر  نوخ  ناـیاپ  ملظ و  زا  تیناـسنا  تاـجن  يارب  ياهلئـسم  هن  دوعوم ،
زا ییاه  ملیف  دـننک . فیرحت  ار  نآ  ای  هدرک  یفرعم  هناسفا  تروص  هب  ار  تقیقح  ییاهنودـگامرآ ، نتخاس  اب  اـی  دوش ، یقلت  يزیر  نوخ 

امّلـسم دزادرپیم . راتـشک  هب  ماـمت  تواـسق  اـب  هک  دـنکیم  یفرعم  وجگنج  زیرنوخ و  يدرف  ار  دوعوم  تیـصخش  سومادآرتـسن "  " لـیبق
: اهتشونیپ تخادرپ . نآ  هب  ناوتیمن  اج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  اهملیف  عون  نیا  جیورت  تخاس و  رد  ياهدرپ  تشپ  یـسایس  ياههزیگنا 
هرامـش 3، لوا ، هرود  ناـهوژپ ، نید  هماـنربخ  رتشیب ر.ك : تاـعالطا  يارب   - Advancel Lerner,s Dictionary,p.54 2  - 1
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رویرهش 1380. يراخلب ، نسح  ياقآ  اب  وگتفگ  تیودهم ، دوویلاه و 

؟ تسا هدوب  حرطم  زین  اهیبرغ  نایم  رد  شخب  ییاهر  کی  روهظ  هب  هدیقع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  حرطم  زین  اهیبرغ  نایم  رد  شخب  ییاهر  کی  روهظ  هب  هدیقع  ایآ 

خساپ

هب رـصحنم  تلادـع  قح و  تموکح  و  اهناسنا ، نایم  زا  متـس  ملظ و  طاـسب  ندـش  هدـیچرب  گرزب و  شخب  ییاـهر  کـی  روهظ  هب  هدـیقع 
هدـید نوگانوگ  ماوقا  دـیاقع  رد  نآ  فلتخم  ياههرهچ  هک  تسا  یناهج  یمومع و  داقتعا  کـی  هکلب  تسین ؛ یقرـش  بهاذـم  اـهیقرش و 
هتـشاد ناربمایپ ، ۀـمه  توعد  رد  و  یناـسنا ؛ داـهن  ترطف و  رد  ياهـشیر  نهک  داـقتعا  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنـشور  همه  و  دوشیم ،

يرادرب هرهب  و  یبرغ ، فلتخم  ماوقا  نایم  رد  گرزب  یجنم  کی  روهظ  راظتنا  دوجو  نایب  نمـض  يربهر » رب  ياـهچابید   » باـتک رد  تسا .
انحوی  » و رولیان » زمیج   » ناونع هب  دنتـساخرب  ناتـسلگنا  زا  هک  ار  نایعّدـم  زا  رفن  جـنپ  ماـن  یمومع ، راـظتنا  نینچ  کـی  زا  دارفا  زا  ياـهراپ 

ییاکیرمآ سانـش  هعماج  ربراب » درانرب   » زا و  دـنکیم ، رکذ  ار  سنیرپ » زمیج  يرنه   » و مات » زلوکین  ناج   » و زردارب » دراـچیر   » و تاـکثوس »
خرس لئابق  نایم  رد  : » دیوگیم هدرک  لقن  ییاکیرمآ  ناتسوپخرس  نایم  رد  یّتح  ار ، يداقتعا  نینچ  دوجو  يرگ » یجنم  تضهن   » هلاسر رد 

دهاوخ نومنهر  نیمز  تشهب  هب  ار  اهنآ  درک و  دـهاوخ  روهظ  ناتـسوپ  خرـس  درگ  يزور  هک  تسا  عیاش  هدـیقع  نیا  یئاکیرمآ ... تسوپ 
مئالع  » باـتک زا  یثحب  رد  تسا . هدـش  طبـض  اـکیرمآ  خـیرات  رد  اهتـضهن  نیا  زا  عون  تسیب  رب  غلاـب  لاس 1890  زا  شیپ  ات  اـهنت  دـش »...

عومجم زا  تفای . ناوتیم  زین  اهنآ  ریاظن  کیزکم و  نایموب  يوانیدناکـسا و  یلاها  نایم  رد  ار  هدـیقع  نیا  راثآ  هک  هدـش  حیرـصت  روهّظلا »
ياهقطنم ۀبنج  راظتنا  نیا  هک  میریگیم  هجیتن  دنام ـ  هتفگان  راصتخا  تیاعر  رطاخ  هب  هک  يرگید  ناوارف  دهاوش  بلاطم و  و  میتفگ ـ  هچنآ 

. داقتعا نیا  ندوب  يرطف  رب  تسا  يدهاش  ماجنارس  و  یناهج ، حطس  رد  هدرتسگ و  ریگهمه و  تسا  يراظتنا  درادن ؛

؟ تسیچ جع ) ) یناهج حلص  هرابرد  ادوب ... یهلا ، نایدا  هغالبلا )... جهن  نآرق ،  ) مالسا هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ جع ) ) یناهج حلص  هرابرد  ادوب ... یهلا ، نایدا  هغالبلا )... جهن  نآرق ،  ) مالسا هاگدید 

( لوا تمسق  ) خساپ

رارقتسا هدنیآ و  هب  دیما  و  ینامسآ ، گرزب  حلصم  کی  روهظ  راظتنا  نایدا  ماوقا و  رظن  زا  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  هب  هدیقع 
تسا و هارمه  یناسنا  ره  شنیرفآ  اب  هتـشاد و  راک  رـس و  یمدآ  دوجو  تاذ و  اب  هک  تسا  یعیبط  يرطف و  يرما  نادیواج ، لدـع  حـلص و 
هک دسر  ارف  يزور  دنلیام  دوخ  یتاذ  ترطف  قبط  دارفا  همه  ور ، نیا  زا  درادن . صاصتخا  یتّلم  موق و  چیه  هب  دسانش و  یمن  ناکم  نامز و 
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روش هتفای ، تاجن  نارگمتس  متس  ناملاظ و  ملظ  زا  راگدرورپ ، تیانع  دییأت و  اب  ینامـسآ و  یهلا و  يربهر  روهظ  وترپ  رد  ّتیرـشب  ناهج 
دـنوش و صالخ  يزور  هریت  ینما و  ان  یناماسبان و  زا  دـنبای و  تاجن  دوجوم  راب  تکالف  عضو  زا  اهناسنا  دریذـپ و  نایاپ  ناـهج  رد  اولب  و 
 _ یحلـصم زا  ناهج ، فلتخم  بهاذم  نایدا و  مامت  رد  لیلد ، نیمه  هب  دنیآ . لیان  يا  هنادنمتفارـش  یگدنز  بولطم و  لامک  هب  ماجنارس 
رب ار  یناهج  دـحاو  تموکح  هدولاش  داد و  دـهاوخ  همتاخ  یناسنا  دـض  ياهتنایخ  اهتیانج و  هب  دومن و  دـهاوخ  روهظ  ناـمزلا  رخآ  رد  هک 

نامیا اب  مدرم  هب  هنیمز  نیا  رد  یهلا  ناریفـس  ناربمایپ و  مامت  هدمآ و  نایم  هب  نخـس  داهن _  دـهاوخ  ناینب  یعقاو  يدازآ  تلادـع و  ساسا 
یعوضوم روهظ ، میـالع  روهظ و  عوـضوم  : » دـسیون یم  نینچ  فورعم  ناگدنـسیون  زا  یکی  هنیمز ، نیا  رد  دـنا . هداد  ییاهدـیون  ناـهج ،

یم لیکـشت  ار  وزرآ  نیا  هیاپ  هک  ناـمیا  هدـیقع و  زا  رظن  ِفرَـص  تسا . یـصاخ  تیمها  دـجاو  ناـهج  گرزب  بهاذـم  همه  رد  هک  تسا 
همه نیا  دوجو  اب  هک  دنیب  یم  و  دوش ، یم  دیما  ان  همه  زا  هک  یتقو  يونعم  لماکت  بلاط  و  تّیرشب ، تشونرـس  هب  دنم  هقالع  درف  ره  دهد ،

زا دناشک و  یم  یهابت  داسف و  يوس  هب  ار  دوخ  زور  هب  زور  ربخ ، یب  لفاغ و  تّیرشب  هنافّسأتم ، زاب  زیگنا ، تفگش  یملع  يرکف و  تایّقرت 
گرزب دـنوادخ  هاگرد  هّجوتم  دوخ  یتاذ  ترطف  هب  انب  دـنک ; یم  یچیپرـس  رتشیب  وا  رماوا  زا  و  دـیوج ، یم  يرود  رتشیب  گرزب  دـنوادخ 

رد یناـهج  گرزب  حلـصم  کـی  يوزرآ  راـصعا ، نورق و  همه  رد  ور  نیا  زا  دـیوج . یم  يراـی  داـسف  ملظ و  عفر  يارب  وا  زا  و  دوـش ، یم 
یحیـسم و يدوـهی و  یتـشترز و  دـننام : گرزب ، بهاذـم  ناوریپ  ناـیم  رد  اـهنت  هن  وزرآ  نیا  و  تسا . هتـشاد  دوـجو  ناتـسرپادخ  ياـهلد 

نایم رد  یّتح  يوانیدناکـسا و  یلاها  نیب  رد  و  نایدنه ، دیاقع  رد  ناینیچ و  میدـق  ياه  باتک  رد  ار  نآ  راثآ  هکلب  دراد ، هقباس  ناملـسم ،
و نوگانوگ ، بهاذم  نایدا و  ناوریپ  هک  دنامن  هتفگان  [ ( 1 «.) ] تفای ناوت  یم  زین  اهنآ  ریاظن  کیزکم و  یّتح  نایموب و  میدق و  نایرـصم 

دوعوم يدـهم   » ار وا  ناناملـسم  دـنراد ، رظن  فالتخا  مهاب  راوگرزب  نآ  مان  هرابرد  ناهج  فلتخم  بتاـکم  هتـشذگ و  ماوقا  لـلم و  رگید 
هدـنناهر  » ای یبیغ ،» حلـصم   » ای یناهج » حلـصم   » ار يو  مورحم ، ياه  هدوت  اهتّلم و  اهبتکمو و  نایدا  ریاـس  ناوریپ  و  مالـسلا ،») هیلع  ) رظتنم
تموکح لیکـشت  یحالـصا ، ياه  همانرب  یّلک ، فاصوا  هراب  رد  یلو  دـنمان ; یم  مظعا » یجنم   » ای و  ینامـسآ » شخب  تاجن   » اـی گرزب »
روهـشم هفـسالف  نادنمـشیدنا و  زا  يرایـسب  زورما  دنراد . رظن  قاّفتا  نامزلارخآ  رد  وا  روهظ  و  يدازآ ، تلادع و  ساسا  رب  یناهج  دـحاو 
كانرطخ ياهیزاب  یماظن ، ملاس  ان  ياه  تباقر  ینیـشام ، یگدـنز  يژولونکت ، تعنـص و  عیرـس  تفرـشیپ  اب  هک  دـنراد  هدـیقع  زین  ناـهج 

رب یناهج  دـحاو  تموکح  لیکـشت  ینونک ، ناماسب  ان  عاضوا  زا  ییاهر  يارب  يرـشب  عماوج  نیب  رد  يدـیما  ان  سأی و  ساسحا  و  یـسایس ،
یگدـنز نارود  لوط  رد  هدـیقع  نیا  یمالـسا ، لیاسم  نارگـشهوژپ  تاقیقحت  ساسا  رب  تسا . يرورـض  مزال و  يدازآ  تلادـع و  ساسا 

اهنـسا و اهنمرژ ، اهوالـسا ، نوچ : ناهج  فلتخم  ماوقا  یّتح  و  هدوب ، دوجوم  گرزب  ناـیدا  ناوریپ  اـهتّلم و  همه  ناـیم  رد  هتـسویپ  اـهناسنا 
لیکشت یناهج  دحاو  تموکح  هدرب ، نیب  زا  ار  اه  یتلادع  یب  هدرک ، روهظ  نامزلا  رخآ  رد  ییاوشیپ  دیاب  ماجنارس  هک  دندقتعم  زین  اهتلس ،

روهظ هب  هدیقع  هلأسم  هک : تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  اهتُّما  خیرات  زا  هچنآ  دنک . يرواد  فاصنا  تلادع و  ساسا  رب  مدرم  نیب  رد  و  هداد ،
لد قامعا  رد  هک  تسا  راد  هشیر  لیصا و  يردق  هب  یناهج  دوعوم  یجنُم  مان  هب  نامزلا  رخآ  رد  یحلـصم  ندمآ  یهلا و  ردتقم  ربهر  کی 

بیـشن زارف و  رد  اهناسنا  ّتیرـشب ، خیرات  لوط  رد  هک  ییاج  ات  تسا  هتفرگ  اج  ناهج  للم  ماوقا و  مامت  و  یهلا ، نایدا  همه  ناوریپ  اهتّلم و 
حلـصم نآ  روهظ  راظتنا  رد  و  هداد ، تاجن  يدـیما  ان  سأی و  زا  ار  دوخ  هتـسویپ  يردـتقم ، ربهر  نینچ  روهظ  يروآدای  اـب  یگدـنز ، ياـه 

، دنه ناتـساب ، رـصم  دننام : ناهج  فلتخم  للم  دیاقع  راکفا و  رد  هاتوک  يریـس  دننک . یم  يرامـش  هظحل  ناهج ، نایاپ  رد  یناهج  دوعوم 
ماوقا همه  هک  دزاس  یم  مّلسم  نشور و  یبوخ  هب  ار  تقیقح  نیا  يرـشب ، فلتخم  ماوقا  رگید  ياه  هناسفا  هب  شرگن  نانوی و  ناریا و  نیچ ،

یم رـسب  یناهج ، دوعوم  حلـصم  راظتنا  رد  دنراد ، رگیدکی  اب  هک  يّداضتم  ياه  هشیدنا  دـیاقع و  ارآ ، فالتخا  همه  نآ  اب  ناهج  فلتخم 
ناتساب نایناریا  1 ـ  میروآ : یم  اجنیا  رد  ناهج  فلتخم  للم  ماوقا و  ناـیم  رد  ار  هدـیقع  نیا  باـتزاب  زا  يرـصتخم  تسرهف  کـنیا  دـنرب .

ات دـننک  یم  ینابـساپ  ار  وا  هتـشرف  رازه  دـص  و  هدـیباوخ ، لباک »  » رد تسا و  هدـنز  نانآ  یخیرات  نامرهق  هپـس » ازرگ  : » هک دـندوب  دـقتعم 
میظنت زا  سپ  ورـسخیک » : » هک دنتـشادنپ  یم  ناـیناریا  زا  رگید  یهورگ  2 ـ  دیامن . حالـصا  ار  ناهج  دـنک و  مایق  دوش و  رادـیب  هک  يزور 
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رهاظ يزور  ات  هدیمرآ  اجنآ  رد  تفر و  ناتـسهوک  هب  داد و  دوخ  دـنزرف  هب  یهاشداپ  میهید  ییاورنامرف ، هدولاش  نتخاس  راوتـسا  روشک و 
دّحتم ار  والسا  لیابق  مامت  دزیخرب و  رفن  کی  نیمز  قرـشم  زا  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  والـسا  داژن  3 ـ  دنارب . یتیگ  زا  ار  نانمیرها  دوش و 

ایند رب  ار  نمرژ »  » دـیامن و مایق  نانآ  فیاوط  زا  حـتاف  رفن  کـی  هک  دـندوب  دـقتعم  نمرژ  داژن  4 ـ  دـنادرگ . ّطلـسم  ایند  رب  ار  اهنآ  دزاس و 
رد هک  دـندوب  هدـیقع  نیارب  ینامز  رید  زا  نایئامهرب  6 ـ  دنتـشاد . ار  چیویلارک » وکرام   » روهظ راظتنا  ناتـسبرص  یلاها  5 ـ  دنادرگ . مکاح 
ایند مامت  و  تشک ، دهاوخ  ار  نیفلاخم  هتفرگ و  تسد  رب  نیشتآ  ریشمش  دوش و  راوس  يدیفس  بسا  رب  دیامن و  روهظ  ونـشیو »  » نامز رخآ 

زا يزور  روترا » : » هک دـنرظتنم  دـنموزرآ و  شیپ  نرق  نیدـنچ  زا  ناتـسلگنا ، ریازج  نانکاس  7 ـ  دـسرب . تداعـس  نیا  هب  ددرگ و  نمهرب » »
هک دـندقتعم  اه  نسا  8 ـ  ددرگ . اهنآ  بیـصن  ناهج  تداعـس  دنادرگ و  بلاغ  ایند  رد  ار  نوسکاس »  » داژن دـیامن و  روهظ  نولاوآ »  » هریزج

زورب زا  سپ  دنیوگ : یم  اه  تلس  9 ـ  دوشگ . دهاوخ  نایمدآ  يارب  ار  نامسآ  توکلم  ياه  هزاورد  هدرک ، روهظ  نامزلا  رخآ  رد  ییاوشیپ 
يارب هک  دندقتعم  يوانیدناکسا  ماوقا  10 ـ  دروآ . دهاوخرد  دوخ  فّرصت  هب  ار  ایند  هدرک ، مایق  میهیو » روب  نایروب  ، » ناهج رد  ییاهبوشآ 

یم هریچ  همه  رب  هدرک و  روهظ  یهلا  يورین  اب  نیدوا »  » هاگنآ دزاس ، یم  دوبان  ار  ماوقا  یناـهج  ياـهگنج  دـسر ، یم  ییاـهالب  اـیند  مدرم 
تاجن لتوکلزتوک » : » هک دـندقتعم  يزکرم  ياکیرمآ  ماوقا  12 ـ  دنـشاب . یم  صخوب »  » روهظ راظتنا  رد  يزکرم  ياـپورا  ماوقا  11 ـ  دوش .

یم تاجن  ار  ناهج  هدرک ، روهظ  انـشرک »  » هک دندقتعم  اه  ینیچ  13 ـ  دش . دـهاوخ  زوریپ  ناهج ، رد  یثداوح  زورب  زا  سپ  ناهج ، شخب 
نک هشیر  ار  یتسدگنت  رقف و  دهد ، جاور  ناهج  رد  ار  نید  ناهج ) گرزب  هدنهد  تاجن  « ) سنایشوس : » هک دندقتعم  نایتشترز  14 ـ  دهد .

دندقتعم رووپ » يا   » لیابق 15 ـ  دـنادرگ . رادرک  مه  راتفگ و  مه  رکف و  مه  ار  ناهج  مدرم  هداد ، تاجن  نمیرها  تسد  زا  ار  نادزیا  دزاس ،
زا یهورگ  16 ـ  تسا . ناهج  نایاپ  رد  رگداد  یهاـشداپ  ببـس  هب  نآ  دـنکن و  زورب  يدربن  رگید  اـیند  رد  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  هک :
اب نامزلارخآ  رد  یناطلـس  هک  دندوب  دـقتعم  دـندرک ، یم  یگدـنز  سیفمم »  » رهـش رد  دالیم ، زا  شیپ  لاس  دودح 3000  رد  هک  نایرـصم 

یهورگ 17 ـ  دـناسر . یم  شیاـسآ  شمارآ و  هب  ار  مدرم  درب و  یم  نیب  زا  ار  یتاـقبط  فـالتخا  دوش ، یم  ّطلـسم  ناـهج  رب  یبـیغ  يورین 
ـ  18 دنک . یم  ریخست  ار  ناهج  هتشگ ، رادیدپ  ادخ  هناخ  رانک  رد  نامزلا ، رخآ  رد  ادخ  هداتسرف  هک  دندوب  دقتعم  ناتساب  نایرصم  زا  رگید 
ار یناهج  دحاو  تموکح  درک و  دهاوخ  روهظ  هک  دنتسه  یحلـصم  راظتنا  رد  دوخ ، سّدقم  ياه  باتک  قباطم  دنه ، فلتخم  ماوقا  للم و 
20 داد . دهاوخ  تاجن  ار  ناهج  و  درک ، دهاوخ  روهظ  گرزب ، هدنهد  تاجن  گربیولاک » : » دنیوگ یم  ناینانوی  19 ـ  داد . دهاوخ  لیکشت 

دالوا زا  ار  وا  دنک ، یم  تموکح  ناهج  رد  دابآلا  دـبا  دـنک و  یم  روهظ  گرزب ) يدـهم  « ) عیـشام  » نامز رخآ  رد  هک  دـندقتعم  نایدوهی   ـ
ـ  21 تسا . هتسناد  لیعامسا  ترضح  دالوا  زا  ًاحیرص  ار  وا  دوهی ، سّدقم  باتک  تاروت ،»  » هک یتروص  رد  دنرادنپ ، یم  قاحسا  ترـضح 

یلو تفرگ ، دهاوخ  ار  ملاع  درک و  دهاوخ  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  وا  دنیوگ : یمو  دنلیاق  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  دوجو  هب  زین  اراصن 
قیبطت ًالماک  ( مالـسلا هیلع  ) يدهم ترـضح  اب  اهنآ  همه  هچرگ  تشذگ ـ ، امـش  یمارگ  رظن  زا  هچنآ  [ ( 7 .) ] دـنراد فالتخا  شفاصوا  رد 

نیا هک : نیا  نآ  دنک و  یم  تیاکح  مّلسم  تقیقح  کی  زا  دهد ـ . یمن  قفو  مالسا  دوعوم  يدهم  اب  ًالصا  اهنآ  زا  یخرب  یّتح  دنک و  یمن 
یم ربخ  نامزلا  رخآ  رد  یناهج  یحلـصم  ندـمآ  ناشخرد و  يا  هدـنیآ  زا  فلتخم ، ياه  نومـضم  اب  اهنآ  همه  هک  ارآ  دـیاقع و  راـکفا و 
رود قطاـنم  زا  یخرب  رد  نکل  و  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  یحو  ضیف  رپ  عبنم  زا  عـقاو  رد  اـهنآ  همه  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  رگناـشن  دـنهد ،

ياهدـیون زا  یتایّلک  طقف  و  هدـش ، هتـساک  نآ  غورف  زا  جـیردت  هب  خـیرات  لوط  رد  تسا  هدـیبات  رتمک  اـجنآ  رد  تقیقح  عاعـش  هک  تسد 
ّتیمها رب  دوخ  يدامتم ، نورق  لوط  رد  اهدیون  نیا  ندنام  ملاس  هتبلا  تسا . هدنام  ياج  هب  اهتّلم  نایم  رد  یناهج » حلصم   » دوعوم و يدهم 
ترـضح كراـبم  روـهظ  هب  هدـیقع  نیارباـنب ، دـنک . یم  رت  یعطق  ار  یناـهج  حلـصم  روـهظ  و  ّتیودـهم »  » هلأـسم و  دـیازفا ، یم  عوـضوم 

نایدا و ریاـس  ناوریپ  هک  ار ـ  رگید  ياـه  هژاو  و  يدـهم »  » هملک رگا  تسا و  یمومع  هدـیقع  کـی  ناـمزلا  رخآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم
شخب تاجن   » ار ترضح  نآ  و  میروآرد ، اهنآ  یـصاصتخا  حالطـصا  بلاق  زا  دننک ـ  یم  قالطا  ترـضح  نآ  رب  ناهج  فلتخم  بهاذم 

ترـضح سّدـقم  یماـسا  دوش . یم  عفر  مه  یمـسا  فـالتخا  میماـنب ، یبـیغ » شخب  ییاـهر   » اـی و  یناـهج » حلـصم   » اـی ینامـسآ » گرزب 
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ـ  مهدزیـس ;3 روبز  رد  مئاـق » « ـ  مالـسلا ;)2 هیلع  ) میهاربا فحـص  رد  بحاـص » « ـ  نایدا 1 لها  یبهذـم  بتک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم
رد دزیا » شورس  « ـ  لیجنا ;6 رد  رخآ » دیمهم  « ـ  یناربع ;5 تاروت  رد  گرزب ) يدهم  « ) عیشام « ـ  موکرت ;4 تغل  هب  تاروت  رد  ومدیق » »
ـ  نایدنه ;10 همان  رازه  رد  اواطب » دـنل  « ـ  دنزاپ ;9 دنز و  رد  مه  نادزی » هدـنب  « ـ  دنزاپ ;8 دنز و  قاتـسبا  رد  مارهب » « ـ  تشترز ;7 مزمز 
; سوجم باتک  رد  ورـسخ » « ـ  نایگنرف ;13 لاردنک  رد  دمحا ) « ) هتـسجخ « ـ  نادیواج ;12 رد  دـناروخ » « ـ  سطامرا ;11 رد  لیخامش » »
; نایمور سوربق  باتک  رد  ربکا » سودرف  « ـ  نایسراف ;16 رذآ  نیزرب  باتک  رد  زیورپ » « ـ  ربمغیپ ;15 يرثا  باـتک  رد  قحلا » نازیم  « ـ  14
ـ  لاردنک ;20 باتک  رد  ربکالا » ماصمـص  « ـ  ینامسآ ;19 هفیحـص  رد  مه  قدص » ِناِسل  « ـ  ینامسآ ;18 هفیحـص  رد  ّقحلا » ُۀملک  « ـ  17

باتک رد  مئاـق ) « ) هداتـسیا « ـ  همهارب ;23 دـید  باـتک  رد  روـصنم » « ـ  هرطنق ;22 باـتک  رد  عطاــق » « ـ  رهود ;21 باـتک  رد  هـّللا » ۀـیقب  »
رد يدـهم ) يداه و  « ) اـمنهار « ـ  كوج ;26 نشو  باتک  رد  دّـمحم ) « ) هدـنخرف « ـ  ادو ;25 گیر  باـتک  رد  ونـشیو » « ـ  ینومکاش ;24

بتک زا  نسی ، نم  وموه  دنز و  باتک  رد  سنایـشوس » « ـ  نآ ;)28 تاقحلم  لیجانا و   ) دیدج دهع  رد  ناسنا » رـسپ  « ـ  لکیتاپ ;27 باتک 
روهظ نامزلا  رخآ  رد  دیاب  هک  هدمآ  دزیا » رهـش  دوخ   » مان رلوم »  » همجرت هیونام »  » سدقم باتک  ناگرهوباش »  » باتک رد  نایشتدرز ;29 ـ 

زین يرگید  یماسا  اه  نیا  رب  هوـالع  [ ( 8 .) ] ربمایپ يایعـش  باتک  رد  روصنم ) « ) زوریف « ـ  دزاس ;30 راکـشآ  ناهج  رد  ار  تلادع  و  دنک ،
.) میدومن يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  راصتخا  تهج  هب  ام  هک  تسا  هدش  رکذ  نایدا  لها  هسّدقم  بتک  رد  ( مالـسلا هیلع  ) يدهم ترـضح  يارب 

ّصاخ باقلا  زا  تسا ، هدـمآ  فلتخم  للم  یبهذـم  بتک  رد  هک  هّللا » ۀـیقب  روصنم و  عطاق ، مئاق ، بحاـص ، : » نوچ یـسّدقم  یماـسا  [ ( 9]
اهنآ هب  یمالـسا ، تاـیاور  رتشیب  رد  هک  تسا  فیرـشلا ـ  هجرف  یلاـعت  هّللا  لّـجع  يرکـسعلا ـ  نسحلا  نب  تّجح  ترـضح  سّدـقم  دوجو 

. دنا هدرک  دای  هّللا » ۀـیقب   » و مئاق » «، » بحاص  » ناونع هب  ترـضح  نآ  زا  تایاور ، رثکا  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  هدـش و  حیرـصت 
ملظ شتآ  ددرگ و  بوشآ  هنتف و  راچد  ناهج  یتقو  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  رما  نیا  نایدا  لها  یبهذـم  ياهباتک  هب  هاتوک  یهاگن 

هرادا زا  ناهج  نارادـمامز  دروآ و  هوتـس  هب  ار  ناهج  نامدرم  رگناریو  زوس و  ناـمناخ  ياـهگنج  و  دریگارف ، ار  ناـهج  همه  يرگدادـیب  و 
ساسح و ّتیعقوم  نینچ  رد  دـنباین ، يا  هراچ  هار  اهگنج  اـه و  هنتف  شتآ  ندرک  شوماـخ  يارب  دـندرگ و  ناوتاـن  زجاـع و  اـهروشک  روُما 

تـسد ناهج  مامت  رد  یمومع  حالـصا  کی  هب  و  درک ، دـهاوخ  مایق  یهلا  لازیال  تردـق  هب  اّکتا  اب  یناـهج ، گرزب  حلـصم  کـی  ینارحب 
هریت اهیتخبدـب و  همه  هب  دـناشن و  دـهاوخ  دوخ  ياج  رـس  ار  ملاع  هتخیـسگ  راسفا  نابلط  تردـق  نارادـمروز و  نایوگروز ، دز و  دـهاوخ 

. داد دهاوخ  همتاخ  تّیرشب  ياه  يراتفرگ  اه و  يزور 

( مود تمسق  ) خساپ

يزورهب و ياهدیون  زا  راشرـس  و  دـیما ، زا  ّولمم  رـسارس  ار  ینامـسآ  بتک  مینک ، یم  هعجارم  ینامـسآ  نایدا  هب  هک  یماگنه  هناتخبـشوخ 
، ناهج گرزب  بهاذم  نایدا و  مامت  رد  هک  دشاب  روآ  بّجعت  یمک  یخرب  يارب  دیاش  و  مینیب ، یم  یناهج » حلـصم   » نآ روهظ  ياه  هدعو 
اهتیانج و هب  درک و  دهاوخ  روهظ  ناهج  نایاپ  رد  هک  یحلصم  زا  مالسا . . .  نیبم  نییآ  تیـسوجم و  تیحیـسم ، تیمیلک ، تینثو ، زا  معا 
هدش و وگتفگ  داهن ، دهاوخ  ناینب  يدازآ  تلادـع و  ساسا  رب  ار ، یناهج  دـحاو  تموکح  هدولاش  داد و  دـهاوخ  همتاخ  اهناسنا  ياهتنایخ 
رت و قیمع  رت ، لماک  رت ، عماج  یتروص  هب  زین ، نآرق  مالسا و  رد  صوصخ  هب  ناهج ، گرزب  حلصم  نآ  روهظ  دیون  همه ، زا  رتالاب  رترب و 

گرزب حلـصم   » روهظ اب  هطبار  رد  هک  ییاهدیون  قاّفتا  هب  بیرق  تّیرثکا  هک  تسا  يدنـسرخ  یـسب  ياج  و  تسا . هدش  حرطم  رت ، يدـج 
هدنامزاب نیرخآ  مالـسلا ،) هیلع  ) دوعوم يدهم  سّدـقم  دوجو  اب  اهنت  اهنآ ـ  همه  مییوگن  رگا  تسا ـ  هدـمآ  ینامـسآ  ياهباتک  رد  یناهج »
ترـضح كرابم  روهظ  تراشب  یناهج و  گرزب  حلـصم  ياهدـیون  زیزع !  يا  يرآ  دراد . تقباطم  هعیـش  موصعم  ناـماما  زا  یهلا  تجح 

باتک ینومکاش ، باتک  بساماج ، باتک  دنز ، باتک  دننام : نایدا  لها  یبهذم  بتک  مامت  رد  دیجم  نآرق  رب  هوالع  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم
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، كدوک یحو  باتک  ءایعـشا ، باتک  یبن ، يانیفـض  باتک  گنداد ، باتک  لکیتاپ ، باـتک  کـساب ، باـتک  همهارب ، دـید  باـتک  كوج ،
حاولا اهباتک و  ریاس  و  سقرم ، لیجنا  اقول ، لیجنا  یتم ، لیجنا  یبن ، لایناد  باتک  یتوهال ، يانحوی  تافـشاکم  باـتک  یبن ، یکُح  باـتک 

تلاصا و همه  هک  ینیماـضم  تاراـبع و  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  روهظ  ياـهتراشب  اهدـیون و  اـهباتک  نیا  همه  رد  و  هدـش ، رکذ 
. تسا هدش  نایب  ینشور  هب  دنناد ، یم  اهتّلم  اهتُّما و  همه  نیب  كرتشم  یمومع  هدیقع  کی  ار  نآ  و  دننک ، یم  دییأت  ار  ّتیودهم »  » ِتقیقح

هدـید اهنآ  رد  یبلاطم  مه  زاب  یلو  تسا ، هتفرگ  رارق  فیرحت  دربتـسد و  دروم  ینامـسآ  رگید  ياهباتک  همه  دـیجم ، نآرق  زا  ریغ  هچ  رگا 
هّجوت بلاج  دروخ . یم  مشچ  هب  یناهج » حلـصم   » ندمآ زا  یتالمج  تارابع و  اهنآ  رد  و  هدـنام ، نوصم  نارگد  دربتـسد  زا  هک  دوش  یم 
ناونع هب  اهباتک  نآ  ناگدـنروآ  هدـش و  هتخانـش  ینامـسآ  ياهباتک  ناونع  هب  نایدا ، لها  نایم  رد  هک  یـسّدقم  ياهباتک  مامت  رد  هک : نیا 

یمن ینامسآ » باتک   » ناونع هب  ار  اهباتک  نیا  ام  هک  دنچ  ره  تسا . هدش  دوعوم » يدهم   » هب يدایز  تاحیرصت  دنوش ، یم  هتخانـش  ربمایپ ،
میلعت اهباتک و  زا  ار  بلاطم  نیا  ای  دنا ، هدوب  ربمایپ »  » ای اهنآ  هک  میدقتعم  هکلب  دنا ، هدوب  ربمایپ  اهنآ  ناگدنروآ  هک  میرادـن  نیقی  و  میناد ،

ترضح كرابم  یماسا  صاخ و  باقلا  زا  یضعب  اهباتک ، نیا  زا  یخرب  رد  هک  تسا  روآ  تفگش  یلو  دنا ، هدرک  سابتقا  هتشذگ  ناربمایپ 
، ربمغیپ نآ  رتخد  نادنزرف  زا  و  نامزلا ، رخآ  ربمغیپ  كاپ  هلالس  زا  يو  هک  نیا  ترضح و  نآ  یبسن »  » هلسلس یّتح  و  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

روهظ ياهتراشب  اهدـیون و  زا  یتمـسق  اعّدـم  نیا  تابثا  يارب  کنیا  تسا . هدـیدرگ  صخـشم  زین  تسا ، ترـضح  نآ  نیـشناج  نیرخآ  و 
نایتشترز و نایحیـسم ، نایدوهی ، نایدنه ، هسّدقم  بتک  زا  تسا ، هدـمآ  نایدا  لها  یبهذـم  بتک  رد  هک  ار  مالـسلا ) هیلع  ) دوعوم يدـهم 

یناهج و  تیودـهم »  » هلأسم تلاصا  ات  مینک ، یم  لقن  هدـش ، هتخانـش  ینامـسآ  باتک  ناونع  هب  دوخ  ناوریپ  نایم  رد  هک  ییاـهباتک  ریاـس 
نایدنه هسدقم  بتک  رد  مالسلا ) هیلع  ) دوعوم يدهم  دوش . نشور  یبوخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  كرابم  روهظ  هب  داقتعا  ندوب 

ربمایپ ناونع  هب  اه  باتک  نیا  ناگدنروآ  هدش و  هتخانش  ینامـسآ  ياه  باتک  ناونع  هب  نایدنه  نایم  رد  هک  یـسدقم  یبهذم  ياهباتک  رد 
یتمسق هک  تسا  هدش  ترـضح  نآ  كرابم  روهظ  و  مالـسلا ) هیلع  ) دوعوم يدهم  سّدقم  دوجو  هب  يدایز  تاحیرـصت  دنوش ، یم  هتخانش 

باـتک رد  داـشیناپوا  باـتک  رد  مالـسلا ) هـیلع  ) يدـهم ترــضح  روـهظ  تراـشب  فـلا ) درذـگ . یم  یمارگ  ناگدـنناوخ  رظن  زا  اـهنآ  زا 
: تسا هدمآ  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) دوعوم يدهم  روهظ  تراشب  دور ، یم  رامـش  هب  اهودـنه  عبانم  زا  هربتعم و  بتک  زا  یکی  هک  داشیناپوا » »

تروص هب  یناشخرد  هنهرب  ریشمش  هک  یلاح  رد  يدیفس ، بسا  رب  راوس  نهآ ، رصع  ای  یّلک  ياضقنا  رد  مهد ) رهظم   ) ونـشیو رهظم  نیا  »
تعجر ار  یکاـپ  و  دـیدجت ، ون  زا  ار  تقلخ  و  دزاـس ، یم  كـاله  ًاـمامت  ار  ناریرـش  و  دوش ، یم  رهاـظ  دراد  تسد  رد  راد  هلاـبند  هراـتس 

دوش یم  رهاظ  قوف ، تراشب  تالمج  رد  یلمأت  كدـنا  اب  [ ( 10 «.) ] درک دهاوخ  روهظ  ملاع  ياضقنا  رد  مهد  رهظم  نیا  داد . . .  دـهاوخ 
نآ یمالسا  رتاوتم  تایاور  قبط  اریز  تسا ; مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسعلا نسحلا  نب  هجح  سّدقم  دوجو  نامه  ونـشیو » رهظم   » زا دوصقم  هک 

ار نیمز  يور  نارگمتس  نارابج و  یمامت  و  درک ، دهاوخ  مایق  ریشمش  اب  دومن و  دهاوخ  روهظ  ناهج ، نایاپ  رد  نامزلا و  رخآ  رد  ترضح 
رب مالـسلا ) هیلع  ) يدهم تفای « . دـهاوخ  ینیون  شنیرفآ  ناهج ، يدـنوادخ ، تردـق  رهظم  نآ  تموکح  نارود  رد  و  درب ، دـهاوخ  نیب  زا 

مهیلع ) نیموصعم رابخا  رد  تسا ، هدـمآ  داشیناپوا »  » باتک تراـشب  زارف  نیمود  رد  هک  ناونع  نیا  تسا » راوس  يدیفـس  اـپ  تسد و  بسا 
( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  ترـضح  زا  یثیدـح  رد  میروآ : یم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  هنومن  يارب  هک  هدـش  هراشا  نادـب  مالـسلا )

هلهس دجـسم  يوس  هب  فجن  زا  ترـضح  نآ  تکرح  ماگنه  هب  و  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  كرابم  روهظ  دروم  رد  هک  هدش  تیاور 
یف لوـقی  وُعْدَـی و  َوُـه  َو  وِـهُزی  ٌخارْمِـش  َُهل  لَّجَُحم  سَرَف  یلَع  ِۀَـلْهَّسلا  ِدِجْـسَم  یلإ  مالّـسلا  ِيداو  ْنِم  َربَـع  ْدـق  َو  ِِهب  یِّنأَـک  : » تسا هدوـمرف 
یم شیپ  هلهس  دجسم  يوس  هب  هدرک ، روبع  مالسلا  يداو  زا  فجن  یکیدزن  رد  هک  منیب  یم  دوخ  مشچ  اب  ار  وا  ییوگ  [ ( » 11 ...«.) ] ِهئاعد
غارچ نوچ  ار  نآ  یگدنشخرد  همه  و  دراد ، يا  هدنشخرد  دیفس و  یناشیپ  هک  تسا  راوس  يدیفـس  اپ  تسد و  بسا  رب  هک  یلاح  رد  دور 
باتک رد  کساب »  » باتک رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  تراشب  ب ) دناوخ ». . .  یم  اعد  لاح  نآ  رد  وا  دـننیب و  یم  هراتـس  و 
مامت ایند  رود  . » تسا هدمآ  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) رـصع یلو  ترـضح  روهظ  تراشب  تساهودنه ، ینامـسآ  هسّدـقم  بتک  زا  هک  کساب » »
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نیمز ایرد و  رد  هچنآ  و  دـشاب ، وا  اب  یتسار  قح و  و  دـشاب ، نایمدآ  نایرپ و  هکئالم و  ياوشیپ  هک  نامزلا ، رخآ  رد  یلداع  هاشداپ  هب  دوش 
«.) دـیاین ایند  هب  یـسک  رتگرزب  وا  زا  و  دـهد ، ربخ  دـشاب  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  زا  و  دروآ ، تسدـب  ار  همه  دـشاب  ناهنپ  اه  هوک  اه و 

دشاب و یم  نایدنه  هسّدقم  بتک  زا  هک  لکیتاپ »  » باتک رد  لکیتاپ »  » باتک رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  روهظ  تراشب  ج ) [ ( 12]
هیلع ) يدهم ترـضح  كرابم  روهظ  تراشب  تسا ، ینامـسآ  باتک  بحاص  شناوریپ ، نامگ  هب  تسا و  دنه  مظاعا  زا  باتک  نیا  بحاص 

نادنزرف زا  دوش  ادیپ  هزات  کلم  بحاص  و  ددرگ ، هدـنز  دوش و  ون  هنهک  يایند  دوش ، مامت  زور  تّدـم  نوچ  : » تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا )
نآ مان  و  دراد . مان  نشپ »  » هک يو  رتگرزب  یصو  ینعی  ربکا .» قیدص   » يرگید و  نامزلا » رخآ  سومان   » یکی هک  ناهج  گرزب  ياوشیپ  ود 
وا هب  هانپ  هک  ره  دشاب . رایسب  هزجعم  ار  وا  و  دنارب ، مکح  و  دشاب ، مار »  » هفیلخ و  دوش ، هاشداپ  قح ، هب  تسا ، امنهار » ، » هزات کلم  بحاص 

هدایز ربکا » سومان   » نادنزرف زا  وا  رمع  و  دوش ، هدیشک  رایسب  وا  تلود  و  مار .» دزن  رد  دشاب  يور  خرس  دنک ، رایتخا  وا  ناردپ  نید  درب و 
لامـش ات  رمقلا  لابج  زا  و  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ اباب  ربق  بیدنارـس و  ریازج  طیحم و  يایرد  لحاس  زا  و  دوش . ماـمت  وا  هب  اـیند  رخآ  و  دـشاب ،

نخس هب  وا  نامرفب  [ ( 13 «) ] تانرگج  » و دنک . بارخ  ار  تانموس »  » هناختب و  دـنادرگ ، رخـسم  ار  سونایقا  رحبلا و  فیـس  ات  هرهز ، لکیه 
نیا رد  هک  اـجنآ  زا  [ ( 14 «.) ] دنکـشب دشاب  اج  ره  رد  هک  یتب  ره  و  دزادنا ، مظعا  يایرد  هب  دنکـشب و  ار  نآ  سپ  دـتفا ، كاخ  هب  دـیآ و 

رت نشور  تهج  ار  اهنآ  زا  یضعب  دشاب  موهفم  ان  ناگدنناوخ  زا  یـضعب  يارب  دراد  ناکما  هک  تسا  هتفر  راک  هب  يریباعت  ظافلا و  تراشب ،
یلـص ) هللادبع نب  دّـمحم  ترـضح  متاخ  ربمایپ  یهلا ، مظعا  سومان  نامزلا ،» رخآ  سومان   » زا دوصقم  1 ـ  میهد : یم  حیـضوت  بلطم  ندش 
تّجح نیرخآ  هزات ، کلم  بحاص  3 ـ  تسا . مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ترـضح  يدنه  مان  نشپ ، 2 ـ  تسا . ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 

هدـنیامن نیرتـگرزب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  كراـبم  ماـن  اـمنهار ، تسا و  مالـسلا ) هـیلع  ) رـصع یلو  ترـضح  دـنوادخ 
ترـضح سدقا  مان  یتیرکـسناس »  » تغل هب  مار »  » هملک 4 ـ  تسا . قح  هب  مئاق  يدـهم و  يداه و  زین ، يو  سّدـقم  ماـن  یهلا و  ناـیامنهار 

رد تسا  حیرـص  دشاب » يور  خرـس  مار ، دزن  رد  دنک ، رایتخا  وا  ناردـپ  نید  و  درب ، هانپ  وا  هب  هک  ره   » هلمج نیا  5 ـ  تسا . ادخ )  ) تیدحا
همّالع هتشون  هب  انب  تانموس ـ  6 ـ  دنک . یم  توعد  مالسا ، شراوگرزب ، دادجا  نید  هب  ار  نایناهج  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  هک ، نیا 

زا هک  ار  تانم »  » و درک ، بارخ  ار  نآ  يونزغ  دومحم  ناطلس  دنیوگ : و  تارجگ .»  » رد تسا  هدوب  يا  هناختب  همان  تغل  باتک  رد  ادخهد ،
یبیکرت ینعم  و  دوب ، یتب  مان  نآ  هدش و  سّرفم  هک  تسا  يودنه  تغل  نیا  دنیوگ : و  تسکش . دوب ، هناختب  نآ  رد  تسا و  روهـشم  ياهتب 

هماـن تغل  هب  رتـشیب  عـالطا  يارب  تسا . میظعت  تاـن ، و  دـنیوگ ، ار  رمق  يودـنه  تغل  هب  موـس »  » اریز رمق ، هنوـمن  تسا : تاـن » موـس ،  » نآ
یم ادـخ  رهظم  ار  نآ  اهودـنه  هک  تسا  یتب  ماـن  یتیرکـسناس ، تغل  هب  تاـنرگج »  » اـما و  7 ـ  دـییامرف . هعجارم  تانموس »  » هدام ادـخهد ،

ار وا  تسا و  ودنه  نایکوج  ربهر  هک  كوج »  » باتک رد  كوج » نشو   » باتک رد  مالسلا ) هیلع  ) هّللا ۀیقب  ترضح  روهظ  تراشب  د ) دنناد .
تلادـع تموکح  نارود  رد  تاوما  زا  یهورگ  تعجر  و  هادـف -  انحاورا  هللا -» ۀـیقب   » ترـضح روهظ  تراشب  هراـب  رد  دـنناد ، یم  ربماـیپ 

وا مان  دـشاب و  وا  صاخ  ناگدـنب  زا  دراد و  یم  تسود  ار  ادـخ  هک  ددرگرب  یـسک  هب  اـیند  رخآ  : » تسا هدـمآ  نینچ  ترـضح ، نآ  رتسگ 
دـنادرگ و هدـنز  ار  همه  دـنا ، هدرک  لاـمیاپ  ار  ربماـیپ  ادـخ و  قح  هدرک و  عارتخا  اـه  نید  رد  هک  ار ، قلخ  دـشاب . هدـنخرف »  » و هتـسجخ » »
وا و دوخ  تسا ، لاس  رازه  راهچ  زا  ترابع  هک  دـشاب  وا  تلود  رورک »  » کی و  دهدازـس ، ار  يدـب  ره  و  دـنادرگ ، ون  ار  ملاع  و  دـنازوسب ،

مان مسا ، ود  ره  نیا  دوش و  یم  همجرت  دومحم ) دّمحم و   ) هب یبرع  رد  هتـسجخ »  » و هدنخرف »  » هملک ود  [ ( 15 «.) ] دننک یهاشداپ  شماوقا 
هدش دراو  یمالـسا  تایاور  رد  اریز  دشاب ; دمحا »  » و دّمحم »  » هب هراشا  مه  دیاش  و  دـشاب ، یم  هادـف -  انحاورا  يدـهم - ترـضح  كرابم 
رهاظ هک  نآ  و  دمحا »  » تسا یفخم  هک  یمان  تسا ، رهاظ  يرگید  یفخم و  یکی  دراد ، مان  ود  هادف -  انحاورا  يدهم - ترضح  هک  تسا 

هـسدقم بتک  زا  هک  دـید »  » باتک رد  دـید »  » باـتک رد  مالـسلا ) هیلع  ) رـصع یلو  ترـضح  روهظ  تراـشب  ه )ـ دـشاب . یم  دّـمحم »  » تسا
رخآ رد  یهاشداپ  ایند ، یبارخ  زا  سپ  : » تسا هدـمآ  نینچ  هادـف -  اـنحاورا  رـصع - یلو  ترـضح  كراـبم  روهظ  تراـشب  تسا  نایدـنه 

زا ار  سک  همه  و  دروآ ، رد  دوخ  نید  هب  و  دریگب ، ار  ملاع  مامت  دـشاب و  روصنم »  » وا ماـن  و  دـشاب ، قیـالخ  ياوشیپ  هک  دوش  ادـیپ  ناـمزلا 
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« روصنم ( » مالسلا مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  یمالسا ، تایاور  زا  یخرب  رد  [ ( 16 «.) ] دیآ رب  دهاوخب  ادخ  زا  هچ  ره  و  دسانشب ، رفاک  نمؤم و 
ُفِرُسی الَف  ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  : » هفیرـش هیآ  و  هدناوخ ، هادف -  انحاورا  يدهم - ترـضح  كرابم  یماسا  زا  یکی  ار 
فارـسا نتـشک  رد  سپ   ، میداد رارق  صاـصق -  قح -  واـیلو  يارب  اـم  دوش  هتـشک  موـلظم  هکنا  ره  [ ( ) 17 «) ] ًاروْصنَم َناـک  ُهَّنِا  ِلـتَقلا  ِیف 

نامولظم و نوخ  ّیلو  یهلا ، جـجح  هدـنام  زاب  هناگی  نآ  هک  دـنا  هدومن  ریـسفت  ترـضح  نآ  هب  ار  تسا ).  هدـش  يرای  وا  انامه  دـنکیمن ، 
اّنِم ُِمئاقلا  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدح  نمـض  رد  هطبار  نیمه  رد  و  تسا . هللا  دنع  نم  دّیؤم  روصنم و 

بعر هلیسو  هب  ام  مئاق  [ ( » 18 «.) ] َبِرغَملا َو  َقِرشَملا  ُُهناطلُـس  غلبیَو  ُزُونُکلا ، َُهل  ُرَهظَت  َو  ُضرألا ، َُهل  يوُطت  ِرْـصَّنلِاب ، ٌدَّیُؤم  ِبْعُّرلاب ، ٌروُصنَم 
رهاظ وا  يارب  نیمز  ياهجنگ  و  دوش ، یم  هدیچیپ  شیاپ  ریز  نیمز  ددرگ ، یم  دـییأت  یهلا  ترـصن  اب  و  دوش ، یم  يرای  نانمـشد ) لد  رد  )

باـتک رد  گـتداد »  » باـتک رد  مالـسلا ) هیلع  ) مئاـق ترـضح  روهظ  تراـشب  و ) دـسر .» یم  ملاـع  برغ  قرـش و  هب  وا  تلودو  دوش ، یم 
زا دعب  : » تسا هدمآ  نینچ  هادـف » -  انحاورا  مئاق -  » ترـضح كرابم  روهظ  تراشب  تسا ، دـنه  نایئامهرب  هسّدـقم  بتک  زا  هک  گتداد » »

يایر نامکاح و  يّدـعت  ناـملاع و  قسف  ناـملاظ و  ملظ  زا  ناناملـسم  ناـیم  رد  مالـسا  و  ناـمزلا ، رخآ  رد  دـسر ، مه  هب  یناملـسم  هک  نآ 
و دوـش ، متـس  مـلظ و  زا  وـلمم  اـیند  و  دـنامن ، يزیچ  نآ  زا  ماـن  زج  هـب  دوـش و  فرط  رب  نادـساح  دـسح  ناـنیما و  یتناـید  یب  نادـهاز و 
، دریگب داسف  تلالـض و  رفک و  ار  ملاع  دنـشوک و  رگیدکی  یبارخ  رد  دندرگ و  فاصنا  یب  ّتیعر  و  دـنوش ، محر  یب  ملاظ و  ناهاشداپ ،
و ار ) ناهج  همه   ) اج همه  ددرگب  دریگب و  ار  ملاع  برغم  قرـشم و  دنک و  روهظ  [ ( 19 «) ] اطاتمم  » رخآ نیشناج  و  دیآ ، رد  هب  قح  تسد 
زا یتسار  قح و  زا  ریغ  وا [  [ و دنـشاب ، ناناملـسم  ریما  ناکرت ، هک  دشاب  یتلاح  رد  نآ  و  دنک ، تیاده  ار  قیالخ  و  دشکب ، ار  ناسک  رایـسب 

، تسا هدمآ  هادف -  انحاورا  يدهم - ترـضح  كرابم  روهظ  دروم  رد  یلبق  ياهتراشب  تراشب و  نیا  رد  هچنآ  [ ( 20 «.) ] دنکن لوبق  یسک 
نیا بلاـطم  زا  یـضعب  دـیاش  هک  دـننک  رّوصت  یخرب  تسا ; نکمم  و  تسا ، قبطنم  یمالـسا  تاـیاور  اـب  تساـک  مک و  نودـب  اـهنآ  رثکا 

زین ار  روهظ  میالع  زا  يدادعت  نمض ، رد  هک  ییوگـشیپ  نیا  ياهزارف  همه  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  تسا ، زیمآ  قارغا  یمک  ییوگـشیپ 
هیلع هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  هک  ینالوط  لّصفم و  رایـسب  ثیدح  ود  رد  یّتح  هدـمآ و  یمالـسا  تایاور  زا  يرایـسب  رد  تسا  هدرمـش  رب 

هب ام  هک  تسا  هتفر  نخس  لیصفت  هب  هدش  لقن  راوگرزب  ود  نآ  زا  روهظ  زا  لبق  ثداوح  دروم  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  و  ملسو ) هلآو 
[21 .) ] دنیامرف هعجارم  میا ، هدروآ  یقرواپ  رد  هک  یعبانم  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  و  مییامن ، یم  رظن  فرص  اهنآ  لقن  زا  راصتخا  تهج 
، تسا دـنه  هسّدـقم  بتک  زا  یکی  هک  ادو » کیر   » باتک رد  ادو » گیر   » باتک رد  مالـسلا ) هیلع  ) هّللا ۀـجح  ترـضح  روهظ  تراشب  ز ) ( 
رت يوق  سک  همه  زا  وا  ددرگ . . .  یم  رهاظ  مدرم  نایم  رد  ونـشیو ، : » تسا هدمآ  نینچ  هادف -  انحاورا  هللا - ۀجح  ترـضح  روهظ  تراشب 

هدنـشخرد يرتشگنا  رگید  تسد  راد و  هلابند  هراتـس  دـننام  هب  يریـشمش  هدـنهد ) تاجن  « ) ونـشیو  » تسد کی  رد  تسا . . .  رتدـنمورینو 
اب زاتمم و  یناـسنا  روهظ  زا  تراـشب ، نیا  رد  [ ( 22 «.) ] دیزرل دـهاوخ  نیمز  دـنوش و  یم  کیرات  هام  دیـشروخ و  يو ، روهظ  ماگنه  دراد 
یم مایق  تسا ، راد  هلابند  هراتس  ناسب  هک  رابشتآ  ریشمش  اب  روهظ  تقو  رد  هک  تسا  هتفر  نخـس  يو  روهظ  ياه  هناشن  زا  یخرب  تمظع و 

( مالسلا هیلع  ) رـصع یلو  ترـضح  روهظ  اب  هطبار  رد  نآ  نومـضم  هک  تسا  یفیطل  قیقد و  ریبعت  ریـشمش ) اب  مایق  ینعی :  ) ریبعت نیا  و  دنک .
« ینومکاش  » باتک رد  ینومکاش :»  » باتک رد  مالـسلا ) هیلع  ) ادخ تّجح  نیرخآ  روهظ  تراشب  ح ) تسا . هدـمآ  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد 

ثوعبم نتخ  اطخ و  لها  رب  يو  دنیوگ : یم  تسا و  باتک  بحاص  ربمغیپ  دنه ، هرفک  داقتعا  هب  دـشاب و  یم  نایدـنه  هسّدـقم  بتک  زا  هک 
دنزرف هب  ایند  تلود  یهاشداپ و  : » تسا هدمآ  نینچ  هادف -  انحاورا  رـصع - یلو  ترـضح  ادـخ  تّجح  نیرخآ  روهظ  تراشب  تسا ، هدوب 

رب و  دنک ، نامرف  دنارب و  مکح  ایند  برغم  قرـشم و  ياه  هوک  رب  هک  دشاب  یـسک  وا  و  دوش ، مامت  راوگرزب  نشگ »  » ناهج ود  قیالخ  دّیس 
نیمزرس ات  تسا  اوتسا »  » طخ ریز  هک  نادوس »  » زا و  دنوش ، وا  تمدخ  رد  سنا  ّنج و  و  دنشاب ، وا  نانکراک  ناگتـشرف  و  دوش ، راوس  اهربا 

کی ادخ  نید  و  دوش ، بحاص  ار  دادش  غاب  ات  مرا  ناتـسلگ  متفه و  میلقا  ياروام  راحب و  ياروام  تسا و  یلامـش  بطق  ریز  هک  نیعـست » »
یلص ) مالـسا ربمایپ  مان  يدنه  تغل  رد  نشگ » [ ( » 23 «.) ] دشاب سانـشادخ  و  دشاب ، هداتـسیا »  » وا مان  و  ددرگ ، هدنز  ادخ  نید  دوش و  نید 
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ار وا  نایعیش  هک  نانچ  هدیمان ، سانش » ادخ   » و هداتـسیا »  » مان هب  ار  يو  دنمورب  دنزرف  قوف ، تراشب  نیا  رد  هک  تسا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
. دنناوخ یم  هادف -  انحاورا  يدهم - ترضح  و  مالسلا ») هیلع  ) مئاق »

( موس تمسق  ) خساپ

دوعسم دوعوم  نآ  تازایتما  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا ، هدمآ  تراشب  نیا  رد  هک  نامسآ  ياهربا  رب  ترـضح  نآ  ندش  راوس  عوضوم  اّما  و 
تروص هب  زین  یمالـسا  هرتاوتم  تایاور  رد  هکلب  تسا ; هتفر  نخـس  نآ  زا  لیجنا  ياهتراشب  رد  ًارّرکم  قوف و  تراشب  رد  اهنت  هن  هک  تسا 

رد مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  اریز  تسا . هدـیدرگ  حرطم  هداعلا  قراخ  يّدـج و  رما  کـی 
قراخ روهظ  ماّیا  رد  ار  یناـهج  گرزب  حلـصم  نآ  تکرح  ریـس و  دـنا ، هدـنار  نخـس  یهلا  قلطم  یلو  نآ  كراـبم  روهظ  زا  هک  يدراوم 

راوس نامسآ  ياهربا  رب  هک  یلاح  رد  لالج  تردق و  اب  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  هک  دنا  هداد  هدژم  دوخ  ناوریپ  هب  و  هتـسناد ، هداعلا 
ثیداحا زا  هنومن  دـنچ  هب  ملاـع ، یجنم  هناـگی  نآ  روهظ  نارظتنم  یمرگلد  اعّدـم و  نیا  تاـبثا  يارب  کـنیا  دومرف . دـهاوخ  روهظ  تسا ،

: دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  یثیدـح  نمـض  رد  یـسلجم  همّـالع  1 ـ  مینک : یم  هراـشا  هدراو 
َو ِضْرَألا  قِراشَم  ُهَّنَِکلَمَُـال  َو  یئادـْعَأ ، نم  ْمِهِرِخآـب  َضْرَـألا  َّنَرِّهَطَُـال  َو  دومرف . . .« . . . : درک و  نم  هب  باـطخ  جارعم  بش  رد  دـنوادخ 

َِنْلُعی یّتح  ِیتَِکئالَِمب ، ُهِّنَّدِمَُال  َو  يدنجب ، ُّهنرصنألو  بابسألا ، یف  ُهّنیقرألو  ِباعِـصلا ، َباحَّسلا  َُهل  َّنَِللَذَُال  َو  َحایِّرلا ، َُهل  َّنَرِّخَـسُأل  َو  اَهبِراغَم ،
هلیسو هب  ار  نیمز  و  [ ( ». . . 24 «.) ] ِۀَمایِقلا مْوَی  یلإ  ِیئاِیلْوأ  َْنَیب  َماّیألا  ََّنلِوادَُالَو  ُهَکُلم ، ّنمیِدَُال  َُّمث  يِدـیحَوت ، یلَع  َْقلَخلا  َعَمْجَیَو  ِیتَوْعَد ،

ان تخس و  ياهربا  مروآ ; یم  رد  وا  ریخـست  هب  ار  اهداب  میامن ; یم  کیلمت  وا  هب  ار  ناهج  برغ  قرـش و  مزاس ; یم  كاپ  منانمـشد  زا  وا 
ددـم و ار  وا  مناگتـشرف  اب  هدومن و  يرای  ار  وا  دوخ  هاپـس  اب  مراذـگ ، یم  وا  رایتخا  رد  ار  اهرازبا  نیرترب  منادرگ ، یم  مار  وا  يارب  ار  مارآ 

نارود هدومن و  رادـیاپ  ار  وا  تلود  هاگنآ  دروآ . درگ  نم  دـیحوت  رب  ار  تاقولخم  همه  دزاس و  راکـشآ  ارم  توعد  ات  میاـمن ، یم  تیوقت 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  یثیدح  رد  2 ـ  مزاس .» یم  هنادواج  مناتـسود  نیب  راگزور  نایاپ  ات  ار  شتموکح 

ٌدْعَر ِهِیف  باحَس  ْنِم  َناک  ام  َلاقَف : ُْبعَّصلَا ؟ ام  َو  َُهل : َلیِقَف  َْبعََّصلا . ُمُِکبِحاِصل  َرَخَذ  َو  َلُولَّذلا  َراتخاَف  ِْنَیباحَّسلا ، َرِّیُخ  ْدَق  ِْنیَنْرَقلا  اذ  ّنإ  امأ  »
[ ( 25 «.) ] عبَّسلا َنیِضَرَألا  َو  ِْعبَّسلا  تاوامَّسلا  ِبابسأ  ِبابـسألا : ِیف  یَقْرَی  َو  َباحَّسلا ، ُبَکْرَیَـس  ُهَّنإ  امأ  ُُهبَکْرَی .! ْمُُکبِحاصَف  ٌقَْرب ، َو  ٌۀَقِعاصَو 

بحاص يارب  ار  مارآ  اـن  ربا  دـیزگ و  رب  دوخ  يارب  ار  مار  ربا  وا  و  مارآ ، اـن  ربا  يرگید  مار و  ربا  یکی  دـش : ریخم  ربا  ود  ناـیم  نینرقلاوذ  »
. دش دهاوخ  نآ  رب  راوس  امـش  بحاص  هک  دشاب ، شّرغ  قرب و  دعر و  اب  هک  يربا  دومرف : تسیچ ؟ مارآ  ان  ربا  دش : هتفگ  تشاد . هگن  امش 

تاراشب ار .» نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  ياهبابـسا  دراذگ ، یم  اپ  ریز  ار  اهرازبا  اهبابـسا و  همه  دوش ، یم  ربا  راوس  امـش  بحاص  يرآ ! 
تسد رد  نونکا  مه  دور و  یم  رامش  هب  ینامـسآ  بتک  زا  هک  تاروت  باتک  رد  تاروت »  » باتک رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ 

هک تسا  هدـمآ  نامزلا  رخآ  رد  یناهج  یحلـصم  روهظ  دوعوم و  يدـهم  ندـمآ  زا  يدایز  تاراشب  تسا ، اهنآ  لوبق  دروم  باـتک و  لـها 
هک دهد  یم  ناشن  هدش و  دراو  يا  هدرتسگ  تروص  هب  یمالـسا  رتاوتم  یعطق و  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  تاراشب  نآ  ياهنومـضم  نوچ 

میهد یم  حیضوت  ار  اهنآ  تاکن  زا  یخرب  و  میروآ ، یم  اجنیا  رد  ار  تاراشب  نآ  زا  یتمسق  درادن ، مالـسا  هب  صاصتخا  ّتیودهم »  » هلأسم
. دوش نشور  ناگمهرب  میقتـسم ، نییآ  نید و  کی  هب  فلتخم  بهاذم  نایدا و  همه  لیدبت  و  یناهج ، دـحاو  تموکح  لیکـشت  عوضوم  ات 

ترـضح تعجر  تشگزاـب و  زا  لـیجنا ، باـتک  نوچمه  نآ ) تاـقحلم  تاروت و  ینعی : « ) قیتـع دـهع   » باـتک رد  نوچ  هک  تسا  ینتفگ 
تاراشب نمض  رد  دراد ، ( مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح  روهظ  اب  میقتسم  هطبار  بلطم ، نیا  تسا و  هدمآ  نایم  هب  نخس  ( مالسلا هیلع   ) یسیع
ياهباتک رد  هچنآ  ساسا  رب  زین  دوهی  موق  هک  دوش  هتـسناد  اـت  میا  هدروآ  ار  تاروت »  » زا ییاـهزارف  مالـسلا ،) هیلع  ) يدـهم ترـضح  روهظ 

دیدرت هراب  نیا  رد  و  دـندقتعم . ( مالـسلا هیلع  ) حیـسم ترـضح  تشگزاب  و  تعجر »  » هب ناناملـسم  نوچمه  تسا  هدـمآ  ناشدوخ  یبهذـم 
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زا هیبنت و  ار  اهنآ  زا  یخرب  ددرگ و  یم  زاب  نیمز  هب  ( مالـسلا هیلع  ) هللا حور  ياسیع  ترـضح  هک  دـسر  یم  ارف  يزور  هرخـالاب  هک  دـنرادن 
ياـسیع )و  مالـسلا هـیلع  ) يدـهم ترـضح  زا  هـک  یتازجعم  تاـیآ و  رثا  رب  ناـنآ  زا  يرایـسب  هـک  دـنچ  ره  دریگ ، یم  ماـقتنا  رگید  یخرب 

هک یتاراشب  زا  یتمسق  هب  کنیا  دندرگ . یم  عشاخ  عضاخ و  قح  ربارب  رد  دنوش و  یم  میلست  هدروآ و  نامیا  دننیب  یم  ( مالسلا هیلع  ) حیسم
روبز رد  دوواد » روبز   » رد مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  روهظ  تراـشب  فلا ) دـییامرف : هّجوت  تسا ، هدـمآ  نآ  تاـقحلم  و  تاروت »  » رد
هیلع ) يدهم ترضح  روهظ  هراب  رد  ییاهدیون  هدمآ ، قیتع » دهع   » بتک يالبال  رد  ریمازم »  » ناونع تحت  هک  مالـسلا ) هیلع  ) دواد ترـضح 

و ترـضح ، نآ  كراـبم  روهظ  هب  يا  هراـشا  روبز »  » زا یـشخب  ره  رد  تفگ : ناوت  یم  تسا و  هدـش  هداد  نوگاـنوگ  ياـهنایب  هب  مالـسلا )
نییآ مکحم و  نید  کی  هب  فلتخم  بهاذم  نایدا و  لیدبت  یناهج و  دـحاو  تموکح  لیکـشت  ناریرـش و  رب  ناحلاص  يزوریپ  زا  يدـیون 

« روبز  » زا مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  هراب  رد  میرک  نآرق  هک  یبلاطم  هک ، نیا  هّجوت  بلاج  و  تسا . دوجوم  میقتـسم ، دـیواج و 
ْدََقلَو : ) دـیامرف یم  نینچ  میرک  نآرق  تسا . هدـنام  نوصم  ریـسفت  فیرحت و  درب  تسد  زا  دوجوم و  یلعف  روبز  رد  ًاـنیع  تسا  هدرک  لـقن 

رد  [ هک میتـشون  روبز »  » رد تاروـت )  ) رکذ رب  هوـالع  اـم  [ ( » 26 (.) ] َنُوِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَـالا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِروبَّزلا  ِیف  اـْنبَتَک 
روبز هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم تاروت  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  رکذ »  » زا دوصقم  دش .» دنهاوخ  نیمز  ثراو  نم  حلاص  ناگدنب  هدـنیآ [
ملاع زا  یّلک  هب  داسف  ّرـش و  هک  دهد  یم  تراشب  یناشخرد  هدنیآ  زا  هکرابم  هیآ  نیا  تسا . هدوب  تاروت  تعیرـش  وریپ  ( مالـسلا هیلع  ) دواد
هملک اریز  تسا . هدیدرگ  لقتنم  هتـسیاش  كاپ و  دارفا  هب  نیمز  تثارو  و  دنا ، هتـشگ  دوبان  ناراکمتـس  رارـشا و  و  هتـسب ، رب  تخر  یناسنا 

هب اهنآ  یتسه  همه  ماقم و  لام و  دـنوش و  ضرقنم  یهورگ  اـی  صخـش و  هک  دوش  یم  لامعتـسا  يدراوم  رد  تغل ، رد  ثاریم » تثارو و  »
روهظ هب  طوبرم  هفیرش  هیآ  نیا  یّنس ـ  هعیش و  قیرط  زا  یمالـسا ـ  هرتاوتم  تایاور  قبط  لاح ، ره  هب  دوش . لقتنم  تثارو  هب  رگید  یهورگ 

نیع و  دنک ، یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) دواد ترـضح  روبز  زا  ار  بلطم  نیا  میرک  نآرق  و  دشاب ، یم  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  كرابم 
نیمز ثراو  دنوادخ ، هب  نالّکوتم  اّما  دنوش . یم  عطقنم  ناریرـش  هک  اریز  ( 9 : ») روبز نتم  کنیا  و  تسا . دوجوم  روبز  رد  تراـبع  نیمه 

اّما ( 11  ) دوـب دـهاوخ  ادـیپان  ییاـمن  وجتـسج  ار  شناـکم  دـنچ  ره  هک  دوـش  یم  تسین  ریرـش  هک  تسکدـنا  لاـح  و  ( 10 . ) دش دـنهاوخ 
ياهنادند و  دـیامن ، یم  همومذـم  راکفا  قداص  فالخب  ریرـش  ( 12  ) دش دنهاوخ  ذّذـلتم  یتمالـس  ترثک  زا  هدـش  نیمز  ثراو  ناعـضاوتم 

دندیشک و ار  ریشمش  ناریرـش  ( 14  ) دـیآ یم  وا  زور  هک  دـنیب  یم  هک  نوچ  تسا  مّسبتم  وا  هب  دـنوادخ  ( 13  ) دراـشف یم  وا  رب  ار  شیوخ 
یناوارف زا  قیّدـص  یمک  ( 16  ) دـش دـهاوخ  هتـسکش  ناشیا  ياهنامک  و  دـنزادنیب ، ار  نیکـسم  مولظم و  هک  نآ  اـت  دـندرک  هّلچ  ار  ناـمک 
دنوادخ (. 18  ) تس هاـگ ا  هیکت  ار  ناقیّدـص  دـنوادخ  دوش و  یم  هتـسکش  ناریرـش  ياـهوزاب  هک  نوـچ  ( 17 . ) تسا رتهب  رایـسب  ناریرش 
دنهاوخ ریـس  یطحق  ماّیا  رد  و  دـشدنهاوخن ، لجخ  الب »  » نامز رد  ( 19  ) دوب دهاوخ  يدـبا  ناشیا  ثاریم  دـناد و  یم  ار  ناحلاص  ياهزور 

اریز ( 22;  ) دـش دـنهاوخ  فلت  دود  لثم  هکلب  یناف  اه  هّرب  هیپ  لـثم  دـنوادخ ، نانمـشد  و  دـش ، دـنهاوخ  كـاله  ناریرـش  نکل  ( 20  ) دوب
نکاس نآ  رد  ًادبا  هدـش ، نیمز  ثراو  ناقیّدـص  ( 29  ) دش دنهاوخ  عطقنم  يو  نانوعلم  اّما  دـش ، دـنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ ، ناکّربتم 

ناریرـش ندش  عطقنم  تقو  رد  درک و  دنهاوخ  دنلب  نیمز  تثارو  هب  ار  وت  هک  رادهاگن  ار  شهار  هدرب ، هانپ  دـنوادخ  هب  ( 34  ) دش دنهاوخ 
: ». . . دیامرف یم  رگید  لصف  رد  [ ( 27 «.) ] دش دنهاوخ  عطقنم  ناریرش  تبقاع  و  لصأتسم ، تبقاع  نایصاع ، اّما  ( 38  ) دید یهاوخ  ار  نیا 

نآ رد  هچ  ره  ارحص و  دنیامن . شرغ  نآ  يرپ  ایرد و  ددرگ . رورسم  نیمز  دنک و  يداش  نامسآ  درک . دهاوخ  يرواد  فاصنا  هب  ار  اهموق 
یم ناهج  يرواد  يارب  هک  اریز  دیآ ، یم  هک  اریز  دنوادخ . روضح  هب  دومن  دنهاوخ  ّمنرت  لگنج  ناتخرد  مامت  هاگنآ  دیآ . دـجو  هب  تسا 

ربماـیپ دروم  رد  روـمزم 72  رد  هـلمج  زا  و  [ ( 28 «.) ] دوخ تناـما  هب  ار  اـهموق  و  درک . دـهاوخ  يرواد  فاـصنا  هب  ار  نوکـسم  عبر  دـیآ .
و کلم ،»  » هب ار  دوخ  ماکحا  عرش و  ادخ !  يا  ( 1 : ») دیامرف یم  نینچ  مالسلا ،) هیلع  ) يدهم ترضح  شرتسگداد  دنزرف  مالسا و  راوگرزب 

اههوک موق  هب  ( 3  ) دـیامن مکح  فاصنا  هب  ار  وت  يارقف  تلادـع و  هب  ار  وت  موق  هک  نیا  اـت  ( 2  ) امرف اطع  هداز » کلم   » هب ار  دوخ  تلادـع 
ندنام یقاب  ات  ( 5  ) دنکشب ار  ملاظ  و  دهد ، تاجن  ار  نانیکسم  نارسپ  و  دیامن ، مکح  ار  موق  ناریقف  ( 4  ) دناسرب تلادع  اهریوک  تمالس و 
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دیراب دهاوخ  دنادرگ ـ  یم  باریـس  ار  نیمز  هک  راطما ـ  دننام  ناراب و  لثم  هدش  هدیرب  هایگ  رب  ( 6  ) دنسرتب وت  زا  رود  هب  رود  باتفآ  هام و 
ات رهن  زا  ایرد و  هب  ات  ایرد  زا  ( 8  ) دوب دهاوخ  هام  ندنام  یقاب  ات  یتمالس  یتدایز  و  دومن ، دهاوخ  هفوکـش  ناقیّدص  شیاهزور  رد  و  (. 7)
(. 10  ) دیـسوب دنهاوخ  ار  كاخ  شنانمـشد  دش و  دـنهاوخ  مخ  شروضح  رد  نانیـشن  ارحـص  ( 9  ) دومن دهاوخ  تنطلـس  نیمز  یـصقا  هب 
اب كولم  یمامت  هکلب  ( 11  ) دومن دنهاوخ  بیرقت  اهشکشیپ  ابس  ابش و  ناهاشداپ  و  دروآ ، دنهاوخ  اه  هیده  اه ، هریزج  شیـشرط و  كولم 

هدننک ترصن  هک  نیکسم  دنک و  یم  دایرف  هک  یتقو  ار  ریقف  اریز  ( 12  ) درک دنهاوخ  یگدنب  ار  وا  مُما  یمامت  و  دومن ، دنهاوخ  شنرک  وا 
ار ناشیا  ناج  ( 14  ) داد دهاوخ  تاجن  ار  نانیکسم  ياهناج  دومرف و  دهاوخ  مّحرت  جاتحم  لیلذ و  هب  و  ( 13  ) داد دهاوخ  یصالخ  درادن ،
دش دهاوخ  هدیشخب  وا  هب  ابـش  زا  هدنام  هدنز  و  ( 15  ) دوب دـهاوخ  یتمیق  ناشیا  نوخ  شرظن  رد  مه  و  داد ، دـهاوخ  تاجن  متـس  ملظ و  زا 

هفوکش نیمز  هایگ  لثم  اهرهش  لها  هدش ، كّرحتم  نانـسا  لثم  نآ  لوصحم  هک  دوش  یم  هتـشاک  هّلغ  تشم  اههوک  رـس  هب  نیمز  رد  ( 16)
هتسجخ ار  وا  لیابق  یمامت  و  تفای ، دنهاوخ  تکرب  نامدرم  وا  رد  دنامب ، یقاب  باتفآ  لثم  شمسا  دنامب ، ًادبا  وا  مسا  (. 17  ) دومن دنهاوخ 

«.) دش مامت  ّیسی  رسپ  دواد  ياعد  ( 20  ) دوش رپ  شلالج  زا  نیمز  یمامت  و  داب ، كرابم  ًادـبا  وا  لالجلاوذ  مسا  هکلب  ( 19  ) تفگ دنهاوخ 
وریپ ناربماـیپ  زا  یکی  هک  یبن » يایعـشا   » باـتک رد  یبـن » يایعـشا   » باـتک رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  روهظ  تراـشب  ب ) [ ( 29]

تـسخن روبزم ، باتک  هب  لالدتـسا  تهج  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  روهظ  دروم  رد  یناوارف  تراـشب  تسا ، تاروت 
روهظ هب  هدـیقع  هراب  رد  ناناملـسم  هک  دوش  مولعم  ات  میهد  یم  حیـضوت  ار  نآ  تاکن  زا  یخرب  و  هدومن ، لقن  ار  اه  تراـشب  نآ  زا  يزارف 
ایعشا باتک  تراشب  زا  يزارف  رد  دنراد . رظن  كارتشا  ناناملـسم  اب  هدیقع  نیا  رد  باتک  لها  همه  هکلب  دنتـسین ، اهنت  یناهج  حلـصم  کی 

رارق وا  رب  دـنوادخ  حور  تفکـش و  دـهاوخ  شیاه  هشیر  زا  يا  هخاـش  هدـمآ ، نوریب  [ ( 30 «) ] ّیـسی  » هنت زا  یلاهن  و  : » تسا هدـمآ  نینچ 
دهاوخ دنوادخ  سرت  رد  وا  یشوخ  دنوادخ و  سرت  تفرعم و  حور  تّوق و  تروشم و  حور  مهف و  تمکح و  حور  ینعی  تفرگ . دهاوخ 
تلادع هب  ار  نانیکسم  هکلب  دومن ; دهاوخن  هیبنت  شیوخ ، ياهشوگ  عمس  قفو  رب  دومن و  دهاوخن  يرواد  دوخ ، مشچ  تیؤر  قفاوم  دوب و 
شنایم دنبرمک  دوب و  دهاوخ  تلادع  شرمک  دنبرمک  دومن . . .  دـهاوخ  مکح  یتسار  هب  نیمز  نامولظم  تهج  هب  درک و  دـهاوخ  يرواد 

ار اهنآ  کچوک  لفط  مه و  اب  يراورپ  ریش  هلاسوگ و  دیباوخ و  دهاوخ  هلاغزب  اب  گنلپ  تشاد و  دهاوخ  تنوکـس  هرب  اب  گرگ  و  تناما .
هراوخ ریش  لفط  و  دروخ ، دهاوخ  هاک  واگ  لثم  ریـش  دیباوخ و  دنهاوخ  مه  اب  اهنآ  ياه  هچب  دیرچ و  دهاوخ  سرخ  اب  واگ  دنار و  دهاوخ 

سدقم هوک  یمامت  رد  و  تشاذگ ، دهاوخ  یعفا  هناخ  رب  ار  دوخ  تسد  هدش ، هتشاد  زاب  ریـش  زا  لفط  و  درک ، دهاوخ  يزاب  رام  خاروس  رب 
[ ( 31 «.) ] دـناشوپ یم  ار  ایرد  هک  ییاهبآ  لـثم  دوب  دـهاوخ  رپ  دـنوادخ  تفرعم  زا  ناـهج  هک  اریز  درک ; دـنهاوخن  يداـسف  ررـض و  نم ،
ردق یلاع  ناربهر  یناحور و  گرزب  ياه  تّیـصخش  زا  رفن  راهچ  زا  یکی  تسا  نکمم  دـییور » دـهاوخ  ّیـسی  هنت  زا  هک  یلاهن   » زا روظنم 

یسررب ّتقد و  یلو  دنشاب ; ( مالسلا مهیلع  ) يرکسعلا نسحلا  نب  تّجح  ترضح  یسیع و  ترضح  نامیلس ، ترضح  دواد ، ترضح  رشب ،
لآ مئاـق  هژیو  اـهتراشب  نآ  همه  هکلب  تسین ; ناربماـیپ  نآ  زا  کـی  چـیه  لاـهن ، نـیا  زا  روـظنم  هـک  دـهد  یم  ناـشن  قوـف  تاـیآ  لـماک 
هیلع ) میرم نب  یـسیع  ترـضح  و  ّیـسی ، يرـسپ  نادـنزرف  ( مالـسلا اـمهیلع  ) نامیلـس دوواد و  ترـضح  اریز  تسا ; ( مالـسلا مهیلع  ) دّـمحم

، رـصیق رـسپ  اعوشی ، رتخد  هک  نوتاخ ـ  سجرن  بانج  شرداـم  بناـج  زا  زین  ( مالـسلا هیلع  ) دّـمحم لآ  مئاـق  و  يو ، يرتخد  هداون  ( مالـسلا
، افص نوعمش  هب  شفیرش  بسن  و  هدوب ، مالسلا ) هیلع  ) یسیع ترـضح  نویراوح  دالوا  زا  شردام  و  دواد ، ترـضح  لسن  زا  مور و  هاشداپ 

تیؤر قفاوم  : » تسا هدمآ  نینچ  تراشب  نیا  زا  يزارف  رد  دشاب . یم  ّیسی »  » يرتخد هداون  دسر ـ  یم  ( مالسلا هیلع  ) یسیع ترضح  ّیـصو 
تموکح قلطم و  تیمکاح  هب  هراـشا  هلمج ، نیا  و  دومن » دـهاوخن  هیبنت  دوخ  ياهـشوگ  عمـس  قفو  رب  درک و  دـهاوخن  يرواد  دوخ  مشچ 

دبلط یمن  یهاوگ  یـسک  زا  درادـن و  هنّیب  دـهاش و  هب  يزاین  دـنک و  یم  مکح  عقاو ، قح و  ساـسا  رب  يو  هک  دراد  ترـضح  نآ  هنـالداع 
دواد و ترـضح  مکح  هب  ینعی  ملـسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحمو دواد  مکحب  مکحی  : » هک تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور  رد  هک  نانچ 

زارف رد  و  [ ( 32 .) ] دـیامن یم  يرواد  شیوخ  يدادادـخ  شناد  ملع و  اـب  دـنک و  یم  مکح  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ روتـسد 
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تشاد دهاوخ  تنوکس  هرب  اب  گرگ   » وا هشیپ  تلادع  تموکح  نارود  هقح و  تموکح  نامز  رد  هک ، تسا  هدمآ  تراشب  نآ  زا  يرگید 
هک دهد  یم  ناشن  هلمج  نیا  درک ،» دنهاوخن  يداسف  ررـض و  و ...  مه ، اب  يراورپ  ریـش  هلاسوگ و  و  دـیباوخ ...  دـهاوخ  هلاغزب  اب  گنلپ  و 

دننک و یم  شزاس  مه  اب  ناگدنرد  ناروناج و  هک  دبای  یم  شرتسگ  نانچ  نآ  داد  لدـع و  ینامـسآ ، دوعوم  نآ  كرابم  روهظ  نامز  رد 
یمن تادوجوم  زا  کی  چـیه  هب  ررـض  نایز و  و  دـنهد ، یم  تسد  زا  ار  یگدـنرد  ّتیمیهب و  يوخ  دـنریگ و  یم  رارق  رگیدـکی  رانک  رد 

رد [ ( 33 «.) ] مئاـهَْبلا ُنَمأـت  و  عاـبِّسلا ، ِتَحَلَطْـصا  َو  عابّـسلا ، ِهِْکُلم  ِیف  ُِحلَطْـصَت  َو  : » تسا هدـمآ  ثیداـحا  راـبخا و  رد  هک  ناـنچ  دـنناسر 
نیرخآ رد  و  دنیامن . یم  تینما  ساسحا  یلها  تاناویح  دننک و  یم  شزاس  رگیدکی  اب  هدرک و  اهر  شحوت  يوخ  ناگدـنرد  وا  تموکح 

نیا رگناشن  بلطم  نیا  دناشوپ ،» یم  ار  ایرد  هک  ییاهبآ  لثم  دوب  دهاوخ  رپ  دنوادخ  تفرعم  زا  ناهج  : » تسا هدمآ  روبزم  تراشب  زا  زارف 
هب ناـمدرم  همه  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یگنهرف  یملع و  میظع  لّوحت  ناـنچ  ینامـسآ  دوـعوم  نآ  تداعـس  اـب  دـهع  رد  هک  تسا  ّتیعقاو 
الاب يرشب  تامولعم  حطس  دوش ، یم  هدوشگ  اهناسنا  يور  هب  شناد  مولع و  نوگانوگ  ياه  هتـشر  ياهرد  دنروآ . یم  نامیا  هناگی  يادخ 

هـشیدنا لماک و  اهلقع  دیامیپ ، یم  هاتوک  نامز  رد  هدوب  نآ  لابند  هب  شیپ  لاس  نارازه  رد  خیرات  لوط  رد  ّتیرـشب  هک  ار  یهار  دور ، یم 
دنسر و یم  یناسنا  یقالخا و  یلقع و  غولب  لامک و  هب  اهناسنا  و  دور ، یم  نیب  زا  اه  يرظن  گنت  اه و  ینیب  هتوک  و  ددرگ ، یم  افوکـش  اه 

تراشب رد  دنیامن . یم  زاغآ  ار  يا  هزات  هنادنمتفارش  یگدنز  و  دنهد ، یم  نایاپ  اه  یتخبدب  اهینادان و  اهمتس ، اهتـسکش ، اهیماکان ، مامت  هب 
عیمج دش . . .  دهاوخ  عقاو  رخآ  ماّیا  رد  و  : » تسا هدمآ  نینچ  ( مالسلا هیلع  ) دّمحم لآ  مئاق  روهظ  دروم  رد  ءایعشا »  » باتک رد  زین  يرگید 
یتُّما رب  یتُّما  درک . . .  دـهاوخ  هیبنت  ار  يرایـسب  ياـهموق  و  دومن ، دـهاوخ  يرواد  ار  اـهتُّما  وا  دـش . . .  دـنهاوخ  ناور  نآ  يوس  هب  اـهتُّما 

مایق زا  سپ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدیمهف  تراشب  نیا  زا  هچنآ  [ ( 34 «.) ] تخومآ دنهاوخن  ار  گنج  رگید  راب  دیشک و  دهاوخن  ریشمش 
هک يداژن  گنر و  ره  زا  ار  ناهج  مدرم  همه  وا  و  دروآ . دـنهاوخ  يور  وا  يوس  هب  اـهتُّما  عیمج  مالـسلا ) هیلع  ) دوعوم يدـهم  دـنمهوکش 

هیبنت ار  يرایسب  هورگ  و  دروآ ، دهاوخ  درگ  دشاب  دیحوت  مالسا و  نید  هک  مچرپ  کی  ریز  رد  دنشاب  هتشاد  هک  یبهذم  نید و  ره  دنشاب و 
لح ار  ایاضق  عقاو  قح و  ساسا  رب  و  دومن ، دهاوخ  يرواد  يدواد  تواضق  هب  مدرم  نایم  رد  و  شتلادع ، يارجا  وترپ  رد  و  دومن ، دـهاوخ 

يزیرنوخ و گنج و  رگید  راب  و  دیشک ، دهاوخن  ریشمش  یتُّما  رب  یتُّما  رگید  تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  یتیگ  رسارس  هک  درک ، دهاوخ  لصف  و 
دنهاوخ یگدـنز  مه  رانک  رد  شمارآ  شیاسآ و  ّتیمیمـص و  افـص ، حلـص ، رد  نامدرم  همه  و  دوب ، دـهاوخن  امرفمکح  ناهج  رب  ینمااـن 
یمومع تّینما  دیدرگ و  دهاوخ  رارقرب  یعامتجا  تلادع  ترـضح ، نآ  نامز  رد  هک  هدـمآ  ایعـشا  باتک  ياه  تراشب  زا  يزارف  رد  دومن .

اب مه  رانک  رد  دنیامن و  شزاس  مه  اب  میاهب  دننک و  یگدـنز  تّیمیمـص  افـص و  حلـص و  رد  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دـمآ  دـهاوخ  دوجو  هب 
یتمالـس و تلادع ، لمع  و  دیدرگ . دهاوخ  میقم  ناتـسوب  رد  تلادع  و  دش ، دهاوخ  نکاس  نابایب  رد  فاصنا  هاگنآ  : » دنیاسایب یگدوسآ 

یمارآ ياهلزنم  رد  نئمطم و  نکاسم  رد  یتمالس و  نکسم  رد  نم  موق  و  دابآلا . دبا  ات  دوب  دهاوخ  رطاخ  نانیمطا  یمارآ و  تلادع ، هجیتن 
[ ( 35 «.) ] دش دنهاوخ  نکاس 

( مراهچ تمسق  ) خساپ

شرتسگ تلادع  و  دش ، دـهاوخ  هدـیچرب  متـس  ملظ و  طاسب  نامز ، نآ  رد  هک  هدـمآ  یبن  يایعـشا  باتک  ياه  تراشب  زا  يرگید  زارف  رد 
قالخا هب  ناگمه  و  دـیدرگ ، دـهاوخ  نیمأت  مدرم  يونعم  يدام و  ياهیدـنمزاین  تفر و  دـهاوخ  ناـیم  زا  يداـصتقا  رقف  و  تفاـی ، دـهاوخ 
دنهاوخ یگدنز  تمعن  زان و  رد  نامدرم  و  تفر ، دهاوخ  رانک  هب  یکیرات  تملظ و  ياه  هدرپ  و  دـش ، دـنهاوخ  هتـسارآ  یمالـسا  هدـیمح 

; دییاز دنهاوخن  بارطضا  تهج  هب  دالوا  دیشک ، دنهاوخن  اجیب  تمحز  درب ، دنهاوخ  عّتمت  دوخ  ياهتسد  لمع  زا  نم ، ناگدیزگرب  : » درک
زا شیپ  و  داد ، مهاوخ  باوج  نم  دـنناوخب  هک  نآ  زا  لبق  و  دـنا . ناشیا  اب  ناشیا  ّتیرذ  دنتـسه و  دـنوادخ  ناگتفای  تکرب  دالوا  هک  اریز 
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كاخ رام  كاروخ  و  دروخ ، دهاوخ  هاک  واگ  لثم  ریـش  و  دـیرچ ، دـنهاوخ  مه  اب  هّرب  گرگ و  دینـش . مهاوخ  نم  دـنیوگ  نخـس  هک  نآ 
روهظ تراشب  ج ) [ ( 36 «.) ] درک دنهاوخن  داسف  دیناسر و  دنهاوخن  ررـض  نم ، سّدقم  هوک  یمامت  رد  هک  دیوگ  یم  دنوادخ  دوب ، دهاوخ 

ترـضح روهظ  تراـشب  تسا ، تاروت  وریپ  ناربماـیپ  زا  هک  یبن  لـیئوب  باـتک  رد  یبـن  لـیئوب  باـتک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح 
هاگ نآ  : » تسا هدمآ  نینچ  زاس ، تشونرس  زور  نآ  رد  لیئارـسا  همکاحم  و  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع ترـضح  لوزن  و  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم

، شیوخ ثاریم  دوخ و  موق  هرابرد  ناشیا  اـب  اـج  نآ  رد  دروآ و  مهاوخ  دورف  [ ( 37 «) ] ظافاشوهی  » يداو هب  هدرک  عمج  ار  اـه  تّما  عیمج 
هعرق نم  موق  رب  دـنا و  هدومن  میـسقت  ارم  نیمز  هتخاس و  هدـنکارپ  اه  تّما  نایم  رد  ار  ناشیا  هک  اریز  دومن ، مهاوخ  همکاحم  ار [  [ لیئارـسا
هدمآ نینچ  باتک  نیمه  زا  رگید  ياج  رد  و  [ ( 38 «.) ] دنشونب ات  دنا  هتخورف  بارش  هب  يرتخد  هداد و  هشحاف  ضوع  رد  يرسپ  هتخادنا و 

هتخیگنا رب  اهتُّما  روآ . دورف  اجنآ  هب  ار  دوخ  ناعاجـش !  دـنوادخ  يا  دـیوش  عمج  فرط  ره  زا  دـییایب و  دیباتـشب و  اـهتُّما !  همه  يا  : » تسا
«.) میامن يرواد  دنتـسه  نآ  فارطا  هب  هک  ییاهتُّما  همه  رب  ات  تسـشن  مهاوخ  اجنآ  رد  نم  هک  اریز  دنیآ ; رب  ظافاشوهی » يداو   » هب دـنوش .

مهاوخ لـمع  وت  اـب  روط  نیا  هب  لیئارـسا !  يا  نیا ، رباـنب  : » دـیوگ یم  هک  تسا  هدـمآ  یبن » سوماـع   » باـتک رد  هنیمز  نیمه  رد  و  [ ( 39]
[ ( 40 «.) ] ییامن تاقالم  دوخ  يادخ  اب  ات  زاس  اّیهم  ار  نتشیوخ  لیئارـسا !  يا  سپ  دومن  مهاوخ  لمع  وت  اب  روط  نیا  هب  هک  نوچ  و  دومن ،
یم ربخ  روهظ » هللا  موی   » رد ترـضح  نآ  يرواد  و  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع ترـضح  لوزن  زا  دوش ـ  یم  هظحالم  هک  نانچمه  اـهزارف ـ  نیا 

و : » تسا هدمآ  دوهی  موق  هب  باطخ  ( مالـسلا هیلع   ) یـسیع ترـضح  تشگزاب  دروم  رد  یبن » عیـشوه   » باتک رد  هطبار ، نیمه  رد  و  دنهد .
دوبر مهاوخ  هتفر  دیرد و  مهاوخ  مدوخ  نم  دوب . مهاوخ  نایژ  ریش  دننام  [ ( 42  ) ] ادوهی نادناخ  يارب  ریش و  لثم  [ ( 41 ) ] میارفا يارب  نم 

یگنت رد  دنبلطب ، ارم  يور  هدومن  فارتعا  دوخ  نایصع  هب  ناشیا  ات  تشگرب  مهاوخ  دوخ  ناکم  هب  هدش  هناور  نم  دوب . دهاوخن  هدنناهر  و 
يایرکز باتک  رد  یبن » يایرکز   » باتک رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  تراشب  د ) [ ( 43 «.) ] دیبلط دنهاوخ  ارم  دوز  حبص  دوخ 

: تسا هدـمآ  نینچ  ملاع  یجنم  هناـگی  نآ  روهظ  تراـشب  تسا ، تاروت  وریپ  ياـیبنا  زا  لیئارـسا و  ینب  گرزب  ناربماـیپ  زا  یکی  هک  یبن ـ 
، درک مهاوخ  عمج  گنج  يارب  میلشروا  ّدض  هب  ار  اهتُّما  عیمج  و  دش . دهاوخ  میسقت  تنایم  رد  وت  تمینغ  دیآ و  یم  دنوادخ  زور  کنیا  »

دنهاوخ يریسا  هب  رهـش  لها  فصن  و  درک ، دنهاوخ  تمـصع  یب  ار  نانز  و  دومن ، دنهاوخ  جارات  ار  اه  هناخ  تفرگ و  دنهاوخ  ار  رهـش  و 
هلتاقم گنج  زور  رد  هک  نانچ  دومن  دـهاوخ  هلتاقم  اهموق  نآ  اب  هدـمآ  نوریب  دـنوادخ  و  دـش . دـنهاوخ  عطقنم  رهـش  زا  موق  هّیقب  و  تفر ،

زور کـی  نآ  و  داتـسیا . . .  دـهاوخ  تسا  میلـشروا  لـباقم  هب  قرـشم  فرط  زا  هک  نوـتیز  هوـک  رب  وا  ياـهیاپ  زور  نآ  رخآ  رد  و  دوـمن ،
وا مسا  دوب و  دـهاوخ  دـحاو  ةوْهَی  زور  نآ  رد  و  دوب . دـهاوخ  هاـشداپ  نیمز  یماـمت  رب  ادـخ )  ) هوْهَی و  دوب . . .  دـهاوخ  دـنوادخ  فورعم 
رد رتشیب  دـنوادخ »  » هملک لیجنا ) تاروت و  ینعی   ) نیدـهع بتک  رد  هک  میهد  حیـضوت  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  اـجنیا  رد  [ ( 44 «.) ] دحاو
زا هک  تراـشب  زارف  نیا  رد  هک  نیا  بلاـج  و  تسا . هدـش  نینچ  زین  اـجنیا  رد  هک  دور ، یم  راـک  هب  مالـسلا ) هـیلع  ) یـسیع ترـضح  دروـم 

ًاقیقد سدق  رگلاغشا  میژر  طوقس  مالسا و  ندش  یناهج  زور و  نآ  ندوب  هللا  موی  یسیع و  ترضح  ندمآ  دورف  لحم  میدرک ، لقن  تاروت 
نارود رد  رابکی  اهییوگـشیپ  نیا  نومـضم  دـیجم ، نآرق  همیرک  تایآ  قبط  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  هتبلا  دراد . تقباطم  یمالـسا  تایاور  اب 

ترـضح كراـبم  روهظ  ياهدـیون  میرک و  نآرق  حیرـص  ياـه  هدـعو  قـبط  رگید  راـبکی  هتفرگ و  ماـجنا  رـصنلا  تخب  ناـمز  رد  هتـشذگ 
دهاوخ ییاهر  نایدوهی  لاغـشا  زا  هشیمه  يارب  ناناملـسم  هلبق  نیتسخن  و  تفرگ ، دهاوخ  ماجنا  روهظ ،» هللا  موی   » رد مالـسلا ) هیلع  ) يدهم

هب دیـسر . دهاوخ  شوگ  هب  تدحو  زاونلد  يادن  نیمز  طاقن  یمامت  رد  و  دومن ، دهاوخ  شتـسرپ  ار  اتکی  يادخ  ناهج  یمامت  رد  تفای و 
نینچ ثیداحا  زا  اریز  تسا ; قبطنم  یمالسا  تایاور  اب  ًاقیقد  تسا  هدمآ  رورغم  نایدوهی  تشونرـس  دروم  رد  زارف  نیا  رد  هچنآ  لاح ، ره 

هب دـش  دـنهاوخ  رام  رات و  ماجنارـس  دـننک  یم  داجیا  نیمز  رد  هک  يداسف  یـشکرس و  ناـیغط و  ّتلع  هب  دوهی  ّتلم  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
هدعو قبط  هک  يراب  ّتلذ  موش و  تشونرس  هب  هک  نآ  يارب  کنیا  دنام . دهاوخن  یقاب  نیطسلف  رد  مه  يدوهی  رفن  کی  یّتح  هک  يا  هنوگ 

موق یـشکرس  نایغط و  هنیمز  رد  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  میوش  فقاو  تسا  بصاغ  لیئارـسا  یناطرـس  هّدـغ  دوهی و  موق  راـظتنا  رد  یهلا 
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باتک رد  یقـشمد  ریثک  نبا  رورغم  نایدوهی  تشونرـس  مینک : یم  هراشا  هدـش ، دراو  سدـقملا » تیب   » رد اهنآ  يدوبان  تکاله و  و  دوهی ،
هب هک  ییاج  اـت  دـش  دـهاوخ  رتدـیدش  دـیدش و  زور  ره  يریگرد  نیا  هک  نیا  دوهی و  اـب  ناناملـسم  يریگرد  هراـب  رد  ۀـیاهنلا » ۀـیادبلا و  »

لتاـقی یّتـح  ۀـعاّسلا  موـقت  ـال  : » دوـمرف هک  تسا  هدرک  لـقن  مرکا  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد  دوـش ، رجنم  دوـهی  يدوباـن  نیملـسم و  يزوریپ 
اذه هللادبع ! ای  ملسم !  ای  رجشلا : ـ  وأ  رجحلا ـ  لوقیف  رجشلا  رجحلا و  ءارو  نم  يدوهیلا  ئبتخی  یّتح  نوملسملا  مهلتقیف  دوهیلا ، نوملسملا 

هزرابم هب  دوهی  اب  ناناملـسم  هک  نیا  ات  دوش  یمن  اـپ  رب  تماـیق  [ ( » 45 «.) ] دوهیلا رجـش  ّهنإف  دـقرغلا ، ّالإ  هلتقاف ، لاعتف  یفلخ ، نم  يدوهیلا 
تردـق هب  تخرد ـ  ای  گنـس  نآ  دوش ، ناهنپ  یتخرد  ای  گنـس  تشپ  رد  يدوهی  رفن  کی  رگا  هک  ییاج  اـت  دنـشکب  ار  اـهنآ  دـنزیخرب و 

. ناسرب لتق  هب  ار  وا  ایب  تسا ، يدوهی  تسا  هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  هک  نیا  ادخ !  هدنب  يا  ناملسم !  يا  دیوگب : هدمآ ـ  نابز  هب  یلاعت  يادخ 
یسلجم همّالع  یمالسا  ياهنیمزرـس  زا  دوهی  جارخا  دنک .» یم  يراددوخ  يدوهی  یفرعم  زا  تسا و  دوهی  تخرد  هک  دقرغ »  » تخرد رگم 

جارخا یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  يراـصن  دوهی و  هک  دروـم  نیا  رد  تعجر ، باـب  رد  راونـالا » راـحب   » سیفن باـتک  رد  هماـقم ـ  هللا  یلعا   ـ
هیلع ) نینمؤملاریمأ تعمـس  لاق : يدـسألا  ۀـیابع  نع  : » تسا هدرک  لـقن  نینچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  دـش  دـنهاوخ 
روک ّلک  نم  يراصّنلا  دوهیلا و  ّنجرخأل  و  ًارجح ، ًارجح  قشمد  ّنضقنأل  و  ًارینم ، ًاربنم  رـصمب  نینبأل  هیلع : مئاق  انأ  ئِکّتم و  وه  و  مالـسلا )

 ! ۀـیابع ای  تاهیه  لاقف : تومت ! ام  دـعب  ییحت  ّکنأ  ربخت  ّکنأک  نینمؤملا ! ریمأ  ای  هل : تلق  لاق : هذـه . ياصعب  برعلا  ّنقوسـأل  و  برعلا ،
نآ رـس  يالاب  نم  دوب و  هداد  هیکت  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دـیوگ : يدـسا  هیابع  [ ( » 46 «.) ] یّنم لـجر  هلعفی  بهذـم ، ریغ  یف  تبهذ 

ار قشمد  و  دومن ، مهاوخ  ناینب  شخب  ینـشور  يربنم  رـصم  رد  هدـنیآ  رد  نم  دومرف : هک  مدینـش  ماـگنه  نیا  رد  مدوب ، هداتـسیا  ترـضح 
قوس قح ـ  فرط  هب  دوخ ـ  ياصع  نیا  اب  ار  برع  و  دـنار ، مهاوخ  نوریب  برع  ياهنیمزرـس  زا  ار  يراصن  دوهی و  و  دومن ، مهاوخ  ناریو 

دیوش و یم  هدنز  رگید  راب  ندرم  زا  دعب  هک  دیهد  یم  ربخ  امـش  ییوگ  نینمؤملا ! ریما  ای  مدرک : ضرع  نم  دـیوگ : یم  هیابع  داد . مهاوخ 
زا يدرم  تسین ; يدرک  لاـیخ  وت  هک  هنوگ  نآ  نانخـس  نیا  زا  نم  دوـصقم  ۀـیابع !  يا  تاـهیه  دوـمرف : دـیهد ! یم  ماـجنا  ار  اـهراک  نیا 

ماجنا نم  نامدود  زا  يدرم  ار  اهراک  نیا  : » تسا هدومرف  ترـضح  هک  ثیدـح  نیا  رخآ  هلمج  زا  داد .» دـهاوخ  ماجنا  ار  اهنیا  نم  نامدود 
مان هب  یتلود  لیکشت  مسینویهص و  تسا . مالسلا ) هیلع  ) رظتنم تّجح  مئاق و  ماما  صخش  وا  زا  دوصقم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  داد ،» دهاوخ 

و نیطـسلف ، نیمزرـس  رد  لیئارـسا »  » مان هب  یتلود  لیکـشت  هنایم و  رواخ  رد  دوهی  مایق  دروم  رد  هّیمامالا » دـئاقع   » باتک هدنـسیون  لیئارـسا 
قارع قیرط  زا  هک  يدنمورین  شترا  هژیو  هب  و  رگیدکی ، کمک  هب  نیملـسم  بارعا و  تکرـش  اب  نانآ ، تموکح  ندـش  یـشالتم  هرخالاب 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یبلاج  عماج و  رایـسب  ثیدـح  رد  دوش . یم  نیطـسلف  مزاع  دوهی  یبوکرـس  يارب 
؟ برعلا نوکت  ّینأ  نسحلا ! اـبأ  اـی  ساـّنلا : لاـق  نیطـسلفب . مهتلود  ءاـشنإل  برغلا  نم  دوهیلا  یتأتـسو  مالـسلا :) هیلع  ) نینمؤملا ریمأ  لاـق  »
؟ ءالبلا اذه  لوطیأ  مالسلا :) هیلع  ) لئس ّمث  ۀفدارتم . ریغو  ۀفتاکتم  ریغ  يرعلا ، ۀکّکفم  يوقلا ، ۀکّکفم  نوکت  كاذنأ  مالـسلا :) هیلع  ) باجأ
، ةدّحوم ةرفاظ و  برعلا  جرخت  و  نیطسلف ، مهدی  یلع  حتفی  ذئدنع  اهمالحأ ، مزاوع  اهیلإ  تعجرو  اهتّنعأ  برعلا  تقلطأ  اذإ  یّتح  ال ، لاق :

ّلج یف  ۀکرعم  ّيأ  ۀـکرعم و  نیطـسلف ، صّلختل  ۀـّفاک  مالـسإلاو  برعلا  كرتشت  و  ةّوقلا ، اهتایار  یلع  بتک  قارعلا ، نم  ةدـجنلا  یتأتـسو 
یف ام  هللا  ملعی  ۀعبارلا  یفو  ًاثالث ، برعلا  لعفتـس  و  مالـسلا :) هیلع  ) لاق ّمث  لیتقلا . یلع  حیرجلا  یـشمی  ءامدـلا و  یف  ساّنلا  ضوخت  رحبلا ،
«.) نیطسلف یف  ّيدوهی  یقبی  یّتح ال  جاعّنلا  حبذ  نوحبذی  هللا  میأو  لاق : ّمث  رـصنلا . مهـسوؤر  یلع  فرفریف  نامیإلاو ، تابثلا  نم  مهـسوفن 

دنهاوخ هناـیم ـ  رواـخ  یبرع  هقطنم  هب  برغ ـ  زا  نیطـسلف ، رد  دوخ  تلود  لیکـشت  يارب  دوهی  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما [ ( » 47]
هدیـشاپ و مه  زا  ناشیاهورین  اهبرع  نامز  نآ  رد  دومرف : دوب ؟ دـنهاوخ  اجک  عقوم  نآ  رد  اهبرع  سپ  نسحلااـبا ! اـی  دنتـشاد : هضرع  دـمآ .
: دومرف دوب ؟ دهاوخ  ینالوط  يراتفرگ  الب و  نیا  ایآ  دش : لاوئس  ترضح  نآ  زا  دنتسین . گنهامه  دحّتم و  و  هتخیسگ ، مه  زا  اهنآ  طابترا 

نیمزرـس هاگنآ  دوش  دیدجت  هرابود  نانآ  يّدج  ياهمیمـصت  هتخاس و  اهر  نارگید  ذوفن  زا  ار  ناشدوخ  روُما  مامز  اهبرع  هک  ینامز  ات  هن ،
نانآ هب  قارع  نیمزرـس  قیرط ـ  زا ـ  یکمک  ياهورینو  دیدرگ ، دنهاوخ  دّحتم  زوریپ و  اهبرع  و  دـش ، دـهاوخ  حـتف  اهنآ  تسد  هب  نیطـسلف 
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مایق نیطسلف  تاجن  يارب  ًاکرتشم  یگمه  ناناملـسم  ریاس  اهبرع و  و  [ ( 48 «) ] ةّوقلا : » هدش هتشون  ناشیاهمچرپ  يور  رب  هک  دیـسر  دهاوخ 
يور ایرد  زا  یمیظع  شخب  رد  رگیدکی  اب  هلباقم  تقو  رد  هک  یتخـس  رایـسب  گنج  هچ  و  دیگنج ـ  دنهاوخ  نایدوهی  اب  و  درک ـ  دـنهاوخ 

هـس اهبرع  و  دومرف : هاگنآ  دننک . روبع  اه  هتـشک  داسجا  يور  رب  حورجم  دارفا  هدش و  روانـش  نوخ  رد  نامدرم  نآ  رثا  رد  هک  داد  دـهاوخ 
یم هیاس  ناشرس  رب  يزوریپ  يامه  تسناد  ار  اهنآ  تقادص  نامیا و  مدق و  تابث  دنوادخ  هک  مراهچ  هلحرم  رد  و  دنگنج ، یم  دوهی  اب  راب 
مه يدوهی  رفن  کی  یّتح  هک  ییاج  ات  دنوش  یم  هتـشک  دنفـسوگ  دننام  نایدوهی  هک  دنگوس  گرزب  يادخ  هب  دومرف : نآ  زا  دعب  دـنکفا .

روهظ دروم  رد  باتک  نیا  رد  یبن » لایقزح   » باتک رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  تراشب  ه )ـ دنام .» دهاوخن  یقاب  نیطـسلف  رد 
دودح ماکحا و  يارجا  و  دیحوت ، نییآ  ندش  یناهج  لیئارسا و  میژر  تشونرس  و  مالسلا ) امهیلع  ) يرکـسعلا نسحلا  نب  تّجح  ترـضح 

هب ناغرم و  سنج  ره  هب  هک  دیامرف : یم  نینچ  هَوْهَی  دنوادخ  ناسنا ! رسپ  يا  وت  اّما  و  تسا . . .« : هدمآ  نینچ  ناشخرد ، رصع  نآ  رد  یهلا 
رب هک  یمیظع  ینابرق  دییآ . مهارف  میامن  یم  حبذ  امـش  يارب  ار  نآ  هک  نم  ینابرق  دزن  دـییایب و  دـیوش و  عمج  وگب : ارحـص  تاناویح  همه 

همه ناراّبج و  ناراوس و  نابسا و  زا  نم  هرفـس  رب  هک  دیوگ : یم  هوْهی  دنوادخ  و  دیـشونب . نوخ  دیروخب و  تشوگ  ات  لیئارـسا ، ياههوک 
مهاوخ ارجا  ار  نآ  هک  ارم  يرواد  اـهتُّما  عیمج  داد و  مهاوخ  رارق  اـهتُّما  ناـیم  رد  ار  دوـخ  لـالج  نم  و  دـش . دـیهاوخ  ریـس  یگنج  نادرم 

هک تسناد  دـنهاوخ  دـعب ، زور و  نآ  زا  لیئارـسا  نادـناخ  و  دومن . دـنهاوخ  هدـهاشم  دروآ ، مهاوخ  دورف  ناشیارب  هک  ارم  تسد  تشاد و 
هب هک  اریز  دندیدرگ ; نطو  يالج  ناشدوخ  هانگ  ببـس  هب  لیئارـسا  نادناخ  هک  تسناد  دـنهاوخ  اهتُّما  و  متـسه . نم  ناشیا ، يادـخ  هوْهی 
; تسین ( مالـسلا هیلع  ) یـسیع ترـضح  حیـسم ،»  » هملک دننام  ناسنا » رـسپ   » زا روظنم  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  [ ( 49 «.) ] دـندیزرو تنایخ  نم 

دروم رد 30  اهنت  هک  تسا  هدمآ  ناسنا » رـسپ   » هملک راب  زا 80  شیب  لیجنا  رد  اریز  تسا ، ( مالسلا هیلع  ) يدهم ترـضح  نآ ، زا  دارم  هکلب 
نیا رد  یبن  یّجح  باتک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  تراشب  و ) [ ( 50 .) ] تسا هدش  هدارا  ( مالسلا هیلع   ) حیسم ترـضح  نآ 
هوْهی : » تسا هدمآ  هنوگ  نیدـب  مالـسلا ) هیلع  «) هللا ۀـیقب   » ترـضح روهظ  تراشب  تسا ، تاروت  وریپ  يایبنا  ياهباتک  زا  یکی  هک  زین  باتک 
مهاوخ لزلزتـم  ار  یکـشخ  اـیرد و  نیمز و  اهنامـسآ و  یناـمز ـ  كدـنا  زا  دـعب  زین  نآ  و  رگید ـ  هعفد  کـی  دـیوگ : یم  نینچ  تویاـبص 

 . تخاس مهاوخ  رپ  دوخ  لالج  زا  ار  هناخ  نیا  دمآ . . .  دهاوخ  اهتُّما  عیمج  تلیـضف  و  تخاس ، مهاوخ  لزلزتم  ار  اهتُّما  یمامت  و  تخاس ،
روهظ تراشب  ز ) [ ( 51 «.) ] دیـشخب مهاوخ  ار  یتمالـس  ناکم  نیا  رد  و  دوب ، دهاوخ  رتمیظع  شنیتسخن  لالج  زا  هناخ  نیا  رخآ  لالج  . . 

ترضح روهظ  تراشب  تسا ، تاروت  وریپ  يایبنا  بتک  زا  یکی  هک  باتک  نیا  رد  یبن » يانیفص   » باتک رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح 
ار دوخ  مکح  دادماب  ره  دیامن . یمن  یفاصنا  یب  تسا و  لداع  شنوردـنا  رد  دـنوادخ  تسا . . .« : هدـمآ  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) رـصع یلو 
تسا و هدـش  بارخ  ناشیا  ياهجرب  هک  ما  هتخاس  عطقنم  ار  اهتُّما  دـناد . یمن  ار  ایح  ملاظ  درم  اّما  دـنک ، یمن  یهاتوک  دزاـس و  یم  نشور 

ینکاس هن  یناسنا و  هن  هک  تسا  هدیدرگ  مدهنم  نانچ  ناشیا  ياهرهـش  دشابن . هدننک  روبع  هک  ما  هدرک  ناریو  نانچ  ار  ناشیا  ياه  هچوک 
دیشاب رظتنم  نم  يارب  دیوگ : یم  دنوادخ  نیا ، ربانب  یتفریذپ . . .  یم  ار  بیدأت  يدیسرت و  یم  نم  زا  هکـشاک  متفگ : و  تسا . هدنام  یقاب 

دوخ و بضغ  ات  مروآ  مهارف  ار  کلامم  میاـمن و  عمج  ار  اـهتُّما  هک  تسا  نیا  نم  دـصق  هک  اریز  مزیخرب ; تراـغ  تهج  هب  هک  يزور  اـت 
، نامز نآ  رد  هک  اریز  دـش ; دـهاوخ  هتخوس  نم  تریغ  شتآ  هب  ناهج  یماـمت  هک  اریز  مزیرب ، ناـشیا  رب  ار  شیوخ  مشخ  تّدـح  یماـمت 

تراشب ح ) [ ( 52 «.) ] دـنیامن تدابع  ار  وا  لد  کی  هب  دـنناوخب و  ار  ادـخ ـ  هوهی ـ  مسا  ناشیا  عیمج  ات  داد  مهاوخ  زاب  اهتُّما  هب  كاپ  نابز 
قباطم مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  تراشب  زین  یبن  لایناد  باتک  رد  یبن » لایناد   » باتک رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ 

نامز نانچ  و  تساخرب . دهاوخ  تسا ، مئاق  هداتسیا  وت  موق  نارـسپ  يارب  هک  یمیظع  ریما  تسا . . .« : هدمآ  نینچ  هتـشذگ ، يایبنا  تاراشب 
بوتکم رتفد  رد  هک  وت ، موق  زا  کـی  ره  ناـمز  نآ  رد  و  هدوبن ، زورما  اـت  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  یتـُّما  هک  ینیح  زا  هک  دـش  دـهاوخ  یگنت 

تایح تهج  هب  نانیا  اّما  دـش ، دـنهاوخ  رادـیب  دـنا  هدـیباوخ  نیمز  كاخ  رد  هک  یناـنآ  زا  يرایـسب  و  دـش . دـهاوخ  راگتـسر  دوش  تفاـی 
هب ار  يرایـسب  هک  ینانآ  و  دیـشخرد ، دـنهاوخ  كالفا  ییانـشور  لثم  نامیکح  و  ینادواج . تراقح  تلاجخ و  تهج  هب  نانآ  ینادواج و 
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رهم رخآ  نامز  اتار  باتک  راد و  یفخمار  مالک  لایناد !  يا  وت  اّما  دابآلا . دبا  ات  دوب  دنهاوخ  ناگراتس  دننام  دنیامن  یم  يربهر  تلادع  هار 
تراشب نیا  رد  [ ( 53 «.) ] دشک راظتنا  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دیدرگ ...  دهاوخ  هدوزفا  ملع  دومن و  دنهاوخ  دّدرت  تعرس  هب  يرایـسب  نک .
تراشب زارف  نیتسخن  رد  هک  تراشب  دروم  صخش  1 ـ  میهد : یم  حیـضوت  راصتخا  روط  هب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  يدنچ  تاکن 

توعد و  تسا ، یهلا  يایبنا  هدنیامن  نیرتگرزب  هک  تسا  مالسلا ) مهیلع  ) دّمحم لآ  مئاق  تسا ، هدش  ریبعت  وا  زا  هداتـسیا »  » ناونع هب  روبزم 
. دیامن یم  امرف  مکح  یکاخ  هرک  رساترس  رب  ار  یهلا  نییآ  هتخاس ، راکشآ  دوخ  هّقح  تموکح  رد  اجکی  ار  ادخ  ناربمایپ  مامت 

( مجنپ تمسق  ) خساپ

ناهج رسارس  رد  ترـضح  نآ  روهظ  زا  لبق  هک  تسا  ییاه  متـس  ملظ و  اهراشف ، اهیتخـس ، اهیرگدادیب ، نامز  یگنت ،» نامز   » زا روظنم  2 ـ 
هک ینانآ  : » زا روظنم  3 ـ  ًاملظ .» ًاروج و  تِئُلم  امَک  الدَع  ًاطِسق و  َضرألا  َُالْمَی  : » تسا هدمآ  یمالـسا  تایاور  رد  هک  نانچ  دوش ، یم  ادیپ 

و دنوش ، یم  هدنز  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  تداعـس  اب  تلود  رد  هک  دنـشاب  یم  تاوما  زا  یهورگ  دـنا ،» هدـیباوخ  نیمز  كاخ  رد 
یم دوخ  تسیاشان  لامعا  يازـس  هب  رگید  یخرب  دـنگنج و  یم  شترـضح  باکر  رد  دـندرگ و  یم  ترـضح  نآ  نارای  زا  نانآ  زا  یخرب 
یم يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  راصتخا  تهج  هب  ام  هک  تسا  هدیسر  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  زا  يرایسب  تایاور  هنیمز ، نیا  رد  دنـسر .
هیلع ) يدهم ترضح  روهظ  تراشب  دنیامرف . هعجارم  هدش ، هتشاگن  تعجر »  » دروم رد  هک  هطوبرم  ياهباتک  هب  دنناوت  یم  نیبلاط  و  مییامن ،

ترضح مایق  لابند  هب  ( مالسلا هیلع  ) حیسم ترضح  تسا ، هدمآ  لیجنا  باتک  رد  هک  یناوارف  تاراشب  ساسا  رب  لیجنا »  » باتک رد  مالسلا )
ات درازگ ، دهاوخ  زامن  شترضح  رس  تشپ  و  تفاتش ، دهاوخ  ترضح  نآ  يرای  هب  دش و  دهاوخ  راکشآ  نیطسلف »  » رد ( مالسلا هیلع   ) مئاق

، ور نیا  زا  دندرگ . ( مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح  یماح  دنورگب و  مالسا  هب  دننادب و  ار  شیوخ  فیلکت  يو  ناوریپ  نایحیسم و  نایدوهی و 
هراب رد  يدـیکا  ياهـشرافس  اـه و  هیـصوت  دوخ  نادرگاـش  ناراـی و  هب  تاـیح ـ  نارود  لوط  رد  دـیاش  و  یگدـنز ـ  ياـهزور  نیرخآ  رد 

تابثا تهج  هب  ام  هک  تسا  هدومرف  یگدامآ  يرایـشوه و  يرادیب و  هب  رما  هدراذـگ و  راظتنا  رد  ار  نانآ  هدومن و  نیمز  هب  دوخ  تشگزاب 
( فلا تسا : هدمآ  لیجنا  رد  هک  تاراشب  نآ  زا  یخرب  نتم  کنیا  میروآ . یم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  ناناملـسم  يرادیب  اعّدـم و  نیا 
ار ناشیا  یـسیع  دنهد . ناشن  ودب  ار  لکیه  ياهترامع  ات  دندمآ  شیپ  شنادرگاش  و  تفرب ، هدش  نوریب  لکیه  زا  یـسیع  سپ   » یّتم لیجنا 

هدنکفا ریز  هب  هک  دش  دهاوخن  هدراذگ  یگنـس  رب  یگنـس  اجنیا  رد  میوگ : یم  امـش  هب  هنیآ  ره  دـینیب ؟ یمن  ار  اهزیچ  نیا  همه  ایآ  تفگ :
ناشن و  دوش ؟ یم  عقاو  یک  روُما  نیا  هک  وگب  ام  هب  دنتفگ : هدمآ  يو  دزن  تولخ  رد  شنادرگاش  دوب  هتسشن  نوتیز  هوک  هب  نوچ  و  دوشن .
هدـمآ نم  مان  هب  اسب  هک  ور  نآ  ز  دـنکن . هارمگار  امـش  یـسک  راهنز  تفگ : ناشیا  باوج  رد  یـسیع  تسیچ ؟ ملاع  ياضقنا  وت و  ندـمآ 

برطـضم راهنز  دینـش ، دـیهاوخ  ار  اـهگنج  راـبخا  اـهگنج و  و  درک . دـنهاوخ  هارمگ  ار  يرایـسب  متـسه و  حیـسم  نم  هک  تفگ  دـنهاوخ 
دومن و دـنهاوخ  تمواقم  یتکلمم  اب  یتکلمم  یموق و  اب  یموق  اریز  تسین ، زونه  اهتنا  نکیل  تسا  مزـال  همه  نیا  عوقو  هک  اریز  دـیوشم ;

رواب تسا  اجنآ  رد  ای  اجنیا  رد  حیـسم  کنیا  دـیوگ : امـش  هب  یـسک  رگا  هاگنآ  دـیآ . . .  دـیدپ  اهیاج  رد  اـه  هلزلز  اـهابو و  اـه و  یطحق 
يدوـب نکمم  رگا  هک  دوـمن  دـنهاوخ  ناـنچ  همیظع  تازجعم  تاـمالع و  هدـش  رهاـظ  هبذـک  ياـیبنا  بذاـک و  ناحیـسم  هک  اریز  دـینکم ;

هک نآ  ای  دیورم ، نوریب  تسارحص  رد  کنیا  دنیوگ : ار  امش  رگا  سپ  مداد . ربخ  شیپ  ار  امش  کنیا  يدندرک . هارمگ  زین  ار  ناگدیزگرب 
دهاوخ نینچ  زین  ناسنا  رـسپ  روهظ  دوش  یم  رهاظ  برغم  هب  ات  هدش  عطاس  قرـشم  زا  قرب  هک  نانچمه  اریز  دـینکم ; رواب  تسا  تولخ  رد 

ياهتّوق و  دـنزیر ، ورف  نامـسآ  زا  ناگراتـس  دـهدن و  ار  دوخ  رون  هام  ددرگ و  کیرات  باـتفآ  ماـّیا ، نآ  تبیـصم  زا  دـعب  ًاروف  و  دـش . . . 
رـسپ دـننک و  ینز  هنیـس  نیمز  فیاوط  عیمج  تقو  نآ  رد  و  ددرگ ، دـیدپ  نامـسآ  رد  ناسنا  رـسپ  تمالع  هاـگنآ  ددرگ . لزلزتم  كـالفا 

شا هخاش  نوچ  هک  دیریگ  ارف  ار  شلثم  ریجنا  تخرد  زا  سپ  دـیآ . . .  یم  میظع  لالج  تّوق و  اب  نامـسآ  ياهربا  رب  هک  دـننیبب  ار  ناسنا 
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رب هکلب  کیدزن ـ  هک  دیمهفب  دینیبب  ار  همه  نیا  نوچ  زین  امش  نینچمه  تسا . کیدزن  ناتسبات  هک  دیمهف  یم  دروآ  یم  اهگرب  هدش  كزان 
زور و نآ  زا  اّما  دش . دهاوخن  لیاز  زگره  نم  نانخس  نکیل  دش ; دهاوخ  لیاز  نیمز  نامسآ و  میوگ . . .  یم  امـش  هب  هنیآ  ره  تسا . رد ـ 

دهاوخ نانچ  زین  ناسنا  رسپ  روهظ  دوب  حون  ماّیا  هک  نانچ  نکیل  سب ; نم و  ردپ  زج  نامسآ  هکئالم  یّتح  درادن  عالطا  سک  چیه  تعاس 
یم هناخ  بحاص  رگا  هک  دینادب  ار  نیا  نکیل  دـیآ . یم  امـش  دـنوادخ  تعاس  مادـک  رد  دـیناد  یمن  هک  اریز  دیـشاب ; رادـیب  سپ  دوب . . . 

رد اریز  دیشاب ، رضاح  زین  امـش  اذهل  دنز . بقن  شا  هناخ  هب  هک  تشاذگ  یمن  دنام و  یم  رادیب  دیآ ، یم  دزد  بش  زا  ساپ  هچ  رد  تسناد 
رد ار  ناشیا  ات  درامگب  دوخ  هناخ  لها  رب  ار  وا  شیاقآ  هک  تسیک  اناد  نیما و  مالغ  نآ  سپ  دیآ  یم  ناسنا  رـسپ  دـیربن  نامگ  هک  یتعاس 

رـسپ نوچ  اّما  [ ( » 54 «.) ] دـبای لوغـشم  راک  نینچ  رد  ار  وا  دـیآ  شیاقآ  نوچ  هک  یمالغ  نآ  لاـح  هب  اـشوخ  دـهد . كاروخ  نّیعم  تقو 
عمج وا  روضح  رد  اهتّما  عیمج  و  تسشن . دهاوخ  دوخ  لالج  یسرک  رب  هاگنآ  دیآ  شیوخ  سّدقم  هکئالم  عیمج  اب  دوخ  لالج  رد  ناسنا 

رب ار  اهزب  تسار و  تسد  رب  ار  اه  شیم  دنک و  یم  ادج  اهزب  زا  ار  اه  شیم  نابش  هک  یمـسق  هب  دنک  یم  ادج  رگیدمه  زا  ار  اهنآ  دنوش و 
يادتبا زا  هک  ار  یتوکلم  و  نم !  ردـپ  زا  ناگتفای  تکرب  يا  دـییایب  دـیوگ : تسار  فرط  باحـصا  هب  هاشداپ  هاگنآ  دـهد . رارق  دوخ  پچ 
تعباتم ارم  هک  امـش  میوگ : یم  امـش  هب  هنیآ  ره  تفگ : ار  ناـشیا  یـسیع  [ ( » 55 «.) ] دیریگ ثاریم  هب  تسا ، هدـش  هدامآ  امـش  يارب  ملاع 

يرواد لیئارسا  طبس  هدزاود  رب  هتسشن ، یسرک  هدزاود  هب  زین  امش  دنیشن ، دوخ  لالج  یسرک  رب  ناسنا  رـسپ  هک  یتقو  داعم  رد  دیا ، هدومن 
دـص درک ، كرت  ار  اهنیمز  ای  نادـنزرف  ای  نز  ای  ردام  ای  ردـپ  ای  نارهاوخ  ای  ناردارب  ای  اه  هناخ  نم  مسا  رطاخ  هب  هک  ره  و  دومن . دـیهاوخ 
تفر یم  نوریب  لکیه  زا  یسیع ـ  وا ـ  نوچ  و   » سُقْرَم لیجنا  ب ) [ ( 56 «.) ] تشگ دهاوخ  ینادواج  تایح  ثراو  تفای و  دهاوخ  نادنچ 

نیا ایآ  تفگ : يو  باوج  رد  یـسیع  تسا ! اهترامع  هچ  اه و  گنـس  عون  هچ  امرف  هظحالم  داتـسا !  يا  تفگ : ودـب  شنادرگاـش  زا  یکی 
هوک رب  وا  نوچ  و  دوش . هدـنکفا  ریز  هب  هک  نآ  رگم  دـش  دـهاوخن  هدراذـگ  یگنـس  رب  یگنـس  هک  نادـب  يرگن . یم  ار  همیظع  ياهترامع 
روما نیا  ندـش  کیدزن  تمـالع  و  دوش ؟ یم  عقاو  یک  روما  نیا  هک  هد  ربخ  ار  اـم  دندیـسرپ : يو  زا  دوب ...  هتـسشن  لـکیه  لـباقم  نوتیز 

دنهاوخ هدمآ  نم  مان  هب  يرایسب  هک  اریز  دنکن . هارمگ  ار  امش  یسک  راهنز  هک : درک  زاغآ  نخس  ناشیا  باوج  رد  یـسیع  هاگنآ  تسیچ ؟
نیا عوقو  هک  اریز  دیوشم ; برطضم  دیونشب  ار  اهگنج  رابخا  اهگنج و  نوچ  اّما  دومن . دنهاوخ  هارمگ  ار  يرایسب  و  متسه ، نم  هک : تفگ 
اهیاج رد  اه  هلزلز  و  تساـخ ، رب  دـنهاوخ  یتکلمم  رب  یتکلمم  یتُّما و  رب  یتُّما  هک  اریز  تسین . زونه  اـهتنا  نکیل  تسا . يرورـض  ثداوح 

 . . دینک طایتحا  دوخ  يارب  زا  امش  نکیل  دشاب . یم  هز  ياهدرد  يادتبا  اهنیا  و  دیآ ، یم  دیدپ  اهشاشتغا  اه و  یطحق  دش و  دهاوخ  ثداح 
اعد هدش  رادـیب  رذـح و  رب  سپ  مه . رـسپ  هن  نامـسآ و  رد  ناگتـشرف  هن  درادـن  عالطا  سک  چـیه  ردـپ  زا  ریغ  تعاس  زور و  نآ  زا  یلو  . 
هداد تردق  ار  دوخ  نامداخ  دراذگاو و  ار  دوخ  هناخ  هدش  رفـس  مزاع  هک  یـسک  لثم  دوش . یم  یک  تقو  نآ  هک  دـیناد  یمن  اریز  دـینک ،
تقو هچ  رد  هک  دـیناد  یمن  اریز  دیـشاب !  رادـیب  سپ  دـنامب . رادـیب  هک  دـیامرف  رما  ار  ناـبرد  دـیامن و  ررقم  ّصاـخ  یلغـش  هب  ار  یکی  ره 
میوگ یم  امش  هب  هچنآ  اّما  دبای . هتفخ  ار  امش  هدمآ  ناهگان  ادابم  حبص . ای  سورخ  گناب  ای  بش  فصن  ای  ماش  رد  دیآ . یم  هناخ  بحاص 

یناسک دننام  امش  و  دیرادب . هتخورفا  ار  دوخ  ياهغارچ  هتسب ، ار  دوخ  ياهرمک   » اقول لیجنا  ج ) [ ( 57  !«.) ] دیشاب رادیب  میوگ  یم  همه  هب 
زاب وا  يارب  گنرد  یب  دبوکب  ار  رد  دیآ و  تقو  ره  ات  دنک ، تعجارم  یسورع  زا  تقو  هچ  هک  دنشک ، یم  ار  دوخ  ياقآ  راظتنا  هک  دیـشاب 

هک یتعاس  رد  اریز  دیـشاب ; دعتـسم  زین  امـش  سپ  دـبای . . .  رادـیب  ار  ناشیا  دـیآ  نوچ  ناشیا  ياقآ  هک  نامالغ  نآ  لاح  هب  اـشوخ  دـننک .
يارب زا  تریح  یگنت و  نیمز ، رب  دوب و  دـهاوخ  تامالع  ناگراتـس  هام و  باـتفآ و  رد  و  [ ( » 58 «.) ] دیآ یم  ناسنا  رـسپ  دیرب  یمن  نامگ 

عبر رب  هک  یعیاقو  نآ  راظتنا  فوخ و  زا  درک  دهاوخ  فعض  مدرم  ياهلد  و  شجاوما . ایرد و  ندیروش  ببس  هب  دومن ، دهاوخ  يور  اهتُّما 
تّوق و اب  هدش  راوس  يربا  رب ، هک  دید  دـنهاوخ  ار  ناسنا  رـسپ  هاگنآ  و  دـش . دـهاوخ  لزلزتم  نامـسآ  تّوق  اریز  دوش ، یم  رهاظ  نوکـسم 

اریز تسین ، ( مالـسلا هیلع  ) حیـسم ترـضح  ناسنا » رـسپ   » زا دوصقم  میداد  حیـضوت  البق  هک  هنوگ  ناـمه  [ ( 59 «.) ] دـیآ یم  میظع  لـالج 
تسا هدمآ  دیدج ) دهع   ) نآ تاقحلم  لیجنا و  رد  راب  ترابع 80  نیا  سّدقم » باتک  سوماق   » رد ییاکیرمآ  سکاه  رتسم  هتـشون  قباطم 
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یم نخـس  يا  هدـنهد  تاجن  زا  رگید  دروم  اّما 50  و  تسا .» قیبطت  لباق  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ياسیع  ترـضح  اـب  نآ  دروم  طقف 30  هک 
لالج و ار  وا  و  دـمآ ، دـهاوخ  وا  اب  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع ترـضح  درک و  دـهاوخ  روهظ  راـگزور  ناـیاپ  ناـمز و  رخآ  رد  هک  دـیوگ 

هیلع ) يدهم ترضح  زج  یسک  وا  و  درادن ، عالّطا  یسک  یلاعت ـ  كرابت و  دنوادخ ـ  زج  وا  روهظ  زور  تعاس و  زا  و  داد ، دهاوخ  تمظع 
. تسا ناسنا  رسپ  هک  اریز  دنکب ; مه  يرواد  هک  تسا  هدیشخب  تردق  ودب  و   » اّنَحُوی لیجنا  ه )ـ دوب . دهاوخن  ادخ  تّجح  نیرخآ  مالـسلا )

دنهاوخ نوریب  دینـش و  دنهاوخ  ار  وا  زاوآ  دنـشاب  یم  روبق  رد  هک  یناسک  عیمج  نآ  رد  هک  دیآ  یم  یتعاس  اریز  دـینکم ، بّجعت  نیا  زا  و 
یتمالع و   » اّنَحُوی هفشاکم  [ ( 60 «.) ] يرواد تمایق  تهج  هب  درک  دـب  لامعا  هک  ره  و  تایح ، تمایق  يارب  درک  وکین  لامعا  هک  ره  دـمآ ،

زا هدوب ، نتسبآ  و  تسا . هراتس  هدزاود  زا  یجات  شرس  رب  شیاهیاپ و  ریز  هام  دراد و  رب  رد  ار  باتفآ  هک  ینز  دش . رهاظ  نامسآ  رد  میظع 
تفه ار  وا  هک  نوگ  شتآ  گرزب  ياهدژا  کنیا  هک  دمآ  دیدپ  نامـسآ  رد  رگید  یتمالع  و  دروآ . یم  رب  دایرف  ندییاز  باذع  هز و  درد 

هک نز ـ  نآ  شیپ  اهدژا  تخیر و  نیمز  رب  ار  اهنآ  هدیشک  ار  نامسآ  ناگراتس  ثلث  شمد  و  رسفا . تفه  شیاهرس  رب  دوب و  خاش  هد  ورس 
دهاوخ ینار  مکح  نینهآ  ياصع  هب  ار  نیمز  ياهتُّما  همه  هک  دییاز  ار  هنیرن  رسپ  سپ  دعلبب . ار  وا  دنزرف  دیازب  نوچ  ات  داتسیاب  دییاز ـ  یم 

اهدژا و دندرک و  گنج  اهدژا  اب  شناگتشرف  لیئاکیم و  دش . گنج  نامسآ  رد  و  دش . . .  هدوبر  وا  تخت  ادخ و  دزن  هب  شدنزرف  و  درک ،
رام نآ  ینعی  دش ، هتخادنا  گرزب  ياهدژا  و  دشن . تفای  نامسآ  رد  رگید  ناشیا  ياج  هکلب  دنتفاین ، هبلغ  یلو  دندرک . گنج  شناگتـشرف 

هتخادنا يو  اب  شناگتـشرف  دش و  هتخادـنا  نیمز  رب  وا  دـبیرف . یم  ار  نوکـسم  عبر  مامت  هک  تسا  یّمـسُم  ناطیـش  سیلبا و  هب  هک  یمیدـق 
هداهنن دوجو  هصرع  هب  مدق  نونکات  تایآ  نیا  رد  تراشب  دروم  صخش  دنیوگ : یم  قوف  تایآ  دروم  رد  لیجنا  نیرّسفم  [ ( 61 «.) ] دندش

تایآ رد  لّمأت  ّتقد و  یکدنا  اب  یلو  ددرگ . رهاظ  يو  هک  تسا  ینّیعمان  هدنیآ و  نامز  هب  لوکوم  زین  اهنآ  حضاو  ینعم  نشور و  ریسفت  و 
یب زاتمم و  صخش  و  ّتیناسنا ، ناهج  دولوم  نیرتگرزب  هدش ، دای  هفشاکم  رد  تراشب  دروم  صخـش  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  قوف 

، دیدرگ دهاوخ  بیاغ  نامدرم  راظنا  زا  یتّدم  راچان  هب  نانمیرها ، داینب  ندنکفا  رب  هّیهلا و  هّقح  تموکح  داجیا  روظنم  هب  هک  تسا  يریظن 
دهاوخ هگن  روتـسم  یفخم و  یـسنا  یّنج و  نیطایـش  رارـشا و  ناگدـید  زا  ار  ّتیناسنا  یجنم  یهلا و  رون  رهظم  هناگی  نآ  ملاع  دـنوادخ  و 

ّتیرـشب رب  نینهآ » ياصع   » اب هدـش ، رهاظ  تبیغ  هدرپ  تشپ  زا  تسا ـ  دـنوادخ  تساوخ  هک  هاگنآ  یمولعمان ـ  ناـمز  کـی  رد  اـت  تشاد 
مدید و  : » تسا هدمآ  نینچ  ( مالـسلا هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  تراشب  یتوهال  ياّنحوی  هفـشاکم  زا  يرگید  تمـسق  رد  دنک . تموکح 
هلعـش نوچ  شنامـشچ  دیامن و  یم  گنج  يرواد و  لدـع  هب  دراد و  مان  قح  نیما و  شراوس  هک  دیفـس  یبسا  هاگان  هدوشگ و  ار  نامـسآ 

رب رد  خرـس ـ  دولآ ـ  نوخ  هماج  دناد و  یمن  ار  نآ  سک  چـیه  شدوخ  زج  هک  دراد  موقرم  یمـسا  رایـسب و  ياهرـسفا  شرـس  رب  و  شتآ ،
یم وا  بقع  زا  سّبلم  كاپ  دیفـس و  ناتک  هب  و  دیفـس ، ياهبـسا  رب  دننامـسآ  رد  هک  ییاهرکـشلو  دنناوخ . یم  ادخ  هملک  ار  وا  مان  دراد و 

مدید و  دومن . . .  دهاوخ  ینارمکح  نینهآ  ياصع  هب  ار  اهنآ  دنزب و  ار  اهتُّما  نآ  هب  ات  دیآ  یم  نوریب  زیت  يریـشمش  شناهد  زا  و  دـندمآ .
تهج هب  دییایب و  دـیوگ : یم  هدرک  ادـن  دـننک  یم  زاورپ  نامـسآ  رد  هک  ار  یناغرم  یمامت  دـنلب  زاوآ  هب  هک  هداتـسیا  باتفآ  رد  ار  هتـشرف 

قیقد و يرظن  اب  [ ( 62  . . .«) ] ناراّبج تشوگ  نارالاس و  هپـس  تشوگ  ناهاشداپ و  تشوگ  دیروخب  ات  دـیوش  مهارف  ادـخ  میظع  تفایض 
ثیداحا رد  الاب  ياهزارف  همه  تفگ : ناوت  یم  تسا  هدش  هدراو  یهلا  ججح  هدـنامزاب  اتکی  روهظ  دروم  رد  هک  یثیداحا  مامت  رد  یلامجا 

رهاظ ام  رد  هک  یلـالج  نآ  هب  تبـسن  رـضاح  ناـمز  ياـهدرد  هک  مناد  یم  نیقی  اریز   » ناـیمور هب  سلوپ  هلاـسر  و ) تسا . هدـمآ  یمالـسا 
مه ریبعت  نیا  [ ( 64 «.) ] دوب دهاوخ  يو  رب  اهتُّما  دیما  دوش ، ثوعبم  اهتُّما  ینارمکح  يارب  هک  نآ  و  [ ( ». . . 63 «.) ] تسا چیه  دش ، دهاوخ 
رد میداد  رّکذـت  تاروت  تاراـشب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هک : نیا  هّجوت  بلاـج  و  تسا ، هدـمآ  یمالـسا  ثیداـحا  رد  هک  تسا  یقیقد  ریبـعت 

مالک زا  امـش  هب  ار  نیا  اریز  . » تسا هّجوت  بلاج  اهتُّما » دـیما   » و اهتُّما » ینارمکح   » ریبعت و  تسا ، هدـمآ  مئاق »  » ریبعت اب  لیجنا  یبرع  همجرت 
زاوآ اب  ادص و  اب  دنوادخ  اریز  تسج ; میهاوخن  تقبـس  ناگدیباوخ  رب  میـشاب  یقاب  دنوادخ  ندـمآ  ات  هدـنز و  هک  ام  هک  مییوگ  یم  ادـخ 
یقاب هدـنز و  هک  ام  هاگنآ  تساخ . رب  دـنهاوخ  لوا  حیـسم  رد  ناگدرم  و  دـش ، دـهاوخ  لزان  نامـسآ  زا  ادـخ  روص  اب  ناگتـشرف و  سیئر 
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هب [ ( 65 «.) ] دوب میهاوخ  دـنوادخ  اب  هشیمه  نینچمه  مینک و  لابقتـسا  اوه  رد  ار  دـنوادخ  ات  دـش  میهاوخ  هدوبر  اهربا  رد  ناشیا  اب  میـشاب 
هلمج نآ  زا  هک  دراد  یناوارف  كرتشم  هوجو  یمالـسا  تایاور  اب  دیدج  دهع  زا  زارف  نیا  دننک  یم  هظحالم  زیزع  ناگدـنناوخ  هک  يروط 

ـ  5 ربا . زارف  رب  وا  ندـمآ  4 ـ  حلاص . دارفا  زا  یهورگ  ندش  هدـنز  3 ـ  ینامسآ . هحیص  2 ـ  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ترـضح  لوزن  1 ـ  تسا :
رد دراوم  نیا  همه  اهربا ، زارف  رب  اهنآ  نتفای  لاقتنا  و  دوخ ، ياهباوختخر  اهبارحم و  زا  مالسلا ) هیلع  ) رصع یلو  ترضح  نارای  ندش  هدوبر 

. تسا قبطنم  ًاقیقد  لیجنا  تارقف  نیا  اب  و  هدمآ ، یمالسا  ثیداحا 

( مشش تمسق  ) خساپ

هب دنوادخ  هک  مدناوخ  لیجانا  رد  نم  دیوگ : یم  وا  تسا . بلاج  رایسب  هک  تسا  هدرک  لقن  نامیلـس » نب  هللادبع   » ار لیجانا  زا  رگید  زارف 
اهیتفگش ربمایپ  نیا  تُّما  زا  ات  متسرف  یم  ورف  نامز  رخآ  رد  ار  وت  سپس  مرب ، یم  الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وت  نم  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) یسیع

«.) دنتـسه هموحرم  تُّما  اهنآ  هک  یناوخب  زامن  اهنآ  اب  ات  متـسرف ، یم  زامن  تقو  رد  ار  وت  یهد ، يراـی  لاّـجد  نتـشک  رد  ار  اـهنآ  و  ینیبب ،
ترـضح روهظ  هب  يداـیز  تاحیرـصت  ناـیتشترز  عباـنم  رد  ناـیتشترز »  » عباـنم رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  روـهظ  تراـشب  [ ( 66]

رد تسا  نایتشترز  هسّدـقم  بتک  زا  هک  دـنز »  » باتک رد  1 ـ  میروآ : یم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  هدش  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم
تـسد هب  ار  يرـشب  هعماج  روُما  مامز  نارگدادـیب ، ناراـّبج و  تکوش  نتـسکش  مهرد  زا  سپ  هک  احلـص »  » تثارو رارـشا و  ضارقنا  هراـب 

اب يزوریپ  ًابلاغ  و  دـنراد ، شکمـشک  هبراـحم و  نادـکاخ  يور  رد  میاد  نادزیا  اـب  ناـنمیرها  رکـشل  : » دـیوگ یم  نینچ  تفرگ ، دـنهاوخ 
نامـسآ يادخ  هک  دزمروا  بناج  زا  یگنت  ماگنه  رد  هچ ، دنزاس ; ضرقنم  وحم و  ار  نادزیا  دـنناوتب  هک  يروط  هب  هن  اّما  دـشاب ، نانمیرها 

نادزیا فرط  زا  گرزب  يزوریف  هاگنآ  دشک ، یم  لوط  لاس  رازه  هن  ناشیا  هبراحم  دـسر و  یم  يرای  دـنیوا  نادـنزرف  هک  نادزیا  هب  تسا 
نادزیا و يزوریپ  زا  دعب  و  دنرادن ، هار  نامـسآ  رد  تسا و  نیمز  رد  نانمیرها  رادـتقا  مامت  و  دـنزاس ، یم  ضرقنم  ار  نانمیرها  دوش و  یم 

شخب رد  2 ـ  [ ( 67 «.) ] تسشن دنهاوخ  یتخبکین  تخت  رب  مدآ  ینب  هدیسر ، دوخ  یلصا  تداعـس  هب  ناهیک  ملاع  نانمیرها  رابت  نتخادنارب 
هرطیس )و  مالسلا هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  دروم  رد  یئاهدیون  ياهدنب 8 و 9 )  ) تسا اتسوا »  » هناگراهچ ياهـشخب  زا  یکی  هک  اهتاگ » »

یماگنه و  : » تسا هدمآ  نینچ  تسویپ ، دهاوخ  عوقو  هب  نامزلا  رخآ  رد  ءایبنأ  ياه  هدعو  قبط  وا  دنمهوکش  مایق  هک  ترـضح  نآ  یناهج 
هب ار  غورد  هک  یناـسک  يارب  زا  دـنک ، اـپرب  ناـیاپ  رد  نمهب »  » ار تروـشک  ادزم ! »  » يا هاـگنآ  سپ  دـسر  ارف  ناراـکهانگ  نیا  يازـس  هک 

« زور دادماب   » ناونع تحت  اهتاگ »  » شخب نامه  رد  زاب  3 ـ  دننک .» هزات  یگدنز  هک  میشاب  ینانآ  زا  میراتساوخ  و  دنرپس ، یتسار  ياهتـسد 
نید ناهج  دیآ ، زارف  زور  دادماب  ادزم ! »  » يا یک  : » تسا هدمآ  نینچ  دمآ ، دهاوخ  ناهج  نایاپ  رد  هک  ّتیرـشب  یجنم  هناگی  روهظ  دـیون 
هاگآ يارب  زا  دـمآ ، دـهاوخ  ناـشیرای  هب  نمهب »  » هک یناـنآ  دـننایک  ناگدـنناهر ، درخرپ  شخب  شیازف  ياهـشزومآ  اـب  دریگ ، ارف  نیتسار 

تـسا هدرک  لقن  اهتاگ »  » زا ار  تراشب  ود  نیا  هک  نآ  زا  سپ  نیدهع » تاراشب   » باتک هدنـسیون  اروهأ .» يا  مدیزگ  رب  ار  وت  نم  نتخاس ،
هدـنیامن هدـش ـ  یفرعم  نیرخآ  تضهن  رادـمچرپ  تراـشب  ود  نیا  رد  هک  ار ـ  نمهب » ، » یقرواـپ رد  اـهتاگ ،»  » ِمجرتـم : » دـسیون یم  نـینچ 

زا تشترز » ياهتاگ   » زا زارف  ود  نیا  حیضوت  لصا ، نیا  يور  و  هدرک ، ریسفت  ادزم ، روها  راداد  ییاسراپ  یتسار و  کین و  شنم  ییاناوت و 
یتسار و تردـق و  هدـنیامن  ياناوت  تسد  هب  هک  تسا  ناراکهانگ  يازـس  زاغآ  یمومع  زیخاتـسر  زا  شیپ  ناهج  نایاپ  رد  تسا : رارق  نیا 

ياهتسد هب  ار  غورد  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  تداعس  اب  تلود  نیا  دیـسر ـ  دنهاوخ  دوخ  یناهج  نیا  يازـس  هب  یهلا ـ  تلادع  سدق و 
ندیمد هّیهلا  هّقح  تلود  حبص  هک  تسا  زور  دادماب  ناشخرد  نامز  نآ  ًاّقح  دنا . هداهن  یشومارف  هتوب  رد  ار  تشز  شنم  و  هدرپس ، یتسار 

، تسا رادومن  نآ  رد  یهلا  ناربمایپ  ياهـشزومآ  یمامت  هک  ینییآ  دریگ ، ارف  ار  ناهج  رـسارس  نیرخآ ـ  يدبا  نییآ  نیتسار ـ  نید  دریگ و 
رشتنم و ناهج  رـسارس  رد  ار  ّتیرـشب  ردقیلاع  ناربهر  هدیدنـسپ  حلاص و  ياهـشزومآ  یمامت  یهلا ، تلادع  تردق و  هدنیامن  هناگی  نآ  و 

زا 1779تیودهم هحفص 250 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هچ رگ  تسا ، مالسلا ) مهیلع  ) دّمحم لآ  مئاق  ترـضح  مالـسا  دوعوم  روهظ  زا  تراشب  هلمج ، ود  نیا  تسا  نشور  هک  نانچ  دزاس . یلمع 
یهلا درمگرزب  نآ  هناشن  نیرتهب  هدرک  ییوگشیپ  هک  یناهج  یّلک  تلادع  یمومع و  تنطلـس  یلو  هدرواین ; نایم  هب  ترـضح  نآ  زا  یمان 

تالاوحا و  هدش ، تبث  نآ  رد  ناهج  هدنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  هک  همان » بساماج   » دوخ فورعم  باتک  رد  بساماج ، 4 ـ  [ ( 68 «.) ] تسا
ربمایپ دروم  رد  دـیامن ، یم  وگزاب  ناربمایپ  هب  عجار  تشترز  لوق  زا  هک  یبلاطم  نمـض  دـنک  یم  نایب  ار  اـیلوا  ایـصوا و  اـیبنا ، ناـهاشداپ ،

رخآ برع ، ربـمغیپ  : » دـیوگ یم  نینچ  تاوـما ...  زا  یهورگ  تعجر  و  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  هنادواـج  تـلود  مالـسا و  یمارگ 
، دروخ زیچ  دوخ  ناگدنب  اب  و  دوب ، دنهاوخ  ناراوس  رتش  وا  موق  و  دوش ، راوس  رتش  و  دوش ، ادیپ  هّکم  ياههوک  نایم  رد  هک  دشاب  ناربمغیپ 

دنادرگ لطاب  وا  باتک  و  دشاب ، نایدا  فرشا  وا  نید  و  دنیبب . ور  شیپ  لثم  رس ، تشپ  زا  دشابن و  هیاس  ار  وا  و  دنیـشن ، ناگدنب  شور  هب  و 
شتآ ریدس و  ران  و  دنک ، فرط  رب  ار  يولهپ  سوجم و  نید  و  دهد ، داب  رب  ار  مجع  یهاشداپ ـ  ینعی  کیزات ـ  وا  تلود  و  ار ، اهباتک  همه 

ترـضح كرابم  روهظ  هراب  رد  هاگنآ  نایناکـشا .» ناـیناساس و  ناـینایک و  نایدادـشیپ و  راـگزور  دوش  ماـمت  و  دـنک ، بارخ  ار  اـه  هدـک 
ایند رد  دوش  هاشداپ  یسک  دراد  مان  نانز  هاش  ناهج و  دیشروخ  هک  ربمغیپ  نآ  رتخد  نادنزرف  زا  و  : » دیوگ یم  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم

وا یهاشداپ  زا  دعب  و  دشاب ، لصّتم  تمایق  هب  ات  وا  تلود  و  دشاب ، هّکم  هک  ایند  نایم  رد  دشاب  ربمغیپ  نآ  رخآ  نیـشناج  هک  نادزی  مکح  هب 
یصاع هدنب  نادزی و  ّدض  هک  ار  نالک  نمیرها  و  دوش ، فرطرب  اههوک  دور و  ورف  بآ  هب  نیمز  ددرگ و  تفج  نامـسآ  و  دوش ، مامت  ایند 

هدـنز و  دـناوخب ، نادزی  هب  ار  قیالخ  دـشاب و  قح  دـشاب و  عطاق  ناهرب  وا  بهذـم  مان  و  دـشکب . ار  وا  دـنک و  سبح  رد  دریگب و  دـشاب  وا 
یتیگ نادب  زا  و  دنوش ، هدنز  ناربمغیپ  نابوخ و  زا  يرایسب  دهد و  ازس  ار  نادب  و  دهد ، ازج  ار  ناکین  و  ناکین ، نادب و  زا  ار  قلخ  دنادرگ 

ناگدـنب نابوخ  دنـشاب و  هدرک  نید  رد  اه  هنتف  هک  دـنک  هدـنز  ار  دوخ  ماوقا  ناهاشداپ  زا  و  دـنادرگ ، هدـنز  ار  نارفاک  ادـخ و  نانمـشد  و 
 . . . دشاب ایند  رخآ  رد  وا  روهظ  و  دشاب . . .  مارهب  هاشداپ  نیا  مان  دشکب و  ار  ناراک  هبت  نمیرها و  ناعباتم  همه  و  دنـشاب ، هتـشک  ار  نادزی 
جورخ وا  سپ  کیزات ، ناطلس  تسد  هب  دوش  بارخ  ناّمع  ياهرهش  و  دنوش ، بلاغ  نایسراف  رب  نایزات  هک  دوش  نامز  نآ  رد  وا  جورخ  و 
خرـس ياصع  و  دنک ، اپرب  اجنآ  رد  یناملـسم  نامیا و  ياهملع  دریگب و  ار  هّینطنطـسق  دورب و  و  دشکب . ار ...  لاّجد  دـنک و  گنج  دـنک و 

ناغرم و ناوید و  سنا و  ّنج و  و  دـشاب ، وا  اب  نامیلـس  میهید  رتشگنا و  و  دـشاب ، وا  اب  دـشاب ) ( مالـسلا هیلع  ) یـسوم هک   ) رادوه اب  ناـنابش 
نامیکح و ادخ و  ناربمغیپ  و  دـنامن ، یتشترز  يربگ و  نید  و  دـنک ، نید  کی  ار  ناهج  همه  و  دوب . . .  دـنهاوخ  وا  نامرف  رد  ناگدـنرد 
« بساماج [ ( » 69  . . .«) ] دنشاب وا  تمدخ  رد  نایور  دیفس  نادرم  اهداب و  اهربا و  ناروناج و  فانصا  همه  ناغرم و  ناوید و  ناداز و  يرپ 

یمیکح ًارهاظ  و  دنا ، هداد  تبـسن  وا  هب  زین  ییاه  ییوگ  شیپ  و  تسا ، هدش  هدـناوخ  میکح »  » و هنازرف »  » بقل هب  برع  ناریا و  تایبدا  رد 
تراهم موجن  ملع  رد  و  تسا ، بساتـشگ »  » ردارب نامقل و  درگاش  يو  ریـسلا :» بیبح   » باتک ّفلؤم  لوق  هب  و  تسا ، هدوب  سانـش  هراـتس 

مان تسا و  میدق  یسراپ  هب  هک  هدش  هدید  وا  زا  يا  همان  : » دسیون یم  يو  هب  عجار  همان » تغل   » باتک رد  ادخهد  همّالع  تسا . هتشاد  لماک 
تانراقم هدومن و  ناـیب  زمر  هب  ار  بکاوک  تارظن  و  تسا ، هاـش  بساتـشگ  ماـن  هب  نآ  ناونع  و  تسا ، مجع  رارـسا  كولم و  گـنهرف  نآ 

ربخ ایبنا  نیطالـس و  زا  هدومن ، زاب  ار  هدـنیآ  راگزور  زا  لاس  رازه  جـنپ  دـنیوگ : هدومن . مکح  هچیاز  نآ  رب  هداهن و  تقو  علاـط  ار  نارتخا 
، ردام مان  هب  ار  وا  هک  نیشنرخ  ربمغیپ  ار  مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترضح  رادوه و  اب  نابش  خرس  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترـضح  اجنآ  رد  هداد ،
، فلاخم یخرب  تسا و  هتـشذگ  راگزور  قفاوم  يو  نانخـس  یـضعب  و  هدرک ، ریبعت  امزآرهم »  » هب یبرع  لوسر  ترـضح  زا  و  دـنناوخ . زاب 

هملک لیذ  دـنک  یم  لقن  بساماج »  » باتک زا  ار  یتراشب  هک  نآ  زا  سپ  نیدـهع » تاراشب   » باـتک ّفلؤم  [ ( 70 «.) ] باوصلاب ملعأ  هللاو 
لاس 4996 هب  بارهس  نب  بساتـشگ  ردارب  بساماج  روهظ  دنـسیون : یم  خیراوت  رَیِـس و  نابحاص  : » دسیون یم  نینچ  یقرواپ  رد  بساماج 
( هجاهکمرکنچ  ) درگاش مه  یتّدم  هدومن و  فراعم  بسک  تشترز  دزن  رد  یتّدم  يو  هدوب ، مالـسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح [  [ طوبه زا  سپ 

سراف كرفخ  رد  شربق  هدومن و  ینیب  شیپ   ] ار هدنیآ   [ لاس رازه  جـنپ  ات  دوخ  نامز  زا  همان » بساماج   » باتک رد  يو  تسا . هدوب  يدـنه 
هیلع ) يدـهم ترـضح  تداعـس  اب  تلود  دروم  رد  هتـشذگ  تاراشب  نیماضم  زا  یخرب  قفاوم  بساماج ، باتک  رد  زاب  5 ـ  [ ( 71 «.) ] تسا
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و مالسا ، نیبم  نید  رب  ّتیرشب  مومع  عامتجا  یناهج و  دحاو  تموکح  نینچمه  و  داسف ، ملظ و  هشیر  ندنکفارب  مئاهب و  حلـص  و  مالـسلا )
نیمز زا  دیآ  نوریب  يدرم  : » دیوگ یم  نینچ  دشاب ، یم  مرکا  ربمایپ  شّدج  نید  عبات  مالـسا و  وریپ  ( مالـسلا هیلع  ) يدـهم ترـضح  هک  نیا 

دهن و ناریا  هب  يور  رایسب ، هاپـس  اب  دوب ، شیوخ  ّدج  نید  رب  و  قاس ، گرزب  نت و  گرزب  رـس و  گرزب  يدرم  مشاه ، نادنزرف  زا  نایزات 
يزارد هب  زاب ، رگید  رمع  و  دنوش ، رایـسب  مدرم  و  دروخ . بآ  شیم  اب  گرگ  هک  دـشاب  يو  داد  زا  و  دـنک ، داد  رپ  نیمز  و  دـنک ، ینادابآ 

و دوش ، ناویح  زا  رپ  و  دوش ، مدرم  زا  رپ  تشد  هوک و  و  هداـم ، رن و  دوـب  دـنزرف  هاـجنپ  ار  وا  هک  دوـب  يدرم  هک  ناـنچ  ددرگ  زاـب  دـشک و 
روج و و  دـنیآ ، زاـب  ملـسو )) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم ترـضح  نید  ینعی   ) ياـمزآ رهم  نید  هب  سک  همه  و  دوش . یـسورع  نوچمه 

یناگدنز نیا  ددرگ  خلت  منک  نآ  ییوکین  فصو  رگا  و  نتـشاد ، دیاب  حالـس  نوچ  هک  دننک  شومارف  هک  نانچ  دزیخرب ، ناهج  زا  بوشآ 
ربخ گرزب ) هدنهد  تاجن  « ) سنایشوس  » مانب يا  هداعلا  قوف  ّتیـصخش  روهظ  زا  نسی » نموه  دنز و   » رد 6 ـ  [ ( 72 «.) ] میردنا ودب  ام  هک 

ناهج یجنم  روهظ  هب  هک  دـیآ  دـیدپ  نامـسآ  رد  يزیگنا  تفگـش  ياه  هناشن  : » دـیوگ یم  نینچ  يو  روهظ  ياـه  هناـشن  هراـب  رد  هداد و 
تمواقم هب  هاگنآ  [ ( 73 «.) ] دنتسرف یم  مایپ  ایند  همه  هب  و  دنوش ، یم  هداتسرف  وا  نامرف  هب  برغ  قرش و  زا  یناگتشرف  و  دنک ، یم  تلالد 

« بساتشگ  » هک یماگنه  7 ـ  دنروآ . یم  دورف  میظعت  رس  وا  ربارب  رد  یگمه  ماجنارس  هک  دهد  یم  دیون  هدرک و  هراشا  وا  ربارب  رد  ناریرش 
سنایشوس : » دهد یم  حیضوت  تشترز  درگاش  میکح ، بساماج  دسرپ ، یم  ناهج  هرادا  یگنوگچ  و  سنایشوس »  » روهظ تیفیک  دروم  رد 

، هداد تاجن  نمیرها  تسد  زا  ار  نادزیا  دزاس ، نک  هشیر  ار  یتسدگنت  رقف و  دـهد ، جاور  ناهج  هب  ار  نید  ناهج ) گرزب  هدـنهد  تاجن  )
روهظ هب  داـقتعا  هک ، میوش  روآداـی  ار  هتکن  نیا  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  [ ( 74 «.) ] دـنادرگ رادرکمه  راتفگمه و  رکفمه و  ار  ناـهج  مدرم 

اب یگدنز  ياهبیشن  زارف و  یگنج و  ياهتسکش  عقوم  رد  یّتح  هک  تسا  هدوب  جیار  يا  هزادنا  هب  ناتـساب  ناریا  ّتلم  نایم  رد  سنایـشوس » »
گنج رد  هک ، نیا  راتفگ  نیا  قداص  دهاش  دنداد . یم  تاجن  يدیما  ان  سأی و  زا  ار  دوخ  يردـتقم ، هدـنهد  تاجن  نینچ  روهظ  يروآدای 
هدامآ دوخ  هداوناخ  دارفا  اب  یناساس ، هاشداپ  نیرخآ  درگدزی ، هک  یماگنه  ناریا ، یمان  رادرس  داز ، خّرف  متسر  تشذگرد  زا  سپ  هّیـسداق 
دورد ناویا ! يا  ناه  : » تفگ هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  دوخ  لّلجم  ناویا  نئادـم ، هوکـشرپ  خاک  زا  ندـش  جراخ  ماگنهب  دـش ، یم  رارف 
يوس هب  تسا  هدیـسرن  وا  روهظ  نامز  زونه  هک  دوخ  نادـنزرف  زا  یکی  اب  هک  هاگنآ  ات  مبات  یمرب  يور  وت  زا  نونکا  مه  نم  داـب ، وت  رب  نم 

زا یکی   » هلمج زا  ار  درگدزی  دوصقم  مدش و  بایفرـش  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رـضحم  هب  نم  دـیوگ : یم  یملید  نامیلـس  مدرگرب .» وت 
هب هک  تسا  مالـسلا ) مهیلع  ) دّمحم لآ  مئاق  و  مالـسلا ) هیلع  ) دوعوم يدهم  وا  : » دومرف ترـضح  مدیـسرپ ، ترـضح  نآ  زا  دوخ » نادنزرف 
«.) دشاب یم  وا  ردپ  زین  درگدزی  تسا و  درگدزی  يرتخد  دـنزرف  و  نم ، دـنزرف  نیمـشش  وا  دـنک . یم  روهظ  نامز  رخآ  رد  دـنوادخ  نامرف 

هاشداپ نیرخآ  درگدزی  رتخد  روهشم ـ  ربانب  مالسلا ـ ) هیلع  ) داّجـس ماما  ردام  ونابرهـش ،»  » هب فورعم  نانز » هاش   » هک نیا  هب  هّجوت  اب  [ ( 75]
زا ییاه  هنومن  تشذـگ  اجنیدـب  ات  هچنآ  دـشاب . یم  مالـسلا ) هیلع  ) رـصع یلو  ترـضح  ردـپ  ًاعقاو  وا  هک  دوش  یم  نشور  تسا ، یناـساس 
هب ار  یناهج  گرزب  حلـصم  کی  ندمآ  دوخ ، فلتخم  نیماضم  اب  اهنآ  همه  هک  دوب  نایدا  لها  هسّدقم  بتک  دیواج  ياهتراشب  اهدـیون و 

( مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح  روهظ  هلأسم  هک  دنداد  یم  یهاوگ  ینـشور  ș ،و ه� �ن نامّزلا  رخآ  رد  مالـسلا )) هیلع  ) دوعوم يدهم   ) مان
 ! يرآ تفای . دـهاوخ  قّقحت  دـیدرت  نودـب  هک  تسا  مّلـسم  یعطق و  رما  کی  اهتّلم  اهتُّما و  همه  رظن  زا  هکلب  درادـن ، مالـسا  هب  صاـصتخا 

، یهلا تلادع  سدق و  تردق و  هدنیامن  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  يزور  ماجنارـس  ینامـسآ ، هسّدقم  بتک  ياهدیون  ایبنا و  ياه  هدعو  قباطم 
تبیغ هدرپ  تشپ  زا  هجرف ـ  یلاـعت  هّللا  لّـجع  رظتنم ـ  دوعوم  يدـهم  یناـهج  دـحاو  تموکح  راذـگناینب  یمارگ  لوسر  نیـشناج  نیرخآ 

، دش دهاوخ  هدیچرب  اهیکیرات  تفر ، دهاوخ  رانک  هب  تملظ  ياه  هدرپ  همه  یهلا ، قلطم  ّیلو  نآ  كرابم  روهظ  اب  و  دومرف ، دهاوخ  روهظ 
هراظن وا  شخب  رفظ  مچرپ  راس  هیاس  رد  هک  دیما  نادب  تشگ . دهاوخ  ینارون  هرـسکی  ناهج  و  دنام ، دـهاوخن  يرثا  اهیکاپان  اهیدـیلپ و  زا 
ساپـس شیاه  هدعو  ققحت  رب  ار  يادـخ  میراد و  نشور  مسجم  لدـع  لامج  هب  هدـید  میـشاب و  شراگدرورپ  راونا  وترپ  زا  نیمژولألت  رگ 

 - . هللا ءاشنا  مییوگ - 
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( متفه تمسق  ) خساپ

نایدا و مامت  ابیرقت  هکلب  درادـن ؛ ناناملـسم  هب  صاصتخا  ملاع  یجنم  دوعوم  يدـهم  هب  هدـیقع  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روطب  هراب  نیا  رد 
ناهج عضو  هک  یخیرات  عطقم  کی  رد  هک  دنراد  داقتعا  بهاذم  نایدا و  مامت  ناوریپ  دـنراد . تکارـش  هدـیقع  نیا  رد  ینامـسآ  بهاذـم 
تقو نیا  رد  دریگیم ؛ ارف  ار  اج  همه  ینید  یب  ملظ و  داـسف و  دوشیم  وربور  نارحب  اـب  يرـشب  هعماـج  ددرگیم و  کـیرات  راـت و  هریت و 

رد مه  دـیون  هدژم و  نیا  دـنکیم . رب  تیرـشب  نایم  زا  ار  داـسف  ملظ و  هشیر  دـنکیم و  روهظ  یبیغ  تسد  دـییات  اـب  یجنم  کـی  هک  تسا 
سدقم ياهباتک  رد  مه  تسا و  هدمآ  همانبـساماج ) ودنزاپ  دنز و  باتک   ) نایتشترز سدـقم  باتک  يراصن و  دوهی و  ینامـسآ  ياهباتک 

دنربیم و رـسب  دوعوم  یجنم  هب  هدیقع  رب  نایدا  همه  و  نایئادوب . همهارب و  سدقم  ياهباتک  دننام : دوشیم  هدید  بهاذـم  نایدا و  رگید 
ای یلیئاـکیم  رورـس  ماـنب  نادوهج  ناـهج ) هدـنهدتاجن   ) سنایـشوس ماـنب  ار  وا  ناـیتشدرز  دسانـشیم  صوـصخم  بقل  هب  ار  وا  یتـلم  ره 

. دـنادیم شدوخ  زا  ار  یبیغ  هدـنهدتاجن  نآ  یتلم  ره  و  دوعوم ، يدـهم  مانب  ناناملـسم  دوعوم ، حیـسم  مانب  نایحیـسم  یجنم ، ياحیـسم 
رب هدـیقع  هکنیا  هصالخ  هدـش ، یفرعم  لـماک  روطب  دوعوم  یجنم  مالـسا  رد  دـننادیم و .. تشتدرز  ناوریپ  زا  یناـیریا و  ار  وا  ناـیتشترز 

سردآ هب  رگید  نایدا  عبانم  یلیـصفت  هعلاطم  يارب  تسا . حرطم  نایدا  مامت  رد  كرـش  داسف و  ملظ و  ندرک  نک  هشیر  يارب  ملاـع  یجنم 
ناوـنع هب  دراد  دوـجو  هنیمز  نیا  رد  مـه  یفلتخم  ياـهباتک   www.alimamalmahdi.com /farsi دـینک : هعجارم  ریز  یتنرتنیا 

، یقیفوت نیـسح  همجرت  دوهی ، نییآ  رد  احیـسم  راظتنا  تاعالطا 2 - تاراشتنا  یهاشورـسخ ، تنـس ، لها  رظن  رد  يدـهم  ماما  - 1 هنومن :
نیا  ) مق ینیمخ ، ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  هدازیلع ، يدهم  همجرت  سونقق ، راظتنا  رد  مق 3- بهاذـم ، نایدا و  زکرم  تاراـشتنا 

ص راحب ، مهدزیس  همجرت  دوعوم » يدهم   » باتک همّدقم  1 ـ ]  ] اه تشون  یپ  تسا .) دیفم  رایسب  مه  امـش  رگید  تالاؤس  هنیمز  رد  باتک 
ص سّدقم ، باتک  سوماق  3 ـ ] . ] ص 75 دمآ ، دهاوخ  وا  2 ـ ] . ] روهظلا مئالع  باتک  زا  لقن  هب  ص 57 ، گرزب ، یبالقنا  يدهم  و  ، 177
رب يا  هچابید  5 ـ ] . ] ص 219 سدقم ، سوماق  زا  لقن  هب  ص 33 ، دمآ ، دهاوخ  وا  4 ـ ] . ] ص 32 دمآ ،» دهاوخ  وا   » باتک زا  لقن  هب  ، 806

ترضح سدقم  یماسا  8 ـ ] . ] 88 ص 87 ـ  دمآ ، دـهاوخ  وا  7 ـ ] . ] 102 ص 101 ـ  يربهر ، رب  يا  هچاـبید  6 ـ ] . ] 96 ص 95 ـ  يربهر ،
ص بقاثلا ، مجنلا  میا : هدرک  لقن  اهباتک  نیا  زا  ار  هروکذم  یماسا  ام  و  تسا ، هدمآ  لیـصفت  هب  هطوبرم  ياهباتک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم
بصانلا ج مازلا  70 و  ص 64 ـ  دمآ ، دهاوخ  وا  ص 329 ، ج 1 ، همئالا ، لاوقا  ، 711 ص 708 ـ  نامز ، سانلا  یلع  یتأی  باتک  ، 70 31 ـ 

مازلا  » ياوتحم رپ  باـتک  ود  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) يدـهم ترـضح  ياـهبقل  اـه و  هینک  اـهمان ، هک  دـنامن  هتفگاـن  9 ـ ]  ] 491 ص 481 ـ  ، 1
هدـش رکذ  لیـصفت  هب  هارث ـ  باط  يرون ـ  ثّدـحم  فیلأت  بقاثلا » مجن   » سیفن رایـسب  باـتک  و  يدزی ، يرئاـح  موحرم  فیلأـت  بصاـنلا ،»

هک یناسک  تسا . هدـیدرگ  رکذ  ترـضح  نآ  يارب  مان  مه 182  بقاثلا » مجن   » باـتک رد  و  ماـن ،  186 بصانلا ،» مازلا   » باـتک رد  تسا .
ات 70 و هحفـص 31  زا  بقاثلا » مجن   » باتک هب  دنناوت  یم  دنـشاب ، یم  ترـضح  نآ  كرابم  یماسا  هدش و  دای  ظافلا  یناعم  حرـش و  بلاط 
( تیرکسناس نتم  زا   ) هوکشاراد دّمحم  همجرت  داشیناپوا ، 10 ـ ] . ] دنیامرف هعجارم  ات 491  هحفص 481  زا  بصانلا » مازلا   » باتک لّوا  دلج 

تاراشب 12 ـ ] . ] ح 214 ص 391 ، ج 52 ، راونـالا ، راـحب  ص 519 ـ  رثـالا ، بـختنم  ص 244 ـ  ۀـمامالا ، لـئالد  11 ـ ] . ] ص 637 ج 2 ،
[13 . ] متفه رون  ص 86 ، راونالا ، رون  ص 19 ، ج 1 ، روهظلا ، هیفیک  یف  رونلا  تاعمل  ص 18 ـ  ینامرک ، روهظلا  مئالع  ص 246 ـ  نیدهع ،

تاعمل ینامرک ص 17 ; روهظلا  مئـالع  14 ـ ] . ] دـنناد یم  ادـخ  رهظم  ار  نآ  اهودـنه  هک  تسا  یتب  مان  تیرکـسناس  تغل  هب  تانرگج   ـ
ةرکذت بابلالا و  ةریخذ  فراعملا ، ةدـبز  باتک  زا  لقن  هب  ص 246  نیدـهع ، تاراشب  متفه ;  رون  راونـالا ، رون  ص 18 ;  ج 1 ، يزاریش ،

ص دمآ ، دـهاوخ  وا  ص 245 ; نیدـهع ، تاراشب  16 ـ ] . ] ص 18 ینامرک ، روهظلا  مئـالع  ص 272 ـ  نیدـهع ، تاراشب  15 ـ ] . ] ءایلوالا
. دییامرف هعجارم   129 ۀّجحملا ص 127 ـ  باتک  هب  رتشیب  عالطا  تهج  هیآ 33 ، ءارسا ، هروس  17 ـ ] . ] ص 18 ینامرک ، روهظلا  مئالع  ; 66
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هب يدـنه  نابز  رد  اطاتمم : 19 ـ ] . ] ص 292 رثـالا ، بختنم  ص 99 ; و  مالـسالا ، ةراشب  ح 24 ;  ص 191 ، ج 52 ، راونالا ، راـحب  [18 ـ ]
لوسر زا  ص 306  ج 6 ، راونالا ، راـحب  21 ـ ] . ] ص 80 دمآ ، دـهاوخ  وا  ص 18 ـ  ینامرک ، روهظلا  مئـالع  20 ـ ] . ] تسا دّـمحم »  » ینعم

ص 1036، دوعوم ، يدهم  42 ـ  ص 36 ، ج 8 ، یفاک ، مالسلا ـ ) هیلع  ) قداص ماما  زا  ص 254  و ج 52 ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ
يالادنام 4 و 16 و 24. ادو ، گیر  باتک  زا  لقن  هب  ص 65  دمآ ، دهاوخ  وا  22 ـ ] . ] ثیدح ریسفت و  زا  رگید  عبانم  زا  يرایـسب  1045 و 
ص 312. ج 52 ،  ، راونالا راـحب  24 ـ ] . ] دمآ ص 65 دـهاوخ  وا  ص 17 ـ  ینامرک ، روهظلا  مئـالع  ص 242 ـ  نیدـهع ،  تاراشب  [23 ـ ]

ـ ] 28 . ] 38 ياهدنب 9 ـ  رومزم 37 ، ریمازم ، باتک  قیتع ، دهع  27 ـ ] . ] هیآ 105 ءایبنا ، هروس  26 ـ ] . ] ص 321 ج 52 ، راونالا ، راحب  [25 ـ ]
زا لقن  هب  ، 2 ياهدنب 1 ـ  رومزم 72 ، ریمازم ، باتک  قیتع ، دـهع  29 ـ ] . ] سّدقم باتک  ص 1247 ، ، 13 ياهدنب 10 ـ  رومزم 96 ، نامه ،

و تسا ، توعار »  » هون دواد و  ترضح  ردپ  يوق ، يانعم  هب  ّیـسی  30 ـ ] . ] 93 ص 92 ، ج 5 ، مالعالا ، سینأ  ص 248 و  نیدهع ، تاراشب 
ناربمغیپ زا  هتشاد و  یمیظع  تیصخش  ترهـش و  دواد  دوخ  هک  یتروص  رد  دندیمان ، یم  ّیـسی »  » رـسپ ار  دواد  هک  دوب  روهـشم  يروط  هب 

يایرد قرـش  رد  تسا  ینیمز  رـس  هک  باؤم »  » زا تسا  ینز  توعار »  » اما و  سدـقم .) باـتک  سوماـق  . ) تسا هدوب  لیئارـسا » ینب   » گرزب
همان تغل  . ) دشاب مالسلا ) هیلع  ) دواد ترـضح  ّدج  هک  دش  دبیوع ـ  دیوع ـ  مانب  يدنزرف  بحاص  وا  زا  درک و  تلـصو  یغوی »  » اب هک  طول ،

تراشب هب  32 ـ ] . ] سّدقم باتک  ص 1548 ، ، 10 ياهدنپ 1 ـ  باب 11 ، یبن ، يایعشا  باتک  تاروت ، 31 ـ ] (. ] ص 86 ءار ، فرح  ادخهد ،
ج 4 ص 514 و مکاح ، كردتسم  ص 474 ، رثألا ، بختنم  ، 247 ص 197 ، مالـسالا ، ةراشب  33 ـ ] . ] دـییامرف هعجارم  متفه ، ناونع  مود ،

يایعشا باتک  سّدقم ، باتک  35 ـ ] . ] 4 ياهدنب 2 ـ  مود ، باب  یبن ، يایعـشا  باتک  تاروت ، 34 ـ ] . ] ح 6 ص 280 ، ج 52 ، راونالا ، راحب 
ـ ] 37 . ] 25 ياهدنب 23 ـ  باب 65 ، ص 1090 ، یبن ، يایعـشا  باتک  سّدـقم ، باتک  36 ـ ]  ] 18 ياهدنب 16 ـ  باب 32 ، ص 1046  یبن ،

فرح ادـخهد ، همان  تغل  . ) دوش یم  هدـیمان  نوردـق »  » يداو نونکا  هک  تسا  سّدـقملا  تیب  یکیدزن  رد  ییارحـص  مان  ظافاشوهی ، يداو 
باتک سّدـقم ، باتک  39 ـ ] . ] و 3 ياهدنب 2  باب 3 ، ص 1327 ، یبن ، لیئوب  باـتک  سّدـقم ، باـتک  38 ـ ] (. ] ص 177 نوردـق ، فاق ،

[41 . ] ياهدنب 12 و 13 باب 4 ، ص 1333 ، یبن ، سوماع  باتک  سّدقم ، باتک  40 ـ ] . ] ياهدنب 12 و 13 باب 3 ، ص 1328 ، یبن ، لیئوب 
ـ  ایل مان  هب  رگید  ردام  زا  فسوی  گرزب  ردارب  بوقعی و  رسپ  مان  ادوهی : 42 ـ ] . ] تسا مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترضح  مود  رسپ  مان  میارفا :  ـ

فرح ادخهد ، همان  تغل  . ) دنشاب یم  وا  لسن  زا  مالسلا ) هیلع  ) یـسیع ترـضح  لیئارـسا و  ینب  كولم  دواد و  ترـضح  هک  تسا ، ایلایال ـ 
باب ص 1382 ، یبن ، يایرکز  باتک  نامه ، 44 ـ ] . ] ياهدنب 14 و 15 باب 5 ، ص 1314 ، یبن ، عشوه  باتک  تاروت ، 43 ـ ] (. ] ادوهی ءای ،

ص رابخالا ، یناعم  ح 47 ـ  ص 59 ، ج 53 ، راونالا ، راحب  46 ـ ] . ] ص 143 ج 1 ، ریثک ، نبا  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  45 ـ ] . ] 10 ياهدنب 1 ـ  ، 14
یم ( ةَُّوق ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَّم  ْمَُهل  اُوُّدِـعَأَو  : ) هفیرـش هیآ  نامه  هب  هراشا  هملک  نیا  ًارهاـظ  48 ـ ] . ] ص 270 ج 1  هّیمامالا ، دـئاقع  47 ـ ] . ] 407

«، رهاوخ رـسپ   » هدام سّدقم ، باتک  سوماق  50 ـ ] . ] 23 دنب 17 ـ  باب 39 ، ص 1265 ، یبن ، لایقزح  باتک  سّدـقم ، باـتک  49 ـ ] . ] دشاب
ص یبن ، يانیفـص  باتک  سّدقم ، باتک  52 ـ ] . ] 9 ياهدنب 6 ـ  باب 2 ، ص 1367 ، یبن ، یّجح  باتک  سّدـقم ، باتک  51 ـ ] . ] ص 219

باتک 54 ـ ] . ] 12 ياهدـنب 1 ـ  مهدزاود ، باب  ص 1309 ، یبن ، لایناد  باـتک  سّدـقم ، باـتک  53 ـ ] . ] 9 ياهدـنب 5 ـ  باـب 3 ، ، 1363
باب ص 44 ، یتم ، لیجنا  سّدـقم ، باتک  55 ـ ] . ] 46 37 و 42 ـ  28،29 ـ  23 ـ  ، 8 ياهدنب 1 ـ  باب 24 ، ص 41 ، یتم ، لیجنا  سّدـقم ،

ياهدنب 1 باب 13 ، ص 77 ، سقرم ، لیجنا  سّدقم ، باتک  57 ـ ] . ] ياهدنب 28 و 29 باب 19 ، یتم ، لیجنا  56 ـ ] . ] 34 ياهدنب 31 ـ  ، 25
باب 21، اقول ، لـیجنا  59 ـ ] . ] 40 و 37 ـ  و 36  ياهدنب 35  باب 12 ، ص 116  اقول ، لیجنا  سّدـقم ، باـتک  58 ـ ] . ] یلا 37 و 32   9  ـ
ص اّنحوی ، هفـشاکم  سّدقم ، باتک  61 ـ ] . ] 28 ياهدنب 26 ـ  باب 5 ، ص 152 ، اّنحوی ، لیجنا  سّدـقم ، باتک  60 ـ ] . ] 27 ياهدنب 25 ـ 

ـ ] 63 . ] 18 ياهدنب 11 ـ  باب 19 ، ص 417 ، لوسر ، ياّنحوی  هفـشاکم  سّدقم ، باتک  62 ـ ] . ] 10 5 و 7 ـ  ياهدنب 1 ـ  باب 12 ، ، 408
ـ ] 65 . ] دنب 12 باب 15 ، ص 261 ، نایمور ، هب  لوسر  سلوپ  هلاـسر  64 ـ ] . ] دنب 18 باب 8 ، ص 252 ، نایمور ، هب  لوسر  سلوپ  هلاـسر 

ص نیدهع ، تاراشب  67 ـ ] . ] ص 181 ج 52 ، راونالا ، راحب  66 ـ ]  ] 17 ياهدنب 15 ـ  باب 4 ، ص 330 ، نایکینولاست ، هب  سلوپ  لوا  هلاسر 
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ـ ] 70 . ] 25 ص 23 ـ  ج 1  رونلا ، تاـعمل  69 ـ ] . ] و 11 ص 10  مّود ، پاچ  همّدقم  زا  دـعب  تاکاردتـسا ، نیدـهع ، تاراشب  68 ـ ] . ] 237
. همان بساماج  زا  لـقن  هب  ص 258 ، نیدـهع ، تاراشب  72 ـ ] . ] ص 243 نیدـهع ، تاراشب  71 ـ ] . ] نوتس 1 ص 6469 ، ادـخهد ، همانتغل 

ج 51 ص 164. راونألا ، راحب  75 ـ ] . ] ص 121 و 122 همان ، بساماج  زا  لقن  هب  نامه ، 74 ـ ] . ] ص 108 دمآ ، دهاوخ  وا  [73 ـ ]

؟ تسیک نایحیسم  دزن  یجنم 

شسرپ

؟ تسیک نایحیسم  دزن  یجنم 

خساپ

هب تراشبو  شوخ " ربخ   " يانعم هبو  هدش  هتفرگ  ینانوی  تغل  زا  لیجنا "  " هملک دهد . تراشب  ار  مدرم  ات  دش  ثوعبم  ع )  ) حیسم ترضح 
هرک حطـس  رد  يدـیحوت  تموکح  هب  نآ  زا  ناوتیم  يرگید  ریبعت  هب  ایو  دـنوادخ  توکلم  مایق  ناـمه  تراـشب  نیا  تسا . هدـمآ  ییاـهر 

هداتسرف رما  نیا  ياربو  مهد  تراشب  ادخ  توکلم  هب  ار  اهرهش  مامت  ات  تسا  بجاو  نم  رب  : " میناوخیم سدّقم  باتک  رد  دومن . دای  نیمز 
عیمج رد  یـسیع  ترـضح  : " تسا هدـمآ  یّتم  لیجنا  رد  یقرواپ } مقر 43 . ص 205 ، دیدج ، دهع  سدـقم ، باتک  یقرواپ .  " . } ماهدـش

رد یقرواپ } . 35/62/9 یّتم ، لیجنا  یقرواپ .  " . } دادیم تراشب  توکلم  هبو  میلعت  ار  مدرم  اهنآ  عماجم  ردو  درکیم  ریس  تاهدو  اهرهش 
ناـیم زا  هک  میوـگیم  ّقـح  هب  : " تسا هدـمآ  یّتـم  لـیجنا  رد  دروـخیم ، مشچ  هب  داـیز  ناـسنا " دـنزرف   " هملک حیـسم  ترـضح  تاـملک 

". دـیآیم شتوکلم  رد  هک  هدومن  هدـهاشم  ار  ناـسنا  دـنزرف  هکنیا  اـت  دنـشچیمن  ار  گرم  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـکم  نیا  رد  نیرـضاح 
قرشم زا  قرب  هک  هنوگ  نامه  : " میناوخیم زینو  یقرواپ } مقر 13-28 . ص 82-84 ، یّتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  یقرواپ .  }

زینو یقرواپ } مقر 27 . ص 104 ، ناـمه ، یقرواـپ .  " . } تسا نینچ  نیا  زین  ناـسنا  دـنزرف  ندـمآ  دـنکیم  نشور  ار  هـمهو  هدرک  عوـلط 
، ناـمه یقرواـپ .  " . } دـمآ دـهاوخ  ناـسنا  دـنزرف  دیـشکیمن  ار  نآ  راـظتنا  هک  یتعاـس  رد  دیـشاب ، هداـمآ  تهج  نیمه  هـب  : " میناوـخیم
زا یلو  دنزاس ، قبطنم  حیـسم  ترـضح  رب  هک  دنتـسه  نآ  ددـصرد  نایحیـسم  تسیک ؟ ناسنا " دـنزرف   " زا دوصقم  یقرواپ } . 44/105/24

: دشاب ع )  ) يدهم ترضح  نامه  هک  تسا  حیـسم  زا  ریغ  یـصخش  ناسنا " دنزرف   " زا دوصقم  هک  دوشیم  هدافتـسا  دوجوم  دهاوشو  نئارق 
دبلطیم ار  نآ  هک  تسا  یـسک  اجنآ  رد  متـسین  دوخ  تمظعو  دـجم  بلاـط  نم  : " میناوخیم حیـسم  ترـضح  زا  اـنحوی  لـیجنا  رد  فلا )

یبوخ هب  هدـمآ  یّتـم  لـیجنا  رد  هک  یتاراـبع  زا  ب ) یقرواـپ } مـقر 50 . ص 317 ، اّنحوی ، لـیجنا  ناـمه ، یقرواـپ .  " . } دـنکیم مکحو 
توـکلم ندرک  هداـیپ  تهج  هب  ناـمزلارخآ  رد  هک  تسا  حیـسم  ترـضح  زا  ریغ  تاراـبع  نآ  رد  ناـسنا " دـنزرف   " هـک دوـشیم  هدافتـسا 

. دومن دهاوخ  تعیاشمو  تعباتم  ار  وا  میرم  نب  یسیعو  هدرک  روهظ  دنوادخ 

؟ تسا هدش  نیعم  یتقو  هچ  رد  لیجانا  رد  یجنم  روهظ 

شسرپ

؟ تسا هدش  نیعم  یتقو  هچ  رد  لیجانا  رد  یجنم  روهظ 
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خساپ

، تسا نیمز  يور  رد  يدیحوت  یناهج  لدـع  تموکح  نامه  هک  اهنامـسآ  توکلم  تقو  هک  دـیآیم  تسد  هب  لیجانا  تارابع  یخرب  زا 
اهگنج زا  ربخ  هک  تسا  دوزو  : " دیوگیم دنوادخ  توکلم  ییاپرب  تامدقم  دروم  رد  ع )  ) یسیع ترضح  تسا . هدش  نیعم  نامزلارخآ 

دهع سدقم ، باتک  یقرواپ .  " . } دوب دهاوخن  ملاع  تیاهن  یلو  تسا ، یمتح  اهنآ  ثودـح  اریز  دـینک ؛ عزف  هک  ادابم  دیونـشب ، تاعیاشو 
". دباییم یـصالخ  هک  یـسک  تسوا  دنامیم  یقاب  تیاهن  ات  هکنآ  : " ... دـیامرفیم زینو  یقرواپ } مقر 6 . ص 102 ، یّتم ، لیجنا  دـیدج ،
: هکنیا هب  دراد  هراـشاو  هدیـسر  ص )  ) مرکا لوـسر  زا  هک  تسا  یتاـیاور  قـفاوم  بلطم  نـیاو  یقرواـپ } . 13/103/24 نامه ، یقرواـپ .  }

{ یقرواپ ص 178 . یسوط ،؛ ۀبیغلا ، یقرواپ .  ."  } دومن دهاوخ  جورخ  نامزلارخآ  رد  يدهم  " " ؛ نامزلا رخآ  یف  جرخی  ّيدهملا  "

؟ تسیچ لیجانا  رد  یجنم  نارای  فاصوا 

شسرپ

؟ تسیچ لیجانا  رد  یجنم  نارای  فاصوا 

خساپ

سقرم لیجنا  رد  تعاـطا :  - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدـش  رکذ  تیرـشب  یجنم  نارای  يارب  یفاصوا  نایحیـسم  لـیجانا  رد 
هراشا لفط  هب  لاثم  " دش . دهاوخن  لخاد  نآ  رد  دریذپن  ار  ادخ  توکلم  لفط ، دننامه  هک  سکره  میوگیم : امش  هب  ّقح  هب  : " تسا هدمآ 
لیجنا رد  ماکحا : هب  لمع  . 2 تسا . قلطم  یقرواپ } مقر 15 . ص 157 ، سقرم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدـقم ، باتک  یقرواپ .  } تعاطا هب 

تـساوخ هب  سک  ره  هکلب  دوش ، اهنامـسآ  توکلم  رد  لـخاد  دـیوگب  ّبراـی  ّبراـی  یـسک  ره  هک  تسین  هنوگ  نیا  : " تسا هدـمآ  یّتـم 
: تسا هدمآ  اقول  لیجنا  رد  فاعـضتسا : . 3 یقرواپ } . 21/56/7 یّتم ، لیجنا  نامه ، یقرواپ .  " . } تساهنامـسآ رد  دـنک  لمع  راگدرورپ 

ریـس هدـنیآ  رد  اریز  زورما ، رد  ناگنـسرگ  يا  امـش  لاح  هب  اشوخ  دـنوادخ . توکلم  تسامـش  يارب  اریز  ارقف ، يا  امـش  لاـح  هب  اـشوخ  "

توکلم  " دوخ ياج  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دش . دیهاوخ  نادنخ  هدنیآ  رد  اریز  ناگدننک ، هیرگ  يا  امـش  لاح  هب  اشوخ  دش . دیهاوخ 
{ یقرواپ . 21ù20 مقر ص 210 ، اقول ، لیجنا  نامه ، یقرواپ .  " . } تسا هدش  قیبطت  روهظ  رصع  هب  نامسآ "

؟ تسا هدش  هراشا  یجنم  روهظ  مئالع  هب  لیجانا  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هراشا  یجنم  روهظ  مئالع  هب  لیجانا  رد  ایآ 

خساپ
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زاو دندرک  تولخ  وا  ابو  هدمآ  وا  دزن  هب  شنادرگاش  دوب  هتـسشن  نوتیز  غاب  رد  یـسیع  هک  ماگنه  نآ  ردو  : " ... تسا هدمآ  یّتم  لیجنا  رد 
 . یقرواپ "؟  } تسیچ ملاع  نایاپو  وت  ندـمآ  هناشنو  تمالعو  تفای  دـهاوخ  قّقحت  روما  نیا  یناـمز  هچ  رد  وگب : اـم  هب  دـندومن : لاؤس  وا 

ییاهگنج زا  ربخ  هک  تسا  دوزو  : " میناوخیم زینو  یقرواـپ } مقر 3 . ص 102 ، حاحـصا 24 ، یّتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک 
یماگنهو : " تسا هدمآ  زینو  یقرواپ } . 6/102/24 یّتم ، لیجنا  یقرواپ .  " . } تسا یمتح  اهنآ  عوقو  اریز  دینک  عزف  هک  ادابم  دیونشیم ...

عیمجو دنیـشنیم  شتمظع  شرع  يور  رب  دـننکیم  یهارمه  ار  وا  هکئالم  هک  یلاـح  ردو  دـیآیم  شتمظعو  دـجم  رد  ناـسنا  دـنزرف  هک 
مـقر 31-34. ص 107 ، حاحـصا 25 ، یّتم ، لیجنا  دـیدج ، دـهع  سدـقم ، باـتک  یقرواـپ .  ... " . } دـش دـنهاوخ  روشحم  وا  دزن  اـهّتما 

توکلم دومرف : باوج  رد  وا  دیآیم ؟ دنوادخ  توکلم  ینامز  هچ  دـندومن : لاؤس  وا  زا  نّویـسیرف  : " تسا هدـمآ  اقول  لیجنا  رد  یقرواپ }
دیدینش اههنتفو  اهگنج  زا  ربخ  هک  یماگنهو  : " میناوخیم زینو  یقرواپ } . 20/252/17 اقول ، لیجنا  یقرواپ .  " . } دیآیم هبّقرتمریغ  ادخ 

یتـما رب  یتـما  هک  دـشاب  دوز  دومرف : ناـنآ  هب  هاـگ  نآ  تسین . ملاـع  ناـیاپ  نیا  یلو  دـبای  ققحت  ادـتبا  رد  دـیاب  روما  نیا  اریز  دـینکن  عزف 
روما هک  تسا  دوزو  ددـنویپ  عوقو  هب  يدایز  ياهناکم  رد  اهیطحقو  اهیگنـسرگو  دـیدش  ياههلزلزو  دـنک  ماـیق  یتکلمم  رب  یتکلممو 

{ یقرواپ . 9/265/21-11 اقول ، لیجنا  یقرواپ .  " . } ددرگ ثداح  یگرزب  ياههناشنو  كانفوخ 

تیودهم تیدوهی و 

؟ دراد دوجو  (ع ) یسوم تشتدرز و  نید  دننامه  رگید  نایدا  رد  یجنم  روهظ  هب  داقتعا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  (ع ) یسوم تشتدرز و  نید  دننامه  رگید  نایدا  رد  یجنم  روهظ  هب  داقتعا  ایآ 

خساپ

هب یجنم  هس  تشترز  نییآ  رد  دراد . دوجو  داقتعا  یناهج  حلـصم  یجنم و  روهظ  هب  دوهی  تشتدرز و  نید  دـننامه  ناـیدا  رگید  رد  يرآ 
يرگید زا  سپ  یکی  بیترت و  هب  هس  نآ  دـنیوگ : تسا . حرطم  تشترز  لـسن  زا  سنایـشوس " امرذیـشوه "و"  " ، " ردنیـشوه  " ياـه ماـن 

زا سپ  هک  ( 1 .) دـنناوخ رگزوریپ  سنایـشوس  ار  وا  هک  تسا  ناشیا  نیرخآ  نانآ ، نیرت  مهم  هلمج  زا  درک . دـنهاوخ  لدـع  زا  رپ  ار  ناهج 
یم رادرک  مه  راتفگ و  مه  رکف ، مه  ار  ناهج  مدرم  دنک و  یم  نک  هشیر  ار  یتسدگنت  رقف و  داد ، دـهاوخ  جاور  ناهج  رد  ار  نید  روهظ ،

باتک رد  اهودـنه  عبانم  رد  و  ( 2) هدمآ نایم  هب  نخـس  اتاوآ "  " مان هب  دوعوم  هدنهد و  تاجن  زا  زین  ودـنه  نییآ  رد  ودـنه  نییآ  دـنادرگ .
رد دوش ، یم  رهاظ  دیفـس  بسا  رب  راوس  نهآ ، رـصع  اـی  یلک  ياـضقنا  رد  هک  مهد ) رهظم   ) ونـشیو رهظم  ( 3 .) تسا هدـش  حرطم  اشیناپوا 
ون زا  ار  تقلخ  دزاس و  یم  كـاله  ًاـمامت  ار  ناریرـش  دراد . تسد  رد  راد  هلاـبند  ةراتـس  تروص  هب  یناـشخرد  ۀـنهرب  ریـشمش  هک  یلاـح 

رگید ياـه  باـتک  زا  یکی  رد  ( 4 .) درک دـهاوخ  روهظ  ملاـع  ياـضقنا  رد  مهد  رهظم  داد . دـهاوخ  تعجر  ار  یکاـپ  دـنک و  یم  دـیدجت 
وا هارمه  قح  دـشاب . نایمدآ  نایرپ و  هکئالم و  ياوشیپ  هک  دوش  مامت  نامزلا  رخآ  رد  یلداع  هاشداپ  هب  ایند  شدرگ  تسا : هدـمآ  اهودـنه 
وا زا  دـهد و  ربخ  دـشاب ، هچنآ  نیمز ، اه و  نامـسآ  زا  دروآ . یم  تسد  هب  ار  همه  دـشاب ، هدـش  ناهنپ  اه  هوک  اـهایرد و  رد  هچنآ  تسا و 

تیـصخش هدـش و  حرطم  راظتنا  هلئـسم  تسا ، ییودـنه  نیـشک  ياه  هخاـش  زا  یکی  هک  ییادوب  نییآ  رد  ( 5 .) دیاین ایند  هب  رتگرزب  یـسک 
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نیا رد  نایدوهی  هچرگ  تسا  هدـش  هتفگ  نخـس  دوعوم  صخـش  زا  زین  دوهی  نییآ  رد  دوهی  نییآ  ( 6 .) دـشاب یم  مجنپ  يادوب  راظتنا  دروم 
نیا اب  تسا . هدرکن  روهظ  زونه  نانآ  دوعوم  دنا ، هدرواین  نامیا  حیسم  ترضح  هب  نایدوهی  نوچ  دنراد . رظن  فالتخا  تسیک ، دوعوم  هک 

هک تسا  ناـمز  رخآ  رد  صخـش  جورخ  دـنراد ، قاـفتا  نآ  رب  ناـیدوهی  هـچنآ  یلو  دـبای ، یم  هژیو  تـیفیک  تیدوـهی  رد  راـظتنا  باـسح 
دوعوم ( 7 .) دـننارذگ یم  ناـمز  وا  راـظتنا  هب  ناـیدوهی  دـنادرگ ... یم  نشور  میرک  بر  رون  هب  ار  نیمز  يور  دـشاب و  یم  زورفا  بکوـک 
هلاـغزب اـی  گـنلپ  هدرک و  تنوکـس  هرب  اـب  گرگ  دـنار و  مکح  یتـسار  هب  ار  نیمز  ناـمولظم  دـنک و  يرواد  تلادـع  هب  هک  تسا  یـسک 

نایحیسم تیحیسم  نییآ  ( 8 .) دش دهاوخ  رپ  دنوادخ  تفرعم  زا  ناهج  اریز  دوشن ؛ هدید  يداسف  ررـض و  سدـقم ، هوک  مامت  رد  دـباوخ ...
رپ ار  ناهج  هدرک و  لوزن  نامسآ  زا  هک  تسا  (ع ) حیسم یسیع  ترضح  وا  هک  دنراد  رواب  هچ  رگا  دنتـسه و  یناهج  حلـصم  راظتنا  رد  زین 
ای ماش  رد  دیآ ، یم  هناخ  بحاص  تقو  هچ  رد  دیناد  یمن  اریز  دیـشاب ، رادـیب  سپ  : " تسا هدـمآ  سقرم  لیجنا  رد  درک . دـهاوخ  لدـع  زا 
زا لقن  هب  ص 121 ، همان ، تساماج  . 1 اه : تشون  یپ  ( 9!" .) دبای هتفخ  ار  امش  هدمآ ، ناهگان  ادابم  حبـص ! ای  سورخ ، گناب  ای  بش ، همین 

فراعم . 4 ص 737 . داشیناپوا ، باتک  . 3 ص 19 . تیودـهم ، نایدا و  . 2 ص 99 . يدهم ، ترـضح  یناهج  تلاسر  يدمحم ، لگ  هدیرف 
للملا و همجرت  . 7 . 104 ص 103 ـ  جع ) ) يدهم یناهج  تلاسر  . 6 ص 19 . تیودهم ، نایدا و  . 5 عرصاعم ص 245 . ناهج  رد  یمالـسا 

ص 109. نامه ، . 9 ص 106 . يدهم ، یناهج  تلاسر  . 8 ص 312 . ج 1 ، لحنلا ،

؟ تسا هدمآ  شیاهباتک  رد  جع )  ) نامز ماما  هرابرد  يدایز  ياه  باوخ  ریبعت  ربمایپ  مادک 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  شیاهباتک  رد  جع )  ) نامز ماما  هرابرد  يدایز  ياه  باوخ  ریبعت  ربمایپ  مادک 

خساپ

علطم جـع ) ) نامز ماما  ترـضح  دوجو  زا  متاخ -  اـت  مدآ  زا  یهلا -  ناربماـیپ  هک  تسا  ملـسم  هلب  تسین . اـم  تاـیاور  رد  یعوضوم  نینچ 
رد دشاب  هدـمآ  شیاهباتک  رد  يدایز  ياه  باوخریبعت  يربمایپ  هک  نیا  اما  دـنا . هداد  یم  تراشب  ناشیا  دوجو  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دـندوب و 

سدـقم باتک   ) قیتع دـهع  ياه  باتک  رافـسا و  رد  هلب  تسین  ام  سرتسد  رد  ناربمایپ  نآ  ياه  باتک  لـصا  نینچمه  تسین . اـم  تاـیاور 
نیا هک  نیا  اما  دراد . یجنم  هرابرد  يو  ياـه  باوخ  هب  یتاراـشا  هک  تسا  فورعم  (ع ) یبن لاـیناد  ماـن  اـب  یباـتک  نایحیـسم ) ناـیدوهی و 
يو هک  دهد  یم  ناشن  تاریبعت ، یخرب  هچ  رگا  دراد  يرت  قیقد  یسررب  هب  زاین  (ع ) يدهم ترضح  ای  تسا  (ع ) یسیع ترضح  هب  تاراشا 

. مینک لاسرا  ناتیارب  ار  باتک  نآ  بلاطم  ات  دیسیونب  دیتساوخ  رگا  دراد . هراشا  جع ) ) يدهم ترضح  هب 

؟ تسا هدمآ  نایم  هب  جرف  راظتنا  زا  نخس  دوهی  سدقم  باتک  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  نایم  هب  جرف  راظتنا  زا  نخس  دوهی  سدقم  باتک  رد  ایآ 
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خساپ

ریمازم رفـس  سدـقم ، باتک  زا  میدـق  دـهع  رد  دـنزیم . جوم  تیدوهی  بیـشنو  زارفرپ  خـیرات  رد  نامزلارخآ  دوعوم  راظتنا  باهتلاو  روش 
دـش دـهاوخ  هدـیچرب  نیمز  يور  زا  نیملاـظ  لـسن  اریز  وشم ؛ سویأـم  نیملاـظو  رارـشا  دوجو  تهج  هب  : " میناوـخیم روـمزم 37  دوواد ،
حلاص ياهناسناو  داتفا . دهاوخ  هقرفت  ناشنیب  دندرگ  عقاو  یهلا  نعل  دروم  هک  یناسکو  دش . دـنهاوخ  نیمز  ناثراو  یهلا  لدـع  نیرظتنمو 
ریمازم رفـس  سدـقم ، باتک  یقرواپ .  " . } درک دـنهاوخ  یگدـنز  نیمز  يور  رد  خـیرات  نایاپ  اتو  هدـش  نیمز  ناثراو  هک  دنتـسه  یناـسک 

نیمه هبو  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  نیطـسلف  رب  یمور  نایلاو  هرطیـس  نارود  رد  دنوادخ  زیمآزاجعا  تلاخد  راظتنا  باتو  بت  یقرواپ } دوواد .
{ یقرواپ . 2/3 یّتم ، یقرواـپ .  ."  } تسا کـیدزن  نامـسآ  توکلم  اریز  دـینک ، هبوت  : " داد ادـن  هدـنهد  دـیمعت  ياـیحی  هک  یماـگنه  ّتلع 

ياههورگ شخبماـهلاو  دادیم  ناـکت  ار  ناگدنونـش  ياـهلد  وا  روآناـجیه  تاـملک  دندینـش ، لدو  ناـج  اـب  ار  وا  ماـیپ  مدرم  ياـههدوت 
. دیشکیم هنابز  ناشبولق  رد  ادخ " هدش  حسم   " مایق يارب  راظتنا  قوش  شتآ  هراومه  هک  دوب  ییاونیبو  هدیدمتس 

؟ تسا یسک  هچ  دوهی  دزن  یجنم 

شسرپ

؟ تسا یسک  هچ  دوهی  دزن  یجنم 

خساپ

هلمج زاو  تسا . هدـش  یناـهج  دوـعوم  هلأـسم  هب  یناوارف  تاحیرـصتو  تاراـشا  هک  میربیم  یپ  دوـهی  سدـقم  ياـهباتک  هب  هـعجارم  اـب 
رد اذل  تسا . دوواد  روبزو  یبن  يایعـشا  یبن ، يانیفـص  یبن ، یّجح  یبن ، لایناد  باتک  هدش : هراشا  عوضوم  نیا  هب  اهنآ  رد  هک  ییاهباتک 

رکذ زا  دـعب  روبز  رد  قیقحت  هبو  " ؛} َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقلَو  : } میناوخیم میرک  نآرق 
دوواد روـبز  رد  درب ". دـنهاوخ  ثرا  هـب  نـم  حــلاص  یقرواـپ } هیآ 105 . ءاـیبنا ، هروـس  یقرواـپ .  } ناگدـنب ار  نیمز  اـنامه  هـک  میتـشون 

ربو هدرک  مکح  مدرم  نیب  یکین  هب  ات  امرف  اطع  ِکلَم  دـنزرف  هب  ار  تتلادـعو  شخبب  کـلم  هب  ار  دوخ  تموکح  ایادـخ ! راـب  : " میناوخیم
دهع سدـقم ، باتک  یقرواپ .  ... " . } دـندرگ وا  راذـگتمدخ  اهتلم  همهو  هدرک  عوضخ  وا  رب  ناهاشداپ  مامت  دـهد ... فاصنا  ناگداتفا 

{ یقرواپ مقر 1-17 . ص 1210-1212 ، رومزم 72 ، ریمازم ، میدق ،

یهلا نایدا  ریاس  رد  تیودهم 

( جع ) يدهم ترضح  نامزلارخآ  حلصم  زا  اهنآ  روظنم  ایآ  دنراد ؟ داقتعا  نامزلارخآ  حلـصم  روهظ  هب  يدوهی  تیحیـسم و  نوچ  رگید  نایدا  ایآ 
؟ تسا

شسرپ

ترـضح نامزلارخآ  حلـصم  زا  اهنآ  روظنم  ایآ  دـنراد ؟ داقتعا  ناـمزلارخآ  حلـصم  روهظ  هب  يدوهی  تیحیـسم و  نوچ  رگید  ناـیدا  اـیآ 
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؟ تسا جع ) ) يدهم

خساپ

، دنکیم دادیب  ملظ  داسف و  هک  ناهج  ینارحب  رـصع  کی  رد  هک  دنراد  هدـیقع  یهلا  نایدا  ریغ  ناوریپ  زا  یخرب  یهلا و  نایدا  ناوریپ  همه 
رد هچرگ  ( 1 .) دهدیم شرتسگ  ار  لدع  هدومن و  حالصا  ار  ناهج  هتفشآ  عاضوا  دنکیم و  روهظ  یناهج  حلـصم  گرزب و  هدنهد  تاجن 

رظن فـالتخا  تسا ، نید  تلم و  مادـک  هب  بوـسنم  تسیچ و  وا  ماـن  تـسا ، ییاـهیگژیو  هـچ  ياراد  تـسیک ، یناـهج  حلـصم  هـک  نـیا 
ناوریپ زا  یناریا و  ار  وا  نایتشترز  دـننادیم . ناشدوخ  زا  ار  وا  هتخانـشیم و  ییاـهیگژیو  صوصخم و  بقل  اـب  ار  وا  یتلم  ره  ( 2 .) دنراد
دوشیم هراشا  نایدا  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  دـنناوخیم .  دوعوم  حیـسم  ار  وا  نایوسیع  لیئارـسا و  ینب  زا  نادوهج ، ( 3 .) دننادیم تشترز 

ام و رذیشوه  رذیـشوه ، ياهمان  هب  یجنم  هس  تشترز  نییآ  رد  تشترز  نییآ   - 1 تسا : هدش  هتفگ  نخس  یناهج  حلـصم  زا  اهنآ  رد  هک 
زا درک . دـنهاوخ  لدـع  زا  رپ  ار  ناـهج  يرگید  زا  سپ  ناـنآ  دـنیوگ : تسا . حرطم  تشترز  لـسن  زا  گرم ) هدـنهد  تاـجن   ) سنایـشوس

جاور ناـهج  هب  ار  نـید  روـهظ ، زا  سپ  هـک  ( 4) دـنناوخیم رگ  زوریپ  سنایـشوس  ار  وا  هک  تسا  ناـشیا  نیرخآ  ناـنآ ، نیرتمهم  هـلمج ،
رد يدنه  نییآ   - 2 ( 5 .) دـنادرگیم رادرک  مه  راتفگ و  مه  رکف ، مه  ار  ناهج  مدرم  هدرک و  نک  هشیر  ار  یتسدـگنت  رقف و  داد ؛ دـهاوخ 

(6 .) تسا هدش  حرطم  اشیناپوا  باتک  رد  اهودنه  عبانم  رد  هدمآ و  نایم  هب  نخس  اتاوآ "  " مان هب  دوعوم ، هدنهد و  تاجن  زا  زین  ودنه  نییآ 
یناشخرد هنهرب  ریشمش  هک  یلاحرد  دوشیم ، رهاظ  دیفـس  بسا  رب  راوس  نهآ ، رـصع  ای  یلک  ياضقنا  رد  هک  مهد ) رهظم   ) ونـشیو رهظم 

تعجر ار  یکاـپ  دـنکیم و  دـیدجت  ون  زا  ار  تقلخ  دزاـسیم و  كـاله  ًاـمامت  ار  ناریرـش  دراد . تسد  رد  راد  هلاـبند  هراتـس  تروـص  هب 
هاشداپ هب  ایند  شدرگ  تسا : هدمآ  اهودنه  رگید  ياهباتک  زا  یکی  رد  ( 7 .) درک دهاوخ  روهظ  ملاع  ياضقنا  رد  مهد  رهظم  داد . دهاوخ 

هدش ناهنپ  اههوک  اهایرد و  رد  هچنآ  تسا و  وا  هارمه  قح  دـشاب . نایمدآ  نایرپ و  هکئالم و  ياوشیپ  هک  دوش  مامت  نامزلارخآ  رد  یلداع 
هک ییادوب  نییآ  رد  ( 8 .) دیاین ایند  هب  رتگرزب  یسک  وا  زا  دهد و  ربخ  دشاب ، هچنآ  نیمز ، اهنامـسآ و  زا  دروآیم . تسد  هب  ار  همه  دشاب ،
رد دوهی  نییآ   - 3 ( 9 .) دشابیم مجنپ  يادوب  راظتنا  دروم  تیصخش  هدش و  حرطم  راظتنا  هلئسم  تسا ، ییودنه  نیشک  ياههخاش  زا  یکی 

نایدوهی نوچ  دنراد . رظن  فالتخا  تسیک ، دوعوم  هک  نیا  رد  نایدوهی  هچ  رگ  تسا . هدش  هتفگ  نخس  دوعوم  صخـش  زا  زین  دوهی  نییآ 
یلو دباییم ، هژیو  تیفیک  تیدوهی  رد  راظتنا  باسح  نیا  اب  تسا . هدرکن  روهظ  زونه  نانآ  دوعوم  دـناهدرواین ، نامیا  حیـسم  ترـضح  هب 
میرک بر  رون  هب  ار  نیمز  يور  دـشابیم و  زورفا  بکوـک  هک  تسا  ناـمز  رخآ  رد  صخـش  جورخ  دـنراد ، قاـفتا  نآ  رب  ناـیدوهی  هچنآ 

هب ار  نیمز  نامولظم  دنک و  يرواد  تلادع  هب  هک  تسا  یـسک  دوعوم  ( 10 .) دننراذگیم نامز  وا  راظتنا  هب  نایدوهی  دـنادرگیم ... نشور 
اریز دوشن ؛ هدـید  يداسف  ررـض و  سدـقم ، هوک  مامت  رد  دـباوخ ... هلاغزب  اب  گـنلپ  هدرک و  تنوکـس  هرب  اـب  گرگ  دـنار و  مکح  یتسار 

هک دنراد  رواب  هچ  رگا  دنتسه و  یناهج  حلصم  راظتنا  رد  زین  نایحیسم  تیحیسم  نییآ   - 4 ( 11 .) دش دهاوخ  رپ  دنوادخ  تفرعم  زا  ناهج 
: تسا هدـمآ  سقرم  لیجنا  رد  ( 12 .) درک دـهاوخ  لدـع  زا  رپ  ار  ناهج  هدرک و  لوزن  نامـسآ  زا  هک  تسا  (ع ) حیـسم یـسیع  ترـضح  وا 

ناهگان ادابم  حبـص ! ای  سورخ ، گناب  ای  بش ، همین  ای  ماش ، رد  دـیآیم ، هناخ  بحاـص  تقو  هچ  رد  دـینادیمن  اریز  دیـشاب ، رادـیب  سپ  "

مالـسا رد  هک  یمهم  رایـسب  لیاسم  زا  یکی  دیاهدرک ، هراشا  دینادیم و  هک  روط  نامه  مالـسا  نییآ   - 5 ( 13!" .) دبای هتفخ  ار  امش  هدمآ ،
و ( 14  ) تایآ رد  هک  تسا  جـع ) ) نامز ماما  یناهج  حلـصم  هک  میراد  هدـیقع  نایعیـش  ام  تسا . یناـهج  حلـصم  هدـش ، هتخادرپ  نادـب  زین 
زا رپ  هک  هنوگ  نامه  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هک  تسا  (ع ) يدهم نامه  جع ) ) نامز ماما  تسا . هدـش  هراشا  ودـب  ( 15) تایاور

راظتنا رد  ناهج  هک  دنراد  رواب  زین  تنـس  لها  نادنمـشیدنا  تسا . یعیـش  رکفت  تاهیدب  زا  جـع ) ) يدـهم هب  داقتعا  ( 16 .) تسا هدش  ملظ 
تـسا یعطق  قافتا  ناملـسم  ياههقرف  همه  نایم  : " دیوگیم تسا  تنـس  لها  ناملاع  زا  هک  دیدحلا  یبا  نبا  تسا . جع ) ) يدهم ترـضح 
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یهلا و ناـیدا  همه  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوتیم  تشذـگ  هچنآ  زا  ( 17(") جـع ) يدـهم روهظ  زا  سپ  رگم  دـسریمن ، نایاپ  هب  ایند  رمع  هک 
ماما یناهج  حلصم  زا  نانآ  دوصقم  هک  دومن  تواضق  ناوتیمن  یلو  دنراد ؛ رظن  قافتا  یناهج  حلـصم  صوصخرد  یهلا  ریغ  نایدا  یخرب 
رکذ یناهج  حلصم  يارب  نایدا  ریاس  رد  هک  یتاصخشم  اههناشن و  زا  یخرب  هچرگ  تسا . هدش  هراشا  ودب  مالسا  رد  هک  دشابیم  (ع ) نامز

هلئسم هدش و  نایب  یهلا  نایدا  رد  یناهج  حلصم  روهظ  هب  تراشب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ( 18 .) تسا ناوخ  مه  زین  (ع ) نامز ماما  هرابرد  هدش ،
دوصقم تسا و  دوعوم  يدهم  یهلا ، نایدا  مامت  حلـصم  هتـشاد ، دوجو  ناشفیرحت  زا  شیپ  یهلا ، نایدا  رد  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ 

ص ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا   - 1 اهتشونیپ : دـناهتفر . اطخ  هب  قادـصم  نییعت  قیبطت و  رد  اهنآ  ناوریپ  اما  تسا ، نیمه  ناشنید 
بساماج  - 4 ناـمه . ینیما ، میهاربا   - 3 دعب . هب  ص 98  يدهم ، ترـضح  یناهج  تلاسر  نامرآ ، يدـمحم  لگ  هدـیرف  نامه ؛  - 2 . 76

7 ص 737 . داشیناپوا ، باتک   - 6 ص 19 . تیودهم ، نایدا و  نامه ؛  - 5 ص 99 . نامه ، يدمحم ، لگ  هدیرف  زا  لقن  هب  ص 121 ، همان ،
 - 10 . 104 ص 103 -  جع ) ) يدهم یناهج  تلاسر   - 9 ص 19 . تیودهم ، نایدا و   - 8 ص 245 . رصاعم ، ناهج  رد  یمالسا  فراعم  - 

لیجنا  - 13 ص 109 . جع ،) ) يدهم یناهج  تلاسر   - 12 ص 106 . يدهم ، یناهج  تلاسر   - 11 ص 312 . ج1 ، لحنلا ، للملا و  همجرت 
يدهملا  - 16 دعب . هب  ص 67  ج51 ، راونالاراحب ،  - 15 هیآ 5 . صصق )(   - 14 ص 109 . (ع ) يدهم یناهج  تلاسر  زا  سابتقا  اب  سقرم ،

.77 ناهج 76 -  رتسگداد  ینیما ، میهاربا   - 18 دعب . هب  ص 11  رثالا ، بختنم   - 17 ص 425 . ینامعن ، ۀبیغلا  باتک  ص 72 ؛ ج2 ، دوعوم ،

؟ دنراد حلصم  هب  يداقتعا  روط  هچ  مادک  ره  ینس  یحیسم و  يدوهی ، يدنه ، ییادوب -  یتشدرز ،

شسرپ

؟ دنراد حلصم  هب  يداقتعا  روط  هچ  مادک  ره  ینس  یحیسم و  يدوهی ، يدنه ، ییادوب -  یتشدرز ،

خساپ

لاگنچ زا  تیرـشب  تاجن  روظنم  هب  ایند ، ینارحب  کـیرات و  ياـه  هرود  نیرخآ  رد  یناـهج ، گرزب  حلـصم  هدـیزگرب و  درف  کـی  روهظ 
ینامـسآ نایدا  ناوریپ  نامز  رید  زا  هک  تسا  یعوضوم  یتیگ  رـسارس  رد  يدرف  يدازآ  یمومع و  تلادـع  نیمأـت  داـسف و  ملظ و  نمیرها 

سرتسد رد  نونکا  مه  هک  نایتشترز  باتک  لیجنا و  تاروت و  ینعی  نیدـهع  بتک  هعلاـطم  دـنا  هدوب  نآ  راـظتنا  رد  هتـشاد و  ناـمیا  نادـب 
خیرات هنمزا  نیرت  میدق  زا  ارنآ  هقباس  هتخاس و  نشور  ار  تقیقح  نیا  رگید ، للم  زا  یخرب  میدق و  نایرصم  دنه و  دیاقع  یـسررب  تسا و 

اریز تسا  نایدا  بهاذم و  رئاس  زا  شیب  هعیش  بهذم  مالـسا و  سدقم  نید  صوصخ  نیا  رد  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  دنک  یم  تباث  رـشب 
رپ ار  ناهج  دمآ و  دهاوخ  يزور  هرخالاب  هک  یناهج  گرزب  حلصم  هدنهد و  تاجن  نیا  هک  دندقتعم  ینس  هاوخ  هعیـش و  هاوخ  ناناملـسم 

هیلع ) یلع نانمؤم  ریما  نادنزرف  مالـسا و  ربمایپ  نامدود  زا  مئاق  يدهم  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  زا  سپ  دنک  یم  داد  لدع و  زا 
دقتعم تشدرز  میناوخ  یم  تشدرز  یلصا  بهاذم  رد  هکیروطب  تسا . ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رهگالاو  تخد  رهطا  يارهز  و  مالسلا )

ماـنب يرگید  عیـسو و  شناد  ییانـشور و  عبنم  نادزی  اـی  ادزماروا  ماـنب  یکی  تملظ  رون و  اـی  رـش  ریخ و  داـضت  يورین  رد  هتـسویپ  هک  دوب 
هرازه رس  رد  هک  ایند  هدنهد  تاجن  ینعی  سنایشوم  هک  ینامز  ات  دنتسه  عازن  شکمـشک و  رد  ًامئاد  داسف  یکیرات و  لهج و  أشنم  نمیرها 
يدب رـش و  داسف و  ملظ و  دریذپ و  نایاپ  نمیرها  لماک  تسکـش  اب  ماجنارـس  دروخ  دز و  نیا  دنک و  روهظ  دیآ  یم  تشدرز  زا  دعب  موس 

فـصولا عم  تسا  هدـش  فیرحت  رییغت و  شوختـسد  یتشدرز  بتک  مامت  نیققحم  هتـشون  قبط  هکنیا  اب  و  دوش . نک  هشیر  ناهج  زا  یلکب 
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یمالـسا و رابخا  اب  تسا  هدش  یـشان  يدعب  فرـصت  زا  هک  یفالتخا  یئزج  اب  عبانم  رد  ایند  هدنهد  تاجن  هب  عجار  تشدرز  ياهییوگـشیپ 
بتک ینعی  میدـق  دـهع  بتک  رد  و  دراد . لماک  تقباطم  دـنراد ، نامیا  نادـب  هدرک و  لقن  جـع ) ) نامز ماما  هراـبرد  ناـهج  نایعیـش  هچنآ 

ریمازم زا  روبزم 37  رد  ًالثم  تسا  هدمآ  نایم  هب  روکذم  حلـصم  زا  نخـس  اهنآ  ریغ  یبن و  يایـشا  لایناد  باتک  دواد ، روبز  دـننام  سدـقم 
دش و دنهاوخ  دوبان  اهنآ  همه  ماجنارس  اریز  شاب  هتشادن  همهاو  ناریرش  ترثک  زا  هک  دهد  یم  یلست  يو  هب  دنوادخ  ربمایپ  دواد  ترضح 

ناشیا ثاریم  دناد و  یم  ار  ناحلاص  ياهزور  دنوادخ  دش ... دنهاوخ  نیمز  ثراو  نامیلح  دوب . دـناوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ  نارظتنم  اما 
روبز ردام  ینعی  نوحلاصلا  يدابع  اهثری  ضرالا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقلو  هک  هدمآ  مه  دـیجم  نآرق  رد  و  دوب . دـهاوخ  يدـبا 
ياه هنومن  تسا و  هدش  هتـسناد  تاروت  هیآ  رد  رکذ  زا  روظنم  دـش و  دـنهاوخ  ثراو  ام  حـلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  میتشون  رکذ  زا  دـعب 

هب اهنآ  لیـصافت  يارب  هک  تسا  هدـمآ  یبن  يایعـشا  ایرکز و  یبن و  قوقح  یبن و  يایفـص  باتک  رد  یبن و  لایناد  ياهباتک  رد  مه  يرگید 
: دیوگ یم  باب 24  یتم  لیجنا  رد  دـیدج  بتک  زا  و  دوش . هعجارم  یناود  یلع  ياقآ  هتـشون  تسوا  راظتنا  رد  ناهج  هک  يدوعوم  باـتک 

... دش دهاوخ  هظعوم  ملاع  مامت  رد  توکلم ، تراشب  نیا  هب  دبای و  تباجن  دنک  ربص  اهتنا  هب  ات  هک  ره  نکیل  مالسلا ...) هیلع  ) یـسیع نوچ 
دش دهاوخ  نینچ  زین  ناسنا  رسپ  روهظ  دوش ، یم  رهاظ  برغم  هب  ات  هدش  عطاس  قرـشم  زا  قرب  هکنانچمه  مداد  ربخ  شیپ  زا  ار  امـش  هکنیا 
رسپ ناونع  هب  زین  دیدج  دهع  ياهباتک  زا  رگید  یخرب  رد  و  دیآ ... یم  میظع  لالج  توقاب و  نامـسآ ، ياهربارب  هک  دنیبب  ار  ناسنا  رـسپ  و 

ترـضح دوش  رهاظ  جـع ) ) نامز ماما  یتقو  هک  هدـش  دراو  تنـس  لها  هعیـش و  ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  تسا و  هدـمآ  يو  روهظ  ناـسنا و 
هب دیناوت  یم  جع ) ) يدهم ترـضح  هب  تنـس  لها  داقتعا  هرابرد  و  درازگ . یم  زامن  ترـضح  نآ  ابو  دـیآ  یم  دورف  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع

. دیئامرف هعجارم  دوعوم  يدهم  تسوا و  راظتنا  رد  ناهج  هک  يدوعوم  ناهج  رتسگداد  هلمج  زا  ییاهباتک 

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  هراب  رد  تنس  لها  نایتشترز و  نایحیسم ,  نایدوهی ,  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  هراب  رد  تنس  لها  نایتشترز و  نایحیسم ,  نایدوهی ,  رظن 

خساپ

سدقم بتکرد  نآ  تایئزج  هتبلا  تسا . یناهج  لک  حلـصم  ندـمآ  هدـعو  دراد  دوجو  ملـسم  عطق و  روط  هب  یهلا  گرزب  نایدا  رد  هچنآ 
لاح نیع  رد  یلو  تساهدرک . داجیا  نآ  تاصخـشم  قیقد  نییعت  رد  ار  یتالکـشم  هتفرگ  ماجنا  اـهنآ  رد  هک  یتاـفیرحت  تسا و  تواـفتم 

نآ هب  ننـست  لها  نوتم  رد  دراددوجو . یهلا  گرزب  نایدا  رد  یناهج  دـحاو  لدـع  قح و  تموکح  ندـمآ  دـیدپ  حلـصم و  راـظتنا  لـصا 
نآ تدالو  نتـشاد  یفخم  نامه  نآ  تلعدـیاش  دـناهدماین . اـیند  هب  زونه  ترـضح  نآ  هک  دـندقتعم  یخرب  هتبلا  دـنراد . داـقتعا  ترـضح 

J .} یفاص هللا  تیآ  رثالا  بختنم  ك :  رتشیب ر .  یهاگآ  يارب  تسا . هدوب  روج  ماکح  سرت  رطاخ  هب  هعیش  صاوخ  ریغ  زا  ترضح 

؟ دنراد داقتعا  جع )   ) يدهم هب  زین  نایتشترز  تفگ  ناوت  یم  ایآ  تشترز  نیئآ  رد  تنایشوس  ینعم  هب  هجوت  اب 

شسرپ
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؟ دنراد داقتعا  جع )   ) يدهم هب  زین  نایتشترز  تفگ  ناوت  یم  ایآ  تشترز  نیئآ  رد  تنایشوس  ینعم  هب  هجوت  اب 

خساپ

نایدا و مامت  ابیرقت  هکلب  درادـن ؛ ناناملـسم  هب  صاصتخا  ملاع  یجنم  دوعوم  يدـهم  هب  هدـیقع  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روطب  هراب  نیا  رد 
ناهج عضو  هک  یخیرات  عطقم  کی  رد  هک  دنراد  داقتعا  بهاذم  نایدا و  مامت  ناوریپ  دـنراد . تکارـش  هدـیقع  نیا  رد  ینامـسآ  بهاذـم 
تقو نیا  رد  دریگیم ؛ ارف  ار  اج  همه  ینید  یب  ملظ و  داـسف و  دوشیم  وربور  نارحب  اـب  يرـشب  هعماـج  ددرگیم و  کـیرات  راـت و  هریت و 

رد مه  دـیون  هدژم و  نیا  دـنکیم . رب  تیرـشب  نایم  زا  ار  داـسف  ملظ و  هشیر  دـنکیم و  روهظ  یبیغ  تسد  دـییات  اـب  یجنم  کـی  هک  تسا 
سدقم ياهباتک  رد  مه  تسا و  هدمآ  همانبـساماج ) ودـنزاپ  دـنز و  باتک   ) نایتشترزـسدقم باتک  يراصن و  دوهی و  ینامـسآ  ياهباتک 

دنربیم و رـسب  دوعوم  یجنم  هب  هدیقع  رب  نایدا  همه  و  نایئادوب . همهارب و  سدقم  ياهباتک  دننام : دوشیم  هدید  بهاذـم  نایدا و  رگید 
ای یلیئاـکیم  رورـس  ماـنب  نادوهج  ناـهج ) هدـنهدتاجن   ) سنایـشوس ماـنب  ار  وا  ناـیتشدرز  دسانـشیم  صوـصخم  بقل  هب  ار  وا  یتـلم  ره 

. دـنادیم شدوخ  زا  ار  یبیغ  هدـنهدتاجننآ  یتلم  ره  و  دوعوم ، يدـهم  ماـنب  ناناملـسم  دوعوم ، حیـسم  ماـنب  نایحیـسم  یجنم ، ياحیـسم 
رب هدـیقع  هکنیا  هصالخ  هدـش ، یفرعم  لماک  روط  هب  دوعوم  یجنم  مالـسا  رد  دـننادیم و .. تشتدرز  ناوریپ  زا  ینایریا و  ار  وا  نایتشترز 

میهاربا ناهج ، رتسگداد  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تسا . حرطم  نایدا  مامت  رد  كرـش  داسف و  ملظ و  ندرک  نک  هشیر  يارب  ملاع  یجنم 
هحفص 66. ینیما ،

لها ارچ  و  دندقتعم ؟ دنکیم ، داد  لدـع و  زا  رُپ  ار  ناهج  هک  ناشیا  روهظ  هب  زین  نانآ  ایآ  تسا ؟  هنوگچ  یهلا  نایدا  ریاس  رد  تیودـهم »  » هلوقم
؟ دنرادن داقتعا  هلوقم  نیا  هب  ننست 

شسرپ

و دـندقتعم ؟ دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  ُرپ  ار  ناهج  هک  ناشیا  روهظ  هب  زین  نانآ  ایآ  تسا ؟  هنوگچ  یهلا  نایدا  ریاس  رد  تیودـهم »  » هلوقم
؟ دنرادن داقتعا  هلوقم  نیا  هب  ننست  لها  ارچ 

خساپ

نایدا و مامت  ابیرقت " هکلب  درادن ; ناناملسم  هب  صاصتخا  ملاع  یجنم  دوعوم  يدهم  هب  هدیقع  هک  تفگ  ناوت  یم  یلک  روطب  هراب  نیا  رد 
ناهج عضو  هک  یخیرات  عطقم  کی  رد  هک  دنراد  داقتعا  بهاذم  نایدا و  مامت  ناوریپ  دـنراد . تکارـش  هدـیقع  نیا  رد  ینامـسآ  بهاذـم 
تقو نیا  رد  دریگ ; یم  ارف  ار  اج  همه  ینید  یب  ملظ و  داسف و  دوش  یم  وربور  نارحب  اب  يرـشب  هعماج  ددرگ و  یم  کـیرات  راـت و  هریت و 

رد مه  دـیون  هدژم و  نیا  دـنک . یم  رب  تیرـشب  نایم  زا  ار  داسف  ملظ و  هشیر  دـنک و  یم  روهظ  یبیغ  تسد  دـییات  اب  یجنم  کـی  هک  تسا 
سدقم ياه  باتک  رد  مه  تسا و  هدمآ  همانبساماج )  ودنزاپ  دنز و  باتک   ) نایتشترز سدقم  باتک  يراصن و  دوهی و  ینامـسآ  ياهباتک 

دنرب یم  رـسب  دوعوم  یجنم  هب  هدیقع  رب  نایدا  همه  و  نایئادوب .  همهارب و  سدقم  ياه  باتک  دننام : دوش  یم  هدید  بهاذم  نایدا و  رگید 
ای یلیئاکیم  رورـس  مانب  نادوهج  ناهج )  هدـنهد  تاجن   ) سنایـشوس مانب  ار  وا  ناـیتشدرز  دسانـش  یم  صوصخم  بقل  هب  ار  وا  یتلم  ره  و 

. دناد یم  شدوخ  زا  ار  یبیغ  هدنهد  تاجن  نآ  یتلم  ره  و  دوعوم , يدهم  مانب  ناناملـسم  دوعوم , حیـسم  مانب  نایحیـسم  یجنم ,  ياحیـسم 
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رب هدـیقع  هکنیا  هصالخ  هدـش ,  یفرعم  لماک  روطب  دوعوم  یجنم  مالـسا  رد  دـنناد و .. یم  تشتدرز  ناوریپ  زا  ینایریا و  ار  وا  ناـیتشترز 
 , ناـهج رتـسگداد  رتـشیب ر.ك :  یهاـگآ  يارب  تسا .  حرطم  ناـیدا  ماـمت  رد  كرـش  داـسف و  ملظ و  ندرک  نک  هشیر  يارب  ملاـع  یجنم 

یجنم روهظ  نارود  زراب  تافص  زا  دروخیم . مشچ  هب  فلتخم  نایدا  رد  هک  تسا  یتراشب  نامزلا  رخآ  یجنم  هحفص 66 . ینیما ,  میهاربا 
مامتها اب  تشدرز  نییآ  تیحیسم و  تیدوهی ، رد  نامزلا  رخآ  یجنم  روهظ  هلأسم  تسا . یلادع  زا  نیمز  ندش  رپ  داسف و  متـس و  اب  هزرابم 

یجنم صخـش  هراـبرد  دـنچ  ره  دـنراد ؛ قاـفتا  یجنم  روهظ  هراـبرد  گرزب  ناـیدا  همه  ًاـبیرقی  نیارباـنب ، تسا  هدـش  حرطم  رتشیب  رایـسب 
(، جـع  ) يدـهم هرابرد  دـئاقع  ارآ و  ای  تیودـهم  نایدا و  دـینک : هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب  تسا . رایـسب  رظن  فـالتخا 

، نارهی يوفطـصم ، رغـصا  یلع  نامزلا ، رخآ  دوعوم  هرابرد  نایناریا  هشیدنا  ریـس  ای  یینایـشوس  نارهت . یتآرم ، تاراشتنا  تیـشهب ، دـمحم 
.1377 مق ، بهاذم ، نایدا و  ياقیقحی  ياعلاطم و  زکرم  یقیفوت  نیسح  همجری  نویسنیرک ، سویبوج  دوهی ، نییآ  رد  احیسم  راظینا  . 1361

هّتبلا دناهدناوخ . ریذپان  دیدرت  رتاوتم و  ار  تیودـهم  تایاور  نانآ  تسا و  تاملـسم  زا  ًابیرقت  زین  ّتنـس  لها  هاگدـید  رد  تیودـهم  هلأسم 
( جع ) يدهم ماما  هرابرد  فلتخم  بهاذم  اههقرف و  هاگدـید  اب  ییانـشآ  يارب  دـیآیم . ایند  هب  نامزلارخآ  رد  جـع ) ) يدـهم دـندقتعم  نانآ 

تاراشتنا یهاشورـسخ ، يداه  دیـس  تنـس ، لها  هاگدـید  زا  دوعوم  يدـهم  یناـهج و  حلـصم  تسا : دـنمدوس  رایـسب  ریز  باـتک  هعلاـطم 
)1375 مق ، يداهلا ، پاچ   ) روپ يدـهم  ربکا  یلع  هتـشون  جـع ،) ) يدـهم يرـضح  همانباتک   » ِيدـلج هعوـمجم 2  نارهت 1374 . تاـعالطا ،

] يوداه دیمح  مالک : سانشراک  . [ دزاسیم انشآ  هراب  نیا  رد  دوجوم  عبانم  اب  ار  نادنمهقالع 

؟ تسیک نایتشدرز  هاگدید  زا  دوعوم 

شسرپ

؟ تسیک نایتشدرز  هاگدید  زا  دوعوم 

خساپ

: دیوگیم دروآیم ، نایم  هب  نانمیرهاو  نادزیا  نیب  يدبا  هزرابمو  هلباقم  زا  نخس  هکنآ  زا  دعب  دنز "  " مان هب  نایتشدرز  فورعم  باتک  رد 
هب ملاع  نانمیرها  لسن  يدوبانو  نادزیا  يراـیو  ترـصن  زا  دـعبو  دوشیم  عقاو  نادزیا  هیحاـن  زا  ترـصنو  يزوریپو  حـتف  ماـگنه  نیا  رد  "

؛  238ù237 ص نیدهعلا ، تاراشب  یقرواپ .  " . } تسشن دنهاوخ  تکربو  تداعس  یسرک  رب  مدآ  نادنزرفو  دسریم  دوخ  یلصا  تداعس 
هیرذ زا  نایزات  نیمزرس  زا  يدرم  : " دومرف هک  هدرک  لقن  تشدرز  زا  همانبساماج "  " باتک رد  بساماج  یقرواپ } ص 34 . روهظلا ، ةراشب 

دهاوخ ناریا  هب  ور  ناوارف  يرکـشل  ابو  شّدج  نید  رب  ینالوط ، یقاس  میظع ، یمـسج  اب  رـسگرزب ، يدرم  وا  ، درک دـهاوخ  جورخ  مشاه 
نامه رد  یقرواـپ } . 244ù243 ص نیدـهعلا ، تراـشب  یقرواـپ .  " . } دومن دـهاوخ  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نآو  هدرک  داـبآ  ار  نیمز  دوـمن ،

فورعم نامز ) هاـشو  ملاـع  دیـشروخ   ) هب هک  ربماـیپ  نآ  رتخد  هیرذ  زاو  : " دـیوگیم ص )  ) مرکا لوسر  تّوبن  هب  تراـشب  زا  دـعب  باـتک 
ینعی ملاع  طسو  رد  ربمایپ  نآ  هفیلخ  نیرخآ  وا  دومن ، دـهاوخ  مکح  نادزی  مکح  هب  ایند  رد  هک  دیـسر  دـهاوخ  تفـالخ  هب  يدرم  تسا ،

رد یقرواپ } ص 20 . روهظلا ، ةراشب  ص 273 ؛  نیدهعلا ، تراشب  یقرواپ .  ... " . } تشاد دهاوخ  ماود  تمایق  زور  ات  شتلودو  تسا ، هکم 
روهظ زا  لبق  : " دـنکیم لـقن  نینچ  نیا  تشدرز  شداتـسا  لوق  زا  ار  بساـماج  مـالک  اتـسوا "  " باـتک حرـش  نسی " نمهب  دـنز   " باـتک

ارف ار  ملاع  داسفو  ملظو  هدش  رود  دنوادخ  زا  مدرم  دباییم ، شرتسگ  ملاع  رد  يراب  دنبیبو و  ینیدیب  غورد ، هدـعو ، فلخ  سنایـشوس 
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قافتا روهظ  ماگنه  هک  یمئالعو  دروآیم  مهارف  یناهج  یجنم  روهظ  يارب  ار  هنیمزو  هدرک  نوگرگد  ار  ملاع  لاوحا  روما ، نیا  دریگیم .
فرط زا  هکئالم  دراد . دزیا " رهـشدرخ   " ندـمآ رب  تلالد  هک  دوشیم  رهاظ  نامـسآ  رد  یبیرغو  بیجع  هثداح  زا  تسا  تراـبع  دـتفایم 

زینو یقرواپ } ص 25 . همانبساماج ، یقرواپ .  ... " . } دنناسرب ملاع  هب  ار  اهنالعاو  اهربخ  ات  دنوشیم  هداتـسرف  وا  نذا  هب  برغمو  قرـشم 
". دـش دـهاوخ  اپرب  تمایق  هاگ  نآ  دومن ، دـهاوخ  كاپ  ار  ملاـع  سنایـشوس  نآ ، زا  دـعبو  : " ... میناوخیم نسی " نمهب  دـنز   " باـتک رد 

تسا یسک  نیرخآ  سنایشوس  : " تسا هدمآ  سنایشوس  هملک  ریـسفت  رد  باتک  نامه  رد  یقرواپ } ص 19 . نسی ، نمهب  دنز  یقرواپ .  }
{ یقرواپ ص 150 . نامه ، یقرواپ .  " . } داد دهاوخ  تاجن  ملاع  رد  ار  تشدرزو  دیآیم  هک 

؟ تسیچ (ع ) میهاربا ترضح  فحصم  رد  (ع ) نامز ماما  مان 

شسرپ

؟ تسیچ (ع ) میهاربا ترضح  فحصم  رد  (ع ) نامز ماما  مان 

خساپ

رد هک  نیدـهع  خـیرات و  ییاور و  ياهباتک  تسا ، مّلـسم  یعطق و  روما  زا  نیـشیپ  ياهتّما  نایدا و  رد  تّیودـهم  هب  داقتعا  هک  اـج  نآ  زا 
یّلقتسم ياهباتک  هنیمز  نیا  رد  دنتـسه و  كرتشم  داقتعا  نیا  رد  ناناملـسم  لثم  زین  اهنآ  دناهتخادرپ و  تّیودهم  رابخا  هب  تسا ، تسد 

. هدمآ يدهم  ترضح  دای  هب  ناونع  اب  لقتسم  یباتک  رد  رگید  نایدا  نیشیپ و  ياهتّما  رد  يدهم  ترضح  یماسا  تسا و  هدش  هتـشون  زین 
/ یناگیاپلگ يدهاز  یضاق  دمحا  (ع ،) يدهم ترضح  دای  هب  [. 1 { ] 1 .} تسا هدش  رکذ  بحاص  میهاربا  فحصم  رد  ترضح  مسا  و 

دراوم ریاس 

؟ تسا هنوگچ  رگید  نایدا  رد  نآ  فادها  تیودهم و  هب  داقتعا 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  رگید  نایدا  رد  نآ  فادها  تیودهم و  هب  داقتعا 

خساپ

رد و  دومن ، دهاوخ  روهظ  یحلاص  درف  ناهج  ةدنیآ  رد  هک  دراد  دوجو  رواب  نیا  مالسا  تیحیسم و  دوهی ، تشتدرز ، دنه و  ياه  نییآ  رد 
داشرا و تیاده و  ینعی  یّلک ، فده  رد  اه  نیا  ۀمه  دش . دهاوخ  قفوم  هار  نیا  رد  دراد و  یم  رب  مدـق  رـشب  تاجن  متـس و  ندودز  تهج 

ياه هاگدـید  اه  یگژیو  زا  یخرب  ییزج و  فادـها  روما و  رد  تسا  نکمم  لاح  دـنراد . رظن  تدـحو  یهارمگ  ینادان و  زا  رـشب  تاـجن 
ناوریپ همه  میناسر . یم  امش  عالطا  هب  ار  گرزب  نایدا  هاگن  زا  نامزلارخآ  حلصم  يدهم و  روهظ  ةرابرد  یحیضوت  دنشاب . هتشاد  یتوافتم 
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هدنهد تاجن  دنکیم ، دادیب  ملظ  داسف و  هک  ناهج  ینارحب  رصع  کی  رد  هک  دنراد  هدیقع  یهلا  ریغ  نایدا  ناوریپ  زا  یخرب  یهلا و  نایدا 
حلصم هک  نیا  رد  هچرگ  ( 1 .) دهدیم شرتسگ  ار  لدع  هدومن و  حالصا  ار  ناهج  هتفشآ  عاضوا  دنکیم و  روهظ  یناهج  حلصم  گرزب و 

وا یتلم  ره  ( 2 .) دـنراد رظن  فالتخا  تسا ، نید  تلم و  مادـک  هب  بوسنم  تسیچ و  وا  مان  تسا ، ییاهیگژیو  هچ  ياراد  تسیک ، یناهج 
(3 .) دننادیم تشترز  ناوریپ  زا  یناریا و  ار  وا  نایتشترز  دـننادیم . ناشدوخ  زا  ار  وا  دنتخانـشیم و  ییاهیگژیو  صوصخم و  بقل  اب  ار 

هدش نایب  حرش  نیدب  گرزب  ياه  نییآ  رد  یجنم  يدهم و  نیا  دنناوخیم .  دوعوم  حیسم  ار  وا  نایوسیع  لیئارـسا و  ینب  زا  اروا  نایدوهی 
رد اهودنه  عبانم  رد  هدمآ و  نایم  هب  نخـس  اتاوآ "  " مان هب  دوعوم ، هدنهد و  تاجن  زا  زین  ودنه  نییآ  رد  ادوب : ودـنه و  نییآ  رد  1 ـ تسا .

رهاـظ دیفـس  بسا  رب  راوـس  نهآ ، رـصع  اـی  یلک  ياـضقنا  رد  هک  مهد ) رهظم   ) ونـشیو رهظم  ( 4 .) تسا هدـش  حرطم  اهد  اشیناپوا  باـتک 
ار تقلخ  دزاسیم و  كاله  ًامامت  ار  ناریرش  دراد . تسد  رد  راد  هلابند  هراتس  تروص  هب  یناشخرد  هنهرب  ریـشمش  هک  یلاحرد  دوشیم ،

رگید ياـهباتک  زا  یکی  رد  ( 5 .) درک دهاوخ  روهظ  ملاع  ياضقنا  رد  مهد  رهظم  داد . دـهاوخ  تعجر  ار  یکاپ  دـنکیم و  دـیدجت  ون  زا 
وا هارمه  قح  دـشاب . نایمدآ  نایرپ و  هکئالم و  ياوشیپ  هک  دوش  مامت  نامزلارخآ  رد  یلداع  هاشداپ  هب  اـیند  شدرگ  تسا : هدـمآ  اهودـنه 

یسک وا  زا  دهد و  ربخ  دشاب ، هچنآ  نیمز ، اهنامـسآ و  زا  دروآیم . تسد  هب  ار  همه  دشاب ، هدش  ناهنپ  اههوک  اهایرد و  رد  هچنآ  تسا و 
راظتنا دروم  تیصخش  هدش و  حرطم  راظتنا  هلئسم  تسا ، ییودنه  نیشک  ياههخاش  زا  یکی  هک  ییادوب  نییآ  رد  ( 6 .) دیاین ایند  هب  رتگرزب 
هدـنهد تاجن   ) سنایـشوس ام و  رذیـشوه  رذیـشوه ، ياـهمان  هب  یجنم  هس  تشترز  نییآ  رد  تشترز  نییآ  2 ـ ( 7 .) دشابیم مجنپ  يادوب 
نیرخآ نانآ ، نیرتمهم  هلمج ، زا  درک . دنهاوخ  لدـع  زا  رپ  ار  ناهج  يرگید  زا  سپ  نانآ  دـنیوگ : تسا . حرطم  تشترز  لسن  زا  گرم )

هشیر ار  یتسدگنت  رقف و  داد ؛ دهاوخ  جاور  ناهج  هب  ار  نید  روهظ ، زا  سپ  هک  ( 8) دنناوخیم رگ  زوریپ  سنایشوس  ار  وا  هک  تسا  ناشیا 
دوعوم صخـش  زا  زین  دوـهی  نییآ  رد  دوـهی  نییآ   - 3 ( 9 .) دـنادرگیم رادرک  مه  راـتفگ و  مه  رکف ، مه  ار  ناـهج  مدرم  دـنک و  یم  نک 
ناـمیا حیـسم  ترـضح  هب  ناـیدوهی  نوـچ  دـنراد . رظن  فـالتخا  تسیک ، دوـعوم  هک  نیا  رد  ناـیدوهی  هچ  رگ  تسا . هدـش  هـتفگ  نـخس 

هچنآ یلو  دـباییم ، هژیو  تیفیک  تیدوـهی  رد  راـظتنا  باـسح  نیا  اـب  تسا . هدرکن  روـهظ  زوـنه  ناـشدوعوم  ناـنآ  رواـب  هب  دـناهدرواین ،
نـشور میرک  بر  رون  هب  ار  نیمز  يور  دـشابیم و  زورفا  بکوک  هک  تسا  نامز  رخآ  رد  یـصخش  جورخ  دـنراد ، قافتا  نآ  رب  نایدوهی 
یتسار هب  ار  نیمز  نامولظم  دنک و  يرواد  تلادع  هب  هک  تسا  یـسک  دوعوم  ( 10 .) دننراذگیم نامز  وا  راظتنا  هب  نایدوهی  دنادرگیم ...

زا ناهج  اریز  دوشن ؛ هدید  يداسف  ررـض و  سدـقم ، هوک  مامت  رد  دـباوخ ... هلاغزب  اب  گنلپ  هدرک و  تنوکـس  هرب  اب  گرگ  دـنار و  مکح 
وا هک  دـنراد  رواب  هچ  رگا  دنتـسه و  یناـهج  حلـصم  راـظتنا  رد  زین  نایحیـسم  تیحیـسم  نییآ   - 4 ( 11 .) دش دـهاوخ  رپ  دـنوادخ  تفرعم 

سپ : " تسا هدمآ  سقرم  لیجنا  رد  ( 12 .) درک دهاوخ  لدع  زا  رپ  ار  ناهج  هدرک و  لوزن  نامسآ  زا  هک  تسا  (ع ) حیسم یـسیع  ترـضح 
، هدمآ ناهگان  ادابم  حبـص ! ای  سورخ ، گناب  ای  بش ، همین  ای  ماش ، رد  دـیآیم ، هناخ  بحاص  تقو  هچ  رد  دـینادیمن  اریز  دیـشاب ، رادـیب 

یناهج حلصم  هب  داقتعا  دراد ، رارق  یمالسا  ۀشیدنا  ةزوح  رد  هک  یمهم  رایسب  لیاسم  زا  یکی  مالـسا  نییآ   - 5 ( 13!" .) دبای هتفخ  ار  امش 
ماما تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  ( 15) تایاور و  ( 14  ) تایآ رد  هک  تسا  جع ) ) نامز ماما  یناهج  حلـصم  هک  میراد  هدیقع  نایعیـش  ام  تسا .

تیودهم هب  داقتعا  ( 16 .) تسا هدش  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هک  تسا  (ع ) يدهم نامه  جـع ) ) نامز
ناملـسم ياههقرف  همه  نایم  : " دیوگیم تسا  تنـس  لها  ناملاع  زا  هک  دیدحلا  یبا  نبا  تسا . یمالـسا  بهاذم  یمامت  یعطق  فراعم  زا 

همه هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  تشذگ  هچنآ  زا  ( 17(") جع ) يدهم روهظ  زا  سپ  رگم  دسریمن ، نایاپ  هب  ایند  رمع  هک  تسا  یعطق  قافتا 
زا ناـنآ  دوصقم  هک  دومن  تواـضق  ناوتیمن  یلو  دـنراد ؛ رظن  قاـفتا  یناـهج  حلـصم  صوـصخرد  یهلا  ریغ  ناـیدا  یخرب  یهلا و  ناـیدا 

يارب نایدا  ریاس  رد  هک  یتاصخشم  اههناشن و  زا  یخرب  هچرگ  تسا . هدش  هراشا  ودب  مالسا  رد  هک  دشابیم  (ع ) نامز ماما  یناهج  حلـصم 
نایدا رد  یناهج  حلـصم  روهظ  هب  تراـشب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  ( 18 .) تسا ناوخ  مه  زین  (ع ) نامز ماما  هرابرد  هدـش ، رکذ  یناهج  حلـصم 
يدهم یهلا ، نایدا  مامت  حلصم  هتشاد ، دوجو  ناشفیرحت  زا  شیپ  یهلا ، نایدا  رد  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  هلئـسم  هدش و  نایب  یهلا 
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ات دش  نایب  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  دناهتفر و  اطخ  هب  قادـصم  نییعت  قیبطت و  رد  اهنآ  ناوریپ  اما  تسا ، نیمه  ناشنید  دوصقم  تسا و  دوعوم 
.2 ص 76 . ناـهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا  . 1 اهتشونیپ : دوش . یم  نشور  زین  تیودـهم  زا  روکذـم  ياه  نییآ  ياه  فدـه  يدودـح 
ص داشیناپوا ، باتک  . 4 ناـمه . ینیما ، میهاربا  . 3 دعب . هب  ص 98  يدهم ، ترـضح  یناهج  تلاسر  نامرآ ، يدـمحم  لگ  هدـیرف  نامه ؛
.8 . 104 ص 103 -  جع ) ) يدهم یناهج  تلاسر  . 7 ص 19 . تیودهم ، نایدا و  . 6 ص 245 . رصاعم ، ناهج  رد  یمالسا  فراعم  . 5 . 737
لـلملا و همجرت  . 10 ص 19 . تیودـهم ، نایدا و  ناـمه ؛ . 9 ص 99 . نامه ، يدـمحم ، لگ  هدـیرف  زا  لـقن  هب  ص 121 ، همان ، بساـماج 
زا سابتقا  اب  سقرم ، لیجنا  . 13 ص 109 . جع ،) ) يدهم یناهج  تلاسر  . 12 ص 106 . يدهم ، یناهج  تلاسر  . 11 ص 312 . ج1 ، لحنلا ،

ص ج2 ، دوعوملا ، يدهملا  . 16 دعب . هب  ص 67  ج51 ، راونالاراحب ، . 15 هیآ 5 . ( 28  ) صصق . 14 ص 109 . (ع ) يدهم یناهج  تلاسر 
.77 ناهج 76 -  رتسگداد  ینیما ، میهاربا  . 18 دعب . هب  ص 11  رثالا ، بختنم  . 17 ص 425 . ینامعن ، ۀبیغلا  باتک  72 ؛

؟ دناقفاوم تیودهم  لصا  اب  ناربمایپ  ینامسآ و  نایدا  ایآ 

شسرپ

؟ دناقفاوم تیودهم  لصا  اب  ناربمایپ  ینامسآ و  نایدا  ایآ 

خساپ

دیون ار  یتکرب  ریخ و  رپ  نارود  یناهج و  حلص  عشعشم و  هدنیآ  یمومع و  تداعـس  ناشخرد و  رمع  دوخ  ناوریپ  هب  ینامـسآ  نایدا  مامت 
دیؤم یهلا  تادییأت  هب  هک  ییادـخ  درم  گرزب و  صخـش  روهظ  نمی  هب  دوش و  عفترم  اهـساره  اههرهلد و  اهینارگن و  نآ  رد  هک  دـناهداد 

ییانـشور دوـش و  دـنلب  دـیحوت  زاوـن  لد  گـناب  نآ  رد  هـکنآ  رگم  دـنامن  یقاـب  یهد  ناتـسهد و  رهـش و  هـقطنم و  نـیمز  يور  رد  تـسا 
رّونم ار  ناهج  همه  دـنایامنب و  ار  دوخ  يارآ  ناهج  ةرهچ  تناما ، یتسار و  لدـع و  ملع و  دزاس و  لیاز  ار  كرـش  یکیراـت  یتسرپاـتکی ،

یفطـصم دـمحم  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  مهدزاود  ۀـفیلخ  یمالـسا  رداصم  نیرتحیحـص  نیرتراوتـسا و  بسح  رب  زیزع  دوجوم  نیا  دزاس .
نیب رد  شروهـشم  باقلا  تسا و  ترـضح  نآ  ۀینُک  مه  مانمه و  ترـضح و  نآ  زا  دعب  ماما  ربهر و  نیمهدزاود  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

«، ونیـشو «، » هیـسازرگ  » هب رگید  ياهنابز  رد  و  تسا . هللا » هیقب   » و نامزلا » بحاص  «، » رمـالا بحاـص  «، » رظتنم «، » مئاـق «، » يدـهم  » نیملـسم
كوج و باتک  ینومگاش و  باتک  بساماج و  باتک  هدـنز و  باتک  رد  تسا . هدـش  هدـناوخ  رگید  باـقلا  اـهمان و  و  دـیمهم » «، » روترا »

باتک كدوک و  یحو  باتک  ءایعـشا و  باتک  یبن و  ياینفـص  باتک  گنداد و  باتک  لـکیتاپ و  باـتک  کـساب و  باـتک  دـید و  باـتک 
نیا رگید  حاولا  اهباتک و  سقرم و  لیجنا  اقول و  لیجنا  یتم و  لیجنا  لایناد و  باـتک  یتوهـال و  ياـنحوی  تافـشاکم  باـتک  یبن و  یکح 

ءایبنا و مما و  للم و  ۀمه  لوبق  دروم  ماع و  لصا  کی  ار  نآ  دییأت و  ار  ّتیودـهم  ةدـیقع  تلاصا  همه  هک  ینیماضم  تارابع و  هب  اهتراشب 
نآ بحاص  روهظ و  نیا  يارب  یمالـسا  تاراـشب  ثیداـحا و  رد  هک  یمئـالع  تافـص و  یـضعب  هب  تسا و  هدـمآ  دـنیامنیم  یفرعم  ناـیدا 

. دنراد تحارص  ای  هراشا  هدش  نایب  (ع ) يرگسعلا نسحلا  نبا  هجح  يدهم  ترضح 

؟ تسا هدوب  حرطم  زین  رگید  نایدا  نایم  رد  گرزب  حلصم  هلأسم  ایآ 

شسرپ
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؟ تسا هدوب  حرطم  زین  رگید  نایدا  نایم  رد  گرزب  حلصم  هلأسم  ایآ 

خساپ

 »... میناوخیم نانمیرها »  » و نادزیا »  » یگشیمه ةزرابم  رکذ  زا  سپ  دنز »  » فورعم باتک  رد  نایتشترز 1 ـ  بتک  رد  همانرب  نیا  یّلجت  یلب ،
، نانمیرها راـبت  نتخادـنارب  و  نادزیا ، يزوریپ  زا  سپ  دـنزاسیم ... ضرقنم  ار  ناـنمیرها  و  دوشیم ؛ نادزیا  فرط  زا  گرزب  يزوریپ  هاـگنآ 
زا همان » بساماج   » باـتک رد  بساـماج » « ـ  2 تسـشن »! دـنهاوخ  یتخبکین  تخت  رب  مدآینب  هدیـسر ، دوخ  یلـصا  تداعـس  هب  ناهیک  ملاع 
ّدج نیئآ  رب  و  قاس ، گرزب  و  نت ، گرزب  و  رـس ، گرزب  يدرم  نایزات ... نیمز  زا  دـیآ  نوریب  يدرم   » دـیوگیم هک  دـنکیم  لـقن  تشدرز 

نایئامهرب نایدنه و  بتک  رد  هدیقع  نیا  هاگ  هولج  دنک ». داد  رپ  ار  نیمز  دنک و  ینادابآ  و  دهن ، ناریا  هب  يور  و  رایسب ، هاپس  اب  شیوخ و 
ناگدنب زا  دراد و  تسود  ار  ادـخ  هک  ددرگرب  یـسک  هب  ایند  ماجنارـس   » تسا هدـمآ  نینچ  اهودـنه  بتک  زا  كوج » نشو   » باتک رد  1 ـ 

رد یهاشداپ  ایند  یبارخ  زا  سپ   » تسا هدـمآ  هدـید »  » مان هب  يرگید  باـتک  رد  2 ـ  دشاب »! هتـسجخ » هدنخرف و   » وا مان  و  دـشاب . وا  ّصاخ 
باـتک رد  3 ـ  دروآ ». دوخ  نیئآ  هبو  دریگب ؛ ار  ملاـع  ماـمت  و  دـشاب ، روصنم »  » وا ماـنو  دـشاب ؛ قئـالخ  ياوشیپ  هک  دوـش  ادـیپ  ناـمز  رخآ 

ار ملاع  برغم  قرـشم و  دنک و  روهظ  اطاتمم »  » رخآ نیـشناج  دـیآرد و  قح  تسد  تسا ...«  هدـمآ  نایئامهرب  هسّدـقم  بتک  زا  کتادد » »
ون هنهک  يایند  و  دـش ، مامت  زور  تّدـم  نوچ  تسا  هدـمآ  ناودـنه  بتک  زا  لکیتاپ »  » رد 4 ـ  دـنک ». تیادـه  ار  قیالخ  و  اج ؛ همه  دریگب 
يو گرزب  یّتح  يرگید و  نامز و  رخآ  سومان  یکی  ناهج  ياوشیپ  ود  نادنزرف  زا  دوش ؛ ادیپ  هزات  کلم  بحاص  ددرگ و  هدنز  و  دوش ؛

رایـسب هزجعم  ار  وا  دنارب و  مکح  دشاب و  مار  هفیلخ  و  دوش ، هاشداپ  قحب  دـشاب ؛ امنهار »  » هزات کلم  نآ  بحاص  مان  دراد و  مان  نشپ » » هک
ناگتـشرف و ياوشیپ  هک  نامز  رخآ  رد  یلداع  هاشداپ  هب  دوش  مامت  ایند  رود   » تسا هدـمآ  اهودـنه  بتک  زا  کساب »  » باتک رد  5 ـ  دشاب ».
نامـسآ و زا  و  دروآ ، تسد  هب  ار  همه  دـشاب ، ناهنپ  اههوک  اهنیمز و  ایرد و  رد  هچنآ  و  دـشاب ، وا  اب  قح  یتسار  و  دـشاب ؛ نایمدآ  نایرپ و 

باتک رد  1 ـ  نآ ) تاّقحلم  تاروت و   ) میدق دـهع  بتک  رد  يوترپ  دـیاین »! ایند  هب  یـسک  رتگرزب  وا  زا  و  دـهدیم ، ربخ  دـشاب  هچنآ  نیمز 
، دش دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ  هب  نالّکوتم  اّما  و  دش ، دـنهاوخ  عطقنم  ناریرـش  هک  اریز  میناوخیم ...«  نینچ  رومزم 37  دوواد » ریمازم  »

نیمز ثراو  ناحلاص )  ) نامیکح اـّما  دوب ؛ دـهاوخن  درک و  یهاوخ  لـّمأت  شناـکم  رد  دوب ، دـهاوخن  دـیدش  یتدـم  كدـنا  زا  دـعب  ناـه ،
اّما دش ، دنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ » ناکربتم   » اریز میناوخیم  ۀلمج 22  دوواد ) ریمازم  زا   ) رومزم 37 نامه  رد  زین  و  2 ـ  دش »! دنهاوخ 

نکاس نآ  رد  ًادـبا  هدـش  نیمز  ثراو  ناقیدـص  تسا  هدـمآ  رومزم  ناـمه  رد  ۀــلمج 29  رد  زین  و  3 ـ  دـش . دـنهاوخ  عطقنم  يو  نانوعلم 
دمآ و دهاوخ  هّتبلا  هک  اریز  شاب ! رظتنم  شیارب  دیامن ؛ ریخأت  هچ  رگا  و  میناوخیم ...«  لصف 7 ، یبن ، قوقبح »  » باتک رد  4 ـ  دش . دنهاوخ 

يایعـشا  » باتک رد  5 ـ  دـنکیم ». مهارف  نتـشیوخ  يارب  ار  یمامت  و  دـنکیم ؛ عمج  شیوخ  دزن  ار  اهتّما  عیمج  هکلب  دومن ، دـهاوخ  گـنرد 
... دیـشک دهاوخ  دق  شیاههخاش  زا  ياهخاش  هدـمآ  رب  یـسی  هنت  زا  یلاهن  و   » میناوخیم تسا  هیبشت  رـسارس  هک  یثحب  رد  لصف 11 ، یبن ،»

قاطن افو  و  تلادع ، شرمک  دنبرمک  دوب ... دـهاوخ  يرادـیب ) هیام  و   ) هیبنت یتسار  هب  نیمز  نانیکـسم  يارب  و  مکح ؛ تلادـع  هب  ار  نالیلذ 
نم سّدقم  هوک  یمامت  رد  و  دوب ... دهاوخ  ناشیا  نابش )  ) یعار کچوک  لفط  و  هتشاد ... ، تنوکـس  هرب  اب  گرگ  و  دوب ؛ دهاوخ  شنایم 

رد ییاههناشن  دش ». دهاوخ  رپ  دنریگیم ، ورف  ار  ایرد  هک  ییاهبآ  لثم  دنوادخ ، شناد  زا  نیمز  هک  اریز  درک ، دنهاوخن  داسف  ررـض و  چـیه 
برغم هب  ات  دیآیم و  نوریب  قرشم  زا  قرب  هک  نوچ   » میناوخیم لصف 24 ، یتم ،»  » لیجنا رد  1 ـ  نآ ) تاّقحلم  لیجانا و   ) دیدج دهع  بتک 

لالج تردق و  اب  دیآیم  هک  نامـسآ  ياهربا  رب  ار  ناسنا  دنزرف  دید  دـنهاوخ  دوب ... دـهاوخ  نینچ  زین  ناسنا  دـنزرف  ندـمآ  ددرگیم ، رهاظ 
رد و  2 ـ  دومن ». دنهاوخ  عمج  ار  ناشناگدیزگرب  نانآ  و  زاوآ . دنلب  روص  اب  داتـسرف  دهاوخ  ار ) دوخ  نارای   ) ار دوخ  ياههتـشرف  و  میظع !
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هک دیـشاب  یناسک  دننام  امـش  و  دـیراد ، هتخورفا  ار  دوخ  ياهغارچ  هتـسب و  ار  دوخ  ياهرمک   » تسا هدـمآ  مهدزاود ، لصف  اقول ،»  » لیجنا
!« دینک زاب  وا  يارب  گنردیب  دبوکب  ار  رد  دیایب و  تقو  ره  ات  دنشکیم ، دوخ  ياقآ  راظتنا 

؟ دراد دوجو  زین  رگید  للمو  نایدا  دزن  یجنم  روهظ  هب  نامیا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  زین  رگید  للمو  نایدا  دزن  یجنم  روهظ  هب  نامیا  ایآ 

خساپ

دّمحم دراد . دوجو  ینیدو  تلم  ره  رد  هدیقع  نیا  اذلو  تسا  رشب  يرطف  دادو ، لدع  هماقاو  دوجوم  عضو  زا  تیرشب  یجنم  روهظ  هب  نامیا 
دوجو مدرم  نهذ  رد  رـشب  خیرات  يادتبا  زا  دوجوم ، ّتیعـضو  زا  هعماج  حالـصا  هب  داقتعا  هک  تسین  یکـش  : " دـیوگیم نیدـلانیز  نیما 

زا ربخ  یگمه  هک  مینکیم  هدهاشم  مالسا  روهظ  زا  لبق  ینامسآ  نایدا  نیب  رد  اریز  تسین ، مالسا  نید  یصاصتخا  دیاقع  زاو  تسا  هتشاد 
یحالصا توعدو  يدهم  ار  وا  مان  هچرگ  دناهدرک ، نایب  زین  ار  وا  یحالصا  ياهراکهارو  حلصم  تافص  یتحو  دناهداد  تقیقح  نیا  عوقو 

... ". تسا هدرک  تیارـس  زین  ینمهربو و ... یتشدرز  لیبق  زا  رگید  ناـیدا  هب  یتح  رکفو  هدـیقع  نیا  دناهتـشاذگن ... تیودـهم  ماـن  هب  ار  وا 
ینید هبـش  ياهنییآو  ینامـسآ  ناـیدا  نیب  رد  یقرواـپ } ص 11 . هّیدـهملاو ، يدـهملا  ثیدـح  یف  نیما  دـمحا  روتکدـلا  عم  یقرواـپ .  }

هب نامیا  اب  تیحیـسم   - 2 دراد .  داقتعا  نوراه  نب  رزاع  نب  ساـحنم  اـی  ریزع  تشگزاـب  هب  دوهی   - 1 درب : مان  اهنیا  زا  ناوتیم  اـهتلمو ،
هب نامیا  اـب  سوجم   - 5 اونـشیف . تشگزاب  هب  نامیا  اب  اهودنه   - 4 هاش . مارهب  تشگزاب  هب  ناـمیا  اـب  تشدرز   - 3 ع .)  ) یسیع تشگزاب 
یف ۀعیرـشلاو  هدیقعلا  ص 271ù270 ؛  ۀـمایقلا ، مایقو  ۀـمامالا  یقرواـپ .  .... } و ادوب . روهظ  راـظتنا  رد  اـهییادوب   - 6 ردیشوأ . تشگزاب 

{ یقرواپ ص 192 . مالسالا ،

؟ تسیچ فالتخا  نیا  ّلح  هار  دنادیم  دوخ  نید  زا  ار  یجنم  نایدا ، نابحاص  زا  کی  ره 

شسرپ

؟ تسیچ فالتخا  نیا  ّلح  هار  دنادیم  دوخ  نید  زا  ار  یجنم  نایدا ، نابحاص  زا  کی  ره 

خساپ

تـضهن نیا  ربهر  ار  دوخ  نید  زا  یگرزب  یـسک  ره  تسا ، فالتخا  نایدا  نابحاص  دزن  خـیرات  نایاپ  رد  ملاع  یجنم  ّتیوه  صیخـشت  رد 
ربخ هک  تهج  نآ  زا  ینامـسآ  ياهتراشبو  صوصن   - 1 زا : دنترابع  فالتخا  بابـسا  ّمها  دنادیم . دوخ  نید  رگایحا  ار  واو  درادـنپیم 

ناـیدا ياـملع   - 2 دـنکیم . لـمح  دوـخ  ینید  گرزبو  ربـهر  هـب  ار  نآ  دراد  هـک  ینید  بـصعت  تـهج  هـب  یــسک  ره  اذـل  تـسا  یبـیغ 
دوخ ناربهر  رب  ار  یجنم  اذـل  دـنلهاج ، ناـمزلارخآ  دوعوم  يدـهم  ّتیـصخشو  تیّوه  هب  هک  تهج  نآ  زا  فلتخم  بتاـکم  نادنمـشنادو 
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رد هک  ياهصاخ  صوصنو  تاراشب  زییمت   - 1 دومن : یط  دیاب  ار  یلحارم  تّیرشب  یجنم  ّتیوه  دیدحتو  لکـشم  ّلح  يارب  دندومن . لمح 
ياهباتک رد  یجنم  تایـصوصخو  تافـص  یـسررب   - 2 تسا . هدـش  دراو  باتک  لها  ینامـسآ  سدـقم  ياـهباتک  رد  یجنم  اـب  هطبار 

سدقم ياهباتک  رد  هک  یتایـصوصخو  تافـص  اب  نآ  هسیاقمو  خـیرات  قیاقح  یـسررب   - 3 اهضرفشیپ . زا  يریذپریثأت  نودب  سدـقم 
تردق ات  نارگید  هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  یفرعم   - 4 دوش . نیعم  یجنم ، یـصخش  ّتیوهو  یعقاو  قادـصم  ات  تسا  هدـمآ  یجنم  هرابرد 

یناهج یجنمو  حلصم  تایصوصخو  تافص  یـسررب  اب  نایحیـسم  زا  یهورگ  هک  مینکیم  هدهاشم  اذل  ددرگ . مهارف  زین  نانآ  يارب  قیبطت 
، دنتفریذپ ار  یمالـسا  تیودهمو  دندیورگ  عیـشتو  مالـسا  هب  مالـسا ، رد  هدـش  میـسرت  یجنم  رب  اهنآ  قیبطتو  دوخ  سدـقم  ياهباتک  رد 

یناهج حلـصم  نأش  رد  یبن  يایعـشا  تراشب  یـسررب  زا  دـعب  وا  یحیـسم  یطاـباس  یـضاق   - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا 
اجنآ رد  اریز  تسا ؛ یمالـسا  دوعوم  يدـهم  نامه  مالک  نیا  زا  دوصقم  هجیتن  رد  : " دـیوگیم نآ  يارب  اراصنو  دوهی  ریـسفت  رد  هشقانمو 

زا تفـص  نیا  دـنیوگیم : هک  دراد  يراـگزاس  نیملـسم  عاـمجا  اـب  نـیاو  دـهدیمن . ازج  ندینـش ، دّرجم  هـب  وا  دـیوگیم : یجنم  هراـبرد 
زا لاـس 255  رد  هک  تسا  يرکـسع  نسح  دـنزرف  یجنم ، هکنیا  رد  هیماـما  هدـیقع  : " دـیوگیم زینو  " تسا . دوعوم  يدـهم  تایـصوصخ 
 . یقرواـپ " . } تسا رتکـیدزن  عقاو  هب  دومن ، دـهاوخ  روـهظ  دـنوادخ  نذا  هبو  تشگ  بیاـغ  سپـسو  دـش  دـلوتم  سجرن  ماـن  هب  يرداـم 

تاقیقحت زا  سپو  هدوب  یحیـسم  یـصخش  هک  وا  مالـسالا  رخف  قداص  دـمحم  همـالع   - 2 یقرواپ } . 208ù207 ص ۀـیطاباسلا ، نیهاربلا 
روهظ هب  اهتراشب  مامت  اجنآ  رد  هتـشون ، اراصنو  دوهی  ّدر  رد  هک  مالـسالا " سینا   " ماـن هب  یباـتک  رد  تسا  هدـش  یعیـش  ناملـسم  ناوارف 

مالساو هدوب  يدوهی  یـصخش  هک  زین  وا  ییاضر  اضر  دّمحم  همالع   - 3 تسا . هدرک  قبطنم  یمالسا  دوعوم  يدهم  ترـضح  رب  ار  یجنم 
. تسا هدرک  قبطنم  دوعوم  يدهم  رب  ار  یجنم  رب  تاراشب  ییاضر " لوقنم   " مان هب  دوخ  باتک  رد  تسا  هدرک  باختنا  ار 

؟ تسیک یناهج  يدیحوت  لدع  تموکح  رد  ربهرو  یجنم 

شسرپ

؟ تسیک یناهج  يدیحوت  لدع  تموکح  رد  ربهرو  یجنم 

خساپ

 - 2 تسوا . زین  يدـهم  زا  روظنمو  تسا ، میرم  نب  یـسیع  نامه  یناـهج  ربهرو  یجنم   - 1 دراد : دوجو  لاـمتحا  هس  قوف  لاؤس  دروم  رد 
ترضح هک  تسا  يدهم  ترضح  ربهرو ، یجنم   - 3 تساهدش . ریبعت  زین  حیسم  هب  وا  زا  هک  تسا ، یمالـسا  دوعوم  يدهم  ربهرو ، یجنم 

تـسا یجنمو  شخب  تاجن  نآ ، زا  دوصقم  هک  حیـسم  ظفل  لوا 1 -  لامتحا  ّهلدا  دباتـشیم . وا  تدعاسم  هب  دنوادخ  بناج  زا  زین  یـسیع 
هدـش هراشا  نامزلارخآ  رد  حیـسم  ترـضح  رمع  لوط  هب  یمالـسا  تایاورو  لیجانا  زا  یخرب  رد   - 2 دشابیم . ع )  ) یسیع ترـضح  بقل 

زج هب  يدهمو  " " ؛ میرم نب  یـسیع  ّالإ  ّيدهم  الو  : " هدمآ تایاور  زا  یخرب  رد   - 3 یقرواپ } . 19/28-20 یّتم ، لیجنا  یقرواپ .  . } تسا
؛ درادن تلالد  یناهج  لدع  تموکح  ییاپرب  رد  وا  لالقتـسا  رب  حیـسم  هب  ع )  ) یـسیع ترـضح  يراذگمان  ًالوا : تسین ". میرم  نب  یـسیع 

قالطا ترـضح  نآ  رب  نآ  ترهـش  تهج  هب  زین  نآرقو  دـندومن  قالطا  حیـسم  ترـضح  رب  لیجانا  نابتاک  زا  یخرب  ار  حیـسم "  " مان اریز 
یناـهج لدـع  تموـکح  سیـسأت  رد  هکنآ  تهج  هب  حیـسم  هب  یـسیع  ترـضح  نداد  بـقل  رد  تـسا  یفاـک  هـکنیا  رگیدو  تـسا . هدرک 
ناشیا لالقتسا  رب  تلالد  وا  رمع  لوطو  نامزلارخآ  رد  ع )  ) یـسیع ترـضح  تشگزاب  رد  تیحیـسمو  مالـسا  قفاوت  ًایناث : دراد . تکراشم 
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لقن دوخ  ننـس  رد  ار  نآ  هجام  نبا  هک  میرم " نب  یـسیع  ّالإ  ّيدـهم  الو   " ثیدـح دروم  رد  ًاـثلاث : درادـن . يربهرو  تموکح  لیکـشت  رد 
هدرک یفرعم  ص )  ) ادـخلوسر هیرذ  زا  ار  يدـهم  هک  تسا  يرتاوتم  تایاور  اب  ضراعم  ثیدـح  نیا  فلا . دراد : دوجو  یتالاکـشا  هدرک 

هک تسا  یـسک  وا  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  هک  تسوا  اهنتو  تسا  يدنج  دلاخ  نب  دّـمحم  تادرفنم  زا  تیاور  نیا  ب . تسا .
. تسا بجعت  تـهج  هـب  شثیدـح  لـقنو  هدوـب  لوـهجم  يروباـشین ، مکاـح  ریبـعت  هـبو  تـسین . فورعم  ّتنـس  لـها  دزن  يربآ ، ریبـعت  هـب 

ربمایپ ترتع  زا  ع )  ) يدـهم جورخ  رب  تلـالد  هک  يوبن  ثیداـحا  : " دـیوگیم یبطرق  یقرواـپ } ص 129 . فینملا ، رانملا  یقرواـپ .  } اذـل
ص 299. ج 2 ، ةرکذـتلا ، یقرواپ .  " .} تسا ثیداحا  نآ  قباطم  مکحو ، تسا  ثیدـح  نیا  زا  ّحـصا  دراد  س )  ) همطاـف دـالوا  زاو  (ص )

حیـسم مود : لامتحا  لیلد  یقرواپ } ص 161 . ج 9 ، ءایلوالا ، ۀیلح  یقرواپ .  . } دـنادیم بیرغ  ار  ثیدـح  زین  یناهفـصا  میعنوبا  یقرواپ }
تاجن يارب  ّتیلباقو  هدش  حسم  دنوادخ  بناج  زا  هک  هتفرگ  رارق  یـسک  بقل  هملک  نیا  یلو  تسا  هدـش  حـسم  يانعم  هب  هچ  رگ  تغل  رد 

" حیسم  " هب ع )  ) يدهم ترـضح  نداد  بقل  ًالوا : خساپ : تسا . ع )  ) يدهم ترـضح  يارب  اهنت  ّتیلباق  نیا  تایاور  قباطمو  دراد ، ار  ملاع 
دوشیم هدافتـسا  ثیداحا  هعومجم  زا  ًایناث : تسا . هدـشن  هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  یلو  تسا  یلوقعم  رما  هچ  رگ  هدـش  رکذ  هک  ییانعم  هب 
هعومجم زا  موس : لامتحا  ّهلدا  درب . دنهاوخ  شیپ  هب  ار  یناهج  تموکح  رما  ع )  ) يدهم ترضح  اب  یعاسم  کیرشت  اب  حیسم  ترضح  هک 

دش دهاوخ  اپ  رب  ع )  ) یسیع ترضح  یعاسم  کیرشتو  ع )  ) يدهم ترـضح  يربهر  اب  یناهج  تموکح  هک  دیآیم  تسد  هب  هلداو  نئارق 
هدمآ یمالسا  تایاور  رد   - 2 تسا . ص )  ) مرکا لوسر  زا  يدیحوت  یناهج  لدع  تموکح  لماک  حرط  ثراو  ع )  ) يدهم ماما   - 1 اریز :

تمکح  - 3 دنکیم . یفرعم  تماما  ناونع  هب  ار  ع )  ) يدـهم ماماو  هدرک  عانتما  نیملـسم  رب  تعامج  تماما  زا  یـسیع  ترـضح  هک  تسا 
یصخش کمک  هب  یسیع  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  لیجانا  تارابع  رد   - 4 دشاب . مالـسا  تما  زا  یناهج  تموکح  ربهر  هک  دنکیم  اضتقا 

. دش دهاوخ  اپ  رب  تموکح  نیا  وا  تدعاسم  ابو  هدمآ  دورف  نامسآ  زا  ناسنا " دنزرف   " مان هب 

ثیداحا رد  دوعوم  حلصم  تایصوصخ  دنراد ؟ هدیقع  نآ  هب  زین  رگید  للم  هکنیا  ای  تسا  ناناملـسم  صوصخم  یناهج ، حلـصم  دوجو  هب  داقتعا  ایآ 
؟ تسیچ یمالسا 

شسرپ

رد دوعوم  حلصم  تایصوصخ  دنراد ؟ هدیقع  نآ  هب  زین  رگید  للم  هکنیا  ای  تسا  ناناملسم  صوصخم  یناهج ، حلصم  دوجو  هب  داقتعا  ایآ 
؟ تسیچ یمالسا  ثیداحا 

خساپ

نآ هرابرد  يرتاوتم  یمالسا  ثیداحا  و  دراد ، ینآرق  هشیر  هک  تسا  یمالسا  لیـصا  هدیقع  کی  دنچ  ره  یناهج ، حلـصم  دوجو  هب  داقتعا 
تابـساحم يور  یتح  دـندقتعم . نآ  هب  تسا  هدـش  دراو  نانآ  ياهباتک  رد  هچنآ  قباطم  زین  رگید  للم  لاح ، نیعرد  یلو  تسا  هدـش  دراو 

کی دـناوتیمن  يدام )  ) يدـعب کی  لماکت  اریز  دنـشاب ، هتـشاد  هدـیقع  هبناج  همه  لماکت  بـالقنا و  نینچ  هب  زین  اـهیّدام  دـیاب  یعاـمتجا 
هک دنراد  هدیقع  یناسنا  هعماج  هبناج  همه  لماکت  و  ناهج ، گرزب  حلصم  دوجو  هب  زین  ایند  رگید  للم  دشاب . شخب  رمث  حیحص و  لماکت 

هدرـسفا درز و  نآ ، غورفرپ  باداش و  هرهچ  و  دوشیم ، هدـیچرب  یتیگ  زا  یمرخ  توارط و  طاسب  نآ  رد  هک  داسف ، راـبگرم  نازخ  زا  سپ 
هایگ لگ و  عبنم  هیـس ، كاخ  دباتیم ، لادـتعا  تیاهن  رد  باتفآ  درابیم ، راب  رهگ  ربا  دزویم ، راهب  شخب  ناج  میـسن  ًاددـجم  ددرگیم ؛
یلو دناشوپیم . یتدـم  ات  ار  یتیگ  هنهپ  بش ، يارفا  مغ  تملظ  ناهج ، للم  همه  رظن  هب  دـشوپیم . زبس  هماج  تشد ، ارحـص و  دوشیم و 
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شخپ ناهج  رسارس  رد  ار  دوخ  یئالط  هعشا  و  دهدیم ، ناشن  ار  دوخ  دیشروخ ، هرهچ  هتفاکش و  ار  قفا  نابیرگ  دیـشروخ ، دنمورین  هجنپ 
لثم تسا . هدـش  هدـیرفآ  یـساسا  نینچ  رب  شنیرفآ  ناهج  هکلب  درادـن ، ناهایگ  ناهج  تعیبط و  ملاع  هب  صاـصتخا  لـصا ، نیا  دـنکیم .
سپ و  يدابآ ، یناریو ، ره  زا  سپ  هک  دناسریم  اراکشآ  تسا و  یناهج  سومان  یلک و  لصا  کی  رگنشور  تسا » دیپس  هیـس  بش  نایاپ  »

یخیرات براجت  ار  لـصا  نیا  تشاد و  دـهاوخ  دوجو  يدازآ  ّتیرح و  راـشف ، فـالتخا و  ره  زا  سپ  و  ناـماس ، مظن و  یناـماسبان ، ره  زا 
یکاپ و يربارب ، تاواسم ، يرگداد ، تلادـع ، يدانم  یناهج ، حلـصم  ناـمز و  ماـما  دوجو  دـیاب  لـصا ، نیا  يور  دـنکیم . تیبثتو  دـییأت 
. نآ ریاغم  يزیچ  هن  تسناد ، لماکت  یمومع  سومان  هجیتن  يرـشب ، عماوج  رب  متـسوروج  طلـست  زا  سپ  نامز  زا  یـشخب  رد  ار  یگتـساریپ 

رـسب مایق  نینچ  راظتنا  رد  ناهج  للم  زا  هورگ  نیا  اهنت  دـشاب و  هتـشاد  صاصتخا  هعیـش  ناهج  هب  هک  تسین  يزیچ  یناهج ، حلـصم  هلأـسم 
زا زج  دوعوم ، حلـصم  تایـصوصخ  زا  قیقد  یهاگآ  هتبلا  دنراد . رظن  قافتا  نآ  رب  ملاع  للم  هلمج  هک  تسا  ینخـس  بلطم  نیا  هکلب  دنرب 

نامز زا  یـشخب  رد  حلـصم  کی  روهظ  دوجو و  لصا  تابثا  یلو  تسین . ریذپ  ناکما  یمالـسا  نیتسار  ثیداحاو  ینامـسآ  ياهباتک  قیرط 
دوجو رب  لقع  تسا . ریذـپ  ناکما  ًالماک  یعاـمتجا  تابـساحم  رئاـس  لـقع و  قیرط  زا  دـنیوگیم ، ناـمزلا » رخآ   » نآ هب  حالطـصا  رد  هک 

عیانـص و رد  هداهن و  شیادـیپ  هب  یماگ  زور  ره  شیادـیپ  هضحل  نیتسخن  زا  يرـشب ، هعماج  دـنکیم . لالدتـسا  نینچ  هبناج ،  همه  لماکت 
نینچ شـشوپ  ریز  یناـسنا  هعماـج  تسا . هدـش  يو  بیـصن  يریگمـشچ  تفرـشیپ  كاـشوپ ـ  و  اذـغ ، نکـسم ، زا  یگدـنز ـ  نوئـش  مولع 
کی زا  لماکت  ایآ  یلو  تسا .  هدرک  لح  ار  یتالکشم  هدرک و  اریپ  يریگ  مشچ  لماکت  يدام ، زوما  یگدنز و  نوئش  رد  قیمع ، تالوحت 
مامت هعماج  يدوبان  تمیق  هب  ندوب ـ  يدـعب  کت  لیلد  هب  یـشهج ـ  نینچ  هک  نیا  ای  دـیمان ؟ لماکت  ناوتیم  ار  يداـم »  » هبنج کـی  رظن و 
کی رد  هن  دیآ  دیدپ  نآ  دوجو  داعبا  مامت  رد  شهج  هک  تسا  نیا  هعماج ، کی  و  رادـناج ، کی  دوجوم ، کی  حیحـص  لماکت  دوشیم ؟
رگا اّما  دنک ، دشر  یصاخ  تبسن  هب  نآ  ءاضعا  مامت  دیاب  دیامیپیم ، ار  لماکت  ار  مک  مک  دیاشگیم و  ناهج  هب  هدید  هک  يدازون  تهج .

، تهج نیا  زا  تشاد . دـهاوخ  سوکعم  هجیتن  ًاعطق  دـننامب ، یقاب  نیتسخن  تلاح  نامه  هب  وا  رگید  ءاـضعا  دـنک و  دـشر  وضع  کـی  اـهنت 
تازاو هب  هک  داد  رظن  نینچ  و  تسناد ، هعماج  يونعم  یحور و  لماکت  هیلط  دـیاب  ار  يرگیدام  رهاظم  رگید  یکینکت و  یتعنـص و  لـماکت 

کی ینعم  مامت  هب  یناسنا  هعماج  و  دهد ، خر  اهیگدولآ  زا  یگتـسراو  لئاضف و  شرتسگ  هاز  رد  تایونعم و  رد  یـشهج  دیاب  لماکت ، نیا 
بابزا نویهلا و  هک  ياهجیتن  نامه  هب  زین  وا  و  دشاب ، زین  ادـخ  زا  رود  يدام و  درف  کی  قطنم  دـناوتیم  قطنم ، نیا  ددرگ . لآهدـیا  هعماج 
ضیعبت هک  دشاب  هتشاد  هجوت  هک  نیا  رب  طورشم  دسرب ، دناهدیسر ، رتاوتم ـ  ثیداحا  ینامـسآ و  ياهباتک  قیرط  زا  ناهج ـ  للم  بهاذم و 

، دریگن ارف  ار  عامتجا  کی  ای  رف و  کی  هبناج ، همه  لماکت  ات  و  تسین . يدیفم  حیحـص و  لماکت  يدام ، روما  رد  شهج  اهنت  لماکت و  رد 
ياهباتک بهاذـم و  ناوریپ  ددرگیم ، دـقتعم  یناهج  حلـصم  دوجو  هب  قیرط  نیا  زا  يدام ، رگا  دـش . دـهاوخن  دنمتداعـس  ياهعماج  چـیه 

نینچ دوجو  رب  نانآ ، ینامـسآ  ياهباتک  درخ ، لقع و  رب  هوالع  اریز  دشاب . دقتعم  یحلـصم  نینچ  دوجو  هب  دـیاب  نّویّدام  زا  لبق  ینامـسآ 
هک یتافیرحت  دوجو  اب  لیجنا ـ  تاروت و  ناتساب و  ناریا  ياهباتک  رد  دننکیم . حیرـصت  یگدنز  نوئـش  هیلک  رد  یقیمع  بالقنا  شهج و 

اهنآ همه  لقن  زا  راصتخا ، يارب  ام  تسا . حرطم  ینـشور  هب  یناهج ، حلـسم  هلأسم  دـناهدز ـ  اهنآ  هب  هک  یئاهدربتـسد  هداد و  خر  اـهنآ  رد 
. دنیامرف هعجارم  تسا  هدش  هتـشون  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  نوماریپ  هک  ياهدـنزرا  ياهباتک  هب  دـنناوتیم  نادـنمقالع  میئامنیم . يراددوخ 
ار هبناـج  همه  شهج  نینچ  دوجو  هک  ياهیآ  نیرت  نشور  روبز  رد  یناـهج  حلـصم  مینکیم . لـقن  دواد  روربز »  » زا زارف  دـنچ  نوـنکا  مه 
 : تسا نیا  هیآ  حیرص   105/ ءایبنا َنوُِحلاَّصلا » َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْالا  َّنَا  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنم  رُِوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقلَو  : » تسا هیا  نیا  دـنکیم ، تباث 

نینچ روبز  رد  مینیبیم  مینکیم ، هعجارم  روبز  هب  یتقو  [. داتفا دـهاوخ  حـلاص  دارفا  تسد  هب  نیمز  تموکح  هک  میتشون  دواد  روبز  رد  ام  ]
اریز شاب ، هتشادن  همهاو  ناریرش  ترثک  زا  هک  دهدیم  یلست  يو  هب  دنوادخ  ربمغیپ ، دواد  ترضح  ریمازم  زا  لّوا  رومزم  رد  : » تساهتشون

اما دش و  دنهاوخ  عطقنم  ناریرـش  هک  اریز  دش  دـهاوخ  هانگ  ثعاب  هتبلا  هک  زاسم ، شوشم  ار  دوخ  دـش . دـنهاوخ  دوبان  اهنآ  همه  ماجنارس 
ار نوحلاص  دیدرگ ... دنهاوخ  ذذلتم  یتمالـس  یناوارف  زا  دش و  دنهاوخ  نیمز  ثراو  نامیلح  دوب . دنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ  نارظتنم 
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ثراو دنبای  تکرب  يو  زا  هک  ینانآ  دوب . دـهاوخ  يدـبا  ناشیا  ثاریم  دـنادیم و  ار  ناحلاص  ياهزور  دـنوادخ  دـنکیم . دـییأت  دـنوادخ 
، دومن دنهاوخ  تنوکس  دبا  ات  نآ  رد  دوب و  دنهاوخ  نیمز  ثراو  ناحلاص  دش ... دنهاوخ  عطقنم  دنا  يو  نوعلم  هک  ینانآ  دندرگ و  نیمز 

تثارو هب  ار  وتات  راد  هاگن  ار  وا  قیرط  شاب و  دنوادخ  رظتنم  . ... تسا دـنوادخ  زا  ناحلاص  تاجن  دـش و  دـنهاوخ  عطقنم  ناریرـش  تبقاع 
دوب دنهاوخ  تنارسپ  تناردپ  ضوع  هب  : » دیوگ یم  نایاپ  رد  تسا ، هتفگ  نخس  (ص ) متاخ ربمایپ  زا  هک  ( 45  ) رومزم رد  دزارفارب .» نیمز 

رد زین  و  دنناوخ » دـمحا  ار  وت  اهموق  سپ  درک  مهاوخ  رکذ  اهرهد  همه  رد  ار  وت  مان  تخاس  مهاوخ  نارورـس  ناهج  یمامت  رب  ار  ناشیا  و 
، دنیامن شرغ  نایرپ  ایرد و  ددرگ ، رورـسم  نیمز  دـنک و  يداش  نامـسآ  دومن  دـهاوخ  يرواد  باصناب  ار  اهموق  : » دـیوگیم ( 96  ) رومزم

يارب هک  اریز  دیآیم ، هک  اریز  دنوادخ  روضح  هب  دومن  دهاوخ  رت  لگنج  ناتخرد  مامت  هاگنآ  دیآ ، دجو  هب  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ارحص و 
، دننیبیم ار  وا  لالج  اهموق  عیمج  دـننکیم و  مالعا  ار  وا  تلادـع  اهنامـسآ  » دـیوگیم ( 97  ) رومزم رد  نینچمه  دـیآیم ». ناـهج  يرواد 
. تسا هدیدرگن  روبز »  » نتم زا  تمسق  نیا  فذح  هب  قفوم  فیرحت ، تسد  هک  ار  ادخ  رکش  دنوشیم .» لجخ  هدیشارت  ياهتب  ِناگدنتـسرپ 

رـسارس رب  حلاص  یتموکح  هک  تساهدشن  هدـید  نونکات  اما  دـناهدمآراک . يور  یحلاص  ياهتموکح  خـیرات ، لوط  رد  هک  تسین  یکش 
نآرق روبز و  ناوریپ  دیاب  تهج  نیا  زا  دهد . رارق  يراگزیهرپ  و  يوقت ، فافع ، حالـص ، شـشوپ  ریز  ار  ناهج  و  دنک ، یئاورنامرف  ناهج 
بحاص يدهم ، هب  یناهج  حلصم  نیا  زا  یمالسا  ثیداحا  رد  دنـشاب . دنک  تموکح  ناهج  مامت  رب  هک  یحلاص  یتموکح  نینچ  راظتنا  رد 

. تسا هدش  دراو  تیاور  ثیدح و  (ع ) يدهم ترـضح  هزادنا  هب  تاعوضوم  زا  یعوضوم  رتمک  رد  تسا و  هدش  ریبعت  ... نامزلاو و رـصعلا 
هتسب ّتیودهم »  » نیغو رد  نایعدم  يارب  ار  یبیرف  ماوع  عون  ره  هار  هدرک و  نشور  یبوخ  هب  ار  مالساهیلع  ماما  تایـصوصخ  ثیداحا ، نیا 

يدهم دننام  ینایوگغو  رد  تشم  دـناهدرک ، لقن  هعیـش  ینـس و  زا  معا  یمالـسا  ناثدـحم  هک  ثیداحا  تایاور و  نیا  هب  هجوت  اب  و  تسا .
دراو اهنآ  رد  دوعوم  یجنم  تاصخشم  هک  یتایاور  تسرهف  کنیا  دوشیم . زاب  الماک  باب ، دمحم  یلع  و  ینایداق ، دمحا  مالغ  ینادوس ،

. تسا ربمایپ  تیب  لـها  زا  وا  ددع 2 ـ  657. دـهد یم  تراشب  وا  روهظ  زا  هک  یتاـیاور  1 ـ اهنآ . ثیداحا  دادـعت  ماقرا و  رکذاب  تسا ، هدـش 
نب نیسح  ترـضح  دنزرف  نیمهن  ددع 5 ـ 192 تسا . (س ) همطاف نادـنزرف  زا  وا  ددع 4 ـ 214 تسا . (ع ) یلع نادـنزرف  زا  وا  ددع 3 ـ 389
هللا تاولص  يرکسع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  وا  ددع 7 ـ  185 تسا . مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نادنزرف  زا  وا  ددع 6 ـ  148 تسا . یلع 

ددع 10ـ  132 دـنکیم . رپ  تلادـع  زا  ار  ناهج  ددع 9 ـ  147 تسا . هدرک  نایب  ار  يرکـسع  نسح  ماما  دادـجا  ددع 8 ـ  146 تسا . هیلع 
ماما ددع 13 ـ  47 دوشیم . ریگملاـع  وا  هلیـسو  هب  مالـسا  نید  ددع 12 ـ  318 دراد . ینـالوط  رمع  ددع 11 ـ  91. تسا ینـالوط  وا  تبیغ 

رد تایاور ، ثیداـحا و  نیا  عومجم  ددـع   214 دـشابیم . وا  تدالو  زا  یکاح  هک  یتاـیاور  ددع 14 ـ  136 تسا . همئـالا  رخآ  مهدزاود 
بختنم  » باتک زا  رامآ ، ماقرا و  نیا   ] تسا هدروآرد  حضاو  یعطق و  رما  کی  تروص  هب  ار  عوضوم  هدش و  لقن  یمالسا  لیـصا  ياهباتک 

[. تسا هدش  ذخا  رثالا »

منکیم رکشت  مه  باتک  یفرعم  زا  تسا  هدمآ  زین  رگید  ياههقرف  بهاذم و  نایدا  رد  وا ، لدع  تموکح  غنامز و  ماما  دروم  رد  ایآ 

شسرپ

منکیم رکشت  مه  باتک  یفرعم  زا  تسا  هدمآ  زین  رگید  ياههقرف  بهاذم و  نایدا  رد  وا ، لدع  تموکح  غنامز و  ماما  دروم  رد  ایآ 

خساپ
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" روبز  " رد ( 105، أیبنا  ;) َنوُِحل ـَـ َّصلا َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضْر   ?َ ْالا َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْنبَتَک  ْدََقل  َو  : " دیامرفیم هرابنیا  رد  میرک  نآرق 
باحـصا مه   " دیامرفیم  7 رقاب ماما  یتیاور  رد  !" دـش . دـنهاوخ  نیمز  تموکح   ) ثراو ماهتـسیاش  ناگدـنب  میتشون  تاروت   ) رکذ زا  دـعب 

نامزلا رخآ  رد  غيدـهم  ترـضح  نارای  دـنوشیم ، نیمز  تموکح  ثراو  هک  ياهتـسیاش  ناگدـنب  زا  دوصقم  نامزلا ;  رخآ  یف  يدـهملا 
ترضح روبز "  " باتک رد  نیاربانب  نیـسردم )  هعماج  تاراشتنا  يدابآ ص 326 ، رتسا  ینیسح  نیدلا  فرش  دیس  تایآلا  لیوأت  .) دنتـسه

دهع ياهباتک  ءزج  زورما  هک  دواد " ریمازم   " باتک رد  هک  نآ  بلاج  تسا  هدش  هداد  يدـهم  ترـضح  لدـع  تموکح  هب  تراشب  دواد 
نیا رد  هک  یتافیرحت  مامت  اب  دهدیم  ناشن  دوشیم و  هدـید  دروم  دـنچ  رد  نآ  هباشم  ای  هدـمآ  قوف  ۀـیآ  رد  هک  يریبعت  نیع  تسا  میدـق 

هک اریز  میناوـخیم  هلمج 9  رومزم 37  رد  هلمج  نآ  زا  تسا  هدـنام  نوصم  اهدربتـسد  زا  نانچ  مه  تمـسق  نیا  هدـمآ  لـمع  هب  اـهباتک 
اما میناوخیم  ۀـلمج 11  رومزم  نیمه  رگید  ياج  رد  دـش . دـنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ ، هب  نـالّکوتم  اـما  و  دـنوشیم ، عطقنم  ناریرش 

نیمز ثراو  دـنوادخ  ناـکربتم  اریز  دــیوگیم : زین  هلمج 27  رد  دـش . دـنهاوخ  ذذـلتم  یتمالـس  ترثـک  زا  هدـش  نیمز  ثراو  هناعـضاوتم 
ص 520، نارگید ج 13 ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  زا  ساـبتقا  ...) دـش دـنهاوخ  عطقنم  يو  ناـنوعلم  اـما  دـش ، دـنهاوخ 

یبهذم باتک   ) دنز باتک  رد  تسا  هدش  هتـسیاش  ناگدنب  هب  ریبعت  نآ  زا  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  ینیوانع  اهنیا  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد 
اب يزوریپ  ًاـبلاغ  دـنراد و  شکمـشک  هبراـحم و  نادـکاخ  يور  رد  مئاد  نادزیا  اـب  ناـنمیرها  رکـشل  تـسا  هدـمآ  هراـبنیا  رد  ناـیتشدرز 

نادزیا و يزوریپ  زا  دــعب  و  دــنزاسیم ... ضرقنم  ار  ناـنمیرها  دوـشیم و  نادزیا  فرط  زا  گرزب  يزوریف  هاـگ  نآ  دــشاب ... ناــنمیرها 
یبن يانیفص  باتک  رد  تسشن .  دنهاوخ  یتخبکین  تخت  رب  مدآ  ینب  هدیسر  دوخ  یلصا  تداعـس  هب  ناهیک  ملاع  نانمیرها  رابت  نتخادنارب 
تقو نآ  منک  دوباـن  ار  هفلتخم  لود  نیطالـس  قح  نید  کـی  رب  رـشب  فـیاوط  ندروآدرگ  روـظنم  هب  دـیوگیم : و 7  ۀـیآ 6  رد  لصف 3 

رد اهودـنه  ربمغیپ  ینومکاش   " شور کی  هب  ناشیا  ندرک  تدابع  يادـخ و  ماـن  هب  همه  ندـناوخ  يارب  هزیکاـپ  بل  اـهموق  هب  مینادرگرب 
رب هک  دشاب  یـسک  وا  دوش و  مامت  راوگرزب  نشک   " ناهج ود  قیالخ  دیـس  دـنزرف  هب  ایند  تلود  یهاشداپ  دـیوگیم : دوخ  یبهذـم  باتک 

لصف یتم  لیجنا  رد  ددرگ . هدنز  ادخ  نید  دوش و  نید  کی  ادخ  نید  و  دوش ، راوس  اهربا  رب  دنارب و  مکح  ایند  برغم  قرـشم و  ياههوک 
دهاوخ نینچ  زین  ناسنا  دنزرف  ندمآ  ددرگیم ، رهاظ  برغم  ات  دیآیم و  نوریب  قرـشم  زا  هک  قرب  نوچ   " ... تسا هدمآ  هیآ 27 و 30   24

: دیوگ ۀیآ 21  لصف 25  یتم  لیجنا  رد  زاب   .. " میظع . لالج  تردق و  اب  دیآیم  هک  نامسآ  ياهربا  رب  ار  ناسنا  دنزرف  دید  دنهاوخ  دوب ...
زا ياهنومن  دوب  نیا  تفرگدنهاوخ "  رارق  یگرزب  یـسرک  رب  هسدقم  هکئالم  عمج  اب  دـمآ  دـهاوخ  دوخ  لالج  رد  ناسنا  دـنزرف  نوچ  "و 

دناهدیمانن يدهم   " مان هب  ار  یناهج  حلصم  نایدا  ۀمه  هتبلا  غيدهم  ترـضح  یناهج  حلـصم  دروم  رد  رگید  بهاذم  نایدا و  ياهتراشب 
هک دـیمهف  ناوتیم  یبوـخ  هب  دـهاوش  نیارق و  زا  یلو  تسا  هدرک  یفرعم  نییآ  ناـمه  شریذـپ  دروـم  ماـن  هب  ار  وا  شیک  بهذـم و  ره  و 

تاراشتنا یهاشورسخ ص 58ـ61 ، يداه  دیس  یناهج  حلصم  ر.ك   ) تسا یمالسا  تلاسر  نامدود  زا  يدهم   " نامه اهنآ  ۀمه  دوصقم 
ربکا یلع  دمآ ، دهاوخ  وا  ایفصالارون /  یگنهرف  یملع  ياهشهوژپ  داینب  رشن  این ، هیقف  دمحم  ینامسآ  ياهتراشب  رد  يدهم  تاعالطا / 
یلوا رفِس   " رد غیـسوم  ترـضح  : " دومرف هک  تسا  هدش  لقن  زین   7 رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  تلاسر )  تاراشتنا  هسـسؤم  رـشن  روپ ، يدهم 

، دـهد رارق  دـمحم  لآ  مئاق  ار  وا  دـنوادخ  اـت  دومن  تساوخرد  سپـس  دومن ، هدـهاشم  ار  دـمحم  لآ  مئاـق  تلزنم  تردـق و  درک و  هاـگن 
نامه دـننام  هرابود  تسیرگن و  مود  رفِـس   " رد رگید  راب  سپـس  تسا   6 دمحا نادـنزرف  هیرذ و  زا  ترـضح  نآ  هک  دومرف  وا  هب  دـنوادخ 
هبیغلا ... درک و(" رظن  موس  رفِـس   " رد نینچمه  دینـش ; ار  باوج  ناـمه  دوـمن و  دـنوادخ  زا  ار  تساوـخرد  ناـمه  و  دـید ، ار  یلبق  بلطم 

پاچ ص 257 ، یـضایب ج 2 ، یطابن  سنوی  نب  یلع  میقتـسملا  طارـصلا  نارهت /  قودـصلا  ۀـبتکم  یناـمعن ص 240 ، میهاربا  نب  دـمحم 
رب دنچ  ره  تسا  هدوب  غنامز  ماما  لدـع  تموکح  هب  تراشب  زین  قباس  ینامـسآ  ياهباتک  نایدارد و  نیاربانب  فجن )  هیردـیح  هناخباتک 

. درادن دوجو  نالا  هدمآ  تیاور  نیا  رد  هک  یتاحیرصت  هنوگ  نیا  هدش  عقاو  هک  یتافیرحت  رثا 
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دنا هدش  فیصوت  هنوگچ  رگید  نایدا  رد  يدهم  ترضح  - 3

شسرپ

دنا هدش  فیصوت  هنوگچ  رگید  نایدا  رد  يدهم  ترضح  - 3

خساپ

اهنآزا ات  دـنچ  هب  ام  دـینک و  هعجارم  هطوبرم  بتک  هب  دـیناوت  یم  هک  تسا  هدـش  رگید  نایدا  رد  ترـضح  نیا  زا  يدایز  تافیـصوت  ج3 -
هک یتعاس  رد  اریز  دیشابرضاح . زین  امش  دیوگ  یم  هک  اجنآ  تسا  هدش  دای  ناسنارسپ  ناونع  هب  وا  زا  یتم  لیجنارد  مینک :  یم  هراشا  طقف 

تلادـع هب  ار  نانیکـسم  تسا  هدـمآ  نایدوهی  سدـقم  باتک  تاروترد  ص 219 ) سدـقم , سوماق  دـیآ ( . یم  ناسنا  رـسپ  دـیربن  نامگ 
ناهج هک  اریز  درک . دهاوخن  يداسفو  ررض  نم  سدقم  هرک  یمامتردو  درک . دهاوخ  تنوکس  هرب  اب  گرگ  درک .  دهاوخ  توعد  يرواد 

نینچمهو تسا  دواد  ترضح  ینامسآ  باتک  هک  زین  روبزرد  لصف 11 ) یبن , يایعشا  باتک  تاروت :  دش ( . دهاوخرپ  دنوادخ  تفرعم  زا 
لصفم نوچ  هک  تسا  هدمآ  یتسه  ملاع  یجنم  نآ  فیصوترد  ییابیز  تالمج  اه  نیجو  نایتشترزو  نایئامهربو  اهودنه  هسدقم  بتکرد 

رگا ایو  دییامن  هعجارم  رتشیب  عالطا  يارب  هنیمز  نیارد  هطوبرم  بتک  هب  دیناوتیم  میا و  هدرک  رظن  فرـص  تارابع  ندروآزا  تسا  ینالوطو 
 . میراد امش  يارب  قیفوت  يوزرآ  دییامن . هبتاکم  ام  اب  هبترمود  دیتسه  هنیمز  نیارد  رتشیب  لیضفت  بلاط 

؟ مالسلا هیلعیلع  مان  نینچمه  تسا و  هدماین  نیشیپ  ینامسآ  ياهباتک  رد  جع ) ) نامز ماما  رمع  لوط  يهعقاو  ارچ 

شسرپ

؟ مالسلا هیلعیلع  مان  نینچمه  تسا و  هدماین  نیشیپ  ینامسآ  ياهباتک  رد  جع ) ) نامز ماما  رمع  لوط  يهعقاو  ارچ 

خساپ

باتک زین  یقداص و  رتکد  ياقآ  يهتـشون  نیدـهع  تاراشب  باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدـمآ  نیدـهع  ياـهباتک  رد  لـیاسم  نیا  ًاـقافتا 
طوبرم هک  رـشع  ینثأ  هللا  دروم  رد  نیدهع  باتک  زا  هدش  فذح  ياهتمـسق  باتک  نا  رد  هک  يرگـسع  همالع  رثا  نید  ءایحا  رد  هللا  شقت 

دـشاب هدش  حیرـصت  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  مان  هب  تسین  مزال  و  دییامرف . هعجارم  دـیناوتیم  تسا ، هدـمآ  دـشابیم  شیپ  لاس  هب 400 
و جـع )  ) ناـمز ماـما  يهراـبرد  تـسا . هدـش  هداد  ربـخ  حـضاو  حیرـص و  روـطب  بـلطم  یلو  تـسا  هدـشن  حیرـصت  مـه  نآرق  رد  هکناـنچ 

. دیئامرف هعجارم  روهظ  رصع  باتک  تیودهم  تماما و  باتک  زین  ناهج و  رتسگداد  باتک  هب  دیناوتیم  یمارگ  نآ  تایصوصخ 

یهلا ریغ  نایدا 

؟ تسیک ودنه  نییآ  رد  یجنم 
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شسرپ

؟ تسیک ودنه  نییآ  رد  یجنم 

خساپ

هدمآ اهودنه  سدـقم  ياهباتک  زا  دـنهللام "  " باتک رد  دروخیم . مشچ  هب  زین  اهودـنه  سدـقم  ياهباتک  رد  یجنم  روهظ  هب  تراشب 
هداد ماجنا  ار  گرزب  ياهتیـصعم  ناـنآ  دـنوشیم  رفاـک  اـهنآ  رثکاو  هدـش  هدیـشک  داـسف  هب  نیمز  لـها  مراـهچ  هرود  رخاوا  رد  : " تسا

نادرمو نانهاک  دننکیم . تراغو  دنردیم  ار  رگیدـمه  هک  دـناهیبش  اهگرگ  هب  زور  نآ  رد  مدرم  دوب . دـهاوخ  تسپ  دارفا  اهنآ  مکاحو 
عاجـش يدرم  ینعی  الکنمهرب "  " ناـمز نآ  رد  دـننکیم ... ریقحت  ار  دـهازو  اوقتاـب  دارفاو  دوشیم  نادزد  اـب  ّقحو  دـنوشیم  دـساف  نید 

". دومن دـهاوخ  ظفح  ار  رهاطو  كاپ  دارفاو  هدرک  كاپ  اهيدـیلپو  نیدـسفم  زا  شاهدـنرب  ریـشمش  اب  ار  نیمزو  دـنکیم  روهظ  رادنیدو 
دّیـس هیّرذ  زا  يدرم  تسد  هب  یناهج  تلودو  تموکح  : " تسا هدـمآ  ینومکاـش "  " باـتک رد  یقرواـپ } ص 321 . دـنهللام ، یقرواپ .  }

نایدا مامتو  درک ... دهاوخ  تموکح  ملاع  برغو  قرش  ياههوک  رب  هک  تسا  یسک  وا  دش ، دهاوخ  متخ  گرزب  نشک "  " نایملاع قیالخ 
ص نیدهعلا ، تراشب  یقرواپ .  " . } دومن دهاوخ  ایحا  ار  ادخ  نید  تسا ، هَّللاب  فراعو  مئاق  شمـسا  هک  وا  دـش ، دـهاوخ  نید  کی  یهلا ،

تـسد هب  نیمز  نامزلارخآ  ردو  : " تسا هدمآ  اهودنه  ياهباتک  زا  كوج " نشو   " باتک ردو  یقرواپ } ص 17 . روهظلا ، ةراشب  242 ؛ 
 . یقرواپ . } تسا هتـسجخو " هدـنخرف   " وا مان  تسادـخ . ناگدـنب  صاوخ  زا  واو  دراد  تسود  ار  لاعتم  دـنوادخ  هک  داتفا  دـهاوخ  يدرم 
هب نامزلارخآ  هرود  : " تسا هدـمآ  اهودـنه  ياـهباتک  زا  کـساب "  " باـتک ردو  یقرواـپ } ص 18 . روـهظلا ، ةراـشب  ص 272 ؛  ناـمه ،

ادـیپ هرطیـس  اههوکو  یکـشخو  ایرد  رب  وا  تسوا .  اب  قح  تسا . سناو  ّنجو  هکئالم  ربهر  هک  دـش  دـهاوخ  متخ  یلداع  مکاـح  تموکح 
ص 18. روهظلا ، ةراشب  یقرواپ .  " . } تسا هدشن  دلوتم  وا  زا  رتگرزب  یسکو  دهدیم  ربخ  تسا  نیمزو  اهنامـسآ  رد  هچنآ  زاو  دنکیم 

هبو راوس  دیفـس  یبسا  رب  هک  یلاح  رد  دـنکیم  روهظ  نامزلارخآ  رد  ونـشیو )  ) رهظم نیا  : " تسا هدـمآ  داشیناپوأ "  " باتک رد  یقرواـپ }
اپرب ار  ینیون  یگدنزو  دناسریم  تکاله  هب  ار  تسپ  دارفا  همهو  دشخردیم  رادهلابند  هراتس  هدننام  هبو  تسا ، هنهرب  يریـشمش  وا  تسد 

{ یقرواپ ص 737 . داشیناپوا ، یقرواپ .  " . } دنادرگیم رب  ار  یکاپو  تراهطو  هدرک 

؟ تسیک ادوب  نییآ  رد  یجنم 

شسرپ

؟ تسیک ادوب  نییآ  رد  یجنم 

خساپ

ار وا  اهییادوبو  دـش  دـلوتم  لاپن  رد  هک  دوب  یـسک  وا  " ادوب ،  " هب فورعم  اموتوج " اتراهدـس   " مان هب  تسا  یـصخش  ادوب  نییآ  سـسؤم 
ناـنآ داد . دـهاوخ  تاـجن  اـهيراتفرگو  دوجوم  عـضو  زا  ار  ّتیرـشب  هدرک ، روـهظ  ناـمزلارخآ  رد  هک  دـندقتعمو  دـننادیم  ادـخ  دـنزرف 
مدرم هب  ار  تکربو  حلـص  ات  ددرگیم  زاب  نیمز  هب  رگید  رابو  هتفر  نامـسآ  هب  شدـسج  اـب  دوخ  هفیظو  ندرک  لـماک  اـب  ادوب  دـنیوگیم :

. دننادیم دوخ  يادخ  ار  وا  هدرک  ولغ  يّدح  هب  ات  ادوب  قح  رد  هک  یلامـش  بهذم  یکی  دنراد : گرزب  بهذـم  ود  اهییادوب  دـنادرگزاب .
. دننکاس یقرش  يایسآ  هقطنم  رد  ًاتدمعو  تسا . رتمک  ادوب  ّقح  رد  ناشّولغ  هک  یبونج  بهذم  يرگیدو 
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خیرات نایاپ  نایدا و 

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هرابرد  رلفات "  " رظن

شسرپ

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هرابرد  رلفات "  " رظن

خساپ

رگیدکی هب  دارفا  یـسرتسد  ساسا  رب  عامتجا  تداعـسو  مظن  هک  تسانآ  رد  یـساسا  هتکن  یلو  تسین ، یتاعالطا  میظع  بالقنا  رد  یکش 
تموکح یعقاو  ياهزاین  زا  یـضعب  نتـشادن  رطاخ  هب  زین  مسیلاربیل  دراد . يرگید  مهمو  ددـعتم  ياههشیرو  لیالد  هکلب  دوشیمن ، لصاح 

یبتکم کـی  رگا  هک  دـنراد  لوبق  اـیند  نارکفتم  همه  ًاـبیرقت  ار  نیا  دـشاب . تموکح  عون  نیا  رادـمچرپ  یعاد  دـناوتیمن  دـحاو ، یناـهج 
دهاوخب رگاو  دـنک . میـسرت  ار  ناسناو  ناهج  تیعقاو  هک  دراد  ینیبناهج  کی  هب  جایتحا  زیچ  ره  زا  شیپ  دـشاب  هتـشاد  تیعماج  دـهاوخب 
یبایزراو دسانـشب  تسه  هک  يروج  نآ  ار  ناسناو  ناهج  لوا ، هبترم  رد  دـیاب  دـنک  تکرح  یجراخ  قیاقح  اب  قبطنمو  دـشاب  هتـشاد  ماود 

، هدوبن راگزاس  ناسنا  ترطف  لصا  اب  بتکم  ود  نیا  هک  تسا  نیا  مسیسکرام  دننامه  مسیلاربیل  بتکم  لکشم  دشاب . هتشاد  نآ  زا  یتسرد 
لاکـشا راچد  برغ  هکنیا  زا  ندرک  ثحب  زورما  دـننک . عورـش  طسو  زا  دـنهاوخیمو  دـناهتفرگ  هدـیدان  ار  ناسنا  یـساساو  یلـصا  شخب 

برغ رد  دـیاش  تسا . هدرک  رپ  ار  مدرم  شوـگو  مشچ  اـهیبرغ  تفرـشیپو  تردـق  رهاـظم  هکنیا  يارب  تسین ، یناـسآ  راـک  تـسا  یعقاو 
؟ تسا لآهدـیا  ًاعقاو  اکیرمآ  هعماج  ایآ  تسا ، رتهتفرـشیپ  رگید  ياهروشک  زا  يدام  ظاحل  زا  هک  دـشاب  اـکیرمآ  نـآلا  اـهتلم  نیرتقفوم 

نیتـسخن ییارگچوپ   - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يددـعتم  تالاکـشا  ياراد  یبرغ  هعماـج  ًاـمومعو  اـکیرمآ  هعماـج 
رکف اـهنیا  ینعی  تسا ، اـکیرمآ  هعماـج  رد  یچوـپ  هیحور  ساـسحا  دـنفرتعم  نآ  هب  اـکیرمآ  یتـحو  یتـسیلاربیل  ياـهروشک  هک  ياهلأـسم 

هب یهجوـتیب  تهج  هب  نیاو  دـش ؟ دـهاوخ  لـصاح  هچ  باوـخو  دروـخ  نیا  زا  میتـسه ؟ هچ  لاـبند  هبو  مـیوریم  اـجک  هـب  اـم  دـننکیم :
لولـس نیتسخن  هک  هداوناخ  هداوناـخ  نارحب   - 2 تسا . تایونعم  هب  یهجوتیبو  ناسنا  زا  حیحـص  یبایزرا  مدـعو  هعماج  ياـهتخاسریز 
رتشیب درف  يور  اـهنآ  تسا ، موهفمیب  اـهنآ  يارب  هداوناـخ  تسا . يرـشب  هعماـج  رکیپ  لولـس  نیرتفیعـض  برغ  رد  دـشابیم ، یعاـمتجا 
روصت لباق  ریغ  نآ  ماقراو  هدش  عورـشمان  ياهدنزرف  دایدزا  ثعاب  یبرغ  هعماج  رد  لولـس  نیا  مادـهنا  اذـلو  هداوناخ ، ات  دـننکیم  باسح 

هب دایتعا  رگا  تسا . هدـش  يدـیدش  رایـسب  دایتعا  راتفرگ  ناوج  لسن  یبرغ ، هعماج  رد  یتیوهیبو  یچوپ  نامه  لیلد  هب  داـیتعا   - 3 تسا .
برغ ندرک  ناـمناخیب  لاـحرد  اـهدایتعا  دوشیم . روآماسرـس  مقر  نیا  تسا ، داـیتعا  نیرتدـب  زا  هک  مینک  همیمـض  ار  یلکلا  تابورـشم 

زا یکانتـشحو  ياهربخ  زورره  دنکیم . دادـیب  مه  اههچب  رد  هکلب  ناناوج  رد  اهنت  هن  يرابودـنبیبو  تنوشخ  هیحور  تنوشخ   - 4 تسا .
یپ اهنآ  لکـشم  قمع  هب  دوش  هداد  ناشن  ایند  هب  ثداوح  نآ  رگا  مینکیم ، هدـهاشم  اکیرمآ  ًاصوصخ  عماوج  نآ  رد  زیمآتنوشخ  لامعا 

یمک هک  ییاهناسنا  بش ، لوا  زا  گرزب  ياهرهـش  رثکا  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اکیرمآ  رد  ًاـصوصخ  ینمااـن  ینمااـن   - 5 درب . میهاوخ 
ضیعبت رهاظم  اکیرمآ ، ًاصوصخ  برغ  رد  یعاـمتجا ، ظاـحل  زا  ضیعبت   - 6 دنوشیمن . رـضاح  اهنابایخ  رد  دنلئاق  تیـصخش  دوخ  يارب 
دنیـشنب دـناهتفر  اپورا  هب  فلتخم  ياهروشک  زا  هک  یناناملـسمو  ناتـسوپخرس ، ناتـسوپهایس ، رانک  یـسک  رگا  تسا . ناوارف  رایـسب  يداژن 

يرادروخرب حطس  ظاحل  زا  رقف   - 7 دناهدولآ . ردقچو  هتفرگارف  ار  اهروشک  نیا  ییالب  هچ  هک  دوشیم  هجوتم  دونـشب ، ار  اهنآ  لد  دردو 
رقف طخ  ریز  مدرم  دـصرد  هدراهچ  ای  هدزیـس  دـنیوگیم  ناشدوخ  هک  نانچ  اکیرمآ  هعماج  صوصخ  رد  درادناتـسا ، حطـسو  اـهتمعن  زا 
لاـح دنتـسه ، رقف  ّطـخ  ریز  هک  دریگیم  رب  رد  ار  رفن  نویلیم  ات 40  دودح 30  ینویلیم  هعماج 250  کی  رد  مقر  نیا  دـننکیم . یگدـنز 
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تیرثکا رد  هک  يدیماانو  یچوپ  تلاحو  هداوناخ  رد  لزلزت  لابند  هب  یـسنج  يرابو  دنب  یب   - 8 دشاب . لآهدیا  دناوتیم  هعماج  نیا  روطچ 
هک دروخیم  مشچ  هب  دایز  تسا ، عورشمان  ياههچب  نآ ، لوصحم  هک  یسنج  يرابودنبیب  دوشیم ، هدید  اکیرمآ  هعماج  ًاصوصخ  مدرم ،

ياههناسر برغو ، اکیرمآ  يّدج  رایسب  لکشم  ياهناسر  لاذتبا   - 9 تسا . اکیرمآ  اهنآ  سأر  ردو  اهیبرغ  يارب  هدنشک  هداعلاقوف  یتفآ 
هک تسا  ياهنوگ  هب  تیعضو  دنتسه . رابودنبیب  یبرغ  ياههناسر  نآلا  دننکیم . دیلقت  نآ  زا  زین  رگید  ياهروشک  هنافـسأتم  هک  تساهنآ 

ددرگ اشفا  یناور  ياهگنج  غورد و  هعیاش ، تروص  هب  ناشیـصخشو  یـصوصخ  لئاسم  هک  دنـسرتیمو  دـننکیم  ینماان  ساسحا  همه 
رداص ناهج  همه  هب  ار  نآ  دنهاوخیم  هک  اهنآ  شزومآ  متـسیس  دـمآراکان  یـشزومآ  متـسیس   - 10 دوش . هتسکش  اهنآ  یـصخش  میرحو 

راک نیـشام  دـننام  اهنآ  زاو  دـنهدیم ، ماجنا  مک  دزم  اـب  ینارجاـهم  ار  اـهنیا  مهم  ياـهراک  زا  يرایـسب  تسا . دـمآراکان  یمتـسیس  دـننک 
. تسا اـیند  روـشک  نیرتضورقم  اـکیرمآ  تساـیند . تشهب  برغ  هـک  دوـشیم  رکف  يداـصتقا  ظاـحل  زا  راـمیب  داـصتقا   - 11 دنشکیم .

اهيراکهدب نیا  هک  دنکیم  لمع  ياهنوگ  هب  اهنآ  متـسیس  اما  تسا ، روآماسرـس  نآ  ماقرا  هک  دراد  یناوارف  یجراخو  یلخاد  ياهیهدب 
زا وا  عیانـص  دوش ، نماان  شیارب  ایند  رازاب  رگا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اکیرمآ  رد  تعنـص  ایند  ياـهرازاب  هب  یگتـسباو   - 12 دناشوپیم . ار 

وگلا ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  تسا  مسیلاربیل  رهظم  هک  اـکیرمآ  رد  صوصخ  هب  برغ  رد  یتیعـضو  نینچ  اـب  لاـح  دتـسیایم . زاـب  تکرح 
؟ تسناد ناهج  يارب 

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هرابرد  رلفات "  " رظن

شسرپ

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هرابرد  رلفات "  " رظن

خساپ

: دـیوگیم مسیلاربیل  ییاهن  هرطیـسو  خـیرات  نایاپ  ینیبشیپ  اب  هطبار  رد  مّوس " جوم   " باتک بحاص  ییاکیرمآ  راگنهمانزور  رلفات  نیولآ 
، يرترب رایعم  متسیب  نرق  لوا  همینو  مهدزون  نرق  رد  ب . ملیف و . ... نیرتهب  ینعی  ملیف  نیرتهدننیبرپ  تسا ، اهنیرت "  " راگزور زورما  فلا .

دوخ ناوت  زین  هدنیآ  ردو  تسا  زورما  تیعضو  هک  هداد  يداصتقا  ناوت  هب  ار  دوخ  ياج  جیردت  هبو  هدوب  یناهج  هنحص  رد  یسایس  تردق 
شناد رما  رد  ییـالاب  ناوـت  زا  هک  دوـب  دـنهاوخ  تردـق  بحاـص  یناـهج  هنحـص  رد  ییاـهروشک  هدـنیآ  رد  اذـلو  دـهدیم ، شناد  هـب  ار 
هتشاد هک  یتالاکشا  همه  اب  لاربیل  یسارکومد  د . تسا . يرشب  شنادو  کینکت  تردق  هدمع  روحم  هدنیآ  رد  برغ  ج . دنراد . تاعالطاو 

، تسین خـیرات  نایاپ  هیرظن  نیا   - 1 خـساپ : تسا . یبرغ  مسیلاربیل  نآ  زا  ناهج  هدـنیآ  هجیتن : تسا . یعامتجا  یگدـنز  مسرو  هار  نیرتهب 
لقنو لقع  مکح  كالم ، هک  یلاح  رد  دـنادیم  ناسنا  تساوخ  ار  زیچ  ره  ندوب  رترب  كالم  لوا ، همدـقم  رد   - 2 تسا . دعب  خیرات  هکلب 

؛} ْمَُکل ٌّرَش  َوُهَو  ًاْئیَش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یسَعَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  رذگدوز . حلاصم  یّتح  هن  تسا ،
ار يزیچ  اـسب  هچو  تسا  نآ  رد  امـش  ریخ  هک  یلاـح  رد  دـیراد  تـهارک  ار  يزیچ  یقرواـپ } هیآ 216 . هرقب ، هروس  یقرواـپ .  } اـسب هچ  "

رد دنادیم  یناهج  هنحـص  رد  یـسایس  تردق  رایعم  ار  یماظن  ناوت  دوخ  مود  همدـقم  رد  وا  تسا ".3 -  ّرش  امـش  يارب  هک  دیراد  تسود 
ایآ  - 4 دروآیمن . ناغمرا  هب  يزیچ  ملظو  دادبتـسا  شرتسگو  شاشتغا  زج  ییوگروز  قیرط  زا  مدرم  رامعتـساو  یـسایس  هطلـس  هک  یلاح 

یـسایس زادرپهیرظن  هـفیظو   - 5 دراد ؟ يراـگزاس  یناـسناو  يرطفو  یلقع  ياـهرایعم  اـب  یتـمیق ، ره  هب  تردـق  هدـمع  روـحم  هب  ندیـسر 
دیون ار  يرتهب  هدنیآو  هدرک  يزیرهمانرب  رـشب  يارب  هعماج  ّلک  حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  هکلب  تسین ، خـیرات  هدـنیآ  يارب  ینزهنامگ 
رلفات اذـلو  تسا ؟ هدرک  داجیا  شحاف  یتاقبط  ماظن  ای  هدروآ ، ناغمرا  هب  یتخبـشوخ  دوخ  عماوج  يارب  يرادهیامرـس  ماـظن  اـیآ   - 6 دهد .

زا 1779تیودهم هحفص 278 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیولآ دـیدج ، ندـمت  يوس  هب  یقرواـپ .  " . } درادـن یماـمت  تسا  هجاوـم  نآ  اـب  برغ )  ) اـم هعماـج  هک  یتالکـشم  تسرهف  : " دـیوگیم
{ یقرواپ . 97ù96 ص رلفات ، يدیاهو 

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هب  عجار  نوتگنیتناه "  " هاگدید

شسرپ

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هب  عجار  نوتگنیتناه "  " هاگدید

خساپ

رد دـنادیم  ناسنا  تساوخ  ار  زیچ  ره  ندوب  رترب  كالم  لوا ، همدـقم  رد   - 2 تسا . دعب  خیرات  هکلب  تسین ، خـیرات  نایاپ  هیرظن  نیا   - 1
ْمَُکل ٌْریَخ  َوُهَو  ًاْئیَـش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  رذـگدوز . حـلاصم  یّتح  هن  تسا ، لقنو  لقع  مکح  كالم ، هک  یلاح 

امش ریخ  هک  یلاح  رد  دیراد  تهارک  ار  يزیچ  یقرواپ } هیآ 216 . هرقب ، هروس  یقرواپ .  } اسب هچ  " ؛} ْمَُکل ٌّرَش  َوُهَو  ًاْئیَش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یسَعَو 
یسایس تردق  رایعم  ار  یماظن  ناوت  دوخ  مود  همدقم  رد  وا  تسا ".3 -  ّرش  امـش  يارب  هک  دیراد  تسود  ار  يزیچ  اسب  هچو  تسا  نآ  رد 

هب يزیچ  ملظو  دادبتسا  شرتسگو  شاشتغا  زج  ییوگروز  قیرط  زا  مدرم  رامعتساو  یسایس  هطلس  هک  یلاح  رد  دنادیم  یناهج  هنحص  رد 
هفیظو  - 5 دراد ؟ يراگزاس  یناسناو  يرطفو  یلقع  ياهرایعم  اب  یتمیق ، ره  هب  تردق  هدمع  روحم  هب  ندیـسر  ایآ   - 4 دروآیمن . ناغمرا 

هدرک يزیرهمانرب  رـشب  يارب  هعماج  ّلک  حـلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـیاب  هکلب  تسین ، خـیرات  هدـنیآ  يارب  ینزهناـمگ  یـسایس  زادرپهیرظن 
داجیا شحاف  یتاقبط  ماظن  ای  هدروآ ، ناغمرا  هب  یتخبـشوخ  دوخ  عماوج  يارب  يرادهیامرـس  ماـظن  اـیآ   - 6 دهد . دیون  ار  يرتهب  هدـنیآو 

يوس هب  یقرواپ .  " . } درادـن یمامت  تسا  هجاوم  نآ  اـب  برغ )  ) اـم هعماـج  هک  یتالکـشم  تسرهف  : " دـیوگیم رلفاـت  اذـلو  تسا ؟ هدرک 
{ یقرواپ . 97ù96 ص رلفات ، يدیاهو  نیولآ  دیدج ، ندمت 

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هب  عجار  نوتگنیتناه "  " هاگدید

شسرپ

Ə خیرات  Ơ ياپ هب  عجار  نوتگنیتناه "  " هاگدید

خساپ

، هدنیآ رد  اههورگو  اهّتلم  نیب  هدمع  يریگردو  لباقت  فلا .  دـیوگیم : خـیرات  نایاپ  اب  هطبار  رد  یبرغ  زادرپهیرظن  نوتگنیتناه  لئوماس 
، یسویسوفنک برغ ، ندمت  تسا : ندمت  تشه  ناهج  هدنز  ياهنّدمت  ب .  داصتقاو . يژولوئدیا  هن  تسا  فلتخم  ياهندمتو  اهگنهرف 

یهاگآدوخ د .  ریذپانرییغتو . تسا  یـساسا  اهندـمت  دروخرب  ج .  نیتال . ياکیرمآ  ندـمتو  سکدـترا  والـسا ، ودـنه ، یمالـسا ، ینپاژ ،
مالسا هلاس  تموصخ 1400  و .  تسا . هدیدرگ  نارگید  ینّدمت  یهاگآدوخ  دشر  بجوم  برغ  راتفر  ' ه .  تسا . شیازفا  لاح  رد  ینّدمت 

یسویسوفنکو مالـسا  ندمت  ماجنارـس  ز .  تسا . نینوخ  ثداوح  نتـسبآ  برغو  مالـسا  ندمت  نایم  طباورو  هدوب  شیازفا  لاح  رد  برغو 
ندـمت هدوب ، ناهج  يریگرد  لماکت  هلحرم  نیرخآ  اهندـمت  يریگرد  هجیتن : تفرگ . دـهاوخ  رارق  برغ  ندـمت  يورردور  مه  راـنک  رد 

2 تسا . هدومنن  ندمت  زا  يریسفت  ناشیا   - 1 یقرواپ } صیخلت . اب  ، 23ù22 ص اهندمت ، دروخرب  یقرواپ .  . } تسا برغ  ندـمت  بلاغ 
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رگیدـکی اب  ود  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  طلخ  ندـمتو  گـنهرف  نیب  ناـشیا   - 3 تسا . هدرکن  ناـیب  اهندـمت  دروخرب  يارب  یلیلد  - 
یبهذـم تاداـقتعاو  تاـیبدا  تـمکحو ، هفــسلف  رنه ، يوـنعمو . ینهذ  هـبنج  رتـشیب  گـنهرفو  دراد  ینیعو  یملع  هـبنج  نّدـمت  دـنتوافتم .

هبنج رتشیب  ندـمت  زینو  عامتجا . رد  تسا  ناسنا  يدام  جـیاوح  حطـس  هب  رظاـن  رتشیب  ندـمت ، یلو  دنتـسه ، گـنهرفورملق  رد  یبهذـمریغو 
هبنج نیا  زا  هتـشذگ  گنهرف ، یلو  تسا ، عامتجا  تئیه  رد  ناسنا  تفرـشیپ  هدـننک  نیمأت  ندـمت ، يدرف . هبنج  گـنهرفو  دراد  یعاـمتجا 
دهد هئارا  برغ  زا  ینـشور  فیرعت  هکنآ  یب  ناشیا   - 4 مزالم . هن  دنطبترم  مه  اب  گنهرفو  ندمت  دـشاب . يدرف  لماکت  هب  رظان  دـناوتیم 

ار یبرغ  ماظن  ینورد  داسف  یکسنیژرب ، تسا . عقاو  فالخ  هک  یلاح  رد  دنکیم  روصت  اکیرمآ  تیّروحم  اب  هچراپکی  یتیدوجوم  ار  نآ 
فرطربو يوهام  يداضت  ار  گنهرف  ود  نیب  داضت  ناشیا   - 5 ار . اهندمت  دروخرب  هن  دنادیم  اکیرمآ  یناهج  تردق  هدننک  دیدهت  لماع 

يایحا ددصرد  هک  ییاهروشک  اب  فاصم  يارب  ار  برغ  ندش  هدامآ  کیژتارتسا  ترورـض  اذلو  دنادیم  یخیرات  ربج  زا  یـشانو  یندـشن 
ندمت هن  هتفرگ  همـشچرس  یبرغ  ياهتلود  تسایـس  زا  نّدمت  ود  نیا  نیب  اهشنت  هک  یلاح  رد  دنکیم ، هیـصوت  دنتـسه  یمالـسا  ندـمت 
ناشیا هب  تبـسن  همه  نیا  اب  دنکیم ، حـیبقت  ار  حیـسم  نید  ناوریپ  ص )  ) دـمحم دـنچ  ره  : " دـیوگیم تنارود  لیو  یمالـساو . یحیـسم 

{ یقرواپ ص 329 . ج 4 ، ندـمت ، خـیرات  یقرواـپ .  " . } تسا شیوـخ  ناوریپو  اـهنآ  نیب  هناتـسود  طاـبترا  راتـساوخو  تـسا  نیبشوـخ 
اب زین  یحماستو  راگزاس  حور  کی  دـنراد ، دوخ  نید  هب  تبـسن  هک  یمکحم  هدـیقع  اب  هک  دنتـسه  ناناملـسم  اـهنت  : " دـیوگیم نوستبور 

اههعموصو اهاسیلک  : " دیوگیم زتم  مادآ  یقرواپ } ص 141 . ج 1 ، برغو ، مالـسا  ندـمت  یقرواپ .  " . } دراد دوجو  اهنآ  رد  رگید  نایدا 
نیمزرس زا  یشخب  دیسریم  رظن  هبو  دنربیم  رس  هب  یمالسا  تموکح  زا  جراخ  ییوگ  هک  دندومنیم  نانچ  یمالـسا  تموکح  نارود  رد 
ییانـشآ نآ  اب  هنایم  ياههدـس  رد  اپورا  هک  ددرگ  رارقرب  حـماست  زا  ییاـضف  ناـنچ  دـشیم  بجوم  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  دنتـسه ، يرگید 

{ یقرواپ ص 68 . مالسا ، رد  يدازآو  یگنوگدنچ  یقرواپ .  " . } تشادن

؟ دشاب رشب  شخبتاجن  دناوتیم  ناهج  ندرک  یبطق  کت  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب رشب  شخبتاجن  دناوتیم  ناهج  ندرک  یبطق  کت  ایآ 

خساپ

یناهج نیون  مظن  حالطـصا  هبو  ناهج  ندرک  یبطقکت  تداعـس ، هب  ندیـسرو  یتلادعیبو  ملظ  زا  رـشب  تاجن  هار  اهنت  دنیوگیم : یخرب 
هیرظن دـننادیم . اهییاکیرمآ  هتخاـس  اـهنت  ار  راـک  نیا  اـکیرمآ  هبناـج  همهو  راـیع  ماـمت  رادـتقا  تهج  هب  نازادرپهیرظن  زا  یخربو  تسا .

لبق لاس  ویز "350   " ینانوی فوسلیف  تسا . هدوب  حرطم  ملاع  نادنمشنادو  هفسالف  نیب  رود  رایسب  ياههتشذگ  زا  ناهج  ندرک  یبطقکت 
هک ردنکـسا  اذل  " دنبای . تاجنو  تداعـس  ات  دـننک  يوریپ  دـحاو  یناهج  ماظن  کی  زا  هک  تسا  ملاع  مدرم  عیمج  رب  : " دـیوگیم دالیم  زا 
اب دالیم  زا  لبق  لاس  دص  ینانوی  هدنسیون  كاتُلب  دراذگ . ارجا  هب  ار  هیرظن  نیا  شیوخ  تردق  رب  اّکتا  اب  ات  دمآرب  ددصرد  دوب  ویز  رصاعم 

يوریپ يدحاو  نوناق  زاو  دـنهد  لیکـشت  ار  يدـحاو  عمتجم  ات  هدومن  یعـس  هک  تسا  مدرم  رب  : " دـیوگیم یناهج  دـحاو  تموکح  حرط 
رگم دسرب  زیمآتملاسم  یگدنزو  یتسود  هب  دناوتیمن  رشب  زگره  : " دیوگیم ییاکیرمآ  رخأتم  نافوسلیف  زا  ( 1838  ) دیول مایلو  " دننک .

: دـیوگیم ییایلاتیا  روهـشم  بیدا  یتناد ، یقرواپ } ص 210 . لقعو ، مالـسا  یقرواپ .  " . } دـیامن سیـسأت  یناهج  دـحاو  تموکح  هکنآ 
. نامه یقرواپ .  " . } دنکفا هیاس  ناهج  هب  حلصو  شمارآ  ات  دنشاب  عضاخ  مکاحو  تموکح  کی  هب  تبسن  نیمز  مدرم  ّلک  ات  تسا  مزال  "

ردـپ شوب  جروج  " دروآرد . راعـشو  مچرپ  کـی  تحت  ار  مدرم  ماـمت  هک  تسا  یحلـصم  راـظتنا  رد  ملاـع  : " دـیوگیم لـسار  یقرواـپ }
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رد دوخ  ینارنخـس  رد  زین  وا  ". هدحتم تالایآ  يربهر  تحت  ناهج  همه  يارب  یـسارکومدو  حلـص  زا  تسا  ترابع  نیون  مظن  : " دـیوگیم
مظن زا  ینابیتشپ  يارب  مزال  رازبا  زا  مهو  یقالخا  ياـهشزرا  زا  مه  هک  تساـکیرمآ  اـهنت  ناـهج  ياـهتلم  ناـیم  رد  : " دـیوگیم هرگنک 

اکیرمآ حرطم  رادتقا  هک  دنراد  دوجو  نارگیدو  رجنیسیک  لیبق  زا  ینازادرپ  هیرظن  اکیرمآ  دوخ  رد   - 1 لاکشا : " تسا . رادروخرب  یناهج 
ژیتسرپ هیعاد  رضاح  لاح  رد  اکیرمآ  دنچ  ره  : " دیوگیمو هدرک  میسرت  ار  اکیرمآ  یناوتان  ياهنوگ  هب  یکـسنیژرب  دنرامـشیم . دودرم  ار 

یناهج هنحـص  رد  اـکیرمآ  تیعقومو  تردـق  رارمتـسا  اـّما  دـشاب ... هتـشاد  ار  وا  اـب  تباـقر  هیعاد  دـناوتیم  يروشک  رتمکو  دراد  یناـهج 
تیعـضو هکنآ  ًاصوصخ  تسا  مک  رایـسب  ناهج  ندرک  یبطقکـت  شریذـپ  هنیمز   - 2" تسا . ریذپبیـسآ  يدایز  ياـههبنج  زا  یلخادو 

راب ریز  اهتلم  زگره  هک  تسا  نآ  زا  لفاغ  هیرظن  نیا   - 3 دهدیمن . وا  هب  ار  يزاورپدنلب  نینچ  هزاجا  اکیرمآ  يداصتقا  زیمآهعجاف  رایسب 
تموکح تدـحو  هیاس  رد  اهتلم  تاجن  هار  اهنت  هک  میدـقتعمو  مینکیمن  ّدر  ار  هیرظن  لصا  اـم  هچرگ  تفر . دـنهاوخن  ناـگناگیب  هطلس 

. مینادیم ریذپناکما  تسا  ع )  ) نامز ماما  نامه  هک  موصعم  يربهرو  یهلا  تادییأت  اب  ار  نآ  یلو  تسا  یناهج 

ثحابم ریاس 

؟  تسا هدوب  حرطم  رشب  خیرات  رد  ینامز  هچ  زا  تیودهم  هب  داقتعا 

شسرپ

؟  تسا هدوب  حرطم  رشب  خیرات  رد  ینامز  هچ  زا  تیودهم  هب  داقتعا 

خساپ

رب رظتنم و  زین  اهودـنه  نایتشدرز و  اراصن و  دوهی و  دـننام  رگید  ناـیدا  ناوریپ  هکلب  درادـن , ناناملـسم  اـی  هعیـش  هب  صاـصتخا  هب  داـقتعا 
نوـچ اـه , فـیرحت  تارییغت و  ظـیلغ  ياـهربا  يـال  هبـال  رد  هک  یتـقیقح  نیرتزیگنا  تفگـش  زا  یکی  رگید : ناـیب  هب  دنتـسه . ءهدـنراداپ 

ناساّنخ مشچ  نآ ,  رون  ششخرد  تّدش  تشادنار و  نآ  ینوگرگد  يارای  خیرات ,  نارگ  فیرحت  تسد  دشخرد و  یم  نابات  ندیشروخ 
شخب رکذ  اب  تسا . :  هدـنام  یقاب  تباث و  ناهج  فلتخم  ناـیدا  سدـقم  بتکم  رد  هک  تسا .  راـبخا  دوب , هدرک  روک  ار  تفـص  شاّـفخ  ِ

درک دهاوخ  روهظ  ینالوط  یتبیغزا  دـعب  هک  يربهر  هب  داقتعا  میوش  یم  هجوتم  تسا ,  دوجومایند  ِینید  بتک  یخرب  رد  هچ  نآ  زا  ییاه 
ندومن كاله  یهلا و  نیناوق  يارجا  اب  دـهد و  یم  لیکـشت  یناـهج  دـحاو  تموکح  ددرگ و  یم  ادـخ  يوس  هب  ناـسنا  رگتیادـه  ینعی  و 

اه ناسنا  نورد  رد  دنوادخ  هک  یناوارف  ياهدادعتسا  ءهمه  ییافوکش  ياربار  هصرع  رابکتسا , ملظ و  قافن و  كرـش و  رفک و  نارادمدرس 
یم هتشادرب  یناهج  ءهعماج  زا  لهج  ملظ و  ضیعبت و  داسف و  رقف و  یعامتجا ,  تلادع  يرارقرب  اب  دزاس و  یم  مهارف  هتـشاذگ ,  هعیدو  هب 

هب يزاـین  یب  ساـسحا  دور و  یم  ناـیم  زا  یلاـم  عـلو  صرح و  هک  ددرگ  یم  داـجیا  یموـمع  تینما  يداـصتقا و   ِ هاـفر ناـنچ  نآ  دوـش و 
همه ناوریپ  دـیاقع  زا  دـنک , یمن  رطخ  ساسحا  دـشون و  یم  بآ  گرگ  رانک  رد  شیم  دـیآ و  یم  دوجو  هب  تورث  تشابناو  یبلطرثاکت 

نامزلا رخآ  رد  یناطلـس  ربهر و  ایند , یبارخ  زا  سپ  هدـمآ :  تسا  ینامـسآ  بتک  زا  نایودـنه  دزن  هک  باـتک  رد  تسا .  یناـهج  ناـیداء 
دسانـشب و ار  رفاک  نمؤمزا و  سک  همه  دروآرد و  دوخ  نید  هب  دریگب و  ار  ملاع  مامت  دشاب و  وا  مان  دشاب و  قیالخ  ياوشیپ  هک  دوشادـیپ 

نادنزرف زا  ناتـسبرع )   ) نایزات ِنیمز  زا  دـیآ  نوریب  يدرم  هدـش :  رک  7 ربمغیپ تشدرز  درگاش  باتک  رد  دـیآرب . دـهاوخ , اوخ  زا  هچ  ره 
رپ نیمز  ودنک  دابآ  دن و  ناریا  هب  يور  يرایسب  هاپس  اب  دوب . شیوخ  ّدج  نیدرب  و  قاس ,  گرزب  نت و  گرزب  رس و  گرزب  يدرم  ماشه . 
هب لیعامـسا 7 ترـضح  لسن  زا  هک  ماما :  هدزاود  زا  نیوکت  رفـس  رد  تاروت ,  رد  دروخ . بآ  شیم  اب  گرگ  دشاب  يو  داد  زا  دنک و  داد 
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یم نادزیا  فرط  زا  گرزب  يرزیف  هاگ  نآ  هدمآ :  تسا  نایتشدرز  یبهذم  ياه  باتک  زا  هک  باتک  رد  دـش .. هداد  ربخ  دـنیآ , یم  دوجو 
نادزیا يزوریپ  زا  دـعب  و  دـنرادن , هار  نامــسآ  رد  تـسا و  نـیمز  رد  ناـنمیرها  رادـتقا  ماـمت  دــنزاس و  یم  ضرقنم  ار  ناـنمیرهاو  دوـش 
یقروا پـ ( ) 1  .) تسـشن دـنهاوخ  یتخبکین  تخت  رب  مدآ  ینب  هدیـسر ,  دوخ  یلـصا  تداعـس  هب  ناهیک  ملاع  نانمیرها ,  راـبت  نتخادـناربو 

ياوشیپ هرامش 22( ءهوزج  راهچ  ات  کی  ءهرامش  بلاطم  .1

هدنیآ رد  (ع )) يدهم ترـضح   ) یناهج بالقنا  کی  عوقو  ةدنهد  ناشن  یعامتجا و  لئاسم  رد  لمعلا ، سکع  نوناق  ةدنهد  ناشن  هک  بالقنا  دـنچ 
؟ دنمادک دنتسه ،

شسرپ

(( (ع يدهم ترـضح   ) یناهج بالقنا  کی  عوقو  ةدنهد  ناشن  یعامتجا و  لئاسم  رد  لمعلا ، سکع  نوناق  ةدـنهد  ناشن  هک  بالقنا  دـنچ 
؟ دنمادک دنتسه ، هدنیآ  رد 

خساپ

فرط زا  هک  یئاـهراشف  و  اطـسو ، نورق  یگدـنام  بـقع  لـهج و  لاـس  رازهکی  ربارب  رد  یـشنکاو  سناـسنر ـ )  ) اـپورا یملع  بـالقنا  1 ـ 
ار ملع  لعـشم  دـندز و  رانک  ار  لهج  لـماوع  هراـبکی  هک  دوب ، دـشیم ـ  لاـمعا  مدرم  نتـشادهاگن  بقع  تهج  رد  اـسیلک  یفارخ  ناـّیلوتم 

تهج رد  هداعلا  قوف  یشهج  هک  لاس 1789 ـ  هب  هسنارف  ریبک  بالقنا  2 ـ  دندروآرد . زازتها  هب  اج  همه  رد  ار  شناد  مچرپ  دـنتخورفارب و 
هسنارف ۀعماج  هک  تشگ  رهاظ  مکاح  ياهمیژر  یگماکدوخ  ییوگ و  روز  یتاقبط و  رامعتسا  دادبتسا و  ربارب  رد  دوب  یعامتجا  یـسایس و 

روز و نیـشناج  يدودـح ـ  اـت  هّتبلا  ار ـ  نوناـق  تموکح  تخاـس و  دوخ  خـیرات  زا  ینیون  ۀـلحرم  دراو  ار  ییاـپورا  رگید  عماوج  سپـس  و 
نشخ و هداعلا  قوف  راـتفر  زرط  ۀـجیتن  دـش ـ  زاـغآ  ناتـسلگنا  زا  تسخن  هک  لاـس 1848  رد  یگدرب ـ  ّدـض  رب  بـالقنا  3 ـ  دومن . دادبتسا 

هدـش هتخیگنارب  فطاوع  رد  رگید  يوس  زا  و  ناگدرب ، دوخ  رد  ار  بالقنا  شتآ  وس  کی  زا  هک  دوب  ناـگدرب  اـب  نارادـهدرب  یناسناّدـض 
زا رتعیـسو  رتزومرم و  هک  یگدرب  زا  يرگید  لکـش  دنچ  ره  دیچیپ ، مه  رد  ار  یگدرب  ماظن  تخاس و  روهلعـش  ناگدرب ، دوس  هب  اههعماج 
ره رد  یگدرب  ماظن  دمآ ! دوجو  هب » رامعتسا   » نییآ هدنام » بقع  ياهروشک  يدابآ  هب  کمک   » ناونع تحت  تفرگ و  ار  نآ  ياج  دوب  نآ 

میقتسم شنکاو  ام ، رـصع  رد  رامعتـسا ، ّدض  رب  بالقنا  4 ـ  درک . عیرـست  ار  نآ  ناگدرب  اب  راتفر  زرط  یلو  دوش ، هدـیچرب  تسیابیم  لاـح 
مچرپ دیدرگ و  هدزرامعتسا  مدرم  یعامتجا  روعش  نتفکـش  ثعاب  هک  تسه  هدوب و  تارمعتـسم  رد  نارگرامعتـسا  یناسنا  ّدض  ياهراتفر 

یلو دیماجنین ، يرکف  یسایس و  یعامتجا و  يداصتقا و  لماک  لالقتـسا  هب  ًابلاغ  دنچ  ره  دنتـشارفا ، رب  يرامعتـسا  ياهتردق  اب  ار  تفلاخم 
زواجت نارادهیامرـس و  ملاـظم  لـمعلا  سکع  لاـس 1917  رد  یتـسینومک ـ  بــالقنا  5 ـ  تسا . هدرک  ادـیپ  توافت  رایـسب  قباـس  اـب  عضو 
تاقبط يدازآ  هب  زین  بالقنا  نیا  دـنچ  ره  دوب ؛ هدـش  هدیـشک  ریجنز  هب  ياهقلخ  شکتمحز و  ياههدوت  تّیرثکا  قوقح  هب  اهنآ  باسحیب 

تـشگنا دادـعت  يروتاـتکید  تقیقح  رد  هک  اـیراتلورپ » يروتاـتکید   » ناوـنع تحت  يرگید  يدادبتـسا  ماـظن  و  دـیدرگن ، یهتنم  هدـیجنر 
ياهراشف شنکاو  دراد ، نایرج  ایند  رد  نونکا  مه  هک  يداژن ـ  تاضیعبت  ّدـض  رب  بالقنا  6 ـ  تفرگ . ارنآ  ياج  دوب  بزح  نارس  يرامش 

. تسا یعامتجا  قوقح  زا  نانآ  ةداعلا  قوف  تّیمورحم  و  ناتسوپ ، هایس  رب  دیفس  داژن  دیدش 

؟ دیوگیم هچ  ناهج ، هدنیآ  دروم  رد  تسا ، یلمع  ره  ربارب  رد  لمعلاسکع  کی  دوجو  رگنایب  هک  لمعلاسکع  نوناق 

شسرپ
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؟ دیوگیم هچ  ناهج ، هدنیآ  دروم  رد  تسا ، یلمع  ره  ربارب  رد  لمعلاسکع  کی  دوجو  رگنایب  هک  لمعلاسکع  نوناق 

خساپ

، اهیتلادعیب اهـضیعبت و  راشف  اهیرگدادیب ، ملاظم و  راشف  اهگنج ، راشف  تسا . یبالقنا  نتـسبآ  ناهج ، ینونک  عضو  دیوگیم  ام  هب  نوناق  نیا 
راکشآ ار  دوخ  دیدش  شنکاو  ماجنارس  اهراشف ، نیا  نتـساک  ای  ندرب  نیب  زا  يارب  یلعف  نیناوق  زا  اهناسنا  یگدروخرـس  یماکان و  اب  مأوت 

هک دهدیم  لیکشت  یعامتجا  ةدقع  نانچ  اهتّلم ، نوزفا  زور  یهاگآ  وترپ  رد  یناسنا ، ةدز  سپاو  ياهتساوخ  نیا  ماجنارـس  تخاس . دهاوخ 
مه هب  ار  یناسنا  عماوج  ینونک  ماظن  نامزاس  تخاس و  دـنهاوخ  رهاظ  ار  دوخ  اسآ ، قرب  شهج  کی  اب  هعماـج ، نطاـب  ریمـض  هاـگناهن  زا 

ياهـشکمشک همهنیا  زا  هن  دـشاب و  يربخ  یتاحیلـست  نکـشرمک  ۀـقباسم  زا  هن  نآ  رد  هک  یحرط  دـننکیم . داـجیا  ینیون  حرط  دـنزیریم و 
. ناقفخ داسف و  ملظ و  دادبتسا و  رامعتسا و  نینوخ و  ياهراکیپ  هدننک و  هتسخ 

؟ دننادیم یشزرا  يرما  ار  جرف  راظتنا  زین  یفسلف  بتاکم  ایآ 

شسرپ

؟ دننادیم یشزرا  يرما  ار  جرف  راظتنا  زین  یفسلف  بتاکم  ایآ 

خساپ

بتاکم هکلب  درادـن ، ینامـسآ  نایدا  یّتحو  مالـسا  هب  صاـصتخا  دوجوم ، تیعـضو  زا  رـشب  تاـجنو  ناـمزلارخآ  رد  یجنم  روهظ  راـظتنا 
نامزلارخآ رد  شخبتاجن  روهظ  هب  داقتعاو  یجنم  راظتنا  : " دیوگیم لسار  دنـشابیم . هیرظن  نیا  هب  دـقتعم  زین  يّدامو  ینیدریغ  یفـسلف 

لدع هدنهد  شرتسگو  ّتیرشب  هعماج  يارب  یجنم  روهظ  راظتنا  رد  زین  يّدامو  ینیدریغ  بتاکم  هکلب  درادن ، ینامـسآ  نایدا  هب  صاصتخا 
". دنربیم رس  هب  دادو 

؟ تسا هدش  میسرت  یناهج  دوعوم  زور  يارب  یّلک  طوطخ  ینامز  هچ  زا 

شسرپ

؟ تسا هدش  میسرت  یناهج  دوعوم  زور  يارب  یّلک  طوطخ  ینامز  هچ  زا 

خساپ

يارب تسا . تقلخ  يارب  یـساسا  ضرغو  فدـه  زور  نیا  اریز  ددرگیم ؛ زاـب  تـقلخ  عورـش  هـب  دوـعوم  زور  يارب  یّلک  طوـطخ  میـسرت 
تخانش یکی  دراد : دوجو  یـساسا  طرـش  ود  یناهج  لدع  تموکح  ییاپرب  يارب   - 1 مینکیم : هراشا  دنچ  یتاکن  هب  بلطم  نیا  حیـضوت 

تخانـشو ملع  زا  دـعب  ناهج ، حطـس  رد  تلادـع  ندرک  هدایپ  هار  رد  يراکادـف  يارب  یگدامآ  يرگیدو  شعیـسو  يانعم  هب  لدـع  لـماک 
يارب رـشب  تیبرت  ددصردو  هدش  مهم  رما  ود  نیا  لّفکتم  ایبنا  هکلب  تسا ، هتـشادن  تقلخ  يادتبا  زا  ار  یـساسا  طرـش  ود  نیا  رـشب  لدـع .
نییبـت مدرم  يارب  شاهبناـج  همهو  عیـسو  ياـنعم  هب  ار  لدـعو  هدیـسر  ّتیقفوم  هب  لّوا  طرـش  رد  اـیبنا  هچرگ  دـناهدوب . ود  نآ  هب  ندیـسر 
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نانآ هفیظو  ماجنا  رد  روصق  تهج  هب  هن  نیاو  دنزاس ، ققحم  لماک  روط  هب  ار  مود  طرـش  دنتـسناوتن  دوخ  خـیرات  لوط  رد  یلو  دـناهدومن 
زا یساسا  ضرغو  فده  هب  ار  مدرم  دوخ  تثعب  خیرات  لوط  رد  ایبنا   - 2 تسا . هدوب  مدرم  بناج  زا  ریصقت  ای  روصق  رطاخ  هب  هکلب  هدوب ،

ِرُوبَّزلا ِیف  اْنبَتَک  ْدََقلَو  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دناهدرکیم . دزـشوگ  تسا  يدیحوت  لدـع  تموکح  هب  ندیـسر  نامه  هک  رـشب  تقلخ 
میتشون تاروت ]  ] رکذ زا  دـعب  روبز  رد  { " یقرواپ هیآ 105 . ءایبنا ، هروس  یقرواپ .  {؛} َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدـَْعب  ْنِم 
ْمُهَلَعَْجنَو ِضْرَألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرنَو  : } دیامرفیم زینو  دـش ". دـنهاوخ  نیمز  تموکح ]  ] ثارو ماهتـسیاش  ناگدـنب 

{ یقرواپ هیآ 5 . صـصق ، هروس  یقرواپ .  } نایاوشیپ ار  ناـنآو  میهن  ّتنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میهاوخیم  اـم  " ؛} َنِیثِراولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًۀَِّمئَأ 
َهِرَک ْوـَلَو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَـحلا  ِنـیِدَو  يدُـهلِاب  َُهلوُـسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُـه  : } دــیامرفیم زینو  مـیهد ". رارق  نـیمز  يور  ناـثراوو 
همه رب  یقرواپ } هیآ 9 . فص ، هروس  یقرواپ .  } ار وا  ات  داتـسرف  ّقح  نیدو  تیادـه  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  وا  " ؛} َنوُکِرْـشُملا
رشب ّلک  تیاده  يارب  یمومعو  یساسا  طیارـش  ایبنا ، زا  کی  چیه  يارب  دنشاب ".3 -  هتشاد  تهارک  ناکرـشم  دنچ  ره  دزاس  بلاغ  نایدا 

( فلا تشگن : مهارف  یتموکح  نینچ  لیکشت  يارب  یساسا  طرش  ود  اریز  دشن ، مهارف  ناهج  حطس  رد  يدیحوت  لدع  تموکح  لیکـشتو 
هب ات  تسا  هدیسرن  روعشو  مهف  زا  هجرد  نآ  هب  رشب  یلو  دندومن  میهفت  مدرم  يارب  ار  نآ  عیـسو  يانعم  هبو  لماک  لدع  موهفم  هچرگ  ایبنا 

، هدوب مدرم  هدـیقع  تیبثتو  خیـسرت  ع ،)  ) یـسوم ترـضح  رب  قباس  ياـیبنا  فدـه  اذـل  دـشاب . هدرب  یپ  شاهدرتسگ  حطـس  رد  نآ  تقیقح 
تعیرش رد  ًاصوصخ  ص )  ) مرکا لوسر  تثعب  رصع  ات  ع )  ) یسوم ترـضح  نامز  زا  هکنیا  ات  دناهتـشادن ، يدایز  یعرف  یعرـش  فیلاکتو 
تموکح ندش  هدایپ  هار  رد  دناوتب  هک  تساهدیـسرن  يّدح  هب  یتّما  چیه  نونکات  ب ) تسا . هدـش  نییبت  لیـصفت  تروص  هب  عیارـش  مالـسا 

زج هب  یلو  درک  توعد  تقیقحو  ّقح  هب  ار  دوخ  موق  لاـس   7 950 حون ترضح  دشاب . هتـشاد  مامتو  مات  يراکادف  یناهج  يدیحوت  لدع 
ع)  ) یـسوم ترـضح  موق  دـنتخادنا . شتآ  رد  ار  وا  شتوعد  شریذـپ  ياـج  هب  ع )  ) میهاربا ترـضح  موق  دـندرواین . ناـمیا  وا  هب  یکدـنا 

تیادخو وت  " ؛} َنوُدِعاق انُهه  ّانِإ  ِالتاقَف  َکُّبَرَو  َْتنَأ  ْبَهْذاَف  : } دـنتفگو هدرک  در  نیطـسلف  ملاظ  نامکاح  اب  هلباقم  يارب  ار  وا  تساوخرد 
دنوادخ تردق  رد  ع )  ) یسیع ترضح  نویراوح  میاهتسشن ". اجنیا  یقرواپ } هیآ 24 . هدئام ، هروس  یقرواپ .  } ام دیگنجب  نانآ  ابو  دیورب 

 . یقرواپ {؛} ِءآمَّسلا َنِم  ًةَدـِئآم  اْنیَلَع  َلِّزَُنی  ْنَأ  َکُّبَر  ُعیِطَتْـسَی  ْلَه  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  ای  : } دـنتفگ هدرک ، باـطخ  یـسیع  هبو  دـندومن  کـش 
: هجیتن دنک ". لزان  نامـسآ  زا  اذغ  ياهرفـس  ام  يارب  هک  دراد  تردـق  تراگدرورپ  ایآ  میرم ! نب  یـسیع  يا  { " یقرواپ هیآ 112 . نامه ،

هتـشگن مهارف  نآ  ندش  هدایپو  ققحت  طیارـش  زونه  یلو  تسا  هدش  میـسرت  تقلخ  يادـتبا  زا  دوعوم  زور  یـساساو  یّلک  یطوطخ  هچرگ 
. تسا

؟ دوشیم داهشتسا  ود  نآ  هب  تیودهم  هلئسم ي  رد  لیجناو  تاروت  رد  فیرحت  دوجو  اب  هنوگچ 

شسرپ

؟ دوشیم داهشتسا  ود  نآ  هب  تیودهم  هلئسم ي  رد  لیجناو  تاروت  رد  فیرحت  دوجو  اب  هنوگچ 

خساپ

تیودـهم هیـضق  رد  هنوگچ  دـیتسه  نآرق  زا  ریغ  بتک  رگیدو  لیجناو  تاروت  رد  فیرحت  دوجو  هب  لـئاق  امـش  هک  دوشیم  لاؤس  یهاـگ 
نآ تابثا  يارب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  تاـیآ و  ناـنچ  تیودـهم  عوضوم  رد   - 1 دینکیم ؟ لالدتـسا  نآ  هب  تاعوضوم  ریاسو 

تسا دییأت  باب  زا  نارگید  ینامسآ  ریغو  ینامسآ  ياهباتک  تاراشب  هب  داهشتساو  دانتـسا   - 2 دشابن . نآرق  ریغ  رگید  یعبانم  هب  جایتحا 
4 تسا . مالسا  ینعی  قح  نید  هب  نایدا  لها  تیادهو  نایدا  نیب  نراقت  تهج  هب  نارگید  سدقم  ياهباتک  زا  تاراشب  لقن   - 3 تابثا . هن 

زا 1779تیودهم هحفص 284 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یشخب هکنیا  تسا  مّلسم  هچنآ  هکلب  تسا ، هدش  فیرحت  هدمآ  رگید  نایدا  سدقم  ياهباتک  رد  هک  هچنآ  مامت  هک  هدرکن  اعدا  یسک  - 
رداصم رد  هک  سب  نیمه  دوشیم  داهـشتسا  اهنآ  هب  هک  يدراوم  رد  فیرحت  مدع  تابثا  رد   - 5 تسا . هتفرگ  رارق  فیرحت  دروم  اهنآ  زا 
تقباطم یخیرات  تایعقاو  اب  رگید  نایدا  سدـقم  ياـهباتک  تاراـشب  زا  یخرب   - 6 تسا . هدـش  حیرـصت  هکلب  هراشا  نآ  هب  زین  یمالـسا 

عـضو رد  وا  تدالو  هک  تسا  نانز  نیرتهب  لسن  زاو  لیعامـسا  هیرذ  زا  مهدزاود  ماما  نامه  یناـهج  حلـصم  هکنیا : لـیبق  زا  تسا ، هتـشاد 
. تشاد دهاوخ  ظوفحم  روهظ  ماگنه  ات  ناملاظ  زا  ار  وا  دنوادخ  تهج  نیمه  هبو  تسویپ ، دهاوخ  عوقو  هب  یسایس  قانتخاو  دیدش 

؟ تسا یقرش  ياهدیقع  تیودهمو  یجنم  هب  هدیقع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا یقرش  ياهدیقع  تیودهمو  یجنم  هب  هدیقع  ایآ 

خساپ

یلو دناهدوب ، یسایس  ياهراشف  تحت  هعیش  ریغو  هعیش  ناملسمریغو ، ناملـسم  زا  معا  نامولظمو  نیفعـضتسم  خیرات ، لوط  رد  هچرگ   - 1
قباطم لاعتم  دنوادخ  هکلب  دننک ، لعج  دوخ  زا  ار  يدهمو  یجنم  هب  داقتعا  نافعضتسم  ات  دش  ثعاب  اهراشف  نیا  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا 
هدرتسگ حطـس  رد  تلادـعو  لدـع  هماقا  تهج  هب  ار  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظو  یجنم  عوضوم  هدرک  هظحالم  هک  یتمکحو  تحلـصم 

نآرق لقعو ، هدوب  رـشب  يرطف  تساوخ  ياضتقم  تیودهم  عوضوم  میاهدرک  ثحب  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگ  نامه   - 2 تسا . هدرک  حرطم 
تیودهم هب  دقتعم  هدزبرغ  نارکفنشور  زا  كدنا  یخرب  زج  هب  نیملـسم  عامجا  زینو  دناهدرک  قافتا  نآ  رب  حیرـص  روط  هب  زین  تایاورو 

یفنم راثآ  اهنت  هن  دوش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  حیحـص  موهفمو  انعم  هک  یتروص  رد  ع )  ) دوعوم يدهم  روهظ  راظتناو  تیودـهم   - 3 دناهدش .
يدـهم ترـضح  روهظ  يارب  بسانم  هنیمز  ندرک  مهارفو  هعماج  رد  دـیما  هیحور  داجیا  رد  هتـشاد ، یتبثم  راثآ  هکلب  دروآ  دـهاوخن  راب  هب 

. درادو هتشاد  ییازسب  ریثأت  (ع )

؟ تسا هدش  دراو  یمالسا  ریغ  لوصا  زاو  رگید  عماوج  زا  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  دراو  یمالسا  ریغ  لوصا  زاو  رگید  عماوج  زا  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

خساپ

اب هدیقع  نیا   - 2 دوشیم . تفای  ینید  هبش  ياهنییآو  بتاکمو  نایدا  همه  نیب  رد  هکلب  تسین ، یقرـش  ياهناسنا  زا  اهنت  هدیقع  نیا   - 1
رتاوتم تایاورو  نآرق  تایآ  قباـطم  هدـیقع  نیا  دـش ، هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه   - 3 تسا . ناـسکی  همه  رد  هک  تسا  نـیجع  ناـسنا  ترطف 
راظتنا رد  ملاع  : " دیوگیم لسار " دنارترب   " یـسیلگنا فوسلیف  تسا . یفـسلف  ریغو  یفـسلف  بتاکمو  نایدا  همه  هکلب  نیملـسم ، عامجاو 

ص عامتجا ، رب  ملع  ریثأت  یقرواپ .  " . } دروآرد راعـش  کیو  مچرپ  کی  تحت  ار  نانآو  هدرک  هچراپکی  ار  ملاع  ماـمت  هک  تسا  یحلـصم 
یتسود اب  مدرمو  دریگارف  ار  ملاع  مامت  افـصو  حلـص  هک  يزور  : " دـیوگیم ّتیبسن - هیرظن  بحاص  "  - نیاتـشنا روسفرپ  { " یقرواـپ . 56

{ یقرواپ ص 35 . تیبسن ، موهفم  یقرواپ .  " . } تسین رود  نادنچ  دننک  یگدنز  رگیدکی  اب  يرداربو 
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؟ تسا هدش  دراو  یمالسا  ریغ  لوصا  زاو  رگید  عماوج  زا  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  دراو  یمالسا  ریغ  لوصا  زاو  رگید  عماوج  زا  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

خساپ

هب هدیقع  تشگزاب  : " دیوگیم رهیز  دلوج  تسا . هدش  یمالسا  هعماج  دراو  هک  دننادیم  یمالسا  ریغ  ياهدیقع  ار  تیودهم  هدیقع  یخرب 
ص هعیرشلاو ، هدیقعلا  یقرواپ .  " . } تسا یعقاوریغ  روما  زاو  هروطسا  هدیقع  نیا  تقیقح  ردو  تسا  یمالساریغ  ینابمو  لوصا  زا  يدهم ،

دوهی نیب  كرتشم  تسا  ياهدـیقع  تشگزابو ، تبیغ  هیرظنو  هدـیقع  : " دـیوگیم ییاـیبیل  هدنـسیون  نیـسح ، یلع  حـئاس  یقرواـپ } . 218
رتکد یقرواـپ } ص 184 . دـقنلا ، نیزاوـمو  اـنثارت  یقرواـپ .  ... " . } تـسین دـیعب  ردــصم  ود  نـیا  زا  یعیــش  رکف  يریذــپرثأتو  اراـصنو ،

بهاذم یقرواپ .  " . } تخاس رـشتنم  نیملـسم  نیب  رد  ار  يدـهم  هب  هدـیقع  هک  دوب  یـسک  رابحالا  بعک  : " دـیوگیم يودـب  نمحرلادـبع 
يدهم روهظ  هب  هدیقع  هدـش ، دراو  یمالـسا  رتاوتم  تایاورو  نآرق  رد  هچنآ  قباطم   - 1 خساپ : یقرواپ } . 77ù76 ص ج 2 ، نییمالسالا ،

دیاقع زاو  هروطـسا  ار  نآ  ناوتیمن  زگره  اذـلو  تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  رگید  نایدا  رد  هک  تسا  یمالـساو  لیـصا  ياهدـیقع  دوعوم 
هدوب هدیقع  نیا  هب  دقتعم  يوبن  تایاورو  نآرق  تایآ  عبت  هب  هباحـص  هکلب  درادـن  هعیـش  هب  صاصتخا  هدـیقع  نیا   - 2 داد . رارق  یگتخاس 
دوهی نیب  هدـیقع  نیا  كارتـشا   - 3 دناهدوب . دـقتعم  هدـیقع  نیا  هب  یّنـسو  یعیـش  زا  معا  یمالـسا  ياملع  مومع  مالـسا  خـیرات  لوط  ردو 
یقیقح یجنم  راظتنا  عوضوم  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  هکلب  دـناهتفرگ ، رگید  نایدا  زا  ناناملـسم  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  نیملـسمو  اراـصنو 

رد ار  تیودـهم  هب  هدـیقع  هک  هدوبن  رابحالا  بعک  نیا   - 4 تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  ینییآو  نید  ره  رد  اذـلو  هدوب  رـشب  ترطف  ياضتقم 
هعماج رد  ار  هدیقع  نیا  شموصعم  تیب  لهاو  ص )  ) مالسا ربمایپ  ًاصوصخ  وا  نالوسرو  ادخ  هکلب  تسا  هتخاس  رشتنم  یمالسا  هعماج  نیب 

. دناهتخاس رشتنم 

صوصخ رد  ییاهتیلاعف  هچ  برغ  تاروشنم  تاعوبطم و  اه و  هناسر  برغ و  ناهج  رد  دییامرفب  تسا  نایرج  رد  تیودهم  هیلع  رب  ییاهتیلاعف  هزورما 
. تسا نایرج  رد  تیودهم  هیلع  رب  تیودهم و 

شسرپ

ییاهتیلاعف هچ  برغ  تاروشنم  تاعوبطم و  اه و  هناسر  برغ و  ناهج  رد  دـییامرفب  تسا  نایرج  رد  تیودـهم  هیلع  رب  ییاـهتیلاعف  هزورما 
. تسا نایرج  رد  تیودهم  هیلع  رب  تیودهم و  صوصخ  رد 

خساپ

اب برغ  ناهج  یلـصا  تفلاخم  زا  . 2 دناد . یم  دوخ  هوقلاب  نمشد  ار  مالـسا  یناهج ، رابکتـسا  اریز  تسا  مالـسا  هیلع  تیلاعف  عون  کی  . 1
متـس و ساسارب  هک  ار  برغ  تیمکاح  همه  نیاربانب  دریذپ و  یمن  ار  یملظ  متـس و  هنوگ  چیه  هک  تسا  یبهذـم  عیـشت ، اریز  تسا  عیـشت 

هلأسم اریز  دوش . یم  هلباقم  زین  تیودهم  هزومآ  اب  برغ  رد  هلأسم  نیا  رانک  رد  اما  . 3 دشک . یم  شلاچ  هب  تسا  هدش  انب  ینیب  گرزبدوخ 
ردص رد  حیسم  ددجم  روهظ  تیحیسم  رد  و  حیسم )  ) حیشام روهظ  تیدوهی  رد  تسین . ملسم  لصا  ناونع  هب  مالـسا  رد  اهنت  یجنم ، روهظ 
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نامرآ نینچمه  تسا . هدوب  حیـسم  ددـجم  روهظ  رد  يزاس  هنیمز  نیمه  قارع  هب  اهنآ  هلمح  هلدا  زا  یکی  الوصا  دراد و  رارق  اـهنآ  میلاـعت 
هزومآ . 4 دـنک . یم  روـهظ  هناـیمرواخ  هقطنم  زا  یبهذـم  تاـیاور  ساـسارب  هک  دراد  یجنم  روـهظ  هزوـمآ  رد  هـشیر  یناـهج  مسینوـیهص 

دننک بارخ  ار  نآ  یـسایس  تاغیلبت  باتک و  ملیف و  قیرط  ره  زا  دـنراد  انب  اهنآ  تساهنآ و  یبهذـم  ياه  هزومآ  اب  لباقم  اقیقد  تیودـهم 
. تسا ناوارف  برغ  ناهج  رد  نآ  ياهنومن  هک 

؟ دنرادن لوبق  ار  يدهم  ترضح  روهظ  هلئسم  نارفاک  ارچ 

شسرپ

؟ دنرادن لوبق  ار  يدهم  ترضح  روهظ  هلئسم  نارفاک  ارچ 

خساپ

زا ترـضح  نآ  روهظ و  وترپ  رد  یناهج  تموکح  لیکـشت  یناگمه و  لدـع  شرتسگ  و  مالـسلا » هیلع  » يدـهم ترـضح  روهظ  هب  هدـیقع 
مهدزاود ماما  روهظ  دروم  رد  هعیـش  هدـیقع  اب  ًاعبط  دـناهتفریذپن  ار  هعیـش  بهذـم  ًاساسا  هک  نارفاـک  تسا  هعیـش  یبهذـم  دـیاقع  يهلمج 

نیمز تموکح  هک  نیا  ناهج و  نایاپ  رد  حلـصم  کی  روهظ  هب  داقتعا  هک  تسا  مزال  یـساسا  هتکن  نیا  هب  هّجوت  یلو  دنـشابیم . فلاـخم 
دقل و  : » دنیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  هکلب  تسین  یمالـسا  يهژیو  داقتعا  کی  دریگیم  رارق  هتـسیاش  حـلاص و  دارفا  رایتخا  رد  ماجنارس 

هب نم  هتـسیاش  نآ  دنب  ار  نیمز  هک  متـشون  تاروت ) ) رکذ زا  سپ  روبز  رد  ام  ققحم  ( 2 (؛ يدابع ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبذـلا  یف  ابتک 
هیآ 105. ءایبنا ، هروس  ( 2 تسا . هتشاد  دوجو  زین  رگید  ینامسآ  ياهباتک  رد  داقتعا  نیا  درب » دهاوخ  ثرا 

تایاور تایآ و  رد  تیودهم 

تایآ

تایآ رد  یهلا  تموکح 

؟  دهد یم  ار  یناهج  یهلا  تموکح  ییاپرب  تراشب  تایآ ,  مادک 

شسرپ

؟  دهد یم  ار  یناهج  یهلا  تموکح  ییاپرب  تراشب  تایآ ,  مادک 

خساپ

 ) رکذ زا  دـعب  روـبز  رد  همجرت :   ( 105 ءایبنا /  نوحلاصلا (  يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل  لـثم و  یتا  ـ یآ
یف اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  هفیرش :  هیآ  زین  و  دش .  دنهاوخ  نیمز  تموکح )  ثراو (  ما  هتـسیاش  ناگدنب   : میتشون تاروت ) 

نایاوشیپ و ار  نانآ  میهن و  تنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میهاوخ  یم  ام  همجرت :   ( 5 ـص /  ـص قـ نیثراولا (  مهلعجنو  همئا  مهلعجن  ضرالا و 
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 ( ع  ) يدـهم ترـضح  هب  رابخا  زا  يرایـسب  رد  اذـل  تسا ,  یهلا  يرارمتـسا  هدارا  هب  هراشا  ـد  یر کـلـمـه نـ میهد .  رارق  نیمز  يور  ناـثراو 
نم نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلااولمع  مکنم و  اونما  نیذـلا  هّللا  دـعو  هفیرـش  هیآ  زین  تسا و  هدـش  قی  تـطـبـ

اعطق هک  دهد  یم  هدـعو  دـنا ,  هداد  ماجنا  هتـسیاش  يا  ـ هرا هدروآ و کـ نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ   : همجرت  ( 55 روـن /  مهلبق ( 
قادـصم هک  تسا  رابخا  رد  دیـشخب .  ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  درک  دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ 

 . تسا جع )   ) رصع یلو  ترضح  روهظ  نامز  هدعو ,  نیا  لماک 

؟  دهد یم  ار  یناهج  یهلا  تموکح  ییاپرب  تراشب  تایآ ,  مادک 

شسرپ

؟  دهد یم  ار  یناهج  یهلا  تموکح  ییاپرب  تراشب  تایآ ,  مادک 

خساپ

 ) رکذ زا  دـعب  روـبز  رد  همجرت :   ( 105 ءایبنا /  نوحلاصلا (  يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل  لـثم و  یتا  ـ یآ
یف اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  هفیرش :  هیآ  زین  و  دش .  دنهاوخ  نیمز  تموکح )  ثراو (  ما  هتـسیاش  ناگدنب   : میتشون تاروت ) 

نایاوشیپ و ار  نانآ  میهن و  تنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میهاوخ  یم  ام  همجرت :   ( 5 ـص /  ـص قـ نیثراولا (  مهلعجنو  همئا  مهلعجن  ضرالا و 
 ( ع  ) يدـهم ترـضح  هب  رابخا  زا  يرایـسب  رد  اذـل  تسا ,  یهلا  يرارمتـسا  هدارا  هب  هراشا  ـد  یر کـلـمـه نـ میهد .  رارق  نیمز  يور  ناـثراو 
نم نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلااولمع  مکنم و  اونما  نیذـلا  هّللا  دـعو  هفیرـش  هیآ  زین  تسا و  هدـش  قی  تـطـبـ

اعطق هک  دهد  یم  هدـعو  دـنا ,  هداد  ماجنا  هتـسیاش  يا  ـ هرا هدروآ و کـ نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ   : همجرت  ( 55 روـن /  مهلبق ( 
قادـصم هک  تسا  رابخا  رد  دیـشخب .  ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  درک  دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ 

 . تسا جع )   ) رصع یلو  ترضح  روهظ  نامز  هدعو ,  نیا  لماک 

؟ تسا هنوگچ  ءاحلص  يرادمامز  مالسا و  نید  طسب  یمالسا ، یناهج  تموکح  لیکشت  هرابرد  نآرق  هاگدید 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ءاحلص  يرادمامز  مالسا و  نید  طسب  یمالسا ، یناهج  تموکح  لیکشت  هرابرد  نآرق  هاگدید 

خساپ

اُهثِرَی َضْرَْألا  َّنَا  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  انبَتَک  ْدََقل  َو  : » هلمج زا  دراد  هراشا  عوضوم  نیا  هب  يددـعتم  تایآ  رد  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ 
دنهاوخ فرـصتم  ثراو و  ار  نیمز  کلم  نم  راکوکین  ناگدنب  هتبلا  هک  میتشون  روبز  رد  تاروت  زا  دـعب  ام   ] 105/ ءایبنا « َنُوِحلاّصلا َيِدابِع 

وکین هک  امش  زا  یناسک  هب  هدومرف  هدعو  دنوادخ   ] 55/ رون ِضْرَْألا » ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاصلا  ُولِمَع  ْمُْکنِم و  اُونَما  َنیذلا  ُهللا  َدَع  َو  [ » دش
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تسوا  ] 28/ حتف /33 و  هبوت ِهِّلُک » ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنید  َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسْرَأ  يذَّلا  َوُه  [ » دـهد تفـالخ  نیمز  رد  ددرگ  راـک 
ِهللا َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُری  [ » دهد يرترب  طلست و  ار  وا  ملاع  نایدا  همه  رب  ات  داتـسرف  قلخ  تیاده  هب  قح  نید  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  یئادخ 
یلو دننک  شوماخ  دوخ  هنالهاج  راتفگ  هریت و  سفناب  ار  ادخ  رون  هک  دـنهاوخیم  نارفاک   ] 32/ هبوت ُهَرُون » َِّمُتی  ْنَأ  ّاِلا  ُهللا  َیبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب 

« ِهِرُون ِْمتُم  ُهللا  َو  مِهِهاْوفَِأب  ِهللا  َرُون  اَؤِفُْطِیل  َنوُدـیُری  .[ » دـناسرب لامک  يالعا  دـح  روهظ و  ياهتنم  هب  ار  دوخ  رون  هکنآ  اـت  دراذـگیمن  ادـخ 
.[ دنکیم لماک  مامت و  ار  دوخ  رون  ادخ  هتبلا  دننک ، شوماخ  هرخـسم ، نعط  لطاب و  راتفگ  اب  ار  ادـخ  رون  ات  دـنهاوخیم  نارفاک   ] 8/ فص

ۀـشیر هدنادرگ و  تباث  ار  قح  نانخـس  قدص  هک  تساوخیم  ادخ  و   ] 7/ لافنا َنیِرفاْکلا » َِرباد  َعَطْقَی  َو  ِِهتاـِملَِکب  َّقَْحلا  َّقُِحی  ْنَأ  ُهللا  ُدـیُریَو  »
دوبان ار  لـطاب  دـمآ و  قح  هک  وگب   ] 81/ ءارـسا ًاقوهَز » َناک  َلِطاْبلا  َّنِا  ُلِطابلا  َقَهَز  َو  ُّقَحلا  َءاـج  ْلـُق  َو  .[ » دـنکرب نب  خـیب و  زا  ار  نارفاـک 

نالوسر هتبلا  ام   ] 51/ رفاغ اْینُّدلا » ِةایْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  انَلُـسُر  ُرُْـصنََنل  اَّنِا  پ1ض« تسا ]. يدوبان  وحم و  قیـال  دوخ  لـطاب  هک  تخاـس ،
21/ هلداجم ٌزیزَع » ٌّيِوَق  َهللا  َّنِا  یلُـسُرَو  اَنَأ  َّنَِبلْغََأل  ُهللا  َبَتَک  .[ » میهدیم رفظ  ترـصن و  ایند  تایح  رد  ار  دـنروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  دوخ و 

ماگنه اهنآ  لیوأت  هک  يرگید  تایآ  و  تسا ]. ردـتقم  يوق و  دـنوادخ  هک  میوشیم  بلاغ  منـالوسر  نم و  هتبلا  هک  هدـینادرگ  متح  ادـخ  ]
لطاب و لها  رب  قح  لها  ۀبلغ  نایدا و  ریاس  رب  مالسا  ۀبلغ  رب  دنراد  تلالد  دوش ، راکشآ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع ـ  یلو  ترضح  روهظ 

تراشب نامزلارخآ  رد  ار  نآ  ققحت  تایآ  نیا  هدـشن و  رهاظ  لاح  ات  قلطم  روطب  یناعم  نیا  هک  ادـخ  رون  مامتا  ءاـیبنا و  هبلغ  ندوب  یمتح 
رد هبلغ  ترـصن و  طقف  هبلغ  ترـصن و  نیا  هک  تسا  مولعم  دنک و  يرای  دزاس و  بلاغ  ار  ناربمغیپ  هتبلا  هک  هداد  هدعو  دنوادخ  دهدیم .
مه ناشدوخ  رصع  رد  اهنآ  راک  تفرـشیپ  ناشدوخ ، موق  رب  ایبنا  هبلغو  ترـصن  و  ایندلا » ةایحلا  یف  : » دیامرفیم هکنیا  يارب  تسین ، ترخآ 
هبلغ ترـصن و  هبلغ ، ترـصن و  نیا  دـندش . هتـشک  اهنآ  زا  یـضعب  هکلب  دیـشخبن  رثا  ناشموق  رد  ناربمغیپ  زا  يرایـسب  توعد  اریز  تسین ،

مامتا تسا  نینچمه  تسا . قلطم  هبلغ  ترصن و  هکلب  تسین  ياهبترم  هب  دیقم  تایآ  رهاظ  قبط  رب  هک  تسا  اهنآ  توعد  فده و  دصقم و 
مامت دـنوش  مالـسا  تفرـشیپ  زا  عنام  دـننک و  شوماخ  ار  وا  رون  دـنهاوخیم  هک  یئاهنآ  لـباقم  رد  ار  دوخ  رون  ادـخ  هکنیا  ینعم  هک  رون ،

هکنانچ دریگب . ار  ناهج  مامت  مالـسا  هک  تسا  یتقو  نآ  مامتا  دیازفایم و  مالـسا  ورملق  رب  دربیم و  ولج  ار  نید  هک  تسا  نیا  دنادرگیم 
ضرا هرک  ندش  ثراو  نیمز و  مامت  رد  فالختسا  ینعم  هب  زین  ار  نیمز  اهنآ  ندش  ثراو  نیمز و  رد  نینمؤم  ینیشناج  فالختسا و  ینعم 
تـسین نیا  زا  ریغ  مه  قالطا  روطب  لطاب  رب  قح  هبلغ  يانعم  دوشیم . لصاح  ترـضح  نآ  باحـصا  نارای و  نامز و  ماـما  يارب  هک  تسا 

رد یلو  تسا ) بلاغ  هشیمه  ینعم  نیا  هب  هکنیا  اب   ) دـشاب بلاغ  ناهرب  تجح و  تهج  زا  رگا  دوش  زوریپ  لـطاب  رب  قح  ینعم  ماـمت  هب  هک 
مالـسا هبلغ  رب  شتلالد  هک  ِهِّلُک » َنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » هیآ اما  و  تسا . قلطم  هبلغ  تایآ  نیا  رهاظ  تسین و  قلطم  هبلغ  دـشابن  بلاغ  رهاـظ 

اَذه َّنَلُخْدََیل  : » لثم تسا ، لوقنم  (ص ) لوسر ترـضح  زا  صوصخ  نیا  رد  هک  یتایاور  تسا  تایآ  نیا  زا  دافتـسم  دیؤم  و  تسا . حضاو 
ام یلَع  : » دومرف هکنیا  هتکن  دـیاش  و  دوشیم ]. لخاد  دـشاب  هدـش  لخاد  بش  اجکره  رد  نید  نیا  هتبلا  « ] ُْلیَّللا ِْهیَلَع  َلَـخَد  اـم  یلَع  ُنیدـّلا 
هک اجک  ره  رد  باتفآ  زور  هک  روطنامه  هک  دـشاب  باتفآ  هب  نید  هیبشت  ُسْمَّشلا » ِوا  ُمْوْیلا  ِْهیَلَع  َلَخَد  ام  یلَع  : » دومرفن و  ُْلیَّللا » ِْهیَلَع  َلَخَد 

ار تلالض  كرش و  رفک و  یکیرات  دش و  دهاوخ  نکفا  وترپ  نکاما  مامت  هب  زین  مالـسا  باتملاع  دیـشروخ  دوشیم ، دراو  دشاب  هتفر  بش 
. دربیم نایم  زا  ار  بش  یکیرات  باتفآ ، هک  روطنامه  تخاس ، دهاوخ  دوبان 

؟ تسیچ نیمز  رب  ادخ  ۀتسیاش  ناگدنب  تیمکاح  هب  تبسن  نآرق  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ نیمز  رب  ادخ  ۀتسیاش  ناگدنب  تیمکاح  هب  تبسن  نآرق  هاگدید 
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خساپ

و : ] هک تسا  نیا  نآ  رهاظ  دافم  هک  َنوُِحلاّصلا » َيدابِع  اُهثِرَی  َضْرالا  َّّّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  : » دیامرفیم نآرق  رد  ادـخ 
دهدیم ربخ  یهلا  یمتح  تراشب  زا  هیآ  نیا  دندرگیم ]. نیمز  ثراو  نم  حلاص  ناگدنب  هتبلا  هک  میتشون  رکذ  زا  دعب  روبز  رد  ام  هنیآ  ره 

هدماین نایم  هب  ینخـس  یـصاخ  نیمز  زا  هیآ  نیا  زا  لبق  تایآ  رد  نوچ  دنوشیم و  نآ  بحاص  نیمز و  ثراو  ءاحلـص ، ناگتـسیاش و  هک 
زا ربـخ  هیآ  نیا ، رباـنب  تسا . نیمز  ماـمت  دارم  هک  تسا  نیا  رهاـظ  نوچ  دوب  دـهاوخن  دـهع  مـال  فلا و  ضرـألا ،»  » مـال فلا و  اذـل  تسا 
رد هکنانچ  دیآ ، رد  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  رایتخا  رد  نآ  نداعم  قطانم و  ۀمه  اههراق و  ۀـمه  رد  نآ  ةرادا  نیمز و  هک  دـهدیم  يراگزور 
…« ِضْرَألا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهللا  َدَـعَو  : » ۀـیآ دـننام  تسا . هدومرف  ار  هدـعو  نیمه  زین  رگید  تاـیآ 
َو : » ۀیآ زین  …و  دهد ].  تفالخ  نیمز  رد  هک  هداد  هدعو  دـنهد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ  و   ] 55/ رون

نیمز رد  هک  یناسک  رب  هک  میاهدرک  هدارا  و   ] 5/ صصق َنیثِراْولا » ُمُهَلَعَْجن  َو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن   َ َو ِضْرَْألا  ِیف  اُوِفْضَتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  َدیُرن 
.[ مینادرگ نیمز  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  هدراذگ و  تنم  دناهدش  هتشاد  هگن  لیلذ  فیعض و 

؟ تسا هدش  فیصوت  یسررب و  هنوگچ  نامز ع  ماما  تموکح  دوجو  ترورض  میرک ، نآرق  رد 

شسرپ

؟ تسا هدش  فیصوت  یسررب و  هنوگچ  نامز ع  ماما  تموکح  دوجو  ترورض  میرک ، نآرق  رد 

خساپ

ققحت يرشب ، ۀعماج  یمامت  رد  لدع  طسق و  ققحت  نید ، تیمامت  يارجا  روهظ و  یهلا ، تمکح  فطل و  ناسنا ، ناهج و  شنیرفآ  ققحت 
ققحت داسف ، ملظ و  زا  رود  هب  لآهدـیا  ياهعماج  ییاپرب  رد  رـشب  تاراـظتنا  ققحت  هلـضاف ، ۀـنیدم  داـجیا  یهلا ، ياههدـعو  یماـمت  یلمع 
باجیا ار  غنامز  ماما  تموکح  دوجو  ترورـض  هک  يدراوم  هلمج  زا  یتسرپادـخ و ... یهاوخقح و  یهاوخادـخ ، يانبم  رب  دـحاو  ۀـعماج 

َنیِذَّلا ُّنَظ  َِکل   َ َذ ًالِط  َـ َب اَمُهَْنَیب  اَم  َو  َضَْرئ  ْالا  َو  َءآَمَّسلا  اَنْقَلَخ  اَم  َو  ; " تسا هدش  هدیرفآ  صاخ  فده  اب  ناهج  میرک ، نآرق  رظن  زا  دنکیم .
نارفاک نامگ  نیا  میدـیرفاین ، هدوهیب  تسا  اهنآ  ناـیم  رد  ار  هچ  نآ  نیمز و  نامـسآ و  اـم  (;ص،27 ) راَّنلا َنِم  ْاوُرَفَک  َنیِذَّّلِل  ٌلـْیَوَف  ْاوُرَفَک 

، تسا ناـهج  زا  یئزج  هک  نیمز  رب  ِتموـکح  هب  یتـسه ، ناـهج  ندوـب  رادـفده  تسا ، نشور  (. خزود "  ) شتآ زا  نارفاـک  رب  ياو  تـسا 
، گرزب دنوادخ  ۀیحان  زا  عیـسو  َِملاع  نیا  هک  میتفریذپ  ینیبناهج  رد  هک  یماگنه  تسا . رادـفده  زین  يرـشب  تموکح  هک ، دـهدیم  تهج 

تموکح تسا ، تلادع  قح و  ۀیاپ  رب  یتسه  ملاع  رگید ، ریبعت  هب  میریذپیم . زین  ار  رـشب  رب  تموکح  ندوب  رادفده  هدـشن ، هدـیرفآ  هدوهیب 
لوزن ماما ، ربمایپ و  نداتـسرف  ناسنا ، ناهج و  شنیرفآ  دـشاب . تلادـع  قح و  نیزاوم  رب  قبطنم  ینعی  َملاع  ۀـعومجم  اب  گنهامه  دـیاب  زین 
ۀعماج ناسنا و  ندوب  رادـفده  ياتـسار  رد  تسا ;و  یهلا  تمکح  فطل و  باب  زا  یگلمج  رـشب و ... تداعـس  يارب  نوناـق  نییعت  یحو و 

اب یتـح  تسا و  هتـشادرب  ماـگ  دوخ ، ِتقلخ  زا  ِیلـصا  ِفدـه  فـالخ  رب  اهـسوه ، يوـه و  زا  يوریپ  اـب  رـشب  هک  اـج  نآ  زا  تسا . يرـشب 
عماوج رد  فارحنا  داسف و  ملظ و  ببس  اهسوه  يوه و  نیمه  و  دناهتشک ، ای  ار  اهنآ  هتـشادرب و  زیتس  رـس  زین  دنوادخ  بناج  زا  ِنایامنهار 

هک ینامز  ات  هتشاد ، هگن  تبیغ  لاح  رد  ار  ماما  نیرخآ  تمکح  فطل و  ةدعاق ، نامه  ساسا  رب  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسا و ... هدش  يرـشب 
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وا تمکح  اب  مأوت  دـنوادخ  فطل  سپ  دوش . اراد  ار  یهلا  يربهر  تیروحم  اب  دـحاو  یناهج  تموکح  ییاـپرب  یگتـسیاش  يرـشب  ۀـعماج 
هک ینامـسآ ، تشهب  رب  هوالع  ینیمز ، ِدوعوم  ِتشهب  ات  دوش  اپ  رب  یتموکح  غنامز  ماما  يربهر  تماـما و  اـب  اـیند  نیمه  رد  دـنکیم  أـضتقا 

و دنک ... مایق  غیدهم  نم  تما  رد  : " دیامرفیممرکاربمایپ دبای . ققحت  تسا ، هدرکن  هبرجت  هاگ  چـیه  و  تسا ، هدوب  ناسنا  یگـشیمه  يایؤر 
یمامت لماش  هافر  نیا  و  . [ دنـشاب هتفاین  تسد  یناـمز  چـیه  رد  هک  دـنبای  تسد  هاـفر  يرادروخرب و  تمعن و  ناـنچ  هب  مدرم  وا ، ناـمز  رد 

ياهیندـیور زا  يزیچ  نیمز  و  یعیبط [ بهاوم  روفو  زا  هیانک   [ درابب نانآ  رب  ررکم  نامـسآ  راکدـب . هچ  راکوکین  هچ [ دوب  دـهاوخ  اهناسنا 
ج نارگید ، يزاریش و  مراکم  هللااتیآ  هنومن ، ریسفت  ر.ك : أفولا /  هسـسؤم  ص 78 ، ;ج 51 ، یـسلجم ، راونالاراحب ، .") دزاسن ناهنپ  ار  دوخ 

.( یمالسالا رشنلا  هسسؤم  ;ص 324ـ329 و ص 362ـ364 ، یلح ، همالع  دارملا ، فشک  هیمالسالا /  بتکلاراد  ص 261ـ266 ، ، 19

ترضح روهظ  هب  یطبر  رگید  دشاب  نوعرف  زا  دعب  لیئارـسا  ینب  ندش  ثراو  تایآ  دننامه  دشاب  یم  نینمءوم  نیمز  نیثراو  هک  یتایآ  زا  دارم  رگا 
؟  تسا هدش  ققحم  زاجح  رب  نینمءوم  تیمکاح  اب  هدژم  نیا  درادن و 

شسرپ

روهظ هب  یطبر  رگید  دشاب  نوعرف  زا  دعب  لیئارـسا  ینب  ندش  ثراو  تایآ  دننامه  دشاب  یم  نینمءوم  نیمز  نیثراو  هک  یتایآ  زا  دارم  رگا 
؟  تسا هدش  ققحم  زاجح  رب  نینمءوم  تیمکاح  اب  هدژم  نیا  درادن و  ترضح 

خساپ

هب نیمز  ندیـسر  ثرا  هب  عوضوم  هروس  ود  رد  دنوادخ  . 1 تسا : رکذ  لباق  بلطم  دنچ  حلاص ، ناگدـنب  هب  نیمز  ندیـسر  ثرا  هب  هرابرد 
هب نوحلاصلایدابع و  اهثری  ضرالا  نا  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل  و  دـهدیم : ربخ  (ص ) ربمایپ هب  ار  ناـنآ  تموکح  ناـحلاص و 

رگید هروـس  رد  (. 105 هیآ ءاـیبنا ،  ) M} دـنربیم ثرا  هب  نم  هتـسیاش  ناگدـنب  ار  نیمز  هـک  میاهتـشون  تاروـت  زا  سپ  روـبز ، رد  یتـسار 
ياهراک دناهدروآنامیا و  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلاولمع  مکنم و  اونما  نیذلا  هللادعو  دیامرفیم :

ار هتکن  ود  ناوـتیم  هیآ ، ود  نیا  زا  هیآ 55 ) رون ،  ) M} دنادرگ نیشناج  نیمزرس  نیا  رد  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدعو  دناهدرک ، هتـسیاش 
؛ يورخا تثارو  لماش  مه  دـشابیم و  ییایند  تثارو  لـماش  مه  ینعی ، دراد ؛ تیمومع  قـالطا و  تثارو  نیا  هک  نیا  یکی  درک : هدافتـسا 
هب ار  تشهب ]  ] نیمزرـس ام  هب  دینادرگ و  تسار  ام  قح  رد  ار  دوخهدعو  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دـنیوگ  و  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  ارچ 
هک دنرب  ثاریم  هک  دـننانیا  دـیامرفیم : رگید  هروسرد  و  هیآ 74 ) رمز ، . ) M} مینیزگ انکـس  میهاوخ  هک  اـج  ره  تشهب  زا  هک  داد  ثاریم 

کی هک ، نیا  رب  هوـالع  ـ  تثارو نیا  هک  نآ  رگید  هتکن  هیآ 10 و 11 ) نونمؤم ،  ) M} دناهنادواج نآ  رد   ] و  ] دـنربیم ثرا  هب  ار  سودرف 
سیماون فالخ  رب  ناملاظ ، ياهتموکح  مامت  اریز  دوشیم ؛ بوسحم  مه  ینیوکت  هدعاق  شنیرفآ و  نوناق  کی  تسا  یهلا  یمتح  هدعو 

نانمؤم نآ  زا  هدـنیآ ، رد  تموکح  سپ  تسایعطق . اهنآ  لاطبا  يرظن ، یفـسلف و  ياهلیلحت  قبط  هدوب و  تقلخ  ناـهج  نیناوق  شنیرفآ و 
هلمج نآ  زا  تسا ؛ هدومرف  دزشوگ  لیئارساینب  هب  ار  نیمزرس  ندیـسر  ثرا  هب  عوضوم  هروس ، نیدنچ  رد  دنوادخ  . 2 دوب . دهاوخ  حلاص 
ثراو دـندوب ، فعـضتسم  هک  ار  موق  نآ  اهیف و  انکرابیتلا  اهبراغم  ضرالاقراشم و  نوفعـضتسی  اوناـک  نیذـلا  موقلا  اـنثروا  و  دـیامرفیم :

[ یـسوم دیامرفیم ] : زین  رگید  هیآ  رد  هیآ 137 ) فارعا ، .) M} میدوب هدیشخب  تکرب  نآ  هب  هک  میتخاس  نیمزرس  ياهبرغم  اهقرـشم و 
نمض نینچ  مه  (. 129 هیآ نامه ،  ) M} دنادرگ نیشناج  نیمزرـس  نیا  رد  ار  امـش  دنک و  دوبان  ار  ناتنمـشد  ناتراگدرورپ  اسب  هچ  تفگ :

[ میهد تمعن  و   ] میهن تنم  دناهدش ، هدیشک  ینوبز  هب  نیمز  يور  رد  هک  یناسک  رب  میهاوخیم  دیامرفیم : لیئارـساینب ، تشذگرـس  نایب 
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دوشیم و هتفگ  نیمز  هرک  عومجم  هب  هچرگ  ضرا »  » هژاو . 3 هیآ 5 ) صصق ، . ) M} مینادرگ ثراو  ار  ناشیا  مینادرگاوشیپ و  ار  ناـشیا  و 
هدارا نآ  زا  یصاخ  يانعم  دهدیم و  تسد  زا  ار  مومع  يانعم  نآ  دشاب ، راک  رد  یصاخ  هنیرق  یتقو  اما  ددرگیم ؛ لماش  ار  ناهج  رسارس 

هلمج انعم ، نیا  رب  لیلد  دیؤم و  تسا . نیطسلفو  ماش  نیمزرـس  صوصخ  لیئارـساینب ، ناتـساد  رد  هتفر  راک  هب  ضرا »  » هک نانچ  دوشیم .
زا ریغ  و  نیطـسلف ) یحاون  ناـمه   ) سدـقم نیمزرـس  زا  ریغ  نآرق ، رد  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ فارعا »  » هروس هیآ 137  رد  اهیف  اـنکراب  یتلا 
زا تسا ؛ ظوفحم  دوخ  ياجرس  دوب ، هداد  (ص ) ربمایپ هب  دنوادخ  هک  ياهدعو  سپ  تسا . هدرکن  دای  تکرب »  » هب ار  ینیمزرـس  چیه  هبعک ،

( جع ) يدهم ترـضح  مایق  هرابرد  تایاور  رد  هچنآ  دوب . دنهاوخ  زوریپ  دننک ، مایق  ادخ  حلاص  ناگدـنب  اج ، ره  رد  نامز و  ره  رد  ور  نیا 
ناشن رطاخ  همتاخ  رد  دزاسیمن . دودـحم  ار  تایآ » موهفم   » تیمومعزگره تسا و  تایآ  زا  نشور  یلاـع و  قادـصم  کـی  ناـیب  هدـمآ ،

. دوشیم بوسحم  اوتحمرپ  عماج و  قیمع ، ریـسافت  زا  ییابطابط ، همالع  هتـشون  نازیملا »  » ریـسفت ناـهوژپ ، نآرق  حیرـصت  قبط  هک  دوشیم 
0( ییابطابط همالع  يرکف  یملع و  داینب  رشن  ، ) ص 465 و ج 14 ، ص 325 ، ج 8 ، نازیملاریسفت ، همجرت  رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب 

نارسفم رظن  قبط  مهلبق »...  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مهّنفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذلا  هللا  دعو  : ، » رون ۀیآ 55 /  رد 
دندرکیم و ساسحا  یجراخ  نانمـشد  ۀیحان  زا  ناناملـسم  ًالبق  هک  ار  یتشحو  سرت و  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نیدـشار  يافلخ  تفالخ  دروم  رد 

وب روبجم 

شسرپ

رظن قبط  مهلبق »...  نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهّنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذلا  هللا  دعو  : ، » رون ۀیآ 55 /  رد 
یجراـخ نانمـشد  ۀـیحان  زا  ناناملـسم  ًـالبق  هک  ار  یتـشحو  سرت و  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  نیدـشار  ياـفلخ  تفـالخ  دروم  رد  نارـسفم 

رهاظ و دوب  دودـحم  یفخم و  ادـتبا  هک  مالـسا  نید  و  تخیر ؛ ورف  دـننک  لـمح  هحلـسا  دوخ  هارمه  دـندوب  روبجم  دـندرکیم و  ساـسحا 
. دشاب هتشاد  يدهم  ماما  لک  حلصم  ماما  تموکح  هب  یطبر  دیابن  رهاظلا  یلع  هعیش  ناملاع  ياعدا  قبط  دش و  ریگارف 

خساپ

صوصخ نیا  رد  زین  يرگید  تواـفتم  ياههاگدـید  نارـسفم  تسا ، هدرک  هفیرـش  هیآ  هراـبرد  مرتحم  رگشـسرپ  هک  یتـشادرب  رب  هوـالع 
دوب هداد  ناشیا  هب  هک  ار  ياهدعو  ادخ  و  هدش ، لزان  (ص ) ادخ لوسر  باحـصا  هرابرد  هفیرـش  هیآ  نیا  دناهتفگ : نیرـسفم  یـضعب  دنراد .

تـشذگرد زا  سپ  و  درک ، تینما  هب  لدـبم  ار  ناـشیا  سرت  درک ، لـیمکت  ار  ناـشیا  نید  داد ، رارق  ناـشیا  راـیتخا  رد  ار  نـیمز  درک  زّجنم 
نیقفانم رافک و  زا  نیملـسم  هک  یـسرت  نآ  سپ  داد . تزع  و  درب ، شیپ  ار  مالـسا  نیدـشار ، ياـفلخ  تفـالخ  ماـیا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 

لوا هناگ  هس  يافلخ  اهنت  ایو  (ص ،) ادخ لوسر  زا  سپ  هناگراهچ  يافلخ  فالختـسا  ناشیا  فالختـسا  زا  دارم  و  تفر . نایم  زا  دنتـشاد ،
لیذ نازیملا  ریسفت  همجرت  هب  دینک  عوجر  رتشیب  هعلاطم  يارب  ص 272 ، ج 4 ، هفرعملاراد ، نایبلا ، عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربطلا ، .) تسا
نید نیکمت  يو و  تما  فالختـسا  زا  دارم  و  دوش ، یم  (ص ) دمحم تما  مومع  لماش  هیآ  نیا  هک :  دـناهتفگ  رگید  یـضعب  هفیرـش ). هیآ 

زا دارم  ای  داد . ثرا  مالـسا  زا  لبق  ياه  تما  هب  هک  نانچ  نآ  داد ، ثرا  ناشیا  هب  ار  نیمز  هک  تسا  نیا  تینما  هب  ناشفوخ  لیدبت  ناشیا و 
زا دعب  یلاعت  يادخ  هک  دشابیم ، نید  نانمشد  نداد  تسکش  مالسا و  نیکمت  و  (ص ) ادخ لوسر  زا  سپ  يافلخ  فالختسا  فالختـسا ،
زا رگید  یضعب  دش . حتف  نانآ  يارب  ملاع  راطقا  اهرهش و  هدومن و  يرای  ار  نیملسم  مالسا و  و  درک ، افو  ار  دوخ  هدعو  (ص ) ربمایپ تلحر 
رپ ار  نیمز  هدومرف : و  هداد ، ربـخ  شروهظ  زا  رتاوـتم  راـبخا  هک  تسا ، (ع ) دوـعوم يدـهم  هب  طوـبرم  هفیرـش  هیآ  نیا  دـناهتفگ : نیرـسفم 
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همئا و  (ص ) ادخ لوسر  تاحلاصلا » اولمع  اونمآ و  نیذلا   » زا دارم  و  دشاب ، هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نامه  دـنکیم  داد  لدـعزا و 
، دسریم رظن  هب  هفیرـش  هیآ  قایـس  زا  هچنآ  اّما  ص 46 ). ج 3 ، یمقلا ، ریـسفت  میهاربا ، نب  یلع  یمقلا ، .) تسا مالـسلامهیلع )  ) وا تیبلها 
زا دنترابع  دارفا  نیا  و  تما ، زا  ینیعم  صاخشا  هن  تما و  همه  هن  تسا  تما  دارفا  زا  یـضعب  هرابرد  هفیرـش  هیآ  کش  نودب  هک  تسا  نیا 
زا هن  هیآ و  ظافلا  رد  هن  یلیلد  چیه  و  تسا ، انعم  نیا  رد  صن  هیآ  و  دنـشاب ، هدوب  تاحلاصلا » اولمع  اونمآ و  نیذـلا  قادـصم « هک  یناسک 
ای (ص ) ادخ لوسر  دوخ  صخـش  ای  (ص ،) ادخ لوسر  هباحـص  اهنت  نیذلا »  » زا دوصقم  هکنیا  رب  دنک  تلالد  هک  درادن  دوجو  لقع  تهج 
زا دارم  ور  نیا  زا  دـشاب . هدوـب  تما  موـمع  نیذـلا »  » زا دارم  هکنیا  رب  تسین  یلیلد  چـیه  زین  دنـشاب و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  همئا  اـهنت 
هک دوش ، لیکـشت  نانآ  زا  حـلاص  یعامتجا  هک  تسا  نیا  دـشاب  نیـشیپ  ياهتما  ناکاین و  فالختـسا  ریظن  هک  نیمز  رد  نانآ  فالختـسا 

عامتجا هب  مئاق  فالختـسا  نیا  و  دـندرب ، ثرا  دـناهدوب  تکوش  توق و  نابحاص  هک  هتـشذگ  ياهتما  هک  روط  نآ  دـنربب ، ثرا  ار  نیمز 
تنطلس ریظن  یهلا ، تنطلس  تیالو و  يانعم  هب  یهلا  تفالخ  فالختسا ، زا  دارم  هکنیا  اما  ناشیا . زا  ینیعم  دارفا  هب  هن  تسا ، ناشیا  حلاص 

زا سپ  نیکرـشم  رافک و  زا  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  سرت  ندـش  فرطرب  دارم  ای  دـشاب ، هدوب  مالـسلامهیلع ) ) فسوی نامیلـس و  دوواد و 
تابثا رب  يا  هنیرق  چیه  و  تسا ، قلطمهیآ  ظفل  نوچ  درادـن ، دوجو  نآ  رب  یلیلد  و  تسین ، یتسرد  ياعدا  دـشاب  نیدـشار  يافلخ  تفالخ 

رب ار  یجراخ  نمـشد  دراذـگب و  يا  هعماج  رب  ادـخ  هک  تسا  یتّنم  هچ  نیا  و  تسا ، نانتما  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  رب  هوـالع  تسین . نآ 
دیدهت ار  هعماج  نآ  نوگانوگ  ياهالب  وس  ره  زا  و  دشاب ، هدرک  هطاحا  داسف  ار  هعماج  نآ  لخاد  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هدرکن  طلـسم  نانآ 

هافر رد  رگمتس  هقبط  و  هتشاد ، تیرح  عامتجا  نآ  رب  همکاح  تردق  اهنت  دنشاب و  هتشادن  دوخ  لام  ضرع و  ناج و  رب  یتینما  چیه  و  دنک ،
هب ظفل  هک  تسا  ییانعم  نامه  دـنریگ ،» یمن  وا  کیرـش  ار  يزیچ  دـننکیم و  تدابع  ار  ادـخ  : » دومرف هکنیا  زا  دارم  دنـشاب ؟ تفرـشیپ  و 
زا ریغ  یتـمارک  ره  ناـینب  دـنک و  ادـیپ  تیمومع  تداـبع  رد  صـالخا  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  دـنکیم ، تلـالد  نآ  رب  تقیقح  روط 

دهدیم هدعو  دنهدیم ، ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  هب  ناحبـس  يادخ  هک  دـش  نیا  هجیتن  ددرگ . مدـهنم  يوقت  تمارک 
هب ار  نیمز  دـشاب ، كاپ  قسف  قافن و  رفک و  گنن  هکل  زا  و  دـشاب ، حـلاص  انعم  مامت  هب  هک  دـنکیم  نیوکت  ناشیا  رب  ياهعماج  يدوزب  هک 

یجراخ ای  یلخاد  نمـشد  زا  یـسرت  دننک ، یگدنز  نمیا  دشابن ، مکاح  يزیچ  قح ، نید  زج  ناشلامعا  نآ و  دارفا  دـیاقع  رد  هدرب و  ثرا 
زا هک  یتافص  اب  رهاط  بیط و  هعماج  نیا  و  دنشاب . دازآ  نایوگروز  ییوگ  روز  نارگمتـس و  ملظ  نازاب و  گنرین  دیک  زا  دنـشاب ، هتـشادن 

، نونکات هتـشگ  تلاسر  هب  ثوعبم  (ص ) ربمایپ هک  يزور  زا  ایند  هدـماین و  دـیدپ  ایند  رد  نونکات  زگره  دراد  دوخ  رد  تسادـق  تلیـضف و 
زا هک  يرتاوتم  رابخا  نوچ  دوب . دهاوخ  ع ) يدهم ( ماما  راگزور  رد  دنک ، ادیپ  یقادصم  رگا  ریزگان  تسا . هدیدن  دوخ  هب  ياهعماج  نینچ 
رد هدـعو  نیا  لماک  قادـصم  تایاور  نیا  رد  ) هدـش دراو  بانج  نآ  ياـهیگژیو  رد  مالـسلامهیلع )  ) تیب لـها  همئا  و  (ص ) ادـخ لوسر 
یم ربخ  يا  هعماـج  نینچ  لیکـشت  زا  ص 54 )) و  ص 58  ج 51 ، راونالاراحب ، ر.ك : . ) تسا هدش  هتـسناد  جـع ) ) رـصع یلو  روهظ  نامز 

اب قابطنا  لباق  دوشیم  لیکشت  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هلیـسو  هب  هک  یعامتجا  اب  زج  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  نیا  بلطم  قح  سپ  دهد .
. تسین يرگید  عامتجا  چیه 

؟ تسیچ ناحلاص  طسوت  ندش  نیمز  ثراو  زا  روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ ناحلاص  طسوت  ندش  نیمز  ثراو  زا  روظنم 
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خساپ

دوش و رقتـسم  نیمز  رد  لدع  تموکح  ینعی  دریگ  رارق  هتـسیاش  حلاص و  دارفا  رایتخا  رد  نیمز  هک  تسا  نیا  ندش  نیمز  ثراو  زا  روظنم 
. دندرگ دوبان  نک و  هشیر  ناهج  زا  روج  ياهتموکح  دساف و  رصانع  رگمتس و  ملاظ و  بصاغ و  دارفا 

تایآ رد  نامز  ماما 

؟  تسا هدش  دای  هنوگچ  ع )   ) يدهم ماما  زا  نآرق  رد 

شسرپ

؟  تسا هدش  دای  هنوگچ  ع )   ) يدهم ماما  زا  نآرق  رد 

خساپ

نا رکذلا  دعب  نم  روب  زلا  یفانبتک  دقلو   : )) تسا هدمآ  ءایبنا  هروس  رد  هلمج :  زا  دراد , ع )   ) يدهم ترـضح  مایق  هب  هراشا  نآرق  زا  یتایآ 
یم ثرا  هب  ار  نیمز  تموکح  نم  حـلاص  ناگدـنب  هک  میتـشاد  روت  تاروت )   ) رکذ زا  دـعب  روـبز  رد  نوحلاـصلا ;  يداـبع  اـهترب  ضرـالا 

ناـمزلا رخآ  رد  ع )   ) يدـهم ناراـی  ناـنآ   , ناـمزلا رخآ  یف  يدـهمل  باحـصا  مه   )) هک تسا  هدـمآ  یتاـیاور  هیآ  نـیا  لـیذ  رد  (1 .) دنرب
نم نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختیـسیل  تاحلاصلاولمع  مکنم .  اونمآ  نیذلا  هللادغو  تسا (( :  هدـمآ  رون  هروس  رد  دنتـسه .))

کئوام کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرـشیال  ینتدبعی  انما  مهفوخ  دعب  نم  مهنلدبیل  مهل و  یـضترا  يذلا  مهنید  مهل  ننکمیل  مهلبق و 
هیآ 55  24  ) رون یقروا 2 ـ پـ  ) هداد هدعو  دـنا , هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ   ,)( نوقـسافلا مه 
رب اپ  تسا ,  هدیدنسپ  نانآ  يارب  هک  ار  ینیئآ  نید و  دیشخب و  تفالخ  ار  ناینیشیپ  هک  هنوگ  نآ  دنک , نیمز  يور  هفیلخ  ار  نانآ  هک  تسا 
نم کیرـش  ار  يزیچو  دنتـسرپ  یم  ارم  اـهنت  هک  دوش  یم  ناـنچ  نآ  دـنک . لدـبم  تینما  هب  ار  ناـنآ  سرت  میب و  دزاـس و  راد  هشیر  اـج و 

رد قح  روهط  هیآ  دراد , يدهم  ترضح  میاق  هب  هراشا  هآ  رگید  هیآ  دنا .)) ناقـساف  زا  دنوش , رفاک  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  درک و  دنهاوخن 
رد هیآ  نیا  هیبش  (2  ((.) نوکرـشملا هرکول  هلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوسر  لـسرلا  يذـلاوه  تسا (( :  هبوت  هروس 

لیذ هک  یتایاور  ساسا  رب  تایآ  نیا  (3  ((.) هلک نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نیدو  يدهلاب  هلوسر  لسرا  يذلا  وه   : )) تسا هدمآ  حتف  هروس 
هیآ 33.  9  ) هبوت یقروا 2 ـ پـ  ) هـیآ 15  21  ) ءاـیبنا یقروا 1 ـ پـ ( ) 4  . ) تسا هدـش  ع )   ) يدـهم ترـضح  رب  قیبطت   , هدـمآ اـهنآ  ریـسفت  و 

 . صیخلتاب ج 9  نآرق ,  مایپ  مراکم ,  همان  یقروا 4 ـ پـ . ) هیآ 28  48  ) حتف یقروا 3 ـ (پـ

؟ تسا مادک  تیودهم  هب  طوبرم  تایآ  نیرتمهم 

شسرپ

؟ تسا مادک  تیودهم  هب  طوبرم  تایآ  نیرتمهم 
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خساپ

مهولتاق  33 تئارب /  ، 28 حتف /  ، 9 فص /  هلوسر ...  لسرا  يذلا  وه  راهظا ـ  هیآ  تاحیـضوت  هروس  هیآ  فیدر  تیودـهم  يروحم  تایآ 
ءارسا ... لیئارسا ینب  یلا  انیضقو   38 رجح /  ... موی یلا  نیرظنملا  نم  کناف   30 کلم /  اروغ  مکئام  حبصا  نا   39 لافنا /  هنتف  نوکتال  یتح 

55 رون /  فاذحتسا ) ... ) نیذلا هللادعو   35 رون /  رون ) هیآ  ... ) تاومـسلا رون  هللا   105 ءایبنا /  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل   6 4 ـ  / 
،1 رمق /  ، 44 جراعم /  ۀعاسلا  طارشا  تایآ   69 رمز /  ، 8 فص /  هللا ... رون  اوفطیل  ندیری   5 صصق /  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن 
39 جح /  ، 227 ءارعش /  نیذلا ... ملعیـس  ماقتنا /  تایآ   1 يروش /  قـسع  مح  هعطقم /  فورح   4 1 ـ  هیشاغ /  11 و 26 ، ناقرف /  ، 41 ق / 

62 لمن /  ... هاعد اذا  رطضملا  بیجی  نّما   86 دوه /  هملک ... ریخ  هللا  ۀیقب  ردق  هروس  رجف  هروس  رمق  هروس  سمش  هروس 

رد هک  هتـشذگ  نادر  دو مـ ـ جو نامیا بـ زا  ماما  نیا  دوجوب  نامیا  رگم  تسین ؟  میرک  نآرق  رد  یناشن  مان و  بوج  ما مـحـ ـ ما ـن  یا زا  ار  چـ
رد دنپ  تربع و  يارب  اهنیا  ناشن  مان و  هک  هتشاد  يرتمک  ترورض  نی  ـ نر ـقـ لاوذ نامقل و  لثم  هتشذگ  ناشگرم  زا  لاس  اهدص  دنتـسیزیم و  ناهج 

میرک ب نآرق 

شسرپ

رد هک  هتـشذگ  نادر  دو مـ ـ جو نامیا بـ زا  ماما  نیا  دوجوب  نامیا  رگم  تسین ؟  میرک  نآرق  رد  یناـشن  ماـن و  بوج  ما مـحـ ـ ما ـن  یا زا  ار  چـ
تربع و يارب  اهنیا  ناشن  مان و  هک  هتشاد  يرتمک  ترورض  نی  ـ نر ـقـ لاوذ نامقل و  لثم  هتـشذگ  ناشگرم  زا  لاس  اهدص  دنتـسیزیم و  ناهج 
وا تلود  روهظب  مشچ  دـیاب  زور  بش و  هک  ناناملـسم  یبـیغ  تمظع و  اـب  ماـما  ناـشن  ماـن و  زا  ـی  لو هد  ـ مآ لیـصفتب  میرک  نآرق  رد  دـنپ 
ای دـیامرف  نایب  رتمک  ارنآ  تسا  رتمهم  هک  زیچ  ره  هک  دـشاب  دـیاب  نیا  تیادـه  باتک  شور  اـیآ  ؟  تسین يربخ  میرک  نآر  رد قـ ـد  نزود بـ

؟  دهدب لصفم  حیضوت  ار  تیمها  مک  روما  دیامن و  موتکم  یلکب 

خساپ

بئاغ ماما  روهظ  تایـصوصخ  دوشباهنآ  رد  یفاـک  ربدـت  اـی  دـنوش  همیمـض  رگیدـمهب  یتقو  هک  تس  ـم هـ یر نآر کـ رد قـ يدا  ـ یز تا  ـ یآ
هّللا دعو  هیآ  خـلا و  هدـئام 54  هنید  نع  مکنم  دـتری  نم  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  هیآ  دـننا  مـ دـیآ .  یم  تسدـب  حوضو  روطب  هجرف  هّللا  لجع 

اب اـهنیا  ری  فـص 9 و غـ هلک  نیدـلا  یلع  هرهظیل  هیآ  ءایبنا 105 و  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل  هیآ و  رو 55 و  خلا نـ اونمآ  نیذـلا 
زا ار  ههبـش  نیا  باوـج  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینموـملاریما  تاـجاجتحا  زا  یکی  رد  یـسربط  جاـجتحا  رد  مـیدرک  ریـسفت  رد  هـک  یتاـبیرقت 

دومرف یم  یفرعم  میرک  نآرق  رد  تحارص  روطبار  يد  ـه هـ مئا ـر  گا تسناد کـه  یم  لاعتم  يادخ  هکنیا  رب  ینبم  دنک  یم  لقن  ترضحنآ 
همـسازع دنوادخ  هکنیا  اب  تفریذـپ  یم  فیرحت  نآرق  دـندرک و  یم  طاقـسا  میرک  نآرق  زاارنآ  دوب  هل  ـیـ ـسو رهب  ع )   ) تیب لها  نانمـشد 

هن دیآ  تسدب  تایآ  رد  ربدت  هار  زا  هک  هدومرف  نایب  يوحنب  ار  تماما  هلئسم  اذل  دیامرف  ظفح  فیرحت  زا  ار  نآرق  هک  هداد  حیرص  هد  ـ عو
همه تماما  لما  هکلب شـ دشاب  یم  بئاغ  ماما  تماما  هجوتم  اهنت  هن  دنک  یم  همان  هدنسیون  هک  یلاکشا  اهن  ـ یا زا  ـتـه  شذ گـ تحارص .  روطب 
هدرک هک  یلاکـشا  نیا  رباـنب  دوشن .  رکذ  نآرق  رد  احیرـص  ناـش  ناـشن  ماـن و  دراد  تماـما  هک  یتیمها  اـب  دـیاب  ارچ  هک  تسا  يدـه  همئا 
هعیش ینس و  هقرف  ودب  مالسا  ناهج  باعشنا  تماما و  هلئسم  ینس و  هعیـش و  فالتخا  هک  يراوگان  راثآ  هب  رظن  اریز  تسا  دورولا  كرتشم 

یئاهتیمورحم اهتبرـض و  دـش و  هتخیر  هدربمان  فالتخا  ياه  هنتف  رثا  رد  هک  یئاهنوخ  دروآ و  دـیدپ  باعـشنا  نیا  هک  یخلت  ياه  هلابند  و 
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و دوش ؟  یفن  یباصتنا  تماما  يوبن  تانایب  نآرق و  رد  احیرص  هک  درک  یمن  باجیادوبن  نیب  رد  یباصتنا  یهلا  تماما  رگا  دید  مالـسا  هک 
یعدم ایآ  و  دوب ؟  رتمک  نآ  تیعورشمو  تح  یباصتنا بـنـا بـصـ تفالخ  نایب  تیمها  زا  یباصتنا  تفالخ  یفن  تیمها  تروص  نیارد  ایآ 
تیبثت تیـصو  هار  زا  ار  میود  هفیلخ  تفالخ  هک  دو  ـل تـر بـ قا عـ ص )   ) لو ـ ـسر اد و  ـ خزا هّللاذاعم )  لوا (  هفیلخ  هک  دیوگب  تشادـن  قح 
تلحر زا  دعب  نکل  دـماین  دوجوب  تفالخ  رد  یفالتخا  هنوگچیه  رمع  تفالخ  رد  رکب  یبا  زا  دـعب  هجیتن  رد  مدرم و  باختنا  هارزا  هن  درک 
احیرص نآ  نایب  یباصتنا  تفالخ  توبث  تروص  رد  رگا  سپ  دش .  ادیپزوس  نامناخ  فالتخا  نیا  ترـضحنآ  توکـس  رثا  رد  ادخ  لوسر 

 . تشاد ار  تیمها  نامه  لداعم  ریظن و  نآ  نایب  نآ  توبث  مدع  تروص  رد  تشاد  تیمها  میرک  نآرق  رد 

؟ دراد دوجو  جع ) ) نامز ماما  ترضح  دروم  رد  یتایآ  میرک  نآرق  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  جع ) ) نامز ماما  ترضح  دروم  رد  یتایآ  میرک  نآرق  رد  ایآ 

خساپ

نیذلا هللادع  و  . 1 مینک . یم  لقن  تسا  هدـمآ  ریـسافت  رد  هک  ار  هچنآ  ام  دراد  دوجو  يداـیز  تاـیآ  عوضوم  نیا  هراـبرد  دـیجم  نآرق  رد 
لسرا يذلا  وه  . 2 يروباشین .) نآرقلا  بئارغ  ریـسفت  ص 426 و  ةدوملا ، عییاین   ) ضرالا یف  مهفلختـسیل  تاـحلاصلاولمع  مکنم و  اونمآ 

نونمؤی نیذلا  نیحلاصلا 4 . يدابع  اهثری  ضرالا  نا  روبذـلا  یف  اـنبتک  دـقل  و  . 3 هّلک ... نیدـلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوـسر 
ص ج 4 ، دیدحلا ، یلا  نبا  حرش  ... ) ضرالا یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نادیرن  و  . 5 ریبک .) ریسفت  نآرقلا و  بئارغ  ریسفت  ... ) بیغلاب

هعیش ریسافت  رد  تنس  لها  ریسافت  رب  هوالع  و  ص 153 ) هدوملا ، عیبانی  ص 141 ، ب 2 ، نیبغارلا ، فاعسا  ... ) ۀعاسلل ملعل  ّهنا  و  . 6 (. 336
ریسفت ناشیا  روهظ  يدهم و  ترضح  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  ار  تایآ  زا  يریثک  دادعت  ینآرق  تایآ  تحت  هدراو  ثیداحا  رود 

 - 3(3 . ) هیآ 33 هبوت  هروـس   - 2(2 . ) هیآ 55 رون  هروـس   - 1(1  ) یقرواپ درک . عوجر  ناوت  یم  ریز  ياـهباتک  هب  هک  دـنا  هدومرف  لـیوأت  و 
همامالا 2. لـئالد  . 1 هیآ 85 . فرخز ، هروـس   - 6(6 . ) هیآ 55 صـصق  هروـس   - 5(5 . ) هـیآ 3 هرقب ، هروـس   - 4(4 . ) هیآ 33 هبوت ، هروـس 

تاجردلا رئاصبلا  یفاکلا 7 . ۀجحملا 6 . ناهربلا 5 . راونالاراحب 4 . داشرالا 3 .

نامز ماما  هک  یلاح  رد  دندرکن  لصاح  تیقفوم  یناهج  لدع  تموکح  لیکـشت  مالـسا و  نیئآ  هب  مدرم  رثکا  بذج  رد  ام  ناماما  ناربمایپ و  هنوگچ 
؟ درادن دوجو  يا  هیآ  جع )  ) يدهم ماما  هرابرد  دیجم  نآرق  رد  ارچ  و  درک . دهاوخ  ادیپ  ار  قیفوت  نیا 

شسرپ

هک یلاح  رد  دندرکن  لصاح  تیقفوم  یناهج  لدع  تموکح  لیکـشت  مالـسا و  نیئآ  هب  مدرم  رثکا  بذج  رد  ام  ناماما  ناربمایپ و  هنوگچ 
؟ درادن دوجو  يا  هیآ  جع )  ) يدهم ماما  هرابرد  دیجم  نآرق  رد  ارچ  و  درک . دهاوخ  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  نامز  ماما 

خساپ
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نآ ود  دـنا  هداد  ماجنا  ار  نآ  هدـمآرب و  نآ  هدـهع  زا  یبوخ  هب  دـندوب  نآ  ماجنا  غیلبت و  هب  رومأم  مالـسلا ) هیلع  ) همئا ناربماـیپ و  هک  هچنآ 
ماـمت فدـه  نـیا  رد  اـهناسنا و  تیادـه  دـشر و  يارب  بساـنم  يا  هـنیمز  داـجیا  اـهنآ و  رب  ۀـجح  ماـمتا  مدرم و  تیادـه  زا  دوـب  تراـبع 
تغلب دق  کنا  دهشا  میناوخ  یم  ناگرزب  نیا  ياه  همان  ترایز  رد  اذل  دندوب  قفوم  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  و  مالـسلا ) مهیلع  ) ءایبنا
يدرک غـیلبت  امـش  هک  مهد  یم  یهاوـگ  نم  ینعی : رکنملا ... نع  تـیهن  فورعملاـب و  ترما  ةوـکزلا و  تـیتآ  ةولـصلا و  تـمقار  ۀـلاسرلا 
ءایلوا هفیظو  رد  هچنآ  سپ  يدرک و ... رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يدرک و  ادا  ار  ةوکز  یتشاد و  اـپرب  ار  زاـمن  ار و  دـنوادخ  تلاـسر 

هک تسا  یتناما  تسا  هداد  رارق  جع ) ) ۀجح ترـضح  هدهع  رب  دنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  یلو  دنداد  ماجنا  بولطم  لامک  وحن  هب  دوب  دنوادخ 
اهتمکح یمامت  ات  دنهد  ماجنا  تسا  یهلا  لدع  تموکح  داجیا  یناهج و  مایق  هک  ار  لمع  هوحن  نیا  دـیاب  ناشیا  تسا و  ناشیا  صوصخم 

لاعتم دنوادخ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  و  دشاب . هتشاد  ققحت  یّلجت و  جع ) ) ۀجح ترضح  تموکح  رد  نید  بتک  لازنا  ياه  هفـسلف  و 
فیرش مان  هب  تبـسن  اما  دنهد . یم  ماجنا  جع )  ) ۀجح ترـضح  يارب  هکئالم  لاسرا  دوخ و  هرباق  تردق  یبیغ و  ياهدادما  اب  ار  هنیمز  نیا 

مهفلختسی . 1 دینک : عوجر  تسا  هدش  ریـسفت  لیوأت و  راوگرزب  نیا  هب  هک  ار  یتایآ  هب  دنناوت  یم  یمرک  نآرق  رد  جـع ) ) يدـهم ترـضح 
...، روبزلا یف  انبتک  دـقل  و  . 3 ص 109 . نایبلاو ، يزاررخف  ریـسفت  هّلک ،... نیدـلا  یلع  هرهظیل  . 2 ص 426 . هدوملا ، عیبانی  ضرـالا ،... یف 
حرش ضرالا ، یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمت  نا  دیزو  رخف 5 . ریسفت  نآرقلا و  بئارغ  بیغلاب  نونمؤی  نیذلا  . 4 ص 425 . هدوملا ، عیبانی 

ص 153. براصبالارون 2 ، ۀعاسلل  ملعل  ّهنا  و  . 6 ج 4،ص 336 . دیدحلا ، یبا  نبا 

. دشاب ترضح  نآ  روهظ  هب  طوبرم  هک  دیربب  مان  هیآ  دنچ 

شسرپ

. دشاب ترضح  نآ  روهظ  هب  طوبرم  هک  دیربب  مان  هیآ  دنچ 

خساپ

مئاق یف  لزن  ام  یف  ۀـجحملا   « باـتک هدنـسیون  دـنراد . تلـالد  جـع )  ) ناـمز ماـما  روهظ  رب  ياهنوگ  هب  هک  تسه  نآرق  رد  يداـیز  تاـیآ 
طوبرم تایآ  نیا  ع )  ) ناموصعم تایاور  ساسا  رب  هک  هدرک  رکذ  ار  هیآ  دص  زا  شیب  نآرق ) رد  جع )  ) يدهم ترـضح  يامیـس  » ) ۀجحلا

هیآ لمن ؛ هروس  هیآ 62  صصق ؛ هروس  هیآ 5  دوشیم : هراشا  تایآ  نیا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  تسا . ترـضح  نآ  مایقو  ع )  ) رـصع ماما  هب 
41 و 60 تایآ 39 ، هط ؛ هروس  115 و 135  تایآ 110 ، ناقرف ؛ هروس  تایآ 11 و 26  مور ؛ هروس   1 تایآ 5 -  هدجس ؛ هروس  21 و 29 

يامیس  - P} نازیملا اـی  هنومن  ریـسفت  زا  دـیناوتیم  تاـیآ  نیا  دروم  رد  . ) دـنراد تلـالد  بلطم  نیا  رب  هک  يرگید  تاـیآ  جـح و  هروـس 
.( دیوش دنمهرهب  { P ینارحب . مشاه  دیس  نآرق ، رد  جع )  ) يدهم ترضح 

؟ دراد هراشا  نامز  ماما  نارای  هب  ایآ  داتوا  ۀملک  ءابن  هروس  رد  دنک و  یم  تلالد  جع )  ) نامز ماما  نینزان  دوجو  رب  میرک  نآرق  زا  هیآ  دنچ 

شسرپ
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؟ دراد هراشا  نامز  ماما  نارای  هب  ایآ  داتوا  ۀملک  ءابن  هروس  رد  دنک و  یم  تلالد  جع )  ) نامز ماما  نینزان  دوجو  رب  میرک  نآرق  زا  هیآ  دنچ 

خساپ

اجنیا رد  هک  دنک  یم  جع )  ) رصع یلو  كرابم  دوجو  رب  تلالد  میرک  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  دوش  یم  ضرع  ناتبوخ  لاؤس  هب  خساپ  رد 
رد میناسر  یم  ناتراضحتـسا  هب  دومن . یفرعم  جـع )  ) يدـهم ترـضح  اب  طابترا  رد  ار  اهنآ  هنومن  ریـسفت  یعوضوم  تسرهف  هک  ار  یتایآ 

، هنومن ریسفت   ) تسا يدهم  ترضح  دوه )  86  ) هللا هیقب  زا  روظنم  تسا : هدمآ  نینچ  نآرق  و  جع )  ) يدهم ترضح  ناونع  لیذ  باتک  نیا 
(، يراج بآ   ) نیعم ءام  هب  جع )  ) يدهم ترـضح  هیبشت  ص158 ) ج13 ،  ) دش هط  نبای  هب  ریبعت  يدهم  ترـضح  زا  ص203 و 277 ) ج9 ،

نآرق و ص554 ) ج15 ،  ) تسا يدهم  ترضح  زا  هیانک  ضرالا  هباد  هیآ  ص521 ) ج15 ،  ) تسا يدهم  ترضح  رطضم  ص126 ) (ج14 ،
ج14،  ) تسا يدهم  ترـضح  جح  هیآ 41  زا  روـظنم  ج12 ص234 ) ( ) جـع  ) يدـهم مایق  قحلا و  ءاـج  هیآ  ص372 ) ج7 ،  ) يدهم ماقم 

يدهم ترضح  روهظ  رب  یلیلد  فص  7ـ9 )  ) تایآ ص471 .) ج2 ،  ) جع يدهم  ترضح  مایق  هب  يروش  ( 43 41 ـ   ) تایآ ریسفت  ص121 )
ج25، ( ) جـع  ) يدـهم ترـضح  روهظ  هب  هراشا  نودـعوی  اـم  ص359 ) ج24 ،  ) يدـهم روـهظ  هب  کـلم  هـیآ 30  ریـسفت  ص84 ) (ج24 ،

مایق هب  هراشا  رـصع )  ) رـصعلا هروس و  رد  ص442 ) ج26 ،  ) تسا يدهم  ترـضح  مایق  حبـص ) هدیپس  ندیـشخرد  رجف  زا  روظنم  ص134 )
تیب لها  تایاور  رد  هک  یتایآ  زین  یناود  یلع  فیلأت  دوعوم  يدـهم  باـتک  رد  و  ( 1 ( ... ) ص294 ج27 ، . ) تسا جع )  ) يدهم ترضح 
باتک نیا  هب  دـیناوت  یم  رتشیب  عـالطا  يارب  هک  ( 2  ) دسر یم  هیآ  هب 60  نآ  رادقم  هک  هدـمآ  هدـش  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  هب  لیوأت  (ع )

رد دوش  یم  ضرع  دراد  جـع )  ) يدـهم ترـضح  نارای  هب  هراشا  ءابن  هروس  رد  داتوا  هملک  هک  هلئـسم  نیا  اـب  طاـبترا  رد  و  دـینک . هعجارم 
( جع  ) يدـهم ترـضح  نارای  يانعم  هب  داتوا و  هکنیا  هب  يا  هراشا  اما  هدـش  هتخادرپ  داتوا  يانعم  هب  ص418 و 419  نازیملا ج20 ، ریسفت 

یبلطم داتوا  اب  طابترا  رد  روهظ  رصع  باتک  رد  اما  تسا  هدشن  يا  هراشا  انعم  نیا  هب  هیآ  نیا  لیذ  زین  هنومن  ریسفت  رد  تسا . هدشن  دنـشاب 
حابـصم و هیـشاح  رد  یمعفک  لوق  زا  باتک  نیا  رد  دنـشاب  یم  جـع )  ) يدـهم ترـضح  نارای  زا  داـتوا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  هدـش  ناونع 

درف راگزیهرپ و 70  لهچ  و  ناگرزب )  ) داتوا رفن  راـهچ  بطق و  زا  نیمز  دـنا  هتفگ  تسا : هدـمآ  نینچ  بطق  هداـم  راـحبلا  هنیفـس  نینچمه 
ایند اریز  تسین  رتمک  رفن  راهچ  زا  ناگرزب )  ) داتوا تسا و  يدهم  نامه  بطق  دـنام و  یمن  یلاخ  هتـسیاش  درف  تصـش  دصیـس و  بیجن و 

عالطا يارب  زیزع  تسود  ( 3  ... "  ) دنـشاب و یم  همیخ  نآ  ياهبانط  هلزنم  هب  نت  راهچ  نآ  نوتـس و  هلزنم  هب  جع )  ) يدهم همیخ و  نوچمه 
هللا تیآ  رظن  ریز  هنوـمن ، ریـسفت  یعوـضوم  تسرهف  1 ـ ذـخآم : عباـنم و  دـییامرفب . هعجارم  باـتک  نیا  هب  دـیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  رتـشیب 

ص289 یناروک ، یلع  روهظ ، رصع  ص246ـ272 3 ـ یناود ، یلع  دوعوم ، يدهم  ص505 2 ـ يزاریش ، مراکم  رصان  یمظعلا 

؟ دنهدیم تبسن  رصع  یلو  هب  ار  رْجَفْلا " ِعَل  ـ ْطَم َیَّتَح  َیِه  ٌم  َـ َلَس  " ارچ

شسرپ

؟ دنهدیم تبسن  رصع  یلو  هب  ار  رْجَْفلا " ِعَل  ـ ْطَم َیَّتَح  َیِه  ٌم  َـ َلَس  " ارچ

خساپ
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ص 582، یفوک ، تارف  ریـسفت  ر.ك : .) تسا هدـش  لـقنقداص  ماـما  زا  یتیاور  یط  غیدـهم  ترـضح  ماـیق  هب  رْجَْفلا " ِعَل  ـ ْطَم َیَّتَـح   " لـیوات
هک تسا  رذگهر  نیا  زا  غمئاق  مایق  هب  هیآ  لیوأت  هک  دناهتفگ  لیوات  نیا  هیجوت  رد  نارسفم  زا  یخرب  یمالـسا ). داشرا  گنهرف و  ترازو 

ترضح يوس  زا  رجف  عولط  هب  هیآ  رد  رجف  عولط  تسا  نکمم  زین  دنهدیم و  لدع  رون و  هب  ار  دوخ  ياج  ملظ  یکیرات و  ود ، ره  ندمآ  اب 
. دشاب هتشاد  هراشا  دشابیم ، غنامز  ماما  روهظ  مئالع  زا  هک 

تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  غنامز  ماما  ةرابرد  یبلاطم  هچ 

شسرپ

تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  غنامز  ماما  ةرابرد  یبلاطم  هچ 

خساپ

تایآ اما  تسا  هدماین  نآرق  رد  ییاهتحلـصم  ربانب  ناماما  ۀیقب  مان  هک  هنوگنامه  تسا  هدشن  نایب  غيدهم  ترـضح  مان  میرک  نآرق  رد 
ياههیآ زا  هیآ  تسیود  زا  شیب  هک  دندقتعم  ناققحم  زا  یخرب  تسا  هدش  لزان  ترـضح  نآ  فادـها و ... تموکح  مایق  ةرابرد  يرایـسب 

یخرب دناهدرک . لقن  دروم  نیا  رد  ار  نآرق  هیآ  هاجنپودص  زا  شیب  مه  رگید  یخرب  هدش و  لیوأت  غيدهم  ترـضح  مایق  نأش و  رد  نآرق 
ر.ك رتشیب ، تاعالطا  يارب  ...) 55 و رون ، ; صصق 5  ; هبوت 33  ; فارعا 128  ;  56 أسن ، ; هرقب 2و3  ;  86 دوه ، زا : دـنترابع  تایآ  نیا  زا 
نآرق و هاگدید  زا  فیرشلاهجرفیلاعتهللالجع ـ  يدهم ـ  ترضح  ینارحب ـ  دیس  موحرم  مارملاۀیاغ  يرتشوش ـ  هللارون  یضاق  قحلاقاقحا 

خـساپ نیا  رد  هنیمز  نیا  رد  هدـش  لزان  تایآ  همه  هب  نتخادرپ  هک  اجنآ  زا  و  نیقداـصلاراد )  رـشن  یناـسارخ  هدازتعیرـش  دومحم  تنس 
ّنإ لط  َـ بلا قهز  قحلا و  أـج  لـق  و  میروآیم 1" . لیذ  رد  ترـضح  نآ  لدع  تموکح  دروم  رد  ار  هیآ  دـنچ  هنومن  دـجنگیمن ; رـصتخم 
قح هبلغ  يانعم  تسا "  يدوبان  وحم و  ِقیال  دوخ  لطاب  هک  تخاس  دوبان  ار  لـطاب  دـمآ و  قح  هک  وگب  و  ( 81 أرسا ، ;  ) اقوهز ناک  لط  َـ بلا
دعب نم  روبزلا  یف  انبتک  دقل  و  . "2 دش . دهاوخن  رـسیم  تلادع  اب  زج  هب  نیا  دوش و  زوریپ  لطاب  رب  قح  انعم  مامت  هب  هک  تسا  نیا  لطاب  رب 

هب نم  هتـسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میاهتـشون  تاروت  زا  سپ  روبز ، رد  یتسارب  و  ( 105 ایبنا ،  ) نوحل َـ ـصلا يدابع  اهثری  ضرألا  ّنَأ  رکذلا 
هب ناـمیا  شتوـعد  مالـسا  نید  تسا  هدـش  ریـسفت  زین  ناـشیا  ناراـی  يدـهم و  ترـضح  هب  نوحلاـصلايدابع  هیآ  نیا  رد  دـنربیم ". ثرا 

هلیـسو هب  هدمآ  دیدپ  نوگانوگ  ياهمان  هب  هک  ار  ییاهییادج  تافالتخا و  مامت  دهاوخیم  مالـسا  تسا  صلاخ  دیحوت  هناگی و  دـنوادخ 
تامدقم تسا  عیرشت  هفیظو  هک  يدودح  رد  هدرک و  ینیبشیپ  رشب  يارب  ار  يزور  نینچ  هب  ندیسر  مالـسا  درادرب . نایم  زا  دیحوت  هدیقع 

يربـهر اـب  هیآ  نیا  قـبط  مهم  نیا  هک  تسا  هدرک  لوـکوم  نآ  لـماک  هنیمز  ندـش  هداـمآ  هـب  ار  نآ  ندـش  یلمع  هتخاـس و  مـهارف  ار  نآ 
ترـضح تاراشتنا  ج 3 ، یناگیاپلگ ص 89 ، یفاص  هللاۀـیآ  تیودـهم  تماما و  ر.ك  .) دـش دـهاوخ  ققحم  غيدـهم  ترـضح  ینامـسآ 

اوعزف ذإ  َيرت  ولو   " أبـس هروـس  هیآ 51 ، نآرق  رد  اـّما  دوش ، هعجارم  تاـیاور  هب  دـیاب  ترـضح  نآ  روهظ  یگنوـگچ  دروـم  رد  هموـصعم 
زا تسا و  هدنامن  يزیرگ  ِهار [ هک  اجنآ   [ دناهدز تشحو  نارفاک   [ هک ار  یماگنه  يدیدیم  شاک  يا  بیرق و  ناکم  نم  اوذخُأ  توفالف و 
هک یهورگ   ) ینایفـس جورخ  رب  قیبطت  هدش  لقن  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یناوارف  تایاور  قبط  دـناهدمآ ". راتفرگ  کیدزن  ییاج 
وا رکـشل  و  دننکیم ) جورخ  يدهم  ترـضح  مایق  هناتـسآ  رد  قح  نارادفرط  دض  رب  دنتیلهاج و  رـصع  ياههلافت  نایفـسوبا و  بتکم  وریپ 

مراکم هللاۀیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  .) دـنوشیم راتفرگ  ارحـص  رد  نآ  ریخـست  دـصق  هب  هّکم  يوس  هب  تکرح  ماگنه  هب  اهنآ  هک  تسا  هدـش 
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 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 153 ، نارگید ج 18 ، يزاریش و 

؟ دنشاب هتشاد  لوبق  ار  نآ  زین  تنس  لها  گرزب  نادنمشناد  هک  يروط  هب  دنشاب  غيدهم  ترضح  ةرابرد  هک  دراد  دوجو  یتایآ  نآرق  رد  ایآ 

شسرپ

هتـشاد لوبق  ار  نآ  زین  تنـس  لها  گرزب  نادنمـشناد  هک  يروط  هب  دنـشاب  غيدـهم  ترـضح  ةرابرد  هک  دراد  دوجو  یتایآ  نآرق  رد  ایآ 
؟ دنشاب

خساپ

تیبلها نأش  تلزنم و  رد  میرک  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  ننست  لها  هعیش و  نادنمشناد  نایاوشیپ و  زا  هدش  لقن  یمالسا  تایاور  ساسا  رب 
زا یمالـسا  تایاور  زا  یخرب  دنتـسه . تیبلها  اهنآ ، لماک  قیداصم  زا  یکی  مک  تسد  ای  هدـش و  لزاـن  غيدـهم  ترـضح  صوصخ  هب 

سابع نبا  دیوگیم : هتابن  نب  غبصا  . 1 زا : دنترابع  دراد  تلالد  غيدهم  ترضح  رب  نآرق  تایآ  قیبطت  رب  هک  ننست  لها  نادنمشناد  عبانم 
تمعن ادخ  هک  دوب [ دنهاوخ  یناسک  نیشنمه   [ لوسر ادخ و  ناگدننک  تعاطا   [ اهنآ ( 69، أسن  ) مِْهیَلَع ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َكَغلْوُأَف   " هیآ

یبا نب  یلع  نیقیدص   " زا دوصقم  6 و  دمحم ترضح   [ ناربمایپ زا  روظنم   " تفگ سپس  درک و  توالت  ار   .. هدرک " مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ 
تـسا غيدـهم  ترـضح  اًقِیفَر " َكَغلْوُأ  َنُسَح   " زا دارم  ونیـسح  ماما  نسح و  ماـما  نیحلاـص   " زا رفعج  هزمح و  " أدهـش ،  " زا بلاـط و 

.2 نارهط )  یمالسالا  داشرالا  ۀفاقثلا و  ةرازول  ۀیمالـسالا  ۀفاقثلا  أیحا  عمجم  ص 198 ، یناکـسحلا ج 1 ، مکاحلا  لیزنتلا  دهاوش  ("ر.ك 
َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِلُک  ِيهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُوهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  َيَدُْـهلِاب  ُوَهلوُسَر  َلَـسْرَأ  َّيِذَّلا  َوُه   " هیآ ریـسفت  رد  یبطرقلا  ریـسفت  بحاـص 

تهارک ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ  بلاغ  اهنییآ  همه  رب  ار  وا  ات  داتسرف  قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  هبوت 33 ) ;)
جراخ مالـسا  زا  جراـخ  یـسک  هک  تسا  غيدـهم  ترـضح  جورخ  هب  هراـشا  هدـش  داـی  هیآ  : " دـیوگیم يدـس   " لوق زا  دنـشاب ". هتـشاد 

نب دـمحم  نآرقلا  ماکحال  عماـجلا  ر.ك  .) دـشابیم  6 ادـخ لوسر  نادـناخ  زا  غيدـهم  ترـضح   [ هک هدـش  دراو  رتاوت  هب  و  دـنامیمن ....
اَْینُّدـلا ِیف  ْمَُـهل   " ... هـیآ ریــسفت  رد  يربـط  ریرج  نـبا  . 3 توریب )  یبرعلا  خــیراتلا  هســسؤم  ص 122 ، یبـطرقلا ج 8 ، يراصنالادـمحا 

هک تسا  هدروآ  مهل   " ریـسفت رد  يدـس  : " دـیوگیم  .. تسا " ییاوسر  ایند  رد  ناسوساج  ناـقفانم و   [ اـهنآ يارب  (... هدئام 41 ... ;) ٌيْزِخ
نایبلا عماج  (".ر.ك  دنوشیم هتـشک  دوش ، حتف  هینطنطـسق  دـنک و  مایق  يدـهم  ترـضح   [ یتقو هک  تسا  تروص  نیا  هب  ایند  رد  ییاوسر 

ینـس و هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  فلتخم  ياههقرف  ناـیم  رد  نیارباـنب  و ... توریب )  رکفلاراد ، ص 699 ، يربطلا ج 1 ، ریرج  نب  دـمحم 
ر.ك  ) تسا هدـش  هراـشا  زین  ترـضح  نآ  تموکح  تیفیک  روهظ و  ياـههناشن  هب  هدـش و  حرطم  تیودـهم  ثحب  لـصا  اـهنآ  تاـیاور 

هزوح یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  يرکسع ص 21ـ29 ، یضترم  همالع  یمالسا  بهاذم  هاگدید  زا  تیودهم  تیودهم  موس  نامتفگ 
 ( مق هیملع 

؟ دینک نایب  اريدهم  ترضح  دروم  رد  تایئزج  ۀمه 

شسرپ
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؟ دینک نایب  اريدهم  ترضح  دروم  رد  تایئزج  ۀمه 

خساپ

تایآ میرک  نآرق  رد  دوشیم . هراشا  نآ  زا  یکدـنا  شخب  هب  اذـل  درک ، نایب  ناوتیمن  خـساپ  رديدـهم  ترـضح  دروم  رد  تایئزج  مامت 
 ، یسلجم ۀمالع  تسا  هدش  لیوأت  ای  ریسفت  ترضح  نآ  روهظ  غرصع و  یلو  ترضح  هب  نیموصعم )  تایاور  رد   ) هک دراد  دوجو  يدایز 

دقل و  هلمج 1" . نآ  زا  تسا  هدروآدرگ  توریب )  أفولا ، ۀسسؤم  ، 64 ص 44 ـ  (ج 51 ، راونالاراحب رد  ار  تایآ  نیا  زا  هیآ  تصش  زا  شیب 
نیا رد  دش ". دنهاوخ  نیمز  تموکح   ) ثراو ماهتـسیاش  ناگدنب  میتشون  تاروت   ) رکذ زا  دعب  روبز "  " رد ( 105 أیبنا ، ... ;  ) روبّزلا یف  انبتک 

نأ دیرن  و  : " دومرف تئارق  دلوت  زا  دعب  ترضح  نآ  هک  ياهیآ  تسا 2 . هدش  ریسفت  شنارای  غيدهم و  ترضح  هب  نوحلَصلا  يدابع   " هیآ
هک تسا  هدش  لقنیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  رد  صصق 5 )  ) نیثرَولا مهلعجن  ۀّمئأ و  مهلعجن  ضرألا و  یف  اوفعـضتسا  نیّذلا  یلع  ّنّمن 

ار ناشنانمشد  زیزع و  ار  نانآ  ات  دزیگنارب  ار  اهنآ  يدهم  لاعتم  دنوادخ  هک  دنربمغیپ  لآ  دناهتـشگ ، فیعـض  نیمز  رد  هک  نانیا  : " دومرف
هک هدش  تیاورقداص  ماما  زا  لمن 62 )  . ) ضرألا ءآفلخ  مکلعجی  ءَّوّسلا و  فشکی  هاعد و  اذإ  ّرطـضملا  بیجی  نّمأ  دنادرگ ".3" . لیلذ 
ادخ دراذگب و  میهاربا  ماقم  رد  زامن  تعکر  ود  هک  تسوا  رطضم "  " مسق ادخ  هب  هدش  لزان  "غ  دّمحم لآ  مئاق   " ةرابرد هیآ  نیا  : " دومرف

، دوعوم يدـهم  ر.ك  .) دـنادرگ دوخ  هفیلخ  نیمز  رد  ار  اهنآ  دزاس و  فرطرب  ار  وا  يراتفرگ  دـنک و  تباـجا  زین  راـگدرورپ  دـناوخب ، ار 
يادخ هک  اجنآ  زا   ( ۀیمالسالا " بتکلاراد  رشن  یناود  یلع  مجرتم  توریب ،  پاچ  ج 51 و 52 و 53 ،  ) راونالاراحب مهدزیس  دلج  همجرت 

تامدقم و شاهقلطم  ّتیـشم  تردق و  ساسا  رب  دناوتیم  اذـل  (، 45 رون ، "  ) ریدـق ءیـش  ّلک  َیلع  هللا  ّنإ   " تسا رداق  يزیچ  ره  رب  لاـعتم 
نیمز يور  رب  دوخ  تّجح  هب  دزاس و  مهارف  ملاع  نیا  رد  یعیبط و ... ثداوح  زا  ار  ترـضح  نآ  یتمالـس  ظفح و  ندـنام و  هدـنز  لماوع 

حیرـصت نآرق  هک  درک  اطع  ینـالوط  رمعحون  ترـضح  هب  هکناـنچ  (; 57 دوه ، "  ) ظیفح ءیـش  ّلـک  َیلع  ّیبر  ّنإ  : " دـهد ینـالوط  رمع 
رد دـشابیم . هدـنز  زونه  هک   7 رضخ ترـضح  زین  و  توبکنع 14 )  ) تسا هدوب  ربمایپ  ناـفوط  زا  لـبق  طـقف  لاـس  شترـضح 950  دنکیم 
هک تسنادیم  دوب و  هدـش  ریدـقت  وا  تبیغ  لوط  غنامز و  ماـما  رمع  رادـقم  دـنوادخ  یلزا  ملع  رد  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  یخرب 

هلیسو هب  غنامز  ماما  رمع  لوط  تابثا  رد  ات  دینادرگ  ینالوط  ار  رضخ  ترـضح  رمع  ور  نیا  زا  دننکیم ، راکنا  ار  وا  رمع  لوط  شناگدنب 
ذإ َيرت  ول  و   ( " توریب پاـچ  ص 232 ، یـسلجم ج 51 ، همالع  راونالاراحب ، یناود ص 489 /  یلع  دوعوم ، يدـهم  .) دوش لالدتـسا  نآ 

یهلا باذـع  زا   ) دـنناوتیمن اـّما  دوشیم ، دـنلب  ناـشدایرف  هک  یماـگنه  ینیبب  رگا  ( 51 أبـس ،  ) بیرق ناـکّم  نِم  اوذـخُأ  توفـالف و  اوعزف 
تایاور قبط  " درک . یهاوخ  بجعت  اهنآ  یگدنامرد  زا  دـنریگیم  دـنرادن ) ار  شراظتنا  یتح  هک   ) یکیدزن ياج  زا  ار  اهنآ  دـنزیرگب و 

رـصع ياههلافت  نایفـسوبا و  بتکم  وریپ  هک  یهورگ   ) ینایفـس جورخ  رب  هدش  دای  هیآ  هدش  لقن  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یناوارف 
ماگنه هب  اهنآ  هک  تسا  هدش  قیبطت  وا  رکـشل  و  دننکیم ) جورخ  غيدهم  ترـضح  مایق  هناتـسآ  رد  قح  نارادـفرط  دـض  رب  دـنتیلهاج و 

رعق رد  اهنآ  نتفر  ورف  ببس  دفاکشیم و  يدیدش  هزرل  اب  نیمز  دنوشیم و  راتفرگ  ارحـص  رد  نآ  ریخـست  دصق  هب  هّکم  يوس  هب  تکرح 
( دـنزرف نز و   ) هداوناـخ دروم  رد  اـّما  و  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 153 ، يزاریـش ج 18 ، مراـکم  هللاتیآ  هنومن  ریـسفت  .) دوشیم نیمز 

هار هب  مشچ  ر.ك  .) درک تابثا  ناوتیمن  ار  ترضح  نآ  نتشاد  هداوناخ  زین  تایاور  زا  درادن و  دوجو  یمکحم  لیلد  ترضح  نآ  نتـشاد 
هدافتـسا تایاور  یخرب  زا   ( یمالـسا ; تاـغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  زکرم  رـشن  ، 256 هزوـح ص 252 ـ  هلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  يدـهم 

: دـیامرفیمقداص ماما  یتیاور  رد  هکناـنچ  دـنکیم ; یگدـنز  سانـشان  هنوگ  هب  دراد و  رـشن  رـشح و  مدرم  اـب  ترـضح  نآ  هک  دوشیم 
اب هک  دـهد  ماجنا  ار  يراک  نامه  دوخ  تجح  اب  دـنوادخ  هک  تسین  راکنا  ياج  دراد ... غربمایپ  فسوی  هب  زین  یتهابـش  غرمـالا  بحاـص  "

، دنیشنیم ناتسود  ياهلزنم  شرف  رب  یهاگ  دهنیم و  مدق  رازاب  رد  دنکیم ، دمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  ترـضح  نآ  داد ; ماجنا  فسوی 
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یماگنه داد ، هزاجا  ارفسوی  هک  هنوگ  نآ  دـنک ; یفرعم  ار  دوخ  يو  ات  دـهد  نذا  يو  هب  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  دنـسانشیمن  ار  وا  نکیل 
نامه ص  ") مفـسوی نم  يرآ   ) تفگ یفـسوی !  نامه  وت  ایآ  فسوی 90 )  ) فسوی انأ  لاق  فسوی  تنأل  کـّنءأ  : " دـنتفگ شناردارب  هک 

دوش هعجارم  هنیمز  نیا  رد  تایاور  هب  دـیاب  ترـضح  نآ  روهظ  ياههناشن  دروم  رد  توریب )  پاچ  ص 142 ، ج 51 ، راونالاراحب ،  / 350
زا هک  یناوارف  تایاور  قبط  ینایفس  جورخ  تساهنآ 1 . هلمج  زا  هک  دراد  اههناشن  نیا  هب  هراشا  نآرق  تایآ  زا  یخرب  تایاور  نآ  قبط  هک 

ٍناَکَّم نِم  ْاوُذِخُأَو  َتْوَف  َالَف  ْاوُعِزَف  ْذِإ  ََّيَرَت  َْول  َو   " تسا هدش  ینایفس  جورخ  رب  قیبطت  أبـس  هروس  هیآ 51  هدش  لقن  تنسلها  هعیش و  قیرط 
راـتفرگ کـیدزن  ییاـج  زا  تسا و  هدـنامن  يزیرگ  هار  هک  اـجنآ   [ دـناهدزتشحو نارفاـک   [ هک ار  یماـگنه  يدـیدیم  شاـک  يا  ٍبیِرَق ;

هب تکرح  ماگنه  هب  اهنآ  هک  دننکیم  جورخ  قح  نارادفرط  دـض  رب  غيدـهم  ترـضح  مایق  هناتـسآ  رد  شرگـشل  ینایفـس و  دـناهدمآ "
نارگید ج يزاریش و  مراکم  هللاۀیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  .) دندرگیم كاله  دنوشیم و  راتفرگ  ارحـص  رد  نآ  ریخـست  دصق  هب  هّکم  يوس 

یناسفن ياهاوه  اهتوهش و  عبات  مدرم  ترـضح  نآ  روهظ  هناتـسآ  رد  مرکاربمایپ  شیامرف  قبط  . 2 ۀیمالسالا )  بتکلاراد  ص 103 ، ، 18
هک دندش  نانیا  نیشناج  یناسک  سپس  ; " دننکیم دانتسا  میرم  هروس  هیآ 59  هب  یمارگ  ربمایپ  و  دننکیم ، عیاض  ار  زامن  دنوشیم و  دوخ 
رد دنیامرفیمقداص  ترضح  داتفا "3 . دـنهاوخ  منهج  رد  يداو   ) ّیَغ هب  يدوز  هب  دـندیدرگ و  تاوهـش  وریپ  دنتـشاذگ و  عیاض  ار  زامن 
هب هنیمز  نیا  رد  ار  هرقب  هروس  هیآ 155  دش و  دهاوخ  یلوتسم  هعماج  رب  یگنسرگ و ... تراجت  داسک  ینارگ  ترـضح  نآ  روهظ  هناتـسآ 

نایابیکش مییامزآیم و  لوصحم  رد  ناصقن  يرامیب و  ییاونیب و  یگنسرگ و  سرت و  یکدنا  هب  ار  امش  هتبلا  ; " دننکیم لقن  دهاش  ناونع 
نِإ ْمُکَّل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب   " يدـهم ترـضح  بناج  زا  روهظ  ماگنه  دوه  هروس  هیآ 86  توالت  هبعک و  هناـخ  رب  نداد  هیکت  هد 4 . تراشب  ار 

هیآ 148 دننکیم و  تعیب  ناشیا  اب  روهظ  زا  دعب  ترضح  رای  دنیامرفیمقداص 313  رفعج  ماما  ٍظیِفَِحب "5 . مُْکیَلَع  اَنَأ  آَم  َو  َنِینِمْؤُّم  ُمتنُک 
هللاۀیآ رشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  ("ر.ك  اًعیِمَج ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  ْاُونوُکَت  اَم  َْنیَأ  ِت   َ َْریَْخلا ْاوُِقبَتْساَف  . " دراد تلالد  نآ  هب  هرقب  هروس 

 ( هموصعم ترضح  تاراشتنا  روهظ ، ياههناشن  باب  یناگیاپلگ  یفاص 

غيدهم ترضح  روهظ  راظتنا  سپ  تسا  هنوگ  نیا  رگا  دنشاب ; هتشاد  ار  تمایق  راظتنا  دیاب  همه  هک  دراد  دوجو  نومـضم  نیدب  ياهیآ  نآرق  رد  ایآ 
؟ دراد تافانم  نآرق  هیآ  اب  بلطم  نیا  ایآ  تسا  هنوگچ 

شسرپ

روهظ راـظتنا  سپ  تسا  هنوـگ  نیا  رگا  دنـشاب ; هتـشاد  ار  تماـیق  راـظتنا  دـیاب  همه  هک  دراد  دوـجو  نومـضم  نیدـب  ياهیآ  نآرق  رد  اـیآ 
؟ دراد تافانم  نآرق  هیآ  اب  بلطم  نیا  ایآ  تسا  هنوگچ  غيدهم  ترضح 

خساپ

هک شاب  يزور  رظتنم  سپ  ٍنِیبُّم ;  ٍناَخُدـِب  ُءآَمَّسلا  ِیتْأـَت  َمْوَی  ْبِقَتْراَـف   " تسا ناـخد  مهن  هیآ  دـیامرفیم ، هراـشا  بلطم  نیا  هب  هک  ياهیآ 
هب رما  هیآ  نیا  سپ  دـنربیم ; رـس  هب  کش  رد  هک  تسا  یناسک  دـیدهت  ماـقم  رد  فیرـش  هیآ  نیا  دروآ ". دـیدپ  يراکـشآ  دود  نامـسآ 

نازیملا ریـسفت  تسا /  دیدهت  رما ، یناعم  زا  یکی  هک  ساسا  نیا  رب  .") دشابیم باذع  هب  هدـعو  دـیدهت و  یعون  هکلب  تسین  تمایق  راظتنا 
جرف راظتنا  لامعا  نیرتهب  هک  اـج  نآ  اـت  میاهدـش  رما  راـظتنا  هب  غيدـهم  ترـضح  دروم  رد  اـم  یلو  ص 136 ). ییابطابط ج 18 ، همـالع 

مه تمایق و  راظتنا  مه  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  تشادن  یتافانم  مه  اب  دشیم ، زین  تمایق  راظتنا  هب  رما  رگا  نیا  رب  نوزفا  دـناهدرک . یفّرعم 
میاهدش و رما  هّللاأقل   " هب ام  هک  تسا  نیا  دارم  رگا  دندرکیمن ;و  یفن  ار  رگیدکی  دندوب و  بولطم  ود  ره  غيدـهم  ترـضح  جرف  راظتنا 
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رظتنم دناوتیم  ناسنا  درادن و  یتافانم  يودهم  تموکح  راظتنا  اب  تشذگ  هک  نانچ  تسا و  حیحـص  بلطم  نیا  دراد ، ار  نآ  راظتنا  نمؤم 
. دناهلوقم کی  زا  ود  ره  عقاو  رد  دشاب و  ود  ره 

تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  مه  الوم  مان  ایآ  دییامرفب  ًافطل  دراد ; دوجونامز  ماما  ةرابرد  رصن  ةروس  دننام  ياهروس  هیآ و  میرک  نآرق  رد 

شسرپ

تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  مه  الوم  مان  ایآ  دییامرفب  ًافطل  دراد ; دوجونامز  ماما  ةرابرد  رصن  ةروس  دننام  ياهروس  هیآ و  میرک  نآرق  رد 

خساپ

ترـضح نآ  مان  هب  هک  ياهیآ  اـما  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  نامز 7  ماما  ةرابرد  یهجوت  لباق  تایآ  دـیاهدومرف ، ناـیب  هک  هنوگ  ناـمه 
تـسا هدماین  میرک  نآرق  رد  موصعم  ناماما  مان  ارچ  دینادب  دیـشاب  هتـشاد  تسود  دیاش  هک  اج  نآ  زا  درادن . دوجو  دـشاب ، هدرک  حیرـصت 

ویلع رب  زج  تنـس  لها  هعیـش و  ۀتفگ  هب  هک  دراد  دوجو  یتایآ  نآرق  رد  دنچ  ره  منکیم  بلج  هراب  نیا  رد  ریز  بلاطم  هب  ار  امـش  هجوت 
هب یلو  و ... نارمعلآ 61 )  ) هلهابم ۀیآ  هدئام 55 ،)  ) تیالو ۀیآ  نوچمه  تسین  قابطنا  لباق  يرگید  سک  چـیه  رب  ناماما  زا  رگید  یخرب 

اهنت نآرق  هک  تسا  نیا  نآرق  رد  ناماما  مان  ندماین  ياهلیلد  زا  یکی  تسا  هدـماین  نآرق  رد  تحارـصب  ترـضح  نآ  مان  یحلاصم  رطاخ 
مدیـسرپقداص ماما  زا  دیوگ : ریـصبیبا  مان  هب  یـصخش  تسا  هدش  راذگاو   9 ربمایپ هب  نآ  تایئزج  نییبت  هدرک و  ناـیب  ار  لـئاسم  تاـیلک 

، دننکیم یضارتعا  نینچ  هک  یناسک  هب  دندومرفماما : تسا  هدماین  میرک  نآرق  ردیمان  وا  تیبلها  ویلع  ترضح  زا  ارچ  دنیوگیم  مدرم 
; درک ریسفت  مدرم  يارب  ار  نآ   9 ربمایپ هدشن و  صخـشم  نآ  ندوب  تعکر   [ راهچ ای  هس  یلو  هدمآ  نآرق  رد  زامن  هک  هنوگ  نامه  دییوگب 
رد روـط  نـیمه  درک و ... ریـسفت  مدرم  يارب  ار  نآ   9 ادخ لوسر  هدـشن و  صخـشم  نآ  رادـقم  یلو  هدـش  لزان  نآرق  رد   [ تاکز نینچمه 

، أسن ."  ) دینک تعاطا  رمالا  یلوا  شلوسر و  ادـخ و  زا  مکنم  رمألا  یلوگئ  لوسرلا و  اوعیطگئ  هّللا و  اوعیطگئ  هک "  تسا  هدـش  لزان  نآرق 
ناـمه ینعی   [ تسوا يـالوم  یلع  سپ  میوا  يـالوم  نم  هک  ره  دومرف :  9 ربمایپ هدـش و  لزان  نیـسح  نسح و  یلع و  ةراـبرد  هیآ  نیا  ( 59

زین رمالا  یلوا  یفرعم  دننک ، غالبا  مدرم  هب  ار  یهلا  ياهروتـسد  هک  هدش  راذگاو   9 ربمایپ هب  جح  تاکز و  زامن ، تایئزج  ریـسفت  هک  هنوگ 
هدـمآ هراب  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  تایآ و  ریاسقداص  ماما  سپـس  دـندرک [. یفرعم  مدرم  هب  ار  اـهنآ  زین   9 ربمایپ هدش و  راذـگاو  ناشیا  هب 

زا رگید  یکی  مود )  دصقم  زا  مود  لصف  باب 59 ، موس  ثیدح  یگنس  پاچ  ینیرحب ص 265 ، ثّدحم  مارملاۀیاغ  ر.ك   ) تسا هدومرف 
هب حیرـصت  ناسب  هک  هدـش  لزان  تیبلها  ةرابرد  یتایآ  یهلا  باتک  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نآرق  رد  تیبلها  ویلع  مان  ندـماین  ياـهتمکح 

نمؤم دارفا  شربمایپ و  دنوادخ و  اهنت  امش  تسرپرـس  ّیلو و  : " دیامرفیم هک  هدئام  ةروس  ۀیآ 55  دننام  تسا  حیرـصت  زا  رتهب  نانآ و  مان 
طقف هک  دـناهدرک  لقن  تنـسلها  هعیـش و  نادنمـشناد  دـنهدیم ". تاکز  عوکر  لاح  رد  هتـشاد و  ياـپرب  زاـمن  هک  ینمؤم  دارفا  دنتـسه .

تاراشتنا ، 213 ص 201 ـ  يزاریـش ج 9 ، مراـکم  هللاتیآ  نآرق  ماـیپ  ر.ك  .) داد ریقف  هب  ار  دوخ  رتـشگنا  عوکر  لاـح  ردیلع  ترـضح 
دنتسهیلع ترضح  شلوسر و  دنوادخ و  امـش  تسرپرـس  : " دیامرفب لاعتم  دنوادخ  هک  تشادن  یتوافت  هجیتن  رد  نینمؤملاریما )  ۀسردم 

زا دشاب  تقیقح  لابند  هب  هک  یسک  دشاب ".و  قبطنمیلعترضح  رب  اهنت  درف و  هب  رصحنم  هک  دنک  لقن  ترضح  نآ  زا  ار  یتافص  هکنیا  ای 
ان نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب  دـمآیم ، نآرق  رد  تحارـصبیلع  ترـضح  مان  رگا  هک  توافت  نیا  اب  دـمهفیم ; ار  بلطم  کی  راتفگ  ود  ره 
ات هکنانچ  دندربیم ; تسد  نآرق  رد  نآرق  زا  ناشیا  مان  فذح  وحم و  ترـضح و  نآ  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  هدرک  فیرحت  ار  نآرق  نالها 
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لها ان  دارفا  رگید  دوش ، هتفگ  فاصوا  رکذ  اب  هک  یتروص  رد  یلو  دندرک ; عونمم  روظنم  نیمه  هب  ارمرکا  ربمایپ  ثیداحا  نیودـت  یتدـم 
هک دـنقفتم  تنـسلها  هعیـش و  دوشیم . نشور  ناـیوج  تقیقح  يارب  زینیلع  ناـنمؤمریما  تیـالو  هدزن و  نآرق  تاـیآ  فـیرحت  هب  تسد 
هاگ چیه  دیوش ، کسمتم  ود  نآ  هب  رگا  هک  مراذگیم  راگدای  هب  امش  نیب  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  موریم و  امـش  نایم  زا  نم  دومرف :  9 ربمایپ

ضوح رد  ات  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـکی  زا  هاگ  چـیه  ود  نیا  هک  هداد  ربخ  نم  هب  اناد  دـنوادخ  متیب  لها  ادـخ و  باتک  دـیوشیمن . هارمگ 
لقن ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  هدمآ  هعیش  زا  عبنم  تنس و 39  لها  زا  عبنم   82 ، 235 مارملاۀیاغ ص 211 ـ  رد  اهنت  .) دنوش دراو  نم  رب  رثوک 

هزاجا تسا و  یفاک  ار  ام  ادخ  باتک  هک  دـندروآرب  دایرف   9 ربمایپ تافو  هب  رجنم  یـضیرم  رد  باطخنبرمع  نوچ  ياهّدع  یلو  دناهدرک ).
صن لـباقم  رد  داـهتجا  .) دــنک تیــصو  شتیبلـها  ةراـبرد  دــهاوخیم  هـک  دنتــسنادیم  نوـچ  دوـش ; هتــشون   9 ربمایپ تیـصو  دـندادن 

رد یتح  رگا  هک  دـینادب  نیقی  سپ  یمالـسا )  گرزب  ۀـناخباتک  رـشن  ، 181 یناود ص 167 ـ  یلع  ۀمجرت  نیدلافرـش  نیـسحلادبعدیس 
تسا و یفاک  ار  ام  نآرق  ۀیقب  دنتفگیم : هدرک  فذح  نآرق  زا  ار  تایآ  نآ  هّدـع  نیا  دـمآیمیلع ، ترـضح  مان  تحارـصب  هیآ  دـصکی 

یهگناو دـنتفگن . يزیچ  مدرم  دـندناسر و  رازآ  همه  نآ   3 ارهز ترـضح  ویلع  ترـضح  هب  هکنانچ  دـندروآیمنرب ; مد  مه  نادان  مدرم 
ـ  نامه ص 156 صن  لباقم  رد  داـهتجا  ر.ك  .) دـندنازوسار همه  هدرک و  يروآعمج  ار   9 ربمایپ زا  تیاور  اهدص  هک  مود  لّوا و  ۀـفیلخ 
زین يرگید  ياهتمکح  تشذگ  هچنآ  رب  نوزفا  دننازوسب ; زین  ار  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  دوخ ، ییایند  عماطم  تهج  هک  دوبن  دیعب  .( 162

. دجنگیمن رصتخم  نیا  رد  اهنآ  ۀمه  نایب  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  تیبلها  مان  ندماین  رد 

اب ؟  تسا هدش  تبحص  ناشیا  هرابرد  نآرق  ياجک  ؟  تسا هدشن  هتفگ  نخس  ع)  )ْ يدهم ترضح  هرابرد  نشورو  حیرص  تروص  هب  میرک  نآرق  رد  ارچ 
؟  تسا هدشن  یفرعم  ع)  )ْ يدهم ترضح  نشور  روطب  نآرق  رد  ارچ  تاروت  رد  يدعب  ربمایپ  حیرص  حضاو و  رکذ  هب  هجوت 

شسرپ

تبحص ناشیا  هرابرد  نآرق  ياجک  ؟  تسا هدشن  هتفگ  نخـس  ع)  )ْ يدهم ترـضح  هرابرد  نشورو  حیرـص  تروص  هب  میرک  نآرق  رد  ارچ 
؟  تسا هدشن  یفرعم  ع)  )ْ يدهم ترضح  نشور  روطب  نآرق  رد  ارچ  تاروت  رد  يدعب  ربمایپ  حیرص  حضاو و  رکذ  هب  هجوت  اب  ؟  تسا هدش 

خساپ

هب ماکحا  یخرب  تایئزج  لاثم  ناونع  هب  تسا . هدشن  نایب  راکشآ  روط  هب  یحلاصم  رب  انب  بلاطم  زا  يرایسب  نآرق  رد  تسناد  دیاب  تسخن 
هب ناماما  مان  ای  دوش و  هنیداهن  (ع ) ناماما ربمایپ و  اب  مدرم  طابترا  نآرق  توالت  رب  هوـالع  هک  نآ  رطاـخ  هب  اـسب  هچ  تسا  هدـماین  لیـصفت 
اب ار  دوخ  يرگ  هزیتس  ای  دـننکن و  ادـیپ  نآرق  فیرحت  يارب  يا  هزیگنا  ناـفلاخم  هک  نآ  رطاـخ  هب  اـسب  هچ  هدـماین  نآرق  رد  راکـشآ  روط 

تاروت رد  (ص ) مالسا ربمایپ  تراشب  هک  نانچ  دوش  یمن  لح  نازیتس  قح  لکشم  زین  مان »  » حیرصت اب  هچ  رگا  دننکن . ینلع  نآرق  مالسا و 
رد دوجوم  تاراشا  تسا  مهم  هچ  نآ  اما  دـندرواین . نامیا  دـندرک و  نامتک  ار  تقیقح  لها  باتک ، لـها  زا  يرایـسب  اـما  هدـمآ  لـیجنا  و 
هب اهنآ  نیب  زا  هک  تسا  ناوارف  دیجم  نارق  رد  جـع ) ) يدـهم ترـضح  هب  طوبرم  تایآ  تسا . ناریذـپ  قح  يارب  قح  نییبت  ناکما  نآرق و 

موقل اغالبلاذـه  یف  نا  نوحلاصلا  يدابع  اـهثری  ضرـالا  نا  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  اـنبتک  دـقلو  لوا : هیآ  دوشیم . اـفتکا  هیآ  ود  رکذ 
مایپ نخس  نیا  رد  نیقی  هب  درب ، دنهاوخ  ثرا  هب  نم  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز  املـسم  هک  میتشون  تاروت  سپ  زا  روبز  رد  قیقحت  هب  نیدباع 

ناگدـنب هک  دـهدیم  ربخ  نیمز  ییاـهن  تشونرـس  زا  هفیرـش  هیآ  هیآ 105 .) اـیبنا ، ، ) M} دـنیادخ ناگدـنب  هک  یموق  يارب  تسا  ییاـسر 
نیا زا  دوواد  ترـضح  روـبز  یـسوم و  ترـضح  تاروـت  رد  هک  تسا  نیا  ـالاب  هـیآ  رد  لـمأت  لـباق  درب . دـنهاوخ  ثرا  هـب  ار  نآ  حـلاص ،
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زا ربخ  اهنآ  هب  لاح  نیا  اب  دنتـشاد ؛ تموکح  هک  دـناهدوب  ییایبنا  زا  ناشدوخ  یهلا  ربمایپ  ود  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  دای  تموکح 
نیا هک  دـنکیم  نشور  ار  تقیقح  نیا  هدـش ، دای  بلطم  دـیکأت .) همه  نیا  اب  مه  نآ   ) تسا هدـش  هداد  نیمز  يور  رب  ناـحلاص  تموکح 

هک تسا  ینتفگ  دراد . انعم  نیمه  هب  هراشا  مه  ضرـالا  هملک  دـشابیم . نیمز  لـک  رب  تموکح  نآ  تسا و  يرگیدـتموکح  یهلا ، هدـعو 
هب صوصخم  هدوبن و  نامز  نیا  ات  یتموکح  نینچ  تسا و  هدـش  هداد  یناهج  تموکح  ققحت  هدـعو  ربمایپ ، ود  نیا  باتک  رد  نیمه  يارب 
هب ارهاظ  رگید ،) ینامـسآ  ياهباتک  نایم  زا   ) روبز تاروت و  رد  یناهج  هدـعو  نیا  رکذ  صاصتخا  تسا . جـع ) ) نامز ماـما  روهظ  ناـمز 

مکنم و اونمآ  نیذلا  هّللادـعو  مود : هیآ  تسا . هدوب  دوواد  یـسوم و  ترـضح  نامز  رد  نیمز  زا  یـشخب  رب  نانمؤم  تموکح  هبرجت  تهج 
دعب نم  مهنلدـبیلو  مهل  یـضترا  يذـلا  مهنید  مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرـالا  یف  مهنفلختـسیل  تاـحلاصلا  اولمع 

دندروآ و نامیا  هک  ار  امـش  زا  یناسک  دنوادخ  نوقـسافلا  مه  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ائیـش و  یب  نوکرـشیال  یننودـبعی  انما  مهفوخ 
نانآ زا  شیپ  هک  ار  یناسک  هک  هنوگ  نامه  درامگ ، دهاوخ  تفالخ  هب  نیمز  رد  اعطق  ار  نانآ  هک  دومرف  هدعو  دـنداد ، ماجنا  ار  تاحلاص 
سپ زا  ار  ناـنآ  اـعطق  تفریذـپ و  ناـشیارب  ار  نآ  هک  ینید  دومن ؛ دـهاوخ  رقتـسم  ار  ناـشنید  ناـشیارب  اـعطق  دراـمگ و  تفـالخ  هبدـندوب 

نآ زا  دعب  هک  ره  دننادرگن و  کیرش  نم  اب  ار  يزیچ  و ]  ] دننک تدابع  ارم  هک  نآ  تهج  هب  دنکیم ، نوگرگد  تینما ، تلاح  هب  ناشفوخ 
هب ار  نیمز  يور  رب  یهلا  تموکح  رارقتـسا  هدعو  دنوادخ  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  هیآ 55 .) رون ، ، ) M} دنناقـساف نانآ  اعطق  سپ  دزرو  رفک 

، ینعی دوشیم ؛ ماجنا  كرـش  نودـب  دـنوادخ  تدابع  نآ  رد  تسین و  یـسرت  هنوگ  چـیه  نآ  هیاـس  رد  هک  یتموکح  دـهدیم ؛ ناناملـسم 
لاح هب  ات  تایصوصخ ، نیا  اب  یتموکح  هک  تسا  نشور  ًالماک  تسین . يرثا  قافن  كرش و  زا  نآ  رد  هک  یمالـسا  دص  رد  دص  یتموکح 

دهاوخار قافن  رفک و  هشیر  هدومن و  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  تشاد و  دـهاوخ  یناهج  تموکح  هک  تسا  تجح  ترـضح  اـهنت  هدوبن و 
تهج زا  نآ  تایـصوصخ  رد  هن  تسا ؛ نآ ) ندوب  یهلا  ینعی   ) تموکح عون  رد  هتـشذگ ، ناربمایپ  تموکح  هب  تموکح  نیا  هیبشت  دنک .

نیا هب  دنکیم  مکح  هک  لقع  لیلد  زا  ریغ  يدهم  ترضح  دوجو  لیالد  اما  ناهج . رسارس  زا  كرـش  رفک و  ندش  هدیچرب  ندوب و  یناهج 
. تسا هدش  لقن  ینـس  هعیـش و  زا  هک  تسه  یناوارف  رتاوتم و  تایاور  دشاب ، مدرم  رب  دنوادخ  فرط  زا  هدنز  یتجح  دـیاب  نامز  ره  رد  هک 
رپ ار  نیمز  دمآ و  دهاوخ  هک  نیا  ترضح و  نآ  دوجو  تابثا  يدهم و  ترضح  دروم  رد  ییاهباتک  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  دنچ  یتح 

رابخا یف  يدرولا  فرعلاو  یناهفصا  میعن  یبا  ظفاح  يدهملا ، ۀفـص  رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  دناهتـشون . درک و ... دهاوخ  داد  لدع و  زا 
 - تسا هدش  جارختسا  ینـس  هعیـش و  بتک  زا  هک  جع - ) ) نامز ماما  دروم  رد  تایاور  زا  يرامآ  تروص  هب  یتاعالطا  یطویـس . يدهملا ،

(ص) ربمایپ تیب  لها  زا  دناسریم  هک  یتایاور  دروم 2 -  675 جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هب  تراشب  تایاور  - 1 دوشیم : رکذ  امش  يارب 
(س) همطاف دالوا  زا  دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  دروم 4 - تسا 214  (ع ) یلع دالوا  زا  دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  دروم 3 - تسا 389 

دالوا زا  دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  دروم 6 - تسا 148  (ع ) نیـسح ماما  دنزرف  نیمهن  دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  دروم 5 - تسا 192 
هک یتایاور  دروم 8 - تسا 147  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دالوا  زا  دنکیم  تلالد  هک  یتایاور  دروم 7 - تسا 185  (ع ) نیدباعلانیز ماما 

دروم 10- تسا 318  ینالوط  ترضح  رمع  دنکیم  تلالد  هک  یتایاور  دروم 9 - دنکیم 132  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنکیم  تلالد 
دروم تسا 136  نیمهدزاود  ماما  دنکیم  تلالد  هک  یتایاور  دروم 11 - تسا 47  یناهج  ترضح  تموکح  دنکیم  تلالد  هک  یتایاور 
دنامن یقاب  راگزور  هنامز و  زا  رگا  : » دـیامرفیم (ص ) ادـخ لوسر  دوشیم . رکذ  تنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  زا  یکی  زا  یتیاور  نایاپ  رد 

هدـش روج  ملظ و  زا  رپ  هچنانچ  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  درک  دـهاوخ  ثوعبم  دـنوادخ  زور ، کی  رگم 
(. ص 17 و 70 ج 3 ، ص 99 -  ج 1 ، لبنح ، دمحا  دنسم  «، ) دوب

؟ روطچ ینمض  تسا  هدش  يا  هراشا  نامز  ماما  هب  میرک  نارق  رد  ایآ 

شسرپ
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شسرپ

؟ روطچ ینمض  تسا  هدش  يا  هراشا  نامز  ماما  هب  میرک  نارق  رد  ایآ 

( لوا تمسق  ) خساپ

نآرق نییبت » . » 1 دوشیم . هراشا  دروم  ود  هب  راتـشون  هلـصوح  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  هدـش  هداد  ددـعتم  ياهخـساپ  هدـنزرا ، شـسرپ  نیا  هب 
قیداصم و مامت  نایب  لفکتم  دوخ  نآرق  تسین . ییانثتسا  یعوضوم  ناماما  مان  دادعت و  ّتیصوصخ و  هب  حیرـصت  مدع  (ص ؛) ربمایپ طسوت 

کبـس اب  قفاوم  ریغ  راظتنا و  فالخ  يرما  هعیـش  رظن  دروم  ناماما  مان  هب  حیرـصت  مدع  ات  تسین  اهلمعلاروتـسد  فراعم و  عورف  تایئزج 
زامن تیروحم  ّتیّمها و  هب  یبلطم  تعیرـش  ياهروتـسد  ماکحا و  نیب  رد  دـیاش  تسا . تسد  نیا  زا  یبوخ  هنومن  زاـمن  دـشاب . نآرق  هژیو 

نیرتیساسا شسرپ و  نیتسخن  راکزیهرپ و  ره  برقت  لماع  نامیا ، رفک و  نایم  زرم  نید ، همیخ  نوتس  ریظن  يریباعت  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو 
تاعکر و دادـعت  زا  یناشن  نآرق  تایآ  رد  ایآ  یتسار  هب  اّما  تسا ؛ یهالا  فیلکت  نیا  ّتیّمها  هدـنهد  ناـشن  لاـمعا  رگید  شریذـپ  لـماع 

نیا زا  دروم  دـنچ  زامن و  ماگنه  تراـهط  ّصاـخ و  تاـقوا  رد  نآ  هماـقا  زاـمن و  بوجو  هب  نآرق  دراد !؟ دوجو  هضیرف  نیا  تایـصوصخ 
ریاس سمخ و  جح و  بجاو و  تاکز  هرابرد  نآرق  تسا . هتـشاذگاو  تنـس »  » هب ار  مهم  نیا  رگید  تایـصوصخ  نایب  هدرک ، هراشا  تسد 

تایصوصخ نایب  هدراذگ و  تابجاو  نیا  تیبثت  رب  ار  یلصا  راشف  ینعی  تسا ؛ هدرک  تیعبت  ماظن  نیمه  زا  زین  سدقم  تعیرش  ياهروتـسد 
وبا تسا : هدش  يراج  زین  (ع ) قداص ماما  ریـصبوبا و  نابز  رب  شخـساپ  هغدغد و  نیمه  تسا . هدرک  راذگاو  تنـس )  ) رگید هاگتـسد  هب  ار 

هک ْمُْکنِم - » ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ   - » ءاـسن هروس  هیآ 59  نوماریپ  تسا ، (ع ) مشش ماما  نیبزیت  نادرگاش  زا  هک  ریصب 
لیلد هب  لوسر  ادخ و  رد  هک  تسا  یعیبط  دزادرپیم . شـسرپ  حرط  هب  دـناوخیم ، ارف  روما  يایلوا  لوسر و  ادـخ و  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم 

، هتفهن نآ  رد  هک  یلامجا  و  روما » يایلوا   » هژاو رکذ  اّما  دباییمن ؛ هار  دیدرت  (ص ،) دمحم ترـضح  سدـقم  تاذ  و  هللا »  » رد ناشراصحنا 
و (ع ) یلع ماما  روما » يایلوا   » زا دارم  تسا و  هعیـش  اب  قح  ًاعقاو  رگا  تسا . هدربن  ار  ناـنآ  ماـن  نآرق  ارچ  دیـسرپب : اـت  تشاد  نآ  رب  ار  يو 

نآرق صاخ Əșà هب Π ساپ رد  (ع ) قداص ماـما  ِهْتَیب ؟» َلـْهَا  ًاـّیلَع و  ِّمَُسی  مل  َُهلاـب  اـم  « ؛ دومرفن یفرعم  ماـن  هب  ار  ناـنآ  ارچ  دـناتیب ، لـها 
لوـسر هکنآ  اـت  دربـن  ماـن  ار  تـعکر  راـهچ  تـعکر و  هـس  نآ  رد  ادـخ  دـش ، لزاـن  زاـمن  هـیآ  ربماـیپ  يارب  یتـقو  دوـمرف : Øјو  هراشا 

حرـش ار  نآ  (ص ) ادخ لوسر  ات  داد  مهرد  کی  مهرد  لهچ  زا  دیاب  هک  دربن  مان  ادخ  دش ، لزان  تاکز  هیآ  داد . حرـش  ار  نآ  (ص ) ادـخ
اوُعیِطَأ . » داد حیـضوت  مدرم  يارب  ار  نآ  (ص ) ادخ لوسر  هکنآ  ات  دینک  فاوط  رود  تفه  هک  مدرم  هب  دومرفن  دش و  لزان  جح  هیآ  داد و 

یلع هرابرد  (ص ) ادـخ لوسر  دـش و  لزان  مالـسلا -  مهیلع  نیـسح -  نسح و  یلع و  هراـبرد  ْمُْکنِم »  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا 
؛ منادناخ ادخ و  باتک  هرابرد  منکیم  تیصو  امـش  هب  نم  دومرف  و  تسا ؛ وا  ياقآ  الوم و  (ع ) یلع میوا ، ياقآ  الوم و  نم  هک  ره  : » دومرف

ارم تساوـخ  نیا  ادـخ  دـناسر . نم  هـب  ضوـح  راـنک  ار  اـهنآ  اـت  دـنکفین  ییادـج  ناـشنایم  ماهتـساوخ  لـجوزع -  يادـخ -  زا  نـم  اریز 
هعیش تهج  نیمه  تسا . (ص ) ربمایپ شودرب  تایئزج  نییبت  زین  دراوم و  اهقادصم و  نایب  هفیظو  میباییم  رد  تیاور  نیا  زا   1 ....« دروآرب
هدـس يافلخ  شالت  دراشف و  ياپ  روما  صیخـشت  رد  نآرق  هب  افتکا  ناکما  مدـع  رب  دزرو ؛ دـیکات  (ص ) ربمایپ تنـس  رب  ات  تشاد  نآ  رب  ار 

رد ماجنارـس  تیعونمم  نیا  مینادیم  هک  ناـنچ  دـناوخب . شحاـف  هابتـشا  ار  (ص ) هللا لوسر  تنـس  شراـگن  تیعونمم  رد  يرجه  نیتسخن 
مان هب  نارـسفم  زا  یبطرق ، تفرگ . رارق  هّجوت  دروم  ناملـسم  ياههقرف  مامت  دزن  تیاور  بتک  نیودت  دش و  فرطرب  هیما  ینب  نارود  رخاوا 

، درادـن زاین  تنـس  هب  هللا  باتک  درکیم  نامگ  هک  يدرم  هب  نیـصُح  ِنب  نارمع  دـنکیم : تیاور  نینچ  شریـسفت  همدـقم  رد  تنـس ، لـها 
هب و  ياهتفای ؟ نآرق  رد  دناوخن ، راکـشآ  ار  شاهروس  دمح و  دـناوخ و  تعکر  راهچ  دـیاب  هک  ار  رهظ  زامن  مکح  ایآ  یقمحا ، وت  : » تفگ

نیا ادـخ  باتک  انامه  ياهتفای ؟ هدـش  نشور  نآرق  رد  ار  روما ]  ] نیا ایآ  تفگ : درک و  هراشا  اهنآ  لـثم  تاـکز و  زاـمن و  هب  هنوگ  نیمه 
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، تّنـس لها  لوبق  دروم  مانب و  ياملع  زا  یکی  لوحکم ،»  » زا ریـسفت  ناـمه  رد   2 .« دـنکیم ریـسفت  ار  نآ  تنـس  و  درک . نایب  مهبم  ار  روما 
طارفا ریبعت  نیا  هتبلا  تسا . رتدنمزاین  نآرق  هب  تنس  زا  تنـس  هب  نآرق  ِنارُقلا .» یِلا  ِۀَنُّسلا  َنِم  ِۀنُّسلا  َِیلا  ُجَوْحَا  ُنآرُقلا  : » دنکیم لقن  نینچ 

اب تقفاوم  زا  ار  دوخ  تایوتحم  تاجردـنم و  تحـص  یّتح  تیعورـشم و  ّتنـس ، هعیـش  ياهرواب  ساسا  رب  تسین . هعیـش  دـییات  روم  هنوگ 
فیاظو فراعم و  حیحص  مهف  لاح  ره  هب  یلو  تسا ؛ نآرق  تنس ، رابتعا  تیجح و  دنـس  دروآیم . تسد  هب  نآ  رب  مکاح  لوصا  نآرق و 

(ص) مرکا لوسر  دـیامنیم : خر  رگید  یـشسرپ  اجنیا ، رد  تسین . نکمم  (ع ) تیب لها  تایاور  و  (ص ) يوبن تنـس  هب  تیاـنع  یب  ینید 
نآرق و تایآ  تئارق  عمج و  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  دروآیم ؟ تسد  هب  اجک  زا  ار  يریـسفت  یئزج و  ماـکحا  فراـعم و  نیا 

اْنیَلَع َّنِإ  َُّمث  ُهَنآُْرق * ِْعبَّتاَف  ُهانْأَرَق  اذِإَف  ُهَنآُْرق *  َو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِإ  : » تسا لاعتم  يادخ  هیحان  زا  تایآ  نییبت  حرش و  دصاقم و  دارم و  نایب  زین 
، میدناوخ ار  نآرق  وت  رب  هک  یماگنه  تسا و  ام  هدهع  رب  نآرق  تئارق  و  اههروس و - ... رد  تایآ  تایآ ، رد  تاملک  نآرق -  عمج  ُهَناَیب 3 ؛

نایب نیاربانب ، تسا .» ام  هفیظو  مه  نآ  هک  تسا  نآرق  نایب »  » دعب هلحرم  ناوخب - . هنوگ  نیمه  ار  نآرق  نک و  يوریپ  مه  (ص ]) ربمایپ  ] وت
سپ دریگیم . رارق  (ص ) مرکاربمایپ رایتخا  رد  ینآرق  یحو  زج  يرگید  یحو  هلیسو  هب  تسا و  ادخ  هیحان  زا  مه  تایآ  دصاقم  حیرشت  و 
یحو رد  اـّما  تسا ؛ ادـخ  هیحاـن  زا  ود  ره  اـنعم  ظـفل و  ینآرق  یحو  رد  ینییبت .» یحو   » و ینآرق » یحو  : » میتـسه ورهبور  یحو  ود  اـب  اـم 
اْنلَْزنَأ َو  : » دـنکیم هراشا  یحو  هنوگ  ود  نیا  هب  لـحن  هروس  تایآ 43 و 44  تسا . (ص ) ادـخ لوسر  يوس  زا  ظفل  ادـخ و  زا  اـنعم  ینییبت 

نییبت و هدـش  لزان  مدرم  يارب  هک  ار  ینآرق  ات  میدرک  لزان  ار  رکذ »  » وت رب  اـم  َنوُرَّکَفَتَی  ْمُهَّلََعل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  اـم  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َکـَْیلِإ 
نانخـس مامت  تسا و  هتفای  یلجت  تسرد  هک  تسا  ینییبت » یحو   » ناـمه رکذ  نیا  «. M} يزاس مهارف  ار  اهنآ  رکفت  هنیمز  ینک و  ریـسفت 

همئا مان  هب  اهقادـصم  رکذ  مدـع  دـهدیم  ناشن  تامدـقم  نیا  دوشیم . لماش  ار  ینید  ياهلمعلاروتـسد  فراعم و  هنیمز  رد  (ص ) ربمایپ
غارـس دیاب  (ع ) موصعم ناماما  مان  تخانـش  يارب  نیاربانب ، دوشیم . لماش  ار  یهالا  ماکحا  فراعم و  بلاغ  درادـن و  صاصتخا  (ع ) راهطا
شور رب  دـیکأت  . 2 میدـنم . زاـین  تنـس »  » هب ینید  ضئارف  رگید  فراـعم و  نییبـت  ریـسفت و  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  تفر ؛ (ص ) يوـبن تـنس 

نیا تمکح  دیاش  تسا . صاخـشا  مان  رکذ  رب  رارـصا  مدـع  اهیگژیو و  تافـص و  رب  دـیکأت  نآرق  هّجوت  بلاج  ياهشور  زا  یفیـصوت ؛
صاخـشا و تخانـش  هب  هدش  رکذ  فاصوا  ساسا  رب  ات  تسا  نامز  لوط  رد  دب  بوخ و  ياهیگژیو  تافـص و  هب  تما  نداد  هّجوت  شور 
هب یفیصوت ،»  » نایب شور  دنجنسب . نانآ  رد  هتفای  یلجت  تافـص  نازیم  اب  ار  صاخـشا  هاگیاج  ّتیّمها و  دنزادرپب و  نانآ  رب  تافـص  قیبطت 

نآرق رد  هدـش  رکذ  ياههصخاش  رب  عماوج  دارفا و  قیبطت  هنیمز  ناـمز  زا  ياهعطق  ره  رد  اریز  دـشخبیم ؛ ماود  یگزاـت و  یباداـش و  نآرق 
 - تسا لصف » مالک   » نآرق ددرگیم . نیمأت  یعامتجا  يدرف و  ياههنتف  ون و  لئاسم  رد  نآرق  يرواد  هب  یبایتسد  ناـکما  دوشیم و  مهارف 
هک یماگنه  : » دومرف (ص ) ربمایپ هک  ناـنچ  تسا ؛ اـههنتف  رد  ناـسنا  ياـمنهار  دـهدیم و  زییمت  لـطاب  قح و  نیب  و   - 4  «ٌ لْـصَف ٌلْوََقل  ُهَّنِإ  »

عماوج یگشیمه  زاین  ناگتـسیاش  تموکح  رگید ، يوس  زا  دیروآ » يور  نآرق  هب  تفرگ ، ارف  ار  امـش  کیرات  بش  ياههراپ  نوچ  اههنتف 
رد ندـش  باـطخلا  لـصف  اـمنهار و  يارب  درادـن . صاـصتخا  خـیرات ، زا  ّصاـخ  ياهعطق  اـی  یمالـسا و  تما  زا  یـشخب  هـب  تـسا و  ینید 

هدرمش هار  نیرتهب  دب  بوخ و  لطاب و  قح و  نادسفم و  ناحلاص و  ياهیگژیو  اهیگتسیاش و  اههصخاش و  نایب  روانهپ ، نینچ  ياهرتسگ 
هدرک رظن  فرـص  نافرتم و ... ناهاشداپ ، نویراوح ، ناـقفانم ، ناـنمؤم ، ماـن  ندرب  زا  يرورـض  دراوم  رد  زج  نآرق  ببـس ، نیدـب  دوشیم .
هعیـش نیاربانب ، دوش . مهارف  نآرق  زا  ون  ياهيریگهرهب  ناکما  دـننک و  هّجوت  اهمان  هن  اـهیگژیو و  تافـص و  هب  نآرق  ناـبطاخم  اـت  تسا 

ماما نآرق ، رد  هدش  دای  ياهیگژیو  قیبطت  اب  دنراد  هفیظو  دناهدش و  نومنهر  (ع ) راهطا همئا  هب  يرایـسب  تایآ  رد  ناناملـسم  تسا  دقتعم 
(ع) رقاب ماما  مهم ، هتکن  نیمه  ساسا  رب  دنوش . ایوج  نانآ  هاگرد  زا  ار  دوخ  یسایس  یعامتجا و  ینید ، ياهزاین  خساپ  دنـسانشب و  ار  دوخ 

اههنتف زا  دـناوتیمن  درواـین ؛ تسد  هب  نآرق  زا  ار  اـم  تیـالو  رما  سک  ره  ْنَتِفلا .»  ِبَّکَنَتَی  َْمل  ِنارُْقلا  َنِم  اـنَْرمَا  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم  : » دـیامرفیم
رد دوجوم  تافیـصوت  دراد و  دوجو  نآرق  رد  (ع ) تیب لـها  تیـالو  رما  . 1 دـیامنیم : لمأت  لـباق  هتکن  ود  تیاور  نیا  رد  دـنام ». نوصم 

، میور تایآ  غارس  یمهف  جک  جاجوعا و  هنوگ  چیه  نودب  قیقحت و  رـس  زا  یتسار  هب  رگا  دوشیم . نومنهر  موصعم  ناماما  هب  ار  ام  نآرق 
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ناماما تیالو  رما  سپ  درک . دـهاوخ  تیادـه  (ع ) موصعم هدزاود  هب  ار  ام  هدـش  نایب  ناـماما  يارب  هک  ییاـهیگژیو  تافـص و  اـههناشن و 
ناوت زا  ناگتـسیاش  اهنت  تسا و  هدرک  یلجت  اههدیرفآ  مامت  رد  راگدرورپ  هک  هنوگ  نامه  هتبلا  درک . جارختـسا  نآرق  زا  ناوتیم  ار  هعیش 

نایعیش . 2 تسا . دـنمزاین  تمالـس  قوذ و  بلط و  تساوخ و  هب  زین  تاـیآ  زا  (ع ) تیب لـها  تیـالو  رما  تخانـش  دـنرادروخرب ، هدـهاشم 
اهههبش و اههنتف و  زا  یناسک  نآرق  تیعجرم  ّتیّمها و  هب  هّجوت  اب  اّما  دنبای ، تسد  ناماما  تیالو  رما  هب  نوگانوگ  ياههار  زا  تسا  نکمم 
زا یـشان  ياههنتف  رد  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنـشاب . هتفرگ  نآرق  زا  ار  نآ  نوؤش  تیالو و  هب  تفرعم  هک  دـنباییم  ییاهر  اهطیرفت  طارفا و 

تابثا هب  ار  دوخ  هناملاع  شالت  زا  ياهدمع  شخب  هعیـش  گرزب  ياملع  نارـسفم و  تهج  نیمه  هب  درک . دنهاوخ  طوقـس  طیرفت  طارفا و 
لیذ نانآ  ياهفیلأت  شالت و  دـناهتخاس . دنتـسم  یهالا  تاـیآ  هب  ار  (ع ) هعیـش ناـماما  تیـالو  دناهتـشاد و  فوطعم  نآ  نوؤش  تیـالو و 
ماـما زا  یثیدـح  اـب  ار  ثحب  نـیا  دروـخیم . مـشچ  هـب  ناوارف  و ... نـید ،» لاـمکا  «، » تیـالو « » یبرقلا يوذ  «، » رمـالا یلوا   » نوـچ یتاـیآ 

اب ار  اـم  هنیآ  ره  دریگ ، رارق  ربدـت  دروم  دوش و  توـالت  هدرک  لزاـن  هتـساوخ و  ادـخ  هک  هنوگنآ  نآرق  رگا  : » میهدیم ناـیاپ  (ع ) قداـص
روما يایلوا  ناربهر و  ياهیگژیو  تافص و  هک  یتایآ  رد  رگوجوتسج  هاگن  اب  دیاب  نیاربانب ،  5 .« تفای دیهاوخ  شاهدش  هئارا  ياههناشن 

. تسا هدـیزگرب  ینآرق  لوصا  هب  دانتـسا  اب  ار  شناربهر  هک  دراد  راختفا  هعیـش  درک . جارختـسا  ار  (ع ) تیب لها  ياـهمان  دـنکیم ، ناـیب  ار 
« تیـصخش  » یفرعم هب  هک  تسا  نیا  ترـضح -  نآ  هداوناـخ  و  (ع ) نینموملاریما هژیو  هب  (ع - ) يدـه همئا  اـب  هطبار  رد  دـیجم  نآرق  هویش 

نایب راصتخا  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  يددـعتم  ياهتمکح  هویـش  نیا  صخـش .»  » یفرعم هب  هن  دزادرپب ، نانآ  ياهیگتـسجرب  زاتمم و 
نیا رـس  تمکح و  و  (ع ) تیب لها  تیـصخش  یفرعم  یگنوگچ  دراوم و  دراد : دوجو  وگ  تفگ و  يارب  هنیمز  ود  اـجنیا  رد  دـش . دـهاوخ 
ياه یگژیو  تازایتما و  زا  هدرپ  يددعتم  دراوم  رد  دیجم  نآرق  نآرق  رد  (ع ) تیب لها  تیصخش  یفرعم  یگنوگچ  دراوم و  کی . شور .

: هلمج زا  تسا ؛ هتشادرب  (ع ) نینموملاریما هژیو  هب  (ع ) يده همئا  يراتفر 

( مود تمسق  ) خساپ

نأش رد  هیآ  نیا  هک  دناهدروآ  ینس  هعیش و  گرزب  نارسفم  هیآ 9 ). (، 76  ) ناسنا « ) اریسا امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطیو  . » 1
بش هس  رد  ریسا  میتی و  نیکسم ، هب  دوخ  راطفا  نداد  و  و ... (ع ) یلع ترضح  يرادهزور  هلأسم  تسا و  ناشیا  هداوناخ  و  (ع ) نینمؤملاریما

رد هیآ 33 ). (، 33  ) بازحا « ) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللادیری  امنا  . » 2 دناهدرک . لقن  رتاوتم  روط  هب  ار  یلاوتم 
(ع) نیـسح نسح و  و  (س ) همطاف و  (ع ) یلع ترـضح  لماش  هکنیا  رد  هدش و  هتـشاگن  يددـعتم  ياه  باتک  تالاقم و  هیآ  نیا  صوصخ 

ياملع يددعتم  هلدا  اب  هک  تسا  (ص ) ربمایپ نارسمه  هب  تبسن  نآ  لومش  رد  فالتخا  اهنت  تسین ، یفالتخا  چیه  ینس  هعیش و  دزن  تسا ،
نوتؤی ةالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو  امنا  . » 3 دناهدرک . در  (ص ) ربمایپ نارسمه  هب  تبسن  ار  نآ  لومش  هعیش 
ترضح اب  هطبار  رد  اصاصتخا  ینـس ، هعیـش و  ربتعم  ریـسافت  مامت  رد  زین  هیآ  نیا  لوزن  نأش  هیآ 55 ). (، 5  ) هدـئام « ) نوعکار مه  ةاکزلا و 

رد راـثیا  جوا  لوا  هیآ  رد  مینکیم . اـفتکا  دروم  هس  نیمه  هب  اـجنیا  رد  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  رایـسب  تاـیآ  هتبلا  دـشابیم . (ع ) یلع
اب هارمه  رگیدکی  اب  گرزب  تدابع  ود  قیفلت  موس  هیآ  رد  هانگ و  بیع و  یتساک و  يژک و  ره  زا  قلطم  تراهط  مود  هیآ  رد  زاین و  تدش 

. درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  دعب  تمـسق  رد  هک  دراد  دوجو  يرگید  هتکن  موس  هیآ  رد  هتبلا  تسا . هدش  نایامن  یتسودادخ  صالخا و  جوا 
يور نتـشاذگ  تشگنا  . 1 هلمج : زا  دراد ؛ يددـعتم  ياـه  تمکح  هدـش  رکذ  هویـش  (ع ) تـیب لـها  یفرعم  رد  نآرق  شور  تـمکح  ود .
عنام نیا  هتبلا  دناشکیم و  هناروکروک  يوریپ  تیعبت و  یعون  هب  اتیاهن  هکلب  درادن ؛ يرگنـشور  رد  یـشقن  نادـنچ  يدراوم ، رد  صاخـشا 
ياج هب  ار  هعماـج  هجیتن  رد  تسا و  اـهوگلا  یفرعم  تیـصخش ، یفرعم  ًاـساسا  یلو  دـنوش ؛ یفرعم  زین  دارفا  موزل ، دروم  رد  هک  تسین  نآ 

.2 دـهدیم . قوس  یعقاو  تازایتما  لیاضف و  اه ، كالم  هب  هجوت  یـشیدنا و  فرژ  لقعت  تمـس  هب  هنـالهاج ، زیمآ  بصعت  ياـه  شیارگ 
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هژیو هب  شور  نیا  دوشیم . هعفاد  بجوم  يدراوم  رد  صخـش ، یفرعم  هک  یلاح  رد  تسا ، لوقعم  شریذـپ  زاـسهنیمز  تیـصخش ، یفرعم 
، دـشاب هتـشادن  ار  يو  شریذـپ  یگدامآ  یلیلد  ره  هب  هعماج  ای  دـشاب  هتفرگ  رارق  ءوس  تاغیلبت  تحت  یتاـهج  زا  صخـش  هک  یطیارـش  رد 

مزال هلاسم  نیا  تسرد  تخانش  يارب  تسا . هتـشاد  دوجو  (ع ) تیب لها  و  (ع ) نینمؤملاریما دروم  رد  اقیقد  هلأسم  نیا  تسا . شور  نیرتهب 
یـسانش ناور  نامز و  نآ  یـسانش  هعماج  وترپ  ردات  میریگرظن  رد  ار  نآرق  لوزن  نامز  یمالـسا  هعماج  ياه  یگژیو  طیارـش و  ادتبا  تسا 

، هتـسجرب نانمؤم  زا  یکدـنا  يانثتـسا  هب  تسا  نآ  تیعقاو  مییآ . لیان  هلاسم  زا  یحیحـص  كرد  هب  میناوتب  هعماـج ، نآ  صاـخ  یعاـمتجا 
اب فلتخم  عطاقم  رد  زین  (ص ) ربماـیپ دنتـشادن و  شریذـپ  (ع ) نینموملاریما هژیو  هب  (ع ) تیب لـها  هب  تبـسن  مالـسا  ردـص  هعماـج  تیرثکا 

نیا لیالد  دندشیم ، ور  هبور  تمواقم  یفنم و  شنکاو  یعون  اب  دروم  ره  رد  دـنتخاسیم و  حرطم  ار  ترـضح  نآ  يدایز  ياه  يراوشد 
دنتـشاد و رارق  مالـسا  نیـضراعم  فص  رد  لبق  یحابـص  دـنچ  اـت  هک  دـندوب  یناـسک  ناـنآ  زا  يرایـسب  فلا . هلمج : زا  تسا ؛ ددـعتم  رما 
زا یکی  زین  (س ) ارهز همطاف  ترـضح  هک  نانچ  دـندوب ، هتفرگ  لد  هبار  يو  هنیک  اج  نامه  زا  هدـید و  ار  (ع ) یلع ریـشمش  دوخ  يورایور 

هـشیدنا رب  زونه  یلهاج  طلغ  ننـس  تارکفت و  ب .  دـندومرف . نایب  هفیـس ) ریکن   ) هتکن نیمه  ار  ترـضح  نآ  زا  مدرم  ینادرگ  يور  لـلع 
ار يو  (ع ،) یلع ترـضح  ندوب  ناوج  تهج  هب  اذـل  دنتـسنادیم و  لـیخد  یـسایس  روما  رد  ار  نس و ... دـننام  يروما  دوب و  مکاـح  مدرم 
هک دشیم  غیلبت  ياهدع  يوس  زا  دوب و  جیار  هعماج  حطس  رد  كانرطخ  رکفت  نیا  ج .  دنتـسنادیمن . هعماج  يربهر  يارب  هتـسیاش  نادنچ 

هدـنزرا تامدـخ  اتـسار  نیا  رد  دـناشنب و  تموکح  تردـق و  دنـسم  رب  هشیمه  يارب  ار  دوخ  ناشیوخ  هک  تسا  نآ  ددـصرد  (ص ) ربماـیپ
نیا تسا . هداد  ماجنا  شتیب  لها  دوخ و  يارب  تموکح  هب  يزادـنا  گـنچ  يارب  هک  دـندرکیم  ریـسفت  یـسایس  يزاـب  یعون  زین  ار  ربماـیپ 
يوس زا  هک  تفگ  ار  ام  ایادـخ !  » دز ادـص  نارـضاح  زا  یکی  (ع ) نینمؤملاریما یفرعم  زا  سپ  ریدـغ ، زور  هک  دوب  هتفرگ  الاب  نانچ  هلاـسم 

تـسار وا  رگا  دزاس ، یلوتـسم  مکاح و  ام  رب  ار  شمعرـسپ  داماد و  دهاوخیم  نونکا  میتفریذپ و  ام  ماهدروآ و  یهلا  باتک  هدمآ و  ادـخ 
، تسا هدوب  حالص  هزادنا  هچ  ات  یتیعضو  نینچ  رد  ایآ  هک  دیآیم  دیدپ  لاوس  نیا  نونکا  شکب »!! ارم  رابب و  نامسآ  زا  یگنس  دیوگیم ،
، دوب هدش  نینچ  رگا  هک  دشیدنیب  دوخ  اب  یسک  تسا  نکمم  دوش ؟ رکذ  تحارص  هب  نآرق  رد  ناشیا  زا  دعب  (ع ) همئا ای  ترـضح و  نآ  مان 

لوبق دروم  نآرق  اریز  دنتخاسیم ؛ هشیپ  ار  تیاده  هار  دندشیم و  اوآمه  هچراپکی و  یمالسا  تما  دشیم و  هدنک  نب  زا  تافالتخا  هشیر 
هلأـسم رـس  رب  هک  تشاد  دوـجو  يدـج  روـط  هب  رطخ  نیا  اریز  ریخ ؛ تسا ؟ نینچ  تیعقاو  اـیآ  اـما  تـسین . یفـالتخا  نآ  رب  تـسا و  هـمه 
تشاد دوجو  لکشم  نیا  دمآیم ، نآرق  رد  تحارص  هب  ترضح  نآ  مان  رگا  دتفا و  رطخ  هب  نآرق  مالسا و  ساسا  یتح  (ع ،) نینمؤملاریما

ترضح و نآ  تلاسر  ًاساسا  دندوب ، زین  (ص ) ربمایپ نایفارطا  ردص  رد  دنتشاد و  یعیسو  یتاغیلبت  هاگیاپ  هعماج ، رد  هک  یمیظع  فیط  هک 
، دیامن هولج  زیمآ  قارغا  ادتبا  هلاسم  نیا  دیاش  دننیرفایب . نآرق  مالسا و  ساسا  يارب  يدج  رطخ  دننک و  راکنا  یفن و  هرـسکی  ار  نآرق و ...

لها مهم  یخیرات  عبانم  رد  هک  هنومن  ود  رکذ  هب  اجنیا  رد  دـناهتفرگرب . هدرپ  هتکن  نیا  زا  یبوخ  هب  یخیرات  مهم  ياهدادـخر  هک  یلاح  رد 
تاظحل (ص ) ربمایپ نوچ  هک  دـناهدروآ  هتـسجرب  ناخروم  همه  مکی . دوشیم : افتکا  تسا  یخیرات  تاملـسم  زا  هدـمآ و  رارکت  هب  ننـست 

فارحنا و هب  هاگ  چـیه  هک  دـنهن  راـگدای  هب  تما  يارب  يدنـس  اـت  دـندومن  یحول  ملق و  تساوخرد  دـندنارذگیم ، ار  شیوخ  رمع  رخآ 
(ص) ربمایپ نیشیپ  ياه  يریگ  عضوم  هب  هجوتاب  نآ  زا  فده  دوب و  نشور  الماک  نایفارطا  يارب  تساوخرد  نیا  دندرگن . راتفرگ  تلالض 
هک يربمایپ  اتفگـش  دـیوگیم !!» نایذـه  بت  تدـش  رثا  رب  درم  نیا  انامه  « ؛» رجهیل لجرلا  نا  : » دز ادـص  رمع  ماگنه  نیا  رد  دوب . حـضاو 

، شنایماح نیرتهب  نیرتزیزع و  دزن  شاهناخ و  رد  یحوی ،»... یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  و  : » تسا هدومرف  شفـصو  رد  دـنوادخ 
ادـج اریز  دوشیم ! فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  ترـضح  نآ  هک  دـسریم  ییاج  هب  راـک  دریگ و  رارق  نعط  دروم  زیمآ  تراـسج  نینچ  نیا 

دروخرب نینچ  يو  اب  ادـخ  ربمایپ  هناـخ  رد  هک  یناـسک  ًاملـسم  دوش و  تلاـسر  راـکنا  بجوم  نآ ، رب  يرادـیاپ  هک  دراد  دوجو  نآ  فوخ 
اج نیمه  زا  دـندادیمن . دوخ  هب  یتراسج  نینچ  تارج  زگره  هنرگ  و  دـننیبیم ؛ یعامتجا  عیـسو  ینابیتشپ  هب  رهظتـسم  ار  دوخ  دـننکیم ،

هدرک يراک  مه  تسا و  هدز  ار  دوخ  فرح  لقعت  كرد و  مهف و  لها  يارب  مه  نآرق  ینعی ، تسیچ ؟ نآرق  هویش  رـس  هک  دوشیم  نشور 
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زا ار  مدرم  یلک  روط  هب  هک  دوشن  ثعاب  یـصاخ  یـسایس  ياههزیگنا  دنوشن و  ادـج  نید  لصا  زا  هرـسکی  یتیـصوصخ ، نانچ  نادـقاف  هک 
حرطم ار  (ع ) نینمؤملاریما تیالو  هلأسم  فلتخم ، ياههنوگ  هب  هک  یتایآ  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  بلاج  دـنزاس . ادـج  تناید  نید و  لصا 

، ترضح نآ  صاخ  تازایتما  نایب  اب  هارمه  هداد و  ار  مایپ  نیا  نشور  رایسب  میاهدروآ ، هتشاگن  نیا  زاغآ  رد  هک  ياهیآ  نیموس  دناهتخاس ،
انلزن نحن  انا  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هکنیا  نآ  دنامیم و  یقاب  لاؤس  کی  اجنیا  رد  تسا . هتخاس  دزـشوگ  ار  تما  يربهر  تیالو و  هلأسم 

زا نآرق  يارب  دـنوادخ  ندوب  ظفاح  هک  تسا  نآ  خـساپ  كاب ؟ هچ  تارطخ  نآ  زا  هیآ  نیا  هب  هجوتاب  نیاربانب  نوظفاحل ؛» هل  اـنا  رکذـلا و 
يرـس کی  تهج  هب  ار  نآرق  ندزراـنک  هزیگنا  هک  تسا  هویـش  نیمه  يریگراـک  هب  اـهنآ  زا  یکی  تسا و  نآ  صاـخ  لـلع  بابـسا و  هار 

َوُه ِهّللا  ُلوُسَر  َناک  یّتح  ًاَـعبْرَا  ـال  َو  ًاـثالَث  مَُهل  ّمَُسی  َمل  ُةولـصلا و  هیلع  َْتلََزن  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِا  . » 1 تشونیپ : دربیم . نیب  زا  صاخ  فادـها 
َِکلذ َرَّسَف  يذَّلا  َوُه  (ص ) ِهّللا ُلوسَر  َناک  یّتح  ٌمَهْرِد ، ًامهرد  َنیَعبْرَا  ِّلُک  ْنِم  ْمَُهل  ِّمَُسی  َْمل  َو  ُةاـکَّزلا  ْهیَلَع . َْتلََزن  َو  َکـِلذ  ْمَُهل  َرَّسَف  يَّذـلا 

َو َلوُسَّرلا  اوُعیطا  َهَّللا و  وُعیطَا   » َْتلََزن َو  ْمَُهل  ِکلذ  َرَّسَف  يذَّلا  َوُه  (ص ) ِهّللا ُلوُسَر  َناک  یّتح  ًاعُوبُْـسا  اُوفوط  مَُهل  ْلـُقَی  ْمَلَف  ُّجَْـحلا  َلَزَن  َو  ْمَُهل 
ِهّللا و ِباتکب  ْمُکیصُوا  (ع ) لاق و  ُهالُْوم ؛ ُْتنُک  ْنَم  ٍِّیلَع : یف  (ص ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاقَف  ِْنیَسُْحلا ، َو  ِنَسَْحلاو  ٍّیلَع  یف  َْتلََزن  َو  ْمُْکنِم » ِْرمألا  ِیلُوا 
.2 ص 71 . ج 2 ، یفاک ، لوصا  َِکلذ ؛»... یناطْعأَف  ُضوحلا  َّیلَع  امُهَدِرُوی  َّیتح  امُهَْنَیب  َقّرَُفی  ـال  ْنَا  َّلَـجَوَّزع  َهَّللا  ُْتلَأَـس  ّینِاَـف  یتیب  لـها 

دَُِجتَا لاق - : َُّمث  اذـه  وَْحن  َةاکَّزلا و  َةالَّصلا و  هیلع  َدَّدَـع  َُّمث  ةَءارَْقلاب - ؟! اهیف  ُرَهُْجیال  ًاعبرا  هللا  باتک  یف  َرْهُّظلا  ُدَِـجتَا  ٌقمحا ! ٌلُـجَر  کـّنِا  »
.3 ص 182 . ج 1 ، تفرعم ، داتـسا  نارـسفملا ، ریـسفتلا و  اذه ؛» ُرِّسَُفت  ۀَنُّسلا  َّنِا  َو  اذه  َمَْهبَا  یلاعَت  هَّللا  َباتِک  َّنِا  ًاَرَّسَفُم ! ِهللا  ِباتِک  یف  اذـه 

ص 13. ج 1 ، یشایع ، ریسفت  . 5 . 14 (: 86) قراط . 4 . 19  - 17 (: 75  ) تمایق

مالسلاهیلعيدهم ماما  دوجوو  تدالو  هلأسم  هب  یمسر  روط  هب  نآرق  ارچ 

هراشا

؟ تسا هدرکن  هراشا 

شسرپ

؟ تسا هدرکن  هراشا  مالسلاهیلعيدهم  ماما  دوجوو  تدالو  هلأسم  هب  یمسر  روط  هب  نآرق  ارچ 

خساپ

لوصا هچرگ  تسا ، هدومن  راذـگاو  شربمایپ  هب  ار  نآ  نایب  هکلب  تسا ، هدرکن  هراـشا  یلمعو  یتدـیقع  لـئاسم  زا  يرایـسب  هب  نآرق  ًـالوا :
ره رد  دـیاب  هک  دوشیم  راهظتـسا  یّلک  یلو  حوضو  روط  هب  نآرق  تایآزا  یخرب  زا  ًایناث : تسا . دوجوم  میرک  نآرق  رد  ماکحاو  فراـعم 

. درک میهاوخ  ثحب  دوخ  ياج  رد  تایآنیا  زا  کی  ره  هرابرد  هک  دشاب ، دوجوم  ادخ  تجح  مان  هب  یموصعمو  لماک  ناسنا  ینامز 

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  جع )  ) مئاق ماما  مان  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا هدماین  نآرق  رد  جع )  ) مئاق ماما  مان  ارچ 

خساپ

مان هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ، هار  کی  طقف  دـننک ، يوریپ  اهنآ  زا  دـیاب  تما  هک  یهلا  ءاـیلوا  یفرعم  اـیوگ  هک  تسا  یکاـح  لاوئـس  هویش 
ياهتیـصخش یفرعم  يارب  نآرق  هک  دید ، میهاوخ  مینک  هعجارم  نآرق  دوخ  هب  رگآ  هک  یتروص  رد  دوش . هدرب  ینامـسآ  باتک  رد  نانآ 

لیجنا رد  یمارگ  ربمایپ  مسا  اب  یفرعم  1 ـ دنکیم . يوریپ  یـصاخ  هویـش  زا  یحلاصم  قبط  يدروم  ره  رد  دوشیم و  دراو  هار  هس  زا  یهلا 
زا سپ  يربمایپ  هب  هدنهد  تراشب   ] 6/ فص ُدَمْحَا » ُهُمْسا  يِدَْعب  نِم  ِیْئاَی  لٍوُسَِرب  ًارِّـشَبُمَو  . » تسا هدش  یفرعم  ناگدنیآ  يارب  مسا  قیرط  زا 

ًۀَْفِیلَخ َكاْنلَعَج  ّانِا  ُدُواد  اَی  : » دننام دهدیم ، رارق  باطخ  دروم  مان  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  یهاگ  دنوادخ  تسا .] دـمحا  وا  مان  هک  متـسه  دوخ 
اجنآ دنکیم ، دای  مسا  هب  مالسا ، ربمایپ  زا  يدراوم  رد  نآرق  میداد .] رارق  نیشناج  نیمز  يور  رد  ار  وت  ام  دواد ، يا   ] ص/26 ِضْرْالا » یف 

زین وا  زا  شیپ  هـک  تـسین  شیب  يروآ  ماـیپ  دــمحم   ] 144/ نارمع لآ  ُلُـسُّرلا » ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اـِّلا  ٌدّـمَُحم  اَـمَو  : » دـیامرفیم هک 
تسا هدرک  یفرعم  ددع  اب  ار  لیئارساینب  ءابقن  اذل  تسا و  ددع  اب  یفرعم  نآرق  قرط  زا  رگید  یکی  ددع  اب  یفرعم  - 2 دناهدوب .] یناربمایپ 

زا تفرگ و  نامیپ  لیئارـساینب  زا  دنوادخ   ] 12/ هدئام ًابیِقَن » َرَـشَع  ْیَْنثا  مُْهنِم  اْنثََعب  َو  َلیئارْـسا  یَنب  َقاثیِم  ُهللا  َذَخَأ  ْدََقلَو  : » دیامرفیم هکنانچ 
اجنآ دناهدش  یفرعم  ددع  اب  نآرق  رد  دنورب ، هوک  هب  دش  رارق  یسوم  ترضح  شنیزگ  قبط  هک  یهورگ  میتخیگنارب ]. بقارم  هدزاود  اهنآ 

-3 دـیزگرب ] ار  رفن  داتفه  ام  تاقیم  يارب  دوخ ، موق  زا  یـسوم ،  ] 155/ فارعا انتاِقیِمل » ًالُجَر  َنیِْعبَس  ُهَمْوَق  یـسُوم  َراتْخاَو  : » دیامرفیم هک 
اب یفرعم  رب  هوالع  تاروت  لیجنا و  رد  ربمایپ  هکنانچ  تسا ، تفص  اب  یهلا ، ياهتیصخش  یئاسانش  قرط  زا  رگید  یکی  تفـص  اب  یفرعم 

َنوُِعبَّتَی َنِذـّلَا  . » میروآیم اـجنیا  رد  ار  یئاـههنومن  زین  اـم  دـهدیم . یهاوـگ  بلطم  نیا  رب  نآرق  تسا و  هدـش  یفرعم  زین  تافـص  اـب  ماـن ،
یناسک  ] 157/ فارعا ِرَْکنُْملا »... ِنَع  ْمُهیْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب و  ْمُهُُرمْاَی  لیْجنِْالا  َو  ِةاروَّتلا  یف  ْمُهْدنِع  ًابوتْکَم  ُهَنوِدـجَی  يذَّلا  َّیمْالا  یبنَّلا  َلوُسَّرلا 

هب ار  نانآ  هک  دـنباییم  هتـشون  لیجنا  تاروت و  رد  ار  وا  تایـصوصخ  ماـن و  هک  دـننکیم  يوریپ  ياهدـناوخان ، سرد  یبن  لوسر و  زا  هک 
یئاهریجنز نارگ و  ياهراب  و  دیامنیم ، میرحت  ار  اهیکاپان  لالح و  نانآ  يارب  ار  اهیکاپ  درادیم ، ناشزاب  اهیدـب  زا  هدرک و  توعد  یکین 

دوشیم هدافتسا  هیآ  قایـس  زا  تسا . هدش  یفرعم  هناگهد  تافـص  اب  دمحم  ترـضح  هیآ ، نیا  رد  درادیمرب ]. نانآ  زا  دوب ، نانآ  رب  هک  ار 
یف مُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  : » هلمج دافم  تسا و  هدـیدرگ  یفرعم  تافـص  نیا  رثکا  ای  همه و  اب  لیجنا - تاروت و   – باتک ود  نیا  رد  ترـضح  هک 
دیاب هک  ار  یناسک  نآرق ، رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هدـمآ  لیجنا  تاروت و  رد  وا  تیـصوصخ  تافـص و  هک  تسا  نیا  لـیْجنَْالا » َو  ِةاَروَّتلا 
ِْرمَْالا ِیلوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَا  َهللا و  وُعیطَا  : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدرک  یفرعم  رمالا » یلوا   » تافـص اب  دننک ، تعاطا  اهنآ  زا  ناناملـسم 
هدـش هتخیگنارب  يربمایپ  هب  یـسوم  زا  سپ  لیئارـساینب  زا  يدرم  دـینک .] تعاطا  نامرف  ناـبحاص  لوسر و  دـنوادخزا و   ] 59/ ءاسن ْمُْکنِم »

خـساپ نانآ  تساوخرد  هب  دـنوادخ  مینک . داهج  ادـخ  هار  رد  وا  ياول  ریز  اـم  اـت  نک ، نیعم  یئاورناـمرف  اـم  يارب  دـنتفگ : وا  هب  مدرم  دوب .
زا دـهد ، خر ، مسا  رد  تسا  نکمم  هک  یهباشت  عون  ره  ات   ) درک یفرعم  زین  تفـص  اب  مسا ، اـب  یفرعم  زا  سپ  ار  اورناـمرف  نیا  داد و  تبثم 

مُکیتاَی ْنَا  هکُلم  َهَیآ  َّنإ  . » تسا هدرک  بصن  امش  رب  یئاورنامرف  هب  ار  تولاط )  ) ادخ هک  داد  ربخ  نانآ  هب  دوخ  ربمایپ  قیرط  زا  و  دورب ) نیب 
هک تسا  نیا  وا  یئاورنامرف  هناشن   ] 248/ هرقب ُهَِکئالَْملا »... ُُهلِمَْحت  نُوراه  ُلآ  َو  یـسُوم  ُلآ  َكََرت  اّمِم  ٌهَّیَِقب  َو  ْمُکِّبَر  نِم  ٌهنیکَـس  ِهیف  ُتُوباَّتلا 

ياج هب  نوراه  یـسوم و  نادناخ  هچنآ  زا  ياهدـنامیقاب  و  تسا ، راگدرورپ  بناج  زا  یـشمارآ  نآ  رد  هک  دـیآیم  امـش  يوسب  یقودـنص 
، تایآ نیا  لقن  زا  فده  دیـشاب .] هدروآ  نامیا  رگا  تسا  ياهناشن  امـش  يارب  راک  نیا  رد  دننکیم و  لمح  ار  نآ  ناگتـشرف  دناهدراذگ ،
، تسا هارمه  زین  مان  رکذ  اب  تفـص ، اب  یفرعم  یهاـگ  نکیل  تسا ، یفرعم  حیحـص  قرط  زا  یکی  تافـص ، اـب  یفرعم  مینادـب  هک  تسا  نآ 
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ٍهَّزِعَا َنینمْوُْملا  یَلَع  هَّلِذَا  ُهنوُّبُِحی  َو  ْمُُهبُِحی  ٍموَِقب  ُهللا  یتْاَی  َفْوَسَف  : » دـننام ددرگیم . افتکا  تافـص  رکذ  هب  اهنت  یهاگ  و  تولاط . هیآ  دـننام 
دراد تسود  ار  نانآ  هک  دروآیم  ار  یهورگ  دنوادخ  يدوزب   ] 54/ هدئام ِمئ » َۀَمَْول ال  َنُوفاخَی  ِهللا و ال  ِلیبَس  یف  َنوُدِـهاُجی  َنیِرفاْکلا  یَلَع 

تمالم زا  دننکیم و  داهج  ادـخ  هار  رد  زارفرـس ، نارفاک  ربارب  رد  دنعـضاوتم و  نتورف و  نانمؤم  ربارب  رد  دـنراد ، تسود  ار  وا  زین  نانآ  و 
رد وا  تموکح  تایصوصخ  تافص و  یلو  تسین ، نآرق  رد  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  مان  رگا  هک  نیا  هجیتن  دنـسرتیمن .] نارگتمالم 
مان اب  ار  دارفا  هک  دنکیم  باجیا  حـلاصم  یهاگ  دریگیم . رظن  رد  ار  یلاع  حـلاصم  دارفا ، یفرعم  رد  نآرق  ًالوصا  تسا . هدـش  دراو  نآرق 

زا نایرج  مالسلاهیلع  يدهم  ترـضح  هرابرد  هک  نانچ  دنزادرپب ، دارفا  تافـص  هب  اهنت  هک  دنکیم  باجیا  حلاصم  یهاگ  و  دیامن . یفرعم 
یتایآ تسا . هدش  دراو  نآرق  رد  هراشا  روطب  رگید  يدراوم  رد  ًاحیرص و  يدراوم  رد  یتموکح ، نینچ  لیکشت  الوا : اریز : تسا ، رارق  نیا 

همه رب  ار  نآ  ات  « ] هلک نیدلا  یلع  هرهظیل   » دننام دهدیم ، دـیون  یناهج  حطـس  رد  مالـسا  شرتسگ  راشتنا و  زا  فص  هبوت و  هروس  رد  هک 
ریگارف و شرتسگ  زا  یئوگشیپ  هک  هیآ  نیا  نومضم  نارـسفم ، حیرـصت  هب  اریز  تسا ، تموکح  نیا  لیکـشت  هب  هراشا  دزاس ] زوریپ  نایدا 

یف انبتک  دقلو  : » دیامرفیم ءایبنا  هروس  هیآ 106  رد  هتشذگ ، نیا  زا  تسا . هتفریذپن  ققحت  زونه  تسا ، ناهج  حطـس  رد  مالـسا  هبناج  همه 
دنهاوخ نیمز  ثارو  نم ، هتسیاش  ناگدنب  هک  میتشون  روبز  رد  رکذ ،  زا  سپ  ام  « ] نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نارکِذلا  دعب  نِم  روبزلا 

خیرات قافتا  هب  و  تفرگ . دـنهاوخ  تسد  هب  ار  ناهج  تموکح  دوب و  دـنهاوخ  نیمز  ناـثراو  ناـحلاص ، هک  دـهدیم  دـیون  هیآ  نیا  دوب .]
كرد لضف و  لها  يارب  هک  تسا  یتحلـصم  رطاخ  هب  هدربن ، ار  نامز  ماما  مان  رگا  ًایناث  تسا . هتفریذپن  ققحت  یهلا  هدـعو  نیا  زونه  رـشب ،

نایاوشیپ نیا  ماـن  رگا  تسا  هدومنن  رکذ  زین  ار  ترـضح  نآ  ماـن  هدربن  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ماـن  هک  تلع  ناـمه  هب  اریز  دـشابیمن ، یفخم 
هدومرف هدرک و  حرطم  یلک  تروص  هب  ار  بلطم  اذل  و  دشیم ، هدنز  رگید  راب  نینح ،» دـحا و  ردـب و   » هنیرید ياههنیک  دربیم ، ار  یمارگ 

هرابرد تسین . هدـنیآ  دارفا  اب  سایق  لباق  نینرقلايذ ، نامقل و  دـننام  ناگتـشذگ ، مان  ندرب  نوحلاـصلا » يداـبع  اـهثری  ضرـالا  نا  : » تسا
مان ندرب  یلو  دنک ، هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  دـنناوتیمن  بلط  ترهـش  وجدوس و  دارفا  و  ددرگیمن ، کیرحت  اههنیک  اهدـسح و  ناگتـشذگ ،

نامز ماما  مان  رگا  هک  دـینکیم  رکف  ایآ  دـنکیم ؟ اود  ار  يدرد  مان  رکذ  اهنت  هک  دـینکیم  رکف  امـش  اـیآ  دراد . ار  روظحم  نیا  ناگدـنیآ 
يدارفا ای  دننکن  هدافتسا  ءؤس  نآ  زا  بلط  ترهش  دارفا  و  نادایـش ، خیرات ، لوط  رد  هک  تشادن  ناکما  دشیم ، هدرب  نآرق  رد  مالـسلاهیلع 

هدرب نامز  ماـما  ماـن  ًاتحارـص  نآرق  رد  مه  رگا  هک  دـهدیم  ناـشن  یخیراـت  هبرجت  دـنیامنن ؟ راـکنا  ار  وا  دوجو  صاـخ  ياـهضرغ  يور 
دولآلگ بآ  زا  ات  دنتشاذگیم  نامز  ماما  ار  دوخ  مان  دندشیم و  ادیپ  تیودهم  نیغورد  نایعدم  نادایـش و  خیرات ، لوط  رد  زاب  دشیم ،

نآ زا  دونع ، ياههورگ  یلو  تساهدربن ؟ لیجنا  رد  ار  ربمایپ  مان  ادخ  رگم  دننک . تسردان  هدافتسا  مدرم  راظتنا  وا و  مان  زا  دنریگب و  یهام 
ترضح هک  یماگنه   ] 6/ فص ٌنیبُم » ٌرْحِـس  اذَـه  اُولاق  ِتانیْبلِاب  ْمُهَئاَج  اّمَلَف  : » دـنکیم لقن  نینچ  نآرق  دـندرک . هنادرمناوجان  يرادربهرهب 
ترضح نآ  رگید  تایصوصخ  نایب  مهم ، هلأسم  نیاربانب  تسا .] راکشآ  رحس  نیا  دنتفگ : دمآ ، نانآ  يوس  هب  تازجعم  لئالد و  اب  یسیع 

نآرق و رد  تایصوصخ  نیا  زا  یشخب  دنسانش ، زاب  تیودهم  یبالق  نایعدم  زا  ار  یعقاو  يدهم  اهنآ ، تخانش  اب  هاگآ ، لد  دارفا  هک  تسا 
. تسا هدمآ  رابخا  رد  رگید  یشخب 

؟ دیسیونب ار  نآ  هیآو  هروس  مان  ًافطل  تسا ؟ هدش  دای  نامز ( ماما  زا  نآرق  ياجک  رد 

شسرپ

؟ دیسیونب ار  نآ  هیآو  هروس  مان  ًافطل  تسا ؟ هدش  دای  نامز ( ماما  زا  نآرق  ياجک  رد 
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خساپ

نآ یناـهج  تموکح  و  ناـمز ( ماـما  سدـقم  دوجو  رب  نآرق  ینارون  تاـیآ  قیبـطت  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  امـش  لاؤـس  هب  خـساپ  زا  لـبق 
تیودهم و هلأسم  هب  هک  نآرق  تایآ  هلمج  زا  و  تسا . ریذپ  ناکما  نیموصعم ( همئا  و  مالـسا ( یمارگ  لوسر  تایاور  هار  زا  اهنت  ترـضح 
.2  .... ضرالا " یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نأ  دیرن  و   : هیآ 5" صصق  هروس  . 1 تسا . هفیرش  تایآ  نیا  تسا  هدش  ریسفت  نامز ( ماما 

اولمع مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هللا  دـعو  هیآ 55" :  رون  هروـس  . 3 .... ءوسلا " فشکی  هاـعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نما  هیآ 62" :  لـمن  هروس 
لقو هیآ 81" :  ءارسا  هروس  . 5  ... ضرالا " نأ  رکذلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل  و  هیآ 11" :  ءایبنا  هروس  مهنفظتسیل "4 . تاحلاصلا 
رجح هروس  . 7 ... ًاناطلـس " هیلول  انلعج  دقف  ًامولظم  لتق  نم  و  هیآ 33" :  ءارسا  هروس  . 6 ... اقوهر " ناک  لطابلا  نإ  لطابلا  قهز  قحلا  ءاـج 

نیذـلا نیقتملل  يدـه  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  ملا :  ات 3" :  هرقب 1 هروس  . 8  ... نوثعبی " موی  یلا  ینرظناـف  بر  لاـق  ات 38" :  تایآ 36
ییحی هللا  نأ  اوـملعا  هیآ 71" :  دـیدح  هروس  تسا ".9 . بیاغ  تجح  بیغ  زا  دارم   : " دـندومرف قداـص (  ماـما  هک   ... بیغلاـب " نونمؤی 

اوقبتـساف هـیآ 148" :  هرقب  هروـس  . 11 ... عوـجلا " فوـخلا و  نم  یـشب  مکنوـلبنل  و  هـیآ 155" :  هرقب  هروـس  . 10 ... اهتوم " دـعب  ضرالا 
هروس " هللا .  ماـیاب  مهرکذ  و  هیآ 5" :  میهاربا  هروس  . 13  ... تاومسلا " یف  نم  ملـسا  هلو  هیآ 83" :  نارمع  لآ  هروـس  . 12  ... تاریخلا "

هیآ ءاسن  هروس  . 16  ... باتکلا " اوتوا  نیذلا  اهیا  ای  هیآ 47" :  ءاسن  هروس  . 15  ... اوربصا و " اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  هیآ 200" :  نارمع  لآ 
 : هیآ 158 ماعنا  هروس  . 18  ... کئلواف " لوسرلا  هللا و  حلصی  نم  و  هیآ 69" :  ءاسن  هروس  . 17  ... هللا و " وعیطا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   : "59

ول ال نولوقی  و  هیآ 20" :  سنوی  هروس  . 20  ... موی " هلیوأت  الا  نورظنی  ه ل  هیآ 53" :  فارعا  هروس  . 19  ... مهیتات " نا  الا  نورظنی  له  "

 ... " هیرق نم  مک  و  ات 15" :  تایآ 11  ءایبنا  هروس  . 22 ... طارصلا " باحصا  نم  نوملعتسف  هیآ 135" :  هط  هروس  . 21  ... هیآ " هیلع  لزنا 
 ... " سنکلا راوجلا  سنخلاب  مسقا  الف   : "16 هیآ 15 ـ  ریوکت  هروس  . 24  ... يدهلاب و " هلوسر  لسرا  يذلا  وه  هیآ 33" :  هبوت  هروس  . 23

.27  ... يراصن " انا  ولاق  نیذلا  نم  و  هیآ 14" :  هدئام  هروس  . 26  ... اهتوم " دعب  ضرالا  ییحی  هللا  نا  اوملعا  هیآ 26" :  دیدح  هروس  . 25
هروس . 29  ... نیذـلا " یلا  رت  مـلا  هیآ 77" :  ءاـسن  هروس  . 28  ... نودـعوتام " مـکقزر و  ءامـسلا  یف  و   : "23 تایآ 22 ـ  تاـیراذ  هروس 
تایآ هتکن :  " 1  ... " " يدهلاب هلوسر  لسرا  يذلا  وه  هیآ 9" :  فص  هروس  . 30  ... ًاروغ " مکؤام  حبصا  نا  متیارا  لق  هیآ 30" :  كرابت 

ماما . 1 دینک . هعجارم  هدش  یفرعم  بتک  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب  میدرک و  نایب  هک  تسه  هچنآ  زا  رتشیب  ءادـف  انحاورا  رـصع  ماما  هب  طوبرم 
رگید عبانم   30 ص34 ـ  نابعش 1422 ، هرامـش 22  ناغلبم  هلجم  یناود *  یلع  همجرت  یـسلجم ، هملع  ترتع ، نآرق و  هاگدید  زا  يدـهم (

، نآرق رد  يدهم  ینیوزق 2 . يرئاح  يدهم  دیس  همجرت  ینارحب ، ینیسح  مشاه  دیـس  نآرق ، رد  يدهم ( يامیـس  . 1 رتشیب :  هعلاطم  تهج 
زوریف اضر 

؟ هن ای  دراد  مه  ینآرق  هشیر  ایآ  تایاور  زا  ریغ  نوک  ملاع  رد  اه و  تمعن  رد  ع )  ) نامز ماما  ندوب  ضیف  هطساو  ایآ 

شسرپ

؟ هن ای  دراد  مه  ینآرق  هشیر  ایآ  تایاور  زا  ریغ  نوک  ملاع  رد  اه و  تمعن  رد  ع )  ) نامز ماما  ندوب  ضیف  هطساو  ایآ 

خساپ
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هدجـس هرقب  هروس  هیآ 34  رب  انب  تفگ : ناوتب  دـیاش  دراد . قیمع  كرد  ربدـت و  هب  زاـین  دـنلب  فراـعم  ناـیب  هک  تسا  ینتفگ  هراـب  نیا  رد 
هروس هیآ 5  رب  انب  هک  اجنآ  زاو  تسا  هدوب  لماک  ناـسنا  ربارب  رد  ناگتـشرف  عوضخ  ندوب و  تمدـخ  رد  ناونع  هب  مدآ  ربارب  رد  ناگتـشرف 
تحت نیوکت  ملاع  تاریبدت  اه و  تمعن  دوش  یم  مولعم  دریگ . یم  ماجنا  ناگتشرف  هطساو  هب  ناهج  روما  ریبدت  ارما » تارب  دملاف   » تاعزان

. دشاب دناوت  یم  جع ) ) نامز ماما  لماک و  ناسنا  ینیوکت  هدارا 

یتمالس يارب  هیآ  توالت  ماگنه  نداتسرف  تاولـص  ایآ  و  دوشیم ؟ طوبرم  جع   ) نامز ماما  هب  ایآ  تسیچ و  هغلابلا  ۀجحلا  ِهّلِلف  لق   » هیآ زا  روظنم 
تسا زیاج  ترضح  نآ 

شسرپ

يارب هیآ  توالت  ماگنه  نداتـسرف  تاولـص  ایآ  و  دوشیم ؟ طوبرم  جـع   ) نامز ماما  هب  ایآ  تسیچ و  هغلابلا  ۀـجحلا  ِهِّللف  لق   » هیآ زا  روظنم 
تسا زیاج  ترضح  نآ  یتمالس 

خساپ

دنوادخ وگب  دیامرفیم : ربج و  ۀناهب  هب  تیلوئـسم  زا  رارف  ناکرـشم و  ياعدا  لاطبا  يارب  تسا  یلیلد  ۀغلابلا  ۀجحلا  هلللف  لق   » ۀفیرـش ۀـیآ 
دوخ ناربمایپ  ۀلیسو  هب  مه  تسا  هدرک  هماقا  مارح  لالح و  ماکحا  نینچمه  شیوخ و  یگناگی  دیحوت و  ۀنیمز  رد  نشور  حیحص و  لیالد 

ناشلامعا رد  دننک  اعدا  دنناوتیمن  زگره  اهنآ  نیاربانب  دنامن . یقاب  سک  چیه  يارب  يرذـع  هنوگ  چـیه  هک  يروط  هب  لقع  قیرط  زا  مه  و 
يدازآ رب  لیلد  ناهرب  ۀماقا  هک  ارچ  هدوب  هدوهیب  نانآ  توعد  غیلبت و  ناربمایپ و  نداتـسرف  لیلد و  ۀماقا  رابجا ، تروص  رد  اریز  دنروبجم ،

اّماف ٌۀنطاٌبۀجح  ٌةرهاظ و  ٌۀجُح  ِنیتّجح  ساّنلایلع  ِهللاّانا  : » دـندومرف ترـضح  هک  هدـش  لقن  مظاک 7 ) ماـما  زا  یفاـک  لوصا  رد  تسا  هدارا 
، راکـشآ تّجح  ناهنپ  تّجح  راکـشآ و  تّجح  دراد : تّجح  ود  مدرم  رب  دنوادخ  ُلوقعلاف » ُۀـنطابلا  اّما  ُۀـمئالاو و  ُأیبنالاو  ُلسرلاف  ٌةرهاظلا 
زا هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  ( 7  ) قداص ماما  زا  یسوط  خیش  یلاما  رد  دنـشابیم . راکفا  لوقع و  ینطاب  تجح  دنناماما و  أیبنا و  نالوسر و 
 ، معن  » لاق ْنِاَف  ًاملاع » تنکا  يدبع   » همایقلا موی  دبعلل  لوقی  َیلاعت  هللانا  دومرف : ترـضح  دندرک . لاؤس  ترـضح  نآ  زا  قوف  ۀـیآ  ریـسفت 

زور رد  دـنوادخ  ۀـغلابلا  ۀّـجحلا  کلتف  هصمخیف  لمعت  یتح  تملعت  الفا   » هل لاق  ًالهاج » تنک   » لاق نأو  تلمع »  امب  تلمع  ـالفا   » هل لاـق 
لمع یتسنادیم  هچنآ  هب  ارچ  دیامرفیم : يرآ  دـیوگب : رگا  يدرک  هانگ  یتسنادیم و  ایآ  نم  ةدـنب  دـیوگیم : شیوخ  ةدـنب  هب  زیخاتـسر 
تجح ینعم  تسا  نیا  دنامیم و  ورف  خساپ  زا  عقوم  نیا  رد  ینک  لمع  ات  یتفرگن  دای  ارچ  دـیوگیم : متـسنادیمن  دـیوگب : رگا  يدرکن و 

رب یهلا  ياهتّجح  زا  أیبنا ):(  دـننامه  ( 7  ) يدهم ترـضح  هلمج  زا  راهطا ):(  همئا  دـش ، لقن  هک  یتیاور  ساسا  رب  دـنچ  ره  ب  هغلاب 23 .)
هب تعدب  دریذپ ، تروص  هنیمز  نیا  رد  يروتـسد  ندوب  يانبم  رب  رگا  روبزم  ۀفیرـش  ۀیآ  توالت  ماگنه  تاولـص  رکذ  نکل  دنتـسه ، مدرم 

دوجو هکنیا  هچ  دریگ  تروص  باوث  تفایرد  یهلا و  تیاضر  بلج  دصق  هب  تاولص  رکذ  لیامت  تروص  رد  تسا  رتهب  دیآیم و  باسح 
ص 776 دلج 1 ، نیلقثلارون  ریسفت  23 ـ یقرواپ : تسین  نشور  صوصخ  نیا  رد  نید  أیلوا  زا  يروتسد 

تسا يرگید  عوضوم  نآ  لوزن  نأش  هکیلاح  رد  دنهدیم  طابترا  يدهم 7  ترضح  هب  هنوگچ  ار  نینمؤم  متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀیقب   " هفیرش ۀیآ 
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عوضوم نآ  لوزن  نأش  هکیلاـح  رد  دـنهدیم  طاـبترا  يدـهم 7  ترـضح  هب  هنوگچ  ار  نینمؤـم  متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀـیقب   " هفیرـش ۀـیآ 
تسا يرگید 

خساپ

یناعم میهافم و  زا  یخرب  هب  دناوتیم  دوخ  شناد  دادعتسا و  هزادنا  هب  سک  ره  تسا و  یناوارف  میهافم  یناعم و  ياراد  دیجم  نآرق  تایآ 
نآرق دناهتفای  تسد  نآرق  فراعم  سونایقا  زا  ياهشوگ  هب  مادک  ره  دناهتشون  ریسفت  نآرق  هب  نونکات  هک  نارسفم  دنک . ادیپ  یـسر  تسد 
ياراد نآرق  هک  هدـمآ  راهطا : همئا  زا  هدیـسر  تایاور  رد  ور  نیا  زا  تسوا  ياهتنا  یب  ملع  زا  یـشوارت  یهلا  تاذ  مالک  تسادـخ و  مالک 

ياههیامرس دوس و  هللا " ۀیقب   " زا روظنم  دنبیعش و  موق  بطاخم  هچرگا  دوه  هیآ 86  رد  تسا  نطب  داتفه  ياراد  ینطب   " ره نطب و   " تفه
" هللا ۀـیقب   " ددرگ تداعـس  ریخ و  هیام  هدـنام و  یقاب  رـشب  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  عفان  دوجوم  ره  یلو  تسا  یهلا  شاداپ  ای  لـالح و 

نیرتنشور زا  یکی  تسا  ناماما  ناربمایپ و  زا  دعب  هدـنامیقاب  نیرخآ  اوشیپ و  نیرخآ  غيدـهم  ترـضح  هک  اج  نآ  زا  دوشیم . بوسحم 
ناونع نیا  هب  ار  نتشیوخ  ترضح  دوخ  مه  هتفر  راک  هبنامز  ماما  دروم  رد  هللا  ۀیقب   " ریبعت تیاور  نیدنچ  رد  دنتسه . هللا " ۀیقب   " قیداصم

وا زا  دعب  هفیلخ  زا  متـشاد  انب  ويرکـسع  ماما  رب  مدش  دراو  دـیوگیم : يرعـشا  قاحـسا  نبدـمحا  هلمج  زا  همئا  ریاس  مه  هدومرف و  یفرعم 
سپس دراذگیمن . تجح  زا  یلاخ  ار  نیمز  هاگ  چیه  لاعتم  دنوادخ  دمحا  يا  دومرف : ترـضح  میوگب  نخـس  هک  نآ  زا  شیپ  منک  لاؤس 

هام صرق  دـننام  هک  یگلاس  هس  نس  رد  یکدوک  هک  یلاح  رد  دومرف  تعجارم  یهاتوک  نامز  زا  دـعب  دـش و  هناخ  دراو  تساخرب و  اج  زا 
مدنزرف زگره  دوبن ، یهلا  ججح  ام  ادخ و  هاگـشیپ  رد  وت  شزرا  تمارک و  رگا  دمحا  يا  دومرف : دوب  شرانک  رد  دیـشخردیم  وا  تروص 

دنک لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  هدرک و  نیعممرکاربمایپ  مّدـج  ار  وا  هینک  كدوک و  نیا  مسا  مدروآیمن  وت  دزن  هب  ار 
يرتشیب نانیمطا  مبلق  هک  دیهدیمن  نم  هب  یتمالع  مدرک  ضرع  دیوگیم : رامع  نب  قاحـسا  دشاب ، هدش  ملظ  روج و  زا  رپ  هک  نآ  زا  دـعب 

یـسک منم  ضرالا  یف  هللا  ۀیقب  انا   " قاحـسا نب  دمحا  يا  درک : باطخ  نم  هب  دومرف و  دمآ و  نخـس  هب  كدوک  ۀظحل  نامه  رد  دنک  ادیپ 
رگید یخرب  درومرد  ریبعت  نیا  نیسردم )  هعماج  رشن  قودص ص 384 ، خیش  ۀمعنلا  مامت  نیدلا و  لامک   ) مریگیم ماقتنا  نانمش  زا د  هک 

دمآ و  7 رفعج نب  یسوم  شردپ  دش  دلوتم  یتقو  دیوگیم : همجن  شردام   7 اضرلا یسوم  نب  یلع  ةرابرد  هلمج  زا  هدمآ  زین  راهطا  همئا  زا 
لغب رد  دوب  هدش  هدیچیپ  يزبس  هچراپ  رد  هک  یلاح  رد  ار  دازون  سپـس  دـش  وت  بیـصن  ادـخ  هیحان  زا  هک  یتمارک  وت  رب  داب  اراوگ  دومرف :

رد ادخ  ۀیقب  نیا  هضرا  یف  هللا  ۀیقب  وه  : " دومرف دـینادرگرب . نم  هب  ار  نآ  تفگ و  پچ  شوگ  رد  هماقا  يو و  تسار  شوگ  رد  ناذا  درک 
دنتـسه و ناونع  نیا  زا  یقیداـصم  یهلا  ناربماـیپ  همئا و  ۀـمه  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  تاـیاور  نیا  هب  هجوـت  اـب  تسا  نیمز  يور 
ار دوه  هروس  هیآ 86  دـننکیم و  هیکت  هبعک  راوید  هب  زین  روهظ  تقو  رد  هک  تسانامز  ماما  سدـقم  دوجو  هیآ  يارب  قادـصم  نیرتزراـب 

سپـس تـسا و  رتـهب  امـش  يارب  ادـخ  لـالح   [ هدـنامیقاب دیــشاب  نمؤـم  رگا  َنـِینِمْؤُّم ; مـُتنُک  نِإ  ْمُـکَّل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  ; " دـننکیم توـالت 
کیلع مالسلا  دیوگیم : هک  نیا  رگم  دنکیمن  مالس  وا  رب  سکچیه  سپس  امش ، نایم  رد  وا  هفیلخ  تجح و  و  هللا . ۀیقب  منم  : " دنیامرفیم

.( أفولا ۀسسؤم  ص 191 ، یسلجم ج 52 ، همالع  راونالاراحب   .) هضرا یف  هللا  ۀیقب  ای 

تایآ رد  روهظ 
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شسرپ

؟ تسا يزور  هچ  حتف  زور 

خساپ

. تسا ع )  ) نامز ماما  حـتف  روهظ و  زور  ریـسافت ـ  یـضعب  بسح  رب  تسا ـ  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  تسا و  گرزب  هللا  مایا  زا  هک  حـتف  زور 
رگم دـنامیمن  ياهیرق  تسا : ثیداحا  رد  هکنانچ  دـنوشیمن . هداد  تلهم  دـشخبیمن و  دوس  زور  نآ  رد  نامیا  ار  راّـفک  هک  تسا  يزور 

اهتموکح و و  تاماظن ، فالتخا  تهج  زا  هک  یئاهتیئود  همه  نیا  دوشیم و  ریگناهج  مالسا  هدش و  دنلب  هللا » الا  هلا  ال   » يادن نآ  رد  هکنآ 
مه زا  ار  رـشب  دارفا  هدرک و  میـسقت  ار  ایند  نادنمروز ، اهنآ ، اب  هک  یئاهزرمو  ددرگیم ، یغلم  هدـش ، هتخاس  نطو  داژن و  مسا  هب  اهمیژر و 

 : ۀیآ بسح  رب  و  دوشیم ، راکشآ  ادخ  هب  نامیا  هدیقع و  راثآ  تاکرب و  رصع  نآ  رد  دوشیم . هتـشادرب  نایم  زا  دناهتخاس ، هناگیب  ادج و 
هدروآ نامیا  همه  راید  رهش و  مدرم  هچنانچ  و   ] 96/ فارعا ِضْرَْألا » َو  ءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  »

يور هب  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  ياهرد  میدوشگیم ]. نانآ  يور  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  ياهرد  ام  انامه  دـندشیم ، راـکزیهرپ  و 
يردارب و یتسود و  مالسا و  یهلا  ماظن  يزوت ، هنیک  عازن و  گنج و  هناکرشم و  تاماظن  ياج  هب  دوشیم و  هدوشگ  نمؤم ، يایند  مدرم و 

امیف ۀّجحملا   » باتک رد  هک  تسا  یتیاور  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  ثیداحا  هلمج  زا  دوشیم . رارقرب  یمومع  یعقاو و  حلـص  افص و 
نب یسوم  ترضح  ) نسحلا یبا  زا  : » تفگ ریکب  نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریکب » ٌنبا  دوخ ا ز« دانـسا  هب  یـشاّیعز  ا  ۀجحلا » مئاقلا  یف  لزن 

رد هچنآ  ره   ] 83/ نارمع لآ  ًاهْرَک » َو  ًاعْوَط  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهل  َو  : » یلاـعت يادـخ  لوق  نیا  زا  مدرک  لاؤس  ع ) () رفعج
مئاق رد  تسا  هدش  لزان  نومضم ) نیا  هب  بیرق   ) دومرف خساپ  رد  ترضح  تسا ]. ادخ  نامرف  عیطم  هاوخان  هاوخ و  تسا ، نیمز  نامـسآ و 

، دروآ مالـسا  تعاطا  يور  زا  سک  ره  دیامن . هضرع  دنتـسه ، برغ  قرـش و  رد  هک  راّفک  فیاوط  رب  ار  مالـسا  دوش ، رهاظ  یتقو  هک  (ع )
رد دنامن  یقاب  ات  دنزیم ، ار  وا  ندرگ  درواین ، مالسا  سک  ره  و  دنوشیم ؛ رما  نآ  هب  ناناملسم  هچنآ  تاکز و  زامن و  هب  ار  وا  دنکیم  رما 

نیا زا  رتشیب  ینعی   ) دنشابیم نیا  زا  رتشیب  قلخ  موش ، تیادف  متفگ : دیوگیم : ریُکب  نبا  ددرگ . دّحوم  هکنیا  رگم  يدحا  اهبرغم  اهقرشم و 
َو َریثَْکلا  َلَّلَق  ًاْرمَأ  َدارَأ  اذِا  َهللا  َّنِا  : » دومرف ترـضح  تشک .) ای  دومن ، ناملـسم  اـی  ار  همه  درک و  هضرع  همه  هب  ار  مالـسا  ناوتب  هک  دنتـسه 

كدنا ار  رایـسب  رایـسب و  ار  كدنا  دنک ، هدارا  ار  يرما  يراک و  یتقو  دنوادخ  ( ] ۀجحملا زا  لقن  هب  ص471 ، رثالا ، بختنم  « ) َلیلَْقلا َرَّثک 
[ دیامنیم

؟ تسیچ يدهم  ترضح  مایق  نوماریپ  تایاور  ءایبنا و  هروس  تایآ 105 و 106  موهفم 

شسرپ

؟ تسیچ يدهم  ترضح  مایق  نوماریپ  تایاور  ءایبنا و  هروس  تایآ 105 و 106  موهفم 

خساپ
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« َنیِدباع ٍمْوَِقل  ًاغالََبل  اذـه  یف  َّنِا  َنوُِحلاّصلا –  َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَالا  َّنَا  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  یف  اْنبَتَک  ْدََـقلَو   » میناوخیم ءایبنا  هروس  رد 
دنربیم ثرا  هب  ار  نیمز  تموکح )  ) نم حلاص  ناگدنب  هک  میتشاد ) ررقم  و   ) میتشون تاروت )  ) رکذ زا  دـعب  روبز  رد  ام   ] /105 و 106 ایبنا

نایب ار  ناحلاص  يورخا  شاداـپ  هک  یتاـیآ  لاـبند  هب  تاـیآ ،  نیا  ناگدـننک ] تداـبع  هورگ  يارب  تسا  ینـشور  غـالبا  نخـس  نیا  رد  – 
یهلا و ماکحا  يارجا  تداعـس و  زاس  هنیمز  هک  یمهم  رایـسب  شاداپ  تسا و  نانآ  يویند  شاداـپ  رگناـیب  عقاو  رد  و  هتفرگ ،  رارق  دـنکیم 

رگم  ) دوشیم لماش  ار  ناهج  رـسارس  نیمز و  ةرک  ماـمت  قلطم  روط  هب  ضرا »  » هکنیا هب  هّجوت  اـب  تسا . یناـسنا  هعماـج  تاـجن  حـالص و 
ققحت هتـشذگرد  ینعم  نیا  هک  اجنآ  زا  و  ناحلاص ، یناهج  تموکح  هنیمز  رد  تسا  یتراشب  هیآ  نیا  دـشاب ) نایم  رد  صاـخ  هنیرق  هکنیا 

رد مینکیم . دای  نآ  زا  يدـهم » یناهج  تموکح   » ناونع هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دوب ، نآ  راظتنا  رد  هدـنیآ  رد  دـیاب  تسا ،  هتفاین 
 ، تسا هدمآ  حیرص  روط  هب  هلأسم  نیا  زین  هدش –  ع )  ) يدهم مایق  هب  تبسن  قوف  هیآ  رد  هک  ینـشور  هراشا  رب  هوالع  یمالـسا –  تایاور 

ِرِخآ یف  ِّيدَـهَْملا  ُباحْـصَا  ْمُه   » دـنکیم لـقن  نینچ  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  هیآ  نیمه  لـیذ  رد  ناـیبلا » عمجم   » رد یـسربط »  » موحرم هلمج  زا 
نامزلا رخآ  رد  ع )  ) يدـهم نارای  تسا ) هدومرف  رکذ  نیمز  ناـثراو  ناونعب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  ار  یحلاـص  ناگدـنب   ) اـهنآ « ] ِناـمَّزلا

«. دنتسه وا  نارای  و  مئاق )  ) يدهم  » هیآ نیا  زا  روظنم  ُهباحْصَا » َو  ُِمئاْقلا  َلاق   » تسا هدمآ  نینچ  هیآ  نیا  لیذ  رد  زین  یمق  ریسفت  رد  دنتسه .]
لوسر رـصع  رد  هک  هنوگنامه  دـنریگب ، رایتخا  رد  ار  نیمز  يور  تموکح  زا  یـشخب  تسا  نکمم  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  هک  تسین  کش 

(ع) يدـهم رـصع  رد  اهنت  ناحلاص ، رایتخا  رد  نیمز  يور  ماـمت  تموکح  نتفرگ  رارق  یلو  دـش . عقاو  رگید  راـصعا  زا  یـضعب  و  (ص ) هللا
. تسا رتاوت  دح  رس  رد  تسا  هدیسر  هنیمز  نیا  رد  هعیش  تنس و  لها  قرط  زا  هک  یناوارف  تایاور  و  دریگیم ، تروص 

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) رصع یلو  مایق  دروم  رد  رون  ةروس  ۀیآ 55  تلالد 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) رصع یلو  مایق  دروم  رد  رون  ةروس  ۀیآ 55  تلالد 

خساپ

ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْسا  امَک  ِضْرَالا  یف  ْمُهَّنَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاحلاّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهللاَدَعَو   » میناوخیم هروس  نیا  هیآ 55  رد 
ُمُه َِکئلوٌاَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  َو  ًاْئیَش  یب  َنوُکِرُْشی  ینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَا  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يذِّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو 

نیمز يور  هفیلخ  نیقی  هب  ار  اهنآ  هک  هداد  هدعو  دناهداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  « ] َنوُقِـساْفلا
راد هشیر  اجرب و  اپ  تسا  هدیدنـسپ  اهنآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  و  دیـشخب ، نیمز ) يور   ) تفالخ ار  اهنآ  ناینیـشیپ  هک  هنوگ  نآ  دـنک ،

دنهاوخن نم  کیرش  ار  يزیچ  و  دنتـسرپیم ،  ارم  اهنت  هک  دوشیم  نانچ  نآ  دنک ، لّدبم  تیّنما  شمارآ و  هب  ار  اهنآ  سرت  میب و  و  دزاس ، 
ماجنارـس هک  تسا  هدش  هداد  تراشب  حلاص  نانمؤم  هب  تحارـص  اب  هیآ  نیا  رد  دنقـساف . ] اهنآ  دنوش  رفاک  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  و  درک ،

لّدـبم تیّنما  شمارآ و  هب  اهتـشحو  اـهینماان و  و  دـش ، دـهاوخ  ریگارف  مالـسا  نید  و  تفرگ ،  دـنهاوخ  تسد  رد  ار  نیمز  يور  تموکح 
هب تبـسن  و  دـنهدیم ،  همادا  هناگی  يادـخ  شتـسرپ  هب  يدازآ  اب  ادـخ  ناگدـنب  و  دوشیم ،  هدـیچرب  ناهج  رـسارس  زا  كرـش  ددرگیم ،
رد ًاصوصخم  . ) دوب دهاوخ  قساف  رصقم و  دیوپب  ار  رفک  هار  دهاوخب  نآ  زا  دعب  یـسک  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ، تجح  مامتا  ناگمه 
رد نآ  زا  دعب  ياهنامز  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  رـصع  رد  تسا  هدوب  یهلا  هدـعو  دروم  هک  مهم  روما  نیا  هچرگ  دـینک ) تقد  هیآ  رخآ  شخب 
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روهظ نیرتمک  لاجم  هک  دوب  راتفرگ  نانچ  نانمشد  لاگنچ  رد  يزور  هک  مالسا  تفای و  ققحت  ناهج  نیملسم  يارب  یعیسو  ًاتبـسن  سایقم 
ياهـشخب هکلب  برع ، هریزج  هبـش  طقف  هن  ماجنارـس  دندربیم ، رـس  هب  تشحو  سرت و  رد  ًامئاد  ناناملـسم  و  دندادیمن ،  نآ  هب  يزورب  و 

ار ایند  رسارس  هک  مالسا  یناهج  تموکح  لاح  نیا  اب  یلو  دندروخ ، تسکـش  اهههبج  مامت  رد  نانمـشد  تفرگ و  ارف  ار  ناهج  زا  یمیظع 
زونه دهد ، شرتسگ  اج  همه  ار  صلاخ  دیحوت  يدازآ و  شمارآ و  ّتینما و  و  دزاس ، نک  هشیر  یلکب  ار  یتسرپتب  كرـش و  دریگ و  ارف 
یکی نیاربانب  تفای ، دهاوخ  ققحت  (ع ) يدهم مایق  رصع  رد  هرتاوتم  تیاور  قباطم  رما  نیا  دوب . نآ  ققحت  راظتنا  رد  دیاب  سپ  هتفاین  ققحت 

نیا دوب و  دهاوخ  ع )  ) يدهم مایق  رصع  رد  شرتعیسو  لکش  دش و  لصاح  نآ  نراقم  راصعا  و  ص )  ) ربمایپ رصع  رد  هیآ  نیا  قیداصم  زا 
رب ار  حـلاص  نانمؤم  تموکح  دـیون  تراشب و  هیآ  لاح ، ره  هب  دـبای . ققحت  دـیاب  هلحرم  ود  ره  رد  ةدـعو  نیا  و  درادـن ، یتافانم  مه  اب  ود 
 ، تفرگن ارف  ار  ناهج  همه  دنچ  ره  تفای ،  ققحت  نآ  زا  دعب  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  رصع  رد  یعیسو  سایقم  رد  هک  دهدیم  ناهج  رـسارس 
نآ ییاهن  قادصم  هتفاین و  ققحت  زونه  نیمز ، يور  مامت  رب  یناهج  تموکح  تروص  هب  اّما  دوب ،  یهلا  ةدـعو  نیا  ققحت  زا  ياهنومن  یلو 

ریاـس و  ص )  ) ربماـیپ تاـیاور  قبط  هک  تفاـی  دـهاوخ  ققحت  ع )  ) يدـهم ترـضح  تموکح  اـب  یهلا  تیـشم  هب  اـههنیمز  ندـش  مهارف  اـب 
. میتسه ینآرق  ةدعو  نیا  راظتنا  رد  ام  دشاب و  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنآ  زا  دعب  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  مامت  نیموصعم 

؟ تسیچ هدمآ  ع )  ) يدهم ترضح  روهظ  دروم  رد  هک  یثیداحا  هبوت و  ةروس  ۀیآ 33  تلالد 

شسرپ

؟ تسیچ هدمآ  ع )  ) يدهم ترضح  روهظ  دروم  رد  هک  یثیداحا  هبوت و  ةروس  ۀیآ 33  تلالد 

خساپ

یـسک وا  « ] َنْوُکِرـشُْملا َهِرَکَْول  َو  ِهِّلُک  ِْنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِْنیِد  َو  يدُْـهلِاب  َُهلْوُسَر  َلَـسْرَا  يذَّلاَوُه   » میناوخیم هبوت  هروس  هیآ 33  رد 
هّجوت لباق  دنراد .] شوخان  ناکرـشم  دنچ  ره  دـنادرگ  بلاغ  اهنییآ  ۀـمه  رب  ار  وا  ات  داتـسرف  قح  نییآ  تیادـه و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا 

ادخ رون  دنهاوخیم  اهنآ  « ] َنوُِرفاْکلا َهِرَکَْول  َو  ُهَرُْون  َِّمُتی  ْنَا  ِالا  ُهللا  َیبأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِاب  ِهللاَرُْون  اُوئِفُْطی  ْنَا  َنوُدـْیُِری   » هیآ زا  دـعب  هیآ ،  نیا  هکنیا 
رارق دنشاب ].  هتـشاد  تهارک  نارفاک  دنچ  ره  دنک  لماک  ار  ادخ  رون  هک  دهاوخیمن  نیا  زج  ادخ  یلو  دننک ، شوماخ  شیوخ  ناهد  اب  ار 

رب مالـسا  يزوریپ  زا  روظنم  هکنیا  رد  تسا . هداد  ناهج  نایدا  مامت  رب  ار  مالـسا  يزوریپ  هبلغ و  ةدعو  دنوادخ  تایآ  نیا  رد  تسا . هتفرگ 
طوبرم تالاؤس  رب  تسا  یخساپ  هک  دنکیم  رکذ  اجنیا  رد  ریسفت  جنپ  يزار  رخف  دناهداد . يدایز  تالامتحا  نارّسفم  تسیچ ؟ نایدا  مامت 

ـ  2 تسا . هدـش  زوریپ  ینییآ  نید و  ره  رب  ياهقطنم  ره  رد  مالـسا  هک  ارچ  تسا  یعـضوم  یبـسن و  هبلغ  روظنم  هبلغ 1 ـ  نیا  یگنوگچ  هب 
« رهظیل  » هلمج اجنیا  رد   ) تسا یهلا  نایدا  عیمج  زا  ص )  ) ربمایپ نتخاس  هاگآ  روظنم ، 3 ـ  تسا . برعلا  هریزج  رد  نایدا  رب  يزوریپ  روظنم 

زوریپ ناـیدا  ریاـس  رب  ار  مالــسا  قـطنم  دــنوادخ  ینعی  تـسا ، یقطنم  هـبلغ  يزوریپ و  روـظنم  4 ـ  هدـش .) ریـسفت  نتخاـس  هاـگآ  ینعم  هب 
يریگ ناهج  مالسا  هک  تسا  ع )  ) يدهم مایق  و  ع )  ) یسیع لوزن  ماگنه  هب  بهاذم  نایدا و  مامت  رب  ییاهن  يزوریپ  روظنم  5 ـ  دنادرگیم .

یقطنم يزوریپ  اریز  درادن ، یتسرد  موهفم  هدنیآ  يارب  ياهدـعو  تروص  هب  مه  نآ  یقطنم  يزوریپ  هب  هیآ  ریـسفت  کشیب  دـش . دـهاوخ 
رد نآ  لامعتـسا  دراوم  زا  هک  يروط  هب  ِهِّلُک ) ِْنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  « ) راهظا  » و روهظ »  » هدام هوالع  هب  دوب ،  راکـشآ  زاـغآ  ناـمه  زا  مالـسا 

اوُرَهْظَی ْنِا  ْمُهَّنِا   » میناوخیم فـهک  باحـصا  ناتـساد  رد  هکناـنچ  تسا ، ینیع  یجراـخ و  ۀـبلغ  ینعم  هب  دوـشیم ،  هدافتـسا  دـیجم  نآرق 
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هیآ ریـسفت  رد  (ع ) قداص ماما  زا  درک .] دنهاوخ  ناتراسگنـس  دنوش  زوریپ  دنبای و  تسد  امـش  رب  اهنآ  رگا   ] 20/ فهک ْمُکوُمُجْرَی » ْمُْکیَلَع 
هب « ] ِمیظَْعلا ِهللاِاب  ٌِرفاک  َْقبَی  َْمل  ُِمئاْقلا  َجَرَخ  اذاَف  ُِمئاْقلا  َجرْخَی  یّتَح  اُهلیِوَأت ،  ُلِْزنَی  َو ال  ُدَْعب  اُهلیوَأت  َلََزن  ام  ِهللاَو   » دومرف تسا ، هدـش  لقن  قوف 

جورخ ع )  ) مئاق ترـضح  هک  دریذپیم  ققحت  ینامز  اهنت  و  تسا ،  هتفاین  ققحت  ییاهن ) ۀلحرم  رد   ) هیآ نیا  نومـضم  زونه  دـنگوس  ادـخ 
زئاـح زین  هتکن  نیا  نیلقثلارون 2/212 ) [. ) دـنامیمن یقاب  ناهج  مامت  رد  دـنوادخ  هب  تبـسن  يرفاک  دـیامن  مایق  وا  هک  یماـگنه  هب  دـنک و 
هروس لّوا  تسا  هدمآ  نآرق  زا  هروس  هس  رد  هِّلُک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلْوُسَر  َلَسْرَا  يذَّلا  َوُه   » هلمج هک  تسا  تیّمها 

ره دیکأت  اب  دیجم  نآرق  هک  دـهدیم  ناشن  رارکت  نیا  هیآ 9 . فص  ةروس  موس  هیآ 28 ،  حتف  هروس  مّود  تشذـگ ) هکنانچ   ) هیآ 33 هبوت 
زا روظنم  میناوخیم  تسا  هدش  لقن  هریرهوبا  زا  ّتنس  لها  عبانم  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد  تسا . هدرک  يریگیپ  ار  هلأسم  نیا  رتشیب  هچ 

ماگنه هب  یمالسا  تایاور  قبط  ع )  ) میرم نب  یسیع  جورخ  مینادیم  و   ) تسا ع )  ) میرم نب  یسیع  جورخ  ِهِّلُک ،» ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْْظِیل   » هلمج
روثنملارّدلا 3/231) (. ) تسا ع )  ) يدهم مایق 

تسا مادک  دراد  دوجو  غنامز  ماما  اقآ  یمتح  روهظ  رب  هک  نآرق  زا  ياهیآ  نیرتمکحم  نیرتهب و 

هراشا

ِلُک ِيهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُوهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  َيَدُْهلِاب  ُوَهلوُسَر  َلَسْرَأ  َّيِذَّلا  َوُه   " ۀیآ ای  مُکَّل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب   " ۀیآ ود  زا 

شسرپ

ۀیآ ای  مُکَّل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب   " ۀـیآ ود  زا  تسا  مادـک  دراد  دوجو  غنامز  ماما  اقآ  یمتح  روهظ  رب  هک  نآرق  زا  ياهیآ  نیرتمکحم  نیرتهب و 
نامز ماـما  یمتح  روهظ  رب  کـی  مادـک  نوُکِرْـشُْملا  َهِرَک  َْولَو  ِلُک  ِيهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُوهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  َيَدُْـهلِاب  ُوَهلوُسَر  َلَـسْرَأ  َّيِذَّلا  َوُه  "

؟ دنراد تلالد 

خساپ

ترـضح هب   ... مُکَّل " ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  " " دوـه  " ةروـس ۀـیآ 86 ، رد  هللا " ۀـیقب   " هک دـیآیم  رب  تاـیاور  یخرب  زا  هچرگ  مرتحم  رگـشسرپ 
دوخ ماـیق  زا  سپ  غيدـهم  ترـضح   [ هک ینخـس  نیتسخن  : " دـیامرفیم  7 رقاب دمحم  ماما  ترـضح  هلمج  زا  تسا  هدـش  ریـسفت  غيدـهم 
مالس وا  رب  سک  چیه  سپس  متسه  نم  امـش  نایم  رد  ادخ  تجح  هللا و  ۀیقب  دیوگیم  سپـس  تسا   .. مُکَّل " ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب   " ۀیآ دیوگیم 

ص 212، ج 24 ، هیلع ،ـ  هللا  ۀمحر  یـسلجم ـ  همالع  راونالاراحب ،  .) هضرا یف  هللا  ۀیقب  ای  کیلع  مالـسلا  دـیوگیم : هک  نآ  رگم  دـنکیمن 
رب هک  هیآ  نیرتنشور  ًارهاظ  یلو  تسا  هدـش  ریـسفت  غنامز  ماـما  هب  هبوت  ةروس  ۀـیآ 33 ، زین  یناوارف  تایاور  رد  توریب )  أفولا ، هسـسؤم 

ياهراک هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادخ  : " دیامرفیم هک  تسا  رون  ةروس  ۀیآ 55  دنکیم ، تلالد  غنامز  ماما  ترضح  روهظ 
زا شیپ  هک  ار  یناسک  هک  هنوگ  نامه  دهد ; رارق  دوخ [  [ نیـشناج نیمزرـس  نیا  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دـناهدرک ، هتـسیاش 

لدـبم ینمیا  هب  ار  ناشمیب  و  دـنک ، رقتـسم  ناشدوس  هب  تسا  هدیدنـسپ  ناشیا  رب  هک  ار  ینید  نآ  و  داد ، رارق  دوخ [  [ نیـشناج دـندوب  نانآ 
ربمایپ دننامرفان ". هک  دننانآ  دـیارگ ، رفک  هب  نآ  زا  سپ  سک  ره  و  دـننادرگن ، کیرـش  نم  اب  ار  يزیچ  دـننک و  تدابع  ارم  ات [ ، [ دـنادرگ
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نم نامدود  زا  يدرم  ات  دنکیم  ینالوط  ردقنآ  ار  يزور  کی  نآ  دنوادخ  دنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  : " دـیامرفیمیمارگ
هدـش رپ  روـج  مـلظ و  زا  هـک  هنوـگ  نآ  دــنک ، داد  لدــع و  زا  رپ  ار  نـیمز  ۀحفــص  دوـش و  نـیمز  رب  مکاـح  تـسا  نـم  ماـن  شماـن  هـک 

 ( توریب أفولا ، ۀسسؤم  ص 304 ، ج 38 ، هیلع ،ـ  هللا  ۀمحر  یسلجم ـ  همالع  راونالاراحب ، .") دشاب

. دیهد حیضوت  ًافطل  تسا  هدمآ  تایاور  ای  نآرق  رد  نامز ع  ماما  نارود  تایصوصخ  ایآ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ًافطل  تسا  هدمآ  تایاور  ای  نآرق  رد  نامز ع  ماما  نارود  تایصوصخ  ایآ 

خساپ

هراشا اهنآ  زا  یضعب  هب  اج  نیا  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  روهظ  رـصع  يارب  یناوارف  تایـصوصخ  نیموصعم  تایاور  زین  و  دیجم ، نآرق  زا 
نیا تسا و  بهاذم  نایدا و  ریاس  رب  مالـسا  ۀبلغ  غنامز  ماما  روهظ  رـصع  ياهیگژیو  هلمج  زا  نایدا  ۀمه  رب  مالـسا  ۀبلغ  فلا ـ  دوشیم :

ِنیِّدلا یَلَع  ُوهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  َيَدُْهلِاب  ُوَهلوُسَر  َلَسْرَأ  َّيِذَّلا  َوُه   " تسا هداد  ناناملـسم  هب  تحارـص  هب  دـیجم ، نآرق  هک  تسا  ياهدـعو 
بلاـغ اـهنییآ  ۀـمه  رب  ار  وا  اـت  داتـسرف  قح  نییآ  تیادـه و  اـب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  هبوت 33 )  ;) َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  ْوـَلَو  ِلُک  ِيهّ

و ۀیآ 9 ) فص  هروس   ) تسا هدمآ  زین  رگید  دروم  ود  رد  توافت  یکدنا  اب  هیآ  نیا  دنـشاب ". هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دـنچ  ره  دـنادرگ ،
نونک ات  هدعو  نیا  هک  تسا  یهیدب  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  ناهج  رسارس  يزور  مالسا  هک  تسا  هدش  حیرصت  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 .) حتف  )
تسا هتفاین  قّقحت  هیآ  نیا  ياوتحم  زونه  دنگوس ! ادخ  هب   " تسا هدش  لقن  نینچ  هیآ  نیا  ریسفت  ردقداص  ماما  زا  تسا  هدرکن  ادیپ  ققحت 

دهاوخن یقاب  ناهج  مامت  رد  دیامن ، راکنا  ار  ادخ  هک  یسک  دنک ، مایق  وا  هک  یتقو  رد  دنک ، جورخ  مئاق  هک  دریذپیم  ققحت  ینامز  اهنت  و 
موحرم ص 373 ). نارگید ج 7 ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ  هنوـمن  ریـسفت  ص 211 /  يزیوح ج 2 ، همالع  نیلقثلارون  ریـسفت  .") دـنام

زا يدهم  روهظ  ماگنه  هب  تسا  هیآ  نیا  رد  هک  ياهدعو  : " دنکیم لقن  نینچ  هیآ  ریـسفت  رد   7 رقاب ماما  زا  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  یسربط 
رارقا  6 دمحم تیناـّـقح  هـب  هـک  نـیا  رگم  دوــب ، دــهاوخن  نـیمز  يور  رد  سک  چــیه  زور  نآ  رد  دــنکیم و  ادــیپ  قــقحت   6 دمحملآ
تسد هب  نیمز  ییاور  نامرف  تموکح و  ب ـ  هیمالسا )  یشورفباتک  رشن  ص 25 ، ج 5ـ6 ، یسربط ،  همالع  نایبلا  عمجم  ریسفت  .") دنکیم

هک تسا  ياهدعو  نیا  دننکیم و  تموکح  ایند  رـسارس  رد  حلاص  ناگدنب  غيدهم  ترـضح  روهظ  رـصع  رد  دوب . دهاوخ  حلاص  ناگدنب 
، رکذ زا  دـعب  روبز  رد  ام  ( 105، أیبنا  ;) َنوُِحل ـَـ َّصلا َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضْر   ?َ ْـالا َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْـنبَتَک  ْدََـقل  َو   " تسا هداد  نآرق 

هدش ریـسفت  غيدهم  ترـضح  نارای  هب  هیآ  نیا  تایاور  رد  دش ". دنهاوخ  نیمز  مکاح  و   [ ثراو نم  حلاص  ناگدـنب  هک  میتشون  تاروت  [
نارای دنکیم ، دای  نیمز  ثراو  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  ار  یحلاص  ناگدنب   " تسا هدش  لقن   7 رقاب ماما  زا  نایبلا  عمجم  رد  تسا 

تایـصوصخ زا  ددرگیم : ارجا  نیمز  رد  يرگداد  لدع و  ج ـ  ص 66 ). نامه ص 7ـ8 ، نایبلا  عمجم  .") دنتـسه نامزلا  رخآ  رد  غيدهم 
داجیا نیمز  رد  شمارآ  حلص و  تینما  مالسا  تاروتسد  هب  لمع  وترپ  رد  تسا  يرگداد  لدع و  نتشاد  اپرب  غيدهم  ترضح  روهظ  رصع 

ادیپ هعماج  رد  دنمتسم  ریقف و  ددرگیم ، مهارف  مدرم  هدوت  يارب  نامز  نآ  رد  يزور  هعسوت  تکرب و  دوشیم ، عطق  متس  ملظ و  ددرگیم ،
گرم زا  دعب  ار  نیمز  دنوادخ  هک  دینادب  ( 17، دیدح ;) اَِهتْوَم َدَْعب  َضْر   ?َ ْالا ِیُْحی  َهَّللا  َّنَأ  ْاَّوُمَلْعا  : " دـیامرفیم هرابنیا  رد  نآرق  دوشیمن .
ریسفت .") دشاب هدرم  ملظ  روج و  اب  هک  نآ  زا  دعب  تسا  تلادع  ۀلیـسو  هب  نیمز  ندش  هدنز  روظنم  : " دومرف  7 رقاب ماما  دنکیم ". هدنز  نآ 
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هلیسو هب  ار  نیمز  دنوادخ  : " دومرف ترضح  نآ  يرگید  ثیدح  رد  یفاک )  هضور  زا  لقن  هب  ص 243 /  يزیوح ج 5 ، همالع  نیلقثلا  رون 
یفاص ریسفت   ") تسا هدرم  رفاک  تسا و  نآ  لها  رفک  نیمز  ندرم  زا  روظنم  دشاب و  هدرم  هک  نآ  زا  دعب  دنکیم ، هدنز  غيدهم  ترـضح 
نیمز عقاو  رد  ص 343 ). نارگید ج 23 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  یملعا /  هسـسوم  رـشن  ص 135 ، یناشاک ج 5 ، ضیف 
داجیا لدـع و  هماـقا  دارم ، هک  يونعم  تاـیح  تسا و  يزور  رد  تکرب  تمعن و  یناوارف  روظنم  هک  يّداـم  تاـیح  تسا  تاـیح  ود  ياراد 

نافعضتسم هبلغ  û ـ . ' دریذـپیم قّقحت  غنامز  ماما  روهظ  نامز  رد  نآ  عون  ود  ره  هک  تسا  تایونعم  ادـخ و  هب  هجوت  شیاسآ و  تینما و 
ْاوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدیُِرن  َو   " میناوخیم صصق  هیآ 5  رد  تسا  لطاب  رب  قح  يزوریپ  دنوادخ ، ياههدعو  هلمج  زا  ناربکتسم  رب 

نایاوشیپ ار  اهنآ  میشخب و  تمعن  نافعـضتسم  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  ام  هدارا  َنِیثِر ;   َ َْولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًۀَّمغَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْر   ?َ ْالا ِیف 
يدهم دنوادخ ، هک  دنتسه   6 دمحملآ هورگ  نیا  : " دومرف هک  هدش  تیاورنینمؤملاریما  زا  یثیدـح  رد  میهد "  رارق  نیمز  يور  ناثراو  و 

راوخ لیلذ و  ار  اـهنآ  نانمـشد  و  دـهدیم ، تّزع  اـهنآ  هب  دزیگنایم و  رب  دوشیم ، دراو  اـهنآ  رب  هک  يراـشف  تمحز و  زا  دـعب  اـهنآ 
نیلقثلارون ج 4، ریسفت  زا  لقن  هب  ۀیمالسالا /  بتکلاراد  رشن  ص 18 ، نارگید ج 16 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  .") دنکیم

تسا جراخ  خساپ  نیا  هلصوح  زا  هک  هدمآ  غنامز  ماما  رصع  يارب  یناوارف  تایصوصخ  تایاور  رد  ص 110 ).

؟ دراد تلالد  یناهج  دوعوم  روهظ  رب  هنوگچ  دعو "  " هیآ

شسرپ

؟ دراد تلالد  یناهج  دوعوم  روهظ  رب  هنوگچ  دعو "  " هیآ

خساپ

ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَـألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : } دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
ُمُه َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَمَو  ًاْئیَـش  ِیب  َنوُکِرُْـشیال  ِینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ْمُهَفْوَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیلَو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو 

هدعو دناهداد  ماجنا  یقرواپ } هیآ 55 . رون ، هروس  یقرواپ .  } هتسیاش ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  " ؛} َنوُقِسافلا
نید و دیـشخب و  ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  ناـمه  درک ، دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  ناـنآ  ًاـعطق  هک  دـهدیم 

ارم اهنت  هک  نانچنآ  دنکیم ، لّدبم  شمارآ  ّتینما و  هب  ار  ناشسرت  تخاس و  دهاوخ  رادهشیر  اجرباپ و  هدیدنسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ 
نامز هب  طوبرم  قوف  هیآ  دنناقـساف ". اهنآ  دـنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  و  تخاـس . دـنهاوخن  نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپ و  یم 

رد روهظ  هک  رگید  تایآاب   - 1 زا : تسا  ترابع  نآ  نئارقو  دهاوشو  تسا . يدیحوت  یناهج  تموکح  رصعو  ع )  ) يدهم ترضح  روهظ 
نودب هدـمآ ، سنج  مالو  فلا  اب  هک  ضرألا "  " هملک  - 2 دراد . تبسانمو  يراگزاس  دراد  نایدا  ریاس  رب  نامزلارخآ  رد  مالـسا  نید  هبلغ 

عماج ص 614 ؛  ج 2 ، ریثکنبا ، ریسفت  یقرواپ .  . } دوشیم نیمز  يور  مامت  رب  لمح  نیعمو ، صاخ  نیمزرس  هب  نآ  فارـصنا  رب  ياهنیرق 
ماجنا نیمز  يور  رب  نینمؤم  هدرتسگ  تموکح  اب  اهنت  نیاو  تسا  هتفرگن  ماجنا  نونکات  لماک  تّینما  هب  فوخ  لیدبت   - 3 هیآ . لیذ  نایبلا ،

لقن ص )  ) ادخ لوسر  زا  هیآ  لیذ  رد  یبطرق  ددرگیم . دییأت  انعم  نیا  هدیـسر ، قوف  هیآ  لیذ  رد  هک  یتایاور  هب  هعجارم  اب   - 4 دریگیم .
 . یقرواپ " . } تخاس دهاوخ  دراو  نآ  رد  ار  مالـسا  هملک  دـنوادخ  هکنآ  زج  تسین  ياهناخ  نیمز  يور  رب  زور  نآ  رد  : " دومرف هک  هدرک 

هدـش لزان  دّـمحم : لآ  دروم  رد  هیآ  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ّيدـس  یقرواـپ } هیآ . لـیذ  روثنملارد ، ص 429 ؛  ج 7 ، یبطرق ، ریـسفت 
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ع)  ) مئاق ترـضح  نأش  رد  هیآ ، : " دومرف هک  هدـش  لقن  ع )  ) داجـس ماما  زا  یقرواـپ } ص 413 . ج 1 ، لیزنتلا ، دـهاوش  یقرواـپ .  . } تسا
باحـصاو مئاق  هرابرد  هیآ  : " دومرف هک  هدـش  لقن  زین  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یقرواـپ } ص 444 . ج 3 ، یفاص ، ریـسفت  یقرواـپ .  " . } تسا

دیدـپ ناهج  رـساترس  رد  لماک  تینما  زین  هعبرا  يافلخ  تفـالخ  ناـمز  رد   - 5 یقرواپ } ص 126 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، یقرواـپ .  " . } تسوا
عوقو هب  يدایز  ياهگنج  لاس ، یـس  لوط  رد  اذلو  دندرکیم ، دیدهت  ار  مالـسا  مورو ، ناریا  دنمتردق  نمـشد  ود  هکنآ  ًاصوصخ  دماین ،
یلعو نامثعو  رمعو  رکبوبا  نأش  رد  هیآ  هک  دـننکیم  نامگ  بصاون  نیا  مدرک : ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  : " ... دـیوگیم لضف  تسویپ .
تـسا هدش  تیبثت  لوسرو  ادخ  ّیـضرم  نید  ینامز  هچ  دنکیمن ، تیاده  ار  هبـصان  بولق  دنوادخ  دومرف : ترـضح  تسا . هدش  لزان  (ع )
نوریب مدرم  دادترا  اب  ع )  ) یلع دـهع  ردو  هفیلخ  هس  نآ  زا  یکی  دـهع  رد  مدرم  ياههنیـسو  بولق  زا  کشو  فوخو  هتفای  راشتنا  نآ  رماو 

". دش عقاو  رافکو  نانآ  نیب  هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  ییاهگنج  هچو  دش ، هتخیگنارب  اهنآ  مایا  رد  هک  ییاههنتف  هچ  تسا . هتفر 
{ یقرواپ ص 335 . ج 9 ، قئاقدلا ، زنک  ریسفت  یقرواپ .  }

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  لوسر " لاسرا   " هیآ

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  لوسر " لاسرا   " هیآ

خساپ

تـسا یـسک  وا  " ؛} َنوُکِرْـشُملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَحلا  ِنیِدَو  يدُهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : } دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
دنچ ره  دـنادرگ ، بلاغ  اهنییآ  همه  رب  ار  وا  ات  داتـسرف  یقرواـپ } هیآ 33 . هبوت ، هروس  یقرواـپ .  } ّقح نیدو  تیادـه  اـب  ار  شلوسر  هک 
نید  " زا دارمو  هدرک  ثوعبم  نآ  رب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یهلا  تیاده  هیآ ، رد  تیادـه  زا  دوصقم  دنـشاب ". هتـشاد  تهارک  ناکرـشم 
هملک زا  رتکیدزن  یعجرم  اریز  ص )  ) ادخ لوسر  هن  ددرگیمرب  مالـسا  نید  هب  هرهظیل "  " رد ریمـضو  تسا . مالـسا  نید  نامه  زین  قح "

نیا : " دـیوگیم يزار  رخف  دوشیم . رارقرب  تسا  رگید  ناـیدا  هک  بولغم  اـب  تسا  مالـسا  نید  هک  بلاـغ  نیب  بساـنت  زینو  تسا . لوسر 
ققحم ع )  ) يدـهم ترـضحو  یـسیع  ترـضح  نامز  رد  تاـیاور  قبطو  دـبای  ققحت  هدـنیآ  رد  دـیاب  هک  تسا  دـنوادخ  فرط  زا  تراـشب 
نایدا مامت  ع )  ) یـسیع ترـضح  لوزن  نامز  رد  : " دـیوگیم يربط  یقرواـپ } ص 104 . ج 12 ، يزاررخف ، ریـسفت  یقرواـپ .  " . } دوشیم

نب دیعس  زا  یقرواپ } ص 109 . ج 13 ، نایبلا ، عماج  یقرواپ .  " . } دـش دـهاوخ  بلاغ  نایدا  همه  رب  مالـسا  نید  اهنتو  هدـش  دوبانو  لطاب 
 . یقرواپ . } درک دهاوخ  بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  س )  ) همطاف دالوا  زا  ع )  ) يدهم هب  طوبرم  هیآ  هک  هدش  تیاور  ریبج 

لیوأت دـنگوس ، ادـخ  هب  : " دومرف هک  هدرک  تیاور  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  ریـصبوبا  یقرواپ } ص 300 . همهملا ، لوصفلا 
یقاب نیمز  يور  رد  میظع  يادـخ  هب  رفاک  درک  جورخ  هک  یماگنهو  دـنک . جورخ  مئاـق  هکنآ  اـت  تفاـی  دـهاوخنو  هتفاـین  ققحت  زونه  هیآ 

{ یقرواپ ص 407 . ج 3 ، ناهرب ، ریسفت  یقرواپ .  " . } دنامیمن

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  تثارو "  " هیآ

شسرپ
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؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  تثارو "  " هیآ

خساپ

میتشون رکذ  زا  دعب  روبز  رد  ام  " ؛} َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقلَو  : } دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
دوواد روبز  هیآ ، رد  روبز "  " زا دوصقم  دـش ". دـنهاوخ  یقرواپ } هیآ 105 . ءایبنا ، هروس  یقرواـپ .  } نیمز ثراو  نم  حـلاص  ناگدـنب  هک 
دنهاوخ نیمز  ثراو  دـنوادخ  هب  نـالکوتم  یلو  دـنوشیم  عطقنم  ناریرـش  هک  اریز  : " میناوخیم روبز  رد  تسا . تاروـت  رکذ "  " زا دارمو 

نیمز ثراو  ناعـضاوتم  اّما  دش ، دهاوخ  دیدپان  ییامن  راسفتـسا  ار  شناکم  دـنچ  ره  دوشیم ، تسین  ریرـش  هک  تسا  كدـنا  لاحو  دـش ،
: تـسا هدـمآ  دوواد  روـمزم  زا  هـیآ 29  ردو  یقرواـپ } . 9/37-11 رومزم ، یقرواـپ .  " . } دـش دـنهاوخ  ذّذـلتم  یتمالـس  ترثـک  زاو  هدـش 

ایند نیمز  قلطم  قوف ، هیآ  رد  ضرالا "  " هملک زا  دوصقم  " تشاد . دنهاوخ  تنوکـس  دبا  ات  نآ  ردو  دش  دنهاوخ  نیمز  ثراو  ناحلاص ، "

زا دوصقمو  یقرواپ } ص 493 . ج 14 ، نازیملا ، یقرواپ .  . } تسا هجو  نودـب  ایند  نیمز  هب  نآ  صیـصخت  اریز  تسا ؛ تشهب "  " ترخآو
- تایاور قباطم   - نآ متاو  لمکا  قادـصمو  دـش ، دـهاوخ  یموق  رهو  ناکمو  نامز  ره  لماش  هک  تسا  یماع  يانعم  نوحلاصلا " يدابع  "

رد نیمز  هرک  ماـمت  هک  تسا  ناـمز  نآ  رد  درک . دـهاوخ  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نیمزو  هدرک  روـهظ  ع )  ) يدـهم ترـضح  هک  تسا  یناـمز 
دوخ حلاص  ناگدنب  رب  دهدیم  تراشب  هفیرـش  هیآ  رد  دنوادخ  : " دیوگیم ریثک  نبا  تفرگ . دهاوخ  رارق  دنوادخ  حلاص  ناگدـنب  رایتخا 

ص 524. ج 2 ، ریثـک ، نبا  ریـسفت  یقرواـپ .  " . } دـنادرگ تشهبو  نیمز  ثراو  ار  ناـنآو  هدرک  دنمتداعـس  ار  ناـنآ  ترخآو  اـیند  رد  هک 
". تسین یجاـیتحا  رگید  لاوقا  هب  تسا ، یـسیع  لوزنو  يدـهم  رـصع  هب  طوبرم  هیآ  نیا  هک  مییوـگب  رگا  : " دـیوگیم یـسولآ  یقرواـپ }

ترضح روهظ  رصع  رب  هیآ  قابطنا  رب  تلالد  هک  هدش  لقن  یتایاور  هیآ  لیذ  رد  اذلو  یقرواپ } ص 95 . ج 17 ، یناعملا ، حور  یقرواپ .  }
اهقرــشم نـم  سپ  دوـمن . عـمج  ار  نـیمز  نـم  يارب  دـنوادخ  : " دوـمرف هـک  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  ناـبوث  دراد . ع )  ) يدــهم

: دومرف ع )  ) رقاب ماـما  یقرواـپ } ناـمه . یقرواـپ .  " . } دیـسر دـنهاوخ  نآ  هب  هک  تسا  دوز  نم  تماو  مدرک  هدـهاشم  ار  نآ  ياـهبرغمو 
{ یقرواپ ص 66 . ج 7 ، نایبلا ، عمجم  یقرواپ .  " . } تسا نامزلارخآ  رد  ع )  ) يدهم باحصا  نوحلاصلا " يدابع   " زا دوصقم  "

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  رب  هنوگچ  فاعضتسا "  " هیآ

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  رب  هنوگچ  فاعضتسا "  " هیآ

خساپ

رارق نیا  رب  ام  هدارا  " ؛} َنِیثِراولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرنَو  : } دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
[ رارق نیمز  يور   ] نیثراوو نایاوشیپ  ار  اهنآو  میراذـگب  تّنم  یقرواـپ } هیآ 5 . صـصق ، هروس  یقرواپ .  } نیمز نیفعـضتسم  رب  هک  هتفرگ 

يور هک  دندوب  نانآ  دننادیم ، لیئارساینب  موق  هب  طوبرم  ار  هیآ  لوزن  نأش  هعیـشو ، ّتنـس  لها  نارـسفم  قوف ، هیآ  قایـس  قباطم  میهد ".
رب ار  اهنآ  یقرواپ } ص 392 . ج 6 ، روثنملا ، ّرد  ص 375 ؛  ج 7-8 ، نایبلا ، عمجم  یقرواپ .  } دنوادخو هدش  هدیشک  فاعـضتسا  هب  نیمز 
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. دراد تمایق  زور  ات  نیفعضتسم  هب  تبسن  دنوادخ  یگشیمه  ّتیشمو  هداراو  یّلک  نوناق  رب  تلالد  هیآ  رهاظ  یلو  دنادرگ ، زوریپ  ناینوعرف 
تیـشم ققحت  نآ ، زا  ياهنومن  هک  دـنادرگ ، زوریپ  ملاع  نیربکتـسم  رب  ار  نیفعـضتسم  صاخ ، طیارـش  بسح  هب  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ 

. تسا مالسا  روهظ  زا  دعب  مالـسا  ربمایپ  تموکح  نآ  رتلماک  هنومن  دوب . ناینوعرف  تموکح  لاوزو  لیئارـساینب  يزوریپ  هب  تبـسن  یهلا 
دنوادـخ هک  تسا ، روـهظ  رـصع  رد  ع )  ) يدـهم ترـضح  تموـکح  اـهتموکح ، هـمه  زا  رتلـماک  قادـصم  یمالـسا  تاـیاور  قباـطمو 

. درک دهاوخ  دادو  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هرکو  داد  دهاوخ  شرتسگ  یتیگ  رساترس  رد  تسا  نیفعـضتسم  تموکح  نامه  هک  ار  وا  تموکح 
 - 2 دراد . رارمتسا  رب  تلالد  هک  هدمآ  دیرن "  " عراضم هغیـص  هب  هیآ  رد  دنوادخ  هدارا   - 1 دروآ : تسد  هب  ینئارق  زا  ناوتیم  ار  انعم  نیا 

ینسو هعیش  قرط  زا  هک  یتایاور   - 3 دنرادن . ّتیصوصخ  لیئارساینب  نیفعضتسمو  هدش ، دراو  نیفعضتسم "  " ناونع رب  یهلا  یمتح  هدارا 
تـسا يرما  بحاص  هب  صوصخم  هیآ  انامه  : " دومرف ع )  ) قداص ماما  دراد : یهلا  تنـس  نیا  ّتیمومع  رب  تلالد  هدـش  دراو  هیآ  لـیذ  رد 

زا رپ  ار  نیمز  سپ  دوشیم  کلام  ار  نیمز  برغو  قرـش  وا  درک ، دـهاوخ  دوباـن  ار  ناـینوعرفو  ناراـّبجو  هدرک  روهظ  ناـمزلارخآ  رد  هک 
ایند  : " دومرف ع )  ) یلع ترضح  یقرواپ } ص 58 . ج 6 ، ناهرب ، ریـسفت  یقرواپ .  " . } دشاب هدش  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنکیم  لدع 
نیا هاگ  نآ  دوشیم . مار  ام  ربارب  ردو  دروآیم  يور  ام  يوس  هب  درک  یـشکرسو  یـشومچ  قلخ  دب  رتش  نوچمه  ام  ربارب  رد  هکنآ  زا  دعب 

{ یقرواپ ص 437 . ةدوملا ، عیبانی  ح 59 ؛  ص 438 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  یقرواپ .  ...{. } َّنُمَن ْنَأ  ُدیُِرنَو  : } دومن توالت  ار  هیآ 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  دادترا "  " هیآ

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  دادترا "  " هیآ

خساپ

ٍةَّزِعَأ َنِینِمْؤُملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحیَو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
هروس یقرواپ .  } يا " ؛} ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللاَو  ُءآشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ٍِمئآل  َۀَـمَْول  َنُوفاـخَیالَو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجی  َنیِِرفاـکلا  یَلَع 

دنوادـخ دـناسریمن ] ینایز  ادـخ  هب   ] ددرگزاـب دوخ  نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  یقرواـپ } هیآ 54 . هدـئام ،
تخـسرس نارفاـک ، ربارب  ردو  عضاوتم  ناـنمؤم ، ربارب  رد  دـنراد ، تسود  ار  وا  زین ]  ] ناـنآو دراد  تسود  ار  اـهنآ  هک  دروآیم  ار  یتیعمج 

و  ] دهاوخب سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا ، دنـسارهیمن . يرگتمالم  چـیه  شنزرـس  زاو  دـننکیم  داهج  ادـخ  هار  رد  اهنآ  دـنمورینو ،
هب ياهعماج  لیدبت  ینعی  دراد ، لادبتسا  نوناق  هب  هراشا  قوف  هیآ  تساناد ". دنوادخو  تسا ، عیـسو  ادخ  لضف ] و[ دهدیم ، دنیبب ] هتـسیاش 

یهاـتوک داـهج  ردو  هدرک ، درط  ار  ادـخ  لوسر  هفیلخ  تسا . هدرکن  لـمع  دوخ  فیاـظو  هب  لـبق  هعماـج  هکنآ  تهج  هب  رگید  ياهعماـج 
رب ار  هیآ  تیب : لـها  هک  میربیم  یپ  تاـیاور  هب  هعجارم  اـب  تسا . هدومن  يراگنالهـس  هعماـج  رد  ادـخ  نید  قیبـطت  رد  زینو  تسا . هدومن 

انامه : " دومرف هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دـیوگیم : یلجع  نوراه  نب  نامیلـس  هلمج ؛ زا  دـناهدومن ، لیوأت  ع )  ) ناـمز ماـما  باحـصا 
رد دنوادخ  هک  دنتسه  اهنآ  دنکیم . عمج  وا  درگ  ار  وا  باحـصا  لاعتم  دنوادخ  دنورب  نیب  زا  مدرم  مامت  رگا  تسا . ظوفحم  رما  بحاص 

{ یقرواپ ص 473 . ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  یقرواپ .  ...{ " . } ِِهنیِد ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دومرف ناشدروم 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  رب  هنوگچ  لاتق "  " هیآ
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شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  رب  هنوگچ  لاتق "  " هیآ

خساپ

نانآ اب  { " یقرواپ هیآ 39 . لافنا ، هروس  یقرواپ .  {؛}... ِِهَّلل ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَیَو  ٌۀَْـنِتف  َنوُکَتال  یّتَح  ْمُهُوِلتاقَو  : } دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
دوش نک  هشیر  رفکو  كرـش  دیاب  هکنیا  رب  دراد  تلالد  قوف  هیآ  دشاب ". ادخ  صوصخم  شاهمه  نیدو  دوش  هدـیچرب  هنتف  ات  دـینک  راکیپ 

فده نیا  دوش . مالـسا  نید  رد  لخاد  ای  هدش  هتـشک  هکنآ  زج  دنامن  نیمز  يور  رد  یکرـشم  چیهو  دشاب  ادخ  صوصخم  شاهمه  نیدو 
، تایاور قباطم  ددرگ . ادـخ  يارب  ِصلاخ  نیدو  دوش  هدـیچرب  نیمز  يور  زا  هنتفو  دـبای  ققحت  دـیاب  هک  یلاح  رد  تسا  هتفاین  ققحت  زونه 

یـسولآ دش . هراشا  نآ  هب  هبوت  هروس  زا  هیآ 33  رد  هک  هنوگ  نامه  تفای . دهاوخ  ققحت  ع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  رـصع  رد  فده  نیا 
زا ایو  دـنوش  كالهو  هتفر  نیب  زا  نایدا  لها  ای  ینعی  دورب ، نیب  زا  لـطاب  ناـیدا  همه  هک  تسا  نآ  دوصقم  : " دـیوگیم قوف  هیآ  لـیذ  رد 
هک هدش  هتفگ  : " دـیوگیم هاگ  نآ  یقرواپ } ص 174 . ج 9 ، یناعملا ، حور  یقرواپ .  " . } دـندرگزاب مالـسا  نید  هب  رگید  تاهجو  سرت 
رب یکرـشم  چیه  رـصع  نآ  ردو  دـمآ ، دـهاوخ  نآ  لیوأت  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  ماگنه  ردو  تسا ، هدـشن  ققحم  نونکات  هیآ  لیوأت 

ءیجیمل : " دومرف ترـضح  دش ، لاؤس  قوف  هیآ  دروم  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  یقرواپ } نامه . یقرواپ .  " . } دنام دهاوخن  یقاب  نیمز  يور 
یتح لیللا  غلب  ام  ص )  ) دّـمحم نید  ّنغلبیلو  ۀـیآلا  هذـه  لیوأت  نم  نوکی  ام  هکردـی  نم  يریـس  دـعب  انمئآق  ماق  دـق  ولو  ۀـیآلا  هذـه  لیوأت 

ام یقرواپ } ص 303 . ج 2 ، یفاص ، ریـسفت  یقرواپ .  } مئاق رگاو  تسا . هدـماین  هیآ  لیوأت  زونه  ... " " ؛ ضرألا رهظ  یلع  كرـشم  نوکیال 
شخبمارآ ششوپ  بش  هک  یطاقن  مامت  هب  دّمحم  نید  هتبلا  دننیبب . ار  هیآ  نیا  لیوأت  دننکیم  كرد  ار  وا  هک  یناسک  تسا  دوز  دنک  مایق 

روهظ يادتبا  عوضوم : دنامن ". یقاب  یتسرپتبو  كرش  نیمز ، رسارس  رد  هکنیا  ات  دیسر  دهاوخ  دنکفایم  نآ  رب  ار  دوخ 

؟ تسا هداد  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هب  تراشب  ای  هراشا  نآرق  زا  ياهیآ  هچ 

شسرپ

؟ تسا هداد  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هب  تراشب  ای  هراشا  نآرق  زا  ياهیآ  هچ 

خساپ

َْول َو  ِهِّلُک  َنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنید  َو  يدُْهلِاب  َُهلُوسَر  َلَسْرَا  يذَّلاَوُه  - "1 مینکیم : افتکا  هیآ  هس  رکذ  هب  طقف  شسرپ ، نیا  باوج  رد 
دنچره دـنادرگ  بلاغ  اهنیئآ  همه  رب  ار  نانآ  ات  داتـسرف ، قح  نیئآ  تیادـه و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  ییادـخ  وا  { » 1"} َنوُکِرْشُْملا َهِرَک 
زادـعب روبز  رد  { » 2"} َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثرَی  َضْرَـْالا  َّنَا  ِرْکِّذـلا  َْعب  دـِ ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْـنبَتَک  ْدََـقلَو  - "2 دنشاب ». هتشاد  تهارک  ناکرـشم 

ِتاـِحلاَّصلاُولِمَع َو  ْمُْـکنِم  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا  ُهَّللاَدَـعَو  س" ) .« ) دـش دـنهاوخ  نـیمز  تموـکح )  ) ثراو ماهتــسیاش  ناگدــنب  میتـشون : تاروـت 
نانآ ًاعطق  هک  دهدیم  هدعو  دناهداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  { » 3"} ِضْرَْالاِیف ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل 
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مالـسا و نید  شرتسگ  طسب و  دـنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  ددـعتم  تایآ  هیآ و  هس  نیا  زا  درک » دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار 
نیا نونکاـت  هک  تسا  نشور  تسا و  هداد  دـیون  نیمز  رب  ار  ناراـکوکین  نینمؤم و  حـلاص و  ناگدـنب  تموکح  رگید و  ناـیدا  رب  نآ  هبلغ 

تسا و راربا  ناحلاص و  تسد  رد  نیمز  تموکح  هن  هدرک و  ادیپ  هبلغ  نایدا  ریاس  رب  مالـسا  هن  نوچ  تسا  هدرکن  ادیپ  ققحت  یهلا  هدـعو 
هک یتایاور  همیمض  هب  تایآ  نیا  سپ  دوب . دهاوخ  جع ) ) يدهم ترـضح  یناهج  تموکح  نامز  رد  هدعو  نیا  ناناملـسم  داقتعا  ساسارب 

/ تسا هداد  تراشب  نیمز  رب  ار  جع ) ) يدـهم ماما  تموکح  تیرـشب و  ملاع  یجنم  ندـمآ  هدـعو  حوضو  هب  تسا  دوجوم  عوضوم  نیا  رد 
! دنهدیمن سمخ  هک  یناسک  اب  دمآ  تفر و  عوضوم : هیآ 55 / رون ، هروس  [. 3 / ] هیآ 105 أیبنا ، هروس  [. 2 / ] س)2  ) هیآ هبوت ، هروس  [. 1]

؟ دننکیم تیلاعف  مالسا  ررض  رب  هک  دنتسه  یناوارف  ياهروشک  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  ایآ 

شسرپ

؟ دننکیم تیلاعف  مالسا  ررض  رب  هک  دنتسه  یناوارف  ياهروشک  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  ایآ 

خساپ

نامزلارخآ روهظ ، کیدزن  ماـیا  هب  مدرم  ًـالومعم  هک  ناـنچ  تسا  غناـمز  ماـما  روهظ  هب  کـیدزن  ناـمز  ناـمزلارخآ  زا  امـش  دوصقم  رگا 
ياـهروشک ّدـض  رب  اـهّتلم  یخرب  ناـیغط  هب  نارـسفم ـ  یخرب  ةدـیقع  هباـنب  هک ـ  تسا  یتاـیآ  میرک  نآرق  رد  مییوگب  دـیاب  دـنیوگیم ـ 

مُکیَلَع انثََعب  امُهلُوا  ُدعَو  َأج  اذِاَفاریبَک  اُولُع  َُّنلعََتلو  ِنیَتَّرَم  ِضرَالاِیف  َّنُدِـسُفَتل  ِب  َـ تِکلا ِیف  َلیءَرـِسا  یَنب  َیِلا  انیَـضَقو  : " دراد هراشا  ناملـسم 
َرَثکَا مُک  َـ نلَعَجو َنیَنبو  ٍلَومَِاب  مُک  َـ ندَدـمَاو مِهیَلَع  َةَّرَکلا  ُمَُکل  اندَدَر  َُّمث  الوعفَم  اًدـعَو  َناکو  ِرایّدـلا  َل  َـ لِخ اوساجَف  ٍدـیدَش  ٍسَأب  یلوا  اَنل  اًدابِع 

اوّرِبَُتِیلو ٍةَّرَم  َلَّوَا  ُهولَخَد  امَک  َدِجسَملا  اُولُخدَِیلو  مُکَهوجُو  اوءوسَِیل  ِةَرِخَألا  ُدعَو  َأج  اذِاَف  اهَلَف  ُمتأَسَا  نِاو  مُکِسُفن   َ ُمتنَسحَا ِال ُمتنَسحَا  نِا  اریفَن 
یگرزب ییوج  يرترب  و  درک ، دیهاوخ  داسف  نیمز  رد  رابود  هک  میدرک  مالعا  تاروت   [ باتک رد  لیئارساینب  هب  ام  4ـ7 ) أرسا ) اریبتَت اوَلَع  ام 

هب يارب  یتح  دنبوک ، مهرد  ار  امش  تخس  ات   [ میتسرفیم امـش  رب  ار  وجراکیپ  ینادرم  دسر ، ارف  هدعو  نیتسخن  هک  یماگنه  . دومن دیهاوخ 
لاوـما و مینکیم و  هریچ  اـهنآ  رب  ار  امـش  سپـس  یعطق  تسا  ياهدـعو  نیا  و  دـننکیم ، وـجوتسج  ار  اـههناخ  ناـمرجم  ندروآ  تسد 

نانچ نآ   [ دـسر ارف  مود  ةدـعو  هک  یماگنه  و  میهدیم ..  رارق  نمـشد [  زا  رتشیب ]  ار  امـش  تارفن  درک و  میهاوخ  نوزفا  ار  ناتنادـنزرف 
هنوگنامه دنوشیم ، یصقالا  [ دجسم لخاد  دوشیم و  رهاظ  ناتیاهتروص  رد  هودنا  مغ و  راثآ  هک  تفرگ  دهاوخ  تخس  امش  رب  نمشد 

رد هک  هثداح ـ  ود  نیا  دنیوگیم : نارسفم  یخرب  دنبوکیم ". مهرد  دنریگیم ، دوخ  ۀطلس  ریز  ار  هچ  نآ  دندش و  دراو  لوا  ۀعفد  رد  هک 
لیکـشت مسینویهـص و   " مان هب  یبزح  لیکـشت  مود و  یناهج  گنج  زا  دـعب  ياهداديور  هب  طوبرم  تسا ـ  هدـش  هراشا  نآ  هب  ـالاب  تاـیآ 

زا روظنم  تسا و  نیمه  اهنآ  ییوج  يرترب  لیئارـسا و  ینب  لوا  داسف   " زا روظنم  تسا  یمالـسا  کلامم  بلق  رد  لیئارـسا   " ماـن هب  یتلود 
سدـقملاتیب و دنتـسناوت  دـنداد و  مه  تسد  هب  تسد  دـندش ، هاگآ  هئطوت  نیا  زا  هک  ینامز  یمالـسا  کلامم  هک  تسا  نآ  یلّوا  ماقتنا  "

عطقنم یلک  هب  یصقالادجسم  زا  دوهی  ذوفن  هک  دوب  ناس  نیدب  دنروآ ;و  نوریب  دوهی  لاگنچ  زا  ار  نیطسلف  تابـصق  اهرهـش و  زا  یتمـسق 
اهنآ و لاغـشا  یمالـسا و  ياهنیمزرـس  هب  راوخ ـ  ناهج  يرامعتـسا  ياهورین  ياکتا  اب  لیئارـساینب ـ  موجه  مود ،  داسف   " زا دارم  و  دش .
هک ياهنوـگ  هب  دنـشاب ، لیئارـساینب  رب  مود  يزوریپ  راـظتنا  رد  ناناملـسم  دـیاب  بیترت  نـیا  هـب  تـسا و  یـصقالادجسم  سدـقملا و  تـیب 

ۀمه هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دننک . عطق  یلک  هب  یمالسا  نیمزرـس  نیا  زا  ار  ناشذوفن  هدروآ  نوریب  اهنآ  لاگنچ  زا  ار  یـصقالادجسم 
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رب الاب ، تایآ  همئا  تایاور  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  ناناملـسم  هب  یهلا  ترـصن  حتف و  ةدـعو  دنتـسه و  نآ  راظتنا  رد  ناهج  ناناملـسم 
ناوتیم تایاور ـ  نیا  هب  هجوت  اب  ـ، دننکیم مایق  غيدهم  مایق  زا  لبق  هک  یتّیعمج  رب  هلمج  زا  تسا ;  هدش  قیبطت  ناناملسم  خیرات  ثداوح 

نارگید ج يزاریش و  مراکم  هللاۀیآ  هنومنریسفت  دنراد (. نامزلارخآ  رد  نیملسم  هب  رافک  ضّرعت  هب  رظن  هک  تسناد  یتایآ  زا  ار  تایآ  نیا 
هک نامزلارخآ ـ  ربمایپ  نامز  ای  تسا و  تمایق  هب  کـیدزن  ناـمز  ناـمزلارخآ  " زا امـش  دوصقم  رگا  و  هیمالـسالابتکلاراد )  رـشن  صـ34 ،

. دییامرفب حرطم  يدعب  ياهشسرپ  رد  يرگید  زیچ  ای  و  تسا ـ  مالساربمایپ  نامز 

يوبن تایاور  ریاس 

؟ مینک مخ  رتمک  ای  عوکر  ةزادنا  ات  ار  رس  جع ) ) نامز ماما  اقآ  هب  مالس  عقوم  هک  تسا  تایاور  رد  ایآ 

شسرپ

؟ مینک مخ  رتمک  ای  عوکر  ةزادنا  ات  ار  رس  جع ) ) نامز ماما  اقآ  هب  مالس  عقوم  هک  تسا  تایاور  رد  ایآ 

خساپ

ترایز و نیاربانب  تسا ؛ هناگی  يادـخ  صوصخم  تداـبع  دوش و  یم  یقلت  تداـبع  یعون  نتفرگ  رارق  عوکر  تلاـح  هب  دـسر  یم  رظن  هب 
يارب مارتحا  هنوگ  نیا  زا  يرثا  مه  تایاور  رد  و  دـشابن ، تلاح  نیا  هب  تسا  رتهب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  سدـقم  تحاـس  هب  بدا  ضرع 

یم مخ  ار  شرس  یمک  هتشاذگ و  هنیـس  هب  تسد  اهنت  هکلب  دوش ، یمن  مخ  یـسک  عوکر  هزادنا  هب  ًابلاغ  هچرگ  دوش . یمن  هدید  ترـضح 
یم رامش  هب  يربک  تبیغ  نارود  رد  نایعیـش  فیاظو  زا  هدمآ ) ییاور  یخیرات و  بتک  رد  هک   ) ترـضح هب  تبـسن  هتکن  ود  تیاعر  دنک .

: تسا ریز  حرـش  هب  نآ  زا  يا  هنومن  هک  دراد ، يادآ  (ع ) ناموصعم رگید  ترایز  دـننامه  (ع ) نامز ماـما  تراـیز  تراـیز : بادآ  1 ـ دور :
نذا دهاوخ  یم  هک  یسک  دننامه  تسیاب ، رد  رانک  ورب و  بادرس  تمس  هب  (ع ) يرکسع ترـضح  يداه و  ترـضح  ترایز  مامتا  زا  سپ 

یماگنه دنا : هتشون  ناخروم  هژیو : مارتحا  2 ـ ترایز .) نتم  ... ) وگب ناوخب و  زامن  تعکر  ود  وش و  بادرـس  دراو  راقو  اب  دریگب و  لوخد 
ياج زا  ترضح  دیسر ، جع ) ) تّجح ترضح  مسا  هب  یتقو  دناوخ ، یم  (ع ) اضر ترضح  يارب  ار  دوخ  فورعم  ةدیصق  یعازخ  لبعد  هک 

تیاعر ۀبنج  هک  یلمع  ره  ساسا  نیا  رب  دندرک . اعد  (ع ) نامز ماما  جرف  يارب  دنتشاذگ و  رـس  رب  تسد  عضاوت  تلاح  اب  هدش و  دنلب  دوخ 
صوصخم بقل  رکذ  ماـگنه  هب  نداتـسیا  نتـشاذگ و  رـس  رب  تسد  دـننامه : دـشاب ، هتـشاد  (ع ) يدـهم ترـضح  هب  تبـسن  مارتحا  بدا و 

. تسا تبثم  يرما  ترایز ، طیارش  بادآ و  تیاعر  ترضح و 

؟ تسا هدمآ  تروص  هچ  هب  میرک  نآرق  رد  تیودهم  ثحب 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  تروص  هچ  هب  میرک  نآرق  رد  تیودهم  ثحب 

زا 1779تیودهم هحفص 327 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

دنیبیم دـنک  هعلاطم  ار  میرک  نآرق  هک  یـسک  ره  ینعی  تسه ، تحارـص  لامک  رد  یلک  دـیون  کی  تروص  هب  بلطم  نیا  میرک  نآرق  رد 
رد عطق  روط  هب  هک  يرما  کی  ناونع  هب  يدایز  تاـیآ  رد  دوشیم ، بترتم  تجح  ترـضح  سدـقم  دوجو  رب  هک  ار  هجیتن  نآ  میرک  نآرق 

َيِدابِع اُهثِرَی  َضْرَْالا  َّنَا  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِروبَّزلا  ِیف  انَبَتَک  ْدََـقل  َو  : » هیآ نیا  تسا  هلمج  نآ  زا  دـنکیم . رکذ  تفرگ  دـهاوخ  تروص  هدـنیآ 
رد میتشون ـ  تاروت  رد  هکنآ  زا  دعب  ینعی  دـناهتفگ  هک  رکذ ـ »  » زا دـعب  هتـشذگ  رد  ام  هک  دـیوگیم  نآرق  رد  ادـخ   105/ ایبنا َنوِحلاّصلا ».

هقطنم و تبحـص  نوِحلاّصلا » َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْالا  َّنَا  : » هک تسا  یندـش  سپ  میدرک ، مـالعا  اـم  و  میدرک ، مـالعا  ار  بلطم  نیا  مه  روبز 
نادـنمروز و رایتخا  رد  هشیمه  يارب  نیمز  تسا : نیمز  مامت  زا  نخـس  هک  تسا  عیـسو  گرزب و  ردـقنآ  رکف  ًالـصا  تسین ، رهـش  لـحم و 

دهاوخ دوجو  هدـنیآ  رد  دـنک ، تموکح  نیمز  ماـمت  رب  هک  ناـحلاص  تلود  تسا ، تقوـم  رما  کـی  نیا  دـنامیمن ، ناراـبج  ناراـکمتس و 
مامت دش و  دهاوخ  رـشب  یمومع  نید  مالـسا  سدقم  نید  هکنیا  هب  عجار  نینچمه  تسین . يدیدرت  نیرتکچوک  هیآ  نیا  موهفم  رد  تشاد .

زا رگید  یکی  نیا  هک  تسه ، میرک  نآرق  رد  تفرگ ، دـنهاوخ  رارق  عاعـشلاتحت  تفر و  دـنهاوخ  نیب  زا  نید  نـیا  لـباقم  رد  رگید  ناـیدا 
َهِرَک ْوـَل  َو  ِهِّلُک  ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْـحلا  ِنید  َو  يدُْـهلِاب  َُهلوـسَر  َلَـسْرَا  يذَّلا  َوُـه  : » تـسا دوـعوم  يدـهم  سدـقم  دوـجو  جـیاتن  راـثآ و 

ینعی دنادرگ ،] زوریپ  ملاع  ياهنید  مامت  رب  ار  نآ  رما  تیاهن  رد  هکنیا  يارب  داتسرف  ربمایپ  نیا  ۀلیـسو  هب  ار  نید  نیا   ] 33/ هبوت َنوُکِرْشُْملا »
. دنوشب نید  نیا  عبات  ایند  مدرم  ۀمه 

؟ تسیچ نآرق  تایآ  رد  گرزب  حلصم  مئالع  زا  هنومن  دنچ 

شسرپ

؟ تسیچ نآرق  تایآ  رد  گرزب  حلصم  مئالع  زا  هنومن  دنچ 

خساپ

اْنبَتَک ْدََقلَو   » میناوخیم تایآ 105 و 106 )  ) ءایبنا هروس  رد  1 ـ  مینارذگیم . رظن  زا  ًالیذ  هتخاس  حرطم  ار  ثحب  نیا  هک  یتایآ  زا  هنومن  دنچ 
هّجوت دیاب  تغل  دـنچ  نیا  موهفم  هب  ًالبق  َنیدـِباع ». ٍمُوَِقل  ًاغالَْبل  اذـه  ِیف  َّنِا  َنوُِحلاّصلا  يِدابِع  اُهثِرَی  َضرَْالا  ّنَا  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف 

هب تغل  رد  ثرا » . » دشاب راک  رد  یّـصاخ  ۀنیرق  هکنیا  رگم  دریگیمارف ؛ ار  ناهج  رـسارس  دوشیم و  هتفگ  نیمز  ةرک  عومجم  هب  ضرا »  » درک
يزوریپ طّلست و  هب  ثرا  میرک ، نآرق  زا  دراوم  یـضعب  رد  یلو  دتفایم ، یـسک  تسد  هب  دتـس  داد و  هلماعم و  نودب  هک  تسا  يزیچ  ینعم 

باتک و هنوگ  ره  ینعم  هب  لصا  رد  روبز » . » تسا هدـش  هتفگ  اهنآ  تاناکما  بهاوم و  نتفرگ  رایتخا  رد  و  ناحلاصان ؛ رب  حـلاص  موق  کی 
زا ياهعومجم  نآ  و  ددرگیم ؛ قـالطا  هدـش  دواد » ریمازم   » هب ریبعت  نآ  زا  میدـق  دـهع  رد  هک  دواد »  » باـتک هب  ًـالومعم  یلو  تسا ؛ هتـشون 

هدوب نآرق ) زا  لبق   ) نیـشیپ ینامـسآ  بتک  مامت  روبز  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  تسا ؛ ربمایپ  دواد  ياهزردـنا  اهـشیاین و  اهتاجانم و 
« تاروت ( » ع  ) یسوم ینامسآ  باتک  هب  قوف  ۀیآ  رد  یلو  دشاب ، يروآدای  رّکذت و  ۀیام  هک  تسا  يزیچ  ره  ینعم  هب  لصا  رد  رکذ » . » دشاب

دوخ رد  هک  اریز  تسا ، دیجم  نآرق  هب  هراشا  رکذ »  » يرگید ریسفت  قبط  و  تسا ، هدش  یفّرعم  روبز  زا  لبق  هک  نیا  ۀنیرق  هب  هدیدرگ  ریسفت 
دهاوخ رب » هوالع   » ینعم هب  دـعب » نم   » ترابع نیاربانب ،  27/ ریوکت نیملاعلل ) رکذ  ّالا  وه  نا   ) هدـش هتفگ  نآرق  هب  ناونع  نیا  نآرق  تاـیآ 
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ارف ار  اهزیچ  ماـمت  زا  یگتـسیاش  ّتیحالـص و  دوش  هتفگ  قلطم  روطب  هک  یماـگنه  تسا و  رادتیحالـص  هتـسیاش و  ینعم  هب  حـلاص » . » دوب
تاـیآ موهفم  بیترت  نیا  هب  و  تیریدـم . یهاـگآ و  يوقت و  ناـمیا و  رظن  زا  یگتـسیاش  یقـالخا ؛ یگتـسیاش  یملع ؛ یگتـسیاش  دریگیم ؛
رایتخا رد  نم  هتـسیاش  حـلاص و  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  میتشون  تاروت ) زا  سپ  ای   ) دـیجم نآرق  رب  هوالع  روبز  باـتک  رد  اـم   ] دوشیم نینچ 

ناشفادـها هب  ندیـسر  يارب  دـنرادیمرب ) ماگ  ادـخ  یگدـنب  ریـسم  رد  هک  اهنآ  و   ) ناگدـننک تدابع  هورگ  يارب  نیمه  و  تفرگ ؛ دـنهاوخ 
ِیف ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهللاَدَـعَو   » میناوـخیم ۀـیآ 55 ، رون ، ةروـس  رد  نیمز  رد  فالختـسا  تسا ]. یفاـک 
ِیب َنوُکِرُْـشیال  ینَنوُُدبْعَی  اْنمَا  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلَّدَُـبَیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ْمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  امَک  ِضْرَْالا 

لیکـشت ار  هتـسیاش  نامیا و  اب  دارفا  هورگ  هک  اهنآ  هب  حیرـص  ةدـعو  هس  هیآ  نیا  رد  َنوُقِـساْفلا » ُمُه  َِکئلوُاَف  َکـِلذ  َدـَْعب  َرَفَک  ْنَم  َو  ًاـْئیَش 
َِنیذَّلَا  » هک هدنریگ  هدعو  و  تسا ؛ ادخ  اجنیا  رد  هک  هدنهد  هدعو  دراد  دوجو  نکر  هس  هدعو  ره  رد  مینادـیم  و  تسا . هدـش  هداد  دـنهدیم 

ـ  ضرالا یف  فالختسا  تسا 1 ـ  ریز  ۀناگ  هس  روما  هک  هدعو  دروم  داّومو  دنتـسه ؛ حـلاص  نانمؤم  ینعی  ِتاِحلاّصلا » اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ 
یهلا نیناوق  تموکح  يونعم و  ذوفن  « ـ  نید نیکمت  2 ـ  تلادع . قح و  تموکح  ینعی  ادخ ؛» یگدـنیامن  ناونع  هب  نیمز  يور  تموکح  »

شمارآ لماک و  ّتینما  ندش  نیزگیاج  و  ینماان ، سرت و  لماوع  مامت  ندش  فرطرب  و  ّتینما ؛ هب  فوخ  لیدبت  3 ـ  یگدنز » ۀنهپ  مامت  رب 
یهلا تاـمیلعت  هک  تسا  نیا  دـیآیمرب  نیکمت  ۀـملک  لامعتـسا  دراوم  ریاـس  زا  هک  روطناـمه  نید » نیکمت   » زا روظنم  نیمز . يور  ۀـمه  رد 

ۀچیزاب زورما  هک  رـشب  قوقح  يدازآ و  حلـص و  ظافلا  دننامه  هن  تشاد ، دـهاوخ  ذوفن  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد  اجرباپ  رادهـشیر و  روطب 
؛ تسین يرثا  نآ  زا  جراخ  رد  و  دـننکیم ، هراـپ  هنیمز  نیا  رد  غاد  ياهراعـش  يارب  ار  ناـشیاهولگ  اـهنت  تسا و  نآ  یباـّلق  ناعفادـم  تسد 
هن مالسا  ةدننکدازآ  شخبتایح و  تامیلعت  زور  نآ  رد  تفای . تسد  اهنآ  هب  ناوتیمن  لایخ  ملاع  رد  زج  هک  ییایؤر  دنتـسه  یظافلا  یئوگ 
رد یگدنز  نیرتکد  کی  ناونع  هب  هکلب  هدـش ؛ یئایموم  ظافلا  تشم  کی  ۀـنوگب  هن  و  يروص ، کشخ و  تافیرـشت  هلـسلس  کی  لکـشب 

. ناویا شقن  اهگرب و  خاش و  هب  هن  دش  دهاوخ  هدیشک  اههشیر  هب  يزاسزاب  شالت  و  دیناود ، دهاوخ  هشیر  اج  همه 

؟ تسا هتفای  ققحت  ایآ  تسا و  يزوریپ  عون  هچ  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  نآرق  رد  هک  قح  نید  يزوریپ  زا  روظنم 

شسرپ

؟ تسا هتفای  ققحت  ایآ  تسا و  يزوریپ  عون  هچ  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  نآرق  رد  هک  قح  نید  يزوریپ  زا  روظنم 

خساپ

، هدش تافارخ  اب  هتخیمآ  ًابلاغ  هک  رگید  ياهنیئآ  اب  مالسا  ۀسیاقم  اب  ینعی  یقطنم ؛ يزوریپ  1 ـ  دناهدرک . رکذ  نآ  يارب  ریسفت  هس  نارّسفم 
عاونا اـب  ار  یمالـسا  صلاـخ  دـیحوت  هاـگره  دـندقتعم  ریـسفت  نیا  نارادـفرط  تسا . راکـشآ  اـهقطنم  ریاـس  رب  نآ  ّلدتـسم  قطنم  يزوریپ 

ثحابم نینچمه  دوشیم ، نشور  بتاکم  ریاس  رب  مالـسا  بتکم  يرترب  مینک  هسیاقم  صلاخ ، كرـش  اـی  و  كرـش ، اـب  هتخیمآ  ياهدـیحوت 
سوقان و راعش  اب  تسا  هدنهدناکت  ایوگ و  يراعش  هک  ناذا  راعـش  ۀسیاقم  یّتح  تسا ؛ هدیـشوپ  دوخ  هب  لمع  ۀماج  یهلا  ةدعو  نیا  رگید .

اهتنم تسا ، نایدا  ریاس  رب  یجراـخ  ۀـبلغ  یلمع و  يزوریپ  روظنم ، 2 ـ  تسا . یقطنم  يزوریپ  نیا  رگنشور  نایدا ، زا  يرایـسب  يراعـش  یب 
زا سپ  و  برع ، ةریزج  هبـش  رب  ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  مالـسا  هک  ارچ  هتفای ؛ قّقحت  زین  نیا  یمومع . یناهج و  هن  ياهقطنم  سایقم  کی  رد 

راوید ياروام  هکلب  نیچ ـ  راوید  زا  هک  قطاـنم  نیا  رد  رگید  بهاذـم  ناـیدا و  ناوریپ  تفاـی و  هبلغ  ناـهج  زا  يداـبآ  میظع  شخب  رب  نآ 
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زا یمالسا  تموکح  ۀطلس  هک  ینامز  یّتح  دندروآ . دورف  میظعت  رس  مالـسا  ربارب  رد  ًابلاغ  تفاییم ، دادتما  سلطا  سونایقا  لحاس  ات  نیچ ـ 
یجراخ ۀبلغ  يزوریپ و  روظنم ، 3 ـ  دیدرگ . نّطوتم  قطانم  نیا  رد  اج  رباپ  نیئآ  بتکم و  کی  ناونع  هب  مالـسا  زاب  دش  هدیچرب  طاقن  نیا 

زا یعمج  ار  ریـسفت  نیا  و  دوشیم ، یـسایس  و  يداصتقا ، یگنهرف ، يزوریپ  لماش  هک  تسا ، نیمز  يور  یمامت  ناهج و  حطـس  رد  یلمع  و 
دوعوم يدهم  یناهج  تموکح  رب  اهنت  هدشن و  یلمع  نونکات  هدعو  نیا  ًاملسم  دناهتفریذپ . هعیـش  نارّـسفم  رب  هوالع  نّنـست  لها  نارّـسفم 

تسد رد  ینئارق  و  دبای . هبلغ  یناهج  سایقم  رد  اهنیئآ  مامت  رب  نیئآ  نیا  دریگارف و  ار  اج  همه  تلادع  قح و  تموکح  هک  ددرگیم  قبطنم 
رهاظ دوشیم  هدافتـسا  روهظ »  » ۀملک زا  هک  يزوریپ  هبلغ و  ًالّوا ، اریز  ؛ دـناسریم توبث  هب  رگید  ریـسافت  رب  ار  موس  ریـسفت  تّیولوا  هک  میراد 
ینعم هب  روهظ »  » میدرمـش رب  نآرق  زا  هک  يدراوم  زا  کیچیه  رد  اذل  و  يرکف ، ینهذ و  هبلغ  هن  تسا ، یجراخ  ینیع و  یّـسح و  ۀـبلغ  رد 

. تسا یجراخ  ینیع و  ۀـبلغ  ینعم  هب  دراوم  نیا  مامت  رد  مینیبیم  مینک  ّتقد  میدرگزاـب و  هتـشذگ  تاـیآ  هب  رگا  هکلب  هدـماین ، ینهذ  هبلغ 
ناهج بهاذم  نایدا و  مومع  لماش  هکلب  درادن ، دودحم  ياهقطنم و  ۀبنج  هبلغ ، هک  دنکیم  نشور  دیکأت  ناونع  هب  هّلک »  » ۀـملک رکذ  ًایناث ،

، هدیـسر ام  هب  قوف  ۀـیآ  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  ًاثلاث ، تسین . نکمم  ناهج  هب  تبـسن  مالـسا  لومـش  يریگارف و  قیرط  زا  زج  نیا  دوشیم و 
. دنکیم تیوقت  ار  موس  ریسفت 

؟ دینک یم  هیجوت  ار  هدش  دراو  جع )  رصع (  یلو  روهظرد  لیجعت  دروم  رد  هک  هیعدا  تایاور و  هنوگچ  لحن  هروس  کی  هیآ  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دینک یم  هیجوت  ار  هدش  دراو  جع )  رصع (  یلو  روهظرد  لیجعت  دروم  رد  هک  هیعدا  تایاور و  هنوگچ  لحن  هروس  کی  هیآ  هب  هجوت  اب 

خساپ

دیاب هک  تسا  يروما  زا  یکی  لوزنلا  بابسا  یترابع  هب  ای  لوزن و  ناش  - 1 تسا :  يرورض  هیآ  هرابرد  یتاکن  هب  هجوت  لاوس  هب  خساپ  رد 
ناش ندناسر  رد  لقان  ای  دشاب و  ربتعم  دنـسرظن  زا  هدش  لقن  لوزن  ناش  هک  طرـش  نیا  هب  هتبلا  تسج ،  کسمت  نادب  هیآ  كرد  مهف و  رد 
لحن هروس  زاغآ  تایآ  لوزن  ناش  هراـبرد  هک  هچنآ  - 2 دنک .  شرازگ  سح  هدـهاشم و  يور  زا  دـنکن و  هیکت  نامگ  سدـح و  هب  لوزن 

يدیدش يریگرد  ص )  ربمایپ (  هک  مایا  نامه  رد  تسا ،  هدش  لزان  هکم  رد  نآ  زا  سپ  تایآاب  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ،  هدـش  هتفگ 
یم دیدهت  یهلا  باذع  هب  ار  اهنآ  ص )  ربمایپ (  هاگره  هکنیا  ًالثم   . دندش یم  لسوتم  ییاه  هناهب  هب  زور  ره  نانآ  تشاد ،  ناتـسرپ  تب  اب 
راک رد  یباذع  ًاضرف  رگا  هک  دنتفگ  یم  یهاگ  ای  و  دیآ ؟ یمن  ام  غارـس  هب  ارچ  سپ  تسا  تسار  نیا  رگا  دنتفگ  یم  نانآ  زا  یخرب  درک 

دومن هعجارم   ... رارسالا فشک  باتک  هب  ناوت  یم  رتشیب  یهاگآ  يارب   . دننکب تعافش  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  میوش  یم  لسوتم  اهتب  هب  امدشاب 
ماقم رد  همه  يدعب  تایآ  هکنیا  يارب  تسا ،  نیکرـشم  هب  هیآ  نیا  رد  باطخ  هک  دـیآ  یمرب  نآ  قوطنم  زا  ینعی  هیآ  قایـس  رهاظزا  - 3 . 

نـالطب رب  هیآ  اذـل  تسا .  یقایـس  نینچ  دـحاو ) )  هـلا  مـکهلا  دـیامرف ( (  یم  هـک  هیآ 29  ات  اـهنآ  قایـس  و  تسا ،  ناـشیا  هیلع  جاـجتحا 
-4 دنک .  یم  تبحـص  هماقاو  لالدتـسا  دـهد ، یم  ار  ناشیا  رفیک  يدوز  هب  هک  نیا  ناشیا و  یعاسم  ندوب  رمث  یب  نیکرـشم و  ياهرادـنپ 

باذع دروم  رد  ادخ  نامرف  ، روظنم دـنا  هتفگ  یخرب  فلا )  تسا :  فالتخا  نارـسفم  نیب  تسیچ ؟  هیآ  نیا  رد  رما  زا  روظنم  هکنیا  هرابرد 
 ( رما هب ( (  روظنمدنا  هتفگ  زین  یضعب  ب )  نایبلا .  عمجم  نایبتلا و  نآرقلا و  لالظ  یف  ریسفتو  هنومن  ریسفت  بحاص  دننام  تسا  ناکرـشم 

هدـمآ ادـخ  ماکحا  هروس  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هللارما ) )  یتا  يانعم ( (  تسا  مکح  ياـنعم  هب  رما  ینعی  تسا ،  رماوا ) )  هملک ( (  درفم  ( 
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لثم باذـع  نامرف  هن  تسا  باذـع  دوخ  هب  هراشا  هللارما ) )  هک ( (  دـنا  هداد  لاـمتحا  زین  نارـسفم  زا  یخرب  ج )  كاحـض .  دـننام  تسا . 
هتبلا  . راربالا هدـع  رارـسالا و  فشک  بحاص  لثم  دـنا  هتفرگ  تمایق  زور  يانعم  هب  ار  نآ  زین  یـضعب  د )  نایبلا .  حور  فشاکلا و  بحاص 
یسیع باذع ،  لوق ،  نید ،  دور :  یم  راک  هب  لیذ  یناعم  رد  هجو  هدزیس  رب  نآرق  رد  رما  هک  هدش  هراشا  رارـسالا  فشک  باتک  نیمه  رد 

هتفگ مه  یخرب  ه )  يرـشخمزو .  يزار  رخف  دننام  بنذ .  ترـصن و  راک ، یحو ،  اضق ، تمایق ،  هظیرق ،  ینب  لتق  هکم ،  حتف  لتق ،  ع ، )  ) 
ریـسفت بحاص  ییابطابط و  همالع  دننام  نینموم  ترـصن  رافک و  باذع  زا  معا  تسا  ص )  ربمایپرب (  دنوادخ  ياه  هدعو  نآ  زا  دارم  دـنا 
یمارگ لوسر  هب  ادخ  هک  تسیا  هدعو  نامه  هیآ  رد  هدـنیآ  رما  زا  دوصقم  تسا :  هدـمآ  نینچ  ییابطابط  همالع  نازیملا  رد  یناعملاحور . 

هک نیا  باـب  رد  نینچمه  - 5  . دوـب هداد  نیکرـشم  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  ییاهدـیدهت  ناـمه  و  دوـب ، هداد  نینموـم  هب  دوـخ و 
 . تسا ناتسرپ  تب  ناکرشم و  هب  باطخ  فلا )  دنا :  هدومن  هراشا  لامتحا  هس  هب  نارسفم  تسیک ؟  هولجعتست ) )  الف  هیآ ( (  رد  بطاخم 

ناوت یم  ًابیرقت   . دنتـسه هیآ  باـطخ  دروم  ود  ره  نیکرـشمو  نینموم  ج )  دـشاب .  مکح  ياـنعم  هب  تساهنت ا ř Ơ وم هب  باـطخ  ب ) 
رد ًایناث  دشاب .  یمن  مکح  يانعم  هب  رما  ًالوا  اریز :  ، دنا هتسناد  یفتنم  ار  رگید  لامتحا  ود  دنا و  هتفریذپ  ار  لوا  لامتحا  نارسفمرثکا  تفگ 

تسا و كرـش  یفن  رب  عرفتم  لاجعتـسا  نایتا و  هلاسم  تشذگ  هکنانچ  ًاثلاث  تسا .  هدشن  هداد  تبـسن  نینموم  هب  لاجعتـسا  اج  چـیه  نآرق 
جع ماما (  روهظ  رد  لیجعت  اب  نآ  تبسن  هلجع و  . دوب دهاوخ  نیکرشم  هب  باطخ  مه  لاجعتسا  تسا  نیرفاک  هب  باطخ  كرـش  یفن  نوچ 

توهش ياضتقم  زا  و  نآ ،  تقو  زا  شیپ  تسا  یش  بلط  هلجع  دیوگ :  نآ  يانعم  رد  یناهفصا  بغار  تسا .  هلجع  هشیر  زا  لاجعتسا  ( : 
رد نآ  زا  دارم  تسا و  لجآ  لباقم  رد  هک  میراد  مه  هلجاع  هولجعتستالف . ) )  هللا  رما  یتا  تسا ( ( :  هلجع  اب  نتساوخ  لاجعتـسا :  تسا . 

لجع نم  ناسنالا  قلخ  تسا ( (  هدـمآ  زین  لـجع  هیآ 20 . )  تمایق ،  هرخالا ( ) )  نورذـت  هلجاعلا و  نوبحت  لب  ـالک  تسا ( (  اـیند  نآرق 
هیآ تسا .  هلجعرد  ناسنا  هغلابم  زا  هیانک  قوف  هیآ  هلجع .  يانعم  هب  تسا  مسا  سرف  نزو  رب  لجع  نولجعتـست ، ) )  املف  یتایآ  مکیراـس 

تعرس ینعی  لجع  هدمآ  برعلا  ناسل  رد  هیآ 11 . )  ارسا ، الوجع ( ) )  ناسنالا  ناک  تسا ( ( .  هدمآ  انعم  نیمه  رد  زین  ارسا  هروس  زا   11
رد لاجعتسا  هلجع و  هک  تسا  تسرد  نآرق :  رد  لاجعتسا  مدومن . ) )  تقبـس  وا  هب  ینعی  یـشلا  تلجع  دیوگ ( ( :  ارف  یطب .  فالخرب  ، 

یناسک قحلا ؛  اهنا  نوملعی  اهنم و  نوقفـشم  اونما  نیذلاو  اهب  نونمویال  نیذلا  اهب  لجعتـسی  تسا ( ( .  هدش  یفن  ًاحیرـص  نینموم  زا  نآرق 
قح هک  دنناد  یم  نوچ  دننآ ، زا  سرت  رد  دنراد  نامیا  هک  اهنآ  اما  دـننک و  یم  لاجعتـسا  نآ  باذـع  هرابرد  دـنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک 

باذع هب  هک  تسا  یتروص  رد  نینمومزا  لاجعتـسا  یفن  نیا  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  نادب  دیاب  هک  يزیچ  هیآ 18 .)  يروش ،  تسا ( ) ) 
هللا لـجعی  ول  و  میناوخ ( ( :  یم  سنوی  هروـس  هیآ 10  دننام   . دـشاب هدـشانب  ینادان  لهج و  ساسا  رب  ای  ودـشاب  قلعتم  نآ  هب  هیبش  دراوم  و 

نداتسرف رد  ادخ  دیآ  مهارف  ناشیا  رب  اه  تمعن  اه و  یبوخ  دنهاوخ  یم  هلجع  اب  مدرم  هک  يروطنامهرگا  ریخلاب ؛ مهلاجعتسا  رـشلا  سانلل 
هدش هداد  تبـسنریخ  هب  لاجعتـسا  هچ  رگ  قوف  هیآ  رد  دش . ) )  یم  لزان  باذع  نانآ  رب  ًاعطقدرک  یم  هلجع  مدرم  يارب  باذـع  ینعی  رش 
دنوش هدروآدوخ  بابـسا  هلابند  هب  تعرـس  هلجع و  اب  راـثآ ، تاببـسم و  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  ناـیمدآ  هویـش  ًاـعبط  نوچ  اـما  تسا 

یتروصرد اما   . ددرگ یم  لزان  ًاعطق  باذع  دنک  يوریپ  هدش  انب  ینادان  لهج و  ساسا  رب  هک  اه  ناسنا  تنس  نیا  زا  یهلا  تنس  رگا  ًاملسم 
ناتـساد نایرج  رد  یتح  هدـشن و  یفن  نینموم  زا  نآرق  رد  دریگب  تروص  قشع  یهاـگآ و  ساـسا  رب  دـشاب و  کـین  راـک  هلجع  قلعتم  هک 

ییایب اجنیا  هب  تموق  زا  شیپ  هک  دش  ببس  زیچ  هچ  یسوم  يا  یسوم ؛  ای  کموق  نع  کلجعا  ام  و  میناوخ ( (  یم  ع )  یسوم (  ترضح 
هب ندیـسر  يارب  نم  و  دـننم ، لابند  هب  اهنآاراگدرورپ  درک :  ضرع  هلـصافالب  یـسوم  و  هیآ 84 . )  هـط ،  ینک ( ) )  هـلجع  هار  نـیا  رد  و 

اهنت هن  ینعی  یـضرتل )  بر  کیلا  تلجع  يرثا و  یلع  الوا  مه  لاق  يوش ( .  دونـشخ  نم  زا  ات  مدرک  باتـش  ، وت یحو  رـضحم  هاگداعیم و 
تناگدـنب هب  مریگب و  اروت  ماکحا  نیناوق و  رتدوز  هچ  ره  مدوب  قاتـشم  هکلب  دوب ، هتخاس  رارق  یبارم  تنخـس  ندینـش  وت و  تاـجانم  قشع 

هرفغم یلا  اوعراس  دروآ ( ( :  دـهاش  ناوت  یم  مه  ار  لیذ  تایآ  اعدـم  نیا  دـییات  رد  منک . بلج  رتهب  ار  وت  تیاضر  هار  نیا  زا  مناـسرب و 
ثحابم ياتسار  رد  رگید .  تایآ  و   ( هیآ 48 هدیام ،  هیآ 148 و   ، هرقب تاریخلا () )  اوقبتساف  ای ( (   ( هیآ 133 نارمع ،  لآ  مکبر ( ) )  نم 
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راک هب  دشاب  باذع  نامه  هک  دب  راک  رد  لاجعتسا  ًایناثو  تسا  رافک  هب  باطخ  ًالوا  هولجعتـستال ) )  ترابع ( (  هک  میریگ  یم  هجیتن  قوف 
رد هلجع  میراد .  نآرق  رد  نآ  رد  یهاـگآو  لـمع  یبوـخ  تروـص  رد  نموـم  دارفا  هب  هلجع  باـستنا  تشذـگ  هکناـنچًاثلاث  تـسا .  هـتفر 

لماوع زا  دـح  زا  شیب  ینیب  شوخو  سوه ،  يوه و  هرطیـس  هاگ  و  یحطـس ،  راکفا  عوضوم و  کی  هب  نیـشتآ  قشع  دـنا  هتفگ  ثیداحا : 
ینعی ینات  تیبثت و  هلجع  لباقم  هطقن  اما  تسین .  شرامـش  لـباق  دوش  یم  ناـسنا  ریگنماد  هلجع  رثارب  هک  ییاـه  یخلت  تسا .  یگدزباـتش 
تسا هتسیاب  هتـسیاش و  یمود  اما  تسا  مومذم  یلوا  تسا .  نداد  ماجنا  ار  يراک  بناوج  همه  یـسررب  لمات و  رکفت و  اب  ندرک و  گنرد 

ار يراک  لمات  اب  مدرم  رگا  دـنک ، یم  كاله  هلجع  ار  مدرم  دـیامرف :  یم  ص )  ربمایپ (  تسا . هدـمآ  ثیداـحا  رد  ود  ره  هکنیا  ظاـحل  هب 
دیامرف یم  ع )  قداص (  ماما  ای  دحا . )  کلهی  مل  اوتبثت  سانلا  نا  ولو  لجعلا  سانلا  کلها  امنا  دش (  یمن  كاله  یـسک  دنداد  یم  ماجنا 

 : ) دیامرف یم  ص )  ربمایپ (  تمادن .  هلجع  اب  تسا و  تمالس  ندرک  گنرد  اب  مادنلا ؛ نوکت  لجعلا  عم  مالـسلا و  نوکت  تیبثتلا  عم  : ) ) 
ناونع تحت  یباب  یمالـسا  ثیداحا  رد  تسا .) )  ناطیـش  زا  هلجع  تسادـخ و  هیحان  زا  گنرد  ناطیـشلا ؛  نم  لجعلاو  هللا  نم  هانالا  نا  ) 
ریخلا نم  بحی  هللا  نا  میناوخ ( ( :  یم  ص )  ربمایپ (  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا :  هدمآ  ریخ  راک  رد  لیجعت  هنیمز  رد  ریخلا  لعف  لیجعت 
ریخلا نم  یـش  هب  مه  نم  دومرف ( ( :  مه  ع )  قداص (  ماـما  دوش . ) )  باتـش  نآ  رد  هک  دراد  تسودار  یکین  راـک  دـنوادخ  لـجعی ؛  اـم 

رد هک  ار  يراک  ره  اریز  دنک  هلجع  دیاب  تفرگ  يریخ  راک  هب  میمصت  هک  یسک  هرظن ؛  هیف  ناطیـشلل  ناف  ریخات  هیف  یـش  ناک  ناف  هلجعیلف 
تعرـس نامه  تاـیاور  نیا  رد  هلجع  زا  روظنم  ص 129 . )  ج 1 ، راحبلا ، نیفـس  دـنک ( ) )  یم  يا  هلیح  نآ  رد  ناطیـش  دـینک  ریخات  نآ 

اهراک رد  یعناوم  یناور و  یحور و  تالکـشم  زورب  ببـسرتشیب  هک  ندرک  ادرف  زورما و  اجیب و  ياهریخات  يراک و  لامها  لباقمرد  تسا 
هک مینک  اعدا  میناوت  یم  اج  نیمه  زا  هن .  یگدزباتـشو  هلجع  اما  يرآ ،  ياـهراک  رد  تیدـج  تعرـس و  تفگ  دـیاب  ور  نیازا   . ددرگ یم 
اب و   . درادـن قوف  هیآ  اب  صوصخ  هب  تایآروهظ  اب  یتافانم  چـیه  قح  ترـضح  تحاـس  زا  جـع )  رـصع (  ماـما  روهظرد  لـیجعت  ياـضاقت 
نآ روهظ  ياه  هنیمز  دناوت  یم  هک  تسا  ییاعد  دراد و  تارضح  نآ  تاملک  رد  هشیر  هک  یتنس  تسا .  گنهامه  مه  نیموصعم  تاملک 

لیجعت ياضاقت  دوخ  دشاب  ترـضح  نآ  روهظ  هدننک  دعاسم  دـناوت  یم  هک  يروما  زا  یکی  ینعی ،  دـنکبایهم ؛ لماک  روط  هب  ار  ترـضح 
دیآ یم  باسح  هب  تامدقم  نآزا  یکی  دادمتـسا  اضاقت و  نیا  دشاب  هتـشاد  يددـعتم  تامدـقم  جـع )  ماماروهظ (  ياه  هنیمز  رگا  تسا . 

دناوت یم  اـه ، ناملـسم  ناـیم  رد  یناور  یحور و  ریثاـت  رظن  زا  بلط  تساوخ و  نیا  دوخ  هک  تفگ  ناوـت  یم  ًاـساسا  هک  نیا  رخآ  مـالک  .
ناش زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 1 ذخآم :  عبانم و  دنکب .  افیا  هار  نیا  رد  يرثوم  کمک  لقادحای  دناسرب و  تیلعف  هب  ار  قوف  همزال  تامدقم 

هرابردرتشیب یهاگآ  يارب  - 2 دومن .  هعجارم  راربـالا  هدـع  رارـسالا و  فشک  باـتک  هب  ناوـت  یم  لاوـس )  لوا  هتکن  رد  قوـف (  هیآ  لوزن 
-4 ص 293 .  دلج 12 ، نازیملا ،  ریـسفت  همجرت  - 3 دوش .  هعجارم  یتجحرقابدمحمرتکد  فیلات  لوزنلا  بابـسا  باتک  هب  لوزنلا  بابـسا 

باب رفک ، نامیا و  باتک  دلج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 6 هحفص 129 .  دلج 1، راحبلا ، نیفس  - 5  . 43 هحفص 46 -  دلج 12 ، هنومن ،  ریسفت 
ریسفت - 9  . 31 هحفص 34 -  دلج 10 ، نازیملا ،  ریسفت  همجرت  -8 هحفص 293 .  دلج 12 ، نازیملا ،  ریسفت  همجرت  - 7 ریخلا .  لعف  لیجعت 

تاراشتنا بـطق ج 4/2158 دیـس  هتـشون  نآرقلا  لالــض  یف  عیــشت :  لـها  عباـنم  زا  يا  هدـیزگ  و 267 .  هحفـص 268  دـلج 13 ،  ، هنومن
یلعالا هسسوم  تاراشتنا  یسربط ج 6/137 هتـشون  نایبلا  عمجم  سلدنالاراد .  تاراشتنا  یسوط ج 6/357 خیش  هتشون  نایبتلا  قورـشلاراد .

فشک ییابطابط ج 12/292  همـالع  هتـشون  همجرت  هیمالـسالا  بتکلاراد  تاراـشتنا  ییاـبطابط ج 12/214 همـالع  هتـشون  نازیملا  توریب .
هینغم ج داوجدـمحم  فیلات  فشاکلا  ریـسفتلا  ریبکریما .  تاراـشتنا  يدبیم ج 5/352 نیدلادیـشر  لضفلاوبا  فیلاتراربالا  هدـعو  رارـسالا 

فیلاـت هنومن  ریـسفت  مق .  مکحلا ،  عبطم  تاراـشتنا  يزیرح ج 3/38 همـالع  فیلاـت  نیلقثلارون  ریـسفت  توریب .  ملعلاراد  تاراـشتنا  4/496
يزاررخف ج 20- ریــسفت  ننــست :  لــها  عباــنمزا  يا  هدــیزگ  یمالــسالا .  بــتکلاراد  تاراــشتنا  يزاریــش ج 11/158 مراـکم  ياــقآ 

فیلات یناعملا  حور  ریسفت  توریب .  یبرعلا -  بتکلاراد  تاراشتنا  يرشخمز ج 2/592 فیلات  فشاکلا  ریسفت  مق . رصان  یفاحص  19/218
ریـسفت یبرعلا .  تارثلا  ایحاراد  تاراشتنا  يوسورب ج 5/3 فیلات  نایبلا  حور  ریـسفت  یبرعلا .  تارثلا  اـیحاراد  تاراـشتنا  ج 14/90 یسولآ 

زا 1779تیودهم هحفص 332 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. ; توریب هفرعملاراد -  تاراشتنا  جریثک 2/581 نبا  فیلات  میظعلا  نآرقلا 

دوجو یتایآ  ای  هیآ  ترضح  نآ  لتاق  ةرابرد  زین  و  دننک ، روهظ  ات  دنشاب  رفن  دیاب 313  يدهم ع  ترضح  ناوریپ  هک  نیا  ةرابرد  میرک  نآرق  رد  ایآ 
؟ دراد

شسرپ

ای هیآ  ترـضح  نآ  لتاق  ةرابرد  زین  و  دننک ، روهظ  ات  دنـشاب  رفن  دیاب 313  يدـهم ع  ترـضح  ناوریپ  هک  نیا  ةرابرد  میرک  نآرق  رد  ایآ 
؟ دراد دوجو  یتایآ 

خساپ

نانآ کمک  هب  ترـضح  هک  ینارای  دـیآیم  رب  تایاور  زا  هچنآ  تسا  هدـشن  هراـشا  غيدـهم  ترـضح  ناراـی  فنـص  هب  میرک  نآرق  رد 
زا یخرب  هچنانچ  دـننکیم ، تعیب  ناشیا  اـب  روهظ  زا  دـعب  هک  تسا  نز  هاـجنپ  ناـنآ  ناـیم  رد  دنتـسه  رفن  دـنکیم 313 زاغآ  ار  تکرح 

بختنم ("ر.ك  اًـعیِمَج ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَـی  ْاُونوُکَت  اَـم  َْنیَأ  ِت   َ َْریَْخلا ْاوُِقبَتْـساَف  ; " دـناهدرک قیبطت  تعیب  نیا  هب  ار  هرقب  هروس  هیآ 148  تایاور 
یسلجم ج همالع  راونالاراحب ، هموصعم /  ترضح  تاراشتنا  روهظ ، ياههناشن  باب  یناگیاپلگ  یفاص  هللاۀیآ  رـشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا 

ماما دوشیم  هدـیمهف  ناگرزب  تارظن  تاـملک و  زا  هچ  نآ  دـشن . تفاـی  دـشاب  هدرک  ترـضح  لـتاق  هب  هراـشا  هک  ياهیآ  ص 223 ). ، 52
ر.ك  ) تسین نشور  ام  يارب  زیزع  نآ  تداهش  ای  گرم  یگنوگچ  دنلئاق  یخرب  هتبلا  دسریم . تداهـش  هب  ناراکتیانج  تسد  هب  غنامز 

 ( یمالسا تاغیلبت  رتفد  ص 60و61 ، هزوح ش 70و71 ، هلجم 

يوبن تایاور 

؟ تسیچ تسا  هدمآ  ع )  ) يدهم ترضح  مایق  دروم  رد  هک  یتایاور  نیرتفورعم 

شسرپ

؟ تسیچ تسا  هدمآ  ع )  ) يدهم ترضح  مایق  دروم  رد  هک  یتایاور  نیرتفورعم 

خساپ

دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  دنکیم  لقن  يردـخ » دیعـسوبا   » زا دوخ  دنـسم »  » باتک رد  تّنـس  لها  هناگراهچ  هّمئا  زا  لبنح » دـمحا  « ـ  1
َو ًاملُظ  ْتَِئُلم  امک  ًالْدَعَو  ًاطْسق  اهُالْمَی  یْتَیب  ِلهَا  ْنِم  َْوا  یتَْرتِع  ْنِم  لُجَر  ُجُرْخَی  َُّمث  لاق  ًاناوْدُع ، َو  ًاْملُظ  َضْرَالا  ٌالتْمَت  یّتَح  ُۀَعاّسلا  موُقَتال  »
دـنکیم و مایق  نم  تیب  لها  ای  ترتع  زا  يدرم  سپـس  ددرگ ، متـس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هک  ینامز  نآ  اـت  دوشیمن  اـپ  رب  تماـیق  « ] ًاناودُـع

فورعم تّدحم  يذمرت  3 ـ  دمحا 3/36 .) كردتسم  [. ) دوب هدرک  رپ  ار  نا  متس  ملظ و  هک  هنوگ  نآ  دزاسیم  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز 
اْینُّدلا َنِم  َْقبَی  َْمل  َْول   » دومرف هک  دنکیم  لقن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هللادبع  زا  جاّتلا ) رد  فصان  یلع  روصنم  حیرصت  قبط   ) حیحص دنـس  هب 

ًالْدَع َو  ًاطِْسق  َضْرَالا  ُالْمَی  یبَا  َمِْسا  ِهِیبَا  ُمِْسا  َو  یمِْـسا  ُهُمِْـسا  ُءیِطاوَی  یْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  َْوا  یّنم  ًالُجَر  َثَْعبَی  یّتَح  َمْوَْیلا  َِکلذ  ُهللا  َلَّوََطل  ٌمْوَی  ِّالا 
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دنک ثوعبم  هک  دـنکیم  ینالوط  نانچ  ار  زور  کی  نآ  دـنوادخ  زور ،  کی  رگم  ایند  رمع  زا  دـنامن  یقاب  رگا  « ] ًارْوَجَو ًاْملُظ  ْتَِئُلم  اـمَک 
مـسا شردپ ، مسا  و  نم ،  مسا  وا  مسا  هک  تسا ) یکی  اوتحم  موهفم و  تسا و  تیاور  يوار  زا  دیدرت   ) نم تیب  لها  زا  ای  نم  زا  ار  يدرم 

رد يروباشین  مکاـح  3 ـ  جاّتلا 5/343 .) [. ) تسا هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نآ  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا  نم  ردـپ 
ِرِخآ یف  یتَّمُاـِب  ُلِْزنَی   » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  يردـخ  دیعـسوبا  زا  هنیمز  نیا  رد  يرتحورـشم  ثیدـح  كردتـسم ،
ُدِجَیال ًاْملُظ ،  َو  ًارْوَج  َضْرَالا  ُالْمَی  یّتَح  َو  ُهَبْحَّرلا ،  ُضْرَالا  ُمُْهنَع  َقیضَت  یّتَح  ُْهنِم ،  ُّدَشَا  ُءالَب  ُعَمُْـسی  َْمل  ْمِِهناْطلُـس ،  ْنِم  دیدَش  ُءالَب  ِنامّزلا 

ُْهنَع یـضْرَی  ًارْوَج ،  َو  ًاْملُظ  ِْتِئُلم  امَک  ًالْدَـعَو  ًاطِْـسق  َضْرَالا  أَلْمَیَف  یتَْرتِع ، ْنِم  ًالُجَر  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  ُثَْعبَیَف  ِْملُّظلا  َنِم  ْهَیِلا  ُاِجَْتلَی  ًاَْـجلَم  ُنِمْؤُْملا 
رد  « ] ًارارْدِم ْمِْهیَلَع  ُهللا  ُهَّبَص  ِّالا  ًاْئیَش  اهِرْطَق  ْنِم  ٌءامَّسلا  َو ال  ُهَتجرْخَا ، الا  ًائیـش  اهرذب  نم  ضرالا  رَّخدتال ، ضرَالا ، نکاس  ِءامَّسلا و  ُنِکاس 

نیمز هک  اجنآ  ات  هدـشن !  هدینـش  نآ  زا  رتدـیدش  هک  ییالب  دوشیم ،  دراو  اـهنآ  ناطلـس  يوس  زا  نم  تّما  رب  يدـیدش  يـالب  ناـمز  رخآ 
زا نآ  هب  نتـسج  هانپ  يارب  یهاگنهانپ  نمؤم  و  ددرگیم ، ملظ  روج و  زا  رپ  نیمز  هک  اجنآ  ات  و  دوشیم ،  گنت  اـهنآ  رب  هدرتسگ  عیـسو و 
ملظ زا  هک  هنوگ  نآ  دنک ،  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دنکیم  ثوعبم  ار  مترتع  زا  يدرم  لاعتم  دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دـباییمن  ملظ 

نوریب ار  دوخ  ياهرذب  مامت  نیمز  نیمز ،  نانکاس  نینچمه  و  دنوشیم ،  دونشخ  وا  زا  ناگتـشرف )  ) نامـسآ نانکاس  دوب ،  هدش  رپ  متـس  و 
([. دـنکیم تـکرب  رپ  باریـس و  ار  اـج  هـمه  و   ) دراـبیم ورف  اـهنآ  رب  ار  ناراـب  ياـههناد  ماـمت  نامـسآ  و  دوـشیم ،  روراـب  دتـسرفیم و 

ار نآ  ملسم »  » و يراخب »  » دنچ ره  تسا  حیحـص  ثیدح  نیا  دیوگیم  ثیدح  رکذ  زا  دعب  مکاح  نیحیحصلا 4/465 ) یلع  كردتسملا  )
ماجنارـس هک  دـهدیم  ناـشن  تسا و  ناوارف  روهـشم ،  عباـنم  رد  فلتخم ،  ناـیوار  زا  ثیداـحا  هنوـگ  نیا  و  دـناهدرواین . دوـخ  باـتک  رد 

َضّرَالا َّنا   » قوف ۀـیآ  نومـضم  ددرگیم و  داد  لدـع و  زا  رپ  اج  همه  و  دوشیم ، اپرب  ع )  ) يدـهم تیاـفک  اـب  تسد  هب  یناـهج  تموکح 
. دباییم ققحت  َنوُِحلاّصلا » َيِدابِع  اُهثِرَی 

؟ دناهدومرف هچ  جع ) ) يدهم ترضح  يرتسگ  تلادع  دروم  رد  (ص ) هللا لوسر 

شسرپ

؟ دناهدومرف هچ  جع ) ) يدهم ترضح  يرتسگ  تلادع  دروم  رد  (ص ) هللا لوسر 

خساپ

ُْهنَع یـضرَی  ًاْملُظ ، َو  ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسق  َضْرَْالا  ُاَلْمَی  يِدـْهَْملِاب  ْمُکْرَِّشبُا  ص )  ) هللا لوسر  لاـق   » هدـش لـقن  نینچ  يردـخ  دیعـس  وبا  زا 
َو ینَغ ؛ (ص ) ِدَّمَُحم ِۀَُّما  َبُوُلق  الْمَیَو  ِساّنلا ؛ َْنَیب  ِۀیوَّسلِاب  َلاق  ًاحاحَص ، ینْعَم  ام  ُلُجَر  َلاقَف  ًاحاحَـص ، َلاْملا  ُمَسُْقی  ِضْرَْالاَو ، ِءامَّسلا  ناّکُس 

َُّمث ُذُْـخاَیَف  ِلاْملِاب  َُهلُُرمْأَی  َُّمث   ) ُدِـحاو ُلُجَر  ّاِلا  ِساّنلا  َنِم  ُمُوُقَی  امف  ُمُقَْیلَف  ۀَـجاح  ِلاْملِاب  َُهل  ْنَم  ُلوُقَی  يِداُنی  ًایِدانُم  ُُرمْأَـی  یّتح  هلْدَـع ، ْمُهَعَـسَی 
روهظ هب  ار  امـش  دومرف  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ( ] رـصم پاـچ  و 157 ،  156 ،/ راـتخملا ّیبنلا  تیب  لآ  بقاـنم  یف  راـصبالارون  (« ) ُهَّدُرَی َو  ُمُدـْنَی 
نیمز نانکاس  اهنامـسآ و  نانکاس  تسا ؛ هدش  رپ  متـس  روج و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنکیم  تلادع  زا  رپ  ار  نیمز  مهدیم ؛ تراشب  (ع ) يدهم

روط هب  دومرف  تسیچ ؟ تورث  حیحص  میسقت  ینعم  دیسرپ  یسک  دنکیم . میسقت  حیحص  روط  هب  ار  اهتورث  لاوما و  دنوشیم و  یـضار  وا  زا 
هک اجنآ  ات  دریگیم ، ارف  ار  همه  شتلادع  دنکیم و  يزاین  یب  زا  رپ  ار  (ص ) دّـمحم ناوریپ  ياهلد  و  دومرف ) سپـس  ! ) مدرم نایم  رد  يواسم 

لیذ رد  سپـس  . ) دزیخیمن رب  رفن  کی  زج  سکچیه ـ  دزیخرب ، دراد  یلام  زاین  سکره  دـنز  ادـص  دـنلب  يادـص  اـب  یـسک  دـهدیم  روتـسد 
دنمزآ و ارچ  هک  دوشیم  نامیـشپ  ددرگیم و  زاب  يدوزب  وا  اّما  دنهدب ، وا  هب  ياهظحالم  لباق  لام  دهدیم  روتـسد  ماما  هک  میناوخیم  ثیدح 

.( تسا هدوب  صیرح 
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؟ ریخ ای  تسا  تسرد  دیامرف  یم  روهظ  دوش و  یم  دّلوتم  نامزلارخآ  رد  يدهم  دومرف  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالسا ربمایپ  دنیوگ  یم  هکنیا 

شسرپ

ای تسا  تسرد  دیامرف  یم  روهظ  دوش و  یم  دـّلوتم  نامزلارخآ  رد  يدـهم  دومرف  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا ربمایپ  دـنیوگ  یم  هکنیا 
؟ ریخ

خساپ

رد يدهم  روهظ  هلئـسم  تسا  هدش  دراو  تایاور  رد  هچنآ  تیا  غورد  دص  رد  دص  هدـشن و  رکذ  نانیمطا  دروم  ياهباتک  رد  یتیاور  نینچ 
. تسا هدش  عقاو  يرمق  يرجه  لاس 255  رد  تسا : هدمآ  یخیرات  یثیدح و  عبانم  رد  هکنانچ  ناشیا  ّدلوت  اّما  تسا و  نامزلارخآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  هلآو  هیلعو  هللا  یلصادخ  لوسر  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  هلآو  هیلعو  هللا  یلصادخ  لوسر  ایآ 

خساپ

لقن ص )  ) ادخ لوسر  زا  سابع  نبا  دوشیم . هدافتسا  ص )  ) ادخ لوسر  هیحان  زا  ترضح  نآ  تدالو  هب  تداهـش  ثیدح  زا 107  يرآ ، 
هلعجف ًاّیلع  اهنم  راتخاف  ۀـیناثلا  علطأ  مث  ًاّیبن ، ینلعجف  اهنم  ینراتخاف  هعـالطأ  ضرـألا  یلإ  علطأ  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإ  : " دومرف هک  هدرک 

الأ نیـسحلاو . نسحلا  یطبـس  وبأو  یتنبا  جوز  وهو  ّیلع  نم  انأو  یّنم  ّیلعف  ًاریزوو ، ًۀفیلخو  ًاّیـصوو  ًاّیلوو  ًاخأ  هذـّختا  نأ  ینرمأ  مث  ًامامإ ،
مهنم عساتلا  یتّیصو ، نوظفحیو  يرمأب  نوموقی  ۀّمئأ  نیسحلا  بلص  نم  لعجو  هدابع  یلع  ًاججح  مهایآو  ینلعج  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنأو 

 . یقرواپ } كرابت دنوادخ  ... " " ؛ ۀّلضم ةریحو  ۀلیوط  ۀبیغ  دعب  رهظی  هلاعفأو ، هلاوقأو  هلئامش  یب  سانلا  هبشأ  یتّمأ ، ّيدهمو  یتیب  لهأ  مئآق 
درک یهجوت  مود  راـب  سپـس  داد  رارق  یبن  ار  نم  دومن و  باـختنا  ارمو  درک  نیمز  رب  یهّجوت  یلاـعتو  یقرواـپ } ص 257 . نیدـلا ، لامک 
سپ مهد ، رارق  دوخ  ریزوو  هفیلخو  ّیصوو  ّیلوو  ردارب  ار  وا  هک  دومن  رما  ارمو  داد  رارق  ماما  ار  واو  دومن  باختنا  نیمز  يور  زا  ار  یلعو 

ار نانآو  نم  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  هک  دیشاب ! هاگآ  تسا . نیسحو  نسح  ماهون  ود  ردپو  نم  رتخد  رهوش  وا  مایلع ، زا  نمو  نم  زا  یلع 
. دومن دنهاوخ  ظفح  ارم  تیـصوو  هدرک  مایق  نم  رما  هب  هک  داد  رارق  یناماما  نیـسح  بلـص  زاو  تسا . هداد  رارق  شناگدنب  رب  ییاهتجح 

ینالوط تبیغ  زا  دـعب  تسا . لاعفاو  لاوقاو  لیامـش  رد  نم  هب  مدرم  نیرتهیبش  تسا . نم  تّما  يدـهمو  نم  تیب  لها  مئاـق  اـهنآ  زا  نیمهن 
... ". دنکیم روهظ  هدننک  هارمگ  تریحو 

؟ تسا هداد  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  زا  ربخ  هلآو  هیلعو  هللا  یلصمرکا  لوسر  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  زا  ربخ  هلآو  هیلعو  هللا  یلصمرکا  لوسر  ایآ 
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خساپ

: " ... دومرف هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  سابع  نبا  تسا ؛ هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  تایاور  زا  يرایـسب  رد  يرآ ،
هلئآمش یف  یب  سانلا  هبـشأ  یتّمأ  ّيدهمو  یتیب  لهأ  مئآق  مهنم  عساتلا  یتّیـصو  نوظفحیو  يرمأب  نوموقی  ۀّمئأ  نیـسحلا  بلـص  نم  لعجو 

ص 256 نیدلالامک ، یقرواپ .  } زاو ... " " ؛ ّزعو ... ّلج  هَّللا  نید  رهظیو  هَّللا  رمأ  نلعیف  ۀّلضم  ةریحو  ۀلیوط  ۀبیغ  دعب  رهظی  هلاعفأو . هلاوقأو 
، دومن دنهاوخ  ظفح  ارم  تیصوو  هدرک  مایق  نم  رما  هب  هک  داد  رارق  یناماما  نیسح  بلص  یقرواپ } ح 3 . ص 227 ، ج 36 ، راونألاراحب ،  ؛

ینالوط یتبیغ  زا  دعب  تسا . لاعفاو  لاوقاو  لیامـش  رد  نم  هب  مدرم  نیرتهیبش  وا  تسا . نم  تما  يدهمو  نم  تیب  لها  مئاق  اهنآ  زا  نیمهن 
زا زین  ع )  ) یلع ماـما  ... " دومن . دـهاوخ  رهاـظ  ار  وا  نیدو  هدرک  نـالعا  ار  ادـخ  رما  هاـگ  نآ  درک ، دـهاوخ  روـهظ  هدـننک  هارمگ  یتریحو 
... " " ؛ ... يرخألا نم  لوطأ  امهادـحإ  ناتبیغ  هل  نوکیو  هَّللا  ءآش  اـم  مهماـمإ  مهنع  بیغی  ّمث  : " دومرف هک  هدرک  تیاور  ص )  ) ادـخ لوسر 

ياربو دش . دهاوخ  بیاغ  دهاوخب  ادـخ  هک  نامز  یقرواپ } ص 380 . ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } ره ات  اهنآ  نایم  زا  ناشماما  هاـگ  نآ 
: دیـسرپ ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  ... " تـسا . رتینـالوط  يرگید  زا  ود  نآ  زا  یکی  هـک  هدـش  ررقم  تـبیغ  ود  وا 

یقرواپ } مئاق يارب  ایآ  {" " ؛ َنیِِرفاکلا َقَحْمَیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمَیلَو  : } ۀیآلا هذه  أرق  ّمث  ّیبرو . يإ  لاق : ۀبیغ ؟ كدـلو  نم  مئآقللو  "

تبیغ وت  دالوا  زا  یقرواـپ } ص 287 . نیدلالامک ، ح 18 ؛  ص 73 ، ج 51 ، نامه ، یقرواپ .  { } یقرواـپ هیآ 141 . نارمع ، لآ  هروـس  . 
{. " َنیِِرفاکلا َقَحْمَیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمَیلَو  : } دومن تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دنگوس . ادخ  هب  يرآ  دومرف : تسا ؟

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  یبا " مسا  هیبا  مساو  یمسا  همسا  : " ثیدح هب 

شسرپ

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  یبا " مسا  هیبا  مساو  یمسا  همسا  : " ثیدح هب 

خساپ

 - 2 دننادیم . ص )  ) ادخ لوسر  هیّرذ  زا  ار  ّيدهم  دناهدرک  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ار  تیودـهم  ثیداحا  هک  هباحـص  زا  يرایـسب   - 1
دوخ ننـس  رد  هجاـم  نبا  دوخ   - 3 تسا . هدرکن  دانتـسا  نآ  هب  یـسک  چـیهو  هدوب  نیمّلکتمو  ثیدـح  ياـملع  ضارعا  دروم  ثیدـح  نیا 
مّیق نـبا   - 4 یقرواپ } ح 4086 . ص 1368 ، ناـمه ، یقرواـپ .  . } تسا هدرک  لـقن  زین  ار  ۀـمطاف " دـلو  نم  وهو  ّقح  ّيدـهملا   " ثیدـح

ثیدح نیا  هک  زین  يروباشین  مکاح  تسا . هدومن  فیعـضت  ار  نآ  طوسبم  روط  هبو  هدرک  لقن  فینملارانملا "  " رد ار  ثیدـح  نیا  هیزوج 
نیخیش طورـش  اب  شتقباطم  تهج  هب  هکنآ  هن  هدوب  بجعت  یقرواپ } ح 325 . ص 130 ، فینملا ، رانملا  یقرواپ .  } يور زا  هدرک  لـقن  ار 

نب یـسیع  ّالا  يدهم  الو   ) ثیدح : " ... دـیوگیم یبهذ  یقرواپ } ص 441 . ج 4 ، مکاح ، كردتـسم  یقرواپ .  . } دـشاب هدرک  لقن  ار  نآ 
دّمحم همجرت  مقر 202 ، ص 125 ، ج 9 ، بیذـهتلا ، بیذـهت  یقرواپ .  " . } تسا هدرک  لقن  ار  نآ  هجام  نبا  هک  رکنم  تسا  يربخ  میرم )

هاگ نآ  تسا . باب  نیا  ثیداحا  اب  ضراعم  میرم - نب  یـسیع  ّالا  يدـهم  ـالو   - ثیدـح : " دـیوگیم یبطرق  یقرواـپ } يدـنج . دـلاخ  نب 
، مکح سپ  تسا ، ثیدح  نیا  زا  ّحصاو  هدوب  تباث  تسا  همطاف : دالوا  زاو  ربمایپ  ترتع  زا  يدهم  جورخ  رب  ّصن  هک  یثیداحا  دـیوگیم :

نیا  - 5 یقرواپ } ص 701 . ج 2 ، یبطرق ، ةرکذـتلا ، یقرواپ .  " . } رگید ثیداحا  هن  تسا  همطاف  دالوا  زا  يدـهم  جورخ  ثیداحا  قباـطم 
 . یقرواپ . } تسا هدماین  میرم ) نب  یسیع  ّالا  يدهم  الو   ) هلمج نآ  نتم  رد  یلو  هدرک  لقن  همامایبا  زا  دوخ  دنـس  اب  زین  یناربط  ار  ثیدح 

ياج رد  هک  هنوگ  نامهو  تسا ، رتاوتم  همطاف : دالوا  زا  يدـهم  جورخ  تایاور   - 6 یقرواپ } ح 7757 . ص 214 ، ج 8 ، ریبکلا ، مجعملا 
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دحاو ربخ  دنس ، تّحص  ضرف  رب  میرم ) نب  یسیع  ّالا  يدهمالو   ) ثیدح یلو  دناهدرک ، حیرـصت  نآ  رتاوت  هب  يدایز  هدع  دش  هراشا  دوخ 
ادخ لوسر  تیب  لها  زا  یصخش  روهظ  مالسا ، خیرات  لوط  رد  نیملسم  نیب  روهـشم  زینو  تسا . مدقم  رتاوتم  ربخ  ضراعت ، ماگنهو  تسا ،

هب خساپ  ددـصرد  زین  يرامغ  ضیفلاوبا  دـشاب . یمالـسا  تیودـهم  ثیداحا  حّـجرم  دـناوتیم  ترهـش  نیا  تسا ، همطاف : دالوا  زاو  (ص )
{ یقرواپ ص 538 . نونکملا ، مهولا  زاربا  یقرواپ .  . } تسا هتفگ  خساپ  نآ  هب  لاکشا  تشه  ابو  هدمآرب  قوف  ثیدح 

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  یبا " مسا  هیبا  مساو  یمسا  همسا  : " ثیدح هب 

شسرپ

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  یبا " مسا  هیبا  مساو  یمسا  همسا  : " ثیدح هب 

خساپ

ننس رد  دووادوبا  هک  تسا  یتیاور  تهج  هب  نیاو  تسا ، هَّللادبع  ع )  ) يدهم ترـضح  ردپ  مان  هکنیا  رب  دندقتعم  ّتنـس  لها  ياملع  بلاغ 
ردـپ ماـنمه  شردـپ  ماـنو  نم  ماـنمه  يدـهم  ماـن  " " ؛ یمـسا هیبا  مساو  یمـسا  همـسا  : " دومرف هک  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دوـخ 
ماما نانآ  اریز  درادن ؛ يراگزاس  هیماما  ياملع  داقتعا  اب  نیاو  تسا ". یقرواپ } ح 4282 . ص 309 ، ج 2 ، دووادیبا ، ننس  یقرواپ .  } نم

هجامنبا ننـسو  يذـمرت  حیحـص  رد  نومـضم  نیا   - 1 خـساپ : دـننادیم . ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دـنزرف  ار  ع )  ) يدـهم ترـضح  نامز 
مساو یمسا  همسا   ) لیذ نیا  زگره  یلو  هدمآ  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد  زینو  هدش  فیلأت  ع )  ) نامز ماما  دروم  رد  هک  میعنوبا  ياهباتکو 

تیاور هک  دوشیم  هداد  يدایز  لامتحا   - 2 درادـن . دوجو  يریبعت  نینچ  تیب : لها  تایاور  رد  زینو  درادـن . دوجو  اهنآ  رد  یبا ) مسا  هیبا 
هب مدرم  قیوشتو  دوخ  تنطلس  دییأت  يارب  یـسابع  تلود  هک  تسین  یکـش  اریز  دشاب ، نایـساّبع  تاعوضومو  تالوعجم  زا  شلیذ  اب  قوف 
هب نآ  تبسنو  ثیدح  لعج  هلمج  زا  يراک  ره  هب  تسد  یـسابع  تلود  هفیلخ  نیموس  یـسابع ، يدهم  هب  بّقلم  سابع  نب  دّمحم  اب  تعیب 

ار مدرمو  دومن  نییعت  دوخ  نیـشناجو  هفیلخ  ناونع  هب  ار  دّمحم  شدنزرف  تشاد  مان  هَّللادبع  هک  یـسابع  روصنم  دندز . ص )  ) ادـخ لوسر 
يدهم وا  هکنیا  نامگ  هب  مدرم  ات  تشاذـگ ، يدـهم  ار  شدـنزرف  بقل  راک  نیا  هب  مدرم  رتشیب  بیغرت  يارب  وا  درک . وا  اب  تعیب  هب  قیوشت 

ردـپ مسا  نآ  ردو  هدرک  لعج  یثیدـح  ات  داد  روتـسد  دوب  هَّللادـبع  شدوخ  مسا  هک  اـجنآ  زا  یلو  دـننک ، تعیب  وا  اـب  تسا  دوعومو  رظتنم 
ص 81. ج 12 ، یناغالا ، ص 174ù173 ؛  ج 18 ، يرهطم ،؛ دیهش  راثآ ، هعومجم  ر.ك : یقرواپ .  . } دننک یفرعم  هَّللادبع  ار  تّما  يدهم 

{ یقرواپ

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  نسحلا " دلو  نم  يدهملا  : " ثیدح هب 

شسرپ

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  نسحلا " دلو  نم  يدهملا  : " ثیدح هب 

خساپ

نب دمحا  دنسم  رد  زینو  هدش  فیلأت  ع )  ) نامز ماما  دروم  رد  هک  میعنوبا  ياهباتکو  هجامنبا  ننسو  يذمرت  حیحص  رد  نومضم  نیا   - 1
دوجو يریبعت  نینچ  تیب : لها  تایاور  رد  زینو  درادن . دوجو  اهنآ  رد  یبا ) مسا  هیبا  مساو  یمـسا  همـسا   ) لیذ نیا  زگره  یلو  هدمآ  لبنح 
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تلود هک  تسین  یکش  اریز  دشاب ، نایساّبع  تاعوضومو  تالوعجم  زا  شلیذ  اب  قوف  تیاور  هک  دوشیم  هداد  يدایز  لامتحا   - 2 درادن .
تسد یسابع  تلود  هفیلخ  نیموس  یسابع ، يدهم  هب  بّقلم  سابع  نب  دّمحم  اب  تعیب  هب  مدرم  قیوشتو  دوخ  تنطلـس  دییأت  يارب  یـسابع 

هب ار  دّمحم  شدنزرف  تشاد  مان  هَّللادبع  هک  یـسابع  روصنم  دندز . ص )  ) ادـخ لوسر  هب  نآ  تبـسنو  ثیدـح  لعج  هلمج  زا  يراک  ره  هب 
ار شدـنزرف  بقل  راـک  نیا  هب  مدرم  رتشیب  بیغرت  يارب  وا  درک . وا  اـب  تعیب  هب  قیوشت  ار  مدرمو  دومن  نییعت  دوخ  نیـشناجو  هفیلخ  ناونع 

دوب هَّللادـبع  شدوخ  مسا  هک  اجنآ  زا  یلو  دـننک ، تعیب  وا  اـب  تسا  دوعومو  رظتنم  يدـهم  وا  هکنیا  ناـمگ  هب  مدرم  اـت  تشاذـگ ، يدـهم 
دیهـش راـثآ ، هعوـمجم  ر.ك : یقرواـپ .  . } دـننک یفرعم  هَّللادـبع  ار  تّما  يدـهم  ردـپ  مسا  نآ  ردو  هدرک  لـعج  یثیدـح  اـت  داد  روتـسد 

{ یقرواپ ص 81 . ج 12 ، یناغالا ، ص 174ù173 ؛  ج 18 ، يرهطم ،؛

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  نسحلا " دلو  نم  يدهملا  : " ثیدح هب 

شسرپ

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  نسحلا " دلو  نم  يدهملا  : " ثیدح هب 

خساپ

تـساقآ مدنزرف  نیا  انامه  : " دومرفو هدرک  رظن  ع )  ) نسح شدـنزرف  هب  ع )  ) یلع هک  دـنکیم  لقن  قاحـسایبا  زا  دوخ  ننـس  رد  دووادوبا 
نبا ننـس  یقرواپ .  " . } تسامـش ربمایپ  مان  مه  هک  دـنک  جورخ  يدرم  وا  بلـص  زا  هک  تسا  دوزو  دـیمان ، اقآ  ار  وا  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه 

هکنیا رب  دراد  تلالد  هک  دراد  دوجو  رگید  تیاور  اـههد  ثیدـح  نیا  لـباقم  رد   - 1 خساپ : یقرواپ } ح 4290 . ص 311 ، ج 2 ، دوواد ،
همطاف ع )  ) رقاب ماما  ردام  اریز  تسه ، زین  ع )  ) نسح ماما  هیرذ  زا  يدـهم  اـنعم  کـی  هب   - 2 تسا . ع )  ) نیـسح ماما  لسنو  دالوا  زا  يدهم 
یثیدح ردو  تسا . ینیسح  مهو  ینـسح  مه  ع )  ) يدهم ترـضح  تایاور ، هتـسد  ود  نیب  عمج  اب  اذلو  تسا  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  رتخد 
بحاص  - 3 یقرواپ } ص 165 . ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  یقرواپ .  " . } تسا تما  يدـهم  نیـسحو - نسح   - ود نیا  زا  : " دومرف ص )  ) ربمایپ
حیحص رد  زینو  درک ... رظن  ع )  ) نیـسح شدنزرف  هب  ع )  ) یلع ماما  هک  هدمآ  نآ  رد  یلو  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  رردلا " دقع   " باتک

ص رردلا ، دقع  یقرواپ .  } هداد زین  ییاجباج  فیحصت و  لامتحا  هک  ًاصوصخ  تسا . هدمآ  هنوگ  نیا  یقهیب  ننـسو  یئاسن  ننـسو  يذمرت 
هقطنم رد  وا  اب  هک  ینسح  هَّللادبع  نب  دّمحم  يربهر  هب  ینـسح  تاداس  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا   - 4 دوشیم . یقرواپ } باب 1 . ، 45
تلود هیلع  رب  مایقو  شروش  ددـصرد  ینـسح  تاداـس  هک  اـجنآ  زاو  دـناهدوبن . ثیداـحا  هنوگ  نیا  شیادـیپ  رد  ریثأـتیب  دـش  تعیب  ءاوبا 

هدرک یـسایس  يرادربهرهب  هدش ، دراو  رظتنم  يدهم  روهظ  هرابرد  هک  یتایاور  زا  اذل  دنتـشاد ، يونعم  هناوتـشپ  هب  جایتحا  دـناهدوب  هیماینب 
ع)  ) یبتجم نسح  ماما  لسن  زا  ار  يدـهم  ص )  ) ربمایپ هب  نآ  تبـسنو  یتیاور  لعج  اـب  ناـنآ  دـندرک . قبطنم  نسح  نب  هَّللادـبع  رب  ار  نآو 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  اب  تاقالم  عوضوم : یقرواپ } ص 173 . ج 18 ، يرهطم ،؛ دیهش  راثآ ، هعومجم  ر.ك : یقرواپ .  . } دندرک یفرعم 
اربک تبیغ  رد 

؟ دراد تافانم  مدرم  ندوب  حلاص  اب  ًاروجو " ًاملظ  تئلم  امک   " هلمج ایآ 

شسرپ

؟ دراد تافانم  مدرم  ندوب  حلاص  اب  ًاروجو " ًاملظ  تئلم  امک   " هلمج ایآ 
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خساپ

تقیقح رد  هلمج  نیاو  " تئلم ، اـم  دـعب   " هن هتفر  راـک  هب  ... تئلم " اـمک   " هلمج تاـیاور  رتشیب  رد  ًـالوا : مییوگیم : قوف  لاؤس  دروم  رد 
رپ ترضح  تموکح  هک  هنوگ  نامه  دوشیم ، ملظ  زا  رپ  یتموکح  هنوگچ  ینعی  ملظ ، زا  رپ  یتموکح  هب  تسا  لدع  زا  رپ  تموکح  هیبشت 

ناونع هب  هکلب  تسا ، هدـشن  رکذ  تایاور  نیا  رد  روهظ  يارب  تیببـس  وحن  هب  زواجتو ، يدـعتو  ملظ  شرتسگ  ًاـیناث : دوب . دـهاوخ  لدـع  زا 
اب ات  دنک  ملظ  هب  قیوشت  ار  مدرم  هکنیا  هن  دـهدیم ، روهظ  ماگنه  یجراخ  یتیعقاو  زا  ربخ  تایاور  نیا  رد  ًاثلاث : تسا . روهظ  نراقم  طرش 
نآ تهج  هب  ترـضح  هک  میـشاب  يزیچ  نامه  ینعی  تلادـع ، هدـنهد  شرتسگ  میراد  هفیظو  ام  هکلب  دـنک ، روهظ  ترـضح  نآ ، شرتسگ 

. میوش میهس  گرزب  رما  نیا  ردو  دنکیم  روهظ 

راهطا همئا  تایاور 

ماما تبیغ  درومرد  تایاور 

؟  دینک نایب  ار  جع )   ) يدهم ترضح  تبیغ  هرابرد  ع )   ) تیب لها  تایاور  زا  يا  هنومن 

شسرپ

؟  دینک نایب  ار  جع )   ) يدهم ترضح  تبیغ  هرابرد  ع )   ) تیب لها  تایاور  زا  يا  هنومن 

خساپ

یتبیغ ام  مئاق   : دندومرف ترـضح  هک  درک .  لقن  ع )   ) یلع زا  شناردپ  زا  ع )   ) یقت دمحم  ماما  ترـضح  زا  ع )   ) ینـسح میظعلادـبع   - 1
يوجتـسج رد  ددرگ ,  یم  هاگارچ  لابند  هک  يا  هنـسرگ  ناویحدننامه  وا  تبیغ  نامز  رد  هک  مینیب  یم  ار  نایعیـش  ایوگ  دراد  تدـم  زارد 

بلق تواسق  راچد   , شماما تبیغ  لوط  رثا  رد  دنامب و  تباث  شنید  رب  هک  ناشیا  زا  سک  ره  هک  دیشاب  هاگآ  دنبای .  یمن  ار  وا  یلو  دنیوا 
وا ندرگ  رب  سکچیه  زا  یتعیب  دـنک ,  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف :  ـپـس  ـس دوب .  دـهاوخ  نم  هجرد  رد  نم  اب  تمایق  زور  رد  ددرگن 
یم بیاغ  مدرم  مشچ  زا  دوش و  یمدلوتم  هنایفخم  روظنم  نیدب  و  تشاد )  دهاوخن  وا  رب  یطلست  يرگم  ـم سـتـ کا چیه حـ و  دوبدهاوخن ( 

رت ینالوط  یکی  هک  دراد  تبیغ  ود  ام  مئاق  دندومرف :  هک  هدش  تیاور  ع )   ) داجس ترضح  رثا   - 2 ص 255 )  رثالا ,  بخ  مـنـتـ ددرگ ( . 
 ( ص 251 رثالا ,  بختنم  دننام ( .  یم  تباث  وا  تمامارب  دنشاب ,  هتشاد  حیحص  تفرعم  يوق و  نیقی  هک  یناسک  اهنت  تسا و  يرگید  زا 

؟ تسا هدرک  هراشا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  هب  مالسلاهیلعیلع  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  هراشا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  هب  مالسلاهیلعیلع  ماما  ایآ 
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خساپ

هک هدرک  لـقن  ع )  ) نینمؤملاریما زا  دوخ  دنـس  هب  یثیدـح  رد  قودـص  هلمج ؛ زا  تسا  هدومن  هراـشا  نآ  هب  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد  يرآ ،
یلع مهنم  تبث  نمف  الأ  هنودـجیالف  یعرملا  نوبلطی  هتبیغ  یف  معنلا  نالوج  نولوجی  ۀعیـشلاب  ّینأک  لیوط  اهرمأ  ۀـبیغ  اّنم  مئآـقلل  : " دومرف

ص يرولا ، مـالعا  ص 303 ؛  نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  ... " { ؛ ۀـمایقلا موی  یتجرد  یف  یعم  وهف  هماـمإ  ۀـبیغ  دـمأ  لوطل  هبلق  سقیملو  هنید 
هعیـش ایوگ  دوب . دهاوخ  ینالوط  نآ  تّدمو  نامز  هک  تسا  یتبیغ  ام  زا  مئاق  يارب  { " یقرواپ ح 1 . ص 109 ، ج 51 ، راونألاراحب ، 426 ؛ 

نآ رد  هک  سکره  دیـشاب ! هاگآ  دـباییمن . ار  نآ  یلو  ددرگیم  هاگارچ  لابند  هب  نادرگرـسو  رّیحتم  نادنفـسوگ  دـننام  هب  هک  منیبیم  ار 
تمایق زور  رد  نم  هبترم  ردو  نم  اب  وا  دوشن ، تخـس  تبیغ  تدـم  ندـش  ینـالوط  تهج  هب  شبلقو  دـشاب  مدـق  تباـث  دوخ  نید  رب  ناـمز 

." دوب دهاوخ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعنسح  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعنسح  ماما  ایآ 

خساپ

ترضح نآ  هب  یخرب  ضارتعاو  هیواعم  اب  هحلاصم  زا  دعب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هک  دنکیم  لقن  یثیدح  رد  دوخ  دنـس  هب  قودص ؛ خیش 
ّینأ نوملعت  الأ  تبرغوأ ، سمـشلا  هیلع  تعلط  امم  یتعیـشل  ریخ  تلمع  يّذلا  هَّللاو  تلمع ، ام  نوردـت  ام  مکحیو  : " دومرف تهج  نیا  رد 

ع)  ) رـضخلا ّنأ  متملع  امأ  لاق : یلب . اولاق : ّیَلع ؟ ص )  ) هَّللا لوسر  ّصنب  ۀّنجلا  لهأ  بابـش  يدّیـس  دحأو  مکیلع  ۀـعاطلا  ضرتفم  مکمامإ 
کلذ ناکو  کلذ  یف  ۀمکحلا  هجو  هیلع  یفخ  اذإ  ع )  ) نارمع نب  یسومل  ًاطخس  کلذ  ناک  مالغلا  لتقو  رادجلا  ماقأو  ۀنیفـسلا  قرخ  اّمل 
یسیع هَّللا  حور  یّلصی  يّذلا  مئآقلا  ّالإ  هنامز  ۀیغاطل  ۀعیب  هقنع  یف  عقیو  ّالإ  دحأ  اّنم  ام  ّهنأ  متملع  امأ  ًاباوصو . ۀمکح  هرکذ  یلاعت  هَّللا  دنع 

یخأ دـلو  نم  عساتلا  کلذ  جرخ  اذإ  ۀـعیب . هقنع  یف  دـحأل  نوکی  اّلئل  هصخـش  بیغیو  هتدالو  یفخی  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإف  هفلخ  ع )  ) میرم نب 
ءیش ّلک  یلع  هَّللا  ّنأ  ملعیل  کلذ  ۀنس  نیعبرأ  نود  ّبآش  ةروص  یف  هتردقب  هرهظی  ّمث  هتبیغ  یف  هرمع  هَّللا  لیطی  ءامإلا  ةدّیس  نب  نیـسحلا 

؟ مدرک هچ  نم  هک  دینادیمن  امـش ! رب  ياو  { " یقرواپ ح 1 . ص 132 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 315 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ." { ؛ ریدـق
ماما نم  هک  دینادیمن  ایآ  تسا . رتهب  هدرک  بورغو  عولط  وا  رب  دیـشروخ  هچنآ  زا  منایعیـش  يارب  مداد  ماجنا  نم  ار  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب 

: دنتفگ متـسین ؟ ص )  ) ادـخ لوسر  حیرـصت  هب  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ود  زا  یکی  نم  ایآ  ؟ تسا بجاو  امـش  رب  متعاطا  هک  متـسه  امش 
نارمع نب  یـسوم  بضغ  دروم  تشک ، ار  مالغو  اـپ  رب  ار  راویدو  خاروس  ار  یتشک  هک  یماـگنه  ع )  ) رـضخ دـینادیمن  اـیآ  دومرف : يرآ .

هک دینادیمن  ایآ  دوب . باوصو  تمکح  قباطم  لاعتم  دـنوادخ  دزن  رما  نیا  یلو  تسنادیمن ؟ ار  نآ  تمکح  هکنآ  تهج  هب  تفرگ ، رارق 
دنوادخ درازگیم . زامن  وا  رس  تشپ  ع )  ) میرم نب  یسیع  هک  یمئاق  زج  میراد ، ار  دوخ  نامز  توغاط  تعیب  دوخ  ندرگ  رب  ام  زا  کی  ره 

جورخ ماگنه  سک  چـیه  بناج  زا  وا  ندرگ  رب  هکنآ  ات  درک  دـهاوخ  بیاـغ  ار  شـصخشو  دومن ، دـهاوخ  یفخم  ار  وا  تدـالو  ّلـجوّزع 
هاگ نآ  دنادرگ ، دهاوخ  ینالوط  شتبیغ  رد  ار  وا  رمع  دنوادخ  تسا . نانز  نیرتهب  دنزرفو  نیسح  مردارب  دالوا  زا  نیمهن  وا  دشابن . تعیب 
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." تسا دنمتردق  يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  دوش  هتسناد  ات  دومن ، دهاوخ  رهاظ  لاس  لهچ  زا  رتمک  یناوج  تروص  رد  دوخ  تردق  هب  ار  وا 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  زا  مالسلاهیلعنیسح  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  زا  مالسلاهیلعنیسح  ماما  ایآ 

خساپ

ع)  ) نارمع نب  یـسوم  نم  ۀّنـسو  فسوی  نم  ۀّنـس  يدلو  نم  عساتلا  یف  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) نیـسح ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص 
ص ج 51 ، راونـألاراحب ، ص 316 ؛  نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  " { ؛ ةدـحاو ۀـلیل  یف  هرمأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  حلـصی  تیبلا  لهأ  اـنمئآق  وهو 
هک دشابیم  تیب  لها  ام  مئاق  واو  تسا . نارمع  نب  یسوم  زا  یتنسو  فسوی  زا  یتنس  منادنزرف  زا  نیمهن  رد  { " یقرواپ ح 2 . ، 133ù132
وه ۀّمألا  هذه  مئآق  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) نیسح ماما  زا  زینو  دومن ". دهاوخ  حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  یلاعتو  كرابت  دنوادخ 

دالوا زا  نیمهن  نامه  تما  نیا  مئاق  { " ... یقرواپ راونألاراحب ح 3 . ص 317 ؛  نامه ، یقرواپ .  " { ؛ ۀبیغلا بحاص  وهو  يدـلو  نم  عساتلا 
، نامه یقرواپ .  ... " { ؛ نورخآ اهیف  نیدلا  یلع  تبثیو  ماوقأ  اهیف  ّدـتری  ۀـبیغ  هل  : " دومرف ... زینو  ... " دـشابیمتبیغ . بحاص  واو  تسا ، نم 

... ". دوب دنهاوخ  تباث  نید  رب  رگید  یهورگو  هدش  دترم  نآ  رد  یماوقا  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  { " ... یقرواپ ح 4 . راونالاراحب ،

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  زا  مالسلاهیلعداجس  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  زا  مالسلاهیلعداجس  ماما  ایآ 

خساپ

ۀّمئألاو هَّللا  لوسر  ءآیصوأ  نم  رشعیناثلا  هَّللا  ّیلوب  ۀبیغلا  ّدتمت  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  شدنس  هب  قودص ؛ خیش 
مهاطعأ یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنأل  نامز ، ّلک  لهأ  نم  لضفأ  هروهظل  نیرظتنملاو  هتمامإب  نیلئآقلا  هتبیغ  نامز  لـهأ  ّنإ  دـلاخابأ ! اـی  هدـعب .:

ج 36، راونألاراحب ، ص 319 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ... " { ؛ ةدهاشملا ۀلزنمب  مهدنع  ۀـبیغلا  هب  تراص  ام  ۀـفرعملاو  ماهفألاو  لوقعلا  نم 
ابا يا  دباییم . دادتما  وا  زا  دعب  ناماماو  ادخ  لوسر  يایـصوا  زا  نیمهدزاود  ّلجوّزع  يادـخ  یلو  هب  تبیغ  هاگ  نآ  { " یقرواپ ص 386 .

كرابت دـنوادخ  اریز  دنتـسه ، نامز  ره  لها  زا  لضفا  دنـشابیم  وا  روهظ  رظتنمو  دـنلئاق  شتماما  هب  هک  وا  تبیغ  نامز  لـها  اـنامه  دـلاخ !
... ". تسا هدهاشمو  روضح  هلزنم  هب  نانآ  دزن  تبیغ  هک  هداد  یتفرعمو  مهفو  لقع  نانچ  اهنآ  هب  یلاعتو 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعرقاب  ماما  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعرقاب  ماما  ایآ 

خساپ

انرمأ یلع  نیتباثلل  یبوط  ایف  مهمامإ . مهنع  بیغی  نامز  سانلا  یلع  یتأی  : " دومرف هک  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص ؛
، یبیغب متقدـصو  يّرـسب  متنمآ  یئامإو  يدابع  لوقیف  هلالج  ّلج  ئرابلا  مهیدانی  نأ  باوثلا  نم  مهل  نوکی  ام  یندأ  ّنإ  ناـمزلا . کـلذ  یف 

مدرم رب  ینامز  { " یقرواـپ ح 66 . ص 145 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، ص 330 ؛  نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  ... " { ؛ یّنم باوثلا  نسحب  اورـشبأف 
هک یباوث  نیرتمک  انامه  دنـشاب . مدـق  تباث  نامز  نآ  رد  ام  رما  رب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  ددرگ . بیاغ  اهنآ  زا  ناشماما  هک  دـیایب 

، دـیدروآ نامیا  نم  ّرـس  هب  نم ! نازینکو  اههدـنب  يا  دـیامرفیم : هلالج  ّلج  يراـب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  اـهنآ  يارب 
... ". نم بناج  زا  باوث  نسح  هب  ار  امش  داب  تراشب  دیدرک ، قیدصت  ارم  بیغو 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعقداص  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعقداص  ماما  ایآ 

خساپ

ج راونألاراحب ، ص 338 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  " { ؛ هصخـش مکنع  بیغی  عباسلا  دلو  نم  سماخلا  : " دومرف یثیدح  رد  ع )  ) قداص ماما 
هَّللاو امأ  : " دومرف زینو  دش ". دهاوخ  بیاغ  امش  زا  شـصخش  هک  تسا  یـسک  نیمتفه ، دالوا  زا  نیمجنپ  { " یقرواپ ح 4 . ص 143 ، ، 51

امش نیب  زا  امش  يدهم  هک  دنگوس ! ادخ  هب  دیـشاب ! هاگآ  " " ؛ ۀجاح دمحم  لآ  یف  هَّلل  ام  مکنم  لهاجلا  لوقی  یتح  مکّیدهم  مکنع  ّنبیغیل 
دنوادـخ دـیوگیم : امـش  زا  لهاج  یقرواپ } ح 12 . ص 145 ، راونـألاراحب ، ص 341 ، نامه ، یقرواـپ .   } هکنیا اـت  دـش  دـهاوخ  بیاـغ 

هَّللا لوسر  دعب  ةادهلا  ۀّمئألا  نم  رـشع  یناثلا  وهو  يدـلو  نم  سداسلاب  عقتـس  ۀـبیغلا  ّنإ  : " دومرف زینو  ... " درادـن . دّـمحم  لآ  هب  یجایتحا 
ح 13. راونألاراحب ، نامه ، یقرواپ .   ... " { ؛ ضرـألا یف  هَّللا  ۀـّیقب  ّقحلاـب  مئآـقلا  مهرخآو  بلاـطیبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  مهلّوأ  (ص ،)

لوا هک  تسادخ  لوسر  زا  دعب  تیادـه  ناماما  زا  نیمهدزاود  واو  دـش . دـهاوخ  عقاو  منادـنزرف  زا  نیمـشش  رد  تبیغ  انامه  { " ... یقرواپ
نأ لبق  ۀـبیغ  مئآقلل  ّنإ  : " دومرف زینو  ... " تسا . نیمز  يور  رد  هَّللا  ۀـیقب  ّقح ، هب  مئاـق  اـهنآ  رخآو  بلاـطیبا ، نب  یلع  نینمؤملاریما  اـهنآ 

{ یقرواپ ح 70 . ص 146 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 342 ؛  نامه ، یقرواپ .  ."  } تسا مایق  زا  لبق  یتبیغ  مئاق  يارب  انامه  " " ؛ موقی

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعمظاک  ماما  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعمظاک  ماما  ایآ 

خساپ

رمألا اذه  بحاصل  ّدبال  ّهنإ  ّینب ! ای  اهنع ، دحأ  مکّنلیزیال  مکنایدأ  یف  هَّللا  هَّللاف  عباسلا  دـلو  نم  سماخلا  دـقف  اذإ  : " دومرف ع )  ) مظاک ماما 
نیمتفه دالوا  زا  نیمجنپ  هک  یماگنه  { " یقرواـپ ح 2 . ص 336 ، ج 1 ، یفاک ، ص 360ù359 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ... " { ؛ ۀـبیغ نم 

یتبیغ رما  نیا  بحاص  يارب  متح  روط  هب  انامه  مدنزرف ! يا  دنکن ، ادج  نآ  زا  ار  امـش  یـسک  ناتنایدا ، رد  ار  ادخ  ار  ادخ  سپ  دش  دوقفم 
هب مئاق  امش  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرعو  مدش  دراو  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  رب  نم  دیوگیم : نمحرلادبع  نب  سنوی  ... " تسا .

ًاملظو ًاروج  تئلم  امک  ًالدع  اهألمیو  ّلجوّزع  هَّللا  ءآدعأ  نم  ضرألا  رّهطی  يذـّلا  مئآقلا  ّنکلو  ّقحلاب  مئآقلا  انأ  : " دومرف دیـشابیم ؟ قح 
ح 6. ص 151 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ص 361 ؛  نامه ، یقرواـپ .  ... " {؛ هسفن یلع  ًاـفوخ  اهدـمأ  لوطی  ۀـبیغ  هل  يدـلو  نم  سماـخلا  وه 

نآ دومن  دـهاوخ  تلادـع  زا  رپ  ار  نآو  هدرک  كاپ  ّلجوّزع  دـنوادخ  نانمـشد  زا  ار  نیمز  هک  یمئاـق  یلو  مّقح ، هب  مئاـق  نم  { " یقرواـپ
... ". تسا رطخ  وا  ناج  رب  اریز  تسا  ینالوط  یتبیغ  وا  يارب  تسا . نم  دالوا  زا  رفن  نیمجنپ  ناـمه  دـشاب  هدـش  روجو  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ 

ةرهاظلا ۀمعنلا  : " دومرف یقرواپ } هیآ 20 . نامقل ، هروس  یقرواپ .  {} ًۀَنِطابَو ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأَو   } لاعتم دنوادخ  لوق  نایب  رد  زینو 
نع بیغیالو  هصخـش  سانلا  راصبأ  نع  بیغی  معن ، لاق : بیغی ؟ نم  ۀّـمئألا  یف  نوکیو  هل : تلقف  بئآـغلا . ماـمإلا  ۀـنطابلاو  رهاـظلا  ماـمإلا 

تمعن { " یقرواپ ح 2 . ص 151 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 368 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ... " { ؛ اّنم رشع  یناثلا  وهو  هرکذ  نینمؤملا  بولق 
؟ دوشیم بیاغ  یـسک  همئا  نایم  رد  ایآ  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دـیوگیم : يوار  تسا . بیاـغ  ماـما  نطاـب  تمعنو  رهاـظ  ماـما  رهاـظ 

... ". دشابیم ام  زا  نیمهدزاود  واو  ددرگیمن ، بیاغ  نانمؤم  بولق  زا  یلو  ددرگیم ، بیاغ  مدرم  نامشچ  زا  شصخش  يرآ  دومرف :

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعاضر  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعاضر  ماما  ایآ 

خساپ

اهسّدقیو روج  ّلک  نم  ضرألا  هب  هَّللا  رّهطی  ءامإلا  ةدّیس  نبا  يدلو  نم  عبارلا  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) اضر ماما  زا  شدنس  هب  قودص ؛
نانز نیرتهب  دنزرف  هک  نم ، دالوا  زا  نیمراهچ  ... " " ؛ ... هجورخ لبق  ۀبیغلا  بحاص  وهو  هتدالو  یف  سانلا  ّکشی  يذـّلا  وهو  ملظ ، ّلک  نم 
یملظ ره  زا  ار  نیمز  وا  هطـساو  هب  دـنوادخ  یقرواپ } ح 29 . ص 321 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 371 ؛  نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  ، } تسا

... ". شجورخ زا  لبق  تبیغ  بحاص  تسواو  درک ، دـنهاوخ  کش  شتدالو  رد  مدرم  هک  تسا  یـسک  واو  دومن ، دـهاوخ  هتـساریپو  كاـپ 
رظتنملا ۀّجحلا  هنبا  نسحلا  دعبو  نسحلا  هنبا  ّیلع  دعبو  یلع  هنبا  دمحم  دعبو  ینبا  دمحم  يدـعب  مامإلا  لبعد ! ای  : " دومرف ... لبعد  هب  زینو 
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زا دعبو  نسح  شدنزرف  یلع ، زا  دعبو  یلع  شدنزرف  دّمحم ، زا  دعبو  تسا . نم  دنزرف  دّمحم  نم  زا  دعب  ماما  لبعد ! يا  ... " " ؛ ... هتبیغ یف 
ص ج 51 ، راونألاراحب ، ص 372 ؛  نامه ، یقرواپ .  ... " . } دنیشنیم وا  راظتنا  هب  شتبیغ  رد  هک  یـسک  تسا . مئاق  تّجح  شدنزرف  نسح 

{ یقرواپ ح 4 . ، 154

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعداوج  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعداوج  ماما  ایآ 

خساپ

: بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  میاقآ  رب  نم  دیوگیم : ع )  ) ینـسح میظعلادبع 
ّنإ مساقلاابأ ! ای  : " ... دومرف ًائادـتبا  ترـضح  يرگید ، ای  تسا  يدـهم  وا  ایآ  هک  منک  لاؤس  مئاـق  هراـبرد  وا  زا  هکنیا  دـصق  هب  مدـش  دراو 

؛  ص 377 نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ... " { ؛ يدـلو نم  ثلاثلا  وهو  هروهظ  یف  عاطیو  هتبیغ  یف  رظتنی  نأ  بجی  يذـّلا  ّيدـهملا  وه  اّنم  مئآقلا 
ار وا  راظتنا  شتبیغ  رد  تسا  بجاو  هک  تسا  يدهم  نامه  ام  زا  مئاق  انامه  مساقلاابا ! يا  { " یقرواپ ح 1 . ص 156 ، ج 51 ، راونألاراحب ،

ضرع ع )  ) داوج ماما  هب  دـیوگیم : فلدیبا  نب  رقـص  ... " تسا . نم  دـالوا  زا  نیموس  واو  دوش ، تعاـطا  وا  زا  شروهظ  ماـگنهو  هدیـشک 
... ؛" نوباترملا هرکنیو  نوصلخملا  هجورخ  رظتنیف  اهدـمأ  لوطیو  اهمایآ  رثکت  ۀـبیغ  هل  ّنأل  : " دومرف ... دـنناوخ ؟ رظتنم  ار  مئاق  ارچ  مدرک :

شتّدـمو داـیز  شیاـهزور  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  اریز  { " یقرواـپ ح 4 . ص 30 ، ج 51 ، راونــألاراحب ، ص 378 ؛  ناـمه ، یقرواـپ .  }
... ". درک دنهاوخ  راکنا  ار  وا  ناگدننککشو ، درب ، دنهاوخ  رس  هب  وا  جورخ  راظتنا  رد  نیصلخم  دوب . دهاوخ  ینالوط 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعيداه  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلاهیلعيداه  ماما  ایآ 

خساپ

نمو : " دومرفیم ... هک  مدینـش  ع ))  ) يداه ماما   ) نسحلاوبا زا  هک  دنکیم  لقن  يرفعج  مساق  نب  دوواد  مشاه  یبا  زا  شدنـس  هب  قودص ؛
هرکذ ّلحیالو  هصخـش  يریـال  ّهنـأل  لاـق : يـالوم !؟ اـی  كاذ  فیکو  تلقف : لاـق : هدـعب ؟ نم  فلخلاـب  ساـّنلل  فیکف  ینبا  نسحلا  يدـعب 

، تسا نسح  مدنزرف  نم  زا  دعب  نیشناج  { " یقرواپ . 438ù437 ص يرولا ، مالعا  ص 380ù379 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ... " { ؛ همساب
شـصخش اریز  دومرف : ترـضح  دنادرگ ؟ تیادف  ارم  دـنوادخ  هنوگچ ، مدرک : ضرع  فلخ ؟ زا  دـعب  فلخ  هب  ار  امـش  تسا  هنوگچ  سپ 

... ". دوش هدرب  شمان  هک  تسین  لالحو  دوشیمن  هدید 
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مالسلاهیلعيدهم شدنزرف  تبیغ  يارب  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  ایآ 

هراشا

؟ تسا هدومن  يزاسهنیمز 

شسرپ

؟ تسا هدومن  يزاسهنیمز  مالسلاهیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  يارب  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  ایآ 

خساپ

ثیدح رد  ع )  ) يرکـسع ماما  تانایبو  تامیلعت   - 1 دومن : میسقت  هتـسد  دنچ  هب  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  ار  ع )  ) يرکـسع ماما  ياهتیلاّعف 
ّنبیغیل هَّللاو  نینرقلايذ ، لثم  هلثمو  ع )  ) رـضخلا لثم  ۀّمألا  هذه  یف  هلثم  قاحـسإ ! نب  دمحأ  ای  : " دومرف ... قاحـسا  نب  دـمحا  هب  یطوسبم 

، نیدـلالامک یقرواپ .  ... " {؛ هجرف لیجعتب  ءآعدـلا  اهیف  هقّفوو  هتمامإب ، لوقلا  یلع  ّلجوّزع  هَّللا  هتّبث  نم  ّالإ  ۀـکرحلا  نم  اهیف  وجنیـال  ۀـبیغ 
لثم شلثمو  ع )  ) رضخ لثَم  تّما  نیا  رد  وا  لثَم  قاحـسا ! نب  دمحا  يا  { " ... یقرواپ ح 16 . ، 24ù23 ص ج 52 ، راونألاراحب ، ص 384 ؛ 

هبو هدرک ، تباث  وا  تماما  هب  لوق  رب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  اهنت  هک  دومن  دهاوخ  یتبیغ  هنیآ  ره  دنگوس ! ادـخ  هب  تسا . نینرقلايذ 
هَّللا همـصع  نم  ّالإ  ساّنلا  اهیف  باتری  ۀبیغ  يدلول  ّنأ  امأ  : " دومرف ... زینو  ... " دـش . دـنهاوخن  كاله  هتخاس ، قفوم  شجرف  لیجعت  رب  اعد 

دهاوخ یتبیغ  مدنزرف  يارب  انامه  دیشاب ! یقرواپ } ح 6 . ص 160 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 409 ؛  نامه ، یقرواپ .  } هاگآ " " ؛ ... ّلجوّزع
اب دوخ  تاـطابترا  ندرک  مک  دـشاب ".2 -  هدرک  ظفح  ار  اهنآ  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  یناسک  زج  درک  دـنهاوخ  کش  مدرم  نآ  رد  هک  دوب 
رد رگم  تفگیم ، نخـس  هدرپ  تشپ  زا  صاوخ  ریغو  دوخ  صاوخ  اب  دیـسر  وا  هب  تماما  رما  هک  یماگنه  : " دـیوگیم يدوعـسم  نایعیش 

تابثا یقرواپ .  } تاقوا نآ  رد  ات  دنتسشنیم  هار  رد  وا  اب  تاقالم  يارب  ترـضح  نایعیـش  اذل  " دندربیم . ناطلـس  هناخ  هب  ار  وا  هک  یتاقوا 
 - 3 یقرواپ } ح 67 . صو 293 ، ح 63  ص 290 ، ج 50 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  . } دننک تاقالم  ار  ترـضح  یقرواپ } ص 286 . ۀیصولا ،

هنیمز يارب  ترـضح  نآ  نامز  رد  یلو  دروآ ، ور  تلاکو  ماظن  هب  هک  دوبن  یـسک  نیلوا  ع )  ) يرکـسع ماـما  هچ  رگ  تلاـکو  ماـظن  ذاـختا 
هقثو دامتعا  دروم  لیکو  ناونع  هب  ار  شدنزرفو  دیعس  نب  نامثع  اتـسار  نیا  رد  اذلو  داد . هعـسوت  ار  نآ  ع )  ) يدهم شدنزرف  تبیغ  يزاس 

، راونألاراحب یقرواپ .  " {؛ مکّیدهم ینبا  لیکو  دمحم  هنبا  ّنأو  یلیکو  يرْمَعلا  دیعس  نب  نامثع  ّنأ  یلع  اودهشأو  : " دومرف ... یفرعم  دوخ 
دنزرف لیکو  دمحم  وا  دنزرف  انامهو  تسا  نم  لیکو  يرْمَع  دیعس  نب  نامثع  هکنیا  رب  دیهد  تداهـشو  { " یقرواپ ح 1 . ص 344 ، ج 51 ،

،310ù309 ص ج 50 ، نامه ، یقرواپ .  . } تسا لقیـص  نب  رفعجو  رفعج  نب  دمحا  نب  دّمحم  وا  يالکو  زا  زینو  تسامـش ". يدهم  نم ،
، دش دلوتم  اقآ  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  لقن  يرْمَع  رفعجیبا  زا  شدنس  هب  قودص  شدنزرف  يارب  ندرک  ینابرق   - 4 یقرواپ } ح 9 .

ًامحل لطر  فالآ  ةرـشعو  ًازبخ  لطر  فالآ  ةرـشع  ِرتِشا  لاقف : هیلإ ، راصف  هیلإ  ثعبف  ورمعیبأ ، یلإ  اوثعبا  : " دومرف يرکـسع )  ) دّـمحموبا
، دمآ هک  یماگنه  دنداتسرف . ار  یسک  دیتسرفبورمعوبا . دزن  ار  یـسک  " " ؛ ةاش اذکو  اذکب  هنع  ِّقعو  مشاهینب ، یلع  لاق -: هبـسحأ   - هقّرفو

هنامیپ رازه  هدو  نان  هنامیپ  رازههد  : " دومرف یقرواپ } ح 9 . ص 5 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 430 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } وا هب  ترضح 
هب ياهماـن  رد  زینو  نک ". هقیقع  دنفـسوگ  دادـعت  نـالف  وا  فرط  زاو  نک . میـسقت  مشاـهینب  نیب  ار  نآ  دوـمرف  مناـمگ  هبو  رخب  تشوـگ 
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دولوم تدـالو  تبـسانم  هب  هقیقع  نیا  هک  دـننک  دزـشوگ  مدرم  هبو  هدرک  هقیقع  شدـنزرف  فرط  زا  هک  داد  روتـسد  مق  رد  دوـخ  ّصاوـخ 
زا صاوخ  هب  دوخ  دنزرف  نداد  هئارا   - 5 تشون . نینچ  زین  ارماسو  دادغب  رد  دوخ  صاوخ  هب  زینو  تسا . دّمحم  ع )  ) يرکـسع ماما  دیدج 

شنارای زا  يرایـسب  دادعت  هب  ار  وا  ع )  ) يدهم شدـنزرف  تماماو  تدالو  هب  تبـسن  نایعیـش  بولق  تیبثت  يارب  ع )  ) يرکـسع ماما  نایعیش 
نب دـمحا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـش ، وا  تماـما  هب  نیقی  بجوـم  هک  دـندرک  هدـهاشم  یتازجعم  دـنزرف  نآ  زا  زین  اـهنآ  داد . ناـشن 

{ یقرواپ ح 16 . ، 24ù23 ص ج 52 ، راونألاراحب ، ص 384 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  . } دومن هراشا  يرعشا  قاحسا 

ماما تدالو  دروم  رد  تایاور 

؟ تسا فیعض  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  تایاور  ایآ 

شسرپ

؟ تسا فیعض  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  تایاور  ایآ 

خساپ

رد ثیداحا  لقنو  عمج  رد  ار  دوخ  طایتحاو  شـشوکو  یعـس  تیاـهن  ناـنآ  هک  تسا  نآ  مینادیم  هیماـما  نیثدـحم  يامدـق  زا  هچنآ   - 1
زینو تسا . راـبخا  لـقن  رد  طاـیتحاو  رظن  تقد  هب  فورعم  ثیدـح ، نف  لـها  دزن  وا  تسا . ینیلک ؛ هلمج  نآ  زا  هک  دناهتـشاد ، دوـخ  بتک 
ًاتداع قودص ؛ خیش  لثم  یصخش  دناهتشاد . دوخ  ییاور  خویـش  تخانـش  هب  يرفاو  مامتها  هچ  یـسوط ؛ خیـش  لاثما  یناگرزب  هک  مینادیم 
لقن تیاور  هتخانـشیمن  ار  وا  هک  یـسک  زاو  تسا ، هتـشاد  یهاـگآ  تلادـعو  ناـمیا  زا  ناـنآ  تـالاح  زا  زینو  هتخانـشیم  ار  دوخ  خویش 

نانیمطا هدـش  دراو  تیودـهمو  تماما  باب  رد  هک  تایاور  هنوگ  نیا  تحـص  هب  ناگرزب  نیا  هک  میراد  نانیمطا  اـم   - 2 تسا . هدرکیمن 
اب ار  اهنآ  هدـشیم ، اهنآ  زا  یخرب  فعـض  ناربج  بجومو  هدوب  اـهنآ  هارمه  هک  ربتعم  نئارق  یخرب  تهج  هب  ّلـقاال  اـیو  دناهتـشاد ، لـماک 

جاجتحا زا  ریغ  یفادها  هچ  نارگیدو  یـسوطو  قودص  خیـش  لاثما  هک  تسا  یقاب  لاؤس  نیا  ياج  هنرگو  دـندرکیم . لقن  لماک  نانیمطا 
 - 3 تسا ؟ هتشون  ع )  ) يدهم ترضح  رما  رد  تریح  عفر  يارب  ار  شباتک  قودص  خیش  هک  تسین  نیا  رگم  دناهتشاد . اهنآ ، هب  لالدتـساو 
زاو هدیسر  ینامعنو  یسوط  قودص ، خیش  تسد  هب  هدش  هتشون  لّوا  نرق  هس  رد  هک  تیودهم  ثیداحا  یلـصا  عبانمو  لوصا  رتشیب  ای  مامت 

تاحالطصا زا  مسق  راهچ  هب  ثیدح  میـسقت  هچرگ   - 4 دندومنیم . لالدتسا  تایاور  نآ  هب  اذلو  دناهتـشاد ، دانتـسا  اهباتک  نآ  هب  دوخ 
ثیدح میسقت  زا  دعب  ییاهب  خیش  دناهتشاد . ربخ  لوبق  رد  یـصاخ  شور  یـسوط ؛ خیـش  هلمج  نآ  زا  نیثدحم  يامدق  یلو  تسا  نیرخأتم 

هک دندرکیم  قالطا  یثیدح  هب  ار  حیحـص  ثیدح  نانآ  هکلب  هدوبن  فورعم  امدـق  دزن  حالطـصا  نیا  : " دـیوگیم فورعم ، مسق  راهچ  هب 
نایوار دزن  هک  یثیدح  هناگ  لوصا 400  رد  ثیدـح  دوجو  فلا .  دراد : یعاونا  نئارق  نیاو  دـشاب . نانیمطاو  قوثو  دروم  نئارق  هب  نورقم 
یلصا رد  ثیدح  دوجو  ج .  ربتعمو . ددعتم  ياهدنس  اب  لوصا  نیا  زا  رتشیب  ای  لصا  ود  ای  کی  رد  ثیدح  رارکت  ب .  تسا . هدوب  روهـشم 

همئا رب  هک  یبتک  زا  یکی  رد  ثیدـح  دوجو  د .  تسا . هدوب  وا  قدـص  رب  باحـصا  عامجاو  تباـث  همئا  باحـصا  زا  یکی  هب  شباـستنا  هک 
هـضرع ع )  ) قداص ماما  رب  هک  یبلح  یلع  نب  هَّللادیبع  باتک : لیبق  زا  دندومن ، دـیجمت  ار  بتک  نآ  فّنـصم  تارـضح ، نآو  هدـش  هضرع 
یقرواپ . } تسا هدوب  نانیمطاو  قوثو  دروم  امدق  دزن  هک  یبتک  رد  ثیدـح  دوجو  ' ه .  یقرواپ } ص 230 . یشاجن ، لاجر  یقرواپ .  . } دش

: یحالصصا لوهجم  فلا .  دناهدرک : میـسقت  عون  ود  رب  ار  لوهجم  لاجر ، ياملع   - 5 یقرواپ } . 198ù197 ص ج 30 ، هعیشلا ، لئاسو  . 
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دوشیم قالطا  یسک  هب  نآو  يوغل : لوهجم  ب .  دشاب . هدش  نویلاجر  يوس  زا  وا  تلاهج  هب  حیرـصت  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  هب  نآو 
فعـض بجوم  هک  تسا  تلاهج  زا  لوا  مسق  اهنت  تسا . هدـماین  ناـیم  هب  يداـی  وا  زا  لاـجر  بتک  رد  اذـلو  تسین  مولعم  وا  تیعـضو  هک 

تهج هب  تسا  نکمم  هاگ  تسیچ ؟ لاجر  بتک  رد  وا  ندشن  حرطم  ببـس  هک  دراد  قیقد  یـسررب  هب  جایتحا  مود  دروم  ردو  تسا ، يوار 
هک دراد  دوـجو  زین  یلاـمتحا   - 6 یقرواپ } . 61ù60 ص دامادریم ، حـشاورلا ، یقرواپ .  . } دـناهدرک توکـس  وا  هراـبرد  شندوب  فورعم 

تباث نآ  فالخ  هکنآ  رگم  تسا  يوار  تلادعو  قدص  رب  یلوا  لصا  ینعی  دـشاب . ۀـلادعلاو " قدـصلا  ۀـلاصا   " هب کسمت  رب  امدـق  يانب 
هب هاوخ   - تلادع تابثا  هب  یجایتحا  ام  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . قسف  مدع  باحـصتسا  ایو  مدع  لصا  نامه  نآ ، هب  دوصقمو  دوش .

ناوتب هک  تسا  یـسک  رتمک  تسا . حلاصم  زا  يرایـسب  عییـضتو  روما  لیطعت  مزلتـسم  نآ  زارحا  اریز  میرادن ؛ رهاظ - نسح  ای  هکلم  يانعم 
حرطم ار  يدنـس  رابتعا  اهنت  دـیابن  تایاور  رابتعا  تابثا  يارب   - 7 تسه . زین  القع  دییأت  دروم  بلطم  نیا  دـیناسر . تابثا  هب  ار  وا  تلادـع 

تیرثکا هکلب  هعیـش ، ناملاع  زا  يرایـسب  يانبم  هک  تشاد  رظن  ردو  درک  هجوت  صخـش  رابتعا  بابـساو  اههار  همه  هب  دـیاب  هکلب  تخاـس ،
. دوش لصاح  قوثوو  نانیمطا  نآ  هب  فلتخم  قرط  زا  هک  يربخ  ینعی  تسا ؛ هب  ٌقوثوم  ربخ  ّتیجح  نانآ ، قافتا  هب  بیرق 

؟ تسا فیعض  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  تایاور  ایآ 

شسرپ

؟ تسا فیعض  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  تایاور  ایآ 

خساپ

اهنآ دنس  فعض  هب  دوخ  هک  یلاح  رد  دناهدرک  کسمت  یتیاور  ره  هب  ع )  ) يدهم ترضح  تدالو  دروم  رد  ناّفلؤم  : " ... دنیوگیم یخرب 
تهج هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  تدـالو  هب  طوبرم  ثیداـحا   - 1 یقرواپ } ص 208 . یـسایسلا ، رکفلا  روطت  یقرواـپ .  ... " . } دـناهدرب یپ 

یکلسم نیاو  دنک ، تیوقت  دنرادروخرب ، فعض  زا  هک  رگید  تایاور  دنس  هک  تسا  یفاک  اهنآ  نایم  رد  حیحص  ياهدنس  زا  یخرب  دوجو 
ص ج 4 ، ینابلا ، نیدلارصان  هحیحـصلا ، ثیداحالا  ۀلـسلس  یقرواپ .  . } تسا هدش  عقاو  ّتنـس  لهاو  هعیـش  نیثدحم  لوبق  دروم  هک  تسا 

لقع یعطق  دییأت  هبو  هدوب  تباث  هعیش  دزن  هک  تهج  نآ  زا  تسا  یمالکو  يداقتعا  مّلسم  لئاسم  هرابرد  هک  یثیداحا   - 2 یقرواپ } . 358
هب ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدوبن  نآ  هب  یجایتحا  یلک  روط  هبو  دناهتفرگن ، رارق  لیدعتو  حرج  دروم  نآ  نایوار  تسا ، هدیـسر  زین 

تدالو رب  تلالد  یمازتلا  ای  ینمـضت  ای  یقباطم  تلالد  هب  هک  ع )  ) يدـهم ترـضح  تدالو  ثیداـحا   - 3 درک . هراشا  تیودـهم  ثیداحا 
لقن رتاوتم ، ربخ  درادن . يدنـس  یـسررب  هب  جایتحا  تسا  نیقی  دیفم  هکنآ  تهج  هب  اذل  تسا ، هتفر  رتارف  رتاوت  مزال  ّدـح  زا  دراد  ترـضح 

زا ثیدـح  ناـیوار  زا  کـی  ره  هک  تسین  مزـال  رتاوتم  ربخ  رد  هک  مینادیمو  تسا . لاـحم  غورد ، رب  ناـشقافتا  هک  تسا  يریثک  تعاـمج 
ماما رصع  یـسایس  عضو  هظحالم  زا  دعب  عّبتتم  صخـش   - 4 دیـسر . نیقی  هب  تالامتحا  مکارت  هار  زا  ناوتیم  هکلب  دنـشاب ، لودـعو  تاقث 

ياهراشف نامه  ع )  ) يدهم ترضح  تدالو  ثیداحا  نایوار  لاح  تلاهج  لماوع  زا  یکی  هک  دربیم  یپ  نآ  زا  دعبو  لبقو  ع )  ) يرکـسع
یفّرعم راعتـسم  یماسا  اب  ار  دوخ  ناـیوار ، زا  يرایـسب  اذـلو  تسا ، هدـش  دراو  نایعیـش  رب  روجو  ملظ  ناـمکاح  قیرط  زا  هک  هدوب  یـسایس 

لاؤس ترضح  دروم  ردو  هدمآیم  ارماس  هب  رود  قطانم  زا  نایوار  زا  یخرب  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخ  دنوشن ، هتخانش  ات  دندرکیم 
. دندومنیم لقن  نارگید  ياربو  دندرکیم 
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؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  مالسلاهیلعیلع  ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  مالسلاهیلعیلع  ترضح  ایآ 

خساپ

ًارّکفتم كارأ  یل  اـم  نینمؤـملاریمأ ! اـی  تلقف : ضرـألا ، یف  تکنی  ًارّکفتم  هتدـجوف  ع )  ) نینمؤـملاریما تیتأ  : " دـیوگیم هتاـبن  نب  غبـصا 
يرهظ نم  نوکی  ٍدولوم  یف  ُترّکف  یّنکلو  ّطق ، ًاموی  ایندـلا  یف  الو  اهیف  ُتبغر  ام  هَّللاو  ال  لاـقف : اـهیف ؟ کـنم  ًۀـبغرأ  ضرـألا ، یف  تکنت 

ماوقأ اهیف  ّلضی  ةریحو  ۀـبیغ  هل  نوکت  ًاملظو ، ًاروج  تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدـع  ضرألا  ألمی  يذـّلا  ّيدـهملا  وهو  يدـلو ، نم  رـشعيداحلا 
لامک ح 7 ؛  ص 338 ، یفاک ج 1 ، یقرواپ .  } هتفرورف رکف  رد  هک  مدید  مدیـسر ، ع )  ) نینمؤملاریما تمدـخ  ... " " ؛ نورخآ اهیف  يدـتهیو 

بوچو منیبیم  رکفتم  ار  امـش  هک  هدش  هچ  نینمؤملاریما ! يا  مدرک : ضرع  دنزیم . نیمز  رب  یتسد  بوچ  ابو  یقرواپ } ص 289 . نیدلا ،
تبغر ایندو  نیمز  هب  زور  کـی  یّتح  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن  دومرف : ترـضح  دـیاهدرک ؟ ادـیپ  یتبغر  نآ  رد  اـیآ  ، دـیربیمورف نیمز  رد 

زا رپ  ار  نیمز  هک  تسا  يايدـهم  وا  تسا . نم  دالوا  زا  درف  نیمهدزای  وا  تسا ، نم  تشپ  زا  هک  مدرکیم  رکف  يدولوم  رد  یلو  مدومنن ،
رد زین  یهورگو  هارمگ  نآ  رد  یماوقا  هک  تسا  یتبیغو  تریح  وا  يارب  زا  دشاب . هدـش  رپ  ملظو  روج  زا  هک  هنوگ  نآ  درک  دـهاوخ  لدـع 

... ". دنباییم تیاده  نآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعنسح  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعنسح  ماما  ایآ 

خساپ

نیـسحلا یخأ  بلـص  نم  رـشع  ینثا  ص )  ) هَّللا لوسر  دـعب  ۀّـمئألا  : " دومرف هک  هدـش  تیاور  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  زا  یثیدـح  رد  يرآ ،
هن ، ) دنرفن هدزاود  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  ناماما  یقرواپ } ح 1 . ص 383 ، ج 36 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " " ؛  } ۀّمألا هذه  ّيدهم  مهنمو 

." تسا تما  نیا  يدهم  نانآ  زاو  تسا ، نیسح  مردارب  بلص  زا  نانآ ) زا  رفن 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعنیسح  ماما  ایآ 

شسرپ
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؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعنیسح  ماما  ایآ 

خساپ

وهو نارمع  نب  یـسوم  نم  ۀّنـسو  فسوی  نم  ۀّنـس  يدـلو  نم  عساتلا  یف  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) نیـسح ماما  زا  شدنـس  هب  قودـص ؛
ص ج 51 ، راونــألاراحب ، ص 317 ؛  نیدـلالامک ، یقرواـپ .  " { ؛ ةدـحاو ۀـلیل  یف  هرمأ  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  حلـصی  تیبـلا  لـهأ  اـنمئآق 

دنوادخ تسا . تیب  لها  ام  مئاق  وا  تسا . ع )  ) نارمع نب  یسوم  زا  یتنسو  فسوی  زا  یتّنس  منادنزرف  زا  نیمهن  رد  { " یقرواپ . 133ù132
يدلو نم  عساتلا  وه  ۀّمألا  هذه  مئآق  : " دومرف هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زینو  دومن ". دـهاوخ  حالـصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  لاعتم 

، تسا نم  نادـنزرف  زا  نیمهن  نامه  تما  نیا  مئاق  { " یقرواپ نامه . یقرواپ .  " { ؛ ّیح وهو  هثاریم  مسقی  يذـّلا  وهو  ۀـبیغلا  بحاـص  وهو 
ع)  ) نیسح ماما  زا  طیلس  نب  نمحرلادبع  دوشیم ". میسقت  تسا  هدنز  هک  یلاح  رد  وا  ثاریم  هک  یـسک  تسواو  تبیغ . بحاص  تسواو 
، ّقحلاب مئآـقلا  وهو  يدـلو  نم  عساـتلا  مهرخآو  بلاـطیبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  مهلّوأ  ًاّیدـهم ، رـشع  ینثا  اـّنمو  : " دومرف هک  هدرک  لـقن 

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  اهنآ  لوا  هک  تسا  يدهم  هدزاود  ام  زا  { " یقرواپ نامه . یقرواپ .  ... " { ؛ اهتوم دـعب  ضرألا  هب  هَّللا  ییحی 
دهاوخ هدـنز  شتکـاله  زا  دـعب  وا  هطـساو  هب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  قح  هب  مئاـق  ماـما  تسواو  دـشابیم ، منادـنزرف  زا  نیمهن  اـهنآ  رخآو 

ینادرگ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعداجس  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعداجس  ماما  ایآ 

خساپ

! ّینب ای  لاق : مث  کلذ ... لبق  مّسبتی  هتیأر  امو  مّسبتف  لاق : رقابلا ؟ هتیّمـس  َِملو  ۀبأ ! ای  : " درک لاؤس  ترـضح  زا  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  دنزرف 
عـضومو ملحلا  ندعم  ۀّمئألا ، وبأو  مامإلا  ّهنأو  ًاروجو  ًاملظ  تئلم  امک  ًالدعو ، ًاطـسق  اهألمیف  ع )  ) انمئآق موقی  نأ  یلإ  هدلو  یف  ۀـمامإلا  ّنإ 

رخآ یف  نیدلاب  موقی  يّذلا  ّيدهملا  مهنمو  ۀعبـس  لاق : هدعب ؟ ۀّـمئألا  مکف  تلقف : ص )  ) هَّللا لوسرب  سانلا  هبـشأ  وهل  هَّللاو  ًارقب  هرقبی  ملعلا 
نم هک  دندومرف  یمسبت  ناشیا  يدیمان ؟ رقاب  ار  مردارب  ارچ  ردپ ! يا  { " یقرواپ ح 3 . ص 388 ، ج 36 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " { ؛ نامزلا

رپ ار  نیمزو  دنک  مایق  ام  مئاق  ات  دوب  دهاوخ  وا  دالوا  رد  تماما  انامه  مدنزرف ! يا  : " دومرف ترضح  سپـس  مدوب  هدیدن  نینچ  نآ  زا  شیپ 
دهاوخ ار  ملع  ملع ، عضومو  ملح  ندـعم  ناماما ، ردـپ  ماما ، تسواو  دـشاب  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگناـمه  دـیامن ، دادو  لدـع  زا 

: دومرف دـنرفن ؟ دـنچ  وا  زا  دـعب  ناـماما  مدرک : ضرع  تسا . ص )  ) ادـخ لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  وا  هنیآ  ره  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفاـکش .
." درک دهاوخ  مایق  نید  هب  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  يدهم  اهنآ  نایم  زا  هک  رفن  تفه  "

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعرقاب  ماما  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعرقاب  ماما  ایآ 

خساپ

ماما نایلاوم  زا  یکی  زین  ام  ابو  مدوب  ریصبوبا  اب  نم  دومرف : هک  هدرک  لقن  هزمحیبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  ۀیصولا " تابثا   " رد يدوعسم 
 . یقرواپ ... " { ؛ مئآقلا يدلو  نم  عباسلا  ًاثدـحم ، رـشع  ینثا  اّنم  : " دومرف هک  هدینـش  ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  درک  لقن  ام  يارب  وا  دوب . ع )  ) رقاب

مئاـق نم  زا  دـعب  نیمتفه  تـسا ، ثّدـحم  هدزاود  اـم  زا  { " یقرواـپ ح 11 . ص 395 ، ج 36 ، راونــألاراحب ، ص 283 ؛  ۀیـصولا ، تاـبثا 
... ". تسا

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعقداص  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعقداص  ماما  ایآ 

خساپ

نم رشع  یناثلا  وهو  يدلو  نم  سداسلاب  عقتس  : " ... دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  یلّصفم  ثیدح  رد  شدنـس  هب  قودص  يرآ ،
نامزلا بحاصو  ضرألا  یف  هَّللا  ۀّیقب  ّقحلاب  مئآقلا  مهرخآو  بلاطیبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  مهلّوأ  ص ،)  ) هَّللا لوسر  دـعب  ةادـهلا  ۀّـمئألا 

بیاغ نم  دنزرف  نیمـشش  هک  تسا  دوز  انامه  { " ... یقرواپ ح 8 . ص 79 ، ج 42 ، راونألاراحب ، ص 33 ؛  نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  ... " { ؛
رد هَّللاۀیقب  ّقحب  مئاق  اهنآ  رخآو  نینمؤملاریما  اهنآ  لّوا  هک  تسا  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  رگتیاده  ناماما  زا  رفن  نیمهدزاود  واو  دوش ،

ّيدهملا دحجو  ۀّـمئألا  عیمجب  ّرقأ  نم  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  زینو  ... " تسا . نامزلابحاصو  نیمز  يور 
عباسلا دلو  نم  سماخلا  لاق : كدـلو ؟ نم  ّيدـهملا  نمف  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : لیقف  هتّوبن .  9 ًادّمحم دـحجو  ءآیبنألا  عیمجب  ّرقأ  نمک  ناک 

یلو دـنک  رارقا  همئا  عیمج  هب  سک  ره  { " یقرواپ ح 1 . ص 333 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  " { ؛ هتیمست مکل  ّلحیالو  هصخـش  مکنع  بیغی 
يا دش : ضرع  ترـضح  هب  تسا . هدرک  راکنا  ار  ص )  ) دّـمحم یلو  هدرک  ایبنا  عیمج  هب  رارقا  هک  تسا  یـسک  لثم  دـنک  راکنا  ار  يدـهم 

وا ندرب  مانو  دوشیم  بیاغ  امش  زا  هک  یـسک  متفه ، دالوا  زا  نیمجنپ  دومرف : تسا ؟ يدهم  وت  نادنزرف  زا  یـسک  هچ  ادخ ! لوسر  دنزرف 
لهأ مکنم  مئآقلا  نمو  : " مدرک ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  دومرف : هک  دـنکیم  لـقن  ریـصبیبا  زا  یثیدـح  رد  زینو  تسین ". لـالح  امـش  رب 

ّلجوّزع هَّللا  هرهظی  ّمث  نولطبملا  اهیف  باتری  ۀبیغ  بیغی  ءآمإلا  ةدّیس  نبا  کلذ  یسوم  ینبا  دلو  نم  سماخلا  وه  ریـصبابأ ! ای  لاقف : تیبلا ؟
{ یقرواپ ح 14 . ص 146 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ح 31 ؛  ص 345 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ... " { ؛ اهبراغمو ضرألا  قراشم  هدی  یلع  حتفیف 
وا تسا ، یـسوم  مدنزرف  دالوا  زا  دنزرف  نیمجنپ  وا  ریـصبابا ! يا  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ تیب  لها  امـش  زا  مئاق  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  "

وا تسد  هبو  هدرک  رهاظ  ار  وا  ّلجوّزع  دنوادخ  هاگ  نآ  درک ، دنهاوخ  کش  لطاب  لها  نآ  رد  هک  دراد  یتبیغ  تسا ، نانز  نیرتهب  دـنزرف 
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... ". دومن دهاوخ  حتف  ار  نیمز  ياهبرغمو  اهقرشم 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعمظاک  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعمظاک  ماما  ایآ 

خساپ

: لاق ّقحلاب !؟ مئآقلا  تنأ  هَّللا ! لوسر  نبای  : " مدرک ضرعو  مدش  دراو  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترـضح  رب  دیوگیم : نمحرلادبع  نب  سنوی 
ۀبیغ هل  يدلو ، نم  سماخلا  وه  ًاروج ، تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدع  اهألمیو  هَّللا  ءآدعأ  نم  ضرألا  رّهطی  يذـّلا  مئآقلا  ّنکلو  ّقحلاب  مئاقلا  انأ 
مئاق نم  دومرف : ترضح  دیّقح ؟ هب  مئاق  امـش  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  { " یقرواپ ص 433 . يرولا ، مالعا  یقرواپ .  ... " { ؛ اهدمأ لوطی 

، دشاب هدش  رپ  روج  زا  هک  يروط  نآ  دیامنیم  رپ  دادو  لدع  زا  ار  نآو  دـنکیم  كاپ  ادـخ  نانمـشد  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  یلو  مّقح ، هب 
نب یسوم  ترضح  زا  شدنـس  هب  قودص  زینو  ... " دوب . دهاوخ  ینالوط  نآ  تدم  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  تسا ، نم  دالوا  زا  رفن  نیمجنپ 

ح 1. ص 359 ، نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  ... " { ؛ مکنایدأ یف  هَّللا  هَّللاف  عباسلا  دـلو  نم  سماخلا  دـقف  اذإ  : " دومرف هک  هدرک  لـقن  ع )  ) رفعج
... ". ناتیاهنید رد  ار  ادخ  ار  ادخ  دش  بیاغ  متفه  ماما  نادنزرف  زا  دنزرف  نیمجنپ  هک  هاگ  ره  { " یقرواپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعاضر  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعاضر  ماما  ایآ 

خساپ

ةدّیـس نبا  يدلو  نم  عبارلا  لاق : تیبلا ؟ لهأ  مکنم  مئآقلا  نمو  : " دش ... ضرع  ع )  ) اضر ماما  هب  دیوگیم : یثیدـح  رد  دـلاخ  نب  نیـسح 
؛" هجورخ لبق  ۀـبیغلا  بحاص  وهو  هتدالو  یف  سانلا  ّکشی  يذـّلا  وهو  ملظ ، ّلک  نم  اهـسّدقیو  روج ، ّلک  نم  ضرألا  هب  هَّللا  رّهطی  ءآمإلا 

دنزرف مدالوا ، زا  نیمراهچ  : " دومرف ترضح  تسیک ؟ تیبلها  امـش  زا  مئاق  { " یقرواپ ح 29 . ص 321 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  }
رد مدرم  هک  یـسک  تسا  تسواو  درک . دـهاوخ  سدـقمو  كاـپ  روـجو  ملظ  هنوـگ  ره  زا  ار  نیمز  وا  هطـساو  هب  دـنوادخ  ناـنز ، نیرتـهب 

میالوم يارب  ار  ياهدیصق  دیوگیم : یعازخ  لبعد  ... " دومن . دهاوخ  تبیغ  شجورخ  زا  لبق  هک  تسا  یسک  واو  دننک ، کش  وا  شتدالو 
تاکربلا هَّللا و  مسا  یلع  موقی  عقاو  ۀلاحم  مامإ ال  جورخ  مدیسر : راعـشا  نیا  هب  هک  یماگنه  مدرک . داشنا  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما 

مایق تاکرب  ادخ و  مسا  رب  هک  وا  دـش . دـهاوخ  عقاو  متح  روط  هب  ماما  جورخ   " تامقنلا ءآمعّنلا و  یلع  يزجی  لطاب و  ّقح و  ّلک  انیف  زّیمی 
ًاءاـکب ع )  ) اـضرلا یکب  ." " داد دـهاوخ  ازج  اهتبیـصم  اـهتمعن و  رب  و  داد . دـهاوخ  زییمت  ار  یلطاـب  قح و  ره  اـم  نیب  رد  درک . دـهاوخ 
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؟ موقی یتمو  مامإلا  اذـه  نم  يردـت  لهف  نیتیبلا  نیذـهب  کناسل  یلع  سدـقلا  حور  قطن  یعازخ ! ای  یل : لاقف  ّیلإ ، هسأر  عفر  ّمث  ًادـیدش ،
، ینبا دمحم  يدـعب  مامإلا  لبعد ! ای  لاقف : ًالدـع . اهألمیو  داسفلا  نم  ضرألا  رّهطی  مکنم  مامإ  جورخب  تعمـس  ّینأ  ّالإ  يالوم  ای  ال  تلقف :

عیبانی یقرواپ .  ... " { ؛ هروهظ یف  عاطملا  هتبیغ  یف  رظتنملا  مئآقلا  ۀّجحلا  هنبا  نسحلا  دعبو  نسحلا ، هنبا  ّیلع  دـعبو  ّیلع ، هنبا  دـمحم  دـعبو 
نم يوس  هب  ار  شرـس  سپ  درک ، يدیدش  هیرگ  ع )  ) اضر ماما  { " یقرواپ ص 237 . ج 49 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛  ص 309 ، ج 3 ، هدوملا ،

ضرع دنکیم  مایق  یک  و  تسیک ؟ ماما  نیا  هک  ینادیم  ایآ  ، دمآرد قطن  هب  وت  نابز  رب  سدقلاحور  یعازخ ! يا  دومرف : هاگنآ  درک  دـنلب 
لدع زا  رپ  دومن و  دهاوخ  كاپ  داسف  زا  ار  نیمز  درک و  دـهاوخ  جورخ  امـش  زا  یماما  هک  ماهدینـش  هکنآ  زج  نم  يالوم  يا  ریخ ، مدرک :

شدنزرف یلع  زا  دعبو  یلع ، شدنزرف  دّمحم  زا  دـعبو  تسا ، دّـمحم  مدـنزرف  نم  زا  دـعب  ماما  انامه  دومرف : ترـضح  دومن . دـهاوخ  دادو 
... ". دوب دهاوخ  عاطم  شروهظ  ماگنه  ردو  رظتنم  شتبیغ  رد  هک  تسا  یسک  وا  تسا ، مئاق  تجح  شدنزرف  نسح  زا  دعبو  نسح ،

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  مالسلاهیلعداوج  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  مالسلاهیلعداوج  ماما  ایآ 

خساپ

ینسح میظعلادبع  زا  شدنـس  هب  قودص  تسا . هدش  ع )  ) يدهم ترـضح  تدالو  هب  هراشا  ع )  ) داوج ماما  زا  ثیدح  دودح 90  رد  يرآ ،
زا ات  متـساوخیمو  مدش  دراو  بلاطیبا : نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  رب  نم  دومرف : هک  هدرک  لقن 

بجی يّذلا  ّيدهملا  وه  اّنم  مئآقلا  ّنإ  مساقلاابأ ! ای  : " دومرف ادـتبا  رد  ترـضح  رگید ؟ صخـش  ای  تسا  يدـهم  وا  ایآ  هک  منک  لاؤس  مئاق 
ص 156، ج 51 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛  ص 377 ، نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  " { ؛ يدـلو نم  ثلاثلا  وهو  هروهظ  یف  عاطیو  هتبیغ  یف  رظتنی  نأ 

تعاطا شروهظ  ردو  دوش  هتـسشن  راظتنا  هب  وا  تبیغ  رد  تسا  بجاو  هک  تسا  يدـهم  ام  زا  مئاـق  اـنامه  مساـقلاابا ! يا  { " یقرواـپ ح 1 .
: دومرفیم هک  مدینـش  ع )  ) داوج ماما  زا  هک  هدرک  لـقن  فلدیبا  نب  رقـص  زا  شدنـس  هب  قودـص ؛ تسا ". نم  دـالوا  زا  نیموس  واو  دوش .
. هیبأ ۀعاط  هتعاطو  هیبأ  لوق  هلوقو  هیبأ  رمأ  هرمأ  نسحلا  هنبا  هدعب  مامإلاو  یتعاط ، هتعاطو  یلوق  هلوقو  يرمأ  هرمأ  ّیلع ، ینبِا  يدعب  مامإلا  "

ّقحلا مئآـقلا  هنبا  نسحلا  دـعب  نم  ّنإ  لاـق : مث  ًادـیدش ، ًءآـکب  (ع ) یکبف نسحلا ؟ دـعب  ماـمإلا  نمف  هَّللا ! لوـسر  نباـی  هل : تلقف  تکـس  ّمث 
رما تسا ، یلع  مدنزرف  نم  زا  دـعب  ماما  { " یقرواپ ح 5 . ص 157 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 436 ؛  يرولا ، مالعا  یقرواپ .  ... " { ؛ رظتنملا

، شردپ لوق  وا  لوقو  شردپ ، رما  وا  رما  تسا . نسح  شدـنزرف  وا  زا  دـعب  ماماو  تسا . نم  تعاط  وا  تعاطو  نم  لوق  وا  لوقو  نم  رما  وا 
هیرگ ماما  تسیک ؟ نسح  زا  دـعب  ماما  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  دـش . تکاس  هاگ  نآ  دـشابیم . شردـپ  تعاـط  وا  تعاـطو 

... ". تسا رظتنم  ّقح  هب  مئاق  شدنزرف  نسح  زا  دعب  انامه  دومرف : سپس  درک ، يدیدش 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعيداه  ماما  ایآ 

شسرپ
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؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعيداه  ماما  ایآ 

خساپ

ضرألا ألمی  يّذلا  مئآقلا  هنبا  نسحلا  دـعبو  نسحلا  يدـعب  مامإلا  : " دومرفیم هک  مدینـش  ع )  ) يداه ماما  زا  دـیوگیم : فلدیبا  نب  رقص 
نـسح زا  دعبو  نسح  نم  زا  دعب  ماما  { " یقرواپ ح 3 . ص 239 ، ج 50 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " { ؛ ًاملظو ًاروج  تئلم  امک  ًالدـعو  ًاطـسق 
يرفعج مساق  نب  دوواد  دشاب ". هدش  روجو  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  درک  دهاوخ  دادو  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یسک  تسا ، مئاق  شدنزرف 

: تلقف فلخلا ؟ دعب  نم  فلخلاب  مکب  فیکف  نسحلا ، يدـعب  نم  فلخلا  : " دومرفیم هک  مدینـش  ع )  ) يداه نسحلاوبا  ماما  زا  دـیوگیم :
{ یقرواپ ص 406 . ج 2 ، ۀـمغلا ، فشک  یقرواپ .  ... " { ؛ همـسا رکذ  مکل  ّلحیالو  هصخـش  نورتال  مّکنإ  لاقف : كادـف ! هَّللا  ینلعج  َِملو ؟

وت يادف  ارم  دنوادخ  روطچ ؟ مدرک : ضرع  وا ؟ زا  دعب  نیـشناج  هب  ار  امـش  تسا  هنوگچ  سپ  تسا . نسح  مدنزرف  نم  زا  دـعب  نیـشناج  "

... ". تسین لالح  امش  رب  وا  مسا  ندرب  مانو  دینیبیمن  ار  وا  صخش  امش  اریز  دومرف : دنادرگ !

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  ایآ 

خساپ

هک مدینش  ع )  ) يرکسع ماما  زا  دیوگیم : يدادغب  بهو  نب  رفعج  نب  یـسوم  تسا : هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  يدایز  تایاور  رد  يرآ ،
ءآیبنأ عیمجب  ّرقأ  نمک  يدـلول  رکنملا  هَّللا  لوسر  دـعب  ۀّـمئألاب  ّرقملا  ّنأ  امأ  یّنم ، فلخلا  یف  يدـعب  متفلتخا  دـقو  مکب  ّینأک  : " دومرفیم

منیبیم ار  امـش  ایوگ  { " یقرواپ ح 6 . ص 160 ، ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  (... " { ؛ ص  ) هَّللا لوسر  دّـمحم  ةّوبنب  رکنأ  مث  هلـسرو  هَّللا 
رکنم یلو  دنک  ادخ  لوسر  زا  دعب  ناماما  هب  رارقا  هک  یـسک  انامه  دیـشاب ! هاگآ  دومن . دـیهاوخ  فالتخا  نم  نیـشناج  رد  نم  زا  دـعب  هک 

نب نامثع  ... " دنک . راکنا  ار  ص )  ) ادخ لوسر  توبن  یلو  دشاب  هتشاد  نالوسرو  ایبنا  عیمج  هب  رارقا  هک  تسا  یسک  دننامه  دشاب ، مدنزرف 
نیمز هک  هدـش  لقن  وا  ءابآ  زا  هک  یتیاور  هرابرد  مدوب  وا  دزن  نم  هک  یلاح  رد  دـش  لاؤس  ع )  ) يرکـسع ماما  زا  دـیوگیم : يرْمَع  دـیعس 

تّیلهاج گرم  هب  دشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماماو  دریمب  هک  یـسک  انامهو  دوب . دهاوخن  تمایق  زور  ات  شقلخ  رب  ادخ  تجح  زا  یلاخ 
ینبا لاقف : كدعب ؟ مامإلاو  ۀّـجحلا  نمف  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : لیقف  ّقح . راهنلا  ّنأ  امک  ّقح  اذـه  ّنإ  : " دومرف ترـضح  تسا ؟ هتفر  ایند  زا 

{ یقرواپ ح 7 . ص 160 ، ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  ... " { ؛ ۀیلهاج ۀـتیم  تام  هفرعیملو  تام  نم  يدـعب ، ۀّـجحلاو  مامإلا  وهو  دّـمحم 
: دومرف تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ماماو  تجح  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دـش : ضرعترـضح  هب  تسا . قح  زور  هک  هنوگ  نامه  تسا ، قح  نیا  "

... " تسا هتفر  ایند  زا  ّتیلهاج  گرم  هب  دـشاب  هتخانـشن  ار  وا  هک  یلاح  رد  دریمب  سکره  تسا . نم  زا  دـعب  تّجحو  ماما  دّـمحم  مدـنزرف 
فلخلا ینارأ  یتح  ایندلا  نم  ینجرخیمل  يذلا  هَّلل  دمحلا  : " دومرفیم هک  مدینش  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  زا  دیوگیم : قاحسا  نب  دمحا 

ح 9. ص 161 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ح 7 ؛  ص 408 ، نیدلالامک ، یقرواپ .  ... " { ؛ ًاقلُخو ًاقلَخ  ص )  ) هَّللا لوسرب  سانلا  هبـشأ  يدـعب  نم 
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نیرتهیبش وا  داد . ناشن  نم  هب  ارم  زا  دـعب  نیـشناج  هکنیا  ات  درکن  جراـخ  اـیند  زا  ارم  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  { " یقرواـپ
... ". تسا قالخاو  تقلخ  ثیح  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  مدرم 

تایاور ریاس 

؟  ارچ دنزیخیم ، رب  رتدوز  دارفا  رتشیب  یلو  دنزیخیمرب ، مدرم  مهدزاود  ماما  مان  ندمآ  اب  هعمجزامن  رد 

شسرپ

؟  ارچ دنزیخیم ، رب  رتدوز  دارفا  رتشیب  یلو  دنزیخیمرب ، مدرم  مهدزاود  ماما  مان  ندمآ  اب  هعمجزامن  رد 

خساپ

تبیغ نارود  رد  نایعیش  فیاظو  زا  تسا و  بحتسم  مئاق "  " كرابم مسا  ًاصوصخ  جع ) ) نامز ماما  كرابم  مان  ندینـش  عقوم  هب  نداتـسیا 
نداتسیا رتدوز  يرادقم  یلو  رتدوز ،  هن  دیامن ،  مایق  ترضح  كرابم  مان  ندینـش  اب  نامزمه  ناسنا  تسا  رتهب  ( 1 .) دشابیم (ع ) نامز ماما 

ج 2، لاـمالا ،  یهتنم   - 1 تشون : یپ  دـنزیخیمرب . جـع )  ) مهدزاود ماما  هب  مارتحا  رطاخ  هب  مدرم  هک  تسا  مولعم  نوچ  درادـن ، لاکـشا 
ص 488. تبیغ ) نارود  رد  نایعیش  فیاظو  )

؟  تسا جع )  نامز (  ماما  روهظ  نامز  هرابرد  نکت ) ...  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  موی ال  ترابع (  نیسای ، )  لآ  ترایز (  رد  ایآ 

شسرپ

؟  تسا جع )  نامز (  ماما  روهظ  نامز  هرابرد  نکت ) ...  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  موی ال  ترابع (  نیسای ، )  لآ  ترایز (  رد  ایآ 

خساپ

هتـشذگ لمع  رایتخاو و  باختنا  نامز  هک  هاگنآ  دراد  هدـیاف  نامیا  دـشاب  رایتخا  باختنا و  لمع و  نامز  هک  یماگنه  اـت  رگا  هک  مینادـیم 
الولف دزاس ( ( :  یم  فقوتم  ار  یهلا  باذـع  یتح  دـشاب  هبوت  صالخا و  قدـص و  يور  زا  یعقاو و  نامیا  رگا  درادـن  هدـیاف  ناـمیا  دـشاب 

قح ال مکتعجر  نا  و  تسا ( ( :  هدمآ  نیـسای  لآ  ترایز  رد  هیآ 98 . )  سنوی ،  سنوی ( ، ) )  موق  الا  اهنامیا  اهعفنف  تنما  هیرقو  تناـک 
هرابرد نیـسای  لآ  تراـیززا  تمـسق  نیا  اریخ . ) )  اـهنامیا  یف  تبـسک  وا  لـبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اـهنامیا  " اـسفن عفنی  ـال  موی  اـهیف  بیر 

نمم اجوف " هما  لک  نم  رـشحن  موی  و  تمایق ( ( :  ییاپ  رب  زا  لبق  و  جـع )  نامز (  ماـماروهظ  زا  سپ  تسا  يا  هرود  تعجر  تسا  تعجر 
رد کبر )  تایآ  ضعب  یتای  موی  نایم (  نیـسای  لآ  ترایز  زا  تمـسق  نیا  ارهاظ " هیآ 83 . )  لمن ،  نوعزوی ( ، ) )  مهف  انتایاب  بذـکی 

تایآ ضعب  یتای  موی  کبر  تایآ  ضعب  یتای  وا  کبر  یتای  وا  هکیالملا  مهیتات  نا  الا  نورظنی  لـه  دـشاب ( ( :  یم  ماـعنا  هروس  هیآ 158 
نیا عوضوم  - 1 نیاربانب :  نورظتنم ) )  انا  اورظتنا  لق  اریخ " اـهنامیا  یف  تبـسک  وا  لـبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اـهنامیا  اـسفن  عفنی  ـال  کـبر 
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نیـسای لآ  ترایز  زا  تمـسق  نیا  عوضوم  - 2 تسین .  جـع )  نامز (  ماما  تموکحو  ماـیق  روهظ و  ناـمز  نیـسای  لآ  تراـیز  زا  تمـسق 
ترایز زا  تمسق  نیا  - 3 تسا .  هدیدرگ  یضقنم  لمع  باختناو و  رایتخا  فیلکت و  نارود  رگید  هک  تسا  ینامز  تسا و  تعجر  نارود 
شاداپ ازج و  نامز  هکلب  تسین  نامیا  باختنا و  نامز  تعجر  نارود  رد  دـیوگ  یم  دـشاب و  یم  ماعنا  هروس  هیآ 158  قادصم  نیسای  لآ 

 . ; تسا

هب دوش  یمن  هدید  (ع ) يدهم  ) همساب یمسی  همسج و ال  يری  دیهد ال  حیضوت  هدمآ  یفاص )  ) رثالا بختنم  رد  هک  (ع ) اضر ماما  زا  ثیدح  نیا  ًافطل 
( تسا هدمآ  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  زا  دروم  نیمه  رد  یقنلا  یلع  ماما  زا  یهباشم  ثیدح  نینچمه  دوش ) یمن  هدرب  مان  مسا 

شسرپ

هدید (ع ) يدهم  ) همـساب یمـسی  همـسج و ال  يری  دیهد ال  حیـضوت  هدمآ  یفاص )  ) رثالا بختنم  رد  هک  (ع ) اضر ماما  زا  ثیدـح  نیا  ًافطل 
هدـمآ همعنلا  مامت  نیدـلا و  لامک  زا  دروم  نیمه  رد  یقنلا  یلع  ماما  زا  یهباـشم  ثیدـح  نینچمه  دوش ) یمن  هدرب  ماـن  مسا  هب  دوش  یمن 

( تسا

خساپ

یمن هدید  وا  مسج  دندومرف : ترـضح  جع ) ) مئاق دروم  رد  (ع ) اضر ترـضح  زا  دش  لاؤس  تسا : هدـمآ  ص 333  ج 1 ، یفاک ، باتک  رد 
نب تجح  ناونع  هب  ار  وا  یـسک  ینعی  تسا  تفرعم  تیؤر  هب  ترـضح  مسج  ندـشن  هدـید  زا  روظنم  دوـش  یمن  هدرب  ماـن  مسا  هب  دوـش و 
مسا هب  ترـضح  هک  نیا  اما  و  دنـسانشن . یلو  دننیبب  تبیغ  نامز  رد  ار  ترـضح  يرایـسب  تسا  نکمم  الا  دنیب و  یمن  نامز  ماما  نسحلا و 
تسا ربمایپ  مان  نامه  هک  نامز  ماما  صاخ  مان  ندرب  هعیش  ناگرزب  یخرب  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  ساسارب  دوش  یمن  هدرب  مان 

مان هک  نیا  زا  تسا  هدش  یهن  هیقت  تهج  هب  هک  دنا  هتسناد  يرغـص  تبیغ  نامز  هب  صوصخم  ار  رما  نیا  يا  هدع  ربارب  رد  دنناد  یمن  زیاج 
ياعد هلمج  زا  اهاج  یخرب  رد  هک  نیا  نخس  نیا  دیؤم  تسا  لاکشا  الب  تسین  هیقت  هک  اه  نامز  رگید  رد  یلو  دوش  هدرب  جع ) ) نامز ماما 

( جع ) نامز ماما  هب  هراشا  هک  کضرا »... یف  کتجح  دمحم  یلع  لص  مهللا   » هدش ترضح  مسا  هب  حیرصت  نیسای ، لآ  یلع  مالـس  زا  دعب 
. دنسیون یم  م ح م د »  » هنوگ نیا  هب  ار  ترضح  مان  اه  باتک  رد  ندرب  مان  زا  یهن  تایاور  هب  لمع  طایتحا و  تهج  هب  زین  یخرب  تسا .

« متخادرپ یم  وا  تمدخ  هب  رمع  مامت  مدرک ، یم  كرد  ار  وا  رگا  : » دیامرف یم  جع ) ) يدهم ترضح  نوماریپ  (ع ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  هکنیا 
(. هحفص 385 دلج 3 ، جع )  ) يدهملا مامالا  ثیداحالا  مجعم  ( ؟ دنا هتشاد  يروظنم  هچ  شترضح  دناسر و  یم  ار  یمهم  هچ 

شسرپ

یم وا  تمدخ  هب  رمع  مامت  مدرک ، یم  كرد  ار  وا  رگا  : » دیامرف یم  جع ) ) يدهم ترـضح  نوماریپ  (ع ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  هکنیا 
(. هحفص 385 دلج 3 ، جع )  ) يدهملا مامالا  ثیداحالا  مجعم  ( ؟ دنا هتشاد  يروظنم  هچ  شترضح  دناسر و  یم  ار  یمهم  هچ  متخادرپ »

خساپ
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تسا و قطان  یکی  هک  نیا  رگم  دوب  دـنهاوخن  نامز  کی  رد  ماما  ود  هک  تسا  هدـش  دراو  نومـضم  نیا  هب  (ع ) نیموصعم همئا  زا  یتاـیاور 
رد تسا و  ماما  نامه  هب  هدننک  توعد  يرگید  تسا و  تماما  روما  هب  مئاق  یکی  دـشاب  ماما  ود  رـصع  کی  رد  رگا  ینعی  تماص . يرگید 

قطان ماما  دنـشاب  نامز  نآ  رد  ترـضح  رگا  هک  دشاب  تیعقاو  نیا  نایب  (ع ) قداص ماما  نخـس  نیا  دیاش  نیاربانب  تسا . قطان  ماما  تمدخ 
هبتر و هب  هراشا  يا  هنوگ  هب  تیاور  نیا  هک  نیا  رگید  هتکن  دوب . دـهاوخ  ناـمز  ماـما  تمدـخ  رد  قداـص  ماـما  دوب و  دـهاوخ  ناـمز  ماـما 

. دراد جع ) ) نامز ماما  زاتمم  دنلب و  هاگیاج 

؟ تسا هدوب  هچ  تیودهم  رداصم  یثیدح  نافّلؤم  يانبم 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هچ  تیودهم  رداصم  یثیدح  ناّفلؤم  يانبم 

خساپ

دنـس یـسررب  نودب  ار  تیودهم  عوضوم  هلمج  نآ  زاو  یخیرات  لئاسم  رد  یتیاور  ره  هک  هدوب  نینچ  امدق  دزن  فورعم  دنیوگیم : یخرب 
دیدپ نییلوصا  تکرح  هک  ینامز  ات  دش ، هداد  زییمت  تایاور  نیبو  دمآ  دیدپ  يدیدج  تکرح  رـصع ، نآ  زا  دعب  یلو  دندرکیم . لقن  نآ 
لماـش تکرحو  تفرـشیپ  نـیا  یلو  دـندومن ، میـسقت  فیعـضو  يوـق  نـسح ، حیحـص ، لـیبق : زا  فـلتخم  ياههتـسد  هـب  ار  راـبخاو  دـمآ 

: خساپ یقرواپ } ص 209 . یـسایسلا ، رکفلا  روطت  یقرواپ .  ... " . } دیدرگن تسا ، تیودـهم  تایاور  هلمج  نآ  زا  هک  یخیرات  ياهتیاور 
رد ثیداحا  لقنو  عمج  رد  ار  دوخ  طایتحاو  شـشوکو  یعـس  تیاـهن  ناـنآ  هک  تسا  نآ  مینادیم  هیماـما  نیثدـحم  يامدـق  زا  هچنآ   - 1
زینو تسا . راـبخا  لـقن  رد  طاـیتحاو  رظن  تقد  هب  فورعم  ثیدـح ، نف  لـها  دزن  وا  تسا . ینیلک ؛ هلمج  نآ  زا  هک  دناهتـشاد ، دوـخ  بتک 
ًاتداع قودص ؛ خیش  لثم  یصخش  دناهتشاد . دوخ  ییاور  خویـش  تخانـش  هب  يرفاو  مامتها  هچ  یـسوط ؛ خیـش  لاثما  یناگرزب  هک  مینادیم 
لقن تیاور  هتخانـشیمن  ار  وا  هک  یـسک  زاو  تسا ، هتـشاد  یهاـگآ  تلادـعو  ناـمیا  زا  ناـنآ  تـالاح  زا  زینو  هتخانـشیم  ار  دوخ  خویش 

نانیمطا هدـش  دراو  تیودـهمو  تماما  باب  رد  هک  تایاور  هنوگ  نیا  تحـص  هب  ناگرزب  نیا  هک  میراد  نانیمطا  اـم   - 2 تسا . هدرکیمن 
اب ار  اهنآ  هدـشیم ، اهنآ  زا  یخرب  فعـض  ناربج  بجومو  هدوب  اـهنآ  هارمه  هک  ربتعم  نئارق  یخرب  تهج  هب  ّلـقاال  اـیو  دناهتـشاد ، لـماک 

جاجتحا زا  ریغ  یفادها  هچ  نارگیدو  یـسوطو  قودص  خیـش  لاثما  هک  تسا  یقاب  لاؤس  نیا  ياج  هنرگو  دـندرکیم . لقن  لماک  نانیمطا 
 - 3 تسا ؟ هتشون  ع )  ) يدهم ترضح  رما  رد  تریح  عفر  يارب  ار  شباتک  قودص  خیش  هک  تسین  نیا  رگم  دناهتشاد . اهنآ ، هب  لالدتـساو 
زاو هدیسر  ینامعنو  یسوط  قودص ، خیش  تسد  هب  هدش  هتشون  لّوا  نرق  هس  رد  هک  تیودهم  ثیداحا  یلـصا  عبانمو  لوصا  رتشیب  ای  مامت 

تاحالطصا زا  مسق  راهچ  هب  ثیدح  میـسقت  هچرگ   - 4 دندومنیم . لالدتسا  تایاور  نآ  هب  اذلو  دناهتـشاد ، دانتـسا  اهباتک  نآ  هب  دوخ 
ثیدح میسقت  زا  دعب  ییاهب  خیش  دناهتشاد . ربخ  لوبق  رد  یـصاخ  شور  یـسوط ؛ خیـش  هلمج  نآ  زا  نیثدحم  يامدق  یلو  تسا  نیرخأتم 

هک دندرکیم  قالطا  یثیدح  هب  ار  حیحـص  ثیدح  نانآ  هکلب  هدوبن  فورعم  امدـق  دزن  حالطـصا  نیا  : " دـیوگیم فورعم ، مسق  راهچ  هب 
نایوار دزن  هک  یثیدح  هناگ  لوصا 400  رد  ثیدـح  دوجو  فلا .  دراد : یعاونا  نئارق  نیاو  دـشاب . نانیمطاو  قوثو  دروم  نئارق  هب  نورقم 
یلصا رد  ثیدح  دوجو  ج .  ربتعمو . ددعتم  ياهدنس  اب  لوصا  نیا  زا  رتشیب  ای  لصا  ود  ای  کی  رد  ثیدح  رارکت  ب .  تسا . هدوب  روهـشم 

همئا رب  هک  یبتک  زا  یکی  رد  ثیدـح  دوجو  د .  تسا . هدوب  وا  قدـص  رب  باحـصا  عامجاو  تباـث  همئا  باحـصا  زا  یکی  هب  شباـستنا  هک 
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هـضرع ع )  ) قداص ماما  رب  هک  یبلح  یلع  نب  هَّللادیبع  باتک : لیبق  زا  دندومن ، دـیجمت  ار  بتک  نآ  فّنـصم  تارـضح ، نآو  هدـش  هضرع 
یقرواپ . } تسا هدوب  نانیمطاو  قوثو  دروم  امدق  دزن  هک  یبتک  رد  ثیدـح  دوجو  ' ه .  یقرواپ } ص 230 . یشاجن ، لاجر  یقرواپ .  . } دش

: یحالصصا لوهجم  فلا .  دناهدرک : میـسقت  عون  ود  رب  ار  لوهجم  لاجر ، ياملع   - 5 یقرواپ } . 198ù197 ص ج 30 ، هعیشلا ، لئاسو  . 
دوشیم قالطا  یسک  هب  نآو  يوغل : لوهجم  ب .  دشاب . هدش  نویلاجر  يوس  زا  وا  تلاهج  هب  حیرـصت  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  هب  نآو 

فعـض بجوم  هک  تسا  تلاهج  زا  لوا  مسق  اهنت  تسا . هدـماین  ناـیم  هب  يداـی  وا  زا  لاـجر  بتک  رد  اذـلو  تسین  مولعم  وا  تیعـضو  هک 
تهج هب  تسا  نکمم  هاگ  تسیچ ؟ لاجر  بتک  رد  وا  ندشن  حرطم  ببـس  هک  دراد  قیقد  یـسررب  هب  جایتحا  مود  دروم  ردو  تسا ، يوار 

هک دراد  دوـجو  زین  یلاـمتحا   - 6 یقرواپ } . 61ù60 ص دامادریم ، حـشاورلا ، یقرواپ .  . } دـناهدرک توکـس  وا  هراـبرد  شندوب  فورعم 
تباث نآ  فالخ  هکنآ  رگم  تسا  يوار  تلادعو  قدص  رب  یلوا  لصا  ینعی  دـشاب . ۀـلادعلاو " قدـصلا  ۀـلاصا   " هب کسمت  رب  امدـق  يانب 

هب هاوخ   - تلادع تابثا  هب  یجایتحا  ام  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . قسف  مدع  باحـصتسا  ایو  مدع  لصا  نامه  نآ ، هب  دوصقمو  دوش .
ناوتب هک  تسا  یـسک  رتمک  تسا . حلاصم  زا  يرایـسب  عییـضتو  روما  لیطعت  مزلتـسم  نآ  زارحا  اریز  میرادن ؛ رهاظ - نسح  ای  هکلم  يانعم 
حرطم ار  يدنـس  رابتعا  اهنت  دـیابن  تایاور  رابتعا  تابثا  يارب   - 7 تسه . زین  القع  دییأت  دروم  بلطم  نیا  دـیناسر . تابثا  هب  ار  وا  تلادـع 

تیرثکا هکلب  هعیـش ، ناملاع  زا  يرایـسب  يانبم  هک  تشاد  رظن  ردو  درک  هجوت  صخـش  رابتعا  بابـساو  اههار  همه  هب  دـیاب  هکلب  تخاـس ،
. دوش لصاح  قوثوو  نانیمطا  نآ  هب  فلتخم  قرط  زا  هک  يربخ  ینعی  تسا ؛ هب  ٌقوثوم  ربخ  ّتیجح  نانآ ، قافتا  هب  بیرق 

مالسلاهیلعيدهم ترضح  یصخش  تیوه  مالسلامهیلعناماما ، زا  کی  چیه  ارچ 

هراشا

؟ دناهدرکن نایب  ار 

شسرپ

؟ دناهدرکن نایب  ار  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  یصخش  تیوه  مالسلامهیلعناماما ، زا  کی  چیه  ارچ 

خساپ

ّتیوه صیخـشت  ددصرد  ع )  ) يرکـسع ماما  ات  هتفرگ  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  نیموصعم : زا  کی  ره  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  ًالّوا :
هدافتـسا تایاور  يرایـسب  زا  هک  هنوگ  نامه  ًایناث : دـش . هدافتـسا  هدـش  رکذ  تایاور  زا  هک  هنوگ  نامه  دـناهدمآرب ، ع )  ) يدـهم ترـضح 

اب وا  دنتـسنادیم  هک  اجنآ  زا  روجو  ملظ  نامکاح  اریز  تسا ، هدوب  ریطخ  رایـسب  یـسایس  تهج  زا  ع )  ) يدـهم ترـضح  ّتیعقوم  دوشیم 
هدمآرب وا  اب  دیدش  هلباقم  ددصرد  ادتبا  زا  اذل  درک ، دهاوخ  دادو  لدع  زا  رپ  ار  نیمزو  دنکیم  هلباقم  هدرتسگ  حطـس  رد  یتلادعیبو  ملظ 

یفرط زا  ات  دندرکیم ، دروخرب  ترـضح  تدالو  هیـضق  رـشن  اب  مامت  طایتحا  اب  زین  تراهطو : تمـصع  تیب  لها  تهج ، نیمه  هب  دـندوب .
. دتفا رطخ  رد  ترضح  نآ  ناج  هک  دننکن  يراک  رگید  فرط  زاو  دنشاب  هدرک  نایبار  ترضح  نآ  تدالو  داقتعا  يزاس  هنیمز 

؟ تسا هدیچیپو  ضماغ  مالسلاهیلعيدهم  رابخا  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا هدیچیپو  ضماغ  مالسلاهیلعيدهم  رابخا  ایآ 

خساپ

دلوتم هک  دراد  دودـحمو  نّیعم  یـصخش  زا  تیاکح  یگمه  هدیـسر ، وا  تدـالوو  يدـهم : ترـضح  دروم  رد  تیب : لـها  زا  هک  یتاـیاور 
نیا هب  ناماما  زا  کی  ره  هک  مینکیم  هدهاشم  اذل  درک . دهاوخ  روهظ  دربیم  رـس  هب  تبیغ  رد  هک  ینالوط  یتدـم  زا  سپو  دـش ، دـهاوخ 

نآ رد  مدرم  تریحو  تدالو  ندوب  یفخمو  نآ  عاوناو  تبیغ  عوضوم  هب  نانآ  تسا . ناشنادنزرف  زا  نیمدـنچ  وا  هک  دـناهدرک  هراشا  هتکن 
نیا اب  ایآ  تسا . هدوب  رـصع  نآ  یـسایس  قانتخا  عضو  یعیبط  ياضتقم  تسا ، یئزج  هک  تاـماهبا  زا  یـشخب  هچرگ  دـناهدومن . هراـشا  زین 

. تسا هدوب  ضماغ  ع )  ) يدهم ماما  عوضوم  هک  درک  اعدا  ناوتیم  عضو 

؟ تسا هدیسر  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  تماما  رب  رتاوتم  ّصن  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدیسر  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  تماما  رب  رتاوتم  ّصن  ایآ 

خساپ

رد ثحب  نیا  دیـسر . هلأسم  نیا  رد  بولطمو  یعطق  هجیتن  هبو  دـش  دراو  ناوتیم  فلتخم  ياههار  زا  ع )  ) ناـمز ماـما  تماـما  تاـبثا  يارب 
رما رد  دنسلاحیحص  يدعتم  صوصن  ع )  ) يرکـسع ماما  قیرط  زا  دش  هراشا  هک  هنوگنامه   - 1 تسا . حرطم  ناماما  همه  تماما  اـب  هطبار 

ینیقیو یعطق  هلدا  هب  جایتحا  تسین  یلاخ  تجح  زا  زگره  نیمز  هکنیاو  تماما  لصا  باب  رد  هچ  رگا   - 2 تسا . هدیسر  شدنزرف  تماما 
 - 3 تسا . یفاـک  دنـسلاحیحص  دـحاو  ربـخ  تسا  یجراـخ  عوـضوم  هک  تـهج  نآ  زا  تـسیک  يدـعب  ماـما  هـکنیا  ثـحب  رد  یلو  تـسا 
 - 4 تسا . هدش  دراو  هطبار  نیا  رد  ناماما : زا  کی  رهو  ص )  ) ربمایپ زا  رتاوت  ّدـح  ردو  ناوارف  صوصن  دـش  هراشا  زین  ًالبق  هک  هنوگنامه 

تماما میناوتیم  هار  نیا  زا  زین  تماما  تابثا  دروم  رد  تسا  زاجعا  نآ ، هار  نیرتهدمع  هکلب  توبن ، تابثا  ياههار  زا  یکی  هک  هنوگنامه 
تابثا يارب  یهار  ّصن ، هکلب  درادـن  تیعوضوم  دـعب ، ماما  رب  لبق  ماما  بناج  زا  صاخ  ّصن  اریز  میناسرب ، تابثا  هب  ار  ناماما  زا  کـی  ره 

هنوگ نیا  هک  یجراـخ ، نئارق  اـب  یلو  دنـشاب  دـحاو  ربخ  همئا  زا  یخرب  هراـبرد  هدراو  صوصن  هکنیا  ضرف  رب   - 5 تسا . دـعب  ماما  تماما 
صخـش تماما  رب  هیماما  باحـصا  عامجاو  هعیـش  لابقا  دـننامه  دـنناسریم ، اهنآ  دافم  هب  نانیمطاو  عطق  هب  ار  ام  دـنراد  هارمه  هب  تاـیاور 
نایعیـش رب  سابع  ینبو  هیما  ینب  ماکح  هیحان  زا  هک  يدـیدش  ياهراشفو  یـسایس  صاخ  تیعـضو  هک  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  صاـخ ،
یتایاور زا  معا  عوضوم ، بناوج  مامت  یـسررب  اب   - 6 تسا . هتـشاد  اضتقا  ار  یعـضو  نینچ  دـشیم ، دراو  اهنآ  ناعباتو  تیب  لها  ناوریپو 

ناماما زا  کی  رهو  ص )  ) ربمایپ بناج  زا  هک  یتایاور  زینو  هدیـسر  ع )  ) يدـهم ماما  شدـنزرف  تماما  باـب  رد  ع )  ) يرکـسع ماـما  زا  هک 
يدهم ترضح  تماما  هلأسم  هک  درب  میهاوخ  یپ  رگید ، یجراخ  نئارقو  هدش  رداص  ع )  ) يدهم ترـضح  زا  هک  یتازجعم  زینو  هدش  دراو 
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. تسا تابثا  لباق  رتاوت  هار  زا  (ع )

؟ تسا همئا  ریاس  رب  مالسلاهیلعنامز  ماما  يرترب  لیلد  یتایح " مایا  هتمدخل  هتکردأ  ول   " ثیدح ایآ 

شسرپ

؟ تسا همئا  ریاس  رب  مالسلاهیلعنامز  ماما  يرترب  لیلد  یتایح " مایا  هتمدخل  هتکردأ  ول   " ثیدح ایآ 

خساپ

هب مایناگدنز  لوط  رد  مدرکیم  كرد  ار  ع -)  ) يدهم  - وا نامز  نم  رگا  : " ... دومرف ینانخس  نمض  رد  هک  تسا  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا 
". مدرکیم تمدخ  وا 

؟ تسیچ بش  کی  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  رما  حالصا  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ بش  کی  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  رما  حالصا  زا  دوصقم 

خساپ

ع)  ) قداص ماما  زا  ریـصبوبا  درک ؛ دهاوخ  حالـصا  بش  کی  رد  ار  ع )  ) يدهم ترـضح  رما  لاعتم  دنوادخ  یّنـسو ، هعیـش  تایاور  قباطم 
: دومرف هک  تسا  لقن  ع )  ) نیـسح ماما  زا  زینو  " دومن . دـهاوخ  حالـصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  ّلـجوّزع  دـنوادخ  : " دومرف هک  هدرک  لـقن 

لقن ع )  ) یلع ماما  زا  هجام  نبا  " دومن . دهاوخ  هدامآو  حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  لاعتم  دنوادخ  هک ] تسا  یسک   ] تیب لها  ام  مئاق  "

". دومن دـهاوخ  هدامآو  حالـصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما )  ) دـنوادخ هک  تسا  تیب  لها  ام  زا  يدـهم  : " دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هدرک 
يزوریپو رصن  تامدقم  هک  تسا  نآ  بش  کی  رد  ترضح  رما  حالصا  هب  دوصقم  یقرواپ } ص 1376 . ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  یقرواپ .  }
عاـمتجا دومن  دـهاوخ  وا  يارب  هک  یمادـقا  نیلواو  دومن . دـهاوخ  روـهظ  هب  رومأـم  ار  واو  هدرک  مهارف  بش  کـی  ردو  تقو ، عرـسا  رد  ار 

رد دوشیم  هدامآو  حالـصا  بش  کی  رد  ترـضح  رما  هنوگچ  هکنیا  دـنامیم  یقاب  هک  يزیچ  یلو  تسا . ترـضح  نآ  صاـخ  باحـصا 
زا دوصقم  تسا  نکمم  ًالوا : تخادرپ . دنهاوخ  وا  اب  هزرابم  هب  نارگیدو  لاجدو  ینایفس  شیج  دننامه  یهورگ  تایاور ، قباطم  هک  یلاح 

ترـضح رما  حالـصا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  ًایناث : دشاب . ع )  ) نامز ماما  رما  حالـصا  تعرـس  زا  هیانک  هدمآ  تایاور  رد  هک  بش " کی  "

هچ رگ  دشاب ، روهظ  نالعا  يارب  يزاسهمدقم  اهنت  ترـضح ، رما  حالـصا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  ًاثلاث : دـشاب . بش  کی  رد  يزوریپ  (ع )
هدـش بش  کی  هب  ریبعت  اذـل  دریگیم ، ماجنا  زاجعا  ابو  تعرـس  هب  نافلاخم  اب  هضراعم  هک  اجنآ  زا  ًاعبار : دـماجنا . لوط  هب  ییاهن  يزوریپ 

. تسا
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؟ هچ ینعی  دیدج " نیدب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز ماما 

شسرپ

؟ هچ ینعی  دیدج " نیدب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز ماما 

خساپ

فالخ رب  هنّیب ، هب  هن  دـنکیم  مکح  ياهعقاو  ره  رد  دوخ  ملع  هب  روهظ  زا  دـعب  ع )  ) نامز ماما  هک  تسا  نآ  تاـیاور  رهاـظ  لوا 1 - خساپ 
نامه دنک  مکح  دوخ  ملع  هب  دناوتیم  ع )  ) ماما : " دیوگیم لئاسملا  باتک  رد  دیفم ؛ خیـش  دـندادیم . ماجنا  وا  رب  قباس  ناماما  هک  هچنآ 

 . یقرواپ ... " . } درک دهاوخ  مکح  دوخ  ملع  رب  دـنیبب  لطاب  ار  تداهـش  هاگ  رهو  دـنک  نینچ  دـناوتیم  زین  اهتداهـش  رهاظ  هب  هک  يروط 
خسن لیبق  زا  تیب : لها  هریس  رد  فالتخا  نیاو  : " دیامرفیم لوقعلا " ةآرم   " رد یـسلجم ؛ همالع  یقرواپ } ص 177 . ج 26 ، راونألاراحب ،

عاضوا فالتخا  تهج  هب  ایو  تسا  دراوم  یخرب  رد  هیقت  رابتعا  هب  ای  هکلب  تسین ، یخـسن  ربمایپ  زا  دـعب  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  ات  تسین 
رپ روهظ  زا  دـعب  ع )  ) نامز ماما  هفیظو  هک  اجنآ  زا   - 2 یقرواپ } ص 301 . ج 4 ، لوقعلا ، ةآرم  یقرواپ .  ... " . } تسا اـهنامز  رد  لاوحاو 
نآ ياضتقمو  ددرگ ، زاب  شایلصا  نابحاص  هب  قوقح  هکنیا  ات  دیامن  مکح  عقاو  هب  هک  تسا  یعیبط  اذل  تسا ، دادو  لدع  زا  نیمز  ندرک 
هب مکاح  مکح   - 3 تسا . دوواد  مکح  نامه  نیاو  دیامن ، مکح  هدـش  ماهلا  وا  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  دوخ  ملع  هب  ترـضح  هک  تسا  نیا 
نبا دناهدرمش . زیاج  ار  نآ  زین  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  هکلب  تسا  هعیـش  ياملع  قافتا  دروم  اهنت  هن  مسقو ، هنّیب  رب  اکتا  نودب  شملع ،
مود يأرو  روثوباو  فسویوبا  لوق  نیاو  تسا ، زیاج  شملع  هب  مکاـح  مکح  هک  هدـش  هدینـش  یلقن  رباـنب  دـمحا  زا  : " ... دـیوگیم همادـق 
رداص مکح  یعدـم  راتفگ  هب  ملع  اب  اهنتو  رارقاو  هنّیب  نودـب  دـنکیم  رکذ  هک  يدروم  رد  ص )  ) ربمایپ اریز  تسا ، ینزم  راـیتخاو  یعفاـش 
زاوج هب  یلوا  عطقو ، ملع  دروم  رد  سپ  تسوا ، نظ  رب  هبلغ  تهج  هب  دـنکیم  مکح  هاوگ  ود  لوق  هب  هک  مکاح  دـیوگیم : هاگ  نآ  درک .

هب دناوتیم  یلوا  قیرط  هب  ّقح  توبث  رد  سپ  دنک ، لمع  دوخ  ملع  هب  دوهـش  حرجو  لیدعت  رد  دناوتیم  مکاح  هکنیا  رگیدو  تسا . مکح 
رد ع )  ) يدهم ترـضح  هک  درادن  يداعبتـسا  چیه  هکنیا : هجیتن  یقرواپ } ص 401 . ج 11 ، ینغملا ، یقرواپ .  " . } دـیامن مکح  دوخ  ملع 
هک دوشیم  حرطم  دایز  بلطم  نیا  مدرم  زا  یخرب  نیب  رد  مود  خساپ  دیامن . مکح  هدـش  ماهلا  وا  هب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  یملع  هب  ایاضق 

ایبنا متاخ  مالـسا ، ربمایپ  نآرق ، ّصن  قباطم  مینادیم  ام  هک  یلاح  رد  دنکیم ، هضرع  ار  يدیدج  نید  روهظ ، ماگنه  ع )  ) يدهم ترـضح 
اهنتو درادـن  دوجو  یثیدـح  عماـجم  رد  يریبعت  نینچ  هک  درب  میهاوخ  یپ  یثیدـح  رداـصم  هب  هعجارم  اـب  تسا . ناـیدا  متاـخ  زین  وا  نیدو 
ياج رد  نکل  دروآیم ، ار  يدیدج  نید  ع )  ) ترضح هک  دنک  طابنتـسا  نینچ  اهنآ  هعومجم  زا  یـسک  تسا  نکمم  هک  مینیبیم  یتاریبعت 

رد ندرک  رظن  دـیدجت  هچرگ  یبـالقناو ، ماـیقو  تضهن  ره  تعیبـط  داد . میهاوـخ  رارق  یـسررب  دروـم  ار  تاریبـعت  نـیا  زا  کـی  ره  دوـخ 
نادب نیا  یلو  دـیآیم ، رامـش  هب  تضهن  ره  ناکرا  زا  يروآون  اریز  تسا ، دـیدج  يرما  ندرک  هدایپ  ددـصردو  هدوب  هتـشذگ  ياههمانرب 

دوخ ّدج  تعیرش  نامه  يایحا  ددصردو  تسا  هعیرشلاییحم  ترضح ، اریز  دوش ؛ هتشادرب  تسد  تعیرش  یلّوا  لوصا  زا  هک  تسین  ینعم 
هجوت ریز  تاکن  هب  هک  دوشیم  نشور  رتشیب  یماگنه  بلاطم  نیا  دـیامن . هدایپ  يدـیدج  بولـسا  اب  ار  نآ  تسا  نکمم  هچرگ  دـشابیم ،

لها دزن  شملع  اهنتو  هدشن  نایب  نیموصعم  رصع  رد  تایضتقمو  طیارش  دوبن  تهج  هب  ماکحا  زا  یشخب  تایاور ، یخرب  قباطم   - 1 دوش :
ثیداحاو اهباتک  ندـش  عیاض  تهج  هب  ماکحا  زا  یـشخب   - 2 دش . دـهاوخ  نایب  ماکحا  نآ  روهظ ، رـصع  ردو  تسا ، هدـنام  یقاب  تیب :

دهاوخ ارجا  هبو  هدرک  نایب  ار  اـهنآ  روهظ  رـصع  ردو  تسا  دوجوم  ع )  ) ناـمز ماـما  دزن  ًاـعطق  هک  تسا  هدیـسرن  اـم  تسد  هبو  هدـش  فلت 
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یّنظ اهنآ  بلاغ  هک  دنتـسه  ياهلدا  زا  هفیظو  ذـخا  هب  رومأم  اهقفو  اـملع  موصعم ، ماـما  زا  يرود  تهج  هب  تبیغ  رـصع  رد   - 3 تشاذگ .
، میتسه اهنآ  هب  لمع  هب  رومأم  تبیغ  رـصع  رد  هچ  رگ  یعقاو ، هن  تسا  يرهاظ  ماـکحا  دوشیم  جارختـسا  هک  یماـکحا  هجیتن ، ردو  تسا 

لمع اهنآ  هب  رتمک  ماکحا  زا  یخرب  مالـسا  خیرات  لوط  رد   - 4 دوشیم . هضرع  یعقاو  ماکحا  ع )  ) نامز ماما  طسوت  روهظ  رـصع  رد  یلو 
نیا متح  روط  هب  هک  یمالـسا ، کلامم  رد  هّمذ  لها  زا  يراوخو  تّفخ  اب  هیزج  نتفرگ  دننامه  تسا  هدشن  نایب  هعماج  رد  ًالـصا  ایو  هدـش 

یگدامآو هتفر  الاب  رایـسب  مدرم  لقعتو  رکف  حطـسو  هاگدـید  روهظ  رـصع  ات   - 5 دـمآ . دـهاوخ  رد  ارجا  هب  روهظ  رـصع  رد  ماکحا  هنوگ 
اههتـساوخ نیا  هب  فلتخم  ياحنا  اب  ییوگخـساپ  هب  جایتحا  هجیتن  رد  هک  تفای ، دـهاوخ  ینید  فراـعم  مهف  رد  هداـعلاقوف  ییاـهتیلباقو 

. تسا

؟ هچ ینعی  دیدج " ناطلسب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز ماما 

شسرپ

؟ هچ ینعی  دیدج " ناطلسب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز ماما 

خساپ

زا دیدج  ناطلـس  هب ... مدرم  اب  هک  ماقمو  نکر  نیب  يدهم  هب  منکیم  رظن  ایوگ  دـنگوس ! ادـخ  هب  : " دومرف هک  هدـش  دراو  ع )  ) رقاب ماما  زا 
هکنیا  - 1 دراد : دوجو  یتـالامتحا  ناونع  نیا  رد  یقرواـپ } ح 96 . ص 230 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " . } دـنکیم تعیب  نامـسآ 

زا عوـن  چـیه  رد  ار  نآ  ریظن  ّتیرـشب  هک  دـشاب  عاـمتجا  نوؤـشو  تموـکح  هرادا  رد  دـیدج  شورو  بولـسا  دـیدج ، ناطلـس  زا  دوـصقم 
 - 2 يرشب . تفرـشیپو  ندمت  اب  قباطمو  یمالـسا  انعم  مامت  هب  يرـشب  هعماج  لک  رد Ə͠ט یتموکح  تسا ؛ يدن اهتلودو  اهتموکح 

تنطلـسو تموکح  هدننکدیدجت  یلو  تسا ، دـیدج  دوخ  رب  قباس  ياهتموکحو  اهتنطلـس  هب  تبـسن  هک  تسا  یتنطلـس  دوصقم  هکنیا 
. دشابیم ناشتفالخ  رصع  رد  ص )  ) ادخ لوسر 

؟ هچ ینعی  دنکیم  مایق  دیدج " رما   " هب مالسلاهیلعنامز  ماما 

شسرپ

؟ هچ ینعی  دنکیم  مایق  دیدج " رما   " هب مالسلاهیلعنامز  ماما 

خساپ

{ یقرواپ نامه . یقرواپ .  " . } دومن دـهاوخ  مایق  دـیدج و ... رما  هب  دـنک  جورخ  يدـهم  هک  هاگ  ره  : " ... دـیامرفیم یتیاور  رد  رقاـب  ماـما 
، دوشیم كرت  بلطو  لعف  بلط  لماش  هک  تسا  دـیدج  بلط  دـیدج " رما   " زا دوصقم   - 1 دراد : دوجو  لامتحا  دـنچ  ناونع  نیا  هرابرد 

 - 2 تسا . هدرک  مایق  دیدج  رما  هب  تقیقح  رد  اذل  دـنکیم ، مکح  عقاو  هب  ترـضح  هک  اجنآ  زا  ینعی  دـیدج  ماکحا  زا  ياهعومجم  ینعی 
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. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیون  ياهشور  اب  دیدج  یتدیقعو  يرکف  همانربو  شور  دـیدج " رما   " زا دوصقم 
هک اجنآ  زاو  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  رمألا " یلوا   " هیآ رد  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، تماماو  تفالخ  تراما ، دـیدج " رما   " زا دوصقم   - 3

. دیآیم باسح  هب  دیدج  اهنآ  هب  تبسن  اذل  تسا  توافتم  اهتفالخ  ریاس  اب  ع )  ) ترضح تفالخو  تراما 

؟ هچ ینعی  دیدج " ءاضقب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز ماما 

شسرپ

؟ هچ ینعی  دیدج " ءاضقب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز ماما 

خساپ

دهاوخ مایق  دیدج  تواضقو  دیدج  تنـس  هب  دنک  جورخ  دّمحم  لآ  مئاق  هاگ  ره  : " ... دومرف هک  هدـش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد 
ترـضح طسوت  هب  روهظ  رـصع  رد  دـیدج  تواضق  زا  ترـضح  دوصقم  هکنیا  رد  یقرواپ } ح 99 . ص 348 ، نامه ، یقرواـپ .  " . } دومن

 - 2 تسا . روهظ  رـصع  رد  رـشب  يارب  هتفرـشیپو  عونتم  رایـسب  ياههمانرب  اب  دیدج  طوطخ  دوصقم ،  - 1 دراد : دوجو  لاـمتحا  ود  تسیچ 
ترـضح هک  هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، مدرم  نیب  تموصخ  لصفو  تواضق  رد  دیدج  بولـسا  نتـشاد  دوصقم 

. دنکیمن لداع  دهاش  ودو  هنّیب  تساوخردو  دومن  دهاوخ  لمع  دوواد  مکح  هب 

؟ هچ ینعی  ةدیدج " ۀنسب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز ماما 

شسرپ

؟ هچ ینعی  ةدیدج " ۀنسب  یتأی   " مالسلاهیلعنامز ماما 

خساپ

دهاوخ مایق  دیدج ... تنسو  دیدج  باتکو  دیدج  رما  هب  دنک  جورخ  يدهم  هاگ  ره  : " ... دومرف هک  میناوخیم  ع )  ) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد 
يدـهم تنـس  : " دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  تایاور  یخرب  قباـطم  هکنآ  اـب  یقرواـپ } ح 96 . ص 230 ، ج 52 ، ناـمه ، یقرواـپ .  " . } درک

یفرط زا  ترضح  نوچ  تفگ : ناوتیم  لاؤس  نیا  خساپ  رد  یقرواپ } ح 19 . ص 73 ، ج 51 ، نامه ، یقرواپ .  " . } تسا نم  تنس  دننامه 
تفرـشیپو يرکف  یلاع  ياوتـسم  هب  روهظ  رـصع  رد  زین  رـشبو  تسا ، یملاعو  هدرتسگ  حطـس  رد  وا  تموکح  زینو  دنکیم ، مکح  عقاو  هب 

لوصا هب  تبـسن  هچ  رگ  دنکیم ، قرف  اهشور  رگید  اب  يرادتموکح  رد  وا  صاخ  بولـساو  یتموکح  شور  اذل  تسا ، هدیـسر  ینالقع 
یتموکح شورو  تنس  هک  دشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  نینچمه  درادن . یقرف  ص )  ) ادخ لوسر  تنـس  اب  یمالـسا  ماکحا  بوچراهچو 

. دیآیم باسح  هب  دیدج  دناهدوب  ترضح  تموکح  زا  لبق  هک  یمدرم  ياهشور  هب  تبسن  ترضح 
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؟ تسا دیدج  باتک  هب  هدننک  مایق  مالسلاهیلعيدهم  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا دیدج  باتک  هب  هدننک  مایق  مالسلاهیلعيدهم  ماما  ایآ 

خساپ

هب  ... " " ؛ دیدج باتک  یلع  سانلا  عیابی  ماقملاو  نکرلا  نیب  هیلإ  رظنأ  ّینأکل  هَّللاو  : " دومرف ... هک  دنکیم  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ریصبوبا 
رب مدرم  اب  هک  ماقمو  نکر  یقرواـپ } ح 42 . ص 294 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } نیب رد  يدهم  هب  منکیم  رظن  ایوگ  دـنگوس ! ادـخ 

لطاب لامتحا  نیا  ًاعطق  هک  دشاب ، دیدج  نآرق  ندروآ  دوصقم ،  - 1 دراد : دوجو  یتالامتحا  ریبعت  نیا  رد  ... " دنکیم . تعیب  دیدج  باتک 
ترضح هک  دشاب  نیا  دوصقم   - 2 دش . دهاوخنو  هدشن  داجیا  یتدایزو  ناصقن  نآرق  رد  هکنیا  رب  دـنراد  قافتا  یمالـسا  تما  اریز  تسا ،

لوق اب  لامتحا  نیا  دروآیم ، تایآرد  ریخأتو  میدقت  اب  ار  نآ  ینعی  دروآیم . هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  رصع  رد  هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  (ع )
نب یلع  هـک  دـشاب  ینآرق  ناـمه  دارم  هـک  تـسا  نـکمم   - 3 درادـن . يراـگزاس  هدـش  نیودـت  ص )  ) ادـخ لوـسر  رما  هب  نآرق  هکنیا  هـب 

خـسان رکذ  تاـیآیخرب ، ریـسفت  لوزن ، نأـش  ناـیب  اـب  یلو  تسا  دوجوم  نآرق  نیمه  شنتم  هک  ینآرق  تسا ، هدرک  نیودـت  ع )  ) بلاـطیبا
مئآق ماق  اذإ  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما  تسا . رتکیدزن  عقاو  هب  لامتحا  نیا  رگید . تایـصوصخ  یخربو  دّیقمو  قلطم  صاخو ، ماع  خوسنمو ،

هیف فلاـخی  ّهنـأل  مویلا ، هظفح  نم  یلع  نوکی  اـم  بعـصأف  ّلـجوّزع  هَّللا  لزنأ  اـم  یلع  نآرقلا  ساـنلا  ملعیو  طـیطاسف  برـض  دّـمحم  لآ 
نآ ار  نآرق  مدرمو  دوشیم  اپرب  ییاههمیخ  دنک  مایق  دّمحم  لآ  یقرواپ } ص 344 . دیفم ، داشرا  یقرواپ .  } مئاق هک  یماگنه  " " ؛ فیلأتلا

؛ دوب دهاوخ  راوشد  رایـسب  دناهدرک  ظفح  زورما  ار  نآرق  هک  یناسک  يارب  رما  نیاو  دنریگیم ، ارف  هدرک  لزان  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  هنوگ 
" دـیدج باـتک   " زا دوـصقم  هک  تسا  نکمم  دراد ".4 -  تریاـغمو  تفلاـخم  دـناهدوب  سونأـم  نآرق  زاو  هتـشاد  تفلا  هک  هچنآ  اـب  اریز 

دراد یگزات  نانآ  يارب  هک  يایناـعم  دـنکیم ، هضرع  مدرم  هبو  هدرک  تشادرب  تاـیآزا  ماـما  هک  تسا  ییـالاوو  دـنلب  میهاـفمو  فراـعم 
. تسا هدروآ  دیدج  یمیهافم  اب  یباتک  ایوگو 

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  تدم  دروم  رد  تایاور  دافم 

شسرپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  تدم  دروم  رد  تایاور  دافم 

خساپ

نیا تسا . رتمک  ای  لاس  هد  ترضح ، تموکح  ياقب  تدم  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  فلا . دناهتسد : ود  رب  هنیمز  نیا  رد  تایاور 
تدـم هکنیا  رب  دراد  تلالد  رگید  تایاور  یخرب  ب . دوشیم . تفای  تّنـس  لها  رداصم  رد  شتایاور  بلاغ  هدوب ، اـملع  نیب  روهـشم  لوق 

هدرک لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  يردخ  دیعسوبا  زا  شدنس  هب  دووادوبا  لوا 1 -  عون  زا  یتایاور  تسا . لاس  هد  زا  شیب  ترضح  تموکح 
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هدرک لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  يردخ  دیعسوبا  زا  شدنس  هب  دووادوبا  لوا 1 -  عون  زا  یتایاور  تسا . لاس  هد  زا  شیب  ترضح  تموکح 
يذمرت  - 2 یقرواپ } ص 422 . ج 2 ، دووادیبا ، ننس  یقرواپ .  " . } درک دهاوخ  تموکح  لاس  تفهو  تسا ... نم  زا  يدهم  : " دومرف هک 

درک دـهاوخ  جورخ  هک  تسا  يدـهم  متّما  نایم  رد  انامه  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  يردـخ  دیعـسوبا  زا  دوخ  دنـس  هب 
مود 1 عون  زا  یتایاور  یقرواپ } ص 343 . ج 3 ، يذمرت ، حیحـص  یقرواپ .  " . } دومن دهاوخ  تموکح  لاس  هن  ای  تفه  ای  جنپ  تدم  ردو 

تموکح لاس  تسیب  تسا ... نم  دالوا  زا  يدرم  يدهم  : " دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هدرک  لقن  نامی  نب  ۀـفیذح  زا  یفنح  يزودـنق  - 
رد يدهم  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) یلع ماما  زا  شدنس  هب  یطویـس   - 2 یقرواپ } ص 537 . ةدوملا ، عیبانی  یقرواپ .  " . } دومن دـهاوخ 
زا شدنس  هب  یسوط  خیـش   - 3 یقرواپ } ص 155 . يواتفلل ، يواحلا  یقرواپ .  " . } دش دـهاوخ  مدرم  رما  ّیلوتم  لاس  لهچ  ای  یـس  تدـم 

؟ دیـشک دـهاوخ  لوط  ناهج  رد  ترـضح  مایق  تدـم  هچ  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  هک  دـنکیم  لقن  یثیدـح  رد  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  رباـج 
ماما هک  هدرک  لـقن  روفعییبانبا  زا  شدنـس  هب  زینو   - 4 یقرواپ } ص 286 . یـسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  " . } لاس هدزون   : " دومرف ترـضح 

زا زینو   - 5 یقرواـپ } ص 181 . ناـمه ، یقرواـپ .  " . } دوب دـهاوخ  هاـم  دـنچو  لاـس  هدزون  اـم  زا  مئاـق  تموـکح  : " دوـمرف ع )  ) قداـص
تفه : " دومرف ترـضح  تسا ؟ رادقم  هچ  ع )  ) مئاق تموکح  تدم  مدرک : ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  هک  دنکیم  لقن  یمعثخ  میرکلادبع 

اذل تسا . امش  ياهلاس  زا  لاس  هد  رادقم  هب  وا  ياهلاس  زا  لاس  کی  هک  يّدح  هب  درک  دهاوخ  ینالوط  ار  اهبشو  اهزور  دنوادخ  لاس ،
زا شدنـس  هـب  زینو  یقرواـپ } ص 432 . ناـمه ، یقرواـپ .  " . } دوب دـهاوخ  امـش  ياـهلاس  زا  لاـس  داـتفه  ترـضح  نآ  تموـکح  تدـم 
رد فهک  لها  هک  هنوگ  نامه  دومن  دـهاوخ  تموکح  لاس  هنو  دصیـس  مئاق  انامه  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  دوراـجلایبا 

ص 283. نامه ، یقرواپ .  " . } دشاب هدش  روجو  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  درک ، دهاوخ  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دـندرک ، گنرد  ناشراغ 
{ یقرواپ

؟ دیئامن نایب  جع ) ) نامز ماما  يهرابرد  ثیدح  دنچ 

شسرپ

؟ دیئامن نایب  جع ) ) نامز ماما  يهرابرد  ثیدح  دنچ 

خساپ

: همجرت هللا . لیبس  یف  همدب  طحشتملاکانرمال  رظتنملا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نع  مینکیم 1 . همجرت  هدروآ  ثیدح  دنچ  امش  خساپ  رد 
( دتسیان زاب  هفیظو  ماجنا  يرادیاپ و  شالت و  زا  هار  نیا  رد  و   ) دشاب ام  لدع ) تموکح   ) رما رظتنم  هک  یسک  تسا : تیاور  نانمؤم  ریما  زا 
يوهلا و یلع  يدـهلااوفطع  اذا  يدـهلا  یلع  يوهلا  فـطعی  . 2 (. 1) دشاب هدـیطلغ  رد  شیوخ  نوخب  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام 
اـهتبغر و یناـهج ) لدـع  تموکح  هب  ندیـشخب  قـقحت  يارب  یمارگ  نآ  : ) همجرت يارلا . یلع  نآرقلا  اوـفظعا  اذا  نآرقلا  يارلا  فـطعی 

نآ رود  هب  ار  یهلا  تیادـه  هداد  رارق  روـحم  ار  شیوـخ  ياهـسوه  مدرم  هک  هاـگنآ  دروآیم  شدرگ  هـب  تیادـه  روـحم  رب  ار  تـالیامت 
شدرگ هب  شیوخ  يهشیدنا  روحم  رب  ار  نآرق  مدرم  هک  هاگنآ  داد  دهاوخ  رارق  اههشیدنا  ءارآ و  شجنـس  يهلیـسو  ار  نآرق  و  دـننادرگب .

ص 323. ج 2 ، یسربط ، جاحتحا  ( 1 دنروآرد .

؟ هچ ینعی  دراد  قرف  نآرق  نیا  اب  هک  دروآیم  ینآرق  هکنیا 
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شسرپ

؟ هچ ینعی  دراد  قرف  نآرق  نیا  اب  هک  دروآیم  ینآرق  هکنیا 

خساپ

زج درادـن  یتوافت  چـیه  نآرق  نیا  اب  دروآیم  جـع )  ) نامز ماما  هک  ینآرق  دـیدرک  لاؤس  دروآیم  جـع )  ) نامز ماما  هک  ینآرق  يهراـبرد 
یصوصخ بتاک  مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  طقف  ربتعم  تایاور  قبط  هک  ظاحل  نیدب  تسا  تایآ  لیوأت  ریـسفت و  اب  هارمه  نآرق  نآ  هکنیا 

ترـضح هب  درکیم  لزان  لیئربج  هک  ار  ياهیآ  رب  مرکا ، ربماـیپ  ترـضح  دنتـشاد  دوجو  زین  یمومع  ناـبتاک  هکنیا  اـب  دـندوب  مرکا  ربماـیپ 
روتـسد هب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  حیـضوت و ... ریـسفت و  دـننام  دوب  هیآ  نآ  نوماریپ  هک  هچ  نآ  دـندومرفیم و  ءالما  مالـسلا  هیلعیلع 

لوسر تافو  زا  دـعب  دـشیم . عراز  لوـط 70 هب  نآ  عوـمجم  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  دنتـشونیم  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 
باتک نیا  هب  يزاین  ام  ینعی  هللا  باتک  انبسح  هک  دندینش  باوج  دندرک و  هضرع  ار  نآ  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا 
باتک نیا  دید و  دیهاوخن  ار  باتک  نیا  رگید  دندومرف  مه  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  دنکیم . تیافک  ام  يارب  دنوادخ  باتک  میاردـن و 

( جـع ) رـصع یلو  ترـضح  دزن  رد  نونکا  دـنام و  یقاب  شموصعم  نادـنزرف  دزن  رد  ترـضح  زا  سپ  تسا  فورعم  هعماـج  باـتک  هب  هک 
دنتـشادنپ هک  تسا  نامه  نیا  و  دوشیم . لمع  نآ  نیماـضم  اـب  هدـش و  هضرع  نینمؤم  رب  باـتک  نیا  ترـضح  نآ  روهظ  اـب  هک  دـشابیم 

تاعورف نآ و  ياههفـسلف  اهتمکح و  نایب  حیـضوت و  ریـسفت و  اب  ار  نآرق  نامه  ترـضح  هک  یلاح  رد  دروآیم  دـیدج  ینآرق  ترـضح 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنروآیم « . نآ ...

هبدن ياعد 

؟ دراد جع ) يدهم  ترضح  هب  صاصتخا  هبدن  ياعد  زا  عوضوم  دنچ 

شسرپ

؟ دراد جع ) يدهم  ترضح  هب  صاصتخا  هبدن  ياعد  زا  عوضوم  دنچ 

خساپ

اوتحم رظن  زا  تسا و  نیتم  هدـشباسح و  ناور و  حیـصف و  رایـسب  تحاصف  رظن  زا  تسا . انعم  رپ  بلاج و  ياهاعد  زا  یکی  هبدـن ، ياـعد 
سپـس ناربمایپ ، تثعب  هفـسلف  هب  ياهراشا  تسخن  اعد  زاغآرد  تسا . یفطاع  ساسحا و  رپ  لاح  نیع  رد  یـسایس و  یتدـیقع ، ياعد  کی 

نآ تاـماقم  مالـسا و  ربماـیپ  ماـیق  زا  یثحب  رتحورـشم  روط  هب  سپـس  و  کـیره ، فلتخم  تاـماقم  ناـنآ و  هچخیراـت  هب  یهاـتوک  هراـشا 
لوبق دروم  هک  یتایاور  تایآ و  زا  یعطاق  هدنز و  كرادمو  لیالد  اب  (ع ) یلع نانمؤمریما  لصفالبتفالخ  حورـشم  روط  هب  دعب  راوگرزب ،

ربـمغیپ نادـناخ  تیب و  لـها  دـض  رب  هشیپ  تواقـش  دارفا  زا  یعمج  ماـیق  ياـهتلع  هب  هتفرگ ، رارق  ثحب  دروـم  تسایمالـسا ، قَِرف  هـمه 
( جـع يدـهممایق  هجوتم  ًـالماک  ار  بولق  هک  يروـط  هب  تسا ، هتفر  هراـشا  ناـماما  توـعد  هب  سپـس  ناـنآ ، دـیعبت  راتـشک و  تداهـشو و 

رـصع یلو  ترـضح  هب  باطخ  یناسناتاساسحا  نیرتقیمع  یحور و  صاخ  ناجیه  اب  هتخیمآ  هناقـشاع و  ینحل  اب  سپ  نآ  زا  دـیامنیم .
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ياعد یساسا  هدمع و  تمسق  ددرگیم . حیرشت  وا  یبالقنا  یحالصاهمانرب و  شترضح  مایق  هب  دیدش  قایتشا  زاربا  نمـض  دوشیم و  جع )
شاقح رد  دـننکیم و  رارقرب  طابترا  راوگرزب  ماما  نآ  اب  نایعیـش  هک  دراد  صاصتخا  جـع ) نامز  ماما  تکرب  اـب  ینارون و  دوجو  هب  هبدـن 

. دننکیمار شروهظ  رد  لیجعت  تساوخرد  دنیامنیم و  اعد 

رد تساجک ؟  تهاگرارق  تسا ؟  هتفر  رب گـ رد  ار  وت  نیمزرس  مادک  مناد  یمن  دسرپ :  یم  هک  تسا  هدش  هراشا  هلاسم  نیا  ـه بـه  بد يا نـ ـ عد رد 
هیفنح دمحم  هاگیاج  هک  دنریگ  یم  يوضر  هوک  يوط و  يذ  رد  ار  يدهم  ترضح  غار  ارچ سـ اعد  نیا  رد  مناد  یمن  يوط 000 ؟  يذ  ای  يوضر  هوک 

نامز ماما  ) 

شسرپ

تهاـگرارق تسا ؟  هتفر  رب گـ رد  ار  وـت  نیمزرـس  مادـک  مـناد  یمن  دـسرپ :  یم  هـک  تـسا  هدـش  هراـشا  هلاـسم  نـیا  ـه بـه  بد يا نـ ـ عد رد 
یم يوضر  هوک  يوط و  يذ  رد  ار  يدـهم  ترـضح  غار  ـ ـس ارچ  اـعد  نیا  رد  مناد  یمن  يوط 000 ؟  يذ  اـی  يوضر  هوک  رد  تساـجک ؟ 

دهاوخ روهظ  اجنآ  زا  هدش و  یفخم  راظنازا  هوک  نیا  رد  دندقتعم  هک  تسا  هیناسیک )  هقرف  نامز  ماما  هیفنح (  دـمحم  هاگیاج  هک  دـنریگ 
بقانم و زا  لیص  ریما کـه بـه تـفـ ترضح  زا  سپ  درب و  یمن  مان  بیترت  حیرـصت و  هب  ام  همئا  زا  هک  هبدن  ياعد  نتم  قیقد  هعلا  مـطـ دومن . 

 . دنک یم  حرط  نهذ  رد  رتشیب  ار  لاوس  نیا  زاب  دنک ,  یم  باطخ  بیاغ  ماما  هب  هطساو  یب  ناهگان و  دیوگ  یم  نخس  يو  لیاضف 

خساپ

زا تسا و  نیتم  هدـش و  باسح  ناورو و  حیـصف  رایـسب  تحا  ـ ـص زا نـظـر فـ تسا .  ینعم  رپ  بلاج و  ياهاعد  زا  یکی  قحب ,  هبدـن  ياعد 
تسرد بـه رگا  تسا و  یفطاع  ساـسحا و  رپ  لاـح  نیع  رد  یـسایس و  یتدـیقع و   , یبـالقنا یملع ,  يا  ـ عد کـی  تفگ  دـیاب  اوتحم  رظن 
 , یهاگآ طرش  هب  هتبلا  دشاب (  هدوب  ملظ  دض  رب  یعامتجا و  تازرابم  يارب  یشخبماهلا  عبنم  دناوت  یم  ددرگ  لصاح  یهاگآ  نآ  موه  مـفـ

تاما نانآ و مـقـ هچخیرات  هب  یهاتوک  هراشا  سپس  ناربمایپ و  تثعب  هفـسلف  هب  يا  هراشا  تس  ـا نـخـ عد زا  ـ غآ رد  ریدخت . )  تروص  هب  هن 
روطب دعب  راوگرزب و  نآ  تاما  هلآ و سـلـم و مـقـ هیلع و  هّللا  یلص  مالـساربمایپ  مایق  زا  یثحب  رت  حورـشم  روطب  سپـس  کی و  ره  فلتخم 

قرف همه  لوبق  دروم  هک  یتایاورو  تایآ  زا  عطاق  هدـنز و  كراد  ـل و مـ یالد اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمومریما  لـصفالب  تفـالخ  حورـشم 
راتشک و تـبـعـیـد تداهش و  ربمغیپ و  نادناخ  تیب و  لها  فالخ  رب  تما  زا  یعمج  مایق  للع  هب  هتفرگ و  رار  ثحب قـ دروم  تسا  یمالـسا 

یم جـع )   ) يدـهم مایق  هب  هجوتمال  ـ ما ار کـ بولق  هک  يروطب  تسا ,  هدـش  هراشا  يرگید  زا  دـعب  یکی  ناـماما  توعد  هب  سپ  ـ ـسو نا  ـ نآ
 ( جع  ) رـصع یلو  هب  باطخ  یناسنا ,  تاساسحا  نیرتق  ـی و عـمـیـ حور صاخ  ناجیه  اب  هتخیمآ  هناقـشاع و  ینحل  اب  سپ  نآ  زا  دـیامن و 

رثوم هدنز و  شیاین  دنچاب  دعب  ددرگ و  یم  حیرشت  وا  یبالقنا  یحالصا و  همانرب  شترضح ,  مایق  هب  دید  قایتشازاربا شـ نمض  دوش و  یم 
دودرم الماک  دراد  هیناسیک  دیاقعاب  یتهابش  اعد  نیا  هک  دنا  هتشادنپ  یضعب  هک  نیا  اما  اعد ,  تایوتحم  رظن  زا  ـن  یا دریذپ .  یم  نایاپ  اعد 

جارختـسا اعد  دوخ  زا  ار  الاب  رادنپ  در  دهاو  ـ ـش سپـس  هدرک و  رکذ  هیناسیک  بهذم  یفرعم  رد  هاتوک  هلمج  دـنچ  تسا  مزال  البق  تسا و 
ماما یلع و  ترـضح  زا  سپ  هک  دندوب  یماماراهچ  هعیـش  هقرف  کی  تسا ,  هد  ـ مآ بهاذـم  دـیاقع و  بتک  رد  هک  نانچنآ  هیناسیک  مینک : 

یم هینا  ـ ـس ار کـیـ اهنآ  هک  نیا  تلع  دوش  یم  هتفگ  دنراد و  هدـیقع  هیفنح  دـمحم  تماما  بـه  مال -  ـ ـس ـ لا عـلـیـهـم  نیـسح -  ماما  نسح و 
مالـسلا هیلع  یلع  نادنمقالع  زا  ار  دوخ  هک  دو  ناسیک بـ مان  هب  یـصخش  بهذم  نیا  تخـس  رـس  ناهاوخ  اوه  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دنمان 

هچرگ دـنا .  هدرکرکذ  بهذـم  نیا  ناوریپ  زا  ار  وا  دـنناد و  یم  هدـیبع  یبا  نب  راـتخم  باـقلا  زاار  ناـسیک  مه  یـضعب  درک و  یم  یفرعم 
هوک رد  تسا و  هدنز  نونکا  مه  هیفنح  دمحم  هک  دنراد  هدـیقع  اهنآ  روهـشم  هبعـش  یلو  دـنا  هدـش  ییاه  هبعـش  هب  بعـشنم  دوخ  هیناسیک 
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هداد و رارقوا  رایتخا  رد  یهوک  ياهلـسع  یندیماشآ و  بآ  دنوادخ  دنک و  یم  یگدنز  يا  هداتفا  رود  هطقن  رد  هنیدـم  فارطا  رد  يوضر 
ـه مئالا نا  ـالا   : دـیوگ یم  نینچ  شراعـشا  رد  تسا و  هقرف  نیا  ناوریپ  زا  برع  فورعم  رعاـش  ریثک  دوش  یم  هتفگ  تسوا .  رظتنم  يدـهم 

اهمدـقی لیخلا  دوقی  یتح  توملا  قوذـی  ـبـط ال  ـس وءافخ  مهب  سیل  طابـسالا  مه  هینب  نم  هثالثلا  یلعءاوس و  هعبرا  قحلا  هالو  شیرق  مـن 
 - شدنزرف هس  مالـسلا و  هیلع  یلع  رفن -  راهچ  ار  همئا  ددـع  راعـشا  نیا  رد  رعاشءام  لسع و  دـنع  يوضرب  انامز  مهیف  يری  بیغیءالولا ال 

دراد و يا  هدش  هتخانـش  ناوریپ  رتمک  هقرف  نیا  زورما  دیامن .  یم  هراشا  يوضر  هوک  رد  هیفنح  نب  دمحم  تبیغ  هب  سپـس  دـنک و  یمرکذ 
ار هیناسیک  بهذـم  مامت  تحارـص  اب  هبدـن  ياعد   : میدرگ زاب  نخـس  لصا  نو بـه  ـنـ کا میبای .  یم  نایدا  خـیرات  بتک  رد  ار  اهنآ  مان  ابلاغ 

يدهم تر  ـ ـض بسن حـ هرابرد  هبدن  ياعد  زا  هلمج  هس  رد   - 1 اریز :  تسا  قبطنم  الماک  يرشع  ینثا  ـیـعـه  ـش ـد  یا اب عـقـ دنک و  یم  یفن 
ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلصدمح  ـمـه بـن مـ طا ير فـ ـکـبـ لا هقیدصلا  هتدج  يربکلا و  همطاف  نبا  ءارغلا و  هجیدخ  نبا  میناوخ و  یم  جع )  )

ترـضح هجیدخ و  اب  یتبـسن  هنوگ  چیه  هیفنح  نب  دـمحم  ـی کـه  لا رد حـ تسا .  مالـسلاامهیلع  همطاف -  هجیدـخ و  نادـنزرف  زا  وا  ینعی 
اب هن  ـت و  ـشاد هجیدـخ  اب  یطابترا  هن   , دوب سبق  نب  رفعج  رتخد  هیفنح ,  هلوخ  شرداـم  هک  نیا  هچ  درادـن ,  مالـسا  ربماـیپ  تخد  همطاـف 

رگا ددرگ ,  لئاق  هیناسیک  دـیاقع  هب  یتهابـش  هبدـن  ياعد  يارب  یـسک  هک  تسا  بجعت  ياج  لاح  نیا  اـب  مالـسلاامهیلع -  ارهز -  همطاـف 
دزاس فرطرب  دناوت  یم  ار  يا  ههبش  هنوگره   , حیرص هلمج  هس  نیا  دنک )  یمن  دید  میهاوخ  هک  دنک (  يا  ههبش  داجیا  يوضر  هملکاضرف 

هریخلا نیا  لیبسلا ,  دعب  لیبسلا  نیا  قداص  دعب  قداصو  حلاص  دـعب  حـلاص  میناوخ  یم  نیـسحلا  ءانبا  نیا  هلمج  زا  دـعب  اعد  نیا  رد   - 2 . 
دنتسه اجک  هّللا ;  هیقب  نیا  ملعلادعاوق  نیدلا و  مالعا  نیا  هرهاز ,  ـ لا مجنالا  نیا  هرینملا ,  رامقالا  نیا  هعلاطلا ,  سومـشلا  نیا  هریخلا ,  دعب 

ادخ يوس  هب  هار  تسه  اجک  رگید ,  يوگتـسار  زا  سپ  ییوگتـسار  رگید و  حلاصزا  ـحـی پـس  لا ـ ـص مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف 
ناگراتس نابات و  ياهها  ناشخرد و مـ ياهدیـشروخ  دنتـسه  اجک  يرگید ,  زا  سپ  ادخ )  يوس  زا  يا (  هدش  باخت  ـ نا ير ,  ـگـ یدزا سپ 

هک یسک  نآ  تساجک  دیوگ :  هدروآ و مـی  در  ترو مـفـ ـ ـص هب  ار  هلمج  سپـس  شناد  ملع و  ياه  هیاپ  قح و  نییآ  ياهمچرپ  نازورف و 
هک دندوب  يددعتم  ناماما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دعب  دیوگ  یم  ینشور  هب  ررکم  ياه  هلمج  نیا  تسا 000 ؟  هدرک  هریخذ  ار  وا  ادخ 
وا یهلا و  هریخذ  نیرخآ  هب  دسر  یم  ات  دندرک  مایق  شناد  ملع و  طسب  ادخ و  يوس  هب  توعد  تما و  حالـصا  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی 

نادنزرف يارب  هن  هک  اهنآ  هیناسیک -  دیاقع  اب  هبدن  ياعد  يارب  یتهابـش  ناوت  یم  ـا  یآ لا  ـن حـ یا بـا  تسا .  هدرک  نایب  درفم  تروص  هب  ار 
ایآ ؟  درک ادیپ  دنسان -  تیمـسر مـی شـ هب  ار  يرگید  ناماما  هیفنح  نب  دمحم  زا  ریغ  هن  دنتـسه و  لئاق  یبصنم  مالـسلا  هیلع  نی  ـ ـس ماما حـ
اهنت دنا و  هدش  هتفرگ  هدیدان  طسو  ناماماو  هدـش  هدـیرب  بلط  مالـسلا مـ هیلع  یلع  تیالو  رکذ  زا  سپ  دوش  هتفگ  هک  تسین  بجعت  ياج 

هک نیارطاخ  هب  رگید  ناماما  هرابرد  یپ  رد  یپ  هلمج  هد  نیا  ایآ  تسا  هیناسیک  هقرف  هدیقع  بسان  نیا مـ هدـمآ و  نایم  هب  يدـهم  زا  نخس 
يا هـ رد جـمـلـه   - 3 ـت ؟  ـسا مک  هلمج  هد  هیناسیکدـیاقع  یفن  يارب  ایآ  دـسر ؟  یمن  رظن  هب  یفاـک  هدـشن ,  هدرب  احیرـص  نا  ـ ـش ـمـ ـسا

یناهنپ هک  تیادف  هب  مناج  مییوگ :  یم  جع )   ) رصع یلو  هب  باطخ  انع  حزن  ام  حزان  نم  تنا  یـسفنب  انم  لخی  مل  بیغم  نم  تنا  یـسفنب 
هب کـیدزن  دوخ و  ناـی  رد مـ ار  عـج )   ) يد ود جـمـلـه مـهـ ـن  یا رد  یتسین 000 .  ادـج  ام  زا  هک  یتسه  يرود  یتسین و  یلاخ  اـم  زا  یلو 
زا یصاخ  ناکم  رد  ییرمان و  دوجوم  کی  نوچمه  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  وا  تبی  ـد کـه غـ نا ـ ـسر دوخ مـی  نیا  مینک و  یم  یفرعم  دوخ 
رد ـچـه  نآ زا   - 4 درادن .  دوجو  وا  يارب  یتباث  لحمو  دراد  دمآ  تفر و  تاعامتجا  رد  سانـشان  تروص  هب  هکلب  دـشاب ,  ناهنپ  اهم  ـ ـش چـ

ینثا هعیـش  هدـیقع  اـب  دـنک و  یم  یفن  ار  هیناـسیک  یفارخ  هقرف  هدـیقع  يرگید  زا  سپ  یکی  اـعد  نیا  تارقف  هک  دـش  نشور  میتفگ  ـالا  بـ
اب نآ  هتکن  هک  تساـعد  نیا  ياـه  هلمج  زا  یکی  رد  يوضر  هملک  دوـجو  دـنام  یم  یقاـب  هک  يزیچ  اـهن  تـ تسا .  قـبطنم  ـالماک  يرـشع 

مجعم باتک  رد  فورعم  هدنـسیون  يدادـغب  يومح  توقای  هک :  ـن  یا ـیـح  ـضو تـ ددرگ .  یم  نشور  یمالـسا  عبانم  كرادـم و  هب  هعجارم 
نآ بو بـه  ـ ـس مـنـ یبجر )  نزو  رب  يوضر (  هنیدـم و  فارطا  رد  تسا  یهوک  يوضر 000  دسیون :  یم  نی  يو چـنـ ـ ـضر هرابرد  نادلبلا 

دونـشخ یـضار و  نآ  زا  ادـخ  هک  تسا  یهوک  يوضر  دومرف :  هوک  نیا  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغ  پـیـ ـنـد ,  یو ـ گار
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يوضر تسا :  یملـس گـفـتـه  عبـصا  نب  مارع  دیوگ :  یم  دوخ  مالک  لیذ  رد  رگید  سدـقم  ياههوک  زا  ندرب  مان  زا  دـعب  سپـس  تسا . 
عالطا نم  هب  هدرک  ریـس  ار  هوک  نیا  هک  یناـسک  زا  یکی  تسا و  هنیدـم  یلزنم  تفه  ردو  دراد  هلـصاف  زور  کـی  عبنی  زا  هک  تسا  یهوک 

دراد و تماقا  نآ  رد  هیفنح  نب  دمحم  دنرادنپ  یم  هیناسیک  هفیاط  هک  تسا  یهوک  نامه  نیا  دراد و  رایـسب  ناتخرد  ناوارف و  بآ  هکداد 
رارق میعنت  هار  رد  هک  تسا  هکم  فارطا  ياههوک  زا  یکی  هدـمآ ,  هبدـن  ياعد  رد  يوضر  هوک  زا  دـعب  هک  يو  يذ طـ ـا  ما و  تسا .  هدـنز 

 : هک هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  دوش .  یم  هدـید  هکم  ياه  هناـخ  اـجنآزا  دراد و  هلـصاف  هکم  زا  خـسرف  کـی  دراد و 
یساسا دروخرب  نیتسخن  ردب (  نادهاجم  دادعت  هب  ینادهاجم  اب  تسخن  دوش و  هکم مـی  نیمزرس  دراو  يوط  يذ  قیرط  زا  مئاق  ترـضح 

یم هجیتن  دـش ,  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  دزارفا .  یمرب  اجنآ  ردار  يزوریپ  بـالقنا و  مچرپ  دـیآ و  یم  هبعک  هناـخ  راـنک  هب  رفک )  مالـسا و 
ای نیمزرس  کی  ندوب  سدقم  تسا (  هدمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تایاوررد  هدوب و  سدقم  ياههوک  زا  يوضر  هک  میریگ 

طوبرم هتـشذگ و  اهنآ  يارب  رـشب  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یمهم  ثداوح  یخیرات و  ياه  ههبج  رطا  هب خـ دوسالا  رجح  الثم  ای  هوک  کی 
ادیپ یـشقن  هیناسیک  دیاقع  رد  هکنآ  زا  شیپ  يوضر  هوک  نیار  ـ با بـنـ تسا . )  هدید  دوخ  هب  هک  تسادخ  نادرم  يراکادـف  ياه  هنحـص  هب 
هدوب نآ  تسادق  نامه  رطاخ  هب  دوخ  دیاقع  يارب  هیناسیک  فرط  زا  هوک  نیا  باختنا  دیاش  هکل  بـ ـت ,  سا هدش  دراوربمایپ  نانخس  رد  دنک 

رد هک  یلـصا  هشیر  هب  دـیاب  ار  نآ  هدـمآ ,  هبدـن  ياعد  رد  يوضر  رگا  لا  ـن حـ یا بـا  دـنهدب .  دوخ  لطاب  تادـقتعم  هب  تسادـق  گنر  ات 
یکیدزن رد  هک  يوط  يذ  هوـک  رکذ  نخـس  نیا  رگید  ـد  ها ـ ـش دراد .  یعرف  هبنج  هک  هیناـسیک  هدـیقع  هب  هن  مینادرگرب  تسا  ربماـیپراتفگ 

ریغ ینعی  تسااهریغ -  ما  هملک  هتـشذگ  همه  زا  درادـن و  هیناسیک  دـیاقع  رد  یتلاخد  ـه  جو هب هـیـچ  يوط  يذ  اریز  دـشاب  یم  تسا  هکم 
درادن یصاخ  لحم  هی  ـ نا رادنپ کـیـسـ فالخ  رب  جع )   ) يدهم ترضح  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  نیا  هدمآ و  هبدن  ياعد  رد  هک  اهن -  ـ یا

هک ملس  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  شدج  نوچمه  دشاب و  هتشاد  دمآ  تفر و  تسا  نکمم  ناهج  فلتخمطاقن  اههوک و  اهرهش و  رد  و 
رد زین  جع )   ) يدهم ترـضح  دوب ,  هنیدم  ای  هکم  مدرم  نایم  رد  ینامز  هبعک و  هناخ  ران  رد کـ ـی  نا ـ مز ارح و  راغ  رونلا و  لبج  رد  یهاگ 

هنوگ نیا  هب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  هدنیآ  رد  میراود  ـیـ ما مـا  دشاب .  هدوب  ام  نایم  رد  زین  یهاگ  درب و  رـس  هب  تسا  نکمم  یفلتخم  طاقن 
یمالـسا ثحاـبمرد  يرمع  هک  نف  لـها  ناصـصختم و  زا  یعمج  اـب  ار  نآ  ـالبق  دوخ  تین  نس  تاـبثا حـ ياربدـننک  يریگ  هدرخ  لـئاسم 

راکفا دندینش  ار  نآ  خساپ  رگا  یلو  دنهد  رشن  ار  نآ  دندازآالماک  دندرکن  تفایرد  یخساپ  رگا  دنراذگب ,  نایم  رد  دنا  هدی  تمحز کـشـ
 . دنزاسن بوشم  ار  یمومع 

ماما  ) شاهداون هب  باطخ  نانآ  زا  یکی  یلو  دندوب  لماک  لقاع و  همه  هک  دشاب  بوسنم  موصعم  ناماما  زا  یکی  هب  هبدـن  ياعد  تسا  نکمم  هنوگچ 
؟ یئاجک وت  دیوگب  هدماین  ایند  هب  زونه  هک  «ع )» نامز

شسرپ

هب باطخ  ناـنآ  زا  یکی  یلو  دـندوب  لـماک  لـقاع و  همه  هک  دـشاب  بوسنم  موصعم  ناـماما  زا  یکی  هب  هبدـن  ياـعد  تسا  نکمم  هنوگچ 
؟ یئاجک وت  دیوگب  هدماین  ایند  هب  زونه  هک  «ع )» نامز ماما   ) شاهداون

خساپ

ای هدومرف  ار  تاباطخ  نیا  نامزلا  بحاص  ترضح  هب  مهد  ای  مشش  ماما  دناهدناوخیم و  ار  اعد  نیا  هتـشذگ  ناماما  هک  تسا  هتفگن  یـسک 
ماما زا  ربتعم  دنـس  هب  اعد  نیا  دیامرفیم : یـسلجم  هّمالع  دناهدرک . هبدن  هلان و  دوخ  قارف  زا  هدومرف و  باطخ  ناشدوخ  هب  نامز  ماما  دوخ 

سوواط و نب  دیـس  زین  وا و  شیامرف  ياجک  زا  دنناوخب ، دیع  راهچ  رد  ار  اعد  نیا  تسا  بحتـسم  دندومرف : هک  تسا  لوقنم  قداص  رفعج 
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یلاعت هللا  لجع   ) نامز ماما  ای  دندناوخیم  ار  نآ  همئا  هک  دوشیم  هدافتـسا  يرفوزب  هرق و  یبا  نب  یلع  نبدمحم  يدهـشملا و  نبدمحم  خیش 
يارب تسا  لـمعلا  روتـسد  هک  دوـشیمن  هدافتـسا  نیا  زا  شیب  ناـگرزب ، نیا  شیاـمرف  زا  دـناهدناوخ . ار  نآ  دوـخ  يارب  ناـشدوخ  هـجرف )

( مالـسلا مهیلع  ) يده ۀمئا  هکنیا  هب  دراد  یطبر  هچ  نیا  دنناوخب . هعبرا  دایعا  رد  ار  اعد  نیا  دننکیم ، یگدـنز  بیغ  رـصع  رد  هک  ینانمؤم 
رون و دیآیم و  ایند  هب  هک  تسا  مولعم  هدماین و  ایند  هب  زونه  هک  یسک  نداد  رارق  بطاخم  ًایناث : دناهدناوخیمن . ای  هدناوخیم  ار  اعد  نیا  مه 

یعنام هچ  دـنراد  طابترا  ملاوع  نآ  اب  هک  یناسک  طسوت  هتفاین  قلعت  يرـصنع  ندـب  نیا  هب  زونه  هچ  رگا  هدـش ، هدـیرفآ  وا  دوجو  تقیقح 
ادـیپ دوجو  زونه  هک  یلاـح  رد  مدآ ، ینب  هب  دـنوادخ  و 35 ، و 31  و 27  هیآ 26  فارعا  هروـس  رد  دـیجم  نآرق  بسح  رب  هـنرگم  دراد ؟

ـ  ص 407 ، 4 نایبت م ـ  ریـسفت  ص 409 و 412 و 415 و  ج 4 ، نایبلا ، عمجم  ریـسفت  هب  دوش  عوجر  . ) تسا هدومرف  باطخ  دـندوب  هدرکن 
. تسا نیدوجوم  نیمودعم و  ۀمه  لماش  مدآ » ینب  ای   » لثم تسا ، ماع  هک  تاباطخ  نیا  دنتـشاد ، دوجو  یـضعب  رگا  ای  ( 421 415 ـ  409 ـ 
زا یکی  دـننام  ار  دوخ  هدـنیوگ  تسا . قوذ  اب  قفاوم  اج و  هب  تاباطخ  هنوگنیا  ًازاجم  هبدـن  ماـقم  رد  تسا و  هبدـن  ياـعد  اـعد ، نیا  ًاـثلاث :

ضرف دـننیبیم  افج  متـس و  نارگمتـس  زا  دـنزوسیم و  رـصع  یلو  نارجه  قارف و  شتآ  رد  دـننکیم و  یگدـنز  تبیغ  ةرود  رد  هک  یناـسک 
ًاعقاو هکنیا  هن  دنکیم  هبدن  دیآیم  ولج  هک  تاناحتما  اهیتخـس و  نآ  راگزور و  نآ  نارود و  نآ  يارب  و  دـیامنیم ، ار  تاباطخ  نیا  دـنکیم و 

. تسا راظتنا  تلاح  راهظا  رصع و  ّیلو  هب  هقالع  زاربا  هبدن و  میلعت  همه  اههلمج  نیا  ضرغ ، دننک . ادیپ  ار  نامز  ماما  ياج  دهاوخب 

لاؤس دندرک  در  ار  اعدا  نیا  رفن  نیدنچ  یتح  میتفرگن  هدننک  عناق  یباوج  هنافسأتم  اما  میدومن  نایب  ردقنارگ  داتسا  نیدنچ  تمدخ  ار  روکذم  لاؤس 
: دوش یم  نامز  ماما  هب  باطخ  هبدن  ياعد  رد  هک  تسا  نیا  روکذم 

هراشا

نآ ریغ  ای  اوضر  نیمزرس  رد  ایآ  يا  هدیزگ  ینکس  نیمزرس  مادک  رد  هک  مناد  یمن 

شسرپ

در ار  اعدا  نیا  رفن  نیدنچ  یتح  میتفرگن  هدننک  عناق  یباوج  هنافـسأتم  اما  میدومن  نایب  ردقنارگ  داتـسا  نیدـنچ  تمدـخ  ار  روکذـم  لاؤس 
ایآ يا  هدیزگ  ینکـس  نیمزرـس  مادک  رد  هک  مناد  یمن  دوش : یم  نامز  ماما  هب  باطخ  هبدن  ياعد  رد  هک  تسا  نیا  روکذم  لاؤس  دندرک 

هیناسیک هقرف  ربهر  هیفنح  نب  دمحم  هاگیاج  هوک  نیا  هک  یتروص  رد  دیا . هدـیدرگ  نکمتم  يوط  يذ  رد  ای  نآ  ریغ  ای  اوضر  نیمزرـس  رد 
هب یطابترا  چیه  هوک  نیا  هکیتروص  رد  دـنناوخ  یم  اعد  هوک  نیا  هب  ور  وا  ناوریپ  هدـش و  بیاغ  نیمزرـس  نآ  رد  يو  دـندقتعم  هک  تسا 

. دنا هدرک  یم  یگدنز  هکم  رد  یلوق  هب  ناشیا  هک  ینامز  نآ  یتح  درادن  جع ) ) مئاق ترضح  یناگدنز 

خساپ

هک تسا  هداد  یخـساپ  لاجرلا ، سوماق  بحاص  يرتست  یقت  دـمحم  ـالم  موحرم  تسا و  هدـش  حرطم  یخرب  يوس  زا  مه  ـالبق  لاؤس  نیا 
نآ هک  يوط  يذ  يوضر و  تبیغ  نارود  رد  ترـضح  یگدـنز  لحم  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  تایاور  یخرب  مینک : یم  لـقن  ار  نآ  لاـمجا 
عم تجرخ  لاق  ماس  لآ  یلوم  یلعالا  هللادبع  زا  دانسا  هب  دنک  یم  لقن  تبیغ  باتک  رد  هر )  ) یسوط خیش  - 1 میروآ : یم  الیذ  ار  تایاور 
هللا هلقنف  انبحا  سراف  لابج  نم  يوضر »  » یعدـی لبجلا  اذـه  يرت  یل  لاقف  اهیلع  الطم  اهلبج  یلا  رظن  ءاحورلا  اـنلزن  اـملف  ع )  ) هللا دـبع  یبا 

تبیغ . ) هلیوط يرخا  هریغـص و  هدـحاو  نیتبیغ  هیف  رمالا  اذـه  بحاصل  نا  اما  نیترم . فئاخلل  ناما  معن  معطم و  هرجـش  لک  هیف  نا  اما  انیلا 
هب میتفر  نوریب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  اـب  دـیوگ : یم  يوار  هک  تسا  نیا  تیاور  همجرت  هصـالخ  راحب 52/153 ) یـسوط 163 ، خیش 
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تخرد ره  نآ  رد  تسا و  يوضر  هوک  نیا  دـندومرف  دـندرک و  هاگن  دوب  اجنآ  رد  هک  یهوک  هب  ترـضح  میدیـسر ، ءاحور  مان  هب  یناکم 
بحاص يارب  دـندومرف  نآ  زا  سپ  دـندومرف و  هبترم  ود  ار  هلمج  نیا  ترـضح  فئاـخ  يارب  تسا  ینما  لـحم  بوخ  تسه و  يراد  هویم 

نآ تسا و  يوضر  هوک  عبنی  کـیدزن  دـیوگ  یم  نادـلبلا  عمجم  رد  ینـالوط . یکی  هاـتوک و  یکی  تسا  تبیغ  ود  ناـکم  نیا  رد  رما  نیا 
تبیغ باتک  رد  - 2 تسا . یناوارف  ناتخرد  اـهدور  اـه و  بآ  نآ  نیب  رد  هک  ما  هدینـش  نم  اـهدور و  اـه و  يداو  ياراد  هک  تسا  یهوک 

بحاصل نوکی  لاق  هنا  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  یلع  نب  دمحم  نع  رباج  نب  لیعمسا  نع  دمحم ...  نب  دمحا  انثدح  تسا  هدمآ  ینامعن 
يارب دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ینامعن 182 ) تبیغ   ... ) يوط يذ  هتیحاـن  یلا  هدـیب  اـم  وا  باعـشلا و  هذـه  ضعب  یف  هبیغ  رمـالا  اذـه 

: تسا هدـمآ  ینامعن  تبیغ  باتک  رد  نینچمه  - 3 يوط . يذ  هیحان  هب  دـندومرف  هراشا  اـه و  هرد  نیا  رد  هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاـص 
هثالث هامثالث و  ردب  لها  هدع  یف  يوط  يذ  هینث  نم  طبهی  مئاقلا  نا  لاق  مالسلا  هیلع  رقابلا  رفعج  یبا  نع  ریصب  یبا  نع  هزمح  نب  یلع  نع 

( جع ) مئاق دیامرف  یم  (ع ) رقاب ماما  راحب 52/370 ) ینامعن 84 ، تبیغ  . ) هبلاغلا هیارلا  زهی  دوسالا و  رجحلا  یلا  هرهظ  دنسی  یتح  الجر  رشع 
هب دهد  یم  هیکت  ار  شتشپ  دیآ و  یم  هک  نیا  ات  درم  هدزیـس  دصیـس و  ردب  لها  ددع  هب  يا  هدع  هارمه  هب  يوط  يذ  هینث  زا  دیآ  یم  دورف 

دوجو ترـضح  نآ  تبیغ  يوط و  يذ  يوضر و  نیب  یطابترا  الامجا  نیاربانب  دروآ . یم  رد  تکرح  هب  ار  يزوریپ  مچرپ  دوسـالا و  رجح 
یتاـفانم نیا  هتبلا  دـشاب و  يوط  يذ  اـی  يوضر و  رد  تبیغ  ناـمز  رد  ناـمز  زا  يا  ههرب  رد  ترـضح  یگدـنز  لـحم  تسا  نکمم  دراد و 

. درادن دنک  یم  تکرـش  جح  رد  تاعامتجا و  رد  دیآ و  یم  مدرم  نیب  رد  ترـضح  هک  نیا  رب  دنک  یم  تلالد  هک  تایاور  رگید  اب  درادن 
نیا نیب  یطابترا  هک  دـشاب  نیا  دـییأت  دـناوت  یم  بلطم  نیا  دوخ  دـنناد  یم  هوک  نیا  ار  هیفنح  دـمحم  تبیغ  لحم  هیناـسیک  هک  نیا  اـما  و 

دمحم رب  ار  هتـشاد  ناکم  نیا  رد  نامز  ماما  تبیغ  رب  تلالد  هک  یتایاور  هیناسیک  يوق  لامتحا  هب  هک  ارچ  دراد  دوجو  نامز  ماما  ناـکم و 
نیا رد  نامز  ماما  تبیغ  دروم  رد  هدوب  یتیاور  نیموصعم  رگید  ای  ربمایپ  زا  هدوب و  حیحـص  بلطم  لصا  ینعی  دـنا . هدرک  قیبطت  هیفنح  نب 

. دنا هدرک  داجیا  فیرحت  نآ  رد  اهنآ  ناکم و 

اب مورب و  ناشیا  يوس  هب  هک  دنرظتنم  دنونش و  یم  ارم  يادص  ناشیا  هک  منئمطم  منک و  یم  تبحص  ناشیااب  منک  یم  مالس  نامز  ماما  هب  هشیمه  نم 
ححیحص ینم  کلانی  يولبلا و ال  ینود  کب  طبحت  نا  یلع  زیزع  میناوخ  یم  هبدن  ياعد  زا  يزارف  رد  اما  دنراد  یم  رب  مدق  دنچ  ناشیا  نم  مدق  ره 

و ال

شسرپ

ناشیا يوس  هب  هک  دنرظتنم  دنونش و  یم  ارم  يادص  ناشیا  هک  منئمطم  منک و  یم  تبحص  ناشیااب  منک  یم  مالس  نامز  ماما  هب  هشیمه  نم 
يولبلا و ال ینود  کب  طبحت  نا  یلع  زیزع  میناوخ  یم  هبدن  ياعد  زا  يزارف  رد  اما  دـنراد  یم  رب  مدـق  دـنچ  ناشیا  نم  مدـق  ره  اب  مورب و 

یتیاکـش هلان و  وت  هب  نم  زا  دـنک و  هطاحا  وت  رب  الب  یـشاب و  راتفرگ  اهنت  وت  هک  نم  رب  تسا  تخـس   ) يوکـش ححیحـص و ال  ینم  کلانی 
. دسر یمن  ترضح  هب  نم  زا  ییادص  ایآ  تسیچ و  شروظنم  اعد  زارف  نیا  دسرن )

خساپ

لد درد  ترـضح  اب  هک  میناد  یمن  ار  ترـضح  ناکم  ام  رهاظ  بسح  هب  هک  نیا  نامز و  ماما  ندوب  بیاغ  هب  هراشا  هبدن  ياعد  زا  زارف  نیا 
نانخس یمامت  ترضح  تسا و  هدوشگ  نامز  ماما  اب  طابترا  باب  دیا  هتـشون  هک  هنوگ  نامه  نطاب  بسح  هب  یلو  مینک  تیاکـش  ضرع  و 

. میرودب ترضح  نآ  ینطاب  روضح  كرد  زا  ام  هچرگ  دشاب  یم  ام  لامعا  مامت  رب  رظان  دنونش و  یم  ار  ام 

( نوبدانلا بدنیلف  میناوخ  یم  اعد  رد  ( ؟ هچ ینعی  هبدن 
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شسرپ

( نوبدانلا بدنیلف  میناوخ  یم  اعد  رد  ( ؟ هچ ینعی  هبدن 

خساپ

رب : » هک تسا  نیا  هبدـن  ياعد  زا  زارف  نیا  ینعم  نیاربانب  دـشاب . یم  وا  ياه  یبوخ  رکذ  اـب  هارمه  تیم  رب  هیرگ  ندـناوخ ، ياـنعم  هب  هبدـن 
«. دننک یم  ار  نانآ  نساحم  لئاضف و  رکذ  هک  یلاح  رد  دننک  هیرگ  ناگدننک  هیرگ  (ص ) ربمایپ تیب  لها  زا  نازیکاپ 

؟ تسا ربتعم  املع  دزن  هبدن  ياعد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا ربتعم  املع  دزن  هبدن  ياعد  ایآ 

خساپ

مالـسا ياملع  یلو  دـشاب . هدـش  لقن  روهـشم  ای  ربتعم  یخیرات  بتک  رد  هک  تسا  يربخ  ره  لوبق  یخیرات ، لئاسم  رد  القعو  فرع  شور 
قیقحتو ثحب  ددـصرد  هکلب  دـننکیمن ، افتکا  رادـقم  نیا  هب  تسا  ینید  فراعمو  عرـش  ماـکحا  هب  طوبرم  هک  یتاـیاورو  راـبخا  لوبق  رد 

ادیپ ثیداحا  هب  قوثوو  لماک  نانیمطا  هک  یمادامو  دننکیم ، لماک  یـسررب  ثیدح  نایوار  تقاثوو  تلادعو  ثیداحا  دنـس  ردو  هدمآرب 
معا یمازلا ، فیلاکت  دروم  رد  موصعم  زا  ثیدح  رودـص  هب  نانیمطا  لوصح  تهج  هب  قیقحتو  تقد  نیا  دـنیامنیمن . لمع  نآ  هب  دـننکن 

، تسا مسق  نیا  زا  هیعدا  دروم  تسین . یسررب  هنوگ  نیا  هب  مربم  جایتحا  تابحتـسم  دروم  رد  یلو  دوشیم ، نادنچ  ود  تمرحو  بوجو  زا 
ناوتیمو تسا ، یفاک  ّتیبولطم  دیماو  اجر  هب  نآ  تئارق  هکلب  درادن ، يدنس  یسررب  هب  یمربم  جایتحا  نآ  تئارق  بابحتسا  تهج  هب  اریز 

هکنآ ًاصوصخ  تسا . هدـش  دراو  زین  ربتعم  تایاورو  تایآرد  نیماضم  نیا  اریز  درب ؛ نآ  رابتعا  هب  یپ  اعد  نیماضمو  ظاـفلاو  نتم  توق  زا 
. تسین هّبحتسم  هیعدا  دنس  یسررب  هب  ینادنچ  جایتحا  دراد ، تابحتسم  ننس و  هلدا  رد  حماست  رب  تلالد  هک  غلب " نم   " رابخا قباطم 

؟ تسیچ هبدن  ياعد  هرابرد  املع  ناگرزب  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ هبدن  ياعد  هرابرد  املع  ناگرزب  رظن 

خساپ

هک تسین  دیعب  دیوگیم : مهطورـش " دنع  نونمؤملا   " ثیدح لیذ  رد  تارایخ  شخب  رد  بساکملا "  " باتک رد  يراصنا ؛ یـضترم  خیش 
هک هنوگ  نامه  تسا ، دقع  عبات  تامازتلا  نامه  طرش "  " زا یفرع  ردابتم  هکلب  تسین ، قداص  یئادتبا  تامازتلا  رب  طرـش "  " ناونع مییوگب 

مهیلع تطرـش  نأ  دعب  : " دومرف اعد  يادتبا  رد  هک  اجنآ  دوشیم ، هدافتـسا  هبدـن  ياعد  رد  ماما  لوق  لثم  رد  هملک  نیا  لامعتـسا  دراوم  زا 
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زا هنع  غورفم  رما  ار  اعد  نیا  ایوگ  يراصنا ؛ خیـش  یقرواپ } ص 21 . ج 5 ، بساکملا ، یقرواپ .  " . } ۀّیندلا ایندلا  هذه  تاجرد  یف  دـهزلا 
یضارتعا چیه  هتکن  نیا  رد  وا  رب  خیش  بساکم  نیّـشحم  تسا . هدرک  لالدتـسا  هیعرـش  ماکحا  لاجم  رد  نآ  هب  اذلو  هتفرگ  تحـص  ثیح 

هلمج نیا  تلالد  هجو  : " دیوگیم بساکم  رب  دوخ  هیشاح  رد  یناقمام  هَّللادبع  خیـش  دناهدادن . رارق  هشاقنم  دروم  زین  ار  نآ  دنـسو  هدرکن 
دهز ایند  نیا  رد  سک  ره  دومرف : دوخ  ناگدـنب  هب  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  ددرگیم  رب  نیا  هب  ماـما  مـالک  هک : تسا  نیا  دوصقم  رب  اـعد  زا 

یناوریا یقرواپ } ص 12 . تارایخ ، مسق  بساکم ، رب  یناقمام  هیـشاح  یقرواپ .  ... " . } درک مهاوخ  اـطع  میقم  تمعن  وا  هب  نم  دـنک  هشیپ 
 . یقرواپ ... " . } تسا هدمآ  " هدـنع ... ام  لیزج   " مازتلا نمـض  رد  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  هبدـن  ياعد  رد  طرـش  قالطا  اّما  : " دـیوگیم زین 

{ یقرواپ ص 5 . ج 2 ، بساکم ، رب  یناوریا  هیشاح 

؟ دناهدرک لقن  ار  هبدن  ياعد  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دناهدرک لقن  ار  هبدن  ياعد  یناسک  هچ 

خساپ

باتک زا  واو  هرقیبا  نب  دّمحم  زا  رازملا "  " رد يدهـشم  خیـش   - 1 هلمج : نآ  زا  دناهدرک  لقن  نیثدـحمو  املع  زا  ياهدـع  ار  هبدـن  ياعد 
ص 573، رازملا ، یقرواـپ .  . } تسا هداد  تبـسن  ع )  ) ناـمز ماـما  هب  ار  نآو  هدرک  لـقن  يرفوزب  نایفـس  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  رفعجیبا 
هب هّرقیبا  نب  یلع  نب  دّمحم  زا  ام  باحـصا  ضعب  زا  لامعالا " لابقا  رئازلا "و" حابـصم   " رد سوواط  نب  دیـس   - 2 یقرواپ } ياعد 107 .

ص رئازلا ، حابصم  یقرواپ .  . } تسا هداد  تبـسن  ع )  ) نامز ماما  هب  ار  نآو  هدرک  لقن  يرفوزب  نایفـس  نب  نیـسح  نب  دّمحم  باتک  زا  لقن 
رب لمتـشم  هک  هبدن  ياعد  اّماو  : " دیوگیم داعملا " داز   " باتک رد  یـسلجم ؛ همالع   - 3 یقرواپ } ص 295-299 . لامعالا ، لاـبقا  446 ؛ 

ص 488. داعملا ، داز  یقرواپ .  ... " . } تسا هدش  لقن  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  تسا ، ع )  ) مئاق تبیغ  رب  فّسأتو  هّقح  دیاقع 
رصاعم هک  ینانق  هرقیبا  نب  قاحسا  نب  بوقعی  نب  یلع  نب  دّمحم  جرفلاوبا  هقث  لیلج  خیش  ار  اعد  نیا  ناگرزب ، نیا  زا  لبق   - 4 یقرواپ }

. دنکیم لقن  دایز  وا  زا  رازملا "  " باتک رد  يدهشم  نب  دّمحم  خیش  هک  یسک  تسا . هدرک  لقن  هدوب ، مجنپ  نرق  مالعا  زاو  یـشاجن  خیش 
؛ دیفم خیش  خیاشم  زا  هک  وا  تسا . هدرک  لقن  ءاعدلا "  " باتک رد  يرفوزب  نایفس  نب  نیـسح  نب  دّمحم  رفعجوبا  هقث  لیلج  خیـش  زینو   - 5

هبو هدرمشرب  دیفم  خیش  خیاشم  زا  ار  وا  كردتسملا " ۀمتاخ   " رد يرون  یجاح  تسا . هتفرگ  رارق  وا  صاخ  دییأت  دروم  دیآیم  باسح  هب 
تیصخش تخانش  لاجر ، تخانـش  ياههار  زا  یکی  : " دومرفیم يدرجورب  هَّللاتیآ  موحرم  تسا . هداد  تداهـش  وا  ردق  تلالجو  تقاثو 

یتّمذم زگرهو  دنکیم  لقن  تیاور  دایز  ینیعم  صخش  زا  دیفم ؛ خیش  نوچمه  یصاخشا  هک  دش  هدهاشم  هاگ  رهو  تسا . نانآ  نادرگاش 
". تسا نانیمطاو  قوثو  دروم  صخش  نآ  هک  تسا  نیا  هناشن  دوخ  هبون  هب  نیا  درادن  وا  قح  رد 

؟ دنکیم لقن  ار  اعد  هنوگچ  هدوبن  ماما  رصاعم  هک  هبدن  ياعد  يوار 

شسرپ

؟ دنکیم لقن  ار  اعد  هنوگچ  هدوبن  ماما  رصاعم  هک  هبدن  ياعد  يوار 
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خساپ

لقن ماما  زا  ار  یتیاور  هک  یـسکره  تسا  مزال  ایآ  و  تسا . هدرک  لقن  ماـما  زا  هطـساو  نودـب  ار  اـعد  نیا  يرفوزب  هک  هدرکن  اـعدا  یـسک 
لقن باتک  نآ  زا  هک  نارگید  یلو  هدش  تیاور  يرفوزب  باتک  رد  دنـس  اب  ای  اعد  نیا  هک  میراد  نانیمطا  ام  دشاب . ماما  اب  رـصاعم  دـنکیم 

دنس رکذ  هب  یجایتحا  هدید  روهشمو  فورعم  ار  اعد  هک  اجنآ  زا  يرفوزب  هکنیا  ایو  دناهدرک ، فذح  ار  دنس  نآ  هحماسم  باب  زا  دناهدرک 
نتم هکنآ  ًاصوصخ  تسا . هدوب  نینچ  زین  هتـشذگ  ياهرـصع  رد  تسا ، روهـشمو  فورعم  نامز  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ؛ هدیدن 

. دراد مامت  يراگزاس  رگید  تایاورو  نآرق  تایآاب  نآ 

؟ تسیک هبدن  ياعد  هطساو  اب  يوار  يدهشم " نب  دّمحم  "

شسرپ

؟ تسیک هبدن  ياعد  هطساو  اب  يوار  يدهشم " نب  دّمحم  "

خساپ

. تسا رفعج  نب  یلع  نب  دّمحم  يدهـشم ، نب  دّمحم  زا  دارم  هک  دـیآیم  تسد  هب  یلماع  ّرح  خیـش  زا  لقن  هب  یئوخ ؛ هَّللا  تیآ  تاملک  زا 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  كردتـسم " همتاخ   " رد يرون  یجاح  موحرم  یلو  یقرواپ } ص 259 . ج 17 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  یقرواپ .  }

ناشیا تسا . هدش  دای  زین  يرئاح "  " ناونع هب  يو  زا  هک  تسا  يدهـشم  رفعج  نب  یلع  نب  رفعج  نب  دمحم  يدهـشم ، نب  دّـمحم  زا  دارم  "

كردتسم یقرواپ .   } كیم لقن  تیاور  دیفم  خیش  زا  هطساو  ود  اب  نینچمه  وا  تسا . یمق  لیئربج  نب  ناذاش  لضفلایبا  نایوار  زا  یکی 
حدمو فیصوت  هک  تسا  ردقلالیلجو  قوثو  درومو  دامتعا  لباق  یـصخش  دشاب  هک  ره  وا  لاح  ره  هب  یقرواپ } ص 368 . ج 3 ، لئاسولا ،

. تسا هدمآ  لاجر  بتک  رد  يو 

؟ تسیک هبدن  ياعد  رگید  يوار  هّرق " یبا  نب  یلع  نب  دّمحم  "

شسرپ

؟ تسیک هبدن  ياعد  رگید  يوار  هّرق " یبا  نب  یلع  نب  دّمحم  "

خساپ

هدینــش یناوارف  تاـیاورو  هدوـب  هـقث  وا  : " ... دـیوگیم يو  هراـبرد  یــشاجن  تـسا . داـمتعا  دروـمو  باـتک  بحاـص  ناـیوار  هـلمج  زا  وا 
سلاجم رد  هراومهو  دناوخیم  هیماما  باحصا  يارب  قرو  هب  قرو  ار  اهباتک  هک  دوب  یسک  يو  تسا . هدرک  فیلأت  يرایسب  ياهباتکو 

اذل تسا  هتشاد  يو  زا  ار  هّرقیبا  نبا  ياهباتک  لقن  هزاجا  یشاجن  هک  اجنآ  زا  یقرواپ } ص 283 . یشاجن ، لاجر  یقرواپ .  " . } دوب ام  اب 
. تسناد یشاجن  موحرم  هزاجا  خیاشم  زا  ار  وا  ناوتیم 

؟ تسا هدرکلقن  هرقیبأنب  دّمحم  زا  هنوگچ  ار  هبدن  ياعد  يدهشم  نبا 

زا 1779تیودهم هحفص 373 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

؟ تسا هدرکلقن  هرقیبأنب  دّمحم  زا  هنوگچ  ار  هبدن  ياعد  يدهشم  نبا 

خساپ

يدهشم خیش   - 1 درک : هیجوت  هنوگ  نیا  ار  نآ  ناوتیم  اذل  تسا  هدوبن  هرقیبا  نب  دّمحم  رـصاعم  يدهـشم  رفعج  نب  دّـمحم  هک  اجنآ  زا 
هرقیبا نب  دّـمحم  زا  شلقن  هب  يدهـشم  نبا  یلو  دراد  لاـسرا  ربخ  هچ  رگا   - 2 تسا . هدرک  كرد  ار  هرقیبا  نب  دّـمحم  اذـلو  هدوب  رّمعم 

یباتک هرقیبا  نبا  ضایر  بحاص  لقن  قباطم  اریز  تسا ، هدرک  لقن  هرقیبا  نبا  رازم  باتک  زا  ار  اعد  يدهـشم  نبا   - 3 تسا . هتشاد  نیقی 
. تسا هتشاد  رازم "  " مان هب 

؟ تسا هدیسر  یقیثوت  يدهشم  نبا  هب  فورعم  يرفوزب  نایفس  نب  نیسح  نب  دّمحم  هرابرد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدیسر  یقیثوت  يدهشم  نبا  هب  فورعم  يرفوزب  نایفس  نب  نیسح  نب  دّمحم  هرابرد  ایآ 

خساپ

ناوتیم هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  دیفم  خیش  هک  اجنآ  زاو  تسا . هدرک  لقن  تیاور  وا  زاو  هدمآ  رامـش  هب  سیردا  نب  دمحا  نادرگاش  زا  وا 
هدشن دراو  یـصاخ  قیثوت  لاجر  بتک  رد  يرفوزب  نوماریپ  دـنچ  ره  تفگ : دـیاب  يو  تقاثو  هرابرد  تسناد . دـیفم  خیـش  خـیاشم  زا  ار  وا 

، تسا هدرک  بلط  ار  دـنوادخ  تمحرو  اـضر  يو  يارب  يداـیز  دراوـم  ردو  هدوـب  دـیفم  خیـش  ییاور  خـیاشم  زا  هک  اـجنآ  زا  یلو  تـسا ،
. ددرگیم يو  لاح  لماش  ماع ، قیثوت  دعاوق  تفگ : دیدرت  نودب  ناوتیم 

؟ تسا ماما  نیمادک  زا  هبدن  ياعد 

شسرپ

؟ تسا ماما  نیمادک  زا  هبدن  ياعد 

خساپ

. دهدیم تبـسن  ترـضح  نآ  هب  یـسلجم  موحرم  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدـش  اشنا  ع )  ) قداص ماما  بناج  زا  اعد  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ 
، اعد نیا  هک : مینک  هیجوت  هنوگ  نیا  تسا  نکمم  تسا ، نامزلابحاص  يارب  اعد  نیا  هک  هدـمآ  هنوگ  نیا  رداصم  زا  یخرب  رد  هکنیا  اماو 

دنچ ره  دـشاب . هدـش  اشنا  ترـضح  نآ  فرط  زا  اعد  نیا  هکنیا  هن  تسا  هدـش  اشنا  ع )  ) ناـمز ماـما  سدـقم  دوجو  يارب  هک  تسا  ییاـعد 
یلو دنزاس ، دودرم  ع )  ) قداص ماما  بناج  زا  نآ  رودص  اب  اعد ، نیماضم  زا  یخرب  يراگزاسان  رطاخ  هب  ار  لوا  لامتحا  دناهتساوخ  یخرب 

رگیدو ع )  ) قداص ماما  زا  رگید  دراوم  رد  ینیماضم  نینچ  ریظن  اریز  تسا ، هیجوت  لباق  تالاکـشا  نیا  هک  تسا  نشور  قیقحت  لـها  يارب 
نایفس نب  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  يرفوزب  هک  دراد  لامتحا  زینو  یقرواپ } ص 140 . رثالا ، بختنم  یقرواپ .  . } تسا هدش  لقن  زین  همئا :
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هبتاکم هار  زا  هعبرا  باون  هلیـسو  هب  مه  واو  هدرک  لقن  هدوب  ارغـص  تبیغ  ناـمزو  رـصع  مه  هک  مراـهچ  نرق  گرزب  ناـیوارو  اـملع  زا  هک 
. تسا هدیسر  يرفوزب  رفعجوبا  شدنزرف  تسد  هب  سپسو  هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  اعد  نیاو  هدوب  طابترا  رد  ع )  ) نامز ماما  اب  عیقوتو 

؟ تسا هعیش  ياملع  زا  یخرب  ياشنا  هبدن  ياعد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هعیش  ياملع  زا  یخرب  ياشنا  هبدن  ياعد  ایآ 

خساپ

 - 1 تسا : لطاب  یتاـهج  زا  لاـمتحا  نیا  یلو  تسا . هدوب  هعیـش  ياـملع  زا  یخرب  ياـشنا  اـعد  نیا  هک  دـننک  لاکـشا  یخرب  تسا  نکمم 
زا اعد  نیا  هک  دناسریم  هملک  نیا  رهاظ  " ۀعبرألا . دایعألا  یف  هب  یعدـی  نأ  ّبحتـسیو  : " تسا هدروآ  نینچ  نیا  تیاور  همادا  رد  يرفوزب 

، بابحتـسا تمرح ، بوجو ،  ) هسمخ ماکحا  زا  کیره  هب  راکذاو  لاعفا  زا  کیره  ندرک  موکحم  اریز  تسا ، هدـش  رداص  موصعم  بناـج 
اعد نیا  تئارق  يارب  هـکنیا   - 2 دریذـپ . تروص  دـنوادخ  موصعم  يایلوا  بناج  زا  دـیاب  طقف  هک  تسا  یفیقوت  روما  زا  هحاـباو ) تهارک 

دناوتیمن تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  تسا ؛ هدـش  رداص  موصعم  بناج  زا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  هدـش  رکذ  هعبرا ) دایعا   ) صاخ ناـمز 
دندشیم رکذـتم  دـندرکیم  اشنا  دوخ  ار  یترایز  ای  اعد  هاگ  ره  هک  هدوب  نینچ  املع  مسر   - 3 دشاب . رادروخرب  یصاخ  یگژیو  نینچ  زا 
ياهاشنا زا  هک  ع )  ) ارهز همطاف  يارب  ار  یترایز  هیقفلا " هرـضحیال  نم   " رد قودـص  خیـش  فلا . هنومن : باب  زا  ددرگن ، هبتـشم  مدرم  رب  ات 

نیا هب  ار  نآ  یلو  مدرک . تئارق  ع )  ) ارهز همطاـف  ربـق  راـنک  رد  هنیدـم  رد  جـح  رفـس  رد  ار  نآ  نم  دـیوگیمو : هدرک  لـقن  تـسوا  دوـخ 
ب. یقرواپ } ح 13 . ص 196 ، ج 97 ، راونألاراحب ، ص 574-572 ؛  ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  یقرواپ .  ... " . } متفاین رابخا  رد  تروص 

ماگنه ار  نآ  میدرک ، اشنا  ار  نآ  هک  ییاعد  زا  مینکیم  رکذ  ار  نآ  هچنآ  هرابرد  تسا  یلـصف  : " دیوگیم لابقالا "  " رد سوواط  نب  دیس 
لاّوش لاله  تیؤر  ماگنه  هچنآ  اـّماو  : " دـیامرفیم زینو  ج . یقرواـپ } ص 115 . لامعالا ، لابقا  یقرواـپ .  " . } مینکیم رکذ  ماـعط  لواـنت 

ار اههام  مامت  يارب  تیحالـص  اعد  نیاو  میدروآ ، میدرک  اـشنا  هک  ییاـعد  نمـض  رد  رعـشلا " لـمع   " باـتک رد  ار  نآ  اـم  دوشیم  هتفگ 
. تسا هدروآ  یتاریبعت  نینچ  هدرک  اشنا  دوخ  هک  ياهیعدا  دروم  رد  زین  رگید  دراوم  ردو  یقرواـپ } ص 305 . نامه ، یقرواپ .  ... " . } دراد
رد نم  : " دیوگیم رازملا "  " رد يدهـشم  نبا   - 4 یقرواپ } ص 17 . راطخألا ، ناـما  ص 348ù336ù302 ؛  تاوعدلا ، جـهم  یقرواپ .  }
 . یقرواپ " . } دـناهدش لصتم  تاداس  هب  دامتعا  درومو  هقث  نایوار  هطـساو  هب  هک  مدرک  عمج  ار  يرابخا  تارایز ، نونف  زا  دوخ  باتک  نیا 
نآ میناوتیم  مینادب  ع )  ) نامز ماما  زا  اشنا  يانعم  هب  ار  رمالا " بحاصل  ءاعدـلا  ّهنا   " هلمج هک  یتروص  رد   - 5 یقرواپ } ص 16 . رازملا ،

. مینادب يرفوزب  هب  ترضح  تاعیقوت  زا  ار 

؟ تسا هدشن  رکذ  اعد  نیا  رد  ناماما  مامت  یماسا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدشن  رکذ  اعد  نیا  رد  ناماما  مامت  یماسا  ارچ 

خساپ

زا 1779تیودهم هحفص 375 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نآ نتم  تّوق  زا  ماما  هدزاود  ددعو  یماسا  هب  ندـشن  حیرـصت  تسا . هدـشن  رکذ  اعد  نیا  رد  ناماما  مامت  یماسا  ارچ  دوشیم  هتفگ  یهاگ 
قلخ تیاده  هار  رد  اهنآ  هک  یبئاصم  هب  یلامجاو  یّلک  روط  هب  یلو  هدشن  اهنآ  زا  کی  ره  مان  هب  حیرصت  هچ  رگ  لاح  نیع  رد  دهاکیمن .

هک اـجنآ  اـی  ... نیداـهلا " دـعب  نیداـهلا  یف  ص )  ) هَّللا لوـسر  رمأ  لـثتمیمل  : " دـیوگیم هـک  اـجنآ  تـسا . هدرک  هراـشا  دـناهدش  لّـمحتم 
تیاده هار  رد  ناماما  زا  کی  ره  هک  دراد  یبئاصم  هب  هراشا  تارابع  نیا  " یصقُأ . نم  یـصقُأو  یبُس  نم  یبُسو  لتق  نم  لتقف  : " دیامرفیم

... ". نیسحلا ءآنبأ  نیأ  نیسحلا ، نیأ  نسحلا  نیأ  : " دیامرفیم رگید  ییاج  رد  زینو  دناهدش . لّمحتم  قلخ 

؟ تسا ینامسج  جارعم  اب  فلاخم  هحورب " تجرعو   " هلمج ایآ 

شسرپ

؟ تسا ینامسج  جارعم  اب  فلاخم  هحورب " تجرعو   " هلمج ایآ 

خساپ

رب تلالد  هک  تسا  یتایاورو  تایآو  عامجا  اب  فلاخم  هدمآ  هبدن  ياعد  رد  هک  کئآمس " یلإ  هحورب  تجرعو   " هلمج دنیوگیم : یخرب 
نیا رد  حیحـص  خـساپ : دـننک . دراو  هشدـخ  ماما  هب  اعد  نیا  باستنا  رد  ات  دـناهدمآرب  ددـصرد  تهج  نیا  زا  اذـل  دراد ، ینامـسج  جارعم 

 - 1 تسا : هنیرق  دـنچ  بلطم  نیا  دـهاش  درادـن . یناـحور  جارعم  رب  تلـالد  اذـلو  هحورب "  " هن تسا  کئآمـس " یلإ  هب  تـجرع  : " هـلمج
تبث کئآمس " یلإ  هب  تجرع  : " مراد يدهشم  نب  دّمحم  رازم  زا  نم  هک  ياهخـسن  رد  دیوگیم : رئازلا " ۀّیحت   " باتک رد  يرون ؛ ثّدحم 
یجاح دوخ  داتـسا  ترابع  رئازلا " ۀـیده   " باتک رد  زین  یمق ؛ سابع  خیـش   - 2 یقرواپ } ص 260 . رئازلا ، هیحت  یقرواـپ .  . } تسا هدـش 

هک تسا  دوجوم  يدهـشم  نب  دّمحم  رازم  باتک  زا  سیفنو  یّطخ  ياهخـسن  زین  نآلا   - 3 تسا . هدومن  دـییأت  ار  نآو  هدرک  لقن  ار  يرون 
کقراـشم هتأـطوأو  : " لـیبق زا  تسا  ینامـسج  جارعم  دـّیؤم  زین  اـعد  رد  رگید  ياـههلمج   - 4 تسا . هدـش  تـبث  هـب " تـجرعو   " نآ رد 

باب زا  درادن ، طقف  یناحور  داعم  رب  تلالد  هلمج  نیا  هحورب " تجرعو   " هخسن تّحص  ضرف  رب   - 5" قاربلا . هل  ترّخس  کبراغمو "و"
کل یحور  : " دوـشیم هتفگ  هکنیا  لـیبق  زا  تسا . یناـحورو  ینامـسج  جارعم  دوـصقم  ّلـک ، هداراو  ءزج  يارب  عوـضوم  ظـفل  مادختـسا 

طابترا تهج  هب  دنربیم  راک  هب  حور  اب  مسج  يانعم  رد  ار  حور  هملک  یهاگ  : " دیوگیم ینارهت  لضفلاوبا  ازریم  جاح  موحرم  " ءآدـفلا .
{ یقرواپ ص 108 . روشاعلا ، ةرایز  حرش  یف  رودصلا  ءافش  یقرواپ .  ... " . } تسا ود  نآ  نیب  هک  تسبالم  هقالع  ای  ّلحمو  ّلاح  نیب 

؟ تسا هدش  هتشون  هبدن  ياعد  هرابرد  یتافیلأت  هچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هتشون  هبدن  ياعد  هرابرد  یتافیلأت  هچ 

خساپ

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دناهتشون . یشاوحو  حورـش  نآ  ربو  هداد  رارق  دوخ  هجوت  دروم  ار  فیرـش  ياعد  نیا  ناققحمو  نادنمـشناد 
ازریم زا  ناـمزلابحاص " ۀـبدنل  ناـمجلا  دـقع   - "2 يدزی . سردـم  ینـسح  دـمحم  نیدـلاردص  زا  هبدـن " ياـعد  حرـش   - "1 مینکیم :

یتـبرت نسح  ـالم  زا  هبدـن " ياـعد  حرـش   - "4 یئوـخ . یلع  خیـش  زا  ۀـبدنلا " ءاـعد  حرـش  یف  ۀـبرقلا  ۀلیـسو   - "3 يزیربت . میحرلادـبع 
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ملاعم  - "7 یلباک . رادرس  زا  هبدن " ياعد  همجرت  ای  حرـش   - "6 یشعرم . دومحم  دیس  زا  ۀبدنلا " ءاعد  حرـش  یف  ۀبخنلا   - "5 يراوزبس .
زا ۀبرکلا " فشک   - "9 یناهفصا . بیدا  زا  ۀبدنلا " ءاعد  حرش  یف  ۀعیشلا  فئاظو   - "8 يومرا . ثدحم  زا  ۀبدنلا " ءاعد  حرش  یف  ۀبرقلا 
 - 12 مالـسالا . ّبحم  زا  هبدـن " ياـعد  همجرتو  حرـش   - "11 يداـبآ . مرخ  يوـسوم  زا  يزوریپ " دادـماب  دـیون   - "10 يومرا . ثدـحم 

. یناهفصا یئاطع  زا  ۀبخنلا " تاملکلا   - "14 یفاص . هَّللا  تیآ  زا  ۀیالولا " غورف   - "13 یمیهاربا . ناخ  اضرلادبع  زا  نیملسملا " ةرصن  "

ءاعد دنـس   - "17 یناهفـصا . یناهجریم  زا  ۀـبدنلا " ءاعد  لوح  ۀـلاسر   - "16 يرتست . یقت  دّـمحم  زا  ۀـبدنلا " ءاـعد  لوح  ۀـلاسر   - "15
. هبدن ياعد  اب  هطبار  رد  اههلاسرو  حورش  رگیدو  یناقلاط . يولع  زا  هبدن " ياعد  رب  یحرش   - "18 يوسوملا . نیسای  دیس  زا  ۀبدنلا "

دراوم ریاس 

؟ دنراذگ یم  رس  يور  تسد  ارچ  دنناوخ ، یم  هک  (ع ) نامز ماما  ترایز 

شسرپ

؟ دنراذگ یم  رس  يور  تسد  ارچ  دنناوخ ، یم  هک  (ع ) نامز ماما  ترایز 

خساپ

هب هک  تسا  لومعم  نایعیـش  نیب  دور ، راـک  هب  مئاـق "  " سّدـقم ماـن  رگا  صوصخ  هب  دوـش  یم  هدرب  (ع ) يدـهم ترـضح  ماـن  هک  یعقوـم 
ناسارخ سلاجم  زا  یکی  رد  (ع ) اضر ماما  ترـضح  هک  هدش  لقن  زین  دنزیخ . یم  رب  ياج  زا  ترـضح ، ماقم  تشادـگرزب  مارتحاروظنم و 

هجرف و لّجع  مهللا  : " دومرف هداهن و  رـس  رب  ار  شکرابم  تسد  داتـسیا و  ترـضح  دـش ، هتفگ  مئاق "  " ۀـملک هک  یماگنه  تشاد . روضح 
ص 133. تیالو ، دیشروخ  راظتنا  رد  يراصنا ، نمحرلادبع  [ 2 . ] تسا مارتحا  ۀناشن  تسد  نتشاذگ  رس  يور  [ 2" .] هجرخم لّهس 

؟ تسا یتاصخشم  هچ  ياراد  ثیداحا  رظن  زا  یناهج  گرزب  حلصم 

شسرپ

؟ تسا یتاصخشم  هچ  ياراد  ثیداحا  رظن  زا  یناهج  گرزب  حلصم 

خساپ

مالسا و ربمایپ  نادناخ  زا  فلا ـ  تسا  ریز  تاصّخشم  ياراد  دوعوم ، يدهم  یناهج ، گرزب  حلصم  هک  دوشیم  نشور  ثیداحا  عومجم  زا 
يرکسعلا یلع  نب  نسح  دنزرف  د ـ  تسا . ربمایپ  زا  سپ  اوشیپ  نیمهدزاود  ج ـ  تسا . ع )  ) نیـسح ماما  نادنزرف  زا  ب ـ  تسا . وا  نادنزرف 

، ناگدش رامعتـسا  نیفعـضتسم و  ز ـ  دریگیم . رارق  وا  رایتخا  رد  یناهج  تموکح  و ـ  درک . دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  ولمم  ار  ایند  ه ـ ـ تسا .
. دریگیم ارنآ  ياج  نارمع  شمارآ و  حلص و  دوشیم و  هدیچرب  اهگنج  و  دنوشیم ، دازآ  تراسا  ریجنز  دیق و  زا  وا  رصع  رد 

؟ تسا نییبت  لباق  هنوگچ  ترطف  هار  زا  یناهج  لدع  تموکح  ییاپرب  ترورض 

شسرپ
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؟ تسا نییبت  لباق  هنوگچ  ترطف  هار  زا  یناهج  لدع  تموکح  ییاپرب  ترورض 

خساپ

تشرس زا  هک  تسا  نیتمو  يوق  لوصا  هتـشر  کی  رکف  نیا  أشنم  دراد ، دوجو  اهناسنا  مومع  رکف  رد  ملاع  یجنم  روهظ  ّتیمتح  هب  نامیا 
واو تسا  دوخ  هب  طوبرم  ياـههنیمز  ماـمت  رد  لاـمک  هب  ندیـسر  بلاـط  ًاـترطف  رـشب  اریز  تسا ؛ هتفرگ  همـشچرس  یناـسنا  لیـصا  ترطفو 

هناشن اهنت  ع )  ) يدهم هب  داقتعا  : " دیامرفیم ردص ؛ دیهـش  دباییم . ققحت  يدیحوت  لدـع  تموکح  هیاس  رد  اهنت  لامک ، نیا  هک  دـنادیم 
اهشیک اب  اـهناسنا  همه  ياـهوزرآو  اههتـساوخ  رب  تسا  یناونع  نآ ، رب  نوزفا  هکلب  تسین ، ینید  صاـخ  گـنر  اـب  یمالـسا  رواـب  کـی 

رد تّیناسنا  يارب  هک  دناهتفایرد  بهذـمو  هدـیقع  رد  ناشیاهفالتخا  همه  اب  هک  تسا  مدرم  يرطف  ماهلا  هدزاب  زینو  نوگانوگ ، بهاذـمو 
... ". دـباییم ققحت  ینامـسآ  ياـهتلاسر  گرزب  دـصقمو  ییاـهن  فدـه  نآ ، ندیـسرارف  اـب  هک  دوب  دـهاوخ  يدوعوم  زور  نیمز ، يور 

ناسنا فلا . لوا  نایب  دومن : نییبت  ناوتیم  فلتخم  ياهنایب  اب  ار  ترطف  ناهرب  یقرواـپ } ص 7و8 . ع ،)  ) يدهملا لوح  ثحب  یقرواپ .  }
شـشکو لـیم  اریز  دوش ؛ دوجوم  دـیاب  تموکح  نیا  ب . دـنکیم . ساـسحا  ار  يدـیحوت  یناـهج  لدـع  تموکحهب  لـیم  دوخ  نورد  رد 

. تسا ع )  ) يدهم ترـضح  تموکح  نآ  لماک  قادصم  ج . تسین . ریذـپناکما  هیلا  فاضم  نودـب  هک  تسا  هفاضالاتاذ  روما  زا  ینورد 
هب دـیما  یعون  ساـسحا  ناـهج  دوجوم  تیعـضو  زا  دـیما  عطق  اـب  ناـسنا  فلا . مود  ناـیب  دراد . ترورـض  یناـهج  لدـع  تموکح  هجیتـن :

نایب دراد . ترورـض  یناهج  لدع  تموکح  هجیتن : دوب . دهاوخ  ملاع  رد  نآ  ققحت  رب  لیلد  يدـیما  نینچ  دوجو  ب . دراد . رترب  یتموکح 
هب دوخ  رـشب ، ج . دراد . شوخ  ار  نآ  يدوبان  ًاتعیبط  تسا  رّفنتم  وا  زا  هک  ار  هچنآ  ناـسنا  ب . تسا . رّفنتم  ملظ  زا  ًاـترطف  ناـسنا  فلا . موس 

. دراد ترورض  دشابن  ملظ  زا  يرثا  نآ  رد  هک  یتموکح  ییاپرب  هجیتن : تسین . لمع  نیا  رب  رداق  ییاهنت 

؟ دناسر تابثا  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  ترورض  ناوتیم  یفسلف  نیهارب  هار  زا  ایآ 

شسرپ

؟ دناسر تابثا  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  ترورض  ناوتیم  یفسلف  نیهارب  هار  زا  ایآ 

خساپ

هک تسا  نآ  مئاد " رـسق   " زا دوصقم  دننادیم . یندـشن  يرماو  لاحم  تعیبط  ملاع  رد  ار  يرثکا " رـسق  مئاد "و" رـسق   " یمالـسا هفـسالف 
رد ای  دـشاب  هتـشادن  ترارح  هاگ  چـیه  شتآ  ًالثم  دـشاب . مورحم  دوخ  یعیبط  هتـساوخ  زا  شراـگزور  هرود  رد  یتسه  قیاـقح  زا  یتقیقح 

يرما نیا  دـنک . يریگولج  شتآترارح  زا  دراد  دوجو  ناهج  رد  شتآ  هک  یماگنه  ات  شتآ  شیادـیپ  زاـغآ  زا  هک  دـشاب  ییورین  ناـهج 
یتاذ ياضتقا  زا  شرمع  هرود  رثکا  رد  تعیبط  هک  تسا  نآ  يرثکا " رـسق   " زا دوصقم  تساهدیـسر . تابثا  هب  هفـسلف  رد  هک  تسا ، لاحم 

دیوگیم ام  هب  تسا  يراج  یتسه  ناهج  رد  نوناق  لکش  هب  هک  یفسلف  هیرظن  نیا  دننادیم . لاحم  هفـسالف  مه  ار  نیا  دشاب . مورحم  دوخ 
رـسق دـیوگیم : یفـسلف  هیرظن  نیا  دـمآ . دـهاوخ  دادو  لدـع  راگزور  نآ  ياج  هبو  دـش  دـهاوخ  يرپس  رـشب  رد  روجو  ملظ  راگزور  هک 

ّتیناسنا راگزور  هک  دـمآ  دـهاوخ  يراگزور  سپ  دوب . دـهاوخ  لاـحم  زین  وا  رمع  رتشیب  رد  هک  ناـنچ  تسا ، لاـحم  وا  رمع  رد  تیناـسنا 
یگدنزو دنک  تسیز  اهناسنا  رهم  هیاس  ردو  دبای  ییاهر  ناتفـصناویح  یگدربو  تراسا  زا  رـشب  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  نیقی  هبو  دـشاب .

. دشاب هتشاد 
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؟ درک نییبت  ناوتیم  هنوگچ  لماکت  هار  زا  ار  یناهج  لدع  تموکح  ترورض 

شسرپ

؟ درک نییبت  ناوتیم  هنوگچ  لماکت  هار  زا  ار  یناهج  لدع  تموکح  ترورض 

خساپ

ییافوکـش يارب  ینوریب  لماوع  هب  وا  جایتحاو  دراد  دوجو  وا  رد  لامک  هب  ندیـسر  يارب  ياهژیو  دادعتـسا  هک  تسا  لاهن  کی  دننام  ناسنا 
یعون هبو  هتـساک  یعاـمتجاو  یعیبـط  طـیحم  هب  شایگتـسباو  زا  ًاجیردـت  شلماـکت ، ندوب  هبناـج  همه  رثا  رد  ناـسنا  تسا . دادعتـسا  نیا 

ینعی يوـنعم  لـماک  يدازآ  هب  هدـنیآ  ردو  دوـشیم ، هدوزفا  يژولوئدـیاو  ناـمیاو  هدـیقع  هب  یگتـسباو  اـب  تسا  يواـسم  هـک  یگتـسراو 
نایم تسواینورد  ّداضت  ناسناياهیگژیو ، زا  شنیبنیا  بسحرب  دیسر . دهاوخ  يژولوئدیاو  کلسمو  نامیاو  هدیقع  هب  لماک  یگتـسباو 

ناسنا نایم  دربن  ینعی  دوشیم ، هدیـشک  اهناسناو  اههورگ  نایم  دربن  هب  هاوخانهاوخ  ناسنا  ینورد  دربن  يونعم . ياههبنجو  يدام  ياههبنج 
وا کمک  هب  ات  یهلا  يربهرو  یبیغ  ییورین  هب  دراد  جایتحا  رـشب  هکنیا : هجیتن  رگید . یفرط  زا  ّطـحنم  ناـسناو  فرطکـی  زا  هتفاـی  لاـمک 

. دزاس دوبان  ار  فلاخم  ياهورینو  هداد  شرتسگ  یتیگ  رساترس  رد  ار  لامکو  دیحوتو  لدع 

؟ دومن تابثا  ار  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورض  ناوتیم  یلقع  لیلد  اب  ایآ 

شسرپ

؟ دومن تابثا  ار  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورض  ناوتیم  یلقع  لیلد  اب  ایآ 

خساپ

هک هدـش  هتفرگ  رظن  رد  وا  تقلخ  يارب  صاخ  یـضرغو  فدـه  هکلب  تسا ، هدـشن  هدـیرفآ  هدوهیبو  ثبع  ناسنا  تایاورو ، تاـیآ  قباـطم 
تابثا هب  مـالک  ملع  رد  ددرگیم . لـصاح  هبناـج  همه  تیدوبعو  نیقی  هار  زا  هک  تسا  یهلا  ياـقل  ینعی  لاـمک  هب  ناـسنا  ندیـسر  ناـمه 

هدرک داجیا  تسا  تقلخ  فادها  ياتـسار  رد  هک  ار  يرما  ره  دنوادخ  دیاب  فطل  باب  زا  اذـل  تسا . بجاو  دـنوادخ  رب  فطل  هک  هدیـسر 
ققحت يرشب  هعماج  ّلک  حطـس  رد  یمومع  فده  نیا  نونکات  هک  میربیم  یپ  هتـشذگ  خیرات  هعجارم  اب  دزاس . فرطرب  زین  ار  نآ  عناومو 

لیکشت نامه  هک  صاخ  يزاسهنیمز  اب  دنوادخ  تسا  مزال  تقلخ  یّلک  فده  ققحت  تهج  هب  هک : میسریم  هجیتن  نیا  هب  اذل  تسا . هتفاین 
. دهد يرای  یمومع  فده  نیا  ندرک  هدایپ  رد  ار  مدرم  تسا  يدیحوت  یناهج  لدع  تموکح 

؟ دناسر تابثا  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورض  دناوتیم  یخیرات  ياهتّیعقاو  ایآ 

شسرپ

؟ دناسر تابثا  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورض  دناوتیم  یخیرات  ياهتّیعقاو  ایآ 

خساپ
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هدوب اهتراغو  لتقو  اهتواقـشو  اهباذـع  عاونا  راتفرگ  دوخ  خـیرات  لوط  رد  رـشب  هک  میربیم  یپ  لاحو  هتـشذگ  خـیرات  هب  هعجارم  اـب 
رد میرک  نآرق  دناهدیرخ . ناج  هب  ار  اهباذـع  عاونا  دـیحوتو ، تقیقحو  قح  زا  يرادـساپ  مرج  هب  هک  دّـحوم  ياهناسنا  ًاصوصخ  تسا ،
نآ رد  ار  نادحومو  نانمؤم  ات  دندروآ  مهارف  میظع  سب  یـشتآ  نآ  ردو  دندرک  رفح  یگرزب  قدنخ  هک  دودُخا  باحـصا  هیـضق  اب  هطبار 

نوعرف میناوخیم  خیرات  زا  ياهحفـص  رد  یقرواپ } هیآ 1-8 . جورب ، هروس  یقرواپ .  . } تسا هدروآ  نایم  هب  نخـس  دننازوسب  هدنز  هدـنز 
رد زاب  دـنامب . ظوفحم  تاّیلب  دـنزگ  زا  شدوجو  ات  داد  ماـجنا  دوخ  رمع  لوط  رد  یتاـیانج  هچ  باوخ  رد  ییاـیؤر  ندـید  درجم  هب  رـصم 
لاس تسیب  تّدـم  رد  هک  مییامنیم  هدـهاشم  ار  یفقـس " فسوی  نب  جاـجح   " ماـن هب  رگید  یـصخش  تاـیانج  خـیرات  زا  رگید  ياهحفص 
لّوا یناهج  گنج  رد  یقرواپ } . 167ù166 ص ج 3 ، بهذـلا ، جورم  یقرواپ .  . } داد ماجنا  ار  یکانلوه  تایانج  هچ  قارع ، رب  تموکح 
سپ دیسر . رفن  نویلیم  ودو  تسیب  هب  گنج  نیا  ناگدشهتشک  دادعت  اهنت  یمـسر  رامآ  ربانب  هک  دندیـسر  لتق  هب  یهانگیب  ياهناسنا  هچ 

گرم ماک  هبو  تفرگ  ار  ناسنا  نویلیم  داتفه  ناماد  نآ  شتآ  فّسأت  لامک  ابو  دش  رو  هلعـش  مود  یناهج  گنج  شتآ  یهاتوک  تدم  زا 
رفن رازه  اهدص  زین  مانتیو  گنج  رد  دندیسر . تداهش  هب  اهيوسنارف  طسوت  ناملسم  نویلیم  ود  زا  شیب  ریازجلا  لاغشا  نایرج  رد  دربورف .

لیئارسا ياههمکچ  ریز  رد  نیطسلف  تلم  هک  مینکیم  هدهاشم  هتشذگ  نرق  مین  ردو  دندش . ماع  لتق  اهییاکیرمآ  طسوت  هانگیب  مدرم  زا 
نایم هک  ییاهتموصخو  رشب  هدنیآ  هب  تبـسن  یلّمأت  اب  لاح  تسا . هتـشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  هراوآو  یمخزو  هتـشک  رازه  اهدص  بصاغ 

دناهدروآ مهارف  رگیدکی  يدوبان  يارب  اهروشک  هک  یعمج  راتـشک  تاحیلـست  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخو  هدمآ  دیدپ  فلتخم  ياهتّلم 
ییاکیرمآ نارکفنشور  زا  یخرب  يوس  زا  هک  اهندمت  دروخرب  حرط  اب  صخألابو  دناشکب ، يدوبان  هب  ار  نیمز  هرک  راب  اههد  دناوتیم  هک 

یمیظع رطخ  هچ  هک  میباییم  رد  دـننکیم ، لابند  ار  نآ  ییاکیرمآ  نارادمتسایـس  زورماو ، هدـش  هداد  نوتگنیتناـه " لـئوماس   " نوچمه
حرط اب  دناوتیم  دوخ  رـشب  ایآ  تسیچ ؟ لح  هار  دراد ؟ دوخ  یگدنز  هدـنیآ  هب  يدـیما  رـشب ، ایآ  لاح  دـنکیم . دـیدهت  ار  يرـشب  هعماج 

نونکات اذـلو  تسین  نینچ  نیا  ًاعطق  دزاس ؟ امرفمکح  ملاـع  ّلـک  رب  ار  تداعـسو  حالـص  دـشاب  هتـشاد  زین  ییارجا  تنامـض  هک  ياهماـنرب 
یحلـصم هک  دنکیم  اضتقا  ترورـض  اذل  دهد . ماجنا  ار  يراک  نینچ  دناوتیمن  ییاهنت  هب  زین  اهدـعبو  دـنکب  يراک  نینچ  تسا  هتـسناوتن 

دوعوم يدهم  زا  ریغ  یسک  واو  دشخب  تاجن  اهالب  نیا  زا  ار  مدرمو  هدرک  روهظ  رشب  تاجنو  تیاده  يارب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  یبیغ 
. تسین (ع )

؟ تسا ایند  نیا  رد  یناهج  لدع  تموکح  ققحت  رد  یترورض  هچ 

شسرپ

؟ تسا ایند  نیا  رد  یناهج  لدع  تموکح  ققحت  رد  یترورض  هچ 

خساپ

رد هدرتسگ  حطس  رد  تلادع  نیا  لیکشت  يارب  یترورض  هچ  دنیوگیم : یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورـض  هب  داقتعا  زا  دعب  یخرب 
تقلخ فدـهو  ضرغ  دوب - دـهاوخ  نینچ  مه  ًامتح  هک   - دوش هدایپ  هدرتسگ  حطـس  رد  تلادـع  نیا  ترخآ  ملاـع  رد  رگا  تساـیند ، نیا 
یفرعم دنوادخ  ياقلو  نیقی  هب  ندیـسرو  تدابع  تقلخ ، زا  فدـه  هک  اجنآ  زا   - 1 مییوگیم : لاکـشا  نیا  خساپ  رد  دش ؟ دهاوخ  نیمأت 

. دوش هدایپ  نامز  زا  ياههرب  رد  تقلخ  ییاغ  فده  ات  دوش  هدایپ  ایند  ياضقنا  زا  لبقو  نیمز  يور  رد  تموکح  نیا  دیاب  اذـل  تسا ، هدـش 
زا  - 3 ددرگ . مهارف  شتامدقم  اب  ملاع  نیا  رد  وا  يارب  دیاب  اذـل  دراد ، تموکح  عون  نیا  هب  يرطف  شیارگ  ایند  نیا  رد  قولخم  رـشب   - 2
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تلادعو هتفر  نیب  زا  يدعتو  ملظ  هک  دنیبب  دوخ  هب  ار  يزور  دیاب  تعیبط  ملاع  نیا  رد  ناسنا  اذل  تسا ، لاحم  يرثکاو  مئاد  رسق  هک  اجنآ 
زاو رگید ، یملاع  رد  هن  تسا  دنمـشزرا  وا  يارب  اـیند  نیا  رد  ناـسنا  لـماکت   - 4 تسا . هتفرگ  هدرتسگ  حطـس  رد  ار  نآ  ياج  تیناـسناو 

مهارف ملاع  نیا  رد  هدرتسگ  حطـس  رد  وا  یلامک  ریـس  يارب  مزال  هنیمز  دـیاب  تسا  وجلامکو  هاوخلامک  ًاـترطفو  ًاـتعیبط  ناـسنا  هک  اـجنآ 
. دش دهاوخ  یلمع  هتساوخ  نیا  ع )  ) يدهم روهظ  رصع  رد  هک  ددرگ ،

؟ دراد یتیّمها  هچ  یناهج  لدع  تموکح  رد  يربهر 

شسرپ

؟ دراد یتیّمها  هچ  یناهج  لدع  تموکح  رد  يربهر 

خساپ

تـضهنو مایق  نآ  ورهلابند  اهتنا  ات  ادتبا  زاو  هدوب  تکرح  نآ  رالاسهلفاق  شیپاشیپ ، رد  هک  دراد  يربهر  هب  جایتحا  یحالـصا  تموکح  ره 
حلاصم دناوتیمن  زینو  درادن  تایح  هماداو  دوجو  ناکما  وا  هیجوتو  يربهر  نودب  دشاب  کچوک  هچرگ  یتکرحو  مایق  عون  ره  اریز  دشاب ،

هب اذل  دشاب . هعماج  ّلک  حالصا  حطس  رد  تسا  رارق  هک  یحالـصا  تکرح  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  ظفح  هدنیآ  رد  هچو  لاح  رد  هچ  ار  دوخ 
رـسارس رد  دـیحوتو  لدـع  شرتسگ  نامه  هک  یهلا  گرزب  فدـه  ندومن  هدایپ  يارب  اهنآ  لرتنکو  هراداو  ّدعتـسم  ياهورین  هیجوت  تهج 
يدـهم زا  ریغ  واو  دـشاب  هتـشاد  ار  تموکح  نآ  نتفرگ  تسد  هب  يارب  ّتیلباـق  تاـهج  همه  زا  هک  تسا  یـصخش  هب  جاـیتحا  تسا  یتیگ 

. تسین ع )  ) دوعوم

؟ دشاب هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  یناهج  لدع  هدننک  اپرب 

شسرپ

؟ دشاب هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  یناهج  لدع  هدننک  اپرب 

خساپ

رد  - 1 ددرگ : دوخ  ریطخ  هفیظو  ماجنا  هب  ّقفوم  دناوتب  ات  دـشاب  یتافـصو  طیارـش  ياراد  دـیاب  یناهج  لدـع  هدـننک  اپرب  دـیوگیم : لقع 
تمـصع ماـقم  زا   - 4 دـشابن . یفعـض  هطقن  هنوـگ  چـیه  ياراد   - 3 دـشاب . عماـجو  حیحـص  ياهشقن  ياراد   - 2 دشاب . وگتـسار  شتوعد 

ناسنا رب  رگا  : " دیوگیم روهشم  يوسنارف  بیدا  رتلوف ، دشاب . راکادف  ینارای  ياراد   - 6 دشاب . دنوادخ  دییأت  دروم   - 5 دشاب . رادروخرب 
ینطو چیه  وا  ایوگ  دشاب  حلاصریغ  صخـش  ناسنا  رب  مکاح  رگا  یلو  تسا ، نطو  کی  ایوگ  وا  يارب  دنک  تموکح  حـلاص  صخـش  کی 

رشب یجنم  يارب  مزال  تایصوصخ  اب  هطبار  رد  وش ) درانرب   ) روهشم يدنلریا  رکفتم  یقرواپ } ص 210 . لقعو ، مالسا  یقرواپ .  " . } درادن
دناوتیم هک  رتیلاع  مدرم  همه  زا  هداعلاقراخو ، لماک  لقع  يارادو  وا ، ندب  رد  يوق  ییورین  يارادو  هدـنز  تسا  یناسنا  وا  : " دـیوگیم

ص داقع ، دومحم  سابع  وش ، دراـنرب  یقرواـپ .   ... " . } لاـس دصیـس  زا  رتشیب  هدوب ، ینـالوط  وا  رمع  دـنک . بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم 
{ یقرواپ . 125ù124
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یمالسا قرف  ریاس  رد  تیودهم 

تیودهم هب  داقتعا  لصا  یمالسا و  قرف  ریاس 

؟ دشاب یم  قافتا  دروم  یمالسا  بهاذم  نایمرد  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب یم  قافتا  دروم  یمالسا  بهاذم  نایمرد  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 

خساپ

رب تسا . (ع ) تیب لها  بتکم  ناوریپ  هعیـش و  صوصخم  وا  یناهج  تموکح  و  (ع ) يدهم ترـضح  مایق  هب  داقتعا  دـننک  یم  روصت  یخرب 
يدهم مان  هب  نامزلا  رخآ  رد  ار  ربمایپ  نامدود  زا  يدرم  روهظ  انثتسا  نودب  یمالـسا  ياه  هقرف  یمامت  مینک  ضرع  دیاب  روصت  نیا  فالخ 
یناوارف ياه  باتک  دنا . هدرک  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  دوخ  بتک  رد  ار  نآ  تیاور  دنا و  هتفریذـپ  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  هک 

یعطق و تایاور  نیا  مینکیم . هراشا  نآ  زا  یتمسق  هب  هک  تسا  هدش  هتشاگن  هعیش  ياملع  ّتنس و  لها  نادنمشناد  ۀلیسو  هب  هنیمز  نیا  رد 
هب هتفریذپ و  ار  نآ  زین  اه  یباّهو  ینعی  یمالـسا  ياه  هقرف  نیرت  بّصعتم  یّتح  دنا ، هتفریذپ  ار  نآ  یمالـسا  ناققحم  ۀـمه  هک  تسا  رتاوتم 
هک یمالـسالا " ملاعلا  ۀطبار   " فرط زا  لبق  لاس  دـنچ  هک  تسا  يا  هینایب  بلطم  نیا  دـهاش  دـنا . هدرک  فارتعا  نآ  ثیداحا  ندوب  رتاوتم 

رداص دوب ، هدـش  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  ةرابرد  اهنآ  زا  هک  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  تسا  يدوعـس  تلود  اه و  یباهو  ذوفن  ریز  ًادـیدش 
هب طوبرم  ثیداحا  نایباهو  بهذـم  سّـسؤم  هّیمیت  نبا  تسا : هتفگ  دـمحموبا "  " مان هب  اینک  یلاـها  زا  یکی  خـساپ  رد  هیناـیب  نیا  دـیدرگ .
داد لدع و  زا  رپ  يدهم  ۀلیسو  هب  ار  ناهج  دنوادخ  ملظو ، رفک  رـشن  ناهج و  رد  داسف  روهظ  ماگنه  هب  تسا . ... هتفریذپ  زین  ار  (ع ) يدهم
زا حاحـص  ياه  باتک  قبط  ربمایپ  هک  تسا  هناگ  هدزاود  نیدشار  ۀفیلخ  نیرخآ  وا  تسا . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نآ  دـنک ، یم 
ءزج نیا  تسا و  بجاو  یناملـسم  ره  رب  يدـهم  روهظ  هب  داـقتعا  نیارباـنب  : " دـنکیم يریگ  هجیتن  نینچ  ناـیاپ  رد  " تسا . هداد  ربـخ  نآ 
نیا هب  هجوت  اب  نونکا  [ 1" .] دنک یمن  راکنا  ار  نآ  راذگتعدب  ای  ربخ  یب  نادان و  دارفا  زج  سک  چیه  تسا و  تعامج  تّنـس و  لها  دیاقع 

: میزادرپ یم  دراد  هراشا  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  هب  هک  یتایآ  غارس  هب  تایاور 

؟ دنراد رظن  قافتا  عامتجا و  (ع ) تیبلها يدهم  روهظ  هب  نامیا  رب  یمالسا  قرف  همه  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد رظن  قافتا  عامتجا و  (ع ) تیبلها يدهم  روهظ  هب  نامیا  رب  یمالسا  قرف  همه  ایآ 

خساپ

ساسا رب  ار  یناهج  ماظن  یعامتجا و  تلادـع  هک  دنـشکیم  ار  یحلـصم  روهظ  یناهج و  یناحور  مایق  کی  راـظتنا  هملک  قاـفتا  هب  همه  هلب 
هب مالـسا  نید  ندش  ریگناهج  مالـسلا و  ةالـصلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  نامیا  دزاس . رارقرب  مالـسا  نید  ماکحا  ادـخ و  هب  نامیا 

تلاسر نآرق و  هب  دقتعم  ناملـسم  ره  هک  دراد  دانتـسا  ءاکتا و  تاعامجا  نیرتیوق  تایاور و  نیرت  رتاوتم  دیجم و  نآرق  زا  يددعتم  تایآ 
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دشاب هتشاد  تباث  خسار و  نامیا  روهظ  نیا  هب  دیاب  مالسا  ربمغیپ 

؟ تسا نیملسم  نیب  یعامجا  لئاسم  زا  يدهم  ترضح  روهظ  هلئسم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نیملسم  نیب  یعامجا  لئاسم  زا  يدهم  ترضح  روهظ  هلئسم  ایآ 

خساپ

لآ مئاق  روهظ  هیماما  بهذـم  تایرورـض  زا  هک  دـننادیم  همه  تسین و  رکذ  هب  جاتحم  هک  دـشاب  هعیـش  قاـفتا ، عاـمجا و  زا  دوصقم  رگا 
ترابع نآ  تابثا  يارب  دشاب  ینس ) هعیـش و  زا  ) نیملـسم هّماع  قافتا  دوصقم  رگا  و  تسا . (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  دنزرف  دمحم 

هک تسا  یفاک  ص535 ) ج2 ، رـصم ، عبط   ) هغالبلا جـهن  حرـشرد  دـیدحلا  یبا  نبا  هلزتعم  همالع  تنـس ، لها  ياملع  نیرت  عبتتم  زا  یکی 
تسا نیا  رب  هعیش  ینس و  قافتا  « ] ِهیَلَع ّاِلا  یَـضْقنَی  فیلکتلا ال  َو  اینُدلا  َّنَا  یلَع  نیعَمْجَأ  َنیملـسُملا  َنِم  ِنیقیرَفلا  ُقافِتا  َعَقَو  دَق  : » دیوگیم

دننادیم دنراد  عبتت  خیرات  رد  هک  یناسک  ترضح ] نآ  روهظ  زا  دعب  ینعی  ترضح ـ  نآ  رب  رگم  دوشن  مامت  یضقنم و  فیلکت ، ایند و  هک 
لاح ات  يرجه  لوا  نرق  نامه  زا  هک  هدوب  نیملسم  مامت  دزن  مّلـسم  قافتا و  دروم  نانچنآ  (ع ) دمحم لآ  يدهم  رظتنم و  حلـصم  روهظ  هک 

ار ع )  ) دمحم لآ  مئاق  روهظ  لصا  دناهدوب . دنداد ، تبـسن  اهنآ  هب  ار  ءاعدا  نیا  ای  دندرک  ّتیودـهم  ياعدا  هک  يدارفا  ياعدا  ّدر  ماقم  رد 
ندوب دـقاف  هب  اهنآ  ّدر  ماقم  رد  هکلب  دوب . (ص ) ربمغیپ زا  رداص  یعطق  راکنا  نیملـسم و  عامجا  فالخ  رب  اریز  درکن ، رابخا  راـکنا  یـسک 
ياملع ناگرزب  زا  رفن  راهچ  هچنانچ  دنتـسجیم . دانتـسا  تسا  روکذـم  ثیداحا  رابخا و  رد  دوعوم  يدـهم  يارب  هک  یتامالع  فاـصوا و 
یکلام دمحا  نب  دمحم  یفنحلا و  ءایض  نب  دمحا  رورسلاوبا  و  رصتخملا » لوقلا  « ؛ فلؤم یعفاش  رجح  نبا  تنـس ، لها  هناگراهچ  بهاذم 

نیع نامزلا » رخآ  يدـهم  تامالع  یف  ناهربلا   » باـتک زا  باب 13  رد   ) هدـش ناشیا  زا  هک  یئاتفتـسا  باوج  رد  یلبنح  دـمحم  نب  ییحی  و 
لدـع و زا  رپ  ار  ملاع  هکنیا  نامزلا و  رخآ  رد  يدـهم  روهظ  لصا  تحـص  هب  هدومن و  باختنا  ار  شور  نیمه  هدـش )، لقن  ار  اهنآ  ياواتف 

ینب رعاش  یتح  دناهداد  عطاق  لدتسم و  مکحم و  ياوتف  ًامسر  ترضح ، نآ  رگید  فاصوا  دیامن و  ادتقا  ترضح  نآ  هب  یسیع  دنک و  داد 
هدناوخ يدهم  ار  وا  و   ) دوب هدش  هداد  بانج  نآ  تیاضر  نودـب  یلع  نب  دـیز  بانج  هب  هک  یتبـسن  ّدر  رد  زین  یبلک  شایع  نب  میکح  هیما 

رب یلوتـسم  دنکیم  روهظ  هک  يدـهم  نآ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  ( 1/395 هباصالا ، « ) بلـصی عذجلا  یلَع  ًاّیدهَم  َرَأ  َْملَو  : » هتفگ دـندوب )
. دشاب يدهم  دش  بولصم  هک  دیز  بانج  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دهدیم ، طسب  ار  داد  لدع و  ددرگیم و  اهروشک  حتاف  کلامم و 

؟ دراد دوجو  تیودهم  هدیقع  هب  تبسن  يرتاوتم  ربتعم و  ثیداحا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  تیودهم  هدیقع  هب  تبسن  يرتاوتم  ربتعم و  ثیداحا  ایآ 

خساپ

ننس عماوج و  حاحص و  ثیدح و  ياهباتک  اریز  تسا . حوضو  تیاهن  رد  رتاوتم  ربتعم و  ثیداحا  رب  نآ  يانتبا  تهج  زا  تیودهم  تلاصا 
شرامـش ءاصحا و  دح  زا  تسا  هدش  تیاور  طبـض و  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  ثیداحا  اهنآ  رد  هک  تنـس  لها  هعیـش و  لوصا  دـیناسم و  و 
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لاجر و ثیدحلا و  بیرغ  تغل و  خیرات و  لثم  هدـش ، فیلأت  یمالـسا  مولع  ياههتـشر  ریاس  رد  هک  رگید  ياهباتک  رد  زین  تسا و  جراخ 
نوماریپ هدرک و  دانتسا  ثیداحا  نیا  هب  فلتخم  نونف  ياملع  فورعم  راعشا  دیاصق و  حرش  بدا و  رعـش و  یتح  مالک و  دیاقع و  مجارت و 

نیعبات نیعبات و  سپـس  و  (ص ) مظعا لوسر  ترـضح  ۀباحـص  ام  نامز  ات  تلاسر  رـصع  زا  دـناهدومن . رظن  راـهظا  اـهنآ  نیماـضم  حرش و 
دـهاوش و ۀطـساو  هب  دارفنالاب  صوصخلاب و  ثیداحا  نیا  زا  يرایـسب  دـناهدومن . تیاور  ار  ثیداـحا  نیا  تاور ، تاـقبط  ریاـس  نیعباـت و 

هوالع دوشیم و  لصاح  نیقی  اهنآ  نومضم  هب  دنشابیم و  رابتعا  تحص و  تیاهن  رد  دنراد و  دامتعا  نآ  هب  رهام  ناسانـش  ثیدح  یتادیؤم 
نیا ناشیا ، یمالـسا  یبـالقنا و  مهم  ياـههمانرب  و  (ع ) يدـهم ترـضح  صخـش  یفرعم  لـثم  ّتیودـهم  هب  طوبرم  مهم  لـئاسم  رد  نیا  رب 

و (ص ) ربمایپ زا  ثیدح  (ع ) يدـهم ترـضح  روهـشم  فورعم و  فاصوا  زا  کی  ره  رد  ینعی  دنـشابیم  يرتالاب  رتاوت و  دـح  رد  ثیداحا 
رب اهنآ  ینابت  لامتحا  ناگدننک ، تیاور  تناما  تقادص و  تقاثو و  ماقم  زا  رظن  عطق  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  مالـسلا ) مهیلع  ) نیرهاط همئا 

. تسین ییالقع  ثیداحا  نیا  لعج  غورد و 

؟ دشابیم هعیش  تنس و  لها  قافتا  دروم  ای  دراد ؟ هعیش  هب  صاصتخا  اهنت  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

شسرپ

؟ دشابیم هعیش  تنس و  لها  قافتا  دروم  ای  دراد ؟ هعیش  هب  صاصتخا  اهنت  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

خساپ

نادنزرف و  (ص ) لوسر دالوا  زا  رفن  کی  نامزلارخآ  رد  هک  دنراد  هتـشاد و  قافتا  نیا  رب  اهنرق  رورم  راصعا و  یط  رد  هعیـش  تنـس و  لها 
روهظ دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  ایند  هک  یماگنه  رد  تسا  روکذم  ثیداحا  رد  شتامالع  تافـص و  هک  مالـسلا ) امهیلع  ) همطاف یلع و 
دنراد قافتا  همه  دناهدومن و  یفرعم  يدهم  هب  بقلم  و  (ص ) ربمایپ ۀنیک  مه  مان و  مه  ار  وا  همه  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دـیامن و 

لدع تموکح  ربهر  گرزب و  رتسگداد  نیا  ات  دیـسر و  دهاوخن  نایاپ  هب  يرـشب  ۀعماج  نیا  ملاع و  نیا  ریـس  دنکن ، روهظ  وا  ات  هک  نیا  رب 
ماجنارـس تسین و  نانمیرها  داسف  نارگمتـس و  ملظ  موکحم  ناهج  هک  دنادب  دـشاب و  وا  روهظ  رظتنم  دـیاب  رـشب  تسا ، هدرکن  مایق  یناهج 

همه دـنهارب و  مشچ  همه  دـندرگیم . دوبان  نیدـسفم  نیربکتـسم و  دوشیم و  لدـبم  شیاسآ  تّینما و  یتحار و  هب  اـهینارگن  اـهیهابت و  همه 
همه تسا و  هدوب  مالسا  تّما  یمومع  ةدیقع  کی  نیا  راصعا  مامت  رد  دوشیم ، هدافتسا  ثیدح  خیرات و  ربتعم  رداصم  زا  هکنانچ  دنرظتنم ،

زگره دندرکیم و  در  دنتسین  دوعوم  يدهم  ياهیناشن  تافص و  دجاو  هکنیا  هب  ار  ّتیودهم  نیغورد  نایعدم  اذل  دناهتـشاد و  قافتا  نآ  رب 
زا یخرب  و  (ع ) يدـهم روهظ  لصا  رب  نیملـسم  قافتا  هصالخ  و  دـندشیمن . رکنم  ار  هدـیقع  نیا  ساسا  لـصا و  تحـص  اـهنآ  در  ماـقم  رد 

دناهداد رارق  دیکات  حیرصت و  دروم  ار  نآ  مه  تنس  لها  گرزب  ياملع  هدوب و  لوبق  دروم  هشیمه  ترضح  نآ  صیاصخ  تایـصوصخ و 
. دنتسه هدوب و  هدیقع  نیا  رب  ًافَلَخ ) ًافَلَس و   ) همه لوماملا ، هیاغ  باتک  رد  بصان » یلع  خیش   » تنس لها  رصاعم  گرزب  دنمشناد  لوق  هب  و 

؟ تسیچ یناهج  حلصم  نوماریپ  تّنس  لها  ياملع  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ یناهج  حلصم  نوماریپ  تّنس  لها  ياملع  رظن 
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خساپ

دـسیونیم نینچ  دوخ  باتک  رد  جاتلا »  » باتک ةدنـسیون  فصان  یلع  روصنم  خیـش  فورعم  دنمـشناد  ّتنـس 1 ـ  لها  ياملع  زا  یخرب  رظن 
کلامملا یلع  یلوتـسی  يدـهملا »  » یمـسی تیبلا  لها  نم  لجر  روهظ  نم  دـبال  نامزلا  رخآ  یف  هنا  ًاـفلخ ـ  ًافلـس و  ءاـملعلا ـ  نیب  رهتـشا  »

ۀباحـصلا و رایخ  نم  ۀعامج  يدهملا  ثیداحا  يور  دق  دیوگیم و  هک  اجنآ  ات  نیدلا . دیؤی  مهنیب و  لدعی  نوملـسملا و  هعبتی  ۀیمالـسالا و 
مهنع هللا  یـضر  مکاحلا ؛ و  دمحا ، مامالا  و  زازبلاو ، یلعی ، یبا  و  یناربطلا ، هجام و  نبا  يذمرتلا و  و  دواد ؛ یباک  نیثدحملا  رباکا  اهجرخا 

هتشذگ زورما و  نادنمشناد  ۀمه  نایم  رد  ( ] 5/310 جاّتلا ، .« ) هریغ نودلخ و  نباک  اهلک  يدهملا  ثیداحا  فعض  نم  أطخا  دقل  نیعمجا و 
وا زا  ناناملسم  و  ددرگیم ، ّطلسم  یمالسا  ياهروشک  مامت  رب  هک  دوشیم  رهاظ  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  زا  يدرم  ماجنارس  هک  تسا  روهـشم 

هباحـص و ناگرزب  زا  يرایـسب  ار  يدـهم  ثیداحا  دـنکیم ... تیوقت  ار  نید  و  دـیامنیم ، ارجا  ار  تلادـع  اهنآ  ناـیم  رد  و  دـننکیم ؛ يوریپ 
فورعم هک  نودلخ » نبا   » دوخ 2 ـ  تسا ]. هدرک  اطخ  هدرمش  فیعض  ار  اهنآ  نودلخ  نبا  نوچمه  هک  یـسک  و  دناهدرک ... لقن  نیثّدحم 

هک اجنآ  دنک  راکنا  تسا  هتـسناوتن  مالـسا  نادنمـشناد  ۀـمه  نایم  رد  ار  يدـهم  ثیداحا  ترهـش  زین  تسا  يدـهم  ثیداحا  اب  تفلاخم  هب 
هک دنکیم  روهظ  تیب  لها  زا  يدرم  نامز  رخآ  رد  هک  تسه  هدوب و  نیا  نورق  راصعا و  مامت  رد  ناناملسم  مامت  نایم  رد  روهشم   » دیوگیم

3 ص 311 ) توریب ، پاچ  نودلخ ، نبا  همدقم  . ) دننکیم يوریپ  وا  زا  ناناملسم  دزاسیم و  راکشآ  ار  تلادع  هدرک و  دییأت  ار  مالـسا  نیئآ 
لها نم  يدهملا  ّنا  یلع  ص )  ) یبّنلا نع  رابخالا  ترتاوت   » دسیونیم راصبالا » رون   » باتک رد  يرـصم  فورعم  دنمـشناد  یجنلبـش  دمحم   ـ
يور ۀـمه  وا  تسا ؛ وا  نادـناخ  زا  يدـهم  هک  هدـمآ  ص )  ) ربمایپ زا  يرتاوتم  راـبخا  ( ] 157 راصبالا / رون  « ) ًالدـع ضرالا  ًـالمی  ّهنا  هتیب و 

ص)  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  يرتاوتم  رابخا   » دیوگیم نینچ  نیبغاّرلا » فاعسا   » باتک رد  نابص  دّمحم  خیـش  4 ـ  دنکیم ]. لدع  زا  رپ  ار  نیمز 
نبا « ـ  5 درک . دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و  ربمایپ  نادناخ  زا  وا  دنکیم و  مایق  ماجنارس )  ) يدهم هک  دهدیم  یهاوگ  هدش  لقن 

ماجنارـس هک  هدـش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  یناوارف  رتاوتم و  رابخا  دـنکیم  لقن  نینچ  يرما  نسحلاوبا  زا  ۀـقرحملا » قعاوص   » باـتک رد  رجح »
باتک هدنسیون  6 ـ  .( 99/ قعاوص . ) درک دهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  و  تسا ... ص )  ) ربمایپ تیب  لها  زا  وا  دـنکیم و  روهظ  يدـهم 
لاّجد جورخ  يدـهم و  هب  طوبرم  ثیداحا  رتاوت  نوماریپ  نآ  مامت  هک  ّتنـس  لها  فورعم  ملاع  یناکوش »  » باتک هب  هراشا  زا  سپ  جاّتلا » »

نم ةّرذ  هدنع  ناک  نمل  یفکی  اذه   » دـیوگیم ع )  ) يدـهم هب  طوبرم  ثیداحا  رتاوت  ۀـنیمز  رد  یحورـشم  ثحب  تسا و  حیـسم  تشگزاب  و 
یفاک دـنراد  فاصنا  وج  کی  نامیا و  هّرذ  کی  هک  یناسک  يارب  دـش  هتفگ  هچنآ  .( ] ص 327 ج5 ، جاّتلا ، !« ) فاصنا نم  لیلق  ناـمیالا و 

![ دسریم رظن  هب 

؟ تسا هدش  تیودهم  ثیداحا  رکنم  تّنس ، لها  ياملع  زا  یسک  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  تیودهم  ثیداحا  رکنم  ّتنس ، لها  ياملع  زا  یسک  ایآ 

خساپ

هلمج نآ  زا  هک  دننک  ثول  هعماج  رد  ار  مهم  عوضوم  نیا  ات  هدمآرب  تیودهم  تایاور  هیجوتو  راکنا  ددصرد  ّتنس  لها  ياملع  زا  یخرب 
یلو دنادیم  اهنامز  رذگ  رد  مالسا  لها  هفاک  نیب  روهشم  ار  تیودهم  عوضوم  هچرگ  وا  نودلخ ؛ نبا   - 1 درب : مان  ریز  دارفا  زا  ناوتیم 

ج 1، نودلخ ، نبا  خیرات  یقرواپ .  . } تسا هدمآرب  تیودهم  تایاور  لاطبا  ددصرد  تسا " لیدعت  رب  مدقم  حرج ،  " هدـعاق هب  کسمت  اب 
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 - 2 یقرواپ } تسا . نآ  قیثوت  رب  مدـقم  يوار  کی  فیعـضت  هک  تسا  نیا  هدـعاق  نیا  زا  دوصقم  یقرواـپ .  { } یقرواـپ ص 311-322 .
نیا اذلو  دناهدرک ، هشدخ  ثیداحا  نیا  ياهدنـس  رد  ّتنـس  لها  ياملع  دیوگیمو : هداد  همادا  ار  نودلخ  نبا  ّطخ  زین  وا  هرهزوبا ؛ دّمحم 

زین وا  رهزا ؛ خویش  زا  نسح  دّمحم  دعس   - 3 یقرواپ } ص 239 . ع ،)  ) قداصلا مامالا  یقرواپ .  . } دنادیمن تباث  ّتنس  لها  دزن  ار  هدیقع 
 - 4 یقرواپ } ص 69 . مالـسالا ، یف  ۀـیدهملا  یقرواپ .  . } دـنکیم رارکت  ار  اهنآ  ياهفرحو  هتفر  تیودـهم  ثیداحا  نیداّـقن  لاـبند  هب 

فراعملا ةرئاد  یقرواپ .  ... " . } دناهدومن فیعـضت  ار  تیودهم  ثیداحا  ثیدح ، ناماما  زا  يرایـسب  : " دیوگیم وا  يدجو ؛ دـیرف  دّـمحم 
يدـهملا یقرواپ .  . } تسا هداد  تیاضر  نودـلخ  نبا  مالک  هب  زین  وا  يرـصم ؛ نیما  دـمحا   - 5 یقرواپ } ص 481 . ج 10 ، نیرـشع ، نرق 

. تسا لطاب  یگمه  تیودـهم  ثیداحا  هدرک  نامگ  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  زین  وا  ناـهبج ؛ خیـش   - 6 یقرواپ } ص 108 . ۀیودهملاو ،
دقن ار  تیودهم  ثیداحا  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  زین  وا  ییایبیل ؛ حـئاس  خیـش   - 7 یقرواپ } . 480ù479 ص مالظلا ، دـیدبت  یقرواپ .  }

ثیداحا نیفلاخم  مومع  مالک  هاگهیکت  هک  اجنآ  زا  یلاـمجا : خـساپ  یقرواـپ } ص 187 . دـقنلا ، نیزاومو  انثارت  یقرواـپ .  . } تسا هدرک 
نودـلخ نبا   - 1 مینکیم : هدنـسب  یلامجا  تروص  هب  نودـلخ  نبا  مالک  ّدر  هب  اهنآ  تاـملک  دـقن  رد  اذـل  تسا ، نودـلخ  نبا  تیودـهم ،

دنـس تحـص  زا  هک  دراد  دوـجو  يرگید  تاـیاور  هـک  یلاـح  رد  دزادرپیم ، تاـیاور  زا  یخرب  هـب  اـهنت  تیودـهم  ثیداـحا  دـقن  ماـگنه 
 . یقرواپ . } تسا هدروآ  دوخ  باـتک  رد  تیودـهم  هنیمز  رد  نسح  اـی  حیحـص  دنـس  اـب  ار  تیاور  يوتـسب 46  رتکد  اذل  تسا . رادروخرب 

لقن ار  تیودـهم  ثیداـحا  هک  هدرک  لـقن  ار  هباحـص  زا  یخرب  یماـسا  اـهنت  وا   - 2 یقرواپ } ۀحیحـصلا . ثیداحالا  یف  رظتنملا  يدـهملا 
دنتیودهم ثیداحا  لقان  هک  ار  هباحص  زا  رفن  یماسا 26  دابعلا  دمح  نب  نسحملادبع  خیش  اذلو  تساهنیا ، زا  شیب  هک  یلاح  رد  دناهدرک ،

یصخش نودلخ  نبا  : " دیوگیم ومه   - 3 یقرواپ } ص 128 . رظتنملا ، يدهملا  یف  رثألاو  ۀنـسلا  لها  ةدیقع  یقرواپ .  . } تسا هدرک  لقن 
رب مدقم  ار  حرج  نودـلخ  نبا  هکنیا   - 4 یقرواپ } نامه . یقرواپ .  ... " . } دوشیمن یهجوت  وا  تافیعـضت  هب  اذـلو  یلاجر  هن  تسا  خرّوم 

حرج ار  يوار  تهج  نیرتکچوک  اب  یخرب  تسا . فلتخم  نانآ  دزن  حرج  لماوع  اریز  درادن ؛ تیمومع  تّنـس  لها  دزن  دـنادیم  لیدـعت 
هدعاق نیا  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا . هدوب  یتهج  هچ  هب  هک  دوش  ریسفت  دیاب  حرج  تلع  هک  دناهدرک  طرش  نف  ناصـصختم  اذل  دننکیم ؛
يوتسب میکحلادبع  رتکد  تسا . يدنسو  یطویس  يواخس ، يوون ، يدادغب ، بیطخ  یکبـس ، یـضاق  ینالقـسع ، رجح  نبا  دنرادن  لوبق  ار 
اهحرج زا  یخرب  هکلب  دنکیمن ، طقاس  رابتعا  زا  ار  تیاور  یحرج  ره  دـسرب ، تابثا  هب  يوار  رد  حرج  هک  یتروص  رد  یتح  : " دـیوگیم

هک یناـسک  زا  دوخ  ریغ  اـب  حرج  هب  فصّتم  يوار  هکلب  تسین ، ّدـح  نیا  اـت  یخربو  تسا . تیاور  كرت  مزلتـسمو  هدوـب  دـیدش  هک  تسا 
.365ù364 ص ۀحیحـصلا ، ثیداـحالا  یف  رظتنملا  يدـهملا  یقرواـپ .  " . } تسا جاـجتحا  لـباق  شتیاورو  هدـش  تیوقت  دـنرابتعا  ياراد 

. درادن يدنس  یسررب  هب  جایتحا  اذلو  تسا  هتشذگ  رتاوت  ّدح  زا  هک  دنادیمنو  هدرکن  اصحا  ار  ثیداحا  نودلخ  نبا   - 5 یقرواپ }

؟ دناهدرکن رکذ  دوخ  حاحص  رد  ارتیودهم  ثیداحا  ملسمو  يراخب  ارچ 

شسرپ

؟ دناهدرکن رکذ  دوخ  حاحص  رد  ارتیودهم  ثیداحا  ملسمو  يراخب  ارچ 

خساپ

اهنآو هدرکن  تیودهم  ثیداحا  هب  ياهراشا  ملسمو  يراخب  هک  تسا  نآ  ّتنس  لها  يوس  زا  تیودهم  هیضق  رب  یخرب  تالاکـشا  هلمج  زا 
زا : " دیوگیم يرصم  نیما  دمحا  دشاب . ثیداحا  نیا  فعضو  نهو  ببس  دناوتیم  دوخ  هبون  هب  نیاو  دناهدرکن ، لقن  دوخ  حیحـص  رد  ار 

ياهباتک زا  باتک  ود  نیا  ریغ  رد  هچرگ  تسا ، هدشن  دراو  ود  نآ  رد  ثیداحا  هنوگ  نیا  هک  تسا  نآ  ملسمو  يراخب  حیحص  تاراختفا 
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هیحان زا  لاکـشا  نیمه  یقرواپ } ص 277 . ج 3 ، مالسالا ، یحـض  ص 41 ؛  ۀیودهملاو ، يدهملا  یقرواپ .  " .} تسا هدـش  دراو  ثیدـح 
یقرواپ ، } یبرغم ییایبیل  حئاس  نیسح  نسح ، دّمحم  دعس  هرهزوبا ، دمحم  خیش  لیبق  زا  تّنس  لها  هدزبرغ  نیرکفتم  زا  رگید  یصاخشا 

ص دقنلا ، نیزاومو  انثارت  یقرواپ .  { } یقرواپ ص 69 . مالسالا ، یف  ۀیدهملا  یقرواپ .  { } یقرواپ . 239ù238 ص ع ،)  ) قداصلا مامالا  . 
{ یقرواپ ص 499 . ج 9 ، رانملا ، ریسفت  یقرواپ .  . } تسا هدش  دراو  دومحم  نب  خیشو  اضر  دیشر  دمحم  دیـس  زین  و  یقرواپ } . 185-187

هلباقم هب  نآ  اب  ًادیدشو  هدش  عقاو  ّتنـس  لها  هجوت  دروم  لاکـشا  نیا  خـساپ : یقرواپ } ص 6 . لوسرلا ، دـعب  رظتنی  ّيدـهم  ال  یقرواپ .  }
لقن ناشدانسا  رد  فعض  تهج  هب  ار  تیودهم  ثیداحا  ملسمو  يراخب  هک  دننکیم  نامگ  نانیا  : " دیوگیم يوتسب " رتکد  . " دناهتخادرپ

 . یقرواپ " . } دـناهدرکن ییاعدا  نینچ  زگرهو  هتـشادن  هطاحا  حیحـص  ثیداحا  ماـمت  هب  ود  نیا  اریز  تسا ، لـطاب  یناـمگ  نیا  دـناهدرکن .
حیحص ماهدروآ  حیحصلا " عماجلا   " دوخ باتک  رد  هک  ار  هچنآ  : " دیوگیم يراخب  یقرواپ } ۀحیحـصلا . ثیداحالا  یف  رظتنملا  يدهملا 

ص حالـصلا ، نبا  همدـقم  یقرواـپ .  " . } مدرکن لـقن  مباـتک  ندـش  ینـالوط  تهج  هب  هک  يدنـسلاحیحص  ثیداـحا  رایـسب  هچ  یلو  تسا 
هکلب ماهدرواین ، حیحص "  " باتک نیا  رد  ار  دوخ  دزن  حیحـص  ثیداحا  مامت  نم  : " دیوگیم يریـشق  جاجح  نب  ملـسم  یقرواپ } . 22ù21

يراخب : " دـیوگیم يروباشین  مکاح  یقرواپ } نامه . یقرواپ .  " . } تسا یعامجا  هک  منک  رکذ  ار  یثیداحا  اهنت  هک  ماهدوب  نآ  ددـصرد 
نبا یقرواپ } ص 2 . ج 1 ، مکاح ، كردتـسم  یقرواپ .  " . } دناهدرکن هدماین  ناشباتک  ود  رد  هک  یثیداحا  تحـص  مدـع  هب  مکح  ملـسمو 

رایـسب هچ  تسا ؟ فیعـضو  تجح  ریغو  لطاب  ماهدرواین  مباتک  رد  نم  ار  یثیدـح  ره  هک  تسا  هتفگ  يراخب  ایآ  دـیوگیم " : هیزوج  میق 
هک یثیداحا  رایـسب  هچو  تسا . هدرواین  باتک  نیا  رد  یلو  هدومن  جاجتحا  حیحـصلا " عماجلا   " باتک ریغ  رد  اهنآ  هب  يراخب  هک  یثیداحا 

دابعلا دـمح  نب  نسحملادـبع  یقرواـپ } داـعملا . داز  یقرواـپ .  " . } تسا هدرواـین  باـتک  نیا  رد  یلو  هدومن  حیحـصت  باـتک  نیا  ریغ  رد 
، أطوم لثم : دراد ، دوجو  زین  یثیدح  ياهباتک  زا  ود  نیا  ریغ  رد  تسا  دوجوم  نیحیحص  رد  هک  هنوگ  نامه  حیحـص  ثیدح  : " دیوگیم

ننس ینطقراد ، ننس  هجامنبا ، ننس  یئاسن ، ننس  دووادیبا ، ننس  يذمرت ، عماج  مکاح ، كردتسم  ناّبحنبا ، حیحـص  همیزخنبا ، حیحص 
زا لقن  هب  ص 445 ، ج 2 ، ۀنسلا ، لها  دنع  يدهملا  مامالا  یقرواپ .  " . } تسا راکشآو  حوضو  تیاهن  رد  يرما  نیاو  بتک ، رگیدو  یقهیب 

فرح نیا  دناهتـشادن ؟ مومع  روط  هب  تیودـهم  ثیداحا  هب  یهجوت  ملـسمو  يراـخب  هک  هدرک  اـعّدا  یـسک  هچ  هکنیا  رگید  یقرواـپ } وا .
يراخب لاجد  جورخ  ثیداحا  فلا ) لیبق : زا  دناهدرک . هراشا  ع )  ) يدـهم جورخ  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  یخرب  هب  ود  نیا  اریز  تسا ، لطاب 

ص 143، ج 4 ، يراخب ، حیحـص  یقرواپ .  . } دـناهدرک لقن  فلتخم  قرط  زا  لاجد  جورخ  باب  رد  ار  يدایز  ثیداـحا  ملـسم  ًاـصوصخو 
لقن اب  ینالقـسع  رجح  نبا  یقرواـپ } . 85ù58ص ج 18 ، يوون ، حرـش  اب  ملـسم  حیحـص  لیئارـساینب ؛  نع  رکذ  ام  باب  ءایبنالا ، باـتک 

، بیذهتلا بیذهت  یقرواپ .  . } دهدیم طبر  ع )  ) يدهم ترـضح  جورخ  هب  ار  لاجد  هصق  ع )  ) يدـهم ثیداحا  رتاوت  رد  يّربآ  زا  یمالک 
فیک : " دومرف ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  دوخ  دنس  هب  يراخب  میرم  نب  یـسیع  لوزن  ثیداحا  ب ) یقرواپ } ص 125 . ج 9 ،

ج يراخب ، حیحص  یقرواپ .  } امش نایم  رد  میرم  دنزرف  هک  ینامز  دش  دهاوخ  هچ  ار  امش  " " ؛ مکنم مکماماو  مکیف  میرم  نبا  لزن  اذإ  متنا 
. تسا هدرک  لـقن  ار  نومـضم  نیمه  زین  ملـسم  تسامـش ". ناـیم  زا  امـش  ماـما  هک  یلاـح  رد  دـمآ  دـهاوخ  دورف  یقرواـپ } ص 143 . ، 4

نیحراش اذـلو  دوب ، دـهاوخن  ع )  ) يدـهم زج  یـسک  تایاور  نیا  رد  ماما  زا  دوصقم  یقرواـپ } ص 94 . ج 1 ، ملـسم ، حیحـص  یقرواپ .  }
هب ملـسم  لام  شـشخب  ثیداحا  ج ) دناهدرک . یفرعم  ع )  ) يدـهم ترـضح  ار  تیاور  نیا  رد  ماما "  " لوقلا قفتم  یگمه  يراخب  حـیحص 

هّدـعی ًایثح ال  لاملا  یثحی  ۀـفیلخ  یتّما  رخآ  یف  نوکی  : " دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هدرک  لقن  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج  زا  دوخ  دـنس 
هکنآ نودـب  دـهدیم  ناوارف  لام  هک  دوب  یقرواپ } ص 185 . ج 8 ، ملـسم ، حیحـص  یقرواپ .  } دهاوخ ياهفیلخ  متما  نایاپ  رد  " " ؛ ًاددـع

هب هبیـشیبانبا  تسا . ع )  ) يدـهم ترـضح  ناـمه  هفیلخ  نیا  زا  دوصقم  هک  درب  میهاوخ  یپ  رگید  تاـیاور  هب  عوـجر  اـب  دـنک ". هراـمش 
هؤاطع نوکی  نتفلا  نم  روهظو  نامزلا  نم  عاطقنا  دـنع  یتیب  لهأ  نم  لـجر  جرخی  : " دومرف هک  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  شدـنس 
جورخ اههنتف  روهظو  نامز  زا  ياهفقو  یقرواـپ } ص 678 . ج 8 ، هبیـشیبا ، نبا  فّنـصملا ، یقرواپ .  } زا دـعب  متیب  لها  زا  يدرم  " " ؛ ًایثح

زا 1779تیودهم هحفص 387 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  حیحـص "  " رد ملـسم  ءادیب  فسخ  ثیداحا  تسا ".د ) نازیر  وا  ياطع  هک  درک  دهاوخ 
حیحـص یقرواپ .  ،} دربیم هانپ  هناخ  هب  یـصخش  " " ؛ مهب فسخ  ضرألا  نم  ءادیبب  اوناک  اذإف  ثعب  هیلإ  ثعبیف  تیبلاب  ذئاع  ذوعی  : " دومرف

نیمز هب  اـجنآ  رد  دـسریم  هک  ءادـیب  نیمزرـس  هب  رکـشل  نآ  دوشیم ، هداتـسرف  وا  يوـس  هب  يرکـشل  یقرواـپ } ص 167 . ج 8 ، ملـسم ،
 . یقرواـپ . } تسا ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  مئـالع  زا  ءادـیب  نیمز  نتفرورف  هک  میربیم  یپ  تاـیاور  ریاـس  هب  هعجارم  اـب  دوریمورف ".

{ یقرواپ ص 520 . ج 4 ، مکاح ، كردتسم 

؟ دراد دوجو  هعیش  اهنآ  همه  دنس  ردو  هدوب  هعیش  قرط  زا  اهنت  تیودهم  ثیداحا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  هعیش  اهنآ  همه  دنس  ردو  هدوب  هعیش  قرط  زا  اهنت  تیودهم  ثیداحا  ایآ 

خساپ

دوجو یناسک  نآ ، ياهدنـس  رد  لقاال  ای  هدوب  هعیـش  لعج  زا  ًامامت  تیودهم  ثیداحا  هک  دناهدرک  نامگ  تّنـس  لها  زا  یخرب  لوا  خساپ 
رایعم : " دیوگیم نآ  هب  خساپ  رد  لاکشا  نیا  لقن  زا  دعب  يوتسب  رتکد  تسا . هدشن  عقاو  اهنآ  لوبق  دروم  اذلو  دنعّیشت ، هب  مهتم  هک  دنراد 

نیا دـشاب . هدـش  جراخ  مالـسا  زا  هکنآ  رگم  تسیچ ، وا  هدـیقع  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  تسوا  ندوب  طباضو  تلادـع  يوار  تیاور  لوبق  رد 
كرت عیـشت  تهج  هب  هفوک  لها  تایاور  رگا  هک  دنکیم  لقن  ینیدـم  نب  یلع  زا  هاگ  نآ  تسا . دـیدجو  میدـق  ياملع  زا  يرایـسب  شور 

وا یقرواپ } ص 380 . ۀحیحـصلا ، ثیداحالا  یف  رظتنملا  يدهملا  یقرواپ .  " . } دیـشاپ دهاوخ  مه  زا  بهذـمو  هدـش  عیاض  اهباتک  دوش 
چیه هک  یناسک  زا  رایـسب  هچ  ینعی  تسین . دنعیـشت  هب  بوسنم  هک  یناسک  رب  يدهم  تایاور  رد  رادم  لاح  نیع  رد  : " دـیوگیم نینچمه 

هک دمآ  تسد  هب  اجنیا  هب  ات  : " دیوگیم دوخ  ثحب  رخآ  رد  وا  دناهدرک . لقن  ار  ثیداحا  نیا  لاح  نیع  رد  یلو  دـنرادن  عیـشت  هب  تبـسن 
رگید قرط  زا  يدـهاوش  ًابلاغ  تسا  نینچ  نیا  هک  یتایاورو  درادـن ، دوجو  یعیـش  درف  شیاهدنـس  رد  يدـهم  رما  رد  تباث  تایاور  رتشیب 

يایاضق لیـصفت  تعیبط  ياضتقم  فالتخا ، ًالّوا : مود  خـساپ  یقرواپ } نامه . یقرواپ .  " . } ددرگیم لیاز  تهج  نیا  زا  ههبـش  اذـل  دراد ،
چیه ناوتیمن  تروص  نیا  ریغ  ردو  تسین ، شیب  ياهطلاغم  نآ ، توبث  مدع  رب  هیضق  کی  لیـصافت  فالتخا  هب  لالدتـسا  اذل  تسا ، تباث 

هب قح  لوق  فالتخا ، دروم  لئاسم  زا  کی  ره  رد  ًایناث : دـناهدش . عقاو  فالتخا  دروم  لئاسم ، ماـمت  اریز  دومن ، تاـبثا  ار  يداـقتعا  هلأـسم 
. درادن دوجو  دیدرت  ياهلأسم  چیه  رد  اذلو  تسا ، هدیسر  تابثا 

؟ تسا نیملسم  عامجا  دروم  تیودهم  هدیقع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نیملسم  عامجا  دروم  تیودهم  هدیقع  ایآ 

خساپ

شوگ هب  نآ  توعدو  مالـسا  ربخ  ًـالوا : یلو ؛ درکن ، ادـیپ  شرتسگ  ملاـع  ماـمت  رب  ص )  ) مرکا لوسر  رـصع  رد  مالـسا  هچرگ  لوا  خـساپ 
ص)  ) مرکا ربمایپ  صخشو  نآرق  دوخ  ًایناث : دومن . توعد  مالسا  هب  ار  ملاع  مدرم  ص )  ) مرکا لوسر  صخشو  دیـسر  یمالـسا  دالب  بلاغ 
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هدیقع نیا  هب  مالسا  يریگارف  زا  سأی  زا  دعب  ناناملسم  هکنیا  هن  تسا ، هداد  نیمز  يور  مامت  ردو  هدرتسگ  حطـس  رد  مالـسا  ققحت  زا  ربخ 
ردو مایالا  میدق  زا  تفرعمو  ملع  نایعدم  زا  یخرب  هکنیا  تسا  بجعت  ياج  هچنآ  : " دیوگیم هرارش  رابجلادبع  رتکد  دنشاب . هدروآ  يور 

تهج هب  اهنت  نیاو  دـناهدرک ، مهارف  ار  هعماج  راکفا  شیوشت  تابجومو  هدـمآرب  یمالـسا  هعماج  رد  کیکـشت  داجیا  ددـصرد  ناـمز  نیا 
نآ زا  ام  هک  دنراد  يرگید  ضارغاو  بابـسا  هکنیا  ایو  تسا ، نآ  یلاع  دصاقمو  تیودهم )  ) هدیقع نیا  رارـسا  كرد  زا  نانآ  مهف  روصق 
"، دـلانودکم " ، " نتولف ناف  " ، " نزواهلف " ، " رهیز دـلوج  : " لیبق زا  دـننانآ  نادرگاشو  نیقرـشتسم  دارفا ، نیا  هلمج  زا  میرادـن . یهاـگآ 

ياعدا هکنآ  دوجو  اب  دـناهدرک ، يوریپ  نیقرـشتسم  راکفا  زا  هک  یناسک  زا  نارگیدو  نوینیـسامو " تاو  " ، " يرگتنوم " ، " سیول دراـنرب  "

ناهرب زینو  دراد . تلالد  نانآ  ياعدم  فالخ  رب  لیلد  هکلب  دنرادن ، دوخ  ياعدم  رب  لیلد  هنوگ  چیه  هناتخبـشوخو  دنراد . ندوب  ناملـسم 
، درک دهاوخ  روهظ  ع )  ) يدهم نامزلارخآ ، رد  هک  هدش  تباث  رتاوتم  روط  هب  اریز  تسا ، مئاق  تیودهم  هدیقع  تحـص  رب  یعطقو  راکـشآ 

لوـح ثحب  یقرواـپ .  ... " . } دـنراد دـیکأت  نآ  رتاوـت  رب  نارگیدو  یناـکوشو  یجنزرب  لـیبق  زا  ّتنـس  لـها  زا  یتعاـمج  هک  هنوـگ  ناـمه 
نآ رب  دنراد  هک  یبهذـم  تافالتخا  اب  ناناملـسم  هک  تسا  يدـیاقع  زا  تیودـهم  هب  هدـیقع  مود  خـساپ  یقرواپ } . 17ù16 ص يدهملا ،

اهیلبنح اهیعفاش ، اهیفنح ، اـهیکلام ، هیدـیز ، هیماـما ، هعیـش  عیمج  اریز  درادـن ، صاـصتخا  یـصاخ  بهذـم  هب  زگرهو  دـنراد ، قاـفتا 
نآ درک ، دهاوخ  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نیمزو  هدرک  مایق  ص )  ) مرکا ربمایپ  ترتع  زا  یـصخش  هک  دـنراد  رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رب  نایباهوو 

یتحو تسا  نیملـسم  قافتا  دروم  هدیقع  نیا  هک  دناهدرک  حیرـصت  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یتعامج  دشاب . هدـش  روجو  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ 
هدیقع نیا  یلو  تسا ، تیودهم  لصا  رکنم  هکنآ  اب  يرصم  نیما  دمحا  دناهداد . اوتف  نآ  رکنم  لتق  بوجو  هب  تّنـس  لها  ياهقف  زا  یخرب 

{ یقرواپ ص 110 . ۀیودهملا ، يدهملا و  یقرواپ .  . } دنراد نامیا  نآ  هب  هک  درامشیم  ّتنس  لها  مّلسم  دیاقع  زا  ار 

؟ تسا هدرک  تیودهم  ثیداحا  رد  رتاوت  ياعدا  تّنس  لها  ياملع  زا  یسک  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  تیودهم  ثیداحا  رد  رتاوت  ياعدا  تّنس  لها  ياملع  زا  یسک  ایآ 

خساپ

نآ زا  هک  دناهدومن  تیودـهم  عوضوم  رد  ثیداحا  رتاوت  هب  حیرـصت  دـنراد  صّـصخت  ثیدـح  ملع  رد  هک  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یهورگ 
{ یقرواپ ص 135-141 . فیعضلاو ، حیحـصلا  یف  فینملا  رانملا  یقرواپ .  .} هیزوج مّیق  نبا   - 1 دومن : هراشا  ریز  دارفا  هب  ناوتیم  هلمج 

مـصاع نـب  نیـسح  نـب  دّـمحم  نسحلاوـبا   - 3 یقرواـپ } ص 128 . ج 2 ، يواـتفلل ، يواـحلا  یقرواـپ .  .} یطویــس نیدــلا  لـالج   - 2
رجح نبا  ظفاح   - 5 یقرواپ } ح 9245 . ص 362 ، ج 6 ، ریدقلا ، ضیف  یقرواپ .  .} يوانم همالع   - 4 یقرواپ } نامه . یقرواپ .  .} يرحس
هلاسر زا  لقن  هب  ص 4 ، نونکملا ، مهولا  زاربا  یقرواپ .  .} یناکوش یضاق   - 6 یقرواپ } ص 362 . ج 5 ، يرابلا ، حتف  یقرواپ .  .} ینالقسع

 . یقرواپ .} ینازاـتفت  - 8 یقرواپ } ص 211 . ج 2 ، ۀـقرحملا ، قـعاوصلا  یقرواـپ .  .} یمتیه رجح  نبا   - 7 یقرواپ } یناکوش . حیـضوتلا 
رابم  - 10 یقرواپ } ص 463 . ج 1 ، لوألا ، راثآو  لودـلا  رابخا  یقرواپ .  .} یقـشمد ینامرق   - 9 یقرواپ } ص 62 . ج 2 ، دصاقم ، حرش 

نم نونکملا  مهولا  زاربا  یقرواپ .  .} قیدص نب  دّمحم  نب  دمحا   - 11 یقرواپ } ثیدح 2331 . لیذ  يذوحالا ، ۀفحت  یقرواپ .  .} يروفک
قیدـص دّـمحم  دیـس   - 13 یقرواـپ } ص 146 . ۀــعاذالا ، یقرواــپ .  .} یلبنح ینیرافــس   - 12 یقرواـپ } ص 433 . نودـلخنبا ، مـالک 

ص ج 11 ، دوبعملا ، نوع  یقرواپ .  .} يداـبآ میظع  قحلا  سمـش  دّـمحم  بیطخلاوبا   - 14 یقرواپ } ص 125 . نامه ، یقرواـپ .  .} نسح
 . یقرواپ .} یجنزرب  - 16 یقرواپ } ص 225 . رتاوتملا ، ثیدحلا  نم  رثانتملا  مظن  یقرواپ .  .} يربآ نیسحلاوبا  خیـش   - 15 یقرواپ } . 243
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.36ù35 هرامش ج 16 ، یمالسالا ، ندمتلا  هلجم  یقرواپ .  .} نیسح رضخ  دّمحم  خیش   - 17 یقرواپ } ص 139 . ۀعاسلا ، طارشأل  ۀعاشإلا 
، ۀیمالـسالا تاحوتفلا  یقرواپ .  .} نالحد ینیز  دمحا   - 19 یقرواپ } ص 116 . تانّیبلا ، یقرواپ .  .} يدودوم یلعـالا  وبا   - 18 یقرواپ }

خیـش  - 21 یقرواـپ } ص 341 . ج 5 ، لوصالل ، عماـجلا  جاـتلا  یقرواـپ .  .} فصاـن یلع  روصنم  خیـش   - 20 یقرواـپ } . 300ù299 ص
{ یقرواپ ص 643 . هرامش 22 ، یمالسالا ، ندمتلا  هلجم  یقرواپ .  .} ینابلا نیدلارصان 

؟ دناهدش تیودهم  ثیداحا  تّحص  هب  لئاق  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دناهدش تیودهم  ثیداحا  تّحص  هب  لئاق  یناسک  هچ 

خساپ

هب کنیا  دـنراد . فارتعا  نآ  رتاوت  هب  زین  یخربو  هدومن  حیرـصت  ع )  ) يدـهم ثیداحا  نسح  ای  تحـص  هب  ّتنـس  لها  ياـملع  زا  یهورگ 
 . یقرواـپ .} یلیقع رفعجوبا   - 2 یقرواپ } ص 343 . ج 3 ، يذمرت ، ننـس  یقرواپ .  .} يذـمرت  - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  یماـسا 

بقانم یقرواپ .  .} يربآ نیسح  نب  دمحم   - 4 یقرواپ } هنسلا . حرش  یقرواپ .  .} يراهبرب  - 3 یقرواپ } ص 380 . ج 4 ، ریبکلا ، ءافعضلا 
، فینملا رانملا  لقن  هب  یقرواپ .  .} یقهیب  - 6 یقرواپ } ص 465 . ج 4 ، كردتسملا ، یقرواپ .  .} يروباشین مکاح   - 5 یقرواپ } یعفاشلا .
ص 220. ج 5 ، ۀـیاهنلا ، یقرواـپ .  .} ریثا نبا   - 8 یقرواپ } ص 493 . ج 3 ، ۀنـسلا ، حـیباصم  یقرواپ .  .} يوغب  - 7 یقرواپ } ص 130 .
{ یقرواپ ص 354 . ج 25 ، برعلا ، ناسل  یقرواپ .  .} روظنم نبا   - 10 یقرواپ } ص 299 . ج 2 ، ةرکذتلا ، یقرواپ .  .} یبطرق  - 9 یقرواپ }
ص ج 25 ، لامکلا ، بیذـهت  یقرواپ .  .} يّزم نیدـلا  لامج   - 12 یقرواپ } ص 211 . ج 4 ، ۀنـسلا ، جاهنملا  یقرواـپ .  .} هیمیت نبا   - 11
، فینملا رانملا  یقرواـپ .  .} هیزوج میق  نبا   - 14 یقرواپ } ص 463 . ج 4 ، كردتـسملا ، صیخلت  یقرواپ .  .} یبهذ  - 13 یقرواپ } . 150

حرش یقرواپ .  .} ینازاتفت  - 16 یقرواپ } ص 45-53 . محالملاو ، نتفلا  یف  ۀـیاهنلا  یقرواپ .  .} ریثک نبا   - 15 یقرواپ } ص 130-135 .
يرزج دمحم  خیش   - 18 یقرواپ } ص 314 . ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  یقرواپ .  .} یمثیه نیدلارون   - 17 یقرواپ } ص 312 . ج 5 ، دصاقم ،

ص 263. ج 3 ، هجاجزلا ، حابـصم  یقرواپ .  .} يرـصیوب رکبیبا  نب  دمحا   - 19 یقرواپ } ص 129 . بلاطملا ، ینـسا  یقرواپ .  .} یعفاش
ج ریغصلا ، عماجلا  یقرواپ .  .} یطویس  - 21 یقرواپ } ص 125 . ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  یقرواپ .  .} ینالقـسع رجح  نبا   - 20 یقرواپ }

رجح نبا   - 23 یقرواپ } ص 561 . ج 2 ، رهاوجلاو ، تیقاویلا  یقرواپ .  .} ینارعـش باهولادبع  خیـش   - 22 یقرواپ } . 553ù522 ص ، 2
تامالع یف  ناهربلا  یقرواپ .  .} يدـنه یقتم   - 24 یقرواپ } ص 26 . رـصتخملا ، لوقلا  ص 163 ؛  ۀـقرحملا ، عاوصلا  یقرواپ .  .} یمتیه

 - 26 یقرواپ } ص 60-68 . رکفلا ، دـئاوف  دـئارف  یقرواپ .  .} یلبنح یـسدقم  فسوی  نب  یعرم  خیـش   - 25 یقرواپ } نامزلارخآ . يدـهم 
حرش یقرواپ .  .} یناقرز ĘȘ ادبع دّمحم   - 27 یقرواپ } ص 139 . ۀعاسلا ، طارـشأل  ۀعاشالا  یقرواپ .  .} یجنزرب لوسرلادبع  نب  دّمحم 

نب دّمحم  خیـش   - 29 یقرواپ } تیبلالآ . لئاضف  یف  تیملا  ءاـیحا  حرـش  یقرواـپ .  .} یقارع ءـالعلاوبا   - 28 یقرواپ } ۀـیندللا . بهاوملا 
{ یقرواپ ص 332 . ج 2 ، سورعلا ، جات  یقرواپ .  .} يدیبز یضترم  دمحم  دیس   - 30 یقرواپ } عماوللا . یقرواپ .  .} یلبنح ینیرافس  دمحا 

کئابـس یقرواپ .  .} يدیوس نیما  دّمحم   - 32 یقرواپ } ص 145-161 . نیبغارلا ، فاعسا  یقرواپ .  .} ناّبـص یلع  نب  دّمحم  خیـش   - 31
نمؤم نب  نسح  نب  دّمحم   - 34 یقرواپ } ص 126 . ۀـعاذالا ، رد  یجونق  زا  لقن  هب  یقرواپ .  .} یناکوش  - 33 یقرواپ } ص 78 . بهذلا ،

ص 290. ج 2 ، ۀیمالـسالا ، تاحوتفلا  یقرواـپ .  } لحد ینیز  نـب  دـمحا   - 35 یقرواـپ } ص 185 . ј̠ اـصبالا رون  یقرواپ .  .} یجنلبش
یسولآ تاکربلاوبا   - 37 یقرواپ } ص 68 . يدهـشلا ، رطقلا  یقرواپ .  .} یعفاش یناولح  لیعامـسا  نب  دمحا  نیدلا   - 36 یقرواپ }
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بیطلاوبا  - 39 یقرواپ } ص 45 . يدرولا ، رطعلا  یقرواپ .  .} یعفاـش یـسبلب  دـمحم   - 38 یقرواپ } هعاسلا . تاـمالع  یقرواـپ .  .} یفنح
 - 41 یقرواپ } ص 393 . ج 6 ، يذوحالا ، ۀفحت  یقرواپ .  .} يروفکرابم  - 40 یقرواپ } ص 225 . رثانتملا ، مظن  یقرواپ .  .} يدابآمیظع

هلجم یقرواپ .  .} يرصم نیسح  رضخ  خیش   - 42 یقرواپ } ص 341 . ج 5 ، لوصالل ، عماجلا  جاتلا  یقرواپ .  .} فصان یلع  روصنم  خـیش 
هلجم یقرواپ .  .} ینابلا نیدلارصان   - 44 یقرواپ } ص 116 . تانیبلا ، یقرواپ .  .} يدودوم یلعـالا  وبا   - 43 یقرواپ } یمالسالا . ندمتلا 

{ یقرواپ رظتنملا . يدهملا  یف  رثالاو  ۀنـسلا  لها  ةدیقع  یقرواپ .  .} دابعلا دمح  نب  نسحملادـبع  خیـش   - 45 یقرواپ } یمالسالا . ندمتلا 
نب زیزعلادبع  خیش   - 47 یقرواپ } ص 70 . يدـهملا ، رکنا  نم  یلع  رثالاب  جاجتحالا  یقرواپ .  .} يرجیوت هَّللادـبع  نب  دومح  خیـش   - 46

{ یقرواپ وا . زا  لقن  هب  ص 432 ، ج 2 ، ۀنسلالها ، دنع  يدهملا  مامالا  یقرواپ .  .} زاب نب  هَّللادبع 

؟ دناهدرک لقن  ار  تیودهم  ثیداحا  هباحص  زا  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دناهدرک لقن  ار  تیودهم  ثیداحا  هباحص  زا  یناسک  هچ 

خساپ

، یلهاب هماماوبا  ع ،)  ) نینمؤملاریما ماما  درک : هراشا  دارفا  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دنرایـسب  هباحـص  زا  تیودـهم  ثیداـحا  ناـیوار 
، کلام نب  سنا  هریرهوبا ، لئاووبا ، یلیلوبا ، هلثاو ، نب  رماع  لیفطلاوبا  یملـسوبا ، يردخ ، دیعـسوبا  يراصنا ، بویاوبا  نالجع ، نب  ّيدص 

نیـسح ماما  ع ،)  ) یلع نب  نسح  ماما  یفدص ، هَّللادبع  نب  رباج  يراصنا ، هَّللادـبع  نب  رباج  هرمـس ، نب  رباج  ص ،)  ) هَّللا لوسر  یلوم  نابوث 
هَّللادبع سابع ، نب  هَّللادبع  ثرح ، نب  نمحرلادبع  فوع ، نب  نمحرلادبع  بلطملادبع ، نب  سابع  هَّللادیبع ، نب  ۀحلط  یسراف ، ناملس  (ع ،)

یلع هَّللادـبع ، نب  ۀـمقلع  صاعلایبا ، نب  نامثع  نافع ، نب  نامثع  دوعـسم ، نب  هَّللادـبع  صاـع ، نبورمع  نب  هَّللادـبع  باـطخ ، نب  رمع  نب 
ةّرق نامعن ، نب  ةداتق  کلام ، نب  فوع  ینهج ، هّرم  نبورمع  صاع ، نبورمع  نیصح ، نب  نارمع  باطخ ، نب  رمع  رـسای ، نب  رامع  یلالهلا ،

. نارگیدو هبیبح  ما  هشیاع ، هملس ، ّما  ع ،)  ) ارهز همطاف  لبج ، نب  ذاعم  همقلع ، نب  بعک  ینزم ، سایآ  نب 

؟ تسیچ تّنس  لها  دزن  رد  وا ، روهظو  (ع ) يدهم ترضح  رکنم  مکح 

شسرپ

؟ تسیچ ّتنس  لها  دزن  رد  وا ، روهظو  (ع ) يدهم ترضح  رکنم  مکح 

خساپ

: دناهدروآ باسح  هب  رفاک  ار  نآ  رکنم  رگید  یخربو  هتـسناد  بجاو  ار  ع )  ) يدهم ترـضح  جورخ  هب  نامیا  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 
تباثو یمتح  ص )  ) ربمایپ قیدصت  تهج  هب  وا  روهظ  هب  داقتعاو  بجاو ، يدهم  جورخ  هب  نامیا  : " دیوگیم قیدص  نب  دّـمحم  نب  دـمحا 

دمح نب  نسحملادبع  ینابلا ، نیدلارصان  یلبنح ، ینیرافس  زا  ریبعت  نیمه  یقرواپ } ص 433 . نونکملا ، مهولا  زاربا  یقرواپ .  ... " . } تسا
{ یقرواپ ص 643 . هرامـش 22 ، یمالـسالا ، ندـمتلا  هلجم  یقرواپ .  { } یقرواپ ص 146 . ۀـعاذالا ، یقرواپ .  . } تسا هدیـسر  زین  داـّبعلا ،
زا تنس  راکنا  بجوم  رگا  يدهم  راکنا  هک  هدرک  حیرصت  رجح  نبا  یعفاش  هیقف  یقرواپ } هرامش 3 . ۀیمالسالا ، ۀعامجلا  هلجم  یقرواپ .  }
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همئا اب  ینمـشدو  دانع  تهج  هب  اـهنت  راـکنا ، رگاو  تسا . بجاو  شلتق  دـنک  نینچ  سک  رهو  دوشیم ، رفک  ببـس  ددرگ ، ساـساو  لـصا 
ص 178. ناهربلا ، یقرواپ .  ... " . } درادرب راک  نیا  زا  تسد  اـت  دومن  تناـهاو  راکـشآ  ریزعت  ار  وا  هک  تسا  مزـال  تنـس ، هن  تسا  مالـسا 

اهنآ نیرکنمو  دـنرتاوتم  ثیداحا  نیا  : " دـیوگیم تیودـهم  ثیداحا  اب  هطبار  رد  يرهزا  يرامغ  قیدـص  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یقرواپ }
{ یقرواپ ص 5 . رظتنملا ، يدهملا  یقرواپ .  " . } دنیآیم باسح  هب  هارمگو  رازگتعدب 

؟ دنراد رظن  قافتا  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  لصا  رب  یمالسا  بهاذم  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد رظن  قافتا  مالسلاهیلعنامز  ماما  روهظ  لصا  رب  یمالسا  بهاذم  ایآ 

خساپ

رد هک  دـندقتعم  همه  دـنراد . رظن  قاـفتا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هّیرذ  زا  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  هلئـسم  لـصا  رب  یمالـسا  بهاذـم  ماـمت 
. تسا هدش  رپ  روجو  ملظ  زا  هک  هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هدرک ، روهظ  ع )  ) يدـهم مان  هب  یـصخش  نامزلارخآ 
هب ناهج  رییغت  يارب  رظتنم  ياوشیپ  ناونع  هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  هب  داقتعا  یتسار  هب  : " دـیامرفیم ردـص ؛ دیهـش  هعیـش  ياـملع  زا  فلا .

دیکأت هلئـسم  نیا  هب  يدح  هبو  تسا  هدمآ  صوصخ  روط  هب  تیب : لها  تایاور  رد  مومع و  روط  هب  ص )  ) ربمایپ ثیداحا  رد  رتهب ، یناهج 
دمحم خیش  یقرواپ } . 104ù103 ص يدهملا ، لوح  ثحب  یقرواپ .  ... " . } دراذـگیمن یقاب  ناسنا  يارب  ار  یکـش  چـیه  ياج  هک  هدـش 
دنکیم رپ  دادو  لدع  زا  ار  نیمز  هکنیاو  نامزلارخآ  رد  س )  ) همطاف دالوا  زا  ع )  ) يدهم روهظ  هب  تراشب  هلئـسم  دیامرفیم " : رفظم  اضر 

ياـهباتک رد  ناناملـسمو  تسا  هدیـسر  ص )  ) ربماـیپ زا  رتاوتم  روط  هب  هک  تسا  یلئاـسم  زا  دـشاب ، هدـش  رپ  روـجو  ملظ  زا  هکنآ  زا  دـعب 
: دیوگیم ینابلا  نیدلا  رصان  ّتنس  لها  ياملع  زا  ب . یقرواپ } ص 77 . هیمامالا ، دئاقع  یقرواپ .  " . } دـنا هدرک  لقن  ار  اهنآ  دوخ  ییاور 
(، ع  ) يدهملا لوح  یقرواپ .  ... " . } تسا هدش  دراو  يرایـسب  حیحـص  ثیداحا  وا  جورخ  هرابرد  هک  دوش  هتـسناد  دیاب  يدهم ، هلئـسم  اما  "

ع)  ) يدهم ثیداحا  ترثک  انامه  : " دیوگیم دابعلا  دمح  نب  نسحملادـبع  خیـش  یقرواپ } لاس 1371ه . یمالـسالا ، ندمتلا  هلجم  ینابلا ،
یتقیقح مییوگب  میناوتب  هک  دـسریم  رظن  هب  راوشد  رایـسب  هک  تسا  يدـح  هب  ّتنـس  لها  ياهباتک  رد  اـهنآ  تاـبثاو  اـهنآ  قرط  ددـعتو 

فقاو ملع  لها  ناگرزب  مالک  ربو  دـشاب  هدرکن  اهنآ  ياهدنـس  رد  تقد  ای  دـشاب ، لدـج  لـها  اـی  هدوب  لـهاج  یـسک  هکنیا  رگم  دـنرادن ،
هَّللادبع نب  زیزعلادبع  خیش  یقرواپ } هرامش 3 . ۀیمالسا ، ۀعماج  هلجم  رظتنملا ، يدهملا  یف  رثألاو  ۀنـسلا  لها  ةدیقع  یقرواپ .  ... " . } دشابن

ملع لها  زا  یتعامجو  دنرگیدکی ، هدننک  تیوقتو  رتاوتم  هکلب  ضیفتـسم  نآ  رد  ثیداحاو  مولعم  ع )  ) يدهم رما  سپ  : " دیوگیم زاب  نب 
{ یقرواپ نامه . یقرواپ .  ... " . } دناهدومن ار  اهنآ  رتاوت  ياعدا 

؟ دنراد رظن  قافتا  (ع) يدهم روهظ  هب  داقتعا  بوجو  رب  یمالسا  بهاذم  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد رظن  قافتا  (ع) يدهم روهظ  هب  داقتعا  بوجو  رب  یمالسا  بهاذم  ایآ 

خساپ

زا 1779تیودهم هحفص 392 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نآ هب  دـیاب  هک  تسا  یبیغ  روما  زا  ناـمزلارخآ  رد  (ع ) يدـهم جورخ  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  رما  نیا  رب  یمالـسا  بهاذـم  همه  لوا  خـساپ 
ترضح نآ  لاوحا  هب  ملع  نودب  ع )  ) نامز ماما  هب  نمؤم  صخش  نامیا  : " دیامرفیم قودص  خیش  هعیش  ياملع  زا  فلا . درک . ادیپ  داقتعا 

نآ نأش  هب  فراع  هک  یتروص  رد  رگم  دناسریمن  یعفن  وا  هب  دراد  داقتعا  تیودهم  هیـضق  هب  هک  یـسک  نامیا  اریز  دوب . دهاوخن  حیحص 
: دسیونیم ینابلا  نیدلارصان  ّتنس  لها  ياملع  زا  ب . یقرواپ } ص 19 . ج 1 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  " . } دشاب تبیغ  نامز  رد  ترـضح 

نیا اریز  تسا ، بجاو  نآ  هب  نامیا  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  رتاوتمو  تباث  تسا  ياهدیقع  ع )  ) يدـهم ترـضح  جورخ  هب  هدـیقع  انامه  "

، یمالسا ندمت  هلجم  یقرواپ .  ... " . } تسا هدش  هدرمش  ناراکزیهرپ  تافص  زا  میرک  نآرق  رد  نآ  هب  نامیا  هک  تسا  بیغ  روما  زا  هدیقع 
ربمایپ تلاسر  هب  نامیا  رد  لخاد  تیودهم ، هیـضق  هب  داقتعاو  قیدـصت  : " دـسیونیم دابعلا  دـمح  نب  نسحملادـبع  یقرواپ } قشمد . پاچ 
تسا یبیغ  هب  نامیا  رد  لخاد  زینو  هداد  ربخ  اهنآ  هب  هک  يروما  رد  تسا  وا  قیدصت  ص )  ) ربمایپ هب  نامیا  راثآ  زا  اریز  تسا ، ص )  ) مرکا

{ یقرواپ زاجح . پاچ  هیمالـسالا ، ۀـعامجلا  هلجم  یقرواپ .  ... " . } تسا هدرک  حدـم  نآ  هب  نامیا  تهج  هب  ار  نینمؤم  لاـعتم  دـنوادخ  هک 
تراشب نآ  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دننادیم  ییاهربخ  هلمج  زا  ار  ع )  ) يدهم ترضح  روهظ  عوضوم  هک  اجنآ  زا  ّتنس ، لها  مود  خساپ 

- ضرف رب   - هچ رگ  دـننادیم ، بجاو  ار  نآ  هب  ناـمیاو  داـقتعا  عوـضوم ، نیا  رد  دنـسلاحیحص  تاـیاور  دوـجو  تهج  هب  اذـل  تسا ، هداد 
، هدش هداد  ربخ  نآ  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  حیحـص  قیرط  هب  هچ  ره  : " دیوگیم يرجیوت  هَّللادبع  نب  دومح  دشابن . رتاوت  ّدح  رد  تایآور 

لبنح نب  دمحا  زا  يرجیوت  هاگ  نآ  ... " تسوا . تلاسر  هب  تداهشو  فارتعا  ياتـسار  رد  اریز  تسا ، بجاو  یناملـسم  ره  رب  نآ  هب  نامیا 
: دیوگیم رگید  ياج  رد  وا  یقرواپ } ص 6 . ج 1 ، ۀعامجلا ، فاحتا  یقرواپ .  . } دنکیم لقن  ار  اعدا  نیمه  زین  یسدقم  دّمحموبا  قفومو 

نآ هب  نامیا  هدـش  تباث  ص )  ) ادـخلوسر زا  حیحـص  دنـس  هب  هک  یبیغ  ربخ  ره  هکلب  تسین ... طرـش  رتاوت  یبیغ  ياـهربخ  هب  ناـمیا  رد  "

کسمت أبن  هیآ  هب  دوخ  ياعدم  يارب  هاگ  نآ  ... " تسا . تعامجو  ّتنس  لها  لوق  نیاو  دحاو ، ای  دشاب  رتاوتم  ربخ  نآ  هاوخ  تسا ، بجاو 
لوسر زا  حیحـص  روط  هب  هک  یثیدح  ره  : " دیوگیم مّدقم  لیعامـسا  دمحا  دمحم  رتکد  یقرواپ } ص 7 . نامه ، یقرواپ .  . } تسا هدرک 

 . یقرواپ ... " . } تسا مالسا  ربمایپ  تلاسرو  توبن  هب  تداهش  مزاول  زا  نیاو  تسا ، بجاو  یناملسم  ره  رب  نآ  هب  نامیا  هدیـسر  ص )  ) ادخ
{ یقرواپ . 24ù23 ص ۀعاسلا ، طارشا  هقف  يدهملا و 

؟ تسیچ يدهم ع ) ترضح  رتسگلدع  تموکح  هرابرد  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ يدهم ع ) ترضح  رتسگلدع  تموکح  هرابرد  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

خساپ

زا رپ  ار  نیمز  دوخ  روهظ  زا  دعب  ع )  ) نامز ماما  هک  دنراد  قافتا  رما  نیا  رب  ینـسو  هعیـش  زا  معا  یمالـسا  نوتم  رد  يدایز  رایـسب  ثیداحا 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  يردـخ  دیعـسوبا  دـشاب . هدـش  رپ  روجو  ملظ  زا  هک  هنوگ  نامه  درک ، دـهاوخ  دادو  لدـع 

تئلم امک  ًالدـعو  ًاطـسق  اهألمی  یتیب ) لهأ  نموأ   ) یترتع نم  لجر  جرخی  ّمث  لاق : ًاناودـعو . ًاملظ  ضرـألا  ئلتمت  یتح  ۀـعاسلا  موقتـال  "

سپس یقرواپ } ص 36 . ج 3 ، دـمحا ، دنـسم  یقرواپ .  . } ددرگ متـسو  ملظ  زا  رپ  نیمز  هکنیا  ات  دوشیمن  اپرب  تمایق  " " ؛ ًاناودـعو ًاـملظ 
هک هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ  رپ  لدع  زا  ار  نیمز  هدرک ، جورخ  تسا ] يوار  زا  دـیدرت   ] متیب لها  زا  ای  مترتع  زا  یـصخش  هاگ  نآ  دومرف :
 - اذه بلص  نم  وهو  انبحاص  رهظی  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  دشاب ". هدش  رپ  متـسو  ملظ  زا 
ام بحاص  { " یقرواـپ ص 42 . یـسوط ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  " { ؛ ًاملظو ًاروج  تئلم  امک  ًالدـع  اهألمیو  رفعج - نب  یـسوم  یلإ  هدـیب  أـموأو 

زا 1779تیودهم هحفص 393 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هاگ نآ  درک ) هراشا  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  هب  دوخ  كرابم  تسد  اـب  ترـضح   ) تسا صخـش  نیا  لـسن  زا  هک  یلاـح  رد  دـنکیم ، روهظ 
مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تدالو  عوضوم : دشاب ". هدش  رپ  روجو  ملظ  زا  هک  هنوگ  نامه  دنکیم ، دادو  لدع  زا  رپ  ار  نیمز 

؟ دنراد داقتعا  یجنم  نینچ  هب  زین  ناملسم  اهینس  ایآ  اما  تسا ، حضاو  ناهج  نید  نیدنچ  نایعیش و  نایحیسم و  فرط  زا  یجنم  لوبق  هلأسم 

شسرپ

داقتعا یجنم  نینچ  هب  زین  ناملـسم  اهینـس  ایآ  اما  تسا ، حـضاو  ناـهج  نید  نیدـنچ  نایعیـش و  نایحیـسم و  فرط  زا  یجنم  لوبق  هلأـسم 
؟ دنراد

خساپ

يدهم هک  یصخش  هک  دننآرب  ناناملسم  همه  دشاب . یم  ینس  هعیش و  زا  معا  ناناملسم ، همه  دزن  ملـسم  دیاقع  زا  دوعوم ( يدهم  هب  داقتعا 
داد لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هداد ، جاور  ار  مالـسا  نید  و  درک ، دـهاوخ  روهظ  نامزلارخآ  رد  تسا ، مانمه  لوسر ( ترـضح  اب  دراد و  بقل 
هک تفای  ناوت  یم  ار  يا  هلأسم  رتمک  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدش  تیاور  مرکا ( ربمایپ  زا  هراب  نیا  رد  يرتاوتم  ثیداحا  اریز  درک . دهاوخ 

ثیدح رابتعا  و  ینس ،) هعیـش و   ) مالـسا ياملع  همه  لوبق  دروم  رتاوتم  ثیدح  رابتعا  و  دشاب . رتاوت  زا  دح  نیا  رد  نآ  هب  طوبرم  ثیداحا 
خـیرات و ثیدـح و  ربـتعم  ياـهباتک  زا  صوصخ ، نیا  رد  و  ( 1 . ) دـبات یمنرب  ار  دـیدرت  کش و  هنوگچیه  و  تسا ، ریذـپان  هشدـخ  رتاوتم 

نیا رد  یلقتسم  ياهباتک  تنس ، لها  ياملع  زا  رگید  يا  هدع  دنا ، هدرک  لقن  ار  دوعوم  يدهم  هب  طوبرم  ثیداحا  هک  تنـس ، لها  ياملع 
فرعلاو ق ؛) م 430 ه ـ ـ  ) یناهفـصا میعنوبا  زا  يدهملا ، یف  ًاثیدح  نیعبرالا  يدهم ، تعن  يدهم ، بقانم  دننام  دنا . هدرک  فیلأت  عوضوم 

يدهم ترضح  صوصخ  رد  ینسو  هعیش  نیب  هک  یفالتخا  اما  یطویـس ...  نیدلا  لالج  زا  يدهم ، تامالع  و  يدهملا ، رابخا  یف  يدرولا 
زا یهورگ  - 1 دنا :  هتسد  ود  دروم  نیا  رد  تنس  لها  یلو  تسا ، نایعیـش  همه  قافتا  دروم  نامز (  ماما  دوجو  هک :  تسا  نیا  دراد  دوجو 

رگید یعمج  - 2 دـیآ . یم  ایند  هب  تمایق  زا  لبق  و  تسین ، دوجوم  ًـالعف  ناـمز  ماـما  هک  دـننآرب  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  تیرثکا  هک  ناـنآ 
، تنس لها  ياملع  زا  يا  هدع  هعیش و  رظن  زا  هک  تسنیا  نامز ، ( ماما  دروم  رد  يرگید  فالتخا  ( 2 . ) دنا هدیقع  مه  هعیش  اب  هلأسم  نیارد 

نایعیش اما  دنا . هتسناد  نسح ( ماما  نادنزرف  زا  ار  وا  تنس ، لها  ياملع  زا  رگید  يا  هدع  یلو  تسا ؛ نیسح ( ماما  نادنزرف  زا  ترضح  نآ 
نآ تدالو  هک  ییاهشرازگ  تسا . بلطم  نیا  تحـص  رب  یخیرات  دهاوش  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنراد ، یلیالد  نامز ( ماما  دوجو  صوصخ  رد 

هدومن تاقالم  ار  يدهم ( شدنزرف  )، يرگسع نسح  ماما  لزنم  رد  هک  دنا  هدرک  دای  یناسک  زا  و  هدرک ، لقن  ار  وا  یکدوک  مایا  ترضح و 
رجح نبا  اسراپ ، دمحم  هجاوخ  یکلام ، غابص  نبا  نوچ  تنـس  لها  ياملع  یـضعب  و  تسا . یهیدب  ملـسم و  يرما  هعیـش  ياهباتک  رد  دنا ،

ناقثوم ناققحم و  دزن  مولعم  ربخ   : " دیوگیم یفنح  نامیلس  ظفاح  دنا . هدرک  دییأت  ار  هلأسم  نیا  یفنح ، نامیلس  ظفاح  و  یعفاش ، یمثیم 
نامز ماما  دوجو  رب  هک  يرگید  لیلد  تسا ". هدـش  عقاو  ارماس  رهـش  رد  لاس 255 ، نابعـش  هام  مهدزناپ  بش  رد  مئاق ( تدالو  هک  تسنیا 
هلزنم هب  و  درادن ، يدنسپ  درخ  حیحـص و  ریـسفت  لماک ، ناسنا  دوجو  نودب  شنیرفآ  هک  تسنیا  نآو  تسا . یلقع  لیلد  تسا ، هدش  هماقا 

ماما و دـیاب  دنتـسین ، نوصم  هابتـشا  اطخ و  زا  هک  دنتـسه  ینافّلکم  و  تسه ، فیلکت  هک  یتقو  اـت  نآ  رب  هوـالع  تسا . حور  نودـب  دـبلاک 
باتک هب  هراب  نیا  رد  ص149 2 . یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  ، 2 یلالدتسا دیاقع  . 1 ذخآم :  عبانم و  ( 3 . ) دشاب هتشاد  دوجو  موصعم  ییاوشیپ 

ص153ـ151 یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  ، 2 یلالدتسا دیاقع  دوش . عوجر  مراهچ ، باب  بقاثلا ، مجن 

. دینک هسیاقم  نایعیش  رظن  اب  ار  نآ  تسیچ ؟  جع )   ) نامز ماما  روهظ  دروم  رد  ننست  لها  رظن 
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شسرپ

. دینک هسیاقم  نایعیش  رظن  اب  ار  نآ  تسیچ ؟  جع )   ) نامز ماما  روهظ  دروم  رد  ننست  لها  رظن 

خساپ

ماما دنزرف  ناشیا  دندقتعم  دنتسه و  لاس 254 ه.ق  نابعش  همین  رد  نامز  ماما  تدالو  هب  دقتعم  زین  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  عمج  ًالوا 
، تـسا هدــش  يروآعــمج  دــناهدرک  حیرــصت  بـلطم  نـیا  هـب  هـک  تنــس  لــها  ياــملع  زا  نـت  ماـن 70  هـک  دنتــسه  يرکــسع  نـسح 
یعطق و هلدا  هب  دنتسم  ناشیا ، ینالوط  رمعو  نامز  ماما  تدالو  هب  داقتعا  ایناث ، لوا .) باب  موس ، لصف  یفاصهللاتیآ ، رثالابختنم ، (ر.ك:
هب هجوت  نآ  زا  سپ  درک و  دهاوخ  ادیپ  نیقی  دنک  هعجارم  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يدایز  رایسب  تایاور  هب  یـسک  رگا  تسا . ملـسم 

دـنراد و روضح  مدرم  ناـیم  رد  هنرگو  دنـسانشیمن  ار  ترـضح  مدرم  مومع  هک  تسا  نیا  تبیغ ، زا  دوصقم  - 1 تسا : مزال  بلطم  دـنچ 
ناکما هک  نیا  رب  هوالع  ترضح ، رمع  لوط  هلأسم  - 2 دننکیم . تکرش  جح  مسارم  رد  نایجاح  رامـشیب  یلیخ  نایم  رد  هلاس  همه  یتح 

، ینیما میهاربا  ناهج ، رتسگداد  ر.ك : ، ) دنکیم تباث  ار  نآ  ناکما  یبرغ  نادنمـشناد  یملع  تاشیامزآ  اهشواک و  جیاتن  دراد و  یعیبط 
ناربمایپ تازجعم  دـننام  لقاال  تسین  جراخ  دـنوادخ  هداراو  تردـق  زا  ترـضح ، نآ  تدالو  ندوب  یعطق  هب  هجوت  اب  ات 203 .) ص 183 
ترـضح طسوت  اهدژا  هب  اصع  لیدـبت  یـسیع و  ترـضح  طسوت  ناگدرم  ندرک  هدـنز  رب  هک  يدـنوادخ  دوب . دـهاوخ  هداعلاقراخ  يرما 
J .} تسا رداق  مه  ناسنا  کی  رمع  ندرک  ینالوط  رب  دراد ، تردق  هوک  ياههرخص  لدزا  شاهچب  اب  رتش  ندروآ  نوریب  یسوم و 

تیودهم قادصم  یمالسا و  قرف  ریاس 

؟ لیلد هچ  هب  دنراد ، داقتعا  نامز  ماما  تبیغ  هب  اه  ینس  ایآ 

شسرپ

؟ لیلد هچ  هب  دنراد ، داقتعا  نامز  ماما  تبیغ  هب  اه  ینس  ایآ 

خساپ

. دـنراد رواب  دوعوم " يدـهم   " هب ینـس ) هعیـش و   ) ناناملـسم یگلمج  تسا . یمالـسا  مالک  خـیرات و  مّلـسم  روما  زا  ّتیودـهم  هب  هدـیقع 
زونه دوعوم " يدهم   " هک دنرواب  نیا  رب  تنـس  لها  ناِملاع  رتشیب  تسا . جع ) ) يدهم ماما  ّدلوت  دروم  رد  ینـس  هعیـش و  بهذـم  فالتخا 

هدش دلوتم  ارماس  رد  يرجه  لاس 255  رد  (ع ،) يرکسع نسح  ماما  دنزرف  دوعوم  يدهم  دیوگ : یم  هیماما  ۀعیش  نکیل  تسا ، هدشن  دلوتم 
ار نخس  نیا  زین  ّتنس  لها  ناملاع  زا  یخرب  درک . دهاوخ  روهظ  ادخ  رما  هب  يزور  دنک و  یم  یگدنز  تبیغ  ةدرپ  سپ  رد  نونکا  تسا و 

باتک رد  یـشرق ، یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  نیدـلا ، لامک  بلاطوبا  هلمج _ : زا  دـنا ، هدـش  رکذـتم  شیوخ  ياه  باتک  رد  دـنراد و  لوبق 
يرصم یمتیه  یعفاش  رجح  نبا  راصبالارون _ ؛ رد  یجنلبش  هّمهملا _ ؛ لوصفلا  رد  یکلام  غابـص  نبا  دمحم ، نب  یلع  لاؤسلا _ ؛ بلاطم 
شیوخ ياه  باتک  رد  هک  دنا  هدرب  مان  ار  تنس  لها  نادنمـشناد  زا  رفن  دص  زا  شیب  نارگـشهوژپ  زا  یـضعب  هقرحملا و . ...  قعاوصلا  رد 

هیقف يدهم  هغالبلا ، جهن  رد  رظتنم  يدـهم  [ 2 . ] دـنراد رواب  نامز  ماما  تبیغ  هب  اـه  نیا  [ 2 .] دنا هدش  رکذتم  ار  جع ) ) يدـهم ماما  تدالو 
ص 667. ییاوشیپ ، يدهم  نایاوشیپ ، ةریس  23 ؛ ص 39 -  ینامیا ،
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؟ دراد دوجو  فالتخا  جع ) ) يدهم ترضح  تدالو  دروم  رد  ینس  هعیش و  نیب  ارچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  فالتخا  جع ) ) يدهم ترضح  تدالو  دروم  رد  ینس  هعیش و  نیب  ارچ 

خساپ

فالتخا جع ) ) نامز ماما  دلوت  مدـع  دـلوت و  رد  ینـس  یعیـش و  ناملاع  هک  تسا  نآ  لّوا  لامتحا  1 ـ دراد : دوجو  لامتحا  ود  شـسرپ  رد 
زونه ترـضح  هک  دنیوگ  یم  تنـس  لها  نادنمـشیدنا  یلو  هدش ؛ دلوتم  (ع ) نامز ماما  دنراد  رواب  یعیـش  ناروشناد  هک  انعم  نیدب  دنراد ؛

ناملاع و و  نیرهاط ، همئا  زج  هب  تسا . خـیرات  تایعقاو  زا  يدـهم  تدالو  لصا  تفگ : دـیاب  دـشاب ، نیا  دوصقم  رگا  تسا . هدـشن  دـلوتم 
زا یخرب  دنا . هتسناد  تیعقاو  کی  ار  نآ  و  هدرک ، حیرصت  انعم  نیدب  زین  تنـس  لها  ناثدحم  ناراگن و  خیرات  زا  يرایـسب  هعیـش ، ناثّدحم 

ماما تدالو  هک  تنـس  لها  ناملاع  زا  هّدِـع  نآ  ( 1 .) دـنا هدومن  رکذ  ار  نانآ  بتک  ماـن  ناـملاع و  نیا  زا  نت  زا 65  شیب  مان  ناگدنـسیون ،
هب تیودهم ، رابخا  شرتسگ  اب  یسابع  تموکح  ور  نآ  زا  دش . دهاوخ  دلوتم  هدنیآ  رد  ترـضح  دنیوگ  یم  دنا ، هدرک  راکنا  ار  (ع ) نامز

نوعرف و نایرج  دننامه  ات  دنهدب  رارق  هرـصاحم  رد  ار  يرکـسع  يداه و  ماما  هک  دندید  نیا  رد  ار  راک  نآ  هراچ  دـندوب و  هداتفا  تشحو 
، موش ۀشقن  نیا  يزاس  یثنخ  يارب  دنـشکب ، ار  وا  یکدوک  رد  ای  دنروآ ، لمع  هب  يریگولج  جع ) ) يدهم ماما  تدالو  زا  یـسوم  ترـضح 

نیا دـهد . عالطا  صاخ  نایعیـش  هب  اهنت  دراد و  هگن  یفخم  ار  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تدالو  ناـیرج  تفرگ  میمـصت  (ع ) يرکـسع ماـما 
نئارق دهاوش و  اب  يرغـص  تبیغ  ۀـلاس  ةرود 69  رد  نکیل  دنـشاب ، هتـشاد  دیدرت  کش و  ترـضح  تدالو  رد  یخرب  دـش  بجوم  تسایس 

رد دیدرت  کش و  يدودح  ات  تلاکو  نامزاس  اب  نانآ  طابترا  مدـع  تهج  هب  ناملاع  رگید  اّما  دـش ، تباث  ترـضح  تدالو  نایعیـش  يارب 
ناخروم و یخیرات  لیاسم  زا  یلیخ  رد  هک  نیا  رب  ًافاضم  دـنا . هدوب  رثؤم  نانآ  درکیور  رد  رگید  لیاسم  هک  نیا  ای  هدـنام  یقاـب  ناـنآ  نیب 

ترضح دنا  هدرک  حیرصت  هک  دوش  یم  هراشا  تنس  لها  ناملاع  زا  نت  دنچ  هاگدید  هب  اج  نیا  رد  دنراد . رظن  فالتخا  مه  اب  نادنمشیدنا 
دمحم نب  يداهلا  ّیلع  نب  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحم  مساقلاوبا  : " دـسیون یم  ناکلخ  نبا  نیدـلا  سمـش  1 ـ تسا : هدش  دـلوتم  تّجح 

2ـ ( 2 .) دـنناد یم  يدـهم " مئاـق "و"  رظتنم "و"  ، " ار ومه  نایعیـش  تسا . تّجح  وا  فورعم  بقل  تسا . هعیـش  ماـما  نیمهدزاود  داوجلا ،
، تسا هدش  عقاو  نابعش  ۀمین  رد  (ع ،) مئاق تدالو  هک  تسا  نیا  ناّقثوم ، دزن  رد  مّلـسم ، مولعم و  ربخ  : " دسیون یم  يزودنق  نامیلـس  خیش 

بش رد  تسا . يرکـسع  نسح  ماما  دالوا  زا  جع ) ) يدهم : " دسیون یم  ینارعـش  باهولادبع  خیـش  3 ـ ( 3" .) ارماس رهش  رد  لاس 255 ، هب 
نادنمشیدنا هک  تسا  نآ  مود  لامتحا  . 2 ( 4" .) دنک تاقالم  میرم  نب  یسیع  اب  هک  نیا  ات  تسا  هدنز  هدش و  دلوتم  لاس 255  نابعش  ۀمین 

نایعیش تنـس و  لها  نادنمـشناد  فالتخا  تفگ : دیاب  دشاب  نآ  دصوقم  رگا  دنراد . فالتخا  (ع ) نامز ماما  دلوت  خیرات  رد  ینـس  هعیش و 
فالتخا زین  رگید  لیاسم  زا  یلیخ  رد  نانآ  درادـن . (ع ) نامز ماما  هب  صاصتخا  نید  ناـگرزب  تاـفو  خـیرات  دـلوت و  خـیرات  صوصخ  رد 

رب هعیـش  ناخروم  هک  نآ  لاح  هدش و  دلوتم  لیفلا  ماع  لّوالا  عیبر  رد 12  (ص ) ربمایپ هک  دنراد  هدیقع  تنس  لها  نادنمـشناد  ًالثم  دنراد ،
لیاسو و نامز ، نآ  رد  هک  هدوب  تهج  ناب  تافالتخا  هنوگ  نیا  تسا . هدوشگ  ناهج  هب  مشچ  لوـالا  عیبر  رد 17  ترضح  هک  دنرواب  نیا 
زا یخرب  يزاس  ماهبا  رد  نامز  تشذـگ  هک  نیا  رب  نوزفا  ددرگ ، طـبظ  فافـش  خـیرات  هک  تسا  هتـشادن  دوجو  زورما  دـننام  یملع ـ  رازبا 

یئزج ینوگمهان  زین  وا  دلوت  خیرات  رد  هدوبن و  ادـج  هدـعاق  نیا  زا  (ع ) نامز ماما  تدالو  خـیرات  رد  فالتخا  دراد . شقن  یخیرات  لیاسم 
یفاک ار  لاؤس  خـساپ  ای  تسا و  نیا  زج  امـش  دارم  رگا  هک  میراد  یم  ناـیب  ناـیاپ  رد  تسا . لوبق  لـباق  تواـفت  هنوگ  نیا  هک  دراد  دوجو 
مظاک دمحم  برغم 18 ؛ دیـشروخ  یمیکح ، اضر  دـمحم  . 1 اه : تشون  یپ  دـییامن . تفایرد  رگید  خـساپ  اـت  دیـسیونب  اـم  يارب  دـیتفاین ،
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هب ص 452 ، هدوملا ، عیبانی  . 4 ص 145 . رهاوجلا ، تیقاویلا و  . 3 ص 316 . ج 3 ، نایعالا ، تابفو  . 2 . 8 ص 11 ـ  يدهملا ، مامالا  ینیوزق ،
ص 20. برغم ، دیشروخ  زا  لقن 

؟  دینک رکذ  ار  جع )   ) يدهم ترضح  هرابرد  تنس  لها  تایاور  زا  يا  هنومن 

شسرپ

؟  دینک رکذ  ار  جع )   ) يدهم ترضح  هرابرد  تنس  لها  تایاور  زا  يا  هنومن 

خساپ

يدرم ات  درک  دهاوخ  ـی  نالو نانچ طـ ار  زور  نآ  لاعتم  يادـخ  دـشاب  دـنامن  رتشیب  ناهج  رمع  زا  زور  کی  رگا  دومرف :  ص )   ) هّللا لوسر 
يذمرت حیحص  تسا ( .  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هچنانچ  دنک ,  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمزو  دسرب  تموکح  هب  نم  مانمه  نم و  تیب  لها  زا 

ص ص 49 ,  هدوملا ,  عیبانی  و (  ص 378 )  ج 1 ,  لبنح ,  نب  دمحا  دنسم  ص 207 ( )  ج 2 ,  دواد ,  یبا  حیحص  ص 46 ( , )  ج 2 ,  , 
 ) تسا همطاف  نادنزرف  زا  نم و  ترتع  زا  يدهم  دومرف :  ص )   ) هّللا لوسر  هک  دنا  هدرک  لقن  هملـس  ما  زا  ص 440 و ص 186 . )   , 280
زا ـت و  ـسا ـن  مزا ـت بـعـد  ما ماما  یلع  انامه  دومرف :  ص )   ) هّللا لوسر  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ساـبع  نبا  زا  ص 134 )  نیبغارلا ,  فاع  ـ سا

) سا هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنانچ  دزاـس ,  یم  داد  لدـعزا و  رپ  ار  نیمز  دـنک  روهظ  هک  یماـگنه  دـشاب و  یم  رظتنم  مئاـق  وا  نادـنزرف 
 ( ص 494 هدوملا ,  عیبانی 

؟ تسا هدش  لقن  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هرابرد  یتایاور  ثیداحا و  تّنس  لها  زا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  لقن  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هرابرد  یتایاور  ثیداحا و  ّتنس  لها  زا  ایآ 

خساپ

زا يریثک  عمج  هباحـص و  زا  یتعامج  زا  دناهدومن و  جیرخت  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  عجار  یثیداحا  زین  ّتنـس  لها  گرزب  نیثدحم  هلب 
دناهتـشون و صاخ  باتک  ثیداحا  نیا  جیرخت  رد  ناشیا  زا  یـضعب  دناهدرک و  لقن  يرایـسب  تایاور  ترـضح  نآ  روهظ  هب  عجار  نیعبات 

ناشیا زا  يرایـسب  تاملک  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا  دـناهدرک و  تسا  هفاضا  قیدـصت  ًاحیرـص  ار  تایاور  نیا  رتاوت  نانآ  زا  يرایـسب  هورگ 
تباث رتاوت  هب  هکلب  تسا  یعطق  تباث و  (ص ) مرکا ربمغیپ  زا  رتاوتم  تاـیاور  هب  يدـهم  روهظ  لـصا  طـقف  هن  هک  تسا  نیا  هدـش  حیرـصت 

ار ناهج  مامت  دیامنیم و  ادتقا  ترـضح  نآ  هب  هدرک  لوزن  نامـسآ  زا  یـسیع  دنکیم و  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  ترـضح  نآ  هک  تسا 
نامیا ناشتافینصت  بتک و  ای  دیاصق  راعشا و  رد  هماع  ياملع  نیققحم  زا  يرایسب  نیا  رب  هوالع  دهدیم . رشن  ار  نآرق  ماکحا  هدرک و  حتف 

. دناهتشاد راهظا  تسا  (ع ) يرگسع نسح  ماما  دنزرف  هناگی  نامه  (ع ) يدهم ترضح  هکنیا  هب  ار  دوخ 

؟ تسا هدمآ  تنس  لها  بتک  رد  يدهم  ترضح  يارب  یئاهیگژیو  تاصخشم و  هچ 

شسرپ
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؟ تسا هدمآ  تنس  لها  بتک  رد  يدهم  ترضح  يارب  یئاهیگژیو  تاصخشم و  هچ 

خساپ

ـ  3 تسا . ع )  ) نیـسح نادـنزرف  زا  دوعوم  يدـهم  2 ـ  تسا . مالـسلا ) مهیلع  ) همطاـف نادـنزرف  زا  ربمغیپ و  ترتـع  زا  دوعوم  يدـهم  1 ـ  : 
، تسا تبیغ  ود  ياراد  يدهم  ترـضح  4 ـ  دشاب . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  يدـهم  ترـضح 

تماما هب  ار  تما  ربمغیپ ، هک  تسا  رـشع  ینثا  همئا  زا  مهدزاود  ماـما  ربهر و  هفیلخ و  يدـهم ، 5 ـ  دوشیم . ینـالوط  تبیغ  ود  نآ  زا  یکی 
، تنس لها  رگید  ربتعم  ياهباتک  دواد و  یبا  ننس  ملـسم ، حیحـص  يراخب ، حیحـص  دمحا ، دنـسم  ریثک  تایاور  قبط  رب  داد و  تراشب  اهنآ 

نید 7 ـ دهدیم . تمیزه  ار  رفک  ياهرکـشل  دوشیم و  یلوتـسم  اهرهـش  اهروشک و  مامت  رب  (ع ) يدـهم ترـضح  6 ـ  تسا . تباث  ناـشتماما 
رد 8 ـ  دهد . یهاوگ  ادخ  دیحوت  هب  هکنیا  رگم  دـنامن  یـسک  نیمز  رد  دـش و  دـهاوخ  ریگملاع  ترـضح  نآ  هلیـسو  هب  دـیحوت  مالـسا و 
مه مانمه و  (ع ) يدهم ترـضح  9 ـ  تسا . هدوبن  يرـصع  چـیه  رد  نآ  ریظن  هک  دوب  دـنهاوخ  تعـسو  تمعن و  رد  مدرم  نانچنآ  شناـمز 

تعیرش تنس و  هب  ار  مدرم  11 ـ  يوخ . قلخ و  رد  ربمغیپ  هب  تسا  مدرم  نیرتهیبش  يدهم  ترضح  10 ـ  تسا . (ص ) لوسر ترضح  ۀینک 
ـ  13 دشاب . یگداس  تیاهن  رد  ترضح  نآ  كاروخ  كاشوپ و  12 ـ  دزاس . هدنز  ار  تنس  باتک و  دنادرگرب و  (ص ) مرکا ربمغیپ  تلم  و 

ارقف هب  تبسن  15 ـ  دـشاب . رتشیب  سک  همه  زا  مارح  لـالح و  هب  وا  یئاـناد  ملع و  14 ـ  دوش . ناوارف  شرـصع  رد  نامـسآ  نیمز و  تاکرب 
ادتقا (ع ) يدهم هب  زامن  رد  دـیآ و  دورف  (ع ) میرم نب  یـسیع  16 ـ  دننکن . متـس  مدرم  رب  هک  دشاب  ریگتخـس  نیرومأم  لاّمُع و  رب  نابرهم و 

ـ  18 دـنوش . فلت  مدرم  ثلث  ود  هک  دـتفا  قافتا  ریگملاع  ياهگنج  میظع و  نتف  گرزب و  ثداوح  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  17 ـ  دنک .
برط وهل و  بابسا  دوش ، مک  اهنز  رد  ینمادکاپ  تفع و  دوش ، ینلع  رامق  رمخ و  شورف  دوش ، جیار  یصاعم  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ 
روما رد  دنیآ و  نوریب  اههناخ  زا  هنهرب  مین  هنهرب و  اهنز  دوش .) راکشآ  يوبر  تاسسؤم   ) ددرگ جیار  تالماعم  ءزج  ابر  دوش ، رهاظ  انغ  و 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  دوشن ، ارجا  دـنام و  لطعم  دودـح ، ادـخ و  ماکحا  دـننک ، تعاطا  اهنآ  زا  اهدرم  دـنوش و  دراو  اـهدرم  لـغاشم  و 
اهنز دـننادب . رکنم  ار  فورعم  فورعم و  ار  رکنم  مدرم  هک  يدـح  اـت  ددرگ  جـیار  فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  هـکلب  دوـش  كرت  رکنم 

. تسین روسیم  ًالعف  شحرش  هک  لیبق  نیا  زا  رگید  ياهزیچ  دوش و  هدرپس  نالها  ان  هب  اهراک  دنوش ، راکدب  ناناوج  دساف و 

. دینک نایب  ار  روهظ  هب  طوبرم  لئاسم  رگید  و  ناشیا ، روهظ  يدهم ، ماما  هرابرد  ینس  طسوت  هدش  تیاور  ثیداحا  زا  يدادعت 

شسرپ

. دینک نایب  ار  روهظ  هب  طوبرم  لئاسم  رگید  و  ناشیا ، روهظ  يدهم ، ماما  هرابرد  ینس  طسوت  هدش  تیاور  ثیداحا  زا  يدادعت 

خساپ

، تیبلا لها  ّنم  يدهملاا  (: » ص  ) هللا لوسر  لاق  لاق : ٍّیلع ، نع  نتفلا ، یف  داّمح ، نب  میعنو  ۀجام ، نبا  و  ۀبیـش ، یبأ  نبا  دمحأ و  جرخأ  1 ـ
زا نتف »  » باتک رد  داّـمح ، نب  میعن  هجاـم و  نبا  هبیـش و  یبأ  نباو  دـمحا  ثیدح 1 ) باب 2 ، نتفلا ص 89 ، باتک  «. ) ۀـلیل یف  هللا  حلـصی 

کی رد  ار  وا  رما  دنوادخ  تسا ، تیب  لها  ام  زا  ع )  ) يدهم : » دـندومرف (ص ) ادـخ لوسر  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـناهدرک  لقن  (ع ) یلع
: لوقی ص )  ) هللا لوسر  تعمـس  تلاـق : ۀملـس ، ّما  نع  مکاـحلا  یناربطلاو و  ۀـجام  نبا  دواد و  وبأ  جرخأ  2 ـ دومرف .» دهاوخ  حالـصا  بش 

هملـس ّما  زا  مکاـح ، یناربط و  هجاـم و  نبا  دواد و  وبا  ثیدح 2 ) باب 2 ، نتفلا ص 89 ، باتک  «. ) ۀمطاف دـلو  نم  یترتع ، نم  يدـهملا  »
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جرخأ 3 ـ (س .») همطاـف نادـنزرف  زا  تسا ، نم  ۀلالـس  زا  ع )  ) يدـهم : » دـیامرفیم ص )  ) هللا لوـسر  مدینـش  تفگ : هک  دـناهدرک  تـیاور 
: ۀنجلا لهأ  ةداس  ّبلطملادبع  دلو  ۀعبـس  نحن  : » لوقی ص )  ) هللا لوسر  تعمـس  لاق : کلام ، نب  سنأ  نع  میعن ، وبأ  ۀجام و  نبا  مکاحلا و 
زا میعنوبا ،  هجام و  نبا  و  مکاـح ، ح 3 ) ب 2 ، نتفلا ص 89 ، باتک  «. ) يدـهملا و  نیـسحلا ، و  نسحلاو ، رفعج ، و  یلع ، و  ةزمح ، و  اـنا ،

لها نارورـس  بلطملادبع ، نادنزرف  زا  رفن  تفه  ام  : » دیامرفیم ص )  ) هللا لوسر  مدینـش ، تفگ : يو  هک  دناهدرک  تیاور  کلام  نب  سنا 
لوسر لاق  لاق : ةریره ، یبأ  نع  هحَّحـص ـ  و  يذمرتلا ـ  جرخأ  4 ـ يدهم » نیـسح و  نسح و  رفعج و  یلع و  هزمح و  نم و  میتسه : تشهب 

قیرط هب  يذمرت  ح 5 ) ب 2 ، نتفلا ص 90 ، باتک  «. ) يدـهملا یلی  یتح  مویلا ، کلذ  هللا  لّوطل  موی ، اـّلا  ایندـلا  نم  َقبی  ملول  (: » ص  ) هللا
ار زور  نآ  دنوادخ  دنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  : » دومرف ص )  ) هللا لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هریره ، وبا  زا  حـیحص 
هنا بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  یلع ، نب  رمع و  قیرط  نم  طسوالا  یف  یناربطلا  جرخأ  5 ـ دیآ .» یپ  رد  ع )  ) يدهم هک  دنکیم  ینالوط  ردقنآ 
انب و  كرـشلا ، نم  نوذقنتـسی  انب  و  حـتف ، انب  امک  هللا  متخی  انب  اّنم ، لب  لاق « هللا ،»؟ لوسر  اـی  اـنریغ  نم  مأ  يدـهملا  اـّنمأ  (: » (ص ِّیبنلل لاـق 
زا ار  یتیاور  یلع ، نب  ورمع  قیرط  زا  طسوألا » » رد یناربط  ح 7 ) ب 2 ، نتفلا ص 91 ، باتک  «. ) كرشلا ةوادع  دعب  مهبولق  نیب  هللا  فِّلؤی 

: دومرف باوج  رد  هللا ؟ لوسر  ای  نارگید  نیب  زا  ای  تسام  نیب  زا  يدـهم  : » درک لاؤس  (ص ) ربماـیپ زا  هک  هدرک  لـقن  (ع ) بلاـطیبا نب  یلع 
هب دنباییم ، تاجن  كرش  زا  مدرم  هک  تسام  ۀلیسو  هب  درک ، دهاوخ  متخ  مه  ام  هب  دومرف ، زاغآ  ام  هب  هکنانچمه  دنوادخ  تسامزا ، هکلب  »

هداتفا يادج  ناشنیب  كرش ، زا  هلـصاح  ینمـشد  هب  هکنآ  زا  دعب  دنکیم ، داجیا  دنویپ  تفلا و  مدرم ، ياهلد  نیب  دنوادخ  هک  تسام  ۀلیـسو 
»؟ انریغ نم  مأ  يدهملا ، دمحم  لآ  اّنمأ  هللا  لوسر  ای  تلق : : » لاق یلع ، نع  لوحکم  قیرط  نم  میعن  وبأ  و  دامح ، نب  میعن  جرخأ  6 ـ دشاب .»

نوحبـصی انب  و  مهبولق ، نیب  هللا  فَّلؤی  انب  و  كرـشلا ، نم  اوذقنا  امک  ۀنتفلا  نم  نوذقنی  انب  حتف  امک  نیدـلا  هب  هللا  متخی  اّنم ، لب  ال  لاقف « :
میعن وبا  داّمح و  نب  میعن  ح 8 ) ب 2 ، نتفلا ص 91 ، باتک  « ) مهنید یف  ًاناوخا  كرـشلا  ةوادع  دعب  وحبـصأ  امک  ًاناوخا  ۀنتفلا  ةوادع  دعب 

(ص) دمحم لآ  ام  نیب  زا  (ع ) يدهم ایآ  ادخ ، لوسر  يا  متفگ : : » دومرف هک  دـناهدرک ، تیاور  (ع ) بلاطیبا نب  ّیلع  زا  لوحکم » » قیرط زا 
ۀلیـسو هب  مدرم  درک ، دهاوخ  متخ  وا  دوجو  هب  دوشگ ، هکنانچمه  ار  نید  دنوادخ  تسام ، نیب  زا  هکلب  هن  : » دومرف ام »؟ ریغ  نیب  زا  ای  تسا 

دنکیم و داجیا  دنویپ  تفلا و  مدرم ، ياهلد  نیب  دنوادخ  هک  تسام  ۀلیسو  هب  دنتفای و  تاجن  كرش  زا  هکنانچ  دنباییم ؛ تاجن  هنتف  زا  ام 
یبأ نع  میعن ، وبأ  ۀماُسا و  یبأ  نب  ثراحلا  جرخأ  7 ـ دندش ». ردارب  رگیدکی  اب  هنتف ، زا  هتساخرب  ینمشد  زا  دعب  مدرم  هک  تسام  ۀلیسو  هب 

تئلم امک  ًالدع  ًاطـسق و  اهألمی  یّتح  یتیب  لها  نم  لجر  ّنجرخیل  ّمث  ًاناودـع ، ًاملظ و  ضرالا  ّنألمتل  (: » (ص هللا لوسر  لاق  لاق : دـیعس ،
لوسر تفگ : هک  دناهدرک  لقن  دیعـس  وبا  زا  میعنوبا ،  هماسا و  یبأ  نب  ثراح  ح 10 ) ب 2 ، نتفلا ص 91 و 92 ، باتک  «. ) ًاملظ اناودع و 

داد لدـع و  زا  ار  نیمز  ات  درک  دـهاوخ  مایق  نم  تیب  لها  زا  يدرم  یتسرد ، هب  دوشیم و  ینمـشد  متـس و  زا  رپ  نیمز  : » دومرف (ص ) ادـخ
(: (ص هللا لوسر  لاـق  لاـق : دوعـسم : نبا  نع  میعنوبأ  ریبـکلا و  یف  یناربـطلا  جرخأ  8 ـ دشاب .» هدش  متـس  ینمـشد و  زا  رپ  هکنانچ  دـنکرپ ،

ب نتفلا ص 92 ، باتک  «. ) ًاروج ًاملظ و  تئلم  امک  ًالدع  ًاطسق و  اهألمی  یقلخ ، هقلخ  یمسا و  همـسا  یطاوی  یتیب ، لها  نم  لجر  جرخی  »
نم تیب  لها  زا  يدرم  : » دومرف (ص ) هللا لوسر  تفگ : هک  دـناهدرک  لقن  دوعـسم ، نبا  زا  میعنوبا ، و  ریبکلا »  » باتک رد  یناربط  ح 11 ) ، 2

ملظ و زا  رپ  هکنانچ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  تسا ، نم  قالخا  دـننامه  شقالخا  نم و  مسا  دـننامه  شمـسا  درک ، دـهاوخ  مایق 
«. دشاب هدش  روج 

؟ دراد دوجو  دشاب  ربمایپ  زا  دعب  ماما  هدزاود  تماما  رب  هعیش  داقتعا  دّیؤم  هک  یثیداحا  تنس ، لها  طسوت  هدش  لقن  تایاور  نایم  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  دشاب  ربمایپ  زا  دعب  ماما  هدزاود  تماما  رب  هعیش  داقتعا  دّیؤم  هک  یثیداحا  تنس ، لها  طسوت  هدش  لقن  تایاور  نایم  رد  ایآ 
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خساپ

نیرتراوتسا رب  يرشع  ینثا  هعیـش  بهذم  ناینب  هک  دوش  مولعم  ات  مینکیم ، رکذ  اجنیا  رد  ار  تایاور  نیا  زا  ثیدح  دنچ  نتم  طقف  ام  هلب و 
زجعم مالک  ینعی  تلاسر  یحو و  نابز  زا  هک  تسا  یمان  يرشع ،» ینثا   » مان دراد و  رارق  نیملـسم  قَِرف  لوبق  دروم  ربتعم  كرادم  ذخآم و 

تنـس و لـها  عماوج  دـیناسم و  بتک  نیرتربتعم  زا  هک  دنـسم  رد  لـبنح  دـمحا  1 ـ تسا . هدـش  هتفرگ  (ص ) ءایبنالا متاخ  ترـضح  ماـظن ،
رب دنراد  تلالد  همه  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  یلاع ، یئاهدنـس  اب  ثیدـح  جنپویـس  تسا ، نیملـسم  ثیدـح  بتک  نیرتفورعم 
هک دـناسریم  فورعم  یباحـص  هرمـس  نب  رباج  هب  ار  دنـس  هلمج  زا  دـنرفن . هدزاود  ترـضح  نآ  زا  دـعب  تما  ناربهر  نانیـشناج و  هکنیا 

2ـ تسا ]. هفیلخ  رفن  هدزاود  تما  نیا  يارب  ( ] /ص12 رثالا بختنم  « ) ًۀَفیلَخ َرَشَع  اْنِثا  ِۀَّمَْألا  ِهِذِهل  ُنوُکَی  : » دومرف (ص ) ربمغیپ مدینـش  تفگ :
ِءابَُقن ُةَّدِـع  يدـَْعب  ِءاـفَلُْخلا  َةَّدِـع  َّنِا  : » دومرف هک  (ص ) مرکا ربمغیپ  زا  دـناهدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  رکاـسع  نبا  لـماک و  رد  يدـع  نبا 

3ـ دـناهدوب . نت  هدزاود  قافتا  هب  هک  تسا ]. یـسوم  ءابقن  هرامـش  هب  نم  نانیـشناج  ةرامـش  .( ] ص91 ط4 ، ج1 ، ریغصلا ، عماجلا  « ) یـسُوم
، لاـمعلا زنک  « ) ٍْشیَُرق ْنِم  ْمُهُّلُک  ًۀَـفیلَخ  َرَـشَع  یْنِثا  يدـَْعب  ْنِم  ُنوُکَی  : » دوـمرف (ص ) ادـخ ربماـیپ  هک  هدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  یناربـط 
هک هدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا  راـجنلا  نـبا  4 ـ  دنـشابیم ]. شیرق  زا  همه  هک  دـناهفیلخ  رفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  ( ] 6/201 ج1/338 ،

لامعلازنک 6/201 ح 3483) « ) اِهلْهَِأب ُضْرَْألا  ِتَجام  اوُکَلَه  اذِاَف  ٍْشیَُرق  ْنِم  َرَـشَع  ْیَْنِثا  یِلا  ًاِمئاق  ُنیّدـلا  اَذـه  َلازَی  َْنل  : » دومرف (ص ) ربمایپ
سودرف رد  یملید  5 ـ دوشیم ]. برطضم  شلها  هب  نیمز  دندرم  اهنآ  یتقو  سپ  شیرق ، زا  رفن  هدزاود  ات  تسا  اپ  رس  رب  هراومه  نید  نیا  ]

يا دومرف : تشگرب و  ام  فرط  هب  سپـس  دروآ  اجب  ام  اب  ار  یلوا  زاـمن  (ص ) مظعا ربماـیپ  هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  راـبخالا 
لها هب  دیوش  کسمتم  سپ  تسا ، لیئارسا  ینب  هطح  باب  حون و  یتشک  لثم  امش  نیب  رد  نم  تیب  لها  لثم  هک  یتسرد  هب  مباحصا  هورگ 

ُۀَِّمئَْالا ِمَک  ِهللا  َلوُسَرای  لیقف : . » دیوشن هارمگ  زگره  امـش  هک  یتسرد  هب  سپ  دنتـسه  نم  ۀیرذ  زا  نیدشار  نایاوشیپ  هک  نمزا  دعب  نم  تیب 
دنچ امشزا  دعب  ناماما  هللا  لوسر  ای  دش : دیـسرپ  ( ] 12/246 راونالا 2 ، تاقبع  « ) یتَْرتِع ْنِم  لاق ) َْوأ   ) یْتَیب ِلْهَأ  ْنِم  َرَـشَع  اْنِثا  لاق  َكَدـَْعب ؟

زا (ع ) یلع زا  هلثاو  نب  رماع  لیـضفلوبا  زا  يزودـنق  لـضاف  6 ـ دنـشابیم ] نم  ترتع  زا  دومرف : اـی  نم  تیبـلها  نت  هدزاود  دومرف : دـنرفن ؟
ماما و ردپ  ماما و  وت  و  تسا ، نم  شزاس  وت ، شزاس  نم و  گنج  وت ، گنج  ینم ، یـصو  وت  یلع  ای  دومرف : هک  هدرک  تیاور  (ص ) ربمغیپ

يزودنق زین  و  7 ـ ( 5/ هدوملا عیبانی  . ) دـنک رپ  داد  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  يدـهم  تسا  ناشیا  زا  دـنموصعم و  كاپ و  هک  یماما  هدزای  ردـپ 
شتسد هب  ادخ  هک  تسا  مئاق  ناشیا  رخآ  یئوت و  یلع  ای  ناشیا  لوا  دنرفن  هدزاود  نم  زا  دعب  ناماما  دومرف : (ص ) ربمغیپ هک  هدرک  تیاور 

نبا زا  یبرقلا » ةدوم  » رد ینادمه  یلع  دیس  و  نیطمـسلا » دئارف   » رد یئومح  8 ـ ( 493/ هدوملا عیبانی  . ) دـیاشگیمار نیمز  براغم  قراشم و 
ْمُُهلَّوَأ َرَشَعاْنِثا  یئایِصْوَأ  َّنَأ  َو  َنیّیِـصَْولا  ُدّیَـس  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  َِّیلَع  و  ّنیِّیبَّنلا ، ُّدیَـس  اَنَأ  : » دومرف (ص ) ادخ لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  سابع 
ءایصوا دیس  یلع  مناربمایپ و  دیـس  نم  .( ] ص74 راتـسالا ، فشک  445 و  ،ص258 ، هدوملا عیبانی  « ) ِمئاـْقلَا ْمُهُرِخآ  َو  ٍِبلاـط ، یبَأ  ُْنب  ُِّیلَع 

سابع نبا  زا  نیطـسملا  دئارف  باحالا و  ۀضور  رد  9 ـ تسا ]. مئاق  ناشیا  نیرخآ  یلع و  اهنآ  لوا  هک  دـنرفن  هدزاود  نم  يایـصوا  تسا و 
نم ردارب  ناشیا  لوا  هک  دنرفن  هدزاود  نم  زا  دعب  قلخ  رب  ادـخ  ياهتجح  نم و  ءایـصوا  نانیـشناج و  دومرف : (ص ) ربمغیپ هک  هدـش  تیاور 

؟ تسیک تدنزرف  دش : هدیسرپ  بلاطیبا . نب  یلع  دومرف : تسیک ؟ تردارب  هللا  لوسر  ای  دش : هدیـسرپ  تسا . نم  دنزرف  ناشیا  رخآ  تسا و 
قح هب  ارم  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  دـشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکناـنچمه  دـنکرپ  لدـع  طـسق و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  يدـهم  دومرف :

، دیآ نوریب  نآ  رد  يدهم  مدنزرف  ات  دنادرگ  ینالوط  ار  زور  نآ  ادخ  زور ، کی  رگم  ایند  زا  دنامن  یقاب  رگا  درک ، ثوعبم  هدنهد  تراشب 
عیبانی . ) دـسرب برغم  قرـشم و  هب  شتنطلـس  دوش و  نشور  شرون  هب  نیمز  دـناوخب و  زاـمن  وا  رـس  تشپ  ودـن  لوزن  میرم  نب  یـسیع  سپ 
ناملـس زا  یبرقلا » ةدوم   » رد ینادـمه  و  بقانم »  » و نیـسحلا » لـتقم   » رد یمزراوخ  10 ـ ج12 ) ج2 ، ص237 ، تاقبع ، ص447 . هدوملا ،

ار شناـهد  دیـسوبیم و  ار  شیاهمـشچ  دوـب  وا  يوـناز  رب  نیـسح  هک  یلاـح  رد  (ص ) ربـمغیپ رب  مدـش  دراو  تفگ : هک  دـناهدرک  تـیاور 
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یتجح هن  ردپ  ییادخ و  تجح  رسپ  ادخ  تجح  وت  یناماما ، ردپ  ماما ، ردارب  ماما ، رسپ  ماما  وت  ییاقآ . رسپ  اقآ ، وت  دومرفیم : دیسوبیم و 
هک يرابخا  زا  رتلصفم  و  ص258و 492 ). هدوملا ، عیبانی  و  ، 1/94 نیسحلالتقم ، . ) تسا اهنآ  مئاق  ناشیا  نیمهن  دنتسه و  وت  بلـص  زا  هک 

، مهدزاود ماما  يرکسعلا ، نسحنباۀجح  ترضح  ات  (ع ) یلع ترـضح  زا  ماما  هدزاود  كرابم  یماسا  اهنآ  رد  هک  تسا  یتایاور  دش  لقن 
هعیـش قرط  زا  رابخا  نیا  تسا . هدش  رکذ  همئا  ددـع  طقف  اهنآ  رد  هک  دنـشابیم  یتایاور  حراش  هک  دـناهدش  هدرب  مان  جـع ) ) رظتنم يدـهم 
همئا ددع  رب  لمتشم  تایاور  نامه  اب  تنس  لها  شور  اهنآ ب  رابتعا  تسا و  هدش  تیاور  زین  تنس  لها  قرط  زا  و  تسا ، رتاوتم  رایـسب و 
ماما هدزاود  فیرـش  ياهمان  هب  رگا  میدرک  لقن  هک  یتایاور  ثیداحا و  نیا  دوشیم . نیمـضت  دییأت و  هدش  جیرخت  حاحـص  باتک  رد  هک 

بهاذم و زا  کی  چیه  رب  هعیش ، بهذم  و  (ع ) رشع ینثا  همئا  رب  زج  دوب  هدش  افتکا  ماما  هدزاود  ددع  نامه  هب  طقف  تشادن و  حیرصت  مه 
رتاوت رابتعا و  توق و  رد  تایاور  نیا  تسا و  رشع  ینثا  ۀمئا  تماما  هب  لئاق  هک  تسا  هیماما  ۀعیـش  طقف  اریز  درادن ، قابطنا  اهنآ  نایاوشیپ 

هدرک و اپ  تسد و  تهجیب  نآ  هیجوت  ریسفت و  رد  دنچ  ره  تسا  هدرکن  دیدرت  اهنآ  تحـص  رد  تنـس  لها  زا  يدحا  هک  تسا  ياهیاپ  هب 
مالعا ًامیقتـسم  ثیداحا  نیا  دـنیامنب ، ثیداـحا  نیا  يارب  یلوبق  لـباق  هیجوت  هنوگ  چـیه  دناهتـسناوتن  یلو  دـناهتخادنا ، تمحز  هب  ار  دوخ 

. دنرگیدکی دضاعم  دیؤم و  دراد ، ار  ناماما  فیرش  ياهمان  هک  یتایاور  رابخا و  اب  تسا و  هعیش  بهذم  تحص 

؟ تسیچ (ع ) يدهم ماما  دروم  رد  هعیش  ياملع  تنس و  لها  ياملع  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ (ع ) يدهم ماما  دروم  رد  هعیش  ياملع  تنس و  لها  ياملع  هاگدید 

خساپ

بتکم ناوریپ  هعیـش و  صوصخم  وا  یناهج  تموکح  و  ع )  ) يدـهم مایق  هب  داقتعا  دـننکیم  روصت  ناهاگآان  زا  یـضعب  هچنآ  فـالخ  رب 
هک يدهم  مان  هب  نامزلا  رخآ  رد  ار  ربمایپ  نامدود  زا  يدرم  روهظ  ءانثتـسا  نودب  یمالـسا  قرف  مامت  هکلب  تسین ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

نیا رد  یناوارف  ياهباتک  دناهدرک . لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دوخ  بتک  رد  ار  نآ  تیاور  و  دناهتفریذپ ،  دنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند 
ناققحم همه  هک  تسا  یعطق  رتاوتم و  تایاور  زا  تایاور  نیا  تسا . هدش  هتشاگن  هعیـش  ياملع  ّتنـس و  لها  نادنمـشناد  هلیـسو  هب  هنیمز 

رد يرـصم » نیما  دمحا   » و نودلخ » نبا   » دننام يدودحم  هدع  اهنت  دناهتفریذپ ،  ار  نآ  دوخ –  صاخ  بهذـم  زا  رظن  فرـص  یمالـسا – 
هکلب هدوبن ، تایاور  فعـض  راک  نیا  زا  اـهنآ  هزیگنا  هک  میراد  تسد  رد  ینئارق  و  دـناهدرک ، دـیدرت  (ص ) ربماـیپ زا  تاـیاور  نیا  رودـص 

نیا دننک . رواب  ار  نآ  دنناوتیمن  یگداس  هب  هک  تسا  یتاداع  قراخ  رب  لمتـشم  يدـهم  مایق  هب  طوبرم  تایاور  هک  دـندرکیم  رکف  دـیاش 
. دـناهدرک فارتعا  نآ  ثیداحا  ندوب  رتاوتم  هب  و  هتفریذـپ ،  ار  نآ  زین  اـهیباهو »  » ینعی یمالـسا ، قرف  نیرت  بصعتم  هک  تسا  یلاـح  رد 
 ، تسا يدوعـس  تلود  نایباهو و  ذوفن  ریز  ًادیدش  هک  یمالـسالا  ملاعلا  ۀطبار  فرط  زا  لبق  لاس  دنچ  هک  تسا  ياهینایب  اعّدم  نیا  دـهاش 
مان هب  اینک »  » یلاها زا  یکی  خـساپ  رد  هیناـیب  نیا  دـیدرگ . رداـص  دوب  هدـش  يدـهم  ترـضح  روهظ  هراـبرد  اـهنآ  زا  هک  یلاؤس  خـساپ  رد 

سـسؤم هیمیت » نبا   » هک تسا  هدمآ  هینایب  نیا  رد  دوب ، زازقلا » حلاص  دـمحم  « » یمالـسالا ملاعلا  ۀـطبار   » لک ریبد  ياضما  هب  و  دـمحموبا » »
هنیمز نیا  رد  زاجح  فورعم  ياملع  زا  نت  جنپ  هک  ياهلاسر  هب  سپـس  تسا  هتفریذپ  زین  ار  ع )  ) يدهم هب  طوبرم  ثیداحا  نایباهو  بهذم 

هب ار  ناهج  دـنوادخ  ملظ ،  رفک و  رـشن  ناهج و  رد  داسف  روهظ  ماگنه  هب   » میناوخیم هلاـسر  نیا  زا  یتمـسق  رد  دزادرپیم  دـناهدرک  هیهت 
هک تسا  هناگهدزاود  نیدـشار  ۀـفیلخ  نیرخآ  وا  تسا ، هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگنآ  دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  رپ  يدـهم »  » ۀلیـسو

....« تسا هداد  ربخ  نآ  زا  حاحص  بتک  قبط  ربمایپ 
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؟ دراد تحص  تسا  هنمآ  هلادبع و  دنزرف  جع )  نامز (  ماما  هک  تنس  لها  داقتعا  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد تحص  تسا  هنمآ  هلادبع و  دنزرف  جع )  نامز (  ماما  هک  تنس  لها  داقتعا  نیا  ایآ 

خساپ

نیرتربتعم نیرت و  مهم   . دشاب یم  هنمآ  هللادـبع و  دـنزرف  جـع )  نامز (  ماما  هک  تسا  هدـماین  تنـس ،  لها  ربتعم  صوصن  زا  کی  چـیه  رد 
تسا هتفرگ  ماجنا  نوتم  نیا  همه  يوررب  هک  ییاه  یسررب  اب   . دشاب یم  هثالث ) )  ننس  و ( (  هتس ) )  حاحص  تنـس ( (  لها  ییاور  عماجم 

؛  تسا هدناوخن  هللادبعو  هنمآ  دنزرف  ار  جع )  نامز (  ماما  اهنآ  زا  کی  چیه  رد  هک  تسه  جـع )  يدـهم (  ترـضح  هرابرد  ثیدـح  هس  ، 
تسا و نم  زا  يدهم  دـنا :  هدومرف  مود  ثیدـح  رد  تسا .  هدـناوخ  س )  همطاف (  هیرذ  و  ص )  ربمایپ (  ترتع  زا  ار  ناشیا  یلوا  رد  هکلب 

انثدح یقرلا  رفعج  نب  هللادبع  انثدـح  میهاربا  نبدـمحا  انثدـح  - ) ) 1 تسا :  هدـشن  ترـضح  نآ  بسن  هب  يا  هراشا  چـیه  موس  تیاوررد 
 ) ) لوقی ص )  هللا (  لوسر  تعمس  لاق  هملس  ما  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  لیفن  نب  یلع  نع  نایب  نب  دایز  نعرمع  نب  نسحلا  حیلملاوبا 
ننس " احالص ( ، ) )  هنم  رکذی  لیفن و  نب  یلع  یلع  ینثی  حیلملا  ابا  تعمس  رفعج و  نب  هللادبع  لاق  همطاف ) )  دلو  نم  یترتع  نم  يدهملا 

 ، يردخلا دیعس  یبا  نع  هرضن  یبا  نع  هداتق  نع  ناطقلا  نارمع  انثدح  عیزب  نب  مامت  نب  لهـس  انثدح  - ) ) 2 ثیدح 3735 . )  دواد ، یبا 
کلمی املظ " اروج "و  تیلم  امک  ًالدـع  "و  اطـسق ضرالا  المی  فتالا ،  ینقا  ههبجلا ،  یلجا  ینم  يدـهملا  ص ( ( )  هللا (  لوسر  لاق  لاق 

تهج هب  هکدشاب  یم  هرامـش 4029  ثیدح  نتف  باب  هجام  نبا  ننـس  رد  تیاور  نیموس  - 3 ثیدـح 3736 .)  نامه ،  نینـس ( ، ) )  عبس 
شسرپ دصکی  ر.ك ( ( :  جع )  نامز (  ماما  هب  طبترم  تاهبش  هرابردرتشیب  یهاگآ  يارب  تسین .  نآ  نتم  لقن  هب  يزاین  تبـسن  رکذ  مدع 

 ( (. ; ینارهت یلاجر  اضریلع  جع ، )  نامز (  ماما  نوماریپ  خساپ  و 

؟ دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنک و  یم  روهظ  مالسلا )) هیلع  )) یسیع ترضح  ماجنارس  دنراد  هدیقع  اهتّنس  هک  تسا  حیحص  ایآ 

شسرپ

؟ دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنک و  یم  روهظ  مالسلا )) هیلع  )) یسیع ترضح  ماجنارس  دنراد  هدیقع  اهتّنس  هک  تسا  حیحص  ایآ 

خساپ

و ال : » تسا هدـمآ  نآ  رخآ  رد  هلمج  نیا  هک  هدـش  تـیاور  یثیدـح  ( 1) تسا ّتنـس  لها  حاحـص  زا  یکی  هک  هجام  نبا  ننـس  باـتک  رد 
رپ ار  ناهج  هک  دوعوم  يدهم  هک  نیا  رب  دنک  یم  تلالد  هلمج  نیا  تسین .» مرم  نب  یـسیع  زج  يدهم  یفی ; میرم  نب  یـسیع  الا  يدهملا 

دروم ) کسنم یبهذ  دننام  ّتنس  لها  لاجر  ناسانشراک  هیحان  زا  ثیدح  نیا  یلو  تسا . میرم  نب  یسیع  ترـضح  دنک  یم  داد  لدع و  زا 
ثیدح دیوگ : یم  تسا  هدرک  تیاور  وا  زا  هجام  نبا  هک  یلعالادـبع  نب  سنوی  ( 2) همجرت رد  یبهذ  هک  نانچ  تسا  هدـش  یفّرعم  راکنا )

اهیلع )) ارهز تـسا . هدروآ  روکذـم  باـتک  ص 535  رد ج 3 ، ار  بـلطم  نـیمه  و  راـکنا ) دروـم  « ) رکنم ًاّدــج  مـیرم  نباـالا  يدــهمال  »
هک تسا  هدش  رکذ  ّتنـس  لها  هعیـش و  ثیداحا  رد  رایـسب  ياه  هناشن  تافـص و  اهیگژیو و  يدهم  يارب  و  دـنک . یم  یفرعم  ( 4 (() مالسلا

لها هعیـش و  ثیداحا  رد  يرآ  دینک . هعجارم  رثالا  بختنم  باتک  هب  تسین  قطنم  (( مالـسلا هیلع  )) یـسیع ترـضح  رب  اهنآ  زا  مادـک  چـیه 
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تشپ دوش و  یم  لزان  نامسآ  زا  مالسلا )) هیلع  )) یسیع ترضح  مالـسلا )) هیلع  )) يدهم ترـضح  روهظ  ماگنه  هک  تسا  هدش  دراو  تّنس 
ّتیقفوم و زومر  زا  یکی  نامز  ماما  هب  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  يادتقا  نیمه  دیاش  دراذگ و  یم  زامن  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  رس 

 - یقرواپ 1 تفای . دـنهاوخ  شیارگ  ترـضح  هب  ناهج  نایحـسم  مامت و  رادـتقا  نیا  دوجو  اب  اریز  دـشاب  یم  ترـضح  نآ  ماـیق  تفرـشیپ 
، هجام نبا  ننس  ۀیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد   - 3 مقر 9909 . ص 481 ، ج 4 ، لادعالا ، نازیم   - 2 ص 1340 . ج 2 ، هیبرعلا ، بتکلاءایحاراد 

ص 1368. ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ۀیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد   - 4 ص 1367 . ج 2 ،

؟ دندقتعم مهدزاود  ماما  تماما  هب  تّنس  لها  ایآ 

شسرپ

؟ دندقتعم مهدزاود  ماما  تماما  هب  ّتنس  لها  ایآ 

خساپ

ماما دوجو  رب  تلالد  هک  تسا  يرایـسب  ثیداحا  نانآ  یثیدح  عبانم  رد  یلو  دنتـسین ; دـقتعم  مهدزاود  ماما  تماما  هب  الومعم  تّنـس ، لها 
. دنک یم  يو  روهظ  ترضح و  نآ  تماما  و  جع ) ) نامز

؟ دنراد داقتعا  جع )   ) يدهم ترضح  هب  تنس  لها  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد داقتعا  جع )   ) يدهم ترضح  هب  تنس  لها  ایآ 

خساپ

یبا ننس   » رد دننادیم . (س) همطاف ترضح  نادنزرف  زا  ار  ترضح  نآ  تسا و  نایعیش  دننام  زین  جع ) ) يدهم ترضح  هب  تنس  لها  داقتعا 
: هک تسا  هدـش  لقن  هملـس  ما  زا   3735 هرامـش ثیدـح  يدـهملا » یف  ءاجام  باب   » رد تسا -  تنـس  لها  مهم  ياـهباتک  زا  هک  دواد - »
(س) همطاف لسن  زا  نم  ترتع  زا  يدـهم  دومرف : (ص ) ربمایپ مدینـش  ۀـمطاف ؛  دـلو  نم  یترتع  نم  يدـهملا  لوقی  هّللا ص ) لوسر  تعمس 

ینقا ۀـهبجلا  یلجا  ینم  يدـهملا  هّللا ص ) لوسر  لاق  هک : تساهدـش  لقن  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  هرامـش 3736  ثیدح  رد  و  «. M} تسا
ار نیمز  تسا . یناشیپ و ... خارف  وا  تسا ، نم  زا  يدـهم  دومرف : (ص ) ربمایپ املظ ؛  اروج و  تئلم  امک  ًالدـع  اطـسق و  ضرالا  ألمی  فنالا 
هک تسا  نآ  تنس ، لها  هعیش و  هاگدید  نیب  یساسا  قرف  اهنت  «. M} تسا هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  روطنامه  دنکیم  رپ  داد  لدـع و  زا 

. دناهدشن دلوتم  زونه  جع ) ) نامزماما دنرادنپیم  نانآ 

؟  تسیچ نامز  ماما  هرابرد  فلتخم  نایدا  تنس و  لها  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ نامز  ماما  هرابرد  فلتخم  نایدا  تنس و  لها  رظن 
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خساپ

عوضوم تایئزج  رد  هتبلا  دناهتـشون . هنیمز  نیا  رد  رثا  اههد  دنراد و  داقتعا  نامزلا  رخآ  رد  جع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  هب  زین  تنـس  لها 
يارب دنراد . رظن  قافتا  نآ  رب  ناناملـسم  همه  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  تیودـهم »  » هلأسم لصا ، رد  یلو  دـنراد ؛ هعیـش  اب  ییاهفالتخا 

ترـضح هب  تنـس  لـها  داـقتعا  روپ  يدـهم  جـع ) ) يدـهم ماـما  هماـنباتک  یفاـص 2 - هـّللا  فـطل  رثـالا  بـختنم  - 1 .ك : ررتـشیب حیـضوت 
ياهباتک زا  هک  دواد - » یبا  ننس   » رد دننادیم . (س ) همطاف ترـضح  نادنزرف  زا  ار  ترـضح  نآ  تسا و  نایعیـش  دننام  زین  جع ) ) يدهم

لوقی هّللا ص ) لوسر  تعمس  هک : تسا  هدش  لقن  هملس  ما  زا  هرامش 3735  ثیدح  يدهملا » یف  ءاجام  باب   » رد تسا -  تنس  لها  مهم 
هرامش ثیدح  رد  و  . M} تسا (س) همطاف لسن  زا  نم  ترتع  زا  يدهم  دومرف : (ص ) ربمایپ مدینـش  ۀـمطاف ؛  دـلو  نم  یترتع  نم  يدـهملا 

ًالدع اطـسق و  ضرالا  ألمی  فنالا  ینقا  ۀهبجلا  یلجا  ینم  يدهملا  هّللا ص ) لوسر  لاق  هک : تسا  هدـش  لقن  يردـخ  دیعـس  یبا  زا   3736
روطنامه دنکیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  تسا . یناشیپ و ... خارف  وا  تسا ، نم  زا  يدـهم  دومرف : (ص ) ربمایپ املظ ؛  اروج و  تئلمامک 

زونه جع ) ) نامزماما دنرادنپیم  نانآ  هک  تسا  نآ  تنس ، لها  هعیش و  هاگدید  نیب  یساسا  قرف  اهنت  . M} تسا هدش  رپ  روجو  ملظ  زا  هک 
اب قوف  باتک  یمالسا . تاراشتنا  رتفد  ینیـسح ، ربکا  یلع  دیـس  جع ،) ) دوعوم يدهم  رد  قافتا  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دناهدشن . دلوتم 
زا مهدزاود  ماـما  ناونع  هب  جـع ) ) ناـمزلا بحاـص  ترـضح  ینیقی  دوجو  هب  بهذـم  نیا  ناـگرزب  لاوقا  تنـس و  لـها  تاـیاور  هب  دانتـسا 

هتبلا تسا . یناهج  لک  حلصم  ندمآ  هدعو  دراد  دوجو  ملـسم  عطق و  روط  هب  یهلا  گرزب  نایدا  رد  هچنآ  دزادرپیم . تنـس  لها  هاگدید 
داجیا نآ  تاصخـشم  قیقد  نییعت  رد  ار  یتالکـشم  هتفرگ  ماجنا  اـهنآ  رد  هک  یتاـفیرحت  تسا و  تواـفتم  سدـقم  بتک  رد  نآ  تاـیئزج 

. دراد دوجو  یهلا  گرزب  نایدا  رد  یناهج  دحاو  لدع  قح و  تموکح  ندمآ  دـیدپو  حلـصم  راظتنا  لصا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا . هدرک 
نامه نآ  تلع  دـیاش  دـناهدماین . ایند  هب  زونه  ترـضح  نآ  هک  دـندقتعم  یخرب  هتبلا  دـنراد . داقتعا  ترـضح  نآ  هب  ننـست  لـها  نوتم  رد 
نییآ رد  احیـسم  راظتنا  اگن : هنومن  يارب  تسا . هدوبروج  ماکح  سرت  رطاـخ  هب  هعیـش  صاوخ  ریغ  زا  ترـضح  نآ  تدـالو  نتـشاد  یفخم 

. مق بهاذم  نایدا و  تاعلاطم  زکرم  یقیفوت ، نیسح  همجرت : نوتسنیرک ، دوهی ،

هک دنک  یم  نایب  ینس  اما  تسا  ماما  هدش و  دلوتم  حلصم  دراد  داقتعا  هعیش  لاثم  ناونع  هب  تسا . هنوگچ  تیودهم  هلئسم  رد  ینـس  هعیـش و  توافت 
تسین ماما  هدشن و  دلوتم  حلصم 

شسرپ

یم نایب  ینس  اما  تسا  ماما  هدش و  دلوتم  حلصم  دراد  داقتعا  هعیش  لاثم  ناونع  هب  تسا . هنوگچ  تیودهم  هلئسم  رد  ینـس  هعیـش و  توافت 
. تسین ماما  هدشن و  دلوتم  حلصم  هک  دنک 

خساپ

هدیقع یجنم  روهظ  هب  داقتعا  نآ  زا  رتالاب  هکلب  درادن  هعیـش  بهذم  هب  صاصتخا  تسا و  مالـسا  نید  تاملـسم  زا  تیودـهم  هلأسم  لصا 
يدـنه و نییآ  رد  یتح  هدـش  لوبق  ملـسم  لـصا  کـی  ناونع  هب  تیحیـسم  یتـشدرز و  تیدوهی و  ینامـسآ  ياـه  شیک  رد  هک  تسا  يا 

اـضر دمحم  داتـسا  رثا  برغم  دیـشروخ  باتک  هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  لماک  قیقحت  تهج  هک  هدش  لقن  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  ییادوب 
هچنانچ جـع ) ) نامز ماما  دـلوت  هلأسم  اما  دـییامرفب . هعجارم  یناگیاپلگ  یفاص  هللا  تیآ  تیودـهم  تماما و  ثحاـبم  هلـسلس  اـی  یمیکح و 

رد  ] دنا هدومن  طبـض  ار  ترـضح  دلوت  ناکم  دلوت و  خیرات  لماک  تروص  هب  هدش و  دلوتم  جع ) ) نامز ماما  هک  دنراد  عامجا  هعیـش  ءاملع 
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دلوت هب  حیرـصت  يرامـش  تشگنا  هدـع  زجب  مه  ننـست  لها  ءاملع  مراهچ .] شخب  یفاـص ، هللا  تیآ  ناـما ، نما و  دـیون  هطبار ر.ك : نیا 
هک دنا  هتخادرپ  دنا  هدرک  راکنا  ار  ترضح  دلوت  هک  يدودعم  اب  تفلاخم  هب  دنا و  هتشون  ییاه  باتک  هنیمز  نیا  رد  دنا و  هدومن  ترـضح 

ار دـنا  هدوب  ترـضح  تایح  تماما و  هب  لئاق  هک  تنـس  لها  ءاملع  زا  يرایـسب  عمج  موس  لصف  رثالا ، بختنم  باتک  رد  یفاـص  هللا  تیآ 
یم هدومرف و  هراشا  دنا  هتشون  باتک  ترـضح  اب  هطبار  رد  هک  ننـست  لها  ءاملع  زا  رفن  هب 106  ناما  نما و  دـیون  باتک  رد  هدومن و  رکذ 

هب یـضعب  هدومن و  رکذ  بتک  رد  ار  نآ  تالیـصفت  حرـش  ترـضح و  نآ  تدالو  زین  تنـس  لها  ياملع  ریهاشم  زا  يرایـسب  هورگ  دیامرف 
سدقا روضح  هب  یبایفرش  یعدم  یتح  دنا و  هدورس  وا  حدم  رد  یسراف  یبرع و  نابز  هب  دنلب  راعـشا  رارقا و  رورـس  نآ  تیودهم  تماما و 

هدرک بلطم  نیا  هب  حیرصت  هک  ار  تنس  لها  ءاملع  ریهاشم  زا  نت  ناشیا 77  ترابع  نیا  زا  دعب  دنا و  هدش  شترضح  زا  ثیدح  عامتسا  و 
هک دنا  هتـشون  جع ) ) يدـهم ترـضح  هرابرد  اصاصتخا  ننـست  لها  ءاملع  هک  یباتک  رد  و  ص 238 .) ناما ، نما و  دـیون   ) درب یم  مان  دـنا 

: مینک یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هک  هدش  ترـضح  تدالو  هب  حیرـصت  اراکـشآ  دراد  هراشا  راثآ  نیا  نیرتهب  زا  رثا  هدزون  هب  یمیکح  داتـسا 
وا هب  رمع  نیمه  رد  دنوادخ  دوب  لاس  جنپ  شردپ  تشذگرد  زا  سپ  وا  رمع  هجحلا  دمحم  مساقلاوبا  دیوگ : یم  یعفاش  یمثیه  رجح  نبا 
هک میاه  باتک  زا  هچنآ  نم  گرم  زا  سپ  دیوگ : یم  يونوق  نیدـلاردص  ص 200 .) ج 1 ، دوعوملا ، يدـهملا   ) درک اطع  ینابر  تمکح 

بش رد  و  دیهدب ...  هقدص  ءارقف  هب  ار  نآ  لوپ  دیـشورفب و  ار  همه  هفـسالف  هفـسلف و  ياه  باتک  نینچمه  تسا و  تمکح  بط و  هرابرد 
رگید ترابع  اهدص  و  ص 78 .) رشع ، یناثلا  مامالا   ) دیناسرب يدهم  هب  ارم  مالس  دیناوخب و  ار  دیحوت  هملک  راب  رازه  داتفه  نم  گرم  لوا 
هطبار نیا  رد  دیـشاب  لئام  رگا  مینک و  یم  رظنفرـص  راصتخا  تیاعر  يارب  هک  درک  ادـیپ  ناوت  یم  تنـس  لها  بتک  رد  تارابع  نیا  دـننام 

كرادم بتک و  زا  هدافتسا  اب  هعیش  گرزب  ءاملع  طسوت  هک  رثا  جنپ  هب  تسا  بسانم  رایسب  دیـشاب  هتـشاد  يا  هبناج  همه  لماک و  تخانش 
یفاص هللا  فطل  هللا  تیآ  رثالا ، بختنم  ردص 2 . نیدلاردص  دیـس  هللا  تیآ  يدهملا ، باتک  . 1 دییامرفب : هعجارم  هدش ، هتشون  تنـس  لها 

رظتنملا يدنه 5 . يوسوم  دیعس  دمحم  دیس  رـشع ، یناثلا  مامالا  يرکـسعلا 4 . رفعج  نیدلا  مجن  رظتنملا ، دوعوملا  يدهملا  یناگیاپلگ 3 .
هلأسم نیا  تفگ  دـیاب  ریخ  ای  دـنناد  یم  ماما  ار  ترـضح  اهنآ  هک  نیا  هرابرد  اما  یقارع  بیدالا  نیـسح  دـمحم  هماعلا ، قئاـقح  ءوض  یلع 

هب حیرـصت  دنراد و  لوبق  ار  تماما  هلأسم  اهنآ  تسا و  حرطم  (ع ) همئا همه  اب  هطبار  رد  هلأسم  نیا  درادـن و  تجح  ترـضح  هب  صاصتخا 
زا یکی  يدیمح  یتح  هدـش  رکذ  هناگ  همئا 12  تماما  هب  اهنآ  بتک  رد  يدایز  تاـیاور  هنیمز  نیا  رد  دـنراد و  مه  هناـگ  همئا 12  تماما 
ایند زا  سک  ره  هیلهاجلا ؛ هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم   : » هک هدرک  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  ننست  لها  ءاملع 
لها بـصعتم  گرزب و  ملاـع  يزار  رخف  ص 78 .) راتـسالا ، فشک  « ) هتفر ایند  زا  تیلهاج  گرم  اـب  دسانـشن  ار  دوخ  رـصع  ماـما  دورب و 

(. ص 384 نوسمخلا ، لئاسملا  « ) اینارـصن ءاشنا  ایدوهی و  ءاش  نا  تمیلف  هنامز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و  نم   » دومرف ربماـیپ  دـیوگ  یم  تنس 
دح رد  يرهاظ  ماقم  کی  هتـسناد و  نید  عورف  زا  ار  تماما  اهنآ  تسا  توافتم  هعیـش  اب  دـنراد  تماما  زا  اهنآ  هک  حیرـصت  شرگن و  نکل 
هانگ اطخ و  زا  تینوصم  تمـصع و  دنوادخ و  بناج  زا  نییعت  هب  زاین  دوش و  هدیزگرب  مدرم  يوس  زا  دناوت  یم  اعبت  هک  تموکح  تسایر 

ایندلاو نیدلا  روما  یف  هماع  هسائر  همامالا  : » دنک یم  انعم  هنوگنیا  ار  تماما  ننـست  لها  ءاملع  زا  یکی  اذـل  دـنناد ، یم  تسین  مزال  نآ  رد 
لـضاف دـیرجت  حرـش  « ) تسا ربماـیپ  زا  ینیـشناج  ناونع  هب  اـیند  نید و  روما  رد  یمومع  یتسرپرـس  تساـیر و  تماـما  یبـنلا ؛ نع  هفـالخ 

هعیـش هدیقع  هب  اما  ص 191 .) نودـلخ ، نبا  همدـقم   ) هدرک لابند  ار  انعم  نیمه  شفورعم  همدـقم  رد  نودـلخ  نبا  و  ص 472 .) یجشوق ،
تباث ناماما  يارب  یحو ) تفاـیرد  زج  هب   ) ءاـیبنا صیاـصخ  فئاـظو و  ماـمت  تسا و  مدرم  رب  تموکح  تساـیر و  زا  رتارف  يزیچ  تماـما 

باصتنا و درادن  ربخ  قلطم  تمـصع  زا  یـسک  لاعتم  دـنوادخ  زجب  نوچ  تسا و  مزال  زین  ماما  رد  تمـصع  طرـش  لیلد  نیمه  هب  تسا و 
ثحب و هار  زا  هعیـش  دیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  ییابطابط  همالع  دوش . یم  بوسحم  نید  لوصا  ءزج  دشابدنوادخ و  بناج  زا  دیاب  شنیعت 
تایآ و تسا  هدیسر  ربمغیپ  نیـشناج  ماما و  نییعت  صوصخ  رد  یفاک  صن  مرکا  ربمایپ  هیحان  زا  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  يواکجنک ... 

توعد ثیدح  تلزنم و  ثیدح  قح و  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  هنیفـس و  ثیدح  ریدغ و  ثیدـح  تیالو و  هیآ  دـننام  یعطق  رتاوتم  رابخا 
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رد هعیش   ) هدش هتشاذگ  اهنآ  يور  شوپرس  هدش و  لیوأت  یعاود  يا  هراپ  هب  رظن  یلو  دنراد  تلالد  ینعم  نیا  هب  اهنیا  ریغ  نیبرقا و  هریشع 
رد هعیـش  ءاعدا  تیناقح  رب  لیلد  جنپ  هاجنپ و  یمالـسا  دیاقع  لوصا  باتک  رد  يزاجح  اضرلادبع  دیـس  رتکد  بانج  و  ص 112 .) مالسا ،

گنـسنارگ 11 باتک  رد  ینیما  همـالع  گرزب  ملاـع  نآ  زا  رتمهم  و  ات 527 .) ص 502  یمالـسا ، دیاقع  لوصا   ) دـنک یم  نایب  هنیمز  نیا 
عیـسو يا  هنماد  هلأسم  نیا  هک  هدومن  تابثا  لماک  وحن  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  هعیـش  يواعد  تنـس  لها  دوخ  عبانم  هب  دانتـسا  اب  ریدغلا  يدلج 

نآ تخانش  مدع  هک  یتماما  هدرک  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  هک  يزار  رخف  دوخ  هتفگ  هب  هک  منک  یم  هدنسب  هتکن  نیا  رکذب  طقف  هک  دراد 
تموکح يرهاظ و  تفالخ  کی  زا  رتالاو  یماقم  انیقی  دورب  ایند  زا  تیدوهی  اـی  تینارـصن  اـی  تیلهاـج  گرم  هب  ناـسنا  دوش  یم  بجوم 
ناشبلاغ هیماما  هک  تسین  انعم  نیدـب  نخـس  نیا  لاح  نیا  اب  یلو  دندیـسر . نآ  هب  اه  یفقث  فسوی  نبا  جاجح  اه و  هیواعم  یتح  هک  تسا 

یم هاگن  اهنآ  هب  یمالسا  ردارب  کی  نوچمه  دنرامش و  یم  ناملسم  ار  نیملسم  قرف  مامت  اهنآ  هکلب  دننادب  رفاک  تماما  هلأسم  رد  ار  دوخ 
راثآ هب  هنیمز  نیا  رد  تاقیقحت  لیمکت  تهج  زیزع  ردارب  امـش  تسا  بسانم  دنریذپ و  یمن  تماما  هلأسم  رد  ار  اهنآ  هدیقع  دنچ  ره  دننک 

هللا تیآ  تیودهم ، تماما و  ثحابم  هلسلس  . 1 دییامرف : هعجارم  منک  یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  يرابرپ 
تنـس نآرق و  رظن  زا  تیالو  تفـالخ و  يزاجح 4 . اضرلادبع  دیـس  رتکد  یمالـسا ، دیاقع  لوصا  ینیما 3 . هللا  تـیآ  تماـما ،  یفاص 2 .

یناردنزام يراتخم  نیسح  دمحم  يربهر ، تماما و  داشرا 5 . هینیسح  هیرشن 

؟ تسیچ یجنم  بقل  هرابرد  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ یجنم  بقل  هرابرد  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

خساپ

" يدهم  " یناهج یجنم  بقل  هک  دنراد  قافتا  نیا  رب  یگمه  هک  میربیم  یپ  هدیـسر ، ام  تسد  هب  ینـسو  هعیـش  زا  هک  یتایاور  هظحالم  اب 
زا يدهم  " " ؛ تیبلا لهأ  اّنم  ّيدهملا  : " دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  يروباشین  مکاح  تسا .

هـسأر یلعو  يدهملا  جرخی  : " دـندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  یقرواپ } ص 557 . ج 4 ، مکاح ، كردتـسم  یقرواپ .  ."  } تسا تیب  لها  اـم 
ربا نآ  نایم  رد  تسا ، يربا  وا  رـس  يالاب  هک  یلاح  رد  دنکیم  جورخ  يدهم  " " ؛ هوعّبتاف هَّللا  ۀفیلخ  يدهملا  اذـه  يدانی  دانم  اهیف  ۀـمامغ 

{ یقرواپ ص 81 . ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  ."  } دینک يوریپ  ار  وا  تسا ، ادخ  هفیلخ  يدهم  نیا  دنکیم : ادن  هک  تسا  یسک 

؟ تسیچ مالسلاهیلعیسیع  ترضح  لوزن  هرابرد  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعیسیع  ترضح  لوزن  هرابرد  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

خساپ

ماما هب  زامن  رد  هدمآ ، دورف  نامـسآ  زا  ع )  ) یـسیع ترـضح  ع )  ) يدـهم ترـضح  جورخ  ماگنه  هک  دوشیم  هدافتـسا  نیقیرف  تایاور  زا 
میرم نبا  لزن  اذإ  متنأ  فیک  : " دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  دـنکیم  لقن  هریرهوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب  درک . دـهاوخ  ادـتقا  ع )  ) نامز
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{ یقرواپ ص 143 . ج 4 ، يراخب ، حیحـص  یقرواپ .  } هک یلاح  رد  دیآ  دورف  میرم  دنزرف  هک  ینامز  دیاهنوگچ  " " ؛ مکنم مکمامإو  مکیف 
، زونکلا هل  رهظتو  ضرألا  هل  يوطت  رـصنلاب ، دـّیؤم  بعرلاب  روصنم  مئاقلا  : " دومرف ع )  ) رقاب ماـما  تسا ". ناـتدوخ  زا  يدرف  امـش  رب  ماـما 

هَّللا حور  لزنیو  رمع ، ّالإ  بارخ  ضرألا  یف  یقبی  الف  نوکرشملا . هرک  ولو  هنید  هب  ّلجوّزع  هَّللا  رهظیو  برغملاو ، قرـشملا  هناطلـس  غلبیو 
دییأت ترـصن  هبو  يرای  یقرواپ } ح 24 . ص 191 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } سرت طـسوت  مئاـق  " " ؛ هفلخ یّلـصیف  میرم  نب  یـسیع 

دنوادخ تفرگ . دهاوخ  ارف  ار  ملاع  برغمو  قرشم  شتنطلسو  دش  دهاوخ  رهاظ  وا  يارب  اهجنگ  دیخرچ و  دهاوخ  وا  يارب  نیمز  دوشیم .
یبارخ ياج  نیمز  رد  ماگنه  نآ  رد  دنـشاب . هتـشاد  تهارک  نآ  رب  ناکرـشم  هک  دـنچ  ره  دـنکیم ، رهاظ  ار  شنید  وا  هطـساو  هب  ّلجوّزع 

." درک دهاوخ  زامن  هماقا  وا  رس  تشپو  دیآیم  دورف  میرم  نب  یسیع  هَّللاحورو  دوش  دابآ  هکنآ  زج  تسین 

؟ تسا هدرک  فارتعا  مالسلاهیلعيدهم  تدالو  هب  تّنس  لها  ياملع  زا  یسک  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  فارتعا  مالسلاهیلعيدهم  تدالو  هب  تّنس  لها  ياملع  زا  یسک  ایآ 

خساپ

یخرب یماسا  کنیا  دناهدومن . فارتعا  ع )  ) يدهم مان  هب  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  يارب  يدنزرف  تدالو  هب  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یهورگ 
 - 2 یقرواپ } ص 176 . ج 4 ، نایعالا ، تایفو  یقرواپ .  . } یعفاش ناکلخ  نبا  یـضاق  نیدلاسمـش  همالع   - 1 مییامنیم : رکذ  ار  اهنآ  زا 
 . یقرواـپ . } يرزج ریثا  نبا   - 3 یقرواپ } ص 336 . ج 3 ، تایفولاب ، یفاولا  یقرواپ .  . } يدفـص کبیأ  نب  لیلخ  نیدـلا  حالـص  همـالع 
نب یلع   - 5 یقرواپ } ص 59 . ج 3 ، افـصلا ، ۀـضور  یقرواپ .  . } دـناوخریم همالع   - 4 یقرواپ } ص 454 . ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا 

ص ج 6 ، فراعملا ، ةرئاد  یقرواپ .  . } يدجو دـیرف  دّـمحم   - 6 یقرواپ } ص 112 . ج 4 ، بهذلا ، جورم  یقرواپ .  . } يدوعـسم نیـسح 
نب طبس   - 8 یقرواپ } ص 361 . ج 1 ، رـشبلا ، رابخا  یف  رـصتخملا  یقرواپ .  . } یعفاش یلع  نب  لیعامـسا  ءادـفلاوبا   - 7 یقرواپ } . 439

ج لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  یقرواپ .  . } یعفاش هحلط  نب  دمحم   - 9 یقرواپ } ص 118 . سیلبا ، سیبلت  یقرواپ .  . } يزوج
دّمحم ازریم   - 11 یقرواپ } ص 117 . هیبهذلا ، تارذشلا  یقرواپ .  . } یفنح نولوط  نب  دّمحم  نیدلاسمش   - 10 یقرواپ } ص 152 . ، 2

، هقرحملا قعاوص  یقرواپ .  . } یعفاش یمتیه  رجح  نب  دمحا   - 12 یقرواپ } ص 104 . اجنلا ، حاتفم  یقرواپ .  . } یعفاش یشخدب  متسر  نب 
باهولادـبع فراع   - 14 یقرواپ } ص 312 . بلاطلا ، ۀـیافک  یقرواـپ .  . } یعفاـش یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم   - 13 یقرواپ } ص 208 .

باب 366. هیکم ، تاحوتف  یقرواپ .  . } یبرع نیدلا  ییحم   - 15 یقرواپ } ص 127 . ج 2 ، رهاوجلاو ، تیقاویلا  یقرواپ .  . } یفنح ینارعش 

. یفنح يزودـنق  نامیلـس  خیـش   - 17 یقرواـپ } ص 341 . راـصبالارون ، یقرواـپ .  . } یعفاـش یجنلبـش  نـسح  نـب  نمؤـم   - 16 یقرواپ }
رون هیشاح  رد  نیبغارلا  فاعسا  یقرواپ .  . } یعفاش نابص  یلع  نب  دّمحم  خیـش   - 18 یقرواپ } ص 306 . ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  یقرواپ .  }

 - 20 یقرواـپ } ص 685 . ج 2 ، عـالطالا ، دـصارم  یقرواـپ .  . } يدادـغب نمؤملادـبع  نیدلایفـص   - 19 یقرواـپ } ص 154 . راـصبالا ،
يدنشقلق یلع  نبدمحا  سابعلاوبا   - 21 یقرواپ } ص 319 . ج 1 ، رشبلا ، رابخا  یف  رـصتخملا  ۀمتت  یقرواپ .  . } يدرو نب  رمع  نیدلانیز 

ص 173. ج 3 ، نادـلبلا ، مـجعم  یقرواـپ .  . } يوـمح توقاـی  هَّللادـبعوبا   - 22 یقرواـپ } ص 118 . برـالا ، ۀـیاهن  یقرواـپ .  . } یعفاـش
 . یقرواپ . } نودـلخ نبا   - 24 یقرواپ } ص 78 . بهذلا ، کئابـس  یقرواپ .  . } يدیوس هب  فورعم  يدادـغب  نیما  دّـمحم   - 23 یقرواپ }

ص 198. ج 1 ، لحنو ، للم  یقرواپ .  . } یناتـسرهش میرکلادبع  نب  دّمحم  حـتفلاوبا   - 25 یقرواپ } ص 361 . ج 3 ، نودلخ ، نبا  خـیرات 

. یفنح یماج  نمحرلادبع  نیدلارون   - 27 یقرواپ } ص 273 . ۀمهملا ، لوصفلا  یقرواپ .  . } یکلام غاّبـص  نبا  نیدـلارون   - 26 یقرواپ }
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ص 336. ج 10 ، ةاکشملا ، حرـش  یف  ةاقرملا  یقرواپ .  . } یّکم یفنح  يراق  یلع  ّالم   - 28 یقرواپ } ص 404 . ةوبنلا ، دهاوش  یقرواپ .  }
يدنرز فسوی  نب  دّمحم  نیدـلا  لامج   - 30 یقرواپ } ص 370 . ج 2 ، قدـصلا ، لئالد  یقرواپ .  . } ناهبزور نب  لـضف   - 29 یقرواپ }

 - 32 یقرواـپ } ص 210 . ج 3 ، مالـسالا ، یحـض  یقرواپ .  . } يرـصم نیمادـمحا   - 31 یقرواـپ } لوصولا . جراـعم  یقرواـپ .  . } یفنح
ج ةدوملا ، عیبانی  زا  لقن  هب  یقرواپ .  . } يروباشین راطع   - 33 یقرواپ } ص 132 . ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  یقرواپ .  . } ینیومح نیدلاردص 
{ یقرواپ نامه . یقرواپ .  . } يونوق نیدلاردص   - 35 یقرواپ } نامه . یقرواپ .  . } یمور یخلب  نیدلا  لالج   - 34 یقرواپ } ص 350 . ، 3

ساـبعلاوبا فسوی  نب  دـمحا   - 37 یقرواپ } ص 288 . ج 2 ، سیمخلا ، خـیرات  یقرواپ .  . } یکلام يرکبراـید  دّـمحم  نب  نیـسح   - 36
یف ربعلا  یقرواپ .  . } یعفاش یبهذ  نیدـلا  سمـش   - 38 یقرواپ } ص 353 . ج 1 ، لوألا ، راثآو  لودـلا  رابخا  یقرواپ .  . } یفنح یناـمرق 

{ یقرواپ . 79ù78 ص هیبلاطلا ، باسنا  یف  ۀکرابملا  ةرجشلا  یقرواپ .  . } یعفاش يزار  رخف   - 39 یقرواپ } ص 381 . ج 1 ، ربغ ، نم  ربخ 
یقشمد دامع  نبا   - 41 یقرواپ } ص 179 . فارشالا ، ّبحب  فاحتالا  یقرواپ .  . } یعفاش يرصم  يواربش  دّمحم  نب  هَّللادبع  خیـش   - 40
یقرواپ . } یعفاش یجنزرب  لوسرلادبع  نب  دّمحم   - 42 یقرواپ } ص 265 . ج 3 ، بهذ ، نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذش  یقرواپ .  . } یلبنح

ص ج 1 ، ظعاولا ، ۀـیلاغ  یقرواپ .  . } یفنح یـسولآ  دومحم  نب  نامعن  تاـکربلاوبا   - 43 یقرواپ } ص 149 . ۀعاسلا ، طارـشأل  ۀعاشإلا  . 
. نارگیدو یقرواپ } . 78

ار يدهم )  ) مالسلاهیلعيرکسع ماما  دنزرف  تّنس  لها  زا  یسک  ایآ 

هراشا

؟ دنادیم رظتنم  یجنم  نامه 

شسرپ

؟ دنادیم رظتنم  یجنم  نامه  ار  يدهم )  ) مالسلاهیلعيرکسع ماما  دنزرف  تّنس  لها  زا  یسک  ایآ 

خساپ

نیا ات  وا  تایحو  دـناهدرک  هراشا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  يدـهم  مان  هب  يدـنزرف  تدالو  هب  اهنت  ّتنـس  لها  ياـملع  زا  یخرب  هچ  رگ 
یجنمو دوعوم  زینو  نونکات  وا  ندوب  هدـنز  هب  حیرـصت  ناـنآ  زا  یخرب  یلو  دـنهدیم ، تبـسن  هعیـش  هب  ار  وا  ندوب  دوعومو  یجنمو  ناـمز 

: دیوگیم يافوتم 658ه 'ق )  ) یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم   - 1 دومن : هراشا  لیذ  دارفا  هب  اهنآ  ناـیم  زا  ناوتیم  هک  دـنراد  وا  ندوب 
، بلاطلا ۀیافک  یقرواپ .  " . } هیلع هَّللاتاولص  تسارظتنم . ماما  نامه  هک  تشاذگياج  هب  يدنزرف  دوخزا  ع )  ) يرکسع نسح  دّمحم  وبا  "

نـسح ماـما  دـالوا  زا  وا  تسا . يدـهم  جورخ  هب  دـیما  ناـمزلارخآ  رد  : " دـیوگیم یفنح  ینارعـش  باهولادـبع   - 2 یقرواـپ } ص 312 .
. دـنک عامتجا  ع )  ) یـسیع ترـضح  اب  ات  تسا  هدـنز  لاح  هب  ات  داتفا . قافتا  يرجه  لاس 255  نابعـش  همین  وا  تدالو  تسا . ع )  ) يرکـسع
ص 127. ج 2 ، رهاوـجلاو ، تیقاوـیلا  یقرواـپ .  " . } داد ربـخ  نم  هب  یقارع  نسح  خیـش  نینچ  نیا  تسا . لاـس  نامز 706  نیا  اـت  شرمع 
ار نیمز  هک  تسا  یسک  وا  : " دیوگیم ع )  ) يدهم ترضح  تدالو  خیرات  نایب  زا  دعب  یفنح ؛ یماج  نمحرلادبع  نیدلارون   - 3 یقرواپ }

ماما تدالو  : " دیوگیم يدنفا  تجهب  لولهب  یـضاق   - 4 یقرواپ } ص 404 . هوبنلا ، دهاوش  یقرواپ .  " . } درک دـهاوخ  دادو  لدـع  زا  رپ 
. اربک يرگیدو  ارغـص  یکی  تسا : تبیغ  ود  وا  يارب  تسا . سجرن  شردام  مساو  دوب  يرجه  لاس 255  نابعش  هام  مهدزناپ  رد  مهدزاود 
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دمحم لآ  خیرات  یف  ۀمکاحملا  یقرواپ .  " . } درک دهاوخ  دادو  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هاگ  نآ  هدرک ، روهظ  دهد  نذا  وا  هب  دـنوادخ  هاگ  ره 
اناـمه : " ... تـسا هدـمآ  هدرک  لـقن  ص )  ) ربماـیپ زا  وا  هـک  یثیدـح  لـیذ  رد  ینیوـمح ؛ نیدـلا  ردــص   - 5 یقرواـپ } ص 246 . (ص ،)

ص 132. ج 2 ، نیمطـسلا ، دئارف  یقرواپ .  " . } دهدیم جورخ  نذا  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  ات  دنکیم ... تبیغ  منادنزرف  زا  نیمهدزاود 
نیقی ار  يدهم  دنهاوخ  ادخ  زا  نیمز  يور  ایلوا  نارازه  دص  دیوگیم : ياهدیـصق  رد  وا  يروباشین ؛ راطع  نیدلادیرف  خیـش   - 6 یقرواپ }
نیدلا لالج   - 7 یقرواپ } . 351ù350 ص ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  یقرواپ .   } راکـشآ ددرگ  لدـع  ناهج  ات  رآ  بیغ  زا  مايدـهم  یهلا  اـی 

ات دننکیم  تمالس  نادرم  یلع ! نادرم  ردفص  يو  دننکیم  تمالس  ناتسم  یلع ! نادرم  رورـس  يا  دیوگیم : ياهدیـصق  رد  زین  وا  یمور :
، نامه یقرواپ .   } دننکیم تمالس  ناتسم  وگب : يدهم  یلو  نآ  اب  وگب  يدهم  يرکسع  اب  وگب  يداه  نید  ریم  اب  دسریم : اج  نیدب  هکنیا 

رکذ راب  رازه  داتفه  : " ... دـیوگیم شنادرگاش  هب  دوخ  ّتیـصو  رد  تافو  ماـگنه  وا  يونوق ؛ نیدـلاردص   - 8 یقرواپ } ص 351 . ج 3 ،
ص ناـمه ، یقرواـپ .  " . } دـیناسرب ع )  ) يدـهم ترـضح  هب  زین  ارم  مالـسو  دـییوگب  بلق  روضح  اـب  مگرم  لّوا  بش  رد  ار  هَّللاـالاهلاال " "

تافو ماگنه  شرمع  حلاص ، فلخ  تّجح ، دّمحم  : " دـیوگیم وا  یفنح ؛ ینامرق  سابعلاوبا  فسوی  نب  دـمحا   - 9 یقرواپ } . 341ù340
املع تخومآ ... ع )  ) ییحی ترـضح  هب  یکدوک  رد  هک  هنوگ  نامه  تخومآ ، تمکح  وا  هب  ّنس  نآ  رد  دـنوادخ  دوب . لاس  جـنپ  شردـپ 

{ یقرواپ ص 353 . ج 1 ، لوألا ، راثآو  لودلا  رابخا  یقرواپ .  ... " . } تسا نامزلارخآ  رد  مئاق  نامه  يدهم  هکنیا  رب  دنراد  قافتا 

؟ دندش دقتعم  وا  ریغ  تیودهم  هب  ياهدع  ارچ  هدوب ، حضاو  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تیودهم  عوضوم  رگا 

شسرپ

؟ دندش دقتعم  وا  ریغ  تیودهم  هب  ياهدع  ارچ  هدوب ، حضاو  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تیودهم  عوضوم  رگا 

خساپ

هب لئاق  یهورگ  ع )  ) يدـهم ترـضح  تدالو  زا  لـبق  ارچ  هدوب ، حـضاو  ع )  ) يدـهم ترـضح  تیودـهم  رگا  : " دـیوگیم بتاـک  دـمحا 
ع)  ) يداه ماما  دنزرف  دّمحم  دّیـسو  ع )  ) مظاک ماماو  ع )  ) قداص ماماو  هّیکز  سفنو  هیفنح  نب  دمحم  شدنزرف  ای  ع )  ) یلع ماما  تیودهم 

جورخ هرابرد  وا  تیب  لهاو  ص )  ) ادـخلوسر بناج  زا  هک  یثیداحا  زا  یخرب  رد  هچ  رگا   - 1 خساپ : دندش "؟ ع )  ) يرکسع ماما  یتحو 
ار زواجتو  ملظ  هک  یماگنه  یخرب  یلو  تسا ، مهدزای  ماما  ع )  ) يرکـسع ماما  دـنزرف  ًاعطق  وا  هک  هدـش  حیرـصت  هدـش ، دراو  ع )  ) يدـهم
هب تسا  تما  يدهم  تیب ، لها  زا  یکی  هکنیا  دیما  هب  یهاگ  دنتسنادیم ، يداهو  هدش  تیاده  ار  تیب  لها  همه  یفرط  زاو  دندیدیم  دایز 

هداس ياهناسنا  زا  ًابلاغ  دارفا  نیا  دندیـشکیم . دوخ  لابند  هب  زین  ار  یتعامجو  دندرکیم  وا  قح  رد  تیودهم  ياعداو  دندمآیم  وا  غارس 
دناهتشاد ییاعدا  نینچ  هک  یناسک   - 2 تسا . هتـشاد  تلاخد  اعّدا  نیا  رد  زین  یـسایس  هلأسم  دراوم  زا  یخرب  ردو  دندوب ، لهاجو  شیدنا 

رظن بهذم ، کی  هدیقع  رد  نازیم   - 3 دناهدش . ضرقنم  ایو  هتـسویپ  نایعیـش  مومع  هگرج  هب  یهاتوک  تدم  زا  دعبو  هدرواین  ماود  زگره 
هب بیرق  هدیقع  ع )  ) يرکـسع ماما  دنزرف  ع )  ) يدهم ترـضح  تیودـهم  هب  هدـیقع  هک  مینادیمو  تسا . بهذـم  نآ  ياملعو  دارفا  بلاغ 

تهج هب  دـندش  ع )  ) يدـهم ترـضح  زا  ریغ  تیودـهم  هب  لـئاق  یهورگ  هـک  دراوـم  زا  یخرب  رد   - 4 دـیآیم . باسح  هب  نایعیـش  قافتا 
زین تریح  نیا  هچرگ  تسا ، هتشاد  اضتقا  ار  يدیدرتو  تریح  نینچ  رصع  نآ  ّتیعقوم  اریز  تسا ؛ هدمآ  دیدپ  اهنآ  يارب  هک  هدوب  ياههبش 

. تشگ فرطرب  یهاتوک  تدم  زا  دعب 

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  هرابرد  هّیخیش "  " هقرف رظن 
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شسرپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  هرابرد  هّیخیش "  " هقرف رظن 

خساپ

اقلباج  " رهـش رد  ندب  نیا  هک  تسا  ییایلقروه " ندب   " هب داقتعا  یئاسحا " دمحا  خیـش   " تسایر هب  هیخیـش  ياههشیدنا  نیرتمهم  زا  یکی 
لوسر ینامسج  جارعم  ینعی  تسا ؛ هدومن  لیلحت  ار  یفـسلف  قیمعو  مهم  هلئـسم  هس  هیرظن ، نیا  اب  دوخ ، نامگ  هب  وا  دراد . رارق  اسرباجو "

يرـصنع ریغ  یندـب  اب  ع )  ) نامز ماما  هک  تسا  دـقتعم  وا  نرق . هد  زا  شیب  لوط  رد  ار  ع )  ) نامز ماما  تایحو  ینامـسج  داعمو  ص )  ) ادـخ
. دنادیم ایلقروه "  " ملاع ردو  هدنز  ار  ع )  ) نامز ماما  یئاسحا ، دـمحا  خیـش  دـنکیم . یگدـنز  اسرباجو  اقلباج  رهـش  رد  ییایلقروه  اهنتو 

برغم رد  هک  اسرباج  رهـش  ود  ياراد  هک  تسا  رخآ  کلم  ایلقروه  : " دـیوگیم يو  یقرواـپ } ص 151 . ج 2 ، ماوعلا ، داشرا  یقرواـپ .  }
هب هک  تسا  ياهنوگ  هب  اما  تسین ، لاثم  ملاع  رد  اـیند  رد  ع )  ) مئاـق ترـضح  سپ  دـشابیم . تسا  عقاو  قرـشم  رد  هک  اـقلباجو  دراد  رارق 

شحور ابو  سوفن  رد  دوخ  سفن  ابو  ماسجا  رد  شمسج  ابو  داسجا  رد  شدسج  ابو  لاثم ، رد  شلاثم  اب  دشابیم ، يرصنع  لکیه  تروص 
تبیغ ماگنه  رد  ع )  ) نامز ماما  : " دیوگیم نینچمه  وا  یقرواپ } مود . تمسق  هیقـشمد ، هلاسر  ملکلا ، عماوج  یقرواپ .  . } تسا حاورا  رد 

وا یسکو  دشوپیم  ار  میلاقا  نیا  لها  ياهتروص  زا  یتروص  دروایب ، فیرشت  هعبـس " میلاقا   " هب دهاوخب  هاگ  رهو  تسا  ایلقروه  ملاع  رد 
، هتیـشر هلاسر  ملکلا ، عماوج  یقرواپ .  . } تسا لاثم  ملاع  زاو  هدوب  ماسجا  ملاع  زا  رت  فیطل  ناشیا  ناـکمو  ناـمزو  مسج  دسانـشیمن . ار 

{ یقرواپ ص 100 . موس ، تمسق 

/ دیهد حیضوت  ار  کی  ره  رظن  ًافطل  تسا ، هدماین  ایند  هب  زونه  دنیوگیم  تنسلها  یلو  تسا  هدنز  جع ) ) يدهم ماما  دنیوگیم  نایعیش 

شسرپ

/ دیهد حیضوت  ار  کی  ره  رظن  ًافطل  تسا ، هدماین  ایند  هب  زونه  دنیوگیم  تنسلها  یلو  تسا  هدنز  جع ) ) يدهم ماما  دنیوگیم  نایعیش 

خساپ

دندقتعم نآ  هب  ینس  هعیش و  تسا و  یمالسا  ياهدیقع  ناشیا  تسد  هب  یناهج  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  و  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ 
دلوتم ارماس  رد  ق  لاس 255ه ‘ رد  ترضح  نآ  هک  دراد  داقتعا  هعیش  ترضح  نآ  تدالو  اب  هطبار  رد  اما  تسین / یفالتخا  تهج  نیا  زا  و 

/ دناهدومن تبث  ار  ترضح  نآ  تدالو  هعقاو  ناخروم  نایاور و  تسا و  هعیـش  دزن  ینیقی  یعطق و  تاعوضوم  زا  عوضوم  نیا  تسا و  هدش 
تسا هدشن  دلوتم  زونه  ترضح  نآ  هک  دنیوگیم  یخرب  دنرادن -  رظن  قافتا  جع ) ) يدهم ترـضح  تدالو  هلأسم  رد  تنـس  لها  ياملع 

ار نآ  دناهدرک و  حیرـصت  رما  نیدب  زین  تنـسلها  ناثدحم  ناخروم و  زا  يرایـسب  تسا / هدـمآ  ایند  هب  لاس 255  رد  دنیوگیم  یـضعب  و 
هب هک  { 1 .} تسا هدـش  رکذ  نانآ  ياهباتک  مان  ناـملاع و  نیا  زا  نت  زا 5(ص ) شیب  مان  یـشهوژپ  ياهباتک  رد  دناهتـسنادن . تیعقاو  کی 

يرگـسع نسح  ماما  دـنزرف  دـمحم  مساقلاوبا  شمان  هعیـش  ماـما  نیمهدزاود  قشمد : خّروم  نولوط  نب  دـمحم  - 1 مینکیم : هراـشا  یخرب 
نابعـش همین  هعمج  زور  رد  وا  تدالو  تسوا . يدـهم  میاق و  رظتنم و  هک  دـنکیم  ناـمگ  هعیـش  هک  يدرف  ناـمه  تسا  تجح  هب  فورعم 
سجرن یلوـق  هب  اـی  طـمخ  شرداـم  ماـن  دوـب ، هلاسجـنپ  يو  يرگـسع  نسح  شردـپ  گرم  ماـگنه  هب  تسا  هدـش  عـقاو  يرمق  لاس 255 

ماما تسا . يدـهم  رظتنم و  نامه  یلوق  هب  هک  تسا  تجح  دـمحم  مساـقلاوبا  همئا  زا  نمیهدزاود  يواربش : هللادـبع  خیـش   - 2 { 2 .} تسا
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شردپ گرم  یلوق  هب  دمآ  ایند  هب  يرمق  لاس 255  نابعـش  همین  بش  رد  يار  نم  ّرـس  رد  ضر ) ) صلاخ نسح  ماما  دنزرف  تجح  دمحح 
ریگتـسد و ار  نایمـشاه  ناشیا  هک  ارچ  تقو  يافلخ  زا  سرت  رطاخ  هب  هدومن  یفخم  ار  يو  تدالو  نیح  سردـپ  دوب و  يو  یگلاـس  رد 5 
وا وا  مان  نیرتروهـشم  یلو  نامزلا  بحاـص  حـلاص و  فلخ  رظتنم و  میاـق و  يدـهم و  هب  تسا  بقلم  وا  دـندناسریم . لـتق  هب  اـی  سبح و 

{3 .} هدـش دراو  نامز  رخآ  رد  شروهظ  دروم  رد  هححیـص  ثیداحا  هک  تسا  یـصخش  ناـمه  يو  تسا  دـقتعم  هیعـش  اذـل  تسا  يدـهم 
نابعَش ْنِم  رَشَع  سِماْخلا  َْلَیل  َْتناک  ِِمئاقلا  َدالِو  َّنَا  ِتاقِّثلا  َْدنِع  ُقَّقَحُمْلا  ُمُوْلعَْملا  ُرَبَْخلَا  : " دسیونیم نینچ  هدوملا  عیبانی  باتک  رد  يزودنق 

بش رد  جع ) ) مئاق ترضح  تدالو  هک  تسا  نیا  ناقثوم  دزن  رد  ملسم  مولعم و  ربخ  { » 4"} أَِّرماس ِْْدَلب  یف  ْنیَتَِأم  َو  َنیسمَخ  َو  ٍسْمَخ  َْنِس 
گنهرف رـشن و  رتفد  پاچ  برغم ، دیـشروخ  یمیکح ، اضردـمحم  [. 1 .« ] تسا هدـش  عقاو  ارماـس  رهـش  رد  يرجه  لاس 255  نابعـش  همین 

خروم [. 2 / ] راثَّالا بختنم  ع)42 و   ) یمالسا ص رشن  هسسوم  يدهملا ، وه  نم  يزیربت ، لیلجت  بلاطوبا  خیـش  پاچ 8 ص 18 ؛ یمالسا ،
[. 3 / ] ع)11  ) ص مق ، یـضر  تاروشنم  دجنملا ، نیدلا  حالـص  رتکد  قیقحت  رـشع ، ینثالا  همئ  ألا  نولوط ، نب  دمحم  نیدلا  سمـش  قشمد 

ص 54، ّْدوملا ، عیبانی  [. 4 / ] مق یضر  تاروشنم  ، 180 ص 9(ع)1 -  فارشالا . بحب  فاحتالا  يواربشلا ، رماع  نب  دمحم  نب  هللادبع  خیش 
/ مق یضر  فیرش  پاچ 

؟  تسا هدماین  ایند  هب  جع )   ) نامز ماما  زونه  هک  دندقتعم  ننست  لها  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدماین  ایند  هب  جع )   ) نامز ماما  زونه  هک  دندقتعم  ننست  لها  ارچ 

خساپ

یبن زا  هک  تسا  يدایز  رایـسب  تایاور  ببـس  هب  نیا  دنراد و  داقتعا  وا  مایق  يدهم و  ندمآ  لصا  هب  ینـس  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  مامت 
تسا هدرک  رکذ  زین  ار  وا  یمـسج  ياهیگژیو  فاصوا و  یتح  هداد و  ار  شندمآ  هب  تراشب  هک  تسا  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  (ص ) مرکا

رکذ ترضح  نآ  بسن  يددعتم  تایاور  رد  و  تسا ـ  هلصاف  شنیـشیپ  نادند  ود  نیب  دراد و  یهایـس  لاخ  شتـسار  هنوگ  رب  هکنیا  دننام   ـ
یسوم دالوا  زا  نیمجنپ  قداص و  رفعج  دالوا  زا  نیمشش  نیسح و  دالوا  زا  نیمهن  همطاف و  یلع و  دالوا  زا  يدهم  هکنیا  دننام  تسا ـ  هدش 

رد هک  تسا ـ  مرکا  یبن  هینک  مه  مانمه و  يدـهم  تسا ـ  هدـش  رکذ  ترـضح  نآ  هینک  مان و  یتح  تسا و  نسح  شردـپ  ماـن  رفعج و  نب 
مایق هب  ندـمآ  هب  داقتعا  دوعوم ، يدـهم  هنیمز  رد  ناوارف  رایـسب  تاـیاور  دوجو  درک  میهاوخ  هراـشا  تاـیاور  نیا  هب  خـساپ  یناـیاپ  شخب 

هعیـش و نایم  ترـضح  نآ  تدالو  دروم  رد  اّما  و  تسا . هداد  رارق  نیملـسم  نایم  رد  مّلـسم  ياهدـیقع  ناونع  هب  نامزلا  رخآ  رد  ار  يدـهم 
لئاق زین  تنس  لها  زا  ياهدع  درادن ، هعیش  هب  صاصتخا  يدهم  ترـضح  تدالو  هب  داقتعا  ًالّوا : ینعی  تسا . فالتخا  تنـس  لها  تیرثکا 
رابخا یف  نایبلا   » باـتک رد  یعفاـش  فسوی  نب  دـمحم  1 ـ دوشیم : نایب  لـیذ  دراوم  هنومن  ناونع  هب  هک  دنتـسه . ترـضح  نآ  تدـالو  هب 

هب طوبرم  تایاور  رابخا و  باـتک ، فیلأـت  رد   » دـیوگیم باـتک  همدـقم  رد  يو  1399 ه.ق  مق ـ  يداهلا  هسـسؤم  پاچ  نامزلا » بحاـص 
حیحص تسا  هتفریذپ  تسا و  دقتعم  هنیمز  نیا  رد  هعیش  هک  هچنآ  دنچ  ره  تسا  هدومن  لقن  هعیش  قرط  زا  ریغ  زا  ار  نامزلا  بحاص  يدهم 

ربتعم تنـس  لها  هاگدـید  زا  هک  ار  یتایاور  اهنت  لصف  ره  رد  هک  تسا  لصف  رب 25  لمتـشم  باتک  نیا  ص 86  تسا » تسرد  نآ  لـقن  و 
ترضح تسارهز ـ  همطاف  لسن  زا  يدهم  دنکیم ـ  جورخ  نامزلا  رخآ  رد  يدهم  زا : دنترابع  باتک  ياهلصف  زا  یخرب  دنکیم  لقن  تسا 

يدهم يدهم ـ  ترضح  هرهچ  گنر و  تافص و  تسا ـ  مرکا  ربمایپ  دننامه  شاهینک  شمان و  دنکیم ـ  ادتقا  وا  هب  نامزلا  رخآ  رد  یـسیع 
داتفا قافتا  ءارماس  بارـس  رد  هک  شتبیغ  نابز  زا  يدـهم  هک  تسا  هنیمز  نیا  رد  باتک  لصف 25  تسا . هللا  ۀـفیلخ  هک  تسا  یحلاص  ماما 
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نامه ص 148  . ) دهدیم خـساپ  دراد  دوجو  ناشیا  تبیغ  ترـضح و  رمع  لوط  هنیمز  رد  هک  یتالاکـشا  هب  تسا و  یقاب  هدـنز و  نونکات 
ه.ق لاس 1419  توریب  غـالبلا  هسـسؤم  پاـچ  لوسرلا » لآ  بقاـنم  یف  لوؤسلا  بلاـطم   » باـتک رد  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  2 ـ باتک )

نب مظاکلا  یسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  شردپ  دش . دلوتم  ارماس  رد  يرجه  لاس 258  رد  رظتنم  يدهم  : » دیوگیم
زا مساقلاوبا و  شاهینک  دـمحم و  شمان  اّما  تسا و  یـضترملا  یلع  نب  نیـسح  نب  نیدـباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دـمحم  نب  قداصلا  رفعج 
زا يدهم  هکنیا : رب  ینبم  دـنکیم  لقن  دوعوم  يدـهم  هنیمز  رد  ربمایپ  زا  ار  یتایاور  دـعب  تسا و  رظتنم  حـلاص و  فلخ  تجح و  وا  باقلا 
ملظ زا  هکنآ  زا  دعب  دنکیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دـنکیم و  مایق  نامزلا  رخآ  رد  تسا و  نم  مان  مه  همطاف و  نادـنزرف  زا  نم و  لسن 
رکذ زا  سپ  و  ( 311 ص 313 ـ  «، ) دشاب هدـنامن  یقاب  رتشیب  ایند  رمع  زا  زور  کی  رگا  یتح  تسا  یمتح  مایق  نیا  تسا و  هدـش  رپ  روج  و 

تالاکـشا و هب  دـنکیم و  قیبطت  دـلوتم 258  بلاطیبا  نب  یلع  نب  یلع ... نب  نسح  نب  دـمحم  مساـقلاوبا  ناـمه  رب  ار  اـهنآ  تاـیاور  نیا 
ةرکذـت  » باـتک رد  یفنح  يزوج  نبا  طبـس  3 ـ ( 313 ص 320 ـ  . ) دـهدیم خـساپ  دوـش  حرطم  تسا  نکمم  هنیمز  نـیا  رد  هـک  یتاـهبش 

نب دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  يدهم ، تّجح  ترـضح  : » دـیوگیم لاس 1401 ه.ق  توریب  تیبلا  لها  هسـسؤم  پاچ  صاوخلا »
تـسوا تسا و  مساقلاوبا  هللادبعوبا و  وا  هینک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 

رخآ رد   » هک مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  هک  دنکیم  لقن  یتیاور  رمع  نبا  هللادبع  زا  سپـس  رَظتنم » مئاق  نامزلا و  بحاص  تجح و  ترـضح 
دنکیم رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  تسا و  نم  هینک  دننامه  شاهینک  نم و  مان  دننامه  شمان  هک  دنکیم  مایق  نم  نادنزرف  زا  يدرم  نامزلا 

رصم پاچ  رهاوجلا » تیقاویلا و   » باتک رد  ینارعـش  باهولادبع  4 ـ باتک ) نامه  ص 325  «، ) تسا هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ 
زور زا  لبق  هک  یعیاقو  هب  ار  یلصف  تسا  یتدیقع  فلتخم  لئاسم  رد  ّتنس  لها  ياملع  ناگرزب  رباکا و  ءارآ  نایب  رد  هک  لاس 1378 ه.ق 

نآ نوماریپ  ًالـصفم  هک  تسا  يدهم  ترـضح  مایق  عیاقو  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هداد  صاصتخا  دتفایم  قافتا  امتح  ایند  نایاپ  زیخاتـسر و 
لاس نابعـش  همین  رد  هک  تسا  يرکـسع  نسح  دنزرف  يدهم   » دـنکیم لقن  تنـس  لها  ياملع  رباکا  زا  یخرب  لوق  زا  تسا و  هدرک  ثحب 

وا فیرـش  رمع  زا  لاس  تسا 703  يرجه  لاس 958  هک  نونکا  دنک و  روهظ  یـسیع  اب  ات  دنام  دهاوخ  یقاب  هدنز  دـش و  دـلوتم  255 ه.ق 
رپ روج  ملظ و  زا  نیمز  هک  نآ  زا  دعب  تسا  یمتح  (ع ) يدهم جورخ   » هک دـنکیم  لقن  یبرع  نیدـلایحم  خیـش  لوق  زا  زین  و  درذـگیم »
رپ داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنکیم و  ماـیق  يدـهم  اـمتح  دـشاب  هدـنامن  یقاـب  رتشیب  اـیند  رمع  زا  زور  کـی  رگا  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دوش 

دنزرف يرکسع  نسح  شردپ  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  شدج  تسا و  اهنع  هللایـضر  همطاف  مرکا و  ربمایپ  لسن  زا  وا  دنکیم و 
یلع نیدباعلا  نیز  دنزرف  رقابلا  دمحم  دنزرف  قداصلا  رفعج  دنزرف  مظاکلا  یسوم  دنزرف  اضرلا  یلع  دنزرف  یقتلا  دمحم  دنزرف  یقنلا  یلع 
نامه ...«، ) تسادخ و لوسر  هیبش  شاهرهچ  تسادخ و  لوسر  مسا  شمسا  تسا  هنع  هللاایضر  بلاطیبا  نبا  یلع  ماما  دنزرف  نیـسح  دنزرف 

یـسربط 2ـ نیدحوملا  ۀیافک  هب 1 ـ دـینک  هعجارم  رتشیب  عـالطا  يارب  مینکیم  هدنـسب  هنومن  دـنچ  نیمه  رکذ  هب  ص 143 ) ج 2 ، باتک ،
هب تنـس  لها  زا  يرایـسب  داقتعا  مدـع  ایناث : ینیوزق  مظاکدـمحم  دیـس  يدـهملا  مامالا  يزوم 3 ـ یقت  دـمحم  نب  نیـسح  راتـسالا  فشک 

دوعوم يدهم  ندمآ  میدرک  رکذ  ًالبق  هک  هنوگنامه  ترضح  نآ  تدالو  ندوب  یفخم  1 ـ هلمج : زا  دراد  للع  (ع ) يدهم ترضح  تدالو 
یب رابخا  نآ  زا  مه  تقو  نامکاح  نیطالـس و  دوب . نیملـسم  هجوت  دروم  عیاش و  ملـسم و  يرما  مالـسا  ردـص  مرکا و  یبن  نامز  ناـمه  زا 

ضرقنم شتـسد  هب  ناراکمتـس  تموکح  دـیآیم و  دوجو  هب  نیـسح  همطاف و  لسن  زا  دوعوم  يدـهم  هک  دـندوب  هدینـش  دـندوبن و  عالطا 
نادـنزرف زا  نیمهن  ار  زا  هک  يددـعتم  تاـیاور  هژیوـب  درک  دـهاوخ  رپ  داد  لدـع و  دوـخ و  قـح  تموـکح  زا  ار  نـیمز  ماـمت  ددرگیم و 

زا ار  رطخ  نـیا  هدـش  هـک  هنوـگ  ره  دـندوب  ددـص  رد  دـندوب و  ساره  مـیب و  رد  وا  روـهظ  شیادـیپ و  زا  اذـل  درکیم ، یفرعم  (ع ) نیـسح
تبقارم لرتنک و  تحت  تدـش  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  هناـخ  هژیو  هب  مشاـه  ینب  ياـههناخ  تهج  نیمه  هب  دـننک  عفد  دوخ  تموکح 

ینب ياههناخ  رد  هک  دوب  هداد  يرس  تیرومأم  هلباق  نانز  زا  ياهدع  هب  یـسابع  دمتعم  تشاد . رارق  یـسابع  تلود  ینلع  یفخم و  نارومأم 
مـس يرکـسع  نسح  ماما  هب  هک  یماـگنه  اـت  دـنهد  شرازگ  ار  بتارم  دـنیامن و  دـمآ  تفر و  يرکـسع  نسح  ماـما  هناـخ  هژیو  هب  مشاـه 
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بقارم بش  زور و  امیاد و  هک  داد  تیرومأم  شیوخ  نارومأم  زا  یهورگ  هب  تفرگ  رارق  تداهش  يرامیب و  رتسب  رد  ترـضح  دیناروخ و 
ار هلباق  نانز  زا  یهورگ  دننک و  یسرزاب  شیتفت و  ار  ترضح  نآ  هناخ  داد  روتسد  يرکـسع  ماما  تداهـش  اب  دنـشاب و  ترـضح  نآ  هناخ 
مه يرکسع  ماما  هناخ  هب  یتح  دننک . تشادزاب  دش  هدید  نانآ  نیب  رد  ینتسبآ  رگا  دننک و  هنیاعم  ار  ترـضح  نآ  نازینک  مامت  ات  داتـسرف 

یفاک لوصا  یسربط ، يرولا  مالعا  دیفم ، داشرا  ، ) دننک لرتنک  یسرزاب و  تقد  لامک  اب  ار  رهش  ياههناخ  مامت  داد  روتـسد  درکن و  افتکا 
وا تدالو  زا  ات  تشک  ار  رادراب  نانز  مامت  نوعرف  هک  تسا  یسوم  ترضح  تدالو  هیبش  (ع ) يدهم ترـضح  تدالو  هلأسم  ینعی  ینیلک )

رطاخ هب  زین  يدهم  ترضح  تدالو  هلأسم  دش . گرزب  نوعرف  ناماد  رد  یسوم  ترـضح  دنوادخ  تساوخ  هدارا و  هب  اّما  دنک . يریگولج 
همین بش  رد  لاس 255 ه.ق  رد  ینعی  يرکسع  ماما  ترـضح  رمع  نایاپ  لبق  لاس  جنپ  دودح  رد  دوب و  یفخم  نامز  نآ  تخـس  تیعـضو 

، يرکسع ماما  لاس  جنپ  تدم  نیا  لوط  رد  دمآ و  ایند  هب  دوبن ، رهاظ  يدهم  ترضح  ردام  رد  لمح  راثآ  لبق  زور  ات  هک  یلاح  رد  نابعش 
، تیعضو نیا  اب  درکیم . یفرعم  دوخ  زا  دعب  تجح  ماما و  ار  وا  دادیم و  ناشن  دوخ  نایعیـش  زا  نیدمتعم  صاوخ و  هب  اهنت  ار  دنزرف  نیا 
زا هدیسر  تایاور  ربانب  دنچ  ره  دنوشن  علطم  ترـضح  نآ  تدالو  زا  دندوب  هتفرگ  هلـصاف  ربمایپ  تیب  لها  زا  هک  ّتنـس  لها  تسا ، یعیبط 

مزاول یخرب  زا  بانتجا  2 ـ دوب . هدش  یفرعم  (ع ) نیـسح ماما  لسن  زا  دنزرف  نیمهن  يرکـسع و  نسح  دالوا  زا  يدهم  ترـضح  مرکا ، یبن 
عونتم رایسب  نومضم  رظن  زا  دایز و  رایسب  هدمآ  دوعوم  يدهم  هنیمز  رد  هک  یتایاور  میتفگ  (ع ) يدهم ترـضح  تدالو  شریذپ  یلامتحا 

ینـس هعیـش و  تایاور  عومجم  تسا ـ  رفن  هدزاود  نم  زا  دعب  يافلخ  همئا و  دادعت  هک  هدـش  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  يرایـسب  تایاور  رد  تسا 
یلع و ناـشلوا  هک  نیا  رفن و  هدزاود  ماـن  هب  هدـش  حیرـصت  تاـیاور  نـیمه  زا  يریثـک  تاـیاور  رد  و  تـسا ـ  ثیدـح  هنیمز 925  نـیا  رد 

ناشمان رفن  هدزاود  مامت  تایاور  نیا  زا  يدادـعت  رد  دنتـسه و  (ع ) نیـسح لسن  زا  ناـنآ  زا  رفن  هن  هکنیا  تسا و  دوعوم  يدـهم  ناـشرخآ 
دالوا زا  يدهم  ثیدـح )  214  ) تسا یلع  دالوا  زا  يدـهم  هک : تسا  هدـمآ  يددـعتم  تایاور  رد  نینچمه  تسا  هدـش  رکذ  کی  هب  کـی 
يدهم ثیدح ،)  103  ) تسا رقاب  دمحم  دالوا  زا  يدهم  ثیدـح )  148  ) تسا نیـسح  دالوا  زا  نیمهن  يدهم  ثیدح )  192  ) تسا همطاف 

نسح يدهم  ردپ  مان  ثیدح ،)  145  ) تسا يرکـسع  نسح  دنزرف  يدهم  هک  نیا  و  و ... ثیدح )  99  ) تسا قداص  رفعج  دالوا  نیمـشش 
رکذ اب  لیصفت  هب  ار  ثیداحا  نیا  هک  یفاص  هللا  تیآ  رثالا  بختنم  باتک  هب  دینک  هعجارم  یلیـصفت  عالطا  يارب  هک  ثیدح ،)  148  ) تسا

دسریم رظن  هب  نینچ  دراد ، دوجو  دوعوم  يدهم  هنیمزرد  هک  یثیداحا  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدرک  لقن  نآ  یّنس  یعیـش و  رداصم  عبانم و 
(ع) یلع لصف  الب  تفالخ  تماما و  رد  هعیش  هدیقع  دیئأت  هک  دراد  یعباوت  (ع ) يرکسع نسح  ماما  زا  يدهم  ترضح  تدالو  شریذپ  هک 

هیجوت ددص  رد  ياهنوگ  هب  هتخادنا و  فّلکت  تمحز و  هب  ار  دوخ  تسیابیم  دنریذپب  ار  نآ  تنـس  لها  رگا  دشابیم و  شدنزرف  هدزای  و 
تماما تفـالخ و  هلأـسم  رد  هعیـش  رظن  شریذـپ  هب  یهتنم  موزل  متح و  روط  هب  يدـهم  ترـضح  تدـالو  شریذـپ  دـنچ  ره  ینعی  دـنیآ  رب 

زا یهوبنا  لباقم  رد  ار  تنـس  لها  نکل  میدرک ـ  لـقن  ار  تنـس  لـها  زا  ياهدـع  شریذـپ  خـساپ  تسخن  شخب  رد  هکناـنچمه  دوشیمن ـ 
ار ترـضح  نآ  تدالو  لصا ، زا  اذل  دنزادنایب . تایاور  نآ  هیجوت  تهج  رد  تقـشم  تمحز و  هب  ار  دوخ  دیاب  هک  دـهدیم  رارق  تایاور 

تدالو دندوب  هتفرگ  هلـصاف  تیب  لها  زا  هک  تنـس  لها  زا  هک  تنـس  لها  يارب  اساسا  میداد  حیـضوت  لبق  شخب  رد  هک  دـنوشیم ـ  رکنم 
رد یسابع  هفیلخ  لیلد  نیمه  هب  دنکیم و  ییامنهار  يرکـسع  ماما  يارب  يدنزرف  هب  ار  نانآ  تایاور  دنچ  ره  تسا  هدوب  یفخم  ترـضح 

تاراشتنا یهاشورسخ ، يداه  دیس  تنس ، لها  يدهم و  ماما  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تسا  هدوب  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  يوجتـسج 
. تاعالطا

. درادن دوجو  نامز  ماما  دنیوگ  یم  دنرادن و  لوبق  ار  نامز  ماما  ترضح  دوجو  ننست  لها  ارچ 

شسرپ
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. درادن دوجو  نامز  ماما  دنیوگ  یم  دنرادن و  لوبق  ار  نامز  ماما  ترضح  دوجو  ننست  لها  ارچ 

خساپ

عوضوم تایئزج  رد  هتبلا  دناهتـشون . هنیمز  نیا  رد  رثا  اههد  دنراد و  داقتعا  نامزلا  رخآ  رد  جع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  هب  زین  تنـس  لها 
يارب دنراد . رظن  قافتا  نآ  رب  ناناملـسم  همه  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  تیودـهم »  » هلأسم لصا ، رد  یلو  دـنراد ؛ هعیـش  اب  ییاهفالتخا 

ترـضح هب  تنـس  لـها  داـقتعا  روپ  يدـهم  جـع ) ) يدـهم ماـما  هماـنباتک  یفاـص 2 - هـّللا  فـطل  رثـالا  بـختنم  - 1 .ك : ررتـشیب حیـضوت 
ياهباتک زا  هک  دواد - » یبا  ننس   » رد دننادیم . (س ) همطاف ترـضح  نادنزرف  زا  ار  ترـضح  نآ  تسا و  نایعیـش  دننام  زین  جع ) ) يدهم

لوقی هّللا ص ) لوسر  تعمس  هک : تسا  هدش  لقن  هملس  ما  زا  هرامش 3735  ثیدح  يدهملا » یف  ءاجام  باب   » رد تسا -  تنس  لها  مهم 
هرامش ثیدح  رد  و  . M} تسا (س) همطاف لسن  زا  نم  ترتع  زا  يدهم  دومرف : (ص ) ربمایپ مدینـش  ۀـمطاف ؛  دـلو  نم  یترتع  نم  يدـهملا 

ًالدع اطـسق و  ضرالا  ألمی  فنالا  ینقا  ۀهبجلا  یلجا  ینم  يدهملا  هّللا ص ) لوسر  لاق  هک : تسا  هدـش  لقن  يردـخ  دیعـس  یبا  زا   3736
روطنامه دنکیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  تسا . یناشیپ و ... خارف  وا  تسا ، نم  زا  يدـهم  دومرف : (ص ) ربمایپ املظ ؛  اروج و  تئلمامک 

زونه جع ) ) نامزماما دنرادنپیم  نانآ  هک  تسا  نآ  تنس ، لها  هعیش و  هاگدید  نیب  یساسا  قرف  اهنت  . M} تسا هدش  رپ  روجو  ملظ  زا  هک 
اب قوف  باتک  یمالسا . تاراشتنا  رتفد  ینیـسح ، ربکا  یلع  دیـس  جع ،) ) دوعوم يدهم  رد  قافتا  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دناهدشن . دلوتم 
زا مهدزاود  ماـما  ناونع  هب  جـع ) ) ناـمزلا بحاـص  ترـضح  ینیقی  دوجو  هب  بهذـم  نیا  ناـگرزب  لاوقا  تنـس و  لـها  تاـیاور  هب  دانتـسا 

هتبلا تسا . یناهج  لک  حلصم  ندمآ  هدعو  دراد  دوجو  ملـسم  عطق و  روط  هب  یهلا  گرزب  نایدا  رد  هچنآ  دزادرپیم . تنـس  لها  هاگدید 
داجیا نآ  تاصخـشم  قیقد  نییعت  رد  ار  یتالکـشم  هتفرگ  ماجنا  اـهنآ  رد  هک  یتاـفیرحت  تسا و  تواـفتم  سدـقم  بتک  رد  نآ  تاـیئزج 

. دراد دوجو  یهلا  گرزب  نایدا  رد  یناهج  دحاو  لدع  قح و  تموکح  ندمآ  دـیدپو  حلـصم  راظتنا  لصا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا . هدرک 
نامه نآ  تلع  دـیاش  دـناهدماین . ایند  هب  زونه  ترـضح  نآ  هک  دـندقتعم  یخرب  هتبلا  دـنراد . داقتعا  ترـضح  نآ  هب  ننـست  لـها  نوتم  رد 
نییآ رد  احیـسم  راظتنا  اگن : هنومن  يارب  تسا . هدوبروج  ماکح  سرت  رطاـخ  هب  هعیـش  صاوخ  ریغ  زا  ترـضح  نآ  تدـالو  نتـشاد  یفخم 

J .} مق بهاذم  نایدا و  تاعلاطم  زکرم  یقیفوت ، نیسح  همجرت : نوتسنیرک ، دوهی ،

؟ دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنکیم و  روهظ  مالسلا » هیلع  » یسیع ترضح  ماجنارس  دنراد  هدیقع  اهیّنس  هک  تسا  حیحص  ایآ 

شسرپ

؟ دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنکیم و  روهظ  مالسلا » هیلع  » یسیع ترضح  ماجنارس  دنراد  هدیقع  اهیّنس  هک  تسا  حیحص  ایآ 

خساپ

و ال : » تسا هدـمآ  نآ  رخآ  رد  هلمج  نیا  هک  هدـش  تـیاور  یثیدـح  ( 9) تسا ّتنـس  لها  حاحـص  زا  یکی  هک  هجام  نبا  ننـس  باـتک  رد 
زا رپ  ار  ناهج  هک  دوعوم  يدهم  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هلمج  نیا  تسین .» مرم  نب  یسیع  زج  يدهم  یفی ؛ میرم  نب  یسیع  الا  يدهملا 

دروم ) کسنم یبهذ  دننام  تّنـس  لها  لاجر  ناسانـشراک  هیحان  زا  ثیدح  نیا  یلو  تسا . میرم  نب  یـسیع  ترـضح  دنکیم  داد  لدـع و 
ثیدح دیوگیم : تسا  هدرک  تیاور  وا  زا  هجام  نبا  هک  یلعالادـبع  نب  سنوی  ( 10) همجرت رد  یبهذ  هک  نانچ  تسا  هدش  یفّرعم  راکنا )

نیا ساسا  نیا  رب  تسا . هدروآ  روکذـم  باـتک  ص 535  رد ج 3 ، ار  بلطم  نیمه  و  راـکنا ) دروـم  « ) رکنم ًاّدـج  میرم  نباـالا  يدـهمال  »
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ثیداحا نانآ  دشابیم  زین  تّنـس  لها  راکنا  دروم  تسا  یـسیع  ترـضح  نامزلا  رخآ  رد  یناهج  لدع  تموکح  هدننک  اپ  رب  هک  نومـضم 
اهیلع » ارهز همطاف  نادنزرف  زا  ای  و  ( 11 «) هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ تیب  لها  زا  ار  يدهم  هک  دناهدروآ  شیوخ  یثیدح  عبانم  رد  يرایـسب 

چیه هک  تسا  هدش  رکذ  ّتنس  لها  هعیش و  ثیداحا  رد  رایسب  ياههناشن  تافص و  اهیگژیو و  يدهم  يارب  و  دنکیم . یفرعم  ( 12 «) مالسلا
دراو تّنس  لها  هعیش و  ثیداحا  رد  يرآ  دینک . هعجارم  رثالابختنم  باتک  هب  تسین  قطنم  مالسلا » هیلع  » یسیع ترـضح  رب  اهنآ  زا  مادک 
ماـما رـس  تشپ  دوشیم و  لزاـن  نامـسآ  زا  مالـسلا » هیلع  » یـسیع ترـضح  مالـسلا » هیلع  » يدـهم ترـضح  روـهظ  ماـگنه  هک  تسا  هدـش 

مایق تفرشیپ  ّتیقفوم و  زومر  زا  یکی  نامز  ماما  هب  مالسلا » هیلع  » یلع ترـضح  يادتقا  نیمه  دیاش  دراذگیم و  زامن  مالـسلا » هیلع  » نامز
(9 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  تفای « . دنهاوخ  شیارگ  ترضح  هب  ناهج  نایحـسم  مامت و  رادتقا  نیا  دوجو  اب  اریز  دشابیم  ترـضح  نآ 
، هجام نبا  ننس  ۀیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  ( 11 مقر 9909 . ص 481 ، ج 4 ، لادعالانازیم ، ( 10 ص 1340 . ج2 ، هیبرعلا ، بتکلاءایحاراد 

ص 1368. ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ۀیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  ( 12 ص 1367 . ج 2 ،

/ دیهد حیضوت  ار  کی  ره  رظن  ًافطل  تسا ، هدماین  ایند  هب  زونه  دنیوگ  یم  تنس  لها  یلو  تسا  هدنز  جع )  ) يدهم ماما  دنیوگ  یم  نایعیش 

شسرپ

/ دیهد حیضوت  ار  کی  ره  رظن  ًافطل  تسا ، هدماین  ایند  هب  زونه  دنیوگ  یم  تنس  لها  یلو  تسا  هدنز  جع )  ) يدهم ماما  دنیوگ  یم  نایعیش 

خساپ

دندقتعم نآ  هب  ینس  هعیش و  تسا و  یمالسا  يا  هدیقع  ناشیا  تسد  هب  یناهج  یمالسا  تموکح  يرارقرب  و  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ 
دلوتم ارماس  رد  لاس 255ه ق  رد  ترضح  نآ  هک  دراد  داقتعا  هعیش  ترـضح  نآ  تدالو  اب  هطبار  رد  اما  تسین / یفالتخا  تهج  نیا  زا  و 

/ دـناهدومن تبث  ار  ترـضح  نآ  تدـالو  هعقاو  ناـخروم  ناـیاور و  وتـسا  هعیـش  دزنینیقی  ویعطق  تاـعوضوم  زا  عوضوم  نیا  تسا و  هدـش 
تسا و هدشن  دلوتم  زونه  ترضح  نآ  هک  دنیوگ  یمیخرب  دنرادن -  رظن  قافتا  جع )  ) يدهم ترضح  تدالو  هلأسم  رد  تنس  لها  ياملع 

کی ار  نآ  دناهدرک و  حیرصت  رما  نیدب  زین  تنس  لها  ناثدحم  ناخروم و  زا  يرایسب  تسا / هدمآ  ایند  هب  لاس 255  رد  دنیوگ  یمیضعب 
: مینک یم  هراشایخرب  هب  هک  تسا . هدـش  رکذ  نانآیاهباتک  ماـن  ناـملاع و  نیا  زا  نت  زا 65  شیب  مانیشهوژپیاهباتک  رد  دناهتـسنادن . تیعقاو 
میاـق و رظتنم و  هـک  دـنک  یم  ناـمگ  هعیـش  هـکیدرف  ناـمه  تـسا  تـجح  هـب  فورعمیرگـسع  نـسح  ماـما  دـنزرف  دـمحم  مساـقلاوبا  ش 
، دوب هلاسجنپیویرگـسع  نسح  شردپ  گرم  ماگنه  هب  تسا  هدش  عقاویرمق  لاس 255  نابعـش  همین  هعمج  زور  رد  وا  تدالو  تسوایدهم .

تسا بقلم  وا  دندناسر . یم  لتق  هب  ای  سبح و  ریگتـسد و  ار  نایمـشاه  ناشیا  هک  ارچ  تقویافل  تسا / سجرنیلوق  هب  ای  طمخ  شردام  مان 
تـسایصخش نامهیو  تسا  دقتعم  هیعـش  اذل  تسایدهم  وا  وا  مان  نیرتروهـشمیلو  نامزلا  بحاص  حلاص و  فلخ  رظتنم و  میاق و  ویدهم  هب 

ُمُوْلعَْملا ُرَبَْـخلَا  : " دـسیون یم  نینچ  هدوملا  عیباـنی  باـتک  ردـیزودنق  هدـش / دراو  ناـمز  رخآ  رد  شروهظ  دروم  رد  هححیـص  ثیداـحا  هک 
ملسم مولعم و  ربخ  "  » أِّرماس ِْْدلَبیف  ْنیَتَِأم  َو  َنیسمَخ  َو  سْمَخ  هَنِس  نابعَش  ْنِم  رَـشَع  سِماْخلا  َهَْلَیل  َْتناک  ِِمئاقلا  َدالِو  َّنَا  ِتاقِّثلا  َْدنِع  ُقَّقَحُمْلا 

.« تسا هدش  عقاو  ارماس  رهش  ردیرجه  لاس 255  نابعش  همین  بش  رد  جع ) ) مئاق ترضح  تدالو  هک  تسا  نیا  ناقثوم  دزن  رد 

؟ دنتسه ( جع  ) يدهم ترضح  دوجو  هب  دقتعم  مدرم  زا  هورگ  دنچ 

شسرپ
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؟ دنتسه ( جع  ) يدهم ترضح  دوجو  هب  دقتعم  مدرم  زا  هورگ  دنچ 

خساپ

بهاذم نایدا و  مامت  ابیرقت  هکلب  درادن ؛ ناناملـسم  هب  صاصتخا  ملاع  یجنم  دوعوم  هب  هدـیقع  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روطب  هراب  نیا  رد 
رات هریت و  ناهج  عضو  هک  یخیرات  عطقم  کی  رد  هک  دنراد  داقتعا  بهاذم  نایدا و  مامت  ناوریپ  دنراد . تکارـش  هدیقع  نیا  رد  ینامـسآ 

کی هک  تسا  تقو  نیا  رد  دریگیم ؛ ارف  ار  اج  همه  ینید  یب  ملظ و  داسف و  دوشیم  وربور  نارحب  اب  يرـشب  هعماج  ددرگیم و  کیرات  و 
ینامـسآ ياهباتک  رد  مه  دیون  هدژم و  نیا  دنکیم . رب  تیرـشب  نایم  زا  ار  داسف  ملظ و  هشیر  دنکیم و  روهظ  یبیغ  تسد  دـییات  اب  یجنم 

نایدا و رگید  سدقم  ياهباتک  رثکا  رد  مه  تسا و  هدمآ  همانبـساماج ) ودنزاپ  دنز و  باتک   ) نایتشترز سدقم  باتک  يراصن و  دوهی و 
ار وا  نایتشدرز  دنربیم و  رسب  دوعوم  یجنم  هب  هدیقع  رب  نایدا  همه  و  نایئادوب . همهارب و  سدقم  ياهباتک  دننام : دوشیم  هدید  بهاذم 

يدهم مانب  ناناملسم  دوعوم ، حیسم  مانب  نایحیسم  یجنم ، ياحیسم  ای  یلیئاکیم  رورس  مانب  نادوهج  ناهج ) هدنهدتاجن   ) سنایـشوس مانب 
دننام زین  جـع ) ) يدـهم ترـضح  هب  تنـس  لها  داقتعا  هحفـص 66 . ینیما ، میهاربا  ناـهج ، رتـسگداد  رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دوعوم ،

 - تسا تنس  لها  مهم  ياهباتک  زا  هک  دواد - » یبا  ننس   » رد دننادیم . (س) همطاف ترـضح  نادنزرف  زا  ار  ترـضح  نآ  تسا و  نایعیش 
نم یترتع  نم  يدهملا  لوقی  هّللا ص ) لوسر  تعمس  هک : تسا  هدش  لقن  هملـس  ما  زا   3735 هرامش ثیدح  يدهملا » یف  ءاجام  باب   » رد

يردخ دیعس  یبا  زا  هرامـش 3736  ثیدح  رد  و  تسا . (س ) همطاف لسن  زا  نم  ترتع  زا  يدهم  دومرف : (ص ) ربمایپ مدینـش  همطاف ؛» دـلو 
؛» املظ اروج و  تئلم  امک  ًالدـع  اطـسق و  ضرالا  ألمی  فنالا  ینقا  ۀـهبجلا  یلجا  ینم  يدـهملا  هّللا ص ) لوسر  لاق  هک : تسا  هدـش  لـقن 
رپ روج  ملظ و  زا  هک  روطناـمه  دـنکیم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  تسا . یناـشیپ و ... خارف  وا  تسا ، نم  زا  يدـهم  دومرف : (ص ) ربماـیپ

یلو دناهدشن . دلوتم  زونه  جع ) ) نامزماما دنرادنپیم  نانآ  هک  تسا  نآ  تنـس ، لها  هعیـش و  هاگدـید  نیب  یـساسا  قرف  اهنت  تسا . هدـش 
دیـس جع ،) ) دوعوم يدهم  رد  قافتا  اگن : تنـس  لها  هاگدید  هعلاطم  يارب  تسا . تاملـسم  زا  تنـس  لها  هاگدـید  رد  يدـهم  روهظ  لصا 

. یمالسا تاراشتنا  رتفد  ینیسح ، ربکا  یلع 

؟ تسیچ جع )  ) نامز ماما  روهظ  صوصخ  رد  هضوفم  داقتعا 

شسرپ

؟ تسیچ جع )  ) نامز Š اما روهظ  صوصخ  رد  هضوفم  داقتعا 

خساپ

رد و  ( 2) هعیش ثیداحا  رد  ضیوفت  اّما  ( 1) تسا راک  نآ  رد  وا  ندینادرگ  مکاح  يرگید و  هب  راک  يراذـگاو  يانعم  هب  تغل  رد  ضیوفت 
همئا و  (ص ) مرکاربمایپ قلخ  زا  سپ  دنوادخ  : » دندقتعم هک  دوشیم  قالطا  یناسک  رب  تسا  هجوت  دروم  راتشون  نیا  رد  هچنآ  مالک و  ملع 

(4  ) هضوفم تاداقتعا  رد  ریس  اب  ( 3 « ) تسا هدرک  راذگاو  اهنآ  هب  ار  ندناریم  ندرک و  هدنزو  قزر  قلخ و  زا  ملاع  روما  همه  مالسلامهیلع 
همئا دـیدش  دروخرب  عضوم و  تسا ، لـمأت  تقد و  هتـسیاش  هچنآ  اـّما  دوـشیمن  هدـید  جـع ) ) ناـمز ماـما  روـهظ  عوـضوم  هراـبرد  یبـلطم 

تالغ دومرف : باوج  رد  (ع ) ترـضح نآ  دـش  لاوس  هضوفم  تالغ و  هرابرد  (ع ) اـضر ماـما  زا  تسا ــ . هدوب  هورگ  نیا  اـب  مالـسلامهیلع 
لوسر و ادخ و  تیالو  زا  جورخ  بجوم  ار  هملک  کی  هلیسو  هب  ندرک  کمک  یتح  اهنآ  اب  طابترا  نوگره كرشم و  هضوفم  دنرفاک و 
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هلأست تئج  دـیامرف ... : یم  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  یندـم » میهاربا  نب  لماک  ( » (ع يدـهم ماـما  ( 5) دنتسناد əĘ Š لامهیلع تیب  لها 
راتفگ زا  يا  هدمآ  ( 6  ( ) هللا ءاشی  نا  ّالا  نواشت  ام  و  : ) لوقی هللاو  انئـش ، ءاشاذاف  هللا ، ۀیـشمل  ۀیعوا  انبولق  لب  اوبذـک ، ۀـضوفملا ، ۀـلاقم  نع 

زین ام  دـهاوخب  ادـخ  هک  یماگنه  تسا . دـنوادخ  ّتیـشم  ياهفرظ  ام  ياهلد  هکلب  دـنیوگیم . غورد  اهنآ  یـسرپب !؟ اهنآ  داقتعا  هضوفم و 
یلک روط  هب  هکنآ : هصالخ  ( 7) دهاوخب ادخ  هک  ار  هچنآ  زج  دننکیمن ، هدارا  اهنآ  دیامرفیم : یلاعت  كرابت  يادـخ  هکنانچ  میهاوخیم .

ج راونالاراحب ، - 2 ص 71 . ج 5 ، سورعلا ، جاـت  - 1 اهتشونیپ : تسا . هدوبن  مالـسلامهیلع  همئا  دـییأت  دروم  هضوفم  تاداقتعا  راکفا و 
رد ضیوفت  مکح ، تیفیک  رد  ضیوفت  هعماج ، هرادا  رد  ضیوفت  نید  رما  رد  ضیوفت  شنیرفآ ، رد  ضیوفت  دننام   . 647 ص 350 -  - 25

رتشیب ییانشآ  تهج  - 4 ص 364 .  ص 359 -  یناگیاپلگ ، ینّابر  یلع  یمالک ، بهاذم  قرف و  رتشیب ر.ك  ییانـشآ  تهج  - 3 ششخب .
رد یـشواک  نایلاغ  و  ص 153 . قرفلا ، نـیب  قرفلا  نییمالـسالا ص 14 و  تالاقم  ص 60 و  قرفلاو ، تالاقملا  نانآ ر.ك  تاداـقتعا  اـب 

-7 . 29 ریوکت -  ، 30 ناسنا -  - 6 ص 328 ح2 . ج 25 ، راونالاراحب ، - 5 ص 224 . یناشورف - يرفـص  هللا  تمعن  اهدـنیآرب ، اهنایرج و 
ص 122. ةدوملا ج 3 ، عیبانی  ص 348  رثالا ، بختنم  ص 289 ، ۀمغلا ج3 ، فشک  ص 247 - یسوط ، خیش  تبیغ 

؟ دنتسه يدهم ع ) رکنم  هّیدیز  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه يدهم ع ) رکنم  هّیدیز  ایآ 

خساپ

یحـض یقرواپ .  . } دننکیم راکنا  ار  ع )  ) يدهم دیدش  روط  هب  هیدیز  هک  دنکیم  اعّدا  مالـسالا " یحـض   " باتک رد  يرـصم  نیما  دمحا 
مه اهنآ  هک  میربیم  یپ  هّیدیز  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  اریز  تسا ، لطاب  متح  روط  هب  نیما  دمحا  ياعدا  یقرواپ } مالسالا ج 3 ص 243 
زا يدّیؤم  ینـسح  روصنم  نب  دّمحم  نب  نیدلا  دـجم  دـنراد . لماک  داقتعا  ع )  ) يدـهم ترـضح  مایقو  روهظ  هب  یمالـسا  قَِرف  ریاس  دـننام 

هرابرد يرایـسب  ثیداحا  هدرک و  نایب  يدـهملا " رابخا   " ناونع تحت  ار  یباب  راونالا " عماول   " باتک رد  هک  تسا  هّیدـیز  ياملع  ناگرزب 
زا ناماما  : " دیوگیم دوخ  تاملک  زا  یشخب  رد  وا  یقرواپ } ص 58-64 . ج 1 ، راونالا ، عماول  یقرواپ .  . } تسا هدروآ  ع )  ) ترضح نآ 

لوا دندیـشکیم . راظتنا  دنوادخ  زا  ار  وا  جرفو  دندادیم  تراشب  يدهم  ترـضح  هب  داب  اهنآ  رب  لاعتم  دـنوادخ  ياهدورد  هک  دّـمحملآ 
ع)  ) يدهم ترـضح  عوضوم  دندمآیم  اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  هب  نانآ  قباسو  دندومنیم ، تیـصو  عوضوم  نیا  هب  ار  ناماما  رخآ  ناماما 
: دیوگیم ع )  ) يدهم ترضح  هرابرد  رایـسب  تایارو  رابخا  لقن  زا  دعب  زین  وا  یقرواپ } ص 58 . نامه ، یقرواپ .  " . } دـندومنیم غالبا  ار 

يوبن ياهربخ  : " دیوگیم زینو  یقرواپ } نامه . یقرواپ .  " . } دشابیم رتاوت  ّدـح  هب  تسا  تیب  لها  زا  وا  هکنیاو  يدـهم  هرابرد  تایاور  "

هک تسا  يزیچ  نامه  وا  هراـبرد  رماو  دوش . هرامـش  هک  تسا  نآ  زا  شیب  يدـهم ...)  ) ناـماما همتاـخو  تّما  ماـما  هب  يولع  ياـهتراشبو 
یمالک تسا . هتفگ  اهتنج " ۀمکحلل  سبل  دق   " هیلع هَّللاتاولـص  یلع ) ماما   ) ّیـصو مالک  حرـش  رد  دیدحلا ) یبا  نبا   ) هغالبلا جهن  حراش 

(". وا روهظ   ) وا رب  رگم  دوشیمن  مامت  فیلکتو  ایند  هک  تسا  نیا  رب  ناناملـسم  ياـههقرف  ماـمت  قاـّفتا  قیقحت  هبو  تسا . نیا  نآ  ّصن  هک 
ج یفاشلا ، باتک  یقرواپ .  . } تسا هدرک  لقن  یفاشلا "  " باتک رد  هزمح ، نبا  هّیدـیز ، ماما  ار  نیماضم  نیمه  یقرواپ } نامه . یقرواپ .  }
رد هکنیا  هن  دراد ، داـقتعا  ع )  ) يدـهم ترـضح  تدـالو  هـب  یّتـح  وا  هـک  دوـشیم  هدافتـسا  هزمحنـبا  تاراـبع  زا  یقرواـپ } ص 78 . ، 1

حمطم  " باتک رد  هیدـیز  ياملع  زا  الهم  رـصان  نب  نیـسح  یـضاق  زینو  یقرواپ } ص 79 . نامه ، یقرواپ .  . } دوشیم دـلوتم  ناـمزلارخآ 
". تسا هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  هک  تسا  یثیداـحا  يدـهم  هراـبرد  : " دـیوگیم وا  تسا . هدرک  حیرـصت  تیودـهم  هیـضق  لـصا  هب  لاـمآلا "
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{ یقرواپ ص 185  لامآلا ، حمطم  یقرواپ .  }

؟ تسیچ يدهم  ترضح  تموکح  هعسوت  هب  عجار  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ يدهم  ترضح  تموکح  هعسوت  هب  عجار  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

خساپ

لاـعتم دـنوادخ  تسا . ع )  ) يدـهم ترـضح  تموکحو  توعد  ندوب  ریگارف  عوـضوم  تیودـهم ، هیـضق  رد  داـقتعا  دراوـم  زا  رگید  یکی 
نامیا ناگدنب  امـش  زا  هک  یناسک  هب  دنوادخ  " ؛}... ِضْرَألا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : } دیامرفیم

هب لبنح  نب  دمحا  دهد ". تفالخ  نیمز  يور  رب  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـندرگ  یقرواپ } هیآ 55 . رون ، هروس  یقرواپ .  } راـکوکینو هدروآ 
ألمیف اعـست  وأ  اعبـس  کلمی  یترتع  نم  لجر  جرخی  ّمث  ًاروجو  ًاملظ  ضرـألا  ـألمت  : " دومرف هک  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  شدـنس 

زا یـصخش  ماگنه  نیا  رد  دوشیم ، ملظو  متـس  یقرواـپ } ص 28 . ج 3 ، دـمحا ، دنـسم  یقرواپ .  } زا رپ  نیمز  " " ؛ ًالدـعو اطـسق  ضرألا 
." درک دهاوخ  دادو  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  ماگنه  نیا  ردو  دش ، دهاوخ  نیمز  ّلک  کلام  زور  هن  ای  تفه  تدـم  ردو  دـنکیم  جورخ  مترتع 

تئلم امک  ًاطـسقو  ًالدع  ضرألا  ألمی  مهفهک ، یف  فهکلا  لهأ  ثبل  امک  ًاعـست  دادزیو  ۀنـس  ۀئامثالث  مئاقلا  کلمی  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما 
لاس  7 309 مئاق یقرواپ } ح 212 . ص 390 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } ماما " " ؛ اهبرغو ضرـألا  قرـش  هل  هَّللا  حـتفیف  ًاروجو  ًاـملظ 
دادو لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دـندرک . گـنرد  ناـشراغ  رد  فهک  لـها  هک  رادـقم  ناـمه  دـنکیم ، تموکح  نآ  ردو  دوشیم  نیمز  کـلام 

... ". دومن دهاوخ  حتف  ار  ملاع  برغو  قرش  وا  يارب  دنوادخ  دشاب . هدش  روجو  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  درک ، دهاوخ 

؟ تسیچ یصخشو  یعون  تیودهم  زا  روظنم 

هراشا

هعیـشو دنراد  لوبق  ار  یعون  تیودهم  ّتنـس  لها  دوشیم : هتفگ  ًالثم  دوشیم ، هدافتـسا  یعونو  یـصخش  تیودهم  زا  تاریبعت  رد  یهاگ 
. تسیچ ود  نیا  زا  دوصقم  ار ، یصخش  تیودهم  هیماما 

شسرپ

لها دوشیم : هتفگ  ًالثم  دوشیم ، هدافتسا  یعونو  یـصخش  تیودهم  زا  تاریبعت  رد  یهاگ  تسیچ ؟ یـصخشو  یعون  تیودهم  زا  روظنم 
. تسیچ ود  نیا  زا  دوصقم  ار ، یصخش  تیودهم  هیماما  هعیشو  دنراد  لوبق  ار  یعون  تیودهم  ّتنس 

خساپ

هدنز نونکاتو  هدش  دلوتم  هک  نّیعم  تسا  یـصخش  ع )  ) دوعوم يدهم  هکنیا  هب  تسا  دقتعم  ینعی  تسا ؛ یـصخش  تیودهم  هب  لئاق  هعیش 
یعون تیودـهم  هب  دـقتعم  ّتنـس  لها  یلو  تسین . ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دـنزرف  زج  یـسک  واو  درک ، دـهاوخ  روهظ  هدـنیآ  ردو  تسا 
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تـسواو درک . دهاوخ  روهظو  هدش ، دلوتم  يدهم  مان  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هیرذ  زا  یـصخش  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  دـقتعم  ینعی  تسا ؛
يدهم ریبعت  درادن . یجراخ  دوجو  هچرگ  دشاب ، هدش  روجو  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دومن  دهاوخ  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یـسک 

رد هکنیا  هب  دـندقتعم  يولوم  نوچمه  ّتنـس  لها  يافرع  زا  یخرب  تسا . لوادـتم  افرع  دزن  هک  دراد  زین  يرگید  دربراک  یـصخشو  یعون 
، تسا ناکما  ملاع  بطق  نامه  يدهم ، زا  نانآ  دوصقم  رمع . لسن  زا  هاوخو  یلع  لسن  زا  هاوخ  دشاب  دوجوم  يدـهم  کی  دـیاب  ینامز  ره 

. دش دهاوخ  برطضم  نیمز  نآ  نودب  اریز  دشاب ، دوجوم  موصعم  ماما  دیاب  نامز  ره  رد  هک  تسا  لئاق  هعیش  یلو 

؟ میراد رارق  ترتف  رصع  رد  ام  ایآ 

شسرپ

؟ میراد رارق  ترتف  رصع  رد  ام  ایآ 

خساپ

دوخ ياعدا  ردو  دناهدش  ایبنا  نیب  ترتف  دننامه  ترتف ، هب  لوقو  تماما  عاطقناو  فّقوت  هب  لئاق  نایعیـش  زا  یخرب  : " دیوگیم بتاک  دمحا 
نانآ دـنک . بضغ  شقلخ  رب  دـنوادخ  هک  یماگنه  ًاـصوصخ  دراد ، تماـما  عاـطقنا  ناـکما  رب  تلـالد  هک  دـناهدرک  کّـسمت  يراـبخا  هب 

لوصفلا  " رد دـیفم ؛ خیـش  ًالوا : یقرواـپ } ص 123 . یـسایسلا ، رکفلا  روـطت  یقرواـپ .  " . } تسا تـقو  ناـمه  نـآلا  اـم  دزن  : " دـنیوگیم
نآ رد  ام  نآلا  هک  ینامز  رد  یلو  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  دعب  فلتخم  ياههورگ  هب  هکنآ  زا  دـعب  هراتخملا "

ص 259. هراـتخملا ، لوـصفلا  یقرواـپ .  . } دـناهدیورگ هتـسدنیا  هـب  اـیو  هدـش  ضرقنم  یگمه  یماـما  هدزاود  هعیـش  زج  هـب  مـیراد  رارق 
هک میربیم  یپ  هدش ، ع )  ) يدهم ترضح  دوجوو  تدالو  راکنا  رد  بتاکلا " دمحا   " کسمتسم هک  یتایاور  هب  هعجارم  اب  ًایناث : یقرواپ }

ار تیاور  صن  کنیا  دراد . حیرص  یتلالد  ع )  ) يدهم ترـضح  تدالوو  دوجو  رب  هکلب  درادن  تلالد  تدالو  مدع  رب  اهنت  هن  تایاور  نآ 
هقلخ یلع  یلاعتو  كرابت  هَّللا  بضغ  اذإ  : " تشون نینچ  نم  رب  ياهماـن  رد  ع )  ) رفعجوبا ماـما  دـیوگیم : جرف  نب  دـمحم  مینکیم : رورم 

 . یقرواپ ."  } درک دـهاوخ  رود  اهنآ  يراوجمه  زا  ار  ام  دـنک  بضغ  شقلخ  رب  یلاعتو  كراـبت  دـنوادخ  هاـگ  ره  " " ؛ مهراوج نع  اـناّحن 
نآ دافتسم  نکل  دراد ، ع )  ) يدهم ترضح  دوجوو  تدالو  رب  تلالد  حیرص  روط  هب  تیاور  نیا  یقرواپ } ح 32 . ص 343 ، ج 1 ، یفاک ،
هب زین  یسلجم  موحرم  هک  هنوگ  نامه  تسا ، فیعض  دنـس  ثیح  زا  تیاور  ًاثلاث : تسا . بیاغ  امـش  رظنم  زا  دوجو ، نیع  رد  هک  تسا  نیا 

. دراد تّجح  زا  نیمز  ندوبن  یلاخ  رب  تلالدو  هدوب  رتاوتم  هک  تسا  يرگید  تایاور  فلاخم  تیاور  نیا  ًاعبار : تسا . هدرک  هراشا  نآ 

تیودهم يرشع و  ینثا  هعیش 

نامز ع ماما  یناگدنز 

تدالو

لمح نامز  ياهگژیو 

؟ دومرف توالت  ار  هیآ  نیمادک  دلوت  ودب  رد  يدهم  ترضح 
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شسرپ

؟ دومرف توالت  ار  هیآ  نیمادک  دلوت  ودب  رد  يدهم  ترضح 

خساپ

هفیاط نآ  رب  هک  میدرک  هدارا  اـم  و   ] 5  / صـصق َنیثِراولا »  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِـمئَا  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْالا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَا  دـیُرن  و  :»
.[ مینادرگب ناینوعرف  هاج  کلم و  ثراو  میهد و  رارق  قلخ  نایاوشیپ  نیمز  يور  رد  ار  اهنآ  هدراذگ و  تنم  نیمزرس  نآ  رد  لیلذ  فیعض 

؟ دوب هچ  دناوخیم ، يرادراب  نارود  رد  شردام  اب  غنامز  ماما  هک  ياهروس 

شسرپ

؟ دوب هچ  دناوخیم ، يرادراب  نارود  رد  شردام  اب  غنامز  ماما  هک  ياهروس 

خساپ

هظحل نیا  رد  سپ  تفگ ،.....: نوتاخ  همیکح  هک : تسا  هدمآ  یتیاور  هرابنیا  رد  دـندناوخیم ; ردام  محر  رد  ار  ردـق "  " هروس غنامز ، ماما 
هروس هک  دندز  ادص  ارمیرگسع  نسح  ماما  ترـضح  مدناوخ  وا  رب  ار  یهلا  مان  متفرگرب و  رد  ار  وا  مدرک ، هدهاشم  بارطـضا  سجرن ، رد 

، تسا هدـش  رهاظ  دومرف ، میالوم  هچنآ  تفگ : يراد ؟ لاح  هچ  هک  مدیـسرپ  مناخ [  [ زا سپ  ناوخب ، وا  رب  ار  ردـقلا " ۀـلیل  یف  هاـنلزنا  اـنا  "

... " درکیم یهارمه  ندـناوخ  رد  نـم  اـب  رداـم  مکـش  رد  لـفط  نآ  هـک  مدینــش  ... " اـنلزنا ، اـّنا   " هروـس ندـناوخ  هـب  مدرک  عورــش  نوـچ 
ۀسسؤم ، 753 یمق ;ص 752 ـ  سابع  خیـش  لامالا ، یهتنم  ر.ك : أـفولا /  ۀسـسؤم  رـشن  ص 13 ، ، 51 یـسلجم ;ج ، همالع  راونالاراحب ، )

.( ترجه تاراشتنا 

دلوت

؟ درک ناهنپ  ار  وا  نامز 7 ماما  ردام  ارچ 

شسرپ

؟ درک ناهنپ  ار  وا  نامز 7 ماما  ردام  ارچ 

خساپ

ناگتسب زا  یـضعب  یتح  دوب , هنایفخم  یـسابع  ءهفیلخ  ناوارف  ياه  سوساج  صحفت و  تیـساسح و  ّتقد و  رطاخ  هب  نامز 7 ماما  تدالو 
زا تسناد و  یم  یتسرد  هب  ار  دولوم  نآ  تمظع  ّتیمهاو و  دوب  هاگآ  اـه  ییوگـشیپ  زا  يرکسع 7 نیسح  ماما  دندوبن . علطم  ترـضح  نآ 
يا هنوگ  هب  ور  نیا  زا  تخانش .  یم  ًالماک  ار  یعامتجا  طیارش  یسایس و  عاضوا  دوبن و  لفاغ  دازون , نیا  دلوت  ءهرابرد  نانمشد  ّتیساسح 

رد نانمـشد  ات  دـندشن , هاگآ  رما  نیا  زا  مه  ناتـسود  زا  يرایـسب  هکلب  نانمـشد  اهنت  هن  هک  تخاس  مهارف  ار  شدـنزرف  تدـالو  تامدـقم 
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یلومعم يداـع و  يرما  ار  نامز 7 ماما  یناهنپ  تدالو  یـسوط  خیـش  تهج  نیمه  هب  دش . مه  نینچ  دـننامب . ماکان  دوخ  موش  ياه  فدـه 
لمح ندوب  یفخم  تسا .  هتـشاد  یناوارف  ياه  هنومن  يرـشب  خیرات  لوط  رد  هدوبن و  هثداح  نیرخآ  نیتسخن و  نیا  دـسیون : یم  هتـسناد و 
ماگنه نوتاخ  همیکح  مان  هب  يرکسع  اما  ءهمع  طقف  تسا .  یهلا  ماهلا  قبط  نتخادنا ,  قودنص  ار  وا  یسوم و  ندش  دلوتم  یسوم و  ردام 

نیمز دیوگ : یم  خساپ  رد  تسیک ؟  يرکـسع  ماما  زا  سپ  ادخ  تجح  هک  دـننک  یم  لاؤس  وا  زا  یتقو  هتـشاد و  روضح  ترـضح  تدالو 
هورگ ما .  هدینـش  دیوگ : یم  ؟ دیا هدید  ار  وا  امـش  دنیوگ : یم  تسا .  وا  نیـشناج  يرکـسع 7 نسح  ماما  دـنزرف  تسین و  تّجح  زا  یلاخ 

تعاطا ار  وا  رما  دوب . دـهاوخ  نم  زا  دعبامـش  ماما  نیا  دومرف : نانآ  هب  ماما  دـنا و  هدـید  يرکـسع 7 ماما  لزنم  رد  ار  نامز 7 ماـما  يرگید 
یم ترذعم  رایـسب  خساپ  لاسرا  رد  ریخأت  زا  دیددیهاوخن )(. زورما  زا  سپ  ار  وا  امـش  هک  دینادب  مه  ار  نیا  دینکن . هابت  ار  ناتنید  دـینک و 

اب دعب  هب  ص 24  71 ءهرامـش 70 ـ هزوح ,  ءهلجم  یقروا 1. پـ  ) مق یتـسپ  قودنـص  سردآ  هب  ار  دوخ  تـالاؤس  دـیناوت  یم  امـش  میهاوـخ 
. دیراد تفایرد  باوج  دیتسرفب و  197 تافاضا .  صیخلت و 

. دیهد حیضوت  وا  روهظ  میالع  تبیغ و  یگدنز و  دلوت و  ةوحن  و  (ع ) نامز ماما  ردام  ردپ و  دروم  رد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  وا  روهظ  میالع  تبیغ و  یگدنز و  دلوت و  ةوحن  و  (ع ) نامز ماما  ردام  ردپ و  دروم  رد 

خساپ

مه و  (م ح م د ) مالـسا ربمایپ  مانمه  وا   1. دوشگ ناهج  هب  هدید  اّرماس  رهـش  رد  يرجه  نابعـش 255  همین  رد  (ع ) موصعم ماما  نیمهدزاود 
ماـن هـب  ار  سجرن  یخرب  هـتبلا   3. تسا سجرن  شرداـم  هدوـب و  (ع ) يرگـسع نسح  ماـما  وا  ردـپ   2. تسا مساقلاوبا )  ) ترـضح نآ  ۀـینک 
ماما تدالو  صوصخ  رد  (ع ) داوج ماما  رتخد  نوتاخ ، همیکح  نابز  زا  خـیرات  رد   4. دنا هدرک  رکذ  زین  لقیـص " نسوس "و"  " ، " هناحیر "

، ایب نم  دزن  راطفا  يارب  نابعـش )  همین   ) بشما هک  داتـسرف  نم  لابند  ار  یـسک  (ع ) يرکـسع نسح  دـمحموبا  تسا : هدـمآ  نینچ  (ع ) نامز
نم مدرک : ضرع  سجرن . زا  دومرف : ترضح  تسا ؟ یسک  هچ  دولوم  نیا  مدیسرپ : دنک . یم  راکشآ  ار  ادخ  بجح  بشما  دنوادخ  نوچ 

، مدوب هتـسشن  هک  یلاـح  رد  نم  متفگ . هک  تسا  نیمه  عوـضوم  دوـمرف : ماـما  منک . یمن  هدـهاشم  یگلماـح  رثا  چـیه  نوتاـخ  سجرن  رد 
. یتسه ما  هداوناخ  نم و  يوناب  وت  متفگ : نم  تسا ؟ روطچ  ناتلاح  نم ! يوناب  دومرف : دروآ و  نوریب  میاپ  زا  شفک  دمآ و  نوتاخ  سجرن 
هک دنک  یم  اطع  يدنزرف  وت  هب  بش  نیا  رد  دنوادخ  متفگ : تسا ؟ ینخـس  هچ  نیا  دومرف : دـش و  تحاران  هدرک ، بجعت  نم  نخـس  زا  وا 
هب مدروآ و  اج  هب  ار  اشع  زامن  راطفا ، زا  دعب  سپس  دیشک . تلاجخ  نم  نخس  زا  نوتاخ  سجرن  دش . دهاوخ  ترخآ  ایند و  ياقآ  رورس و 
رد مدش . رادیب  هرابود  متفر و  باوخ  هب  زامن  بیقعت  زا  دعب  مدناوخ . بش  زامن  متساخرب و  تشذگ ، بش  ۀمین  زا  یـساپ  نوچ  متفر . رتسب 

عولط لّوا  رجف  مدید  موش . ربخ  اب  رجف  عولط  زا  ات  متفر ، نوریب  قاتا  زا  سپـس  دروآ . اج  هب  بش  زامن  دش و  رادـیب  زین  سجرن  ماگنه ، نیا 
رد یکـش  دوب ، کیدزن  دشن . راکـشآ  ادخ  تّجح  ارچ  هک  درک  روطخ  منهذ  هب  لاؤس  نیا  لاح ، نآ  رد  تسا . باوخ  رد  سجرن  هدرک و 
نم تسا . کیدزن  دعوم  هک  نکم  باتش  همع ! يا  دز : ادص  رواجم  قاتا  زا  (ع ) يرگسع نسح  ماما  ترـضح  ناهگان  هک  دوش  داجیا  ملد 

ناهگان مدوب ، نآرق  ندناوخ  لوغـشم  هک  یماگنه  مدناوخ . ار  ردـق ) ةروس  رگید  یلقن  قبط  "  ) نیـسای هدجـس و  ملا   " ةروس متـسشن و  زین 
: دومرف سجرن  ینک ؟ یم  ساسحا  يزیچ  مدیـسرپ  مدناسر و  وا  هب  ار  مدوخ  باتـش  اب  نم  دش . رادـیب  باوخ  زا  یتحاران  اب  نوتاخ  سجرن 
، لاح نیا  رد  شابم . برطـضم  متفگ . وت  هب  بش  لّوا  هک  تسا  یعوضوم  نامه  نیا  نک ، يراـج  ناـبز  رب  ار  ادـخ  ماـن  متفگ : ودـب  يرآ .

نآ متـشادرب ، سجرن  يور  زا  ار  هعماج  نوچ  تسا . هتفای  تدالو  كدوک  هک  مدـش  هجوتم  هاگان  دـش . هدیـشک  وا  نم و  نایم  يرون  ةدرپ 
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ترضح ماگنه ، نیا  رد  تسا . هزیکاپ  كاپ و  مدید  متفرگ ، رب  ار  وا  هک  یماگنه  دوب . ادخ  رکذ  لوغشم  هتـشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  دولوم 
تفرگ و شوغآ  رد  ار  وا  مدرب ، ترـضح  نآ  تمدخ  ار  دازون  هک  یتقو  روایب . نم  دزن  ار  مدنزرف  همع ! دز : ادص  (ع ) يرکـسع نسح  ماما 

نخـس مدـنزرف ! دومرف : تفگ و  هماـقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  دیـشک و  تسد  كدوـک ، لـصافم  مشچ و  تسد و  رب 
و (ع ) یلع ترضح  نانمؤمریما  تماما  هب  نآ  زا  سپ  هللا " لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهشا  هللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ " : لفط  نآ  سپـس  وگب .
". يربک تبیغ  يرغـص "و"  تبیغ  : " دوش یم  میـسقت  هرود  ود  هب  (ع ) نامز ماما  تبیغ   5. داد تداهش  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ریاس 
رد یگلاس  ای 19  ای 10 و  نس 9  رد  ماما   6. دوب لاس  دودح 69  ینعی  ات 329 - نامز ) ماما  تداهـش  لاس   ) يرجه زا 260  يرغص  تبیغ 

زاغآ يربک  تبیغ  (ع ) نامز ماما  بیان  نیرخآ  تلحر  اب  لاس 329  رد  7 و  تشگ بیاغ  راظنا  زا  دش ، ورف  ردپ  ۀناخ  رد  یبادرـس  هب  ارماس 
طابترا (ع ) نامز ماما  اب  دودحم  صاخ و  يا  هنوگ  هب  نانآ  دشن و  عطق  یلک  هب  نامز  ماما  اب  نایعیش  طابترا  يرغص ، تبیغ  رصع  رد   8. دش

باوج هتشاذگ و  نایم  رد  ترضح  اب  ار  مدرم  تالکشم  لیاسم و  هدوب و  طابترا  رد  نامز  ماما  اب  صاخ  نابئان  تدم  نیا  رد  دنا و  هتـشاد 
هفیظو زین  مدرم  دـنراد و  هماع  تباین  (ع ) نامز ماما  يوس  زا  طیارـشلا  عماج  ناهیقف  يربک  تبیغ  نامز  رد  دـندرک . یم  تفایرد  ار  اـه  نآ 

دیاب (ع ) نامز ماما  روهظ  میالع  طیارش و  صوصخ  رد   9. دنیامن فیلکت  بسک  نانآ  زا  هدومن و  عوجر  طیارش  دجاو  ناهیقف  هب  هک  دنراد 
اه نآ  ققحت  اب  هک  تسا  نآ  یمتح  ياه  هناشن  زا  دوصقم   10. تسا هدش  رکذ  یمتح  ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  ترضح  روهظ  يارب  تفگ :

هراشا روهظ  یمتح  ياه  هناشن  یخرب  هب  دنتـسه . رگید  روما  هب  طورـشم  دـّیقم و  یمتح  ریغ  ياه  هناشن  اما  دـنک ، یم  روهظ  (ع ) نامز ماما 
نید هب  رهاظت  اب  دـنک و  یم  جورخ  ماش ، ۀـقطنم  رد  نایفـسوبا  لسن  زا  يدرم  (ع ) نامز ماـما  ماـیق  زا  شیپ  ینایفـس : جورخ  _ 1 دوش : یم 

زا زین  ینایفـس  جورخ  یعطقدـنوادخ و  ۀـیحان  زا  (ع ) مئاق روهظ  : " دومرف (ع ) داجـس ماـما  دـبیرف . یم  ار  ناناملـسم  زا  يداـیز  هورگ  يراد 
ماما دـنک . یم  توعد  تلادـع  قح و  هب  ار  مدرم  دـنک و  یم  ماـیق  نمی  زا  يرادرـس  یناـمی : جورخ  _ 2 11". تسا یعطق  دـنوادخ  بناج 
یکی لاجد : جورخ  _ 3 12 ... ". دوب دهاوخ  زور  کی  هام و  کی  رد  لاس و  کی  رد  ینامی  ینایفس و  یناسارخ و  مایق  : " دومرف (ع ) قداص
دوجو لامتحا  نیا  هتبلا  تسین . صخـشم  ًاقیقد  تسیک  لاجد  هک  نیا  رد  تسا  هدـش  رکذ  لاجد  جورخ  (ع ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا 

اپ رب  مایق  : " دومرف (ص ) مالسا ربمایپ  تسا . هدش  هراشا  نادب  تنس  لها  ياه  باتک  زا  یخرب  رد  هک  دشاب  ینایفـس  لاجد  زا  دارم  هک  دراد 
نم دیوگب  مادک  ره  دننک و  جورخ  وگغورد  تصـش  هک  یتقو  ات  دنک  یمن  مایق  يدهم  دنک و  مایق  منادنزرف  يدهم  هک  یتقو  ات  دوش  یمن 
هام لّوا  ای  رخآ و  رد  فوسخ  ناضمر و  هام  ۀـمین  رد  فوسک  (ع ) نامز ماما  روهظ  ياـه  هناـشن  زا  فوسک : فوسخ و  _ 4 13 ... ". مربمایپ

؛ تسا هقباس  یب  ینیمز  رد  (ع ) مدآ طوبه  نامز  رد  هک  دمآ  دهاوخ  دـپدپ  (ع ) يدـهم مایق  زا  شیپ  هناشن ، ود  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا .
ینید عبانم  رد  زین ، هثداح  نیا  ناسارخ : زا  هایس  ياه  مچرپ  ندمآرد  _ 5 14". نآ رخآ  رد  هام  نتفرگ  ناضمر و  هام  ۀمین  دیشروخ  نتفرگ 

هب هفوک  بناج  هب  دـیآ و  یم  نوریب  ناسارخ  زا  یهایـس  ياـه  قریب  : " دومرف (ع ) رقاـب ماـما  تسا . هدـش  ناـیب  روهظ  ياـه  هناـشن  ناونع  هب 
رد روـج  ملظ و  هدـش  ریگارف  _ 6 15". دـننک یم  تعیب  هب  توعد  ار  يو  ناـنیا  دوش ، رهاـظ  (ع ) يدـهم نوچ  سپ  دـنیآ . یم  رد  تکرح 

نایب نوگانوگ  نیوانع  اب  بلطم  نیا  تایاور ، رد  دیآ . یم  رامـش  هب  (ع ) نامز ماما  روهظ  فورعم  ياه  هناشن  زا  ملظ ، ندش  ریگارف  ناهج :
روهظ ۀلیـسو  هب  دـنوادخ ، ؛16  ًاروـج ًاـملظ و  تئلم  اـم  دـعب  ًالدـع  ًاطـسق و  ضرـألا  هب  هللا  ـألمی  تسا " : هدـش  هتفگ  هک  اـج  نآ  اـت  هدـش 

یگدـنز هنوگچ  لـحم و  صوـصخ  رد  " تسا . هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دزاـس ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  (ع ) يدـهم
تایاور یخرب  زا  دراددوجو . صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  زا  یـشان  رظن  فالتخا  نیا  هتبلا   17. تسا رظن  فالتخا  ترضح  ندومن 

رد هکلب  درادـن  نّیعم  ناکم  (ع ) نامز ماما  هک  دراد  تلـالد  تاـیاور  یخرب   18. دنک یم  یگدنز  هکم  رد  ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
یگدنز هنوگچ  ماما  هک  نیا  رد   20. دنک یم  یگدنز  هنیدم  رد  ترضح  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا   19. دراد روضح  اج  همه 

نز و اـی  تسا و  هنوگچ  ماـما  یگدـنز  تیفیک  هک  تفگ  ناوت  یمن  صخـشم  يا  هنوـگ  هب  تسه و  ماـهبا  دراد ، دـنزرف  نز و  دـنک و  یم 
، یسربط  3 ص 227 . ج 3 ، همغلا ، فشک   2 ص 292 . نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاـتف  ص 346 ؛ داشرالا ، دیفم  خیـش   1 دراد . دنزرف 

زا 1779تیودهم هحفص 422 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


6 . 13 ص 12 -  ج 51 ، راونالاراحب ،  5 ص 432 . نیدلا ، لامک  قودـص ، ص 292 ؛ نیـشیپ ، يروباشین ، لاتف   4 ص 418 . يرولا ، مالعا 
نیسح مالغ   7 ص 268 . رثالا ، بختنم  یناـگیاپلگ ،  یفاـص  ص 152 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، ص 480 ؛ باب 44 ، نیدلا ، لامک  قودـص ،

هژیو هزوح ، ۀلجم   10 ص 690 . نامه ،  9 ص 682 . نایاوشیپ ، ةریس  ییاوشیپ ، يدهم   8 ص 235 . ج1 ، یسراف ، فراعملا  هریاد  بحاصم ،
14 ص 371 . ج 2 ، دیفم ، داشرا   13 ص 252 . ینامعن ، هبیغلا  باتک   12 ص 182 . ج 52 ، راونالاراحب ،  11 ص 240 . (ع ،) نامز ماما  ۀمان 
، نامز ماما  ةژیو  هزوح ، ۀلجم   17 ص 264 . ج 14 ، لامعلا ، لزنک   16 ص 262 . ج 3 ، همغلا ، فشک   15 ص 262 . ینامعن ، هبیغلا  باتک 

ص 153. ج 52 ، راونالاراحب ،  20 ص 266 . هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش   19 ص 182 . ینامعن ، هبیغلا ، باتک   18 ص 50 _ 54 .

. دیهد حیضوت  ار  دندوب  طابترا  رد  وا  اب  هک  یناسک  و  ع )  ) نامز ماما  روهظ  مئالع  رمع و  لوط  يربک ،  تبیغ  يرغص ، تبیغ  دلوت ، صوصخ  رد  ًافطل 

شسرپ

ار دـندوب  طابترا  رد  وا  اب  هک  یناسک  و  ع )  ) نامز ماما  روهظ  مئـالع  رمع و  لوط  يربک ،  تبیغ  يرغـص ، تبیغ  دـلوت ، صوصخ  رد  ًاـفطل 
. دیهد حیضوت 

خساپ

ناهج هب  هدید  اّرماس  رهـش  رد  يرجه  نابعـش 255  ۀمین  رد  موصعم  ياوشیپ  نمیهدزاود  هک  دنراد  هدیقع  ناراگن  خیرات  یخرب  دـلوت : _ 1
ماـما تبیغ  يربک : يرغـص و  تبیغ  _ 2 [ 2 .] تسا هدش  دـلوتم  نابعـش 256  ۀمین  رد  ترـضح  هک  دـنراد  هدـیقع  رگید  یخرب  [ 1 .] دوشگ

، يرجه ات 329  مهدزای ) ماما  تداهـش  لاـس   ) يرجه زا 260  يرغـص  تبیغ  [ 3 .] دوش یم  میـسقت  يربک  يرغـص و  ةرود  ود  هب  (ع ) ناـمز
، يرغص تبیغ  نامز  رد  ترـضح : اب  طابترا  يرارقرب  ةوحن  _ 3 [ 4 .] ددرگ یم  زاغآ  يربک  تبیغ  نآ  زا  دـعب  دوب و  لاـس  دودح 69  ینعی 
: زا دندوب  ترابع  دارفا  نیا  دـندراذگ . یم  نایم  رد  ترـضح  اب  ار  ماکحا  لیاسم و  تالکـشم و  هتـشاد و  طابترا  نامز  ماما  اب  هعبرا  باّون 
د) یتـخبون ؛ حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  ج ) يرمع ، دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ب ) يرمع ؛ دیعـس  نب  ناـمثع  رمعوبا و  فلا )

لاوما عیزوت  ذخا و  یتدیقع ، تالکـشم  یهقف و  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  صاخ  باون  ةدمع  فیاظو  يرمـس . دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
ار ع )  ) ناـمز ماـما  تلاـکو  تباـین و  تیباـب و  ياـعدا  هک  نیغورد  نایعّدـم  اـب  هزراـبم  نایعیـش و  تیعـضو  هب  یگدیـسر  ماـما ، هب  قـلعتم 

هعبرا باون  قیرط  زا  تاطابترا  رتشیب  یلو  دـننک ، رارقرب  طاـبترا  (ع ) ناـمز ماـما  اـب  دنتـسناوت  یم  مدرم  يرغـص  تبیغ  رد  هتبلا  [ 5 .] دنتشاد
هب هتـشاد و  روضح  اج  همه  رد  نامز  ماما  دننک و  رارقرب  طابترا  (ع ) نامز ماما  اب  دنناوت  یمن  همه  يربک  تبیغ  نامز  رد  دوب . ریذـپ  ناکما 

يربک تبیغ  نامز  رد  دـننیبن . ار  ترـضح  مدرم  هچ  رگا  دـناسر ؛ یم  عفن  مدرم  هب  هتخادرپ و  داـشرا  تیادـه و  هب  هدـناسر و  عفن  ناـگمه 
نامز لوط  رد  ات  دنک  نایب  ار  یلک  طباوض  طیارش و  ماما ، هک  تسا  نیا  هماع  تباین  دنراد . هماع  تباین  ماما  يوس  زا  طیارش  دجاو  ياملع 

هب ییوگخساپ  ۀفیظو  هدوب و  ترضح  بیان  طیارش ، دجاو  ناهیقف  ور  نیا  زا  دوش ، هتخانش  بیان  دنک  قیبطت  وا  اب  هطباض  نآ  هک  يدرف  ره 
زا یخرب  يربک ، تبیغ  نامز  رد  هک  دنراد  هدیقع  یخرب  دنراد . هدهع  رب  زین  ار  مدرم  يربهر  تیاده و  هتشاد و  هدهع  رب  ار  یعرش  لیاسم 

هتـشاد تقایل  رگا  زین  يرگید  سک  ره  دنا . هتـشاد  طابترا  ترـضح  اب  هدومن و  تاقالم  ار  (ع ) نامز ماما  یلیبدرا ، سدـقم  دـننام  ناگرزب 
. هن ای  دراد  ناکما  نامز  ماما  اب  تاقالم  تفگ : ناوت  یمن  عطاق  روط  هب  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دـنک ؛ رارقرب  طابترا  ماما  اـب  دـناوت  یم  دـشاب 

یمتح ریغ  میالع  دنک . یم  روهظ  ماما  یمتح  میالع  ققحت  اب  [ 6 .] دوش یم  میـسقت  یمتح  ریغ  یمتح و  هب  روهظ  میالع  روهظ : میالع  _ 4
یم هراشا  یخرب  هب  راـصتخا  تیاـعر  تهج  هک  هدوب  ددـعتم  یمتح  میـالع  تسا . مزـال  رگید  طیارـش  ققحت  نآ ، رب  ًاـفاضم  هک  تسا  نآ 

يدایز هورگ  يراد ، نید  هب  رهاظت  اب  دنک و  یم  جورخ  ماش  رد  نایفسوبا ، لسن  زا  يدرم  مئاق ، مایق  زا  شیپ  ینایفس : جورخ  _ 4_1 دوش :
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دنوادـخ بناج  زا  زین ، ینایفـس  جورخ  یعطق و  دـنوادخ  ۀـیحان  زا  (ع ) مئاق روهظ  : " دومرف (ع ) داجـس ماما  [ 7 .] دبیرف یم  ار  ناناملـسم  زا 
، ماما روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  یناـمی : جورخ  _ 4_ 2 [ 8" .] دراد دوجو  ینایفـس  کی  یحلـصم ، هدننک و  مایق  ره  ربارب  رد  تسا . یعطق 
رد ینامی ، ینایفس و  یناسارخ و  مایق  : " دومرف (ع ) قداص ماما  [ 9 .] دنک یم  توعد  لدع  قح و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هدش  رکذ  ینامی  مایق 
_4_3" تسا . یمتح  ینامی  مایق  [ 11 [؛ موتحملا نم  ینامیلو  : " تسا هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  [ 10" .] دوب دهاوخ  زور  کی  هام و  کی 
زا ناهج  ندش  ریگارف  _ 4_4 [ 12" .] درک دهاوخ  جورخ  لاجد  داتفه  زا  شیب  لاجد ، جورخ  زا  شیپ  : " دومرف ص )  ) ربمایپ لاجد : جورخ 
ام دعب  ًالدع  ًاطـسق و  ضرالا  هب  هللا  المی  : " تسا هدمآ  باسح  هب  (ع ) يدهم روهظ  فورعم  ياه  هناشن  زا  روجو ، ملظ  ندـش  ریگارف  ملظ :

هدـش دای  روهظ  ياه  هناشن  ناونع  هب  نینوخ  ياه  گـنج  زا  تاـیاور  یخرب  رد  نینوخ : ياـه  گـنج  _ 4_ 5 [ 13" .] ًاروج ًاـملظ و  تئلم 
زا هایس  ياه  مچرپ  ندمآ  رد  _ 4_6 دنریگ . یم  لکش  یسایس  يدام و  ياه  تباقر  رس  رب  لطاب ، لها  نیب  اه  گنج  نیا  ایوگ  [ 14 .] تسا

يدهم نوچ  سپ  دنیآ . یم  رد  تکرح  هب  هفوک  بناج  هب  دیآ و  یم  نوریب  ناسارخ  زا  یهایـس  ياه  قریب  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  ناسارخ :
رمع ندوب  ینالوط  (ع ) نامز ماما  ةراـبرد  مهم  ثحاـبم  زا  یکی  رمع : لوط  _ 5 [ 15" .] دـننک یم  تعیب  هب  توعد  ار  يو  نانیا  دـش ، رهاظ 

یـسررب دروم  يداع  یملع و  دید  اب  ناوت  یمن  ار  لیاسم  زا  یخرب  یهلا : دـُعب  _ 1 تخادرپ : نادـب  ناوت  یم  تهج  دـنچ  زا  هک  تسا  ماما 
ترـضح هک  يدنوادخ  تسا ؛ دنوادخ  هب  طوبرم  نامز  ماما  رمع  لوط  تسناد . دنوادخ  هب  طوبرم  ار  نآ  تلع  حلاصم و  دـیاب  داد و  رارق 

یم تمالـس  درـس و  مـیهاربا  رب  ار  شتآ  و  [ 17] دفاکـش یم  یـسوم  ترـضح  يارب  ار  ایرد  و  [ 16] دـنک ظفح  یهام  مکـش  رد  ار  سنوی 
رارق تبیغ  رد  ار  ماما  وا  درک . دهاوخ  لدع  زا  رپ  ار  ناهج  (ع ) نامز ماما  ۀطـساو  هب  تسا و  هداد  رارق  تجح  نیمز  رد  دنوادخ  [ 18 .] دنک
نیا هب  بیغ  هب  نامیا  ۀـیاوز  زا  رگا  دومن . ظفح  ثداوح  زا  ار  رگید  ناگرزب  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، ظفح  ار  شیوخ  تجح  ات  تسا ، هداد 

هب یعیبط ، لماوع  يراذگ  ریثأت  درادن . دهاوش  هئارا  یفاب و  هفـسلف  هب  زاین  هدش و  هداد  اه  ضارتعا  اه و  شـسرپ  ۀمه  خساپ  میرگنب  هدیدپ 
ادخ تجح  نینزان  دوجو  تظافح  زا  هنوگچ  سپ  دراد ، یم  هگن  گنـس  لغب  رد  ار  هشیـش  دهاوخب  رگا  هک  تسا  وا  تسا . دنوادخ  تسد 

تبیغ و دیلک  هک  تسا  یسک  تسد  هب  ترضح  رمع  ندوب  ینالوط  زمر  یـسوط  خیـش  لوق  هب  [ 19 [!؟ تسا ناوتان  شنیرفآ  َملاع  ةریخذ  و 
هدوب و رمع  هنوگ  همه  تعیبط  رد  درادن . یتباث  دـح  هزادـنا و  رـشب  رمع  هک  دـنراد  هدـیقع  ناسانـش  تسیز  [ 20 .] تسا وا  دزن  باـتکلا  ما 

هتفرگ يدبا  رمع  زا  تعیبط ، َملاع  رد  و  تسین ، یعیبط  نیناوق  ۀمزال  گرم  : " دیوگ یم  یناملآ  دنمشناد  نمزیاو ، [ 21 .] دشاب تسا  نکمم 
، زین تعیبط  سیماون  نیناوق و  [ 22" .] تسا يدـبا  ینادواج و  رمع  تسا ، يرطف  یعیبط و  هچنآ  تسه . شعون  همه  يا  هظحل  کی  رمع  ات 

رمع هک  دنا  هدوب  ییاه  ناسنا  هک  دـنک  یم  تابثا  یخیرات  دـهاوش  یخیرات : دـهاوش  _ 3 [ 23 . ] دـناسر یمن  توبث  هب  ار  دایز  رمع  نـالطب 
اب تسا . نآ  ندـش  عقاو  يزیچ ، ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  نیاربانب  درک ؛ رمع  لاس  اهدـص  حون  ترـضح  ًالثم  دـنا : هتـشاد  ینالوط  سب  ياه 

رمع ندوب  ینالوط  یخیرات ، دهاوش  هتـشادن و  یملع  ینابم  اب  تافانم  نامز  ماما  رمع  ندوب  ینالوط  تفگ : دـیاب  روکذـم  بلاطم  هب  هجوت 
ص 131. هبیغلا ، باتک  یسوط  خیـش  ص 292 ؛ نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاـتف  ص 346 ؛ داشرالا ، دیفم ، خیـش  [ 1 . ] دنک یم  دییأت  ار 

نایاوشیپ ةریس  ییاوشیپ ، يدهم  [ 4 . ] 313  - ص 312 رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  [ 3 . ] ص 432 نیدلا ، لامک  قودص ، [ 2]
[8 . ] ص 248 نامه ، [ 7 . ] 241 ص 240 -  (ع ،) نامز ماـما  ةژیو  هزوح ، ۀـلجم  [ 6 . ] 689 ص 683 -  نامه ، ییاوشیپ ، يدـهم  [ 5 . ] 673
. نامه [ 11 . ] ص 252 ینامعن ، هبیغلا ، باـتک  [ 10 . ] ص 254 (ع ،) نامز ماما  ۀـمان  هژیو  هزوح ، ۀـلجم  [ 9 . ] ص 182 ج 52 ، راونالاراحب ،
ص ج 52 ، راونالاراحب ، [ 15 . ] ص 246 ج 52 ، راونالاراحب ، [ 14 . ] ج 14 ص 264 لامعلا ، زنک  [ 13 . ] ص 209 ج 52 ، راونالاراحب ، [ 12]
ص 48. (ع ،) نامز ماما  هماـن  هژیو  ةزوح  هلجم  [ 19 . ] ۀیآ 69 ( 21  ) ایبنا [ 18 . ] ۀیآ 50 ( 2  ) هرقب [ 17 . ] ۀیآ 144 ( 37  ) تافاص [ 16 . ] 452
[22 . ] دعب هب  ص 175  ناـهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا  برغم 241 ؛ دیـشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  [ 21 . ] ص 428 هبیغلا ، باـتک  [ 20]

. نامه [ 23 . ] نامه
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؟ دوبن یتلاح  نینچ  دایز  ياهراشف  دوجو  اب  (ع ) رگید ياه  ماما  تدالو  دروم  رد  یلو  دوب ، یفخم  (ع ) نامز ماما  تدالو  ارچ 

شسرپ

؟ دوبن یتلاح  نینچ  دایز  ياهراشف  دوجو  اب  (ع ) رگید ياه  ماما  تدالو  دروم  رد  یلو  دوب ، یفخم  (ع ) نامز ماما  تدالو  ارچ 

خساپ

نیمه دـنکیم . زیاـمتم  هعماـج  رگید  دارفا  زا  ار  ناـنآ  یناگدـنز  داـعبا  هک  دراد  ییاـه  یگژیو  (ع ) ناـموصعم نید و  ناـگرزب  یناگدـنز 
عطق روط  هب  هک  تسا  رادروخرب  ییاه  یگژیو  هصخاش و  زا  (ع ) همئا یناگدنز  داعبا  دـنکیم . مهارف  زین  ار  اه  شـسرپ  رتسب  تایـصوصخ 
اهنآ ةرابرد  ناوت  یمن  مزج  عِطق و  ۀـنوگ  هب  هک  دراد  ییاه  یگژیو  زین  (ع ) ناـمز ماـما  یناگدـنز  دومن . كرد  ار  اـهنآ  لـلع  ناوت  یمن 

نآ تلع  هدومن و  رظن  راهظا  یمتح  روط  هب  ناوت  یمن  زین  تدالو  ندوب  یفخم  صوصخ  رد  ترـضح . تبیغ  للع  دننام  دومن ، رظن  راهظا 
(ع) رـصع ماما  ناج  ظفح  رطاخ  هب  وا  تبیغ  زین  تدـالو ، ندوب  یفخم  تلع  هک  دوشیم  هدافتـسا  ینید  نوتم  یخرب  زا  یلو  درک ، ناـیب  ار 

ماما ۀناخ  هب  نارومأم  راب  نیدنچ  تسا . دـمحم  لآ  مئاق  يرکـسع ، ماما  دـنزرف  ثیداحا ، قبط  هک  تسناد  یم  یـسابع  رابرد  هک  ارچ  دوب ،
دهدیم ناشن  (ع ) يرکسع نسح  ماما  رصع  یعامتجا  یسایس و  تیعضو  [ 1 !.] دنناسرب لتق  هب  دننک و  ادیپ  ار  ترضح  ات  دنتخیر  يرکسع 
یـصاخ مارتحا  وا  يارب  مدرم  هدوب و  رادروخرب  یمهم  هاگیاج  زا  ماما  اریز  دنتـشاد ، تشحو  ماما  زا  دـمتعم  هژیو  هب  یـسابع ـ  ياـفلخ  هک 

تحت تخس  ار  ترـضح  ور  نیا  زا  دوب ، داضت  رد  دمتعم  تردق  عفانم و  اب  هعماج  ۀنحـص  رد  يرکـسع  ماما  روضح  دوجو و  دندوب . لیاق 
یم اریز  تشاد ، تشحو  زین  (ع ) يرکـسع ماما  لسن  نادنزرف و  زا  یـسابع  دـمتعم  رگید  يوس  زا  [ 2 .] دناسر تداهـش  هب  داد و  رارق  راشف 

(ع) نامز ماما  تدالو  زا  درک  یعس  هژیو  ریبادت  اب  ور  نیا  زا  دوب ؛ دهاوخ  وا  تموکح  يارب  يدج  رطخ  دنامب ، هدنز  وا  دنزرف  رگا  تسناد 
نارود رد  دسیون " : یم  (ع ) نامز ماما  تدالو  ندوب  یفخم  صوصخرد  ناگدنسیون  زا  یکی  دربب . نیب  زا  ار  ترضح  هدومن و  يریگولج 

هب طوبرم  ینارگن  نیا  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  یقیمع  ینارگن  سابع  ینب  نامکاح  نایم  رد  يرکـسع ] ماما  يداـه و  ماـما  (ع =[ ) نییرکـسع
مه رب  هک  دادیم  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  زا  يدـنزرف  دـلوت  هب  تراشب  (ع ) همئا و  (ص ) ربماـیپ طـسوت  هک  دوب  یناوارف  ثیداـحا  راـبخا و 
ود نآ  ور ، نیا  زا  درک . دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  تسا و  اه  تخت  جات و  ةدـننک  نوگژاو  لـطاب و  ياـه  تموکح  ساـسا  ةدـننز 
هب دـنک . يریگولج  يدـنزرف  نینچ  دـلوت  زا  درکیم  شالت  تفالخ  هاگتـسد  دـندوب و  رظن  تحت  تخـس  (ع ) نسح ماـما  هژیو  هب  راوگرزب 
نآ ياه  یگژیو  زا  (ع ) اضر ماما  ۀـتفگ  هب  دـش . یم  هتـشاد  ناـهنپ  مدرم  زا  جـع ) ) يدـهم ماـما  دـلوت  لـمح و  نارود  هک  دوب  تلع  نیمه 

قلعت قح  ترـضح  تساوخ  نوچ  دوب . یلاـعت  قح  تیـشم  زا  يوریپ  تدـالو ، ياـفخا  رگید  تمکح  [ 3" .] تسا یناهنپ  تدالو  ترـضح 
زا دندوب  فظؤم  (ع ) يدهم ترـضح  و  (ع ) يرکـسع ماما  لیلد  نیمه  هب  دـنامب . هدـنز  روهظ  نامز  ات  ادـخ  تجح  نیرخآ  هک  دوب  هتفرگ 

نابعش همین  هاگرحس  ات  تشادن ، عالطا  يرکسع  ماما  همع  یتح  نوتاخ  سجرن  لمح  زا  هک  نانچ  دراد . هگن  یفخم  ار  دوخ  نمشد  مشچ 
اب ردپ  ةرود  رد  ترضح  یفخم  یگدنز  و  جع ،) ) يدهم ماما  تدالو  ندوب  یفخم  ۀفـسلف  نیاربانب  دش . دلوتم  ترـضح  يروابان  لامک  رد 
هک دوعوم  يدهم  زا  تموکح  دوبن . حرطم  نیـشیپ  ماما  ةرابرد  رما  نیا  هک  دوش ، یم  هیجوت  تیودهم  رابخا  نیـشیپ و  ناماما  يزاس  هنیمز 

خیش ص 166 ؛ هبیغلا ، ینامعن ، ص 337 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 1 . ] تشاد تشحو  تسا ، نارگمتس  خاک  ةدننک  دوبان  تایاور  ياضتقم  هب 
يدهم ص 42 ؛ تبیغ ، رصع  خیرات  ییاقآ ،...  دیـس  [ 3 . ] ص 621 نایاوشیپ ، ةریـس  ییاوشیپ ، يدهم  [ 2 . ] ص 202 هبیغلا ، باتک  یسوط ،

ص 622. نایاوشیپ ، ةریس  ییاوشیپ ،

. دیهد حیضوت  ع )  ) نامز ماما  تدالو  صوصخ  رد 
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شسرپ

. دیهد حیضوت  ع )  ) نامز ماما  تدالو  صوصخ  رد 

خساپ

نـسح ماما  دنک : یم  شرازگ  نینچ  ار  ع )  ) نامز ماما  تدالو  تیفیک  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ۀـمع  داوج و  ماما  رتخد  نوتاخ -  همیکح 
راکشآ ار  دوخ  تجح  بشما  دنوادخ  نوچ  ایب ، نم  دزن  راطفا ، يارب  نابعش ) همین  بشما (  هک  داتـسرف  نم  لابند  ار  یـسک  ع )  ) يرکـسع

! منک یمن  هدهاشم  لمح  رثا  چیه  نوتاخ  سجرن  رد  مدرک . ضرع  سجرن . زا  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ زا  دولوم  نیا  مدیـسرپ ! دنک . یم 
: متفگ تسا ؟ روطچ  ناتلاح  نم !  يوناب  دومرف : دمآ و  سجرن  مدوب ، هتسشن  هک  یلاح  رد  نم  متفگ . هک  تسا  نیمه  عوضوم  دومرف : ماما 

نیا رد  دـنوادخ  متفگ : تسا ؟ ینخـس  هچ  نیا  دومرف ! دـش و  تحاران  هدرک ، بجعت  نم  نخـس  زا  وا  یتسه .  ما  هداوناخ  نم و  يوناـب  وت 
زا دعب  سپ  دیـشک . تلاجخ  نم  نخـس  زا  نوتاخ  سجرن  دش . دـهاوخ  ترخآ  ایند و  رورـس  اقآ و  هک  دـنک  یم  اطع  يدـنزرف  وت  هب  بش 
هب زامن  بیقعت  زا  دعب  مدناوخ .  بش  زامن  متساخرب و  تشذگ ، بش  همین  زا  یساپ  نوچ  متفر  رتسب  هب  مدروآ و  اج  هب  ار  اشع  زامن  راطفا ، 

رجف عولط  زا  ات  متفر  نوریب  قاتا  زا  سپ  دروآ . اج  هب  بش  زامن  دش و  رادیب  زین  سجرن  ماگنه  نیا  رد  مدـش . رادـیب  هرابود  متفر و  باوخ 
زواجم قاتا  زا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ناهگان  هک  دشن  راکـشآ  ادـخ  تجح  ارچ  هک  دـمآ  منهذ  هب  لاؤس  نیا  لاح  نآ  رد  موش . ربخ  اب 

دش و رادیب  یتحاران  اب  نوتاخ  سجرن  ناهگان  هک  مدوب  ندناوخ  نآرق  لوغـشم  . تسا کیدزن  دـعوم  هک  نکم  باتـش  همع ! يا  دز : ادـص 
. نک يراج  نابز  هب  ار  اده  مان  متفگ : ودب  يرآ .  تفگ : سجرن  ینک ؟ یم  ساسحا  يزیچ  مدیسرپ : مدناسر و  وا  هب  ار  دوخ  باتش  اب  نم 
هک مدـش  هجوتم  ناـهگان  دـش . هدیـشک  وا  نم و  ناـیم  يرون  ةدرپ  ماـگنه ، نیا  رد  متفگ . وت  هب  بش  لّوا  هک  تسا  یعوـضوم  ناـمه  نیا 
رد ار  وا  دوب . ادخ  رکذ  لوغشم  هتشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  دولوم  نآ  متـشادرب ، سجرن  يور  زا  ار  هماج  نوچ  تسا . هتفای  تدالو  كدوک 
رد ار  كدوک  روایب . ار  مدنزرف  همع ! دز : ادص  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  ماگنه ،  نیا  رد  تسا . هزیکاپ  كاپ و  مدـید  متفرگرب ، 

: دومرف تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  هدیـشک و  تسد  كدوک  لـصافم  مشچ و  تسد و  رب  تفرگ و  شوغآ 
ترضح نانمؤمریما  تماما  هب  نآ  زا  سپ  هللا ،  لوسر  ًادمحم  ّنا  دهشا  هللا و  ّالا  هلا  نأ ال  دهـشا  تفگ : لفط  نآ  سپ  وگب . نخـس  مدنزرف 

مامتا هب  ارم  رما  نادرگ و  یعطق  ارم  ةدـعو  اراـگدرورپ ! تفگ : دیـسر  دوخ  ماـن  هب  نوچ  داد و  تداهـش  ع )  ) ناـموصعم ریاـس  و  ع )  ) یلع
( جع  ) يدهم ترـضح  تدالو  ماگنه  يا ،  هدع  شرازگ  ربانب  نک . رپ  داد  لدع و  زا  نم  ۀلیـسو  هب  ار  نیمز  رادب و  مدـق  تباث  ارم  ناسر و 

دیـشروخ راظتنا  رد  يراصنا ، اضرلادبع   - 1 اـه :  تشون  یپ  ( 1 .) دوب هدـش  هتـشون  لطابلا " قهز  ّقحلا و  ءاج   " هکراـبم هیآ  شفتک  يور 
.37 ص 34 -  تیالو ، 

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  تایاور  رد  جع )  ) يدهم ترضح  تدالو  ةوحن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  تایاور  رد  جع )  ) يدهم ترضح  تدالو  ةوحن 

خساپ
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هک تسا  یتیاور  رابخا  نیا  ۀلمج  زا  تسا ؛ هدش  نایب  ًاحورشم  رابخا ، ربتعم و  بتک  رد  ماما ،  تکرب  رسارس  تدالو  تالیـصفت  شرازگ و 
تیاور رگید  خویش  تبیغ و  باتک  رد  یـسوط  خیـش  تسا و  ّتنـس  لها  ياملع  زا  هک  يزودنق  لضاف  ص449 و 451  هدوملا ، عیبانی  رد 

ع)  ) رفعج نب  یسوم  نب  ةزمح  نب  مساق  نب  دمحم  نب  یسوم  بانجزا  ربتعم  حیحص و  دنـس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  دناهدرک و 
، تسا تلاسر  نادـناخ  تلیـضف  ّتیـصخش و  تمظع و  اب  ناوناب  زا  هک  (ع ) یقت دـمحم  ماـما  ماـقمالاو  رتخد  نوتاـخ  همیکح  ترـضح  زا 

ۀمین بش  هک  نک  راطفا  ام  دزن  رد  بشما  همع ! هک  نم  دزن  ار ) يدرف  ) داتسرف (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دومرف : همیکح  تسا . هدرک  ثیدح 
: دومرف تسیک ؟ شردام  مدرک :  ضرع  نم  تسا . نیمز  رد  ادخ  تجح  وا  دـیامرف و  رهاظ  بش  نیا  رد  ار  تجح  دـنوادخ  تسا و  نابعش 

نوچ مدمآ  سپ  تفگ : همیکح  میوگیم . وت  يارب  هک  تسا  نیمه  دومرف : تسین . يرثا  وا  رد  دنگوس  ادخ  هب  موش  تیادف  متفگ : سجرن 
: متفگ يدرک ؟ بش  هنوگچ  نم ، نادناخ  ةدیس  نم و  ةدیس  يا  تفگ : دروآ ، نوریب  ار  مرازفا  ياپ  تساوخ  سجرن  متسشن  مدرک و  مالس 

دیامرف تمارک  يرسپ  وت  هب  بشما  ادخ  مرتخد ، يا  متفگ : تسا !؟ نخس  هچ  نیا  همع  يا  تفگ : ینم . نادناخ  هدیس  نم و  هدیـس  وت  هکلب 
نوچ مدـیباوخ  رتسب  رد  مدرک و  راطفا  مدـش  غراف  اشع  زامن  زا  یتقو  درک ، ایح  دیـشک و  تلجخ  وا  سپ  تسا ؛ اـقآ  ترخآ  اـیند و  رد  هک 
يارب متـسشن  نم  دوب ، تحار  باوخ و  رد  نانچمه  سجرن  مدـش و  غراف  مدـناوخ و  ار  زامن  بش ، زاـمن  يارب  متـساخرب  دیـسر  بش  همین 
يارب دومرف : همیکح  دیباوخ . دناوخ و  ار  بش  زامن  تساخرب  سپ  دوب  باوخ  نانچمه  وا  مدش ، رادیب  ناساره  مدیباوخ و  سپس  بیقعت و 

هک نکم  باتـش  همع  دز ، دایرف  ماما  مداتفا ، کش  رد  دوب ، باوخ  رد  سجرن  زونه  دوب ، هدش  رهاظ  لّوا  رجف  مدمآ  نوریب  حبـص  زا  صحف 
متفاتش و شنیلاب  هب  نم  دش ، رادیب  كانساره  سجرن  هاگان  هک  مدناوخ  سی  هدجس و  ملا  هروس  متسشن و  تفگ : هدیدرگ . کیدزن  بلطم 

همیکح متفگ . وت  هب  هک  تسا  نامه  شاب  رطاخ  هدوسآ  متفگ : همع . يا  هلب  تفگ : ینکیم ؟ ساسحا  يزیچ  ایآ  کـیلع » هللا  مسب  : » متفگ
هب سجرن  يور  زا  ار  هماج  مدش ، رادـیب  میاقآ  سح  هب  یتقو  دـش ، نینچ  زین  وا  تفرگ و  ارف  يدوخ  یب  دوخ  زا  یتسـس و  ارم  سپ  تفگ :

فیظن و مدید  متفرگ  رب  رد  ار  وا  هدراذگ ، نیمز  رب  ار  شدوجـس  عضاوم  تسا و  هدجـس  لاح  رد  هک  مدید  ار  دوخ  ياقآ  مد و  زوس  کی 
ریز ار  شیاهتسد  ماما  مدرب ، ماما  دزن  ار  وا  روایب . نم  دزن  هب  ار  مرسپ  همع  يا  دز : هحیص  نم  هب  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تسا  هزیکاپ 

شلـصافم شوگ و  اهمـشچ و  رب  تسد  داهن و  وا  ناهد  رد  ار  شناـبز  داد و  رارق  دوخ  هنیـس  رد  ار  شیاـهاپ  دراذـگ و  وا  تشپ  نار و  ود 
ریما رب  سپـس  هللا » ُلوُسَر  ًادَّمَحُم  َّنَا  َو  َُهل  َکیرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  هللااَِّلا  َهِلا  ـال  َّنَأ  ُدَهْـشَا  : » دوـمرف مرـسپ . يا  وـگب  نخـس  دوـمرف : سپ  دیـشک .

؛ روآ نم  دزن  هب  دنک و  مالس  وا  هب  ات  ربب  شردام  دزن  ار  وا  دومرف : ماما  دومرف . توکس  داتـسرف و  تاولـص  شردپ  ات  ناماما  رب  نینمؤملا و 
دـش هک  متفه  زور  همع  يا  دومرف : مدراذگ . ماما  سلجم  رد  مدنادرگرب  ار  وا  سپـس  درک ، مالـس  شردام  هب  مدرب ، شردام  دزن  ار  وا  سپ 

: متفگ مدـیدن  ار  وا  منک  دـقفت  دوخ  ياقآ  زا  ات  مدز  الاب  ار  هدرپ  منک ، ضرع  مالـس  ماما  هب  هک  متفر  نادادـماب  دومرف : همیکح  ایب . اـم  دزن 
هک متفه  زور  تفگ : همیکح  درپس . وا  هب  ار  وا  یـسوم  ردام  هک  مدرپس  سک  نآ  هب  ار  وا  همع  يا  دومرف : نم ؟ ياقآ  دش  هچ  موش  تیادـف 

ياهچراپ رد  هکیلاح  رد  ار  میاقآ  نم  سپ  روایب ، نم  دزن  هب  ار  مرـسپ  دومرف : ماما  متـسشن . مدرک و  مالـس  متفر و  ترـضح  نآ  دزن  هب  دش 
سپـس دهدیم  وا  هب  لسع  ریـش و  هکنآ  لثم  دراذگ  شناهد  رد  نابز  سپ  درک ، راتفر  لوا  زور  دـننام  وا  اب  مدرب  ترـضح  نآ  دزن  هب  دوب 

ـ  نیعمجا مهیلع  هللا  تاولـص  شردـپ ـ  ات  ناماما  نینمؤملاریما و  دـمحم و  رب  تاولـص  هللاالا و  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : وگب : نخـس  دومرف :
ُمُهَلَعَْجن َو  َۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْالا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُرن  َو  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  داتـسرف و 

ثیدح يوار  مساق ، نب  دمحم  نب  یـسوم  َنوُرَذْـحَی » اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  َيُِرن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنیثِراْولا 
رد و  ات 341 ) ص321  هدـنراگن ، رثالا  بختنم  . ) تسا هدومرف  تسار  همیکح  تفگ : مدیـسرپ  مداـخ  دـیقع  زا  ار  تشذگرـس  نیا  تفگ :

نیب 255 ( ) (ع يرکسع نسح  ماما  تافو  زا  شیپ  رصع و  یلو  ترضح  تدالو  زا  سپ  هک  ناذاش  نب  لضف  لیلج  هقث  خیـش  رگید  ثیدح 
هللادیبع نب  نیسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  دمحم  هطساو  هب  (ع ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  زا  دوخ  تبیغ  باتک  رد  هدرک ، تافو  ات 260 )

زا دعب  نم  نیـشناج  ادخ و  ناگدنب  رب  ادخ  تجح  ادـخ و  ّیلو  دـش  دـلوتم  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) نینمؤملا ریما  نب  سابع  نب 
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اب هک  دوب  تشهب  نزاخ  ناوضر  تسش ، ار  وا  هک  یسک  نیتسخن  رجف و  عولط  ماگنه  لاس 255  نابعش  همین  بش  رد  هدش ، هدرک  هنتخ  نم ،
یتقو هک  تسا  تیاور  رگید  ثیداـحا  رد  و  رثالابختنم ص 320 ) . ) دـنداد لسغ  لیبسلـس  رثوک و  بآ  هب  ار  وا  نیبرقم  هکئـالم  زا  یعمج 
مشاه ینب  يارقف  نیب  تشوگ  لطر  رازه  هد  نان و  لطر  رازه  هد  دومرف : روتـسد  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  دش ، دلوتم  رـصع  ماما 

. دنیامن هقیقع  دنفسوگ  دصیس  دننک و  میسقت 

؟ تسا رثؤم  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  هب  نیقیو  رتاوت  لوصح  رد  یلماوع  هچ 

شسرپ

؟ تسا رثؤم  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  هب  نیقیو  رتاوت  لوصح  رد  یلماوع  هچ 

خساپ

هب نیقی  لوصح  رد  دـنچ  یلماوع  ع )  ) يدـهم ماما  تدالو  عوضوم  دروم  رد  تسا ، نیقی  لوصح  تهج  هب  رتاوتم  ربخ  رابتعا  هک  اـجنآ  زا 
. دراد تلالد  ترـضح  نآ  هب  تراشبو  ع )  ) يدـهم ماما  تدالو  رب  یقباطم  تلالد  هب  هک  یثیداحا   - 1 تسا : هتـشاد  تلاخد  عوضوم  نیا 

یتایاور  - 2 یقرواپ } ص 430ù426-424ù408-407-433و . ... نیدلا ، لامک  یقرواپ .  . } دسریم ثیدـح  هب 214  اهنآ  عومجم  هک 
رد هک  یتاـیاور   - 3 یقرواپ } . 22ù17ù15ص 4و ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  . } تسا هدیـسر  ترـضح  تدـالو  لاـس  دروم  رد  هک 

ص یـــسوط ، ۀـــبیغلا ، ص 475 ؛  نیدـــلالامک ، یقرواــپ .  . } تــسا هدـــش  دراو  ع )  ) ناــمز ماـــما  يدرف  تایـــصوصخ  اـــب  هــطبار 
ص 435. نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  . } دراد ترـضح  نآ  تماـما  رب  ّصن  هک  یتاـیاور   - 4 یقرواپ } . 298ù271ù266ù263ù255ù253
ار اهنآ  زا  یتسرهف  دوخ  ياج  ردو  دـسریم ، عیقوت  اههد  هب  اهنآ  ددـع  هک  تسا  هدـش  رداص  هسدـقم  هیحان  زا  هک  یتاعیقوت   - 5 یقرواپ }
 - 7 دوب . هدش  هتشاذگ  ناشیا  لتقو  ترضح  اب  هلباقمو  ههجاوم  يارب  سابعلاینب  تموکح  هیحان  زا  هک  یـسایس  تاقییـضت   - 6 میاهدروآ .

ياهرهـشو اهروشک  رد  هک  هسّدقم  هیحان  يالکو   - 8 اهنآ . قیرط  زا  ترضح  اب  مدرم  طابتراو  ارغص  تبیغ  رـصع  رد  ریفـس  راهچ  دوجو 
يدهم ترضح  زا  هک  یتازجعم   - 10 دناهدش . ع )  ) يدهم ترضح  تیؤرو  اقل  هب  فّرـشم  هک  يدایز  هّدع   - 9 دناهتشاد . دوجو  فلتخم 

هعیش یّنبتو  عامجا   - 12 ع .)  ) يرکـسع ماما  دنزرف  تدالو  هب  باسنا  ياملع  فارتعا   - 11 تسا . بوتکم  اهباتک  ردو  هدش  رداص  (ع )
ماما فرط  زا  نیغورد  ترافس  نایعّدم   - 14 ع .)  ) يدهم ترضح  تدالو  رب  ناخروم  حیرصت   - 13 ع .)  ) يدهم ماما  دوجوو  تدالو  رب 

(. ع  ) يدهم ترضح  تدالو  رب  نیموصعم : زا  کی  ره  تداهش   - 15 ع .)  ) نامز

؟ دراد دوجو  زین  دنسلا  حیحص  ثیدح  ترضح ، تدالو  ثیداحا  نیب  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  زین  دنسلا  حیحص  ثیدح  ترضح ، تدالو  ثیداحا  نیب  رد  ایآ 

خساپ

رادروخرب یّقثوم  ای  نسح  ای  حیحص  دنس  زا  هک  میربیم  یتایاور  هب  یپ  دراد  ع )  ) يدهم ترـضح  تدالو  رب  تلالد  هک  یثیداحا  نیب  رد 
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نب هَّللادبع  زا  ییحی  نب  دّمحمو  هَّللادبع  نب  دّـمحم  زا  یئالعا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا .
نع هلأسأ  نأ  قاحـسإ  نب  دمحأ  ینزمغف  قاحـسإ  نب  دمحأ  دنع  ورمعوبأ ؛ خیـشلاو  انأ  تعمتجا  : " دومرف هک  دـنکیم  لقن  يریمح  رفعج 

ضرألا ّنأ  ینیدو  يداقتعا  ّنإف  هنع ، کلأسأ  نأ  دیرأ  امیف  ٍّكآشب  انأ  امو  ءیـش  نع  کلأسأ  نأ  دیرأ  ّینإ  ورمعابأ ! ای  هل : تلقف  فلخلا ،
دادزأ نأ  تببحأ  یّنکلو  ۀـبوتلا ... باب  قلغأو  ۀّـجحلا  تعفر  کلذ  ناک  اذإف  ًاموی  نیعبرأب  ۀـمایقلا  موی  لبق  ناک  اذإ  اـّلإ  ۀّـجح  نم  ولختـال 

نم ... " " ؛ هدیب أموأو  اذ ، لثم  هتبقرو  هَّللاو  يأ  لاقف : ص )  ) دّـمحمیبأ دـعب  نم  فلخلا  تیأر  تنأ  هل : تلقف  کتجاح ؟ لس  لاق : ّمث  ًانیقی .
قاحـسا نبا  یقرواپ } صیخلت . اـب  ، 330ù329 ص ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  } دـمحا تمدـخ  يرْمَع -  دیعـس  نب  ناـمثع  ورمعوبا - خیـشو 

یلاؤس وت  زا  متفگورمعوبا : هب  منک . لاؤس  ع )  ) يرکـسع ماما  نیـشناج  هرابردورمعوبا  زا  ات  درک  هراـشا  نم  هب  قاحـسا  نب  دـمحا  میدوب .
ییاپرب زا  لبق  زور  لهچ  رگم  دنامیمن  یلاخ  تجح  زا  هاگ  چـیه  نیمز  هک  تسا  نیا  مداقتعا  اریز  مرادـن ، کش  نآ  هرابرد  هک  مسرپیم 

سپس دوش ... هدوزفا  منیقی  رب  هک  مراد  تسود  نم  یلو  دش ... دهاوخ  هتـسب  هبوت  هارو  هتـشادرب  تجح  دسر  ارف  زور  نآ  نوچ  هک  تمایق ،
، دنگوس ادخ  هب  يرآ  دومرفورمعوبا : ياهدید ؟ ار  ع )  ) يرکـسع ماما  نیـشناج  ایآ  هک : تسا  نیا  ملاؤس  نک ، لاؤس  ار  تاهتـساوخ  تفگ 
، نیدلالامک یقرواپ .  . } تسا هدرک  لقن  حیحص  دنس  اب  ار  ثیدح  نیا  زین  قودص ؛ خیـش  ... " درک . هراشا  تسد  ابو  دوب ، نینچ  وا  ندرگ 

سیل ضرألا  نوکت  ع :)  ) هَّللادبعیبأل تلق  : " تفگ هک  هدرک  لقن  الع  نب  نیسح  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک  زینو   - 2 یقرواپ } ص 441 .
نیمز هک  تسا  نکمم  یقرواـپ } ح 1 . ص 178 ، ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  } ایآ مدرک : ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  ." " ؛ ـال لاـق : ماـمإ ؟ اـهیف 

: دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا  تسا  حیحـص  مه  نآ  هک  رگید  يدنـس  هب  زینو  زگره ".3 -  دومرف : ترـضح  دشاب ؟ ماما  نودب 
هب زینو   - 4 یقرواپ } ح 2 . نامه ، یقرواپ .  ."  } ددرگیمن یلاخ  ماما  دوجو  زا  زگره  نیمز  انامه  " " ؛ مامإ اهیفو  ّالإ  ولخت  ضرـألا ال  ّنإ  "

يورن ّانإ  تلق : ال . لاق : مامإ ؟ ریغب  ضرألا  یقبت  له  : " مدرک لاؤس  ع )  ) اضر ماما  زا  هک  دنکیم  لقن  ءاشو  یلع  نب  نسح  زا  حیحـص  دنس 
ترـضح دـنامیم ؟ یقاـب  ماـما  نودـب  نـیمز  اـیآ  " تخاـسل " ؛ اذإ  یقبتـال  لاـق : داـبعلا . یلع  ّلـجوّزع  هَّللا  طخــسی  نأ  اـّلإ  یقبتـال  اـّهنأ 
دنامیمن یلاخ  تجح  زا  نیمز  هک  مینکیم  تیاور  نینچ  اـم  مدرک : ضرع  زگره . یقرواـپ } ح 13 . ص 179 ، نامه ، یقرواپ .  :} دومرف
برطـضم تروص  نیا  ریغ  ردو  دـنامیمن ، یقاب  تجح " نودـب   " نیمز دومرف : ترـضح  دـنک ؟ بضغ  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  هکنآ  رگم 

کتلأسم نم  ینعنمت  کتلالج  ص :)  ) دّمحمیبأل تلق  : " تفگهک دنکیم  لقن  يرفعج  مشاهیبا  زا  حیحص  دنـس  هب  زینو  دوشیم ".5 - 
؛" ۀـنیدملاب لاقف : هنع . لاسأ  نیأف  ثدـح  کب  نإف  تلقف : معن . لاقف : دـلو ؟ کل  له  يدّیـس ! ای  تلق : لس . لاقف : کلأسأ ؟ نأ  یل  نذأـتف 

لاؤس امش  زا  ار  ياهلأسم  ات  هدش  عنام  ارم  امـش  تلالج  یقرواپ } ح 2 . ص 328 ، نامه ، یقرواپ .  :} مدرک ضرع  ع )  ) يرکـسع ماما  هب  "
؟ تسه يدـنزرف  امـش  يارب  ایآ  نم ! ياـقآ  يا  مدرک : ضرع  نک . لاؤس  دومرف : ترـضح  مسرپب ؟ امـش  زا  اـت  دـیهدیم  هزاـجا  اـیآ  منک ،
زا حیحص  دنس  هب  زینو  هنیدـم ".6 -  رد  دومرف : منک ؟ لاؤس  وا  زا  اجک  داتفا ، قافتا  امـش  يارب  ياهثداـح  رگا  مدرک : ضرع  يرآ . دومرف :
نم ّیلإ  جرخ  ّمث  هدعب  نم  فلخلاب  ینربخی  نیتنـسب  هّیـضم  لبق  دّمحمیبأ  نم  ّیلإ  جرخ  : " دومرف هک  هدرک  لقن  لالب  نب  یلع  نب  دّـمحم 

ح 1. نامه ، یقرواپ .  } زا ياهمان  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تداهـش  زا  لبق  لاس  ود  " " ؛ هدـعب نم  فلخلاب  ینربخی  مایاۀـثالثب  هّیـضم  لبق 
دیسر رگید  ياهمان  ناشتداهش  زا  لبق  زور  هس  زینو  دوب . هداد  ترضح  نآ  نیشناج  زا  ربخ  نآ  رد  هک  دیـسر  متـسد  هب  ترـضح  یقرواپ }

: دومرف هک  مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  دنکیم  لقن  هرارز  زا  حیحص  دنس  هب  زین  ینیلک  دنداد ".7 -  دوخ  زا  دعب  نیشناج  زا  ربخ  زاب  هک 
یف ّکشی  يذـّلا  وهو  رظتنملا  وهو  ةرارز ! ای  لاق : ّمث  هنطب ، یلإ  هدـیب  أموأو  فاخی  لاق : َِملو ؟ تلق : لاـق  موقی . نأ  لـبق  ۀـبیغ  مـالغلل  ّنإ  "

: دومرف هچ ؟ يارب  مدرک : ضرع  تسا . یقرواپ } ح 5 . ص 337 ، نامه ، یقرواپ .  } یتبیغ مایق  زا  لبق  كدوک  نآ  يارب  انامه  " " ؛ هتدـالو
... ". دوشیم کش  وا  تدالو  رد  هک  تسا  يرظتنم  نامه  واو  هرارز ! يا  دومرف : هاگ  نآ  درک . كرابم  مکـش  هب  هراـشاو  فوخ ، تهج  هب 

مکل فیکف  نسحلا ، يدـعب  نم  فلخلا  : " دومرفیم ع )  ) يداه ماما  هک  هدرک  لـقن  يرفعج  مساـق  نب  دوواد  زا  ماـت  دنـس  هب  قودـص   - 8
؟ هرکذن فیکف  تلقف : همـساب . هرکذ  مکل  ّلحیالو  هصخـش  نورتال  مّکنإ  لاقف : كادف ؟ هَّللا  ینلعج  َِملو  تلقف : فلخلا ؟ دعب  نم  فلخلاب 
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ص 381، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } ار امش  تسا  هنوگچ  سپ  تسا . نسح  مدنزرف  نم  دعب  نیشناج  :" " ؛ دّمحم لآ  نم  ۀّجحلا  اولوق  لاقف :
وت يادف  ارم  دـنوادخ  هنوگچ ، مدرک : ضرع  نیـشناج ؟ نیا  دـعب  زا  نیـشناج  هب  تبـسن  یقرواپ } ح 13 . ص 328 ، ج 1 ، یفاـک ، ح 5 ؛ 

ار وا  ماـن  هنوگچ  سپ  مدرک : ضرع  دـیربب . ار  وا  ماـن  هک  تسین  لـالح  امـش  ياربو  دـینیبیمن ، ار  وا  صخـش  امـش  اریز  دومرف : دـنادرگ ؟
:. " دّمحملآ زا  تجح  دییوگب : دومرف : میربب ؟

؟ تسا هدش  لقن  همیکح  قیرط  زا  اهنت  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  ربخ  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  لقن  همیکح  قیرط  زا  اهنت  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  ربخ  ایآ 

خساپ

نآ زین  یخربو  دناهداد ، ربخ  ع )  ) نامز ماما  تدالو  زا  نارگیدو  ع )  ) يرکـسع ماما  باحـصا  زا  يدایز  هّدع  هکلب  تسین ، نینچ  نیا  ریخ ،
: دـیوگیم يولع  نسح  نب  نیـسح  لضفلاوبا   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دـناهدید . اربک  اـی  ارغـص  تبیغ  رد  ار  ترـضح 
ات مدـش  دراو  ارماـس  رد  ع )  ) يرکـسع ماـما  رب  " " ؛ مئآـقلا هنبا  ةدـالوب  هتأـّنهف  يأرنمّرـسب  (ع ) یلع نب  نـسحلا  دـمحمیبأ  یلع  تـلخد  "

نب دمحا  میوگب ".2 -  تینهت  ترـضح  نآ  هب  ع )  ) نامزلابحاص تدـالو  یقرواـپ } ح24 . ص 17 ، ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  } رد
ینلتقی ّهنأ  معز  هئایلوأ  یف  یلاعتو  كرابت  هَّللا  یلع  يرتفا  نم  ءآزج  اذه  يریبزلا : لتق  نیح  (ع ) دـمحمیبأ نع  جرخ  : " دـیوگیم دّـمحم 

ندـش هتــشک  زا  دـعب  " " ؛ نیتأـمو نیــسمخو  ّتـس  ۀنــس  دمحم  هاّمــسو  هـل  دــلوو  ّلـجوّزع . هَّللا  ةردــق  يأر  فـیکف  بـقع ، یل  سیلو 
یسک يازج  نیا  دوب : هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دیسر  متسد  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  زا  ياهمان  یقرواپ } ح 4 . ص 4 ، نامه ، یقرواپ .  } يریبز

هاگ نآ  تسا . هدید  هنوگچ  ار  ادخ  تردقو  دشکب ، ارم  نیشناج ، نودب  دناوتیم  هک  دنک  نامگو  ددنبب ، ارتفا  شیایلواو  ادخ  رب  هک  تسا 
: دیوگیم يرفعج  مشاه  وبا  تشاذگ ".3 -  دّمحم "  " ار ناشیا  مسا  هک  دش  هدـییاز  لاس 255  رد  ترـضح  نآ  يارب  يدنزرف  دیوگیم :

... ؛" معن لاقف : دلو ؟ کل  له  يدّیس ! ای  تلق : لس ! لاقف : کلأسأ . نأ  یل  نذأتف  کتلأسم ، نم  ینعنمت  کتلالج  ص :)  ) دّمحمیبأل تلق  "

ایآ تسا ، نم  ندرک  لاؤس  زا  عنام  امـش  تلالج  : " مدرک یقرواپ } ح 2 . ص 328 ، ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  } ضرع ع )  ) يرکـسع ماما  هب  "
4 ... " يرآ . دومرف : تسا ؟ يدنزرف  امـش  يارب  ایآ  نم ! ياقآ  يا  مدرک : ضرع  نک . لاؤس  دومرف : ترـضح  دیهدیم ؟ نم  هب  لاؤس  هزاجا 

تلاق هَّللا ! کمحری  یل : لاقف  هدنع  تسطعف  ۀلیلب  هدلوم  دعب  هیلع  تلخد  دق  : " دنکیم لقن  ع )  ) يرکـسع ماما  مداخ  میـسن ، زا  قودص  - 
رب " " ؛ مایاۀـثالث توـملا  نـم  ناـمأ  وـه  لاـقف : يـالوم ! اـی  یلب  تـلقف : ساـطعلا !؟ یف  كرـّـشبأ  ـالأ  یل : لاـقف  کلذــب ، تـحرف  میــسن :
وا دزن  مدش ، لخاد  شتدالو  زا  بش  کی  تشذگ  زا  دـعب  ع )  ) نامزلابحاص یقرواپ } ح 5 . ص 430 ، نیدلالامک ، یقرواپ .  } ترضح

تراشب هسطع  رد  ار  وت  یهاوخیم  ایآ  دومرف : هاـگ  نآ  مدـش . لاحـشوخ  هلمج  نیا  زا  نم  هَّللا . کـمحری  دومرف : ترـضح  مدرک ، هسطع 
زا شدنس  هب  یسوط  خیـش  درادیم ".5 -  ناما  رد  گرم  زا  ار  ناـسنا  زور  هس  اـت  هسطع  دومرف : نم . يـالوم  يا  یلب  مدرک : ضرع  مهد ؟

. سطع ّمث  ءآمسلا  وحن  هتبابـس  ًاعفار  هیتبکر ، یلع  ًایثاج  طقـس  هّمأ  نطب  نم  ع )  ) نامزلا بحاص  جرخ  اّمل  : " تسا هدرک  لقن  هیرامو  میـسن 
لازل مالکلا  یف  انل  نذأ  ولو  ۀـضحاد  هَّللا  ۀّـجح  ّنأ  ۀـملظلا  تمعز  ًادـبع ... هلآو  دّـمحم  یلع  هَّللا  یّلـصو  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دـمحلا  لاـقف :

دوخ یقرواپ } ص 245 . یسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  } يوناز ود  رب  دمآ  نوریب  شردام  مکـش  زا  ع )  ) نامزلابحاص هک  یماگنه  " " ؛ ّکشلا
یلع هَّللا  یّلصو  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا  : " دومرفو درک  ياهسطع  سپس  درک ، هراشا  نامسآ  فرط  هب  ار  دوخ  هبابس  تشگنا  تفرگ ، رارق 
يارب رگاو  دش ، دهاوخ  لیاز  ادخ  تّجح  هک  دناهدرک  نامگ  ناملاظ  دومرف : هاگ  نآ  " ربکتسمالو . فکنتسم  ریغ  ًارخاد  ًادبع  هلآو  دّمحم 
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تاقالم هصقو  یندم  میهاربا  نب  لماک  زا  ار  یتیاور  یسوط ؛ خیـش  دش ".6 -  دـهاوخ  لیاز  کش  متح  روط  هب  دوش  هداد  مالک  رد  نذا  ام 
عبرأ ءآنبأ  نم  رمق  ۀقلف  ّهنأک  ًیتفب  انأ  اذإف  هفرط  تفشکف  حیرلا  تءاجف  : " تسا هدمآ  نینچ  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  ع )  ) يرکـسع ماما  اب  وا 

هتّجحو هَّللا  ّیلو  یلإ  تئج  لاقف : يدیـس ! ای  کیبل  تلق : نأ  تمهلأو  کلذ  نم  تررعـشقاف  میهاربا ! نب  لماک  ای  یل : لاقف  اهلثموأ ، نینس 
یقرواپ } ناهگان تفر ، رانک  هدرپو  دز  يداب  " " ؛ ... هَّللاو يا  تلقف : کتلاقمب ؟ لاقو  کتفرعم ؟ فرع  نم  ّالإ  ۀّنجلا  لخدـی  له  هلأست  هبابو 

لماک يا  دومرف : نم  هب  مدرک . هدهاشم  هزادنا  نیمه  ای  نس  لاس  راهچ  دودح  اب  هام  هراپ  دننام  هب  ار  یکدوک  یقرواپ } ص 247 . نامه ، . 
وا بابو  تجحو  ادخ  یلو  دزن  وت  دومرف : ترـضح  نم ! ياقآ  يا  کیبل  میوگب : هک  مدـش  ماهلاو  دـیزرل  باطخ  نیا  زا  مندـب  میهاربا ! نب 

: مدرک ضرع  دوشیم ؟ تشهب  لخاد  دـیوگیم  وت  دـننامهو  هتـشاد  ار  وت  تفرعم  لثم  هک  یـسک  زج  هب  ایآ  ینک  لاؤس  وا  زا  اـت  ياهدـمآ 
ص 348. ج 2 ، داشرالا ، یقرواپ .  } ماما " " ؛ يدعب مکبحاص  اذه  لاقو  هنبا  (ع ) دـمحموبأ ینارأ  : " دـیوگیم يزاوهاورمع   - 7 ... " يرآ .

ینیلک : " دیوگیم یلماع ؛ ّرح  خیش  تسا ". نم  زا  دعب  امـش  بحاص  نیا  دومرفو : داد  ناشن  نم  هب  ار  دوخ  دنزرف  ع )  ) يرکـسع یقرواپ }
: زا دنترابع  هلمج  نآ  زا  هک  دندرک  تاقالم  شتدالو  زا  دعب  ار  ع )  ) نامز ماما  يدایز  تعامج  هک  دناهدرک  لقن  ناشیاهدنـس  هب  نارگیدو 

وبا هدـبع ، نب  میهاربا  مداـخ  رهطم ، نب  یلعوبا  شردـپ ، يومع  ّیلع  نب  دّـمحم  رتخد  همیکح  رفعج ، نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم 
 . یقرواـپ " . } نارگیدو ینئادـم  یـسراف ، مداـخ ، فیرظ  يزاوهاورمع ، شیومع ، یلع  نب  رفعج  سیردا ، نب  میهاربا  حـلاص ، نب  هَّللادـبع 

ضرع : " دنیوگیم يرْمَع  نامثع  نب  دّـمحمو  حون  نب  بویا  نب  دّـمحمو  میکح  نب  ۀـیواعم   - 8 یقرواپ } ص 442 . ج 3 ، ةادهلا ، تابثا 
اوقّرفتتالو هوعیطأ  مکیلع  یتفیلخو  يدعب  نم  مکمامإ  اذـه  لاقف : ًالجر . نیعبرأ  اّنکو  هلزنم  یف  نحنو  (ع ) یلع نب  نسحلا  دـمحموبأ  انیلع 

میدوب رفن  لهچ  هک  اـم  رب  ار  شدـنزرف  یقرواـپ } ص 435 . نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  } دوخ لزنم  رد  ع )  ) يرکـسع ماـما  ... " " ؛ يدـعب نم 
... ". دیوشن قّرفتم  نم  زا  دعبو  دینک  تعاطا  ار  وا  تسامش ، رب  نم  نیشناجو  نم  زا  دعب  امش  ماما  نیا  دومرفو : تشاد  هضرع 

؟ داد رارق  عامجا  ار  ترضح  تدالو  لیلد  ناوتیم  درادن  لوبق  هعیش  هک  یعامجا  اب  ایآ 

شسرپ

؟ داد رارق  عامجا  ار  ترضح  تدالو  لیلد  ناوتیم  درادن  لوبق  هعیش  هک  یعامجا  اب  ایآ 

خساپ

مه يدراوم  رد  یتح  دنادیم . طابنتسا  هلدا  زا  یکی  ار  نآو  دراد ، لوبق  دشاب  ربتعم  لیلد  زا  فشاک  هک  یتروص  رد  ار  عامجا  هعیـش  ًالوا :
هعیـش ًایناث : تسا . عامجا  لیبق  نیا  زا  دراد  دوجو  یعیـش  هعماج  رد  هک  یعامجاو  دناسرب  نیعمجم  ربخ  دافم  هب  نیقی  هب  ار  ناسنا  دناوتیم 

دنسلاحیحص تایاورو  نآرق  لقع ، لیبق  زا  رگید  ياهلدا  هب  هکلب  دنکیمن ، لالدتسا  عامجا  هب  اهنت  ع )  ) يدهم ترضح  تدالوو  دوجو  رب 
. دراد رظن  زین 

؟ دنتشاد قافتا  ترضح  تدالو  رب  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تافو  زا  دعب  هیماما  هفیاط  ناگرزب  ایآ 

شسرپ

؟ دنتشاد قافتا  ترضح  تدالو  رب  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تافو  زا  دعب  هیماما  هفیاط  ناگرزب  ایآ 
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خساپ

قاـفتا ع )  ) ناـمز ماـما  تدـالو  رب  اـهنرق  لوط  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  تاـفو  زا  دـعب  هیماـما  هعیـش  هفیاـط  مومعو  باحـصا  يرآ ،
تشذگ زا  دعب  یلو  دمآ ، دیدپ  نایعیـش  زا  یهورگ  نیب  رد  ترـضح  نآ  تماماو  تدالو  رد  یکـشو  تریح  ادتبا  رد  هچ  رگا  دناهتـشاد ،

ادـیپ داقتعا  ع )  ) رـصع ماما  تماما  هبو  هدـش  تیادـه  میقتـسم  هار  هب  یگمه  هیماما ، ناگرزب  غیلبتو  تیانع  هبو  ینـالوط  نادـنچ  هن  ناـمز 
دش رکذ  هک  ییاههقرف  نیا  زا  : " دیوگیم وا  تسا . هدرک  هراشا  نآ  هب  هراتخملا " لوصفلا   " باتک رد  دیفم  خیش  هک  هنوگ  نامه  دندومن ،

مانمه نسح  ماما  دنزرف  تماما  هب  لئاق  هک  یماما  هدزاود  هعیـش  زج  تسا  هدنامن  یقاب  تسا  يرجه  لاس 373 هک  ام  نامز  رد  ياهقرف  چیه 
، دـنک ریـشمش  هب  ماـیق  هک  یناـمز  اـت  ترـضح  نآ  ياـقب  هب  دـقتعمو  هتـشاد  عطق  ناـشیا  ندوـب  هدـنز  رب  یگمهو  هدوـب  ص )  ) ادـخلوسر

{ یقرواپ ص 321 . هراتخملا ، لوصفلا  یقرواپ .  ... " . } دنتسه

؟ دناهتفگ هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  خیرات  دروم  رد  هعیش  ناخروم 

شسرپ

؟ دناهتفگ هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  خیرات  دروم  رد  هعیش  ناخروم 

خساپ

یخرب یماسا  هب  کنیا  دناهتسناد . يرجه  لاس 255  رد  ار  نآ  قافتا  روط  هب  ع )  ) يدهم ترـضح  تدالو  خیرات  دروم  رد  هعیـش  ناخروم 
ص ج 2 ، داـشرالا ، یقرواـپ .  { .؛ دـیفم خیـش   - 2 یقرواـپ } ص 514 . ج 1 ، یفاـک ، یقرواــپ .  { .؛ ینیلک  - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا 
، دجهتملا حابصم  یقرواپ .  { .؛ یسوط خیـش   - 4 یقرواپ } ص 445 . ج 2 ، همغلا ، فشک  یقرواـپ .  { .؛ یلبرا  - 3 یقرواپ } . 340ù339
ص 418. يروـلا ، مـالعا  یقرواـپ .  { .؛ یـسربط  - 6 یقرواـپ } ص 187 . نیمـالا ، دــلبلا  یقرواـپ .  { .؛ یمعفک  - 5 یقرواـپ } ص 842 .
ص دـصاقملا ، حیـضوت  یقرواپ .  { .؛ یئاهب خیـش   - 8 یقرواپ } ص 2 . ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  { .؛ یـسلجم همـالع   - 7 یقرواپ }

{ یقرواپ . 21ù20

؟ دناهدومن فارتعا  مالسلاهیلعيرکسعماما  دنزرف  تدالو  هب  باسناياملع  ایآ 

شسرپ

؟ دناهدومن فارتعا  مالسلاهیلعيرکسعماما  دنزرف  تدالو  هب  باسناياملع  ایآ 

خساپ

. تسا هدش  دلوتم  يدهمو و ... تّجح  باقلا : ابو  دّمحم  مان  هب  يدنزرف  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  يارب  هک  دنفرتعم  نانآ  زا  یهورگ  يرآ ،
ارغص تبیغ  رصع  رـصاعم  هک  يراخب ، نامیلـس  نب  دوواد  نب  هَّللادبع  نب  لهـس  هباّسن   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کـنیا 

 . یقرواپ . } يرجه مجنپ  نرق  رد  روهشم  هباّسن  يرمع ، دّیـس   - 2 یقرواپ } . 40ù39ص ۀیولعلا ، ۀلسلسلا  ّرس  یقرواپ .  . } تسا هتـسیزیم 
باسنا یف  ۀـکرابملا  ةرجـشلا  یقرواـپ .  . } مجنپ نرق  هباّـسن  یعفاـش ، يزار  رخف   - 3 یقرواپ } ص 130 . نییبلاطلا ، باـسنا  یف  يدـجملا 
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 - 5 یقرواپ } ص 8 . نییبلاطلا ، باسنا  یف  يرخفلا  یقرواپ .  . } یناـقروزا يزورم  مشـش  نرق  هباّـسن   - 4 یقرواپ } . 79ù78ص ۀیبلاطلا ،
هباّـسن  - 6 یقرواـپ } ص 199 . بلاـطیبا ، لآ  باـسنا  یف  بلاـطلا  ةدـمع  یقرواـپ .  . } هـبنع نـبا  هـب  فورعم  دـمحا  نیدـلالامج  هباّـسن 

 - 7 یقرواپ } ص 105 . باسنألا ، ۀفرعمل  بابلألا  ۀضور  یقرواپ .  . } مهدزای نرق  هباّسن  يدیز ، یناعنص  ینامی  ینیـسح  دّمحم  نسحلاوبا 
یف ۀـّیهبلا  رردـلا  یقرواپ .  . } يروس يردـیح  سیو  دّـمحم   - 8 یقرواپ } ص 78 . بهذـلا ، کئابـس  یقرواپ .  . } يدـیوس نیما  دّـمحم 

 . یقرواپ . } یندم يدنقرمس  ینیسح  هَّللادبع  نب  نیسح  نب  دّمحم  دیس  هباّسن  همالع   - 9 یقرواپ } ص 73 . ۀّیسیوالاو ، ۀیردیحلا  باسنالا 
رد ینـسح  یبتک  سنا  فیرـش   - 10 یقرواپ } ضایر . پاـچ  ، 55ù54 ص بلاطیباو ، هَّللادـبع  یلا  بستنی  نم  ۀـفرعمب  بلاطملا  ۀـفحت 

. یفجن نیدلا  دیمح  نب  دمحا  نب  دّمحم  دیس  هباّسن  همالع   - 11 یقرواپ } ص 55 . نامه ، یقرواپ .  " . } بلاطملا ۀفحت   " باتک رب  هقیلعت 
ۀّیرذ یف  لوصالا  یقرواپ .  . } ینـسح یُبتُک  سنا  فیرـش  هباّسن  همـالع   - 12 یقرواپ } ضایر . پاـچ  ص 39 ، باسنالا ، رحب  یقرواـپ .  }

{ یقرواپ ص 97-100 . لوتبلا ، ۀعضبلا 

؟ تسا هدوب  ناشیا  تدالو  رکنم  مالسلاهیلعيدهم  ماما  يومع  رفعج  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  ناشیا  تدالو  رکنم  مالسلاهیلعيدهم  ماما  يومع  رفعج  ایآ 

خساپ

ترـضح تدالو  نقتم  هلدا  اب   - 1 دومن : هجوت  وا  راـکنا  هب  ناوتیمن  یتاـهج  زا  یلو  تسا ، هتـشاد  ار  یبلطم  نینچ  راـکنا  هچ  رگا  رفعج 
وا رد  هک  هدوب  يداـع  مدرم  هلمج  زا  هکلب  تسا ، هدوبن  موصعم  رفعج  هک  تسا  نآ  رب  تما  قاـفتا   - 2 تسا . هدیسر  تابثا  هب  ع )  ) يدهم

راـبخا یخرب  زا   - 3 دـندش . هدیـشک  یهارمگ  هب  بوقعی  نادـنزرف  زا  یخرب  هک  هنوگ  نامه  تساور . هابتـشاو  وهـس  ایو  یهارمگ  لامتحا 
 - 4 دومن . ع )  ) يرکسع ماما  يارب  دنزرف  تدالو  مدع  نیغورد  ياعدا  تشاد ، هک  یهارمگو  فارحنا  ببس  هب  رفعج  هک  دوشیم  هدافتسا 

ار ع )  ) يدـهم ترـضح  تدالو  ربخ  لّمحتو  ّتیلباقو  شـشک  وا  هک  اجنآ  زا  هکنیا : تفگ  ناوتیم  طاـیتحا  يور  زا  هک  ار  يزیچ  تیاـهن 
. تسا هدوب  عالطا  یب  نآ  زا  اذلو  تسا . هدادن  ناشن  وا  هب  ار  شدنزرف  ع )  ) يرکسع ماما  هتشادن ،

؟ دیهد حیضوت  ار  جع ) ) يدهم ترضح  ندمآ  ایند  هب  لیلد 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ار  جع ) ) يدهم ترضح  ندمآ  ایند  هب  لیلد 

خساپ

دنادقتعم نآ  هب  ینس  هعیش و  تسا و  یمالـسا  ياهدیقع  ناشیا ، تسد  هب  مالـسا  یناهج  تموکح  يرارقرب  و  جع ) ) يدهم روهظ  هب  داقتعا 
رد لاس 255 ه‘ق ‘ رد  ترضح  نآ  هک  دراد  داقتعا  هعیـش  ترـضح  نآ  تدالو  اب  هطبار  رد  تسین / یفالتخا  اهنآ  نیب  رد  تهج  نیا  زا  و 

تدالو و يارب  درک / دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دومن و  دهاوخ  روهظ  دهاوخب  ادخ  هک  يزور  تسا و  هدـنز  هدـش و  دـلوتم  ارماس 
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زا عوضوم  نیا  نیاربانب ، دزاسیم . فرطرب  ار  ياههبش  کش و  هنوگ  ره  ياج  هک  دراد  دوجو  يدایز  دهاوش  لیالد و  ترضح  نآ  تایح 
هرابرد ّتنـسلها  ياملع  دـناهدومن / تبث  ار  ترـضح  نآ  تدالو  هعقاو  ناخروم ، نایوار و  تسا و  هعیـش  دزن  ینیقی  یعطق و  تاـعوضوم 

لاس رد  دنیوگیم  یـضعب  تسا و  هدشن  دلوتم  زونه  ترـضح  نآ  هک  دـنیوگیم  یخرب  دـنرادن ؛ رظن  قافتا  جـع ) ) يدـهم تضح  تیالو 
. دناهتسناد تیعقاو  کی  ار  نآ  دناهدرک و  حیرـصت  رما  نیدب  زین  ّتنـسلها  ناثدحم  ناخروم و  زا  يرایـسب  تسا / هدمآ  ایند  هب  255 ه‘ق ‘
-1 مینکیم : هراـشا  یخرب  هب  هک  { 1} تسا هدـش  رکذ  نانآ  ياهباتک  مان  ناـملاع و  نیا  زا  نت  زا 65  شیب  مان  یـشهوژپ  ياهباتک  رد 
هب فورعم  يرگـسع ، نسح  ماما  دنزرف  دـمحم ، مساقلاوبا  شمان  هعیـش ، ماما  نیمهدزاود  : » دـسیونیم یقـشمد  خروم  نولوط  نب  دـمحم 

لاس 255 نابعـش  همین  هعمج  زور  رد  وا  تدالو  تسوا . يدـهم  مئاق و  رظتنم و  هک  دـنکیم  ناـمگ  هعیـش  هک  يدرف  ناـمه  تسا ؛ تجح 
 - سجرن سگرن -  یلوق  هب  اـی  طـمخ  شرداـم  ماـن  دوـب . هلاـس  چـنپ  يرگـسع ، نسح  شردـپ  گرم  ماـگنه  وا  تسا . هدـش  عـقاو  يرمق 

ماما تسا . يدـهم  رظتنم و  نامه  یلوق  هب  هک  تسا  تجح  دـمحم  مساقلاوبا  همئا ، زا  نیمهدزاود  : » يواربش هلادـبع  خیـش  - 2 { 2 .} تسا
شردپ گرم  یلوق ، هب  دمآ . ایند  هب  يرمق  لاس 255  نابعش  همین  بش  رد  يار  نم  ّرس  رد  ضر )  ) صلاخ نسح  ماما  دنزرف  تجح  دمحم 
ینادنز ریگتـسد و  ار  نایمـشاه  نانآ  نوچ  دومن ؛ یفخم  ار  يو  تقو ، يافلخ  زا  سرت  رطاخ  هب  تدالو  نیح  شردـپ  دوب و  یگلاس  رد 5 

. تسا يدهم  وا  مان  نیرتروهـشم  نامز . بحاص  حلاص و  فلخ  رظتنم ، مئاق ، يدهم ، هب  تسا  بقلم  وا  دـندناسریم . لتق  هب  ای  دـندرکیم 
رد يزودنق  { 3 .} تسا هدـش  دراو  نامز  رخآ  رد  شروهظ  دروم  رد  هحیحـص  ثیداـحا  هک  تسا  یـصخش  ناـمه  يو  تسا  دـقتعم  هعیش 

سمخ ْنس  نابعـش  نم  رـشع  سماخلا  ْلیل  تناک  مئاقلا  ْدالو  ّنا  تاقّثلا  دنع  قّقحملا  مولعملا  ربخلا  : » دسیونیم نینچ  هدوملا  عییانی  باتک 
نابعش همین  بش  رد  جع ) ) مئاق ترـضح  تدالو  هک  تسا  نیا  ناقثوم  دزن  رد  ملـسم  مولعم و  ربخ  { 4 «} أرماس ْدلب  یف  نیتأم  نیـسمخ و  و 
لیلجت بلاطوبا  يدهملا ، وه  نم  ص 18 ؛ یمیکح ، اضر  دمحم  برغم ، دیشروخ  [. 1 / ] تسا هدش  عقاو  ارماس  رهش  رد  يرجه  لاس 255 

، دجنملا نیدلا  حالص  قیقحت : نولوط ، نب  دمحم  نیدلا  سمش  قشمد  خروم  رـشع ، ینثالا  همئالا  [. 2 / ] رمالا بختنم  ص 427 و  يزیربت ،
عیبانی [. 4 / ] مق یـضر  تاروشنم  ، 180 ص 179 -  فارـشالا ، بحی  فاحتالا  يواربش ، رماع  نب  دمحم  نب  هللادـبع  خیـش  [. 3 / ] ص 117

ص 54/ ّْدوملا ،

؟ تساجک (ع ) نامز ماما  دلوت  لحم 

شسرپ

؟ تساجک (ع ) نامز ماما  دلوت  لحم 

خساپ

زا ناشیا  تسا . مساقلاوبا  شاهینک  و  م ح م د )  ) يدهم و ناشیا  مان  دندش . دلوتم  ارماس  رد  يرجه  لاس 255  نابعش  همین  جع ) ) نامز ماما 
مان هب  يزینک  شردام  تسا . (ع ) يرکسع نسح  ماما  لصفالب  دنزرف  و  (ع ) نیسح ماما  دالوا  زا  و  (س ) ارهز ترـضح  نادنزرف  مشاهینب و 

هک دوشیم  ینالوط  ردق  نآ  ترضح  نآ  اربک  تبیغ  تسا . اربک  ارغص و  تبیغ  ود  ياراد  جع ) ) نامز ماما  تسا . نسوس  لقیص و  سجر ،
لحم توعد و  زاغآ  دنکیم و  روهظ  جع ) ) دوعوم يدهم  ماجنارـس  دننکیم . کش  ترـضح  نآ  دوجو  لصا  هب  تبـسن  مدرم  زا  يرایـسب 

دنوشیم و شامیلست  نیملـسم  باتکلها و  مامت  نایم ، نیا  رد  دیامنیم و  ماع  لتق  ار  ناراکمتـس  ناکرـشم و  ناشیا  تسا . هکم  شروهظ 
باریس تلادع  زا  ار  ناهج  هدومن و  نک  هشیر  ار  يرگدادیب  ملظ و  دهدیم و  لیکشت  نیمزرس  رساترس  رد  یناهج  یمالسا و  تلود  کی 

ج 3، نایعالا ، تایفو  راونالاراحب 2 . . 1 دییامرف . هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  دیناوتیم  (ع ) نامز ماما  نوماریپ  رتشیب  ییانـشآ  يارب  دنکیم .
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ج 2/ دیفم ، خیش  داشرا ، . 4 ص 204 / ْمئالا ، ْفرعم  یف  صاوخلا  ْرکذت  . 3 ص 316 /

دازون ینامسج  ياهیگژیو 

باقلا مان و 

مان

؟  تسیچ يدهم 7 ترضح  ردام  مان  هینک و  مان و 

شسرپ

؟  تسیچ يدهم 7 ترضح  ردام  مان  هینک و  مان و 

خساپ

رب مئاق 7 تدالو  دومرف : یقت 7 دمحم  ماما  تسا .  6 ربمایپ ءهینک  نامه  وا  ءهینک  تسا و  6 دمحم ترضح  مالسا  ربمایپ  مان  مه  ترضح  نآ 
ءهینک دوـب . دـهاوخ  هـّللا 6 لوــسر  ءهـینک  مـه  ماــن و  مـه  وا  تــشاد  دــهاوخ  ینــالوط  تــبیغ  ترــضح  نآ  دوــش و  یم  یفخم  مدرم 
تسا وا م ح م د  مسا  يدهم و  وا  تسا و  نم  نادنزرف  زا  حلاص  فلخ  هدش :  تیاور  قداص 7 ماما  زا  ( 1  .) تسا هدوب  مساقلاوبا )  )6 ربمایپ

هدرب مان  نسوس  سجرن ,  همیکح ,  ّما  رگید , لقن  رد  تسا و  لقیـص  وا  ردام  مسا  دنک , یم  جورخ  نامزلا  رخآ  رد  مساقلاوباوا و  ءهینک  و 
ج 51 ص 24 راونالاراحب , یقروا 2. پـ  ) ج 51 ص 32 راونالاراحب , یقروا 1. پـ ( ) 2  .) تسا هدش 

. دیسیونب میارب  (ع ) نامز ماما  زا 

شسرپ

. دیسیونب میارب  (ع ) نامز ماما  زا 

خساپ

ترـضح نآ  تسا . نوتاخ  سجرن  يرکـسع و  نسح  ماما  دـنزرف  (ع ) نامز ماما  مظعألا ، هللا  ۀـیقب  رمالا ، بحاص  رظتنم ، يدـهم  ترـضح 
ًالثم مینکیم ، داـی  وا  زا  شفیرـش  باـقلا  اـب  اذـل  تسا ، هدـش  یهن  شمـسا  ندرب  زا  (ص ) دـمحم ترـضح  مالـسا  ربماـیپ  اـب  تسا  ماـنمه 
نفد لحم  قارع و  روشک  ياهرهش  زا  هک  ءارماس  رهش  رد  يرمق  يرجه  لاس 255  رد  ترضح  يدهم و ... ای  نامزلا  بحاص  ای  مییوگیم 

تافو ماگنه  تسا . هدرک  یگدنز  لاس  دنوادخ 1161  تردق  هب  نالا  دش و  دلوتم  تسا ، یقنلا  یلع  ماما  يرکسع و  نسح  ماما  ترـضح 
ماما اب  مدرم  طابترا  لاس  تدم 74  هب  دش و  ناهنپ  مدرم  دید  زا  تحلـصم  رطاخ  هب  ردپ ، تلحر  زا  سپ  دوب و  هلاس  جنپ  شراوگرزب  ردـپ 
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ماما اب  ناگدـنیامن  نیا  طسوت  ار  دوخ  تالکـشم  تالاؤس و  مدرم  تفرگیم و  ماجنا  بانج  نآ  صاخ  هدـنیامن  راهچ  هلیـسو  هب  (ع ) نامز
دیعس 3 نب  نامثع  نب  دمحم  دیعس 2 -  هب  نامثع   - 1 زا : دنترابع  بیترت  هب  ترضح  صاخ  باون  دنتفرگیم . باوج  دندرکیم و  حرطم 

يرمس دمحم  نب  یلع  حور 4 -  نب  نیسح  - 

؟ دننک یمن  يراج  نابز  رب  ار  نآ  مدرم  ارچ  تسیچ و  جع ) ) يدهم ترضح  مان 

شسرپ

؟ دننک یمن  يراج  نابز  رب  ار  نآ  مدرم  ارچ  تسیچ و  جع ) ) يدهم ترضح  مان 

خساپ

ار ترـضح  مان  ارچ  هک  نیا  اما  [ 1 .] تسا مساقلاوبا )  ) ترضح نآ  ۀینک  مه  و  دمحم ) ( ) (ص مالـسا ربمایپ  مان  مه  جع )  ) يدهم ترـضح 
یکی هب  (ع ) قداص ماما  دنا . هدومن  عنم  راک  نیا  زا  ار  مدرم  (ص ) ربمایپ تیب  لها  هک  تسا  نیا  شخـساپ  دننک ، یمن  يراج  نابز  رب  مدرم 

" دینک يراج  نابز  رب  ار  جع )  ) يدهم ماما  مان  هک  تسین  اور  امش  رب  هتیمست ؛ مکل  لحی  و ال  دومرف " : نارهم  نب  ناوفص  مان  هب  شنارای  زا 
هک نیا  دنا : هتشون  ناگدنسیون  زا  یخرب  [ 2 .] دومرف يو  زا  دایز  نب  دمحم  هب  ار  نخس  نیمه  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  رگید  یتیاور  رد  . 

ترضح دنناوتن  نانمشد  ات  تسا ، يربک  تبیغ  زاغآ  رد  هیقت  تخس  طیارـش  هب  طوبرم  ددرگ ، يراج  اه  نابز  رب  ترـضح  مان  تسین  زیاج 
[3]1 خ 4 و 5 . نامه ، [ 2]1 خ 6 . ص 32 ، ج 51 ، راحب ، یسلجم ، [ 1 [ ] 3 .] دراد تلالد  نخس  نیا  هب  تایاور  زا  یخرب  دننک . ییاسانـش  ار 

خ 8 و 9. ص 33 ؛  نامه ،

؟ دنکیم روهظ  هبعک  زا  ترضح  ارچ  تسا ؟ ربمایپ  هینک  مه  مان و  مه  (ع ) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دنکیم روهظ  هبعک  زا  ترضح  ارچ  تسا ؟ ربمایپ  هینک  مه  مان و  مه  (ع ) نامز ماما  ارچ 

خساپ

شنیزگ مسا  دوخ  نادنزرف  ای  دنزرف و  هک  تسا  نآ  رب  نادنمدرخ  هریس  دبلطیمن . ار  یـصاخ  تلع  هک  تسا  يرابتعا  روما  زا  يراذگ  مان 
شقن نادنزرف  يارب  مسا  يراذگریثأت  رد  اهگنهرف  ننس و  بادآ و  هتبلا  دننک . ظاحل  ار  یـصاخ  بسانم  تلع و  هک  نآ  نودب  دننکیم ،

یماـسا هک  تسا  هدـش  حیرـصت  تاـیاور  زا  یخرب  رد  هتبلا  دـبلطیمن ، ار  یـصاخ  تلع  (ع ) ناـمز ماـما  يارب  مـسا  شنیزگ  دراد . يداـنیب 
مسا و دـننامه  نامز  ماما  هینک  مسا و  :" دومرف احیرـص  مالـسا  ربمایپ  ساسا  نیمه  رب  دـیاش  دـشیم . شنیزگ  (ص ) ربمایپ يوس  زا  (ع ) همئا

يرمالا یلوا  دومن : لاؤس  لوسر  ترـضح  زا  ار  مکنم " رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هَّللا و  اوعیطا   " هیآ ریـسفت  رباـج  ( 1" .) تسا نم  هینک 
زا و دعب  تسا ، یلع  مردارب  نانآ  لوا  نم . زا  دـعب  رما  نایدـصتم  افلخ و  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  مینک ، تعاطا  اهنآ  زا  میرومأم  هک 
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وا زا  دعب  اضرلا ، یلع  دعب  مظاک ، یسوم  وا  زا  دعب  قداص ، رفعج  وا  زا  دعب  رقاب  دمحم  هاگ  نآ  نیسحلا ، نب  یلع  سپ  (ع ،) نیسح نسح و 
سابع نبا  ( 2 .) دوب دنهاوخ  اوشیپ  ماما و  (ع ) يدهم رظتنم  مئاق  وا  زا  دعب  يرکـسع ، نسح  وا  زا  دعب  يداه ، یلع  وا  زا  دـعب  داوج ، دـمحم 

ياهشـسرپ يدوهی  دوشیم . ناملـسم  دیهد ، باوج  ار  نم  ياهشـسرپ  رگا  تفگ : دمآ و  (ص ) ربمایپ تمدخ  يدوهی  هک  دـنکیم  لقن 
نیا زا  ( 3 .) دومن نایب  ار  همئا  همه  یماسا  (ص ) مالسا ربمایپ  درک . شسرپ  ربمایپ  زا  دعب  ناماما  ربمایپ و  یصو  زا  دعب  دومن ، حرطم  ار  دوخ 
نایب هک  روط  نامه  رگید -  يوس  زا  تسا . هدش  شنیزگ  سدـقم  عراش  يوس  زا  البق  (ع ) همئا یماسا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  هتـسد 
ماما هینک  باقلا و  شنیزگ  تلع  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  نایب  دبلطیمن . ار  یـصاخ  تلع  یماسا  باختنا  دش - 
همه همئا  امش  رگم  مدیسرپ ؟ (ع ) رقاب ماما  زا  دنکیم : تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  عیارـشلا  للع  رد  قودص  خیـش  تسا . هدش  نایب  (ع ) نامز

(ع) نیـسح ماما  مدـج  نوچ  دومرف : تسا ؟ هدـش  هدـیمان  مئاق " " نامز ماما  طقف  ارچ  سپ  مدرک ، ضرع  یلب ، دومرف : دـیتسین ؟ قح  هب  مئاـق 
ترـضح هک  نیا  صوصخ  رد  ( 4 .) مریگیم ماقتنا  اهنآ  زا  مئاق  هب  دومرف : دنوادخ  هاگ  نآ  دندیلان . یلا  هاگرد  هب  ناگتـشرف  دـش ، دـیهش 
هدافتـسا تاـیاور  رتشیب  زا  هچنآ  تاـیاور . دوجو   - 1 دـنراد : شقن  ریز  لـماوع  دـسریم  رظن  هب  دـنکیم ، روهظ  هکم  رد  (ع ) ناـمز ماـما 

تسا عقوم  نامه  رد  دوشیم . دیؤم  روصنم و  ام  مئاق  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دنکیم . روهظ  هکم  زا  (ع ) نامز ماما  هک  تسا  نآ  دوشیم 
(5 .) درک دنهاوخ  عامتجا  ترـضح  نآ  فارطا  رد  رفن  هدزیـس  دصیـس و  درک و  دهاوخ  هیکت  هبعک  رب  دوخ  تشپ  اب  دنک و  بم  جورخ  هک 

روهظ هکم  رد  ماما  هک  تفریذـپ  ادـبعت  دـیاب  دـنکیم و  روهظ  هکم  زا  (ع ) نامز ماما  تسا ، هدـش  هراـشا  تیاور  نیا  رد  هک  يروط  ناـمه 
تلاسر و زکرم  سدـقم  ناکم  نیا  اریز  تسا ؛ (ع ) نامز ماما  روهظ  يارب  ناکم  نیرتسدـقم  همظعم  هکم  یحو ، لوزن  لحم   - 2 دنکیم .

دیاب دراد ، هدهع  هب  ار  نید  زا  يرادـساپ  هدوب و  ربمایپ  ثراو  هک  (ع) نامز ماما  هک  تسا  یعیبط  تسا . (ص) ربمایپ تثعب  یحو ، لوزن  لحم 
زا یناهج . تموکح  لیکـشت  يارب  ناـکم  نیرتبساـنم   - 3 دزادرپب . یهلا  ماـکحا  يارجا  هب  و  هداد ، تموکح  لیکـشت  ناـکم  ناـمه  رد 

ناکم نیرتسدقم  هب  زاین  یناهج  تموکح  لیکـشت  يارب  دهدیم . لیکـشت  یناهج  تموکح  (ع ) نامز ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور 
ناملـسم هژیو  هب  مدرم ، همه  دراد  دوجو  نآ  رد  هبعک  هک  نیا  لـیلد  هب  هکم  دـشاب . تموـکح  زکرم  ناـهج ، يارقلا  ما  ناوـنع  هب  هک  تسا 

لحم  - 4 تسا . یناـهج  تموکح  هرادا  و  (ع ) ناـمز ماـما  روهظ  يارب  ناـکم  نیرتهب  دنتـسه ، لـیاق  نآ  يارب  یـصاخ  تسادـق  تمرح و 
عامتجا لحم  اریز  تسا ، نایناهج  هب  یناسر  عالطا  يارب  اـج  نیرتمهم  تسا ، ناـکم  نیرتسدـقم  هکنآ  رب  هوـالع  هکم  ناملـسم . عاـمتجا 

ياج هب  و  هدرک ، ادیپ  روضح  نآ  رد  جـح  هضیرف  ماجنا  يارب  ناناملـسم  دراد ، دوجو  نآ  رد  هبعک  هک  نآ  تهج  هب  هکم  تسا . ناناملـسم 
ماما هک  دشاب  ساسا  نیمه  رب  دیاش  تسا . ناگمه  هب  یناسر  عالطا  تهج  هاگیاپ  نیرتمهم  هکم  رگید  يوس  زا  دـنراد . ییانـشآ  نآ  ياج 

ةرکذت ص 493 ؛ ةدوملا ، عیبانی   - 1 اهتشون : یپ  دومن . باختنا  ناناملـسم  یهاگآ  یناسر و  عالطا  هاـگیاپ  ناونع  هب  ار  هکم  (ع ) نیـسح
یلک لئاسم  یسررب  ینیما ، میهاربا  زا : سابتقا  اب  ص 123 ، ج 3 ، هادهلا ، تابثا   - 2 . 238 ص 236 -  رثالا ، بختنم  ص 377 ؛ صاوخلا ،

، رثالا بختنم   - 5 عیارشلا . للع  زا  لقن  هب  ص 228 ، دوعوم ، يدهم   - 4 . 441 ص 440 -  ةدوملا ، عیبانی   - 3 . 102 ص 101 -  تماما ،
ص 578.

؟ دیهد رارق  نم  رایتخا  رد  دیفم  تاعالطا  نامز  ماما  درومرد 

شسرپ

؟ دیهد رارق  نم  رایتخا  رد  دیفم  تاعالطا  نامز  ماما  درومرد 
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( لوا تمسق  ) خساپ

يرجه لاس 255  نابعـش  همین  رد  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  يدهملا ، نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  موصعم ، ياوشیپ  نیمهدزاود 
یلو ( 2 . ) تسا مساـقلاوبا )  ) ترـضح نآ  هـینکمه  و  م ح م د )  ) مالـسا ربماـیپ  ماـنمه  وا  ( 1 . ) دوشگ ناهج  هب  هدـید  أرماـس "  " رهـش رد 

(، 4  ) نامزلا بحاص  حلاص ، فلخ  مئاق ، تجح ، ترضح ، نآ  باقلا  هلمج  زا  ( 3 . ) دناهدومرف یهن  وا  یلصا  مان  رکذ  زا  موصعم  نایاوشیپ 
و مالسلا -  هیلع  يرکسع -  نسح  ماما  ترـضح  مهدزای  ياوشیپ  شردپ ، ( 6 . ) دشابیم يدهم "  " اهنآ نیرتروهشم  و  ( 5  ) تسا هللا  ۀیقب 
تلیـضف و نازیم  ( 8 . ) تسا هدـش  دای  وا  زا  زین  لیقـص " نسوس "و"  " ، " هناـحیر  " ماـنب هک  ( 7  ) تسا  " سجرن  " یمارگ يوناـب  شرداـم ،

نادـناخ ردـقیلاع  ناوناب  زا  دوخ  هک  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماـما  رهاوخ  همیکح "  " هک دوب  ـالاو  دـح ، نآ  اـت  نوتاـخ  سجرن  تسیونعم 
یکی تشاد : تبیغ  هرود  ود  يدهم  ترـضح  ( 9 . ) دیمانیم وا  رازگتمدخ  ار  دوخ  و  شیوخ ، نادناخ  رورـس  دمآرـس و  ار  وا  دوب ، تماما 

هتـشاد و همادا  هّصاخ  تباین  نارود  نایاپ  اـت  دـلوت  ماـگنه  زا  یلوا ، يربک .) تبیغ   ) تّدـم زارد  يرگید  و  يرغـص ) تبیغ   ) تّدـم هاـتوک 
زا ع )  ) يدهم ترـضح  دلوت  ( 10 . ) دیـشک دـهاوخ  لوط  ترـضح  نآ  مایق  روهظ و  ماگنه  ات  دـش و  زاغآ  تسخن  هرود  ناـیاپ  اـب  یمود ،

هکلب درادن ، هعیش  هب  صاصتخا  تیودهم  عوضوم  هب  داقتعا  داد ، میهاوخ  حیضوت  هدنیآ  تاحفـص  رد  هکنانچ  تنـس  لها  ياملع  هاگدید 
دلوت ًاعون  ناـنآ  اـهتنم  دـنراد . لوبق  ار  عوضوم  نیا  زین  تنـس  لـها  ياـملع  هدیـسر ، ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  هک  یناوارف  تاـیاور  ساـسا  رب 

تسا و هدشن  دلوتم  زونه  هداد ، ربخ  تبیغ ) زا  سپ   ) وا مایق  زا  مالسا  ربمایپ  هک  یتیصخش  دنیوگیم : دننکیم و  راکنا  ار  يدهم  ترـضح 
دوخ بتک  رد  ار  ترضح  نآ  دلوت  تنس ، لها  ناثّدحم  ناخروم و  زا  یهجوت  لباق  دادعت  لاح  نیا  اب  ( 11 ! ) تفای دهاوخ  دلوت  هدنیآ  رد 

ترضح رادید  ( 12 . ) دـناهدرک یفرعم  ار  نانآ  زا  رفن  دـص  زا  شیب  نارگـشهوژپ  زا  یـضعب  دناهتـسناد . تیعقاو  کی  ار  نآ  هدرک و  رکذ 
روظنم هب  یـسابع ، رگمتـس  تموکح  هک  اجنآ  زا  میتشاگن ، لیـصفتب  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  نسح  ماما  هریـس  رد  هکنانچ  ع )  ) يدـهم
مالسلا هیلع  يدهم -  ترضح  دلوت  دوب ، هداد  رارق  تبقارم  لرتنک و  تحت  تخس  ار  ماما  هناخ  وا ، نتشک  ترضح و  نآ  دنزرف  هب  یباتسد 

مـشچ زا  رود  یفخم و  تروص  هب  ًـالماک  دوب ، هدـش  هتخیر  دروم  نیا  رد  ماـما  يوس  زا  شیپاـشیپ ، هک  یمظنم  قـیقد و  حرط  ساـسا  رب  - 
 - مالسلا هیلع  يرکسع -  ترـضح  همع  همیکح "  " فرط زا  هنیمز ، نیا  رد  شرازگ  نیرتدنتـسم  تفرگ . تروص  نایعیـش ) یتح  و   ) مدرم

تسین انعم  نآ  هب  يراکناهنپ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  تسا . هدوب  مالسلا -  هیلع  يدهم -  ترضح  دلوت  دهاش  کیدزن  زا  هک  هدیسر 
 - هکلب دوب ، هدـیدن  ار  راوگرزب  نآ  یـسک  دوب ، تایح  لاـح  رد  مهدزاـی  ماـما  هک  وا ، رمع  زاـغآ  لاـس   6 تدـم 5 -  رد  ینعی  اهدـعب  هک 
هب نوگانوگ  بسانم و  ياهتـصرف  رد  نایعیـش  زا  یـصاخ  دارفا  میتشون -  يرکـسع  ترـضح  یناگدـنز  رد  ار  نآ  زا  هنومن  کـی  هکناـنچ 
ام نادنمشناد  دنهد . عالطا  رگید  نایعیش  هب  موزل  عقوم  رد  دننک و  لصاح  نیقی  يو  دوجو  دلوت و  هب  ات  دندشیم  لئان  ترضح  نآ  رادید 
 - يرکسع ماما  باحصا  زا  نت  لهچ  رادید  اهنآ  نیرتمهم  دیاش  یلو  (، 13  ) دناهدرک شرازگ  هدرتسگ  تروص  هب  ار  اهرادید  نیا  نایرج 

شـسرپ يارب  ام  دیوگیم : ( 14"  ) حون نب  بویا  نب  نسح  : " تسا هدوب  رارق  نیدـب  نآ  لیـصفت  هک  دـشاب  ترـضح  نآ  اب  مالـسلا -  هیلع 
دیعس نب  نامثع  دنتـشاد . روضح  رفن  لهچ  ترـضح  نآ  سلجم  رد  میتفر . مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  رـضحم  هب  يدعب ، ماما  هرابرد 
ماما يرتاناد . نم  زا  نآ  هراـبرد  هک  منک  لاؤس  یعوضوم  زا  مهاوخیم  درک : ضرع  تساـخ و  اـپب  ناـمز ) ماـما  يدـعب  يـالکو  زا  یکی  )

تفرن و نوریب  یسک  دورن . نوریب  سلجم  زا  سک  چیه  دومرف : ترضح  دوش . جراخ  سلجم  زا  تساوخ  یتحاران  اب  نامثع  نیشنب . دومرف :
اجنیا هب  هچ  يارب  هک  میوگب  امش  هب  دیهاوخیم  دومرف : ترـضح  تساخ . اپب  وا  درک . ادص  ار  نامثع  ماما ، ماگنه ، نیا  رد  تشذگ . یتدم 
ماگنه نیا  رد  یلب . دنتفگ : دیـسرپب . نم  زا  سپ  ماما  تجح و  زا  هک  دیاهدمآ  اجنیا  هب  نیا  يارب  دومرف : دییامرفب . دـنتفگ : همه  دـیاهدمآ ؟

وا هب  هراشا  اـب  ترـضح  دـش . سلجم  دراو  دوب ، مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماـما  هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  هاـم  هراـپ  نوچمه  ینارون  يرـسپ 
نیا رد  هک  دینکن  فالتخا  نم  زا  سپ  دینک و  تعاطا  ار  وا  نامرف  تسا . امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج  نم و  زا  دعب  امـش  ماما  نیا ، : " دومرف
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هب یهلا  نایاوشیپ  يربهر  هک  تسین  یکـش  تبیغ  یعامتجا  یـسایس -  لـلع  (. 15 ... "  ) ددرگیم هابت  ناتنید  دـیوشیم و  كـاله  تروص 
تیادـه نیا  زا  يرادرب  هرهب  یگدامآ  اهنآ  هک  تسا  رـسّیم  یتروص  رد  رما  نیا  تسا و  بولطم  لاـمک  لزنم  رـس  هب  مدرم  تیادـه  روظنم 
دهاوخن يرمث  مدرم  نیب  رد  ینامـسآ  نایاوشیپ  روضح  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  مدرم  رد  يدـعاسم  هنیمز  نینچ  رگا  دنـشاب . هتـشاد  ار  یهلا 

قوف ياهتیدودـحم  و  دـش ، دراو  ناماما  رب  دـعب  هب  مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما  ناـمز  زا  هژیوب  هک  یتاقییـضت  اـهراشف و  هنافـسأتم  تشاد .
تهج دعاسم  هنیمز  هک  داد  ناشن  دـیناسر -  لقادـح  هب  ار  مهدزاود  مهدزای و  ماما  ياهتیلاعف  هک  يروط  هب  دـیدرگ -  رارقرب  هک  ياهداعلا 

ياوشیپ هک  درک  اضتقا  یهلا  تمکح  ورنیزا  درادـن . دوجو  مزال ) باصن  ّدـح  رد   ) هعماج رد  ناماما  ياهیربهار  اهتیادـه و  زا  يدـنم  هرهب 
رب تبیغ  رارسا  همه  هتبلا  دیآ . دوجو  هب  هعماج  رد  مزال  یگدامآ  هک  یعقوم  ات  دنک  رایتخا  تبیغ  تفگ ، میهاوخ  هک  یلیـصفتب  مهدزاود ،

عوضوم هس  يور  تبیغ ، بابـسا  للع و  هنیمز  رد  ام ، تایاور  رد  دشاب . تبیغ  یـساسا  زمر  میتفگ  هک  ياهتکن  دیاش  یلو  تسین  نشور  ام 
شنیزگ ناحلاص و  باختنا  ناگدـنب و  شیامزآ  یهلا ، تباث  ياهتنـس  زا  یکی  مینادیم  هکنانچ  مدرم  شیاـمزآ  فلا -  تسا : هدـش  هیکت 

زا يوریپ  رد  شیوخ  میلـست  ربص و  نامیا و  وترپ  رد  هار  نیا  زا  ناگدـنب  ات  تسا  شیامزآ  هنحـص  هراومه  یگدـنز  هنحـص  تسا . ناـکاپ 
شیامزآ مدرم  يدـهم ، ترـضح  تبیغ  رثا  ر  ددرگ . افوکـش  ناـنآ  هتفهن  ياهدادعتـسا  دنـسرب و  لاـمک  هب  هتفاـی و  تیبرت  دـنوادخ  رماوا 

رد نامیا  هک  یناسک  دـندرگیم و  دـیدرت  کش و  شوختـسد  دوشیم و  رهاظ  ناشنطاب  دـنرادن ، يراوتـسا  ناـمیا  هک  یهورگ  دـنوشیم :
هب دندرگیم و  رتهتـسیاش  رتهتخپ و  دئادش ، ربارب  رد  یگداتـسیا  ترـضح و  نآ  روهظ  راظتنا  ببـس  هب  تسا ، هدناود  هشیر  ناشبلق  قامعا 

بیاغ مدنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا -  هیلع  رفعج -  نب  یـسوم  ماما  دندرگیم . لئان  یهلا  شاداپ  ارجا و  زا  يدنلب  تاجرد 
نانمؤم زا  یهورگ  هک  يروط  هب  تشاد ، دهاوخ  یتبیغ  ریزگان  وا  دنک . جراخ  نید  زا  ار  امش  یـسک  ادابم  دیـشاب ، دوخ  نید  بظاوم  دش ،

رب مالـسا  نایاوشیپ  نانخـس  زا  ( 16 ...) دـنکیم شیامزآ  ار  شیوخ  ناگدـنب  تبیغ ، هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـندرگیم . رب  شیوخ  هدـیقع  زا 
1 9 تسا : تهج  ود  زا  یتخس  نیا  و  (. 17  ) تسا یهلا  ياهشیامزآ  نیرتتخس  زا  يدهم ، ترضح  تبیغ  هلیـسو  هب  شیامزآ  هک  دیآیم 
دلوت و لصا  رد  یخرب  دندرگیم . دـیدرت  کش و  شوختـسد  مدرم  زا  يرایـسب  دوشیم  ینالوط  رایـسب  نوچ  هک  تبیغ ، لصا  تهج  زا  - 
هب هدیقع  نامیا و  رب  یسک  قیمع ، تخانـش  ياراد  صلخم و  هدومزآ و  دارفا  زج  دننکیم و  کش  ترـضح  نآ  رمع  ماود  رد  رگید  یخرب 

دوشیم و بیاغ  شناوریپ  نایعیش و  هدید  زا  يدهم  دیامرفیم : یلـصفم  ثیدح  نمـض  مالـسا  ربمایپ  دنامیمن . یقاب  ترـضح  نآ  تماما 
رظن زا   - 2 (. 18  ) دـننامیمن راوتـسا  وا  تماما  هب  داقتعا  رد  هداد ، رارق  هتـسیاش  ناـمیا ، تهج  ار  ناـنآ  ياـهلد  دـنوادخ  هک  یناـسک  زج 

نامیا و ظـفح  هک  يروط  هب  دزاـسیم ، نوگرگد  ار  مدرم  دـهدیم و  خر  تبیغ  نارود  رد  هک  راوگاـن  ياهدـماشیپ  اـهراشف و  اـهیتخس و 
ماما ناج  ظفح  ب -  ( 19 . ) دریگیم رارق  دیدش  تارطاخم  ضرعم  رد  مدرم  نامیا  ددرگیم و  راوشد  تخـس  يراک  نید ، رد  تماقتـسا 
رهاظ مدرم  نایم  رد  یگدـنز  زاغآ  نامه  زا  ترـضح  نآ  رگا  اریز  تسا ، هدرک  ظفح  لتق  زا  ار  مهدزاود  ماما  تبیغ ، هلیـسو  هب  دـنوادخ ،
رطخ هب  وا  ناج  زاب  دوش ، رهاظ  زین  بسانم  دـعوم  زا  شیپ  رگا  ساسا  نیا  رب  میتشون .) ار  نآ  لیـصفت  هکناـنچ   ) دنتـشکیم ار  وا  دـشیم ،

 - مالـسلا هیلع  قداص -  ماما  نارای  زا  یکی  " هرارز ، . " ددرگیمن قفوم  دوخ  یحالـصا  دنلب  فادها  یهلا و  تیرومأم  ماجنا  هب  دـتفایم و 
؟ ارچ مدرک : ضرع  دش . دهاوخ  تیاغ  اهمـشچ  زا  یتّدم  شیوخ  مایق  زا  شیپ  رظتنم ، ماما  دومرف : مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  دیوگیم :

یتح ار ، یمیژر  چیه  مهدزاود ، ياوشیپ  نامز  ياهتوغاط  اب  تعیب  غوی  زا  يدازآ  ج -  ( 20  .) دوب دهاوخ  كانمیب  شیوخ  ناج  رب  دومرف :
چیه تنطلـس  تموکح و  تحت  تسین و  یناطلـس  مکاـح و  چـیه  زا  هیقت  هب  رومأـم  وا  دسانـشیمن . هتخانـشن و  ّتیمـسر  هب  هیقت ، يور  زا 

یـشوپ و هدرپ  چیه  یب  لماک و  روط  هب  ار  ادخ  نید  دنکیم و  لمع  دوخ  هفیظو  قباطم  هک  ارچ  دمآ ، دـهاوخن  رد  هدـماین و  رد  يرگمتس 
. دنامیمن یقاب  نارگید  هب  تبـسن  هظحالم  تاعارم و  یـسک و  اب  تعیب  قاثیم و  دهع و  چیه  ياج  نیاربانب  دنکیم . ارجا  ياهظحالم  میب و 
رد يرکـسع ) نسح  ماما   ) مدـنزرف نیموس  گرم  ماگنه  هک  منیبیم  ار  منایعیـش  ییوگ  دومرف : متـشه  ماما  دـیوگیم : لاّضف " نب  نسح  "

مایق ریشمش  اب  یتقو  هکنیا  يارب  دومرف : دوشیم ؟ بیاغ  ارچ  مدرک : ضرع  دنباییمن . ار  وا  اما  دندرگیم  ار  اج  همه  دوخ ، ماما  يوجتسج 
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: دوشیم میـسقت  هرود  ود  هب  يدهم  ماما  تبیغ  میتفگ ، هکنانچ  يربک  يرغـص و  تبیغ  ( 21 . ) دشابن يو  ندرگ  رد  یـسک  تعیب  دنکیم ،
تـشذگ رد  لاس   ) لاس 329 ات  مهدزای ) ماـما  تداهـش  لاـس   ) يرجه لاـس 260  زا  يرغـص  تبیغ  " يربـک . تبیغ  يرغـص "و"  تبیغ  "

هب نانآ ، دوبن و  عطق  یلکب  ماما  اب  نایعیـش  طاـبترا  يرغـص ، تبیغ  نارود  رد  ( 22 . ) دوب لاس  دودـح 69  ینعی  ماما ) صاخ  بیان  نیرخآ 
ناونع هب  دمآ ) دهاوخ  ناشرکذ  هک   ) یصخشم دارفا  تّدم ، نیا  لوط  رد  هکنآ : حیضوت  دنتشاد . طابترا  ماما  اب  دودحم ، صاخ و  ياهنوگ 

دنناسرب و ماما  ضرع  هب  ار  شیوخ  تالکشم  لئاسم و  نانآ  هلیسو  هب  دنتسناوتیم  نایعیـش  دندوب و  سامت  رد  ترـضح  اب  صاخ " بیان  "

مه دوب و  بیاغ  مه  ماما ، تّدم ، نیا  رد  تفگ  ناوتیم  ورنیزا  دـنوش . لئان  ماما  رادـید  هب  هاگ  یتح  دـنراد و  تفایرد  خـساپ  نانآ  طسوت 
دح نیمه  رد  یتح  ماما ، اب  نایعیش  طابترا  نآ ، یط  هک  تسناد  يربک  تبیغ  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ  نارود  ناوتیم  ار  هرود  نیا  دوبن .

، مالسا ماکحا  هب  نایانشآ  طئارـش و  دجاو  ياهقف  ینعی  ترـضح ، نآ  ماع  نابیان  هب  دوخ  روما  رد  دندش  فظوم  ناناملـسم  دش و  عطق  زین 
. دـشابن نآ  شریذـپ  هدامآ  اهنهذ  دوش و  راکفا  فارحنا  بجوم  دوب  نکمم  دادیم ، خر  ناهگان  هرابکی و  يربک  تبیغ  رگا  دـننک . عوجر 

زاغآ لماک  تبیغ  هلحرم  دعب ، دش و  هدامآ  اهنهذ  جیردتب  يرغـص ، تبیغ  لوط  رد  نیـشیپ ، ناماما  هناربدـم  ياهیزاس  هنیمز  زا  هتـشذگ  اما 
رد ترضح  نآ  رضحم  هب  نایعیش  زا  یخرب  یبایفرـش  زین  و  يرغـص ، تبیغ  نارود  رد  ماما  اب  صاخ  نابیان  طابترا  ناکما  نینچمه  دیدرگ .

تّدم زارد  يربک و  تبیغ  يرغص ، تبیغ  هرود  ندش  يرپس  اب  ( 23 . ) درک تیبثت  رتشیب  ار  ترضح  نآ  تایح  تدالو و  هلئـسم  هرود ، نیا 
دهاوخ همادا  دهدب ، ترـضح  نآ  هب  مایق  روهظ و  نذا  دنوادخ  هک  ینامز  ات  زین  نیا  زا  سپ  دراد و  همادا  زین  نونکات  هک  دیدرگ  زاغآ  ماما 

نایوار و طسوت  ناـمز  ناـمه  زا  هدـش و  ییوگـشیپ  یلبق ، ناـماما  طـسوت  وا  دـلوت  زا  شیپ  اـهلاس  مهدزاود ، ماـما  هناـگ  ود  تبیغ  تشاد .
 - 1 مینکیم : افتکا  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  دنچ  لقن  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  هدش  طبـض  ثیدح  ياهباتک  رد  لقن و  ظفح و  ناثدـحم ،

نارود رد  دوب . دـهاوخ  يرگید  زا  رتینالوط  یکی  هک  تشاد  دـهاوخ  تبیغ  ود  اـم ، بیاـغ  ماـما ) : ) دومرف مالـسلا -  هیلع  ناـنمؤم -  ریما 
هیلع رقاب -  ماـما   - 2 ( 24 . ) دنـشاب لماک  یتفرعم  راوتـسا و  ینیقی  ياراد  هک  دننامیم  رادـیاپ  شتماما  هب  داقتعا  رد  یناسک  اهنت  وا ، تبیغ 

، دیوگیم ریصبوبا   - 3 ( 25 ...) تسا هدرم  وا  تفگ : دنهاوخ  ود : نآ  زا  یکی  رد  هک  تشاد  دهاوخ  تبیغ  ود  مئاق  ماما ) : ) دومرف مالسلا - 
زا رتینالوط  یکی  هک  تشاد  دـهاوخ  تبیغ  ود  ص )  ) دـمحم لآ  مئاق  دومرفیم : رقاب  ماما  مدرک : ضرع  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماـما  هب 

مئاق ماما  دومرف : مالسلا -  هیلع  قداص -  ترـضح   - 4 ( 26 ...) تسا نینچ  یلب ، دومرف : مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  دوب . دهاوخ  يرگید 
هکنانچمه درک و  دییأت  ار  اهییوگشیپ  نیا  تحص  خیرات ، ریـس  ( 27 ...) تّدم زارد  يرگید  تّدم و  هاتوک  یکی  تشاد : دـهاوخ  تبیغ  ود 

تبیغ نارود  رد  يدـهم  ترـضح  صاخ  ناـبیان  ( 28  ) صاخ باون  تفای . ّتینیع  ماـما  هناـگ  ود  ياـهتبیغ  دـندوب ، هدومرف  یلبق  ناـیاوشیپ 
هب نانیا  دناهدش . هدیمان  هعبرا " باّون   " هک دندوب  هعیش  گرزب  اسراپ و  ياملع  زا  نیـشیپ و  ناماما  هقباس  اب  باحـصا  زا  نت  راهچ  يرغص ،

مساقلاوبا  - 3 يرمَع ، دیعـس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا   - 2 يرمَع ، دیعـس  نب  نامثع  ورمَع  وبا   - 1 زا : دـندوب  ترابع  ینامز  بیترت 
. يرَمَس دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا   - 4 یتخبون ، حور  نب  نیسح 

( مود تمسق  ) خساپ

روباشین ناجیابرذآ ، ير  مق ، نادمه ، زاوها ، هفوک ، دادغب ، دـننام : فلتخم  قطانم  رد  زین  يرگید  يالکو  مالـسلا -  هیلع  نامز -  ماما  هتبلا 
ترـضح ضرع  هب  ار  مدرم  روـما  دنتـشاد ، رارق  ماـما  يـالکو  بتارم  هلـسلس  سأر  رد  هک  رفن ، راـهچ  نـیا  هلیـسو  هـب  اـی  هـک  تـشاد  و ...
ناققحم زا  یضعب  هک  هنوگ  نآ  ای -  و  ( 31 . ) تسا هدشیم  رداص  ( 30  ) ییاه عیقوت "  " نانآ دروم  رد  ماـما  يوس  زا  و  ( 29  ) دندناسریم
دناهتـشاد تباین  تلاکو و  یـصاخ  دراوم  رد  نارگید  یلو  هدوب  قلطم  ّماع و  یتلاکو  رفن ، راهچ  نیا  تلاکو  ترافـس و  دناهداد -  لامتحا 

دمحم (، 33  ) عسیلا نب  ةزمح  نب  دمحا  ینادمه ، دمحم  نب  میهاربا  یمق ، يرعشا  قاحـسا  نب  دمحا  يدسا ، رفعج  نب  دمحم  دننام : (. 32)

زا 1779تیودهم هحفص 440 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رمع لالب ، نب  یلع  نب  دـمحم  يرفعج ، مساـق  نب  دواد  مشاـه  وبا  (، 35  ) حلاص نب  دـمحم  دـیزی ، نب  زجاح  (، 34  ) راـیزهم نب  میهاربا  نب 
تنوکس تبسانم  هب  دوب و  دسا  ینب  هلیبق  زا  دیعـس  نب  نامثع  يرمَع  دیعـس  نب  نامثع  ورمَع  وبا   - 1 (. 36  ) یئانج دمحم و  وبا  و  يزاوها ،

راتتسا روظنم  هب  اریز  دشیم ، دای  شورف ) نغور  " ناّمس =(   " مان هب  وا  زا  هعیش  لفاحم  رد  دشیم . هدیمان  زین  يرکـسع " ، " أّرماس رهـش  رد 
هب هداد  رارق  نغور  ياهفرظ  رد  دندادیم ، لیوحت  يو  هب  نایعیش  هک  ار ، ماما  هب  قلعتم  لاوما  درکیم و  یشورف  نغور  یـسایس ، ياهتیلاعف 

الکو زا  زین  ًالبق  دیعس  نب  نامثع  هک  تسا  ینتفگ  ( 38 . ) دوب نایعیش  مومع  مارتحا  دامتعا و  دروم  وا  (37 . ) دناسریم يرکسع  ماما  رضحم 
هعیش ناگرزب  زا  دوخ  هک  قاحسا " نب  دمحا  . " تسا هدوب  مالسلا -  امهیلع  يرکـسع -  ترـضح  يداه و  ترـضح  دامتعا  دروم  نارای  و 

هک مه  یتقو  رـضاح و  اجنیا ) رد   ) یهاگ بیاغ و  یهاگ  نم  مدرک : ضرع  مدیـسر و  يداه  ماـما  رـضحم  هب  يزور  دـیوگیم : دـشابیم ،
نامثع  ) ورمَع وبا  نیا  : " دومرف ماما  مربب ؟ نامرف  یسک  هچ  زا  مریذپب و  ار  یسک  هچ  نخس  مسرب . امش  رضح  هب  مناوتیمن  هشیمه  مرـضاح 
فرط زا  دناسرب ، امش  هب  هچنآ  دیوگیم و  نم  بناج  زا  دیوگب ، امـش  هب  هچنآ  تسا ، نم  نانیمطا  دروم  نیما و  يدرف  يرمَع ،) دیعـس  نب 

 - مالسلا هیلع  يرکسع -  ماما  روضح  هب  يزور  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما  تلحر  زا  سپ  دیوگیم : قاحـسا  نب  دمحا  " دناسریم . نم 
فرط زین  و  نیشیپ ، ماما  نانیمطا  دامتعا و  دروم  ورمَع  وبا  نیا  دومرف : شردپ  دننام  ترضح  مدرک . رارکت  ار  لاؤس  نامه  مدش و  بایفرش 

نم فرط  زا  دـناسرب  امـش  هب  هچنآ  دـیوگیم و  نم  بناـج  زا  دـیوگب  امـش  هب  هچنآ  تسا . نم  گرم  زا  سپ  یگدـنز و  رد  نم  ناـنیمطا 
ماجنا يدعس  نب  نامثع  رهاظ ، رد  ار ، ترضح  نآ  يراپسکاخ  نیفکت و  لیـسغت و  مسارم  يرکـسع ، ماما  تلحر  زا  سپ  ( 39 . ) دناسریم

نآ فرط  زا  یگدـنیامن  هب  و  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماـما  ناـمرف  هب  نایعیـش  زا  یعمج  روضح  رد  يزور  هک  دوـب  وـمه  زین  ( 40 .) داد
اب هکنیا  رب  ینبم  نارضاح  تاراهظا  ربارب  رد  ماما  تفرگ و  لیوحت  نانآ  زا  دندوب ، هدروا  نمی  نایعیـش  زا  یهورگ  هک  ار  یلاوما  ترـضح ،
نم لیکو  دیعس  نب  نامثع  هک  دیشاب  هاوگ  دومرف : تسا ، هتفای  شیازفا  دیعس  نب  نامثع  هب  تبسن  ناشمارتحا  دامتعا و  ترـضح ، مادقا  نیا 

هک يدهم  ترـضح  اب  نایعیـش  زا  رفن  لهچ  رادید  نایاپ  رد  نینچمه ، ( 41 . ) دوب دهاوخ  يدهم  مرـسپ  لیکو  زین ، دمحم  شرـسپ  و  تسا ،
عیطم دـیریذپب ، وا  زا  دـیوگیم ، دیعـس ) نب   ) نامثع هچنآ  دومرف : نارـضاح  هب  باطخ  ترـضح  تشذـگ -  شخب  نیا  لئاوا  رد  نآ  حرش 

. تسین نشور  دیعـس  نب  نامثع  تافو  خـیرات  ( 42 . ) تسوا اب  رایتخا  تسامـش و  ماما  هدنیامن  وا  دـیریذپب ، ار  وا  نانخـس  دیـشاب ، وا  نامرف 
دمحم  - 2 ( 43 . ) دناهتسناد لاس 280  رد  ار  وا  توف  رگید  یخرب  دشاب و  هتـشذگ  رد   267 ياهلاس 260 -  نیب  وا  دناهداد  لامتحا  یخرب 
مارتحا لوبق و  دروم  يراوگرزب  تلادع و  اوقت و  رظن  زا  هعیش و  ناگرزب  زا  ردپ ، نوچمه  زین  نامثع  نب  دمحم  يرمَع  دیعس  نب  نامثع  نب 

هچ هب  هک  قاحسا " نب  دمحا   " لاؤش خساپ  رد  ترضح  هکنانچ  دوب ، مالسلا -  هیلع  يرکسع -  ماما  دامتعا  دروم  نارای  زا  و  ( 44  ) نایعیش
نم بناج  زا  دنناسرب ، وت  هب  هچنآ  دنتسه ، دامتعا  دروم  نیما و  ود ، ره  شرسپ ، و  دیعـس ،) نب  نامثع   ) يرمَع دومرف : دنک ؟ هعجارم  یـسک 

نیما دامتعا و  دروم  نت  ود  نیا  اریز  نک ، يوریپ  نانآ  زا  ونشب  ار  نانآ  نانخـس  دنیوگیم . نم  فرط  زا  دنیوگب  وت  هب  هچنآ  و  دنناسریم ،
رداص دـمحم "  " شدـنزرف تباین  مالعا  وا و  تافو  تیلـست  رب  ینبم  یعیقوت  بیاغ  ماما  بناج  زا  ناـمثع ، تشذـگرد  زا  سپ  ( 45 . ) دننم

ام اب  نآ  اب  ماما  ًالبق  هک  یطخ  امه  اب  ياهمان  تشذـگ ، رد  دیعـس  نب  نامثع  هک  یتقو  دـیوگیم : يرَیمِح " رفعج  نب  هللا  دـبع  ( "46 . ) دش
نمض اما ، نینچمه  ( 47 . ) دوب هدش  بوصنم  ردپ  ياج  هب  دیعس ) نب  نامثع  نب  دمحم   ) رفعج وبا  نآ  رد  هک  دمآ  ام  يارب  درکیم ، هبتاکم 

یـضار و تسیزیم ، ًالبق  هک  شردـپ ، دیعـس و  نب  ناـمثع  زا  دـنوادخ  تشون : نینچ  " بوقعی ، نب  قاحـسا   " تـالاؤس خـساپ  رد  یعیقوت 
، شتافو زا  سپ  هک  تسا  هتـشاد  هقف  رد  یتافیلأت  رفعج  وبا  (. 48) تسا نم  هتشون  وا  هتـشون  و  نم ، دامتعا  قوثو و  دروم  وا  دشاب . دونـشخ 
، نامثع نب  دـمحم  ( 49 . ) تسا هدیـسر  مراهچ ) بیاـن  يرمـس ، نسحلا  وبا  تسد  هب  اـی  و   ) ماـما بیاـن  نیموس  حور ، نب  نیـسح  تسد  هب 
رب یهدـنامزاس و  ار  ياهقطنم  یّلحم و  يالکو  تّدـم ، نیا  لوط  رد  دوب و  نامز  ماـما  تلاـکو  ترافـس و  راد  هدـهع  لاـس  لـهچ  دودـح 

. دیسر نارگید  هب  وا  طسوت  و  رداص ، ماما  هیحان  زا  يددعتم  ياهعیقوت  تشاد . لاغتـشا  نایعیـش  روما  هرادا  هب  درکیم و  تراظن  ناشتیلاعف 
هتفگ هک  یخیرات  نامه  رد  ًاقیقد  و  داد ، ربخ  دوخ  تافو  خـیرات  زا  گرم ، زا  شیپ  وا  ( 50 . ) تشذگرد ای 305  لاس 304  رد  ماجنارس  وا 
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. دنتفر وا  دزن  هعیش  ناگرزب  زا  یهورگ  رفعج ، وبا  رمع  رخآ  ياهزور  رد  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا   - 3 ( 51 . ) تشذگ رد  دوب ،
دینک هعجارم  وا  هب  دوب . دهاوخ  یتخبون " حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا   " ماما بیان  نم و  نیشنج  ماما ، رما  هب  متفر ، ایند  زا  هچنانچ  تفگ : وا 

رما تیبثت  يارب  شیپ ، اهتدم  زا  يرمَع  دوب و  مود  بیان  کیدزن  نارایتسد  زا  حور ، نب  نیـسح  ( 52 . ) دییامن دامتعا  وا  هب  ناتیاهراک  رد  و 
(53 . ) دوب نایعیش  دیعس و  نب  نامثع  نیب  طبار  وا ، دادیم و  عاجرا  وا  هب  لاوما ، لیوحت  تهج  ار  نایعیـش  درکیم و  يزاس  هنیمز  وا  تباین 
زا سپ  نانآ  داتـسرف . مق  ياهقف  دزن  رظن ، راهظا  تهج  ار  نآ  دوب . هدرک  فیلأت  بیدأتلا "  " ماـن هب  هعیـش  هقف  رد  یباـتک  حور ، نب  نیـسح 

شوه و لقع و  وا ، نیرصاعم  زا  یـضعب  ( 54 . ) تسا هعیش  ياهقف  ياواتف  قباطم  یگمه  هلئـسم ، کی  رد  زج  دنتـشون ، خساپ  رد  یـسررب ،
یتخبون ( 55 . ) تسا راگزور  مدرم  نیرتلقاع  زا  حور  نب  نیـسح  فلاخم ، قفاوم و  قیدـصت  هب  دـنتفگیم : هدرک و  نیـسحت  ار  يو  تیارد 

زا دعب  ماجنارـس ، و  ( 56 . ) دـش دازآ  لاس 317  رد  داتفا و  نادـنز  هب  لاـس  جـنپ  تدـخ  هب  یـسابع ، هفیلخ  " ردـتقم ،  " تموکح نارود  رد 
هب ( 58  ) يرَمَـس دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا   - 4 ( 57 . ) تسب ورف  ناـهج  زا  مـشچ  لاس 326  رد  ترافـس ، ّتیلاعف و  لاـس  کـی  تسیب و 

روما هرادا  صاخ و  تباین  بصنم  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  حور ، نب  نیـسح  زا  سپ  یتخبون ، یفرعم  تیـصو و  ابو  ع )  ) رـصع ماما  نامرف 
هدید هک  لاس 329  ات  وا  ( 61 . ) تسا هدوب  مالسلا -  هیلع  يرکسع -  ماما  نارای  باحصا و  زا  يرمـس  ( 60 . ) دیدرگ راد  هدهع  ار  نایعیش 

نیا هب  ماـما  هیحاـن  زا  یعیقوـت  وا  تاـفو  زا  شیپ  زور  دـنچ  تشاد . هدـهع  هب  ار  صاـخ  تلاـکو  تباـین و  تیلوئـسم  تسب ، ورف  ناـهج  زا 
ات وت  دنک . اطع  تناردارب  هب  گرزب  یشاداپ  وت  نادقف  كوس  رد  دنوادخ  يرمـس ! دمحم  نب  یلع  يا  دش : رداص  يو  هب  باطخ  نومـضم 

هدیسر ارف  لماک  تبیغ  نارود  رامگم . شیوخ  ینیشناج  هب  ار  سک  چیه  نک و  بترم  ار  تیاهراک  تفر . یهاوخ  ایند  زا  رگید  زور  شش 
نیمز ندش  رپ  اهلد و  تواسق  ینالوط و  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  نم  روهظ  درک و  مهاوخن  روهظ  لاعتم  دـنوادخ  هزاجا  اب  زج  نم  تسا و 

ره هک  دیـشاب  هاگآ  دش . دنهاوخ  صاخ ) بیان  ناونع  هب  نم  اب  طابترا   ) نم هدـهاشم  یعّدـم  نم  نایعیـش  دزن  يدارفا  دوب . دـهاوخ  متـسزا 
ییورین تکرح و  چـیه  تسا و  هدـننز  ارتفا  وگغورد و  دـنکب ، ییاعدا  نینچ  ( 62"  ) ینامسآ هحیـص  ینایفـس "و"   " جورخ زا  شیپ  سک 

يو زا  شگرم  زا  شیپ  ( 64 . ) تفر ایند  زا  يرمـس  نسحلا  وبا  عیقوت ، رودص  زا  سپ  زور  نیمـشش  رد  ( 63 . ) تسین میظع  دنوادخ  هب  زج 
يدیدج هرود  يرمـس  نسحلا  وبا  تشذگ  رد  اب  ( 65 . ) منک یفرعم  ار  یـسک  مرادن  هزاجا  داد : خساپ  تسیک ؟ وت  زا  دعب  بیان  دندیـسرپ :
فیاظو درک . میهاوخ  ثحب  نآ  نوماریپ  هدنیآ  تاحفـص  رد  ام  تسا و  فورعم  يربک  تبیغ  نارود  هب  هک  دیدرگ  زاغآ  هعیـش  خیرات  رد 

" تلاکو  " یطابترا هکبـش  تیلاعف  هعـسوت  همادا و  عقاو  رد  مهدزود ، ماما  يوس  زا  صاخ  باون  باختنا  صاخ  باّون  یـساسا  ياهتیلاعف  و 
شرتسگ مالـسلا -  اـمهیلع  يرکـسع -  ماـما  يداـه و  ماـما  ناـمز  رد  و  هدـمآ ، رد  لاّـعف  تروص  هب  مهن  ياوشیپ  ناـمز  زا  میتفگ  هک  دوب 

دروم دنچ  رد  ناوتیم  ار  صاخ  باّون  یساسا  ياهتیلاعف  فیاظو و  دوب . هدیسر  جوا  هب  مئاق  ماما  نامز  رد  کنیا  و  دوب ، هتفای  يریگمـشچ 
تبیغ نارود  رد  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم -  ترـضح  تیؤراکما  هچرگ  ماما  ناکم  مان و  نتـشاد  ناـهنپ  فلا -  درک : هصـالخ  ریز 

، یسایس تالکشم  لیلد  هب  اّما  ( 66  ) تفرگیم تروص  ییاهرادید  هاگهگ  تشاد و  دوجو  نایعیش  زا  یخرب  صاخ و  باّون  يارب  يرغص 
رد اریز  دنزرو . يراددوخ  یمومع  حطـس  رد  وا  لحم  ياشفا  ترـضح و  مان  ندرب  زا  دندوب  فظوم  دوخ  نامز  رد  هعبرا  باون  زا  کی  ره 

روتـسد و ساـسا  رب  ًاـقیقد  يراـکناهنپ ، راتتـسا و  تسایـس  نیا  داـتفایم . رطخ  هب  تقو  تموـکح  يوـس  زا  ماـما  ناـج  تروـص ، نـیا  ریغ 
نیا هب  یعیقوت  دـشاب ، هدـش  هراب  نیا  رد  ترـضح  زا  یلاؤس  هکنیا  نودـب  واأدـتبا  يزور  هکنانچ  تفرگیم . تروص  ماما  دوخ  ییاـمنهار 

و تشهبدننک ، توکس  رگا  دننادب  دیاب  دنسرپیم ، نم )  ) مسا زا  هک  یناسک  دش : رداص  مود ) ریفس   ) نامثع نب  دمحم  هب  باطخ  نومـضم 
، دنوش ناکم  زا  رگا  دـنزاسیم و  شاف  ار  نآ  دـنوش ، فقاو  مسا  رب  رگا  ناـنیا  هچ ، تسا . ناـنآ ) راـظتنا  رد   ) منهج دـننزب  یفرح  رگا 
ناماما و باحصا  ناگرزب  زا  ود  ره  هک  يرعشا ، قحسا  نب  دمحا  و  ریمح رفعج  نب  هللا  دیبع  يزور  نینچمه  ( 67 . ) دنهدیم ناشن  ار  نآ 

 - يرکسع ماما  نیشناج  ایآ  دندیسرپ : يو  زا  دنتشاد  لّوا ) ریفس   ) دیعس نب  نامثع  اب  هک  يرادید  رد  دندوب ، یمیمص  هتسجرب و  نایعیش  زا 
امش رب  تفگ : درک و  يراددوخ  نآ  نتفگ  زا  يو  دندرک ، شسرپ  ترضح  نآ  مان  زا  داد . تبثم  خساپ  يو  تسا ؟ هدید  ار  مالسلا -  هیلع 

زا 1779تیودهم هحفص 442 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یمارح ای  مارح  ار  یلالح  هک  مرادن  يرایتخا  هچ  میوگیمن -  دوخ  شیپ  زا  ار  نخس  نیا  نم  و  دینک ، شسرپ  هراب  نیا  رد  هک  تسا  مارح 
زا يدنزرف  هتشذگ و  رد  يرکـسع  ماما  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یـسابع )  ) تموکح اریز  تسوا ، دوخ  روتـسد  هب  نیا ، هکلب  منک -  لالح  ار 

ردام باذک و  رفعج   ) دندوبن ترضح  نآ  ثراو  هک  دندرک  میسقت  یناسک  نیب  ار  وا  هیثرا  زین  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، هتشاذگن  یقاب  دوخ 
ای دنک  رارقرب  طابترا  وا  هداوناخ  اب  درادن  تأرج  یسک  کنیا  و  دیدرگ ، وربور  ماما  توکس  ربص و  اب  عوضوم  نیا  و  يرکـسع ) ترـضح 

اهثحب نیا  زا  دـیریگب و  رظن  رد  ار  ادـخ  راـهنیز ! راـهنیز ! دریگیم . رارق  بیقعت  دروم  دوش  شاـف  ماـما  مسا  رگا  و  دـسرپب ، اـهنآ  زا  يزیچ 
هک دـندرک  لتاؤس  دوب ، نایعیـش  ناگرزب  زا  هک  یتخبون  لهـسوبا  زا  حور ، نب  نیـسح  مساـقلاوبا  تباـین  ناـمز  رد  ( 68 . ) دینک يراددوخ 

دوخ دـناهدیزگرب ، ماقم  نیا  هب  ار  وا  هک  نانآ  داد : خـساپ  يو  دـش ؟ باـتنا  حور  نب  نیـسح  يدـشن و  باـختنا  تَمِـس  نیا  هب  وت ، هنوگچ 
رد رگا  دیاش  متسنادیم ، ار  ماما  ناکم  حور  نبن  یسح  دننامه  نم  رگا  تسا . نانمشد  نافلاخم و  اب  هرظانم  دروخ و  رب  نم ، راک  دنرتاناد .

زگره دـننک ، مه  هعطق  هعطق  ار  وا  هچنانچ  دوش ، ناهنپ  مساقلا  وبا  يابع  ریز  اما  رگا  یلو  مدادیم ، ناشن  ار  وا  لحم  متفرگیم ، رارق  راـشف 
تارایتخا اب  تبیغ -  رصع  رد  ماما  یلحم  يالکو  ناگدنیامن و  میتفگ  هکنانچ  الکو  یهدنامزاس  ب -  ( 69 ! ) دنزیمن رانک  ار  دوخ  سابل 

مهدزای مهد و  ياوشیپ  نامز  رد  دنچ  ره  دندوب و  رقتـسم  نایعیـش  زکرمت  قطانم  رد  دنتـشاد -  هک  یتوافتم  تیلاعف  ياههزح  نوگانوگ و 
نانآ يارب  زین  ماما  دوخ  اب  میقتـسم  طابترا  ناکما  لاح  ره  رد  اّما  دـنتفرگیم ، سامت  ماما  اب  لّوا  لیکو  طسوت  ًالومعم  ـالکو  زا  هتـسد  نیا 

هک فلتخم  دالب  رد  ماما  ياهطنم  یعرف و  يالکو  دیدرگ و  عطق  ًالک  میقتـسم  طابترا  ناکما  يرغـص  تبیغ  رـصع  رد  یلو  تشاد ، دوجو 
هوجو تالاؤس و  اههمان و  دندرکیم و  هفیظو  ماجنا  ّصاخ ، بیان  رظن  ریز  ًارـصحنم  ریزگان  ( 70  - ) تشذگ ًالبق  نانآ  زا  یهورگ  یماسا 
دمحم رفعج  وبا  ترافـس  نامز  رد  یمدرک ، هراشا  ًالبق  هکنانچ  دندناسریم . بیاغ  ماما  رـضحم  هب  صاخ  بیان  طسوت  ار  نایعیـش  یعرش 

ضبق لاوما ، هوجو و  تفاـیرد  لـباقم  رد  ّصاـخ ، باّوـن  ( 71 . ) دـندرکیم تیلاـعف  وا  رظن  ریز  رفن  هد  دودـح  دادـغب  رد  اـهنت  ناـمثع ، نب 
هب یـصخش  نامثع ، نب  دمحم  رمع  رخاوا  رد  یـسوط ، خیـش  لقن  هب  انب  دندرکیم . هبلاطم  ضبق  رگید  يالکو  زا  نایعیـش  یلو  دـندادیمن 

نیا زا  حور  نب  نیسح  هوکـش  لابند  هب  درکیم . هبلاطم  ضبق  وا  زا  و  تخادرپیم ، حور  نب  نیـسح  هب  ار  ماما  هب  طوبرم  لاوما  وا ، هیـصوت 
. تسا هدیـسر  نم  تسد  هب  دسرب ، مساقلا  وبا  تسد  هب  هچ  ره  دوزفا : دوشن و  هبلاطم  ضبق  يو  زا  هک  داد  روتـسد  نامثع  نب  دـمحم  تباب ،

ترـضح نآ  هب  قلعتم  لاوما  هوجو و  دوخ ، ترافـس  نارود  رد  مادک  ره  ماما ، صاخ  بآون  ماما  هب  قلعتم  لاوما  عیزوت  ذخا و  ج -  ( 72)
ای دندناسریم ، ماما  هب  دوب  نکمم  هک  یقیرط  ره  هب  دـنتفرگیم و  لیوحت  دـنتخادرپیم ، یلحم  يالکو  طسوت  ای  ًامیقتـسم  نایعیـش  هک  ار 

مق و نایعیـش  زا  یهورگ  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  تداهـش  ياهزور  رد  دـندرکیم . فرـصم  دادیم  روتـسد  ماما  هک  يدراوم  رد 
قطانم نایعیش  فرط  زا  ار  یلاوما  هورگ ، نیا  دنتشگ . هاگآ  ماما  تشذگ  رد  زا  اجنآ  رد  دندش و  أرماس  دراو  ناریا  قطانم  زا  رگید  یضعب 
ناشن ار  ماما ، ردارب  باذک ،)  ) رفعج اهیضعب  دندرک ، شـسرپ  يرکـسع  ماما  نیـشناج  زا  یتقو  دنهدب و  ماما  لیوحت  ات  دندوب  هدروآ  دوخ 

ای تسا  تماما  ملع  ياراد  يو  هک  دوش  ولعم  ات  دندیسرپ  رفعج  زا  ار  لاوما  اهلوپ و  تایـصوصخ  یناشن و  لومعم ، لاور  قبط  نانآ  دنداد .
جراخ أّرماس  زا  نطو ، هب  تشگزاب  مزع  هب  ریزگاـن  دـندرک و  يراددوخ  يو  هب  لاوما  لـیوحت  زا  دـنامرد ، خـساپ  زا  رفعج  هک  یتقو  ریخ ؟

زا سپ  درک و  ییامنهار  ماما  رضحم  هب  ار  نانآ  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا -  ۀیقب  ترضح  يّرـس  کیپ  أرماس ، نوریب  رد  دندش .
ماما هاگنآ  دنداد . ناشیا  لیوحت  ار  لاوما  دومرف ، نایب  ار  لوما  اهلوپ و  یمامت  تایصوصخ  ترـضح  هکنآ  زا  دعب  ماما ، روضح  هب  فّرـشت 
رداص وا  طـسوت  عیقوت  دـیهدیم و  وا  هب  ار  لاوما  منکیم ، نّیعم  دادـغب  رد  ار  یـصخش  نم  دـیرواین . أرماـس  هب  يزیچ  نیا  زا  دـعب  دومرف :

 - د درک . زاغآ  ار  دوخ  فیاظو  دادغب  رد  وا  درک و  بوصنم  صاخ  تباین  هب  ار  دیعـس  نامثع  ماما ، هک  دوب  دعب  هب  نآ  زا  ( 73 . ) ددرگیم
هریاد هکلب  دشیمن ، دودحم  میدرمـش  هک  يدراوم  هب  اهنت  هعبرا  باون  تیلاعف  هزوح  یتدیقع  تالکـشم  یهقف و  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ 

هک دشیم  یتاهبش  اب  یملع  هزرایم  زین  یتدیقع و  تالکـشم  لح  یعرـش ، یهقف و  تالاؤس  هنوگ  همه  هب  ییوگخـساپ  لماش  اهنآ  تیلاعف 
اب ار  فیاـظو  نیا  ّصاـخ ، باون  دندیـشوکیم . نایعیـش  يرکف  یناـشیرپ  دـیاقع و  فیعـضت  رد  هار  نیا  زا  دـندرکیم و  حرطم  ناـفلاخم 
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نیا ترافـس  همانراک  هب  ارذگ  یهاگن  دندادیم . ماجنا  یهجو  نیرتهب  هب  دنتـشاد ، هک  ییالاب  رایـسب  شناد  ماما و  ياهـشزومآ  زا  هدافتـسا 
. دهدیم ناشن  هنیمز  نیا  رد  ار  نانآ  ياهیقفوم  اهششوک و  هدرتسگ  داعبا  رگزب ، تیصخش  راهچ 

( موس تمسق  ) خساپ

هدرپ ریزگان ، هاگ  اتـسار ، نیا  رد  دـندرکیم و  یثنخ  نوگانوگ  ياههار  زا  ار ، ماما  دوجو  راکنا  هب  طوبرم  ياههسوسو  وس ، کی  زا  ناـنآ 
عفد رد  ماـما  دـشیم و  رداـص  هراـب  نیا  رد  ترـضح  يوس  زا  یعیقوت  زین  یهاـگ  و  ( 74  ) دنتـشادیم رب  ماما  ار  دوخ  يّرـس  ياهرادـید  زا 

ار اهنآ  خساپ  هدناسر  ماما  ضرع  هب  ار  نایعیـش  یعرـش  یهقف و  تالاؤس  رگید ، يوس  زا  ( 75 . ) تفاتـشیم نانآ  کمک  هب  روبزم  تاهبش 
هب نآ  یط  هدش و  رداص  نامثع  نب  دمحم  طسوت  هک  درب  مان  یعیقوت  زا  ناوتیم  هنومن ، ناونع  هب  دـندرکیم . غالبا  مدرم  هب  دـنتفرگیم و 
رد هک  درک  دای  یلـصفم  عیقوت  ناوتیم  نینچمه  ( 76 . ) تسا هدش  هداد  خساپ  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  بوقعی " نب  قاحـسا   " ياهـشسرپ

، ّصاخ باون  هاـگ ، هتـشذگ ، نیا  زا  ( 77 . ) دـیدرگ رداص  " يریمح ، رفعج  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  ، " مق مدرم  هدـنیامن  تالاؤس  هب  خـساپ 
نیـسح هکنانچ  دناهتخومآ . ماما  زا  ار  اهخـساپ  نیا  هک  دندرکیم  دیکأت  دنتخاسیم و  موکحم  ار  نانآ  هداد و  ماجنا  نافلاخم  اب  یتارظانم 

هب دوب ، هدرک  حرطم  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماـما  تداهـش  دروم  رد  ياههبـش  هک  ار  یـصخش  خـساپ  هراـنم ، سلجم  کـی  رد  حور ، نب 
دوخ يرکف  شوارت  اهخساپ  درکیم  رکف  هک  نایعیـش -  زا  یکی  هب  روبزم ، خساپ  هبهراشا  اب  زور  نآ  يادرف  دومن و  نایب  هدرتسگ  تروص 
رتهب مرظن  رد  دنک ، باترپ  يرورد  لحم  هب  ارم  يدنت  داب  ای  مرش  اوه  ناغرم  همعط  منک و  طوقـس  نامـسآ  زا  رگا  تشاد : راهظا  تسوا - 

. تسا هدـش  هدینـش  ادـخ  تجح  زا  يدینـش  زورید  هک  یبلاطم  منک . راـهظا  ار  دوخ  یـصخش  هیرظن  يأر و  ادـخ  نید  رد  هک  تسا  نیا  زا 
ایآ هکنیا  و  مالسلا -  هیلع  رفعج -  نب  یـسوم  ماما  تداهـش  لماع  دروم  رد  تقو  نامّلکتم  زا  یکی  شـسرپ  خساپ  رد  يو  نینیچمه  ( 78)

رگید نارتخد  هب  تبسن  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  ترضح  يرترب  زار  زین  دناهتشذگ و  رد  تّیمومسم  اب  ای  ریشمش  اب  همه ، موصعم  نایاوشیپ 
زا یخـساپ  هراب  نیا  رد  تفگ : تخیگنا و  رب  ار  روبزم  دنمـشناد  نیـسحت  هک  داد  ياهدننک  عناق  نشور و  تاحیـضوت  ص ،)  ) مالـسا ربمایپ 

تباین و تّیباب و  نیغورد  نایعّدـم  تالغ و  اب  هزرابم  تباین  نیغورد  نایعّدـم  اب  هزرابم  ه -ـ (. 79  ) ماهدینشن یـسک  زا  رتهاتوک  رتهب و  نیا 
زا یهورگ  میداد ، حیـضوت  يداه  ماما  هریـسرد  هکنانچ  دوزفا . هعبرا  باون  ياهتیلاعف  هب  دـیاب  زین  ار  نانآ  لطاب  ياهاعدا  ياشفا  تلاکو و 
زا ماما  مان  هب  دـندرکیم و  اعدا  دوخ  يارب  یتاماقم  همئا ، تیهولاو  تیبوبر  لیبق  زا  ساسا  یب  بلاطم  حرط  اـب  بلط  هاـج  فرحنم و  دارفا 

. درکیم داجیا  همئا  يارب  یتالکـشم  هتخاس و  مهارف  ار  هعیـش  یمان  دب  تابجوم  عوضوم  نیا  دنتفرگیم و  ار  رگید  هوجو  ای  سمخ  مدرم 
لاوما رد  دـندوب و  ماما  صاخ  تباین  ترافـس و  یعدـم  غورد  هب  هک  دـندش  ادـیپ  يرگید  دارفا  اهنیا ، رب  هوـالع  يرغـص ، تبیغ  رـصع  رد 

، ّصاخ باون  هک  دوباجنیا  دندناریم . نابز  رب  هدننک  هارمگ  نانخس  يداقتعا ، یهقف و  لئاسم  رد  هدومن و  درومیب  تافرـصت  ماما  هب  قلعتم 
، یعیرـش دـمحم  وبا  دـشیم . رداص  عیقوت  ترـضح ، هیحان  زا  نانآ  نعل  درط و  در  هاگ  دنتـساخیم و  رب  نانآ  اب  هلباقم  هب  ماما ، دومنهر  اـب 
زا یناغملـش  یلع  نب  دمحم  جّالح و  روصنم  نب  نیـسح  لالب ، نب  یلع  نب  دمحم  رهاط  وبا  یخرک ، لاله  دمحا  يریمن ، ریـصن  نب  دمحم 

ّولغ و هب  اهدـعب  یلو  دوب ، هتـشون  فیلکت "  " مان هب  یباتک  یتح  دـشیم و  هدرمـش  هعیـش  ياهقف  زا  ًالبق  یناغملـش  ( 80 . ) دـندوب هورگ  نیا 
مالـسا ربمایپ  یحور  تفگیم : درکیم و  دیکأت  لولح  هیرظن  يور  رب  هلمج ، نآ  زا  درک . حرطم  زیمآرفک  يراکفا  دـش و  هدـشک  فارحنا 

حور و  موس ) صاخ  بیان   ) حور نب  نیـسح  دبلاک  رد  مالـسلا -  هیلع  نانمؤم -  ریما  حور  مود ،) ریفـس   ) نامثع نب  دـمحم  رکیپ  رد  (ص )
رفک و ار  هدـیقع  نیا  حور ، نب  نیـسح  تسا . هدرک  لولح  نامثع  نب  دـمحم  رتخد  موثلک ، ما  نادـب  رد  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  ترـضح 

نایم رد  ار  وا  شلطاب  راکفا  راشفا  دومن و  درط  ار  وا  درمش و  حیسم  ترـضح  دروم  رد  نایحیـسم  دیاقع  عون  زا  ار  نآ  هدرک  یفرعم  داحلا 
رد حور  نب  نیـسح  طسوت  یعیقوت  هدازود ، دصیـس و  لاس  هجحیذ  رد  هک  دوب  یناغملـش  یبیرخت  شقن  هب  هج  وت  اب  نتخاـس . اوسر  شموق 
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نیمراهچ تشذـگ  رد  اب  میتفگ ، هکنانچ  يربک  تبیغ  ( 81 . ) دش هتشک  لاس 323  رد  ماجنا  رـس  دیدرک و  رداص  وا  دادـتراو  ریفکت  نعل و 
دنراد هّماع  تباین  نامز  ماما  يوس  زا  طئارـش ، دجاو  ياملع  هرود ، نیا  رد  دیدرگ . زاغآ  يربک  تبیغ  نارود  مهدزاود ، ماما  صاخ  بیان 

یلو دـهد ، رارق  دوخ  بیان  دـنک و  یفرعم  مسر  مسا و  اب  ار  یـصاخ  صخـش  ماما ، هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هّصاخ  تباین  میدـید ، هکنانچ 
ناماما دـشاب . نایعیـش  عجرم  ایند ، نید و  رما  رد  ماما ، زا  تباین  هب  دوش و  هتخانـش  بیان  دـنک ، قیبطت  وا  اب  هطباض  نآ  هک  يدرف  ره  تباین 

هدوـمرف و ناـیب  ار  طئارـش  نیا  يددـعتم  تاـیاور  رد  هجرف -  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهملا -  نسحلا  نـب  ۀـجح  ترـضح  هژیو  هـب  موـصعم ،
زا ياهراپ  دننک . لمع  نانآ  وتسد  قبط  هدومن و  عوجر  روبزم  طئارش  نادجاو  هب  هک  دناهدرک  فظوم  يربک  تبیغ  نارود  رد  ار  ناناملـسم 

: مدیـسرپ مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  دیوگیم : هلظنح " نب  رَمُع   - "1 مینارذـگیم : مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  ًالیذ  ار  تایاور  نیا 
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دننک  هعجارم  تقو )  ) تاضق تموکح و  هب  دیآ و  شیپ  یفالتخا  ثرا  ای  ضرق  رس  رب  نایعیش  زا  رفن  ود  نیب  رگا 

ناـنآ مکح  هب  ار  هچ  ره  هدرک و  هعجارم  ( 82  ) توغاط هب  تقیقح  رد  دـنک ، هعجارم  نانآ  هب  لطاب  ای  قح  دروم  رد  سک  ره  دومرف : ماـما 
رفک وا  هب  تسا  هدرک  رما  دنوادخ  هک  هتفرگ  توغاط  مکح  هب  ار  نآ  اریز  دشاب ، وا  تباث  قح  دـنچ  زه  تسا ، هتفرگ  مارح  روط  هب  دریگب ،

هب ار  توغاط  دنهاوخیم  (: "83  ) ِِهب اوُرُفکَی  نأ  اوُِرمُأ  دَقَو  ِتوغاّطلا  َیلااوُمَکاحَتَی  نأ  َنوُدیُری  دیامرف : یم  هکنانچ  دننک ، راکنا  و  دنزرو ،
دننک هاگن  دیاب  دومرف : دننکب ؟ دیاب  هچ  سپ  مدیسرپ : " دنوش . رفاک  توغاط  هب  هک  هدش  هداد  روتـسد  نانآ  هب  هک  یلاح  رد  دنبلطب  يرواد 

ار ام  نیناوق  ماکحا و  هدـش و  رظن  بحاـص  هدـنکفا و  رظن  اـم  مارح  لـالح و  رد  هدومن و  تیاور  ار  اـم  ثیدـح  امـش  زا  یـسک  هچ  دـننیبب 
مکح ام  مکح  ساسا  رب  وا  رگا  ماهداد . رارق  امـش  رب  مکاح  ار  وا  نم  اریز  دـنریذپب ، يأر  بحاص  مکاـح و  ناونع  هب  ار  وا  تسا ، هتخاـنش 

هب نیا ، تسا و  هدرک  ّدر  ار  ادخ  دنک ، در  ار  ام  هک  یـسک  هدرک و  در  ار  ام  هدرمـش و  کبـس  ار  ادخ  مکح  دریذپن ، وا  زا  یـسک  دـیامن و 
نآ دافم  تسا و  یمومع  یلک و  نامرف  کی  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  نامرف  نیا  ( 84 ... ) تسا لاعتم  يادخ  هب  ندیزرو  كرش  هلزنم 

هعجارم یتوغاط  تموکح  تاضق  هب  یئزج  فالتخا  کی  رد  دوشن  یضار  ماما  هک  یتروص  رد  دوشیم / طئارـش  دجاو  ياهقف  همه  لماش 
رارق هعیـش  لداع  ياهقف  رظن  ریز  ار  روما  نیا  هرادا  هکلب  دشاب  نارگمتـس  رظن  ریز  ناناملـسم  روما  ریاس  دوب  دـهاوخن  یـضار  ًامّلـسم  دوش ،

هاگـشیپ هب  ار  ماهمان  متـساوخ  يدهم ) ترـضح  صاخ  بیان  نیمود   ) نامثع نب  دمحم  زا  دـیوگیم : بوقعی  نب  قاحـسا   - 2 تسا . هداد 
رد هک  دوب  نیا  متالاؤس  هلمج  زا  دوب . هتـشون  باوج  دوخ  طخ  اب  ماما  مدوب . هدیـسرپ  متـشاد  هک  یلکـشم  لئاسم  همان  نآ  رد  دناسرب . ماما 

ناـیوار هب  دـهدیم ، خر  هک  یثداوح  رد  اـّما  و  دوـب : هدوـمرف  لاؤـس  نیا  خـساپ  رد  منک  هعجارم  یـسک  هچ  هب  تبیغ  رـصع  رد  اهدـماشیپ 
همان نیا  رد  بوقعی  نب  قاحسا  هکنآ  اب  ( 85 . ) متسه امش ) رب   ) ادخ تجح  نم  دنتسه و  امش  رب  نم  تجح  اهنآ  دینک . هعجارم  ام  ثیداحا 

رد ع )  ) يدـهم تسا . هدومن  نّیعم  ار  نایعیـش  همه  هفیظو  هداد و  خـساپ  یمومع  تروص  هب  ماـما  یلو  هدرک ، لاؤـس  وـخ  هفیظو  دروـم  رد 
یناهج و مایق  روهظ و  تبیغ ، دـلوت ، هرابرد  مالـسلا -  مهیلع  ناماما -  زا  کی  ره  مالـسا و  ربمایپ  زا  یناوارف  تایاور  رابخا و  هعیـش  عبانم 
وا هکنیا : لیبق  زا  وا -  ياهیگژیو  تایـصوصخ و  ترـضح ، نآ  دلوت  زا  شیپ  اهلاس  عقاو  رد  هدش و  لقن  يدهم  ترـضح  ياهیگژیو  ریاس 
رپ ار  نیمز  شیوخ  یناهج  مایق  اب  تسا و  مالسلا -  هیلع  نیـسح -  لسن  زا  و  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  نادنزرف  زا  ص ،)  ) ربمایپ نادناخ  زا 

تاعوضوم زا  یعوضوم  رتمک  هرابرد  هک  تسا  ناوارف  يدح  هب  تایاور  نیا  دادعت  تسا . هدش  ییوگـشیپ  درک -  دـهاوخ  داد  لدـع و  زا 
 - مالسلا هیلع  يدهم -  ترضح  هرابرد  هعیش  همئا  زا  هدش  دراو  تایاور  دادعت  هب  تسخن  ام  تسا . هدش  دراو  ثیدح  هزادنا  نیا  یمالـسا 

مالـسا ربمایپ  زا  هدیـسر  تایاور  سپـس  مینکیم ، هراشا  دناهتـشون  ترـضح  نآ  هرابرد  ًالقتـسم  بهذم  نیا  ياملع  هک  یبتک  یماسا  زین  و 
اب مینک : يروآ  دای  تسین  تبـسانم  یب  اجنیا  رد  میهدیم : رارق  یـسررب  دروم  هراب  نیا  رد  ار  اـهنآ  بتک  زین  تنـس و  لـها  قیرط  زا  (ص )
رد اّما  هدوب ، زور  ّداح  تاعوضوم  لـئاسم و  هب  فوطعم  ًاتدـعاق  ناراوگرزب  نآ  هجوت  هتـشاد و  ییاـهیگژی  همئا و  زا  کـی  ره  رـصع  هکنآ 

تانایب و نوگانوگ  ياهتبـسانم  هب  هدوب و  نانآ  رظن  دروم  هراومه  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدـهم -  ترـضح  عوضوم  لاح ، نیع 
ناگدنناوخ رظن  زا  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  همئا  زا  هک  یثیداحا  زا  یلامجا  يرامآ  هنومن  ناونع  هب  ًالیذ  هک  دـناهدومن  یناوارف  ياهییوگـشیپ 
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هیلع نیـسح -  ماما   - 3 ثیدح ،  5 مالـسلا -  هیلع  نسح -  ماما   - 2 ثیدح ،  51 مالـسلا -  هیلع  نانمؤم -  ریما   - 1 مینارذگیم : مرتحم 
 - قداص ماما   - 6 ثیدح ،  63 مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما   - 5 ثیدح ،  11 مالسلا -  هیلع  نیدباعلا -  نیز  ماما   - 4 ثیدح ،  14 مالسلا - 

ماما  - 9 ثیدح ،  19 مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما   - 8 ثیدح ،  6 مالسلا -  هیلع  رفعج -  نب  یـسوم  ماما   - 7 ثیدح ،  124 مالسلا -  هیلع 
. ثیدح  22 مالسلا -  هیلع  يرکـسع -  نسح  ماما   - 11 ثیدح ،  6 مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما   - 10 ثیدح ،  6 مالـسلا -  هیلع  داوج - 

رمع دومرف : یمالسا  ربمایپ  دیامرفیم : مالسلا -  هیلع  نانمؤم -  ریما  فلا -  مینکیم : افتکا  ثیدح  دنچ  لقن  هب  هنومن  ناونع  هب  ( 87 () 86)
زا رپ  هکنانچمه  دنکیم  لدع  زا  رپ  ار  ایند  دریگیم و  تسد  رد  ارم  تّما  روما  نیـسح  لسن  زا  يدرم  هکنآ  رگم  دـسریمن  نایاپ  هب  ناهج 
نآ زا  ( 89 . ) تسا هدـش  لقن  هنیمز  نیا  رد  يددـعتم  نانخـس  هغالبلا " جـهن   " رد مالـسلا -  هیلع  نانمؤم -  ریما  زا  ( 88 . ) تسا هدـش  ملظ 
هب یشومچ ، زا  سپ  دوریم ) شاهچب  غارس  هب  و   ) دنکیم يریگولج  شریش  ندیشود  زا  هک  یشومچ  رتش  نوچمه  ایند ، دیامرفیم : هلمج 

رارق نیمز  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میـشخب و  تمعن  نیمز  نافعـضتسم  هب  میهاوخیم  ام  : " دیامرفیم دنوادخ  ( 90 . ) دروآیم يور  ام 
ار زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنام  یقاب  زور  کی  اـهنت  اـیند  رمع  زا  رگا  دومرفیم : مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  ب -  ( 91" . ) میهد

لوسر زا  تسا . هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هکنانچ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنکیم و  مایق  نم  لسن  زا  يدرم  هکنآ  ات  دنکیم  ینالوط 
تسا رّظتنم  يدهم  نامه  ام  مئاق  دومرف : س -  ینسح -  میظعلا  دبع  هب  مالسلا -  هیلع  داوج -  ماما  ج -  ( 92 . ) دومرفیم نینچ  مدینش  ادخ 
ییادخ نآ  هب  دنگوس  دوب . دهاوخ  نم  دنزرف  نیموس  وا  دومن . شتعاطا  دـیاب  روهظ  نامز  رد  دوب و  شراظتنا  رد  دـیاب  تبیغ  نامز  رد  هک 

ار زور  نآ  ادخ  دشاب ، هدنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  داد ، رارق  نادناخ  ام  هژیو  ار  تماما  دـیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  دـمحم  هک 
ار يو  راک  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هکنانچ  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دوش و  رهاظ  يدهم  ات  دنادرگیم  ینالوط 
اب اما  دروایب  شتآ  شرـسمه  يارب  ات  تفر  وا  دومرف : حالـصا  بش  کی  رد  ار  هللا  میلک  یـسوم  راک  هکنانچ  دـنکیم ، حالـصا  هبـش  کـی 

شیپ هک  ییاهباتک  ( 93 . ) تسوا مایق  روهظ و  راظتنا  ام ، نایعیش  لامعا  نیرتهب  دومرف : سپـس  داوج  ماما  تشگرب . تلاسر  توبن و  بصنم 
هک هدوب  مّلـسم  یعطق و  يردـق  هب  مالـسا  رد  يدـهم  ترـضح  ماـیق  تبیغ و  عوـضوم  تسا  هدـش  فیلأـت  وا  هراـبرد  ع )  ) يدـهم دـلوت  زا 
نب نسح  ًالثم 0 تسا . هدوب  ترـضح  دـلوت  زا  شیپ  اهلاس  اهنآ  زا  یـضعب  شراگن  خـیرات  هدـش و  فیلأـت  نآ  هراـبرد  يددـعتم  ياـهباتک 

رابخا هتشون و  يربک  تبیغ  زا  لبق  لاس  دصکی  ار  خیشملا "   " باتک هعیـش ، قثوم  نافنـصم  ناثدحم و  زا  یکی  "م 224 ،)  ) دارز بوبحم 
 - قدص ماما  رقاب و  ماما  نامز  رد  هعیش  ناثدحم  دسیونیم : یسربط  موحرم  ( 94 . ) تسا هدرک  لقن  نآ  رد  ار  يدهم  ماما  تبیغ  هب  طوبرم 

باتک وا  مایق  ترضح و  نآ  هرابرد  همئا  باحصا  زا  یخرب  نینچمه  ( 95 . ) دناهدروآ شیوخ  تافیلأت  رد  ار  تبیغ  رابخا  مالسلا -  امهیلع 
رفعج نب  یسوم  ماما  باحصا  زا  ( ) 97  ) هعامس نب  دمحم  نب  نسح  رقاب ،) ماما  نارای  زا  ( ) 96  ) یطامنا حلاص  نب  میهاربا  دننام  دناهتشون ،
داوج ماما  نارای  زا  ( ) 99  ) رایزهم نب  یلع  مالـسلا ،)-  هیلع  اضر -  ماما  نارای  زا  ( ) 98  ) روهمج نب  نسح  نب  دمحم  مالـسلا ،)-  امهیلع  - 

(. 101  -( ) مالـسلا مهیلع  يداه -  ماما  داوج و  ماـما  اـضر و  ماـما  نادرگاـش  زا  ( ) 100  ) يروباشین ناذاـش  نب  لـضف  و  مالـسلا )-  هیلع  - 
، وا روهظ  و  هجرف -  یلاع  هللا  لجع  يدـهم -  دوجو  هب  داقتعا  تیودـهم و  میدرک ، هراشا  ًـالبق  هکناـنچ  تنـس  لـها  عباـنمرد  ع )  ) يدـهم
زا يرایـسب  هورگ  قیرط  زا  زا  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  ثیداحا  زین  تنـس  لها  گرزب  ناثدـحم  هکلب  درادـن ، عّیـشت  بهذـم  هب  صاـصتخا 

، یفنح  ) یمالـسا بهذـم  رگید  راثآ  بتک و  هعیـش ، بتک  زا  هتـشذگ  هکیروط  هب  دـناهدرک ، لقن  شیوخ  ياـهباتک  رد  نیعباـت  هباـحص و 
ناققحم زا  یخرب  شهوژپ  ساسا  رب  تسا . راشرـس  هدیـسر ، وا  روهظ  يدـهم و  هرابرد  هک  يوبن  تایاور  زا  زین  یلبنح ) یکلام و  یعفاـش ،

؛) 102  ) دناهدرک لقن  دوخ  بتک  رد  مالسا  ربمایپ  هباحص  زا  رفن  زا 33  ار  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  ثیداحا  تنس  لها  ناثدحم  گرزب ،
نانآ زا  رفن  و 32  103 ؛)  ) دـناهدروآ دوخ  ياهباتک  رد  ار  بیاغ  ماما  روهظ  رابخا  تنـس ، لها  گرزب  ياـملع  ریهاـشم  زا  رفن  دادعت 106 

يافوتم 256 "  ) يراخب حیحـص  و"  يرجه ) يافوتم 241  ") لبنح دمحا  دنـسم  ( "104 . ) دناهتشون باتک  يدهم  ترضح  هرابرد  ًالقتـسم 
نآ هب  طوبرم  ثیداحا  هدش و  هتشون  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  مئاق -  ماما  دلوت  زا  لبق  هک  تسا  تنس  لها  روهـشم  بتک  هلمج  زا  يرجه )
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: دومرف ص )  ) مالـسا ربمایپ  تسا : ثیدـح  نیا  هدرک  لقن  لبنح " دـمحا   " هک یثیداحا  هلمج  زا  ( 105 . ) تسا هدش  لقن  اهنآ  رد  ترـضح 
زا رپ  ار  ناهج  وا  ودزیگنایم  رب  ار  نادـناخ -  ام -  زا  یـصخش  زور  نآ  رد  ًامتح  دـنوادخ  دـنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ناهج  رمع  زا  رگا  "

تافص و  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  يدهم -  ترـضح  نوماریپ  يوبن  ثیداحا  ( 106 . ) دشاب هدش  ملظ  زا  رپ  هکنانچمه  دنکیم  داد  لدـع و 
ثیداحا یّنـس ، گرزب  ناظفاح  ثیدـح و  ملع  نادنمـشناد  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  تنـس  لها  میدـق  عبانم  اهباتک و  رد  ناـشیا  مئـالع  و 

هب تنـس ، لـها  گرزب  نادنمــشناد  زا  رفن  دادـعت 17  یلامجا ، یـسررب  کـی  ساـسا  رب  ( 107 . ) دناهتـسناد رتاوتم "  " ار يدـهم  هبطوـبرم 
، تایاور نیا  رتاوت  تابثا  صوصخ  رد  یناـکوش "  " همـالع (. 108  ) دناهدرک حیرـصت  دوخ ، ياهباتک  رد  يدـهم  ثیداحا  ندوب  رتاوتم " "

(109 . ) تسا هدرک  فیلأت  حبسملا " لاجّدلاو و  رظتنملا  یف  أج  ام  رتاوت  یف  حیضوتلا   " مان هب  یباتک 

( مراهچ تمسق  ) خساپ

مرتـحم ناگدـنناوخ  رظن  زا  هنیمز  نیا  رد  ار  یّنـس  ياـملع  ریهاـشم  زا  نت  دـنچ  نانخـس  هنوـمن ، ناوـنع  هـب  اـجنیا ، رد  تـسین  تبـسانم  یب 
هب میدروآ ، هک  یثیداحا  همه  دیوگیم : يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  لقن  زا  سپ  هدش ، دای  باتک  رد  یناکوش "  - "1 میناراذگب :

لوقنم ثیداحا  هک  دش  مّلـسم  میدرک ، لقن  هک  یثیداحا  همه  هب  هجوت  اب  نیا  ربانب  تسین . هدیـشوپ  ناعّلطم  رب  هکنانچ  دسریم ، رتاوت  ّدـح 
(110 !) دسریم رظن  هب  یفاک  دنراد ، فاصنا  یکدنا  نامیا و  ياهرذ  هکیناسک  يارب  دـش  هتفگ  هچنآ  تسا ... رتاوتم  رظتنم ، يدـهم  هرابرد 
: دیوگیم باب 11 ) "  ) نامزلا بحاص  راـبخأ  یف  ناـیبلا   " باـتک رد  'ق ) يافوتم 658 ه .  ) یعفاـش یجنگ  هللا  دـبع  وبا  ( 111  ) ظـفاح  - 2

نبا  " روهشم ظفاح   - 3 ( 112" . ) تسا هدیسر  رتاوت  ّدح  هب  دراد ، هک  يرایسب  نایوار  لیلد  هب  يدهم ، هرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  ثیدحا  "

: دـیوگیم تسا ، هتـشون  يراـخب " حیحـص   " حرـش رد  هک   99 يراـبلا حــتف   " باـتک رد  'ق ) ياـفوتم 852 ه . "  ) یعفاـش ینالقـسع  رجح 
رـس تشپ  هدمآ و  دورف  نامـسآ  زا  مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  تسا و  تّما  نیا  زا  يدـهم ، هکنیا : زا  یکاح  دراد  دوجو  يرتاوتم  ثیداحا  "

نادناخ زا  يدهم  دهدیم  ناشن  هک  هدیسر  ربمایپ  زا  يرتاوتم  رابخا  : " دسیونیم یجنلبـش " نمؤم   - "4 ( 113" . ) درازگ دهاوخ  زامن  يو 
رب ینبم  هدش  لقن  ربمایپ  زا  يرتاوتم  رابخا  : " دسیونیم ناّبص " دمحم  خیش   - "5 (. 114"  ) دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  تسوا و 

خیش  - 6 (. 115 ... "  ) درک دهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و  ربمایپ  نادـناخ  زا  وا  هکنیا  دـنکیم و  مایق  ماجنارـس )  ) يدـهم هکنیا 
ناـیم رد  دـسیونیم : (، 116"  ) لوصُـألل عماـجلا  جاـتلا   " باـتک فـلؤم  رهزـألا "و   " رـصاعم گرزب و  ياـملع  زا  فصاـن ، یلع  روـصنم 
روهظ تسا ، يدـهم  وا  ماـن  هک  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  يدرم  میقی  متح و  هب  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  تسا  روهـشم  زورما  هتـشذگ و  نادنمـشناد 
راتفر تلادع  هب  نانآ  نایم  رد  وا  دش ، دنهاوخ  وا  وریپ  همه  ناناملـسم ، تفای . دهاوخ  ّطلـست  یمالـسا  ياهروشک  همه  رب  وا  درک . دهاوخ 

رد يدهم  اب  ای  دشکیم ، ار  لاّجد  دیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  حیـسم  ياسیع  دوشیم . ادیپ  لاّجد  هاگنآ  دـشخبیم . ّوق  ار  نید  و  دـنکیم ،
ناثّدحم دناهدرک . تیاور  ربمایپ  باحصا  ناکین  زا  یتعامج  يدهم ، هرابرد  ار  ربمایپ  ثیداحا  نانخـس و  دنکیم . يراکمه  لاّجد  نتـشک 
ياهباتک رد  ار  ثیداحا  نآ  يروباشین  مکاح  لـبنح و  دـمحا  ماـما  زاّزب ، یلعی ، وبا  یناربط ، هجاـم ، نبا  يذـمرت ، دواد ، وبا  دـننام : یگرزب 

قافتا یمالـسا ، قرف  یمامت  : " دسیونیم هینمز  نیا  رد  تنـس ، لها  ياملع  نیرتعبتتم  زا  یکی  دیدحلا  یبا  نبا  ( 117 . ) دناهدرک لقن  دوخ 
ملاعلا ۀطبار  هینایب  (. 118"  ) يدـهم روهظ  زا  سپ  رگم  دریذـپیمن  نایاپ  یهلا ،) ماکحا  ارجا  هب  رـشب   ) فیلکت اـیند و  رمع  هک  دـنراد  رظن 

هب تسا ، هکم  رد  نا  ّرقم  هدوب و  ّتیباه  زکارم و  نیترگزب  زا  هک  "" یمالسالا ، ملاعلا  ۀطبار   " یمسر هّینایب  لقن  اب  ار  شخب  نیا  یمالـسالا 
هک تسا  نیا  هینایب  نیا  تّیمها  تاهج  زا  یکی  میربیم . مایاپ  هب  ّتیودـهم  عوضوم  هب  ناناملـسم  مومع  داقتعا  رب  هدـنز  دنـس  کـی  ناونع 

روط هب  هکلب  دناهتفریذپ  اهنت  هن  دناهتفریذپ ، ار  عوضوم  نیا  زین  نایباهو -  ینعی  هعیـش -  اب  تیدض  رد  اههورگ  نیرتوردنت  دـهدیم : ناشن 
عوضوم نیا  دانـسا  لئالد و  ترثک  رطاخ  هب  ینا ، دنرامـشیم و  یمالـسا  مّلـسم  یعطق و  دـیاقع  زا  ار  نآ  دـننکیم و  عاـفد  نآ  زا  يّدـج 
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لاس 1976 م رد  تروص  ره  رد  دـنکیم . تّیلاـعف  یمالـسا  لـلم  نیب  طـباور  یناـهج و  زکرم  کـی  ناونع  هب  زکرم ، نیا  هوـالع  هب  تسا .
نیا لک  ریبد  تسا . هدرک  "" یمالسالا  ملاعلا  ۀطبار   " زا رظتنم  يدهم  روهظ  هرابرد  یلاؤس  اینک "  " روشک زا  دمحم " وبا   " مان هب  یـصخش 

هب طوبرم  ثیداحا  زین  ّتیباه ) بهذـم و  سـسؤم  "  ) هیمیت نبا   " هک هتکن  نیا  يروآ  داـی  نمـض  هداتـسرف ، وا  يارب  هک  یخـساپ  رد  زکرم 
هتـشاد لاسرا  وا  يارب  دناهدرک ، هیهت  هنیمز  نیا  رد  زاجح  ینونک  فورعم  ياملع  زا  نت  جنپ  هک  ار  یهاتوک  هلاسر  نتم  هتفریذپ ، ار  يدهم 

ناهج و رد  داسف  روهظ  ماگنه  هب  تسا : هدـمآ  نینچ  هّکم  ینعی  وا  روهظ  لـحم  يدـهم و  ترـضح  ماـن  رکذ  زا  سپ  لاـسر  نیا  رد  تسا .
وا تسا . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنکیم ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  يدـهم )  ) وا هلیـسو  هب  دـنوادخ  متـس ، رفک و  راشتنا 
زا يرایـسب  ار  يدهم  هب  طوبرم  ثیداحا  تسا . هداد  ربخ  اهنآ  زا  حاحـص  بتک  رد  ربمایپ  هک  تسا  هناگ  هدزاود  نیدـشار  يافلخ  نیرخآ 
نب هللادبع  فوع ، نب  نامحرلا  دـبع  هللا ، دـیبع  نب  ۀـحلط  بلاط ، یبأ  نب  یلع  نافع ، نب  نامثع  هلمج : نآ  زا  دـناهدرک . لقن  ربمایپ  هباحص 

، نامی نب  ۀفیذح  هریره ، وبا  ثراح ، نب  هللادبع  ینزم ، سایا  نب  ةرق  نابوث ، يردُخ ، دیعس  وبا  دوعسم ، نب  هللا  دبع  رـسای ، نب  رامع  سابع ،
مه دنکیم : هفاضا  سپـس  هملـس . ماو  نیـصح  نب  نارمع  کلام ، نب  سنا  رمع ، نب  هللا  دـبع  دـجام ، نب  رباج  هماما ، وبا  هللا ، دـبع  نب  رباج 

فورعم بتک  زا  يرایـسب  رد  تسا ، ثیدح  مکح  رد  انیا  رد  هک  هباحـص  یهاوگ  مه  هدـش و  لقن  ربمایپ  زا  هک  الاب  رد  هدـش  دای  ثیداحا 
نبا هجام ، نبا  يذمرت ، دواد ، یب  : . ننس هلمج : زا  تسا . هدمآ  دیناسم  مجاعم و  ننس و  زا  معا  ص )  ) ربمایپ ثیدح  یلصا  نوتم  یمالسا و 

" يدهملا رابخا   " باتک میَُعن د  وبا  ینُطق و  راد  ینایور و  یناربط و  مجاعم : مکاح ؛ حیحـص  زاّزب ؛ یلعَی  یبأ  دمحا ، دیناسم : ینادـلا ؛  رمع 
یمالـسا نادنمـشناد  زا  یـضعب  دنکیم : هفاضا  دعب  اهنیا . ریغ  قشمد "و  خیرات   " رد رکاسع  نبا  دادغب "و  خـیرات   " رد يدادـغب  بیطخ  و 

تامالع یف  رصتخملا  لوقلا  : " یمتیه رجح  نبا  "" يدهملا ، رابخا   " باتک یمعن : وبا  هلمج : زا  دناهدرک . فیلأت  هنیمز  نیا  رد  یـصاخبتک 
وبا "" يدـهملا ، : " یبرغم یقارع  سیردا  " حیــسملا ، لاّجدـلا و  رظتنملا و  یف  أـجام  رتاوـت  یف  حیــضوتلا  : " یناـکوش " رَظتنملا ، يدـهملا 

هتـشاگن یحورـشم  ثحب  هنیمز  نیا  رد  هک  یـسک  نیرخآ  " نودـلخ . نبا  یلع  ّدرلا  یف  نونکملا  مهولا  : " یبرغم نمؤملا  دـبع  نب  ساـبعلا 
ناـگرزب و زا  ياهّدـع  ( 119 . ) تسا هدرک  ثـحب  روـبزم  هاگـشناد  هـلجم  هرامـش  نیدـنچ  رد  هـک  تـسا  هنیدـم  یمالـسا  هاگـشناد  سیئر 
و  ) تسا رتاوت "  " ّدح رد  يدهم  هنیمز  رد  هدیسر  ثیداحا  هک  دناهدرک  حیرصت  دوخ  ياههتشون  رد  دیدج ، میدق و  زا  مالسا ، نادنمـشناد 

وبا " ةدیقعلا ، حرـش   " باتک رد  ینیوافـس  دمحا  نب  دمحم  " ثیغملا ، حتف   " باتک رد  يواخـس  هلمج : زا  تسین .) راکنا  لباق  هجو  چیه  هب 
نوـماریپ هک  یباـتک  رد  یبرغم  یقارع  سیردا  " يواـحلا ،  " رد یطویـس  شیاواـتف ، رد  هـیمیت  نـبا  "" یعفاـشلا ، بقاـنم   " رد يربا  نـسحلا 

یف رثانتملا  مظن   " باتک ردیناتک  رفعج  نب  دمحم  ... " رَظتنملا ، یف  أج  ام  رتاوت  یف  حیـضوتلا   " باتک رد  یناکوش  هدرک ، فیلأت  يدـهم " "

هک تسا  نودـلخ  نبا  اهنت  دـسیونیم : هینایب  نایاپ  رد  ... " نونکملا . مهولا   " باـتک رد  نموملا  دـبع  نب  ساـبعلا  وبا  رتاوتملا "و  ثیدـحلا 
رارق داریا  دروم  تسین " یـسیع  زج  يدـهم   " هک نومـضم  نیا  هب  یلوعجم  ساسا و  یب  ثیدـح  اب  ار  يدـهم  هب  طوبرم  ثیداحا  هتـساوخ 
باتک وا  راـتفگ  ّدر  رد  هک  نمؤملا " دـبع  نبا   " صوصخب دـناهدرک ، در  ار  وا  راـتفگ  مالـسا ، گرزب  نادنمـشناد  ناـیاوشیپ و  یلو  دـهد .

هک دـناهدرک  حیرـصت  زین  ناثدـحم  ثیداحا و  ناظفاح  تسا . هتفاـی  راـشتنا  برغ  قرـش و  رد  لـبق  لاـس  یـس  زا  هک  تسا  هتـشون  ياهژیو 
هب داقتعا  نیا ، ربانب  دـشابیم . حیحـص  رتاوتم "و   " ًاعطق نآ  عومجم  تسا و  نسح " حیحـص "و"   " ثیداـحا رب  لمتـشم  يدـهم  ثیداـحا 

ار نآ  راذـگتعدب ، ای  ربخ  یب  نادان و  دارفا  زج  تسا و  تعامج  تنـس و  لـها  دـیاقع  زج  هدوب و  بجاو  یناملـسم ) ره  رب   ) يدـهم روهظ 
رظن زا  هک  تسا  هلاـسر  نیا  ساـسح  ياهتمـسق  همجرت  اـهنیا  یناـنک  رـصتنم  دـمحم  یمالـسا : یهقف  عمجم  هرادا  ریدـم  دـننکیمن . راـکنا 
ردپ تنس ، لها  عبانم  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  منزال  عوضوم  نیا  رکذت  اجنیا  رد  تسیک ؟ يدهم  ردپ  ( 120 . ) تشذگ مرتحم  ناگدنناوخ 

مان دـناسریم  هک  دراد  دوجو  یناوارف  رابخا  یّنـس  هعیـش و  عبانم  رد  هک  یلاـح  رد  ( 121 . ) تسا هدش  یفرعم  هللا " دبع   " يدـهم ترـضح 
نوـماریپ ّتنـس  لـها  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  نآ  فـالتخا  نیا  همـشچ  رـس  تسا . مالـسلا -  هیلع  " نـسح -   " ترـضح نآ  ردـپ 

مسا ینعی ، ( 122 .... " . ) یبأ مسا  هیبأ  مسا  یمسا و  همسا  ئطاوی  : " تسا ... هدش  لقن  مالـسا  ربمایپ  زا  هلمج  نیا  ترـضح ، نآ  ياهیگژیو 
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مـسا شردـپ  مسا   " ینعی ریخا  هلمج  دـهدیم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  ینئارق  تسا . نم  ردـپ  مسا  شردـپ ، مسا  و  نم ، مسا  يدـهم )  ) وا
نم مسا  وا  مسا  : " هلمج طقف  ترـضح  نآ  راتفگ  رد  تسا و  هدش  هدوزفا  ربمایپ  مالک  هب  يوار  فرط  زا  ًاهابتـشا  ای  ًادمع  تسا " نم  ردـپ 

رد ریخا  هلمج  یلو  هردک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  ( 123"  ) يذمرت : " دـیوگیم هراب  نیا  رد  یعفاش  یجنگ  ظفاح  تسا . هتـشاد  دوجو  تسا "
هدرک لقن  دوخ  دنـسم "  " زا اج  دنچ  رد  ار  ثیدـح  نیا  هدوب  تقد  طبـض و  تردـق  ياراد  هک  " لبنح ، نب  دـمحا   " زین ( 124 . ) تسین نآ 
تنس لها  قوثو  دروم  ناثدحم  ثیدح و  ناظفاح  هک  یتایاور  رثکا  رد  دنکیم : هفاضا  یجنگ " ( "125 . ) تسین اهنآ  رد  ریخا  هلمج  یلو 
مـشچ هب  هلمج  نیا  هدرک ، لقن  مصاع "  " زا ةدـئاز "  " مان هب  یـصخش  هک  یثیدـح  رد  طقف  تسین . ریخا  هلمج  دـناهدرک ، لقن  هراب  نیا  رد 
يوار هک  تسا  نیا  انعم ، نیا  هاوگ  درادن . يرابتعا  وا  لقن  تسا ، هدرکیم  هفاضا  ثیدح  هب  دوخ  زا  ییاهزیچ  هدئاز "  " نوچ و  دروخیم .

مان ار  ثیدح  نیا  نایوار  زا  رفن  کی  یس و  "" يدهملا ، بقانم   " باتک رد  میعن  وبا  ظفاح  تسا و  مصاع "  " مان هب  یـصخش  ثیدح ، نیا 
دروخیم مشچ  هب  هلمج  نیا  هدئاز "  " لقن رد  طقف  و  تسین . ریخا  هلمج  مادـک  چـیه  رد  و  دناهدینـش ، مصاع "  " زا ار  نآ  یگمه  هک  هدرب 

بیرق تیرثکا  دش ، هظحالم  هکنانچ  يدهم  ثیداحا  و  ( 127  ) نودلخ نبا  ( 126 . ) تسا رابتعا  دقاف  تایاور ، همه  نآ  لباقم  رد  ًاعبط  هک 
ای هدومن  در  ار  اهنآ  دنچ ، ینت  اما  دننادیم . لوبق  دروم  حیحص و  ار  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  ّتنـس ، لها  نادنمـشناد  قافتا  هب 

روهشم راصعا  نورق و  لوط  رد  ناناملسم  مامت  نایم  رد  دیوگیم : يو  تسا . نودلخ " نبا   " هلمج نآ  زا  هک  دناهداد  رارق  کیکشت  دروم 
ناناملسم دزاسیم ، راکشآ  ار  داد  لدع و  دییأت و  ار  نید  دنکیم و  روهظ  ربمایپ  نادناخ  زا  يدرم  ًامتح  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسه  هدوب و 

ثداوح لاجد و  روهظ  دشویم و  هدیمان  يدهم  صخش  نیا  دنکیم ، ادیپ  ّطلـست  یمالـسا  ياهروشک  مامت  رب  يو  دننکیم ، يوریپ  وا  زا 
ار وا  لاّجد  لتق  رد  ای  دشکیم  ار  لاّجد  دیآیم و  دورف  یـسیع  دوب ، دـهاوخ  وا  مایق  لابند  هب  تسا ، تمایق  مّلـسم  تامدـقم  زا  هک  يدـعب 
، مکاح هجام ، نبا  زاّزب ، دواد ، وبا  يذـمرت ، دـننام : ثیدـح ، نایاوشیپ  زا  یهورگ  دـناوخیم ... زاـمن  وا  رـس  تشپ  یـسیع  دـنک و  يراـی م 
، رمع نب  هللا  دبع  سابع ، نبا  یلع ، دـننام : هباحـص  زا  یهورگ  زا  لقن  هب  دوخ  ياهباتک  رد  ار  يدـهم  هب  طوبرم  ثیداحا  یلعَی  وبا  یناربط ،
، ثراح نب  هللا  دبع  یلاله ، یلع  سایًا ، نب  ةّرق  نابوث ، هملس ، ّمُأ  هبیبح ، ّمُأ  يردُخ ، دیعس  وبا  سنأ ، هریره ، وبا  دوعسم ، نب  هللا  دبع  هحلط ،
رب حرَج "  " هک تسا  فورعم  ثیدح  لها  نادنمـشناد  نایم  رد  دننک  هشقانم  اهنآ  دنـس  رد  ثیداحا ، نیا  نارکنم  اسب  هچ  یلو  دـناهدروآ .
ای فعـض  یگظفاح ، مک  تلفغ ، لیبق : زا  یفعظ  هطقن  ثیداحا  نیا  نایوار  زا  یـضعب  رد  ام ، رگا  نیارباـنب  تسا . مّدـقم  ( 128"  ) لیدعت "

عضو یـسررب  ثیداحا و  نیا  زا  يدادعت  لقن  هب  هاگنآ  يو  ( 129 ... ) دوشیم طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ثیدح  لصا  میتفای ، هدـیقع  فارحنا 
هرابرد ثیدح  نایاوشیپ  هک  یثیداحا  عومجم  تسا  نیا  دـنکیم : هفاضا  هدومن و  مالعا  قثوم  ریغ  ار  اهنآ  زا  یخرب  هتخادرپ و  اهنآ  نایوار 

نیا ( 130 . ) تسا شودخم  یمک  رایـسب  رادـقم  زج  اهنآ  همه  دـیدرک ، هظحالم  هکنانچ  دـناهدرک و  لقن  نامزلا  رخآ  رد  وا  مایق  يدـهم و 
رظنبحاـص و نادنمـشناد  هجرف - یلاـعت  هللا  لـجع  رظتنم -  يدـهم  هب  طوبرم  ثیداـحا  هراـبرد  نودـلخ  نبا  هیرظن  هدرـشف  هصـالخ و  دوب 

اجنیا رد  ام ، یلو  ( 131 . ) دناهتسناد هیاپ  یب  ار  نآ  هدرک و  در  نشور  لئالد  اب  ار  يو  نانخس  ینسو ، هعیش  زا  معا  ثیدح  ملع  ناصصختم 
ناونع ریز  یسنارفنک  رد  يو  مینکیم : لقن  ار  هنیدم  هاگشناد  سیئر  داتسا و  " دابع ، نسحملا  دبع  خیش   " نانخـس هصالخ  هنومن  ناونع  هب 
دروم رد  دـیدرت  کش و  زاربا  رگا  فلا -  دـیوگیم : نینچ  نودـلخ  نبا  هیرظن  ّدر  رد  " رَظتنملا ، يدـهملا  یف  رثألاو  ۀّنـسلا  لـهأ  ةدـیقع  "

ملع رد  صّـصخت  لها  هک  یناخّروم  هب  دسر  هچ  تفریم ، رامـش  هب  شزغل  کی  دوب ، سانـش  ثیدح  یـصخش  فرط  زا  يدـهم  ثیداحا 
دراو درادـن و  یهاگآ  نآ  هب  هک  تسا  هدرک  لابند  ار  يزیچ  نودـلخ  نبا  " رکاـش : دـمحا  خیـش   " تسا هتفگ  بوخ  هچ  دنتـسین . ثیدـح 

بکترم هدرک و  یبیجع  ییوگ  ناشیرپ  هداد ، صاصتخا  يدهم  هب  دوخ  همدقم  رد  هک  یلصف  رد  وا  تسین . نآ  درم  هک  تسا  هدش  ینادیم 
" تسا مّدـقم  لیدـعت  رب  حرج  : " هک هلمج  نیا  زا  ناثدـحم  دوـصقم  هـک  تـسا  هدـشن  هجوـتم  وا  ًـالوصا  تـسا . هدـش  ینـشور  تاهابتـشا 
هدوب و روهـشم  راصعا  نورق و  لوط  رد  ناناملـسم  نایم  رد  هک : تسا  هدرک  فارتعا  يدـهم  هب  طوبرم  لضف  زاغآ  رد  يو  ب -  تسیچ !؟
رد ناناملسم  مامت  نایم  رد  يدهم  مایق  عوضوم  هکنیا  هب  فارتعا  اب  دنکیم  روهظ  ربمایپ  نادناخ  زا  يدرم  ًامتح  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسه 
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ایا دریذپن ؟ نارگید  لثم  ار  روهشم  هدیقع  نیا  زین  وا  هک  دوبن  حیحـص  ایآ  تسه ، هدوب و  لوبق  دروم  روهـشم و  يرما  راصعا  نورق و  لوط 
ناناملـسم همه  ایآ  تسین ؟ يوررکت  يورجک و  یعون  دـنراد ، هدـیقع  وا  فالخرب  ناناملـسم  همه  هکنیا  هب  فارتعا  دوجو  اـب  يو ، هیرظن 

یبیغ یلقن و  عوضوم  کی  هکلب  تسین ، يداهتجا  کی  عوضوم  نیا  ًالوصا  تسا !؟ هدـمیهف  تسرد  نودـلخ  نبا  طـقف  دـناهدرک و  هابتـشا 
ار ناناملسم  هیرظن  اجنیا  رد  روبزم  لیلد  دنک و  تابثا  (ص) ربمایپ تنس  ادخ و  باتک  اب  زج  یلیلد  چیه  اب  ار  نآ  یسک  تسین  زیاج  تسا و 
: دـیوگیم ثیداحا  نیا  یـسررب  دـقن و  زا  شیپ  نودـلخ  نبا  ج -  دنتـسه . صـصخت  ياراد  یلقن  عوضوم  نیا  رد  نانآ  دـنکیم و  تابثا 

عومجم تسا  نیا  : " دـیوگیم ثیداحا  لقن  زا  سپ  و  ( 132" . ) مینکیم رکذ  هدـش ، لقن  هراب  نیا  رد  هک  ار  یثیداحا  اجنیا  رد  ام  کنیا  "

زا ناثدـحم  هچنآ  : " دـیوگیم رگید  ياج  رد  "و  دـناهدرک . لقن  نامزلا  رخآ  رد  وا  مایق  يدـهم و  هرابرد  ثیدـح  نایاوشیپ  هک  یثیداـحا 
هتفگان ار  يدهم  ثیداحا  زا  يرایـسب  يو  هک  یلاح  رد  ( 133" . ) میدروآ اجنیا  رد  ناوت  ردق  هب  ار  همه  ام  دـناهدرک ، لقن  يدـهم  تایاور 
نینچمه ددرگیم . نشور  یطویس "  " فیلأت "" يدهملا  رابخأ  یف  يدرولا  فرعلا   " باتک هب  هعجارم  اب  انعم  نیا  هکنانچ  تسا ، تشاذگ 

زا يدادعت  نودـلخ  نبا  د -  تسا . هدرک  تلفغ  هدـش ، لقن  میق " نبا   " فیلأت فینملا " زانملا   " باتک رد  ربتعم  دنـس  اب  هک  یثیدـح  زا  وا 
هک دنتـسه  یناسک  هدـش ، دای  نایوار  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، لاکـشا  اهنآ  دنـس  رد  اهنآ  نایوار  زا  یـضعب  رطاخ  هب  لقن و  ار  ثیداحا  نیا 

. دناهدرکن يداریا  اهنآ  دنس  رد  نادنمشناد  دناهدرک و  ثیدح  لقن  اهنآ  زا  دوخ  حیحص  رد  اهنآ  زا  یکی  لقادح  ای  ملـسم " يراخب "و"  "

دیاب نیاربانب  درادن . دنـس  رظن  زا  يداریا  دقن و  چیه  ياج  يدهم  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  یمک  دادعت  هک  دـنکیم  فارتعا  نودـلخ  نبا  ه -ـ
. دوب دهاوخ  دادعت  نآ  دیؤم  زین  ثیداحا  هیقب  تسا و  یفاک  بلطم  تابثا  يارب  تسا ، لوبق  دروم  يو  هتفگ  هب  هک  مک  دادـعت  نآ  مییوگب :

ياعدا وجدوس  بلط و  هاج  يدارفا  نامز ، لوط  رد  هک  دهدیم  ناشن  مالـسا  خیرات  هب  یهاگن  تیودـهم  نایعدـم  يدـهم و  راظتنا  ( 134)
هب داقتعا  تیودهم و  عوضوم  هک  دـهدیم  ناشن  رما  نیا  دناهتـشادنپیم . يدـهم  ار  يدارفا  ماوع  مدرم  زا  یهورگ  ای  دـناهدرک ، تیودـهم 
اب ترـضح  نآ  ياـههناشن  زا  یخرب  اـی  ماـن  نوچ  و  تسا ، هدوب  لوبق  دروم  مّلـسم و  يرما  ناناملـسم  ناـیم  رد  یبـیغ ، یجنم  کـی  روـهظ 
هچ ای  دناهدومن . دادملق  يدهم  ار  دوخ  هدرک و  هدافتـسا  ؤس  عوضوم  نیا  زا  نانآ  هدرکیم ، قیبطت  هدش  دای  نایعدم  زا  یخرب  تاصخـشم 

روهظ رد  هک  ياهلجع  ای  اهتموکح  يرگدادیب  متس و  تّدش  ای  ینادان  يور  زا  سانلا  ماوع  زا  یخرب  نکل  دناهتشادن  ییاعدا  نانآ  دوخ  اسب 
روصت دوعوم  يدـهم  ار  ناـنآ  هابتـشا ، هب  دـننک ، تقد  ترـضح  ياـههناشن  عومجم  رد  هکنآ  نودـب  رگید ، لـلع  هب  اـی  دناهتـشاد ، يدـهم 

نیا رب  هتشادنپ و  يدهم  هدوب ، مالـسا  ربمایپ  هینکمه  مانمه و  نوچ  ار  هیفنح " نب  دمحم   " ناناملـسم زا  یهورگ  لاثم : ناونع  هب  دناهدرک .
(135 . ) ددرگیم طّلسم  ایند  رب  دوشیم و  رهاظ  ًادعب  تسا و  بیاغ  تسا و  هدرمن  وا  هک  دناهدوب  رواب 

( مجنپ تمسق  ) خساپ

مالعا تحلصم  يور  زا  وا  گرم  هکلب  هدرمن ، مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  دنزرف  لیعامـسا  هک  دندوب  دقتعم  هیلیعامـسا  هقرف  زا  یهورگ 
" هیکز سفن   " هب روهشم  دمحم " ( "136 . ) دوشیم ّطلسم  ایند  رب  دنکیم و  مایق  تسا و  دوعوم  مئاق "  " نامه دریمیمن و  وا  تسا و  هدش 

تسا دوعوم  يدهم  نامه  هک  درک  اعدا  شردپ  شمان ، تبسانم  هب  درک و  مایق  یـسابع  یقیناود  روصنم  نامز  رد  نسح " نب  هللا  دبع  رـسپ 
ناهیقف و زا  هک  نالجع " نب  دـمحم  ، " هیکز سفن  مایق  نایرج  رد  ( 137 . ) دروآ مهارف  وا  يارب  ینارادـفرط  عوضوم ، نیا  يور  هیکت  اب  و 

نبا هنیدم -  مکاح  " نامیلـس -  نب  رفعج  ، " دش هتـشک  دروخ و  تسکـش  دـمحم  هک  یتقو  تساخرب . يو  کمک  هب  دوب ، هنیدـم  نادـباع 
فارـشا ناهیقف و  دننک . عطق  ار  شتـسد  داد  روتـسد  هاگنآ  و  يدرک ؟ جورخ  وگغورد  نآ  اب  ارچ  تفگ : يو  هب  درک و  راضحا  ار  نالجع 

دباع هیقف و  نالجع  نب  دمحم  ریما ! دنتفگ : دـندرک و  وفع  تساوخرد  نالجع  نبا  يارب  نامیلـس ، نب  رفعج  زا  دنتـشاد  روضح  هک  هنیدـم 
هدمآ تایاور  رد  هک  تسا  دوعوم  يدهم  نامه  هللا ، دبع  نب  دـمحم  هک  تسا  هدرک  لایخ  هدـش و  هبتـشم  وا  يارب  عوضوم  تسا و  هنیدـم 
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رد مه  وا  دـمآ و  شیپ  دوب ، هنیدـم  گرزب  ناثدـحم  نادنمـشناد و  زا  هک  زین  رفعج " نب  هللا  دـبع   " يارب يراتفرگ  نیا  نیع  ( 138 . ) تسا
دوعوم يدـهم  نامه  وا  متـشاد  نیقی  هک  مدرک  يراکمه  هللا  دـبع  نب  دـمحم  اب  ّتلع  نیا  هب  نم  تفگ : هنیدـم ، مکاح  تساوخزاب  ِخـساپ 

يدهموا هک  مدیمهف  دش  هتشک  هک  یماگنه  متشادن و  عوضوم  نیا  رد  یکـش  چیه  دوب  هدنز  وا  ات  تسا . هدش  دای  ام  تایاور  رد  هک  تسا 
رـسپ رب  دوب ، دـمحم "  " سرپ مان  هللا "و  دـبع   " شمان هک  زین ، روصنم  ( 139 . ) دروخ مهاوخن  ار  یـسک  بیرف  رگید  نیا  زا  دـعب  و  تسین ،

زا یخرب  هک  مینیبیم  نـینچمه  ( 140 ! ) هیکز سفن  هن  تسا ، نم  دـنزرف  دوعوم  يدـهم  هک  درکیم  اعدا  هدراذـگ و  يدـهم  بقل  شیوخ 
هدنز و ماما و  يدهم و  ار  مالسلا -  هیلع  قداص -  ترضح  هیسووان "  " ًالثم دناهتشاد ، داقتعا  نیشیپ  ناماما  زا  یضعب  تیودهم  هب  اههقرف ،

دندوب رواب  نیا  رب  و  ( 142 . ) دنتشاد مالـسلا -  هیلع  رفعج -  نب  یـسوم  ماما  هرابرد  ار  داقتعا  نیمه  هیفقاو " ( "141 . ) دنتشادنپیم بیاغ 
يرکسع نسح  ماما  تلحر  زا  سپ  زین  یهورگ  هرخألاب  و  ( 143 . ) تسا يدهم  ّطلسم  ناهج  برغ  قرش و  رب  ات  دریمیمن  ترضح  نآ  هک 

هنومن اهنیا  ( 144 . ) دشابیم مئاق "  " ماما نامه  تسا و  بیاغ  هدـنز و  وا  دـنتفگ : دـندرک و  راکنا  ار  ترـضح  نآ  توف  مالـسلا -  هیلع  - 
هراومه مالـسا  تما  تسا و  هدوب  یمّلـسم  عوضوم  زا ، دعب  (ص)و  مالـسا ربمایپ  نامز  رد  تیودهم  عوضوم  دهدیم  ناشن  هک  تسا  ییاه 
یهیدب دروآ . رد  زازتها  هب  ناهج  رد  ار  داد  لدـع و  تیمکاح  مچرپ  دزیتسب و  متـس  ملظ و  اب  دـنک و  مایق  هک  دـناهدوب  یـصخش  راظتنا  رد 

هلئـسم لـصا  راـکنا  يارب  يزّوـجم  دـناوتیمن  زگره  راودا ، زا  یـضعب  رد  تیودـهم  عوـضوم  زا  نارگیزاـب  یخرب  هدافتـسا  ؤـس  هک  تسا 
نایعدم تسا . هتفرگ  رارق  هدافتسا  ؤس  دروم  بلط  تصرف  رگیزاب و  رصانع  يوس  زا  يرایسب  قیاقح  خیرات ، لوط  رد  اریز  دشاب ، تیودهم 

نیا لیلد  زگزه  اـهینا  یلو  تسا . هدوبن  مک  اـین  رد  زین  یگتخاـس  ناـیدا  دـناهدوبن  مک  اـیند  رد  يونعم ، تاـماقمریاس  توبن و  اـی  تیهولا ،
رد هدش و  عقاو  هدافتـسا  ؤس  دروم  ام  نامز  رد  زین  تعنـص  شناد و  ملع و  ددرگ . أیبنا  توبن  ادخ و  دوجو  لصا  رکنم  یـسک  هک  دوشیمن 
رد يدـهم  تموکح  يامیـس  مینک !؟ یفن  ار  تعنـص  ملع و  لصا  ام  هک  دوشیم  ثعاب  نیا  ایآ  یلو  دوریم ، راک  هب  يرـشب  دـض  ياههار 
هب دوش ، تایئزج  دراو  هکینا  نودب  رگید -  ياههنیمز  زا  يرایـسب  دـننام  يدـهم -  ترـضح  مایق  روهظ و  هنیمز  رد  میرک  نآرق  نآرق  هنیآ 

نیمز يور  رد  ناـحلاص  یئاـهن  لـماک و  يزوریپ  و  یناـهج ، لدـع  تموکح  لیکـشت  زا  نیعی  تسا ؛ هدرک  ثحب  یلوصا  یلک و  تروص 
مایق روهظ و  يدهم و  ترضح  هب  طوبرم  يریسفت ، یثیدح و  كرادم  دانتسا  هب  یمالـسا ، نارـسفم  ار  تایآ  هنوگ  نیا  تسا . هتفگ  نخس 
تهج دنارد ، يرتشیب  تحارص  و  (. 145  ) دناهتسناد عوضوم  نیا  هب  رظان  ار  اهنآ  نادنمشناد  هک  ینآرق  تایآ  عومجم  زا  ام  دناهتـسناد . وا 

َنوُِحلاّصلا ََيِدابِع  اُهثِرَی  َضرألا  ّنأ  ِرکّذـلا  ِدـَعب  نِم  ِرُوبّزلا  ِیف  اـنبتک  دَـقلَو   - 1 میهدیم : رارق  یـسررب  دروم  ار  هیا  هس  راـصتخا ، تیاـعر 
يانعم حیضوت  رد  " درب . دنهاوخ  ثرا  هب  نم  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز  ماجنارس ، هک  میاهتشون  تاروت  زا  سپ  روبز  باتک )  ) رد ام ، ( "146)

هب هدـش  دای  هیآ  رد  یلو  دـشاب  يروآ  دای  رکذـت و  هیام  هک  تسا  يزیچ  ره  ياـنعم  هب  لـصا  رد  رکذ " : " هک مینکیم  يروآ  داـی  هیآ  نیا 
قبط تسا . هدش  یفرعم  روبز  زا  لبق  هکنیا  هنیرق  هب  تسا  هدیدرگ  ریسفت  تاروت "  " ینعی مالسلا -  هیلع  یسوم -  ترضح  ینامـسآ  باتک 
ٌرکِذ ّـّالا  َوُه  نّا  تسا : هدـش  هتفگ  نآرق  هب  ناونع  نیا  نارق  تاـیآ  دوـخ  رد  هک  اریز  تسا  دـیجم  نآرق  هب  هراـشا  رکذ " ، " يرگید ریـسفت 

رد نآرق ، رب  هوالع  ام ، دوب : دـهاوخ  نینچ  هیآ  ياـنعم  هدوب و  رب " هوـالع   " ياـنعم هب  دـعب " نم   " هملک نیارباـنب ، ( 27 ریوکت /   ) نیَملاـعِلل
ترضح هب  طوبرم  لصف  زاغآ  رد  دیفم  خیش  موحرم  (. 147) درب دنهاوخ  ثرا  هب  نم  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز  ماجنارس ، هک  میاهتشون  روبز 

 - رقاب ماما  زا  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ( 148 . ) تسا هدرک  دانتـسا  مینکیم ، لقن  هک  يدعب  هیآ  هیآ و  نیا  هب  هجرف ،-  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم - 
موحرم نآرق ، هتسجرب  رسفم  (. 149  ) دننامزلا رخآ  رد  يدهم  نارای  نامه  حلاص ، ناگدنب  نیا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا -  هیلع 

رب دناهدرک ، لقن  (ص) مالسا ربمایپ  زا  ینـس  هعیـش و  هک  یثیدح  دیوگیم : هدش  دای  ثیدح  لقن  زا  سپ  روبزم  هیآ  ریـسفت  رد  یـسربط " "

زا حلاص  يدرم  ات  دنادرگیم  ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  : " دراد تلالد  عوضوم  نیا 
ییوگشیپ هب  نآرق  هراشا  ( 150" . ) دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  وا  دزیگنا و  رب  ارم  نادناخ 
رادروخرب یتیمها  نانچ  زا  عوضوم  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  روبز ، تاروت و  باتک  رد  نیمز  يور  رد  دـنوادخ  هتـسیاش  ناگدـنب  تموکح 
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رد عوضوم  نیا  نیع  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  تسا . هدـشیم  حرطم  يرگید  زا  سپ  یکی  نیـشیپ  ناربمایپ  ینامـسآ  بتک  رد  هک  تسا 
هیلع ربمایپ -  دواد  ياهزردنا  اهـشیاین و  اهتاجانم و  زا  ياهعومجم  تسا و  تاروت )  ) میدق دـهع  بتک  زج  زورما  هک  دواد " ریمازم   " باتک

هب ِنالکوتم  اما  دنوشیم ، عطقنم  ناریرش  : " میناوخیم ... رومزم 37  رد  هلمج  زا  . دروخیم مشچ  هب  نوگانوگ  ياهریبعت  هب  تسا ، مالسلا - 
دوب دهاوخ  ادیپان  ییامن  راسفتسا  ار  شناکم  دنچ  ره  هک  دوشیم  تسین  ریرش  هک  تسا  كدنا  لاح  و  دش ، دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ 

ناـکربتم : " میناوخیم ... نینچ  روـمزم  ناـمه  رد  نینچمه  " دـش . دـنهاوخ  ذذـلتم  یتمالـس  ترثـک  زا  هدـش  نیمز  ثراو  ناعـضاوتم  اـما 
ِضرألا ِیف  اوُفِعـُضتسا  َنیّذلا  یَلَع  ّنُمَن  نأ  ُدیُرنَو   - 2 ( 151" . ) دش دنهاوخ  عطقنم  يو  نانوعلم  اما  دش ، دنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ ) )

شخب رد  هکناـنچ  " میهد . رارق  نیمز )  ) ناـثراو ناـیاوشیپ و  ار  ناـنآ  میـشخب و  تمعن  نیمز  نافعـضتسم  رب  هک  میاهدرک  دراو  ( "152 ...)
نادناخ يوس  هب  ناهج  مدرم )  ) شیارگ تشگزاب و  ییوگشیپ  زا  سپ  مالسلا -  هیلع  نانمؤم -  ریما  میدرک ، لقن  هعیش " عبانم  رد  يدهم  "

وا درک . مایق  یـسابع  تفالخ  دـض  رب  نومأـم  ناـمز  رد  ناـیولع ، زا  یکی  " رفعج ، نب  دـمحم  ( "153 . ) دوـمرف توـالت  ار  هیآ  نیا  یحو ،
لیوأت ات  نک  ربص  تفگ : وا  مدرک . لقن  سنا  نب  کلام  يارب  میتسه ، وربور  اهنآ  اب  هک  ار  ییاهراشف  اهیراتفرگ و  حرـش  يزور  دیوگیم :

اَمَک ِضرألا  ِیف  مُهّنَِفلخَتـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  مُکنِم  اُونَمآ  َنیّذلا  ُهللا  َدَعَو   - 3 ( 154 . ) ددرگ راکـشآ  نیّذلا ... یَلَع  ّنُمَن  نأ  ُدیُرنَو  هیآ :
(. 155 ... ) ًائیَش ِیب  َنوُکِرُشیال  ینَنوُُدبعَی  ًانمَأ  مِِهفوَخ  ِدَعب  نِم  مُهَّنلِدَُبیلَو  مَُهل  یضَترا  يِّذلا  ُمُهَنید  مَُهل  ّنَنّکَُمَیلَو  مِِهلبَق  نِم  نیّذلا  َفَلخَتـسا 

دهاوخ نیمز  يور  هفیلخ  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دـناهداد ، مانا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  "

دیشخب و دهاوخ  رارقتسا  هدیدنـسپ  نانآ  يارب  دوخ  هک  ار  ینییآ  نید و  و  دیـشخب ؛ نیمز  يور  تفالخ  ار  ناینیـشیپ  هک  هنوگ  نامه  درک ،
... ". دنهدیمن رارق  کیرش  نم  يارب  ار  يزیچ  دنتسرپیم و  ارم  هکنانچنآ )  ) تخاس دهاوخ  لّدبم  شمارآ  ینمیا و  هب  ار  نانآ  سرت  میب و 

. تسا هدش  لزان  ص )  ) دمحم لآ  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  ربمایپ  نادناخ  زا  دیوگیم : هیآ  نیا  ریسفت  رد  یسربط "  " موحرم
نایعیش نانآ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : دناوخ و  ار  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  ترـضح  زا  یـشاّیع " "

نامه وا  تسا . تما  نیا  يدهم  وا  دـناسریم و  اجنا  هب  ام  زا  يدرم  تسد  هب  نانآ  قح  رد  ار  راک  نیا  دـنوادخ  دنتـسه . ربمایپ  نادـناخ  ام 
دنادرگیم ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  : " دومرف وا  هرابرد  (ص) ربمایپ هک  تسا  یـسک 

ملظ زا  هکهنوگ  نامه  دزاسیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  تسا ، دمحم )  ) نم مسا  وا  مسا  ددرگ . ناهج  مکاح  نم  نادناخ  زا  يدرم  ات 
زین مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  و  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  روبزم  هیآ  ریسفت  رد  انعم  نیا  دیازفایم : یسربط " " . " دشاب هدش  رپ  روج  و 

تـسا بسانم  دیـسر ، اجنیا  هب  يدهم  ترـضح  نوماریپ  ام  ثحب  هک  کنیا  تبیغ  نارود  رد  ماما  دوجو  دـیاوف  ( 156 . ) تسا هدش  تیاور 
هب تسیچ ؟ تبیغ  رـصع  رد  ماما  دوجو  هدیاف  هک : تسا  نیا  نآ  و  مییوگ ، خـساپ  ترـضح  نآ  نوماریپ  اهـشسرپ  نیرتعیاش  زا  یکی  هب  هک 

دوجو یناربانب  اوشیپ . کی  شقن  رد  یعامتجا  یگدنز  کی  هن  تسا  یـصوصخ  یگدنز  کی  تبیغ  نارود  رد  ماما  یگدـنز  رگید : ریبعت 
هک میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دنربب ؟ وا  زا  دنناوتیم  ياهرهب  عون  هچ  مدرم  دشاب و  هتشاد  دناوتیم  مدرم  يارب  یمومع  رثا  هچ  وا  سدقم 

هدش لیدبت  اهنیا  لاثما  ییایؤر و  ادیپان و  جاوما  ای  یئرمان  حور  کی  هب  ترـضح  نآ  دوجو  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زگره  ماما  ندوب  بیاغ 
تفر اههعماج  لد  رد  مدرم و  نایم  رد  ترـضح  نآ  ینالوط . يرمع  اب  اهتنم  رداد ، یجراخ  ینیع و  یعیبط  یگدـنز  کی  يو  هکلب  تسا !
ماما ( 157" . ) سانـشان یئرمان "و"   " نیب تسا  رایـسب  قرف  و  سانـشان . تروص  هب  یلو  دنکیم  یگدنز  فلتخم  طاقن  رد  دراد و  دـمآ  و 

ار وا  نانآ  یلو  دنیبیم  ار  مدرم  دوشیم و  رـضاح  جـح  مسوم  رد  وا  دـننکیم . مگ  ار  دوخ  ماما  مدرم  دومرفیم : مالـسلا -  هیلع  قداص - 
هدشن حرطم  ام  رصع  رد  اهنت  هتـشادن و  یگزات  لاؤس  نیا  هک  مینک  يروآ  دای  هدش  دای  لاؤس  خساپ  رد  ناهنپ  دیـشروخ  ( 158 . ) دننیبیمن

یماگنه هدوب و  حرطم  لاؤس  نیا  زین  مالـسلا -  هیلع  يدهم -  ترـضح  دلوت  زا  شیپ  یتح  هک  دیآیم  رب  یمالـسا  تایاور  زا  هکلب  تسا ،
یلاؤس نینچ  اب  دندروآیم ، نایم  هب  نخـس  ترـضح  نآ  ینالوط  تبیغ  يدـهم و  زا  مالـسلا -  مهیلع  نیـشیپ -  همئا  یمالـسا و  ربمایپ  هک 
دوجو زا  تبیغ ، نامز  رد  هعیش  ایآ  هک  شسرپ  نیا  خساپ  رد  مالسا  ربمایپ   - 1 هنومن : ناونع  هب  دنتفگیم . خساپ  نآ  هب  دندشیم و  وربور 
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ون زا  دـنربیم و  عفن  وا  زا  شتبیغ  نارود  رد  تخیگنا ، رب  يربمایپ  هب  ارم  هک  يراگدرورپ  هب  دـنگوس  یلب ، دومرف : دربیم ؟ ياهدـیاف  مئاـق 
 - قداص ماما   - 2 ( 159 . ) دننکیم هدافتـسا  اهربا  تشپ  رد  نتفرگ  رارق  ماگنه  هب  دیـشروخ  زا  هک  هنوگ  نامه  دـنریگیم ، هرهب  شتیالو 

دهاوخن هدوبن و  تجح  زا  یلاخ  هاگچیه  نیمز  زیخاتـسر ، زور  اـت  هدـیرفآ  ار  مدآ  ترـضح  دـنوادخ  هک  يزور  زا  دومرف : مالـسلا -  هیلع 
ماما زا  هنوگچ  مدرم  دیـسرپ : يوار  دوشیمن . شیاتـس  ادخ  دشابن ، ادخ  تجح  رگا  و  ناهنپ ، بیاغ و  ای  راکـشآ و  رهاظ و  تجح  ای  دوب ،

 - يدهم ترضح  دوخ   - 3 ( 160 . ) دننکیم هدافتسا  ربا  تشپ  دیشروخ  زا  هکنانچنآ  دومرف : ترـضح  دننکیم ؟ هدافتـسا  ناهنپ  بیاغ و 
" بوقعی نب  قاحـسا   " تـالاؤس هب  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  هک  یعیقوت  رد  تسا . هدرک  هیکت  اـنعم  نیا  يور  زین  هجرف -  یلاـعت  هللا  لـجع 

هدافتـسا نوچمه  نم  زا  مدرم  هدافتـسا  یگنوگچ  اـما  تشون : نینچ  دـیدرگ ، قاحـسا  لـیوحت  ناـمثع  نب  دـمحم  طـسوت  دومرف و  رداـص 
ياراد دیشروخ  هک : مینک  يروآ  دای  دیاب  هیبشت  نیا  حیضوت  رد  ( 161 . ) دوشیم ناهنپ  اهربا  تشپ  رد  هک  یماگنه  دیشروخ ، زا  تساهنآ 

یبوخب دیشروخ  هغشا  راکشآ ، یناشفا  رون  رد  میقتسم . ریغ  یناشفا  رون   - 2 میقتسم ، راکشآ و  یناشفا  رون   - 1 تسا : یناشفا  رون  عون  ود 
تایح راثآ  اما  دنکیم . شخپ  هتفرگ و  ار  دیشروخ  میقتسم  رون  تام ، هشیش  کی  دننامه  اهربا  میقتسم ، ریغ  شبات  رد  یلو  دوشیم  هدید 
هکلب دـباتیم ، تعیبـط  تاـیح و  هنهپ  رب  ًامیقتـسم  نآ  رون  هک  تسین  یناـمز  صوصخم  تادوجوم و ،... ومن  دـشر و  رد  دیـشروخ  شخب 

، ناتخرد نتـسشن  راب  هب  تایح ، تکرح و  يارب  مزال  يژرنا  دـیلوت  ناهایگ ، دـشر  شیور و  اـمرگ ، دـیلوت  دـننام : راـثآ -  نیا  زا  يرایـسب 
یماگنه ماما ، دوجو  يونعم  هعشا  دراد . دوجو  زین  اهربا  تشپ  زا  دیشروخ  تام  رون  شبات  نامز  رد  اهلگ -  نتفکش  اههفوکش و  ندیدنخ 

يربهر تیبرت و  میلعت و  سالک  ندـش  فقوتم  دوجو  اـب  هک  تسا  ینوگاـنوگ  راـثآ  ياراد  تسا ، ناـهنپ  تبیغ  ياـهربا  تشپ  رد  هک  مه 
قبط ناهج  ناج   - 1 میهدیم . رارق  یسررب  دروم  راصتخا  هب  ار  راثآ  نیا  زا  یخرب  کنیا  دزاسیم . راکشآ  ار  وا  يدوجو  هفسلف  میقتـسم ،
ناج ماما ، یمالسا ، شنیب  رد  دناهدرک ، هئارا  نادنمـشناد  هک  تسا  یلئالد  ساسا  رب  و  هدش ، دراو  تماما  عوضوم  رد  هک  یناوارف  ثیداحا 

ملاـع و نیب  ضیف " هطـساو  یتـسه و"  ناـهج  يزکرم  هتـسه  دوـجو ، ملاـع  بلق  ماـما  دراد . یگتـسب  وا  دوـجو  هب  ناـهج  تـسا و  ناـهج 
ناهج دـشابن ، ناهج  رد  سانـشان -  تروص  هب  ولو  وا -  رگا  و  درادـن . یتواـفت  وا  تبیغ  روضح و  تهج  نیا  زا  تسا و  ملاـع  راگدـیرفآ 

دوخ ماک  رد  ار  دوخ  نانکاس  دنامب ، ماما  دوجو  نودب  نیمز  رگا  دومرف : مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هکنانچ  دزیریم . ورف  مه  رد  یتسه 
رد درادیم . هگن  وا -  ناذا  هب  زج  یشاپ -  ورف  زا  ار  نامـسآ  دنوادخ  هک  تسام  ئدوجو  وترپ  رد  دومرف : مراهچ  ماما  (. 162 . ) دربیم ورف 

لزان ناراـب  دـنوادخ  هک  تساـم  هطـساو  هب  درادیم . هگن  شناـنکاس ، شمارآ  بلـس  شزرل و  زا  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  تساـم  وجو  وترپ 
، دوـبن تسا  نیمز  رد  هک  اـم  زا  سک  نآ  رگا  و  دروآیم . نوریب  ار  نیمز  ياـهتمعن  تاـکرب و  دـنارتسگیم و  ار  دوـخ  تمحر  دـنکیم و 

موزل دروم  رد  دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  مالـسلا -  هیلع  نانموم -  ریما  ادخ  نییآ  زا  يرادساپ   - 2 ( 163 . ) دربیم ورف  ار  دوخ  لـها  نیمز 
یلاخ لـیلد ، تجح و  اـب  ياهدـننک  ماـیق  زا  نیمز  يور  زگره  تسا ، نینچ  ایادـخ  : " دـیوگیم ناـمز  رـصع و  ره  رد  یهلا  ناربهر  دوجو 

... " دـیارگن یـشومارف  هب  دورن و  نیب  زا  یهلا  نشور  دانـسا  ئلالد و  ات  ناهنپ ، كاـنمیب و  هاوخ  دـشاب و  راکـشآ  رهاـظ و  هاوخ  دـنامیمن ،
(. 164)

( مشش تمسق  ) خساپ

، یناسمآ میلاعت  يوس  هب  نایوج  هدـسفم  تسد  ندـش  زارد  یبهذـم و  لئاسم  هب  یـصخش  راـکفا  اههقیلـس و  شزیمآ  ناـمز و  تشذـگ  اـب 
ظفح یهلا  نییآ  تلاـصا  هکنآ  يارب  ددرگیم . شخبناـیز  تارییغت  شوختـسد  نید  دوریم و  تـسد  زا  یهلا  نیناوـق  زا  ياهراـپ  تلاـصا 

، مهم هسسؤم  ره  رد  دبای . همادا  موصعم  ياوشیپ  کی  هلیسو  هب  هتشر  نیا  دیاب  دوش ، هتفرگ  تافارخ  اهرییغت و  تافیرحت و  يولج  ددرگ و 
شتآ رطخ  ای  نادزد  دربتـسد  زا  اـت  دـننکیم  يرادـهگن  نآ  رد  ار  هسـسؤم  نآ  مهم  دانـسا  هک  دراد  دوجو  يریذـپان " بیـسآ  قودنـص  "
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ياهتلاصا همه  ات  تسا  یهلا  نییآ  دانـسا  ظفح  ریذپانبیـسآ  قودنـص  زین  شدنلب  حور  ماما و  هنیـس  دـنامب . ظوفحم  اهنیا  لاثما  يزوس و 
" يراخب حیحص   " حرـش رد  ینالقـسع " رجح  نبا   " ظفاح ( 165 . ) دـنک رادـهاگن  دوخ  رد  ار  میلاعت  نیا  ینامـسآ  ياهیگژیو  نیتسخن و 
و هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  يدهم -  ترـضح  روهظ  ماگنه  نیمز  هب  ماسلا -  هیلع  یـسیع -  ترـضح  لوزن  زا  یکاح  ثیداحا  لقن  زا  سپ 
دنکیم و ادتقا  تّما  نیا  زا  درم  هب  تمایق ، کیدزن  نامزلا و  رخآ  رد  مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  هکنیا  دسیونیم : ترـضح  نآ  هب  وا  يادتقا 

لئالد اب  هک  تجح  دوجو  زا  زگره  نیمز  هک : تسا  یمالـسا  نادنمـشناد  نایم  رد  حیحـص  هیرظن  رب  لـیلد  دـناوخیم ، زاـمن  وا  رـس  تشپ 
هدبز نازابرـس  شـشوک  مامت  دربن ، ياهنادـیم  رد  یـشخب  دـیما   - 3 ( 166 . ) دـنامیمن یلاخ  دـنکیم ، مایق  ادـخ  يارب  راکـشآ ، نیهاربو 
ًامئاد نمـشد  نازابرـس  ًـالباقتم  و  دـشاب ، زازتـها  رد  ناـنچمه  نمـشد  تـالمح  ربارب  رد  هاپـس ، مچرپ  هک  تسا  رما  نیا  فوطعم  راکادـفو 

. تسا اهنآ  رمتـسم  شـشوک  شالت و  نازابرـس و  یمرگلد  هیام  مچرپ ، ندوب  رارقرب  هک  ارچ  دـنزاس ، نوگنرـس  ار  اـهنآ  مچرپ  دنـشوکیم 
نازابرس قورع  رد  یترارح  رپ  مرگ و  نوخ  دشاب -  تکاس  شوماخ و  ًارهاظ  دنچ  ره  یهدنامرف -  ّرقم  رد  رگـشل  هدنامرف  دوجو  نینچمه 
هدنامرف لتق  ربخ  هاگره  اّما  زازتها ! رد  ناممچرپ  تسا و  هدنز  ام  هدـنامرف  هک  درادیم  او  رتشیب  شالت  هب  ار  اهنآ  دروآیم و  رد  شدرگ  هب 

کی سیئر  ددرگیم . یشالتم  دزابیم و  ار  دوخ  هیحور  هبترم  کی   ، هداعلا قوف  ییآراک  اب  میظع  رگشل  کی  دوش ، شخپ  هاپـس  نایم  رد 
مظن و تکرح و  تایح و  هیام  دـشاب ، يرامیب  رتسب  رد  ًاضرف  اـی  رفـس  رد  ًـالثم  دـنچ  ره  تسا ، هدـنز  هک  ماداـم  رگـشل ، کـی  اـی  تیعمج 

ياهدیقع قبط  هعیـش  تیعمج  دشاپیم . همه  رـس  رب  ار  يدیمون  سأی و  رابغ  درگ و  وا  نتفر  تسد  زا  ربخ  ندینـش  یلو  تساهنآ ، شمارآ 
نـشور رد  هدـیقع  نیا  یناور  رثا  و  دـنادیمن ، اـهنت  ار  دوـخ  اـما  دـنیبیمن ، دوـخ  ناـیم  رد  ار  وا  دـنچ  ره  دراد ، هدـنز  ماـما  دوـجو  هب  هک 

. تسا كرد  لباق  ًالماک  یناهج ، گرزب  مایق  نآ  يارب  یگداـمآ  يزاـس و  دوخ  هب  دارفا  نتخاـس  راداوو  اـهلد  رد  دـیما  غارچ  نتـشادهگن 
عّیـشت بهذم  نم  هدیقع  هب  دیوگیم : يوسنارف  رادمان  قرـشتسم  و  هسنارف )  ) نبروس هاگـشناد  رد  هفـسلف  داتـسا  نبرک " يرناه   " روسفورپ

هدنز و ار  تیالو  هتسویپ ، رمتسم و  روط  هب  تسا و  هتـشادهگن  هشیمه  يارب  قلخ  ادخ و  نایم  ار  یهلا  تیاده  هطبار  هک  تسا  یبهذم  اهنت 
نآ زا  سپ  هدرک و  متخ  میلک  ترـضح  رد  یناسنا ، ملاع  ادخ و  نایم  یعقاو  تسا  ياهطبار  كار ه  تّوبن  دوهی ، بهذـم  درادیم . اجرب  اپ 

حیـسم ترـضح  رد  نایحیـسم  نینچمه  دـنکیم . عطق  ار  روبزم  هطبار  هدومنن و  ناـعذا  (ص) دـمحم ترـضح  حیـسم و  ترـضح  توبن  هب 
قلاخ و نایم  ياهطبار  رگید  ناشیا ، رد  تّوبن  متخ  اب  هدرک و  فقوت  (ص) دمحم ترضح  رد  زین  نانامـسم  زا  تنـس  لها  دناهدش . فقوتم 
هک ار  تیالو "  " یلو دـنادیم ، هدـش  متخ  (ص) دّـمحم ترـضح  اب  ار  تّوبن "  " هک تسا  عّیـشت  بهذـم  اـهنت  دـننادیمن . دوجوم  قولخم ،

(. 167  ) دنادیم هدنز  هشیمه  يارب  ترضح و  نآ  زا  دعب  دشابیم ، لیمکت  تیاده و  هطبار  نامه 

؟ دیهد حیضوت  جع )   ) نامز ماما  تیصخش  دروم  رد 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  جع )   ) نامز ماما  تیصخش  دروم  رد 

خساپ

، لوا ج  یبرع ، يدـنوخآ ، پاچ  یفاک ، لوصا  ، ) دـمآ ایند  هب  يرمق  يرجه  لاس 255  نابعش  هام  مهدزناپ  زور  جع ) ) رصع یلو  ترـضح 
تداهش هب  يرمق  يرجه  لاس 260  رد  هک  تسا  (ع) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  دمحم  ابا  شردپ  (ع .)) بحاصلا دلوم  باب  ص 514 ،

، دوشیم هتفگ  لقیص »  » و نسوس » «، » سگرن  » وا هب  هک  هناحیر  مانب  تسا  یئوناب  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  ردام  ص 503 .) نامه ، ، ) دیسر
تیبرت و تـحت  يرمق  يرجه  لاس 260  ات  (ع ،) رـصع یلو  ترـضح  همّالع .) ۀصالخ  زا  لقن  هبهثلاث  ةدئاف  ص 464 ، ج 2 ، ةاورلا ، عماج  )
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نــسح ماـما  نایعیــش  زا  یـّـصاوخ  زج  دـشیم و  هتــشادهگن  ناـهنپ  مدرم  زا  ناـمز  ناـمه  رد  تـسیزیم و  شراوـگرزب  ردـپ  یتـسرپرس 
نآ دوجو  زا  تسا  يرکـسع  نسح  ماما  ّصاوخ  زا  هک  يرفعج  مشاه  وبا  لاثما  یتح  تشادنتاقالم . ترـضح  نآ  اب  یـسک  (ع ،) يرکـسع
ایآ تسا . نم  شسرپ  عنام  وت  تلالج  متفگ : (ع ) يرکسع نسح  ماما  ترـضح  دمحم  ابا  هب  دیوگیم : مشاه  وبا  دندوب . ربخ  یب  ترـضح 

ار وا  دـمآ ، شیپ  ياهثداح  رگا  متفگ : مراد . دومرف : دـیراد ؟ يدنزرفامـش  ایآ  مرورـس ! متفگ : سرپب . دومرف : ماما  منکب ؟ یلاؤس  مناوتیم 
هک یناـسک  زا  یکی  (ع .)) رادـلا بحاـص  یلا  صنلا  ةراـشالا و  باـب  ح 2 ، ص 328 ، ج 1 ، یفاـک ، ، ) هنیدـم رد  دومرف : منیبـب ؟ اـجک  رد 

نبدـمحا دزن  ورمع  وبا  نم و  دـیوگیم : يریمح  رفعج  نب  هللادـبع  تسا . دیعـس  نب  نامثع  ورمع  وبا  تسا ، هدـید  ار  رـصع  یلو  ترـضح 
ماـما دـمحم  اـبا  ترـضح  نیــشناج  هراـبرد  هـک  درک  هرااـش  نـم  هـب  قاحــسا  نـب  دـمحا  مـیدرک ، عاـمتجا  هـمه  یتـقو  میتـفر . قاحــسا 

نوچ مرادـن  یکـش  نآ  رد  هک  منکب  لاؤس  يزیچ  زا  مهاوخیم  ورمَع ! اـبا  يا  متفگ : ورمع  وبا  هب  مسرپـب . ورمع  وـبا  زا  (ع ) يرکـسعنسح
دـسرب زور  نآ  نوچ  تمایق و  زور  هب  هدنام  زور  لهچ  رگم  دنامیمن  یلاخ  ادـخ  تّجح  زا  نیمز  هرک  هک  تسا  نیا  نم  نید  نم و  داقتعا 
دیشخب دهاوخن  يدوس  وا  هب  شنامیا  رگید  دشاب ، هدرواین  نامیا  نآ  زا  شیپ  یسک  رگا  دوشیم و  هتسبهبوت  هار  دوشیم و  هتشادرب  تّجح 

يروطنامه ددرگ  رتشیب  منیقی  منک و  ادیپ  رطاخ  نانیمطا  مهاوخیم  یلو  مراد  نیا  هب  نامیا  هچرگ  دوب . دـنهاوخ  قلخ  نیرتدـب  دارفا  نآ  و 
يدرواین و نامیا  رگم  تفگ : وا  هب  دنوادخ  دهدب و  ناشن  ار  اههدرم  ندرک  هدنزتیفیک  وا  هب  هک  تساوخ  دـنوادخ  زا  میهاربا  ترـضح  هک 
(ع) يداه ماما  نسحلااـبا  ترـضح  زا  يزور  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  قاحـسا  نب  دـمحا  دوش و  نئمطم  مبلق  مهاوخیم  ارچ ، داد : باوج  وا 
ره تسا و  نم  دامتعا  دروم  ورمع  وبا  تسا  هتفگ  (ع ) يداهماما ترضح  مریگب و  وا  زا  ار  منید  منک و  دمآ  تفر و  یـسک  هچ  اب  مدیـسرپ :

ار دوخ  نید  ماکحا  یسک  هچ  زا  مدیـسرپ : يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  تفگ : قاحـسا  نب  دمحا  نینچمه  ماهتفگ و  نم  هتفگ  وا  هچ 
وریپ وت  دـناهتفگ . تسرد  دنتفگامـش ، يارب  هچ  ره  نم  زا  نانآ  تسا . نم  دامتعا  دروم  شرـسپ  ورمع و  وبا  دومرف : ترـضح  نآ  مریگب و 

ياهفرح ورمعوبا  یتقو  تسوت . هرابرد  ماما  ود  راتفگ  نیا ، دنتسه . نم  دامتعا  دروم  ود  ره  هک  نک  تعاطا  دنیوگیم  هچ  ره  شاب و  نانآ 
ار (ع) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  نیـشناج  امـش  اـیآ  متفگ : وگب . ار  تلاؤس  تفگ : نآ  زا  سپ  تسیرگ . داـتفا و  هدجـس  هب  دینـش  ارم 
رب وا  مان  زا  لاؤس  تفگ : تسیچ ؟ شمان  متفگ : وگب . تفگ : تسا . هدنام  رگید  لاؤس  کی  متفگ : ماهدید  مسق  ادـخ  هب  دومرف : ياهدـید ؟

يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  هک  درادـنپیم  نینچ  هفیلخ  اریز  نم  روتـسد  هن  تسا  ترـضح  دوخ  روتـسد  نیا  تسا و  هدـش  میرحت  امش 
ردب رد  (ع ) يرکسع نسح  ماما  هداوناخ  درادنپیم  وا  تسا . هدش  میسقت  شثاریم  تسا و  هتـشاذگن  ياج  هب  دوخزا  يدنزرف  هتفای و  تافو 

، دیرادرب تسد  عوضوم  نیا  زا  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  دننکیم . شبیقعت  دتفیب ، اهنابز  هب  ترـضح  مسا  رگا  دـنرادن . ار  یـسک  دـناهدش و 
یلو ترـضح  صوـصخم  ياهنیـشناج  زا  ود  ره  شرـسپ  ورمع و  وـبا  نیا  ح 1 .) (ع ،) هآر نـم  ۀیمـست  یف  باـب  ص 329 ج 1 ، یفاـک ، )

دراوم رد  رگم  درکیمن  تاقالم  وا  اب  یـسک  هّصاخ  باّون  زج  رگید  شردپ ، تداهـش  زا  سپ  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  دنتـسه . (ع ) رـصع
رفعج ماما  ترضح  دش . عورش  (ع ) نامز ماما  تبیغ  دندیـسر ، تداهـش  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  هک  نامز  نآ  زا  و  یئانثتـسا .
تبیغ رد  تسا . ینالوط  يرگید  تسا و  هاـتوک  ود  نآ  زا  یکی  تسا . شیپ  رد  تبیغ  ود  (ص ) دـمحم لآ  مئاـق  يارب  دومرف : (ع ) قداـص

، دنتـسه ربخاب  ترـضح  نآ  ياج  زا  یلاوم  ّصاوخ  ینالوط  تبیغ  رد  دـنهاگآ و  ترـضح  نآ  ياج  زا  هعیـش  صاوخ  طقف  تدـم ، هاتوک 
دیعس نب  نامثع  دنفورعم : هعبرا » باون   » هب هک  دنتشاد  نیشناج  رفن  راهچ  يرغص  تبیغ  رد  ترـضح  نآ  ح 19 .) ص 340 ، ج 1 ، یفاک ، )

لاس رد  عورش و  يرمق  يرجه  لاس 260  زا  يرغص  تبیغ  يرمـس . دمحم  نب  یلع  یتخبون و  حور  نب  نیـسح  نامثع ، نب  دمحم  يرمع ،
، ییابطابط همالع  مالسا ، رد  هعیـش  ، ) تفای دهاوخ  همادا  دهاوخب  دنوادخ  هک  یتقو  ات  عورـش و  زا 329  يربک  تبیغ  و  تفای . همتاـخ   329

بذاک دوخ  ياعدا  رد  دنک ، صاخ  تباین  ياعدا  سک  ره  درادن و  ّصاخ  بیان  رصع  یلو  ترضح  يربکتبیغ ، رد  لوا ) پاچ  ص 148 ،
. دکر دهاوخ  لدـع  زا  رپ  ار  ناهج  روهظ و  يربک  تبیغ  نایاپ  زا  سپ  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  يدایز  تایاور  رد  تسا .

ذخآم زا  باب 25  رد ص 247  دینک . هعجارم  یفاص  هللاۀـیآ  هتـشون  رثالا » بختنم   » باتک هب  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تایاور  هظحالم  يارب 
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تراشب يدهم  ترضح  دوجو  هب  (ع ) موصعم ناماما  مه  و  (س ) ارهز همطاف  مه  (ص ،) مالسا ربمایپ  مه  تسا . هدروآار  تایاور  نوگانوگ 
: تسا تروص  نیا  هب  تنس  لها  تایاور  زا  یخرب  دنتسه . دقتعم  (ع ) يدهم ترـضح  دوجو  هب  مه  ّتنـس  لها  هعیـش و  هوالع  هب  دناهداد .
ات دـسریمن  نایاپ  هب  ناهج  یمـسا ؛  همـسا  ءیطاوی  یتیب  لها  نم  لـجر  برعلا  کـلمی  یتح  ایندـلا  بهذـت  ـال  دومرف : (ص ) مرکا ربماـیپ 

ص ج 1 ، دمحا ، دنـسم  هیندم ، پاچ  ص 343 ، ج 3 ، يذمرت ، ننـس  «، ) M} دـنک تموکح  برع  رب  تسا  نم  مانمه  هک  متیبلها  زاـیدرم 
هبـش کـی  ار  وا  راـک  دـنوادخ  تسا و  اـم  نادـناخ  زا  يدـهم  ۀـلیل ؛  یف  هللا  هحلـصی  تیبلا  لـها  اـّنم  ّيدـهملا  دومرف : مرکا  ربماـیپ  (. 376

يدهم همطاف ؛  دلو  نم  يدهملا  دومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هملس  ما  ص 928 .) ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  «، ) M} دنکیمهاربور
جورخ يدهم  نم ، تما  نایاپ  رد  يدـهملا ؛  یتما  رخآ  یف  جرخی  دومرف : ادـخ  ربمایپ  ص 1368 .) نامه ، «، ) M} تسا همطاف  نادنزرف  زا 

؛  يدهملا یتّما  یف  نوکی  دومرف : مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  ص558 .) ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  «، ) M} دنکیم
زا يدـهم  همطاف ؛  نم  یترتع ، نم  يدـهملا  دومرف : هک  مدینـش  ربماـیپ  زا  دـیوگیم : هملـس  ما  ناـمه .) «، ) M} تسا نم  تما  رد  يدـهم ،

دئارف  ، ) جرفلا راـظتنا  ةداـبعلا  لـضفا  دومرف : ادـخ  لوـسر  ج 4،ص 107 .) دواد ، یبا  ننــس  «، ) M} تسا همطاـف  لـسن  زا  نم و  نادـناخ 
(. دیدج پاچ  ص 334 ، ج 2 ، نیطمسلا ،

دراوم ریاس 

؟ دراد يرگید  ياه  مان  سجرن  زا  ریغ  (ع ) نامز ماما  ردام  ایآ 

شسرپ

؟ دراد يرگید  ياه  مان  سجرن  زا  ریغ  (ع ) نامز ماما  ردام  ایآ 

خساپ

ناگدنسیون زا  یکی   5. دـنا هدرک  رکذ  لیقـص  نسوس و  هناجیر ، ار  (ع ) نامز ماما  ردام  رگید  ياه  مسا  ناراگن  هریـسو  ناخروم  زا  یخرب 
هلقیص هناحیر و  سجرن ، نسوس ، ياه  مان  هب  یمور  نز  شردام  يرکسع و  نسح  ماما  شردپ  (ع ) نسحلا نب  هجح  ترضح  : " دسیون یم 

دوش می  هتفگ  درک . یم  شیادـص  مان  نیمه  اب  رتشیب  زین  ماما  تشاد و  ترهـش  سجرن  هب  ماما  ةداوناخ  دارفا  نایم  دایز  لاـمتحا  هب  هک  دوب 
يرادـیرخ ار  وا  داتـسرف و  تفرگ  یم  رارق  شورف  ضرعم  رد  یگنج  میانغ  هک  ییاج  دادـغب ، هب  ار  دوخ  ناصاخ  زا  یکی  يداـه  ماـما  هک 

هدزاود یگدنز  ینیسحلا ، فورعم  مشاه   6 ص 432 . دیفم ، داشرا  293 ؛ نیظعاولا ، هضور   5 6. دروآ رد  (ع ) نسح شرسپ  دقع  هب  درک و 
(. هدنشخر دمحم  ۀمجرت   ) ص 538 ج2 ، ماما ،

؟  دیرب یم  رس  هب  يو  ندمآ  راظتنا  رد  ارچ  تسیک و  دمحم  لآ  يدهم 

شسرپ

؟  دیرب یم  رس  هب  يو  ندمآ  راظتنا  رد  ارچ  تسیک و  دمحم  لآ  يدهم 

خساپ
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هعما نـه تـنـهـا جـ دنک .  یم  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  یناهج  حلصم  هلاسم  دنراد ,  رظن  قافتا  نآ  رب  ینامسآ  عیارـش  هک  یلئاسم  زا 
دیدج دهعو  قیتع  دهع  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  دنتـسه .  ناهج  رتسگ  لدع  نیا  ندمآ  رظتنم  زین  يراصن  دوهی و  ياه  هعماج  هکلب  یمالـسا 

ـجـا نآ دنا .  هدرک  لقن  ار  نآ  یمالـسا  ناثدـحم  هک  دراد  يراتفگ  زین  یمارگ  ربمایپ  دروم ,  نیا  رد  (1  . ) ددرگ یم  نشور  تقیقح  نـیا  , 
زجب را ,  ـ گزور زا  ـر  گا (- 2  . ) اروج تئلم  امک  الدع  اهالمی  یتیب  لها  نم  الجر  هّللا  ثعبل  موی  الا  رهدلا  نم  قبی  مل  ول  دیامر :  کـه مـی فـ

هدیدرگ متـس  زا  رپ  هکنانچ  دنک ,  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  ات  دزیگنا  یمرب  نم  نادناخ  زا  يدرم  دـنوادخ  انامه  دـنامن ,  یقاب  زور  کی 
تایاور ـت و نـیـز  ـسا ینامـسآ  عیارـش  ناـبحاص  قاـفتا  دروم  یحلـصم  نینچ  هب  داـقتعا  دـش  هراـشا  شیپ  رد  هکناـنچ  نیاربا ,  بـنـ تسا . 

 ) نیقیرف زا  یمالسا  ناققحم  ناثدح و  ـت و مـ سا هد  دراو شـ تنـس ,  لها  دیناسمو  حاحـص  ياهباتک  رد  دوعوم ,  يدهم  نوماریپ  یناوارف 
هناشن تایـصوصخ و  تایاور ,  نیا  هعوم  3)مـجـ  . ) دـنا هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  یناوارف  ياهباتک  ترـضح ,  نآ  هرابرد  ینـسو )  هعیش 

 . دـیامن یم  قیبطت  هعیـش ,  ياوشیپ  نیمهدزای  ( 4  ) يرکـسع نسح  ماـما  لـصفالب  دـنزرفرب  تسرد  هک  هدومن  نیعم  يا  هنوگب  ار  وا  ياـه 
مهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  ناگداونزا  و  ( 6  ) اوشیپ نیمهدزاود  و  ( 5  ) یمارگ ربمایپ  مانمه  ترضح  نآ  تایاور ,  نیا  سا  ـ سار بـ
همادا دوخ  یناگدنز  هب  دارفاریاس  ناسب  نونکا  مه  دـمآ و  ایند  هب  يرجه  لاس 255  رد  یهلا  رما  هب  دوعوم  يدهم  دـشاب .  یم  ( 7  ) مالسلا

 . یحو قطنماب  هن  تسا و  راگزاسان  شناد  ملع و  اب  هن  ینـالوط ,  رمع  نینچ  هک  تسا  نتفگ  هب  مزـال  سانـشان .  تروص  هب  هتبلا  دـهد  یم 
دراد و ار  ینالوط  رمع  یگتس  ـ یا دادعتسا و شـ رـشب  هک  تسارواب  نیا  رب  تسا و  اهناسنا  یعیبط  رمع  شیازفا  ددصرد  زورما  شناد  ناه  جـ

هدوب ینالوط  رمع  ياراد  هک  ار  یناسک  یماسا  زین  خـیرات  تسا .  دایز  نآ  شیازفا  ناکما  دوش ,  يریگـشیپاهبیسآ  تافآ و  زا  یـشخب  رگا 
 , دوخ موق  نایم  رد  حون  (- 8  . ) اماع نیسمخ  الا  هنس  فلا  مهیف  ثبلف  دیامرف :  یم  ربمایپ  حون  هرابرد  دیجم  نآرق  تسا .  هدومن  طبض  دنا 

موی یلا  هنطب  یف  ثبلل  نیحبـسملا  نم  ناک  هنا  الولف  دـیامرف :  یم  سنوی  ترـضح  هرابرد  و  لاس .  هاـجنپ  رگم  درک ,  یگدـنز  لاـس  رازه 
ربمایپ و رضخ  ترـضح  نین  هـمـچـ دنام .  یم  یقاب  یهام )  مکـش (  رد  زیخاتـسر  زور  ات  دوبن ,  ناگدننک  حیبست  زا  وا  رگا  (- 9  . ) نوثعبی

دنهد یم  همادا  شیوخ  تایح  هب  دنتسه و  هدنز  زونه  ناهج ,  ناناملسم  يارآ  قافتا  هب  نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاامهیلع ,  یسیع  ترضح 
.

؟ تسا (ع ) نیسح ماما  دنزرف  نیمدنچ  مئاق  ترضح 

شسرپ

؟ تسا (ع ) نیسح ماما  دنزرف  نیمدنچ  مئاق  ترضح 

خساپ

وت : ] دومرفیم درکیم و  يور  وا  هب  ربمایپ  دوب ، وا  تمحرم  يوناز  رب  نیسح  هک  یلاح  رد  ربمایپ  رب  مدش  دراو  تسا : هدش  تیاور  ناملـس  زا 
، دنتـسه وت  بلـص  زا  هک  ياهناگهن  ياهتجح  ردپ  تجح ، رـسپ  تجح ، وت  یناماما ، ردپ  ماما ، رـسپ  ماما ، وت  ینایاقآ ، ردپ  اقآ و  رـسپ  اقآ ،

.[ تسا اهنآ  مئاق  ناشیا  نیمهن 

؟ دنک یم  هیذغت  ناهج  نیا  ياذغ  زا  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ
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؟ دنک یم  هیذغت  ناهج  نیا  ياذغ  زا  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

روطنامه یلو  درادن . عالطا  نآ  زا  یـسک  دنوادخ  ءایلوا  زج  هک  تساهنآ  رارـسا  زا  مامت  ناشیا  تشیعم  یگدنز و  عون  و  جـع ) ) نامز ماما 
درک یم  هیذغت  دروایب  اذـغ  وا  يارب  یـسک  هکنیا  نودـب  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) میرم ترـضح  لاعتم  دـنوادخ  میناوخ  یم  میرک  نآرق  رد  هک 
کل ینا  میرم  ای  لاق  ًاقزر  اهدنع  دـجو  بارحملا  ایرکذ  ًایلع  لخد  املک  دـیامرف : یم  هیآ 37  نارمع  لآ  هروس  رد  یتشهب  ماـعط  زا  مهنآ 

یم مالسلا ) اهیلع  ) میرم تدابع  بارحم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ایرکز هاگره  ینعی : باسحریغب . ءاشی  نم  قزری  هللا  نا  هللادنع  نم  وه  تلاق  اذه 
دنوادخ تسادخ ، يوس  زا  نیا  تفگ : يا !؟ هدروآ  یم  اجک  زا  ار  نیا  میرم  يا  دیـسرپ : وا  زا  دید ، یم  اجنآ  رد  یـصوصخم  ياذغ  دـمآ 

ماما یهلا ، ءایلوا  هب  تبـسن  روما  نیا  عوقو  شریذپ  اب  یهلا و  لازیال  تردق  لوبق  اب  سپ  دـهد . یم  يزور  باسح  یب  دـهاوخب  سکره  هب 
. دندنم هرهب  یهلا  معن  زا  دنهد و  یم  همادا  دوخ  كرابم  تایح  هب  قح  ترضح  تیانع  تحت  جع ) ) نامز

؟  تسا تسرد  تسادخ  يدوجو  تروص  نامز  ماما  هکنیا  ياعدا  ایآ 

شسرپ

؟  تسا تسرد  تسادخ  يدوجو  تروص  نامز  ماما  هکنیا  ياعدا  ایآ 

خساپ

زا یلو  میمورحم  قح  ترـضح  تاذ  تخانـش  زا  يدوجو  تیدودحم  رطاخب  ام  یتافـص و  ءامـسا و  تسا و  یتاذ  ار  دنوادخ  لوا : همدقم 
تاذ و تخانش  ناکما  ام  يارب  لاثم  کی  بلاق  رد  میسانشیم . ار  ادخ  ناميدوجو  هرهب  شیوخ و  تیلباق  ّدح  رد  تافص  ءامـسا و  قیرط 
زا هنهرب  دّرجم و  يرما  یمدآ  تاذ  هک  ارچ  میـسانشیم  ناشفاصوا  تالاح و  لاعفا و  قیرط  زا  ار  اـهنآ  اـم  هکلب  تسین  رّـسیمدارفا  تقیقح 

سفن حور و  هب  يروضح  ملع  اـب  دـیاب  هکلب  تخانـش  ار  سْفَن )  ) درجم رما  ناوـتیمن  یجراـخ  سوـسحم  روـما  قـیرط  زا  تسا و  تّیداـم 
ياههناشن تایآ و  ناکما  ملاـع  تادوجوم  همه  مود : همدـقم  دراد . يروضح  ملع  نتـشیوخ  هب  سکره  هکناـنچنآ  دومن . لـصاح  تفرعم 

ردق هب  سک  ره  و  دنـشابیم . دـنوادخ )  ) قلطم دوجو  نآ  رب  هدـننک  تلالد  هکنیا  زج  دـنرادن  دوخ  زا  یتیّوه  چـیه  هک  دـناقح . ترـضح 
ار دوبعم  ترضح  لامج  لالج و  ناوتیمیدوجوم  ره  دوجو  هنیئآ  رد  تسا و  ناحبس  يادخ  تافص  ءامسا و  رگناشن  شايدوجو  تعسو 
فیعـض و دودـحم و  رایـسب  ناشندوب  هناـشن  تیآ و  تادوجوم  یـضعب  اـما  تسوا ) يور  رادهنیئآ  دوب  ینـسُح  ار  هک  ره  . ) دومن هدـهاشم 

ترایز نومضم  هب  و  دوهش . بیغ و  ملاع  نیب  هطبار  دناضیف و  هطساو  نوچ  (ع ) نیموصعم تارضح  دیدش و  عیسو و  رایسب  رگید  یـضعب 
نیمز رد  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  امـش  دـنوادخ  ترخآو ... ایند  لـها  رب  ادـخ  ياـهتجح  توبن  نادـناخ  يا  امـش  رب  مالـس  : ) هریبک هعماـج 
هنیئآ اذل  و  تسامش )... اب  ادخ  ياههناشن  شناگدنب و  رب  دیئادخ  ياههناشن  امش  دومن ... زاغآ  ار  یتسه  دنوادخ  امـش  هطـساوب  دیدنـسپ ...
هولج شیامن و  لاثم  نیا  رد  تروص  و  مینیبیم . ار  ءایشا  تروص  هنیئآ  رد  ام  هک  هنوگنامه  دناقح . ترضح  تافـص  ءامـسا و  يامن  مامت 

یـسح و تیؤر  قح  ترـضح  هدـهاشم  زا  روظنم  و  دومن . هدـهاشم  ار  قح  ترـضح  ناوـتیم  لـماک  ناـسنا  دوـجو  هنیئآ  رد  تسا . ءایـشا 
لـالج و رهظم  هوـلج و  ( موـصعم  ) لـماک ناـسنا  هک  تسنیا  ضرغ  هکلب  بکرم . هن  تسا و  سوـسحم  هن  راـگدرورپ  هک  ارچ  تسینیرـصب 

هدـهاشم ار  قح  ناوتیمن  لماک  ناسنا  تآرم  زا  رتهب  یتآرم  هنیئآ و  چـیه  رد  ور  نیا  زا  هجو  نیرتلماـک  هب  مهنآ  تسا  راـگدرورپ  لاـمج 
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نوچ نیلقثلاروـن 5/491/5 ) ر.ك : . ) تـسین نـم  زا  رتـگرزب  ياهناـشن  تـیآ و  چـیه  دــنوادخ  يارب  دوـمرف : (ع ) یلع ماـما  ورنیا  زا  درک .
دوجو اذلو  تسا  يراج  زین  نیموصعم  هیقب  هب  تبسن  (ع ) ریما ترضح  مکح  نیا  دحاو )  ٌرون  مهُّلُک  دنادحاو  رون  (ع ) نیموصعم تارـضح 

نیرتهب هب  ار  دـنوادخ  تافـص  ءامـسا و  و  تسا . راـگدرورپ  هناـشن  تیآ و  نیرتمیظع  جـع ) ) ناـمزلابحاص ترـضح  سدـقم  كاـنبات و 
روهظ هولج و  نیرتكانبات  نیرتیلاع و  رگید  تراـبع  هب  دومن . هدـهاشم  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  يدوجو  تآرم  رد  ناوتیم  تروص 
ظفل زا  دـیابن  هجو  چـیه  هب  هک  تسنیا  هنیمز  نیا  رد  تیمها  زئاـح  هتکن  ددرگیم . ققحم  موصعم )  ) لـماک ناـسناهنیئآ  رد  قـح  ترـضح 

راـگزاس راـگدرورپ  يدوجو  بوجو  قـالطا و  اـب  یناـعم  نیا  هک  ارچ  تشاد  روظنم  ار  تیلعف  اـی  هفاـیق و  لکـش ، تئیه ، ياـنعم  تروص 
J .} دشابیمن

. دییامرف لاسرا  میارب  ار  مزال  یتاحیضوت  رصع  ماما  روهظ  نامز و  ماما  صوصخ  رد 

شسرپ

. دییامرف لاسرا  میارب  ار  مزال  یتاحیضوت  رصع  ماما  روهظ  نامز و  ماما  صوصخ  رد 

( لوا تمسق  ) خساپ

، لوا ج  یبرع ، يدـنوخآ ، پاچ  یفاک ، لوصا  ، ) دـمآ ایند  هب  يرمق  يرجه  لاس 255  نابعش  هام  مهدزناپ  زور  جع ) ) رصع یلو  ترـضح 
تداهش هب  يرمق  يرجه  لاس 260  رد  هک  تسا  (ع) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  دمحم  ابا  شردپ  (ع .)) بحاصلا دلوم  باب  ص 514 ،

، دوشیم هتفگ  لقیص »  » و نسوس » «، » سگرن  » وا هب  هک  هناحیر  مانب  تسا  یئوناب  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  ردام  ص 503 .) نامه ، ، ) دیسر
تیبرت و تحت  يرمق  يرجه  لاس 260  ات  (ع ،) رـصع یلو  ترـضح  همّالع .) هصالخ  زا  لقن  هب  هثلاث  هدئاف  ص 464 ، ج 2 ، هاورلا ، عماج  )

نــسح ماـما  نایعیــش  زا  یـّـصاوخ  زج  دـشیم و  هتــشادهگن  ناـهنپ  مدرم  زا  ناـمز  ناـمه  رد  تـسیزیم و  شراوـگرزب  ردـپ  یتـسرپرس 
نآ دوجو  زا  تسا  يرکسع  نسح  ماما  ّصاوخ  زا  هک  يرفعج  مشاه  وبا  لاثما  یتح  تشادن . تاقالم  ترضح  نآ  اب  یسک  (ع ،) يرکـسع
ایآ تسا . نم  شسرپ  عنام  وت  تلالج  متفگ : (ع ) يرکسع نسح  ماما  ترـضح  دمحم  ابا  هب  دیوگیم : مشاه  وبا  دندوب . ربخ  یب  ترـضح 

ار وا  دـمآ ، شیپ  ياهثداح  رگا  متفگ : مراد . دومرف : دـیراد ؟ يدنزرفامـش  ایآ  مرورـس ! متفگ : سرپب . دومرف : ماما  منکب ؟ یلاؤس  مناوتیم 
هک یناـسک  زا  یکی  (ع .)) رادـلا بحاـص  یلا  صنلا  هراـشالا و  باـب  ح 2 ، ص 328 ، ج 1 ، یفاـک ، ، ) هنیدـم رد  دومرف : منیبـب ؟ اـجک  رد 

نبدـمحا دزن  ورمع  وبا  نم و  دـیوگیم : يریمح  رفعج  نب  هللادـبع  تسا . دیعـس  نب  نامثع  ورمع  وبا  تسا ، هدـید  ار  رـصع  یلو  ترـضح 
نـسح ماـما  دـمحم  اـبا  ترـضح  نیـشناج  هراـبرد  هک  درک  هراـشا  نم  هب  قاحـسا  نب  دـمحا  میدرک ، عاـمتجا  همه  یتـقو  میتـفر . قاحـسا 
داقتعا نوچ  مرادـن  یکـش  نآ  رد  هک  منکب  لاؤس  يزیچ  زا  مهاوخیم  ورمع ! ابا  يا  متفگ : ورمع  وبا  هب  مسرپب . ورمع  وبا  زا  (ع ) يرکـسع

تجح دسرب  زور  نآ  نوچ  تمایق و  زور  هب  هدنام  زور  لهچ  رگم  دـنامیمن  یلاخ  ادـخ  تجح  زا  نیمز  هرک  هک  تسا  نیا  نم  نید  نم و 
نآ دیشخب و  دهاوخن  يدوس  وا  هب  شنامیا  رگید  دشاب ، هدرواین  نامیا  نآ  زا  شیپ  یسک  رگا  دوشیم و  هتسب  هبوت  هار  دوشیم و  هتـشادرب 
هک يروطنامه  ددرگ  رتشیب  منیقی  منک و  ادـیپ  رطاخ  ناـنیمطا  مهاوخیم  یلو  مراد  نیا  هب  ناـمیا  هچرگ  دوب . دـنهاوخ  قلخ  نیرتدـب  دارفا 

يدرواین و نامیا  رگم  تفگ : وا  هب  دنوادخ  دهدب و  ناشن  ار  اههدرم  ندرک  هدـنز  تیفیک  وا  هب  هک  تساوخ  دـنوادخ  زا  میهاربا  ترـضح 
(ع) يداه ماما  نسحلااـبا  ترـضح  زا  يزور  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  قاحـسا  نب  دـمحا  دوش و  نئمطم  مبلق  مهاوخیم  ارچ ، داد : باوج  وا 
ره تسا و  نم  دامتعا  دروم  ورمع  وبا  تسا  هتفگ  (ع ) يداه ماما  ترضح  مریگب و  وا  زا  ار  منید  منک و  دمآ  تفر و  یسک  هچ  اب  مدیسرپ :

ار دوخ  نید  ماکحا  یسک  هچ  زا  مدیـسرپ : يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  تفگ : قاحـسا  نب  دمحا  نینچمه  ماهتفگ و  نم  هتفگ  وا  هچ 
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وریپ وت  دـناهتفگ . تسرد  دنتفگامـش ، يارب  هچ  ره  نم  زا  نانآ  تسا . نم  دامتعا  دروم  شرـسپ  ورمع و  وبا  دومرف : ترـضح  نآ  مریگب و 
ياهفرح ورمعوبا  یتقو  تسوت . هرابرد  ماما  ود  راتفگ  نیا ، دنتسه . نم  دامتعا  دروم  ود  ره  هک  نک  تعاطا  دنیوگیم  هچ  ره  شاب و  نانآ 

ار (ع) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  نیـشناج  امـش  اـیآ  متفگ : وگب . ار  تلاؤس  تفگ : نآ  زا  سپ  تسیرگ . داـتفا و  هدجـس  هب  دینـش  ارم 
رب وا  مان  زا  لاؤس  تفگ : تسیچ ؟ شمان  متفگ : وگب . تفگ : تسا . هدنام  رگید  لاؤس  کی  متفگ : ماهدید  مسق  ادـخ  هب  دومرف : ياهدـید ؟

يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  هک  درادـنپیم  نینچ  هفیلخ  اریز  نم  روتـسد  هن  تسا  ترـضح  دوخ  روتـسد  نیا  تسا و  هدـش  میرحت  امش 
ردب رد  (ع ) يرکسع نسح  ماما  هداوناخ  درادنپیم  وا  تسا . هدش  میسقت  شثاریم  تسا و  هتـشاذگن  ياج  هب  دوخزا  يدنزرف  هتفای و  تافو 

، دیرادرب تسد  عوضوم  نیا  زا  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  دننکیم . شبیقعت  دتفیب ، اهنابز  هب  ترـضح  مسا  رگا  دـنرادن . ار  یـسک  دـناهدش و 
یلو ترـضح  صوـصخم  ياهنیـشناج  زا  ود  ره  شرـسپ  ورمع و  وـبا  نیا  ح 1 .) (ع ،) هآر نـم  هیمـست  یف  باـب  ص 329 ج 1 ، یفاـک ، )

دراوم رد  رگم  درکیمن  تاقالم  وا  اب  یـسک  هصاخ  باون  زج  رگید  شردپ ، تداهـش  زا  سپ  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  دنتـسه . (ع ) رـصع
رفعج ماما  ترضح  دش . عورش  (ع ) نامز ماما  تبیغ  دندیـسر ، تداهـش  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  هک  نامز  نآ  زا  و  یئانثتـسا .
تبیغ رد  تسا . ینالوط  يرگید  تسا و  هاـتوک  ود  نآ  زا  یکی  تسا . شیپ  رد  تبیغ  ود  (ص ) دـمحم لآ  مئاـق  يارب  دومرف : (ع ) قداـص

، دنتـسه ربخاب  ترـضح  نآ  ياج  زا  یلاوم  ّصاوخ  ینالوط  تبیغ  رد  دـنهاگآ و  ترـضح  نآ  ياج  زا  هعیـش  صاوخ  طقف  تدـم ، هاتوک 
دیعس نب  نامثع  دنفورعم : هعبرا » باون   » هب هک  دنتشاد  نیشناج  رفن  راهچ  يرغص  تبیغ  رد  ترـضح  نآ  ح 19 .) ص 340 ، ج 1 ، یفاک ، )

لاس رد  عورش و  يرمق  يرجه  لاس 260  زا  يرغص  تبیغ  يرمـس . دمحم  نب  یلع  یتخبون و  حور  نب  نیـسح  نامثع ، نب  دمحم  يرمع ،
، ییابطابط همالع  مالسا ، رد  هعیـش  ، ) تفای دهاوخ  همادا  دهاوخب  دنوادخ  هک  یتقو  ات  عورـش و  زا 329  يربک  تبیغ  و  تفای . همتاـخ   329

دوخ ياعدا  رد  دـنک ، صاخ  تباین  ياعدا  سک  ره  درادـن و  ّصاـخ  بیاـن  رـصع  یلو  ترـضح  يربک ، تبیغ  رد  لوا ) پاـچ  ص 148 ،
دهاوخ لدع  زا  رپ  ار  ناهج  روهظ و  يربک  تبیغ  نایاپ  زا  سپ  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  يدایز  تایاور  رد  تسا . بذاک 

باب 25 رد ص 247  دـینک . هعجارم  یفاص  هللاۀـیآ  هتـشون  رثالا » بختنم   » باـتک هب  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تاـیاور  هظحـالم  يارب  درک .
هب (ع ) موصعم ناماما  مه  و  (س ) ارهز همطاف  مه  (ص ،) مالـسا ربماـیپ  مه  تسا . هدروآار  تاـیاور  نوگاـنوگ  ذـخآم  زا  هدـش  داـی  باـتک 

تایاور زا  یخرب  دنتـسه . دقتعم  (ع ) يدهم ترـضح  دوجو  هب  مه  ّتنـس  لها  هعیـش و  هوالع  هب  دناهداد . تراشب  يدـهم  ترـضح  دوجو 
؛  یمسا همـسا  ءیطاوی  یتیب  لها  نم  لجر  برعلا  کلمی  یتح  ایندلا  بهذت  ال  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  تسا : تروص  نیا  هب  تنـس  لها 

، هیندم پاچ  ص 343 ، ج 3 ، يذمرت ، ننس  «، ) M} دنک تموکح  برع  رب  تسا  نم  مانمه  هک  متیبلها  زایدرم  ات  دـسریمن  نایاپ  هب  ناهج 
راک دنوادخ  تسا و  ام  نادناخ  زا  يدهم  هلیل ؛  یف  هللا  هحلـصی  تیبلا  لها  اّنم  يدهملا  دومرف : مرکا  ربمایپ  ص 376 .) ج 1 ، دمحا ، دنسم 
دلو نم  يدهملا  دومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هملس  ما  ص 928 .) ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  «، ) M} دنکیم هاربور  هبش  کی  ار  وا 

، نم تما  نایاپ  رد  يدهملا ؛  یتما  رخآ  یف  جرخی  دومرف : ادخ  ربمایپ  ص 1368 .) نامه ، «، ) M} تسا همطاف  نادنزرف  زا  يدهم  همطاف ؛ 
یف نوکی  دومرف : مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  رد  ص558 .) ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  «، ) M} دنکیم جورخ  يدهم 

؛  همطاف نم  یترتع ، نم  يدهملا  دومرف : هک  مدینش  ربمایپ  زا  دیوگیم : هملس  ما  نامه .) «، ) M} تسا نم  تما  رد  يدهم ، يدهملا ؛  یتما 
 ، جرفلا راظتنا  هدابعلا  لـضفا  دومرف : ادـخ  لوسر  ج 4،ص 107 .) دواد ، یبا  ننـس  «، ) M} تسا همطاف  لـسن  زا  نم و  نادـناخ  زا  يدـهم 

یتقو دنک . یگدنز  یعقاو  رظتنم  کی  دننام  هک  تسا  نیا  (ع ) نامز ماما  رظتنم  هفیظو   J (.} دیدج پاچ  ص 334 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  )
ار هناخ  امتح  دشاب  نامهیم  رظتنم  رگا  لاثم  ناونع  هب  دراد . وا  ندوب  رظتنم  زا  ناشن  شتانکس  راتفر و  مامت  دشاب  یسک  رظتنم  اتقیقح  ناسنا 

دناوتیم یـسک  نینچ  دـنامیم . راظتنا  رد  باداش  ياهرهچ  بترم و  سابل  اب  دـنکیم و  هدامآ  ار  ییاریذـپ  لیاسو  دـنکیم ، بترم  زیمت و 
سابل هن  تسا و  هدومن  هدامآ  ار  ییاریذپ  لیاسو  هن  تسا و  هدرک  بترم  ار  هناخ  هن  هک  یـسک  اما  تسا . هدوب  نامهیم  رظتنم  هک  دـنک  اعدا 

درک و دنهاوخ  دنخشیر  ار  وا  همه  هدوب  نامهیمراظتنا  رد  هک  دنک  اعدا  رگا  تسا  نامهیم  رکف  هب  ًالصا  هن  تسا و  هدیشوپ  يزیمت  بترم و 
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زا لبق  راظتنا  نیاربانب  دـننارجه  قحتـسم  نینچ  نازاب  قشع  غورد  فال  یهز  رای  زا  هلگ  قشع و  فال  دـیدنخ . دـنهاوخ  وا  ییوگهفازگ  رب 
ار نامز  ماما  تیالو  یتسود و  ياعدا  هک  ار  یـسک  ره  ناوتیمن  دوشیم . هدیمهف  وا  رادرک  راتفر و  زا  دوش  هدیمهف  ناسنا  ياعدا  زا  هکنآ 

یحیـضوت نینچ  اـب  دـیوگبراطع .» هکنآ  هن  دـیوبب  دوخ  هک  تسا  نآ  کـشم   » يرآ دوـمن . دادـملق  وا  نارظتنم  ناتـسود و  رامـش  رد  دراد 
ره رد  ینعی  دـشاب . (ع ) نامز ماما  روهظ  رظتنم  هظحل  ره  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  شراتفر  دـیاب  نامز  ماما  یعقاو  رظتنم  کی  هک  تسا  نشور 

هاررد ار  دوخ  دیامن و  داهج  شیوخ  ناج  لام و  اب  نامز  ماما  يرای  يارب  دشاب  هدامآ  دوش و  لاحـشوخ  دنهدب  وا  هب  ار  ربخ  نیا  هک  هظحل 
اهیگتـسباو و زا  دناوتیمن  یـسک  نینچ  هک  ارچ  تسین  ایند  هب  یگتـسبلد  هانگ و  لها  یعقاو  رظتنم  کی  نیاربانب  دیامن . ادف  ترـضح  نآ 

هدش رکذ  تاکن  هب  هجوت  اب  دشاب . (ع ) نامز ماما  سدـقم  فادـها  تهج  رد  تمدـخ  هب  هدامآ  درادرب و  تسد  اهیگدولآ  اهیگتـسبلد و 
دسانشن و ار  دوخ  نامهیم  ناسنا  ات  تسا  تفرعم  راظتنا ؛ طرـش  نیلوا  . 1 درک : رکذ  نینچ  ار  (ع ) نامز ماما  رظتنم  فیاـظو  یخرب  ناوتیم 

رگا اما  دسانشب  بوخ  ار  وا  هک  دنیشنیم  یسک  راظتنا  رد  ناسنا  یماگنه  اهنت  دش . دهاوخن  وا  رظتنم  دشابن  علطم  وا  بوخ  تایصوصخ  زا 
ماما راظتنا  دروم  رد  دنام . دهاوخن  وا  رظتنم  تشاد و  دهاوخن  یتیمها  شیارب  دمآ  دهاوخ  صخش  نآ  هک  دنادب  دسانشن و  ار  یسک  ناسنا 

یناسک اما  دنشکیمن  ار  وا  راظتنا  زگره  رگید ، نایدا  لها  ای  رافک و  دننام  دنسانشیمن  ار  ترـضح  نآ  هک  یناسک  تسا . نینچ  مه  نامز 
هب هچ  رگا  دنـسانشیمن  ار  نامز  ماما  هک  یناسک  دننامیم . وا  رظتنم  دـننادیمار  وا  ماقم  دنـسانشیم و  ار  وا  شزرا  دنـسانشیم و  ار  وا  هک 
مل تام و  نم  : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هکنانچ  دـناهتفر . ایند  زا  تیلهاـج  لاـح  رد  دـنریمب  لاـح  نیا  رد  هچناـنچ  دنـشاب  ناملـسم  رهاـظ 

ج 32، راونالاراحب ، « ) تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  ندرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  هیلهاجلا ؛ هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی 
ماما هب  تبسن  ناسنا  تفرعم  رادقم  ره  هک  تسا  یعیبط  تسا و  نامز  ماما  دروم  رد  تفرعم  داجیا  راظتنا ، طرـش  نیلوا  نیاربانب  ص 331 .)

ترـضح نآ  دوجو  هنـشت  رتشیب  درب و  دـهاوخ  یپ  رتشیب  وا  تمظع  هب  درک و  دـهاوخ  كرد  رتشیب  ار  وا  شزرا  ناـسنا  دـشاب  رتشیب  ناـمز 
نآ سدـقم  دوجو  هب  تبـسن  شطع  یگنـشت و  ساسحا  زگره  ترـضح  نآ  شزرا  هب  هاـگآان  لـهاج و  دارفا  هک  یلاـح  رد  دـش . دـهاوخ 
هنیآ نیا  رد  هک  دسرن  یمعا  هرب  بش  هب  دیـشروخ  لصو  يرآ  دنتـسه . نوریب  نارظتنم  هرمز  زا  تهج  نیدـب  تشاد و  دـنهاوخن  ترـضح 
ماما هکنیا  دـننام  تسا  ترـضح  نآ  دوجو  یخیرات  تخانـش  لوا  هنوگ  تسا . هنوگ  ود  نامز  ماـما  تخانـش  هتبلا  دـنناریح  نارظنبحاـص 

نآ تینارون  ماقم  تخانـش  (ع ،) نامز ماـما  تخانـش  رگید  هنوگ  اـما  نآ . دـننام  تسا و  یلاـس  هچ  رد  شتدـالو  خـیرات  تسا و  مهدزاود 
(ع) نامز ماما  صاخ  باحـصا  تقیقح  رد  و  دـهاوخیم . يدایز  تقاـیل  تیفرظ و  تسینیـسک و  ره  راـک  تخانـش  نیا  هک  تسا  ترـضح 

لمأت هریبک و  هعماج  ترایز  هب  عوجر  تماما  میظع  ماقم  زا  یهاگآ  يارب  دناهتخانش  تینارون  ماقم  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دنتـسه  یناسک 
دناوتیم تسا  هدـش  هتـشون  (ع ) نامز ماـما  دروم  رد  هک  يربتعم  بتک  ندـناوخ  نینچمه  دوشیم . هیـصوت  نآ  بیجع  قیمع و  یناـعم  رد 

ترضح نآ  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  (ع ؛) نامز ماما  هب  تبحم  . 2 دزاس . انشآ  (ع ) نامز ماما  تمظع  ماقم و  هب  يدح  ات  ار  ناسنا 
هتشادن تبحم  وا  هب  تبسن  دیاین و  ششوخ  شیوخ  نامهیم  زا  ناسنا  ات  هک  تسا  یهیدب  دنهد . شیازفا  ار  نآ  دننک و  داجیا  دوخ  رد  دیاب 

رظتنم دناوتیم  هنوگچ  دیایب  شدب  دوخ  نامهیم  زا  ناسنا  رگا  دشاب  وا  ندـمآ  رظتنم  اعقاو  دـناوتیمن  دسانـشبار  وا  هک  مه  دـنچ  ره  دـشاب 
دـشاب هدشن  روهلعـش  هتفرگن و  لکـش  ناسنا  دوجو  رد  نامز  ماما  هب  تبحم  ات  سپ  دنک . هدامآ  وا  زا  ییاریذپ  يارب  ار  دوخ  دشاب و  وا  مدق 

ام زا  ادـخ  روتـسد  هب  زین  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  ياهفیظو  ناـمز  ماـما  هب  تبحم  . دـیامن لـمع  یعقاو  نارظتنم  فیاـظو  هـب  دـناوتیمن 
اب تیخنس  داجیا  . 3 (. 23 هیآ يروش ، « ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  هک  اجنآ  تسا . هتساوخ 

(ع) نامز ماما  اب  یلماک  تیخنس  هک  دنهدیم  ناماس  ياهنوگ  هب  اب  دوخ  یلمع  يرکف و  یحور و  تیعـضو  یعقاو  نارظتنم  (ع ؛) نامز ماما 
چیه وا  اب  اما  تشاد  ار  یسک  تبحم  ناوتیم  ایآ  تشادن ؟ تیخنـس  تهباشم و  وا  اب  دوب و  یـسک  مودق  رظتنم  ناوتیم  ایآ  دنـشاب . هتـشاد 

لـصاح يونعم  تاجرد  یقالخا و  لیاضف  اوقت و  نامیا و  تیوقت  قیرط  زا  ناـمز  ماـما  اـب  تیخنـس  داـجیا  تشادـن ؟ یتهباـشم  تیخنس و 
ماما لیم  قباطم  شراتفر  ناسنا  هک  یتروص  رد  تشاد . ار  نامز  ماما  هب  تبحم  ياـعدا  ناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اـهنت  و  دوشیم .
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تخس و وا  رب  ار  شايرود  دروآ و  دهاوخ  دایرف  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  قشع  دیـشک و  دهاوخ  هنابز  شلد  رد  وا  تبحم  هلعـش  دشاب  نامز 
دش و دـهاوخ  رتشیب  ناسنا  هب  ترـضح  نآ  تبحم  دـشاب  رتشیب  نامز  ماما  اب  تیخنـس  ردـقچ  ره  هک  تسا  یعیبط  تخاس . دـهاوخ  راوگان 

ترـضح نآ  همانرب  هک  دـنادیم  نامز  ماما  رظتنم  رگید ؛ نارظتنم  اب  طاـبترا  . 4 تشگ . دـهاوخ  رتنوزفا  ترـضح  نآ  هب  زین  ناسنا  تبحم 
نآ نارظتنم  ناراـی و  شرتسگ  رکف  هب  نیارباـنب  دوش . زوریپ  شتکرح  اـت  دـشاب  هتـشاد  يداـیز  نارواـی  دـیاب  تسا و  یناـهج  هماـنرب  کـی 

ّربلا و یلع  اونواعت  ساسا  رب  ات  تخادرپ  دـهاوخ  نارگید  دوخ و  ینامیا  تاـیحور  تیوقت  هب  اـهنآ  اـب  طاـبترااب  داـتفا و  دـهاوخ  ترـضح 
ره یعقاو  رظتنم  (ع ؛) نامز ماما  روهظ  رد  عیرست  يارب  اعد  . 5 دیامنب . ترضح  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  رگید  رظتنم  نانمؤم  کمک  هب  يوقتلا 
زا ترـضح  نآ  جرف  يارب  ناوارف  ياعد  نیاربانب  دـناسرب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  دـشکیم و  ار  بوبحم  راـظتنا  هظحل 
اب طابترا  . 6 دشابیم . زین  ترضح  نآ  هیصوت  دروم  نامز  ماما  جرف  رد  عیرـست  يارب  اعد  دشابیم . شترـضح  نارظتنم  یگـشیمه  فیاظو 

قرط زا  ار  شیوخ  بوبحم  دورو  مدع  دـنکیم  یعـس  دـباین ، ار  شیوخ  بوبحم  رظتنم ، ناسنا  رگا  فلتخم ؛ ياهلکـش  هب  (ع ) نامز ماما 
ماما رظتنم  نینچمه  دشاب . هتـشاد  وا  اب  یفیعـض  طابترا  لقا  تسا ال  هدشن  قفوم  وا  تاقالم  هب  رگا  ات  دیامن  ناربج  همان  نفلت و  دننام  رگید 

ناگرزب فرط  زا  هک  دـهع  ياعد  نیـسای ، لآ  ترایز  هبدـن ، ياعد  ندـناوخ  قیرط  زا  دوشیمن  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قفوم  یتقو  نامز 
؛ ترضح ناوارف  دای  . 7 دنکیم . ظفح  ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  طابترا  نارکمج  دجـسم  هب  نتفر  قیرط  زا  زین  و  تسا ، هدش  هیـصوت  رایـسب 
وا راظتنا  اهتدم  زا  سپ  دناهتسناوتن  اما  دنتـسه  شیوخ  بوبحم  رظتنم  يدنچ  هک  تسا  قشاع  نارظتنم  هنیرید  تداع  بوبحم  زا  ندرک  دای 

، تامارک ثیداحا ، رکذ  اب  نایعیش  هب  وا  تیانع  رصع و  ماما  ندروآ  دای  هب  دننکیم . مارآ  وا  مان  وا و  دای  اب  لقا  ار ال  دوخ  لاح  دننیبب و  ار 
ترضح نآ  دای  مان و  هراومه  قیرط  نیدب  دننکیم و  ساسحا  یعقاو  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  نایعیـش  هب  ماما  تیانع  ماما و  ماقم 

اب هزرابم  ههبش و  عفر  ترضح 9 . نآ  يارب  ییاهباوث  ندومن  هلاوح  ای  زیزع و  نآ  یتمالـس  يارب  هقدص  نداد  . 8 دنرادیم . هگن  هدنز  ار 
فـسوی نآ  بـالقنا  ماـیق و  رب  يراودـیما  . 10 نارظتنم . نـیب  رد  ترـضح  نآ  يدوـجو  راـثآ  رمع و  لوـط  دوـجو ، هراـبرد  ناـنکفاههبش 
مکدحا ندعیل  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  ترـضح  روهظ  يارب  یمزر  مئاد  یگدامآ  داجیا  نارگید 11 . هب  نداد  دـیما  و  (س ) ارهز

ص ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دشاب ریت  کی  هیهت  اب  دنچ  ره  ددرگ  هدامآ  دیاب  ( جع ) مئاق مایق  يارب  امش  زا  کی  ره  امهـس ؛ ول  مئاقلا و  جورخل 
(. ح 146 ، 366

( مود تمسق  ) خساپ

هب هدرـشف  تروص  هب  اما  تسین  ریذـپناکما  روهظ  رـصع  یلیـصفت  میـسرت  دـشابیم . نارظتنم  فیاظو  زا  یکی  جیـسب  رد  تکرـش  ورنیا  زا 
ندـش مهارف  زا  دـعب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  تکرح  بالقنا و  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تاـیاور  مینکیم : هراـشا  نآ  یلک  ياـمیس 

ای ناکرت و  اهیبرغ و  نایم  تخـس  يدربن  ناهج  حطـس  رد  هاگنآ  ددرگیم . زاـغآ  هکم  زا  یناـهج  ياهقطنم و  ياـهیگدامآ  تامدـقم و 
ترـضح راداوـه  تموـکح  ود  هقطنم  حطـس  رد  اـما  ددرگیم . یناـهج  گـنج  هب  رجنم  هک  ییاـج  اـت  دـیآیم  دوـجو  هب  اـهنآ  ناراداوـه 

هدومن سیسأت  ار  شیوخ  تموکح  روهظ ، زا  لبق  یتدم  ترضح  نآ  یناریا  نارای  هک  دش ... دهاوخ  لیکشت  نمی  ناریا و  رد  جع ) ) يدهم
رد حلاص  نب  بیعـش  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  شیپ  ینامز  كدنا  دندرگیم . زوریپ  نآ  رد  ماجنارـس  هک  دـنوشیم  ینالوط  یگنج  ریگرد  و 
نب بیعش  جورخ  تایاور  یخرب  رد  دننک و  یم  نامز  ماما  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  ود  ره  ناریا و  رد  یناسارخ  دیـس  دنک و  یم  مایق  نمی 

روهظ زا  شیپ  هام  دـنچ  نانآ  بـالقنا  ماـیق و  يو ، ینمی  ناراـی  اـما  ص 213 .) ج 52 ، راونالاراحب ،  ) تسا هدـش  نایب  دنقرمـس  زا  حـلاص 
ياههناشن هلمج  زا  دیامنیم . يراکمه  دیآیم  دوجو  هب  زاجح  رد  هک  یسایس  ءالخ  هب  ندیشخب  ناماس  رد  ناشیا  ارهاظ  هدوب و  ترـضح 

هدش و راکـشآ  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  ياههناشن  ماگنه  نیا  رد  دهدیم . خر  هنیدـم  هکم و  مرح  ود  نایم  هک  تسا  ياهثداح  روهظ 
ترـضح ینامـسآ  يادـن  نیا  زا  سپ  دوشیم  هدینـش  ناضمر  هام  رد 23  وا  ماـن  هب  هک  تسا  ینامـسآ  يادـن  نآ ، هناـشن  نیرتگرزب  دـیاش 
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نایم هب  رایـسب  نخـس  یتیگ  رـسارس  رد  راوگرزب  نآ  هرابرد  دـیامنیم . رارقرب  طابترا  دوخ  نارای  زا  یخرب  اب  يرـس  روط  هب  جـع ) ) يدـهم
ات دنشوکیم  هدش و  كانمیب  ترـضح  نآ  روضح  زا  نانمـشد  دریگیم . ياج  اهلد  رد  شتبحم  هتـشگ و  ناگمه  دزنابز  يو  مان  هدمآ و 
ای دنشک و  یم  ای  ریگتسد و  ار  وا  دنبای  تسد  هک  یمشاه  درم  ره  هب  هتـشگ و  هنیدم  دراو  یهاپـس  ورنیازا  دنرادرب  نایم  زا  هتفای و  ار  يو 

زامن زا  دعب  مرحم  مهد  بش  رد  ار  شیوخ  مایق  هک  نیا  ات  هتفرگ  سامت  هکم  رد  دوخ  نارای  زا  یخرب  اب  ترـضح  نآ  دنزادنایم  نادنز  هب 
ترـضح مرحم  مـهد  زور  حبــص  رد  دـباییم . طلــست  هـکم  رب  يریگرد  زا  سپ  دـنکیم و  زاـغآ  یکم  فیرــش  مرح  زا  ءاـشع  برغم و 
درادیم مالعا  هدرک ، توعد  شیوخ  يرای  هب  ار  ایند  للم  دـنکیم و  غالبا  ناهج  مامت  هب  فلتخم  ياهنابز  هب  ار  دوخ  مایپ  جـع ) ) يدـهم

نایرکـشل نتفر  ورف  نآ  دوش و  ققحم  هدومرف  هدعو  (ص ) لوسر ترـضح  شایمارگ  دج  هک  ياهزجعم  ات  دنام  دهاوخ  یقاب  هکم  رد  هک 
دوخ هاپـس  اب  هزجعم  نیا  زا  سپ  ترـضح  نآ  دنوشیم . هکم  یهار  ترـضح  نآ  تکرح  نتـسکش  مهرد  يارب  هک  تسا  نیمز  هب  ینایفس 

ار هنیدم  اجنآ ، رد  رقتـسم  نمـشد  ياهورین  اب  يدربن  زا  سپ  دوشیم و  هنیدـم  راپـسهر  هکم  زا  تسا  نت  رازه  يدـنا  هد و  زا  لکـشتم  هک 
یهار زاجح  رب  يزوریپ  زا  سپ  يو  دباییم . همتاخ  هقطنم  رب  طلـست  زاجح و  حتف  هنیدـم  هکم و  مرح  ود  يزاسدازآ  اب  هاگنآ  هتخاس  دازآ 

اب هدرک و  تعیب  وا  اب  نانآ  دروخیمرب . یناسارخ  يربهر  هب  ناماس  نآ  مدرم  ياـههدوت  ناریا و  هاپـس  اـب  اـجنآ  رد  دوشیم و  ناریا  بونج 
سپـس دـنباییم . تسد  يراکـشآ  گرزب و  يزوریپ  هب  ماجنارـس  هک  دـنزادرپیم  راکیپ  هب  هرـصب  رد  نمـشد  ياوق  اب  رگیدـکی  یمزرمه 
ددـعتم ياههورگ  ینایفـس و  ياهورین  يایاقب  اب  يریگرد  اب  دـنکیم و  يزاسکاپ  ار  اجنآ  یلخاد  عاضواو  هدـیدرگ  قارع  دراو  جـع ) ) ماما

، نمی ناسنیدب  دهدیم و  رارق  دوخ  تختیاپ  ار  هفوک  تموکح و  زکرم  ار  قارع  هاگنآ  دناسریم . لتق  هب  هداد و  تسکش  ار  اهنآ  شروش 
ناکرت و اب  ییاهگنج  نآ  زا  دـعب  دـیآیمرد . ترـضح  نآ  ییاورناـمرف  تحت  هچراـپکی  سرافجـیلخ  ياـهروشک  قارع و  ناریا ، ، زاـجح
اب هدـش و  نارگن  تخـس  عیاـقو  نیا  زا  یحیـسم  ناـیبرغ  تسا . جـع ) ) ترـضح نآ  زا  يزوریپ  ود  ره  رد  هک  دریذـپیم  تروص  ناـیدوهی 

ناهج و شیوخ  نانخس  اب  هدمآ و  دورف  فیرش  سدق  هب  نامسآ  زا  (ع ) حیسم یسیع  ترضح  هاگان  یلو  دننکیم  گنج  نالعا  ترـضح 
يداش بجوم  هک  تسا  ياهناشن  تمالع و  ناهج  يارب  (ع ) یـسیع ترـضح  ندمآ  دورف  دهدیم . رارق  باطخ  دروم  ار  نایحیـسم  هژیو  هب 
هدومن تطاسو  اهیبرغ  و  (ع ) يدهم ترضح  نایم  (ع ) حیسم ترضح  هک  دسریم  رظن  هب  دیدرگ . دهاوخ  یحیسم  ياهتلم  ناناملـسم و 

رد نایمور  اذل  دننکشیم ، ار  حلص  نامیپ  لاس  ود  زا  دعب  اهیبرغ  اما  دوشیم . هتسب  فرط  ود  نایم  لاس  تفه  تدم  هب  یحلص  دادرارق  و 
رارق اهنآ  يورایور  مالـسا  ياهورین  دنروآیم . شروی  نیطـسلف  ماش و  نیمزرـس  هب  زابرـس  نویلیم  کی  هب  کیدزن  اب  یناهگان  موجه  کی 

. دراذگیم زامن  سدق  رد  يو  رـس  تشپ  هتـشاد و  مالعا  جع ) ) يدـهم ترـضح  اب  گنهامه  ار  دوخ  عضوم  (ع ) حیـسم ترـضح  هتفرگ و 
، ناماس نآ  مدرم  رتشیب  ندروآ  مالـسا  حـتفزا و  سپ  ددرگیم . حـتف  ماما  طـسوت  برغ  سپـس  دـنوشیم . زوریپ  ناناملـسم  گـنج  نیارد 
هک ياهچراپ  اب  ار  وا  كاپ  رکیپ  سپس  دنراذگیم . زامن  وا  رکیپ  رب  ناناملسم  و  جع ) ) يدهم ترضح  هدومن و  تلحر  (ع ) حیسم ترـضح 

نیا زا  سپ  دراپـسیم . كاـخ  هب  سدـق  رد  شرداـم  فیرـش  رازم  راوـج  رد  هدوـمن و  نفک  تسا  (ع ) هقیدـص میرم  شرداـم  تفاـبتسد 
يارب دـنکیم و  مادـقا  ناهج  للم  نایم  رد  نوگانوگ و  داعبا  رد  یهلا  فادـها  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تاـحوتف 
ندرب الاب  شناد و  گنهرف و  شرتسگ  تهج  هدومن و  مایق  ناگمه  هافر  يرگناوت و  ققحت  يدام و  یگدـنز  ییافوکـش  ندیـشخب و  یلاعت 

یفارحنا تـکرح  کـی  وا  بوـشآ  هـنتف و  نوـعلم و  لاـجد  شبنج  هـک  دـسریم  رظن  هـب  دـشوکیم . مدرم  ییاـیند  ینید و  یهاـگآ  حـطس 
هتفرشیپ ياهشور  زا  لاجد  دباییم . تسد  نآ  هب  يرشب  هعماج  جع ) ) ماما نامز  رد  هک  دشاب  یهافر  تلاح  مولع و  تفرشیپ  زا  يریگهرهب 

زا یجوم  ناهج  رد  ورنیازا  دنکیم . هدافتسا  دنهدیم  لیکشت  ار  وا  ناوریپرتشیب  هک  نانز  رتخد و  رسپ و  ناناوج  بیرف  يارب  يدنبمشچ ،
هب هتخاس و  راکـشآ  ار  يو  ياهگنرین  جع ) ) يدهم ترـضح  اما  دـننکیم  رواب  ار  وا  ياهيراکبیرف  هک  دروآیم  دوجو  هب  بوشآ  هنتف و 

یهاگآ يارب  ، ) دوب جع ) ) يدـهم ترـضح  یناهج  بالقنا  تکرح و  زا  یلک  ییامنرود  نیا  دـشخبیم . همتاخ  شناراداوه  وا و  یگدـنز 
ره هک  روهظ  ياههناشن  مئالع و  اما  یمالـساتاغیلبت .) نامزاس  تاراشتنا  یلـالج ، ساـبع  همجرت  یناروک ، یلع  روهظ ، رـصع  رتشیب ر.ك :
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: ینایفس جورخ  - 1 مینکیم : افتکا  اهنآ  نیرتمهم  رکذ  هب  هک  تسا  ناوارف  تسا  جع ) ) ترـضح نآ  روهظ  ندـش  کیدزن  زا  يدـیون  کی 
(ع) قداص ماـما  دـگنجیم . ماـما  اـب  روهظ  زا  سپ  دـنکیم و  جورخ  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  نایفـسوبا  لـسن  زا  يدرم  یناـیفس 

نانآ میدرک و  قیدصت  ار  دنوادخ  نخس  ام  میراد . ینمشد  مه  اب  ادخ  نید  رس  رب  هک  میتسه  ینادناخ  ود  نایفـسوبا  نادناخ  ام و  : » دومرف
زینینایفس دنتساخرب و  تفلاخم  هب  (ع ) یلع نب  نیسح  اب  دیزی  و  (ع ) یلع اب  هیواعم  درک و  هزرابم  (ص ) ربمایپ اب  نایفـسوبا  دندرک . بیذکت 

هکم و نیب  نیمزرس  ءادیب  نتفر و  ورف  ینعی ، فسخ ؛  ءادیب : رد  فسخ  - 2 ص 182 .) ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) دیگنج دهاوخ  جع ) ) مئاق اب 
جورخ ینایفس  جع ) ) يدهم ام ، مئاق  روهظ  هناتسآ  رد  دومرف : (ع ) یلع تسا . نیمز  رد  ینایفـس  رکـشل  نتفر  ورف  نآ  زا  دارم  تسا و  هنیدم 
عیبانی ، ) دربیم ورف  نیمز  ماک  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دنـسریم  ءادیب  نیمزرـس  هب  نوچ  دنکیم و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  يو  هاپـس  دـنکیم .
توعد لدـع  قح و  هب  ار  مدرم  هدرک و  ماـیق  هک  نمی  زا  تسا  يرادرـس  یناـمی : جورخ  - 3 ص427 .) یتریـصب ، پاچ  يزودنق ، هدوملا ،

هب یمچرپ  چـیه  نایم  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  زور  کی  لاس و  کی  رد  ینامی  ینایفـس و  یناسارخ و  مایق  دومرف : (ع ) قداص ماما  دـنکیم .
-4 دنکیم . قح  هب  توعد  زین  یناسارخ  ارهاظ  ص 252 .) ینامعن ، هبیغلاباتک ، ، ) دنکیمن تیاده  قح و  هب  توعد  ینامی  مچرپ  هزادـنا 

هدزناپ زا  شیب  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  و  جـع ) ) يدـهم روهظ  نیب  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  كاپ . ناسنا  ینعی ، هیکز ؛ سفن  هیکز : سفن  لتق 
هدینش نامـسآ  زا  روهظ  هناتـسآ  رد  هک  تسا  ییادص  ارهاظ  ینامـسآ : هحیـص  - 5 ص 374 .) ج 2 ، داشرالا ، «، ) تسین هلـصاف  زورهناـبش 
باتک ، ) دونشیم ار  نآ  تسا  برغ  قرش و  رد  هک  ره  سپ  دنکیم  ادن  ار  مئاق  مان  نامـسآ  زا  ياهدننک  ادن  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  دوشیم .

هب دنگوس  دومرف : (ع ) رقاب ماما  هک : نیا  دننام  تسا  هدش  دراو  یتایلک  ترـضح  نآ  صاخ  نارای  دادعت  هرابرد  ص 252 .) ینامعن ، هبیغلا ،
هرابرد ص 223 .) ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) تسا نز  هاـجنپ  ناـنآ  ناـیم  رد  دـنیآیم  درگ  نیـشیپ  هدـعو  نودـب  رفن  يدـنا  دصیـس و  ادـخ ،

یتسیزهداس و دهز و  راثیا ، يربنامرف ، تعاجـش ، یگدـنب ، تدابع و  یـسانشادخ ، تایاور  زا  یخرب  قبط  زین  ترـضح  نارای  ياهیگژیو 
ریز ياـهباتک  هب  هنیمز  نیا  رد  هعلاـطم  يارب  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  ياـههناشن  تسا . هدـش  هدرمـش  ناـنآ  تافـص  زا  طابـضنا  مظن و 

یفحص تاراشتنا  ینادمه ، نیـسح  دمحم  جع ،) ) نامز ماما  روهظ  مئالع  عیشت 2 - رشن  رورپتداعـس ، یلع  رون ، روهظ  - 1 دینک : هعجارم 
ات تدـالو  زا  قافآ 5 - رـشن  ینودـیرف ، همجرت : ینیوزق ، مظاک  روهظ ، اـت  تدـالو  زا  رینم 4 - رـشن  یندـم ، تاداس  روهظ ، ياـههناشن  - 3

ینارهت 8- یلاجر  نامز  ماـما  نوماریپ  خـساپ  شـسرپ و  دـصکی  روپدـمحم 7 - نامز  ماما  هماـنباتک  يداهلا 6 - تاراـشتنا  یبرک ، روهظ ،
ماما یفاص 11 - هّللا  فطل  نامز  ماما  هب  ناهج  یگتسباو  یناود 10 - یلع  همجرت  دوعوم  يدهم  یفاص 9 - هّللا  تیآ  رثالا  بختنم  همجرت 

یملع یلع  دمحم  روهظ  مئالع  یناود 12 - یلع  نارگید  راتفگ  رد  نامز 

؟ دانتسا لباق  تسا و  یحیحص  تیاور  يرکسع  ماما  نامیالوم  اب  نوتاخ  سگرن  ترضح  لاصو  هوحن  هراب  رد  نامیلس  نب  رشب  تیاورایآ 

شسرپ

؟ دانتسا لباق  تسا و  یحیحص  تیاور  يرکسع  ماما  نامیالوم  اب  نوتاخ  سگرن  ترضح  لاصو  هوحن  هراب  رد  نامیلس  نب  رشب  تیاورایآ 

خساپ

نب رشب  هچرگ  فیعـضت . هن  دنا و  هدش  قیثوت  هن  دنتـسه و  لوهجم  لاجر  ملع  رظن  زا  نامیلـس  نب  رـشب  هلمج  زا  ثیدح  نیا  نایوار  یخرب 
یمن دشاب  صخـش  دوخ  نآ  لقان  هک  یقیثوت  یلو  تسا  هدش  قیثوت  مالـسلا ) هیلع   ) يرگـسع ترـضح  يوس  زا  تیاور  نیمه  رد  نامیلس 

تایاور اب  تسا و  حیحص  نآ  نیماضم  درادن و  یلکشم  تسا و  حیحص  نتم  رظن  زا  تیاور  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دشاب . دامتعا  لباق  دناوت 
. دشاب یم  دانتسا  دامتعا و  لباق  تیاور  نیاربانب  تسا . هدوب  هیماما  ياملع  لوبق  دروم  دشاب و  یمن  فلاخم  مه  رگید 
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؟ تسا یسک  هچ  هّیرذ  زا  مالسلاهیلعدوعوم  يدهم 

شسرپ

؟ تسا یسک  هچ  هّیرذ  زا  مالسلاهیلعدوعوم  يدهم 

خساپ

هک مدوب  هملسما  دزن  دیوگیم : ّبیسم  نب  دیعس  تسا . ص )  ) مرکا ربمایپ  هیرذ  زا  ع )  ) دوعوم يدهم  هک  دنراد  رظن  قافتا  ناناملـسم  همه 
يدـهم " " ؛ ۀـمطاف دـلو  نم  يدـهملا  : " دوـمرفیم هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  دوـمرف : هملـسما  دـمآ  ناـیم  هب  ع )  ) يدـهم زا  نخس 

ص)  ) ادخ لوسر  دـیوگیم : يردـخ  دیعـسوبا  تسا ". همطاف  دالوا  یقرواپ } ح 4086 . ص 1368 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننـس  یقرواپ .  } زا
امک ًالدعو  ًاطـسق  اهألمی  یتیب ) لهأ  نم  وأ   ) یترتع نم  لجر  جرخی  ّمث  لاق : ًاناودـعو . ًاملظ  ضرألا  ئلتمت  یتح  ۀـعاسلا  موقتال  : " دومرف

ص 36. ج 3 ، دمحا ، دنـسم  یقرواپ .  :} دومرف دـشاب . هدـش  روجو  ملظ  زا  رپ  نیمز  هکنیا  ات  دوشیمن  اپرب  تمایق  " " ؛ ًاناودـعو ًاملظ  تئلم 
هنوگ نامه  درک  دهاوخ  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نیمزو  دـنکیم  مایق  تسا ] يوار  زا  دـیدرت   ] متیب لها  زا  ای  مترتع  زا  يدرم  سپـس  یقرواپ }

یقرواپ ."  } تسا همطاف  دالوا  زا  يدرم  يدهم  " " ؛ همطاف دلو  نم  لجر  ّيدهملا  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما  تسا ". هدـش  روجو  ملظ  زا  رپ  هک 
{ یقرواپ ح 32 . ص 43 ، ج 51 ، راونألاراحب ، . 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالوو  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  رصع  رد  یسایس  تیعضو 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالوو  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  رصع  رد  یسایس  تیعضو 

خساپ

، زتعم ینعی  سابع ؛ ینب  ناـمکاح  زا  رفن  هس  تموکح  اـب  رـصاعم  وا  دـش . دـلوتم  يرجه  لاس 232  لوالا  عیبر  هاـم  رد  ع )  ) يرکـسع ماـما 
زا دـعب  هک  دوب  نیا  وا  ياهراک  هلمج  زا  تشاد . تیب : لها  هب  تبـسن  یـصاخ  هنیکو  بّصعت  یـسابع  دـمتعم  تسا . هدوب  دـمتعمو  يدـتهم 

دوب یتیاعس  تهج  هب  نیاو  دوش ، هاگآ  ترضح  دنزرف  دوجو  زا  ات  هدرک ، شیتفت  ار  ترضح  هناخ  داد  روتسد  ع )  ) يرکـسع ماما  تداهش 
. ناسرب يرْمَع  هب  ار  نیا  دومرفو : داد  نم  هب  ییاصع  ع )  ) يرکـسع ماما  دیوگیم : دوسا  نب  دوواد  دوب . هدرک  مکاح  هاگتـسد  هب  رفعج  هک 

ترضح مدرک . وگزاب  ار  نایرج  مدیسر  هک  ماما  تمدخ  تسا . ياهمان  نآ  نایم  رد  هک  مدرک  هدهاشم  ناهگان  تسکش ، اصع  هار  نیب  رد 
رصمو ءوس  دلبب  انأف  تنأ ، نم  هفرعتوأ  انمتـشی  نم  بواجت  نأ  كایآو  اهب  ترمأ  یّتلا  کلیبسل  ضماف  ًامتاش  انل  تعمـس  اذإو  : " دومرف ...

ح ص 283 ، ج 50 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } هدـهاشم هاگ  ره  " " ؛ کلذ ملعاف  انیلإ  درت  کلاوحأو  كرابخأ  ّنإف  کقیرط  یف  ضماو  ءوس 
ای ییآرب  وا  خـساپ  ددـصرد  ادابمو  ورب ، يدـش  هداتـسرف  هک  یتیرومأم  لاـبند  هب  وت  دـهدیم  مانـشد  ار  اـم  یـسک  هک  يدرک  یقرواـپ } . 6
ار نیا  دسریم ، ام  هب  وت  لاوحاو  رابخا  اریز  هدب ، همادا  تدوخ  هار  هب  وت  میراد ، رارق  يرهـش  دـب  رد  ام  اریز  ینک ، یفرعم  وا  هب  ار  تدوخ 

هراشا وا  هب  تسد  ابو  دنکن  مالـس  وا  هب  سک  چیه  ات  دهدیم  روتـسد  دوخ  باحـصا  هب  ماما  هک  مینکیم  هدهاشم  یتحو  نادب ". یبوخ  هب 
اب تاقالم  يارب  ع )  ) ترـضح یقرواـپ } ص 269 . ناـمه ، یقرواـپ .  . } دوب دـهاوخن  ناـما  رد  شناـج  تروـص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـیامنن ؛
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، اذک ۀلیل  یف  ۀـمتعلاو  ءاشعلا  نالف . نب  نالف  راد  یلإو  اذـکو  اذـک  عضوم  یلإ  اوریـص  : " دومرفیمو درکیم  نیعم  ار  یناکم  دوخ  نایعیش 
ص 304. نامه ، یقرواپ .  } دیهاوخ اجنآ  رد  ارم  هک  دینک  هعجارم  ماگنه  بش  هناخ ، نالفو  ناکم  نالف  رد  ... " " ؛ كانه ینودـجت  مّکنإف 

هدـهاشم ناهگان  هک  مدوب  هتـسشن  ناشورفدنفـسوگ  نابایخ  رد  یماگنه  حبـص  دـیوگیم : یخلب  زیزعلادـبع  نب  دّـمحم  تفای ". یقرواـپ }
تجح درم ، نیا  هک  منز  دایرف  رگا  متفگ : ملد  رد  دوریم . یمومع  هناـخ  يوس  هبو  هدـش  جراـخ  دوخ  لزنم  زا  ع )  ) يرکـسع ماـما  مدرک 

دوخ ناهد  رب  دوخ  هباّبس  تشگنا  اب  دش  کیدزن  نم  هب  ترضح  هک  یماگنه  تشک ؟ دنهاوخ  ارم  دیسانشب  ار  وا  هک  داب  امش  رب  تسادخ ،
دیاب ای  " " ؛ کسفن یلع  هَّللا  ِّقتاف  لتقلاوأ  نامتکلا  وه  ّهنإ  : " دومرف مدرک ، تاقالم  ار  ترـضح  بش  نامه  شاب .! تکاس  هک  دومرف  هراشا 
نیمه هب  سرتب ". ادـخ  زا  تدوخ  رب  دیـسر . یهاوخ  لـتق  هب  هکنیا  اـیو  یقرواـپ } ص 289 . ج 50 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  } ینک ناـمتک 

". تسا ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  دوصقم  دـش ، لـقن  لـجر "  " زا یثیدـح  هاـگره  : " دـیامرفیم یلیبدرا  سدـقم  موحرم  هک  تسا  تهج 
ماما تدالو  نامزو  ع )  ) يرکسع ماما  رـصع  یـسایس  راوشد  سب  تیعـضو  ایاضق  نیا  یقرواپ } ص 462 . ج 2 ، ةاورلا ، عماج  یقرواـپ .  }

ع)  ) يرکـسع ماما  نیب  نیا  رد  تفریذپ . تروص  مات  يافتخا  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  تسا  تهج  نیمه  هبو  دـناسریم . ار  ع )  ) نامز
دیاب يروط  هکنیا  رگیدو  تسا  هدوب  شدـنزرف  دوجوو  تدـالو  تاـبثا  ددـصرد  ترـضح  هکنیا  یکی  تسا : هدرکیم  لاـبند  ار  هفیظو  ود 

. دتفین رطخ  رد  شناج  هک  دنک  یفرعم  ار  شدنزرف 

؟ تسا هدوب  یصخش  هچ  نوتاخ  سجرن  کلام  نیلوا 

شسرپ

؟ تسا هدوب  یصخش  هچ  نوتاخ  سجرن  کلام  نیلوا 

خساپ

سپـسو دش  لخاد  ع )  ) يداه ماما  کلم  رد  نوتاخ  سجرن  ترـضح  هکنیا  لوا : هیـضرف  دراد : دوجو  هیـضرفو  هیرظن  هس  عوضوم  نیا  رد 
ج 51. راونألاراحب ، یقرواپ .  . } تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یتیاور  رد  هک  دروآرد  ع )  ) يرکـسع ماما  شدنزرف  جیوزت  هب  ار  وا  ترـضح  نآ 

رگید تایاور  یخرب  رهاظ  زا  هک  تسا ، هدوب  ع )  ) يداه ماما  رتخد  همیکح  ماما ، هداوناخ  زا  وا  کلام  هک  تسا  نآ  مود : هیضرف  یقرواپ }
ص نیدـلا ، لامک  یقرواـپ .  ... " .} تسرفب مدـنزرف  يوس  هب  ار  سجرن  : " دومرف شرهاوخ  هب  ع )  ) يداـه ترـضح  اریز  دوشیم . هدافتـسا 
وا يارب  ات  هداتسرف  ار  یسک  ع )  ) يداه ماما  ادتبا  رد  هکنیا  هب  دوش  عمج  لوق  ود  نیا  نیب  هک  تسا  نآ  موس : هیضرف  یقرواپ } . 427ù426

. دراد حیجرت  تایاور  نیب  عمج  تهج  هب  لامتحا  نیاو  تسا . هدیشخب  شرهاوخ  هب  دیرخ  زا  دعبو  درخب ،

؟ تسا هدرک  تّیصو  شردام  هب  دوخ  تداهش  زا  لبق  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  ّتیصو  شردام  هب  دوخ  تداهش  زا  لبق  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  ایآ 

خساپ

حیرـصت هدش ، دراو  ع )  ) يدهم جورخ  هرابرد  وا  تیب  لهاو  ص )  ) ادـخلوسر بناج  زا  هک  یثیداحا  زا  یخرب  رد  هچ  رگا  لوا -  خـساپ  1
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لها همه  یفرط  زاو  دندیدیم  دایز  ار  زواجتو  ملظ  هک  یماگنه  یخرب  یلو  تسا ، مهدزای  ماما  ع )  ) يرکسع ماما  دنزرف  ًاعطق  وا  هک  هدش 
ياعداو دـندمآیم  وا  غارـس  هب  تسا  تما  يدـهم  تیب ، لـها  زا  یکی  هکنیا  دـیما  هب  یهاـگ  دنتـسنادیم ، يداـهو  هدـش  تیادـه  ار  تیب 

ردو دندوب ، لهاجو  شیدنا  هداس  ياهناسنا  زا  ًابلاغ  دارفا  نیا  دندیشکیم . دوخ  لابند  هب  زین  ار  یتعامجو  دندرکیم  وا  قح  رد  تیودهم 
زا دعبو  هدرواین  ماود  زگره  دناهتـشاد  ییاعدا  نینچ  هک  یناسک   - 2 تسا . هتشاد  تلاخد  اعّدا  نیا  رد  زین  یـسایس  هلأسم  دراوم  زا  یخرب 
نآ ياملعو  دارفا  بلاـغ  رظن  بهذـم ، کـی  هدـیقع  رد  نازیم   - 3 دـناهدش . ضرقنم  ایو  هتـسویپ  نایعیـش  مومع  هگرج  هب  یهاتوک  تدـم 

باسح هب  نایعیـش  قافتا  هب  بیرق  هدیقع  ع )  ) يرکـسع ماما  دنزرف  ع )  ) يدهم ترـضح  تیودهم  هب  هدیقع  هک  مینادیمو  تسا . بهذـم 
اهنآ يارب  هک  هدوب  ياههبـش  تهج  هب  دندش  ع )  ) يدـهم ترـضح  زا  ریغ  تیودـهم  هب  لئاق  یهورگ  هک  دراوم  زا  یخرب  رد   - 4 دیآیم .

یهاتوک تدـم  زا  دـعب  زین  تریح  نیا  هچرگ  تسا ، هتـشاد  اـضتقا  ار  يدـیدرتو  تریح  نینچ  رـصع  نآ  ّتیعقوم  اریز  تسا ؛ هدـمآ  دـیدپ 
لیلد ار  تاقدصو  فوقو  رما  رد  شردام  هب  ع )  ) يرکسع ماما  تّیـصو  عوضوم  یخرب  دیوگیم : دیفم ؛ خیـش  مود  خساپ  تشگ . فرطرب 

روتـسمو تدالو  يافخا  تهج  هب  راک  نیا  اریز  درادن ؛ یتلالد  نینچ  زگره  هک  یلاح  رد  دـناهتفرگ  ع )  ) يدـهم ترـضح  تدالو  راکنا  رب 
تبسن وا  هب  تافوقومو  تاقدصو  دشیم  رکذ  يدهم  مان  ترضح ، همان  ّتیصو  رد  رگا  تسا . هدوب  مکاح  هاگتسد  زا  ترضح  رما  ندومن 

زا يدوهش  تداهش  هب  جایتحا  ّتیـصو ، هکنآ  ًاصوصخ  تشاد . تافانم  شدنزرف  تظفاحم  زا  ترـضح  ضرغ  اب  متح  روط  هب  دشیم  هداد 
هب ترضح  نآ  هک  دوبن  ع )  ) قداص ماما  رصع  رد  رگم  دننک . اضما  نآ  ربو  هداد  یهاوگ  ّتیـصو  لصا  رب  ات  دوب  سابعینب  تلود  صاوخ 

شاهمان تیصو  ردو  ماع  ألم  رد  وا  تیاصوو  تماما  هب  حیرصت  تموکح ، هاگتسد  ضّرعت  زا  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  شدنزرف  ظفح  تهج 
ماـن رخآ  ردو  هیربرب ، هدـیمح  شزینکو  تقو  یـضاقو  عـیبر  دـعبو  یـسابع  روـصنم  اـهنآ  لّوا  هک  دوـمن  ّتیـصو  رفن  جـنپ  هب  هـکلب  درکن ،

زا صاوخ  يارب  ار  وا  تماما  رما  هچرگ  دنک ، ظفح  ار  شدنزرف  ناج  دناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  درک ، رکذ  ععفإر  رفعج  نب  یـسوم  شدـنزرف 
ص 69-72. ةرـشعلا ، لـئاسملا  یقرواـپ .  ... " . } دـنزاس حـضاو  نارگید  رب  ناـمز  رورم  اـب  اـت  دوب  هتخاـس  نشور  دوخ  ياـیلواو  باحـصا 

{ یقرواپ

؟ تسیچ درادن  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  هب  نامیا  هک  یسک  مکح 

شسرپ

؟ تسیچ درادن  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تدالو  هب  نامیا  هک  یسک  مکح 

خساپ

تسا هدمآیم  باسح  هب  بهذم  ترورض  يریبعت  هبو  هدوب  خیرات  لوط  رد  هعیش  يانبم  ع )  ) يدهم ترـضح  دوجوو  تدالو  هک  اجنآ  زا 
عیـشت زا  تسا ، ع )  ) يدـهم ماـما  دوجوو  تدـالو  رکنم  هک  یـسک  تهج  نیدـب  تسا ، هدوب  نآ  رب  صاوخو  ماوـع  زا  هعیـش  عاـمجا  اذـلو 

. تسا نآ  تابثا  رب  لـیلد  نیرتهب  دوخ  يرورـض ، رما  اریز  دـنک ، رکذ  یمهو  ياهلدا  دوخ  يارب  هچرگ  دوشیم ، یجراـخ  یعیـش  هعماـجو 
دوجوو تماما  رکنم  هک  یسک  دننادیم ، نید  لوصا  زا  ار  تماما  هک  هیماما  ياملع  زا  نیرخأتمو  نیمدقتم  يأر  قباطم  نیا ، زا  رتالاب  هکلب 
یمکح نینچ  هک  هنوگ  نامه  دوشیم ، وا  مالـسا  هب  مکح  رهاظ  رد  هچرگ  تسا ، جراـخ  نید  زا  دـشاب  ناـمز  زا  ياههرب  رد  موصعم  ماـما 

. تسا قداص  ّتنس  لها  هرابرد 

؟ تسا هدش  فورعم  وگغورد "  " هب رفعج  ارچ 
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شسرپ

؟ تسا هدش  فورعم  وگغورد "  " هب رفعج  ارچ 

خساپ

هَّللا یلع  يرتفملا  لطبملا  اذـه  یعّدا  دـقو  : " ... دـنیامرفیم هدرک ، رفعج  هب  هراـشا  ترـضح  دـش  رداـص  هسدـقم  هیحاـن  زا  هک  یعیقوت  رد 
نیب قرفی  الو  مارح  نم  الالح  فرعی  ام  هَّللاوف  هَّللا ؟ نید  یف  هقفبأ  هاوعد ، متینأ  ءاجر  هل  ییه  ۀـلاح  ۀـّیأب  يردأ  ـالف  هاـعدا ، اـمب  بذـکلا 
نیا متح  روـط  هب  { " ... یقرواـپ ح 21 . ص 195 ، ج 53 ، راونـألاراحب ، ص 290-288 ؛  یـسوط ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  ... " {؛ باوصو ءاطخ 
دیما تلاح  نیمادک  هب  هک  منادیمن  تسا ، هدومن  بذـکو  غورد  ياعدا  دـیوگیم  هچنآ  ردو  تسا  ادـخ  هب  هدـننز  تمهتو  لطبم  صخش 

ار حیحـصو  هابتـشاو  دسانـشیمن  مارح  زا  ار  لالح  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ادـخ ؟ نید  رد  مهف  هب  ایآ  ؟ دـیامن مامت  ار  دوخ  ياعدا  هک  دراد 
نیا نآ  زا  دعبو  تسا  هدوب  ترضح  دوخ  داد  وگغورد  بقل  رفعج  هب  هک  یسک  لوا  دوشیم  هدافتسا  عیقوت  نیا  زا  ... " دهدیمن . صیخشت 

. دننادیم ع )  ) قداص رفعج  ماماو  وا  نیب  زییمت  تهج  هب  وگغورد  هب  ار  وا  فیصوت  هجو  زین  یخرب  تفای . ترهش  وا  رب  ناونع 

؟ تسا هدوب  هچ  رفعج  تسیاشان  ياهراک 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هچ  رفعج  تسیاشان  ياهراک 

خساپ

. تسا هدوبن  وا  نأش  رد  هک  دروآ  يور  یتامادـقا  يرـس  کی  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  شردارب  تلحر  زا  سپ  ع )  ) يداه ماـما  دـنزرف  رفعج 
ج 2، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  (. } ع  ) يرکسع ماما  شردارب  رّهطم  رکیپ  رب  ندناوخ  زامن  دصق   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا 

نم هب  ار  مردارب  ماـقم  : " تفگ ناـقاخ  نب  ییحی  نب  هَّللادـیبع  یـسابع  ریزو  هب  وا  اریز  يربـهرو ، تماـما  ياـعدا   - 2 یقرواپ } ص 475 .
، ثرا ياعدا   - 3 یقرواپ } ص 379 . ج 2 ، نامه ، یقرواپ .  " . } مزادرپیم امـش  هب  نآ  تباب  رانید  رازه  تسیب  غلبم  هنـالاس  نم  دـیهدب ،
، ثراو اهنتو  درادن ، يدنزرف  ص )  ) دّمحم وبا  شردارب  هک  درک  اعداو  دیامن  بحاصت  ار  ع )  ) ماما لاوما  ات  دیـشوک  رگید  یمادقا  رد  اریز 

تموکح کیرحت   - 4 یقرواپ } ص 505 . ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  . } دـبای طلـست  ردارب  لاوما  رب  ات  داد  هزاـجا  زین  تموکح  تسوا . ردارب 
(. ع  ) يدهم ماما  يریگتسد  يارب 

؟ درک هیبشت  مالسلاهیلعفسوی  ناردارب  هب  ار  رفعج  شیومع  مالسلاهیلعنامز  ماما  ارچ 

شسرپ

؟ درک هیبشت  مالسلاهیلعفسوی  ناردارب  هب  ار  رفعج  شیومع  مالسلاهیلعنامز  ماما  ارچ 

خساپ
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ةوِخا لـیبسف  هدـلوو  رفعج  یّمع  لـیبس  اـّمأو  : " ... دوـمرف دـش  رداـص  يرْمَع ؛ ناـمثع  نب  دّـمحم  هب  هک  یعیقوـت  لـیذ  رد  ع )  ) ناـمز ماـما 
فـسوی ناردارب  هار  دـننامه  یقرواپ } ح 10 . ص 180 ، ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  } شدـالواو رفعج  میومع  هار  اـّما  ... " 7" ؛ فسوی

ءابآ هب  دـیاب  ایبنا ، دالوا  دـننامه  ار  ع )  ) نامز ماـما  يومع  رفعج  مکح   - 1 دومن : هراـشا  ناوتیم  یهوجو  هب  هیبـشت  هتکن  يارب  ... " تسا .
زین وا  دـندرک ، هبوت  دوخ  تسیاشان  لمع  زا  فسوی  ناردارب  هک  هنوگ  ناـمه   - 2 تفگن . ینخـس  اهنآ  هرابردو  دومن  راذگاو  ناشدادجاو 

لاعتم دنوادخ  یلو  دندش ، بکترم  هانگ  هچرگ  بوقعی  نادـنزرف   - 3 دناهداد . بقل  باّوت  رفعج  هب  ار  وا  یخرب  اذـلو  تسا . هدومن  نینچ 
تسا نکمم   - 4 دوب . ماما  يومعو  ماما ، ردارب  ماما ، دنزرف  وا  اریز  رفعج ، دروم  رد  نینچمه  دومن . وفع  نانآ  زا  بوقعی  تمارک  تهج  هب 

ناوتیمن زگره  هک  انعم  نیدب  دندش ، هانگ  بکترم  بوقعی  دالوا  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، رفعج  يارب  هانگو  اطخ  تابثا  هب  رظان  هیبشت ، هک 
ماما دنزرف  دندش ، هانگ  بکترم  بوقعی  نادنزرف  هک  هنوگ  نامه  هکلب  دنموصعم ، هانگ  زا  اهنآ  دوخ  دـننامه  ایـصواو  ایبنا  دالوا  درک  اعدا 

. تسا تهج  نیا  زا  داعبتسا  عفر  لیثمت  زا  ماما  فده  تقیقح ، رد  دوش . هانگ  بکترم  تسا  نکمم  زین 

؟ تسا سابع  لسنو  دالوا  زا  مالسلاهیلعيدهم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا سابع  لسنو  دالوا  زا  مالسلاهیلعيدهم  ایآ 

خساپ

. دـناهدرک هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  تیودـهم  رتاوتم  ثیداـحا  زاو  هدز  ثیداـحا  لـعج  هب  تسد  دوخ  یـسایس  تیعقوم  تیبثت  يارب  نایـسابع 
هاگ ره  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  شدنـس  هب  لـبنح  نب  دـمحا   - 1 میزادرپیم : ثیداحا  نیا  زا  یخرب  دـقن  هب  کـنیا 
". تسا يدـهم  ادـخ  هفیلخ  اهنآ  ناـیم  رد  اریز  دـیوش ؛ قحلم  اـهنآ  هب  دـیآیم  ناـسارخ  فرط  زا  هایـس  ياـهمچرپ  هک  دـیدومن  هدـهاشم 
، تسا هدرک  فیعـضت  فینملارانملا "  " دوخ باتک  رد  هیزوج  میق  نبا  ار  ثیدـح  نیا  یقرواپ } ص 277 . ج 5 ، دمحا ، دنـسم  یقرواپ .  }

رانملا یقرواپ .  . } تسین جاجتحا  لـباق  هدرک ، لـقن  وا  اـهنت  هک  یتاـیاور  ینعی  شتادرفنم  هک  دراد  دوجو  دـیز  نب  یلع  نآ  دنـس  رد  اریز 
نآ زین  مّیق  نبا  یلو  تسا . هدرک  لـقن  زین  ار  نومـضم  نیمه  شننُـس  رد  هجاـم  نـبا   - 2 یقرواپ } ثیدح 338 . لیذ  ص 137 ، فینملا ،

هدومن فیعضت  نآ  دنـس  هلـسلس  رد  دایزیبا  نب  دیزی  دوجو  رطاخ  هب  یقرواپ } ح 4082 . ص 1366 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننـس  یقرواپ .  } ار
یناهج تموکحو  تنطلس  ّیلوتم  هک  دشاب  نیا  رب  لیلد  دناوتیمن  تّحـص  ضرف  رب  یلبق  ثیدحو  ثیدح  نیا  : " دیوگیم هاگ  نآ  تسا .

ًاصوصخ یقرواپ } . 138ù137 ص فینملا ، رانملا  یقرواپ .  ... " . } دومن دـهاوخ  جورخ  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  سابع  دـالوا  زا  يدـهم 
يارب ع )  ) یـسیع ترـضح  زینو  هتـشکن  ار  لاجدو  تسا ، هدـشن  تعیب  ماقمو  نکر  نیب  وا  اـبو  هدوبن  ناـمزلارخآ  رد  یـسابع  يدـهم  هکنآ 

زا کی  چیه  رگید  ریبعت  هب  تسا . هدمآ  ع )  ) يدهم ترضح  يارب  تایاور  رد  هک  یتایصوصخ  تسا ، هدماین  دورف  نامسآ  زا  وا  تدعاسم 
هک هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ناـفع  نب  ناـمثع   - 3 تسا . هدوبن  قداص  وا  رب  ع )  ) دوعوم يدـهم  ترـضح  تایـصوصخو  میـالع 

يزوجلا نبا  ًالوا : یقرواپ } ح 38663 . ص 264 ، ج 14 ، لامعلا ، زنک  یقرواپ .  " . } تسا نم  يومع  سابع  نادـنزرف  زا  يدـهم  : " دومرف
هدـش يروآعمج  یلعج  ثیداـحا  نآ  رد  هک  یباـتک  تسا ، هدروآ  تاـعوضوملا "  " باـتک رد  ار  نآ  اذـلو  هدرب  ثیدـح  نیا  عضو  هب  یپ 

هک بعک  ثیدح  دنس  تسا . هدش  لقن  رمع  نب  هَّللادبعو  ناّفع  نب  نامثع  رابحالابعک ، هباحص : زا  رفن  هس  طسوت  ثیدح  نیا  ًایناث : تسا .
رگم درادـن  يرابتعا  ینـسو  هعیـش  دزن  هک  تسا  لسرم  ثیدـح  مکح  ثیدـح ، عون  نیا  مکحو  هدوب  عطقنم  هدرک  لـقن  ار  نآ  داـمح  نبا 

هک تسا  عقاو  دیلو  نب  دّمحم  شدنـس  رد  هدرک  لقن  يربط  نیدـلابحم  هک  ار  نافع  نب  نامثع  ثیدـحو  صاخ . دارفا  زا  یخرب  لیـسارم 
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. تسا فیعض  زین  رمع  نب  هَّللادبع  تیاور  دنسو  دناهدومن . فیعضت  ار  وا  لاجر  ياملع 

؟ تسا میرم  نب  یسیع  نامه  يدهم ، ایآ 

شسرپ

؟ تسا میرم  نب  یسیع  نامه  يدهم ، ایآ 

خساپ

ادخ لوسر  زا  شدنس  هب  هک  تسا  هجامنبا  ثیدح  نامزلارخآ  رد  ع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  هب  داقتعاو  تیودهم  نیرکنم  ّهلدا  هلمج  زا 
ص ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  یقرواپ .  . } تسین میرم  نب  یـسیع  زج  يدهمو  " میرم ؛ نب  یـسیع  ّالإ  ّيدهم  الو  : " دومرف هک  هدرک  لقن  (ص )

هیّرذ زا  ار  ّيدهم  دناهدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  تیودهم  ثیداحا  هک  هباحص  زا  يرایـسب   - 1 خساپ : یقرواپ } ح 4039 . ، 1340
 - 3 تسا . هدرکن  دانتـسا  نآ  هب  یـسک  چیهو  هدوب  نیمّلکتمو  ثیدح  ياملع  ضارعا  دروم  ثیدـح  نیا   - 2 دننادیم . ص )  ) ادخ لوسر 

ح 4086. ص 1368 ، نامه ، یقرواپ .  . } تسا هدرک  لقن  زین  ار  ۀمطاف " دلو  نم  وهو  ّقح  ّيدهملا   " ثیدح دوخ  ننس  رد  هجام  نبا  دوخ 
مکاـح تسا . هدوـمن  فیعـضت  ار  نآ  طوـسبم  روـط  هبو  هدرک  لـقن  فینملاراـنملا "  " رد ار  ثیدـح  نیا  هیزوـج  مـّیق  نـبا   - 4 یقرواپ }

تهج هب  هکنآ  هن  هدوب  بجعت  یقرواپ } ح 325 . ص 130 ، فینملا ، رانملا  یقرواپ .  } يور زا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  زین  يروباشین 
ثیدح : " ... دیوگیم یبهذ  یقرواپ } ص 441 . ج 4 ، مکاح ، كردتسم  یقرواپ .  . } دشاب هدرک  لقن  ار  نآ  نیخیش  طورـش  اب  شتقباطم 

ص 125، ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  یقرواپ .  " . } تسا هدرک  لقن  ار  نآ  هجام  نبا  هک  رکنم  تسا  يربخ  میرم ) نب  یـسیع  ّالا  يدـهم  الو  )
نیا ثیداحا  اب  ضراعم  میرم - نب  یـسیع  ّالا  يدهم  الو   - ثیدح : " دیوگیم یبطرق  یقرواپ } يدنج . دلاخ  نب  دّمحم  همجرت  مقر 202 ،

ثیدح نیا  زا  ّحصاو  هدوب  تباث  تسا  همطاف : دالوا  زاو  ربمایپ  ترتع  زا  يدهم  جورخ  رب  ّصن  هک  یثیداحا  دیوگیم : هاگ  نآ  تسا . باب 
ص 701. ج 2 ، یبطرق ، ةرکذـتلا ، یقرواپ .  " . } رگید ثیداحا  هن  تسا  همطاف  دالوا  زا  يدـهم  جورخ  ثیداحا  قباـطم  مکح ، سپ  تسا ،

هدماین میرم ) نب  یسیع  ّالا  يدهم  الو   ) هلمج نآ  نتم  رد  یلو  هدرک  لقن  همامایبا  زا  دوخ  دنس  اب  زین  یناربط  ار  ثیدح  نیا   - 5 یقرواپ }
نامهو تسا ، رتاوتم  همطاف : دالوا  زا  يدـهم  جورخ  تاـیاور   - 6 یقرواپ } ح 7757 . ص 214 ، ج 8 ، ریبکلا ، مجعملا  یقرواـپ .  . } تسا
ضرف رب  میرم ) نب  یـسیع  ّالا  يدـهمالو   ) ثیدـح یلو  دـناهدرک ، حیرـصت  نآ  رتاوت  هب  يدایز  هدـع  دـش  هراـشا  دوخ  ياـج  رد  هک  هنوگ 

یصخش روهظ  مالسا ، خیرات  لوط  رد  نیملسم  نیب  روهشم  زینو  تسا . مدقم  رتاوتم  ربخ  ضراعت ، ماگنهو  تسا ، دحاو  ربخ  دنـس ، تّحص 
يرامغ ضیفلاوبا  دشاب . یمالسا  تیودهم  ثیداحا  حّجرم  دناوتیم  ترهش  نیا  تسا ،  řǺיX دالوا  زاو  ص )  ) ادخ لوسر  تیب  لها  زا 

ص 538. نوـنکملا ، مهوـلا  زاربا  یقرواـپ .  . } تسا هتفگ  خـساپ  نآ  هب  لاکـشا  تشه  اـبو  هدـمآرب  قوـف  ثیدـح  هـب  خـساپ  ددـصرد  زین 
{ یقرواپ

؟  دنوش یم  مالسلا »  هیلع  اضر « ترضح  هراک  هچ  جع )  ) نامز ماما  -

شسرپ

؟  دنوش یم  مالسلا »  هیلع  اضر « ترضح  هراک  هچ  جع )  ) نامز ماما  - 
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خساپ

ماما دنزرف  جع )  ) يدهم ماما  دنشاب  یم  تماماو  تیالو  نامسآ  كانباترتخا  نیمهدزاودو  موصعم  نیمهدراهچ  جع )  ) يدهم ترضح  - 3
ماماو مالسلا »  هیلع  داوج «  ماما  دنزرف  يداه  ماما  و  مالسلا »  هیلع  يداه «  ماما  دنزرف  يرکسع  نسح  ماماو   « مالسلا هیلع  يرکسع «  نسح 
يادف مردامو  ردپ  دنیامرف :  یم  ماما  نیا  درومرد  مالـسلا »  هیلع  اضر « ماما  دـشاب .  یم  مالـسلا »  هیلع  اضر « ماما  متـشه  ماما  دـنزرف  داوج 
دـشاب یم  مالـسلا »  هیلع   » نارمع نب  یـسوم  هیبشو  نم  هیبشو  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ادخ «  لوسر  مدج  مان  مه  هک  جـع ) ) يدـهم ترـضح 
تسا نیا  ادن  نآو  دنونش  یم  à زن صاخـشا  هک  دنونـش  یم  روطنامه  رود  هار  زا  ار  اهناسنا  هک  دوش  یم  دنلب  ییادن  شروهظ  ماگنهرد 

. تسا باذع  رافک  ياربو  تمحر  نینمؤم  رب ءادفلا  هل  یحور  هللا  تیقب  ј ضح هک 

؟ دننکیم تدابع  ار  دنوادخ  ام  لثم  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دننکیم تدابع  ار  دنوادخ  ام  لثم  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

ینعم نیا  هب  نامز  ماما  تبیغ  طقف  تسا و  هداد  روتسد  مالـسا  تعیرـش  هک  هنوگ  نامهب  دنکیم  شتـسرپ  تدابع و  ار  ادخ  مه  نامز  ماما 
نآ اب  تسا و  هدـمآ  درگ  ناشیا  ياول  تحت  صلخم  نایعیـش  هللا  ءاشنا  ترـضح  نآ  روهظ  ماگنه  و  تسا . بئاغ  مدرم  راـظنا  زا  هک  تسا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننکیم « . رازگرب  تعامج  زامن  سدقم  دوجو 

هنوگنیا رب  نام  دیاقع  لوصا  هکنآ  اب  دریگیمن  ماجنا  یلماک  قیقحت  ناشتایصوصخ  ریاس  و  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح  ردام  یقیقح  مان  هرابرد  ارچ 
؟ تسا راوتسا  بلاطم 

شسرپ

رب نام  دیاقع  لوصا  هکنآ  اب  دریگیمن  ماجنا  یلماک  قیقحت  ناشتایصوصخ  ریاس  و  جع ) ) رصع یلو  ترـضح  ردام  یقیقح  مان  هرابرد  ارچ 
؟ تسا راوتسا  بلاطم  هنوگنیا 

خساپ

نآ هرابرد  هک  تسا  راوازـس  ياهزادنا  هچ  ات  هک  دوش  مولعم  ود  درگ  صخـش  ًالماک  نآ  تیمها  هجرد  دیاب  ياهلئـسم  ره  رد  دورو  زا  لبق 
و جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  ردام  یقیقح  ماـن  عوضوم  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اـب  ددرگ . فرـص  ورین  تقو و 

راوتـسا هیاپ  نیا  يور  رب  نامدیاقع  لوصا  هک  اب   ) دیاهدومن روصت  امـش  هک  تیمها  زا  هجرد  نآ  هب  ناشتایـصوصخ  ریاس  يهرابرد  قیقحت 
زا لصا  مادک  مینادیمن  ام  تسا .) راوتسا  هیاپ  نیا  يور  رب  نام  دیاقع  لوصا  هک  اسب   ) دیاهتشون هک  تسا  یتفگش  ياج  یلیخ  دشابیمن و 

ار وا  يربهر  ماقم  تمظع و  مالسلا و  هیلعماما  دوخ  هک  تسا  نیا  مهم  تسا . هدش  راوتـسا  نوتاخ  سجرن  یقیقح  مان  رب  نامدیاقع  لوصا 
مان هکنیا  اما  دناهدمآ  ایند  هب  یقوت  اب  هزنم و  كاپ و  یناردام  ردـپ و  زا  مالـسلا  مهیلعماما  مامت  هک  مینادـب  میئامن و  تابثا  نشور  ياهلیلد 
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اب ینادنچ  طابترا  تسا و  خیرات  هب  طوبرم  همه  اهنیا  دـناهدوب  یتایـصوصخ  هچ  ياراد  دـندوب و  ینیمز  رـس  هچ  زا  هدوب و  هچ  ناش  یلـصا 
تـسد رد  اهنآ  تابثا  يارب  یفاک  كرادـم  هک  اریز  دـشابیمن  زین  قیقحت  لباق  ًالـصا  تاـعوضوم  نیا  زا  يرایـسب  درادـن و  دـیاقع  لوصا 
هناحیر میرم و  هکیلم و  لقیص و  ياهمان  هب  تایاور  نیا  رد  دراد و  دوجو  فلتخم  تیاور  دنچ  مالسلا  هیلعترـضح  ردام  يهرابرد  تسین 

ردام تایاور  نیا  قبط  تسا و  هدش  دای  مور  رـصیق  رـسپ  اعوشی  رتخد  هکیلم  مان  هب  تایاور  نیا  زا  یکی  رد  تسا و  هدـش  دای  اهنآ  لاثما  و 
نیا قبط  تسا . هتفگ  سجرن  ار  شمان  ناشورف  هدرب  هب  یلو  هدومن  دای  هکیلم  ار  شیوخ  یلصا  مان  دناهدوب و  مور  رـصیق  يهداون  ترـضح 

اب ار  یکزینک  ات  دنداتـسرف  دادغب  هب  ارماس  زا  ات 254  نیب 252  ياهلاس  رد  ار  یصخش  ترضح ) دج   ) مالـسلا هیلعيداه  ترـضح  تیاور 
رینک نآ  دیرخ و  ار  زینک  نآ  تفر و  دادغب  هب  صخش  نآ  دیامن  يرادیرخ  جع ) ) يرکسع ترضح  يارب  یصخشم  تایـصوصخ  مئالع و 
رکذ نینچ  ار  شیوخ  تراسا  تلع  دـنکیم  لقن  هک  یلـصفم  تانایرج  نمـض  مور و  رـصیق  رـسپ  اعوشی  رتخد  هکیلم  نم  هک  تفگ  وا  هب 

عورـش ناـیمور  ناناملـسم و  نیب  یگنج  يدوزب  هک  دـندومرف  نم  هب  ناـشیا  مدـید و  باوـخ  رد  ار  جـع ) ) يرکـسع ترـضح  هک  دـنکیم 
رگا يوش  لقتنم  یمالسا  ياهنیمزرس  هب  هدش و  ریـسا  ناناملـسم  فرط  زا  ات  هد  رارق  نایرکـشل  نایم  رد  ار  دوخ  سانـشان  روطب  وت  دوشیم 

دندرک هلمح  ناکرشم  نیمزرس  هب  ناناملـسم  لاس 253  رد  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  رد  ًالثم  تشاد  نایرج  هشیمه  ناـیمور  ناتـساد و  نیا 
تـسین نشور  قیقد  روطب  مه  نآ  لاس  هکنیا  هب  رظن  تسا و  هدماین  خیرات  رد  نآ  تالیـصفت  اذل  دوب  هدـنکارپ  ياهگنج  عون  زا  نوچ  یلو 
همهنیا هک  درادـن  ینادـنچ  تیمها  بلطم  میدرک  ضرع  هک  روطناـمه  دومن و  صخـشم  ناوتیمن  قیقد  روط  هب  ار  مور  روطارپـما  ماـن  اذـل 

يدیدرت نآ  رد  هک  یعوضوم  تسین و  یحطق  شتحص  یناتـساد  نینچ  لصا  دریگ و  ماجنا  لماک  قیقحت  دوش و  فرـص  تقو  نآ  هرابرد 
یناهنپ و روط  هب  ترـضح  دـلوت  هکنیا  تلع  هب  اسب  هچ  هدوب و  يرکـسع  ترـضح  ياـهزینک  زا  یکی  ترـضح  رداـم  هک  تسا  نیا  تسین 

نازینک زا  کیمادک  ترضح  ردام  هک  تشگن  مولعم  تسرد  اذل  دوب  هتشگن  رهاظ  ناشردام  رب  مه  لمح  راثآ  تفرگ و  ماجنا  يرس  یلیخ 
. تسا هدش  دای  يددعتم  ياهمان  هب  خیرات  رد  يور  نیمه  زا  تسا و  هدوب  يرکسع  ترضح 

ترضح تماما 

حیحـص ثیدح  نیا  رگا  میوگ :  درب .  یم  ورف  دوخ  رد  ار  شلها  نیمزدشابن  ماما  رگا  اهلهاب  ضرالا  تخاسل  هجحلا  الول  ای  مامالا  الول  دنیوگ :  یم 
شنیرفآ زا  دنوادخ  اریز  دسر  نایاپب  ناهج  دیاب  تقونآ  رد  دشابن  مدرم  نایم  رد  ینامسآ )  باتک  لثم  ادخ (  تجح  رگا  هک  تسنیا  نآ  ینعم  دشاب 

م

شسرپ

نیا رگا  میوگ :  درب .  یم  ورف  دوخ  رد  ار  شلها  نیمزدـشابن  ماما  رگا  اـهلهاب  ضرـالا  تخاـسل  هجحلا  ـالول  اـی  ماـمالا  ـالول  دـنیوگ :  یم 
نایاپب ناهج  دیاب  تقونآ  رد  دـشابن  مدرم  نایم  رد  ینامـسآ )  باتک  لثم  ادـخ (  تجح  رگا  هک  تسنیا  نآ  ینعم  دـشاب  حیحـص  ثیدـح 

نایم یئادخ  يامنهار  رگا  تسا و  اهنآ  لماکت  مدرم و  ناگت  ـ ـس ـ یا ـ ـش ـت  یاد نآ هـ هک  دراد  یـضرغ  مدرم  شنیرفآ  زا  دنوادخ  اریز  دسر 
هچ وا  ندوب  ناـهنپ  رد  دوب  یبـیغ  ماـما  تجح  زا  دارم  رگا  اـما  دـشاب  یفتنم  دـیاب  تقلخ  سپ  دوـش  یمن  لـصاح  ضرغ  نیا  دـشابن  مدرم 

 . دروخ مهرب  نامز  نیمز و  تیاده  نآ  ندوبن  اب  هک  تسه  یئامنهار  تیاده و 

خساپ

یناسک ظفاح  نابهگ و  هک حـجـت نـ دشاب  نیا  ثیدـح  ینعم  رگا  اریز  تسا  دراو  هدنـسیون  دوخب  هنیعب  دورولا و  كرتشم  لا  ـکـ ـشا ـن  یا
باتک نآرق و  ای  دـشاب  مالـسلا  هیلع  بئاغ  ما  ـ ما زا حـجـت  دار  دـنک مـ یمن  قرف  دـیامن  یم  يوریپ  نآ  زا  هدروآ و  نامیا  نآ  هب  هک  تسا 
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هلزلز هلئاغ  زا  ار  نیوزق  ناسارخ و  لها  دوب  بئاغ  ماما  ثیدـح  رد  تسا  نیمز  ـل  ها نا  هک نـگـهـبـ ادـخ  تجح  رکا  دـیوگ  یم  ینامـسآ 
ادخ تجح  رگا  دوش :  هتفگ مـی  ناشیاب  هلباقملاب  درک  یم  ظفح  دـندوب  يو  ناوریپو  نادـنم  هقالع  هک  نیوزق  ناسارخ و  هدـنن  مدـهنم کـ

ياـه هنا  لزا و خـ رد مـنـ ـم  یر نآر کـ ـ قا ـ هراز ـا و هـ هد ـ ـص هلزلز  نیح  اـعطق  دوب و  میرک  نآرق  ثیدـح  رد  تسا  نیمز  لـها  ناـبهگن  هک 
نیمز ندرب  ورف  هک  دوش  یم  مولعم  اج  ـنـ یا زا  درک .  یم  تسارح  ظفح و  هلزلز  هدـننکدوبان  يالب  زا  ار  ناـنآ  دوب  نیوزق  ناـسارخ و  لـها 
ریسفت ینعم  نیمهب  ادتبا  مه  هدنسیون  دوخ  اقافتا  تسا و  تیناس  ـ نا طا  ند بـسـ هدیچرب شـ رشب و  عون  ینب  ضارقنا  زا  هیانک  ار  شدوخ  لها 

 . تسا هدرک  تلفغ  دوخ  یلوا  ریسفت  زا  الیذ  یلو  هدرک 

دراد رارمتسا  تماما  ماظن  هکنیا  ای  دوشیم و  رارقرب  ون  زا  يدهم  ترضح  روهظ  زا  سپ  هتفای و  نایاپ  يرغص  تبیغ  نتفای  نایاپ  اب  تماما  ماظن  ایآ 

شسرپ

تماما ماظن  هکنیا  ای  دوشیم و  رارقرب  ون  زا  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  سپ  هتفای و  ناـیاپ  يرغـص  تبیغ  نتفاـی  ناـیاپ  اـب  تماـما  ماـظن  اـیآ 
دراد رارمتسا 

خساپ

لوسر ترـضح  رـصع  زا  دراد ؛ دوجو  رـصع  ره  نامز و  ره  رد  درادـن و  ترتف  ةرود  ریذـپان و  عاطقنا  یهلا و  تسا  یمیژر  تماما ، میژر 
ال : » دومرف (ع ) نینمؤملاریما هکنانچ  دنام ؛ دـهاوخ  رارقرب  تسا ، یقاب  ایند  ات  تسه و  هدوب و  رارقرب  لاح  هب  ات  هدـش و  لیکـشت  (ص ) مظعا
هب و  تمکح 147 ؛ هغالبلا ، جهن  « ) ُُهتانَِّیب َو  ِهللا  ُجَـجُح  َلُْطبَت  ّالَِئل  ًاروُمْغَم ، ًاِفئاخ  اِّما  َو  ًاروُهْـشَم ، ًارِهاظ  اّمِإ  ٍۀَّجُِحب ؛ ِهِّلل  ٍِمئاق  ْنِم  ُضْرَْألا  ُولَْخت 
ای تجح ) نیا  و   ) دنام دهاوخن  یلاخ  دشاب  تجح  ادخ  يارب  هک  یمئاق  زا  نیمز  ( ] دوش هعجارم  زین  ص 12 ، ج 1 ، یبهذ ، ظافحلا  هرکذت 

.[ دورن نیب  زا  ددرگن و  لطاب  وا  تانیب  ادخ و  ياهتجح  هکنیا  يارب  روتسم ، كانمیب و  ای  تسا و  روهشم  رهاظ و 

؟ دباییم یلجت  يدهم  ترضح  تماما  رد  دیحوت  هنوگچ 

شسرپ

؟ دباییم یلجت  يدهم  ترضح  تماما  رد  دیحوت  هنوگچ 

خساپ

و ریبملا »  » و مقتنملا »  » و ناطلـسلا »  » و مکاحلا »  » و لداعلا »  » و ّیلولا » : » لـثم یهلا ، يانـسح  ءامـسا  جـع ،) ) هللا ۀـیقب  ترـضح  روهظ  ماـگنه 
دنوادخ لماع  راذگراک و  ءامـسا و  نیا  رهظم  ترـضح  نآ  رگید ، ترابع  هب  دـش و  دـهاوخ  یلجتم  ياهقباسیب  روطب  رهاظلا »  » و رهاقلا » »

نآ روهظ  مّسجت  ع )  ) ماما هک  یهلا  نؤوش  نیا  ۀمه  تفای . دهاوخ  یلعف  یلمع و  روهظ  داعبا ، نیا  رد  وا  یهلا  ۀفیلخ  ماقم  دـشابیم و  لاعتم 
وا نامرف  اتکی و  يادـخ  نذا  هب  دراد و  يدـیحوت  تلاصا  دـشخبیم ، قّقحت  ترـضح  نآ  طسوت  دوخ  هغلاب  تمکح  هب  ادـخ  دوب و  دـهاوخ 

مالـسا يدیحوت  فادها  هک  تسا  نیا  دزاسیم  نشور  (ع ) يدهم ترـضح  روهظ  رد  ار  دـیحوت  یّلجت  هک  يروما  هلمج  زا  و  دوشیم . ماجنا 
رد هک  هنوگنامه  دباییم و  قّقحت  ترـضح  نآ  ۀلیـسو  هب  هعماج  تدحو  نید و  تدـحو  نوناق ،  تدـحو  ماظن ،  تموکح و  تدـحو  لثم 

. دیامنیم حتف  ترضح  نآ  تسد  هب  ار  ناهج  رتخاب  رواخ و  ادخ  تسا ، هدش  دراو  ثیداحا 
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هلاس كدوک 5  تسد  هب  هعماج  يربهر  هک  تسا  حیحص  ایآ  دوب  هلاس  شراوگرزب 5  ردپ  تافو  عقوم  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
؟ دتفیب

شسرپ

كدوک تسد  هب  هعماج  يربهر  هک  تسا  حیحص  ایآ  دوب  هلاس  شراوگرزب 5  ردپ  تافو  عقوم  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
؟ دتفیب هلاس   5

خساپ

ملع و زا  ار  مالـسلا )) مهیلع  )) موصعم ناماما  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  هرادا  تردـق  ریبدـت و  یهاگآ و  نتـشاد  تسا  مزال  تماما  رد  هچنآ 
هیلع )) داوج ماما  هکنانچ  درادـن  ماقم  نیا  اب  یتافانم  یکدوک  نس  رد  نانآ  ندوب  تسا و  هتخاس  رادروخرب  يا  هدرتسگ  تردـق  یهاـگآ و 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دیسر تماما  هب  یگلاس  تفه  نس  رد  مالسلا ))

يدرف دنوادخ  ارچ  دنیرفایب ؟ یحلصم  دنک  هدارا  تقو  ره  تسین  رداق  دنوادخ  رگم  دشاب ؟ مهدزای  ماما  دنزرف  نامه  ناهج  حلصم  دراد  یموزل  هچ 
؟ دننک يریگ  هناهب  دنشاب  یم  تصرف  رظتنم  هک  يدارفا  ات  دنک  هدافتسا  نآ  زا  موزل  عقوم  رد  ات  دنک  یم  يرادهگن  لاس  رازهود  ای  لاس  رازه  ار 

شسرپ

ارچ دـنیرفایب ؟ یحلـصم  دـنک  هدارا  تقو  ره  تسین  رداق  دـنوادخ  رگم  دـشاب ؟ مهدزای  ماما  دـنزرف  نامه  ناـهج  حلـصم  دراد  یموزل  هچ 
یم تصرف  رظتنم  هک  يدارفا  ات  دـنک  هدافتـسا  نآ  زا  موزل  عقوم  رد  ات  دـنک  یم  يرادـهگن  لاـس  رازهود  اـی  لاـس  رازه  ار  يدرف  دـنوادخ 

؟ دننک يریگ  هناهب  دنشاب 

خساپ

هک یتمکح  ساسارب  دنوادخ  تسا و  دنوادخ  تمکح  دودحم  ریغ  هدرتسگ و  ملع  هب  داقتعا  زا  سپ  مالـسا  دـید  زا  تماما  هب  داقتعا  ًالوا 
رد يو  تسد  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  دزاس و  یم  رهاظ  ار  يو  دنادب  حالص  عقوم  ره  تسا  هتشاد  هاگن  هدنز  ار  جع ) ) نامز ماما  دراد 
زاب میرادن  یهلا  تحلصم  تمک و  هب  هار  رد  هطاحا  ام  نوچ  دوش  ماجنا  رگید  يا  هنوگ  هب  حلـصم  روهظ  رگا  ًایناث  دزاس  یم  رقتـسم  ناهج 

دنوادخ ینامز  هک  تسین  هدـنز  نیا  يارب  اهنت  جـع ) ) ماما ًایناث : تسین . يرگید  تروص  هب  تسا  هنوگ  نیا  هب  ارچ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
ینیوکت رظن  زا  ناهج  رد  ار  یگرزب  شقن  ماما  زین  تبیغ ) لاح   ) رـضاح لاح  رد  هک  لب  دنک  داد  لدع و  رپ  ار  ناهج  دزاس و  رهاظ  ار  يو 

ارچ دوش  هتفگ  رگا  تسا و  ناـهج  رد  ضیف  هطـساو ي  وا  هکنیا  هچ  دراد  هدـهع  هب  قیـال  دعتـسم و  دارفا  هب  تبـسن  يونعم  اـهتیبرت  رظن  زا 
هلیـسو ي ًالوصا  ار  ناهج  نیا  دنوادخ  هک  میوش  یم  روآدای  تسا  هداد  نادیم  دنتـسه  تصرف  رظتنم  هک  يدارفا  هب  شور  نیا  اب  دـنوادخ 

ثیداحا رد  هکنانچ  جـع ) ) ماما تبیغ  نیاربانب  دـیآ  یم  دوجو  هب  قیرط  نیا  زا  اهناسنا  لماکت  تسا و  هداد  رارق  اهناسنا  شیامزآ  لماکت و 
. دشاب یم  یهلا  شیامزآ  ناحتما و  يارب  يا  هلیسو  هدمآ 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  یسایس  عضو 
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شسرپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  یسایس  عضو 

خساپ

زا روجو  ملظ  عفر  يارب  یهلا  هریخذ  دوعوم ، يدهم  ع )  ) يرکسع ماما  دنزرف  هک  دندوب  هدینش  روجو  ملظ  نامکاح  هک  اجنآ  زا  لوا  خساپ 
ع)  ) يدهم ترضح  لتقو  رورت  حرط  راب  هس  دنناسرب . لتق  هبو  هدرک  ریگتـسد  ار  وا  نکمم  وحن  ره  هب  ات  دندمآرب  ددصرد  اذل  تسا ، ملاع 

ماما تداهـش  زا  دـعب  زور  دـنچ  یـسابع ، دـمتعم  طسوت  راب  کـی  دـندشن . ّقفوم  موش  لـمع  نیا  هب  ناـنآ  هبترم  چـیه  رد  یلو  دـش  هتخیر 
زا هکنآ  زا  دعب  رگید  يافلخو  دوب . هتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  دـمتعم  زا  دـعب  هک  یـسابع  دـضتعم  طسوت  رگید  راب  ودو  ع ،)  ) يرکـسع
زا ۀبیغلا "  " باتک رد  ار  دراوم  نیا  زا  یکی  یـسوط ؛ خیـش  دـندادن . ماجنا  وا  ّدـض  رب  یمادـقا  دـندش ، سویأم  ترـضح  رورتو  يریگتـسد 

تسا ع )  ) يرکسع ماما  هناخ  رد  هک  یسک  ره  يریگتسد  تهج  هب  ار  رگید  رفن  ودو  نم  یسابع ، دضتعم  : " دیوگیم هک  هدرک  لقن  قیشر 
، یسوط ۀبیغلا ، یقرواپ .  ... " . } میدش فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  اذلو  مینک  ریگتـسد  ار  ترـضح  میتسناوتن  ياهزجعم  ندید  اب  ام  داتـسرف ،

یناـنچ نآ  توـق  زا  نآ  سیـسأت  لّوا  هب  تبـسن  رـصع  نآ  رد  یـسابع  تـلود  هـچ  رگا  مود 1 -  خـساپ  یقرواـپ } صیخلت . اـب  ص 248 ،
هچرگ اذـل  تسا ، دـحاو  تـلم  کـی  یگمه  رفک  هـک  اـجنآ  زا   - 2 دـمآیم . باـسح  هب  يردـتقم  تلود  هسفن  یف  یلو  دوـبن  رادروـخرب 
هلباقم نییولعو  تیب : لها  اب  دیاب  هک  دنتشاد  قافتا  نیا  رب  یگمه  یلو  دندوب  ریگرد  كارتا  لیبق  زا  یلخاد  نیضراعم  اب  یـسابع  تموکح 

زا زگره  دـش  هراشا  ًالبق  هک  هنوگنامه  یلو  تسا  هدوب  یلخاد  نیـضراعم  اب  هزرابم  لوغـشم  هچرگ  سابع  ینب  تلود   - 3 دومن . هزرابمو 
. دندوبن لفاغ  تیب  لها  اب  هزرابم 

؟ دندش فّقوت  هب  لئاق  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  نایعیش  زا  یخرب  ایآ 

شسرپ

؟ دندش فّقوت  هب  لئاق  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  نایعیش  زا  یخرب  ایآ 

خساپ

نیب هک  هنوگ  نآ  دندش ، تماما  عاطقناو  فقوت  هب  لئاق  نایعیـش  زا  یـضعب  هک  دناهدرک  لقن  نیخروم  زا  یخرب  : " دیوگیم بتاک  دـمحا 
تماـما دـنوش ، عقاو  یهلا  بضغ  دروم  مدرم  هک  یتروص  رد  تسا  نکمم  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  تاـیاور  یخرب  زاو  دوب . فقوت  لـسر 

نآ رد  یعیش  هعماج  رثکا  دوشیم  هدافتـسا  لحنو  للمو  خیراوت  بتک  زا  هک  هنوگ  نامه   - 1 خساپ : ... " ددرگ . عطقنمو  هدش  عفترم  ماماو 
يرکسع ماما  تافو  زا  دعب  هچرگ  دناهدرک ، هراشا  نارگیدو  دیفم ؛ خیش  هک  هنوگ  نآ   - 2 دندوب . ع )  ) نامز ماما  تدالو  هب  دقتعم  نامز ،

تدالو هب  داقتعا  رب  یگمه  باحـصاو ، املع  تاداشرا  اب  هاتوک  یتدـم  زا  دـعب  یلو  دـندش  قرفتم  هقرف  هدراـهچ  هب  ادـتبا  رد  نایعیـش  (ع )
رب تلالد  هدرک  اعدا  هک  یتیاور  دروم  رد   - 3 یقرواپ } ص 325 . هراتخملا ، لوصفلا  ر.ك : یقرواپ .  . } دندومن قافتا  دوخ  ماما  دوجوو 

لقن ع )  ) رقاب ماما  زا  تیاور  نآ  رد  اریز  دوشیم ، هدافتـسا  هدـش  اعدا  هچنآ  فـالخ  نآ ، رد  تقد  اـب  دراد ، تماـما  عاـطقناو  ترتف  ققحت 
ح 31. ص 343 ، ج 1 ، یفاـک ، یقرواـپ .  } هاـگ ره  " " ؛ مهراوج نع  اـناّحن  هقلخ  یلع  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  بضغ  اذإ  : " دومرف هک  تسا 

دوجو رب  تلالد  یبوخ  هب  ثیدح  نیا  دنادرگ ". دهاوخ  رود  ناشراوج  زا  ار  ام  دنک  بضغ  شقلخ  رب  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  یقرواپ }
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تفالخو تماما  لصا  هلمج  زا  يرما  ره  رد  فالتخا  دـیاب  تسا ، نالطب  رب  لـیلد  فـالتخا ، درجم  رگا   - 4 دراد . ع )  ) نامز ماـما  تبیغو 
شتما هک  هدادـن  ربخ  ص )  ) مرکا ربمایپ  ایآ  . تسا هدرکن  ییاعدا  نینچ  سک  چـیه  هک  یلاح  رد  تسناد ، نآ  نالطب  رب  لیلد  زین  ار  توبنو 

!؟ دش دنهاوخ  قرفتم  هقرف  هب 73  وا  زا  دعب 

؟ تسا هدوب  تریح  رصع  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تافو  زا  دعب  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  تریح  رصع  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تافو  زا  دعب  ایآ 

خساپ

ترـضح نآ  زا  دـعب  تماما  رما  رد  هعیـش  هعماج  رد  دـیدرتو  کشو  تریح  ع )  ) يرکـسع ماما  تافو  زا  دـعب  : " دـیوگیم بتاـک  دـمحا 
ترـضح تدالو  عوضوم  هک  دـنک  تابثاو  هدرک  يرادربهرهب  عوضوم  نیا  زا  هک  تسا  نآ  ددـصرد  وا  " دـمآ . دـیدپ  وا  دـنزرف  تدـالوو 

ّوج اریز  دیـسریم ، رظن  هب  یعیبط  يرما  دـش  حیرـشت  هک  هنوگ  نامه  مدرم  ماوع  نیب  رد  دـیدرتو  تریح  هلأسم  ًالوا : تسا . هدوبن  یعامجا 
يرکسع ماما  باحصا  زا  صاخ  ياهدع  اهنتو  دشاب ، روتسم  ترـضح  تدالو  رما  هک  تشاد  اضتقا  ترـضح  لتق  لامتحاو  یـسایس  صاخ 

دوجو رب  لیلد  ترـضح ، تدالو  رما  رد  ضومغو  تریح  دوجو  ًاـیناث : دوش . رـشتنم  عوضوم  نیا  اـهنآ  طـسوتو  دـندرگ ، علطم  نآ  زا  (ع )
هراشا ًارّرکم  هک  هنوگ  نامه  ًاثلاث : دربورف . تریح  رد  ار  ياهدع  دش ، عقاو  یفخم  هک  اجنآ  زا  یلو  هدوب  یتدالو  ینعی  نآ . مدـع  هن  تسوا 

شـشوک هطـساو  هب  رود  نادـنچ  هن  یتدـم  زا  دـعب  یلو  دـندربیم ، رـس  هب  تریح  رد  مدرم  ماوـع  زا  یخرب  تبیغ  يادـتبا  رد  هچرگ  دـش ،
زا یعیـش  هعماج  مامت  دنتـشاد ، ع )  ) يدـهم ترـضح  تماماو  تدـالو  رما  رد  مدرم  مومع  نتخاـس  نشور  رد  هیماـما  ناـگرزب  هک  یناوارف 

. دندش دقتعم  ترضح  نآ  تماما  هب  یگمهو  هدش  جراخ  تریح 

؟ دنتفگ تینهتو  تیزعت  رفعج  هب  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  نایعیش  ایآ 

شسرپ

؟ دنتفگ تینهتو  تیزعت  رفعج  هب  مالسلاهیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  نایعیش  ایآ 

خساپ

زا دعب  ردارب  ود  هب  تماما  لاقتنا  زاوج  مدـع  هب  لوق  ع ،)  ) يدـهم ماما  تدالو  زا  لبق  نانآ  دزن  رتاوتم  هکلب  روهـشمو  هیماما  هعیـش  روهمج 
میدومن ادیپ  ملع  قداص  ناماما  زا  رتاوتم  رابخا  زا  : " دیوگیم یتخبون  یلع  نب  لیعامسا  تسا . مالسلا ) امهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما 

ص 92. نیدلا ، لامک  یقرواپ .  " . } ماوقا ای  ردارب  رد  هن  دوب  دهاوخ  ماما  دالوا  رد  اهنت  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحو نسح  زا  دعب  تماما  هک 
یقرواپ { } یقرواپ ص 102 . قرفلاو ، تالاقملا  یقرواپ .  . } دناهتشاد ار  داقتعا  نیمه  زین  یتخبون  نسح  نب  یلعو  یمق  يرعـشا  یقرواپ }

ع)  ) قداص ماما  زا  حیحص  دنس  هب  ینیلک  دوشیم : هدافتـسا  یبوخ  هب  بلاطم  نیا  زین  تایاور  یخرب  زا  یقرواپ } ص 110 . هعیشلا ، قرف  . 
ردارب ود  رد  تماـما  زگره  نیـسحو  نسح  زا  دـعب  " " ؛ ًادـبأ نیـسحلاو  نسحلا  دـعب  نیوخـألا  یف  ۀـمامإلا  ُدوعتـال  : " دومرف هک  هدرک  لـقن 

عمتجتال : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  رگید  دنـس  هب  زینو  یقرواپ } ح 1 . ص 285 ، ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  ."  } دوب دـهاوخن 
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، نامه یقرواپ .  } نسح زا  دعب  ردارب  ود  رد  تماما  ." " ؛ باقعألا باقعأو  باقعألا  یف  یه  اّمنإ  نیـسحلاو  نسحلا  دعب  نیوخأ  یف  ۀمامإلا 
لقن عیزب  نب  لیعامـسا  زا  زینو  تساهلسن ". ياهلسنو  اهلسن  رد  تماما  انامه  دـش . دـهاوخن  عمج  نیـسحو  یقرواـپ } ح 4 . ص 286 ،

رد تماما  ایآ  ... " ال " ؛ لاق : ٍخأ ، یفف  ُتلقف : ال . لاقف : ٍلاخوأ ؟ ٍّمع  یف  ۀـمامإلا  نوکتأ  لئُـس : ّهنأ  : " دـش لاؤس  ع )  ) اضر ماما  زا  هک  هدـش 
دمحا ... " ریخ . دومرف : روطچ ؟ ردارب  ود  مدرک : ضرع  ریخ . دومرف : تفرگ ؟ دـهاوخ  یقرواـپ } ح 3 . نامه ، یقرواپ .  } رارق ییاد  اـی  ومع 

ع)  ) يرکسع ماما  گوس  رد  رفعج  هب  تشاد  دوجو  لوا  بیان  اهنآ  نمض  رد  هک  هعیش  مومع  نایدألاوبا  ثیدح  قباطم  : " دیوگیم بتاک 
هب بتاک  دمحا  تشادرب  هک  میربیم  یپ  نایدألاوبا  ثیدح  هب  هعجارم  اب   - 1 خساپ : دنتفگ . تینهت  وا ، تماما  تهج  هب  زینو  هتفگ  تیزعت 
نآ رد  هچنآ  هکلب  تسین . حیحـص  مومع  یقرواپ } ح 53 . ص 67 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، ص 476ù475 ؛  نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  } روط
... " " ؛ ... هنوئّنهیو هنوّزعی  هلوح  ۀعیـشلاو  رادـلا  بابب  هیخأ  یلع  نب  رفعجب  انأ  اذإو  : " دـیوگیم ... نایدألاوبا  هک  تسا  نیا  هدـمآ  ثیدـح 

کیربتو تیزعت  وا  هب  دندوب  وا  رود  هک  ینایعیـش  هک  یلاح  رد  مدـید  هناخ  برد  رانک  ار  ع )  ) يرکـسع ماما  ردارب  یلع  نب  رفعج  ناهگان 
نشور تدالو  يافتخا  تهج  هب  ع )  ) يدهم ترضح  تماما  رما  زونه  هک  نایعیـش  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  دنتفگیم ".

رفعج هب  هک  دیعـس  نب  نامثع  لوا  بیان  زا  يرثا  تیاور  نیا  رد   - 2 دندمآرب . وا  تینهت  ددصرد  تسا  ماما  وا  هکنیا  نامگ  هب  دوب  هدـشن 
تیاور هعومجم  هب  هعجارم  اـب   - 3 تسا . هداد  لوا  بیان  هب  بتاـک  هک  تسا  غورد  یتبـسن  نیاو  درادـن . دوجو  دـیوگب  کـیربتو  تیزعت 

نـسحلاب نحن  اذإ  رادلا  یف  انرـص  اّملف  : " دیوگیم نایدالاوبا  تسا . هدوب  وگغورد  دوخ  ياعدا  رد  رفعج  هک  دوشیم  هدافتـسا  نایدألاوبا 
هرعـشب ةرمـس ، ههجوب  ّیبص  جرخ  ریبکتلاب  ّمه  اّملف  هیخأ ، یلع  یّلـصیل  یلع  نب  رفعج  مدـقتف  انّفکم  هشعن  یلع  هیلع  هَّللا  تاولـص  یلع  نب 

مّدقتف رفصاو  ههجو  دبرا  دقو  رفعج ، رخأتف  یبأ ، یلع  ةالصلاب  قحأ  انأف  ّمع  ای  رّخأت  لاقو : یلع  نب  رفعج  ءادرب  ذبجف  جیلفت ، هنانسأب  ططق ،
؛" هیلإ اهتعفدـف  کـعم ، یتـلا  بتکلا  تاـباوج  تاـه  يرـصب  اـی  لاـق : ّمث  مالـسلا  اـمهیلع  هیبأ  ربـق  بناـج  یلإ  نفدو  هیلع  یّلـصو  یبـصلا 

مدیسر ترـضح  یقرواپ } ح 53 . ص 67 ، ج 52 ، راونــألاراحب ، ص 476ù475 ؛  نیدـلا ، لامک  یقرواـپ .  } هناـخ هب  هک  یماـگنه  " ...
ریبکت تساوخ  هک  نیمه  دراذگب ، زامن  شردارب  هزانج  رب  ات  دمآ  ولج  رفعج  تسا . چیپ  نفک  ع )  ) یلع نب  نسح  شعن  هک  مدرک  هدهاشم 
دیـشک ار  یلع  نب  رفعج  يادرو  دـمآ  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  زاـب ، ییاهنادـند  يرف ، ییاـهوم  اـب  نوگمدـنگ ، یکدوک  دـیوگب ، ّتیم  زاـمن 

رانک دوب  هدرک  رییغت  شتروص  گنر  هک  یلاـح  رد  رفعج  " مراذـگ . زاـمن  مردـپ  رب  هک  مرتراوازـس  نم  اریز  ومع ، ياورب  راـنک  : " دومرفو
: دومرف هاگ  نآ  دش . هدرپس  كاخ  هب  (ع ) شردپ ربق  رانک  هزانجو  درازگ  زامن  ع )  ) يرکـسع ماما  هزانج  ربو  دـمآ  ولج  كدوک  نیا  تفر .

رفعج هک  یماگنه  : " دیوگیم نایدالاوبا  زینو  ... " مداد . ترضح  هب  ار  اهنآ  مه  نم  هدب . نم  هب  تسوت  اب  هک  ییاههمان  باوج  يرـصب ! يا 
مـسانشیم هک  هنوگ  نآ  ار  وا  نم  اریز  تسا ، هدـش  لطاب  تماـما  تقیقح  رد  سپ  تسا  ماـما  درم  نیا  رگا  متفگ : دوخ  اـب  مدـید  نینچ  ار 

{ یقرواپ نامه . یقرواـپ .  ... " . } دـنکیم يزاـب  روبنط  اـبو  هدرک  راـمق  قسوج  اـب  زینو  دـنکیم  رکـسم )  ) ذـیبن برـش  هک  تسا  یـصخش 
یکدوک نینس  رد  تماما  عوضوم :

؟ دناهدرک کش  یکدوک  نینس  رد  تماما  رد  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دناهدرک کش  یکدوک  نینس  رد  تماما  رد  یناسک  هچ 

خساپ

، راونألاراحب ص 476ù475 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } روط هب  بتاک  دمحا  تشادرب  هک  میربیم  یپ  نایدألاوبا  ثیدـح  هب  هعجارم  اب   - 1
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انأ اذإو  : " دیوگیم ... نایدألاوبا  هک  تسا  نیا  هدمآ  ثیدـح  نآ  رد  هچنآ  هکلب  تسین . حیحـص  مومع  یقرواپ } ح 53 . ص 67 ، ج 52 ،
برد رانک  ار  ع )  ) يرکـسع ماما  ردارب  یلع  نب  رفعج  ناـهگان  ... " " ؛ هنوئّنهیو ... هنوّزعی  هلوح  ۀعیـشلاو  رادـلا  باـبب  هیخأ  یلع  نب  رفعجب 
نایعیش زا  یخرب  هک  دوشیم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  دنتفگیم ". کیربتو  تیزعت  وا  هب  دندوب  وا  رود  هک  ینایعیـش  هک  یلاح  رد  مدید  هناخ 

وا تینهت  ددـصرد  تسا  ماـما  وا  هکنیا  ناـمگ  هب  دوب  هدـشن  نشور  تدـالو  ياـفتخا  تهج  هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  تماـما  رما  زونه  هک 
غورد یتبـسن  نیاو  درادـن . دوجو  دـیوگب  کیربتو  تیزعت  رفعج  هب  هک  دیعـس  نب  نامثع  لوا  بیان  زا  يرثا  تیاور  نیا  رد   - 2 دندمآرب .

دوـخ ياـعدا  رد  رفعج  هک  دوـشیم  هدافتـسا  ناـیدألاوبا  تیاور  هعوـمجم  هب  هعجارم  اـب   - 3 تسا . هداد  لوا  بیاـن  هب  بتاـک  هـک  تـسا 
رفعج مدقتف  انّفکم  هشعن  یلع  هیلع  هَّللا  تاولص  یلع  نب  نسحلاب  نحن  اذإ  رادلا  یف  انرص  اّملف  : " دیوگیم نایدالاوبا  تسا . هدوب  وگغورد 
رّخأت لاقو : یلع  نب  رفعج  ءادرب  ذبجف  جیلفت ، هنانسأب  ططق ، هرعشب  ةرمس ، ههجوب  ّیبص  جرخ  ریبکتلاب  ّمه  اّملف  هیخأ ، یلع  یّلـصیل  یلع  نب 
امهیلع هیبأ  ربق  بناج  یلإ  نفدو  هیلع  یّلـصو  یبصلا  مّدـقتف  رفـصاو  ههجو  دـبرا  دـقو  رفعج ، رخأـتف  یبأ ، یلع  ةالـصلاب  قحأ  اـنأف  ّمع  اـی 

ص نیدـلا ، لاـمک  یقرواـپ .  } هناـخ هب  هک  یماـگنه  " " ؛ ... هیلإ اهتعفدـف  کـعم ، یتلا  بتکلا  تاـباوج  تاـه  يرـصب  اـی  لاـق : ّمث  مالـسلا 
. تسا چیپ  نفک  ع )  ) یلع نب  نسح  شعن  هک  مدرک  هدهاشم  مدیسر  ترضح  یقرواپ } ح 53 . ص 67 ، ج 52 ، راونألاراحب ، 476ù475 ؛ 
، يرف ییاهوم  اب  نوگمدـنگ ، یکدوک  دـیوگب ، ّتیم  زامن  ریبکت  تساوخ  هک  نیمه  دراذـگب ، زامن  شردارب  هزاـنج  رب  اـت  دـمآ  ولج  رفعج 

مردپ رب  هک  مرتراوازـس  نم  اریز  ومع ، ياورب  رانک  : " دومرفو دیـشک  ار  یلع  نب  رفعج  يادرو  دـمآ  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  زاب ، ییاهنادـند 
زامن ع )  ) يرکـسع ماما  هزانج  ربو  دـمآ  ولج  كدوک  نیا  تفر . رانک  دوب  هدرک  رییغت  شتروص  گنر  هک  یلاح  رد  رفعج  " مراذـگ . زامن 

مه نم  هدـب . نم  هب  تسوت  اب  هک  ییاههمان  باوج  يرـصب ! يا  دومرف : هاگ  نآ  دـش . هدرپس  كاخ  هب  (ع ) شردـپ ربق  رانک  هزاـنجو  درازگ 
رد سپ  تسا  ماما  درم  نیا  رگا  متفگ : دوخ  اب  مدید  نینچ  ار  رفعج  هک  یماگنه  : " دیوگیم نایدالاوبا  زینو  ... " مداد . ترـضح  هب  ار  اهنآ 

قـسوج اب  زینو  دنکیم  رکـسم )  ) ذیبن برـش  هک  تسا  یـصخش  مسانـشیم  هک  هنوگ  نآ  ار  وا  نم  اریز  تسا ، هدـش  لطاب  تماما  تقیقح 
رد حرطم  ياهلاؤس  هلمج  زا  یکدوک  نینـس  رد  تماما  عوضوم : یقرواپ } نامه . یقرواـپ .  ... " . } دـنکیم يزاـب  روبنط  اـبو  هدرک  راـمق 

لها ياملع  زا  یمتیه  رجح  نبا  دسرب . تفالخو  تماما  ماقم  هب  یکدوک  نینـس  رد  دناوتیم  یـسک  ایآ  هک  تسا  نیا  ع )  ) نامز ماما  دروم 
هزاجا دوخ  هب  نایعیش  هنوگچ  سپ  تسین ، حیحص  ریغص  لفط  تیالو  هک  تسا  نیا  هدش  تباث  رّهطم  تعیرـش  رد  هچنآ  : " دیوگیم تّنس 

، هقرحملا قعاوص  یقرواپ .  " . } تسا هدوبن  لاس  جـنپ  زا  شیب  تماما ، هب  ندیـسر  ماگنه  وا  رمع  هک  دـنراد  یـسک  تماما  رب  ناـمگو  هداد 
 . یقرواپ " . } دنک بوصنم  نیملـسم  يربهر  هب  ار  يریغـص  لفط  دنوادخ  هک  تسین  لوقعم  : " دسیونیم بتاک  دمحا  یقرواپ } ص 166 .

{ یقرواپ ص 102 . یسایسلا ، رکفلا  رّوطت 

؟ تسا هدوب  هعیش  ناگرزب  لیمحتو  دیدهت  اب  یکدوک  رد  ناماما  تیالوو  تماما  هب  داقتعا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هعیش  ناگرزب  لیمحتو  دیدهت  اب  یکدوک  رد  ناماما  تیالوو  تماما  هب  داقتعا  ایآ 

خساپ

نانآ هک  درک  رواب  ناوتیمن  هاگ  چیه  درادن . يراگزاس  هیماما  هفیاط  ناگرزب  تسادـقو  عرو  اب  اریز  تسا ؛ لطاب  متح  روط  هب  هیـضرف  نیا 
عـضو نیرتدیدش  رد  تیب : لها  تماما  تدم  لوط  رد  نانآ  هکنآ  هژیو  هب  دنـشاب . هدرک  توعد  ناماما  تعاطا  هب  ار  مدرم  روزو  دیدهت  اب 

ات تسا  هتـشادن  يرهاظ  ماقمو  يدام  دوس  نانآ ، هب  توعدو  تیب  لها  توعد  شریذپ  دندربیم . رـس  هب  اهنآ - توعد  شریذـپ  تهج  هب  -
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رد یصخش  تماما  رب  یتسردان  هب  هیماما  ياملع  هک  تسین  ینتفریذپ  دنشاب . هتشاد  ار  یتوعد  نینچ  هک  دوش  ثعاب  روما  نآ  هب  عمط  مّهوت 
توعد هکنآ  رگم  تسین  نیا  دوب . نانآ  يارب  اهّتیمورحم  عاونا  داجیا  ببـس  راک  نیا  هک  یلاح  رد  دنـشاب  هتـشاد  قافتاو  یناـبت  یکدوک 

. تسا هدوب  یکدوک  نینس  رد  ناماما  تماما  هب  داقتعا  زا  یشان  اهنآ 

؟ دنتشاد ناعذا  یکدوک  نینس  رد  ناماما  تماما  رب  افلخ  ایآ 

شسرپ

؟ دنتشاد ناعذا  یکدوک  نینس  رد  ناماما  تماما  رب  افلخ  ایآ 

خساپ

يرطخ گنز  ار  نآ  اذلو  دنتـشاد  ناعذا  دندوب  یکدوک  نس  رد  هک  یناماما  یملعو  يونعم  تالامکو  یقالخا  لیاضف  هب  رـصاعم ، يافلخ 
راـک هب  ناـشلیاضفو  ناـماما  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  دوـخ  ناوـت  ماـمت  ساـسا ، نـیا  رب  دنتـسنادیم . شیوـخ  هنابـصاغ  تفـالخو  دوـخ  يارب 
هدوب تباـث  يرما  یکدوک - نینـس  رد  دـنچ  ره   - صخـش تماـما  هلأـسم  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنتفرگیم .

. دندوب هدرب  یپ  ناشتالامکو  لضف  هب  هدرک ، ناحتما  ار  اهنآ  رّرکم  روط  هب  هکنآ  ًاصوصخ  تسا ؛

؟ تسا هدوب  كدوک  ناماما  تماما  رب  یّصن  لبق ، ناماما  زا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  كدوک  ناماما  تماما  رب  یّصن  لبق ، ناماما  زا  ایآ 

خساپ

هدش هراشا  اهنآ  تماما  رب  ینمضو  حیرص  روط  هب  دوخ  لبق  ماما  زا  دناهدیسر  تماما  هب  یکدوک  نینس  رد  هک  ناماما  زا  کی  ره  دروم  رد 
مراد تسود  تسیک ؟ تبحاص  زا  دعب  ماما  تفگ : نم  هب  یشاجن  دنزرف  دیوگیم : رصن  یبا  نب  دمحم  ع )  ) داوج ماما  رب  ّصن  فلا . تسا .

: دومرف ترضح  مدرک . ضرع  ماما  هب  ار  یشاجن  دنزرف  لاؤسو  متفر  ع )  ) اضر ماما  دزن  دیوگیم : رـصن  یبا  نب  دّمحم  منادب . ار  نآ  خساپ 
نب یلع  نب  دّمحم  ع )  ) يدهم ماما  رب  ّصن  تسا ".ب . نم  دنزرف  یقرواپ } ح 5 . ص 320 ، ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  ،} ماما " " ؛ ینبا مامإلا  "

هداد دوخ  زا  دعب  نیـشناج  زا  ربخ  نآ ، رد  هک  دیـسر  متـسد  هب  ياهمان  شتافو - زا  لبق  لاس  ود   - يرکـسع ماما  هیحان  زا  : " دیوگیم لالب 
ص ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  " . } داد ربخ  دوخ  زا  دعب  نیـشناج  زا  نآ  ردو  داتـسرف  نم  يارب  رگید  ياهمان  شتافو  زا  لبق  زور  هس  زینو  دوب ،
؛" يدـعب نم  مکبحاص  اذـه  : " دومرفو داد  ناشن  نم  هب  ار  دوخ  دـنزرف  ع )  ) يرکـسع ماما  دـیوگیم : يزاوهاورمع  یقرواپ } ح 1 . ، 328

ایآ مدرک : ضرع  يرْمَع  هب  : " دیوگیم یـسنالق  نادـمح  یقرواپ } ح 3 . نامه ، یقرواپ .  ."  } تسا نم  زا  دـعب  امـش  ماماو  بحاص  نیا  "

تسد هب  هراشا  دوب . نیا  لثم  شندرگ  هک  داد  رارق  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یسک  یلو  يرآ ، دومرف : دومن ؟ تلحر  ایند  زا  ع )  ) يرکـسع ماما 
{ یقرواپ ح 4 . نامه ، یقرواپ .  " . } دومن دوخ 

؟ دناهداد ماجنا  یمادقا  كدوک  تماما  يارب  يزاسهنیمز  رد  مالسلامهیلعتیب  لها  ایآ 
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شسرپ

؟ دناهداد ماجنا  یمادقا  كدوک  تماما  يارب  يزاسهنیمز  رد  مالسلامهیلعتیب  لها  ایآ 

خساپ

نکمم مادـقا  عوـن  چـیه  زا  كدوـک ، تماـما  يارب  يزاـسهنیمزو  ندرک  راوـمه  يارب  تیب : لـها  هک  میربیم  یپ  تاـیاور  هـب  هـعجارم  اـب 
زا رردلا " دقع   " باتک رد  یعفاش  یسدقم  تسا . یکدوک  نینس  رد  تماما  ندرک  ادیپ  ققحت  هب  رّکذت  هلمج  نآ  زا  هک  دندرکن  راذگورف 
ّنس نیرتمک  هک  دوب  دهاوخ  یصاخشا  رد  تفالخو  تماما  رما  " " ؛ اّنـس انرغـصا  یف  رمألا  اذه  نوکی  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماما 

." دنراد ام  نایم  یقرواپ } ح 15 . ص 38 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 184 ؛  ینامعن ، ۀبیغلا ، باب 6 ؛  ص 188 ، رردلا ، دقع  یقرواپ .  } رد ار 

یکدوک رد  شتماما  تابثا  يارب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ایآ 

هراشا

؟ تسا هداد  ماجنا  یمادقا 

شسرپ

؟ تسا هداد  ماجنا  یمادقا  یکدوک  رد  شتماما  تابثا  يارب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ایآ 

خساپ

تامارکو تازجعم  هماقا   - 1 داد : ماجنا  ار  یتامادقا  یعیش  هعماج  هب  تبسن  دوخ  يربهرو  تماما  تیبثت  ياتسار  رد  ع )  ) يدهم ترـضح 
رانک رد  دعبو  درازگ  زامن  ع )  ) يرکسع ترضح  ربو  دمآ  ولج  كدوک  : " ... تسا هدمآ  دش - هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک   - نایدالاوبا هیـضق  رد 

. رآ نم  دزن  تسا  وت  اب  هک  ییاههمان  باوج  يرـصب ! يا  دومرف : نم  هب  ع -)  ) يدهم ترـضح   - كدوک دـش . هدرپس  كاخ  هب  شردـپ  ربق 
یقاب اهنت  مدرک . هدـهاشم  كدوک  نیا  رد  هک  تسا  تماما  ياههناشن  زا  هناشن  ود  نیا  متفگ : ملد  رد  مدومن . میدـقت  ترـضح  هب  ار  اـهنآ 

ياههمان امـش  دزن  دومرفو : دش  جراخ  مداخ  دـیوگیم : نایدالاوبا  دـهد . ... ربخ  تسا  نایمه  رد  هچنآ  زا  هکنیا  نآو  هناشن  کی  دـنامیم 
تعامج نآ  تسا . بوکرز  ییاهرانید  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  رانید  هدو  رازه  وا  نیجروخ  ردو  تسا ، صخش  نالفو  صخـش  نالف 

ص ج 2 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ... " . } تسا ماما  نامه  هداتسرف  اهنیا  نتفرگ  يارب  ار  وت  هک  یسک  دنتفگو : هداد  وا  هب  ار  لامو  اههمان  زین 
باّون طسوت  هک  دوب  ییاهلاؤس  هب  خـساپ  دوخ ، تماـما  تاـبثا  ياـههار  زا  رگید  یکی  لـئاسم  باوج   - 2 یقرواپ } ح 24 . ، 503ù502

نب دمحا  لئاسم  هب  باوج  دننامه : دنتشادیم ، موقرم  عیقوت  تروص  هب  ار  اهنآ  باوج  زین  ترـضحو  دشیم  لاسرا  ترـضح  نآ  هب  هعبرا 
هب باوج  يرایزهم ، میهاربا  نب  دّمحم  لئاسم  هب  باوج  يریمح ، ياهلاؤس  باوج  بوقعی ، نب  قاحسا  لئاسم  هب  باوج  يرعشا ، قاحسا 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تیالو  عوضوم : نارگیدو . يدسا  دّمحم  نب  نیسحلا  یبا  لئاسم 

؟ تسا هدرک  يزاسهنیمز  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تماما  يارب  دنوادخ  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا هدرک  يزاسهنیمز  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تماما  يارب  دنوادخ  ایآ 

خساپ

رد ع )  ) يدـهم ترـضح  تماما  زاسهنیمز  ناوتیم  ار  نآ  هک  داتفا  قافتا  ع )  ) يدـهم ماما  تدالو  زا  لـبق  هک  یتاـعوضوم  هلمج  زا  يرآ ،
شـش ّنس  رد  يداه  ماماو  ، یگلاس تفه  ای  یگلاـس  تشه  رد  داوج  ماـما  اریز  تسا ؛  8 يداه ماماو  داوج  ماما  تدـالو  تسناد ، یکدوک 

ترضح تماما  هب  داقتعا  زاسهنیمز  هلأسم  نیا  دومن ، ادیپ  داقتعا  ماما  ود  نیا  تماما  هب  هعیش  هکنآ  زا  دعب  اذلو  دندیسر . تماما  هب  یگلاس 
. دش یگلاس  جنپ  نینس  رد  وا  تماما  زا  داعبتسا  عفرو  ع )  ) يدهم

؟ دنادیم نکمم  يرما  ار  یکدوک  نس  رد  غيدهم  ترضح  تماما  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  مادک 

شسرپ

؟ دنادیم نکمم  يرما  ار  یکدوک  نس  رد  غيدهم  ترضح  تماما  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  مادک 

خساپ

تـسا هدوـمن  هراـشا  نینچ  یکدوـک  نس  ردیـسیع  ترـضح  توـبن  گرزب  تبهوـم  ینعی  یهلا  گرزب  بهاوـم  زا  یکی  هـب  مـیرک  نآرق 
هراشا میرم  ( [ 32 میرم 29 ـ  ... ;  ) ّـا یبَن ینَلَعَجو  َب  َـ تِکلا َِینغ  ـ تاء ِهّللا  ُدبَع  ّینِا  َلاق  ّـا  یبَص ِدـهَملا  ِیف  َناک  نَم  ِلَُکن  ُمّ َفیَک  اولاق  ِهَیِلا  تَراشَاَف  "

میادخ هدنب  نم  تفگ  دوشگ [ نخس  هب  نابز  یسیع  ناهگان   ! [ مییوگب نخس  تسا  هراوهاگ  رد  هک  یکدوک  اب  هنوگچ  دنتفگ : درک ، وا  هب 
زامن و هب  هیـصوت  ارم  مشاـب و  اـجک  ره  رد  هداد و  رارق  تکربرپ  يدوجو  ارم  تسا و  هداد  رارق  ربماـیپ  ارم  هداد و  ینامـسآ   [ باـتک نم  هب 

دییأت تبهوم و  نیمه  تسا "  هدادـن  رارق  یقـش  رابج و  هداد و  رارق  راکویکن  مرداـم  هب  تبـسن  ارم  تسا  هدرک  ماهدـنز  هک  ماداـم  تاـکز 
زا و  دهد ، خساپ  مدرم  ینید  تالکـشم  مامت  هب  دوخ  يداد  ادخ  ملع  شناد و  اب  یکدوک  نس  ردیقتدـمحم  ماما  دـش  ثعاب  هک  دوب  یهلا 
وا یملع  تردق  زا  دوب و  نشور  تاقبط  مومع  يارب  ترـضح  نآ  تلیـضف  ملع و  هک  يروط  هب  دوش ، بوصنم  تماما  ماقم  هب  ادخ  بناج 

يزاریـش و مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  دنتـسه (. رادروخرب  رون  نیمه  زا  زین  غنامز  ماما  دندوب . بجعت  رد  همه  یکدوک  نس  رد 
 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 56 ، نارگید ج 13 ،

نس ردنسحلا  نب  تجح  ترضح  یلو  دندوب ، ماما  زین  اهنآ  هک  نیا  اب  دندشیم ، هدیزگرب  يربمایپ  هب  یگلاس  لهچ  نس  رد  یهلا  گرزب  يایبنا  ارچ 
؟ دیسر تماما  هب  یگلاس  جنپ 

شسرپ

نب تجح  ترـضح  یلو  دـندوب ، ماما  زین  اهنآ  هک  نیا  اب  دـندشیم ، هدـیزگرب  يربمایپ  هب  یگلاس  لهچ  نس  رد  یهلا  گرزب  ياـیبنا  ارچ 
؟ دیسر تماما  هب  یگلاس  جنپ  نس  ردنسحلا 

خساپ
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هب یگلاس  لهچ  نس  رد  ناربمایپ  دیاهتفگ  هک  نیا  و  درادن . یگتـسب  نس  هب  دـباییم ، رولبت  تماما  توبن و  نایرج  ود  رد  هک  یهلا  تیالو 
نآرق ییحی  ترضح  فلا ـ  دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  هک  تسین  حیحص  دیجم ، نآرق  حیرصت  هب  زین ، دندیسریم  توبن 
توبن نامرف  ام  ریگب و  تّوق  اب  ار  ادـخ [  [ باتک ییحی  يا  میرم 12 ) ;  ) ّـا یبَص َمکُحلا  ُه  َـ نیَتاءو ٍةَّوُِقب  َب  َـ تِکلا ِذُخ  َییحَی  َـ ی : " دیامرفیم دـیجم 

ناـیب هفیرـش  ۀـیآ  هک  ياهتکن  دوشیم . لـماش  ار  يوـنعم  يّداـم و  تردـق  هک  دراد ، یعیـسو  ياـنعم  تّوـق  میداد "  وا  هب  یکدوـک  رد  ار 
، اهناسنا رد  هشیمه  یلو  دراد ، یّـصاخ  زرم  ّدـح و  ًالومعم  لقع  ییافوکـش  نارود  هک  تسا  تسرد  تسا  یلاـسدرخ  رد  توبن  دـنکیم ،

نانچ دنک ، رتهدرشف  یحلاصم  رطاخ  هب  شناگدنب  زا  یضعب  يارب  ار  نارود  نیا  ادخ  هک  دراد  یلاکشا  هچ  دناهتشاد . دوجو  ییانثتسا  دارفا 
تفگ نخس  یگدنز  تسخن  نارود  نامه  رد  یسیع  ترـضح  هک  یلاح  رد  تسا  مزال  رمع  لاس  ود  یکی  ًالومعم  نتفگ  نخـس  يارب  هک 

طابسا نب  یسیع  یتیاور  رد  تسا  ساسایب  دنریگیم  هعیش  ناماما  زا  یضعب  تماما  هب  دارفا  یخرب  هک  یلاکشا  دوشیم  نشور  اج  نیا  زا 
رد هک  ماـگنه  نیمه  رد  تسرد  هدوـب  مک  ماـما  نس  هک  یلاـح  رد  میدیـسر   7 داوج ترـضح  تمدخ  دنکیم : لقن   7 داوج ماما  ناراـی  زا 

تّوبن رد  هک  تسا  يراک  دـننامه  هدرک  تماـما  هلئـسم  رد  هک  يراـک  دـنوادخ ، طابـسا ! نب  یلع  يا  دومرف : ترـضح  مدوب  يرکف  نینچ 
اذِا : " دـیامرفیم یهاگ  میداد " و  توبن  ناـمرف  یکدوک  رد  ییحی  هب  میرم 12 ) ;  ) ّـا یبَص َمکُحلا  ُه  َـ نیَتاءو : " دـیامرفیم یهاـگ  تسا  هدرک 
هک هنوگ  نامه  نیاربانب  دیـسر ". لاس  لهچ  هب  لـقع  لـماک  غولب  ّدـح  هب  ناـسنا  هک  یماـگنه  فاقحا 15 ) ;  ) ًۀَنَـس َنیَعبرَا  َغََلبو  ُهَّدُـشَا  َغََلب 

تیآ هنومن  ریـسفت  دهدب (. زین  یگلاس  لهچ  رد  ار  نآ  هک  تسا  رداق  دهدب ، یکدوک  نارود  رد  یناسنا  هب  ار  تمکح  ادـخ ، تسا  نکمم 
زین یسیع  ترـضح  ب ـ  هیآ 1325 ) . نیلقثلارون ج 3 ، زا  لـقن  هب  ۀیمالـسالا  بتکلاراد  ص 28 ، نارگید ج 13 ، يزاریـش و  مراکم  هّللا 

هک یکدوک  اب  هنوگچ  دنتفگ : میرم 29 ) ;  ) ّـا یبَص ِدهَملا  ِیف  َناک  نَم  ِلَُکن  ُمّ َفیَک  اولاق  : " دیامرفیم هراب  نیا  رد  نآرق  دراد ; یفصو  نینچ 
ترضح هک  میدهاش  ام  تسا "  هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  ینامسآ  باتک  نم  هب  میادخ  هدنب  نم  تفگ  مییوگب  نخس  تسا  هراوهاگ  رد 

هرابرد هفیرش  ۀیآ  ریسفت  رد  زین  تّنس  لها  نادنمشناد  زا  يزار  رخف  نامه ص 53 ) . درادیم (. مالعا  ار  شیوخ  توبن  هراوهگ  رد  یسیع 
مکحم و یکدوک  نینـس  رد  ار  وا  لـقع  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  تسا  تّوبن  ناـمه  هفیرـش  هیآ  رد  مکح  زا  دارم  تسا  هتفگییحی  ترـضح 

تلاـسر هب  یکدوـک  نینـس  رد  اریـسیع  ییحی و  ترـضح  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  داتـسرف ; یحو  وا  هب  درک و  لـماک 
ص يزاررخف ج 7 ، ریبک ، ریـسفت  درک (. ثوعبم  یلاس  گرزب  نینـس  رد  ار  ناـنآ  هک   9 دمحم یسوم و  ترـضح  فالخ  رب  درک ، ثوعبم 

یگتسیاش یکدوک  نینس  رد  صخـش  هک  درادن  دوجو  یلکـشم  چیه  يّداع  یلقع و  ظاحل  زا  ساسا  نیا  رب  یبرعلا )  ثارتلا  أیحاراد  ، 516
تـسناد دیاب  نیا  رب  نوزفا  مینکیم و  هدهاشم  یگدنز  رد  ار ، لاسدرخ  غباون  زا  ییاههنومن  هک  نانچ  دـیامن ، بسک  ییالاب  ياهییاناوت  و 

خیرات هک  نیا  رگید  هتکن  تسا و  مهم  تقاـیل  هلکب  تسین  طرـش  صاـخ  نس  بصنم  نیا  يراد  هدـهع  رد  تسا و  یهلا  دـهع  تماـما  هک 
نیا ناکما  رب  یقدـص  دـهاش  دـندمآرب و  نآ  ةدـهع  زا  تروص  نیرتهب  هب  دناهدیـسر ، تماما  هب  یلاسدرخ  نس  رد  هک  یناـماما  هدوب  هاوگ 

 ( یناوضر رغصا  یلع  هتشون  كدوک  تماما  ناونع  اب  ياهلاقم  ش 3 ، راظتنا ، یصصخت  هلجم  ر.ك  دندش (. نایرج 

؟ تسا تابثا  لباق  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  تماما  یهار  هچ  زا 

شسرپ

؟ تسا تابثا  لباق  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  تماما  یهار  هچ  زا 

خساپ
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نیا رد  هک  یتایاور  هک  ظاحل  نیا  زا  دوشیم  دانتـسا  تایاور  هب  ترـضح  نآ  تبیغ  مهدزاود و  تماما  دننام  يداقتعا  هلئـسم  تابثا  يارب 
ربخ دحاو و  ربخ  تسا  مسق  درب و  ربخ  هکنیا  حیـضوت  تسا  رتاوت  ّدح  زا  رتشیب  اهنآ  نومـضم  هک  تسا  دایز  يردق  هب  هدـش  دراو  عوضوم 

ماکحا رد  دنشاب  دامتعا  دروم  هقث و  نآ  نایوار  مامت  هک  یتروص  رد  دحاو  ربخ  دشاب و  یکی  هدنهد  ربخ  هک  تسا  نیا  دحاو  ربخ  رتاوتم ،
نیا هجو  چـیه  هب  يداع  يروط  هب  هک  دنـشاب  رایـسب  ردـقنآ  نآ  نایوار  هک  تسا  يربخ  نآ  رتاوتم و  ربخ  مود  مسق  تسا و  تجح  یعرش 

رتاوتم ربخ  ار  يربخ  نینچ  دنـشاب  هتخاـس  غورد  هب  ار  ربـخ  نومـضم  هدرک و  هئطوت  رگیدـکی  اـب  نآ  ناـیوار  هک  دـشابن  راـک  رد  لاـمتحا 
دنـشاب دامتعا  دروم  نآ  نایوار  مامت  دنچ  ره  تسین  یفاک  دحاو  ربخ  يداقتعا  لئاسم  تابثا  رد  تسا و  نیقی  بجوم  ربخ  نیا  دـنمانیم و 
هرابرد تسا و  یعطق  نآ  تلالد  هک  رتاوتم  ربخ  ای  دوش و  هماقا  نآ  رب  یلقع  ناهرب  دیاب  ای  يداقتعا  لصا  کی  هب  ندـش  دـقتعم  يارب  هکلب 

نانچ نآ  ناماما  ربمایپ و  زا  ثیداحا  تایاور و  ترـضح  نآ  تبیغ  مهدزاود و  ماما  تماما  ًاصوصخم  هناـگهدزاود  ناـماما  تماـما  هلئـسم 
هک دراد  دوجو  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مرکالوسر زا  يدایز  رابخا  ّتنس  لها  بتک  رد  یّتح  تسا و  نوزفا  مه  رتاوت  ّدح  زا  هک  تسا  رایـسب 

. تسا هداد  ربخ  ناشیا  رصع  رد  ناهج  ناشیا و  روهظ  هوحن  ناشیا و  تبیغ  و  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  دوجو  زا  ترضح  نآ 

جاودزا

؟ دراد يرسمه  دنزرف و  يدهم  ترضح  ایا  شسرپ :

شسرپ

؟ دراد يرسمه  دنزرف و  يدهم  ترضح  ایا  شسرپ :

خساپ

ناوتیمن دراد ، رارق  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  تسا و  ناهنپ  اههدید  زا  جع ) ) نامز ماما  نوچ  لّوا : میراد : یم  نایب  هتکن  دنچ  رکذ  اب  ار  خـساپ 
ناـهرب هار  زا  تسین ، یعازتنا  یلقع و  ثحاـبم  زا  لاؤس  نوچ  زین  دـش ؛ لـیان  لاؤس  خـساپ  هب  يداـع  تروص  هب  هدـهاشم و  سح و  هار  زا 
يرترب ملع  زا  ناـنآ  نوچ  هک  تسا  (ع ) موصعم ناـیاوشیپ  تاـیاور  ییوگ ، خـساپ  هار  اـهنت  دوـمن . تفاـیرد  ار  خـساپ  ناوـتیمن  زین  یلقع 

هک لاح  مود : تسا . (ع ) رظتنم يدـهم  هب  طوبرم  لئاسم  ثداوح و  هلمج  نآ  زا  هک  دـنهد  ربخ  هدـنیآ  زا  دـنناوت  یم  دنـشاب ، یم  دـنمهرهب 
ینشور خساپ  ربتعم ، حیحص و  تایاور  رد  میور . یم  تایاور  غارس  هب  دومن ، وجتـسج  (ع ) موصعم نایاوشیپ  رابخا  زا  تسیاب  یم  ار  خساپ 

رمع نب  لضفم  - 1 هلمج : زا  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  نخـس  هنیمز  نیا  رد  هراشا  ماهیا و  اب  تایاور  یخرب  رد  هکلب  درادـن ؛ دوجو  شـسرپ  هب 
ياهزادـنا هب  ود  نآ  زا  یکی  تسا . تبیغود  ار  نامزلا  بحاـص  : " دومرف جـع ) ) يدـهم ماـما  دروم  رد  هک  مدینـش  (ع ) رقاـب ماـما  زا  دـیوگ :
يریگیپ ار  ترضح  روما  هک  ینانآ  زج  یسک  اما  تسا  هدش  هتشک  دنیوگ  یخرب  هتفر و  ایند  زا  ترـضح  دنیوگ : یخرب  هک  دوش  ینالوط 

لها و اب  جع ) ) يدهم ترـضح  منیب  یم  ایوگ  : " تسا هدـمآ  (ع ) قداص ماما  زا  - 2 ( 1" .) دنتـسین هاگآ  يو  نادنزرف  ناکم و  زا  دننک ، یم 
هتیرذ و هدـلو و  هلهأ و  هسفن و  یف  هطعا  مهّللا  : " تسا هدـش  لـقن  ییاـعد  رد  (ع ) متـشه ماـما  زا  - 3 ( 2" .) تسا هلهس  دجـسم  رد  شلایع 
نادنزرف و هداوناخ و  وا و  رد  ار  جع ) ) نامز ماما  یلاحـشوخ  ینـشور و  مشچ  هیام  ایادخ ، ( 3 (؛ هسفن هب  ّرـست  هنیع و  هب  ّرقت  ام  هتیعر  عیمج 

ةالو یلع  لص  مهللا  : " تسا هدـش  لقن  اعد  نیا  جـع ) ) ناـمز ماـما  دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  زین  - 4!" اـمرف . مهارف  شناوریپ  ماـمت  هیرذ و 
دنزرف نز و  رب  تلالد  تایاور  نیا  نیا  رهاظ  !" تسرف . دورد  دـنماما ، هک  يو  نادـنزرف  ناـیلاو و  رب  ایادـخ ، ( 4 (؛ هدلو نم  ۀمئالا  هدـهع و 
تسین ایوگ  ینـشور  هب  تلالد  رظن  زا  موصعم ، ماما  هب  نآ  باستنا  تحـص  دنـس و  یتسرد  شریذپ و  ضرف  هب  تایاور  نیا  تسا . نتـشاد 
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دوجو تلالد  لکـشم  رگید  یخرب  رد  يدنـس و  لکـشم  ثیداحا  یخرب  رد  دراد . دـنزرف  رـسمه و  تبیغ  هرود  رد  جـع ) ) يدـهم ماما  هک 
روکذم تایاور  هب  هجوت  اب  موس : ( 5 .) دنک یم  یفن  ترضح  يارب  ار  دنزرف  دوجو  تحارص  اب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  نیا  رب  نوزفا  دراد .

تـسا نآ  لامتحا  نیا  همزال  تسا . هدرکن  جاودزا  ترـضح  أ ) دراد : دوجو  لامتحا  هس  (ع ) يدهم ماما  دنزرف  نز و  دروم  رد  مییوگ : یم 
زا تبیغ  نوچ  رگید  يوس  زا  اـّما  تسین . راـگزاس  ماـما  نأـش  اـب  هک  دـشاب ، هدرک  كرت  ار  یمالـسا  مهم  ياهتنـس  زا  یکی  (ع ) ماـما هک 
زا رتـالاب ، تحلـصم  ظـفح  يارب  درادـن . یلاکـشا  هک  دـنک ، یم  یـشوپ  مشچ  تنـس  زا  ماـما  راـچان  هب  تسا ؛ رادروخرب  يرتـشیب  تیمها 

شریذپ تسا . تبیغ  ببس  هب  دنزرف  نتـشادن  درادن . يدنزرف  اّما  هدومن  جاودزا  ترـضح  ب ) ددرگ . یم  یـشوپ  مشچ  رتنییاپ  تحلـصم 
هدرک و یگدنز  ترـضح  اب  یتّدم  هک  نیا  ای  تسا  دـنمهرهب  ینالوط  رمع  زا  مه  شرـسمه  ایآ  هک  دروآ  یم  دوخ  اب  ار  یلاؤس  ضرف ، نیا 
پ) دهد . یم  همادا  ار  شیگدنز  دنزرف  نز و  نودب  دعب  هدرک و  لمع  جاودزا  تنـس  هب  ترـضح  تروص  نیا  رد  تسا ؟ هتفر  ایند  زا  دـعب 

زین ترـضح  نادنزرف  دـنراد ؟ ینالوط  يرمع  زین  نانآ  ایآ  تسا : حرطم  تالاؤس  نیا  ضرف ، نیا  شریذـپ  اب  دراد . دـنزرف  نز و  ترـضح 
اب هک  دـناسر  یم  ییاج  هب  ار  هلئـسم  يواکجنک ، نیمه  دـنتفا و  یم  شیوخ  لصا  یپ  رد  دـالوا ، همه  نیا  دـنراد ، رگا  دـنراد ؟ ینادـنزرف 

درخ ياضتقم  هب  نیا  تفریذـپ و  هناـعطاق  ار  لاـمتحا  هس  نیا  زا  یکی  ناوتیمن  روکذـم ، بلاـطم  هب  هجوت  اـب  دراد . تاـفانم  تبیغ  هفـسلف 
هار زا  نیاربانب  ددرگ . يراددوخ  یعطق  مکح  زاربا  زا  درادـن ، دوجو  يزیچ  راکنا  ای  تابثا  يارب  یفاک  لیلد  هک  ییاج  رد  هک  تسا  يزرو 
رد هک  ییاه  شسرپ  رگید  هب  زین  دومن . تباث  جع ) ) يدهم ترضح  يارب  ار  يدنزرف  نز و  دوجو  ناوتیمن  تسا ، ام  يور  شیپ  هک  ییاه 

.2 ص 162 . هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  . 1 اهتشون : یپ  ( 6 .) داد یعطق  خساپ  ناوتیمن  تسه ، جع ) ) يدهم ترـضح  دنزرف  نز و  دروم 
، هیصولا تابثا  يدوعسم ، . 5 ص 510 . نامه ، . 4 ص 510 . عوبسالا ، لامج  سوواط ، نبا  دیس  . 3 ص 317 . ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ،

. ناگدنسیون زا  یعمج  يدهم ، هار  هب  مشچ  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  . 6 ص 221 .

یم یگدنز  بآ  نایم  رد  تجح 7 ترضح  هتشاد و  تیعقاو  ارضخ  هریزج  ناتساد  ایآ  دنتسه  هچب  نز و  ياراد  دنا و  هدرک  جاودزا  نامز 7 ماما  ایآ 
؟ دننک

شسرپ

بآ نایم  رد  تجح 7 ترضح  هتـشاد و  تیعقاو  ارـضخ  هریزج  ناتـساد  ایآ  دنتـسه  هچب  نز و  ياراد  دنا و  هدرک  جاودزا  نامز 7 ماما  ایآ 
؟ دننک یم  یگدنز 

خساپ

نیرهاط دادجا  دننام  زین  نامز 7 ماما  ترضح   1 ددرگ : یم  میدقت  یتاکن  زکرم  نیا  اب  امش  دّدجم  طابترا  زا  رکـشت  نمـض  زیزع , تسود 
مامتها رب  هوالعاعدـم  نیا  لیلد  دنتـسه , لایع  لها و  دالوا و  ياراد  دـنا و  هدومن  لـمع  مرکا 6 لوسر  تنـس  هب  هدرک و  جاودزا  شیوـخ 

وت ;2 لسن  هیرذ و  وت و  رب  مالـس  میناوخ :  یم  اهاعد  رد  تسا .  هدـمآ  اـم  عباـنم  رد  هک  تسا  یتاـیاور  6 ادخ لوسر  تّنـس  هب  ناموصعم : 
هحفص راونالاراحب , دـلجرد 52 یـسلجم  همالع  لاثم  يارب  تسا ,  هدـمآ  طوسبم  روط  هب  هعیـش  ییاور  عماوج  رد  ارـضخ  ءهریزج  ناتـساد 
ناتساد هب  روهشم  يا  هلاسر  نم  ینعی  دنیامرف ; : یمو  دنا  هدروآ  ءارـضخ  هریزج  هب  روهـشم  هلاسر  حرـش  ناونع  تحت  یلّـصفم  باب   159
بلاطم هدید و  ار  تجح  ترضح  هک  یسک  رکذ  رب  لمتشم  نوچ  منک ,  دراو  ار  نآ  مراد  تسود  متفای ,  دیفـس  يایرد  رد  ارـضخ  هریزج 

هک ارضخ  ءهریزج  باتک  تسین ; 3  رادروخرب  رابتعا  زا  ارـضخ  هریزج  هب  طوبرم  رابخا  هلاسر و  نیااـما  دار , دوجو  هلاـسر  نآ  رد  یبیجع 
, امش رتهب  ییانشآ  يارب   4 180 هحفص 159 ـ  52 دلج راونالاراحب , باتک  تایاور  زا  تسا  يا  همجرت  عقاو  رد  دـیدرک  هراشا  نآ  هب  اـمش 
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 . مییامن یم  میدقت  هوزج  تروص  هب  ار  ارضخ  هریزج  ناتساد  هدیکچ 

؟ دنتسه دنزرف  رسمه و  ياراد  نامز 7 ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه دنزرف  رسمه و  ياراد  نامز 7 ماما  ایآ 

خساپ

لاؤس ياج  ترـضح ,  ینالوط  تبیغ  هب  هجوت  اـب  دریگ و  یم  رارق  فلتخم  دارفا  يوج  سرپ و  يرواـکجنک و  دروم  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
یم یگدنز  سانشان  ترـضح ,  هک  نیا  تبیغ و  ءهفـسلف  هب  هجوت  اب  ایآ  تسا .  ترـضح  نادنزرف  رـسمه و  دراذگ , یم  اج  هب  ار  یناوارف 

هلئـسم نیا  اب  دـنزرف , نتـشاد  جاودزا و  ناشیا ,  نارازگراک  رگم  دوش , علطم  دـناوت  یمن  تسین و  هاـگآ  يو  ناـکما  زا  هک  یـسک  دـنک و 
يذخآم عبانم و  درک . هزرابم  تسکـش و  ار  تنـس  دوش  یمنو  تسا  یـسنج  زاین  ربمایپ و  تنـس  جاودزا  هک  نیا  رب  ًافاضم  تسا ؟  راگزاس 
عوضوم نیا  لاح  نیع  رد  دشاب . هتشاد  ینـشور  عضوم  دناوت  یمن  تلالد  تهج  زا  ای  تسا  ّکش  دروم  دنـس  رظن  زا  تسا ,  رایتخا  رد  هک 

هتشادن دنزرف  یلو  هتـشاد ,  رـسمه   2 دنـشاب . هدرکن  رایتخا  يرـسمه  جع )   ) نامزلا بحاص  ترـضح  ًاساسا   1 تسا :  لاـمتحا  هس  ياراد 
همزال مینک ,  لوبق  ار  لّوا  لامتحا  رگا  دنـسانشن . دمحم  لآ  مئاق  ناونع  هب  ار  ردـپ  اما  دـنراد , ینادـنزرف  دنـشاب و  هدرک  جاودزا   3 دنشاب .

اب رگم  تسین ,  راگزاس  ماـما  تلزنم  اـب  نیا  هک  دنـشاب , هدرک  كرت  ار  یمالـسا  مهم  ياـه  تنـس  زا  یکی  ترـضح  هک  دوش  یم  نیا  شا 
یقاب لاکـشا  ياج  مه  زاب  هک  دنزرف , نتـشاد  نودب  میریذـپب ,  ار  جاودزا  لصا  دـشاب . هتفرگ  رارق  مهم  لباقم  رد  هک  تبیغ  تیمها  هیجوت 

زا یعیبط  رمع  هب  ای  دنشاب و  یقاب  دوعوم  تقو  ات  ماما  ياپمه  هک  دنتسه  ینالوط  يرمع  ياراد  ترـضح  دننام  ناشیا  رـسمه  ایآ  هک  تسا 
ترضح هک  نیا  رگم  تسین ,  زئاج  يریگولج  رسمه  ءهزاجا  نودب  یهگناو  دننک . یم  یگدنز  اهنت  رمع  ءهیقبرد  ترـضح  دنا و  هتفر  ایند 

رد دنتسه . زین  دنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  ترـضح   4 تسا .  تابحتسم  تنـس و  فالخ  رب  مه  نآ  هک  دنک , هدافتـسا  میقع  ياه  نز  زا 
دندیسر بولطم  لامک  هب  هک  نیا  زا  سپ  دنسانش و  یمن  نامز  ماما  ناونع  هب  ار  ردپ  اه  نآ  هک  ارچ  دیآ , یمن  شیپ  یلاکـشا  تروص  نیا 

 . تسا هدش  دیهـش  ای  دوقفم  ناشردپ  ناشیا  دننک  یم  نامگ  دنک و  یم  تبیغ  ترـضح  دُرم , ناشردام  تفرگ و  ناماس  اه  نآ  یگدنز  و 
یم ادیپ  موادت  لاونم  نیمه  هب  دوب . دنهاوخ  ترضح  نارای  ءزج  ناشیا  دالوا  زا  یـضعب  تفرگ و  دنهاوخ  يرگید  رـسمه  ترـضح  سپس 
ًالثم تسا ,  دایز  ایند  رد  ردپ  ندوب  دوقفم  دنسرن . مه  هب  زگره  ودنـشابن  علطم  مه  زا  و  دنـشاب . يروشک  رد  تسا  نکمم  مادک  ره  دنک و 
نیا بلطم  لیلد  تسا  هتفای  تاجن  گرم  زا  هدرک و  هدافتـسا  يدادادخ  ملعو  تردـق  زا  ماما  دـنا و  هدرم  یگمه  هدرک و  طوقـس  امیپاوه 

يدهم ص 54   71 ش 70 ـ هزوـح ,  ءهلجم  یقروا 1. پـ ( ) 1  .) تفیرـش لـسن  تسا و  هیرذ  وـت و  رب  مالـس  میناوـخ :  یم  اـعد  رد  هک  تسا 
. دهع ياعد  یناود ;  یلع  دوعوم ,

؟ دراد ترضح  جاودزا  رب  تلالد  ارضخ  هریزج  هصق  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ترضح  جاودزا  رب  تلالد  ارضخ  هریزج  هصق  ایآ 
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خساپ

نآ رد  ترضح  لسن  هک  دراد  ياهریزج  هب  هراشا  نآ  ردو  هدرک  لقن  لّصفم  یتیاور  لضاف  نب  یلع  زا  راونألاراحب "  " رد یـسلجم  موحرم 
رد نوچ  : " دیوگیم وا  تسا . هتشادن  وا  دزن  ینادنچ  رابتعا  تیاور  هک  دوشیم  هدافتسا  یـسلجم  ترابع  زا   - 1 خساپ : دننکیم . یگدنز 
 - 2 یقرواپ } ص 159 . ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " . } مدروآ هناگادج  یلـصف  رد  ار  نآ  متفاین  تسد  ثیدح  نیا  هب  ربتعم  ياهباتک 

یتاضقانت نتم  رد   - 3 یقرواپ } ص 108 . ج 5 ، هعیرذلا ، یقرواپ .  . } تسا هدرمـشرب  یلیخت  ار  ناتـساد  نیا  زین  ینارهت  گرزب  اقآ  خـیش 
یف ۀسارد  ر.ك : یقرواپ .  . } دراد دوجو  هتخانشان  يدارفا  نآ  دنـس  رد   - 5 دوشیم . هدهاشم  نآ  رد  ساسا  یب  نانخس   - 4 دراد . دوجو 

{ یقرواپ یلماع . یضترم  رفعج  روهظلا ، تامالع 

؟ دراد جاودزا  رب  تلالد  نیا  ایآ  ، هدش هراشا  ترضح  لایعو  لها  رب  تایاور  زا  یخرب  رد 

شسرپ

؟ دراد جاودزا  رب  تلالد  نیا  ایآ  ، هدش هراشا  ترضح  لایعو  لها  رب  تایاور  زا  یخرب  رد 

خساپ

ياهباتک رد  نوچ  : " دـیوگیم وا  تسا . هتـشادن  وا  دزن  ینادـنچ  رابتعا  تیاور  هک  دوشیم  هدافتـسا  یـسلجم  تراـبع  زا  لوا -  خـساپ  1
اقآ خیش   - 2 یقرواپ } ص 159 . ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " . } مدروآ هناگادـج  یلـصف  رد  ار  نآ  متفاین  تسد  ثیدـح  نیا  هب  ربتعم 

دوجو یتاـضقانت  نتم  رد   - 3 یقرواپ } ص 108 . ج 5 ، هعیرذـلا ، یقرواـپ .  . } تسا هدرمـشرب  یلیخت  ار  ناتـساد  نیا  زین  ینارهت  گرزب 
یف ۀـسارد  ر.ك : یقرواـپ .  . } دراد دوـجو  هتخانـشان  يدارفا  نآ  دنــس  رد   - 5 دوـشیم . هدـهاشم  نآ  رد  ساـسا  یب  نانخـس   - 4 دراد .
ایوگ : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  رازم  رد  يدهشم  نب  دّمحم  مود  خساپ  یقرواپ } یلماع . یـضترم  رفعج  روهظلا ، تامالع 

تایاورو اهاعد   - 1 خساپ : یقرواپ } ص 225 . بقاثلامجن ، یقرواپ .  " . } منکیم هدهاشم  شلایعو  لها  اب  ار  هلهس  دجـسم  رد  مئاق  لوزن 
زا دعب  ترضح  دالوا  دارم ، اسب  هچ  : " دیوگیم یلماع  یـضترم  رفعج  دیـس  تسا . نآ  زا  دعب  ای  روهظ  ماگنه  ترـضح  دالوا  اب  عمج  لباق 

.2 یقرواپ } ص 232 . روهظلا ، مئالع  یف  ۀسارد  یقرواپ .  . } دوشیم هدافتـسا  تایاور  رثکا  رد  مالک  قایـس  زا  هک  هنوگ  نآ  دـشاب  روهظ 
. دراد يراگزاس  زین  ترضح  نآ  دادجاو  ءابآ  اب  هدش  دراو  هیعدا  زا  یخرب  رد  هک  ع )  ) نامز ماما  تیبلآ  هب  ریبعت 

؟ دراد ترضح  جاودزا  رب  تلالد  حلاصابا "  " هینک ایآ 

شسرپ

؟ دراد ترضح  جاودزا  رب  تلالد  حلاصابا "  " هینک ایآ 

خساپ

هچ : " دیوگیم یلماع  یـضترم  رفعج  دیـس  تسا . نآ  زا  دعب  ای  روهظ  ماگنه  ترـضح  دالوا  اب  عمج  لباق  تایاورو  اهاعد  لوا -  خـساپ  1
مئالع یف  ۀسارد  یقرواپ .  . } دوشیم هدافتـسا  تایاور  رثکا  رد  مالک  قایـس  زا  هک  هنوگ  نآ  دشاب  روهظ  زا  دعب  ترـضح  دالوا  دارم ، اسب 
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زین ترـضح  نآ  دادـجاو  ءاـبآ  اـب  هدـش  دراو  هیعدا  زا  یخرب  رد  هـک  ع )  ) ناـمز ماـما  تـیبلآ  هـب  ریبـعت  . 2 یقرواـپ } ص 232 . روـهظلا ،
لالدتـسا حـلاصابا "  " هینک هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  ندوب  راددالواو  جاودزا  تابثا  يارب  تسا  نکمم  یخرب  مود  خـساپ  دراد . يراگزاس 

نیا هب  ترـضح  یّنکت  هک  تسا  نکمم  ًالوا : دراد . ترـضح  يارب  حلاص  مان  هب  يدنزرف  دوجو  رب  تلالد  نیا ، هک  حلاص ، ردپ  ینعی  دننک 
ار يرشب  هعماج  یهلا  هداراو  نذا  هب  هک  تسا  یسک  اهنت  وا  تسا ، هعماج  حالـصا  يرجمو  ردپ  ع )  ) نامز ماما  هک  دشاب  نآ  تهج  هب  هینک 

یلعو نم  : " دومرف ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دوخ  هرابرد  ص )  ) ربمایپ یتیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  درک . دهاوخ  حالصا  نیمز  هرک  حطـس  رد 
" حـلاصابا . " تسا هدـمآ  زین  بحاص "  " يانعم هب  هکلب  تسین  ردـپ  يانعم  هب  اـهنت  برع  تغل  رد  َبا "  " هملک ًاـیناث : " میتّما . نیا  ردـپ  ود 

اُهثِرَی َضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقلَو   } هیآ زا  هینک  نیا  هک  تسا  نکمم  ًاثلاث : دراد . رایتخا  رد  ییاحلُـص  هک  یـسک  ینعی 
{ یقرواپ هیآ 105 . ءایبنا ، هروس  یقرواپ .  . } دشاب هدش  هتفرگ  َنوُِحلاّصلا } َيِدابِع 

؟ دنراد مه  يا  هون  ایو  دنزرف  ایو  رسمه  ایآ  درذگ  یم  ناشیارمعزا  لاس  يدنچو  رازه  لاح  هب  ات  هک  ام  "ع " نامز ماما  ایآ  - 2

شسرپ

؟ دنراد مه  يا  هون  ایو  دنزرف  ایو  رسمه  ایآ  درذگ  یم  ناشیارمعزا  لاس  يدنچو  رازه  لاح  هب  ات  هک  ام  "ع " نامز ماما  ایآ  - 2

خساپ

رظن اب  میناوت  یمناـم  امـش :  باوج  هن ؟ اـی  دنتـسه  دـنزرفو  رـسمه  ياراد  "ع " ناـمز ماـما  اـیآ  دوب  نیا  دیدیـسرپ  هک  یمود  لاؤس  اـما  ( 2
دراو هنیمز  نیارد  "ع " موصعم نامامازا  ثیدح  ات  دنچ  هچ  رگا  هن ، ای  دنتسه  دنزرفو  رـسمه  ياراد  جع " " نامز ماما  هک  میئوگب  یمکحم 
دوش نشور  امش  يارب  هلأسم  هکنیا  يارب  اما  هن ؟ ای  دشاب  حیحص  ثیداحا  نیا  هک  تسین  مولعم  نوچ  درک  هیکت  اهنآ  هب  ناوت  یمن  اما  هدش 
هدرک جاودزا  مییوگب  هکنیا  مودو  دنا  هدرکن  جاودزا  جع " " يدهم ترـضح  ًاساسا  مییوگب  هکنیا  لوا  میریگ :  یم  رظنرد  ار  لامتحا  دنچ 

ترـضح ًالـصا  مییوگب  هکنیا  لوا  لاـمتحا  درومرد  ـالاح  دـنراد . دـنزرف  مهو  دـنا  هدرک  جاودزا  مه  هکنیا  موـس  دـنرادندنزرف . یلو  دـنا 
كرت ار  دـشاب  یم  جاودزا  هک  یمالـسا  مهم  ياه  تنـسزا  یکی  جـع " " نامز ماما  هک  دوش  یم  ثعاب  دـنا ، هدرکن  جاودزا  جـع " " يدـهم
تسا نم  تنـس  جاودزا   " تسا هدومرف  "ص " مرکا ربمایپ  هک  تسا  بوخ  رایـسب  ياهراک  زا  یکی  جاودزا  هک  یناد  یم  نوچ  دشاب  هدرک 

جاودزا رگاو  دنک  لمع  تنس  هب  دیاب  تسا  موصعم  ماما  هک  جع " " يدهم ترضح  سپ  " تسین . نمزا  دنک  يرود  نم  تنـسزا  سک  رهو 
ناوت یم  یلو  تسین ، دـنزرف  ياراد  یلو  هدرک  جاودزا  ماما  هکنیا  مود  لامتحا  اما  دـشاب . یمن  ترـضح  نآ  ماـقمو  نأـشرد  دـنک  كرتار 
طقف هک  اریز  تسا  لاکـشا  کی  شدوخ  نیاو  هن . ای  دراد  ینالوط  رمع  مه  ترـضحدوخ  لثم  جع " " نامز ماما  رـسمه  ایآ  هک  درک  لاؤس 

هن دـنراد ، ینالوط  رمعو  دنتـسه  هدـنز  رـضخ  ترـضحو  "ع " یـسیع ترـضح  لثم  ناربمایپ  زا  ات  دـنچ  زینو  ییاهنت  هب  شدوخ  نامز  ماما 
جاودزا نامز  ماما  هک  مییوگب  رگاو  دوب . صخـشم  شرداموردـپ  مانو  مسا  دـیاب  تشاد  ینالوط  رمع  مه  ماما  رـسمه  رگاو  رگید  یناـسک 

رسمه نودب  نآزا  سپو  دنا  هدرک  لمع  جاودزا  تنس  هب  نامز  ماما  اریز  تسا ، بوخ  لامتحا  نیا  تسا  هتفر  ایندزا  ناشرسمهو  دنا  هدرک 
لامتحا دـنچ  نیادراد  دـنزرف  مهو  هدرک  جاودزا  جـع " " نامز ماما  مه  مییوگب  هکنیا  موس  لاـمتحاو  دـنا . هداد  همادا  ار  یگدـنز  دـنزرفو 

دنراد دنزرف  مه  نادنزرف  نآو  تسادـنزرف  ياراد  نامز  ماما  رگا  هکنیا  مودو  میرادـن ، هنیمز  نیارد  مکحم  یلیلد  هکنیا  لوا  دراد  لاکـشا 
اب نیاو  دنـشاب  ناشردامو  ردـپ  اب  دـنراد  تسود  اه  هچبو  دـشاب  لزنمو  هناخ  ياراد  جـع " " نامز ماما  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا  روط  نیمهو 

(2) عبانم دوشب . مولعم  ترـضح  نآ  یگدنز  لحمو  دنـسانشب  ار  جع " " نامز ماما  مدرم  دوش  یم  ثعابو  درادن  يراگزاس  ترـضح  تبیغ 
هرامش 49 ، میوشن انشآ  یمالسا  فراعم  اب  هلجمو  ص63 یسانشامنهار ، ، موس رتفد  ، اه خساپواه  شسرپ  . 1
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مدرم هک  دوش  یمن  هدافتسا  تایاورزا  ایآو  هدادن  رارق  همهرد  ار  یسنج  هزیرغ  دنوادخ  ایآ  درادن  هک  یتروصرد  دراد ؟ دنزرفو  نز  نامز  ماما  ایآ 
؟ دننک یم  یگدنز  اجکو  دراد  دنزرف  ات  دنچ  هدرک  جاودزا  رگا  میراد . ناوارف  ثیداحا  شتمذمردو  دراد  يدایز  باوثو  دننک  جاودزا  دیاب 

شسرپ

دوش یمن  هدافتـسا  تایاورزا  ایآو  هدادن  رارق  همهرد  ار  یـسنج  هزیرغ  دنوادخ  ایآ  درادن  هک  یتروصرد  دراد ؟ دنزرفو  نز  نامز  ماما  ایآ 
یگدنز اجکو  دراد  دنزرف  ات  دنچ  هدرک  جاودزا  رگا  میراد . ناوارف  ثیداحا  شتمذمردو  دراد  يدایز  باوثو  دننک  جاودزا  دیاب  مدرم  هک 

؟ دننک یم 

خساپ

قلاخو دوخ  تقیقح  هب  تفرعم  بسک  اب  اهناسنا  یضعب  اما  تسا  هداد  رارق  تاناویح  هکلب  اهناسنا  همه  دوجورد  ار  یـسنج  هزیرغ  دنوادخ 
يا هلیسو  یسنج  ةزیرغ  هکلب  دوش  یمن  هصالخ  یسنج  ياهزاین  ندرک  هدروآربو  یسنج  ةزیرغرد  ناسنا  دوجو  همه  هک  دنبای  یمرد  دوخ 

مدرکن قلخ  "  ) نودبعیلالا سنالاو  نجلا  تقلخ  امو  " تسا دنوادخ  تفرعمو  تدابع  هک  ناسنا  تقلخ  یلاع  فده  هب  ندیـسر  يارب  تسا 
، دنا هدرک  دودـحم  رایـسب  ار  يدامو  یـسنج  ةزیرغ  هک  تفرعم  جوارد  دنتـسه  ییاهناسنا  "ع " همئا دـننک ) تدابع  هک  رگم  ار  سنا  نج و 

زاو دـننک  یم  لمع  ناشراوگرزب  دادـجا  دـننام  زین  "ع " نامز ماما  دومن . یم  تعانق  ایندزا  یناـن  صرق  هب  "ع " یلع نینمؤملاریما  هچناـنچ 
رخآ تمسقرد  امش  باوج  لصا  هک  مینک  یم  نایب  ار  لامتحا  هس  ناشیا  جاودزا  صوصخردو  دنوش  یم  دنم  هرهب  بوجو  دحرد  تایدام 

میناوت یمنام  امش :  باوج  هن ؟ ای  دنتسه  دنزرفو  رسمه  ياراد  "ع " نامز ماما  ایآ  دوب  نیا  دیدیـسرپ  هک  یلاؤس  اما  دشاب . یم  مود  لامتحا 
هنیمز نیارد  "ع " موصعم نامامازا  ثیدح  ات  دنچ  هچ  رگا  هن ، ای  دنتسه  دنزرفو  رسمه  ياراد  جع " " نامز ماما  هک  میئوگب  یمکحم  رظن  اب 
نشور امش  يارب  هلأسم  هکنیا  يارب  اما  هن ؟ ای  دشاب  حیحص  ثیداحا  نیا  هک  تسین  مولعم  نوچ  درک  هیکت  اهنآ  هب  ناوت  یمن  اما  هدش  دراو 

جاودزا مییوگب  هکنیا  مود  دنا .  هدرکن  جاودزا  جع " " يدهم ترـضح  ًاساسا  مییوگب  هکنیا  لوا  میریگ :  یم  رظنرد  ار  لامتحا  دـنچ  دوش 
ترضح ًالـصا  مییوگب  هکنیا  لوا  لامتحا  درومرد  الاح  دنراد . دنزرف  مهو  دنا  هدرک  جاودزا  مه  هکنیا  موس  دنرادن . دنزرف  یلو  دنا  هدرک 

كرت ار  دـشاب  یم  جاودزا  هک  یمالـسا  مهم  ياه  تنـسزا  یکی  جـع " " نامز ماما  هک  دوش  یم  ثعاب  دـنا ، هدرکن  جاودزا  جـع " " يدـهم
تسا نم  تنـس  جاودزا   " تسا هدومرف  "ص " مرکا ربمایپ  هک  تسا  بوخ  رایـسب  ياهراک  زا  یکی  جاودزا  هک  دناد  یم  نوچ  دشاب  هدرک 

جاودزا رگاو  دنک  لمع  تنس  هب  دیاب  تسا  موصعم  ماما  هک  جع " " يدهم ترضح  سپ  " تسین . نمزا  دنک  يرود  نم  تنـسزا  سک  رهو 
ناوت یم  یلو  تسین ، دـنزرف  ياراد  یلو  هدرک  جاودزا  ماما  هکنیا  مود  لامتحا  اما  دـشاب . یمن  ترـضح  نآ  ماـقمو  نأـشرد  دـنک  كرتار 
طقف هک  اریز  تسا  لاکـشا  کی  شدوخ  نیاو  هن . ای  دراد  ینالوط  رمع  مه  ترـضحدوخ  لثم  جع " " نامز ماما  رـسمه  ایآ  هک  درک  لاؤس 

هن دـنراد ، ینالوط  رمعو  دنتـسه  هدـنز  رـضخ  ترـضحو  "ع " یـسیع ترـضح  لثم  ناربمایپ  زا  ات  دـنچ  زینو  ییاهنت  هب  شدوخ  نامز  ماما 
جاودزا نامز  ماما  هک  مییوگب  رگاو  دوب . صخـشم  شرداموردـپ  مانو  مسا  دـیاب  تشاد  ینالوط  رمع  مه  ماما  رـسمه  رگاو  رگید  یناـسک 

رسمه نودب  نآزا  سپو  دنا  هدرک  لمع  جاودزا  تنس  هب  نامز  ماما  اریز  تسا ، بوخ  لامتحا  نیا  تسا  هتفر  ایندزا  ناشرسمهو  دنا  هدرک 
لامتحا دـنچ  نیادراد  دـنزرف  مهو  هدرک  جاودزا  جـع " " نامز ماما  مه  مییوگب  هکنیا  موس  لاـمتحاو  دـنا . هداد  همادا  ار  یگدـنز  دـنزرفو 

دنراد دنزرف  مه  نادنزرف  نآو  تسادـنزرف  ياراد  نامز  ماما  رگا  هکنیا  مودو  میرادـن ، هنیمز  نیارد  مکحم  یلیلد  هکنیا  لوا  دراد  لاکـشا 
اب نیاو  دنـشاب  ناشردامو  ردـپ  اب  دـنراد  تسود  اه  هچبو  دـشاب  لزنمو  هناخ  ياراد  جـع " " نامز ماما  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا  روط  نیمهو 

. دوشب مولعم  ترضح  نآ  یگدنز  لحمو  دنسانشب  ار  جع " " نامز ماما  مدرم  دوش  یم  ثعابو  درادن  يراگزاس  ترضح  تبیغ 
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؟ هنوگچو ات  دنچ  ؟ دراد دنزرفو  رسمه  "ع " يدهم ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ هنوگچو ات  دنچ  ؟ دراد دنزرفو  رسمه  "ع " يدهم ترضح  ایآ 

خساپ

ناـمامازا ثیدـح  اـت  دـنچ  هچ  رگا  هن ، اـی  دنتـسه  دـنزرفو  رـسمه  ياراد  جـع " " ناـمز ماـما  هـک  میئوـگب  یمکحم  رظن  اـب  میناوـت  یمناـم 
يارب اما  هن ؟ ای  دـشاب  حیحـص  ثیداـحا  نیا  هک  تسین  مولعم  نوچ  درک  هیکت  اـهنآ  هب  ناوت  یمن  اـما  هدـش  دراو  هنیمز  نیارد  "ع " موصعم

دنا هدرکن  جاودزا  جع " " يدهم ترضح  ًاساسا  مییوگب  هکنیا  لوا  میریگ :  یم  رظنرد  ار  لامتحا  دنچ  دوش  نشور  امش  يارب  هلأسم  هکنیا 
لوا لامتحا  درومرد  الاح  دنراد . دنزرف  مهو  دنا  هدرک  جاودزا  مه  هکنیا  موس  دنرادن . دنزرف  یلو  دـنا  هدرک  جاودزا  مییوگب  هکنیا  مود  . 

هک یمالـسا  مهم  ياه  تنـسزا  یکی  جع " " نامز ماما  هک  دوش  یم  ثعاب  دنا ، هدرکن  جاودزا  جع " " يدهم ترـضح  ًالـصا  مییوگب  هکنیا 
تسا هدومرف  "ص " مرکا ربمایپ  هک  تسا  بوخ  رایسب  ياهراک  زا  یکی  جاودزا  هک  دناد  یم  نوچ  دشاب  هدرک  كرت  ار  دشاب  یم  جاودزا 

تنس هب  دیاب  تسا  موصعم  ماما  هک  جع " " يدهم ترضح  سپ  " تسین . نمزا  دنک  يرود  نم  تنسزا  سک  رهو  تسا  نم  تنس  جاودزا  "

دنزرف ياراد  یلو  هدرک  جاودزا  ماما  هکنیا  مود  لامتحا  اما  دشاب . یمن  ترـضح  نآ  ماقمو  نأشرد  دنک  كرتار  جاودزا  رگاو  دـنک  لمع 
لاکشا کی  شدوخ  نیاو  هن . ای  دراد  ینالوط  رمع  مه  ترضحدوخ  لثم  جع " " نامز ماما  رسمه  ایآ  هک  درک  لاؤس  ناوت  یم  یلو  تسین ،

رمعو دنتـسه  هدـنز  رـضخ  ترـضحو  "ع " یـسیع ترـضح  لثم  ناربمایپ  زا  ات  دـنچ  زینو  ییاهنت  هب  شدوخ  نامز  ماما  طقف  هک  اریز  تسا 
هک مییوگب  رگاو  دوب . صخـشم  شرداموردـپ  مانو  مسا  دـیاب  تشاد  ینالوط  رمع  مه  ماما  رـسمه  رگاو  رگید  یناسک  هن  دـنراد ، ینالوط 

سپو دنا  هدرک  لمع  جاودزا  تنس  هب  نامز  ماما  اریز  تسا ، بوخ  لامتحا  نیا  تسا  هتفر  ایندزا  ناشرسمهو  دنا  هدرک  جاودزا  نامز  ماما 
نیادراد دنزرف  مهو  هدرک  جاودزا  جع " " نامز ماما  مه  مییوگب  هکنیا  موس  لامتحاو  دنا . هداد  همادا  ار  یگدنز  دنزرفو  رسمه  نودب  نآزا 

ناد هـم ـ نزرف نآو  تسادنزرف  ياراد  نامز  ماما  رگا  هکنیا  مودو  میرادن ، هنیمز  نیارد  مکحم  یلیلد  هکنیا  لوا  دراد  لاکشا  دنچ  لامتحا 
ناشردامو ردپ  اب  دنراد  تسود  اه  هچبو  دـشاب  لزنمو  هناخ  ياراد  جـع " " نامز ماما  هک  دوش  یم  ثعاب  ـن  یا رو  ـن طـ یمهو ـد  نراد ـد  نزرف

مولعم ترـضح  نآ  یگدنز  لحمو  دنـسانشب  ار  جع " " نامز ماما  مدرم  دوش  یم  ثعابو  درادـن  يراگزاس  ترـضح  تبیغ  اب  نیاو  دنـشاب 
. دوشب

ار و دوخ  دنکیم  یگدنز  يا  هداوناخ  اب  ای  تساهنت  دننک ، یم  یگدنز  هنوگچ  هکنیا  دراد  دوج  جع و  حلاص  ابا  یگدـنزهوحن  دروم  رد  یتاعالطا  ایآ 
؟  دیئامرف حیضوت  دسریم  وا  يارب  نامسآ  زا  ای  دنکیم  نیمأت  اجکزا  شکاروخ ر 

شسرپ

یگدـنز يا  هداوناخ  اب  ای  تساهنت  دـننک ، یم  یگدـنز  هنوگچ  هکنیا  دراد  دوج  جـع و  حـلاص  اـبا  یگدـنزهوحن  دروم  رد  یتاـعالطا  اـیآ 
؟  دیئامرف حیضوت  دسریم  وا  يارب  نامسآ  زا  ای  دنکیم  نیمأت  اجکزا  شکاروخ ر  ار و  دوخ  دنکیم 

خساپ
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 ( جع ماما (  دشاب  یم  ربا  تشپ  رد  هک  يدیـشروخ  لثم  مدرم  زا  ناهنپ  یلو  دـنک  یم  یگدـنز  مدرم  ریاس  دـننام  جـع )  نامز (  ماما  یلب : 
یلیبدرا و سدقم  هک  روطنامه  دنک  یم  لح  ار  مدرم  تالکـشم  دسر و  یم  ناشدایرف  هب  دننک  دروخ  رب  یلکـشم  یتقو  دـنیب  یم  ار  مدرم 
. دنک یم  یگدـنز  مدرم  نیب  رد  دنـسانش و  یمن  مدرم  تیرثکا  دنـسانش و  یم  ار  ماما  یـضعب  یلو  دـندومن  لح  دنتـشاد  هر )  یلح  همالع 

لماک لضاف  دنـس  دیـس  زا  اهنآ  رگید و  تعامج  زا  اهنآ  دـنداد و  ربخ  نمب  ءاملع  زا  یتعامج  هک  تسا  یتیاـکح  هلمج  زا  لاـثم و  ناونعب 
یناوج مدـید  هاگان  مدرک  یم  فاوط  ادـخ  ۀـناخ  رود  بش  کی  نم  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  لقن  هدـقرم  هللا  رون  داـبآرتسا ي  دـمحم  ازریم 

متفرگ و يو  زا  مه  نم  داد .  نمب  دوبن  نآ  مسوم  هک  خرس  لگ  هتسد  کی  دش  کیدزن  نمب  یتقو  درک .  فاوطب  عورش  دمآ  امیس  شوخ 
لـصفم ثحب  مدیدن .  ار  وا  نم  دش و  بیاغ  مرظن  زا  سپـس  تسا .  تابارخ  زا  تفگ : تساجک ،  زا  لگ  نیا  اقآ !  متفگ  مدیئ و  وب  ار  نآ 

 ( جع دوعوم (  يدهم  ياهباتک  هب  جع )  نامز  ماما  دروم  رد  اما  یناود  یلع  همجرت  یسلجم  همالع  راحب  دلج 13  دوعوم  يدهم  باتک  رد 
 . دوش هعجارم  رگید  ياهباتک  و 

تسا نامزلا  بحاص  يدهم ) ترضح  ) ناشیا هک  دنناد  یم  اهنآ  ایآ  تسا  تبثم  باوج  رگا  دنشاب ؟  یم  دنزرف  نز و  ياراد  جع »  » نامز ماما  ایآ  -1
؟

هراشا

نز ) اهنآ هب  مه   ( مالسلا هیلع  نامز ( ماما  ایآ  -3 دننک ؟  یم  یگدنز  یـصاخ  ياج  رد  ای  دننک  یم  یگدنز  ام  نیب  رد  ناشنادنزرف  نز و  -2
ادنزرف و 

شسرپ

بحاص يدهم ) ترـضح  ) ناشیا هک  دـنناد  یم  اهنآ  ایآ  تسا  تبثم  باوج  رگا  دنـشاب ؟  یم  دـنزرف  نز و  ياراد  جـع »  » نامز ماما  ایآ  -1
مالسلا هیلع  نامز ( ماما  ایآ  -3 دننک ؟  یم  یگدنز  یـصاخ  ياج  رد  ای  دننک  یم  یگدنز  ام  نیب  رد  ناشنادـنزرف  نز و  -2 تسا ؟  نامزلا 

؟  دننک یم  یگدنز  نادنزرف ) نز و  ) اهنآ هب  مه  (

خساپ

نکل میرادـن  نآ  دوجو  مدـع  ای  دوجو  رب  یعطق  لیلد  دـیآ :  یم  لـیذ  رد  هک  یبلاـطم  رد  دوش  یم  هصـالخ  شباوچ  امـش  تـالاوس  همه 
يدمحم تعیرـش ، یلک  دعاوق  اهاعد  تایاور 3- یلک 2- دعاوق  -1 دـیامن .  یم  تابثا  ار  نادـنزرف  رـسمه و  دوجو  هک  تسه  يدـهاوش 

شراوگرزب دج  زا  و  تسا ،  هداد  هداوناخ  لیکشت  مالسلا »  مهیلع   » موصعم نایاوشیپ  رگید  دننام  زین  هللا  هیقب  ترضح  هک  دنک  یم  باجیا 
همیظع تنـس  نـینچ  دوـمن  دـهاوخ  كرت  هنوـگچ  دـیامرف : یم  هر »  يروـن « ثدـحم  موـحرم  هدوـمن .  يوریپ  یفطـصم  دّـمحم  ترـضح 

نیرت راوزس  تسا . هدش  نآ  دیدهت و  كرت  رد  هک  یـشهوکن  و  هدش .  نآ  ماجنا  رد  هک  صیرحت  بیغرت و  همه  نآ  اب  ار  دوخ  راوگزبدج 
اب هطبار  رد  تایاور  تسا .  هدرمشن  بانج  نآ  صیاصخ  زا  ار  نآ  كرت  یسک  نونک  ات  تسا و  رصع  ره  ماما  ربمایپ  تنس  ماجنا  رد  سک 

باتک رد  یمعفک  موحرم  هک ، تسا  یتیاور  نآ  دهدیم و  تسد  هب  یخنرس  هک  تسا  تیاور  کی  اهنت  هللا  هیقب  ترضح  نارسمه  رسمه و 
دالوا اب  هطبار  رد  دشاب . یم  بلطملادبع  رـسپ  يّزُعلادبع  لسن  زا  ترـضح  رـسمه  تیاور  نیا  ساسا  رب  تسا .  هدرک  لقن  حابـصم  فیرش 

 (- فلا دننک .  یم  تابثا  ار  رسمه  دوجو  انمـض  تایاور  نیا  دنک و  یم  تابثا  ینـشور  هب  ار  اهنآ  دوجو  هک  تسه  یتایاور  ترـضح  نآ 
 . تسه يرایسب  دالوا  ار  جع »  رـصع  یلو  ترـضح  هک  متفای  لصتم  ياهدنـس  اب  یتیاور  دیامرف :  یم  عوبـسالا  لامج  رد  سوواط  نبدیس 
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يارب دنزرف  دوجورب  لیلد  يرایسب  تیاور  تسا .  هداد  صاصتخا  يدهم  ترـضح  دالوا  ءافلخ و  هب  ار  یباب  زین  هر »  » یـسلجم موحرم  ب ) 
هتـشاد دنزرف  دـیاب  یماما  ره  تسا ،  نیا  تیاور  نآ  تسا و  تایاور  نیا  اب  ضراعم  یفانم و  هک  تیاور  کی  الا  دنتـسه  يدـهم  ترـضح 

ریم دمحم  ریم  یـسوط و  خیـش  يرون و  ثدحم  موحرم  دننام  هعیـش  ناگزرب  ءاملع و  یلو  درادن ،  دنزرف  هک  يدهم  ترـضح  زج  هب  دشاب 
رـسپ الـصا  هکنآ  هن  درادن ، ماما  رـسپ  همئا  ریاس  دننام  نامز  ماما  هک  نایب  نیدـب  دـندرک ، عفر  ار  یفانت  نیا  یـسلجم  همالع  رـصاعم  یحول 

ءاحلـص ایلوا ء و  زا  همه  هک  تسه  يرایـسب  نادنزرف  يدـهم  ترـضح  يارب  هک ، دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  عومجم  زا  نیاربانب  درادـن و 
یخرب یلک  دـعاوق  تایاور و  رب  هوالع  اـهاعد ، - 3 تسا .  رفن  هدزاود  رد  رـصحنم  ماما  هک  ارچ  دـنرادن ، تماما  تمـس  یلو  دنتـسه  افرش 

یلایع و لها و  ترـضح  يارب  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  هدیـسر  هسدـقم  هیحان  زا  ای  هدـش و  رداص  مالـسلا »  مهیلع  نیموصعم « زا  زین  اهاعد 
يارب ار  نادـنزرف  رـسمه و  دوجو  اـعد  نیا  رد  تسا .  هدـش  اـعد  اـهنآ  قح  رد  هدـشن و  هدرب  اـهنآ  زا  یماـن  اـهاعد  رد  تسه و  ینادـنزرف 

ام نوچ  دننک ، یم  روهظ  دوخ  نارسمه  دنزرف و  اب  يدهم  ترضح  ایآ  هکنیاو  تسا .  رایـسب  اعد  دروم  نیا  رد  دنک و  یم  تابثا  ترـضح 
رتکد باتفآ ,  يامیس  -1 عبانم : تسا .  هدشن  حیرصت  نآ  هب  مکحم  نیقی  یعطق و  لیلد  تاعالطا و  تسا  دودحم  رشب  تاعالطا  میرـشب و 

يدهم ترضح  اب  يونعم  طابترا  یضیف 4- دارم  ناهج ,  حلصم  يامیس  يردیح 3- هللا  زیزع  تاجن ,  دیما و  مسجت  يرهاظم 2 - هللا  بیبح 
یجنگ نیسح  جع , »  »

 . تسا ربمایپ  تنس  جاودزا  نوچ  دنا  هدومن  جاودزا  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

 . تسا ربمایپ  تنس  جاودزا  نوچ  دنا  هدومن  جاودزا  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

ماما جاودزا  هرابرد  اما  دوش . كرت  يرتمهم  رما  اب  ههجاوم  رد  تسا  نکمم  تسا و  بحتسم  تنس و  جاودزا  دیتفگ  زین  امش  دوخ  هکنانچ 
رد تسا  نکمم  تسا . حرطم  يددعتم  تالامتحا  تایاور  نیا  رد  تسا  هدرک  جاودزا  ترضح  هک  نیا  رب  ینبم  میراد  یتایاور  جع ) ) نامز

تـسا نکمم  تسا و  هدوـمن  تاـفو  هتـشادن و  ینـالوط  رمع  ترـضح  نآ  رـسمه  یلو  دـناهدرک  جاودزا  (ع ) ماـما يرغـص ، تـبیغ  نارود 
تـسین مولعم  ام  رب  دراوم  نیا  قیقد  تیفیک  تروص  ره  رد  دنـشاب . هداد  ماـجنا  يددـعتم  ياـهجاودزا  تبیغ  ياـهلاس  لوط  رد  ترـضح 

نامه لیلد  هب  تسا  نکمم  دـنچ  ره  تسا  ّتنـس  هب  ترـضح  نآ  لمع  جاودزا  تّنـس  لیلد  هب  اهنت  ترـضح  نآ  جاودزا  لـصا  هک  ناـنچ 
نخـس دروم  نیا  رد  دوشیمن  عطاق  روط  هب  نیارباـنب  تسین ؛  تسد  رد  ینهربم  یعطق  لـیلد  هنرگ  دوش و  كرت  تنـس  نیا  تبیغ  تمکح 
روطب دوشیمن  تایاور ، هب  هجوت  اب  نیاربانب  دـنا . هدادـن  هئارا  ام  هب  یقیقد  تاعالطا  هراب  نیا  رد  تسا  رایتخا  رد  هک  یعباـنم  نوچ  تفگ ،

گرزب تمعن  زا  اهناسنا  دش  ثعاب  هک  تبیغ  تمکح  دـش  هتفگ  هک  نانچ  داد و  رظن  دـنزرف  نتـشاد  ترـضحنآ و  جاودزا  دروم  رد  عطاق 
رتمهم هلأسم  اما  ملعا .) هللا  و   ) درواین لمع  هب  ار  جاودزا  تنـس  ترـضح  هک  دوش  ثعاب  تمکح  نامه  دیاش  دـندرگ  مورحم  ماما  روضح 

جاودزا و هنرگو  تسا  ناشیا  اب  ام  طابترا  هقیرط  ترـضح و  نآ  تماما  خماش  ماقم  تینارون و  تخانـش  جـع ) ) نامز ماما  تخانـش  هرابرد 
ام زا  یهلا  تمکح  هب  هک  دنتسه  یصاخ  ییانثتسا و  طیارش  رد  ناشیا  هک  نیا  هژیو  هب  دنک  یمن  لح  ام  زا  ار  یلکشم  ناشیا ، جاودزا  مدع 
هار هب  مشچ  رون 2 . راظتنا  یگنهرف  هسـسؤم  ص 118 ،  / 1 یعمج /  تیودـهم  نامتفگ  . 1 دوش : عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا . ناـهنپ 

یلا 216. ص 205  ینیما ، میهاربا  ناهج /  رتسگداد  ات 356 3 . ص 351  هزوح ، هّلجم  ناگدنسیون  زا  یعمج  (ع / ) يدهم
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. نج ای  تسا  سنا  زا  نامز ) ماما   ) ناشیا رسمه  ایآ 

شسرپ

. نج ای  تسا  سنا  زا  نامز ) ماما   ) ناشیا رسمه  ایآ 

خساپ

نیا ترـضح و  جاودزا  رب  تلالد  یلک  وحن  هب  هک  میراد  يدودحم  تایاور  دش  هداد  حیـضوت  لاؤس 4  رد  هچنانچ  لاؤس  نیا  اـب  هطبار  رد 
: دومرف ترـضح  هک  هدرک  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  رمع  نبا  لضفم  یـسوط  خیـش  تبیغ  باتک  رد  هچناـنچ  دـننک . یم  دراد  ینادـنزرف  هک 

خیـش هبیغلا ، باتک  « ) درادن عالطا  شنادنزرف  زا  يدنزرف  یتح  ناشیا  ناکم  رب  سک  چیه  هریغ ؛ الو  هدـلو  نم  دـحا  هعـضوم  یلع  علطیال  »
دننام تیاور و  نیا  الوا ، نکل ؛ دراد  ترـضح  جاودزا  عبت  هب  دنزرف و  نتـشاد  رب  تلالد  تیاور  نیا  رهاظ  هچرگ  نکل  ص 102 .) یسوط ،

ار تیاور  ینامعن  تبیغ  باتک  زا  رثالا  بختنم  باتک  رد  تیاور  نیا  صوصخ  رد  ایناث ، دنتسین و  دامتعا  لباق  نایوار  دنس و  تهج  زا  نآ 
لباق تیاور  رگید  لقن ، رد  فالتخا  نیا  دوجو  اب  ص 252 .) یناگیاپلگ ، یفاص  رثالا ، بختنم  « ) هریغ الو  یلو  نم   :» هدرک لقن  هنوگ  نیا 

تایـصوصخ جاودزا و  تاـیئزج  زا  کـی  چـیه  هب  تاـیاور  نیا  دنـشاب ، دانتـسا  لـباق  تاـیاور  نیا  هک  مه  ضرفرب  دوب و  دـهاوخن  دانتـسا 
بجوم هک  يزیچ  هطبار  نیا  رد  ربتعم  تایاور  خـیرات و  رد  دنتـسه و  یخیرات  یئزج و  لـئاسم  اـهنیا  نوچ  دـنرادن و  يا  هراـشا  نادـنزرف 

ماما تبیغ  سدـق  هلاه  رد  شـسرپ  نیا  باوج  تاـبثا و  هب  هن  یفن و  هب  هن  درک  یمکح  ناوت  یمن  مزج  نیقی و  وحنب  هدـماین  دوش  ناـنیمطا 
دنچ اجنیا  رد  نکل  دراذگ ، یم  رثا  زین  لاؤس  نیا  خساپ  رد  تسا  ترـضح  نآ  صئاصخو  اه  هناشن  زا  یکی  هک  ماما  رما  ءافخ  دراد و  رارق 

اب همئا  ریاس  هچنانچ  تسه  اـی  هدوب  سنا  زا  ناـشیا  رـسمه  املـسم  دنـشاب  هدرک  جاودزا  ترـضح  هک  ضرف  رب  هکنیا  . 1 تسا : ملـسم  هتکن 
نآرق تایآ  تسین و  نکمم  تسا  فیطل  مسج  هک  نج  اب  تسا  ینامـسج  يدوجوم  هک  ناـسنا  جاودزا  اـساساو  دـنا  هدرک  جاودزا  ناـسنا 

هتایآ نم  دهد و  یم  رارق  تایآ  زا  ار  نآ  تساهنآ و  دوخ  سفن  زا  يدوجوم  اب  اهناسنا  جاودزا  هک  نیا  هب  دراد  تلالد  یلک  وحن  هب  میرک 
هیآ مور ، « ) دـیرفآ ییاه  جوز  امـش  يارب  امـش  ياه  سفن  زا  هک  تسا  نیا  یهلا  تایآ  اـه و  هناـشن  زا  اـجاوزا ؛ مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا 

دنوادخ ضرغ  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  هچنانچ  . 2 تسا . یفتنم  انیقی  دشاب  هدوب  نج  سنج  زا  ناشیا  رـسمه  هک  نیا  اذل  (. 21
ترـضح یگدنز  هب  هیبشت  ترـضح  یگدنز  هچنانچ  دـشاب  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  تبیغ  نامز  رد  ترـضح  یگدـنز  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  هب 

مهبم ریخ  ای  دنراد  ینادنزرف  ریخ ، ای  دنا  هدرک  جاودزا  هک  نیا  تایح و  یگنوگچ  نکل  دنا  هدنز  هک  هدش  (ع ) یسیع ترضح  و  (ع ) رضخ
یخیرات یئزج  هلأسم  نارازه  دـنام  مه  اهنآ  نتـسنادن  نکلو  دوش  یمن  بوسحم  لامک  تسا ، بوخ  هچرگ  لئاسم  نیا  نتـسناد  . 3 تسا .

تمکح هن  مزال و  اهنآ  هب  داقتعا  هن  عورف و  زا  هن  دنتـسه و  نید  لوصا  زا  هن  روما  نیا  نوچ  دـنز  یمن  ررـض  يزیچ  هب  میرادـن  ربخ  ام  هک 
یم نشور  زین  لاؤس 6  باوج  دش  هداد  هک  یتاحیضوت  اب  دیادزب . قیاقح  نیا  زا  ماهبا  هدرپ  شروهظ  اب  ترـضح  هللاءاشنا  مولعم . ام  رب  اهنآ 

دهاوخ افخ  هدرپ  رد  یلوا  قیرط  هب  اهنآ  تایصوصخ  نتشاد و  دنزرف  لصا  دشابن  مولعم  لجسم و  ترضح  جاودزا  لصا  یتقو  نوچ  دوش 
ترـضح نوماریپ  شـسرپ  هد  خساپ  دییامرف - : هعجارم  لیذ  راثآ  هب  دـیناوت  یم  قوف  عبانم  رب  هوالع  هطبار  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  دوب .

یناود یلع  دوعوم ، يدهم  ینیما -  میهاربا  ناهج ، رتسگداد  یناگیاپلگ -  یفاص  هللا  تیآ  جع ،) ) يدهم

يا هژیو  مسج  زین  ناشیا  مسج  ماما  یلاع  حور  رب  هوالع  هکنیا  هب  هجوت  اب  . دشاب هنوگچ  دـیاب  دـیآرد  شنامز  ماما  يرـسمه  هب  يدرف  هکنیا  يارب 
. تسا

شسرپ
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مـسج زین  ناشیا  مسج  ماما  یلاع  حور  رب  هوالع  هکنیا  هب  هجوت  اب  . دـشاب هنوگچ  دـیاب  دـیآرد  شنامز  ماـما  يرـسمه  هب  يدرف  هکنیا  يارب 
. تسا يا  هژیو 

خساپ

یتـینما و لـیالد  هب  فلا -  تسا : یندـش  روصت  ریز  ياـه  هراـگنا  زا  یکی  هب  جـع » » ناـمز ماـما  جاودزا  عوضوم  یلک ، دـعاوق  هاـگن  زا  . 1
، ینامز هرود  ره  رد  ب -  دماجنایب . يو  رارـسا  ندش  راکـشآ  هب  تسا  نکمم  مادقا  نیا  اریز  تسا ، هدرکن  جاودزا  ناشیا  یفخم ، یگدنز 

مه نآ  نئمطم ، دص  رد  دص  درف  نینچ  ندشن  تفای  لیلد  هب  دنک  یم  جاودزا  دشاب ، یم  نانیمطا  دروم  الماک  يرادزار ، رظن  زا  هک  ینز  اب 
زین موـصعم  ماـما  هتفر و  رامـش  هب  ینید  یتنـس  جاودزا ، هـک  اـجنآ  زا  ج -  تـسین . ینتفریذـپ  هیـضرف  نـیا  ررکم ، هنوـگ  هـب  یلـسن  ره  رد 

هدوب و یلومعم  يدرف  ناوـنع  هب  یلو  هدرک  جاودزا  يربـک ، تبیغ  لوـط  رد  ماـما  ور  نیا  زا  دـشاب ، یم  ینید  بادآ  هب  ناـسنا  نیرتدـنبیاپ 
دوجو جـع ) ) نامز ماما  تبیغ  زار  ندـش  راکـشآ  يارب  ییاهرطخ  هب  هجوت  اـب  هتبلا  تسین . هدـش  هتخانـش  شرـسمه  يارب  یتح  وا  تیعقوم 

نیا لح  تروص  رد  ای  ترـضح و  ندنام  ناوج  نادنزرف و  ندش  ریپ  هلأسم  روبزم ، ياهرطخ  هلمج  زا  تسا . یفتنم  ترـضح  نآ  زا  دنزرف 
رد هک  دشاب  یم  تسد  نیا  زا  یتالاکـشا  نامز و  ماما  يوس  زا  اهنآ  ندرک  اهر  تروص  رد  نتـشگ  ردپ  لابند  دـنوادخ ، يوس  زا  لکـشم 

ساسحا تروص  رد  اریز  دوش  یمن  ادیپ  يو  رـسمه  اب  يراوشد  نیا  دنک . یم  وربور  يدج  يراوشد  اب  ار  ترـضح  هنایفخم  یگدنز  لک ،
نینمؤملاریما مامالا  هبتکم   ، 61 ص 63 -  يربکلا ، هبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم   ) دوش یم  ادج  رسمه  زا  ناشیا  دوخ ، ندش  راکشآ  زا  رطخ 

ندرک جاودزا  ضرف  اـب  ـالوا  هک  ارچ  دوـش ؛ یم  نشور  امـش  شـسرپ  خـساپ  هتفگ ، شیپ  بلاـطم  هـب  درکیور  اـب  . 2 ناهفـصا .) (ع ،) یلع
ياـه یگژیو  رظن  زا  دـهد . یم  همادا  دوخ  یگداوناـخ  یگدـنز  هب  یلومعم  ـالماک  یناـسنا  تروص  هب  ناـشیا  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح 

ابیز و يرهاظ  ناشیا  يرغـص ، تبیغ  رد  ترـضح  نآ  صاخ  ناگدنیامن  يوس  زا  هدش  لقن  بلاطم  تایاور و  هیاپ  رب  هچرگ  زین  ینامـسج 
هب ای  هدش و  نارگید  زا  جع ) ) نامز ماما  یسانشزاب  بجوم  هک  تسین  ریگمشچ  ییانثتسا و  هزادنا  نآ  ات  روبزم  یگژیو  یلو  دنراد ، باذج 

. دزاس نکممان  ار  تیباذج  ییابیز و  نانچ  اب  يدرف  نینچ  اب  یگدنز  امش  هتفگ 

؟ لهأتم ای  دوب  درجم  جع ) ) يدهم ترضح  يربک ، تبیغ  عورش  عقوم 

شسرپ

؟ لهأتم ای  دوب  درجم  جع ) ) يدهم ترضح  يربک ، تبیغ  عورش  عقوم 

خساپ

نیتسخن لحارم  نامه  زا  یمارگ  نآ  یگداوناخ  یگدنز  تایصوصخ  دربیم  رـسب  تبیغ  لاح  رد  جع ) ) نامز ماما  هکنیا  هب  رظن  لوا  خساپ 
هجوت اب  یلو  ریخ ؟ ای  دناهدرک  جاودزا  ترضح  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  ترضح  نآ  دروم  رد  هک  ییاهثحب  زا  یکی  تسین و  نشور 

دنشابیم نادنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  ترضح  نآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدش  دراو  ترـضح  نآ  ترایز  رد  هک  تارابع  زا  یتمـسق  هب 
باتک هب  رتشیب  عالطا  يارب  دراد . دوجو  یتالکـشم  اهنآ  دنـس  تحـص  ضرف  رب  اهنآ  تلـالد  رد  تاـیاور و  نآ  زا  یـضعب  دانـسا  رد  یلو 
تبیغ نارود  رد  جع )  ) ترضح نآ  هک  درادن  دوجو  يربتعم  لیلد  مود  خساپ  دوش . هعجارم  هحفص 175  تیعقاو  ای  هناسفا  ءارضخ  هریزج 
تبیغ اب  جاودزا  هک  یتاروذحم  هب  هجوت  اب  نکلو  دسریم  رظن  هب  نکمم  يرما  تبیغ  هرود  رد  جاودزا  لصا  هچرگ  دنـشاب ، هدرک  جاودزا 
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مه اعد و  رد  مه  هتبلا  دشابیم . دیعب  يرما  نآ  عوقو  ترضح ، دوخ  صاخ  طیارش  ندوب  یفخم  ندوب و  هدیـشوپ  دننام  دراد  ترـضح  نآ 
تایاور و زا  یضعب  تسین و  یعطق  تایاور  زا  یضعب  دنس  نکل  دناهدرک  اعد  شلایع  لها و  اب  ار  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تیاور  دنچ  رد 

تواضق تسا و  ضماـغ  هدیـشوپ و  رایـسب  هلئـسم  لـصا  تروص  ره  رد  تسا . ناـشیا  روهظ  زا  دـعب  ترـضح  جاودزا  هب  رعـشم  مه  هیعدا 
دیاب هعیش  کی  هک  ارچ  درادن  یهجو  ترورـض و  چیه  نآ  زا  صحفت  هک  تسا  يروما  زا  زین  تسا و  لکـشم  رایـسب  دروم  نیا  رد  حیرص 

یـسانش یلو  کی  دنک  یعـس  و  دشاب . نآ  ماجنا  ددص  رد  دراد  وا  ندرگ  هب  وا  یلو  هک  ار  یقح  دسانـشب و  تبیغ  نامز  رد  ار  دوخ  هفیظو 
. دوش دوخ  ماما  صلخم  رای  یعقاو و 

؟ دراد دنزرف  هدرک و  جاودزا  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دنزرف  هدرک و  جاودزا  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

، ورنیا زا  تسا . ترـضح  نآ  یگنوگچ  ندـنام  هدیـشوپ  ببـس  تسا  ترـضح  نآ  ياهیگژیو  اههناشن و  زا  یکی  (ع ) ناـمز ماـما  تبیغ 
سرتسد رد  هک  مه  یتاـیاور  میرادـن / تسد  رد  دروم  نیا  رد  يروآ  ناـنیمطا  ثیداـحا  اریز  داد ، امـش  لاؤس  هب  ینـشور  خـساپ  ناوتیمن 

ماـما زا  هک  تیاور  نیا  دـننام  دنتـسه ؛ فیعـض  نتم ، تـبارغ  تـهج  زا  اـی  هخـسن  فـالتخا  تـهج  زا  اـی  نآ ، نـتم  دنـس و  رظن  زا  تـسا ،
باتک رد  دراد . ترضح  نآ  دنزرف  جاودزا  رب  تلالد  هک  { 1«;} هریغ هدلو و ال  نم  دحا  عضوم  یلع  علطی  ال  : » تسا هدش  لقن  (ع ) قداص

ولع دننام  تاهج  یضعب  زا  تیاور  نیا  { 2 «.} هریغ یلو و ال  نم  دحا  هعـضوم  یلع  علطی  ال  : » تسا هدمآ  نینچ  تیاور  نیا  ینامعن  تبیغ 
هک يربتعم  ثیدح  هراب  نیا  رد  یلو  دشاب ؛ دنزرف  رـسمه و  ياراد  (ص ) دمحم ترـضح  دراد  لامتحا  تسا . رتربتعم  ثیدح ، ظفل  دنس و 

ص 252/ رثالا ، بختنم  [. 2 / ] ص 102 یسوط ، خیش  تبیغ ، [. 1 . ] درادن دوجو  دشاب  نانیمطا  بجوم 

؟ دشاب یم  دنزرف  نز و  ياراد  7 رصع یلو  ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب یم  دنزرف  نز و  ياراد  7 رصع یلو  ترضح  ایآ 

خساپ

دنزرف نز و  هرابرد  میرازگـساپس .  , دـیتشاذگ نایم  رد  اـماب  ار  دوخ  ياـه  شـسرپ  هدرک و  هبتاـکم  اـم  اـب  هک  نیا  زا  امـش , رب  ادـخ  مـالس 
هدرک و جاودزا   2 تسا .  هتفرگن  قلعت  نآ  رب  یهلا  تیشم  دنا و  هدرکن  جاودزا  ارـضح  ًاساسا   1 دراد : دوجو  لامتحا  هس  يدهم 7 ترضح 
ار وا  اه  هچب  یلو  دشاب , یم  زین  ینادنزرف  بحاص  هدرک و  جاودزا   3 دندادن . دالوا  یلو  هداد ,  ماجنا  ار  یمالسا  مهم  ياه  تنـس  زا  یکی 
هک مدینش  7 رقاب ماـما  زا  دـیوگ : رمع  نب  لـضفم  فلا )  تسا :  هدـش  رکذ  یلیـالد  موس  لوق  يارب  دنـسانش . یمن  دوعوم  يدـهم  ناونع  هب 

ترـضح زا  سوواـط  نبا  ب )  ( 2  : .) تسا تیاور  ریخا  ءهـلمج  هـب  راوـگرزب , نآ  يارب  دـنزرف  نز و  تاـبثا  يارب  لالدتـسا  ( 1 : .) دومرف
هتبلا ( 5 : .) دیامرف یم  قداص 7 ماما  د ) ( 4 : .) دومرف هک  هدش  لقن  7 اضر ترـضح  زا  زین  يرگید  تیاور  ج )  ( 3  : .) تسا هدرک  لقن  7 اضر
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دوش هعجارم  رت  شیب  عالطا  يارب  دنا . هدرک  رکذ  یلیالد  شا  هدیقع  يارب  درادن , دالوا  اما  هدرک ,  جاودزا  ترضح  دندقتعم  هک  ییاه  نآ 
, ۀبیغلا باتک  یقروا 1. پـ ( ) 6 : .) دـسیون یم  ناققحم  زا  یکی   355 زا ص 352 ـ هزوح ,  ءهلجم  ناگدنـسیون ,  زا  یعمج  فیلأـت  باـتک  هب 
 , سوواط نبا  عوبسءالا ,  لامج  یقروا 3. پـ  ) يدهم 7 ص 353 هار  هب  مشچ  لقن  قبط  ص 162  یسوط ,  خیش  ۀبیغلا , باتک  یقروا 2. (پـ

یقت دـمحم  راونءالاراحب , یقروا 5. پـ  ) ص 510  , عوبـسءالا لاـمج  سوواـط ,  نبا   . یقروا 4 پـ  ) ص 354 ناـمه ,  زا  لــقن  هـب  ص 520 
ص 216 ناهج ,  رتسگداد  ینیما ,  میهاربا  یقروا 6. پـ  ) ج 52 ص 317 یسلجم , 

؟ دنتسه دنزرف  ياراد  دنا و  هدومن  جاودزا  نامز 7 ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه دنزرف  ياراد  دنا و  هدومن  جاودزا  نامز 7 ماما  ایآ 

خساپ

رایتخا رد  هک  یعبانم  درادن . دوجو  یعطق  تادنتسم  عبانم و  هن ,  ای  دراد  ینادنزرف  هدرک و  جاودزا  يدهم 7 ترضح  هک  نیا  صوصخ  رد 
يدهم ترضح   1 دراد : دوجو  لامتحا  هس  اج  نیا  رد  دنهد . یمن  هیارا  یعطاق  رظن  و  یلیالد ,  ماهبا  ای  دـنراد و  يدنـس  لاکـشا  ای  تسا , 

ار لوا  لاــمتحا  رگا  تـسا .  ینادــنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  درادـن ;3  دـالوا  یلو  هتفرگ ,  ماـجنا  جاودزا  تــسا ; 2  هدرکن  جاودزا  7
 . تسین راگزاس  ماما  نأش  اب  نیا  دشاب و  هدرک  كرت  ار  یمالسا  مهم  ياه  تنس  زا  یکی  موصعم 7 ماما  هک  تسا  نیا  شا  همزال  میریذپب , 

یهاـگ دـنک و  یمن  داـجیا  یلاکـشا  رت , مهم  رما  هب  هجوت  اـب  جاودزا ,  كرت  مهم ,  جاودزا  تسا و  مها  تبیغ ,  نوچ  رگید  یفرط  زا  اـما 
نیب دـنک  یم  عمج  دالوا , نتـشاد  نودـب  میریذـپب  ار  جاودزا  لصا  هک  مود  لامتحا  ماما  ( 1  .) تسا بجاو  مزال و  رتـالاب , تحلـصم  يارب 

ار یصخش  ترضح  دشاب  رارق  رگا  هک  تسا  یقاب  لاکشا  نیا  زاب  اما  ترضح .  تیعقوم  ناکم و  ندش  شاف  مدع  یمالـسا و  تنـس  ماجنا 
مییوگب هکنیا  ای  میرادن ,  یلیلد  رما  نیا  رب  هک  تسا  ینالوط  ترـضح  رمع  دننام  زین  وارمع  هک  مییوگب  دیاب  ای  دنیزگرب , رـسمه  ناونع  هب 

اهنت نآ ,  زا  سپ  هدرک و  لمع  جاودزا  هنسح  تنس  هب  ترضح  تروص ,  نیا  رد  هک  تسا  هتفر  ایندزا  هدرک و  یگدنز  ترـضح  اب  یتدم 
زین ترضح  دالوا  تسا و  دالوا  ياراد  هدرک و  جاودزا  ترضح  هک  تسا  نآ  موس  لامتحا  دهد . یم  همادا  ار  یگدنزدنزرف  نز و  نودب  و 

اب هک  نیا  هجیتـن  ( 2 .) دومن حرطم  دروم  نیا  رد  یتسرد  ياعدا  دوش  یمن  درادـن و  یمکحم  لـیلد  دنتـسم و  بلطم  نیا  دـنراد . ینادـنزرف 
یقروا پـ . ) دومن حرطم  يدهم 7 ترضح  نتشاد  دنزرف  جاودزا و  صوصخ  رد  یعطاق  ياعدا  ناوت  یمن  كرادم ,  هلدا و  فعـض  هب  هجوت 

ص 58 نامه ,  هزوح ,  هلجم  یقروا 2. پـ  ) 71 ص 55 هرامش 70 ـ مظعالا ,  هّللا  ۀیقب  هریو  هزوح ,  هلجم  .1

. دیهد حیضوت  جع ) ) نامز ماما  جاودزا  مدع  ای  جاودزا  صوصخ  رد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  جع ) ) نامز ماما  جاودزا  مدع  ای  جاودزا  صوصخ  رد 

خساپ

ار لامتحا  نیا  رگا  تسا ، هدرکن  جاودزا  ترـضح  لوا : لامتحا  دراد : دوجو  لامتحا  ود  جـع )  ) نامز ماما  جاودزا  مدـع  جاودزا و  هرابرد 
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خساپ تسا !؟ هدرکن  لمع  دشاب  جاودزا  هک  یمالسا  ياهتنس  زا  یکی  هب  (ع ) موصعم ماما  ارچ  هک  ددرگیم  حرطم  لکـشم  نیا  میریذپب ،
تافانم تمـصع  ماقم  اـب  (ع ) موصعم ماـما  يوس  زا  جاودزا ، تنـس  كرت  هک  دراد  يرتشیب  تیمها  جاودزا  تنـس  زا  (ع) ناـمز ماـما  تبیغ 

نآ رسمه  هک  دیآیم  شیپ  لکشم  نیا  اج  نیا  رد  تسا . هدومن  جاودزا  جع ) ) نامز ماما  مود : لامتحا  ( 1 .) دنکیمن داجیا  لکشم  هتشادن ،
ایند زا  یتدم  زا  دعب  ترضح  رـسمه  مییوگب  هک  نیا  رگم  درادن ، دوجو  نآ  رب  یلیلد  هک  دشاب  هتـشاد  ینالوط  رمع  ماما  دننامزین  ترـضح 

(ع) اضر ماما  دراد . دنزرف  رـسمه و  ماما ، هک  تسا  هدـش  حیرـصت  تایاور  یخرب  رد  دـناهدومن ، تیوقت  ار  مود  لامتحا  یخرب  تسا . هتفر 
(2" .) امرف تیانع  شناوریپ  مامت  هیرذ و  دـنزرف و  هداوناخ و  وا و  رد  ار  (ع ) نامز ماما  یلاحـشوخ  ینـشور و  مشچ  هیاـم  اـهلاراب ! : " دومرف
فیعـض و دنراد  (ع ) ماما جاودزا  رب  تلالد  هکار  یتایاور  هدرکن و  جاودزا  جع ) ) نامز ماما  هک  دـننک  تباث  دنتـسه  ددـصرد  رگید  یخرب 
زا لبق  (ع ) نامز ماما  هک  دنرادن  تلالد  دراد ، جع ) ) نامز ماما  نتشاد  رسمه  رب  تلالد  هک  یتایار  رگید  يوس  زا  دناهتـسنادن . دانتـسا  لباق 

دنوشیم (ع ) ماما روهظ  زا  دعب  رب  لمح  دـنراد ، تلالد  ماما  جاودزا  رب  هک  یتایاور  تفگ : ناوتیم  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدومن  جاودزا  روهظ 
نآ اب  دنراد ، تلالد  (ع ) نامز ماما  نتـشاد  رـسمه  رب  تلالد  هک  یتایاور  زا  هتـسد  نآ  نینچ  مه  دومن . دـنهاوخ  جاودزا  روهظ  زا  دـعب  هک 

دیعس نبا  جارس و  نبا  هزمح  نب  یلع  دنکیم : لقن  يدوعسم  دنراد . ضراعت  دننکیم ، یفن  ار  (ع ) نامز ماما  جاودزا  هک  یتایاور  زا  هتسد 
(ع) اضر ماما  رب  يراکم  دیعس  نبا  جارس و  چیه  هک  میاهدرک  لقن  تناردپ  زا  درک : ضرع  ترضح  هب  دش و  دراو  (ع ) اضر ماما  رب  يراکم 
: دومرف (ع ) اضر ماما  دنیبب . ار  شدنزرف  ات  دوریمن ، ایند  زا  یماما  چیه  هک  میاهدرک  لقن  تناردـپ  زا  درک : ضرع  ترـضح  هب  دـش و  دراو 
. دراد رـسمه  جع ) ) نامز ماما  تفگ : ناوتیمن  عطاق  روط  هب  هک  تسا  نآ  تیعقاو  ("؟3 ) مئاق رگم  دیاهدرک ، تیاور  ثیدـح  نیا  رد  ایآ  "

یپ دـننک . رظن  راهظا  جـع ) ) نامز ماما  رـسمه  نتـشادن  ای  نتـشاد  صوصخ  رد  دناهتـسناوتن  ناراگن  خـیرات  هریـس و  ساسا  نیمه  رب  دـیاش 
ص 221. هیصولا ، تابثا   - 3 ص 52 . ج 52 ، راونالا ، راحب   - 2 . 55 ص 54 -  جع ،) ) نامز ماما  هژیو  هزوح  هلجم  ك : ر .  - 1 اهتشون :

شیامرف نیا  هب  جع )  ) يدهم ترضح  ارچ  دومن ، قیوشت  هنسح  تنس  نیا  هب  ار  مدرم  "و  یتنس ، حاکنلا  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  يدوجو  اب 
؟ تسیچ شنزردپ  رسمه و  مان  تسا ، هدرک  لمع  رگا  هدرکن ؟ لمع  (ص ) ربمایپ

شسرپ

نیا هب  جع )  ) يدهم ترضح  ارچ  دومن ، قیوشت  هنسح  تنس  نیا  هب  ار  مدرم  "و  یتنـس ، حاکنلا  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  يدوجو  اب 
؟ تسیچ شنزردپ  رسمه و  مان  تسا ، هدرک  لمع  رگا  هدرکن ؟ لمع  (ص ) ربمایپ شیامرف 

خساپ

نم تنـس  زا  دـنادرگب ، يور  نآ  زا  هک  ره  تسا . نم  تنـس  جاودزا  : " دومرف دومن و  قـیوشت  جاودزا  هب  ار  ناناملـسم  (ص ) مالـسا ربماـیپ 
( جع ) نامز ماما  هک  دـیا  هتـشاد  نایب  مّلـسم  روط  هب  لیلد  هچ  هب  تسا ؟ هدرکن  جاودزا  جـع ) ) نامز ماما  ارچ  اما  [ 1" .] تسا هدینادرگ  يور 
( جع ) نامز ماما  هک  درک  تواضق  ناوت  یمن  تسین . مولعم  نخس  نیا  لصا  دیا ؟ هدیـسرپ  رما  نیا  ییارچ  زا  هاگ  نآ  تسا ؟ هدرکن  جاودزا 

ماما تبیغ  رما  مه  شلیلد  دناد . یمن  یسک  اما  دنشاب ، هدرک  جاودزا  دیاب  هدش ، دراو  هک  ییاهاعد  قبط  هتبلا  تسا . هدرکن  ای  هدرک  جاودزا 
ترـضح تسا  نکمم  تسین . تسد  رد  ترـضح  یگدنز  یگنوگچ  زا  یعالطا  تسا ، ناهنپ  اه  هدید  زا  ترـضح  هک  نیا  زا  تسا . نامز 

یم نیارباـنب  تسا . رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  جاودزا  ربماـیپ  تنـس  رد  تسا و  (ص ) ربماـیپ تنـس  وریپ  وا  نوچ  دنـشاب ، هدرک  جاودزا 
تهج هب  تسا . صخش  هچ  شنز  ردپ  دشاب  یم  یسک  هچ  شرسمه  نکیل  دشاب ، هدرک  جاودزا  ترضح  هک  دز  سدح  تهج  نیا  زا  ناوت 

سانـشان ناهنپ و  عنام  جاودزا  دـشاب . سانـشان  ناهنپ و  وا  یگدـنز  هک  تسا  نیا  ترـضح  تبیغ  ّتیهام  تسا . هدیـشوپ  اـم  رب  تبیغ ، رما 
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: دوش یم  هراـشا  هنومن  دـنچ  هب  تسا . هدیـسر  اـم  هب  هک  تسا  ییاـهاعد  ترـضح ، ندرک  جاودزا  دـهاوش  اـما  [ 2 .] تسا ترضح  نتـسیز 
شنادناخ و شنادنزرف و  يو و  هب  ایادـخ ، [ 3 [؛ هسفن هب  ّرـست  هنیع و  هبرقت  اـم  هتیعر  عیمج  هتما و  هتیرذ و  هدـلوو و  هسفن  یف  هطعأ  مهّللا  "

نم دحأ  هعضوم  یلع  علّطی  الو   " لصفم ثیدح  مود : " دیامرفب . اطع  دوش ، یم  رورس  يداش و  ثعاب  هچنآ  شناتـسدریز ، یمامت  شتما و 
رتشیب حیضوت  يارب  [ 2 . ] ص 9 ج 14 ، هعیشلا ، لیاسو  [ 1" . ] دناد یمن  ار  يو  ياج  رگید ، یـسک  هن  شنادـنزرف و  هن  [ 4 [؛ هریغ هدلو و ال 

ص 152. ج 52 ، راحب ، [ 4 . ] ص 332 ج 92 ، راحب ، [ 3 . ] ات 64 ص 23  ، 71 هرامش 70 -  هزوح  ۀلجم  هب  دوش  عوجر 

؟ دشاب یم  هون  دنزرف و  نز و  ياراد  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب یم  هون  دنزرف و  نز و  ياراد  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

ترضح ًاساسا  - 1 دراد : دوجو  لامتحا  هس  دومن . هئارا  ناوت  یمن  یعطاق  رظن  دراد ، يدنزرف  نز و  (ع ) يدهم ترضح  ایآ  هک  نیا  ةرابرد 
بابحتـسا اـب  لّوا  لاـمتحا  دراد . هون  دـنزرف و  هدرک و  جاودزا  - 3 درادـن . يدـنزرف  یلو  هدرک ، جاودزا  - 2 تسا . هدرکن  جاودزا  يدـهم 

، دالوا نتـشاد  نودب  میریذپب . ار  جاودزا  لصا  هک  مّود  لامتحا  دراد . تافانم  هدوب ، جاودزا  مالـسا  ربمایپ  ياه  تّنـس  زا  هک  نیا  جاودزا و 
دننام شرـسمه  دیاب  ای  دشاب ، هتـشاد  يرـسمه  ترـضح  دشاب  رارق  رگا  هک  تسا  یقاب  لاکـشا  نیا  یلو  تسا ، هدـش  ربمایپ  ّتنـس  هب  لمع 

زا شنادنزرف  دیاب  دشاب ، هتـشاد  دالوا  هدرک و  جاودزا  ترـضح  هک  موس  لامتحا  دریمب . یتدم  زا  سپ  ای  دشاب  ینالوط  شرمع  ترـضح ،
زا رود  یهاگیاج  رد  دنـشاب ، هتـشاد  عالطا  رگا  ای  دنـشاب  هتـشادن  دوخ  گرزبردـپ  ای  ردـپ  عاـضوا  زا  یعـالطا  نونک  اـت  شیپ  لاـس  رازه 

ةرابرد هک  ییاهاعد  رد  [ 1 .] تسین تسد  رد  ینقتم  لیلد  الاب  تالامتحا  زا  مادک  چیه  تیعطق  تابثا و  يارب  دننک . یگدنز  مدرم  سرتسد 
ص 54. ، 71 ش 70 -  هزوح ، ۀلجم ، [ 1 . ] تسا هدش  هراشا  وا  لسن  هیرذ و  هب  هدیسر ، جع ) ) نامز ماما 

؟ دنبیاغ اهرظن  زا  مه  نانآ  ایآ  تسیچ ؟ نانآ  مان  دنراد ؟ يدنزرف  هدرک و  باختنا  يرسمه  تبیغ  نارود  لوط  رد  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنبیاغ اهرظن  زا  مه  نانآ  ایآ  تسیچ ؟ نانآ  مان  دنراد ؟ يدنزرف  هدرک و  باختنا  يرسمه  تبیغ  نارود  لوط  رد  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

تسا نیا  اه  شسرپ  زا  یکی  روهظ و ...  نامز  تبیغ ، ۀفـسلف  رمع ، تدم  دننام  تسا ، حرطم  يددعتم  ياه  شـسرپ  (ع ) نامز ماما  ةرابرد 
جاودزا ترضح  ( 1 تسا : حرط  لباق  لامتحا  هس  ترضح ، نتشاد  دنزرف  ماما و  جاودزا  ةرابرد  دراد . دنزرف  هدومن و  جاودزا  ترضح  هک 

ددرگ یم  حرطم  لکشم  نیا  میریذپب ، ار  لامتحا  نیا  رگا  تشاد . دهاوخن  هیرذ  دنزرف و  دشاب ، هدرکن  جاودزا  ترضح  رگا  تسا . هدرکن 
ماما تبیغ  تفگ : ناوت  یم  باوج  رد  تسا ؟ هدرکن  لمع  دشاب ، جاودزا  هک  یمالسا  مهم  ياه  تنس  زا  یکی  هب  (ع ) موصعم ماما  ارچ  هک 
نیا زا  هدومن ؛ جاودزا  ماما  ( 2 [ 33 .] درادن تافانم  تمصع  ماقم  اب  جاودزا  تنس  كرت  دراد و  يرتشیب  تیمها  جاودزا  تنـس  زا  (ع ) نامز

ترضح دننام  ترضح  رسمه  هک  دیآ  یم  شیپ  لکشم  نیا  اج  نیا  رد  درادن . دنزرف  دالوا و  یلو  تسا ، هدرک  لمع  جاودزا  تنـس  هب  ور 
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ایند زا  یتدم  زا  دعب  ترضح  رسمه  مییوگب  هک  نیا  ای  میرادن و  یلیلد  ترضح  رسمه  ینالوط  رمع  رب  هک  دشاب ، هتشاد  ینالوط  رمع  دیاب 
رب [ 35 .] تسا هتـشاد  هیرذ  ترـضح  دنا و  هتـشاد  دالوا  زین  وا  نادـنزرف  هدوب و  دالوا  ياراد  هدرک و  جاودزا  ترـضح  ( 3 [ 34 .] تسا هتفر 
زا دننک و  تیوقت  ار  موس  لامتحا  دنا  هتساوخ  یخرب  دنتـسه ؟ اجک  ماما  ياه  هیرذ  نادنزرف و  هک  دراد  دوجو  لکـشم  نیا  انبم  نیا  ساسا 

ار (ع ) نامز ماما  یلاحشوخ  ینـشور و  مشچ  ۀیام  اهلا ! : " دومرف (ع ) اضر ماما  دراد . دنزرف  رـسمه و  ماما  هک  دننک  هدافتـسا  تایاور  یخرب 
هلهسلا دجـسم  یف  مئاقلا  لوزن  يرأ  ّینأک  : " دومرف (ع ) قداص ماما  [ 36" .] امرف اطع  شناوریپ  مامت  ۀـّیّرذ و  نادـنزرف و  هداوناخ و  وا و  رد 

، هدـع نیا  درادـن . زین  يدـنزرف  هدرکن و  جاودزا  (ع ) ناـمز ماـما  هک  دـننک  تباـث  دنتـسه  نآ  ددـص  رد  رگید  یخرب  [ 37" .] هلایع هلهأـب و 
تایاور رگید  يوس  زا  دنا . هتسنادن  دانتـسا  لباق  دنرمـش و  یم  فیعـض  دنراد ، تلالد  (ع ) ماما نتـشاد  دنزرف  جاودزا و  رب  هک  ار  یتایاور 

زا لبق  (ع ) نامز ماما  دـنرادن  تلالد  تایاور  زا  هتـسد  نیا  یلو  دراد ، (ع ) نامز ماما  رـسمه  دـنزرف و  ندوب  رب  تلـالد  دـش ، ناـیب  هک  قوف 
یمن تابثا  یلو  دنراد ، (ع ) نامز ماما  نتـشاد  دنزرف  رـسمه و  رب  تلالد  اهنت  تایاور  هتـسد  نیا  ینعی  دراد ؛ دنزرف  هدومن و  جاودزا  روهظ 

زا ار  رـسمه  دنزرف و  نتـشاد  هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  اب  تایاور  زا  فیط  نیا  رگید  يوس  زا  دراد . دـنزرف  نز و  روهظ  زا  لبق  ماما  دـننک 
لقن يدوعسم  درادن . دنزرف  رسمه و  (ع ) نامز ماما  دراد  حیرصت  هک  دنتسه  تایاور  زا  یخرب  دراد . ضراعت  دننک ، یم  یفن  (ع ) نامز ماما 

تناردپ زا  درک : ضرع  ترضح  هب  هزمح  نب  یلع  دندش . دراو  (ع ) اضر ماما  رب  يراکم  دیعـس  نبا  جارـس و  نبا  هزمح ، نب  یلع  دنک : یم 
رگم دـیا : هدرک  تیاور  ثیدـح  نیا  رد  ایآ  : " دومرف اضر  ماـما  دـنیبب . ار  شدـنزرف  اـت  دور ، یمن  اـیند  زا  یماـما  چـیه  هک  میا  هدرک  لـقن 

. دننک تابثا  روهظ  زا  شیپ  (ع ) ماما يارب  ار  دنزرف  نز و  دوجو  دنتسین  ددص  رد  میدرک ، تراشا  نادب  هک  تایاور  هنوگ  نیا  "؟38 ] .] مئاق
ةریزج  " ناتساد هب  کسمت  اب  دنا  هتساوخ  یخرب  دنک . یم  یفن  ترضح  زا  ار  دنزرف  دوجو  تحارص  اب  هک  میراد  یتایاور  رگید ، يوس  زا 
نکیل دنا ، هداد  لیکشت  ار  یمالسا  رایع  مامت  هنومن و  ۀعماج  يو ، رظن  ریز  هریزج ، نآ  رب  دراد و  ینادنزرف  (ع ) رصع ماما  دنیوگب  ارـضخ "

رسمه و (ع ) نامز ماما  تفگ : عطق  روط  هب  ناوت  یمن  [ 39 .] تسین شیب  هناسفا  ارضخ  ةریزج  هتفرگ ، ماجنا  هک  يا  هدرتسگ  ياه  یسررب  اب 
رسمه و نتشادن  نتشاد و  صوصخ  رد  عطق  روط  هب  ناراگن  خیرات  هشیدنا و  نابحاص  هک  دشاب  ساسا  نیمه  رب  دیاش  تسا . هتـشاد  دنزرف 
. نامه [ 35 . ] نامه [ 34 . ] صیخلت اب  ، 55 ص 54 ، (ع ،) نامز ماماۀمان  هژیو  هزوح ، هلجم  [ 33 . ] دنا هدرکن  رظن  راهظا  (ع ) نامز ماما  دـنزرف 

تابثا يدوعـسم ، [ 38 . ] ص 52 ج 52 ، راونـالاراحب ، [ 37 . ] ص 510 سوواـط ، نبا  عوبـسالا ، لاـمج  زا  لـقن  هـب  ص 56 ، ناـمه ، [ 36]
. صیخلت اب  ص 57 ، نامز ، ماما  ةژیو  هزوح ، ۀلجم  [ 39 . ] ص 221 هّیصولا ،

؟ دراد رمع  لوط  مه  جع ) ) نامز ماما  نز  ایآ 

شسرپ

؟ دراد رمع  لوط  مه  جع ) ) نامز ماما  نز  ایآ 

خساپ

تایاور ینعی  تسا  لقن  ای  لیاسم  هنوگ  نیا  تابثا  عبنم  اریز  داد ، ناوت  یمن  یعطاـق  رظن  جـع ) ) ناـمز ماـما  نتـشاد  دـنزرف  نز و  دروم  رد 
(ع) رصع یلو  ترضح  جاودزا  صوصخ  رد  یتایاور  نینچ  هک  دشاب ، هدیسر  ام  هب  هلئسم  یعنام  تابثا  رد  هک  ع )  ) موصعم ناماما  زا  ربتعم 

لقن يزیچ  صوصخ  نیا  رد  هک  شترـضح ، جاودزا  ةرابرد  كراـبم  دوجو  نآ  زا  لاؤس  ترـضح و  روضحهب  فرـشت  اـی  تسا ؛ هدیـسرن 
دنزرف نز و  تفگ  ناوت  یمن  زین  دراد ، دـنزرف  نز و  هدرک و  جاودزا  ترـضح  تفگ  ناوت  یمن  دـصرددص  روط  هب  نیاربانب  تسا . هدـشن 

( دشاب هدوب  رگا   ) شدالوا نز و  هدرک و  جاودزا  يرغص  تبیغ  ةرود  رد  طقف  ترـضح  دراد  لامتحا  _ 1 لیذ : تالامتحا  دنام  یم  درادن .
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_3 درادـن . دـالوا  یلو  هدرک  جاودزا  _ 2 دوش . ارجا  شا  هداوناـخ  ةراـبرد  ترـضح  رمع  لوـط  مکح  تسین  مزـال  اریز  دـنا ، هتفر  اـیند  زا 
ناکم هک  دوش  یم  ثعاب  دنزف  نز و  نتشاد  دیامن و  یگدنز  هنایفخم  ع )  ) رصع ماما  هک  تسا  یضتقم  یهلا  تمکح  اریز  هدرکن ، جاودزا 

رت مهم  تحلصمر  طاخ  ترضح ب تسا . جاودزا  زا  رت  مهم  تبیغ  ۀلئـسم  دراد و  تافانم  تبیغ  تمکح  اب  نیا  دشاب و  مولعم  ترـضح 
يارب نآ  ریغ  رمع و  لوـط  رد  ترـضح  مکح  دـشاب ، هدرک  جاودزا  ترـضح  هک  یتروـص  رد  بـیترت  ره  هـب  دـنا . هدرک  كرت  ار  جاودزا 

ًانمض [ 1]1. دوش يراج  ترـضح  ةداوناخ  رب  یعیبط  گرم  یعیبط و  یگدـنز  نوناق  هک  درادـن  یلاکـشا  چـیه  تسین . يراج  شا  هداوناـخ 
نامتفگ ص 54 ؛ يد )  _ رهم   ) لاس 70 71 هزوح ، ۀـلجم  [1 . ] درادـن ترورـض  اـم  رب  لـیاسم  هنوگ  نیا  نتـسناد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

ص 118. ج 1 ، رون ،) راظتنایگنهرف  ۀسسؤم   ) تیودهم

؟ دراد يدنزرف  ایآ  تسا ، هدومن  جاودزا  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دراد يدنزرف  ایآ  تسا ، هدومن  جاودزا  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

رد ترضح  یگنز  زا  ینادنچ  عالطا  تسا و  ناهنپ  اه  هدید  زا  نونک  ات  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  (ع ) نامز ماما  هک  نیا  زا 
ناماما تایاور  زا  یخرب  رد  دراد . ینادنزرف  رـسمه و  ترـضح  داد  رظن  تیعطاق  اب  ناوتیمن  درادـن ، دوج  يربک و  يرغـص و  تبیغ  ةرود 

اذـه بحاصل  ّنإ  : " دومرف رمع  نب  لضفم  هب  (ع ) رقاب ماما  هلمج  زا  تسا ، هدـش  هراشا  ترـضح  نادـنزرف  رـسمه و  هب  يا  هنوگ  هب  نیـشیپ 
علّطی ٌریـسی و ال  ُرفن  ّالإ  هباحـصأ  نِم  هرمأ  یلع  یقبی  یتح ال  بهذ  مهـضعب  لوقی  تام و  مهُـضعب  لوقی  یتح  لوطت  امهدحأ  ینتبیغ  رمالا 

يا هزادـنا  هب  ود ، نآ  زا  یکی  تسا : تبیغ  ود  ار  (ع ) نامزلا بحاص  [ 4 [؛ هرما یلی  يّذلا  یلوملا  الإ  هریغ  هدلو و ال  نِم  ٌدحأ  هعـضوم  یلع 
زج هک  ș راـب نیا  رب  یخرب  و  تسا ، هدـش  هتـشک  دـنیوگ : یخرب  تسا و  هـتفر  اـیند  زا  ترـضح  دـنیوگ : یخرب  هـک  دوـش  یم  ینـالوط 
زج يرگید ، هن  نادنزرف  زا  هن  تسین ؛ هاگآ  ترـضح  یگدـنز  هاگیاج  ناکم و  زا  مه  یـسک  دـندنامن و  يو  تماما  رب  نارای  زا  یکدـنا 

عیمج هتیرذ و  هدـلو و  هلهأ و  هسفن و  یف  هطعا  مهللا  : " دومن ... ناـیب  (ع ) متـشه ماـما  یتـیاور  رد  " دریگ . یم  یپ  ار  يو  روـما  هک  یـسک 
نادنزرف و هداوناخ و  وا و  رد  ار  جـع ) ) نامز ماما  یلاحـشوخ  ینـشور و  مشچ  ۀـیام  ادـنوادخ ! [ 5 [؛...  هسفن هبرّـست  هنیع و  هبّرقت  اـم  هتیعر 

ترضح هک  دراد  تلالد  يا  هنوگ  هب  تسا و  هدش  هراشا  ترـضح  نادنزرف  نانز و  هب  تیاور  نیا  رد  !" امرف . مهارف  شناوریپ  مامت  هیرذ و 
تیاعر تهج  هب  هک  دراد ، دوجو  ییاه  یتساک  يرس  کی  تلالد  دنس و  رظن  زا  نآ  دننام  تیاور و  ود  نیا  رد  هتبلا  دراد . دنزرف  رسمه و 

ص عوبـسالا ، عامج  سوواط ، نب  دیـس  [5 . ] ص 162 هبیغلا ، باتک  یـسوط ، خیـش  [4 [ ] 6]2. مینک یم  يراددوخ  اـه  نآ  ناـیب  زا  راـصتخا 
دلوت و هبیهاگن  ۀـلاقم  و 71 ، ش 70  هزوح ، ۀمانلـصف  هب  دوش  عوجر  رتـشیب  عـالطا  يارب  [6 . ] ص 56 و 71 ، ش 70  هزوح ، ۀـلجم  510 ؛

. نامز ماما  یگدنز 

؟) لثم دیلوت  جاودزا و   ) یبرجت یعیبط و  ای  تسا  هنوگ  هتشرف  رصع  یلو  ترضح  یگدنز  ایآ 

شسرپ

؟) لثم دیلوت  جاودزا و   ) یبرجت یعیبط و  ای  تسا  هنوگ  هتشرف  رصع  یلو  ترضح  یگدنز  ایآ 
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خساپ

دـشابیم و هعیـش  يداقتعا  ینابم  تاداـقتعا و  هب  طوبرم  هک  ییاـهثحب   - 1 دراد : دوجو  ثحب  ود  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  هنیمز  رد 
مالسلامهیلعناموصعم ار  لئاسم  زا  هتسد  ود  نیا  دراد . تاداقتعا  رد  یساسا  یشقن  اهنآ  نتسناد  دراد و  یگتسب  نآ  هب  هعیش  يرکف  تایح 

ینابم میکحت  مدـع  ثعاـب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ماـهبا  هک  ارچ  درادـن ، دوجو  لـئاسم  نیا  رد  یماـهبا  نیرتکـچوک  هدومن و  ناـیب  ًـالماک 
تجح ترضح  تماما  و  مالـسلامهیلعهمئا ، تماما  داعم ، توبن ، هیـصوت ، هب  طوبرم  لئاسم  دننام  دوشیم ، نامیا  ندش  تسـس  يداقتعا و 

یمومع تاعالطا  هبنج  اهنآ ، نتسناد  هتشادن و  يداقتعا  ینابم  رد  یتلاخد  لوا  هتـسد  فالخرب  هک  ییاهثحب   - 2 رگید . لئاسم  و  جع ) )
یفخم مدرم  ار  اـهنآ  فـیک  مک و  ییاـهتمکح ، حـلاطم و  لـیلد  هب  مالـسلامهیلعهمئا  ادـخ و  هک  تـسا  مود  مـسق  زا  امـش  لاؤـس  دراد .

رد ترضح  تسا و  یمتح  مّلسم و  يرما  ترضح  يویند  یگدنز  يادم و  دوجو  لصا  جع ) ) نامز ماما  سدقم  دوجو  دروم  رد  دناهتشاد .
هب ات  هک  دنتفرگ  هدهعرب  ار  تما  تماعز  شیوخ ، راوگرزب  ردپ  زا  دعب  دندش و  دلوتم  نّیعم  يردام  ردـپ و  زا  لاس 255 ه 'ق  نابعش  همین 

تایح هب  ترـضح  يدام  تایح  یـصاخ  نامز  زا  هک  درادن  دوجو  یلیلد  چـیه  دراد . دوجو  و  میراد ، رارق  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  لاح 
دنراد و یناسنا  يدام و  تایح  نایمدآ ، ریاس  ناسب  دراد و  همادا  رـضاح  نامز  ات  يدام  یگدـنز  نامه  سپ  تسا . هدـیدرگ  لّدـبم  يونعم 

لاس ناشیا 1169  هک  تسا  نیمه  نامز ، ماما  سدـقم  دوجو  ندوب  هزجعم  تاهج  زا  یکی  ًالـصا  دـشابیمن . هنوگ  هتـشرف  ناشیا  یگدـنز 
لیلد دنزرف  جاودزا و  هلئـسم  دروم  رد  اما  تسا . هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  یهلا  هدارا  هک  تسا  یتمکح  تمظع و  هناشن  نیا  هک  دنـشابیم  هدـنز 

هب هجوت  اب  هک  تسا  نیا  ترـضح  دـنزرف  نز و  هنیمز  رد  یـساسا  هلئـسم  درادـن . دوجو  لئاسم  نیا  یعطق  یفن  ای  تابثا  رد  يربتعم  الماک .
اب دنزرف ، نتشاد  جاودزا و  ایآ  تسین ، هاگآ  ناشیا  ناکم  زا  یـسک  دنکیم و  یگدنز  سانـشان  هویـش  هب  ترـضح  هک  نیا  تبیغ و  هفـسلف 

جاودزا ترـضح   - 2 دناهدرکن . جاودزا  مالـسلاهیلعيدهم  ترـضح   - 1 دراد : دوجو  لاـمتحا  هس  اـجنیا  رد  تسا ؟ راـگزاس  هلئـسم  نیا 
ماـما هک  تسا  نیا  شاهمزـال  میریذـپب ، ار  لّوا  لاـمتحا  رگا  دنـشابیم . دـنزرف  ياراد  دـناهدرک و  جاودزا   - 3 دـنرادن . دالوا  یلو  هدرک ،
تبیغ رما  تفگ  ناوتب  دیاش  یلو  تسین ، راگزاس  ماما  نأش  اب  نیا  دنشاب و  هدرک  كرت  ار  یمالسا  ياهتنـس  زا  یکی  مالـسلاهیلعموصعم 

هدش و ظفح  جاودزا  یهلا  تنـس  مه  مود  لامتحا  رد  اما  درادـن . لاکـشا  مها  رما  نآ  رطاخ  هب  جاودزا  كرت  و  مهم ، جاودزا  تسا و  مها 
یخرب هتبلا  تـسین . یمکحم  لـیلد  موـس ، لاـمتحا  تاـبثا  يارب  یلو  تـسا ، راـگزاس  نآ  ندوـبن  ینلع  تـبیغ و  هلئـسم  اـب  يدـح  اـت  مـه 

. دـشابیمن يربتعم  دنـس  ياراد  املع  زا  یخرب  رظن  قبط  نآ  تایاور  یلو  دـننک ، هماقا  لیلد  لامتحا  نیا  رب  هیعدا  تایاور و  زا  دناهتـساوخ 
هنومن ارضخ  هریزج  دنـشابیم و  دنزرف  ياراد  جع ) ) تجح ترـضح  هک  دننک  تابثا  ارـضخ ، هریزج  ناتـساد  هلیـسو  هب  دناهتـساوخ  یخرب 

نمض یسلجم  همالع  . 260 ص 252 -  يرون ، ثدحم  دوعوم ، يدهم  یگدنز  ای  بقاثلا  مجن  تسا . یمالسا  هلضاف  هنیدم  هنومن و  هعماج 
هریزج ناتـساد  نیاربانب  " مدروآ . هناگادج  یلـصف  رد  ار  نآ  متفاین ، تسد  نآ  رب  ربتعم  ياهباتک  رد  نوچ  : " دـیوگیم ناتـساد  نیا  لقن 

ص 159. ج 52 ، راونالاراحب ، درادن . ربتعم  دنس  ارضخ 

؟ دنتسه مدرم  نایم  نانآ  دراد و  يدنزرف  جاودزا  تروص  رد  تسا و  هدرک  جاودزا  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه مدرم  نایم  نانآ  دراد و  يدنزرف  جاودزا  تروص  رد  تسا و  هدرک  جاودزا  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

خساپ
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تسا نیا  اهشسرپ  زا  یکی  روهظ و ... نامز  تبیغ ، هفـسلف  رمع ، تدم  دننام  تسا ، حرطم  يددعتم  ياهشـسرپ  جع )  ) نامز ماما  هرابرد 
ترضح . 1 تسا : حرطم  لـباق  لاـمتحا  هس  ترـضح ، نتـشاد  دـنزرف  ماـما و  جاودزا  هراـبرد  دراد ؟ دـنزرف  هدومن و  جاودزا  ترـضح  هک 

حرطم لکـشم  نیا  میریذپب ، ار  لامتحا  نیا  رگا  تشاد . دهاوخن  هیرذ  دـنزرف و  دـشاب ، هدرکن  جاودزا  ترـضح  رگا  تسا . هدرکن  جاودزا 
: تفگ ناوتیم  باوج  رد  تسا ؟ هدرکن  لمع  دـشاب ، جاودزا  هک  یمالـسا  مهم  ياهتنـس  زا  یکی  هب  ع )  ) موصعم ماما  ارچ  هک  ددرگیم 

همانهژیو هزوح ، هلجم  دراد . تافانم  تمصع  ماقم  اب  جاودزا  تنـس  كرت  دراد و  يرتشیب  تیمها  جاودزا  تنـس  زا  جع )  ) نامز ماما  تبیغ 
دنزرف دـالوا و  یلو  تسا ، هدرک  لـمع  جاودزا  تنـس  هب  ور  نیا  زا  هدومن ؛ جاودزا  ماـما  . 2 صیخلت . اب  ، 55 ص 54 -  جـع ،)  ) نامز ماما 
رـسمه ینالوط  رمع  رب  هک  دشاب ، هتـشاد  ینالوط  رمع  دیاب  ناشیا  دننام  ترـضح  رـسمه  هک  دیآیم  شیپ  لکـشم  نیا  اج  نیا  رد  درادـن .
ياراد هدرک و  جاودزا  ترـضح  . 3 نامه . تسا . هتفر  ایند  زا  تدم  زا  دـعب  ترـضح  رـسمه  مییوگب  هک  نیا  ای  میرادـن و  یلیلد  ترـضح 

نادنزرف و هک  دراد  دوجو  لکشم  نیا  انبم  نیا  ساسارب  نامه . تسا . هتشاد  هیرذ  ترـضح  دناهتـشاد و  دالوا  زین  وا  نادنزرف  هدوب و  دالوا 
دنزرف رـسمه و  ماما  هک  دـننک  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  دـننک و  تیوقت  ار  موس  لامتحا  دناهتـساوخ  یخرب  دنتـسه ؟ اجک  ماما  ياههیرذ 

مامت هیرذ و  نادـنزرف و  هداوناـخ و  وا و  رد  ار  جـع )  ) ناـمز ماـما  یلاحـشوخ  ینـشور و  مشچ  هیاـم  اـهلا ! : " دومرف ع )  ) اـضر ماـما  دراد .
مئاقلا لوزن  يرأ  ینأک  : " دومرف (ع ) قداص ماـما  ص 510 . سوواط ، نبا  عوبـسالا  لامج  زا  لقن  هب  ص 56 ، نامه ، " امرف . اـطع  شناوریپ 

جاودزا جع )  ) نامز ماما  هک  دننک  تباث  دنتـسه  نآ  ددـصرد  رگید  یخرب  ج 52،ص 52 . راونالاراحب ، " هلایع . هلهأب و  ۀلهسلا  دجـسم  یف 
لباق دنرمـشیم و  فیعـض  دنراد ، تلالد  جع )  ) ماما نتـشاد  دـنزرف  جاودزا و  رب  هک  ار  یتایاور  هدـع ، نیا  درادـن . زین  يدـنزرف  هدرکن و 

زا هتـسد  نیا  یلو  دراد ، جع )  ) نامز ماما  رـسمه  دنزرف و  دوجو  رب  تلالد  دـش ، نایب  هک  قوف  تایاور  رگید  يوس  زا  دناهتـسنادن . دانتـسا 
نتشاد دنزرف  رسمه و  رب  تلالد  اهنت  تایاور  هتسد  نیا  ینعی  دراد ؛ دنزرف  هدومن و  جاودزا  روهظ  زا  لبق  نامز  ماما  دنرادن  تلالد  تایاور 
نتـشاد هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  اب  تایاور  نیا  رگید  يوس  زا  دراد . دنزرف  نز و  روهظ  زا  لبق  ماما  دننکیمن  تابثا  یلو  دنراد ، نامز  ماما 

. درادن دنزرف  رـسمه و  (ع ) نامز ماما  دراد  حیرـصت  هک  دنتـسه  تایاور  زا  یخرب  دراد . ضراعت  دننکیم ، یفن  ماما  زا  ار  رـسمه  دـنزرف و 
ضرع ترـضح  هب  هزمح  نب  یلع  دندش . دراو  ع )  ) اضر ماما  رب  يراکم  دیعـس  نبا  جارـس و  نبا  هزمح ، نب  یلع  دـنکیم : لقن  يدوعـسم 
تیاور ثیدـح ، نیا  رد  ایآ  : " دومرف اضر  ماما  دـنیبب . ار  شدـنزرف  اـت  دوریمن ، اـیند  زا  یماـما  چـیه  هک  میاهدرک  لـقن  تناردـپ  زا  درک :

نز و دوجو  دنتـسین  ددـصرد  میدرک ، تراشا  نادـب  هک  تاـیاور  هنوگ  نیا  ص 221 . هیـصولا ، تابثا  يدوعـسم ، "؟ مئاق . رگم  دیاهدرک :
یفن ترـضح  زا  ار  دـنزرف  دوجو  تحارـص  اـب  هک  میراد  یتاـیاور  رگید ، يوس  زا  دـننک . تاـبثا  روهظ  زا  شیپ  ع )  ) ماـما يارب  ار  دـنزرف 
هعماج يو ، رظن  ریز  هریزج ، نآ  رب  دراد و  ینادنزرف  رصع  ماما  دنیوگب  ارضخ " هریزج   " ناتـساد هب  کسمت  اب  دناهتـساوخ  یخرب  دنکیم .

. تسین شیب  ياهناسفا  ارـضخ  هریزج  هتفرگ ، ماجنا  هک  ياهدرتسگ  ياهیـسررب  اب  نکیل  دـناهداد ، لیکـشت  ار  یمالـسا  رایع  ماـمت  هنومن و 
دنزرف رسمه و  ع )  ) نامز ماما  تفگ : عطاق  روط  هب  ناوتیمن  هک  تسا  نآ  تیعقاو  صیخلت . اب  ص 57 ، ع ،)  ) نامز ماما  هژیو  هزوح ، هلجم 
دنزرف رسمه و  نتشادن  نتـشاد و  صوصخرد  عطق  روط  هب  ناراگن  خیرات  هشیدنا و  نابحاص  هک  دشاب  ساسا  نیمه  رب  دیاش  تسا . هتـشاد 

. دناهدرکن رظن  راهظا  نامز  ماما 

؟ تسا هدرک  جاودزا  ياهداوناخ  هچ  اب  تسا ، نینچ  رگا  دراد ؟ هچب  رسمه و  هدرک و  جاودزا  (ع ) يدهم ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  جاودزا  ياهداوناخ  هچ  اب  تسا ، نینچ  رگا  دراد ؟ هچب  رسمه و  هدرک و  جاودزا  (ع ) يدهم ترضح  ایآ 

خساپ
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. تسا فلتخم  تایاور  زا  تشادرب  ساـسارب  يأر  ود  نیا  دراد و  دوجو  هیرظن  ود  نتـشاد  دـنزرف  و  (ع ) يدـهم ترـضح  جاودزا  دروم  رد 
هدش لقن  (ع ) اضر ماما  زا  یتیاور  ًالثم  دناهدرک ، دییأت  ار  ترـضح  جاودزا  (ع ) نیموصعم تایاور  دهاوش و  نئارق و  زا  هدافتـسا  اب  یـضعب 
یلو ( 1" .) تسرفب دورد  شیاورنامرف  نادـنزرف  وا و  نامز  نامکاح  رب  ادـنوادخ ! هدـلو ؛ نم  همئـالا  هدـهع و  ةـالو  یلع  لـص  مهللا  : " هک

هک نیا  تهج  هب  دـناهدرک ، دراو  هشدـخ  شتلـالد  رب  دنـس  تحـص  ضرف  رب  هتـسناد و  فیعـض  ار  قوف  تیاور  نارظن  بحاـص  زا  یـضعب 
ریغ وا و  نادنزرف  زا  سک  چیه   " هک هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  يرگید  تیاور  ( 2 .) دنکیمن حرطم  ار  ماما  نادنزرف  دلوت  نامز  تیاور ،
نآ رد  یلو  هدرک ، لقن  ینامعن  ار  تیاور  نیمه  اما  ( 3" .) دزادرپیم وا  ياهراک  هب  هک  یمداخ  رگم  دـنوشیمن  هاگآ  شهاگیاج  رب  اهنآ 

(ع) اضر ماما  هب  هزمح  یبا  نب  یلع  دراد . تلالد  (ع ) نامز ماما  يارب  دنزرف  دوجو  مدع  رب  یتایاور  یفرط  زا  ( 4 .) تسا هدماین  دنزرف  هملک 
ایآ : " دومرف (ع ) اضر ترـضح  دنیبب . ار  دوخ  دنزرف  هک  نیا  ات  دنکیمن  توف  یماما  چیه  هک  امـش  ناردپ  زا  میاهدرک  تیاور  درک : ضرع 

يدـنزرف وا  زا  سپ  هک  نیا  رگم  تسین  یماما  چـیه  : " دومرف ترـضح  رگید  تیاور  رد  "؟5 ) .) مئاق زا  ریغ  دیاهدرک : دیق  ثیدـح  نیا  رد 
هک تسا  حـضاو  ( 6" .) تشاد دـهاوخن  دـنزرف  ماـما  نآ  سپ  دـیآیم . نوریب  ربـق ) زا   ) وا رب  (ع ) یلع نب  نیـسح  هک  یماـما  زا  ریغ  تـسا ،

ناتساد هب  کسمت  اب  دناهتساوخ  یخرب  تسا . (ع ) يدهم ماما  نامز  رد  ربق  زا  ترـضح  جورخ  و  (ع ) نیـسح ماما  تعجر  هب  هراشا  دوصقم 
گرزب اقآ  خیـش  درادـن . تیعقاو  تسین و  شیب  ياهناسفا  ناتـساد ، نآ  لصا  یلو  دراد ، ینادـنزرف  (ع ) ناـمز ماـما  دـنیوگب  ارـضخ  هریزج 

. داد رظن  دنزرف  نتشاد  و  (ع ) نامز ماما  جاودزا  هرابرد  عطاق  روط  هب  ناوتیمن  نیاربانب  ( 7 .) تسا هدرمش  کیتنامر  یلیخت و  ار  نآ  ینارهت 
ص راد ، هقیرط  لضفلاوبا  همجرت  ءارضخ ، هریزج  یلماع ، یـضترم  همالع   - 2 ص 512 . عوبـسالا ، لامج  سوواط ، نبا   - 1 اهتشونیپ :
، هبیغلا یسوط ، خیش   - 6 ص 201 . ۀیصولا ، تابثا  يدوعسم ،  - 5 ص 172 . هبیغلا ، ینامعن ،  - 4 ص 102 . ۀبیغلا ، یسوط ، خیش   - 3 . 178

ص 108. ج 5 ، هعیرذلا ،  - 7 ص 134 .

؟ دیهد حیضوت  ار  جع )  ) نامز ماما  جاودزا  هلئسم 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ار  جع )  ) نامز ماما  جاودزا  هلئسم 

خساپ

 - 2 تسا . هدرکن  جاودزا  جع )  ) يدهم ترـضح   - 1 تسین : یعطق  تالامتحا  نیا  زا  کی  چـیه  دراد و  دوجو  لامتحا  هس  هلئـسم  نیا  رد 
، لاـمتحا هس  نیا  دوجو  اـب  دنـشابیم . ینادـنزرف  ياراد  هتفرگ و  تروـص  جاودزا   - 3 دـنرادن . دـالوا  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  جاودزا 

یکی ع )  ) موصعم ماما  هک  تسا  نیا  لوا  لامتحا  شریذپ  همزال  تفگ . نخـس  جـع )  ) نامز ماما  جاودزا  دروم  رد  عطاق  روط  هب  دـناوتیمن 
اما تسا  یمهم  رما  جاودزا  هچ  رگا  رگید  يوس  زا  یلو  تسین ، راگزاس  ماما  نأش  اب  هک  دشاب ، هدرک  كرت  ار  یمالـسا  مهم  ياهتنـس  زا 

یهاگ یتح  دوش . كرت  جاودزا  یبحتـسم  تنـس  هک  درادن  یلاکـشا  سپ  تسین ، راگزاس  ًارهاظ  ماما ، هنایفخم  یگدنز  تبیغ و  هلئـسم  اب 
جاودزا و یمالـسا  تنـس  نیب  عمج  دناوتیم  مود  لامتحا  دـنک . كرت  ار  جاودزا  دـیامن و  لمع  مها  بجاو  قبط  ناسنا  دـشاب  مزال  عقاوم 

دننامه زین  نز  نآ  هک  نیا  ای  دوشیم ، حرط  يددـعتم  تالاؤس  ضرف  نیا  رد  اـما  دـشاب ، ناـشیا  ندوب  یفخم  ترـضح و  تبیغ  تحلـصم 
نز و نودـب  ترـضح  هدومن و  تلحر  یتدـم  زا  دـعب  هک  نیا  ای  میرادـن ، یلیلد  نخـس  نیا  رب  هک  تسا  ینالوط  يرمع  ياراد  شترـضح 

تسا ینادنزرف  ياراد  زین  ترـضح  دالوا  دنتـسه و  دالوا  ياراد  هدرک و  جاودزا  ترـضح  هک  نیا  موس  لامتحا  دنیامنیم . یگدنز  دنزرف 
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رگید يوس  زا  دشابیمن . حیحص  تایاور  نیا  زا  یضعب  دنس  هک  دنیامن  هماقا  لیلد  موس  رما  رب  تایاور  اهاعد و  زا  دناهتساوخ  یـضعب  و ...
اب هلئسم  نیا  دنزادرپیم و  شیوخ  بسن  لصا و  يوج  تسج و  هب  ناگداون ، نادنزرف و  نیا  يزور  هرخالاب  هک  تسا  نیا  یساسا  لکـشم 

تسا هتفرگ  رارق  ترضح  هداوناخ  یگدنز و  رارـسا  ياشفا  مدع  رب  یهلا  هدارا  مییوگب  ادتبا  زا  هک  نیا  رگم  تسین ؛ راگزاس  تبیغ  هفـسلف 
لاس 1374، ، 70 هرامش 71 -  هزوح ، هلجم   - 1 اهتشونیپ : ( 1 .) دـنام دـهاوخ  هدوب و  لوهجم  ناگمه  رب  یهلا  هدارا  قبط  نآ  تیفیک  و 

هحفص 23.

؟ دراد دنزرف  نز و  هدومن و  جاودزا  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دنزرف  نز و  هدومن و  جاودزا  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

ناوتیمن دراد ، رارق  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  تسا و  ناهنپ  اههدید  زا  جع ) ) نامز ماما  نوچ  لّوا : میراد : یم  نایب  هتکن  دنچ  رکذ  اب  ار  خـساپ 
ناـهرب هار  زا  تسین ، یعازتنا  یلقع و  ثحاـبم  زا  لاؤس  نوچ  زین  دـش ؛ لـیان  لاؤس  خـساپ  هب  يداـع  تروص  هب  هدـهاشم و  سح و  هار  زا 
يرترب ملع  زا  ناـنآ  نوچ  هک  تسا  (ع ) موصعم ناـیاوشیپ  تاـیاور  ییوگ ، خـساپ  هار  اـهنت  دوـمن . تفاـیرد  ار  خـساپ  ناوـتیمن  زین  یلقع 

هک لاح  مود : تسا . (ع ) رظتنم يدـهم  هب  طوبرم  لئاسم  ثداوح و  هلمج  نآ  زا  هک  دـنهد  ربخ  هدـنیآ  زا  دـنناوت  یم  دنـشاب ، یم  دـنمهرهب 
ینشور خساپ  ربتعم ، حیحص و  تایاور  رد  میور . یم  تایاور  غارس  هب  دومن ، وجتـسج  (ع ) موصعم نایاوشیپ  رابخا  زا  تسیاب  یم  ار  خساپ 

رمع نب  لضفم  - 1 هلمج : زا  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  نخـس  هنیمز  نیا  رد  هراشا  ماهیا و  اب  تایاور  یخرب  رد  هکلب  درادـن ؛ دوجو  شـسرپ  هب 
ياهزادـنا هب  ود  نآ  زا  یکی  تسا . تبیغود  ار  نامزلا  بحاـص  : " دومرف جـع ) ) يدـهم ماـما  دروم  رد  هک  مدینـش  (ع ) رقاـب ماـما  زا  دـیوگ :
يریگیپ ار  ترضح  روما  هک  ینانآ  زج  یسک  اما  تسا  هدش  هتشک  دنیوگ  یخرب  هتفر و  ایند  زا  ترـضح  دنیوگ : یخرب  هک  دوش  ینالوط 

لها و اب  جع ) ) يدهم ترـضح  منیب  یم  ایوگ  : " تسا هدـمآ  (ع ) قداص ماما  زا  - 2 ( 1" .) دنتـسین هاگآ  يو  نادنزرف  ناکم و  زا  دننک ، یم 
هتیرذ و هدـلو و  هلهأ و  هسفن و  یف  هطعا  مهّللا  : " تسا هدـش  لـقن  ییاـعد  رد  (ع ) متـشه ماـما  زا  - 3 ( 2" .) تسا هلهس  دجـسم  رد  شلایع 
نادنزرف و هداوناخ و  وا و  رد  ار  جع ) ) نامز ماما  یلاحشوخ  ینشور و  مشچ  هیام  ایادخ ، ( 3 (؛ هسفن هب  ّرست  هینع و  هب  ّرقت  ام  هتیصعم  عیمج 

ةالو یلع  لص  مهللا  : " تسا هدـش  لقن  اعد  نیا  جـع ) ) ناـمز ماـما  دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  زین  - 4!" اـمرف . مهارف  شناوریپ  ماـمت  هیرذ و 
دنزرف نز و  رب  تلالد  تایاور  نیا  نیا  رهاظ  !" تسرف . دورد  دـنماما ، هک  يو  نادـنزرف  ناـیلاو و  رب  ایادـخ ، ( 4 (؛ هدلو نم  ۀمئالا  هدـهع و 
تسین ایوگ  ینـشور  هب  تلالد  رظن  زا  موصعم ، ماما  هب  نآ  باستنا  تحـص  دنـس و  یتسرد  شریذپ و  ضرف  هب  تایاور  نیا  تسا . نتـشاد 

دوجو تلالد  لکـشم  رگید  یخرب  رد  يدنـس و  لکـشم  ثیداحا  یخرب  رد  دراد . دـنزرف  رـسمه و  تبیغ  هرود  رد  جـع ) ) يدـهم ماما  هک 
روکذم تایاور  هب  هجوت  اب  موس : ( 5 .) دنک یم  یفن  ترضح  يارب  ار  دنزرف  دوجو  تحارص  اب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  نیا  رب  نوزفا  دراد .

تـسا نآ  لامتحا  نیا  همزال  تسا . هدرکن  جاودزا  ترـضح  أ ) دراد : دوجو  لامتحا  هس  (ع ) يدهم ماما  دنزرف  نز و  دروم  رد  مییوگ : یم 
زا تبیغ  نوچ  رگید  يوس  زا  اـّما  تسین . راـگزاس  ماـما  نأـش  اـب  هک  دـشاب ، هدرک  كرت  ار  یمالـسا  مهم  ياهتنـس  زا  یکی  (ع ) ماـما هک 
زا رتـالاب ، تحلـصم  ظـفح  يارب  درادـن . یلاکـشا  هک  دـنک ، یم  یـشوپ  مشچ  تنـس  زا  ماـما  راـچان  هب  تسا ؛ رادروخرب  يرتـشیب  تیمها 

شریذپ تسا . تبیغ  ببس  هب  دنزرف  نتـشادن  درادن . يدنزرف  اّما  هدومن  جاودزا  ترـضح  ب ) ددرگ . یم  یـشوپ  مشچ  رتنییاپ  تحلـصم 
هدرک و یگدنز  ترـضح  اب  یتّدم  هک  نیا  ای  تسا  دـنمهرهب  ینالوط  رمع  زا  مه  شرـسمه  ایآ  هک  دروآ  یم  دوخ  اب  ار  یلاؤس  ضرف ، نیا 
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پ) دهد . یم  همادا  ار  شیگدنز  دنزرف  نز و  نودب  دعب  هدرک و  لمع  جاودزا  تنـس  هب  ترـضح  تروص  نیا  رد  تسا ؟ هتفر  ایند  زا  دـعب 
زین ترـضح  نادنزرف  دـنراد ؟ ینالوط  يرمع  زین  نانآ  ایآ  تسا : حرطم  تالاؤس  نیا  ضرف ، نیا  شریذـپ  اب  دراد . دـنزرف  نز و  ترـضح 

اب هک  دـناسر  یم  ییاج  هب  ار  هلئـسم  يواکجنک ، نیمه  دـنتفا و  یم  شیوخ  لصا  یپ  رد  دـالوا ، همه  نیا  دـنراد ، رگا  دـنراد ؟ ینادـنزرف 
درخ ياضتقم  هب  نیا  تفریذـپ و  هناـعطاق  ار  لاـمتحا  هس  نیا  زا  یکی  ناوتیمن  روکذـم ، بلاـطم  هب  هجوت  اـب  دراد . تاـفانم  تبیغ  هفـسلف 

هار زا  نیاربانب  ددرگ . يراددوخ  یعطق  مکح  زاربا  زا  درادـن ، دوجو  يزیچ  راکنا  ای  تابثا  يارب  یفاک  لیلد  هک  ییاج  رد  هک  تسا  يزرو 
رد هک  ییاه  شسرپ  رگید  هب  زین  دومن . تباث  جع ) ) يدهم ترضح  يارب  ار  يدنزرف  نز و  دوجو  ناوتیمن  تسا ، ام  يور  شیپ  هک  ییاه 

.2 ص 162 . هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  . 1 اهتشون : یپ  ( 6 .) داد یعطق  خساپ  ناوتیمن  تسه ، جع ) ) يدهم ترـضح  دنزرف  نز و  دروم 
، هیصولا تابثا  يدوعسم ، . 5 ص 510 . نامه ، . 4 ص 510 . عوبسالا ، لامج  سوواط ، نبا  دیس  . 3 ص 317 . ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ،

. ناگدنسیون زا  یعمج  يدهم ، هار  هب  مشچ  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  . 6 ص 221 .

؟ دنا هدرک  جاودزا  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنا هدرک  جاودزا  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

تایاور ینعی  تسا  لقن  ای  لیاسم  هنوگ  نیا  تابثا  عبنم  اریز  داد ، ناوت  یمن  یعطاـق  رظن  جـع ) ) ناـمز ماـما  نتـشاد  دـنزرف  نز و  دروم  رد 
(ع) رصع یلو  ترضح  جاودزا  صوصخ  رد  یتایاور  نینچ  هک  دشاب ، هدیسر  ام  هب  هلئسم  یعنام  تابثا  رد  هک  ع )  ) موصعم ناماما  زا  ربتعم 

لقن يزیچ  صوصخ  نیا  رد  هک  شترـضح ، جاودزا  ةرابرد  كراـبم  دوجو  نآ  زا  لاؤس  ترـضح و  روضحهب  فرـشت  اـی  تسا ؛ هدیـسرن 
دنزرف نز و  تفگ  ناوت  یمن  زین  دراد ، دـنزرف  نز و  هدرک و  جاودزا  ترـضح  تفگ  ناوت  یمن  دـصرددص  روط  هب  نیاربانب  تسا . هدـشن 

زا دشاب ) هدوب  رگا   ) شدالوا نز و  هدرک و  جاودزا  يرغص  تبیغ  ةرود  رد  طقف  ترضح  دراد  لامتحا  1 ـ لیذ : تالامتحا  دنام  یم  درادن .
جاودزا 3 ـ درادـن . دالوا  یلو  هدرک  جاودزا  2 ـ دوش . ارجا  شا  هداوناخ  ةرابرد  ترـضح  رمع  لوط  مکح  تسین  مزـال  اریز  دـنا ، هتفر  اـیند 

ناـکم هک  دوـش  یم  ثعاـب  دـنزف  نز و  نتـشاد  دـیامن و  یگدـنز  هناـیفخم  ع )  ) رـصع ماـما  هک  تسا  یـضتقم  یهلا  تمکح  اریز  هدرکن ،
رت مهم  تحلـصمر  طاخ  هب  ترـضح  تسا . جاودزا  زا  رت  مهم  تبیغ  ۀلئـسم  دراد و  تافانم  تبیغ  تمکح  اب  نیا  دشاب و  مولعم  ترـضح 

يارب نآ  ریغ  رمع و  لوـط  رد  ترـضح  مکح  دـشاب ، هدرک  جاودزا  ترـضح  هک  یتروـص  رد  بـیترت  ره  هـب  دـنا . هدرک  كرت  ار  جاودزا 
دیاب ًانمض  ( 1 .) دوش يراج  ترضح  ةداوناخ  رب  یعیبط  گرم  یعیبط و  یگدنز  نوناق  هک  درادن  یلاکـشا  چیه  تسین . يراج  شا  هداوناخ 

ص 54؛ يد ) رهم ـ   ) 71 لاس 70 ـ  هزوح ، ۀـلجم  . 1 اه : تشون  یپ  درادـن . ترورـض  اـم  رب  لـیاسم  هنوگ  نیا  نتـسناد  هک  تشاد  هجوت 
ص 118. ج 1 ، (، رون راظتنا  یگنهرف  ۀسسؤم   ) تیودهم نامتفگ 

روط هب  ای  دناهدش  هتخانش  اهنآ  ایآ  دنراد و  تماقا  اجک  دنراد  رگا  دنشاب ؟ یم  دنزرف  هلئاع و  بحاص  دنراد و  رسمه  (ع ) رمالا بحاص  ترـضح  ایآ 
؟ دسانشیمن ار  اهنآ  یسک  دننکیم و  یگدنز  سانشان 

شسرپ
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دناهدش هتخانش  اهنآ  ایآ  دنراد و  تماقا  اجک  دنراد  رگا  دنشاب ؟ یم  دنزرف  هلئاع و  بحاص  دنراد و  رسمه  (ع ) رمالا بحاص  ترـضح  ایآ 
؟ دسانشیمن ار  اهنآ  یسک  دننکیم و  یگدنز  سانشان  روط  هب  ای 

خساپ

صیاصخ اههناشن و  زا  یکی  هک  ع )  ) ماما رما  ءافخ  دراد و  رارق  ع )  ) ماما تبیغ  سدـق  ۀـلاه  رد  شـسرپ ، نیا  باوج  هک  دوب  رکذـتم  دـیاب 
هنیمز نیا  رد  نوـچ  داد ، خـساپ  نآ  هب  ناوـتیمن  نیقی  قـیقحت و  روـطب  اذـل  دراذـگیم ، رثا  زین  لاؤـس  نیا  خـساپ  رد  تسا ، ترـضح  نآ 
رودـص تقو  رد  و  ع )  ) همئا رـصع  رد  رگا  و  تسا ؛ هدیـسرن  ریقح  رظن  هب  هکنیا  ای  میرادـن ، تسد  رد  یـشخب  نانیمطا  تایاور  ثیداحا و 

هب دناهتـشادن ، تلاخد  بلطم  رهوج  رد  هکنیا  يارب  ثیداحا ، تاور  زا  یـضعب  دیاش  دـشاب  هدـش  حرطم  اهشـسرپ  هنوگنیا  تایاور ، ریاس 
زا ای  اهنآ  نوتم  دنس و  عضو  زا  یشوپ  مشچ  اب  تسا  سرتسد  رد  هک  مه  یتایاور  زا  یضعب  دناهتشامگن . تّمه  نآ  ثیداحا  طبض  ظفح و 

« رمع نب  لضفم   » زا تبیغ »  » باتک رد  هر )) ) یسوط خیش   ) هفئاطلا خیش  تیاور  دننام  دنراد . فعض  نتم ، تبارغ  ای  هخـسن  فالتخا  تهج 
رب ( ] ص 102 خیش ، تبیغ  « ) ِهِْریَغ الَو  ِهِْدلُو  ْنِم  ٌدَحَأ  ِهِعِضْوَم  یلَع  ُِعلَّطَیال  : » نآ ۀلمج  نیا  هچ  رگا  هک  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ترضح  زا 
نآ يارب  دنزرف  دوجو  رب  هک  نآ ، رد  یـضعب  ۀشقانم  زا  رظن  عطق  اب  هک  درادن ] عالطا  شنادنزرف  زا  يدنزرف  یتح  سک ، چیه  ناشیا  ناکم 

بختنم « ) ِهِْریَغالَو ٍِّیلَو  ْنِم  ٌدَـحَأ  ِهِعِِـضْوَم  یلَع  ُِعلَّطَیال  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  هلمج  نیا  ینامعن » تبیغ   » اما دراد . تلـالد  ترـضح 
« خیـش تبیغ   » لقن هب  دانتـسا  فالتخا ، نیا  دوجو  اب  دـنرادن ] ربخ  زین  ناشنارادتـسود  یتح  سک  چـیه  ناـشیا  ناـکمزا  ( ] ص 252 رثـالا ،
زا یـضعب  دـسریم . رظن  هب  رتربتعم  ثیدـح ، ظفل  دنـس و  ّولع  دـننام  تاهج ، یخرب  زا  یناـمعن » تبیغ   » لـقن هکلب  تسین ؛ شخب  ناـنیمطا 

لباق تسا ، اهنآ  نتم  رد  هک  يرهاظ  فعـض  تبارغ و  تهج  زا  یناردـنزام » نیدـلا  نیز  » ربخ و  يرابنا » نیدـلا  لامک   » ربخ لثم  تاـیاور ،
روـهظ رـصع  رب  لـمح  لـباق  و  دـنرادن ؛ تحارـص  زین  تاراـیز » هـیعدا و   » زا یخرب  تارقف  نوـچمه  رگید ، یـضعب  و  دنـشابیمن . دانتــسا 
دنزرف ندوب و  جوزتم  لصا  لامجا ، روطب  طقف  هدوبن ، تالیـصفت  تیـصوصخ و  ضرعتم  تلالد ، لوبق  ضرف  اـب  نیا  رب  هوـالع  دنـشابیم .

یـسررب رد  اما  تسا ، لمتحم  ترـضح  نآ  نتـشاد  دنزرف  رـسمه و  هچ  رگا  هکنیا : نخـس  هصالخ  دننکیم . نایب  ار  ترـضح  نآ  نتـشاد 
ندرک لابند  و  میدیسرن ، دشاب ، عوضوم  نیا  لیـصافت  نمـضتم   ً اصوصخ و  دشاب ، نانیمطا  بجوم  هک  يربتعم  ثیدح  هب  ثیداحا  رابخا و 

. درادن یموزل  مه  عوضوم  نیا  بیقعت  و 

؟ دنتسه مدرم  زا  رشق  هچ  ناشیا  رسمه  باوج ، ندوب  تبثم  تروص  رد  دنراد ؟ یگداوناخ  یعمج و  یگدنز  جع ) ) رصع ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه مدرم  زا  رشق  هچ  ناشیا  رسمه  باوج ، ندوب  تبثم  تروص  رد  دنراد ؟ یگداوناخ  یعمج و  یگدنز  جع ) ) رصع ماما  ایآ 

خساپ

هک روط  نامه  اما  دشابیم ، دالوا  رسمه و  ياراد  ترضح  نآ  هک  هدش  طابنتسا  نینچ  نیموصعم ، هیعدا  تایاور و  یضعب  رهاظ  زا  هچرگا 
یتایاور ادتبا  اما  و  دنراد . حیرصت  ترضح  نآ  نتشادن  دنزرف  هب  دنرادروخرب ، يدایز  رابتعا  هجرد  زا  هک  زین  تایاور  یخرب  دمآ ، دهاوخ 

نب لضفم  زا  یسوط  خیـش   - 1 دوشیم : یسررب  نایب و  دومن ، لالدتـسا  جع ) ) يدهم ترـضح  نتـشاد  دنزرف  هب  ناوتیم  اهنآ  هلیـسوب  هک 
وا رایتخا  هک  ییادخ  رگم  دنرادن ، عالطا  يو  لحم  زا  يرگید  وا و  نادنزرف  زا  کی  چیه  : « دومرف (ع ) قداص ماما  هک  دنکیم  تیاور  رمع 
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{P ص 102 ) هبیغلا ، یسوط ، خیـش  » ) هرما یلی  يذلا  یلوملا  الا  هریغ  هدلُو و ال  نم  ٌدحا  هعـضوم  یلع  ُعلَّطَی  ال   - « P » } دراد تسد  رد  ار 
ٌدحا هعضوم  یلع  ُعلَُّطی  ال  : « تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  هلمج  نیمه  ینامعن  فلا ) تسین : حیحـص  تهج  دنچ  زا  تیاور  نیا  رب  لالدتـسا 

یـسوط خیـش  تیاور  رد  دوشیم  هتفگ  ب ) { P ص 250 . مهد ، باـب  ۀـبیغلا ، یناـمعن ، میهاربا  نب  دـمحم   - P ...» } هریغ ـال  ّیلو و  نـم 
یلاح رد  يرگید ،« وا و  نادنزرف  زا   « دیوگیم هدش و  هدافتسا  عمج  ریمض  ياج  هب  درفم  ریمـض  تیاور  رد  اریز  تسا . هدش  عقاو  فیرحت 

زا یکاح  هک  درادن  دوجو  تیاور  رد  يزیچ  مه  زاب  میریذپب ، هک  ضرف  رب  ج ) نارگید « وا و  نادنزرف  زا  : « دیوگب هک  دوب  نیا  حیحـص  هک 
رد یـسلجم  موحرم  ار  ءارـضخ  هریزج  تیاور   - 2 دنوش . دلوتم  شنادنزرف  نرق  دـنچ  زا  سپ  دـیاش  دـشاب و  جـع ) ) ماما نادـنزرف  نانز و 

و { P . 159 ص 174 -  ج 52 ، نیشیپ ، یـسلجم ، همالع   - P} ربتعم دنـس  ياراد  تیاور  نیا  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  لقن  راونـالاراحب 
رب ینبم  يرابنا  ییحی  نب  دمحم  نب  دمحا  رهـش « جنپ   « تیاور  - 3 تیعقاو . ات  تسا  نامر  هناسفا و  کی  هیبش  رتشیب  تسین و  داـمتعا  لـباق 

کی هب  زین  تیاور  نیا  دـنراد . هدـهع  رب  ار  تختیاپ  رهـش و  جـنپ  تموکح  نانآ  زا  نت  جـنپ  هک  دراد  ینادـنزرف  جـع ) ) نامز ماـما  هک  نیا 
 - P} 4 ص 207 . ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا   - P . } تسا ساسا  یب  تسس و  رایسب  ناتساد  نیا  دنس  هک  نیا  نمض  دنامیم . هناسفا 
؛« ِهِدلُو نم  ۀمئالا  ِهدـهع و  ِةالُو  یلع  ِّلص  مهّللا  : « درک ضرع  اعد  ماقم  رد  (ع ) اضر ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  سوواط  نب  دیـس  هک  یتیاور 

، سوواط نب  دیس   - P} ياراد سوواط  نب  دیس  دوخ  حیرصت  رب  انب  ًانمض  تسا . فیعض  نآ  دنـس  اریز  تسین ، دامتعا  لباق  زین  تیاور  نیا 
 - P » } ِهِدعب نِم  ۀّـمئالا  هدـهع و  ِةالُو  یلع  ّلص  مهّللا  : « تسا لکـش  نیا  هب  هک  دـشابیم  زین  يرگید  نتم  { P ص 512 . غوبـسالا ، لامج 

. درادن دوجو  دشاب  ماما  نادنزرف  تدالو  نامز  زا  یکاح  هک  ياهتکن  نآ  رد  مه  زاب  میریذپب ، ار  تیاور  تحص  رگا  { P ص 512 . نامه ،
دناسریم هک  دراد  دوجو  مه  یلیالد  دشاب . هتـشاد  دنزرف  جـع ) ) نامز ماما  هک  دـنک  تباث  دـناوتیمن  میدروآ  شیپ  ثحب  رد  هک  یتایاور 

دیعس نبا  جارسلا و  نبا  هزمح ، نب  یلع  : « تسا هدرک  تیاور  يدوعـسم   - 1 هلمج : زا  درادن . دنزرف  رضاح  لاح  رد  لقاال  جع ) ) نامز ماما 
دوریمن ایند  زا  ماما  هک  میاهدرک ...، تیاور  تناردپ  زا  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  هزمح ، نب  یلع  دندش . دراو  (ع ) اضر ماما  رب  يراکم 

تیاور يرآ ، دومرف : ترـضح  یلب . دندرک : ضرع  مئاقلا « الا   « دیاهدرک تیاور  ثیدح  نیا  رد  ایآ  دومرف : ترـضح  دنیبب ؟ ار  شدنزرف  ات 
وا هب  ترـضح  تسیچ ؟ ثیدح  رد  بلطم  نیا  تفگ : هزمح  یبا  نبا  تسیچ ؟ نآ  يانعم  هدش و  هتفگ  ارچ  هک  دـینادیمن  امـش  دـیاهدرک ،

: دومرف تسا و  هتخیمآ  مه  رد  رگید  یـضعب  اب  نآ  زا  یـضعب  هک  ینک  لالدتـسا  نم  رب  يزیچ  اب  يدرک  تأرج  هنوگچ  وت ، رب  ياو  دومرف :
دمحم زا   - P} 2 ص 201 . یفجن ، همجرت  هّیصولا ، تابثا  يدوعسم ،  - P .» } داد دهاوخ  ناشن  نم  هب  ار  مدنزرف  يدوز  هب  لاعتم  دنوادخ 

رب هزمح  نب  یلع  : « تفگ هک  دـنک  لـقن  زازخ  یلع  نب  نسح  زا  دیـشر ، نب  نامیلـس  نب  یلع  زا  شردـپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هللادـبع  نب 
هک مدینش  (ع ) دمحم نب  رفعج  تدج ، زا  نم  درک : ضرع  يرآ ، دومرف : یتسه ؟ ماما  امـش  ایآ  درک : ضرع  دش و  دراو  (ع ) اضر ترـضح 

ار دوخ  ای  يدرک  شومارف  ریپ ، يا  دومرف : دراذگب . ياج  رب  یلسن  دوخ  زا  دشاب و  هتـشاد  يدنزرف  هک  نیا  رگم  درادن  دوجو  یماما  دومرف :
يارب (ع ) نیـسح هک  یماما  زج  دراد ، يدنزرف  هک  نیا  رگم  درادـن  دوجو  یماما  دومرف : هکلب  تفگن ، هنوگ  نیا  رفعج  يدز ؟ یـشومارف  هب 

، یسوط خیش   - P .» } تفگ نینچ  تدج  هک  مدینـش  يدومرف ، تسرد  موش ، تیادف  درک : ضرع  درادـن . دـنزرف  وا  دـیآ ؛ نوریب  ربق  زا  وا 
هب رتشیب  یهاگآ  يارب  ناوتیم  هک  تسا  دوجوم  زین  دراد ، حیرصت  ماما  نتشادن  دنزرف  رب  هک  يرگید  تایاور  { P ص 134 . ۀبیغلا ، باتک 

همجرت یلماع ، رفعج  یـضترم  دیـس  همالع  تیعقاو ، اـی  هناـسفا  ءارـضخ ، هریزج  باـتک : هلمج  زا   - P . } درک هعجارم  هطوبرم  ياـهباتک 
هب هدراو ، ثیداحا  رابخا و  یسررب  رد  اما  تسا ، لمتحم  ترضح  نآ  نتشاد  دنزرف  رسمه و  هچ  رگا  ریدقت ، ره  هب  { P ص 221 . يرهپس ،

یفاــص هللا  فـطل  ر.ك :  - P . } درادـن مه  یموزل  عوـضوم  نیا  ندوـمن  لاـبند  میدیـسرن و  دـشاب ، ناـنیمطا  بجوـم  هک  يربـتعم  تیاور 
{P ص 468 . ( 1365 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ،  ) تیودهم تماما و  یناگیاپلگ ،

. دیهد حیضوت  ناکما  تروص  رد  ًافطل  ریخ ؟ ای  دنا  هدرک  جاودزا  نامز ( ماما  ایآ 
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شسرپ

. دیهد حیضوت  ناکما  تروص  رد  ًافطل  ریخ ؟ ای  دنا  هدرک  جاودزا  نامز ( ماما  ایآ 

خساپ

ایآ هک  تسا ، ترضح  نآ  دنزرف  نز و  هلأسم  دراد ، یسررب  هب  زاین  رصع ( ماما  تشیعم  تیفیک  یـصخش و  یگدنز  نوماریپ  هک  يا  هلأسم 
نتـشاد جاودزا و  تسین ، هاگآ  يو  ناکم  زا  یـسک  دننکیم و  یگدـنز  سانـشان  ةویـش  هب  ترـضح  نآ  هکنیا  تبیغ و  هفـسلف  هب  هجوت  اب 

، دنهد یمن  هئارا  ار  یعطاق  رظن  یلیلد و  ماهبا  ای  دراد و  يدنـس  لاکـشا  ای  تسا ، رایتخا  رد  هک  یعبانم  تسا ؟ راگزاس  هلأسم  نیا  اب  دنزرف 
-3 دـنرادن . دـالوا  یلو  هتفرگ ، ماـجنا  جاودزا  - 2 تسا . هدرکن  جاودزا  يدـهم ( ترـضح  ًاساسا  -1 دراد :  دوـجو  لاـمتحا  هس  اـجنیا  رد 

ياهتنـس زا  یکی  موصعم (  ماما  هک  تسنیا  شا  همزال  میریذـپب ، ار  لوا  لامتحا  رگا  دنـشاب . یم  زین  ینادـنزرف  ياراد  دـنا و  هدرک  جاودزا 
اب جاودزا ، كرت  تسا ، مها  تبیغ ، هلأسم  نوچ  رگید  یفرط  زا  اما  تسین . راگزاس  ماما  نأش  اـب  نیا  دـشاب و  هدرک  كرت  ار  یمالـسا  مهم 

لـصا هک  مود  لامتحا  اما  تسه . زین  بجاو  مزال و  رتالاب ، تحلـصم  يارب  یهاـگ  دـنکیمن و  داـجیا  ار  یلاکـشا  رتمهم ، رما  نآ  هب  هجوت 
نیا زاب  اما  ترـضح . تیعقوم  ناکم و  راشتنا  مدـع  یمالـسا و  تنـس  ماجنا  نیب  دـنک  یم  عمج  دـالوا ، نتـشاد  نودـب  میریذـپب  ار  جاودزا 
رمع دـننام  زین  وا  رمع  هک  مییوگب  دـیاب  اـی  دـنیزگرب ، رـسمه  ناوـنع  هب  ار  یـصخش  ترـضح  نآ  دـشاب ، رارق  رگا  هک  تسا  یقاـب  لاکـشا 

. دهد یم  همادا  ار  یگدنز  دنزرف  نز و  نودب  اهنت و  نآ ، زا  یتدم  مییوگب  هک  نیا  ای  میرادن ، یلیلد  رما  نیا  رب  هک  تسا  ینالوط  ترـضح 
هلأسم نیا  و ...  دنراد . ینادنزرف  زین  ترضح  نآ  دالوا  تسه و  زین  دالوا  ياراد  و  هدرک ، جاودزا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  موس  لامتحا 
لـصا يوجو  تسج  رد  يزور  هرخالاب  باتعا  دـالوا و  همه  نیا  هک  تسنیا  نآ  یـساسا  لاکـشا  درادـن ، یمکحم  لـیلد  هک  نآ  رب  نوزفا 

(1 .) دزاسیمن ترـضح  تبیغ  هفـسلف  اب  هک  دـناشک  یم  کیراب  ییاج  هب  ار  هلأسم  وج ، تسج و  يواکجنک و  نیمه  دـنتفا و  یم  شیوخ 
. مینک یم  هراـشا  نآ  دروم  ود  هب  اـجنیا  رد  هک  دـننک  لـیلد  هماـقا  لاـمتحا  نیا  رب  هیعدا  زا  یـضعب  تاـیاور و  زا  دـنا  هتـساوخ  یخرب  هتبلا 

دوش ینالوط  يا  هزادنا  هب  ود  نآ  زا  یکی  تسا :  تبیغ  ود  ار  نامزلا ( بحاص   : " دومرف هک  مدینـش  رقاب ( ماما  زا  دیوگ  رمع  نب  لضفم  .1
رب نارای  زا  یکدنا  زج  هک  دنشاب  رواب  نیا  رب  زین  یضعب  و  تسا ، هدش  هتـشک  دنیوگ  یخرب  هتفر و  ایند  زا  ترـضح  نآ  دنیوگ  یـضعب  هک 
نآ زج  يرگید ، زیچ  هن  نادنزرف و  زا  هن  تسین ؛ هاگآ  ترضح ، نآ  یگدنز  هاگیاج  ناکم و  زا  مه  یسک  دندنامن و  راگدنام  يو  تماما 

تهج دنچ  زا  لالدتـسا  نیا  اما  تسا ، تیاور  رخآ  تمـسق  دنزرف  نز و  تابثا  يارب  لالدتـسا  ( 2.") دریگ یم  یپ  ار  يو  روما  هک  یـسک 
. تسا هدروآ  ( 3) یلو هملک  دـنزرف )  ) دـلو هملک  ياج  هب  هدرک و  لقن  دوخ  تبیغ  باـتک  رد  یئاـمعن  ار  تیاور  نیا  فلا :  دراد . لاکـشا 
زا تسا و  دـنزرف  نز و  ياراد  نامز (  ماما  نآلا  هک  هدـماین  تیاور  رد  ب :  تسین ... لقن  نیا  هب  هجوت  اب  تیاور  نآ  رب  يداـمتعا  نیارباـنب 
زا دیاش  ج :  دشاب . هتشاد  هراشا  دمآ ، دهاوخ  ایند  هب  نآ  زا  دعب  ای  روهظ و  هناتسآ  رد  ًادعب  هک  ینادنزرف  هب  دیاش  دراد ، یلامجا  تهج  نیا 

لامتحا نیا  اب  دندشیمن . هاگآ  وا  تبیغ  ّرس  هاگیاج و  زا  تشاد ، یم  مه  دالوا  ترضح  نآ  ضرف  رب  رگا  ینعی  دشاب . افخ  رد  هغلابم  باب 
 : دـنیامرف یم  ناشیا  هک  اضر ( ماـما  زا  سوواـط  نبا  تیاور  . 2 تسا . مامتان  نامز (  ماما  يارب  دـالوا  تاـبثا  يارب  تیاور  هب  لالدتـسا  زین 
زین تیاور  نیا  ( 4") امرف مهارف  شناوریپ  مامت  هیرذ و  نادنزرف و  هداوناخ و  وا و  رد  ار  نامز ( ماما  یلاحشوخ  ینـشور و  مشچ  هیام  اهلا ! "

روهظ زا  شیپ  هک  درادـن  هراشا  نادـنزرف  تدالو  نامز  هب  ب :  تسین . دامتعا  لباق  دنـس  تهج  زا  فلا :  نوچ :  درک  لالدتـسا  ناوت  یمن 
خیـش هبیغلا ، باـتک  ص352 2 . هزوـح ، هـلجم  ناگدنــسیون  زا  یعمج  يدـهم ، هار  هـب  مـشچ  . 1 ذـخآم :  عباـنم و  نآ . زا  دــعب  اـی  تـسا 

، ۀماعلا نینمؤملاریما ، ( مألا  ۀـبتکم  ص65 ، ج2 ، ردص ، دمحم  يربکلا ، ۀـبیغلا  خـیرات  ،ص172  ینامعن هبیغلا ، باـتک  ،ص162 3 . یسوط
ناهفصا
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سین رگا  هدرکن و  یفرعم  ماما  دنزرفار  دوخ  یسک  نونکات  ارچ  تسه  رگا  تسا  دنزرف  نز و  ياراد  جع )  ) رصع ماما  ایآ 

شسرپ

سین رگا  هدرکن و  یفرعم  ماما  دنزرفار  دوخ  یسک  نونکات  ارچ  تسه  رگا  تسا  دنزرف  نز و  ياراد  جع )  ) رصع ماما  ایآ 

خساپ

ثیداحا ام  هطبار  نیا  رد  نوچ  داد  خساپ  نآ  هب  ناوتیمن  قیقحت  روطب  دراد و  رارق  ماهبا  هلاه  رد  تبیغ  هلئسم  نوچمه  لاوئس  نیا  باوج 
هدومن لقن  (ع ) قداص ماما  زا  رمع  نب  لضفم  ار  یثیدح  هکنانچ  تسا . هدیـسرن  ام  رظنب  ای  و  میرادن . تسد  رد  یـشخب  نانیمطا  تایاور  و 

اب نخس  هصالخ  یـسوط ص:102 )) خیـش  تبیغ  . )) درادن عالطا  شاهداوناخ  دالوا و  یگدـنز و  لحم  زا  یـسک  دومرف : راوگرزب  نآ  هک 
تایصوصخ تارایز  هیعدا و  بتک و  تایاور و  رد  نوچ  نکیلو  دشاب  ینادنزرف  رسمه و  ياراد  راوگرزب  نآ  دراد  لامتحا  هکنیا  هب  هجوت 

رـضخ و ترـضح  ندوب  هدـنز  لصا  رد  هکنانچ  داد . خـساپ  دوشیمن  نیقی  روط  هب  اذـل  دـناهدومنن  نایب  ارنآ  تایئزج  یگدـنز و  لحم  و 
ثحب مه  رگا  تسا و  هدومنن  ثحب  یـسک  اهنآ  تایئزج  یگدـنز و  هوحن  تماقا و  لـحم  زا  یلو  دـنلوقلا  قفتم  همه  (ع ) یـسیع ترـضح 

. میربخ یب  ام  دناهدومن 

هکنیا لیلد  امش  رظن  هب  ما . هدید  ار  ناشیا  دوخ  هن  ما و  هدینش  ار  ماما  يادص  هن  نم  هتفگ  وا  هک  هدید  ار  جع ) ) نامز ماما  ناگداون  زا  یکی  یصخش 
؟ تسیچ دشاب  هیضق  نیا  زا  مورحم  زین  ماما  زا  يا  هداون 

شسرپ

امـش رظن  هب  ما . هدید  ار  ناشیا  دوخ  هن  ما و  هدینـش  ار  ماما  يادص  هن  نم  هتفگ  وا  هک  هدید  ار  جـع ) ) نامز ماما  ناگداون  زا  یکی  یـصخش 
؟ تسیچ دشاب  هیضق  نیا  زا  مورحم  زین  ماما  زا  يا  هداون  هکنیا  لیلد 

خساپ

دیاب ییاعدا  نینچ  تحـص  رد   . دراد دوجو  فالتخا  دشابن  ای  دشاب  دنزرف  نز و  ياراد  ( جع  ) نامز ماما  هکنیا  هرابرد  تسناد  دـیاب  تسخن 
زین ناشیا  ناگداون  دنمورحم  ترـضح  هدـهاشم  زا  نانموم  رگید  هک  یلیالد  نامه  هب  هتفگ ، نیا  تحـص  ضرف  رب  دـعب  هتکن   . درک دـیدرت 

هک نیا  رب  ینبم  میراد  یتاـیاور  هتبلا  درادـن .  دوـجو  دارفا  ناـیم  یتواـفت  تسا و  تـبیغ  نارود  ياـهتمکح  زا  اریز   . دوـب دـنهاوخ  مورحم 
جاودزا (ع ) ماما يرغـص ، تبیغ  نارود  رد  تسا  نکمم  تسا . حرطم  يددـعتم  تـالامتحا  تاـیاور  نیا  رد  تسا  هدرک  جاودزا  ترـضح 

ياهجاودزا تبیغ  ياهلاس  لوط  رد  ترضح  تسا  نکمم  تسا و  هدومن  تافو  هتشادن و  ینالوط  رمع  ترضح  نآ  رـسمه  یلو  دناهدرک 
لیلد هب  اهنت  ترـضح  نآ  جاودزا  لصا  هک  نانچ  تسین  مولعم  ام  رب  دراوم  نیا  قیقد  تیفیک  تروص  ره  رد  دنـشاب . هداد  ماـجنا  يددـعتم 
لیلد هنرگ  دوش و  كرت  تنـس  نیا  تبیغ  تمکح  نامه  لیلد  هب  تسا  نکمم  دـنچ  ره  تسا  تّنـس  هب  ترـضح  نآ  لـمع  جاودزا  ّتنس 
ماهبا اـی  تسا  راـیتخا  رد  هک  یعباـنم  نوچ  تفگ ، نخـس  دروم  نیا  رد  دوشیمن  عطاـق  روط  هب  نیارباـنب  تسین ؛  تسد  رد  ینهربم  یعطق 
مهبم تلالد  رظن  زا  یـضعب  دـنراد و  يدنـس  لاکـشا  یـضعب  هک  تایاور  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب  دراد . لکـشم  دنـس  رظن  زا  اـی  دراد  یلـالد 

دش ثعاب  هک  تبیغ  تمکح  دش  هتفگ  هک  نانچ  داد و  رظن  دنزرف  نتـشاد  ترـضحنآ و  جاودزا  دروم  رد  عطاق  روطب  دوشیمن  دنـشابیم ،
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هللا و   ) درواین لمع  هب  ار  جاودزا  تنـس  ترـضح  هک  دوش  ثعاب  تمکح  نامه  دیاش  دندرگ  مورحم  ماما  روضح  گرزب  تمعن  زا  اهناسنا 
هار هب  مـشچ  رون 2 . راـظتنا  یگنهرف  هسـسؤم  ص 118 ،  / 1 یعمج /  تیودــهم  ناـمتفگ  . 1 دوش : عوـجر  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  ملعا .)

یلا 216. ص 205  ینیما ، میهاربا  ناهج /  رتسگداد  ات 356 3 . ص 351  هزوح ، هّلجم  ناگدنسیون  زا  یعمج  (ع / ) يدهم

؟ دیسیونب ار  اهنآ  نادنزرف  دادعت  ؟ دنا هدرک  جاودزا  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دیسیونب ار  اهنآ  نادنزرف  دادعت  ؟ دنا هدرک  جاودزا  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

هراب نیا  رد  يربتعم  تایاور  اما  دنـشاب . ینادـنزرف  رـسمه و  ياراد  ناشیا  هک  تسا  نکمم  دـنا ؛ هتفگ  هراـب  نیا  رد  نارظن  بحاـص  یخرب 
ییانثتسا رما  دنشاب ، هدرکن  رایتخا  مه  يرسمه  ناشیا  رگا  (. 56 ص 53 -  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیآ  شـسرپ . هد  خساپ  ، ) تسین دوجوم 

دروم تابحتـسم  وزج  جاودزا  دـشابیم و  هنوگنیا  مه  رـسمه  رایتخا  مدـع  تسا ، تداع  فـالخ  رما  ترـضح  رمع  لوط  هچناـنچ  تسا ، 
ره هک  (ص ) يوبن تیاور  و  دشاب . هدش  هتـشادرب  ترـضح  نآ  زا  بحتـسم  رما  نیا  هک  دراد  ناکما  تسین و  بجاو  تسا و  مالـسا  دیکات 

یخرب زا  هتبلا  دـشاب . هدـش  ءانثتـسا  ترـضح  هرابرد  هک  دراد  ناکما  تسا و  هلئـسم  یبلاـغ  مکح  ناـیب  تسین ، نم  زا  دـنکن  جاودزا  سک 
هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد  الثم  دنشاب . یم  دنزرف  لها و  ياراد  فیرشلا - هجرف  هللا  لجع  يدهم - ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور 

ندمآ دورف  ایوگ  لایع » هلهاب و  هلهـسلا  دجـسم  یف  - مالـسلا هیلع  مئاقلا - لوزن  يرا  یناک  دـیامرف « : یم  مالـسلا - هیلع  قداص - ترـضح 
خ 5 ص97 ، رورپ ، تداعس  یلع  هئیضملا ، سومشلا  منیب (  یم  شلها  هداوناخ و  هارمه  هب  هلهس  دجسم  رد  ار  مالسلا - هیلع  - مئاق ترضح 
هب فورعم  تاولـص  رد  الثم  تسا . زیزع  نآ  نتـشاد  هداوناخ  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  یتارابع  زین  ترـضح  نآ  تارایز  یخرب  رد  و6 .) 
یم نینچ  تسا ، هدمآ  هعمج  زور  لامعا  رد  نانجلا  حـیتافم  رد  دـنا و  هدومرف  نایب  ار  نآ  ترـضح  دوخ  هک  یناهفـصا  بارـض  نسحلاوبا 

نایلاو رب  دوخ و  یلو  رب  ایادخ  مهلاجآ " ...  یف  دز  مهرامعا و  یف  دم  هدلو و  نم  همئالا  كدـهع و  هالو  کیلو و  یلع  لص  و  میناوخ " :
و نادرگ . ... رود  ار  ناشلجا  ینالوط و  ناشرمع  تسرف و  دورد  مالـسلا - هیلع  يدهم -  نادنزرف  زا  نایاوشیپ  ناماما و  دوخ و  دـهع  روما 

يا کیب . ... لآ  یلع  کیلع و  هللا  تاولـص  نامزلا  بحاـص  يـالوم  اـی  : " تسا هدـمآ  نینچ  ترـضح  نآ  هراـبرد  هعمج  زور  تراـیز  رد 
لها هداوناخ و  ياراد  ناشیا  هک  دراد  روهظ  نیا  هک  داب " امش  هداوناخرب  امـشرب و  دنوادخ  دورد  راگزور ! رـصع و  کلام  يا  نم ! يالوم 

. دشاب یم  تیب 

. دینک هیجوت  دشاب . یم  مساق ) ردپ  ) مساقلاابا ناشیا  هینک  یلو  دنرادن ؛ رسمه  دنزرف و  ع )  ) رصع یلو  ترضح  هک  دنرواب  نیا  رب  املع 

شسرپ

. دینک هیجوت  دشاب . یم  مساق ) ردپ  ) مساقلاابا ناشیا  هینک  یلو  دنرادن ؛ رسمه  دنزرف و  ع )  ) رصع یلو  ترضح  هک  دنرواب  نیا  رب  املع 

خساپ

نارود رد  تسا  نکمم  تسا . حرطم  يددـعتم  تـالامتحا  تاـیاور  نیا  رد  تسا  هدرک  جاودزا  ترـضح  هک  نیا  رب  ینبم  مـیراد  یتاـیاور 
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رد ترضح  تسا  نکمم  تسا و  هدومن  تافو  هتـشادن و  ینالوط  رمع  ترـضح  نآ  رـسمه  یلو  دناهدرک  جاودزا  (ع ) ماما يرغـص ، تبیغ 
لـصا هک  نانچ  تسین  مولعم  اـم  رب  دراوم  نیا  قیقد  تیفیک  تروص  ره  رد  دنـشاب . هداد  ماـجنا  يددـعتم  ياـهجاودزاتبیغ  ياـهلاس  لوط 

نیا تبیغ  تمکح  نامه  لیلد  هب  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا  تّنس  هب  ترضح  نآ  لمع  جاودزا  تّنـس  لیلد  هب  اهنت  ترـضح  نآ  جاودزا 
یعبانم نوچ  تفگ ، نخـس  دروم  نیا  رد  دوشیمن  عطاق  روط  هب  نیارباـنب  تسین ؛  تسدرد  ینهربم  یعطق  لـیلد  هنرگ  دوش و  كرت  تنس 
یضعب دنراد و  يدنس  لاکشا  یضعب  هک  تایاور  هب  هجوت  اب  نیاربانب  دراد . لکشم  دنـس  رظن  زا  ای  دراد  یلالد  ماهبا  ای  تسا  رایتخا  رد  هک 
تمکح دش  هتفگ  هک  نانچ  داد و  رظن  دـنزرف  نتـشاد  ترـضحنآ و  جاودزا  دروم  رد  عطاق  روطب  دوشیمن  دنـشابیم ، مهبم  تلالد  رظن  زا 

هب ار  جاودزا  تنـس  ترـضح  هک  دوش  ثعاب  تمکحنامه  دیاش  دندرگ  مورحم  ماما  روضح  گرزب  تمعن  زا  اهناسنا  دش  ثعاب  هک  تبیغ 
رون 2. راظتنا  یگنهرف  هسسؤم  ص 118 ،  / 1 یعمج /  تیودهم  نامتفگ  . 1 دوش : عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب  ملعا .) هللا  و   ) درواین لـمع 
یلا 216. ص 205  ینیما ، میهاربا  ناـهج /  رتسگداد  ات 356 3 . ص 351  هزوـح ، هّلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  (ع / ) يدـهم هار  هب  مشچ 

نامه تسا  یمنهج  یتشهب و  هب  مدرم  هدـننک  میـسقت  مساق »  » زا روظنم  دـشاب و  هیانک  اسب  هچ  هک  تفگ  ناوت  یم  مساقلاابا »  » هینک هرابرد 
يدهم ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  هینک  نیا  اذل  هنجلا .» رانلا و  میـسق  : » تسا هدش  هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  هک  روط 

ص 91 ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  ص 52 ، رابخالا ، یناعم  ر.ك : دور . راکب  زین  تبسانم  نیا  هب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

؟ دنباییم تافو  هنوگچ  ناشیا  دنشابیم ؟ دنزرف  نز و  ياراد  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنباییم تافو  هنوگچ  ناشیا  دنشابیم ؟ دنزرف  نز و  ياراد  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

اوتحم ظاحل  زا  ای  دنراد  يدنـس  لاکـشا  ای  هک  تسه -  ام  رایتخا  رد  هک  یعبانم  هب  هجوت  اب  هک  ترـضح  نآ  دـنزرف  نز و  هلأسم  دروم  رد 
جاودزا جع ) ) يدهم ترـضح  ًاساسا  . 1 تسا : هدـش  حرطم  لاـمتحا  هس  اـج  نیارد  درک . هئارا  ار  یعطاـق  رظن  ناوتیمن  دـناماهبا -  ياراد 

نآ لوا ، لامتحا  شریذپ  همزال  تسه . زین  ینادـنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  . 3 درادـن . دالوا  یلو  هتفرگ ، ماجنا  جاودزا  . 2 تسا . هدرکن 
تفگ ناوتیم  اما  درادـن . يراگزاس  ماما  نأش  اـب  نیا ، هک  دـشاب  هدرک  كرت  ار  یمالـسا  مهم  ياهتنـس  زا  یکی  موصعم  ماـما  هک  تسا 

، مود لامتحا  اما  داد . ماجنا  ار  مها  درک و  كرت  ار  مهم  هلأسم  رتالاب ، تحلـصم  يارب  ناوتیم  تسا ، جاودزا  زا  رتمهم  تبیغ  هلأسم  نوچ 
مییوگب هک  نیا  ای  میرادن و  یلیلد  رما  نیا  رب  هک  تسا  ینالوط  ترضح  دوخ  رمع  دننام  زین  ترـضح  رـسمه  رمع  هک  تسا  نآ  شلاکـشا 

نز نودب  نآ  زا  سپ  هدرک و  لمع  جاودزا  هنسح  تنس  هب  ترضح  تروص  نیا  رد  تسا . هتفر  ایند  زا  هدرک و  یگدنز  ترـضح  اب  یتدم 
، دوبیم دالوا  ياراد  ترـضح  رگا  هک  نآ  رب  هوـالع  میرادـن . یمکحم  لـیلد  موس  لاـمتحا  رب  اـما  تسا . هداد  همادا  ار  یگدـنز  دـنزرف  و 

بجوـم وـج ، تسج و  يواـکجنک و  نیمه  دـنداتفایم و  شیوـخ  لـصا  لاـبند  هـب  يزور  دـندوب و  یباـقعاو  دـالوا  ياراد  اـهنآ  هرخـالاب 
ياهراپ رد  هک  دیاهدینـش  رگا  اما  درادـن . يراگزاس  تبیغ  هفـسلف  زار و  اـب  نیا  هک  ددرگ  صخـشم  ترـضح  لزنم  ناـکم و  هک  ددرگیم 

نآ دوخ  لقن  رد  مییوگب  دـیاب  دـنکیم ، ترـضح  نآ  يارب  دالوا  دوجو  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  یتاـملک  اـهاعد ، زا  یخرب  اـی  تاـیاور 
ترـضح يارب  تـبیغ  رـصع  رد  هدوـمرف  رما  (ع ) اـضر ماـما  هـک  ییاـعد  زا  یتمـسق  رد  ًـالثم  تـسا ؛ فـالتخا  نادنمـشیدنا  ناـیم  اـههژاو 

يایلوا رب  تسرف  مالـس  دورد و  ایادخ  « ؛  هدلو نم  ۀمئالاو  هدهع  ةالو  یلع  لص  مهللا  تسا : هدـمآ  نینچ  دوش ، هدـناوخ  جـع ) ) رـصعیلو
« دالوا  » هژاو نتم  نیا  رد  هدـعب .  نم  ۀـمئالاو  هدـهع  ةـالو  یلع  لـص  مهللا  هدـمآ : يرگید  نتم  رد  یلو  شدـالوا » زا  ناـیاوشیپ  وا و  دـهع 
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هژاو رگید  ياهاعد  زا  ياهراپ  رد  هک  نیا  هچ  تسا ؛ یفالتخا  هلأسم  نیا  لاح ، ره  هب  تسا . هدـش  تیاور  وا  زا  سپ  نایاوشیپ  هکلب  درادـن ؛
هدـش رداص  هسدـقم  هیحان  زا  هک  یتاولـص  زا  ترابع  نیرخآ  لـثم  تسا . هدـشن  حرطم  نآ  رد  یفـالتخا  هک  تسا  هدـش  دراو  هدـلُو » نم  »

نادنزرف هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  دراد . ِهِْدلُو » ْنِم  ۀمئالاو   » ترابع هک  هدش  دراو  سدـقم  بادرـس  عادو  ماگنه  هب  هک  ییاعد  ای  تسا ؛
هار نیا  زا  نیاربانب  تبیغ . نامز  هن  دـنک ، روهظ  نامز  نادـنزرف  رب  تلـالد  هژاو  نیا  دـنیایب و  اـیند  هب  ترـضح  نآ  جاودزا  روهظ و  زا  سپ 

یخرب زا  تسه . فالتخا  زین  ترـضح  نآ  تافو  یگنوگچ  درومرد  اما  درک . تباث  جـع ) ) يدـهم ترـضح  يارب  يدـالوا  نز و  ناوتیمن 
یعیبط ترضح ، نآ  تافو  هک  دنیوگیم  ثیداحا  زا  یـضعب  تفر و  دنهاوخ  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ناشیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور 
گرزب ياملع  زا  یخرب  رظن  رگا  هتبلا  دیسر . دنهاوخ  تداهش  هب  تایاور ، رد  روکذم  یتاصخـشم  اب  یناراکتیانج  تسد  هب  دوب و  دهاوخن 
دنهاوخ تداهش  هب  زین  جع ) ) نامز ماما  مییوگب  دیاب  دش ؛» دنهاوخ  لوتقم  ای  مومسم  همئا  زا  کی  ره   » هک میریذپب  ار  قودص ) خیش  دننام  )

دیاب لقادـح  میـشابن ؛ لئاق  همئا  همه  يارب  ار  تیاور  نیا  تیّلک  دـیفم ،) خیـش  نوچمه   ) املع زا  رگید  ياهدـع  رظن  قبط  رب  رگا  اما  دیـسر .
ترضح نآ  لتاق  تایصوصخ  حرط  هک  دسریم  رظن  هب  هاگدید ، ود  نیا  هب  هجوت  اب  تسین . نشور  زیزع  نآ  تافو  یگنوگچ  هک  مییوگب 

. ناگدنسیون زا  یعمج  يدهم ، هار  هب  مشچ  اگن : رتشیب  یهاگآ  يارب  درادن . ینادنچ  هدیاف 

؟ تسا هدرک  جاودزا  مالسلاهیلعنامز  ماما  هدعاق ، قبط  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  جاودزا  مالسلاهیلعنامز  ماما  هدعاق ، قبط  ایآ 

خساپ

هب جایتحا  جاودزاو  تسا ، یفخم  دارفا  همه  زا  وا  هیرظن  نیا  قبط  اریز  دـش ؛ جاودزا  مدـع  هب  مزتلم  دـیاب  " صخـش ، يافخ   " هیرظن قباـطم 
هب مزتلم  ناوتیم  " ناونع ، يافخ   " هیرظن قباـطمو  درادـن . يراـگزاس  تبیغ  هفـسلفو  تمکح  اـب  دوخ  هبون  هب  نیاو  دراد  مدرم  اـب  طاـبترا 

تایاور  - 1 تهج : هب  تسا ، لوا  لوق  حیجرت  دسریم  رظن  هب  هچنآ  تسا . یمالسا  ّتنـس  اب  قباطم  هکنآ  ًاصوصخ  دش ، ترـضح  جاودزا 
رد هچ  رگ   - 2 یقرواپ } ص 32 . ص 151 و ج 51 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 370 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  . } صخش يافخ  رب  رایـسب 
زینو هدـشن  لـقن  ماـما  زا  تیاور  نـیا  اـّما  دنـسانشیمن ، یلو  دـننیبیم  جـح  مسوـم  رد  ار  ترـضح  مدرم  هـک  هدـش  هراـشا  يرْمَع  تـیاور 
رگا  - 4 درب . رس  هب  مات  تبیغ  رد  ترضح  هک  تسا  رارق   - 3 یقرواپ } ص 440 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  . } دراد جح  مسوم  هب  صاصتخا 
یلع زا  يدوعسم   - 5 دندرکیم . هراشا  نآ  هب  هسّدقم  هیحان  يالکوو  ارفـس  هدـش  هک  مه  دروم  کی  رد  دـیاب  دوب  هتفرگ  تروص  جاودزا 

ار دوخ  لسن  هکنآ  ات  دوریمن  ایند  زا  ماما  هک  هدش  تیاور  ام  يارب  میدرک : ضرع  ع )  ) اضر ماما  هب  ام  دومرف : هک  هدرک  لقن  هزمحیبا  نب 
تابثا یقرواپ .  . } مئاق زج  هب  " مئآقلا ؛ ّالإ  : " هدـشن تیاور  امـش  يارب  ثیدـح  نیا  صوصخ  رد  ایآ  : " دومرف وا  هب  ع )  ) اـضر ماـما  دـنیبب ؟

{ یقرواپ ص 201 . ۀیصولا ،

؟ دیهدیم خساپ  هنوگچ  رمع  نب  لّضفم  تیاور  هب  جاودزا ، مدع  هب  لوق  تروص  رد 

شسرپ

؟ دیهدیم خساپ  هنوگچ  رمع  نب  لّضفم  تیاور  هب  جاودزا ، مدع  هب  لوق  تروص  رد 
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خساپ

هک هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماـما  زا  وا  دـناهدرک . کّـسمت  رمع  نب  لـضفم  تیاور  هب  دنترـضح  جاودزا  هب  لـئاق  هک  یناـسک  لوا  خـساپ 
، یـسوط ۀبیغلا ، یقرواپ .  " . } تسوا رما  ّیلوتم  هک  ییالوم  رگم  دـباییمن  عالطا  شدالوا  ریغو  دالوا  زا  کی  چـیه  وا  ناکم  زا  : " ... دومرف

هملک دـلو "  " هملک ياج  هب  یلو  هدرک  لقن  ۀـبیغلا "  " باتک رد  ینامعن  نومـضم  نیمه  هب  ار  تیاور  نیا   - 1 خساپ : یقرواپ } ص 102 .
عـالطا یلو  ریغو  یلو  زا  یـسک  وا  عـضوم  ربو  " " ؛ هریغ ـالو  ّیلو  نم  دـحأ  هعـضوم  یلع  علّطیـالو  : " لکـش نیا  هب  تسا ، هدروآ  یلو " "

زا اذلو  تسا ، دـنزرفو  رـسمه  ياراد  نامز  ماما  نألا  هک  هدـماین  تیاور  رد   - 2 یقرواپ } ص 17 . ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  ."  } دـباییمن
هک تسا  نکمم   - 3 دنیآیم . ایند  هب  نآ  زا  دعب  ای  روهظ  هناتـسآ  رد  هک  دنـشاب  ینادـنزرف  دارم  هک  تسا  نکمم  دراد ، لامجا  تهج  نیا 

عالّطا وا  هاگیاج  زا  یـسک  تشادیم  دنزرف  ترـضح  هک  یتروص  رد  یتح  ینعی  دـشاب ، صخـش  يافخ  رد  هغلابم  باب  زا  ریبعت  هنوگ  نیا 
لالدتـسا يرابنا  ییحی  نب  دمحم  نب  دـمحا  تیاور  هب  وا  یمئاد  ناکمو  ترـضح  دالواو  جاودزا  تابثا  يارب  یخرب  مود  خـساپ  تشادـن .

 . یقرواپ . } تسا ع )  ) نامز ماما  لسنو  نادـنزرف  تماـقا  لـحم  هک  هدـش  رهـش  جـنپ  هب  هراـشا  تسا  لّـصفم  هک  تیاور  نیا  رد  دـناهدرک .
هلمج نآ  زا  دناهدرک ، ّدر  مزج  تروص  هبو  هدومن  فیعـضت  يدایز  هدـع  ار  يرابنا  تیاور  یقرواپ } ص 213-221 . ج 53 ، راونألاراحب ،

تمعن دیس  . 2 یقرواپ } هیشاح . رد   108ù107 ص ج 5 ، ۀـعیرذلا ، یقرواپ .  . } ینارهت گرزب  اـقآ  . 1 درک : هراـشا  دارفا  نیا  هب  ناوتیم 
ج 1، ۀلیخدلا ، رابخألا  یقرواپ .  . } يرتشوش یقت  دّمحم  خیش  . 3 یقرواپ } . 65ù64 ص ج 2 ، هّینامعنلا ، راونألا  یقرواپ .  . } يریازج هَّللا 

هدننک تیاکح  امو  هدیسر  ام  تسد  هب  تداجو  قیرط  زا  اهنت  تیاکح  نیا  : " دیوگیم ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  یقرواپ } ص 146-152 .
تسا بیرغو  بیجع  روماو  تاضقانت  رب  لمتشم  نآ  نتمو  دنس  تسا . هدوب  سلجم  نآ  رد  یمرتحم  درم  وا  هکنآ  زج  میسانشیمن  ار  هّصق 

راـثآ ندینـشو  راـید  رکذو  بیبـح  داـی  هب  نتفرگ  سنا  درجم  تاـیاکح  نیا  لـقن  رد  اـملع  ضرغو  دوـمن ... راـکنا  ار  اـهنآ  ناوـتیم  هـک 
{ یقرواپ ص 108 . ج 5 ، ۀعیرذلا ، یقرواپ .  ... " . } تسوا

هینک بقل و 

. دیربب مان  ار  يدهم 7 ترضح  ياه  بقل  زا  بقل  هدزای 

شسرپ

. دیربب مان  ار  يدهم 7 ترضح  ياه  بقل  زا  بقل  هدزای 

خساپ

, روصنم دمحم , لآ  نم  ۀّجحلا   , نامزلا بحاص  هّللا ,  ۀّیقب  رمالا , بحاص  يدـهم ,  مئاق ,  هدـمآ :  تایاور  رد  هک  يدهم 7 ترضح  باقلا 
. دـشن تفای  راونـالاراحب  تاـیاوررد  حـلاصابا  رـصع و  یلو  ( 1  .) تاـیارلا بحاـص  جرـصع ,  ّیلوـج  مساـقلاوبا ,  حـلاص ,  فـلخ  رظتنم ,

43 ج 51 ص 28 ـ راونالاراحب , یقروا 1. (پـ

؟ دوشیم هتفگ  یسک  هچ  هب  هچ و  ینعی  ارهز  لگ  سگرن و  لگ  حلاصابأ ، ای 

شسرپ
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؟ دوشیم هتفگ  یسک  هچ  هب  هچ و  ینعی  ارهز  لگ  سگرن و  لگ  حلاصابأ ، ای 

خساپ

. دوریم راک  هب  ترـضح  ياههینک  زا  یکی  ناونع  هب  حلاصابا "  " هلمج تسا . (ع ) نامزلا رـصعلا و  بحاص  هب  باطخ  هس  ره  تالمج  نیا 
سگرن تسا . هدش  دلوتم  سگرن  نماد  رد  هک  ناونع  نیا  هب  سگرن  لگ  تسا و  (س ) ارهز ترـضح  شاهّدج  هک  ناونع  نیا  هب  ارهز  لگ 

لگ سگرن ، لگ   " رگید باطخ  ود  حـلاصابأ  هب  باطخ  زا  ریغ  هتبلا  دـیآیم . باسح  هب  (ع ) نامز ماـما  رداـم  تسا و  اـکیلم "  " لـصا رد 
. تسا هدش  هیبشت  لُگ  هب  ترضح  هتشگ و  جیار  ترضح  ناقاتشم  نابز  رب  ارهز "

روطچ دـشابیم ، (ص ) ربمایپ زا  نآرق  لوزن  تامدـخ و  نینچ  مه  تسا  رتکیدزن  یحو  تایآ  هب  (ص ) مالـسا ربمغیپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دنناوخیم نآرقلا  کیرش  ار  جع   ) نامزلا بحاص  ترضح 

شسرپ

روطچ دـشابیم ، (ص ) ربمایپ زا  نآرق  لوزن  تامدـخ و  نینچ  مه  تسا  رتکیدزن  یحو  تایآ  هب  (ص ) مالـسا ربمغیپ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
؟ دنناوخیم نآرقلا  کیرش  ار  جع   ) نامزلا بحاص  ترضح 

خساپ

: دومرف (ص ) ربمایپ هک  تسا  رتاوتم  تنس  لها  هعیـش و  نایم  هک  تسا  نیلقث   " فورعم ثیدح  هب  هراشا  نآرقلا  کیرـش   " ریبعت لوا  خساپ 
؛ دـش دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینزب ، اهنآ  نماد  هب  تسد  رگا  هک  مراذـگیم  راـگدای  هب  هیاـمنارگ  زیچ  ود  موریم و  امـش  ناـیم  زا  نم  "

کیرـش دیجم  نآرق  اب  یهلا  هماع  تیاده  رد  جـع  ) رـصع یلو  ترـضح  ًاصوصخ  (ع ) راهطأ همئا  نیاربانب  سپ  [ 1 "] مترتع ادـخ و  باتک 
الامتحا مود  خساپ  لاؤس 1582 . هقرفتم ص 486 ، لئاسم  متفه  لهچ و  شخب  لوا  تائاتفتـسا ج  يزاریـش  مراـکم  هللا  ۀـیآ  [1 . ] دنشابیم

زا موصعم و  ماما  نامز  نیا  رد  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  نوچ  دراد و  نیلقث  ثیدـح  هب  رظن  هدـش  داـی  فصو  نیا  هب  ترـضح  نآ  هکنیا 
لوـسر زا  یثیدـح  تسا . هدـش  هدـناوخ  نآرقلا  کیرـش  تراـیز  هـلمج  نـیا  رد  تـسا  نآرق  لدـع  گنـسمه و  نیبـم و  ربماـیپ و  ترتـع 

هللا و باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  ّتنـس  لها  هعیـش و  بتک  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا
باتک مراذگ  یم  اجب  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  ضوحلا ; یّلع  اروی  یتح  اتریقت  مل  اولفت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  یتیب  لها  یترتع 

رد هکنیا  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نآ  و  دیوش . یمن  هارمگ  زگره  دینک  کسمت  ود  نآ  هب  رگا  ار .» متیب  لها  مترتع  دـنوادخ و 
يانعم نامه  هک  دـناسر  یم  ار  نآرق  اب  تیب  لها  ندوب  نیرق  ندوب و  لدـع  فیرـش  ثیدـح  نیا  دـنوش . قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح  راـنک 
تیاده زا  يریگ  هرهب  ود و  ره  هب  کسمت  اب  تسا و  ود  ره  هب  کّسمت  رد  تلالض  زا  تاجن  لماک و  تیاده  هک  اریز  تسا  ندوب  کیرش 

. تفای تسد  لماک  تداعس  يراگتسر و  هب  ناوت  یم  ود  ره 

؟ تسا نیموصعم  زا  کی  مادک  هب  بوسنم  مئاق  بقل 

شسرپ

؟ تسا نیموصعم  زا  کی  مادک  هب  بوسنم  مئاق  بقل 
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خساپ

باقلا زا  یکی  هملک  نیا  ناماما  حیرـصت  هب  تسا . قح  هب  هدـننک  مایق  ینعی  قحلاب  مئاق  ای  مئاـق  هملک  (ع ) همئا فاـصوا  اـی  باـقلا  زا  یکی 
نآ یقیقح  هدـننک  مایق  دـسریم ، هجیتن  هب  تسا و  ریگارف  ریگناـهج و  نوچ  وا  ماـیق  دـنکیم . قح  هب  ماـیق  هک  تسا  (ع ) يدـهم ترـضح 
هب مئاق  نم  : " دومرف دیتسه ، قحلاب  مئاق  امش  ایآ  متفگ : (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  دیوگیم : نمحرلادبع  هب  سنوی  دوب . دهاوخ  ترضح 
ملظ روج و  زا  رپ  هک  روط  نامه   ) دنکیم لدع  زا  رپ  ار  نآ  دنادرگیم و  هزیکاپ  ناملاظ  نانمشد و  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  یلو  متسه ، قح 
راـبج ره  دـینادرگ و  دـهاوخ  ناـسآ  وا  رب  ار  يراوشد  ره  دـنوادخ  دوب . دـهاوخ  مهدزاود  ماـما  نم و  لـسن  زا  دـنزرف  نیمجنپ  دوب ) هدـش 

 - 1 اهتشونیپ : ( 1" .) دوب دهاوخ  یفخم  مدرم  رب  وا  تدالو  هک  دوب  دـهاوخ  ناوناب  نیرتهب  دـنزرف  وا  درک ... دـهاوخ  لیلذ  ار  يرگمتس 
ص 282. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم 

؟ دنا هتشاذگ  ییاه  بقل  مسا و  يدهم  ماما  يارب  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هتشاذگ  ییاه  بقل  مسا و  يدهم  ماما  يارب  ارچ 

خساپ

ناسنا و یفرعم  ياه  هناشن  رازبا و  زا  بقل  مسا و  اریز  تسا ، عماوج  همه  ةدش  هتفریذپ  ياه  تنـس  زا  اه  ناسنا  يارب  باقلا  مسا و  باختنا 
نیا رب  نوزفا  درک !؟ تبث  خیرات  رد  ار  شا  همانیگدنز  تخانـش و  ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ  دشاب ، هتـشادن  مسا  ناسنا  رگا  تسا . یبای  تیوه 
هدوب اه  ناسنا  همه  هب  قلعتم  اریز  تسا ؛ رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  یسایس ،  یملع و  ياه  هرهچ  ناهج و  ناربهر  يارب  مان  باختنا  هک 

شنیزگ ددرگن . هدافتساءوس  نانآ  تیعقوم  مان و  زا  هدشن و  فیرحت  نانآ  تیصخش  ات  دنوش ، هتخانـش  تاصخـشم  اه و  یگژیو  اب  دیاب  و 
ترـضح تسا .  یقطنم  لوقعم و  يرما  ترـضح ، يارب  بقل  مان و  باختنا  هدوبن و  انثتـسم  هدعاق  نیا  زا  ع )  ) نامز ماما  يارب  بقل  مسا و 

موـلعم و بقل  مسا و  دـیاب  هک  تسا ، زین  ناـهج  حلـصم  ربـهر و  دـشاب ، هتـشاد  بقل  مسا و  دـیاب  تسا و  هعماـج  دارفا  زا  هـکنآ  رب  هوـالع 
هب ترـضح  باقلا  یماسا و  يددعتم  تایاور  رد  ور  نیا  زا  دننکن ، هدافتـسا  ءوس  وا  ماقم  تیـصخش و  زا  یخرب  ات  دشاب ، هتـشاد  صخـشم 
ءوس وا  ناونع  زا  یخرب  تسا ؛ هدش  یفرعم  لماک  تاصخـشم  مان و  اب  ترـضح  هک  نآ  مغر  هب  هنافـسأتم  ( 1 .) تسا هدـش  نایب  لماک  روط 

؛  31 ص 28 -  ج51 ، راونالاراحب ،  - 1 اه :  تشون  یپ  دـنیامن . یم  یفرعم  ع )  ) نامز ماما  ار  دوخ  هدومن و  تیباب  ياعدا  هدرک و  هدافتـسا 
ص 227. دوعوم ، يدهم 

؟ تسیچ یفختال » یتلا  هللا  ۀجح  ای  کیلع  مالسلا   » هک هلمج  نیا  زا  روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ یفختال » یتلا  هللا  ۀجح  ای  کیلع  مالسلا   » هک هلمج  نیا  زا  روظنم 

خساپ

تسادخ تّجح  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  یفختال » یتلا  هللا  ۀجح  ای  کیلع  مالـسلا   » هک هلمج  نیا  رد 
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رد هچرگ  تسا  یباتفآ  دننام  دشاب . یمن  هدیـشوپ  تسا و  نشور  تسا  وا  تماما  وا و  دوجو  رب  هک  یعطاق  هلّدا  رطاخ  هب  وا  ندوب  تّجح  و 
. دشاب بیاغ  ربا  ریز 

؟ تسادخ نامز  یلصا  بحاص  هک  یتروص  رد  دنیوگ  یم  نامزلا  بحاص  ار  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ تسادخ نامز  یلصا  بحاص  هک  یتروص  رد  دنیوگ  یم  نامزلا  بحاص  ار  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  ارچ 

خساپ

دوخ هک  دـنوادخ  درادـن  تافانم  تسا و  نامز  نیا  رد  ادـخ  فرط  زا  تیـالو  ياراد  راـیتخا و  بحاـص  هک  یـسک  ینعی  ناـمزلا  بحاـص 
هیلع )) نامز ماما  دـهدب و  تیـالو  ندوب و  راـیتخا  بحاـص  یتسرپرـس و  يدارفا  هب  تسا  تادوجوم  ماـمت  یقیقح  ّیلو  راـیتخا و  بحاـص 

. تسا دنوادخ  بناج  زا  تیالو  یتسرپرس و  نینچ  ياراد  نامز  نیا  رد  مالسلا ))

؟ تسیچ هللا » ۀیقب   » هملک ي ینعم 

شسرپ

؟ تسیچ هللا » ۀیقب   » هملک ي ینعم 

خساپ

قلخ و ادخ و  نیب  هطـساو ي  هکنیا  يارب  تسا  هتـشاذگ  یقاب  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  ) ادخ هدراذـگ ي  یقاب  ینعی  هللا » ۀـیقب   » لوا خـساپ 
(( مالـسلا هیلع  )) مئاقلا هب  قطنی  ام  لّوا  : » تسا هدش  لقن  مالـسلا )) هیلع  )) رقاب ماما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  دشاب .) ادـخ  بناج  زا  تجح 
زا سپ  مالسلا )) هیلع  )) يدهم هک  ینخس  نیتسخن  ... هتجح ; هللا و  ۀیقب  انا  لوقی  مث  نینمؤم  متنک  نا  مکل  رخ  هللا  ۀیقب  هیآلا  هذه  جرخ  نیح 
زا هک  يدوجوم  ینعی  هللا » ۀـیقب  ...«. » میتسه وا  تجح  و  هللا » ۀـیقب   » نم دـیوگ  یم  سپـس  هللا »... ۀـیقب   » تسا هیآ  نیا  دـیوگ  یم  دوخ  مایق 

نیرخآ مالـسلا )) هیلع  )) دوعوم يدهم  هک  اجنآ  زا  و  ددرگ . وا  تداعـس  ریخ و  تعکر و  کی  ای  هدـنام و  یقاب  رـشب  يارب  دـنوادخ  فرط 
هب يو  زا  تسا  هتـشاذگ  یقاـب  Øјو  هریخذ  یناـهج  لدـع  تموکح  داـجیا  ناـهج و  یّلک  حالـصا  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  اوشیپ 
" هَّللا ۀیقب  و" تسا . هدمآ  ماودو  تابث  يانعم  هب  تغل  ردو  تسا  یتسینو  انف  دض  ياقب  زا  هیقب "  " مود خساپ  دوش . یم  ریبعت  هللا » ۀیقب   » بقل
؛" ۀـیداهلا ةرتـعلا  نم  ولختـال  یتـلا  هَّللا  ۀـّیقب  نیأ  : " میناوـخیم هبدـن  ياـعد  رد  تسا . تباـث  نـیمز  يور  رد  هـک  ادـخ  هدـنام  یقاـب  ینعی 
" هَّللا ۀیقب   " زا دوصقم  هکنیا   - 1 تسا : لامتحا  ود  هملک  نیا  زا  دوصقم  رد  تسین ". هرهاط  ترتع  ریغ  زا  هک  ادخ  هدـنام  یقاب  تساجک  "

تباث نآ  رد  دـیاب  ًامئادو  دوب  دـهاوخنو  هدوبن  یلاخ  نآ  زا  نیمز  زگره  هک  تسا  نیمز  يور  رد  ادـخ  تجح  هب  هراـشاو  هدوب  یّلک  ناونع 
يارب یبقل  هَّللا " ۀیقب   " زا دوصقم  هکنیا   - 2 تسا . نامز  نیا  رد  نآ  درف  کی  رب  یّلک  قابطنا  باب  زا  ع )  ) نامز ماما  رب  نآ  قابطناو  دشاب .

هتفگ ییاج  رد  هلمج  نیا  : " دیوگیم تیکـس " نبا  . " دراد يدوجو  ماودو  هدوب  تباث  نیمز  يور  رد  هکنیا  رابتعا  هب  دشاب  ع )  ) نامز ماما 
یقرواپ } ۀیقب  " ار ع )  ) يدهم ترضح  Ř� نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  " تسا . هتسشن  راظتنا ا هبو  هدرک  تاعارم  ار  یسک  ناسنا  هک  دوشیم 

هک هداد  ینأشو  ماـقم  وا  هبو  هدوب  دـنوادخ  تیاـعر  تحت  هک  تهج  نآ  زا  دـنیوگیم  هَّللا " یقرواـپ } ص 128 . هغللا ، سییاـقم  مجعم  . 
. دنشاب هتشاد  دوخ  ياهراک  رد  ار  وا  جرف  راظتنا  مدرم ،
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؟ تسا هدش  هیبشت  دیشروخ  هب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هیبشت  دیشروخ  هب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  ارچ 

خساپ

دیشروخ هک  هنوگنامه  هک  تسا  نیا  الامتحا  هتفرگ  تروص  دیشروخ  هب  تبسن  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  دروم  رد  هک  یهیبشت  زا  روظنم 
زا هکنیا  اب  زین  مالـسلا )) هیلع  )) ناـمز ماـما  دـهد  یم  تادوجوم  هب  ار  شیوخ  ترارح  رون و  تسا  بئاـغ  دارفا  رظن  زا  هکنیا  اـب  ربا  ریز  رد 

. تسا دنوادخ  ضیف  هطساو ي  ماما  نوچ  دنوش  یم  دنم  هرهب  بانج  نآ  دوجو  ضیف  زا  ناهج  تادوجوم  تسا  بئاغ  اهرظن 

؟ دنا هدیمان  نامزلا ) بحاص   ) ار يدهم  ماما  مسا  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدیمان  نامزلا ) بحاص   ) ار يدهم  ماما  مسا  ارچ 

خساپ

هکنیا دـشاب :  ریز  لیلد  هب  دـیاش  ناشیا  يارب  یبقل  نینچ  ندراذـگ  و  ناـشیا ، مسا  هن  تسا  يدـهم  ماـما  بقل  ناـمزلا ، بحاـص  هکنیا  لوا 
بش ندمآ  دیدپ  راگزور و  شدرگ  هک  تسا  نیا  دنا  هدیمان  نامز  بحاص  ار  ناشیا  هکنیا  راگزور و  رصع و  نارود و  ینعی  نامز  يانعم 
نیمز يدـهم ( ماما  دوجو  نُمی  هب  میناوخیم  اهاعد  رد  هک  روط  ناـمه  تسا . يدـهم ( ماـما  سدـقم  دوجو  هطـساوب  ناـمز  رذـگ  زور و  و 

. تسا نیمز  اه و  نامسآ  ندش  رارقرب  ثعاب  ادخ  تجح  هکنیا :  رگید  دسر . یم  مدرم  هب  يزور  قزر و  تسا و  زبسرس 

؟  تسا مساقلاوبا  جع )   ) نامز ماما  هینک  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مساقلاوبا  جع )   ) نامز ماما  هینک  ارچ 

خساپ

نآ هک  تسانعم  نادبنیا  تسا ؛ مساقلاوبا »  » ترـضح نآ  روهـشم  ياههینک  زا  تسا ، نم  هینک  دننام  وا  هینک  دومرف : (ص ) ادخ ربمایپ  نوچ 
. دناهتشاد ًالبق  هک  نآ  ای  تشاد و  دنهاوخ  مساق »  » مان هب  يدنزرف  ترضح 

؟  دیهد خساپ  لیصفت  هب  لالدتسا و  اب  افطل  ؟  دنیوگ یم  حلاص  ابا  ( جع  ) يدهم ترضح  هب  ارچ 

شسرپ

؟  دیهد خساپ  لیصفت  هب  لالدتسا و  اب  افطل  ؟  دنیوگ یم  حلاص  ابا  ( جع  ) يدهم ترضح  هب  ارچ 
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خساپ

زا یخرب  هک  تسین  يدـیدرت  نیا  رد  - 1 دینک . هجوت  بلطم  دنچ  نیا  هب  دیاب  لاوس  نیا  یلیـصفت  خساپ  ندـمآ  تسد  هب  يارب  لوا  خـساپ 
« بقاثلا مجنلا   » باتک هدنسیون  دنا . هدناوخ  یسردایرف  هب  حلاصابا »  » هینک اب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ترـضح  يراتفرگ ، ماگنه  هب  مدرم 
ج2 بقاثلا ، مجنلا  .) دـندز یم  ادـص  حـلاصابا »  » اب يراـتفرگ  ماـگنه  رد  ار  ناـمز  ماـما  یناـبایب ، يرهـش و  برع  مدرم  نیب  رد  دـیوگ : یم 
هک میشاب  هتشاد  هجوت  - 2 يوسوم ) نیسای  دیس  قیقحت  يرمق ، يرجه   1415 مق ، يدهملا  راونا  تاراشتنا  لوا ، پاچ  مهن ، باب  ص425 ،

بحاص  » مسا زا  ناوت  یم  تـالاح و  همه  رد  هن  دـنرب  یم  راـک  هب  ـالاک  هار و  ندرک  مگ  صوصخ  هب  يراـتفرگ و  تقو  رد  ار  حـلاصابا » »
یسردایرف هب  ار  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اهمان  نیا  اب  يراتفرگ  تقو  رد  درک و  هدافتـسا  مه  ثوغ  مسا  ثیغم و  مسا  نامزلا »

، جحلا باتک  اهیدلجم ، راهچ  زا  ج2 ، هیقف ، .) هزمح اهایرد  لکوم  دراد و  مان  حـلاص »  » اهنابایب لّکوم  تایاور ، زا  یخرب  هیاپ  رب  - 3 دناوخ .
باب باب 53 ، رفـسلا ، بادآ  باوبا  جـحلا ، باتک  ج8 ص325 ، يدنوخآ ، پاچ  هعیـشلا ، لئاسو  ص298 ، قیرطلا ، نع  لاضلا  اعد  باـب 

ج73 توریب ، پاچ  راونـالا ، راـحب  ح3 ، هزمح ، اـی  رحبلا  یف  انودـشرا و  حـلاص  اـی  يداـنی  نا  قیرطلا و  نع  لـض  نمل  نماـیتلا  بابحتـسا 
مگ ایرد  رد  رگا  دـهاوخب و  یـسردایرف  هب  حـلاص » ای   » ترابع اب  ار  حـلاص »  » نیمه تسا  رتهب  دوش ، مگ  اـهنابایب  رد  یـسک  رگا  ص253 )

راحب بقاثلا ، مجنلا  رد  .) تسا هدیـسر  اهنآ  دایرف  هب  اهنابایب  لکوم  دـنا و  هدرک  نینچ  خـیرات  لوط  رد  يدارفا  هزمح .» ای   » دـنزب دایرف  دوش 
هدروآ هامعبرا  ثیدح  نمـض  رد  لاصخ ، رد  قودص  خیـش  دـنا ). هدروآ  ار  هتفای  تاجن  ناگتـشگ  مگ  زا  يدراوم  رگید  ذـخآم  راونالا و 

کی توریب ، یملعا ، پاچ  ص618 س13 ، لاصخ ،  ...«) ینثغا حلاص ! ای  دانیلف  هسفن ، یلع  فاخ  وا  رفـس  یف  مکنم  لض  نم  و  تسا ...« :
راونـالاراحب ج73 هعیـشلا ج8 ص325 ح4 و  لـیاسو  رد  ار  ثیدـح  نیا  لوا ) پاـچ  يراـفغ ، ربـکا  یلع  قیقحت  يرمق ،  1410 يدلجم ،

دایرف دیاب  دنک  دیدهت  ار  وا  يرطخ  ای  دنک و  مگ  ار  هار  ترفاسم  رد  امـش  زا  یـسک  رگا  دیوگ  یم  ثیدح  نیا  تسا . هدروآ  زین  ص243 
اهرهـش و رد  هک  دراد  دوجو  حلاص »  » مان هب  رفن  کی  دنتـسه  امـش  ناردارب  هک  نموم  ياه  نج  نایم  رد  نوچ  نک » مکمک  حلاص  ای   » دنزب
دهد و یم  خساپ  دونـشب  ار  یـسک  یهاوخ  کمک  يادـص  هک  یماگنه  تسا و  هدرک  امـش  فقو  ار  دوخ  وا  دـنک و  یم  شدرگ  اهروشک 
-4 دراد . یم  هگن  شبحاـص  يارب  دریگ و  یم  ار  نآ  دـنک  مر  یـسک  بکرم  رگا  دـنک و  یم  یئاـمنهار  هدـش ، مگ  امـش  زا  هک  ار  یـسک 
ای دانف  قیرطلا  یف  تللض  اذا  : » دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  دیوگ : یم  نساحم  باتک  هدنـسیون 

ناشن ام  هب  ار  هار  حلاصابا ! يا  حلاص ! يا  نزبادص : يدرک  مگ  ار  هار  هک  یماگنه  هللا » امکمحر  قیرطلا  یلا  انودشرا  حـلاص  ابا  ای  حـلاص 
، تیبلا لهال  یملعلا  عمجملا  تاراـشتنا  ثیدـح 100 ، قیرطلا ، نع  لاضلا  داشرا  باب  ص110 ، مود ، پاچ  ج2 ، یقرب ، نساحم  .) دیهدب

بحاص ار  ثیدح  نیمه  حلاص » ابا  ای  حـلاص  ای  : » تسا هدـمآ  یملع  عمجم  پاچ  نساحم  رد  ثیدح 1300 ) لسلسم  هرامش  ، 1416 مق ،
ثیدح نتم  یـسررب  رد  و  حلاص » ابا  ای  حلاص و  ای  : » تسا هدروآ  هدرک و  لقن  نساحم  زا  ص 163 ، مود ، باب  لوا  دلج  رد  بقاثلا  مجنلا 

رد ساسا  نیا  رب  حلاصابا » ای  وا  حـلاص  ای  : » دـشاب نینچ  مجنلا  ترابع  دـیاب  هک  دـنامهف  یم  نخـس  نیا  تسا . يوار  زا  دـیدرت  تسا  هتفگ 
، تشذـگ هک  یتایاور  هنیرق  هب  تفگ  ناوت  یم  حـلاصابا .» ای  و   » هن دـشاب  حـلاصابا » اـی  وا   » دـیاب تسا و  هداـتفا  فلا  بقاـثلا ، مجنلا  پاـچ 

ادص تسا  حلاص  هک  ار  اهنابایب  لکوم  دنناوت  یم  اهنابایب  ناگتـشگ  مگ  ساسا ، نیا  رب  دشاب و  حلاص  ای  دیاب  یقرب  نساحم  تیاور  ترابع 
طوبرم نابایب  لکوم  اه و  هتـشگ  مگ  هب  تاـیاور  نیا  همه  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـسر . یم  داـیرف  هب  حـلاص  ادـخ ، فطل  هب  دـننزب و 

نیا باوج  رد  دراد ؟ حلاصابا  ناونع  هب  يا  هینک  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  ایآ  - 5 درادن . مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  یطابترا  تسا و 
هب حلاصابا  زا  ینخـس  یلو  هدرک  رکذ  ار  یئاهمان  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  يارب  لامآلا  یهتنم  رد  یمق  سابع  خیـش  تفگ  دیاب  لاوس 

پاچ يده ، هملک  راحبلا ج2 ، هنیفس  رد  یمق  سابع  خیش  نیمه  ص757 س12 ) ترجه ، پاچ  ج2 ، لامآلا ، یهتنم  .) تسا هدرواین  نایم 
رد راحبلا  هنیفـس  نیمه  رد  و  تسا . هدرواین  نایم  هب  ینخـس  حلاصابا  زا  دنک ، یم  ثحب  نامز  ماما  هرابرد  هک  ص700  يدلج ، ود  یگنس 
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بحاص یلا  صنلا  هراشالا و  باب  چ1 ص328  یفاک ، لوصا  رد  تسا . هدرکن  حلاصابا  هب  يا  هراشا  مه  حلص  بحـص و  هملک  با ، هملک 
هب يا  هراـشا  مه  ص855  میدق ، پاج  خـیراوتلا ، بختنم  هدنـسیون  تسا . هدرکن  يا  هراشا  حـلاصابا  هب  یلو  هدروآ  يدایز  تایاور  رادـلا 

هدشن حلاصابا  هب  يا  هراشا  نامز ، ماما  ياه  هینک  باقلا و  ءامسا و  مود ، باب  ج51 ص28  توریب ، پاچ  راونالا  راحب  رد  درادن . حلاصابا 
، رمالا بحاـص  يدـهم ، مئاـق ، حـلاص ، فلخ  هللا ، هجح  هللا ، هیقب  دـنا : هدرک  هراـشا  اـهمان  نیا  هب  تاـیاور  ساـسا  رب  اـهباتک  نیا  رد  تسا .

هیلع يدهم  ترضح  هک  دننک  رکف  نینچ  یخرب  تسا  نکمم  رظتنم . رـصعلا ، بحاص  مساقلاوبا ، بحاص ، نامزلا ، بحاص  رادلا ، بحاص 
هک تفگ  ناوت  یمن  تفگ : نیا  باوج  رد  دیاب  یلو  دنا  هدیمان  حلاصابا  ار  ترـضح  نآ  نیمه  يارب  دراد و  حلاص  مان  هب  يدنزرف  مالـسلا 

نیا رب  یخرب  هک  يروطنامه  تسا  دالوا  ياراد  ترـضح  نآ  هک  مینک  ضرف  رگا  تسا و  دالوا  بحاص  هدرک و  جاودزا  يدـهم  ترـضح 
پاچ هینامعن ، راونا  .) تسین حلاص  مان  هب  یسک  دنا  هدرک  رکذ  ترـضح  نآ  يارب  هک  يدالوا  نایم  رد  میئوگ  یم  تروص  نیا  رد  دنرواب ،
رتکد همجرت  ردص ، دمحم  دیس  هتـشون  يربک ، تبیغ  خیرات  ص861 . يدلجم ، کی  خیراوتلا ، بختنم  ج2 ص63 . يدلجم ، راهچ  زیربت ،

هیلع نامز  ماـما  ندوب  حـلاصابا  هراـبرد  میدرک و  هعجارم  مه  يدـهملا   CD ثیداحالا و عماـج   CD هب لوا ص91 ) پاچ  هداز ، راـختفا 
هاورام الا  هصاخلا  رابخالا  یف  کلذ  اردصم  دجن  ملو  : » دـیوگ یم  مهن  باب  رد ص425 ج2  بقاثلا  مجنلا  بحاص  میتفاین . يزیچ  مالسلا 
یسررب رد  ام  و  یقرب . نساحم  تیاور  رگم  میتفاین  یتیاور  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  حلاصابا  ندوب  هینک  يارب  ام  نساحملا » یف  یقربلا 

همه یتسه ، ناـهج  رد  هک  درک  هجوت  دـیاب  تقیقح  نیا  هب  - 6 حـلاصابا . ای  هن  تسا  حـلاص  ای  نساحم  نتم  هک  میداد  ناشن  هتـشذگ  ياه 
هدیـسر ینافرع  دـیحوت  هب  یـسک  رگا  تسا و  ینافرع  بلطم  کی  نیا  تسا . رمالا  بحاص  ترـضح  تمدـخ  رد  راکردـنا ، تسد  لماوع 

نآ رظن  نیا  زا  تسا و  رمالا  بحاـص  ترـضح  رظن  ریز  یتسه ، ماـظن  رد  اـه  تیلاـعف  تاـکرح و  همه  هک  دـبای  یم  ار  تقیقح  نیا  دـشاب 
وا تعاطا  رد  رگید  لماوع  اهایرد و  لکوم  اهنابایب ، لـکوم  هیاـپ ، نیا  رب  تسا . وا  تسد  هب  همه  ناـمرف  تسا و  زیچ  همه  لـصا  ترـضح 

رورـس تانئاک و  همه  رورـس  یناوت  یم  ینزب و  ادـص  ار  ایرد  ای  نابایب  لکوم  یناوت  یم  يداتفا  رطخ  هب  ای  يدـش و  مگ  رگا  لاح  دنتـسه .
ای رگا  ینثغا . حـلاصابا  ای  یئوگ : یم  ینز و  یم  ادـص  ار  لـکوم  بحاـص  یـشاب ، يرتشیب  بدا  ياراد  رگا  ینزب و  ادـص  ار  حـلاص  نیمه 
ار وا  نارومأم  زا  ینارومأم  وا ، دوجو  اب  تسا و  رتابیز  نتفگ  حلاصابا  ای  هچرگ  دنـسر  یم  وت  دایرف  هب  یئوگب ، حلاصابا  ای  ای  یئوگب  حلاص 

يارب تسا  نکمم  تسا و  رومأـم  ناـمز  ماـما  يوس  زا  وا  تسا و  حـلاص  نیمه  دـسر  یم  وت  داـیرف  هب  هکنآ  یلو  تسین  بوخ  ندز  ادـص 
مدرم دوخ  ار  حلاصابا  هینک  هک  دش  مولعم  تشذـگ  هچنآ  زا  - 7 تسا . مک  رایسب  رما  نیا  یلو  دوش  رهاظ  ترضح  دوخ  صاخـشا ، یخرب 

نیا رد  با  تسا و  اهنابایب  لکوم  يانعم  هب  حلاص  هملک  تسا و  هدیـسرن  هراب  نیا  رد  یـشرافس  ناماما  يوس  زا  دنا و  هدرک  عادـبا  راتفرگ 
هتساوخ هک  تسا  نیا  دنا  هتفگ  حلاصابا  ای  دنا و  هتفگن  حلاص  ای  نایعیش  هکنیا  تلع  تسا و  ماما  هدنامرف و  ردپ ، رورـس ، يانعم  هب  ترابع 

رمالا بحاص  ای  نامه  حـلاصابا  ای  نیاربانب  وا . نارومأم  زا  يرومأم  زا  هن  دـنهاوخب  کمک  ترـضح  دوخ  زا  دـننک و  تاعارم  ار  بدا  دـنا 
نآ يارب  مهن  هینک  هدـمآ : بصانلا  مازلا  باتک  رد  تسا . هدـشن  رکذ  تایاور  رد  (ع ) نامز ماـما  يارب  حـلاصابا "  " هینک مود  خـساپ  تسا .
یپ دـننکیم . ادـص  ار  اقآ  هینک  نیا  اب  نتـساوخ ، تجاح  لسوت و  عقوم  رد  تسا . فورعم  اهبرع  شیپ  هک  تسا ، حـلاصوبا "  " ترـضح

میتفاین یهجو  دـنیوگیم  حـلاصابا  وا  هب  ارچ  هک  نیا  اما  موس  خـساپ  ص 481 . ج 1 ، بصاـنلا ، مازلا  يدزی ، يریاـح ، یلع   - 1 اهتشون :
تسا نآ  رطاخ  هب  دیاش  تسا و  روهـشم  اهبرع  نیب  اهنت  دشن و  تفای  ترـضح  نآ  ياهبقل  اههینک و  اهمسا و  نیب  یمـسا  نینچ  الـصا 

(ص) مرکا ربمایپ  هک  نانچ  دنا  ترضح  نادنزرف  مکح  رد  اهنیا  دنوشیم و  نیمز  تموکح  ثراو  حلاص  مدرم  ترضح  نآ  نامز  رد  هک 
زا نتدنچ  ترـضح  زا  سپ  دنیوگیم  هک  تسا  یتایاور  تهج  هب  ای  میتما و  نیا  ردپ  (ع ) یلع نم و  دومرفیم : (ع ) یلع شدوخ و  هرابرد 

. تسین نتشاد  مان  نآ  هب  يدنزرف  شاهمزال  تسا و  لوادتم  اهبرع  نیب  هینک  نیا  لاح  ره  رد  دننکیم  تموکح  شحلاص  نادنزرف 

؟ تسا ینعم  هچ  هب  هللا  باب  هملک  دییامرفب : هراب  نیا  رد  هنید  ناید  هللا و  باب  ای  کیلع  مالـسلا  هدـمآ :  رـصع  ماما  ياهاعد  زا  یکی  رد 
يدهم ماما  هب  ارچ  ؟ تسا ینعم  هچ  ياراد  ناید  تسا !؟ نآ  رد  وا  دراد و  سوسحم  هناخ  ادخ  رگم  تسا ؟ ادخ  باب  مالـسلا  هیلع  نامزماما 
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نید ناید  ترابعهب 

شسرپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  هللا  باب  هملک  دـییامرفب : هراب  نیا  رد  هنید  ناید  هللا و  باب  ای  کـیلع  مالـسلا  هدـمآ :  رـصع  ماـما  ياـهاعد  زا  یکی  رد 
يدهم ماما  هب  ارچ  ؟ تسا ینعم  هچ  ياراد  ناید  تسا !؟ نآ  رد  وا  دراد و  سوسحم  هناخ  ادخ  رگم  تسا ؟ ادخ  باب  مالسلا  هیلع  نامزماما 

. دییامرفب حیضوت  تسا /  راهق  يانعم  هب  وتسا  ادخ  ياهمان  زا  ناید  تغل  رد  میناد  یم  اریز  مینکیم ؟ مالس  ادخ  نید  ناید  ترابعهب 

خساپ

، هناخ هب  مه  یصاصتخا  تسا  يزیچ  ره  نورد  نوریب و  نیب  طابترا  هار  هلیـسو و  هاگرد  ای  باب و  دشاب ، یم  هاگرد  ای  رد و  يانعم  هب  باب 
یم برد  ياراد  ياه  هناخ  هگ  هنوگ  نامه  تسا ، زیچ  نامه  اب  بسانم  يزیچ  ره  برد  درادن  لیبق  نیا  زا  یئاهزیچ  ای  رهـش و  هناخراک و 
باب هاگرد و  یهلا  يایصوا  ءایبنا و  دشاب . یم  اهنآ  برد  يرگید  زیچ  ره  ای  اه و  هناخ  هب  یبای  تسد  یچجورخ و  يدورو و  هار  دنشاب و 

هب نانآ  قیرط  زا  دـسر  یم  قلخ  هب  دـنوادخ  زا  هک  یئاه  ضیف  رگید  يوس  زا  دـنوادخ و  هب  قلخ  ندیـسر  يارب  دنتـسه  دـنوادخ  يوس  هب 
مدرم هب  دهاوخ  یم  دنوادخ  هچنآ  ندیناسر  دنوادخ و  هب  قلخ  ندیـسر  يارب  دنتـسه  دنوادخ  هاگرد  نانآ  تهج  نیمه  هب  دسر  یم  قلخ 

هب ای  دنوادخ و  باوبا  دنوادخ  رهاظم  تایآ و  تهج  نیمه  هب  درادن  دوجو  تبـسانم  دنوادخ  ناگمه و  نیب  هک  اجنآ  زا  نانآ . هب  دـناسرب 
هب و  دنـشاب ، یم  دنوادخ  قلخ و  نیب  لصتم  ببـس  ای  دنوادخ و  يوس  هب  قیرط  دنوادخ ، هجو  هدمآ  هیعدا  تایاور و  رد  هک  اهریبعت  رگید 

دنهاوخ یم  صخـش  حور  اب  هک  یناسک  تسا . حور  اب  طابترا  يارب  باب  ندب  دز ، ار  ندـب  حور و  لاثم  ناوتب  دـیاش  بلطم  بیرقت  تهج 
لقتنم نارگید  هب  ندب  هار  زا  ار  شدوخ  ياه  هتـساوخ  حور  رگید  يوس  زا  دننک ، رارقرب  طابترا  وا  ندب  قیرط  زا  دیاب  دـننک  رارقرب  طابترا 

. تسا هدمآ  دتـسرپ  یم  قح  نید  هب  ار  دنوادخ  هک  یـسک  هدنهد و  ازج  بساحم ، سئاس ، یـضاق ، مکاح ، راهق ، يانعم  هب  ناید  دنک . یم 
دـشاب و یم  یهلا  نید  هب  دـبعتم  ای  هدـنهد و  ازج  نید ، روما  لفکتم  یهلا ، نید  مکاح  يانعم  هب  دـناوت  یم  ترایز  نیا  رد  ناـید  نیارباـنب 

. تسا قداص  جع ) ) نامز ماما  رب  یناعم  نیا  مامت 

؟ دراد ینعم  هچ  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  هرابرد  هقلخ » یف  هَّللا  نیع  ای  »

شسرپ

؟ دراد ینعم  هچ  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  هرابرد  هقلخ » یف  هَّللا  نیع  ای  »

خساپ

لامعا دراد . تراظن  اهناسنا  لامعا  رب  ماما  سّدـقم  دوجو  هک  دوشیم  هدافتـسا  مالـسلا » مهیلع  » ناماما ربمایپ و  ثیداحا  نآرق و  هیآ  تایآ 
. دوشیم هتفگ  هلا » نیع  « » مالسلا هیلع  » رـصع یلو  ترـضح  هب  تهج  نیدب  دوشیم . هضرع  شروضح  هب  نانآ  ياهراک  دنیبیم و  ار  نانآ 

شناوریپ لامعا  دـهاش  شیوخ  نامز  رد  یماما  ره  دنتـسه . هلانیع »  » مه مالـسلا » مهیلع  » همئا ریاس  هتبلا  ناهج . راـگدرورپ  هاگدـید  ینعی 
: دیامرفیم مالسلا » هیلع  » یسیع ترضح  هرابرد  میرک  نآرق  درادن  هدافتسا  ماما  يارب  هدرتسگ ) یهاگآ  نیا  ) ماقم نیا  دوجو  و  تسا . هدوب 

نیا مهدیم و  ربخ  امـش  هب  دینکیم .» هریخذ  دوخ  ياههناخ  رد  دـیروخیم و  هچنآ  هب  ( 1 (؛ مکتویب یف  نورخّدـتام  نولکأت و  امب  مکتبنا  »
ام لامعا  رهاظ  نطاب و  رب  دهاش  هلانیع » « » مالـسلا هیلع  » نامز ماما  ساسا  نیا  رب  تسا . یهلا  نایاوشیپ  ناربمایپ و  دوهـش  ماقم  هدنهد  ناشن 
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هیآ 49. نارمعلآ ، هروس  ( 1 دشابیم .

؟ تسانعم هچ  هب  يدهم  فیرش  بقل 

شسرپ

؟ تسانعم هچ  هب  يدهم  فیرش  بقل 

خساپ

هژیو ياهتیادـه  زا  یمارگ  نآ  هراومه  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  بقل  نیا  ًالامتحا  و  تسا . يدـهم  مالـسلا » هیلع  » ناـمز ماـما  باـقلا  زا  یکی 
ثیدـح رد  بقل  نیا  و  تسا . بیغ  ناـهج  اـب  ترـضح  نآ  یتوـکلم  طاـبترا  هب  ناـشیا  هک  دـسریم  رظن  هب  تـسا و  رادروـخرب  دـنوادخ 

بـش کی  رد  ار  شمایق  بابـسا  ادخ  دشابیم و  نم  تیب  لها  زا  دوعوم  يدـهم  دـنومرف : هک  تسا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » لوسر ترـضح 
هک ینعی  يدهملا ) نسحلا  نب  ۀجح   -) نیاربانب دشابیم -  همطاف  دالوا  نم و  ترتع  زا  دوعوم  يدهم  دندومرف : هک  نیا  و  دزاسیم . مهارف 

: دندومرف ترضح  تسا  هدش  لقن  مالسلا » هیلع  » رقاب ماما  زا  هک  یتیاور  رد  دشابیم  يدهم  بقل  ياراد  تسا و  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف 
یفخم ناهنپ و  روما  هب  هراومه  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  يدـهم  ّتلع  نیا  هب  وا  یفخ ؛... رما  یلا  يدـهی  هنـال  ًایدـهم  يدـهملا  یّمُـس  اـّمنا  »

. تسا هدش  هداد  رارق  ناهنپ  یفخم و  هک  دشاب  ترضح  نآ  روهظ  نامز  نامه  تسا  نکمم  یفخم  رما  نیا  و  دوشیم .» تیاده 

صاخ مان  رکذ  زا  عنم 

عوضوم ءهرابرد  ییاه  هوزج  ای  باتک  تاکما  تروص  رد  دوش ؟ یم  هتشون  تروص  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  تجح  ترضح  كرابم  مان  ارچ 
. دییامن یفرعم  تالاؤس 

شسرپ

ییاه هوزج  ای  باتک  تاکما  تروص  رد  دوش ؟ یم  هتـشون  تروص  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  تجح  ترـضح  كراـبم  ماـن  ارچ 
. دییامن یفرعم  تالاؤس  عوضوم  ءهرابرد 

خساپ

شزومآ هب  ممـصم  شیوخ ,  یملع  داهج  شالت و  اـب  هک  دـیتسه  سرد  حرط  ياراد  یملعم  هک  دـهد  یم  ناـشن  امـش  تـالاؤس  همدـقم : 
دنوادـخ زا  نازومآ  شناد  تیادـه  تیبرت و  میلعت و  رما  رد  ار  امـش  تیقفوم  دیـشاب . یم  بلاـطم  تسرد  نییبـت  یهلا و  فراـعم  حـیحص 

هب ییوگ  خساپ  یملع و  تردق   1 هلمج :  زا  تسا ,  زیچ  دـنچ  ملعم  تیقفوم  لماوع  يزوس :  لد  باـب  زا  يرگید  ءهتکن  میراد .  تلئـسم 
نایاپ رد   3 بلاطم .  میهفت  نایب و  تردق   2 دینک . یم  ادیپ  ار  زاورپ  لاب  تردق و  شیوخ  تالاؤس  حرط  تاعلاطم و  اب  امش  هک  تالاؤس , 
قفوم ملعم  نآ  دشاب , هدش  داجیا  نازومآ  شناد  راتفر  قالخا و  رد  یتارییغت  رگا  دـش ؟ هچ  شزومآ  ءهجیتن  هک  دـینک  دروآرب  لاس  ای  مرت 

ءهیحاـن زا  هک  يا  هماـن  یعقوت و  رد  یتـح  1)و   ) تسا هدـش  یهن  نامز 7 ماـما  ماـن  رکذ  زا  تاـیاور  یخرب  رد  کـی :  لاؤس  خـساپ  تسا . 
رد همئا :  زا  هک  یتایاور  عومجم  زا  هتبلا  تسا )(.  هتفرگ  رارق  تنعل  دروم  دـنک , یم  رکذ  ار  ترـضح  مان  هک  یـسک  هدـش ,  دراو  هسدـقم 

دعب نامز  هب  طوبرم  تیعونمم  نیا  هک  دش  یم  هدافتسا  هدش ,  لقن  هجرف  نامز 7 ص 235  نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ماما مان  رکذ  زا  یهن  دروم 
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نایعیش یتح  هک  دنتشاد  غیلب  یعس  ترضح  نآ  دوخ  مه  يرکسع 7و  نسح  ماما  مه  هک  هدوب  يربک  تبیغ  زاغآ  ات  نامز 7 ماما  تدالو  زا 
هب 7 دمحم لآ  مئاق  هک  تسا  بقارم  ًالماک  تقو  ءهفیلخ  دنتسناد  یم  اریز  دندرگن , علطم  ترـضح  یگدنز  یگنوگچ  لحم و  تدالو و  زا 

ًالثم يدعب  نارود  رد  هنرگو  دنارتسگب , ناهج  رسارس  رد  ار  لاد  لدع و  طاسب  دنادرگ و  نوگنرس  ار  رباج  ياه  تموکح  ادابم  دیاین . ایند 
ص 233 دوـعوم , يدـهم  یناود ,  یلع  یقروا 1ً. پـ ( ) 2 .) دـسر یمن  رظن  هب  ترـضح  نآ  ماـن  رکذ  عنم  رد  یتمکح  هنوگ  چـیه  اـم  رـصع 

ص 236 نامه ,  یقروا 2. پـ  (. ) یسلجم راونالاراحب  ءهمجرت ج 13 )236

یفخم لیلد  رگا  تسا  نینچ  مه  نءالا  ایآ  دـش  یم  بوسحم  رفک  7 رصع یلو  ترضح  مان  ندروآ  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  رـصع  رد 
؟ دشاب یفخم  دیاب  مه  زورما  ارچ  هدوب  ترضح  ناج  زا  سرت  راوگرزب  نآ  مان  ندومن 

شسرپ

لیلد رگا  تسا  نینچ  مه  نءـالا  اـیآ  دـش  یم  بوـسحم  رفک  7 رـصع یلو  ترـضح  مان  ندروآ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  رـصع  رد 
؟ دشاب یفخم  دیاب  مه  زورما  ارچ  هدوب  ترضح  ناج  زا  سرت  راوگرزب  نآ  مان  ندومن  یفخم 

خساپ

یب یـصاع و  یطاـخ ,  ناونع  هب  هکلب  دـش , یمن  هدـناوخ  رفاـک  دروآ  یم  ناـبز  هب  ار  راوـگرزب  نآ  ماـن  یـسک  رگا  همئا :  رـصع  رد  ًـالوا :
تیعونمم نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدش  عنم  ماما 7 ندرب  مان  زا  نآ  رد  هک  يرابخا  تایاور و  عومجم  زا  ًایناث : دـش . یم  هدـیمان  گـنهرف 

یعنم راوگرزب  نآ  زا  ندرب  ماـن  زورما  نیارباـنب ,  يرـصع .  ره  رد  هن  تسا  هدوب  راوگرزب  نآ  يارغـص  تبیغ  روـضح و  رـصع  صوـصخم 
ندرب مان  زا  طایتحا  باب  زا  تسا  رتهب  دوش , لمع  تایاور  رهاـظ  هب  هک  نیا  يارب  اـما  دوعوم .  يدـهم  یناود ,  یلع  یقروا 1. پـ .)( ) درادن

. دنک يراددوخ  7 اقآ

؟ تسیچ مینک  يراج  نابز  رب  ار  (ع ) نامز ماما  كرابم  مان  تسین  زئاج  هک  نیا  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ مینک  يراج  نابز  رب  ار  (ع ) نامز ماما  كرابم  مان  تسین  زئاج  هک  نیا  تلع 

خساپ

اب : " دومرف (ع ) يداه ماما  تسا . هدرک  یهن  ناشیا  ناـکم  ندرک  صخـشم  ترـضح و  ماـن  ندرب  زا  هک  هدـمآ  یتاـیاور   1 یفاک لوصا  رد 
؟ مینک دای  وا  زا  هنوگچ  سپ  دندیسرپ :  تسین . زئاج  وا  ندرب  مان  دید و  دیهاوخن  ار  وا  امش  دوب ؟ دیهاوخ  هنوگچ  نسح ، مدنزرف  نیـشناج 

نم زا  (ع ) يرکـسع ماما  تداهـش  زا  دعب  ام  ناتـسود  دیوگ : یم  یحلاص  هللادبعوبا  ( " (ص . دـمحم لآ  تّجح  دـییوگب : دومرف : ترـضح 
رگا ودننک  یم  شخپ  ار  نآ  ینک ، ییامنهار  وا  مسا  رب  ار  نانآ  رگا  دمآ : باوج  منک . لاؤس  ترـضح  ناکم  مسا و  زا  ندرک  تساوخرد 
یمن هدید   " دومرف دش ، لاؤس  (ع ) مئاق ترضح  ةرابرد  (ع ) اضر ماما  زا  دننک . یم  ییامنهار  اج  نآ  هبار  نانمـشد  ینک ، نّیعم  ار  وا  ناکم 

ای دوب  عونمم  نامز  نآ  رد  طقف  ترضح  ندرب  مان  ایآ  یلو  تسا ، هدرک  عنم  ترضح  ندرب  مان  زا  تایاور  نیا  " دوش . یمن  هدرب  مان  ودوش 
رگید ترـضح  ندـش  بیاغ  اب  دـشاب  نانمـشد  زا  ناشیا  ناج  ظـفح  يارب  ترـضح  ندربن  ماـن  یتقو  ًـالوصا  تسا ؟ عونمم  زین  نآ  زا  دـعب 

املع زا  یخرب  ور  نیا  زا  تسیچ ؟ وا  ندرب  مان  ّتیعونمم  هجو  سپ  دنناسرب . لتق  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  هک  دـنرادن  ناشیا  هب  یـسرتسد 
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مان دای  دنناد و  یم  يرغص  تبیغ  نارود  صوصخم  ار  ثیداحا  نیا  ینید  ناملاع  زا  یخرب  درادن . یلاکـشا  ترـضح  ندرب  مان  دنیوگ  یم 
یعیقوت رد  هلمج  زا  تایاور  نیا  رد  اریز  دنناد  یمن  زئاج  ار  ترـضح  مان  رکذ  یخرب  زین  نونکا  دنناد . یم  زئاج  يربک  تبیغ  رد  ار  ناشیا 

یم ار  ترضح  مان  دارفا  یمامت  هزورما  نوچ  " تسا . نوعلم  مدرم  نیب  دربب ، مان  ارم  سک  ره  دیامرف " : یم  ع )  ) تّجح ترضح  يا ) همان  )
لفاحم رد  ای  یـصوصخ  روط  هب  هچ  ترـضح  مان  نتفگ  نتـشون و  دـنا  هدروآ  ناشیاهباتک  رد  ار  ناشیا  مان  ّتنـس  لها  ياملع  یّتح  دـنناد 
همـسا : " دومرف هک  ربمایپ  زا  یتایاور  روط  نیمه  هدرک ، عنم  ترـضح  ندرب  مان  زا  هک  یتاـیاور  دـسر  یم  رظن  هب   2. درادن یلاکشا  یمومع 
هظحل وا  راظتنا  رد  تیرـشب  مامت  هک  دـشاب  عیفر  ماقم  نآ  هب  نداد  مظع  مارتحا و  تهج  هب  هدربن ) ار  ترـضح  مان  ") یتینک هتینک  یمـسا و 

. تافاضا صیخلت و  اب  ص 90 ، ، 71 ةرامش 70 -  هزوحۀلجم ،  2 ص 126 . مجرتم ، یفاک ج 2 ، ینیلک ،  1 دننک . یم  يرامش 

؟ میربب مان  مینزب و  ادص  ار  د ) م ، ح ، م ،  ) ناشیا مان  نامز  ماما  روهظ  ات  دیابن  ارچ 

شسرپ

؟ میربب مان  مینزب و  ادص  ار  د ) م ، ح ، م ،  ) ناشیا مان  نامز  ماما  روهظ  ات  دیابن  ارچ 

خساپ

دراو هک  یتایاور  هب  کسمت  اب  دـنا : هتفگ  یخرب  دراد . دوجو  یتوافتم  ياه  هاگدـید  ناهیقف  نیب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  مان  رکذ  هراـبرد 
خیـش یـسلجم ، ۀـمالع  دـننامه  یناِملاع  يربک . تبیغ  ةرود  رد  یتح  تسین ، زیاـج  جـع ) ) يدـهم ترـضح  صاـخ  ماـن  رکذ  تسا ، هدـش 

ار رظن  نیا  یناهفـصا  یقت  دـمحم  ازریم  يزاریـش و  يازریم  يرون ، ثّدـحم  يریازج ، ثّدـحم  دامادریم ، یـسربط ، دـیفم ، خیـش  قودـص ،
رب ینبم  تسا  هدیـسر  جع ) ) يدهم ماما  ات  (ع ) یلع ماما  زا  تیاور  اه  هد  تسا . هدش  دراو  هک  تسا  یتایاور  هدع  نیا  لیلد  دـنا . هدـیزگرب 

ةراـبرد هک  یتاـیاور  دـنا : هتفگ  هتفرگ و  هدرخ  هاگدـید  نیا  رب  ناـهیقف  زا  رگید  یخرب  [ 1 .] تسین زیاج  ترـضح  صاخ  ماـن  رکذ  هک  نیا 
نیدـلا ریـصن  هجاوخ  دـننامه  یناـهیقف  تسا . فوخ  هیقت و  ةرود  هب  طوـبرم  هدـش ، دراو  جـع ) ) يدـهم ترـضح  صاـخ  ماـن  رکذ  تمرح 

ةرود رد  جع )  ) يدهم ترضح  صاخ  مان  رکذ  دنا : هتفگ  يزاریش  مراکم  رـصان  یئاهب و  خیـش  یلماع ، رح  خیـش  یناشاک ، ضیف  یـسوط ،
زیاج و یخرب  تسین . ناهیقف  قافتا  دروم  جع ) ) يدهم ترـضح  صوصخم  ِمان  رکذ  تمرح  مکح  نخـس : هاتوک  تسا . زیاج  يربک  تبیغ 

ةرود هب  طوبرم  تایاور ، دـنیوگ : یم  دـنناد  یم  زیاج  هک  نانآ  تسا . تایاور  ناشلیلد  دـنناد  یم  مارح  هک  ناـنآ  دـنناد . یم  مارح  یخرب 
رثا بقاثلا ، مجن  باـتک  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  عـالطا  يارب  [ 2 . ] ات 34 ص 31  ج 51 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، [ 1 [ ] 2 .] تسا فوخ  هیقت و 

ات 226. ص 203  ةرامش 3 ، راظتنا ، ۀمانلصف  يرون و  یسربط  نیسح  ازریم 

؟ تسا مسا  مادک  نآ  تسیچ و  (ع ) نامز ماما  ندرب  مان  زا  یهن  تلع 

شسرپ

؟ تسا مسا  مادک  نآ  تسیچ و  (ع ) نامز ماما  ندرب  مان  زا  یهن  تلع 

خساپ

زیاج هک  نیا  اما  تسا . هدش  یهن  مان  نیمه  ندرب  زا  رابخا  رد  دشابیم و  (ص ) دمحم ترـضح  مالـسا  ربمایپ  مانمه  جع ) ) يدهم ترـضح 
(1 .) تسا فالتخا  دوشیم ، مه  يربک  تبیغ  نارود  لـماش  اـی  تسا  يرغـص  تبیغ  نارود  هب  صوصخم  (ع ) رـصع ماـما  ماـن  ندرب  ندوبن 
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یـسوط نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  موحرم  زا  سپ  نکیل  تسا ، عونمم  ترـضح  ماـن  ندرب  زین  يربک  تبیغ  نارود  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب 
هلیـسو هب  ادابم  هک  دوب  نیا  زا  سرت  هیقت و  يارب  سدقم  دوجو  نآ  كرابم  مسا  ندرب  زا  یهن  تلع  هک  ییاج  نآ  زا  هک  دـندقتعم  ياهدـع 

يربک تبیغ  نارود  رد  اما  ددرگ ، عقاو  بیقعت  دروم  روج  ياـفلخ  فرط  زا  ددرگ و  مولعم  شناـکم  دوش و  هتخانـش  ترـضح  ندرب ، مسا 
لاکشا يربک  تبیغ  نارود  رد  تسا و  هدوب  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  اهنت  جع ) ) يدهم ترـضح  مان  ندرب  زا  یهن  تسا ، یفتنم  هلئـسم  نیا 

ج لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  ص 89 ؛ (ع ،) نامز ماما  هژیو  يد 1374 ، رهم -  ، 71  - 70 هزوح ، هلجم  . 1 اهتشون : یپ  ( 2 .) درادن
لاؤس 1618. ص ص 574 ، ج 2 ، تائاتفتسا ، ینارکنل ، لضاف  هّللا  تیآ  . 2 ص 424 . ، 2

؟ تسا هدماین  مالسلا )) هیلع  )) يرگسع نسح  ماما  همان  تّیصو  رد  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  مان  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدماین  مالسلا )) هیلع  )) يرگسع نسح  ماما  همان  تّیصو  رد  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  مان  ارچ 

خساپ

هدینش هک  یساّبع  يافلخ  دوب  راشف  هرصاحم و  رد  تخس  شیوخ  نامز  يافلخ  هیحان ي  زا  مالسلا )) هیلع  )) يرگـسع نسح  ماما  ترـضح 
هدمآرب ددص  رد  دوب  دهاوخ  وا  تسد  هب  نارگمتس  اهتوغاط و  نتفر  نیب  زا ، هک  دوش  یم  ّدلوتم  يدنزرف  يرگسع  نسح  ماما  زا  هک  دندوب 

ار نامز  ماما  شیوخ  نیشناج  یصو و  مالسلا )) هیلع  )) يرگسع نسح  ماما  ور  نیا  زا  دنیامن  دیهش  ریگتـسد و  هدرک  ادیپ  ار  يو  هک  دندوب 
دـشاب هدـشن  هدرب  نامز  ماما  زا  یمان  ترـضح  نآ  همانتیـصو ي  رد  رگا  نیارباـنب  داد  یمن  ناـشن  شیوخ  باحـصا  زا  صاـخ  دارفا  هب  زج 

یبا دننام  دندوب  ترضح  نآ  دامتعا  دروم  هک  یباحصا  و  دشاب . ترضح  نآ  نامز  زیمآ  ناقفخ  یـسایس  طئارـش  اب  هطبار  رد  تسا  نکمم 
هب خساپ  شخب  . ) دندش قفوم  مالسلا )) هیلع  )) يرگسع ماما  نیـشناج  ناونع  هب  يو  یفّرعم  نامز و  ماما  ندیدب  قحـسا  نب  دمحا  نایدالا و 

8ـ ـ )  تالاؤس

؟) جع ) يدهم ترضح  مان  رکذ 

شسرپ

؟) جع ) يدهم ترضح  مان  رکذ 

خساپ

یمن هدید  ترضح  : همساب یمـسیالو  همـسج  يریال  دندومرف : خساپ  رد  دش . لاؤس  جع ) ) مئاق ترـضح  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا 
هرکذ مکل  لحیالو  هصخـش  نورتال  مکنا  دـیامرف : یم  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماـما  زا  و  دوش . یمن  هدرب  يو  ماـن  دوش و 

هک جع ) ) تجح ترضح  عیقوت  رد  تسیا  هلمج  و  دینک . رکذ  ار  وا  مان  هک  تسین  زیاج  امش  يارب  دینیب و  یمن  ار  وا  صخـش  امـش  همـساب :
( هماع  ) مدرم لفاحم  زا  یلفحم  رد  ارم  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا ، نوعلم  سانلا ; نم  لفحم  یف  ینامـس  نم  نوعلم  نوعلم  دنیامرف : یم 

رطاخ هب  مدرم ، مومع  نیب  رد  ترـضح  مان  دای  تمرح  زا  یهن  دـیاش ، تسا . هدوب  ترـضح  نانمـشد  لضفاحم  روظنم  دـیاش  هک  دربب .» مان 
مان رکذ  زا  یهن  باب  رد  یفاک  زا  تیاور  راـهچ  یفاو ، رد  یناـشاک  ضیف  موحرم  درادـن . دوجو  یفوخ  زورما  هتبلا  هک  هدوب . هیقت  فوخ و 

ناـنآ هب  ار  مسا  رگا  ; هیلع اوـلد  ناـکملا  مهتفّرع  نا  هوـعاذا و  مسـالا  یلع  مـهتللد  نا  هدـمآ : نآ  مود  تـیاور  رد  تـسا ، هدروآ  ترـضح 
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هیقت و هلأسم  رد  دراد  روهظ  بلطم  نیا  دنوش . یم  ییامنهار  نآ  هب  دیناسانـشب ، نانآ  هب  ار  ترـضح  ناکم  رگا  دننک و  یم  شاف  دـییوگب ،
هب تسین ، مولعم  ام  يارب  جع ) ) مئاق ترضح  مان  ندربن  یتقیقح و  یعقاو و  تلع  هک  نیا  هصالخ  نانمشد . ّرـش  زا  ترـضح  نآ  ناج  ظفح 

هیلع هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  مان  نامه  هک  ترـضح  مان  ندرب  نتـشون و  زا  مینک و  لمع  تایاور  رهاوظ  هب  هک  تسا  مزال  ام  رب  تهج  نیمه 
. مینک يراددوخ  تسا ، هلآو )

؟ تسا یعرش  لاکشا  ياراد  ایآ  درب  راک  هب  ار  تسا  ص )  ) دمحم ترضح  مان  مه  هک  جع )  ) يدهم ترضح  یلصا  مان  دیابن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا یعرش  لاکشا  ياراد  ایآ  درب  راک  هب  ار  تسا  ص )  ) دمحم ترضح  مان  مه  هک  جع )  ) يدهم ترضح  یلصا  مان  دیابن  ارچ 

خساپ

هینک دمحم ، وا  سدقم  مان  تسا ، ترضح  نآ  هب  نیرتهیبش  ربمایپ و  هینک  مه  مانمه و  تسا  مالـسا  ربمایپ  نادناخ  هیرذ و  زا  جع )  ) يدهم
کلذ لجوزع  هللا  لوطل  دحاو  موی  الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  دشابیم " . نامزلا و ... بحاص  مئاق ، تجح ، يدـهم ، شباقلا  مساقلاوبا و  شا 

ایند راگزور  زا  رگا  ًاروج ) ًاملظ و  تیلم  امک  ًالدعو  ًاطسق  ضرالا  المی  یتینحل  هتینک  یمسا و  همسا  يدلو  نم  الجر  هللا  ثعبی  یتح  مویلا 
دزاس لجـسم  ار  یمدرم  روهظ  دنوادخ  زور  نآ  رد  ات  دنادرگیم  ینالوط  ار  زور  نآ  گرزب  دـنوادخ  دـشاب  هدـنامب  یقاب  زور  کی  طقف 

ملظ و هتخاس و  رارق  رب  نیمز  رد  داد  لدع و  ات  مساقلوبا .)  ) نم ۀینک  مه  شا  هینک  و  دمحم ) ، ) نم مان  مه  شمان  تسا  نم  نادـناخ  زا  هک 
سلاـجم و رد  تسا  كراـبم  مسا  نیا  ندوب  تمرح  ینعم  بسح  هب  رتاوت ، هب  بیرق  هربتعم  هریثک  راـبخا  ياـضتقم  هب  دربـب . نیب  زا  ار  متس 
نیملکتم و ءاهقف و  زا  هیماما  يامدق  دزن  رد  ملـسم  تسا و  ترـضح  نآ  صیاضح  زا  مکح  نیا  و  ترـضح . نآ  رورـس  اب  روهظ  ات  لفاحم 
رد تالاقم " قرف و   " باتک رد  يرغـص  تبیغ  ءاملع  زا  یتخبون  یـسوم  نب  نسح  دمحم  وبا  مدـقا ، خیـش  هکنآ  یتح  دـشابیم . نیثدـحم 

لقن ار  ناشیا  ةدیقع  بهذم و  هاگنآ  دناهیمایما ) ناشیا  : ) هک تسا  هدومرف  (ع ) يرکسع نسح  ماما  تافو  زا  دعب  هعیش  مهدزاود  ۀقرف  رکذ 
نیا هک  دوشیم  مولعم  ماقم  نیا  رد  مالک  نیا  زا  کلذـب " نمؤی  یتح  هناکم  نع  لاؤسلا  ـال  همـسا و  رکذ  زوجیـال  دـیامرفیم " : دـنکیم 
مان ندرب  تمرح  ةرابرد  يریازج  هللا  تمعن  دیـس  لیلد  هدـشن . لقن  یفالخ  ناشیا  زا  يدـحا  زا  تسا و  هیماما  بهذـم  صیاـصخ  زا  مکح 

هربتعم رابخا  زین  نآ  لـیلد  هداد و  ءاـملع  رثکا  هب  تبـسن  ار  تمرح  هب  لوق  راـبخالا " نویع   " حرـش رد  ناـشیا  هک  ترـضح  نآ  صوصخم 
لضف لیلج  خیش  هک  هصاخ  صوصن  زا  مجنپ  باب  زا  مهدزیس  ثیدح  1 ـ میئامنیم . هراشا  نآ  زا  هنومن  ود  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا . هریثک 
مرکا لوسر  تمدـخ  دوب  ربیخ  نایدوهی  زا  هک  هدانج  نب  لدـنج  هک  يراصنا  رباـج  زا  هدرک  تاـیاور  دوخ  تبیغ "  " باـتک رد  ناذاـش  نب 
هاگنآ ع )  ) يرکسع نسح  ماما  مان  هب  ات  دندرب  مسا  ار  کی  کی  دیسرپ  بانج  نآ  يایـصوا  یماسا و  زا  لاؤس  دنچ  زا  دعب  دیـسر و  (ص )
نکیلو هن ، دومرف : ددرگ ؟ بیاغ  ناشیا  زا  نسح  هللا  لوسر  ای  تفگ : لدـنج  ناشیا . زا  یماما  ناـمدرم  زا  ددرگ  بیاـغ  نآ  زا  دـعب  دومرف :

هک ینامز  ات  دوشن  هدرب  ماـن  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـشاب ؟ هچ  وا  ماـن  تفگ : لدـنج  ینـالوط . یتبیغ  ددرگ و  بیاـغ  تجح  وا ، رـسپ 
نـسح تمدـخ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  يروباشین  یـسراف  نب  میهاربا  زا  هک  اـجنآ  متفه ، تسیب و  ثیدـح  2 ـ دزاس . رهاظ  ار  وا  دـنوادخ 
بانج نآ  تالاح  زا  سپ  داد  ربخ  وا  ریمـض  زا  دوب و  هتـسشن  شراوگرزب  ردپ  يولهپ  رد  جـع )  ) تجح ترـضح  دیـسر و  ع )  ) يرکـسع

مان و مه  دومرف : مدیسرپ . ترضح  نآ  مان  زا  تفگ  هک  نآ  ات  نم . زا  دعب  تسا  نم  زا  دعب  هفیلخ  نم و  دنزرف  وا  دومرف : ترـضح  دیـسرپ .
: - ذخآم عبانم و  دزاس . رهاظ  هک  ینامز  ات  دـنک  رکذ  وا  هینک  هب  ای  وا  مان  هب  ار  وا  هک  ار  یـسک  تسین  لالح  تسا و  ص )  ) ربمایپ هینک  مه 
هرد يرون  یسربط  نیسح  ازریم  جاح  موحرم  نیثدحملا ـ  هقث  فیلأت  بقاثلا ، مجن  شافک -  اضر  دیمح  فلؤم : هعبرا ، عباون  يدهم و  ماما 
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يذمرت ننس  زا  لقن  هب  مرکا  ربمایپ  تاشیامرف  زا  - 

تسیچ نامز  ماما  صاخ  مسا  رکذ  زا  عنم  تلع 

شسرپ

تسیچ نامز  ماما  صاخ  مسا  رکذ  زا  عنم  تلع 

خساپ

لتق فوخ  نامز  هب  طوبرم  تایاور  نیا  دناهتفگ  املع  زا  ياهدـع  هدومرف و  یهن  ترـضح  صاخ  مسا  رکذ  زا  هک  میراد  يددـعتم  تایاور 
هب تایاور  نیا  دـناهدومرف  رگید  ياهدـع  درادـن  تمرح  ترـضح  نآ  مان  رکذ  يربک  تبیغ  نامز  رد  اذـل  دـشابیم  هیقت  نامز  ترـضح و 

هدرب ناشیا  م.ح.م.د )  ) صاخ مان  دیابن  ترـضح  نآ  مارتحا  يارب  مه  تبیغ  نامز  رد  تسا و  ترـضح  نآ  هب  مارتحاو  تمرح  ظفح  رطاخ 
. تسا ترضح  نآ  مان  رکذ  كرت  رد  بحتسم  ای  بجاو  طایتحا  لاحره  هب  دوش .

تسا حیحص  هدش  لقن  جع )   ) نامز ماما  زا  هک  ادخ ) تنعل  داب  وا  رب  سپ  نم  مسا  هب  مدرم  زا  یعمجم  رد  درب  مان  ارم  هک  ره   ) تیاور نیا  ایآ 
؟

شسرپ

حیحـص هدـش  لقن  جـع )   ) نامز ماما  زا  هک  ادـخ ) تنعل  داب  وا  رب  سپ  نم  مسا  هب  مدرم  زا  یعمجم  رد  درب  مان  ارم  هک  ره   ) تیاور نیا  ایآ 
؟  تسا

خساپ

یم أدا  حم م د )  ) عطقم تروص  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  رب  تنس  ور  نیمه  زا  هدیدرگ و  عنم  ناشیا  صخـش  مان  ندرب  يددعتم  تایاور  رد 
يارب يزیواتـسد  دوش  هدرب  جـع ) ) نامز ماما  مان  رگا  تسا و  (ص ) ربمایپ مان  مه  جـع ) ) ناـمز ماـما  ماـن  هک  تسا  نآ  عنم  نیا  لـیلد  دـننک .

هیجوـت دوـخ  يارب  ار  حیـسم  تعیرـش  رب  ندـنام  یقاـب  تـسا و  هدرکن  روـهظ  زوـنه  لـیجنا  رد  دوـعوم  ربماـیپ  هـک  دـشدهاوخ  نایحیــسم 
J .} دننکیم

؟ تسا زیاج  دّمحم )  ) ترضح مسا  ندرب  مان  ایآ 

شسرپ

؟ تسا زیاج  دّمحم )  ) ترضح مسا  ندرب  مان  ایآ 

خساپ

 - 1 درک : میسقت  هتسد  راهچ  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  تیاور  دص  زا  شیب  ع )  ) ترـضح فیرـش  مسا  ندرب  مان  مکح  دروم  رد 
2 یقرواپ } ص 332 . ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  . } تسا هدرک  یهن  ترـضح  مان  رکذ  زا  یطرـشو  دیق  چیه  نودبو  قلطم  روط  هب  هک  یتایاور 
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یتایاور  - 3 یقرواپ } ص 214 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  . } تسا هدرک  یهن  روهظ  نامز  ات  ترضح  نآ  فیرش  مان  رکذ  زا  هک  یتایاور  - 
ص 31. ج 51 ، راونـألاراحب ، یقرواـپ .  . } تسا هتـسناد  رگید  لـلعو  هـیقتو  فوـخ  ار  ترـضح  نآ  فیرـش  ماـن  رکذ  زا  یهن  تـلع  هـک 
ص 500. نامه ، یقرواپ .  . } تسا هدـش  حیرـصت  يوار  ای  ماما  يوس  زا  هچ  ترـضح  فیرـش  مسا  هب  اهنآ  رد  هک  یتاـیاور   - 4 یقرواپ }

نامز ات  ار  ترـضح  فیرـش  مان  رکذو  هداد  اوتف  تمرح  هب  تایاور  نیا  دانتـسا  اب  یخرب  تسانعم . کی  رگنایب  مودو  لوا  هتـسد  یقرواـپ }
ثّدحم يریازج ، ثّدحم  دامادریم ، یسربط ، دیفم ، خیش  قودص ، خیـش  یـسلجم ، همالع  زا  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  دناهتـسناد ، مارح  روهظ 

ار ترـضح  نآ  فیرـش  مان  رکذ  تمرح  زین  یخربو  درب . ماـن  مهیلع - هَّللاناوضر   - یناهفـصا یقت  دّـمحم  ازریم  يزاریـش ، يازریم  يرون ،
یناشاک ضیفو  یسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  یلماع ، ّرح  خیـش  یلبرا ، زا  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دناهتـسناد  هیقتو  فوخ  تروص  هب  دّیقم 

لوق اب  قح  هک  دـسریم  رظن  هب  دـناهداد . صاصتخا  ارغـص  تبیغ  رـصع  هب  ار  مکح  نیا  زین  یخرب  درب . مان  مهیلع - هَّللاناوضر   - نارگیدو
نیقلت : " تسا هدمآ  نینچ  یثیدح  رد  رضتحم  نیقلت  باب  رد   - 1 لیلد : هب  تسا  هیقتو  فوخ  تروص  هب  صتخم  تمرح  ینعی  دشاب ؛ مود 

ص 134. ج 3 ، یفاک ، یقرواپ .  } هک تسا  مولعم  " شتوف . ماگنه  ات  ار  ناماما  زا  کی  ره  مساو  نیتداهـشو  جرف  تاـملک  رـضتحم  هب  نک 
رب ار  ناماما  زا  کی  ره  مان  هک  هدمآ  روتـسد  نیمه  زین  تّیم  نیقلت  دروم  رد   - 2 دوشیم . حیرصت  ترضح  مسا  هب  نیقلت  ماگنه  یقرواپ }

میهاربا نب  دّمحم   - 3 یقرواپ } ص 174 . ج 3 ، هعیـشلا ، لئاسو  یقرواپ .  . } تسا ع )  ) نامز ماما  ماـن  هلمج  نآ  زا  هک  نک ، نیقلتو  ربب  وا 
دنک ینابرق  ترضح  فرط  زا  يدنفسوگ  ات  داتسرف  یلوپ  نم  طسوت  هب  درب  ار  شمسا  هک  یسک  يارب  ع )  ) يرکسع ماما  دیوگیم : یفوک 

فورعم هـینک   - 4 یقرواـپ } ص 448 . ج 21 ، ناـمه ، یقرواـپ .  " . } تسا ص )  ) دّـمحم مدـنزرف  يارب  هقیقع  تهج  هـب  نـیا  : " دوـمرفو
ترایز دروم  رد  ع )  ) اضر ماما  زا   - 5 دشابیم . ع )  ) يدهم ترضح  مسا  هب  حیرصت  هینک  نیا  ردو  تسا  دّمحموبا  ع )  ) يرکسع ترضح 

يوس هبو  يربیم  ار  اهنآ  زا  کیره  مانو  یتسرفیم  دورد  وا  لآو  دّمحم  رب  رایـسبو  : " دومرف ... ترـضح  دش ، لاؤس  ع )  ) نیـسح ماما  ربق 
زا عنم  هک  تسا  نینچ  نم  رظن  : " دـیوگیم یلبرا  ققحم  یقرواپ } ص 549 . ج 14 ، نامه ، یقرواپ .  " . } يربیم هانپ  ناشنانمـشد  زا  ادخ 
هک نـآلا  یلو  تسا ، هدوب  ناـشیا  ّلـحمو  ماـن  زا  لاؤسو  ندوب  بیقعت  تحتو  فوـخ  نارود  رد  هیقت  تهج  هب  ترـضح  فیرـش  ماـن  رکذ 
نب رباج   - 6 یقرواپ } ص 310 . ج 3 ، ۀمغلا ، فشک  یقرواپ .  " . } درادن دوجو  شفیرـش  مان  رکذ  زا  یتمرحو  عنم  تسین  ياهیقتو  فوخ 

، میوگب تینهت  شترـضح  هب  ع )  ) نسح ماما  تدالو  رد  ات  مدـش  ع )  ) ارهز همطاف  رب  دراو  : " دـیوگیم ع )  ) رقاب ماـما  هب  يراـصنا  هَّللادـبع 
؟ تسیچ منیبیم  امـش  ناتـسد  رد  هک  هفیحـص  نیا  ملاع ! نانز  نیرتهب  يا  مدرک : لاؤس  متفای ، شکرابم  تسد  رد  دیفـس  ّرد  زا  ياهفیحص 

هفیحـص نآ  رد  ار  ناماما  زا  کی  ره  یماساو  مدرک  هاـگن  دـیوگیم : رباـج  تسه ... منادـنزرف  زا  ناـماما  یماـسا  نآ  رد  دومرف : ترـضح 
ترـضح هک  هدـش  دراو  ص )  ) مرکا لوسر  زا  يدایز  ثیداحا  رد   - 7 یقرواپ } ص 307 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ... " . } مدرک هدـهاشم 

. تسا ع )  ) نامز ماما  كرابم  مان  هب  ینمض  حیرصت  نیاو  تسادخ ، لوسر  مانمه  يدهم 

؟ دوش یم  لماش  زین  ار  رضاح  نامز  ای  تسا  یصاخ  رصع  هب  طوبرم  جع )   ) نامز ماما  مان  ندرب  رد  یهن  تلع 

شسرپ

؟ دوش یم  لماش  زین  ار  رضاح  نامز  ای  تسا  یصاخ  رصع  هب  طوبرم  جع )   ) نامز ماما  مان  ندرب  رد  یهن  تلع 

خساپ

مان رکذ  زا  یهن  هک  دوشیم  هدافتسا  هدش  لقن  (ع ) نیموصعم زا  (ع ) يدهم ترـضح  مان  ندرب  تمرح ، اب  هطبار  رد  هک  یتایاور  عومجم  زا 
يربک تبیغ  زاغآ  ات  ماما  تدالو  زا  دعب  مایا  يرغـص و  تبیغ  نامز  نامه  هب  طوبرم  تسا  هدش  دروم  نیا  رد  هک  يدیکأت  ترـضح و  نآ 
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یگنوگچ لـحم و  تدـالو و  زا  زین  نایعیـش  یتـح  هک  دنتـشاد  غیلب  یعـس  ترـضح  نآ  دوخ  مه  و  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  مه  هک  هدوب 
اداـبم دـیاین ، دوـجوب  نایعیـش  مهدزاود  ماـما  هک  تـسا  بـقارم  ًـالماک  تـقو  هـفیلخ  دنتـسنادیم  اریز  دـندرگن . عـلطم  ترـضح  یگدـنز 

زا عنم  رد  یتمکح  هنوگچیه  ام ، رصع  دننام  دعب  نارود  رد  اما  دنارتسگب . ناهج  رد  ار  لدع  طاسب  دنک و  نوگنرس  ار  رباج  ياهتموکح 
تسا هدش  دوجوم  ءاهقف  یضعب  زا  هطبار  نیا  رد  هک  یلاؤس  رد  ص 236 .) دوعوم ، يدهم  باتک  ، ) دسریمن رظن  هب  ترضح  نآ  مان  رکذ 

هدرب ترضح  نآ  مان  باقلا  اب  هک  تسا  نیا  رضاح  نامز  رد  طایتحا  تسا و  هدوب  هّیقت  نامز  صوصخم  تمرح )  ) مکح ارهاظ  دناهدومرف :
هب تراشب  لیجنا  رد  اریز  تسا  ا ح م د -   - دـش عونمم  نآ  رکذ  هک  یمـسا  تفرعم  هللا  تیآ  دـننام  ناـققحم  یخرب  رظن  رب  اـنب  هتبلا  دوش .

دوش نایحیـسم  زیوآ  تسد  اسب  هچ  دنربب  راک  هب  ار  جع ) ) تجح ترـضح  فصو  نیا  نایعیـش  رگا  اذل  تسا و  هدش  دـمحا  يربمایپ  تثعب 
تیآ رتفد  زا  لاؤس  قبط  ) دراد تهارک  ترضح  نآ  صوصخم  مان  ندرب  رـضاح  نامز  رد  تسا . هدشن  ثوعبم  زونه  نامزلا  رخآ  ربمایپ  هک 

( تجهب هللا 

؟) جع ) يدهم ترضح  مان  رکذ  زا  یهن 

شسرپ

؟) جع ) يدهم ترضح  مان  رکذ  زا  یهن 

خساپ

دوشیمن هدید  ترضح  : همساب یمسیالو  همسج  يریال  دندومرف : خساپ  رد  دش . لاؤس  جع ) ) مئاق ترضح  هرابرد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
امش همساب : هرکذ  مکل  لحیالو  هصخش  نورتال  مکنا  دیامرفیم : هک  تسا  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زا  و  دوشیمن . هدرب  يو  مان  و 

: دنیامرفیم هک  جـع ) ) تجح ترـضح  عیقوت  رد  تسیاهلمج  و  دـینک . رکذ  ار  وا  مان  هک  تسین  زیاج  امـش  يارب  دـینیبیمن و  ار  وا  صخش 
هک دربب .» مان  هماع )  ) مدرم لفاحم  زا  یلفحم  رد  ارم  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا ، نوعلم  سانلا ؛ نم  لفحم  یف  ینامـس  نم  نوعلم  نوعلم 

هیقت فوخ و  رطاخ  هب  مدرم ، مومع  نیب  رد  ترـضح  مان  دای  تمرح  زا  یهن  دـیاش ، تسا . هدوب  ترـضح  نانمـشد  لضفاحم  روظنم  دـیاش 
هدروآ ترضح  مان  رکذ  زا  یهن  باب  رد  یفاک  زا  تیاور  راهچ  یفاو ، رد  یناشاک  ضیف  موحرم  درادن . دوجو  یفوخ  زورما  هتبلا  هک  هدوب .

دننکیم شاف  دییوگب ، نانآ  هب  ار  مسا  رگا  ؛ هیلع اولد  ناکملا  مهتفّرع  نا  هوعاذا و  مسالا  یلع  مهتللد  نا  هدـمآ : نآ  مود  تیاور  رد  تسا ،
زا ترضح  نآ  ناج  ظفح  هیقت و  هلأسم  رد  دراد  روهظ  بلطم  نیا  دنوشیم . ییامنهار  نآ  هب  دیناسانشب ، نانآ  هب  ار  ترضح  ناکم  رگا  و 
مزال ام  رب  تهج  نیمه  هب  تسین ، مولعم  ام  يارب  جـع ) ) مئاـق ترـضح  ماـن  ندربن  یتقیقح و  یعقاو و  تلع  هک  نیا  هصـالخ  نانمـشد . ّرش 

يراددوخ تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  مان  نامه  هک  ترـضح  مان  ندرب  نتـشون و  زا  مینک و  لمع  تاـیاور  رهاوظ  هب  هک  تسا 
. مینک

؟ دنیامنیم زیهرپ  ترضح  نآ  مان  ندرب  زا  دنسیونیم و  م ح م د »  » تروص هب  ار  يدهم  ترضح  مان  اهباتک  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنیامنیم زیهرپ  ترضح  نآ  مان  ندرب  زا  دنسیونیم و  م ح م د »  » تروص هب  ار  يدهم  ترضح  مان  اهباتک  رد  ارچ 

خساپ
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نآ مان  تسا  مارح  هک  دناهداد  اوتف  ًاحیرص  یسلجم  همالع  دامادریم و  یسربط و  خیـش  دیفم و  خیـش  یـسوط و  خیـش  دننام  املع  زا  یعمج 
.1 تسا : نیا  تایاور  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  لمع  نیا  زا  یهن  رب  يرتاوتم  تایاور  اریز  دـنربب ، مدرم  عاـمتجا  ناـیم  رد  ار  ترـضح 
(ع) قداص ماما  . 2 { 1 .} دینک دای  شمسا  هب  ار  وا  هک  تسین  لالح  امش  يارب  همساب ،» هرکذ  مکل  لحی  ال  : » دومرف (ع ) يرکسع نسح  ماما 
(ع) اضر ماما  . 3 { 2 «.} دشاب رفاک  صخش  نآ  هکنآ  رگم  دربیمن  یسک  ار  شمسا  هک  تسا  يدرم  یناهج ) مایق   ) رما نیا  بحاص  : » دومرف

یفیرش حیقوت  رد  . 4 { 3 «.} دوشیمن هدرب  تبیغ  زا  دعب  شمسا  دوشیمن و  هدید  شمـسج  هک  تسا  یـسک  يدهم  مئاق  ترـضح  : » دومرف
رطاخ هب  هک  دناهدرک  حیرـصت  املع  زا  یخرب  { 4 «.} دربب مسا  مدرم  زا  یلفحم  نایم  رد  ارم  یـسک  تسا  نوعلم  : » دناهدومرف ترـضح  دوخ 

رمالا و بحاص  يدهم ، تجح ، هللا ، ْیقب  لثم  یباقلا  هب  دیاب  هکلب  دنربب ، دوخ  سلاجم  رد  ار  ترـضح  نآ  مسا  دیابن  نینمؤم  بدا  تیاعر 
باب ج 50 ، راونالاراحب ، [. 1 . ] تسا هدمآ  هیضق  نیا  نوماریپ  یلصفم  رایـسب  ثحب  بقاثلا  مجن  باتک  رد  دننک و  دای  وا  زا  نامزلا  رـصعلا و 
تیاور 13/ باب 18 ، ص 15 ، ج 51 ، نامه ، [. 4 / ] نامه [. 3 / ] ص 33 تیاور 11 ، باب 3 ، ج 51 ، نامه ، [. 2 / ] ص 240 تیاور 5 ، ، 2

اهتشون یپ 

یملعألا ۀسـسؤم  توریب ، یلوالا ، ۀـعبطلا  نیظعاولا ، ۀـضور  يروباشین ، لاـّتف  ص 346 -  یتریـصب ،، ۀبتکم  مق  داشرالا ، دـیفم ، خیـش  - 1
، ۀبیغلا یسوط ، ص 514 -  ج 1 ، ق ، 1381 ه -  قودـصلا ، ۀـبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ،، ص 292 -  'ق ، ه .  1406 تاعوبطملل ،

غاّبـص نبا  ص 418 -  ۀیمالـسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، ۀـثلاثلا ، ۀـعبطلا  يرولا ، مالعا  یـسربط ،، ص 141 -  ۀـثیدحلا ، يونین  ۀـبتکم  نارهت ،
تسا هدش  طبـض  يرجه  لاس 256  ترـضح ، دلوت  خیرات  ذـخآم ، زا  یـضعب  رد   310  . ص ات ،) یب   ) میدـق ط  ۀـمهملا ، لوصفلا  یکلاـم ،

، ۀبیغلا یسوط ،، ص 432 -  ق ، 1405 ه - ۀفرشملا ، مقب  نیسردملا  ۀعامجل  ۀعباتلا )  ) یمالسالا رشنلا  ۀسـسؤم  مق ، نیدلا ، لامک  قودص ، )
 - ص 227 1381 ه-ق ، یمشاه ، ینب  ۀبتکم  زیربت  ۀّمغلا ، فشک  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع   ) لاس 258 رگید ، یخرب  رد  و  ص 139 و 147 )

ریرج نب  دمحم  رفعج  وبا  تسا و  هدـش  رکذ  ص 15 ) هسیفن ،) هعومجم  نمـض  ، ) یتریـصب ۀبتکم  مق ، ۀمئالا ، خیرات  يادغب ، جلثلا  یبا  نبا 
، دیفم خیش  - 2 و 272 . ص 271  یـضرلا ،، تاروشنم  مق ، ۀثلاثلا ، ۀعبطلا  ۀـمامالا ، لئالد   ) دـنادیم لاـس 257  رد  ار  نآ  يربط  متـسر  نب 
-3 310  . ص باتک ، نامه  غاّبـص ، نبا  ص 227 -  باتک ، ناـمه  یلبرا ، ص 417 -  باتک ، نامه  یـسربط ،، ص 346 -  باتک ، نامه 
ج ق ، 393 ه .- ۀیمالسالا ، ۀبتکملا  نارهت ، راونألاراحب ، یـسلجم ،، ص 332 -  باتک ، ناـمه  ینیلک ،، ص 648 -  باتک ، نامه  قودص ،

يرغـص تبیغ  نارود  هب  طوبرم  یعطقم و  یـسایس  مادقا  کی  ترـضح ، نآ  صوصخم  مان  رکذ  زا  همئا  یهن  ایآ  یلو   34  - . ص 31 ، 51
: هب ك  ر .  ) تسا فالتخا  دروم  هعیـش  ياملع  نایم  رد  تسا ؟ یقاب  شمایق  روهظ و  ماگنه  ات  ترـضح  نآ  مان  رکذ  تمرح  هکنیا  اـی  هدوب 
ص باتک ، نامه  يدوعسم ، - 4 ص 48 و 49 . باب 2 ، هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  نارهت ، بقاثلا ، مجنلا  يرون ، یسربط  نیـسح  ازریم  جاح 
248  . ص 'ق ، 1374 ه . ۀیردیحلا ، ۀعبطملا  فجن ، ۀعبارلا ، ۀعبطلا  ۀیصولا ، تابثا  يدوعسم ،  - 5 310  . ص باتک ، نامه  غابص ، نبا   - 418

نامه یـسربط ، ص 432 -  باتک ، ناـمه  قودـص ، ص 346 -  باتک ، نامه  دـیفم ، خیـش  - 7 310  . ص باتک ، ناـمه  غاّبـص ، نبا   - 6
دمحم ص 143  باتک ، نامه  یسوط ، ص 283 -  باتک ، نامه  يروباشین ،، لاـّتف  ص 248 -  باتک ، نامه  يدوعسم ، ص 418  باتک ،

: هب ك  ص 432 و ر . باتک ، نامه  قودص ، - 8 310  . ص باتک ، نامه  غاّبص ، نبا  ص 268 -  باتک ، نامه  يربط ، متسر  نب  ریرج  نب 
ار لیقـص  زج  هب  رگید  یماسا  و  دـشاب ، سجرن  نامه  وا  مان  هک  دـناهداد  لامتحا  رـصاعم ، ناـققحم  زا  یخرب   292  . ص نیظعاولا ، ۀـضور 
نآ مدرم  تسا .) هدوب  همیکح  زینک  ًالبق  وا  یتایاور ، ربانب   ) دـشاب هداد  يو  هب  مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماـما  رتخد  همیکح  وا  نیـشیپ  يوناـب 

دنتـسه اهلگ  یماسا  همه  نسوس  هناحیر و  سجرن ، دـندناوخیم و  نوگاـنوگ  یماـسا  هب  ییوگ ، دـماشوخ  يارب  ار  شیوخ  نازینک  ناـمز 
اراشتنا هسسؤم  نارهت ، لّوا ، پاچ  یهّللا ، تیآ  یقت  دمحم  دیـس  رتکد  همجرت  مهدزاود ، ماما  تبیغ  یـسایس  خیرات  مساج ، نیـسح  رتکد  )

نامه یـسلجم ، ص 427 -  باتک ، ناـمه  قودـص ، ص 283 -  باتک ، نامه  يروباـشین ، لاـّتف  - 9 ص 114 .) 'ش ، ه .  1367 ریبکریما ،
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، ۀیبرعلا بتکلاایحا  راد  هرهاق ، ۀغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبأ  نبا  - 11 346  . ص باتک ، نامه  دیفم ، خیش  - 10 12  . ص ج 51 ، باتک ،
ریما یمومع  هناخباتک  ناهفـصا ، هغالبلا ، جـهن  رد  رظتنم  يدـهم ، يدـهم ، ینامیا ، هیقف  - 12 96  . ص ج 10 ، و  ص 94  ج 7 ، م ،  1960

رد تحارص  هب  يدهم  ترضح  دلوت  تسا و  هدنراگن  سرتسد  رد  هک  عبانم  نیا  زا  يدادعت   39 ، . ص 23 مالسلا ،-  هیلع  یلع -  نینمؤملا 
ّبحب فاحتالا  يواربش ، ص 208 -  'ق ، 1385 ه . هرهاق ، ط 2 ، ۀقرحملا ، قعاوصلا  یمتیه ، رجح  نبا  تسا : ریز  رارق  هب  هدـش ، نایب  اهنآ 
لئابق ۀفرعم  یف  بهذـلا  کئابـس  يدـیوس ، يدادـغب  نیما  دـمحم  ص 179 -  'ش ، ه .  1363 یـضرلا ،، تاروـشنم  مق ، ط 2 ، فارـشألا ،

، ناّبص دمحم  خیـش  ص 168 -  ینیـسحلا ،،  دهـشملا  ۀـبتکم  هرهاق ، راـصبألا ، رون  یجنلبـش ، نمؤم  ص 78 -  بعـصراد ، توریب  ، برعلا
لاس ثداوح   ) ص 274 ج 7 ، رداصراد ، توریب ، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثأ ، نبا  ص 141 -  راصبألا ،) رون  هیشاح  رد  ، ) نیبغارلا فاعـسا 

ینثًالا ۀمئألا  نولوط ، نبا  ص 207 -  'ش ، 1362 ه . ریبک ، ریما  تاراشتنا  نارهت ، مّود ، پاچ  هدیزگرب ، خسیرات  یفوتـسم ، هللادمح  ( 260
، ةّدوملا عیبانی  يزودنق ، نامیلس  خیش  ص 310 -  ات ،) یب  ، ) ۀمهملا لوصفلا  یکلام ، غاّبص  نبا  ص 117 -  یضرلا ،، تاروشنم  مق ، رشع ،
ص 350 و باتک ، نامه  دیفم ، خیش   478  - . ص 434 باتک ، نامه  قودص ، - 13 36  . ص ج 3 ، تاعوبطملل ، یملعألا  ۀسسؤم  توریب ،

ماما هریس  رد  هکنانچ  - 14 125  - . ص 123 ج 3 ، تاعوبطملل ، یملعألا  ۀسسؤم  توریب ، ةّدوملا ، عیبانی  يزودنق ، نامیلـس  خیـش   - 351
: هب .ك  رو ص 204  باتک ، نامه  یسوط ، - 15 تسا . هدوب  ترضح  نآ  يالکو  زا  یکی  حون  نب  بویا  میتشون ، مالـسلا -  هیلع  يداه - 

 - ص 123 ج 3 ، باتک ، نامه  يزودنق ، نامیلـس  خیـش  ص 346 -  ج 51 ، باتک ، ناـمه  یـسلجم ، ص 435 -  باتک ، نامه  قودـص ،
ص 204 باتک ، نامه  یسوط ، خیش  - 16 355  . ص 'ق ، 1373 ه . باتک ، رـشن  زکرم  نارهت ، رثألا ، بختنم  هللا ، فطل  یفاص ، هللا ) تیآ  )
ص 150 ج 51 ، 'ق ، 1393 ه . ۀیمالسالا ، ۀبتکملا  نارهت ، راونألا ، راحب  یـسلجم ، ص 154 -  قودصلا ، ۀبتکم  نارهت ، ۀـبیغلا ، ینامعن ، - 
، یفاص  - 207 ص 203 -  باتک ، نامه  یـسوط ، - 17 337  . ص ج 1 ، 'ق ، 1381 ه . قودصلا ، ۀـبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا  هب : .ك  رو
، هللا فطل  یفاص ، هللا ) تیآ  - ) 19 4  . ح ص 101 ، باب 8 ، لصف 1 ، باتک ، نامه  یفاص ، - 18 315  . ص 314 و باب 47 ، باتک ، نامه 
ص باتک ، نامه  یسوط ، ص 337 -  ج 1 ، باتک ، نامه  ینیلک ، - 20 178  . ص 177 و ۀیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، ناما ، نما و  دیون 
-21 166  . ص باتک ، ناـمه  یناـمعن ، ص 269 -  باب 28 ، لصف 2 ، رثـألا ، بختنم  یفاـص ، ص 481  باـتک ، ناـمه  قودـص ،  - 202
باب 25، لصف 2 ، رثألا ، بختنم  یفاـص ، ص 152 -  ج 51 ، باتک ، نامه  یـسلجم ، ح 4 -  ص 480 ، باب 44 ، نیدلا ، لامک  قودـص ،
ص داشرًالا ،  ) تسا هدرک  باسح  لاس 255 )  ) ترضح نآ  دلوت  لاس  زا  ار  يرغص  تبیغ  زاغآ  دیفم  خیـش  موحرم  - 22 3  . ح ص 268 ،
رد يدهم  ترضح  هک  تسا  هدوب  ظاحل  نیا  زا  دیفم  موحرم  هیرظن  ًاعبط  دوشیم . لاس   75 يرغص ، تبیغ  نارود  هبساحم ، نیا  اب  و  ( 346

نیمه ساسا  رب  ایوگ  تسا . هدشیم  بوسحم  تیاغ  یلک  رظن  زا  هتـشادن و  نارگید  اب  ینادـنچ  ترـشاعم  روضح و  زین  ردـپ  تایح  نامز 
دالیم لاس  زا  ار  يرغص  تبیغ  زاغآ  زین  ردص  نیدلا  ردص  دیس  هللا  تیآ  و  نیما ، نسحم  دیس  یسربط ، دننام : یناققحم  هک  تسا  هظحالم 

ص 46 ج 2 ، تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  توریب ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 444 -  يرولا ، مالعًا   ) دناهتسناد لاس  ار 74  نآ  تّدم  و  ترضح ، نآ 
ص 'ق ، 1398 ه . أرهزلا ، راد  توریب ، يدهملا ،، نیدلا ، ردص  دیس  ردص ، - 23 ص 181 .) 'ق ، 1398 ه . أرهزلا ، راد  توریب ، يدهملا ،، - 

ۀسسؤم توریب ، ةّدوملا ، عیبانی  يزودنق ، نامیلـس  خیـش  - 24 38  . ص قح ، هار  رد  هسـسؤم  هیرـشن  ناـمز ، ماـما  مهدزاود  ياوشیپ   - 183
، ینامعن - 27 173  . ص باتک ، نامه  ینامعن ، - 26 173  . ص باتک ، نامه  ینامعن ، - 25 82  . ص باب 71 ، ج 3 ، تاعوبطملل ، یملعألا 
تباـین "و  " ياـج هب  راـگزور ، نآ  رد  - 28 253  - . ص 251 باب 26 ، لـصف 2 ، رثـألا ، بختنم  هـب : زین ر.ك   170  . ص باتک ، ناـمه 

یگدنیامن هب  دادغب  رد  رفن  هد  دودح  یسوط ، خیش  لقن  قبط  هکنانچ  - 29 دشیم . هدرب  راک  هب  أرفس " ترافس "و"   " ریبعت رتشیب  باون " "

هب هعیش  ياملع  حالطصا  رد  تسا و  یسیون  هیشاح  يانعم  هب  عیقوت  - 30 ص 225 .) ۀبیغلا ،  ) دندرکیم ّتیلاعف  نامثع  نب  دمحم  فرط  زا 
189  . ص يدهملا ،، ردص ، - 31 دوشیم . هتفگ  عیقوت  هدیسریم  نایعیـش  هب  ماما  فرط  زا  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  هک  ییاهنامرف  اههمان و 
ص 518، ج 1 ، یفاک ،، لوصا  ینیلک ،، - 34 258 ، . ص 257 ۀبیغلا ، یسوط ،، - 33 48  . ص ج 2 ، ۀعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  نیما ، - 32
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ۀبتکم نارهت ، ۀبیغلا ، یـسوط ،، - 37 444  . ص يرولا ، مـالعًا  یـسربط ،، - 36 15  . ح 14 و ص 521 ، باـتک ، ناـمه  ینیلک ، - 35 5  . ح
216  . ص باتک ، نامه  یـسوط ،، - 40 215  . ص ۀبیغلا ، یـسوط ،، - 39 216  . ص باتک ، نامه  یـسوط ، - 38 214  . ۀـثیدحلا ص يونین 

ماما تبیغ  یـسایس  خـیرات  مساج ، نیـسح ، رتکد  - 43 217  . ص باتک ، ناـمه  یـسوط ،، - 42 216  . ص باـتک ، ناـمه  یـسوط ،، - 41
156  . ص 155 و 'ش ، ه .  1367 ریبک ، ریما  تاراشتنا  هسـسؤم  نارهت ، لّوا ، پاـچ  یهّللا ، تیآ  یقت  دـمحم  دیـس  رتکد  همجرت  مهدزاود ،
-47 220  - . ص 219 باـتک ، ناـمه  یـسوط ،، - 46 219  . ص باـتک ، ناـمه  یـسوط ،، - 45 221  . ص باـتک ، ناـمه  یـسوط ،، - 44
ج راونألا ، راحب  یـسلجم ،، ص 220 -  باتک ، نامه  یـسوط ،، - 48 349  . ص ج 51 ، راونألا ، راـحب  ص 220 -  باتک ، نامه  یـسوط ،،
1381 یمشاه ،، ینب  ۀبتکم  زیربت ، ۀمغلا ، فشک  یلبرا ،، یسیع  نب  یلع  ص 452 -  ۀثلاثلا ، ۀعبطلا  يرولا ، مالعًا  یسربط  ص 350 -  ، 51
ج راونألا ، راحب  ص 222 -  ۀبیغلا ، یسوط ، - 51 223  . ص ۀبیغلا ، یسوط ،، - 50 221  . ص ۀبیغلا ، یسوط ، - 49 322  . ص ج 3 ، 'ق ، ه .
ص 224 و باتک ، نامه  یـسوط ،، - 53 355  . ص ج 51 ، راونألا ، راـحب  ص 226 و 227 -  باتک ، نامه  یـسوط ،، - 52 351  . ص ، 51
ص باتک ، نامه  یسوط ،، هب : .ك  رو ص 356 ، ج 51 ، راونألا ، راحب  یسلجم ،، - 55 240  . ص باتک ، نامه  یسوط ،، - 54 227  . 225 و
199  . ص 'ش ، 1367 ه . ریبک ، ریما  تاراشتنا  نارهت ، لّوا ، پاچ  مهدزاود ، ماما  تبیغ  یـسایس  خـیرات  مساـج ، نیـسح ، رتکد  - 56 236.

توریب ط 1 ، يرغصلا ، ۀبیغلا  خیرات  دمحم ، ردص ،  ) تسا هدش  هتفگ  زین  يرٌَمیَص  يرَمیَـس و  - 58 238  . ص باتک ، نامه  یسوط ،، - 57
-61 242  . ص باتک ، نامه  یـسوط ،، - 60 445  . ص باتک ، نامه  یـسوط ،، - 59 ص 412 .) 'ق ، ه .  1392 تاعوبطملل ، فراعتلا  راد 
زا ینامـسآ  يادـص  ینایفـس و  ماـن  هب  یـصخش  ماـیق  هدـش ، هتفگ  روـهظ  مئـالع  ثحب  رد  هکناـنچ  - 62 412  . باتک ص ناـمه  ردـص ،

ص ج 51 ، راونألا ، راحب  یسلجم ،، ص 242 و 243 -  ۀبیغلا ، یسوط ،، - 63 داد . دهاوخ  خر  ماما  روهظ  هناتسآ  رد  هک  دنتسه  ییاهتمالع 
نامه یسوط ،، - 65 243  . ص باتک ، نامه  یـسوط ،، - 64 15 - . ص باتک ، ناـمه  ردـص  ص 445 -  باتک ، ناـمه  یـسربط ،،  - 361

ۀعامجل ۀعباتلا )  ) یمالـسالا رـشنلا  ۀسـسؤم  مق ، نیدا ، لامک  قودص ، و 246 -  ص 222  باتک ، نامه  یـسوط ،، - 66 242  . ص باتک ،
-69 219  . ص 146 و باتک ، نامه  یسوط ،، - 68 222  . ص باتک ، نامه  یسوط ،، - 67 44  . ص 'ق ، 1405 ه . ۀفرشملا ، مقب  نیسردملا 

رکذ اب  الکو ، هتـسد  نیا  زا  یبلاج  تسرهف  یـسربط ،، موحرم   70 359  . ص ج 51 ، راونألا ، راحب  یـسلجم ،، ص 240 -  ۀبیغلا ، یسوط ،،
ص 225 باتک ، نامه  یسوط ،، - 72 225  . ص باتک ، نامه  یسوط ،، - 71 ص 4 .) يرولا ، مالعًا   ) تسا هدرک  رکذ  ناشتیرومأم ، لحم 

ۀعامجل ۀعباتلا )  ) یمالـسالا رـشنلا  ۀسـسؤم  مقر ، نیدـلا ، لامک  قودـص ، - 74 226  . و ص 225  باـتک ، ناـمه  یـسوط ،، - 73 226  . و
ص باتک ، نامه  یسربط ،، - 76 177  - . ص 176 باتک ، نامه  یسوط ،، - 75 441  - . ص 440 'ق ، 1405 ه . ۀفرشملا ، مقب  نیسردملا 
، باتک نامه  یسوط ،، - 79 199  - . ص 198 باتک ، نامه  یـسوط ،، - 78 236  - . ص 229 باتک ، نامه  یـسوط ،، - 77 453  - . 452
، مساج نیسح ، رتکد  هب : ك  رو .  254 ص 248 -  باتک ، نامه  یسوط ،، - 81 244  . ص باتک ، نامه  یسوط ،، - 80 239  - . ص 238

راد هرهاق ، فارشالاو ، هیبنتلا   ) تسا هتـسناد  لاس 322  رد  ار  وا  لـتق  يدوعـسم ،  205  - . ص 200 مهدازود ، ماما  تبیغ  یـسایس  یخراـت 
یمالـسا نیزاوم  ساسا  رب  دـنک و  تموکح  قح  فـالخ  رب  هک  تسا  یـسک  توغاـط  - 82 فیلأتلا ص 343 .) رـشنلاو و  عبطلل  يواـصلا 

رارق ّدح  نیرتالاب  رد  یسانشن ، زرم  نایغط و  رد  دارفا  نیا  ییوگ  وت  تسا ، نایغط  زا  هغلابم  هغیـص  توغاط "  " ظفل دشابن . ماقم  نآ  راوازس 
ّیناف امکح  هب  اوضراف  انماکحأ  فرع  انمارحو و  انلالح  یف  رظنو  انثیدـح  يور  نمم  مکنم  ناک  نم  نارظنی  - 84 60 : . أسن - 83 دناهتفرگ .

ّدح یلع  وهو  هللا ، یلع  داّرلا  انیلع  داّرلاو  ّدر ، انیلعو  هللا  مکحب  ّفختـسا  اّمنًاف  هنم  لبقی  ملف  اـنمکحب  مکح  اذًاـف  ًاـمکاح  مکیلع  هتلعج  دـق 
ح ثیدـحلا ، فالتخا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ج 1 ص 67 ، 'ق ، 1381 ه . قودصلا ، ۀـبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ،  ) هللااب كرـشلا 

اّمأو - 85 ص 99 .) یضاقلا ،، تافص  باوبأ  نم  باب 11   ، ج 18 یبرعلا ،، ثارتلا  أیحا  راد  توریب ، ۀعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  خیش   - 10
نامه یسربط ،، ص 177 -  باتک ، نامه  یـسوط ،،  ) هللا ۀـجح  انأو  مکیلع  یتجح  مّهنّاف  انثیدـح  ةاور  یلا  ایف  اوعجراـف  ۀـعقاولا  ثداوحلا 

،، یسربط ج 9 -  باب 11 ، یضاقلا ،، تافـص  باوبا  أضقلا ، باتک  ص 101 ، ج 18 ، باتک ، نامه  یلماع ، ّرح  خیـش  ص 452 -  باتک ،
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، رکفلا راد  تاراشتنا  مق ، مراهچ ، پاـچ  ناـهج ، رتسگداد  میهاربا ، ینیما ،، - 86 ص 163 .) ج 2 ، ۀیوضترملا ، ۀـعبطملا  فجن ، جاجتحا ،
تروص يرتشیب  عبتت  رگا  تسا و  هدـش  هیهت  رئألا " بختنم   " باـتک رد  لوقنم  ثیداـحا  يور  زا  راـمآ  نیا   82  - . ص 74 'ش ، ه .  1352

حیـضوت تنـس  لها  تایاور  شخب  رد  مالـسا ، ربمایپ  زا  لوقنم  تاـیاور  هراـبرد  دوب ) . دـهاوخ  نیا  زا  شیب  ثیداـحا  دادـعت  ًاـعبط  دریگ ،
: هب ر.ك  - 89 240  . ص یـضرلا ،، تاروشنم  مق ، ۀـثلاثلا ، ۀـعبطلا  ۀـمامالا ، لئالد  يربط ،، متـسر  نب  ریرج  نب  دـمحم  - 88 داد . میهاوـخ 

ّنفطعتل - 90 مالـسلا .-  هیلع  یلع -  نینمؤملا  ریما  ماما  یمومع  هناخباتک  ناهفـصا ، ۀـغالبلا ، جـهن  رد  رظتنم  يدـهم  ینامیا ، هیقف  يدـهم 
ص 29، ج 19 ، 1960 م ، ۀیبرعلا ، بتکلا  أیحا  راد  هرهاق ، ۀغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا   ) اهدلو یلع  سورـضلا  فطع  انیلع  ایندـلا 

لامک قودص ، - 92 (. 6 صصق :  ) نیثراولا مهلعجنو  ۀّمئأ  مهلعجنو  ضرألا  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  ّنمن  نأ  دیرنو  - 91 تمکح 205 .)
ج باتک ، نامه  قودص ، - 93 318  . ص ج 1 ، 'ق ، 1405 ه . ۀفرشملا ، مقب  نیسردملا  ۀعامجل  ۀعباتلا )  ) یمالسالا رشنلا  ۀسـسؤم  نیدلا ،

ۀعبطلا يرولا ، مالعًا  یـسربط ،، - 94 156  . ص ج 51 ، 'ق ، ه .  1393 ۀیمالـسالا ، ۀبتکملا  نارهت ، راونألا ، راحب  یـسلجم ،، ص 377 -  ، 2
، دهشم تسرهف ، یسوط ،، خیـش  - 96 443  . ص باتک ، ناـمه  یـسربط ،، - 95 444  - . ص 443 ۀیمالـسالا ، بـتکلا  راد  نارهت ، ۀـثلاثلا ،
، دواد نبا  ص 11 -  يروادلا ،، ۀبتکم  مق ، ۀعیشلا ، یفنصم  أمسا  تسرهف  یـشاجن ،، هرامش 19 -  ص 14 ، 'ش ، 1351 ه . دهشم ، هاگشناد 
-98 205  . هرامش ص 98 ، تسرهف ، یسوط ،، ص 29 -  باتک ، نامه  یشاجن ،، - 97 23  . هرامش ص 32 ، یضرلا ،، تاروشنم  مق ، لاجر ،

نامه یشاجن ،، - 100 178  . ص باتک ، نامه  یشاجن ،، - 99 205  . هرامش ص 98 ، تسرهف ، یسوط ،، ص 29 -  باتک ، نامه  یشاجن ،،
یطامنا میهاربا  هتبلا  - 101 467  . ص 466 و 'ق ، 1373 ه . باتک ، رـشن  زکرم  نارهت ، رثألا ، بختنم  یفاص ،، هللا ) تیآ   - ) ص 17 باتک ،

لاح ره  در  اما  تسا ، هدوب  ناشدوخ  ياههاگدید  تابثا  یباتک ، نینچ  نتـشون  زا  ناشفده  دندوب و  یفقاو  ۀعامـس  نب  دـمحم  نب  نسح  و 
پاچ مهدزاود ، ماما  تبیغ  یـسایس  خیرات  مساج ، نیـسح ، رتکد  . ) تسا هدوب  مّلـسم  عوضوم  کی  تبیغ  هک  دـهدیم  ناشن  عوضوم  نیا 

، ۀیمالسالا بتکلا  راد  نارهت ، ناما ، نما و  دیون  فطل ا-هللا ، یفاص ،  102 ص 21 و 22 .) 'ش ، 1367 ه . ریبک ، ریما  تاراشتنا  نارهت ، لّوا ،
ط يراخب ، حیحص  هب : ر.ك  - 105 99  - . ص 95 باتک ، نامه  یفاص ،  104 95  - . ص 92 باتک ، نامه  یفاص ، - 103 92  - . ص 91
ص 633 و میرم ،) نب  یـسیع  لوزن   ) باب 945 ج 4 ، 'ق ، 1407 ه . ملقلا ، راد  توریب ، یعافر ، یعاّمـش  مساق  خیـش  قیقحت  حرـش و  اب  ، 1
275  - 207  ) هجام نبا  ننس  هب : .ك  رو  37  . ص 27 و ص 84 و 99 و 448 و ج 3 ، ج 1 ، ات ) یب   ) رکفلا راد  توریب ،  ، لبنح دمحا  دنـسم 

جورخ باب  باب 34 ، نتفلا ، باتک  ، 1368 ص 1366 -  ج 2 ، یبرعلا ،، ثارتلا  أیحا  راد  توریب ، یقابلا ،، دبع  داؤف  دـمحم  قیقحت : 'ق ) ه .
دنـسم  ) ًاروج تئلم  امک  ًالدع  اهألمی  اژنم  ًالجر  ّلجوّزع  هللا  ثعبل  موی  الا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  - 106 4088  - . ثیدح 4082 يدهملا ،،

ربـخ زا  روظنم  تسا و  ثیدـحلا  ملع  تاحالطـصا  زا  رتاوتم ، رتاوـت و  - 107 ص 99 .) ج 1 ، اـت ،) یب   ) رکفلا راد  توریب ، لـبنح ، دـمحا 
ربخ نومـضم  هب  ملع  بجوم  هجیتن  رد  لاحم و  بذک ، رب  نانآ  قافتا  نئارق ) همیمـض  هب  هن  هسفن ، ّدح  یف   ) هک تسا  یتعامج  ربخ  رتاوتم ،

پاچ 3، مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  مق ، ثیدحلا ، ملع  مظاک ، یچ ، هناش  ریدم  هبك : ر. . ) دشاب
" یعطق تباـث و  ثیدـح   " ار رتاوتم " ثیدـح  هدرک و"  ریبـعت  یعطق " توبث   " ناوتیم ار  رتاوت "  " هنوگ نیدـب  ص 144 ) ش ،  -. 1362
و هنیس ، هبهنیـس  تیاور ، خیاشم  ناثدحم و  هلیـسو  هب  تسا و  هدش  تیاور  رایـسب  ياهباتک  رد  و  هتـشاد ، رایـسب  نایوار  هک  یثیدح  دناوخ ؛

تسا یعطق  مالسلا -  مهیلع  نیرهاط -  همئا  اب  مرکا ، ربمایپ  زا  نآ  رودص  توبث و  تسا و  هدیسر  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  طبـض ، هب  طبض 
ص 90 باتک ، نامه  یفاص ، - 108 ص 99 .) 'ش ، 1360 ه . یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، برغم ، دیشروخ  اضر ، دمحم  یمیکح ، )
ام عیمجب  ررّقتف  عالّطا . لضف  هل  نم  یلع  یفخیال  امک  رتاوتلا  ّدح  غلاب  هانقس  ام  عیمجو  - 110 91  . ص باتک ، نامه  یفاص ، - 109 91 - .

ۀیاغ زا  لقن  . ) فاصنا نم  لیلق  نامیأ و  نم  ةّرذ  هدنع  ناک  نمل  یفکی  اذـه  و  ةرتاوتم ... رظتنملا  يدـهملا  یف  ةدراولا  ثیداحألا  ّنأ  هانقس 
ج 5، ۀیبرعلا ، بتکلا  أیحا  راد  هرهاق ، ط 2 ، جاتلا ، ۀیشاح  رد  فصان ، یلع  روصنم  خیش  فیلأت  لوصألل ، عماجلا  جاتلا  حرـش  یف  لومأملا 

لاوحا هب  نادـب د و  ار  نآ  فالتخا  قافتا و  دراوم  دـشاب و  هتـشاد  هطاحا  مرکا  لوسر  ننـس  رب  هک  تسا  یـسک  ظفاح ، - 111 ص 327 .)
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تضافتسا رابخألا و  ترتاوت  - 112 ص 22 .) ج 2 ، باتک ، نامه  یچ ، هناش  ریدم   ) دـشاب عّلطم  ًالماک  ثیدـح  خـیاشم  تاقبط  نایوار و 
ّناو همالا  هذه  نم  يدـهملا  ّنأب  رابخألا  ترتاوت  - 113 یقرواپ .) ص ، رثألا ، بتختنم   ) يدهملا رمأ  یف  (ص) یفطـصملا نع  اهتاور  ةرثکب 

-114 (. 494 ص 493 -  ج 6 ، ۀفرعملا ، راد  توریب ، يراخبلا ،، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف   ) هفلخ یّلصی  لزنیس و  مالسلا -  هیلع  یـسیع - 
-115 ص 171 .) ینیسحلا ،، دهشملا  ۀبتکم  هرهاق ، راصبألا ، رون   ) ًالدع ضرألا  ألمی  ّهناو  هتیب  لهأ  نم  ّهنا  ص)  ) یبنلا نع  رابخألا  ترتاوت 
(. ص 140 راصبألا ، رون  هیشاح  رد  نیبغارلا ، فاعسا   ) ًالدع ضرالا  ألمی  ّهناو  هتیب  لهأ  نم  ّهنا  هجورخب و  ص)  ) یبنلا نع  رابخألا  ترتاوت 
هک ثیدح  هناگجنپ " لوصا   " زا ینانیمطا  لباق  هعومجم  يروآ  عمج  روظنم  هب  تسا ، هدش  رکذ  شاهمدقم  رد  هکنانچ  باتک ، نیا  - 116
رد لومأملا " ۀیاغ   " مان هب  یحرش  باتک  فلؤم  تسا . هدش  پاچ  دلج  جنپ  رد  هدیدرگ و  فیلأت  تسا ، تنس  لها  ثیدح  بتک  نیرتمهم 

310  . ص ج 5 ، ۀیبرعلا ، بتکلا  أیحا  راد  ط 2 ، هرهاق ، لوصألل ، عماجلا  جاتلا  - 117 تسا . هدش  پاچ  شاهیشاح  رد  هک  هتـشون  نآ  حرش 
راد هرهاق ، هغالبلا ، جهن  حرش  (( ) يدهملا  ) هیلع ّالا  یضقنیال  فیلکتلا  ایندلا و  ّنا  یلع  نیعمجأ  نیملسملا  نم  قرفلا  قافتا  عقو  دق  - 118
نتم - 120 درک . میهاوخ  لقن  ار  هلجم  نیا  بلاطم  زا  ییاهتمسق  هدنیآ ، تاحفصرد  - 119 ج 10 ص 96 .) 1960 م ، ۀیبرعلا ، بتکلا  أیحا 

زا یکدنا  تارییغت  اب  نآ  همجرت  تسا و  هدـش  لقن  ات 155 ، هحفـص 151  زا  گرزب ، یبالقنا  يدهم  باتک : كرد  هینابی  نیا  یبرع  لماک 
ج 4، رکفلا ، راد  توریب ، دواد ، یبا  ننـس  - 122 تسا . هدـش  يوریپ  عبانم  نیا  زین  هدـش  دای  هینایب  رد  - 121 تسا . هدـش  هتفرگ  باتک  نیا 

دمحم - 123 272  . ص ینثملا ، ۀبتکم  دادغب  أفلخلا ، خیرات  یطویس ، ثیدح 4282 -  يدهملا ،،  باتک  محاملا ، نتفلا و  باتک  ص 106 ،
نینج ثیدح  نتم  - 124 تسا . تنس  لها  دزن  ربتعم  روهـشم و  باتک  شـش  زا  یکی  فلؤم  ' يافوتم 279 ه ، يذمرت  هروس  نب  یـسیع  نب 
أیحا راد  توریب ، يذـمرت ،، ننـس   ) یمـسا همـسا  ئطاوی  یتیب  لهأ  نم  لجر  برعلا  کلمی  یتح  ایندـلا  بهذـتال  : 9 هللا لوسر  لاـق  تسا :

448  . ص ج 1 ، لبنح ، دمحا  دنـسم  هب : ك  ر . - 125 ح 2230 و 2231 .) يدهلا ،)) یف  أجام   ) باب 52 ص 505 ، ج 4 ، یبرعلا ،، ثارتلا 
ۀبتکم ناهفـصا ، يدهملا ،، مامالا  ۀـعوسوم  و   - 235 ص 231 -  'ق ، ه .  1373 باتک ، رـشن  زکرم  نارهت ، رثألا ، بختنمم  یفاـص ، - 126

دوخ اهنآ  لقن  زا  راصتخا  تیاعر  تهج  هک  دـناهاد  زین  يرگید  تالامتحا  هراـب  نیا  رد   16  - . ص 13 ج 1 ، ۀـّماعلا ، نینمؤملا  ریمأ  مامالا 
یـسانشثیدح ملع  تاحالطـصا  زا  لیدعت  رج و  - 128' ه .  808 یبرغم 732 -  نودـلخ  نب  دـمحم  نب  نامحرلا  دـبع  - 127 دش . يراد 

لعاـج وگغورد ، لـیبق : زا  یتاریبـعت  اـب  ناسانـش  ثیدـح  فرط  زا  ثیدـح  کـی  ناـیوار  اـی  يوار  هک  تسا  نیا  حرج  زا  دوـصقم  تسا .
زا دوصقم  و  دوب . دهاوخ  رابتعا  دقاف  ثیدح  نآ  ًاعبط  هک  دوش  یفرعم  هدـش ، حرطم  ملع  نیا  رد  هک  يرگید  تاریبعت  ّولغ و  لها  ثیدـح ،

هتبلا دوب . دـهاوخ  لوبق  دروم  وا  ثیدـح  ًاعبط  هک  دوش  یفرعم  اهنیا  دـننام  قثوم و  لداـع ، صخـش  ناونع : هب  يوار  هک  تسا  نیا  لیدـعت ،
ياهرایعم اب  اج  همه  هک  دنراد  ییاهرایعم  زین  تنـس  لها  نادنمـشناد  تسا . هعیـش  نادنمـشناد  هاگدید  زا  لیدـعت  حرج و  ياهرایعم  اهنیا 

-131 322  . ص همدقم ، - 130 312  - . ص 311 یبرعلا ،، ثارتلا  ئایحا  راد  توریب ، ۀعبارلا ، ۀعبطلا  همدـقم ، - 129 تسین . ناسکی  هعیش 
311  . ص - 132 یقرواپ . ، 6 ص 5 -  رثألا ، بختنم  ، 165 ص 159 -  گرزب ، یبالقنا  يدهم  ، 49 ص 30 -  ناهج ، رتسگداد  هب : ك  ر .
'ق، هدعقیذ 1388 ه . خروم  هنیدم "  " پاچ ۀیمالسالا  ۀعماجلا  هلجم  رد  دابع ، نسحملا  دبع  خیـش  طوسبم  نانخـس  - 134 327  . 133 ص

ۀعبطملا فجن ، ۀعیشلا ، قرف  یتخبون ، - 135 میدرک . لقن  ج 1  "" يدهملا  مامالا  ۀعوسوم  : " زا ار  نآ  ام  هدش و  رشتنم  لّوا  لاس  هرامش 3 ،
ص باتک ، نامه  یتخبون ، - 136 132  . ص ج 1 ، یضرلا ،، تاروشنم  مق ، لحنلا ، للملا و  یناتسرهش ، ص 27 -  'ق ، 1355 ه . ۀیردیحلا ،
، نییبلاطلا لتاقم  یناهفصالا ، جرفلا  وبا  - 138 166  - . ص 165 'ق ، 1386 ه . رداص ، راد  توریب ، يرخفلا ،، اقطقط ، نبا  - 137 68  - . 67
، باتک نامه  جرفلا ، وبا  - 140 195  . ص باتک ، نامه  یناهفـصالا ، جرفلا  وبا  - 139 193  . ص ق ،  -. 1385 ۀیردیحلا ، ۀبتکملا  فجن ،
ص باتک ، نامه  یتخبون ، - 143 150  . ص باتک ، نامه  یناتسرهش ، - 142 148  . ص ج 1 ، باتک ، نامه  یناتسرهش ، - 141 162  . ص
1360 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، برغم ، دیشروخ  اضر ، دمحم  یمیکح ، - 145 96  . ص باتک ، نامه  یتخبون ، - 144 83  . 80 و
، فده یتاعوبطم  مق ، مود ، پاچ  گرزب ، یبالقنا  يدـهم  رـصان ، مراکم ، هللا ) تیآ  - ) 147 106 : . أیبنا - 146 151  - . ص 140 'ش ، ه .
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1379 ۀیمالسالا ، فراعملا  ۀکرش  نارهت ، نایبلا ، عمجم  یسربط ،، - 149 346  . ص یتریصب ،، ۀبتکم  مق ، داشرالا ، - 148 122  - . ص 121
روتسد هب  یّسِِکا  سیّـسف  ِنلِک  مَیلِو  طسوت  یـسراف  همجرت  تاروت ، - 151 67  . ص باتک ، نامه  یـسربط ،، - 150 66  . ص ج 7 ، 'ق ، ه .

، دیدحلا یبا  نبا  ۀغالبلا ، جهن  حرش  - 153 6 : . صصق - 152 1030  . ص 1856 م ، ندنل ، پاچ  یتیَسُس ، لَبَیب  نیاف  ِشتِِرب  روهـشم  عمجم 
-157 152  . ص ج 7 ، ناـیبلا ، عمجم  - 156 55 : . رون - 155 359  . ص باتک ، ناـمه  جرفلا ، وبا  - 154 205  . تمکح ص 29 ، ج 19 ،

ۀبتکم نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 158 250  . ص فده ، یتاعوبطم  مق ، مود ، پاچ  گرزب ، یبالقنا  يدهم  رصان ، مراکم ، هللا ) تیآ  )
ص 93 و ج 36، ج 52 ، 'ق ، 1393 ه . ۀیمالسالا ، ۀبتکملا  نارهت ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 159 338  . ص ج 1 ، 'ق ، 1381 ه . قودصلا ،

نب یلع  یلبرا ، ص 92 -  باتک ، ناـمه  یـسلجم ، ص 177 -  ۀبیغلا ، یـسوط ، - 161 92  . ص باتک ، نامه  یـسلجم ، - 160 250  . ص
نامه ینیلک ،  ) تخاسل ماما  ریغب  ضرـألا  تیقب  ول  - 162 22  . ص ج 3 ، 'ق ، 1381 ه . یمشاه ،، ینب  ۀبتکم  زیربت ، ۀمغلا ، فشک  یـسیع ،

1405 ه.' ۀفرشملا ، مقب  نیسردملا  ۀعامجل  ۀعباتلا ) یمالسالا  رشنلا  ۀسـسؤم  مق  نیدلا ، لامک  قودص ، هب : ك  رو . ص 179  ج 1 ، باتک ،
باب 21، ص 207 ، نیدلا ، لامک  قودص ، سلجم 35 -  ص 112 ، ۀمکحلا ، ۀعبطم  مق ، یلامأ ، قودص ، - 163 210  - . ج 1 ص 201 ق ،

ّمهّللا - 164 46  - . ص 45 'ق ، 1400 ه . رشنلاو ، ۀعابطلل  يدومحملا  ۀسسؤم  توریب ، ط 1 ، نیطمسلا ، دئارف  یناسارخ ،، ینیوج  ح 22 - 
یبا نبا  ۀـغالبلا ، جـهن  حرـش   ) هتانّیب هللا و  جـجح  لطبت  ّالئل  ًارومغم  ًافئاخ  ًاروهـشم و  ًارهاـظ  اـّما  دـجحب  مئاـق هللا  نم  ضرـألا  ولختـال  یلب 

، ۀیردیحلا ۀعبطملا  فجن ، مزراوخ ، بطخا  بقانملا ، ص 347 -  تمکح 143 ، ج 18 ، 1960 م ، ۀیبرعلا ، بتکلا  ایحا  راد  هرهاق ، دیدحلا ،
259  -. ص 258 فدـه ، یتاعوبطم  مق ، مود ، پاچ  رگزب ، یبـالقنا  يدـهم  رـصان ، مراـکم ، هللا ) تیآ   -) 165 ص 264 .) 'ق ، ه .  1385

همالع داتسا  تابحاصم   ) عّیشت بتکم  همانلاس 2  - 167 494  . ص ج 6 ، ۀفرعملا ، راد  توریب ، يراخبلا ،، حیحص  حرـشب  يرابلا  حتف  - 166
نایاوشیپ هریسزا   20  . ص 'ش ، 1330 ه . هعیش ) هرابرد  نبرک  يرناه  روسفورپ  اب  ییابطابط 

دوجو لیالد 

یلقع هلدا 

؟ دراد دوجو  جع ) ) نامز ماما  دوجو  رب  یلقع  لیلد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  جع ) ) نامز ماما  دوجو  رب  یلقع  لیلد  ایآ 

خساپ

زا ناوت  یمن  ًامیقتـسم  هماع  تماما  فالخ  رب  هصاخ ، تماما  رد  تسا . هصاخ  تماما  ثحابم  زا  ترـضح  دوجو  و  (ع ) ناـمز ماـما  تماـما 
يریگ هرهب  اب  سپـس  تفرگ . هرهب  ماما  دوجو  ترورـض  هماع و  تماما  تابثا  يارب  یلقع  لیلد  زا  ناوت  یم  هکلب  تفرگ ، هرهب  یلقع  لیلد 

نیا رد  یناحبـس  رفعج  داتـسا  ردق ، یلاع  دنمـشناد  درک . رـصحنم  جع ) ) يدـهم ترـضح  دوجو  رد  ار  نآ  یخیرات  ياه  لقن  تایاور و  زا 
هک دیناد  یم  امـش  ینالقع ، یمالک  ینابم  اّما  تسا ... یلقع  ینابم  یهاگ  یلقن و  ینابم  یهاگ  تیودـهم  یمالک  ینابم  : " دـیوگ یم  هراب 

نیا یلقع  ناهرب  ینابم  زا  یکی  مینک . هماقا  یلقع  ناهرب  درف  يور  میناوت  یمن  ام  دـناسرب . ار  یـصخشم  درف  تقو  چـیه  دـناوت  یمن  لـقع 
لها تسا . یقاب  (ص ) مرکا ربمغیپ  دوجو  ات  ضیف  نیا  هک  دـنیوگ  یم  مه  ناناملـسم  تسا ... يونعم  ضیف  کی  تماـما  توبن و  هک  تسا 
عطق الاب  َملاع  اب  رـشب  طابترا  سپ  دش . عطق  (ص ) ربمغیپ توف  اب  دوب ، تماما  توبن و  سابل  رد  هک  يونعم  ضیف  نیا  هک  دـنیوگ  یم  تنس 
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یـضیف نینچ  ادخ  ارچ  تسا ؟ رتمک  فلـس  زا  تالامک ، رظن  زا  فلخ  ایآ  تسا ؟ فَلَـس  زا  رتدب  فَلَخ  رگم  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  دش .
طابترا تسا . هدرک  لح  ار  لکشم  نیا  هیماما  ۀعیش  میتسه ؟ رت  مک  اه  نآ  زا  ام  رگم  تسا ؟ هدادن  ام  هب  ار  ضیف  نیا  اما  هداد ، اه  نآ  هب  ار 

نیا قیرط  زا  تسا و  رارقرب  یلماک  ناسنا  ۀطساو  هب  یهلا  ضیف  هکلب  دشاب ، يدیدج  نید  فیلاکت و  تلاسر ، هک  تسین ، توبن  تروص  هب 
ییابطابط ۀمالع  ار  ناهرب  نیا  دنیازفا : یم  سپس  ناشیا  " تسا . جع )  ) تّجح ترضح  هطساو  نآ  هزورما  و  دسر ، یم  رشب  هب  لماک  ناسنا 

.70 ص 66 -  ج1 ، راظتنا ، ۀمانلصف   3 3. تسا هتشاد  نایب  ُنبرک  روسفورپ  زا 

؟ تسیچ رصع  یلو  ترضح  ندوب  هدنز  رب  یلقع  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ رصع  یلو  ترضح  ندوب  هدنز  رب  یلقع  لیلد 

خساپ

نیرخآ مهدزاود و  ماما  دلوت  شریذپ  ضرف  اب  تسا و  نیمز  يور  یهلا  تجح  موصعم و  ناسنا  دوجو  ترورـض  هلئـسم ، نیا  یلقع  لیلد 
يارب تسا . لقع  رظن  زا  ناسنا  کی  رمع  لوط  شریذپ  دنامیم ، یقاب  هک  ياهلئسم  اهنت  دوشیم . لیمکت  لیلد  نیا  دنوادخ ، تجح  ماما و 

رب تایح  تیهام  تقیقح و  تسا . تایح  مان  هب  يرتیمومع  هلئـسم  ياههخاش  زا  رمع ، لوط  هلئـسم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هلئـسم  نیا  مهف 
یعیبط نوناق  ار  نآ  اـی  مینادـب و  تاـیح  رب  ضراـع  ار  يریپ  رگا  درواـین . رد  رـس  زار  نیا  زا  هاـگ  چـیه  رـشب ، دـیاش  تسا و  لوهجم  رـشب 

یگدوسرف و هلحرم  هب  ار  هدنز  دوجوم  نامز ، رورم  هب  نداد و  هتفهن  ار  یتسین  لماع  نورد ، زا  هدنز ، دوجوم  مادنا  تفاب و  رب  هک  میسانشب 
، يرـشب شناد  ساسا  نیمه  رب  دشابن . ریخأت  هجیتن  رد  يریذپ و  فاطعنا  لباق  هدـیدپ ، نیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  یلو  دـناسریم ، گرم 

قنور رت  ینالوط  یگدنز  هب  دـیما  یملع ، ياهتفرـشیپ  رثا  رب  مهدزون  نرق  رخاوا  رد  تسا . هتـشادرب  يریپ  نامرد  هرابرد  يرثؤم  ياهماگ 
چیه جـع )  ) دوعوم يدـهم  ینالوط  رمع  هرابرد  ددـنویپب . تیعقاو  هب  نیریـش  يایؤر  نیا  رود  نادـنچ  هن  هدـنیآ  رد  دـیاش  تفای و  يرتشیب 

ياهشور زا  هدافتسا  اب  يدادادخ و  شناد  اب  تجح  ترضح  درادن . دیدرت  ياج  نآ  يرظن  یملع و  ناکما  هدنامن و  یقاب  یتفگـش  هنوگ 
یهاتوک هلئـسم  رگا  رگید  يوس  زا  ددرگن . رادیدپ  وا  رد  يریپ  یگدوسرف و  راثآ  دـنامب و  ایند  رد  زارد  یتدـم  دـناوتیم  یملع  یعیبط و 

. تسا ریذپانراکنا  نشور و  ياهلئسم  ملاع ، نیا  یعیبط  روما  هلمج  زا  يرما ، ره  رد  اهانثتـسا  دوجو  مینادب ، یبلاغ  ای  یمومع  نوناق  ار  رمع 
هک دراد  يداعبتسا  هچ  لاح  دنـشابیم ، رادروخرب  ینالوط  يرمع  نهک و  ياهقباس  زا  تعیبط  نماد  رد  هک  ینارادناج  ناتخرد و  ناهایگ ،

ءانثتـسا هب  لئاق  ناملاظ ، ملظ و  درط  یفن و  تلادع و  يارجا  هناوتـشپ  هریخذ و  ناونع  هب  ادخ  تجح  يرادـهگن  يارب  مه  یناسنا  ملاع  رد 
وا دنراد و  يریذپ  فاطعنا  شربارب  رد  تعیبط  نیناوق  هک  مینادـب  يرهاظ  للع  بابـسا و  یعیبط و  لماوع  زا  رتارف  يدوجوم  ار  وا  میوش و 
هب ار  بئاغ  ماـما  یگدـنز  عون   " یئاـبطابط همـالع  هتفگ  هب  دـشابن . یلومعم  يداـع و  هچرگ  تسا  نکمم  يرما  نیا  دراد ؟ يرترب  اـهنآ  رب 
اریز درک ، یفن  ار  تداع  قرخ  ناوتیمن  زگره  ملع  هار  زا  تسا و  لاحم  زا  ریغ  تداـع  قرخ  هتبلا  تفریذـپ . ناوتیم  تداـع  قرخ  قیرط 

میسانشیم و میاهدید و  ار  اهنآ  ام  هک  دنتـسه  اهنامه  اهنت  دننکیم ، راک  ناهج  رد  هک  یلماوع  بابـسا و  هک  درک  تابثا  ناوتیمن  زگره 
يدرف رد  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  درادن ، دوجو  میاهدیمهفن ، ای  میاهدیدن  ار  اهنآ  لامعا  راثآ و  ای  میرادن  ربخ  اهنآ  زا  ام  هک  یبابـسا  رگید 

زا ( 1 .) دـیامن نیمأت  ناشیا  يارب  هلاس  رازه  نیدـنچ  ای  رازه  ینالوط ، رایـسب  يرمع  هک  دـیآ  دوجو  هب  لماوع  بابـسا و  رـشب  زا  يدارفا  اـی 
لاس هک 950  دنکیم  حیرصت  نآرق  تسا . ع )  ) حون ترضح  نانآ ، نیرتدنتسم  هک  دناهتشاد  دوجو  خیرات  رد  يدایز  نیرمعم  رگید  يوس 

(4  ) و ( 3 . ) دـشابیم نآ  زا  یقادـصم  زین  رـضخ  ترـضح  ینـالوط  رمع  تسا . هدوب  نیا  زا  رتـشیب  يو  رمع  ًاـمتح  و  ( 2  ) هدوب ربمایپ  طـقف 
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 - 1 اهتشونیپ : درادن . هار  نآ  رد  یلقع  رظن  زا  يداعبتـسا  هنوگ  چیه  تفریذـپ و  ار  ترـضح  ینالوط  رمع  ناوتیم  لئاسم  نیا  ساسارب 
،70 هرامش 71 -  هزوح ، هلجم   - 4 ص 385 . ج 2 ، نیدلا ، لامک   - 3 (. 14 ، ) توبکنع  - 2 ص 151 . یئابطابط ، همالع  مالـسا ، رد  هعیش 

. دعب هب  ص 46  ع ،)  ) مظعالا هللا  هیقب  هژیو 

؟ تسا نکمم  ًالقع  ایآ  ترضح  ینالوط  رمع  جع "و  " نامز ماما  دوجو 

شسرپ

؟ تسا نکمم  ًالقع  ایآ  ترضح  ینالوط  رمع  جع "و  " نامز ماما  دوجو 

خساپ

الول : " دوشیم دوبان  یهلا  تّجح  دوجو  نودب  نیمز  هعیـش ، هدیقع  قبط  تسا و  بجاو  نیمز  يور  (ع ) موصعم ماما  ادـخ و  تجح  دوجو 
ناسنا کـی  دوشیم  روطچ  هک  نیا  اـما  تسا  بجاو  ادـخ  تجح  دوجو  زین  فطل  هدـعاق  ساـسا  رب  ( 1" .) اهلهأب ضرألا  تخاسل  ۀـجحلا 

ماظن رد  هچنآ  هچ  رگا  ًالّوا  دوش : ضرع  دـیاب  تسا ، نکمم  ًالقع  ایآ  دـنک و  یگدـنز  لاس  نایلاس  دـشاب و  ینـالوط  رایـسب  يرمع  ياراد 
دسانش و یمن  ار  شنیرفآ  نیناوق  اهّتنس و  یمامت  رـشب ، یلو  تسا ، لاس  دنچ  دص و  ای  دص  رثکادح  رمع  دوشیم  هدهاشم  تقلخ  يداع 
رد دـنکیم . یقلت  تقلخ  نوناـق  لـقع و  فـالخ  رب  ار  نآ  دـنکیم ، هدـهاشم  دراد  یهاـگآ  هک  یتنـس  نوناـق و  ّدـض  رب  يزیچ  هک  نیمه 

دنرادـنپیم مدرم  نوناق . مامت  نوناق و  هن  تسا ، نوناـق  رـشق  رهاـظ و  دسانـشیم ، ّتنـس  نوناـق و  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  دراوم  زا  يرایـسب 
شنیرفآ ّتنـس . نوناـق و  دوخ  هن  تسا ، نوناـق  هتـسوپ  رـشق و  نیا  یلو  دـیآیم ، دوجو  هب  رداـم  ردـپ و  جاودزا  زا  هدـنز  دوجوم  هراوـمه 

هیجوت دروم  رد  هلئـسم  نیا  لاح  دـهدیم ، ناشن  ار  یقیقح  نوناـق  رـشب  هب  تسا و  هدز  مه  رب  ار  هتـسوپ  نیا  (ع ) میرم نب  یـسیع  ترـضح 
شیب يرمع  ًانیقی  هدوب و  ربمایپ  طقف  لاس  حون 950  ترضح  نآرق  حیرصت  هب  نینچ  مه  تسا . قداص  شترضح  رمع  ندوب  ینالوط  یلقع 
موـلع یـسانشتسیز و  ملع  رظن  زا  ( 3 .) تسا یلک  لـصا  نیا  دـیؤم  زین  يو  ندوب  هدـنز  ربمغیپ و  رـضخ  ناتـساد  ( 2 .) تسا هتـشاد  نیا  زا 

دـص زا  رتشیب  مدرم  يداع ، روط  هب  یلو  درادن ، یـصاخ  زرم  ّدح و  ندومن  رمع  سپ  تسا . هدـش  تباث  ياهلئـسم  نینچ  ناکما  زین ، یبرجت 
دعب هر )  ) ییابطابط موحرم  تسا . هدش  عقاو  هک  روط  نامه  دننک ، یگدـنز  نیا  زا  رتشیب  تسا  نکمم  ًالقع  یلو  دـننکیمن ، یگدـنز  لاس 

ریغ تداع  قرخ  هتبلا  : " دیامرفیم تسا  ( 4") تداع قرخ   " قیرط هب  بیاغ  ماما  یگدـنز  هک  هدومن  طابنتـسا  نینچ  تایاور  زا  هک  نیا  زا 
راک ناهج  رد  هک  یلماوع  بابـسا و  هک  درک  تابثا  ناوتیمن  زگره  اریز  دومن ، یفن  ار  تداع  قرخ  ناوتیمن  ملع  هار  زا  تسا و  لاحم  زا 

ای میاهدیدن ، ار  اهنآ  لامعا  راثآ و  ای  میرادن  ربخ  اهنآ  زا  ام  هک  یبابـسا  رگید  میاهدید و  ار  اهنآ  ام  هک  دنتـسه  اهنامه  اهنت  دـننکیم ،
، ینالوط رایسب  يرمع  هک  دیآ  دوجو  هب  یلماوع  بابسا و  رشب  زا  يدارفا  ای  يدرف  رد  تسا  نکمم  يور  نیا  زا  درادن ، دوجو  میاهدیمهفن ،

ياهمادـنا تفاـب و  رب  هک  یعیبـط  ینوناـق  زا  تسا  تراـبع  يریپ  وس  رگید  زا  ( 5" .) دـیامن مهارف  ناشیا  يارب  هلاس  رازه  نیدـنچ  اـی  رازه 
ملع تفرـشیپ  هب  هجوت  اب  ناوتیم  لاح  دناسریم . گرم  یگدوسرف و  هلحرم  هب  ار  هدنز  دوجوم  رورم  هب  هدش و  ضراع  هدـنز  تادوجوم 

هتـشادرب و هار  نیا  رد  يرثؤم  ياهماگ  رـشب  شناد  هک  نانچ  مه  دومن . دنک  ار  نآ  تکرح  ای  دومن و  ّدس  ار  يریپ  ولج  هیذغت ، یکـشزپ و 
نیا تسا . هتفاتـش  یکـشزپ  ملع  کمک  هب  زین  هیذـغت  شناد  دـننکیم . يرتشیب  رمع  دارفا  اهيرامیب ، ناـمرد  یکـشزپ و  ملع  دـشر  رثا  رد 

ینالوط يرمع  هک  دنتسه  یتاناویح  دراد . دوجو  زین  دنتـسه  ناسمه  یندب  راتخاس  رظن  زا  هک  ناسنا  زا  ریغ  رگید  نارادناج  نیب  رد  هلئـسم 
: تفگ ناوتیم  تسین ، لاحم  يرما  هلئسم  نیا  میدرک  تابثا  هک  نیا  زا  سپ  تسا و  روما  سأر  رد  یهلا  هدارا  هک  نیا  رخآ  نخـس  دنراد .
. دش دهاوخ  ققحم  ًانیقی  دریگب ، قلعت  يزیچ  ره  عوقو  هب  دـنوادخ  هدارا  تسا . هتفرگ  قلعت  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  ياقب  هب  یهلا  هدارا 
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نیمز رد  ار  یهلا  رماوا  هدومن و  روهظ  یـصاخ  نامز  رد  دشاب و  هدنز  لاس  نایلاس  وا  تجح  هک  تسا  هدـیدرگ  راوتـسا  نیا  رب  یهلا  هدارا 
هیآ توبکنع  . 2 ص 178 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، . 1 اهتشون : یپ  دشابن . یلاخ  ادخ  تجح  زا  نیمز  زین  روهظ  زا  لبق  دـیامن و  ارجا 

فالخ رب  طقف  هکلب  تسین ، نکمماـن  یلقع و  ریغ  یلمع  هک  تسا  اـنعم  نیدـب  تداـع " قرخ  . "4 ص 385 . ج 2 ، نیدـلا ، لامک  . 3 . 14
ص 151. مالسا ، رد  هعیش  ییابطابط ، همالع  . 5 تسا . هدش  هداد  حیضوت  ثحب  لّوا  رد  شیانعم  هک  تسا  تداع  يارجم 

؟ دراد دوجو  جع ) ) نامز ماما  هک  درک  تابثا  ناوت  یم  اجک  زا 

شسرپ

؟ دراد دوجو  جع ) ) نامز ماما  هک  درک  تابثا  ناوت  یم  اجک  زا 

( لوا تمسق  ) خساپ

. دنراد رواب  دوعوم " يدهم   " هب ینس  هعیش و  زا  معا  ناناملـسم  تسا . یمالـسا  مالک  خیرات و  یعطق  مّلـسم و  روما  زا  تیودهم ، هب  هدیقع 
زونه دوعوم " يدهم   " هک دنرواب  نیا  رب  تنـس  لها  ناِملاع  رثکا  تسا . ترـضح  دلوت  تیودـهم "  " رد ینـس  هعیـش و  كاکطـصا  ۀـطقن 

لاس 255 رد  ءارماس  رد  تسا و  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دنزرف  دوعوم  يدهم  دنیوگ : یم  هیماما  نایعیـش  ۀمه  نکیل  تسا ، هدـشن  دـلوتم 
رب نوزفا  ار  نخـس  نیا  درک . دـهاوخ  روـهظ  دـنوادخ  رما  هب  يزور  دـنک و  یم  یگدـنز  تبیغ  ةدرپ  سپ  رد  تسا و  هدـش  دـلوتم  يرجه 
رد یعفاش  ۀحلط  نب  دمحم  دننام  دنا ، هدش  رکذـتم  ناشیاه  باتک  رد  دـنا و  هتفریذـپ  تنـس  لها  رادـمان  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  نایعیش ،
زا یخرب  نایعالا . تایفو  رد  ناکلخ  نبا  و  هقرحملا ؛ قعاوصلا  رد  یعفاش  رجح  نبا  همهملا ؛ لوصفلا  رد  یکلام  غابـص  نبا  لؤسلا ؛ بلاطم 

(1) دنا هدش  رکذتم  ار  جع ) ) يدهم ماما  تدالو  ناشتافیلأت  رد  هک  دنا  هدرب  مان  ار  تنس  لها  نادنمـشناد  زا  رفن  دص  زا  شیب  نارگـشهوژپ 
؛ تسا هصاخ  تیودهم  رد  ثحب  لحم  دنک . یم  رپ  لدع  زا  ار  ناهج  دـمآ و  دـهاوخ  يدوعوم  يدـهم  هک  دـنراد  لوبق  همه  یلک  روط  هب 

ماـما تماـما  تدـالو و  لـیالد  هنیمز ـ : نیا  رد  ینخـس  تسا . هدـش  دـلوتم  هک  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  دـنزرف  دوعوم ، يدـهم  نآ  ینعی 
دوجو ناوت  یم  هنوگچ  یهار و  هچ  زا  هک  تسا  نیا  نآ  میدرگ و  یم  رب  ثحب  لصا  هب  هصاخ ، تیودهم  ینابم  نایب  زا  دعب  جع :) ) يدـهم

تیودهم رد  نخـس  اهنت  دنا . هتفریذپ  ار  هماع  تیودـهم  یگلمج  ناناملـسم  دـش ، نایب  هک  هنوگ  نامه  دومن ؟ تابثا  ار  جـع ) ) يدـهم ماما 
میهاربا نب  نامیلـس  ظفاح  دـننامه  تنـس  لها  ناملاع  زا  یهورگ  تسا و  هیماما  ۀعیـش  ياهروابۀـلمج  زا  هصاـخ  تیودـهم  تسا . هصاـخ 
ترـضح دـلوت  هیقت ، تیاعر  تهج  هب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  لکـشم  کی  هصاـخ  تیودـهم  ( 2) دناهتفریذپ ار  نآ  زین  یفنح  يزودـنق 

بجوم رما  نیا  درک . یگدنز  مومع  ناگدید  زا  رود  افخ و  رد  نارمع  نب  یـسوم  دننام  تدالو  زا  ترـضح  دشن و  راکـشآ  جع ) ) يدـهم
هک دوب  كانرطخ  يردق  هب  عضو  نیا  دشاب ؛ نایعیـش  نیب  يا  هقباس  یب  تریح  کش و  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـش 

ياـه ییوـگ  شیپ  قـبط  هک  ارچ  دنتـشاد ، اور  دـیدرت  کـش و  ترـضح  نآ  تماـما  رد  (ع ) يرکـسع نـسح  ماـما  ناوریپ  زا  یخرب  یتـح 
. ددرگ رظتنم  دوـعوم و  يدـهم  تما و  يداـه  تماـما و  ثراو  وا  اـت  تشاد  یم  يرـسپ  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  تسیاـب  یم  (ع ) ناـماما

تسیب هب  ترضح ، تداهـش  زا  دعب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ناوریپ  يدوعـسم ، ۀتـشون  هب  هک  دش  ببـس  جع ) ) يدهم ماما  تدالو  يافتخا 
يارب مهدزاود  ماما  تدالو  داد  یمن  هزاجا  نامکاح  متس  دندش  ور  هب  ور  ینارحب  نینچ  اب  نایعیـش  راب  نیلوا  يارب  ( 3) دندش بعشنم  هقرف 
ندشن هتخانش  رگید  يوس  زا  تشاد . دوجو  ترضح  ندش  هتشک  زا  فوخ  نوچ  دنامب ، افخ  رد  دیاب  راچان  هب  هکلب  دوش ، راکشآ  ناگمه 

نامز نیرت  مکرد  دـهاوش ، اـه و  تمارک  تازجعم ، تامادـقا ، اـب  لکـشم  نیا  دـش . یم  رجنم  نایعیـش  يداـقتعا  لزلزت  هب  مهدزاود ، ماـما 
نیا ققحت  يارب  دش ؟ ققحم  رما  نیا  هنوگچ  دنتفریذپ . ار  جـع ) ) يدـهم ماما  تدالو  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ناوریپ  یمامت  دـش و  هدودز 
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ماما تماما  تدالو و  هب  نایعیـش  یمامت  هدـش ، هئارا  بسانم  ياهراکهار  اب  دـندرک و  يزیر  همانرب  شیپ  زا  (ع ) ناـماما و  (ص ) ربماـیپ رما ،
ماما ةرابرد  نیشیپ  ناماما  زا  کی  ره  و  (ص ) مالسا ربمایپ  نیـشیپ : ناماما  ییوگـشیپ  . 1 تسا : حرـش  نیدب  اهراکهار  دندش . دقتعم  بیاغ 
نـسح ماما  زا  دننادب  نایعیـش  هک  دندوب  هدرک  يزاس  هنیمز  شیپ  زا  هداد و  نایعیـش  هب  ییاهدومنهر  ترـضح ، ياه  یگژیو  جع ) ) يدـهم

: دومرف ع )  ) داجـس ماما  دریگ . یم  تروص  افخ  رد  یـسایس ، راوشد  عضو  تهج  هب  شتدالو  اما  دش  دـهاوخ  دـلوتم  يرـسپ  (ع ) يرکـسع
بجوم نیا  تسا ؛ یفخم  مدرم  رب  شتدالو  دوعوم ] يدـهم   ] ام مئاـق  ( 4 (؛ دـعب دـلوی  مل  اولوقی  یتح  هتدالو  ساّنلا  یلع  یفخیانم  مئاقلا  "

قارع رد  امـش  نایعیـش  مدرک : ضرع  (ع ) رقاب ماما  هب  دیوگ : اطع  نب  هللادبع  تسا - . هدشن  دـلوتم  زونه  وا  دـنیوگب : یخرب ]  ] هک دوش  یم 
يربب و ریشمش  هب  تسد  امش  هک  تسا  بوخ   ]، دشاب هتشاد  وریپ  هزادنا  نیا  تیبللا  لها  امش  زا  يدرف  هک  هتشادن  هقباس  نونک  ات  دنرایـسب ،

دیرگنب متـسین . نم  رظتنم  مئاق  دوعوم و  يدهم  نآ  ( 5 (؛ مکبحاص وهف  هتدالو  ساّنلا  یلع  یفحت  نم  اورظنا  : " دومرف ترـضح  ینک .] مایق 
رمالااذـه بحاص  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  " تسا - . دوعوم  يدـهم  رمـألا و  بحاـص  وا  تسا . یفخم  مدرم  رب  شتدـالو  هک  یـسک  نآ 

هک مراودیما  دراد : یم  هضرع  (ع ) متشه ماما  هب  حون  نب  بویا  " تسا - . هدیشوپ  مدرم  رب  يدهم  تدالو  ( 6 (؛ قلخلااذه نع  هتدالو  یفخت 
تسا نم  نادنزرف  زا  یکی  وا  متسین ؛ نم  دوعوم  يدهم  نآ  هن  : " دیامرفیم خساپ  رد  ترضح  دیـشاب . امـش  دوعوم  يدهم  رمالا و  بحاص 
ناهج هک  يدوعوم  يدهم  نآ  هک  مراودیما  مدرک : ضرع  (ع ) داوج ماما  هب  دیوگ : ینـسح  میظعلادـبع  ( - 7" .) تسا یفخم  شتدالو  هک 

، میتسه ادخ  نید  يامنهار  يداه و  امۀمه  میتسه و  ادخ  رما  هب  مئاق  ام  ۀمه  : " دومرف ترـضح  دیـشاب . امـش  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار 
مانمه و وا  تسا . بیاغ  مدرم  زا  شدوجو  تسا . یفخم  شتدالو  درک ، دهاوخ  لدع  زا  رپ  ار  ناهج  هک  يدوعوم  يدهم  مئاق و  نآ  نکیل 
زا جـع ) ) يدـهم ماما  شدـنزرف  تدالو  زا  لبق  (ع ) يرکـسع ماما  (ع :) يرکـسع نسح  ماما  تراـشب  2 ـ ( 8" .) تسا ادـخ  لوسر  ۀـینک  مه 

نوتاخ سگرن  زا  يدهم  مدنزرف  نابعش  مهدزناپ  بش  رد  : " دومرف نوتاخ " همیکح   " شا همع  هب  هلمج  زا  دوب ، هداد  ربخ  ترضح  تدالو 
هک ار  يادخ  ساپس  دمح و  : " دومرف هک  مدینش  (ع ) يرکسع نسح  دمحم  وبا  ماما  زا  دیوگیم : قاحـسا  نب  دمحا  "9 ـ ) .) دوش یم  دلوتم 

هیبش يراتفر  یقالخا و  ینامـسج و  ياه  یگژیو  ثیح  زا  وا  داد . ناشن  نم  هب  ار  دوعوم  يدـهم  نم و  نیـشناج  هک  نیا  ات  دربن  ایند  زا  ارم 
زا ار  ناهج  دوشیم و  رهاظ  سپـس  دـنکیم و  يرادـهگن  تبیغ  تلاح  رد  ار  يو  یتدـم  ادـخ  تسا . (ص ) ادـخ ربمایپ  هب  اه  ناـسنا  نیرت 

هاگآ جع ) ) يدهم ماما  دلوت  زا  ار  ناکیدزن  صاوخ و  شدنزرف ، تدالو  زا  دـعب  (ع ) يرکـسع ترـضح  زین  ( 10" .) دنکیم رپ  داد  لدع و 
لاس نابعش  مهدزناپ  رد  نم  نیشناج  ماما و  ناگدنب و  رب  ادخ  تجح   : " مدینش (ع ) يرکسع ماما  زا  دیوگ : هزمح  نب  یلع  نب  دمحم  دومن .

ياهمان دش ، دلوتم  جع ) ) يدهم ماما  هک  یتقو  دیوگ : یم  یمق  قاحـسا  نب  نسح  نب  دـمحا  ( 11" .) دش دلوتم  رجف  عولط  ۀماگنه  رد   255
زج اریز  رادب ، یفخم  ار  عوضوم  نیا  تسا . هدش  دلوتم  میارب  يدنزرف  دوب : هدومرف  موقرم  ترـضح  هک  دیـسر  نم  هب  (ع ) يرکـسع ماما  زا 

ار يدنفسوگ  (ع ) يرکـسع دمحم  وبا  ماما  دیوگیم : سیردا  نب  میهاربا  "12 ـ ) .) درک مهاوخن  راهظا  ار  نآ  ام  ناکیدزن  ناتـسود و  يارب 
نداد ناشن  3 ـ ( 13" .) ناروخب تا  هداوناخ  دوخ و  هب  نک و  هقیقع  يدهم "  " مدنزرف تدالو  تهج  هب  ار  نیا  : " دومرف داتـسرف و  نم  يارب 

يدهم هک  داد  ربخ  صاوخ  هب  دلوت  زا  دعب  داد و  تراشب  يدهم  ماما  تدالو  زا  لبق  هک  نیا  رب  نوزفا  (ع ) يرکـسع ماما  صاوخ : هب  دنزرف 
هب ار  يدـهم  ماما  شدـنزرف  نایعیـش ، نانیمطا  نامیا و  شیازفا  يارب  هک  دوب  نیا  نآ  و  تشادرب ، يرگید  ماگ  تسا ، هتفای  تدـالو  دوعوم 
وت رگا  دمحا ، يا  دومرف : داد و  ناشن  نم  هب  ار  يا  هلاس  هس  كدوک  (ع ) يرکـسع ماما  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دـمحا  داد . ناشن  يدادـعت 

نامه تسا و  ادـخ  لوسر  ۀـینک  مه  مانمه و  كدوک  نیا  هک  نادـب  مداد . یمن  ناشن  وت  هب  ار  مدـنزرف  يدوبن ، یمارگ  ناـماما  ادـخ و  دزن 
يرمع دیعـس  نب  نامثع  نب  دـمحم  بویا و  نب  دـمحم  میکح ، نب  هیواعم  14 ـ ) .) درک دهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک 

داد ناشن  ام  هب  ار  يدهم  ماما  شدنزرف  ترـضح  میدوب ، هدش  عمج  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ۀناخ  رد  هرفن  لهچ  هورگ  کی  ام  دنیوگیم :
بویا نب  نسح  میکح و  نب  هیواـعم  نب  دـمحم  لـاله ، نب  دـمحا  لـالب ، نب  یلع  "15 ـ ) .) تسا نم  نیـشناج  امـش و  ماما  نیا  : " دومرف و 

سپ میدومن ، شسرپ  يو  نیشناج  ةرابرد  ترضح  زا  و  میدومن . عمجت  (ع ) يرکسع نسح  ماما  ۀناخ  رد  نایعیش  زا  يدادعت  ام  دنیوگیم :
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نـسح ماما  دـیوگیم : يزاوها  رمع  "16 ـ ) .) تسا امـش  ماما  نیا  نم  زا  دـعب  : " تفگ داد و  ناـشن  اـم  هب  ار  یکدوک  ترـضح  یتعاـس  زا 
ۀناخ رد  دیوگ : دـمحم  نب  میهاربا  "17 ـ ) .) تسا امـش  ماما  مدنزرف  نیا  نم  زا  دعب  : " دومرف داد و  ناشن  نم  هب  ار  شدـنزرف  (ع ) يرکـسع

. تسا نم  كدوک  نیا  : " دومرف ترضح  تسیک ؟ كدوک  نیا  هللا ، لوسر  نبا  ای  مدیسرپ : ترـضح  زا  مدیدار ، ییابیز  كدوک  يرکـسع 
يدـعب و ماـما  ةراـبرد  ترـضح  زا  مدیـسر و  (ع ) يرکـسع ماـما  تمدـخ  دـیوگیم : سوفنم  نب  بوقعی  "18 ـ ) .) تسا نم  نیـشناج  نیا 
ام يوس  هب  هک  مدـید  ار  يا  هلاس  جـنپ  كدوک  ماگنه  نیا  رد  مدز ، رانک  نرزب ؛ رانک  ار  هدرپ  دومرف : ترـضح  مدـش . ایوج  رمالا  بحاـص 

هنیمز زا  دعب  صاوخ : نییبت  4 ـ ( 19" .) تسا امش  ماما  نیا  : " دومرف ترضح  تسشن . (ع ) يرکـسع ترـضح  يوناز  يور  دمآ و  دیآ . یم 
ماما دوجو  دنیامن و  مادـقا  هک  تسا  صاوخ  تبون  کنیا  يدـهم ، شدـنزرف ، نداد  ناشن  زین  (ع ،) يرکـسع ماما  ياه  تراشب  اه و  يزاس 
یلع نب  دمحم  رتخد  نوتاخ ، همیکح  دننامه  يدارفا  دنهد . تاجن  تریح  کش و  زا  ار  نانآ  ات  دنناسرب  نایعیـش  رگید  عالطا  هب  ار  يدهم 

، حـتفلا یبا  نب  هزمح  رذـنم ، نب  نسح  يولع ، سابع  نب  هللادـبع  يولع ، نیـسح  نب  نسح  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  (ع ،) اضرلا یـسوم  نب 
، حون نب  بویا  نب  نسح  حون ، نب  بویا  نب  دـمحم  میکح ، نب  هیواعم  نب  دـمحم  میکح ، نب  هیواعم  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  نب  دـمحم 

نب یلعوبا  یـسراف ، مداخ  يزاوها ، رمع  سوفنم ، نب  بوقعی  رفعج ، نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  لاله ، نب  دـمحا  لالب ، نب  یلع 
، رایزهم میهاربا  نب  یلع  يریمح ، رفعج  هللادـبع  يروتـسم ، هللادـبع  قاحـسا ، نب  دـمحا  میهاربا ، نب  لماک  مداخ ، فیرط  رـصن  یبا  رهطم ،
(ع) يرکـسع نسح  ماما  دیوگیم : نوتاخ  همیکح  دـندناسر . نایعیـش  عالطا  هب  ار  جـع ) ) يدـهم ماما  تدالو  دندیـشوک و  مداخ ، مناغوبا 
. دنکیم راکـشآ  ار  دوخ  تجح  بشما  دنوادخ  نوچ  ایب ، نم  دزن  راطفا  يارب  نابعـش ) ۀـمین  بش   ) بشما هک  داتـسرف  نم  لابند  ار  یـسک 

تـسا نیمه  عوضوم  دومرف : دوش . یمن  هدهاشم  لمح  رثا  سجرن  رد  متفگ : سجرن . زا  دومرف : تسا ؟ یـسک  هچ  زا  دولوم  نیا  مدیـسرپ :
وت متفگ : تسا ؟ روطچ  تلاح  نم ، يوناب  دومرف : دروآ و  رد  میاپ  زا  ارم  شفک  دـمآ و  سجرن  مدوب ، هتـسشن  هک  یلاح  رد  نم  متفگ . هک 

بـش نیا  رد  دنوادخ  متفگ : تسا ؟ ینخـس  هچ  نیا  دومرف : دش و  تحاران  درک و  بجعت  نم  نخـس  زا  وا  یتسه . ما  هداوناخ  نم و  يوناب 
اج هب  ار  اشع  زامن  راطفا  زا  دعب  سپس  دیشک . تلاجخ  نم  نخس  زا  سجرن  تسا . ترخآ  ایند و  رورـس  هک  دنکیم  تیانع  يدنزرف  وت  هب 

مدید مدش ، رادیب  هرابود  متفر و  باوخ  هب  زامن  بیقعت  زا  دعب  مدـناوخ . بش  زامن  متـساخرب و  بش  ۀـمین  زا  دـعب  متفر . رتسب  هب  مدروآ و 
رد سجرن  هدرک و  عولط  لّوا  رجف  مدید  موش . ربخ  اب  رجف  عولط  زا  ات  متفر  نوریب  قاتا  زا  دروآ . اج  هب  بش  زامن  دـش و  رادـیب  زین  سجرن 

رواجم قاطا  زا  (ع ) يرکـسع ماما  ناهگان  دـشن . دـلوتم  ادـخ  تجح  ارچ  هک  درک  روطخ  منهذ  هب  لاؤس  نیا  ماـگنه  نیا  رد  تسا . باوخ 
، مدوب نآرق  ندـناوخ  لوغـشم  هک  یماگنه  رد  مدـناوخ . نآرق  متـسشن و  نم  تسا . کیدزن  دـعوم  هک  نکم  باتـش  ناج ، هّمع  دز : ادـص 
: تفگ ینک ؟ یم  ساسحا  يزیچ  مدیـسرپ : مدناسر و  وا  هب  ار  مدوخ  باتـش  اب  نم  دش . رادیب  باوخ  زا  یتحاران  اب  نوتاخ  سجرن  ناهگان 
رد نک . مارآ  ار  تلد  شابن ، برطـضم  مداد ، ربخ  وت  هب  بش  زاغآ  رد  هک  تسا  نامه  نیا  نک ، يراج  نابز  رب  ار  ادـخ  ماـن  متفگ : يرآ .

سجرن يور  زا  ار  هماج  نوچ  تسا . هتفاـی  تدـالو  كدوک  هک  مدـش  هجوتم  ناـهگان  دـش ، لـئاح  وا  نم و  ناـیم  يرون  ةدرپ  ماـگنه  نیا 
! همع دز : ادص  (ع ) يرکسع نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  تسا . لوغشم  ادخ  رکذ  هب  هتشاذگ و  هدجس  هب  رـس  دولوم  نآ  هک  مدید  متـشادرب ،

تـسد كدوک  لصافم  مشچ و  تسد و  رب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  ترـضح  مدرب ، ترـضح  تمدخ  ار  دازون  روایب . نم  دزن  ار  مدنزرف 
رب نیتداهـش  دوشگ و  نخـس  هب  بل  دازون  وگب . نخـس  مدـنزرف ، دومرف : و  تفگ : هماـقا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  تسار  شوگ  رد  دیـشک و 

. داتـسرف دورد  مه  وا  رب  شردـپ و  مان  هب  دیـسر  ات  داتـسرف  دورد  بیترت  هب  (ع ) ناماما رگید  و  (ع ) یلع ماما  هب  سپـس  درک و  يراج  ناـبز 
هب مدرب و  ردام  دزن  ار  دازون  دروایب . نم  دزن  دعب  دنک و  مالـس  وا  هب  ات  ربب  ردام  دزن  ار  دـنزرف  همع ، دومرف : نم  هب  (ع ) يرکـسع ماما  سپس 

، ناج همع  دومرف : ترضح  مدمآ . متفه  زور  ایب ، ام  دزن  متفه  زور  دومرف : ترضح  مدنادرگرب . ترـضح  دزن  سپـس  و  تفگ ، مالـس  ردام 
نأ دیرن  و  : " دومن توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  درک . يراج  نابز  رب  ار  ناماما  رب  مالس  نیتداهش و  لّوا  زور  دننامه  مدروآ . روایب ، ار  مدنزرف 

. مدیسر تمدخ  يزور  نیا  زا  دعب  دیوگیم : نوتاخ  همیکح  " نیثراولا . مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیّذلا  یلع  ّنمن 
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رد (ع ) یـسوم ترـضح  دننامه  وا  ناج ، همع  دومرف : دش ؟ هچ  يدهم  ماما  موش  تیادف  متفگ : مدیدن ، ار  يدـهم  ماما  مدز و  رانک  ار  هدرپ 
نداد ناشن  قیرط  زا  جع )  ) يدهم ماما  (ع ،) يرکـسع ماما  تداهـش  زا  دـعب  هدـنز : دـهاوش  اه و  تمارک  5 ـ ( 20 .) دوشیم يرادهگن  افخ 
نانآ رب  ار  تجح  دنایامن و  (ع ) يرکسع ماما  نایعیـش  يارب  ار  شیوخ  تماما  دوجو و  هزجعم ) هبـش  ای  هزجعم  قدص  دهاوش  اه و  تمارک 
مهم زا  دوب ، هدش  يزیر  هیاپ  يا  هرود  نینچ  يارب  (ع ) قداص ماما  نامز  زا  هک  تلاکو  یفخم  نامزاس  يرغـص ، تبیغ  زاغآ  رد  درک . مامت 

نالیکو نابئان و  دیامن . نئمطم  هعبرا  باون  تباین  بیاغ و  ماما  هب  ار  نانآ  دیادزب و  ار  نایعیـش  تریح  کش و  هک  دوب  نیا  شفیاظو  نیرت 
رد قدص  دهاوش  اه و  تمارک  دندومن . مادقا  رما  نیا  هب  هسدقم  ۀیحان  زا  ییاطعا  رترب  مولع  اه و  تمارک  قدص ، دهاوش  ۀئارا  اب  ترـضح 
هک نیا  رب  نوزفا  نایعیش  ات  دشیم . ضرع  نایعیش  هب  ناریفس  ۀطـساو  اب  دراوم  یخرب  رد  و  جع ) ) يدهم ماما  طسوت  ًامیقتـسم  دراوم  یخرب 
رد ًاتدمع  قدص  دـهاوش  اه و  تمارک  نداد  ناشن  دـنوش . نئمطم  زین  هعبرا  باون  تباین  هب  دنـشاب ، هتـشاد  نامیا  (ع ) يدـهم ماما  دوجو  هب 

دندوب و تریح  رد  نایعیش  زونه  هرود  نیا  رد  هک  نوچ  تفرگ ، تروص  يرمع  دیعس  نب  نامثع  هسدقم ، ۀیحان  ریفس  نیلوا  ترافس  نامز 
. دندوب هدربن  یپ  جع )  ) يدهم ماما  دوجو  هب 

( مود تمسق  ) خساپ

یعرش ماکحاو  رابخا  يو  زا  هدید و  (ع ) يرکسع نسح  ماما  شرسپ  باحـصا  زا  يرایـسب  ار  (ع ) نامز ماما  : " دسیون یم  سوواط  نب  دیس 
خـساپ تامارک ، تازجعم ، نانآ  دوب و  مولعم  نانآ  نطو  بسن و  مسا ، هک  تشاد  ییاه  لیکو  ترـضح  هتـشذگ  نیا  زا  دنا . هدرک  تیاور 

اج نیا  رد  اه : هنومن  ( 21 .) دنا هدرک  لقن  دوب ، هدرک  تیاور  (ص ) ربمایپ شدج  زا  ترضح  هک  ار  یبیغ  رابخا  زا  يرایسب  لکشم و  لئاسم 
مق نایعیـش  نایم  رد  هک  رـضن " نب  نسح  : " دـیوگیم يو  یمق : يرعـشا  هللادـبع  نب  دعـس  تیاور  1 ـ مینکیم : اـفتکا  هنومن  دـنچ  رکذ  هب 

ماما زا  هک  دنتفرگ  میمـصت  رگید  يا  هدـع  مادـصوبا "و  وا و"  دوب . تریح  رد  (ع ) يرکـسع ماما  تلحر  زا  دـعب  تشاد ، يا  هژیو  هاگیاج 
ار رفـس  نیا  هک  تساوخ  وا  زا  مادص  وبا  مورب . جح  هب  مهاوخ  یم  لاسما  تفگ : تفر و  مادص  وبا  دزن  رـضن  نب  نسح  دنوش . ایوج  يدعب 

نب یلعی  نب  دمحا  هب  تکرح  زا  لبق  مورب . دیاب  نیاربانب  مکانمیب . ما و  هدید  یباوخ  نم  هن ، تفگ : رـضن  نب  نسح  یلو  دزادـنا ، قیوعت  هب 
دادغب هب  دوش . صخشم  (ع ) يرکسع ماما  نیشناج  هک  نیا  ات  دراد  هگن  ار  لاوما  نیا  هک  درک  تیـصو  ماما )  ) هب قلعتم  لاوما  ةرابرد  دامح 
دیعـس نب  نامثع  ۀصاخ  تلاکو  هب  زین  جع ) ) يدـهم ماما  تماما  هب  دیـسر و  شتـسد  هب  یعیقوت  هسدـقم  ۀـیحان  يوس  زا  اج  نآ  رد  تفر و 

نآ نیـشناج  دروم  رد  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  تافو  زا  سپ  دیوگیم  رایزهم : نب  میهاربا  نب  دمحم  تیاور  2 ـ ( 22 .) دش نئمطم  يرمع 
هار هب  دیبلط و  یهارمه  هب  ار  نم  تشادرب و  ار  لاوما  مردپ  دوب . شدزن  يدایز  لاوما  دوب و  ترضح  لیکو  مردپ  مداتفا . کش  هب  ترضح 
ره نادرگرب  شبحاص  هب  ار  لاوما  نیا  سرتب و  ادخ  زا  تفگ : دومن و  تیـصو  لاوما  دروم  رد  نم  هب  دش و  ضیرم  هار  نیب  مردـپ  میداتفا ،
هب دیعس  نب  نامثع  يوس  زا  يا  همان  سپس  مدنام ، قارع  رد  يزور  دنچ  درک . تافو  سپـس  راپـسب . وا  هب  ار  لاوما  تفگ ، ار  هناشن  نیا  هک 

(23 .) تسناد یمن  ار  نآ  یـسک  مردپ  نم و  زج  هک  ییاه  هناشن  دوب ، هدش  نایب  لاوما  ياه  هناشن  مئالع و  ۀـمه  همان  نآ  رد  هک  دیـسر  نم 
3ـ دـش . نئمطم  دیعـس  نب  نامثع  تباین  هب  مهو  يدـهم  ماما  تماما  هب  مه  قدـص  دـهاش  تمارک و  نیا  اـب  راـیزهم  نب  میهاربا  نب  دـمحم 
مدرک و تکرح  لیبدرا  زا  جح  دصق  هب  (ع ) يرکسع نسح  ماما  تشذگرد  زا  دعب  لاس  ود  یکی  دیوگیم : جارس : يرونید  دمحا  تیاور 
اج نآ  نایعیـش  دندش . دونـشخ  نم  ندـمآ  زا  رونید  لها  دـندوب ، ریحتم  (ع ) يرکـسع ماما  نیـشناج  صوصخ  رد  مدرم  مدیـسر ، رونید  هب 

يارب یتح  ترـضح  نیـشناج  زونه  متفگ : مراپـسب . ترـضح  نیـشناج  هب  مربب و  ارماس  هب  هک  دـنداد  نم  هب  ماما ، مهـس  راـنید  رازه  هدزیس 
متفرگ ار  رانید  رازه  هدزیس  هدب . وا  هب  يدرک ، ادیپ  ار  ترـضح  نیـشناج  تقو  ره  یتسه . ام  دامتعا  دروم  وت  دنتفگ : تسین . نشور  مدوخ 
ۀیحان  " هب ات  داد  نم  هب  هچراپ  هچقب  دـنچ  رانید و  رازه  مه  وا  مدرک ، تاقالم  نسح  نب  نسح  نب  دـمحا  اب  هاـشنامرک  رد  مدرب . دوخ  اـب  و 

متفر تسا . یناطقاب  یکی  دنتـسه . تباین  یعدم  رفن  هس  هک  دـنتفگ  نم  هب  متـشگ . یم  ترـضح  بیان  یپ  رد  دادـغب  رد  مناسرب . هسدـقم "
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وا رمحا ، قاحـسا  مان  هب  یمود  دزن  متفر  سپـس  دنک . عناق  ارم  هک  تشادن  يزیچ  متـساوخ ، قدص  دهاش  وا  زا  مدرک و  شناحتما  شدزن و 
تسا نم  دزن  مدرم  زا  یلاوما  متفگ : وا  هب  یسرپ  لاوحا  زا  دعب  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  ای  رفعجوبا  یموس ، دزن  متفر  متفاین . قح  هب  مه  ار 
نسح ماما   ) اضرلا نبا  ۀناخ  هب  ارماس  رد  ورب  تفگ : وا  منک . هچ  مناد  یمن  متریح و  رد  مهد . لیوحت  (ع ) يرکسع ماما  نیـشناج  هب  دیاب  و 
رظتنم تفگ : نابرد  متفرگ . ار  ماما  لیکو  غارس  ترـضح  ۀناخ  رد  متفر و  ارماس  هب  تفای . یهاوخ  ار  ماما  لیکو  اج  نآ  رد  (ع )) يرکـسع

يرادـقم متفگ : وا  هب  یـسرپ  لاوحا  زا  دـعب  درب . هناخ  نورد  تفرگ و  ارم  تسد  دـمآ و  يدرف  دـعب  يا  هظحل  دـیآ . یم  نوریب  نآلا  شاب ،
رد منک . میلست  وا  هب  ار  لاوما  متفای ، يو  تباین  تابثا  يارب  یلیلد  سک  ره  زا  مراچان  متـسه . لیلد  لابند  هب  مدروآ و  لبج  ۀیحان  زا  لاوما 

تـشذگ زا  دعب  دوشیم . یگدیـسر  وت  راک  هب  سپـس  نک ، تحارتسا  یمک  روخب و  ار  تیاذـغ  تفگ  دـندروآ ، اذـغ  نم  يارب  تقو  نیا 
هدروآ هچقب  هسیک و  لوپ و  رادقم  نیا  هدمآ و  يرونید  دمحم  نب  دمحا  دوب : هدـمآ  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  يا  همان  درم  نآ  بش  زا  یـساپ 

هرز صخـش  نالف  رـسپ  ۀسیک  رد  دوب : هتـشون  هلمج  زا  تشاد . نایب  ار  تایئزج  یمامت  و  تسا ، نآ  رد  لوپ  رادـقم  نیا  هسیک  نآ  نورد  و 
شردارب هک  تسا  یناردام  نسح  نب  دـمحا  زا  هچقب  نالف  و  تسا ، صخـش  نالف  زا  هسیک  کی  زین  هاشنامرک  زا  تسا . رانید  هدزناش  زاـس 

ترضح تسا . ترضح  بیان  يرمع  دیعس  نب  نامثع  هک  دش  صخشم  دش و  فرط  رب  مدیدرت  کش و  همان  نیا  اب  تسا و ...  شورف  مشپ 
دمحم تیاور  4 ـ ( 24 .) مهد لیوحت  متشاد ، تاقالم  وا  اب  هک  يدرف  نامه  دزن  مربب و  دادغب  هب  ار  لاوما  هک  داد  روتـسد  نم  هب  همان  نیا  رد 

اب ار  نآ  نم  ناسرب . هسدـقم  ۀـیحان  هب  ار  نآ  تفگ  داد و  نم  هب  يا  هچراپ  ینزریپ  يرغـص  تبیغ  زاغآ  رد  دـیوگیم : يو  دوسا : یلع  نب 
نب دمحم  هب  ار  لاوما  ۀمه  تفگ : يو  متفر ، دیعس  نب  نامثع  دزن  مدیسر و  دادغب  هب  نوچ  مدروآ . دوخ  هارمه  رگید  يرایـسب  ياه  هچراپ 

هک داتـسرف  ار  ماغیپ  نیا  هسدـقم  ۀـیحان  زا  دیعـس  نب  ناـمثع  نآ  زا  سپ  ار . نز  ریپ  ۀـچراپ  زج  مدرپس ، وا  هب  ار  همه  نم  هدـب . یمق  ساـبع 
يدرم تفگ : یم  هک  مدینش  دیعس  نب  نامثع  زا  دیوگیم : بوقعی : نب  قاحـسا  تیاور  5 ـ ( 25 ... .) نک میلـست  يو  هب  زین  ار  نزریپ  ۀچراپ 
مهرد دـصراهچ  هک  ار  تیومع  رـسپ  قح  دوـمرف  داد و  سپ  ار  نآ  ترـضح  دروآ ، (ع ) ماـما يارب  ار  یلاـم  دـمآ و  نم  دزن  قارع  لـها  زا 
مهرد دصراهچ  شیومع  رسپ  هک  دش  مولعم  درک و  یـسررب  ار  دوخ  لاوما  باسح  دش و  بّجعتم  توهبم و  درم  نآ  زادرپب ! نآ  زا  تسا ،

نب یلع  نب  دمحم  تیاور  6 ـ ( 26 .) تفریذپ ترضح  دومن و  ترضح  میلست  ار  هدنام  یقاب  غلبم  سپس  دنادرگرب ، ار  نآ  دراد . بلط  وا  زا 
دـصناپ زا  رتمک  مهرد  تسیب  مدـید  مناـسرب ، هسدـقم  ۀـیحان  هب  هک  نیا  يارب  دوب ، هدـش  عمج  نم  دزن  مدرم  زا  یلاوما  دـیوگیم : نازاـش :

، مدوب هدرکن  دیق  همان  نیا  رد  مه  يزیچ  مداتسرف . (ع ) يدهم ماما  بئان  دیعـس  نب  نامثع  يارب  همان  اب  مدوزفا و  ار  رادقم  نیا  تسا . مهرد 
رد هک  یقدص  دهاوش  اه و  تمارک  رترب ، ياهربخ  نیا  اب  ( 27 .) دوب وت  لام  نآ  زا  مهرد  تسیب  دیسر . مهرد  دصناپ  تشون : خساپ  رد  يو 

کش و دندرب . یپ  دیعس  نب  نامثع  تباین  و  (ع ) يدهم ماما  تماما  هب  ًامامت  (ع ) يرکسع نسح  ماما  نایعیش  دش ، هئارا  يرغص  تبیغ  زاغآ 
رد ترضح  نارازگراک  ۀناصلاخ  ياه  شالت  اب  دوب ، جع )  ) يدهم ماما  تبیغ  تدالو و  يافخ  زا  یشان  هک  تماما  رما  رد  نایعیـش  تریح 

ۀیبیغ مولع  اه و  تمارک  زا  يدنم  هرهب  اب  نایعیـش  دش . فرطرب  ًالماک  يرغـص  تبیغ  ةرود  نیزاغآ  ۀلاس  دنچ  رد  تلاکو ، یفخم  نامزاس 
هب (ع ) یلع و  (ص ) ربمایپ نامز  زا  هدش  میـسرت  تماما  یلـصا  ریـسم  دنتـسناد  هک  نیا  یکی  دـندرب : یپ  هتکن  ود  هب  جـع ) ) يدـهم ترـضح 

، يرغـص تبیغ  ةرود  نیا  رد  تسا و  هدـش  لقتنم  جـع ) ) يدـهم ماما  شدـنزرف  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  زا  تماـما  هدـش و  یط  یتسرد 
(ع) ناماما يربهر  اب  لـبق  زا  هک  تلاـکو  یفخم  ناـمزاس  هک  نیا  مود  دـنک . یم  يربهر  ار  نایعیـش  هدرپ  تشپ  زا  جـع ) ) يدـهم ترـضح 

نیا تیلوت  تیلوئـسم و  هسدـقم ، ۀـیحان  زا  يرمع " دیعـس  نب  نامثع  تسا و"  لاعف  زین  يرغـص  تبیغ  ةرود  رد  کـنیا  درک ، یم  تیلاـعف 
تـشذگرد زا  دعب  دندش . نئمطم  هصاخ  تباین  هب  مه  دندرب و  یپ  يدهم  ماما  تماما  هب  مه  نایعیـش  نیاربانب  تسا . راد  هدـهع  ار  نامزاس 

نیا رد  تفرگ ، هدـهع  رب  ار  نآ  تیلوت  تیلوئـسم و  نامثع  نب  دـمحم  شرـسپ  (ع ،) يدـهم ترـضح  روتـسد  هب  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع 
رایتخا رد  اب  جع ) ) يدهم ماما  هک  دندرک ، کش  نامثع  نب  دـمحم  تباین  رد  هکلب  جـع ) ) نامز ماما  دوجو  رد  هن  نایعیـش ، زا  یخرب  ماگنه 

دنچ اهنت  دندش و  نئمطم  يرمع  دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  تباین  هب  نایعیش  دش  بجوم  قدص ، دهاوش  اه و  تمارک  زا  یخرب  نداد  رارق 
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هرهب اب  نامثع  نب  دمحم  و  دندرک ، تباین  ياعدا  غورد  هب  اه  نیا  دنتساخرب . تفلاخم  هب  دمحم  اب  یتسرپاوه  یبلط و  تسایر  تهج  هب  رفن 
رد سپس  ( 28 .) دندرب یپ  نامثع  نب  دمحم  تیناقح  هب  رتشیب  نایعیـش  درک و  لطاب  ار  نانآ  ياعدا  قدـص ، دـهاوش  اه و  تمارک  زا  يریگ 

دنتـشادرب و تسد  تفلاخم  زا  تمارک ، ةدـهاشم  اب  یلو  دنتـساخرب ، تفلاخم  هب  يو  اب  صاوخ  زا  یخرب  مه  حور  نب  نیـسح  تباین  ةرود 
تبیغ ةرود  رد  هک  عیقوت  نیرخآ  دیـسر و  يرمـس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هب  تباین  حور  نب  نیـسح  زا  دعب  ( 29 .) دندومن یهاوخ  رذع 

هب دـنکیم و  رداص  یعیقوت  يرجه  لاس 329  نابعـش  مهن  رد  جع ) ) يدـهم ماما  دوشیم . بوسحم  رگید  یتمارک  زین  دـش ، رداص  يرغص 
لاوما هدب و  ناماس  رـس و  ار  تلاکو  نامزاس  روما  يریم . یم  دعب  زور  شـش  وت  : " هک دوش  یم  رکذتم  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
عیقوت نیا  وا  يرمـس . دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دزن  متفر  دیوگیم : يوار  " تسا . یفتنم  هصاخ  تباین  رگید  نیا  زا  دعب  نادرگرب  ار  مدرم 

يرگید لیلد  همان  نیا  ( 30 .) تسا نداد  ناج  لاح  رد  يرمس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  مدید  متفر و  دوعوم  زور  رد  داد و  ناشن  نم  هب  ار 
ات 340؛ ص321  ج 1 ، يرئاـح ، يدزی  یلع  بصاــنلا ، مازلا  كر : . 1 اه : تشون  یپ  (ع .) ناـمز ماـما  دوجو  هعیـش و  تیناـقح  يارب  تسا 
.3 دعب . هب  ص 440  هدوملا ، عیبانی  كر : . 2 ص 667 . ییاوشیپیدهم ، نایاوشیپ ، ةریس  ات 120 ؛ ص 118  ینیما ، یمیهاربا  ناهج ، رتسگداد 
.9 . 354 ص 353 -  ناـمه ، . 8 نامه . . 7 نامه . . 6 نامه . . 5 ص 355 . رثـالا ، بـختنم  . 4 ص572 . ج 2 ، يدوعـسم ، بهذـلا ، جورم 

رتسگداد ص 436 ؛ ج 6 ، هادـهلا ، تابثا  . 12 ص 397 . نامه ، . 11 ص 161 . ج 51 ، راونالاراحب ، . 10 و 399 . ص 398  رثـالا ، بختنم 
ج راونالاراحب ، ص 460 ؛ هدوملا ، عیبانی  . 15 ص 23 و 24 . ج 52 ، راونالاراحب ، . 14 ص 22 . ج 52 ، راونالاراحب ، . 13 ص103 . ناهج ،
ناـهج ص 107. رتسگداد  . 18 ص 461 . هدوملا ، عیباـنی  . 17 ناهج ص107 . رتسگداد  ص 311 ؛ ج 6 ، هادـهلا ، تابثا  . 16 ص26 . ، 52
184؛ ص 183 ـ ج 1 ، فئاوطلا ، بهذـم  هفرعم  یف  فئارطلا  . 21 ص 449 و 450 . هدوملا ، عیباـنی  . 20 ج 52 ص 25 . راونـالاراحب ، . 19

لاجر ح 5 ؛ ص 518 ، نامه ، . 23 ح4 . ، 518 ص 517 -  ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، . 22 ص 93 و 94 . جع ،) ) نامز ماما  صاخ  باون  یناگدنز 
ج 1، یفاک ، ینیلک ، . 27 ص 326 . نامه ، . 26 ص 335 . نامه ، . 25 . 302 ج 51 ص 300 -  راونالاراحب ، . 24 ص813 . ج 2 ، یشک ،

مهدزاود ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  ر.ك : . 29 ص 398 . نیدلالامک ،  ص 316 و 336؛ ج 51 ، راونالاراحب ، ر.ك : . 28 ص 523 و 524 .
ص361. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 516 ، نیدلا ، لامک  . 30 ص 197 . ینیسح ، مساج  (، جع )

؟ دنکیم تابثا  ار  یهلا  تّجح  دوجو  موزل  یلقن  یلقع و  لیالد  مادک 

شسرپ

؟ دنکیم تابثا  ار  یهلا  تّجح  دوجو  موزل  یلقن  یلقع و  لیالد  مادک 

خساپ

مزال هدنکفا ،  وا  شود  رب  یفیلاکت  و  هدیرفآ ،  لماکت  تداعس و  يارب  ار  ناسنا  هک  یسک  دیوگیم  هک  تسا  فطل  ةدعاق  نآ  یلقع  لیلد 
نینچ رگا  اریز  دراذگب ،  وا  رایتخا  رد  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  یفاک  لئاسو  دزاس و  مهارف  ار  ناسنا  تیبرت  تیادـه و  تامدـقم  تسا 
دوجو اـی  ناـسنا ،  يارب  لـقع  دوـجو  هک  تسین  کـش  دـنکیمن . يراـک  نینچ  زگره  میکح  دـنوادخ  و  تسا ، هدرک  ضرغ  ضقن  دـنکن 

وا لوصو  دناوتیمن  ییاهنت  هب  ناسنا  ملع  رگید  ریبعت  هب  و  دنکیمن ، ظفح  ناهانگ  تاهابتشا و  اهاطخ و  زا  ار  وا  ییاهنت  هب  يداع  ناربهر 
ملع اب  هک  دراد  یسک  دوجو  هب  زاین  نیا ، رب  هوالع  هکلب  دوش ، نومنهر  یگـشیمه  تداعـس  یهلا و  تعاطا  ینعی  دوصقم ، لزنم  رـس  هب  ار 

اهناسنا هب  تساک  مکیب و  ار  هار  دنک و  تجح  مامتا  یبوخ  هب  دناوتب  ات  دشاب ، نوصم  هانگ  هابتشا و  اطخ و  زا  دشاب و  هتـشاد  طابترا  یهلا 
رگا نیاربانب  تسا ،  قداص  زین  يرفن  ود  هعماج  کی  یتح  کچوک  گرزب و  ۀعماج  ره  يارب  نامز و  رصع و  ره  رد  لیلد  نیا  دهد . ناشن 
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نیا هب  یتاراشا  زین  ینآرق  تایآ  زا  ياهراپ  رد  دـشاب . موصعم  ماما  اـی  یهلا  ربماـیپ  ود  نآ  زا  یکی  دـیاب  دـشابن ، رفن  ود  زج  نیمز  يور  رد 
يرگتیادـه ینامز  رـصع و  ره  رد  یموق  ره  هک  دـهدیم  ناشن   7/ دعر ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَا  امَّنِا  » ۀفیرـش هیآ  دوشیم . هدـید  ینعم 

رقاب ماما  زا  یثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب  دهدیم ) هئارا  ار  اطخ  هنوگ  ره  زا  یلاخ  لماک و  تیاده  هک  هملک  یعقاو  ینعم  هب  رگتیاده   ) دنراد
راونالاراحب 23/5) (« ) ص  ) هّللا ُلوُسَر  ِِهب  َءاج  ام  یِلا  ْمِهیدـْهَی  اّنِم  ٌماِما  ٍناـمَز  ِّلُـک  یف  َو  دومرف ....«  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  میناوخیم  (ع )

فئاظو زا  یکی  زین  و  تسا .] هدروآ  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  يزیچ  يوس  هب  دـنکیم  تیادـه  ار  مدرم  هک  تسا  ام  زا  یماما  ینامز  ره  رد  ]
دیاب زاب  دـنوش  رفاک  نیمز  يور  مدرم  مامت  ًاضرف  رگا  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ،  فیرحت  هنوگ  ره  زا  یهلا  تامیلعت  توبن و  راثآ  ظفح  ماما 
نیا ریغ  رد  دزاس ، لقتنم  دـنیوپب  ار  تیادـه  هار  دـنهاوخیم  هک  هدـنیآ  ماوقا  هب  دـنک و  ظفح  ار  توبن  راـثآ  تاـمیلعت و  هک  دـشاب  یـسک 

. دوریم نایم  زا  وا  تانّیب  نشور و  لئالد  و  دوشیم ،  دوبان  وحم و  یهلا  ياهتجح  تروص 

؟ دوش تباث  ترضح  نآ  رمع  لوط  یملع  ثیح  زا  دوش  یم  یعس  ارچ  دراد  دوجو  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  دوجو  هب  یعطق  لیلد  رگا 

شسرپ

؟ دوش تباث  ترضح  نآ  رمع  لوط  یملع  ثیح  زا  دوش  یم  یعس  ارچ  دراد  دوجو  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  دوجو  هب  یعطق  لیلد  رگا 

خساپ

هلئسم ي کی  ناونع  هب  رمع  لوط  رگا  میراد  ترضح  نآ  وجو  رب  یعطق  لیلد  ام  نوچ  مالسلا ،)) هیلع  )) نامز ماما  رمع  لوط  هلئسم ي  رد 
هک يداعبتسا  دوش و  هداد  حیضوت  نشور و  زین  یعیبط  نیناوق  یملع و  رظن  زا  نآ  ناکما  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اهنت  دوش  یم  حرطم  یملع 

داقتعا اب  ّالاو  دشابن ; حرطم  يدبعت  ًافرص  هلئسم ي  کی  ناونع  هب  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  رمع  لوط  ات  دورب  نیب  زا  تسه  یملع  رظن  زا 
تایج رمع و  لوط  رد  کش  يارب  ییاـج  ددرگ  ققحم  دـنوادخ  تردـق  هطیح  رد  تسا  نکمم  هک  زیچ  ره  هکنیا  یهلا و  قلطم  تردـق  هب 

هیلع )) سیردا ترـضح  و  مالـسلا )) هیلع  )) رـضخ ترـضح  دروم  رد  هک  نانچ  درادـن  دوجو  يرگید  رایـسب  دارفا  ترـضح و  نآ  ینـالوط 
. تسا هداتفا  قاّفتا  رما  نیا  مالسلا ))

؟ درک تابثا  ار  جع )   ) يدهم ترضح  دوجو  ناوت  یم  روطچ 

شسرپ

؟ درک تابثا  ار  جع )   ) يدهم ترضح  دوجو  ناوت  یم  روطچ 

خساپ

رد یهلا  ضیف  نایرج  ماـما  دوجو  نودـب  دوب . دـهاوخن  ماـما  یب  زگره  یتسه  ناـهج  هک  تسا  نیا  عیـشت ، بتکم  یـساسا  لوصا  زا  یکی 
ماما هک  تسا  تیمها  زئاح  يردـقب  هلأسم  نیا  دوب . دـهاوخ  زین  ماما  دـشاب  ناسنا  دـشاب و  ناهج  ات  درادـن ، ناکما  عیرـشت  نیوکت و  ورملق 

زا کی  میشاب  هتـشاد  ناسنا  رفن  ود  اهنت  رگا  مامالا ؛  تومی  نم  رخآ  ّنا  مامالا ... امهدحا  ناکل  نیلجر  سانلا  ناک  ول  و  دومرف : (ع ) قداص
تاراشتنا نارهت ، يوفطصم ، داوج  دیـس  جاح  همجرت  یفاک ، لوصا  ، ) M} تسا ماما  دریمیم  هک  یـسک  نیرخآ  دوبدهاوخ و  ماما  ود  نآ 

ضیف دـشابن ، ماما  رگا  تسا ؛ نیوکت  ضیف  هطـساو  ماـما  . 1 تسا : راوتـسا  ریز  ياـنبم  رب  لـصا  نیا  (. 457 ثیدح هرامش  هیمالـسا ، هیملع 
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ماما یب  نیمز  يور  يزور  ایآ  مدیـسرپ  (ع ) اضر ترـضح  زا  دـیوگیم  لیـضف  نب  دـمحم  دـشاپیم ، ورف  یتسه  ناهج  هدـش ، عطق  یتسه 
رارق دنوادخ  مشخ  دروم  ناگدنب  اینیمز  دشاب ، ماما  یب  نیمز  يور  رگا  هک  هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  متفگ  هن ، دومرف : دوب ؟ دـهاوخ 

ور نیا  زا  (. 452 ثیدح نامه ، ، ) M} دنتفریم نیب  زا  همه  دنامیمن ، يرشب  ینیمز و  ًالصا  هن  تخاسل ؛  اذا  یقبت  ال  ال ، دومرف : دنریگیم .
هک یناوت  هزمغ  مین  هب  دوب . دنهاوخ  ضحم  مدـع  زیچ  همه  دادـما  نیا  نودـب  دوب و  دـنهاوخ  یهلا  ضیف  دادـما  یب  تانئاک  ماما  دوجو  یب 

هدـنز یگـشیمه و  باتک  نآرق  نوچ  تسا ، ماهلا  نآرق و  لماح  بطاـخم و  ماـما  ینک 2 . مامت  ار  هزمغ  رگا  هدرکن  ادـخ  ینک  ماـع  لـتق 
یحو هاگیاج  رتسب و  شحور  بلق و  هک  یقیقح  بطاخم  نیا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  هشیمه  دـیاب  زین  نآ  یقیقح  بطاخم  سپ  تساهناسنا 

تکرب اب  بش  نآرق و  رارمتسا  ياقب  ماهلا و  یحو و  رمتسم  هدنز و  نایرج  . دشاب دناوتیمن  ماما  همئا و  زج  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  تسا ،
شیوخ نامز  ماما  نامه  یـصخش  نینچ  تسین و  روصت  لباق  دـشاب ، اهنآ  بطاخم  طبهم و  لماح و  هک  یـسک  دوجو  شریذـپ  اب  زج  ردـق 

ار یتسه  ضیف  زگره  تسا ، قلطم  شخب  ضیف  هک  قح  ترـضح  هکنانچ  تسا ، تفرعم  ضیف  ماود  لماع  یمئاد و  هطـساو  ماما  . 3 تسا .
ره رد  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  تفرعم ، ضیف  ماود  رارمتـسا و  نیارباـنب  تشاد ، دـهاوخن  غـیرد  زگره  مه  ار  تـفرعم  ضیف  درادیمن  غـیرد 
ره رد  ماما  دوجو  ناـمه  هطـساو  نیا  دـشاب و  رما  نیا  هطـساو  هدـنریگ و  تسا ، دـنمهرهب  تـالامک  هجرد  نیرتـالابزا  هک  یـسک  يرـصع ،
رب (. 127 صص 112 -  1378 ش، لّوا ، پاچ  قوثو ، مق ، یبرثی ، ییحی  دیس  رتکد  تماما ، هفسلف  اگن : دراوم  نیا  باب  رد  ، ) تسا يرـصع 

و دناهتـسبرب ، تخر  ناهج  نیا  زا  ماما  هدزای  یخیرات  قثوم  لیالد  ربانب  هک  اجنآ  زا  اّما  تسا ، مزـال  یناـمز  ره  رد  ماـما  دوجو  ساـسا  نیا 
رد ول  تسا و  يرورـض  مزال و  ناشدوجو  روضح و  تسا ، هداهن  دوجو  هصرع  هب  اپ  مهدزاود  ماـما  یخیراـت  دنتـسم  ربتعم و  لـیالد  رباـنب 

J .} تبیغهدرپ

ماما هب  اه  ناسنا  هک  درک  تابثا  ار  نیا  درک و  هماقا  تجح  ماما و  دوجو  تابثا  يارب  ناوت  یم  ثیداحا  یمالک و  ثحب  زا  رظن  فرص  یلقع  لیالد  هچ 
. دنراد زاین  تجح  و 

شسرپ

هک درک  تابثا  ار  نیا  درک و  هماقا  تجح  ماـما و  دوجو  تاـبثا  يارب  ناوت  یم  ثیداـحا  یمـالک و  ثحب  زا  رظن  فرـص  یلقع  لـیالد  هچ 
. دنراد زاین  تجح  ماما و  هب  اه  ناسنا 

خساپ

(ص) مرکا ربمایپ  مانمه  هک  جع ) ) يدهم هک  دننآ  رب  نیملسم  همه  تسا . ناناملـسم  دزن  ملـسم  يارآ  زا  جع ) ) دوعوم يدهم  ماما  هب  داقتعا 
زا ناشیا : روهظ  و  جع ) ) يدهم ترضح  دوجو  موزل  رب  یلقع  لیلد  دنکیم . داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنکیم و  روهظ  نامزلارخآ  رد  تسا 

فیلکت تسا ، اپ  رب  ایند  هک  ینامز  ات  و  تسا . مالـسا  نید  نید ، نیرخآ  تمایق ، ات  تسا  ءایبنالا  متاخ  هک  (ص ) مالـسا ربمایپ  تلحر  نامز 
نیا یفرط  زا  دـننک ؛ تعاـطا  ار  وا  تاروتـسد  تسا ، هداد  رارق  ناـنآ  رب  لاـعتم  يادـخ  هک  ییاـهتجح  قبط  دـیاب  ناـفلکم  دراد و  دوجو 

. دـشابیمن موصعم  تجح  نیا  زا  یلاخ  تقوچیه  نیمز  دـشاب و  (ع ) موصعم هک  دـنریگب  ییاوشیپ  ماما و  زا  ار  دوخ  ماکحا  دـیاب  ناـفلکم 
یلاخ تجح  زا  هاگچیه  نیمز  : » دیامرفیم زین  (ع ) یلع ماما  هک  نیا  هچ  درادن . انعم  لماک  ناسنا  دوجو  نودب  فلکم  ناسنا  شنیرفآ  سپ 

ور نـیا  زا  ( 1 .«) ددرگن لطاب  ادـخ  ياهناهرب  اهتجح و  اـت  ناـهنپ ؛ تسا و  فئاـخ  اـی  اراکـشآ و  تسا و  رهاـظ  اـی  ادـخ  تجح  تسین .
ماما روضح  نامدرم ، نامکاح و  هک  دیسر  ییاج  هب  ناهج  طیارـش  هک  اج  نآ  زا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  نیمز  رد  لماک  ناسنا  دیاب  هراومه 

طیارـش و ندـش  هداـمآ  اـب  و  دوب . وا  تبیغ  يو ، ندـشن  هتـشک  نیمز و  رد  لـماک  ناـسنا  دوجو  هار  اـهنت  دـنتفاتنرب ، ار  هعماـج  رد  موصعم 
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زا ياهراپ  رد  میرک : نآرق  زا  نامز  ماما  روهظ  رب  لالدتـسا  دـناسرب . لامک  هب  ار  مدرم  ات  دومن  دـهاوخ  روهظ  بیاغ  ماما  رظتنم ، ياـهناسنا 
نامز ار  نامز  نآ  (ع ) موصعم ناماما  ریـسفت ، رد  هک  تسا  هدش  هداد  نیمز  تشونرـس  خـیرات و  هدـنیآ  هرابرد  ییاهتراشب  نآرق  ياههیآ 

(، 3) نایدا رگید  رب  نآ  هبلغ  مالـسا و  نید  طـسب  ( 2 ،) یناهج تموکح  لیکـشت  هدعو  اههیآ  یخرب  رد  دننادیم . جع ) ) يدـهم ماما  روهظ 
هک تسا  هدش  هداد  جع ) ) يدهم ماما  روهظ  هب  تراشب  زین  يدایز  ياهتیاور  رد  اما  تسا . هدش  هداد  ( 4) ناگتسیاش ناحلاص و  يرادمامز 

ماـما روهظ  هراـبرد  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  اـت  (ص ) ادـخ لوـسر  رـصع  زا  اـهتیاور  نیرتربـتعم  یلک  روـط  هب  دـسریم . رتاوـت  ّدـح  هب 
هدش هتشون  ياهباتک  یخرب  رد  یتح  هک  تسا  هدش  تیاور  ماما  نآ  یناهج  تموکح  لیکشت  هماگنه  نآ و  میالعو  طیارش  جع ،) ) نامز
نیا (. 6) یلاله سیق  نب  میلس  باتک  ای  ( 5) بوبحم نب  نسح  هخیـشم  باتک  ًالثم  تسا . دوجوم  هدش و  طبـض  يرجه  مود  لوا و  نرق  رد 

يدـهملا باتک  يرجه : نرق 3  دـننام  تسا . هدیـسر  رـضاح  نرق  هب  ات  هدـش  لقن  گرزب  نادنمـشناد  ياهباتک  رد  نرق  هب  نرق  اـهتیاور 
یلو ترضح  و ... ( 8) دیفم خیش  ۀبیغلا  باتک  نرق 5 : (7 ؛) رهاط یخا  نبا  رثا  (ع ) مئاـقلا رکذ  نرق 4 : فطعتسم ؛ نارهم  نب  یـسیع  فیلأت 

هتـشادهگن ناهنپ  مدرم  زا  نامز  ناـمه  رد  تسیزیم و  شراوگرزب  ردـپ  یتسرپرـس  تیبرت و  تحت  يرمق  يرجه  لاس 260  ات  (ع ،) رـصع
زا هک  يرفعج  مشاه  وبا  لاثما  یتح  تشادن . تاقالم  ترـضح  نآ  اب  یـسک  (ع ،) يرکـسع نسح  ماما  نایعیـش  زا  یـصاوخ  زج  دـشیم و 

نـسح ماـما  ترـضح  دـمحم  اـبا  هب  دـیوگیم : مشاـه  وـبا  دـندوب . ربـخ  یب  ترـضح  نآ  دوـجو  زا  تسا  يرکـسع  نـسح  ماـما  ّصاوـخ 
يدنزرفامـش ایآ  مرورـس ! متفگ : سرپب . دومرف : ماما  منکب ؟ یلاؤس  مناوتیم  ایآ  تسا . نم  شـسرپ  عنام  وت  تلـالج  متفگ : (ع ) يرکـسع

ةراشالا باب  ح 2 ،  ص 328 ، ج 1 ، یفاک ، ، ) هنیدم رد  دومرف : منیبب ؟ اجک  رد  ار  وا  دمآ ، شیپ  ياهثداح  رگا  متفگ : مراد . دومرف : دیراد ؟
رفعج نب  هللادبع  تسا . دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا  تسا ، هدید  ار  رصع  یلو  ترـضح  هک  یناسک  زا  یکی  (ع .)) رادلا بحاص  یلا  صنلا  و 

هرابرد هک  درک  هراشا  نم  هب  قاحسا  نب  دمحا  میدرک ، عامتجا  همه  یتقو  میتفر . قاحسا  نب  دمحا  دزن  ورمع  وبا  نم و  دیوگیم : يریمح 
منکب لاؤس  يزیچ  زا  مهاوخیم  ورمع ! ابا  يا  متفگ : ورمع  وبا  هب  مسرپب . ورمع  وبا  زا  (ع ) يرکسع نسح  ماما  دمحم  ابا  ترضح  نیشناج 

زور هب  هدنام  زور  لهچ  رگم  دنامیمن  یلاخ  ادخ  تّجح  زا  نیمز  هرک  هک  تسا  نیا  نم  نید  نم و  داقتعا  نوچ  مرادـن  یکـش  نآ  رد  هک 
رگید دـشاب ، هدرواـین  ناـمیا  نآ  زا  شیپ  یـسک  رگا  دوشیم و  هتـسب  هبوت  هار  دوشیم و  هتـشادرب  تّجح  دـسرب  زور  نآ  نوـچ  تماـیق و 

ادیپ رطاخ  نانیمطا  مهاوخیم  یلو  مراد  نیا  هب  نامیا  هچرگ  دوب . دنهاوخ  قلخ  نیرتدب  دارفا  نآ  دیـشخب و  دهاوخن  يدوس  وا  هب  شنامیا 
دـهدب و ناشن  ار  اههدرم  ندرک  هدـنز  تیفیک  وا  هب  هک  تساوخ  وادـخ زا  میهاربا  ترـضح  هک  يروط  نامه  ددرگ  رتشیب  منیقی  منک و 
هک تسا  هتفگ  نم  هب  قاحـسا  نب  دـمحا  دوش و  نئمطم  مبلق  مهاوخیم  ارچ ، داد : باوج  وا  يدرواین و  ناـمیا  رگم  تفگ : وا  هب  دـنوادخ 

هتفگ (ع ) يداه ماما  ترضح  مریگب و  وا  زا  ار  منید  منک و  دمآ  تفر و  یسک  هچ  اب  مدیسرپ : (ع ) يداه ماما  نسحلاابا  ترـضح  زا  يزور 
يرکسع نسح  ماما  ترـضح  زا  تفگ : قاحـسا  نب  دمحا  نینچمه  ماهتفگ و  نم  هتفگ  وا  هچ  ره  تسا و  نم  دامتعا  دروم  ورمع  وبا  تسا 

هچ ره  نم  زا  نانآ  تسا . نم  دامتعا  دروم  شرـسپ  ورمع و  وبا  دومرف : ترـضح  نآ  مریگب و  ار  دوخ  نید  ماـکحا  یـسک  هچ  زا  مدیـسرپ :
ود راتفگ  نیا ، دنتسه . نم  دامتعا  دروم  ود  ره  هک  نک  تعاطا  دنیوگیم  هچ  ره  شاب و  نانآ  وریپ  وت  دناهتفگ . تسرد  دنتفگامـش ، يارب 

امـش اـیآ  متفگ : وگب . ار  تلاؤس  تفگ : نآ  زا  سپ  تسیرگ . داـتفا و  هدجـس  هب  دینـش  ارم  ياـهفرح  ورمعوبا  یتـقو  تسوت . هراـبرد  ماـما 
. وگب تفگ : تسا . هدـنام  رگید  لاؤس  کی  متفگ : ماهدـید  مسق  ادـخ  هب  دومرف : ياهدـید ؟ ار  (ع) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  نیـشناج 

نینچ هفیلخ  اریز  نم  روتسد  هن  تسا  ترضح  دوخ  روتسد  نیا  تسا و  هدش  میرحت  امـش  رب  وا  مان  زا  لاؤس  تفگ : تسیچ ؟ شمان  متفگ :
وا تسا . هدـش  میـسقت  شثاریم  تسا و  هتـشاذگن  ياـج  هب  دوخزا  يدـنزرف  هتفاـی و  تاـفو  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  هک  درادـنپیم 

سپ دننکیم . شبیقعت  دتفیب ، اهنابز  هب  ترضح  مسا  رگا  دنرادن . ار  یـسک  دناهدش و  ردب  رد  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  هداوناخ  درادنپیم 
ود ره  شرسپ  ورمع و  وبا  نیا  ح 1 .) (ع ،) هآر نم  ۀیمست  یف  باب  ص 329 ج 1 ، یفاک ، ، ) دیرادرب تسد  عوضوم  نیا  زا  دیسرتب و  ادخ  زا 

یسک هّصاخ  باّون  زج  رگید  شردپ ، تداهش  زا  سپ  (ع ) رصع یلو  ترضح  دنتسه . (ع ) رصع یلو  ترـضح  صوصخم  ياه  اج زا 
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ماما تبیغ  دندیـسر ، تداهـش  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  هک  ناـمز  نآ  زا  و  یئانثتـسا . دراوم  رد  رگم  درک  ř تاقالم ن وا  اـب 
هاتوک ود  نآ  زا  یکی  تسا . شیپ  رد  تبیغ  ود  (ص ) دـمحم لآ  مئاق  يارب  دومرف : (ع ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  دـش . عورـش  (ع ) نامز

ّصاوخ ینالوط  تبیغ  رد  دـنهاگآ و  ترـضح  نآ  ياج  زا  هعیـش  صاوخ  طـقف  تدـم ، هاـتوک  تبیغ  رد  تسا . ینـالوط  يرگید  تسا و 
هب هک  دنتشاد  نیشناج  رفن  راهچ  يرغص  تبیغ  رد  ترضح  نآ  ح 19 .) ص 340 ، ج 1 ، یفاک ، ،) دنتسه ربخاب  ترضح  نآ  ياج  زا  یلاوم 
زا يرغـص  تبیغ  يرمـس . دمحم  نب  یلع  یتخبون و  حور  نب  نیـسح  نامثع ، نب  دمحم  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  دـنفورعم : هعبرا » باون  »

دهاوخ همادا  دهاوخب  دنوادخ  هک  یتقو  ات  عورـش و  زا 329  يربک  تبیغ  و  تفای . همتاـخ  لاس 329  رد  عورـش و  يرمق  يرجه  لاس 260 
سک ره  درادـن و  ّصاخ  بیاـن  رـصع  یلو  ترـضح  يربک ، تبیغ  رد  لوا ) پاـچ  ص 148 ، ییابطابط ، همالع  مالـسا ، رد  هعیـش  ، ) تفای
تبیغ نایاپ  زا  سپ  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  يدایز  تایاور  رد  تسا . بذاک  دوخ  ياعدا  رد  دـنک ، صاخ  تباین  ياعدا 
هللاهیآ هتـشون  رثالا » بختنم   » باتک هب  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تاـیاور  هظحـالم  يارب  درک . دـهاوخ  لدـع  زا  رپ  ار  ناـهج  روهظ و  يربک 

مه و  (س ) ارهز همطاف  مه  (ص ،) مالسا ربمایپ  مه  تسا . هدروآار  تایاور  نوگانوگ  ذخآم  زا  باب 25  رد ص 247  دینک . هعجارم  یفاص 
. دنتسه دقتعم  (ع ) يدهم ترضح  دوجو  هب  مه  تّنس  لها  هعیش و  هوالع  هب  دناهداد . تراشب  يدهم  ترـضح  دوجو  هب  (ع ) موصعم ناماما 

یتیب لها  نم  لجر  برعلا  کلمی  یتح  ایندـلا  بهذـت  ـال  : » دومرف (ص ) مرکا ربماـیپ  تسا : تروص  نیا  هب  تنـس  لـها  تاـیاور  زا  یخرب 
ص ج 3 ، يذمرت ، ننـس  « ) دـنک تموکح  برع  رب  تسا  نم  مانمه  هک  متیبلها  زایدرم  ات  دـسریمن  نایاپ  هب  ناهج  یمـسا ؛  همـسا  یطاوی 
ام نادناخ  زا  يدهم  هلیل ؛  یف  هللا  هحلـصی  تیبلا  لها  اّنم  يدـهملا  : » دومرف مرکا  ربمایپ  ص 376 .) ج 1 ، دمحا ، دنـسم  هیندم ، پاچ  ، 343

: دومرف هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هملـس  ما  ص 928 .) ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  « ) دنکیم هاربور  هبـش  کی  ار  وا  راک  دنوادخ  تسا و 
رد يدـهملا ؛  یتما  رخآ  یف  جرخی  : » دومرف ادـخ  ربمایپ  ص 1368 .) نامه ، « ) تسا همطاف  نادنزرف  زا  يدهم  همطاف ؛  دـلو  نم  يدـهملا  »

: دومرف مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  ص558 .) ج 4 ، نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  « ) دنکیم جورخ  يدهم  نم ، تما  نایاپ 
نم یترتع ، نم  يدهملا  : » دومرف هک  مدینـش  ربمایپ  زا  دیوگیم : هملـس  ما  نامه .) «) تسا نم  تما  رد  يدـهم ، يدـهملا ؛  یتّما  یف  نوکی  »

؛  جرفلا راظتنا  هدابعلا  لضفا  : » دومرف ادخ  لوسر  ج 4،ص 107 .) دواد ، یبا  ننـس  « ) تسا همطاف  لسن  زا  نم و  نادناخ  زا  يدهم  همطاف ؛ 
طـسوت نآ  ندید  يزیچ  ره  دوجو  لیلد  هک  تسا  نیا  امـش  لاؤس  خـساپ  رد  مهم  هتکن  دـیدج .) پاچ  ص 334 ، ج 2 ، نیطمـسلا ، دئارف  )

منهج و تشهب و  تمایق -  زور  نینچمه  میریذـپ -  یم  ار  وا  دوجو  یلقع  هلدا  اب  یلو  هدـیدن  سک  چـیه  مه  ار  ادـخ  تسین . مدرم  مومع 
، ایناث دنک . یم  ینیقی  ام  يارب  ار  هلأسم  هتـشگ و  رداص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  اهدص  جـع ) ) نامز ماما  دوجو  هب  عجار  رگید . روما  زا  یلیخ 
ار وا  همه  دیاب  ای  تسا  یفاک  دننیبب  ار  ناشیا  یضعب  ایآ  مییوگ  یم  وا  خساپ  رد  مینک  یمن  رواب  دوشن  هدید  ترضح  ات  دیوگب  یـسک  رگا 

روآ ملع  نارگید  يارب  هاگ  چیه  دودحم  يدادعت  ندید  درک و  کش  اهنآ  ياعدا  قدـص  رد  ناوت  یم  مه  زاب  دـننیبب  یـضعب  رگا  دـنیبب - 
دراو شدوخ  بسانم  هار  زا  يزیچ  ره  هب  ندرک  ادـیپ  ملع  يارب  دـیاب  سپ  تسین  راگزاس  يربک  تبیغ  هفـسلف  اـب  دـننیبب  همه  رگا  تسین و 

زا لیذ  رد  هدش  یفرعم  ياهباتک  تسا و  هدش  هتشاگن  يدایز  رایـسب  ياه  باتک  روهظ  نارود  و  جع )   ) نامز ماما  تیـصخش  نوماریپ  دش .
پاچ یناروک ,  یلع  روهظ , رصع  قفش 2 - تاراشتنا  ینیما ,  میهاربا  ناهج ,  رتسگداد  - 1 دشاب : یم  هنیمز  نیا  رد  بوخ  رایسب  ياهباتک 

یشزومآ هسسؤم  هدازیلع ,، يدهم  مجرتم : يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیس  سونقق ,  راظتنا  رد  یمالسا 3 - تاغیلبت  نامزاس  للملا ,  نیب  رشن  و 
ضرألا نأ  باب  ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 1 اهتشونیپ : راونالاراحب  همجرت ج 52  یناود ، یلع  (ع ،) دوعوم يدهم  ینیمخ 4 . ماما  یشهوژپ  و 

دـنامن و یقاب  نیمز  رد  ياهنتف  چـیه  ات  دـینک  داهج  نارفاک  اب  هّلل ؛ هّلک  نیدـلا  نوکیو  ۀـنتف  نوکتال  یتح  مهولتاقو  . » 2 ۀـجح . نم  ولختال 
تـسوا هّلک ؛ نیدـلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نیدو  يدـهلاب  هلوسر  لـسرأ  يذـلاوه  . » 3 هیآ 39 ) لاـفنا ، هروـس  .« ) ددرگ ادـخ  نید  همه  نـییآ 

.4 هیآ 33 ) هبوت ، هروس  .« ) دهد هبلغ  يرترب و  ملاع  نایدا  همه  رب  ات  داتـسرف  ناگدیرفآ  تیاده  هب  قح  نید  اب  ار  شاهداتـسرف  هک  ییادـخ 
ناگدـنب هتبلا  هک  میتشون  روبز  رد  تاروت  زا  سپ  ام  انامه  نوحلاصلا ؛ يداـبع  اـهثری  ضرـألا  نأ  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  اـنبتک  دـقلو  »
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یف مهّنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمعو  مکنم  اونمآ  نیذـلا  هللادـعو   » زین و  هیآ 105 ) ءاـیبنا ، هروس  .« ) دـنربیم ثرا  هب  ار  نیمز  نم  راـکوکین 
.6 ق . 224 ه . ـ تافو : . 5 هیآ 55 ) رون ، هروس  .« ) دهد تفالخ  نیمز  رد  دوش  راکوکین  امـش  زا  هک  یناسک  هب  هداد  هدـعو  ادـخ  ضرالا ؛

ق. 413 ه . ـ تافو : . 8 ق . 358 ه . ـ تافو : . 7 ق . ای 90 ه . ـ  70 تافو :

؟ تسا یّنظو  یفسلف  ياهیضرف  وا  تدالوو  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  هب  نامیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا یّنظو  یفسلف  ياهیضرف  وا  تدالوو  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  هب  نامیا  ایآ 

خساپ

زین یثیدحو  ینآرق  یلقن  ّهلدا  یلو  دراد ، یعطق  یفـسلفو  یلقع  هناوتـشپ  هچرگ  ع )  ) يدهم ترـضح  تدالوو  دوجو  هب  نامیا  هلأسم  ریخ ،
ار عوضوم  نیا  زین  دنسلاحیحص  ثیداحا  هکلب  دراد ، تلالد  ترـضح  تدالو  رب  رتاوت  ّدح  رد  یناوارف  تایاور  اهنت  هن  دراد . تلالد  نآ  رب 

. درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  دوخ  عضوم  رد  هک  دراد  تلالد  ترضح  دوجو  رب  رتاوت  ّدح  رد  یناوارف  یلقن  هلدا  زینو  دیامنیم . دییأت 

؟ دومن تابثا  یفسلف  لیلد  اب  جراخ  رد  ار  یصخش  دوجوو  تدالو  هک  تسا  نکمم  ایآ 

شسرپ

؟ دومن تابثا  یفسلف  لیلد  اب  جراخ  رد  ار  یصخش  دوجوو  تدالو  هک  تسا  نکمم  ایآ 

خساپ

ع)  ) نامز ماما  تدالو  هب  دـقتعم  نامز ، نآ  رد  یعیـش  هعماـج  رثکا  دوشیم  هدافتـسا  لـحنو  لـلمو  خـیراوت  بتک  زا  هک  هنوگ  ناـمه   - 1
هقرف هدراهچ  هب  ادتبا  رد  نایعیـش  ع )  ) يرکـسع ماما  تافو  زا  دعب  هچرگ  دناهدرک ، هراشا  نارگیدو  دـیفم ؛ خیـش  هک  هنوگ  نآ   - 2 دندوب .

. دـندومن قافتا  دوخ  ماـما  دوجوو  تدـالو  هب  داـقتعا  رب  یگمه  باحـصاو ، اـملع  تاداـشرا  اـب  هاـتوک  یتدـم  زا  دـعب  یلو  دـندش  قرفتم 
تماـما عاـطقناو  ترتف  ققحت  رب  تلـالد  هدرک  اـعدا  هک  یتیاور  دروم  رد   - 3 یقرواپ } ص 325 . هراـتخملا ، لوصفلا  ر.ك : یقرواـپ .  }

هَّللا بضغ  اذإ  : " دومرف هک  تسا  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  تیاور  نآ  رد  اریز  دوشیم ، هدافتسا  هدش  اعدا  هچنآ  فالخ  نآ ، رد  تقد  اب  دراد ،
رب یلاعتو  كرابت  دنوادخ  یقرواپ } ح 31 . ص 343 ، ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  } هاگ ره  " " ؛ مهراوج نع  اناّحن  هقلخ  یلع  یلاـعتو  كراـبت 

رگا  - 4 دراد . ع )  ) نامز ماما  تبیغو  دوجو  رب  تلالد  یبوخ  هب  ثیدح  نیا  دنادرگ ". دهاوخ  رود  ناشراوج  زا  ار  ام  دنک  بضغ  شقلخ 
نآ نـالطب  رب  لـیلد  زین  ار  توـبنو  تفـالخو  تماـما  لـصا  هلمج  زا  يرما  ره  رد  فـالتخا  دـیاب  تسا ، نـالطب  رب  لـیلد  فـالتخا ، درجم 

قرفتم هقرف  هب 73  وا  زا  دـعب  شتما  هک  هدادـن  ربـخ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  اـیآ  . تسا هدرکن  ییاـعدا  نینچ  سک  چـیه  هک  یلاـح  رد  تسناد ،
!؟ دش دنهاوخ 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  فطل  ناهرب 

شسرپ
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؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  فطل  ناهرب 

خساپ

: دوشیم میـسقت  مسق  ود  هب  فطل  تهج  کـی  هب   - 1 مینکیم : هراشا  یتامدـقم  هب  ادـتبا  ع )  ) نامز ماما  دوجو  رب  فطل  ناـهرب  ریرقت  رد 
هب نآ ، اب  فلکم  هک  یفطل  بّرقم : فطل  ب . دـنیزگیم . رب  ار  تعاـط  شیوخ  راـیتخا  هب  فّلکم  نآ ، اـب  هک  یفطل  لّـصحم : فطل  فلا .

بجاو دـنوادخ  رب  ار  فطل  هلزتعم ، هیماما و  زا  معا  هّیلدـع  ناـملکتم   - 2 دوشیم . رود  تامرحم  باکترا  زاو  رتکیدزن  تاـبجاو  ماـجنا 
دهد ماجنا  دیاب  تسا  ّرثؤم  فده  هب  اهنآ  ندیـسر  رد  هک  ار  هچ  ره  اذل  تسا ، هدـیرفاین  هدوهیبو  ثبع  ار  دوخ  ناگدـنب  وا  اریز  دـننادیم ،

ياطخ زا  ار  هعماجو  هدوب  ّقح  روحم  هک  دشاب  یماما  هعماج  نایم  رد  هک  دنکیم  باجیا  بّرقم  فطل  هدعاق  تسا . فطل  هلمج  نآ  زا  هک 
یسیئر دشاب ، مدرم  نایم  رد  یسیئر  هک  دنکیم  اضتقا  فطل  هدعاق  تسا . تّجح  عامجا  مییوگیم : هک  تسا  ور  نیمه  زا  دراد . زاب  قلطم 

رب عامتجا  تما ، هک  دراذـگنو  دـنک  تیادـه  ار  اهنآ  دـنتفر  ههاریب  هب  هعماج  همه  رگا  ات  دـشاب ، توافتیب  هعماج  هب  تبـسن  دـناوتیمن  هک 
ریغب ضرألا  كرتی  نأ  نم  مظعأو  ّلجأ  ّزعو  ّلـج  هَّللا  ّنإ  : " دومرف هک  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  راّفـص  دـننک . لـطاب 
نیمز یقرواپ } ح 3 . باب 10 ، ص 485 ، تاجردلا ، رئاصب  یقرواپ .  } هک تسا  نآ  زا  رتمیظعو  رتلیلج  ّلجوّزع  دـنوادخ  انامه  " " ؛ مامإ

هب : " دیامرفیم ءاملعلا  فیرـش  موحرم  یّلک ؛ حطـس  رد  دنوادخ  نید  زا  تسارح  بیاغ 1 -  ماما  دوجو  فاطلا  دنک ". اهر  ماما  نودـب  ار 
". تسا قح  هب  مدرم  داشراو  لطاب  رب  قافتا  یفنو  تعیرـش  ظفح  نآ  فطل  هلمج  زاو  تسا ، فطل  تبیغ  ناـمز  رد  ماـما  دوجو  متح  روط 
رد مدرم  اب  ماما  هطبار  دناهدرک  نامگ  هک  یخرب  روصت  فالخرب  دعتسم ؛ سوفن  تیبرت   - 2 یقرواپ } ص 148 . عانقلا ، فشک  یقرواپ .  }

سوفنو لباق  دارفا  زا  یهورگ  تایاور  یخرب  قباطم  هکلب  تسین  نینچ  نیا  هک  تسا  نیا  قح  یلو  دوشیم ، عطق  یّلک  روط  هب  تبیغ  نامز 
داقتعا هک  دندقتعم  ناواکناورو  ناسانشهعماج  بهذم ؛ ياقب  ببس  ماما ، دوجو   - 3 دنوشیم . دنمهرهب  ترضح  نآ  دوجو  رون  زا  ّدعتسم 
هیحور فیعـضت  يارب  دحا  گنج  رد  دشاب . هتـشاد  ینید  ریغو  ینید  عماوج  رد  یقیمع  رثا  دـناوتیم  بیاغ  دـنچ  ره  ربهرو  ماما  دوجو  هب 

تراشب رگا  هک  تسا  نآ  یهلا  نایدا  یساسا  تازایتما  زا  رشب ؛ تفرشیپ  رد  وگلا  دوجو  ریثأت   - 4 دندرک . رشتنم  ار  ربمایپ  لتق  هعیاش  مدرم 
هک مینادیمو  دننک  کیدزن  قلطم  لامک  هب  ار  دوخ  وا ، هب  هجوت  اب  مدرم  ات  دـننکیم  یفرعم  ییوگلا  نآ  يارب  ادـتبا  رد  دـنهدیم  يرما  هب 

. تسا هدنزو  لماک  يادتقمو  ماما  وگلا ، نیرتهب 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تیانع  ناهرب 

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تیانع  ناهرب 

خساپ

ردو تسا  دـصقو  هدارا  يانعم  هب  تغل  رد  تیاـنع  تسا . تیاـنع  ناـهرب  دوشیم  لالدتـسا  ع )  ) ناـمز ماـما  دوجو  رب  هک  ینیهارب  زا  یکی 
هچنآ هبو  یلک  ماظن  یگنوگچ  هب  یلاعت  قح  هطاحا  تیانع ، : " دیوگیم قارشا  خیش  تسا . هدش  نآ  يارب  ینوگانوگ  تافیرعت  حالطصا ،

، تیانع : " دـیوگیم يزار  رخف  یقرواپ } ص 166 . يدرورهـس ، تاحمللا ، یقرواـپ .  ... " . } دـشابیم تسا  نآ  رب  هعومجم  نیا  ماـمت  هک 
ج 2، ۀیقرـشملا ، ثحابملا  یقرواپ .  " . } دـنوش عقاو  هجو  نیرتلماکو  نیرتهب  رب  ات  دنـشاب  یتلاح  هچ  هب  ایـشا  هکنیا  هب  دـنوادخ  ملع  ینعی 
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نیا سپ  تسا ، دوجوم  ماظن  نیمه  ردـصم  دراد ، مان  تیانع  امکح  دزن  هک  لوقعم  ماظن  : " دـیوگیم نیهلأتملاردـص  یقرواـپ } ص 516 .
زا ار  ماما  دوجو  بوجو  یقرواـپ } ص 111 . ج 7 ، ۀیلاعتملا ، ۀـمکحلا  یقرواپ .  " . } تسا نکمم  تلیـضفو  ریخ  تیاهن  رد  دوجوم ، ملاع 

موزل راتفگ ، نیا  همزـال  تسا . نکمم  ماـظن  نیرتوکینو  نیرتهب  یتسه  شنیرفآ   - 1 درک : ریرقت  ناوتیم  نایب  ود  هب  تیاـنع  ناـهرب  قیرط 
دوجو دراد ، ترورـض  تثعبو  فیلکت  هک  یناهربو  لیلد  نامه  هب  اذـل  دوب . دـهاوخن  نسحا  ماـظن ، هنرگو  تسا ، شنیرفآ  رد  ماـما  دوجو 

يرورض رازبا  عون  همه  دریگیم  یتسه  گنر  ملاع  نیا  رد  هک  يدوجوم  ره  یبایلامک  يارب  دنوادخ   - 2 دراد . ترورض  زین  ماما  رمتسم 
نوناق نیا  زا  تسا  تعیبط  نیمه  ناماد  رد  هک  یناـسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  دـسرب ، لاـمک  هب  اـت  هتـشاذگ  شراـیتخا  رد  ار  يرورـضریغو 

. دوش هتفرگ  هدیدان  وا  يونعم  ياقتراو  هدش  انثتسا 

؟ دینکیم ریرقت  هنوگچ  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  ترطف  ناهرب 

شسرپ

؟ دینکیم ریرقت  هنوگچ  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  ترطف  ناهرب 

خساپ

. فلا دناهدرک : میسقت  عون  هس  هب  ار  ناسنا  يرطفو  يزیرغ  تالیامت  ناسانشناور   - 1 دومن : میهاوخ  ریرقت  یتامدقم  رکذ  اب  ار  ناهرب  نیا 
ّسحو ییوجتقیقح  لیبق  زا  یلاع  تالیامت  ج . یتسود . عونمه  لیبق  زا  یعامتجا  تالیامت  ب . یتسود و . ... لیبق  زا  یـصخش  تالیامت 

رفس دوخ  هک  دراد  ياهطساو  هب  جایتحا  یقیقح ، دوبعمو  قلطم  لامک  هب  ندیـسر  يارب   - 2 قلطم و .... لامک  هب  ندیسرو  شتـسرپو  ینید 
يزیچ هب  شـشکو  لیامت  رگا   - 3 دوشیم . ساسحا  ناسنا  دوجو  رد  زین  هطـساو  نیا  هب  لیامت  دنک . يریگتـسد  ار  ناسنا  دـناوتب  ات  هدرک ،
قشعو ششک  رگید ، ترابع  هبو  تسا . وغل  ناسنا  رد  شدوجو  هنرگو  دشاب ، هتـشاد  دوجو  جراخ  رد  زیچ  نآ  دیاب  دراد ، دوجو  ناسنا  رد 
نودـب روما  نیا  قّقحتو  تسا ، هفاـضالاتاذ  روما  زا  تسا ، تقلخ  ملاـع  رد  وا  هطـساو  هک  موصعم  لـماک  ناـسناو  قلطم  لـماک  هب  ناـسنا 

یـسک رگا  لاح  تسا . يرورـض  قلطم  لاـمک  هب  لوصو  هطـساو  ناونع  هب  ماـما  دوجو  هکنیا  هجیتن  تسین . ریذـپناکما  هیلافاـضم  قّقحت 
رد هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  رکفو  لقع  اب  هاگره  مییوگیم  باوج  رد  دـیآیم ؟ دوجو  هب  ناسنا  رد  هنوگچ  شـشک  نیا  هک  دـنک  لاؤس 

دنکیم ادیپ  شیارگ  وا  هب  ًاترطف  ناسنا  تسا  يدـنچ  تاکربو  راثآ  ياراد  شدوجو  هک  دـشاب  دوجوم  ضیف " هطـساو   " دـیاب دوجو ، ملاع 
. دشاب هتشاد  یجراخ  دوجو  لماک ، ناسنا  نیا  هشیمه  دیاب  هک  تسا  تهج  نیمه  هبو 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ضیف  رد  هطساو  ناهرب 

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ضیف  رد  هطساو  ناهرب 

خساپ

دندقتعم هناگهد  لوقع  هب  نانآ  زینو  تعیبط . ملاعو  لاثم ، ملاع  لقع ، ملاع  یبوبر ، ملاع  دـناهدرک : رکذ  هلحرم  راهچ  ملاع ، يارب  هفـسالف 
، لاثم ملاع  رب  یلعاف  تلع  مهد ، لقع  تیاهن  ردو  نینچمهو ... لّوا  لـقع  لولعم  مّود  لـقعو  لوا  لـقع  بیرقو  یلعاـف  تلع  دـنوادخ  هک 
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هداهن انب  نآ  ساسا  رب  ار  ماظن  نیا  دـنوادخو  تسا  تابّبـسمو  بابـسا  ملاع  ملاـع ، اریز  تسا ، هداـمو  تعیبط  ملاـع  تلع  زین  لاـثم  ملاـعو 
هب مییوگیم  باوج  رد  تسا ؟ هدرکن  داجیا  ار  تعیبط  ملاع  هطـساو ، نودبو  ًامیقتـسم  دنوادخ  ارچ  هک  دنک  لاؤس  یـسک  رگا  لاح  تسا .

ملاعو یبوبر  ملاع  نیب  تّیخنـس  يرارقرب  تهج  هب  ار  فلتخم  ملاوع  اذلو  درادن  دوجو  ّتیخنـس  هّدام  ملاعو  یبوبر  ملاع  نیب  هکنآ  تهج 
، لماک تّیخنـس  داجیا  ياربو  دراد ، ّتیخنـس  لاثم  ملاع  اـب  هک  تسا  ناـسنا  اـهنت  هّداـم ، ملاـع  تادوجوم  ناـیم  زا  دـیرفآ . تعیبطو ، هداـم 

عیرـشتو نیوکت  ضیف  نیب  یقرف  هنیمز  نیا  ردو  تسا . رگید  ياـهناسنا  هعومجم  رب  ضیف  هطـساو  وا  اریز  تسا ، لـماک  ناـسنا  هب  جاـیتحا 
هک دنکیم  اضتقا  نیوکت  ملاع  رد  تاّببـسمو  بابـسا  ماظن  زینو  لولعمو  تلع  نیب  تّیخنـس  نوناق  هک  هنوگ  نامه  رگید  ترابع  هب  تسین .

ضیف دروم  رد  دـسرب ، تعیبط  ملاع  هبو  هدـش  هزیلاـناک  اـهنآ  هار  زا  دوجو  ضیف  اـت  دـشاب  يرگید  ملاوع  تعیبط  ملاـعو  یبوبر  ملاـع  نیب 
ضیف هتبلا  تسا . لماک  موصعم  ماما  دوجو  نامه  هک  تفرگ  دـهاوخ  ماجنا  هطـساو  اب  زین  ناـسنا  بولق  رد  وا  تافّرـصتو  دـنوادخ  يونعم 

کتقلخ امل  ّیلع  الولو  كالفألا  تقلخ  امل  كالول  : " ثیدـح يانعم  یبوخ  هب  ناـیب  نیا  زا  دـسریم . ناـسنا  هب  لاـناک  نیا  زا  زین  عیرـشت 
، مدرکیمن قلخ  ار  وت  زگره  دوبن  یلع  رگا  و  مدرکیمن ، قلخ  ار  كالفا  زگره  يدوبن  وت  رگا  ربمایپ ]! يا  " [" ؛ امکتقلخ امل  ۀـمطاف  الولو 

ضیف ببـس  لماک ، تهج  همه  زا  ياـهناسنا  نیا  دوجو  اریز  دوشیم ؛ نشور  مدرکیمن ". قلخ  ار  رفن  ود  امـش  زگره  دوبن  همطاـف  رگا  و 
. تسا لماک  ناسناو  تماما  ملاع  اب  توبنو  لقع  ملاع  نیب  لصو  هقلح  زین  ع )  ) ارهز ترضحو  دنکالفاو ، هدام  ملاع  رب  یهلا 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ییاغ  تلع  ناهرب 

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ییاغ  تلع  ناهرب 

خساپ

یهلا ضرغو  فدـه  یلو  تسا ، ضرغو  فدـه  ياراد  دـنوادخ  لاعفا  هک  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  یهلا  لاـعفا  ثحبم  رد  مـالک  ملع  رد 
زا دهاوخب  ات  درادن  صقنو  تسا  قلطم  لماک  دـنوادخ  تسین ، لامک  هب  ندیـسر  دـنوادخ  لاعفا  تیاغ  اریز  تسین ؛ ناسنا  فدـه  دـننامه 

لیلد تسا . تاـقولخم  لامکتـسا  تهج  هبو  ددرگیم  زاـب  تاـقولخم  هب  یهلا  لاـعفا  تیاـغ  هکلب  دزاـس ، فرطرب  ار  نآ  دوخ  لـعف  قیرط 
میرک نآرق  دشابیم . حیبق  دنوادخ  زا  يراک  نینچ  ماجناو  تسا  وغلو  ثبع  فده ، نودـب  لعف  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  لاعفا  يدـنمتیاغ 

هیآ 38. ناخد ، هروس  یقرواپ .  {؛} َنِیبِعال امُهَْنَیب  امَو  َضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  اَنْقَلَخ  امَو  : } دیامرفیم دنوادخ  لاعفا  ندوب  دنمفده  دییأت  رد  زین 
زا دوعـص  سوق  رد  : " دـنیوگیم یهلا  هفـسالفو  امکح  میدـیرفاین ". يزاب  هب  تسا  ود  نآ  نایم  ار  هچنآو  نیمزو  اهنامـسآو  { " یقرواـپ

تیلعاف تلع  هجیتن ، هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  زینو  تسا . رتنییاـپو  یناد  هبترم  يارب  هرمثو  تیاـغ  یلاـع ، هبترم  ره  ضحم ، دوجو  اـت  یلویه 
ره هک  مینادیم  رگید  یفرط  زا  ... " تسا و . وغل  وا  دوجوو  ناویح  تقلخ  دـشابن  یناسنا  تقلخ ، ملاـع  رد  هاـگ  ره  نیارباـنب ، تسا . لـعاف 
رد یلو  دنیآیم ، باسح  هب  یقطنم  دحاو  عون  دارفا  زا  یگمهو  هدوب ، هیبش  اهناسنا  زا  رگید  دارفا  اب  تروص  رد  ولو  ناسنا  دارفا  زا  يدرف 

اهناسنا رهوج  " " ؛ ۀّضفلاو بهذلا  نداعمک  نداعم  سانلا  : " میناوخیم ص )  ) ربمایپ زا  یتیاور  رد  اذلو  دـنراد . فالتخا  رگیدـکی  اب  عقاو 
دننام هب  ناسنا  نیا ، ربانب  یقرواپ } ح 51 . ص 65 ، ج 61 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  ."  } تسا توافتم  رگیدکی  اب  هرقنو  الط  نداعم  دـننام  هب 

تاـیاور رد  اذـلو  تسین . نیمز  يور  رد  ادـخ  موـصعم  تّجح  زا  ریغ  یـسک  واو  تسا ، لـماک  ناـسنا  دوـجو  نآ  هوـیم  هک  تسا  یتـخرد 
ص ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  ."  } دـش دـهاوخ  نوگرگد  دوش  ماما  نودـب  نیمز  رگا  " " ؛ تخاسل مامإ  ریغب  ضرألا  تیقب  ول  : " میناوخیم ...

... ناسنا و دوجو  ییاغ  تلع  هک  تهج  نآ  زا  دوشیم - ریبعت  ادخ  تجح  هب  وا  زا  هک   - لماک ناسنا  هکنیا  هصالخ  یقرواپ } ح 10 . ، 179
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. تسا يرورض  هشیمه  شدوجو  تسا ،

مالسلاهیلعنامز ماما  دوجو  رب  هنوگچ  فرشا  ناکما  ناهرب  اب 

هراشا

؟ دوشیم لالدتسا 

شسرپ

؟ دوشیم لالدتسا  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  فرشا  ناکما  ناهرب  اب 

خساپ

هبترم رد  هکنآ  رگم  دسریمن  نییاپ  تادوجوم  رب  ضاّیف  أدبم  زا  تالامک  ریاسو  تمحر  تردـق ، ملع ، تایح ، دوجو ، دـنیوگیم : امکح 
سپس دوشیم ، نشور  تسوا  هب  کیدزن  هک  یناکم  ادتبا  تسا ، نشور  ام  دزن  هک  یغارچ  دننامه  دشاب ، هدیـسر  فرـشا  دوجوم  رب  قباس ،
یهلا سدـقا  تاذ  زا  هک  تالامک  مامتو  تردـقو  ملعو  تاـیحو  دوجو  لـیبق  زا  یّـسح  ریغ  روما  رد  دـنکیم و . ... هدافتـسا  نآ  زا  رترود 

. دنتسه تاّیهام  ریاس  زا  مدقاو  فرـشا  هبتر ، رد  هک  دنوشیم  دنمهرهب  یتاّیهام  ادتبا  رد  دباییم ، یّلجت  یناکما  تاّیهام  ربو  هدومن  شوارت 
ّسخا نکمم  زا  مدقا  دوجو  بتارم  رد  دیاب  فرـشا  نکمم  هک  تسا  نآ  فرـشا  ناکما  هدعاق  موهفمو  انعم  : " دیوگیم ییابطابط ؛ همالع 
نکمم رگا  : " دیوگیم هدـعاق  نیا  رب  لالدتـسا  رد  اردـصالم  ... " دـشاب . دوجوم  وا  زا  لبق  تسوا  زا  فرـشا  هک  ینکمم  دـیاب  اذـل  دـشاب ،

مزال ّسخاو  فرـشا  ینامزمه  ققحت ، تروص  رد  هنرگو  دشاب  دوجوم  فرـشا  نکمم  وا  زا  لبق  دیاب  دش  دوجوم  دنوادخ  فرط  زا  ّسخا 
دوجوم هک  یتروص  ردو  تسا . لاحم  هک  دوش ، رداص  هتاذـل  بجاو  زا  تهج  کی  زا  تاذ  کی  يارب  هبترم  کـی  رد  زیچ  ود  هک  دـیآیم 

لاـحم زین  نیا  هک  دـشاب ، وا  زا  مدـقاو  تلع  زا  فرـشا  لولعم ، هک  دـیآیم  مزـال  دوش  دوجوم  هطـساو  هبو  سخا  دوـجوم  زا  دـعب  فرـشا 
، ناویح زا  فرـشا  وا  اریز  تسا ، تاقولخم  فرـشا  ناـسنا ، هک  مینادیم  یقرواـپ } . 320ù319 ص ۀـمکحلا ، ۀـیاهن  یقرواپ .  ... " . } تسا

دـسرب دامج  هب  ضایف  أدبم  زا  دوجو  تسا  لاحم  فرـشا ، ناکما  هدـعاق  مکح  هبو  تسا . دامج  زا  فرـشا  هایگو  هایگ  زا  فرـشا  ناویحو 
زینو دـشاب . هدیـسر  ناسنا  هب  قباس  هبتر  رد  هکنآ  زا  لبق  دـسرب  ناویح  هب  نینچمهو  دـشاب ، هدیـسر  ناویح  هب  قباس ، هبتر  رد  هکنآ  زا  لـبق 

ناسنا هب  تالامک  نیا  هکنآ  زا  لبق  دـسرب  ناسنا  دارفا  رب  ضاّیف  أدـبم  زا  لالجو و ... لامجو  تردـق  ملع ، تایح ، دوجو ، هک  تسا  لاحم 
يدرف دیاب  تسا  دوجوم  جراخ  رد  رـشب  دارفا  زا  يدرف  هک  یمادام  هدعاق ، نیاربانب  دشاب . هدیـسر  تسا  نیمز  يور  ادخ  تجح  هک  یلماک 

هک هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  شدنـس  هب  ینیلک  دـشاب . دوجوم  نیمز  يور  دوشیم  ریبعت  ادـخ  تجح  هب  وا  زا  هک  لماک  ناسنا  ماـن  هب 
ج 1، یفاک ، یقرواپ .  ."  } دوب دهاوخ  قلخ  زا  دعبو  قلخ  ابو  قلخ  زا  لبق  تجح ، " " ؛ قلخلا دـعبو  قلخلا  عمو  قلخلا  لبق  ۀّـجحلا  : " دومرف
، نامه یقرواپ .  } نیمز يور  رد  رگا  " " ؛ ۀّجحلا امهدحأ  ناکل  نانثا ، ّالإ  ضرألا  یف  قبیمل  ول  : " دیامرفیم زینو  یقرواپ } ح 4 . ص 177 ،

." دوب دهاوخ  ماما  ود  نآ  زا  یکی  ًامتح  دشابن  یسک  رفن  ود  زج  یقرواپ } ح 1 . ص 179 ،

؟ دییامنیم ریرقت  هنوگچ  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  عماج  رهظم  ناهرب 

شسرپ
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؟ دییامنیم ریرقت  هنوگچ  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  عماج  رهظم  ناهرب 

خساپ

ام هک  تسا  هدرک  کّسمت  عماج " رهظم  ناهرب   " مان هب  یلیلد  هب  نامز ، ره  رد  ّیح  ماما  دوجو  ترورض  رب  دعاوقلا " دیهمت   " رد هکرت  نبا 
زا يدوـجوم  چـیه  هک  تـسا  یماـقم  ياراد  لـماک  ناـسنا   - 1 مینکیم : ریرقت  هنوـگ  نـیا  یتامدـقم  نمـض  رد  هصـالخ  روـط  هـب  ار  نآ 

فصو قالطا ، اذل  دشابیمن ، دودحم  قالطا  فصو  یّتح  یفصو  چیه  هب  بجاو ، تاذ   - 2 تسین . نآ  نزومه  ناکما  ِناهج  تادوجوم 
ّتیدـحاو تیدـحاو  هرهچ  ود  ياراد  هک  تسا  یقیقح  تدـحو  ناـمه  وا  روهظو  نّیعت  نیلّوا  اـّماو  دـشابیم . نآ  ناونع  هکلب  هدوـبن  تاذ 

وحم هکلب  روـهقم  اـهنت  هن  ترثـک  اذـل  دراد ، هبلغ  نآ  رب  تدـحو  ماـکحا  روـهظ ، ماـقم  رد  نوـچ  دـنوادخ  هـقلطم  ّتیوـه   - 3 دشابیم .
یترثک هنوگ  رهو  تسا  ترثک  زا  ياهوحن  لیصفت  هک  اریز  تسین ، یلیصفت  يامسا  يارب  یلاجم  یتاذ ، تدحو  رد  نوچ  هجیتن : ددرگیم .

، ترثک ماکحا  دنوشیم ، هدرمـش  ربکا  ملاع  يازجا  زاو  دنوشیم  رهاظ  جراخ  ملاع  رد  هک  يایلیـصفت  رهاظم  ردو  تسا ، روهقم  اجنآ  رد 
تسا یلادتعا  یتروص  یـضتقم  یهلا  نامرف  سپ  درادن ، يروهظ  رهاظم ، نیا  رد  یتاذ  تدحو  ینعی  تسا ، نآ  ماکحاو  تدحو  رب  بلاغ 

هیلیصفت يامـسا  تهج  زا  يرهظم  قح ، يارب  دناوتب  هکنآ  ات  دشاب ، هتـشادن  هبلغ  رگیدکی  رب  یناکما  ترثک  ایو  یتاذ  تدحو ، نآ  رد  هک 
بتارم عیمج  رب  هطاحا  هک  تسا  لماک  ناسنا  نامه  تسا  رادروخرب  اربک  تلادع  زا  هک  لادتعا  تروص  نآو  دشاب . نآ  هیقیقح  تدـحوو 

ملاع هب  وس  رگید  زاو  تسا  طبترم  تسا  نآ  قوفو  ّتیهولا  ملاع  هریاد  رد  هک  ّتیدحاو  هب  وس  کی  زاو  دراد ، ینوک  هدـّیقمو  یتاذ  هقلطم 
{ یقرواپ ص 548-555 . یلمآ ، يداوج  هَّللا  تیآ  دعاوقلا ، دیهمت  ریرحت  ص 172 ؛  دعاوقلا ، دیهمت  یقرواپ .  . } تسا هتسباو  تعیبط 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  مظعا  یّلجت  ناهرب 

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  مظعا  یّلجت  ناهرب 

خساپ

هک تاّیلجت  فلا . تسا : نینچ  نآ  ریرقتو  تسا . مظعا  یّلجت  ناـهرب  دـناهدرک  لالدتـسا  ع )  ) ناـمز ماـما  دوجو  رب  هک  یلقع  ّهلدا  هلمج  زا 
زور ره  " ؛} ٍنْأَـش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  ُّلُـک  : } دـیامرفیم دـنوادخ  هک  اـجنآ  تسا ، هدـش  هراـشا  نآ  هب  تاـیاورو  نآرق  رد  تسا  تاروـهظ  ناـمه 
تاذ زا  تادوـجوم  راـطفنا  تاروـهظو ، تاـیلجت  نـیا  ب . یقرواــپ } هـیآ 31 . نـمحرلا ، هروـس  یقرواـپ .  ."  } تـسا ینأـش  رد  دـنوادخ 

سدـقا تاذ  یلـالجو  یلاـمج  تافـص  فّرعم  یهلا  يامـسا  ج . دـنمئاق . وا  هب  لـعاف  هب  لـعف  ماـیق  وحن  هب  یگمه  هک  تسا  دوجولابجاو 
دراد مزال  مظعا  یّلجت  دنوادخ  مظعا  مسا  دوجو  د . دنراد . يرتربو  تلیـضف  رگید ، یخرب  رب  یخرب  ّتیعماج  رابتعا  هب  امـسا  نیاو  دـنّقح ،
ایلوا متاخ  نامز ، نیا  رد  یهلا  مظعا  مسا  رهظمو  ّلک  هبعکو  ّمَتَا  رهظم  نآو  تسین . رتهتسیاش  وا  زا  يدرف  هک  تسا  لماک  ناسنا  نامه  هک 
انـسُح يامـسا  هب  قّقحت  زا  ناشبیـصنو  ّظح  روخارف  هب  لّمک  ریغ  دارفاو  داـحآو  لّـمُک  داـتواو  لادـبا  رگیدو  تسا ، ع )  ) يدـهم ترـضح 

. دنراد یناسنا  يونعم  برق  لامک ، هریاد  زکرم  نآ  هب  هیهلا ، يایلع  تافصو 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  نیبطق  لباقت  ناهرب 
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شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  نیبطق  لباقت  ناهرب 

خساپ

لماک دوخ  تافصو  تاّیلجتو  ّتیهولا  ردو  دراد ، یلالجو  یلامج  تاّیلجت  لاعتم  دنوادخ  فلا . مینکیم : نایب  همدقم  ود  اب  ار  ناهرب  نیا 
موزلو ماـت  يـالجمو  یّلجتمو  تّیدوـبع  بطق  نیبو  ماـت ، یّلجتو  ّتیهوـلا  بطق  نیب  تاذاـحمو  نیبـطق  نیب  لـباقت  ياـضتقم  هب  ب . تسا .

ّمَتَا يالجم  نودب  ّمَتَا  یّلجت  ات  دشاب  دوجوم  یهلا  تایّلجتمو  ّتیدوبع  رد  لماک  ناسنا  نیمز  يور  رد  هک  تسا  مزال  ود ، نیا  نیب  تّیخنس 
هیسدق هملک   " هب وا  زا  نویقارـشا  هفـسلف  حالطـصا  رد  هک  تسین  وا  ّیلوو  هفیلخو  ادخ  تجح  زا  ریغ  یـسک  لماک  ناسنا  نیاو  دیاین . مزال 
هبترمو نأش  اب  بسانم  تدابعو  عوضخ  یگنوگچ  هک  تسواو  دوشیم . ریبعت  مهد " لقع   " هب وا  زا  نویئاّشم  هفسلف  ردو  هدش  ریبعت  هیهلا "

. تسین نامز  نیا  رد  ع )  ) يدهملا نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  زج  یسک  نینچو  دنکیم ، لمع  نآ  هبو  دنادیم  ار  دنوادخ 

مالسلاهیلعنامز ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ضیف  رد  ضیعبتمدع  نوناق 

هراشا

؟ دراد تلالد 

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ضیف  رد  ضیعبتمدع  نوناق 

خساپ

زینو دش . عطق  توهال  ملاع  اب  رشب  طابتراو  ضیف  نیا  ع )  ) یسوم ترضح  گرم  اب  نایمیلک  هاگدید  زا  تسا . يونعم  ضیف  تماماو  تّوبن 
زا تّنـس  لها  دـش . عطق  توهال  ملاع  اب  رـشب  طابترا  ع )  ) حیـسم ترـضح  ندـش  هتخیوآ  راد  هب  اـب  هک  دـندقتعم  یحیـسم  ياهناتـستورپ 

نیا ياج  لاح  تسا . هدـش  عطق  ضیف  نیا  ص )  ) ربماـیپ توف  اـب  هک  دـندقتعمو  هدرک  مورحم  ضیف  نیا  زا  ار  دوخ  زین  یمالـسا  ياـههقرف 
ارچ تسا ؟ رتـمک  نیـشیپ  ياـهتما  زا  رگم  دـشاب ؟ مورحم  ضیف  نیا  زا  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  زا  دـعب  یمالـسا  تما  ارچ  هک  تـسا  لاؤـس 
ّلح ار  لکـشم  نیا  هیماما  هعیـش  دشاب . هدادن  اهنآ  هب  ار  تسا - ماما  طسوت  یبوبر  ملاع  اب  طابترا  نامه  هک   - یـضیف نینچ  لاعتم  دـنوادخ 

زا یلو  دـش  عطق  ص )  ) ربماـیپ توف  اـب  هچ  رگ  توبنو  یحو  قیرط  زا  ضیف  نیا  دـیوگیم : هیماـما  تسا . هداد  خـساپ  لاؤس  نیا  هبو  هدرک 
هاگـشناد داتـسا  نبرک  يرناه  روسفورپ  تسا . رولبتم  ع )  ) يدـهم ترـضح  نینزاـن  دوجو  رد  هزورما  هک  تسا  رارقرب  لـماک  ناـسنا  قیرط 

روط هب  ار  دنوادخو  ّتیناسنا  ملاع  نیب  یهلا  تیاده  هطبار  هک  تسا  یبهذم  اهنت  عّیـشت  بهذم  نم  هدـیقع  هب  : " دـیوگیم سیراپ  نبروس 
ص ییابطابط ،؛ همالع  ۀعیـشلا ، یقرواپ .  ... " . } تسا هتـشاد  هاگن  ّرمتـسمو  تباث  تمایق  ات  هدنز  تروص  هب  ار  تیالوو  هدومن  ظفح  موادم 

{ یقرواپ . 15

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  لعفلاب  لقع  موزل  ناهرب 
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شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  لعفلاب  لقع  موزل  ناهرب 

خساپ

ار هلـضاف  هنیدـم  ياـضعا  زا  يوضع  ره  : " دـیوگیم وا  تسا . ع )  ) ناـمز ماـما  دوجو  رب  قاـبطنا  لـباق  هک  هدرک  هماـقا  ار  یناـهرب  یباراـف 
زیچ ود  هب  تسایر  اریز  دشاب ، یـسک  ره  دناوتیمن  هلـضاف  هنیدم  سیئر  دریگ . هدهع  رب  ار  هلـضاف  هنیدم  تسایر  هک  تسین  نآ  ّتیحالص 

. دشاب هتـشاد  ار  يراک  نانچ  يدارا  تئیهو  هکلم  هکنآ  رگید  دشاب . ماقم  نآ  هدامآ  تعیبطو  تشرـس  ثیح  زا  صخـش  هکنآ  یکی  تسا :
... ". ّربدـم مهو  دـشرم  مهو  تسا  مّلعم  مه  سیئر  نیا  لوـقعم . ... مهو  تسا  لـقع  مه  لـعفلاب  هـک  تـسا  لـماک  ناـسنا  یناـسنا ، نـینچ 

يرورـض تسا  ماما  نامه  هک  ار  مّلعم  دوجو  عامتجا ، ییاپرب  يارب  یقرواـپ } ص 438 . مالسا ، ناهج  رد  هفـسلف  خیرات  یقرواپ .  } یباراف
لعفلاب لقع  ار  ماما  گرزب ، فوسلیف  نیا  دشاب . هتـشاد  لماک  فارـشا  عامتجا ، رب  ماما  دیاب  هک  تسا  هعیـش  دیاقع  زا  یکی  نیاو  دنادیم .

هب لاصتالامئادو  هدیـسر  ّتیلعف  هب  ییاهنو  لاـمک  هبترم  رد  وا  دوجو  رد  یبسکو  یعبط  یلقع ، تاـناکما  همه  هک  یناـسنا  ینعی  دـنادیم ،
دریگ رارق  هعماج  سأر  رد  هک  دـنادیم  نآ  هتـسیاش  ار  یـصخش  نینچ  یباراف  تسا . لاّعف  لـقع  ياهنوگ  هب  دوخ  هکلب  تسا ، لاّـعف  لـقع 
لها ءارآ  ر.ك : یقرواپ .  . } ناسنا ندب  رد  تسا  بلق  هلزنم  هب  هعماج  رد  یـسیئر  هنوگ  نیا  وا  رظن  رد  دشاب . سیئرو  ماماو  ّیبرمو  مّلعمو 

{ یقرواپ ص 89 . یباراف ، ۀلضافلا ، ۀنیدملا 

؟ دناسر تابثا  هب  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  تالامتحا ، باسح  هار  زا  ناوتیم  ایآ 

شسرپ

؟ دناسر تابثا  هب  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  تالامتحا ، باسح  هار  زا  ناوتیم  ایآ 

خساپ

هدومن یگدنز  نآ  اب  اهنرق  لوط  رد  یمالـسا  تما  هک  تسا  یتقیقح  ع )  ) يدـهم هّیـضق  : " دـیامرفیم هراب  نیا  رد  ردـص ؛ دیهـش  موحرم 
هک یلاح  رد  دناهداد ، رّکذت  نآ  هب  مدرم  اب  ناشترشاعم  لالخ  رد  ع )  ) ترضح صاخ  باّونو  ارفُـس  لاس  داتفه  لوط  رد  ًاصوصخو  تسا ،
لاس داتفه  تدم  رد  اهنت  هن  دناوتب  یغورد  هک  دنک  رواب  دناوتیم  ناسنا  ایآ  تسا . هدینشن  اهنآ  زا  یفالخ  فرح  تدم  نیا  رد  سک  چیه 

يدیدرتو ّکش  هنوگ  چیه  هکنآ  نودب  دنـشاب  هتـشاد  قافتا  وا  رب  ع )  ) ترـضح نآ  بیان  ناونع  هب  رفن  راهچ  ایو  دروآ ، ماود  اهنرق  هکلب 
میدق زا  دوش . بذک  رب  قفاوت  زّوجم  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  یـصاخ  هقالع  رتمک  بیان  راهچ  نآ  نیب  هکنآ  نودبو  دیآ ، دیدپ  یـسک  يارب 

تالامتحا باسح  هبو  یملع  تهج  زا  هک  دـنکیم  تباث  یناگدـنزو  تایح  قطنم  زینو  تسا . هاتوک  غورد  نامـسیر  هک  هدـش  هتفگ  مایالا 
ص ع ،)  ) يدهملا لوح  ثحب  یقرواپ .  " . } دیامن بلج  ار  تما  مامت  نانیمطاو  هدروآ  ماود  دـناوتب  لکـش  نیا  هب  یغورد  هک  تسا  لاحم 

{ یقرواپ . 110ù109

؟ دنکیم تابثا  ار  ینیعم  نامز  ماما  دوجو  یلقع ، هلدا  ایآ 

شسرپ
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شسرپ

؟ دنکیم تابثا  ار  ینیعم  نامز  ماما  دوجو  یلقع ، هلدا  ایآ 

خساپ

یصخش نامز  ماما  ربو  دراد ، ناکما  ملاع  بطقو  لماک  ماما  دوجو  موزلو  ترورـض  رب  تلالد  اهنت  یلقع ، ّهلدا   - 1 تفگ : دیاب  خساپ  رد 
دییأت دروم  موصعمو ، لماک  ماما  دوجو  هب  داقتعا  رد  ار  هیماما  هعیش  هیرظن  هلدا  نیا  یلو  درادن ، یتلالد  تسا  ع )  ) دوعوم يدهم  نامه  هک 

: تسا مزال  ثحب  عون  ود  ماقم  نیا  رد  : " دیامرفیم یلمآ  هدازنسح  داتسا   - 2 دراد . قابطنا  هعیش  رظن  رب  اهنت  هلدا  نیا  اذلو  دهدیم ، رارق 
عانتما هبو  دـنمئاق ، مئاد  روط  هب  مئاـق  یتّجح  دوجو  بوجو  رب  یلقع ، یعطق  نیهارب  هکنیا  یّلک  زا  دوصقم  یـصخش . يرگیدو  یّلک  یکی 
ناهرب هکنیا  یـصخش  ثحب  زا  دارمو  " مئاد . هلـسنو  مئاق  هلـصا  مامالا   " هک دـنمکاح  یهلا  ضیف  هطـساو  نینچ  موزل  زا  ناـکما  ملاـع  ّولخ 
رتاوتم هکلب  رفاظتم  ثیداحا  هک  نانچ  تخانـش ، رگید  قیرط  زا  ار  نآ  دیاب  اذل  بستکم . هنو  تسا  بساک  هن  یئزج  هک  تسین  درف  فّرعم 
طیارش زا  یکی  یمالـسا  يافرع   - 3 یقرواپ } ص 7و8 . هیالولا ، جهن  یقرواپ .  " . } دنترـضح نآ  صخـش  فرعم  یحوو ، تمـصع  لها 

روـط هب  هک  تسا  نآ  ماـع  داتـسا  صاـخ . داتـساو  ماـع  داتـسا  تسا : مسق  ود  رب  نآو  دـننادیم ، داتـساو  خیـش  نتـشاد  ار ، كولـس  یمتح 
صوصخ روط  هب  هک  تسا  نآ  صاخ  داتـسا  اّماو  دشاب . هدوب  هربخ  لها  هب  عوجر  باب  زا  وا  هب  عوجرو  دشابن  تیادـه  هب  رومأم  صوصخ 

 . یقرواپ . } تسین يزیرگ  صاـخ  داتـسا  یهارمهو  تقفارم  زا  لاوحا  زا  یلاـح  چـیه  رد  ار  کـلاسو  تسا  تیادـهو  داـشرا  هب  صوصنم 
ماع یکی  داتـسا  ود  هب  زین  اهنآ  اریز  تسا ، تباث  زین  ّتنـس  لها  يافرع  دزن  یتح  بلطم  نیا  یقرواپ } . 134ù133 ص بابللا ، بل  هلاسر 

رد رگا  هک  دـننکیم . ریبعت  تسا ، یناکما  دوجو  ملاع  بطقو  یهلا  ضیف  هطـساو  ناـمه  هک  صاـخ  يرگیدو  دـشرمو  بطق  هب  نآ  زا  هک 
ّتنس لها  يافرع  زا  ياهدع  مینیبیم  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسوا . هب  هتسباو  ملاع  دوجوو  توبث  اریز  دوشیم ، نوگرگد  ملاع  دشابن ، ملاع 

تقیقح زا  نتـشذگ  اب  ناسنا ، هک  ناکما  ملاع  بطق  ناونع  هب  ع )  ) يدهم ماما  دوجو  هب  دندارم  ریپو  دشرمو  ماع  داتـسا  هب  دـقتعم  هکنآ  اب 
ص ج 2 ، رهاوجلاو ، تیقاویلا  یقرواپ .  . } ینارعـش باهولادبع   - 1 لیبق : زا  دنراد  فارتعا  دـسریم  قلطم  لامک  ماقم  هب  وا  هیئالو  هیرون 
ص 404. ةوبنلا ، دـهاوش  یقرواپ .  . } یفنح یماج   - 3 یقرواپ } هیکم . تاحوتف  یقرواـپ .  . } یبرع نب  نیدـلاییحم   - 2 یقرواپ } . 127
. نامه یقرواپ .  . } یمور يـالم   - 5 یقرواپ } . 351ù350 ص ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  ر.ك : یقرواـپ .  . } يروباـشین راـطع   - 4 یقرواپ }

هریاد بطق  هب  وا  زا  اـفرع  دزن  هک  تسا  یموصعم  ماـما  دوجو  ترورـض  رگناـیب  دـش  رکذ  هک  ياهلدا  رگید : ریبـعت  هب  نارگیدو . یقرواـپ }
قادصمو تآشن  عیمج  عماج  نوچو  تسا . لاحم  نیبطق  عامتجاو  تسین ، شیب  یکی  نامز  ره  رد  نافرع  رد  بطقو ، دوشیم . ریبعت  ناکما 

برقا باجح  نوچو  نایـصعو . هانگ  هب  دسر  هچ  تساّربم  نایـسنو  وهـسو  اطخ  زا  دـشابیم  نأش " نع  نأش  هلغـشیال  نم  ای   " فیرـش مسا 
ۀلاسر لصف 12 ، يرصیق ، همدقم  ر.ك : یقرواپ .  . } دننکیم سابتقا  وا  رون  تاکـشم  زا  يوسام  همه  هّیدمحم ، تقیقح  هب  ققحتمو  تسا 
بطق هژاو  تسا . هدـش  هدافتـسا  تایاورو  تاـیآنوتم  زا  تاحالطـصا  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  یقرواـپ } ۀـیالولاو . ةوبنلاو  دـیحوتلا  یف 

هک اجنآ  تسا ، هدرب  راـک  هب  ار  بطق "  " ریبعت دوخ  يارب  هّیقـشقش  هبطخ  رد  ع )  ) نینمؤملاریما دـشاب ، تاحالطـصا  نیا  زا  یکی  دـناوتیم 
- رکبوبا  - مسق ادـخ  هب  ناه ! " " ؛ یحرلا نم  بطقلا  ّلـحم  اـهنم  یّلحم  ّنأ  ملعیل  ّهنإو  ۀـفاحقیبأ  نبا  اهـصّمقت  دـقل  هَّللاو  اـمأ  : " دـیامرفیم

تفالخ رد  نم  هاگیاج  تسنادیم  هک  یلاح  رد  دیـشوپ  ار  تفالخ  يادر  هفاحقیبا  یقرواـپ } موس . هبطخ  هغـالبلا ، جـهن  یقرواـپ .  } رـسپ
." تسایسآ هب  ایسآ  گنس  روحم  نوچ 

؟ ثیداحا تیاور و  اب  ای  درک  یسررب  لقع  اب  ار  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  دوجو  هب  داقتعا  دیاب  ایآ 

شسرپ
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؟ ثیداحا تیاور و  اب  ای  درک  یسررب  لقع  اب  ار  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  دوجو  هب  داقتعا  دیاب  ایآ 

خساپ

ماما نامز  ره  رد  تسا  مزال  هکنیا  تماما و  لصا  رظن  زا  . 1 دوشیم : عقاو  یسررب  دروم  رظن  ود  زا  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  هب  داقتعا  هلأسم 
تباثا رظن  زا  . 2 تسا . تماما  هلأسم  رد  هلأسم  نیا  یسررب  ياج  یلقع و  هلدا  ياراد  تسا و  یلقع  ظاحل  نیا  زا  هلئسم  نیا  دشاب  یتّجح  و 

ياهیگژیو تسین و  يرگید  تسا و  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  تاّیصوصخ  مان و  رظن  زا  مالسلا » هیلع  » يرکـسع ترـضح  زا  سپ  ماما  هکنیا 
هب هلأسم  نیا  بیترت  نیدـب  تخاـس و  مکحم  یلقن  كرادـم  رظن  زا  ار  بلطم  دـیاب  دـیآیمن و  راـک  هب  یلقع  لـیلد  صوصخ  نیا  رد  يو 

. درک عوجر  تسا  هدمآ  اهنآ  رد  ثیداحا  نیا  هک  هعیش  یثیدح  عبانم  هب  دروم  نیا  رد  ناوتیم  هک  تسا . هدیدرگ  تابثا  رتاوتم  تایاور 

یلقن هلدا 

؟  تسیچ نامز 7 ماما  دوجو  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ نامز 7 ماما  دوجو  لیلد 

خساپ

نآ ءهرابرد  نآرق  رد  يداـیز  تاـیآ  نآرق ;  تاـیآ   1 زا : دـنترابع  یلقن  لـئالد  دراد ; دوجو  ناـمز 7 ماـما  دوجو  رب  یلقن  یلقع و  لـیالد 
یعیش ینس و  ناناملسم ;  عامجا  ( 2 : .) دیامرف یم  7 رقاب ماما  ( 1  : .) مینک یم  افتکا  هیآ  کی  هب  اهنت  اج  نیارد  تسا .  هدش  دراو  ترـضح 

یم یعفاش  یجنگ  هللادـبعوبا  ظفاح  تنـس ;  لها  ثیداـحا   3 ( 3 : .) دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا  دـنراد . رظن  قافتا  ترـضح  نآ  روهظ  رب 
هدش رکذ  ًالصفم  ثیدح ,  بتک  رد  هک  تسا ,  تایاور  نیرتربتعم  هدش ,  تیاور  هعیش  قُرُط  زا  هک  یثیداحا  هعیـش ;  رابخا   4 ( 4 : .) دیوگ

یسوط نیدلاریـصن  هجاوخ  یلقع ;  لیلد  اما  ( 5 :.) دـننام دراد , تلالد  راصعا  مامت  رد  موصعم  ماـما  دوجو  موزل  رب  هک  یتاـیاور   5 تسا . 
دیـشروخ یمیکح ,  اضر  دمحم  یقروا 3. پـ  ) ص 66 ج 7  ناـیبلا ,  عمجم  یقروا 2. پـ  ) هیآ 105  21  ) ایبنا یقروا 1. پـ ( ) 6 : .) دـیوگ یم 

ص 285 دارملا , فشک  یقروا 6. پـ  ) ج 1 ص 252 یفاک ,  لوصا  یقروا 5. پـ  ) ص 285 نامه ,  یقروا 4. پـ  ) ص 70 برغم , 

؟ تسا هدش  هماقا  (ع ) يدهم ترضح  تماما  دوجو  رب  یلیالد  هچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هماقا  (ع ) يدهم ترضح  تماما  دوجو  رب  یلیالد  هچ 

خساپ

نآ صاوخ  و  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  صخـش  ربـخ  1 ـ تسا : هدـش  هصـالخ  لـیلد  دـنچ  رد  ناـشیا  تماـما  ترـضح و  نآ  دوـجو  ّهلدا 
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ردپ رصع  رد  ع )  ) يدهم ترضح  ترایز  هب  رفن  اهدص  فّرـشت  2 ـ مق . لثم  نیشن  هعیش  طاقن  زا  یضعب  هب  ناشیا  ياههیمالعا  و  ترـضح ،
رثا رد  ترـضح  نآ  زا  رایــسب  تاـمارک  تازجعم و  رودـص  3 ـ رـضاح .) رـصع  ) يربک تبیغ  رـصع  يرغـص و  تبیغ  رـصع  شراوگرزب و 

اهدـص نمـض  رد  ع )  ) هّمئا و  (ص ) لوسر ترـضح  ياهتراشب  رتاوتم و  رابخا  4 ـ رگید . ياههنوگ  هب  دارفا و  فّرشت  نمـض  ای  تالّـسوت ،
و 5 ـ تسا . هدـش  تیاور  طبـض و  هدـش ، فیلأت  يرغـص  تبیغ  زا  لبق  ترـضح و  نآ  تدالو  زا  لـبق  هک  یئاـهباتک  رد  هک  ربتعم  ثیدـح 
رد هدرک و  اعدا  ار  ترـضح  نآ  ترایز  هب  فّرـشت  هماع ، ياملع  زا  یـضعب  هک  اجنآ  ات  باسنأ ، ياهباتک  دـمتعم و  خـیراوت  لقن  هرخـألاب 
هک هللا ، نیدلرصانلا  نوچ  سابع  ینب  يافلخ  زا  یضعب  هدورـس و  راعـشا  رتسگ ، تلادع  ربهر  نآ  روهظ  رادید و  تداعـس  هب  قایتشا  راهظا 
هب تبیغ » بادرس   » هک تسا ، هدوب  مکحم  ترـضح  نآ  هب  نامیا  رد  نانچ  تسا ، هدوب  تیاور  ثیدح و  لها  هلـسلس و  نیا  نادنمـشناد  زا 

. تسا وا  ةدیقع  نیا  دهاش  تسا ، بوصنم  یقاب و  زین  نونکا  مه  هدوب و  هیسفن  هقیتع و  راثآ  زا  هک  بادرس  رد  ۀبیتک  دش و  ریمعت  وا  رما 

" اهلهاب ضرالا  تخاسل  هجحلا  ول ال   " تسا ریز  تیاور  رـضاح  لاح  رد  ادخ  تجح  دوجو  تیودهم و  لیالد  زا  یکی  دیرـضحتسم  هک  يروطنامه 
هنوگچ درب  دهاوخ  ورف  ار  شلها  نیمز  هکنیا  میدنمشهاوخ  تسام  يدصرد  دص  شریذپ  دروم  تسا و  ربتعم  قفوم و  ثیدح  کی  نیا  هکنیا  زا  هتشذگ 

حیضوت هیجوت و  لباق 

شسرپ

تخاـسل هجحلا  ـال  ول   " تسا ریز  تیاور  رـضاح  لاـح  رد  ادـخ  تجح  دوـجو  تیودـهم و  لـیالد  زا  یکی  دیرـضحتسم  هک  يروطناـمه 
نیمز هکنیا  میدنمـشهاوخ  تسام  يدصرد  دص  شریذـپ  دروم  تسا و  ربتعم  قفوم و  ثیدـح  کی  نیا  هکنیا  زا  هتـشذگ  اهلهاب " ضرالا 

؟ تابثا لباق  یلقع  رظن  زا  تسا و  حیضوت  هیجوت و  لباق  هنوگچ  درب  دهاوخ  ورف  ار  شلها 

خساپ

زا دننک  یم  هدافتسا  ضیف  هطساو  يارجم  زا  هک  یتادوجوم  یمامت  دشاب  هتـشادن  دوجو  یـضیف  هطـساو  رگا  هک  تسنآ  تسا  ملـسم  هچنآ 
هک ارچ  تسا  قولخم " قلاخ و  نیب  ضیف  هطساو  هقلح   " یتسه ماظن  رد  یهلا  يداه  موصعم و  ماما  هاگیاج  دنام و  دنهاوخ  مورحم  یتسه 

دهاوخن رارقرب  يرگید  دوجوم  چیه  هک  ناسنا  اهنت  هن  دوش  هتـشادرب  نایم  زا  ضیف  هطـساو  رگا  دـیوگ  یم  لقع  نیاربانب  تسا . ۀـفیلخ ا ...
هب نآ  دافم  بلطم و  یلو  تسا  هدـشن  هدـهاشم  تیاور  ناونعب  زونه  اهلهاب " ضرالا  تحاسل  ۀـجحلا  ـالول   " هلمج دـنچ  ره  نیارباـنب  دوب ،

هدوجوب يرولا و  قزر  هنمیب  دشاب :  یم  هدافتسا  لباق  تایاور  تایآ و  زا  رگید  ریباعت  اب  هک  تسا  لماک  حیحـص و  یعرـش  یلقع و  ظاحل 
نا ءامـسلا  کسمی  مکب  ثیغلا و  لزنی  مکب  متخب و  مکب  و  حتف ا ... مکب  و ...  كالفالا 2 ) تقلخ  امل  كالول  (، 1  ) ءامسلاو ضرالا  تتبث 
هک تسا  امش  تکرب  هب  . ) 1 ذخآم :  عبانم و  دوش ) هعجارم  راون  هب  دیدرگ  هئارا  ًالصفم  دجـسم  رد  خساپ  ( ) 3 . ) هنذاب الا  ضرالا  یلع  عقت 

یمن ار  كـالفا  يدوبن ، وت  رگا  یـسوط 2 . خیـش  نانجلا ، حیتافم  نیمز ) نامـسآ و  تیبثت  تسا  امـش  دوجو  هب  ددرگ و  یم  نایامن  يزور 
امش هب  ار و  ناراب  دتسرف  ورف  امش  هب  دهد و  نایاپ  امش  هب  ادخ و  هدوشگ  امش  هب  ص381 3 . ج1 ، نیقیلا ، ملع  " یسدق ، ثیدح  ، " مدیرفآ

. نانجلا حیتافم  هریبک ، هعماج  ترایز  شنذا ، هب  زج  دتفاین  نیمز  هب  هک  ار  نامسآ  دراد  هگن 

هدش عورش  اجنآ  زا  يرغص  تبیغ  دنایعدم  هک  یبادرس  نامه  رد  هکیلاح  رد  تسیچ ؟ تسا  هدنز  زونه  اهنآ  مهدزاود  ماما  هکنیا  رب  هعیـش  لیلد 
. تسا هتفر  ایند  زا  تسا 

شسرپ
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اجنآ زا  يرغـص  تبیغ  دـنایعدم  هک  یبادرـس  نامه  رد  هکیلاح  رد  تسیچ ؟ تسا  هدـنز  زونه  اهنآ  مهدزاود  ماما  هکنیا  رب  هعیـش  لیلد 
. تسا هتفر  ایند  زا  تسا  هدش  عورش 

خساپ

ترـضح تایح  لیالد  زا  یکی  نآرق 1 - فلا - زا : دـنترابع  اـهنآ  زا  یـشخب  هک  درک  هماـقا  ّتنـس  نآرق و  زا  ناوـتیم  ار  یناوارف  لـیالد 
اـهنامرف و همه  ادـخ ، نذا  هب  حور  ناگتـشرف و  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  اـجنآ  تسا  ردـق  هروـس  تاـیآ  تبیغ ، رـصع  رد  جـع ) ) تجح

يارب يدیق  دناسریم و  ار  رارمتسا  يانعم  عراضم  لعف  هک  تسا  حورلا » ۀکئالملا و  لزنت   » هژاو مهم ، هتکن  دنروآیم .» دورف  ار  اهتشونرس 
رما حور ، هکئالم و  ردق  بش  ره  و  ( 1) دراد يردق  بش  لاس  ره  هکلب  هدش ، مامت  هدوب و  یصاخ  لاس  رد  لوزن  مییوگب  ات  هدشن  نیعم  نآ 

: دیامرفیم مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دشابیم . جع ) ) رـصع یلو  سدقم  بلق  رهطم  طبهم  رما و  لوزن  هاگیاج  دننک و  یم  لزان  ار  راگدرورپ 
یـصو هب  ار ، تبترم  نیا  يربماـیپ ، ره  تشگیم و  لزاـن  ردـق ، بش  رد  دـناهدش  ثوعبم  مدآ  زا  سپ  هک  یناربماـیپ  همه  رب  دـنوادخ  رما  »

نآرق ام  ( » 3) نیلـسرم اّنک  ّانِا  اندنع ، نم  ًارما  میکح  رما  ّلک  قرفی  اهیف  نیرذنم  اّنک  ّانا  ۀکرابم ، ۀلیل  یف  هانلزنا  ّانِا  - 2 ( 2 ،) درپسیم شیوخ 
نییعت هتفاـی و  ناـیاپ  تمکح ، قبط  رب  يراـک ، ره  بش ، نیا  رد  ار ) مدرم  ) میـشاب هدـنهد  رادـشه  اـت  میداتـسرف  ورف  تکرب  اـب  یبـش  رد  ار 

هب رارمتـسا  يانعم  هب  عراضم و  تروص  هب  قرفی »  » هژاو زین  هیآ  نیا  رد  میتسرفیم ». ار  ناگتـشرف  ام  تسام و  نامرف  هب  همه  نیا  ددرگیم 
هیصوت نینچ  نایعیـش  هب  ع )  ) داوج ماما  دریذپیم . ققحت  یـصاخ  بش  رد  هراومه  اهراک  میکحت  نتخاس و  ادج  نیا  ینعی  تسا  هتفر  راک 

نیا دینک : لالدتـسا  هکرابم  ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  هیآ  هب  نایعیـش  يا  . » دینک لالدتـسا  تماما ) نافلاخم   ) اهنآ اب  هیآ  نیا  هلیـسوب  هک  دـناهدرک 
ماما ندوب  هدنز  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تایآ  ( 4 .«) تسا يرصع  ره  رد  رما  یلو  ّصاخ  ادخ ، لوسر  زا  سپ  ناخد )  ) هروس

 - 8 فص /   ، 28 حتف /  ، 33  - 32 هبوت /  ، 55 رون / ، 5 صصق / ، 7 لافنا /  ، 173 تافاص /  ، 22 هلداجم /  ، 56 هدئام /   » دنک یم  جع ) ) نامز
ياههبـش نیرتکچوک  ياج  تسا و  هدـنز  ناـمز  ماـما  هک  تسا  ینیقی  یعطق و  نایعیـش  يارب  تاـیاور و  رظن  زا  ّتنـس  ب : (، 5  .... ) 9 و

باـتک رد  میعن  وبا  ظـفاح  تسا : لـمأت  لـباق  صوـصخ  نیا  رد  زین  تنـس  لـها  رظن  اـّما  دـشاب . یم  هعیـش  بهذـم  تایرورـض  زا  تسین و 
تیاور جع ) ) يدـهم ترـضح  تفالخ  تماما و  رب  صن  رد  (ص ) ادـخ لوسر  زا  هربتعم  هحیحـص  دانـسا  هب  ثیدـح ، هدزاود  ءایلوالاۀـیلح 

فاصوا و  يدهم ، جورخ  صوصخ  رد  ثیدح  هد  لوصالا  عماج  رد  ریثا  نبا  تسا . هدومرف  رابخا  دوخ  تما  هب  ص )  ) ءایبنا دیس  هک  هدرک 
یبلعث و  تسا . هدیـسر  رتاوت  ّدح  هب  (ص ) ادخ لوسر  زا  جع ،) ) يدهم صوصخ  رد  رابخا  هک  تسا  هتفگ  زین  یعفاش  تسا و  هدرک  رکذ  وا 

لهچ هب  بیرق  دئاوف »  » و یلاوع »  » و نیعبرا »  » باتک رد  میعن  وبا  تسا . هدرک  لقن  تیاور  دنـس و  جنپ  هب  ار  (ع ) يدـهم صوصخ  رد  رابخا 
نک هشیر  هدـنهد  ناشن  همه  تایآ  راـبخا و  هجیتن  ( 6 .) تسا هدرک  تیاور  راوگرزب  نآ  فاصوا  و  جـع ) ) يدـهم جورخ  باـبرد  تیاور ،
معط تیرشب  ات  ( 7) دوش یم  هتـشاد  هاگن  هدنز  دلوت  زا  سپ  یهلا  تردق  اب  هک  تسا  جـع ) ) يدـهم ترـضح  هلیـسو  هب  روج  ملظ و  ندـش 

هک هدش  حیرصت  تایاور  زا  یضعب  رد  - 1 اهتـشون : یپ  دشاب . هدنام  یقاب  زور  کی  ایند  رمع  زا  هچرگ  دشچب  ار  تیناسنا  تلادع و  نیریش 
باب هجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  ( - 1) ثیدح دراد ، ینابحاص  بش ، نیا  زین  (ص ) ربمایپ تشذگ  رد  زا  سپ  تسه و  لاس  ره  ردـق  بش 

هب ، 559 ج 10 / رارسالا ، فشک  ( - 3  ) ثیدح . 518 ج 10 /  ناـیبلا ، عمجم  ( - 2  ) ثیدح اهریـسفت ،  ردقلا و  ۀـلیلایف  هانلزنا  انا  نأش  یف 
-3 ج 2 . نیشیپ ، یفاک ، لوصا  - 2 ص 160-159 . ناتسمز 60 ، یمالسا  گنهرف  رشن  رتفد  یمیکح ، اضر  دمحم  برغم  دیـشروخ  زا  لقن 

تاراشتنا یناگیاپلگ  یفاص  فصل ا ... ج 2 ، ، 1 ج 2 -  تیودهم ، تماما و  ر.ك : - 5 ثیدح 6 . نامه  یفاک  لوصا  - 4  . 5  - 3 ناخد /
نارهت هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  لیعامسا ، دیس  يرون ، یسربط  نیدحوملا ، ۀیافک  باتک : زا  لقن  هب  160 6 ـ ص 156 -  نیسردم ، هعماج 

.288 ص 287 -  نامه ، هب  دینک  عوجر  يو  ینالوط  تبیغ  ترضح و  ندوب  هدنز  ثحب  رد  - 7 ( 297 ص 281 -  ج 3 ، ، ) اتیب ، 
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نونکات هک  متسه  يدایز  تالاوس  ضرعم  رد  یهاگشناد  رشق  اب  دایز  طابترا  رطاخب  مشابیم و  نارمع  یسدنهم  هتـشر  يارتکد  يوجـشناد  بناجنیا 
: مهدب هدننک  عناق  خساپ  دیآ  یم  لیذ  رد  هک  اهنآ  زا  یخرب  هب  ما  هتسناوتن 

هراشا

وگچ دراد ؟ دوجو  تجح  ترضح  تافص  نینچمه  ترضح و  دوجو  تابثا  يارب  یلیلد  هچ 

شسرپ

هک متسه  يدایز  تالاوس  ضرعم  رد  یهاگشناد  رشق  اب  دایز  طابترا  رطاخب  مشابیم و  نارمع  یسدنهم  هتشر  يارتکد  يوجـشناد  بناجنیا 
نینچمه ترـضح و  دوجو  تابثا  يارب  یلیلد  هچ  مهدـب : هدـننک  عناق  خـساپ  دـیآ  یم  لـیذ  رد  هک  اـهنآ  زا  یخرب  هب  ما  هتـسناوتن  نونکاـت 

هجرف لاعت  هللا  جـع  ترـضح  دروم  رد  ار  هریبک  هعماـج  ياـعد  رد  روکذـم  تافـص  ناوتیم  هنوگچ  دراد ؟ دوجو  تجح  ترـضح  تاـفص 
؟ دومن تابثا 

خساپ

(ص) مرکا ربمایپ  مانمه  هک  جع ) ) يدهم هک  دننآ  رب  نیملسم  همه  تسا . ناناملـسم  دزن  ملـسم  يارآ  زا  جع ) ) دوعوم يدهم  ماما  هب  داقتعا 
زا ناشیا : روهظ  و  جع ) ) يدهم ترضح  دوجو  موزل  رب  یلقع  لیلد  دنکیم . داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنکیم و  روهظ  نامزلارخآ  رد  تسا 

فیلکت تسا ، اپ  رب  ایند  هک  ینامز  ات  و  تسا . مالـسا  نید  نید ، نیرخآ  تمایق ، ات  تسا  ءایبنالا  متاخ  هک  (ص ) مالـسا ربمایپ  تلحر  نامز 
نیا یفرط  زا  دـننک ؛ تعاـطا  ار  وا  تاروتـسد  تسا ، هداد  رارق  ناـنآ  رب  لاـعتم  يادـخ  هک  ییاـهتجح  قبط  دـیاب  ناـفلکم  دراد و  دوجو 

. دـشابیمن موصعم  تجح  نیا  زا  یلاخ  تقوچیه  نیمز  دـشاب و  (ع ) موصعم هک  دـنریگب  ییاوشیپ  ماما و  زا  ار  دوخ  ماکحا  دـیاب  ناـفلکم 
یلاخ تجح  زا  هاگچیه  نیمز  : » دیامرفیم زین  (ع ) یلع ماما  هک  نیا  هچ  درادن . انعم  لماک  ناسنا  دوجو  نودب  فلکم  ناسنا  شنیرفآ  سپ 

ور نـیا  زا  ( 1 .«) ددرگن لطاب  ادـخ  ياهناهرب  اهتجح و  اـت  ناـهنپ ؛ تسا و  فئاـخ  اـی  اراکـشآ و  تسا و  رهاـظ  اـی  ادـخ  تجح  تسین .
ماما روضح  نامدرم ، نامکاح و  هک  دیسر  ییاج  هب  ناهج  طیارـش  هک  اج  نآ  زا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  نیمز  رد  لماک  ناسنا  دیاب  هراومه 

طیارـش و ندـش  هداـمآ  اـب  و  دوب . وا  تبیغ  يو ، ندـشن  هتـشک  نیمز و  رد  لـماک  ناـسنا  دوجو  هار  اـهنت  دـنتفاتنرب ، ار  هعماـج  رد  موصعم 
زا ياهراپ  رد  میرک : نآرق  زا  نامز  ماما  روهظ  رب  لالدتـسا  دـناسرب . لامک  هب  ار  مدرم  ات  دومن  دـهاوخ  روهظ  بیاغ  ماما  رظتنم ، ياـهناسنا 

نامز ار  نامز  نآ  (ع ) موصعم ناماما  ریـسفت ، رد  هک  تسا  هدش  هداد  نیمز  تشونرـس  خـیرات و  هدـنیآ  هرابرد  ییاهتراشب  نآرق  ياههیآ 
(، 3) نایدا رگید  رب  نآ  هبلغ  مالـسا و  نید  طـسب  ( 2 ،) یناهج تموکح  لیکـشت  هدعو  اههیآ  یخرب  رد  دننادیم . جع ) ) يدـهم ماما  روهظ 
هک تسا  هدش  هداد  جع ) ) يدهم ماما  روهظ  هب  تراشب  زین  يدایز  ياهتیاور  رد  اما  تسا . هدش  هداد  ( 4) ناگتسیاش ناحلاص و  يرادمامز 

ماـما روهظ  هراـبرد  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  اـت  (ص ) ادـخ لوـسر  رـصع  زا  اـهتیاور  نیرتربـتعم  یلک  روـط  هب  دـسریم . رتاوـت  ّدـح  هب 
هدش هتشون  ياهباتک  یخرب  رد  یتح  هک  تسا  هدش  تیاور  ماما  نآ  یناهج  تموکح  لیکشت  هماگنه  نآ و  میالعو  طیارش  جع ،) ) نامز
نیا (. 6) یلاله سیق  نب  میلس  باتک  ای  ( 5) بوبحم نب  نسح  هخیـشم  باتک  ًالثم  تسا . دوجوم  هدش و  طبـض  يرجه  مود  لوا و  نرق  رد 

يدـهملا باتک  يرجه : نرق 3  دـننام  تسا . هدیـسر  رـضاح  نرق  هب  ات  هدـش  لقن  گرزب  نادنمـشناد  ياهباتک  رد  نرق  هب  نرق  اـهتیاور 
.1 اهتشونیپ : و ... ( 8) دیفم خیش  ۀبیغلا  باتک  نرق 5 : (7 ؛) رهاط یخا  نبا  رثا  (ع ) مئاقلا رکذ  نرق 4 : فطعتسم ؛ نارهم  نب  یسیع  فیلأت 
ات دینک  داهج  نارفاک  اب  هّلل ؛ هّلک  نیدـلا  نوکیو  ۀـنتف  نوکتال  یتح  مهولتاقو  . » 2 ۀـجح . نم  ولختال  ضرألا  نأ  باب  ج 1 ، یفاک ، لوصا 
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قحلا نیدو  يدهلاب  هلوسر  لسرأ  يذـلاوه  . » 3 هیآ 39 ) لافنا ، هروس  .« ) ددرگ ادـخ  نید  همه  نییآ  دـنامن و  یقاـب  نیمز  رد  ياهنتف  چـیه 
هبلغ يرترب و  ملاع  نایدا  همه  رب  ات  داتـسرف  ناگدیرفآ  تیاده  هب  قح  نید  اب  ار  شاهداتـسرف  هک  ییادـخ  تسوا  هّلک ؛ نیدـلا  یلع  هرهظیل 

رد تاروت  زا  سپ  ام  انامه  نوحلاصلا ؛ يدابع  اهثری  ضرألا  نأ  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  اـنبتک  دـقلو  . » 4 هیآ 33 ) هبوت ، هروس  .« ) دـهد
اولمعو مکنم  اونمآ  نیذلا  هللادـعو   » زین و  هیآ 105 ) ءایبنا ، هروس  .« ) دـنربیم ثرا  هب  ار  نیمز  نم  راکوکین  ناگدـنب  هتبلا  هک  میتشون  روبز 

هیآ 55) رون ، هروس  .« ) دهد تفالخ  نیمز  رد  دوش  راکوکین  امـش  زا  هک  یناسک  هب  هداد  هدعو  ادـخ  ضرالا ؛ یف  مهّنفلختـسیل  تاحلاصلا 
ق. 413 ه . ـ تافو : . 8 ق . 358 ه . ـ تافو : . 7 ق . ای 90 ه . ـ  70 تافو : . 6 ق . 224 ه . ـ تافو : . 5

؟ دومن تدالو  عوضوم  رد  عامجاو  رتاوت  ياعدا  ترضح ، تدالو  ندوب  يّرس  اب  تسا  نکمم  ایآ 

شسرپ

؟ دومن تدالو  عوضوم  رد  عامجاو  رتاوت  ياعدا  ترضح ، تدالو  ندوب  يّرس  اب  تسا  نکمم  ایآ 

خساپ

ع)  ) يدـهم ترـضح  يّرـس  تدالوو  دـشاب . عنتمم  غورد  رب  اهنآ  قفاوت  هک  دـح  نآ  هب  اـت  يداـیز  هّدـع  نداد  ربخ  زا  تسا  تراـبع  رتاوت 
، تشاد دوجو  ترضح  تدالو  رب  نارگیدو  ع )  ) يرکسع ماما  زا  يدایز  رابخا  مه  اریز  دوش ، نآ  رب  رتاوتم  ربخ  لوصح  زا  عنام  دناوتیمن 

يررـض رتاوت  نیا  هب  دـناوتیمن  زگره  زین  نایعیـش  زا  یخرب  فالتخا  دـنیامن . تاـقالم  ار  ترـضح  دنتـسناوت  هک  یناوارف  هدـع  نینچمهو 
تدالو هلأسم  رد  هک  یناـسک  ماـمت  هکنآ  ًاـصوصخ  تسا ، یعیبط  يرما  تدـالو  ندوب  يّرـس  تهج  هب  فـالتخا  نیا  لـصا  اریز  دـناسرب ؛

فرط زا  تازجعم  ندـیدو  عوضوم  قیقد  یـسررب  اب  زینو  باحـصاو  املع  تاداشرا  اـب  دـیفم -؛ خیـش  ریبعت  هب   - دـندوب فلاـخم  ترـضح 
{ یقرواپ هراتخملا . لوصفلا  یقرواپ .  . } دنتفریذپ ار  وا  تدالو  ترضح ،

؟ دوشیم هدافتسا  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  هنوگچ  ردق "  " هروس تایآزا 

شسرپ

؟ دوشیم هدافتسا  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  هنوگچ  ردق "  " هروس تایآزا 

خساپ

ِۀَْلَیل ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  . } دنیآیم دورف  نیمز  رب  يراک  ره  تهج  هب  لاس  ره  رد  ردق  بش  هکئالم ، هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ردق  هروس  زا 
َیِه ٌمالَـس  ٍْرمَأ ×  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلاَو  ُۀَِکئآلَملا  ُلَّزَنَت  ٍرْهَـش ×  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَقلا  ُۀَْـلَیل  ِرْدَـقلا ×  ُۀَْـلَیل  ام  َکیرْدَأ  امَو  ِرْدَـقلا × 
ردق بش  ینادیم  هچ  وتو  میدرک . لزان  ردـق  بش  رد  ار  نآرق ]  ] نآ ام  { " یقرواپ هیآ 1-5 . ردـق ، هروس  یقرواپ .  { ؛} ِرْجَفلا ِعَلْطَم  یّتَح 

. دـنوشیم لزان  يراک  ره  ریدـقت ]  ] يارب ناشراگدرورپ  نذا  هب  بش  نآ  رد  حورو  ناگتـشرف  تسا . هام  رازه  زا  رتهب  ردـق  بش  تسیچ !؟
هک اـجنآ  تسا . هدـش  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  زین  ناـخد  هروس  رد  هدـیپس ". عولط  اـت  تمحرو ] تکرب  و   ] تمالـس زا  راشرـس  تسا  یبـش 

، ناخد هروس  یقرواپ .  { ؛} ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  َنیِرِْذنُم ×  اّنُک  ّانإ  ٍۀَکَرابُم  ٍۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  ِنِیبُملا ×  ِباتِکلاَو  مح ×  : } دـیامرفیم
. میاهدوب هدننک  راذنا  هراومه  ام  میدرک . لزان  تکرب  رپ  یبش  رد  ار  نآ  ام  هک  رگنـشور . باتک  نیا  هب  دـنگوس  مح . { " یقرواپ هیآ 1-4 .
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ردـقلاۀلیل هجیتن  ردو  دوشیم ، رارکت  تمایق  زور  ات  ناضمر  هام  ددرگیم ". ادـجو  ریبدـت  یهلا ]  ] تمکح ساـسا  رب  يرما  ره  بش  نآ  رد 
ره رد  هک  حورو  هکئالم  تسا : نیا  لاؤس  دوشیم . رارکت  ردـق  بش  ره  رد  زین  حورو  هکئالم  لوزن  سپ  دراد . رارمتـسا  تمایق  زور  ات  زین 

نامز ره  رد  هک  میربیم  یپ  ّتقدو  لمأت  اب  دنوشیم ؟ دراو  یسک  هچ  رب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  دنیآیم ، دورف  نیمز  رب  ردق  بش  لاس ،
ةروسب اومصاخ  ۀعیشلا ! رشعم  ای  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما  ددرگ . حورو  هکئالم  لوزن  ّلحم  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  موصعمو  لماک  یماما  دیاب 

ای انملع . ۀـیاغل  اّهنأو  مکنید  ةدّیـسل  اّهنأو  ص )  ) هَّللا لوسر  دـعب  قلخلا  یلع  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ۀّـجحل  اـّهنأ  هَّللاوف  اوجلفت ، ُهاـْنلَْزنَأ } اـّنِإ  }
ص 249. ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  ... " { ؛ هَّللا لوسر  دـعب  ۀّـصاخ  رمألا  ةالول  اّهنإف  ِنِیبُملا }... ِباتِکلاَو  مح ×  اومـصاخ ب{' ۀعیـشلا ! رـشعم 

نیا هک  ادـخ  هب  دـنگوس  سپ  دـش ، دـیهاوخ  زوریپ  هک  دـینک  هّجاحم  هانلزنا " انا   " هروس هب  دوخ  مصخ  اب  هعیـش ! تعاـمج  يا  { " یقرواـپ
تعامج يا  تسا . ام  ملع  تیاهنو  امـش  نید  كردم  انامه  هروس  نیا  تسا . لوسر  زا  دعب  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  تجح  يارب  زا  هروس 

میأو : " دومرف زینو  ... " دراد . ادـخ  لوسر  دـعب  رما  نایلاو  هب  صاصتخا  تایآنیا  اریز  دـینک ؛ ثحب  ... نیبملا " باتکلاو  مح .  " هیآ اـب  هعیش !
ره انامه  دنگوس ، ادـخ  هب  { " یقرواپ ح 9 . ، 253ù252 ص نامه ، یقرواپ .  ... " {؛ ۀّصاخ انل  اّهنأ  ملعیل  ردـقلا ، ۀـلیلب  قّدـص  نم  ّنإ  هَّللا !
یف ردقلا  ۀلیل  ّنإ  : " دومرف سابعنبا  هب  ع )  ) نینمؤملاریما ماما  ... " تسا . ام  يارب  زا  هک  دنکیم  ادیپ  ملع  ار ، ردقلا  ۀلیل  دنک  قیدصت  سک 

یبلص  ، نم رشعدحأو  انأ  لاقف : مه ؟ نم  تلقف : ص )  ) هَّللا لوسر  دعب  ةالو  رمألا  کلذل  ّنأو  ۀنسلا  رمأ  ۀلیللا  کلت  یف  لزنی  ّهنأو  ۀنس ، ّلک 
کی رما  بش  نآ  رد  تسا ، ردقلا  ۀـلیل  لاس  ره  رد  انامه  { " یقرواپ ص 2 . ، 248ù247 ص ج 1 ، نامه ، یقرواپ .  ... " { ؛ نوثّدحم ۀّـمئأ 

ترضح دنتسه ؟ یناسک  هچ  نانآ  مدرک : ضرع  دیوگیم  سابعنبا  ص .)  ) ادخ لوسر  زا  دعب  تسا  ینایلاو  نآ  يارب  دوشیم . لزان  لاس 
اّهنإ ردـقلا ، ۀـلیلب  اونمآ  : " دومرف دوخ  باحـصا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنثدحمو ". ماـما  یگمه  هک  نم  بلـص  زا  رفن  هدزاـیو  نم  دومرف :

ردقلا ۀلیل  هب  { " یقرواپ ح 3 . ، 281ù280 ص ج 1 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  " { ؛ هدعب نم  رـشعدحألا  هدـلولو  بلاطیبأ  نب  ّیلعل  نوکت 
." تسوا زا  دعب  دنزرف  هدزایو  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  اریز  دیدروآ ؛ نامیا 

؟ دوشیم هدافتسا  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  هنوگچ  ماما "  " هیآ زا 

شسرپ

؟ دوشیم هدافتسا  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  هنوگچ  ماما "  " هیآ زا 

خساپ

َنوُمَلُْظیالَو ْمَُهباتِک  َنوُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی  : } دـیامرفیم ءارـسا  هروس  رد  لاعتم  دـنوادخ 
يداش  ] اب ار  نآ  دوش  هداد  ناشتـسار  تسد  هب  ناشلمع  همان  هک  یناسک  میناوخیم . ناشماما  طسوت  هب  ار  یهورگ  ره  هک  يزور  " ؛} ًـالِیتَف

هیآ دافم  یقرواپ } هیآ 71 . ءارسا ، هروس  یقرواپ .  ."  } دوشیمن متس  نانآ  هب  ییامرخ  هتـسه  فاکـش  هتـشر  ردق  هبو  دنناوخیم  رورـسو ]
هماـنو دـش ، دـهاوخ  راگتـسر  هدوب  نآ  هب  دـقتعمو  فرتـعم  رگا  دوشیم ، لاؤس  قح  هب  ماـما  زا  تماـیق ، زور  رد  سک  ره  زا  هک  تسا  نیا 

تعباتمو تفرعم  نودب  هک  یماما  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ۀعاطالابجاو  یماما  ینامز  ره  رد  دیاب  اذل  دنهدیم . وا  تسار  تسد  هب  ار  شلمع 
فرعیال تام  نم  : " دومرف ص )  ) ربمایپ هک  میناوخیم  تایاور  رد  اذلو  دوب . دهاوخن  ناسنا  يارب  تمایق  رد  زگره  يراگتسرو  حالف  وا  زا 

ج یفاک ، یقرواپ .  ."  } تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  گرم  هب  هتخانـشن ، ار  شماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  " " ؛ ۀّیلهاج ۀـتیم  تام  همامإ 
دوجوم تقیقحو  قح  هب  ماما  ینامز  ره  رد  دیاب  سپ  تسا ، تقیقحو  قح  زا  تعباتم  یصخش  ره  هفیظو  هک  اجنآ  زا  یقرواپ } ص 19 . ، 2

حول  " هک اجنآ  زا  دـندرگ . نیمی  باحـصا  هلمج  زا  وا  زا  يوریپ  ابو  دـننیزگرب  دوخ  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  رایتخاو ، هدارا  اـب  مدرم  اـت  دـشاب 
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" ظوفحم حول   " رب لمح  ار  هیآ  رد  مهماما "  " ظفل ناوتیمن  اذل  درادن  رگید  ياهفیاط  نود  ياهفیاط  هب  صاصتخاو  تسا  یکی  ظوفحم "
رخآ ات  تقلخ  لوا  زا  اـهناسنا  همه  لـماش  هیآ  اریز  دـشاب ، موق  ره  باـتک  هیآ ، رد  ماـما "  " هملک هب  دوصقم  هک  تسین  نکمم  زینو  دومن .

. تسا هدـشن  لزان  مدرم  رب  نینچ  نیا  یباتک  وا  زا  لبقو  تسا ، حون  باـتک  تعیرـش ، رب  لمتـشم  باـتک  نیلوا  هک  یلاـح  رد  تسا ، تقلخ 
ۀّنـسو مّهبر  باـتکو  مهناـمز  ماـمإب  موق  ّلـک  یعدـی  : " دومرف هک  هدرک  لـقن  قوف  هیآ  لـیذ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  شدنـس  هب  یطویس 

ص 194. ج 4 ، روثنملارد ، یقرواپ .  ."  } دـش دـهاوخ  روشحم  شربمایپ  تنـسو  شراگدرورپ  باتکو  شنامز  ماما  هب  یموق  ره  " " ؛ مهّیبن

. نامه یقرواـپ .  . } تسا تلالـض  ماـماو  تیادـه  ماـما  قوف  هفیرـش  هیآ  رد  ماـما  هب  دوصقم  هک  هدرک  لـقن  ساـبع  نبا  زا  زینو  یقرواـپ }
لوسر ای  نوملـسملا : لاق  ْمِهِمامِِإب } ٍسانُأ  َّلُک  وُعْدـَن  َمْوَی  : } ۀـیآلا هذـه  تلزن  اّمل  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  ینیلک  یقرواپ }

ۀّمئأ يدـعب  نم  نوکیـس  نکلو  نیعمجأ  سانلا  یلإ  هَّللا  لوسر  انأ  ص :)  ) هَّللا لوسر  لاـقف  لاـق : نیعمجأ ؟ مهّلک  ساـنلا  ماـمإ  تسلأ  هَّللا !
ناناملـسم دـش ، لزان  مهمامإب ) ٍسانُا  ّلک  وعدـن  موی   ) هیآ هک  ینامز  " " ؛ نوبّذـکیف سانلا  یف  نوموقی  یتیب ، لهأ  نم  هَّللا  نم  ساـنلا  یلع 

تسا دوز  یلو  ممدرم ، همه  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  : " دومرف ترـضح  یتسین ؟ مدرم  همه  ماما  امـش  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع 
ص ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  ... "  } دنوشیم بیذکت  یلو  دومن  دـنهاوخ  مایق  مدرم  نیب  رد  نانآ  دـنیایب ، متیب  لها  زا  یناماما  نم  زا  دـعب  هک 
، هوباجأف ًيده  یلإ  اعد  مامإ  : " دومرف ترـضح  درک ؟ لاؤس  وُعْدَن }... َمْوَی   } هیآ هرابرد  ع )  ) قداص ماما  زا  بلاغ  نب  رـشب  یقرواپ } . 215

یماما {" " ؛ ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَفَو  ِۀِّنَجلا  ِیف  ٌقیِرَف  : } ّلجوّزع هلوق  وهو  رانلا ، یف  ءآلؤهو  ۀـنجلا  یف  ءآلؤه  اهیلإ ، اوباجأف  ۀلالـض  یلإ  اعد  مامإو 
ار واو  هدرک  توعد  تلالـض  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یماماو  دـناهدومن . تباجا  ار  وا  زین  مدرمو  هدرک ، توعد  تیادـه  هب  ار  مدرم  هک  تسا 
 . یقرواپ (. "  } ریعّـسلا یف  ٌقیرفو  ۀّنجلا  یف  ٌقیرف  : ) ّلجوّزع دنوادخ  لوق  تسا  نیاو  دنخزود . رد  نانیاو  تشهب  رد  نانآ  دناهدومن . تباجا 

{ یقرواپ ص 569 . ج 5 ، قئاقدلازنک ، ریسفت  ص 313 ؛  ج 44 ، راونألاراحب ،

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  راذنا "  " هیآ

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  راذنا "  " هیآ

خساپ

یموق ره  ياربو  ياهدـنهد  میب  وت  اـنامه  " ؛} ٍداـه ٍمْوَـق  ِّلُِـکلَو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  اـمَّنِإ  : } دـیامرفیم هدرک ، شربماـیپ  هب  باـطخ  لاـعتم  دـنوادخ 
ره رد  یموق  ره  يارب  هک  دوشیم  هدافتـسا  حوـضو  روـط  هب  قوـف  هیآ  زا  یقرواـپ } هیآ 7 . دـعر ، هروس  یقرواپ .  ."  } تسا يرگتیادـه 
زا هاگ  چیه  نیمز  هک  دوشیم  هدافتـسا  زینو  تسا . دنوادخ  تیبوبر  ياضتقم  نیاو  تقیقحو . ّقح  هب  تسا  ياهدننک  تیاده  نامزو  رـصع 
هک هنوگ  نامه  دنکیم ، یفن  ار  ایبنا  رد  يداه  قادصم  رصح  هیآ  قالطا  اریز  یبن ، ریغ  ای  دشاب  یبن  هاوخ  ددرگیمن ، یلاخ  ّقح  هب  يداه 

تـسا یلاخ  یبن  زا  هک  ییاهرـصع  رد  دـیآیم  مزـال  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، هدرک  هراـشا  نآ  هب  قوف  هفیرـش  هیآ  لـیذ  رد  يرـشخمز 
تلزن اّمل  : " هدرک لقن  حیحـص  دنـس  هب  سابع  نبا  زا  قوف  هیآ  لـیذ  رد  دوخ  ریـسفت  رد  يربط  دـشاب . هتـشادن  دوجو  رـشب  يداـهو  تّجح 

تنأ لاقف : ّیلع ، بکنم  یلإ  هدـیب  أموأو  داه ، موق  لکلو  رذـنملا  انأ  لاـقف : هردـص ، یلع  هدـی   9 عـضو ٍداه } ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  }
دوخ تسد  ص )  ) ربمایپ دش ، لزان  ٍداه } ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   } هیآ هک  یماگنه  " " ؛ يدعب نودـتهملا  يدـتهی  کب  ّیلع ، ای  يداهلا 

وت هطـساو  هب  اهنت  دومرفو : دومن  ع )  ) یلع هناش  هب  هراشا  هاگ  نآ  تسا . يداـه  یموق  ره  ياربو  مرذـنم  نم  دومرفو : تشاذـگ  هنیـس  رب  ار 
هب يروباشین  مکاح  یقرواـپ } ص 142 . ج 13 ، نایبلا ، عماج  یقرواپ .  ."  } دندرگیم تیادـه  نم  زا  دـعب  ناگدـنوش ، تیادـه  هک  تسا 
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نمو رذـنم  ادـخ  لوسر  " " ؛ يداـهلا اـنأ  رذـنملا و  هَّللا  لوسر  : " دوـمرف هک  هدرک  لـقن  قوـف  هیآ  لـیذ  رد  ع )  ) یلع ماـما  زا  حیحـص  دـنس 
هدرک لقن  قوف  هیآ  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک  یقرواپ } ص 129 . ج 3 ، مکاح ، كردتـسم  یقرواپ .  ."  } مايداه
ینامز ره  ياربو  رذـنم  ص )  ) ادـخ لوسر  ... " " ؛ هَّللا ّیبن  هب  ءآج  ام  یلإ  مهیدـهی  ٍداه  ناـمز  ّلـکلو  رذـنملا  ص )  ) هَّللا لوسر  : " دومرف هک 

زینو یقرواپ } ص 191 . ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  ... "  .} دنکیم توعد  هدروآ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هچنآ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  يايداهو  ماما 
یلإ انیف  تلاز  امو  اّنم  تبهذ  ام  هَّللاو  امأ  يداهلا ، ّیلعو  رذنملا  ص )  ) هَّللا لوسر  : " دومرف قوف  هیآ  لیذ  رد  هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا 

ام نیب  رد  ًامئادو  تفر  دهاوخن  نوریب  ام  زا  هیآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  شاب ! هاگآ  تسا . يداه  یلعو  رذـنم  ص )  ) ادـخ لوسر  " " ؛ ۀـعاسلا
{ یقرواپ ص 192 . نامه ، یقرواپ .  ."  } تمایق زور  ات  تسا 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تداهش "  " تایآ

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تداهش "  " تایآ

خساپ

. دنک جاجتحا  اهنآ  رب  تمایق  زور  رد  ات  هداد  رارق  دهاش "  " ناونع هب  ار  یـسک  یتّما  ره  نایم  رد  دنوادخ  هک  هدش  هراشا  يرایـسب  تایآرد 
 . یقرواپ } هنوگچ " ؛} ًادیِهَـش ِءآلُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِجَو  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  ( } فلا مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا 

هاوگ نانآ  رب  ربمایپ " يا   " ار وتو  میروآ  یهاوگ  ياهفیاط  ره  زا  هک  هاگ  نآ  رـشحم " زور  رد   " لاح تسا  یقرواپ } هیآ 41 . ءاسن ، هروس 
{ یقرواپ هیآ 84 . لحن ، هروس  یقرواپ .  {؛} َنُوبَتْعَتُْـسی ْمُه  الَو  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُنَذُْؤیـال  َُّمث  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  ُثَْعبَن  َمْوَیَو  ( } میهاوخ ".ب
ددرگن ".ج) هتفریذـپ  زین  ناـنآ  هبوتو  دوشن  هداد  نخـس  هزاـجا  نارفاـک  هب  هاـگ  نآ  میزیگنارب ، يدـهاش  یتّما  ره  زا  اـم  هک  ار  زور  نآو  "

یهاوگ ناشدوخ  نایم  زا  یتّما  ره  رد  ام  هک  يزور  " ؛} ِءآلُؤه یلَع  ًادیِهَش  َِکب  اْنئِجَو  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَیَو  }
هدافتـسا یبوخ  هب  تاـیآ  نیا  زا  میروآ ". هاوگ  تما  نیا  رب  دّـمحم " یقرواـپ } هیآ 89 . لـحن ، یقرواـپ .  } يا  " ار وتو  میزیگنارب  ناـنآ  رب 

یهاوگ نانآ  لامعا  هب  تمایق  زور  رد  ات  تسا  هداد  رارق  هابتـشاو  اطخ  زا  موصعم  يدارفا  دنوادخ  یتّما  ره  ياربو  نامز  ره  رد  هک  دوشیم 
هتـشاد تما  لامعا  همه  رب  یملع  هطاحا  دیاب  زینو  دنک ، هابتـشا  شتداهـش  رد  دیابن  دشاب  تّما  لامعا  رب  دهاش  تسا  رارق  هک  یـسک  دنهد .

رد و[ " ؛} ًادیِهَش ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  انْعََزنَو   } هیآ لیذ  رد  يزار  رخف  دننیمز . يور  رد  ادخ  تجح  رـشب  تیاده  رما  رد  هک  دنایناسک  نانیا  دشاب .
ره رد  هک  دنتـسه  ینادـهاش  نانآ  : " دـیوگیم مینیزگیمرب ". یهاوگ  یقرواپ } هیآ 75 . صـصق ، هروس  یقرواـپ .  } یتـما ره  زا  زور ] نآ 

لیذ رد  زینو  یقرواپ } . 13ù12 ص ج 25 ، يزاررخف ، ریسفت  یقرواپ .  " . } دنتسه ایبنا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنهدیم  تداهـش  مدرم  رب  نامز 
." میزیگنایمرب نانآ  یقرواپ } هیآ 84 . لحن ، هروس  یقرواپ .  } رب یهاوگ  یتّما  ره  زا  هک  ار  يزور  ؛} " ًادیِهَش ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَی   } هیآ
رد دهاش  " دـشاب . هتـشاد  دوجو  اهنآ  نایم  رد  دـهاش  ناونع  هب  یـسک  هک  تسا  مزال  دـیآیم  دوجو  هب  ایند  رد  هک  یعمج  ره  : " دـیوگیم

ُلوُسَّرلا َنوُکَیَو  ِساّنلا  یَلَع  َءآدَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاـْنلَعَج  َِکلذَـکَو  : } هیآ لـیلد  هب  دوب  ترـضح  دوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  ناـمز 
، امـش هلبق  هک   ) هنوگ نامه  هیآ 143" ، هرقب ، هروس  یقرواپ .  } يدـهاش لوسر ، زا  دـعب  نامز  ره  رد  هک  تسا  مزـال  زینو  ًادیِهَـش ،} ْمُْکیَلَع 
رب مه  ربمایپ  و  دیشاب ، هاوگ  مدرم  رب  ات  طیرفت ) طارفا و  نایم  لادتعا ، دح  رد   ) میداد رارق  ياهنایم  تما  زین ، ار  امـش  تسا ) هنایم  هلبق  کی 

نآو تسین ، تما  رب  دـهاش  زا  یلاخ  يرـصع  ره  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  اجنیا  زا  دـشاب . تما  نایم  رد  یقرواـپ } " تسا . هاوگ  اـمش 
". تسا لطاب  نیا  هک  دش  دهاوخ  یهتنم  تیاهنیب  هب  هجیتن  ردو  تسا  يرگید  دهاش  هب  جایتحا  هنرگو  دـشاب ، نوصم  اطخ  زا  دـیاب  دـیهش 
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{ یقرواپ ص 98 . ج 20 ، نامه ، یقرواپ .  }

؟ دراد مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  تلالد  هنوگچ  ریذن "  " هیآ

شسرپ

؟ دراد مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  تلالد  هنوگچ  ریذن "  " هیآ

خساپ

راذنا یقرواپ } هیآ 24 . رطاف ، هروس  یقرواپ .  } هتـشذگ رد  یتّما  رهو  " ؛} ٌریِذـَن اـهِیف  ـالَخ  اـّلِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ْنِإَو  : } دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
قالطالا یلع  يداهو  ادـخ  تجح  مدرم  نایم  رد  دـیاب  یناـمز  ره  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  قوف  هیآ  زا  تسا ". هتـشاد  ياهدـننک 

: دش ضرع  ٌریِذَن .} اهِیف  الَخ  ّالِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ْنِإَو  : } دیامرفیم یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  هعیـش ! هورگ  يا  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما  دـشاب . دوجوم 
... ؛" ضرألا راطقأ  یف  ۀثعبلا  نم  ّیح  وهو  ریذن  ناک  لهف  تقدص  : " دومرف ... ترضح  تسین ؟ دّمحم  تما ، نیا  رب  ریذن  رگم  رفعجابا ! يا 
همه يارب  تثعب  نامز  زا  هدـننک  راذـنا  شتایح  نامز  رد  دّـمحم  ایآ  ، ییوگیم تسار  یقرواپ } ص 249 . ج 1 ، یفاک ، یقرواـپ .  } يرآ "

، یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  یقرواپ .  ... " {؛ مامإ نامز  ّلکل  : " ... میناوخیم قوف  هیآ  لیذ  رد  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  ...؟ " دوبن . قطانم 
." تسا یماما  ینامز  ره  ياربو  { " ... یقرواپ ص 209 . ج 2 ،

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تیاده "  " هیآ

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تیاده "  " هیآ

خساپ

هلمج یقرواـپ } هیآ 181 . فارعا ، هروس  یقرواـپ .  } زاو " ؛} َنُولِدـْعَی ِِهبَو  ِّقَحلاـِب  َنوُدـْهَی  ٌۀَّمُأ  اـنْقَلَخ  ْنَّمِمَو  : } دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
لقن یئابج  زا  شریـسفت  رد  قوف  هیآ  لیذ  رد  يزار  رخف  دـندرگیم ". رب  قح  هبو  دـنباییم  تیادـه  ّقح  هب  ياهقرف  میدـیرفآ  هک  یناـسک 

". تسین دنک  تیاده  نآ  هب  ار  مدرمو  هدرک  قح  هب  لمعو  مایق  هک  یـسک  زا  یلاخ  ینامز  چـیه  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  : " هک هدرک 
رب دراد  تلالد  هیآ  : " دیوگیم قئاقدلا " زنک   " ریـسفت رد  يدهـشم  دّمحم  ازریم  یقرواپ } ص 72 . ج 15 ، يزار ، رخف  ریـسفت  یقرواپ .  }

یـسک رهو  اهنآ ، مامت  هن  دـنقلخ  زا  یـضعب  نیلداعو  نیداه  هک  تسا  نیا  نآ  دافم  اریز  دراد ؛ دوجو  موصعم  رفن  کـی  ینرق  ره  رد  هکنیا 
زا دیوگیم  نانـس  نب  هَّللادبع  یقرواپ } ص 657 . ج 3 ، قئاقدـلا ، زنک  ریـسفت  یقرواپ .  " . } تسین یّلک  لداعو  يداـه  تسین  موصعم  هک 
 . یقرواپ ."  } تسا هّمئا  هیآ  زا  دوصقم  " " ؛ ۀـمئألا مه  : " دومرف ترـضح  مدرک ؟ لاؤس  ٌۀَّمُأ }... انْقَلَخ  ْنَّمِمَو   } هیآ هرابرد  ع )  ) قداص ماما 

{ یقرواپ ص 414 . ج 1 ، یفاک ،

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  نیقداص "  " هیآ

شسرپ
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؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  نیقداص "  " هیآ

خساپ

! نینمؤم يا  { " یقرواپ هیآ 119 . هبوت ، هروس  یقرواپ .  {؛} َنِیقِداّصلا َعَم  اُونوُکَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
هچ ضعب  نیا  لاـح  ناـنآ ، عیمج  هن  تسا  نینمؤم  زا  یخرب  هیآ  رد  نیقداـص "  " زا دوصقم  دیـشاب ". نیقداـص  اـب  هارمهو  هدرک  هشیپ  اوـقت 

اذلو دنتسه ، قالطالایلع  قداص  هک  دنتسه  یناسک  نیقداص  هب  دوصقم  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  دوخ  زا  دشاب . هتـشاد  دیاب  یتایـصوصخ 
: هکنیا هجیتن  دـنیآ . لیان  تداعـسو  تقیقحو  ّقح  هب  اهنآ  زا  تیادـهو  ادـتقا  اب  عیطم  دارفا  ات  تسا ، هدـش  اهنآ  تعاطا  هب  رما  قالطالایلع 
هک یناسک  دـنتیاده ، ياهغارچو  تیادـه  همئاو  نید  ناـیماحو  عرـش  ناـنیماو  لوسر  ياـفلخو  یحو  نـالماح  ناـمه  هیآ  رد  نیقداـص " "

تمـصع تیب  لـها  زا  ریغ  یناـسک  ناـنیاو  تـسا . هدرک  ناـشکاپ  یـصقنو  بـیع  ره  زاو  هدرک  رود  ناـنآ  زا  ار  يدـیلپو  سجر  دـنوادخ 
هدافتـسا قوف  هیآ  زا  يزار  رخف  تسا . ع )  ) يدـهم اهنآ  رخآو  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  اهنآ  لّوا  هک  دنتـسین ، ربمایپ : تراهطو 

ریـسفت یقرواـپ .  ... " . } دنـشاب دوجوم  موصعم  نیقداـص  دـیاب  ناـمز  ره  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  : " دـیوگیمو هدرک  تمـصع 
َهَّللا اوُقَِّتا   } هیآ هرابرد  ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  هدرک  لقن  یلجع  هیواعم  نب  دیرب  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  یقرواپ } ص 220 . ج 16 ، يزاررخف ،
هدرک یقرواپ } ص 208 . ج 1 ، یفاـک ، یقرواـپ .  } دـصق ار  اـم  " " ؛ ینع اـنایآ  دومرف " : ترـضح  مدرک ؟ لاؤس  َنِیقِداّـصلا } َعَم  اُونوُکَو 

... ". دناهمئا نامه  نیقداص  " " ؛ ۀّـمئألا مه  نوقداصلا  : " دومرف هک  هدرک  لقن  قوف  هیآ  لیذ  رد  ع )  ) اضر ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  زینو  تسا ".
، نآ زا  دوصقم  هک  هدرک  لقن  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  رمع  نب  هَّللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  یفنح  یناکـسح  مکاح  یقرواپ } ناـمه . یقرواـپ .  }

لقن قوف  هیآ  ریـسفت  رد  املع  لوق  زا  يزوج  نب  طبـس  یقرواـپ } ص 345 . ج 1 ، لیزنتلا ، دـهاوش  یقرواپ .  . } تسوا تیب  لـهاو  دّـمحم 
{ یقرواپ ص 16 . صاوخلا ، ةرکذت  یقرواپ .  . } دیشاب شتیب  لهاو  یلع  اب  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم  هک  هدرک 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  رمالا " یلوا   " هیآ

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  رمالا " یلوا   " هیآ

خساپ

لوسرو یقرواپ } هیآ 59 . ءاسن ، هروس  یقرواپ .  } ادـخ " ؛} ْمُْکنِم ِْرمَـألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : } دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
ماما دـیاب  ینامزو  رـصع  ره  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  قوف  هیآ  زا  دـینک ". تعاطا  تسامـش  دوخ  نایم  زا  هک  ار  يرما  نابحاصو 

، قوف هیآ  رد  رمالا " یلوا   " زا دوصقم  تسا . دـنوادخ  تعاطا  دـننامه  هک  یتعاطا  مییامن ، تعاطا  ار  وا  ات  دـشاب  تایح  دـیق  رد  یموصعم 
اریز دنتـسین ، رگید  یناسک  نیموصعم  زا  ریغ  نانآو  تسا  نانآ  رایتخا  رد  مدرم  روما  هک  یناـسک  تسا ، یهنو  رماو  نأـش  ناـبحاص  ناـمه 

ضقانت هب  ّرجنم  هنرگو  تسا ، نانآ  تمـصع  مزلتـسم  نیاو  دراد ، یطرـشو  دـیق  چـیه  نودـبو  قلطم  روط  هب  تعاطا  بوجو  رب  تلالد  هیآ 
زا یخرب  ردو  دنـشابن  موصعم  رمالا  یلوا  رگا  لاح  تسا ، بجاو  یطرـشو  دیق  چیه  نودـب  لوسرو  ادـخ  تعاطا  هکنآ  تهج  هب  دوشیم ،

تعاطا بوجو  رد  ضقانت  مزلتـسم  دـشاب ، بجاو  قلطم  روط  هب  اهنآ  تعاطا  لاح  نیع  ردو  دنـشاب  هتـشاد  نایـسنو  وهـس  اـی  هابتـشا  دراوم 
نیا ردو  ددرگ ، تعاطا  ات  دـشاب  اهنآ  زا  يدرف  دـیاب  نامز  ره  رد  هک  تسا  نیموصعم  هیآ ، رد  رمالایلوا "  " زا دوصقم  هکنیا  هجیتن  تسا .
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فورعم ثیدـح  دـنکیم ، دـییأت  تیب : لها  رب  ار  قوف  هیآ  قابطنا  هک  يرتاوتم  تایاور  هلمج  زا  تسین . ع )  ) ناـمز ماـما  زج  یـسک  ناـمز 
" رمالااولوا  " نامه هک  هدرک  دوخ  موصعم  تیب  لهاو  ترتعو  باـتک  زا  تعاـطا  هب  رما  ثیدـح  نآ  رد  ص )  ) ربماـیپ اریز  تسا ؛ نیلقث " "

هدزاود  " ثیداحاو ٍداه ،} ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   } هفیرش هیآ  زینو  تسا . هدرک  قلطم  تعاطا  هب  رما  زین  نآ  ردو  دنتـسه ، قوف  هیآ  رد 
ياملع زا  یخرب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دراد . تلـالد  قوف  هیآ  زا  تشادرب  نیا  یقرواـپ } هیآ 7 . دـعر ، هروس  یقرواپ .  } رب زین  هفیلخ "

ص ج 3 ، طیحملا ، رحبلا  یقرواپ .  . } یـسلدنا ناـیح  نبا   - 1 لیبق : زا  دـناهدش  تیب : لها  نأش  رد  قوف  هیآ  لوزن  هب  لئاق  زین  ّتنـس  لـها 
. يذمرت یفـشک  حلاص  دـمحم   - 3 یقرواـپ } ص 208 . ج 5 ، يربط ، ناـیبلا  عماـج  هیـشاح  یقرواـپ .  . } يروباـشین  - 2 یقرواـپ } . 278

ینیومح  - 5 یقرواپ } ص 134 . ةدوـملا ، عیباـنی  یقرواـپ .  . } یفنح يزودـنق   - 4 یقرواپ } ص 56 . يوضترملا ، بقاـنملا  یقرواـپ .  }
ص 1200. ج 3 ، لـیزنتلا ، دـهاوش  یقرواـپ .  . } یناکـسح مکاـح   - 6 یقرواـپ } ص 314 . ج 1 ، نیطمـسلا ، دـئارف  یقرواپ .  . } یعفاـش

یماگنه دش  لزان  ع )  ) نینمؤملاریما نأش  رد  هیآ  نیا  هک  هدرک  لقن  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  دـهاجم  زا  شدنـس  هب  یناکـسح  مکاح  یقرواپ }
هعیش تایاور  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو  عوضوم : داد . رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هک 

؟ دیناسر تابثا  هب  ناوتیم  هنوگچ  هعیش  تایاور  زا  ار  مالسلاهیلعيدهم  ماما  دوجو 

شسرپ

؟ دیناسر تابثا  هب  ناوتیم  هنوگچ  هعیش  تایاور  زا  ار  مالسلاهیلعيدهم  ماما  دوجو 

خساپ

. تسا رتاوت  هار  اهنآ ، زا  یکی  هک  دیناسر  تابثا  هب  ناوتیم  فلتخم  ياههار  زا  ار  ترضح  نآ  تدالو  دننامه  ع )  ) يدهم ترضح  دوجو 
هدش ریـسفت  یتیفیک  اب  ریثک  تعامج  ربخ  هب  رتاوتم  ربخ  ییوطـسرا  قطنم  رد  لّوا : همّدقم  میناسریم : تابثا  هب  یتامدقم  رکذ  اب  ار  هار  نیا 

تعامج رابخا   - 1 دراد : نکر  ود  رتاوتم  ربخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  فیرعت  نیا  زا  دنـشاب . هدرک  قفاوت  غوردو  بذـک  رب  تسا  لاحم  هک 
، دراد ع )  ) يدهم ماما  دوجو  رب  تلالد  هک  یثیداحا  دروم  رد  دشاب . لاحم  بذـک  رب  ناشعامتجا  هک  دـشاب  يّدـح  هب  تعامج   - 2 رایسب .

يدـهم ترـضح  دوجو  رب  تلالد  هک  يرایـسب  رابخا  دوخ  مشچ  هبو  هدینـش  دوخ  شوگ  هب  اریز  تسا ، تباث  نادـجوو  سح  هب  لّوا  نکر 
ياـیاضق زا  یکی  رتاوتم ، ربـخ  ییوطـسرا  قطنم  رد  اذـلو  تسا ، هدـش  نآ  رب  تهادـب  ياـعدا  زین  مود  نکر  دروـم  رد  میاهدـید . دراد  (ع )

باسح یبرجتو ، رتاوتم  هیـضق  رد  نیقی  ندمآ  دیدپ  ببـس  هک  تسا  دقتعم  ردـص ؛ دیهـش  موحرم  تسا . هدـش  هدرمـش  یهیدـب  هناگشش 
کی دروم  رد  تسا . ءزج " زا  مظعا  لک   " دننامه هیلوا  تایهیدب  زا  رتاوتم  هیضق  هک  دیوگیم ، ییوطسرا  قطنم  هچنآ  هن  تسا ، تالامتحا 

مود رفن  روطنیمهو  تسا  نآ  رد  عقاو  اب  تقباـطم  لاـمتحا  زا  يدـصرد  دـهدیم  ربخ  نآ  زا  تسین  هدـش  هتخانـش  هک  یـصخش  نیلوا  ربخ 
مودعم ای  فیعـض  عقاو ، اب  تفلاخم  لامتحا  هک  دوشیم  يوق  يدح  هب  عقاو  اب  تقباطم  لامتحا  هک  دسریم  اهربخ  يدح  هب  ات  موسو و ...

هقث ناگدنهدربخ  زا  کی  ره  هک  تسین  مزال  رتاوتم  ربخ  دروم  رد  مود : همّدـقم  دـسریم . نیقی  هب  ربخ  نآ  دافم  رد  ناسنا  اذـلو  ددرگیم 
همّدـقم رتاوت . هار  زا  ربخ  هب  نیقیو  ملع  لوصح  رد  تسا  یفاک  دوشن  تباـث  غورد  رب  اـهنآ  دّـمعتو  بذـک  هک  نیمه  هکلب  دنـشاب  لداـعو 
نآرقلا رّـسف  نم  : " ثیدح دننامه  تسا . یـصاخ  ظفل  اهربخ  مامت  رد  كرتشم  روحم  هک  یظفل : رتاوت   - 1 تسا : مسق  هس  رب  رتاوت  موـس :

. ءاسک ثیدح  دننامه  تسا ، دودحمو  يونعم  ياهیـضق  اهربخ  مامت  كرتشم  روحم  هک  يونعم : رتاوت   - 2" رانلا . نم  هدعقم  ءّوبتیلف  هیأرب 
هچ رگ  هک  ع ،)  ) نینمؤملاریما تعاجش  زا  ربخ  دننامه  تسا ، هیـضق  یمازتلا  همزالو  اهربخ  مامت  رد  كرتشم  روحم  هک  یلامجا : رتاوت   - 3

دوجو عوضوم  دروم  رد  تسا . ع )  ) نینمؤملاریما ماـما  تعاجـش  نآو  دنتـسه  كرتشم  همزـال  کـی  رد  یگمه  یلو  تسا  فلتخم  اـیاضق 
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يدنـس یـسررب  دروم  عوضوم  نیا  تایاور  هک  تسین  نیا  ياج  اذلو  میـسرب . نیقی  هب  قیرط  نیا  زا  میناوتیم  زین  ع )  ) يدهم ماما  تدالوو 
مکارت باسح  هار  زا  ع )  ) يدـهم ماما  دوجوو  تدـالو  هب  نیقی  ناوتیم  عوضوم  اـب  بساـنم  فلتخم  باوبا  هب  هعجارم  اـب  اریز  دریگ ، رارق 

. تسا ع )  ) يدهم ماما  دوجوو  تدالو  نامه  هک  دنراد  رظن  كارتشا  ربخ  کی  رد  یگمه  هکنیا  تهج  هب  درک ، ادیپ  تالامتحا 

؟ تسا مادک  دراد  مالسلاهیلعيدهم  ماما  دوجو  رب  تلالد  هک  یثیدح  باوبا 

شسرپ

؟ تسا مادک  دراد  مالسلاهیلعيدهم  ماما  دوجو  رب  تلالد  هک  یثیدح  باوبا 

خساپ

دوجوو تدالو  رب  یمازتلا  ای  ینمـض  ای  حیرـص  تلالد  مادک  ره  هک  ناوارف  تایاور  اب  دروخیم  مشچ  هب  یباوبا  هعیـش  یثیدح  رداصم  رد 
 - 1 مینکیم : هراشا  راوتسرهف  تروص  هب  باوبا  نیا  هب  اهنت  کنیا  تسا . دنـسلاحیحص  اـهنآ  زا  يداـیز  دادـعتو  دراد  ع )  ) يدـهم ماـما 

 . یقرواپ . } تسا حیحـص  اهدنـس  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  تایاور  اههد  باب  نیا  لـیذ  رد  تسا . مئاـق  ماـما  طـسوت  اـهنت  قلخ  رب  تجح 
ج یفاک ، یقرواپ .  . } دنتسه نیمز  ناکرا  همئا   - 2 یقرواپ } و . ... ص 220 ؛  ج 1 ، نیدلا ، لامک  ح 1و2و4و ؛ ... ص 177 ، ج 1 ، یفاک ،

همئا  - 4 یقرواپ } ح 1و2و3 . ، 192ù191 ص نامه ، یقرواپ .  . } تسا يرگتیادـه  ینامز  ره  يارب   - 3 یقرواپ } ح 2 . ص 197 ، ، 1
ح 2. ص 203 ، نامه ، یقرواپ .  . } تسا مدرم  تاـیح  هیاـم  ماـما   - 5 یقرواپ } ح 6 . ص 193 ، نامه ، یقرواپ .  . } دـنیادخ رما  ناـیلاو 

اهنآ زا  يرایـسب  دادـعتو  دراد  تبیغ  لـصا  رب  تلـالد  هک  دراد  دوـجو  یثیدـح  رداـصم  رد  تیاور  اـههد  تـبیغ : ثیداـحا   - 6 یقرواپ }
ح ص 336 ، ج 1 ، یفاـک ، یقرواـپ .  . } دـناهدرک لـقن  دوـخ  یثیدـح  ياـهباتک  رد  نارگیدو  ینیلک  هک  یتاـیاور  تسا . دنـسلاحیحص 

تلالد هک  تسا  یحیحـص  لصا  بیغ )  ) هدام : " دیوگیم سراف  نبا  یقرواپ } و . ... ص 480 ؛  ج 2 ، نیدلا ، لامک  4و8و18ù15ù10 ؛ 
يانعم هب  تبیغ  هدام  : " دـیوگیم یمویف  یقرواپ } بیغ . هدام  هغللا ، سییاـقم  مجعم  یقرواـپ .  " . } دراد اـهمشچ  زا  ئـش  ندوب  روتـسم  رب 

ترـضح يارب  تبیغ  ود  دوـجو  رب  تلـالد  هک  یثیداـحا   - 7 یقرواپ } بیغ . هدام  رینملا ، حابـصم  یقرواـپ .  ... " . } تسا ئـش  ندـش  رود 
هک یتاـیاور   - 9 ثیدـح .) کـیو  دون   ) تسا ینـالوط  وا  تبیغ  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  یثیداـحا   - 8 ثیدـح .) هد   ) دراد ع )  ) يدـهم

دراد ترـضح  زا  تبیغ  رـصع  رد  مدرم  عافتناو  وا  دوجو  دـیاوف  رب  تلالد  هک  یتایاور   - 10 ثیدـح .) تفه   ) دراد تبیغ  ّتلع  رب  تلالد 
وا هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  یتاـیاور   - 12 ثیدـح .) هدـجیهو  دصیـس   ) دراد وا  رمع  لوط  رب  تلالد  هک  یتایاور   - 11 ثیدح .) تفه  )

هسو تسیب  . ) دراد تلالد  تبیغ  رصع  رد  ترضح  نآ  هب  نامیا  تلیضف  رب  هک  یتایاور   - 13 ثیدح .) تشه   ) تسا یناوج  ّنس  رد  ًامئاد 
نیقیرف تایاور  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو  عوضوم : ثیدح .)

؟ دراد مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  تلالد  هنوگچ  نیلقث "  " ثیدح

شسرپ

؟ دراد مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  تلالد  هنوگچ  نیلقث "  " ثیدح

خساپ
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یلإ ءآمسلا  نیب  اموأ  ضرألاو  ءآمسلا  نیب  ام  دودمم  لبح  هَّللا  باتک  نیتفیلخ  مکیف  كرات  ّینإ  : " دومرف یثیدح  قباطم  ص )  ) مرکا ربمایپ 
، ادخ باتک  مراذگیم : امـش  نایم  رد  ار  نیـشناج  ود  نم  انامه  " " ؛ ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإو  یتیب ، لهأ  یترتعو  ضرألا ،
، متیب لها  مترتعو  نیمز ، ات  نامسآ  نیبام  ای  نیمزو  نامـسآ  نیبام  دش  یقرواپ } ص 181 . ج 5 ، دمحا ، دنسم  یقرواپ .  } هدیشک نامسیر 

باتک : " دیامرفیم ص )  ) مرکا ربمایپ  ثیدح  نیا  رد  دنوش ". دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  انامهو 
دـشابن نیمز  يور  رد  تسا  ترتع  نامه  هک  باتک  ِلدـع  ینامز  رگا  راتفگ  نیا  قباطم  " دـنوشیمن ، ادـج  رگیدـکی  زا  تمایق  اـت  ترتعو 

هک یثیداحا  رد  : " دیوگیم یّکم  رجح  نبا  تسا . فلاخم  ثیدح  رهاظ  اب  نیاو  دنـشاب ، هدش  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک  دـیآیم  مزال 
، دوب دـهاوخن  دـنراد  تیادـه  ّتیلها  هک  یتیب  لها  زا  یلاخ  نیمز  تمایق  زور  اـت  هک  دراد  هراـشا  هتکن  نیا  هب  هدـش  تیب  لـها  هب  شراـفس 

موق ره  رد  : " تسا هدـمآ  تایاور  رد  زینو  دـناهدش . یفرعم  نیمز  لها  يارب  نامَا  تیب  لها  اذـلو  تسا . نینچ  زیزع  باتک  هک  هنوگ  نامه 
ثیدح نیا  زا  دـیوگیم : يدوهمـس  ظفاح  یقرواپ } ص 90 . هقرحملا ، قعاوص  یقرواـپ .  " . } تسا نم  تیب  لـها  زا  یلودـع  ياهتـسدو 

هب رما  اـت  دـشاب ، دوجوم  تماـیق  زور  اـت  تسوا  هب  کـسمت  راوازـس  هک  تیب  لـها  زا  يدرف  دـیاب  ناـمز  ره  هک  دوشیم  هدافتـسا  نیلقث " "

یفرعم نیمز  لها  نامَا  تیب  لها  اذـلو  تسا ، نینچ  زیزع  باـتک  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ، ادـیپ  اـنعم  هدـش  اـهنآ  هب  تیاور  رد  هک  یکـسمت 
يوانم همالع  زا  انعم  نیمه  یقرواپ } نیدقعلا . رهاوج  یقرواپ .  " . } دش دـهاوخ  دوبان  زین  نیمز  دـنورب  نیمز  يور  زا  هاگ  ره  هک  دـناهدش 

دروم هک  نیلقث  ثیدـح  زا  هکنیا  یقرواـپ } ص 15 . ج 3 ، ریدقلا ، ضیف  یقرواپ .  } هجیتن تسا . هدیسر  یطویـس  ریغـصلا  عماج  حرـش  رد 
ص)  ) ربمایپ ترتع  زا  یموصعم  ماما  نامز ، ره  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تسا  رتاوتم  ثیداحا  زاو  هدوب  ینـسو  هعیـش  نیب  قاـفتا 

هدیـسر قلطم  تیاده  هب  دوخ  هک  یـسک  دشاب ، هتـشاد  ار  کسمتو  ادتقا  يارب  ّتیلها  هک  یماما  دشاب ، دوجوم  دـیاب  وا  موصعم  تیب  لهاو 
یـصخش نینچ  دنک . رود  یهارمگو  تلالـض  قلطم  زاو  هدناسر  قلطم  تیاده  هب  زین  ار  نارگید  دناوتیم  اذلو  تسا  رود  هب  تلالـض  زاو 

. تسین ع )  ) يدهم ترضح  زا  ریغ  نامز  نیا  رد 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامزماما  دوجورب  ماماتفرعم  بوجو  ثیداحا  هنوگچ 

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامزماما  دوجورب  ماماتفرعم  بوجو  ثیداحا  هنوگچ 

خساپ

هک یلاح  رد  دریمب  سکره  " " ؛ ۀّیلهاج ۀتیم  تام  هنامز  مامإ  فرعیملو  تام  نم  : " دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  ینسو ، هعیـش  تایاور  قباطم 
نیرتمک اب  تسا ". هتفر  ایند  زا  تیلهاج  یقرواـپ } ص 239 . ج 5 ، دصاقملا ، حرـش  یقرواپ .  } گرم هب  دشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما 

ادـیپ تفرعم  وا  هب  رگا  هک  تسا  ماـما  نیمادـک  نیا  درب . میهاوخ  یپ  تیاور  رد  ماـما  یعقاو  قادـصم  هب  نآ  ریاـظنو  تیاور  نیا  رد  لـّمأت 
ماما تفرعم  مدع  نیب  یبسانت  هچ  دـشاب ؟ بسانت  عوضومو  مکح  نیب  دـیاب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ياهتفر ؟ ایند  زا  تیلهاج  گرم  هب  ینکن 
هکلب تسین ، نینچ  ًاعطق  ماهتفر ؟ ایند  زا  ّتیلهاج  گرم  هب  مسانشن  ار  دوخ  نامز  رجافو  قساف  ِتوغاط  نم  رگا  ایآ  ؟ تسا تیلهاج  گرمو 

هب میامنن  ار  وا  تعاطاو  مسانـشن  ار  وا  رگا  هک  تسا  هدش  ریبعت  ماما "  " هب تیاور  رد  نآ  زا  هک  تسا  نامز  ره  رد  موصعم  ماما  نامه  دارم 
. ماهتفر ایند  زا  تیلهاج  گرم 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ناما "  " ثیدح
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شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ناما "  " ثیدح

خساپ

: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  رجحنبا  دـناهدش . یفرعم  نیمز  لها  ناما  ناونع  هب  ربماـیپ : تیب  لـها  نیقیرف ، تاـیاور  قباـطم 
". دیـسر دهاوخ  هداد  هدعو  دنوادخ  هچنآ  ار  نیمز  لها  دنوش  كاله  متیب  لها  هاگره  سپ  دنتـسه ، نیمز  لها  يارب  ناما  نم  تیب  لها  "

هک یتیب  لها  زا  دارم  هک  تسا  لمتحم  : " دیوگیم ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  يدوهمـس  یقرواپ } ص 150 . هقرحملا ، قعاوص  یقرواـپ .  }
یقرواپ " . } دنباییم تیاده  ناگراتس  هب  مدرم  هک  هنوگ  نآ  دنیامنیم ، تیاده  ار  مدرم  هک  دنشاب  اهنآ  زا  ياملع  نامه  دنتسه  تما  ناما 
تمـصع تیب  لها  زا  يدرف  یناـمز  ره  رد  دـیاب  هک  دراد  هتکن  نیا  رب  تلـالد  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  یقرواـپ } ص 78 . يداصلا ، ۀفـشر  . 

، تسین رگید  یـسک  دوعوم  يدهم  زا  ریغ  نامز  نیا  ردو  تسین . موصعم  زا  ریغ  واو  دشاب  دوجوم  دراد  کسمت  يارب  تّیلها  هک  تراهطو 
. دش دهاوخ  دوبان  تسا  نآ  رد  هچنآو  نیمز  هنرگو  دشاب  دوجوم  دیاب  سپ 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  هنیفس "  " ثیدح

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  هنیفس "  " ثیدح

خساپ

لقن ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یکم  رجح  نبا  تسا . هدرک  ریبعت  حون  یتشک  هب  دوخ ، تیب  لها  زا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  نیقیرف  تاـیاور  قباـطم 
نآ رب  راوس  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  دـننامه  متیب  لها  لثم  انامه  " " ؛ یجن اهبکر  نم  حون ، ۀنیفـسک  یتیب  لهأ  لثم  : " دومرف هک  هدرک 

لوسر زا  نوگاـنوگ  تاریبعتو  فلتخم  قرط  هب  ثیدـح  نیا  تسا ". هتفاـی  یقرواـپ } ص 234 . هقرحملا ، قعاوص  یقرواـپ .  } تاـجن دوش 
زا یموصعم  ماما  تمایق  زور  ات  ینامز  ره  رد  تسا  مزال  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  نآ  يانعم  رد  لـمأت  اـب  تسا . هدیـسر  ص )  ) ادـخ

قرغ زا  وا  تاجن  یتشک  رب  ندش  راوس  اب  هک  دـشاب  هتـشاد  ناکما  یمالـسا  تما  يارب  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تراهطو  تمـصع  تیب  لها 
. دنوش نومنهر  ناوضر  تشهبو  تاجن  لحاس  هبو  هتفای  تاجن  یهابتو  داسف  بالجنم  رد  ندش 

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  یشرق ) ماما  زا  نامز  ولخ  مدع   ) ثیدح

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  یشرق ) ماما  زا  نامز  ولخ  مدع   ) ثیدح

خساپ

سانلا نم  یقب  ام  شیرق  یف  رمألا  اذه  لازیال  : " دومرف هک  دناهدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  نارگیدو  ملـسمو  يراخب 
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ج 2، دمحا ، دنسم  ص 1452 ؛  ج 3 ، ملسم ، حیحص  ص 78 ؛  ج 9 ، يراخب ، حیحص  یقرواپ .  } تباث شیرق  رد  تفالخ  رما  نیا  " " ؛ نانثا
ققحت تسا  بجاو  هک  دهدیم  یجراخ  یتیعقاو  زا  ربخ  ثیدح  نیا  رد  دـشاب ". یقاب  مدرم  زا  رفن  ود  هک  یمادام  تسا  یقرواپ } ص 29 .

زا دوصقم  دـنهد . رارق  شیرق  زا  هتـسیاش  رفن  کـی  تسد  هب  ناـمز  ره  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  تفـالخ  هک  تسا  نیملـسم  هفیظوو  دـبای 
ِْرمَـألا ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوـُعیِطَأَو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  : } تسا هدـش  هراـشا  نآ  هب  رمـالا " یلوا   " هیآ رد  هک  تسا  يرما  ناـمه  تسیچ ؟ رمالااذـه " "

نیموـصعم هیآ  نـیا  رد  رمـالایلوا "  " زا دوـصقم  نارگیدو ، يزار  رخف  ناـیب  قباـطم  یقرواـپ } هیآ 59 . ءاـسن ، هروـس  یقرواـپ .  {.} ْمُْکنِم
ماما ینامز  ره  رد  دـیاب  سپ  یقرواـپ } ص 387-401 . ج 4 ، نازیملا ، ریـسفت  ص 144 ؛  ج 10 ، يزار ، رخف  ریـسفت  یقرواپ .  . } دنتـسه

زا ریغ  ناـمز ، نیا  رد  واو  تسا ، هدـنام  یقاـب  رفن  ود  نیمز  يور  مدرم  زاو  هدـماین  رـس  هب  اـیند  رمع  هک  یماداـم  دـشاب  شیرق  زا  یموصعم 
تیادـهو ینطابو  يرهاظ  يربهرو  تیالوو  تماعز  رما  هیآو ، تیاور  رد  رمالا "  " زا دوصقم  رگید : ناـیب  هب  تسین . ع )  ) يدـهم ترـضح 

وا ینیشناجو  تفالخ  رما  دناوتب  ات  تسا  ربمایپ  تایصوصخو  تافص  ياراد  انعم  مامت  هب  هک  یـصخش  تسا ، تقیقحو  قح  هب  مدرم  قلطم 
يدهم ترـضح  زج  یـسک  نامز  نیا  ردو  دشاب ، دوجوم  دـیاب  نامز  ره  رد  یـصخش  نینچ  دـهد ، همادا  یحو  زج  هب  تانوؤش  مامت  رد  ار 
ییاپرب هب  کیدزنو  نامزلارخآ  رد  تما  نیا  زا  يدرم  رـس  تشپ  ع )  ) یـسیع ندـناوخ  زاـمن  : " دـیوگیم ینالقـسع  رجح  نبا  تسین . (ع )

ج يرابلا ، حتف  یقرواپ .  " . } دوب دهاوخن  یلاخ  تسا  هَّللاب  مئاق  هک  یتجح  زا  هاگ  چیه  نیمز  هک : دراد  لوق  نیا  رب  حیحص  تلالد  تمایق ،
" هفیلخ هدزاود   " ثیداحا رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو  عوضوم : یقرواپ } ص 385 . ، 6

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  هفیلخ ، هدزاود  ثیداحا 

شسرپ

؟ دراد تلالد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  هفیلخ ، هدزاود  ثیداحا 

خساپ

ّدح یف  رتاوتم  ثیدح  هک  مینادیمو  تسا . هتفر  رتارف  رتاوت  ّدح  زا  دراد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دـعب  ماما  هدزاود  رب  تلالد  هک  یتایاور   - 1
ربو هداد  رارق  لوبق  دروم  ار  ثیداحا  نیا  یگمه  هعیـش  لاجرو  باحـصا   - 2 درادن . يدنس  یـسررب  هب  یجایتحاو  تسا  نیقی  دیفم  هسفن 

؛ ردـص دیهـش  تسا . ماما  زا  اهنآ  رودـص  رب  باحـصا  داـمتعاو  تاـیاور  نیا  تّحـص  رب  لـیلد  دوخ  نیاو  دـناهدرک ، قاـفتا  اـهنآ  هب  لـمع 
هدیـسر راشتناو  ترثک  زا  ییالاب  هجرد  هب  ماما ، ظفح  تهج  هب  اهنآ  لقن  رد  ناماما  بناج  زا  طایتحا  ترثک  اـب  تاـیاور  نیا  : " دـیامرفیم

لیلد هک  دراد  دوجو  اهنیا  رد  ینئارقو  ایازم  نآ  رب  هفاضا  هکلب  تسین ، اهنآ  لوبق  يارب  ساسا  اـهنت  تاـیاور  نیا  رد  يددـع  ترثکو  تسا .
هدرک لقن  ار  ثیدـح  نیا  تسا  يرکـسعو : يداهو  داوج  ماما  رـصاعم  هک  يراـخب  مینکیم  هدـهاشم  دوب ... دـهاوخ  ثیداـحا  تحـص  رب 
هتفای قّقحت  نآ  نومضم  هکنآ  زا  لبق  تسا  هدش  تباث  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  نیا  تسا . یمهم  هتکن  نیاو  تسا ،

هب تایاور ، هعومجم  هظحالم  اـب   - 3 یقرواپ } . 66ù65ص ع ،)  ) يدـهملا لوح  ثحب  یقرواپ .  " . } دـسرب لاـمک  هب  ماـما  هدزاود  رکفو 
یقرواپ } هکنآ ًاصوصخ  تسا . هضافتسا  دح  رد  لقاال  دشابن  رتاوت  ّدح  هب  رگا  هک  میروخیمرب  دنسلاحیحص  ثیداحا  زا  يرامشیب  دادعت 

هک هدرکیم  ذـخا  یتایاور  هب  وا  تسا . هدرکیم  لابند  ار  یّـصاخ  شور  جـهنم  تایاور  لوبق  رد  ینیلک  یقرواـپ } یفاـک . لوصا  ر.ك : . 
یلخاد نئارق  هک  هدوـب  يربـخ  امدـق ، زا  نارگیدو  ینیلک  دزن  حیحـص  ربـخ  تسا . هتـشاد  نیموـصعم  زا  اـهنآ  رودـص  هب  ناـنیمطا  اـی  عـطق 
تیاور رودص  تحـص  يارب  یهار  اهنت  تقاثو  هکلب  تسا ، هدوبن  صاخـشا  تقاثو  رب  اهنآ  دامتعاو  تسا ، هدرکیم  دییأت  ار  نآ  یجراخو 

رـصع رد  هک  هدوب  یثیدـح  هناگدـصراهچ  لوصا  زا  يرایـسب  رد  ثیدـح  دوـجو  ربـخ ، لوـبق  رب  وا  دزن  نئارق  هلمج  زا  تسا . هدوـب  وا  دزن 
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نئارق هلمج  زاو  تسا . هتفرگ  رارق  باحصا  زا  ناگرزب  دییأت  دروم  هک  هدوب  یفورعم  باتک  رد  ثیدح  هکنآ  ایو  تسا ، هدش  فیلأت  ناماما 
باتک دـننامه  دـناهدومن ، دـیجمت  ار  اهنآ  نیفلؤم  تارـضح  نآو  هدـش  هضرع  ناماما  رب  هک  هدوب  ییاهباتک  رد  ثیدـح  دوجو  یجراخ ،

دزن هک  هدـش  ذـخا  ییاـهباتک  زا  ثیدـح  هک  تسا  نآ  نئارق  هلمج  زا  زینو  تسا . هتفرگ  رارق  ع )  ) قداـص ماـما  دـیجمت  دروـم  هک  مـیلس 
هب اـهنتو  تسا ، هدرک  لوبقو  هداد  رارق  هجوت  دروـم  مه  ار  تاـیاور  هنوـگ  نیا  ینیلک  خیـش  تسا ، هدوـب  داـمتعاو  قوـثو  دروـم  نیمدـقتم 
رد بتاک   - 4 تسا . هداد  لیکـشت  ار  وا  ثیداحا  زا  یـشخب  تایاور  زا  مسق  نیا  هکلب  تسا  هتـشادن  هجوت  دـناهقث  شنایوار  هک  یتاـیاور 

لوبق دروم  شتافیعـضت  زینو  هدیـسرن  تابثا  هب  شباتک  لصا  هکنآ  اب  هدرک ، دانتـسا  يرئاضغلا  نبا  تافیعـضت  هب  تاـیاور  یخرب  فیعـضت 
. دناهدش قیثوت  دوخ  ياج  رد  هک  هدرک  فیعضت  دایز  نب  لهسو  میهاربا  نب  یلع  نوچمه  ار  یخرب  زینو  تسا . هتفرگن  رارق  املع 

ارغص تبیغ  رصع  رد  دوخ  دوجو  تابثا  يارب  مالسلاهیلعيدهم  ماما 

هراشا

؟ دیشیدنا يریبادت  هچ 

شسرپ

؟ دیشیدنا يریبادت  هچ  ارغص  تبیغ  رصع  رد  دوخ  دوجو  تابثا  يارب  مالسلاهیلعيدهم  ماما 

خساپ

رد هصخش  هب  زین  دوخ  دنتشاد ، وا  تبیغو  تماماو  تدالو  هلأسم  تیبثت  يارب  لبق  ناماما  هک  ییاهيزاسهنیمز  زا  رظن  عطق  اب  ع )  ) ترـضح
: مینکیم هراشا  اههار  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  دندمآرب . دوخ  تماماو  تدالو  تابثا  ددصرد  فلتخم  ياههار  زاو  هدرک  تلاخد  هلأسم  نیا 

ماـجنا هب  مادـقا  يرورـض  عقاوم  رد   - 2 دـنوش . بایفرـش  شتاقالم  هب  دـنناوتب  هعیـش  ناگرزب  زا  یهورگ  هک  دـندرکيراک  ترـضح   - 1
 . یقرواـپ . } تفرگیم ماـجنا  ترـضح  دوـخ  طّـسوت  زین  دراوـم  یخرب  ردو  ارفـس  طـسوت  ًاـضعب  تازجعم  نیا  دوـمنیم . هزجعمو  تمارک 

داقتعا ات  دمآیم  رب  مدرم  فلتخم  ياهلاؤس  هب  خساپ  ددصرد  ًاصخش  ترـضح  نآ   - 3 یقرواپ } ح 44 . ص 325 ، ج 51 ، راونألاراحب ،
ع)  ) رـصع ماما  دوجو  رب  تسناوتیم  هک  دوب  یلیـالدو  نئارق  هلمج  زا  زین  ترـضح  ّصاـخ  ّطـخ   - 4 ددرگ . رتشیب  وا  هب  تبـسن  ناـشنیقیو 

ندیـسر اب  هک  دوب  ییاههار  هلمج  زا  اذـلو  تسا ، هدوب  سونأم  مدرم  نیب  ع )  ) يرکـسع ماما  شردـپ  نامز  رد  ّطخ  نیا  اریز  دـنک ؛ تلـالد 
. دندومنیم ادیپ  نانیمطاو  نیقی  دوخ  نامز  ماما  دوجو  هب  نایعیش  هسّدقم ، هّیحان  زا  تاعیقوت 

نومنهر جع ) ) يدهم ماما  دوجو  هب  ار  ام  هنوگچ  اههاگدید  نیا  تسیچ و  دنوادخ  ناهنپ  یفخم و  ياهتجح  هرابرد  هغالبلاجـهن  نآرق و  هاگدـید 
؟ دنکیم

شسرپ

( جع ) يدهم ماما  دوجو  هب  ار  ام  هنوگچ  اههاگدید  نیا  تسیچ و  دنوادخ  ناهنپ  یفخم و  ياهتجح  هرابرد  هغالبلاجهن  نآرق و  هاگدـید 
؟ دنکیم نومنهر 
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خساپ

، ادیپان بیاغ و  يرگید  و  راکشآ ، رـضاح و  کی  دنکیم : یفرعم  تجح  عون  ود  ادخ  يارب  هغالبلا ، جهن  رد  مالـسلاهیلع  نانمومریما  ماما 
جهن  « ) ُهتانَّیبَو ِهللا  ججح  َلُْطبَت  ّالَِئل  ًارومْغَم  ًاِفئاخ  َوا  ًاروهْـشَم  ًارِهاظ  اِّما  ٍهّجُِحب  هِلل  ِمئاق  ْنِم  ُضْرَْالا  ُولَْخت  یلب ال  َّمهّللَا  : » دیامرفیم هک  اجنآ 

یئرم و یهاـگ  هک  یئاـهتجح  دـنامیمن ، یلاـخوت  ياـهتجح  زا  هاـگچیه  نـیمز  يور  ایادـخ ، یلب ، ( ] هرامـش 47 راصق ، تاملک  هغـالبلا ،
لباق رایـسب  ُهتانَّیبَو » ِهللا  جـجح  َلُْطبَت  ّالَِئل   » ۀـلمج دوشن .] دوبان  وحم و  یهلا  نیئآ  لیالد  ات  دنتـسه ، ناـهنپ  مدرم  میب  زا  یهاـگ  و  راکـشآ ،

یئامنهار رد  لاح ، همه  رد  و  دنهدیم . ماجنا  ار  يربهر  نیگنـس  ۀفیظو  راکـشآ ، ناهنپ و  رد  یهلا  ناربهر  هک  دناسریم  تسا و  هظحالم 
، دـعاسم طیارـش  ندوبن  رثا  رب  هک  تسا  موصعم  ياوشیپ  نآ  زج  ایآ  تسیک ؟ رومغم » فئاخ و  تجح   » زا ماـما  دوصقم  دنـشوکیم . مدرم 

ریما مالک  رد  هک  تجح  عون  ود  نیا  زا  یهاگآ  زا  سپ  ددرگ ؟ هداـمآ  وا  تضهن  يارب  ناـهج  يزور  اـت  دربیم ، رـسب  تبیغ  ةدرپ  سپ  رد 
لاح نیا  اب  و  دـندوب ، ناهنپ  بیاـغ و  ناـنآ  هک  مینکیم  بلج  یهلا  ءاـیلوا  زا  یهورگ  هب  ار  ناگدـنناوخ  رظن  دروخیم ، مشچ  هب  ناـنموم 
یلو یبن و  هکنیا  ای  و  دنتـشاد ، لاغتـشا  دارفا  یگدنزاس  هب  یـصاخ  شـشوپ  اب  راتتـسا و  تروصب  هکنیا  ای  دـندرکیم و  تیادـه  ار  هعماج 

هک یسوم  ملعم  فلا ـ  زا : دنترابع  هورگ ، نیا  دارفا  زا  یخرب  دننک . هفیظو  ماجنا  سپـس  دسرب ، قح  نامرف  هک  دندوب  نآ  رظتنم  یلو  دندوب 
قرط زا  لاـس  هس  هک  هـلآ ـ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا ـ  یمارگ  ربماـیپ  ب ـ  اـمهیلع . هللا  مالـس  . تـسا هدـش  یفرعم  رْـضِخ »  » ماـنب راـبخا  رد 
اهتدم هک  مالسلاهیلع  سنوی  ترـضح  د ـ  دوخ . ةزور  لهچ  تبیغ  تدم  رد  ع )  ) یـسوم ترـضح  ج ـ  درکیم . تیاده  يدرف  یگدنزاس 

رما هب  لاس  یس  زا  سپ  یلو  دوب ، یبن  یکدوک  نارود  رد  هک  مالسلاهیلع  حیسم  ترضح  ه ـ دربیم . رسب  ناگدید  زا  ناهنپ  یهام  مکش  رد 
ياهتیاده ةوحن  نوئـش و  و  تیالو ، يالاو  ماقم  هب  ار  ام  دیجم ، نآرق  دوب  یـسوم  ترـضح  ملعم  هک  بیاغ  یلو  فلا ـ  دومن . مایق  تیاده 

تیاده رما و  هب  دشاب ، ناهنپ  اهرظن  زا  هکنیا  نیع  رد  یهلا ، نادرم  زا  یکی  تسا  نکمم  هک  هدومن  تباث  ینشور  هب  هدومن و  يربهر  ءایلوا 
یئانـشآ وا  اب  زین ، نامز  نآ  لوسر  یّتح  دنتخانـشیمن . ار  وا  اهنآ  دوب و  هتخانـشان  هک  دـنکیم  یفرعم  ار  يربهر  نآرق ، دزادرپب . داـشرا  و 

نینچ نآرق  رد  وا  ةرابرد  ناحبس  يادخ  هک  تسا  نامه  ربهر ، ّیلو و  نیا  دوب . یهلا  یفرعم  رثا  رب  اهنت  درک ، ادیپ  یئانـشآ  رگا  و  تشادن .
یـسک میدوب .] هداد  یمولع  وا  هب  دوخ  شیپ  زا  هدوب و  ام  تمحر  دروم  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  ياهدنب  وا ، ارمه  یـسوم و  : ] دیامرفیم

ادخ ءایلوا  زا  ًاعطق  دنوشیم ، دنمهرهب  وا  ملع  زا  يو  ّیصو  نامز و  ّیبن  نآرق ، حیرـصب  و  تسا ، ياهدرتسگ  عیـسو و  ملع  نینچ  ياراد  هک 
وا هب  یـسوم  یتـقو  هک  تسا  هتـشاد  يدـنمورین  يوـق و  حور  ناـنچنآ  هکلب  تـسا ، هدوـب  رت  عیـسو  شناد  مـلع و  رظن  زا  اـهنت  هـن  و  هدوـب ،
وت :» دیوگ یم  خساپ  رد  يو  يزومایب .»؟ نم  هب  تسا  هدش  هداد  وتب  هک  یمولع  زا  ات  منک  یهارمه  ار  وت  نم  هک  یهدیم  هزاجا  : » دیوگیم
نیا کش ، یب   68 66 ـ  فهک / یئامن »؟ لمحت  يرادـن  ربخ  اهنآ  رارـسا  زا  هک  ار  یئاهراک  یناوتیم  هنوگچ  ینک ، ربص  نم  اب  یناوتیمن 
دنچ نامه  رد  Θ ̠ نـشان ۀـنازرف  نیا  و  نامز » ّیلو   » نیا تالاح  یـسررب  تسا . هدوب  یهلا  يـالاو  ياهتیـصخش  زا  ادـخ و  ءاـیلوا  زا  درف 

هب نامز ، یلو  نیا  1 ـ هلمج : زا  دنکیم . يربهر  یتاکن  هب  ار  ام  تسا ، هدنارذگ  یسوم  ترـضح  اب  هک  وا  ساسح  یگدنز  زا  هاتوک  ۀظحل 
طرش نیاربانب ، دشیمن . انشآ  وا  اب  یسک  درکیمن ، یفرعم  ار  وا  ادخ  رگا  و  تخانش . یمن  ار  وا  یسک  درکیم . یگدنز  سانـشان  تروص 

عاضوا ثداوح و  زا  زگره  دوب ، ناهنپ  بیاـغ و  ناکدـید  زا  هکنیا  اـب  یهلا ، یلو  نیا  2 ـ  دنـسانشب . ار  وا  مدرم  ًاـمتح  هک  تسین  نیا  یلو ،
ار عاضوا  و  درکیم ، فرـصت  سوفن  لاوما و  رد  دوب ، هدش  هداد  وا  هب  ادخ  بناج  زا  هک  یتارایتخا  تیالو و  يور  و  تشادن . تلفغ  نامز 
هب دوب  نانآ  یگدـنز  هیام  هک  نایاونیب  یتشک  دـشن  یـضار  هک  دوب  قیقد  يردـقب  ثداوح ، يربهر  رد  وا  دومنیم . يربهر  یحلاـصم  قبط 

يور هک  دوب  ياهزادـنا  هب  وا  تارایتخا  درک . يریگولج  یتشک  فرـصت  زا  نآ ، نتخاس  بویعم  اـب  و  دـتفیب ، يرگمتـس  ياورناـمرف  تسد 
، دوب هتخانـشان  وا  دوخ  اهنت  هن  هکنیا  بلاج  ۀـتکن  3 ـ  دراد . اپب  میتی  لام  تنایـص  يارب  ار  يراوید  و  دـشکب ، ار  یناسنا  تسناوت  یحلاـصم 

دندادیمن هزاجا  زگره  دـندوب ، هاگآ  وا  فرـصت  زا  یتشک  بحاص  مدرم و  رگا  دوب . ناهنپ  يداع  مدرم  هاگدـید  زا  زین  وا  تافرـصت  هکلب 
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دندرکیمن شیاهر  زگره  دندوب ، وا  سفن  لتق  دهاش  مدرم  رگا  دنتـشادن . یهاگآ  وا  سدقم  فده  زا  اریز  دنک ، خاروس  ار  یتشک  وا  هک 
دوخ اهنت  هن  هک  دیمهف  ناوتیم  دشن ، وا  راک  هجوتم  يدحاو  داد  ماجنا  عامتجا  لد  رد  ار  روآتفگـش  ياهراک  نیا  ۀـمه  وا  هکنیا  و …زا 

زا رتمهم  4 ـ ار . وا  راک  هن  دـندیدیم  ار  وا  لعف  رثا  اهنت  اهنآ  دوب . ناهنپ  مدرم  رب  زین  ثداوح  عاـضوا و  رد  وا  فرـصت  هکلب  دوب ، ناـهنپ  وا 
طبـض و ای  سوفن  لاوما و  رد  فرـصت  اب  یهاگ  دادیم . ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  تیالو ، ماقم  نتـشاد  اب  وا  دوب . وا  يربهر  تیادـه و  همه ،

لمع șĘ �طـخ ۀـفیظو  هب  دارفا ، مـیلعت  يزاـسدرف و  قـیرط  زا  یهاـگ  و  تـشادیم . زاربا  ار  دوـخ  تیـالو  رثا  ناـمیتی ، لاوـما  تـسارح 
یبوخب یهلا ، یلو  نیا  ةدـنهد  ناـکت  ساّـسح و  دنز زا  درکیم . يربـهر  تیادـه و  ار  وا  هارمه  یــسوم و  دــننام  يدارفا  و  دوـمنیم ،

نامز عاضوا  تقو و  حـلاصم  هب  یگتـسب  رما  نیا  و  دوب . دـهاوخ  ناهنپ  یفخم و  ینامز  و  ادـیپ ؛ نایع و  یهاگ  ناـمز » یلو   » هک میمهفیم 
و دریگ ، ماجنا  ناهنپ ـ  راکـشآ و  تروص ـ  ود  هب  دـناوتیم  تسا ـ  یلو  ماما و  هفیظو  هک  يربهر ـ  تیادـه و  میمهفیم  هکناـنچمه  دراد .
زا رتنـشور  دیامنیم . مایق  ریطخ  ۀفیظو  نیا  هب  زین  یناهنپ  ءافتخا و  لاح  رد  هکلب  دنک ، تیاده  ات  دوش  هتخانـش  ماما  هک  تسین  مزال  زگره 

ماجنا يزاس » هعماج   » تروصب یهاگ  و  يزاس » درف   » تروص هب  یهاـگ  تسا ـ  یهلا  ءاـیلوا  نوئـش  زا  هک  يربهر ـ  تیادـه و  هکنیا : همه 
طیارش رد  هکلب  دنک . يربهر  ار  مومع  هتسویپ  ای  دنسانشب و  ار  هللا  یلو  دارفا ، ۀمه  درادن  یموزل  زگره  يزاسدرف ، تروص  رد  و  دریگیم .
نارود یلو   » ۀفیظو هیبش  تبیغ ، نارود  رد  مالسلاهیلع  ماما  ۀفیظو  دزادرپب . يزاس » درف   » هب دیاب  دشابن ، رودقم  يزاس » هعماج   » هک یصاخ 

هدوب و سامت  لاح  رد  قیال  هتسیاش و  دارفا  اب  دراد ، یتافرـصت  مدرم  ینید  يویند و  یگدنز  روما  رد  ءافتخا ، لاح  رد  ماما  تسا . یـسوم »
رارق نایاوشیپ  ار  نانآ   ] 73/ ءایبنا انِْرمَِاب » َنوُدْهَی  هَِّمئَا  ْمُهاْنلَعَجَو  : » دیامرفیم یلاعت  يادـخ  دراد . لاغتـشا  اهتیـصخش  تیبرت  يزاسدرف و  هب 
ةویـش هک  دـناسریم  هکلب  تسادـخ ، ناـمرف  هب  ناـنآ  تیادـه  هک  دـناسریم  اـهنت  هن  هیآ  نیا  دـننکیم .] تیادـه  اـم  ناـمرف  هب  هک  میداد 

و دنزرو . لاغتـشا  تیاده  هب  ءافتخا  لاح  رد  نانآ  هک  دریگیم  قلعت  نآ  رب  ادخ  تیـشم  هدارا و  یهاگ  تسا . یهلا  نامرفب  زین  ناشتیادـه 
ۀمه اهتیاده و  ۀمه  لاح ، ره  رد  دنریگ . شیپ  ار  یعمج  تیاده  ةویش  و  دنیآ ، نورب  بیغ  ةدرپ  سپ  زا  هک  دنکیم  باجیا  حلاصم  یهاگ 

هفیظو ماجنا  يزاسدرف  ۀـنیمز  رد  ربمایپ  هک  يراگزور  رد  مالـسا  ربمایپ  ناهنپ  توعد  ب ـ  تسا . ادـخ  نامرف  هب  ناـنآ  تیادـه  ياـههویش 
ارف ادخ  نامرف  هکنیا  ات  دوب ، وا  راک  تیاده ، ةویـش  نیا  دومنیم . ارجا  درف  ةدودحم  رد  ار  انِْرمََاب » َنوُدـْهَی   » ۀفیرـش ۀـیآ  نومـضم  درکیم ،

مدرم راکشآ  روطب  ًادعب  و  یناهنپ ، رس و  لاح  رد  ءادتبا  هک  تسین  (ص ) مالسا ربمایپ  اهنت  نیا  درک . توعد  عمج  تیاده  هب  ار  وا  دیـسر و 
دننک و يربهر  اراکشآ  نانآ  هک  دریگیم  قلعت  نیا  رب  لجوزع  يادخ  نامرف  یهاگ  تسا . یهلا  یلک  تنـس  نیا  هکلب  درکیم ، تیاده  ار 

ربمایپ حون  ترضح  یگدنز  رد  هنومن  ود  ره  دنزرو . لاغتشا  يزاس  درف  هب  یناهنپ  ءافخ و  تروص  هب  هک  دنکیم  باجیا  وا  تیشم  یهاگ 
ارف ار  نانآ  زین  ناـهنپ  رد  متخاـس و  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  : ] دـنکیم ناـیب  نینچ  ار  دوخ  غیلبت  ةوحن  يو  تسا . دوجوم  هیلع  هللا  تاولص 

ناهنپ توعد  زا  مود  زارف  رد  هکنانچمه  دوشیم ، يروآدای  ار  دوخ  راکـشآ  ِتوعد  تسخن ، زارف  رد  مالـسلاهیلع  حون  ترـضح  مدناوخ ]
ثیداـحا نآرق و  قیاـقح ، نیا  هب  هجوت  اـب  تسا . هدوب  رـشب  دارفا  تیادـه  يارب  ادـخ و  ناـمرفب  غیلبت  هنوگ  ود  ره  دـیوگیم . نخـس  دوخ 

تبیغ اب  نیا  و  دشاب ، هعماج  ربهر  يداه و  دیاب  ماما  هک  تسا  نیا  لاؤس  اهنت  دهدیم . یهاوگ  ربهر  نینچ  تایح  دوجو و  هب  رتاوت ، قوفام 
ینلع و یمومع و  وا  تیادـه  هویـش  دراد  یموزل  هچ  یلو  دـشاب ، ربـهر  يداـه و  دـیاب  ماـما  هک  تسا  نیا  خـساپ ، تسا ؟ راـگزاس  هنوگچ 
 – یتدم يو  هک  دشاب  نیا  ادخ  نامرف  رگا  انِْرمَِاب .» َنوُدْهَی  : » تسوا رما  ادخ و  نامرف  هب  وا  تیادـه  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـشاب .؟ راکـشآ 

ناوتیم زاب  ددرگ ، مهارف  هعماـج  یگدـنزاس  يارب  هنیمز  اـت  دـیارگ  يزاـس  درف  هب  ددرگ - هداـمآ  ماـیق  تضهن و  هنیمز  هک  یتقو  اـت  ینعی 
قح تقیقح و  هب  نوگانوگ  ياهسامت  اب  و  فلتخم ، ياهـشور  اب  ار  یهورگ  افخ  رد  وا  رگا  تسا .؟ ربهر  يداه و  هنوگچ  ماما  نیا  تفگ :

هرابرد هنوگچ  تسا .؟ هدرکن  لمع  ناکما  دح  رد  دوخ  يربهر  ۀـفیظو  هب  ایآ  دراذـگب ، رثا  دارفا  زور  دـنک و  توعد  يور  دـنک و  توعد 
ینعم هصالخ ، دـنکیمن !؟ تیافک  مالـسلاهیلع  رـصع  یلو  ترـضح  دروم  رد  يو  تسا ، یفاک  هویـش  نیا  مالـسا ، ربمایپ  حون و  ترـضح 

، هدومرف رما  لجوزع  يادخ  روطره  هک  تسا  نیا  نآ ، دافم  هکلب  دـننکیم ، تیادـه  ینلع  روط  هب  هتـسویپ  هک  تسین  نیا  انِْرمَِاب » َنوُدـْهَی  »
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ياهفّرصت اهتیاده و  تاغیلبت و  تسا و  ناهنپ  بیاغ و  راظنا  زا  نامز  یلو  يرآ  راکـشآ ، هچ  ناهنپ و  هچ  دنهدیم  ماجنا  ار  تیاده  هفیظو 
، مالـسلاهیلع یـسوم  ترـضح  ج - تسا . یناهن  يرـس و  زین  وا  هدافا  ضیف و  دراد و  يرـس  تاغیلبت  یلو  دشابیم ، ناهنپ  اههدـید  زا  زین  وا 

یـشخبدوس تیاده و  ماقم  اب  ماما  تبیغ  دشاب و  عامتجا  لد  رد  دیاب  هتـسویپ  اوشیپ ، ماما و  رگا  دوب . بیاغ  ناهنپ و  ناگدید  زا  زور  لهچ 
يرود لیئارساینب  زا  مامت  زور  لهچ  نآرق ، حیرصت  قبط  هک  یهلا  ربمایپ  نیا  ایآ  تفگ ؟ دیاب  هچ  یسوم  ترضح  هرابرد  دراد ، تافانم  وا 

ار يربهر  توبن و  ماقم  میئوگب  رگا  هن ؟ ای  دوب  ماما  هن ؟ ای  دوب  ربهر  تدـم  نیا  رد  هیآ 142 ) فارعا ، هروس  هیآ 51 . هرقب ، هروس  ، ) دیزگ
بلـس وا  زا  يربهر  ماقم  نامز ، نیا  رد  میئوگب  رگا  و  تسیچ ؟ یماـما  نینچ  دوجو  هدـیاف  هک ، دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  تشاد ، هدـهع  رب 

. دوب هدش  بیاغ  اههدید  زا  تاروت ، ذخَا  يارب  تمس ، نیا  نتـشاد  اب  يو  هک  مینادیم  یگمه  اریز  میاهتفگ ، یـساسا  یب  نخـس  دوب ، هدش 
تسا ینثتـسم  تبیغ  زا  رادقم  نآ  طقف  و  تسا . ناسکی  لقع  رظن  رد  دایز  مک و  تدم  دشاب ، هدنهد  ماهلا  شخب و  ینـشور  دیاب  ماما  رگا 

رگا دراد . قرف  مئاق  ترضح  اب  یسوم  ترضح  تبیغ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دنکیم . باجیا  ار  نآ  باوخ ، دننام  یگدنز  ترورض  هک 
خـساپ تسین . نینچ  مئاق  ترـضح  هرابرد  نایرج  یلو  تشاد ، روضح  مدرم ، نایم  رد  وا  ّیـصو  هک  دوب  نیا  رطاخب  دیزگرب  تبیغ  یـسوم 

نامه ددرگ و  ناهنپ  هاگدید  زا  یحلاصم  للع و  ربانب  نامز  یلو »  » هک تسا  تهج  نیا  اهنت  هیبشت ، زا  فده  اریز  تسا ، نشور  راتفگ  نیا 
نتـشاد میـشوپب ، مشچ  نخـس  نیا  زا  رگا  دشاب . زین  مئاق  ترـضح  زّوجم  دـناوتیم  دـیدرگ ، یـسوم  ترـضح  تبیغ  زِّوَُجم  هک  یتحلـصم 

راک عقاو  رد  دوب و  ماما  هک  دوب  نیا  رطاخب  تشاد ، ياهضافا  وا  رگا  تسا . ربهر  ماما و  زین  وا  اریز  ددرگیمن ، ربماـیپ  تبیغ  زوجم  یـصو ،
تما نایم  رد  یناِبیان  زین  رـصع  یلو  هتـشذگ  نیا  زا  دیـشکیم . شود  رب  ار  یـسوم  راب  مه  دوخ و  راب  مه  هکنیا  هن  دادیم ، ماـجنا  ار  دوخ 

هب فلتخم  عضاوم  رد  دیجم  نآرق  یهام  مکش  رد  ینادنز  سنوی » - » د دنریگب . هدهع  رب  تبیغ  نارود  رد  ار  تما  ربهر  دنناوتیم  هک  دراد 
مکش رد  یتدم  سنوی  نآرق ، حیرـصت  قبط  دعب ) هب  هیآ 140 تافاص ، هروس  هیآ 78 . ءایبنا  هروس   ) تسا هدومن  هراـشا  سنوی  تشذـگرس 

ياوشیپ رگا  لاح  دوب . رود  دوخ  تیالو ، ماقم  نتـشاد  اب  یهلا  ّیلو »  » نیا  144/ تافاص دوب  ناهنپ  دوخ  تما  ناگدـید  زا  سوبحم و  یهام 
زا جورخ  زا  سپ  سنوی  دیوگیم : ًاحیرـص  نآرق  درک ؟ هیجوت  ناوتیم  هنوگچ  ار  وا  تبیغ  دشاب ، شخب  رون  ضیفم و  هتـسویپ  دـیاب  یهلا 

ناوتیم تشاد ، مازعا  مدرم  تیادـه  يارب  ار  وا  دـنوادخ  رگید  راب  هکنیا  زا   147/ تافاص دـیدرگ  مازعا  یتیعمج  يوسب  زاب  یهام ، مکش 
غـیلبت و زا  یحلاـصم  يور  تدـم  نیا  رد  تسه ، هک  يزیچ  تـسا . هدوـب  یهلا  تیـالو  ماـقم  ياراد  سبح  تدـم  رد  يو  هـک  دز  سدـح 

نامه رتشیب ، اـی  يرفن و  رازهدـص  تیعمج  زا  دوصقم  مینادـب  هک  دوشیم  نشور  یبوخب  یتروص  رد  تقیقح  نیا  دوب . هدـنامزاب  تیادـه 
. تسا حیـسم  ترـضح  بلطم ، نیا  رگید  ۀنومن  ه - ـ دـندوب . هداد  تاجن  یهلا  باذـع  زا  ار  دوخ  هبوت ، رثا  رب  هک  تسا  سنوی  نیـشیپ  موق 
یکدوک و نارود  رد  هک  دیوگیم  نخـس  يربمایپ  زا  دیجم  نآرق  تشاد . دوجو  ینامز  هلـصاف  حیـسم ، ترـضح  غیلبت  تقو  توبن و  نایم 
هک تسا  نیا  هن  رگم  تسا . هدـش  زاغآ  يزارد  نایلاس  زا  سپ  وا  تیادـه  غیلبت و  اـما  تسا ، هدـیدرگ  رختفم  توبن  ماـقم  هب  یگراوخریش 

ترضح  30/ میرم تسا » هداد  رارق  ناربمایپ  زا  ارم  هداد و  نمب  باتک  متـسه  ادخ  هدنب  نم  : » دیوگیم نینچ  حیـسم  ترـضح  هرابرد  نآرق 
درف ره  دیدرگ . زاغآ  یگلاس  یس  رد  وا  یناگمه  تیاده  یمومع و  عفن  یلو  تفگ ، دوخ  یگدنز  مایا  نیتسخن  رد  ار  نخـس  نیا  حیـسم ،

. دنک هدایپ  نامز  ماما  یگدنز  رد  ار  حیسم  ترضح  یسوم و  ترضح  ِنامز  یلو » ، » حون تیاده  ياههویش  تسا  مزال  یضرغیب 

. دنتشاد ام  ندرک  عناق  رد  یعس  لیلد  دنچ  اب  هدش ، هتشک  سپس  هدرک و  روهظ  نامز ( ماما  دنراد  داتقعا  یهورگ 

هراشا

رهز ار  وا  هک  ینزریپ  هلیـسوب  دنک  روهظ  ماما ( هاگره  دیوگ  یم  هک  تسه  یتیاور  دنتفگ  یم  اهنآ  . 1 دشاب :  یم  ریز  حرش  هب  اهنآ  لیالد 
مدع اهنآ  . 2 دسر . یم  تداهش  هب  دهد  یم 
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شسرپ

ریز حرش  هب  اهنآ  لیالد  دنتشاد . ام  ندرک  عناق  رد  یعس  لیلد  دنچ  اب  هدش ، هتـشک  سپـس  هدرک و  روهظ  نامز ( ماما  دنراد  داتقعا  یهورگ 
یم تداهش  هب  دهد  یم  رهز  ار  وا  هک  ینزریپ  هلیـسوب  دنک  روهظ  ماما ( هاگره  دیوگ  یم  هک  تسه  یتیاور  دنتفگ  یم  اهنآ  . 1 دشاب :  یم 

دنناد یم  يدیدج  نید  هدنهد ي  تراشب  ار  نامز ( ماما  هک  دنناد  یم  تلع  نیدب  تداهش  زا  سپ  یناهج  لدع  دوجو  مدع  اهنآ  . 2 دسر .
ره اهنآ  دـنک ، یم  رمع  زور  مین  صقان  رگا  زور و  کی  دوش  جـیورت  لماک  نم  نید  رگا  دـندومرف :  هک  ربمایپ  زا  یتیاور  هب  دانتـسا  اب  اهنآ 

نیا ایآ  دهد . یم  ار  يدیدج  نید  نیون  هدمآ و  ماما )(  ) یـصخش ترجه  زا  دعب  لاس  هک 1000  دندقتعم  دنناد و  یم  لاس  ار 1000  زور 
کمک اب  رگید  لاس  دصدنچ  ًالثم  یجیردت  روط  هب  تلادع  نیا  هدرک و  یعـس  تلادع  داجیا  رد  هدرک و  روهظ  نامز  ماما  هک  نانآ  داقتعا 
ناشیا عیرـس  لدـع  نامز و  ماما  روهظ  دروم  رد  ناوت  یم  هک  یمکحم  لیالد  دـشاب ؟ یقطنم  دـناوتیم  دـیآ  یم  دوجو  هب  يدـیدج  ربمایپ 

؟ تسیچ تایاور  هب  هجوت  اب  تفگ 

خساپ

زا سپ  دنـشاب و  یم  ربمایپ  نیرخآ  دـمحم ( ترـضح  یمارگ ، ربمایپ  ربتعم  تایاور  دـیجم و  نآرق  تایآ  هب  هجوتاـب  تسا  مّلـسم  هک  هچنآ 
متاخ هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دـحا  اـبا  دـمحم  ناـک  اـم   : " هفیرـش هیآ  نیا  هلمج  زا  درک . دـهاوخن  روهظ  رگید  يربماـیپ  ناـشیا 

هراشا ناشیا  تموکح  ییاپرب  و  يدـهم (  ترـضح  روهظ  هب  دـیجم ، نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  و  هیآ 40 ) بازحا /  ۀـکرابم  هروس  "  ) نییبـنلا
نافـضتسم رب  میهاوخ  یم  ام  "  ) نیثراولا مهلعجن  ۀـمئا و  مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و   : " هلمج زا  دراد ،

" دیرن  " ۀملک هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  ( 5 هیآ صـصق /  هکرابم  هروس  .() میهد رارق  نیمز  يور  ناثراو  ناـیاوشیپ و  ار  ناـنآ  میهن و  تّنم  نیمز 
هیآ نوچ  يا  هفیرش  تایآ  و  تسا . هدش  قیبطت  يدهم (  ترـضح  هب  تایاور ، زا  يرایـسب  رد  نیاربانب  تسا ، یهلا  رارمتـسا  ةدارا  هب  هراشا 

تایاور رد  تسا و  هداد  ار  ناحلاص  تموکح  ققحت  هدـعو  دـنوادخ  هک  رون ، هکرابم  هروس  هفیرـش 55  ۀیآ  و  ءایبنا ، ( هکرابم  هروس   105
 : دومرف هللا (  لوسر   : " هک دنا  هدرک  تیاور  ّتنـس  لها  دشاب . یم  رـصع ( یلو  ترـضح  روهظ  نامز  هدـعو  نیا  لماک  قادـصم  هک  تسا 

مانمه نم و  تیب  لهازا  يدرم  ات  درک ، دـهاوخ  ینالوط  نانچ  ار  زور  نآ  لاعتم  يادـخ  دـشاب ، هدـنامن  رتشیب  ناهج  رمع  زا  زور  کی  رگا 
لقن سابع  نبا  زا  ج2،ص46 ) يزمرت ، حیحص  .") تسا روج  ملظ و  زا  رپ  هچنانچ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دسرب و  تموکح  هب  نم 
روهظ هک  یماگنه  دـشاب و  يرظتنم  مئاـق  وا  نادـنزرف  زا  تسا و  نم  زا  دـعب  تّما  ماـما  یلع ( اـنامه  دومرف :  هللا (  لوسر   : " هک دـنا  هدرک 

 ) ، ینسح میظعلادبع  بانج  و  ص494 ) هّدوملا ، عیباین  .") تسا هدش  متـس  ملظ و  زا  ُرپ  هکنانچ  دزاس ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک ،
رد هک  منیب  یم  ار  نایعیـش  ایوگ  دراد ، تّدم  زارد  یتبیغ  ام  مئاق   : " تسا هدرک  لقن  یلع ( زا  شناردپ ، زا  یقت ، ( دمحم  ماما  ترـضح  زا 
ره هک  دیـشاب  هاگآ  دنبای . یمن  ار  وا  یلو  دـنیوا ، يوجتـسج  رد  ددرگ ، یم  هاگارچ  لابند  هک  يا  هنـسرگ  ناویح  دـننامه  وا ، تبیغ  نامز 
نم ۀـجرد  رد  نم  اب  تمایق ، زور  رد  ددرگن ، بلق  تواسق  راچد  شماما ، تبیغ  لوط  رثا  رد  دـنامب و  تباـث  شنید  رب  هک  ناـشیا ، زا  سک 

یطّلست يرگمتس  مکاح  چیه  و  ،) دوب دهاوخن  وا  ندرگ  سکچیه  زا  یتعیب  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه   : " دومرف سپس  ... دوب " دهاوخ 
ترضح زا  ص255 ) رثالا ، بختنم  .") ددرگ یم  بیاغ  مدرم  مشچ  زا  دوش و  یم  دـلوتم  هنایفخم  روظنم ، نیدـب  و  تشاد ). دـهاوخن  وا  رب 
تفرعم يوق و  نیقی  هک  یـسک  اهنت  تسا و  يرگید  زا  رت  ینالوط  یکی  هک  دراد  تبیغ  ود  ام  مئاـق   : " دـندومرف هک  هدـش  تیاور  داّـجس (

روهظ و طیارش  ندوبن  مهارف  ترضح ، نآ  تبیغ  یلصا  زار  و  ص251 ) رثالا ، تختنم  . ) دننام یم  تباث  وا  تماما  رب  دنشاب ، هتشاد  حیحص 
يرادیاپ و هزادنا  مدرم و  شیامزآ  هلمج  زا  يرگید ، ياهتمکح  تایاور ، زا  یضعب  رد  تسا و  نارگمتس  ناراّبج و  رش  زا  ندنام  ظوفحم 

هدیجنس نانآ  راتفر  هدیسر ، لامک  هب  يدهم (  ترضح  روهظ  نامز  رد  مدرم  لقع  تسا ، مّلسم  هچنآ  تسا . هدش  نایب  اهنآ ، ندنام  راوتسا 
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ترـضح تلاسر  هب  یمالـسا و  تلادـع  مالـسا و  ساسا  رب  یناـهج ، تموکح  اـهنت  بیترت ، نیدـب  دریذـپ . یم  تروص  ریبدـت  ساـسارب  و 
هکلب دوشن ، تفای  زین  دساف  ریرـش و  ناسنا  چیه  هک  تسین  انعم  نیدب  هتبلا  دنوش . یم  دوبان  همه  لطاب  ياهتموکح  هدش ، سیـسأت  يدـهم (
ردـص زا  نمـشد  هتبلا  تسا . نامیا  یب  تسپ و  دارفا  نامه  نایم  زا  زین  ترـضح  نآ  لتاق  هنرگ  و  تسا ، راـکوکین  دارفا  ناـنمؤم و  اـب  هبلغ 

اهنآ نیرخآ  دـنا و  هدرک  روهظ  یلعج  يدـهم  نیدـنچ  نونکات  هک  هتـشاد ، ّتیودـهم  نایرج  ندیـشک  فارحنا  رد  یعـس  نونکات ، مالـسا 
يا هجیتن  موش  تاکرح  نیا  زا  دـنا  هتـسناوتن  تسا و  هدـش  یثنخ  ناـهج  رـسارس  رد  هیقف  تیـالو  يرایـشوه  اـب  هک  هدوب ، ینادوس  يدـهم 

هب دـیاب  اـهنت  درک و  اـنتعا  اـهنآ  هب  دـیابن  هک  تسا ، دروم  نیا  رد  یلعج  تاـیاور  نتخاـس  نانمـشد ، ياهـشالت  هلمج  زا  نینچمه  دـنریگب .
ناراـی زا  هک  نیا  دـیما  هب  دـننک . یم  دـییأت  ار  نآ  یّنـس  هعیـش و  ناـگرزب  تسا و  يربتعم  كردـم  دنـس و  ياراد  هک  دوب  یکتم  یتاـیاور 

شسرپ و  300 " اب يدزی  حابصم  داتسا  دیاقع ، شزومآ  ذخآم :  عبانم و  نیمآ . میـشاب . فیرـشلا " هجرف  یلاعت  هللا  لجع  " يدهم ترـضح 
ص396 نایورغ ،  ياقآ  زا  ج2 ، دیاقع ، شزومآ  و"  تاحفص 170 و 171 ؛  یمطاف ، دمحا  دیس  داتسا  زا  يراک  " خساپ ، 

؟ دراد دوجو  ع )   ) يدهم ترضح  هرابرد  يا  هیآ  ایآ  تسیچ و  ع )   ) يدهم ترضح  دوجو  لیالد 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ع )   ) يدهم ترضح  هرابرد  يا  هیآ  ایآ  تسیچ و  ع )   ) يدهم ترضح  دوجو  لیالد 

خساپ

یف انبتک  دقلو  لوا : هیآ  دوشیم . افتکا  هیآ  ود  رکذ  هب  اهنآ  نیب  زا  هک  تسا  ناوارف  دیجم  نارق  رد  جع ) ) يدهم ترـضح  هب  طوبرم  تایآ 
هک میتشون  تاروت  سپ  زا  روبز  رد  قیقحت  هب  نیدـباع  موقل  اغالبلاذـه  یف  نا  نوحلاصلا  يدابع  اهثری  ضرـالا  نا  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا 

،M} دنیادخ ناگدنب  هک  یموق  يارب  تسا  ییاسر  مایپ  نخـس  نیا  رد  نیقی  هب  درب ، دـنهاوخ  ثرا  هب  نم  حـلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  املـسم 
الاب هیآ  رد  لمأت  لباق  درب . دنهاوخ  ثرا  هب  ار  نآ  حلاص ، ناگدنب  هک  دهدیم  ربخ  نیمز  ییاهن  تشونرس  زا  هفیرش  هیآ  هیآ 105 .) ایبنا ، )

یهلا ربماـیپ  ود  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدـش  داـی  تموـکح  نیا  زا  دوواد  ترـضح  روـبز  یـسوم و  ترـضح  تاروـت  رد  هک  تسا  نـیا 
اب مه  نآ   ) تسا هدش  هداد  نیمز  يور  رب  ناحلاص  تموکح  زا  ربخ  اهنآ  هب  لاح  نیا  اب  دنتـشاد ؛ تموکح  هک  دناهدوب  ییایبنا  زا  ناشدوخ 

نیمز لک  رب  تموکح  نآ  تسا و  يرگیدتموکح  یهلا ، هدعو  نیا  هک  دنکیم  نشور  ار  تقیقح  نیا  هدـش ، دای  بلطم  دـیکأت .) همه  نیا 
تموـکح قـقحت  هدـعو  ربماـیپ ، ود  نیا  باـتک  رد  نیمه  يارب  هک  تسا  ینتفگ  دراد . اـنعم  نیمه  هب  هراـشا  مه  ضرـالا  هـملک  دـشابیم .

هدعو نیا  رکذ  صاصتخا  تسا . جع ) ) نامز ماما  روهظ  نامز  هب  صوصخم  هدوبن و  نامز  نیا  ات  یتموکح  نینچ  تسا و  هدش  هداد  یناهج 
ناـمز رد  نیمز  زا  یـشخب  رب  ناـنمؤم  تموکح  هبرجت  تهج  هب  ارهاـظ  رگید ،) ینامـسآ  ياـهباتک  ناـیم  زا   ) روبز تاروت و  رد  یناـهج 

فلختـسا امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هّللادـعو  مود : هیآ  تساـهدوب . دوواد  یـسوم و  ترـضح 
دعب رفک  نم  ائیـش و  یب  نوکرـشیال  یننودبعی  انما  مهفوخ  دـعب  نم  مهنلدـبیلو  مهل  یـضترا  يذـلا  مهنید  مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذـلا 

رد اعطق  ار  نانآ  هک  دومرف  هدعو  دنداد ، ماجنا  ار  تاحلاص  دندروآ و  نامیا  هک  ار  امـش  زا  یناسک  دنوادخ  نوقـسافلا  مه  کئلواف  کلذ 
رقتـسم ار  ناشنید  ناشیارب  اعطق  درامگ و  تفالخ  هبدـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  هک  هنوگ  نامه  درامگ ، دـهاوخ  تفالخ  هب  نیمز 

ارم هک  نآ  تهج  هب  دنکیم ، نوگرگد  تینما ، تلاح  هب  ناشفوخ  سپ  زا  ار  نانآ  اعطق  تفریذپ و  ناشیارب  ار  نآ  هک  ینید  دومن ؛ دهاوخ 
نیا رد  هیآ 55 .) رون ، ، ) M} دنناقـساف نانآ  اعطق  سپ  دزرو  رفک  نآ  زا  دعب  هک  ره  دننادرگن و  کیرـش  نم  اب  ار  يزیچ  و ]  ] دننک تدابع 

یـسرت هنوگ  چیه  نآ  هیاس  رد  هک  یتموکح  دهدیم ؛ ناناملـسم  هب  ار  نیمز  يور  رب  یهلا  تموکح  رارقتـسا  هدعو  دـنوادخ  هفیرـش ، هیآ 
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يرثا قافن  كرـش و  زا  نآ  رد  هک  یمالـسا  دص  رد  دص  یتموکح  ینعی ، دوشیم ؛ ماجنا  كرـش  نودـب  دـنوادخ  تدابع  نآ  رد  تسین و 
دهاوخ یناهج  تموکح  هک  تسا  تجح  ترـضح  اهنت  هدوبن و  لاح  هب  ات  تایـصوصخ ، نیا  اب  یتموکح  هک  تسا  نشور  ًـالماک  تسین .

عون رد  هتـشذگ ، ناربمایپ  تموکح  هب  تموکح  نیا  هیبشت  دـنک . دـهاوخار  قافن  رفک و  هشیر  هدومن و  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  تشاد و 
اما ناهج . رسارس  زا  كرش  رفک و  ندش  هدیچرب  ندوب و  یناهج  تهج  زا  نآ  تایـصوصخ  رد  هن  تسا ؛ نآ ) ندوب  یهلا  ینعی   ) تموکح

مدرم رب  دـنوادخ  فرط  زا  هدـنز  یتجح  دـیاب  نامز  ره  رد  هک  نیا  هب  دـنکیم  مکح  هک  لقع  لیلد  زا  ریغ  يدـهم  ترـضح  دوجو  لیالد 
دروم رد  ییاهباتک  تنـس  لها  ياملع  زا  رفن  دـنچ  یتح  تسا . هدـش  لـقن  ینـس  هعیـش و  زا  هک  تسه  یناوارف  رتاوتم و  تاـیاور  دـشاب ،

هعلاطم يارب  دناهتـشون . درک و ... دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دمآ و  دهاوخ  هک  نیا  ترـضح و  نآ  دوجو  تابثا  يدهم و  ترـضح 
زا يرامآ  تروص  هب  یتاـعالطا  یطویـس . يدـهملا ، راـبخا  یف  يدرولا  فرعلاو  یناهفـصا  میعن  یبا  ظـفاح  يدـهملا ، ۀفـص  رتشیب ر.ك :
هب تراشب  تایاور  - 1 دوشیم : رکذ  امـش  يارب  تسا -  هدـش  جارختـسا  ینـس  هعیـش و  بتک  زا  هک  جـع - ) ) نامز ماما  دروم  رد  تایاور 

تلالد هک  یتاـیاور  دروـم 3 - تسا 389  (ص ) ربماـیپ تیب  لـها  زا  دـناسریم  هک  یتاـیاور  دروـم 2 -  675 جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ 
تلالد هک  یتایاور  دروم 5 - تسا 192  (س ) همطاف دالوا  زا  دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  دروم 4 - تسا 214  (ع ) یلع دالوا  زا  دـنکیم 

دروم 7- تسا 185  (ع ) نیدباعلانیز ماما  دالوا  زا  دنکیم  تلالد  هک  یتایاور  دروم 6 - تسا 148  (ع ) نیسح ماما  دنزرف  نیمهن  دنکیم 
داد لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  دروم 8 - تسا 147  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دالوا  زا  دنکیم  تلالد  هک  یتایاور 

تموکح دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  دروم 10 - تسا 318  ینالوط  ترـضح  رمع  دـنکیم  تلالد  هک  یتاـیاور  دروم 9 - دنکیم 132 
زا یکی  زا  یتـیاور  ناــیاپ  رد  دروـم  تسا 136  نیمهدزاود  ماـما  دـنکیم  تلـالد  هـک  یتاـیاور  دروـم 11 - تسا 47  یناـهج  ترـضح 

دنوادـخ زور ، کی  رگم  دـنامن  یقاب  راگزور  هنامز و  زا  رگا  : » دـیامرفیم (ص ) ادـخ لوسر  دوشیم . رکذ  تنـس  لـها  ربتعم  ياـهباتک 
، لبنح دمحا  دنـسم  «، ) دوب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هچنانچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  درک  دـهاوخ  ثوعبم 

(. ص 17 و 70 ج 3 ، ص 99 -  ج 1 ،

دراوم ریاس 

؟ تسا ینیرفآ  دیما  يارب  طقف  ای  دراد  تقیقح  (ع ) يدهم ماما  روهظ  هدعو ي 

شسرپ

؟ تسا ینیرفآ  دیما  يارب  طقف  ای  دراد  تقیقح  (ع ) يدهم ماما  روهظ  هدعو ي 

خساپ

روهظ زا  سپ  زین  نونکا  دنا . هدروآ  اهدای  هب  ار  نآ  هتسویپ  ناینیشیپ  تسا . یساسا  یلـصا  نامزلارخآ ، رد  حلـصم " ناتـساد  دوعوم "و"  "

ةرابرد تشدرز  راثا  اه و  باتک  رد  دـهد . یم  تراشب  لـک  حلـصم  روهظ  هب  هک  تسه  يراـثآ  میدـق  ياـهناسنا  ياـهراگدای  رد  اـه  نرق 
" دوعوم هدنهد و"  تاجن  زا  نخس  زین  نانآ  ياه  باتک  ناودنه و  ياه  نییآ  رد  تسا . هدمآ  يرایسب  بلاطم  دوعوم  روهظ  نامزلارخآ و 

ظاحل زا  رـشب  خیرات  زا  يا  هرود  ره  نایاپ  رد  هک  دندقتعم  نایدا  ۀمه  دنا : هتفگ  هراب  نیا  رد  اتاراهباهم "  " باتک رد  هلمج  زا  تسا . هدمآ 
تیـصخش کی  يزور  راچان  سپ  دـبای . همتاخ  یلوزنریـس  نیا  دوخ  يدوخ  هب  دـناوت  یمن  و  دور ... یم  طاطحنا  هب  ور  یقـالخا  يونعم و 

دروم نیا  رد  داد . دهاوخ  تاجن  متـس  ملظ و  زا  ار  ناهج  درک و  دهاوخ  روهظ  درییگ ، یم  همـشچرس  ماحلا  أدبم و  زا  هک  هیاپ  دنلب  يونعم 
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نید رد  ( 1" .) دراد لماک  یگنهامه  رگید  ياه  نییآ  تادـقتعم  اـب  هک  تسا  هدـش  هراـشا  یقیاـقح  هب  يزمر  تروص  هب  ینید  ره  میلاـعت 
هدـش هراشا  دوعوم "  " هب هراومه  اـیبنا  ياـه  باـتک  رگید  تاروت و  رافـسا  دوهی و  ینید  راـثآ  رد  تسا . حرطم  راـظتنا  ۀلئـسم  مه  ییادوب 

. تسا هدیـسر  نامزلارخآ  دوعوم  ةرابرد  يرتن  نشور  رتشیب و  ياه  تراشب  مه  نییآ  نیا  سدـقم  ياه  باتک  تیحیـسم و  نییآ  رد  تسا .
ياه ترایز  زا  یکی  رد  اه  تلم  اه و  تما  ياه  باتک  دـیاقع و  رد  نوگانوگ و  ياـه  گـنهرف  رد  اـه  تراـشب  روضح و  نیمه  لـیلد  هب 
روهظ ۀلئسم  سپ  ( 2" .) دنا هتفگ  نخس  وا  زا  اه  تما  هک  يدهم  رب  مالس  مألا ؛ يدهم  یلع  مالـسلا  : " تسا هدمآ  ع )  ) نامز ماما  ترـضح 

اه و هتشون  ناربمایپ و  ياه  باتک  رد  تسا و  هدوب  حرطم  مالسا  روهظ  زا  شیپ  ياه  هدس  زا  میدق ، سب  ناراگزور  زا  تیرشب  ملاع  یجنم 
(3 .) تسا هدش  هراشا  حیرصت  نامزلارخآ  رد  یناهج  گرزب  یجنم  روهظ  هب  نیـشیپ  ناگنازرف  نامیکح و  زا  ةدنام  ياج  رب  نوگانوگ  راثآ 

هقرف ۀمه  دشاب . یم  راگدرورپ  یمتح  ياضق  تسا و  مالسا  نید  تایعطق  تاملسم و  زا  رصع  ماما  ترضح  روهظ  لک "و  حلصم   " ۀلئـسم
همطاف یلع و  ترـضح  لسن  زا  يدرم  دـشاب ، هتفرگ  ارف  ار  ناهج  متـس  ملظ و  ياـه  یکیراـت  هک  ناـمزلارخآ  رد  دـندقتعم  یمالـسا  ياـه 

زا رگا  : " دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دنارتسگ . یم  نایناهج  نایم  ار  یناهج  تلادع  دنک و  یم  روهظ  مالـسلاامهیلع 
داد لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دیایب و  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ات  دنک  زارد  نانچ  ار  زور  کی  نامه  دنوادخ  دنامن ، یقاب  زور  کی  ناهج  رمع 
هب ار  دروم  نیا  رد  يوبن  ثیداحا  یمالسا  بهاذم  ۀمه  هکلب  تسین ، هعیش  بهذم  هب  رصحنم  شترـضح  روهظ  يدهم و  ۀلئـسم  ( 4" .) دنک

ملسم و داقتعا  کی  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ترضح  هب  دیقع ه  سپ  دنا . هتـشون  عوضوم  نیا  رد  ناوارف  ياه  باتک  هدرک و  لقن  رتاوت  دح 
ۀمه نونکا  مه  دش و  دلوتم  ارماس  رد  يرجه  رد 255  يدهم  ترضح  نداد . دیما  فرص  هن  تسا ، تیعقاو  ترـضح  روهظ  تسا و  ینیقی 

ناـهج مدرم  دـنادب و  تحلـصم  ادـخ  تقو  ره  میوش . یم  دـنم  هرهب  یهلا  تاـمعن  زا  راوگرزب  نآ  ضیف  رپ  نینزاـن و  دوـجو  تکرب  هب  اـم 
دنوادخ هک  تسا  تهج  نیدب  مدرم  یگتـسیاش  میتفگ  هک  نیا  دـش . دـهاوخ  ققحم  روهظ  دنـشاب ، هتـشاد  یگدامآ  دـشر و  یگتـسیاش و 

روضح رد  یگدنز  تقایل  هک  دش  تباث  مه  ناشدوخ  رب  یتقو  دندناسر و  تداهش  هب  ار  نانآ  ۀمه  مدرم  درک و  یفرعم  مدرم  هب  ماما  هدزای 
ماما تبیغ  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  دنادب . تحلصم  هک  یماگنه  ات  درک  ناهنپ  اه  دید ه  زا  ار  مهدزاود  ماما  ادخ  دنرادن ، ار  موصعم 
ضیف عنم  ماما  هدزای  نتـشک  اب  مدرم  یلو  دومرف ، یفرعم  مدرم  يارب  قلخ و  ار  ماما  ادخ  اریز  درادـن ، تافانم  یهلا  تلادـع  اب  مالـسلا  هیلع 

رد یمالـسا  فراعم   - 1 اه :  تشون  یپ  دـش . یم  راتفرگ  هتـشذگ  ناماما  تشونرـس  هب  تشگ ، یمن  بیاـغ  مهدزاود  ماـما  رگا  دـندومن .
ص یمیکح ،  اضر  دمحم  برغم ، دیـشروخ   - 3 ع .)  ) رمألا بحاص  تراـیز   ) ص 1040 نانجلا ،  حـیتافم   - 2 ص 245 . رصاعم ، ناهج 

ثیدح 4. ص 192 ،  رثألا ،  بختنم  یفاص ، هللا  فطل   - 4 66 و 96 .

؟ دنک روهظ  هک  دیآ  یم  ایند  هب  ینامز  هدماین و  ایند  هب  (ع ) نامز ماما  هک  دراد  تقیقح  ایآ 

شسرپ

؟ دنک روهظ  هک  دیآ  یم  ایند  هب  ینامز  هدماین و  ایند  هب  (ع ) نامز ماما  هک  دراد  تقیقح  ایآ 

خساپ

صوصخ رد  تنـس  لها  درک  ثحب  یعیـش  یّنـس و  رکفت  ةزوح  ود  رد  (ع ) نامز ماـما  تدـالو  مدـع  اـی  تدـالو و  صوصخ  رد  ناوت  یم 
یگژیو زا  یخرب  (ص ) ربمایپ هک  دراد  حلـصم  هب  زاین  ناهج  هک  دنراد  هدیقع  یخرب  دـنراد : انبم  ود  (ع ) نامز ماما  تدالو  مدـع  تدالو و 

دلوتم ناهج  حلصم  هک  دنراد  رواب  تنـس  لها  نادنمـشنادزا  یخرب  [ 11 .] تسا هدشن  دـلوتم  زونه  حلـصم  نیا  یلو  هدرک ، نایب  ار  وا  ياه 
نیا رب  نایعیش  تسا . هدش  دلوتم  تنس  لها  زا  یخرب  يانبم  يور  دشاب ، (ع ) نامز ماما  ناهج ، حلصم  زا  دوصقم  رگا  سپ  [ 12 ،] تسا هدش 
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[14 .] دنا هدرک  نایب  زین  ار  (ع ) نامز ماما  تدالو  ةوحن  و  [ 13] تدالو خیرات  ور  نیا  زا  تسا . هدمآ  ایند  هب  (ع ) نامز ماما  هک  دنتسه  هدیقع 
عاـفتنا ةوحن  نوـتم  یخرب  رد  نینچمه  [ 15 ،] هدـش نایب  يربک  تبیغ  يرغـص و  تبیغ  ود  (ع ) ناـمز ماـما  يارب  تاـیاور  رد  رگید  يوس  زا 

هک هنوگ  نامه  ینعی  [ 16 [؛ تسا هدش  هیبشت  دیـشروخ  هب  (ع ) نامز ماما  سدقم  دوجو  هدـش و  نایب  (ع ) نامز ماما  سدـقم  دوجو  زا  مدرم 
ياـه لکـش  هب  مدرم  هتخادرپ و  مدرم  داـشرا  تیادـه و  هب  زین  تبیغ  رد  (ع ) ناـمز ماـما  دـناسر ، یم  عـفن  مدرم  هب  ربا  تشپ  رد  دیـشروخ 

زا دـعب  و  [ 17] تسین یلاـخ  ادـخ  تجح  زا  نیمز  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  تاـیاور  یخرب  رد  دـنوش . یم  دـنم  هرهب  ترـضح  زا  فـلتخم 
ماما ۀعبرا  باون  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  نآ  تقد  لباق  ۀتکن  تسا . مدرم  رب  دنوادخ  تجح  اهنت  (ع ) نامز ماما  (ع ) همئا تداهش 
دجاو ناهیقف  يربک  بیغ  نامز  رد  دـننک و  یم  رارق  رب  طاـبترا  ماـما  اـب  اـه  نآ  قیرط  زا  مدرم  هدومن و  لـمع  دوخ  فیاـظو  هب  (ع ) ناـمز

(ع) نامز ماما  [ 18] جاودزا مدـع  ای  جاودزا  نامز و  ماما  ناکم  صوصخ  رد  ناگرزب  دـننک . یم  هفیظو  ماجنا  ماع  بیاـن  ناونع  هب  طـیارش 
نامز ماما  دلوت  یعیـش  رکفت  رد  دشاب . هدش  دلوتم  (ع ) نامز ماما  هک  تسا  نآ  رب  عرف  ثحابم  نیا  ۀمه  تسا  یعیبط  [ 19 .] دنا هدرک  ثحب 

ص 273؛ ج 7 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 12 . ] ص 96 ج10 ، دیدحلا ، یبا  هغالبلا  جهن  حرـش  [ 11 . ] درادن يدـیدرت  روهظ  زا  لبق 
خیش ص 418 ؛ يرولا ، مالعا  292 ؛ نیظعاولا ، هضور  ص 346 ؛ داشرا ، [ 13 . ] ص 36 ج 2 ،  ، هدوملا عیباـنی  ص 310 ، همهملا ، لوـصفلا 

ص یسوط ، خیش  هبیغلا ، باتک  ص 312 ، نامه ، [ 15 . ] ص 397 رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  [ 14 . ] ص 139 هبیغلا ، باتک  یسوط ،
ص 46. نامه ، [ 19 . ] دعب هب  زا ص 50  (ع ) نامز ماما  همان  هژیو  هزوحۀلجم ، [ 18 . ] نامه [ 17 . ] ص 92 راونالاراحب ج 52 ، [ 16 . ] 162

پ) (؟ دراد دوجو  جع )  ) نامز ماما  ًاعقاو  ایآ 

شسرپ

پ) (؟ دراد دوجو  جع )  ) نامز ماما  ًاعقاو  ایآ 

( لوا تمسق  ) خساپ

. دنراد رواب  دوعوم " يدهم   " هب ینس  هعیش و  زا  معا  ناناملـسم  تسا . یمالـسا  مالک  خیرات و  یعطق  مّلـسم و  روما  زا  تیودهم ، هب  هدیقع 
زونه دوعوم " يدهم   " هک دنرواب  نیا  رب  تنـس  لها  ناِملاع  رثکا  تسا . ترـضح  دلوت  تیودـهم "  " رد ینـس  هعیـش و  كاکطـصا  ۀـطقن 

لاس 255 رد  ءارماس  رد  تسا و  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دنزرف  دوعوم  يدهم  دنیوگ : یم  هیماما  نایعیـش  ۀمه  نکیل  تسا ، هدـشن  دـلوتم 
رب نوزفا  ار  نخـس  نیا  درک . دـهاوخ  روـهظ  دـنوادخ  رما  هب  يزور  دـنک و  یم  یگدـنز  تبیغ  ةدرپ  سپ  رد  تسا و  هدـش  دـلوتم  يرجه 
رد یعفاش  ۀحلط  نب  دمحم  دننام  دنا ، هدش  رکذـتم  ناشیاه  باتک  رد  دـنا و  هتفریذـپ  تنـس  لها  رادـمان  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  نایعیش ،
زا یخرب  نایعالا . تایفو  رد  ناکلخ  نبا  و  هقرحملا ؛ قعاوصلا  رد  یعفاش  رجح  نبا  همهملا ؛ لوصفلا  رد  یکلام  غابـص  نبا  لؤسلا ؛ بلاطم 

هدـش رکذـتم  ار  جـع ) ) يدـهم ماما  تدالو  ناـشتافیلأت  رد  هک  دـنا  هدرب  ماـن  ار  تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  رفن  دـص  زا  شیب  نارگـشهوژپ 
هـصاخ تیودهم  رد  ثحب  لحم  دنک . یم  رپ  لدع  زا  ار  ناهج  دمآ و  دهاوخ  يدوعوم  يدهم  هک  دنراد  لوبق  همه  یلک  روط  هب  [ 16 .] دنا

ماما تماما  تدالو و  لیالد  هنیمز ـ : نیا  رد  ینخـس  تسا . هدش  دلوتم  هک  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دنزرف  دوعوم ، يدهم  نآ  ینعی  تسا ؛
دوجو ناوت  یم  هنوگچ  یهار و  هچ  زا  هک  تسا  نیا  نآ  میدرگ و  یم  رب  ثحب  لصا  هب  هصاخ ، تیودهم  ینابم  نایب  زا  دعب  جع :) ) يدـهم

تیودهم رد  نخـس  اهنت  دنا . هتفریذپ  ار  هماع  تیودـهم  یگلمج  ناناملـسم  دـش ، نایب  هک  هنوگ  نامه  دومن ؟ تابثا  ار  جـع ) ) يدـهم ماما 
میهاربا نب  نامیلـس  ظفاح  دـننامه  تنـس  لها  ناملاع  زا  یهورگ  تسا و  هیماما  ۀعیـش  ياهروابۀـلمج  زا  هصاـخ  تیودـهم  تسا . هصاـخ 
ترـضح دلوت  هیقت ، تیاعر  تهج  هب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  لکـشم  کی  هصاخ  تیودـهم  [ 17 .] دناهتفریذپ ار  نآ  زین  یفنح  يزودـنق 
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بجوم رما  نیا  درک . یگدنز  مومع  ناگدید  زا  رود  افخ و  رد  نارمع  نب  یـسوم  دننام  تدالو  زا  ترـضح  دشن و  راکـشآ  جع ) ) يدـهم
هک دوب  كانرطخ  يردق  هب  عضو  نیا  دشاب ؛ نایعیـش  نیب  يا  هقباس  یب  تریح  کش و  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـش 

ياـه ییوـگ  شیپ  قـبط  هک  ارچ  دنتـشاد ، اور  دـیدرت  کـش و  ترـضح  نآ  تماـما  رد  (ع ) يرکـسع نـسح  ماـما  ناوریپ  زا  یخرب  یتـح 
. ددرگ رظتنم  دوـعوم و  يدـهم  تما و  يداـه  تماـما و  ثراو  وا  اـت  تشاد  یم  يرـسپ  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  تسیاـب  یم  (ع ) ناـماما

تسیب هب  ترضح ، تداهـش  زا  دعب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ناوریپ  يدوعـسم ، ۀتـشون  هب  هک  دش  ببـس  جع ) ) يدهم ماما  تدالو  يافتخا 
مهدزاود ماما  تدالو  داد  یمن  هزاجا  نامکاح  متـس  دـندش  ور  هب  ور  ینارحب  نینچ  اـب  نایعیـش  راـب  نیلوا  يارب  [ 18 .] دندش بعشنم  هقرف 

هتخانش رگید  يوس  زا  تشاد . دوجو  ترضح  ندش  هتـشک  زا  فوخ  نوچ  دنامب ، افخ  رد  دیاب  راچان  هب  هکلب  دوش ، راکـشآ  ناگمه  يارب 
نامز نیرت  مکرد  دهاوش ، اه و  تمارک  تازجعم ، تامادقا ، اب  لکشم  نیا  دش . یم  رجنم  نایعیش  يداقتعا  لزلزت  هب  مهدزاود ، ماما  ندشن 

نیا ققحت  يارب  دش ؟ ققحم  رما  نیا  هنوگچ  دنتفریذپ . ار  جـع ) ) يدـهم ماما  تدالو  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ناوریپ  یمامت  دـش و  هدودز 
ماما تماما  تدالو و  هب  نایعیـش  یمامت  هدـش ، هئارا  بسانم  ياهراکهار  اب  دـندرک و  يزیر  همانرب  شیپ  زا  (ع ) ناـماما و  (ص ) ربماـیپ رما ،
ماما ةرابرد  نیشیپ  ناماما  زا  کی  ره  و  (ص ) مالسا ربمایپ  نیشیپ : ناماما  ییوگ  شیپ  1 ـ تسا : حرش  نیدب  اهراکهار  دندش . دقتعم  بیاغ 
نـسح ماما  زا  دننادب  نایعیـش  هک  دندوب  هدرک  يزاس  هنیمز  شیپ  زا  هداد و  نایعیـش  هب  ییاهدومنهر  ترـضح ، ياه  یگژیو  جع ) ) يدـهم

: دومرف ع )  ) داجس ماما  دریگ - . یم  تروص  افخ  رد  یـسایس ، راوشد  عضو  تهج  هب  شتدالو  اما  دش  دهاوخ  دلوتم  يرـسپ  (ع ) يرکـسع
بجوم نیا  تسا ؛ یفخم  مدرم  رب  شتدالو  دوعوم ] يدـهم   ] ام مئاق  [ 19 [؛ دعب دـلوی  مل  اولوقی  یتح  هتدالو  ساّنلا  یلع  یفخیانم  مئاقلا  "

قارع رد  امـش  نایعیـش  مدرک : ضرع  (ع ) رقاب ماما  هب  دیوگ : اطع  نب  هللادبع  تسا - . هدشن  دـلوتم  زونه  وا  دـنیوگب : یخرب ]  ] هک دوش  یم 
يربب و ریشمش  هب  تسد  امش  هک  تسا  بوخ   ]، دشاب هتشاد  وریپ  هزادنا  نیا  تیبللا  لها  امش  زا  يدرف  هک  هتشادن  هقباس  نونک  ات  دنرایـسب ،

دیرگنب متسین . نم  رظتنم  مئاق  دوعوم و  يدهم  نآ  [ 20 [؛ مکبحاص وهف  هتدالو  ساّنلا  یلع  یفحت  نم  اورظنا  : " دومرف ترضح  ینک .] مایق 
رمالااذـه بحاص  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  " تسا - . دوعوم  يدـهم  رمـألا و  بحاـص  وا  تسا . یفخم  مدرم  رب  شتدـالو  هک  یـسک  نآ 
مراودیما دراد : یم  هضرع  (ع ) متـشه ماما  هب  حون  نب  بویا  " تسا - . هدیـشوپ  مدرم  رب  يدهم  تدالو  [ 21 [؛ قلخلااذه نع  هتدالو  یفخت 

نم نادنزرف  زا  یکی  وا  متـسین ؛ نم  دوعوم  يدهم  نآ  هن  : " دیامرفیم خساپ  رد  ترـضح  دیـشاب . امـش  دوعوم  يدهم  رمالا و  بحاص  هک 
هک يدوعوم  يدهم  نآ  هک  مراودیما  مدرک : ضرع  (ع ) داوج ماما  هب  دیوگ : ینـسح  میظعلادبع  [ - 22" .] تسا یفخم  شتدالو  هک  تسا 
ادخ نید  يامنهار  يداه و  امۀمه  میتسه و  ادخ  رما  هب  مئاق  ام  ۀمه  : " دومرف ترـضح  دیـشاب . امـش  دـنک ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج 

وا تسا . بیاغ  مدرم  زا  شدوجو  تسا . یفخم  شتدالو  درک ، دهاوخ  لدع  زا  رپ  ار  ناهج  هک  يدوعوم  يدـهم  مئاق و  نآ  نکیل  میتسه ،
ماـما شدـنزرف  تدـالو  زا  لـبق  (ع ) يرکـسع ماـما  (ع :) يرکـسع نـسح  ماـما  تراـشب  2 ـ [ 23" .] تسا ادـخ  لوـسر  ۀـینک  مـه  ماـنمه و 

زا يدهم  مدنزرف  نابعش  مهدزناپ  بش  رد  : " دومرف نوتاخ " همیکح   " شا همع  هب  هلمج  زا  دوب ، هداد  ربخ  ترضح  تدالو  زا  جع ) ) يدهم
دمح و : " دومرف هک  مدینـش  (ع ) يرکـسع نسح  دمحم  وبا  ماما  زا  دـیوگیم : قاحـسا  نب  دـمحا  "24 ـ ] .] دوش یم  دـلوتم  نوتاخ  سگرن 
ینامـسج و ياه  یگژیو  ثیح  زا  وا  داد . ناشن  نم  هب  ار  دوعوم  يدـهم  نم و  نیـشناج  هک  نیا  اـت  دربن  اـیند  زا  ارم  هک  ار  يادـخ  ساـپس 

رهاظ سپـس  دنکیم و  يرادـهگن  تبیغ  تلاح  رد  ار  يو  یتدـم  ادـخ  تسا . (ص ) ادـخ ربمایپ  هب  اه  ناسنا  نیرت  هیبش  يراتفر  یقالخا و 
دلوت زا  ار  ناکیدزن  صاوخ و  شدنزرف ، تدالو  زا  دـعب  (ع ) يرکـسع ترـضح  زین  [ 25" .] دـنکیم رپ  داد  لدـع و  زا  ار  ناهج  دوشیم و 

نم نیشناج  ماما و  ناگدنب و  رب  ادخ  تجح   : " مدینش (ع ) يرکـسع ماما  زا  دیوگ : هزمح  نب  یلع  نب  دمحم  دومن . هاگآ  جع ) ) يدهم ماما 
ماـما هک  یتـقو  دـیوگ : یم  یمق  قاحـسا  نب  نسح  نـب  دـمحا  [ 26" .] دـش دـلوتم  رجف  عولط  ۀـماگنه  رد  لاس 255  نابعـش  مهدزناـپ  رد 

نیا تسا . هدش  دلوتم  میارب  يدنزرف  دوب : هدومرف  موقرم  ترـضح  هک  دیـسر  نم  هب  (ع ) يرکـسع ماما  زا  ياهمان  دش ، دلوتم  جع ) ) يدـهم
وبا ماما  دـیوگیم : سیردا  نب  میهاربا  "27 ـ ] .] درک مهاوخن  راهظا  ار  نآ  ام  ناـکیدزن  ناتـسود و  يارب  زج  اریز  رادـب ، یفخم  ار  عوضوم 
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هداوناخ دوخ و  هب  نک و  هقیقع  يدهم "  " مدنزرف تدالو  تهج  هب  ار  نیا  : " دومرف داتسرف و  نم  يارب  ار  يدنفسوگ  (ع ) يرکـسع دمحم 
زا دعب  داد و  تراشب  يدـهم  ماما  تدالو  زا  لبق  هک  نیا  رب  نوزفا  (ع ) يرکـسع ماما  صاوخ : هب  دـنزرف  نداد  ناشن  3 ـ [ 28" .] ناروخب تا 

نانیمطا نامیا و  شیازفا  يارب  هک  دوب  نیا  نآ  و  تشادرب ، يرگید  ماگ  تسا ، هتفای  تدـالو  دوعوم  يدـهم  هک  داد  ربخ  صاوخ  هب  دـلوت 
ناشن نم  هب  ار  يا  هلاس  هس  كدوک  (ع ) يرکسع ماما  دیوگ : یم  قاحسا  نب  دمحا  داد . ناشن  يدادعت  هب  ار  يدهم  ماما  شدنزرف  نایعیش ،

مه مانمه و  كدوک  نیا  هک  نادـب  مداد . یمن  ناشن  وت  هب  ار  مدـنزرف  يدوبن ، یمارگ  ناـماما  ادـخ و  دزن  وت  رگا  دـمحا ، يا  دومرف : داد و 
دمحم بویا و  نب  دمحم  میکح ، نب  هیواعم  29 ـ ] .] درک دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  نامه  تسا و  ادخ  لوسر  ۀینک 

شدنزرف ترـضح  میدوب ، هدش  عمج  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ۀـناخ  رد  هرفن  لهچ  هورگ  کی  ام  دـنیوگیم : يرمع  دیعـس  نب  نامثع  نب 
نب هیواعم  نب  دمحم  لاله ، نب  دمحا  لالب ، نب  یلع  "30 ـ ] .] تسا نم  نیشناج  امـش و  ماما  نیا  : " دومرف داد و  ناشن  ام  هب  ار  يدهم  ماما 

نیشناج ةرابرد  ترضح  زا  و  میدومن . عمجت  (ع ) يرکسع نسح  ماما  ۀناخ  رد  نایعیـش  زا  يدادعت  ام  دنیوگیم : بویا  نب  نسح  میکح و 
يزاوها رمع  "31 ـ ] .] تسا امش  ماما  نیا  نم  زا  دعب  : " تفگ داد و  ناشن  ام  هب  ار  یکدوک  ترـضح  یتعاس  زا  سپ  میدومن ، شـسرپ  يو 

نب میهاربا  "32 ـ ] .] تسا امـش  ماما  مدـنزرف  نیا  نم  زا  دـعب  : " دومرف داد و  ناشن  نم  هب  ار  شدـنزرف  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دـیوگیم :
: دومرف ترـضح  تسیک ؟ كدوک  نیا  هللا ، لوسر  نبا  ای  مدیـسرپ : ترـضح  زا  مدیدار ، ییابیز  كدوک  يرکـسع  ۀناخ  رد  دیوگ : دمحم 

ترـضح زا  مدیـسر و  (ع ) يرکـسع ماما  تمدخ  دیوگیم : سوفنم  نب  بوقعی  "33 ـ ] .] تسا نم  نیـشناج  نیا  تسا . نم  كدوـک  نیا  "

ار يا  هلاس  جـنپ  كدوک  ماگنه  نیا  رد  مدز ، رانک  نرزب ؛ رانک  ار  هدرپ  دومرف : ترـضح  مدـش . ایوج  رمالا  بحاص  يدـعب و  ماـما  ةراـبرد 
نییبت 4 ـ [ 34" .] تسا امش  ماما  نیا  : " دومرف ترـضح  تسـشن . (ع ) يرکـسع ترـضح  يوناز  يور  دمآ و  دیآ . یم  ام  يوس  هب  هک  مدید 
مادقا هک  تسا  صاوخ  تبون  کنیا  يدهم ، شدنزرف ، نداد  ناشن  زین  (ع ،) يرکـسع ماما  ياه  تراشب  اه و  يزاس  هنیمز  زا  دـعب  صاوخ :

، نوتاخ همیکح  دننامه  يدارفا  دنهد . تاجن  تریح  کش و  زا  ار  نانآ  ات  دنناسرب  نایعیـش  رگید  عالطا  هب  ار  يدهم  ماما  دوجو  دـنیامن و 
، رذنم نب  نسح  يولع ، سابع  نب  هللادـبع  يولع ، نیـسح  نب  نسح  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  (ع ،) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  رتخد 

نـسح حون ، نب  بویا  نب  دمحم  میکح ، نب  هیواعم  نب  دمحم  میکح ، نب  هیواعم  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  نب  دمحم  حتفلا ، یبا  نب  هزمح 
مداخ يزاوها ، رمع  سوفنم ، نب  بوقعی  رفعج ، نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  لـاله ، نب  دـمحا  لـالب ، نب  یلع  حون ، نب  بویا  نب 

نب یلع  يریمح ، رفعج  هللادبع  يروتسم ، هللادبع  قاحسا ، نب  دمحا  میهاربا ، نب  لماک  مداخ ، فیرط  رصن  یبا  رهطم ، نب  یلعوبا  یـسراف ،
نسح ماما  دیوگیم : نوتاخ  همیکح  دندناسر . نایعیـش  عالطا  هب  ار  جع ) ) يدهم ماما  تدالو  دندیـشوک و  مداخ ، مناغوبا  رایزهم ، میهاربا 

راکشآ ار  دوخ  تجح  بشما  دنوادخ  نوچ  ایب ، نم  دزن  راطفا  يارب  نابعش ) ۀمین  بش   ) بشما هک  داتسرف  نم  لابند  ار  یسک  (ع ) يرکسع
عوضوم دومرف : دوـش . یمن  هدـهاشم  لـمح  رثا  سجرن  رد  متفگ : سجرن . زا  دوـمرف : تسا ؟ یـسک  هچ  زا  دوـلوم  نیا  مدیـسرپ : دـنکیم .

روطچ تلاـح  نم ، يوناـب  دوـمرف : دروآ و  رد  میاـپ  زا  ارم  شفک  دـمآ و  سجرن  مدوـب ، هتـسشن  هک  یلاـح  رد  نم  متفگ . هک  تسا  نیمه 
: متفگ تسا ؟ ینخـس  هچ  نیا  دوـمرف : دـش و  تحاراـن  درک و  بجعت  نم  نخـس  زا  وا  یتـسه . ما  هداوناـخ  نم و  يوناـب  وـت  متفگ : تسا ؟
زا دعب  سپـس  دیـشک . تلاجخ  نم  نخـس  زا  سجرن  تسا . ترخآ  ایند و  رورـس  هک  دنکیم  تیانع  يدـنزرف  وت  هب  بش  نیا  رد  دـنوادخ 

متفر و باوخ  هب  زامن  بیقعت  زا  دـعب  مدـناوخ . بش  زامن  متـساخرب و  بش  ۀـمین  زا  دـعب  متفر . رتسب  هب  مدروآ و  اج  هب  ار  اشع  زامن  راطفا 
لّوا رجف  مدید  موش . ربخ  اب  رجف  عولط  زا  ات  متفر  نوریب  قاتا  زا  دروآ . اج  هب  بش  زامن  دش و  رادیب  زین  سجرن  مدید  مدـش ، رادـیب  هرابود 
ماـما ناـهگان  دـشن . دـلوتم  ادـخ  تجح  ارچ  هک  درک  روطخ  منهذ  هب  لاؤـس  نیا  ماـگنه  نیا  رد  تسا . باوـخ  رد  سجرن  هدرک و  عوـلط 

هک یماگنه  رد  مدـناوخ . نآرق  متـسشن و  نم  تسا . کیدزن  دـعوم  هک  نکم  باتـش  ناج ، هّمع  دز : ادـص  رواجم  قاـطا  زا  (ع ) يرکـسع
: مدیـسرپ مدـناسر و  وا  هب  ار  مدوخ  باتـش  اب  نم  دـش . رادـیب  باوخ  زا  یتحاران  اب  نوتاخ  سجرن  ناـهگان  مدوب ، نآرق  ندـناوخ  لوغـشم 
، مداد ربـخ  وـت  هب  بش  زاـغآ  رد  هک  تسا  ناـمه  نیا  نک ، يراـج  ناـبز  رب  ار  ادـخ  ماـن  متفگ : يرآ . تـفگ : ینک ؟ یم  ساـسحا  يزیچ 
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هتفای تدالو  كدوک  هک  مدـش  هجوتم  ناهگان  دـش ، لئاح  وا  نم و  ناـیم  يرون  ةدرپ  ماـگنه  نیا  رد  نک . مارآ  ار  تلد  شاـبن ، برطـضم 
ماگنه نیا  رد  تسا . لوغـشم  ادخ  رکذ  هب  هتـشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  دولوم  نآ  هک  مدید  متـشادرب ، سجرن  يور  زا  ار  هماج  نوچ  تسا .

رب تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  ترـضح  مدرب ، ترـضح  تمدخ  ار  دازون  روایب . نم  دزن  ار  مدنزرف  همع ! دز : ادـص  (ع ) يرکـسع نسح  ماما 
. وگب نخـس  مدـنزرف ، دومرف : و  تفگ : هماـقا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  تسار  شوگ  رد  دیـشک و  تسد  كدوـک  لـصافم  مشچ و  تسد و 
هب دیسر  ات  داتسرف  دورد  بیترت  هب  (ع ) ناماما رگید  و  (ع ) یلع ماما  هب  سپس  درک و  يراج  نابز  رب  نیتداهش  دوشگ و  نخـس  هب  بل  دازون 
نم دزن  دعب  دنک و  مالس  وا  هب  ات  ربب  ردام  دزن  ار  دنزرف  همع ، دومرف : نم  هب  (ع ) يرکسع ماما  سپـس  داتـسرف . دورد  مه  وا  رب  شردپ و  مان 

متفه زور  ایب ، ام  دزن  متفه  زور  دومرف : ترضح  مدنادرگرب . ترضح  دزن  سپس  و  تفگ ، مالـس  ردام  هب  مدرب و  ردام  دزن  ار  دازون  دروایب .
سپـس درک . يراج  نابز  رب  ار  ناماما  رب  مالـس  نیتداهـش و  لّوا  زور  دننامه  مدروآ . روایب ، ار  مدنزرف  ناج ، همع  دومرف : ترـضح  مدمآ .

". نیثراولا مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیّذلا  یلع  ّنمن  نأ  دیرن  و  : " دومن توالت  ار  هیآ  نیا 

( مود تمسق  ) خساپ

يدهم ماما  موش  تیادف  متفگ : مدیدن ، ار  يدهم  ماما  مدز و  رانک  ار  هدرپ  مدیـسر . تمدخ  يزور  نیا  زا  دـعب  دـیوگیم : نوتاخ  همیکح 
تداهش زا  دعب  هدنز : دهاوش  اه و  تمارک  5 ـ [ 35 .] دوشیم يرادهگن  افخ  رد  (ع ) یسوم ترـضح  دننامه  وا  ناج ، همع  دومرف : دش ؟ هچ 

ار شیوخ  تماما  دوجو و  هزجعم ) هبـش  ای  هزجعم  قدص  دهاوش  اه و  تمارک  نداد  ناشن  قیرط  زا  جـع )  ) يدـهم ماما  (ع ،) يرکـسع ماما 
ماما نامز  زا  هک  تلاکو  یفخم  نامزاس  يرغـص ، تبیغ  زاغآ  رد  درک . مامت  نانآ  رب  ار  تجح  دـنایامن و  (ع ) يرکـسع ماما  نایعیـش  يارب 

هب ار  نانآ  دـیادزب و  ار  نایعیـش  تریح  کش و  هک  دوب  نیا  شفیاظو  نیرت  مهم  زا  دوب ، هدـش  يزیر  هیاپ  يا  هرود  نینچ  يارب  (ع ) قداـص
ۀیحان زا  ییاطعا  رترب  مولع  اه و  تمارک  قدص ، دهاوش  ۀئارا  اب  ترـضح  نالیکو  نابئان و  دـیامن . نئمطم  هعبرا  باون  تباین  بیاغ و  ماما 

اب دراوم  یخرب  رد  و  جـع ) ) يدـهم ماما  طسوت  ًامیقتـسم  دراوم  یخرب  رد  قدـص  دـهاوش  اه و  تمارک  دـندومن . مادـقا  رما  نیا  هب  هسدـقم 
زین هعبرا  باون  تباین  هب  دنشاب ، هتشاد  نامیا  (ع ) يدهم ماما  دوجو  هب  هک  نیا  رب  نوزفا  نایعیش  ات  دشیم . ضرع  نایعیش  هب  ناریفس  ۀطساو 

تروص يرمع  دیعس  نب  نامثع  هسدقم ، ۀیحان  ریفس  نیلوا  ترافس  نامز  رد  ًاتدمع  قدص  دهاوش  اه و  تمارک  نداد  ناشن  دنوش . نئمطم 
: دسیون یم  سوواط  نب  دیس  دندوب . هدربن  یپ  جع )  ) يدهم ماما  دوجو  هب  دندوب و  تریح  رد  نایعیش  زونه  هرود  نیا  رد  هک  نوچ  تفرگ ،

نیا زا  دـنا . هدرک  تیاور  یعرـش  ماکحاو  رابخا  يو  زا  هدـید و  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  شرـسپ  باحـصا  زا  يرایـسب  ار  (ع ) نامز ماما  "

يرایسب لکشم و  لئاسم  باوج  تامارک ، تازجعم ، نانآ  دوب و  مولعم  نانآ  نطو  بسن و  مسا ، هک  تشاد  ییاه  لیکو  ترـضح  هتـشذگ 
افتکا هنومن  دنچ  رکذ  هب  اج  نیا  رد  اه : هنومن  [ 36 .] دنا هدرک  لقن  دوب ، هدرک  تیاور  (ص ) ربمایپ شدج  زا  ترـضح  هک  ار  یبیغ  رابخا  زا 

دعب تشاد ، يا  هژیو  هاگیاج  مق  نایعیش  نایم  رد  هک  رضن " نب  نسح  : " دیوگیم يو  یمق : يرعـشا  هللادبع  نب  دعـس  تیاور  1 ـ مینکیم :
نب نسح  دنوش . ایوج  يدعب  ماما  زا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  رگید  يا  هدـع  مادـصوبا "و  وا و"  دوب . تریح  رد  (ع ) يرکـسع ماما  تلحر  زا 

نـسح یلو  دزادنا ، قیوعت  هب  ار  رفـس  نیا  هک  تساوخ  وا  زا  مادص  وبا  مورب . جح  هب  مهاوخ  یم  لاسما  تفگ : تفر و  مادص  وبا  دزن  رـضن 
هب قلعتم  لاوما  ةرابرد  دامح  نب  یلعی  نب  دمحا  هب  تکرح  زا  لبق  مورب . دیاب  نیاربانب  مکانمیب . ما و  هدـید  یباوخ  نم  هن ، تفگ : رـضن  نب 

يوس زا  اج  نآ  رد  تفر و  دادغب  هب  دوش . صخـشم  (ع ) يرکـسع ماما  نیـشناج  هک  نیا  ات  دراد  هگن  ار  لاوما  نیا  هک  درک  تیـصو  ماما ) )
2ـ [ 37 .] دش نئمطم  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  ۀصاخ  تلاکو  هب  زین  جع ) ) يدهم ماما  تماما  هب  دیـسر و  شتـسد  هب  یعیقوت  هسدـقم  ۀـیحان 
. مداتفا کش  هب  ترـضح  نآ  نیـشناج  دروم  رد  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  تاـفو  زا  سپ  دـیوگیم  راـیزهم : نب  میهاربا  نب  دـمحم  تیاور 

هار نیب  مردپ  میداتفا ، هار  هب  دیبلط و  یهارمه  هب  ار  نم  تشادرب و  ار  لاوما  مردـپ  دوب . شدزن  يدایز  لاوما  دوب و  ترـضح  لیکو  مردـپ 
ار هناـشن  نیا  هک  ره  نادرگرب  شبحاـص  هب  ار  لاوما  نیا  سرتـب و  ادـخ  زا  تفگ : دوـمن و  تیـصو  لاوـما  دروـم  رد  نم  هب  دـش و  ضیرم 
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رد هک  دیسر  نم  هب  دیعس  نب  نامثع  يوس  زا  يا  همان  سپس  مدنام ، قارع  رد  يزور  دنچ  درک . تافو  سپس  راپـسب . وا  هب  ار  لاوما  تفگ ،
میهاربا نب  دمحم  [ 38 .] تسناد یمن  ار  نآ  یـسک  مردپ  نم و  زج  هک  ییاه  هناشن  دوب ، هدش  نایب  لاوما  ياه  هناشن  مئالع و  ۀـمه  همان  نآ 
يرونید دمحا  تیاور  3 ـ دش . نئمطم  دیعـس  نب  نامثع  تباین  هب  مهو  يدهم  ماما  تماما  هب  مه  قدص  دـهاش  تمارک و  نیا  اب  رایزهم  نب 

، مدیـسر رونید  هب  مدرک و  تکرح  لیبدرا  زا  جـح  دـصق  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  تشذـگرد  زا  دـعب  لاس  ود  یکی  دـیوگیم : جارس :
مهس انید  رازه  هدزیس  اج  نآ  نایعیش  دندش . دونشخ  نم  ندمآ  زا  رونید  لها  دندوب ، ریحتم  (ع ) يرکسع ماما  نیـشناج  صوصخ  رد  مدرم 

: دنتفگ تسین . نشور  مدوخ  يارب  یتح  ترضح  نیشناج  زونه  متفگ : مراپسب . ترضح  نیـشناج  هب  مربب و  ارماس  هب  هک  دنداد  نم  هب  ماما ،
هاشنامرک رد  مدرب . دوخ  اب  متفرگ و  ار  رانید  رازه  هدزیس  هدب . وا  هب  يدرک ، ادیپ  ار  ترـضح  نیـشناج  تقو  ره  یتسه . ام  دامتعا  دروم  وت 

رد دادغب  رد  مناسرب . هسدقم " ۀیحان   " هب ات  داد  نم  هب  هچراپ  هچقب  دـنچ  رانید و  رازه  مه  وا  مدرک ، تاقالم  نسح  نب  نسح  نب  دـمحا  اب 
وا زا  مدرک و  شناحتما  شدزن و  متفر  تسا . یناطقاب  یکی  دنتـسه . تباین  یعدم  رفن  هس  هک  دنتفگ  نم  هب  متـشگ . یم  ترـضح  بیان  یپ 
دزن متفر  متفاین . قح  هب  مه  ار  وا  رمحا ، قاحـسا  مان  هب  یمود  دزن  متفر  سپـس  دـنک . عناق  ارم  هک  تشادـن  يزیچ  متـساوخ ، قدـص  دـهاش 
ماـما نیـشناج  هب  دـیاب  تسا و  نم  دزن  مدرم  زا  یلاوما  متفگ : وا  هب  یـسرپ  لاوـحا  زا  دـعب  يرمع ، دیعـس  نب  ناـمثع  اـی  رفعجوـبا  یموـس ،

نآ رد  (ع )) يرکـسع نسح  ماما   ) اضرلا نبا  ۀـناخ  هب  ارماس  رد  ورب  تفگ : وا  منک . هچ  مناد  یمن  متریح و  رد  مهد . لیوحت  (ع ) يرکـسع
یم نوریب  نآلا  شاب ، رظتنم  تفگ : نابرد  متفرگ . ار  ماما  لیکو  غارـس  ترـضح  ۀناخ  رد  متفر و  ارماس  هب  تفای . یهاوخ  ار  ماما  لیکو  اج 
لبج ۀـیحان  زا  لاوما  يرادـقم  متفگ : وا  هب  یـسرپ  لاوحا  زا  دـعب  درب . هناخ  نورد  تفرگ و  ارم  تسد  دـمآ و  يدرف  دـعب  يا  هظحل  دـیآ .

نم يارب  تقو  نیا  رد  منک . میلـست  وا  هب  ار  لاوما  متفای ، يو  تباین  تابثا  يارب  یلیلد  سک  ره  زا  مراچان  متـسه . لیلد  لاـبند  هب  مدروآ و 
درم نآ  بش  زا  یساپ  تشذگ  زا  دعب  دوشیم . یگدیـسر  وت  راک  هب  سپـس  نک ، تحارتسا  یمک  روخب و  ار  تیاذغ  تفگ  دندروآ ، اذغ 
نیا هسیک  نآ  نورد  هدروآ و  هچقب  هسیک و  لوپ و  رادقم  نیا  هدمآ و  يرونید  دمحم  نب  دمحا  دوب : هدـمآ  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  يا  همان 

. تسا رانید  هدزناش  زاس  هرز  صخش  نالف  رـسپ  ۀسیک  رد  دوب : هتـشون  هلمج  زا  تشاد . نایب  ار  تایئزج  یمامت  و  تسا ، نآ  رد  لوپ  رادقم 
اب تسا و ...  شورف  مشپ  شردارب  هک  تسا  یناردام  نسح  نب  دـمحا  زا  هچقب  نالف  و  تسا ، صخـش  نالف  زا  هسیک  کی  زین  هاشنامرک  زا 
نم هب  همان  نیا  رد  ترـضح  تسا . ترـضح  بیان  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  هک  دـش  صخـشم  دـش و  فرط  رب  مدـیدرت  کـش و  هماـن  نیا 
يو دوسا : یلع  نب  دمحم  تیاور  4 ـ [ 39 .] مهد لیوحت  متشاد ، تاقالم  وا  اب  هک  يدرف  نامه  دزن  مربب و  دادغب  هب  ار  لاوما  هک  داد  روتـسد 

يرایـسب ياه  هچراپ  اب  ار  نآ  نم  ناسرب . هسدقم  ۀیحان  هب  ار  نآ  تفگ  داد و  نم  هب  يا  هچراپ  ینزریپ  يرغـص  تبیغ  زاغآ  رد  دـیوگیم :
نم هدب . یمق  سابع  نب  دمحم  هب  ار  لاوما  ۀمه  تفگ : يو  متفر ، دیعس  نب  نامثع  دزن  مدیـسر و  دادغب  هب  نوچ  مدروآ . دوخ  هارمه  رگید 
يو هب  زین  ار  نزریپ  ۀچراپ  هک  داتسرف  ار  ماغیپ  نیا  هسدقم  ۀیحان  زا  دیعس  نب  نامثع  نآ  زا  سپ  ار . نز  ریپ  ۀچراپ  زج  مدرپس ، وا  هب  ار  همه 

دمآ و نم  دزن  قارع  لها  زا  يدرم  تفگ : یم  هک  مدینش  دیعس  نب  نامثع  زا  دیوگیم : بوقعی : نب  قاحسا  تیاور  5 ـ [ 40 ... .] نک میلست 
درم نآ  زادرپـب ! نآ  زا  تسا ، مهرد  دـصراهچ  هک  ار  تیومع  رـسپ  قح  دوـمرف  داد و  سپ  ار  نآ  ترـضح  دروآ ، (ع ) ماـما يارب  ار  یلاـم 

ار نآ  دراد . بلط  وا  زا  مهرد  دـصراهچ  شیومع  رـسپ  هک  دـش  مولعم  درک و  یـسررب  ار  دوخ  لاوـما  باـسح  دـش و  بّجعتم  توـهبم و 
: دـیوگیم نازاـش : نب  یلع  نب  دـمحم  تیاور  6 ـ [ 41 .] تفریذپ ترـضح  دومن و  ترـضح  میلـست  ار  هدنام  یقاب  غلبم  سپـس  دـنادرگرب ،

رادقم نیا  تسا . مهرد  دصناپ  زا  رتمک  مهرد  تسیب  مدید  مناسرب ، هسدقم  ۀیحان  هب  هک  نیا  يارب  دوب ، هدش  عمج  نم  دزن  مدرم  زا  یلاوما 
: تشون خساپ  رد  يو  مدوب ، هدرکن  دـیق  همان  نیا  رد  مه  يزیچ  مداتـسرف . (ع ) يدـهم ماما  بئان  دیعـس  نب  نامثع  يارب  همان  اب  مدوزفا و  ار 

يرغـص تبیغ  زاغآ  رد  هک  یقدص  دـهاوش  اه و  تمارک  رترب ، ياهربخ  نیا  اب  [ 42 .] دوب وت  لام  نآ  زا  مهرد  تسیب  دیـسر . مهرد  دصناپ 
رد نایعیش  تریح  کش و  دندرب . یپ  دیعس  نب  نامثع  تباین  و  (ع ) يدهم ماما  تماما  هب  ًامامت  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  نایعیـش  دش ، هئارا 

یفخم نامزاس  رد  ترـضح  نارازگراک  ۀـناصلاخ  ياه  شالت  اب  دوب ، جـع )  ) يدـهم ماما  تبیغ  تدالو و  يافخ  زا  یـشان  هک  تماما  رما 
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ترـضح ۀـیبیغ  مولع  اه و  تمارک  زا  يدـنم  هرهب  اب  نایعیـش  دـش . فرطرب  ًـالماک  يرغـص  تبیغ  ةرود  نیزاـغآ  ۀـلاس  دـنچ  رد  تلاـکو ،
یط یتسرد  هب  (ع ) یلع و  (ص ) ربمایپ نامز  زا  هدش  میسرت  تماما  یلـصا  ریـسم  دنتـسناد  هک  نیا  یکی  دندرب : یپ  هتکن  ود  هب  جع ) ) يدهم

ترـضح يرغـص ، تبیغ  ةرود  نیا  رد  تسا و  هدـش  لـقتنم  جـع ) ) يدـهم ماـما  شدـنزرف  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  زا  تماـما  هدـش و 
یم تیلاعف  (ع ) ناماما يربهر  اب  لبق  زا  هک  تلاکو  یفخم  نامزاس  هک  نیا  مود  دـنک . یم  يربهر  ار  نایعیـش  هدرپ  تشپ  زا  جـع ) ) يدـهم

هدهع ار  نامزاس  نیا  تیلوت  تیلوئسم و  هسدقم ، ۀیحان  زا  يرمع " دیعس  نب  نامثع  تسا و"  لاعف  زین  يرغص  تبیغ  ةرود  رد  کنیا  درک ،
دیعـس نب  نامثع  تشذگرد  زا  دعب  دندش . نئمطم  هصاخ  تباین  هب  مه  دـندرب و  یپ  يدـهم  ماما  تماما  هب  مه  نایعیـش  نیاربانب  تسا . راد 

زا یخرب  ماـگنه  نیا  رد  تفرگ ، هدـهع  رب  ار  نآ  تیلوت  تیلوئـسم و  ناـمثع  نب  دـمحم  شرـسپ  (ع ،) يدـهم ترـضح  روتـسد  هب  يرمع ،
یخرب نداد  رارق  رایتخا  رد  اب  جع ) ) يدهم ماما  هک  دندرک ، کش  نامثع  نب  دـمحم  تباین  رد  هکلب  جـع ) ) نامز ماما  دوجو  رد  هن  نایعیش ،

تهج هب  رفن  دنچ  اهنت  دندش و  نئمطم  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  نب  دمحم  تباین  هب  نایعیـش  دـش  بجوم  قدـص ، دـهاوش  اه و  تمارک  زا 
زا يریگ  هرهب  اب  نامثع  نب  دـمحم  و  دـندرک ، تباین  ياعدا  غورد  هب  اه  نیا  دنتـساخرب . تفلاخم  هب  دـمحم  اب  یتسرپاوه  یبلط و  تساـیر 

تباین ةرود  رد  سپس  [ 43 .] دندرب یپ  نامثع  نب  دمحم  تیناقح  هب  رتشیب  نایعیش  درک و  لطاب  ار  نانآ  ياعدا  قدص ، دهاوش  اه و  تمارک 
یهاوخ رذع  دنتشادرب و  تسد  تفلاخم  زا  تمارک ، ةدهاشم  اب  یلو  دنتـساخرب ، تفلاخم  هب  يو  اب  صاوخ  زا  یخرب  مه  حور  نب  نیـسح 

رداص يرغص  تبیغ  ةرود  رد  هک  عیقوت  نیرخآ  دیـسر و  يرمـس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هب  تباین  حور  نب  نیـسح  زا  دعب  [ 44 .] دندومن
یلع نسحلاوبا  هب  دـنکیم و  رداص  یعیقوت  يرجه  لاس 329  نابعـش  مهن  رد  جع ) ) يدهم ماما  دوشیم . بوسحم  رگید  یتمارک  زین  دـش ،

نادرگرب ار  مدرم  لاوما  هدب و  ناماس  رس و  ار  تلاکو  نامزاس  روما  يریم . یم  دعب  زور  شش  وت  : " هک دوش  یم  رکذتم  يرمـس  دمحم  نب 
ناشن نم  هب  ار  عیقوت  نیا  وا  يرمـس . دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دزن  متفر  دـیوگیم : يوار  " تسا . یفتنم  هصاخ  تباـین  رگید  نیا  زا  دـعب 
يارب تسا  يرگید  لیلد  هماـن  نیا  [ 45 .] تسا نداد  ناج  لاـح  رد  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  مدـید  متفر و  دوعوم  زور  رد  داد و 

رتسگداد ات 340 ؛ ص 321  ج 1 ، يرئاـح ، يدزی  یلع  بصاـنلا ، مازلا  كر : [16  : ] اه تشون  یپ  (ع .) نامز ماـما  دوجو  هعیـش و  تیناـقح 
. دـعب هب  ص 440  هدوـملا ، عیباــنی  كر : [17 . ] ص 667 ییاوـشیپ ، يدـهم  ناـیاوشیپ ، ةریـس  اـت 120 ؛ ص 118  ینیما ، یمیهاربا  ، ناــهج

 - ص 353 نامه ، [23 . ] نامه [22 . ] نامه [21 . ] نامه [20 . ] ص 355 رثالا ، بختنم  [19 . ] ص 572 ج 2 ، يدوعسم ، بهذلا ، جورم  [18]
ص 436؛ ج 6 ، هادهلا ، تابثا  [27 . ] ص 397 نامه ، [26 . ] ص 161 ج 51 ، راونالاراحب ، [25 . ] ص 398 و 399 رثالا ، بختنم  [24 . ] 354
ص 460؛ هدوملا ، عیباـنی  [30 . ] و 24 ص 23  ج 52 ، راونـالاراحب ، [29 . ] ص 22 ج 52 ، راونـالاراحب ، [28 . ] ص 103 ناـهج ، رتسگداد 

رتسگداد [33 . ] ص 461 هدوملا ، عیبانی  [32 . ] ناهج ص 107 رتسگداد  ص 311 ؛ ج 6 ، هادهلا ، تابثا  [31 . ] ص 26 ج 52 ، راونالاراحب ،
ج 1، فئاوطلا ، بهذـم  هفرعم  یف  فئارطلا  [36 . ] ص 449 و 450 هدوملا ، عیبانی  [35 . ] ج 52 ص 25 راونالاراحب ، [34 . ] ناهج ص 107
ص نامه ، [38 . ] ح 4 ، 518 ص 517 -  ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، [37 . ] ص 93 و 94 جع ،) ) نامز ماماصاخ  باون  یناگدنز  184 ؛ ص 183 ـ 
ص 326. ناـمه ، [41 . ] ص 335 ناـمه ، [40 . ] 302 ص 300 -  ج 51  راونـالاراحب ، [39 . ] ص 813 ج 2 ، یـشک ، لاـجر  ح 5 ؛ ، 518

خیرات 44]ر.ك : . ] ص 398 نیدلا ،  لامک  ص 316 و 336؛ ج 51 ، راونالاراحب ، 43]ر.ك : . ] ص 523 و 524 ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، [42]
ص 361. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 516 ، نیدلا ، لامک  [45 . ] ص 197 ینیسح ، مساج  جع ،)  ) مهدزاود ماما  تبیغ  یسایس 

؟ دنامیم یلاخ  یهلا  تّجح  زا  نیمز  ایآ 

شسرپ

؟ دنامیم یلاخ  یهلا  تّجح  زا  نیمز  ایآ 
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خساپ

هک یناوارف  تایاور  رد  دوشیمن ،  یلاخ  یهلا  ةدنیامن  زا  نیمز  هک  تسا  نیا  هدش  هیکت  نا  يور  یمالسا  تایاور  رد  هک  یمهم  لئاسم  زا 
روط هب  ای  ربمایپ ) ای   ) ماما زا  نیمز  يور  ۀحفـص  هک  تسا  هدـمآ  ررکم  روط  هب  نومـضم  نیا  تسا ،  هدیـسر  ام  هب  ع )  ) تیب لـها  عباـنم  زا 

َّنِا  » ناونع تحت  باب  کی  رد  تسا ،  هدـش  دـقعنم  هنیمز  نیا  رد  باب  ود  یفاک  فیرـش  باتک  رد  و  دـنامیمن ، یلاـخ  یهلا ، تجح  یلک 
لقن رگید  همئا  زا  یضعب  و  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  و  ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  زا  تیاور  هدزیـس  ٍهَجُح » ْنِم  ُولَْختال  َضْرَالا 
یکی دنامب  یقاب  رفن  ود  اهنت  نیمز  يور  رد  رگا  « ] ُهَّجُحلا امُهُدَحَا  ِنالُجَر  ِضرَالا  ِیف  َْقبَی  َْمل  َْول  ُهَّنِا   » ناونع تحت  رگید  باب  رد  و  هدـش ، 

زا یـضعب  هب  ًالیذ  هک  و 179 ) یفاـک 1/178  لوـصا   ) تسا هدـمآ  نومـضم  نیمه  هب  تیاور  جـنپ  نآ  رد  و  تسا ،] یهلا  تجح  اـهنآ  زا 
ْنِا اْمیَک  ٌماِما  اهیف  َو  ِّالا  ُولَْختال  َضْرَالا  َّنِا   » هک میناوخیم  (ع ) قداص ماما  زا  ثیداحا  نیا  زا  یکی  رد  دوشیم . هراشا  باـب  ود  ره  تاـیاور 

يزیچ نانمؤم  رگا  ات  تسا  یماما  نآ  رد  هکنیا  رگم  دوشیمن ، یلاـخ  زگره  نیمز  « ] ْمَُهل ُهَّمَتَا  ًاْئیَـش  اوُصَقَن  ْنِا  َو  ْمُهَّدَر  ًاْئیَـش  َنُونِمؤُملا  َداز 
زا ثیدح 2 و 6  كردم  نامه  [. ) دیامن لیمکت  ار  نآ  دننک  مک  يزیچ  رگا  دـنادرگزاب و  ار  اهنآ  دـنیازفیب  یهلا ) تامیلعت  رب  هناهاگآان  )

دنوادـخ « ] ٍلداع ٍماِما  ِْریََغب  َضْرَالا  َكُْرتَی  ْنَا  ْنِم  ُمَظْعَا  َو  ُّلَجَا  َهّللا  َّنِا   » میناوخیم ترـضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  زاـب  لوا .) باـب 
نیا زا  یـضعب  رد  یتح  لوا ) باـب  زا  و 6  ثیدـح 2  كردـم  نامه  [ ) دزاس اهر  یلداـع  ماـما  نودـب  ار  نیمز  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب 

كردـم نامه  . ) دربیم ورف  ار  شلها  و  دوشیم ، لزلزتم  نیمز  دـشابن ، نیمز  رد  یتعاس  یهلا  تجح  ماما و  رگا  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا 
« ُمامِالا امُهُدـحَا  َناَکل  ِْنیَلُجَر  ُساّنلا  َناک  َْول   » دومرفیم هک  میناوخیم  ع )  ) قداص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  ثیدح 11 و 12 و 13 )
« ُماـمِالا ُتوُـمَی  ْنَم  ُرِخآ  َّنِا  َو   » تسا هدـمآ  ثیدـح  نیمه  لـیذ  رد  و  تـسا ،] ماـما  اـهنآ  زا  یکی  دنـشاب  رفن  ود  اـهنت  ( ناـهج  ) مدرم رگا  ]

هراشا ینعم  نیا  هب  تحارـص  اب  زین  هغالبلا  جـهن  رد  ثیدح 3 ) كردـم ، نامه  [. ) تسا ماما  دوریم  ایند  زا  ناهج  رد  هک  یـسک  نیرخآ  ]
اِّما ٍهَجُِحب ،  هِّلل  ٍِمئاق  ْنِم  ُضْرَالا  ُولَْختال  یَلب  َمُهّللَا   » دـیوگیم نینچ  دومرف ، دایز  نب  لیمک  هب  ع )  ) یلع هک  یمهم  تاـنایب  رد  تسا ،  هدـش 
زا دوشیمن  یلاخ  نیمز  يور  زگره  يرآ  ( ] هبطخ 147 هغالبلا ، جهن  « ) ُُهتاِنَیب َو  ِهّللا  ُجَجُح  َلُْطبَت  ًالَِئل  ًاروُمْغَم ،  ًاِفئاخ  اِّما  َو  ًاروهْـشَم  ًارِهاظ 

نایم زا  وا  نشور  ياههناشن  دـنوادخ و  لئالد  ات  ناهنپ ،  ناسرت و  ای  راکـشآ و  دـشاب و  رهاظ  هاوخ  دـنک ، ماـیق  یهلا  تجح  اـب  هک  یـسک 
(ع) تیب لها  بتکم  رد  ملـسم  لئاسم  زا  یکی  نیمز  يور  رد  ینامز  رـصع و  ره  رد  یهلا  تجح  کـی  دوجو  ۀـلأسم  بیترت  نیا  هب  دورن .]

یلاخ ادـخ  تجح  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کی  يارب  یتح  نیمز  هک  میناوخیم  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  یثیدـح  رد  هک  اـجنآ  اـت  تسا ،
راونالاراحب 47/41) .« ) نِطاب اِّما  َو  ٌرِهاظ  اِّما  ٍْنیَع ،  َهَفْرَط  ِهَّجُح  ْنَم  ُهَضْرَا  ِیلُخیال  َهّللا  َّنِا   » ناهنپ ای  تسا و  رهاظ  ای  دوشیمن 

؟ دنسر یمن  ناگراچیب  ارقف و  داد  هب  ارچ  دنراد  روضح  جع )   ) نامز ماما  رگا 

شسرپ

؟ دنسر یمن  ناگراچیب  ارقف و  داد  هب  ارچ  دنراد  روضح  جع )   ) نامز ماما  رگا 

خساپ

یضعب نهذ  رد  هچنآاما  تسین ؛ یکش  دنبیاغ  یتحلصم  قبط  ًالعف  دنتـسه و  ام  لامعا  رب  رظان  هتـشاد و  روضح  جع ) ) نامز ماما  هک  نیا  رد 
يافـش نامولظم و  ناـگراچیبو و  ناریقف  هب  یگدیـسر  ترـضح  نآ  راـک  هک  تسا  روصتم  ترـضح  نآ  دوجو  هفـسلف  اـب  هطبار  رد  اـم  زا 
ماجنا هب  رداق  ادـخ ، نذا  هب  ترـضح  هک  میتسین  نیا  رکنم  ام  هچرگ  تسین ؛ حیحـص  یلک  تروص  هب  دـشابیم ، اهضرق  يادا  ناـضیرم و 

زا 1779تیودهم هحفص 584 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. تسین راگزاس  بابـسا  تّیلع و  نوناق  اب  اریز  دوش ؛ لح  تازجعمو  تامارک  ساسا  رب  ملاع  روما  تسین  اـنب  یلو  دنتـسه ؛ اـهراک  نیا  همه 
نانآ دوخ  رد  دنوش  طلـسم  اهنآ  رب  ناراکمتـس  هدـش  ثعاب  هک  ار  یلماوع  للعدـیاب و  تسا و  مدرم  دوخ  درکلمع  رثا  رد  زین  ملاظ  طلـست 
قیرط زا  ملاـع  دـنوادخ  دنتـشاد ، زین  یبـیغ  دادـما  هب  زاـین  اـما  دـنداد ، ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  مدرم  هک  يدراوم  رد  يرآ  درک . وجوتسج 

اب تسا . اعدم  نیا  رب  ياهدنز  لیلد  یخیرات  دهاوش  هک  نیا  هچ  درک ؛ دهاوخ  يرای  ار  نانمؤم  رگید  ياههارزا  ای  جع ) ) رصع یلو  ترضح 
نادیم هب  دنتـشادیم و  رب  ناناملـسم  و  (ص ) ادخ لوسر  دوخ  ار  هیلوا  ياهمدـق  هک  دـید  دـیهاوخ  مالـسا ، ردـص  نامز  ياهگنج  هعلاطم 

اب مدرم  ادتبا  ردزین  نامدوخ  بالقنا  رد  دشیم . نانآ  بیـصن  یهلا  دادـما  دوبن ، لح  لباق  يداع  هار  زا  راک  هک  هاگ  نآ  دـنتفریم ؛ هزرابم 
هنـشت هدـش و  رّفنتم  ملظزا  مدرم  اعقاو  هک  دـید  دـنوادخ  یتقو  دـندرک و  عورـش  ار  راک  هجنکـش ، نادـنز و  دـیادش و  لمحت  تارهاـظت و 

همئا ریاس  دـننام  جـع ) ) رـصع ماما  یلمع  هریـس  هویـش و  یناـث  رد  درک . ناـنآ  بیـصن  فلتخم  عطاـقم  رد  ار  شدوخ  ياهدادـما  دـنتلادع ،
دنیایب و همئا  دزن  اروف  ضیرم  ای  ریقف و  هدیدمتـس ، مدرم  هک  دوبن  روط  نیا  ناراوگرزب  نآ  نامز  رد  هک  روط  نامه  ینعی ، تسا ؛ (ع ) راهطا

روط هب  دندرکیم و  دیادش  لباقم  رد  ربص  ای  هزرابم و  داهج و  هب  رما  ار  اهنآ  همئا  دـندمآیم  رگا  هکلب  دـنهاوخب ؛ نانآ  زا  ار  لکـشم  لح 
فالخ وا و  ياهنامرف  زا  جراخ  ییوم  رـس  دناهدرک و  لمع  ملاع  دنوادخ  هیحانزا  هدش  میظنت  همانرب  قبط  (ع ) همئا ریاس  نامز و  ماما  یلک 

زا هدرک و  کمک  نادنمزاین  هب  یناوارف  دراوم  رد  جـع ،) ) نامز ماما  صوصخ  هب  ناراوگرزب  نآ  لاح  نیا  اب  دـناهدومنن . راتفر  تیلع  نوناق 
... . دناهداد و زورب  ار  دوخ  فطل  رظن  هتسیاش ، قاتشم و  دارفا  هب  تبسنای  دناهدومن و  يریگتسد  اهنآ 

؟ دوشیم نآ  رد  نهو  ببس  ترضح  تدالو  رما  رد  فالتخا  ایآ 

شسرپ

؟ دوشیم نآ  رد  نهو  ببس  ترضح  تدالو  رما  رد  فالتخا  ایآ 

خساپ

يارب نآ  زا  هدرک و  يرادربهرهب  دـمآ  دـیدپ  ع )  ) يدـهم ترـضح  تدالو  هلأسم  رد  هک  یفالتخا  زا  هک  تسا  نآ  ددـصرد  بتاک  دـمحا 
، تسین عوضوم  نآ  دوبن  مزلتـسم  زگره  ياهیـضقو  عوضوم  رد  فالتخا  ًالوا : دـیامن . هدافتـسا  ترـضح  تدالو  هلأـسم  نداد  هولج  تسس 

فلتخم تاـهج  زا  یعوضومو  هیـضق  ره  رد  اریز  دـیناسر ؛ تاـبثا  هب  ناوتیمن  ار  ياهیـضق  چـیه  هنرگو  دراد ، تلـالد  نآ  دوـجو  رب  هکلب 
هک دوشیم  ثعاب  قّرفتو  قارتفا  نیا  ایآ  ؟ دندشن میـسقت  هقرف  هب 73  ثیداحا ، قباطم  ربمایپ  زا  دعب  یمالـسا  تما  ایآ  تسا . هدش  فالتخا 
رما ندوب  یفخمو  نامز  نآ  یـسایس  تیعـضو  زا  هک  هنوگ  نامه  ًایناث : مییامن ؟ کـش  ینید  ياـههرازگ  ردو  هتفر  لاؤس  ریز  مالـسا  لـصا 

زا دعب  یعیش  هعماج  دیفم ؛ خیش  لقن  قباطم  ًاثلاث : دسریم . رظن  هب  یعیبط  يرما  فالتخا  دوشیم ، هدافتـسا  ّتیعـضو  نآ  تهج  هب  تدالو 
نامز نیا  رد  دش  رکذ  هک  اههقرف  نیا  زا  : " دیوگیم وا  دندیسر . ع )  ) يدهم ترضح  تدالو  رما  رد  رظن  تدحو  هب  رود  نادنچ  هن  یتدم 

لوصفلا یقرواـپ .  ... " . } درادـن دوـجو  تسا ، ع )  ) نسح ماـما  دـنزرف  تماـما  هب  لـئاق  هک  یماـما  هدزاود  هقرف  زج  هب  تسا  لاـس 373  هک 
: تیب لها  دید  زا  ع )  ) يدهم ماما  تدالو  رب  یخرب  راکنا  هکنیا ، هجوت  بلاج  یقرواپ } ص 23 . ج 37 ، راونألاراحب ، ص 321 ؛  هراتخملا ،
: دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  قودص ؛ خیـش  دناهدرک . هراشا  نآ  هب  یتایاور  رد  اذلو  هدنامن  یفخم 
{ یقرواپ ح 3 . ص 159  راونــألاراحب ج 51  نیدـلالامک ص360 ،  یقرواپ .  " { ؛ دـعب دـجویمل  سانلا  لوقی  نم  رمـألا  اذـه  بحاـص  "

." تسا هدشن  دلوتم  زونه  دنیوگیم : مدرم  زا ] یضعب   ] هک تسا  یسک  رما  نیا  بحاص  "

زا 1779تیودهم هحفص 585 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنشاب هدرک  لعج  ترضح  تدالو  عوضوم  رد  ار  يرابخا  یهورگ ، تسا  نکمم  ایآ 

شسرپ

؟ دنشاب هدرک  لعج  ترضح  تدالو  عوضوم  رد  ار  يرابخا  یهورگ ، تسا  نکمم  ایآ 

خساپ

هاگ نآ  هدرک  لعج  ار  تایاور  نیا  یتعامج  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم  ترـضح  نآ  دوجوو  تدالوو  ع )  ) يدـهم ماما  تایاور  هرابرد 
هب هار  نیا  رگاو  تسا  دراو  رتاوتم  رابخا  مامت  رد  لامتحا  نیا   - 1 دناهتشادن . ملع  نآ  لعج  هب  هک  یلاح  رد  دناهدرک ، لقن  ار  اهنآ  نایعیش 

هعیـش نانمـشد  يارب  نامز  لوط  رد  دیاب  دوب ، نینچ  رما  رگا   - 2 تسین . تابثا  لباق  يربخ  چیهو  هدـش  لطاب  عیارـش  همه  دوش ، زاب  رابخا 
. مینکیمن هدهاشم  اهنآ  زا  ار  یموجه  نینچ  هک  یلاح  رد  دندادیم ، رارق  موجه  دروم  ار  هعیش  قیرط ، نیا  زا  اهنآو  تشگیم ، راکشآ 

؟ دراد دوجو  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  تیفیک  هرابرد  هیخیش  داقتعا  هب  تبسن  یتالاکشا  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو  تیفیک  هرابرد  هیخیش  داقتعا  هب  تبسن  یتالاکشا  هچ 

خساپ

ناکمو وا  ندب  تیفیکو  تبیغ  رصع  رد  ع )  ) نامز ماما  دوجو  تیفیک  هرابرد  یئاسحا  دمحا  خیـش  یگدرکرـس  هب  هیخیـش "  " رظنو هدیقع 
ماما تایح  هب  داقتعاو  ییایلقروه  ندـب  نیا  لیلحت   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا . رادروخرب  يرایسب  تالاکـشا  زا  وا ،

يدهم ترـضح  هک  تسا  نآ  دارم  رگا  اریز  تسا ؛ نیمز  يور  رد  ع )  ) نامز ماما  راکنا  يانعم  هب  عقاو  رد  ییایلقروه "  " ندـب اب  ع )  ) نامز
نآ سپ  دـننادیم ، ایلقروه  ملاع  زا  نانآ  ار  ربق  هک  نانچ  نآ  ای  دـنکیم ، یگدـنز  مود  خزرب  ای  لوا  خزرب  هچ  خزربو ، لاثم  ملاـع  رد  (ع )
زا نیمز  ّولخ  مدع   " رتاوتم ثیداحا  اب  نیاو  تسا . خزرب  ملاع  رد  ناگدرم  تایح  لثم  وا  تایحو  درادـن  يرـصنع  ندـب  اب  تایح  ترـضح 

تبـسانم ملاع ، نیا  رد  ع )  ) نامز ماـما  دوجو  ترورـض  رب  دـش  هراـشا  ًـالبق  هک  یلقع  ّهلدا  اـب  داـقتعا  نیا   - 2 درادـن . يراگزاس  " تجح 
ملاع نامه  توکلم  ملاع  هک  یلاح  رد  دنکیم  یفرعم  توکلمو  ایند  نیب  طسو  دح  ار  ایلقروه  ملاع  " یئاسحا ، دـمحا  خیـش   - "3 درادن .
لیلد چیهو  تسا  لیلد  نودب  ياعدا  کی  ًافرـص  دنکیم ، یگدنز  ییایلقروه  ندب  اب  ع )  ) يدهم ترـضح  هک  نخـس  نیا   - 4 تسا . لاثم 
جیار رایـسب  لمهم ، ظافلاو  سونأمان  ياههژاو  ندرب  راک  هبو  ییوگ  فازگ  مهدزیـس ، نرق  رد   - 5 تسا . هدـشن  هماقا  نآ  رب  یلقنو  یلقع 
تهج هب  یتشر  مظاک  دیـس  زینو  یئاسحا  دـمحا  خیـش  هک  تسین  دـیعبو  دنتـشادنپیم  شنادو  ملع  هناـشن  ار  اـهنیا  مدرم  ماوع  یتحو  دـش 

ّتیئاهبو ّتیباب  ّهلاض  بهاذم  شیادیپ  دمحا ، خیـش  نانخـس  هجیتن  دنـشاب . هدروآ  يور  تاملکو  اههژاو  نیا  هب  ماوعو  نالهاج  دـنیاشوخ 
كالمو کحم  دوخ  هیخیـش ، نانخـس  رابفـسا  جیاتنو  لمع  نادـیم  نیاو  هدوب ، يورـسک  هلیـسو  هب  كاپ  نییآ  مسا  هب  ینیدیب  ماجنارـسو 

. تسا نانخس  نیا  یتسسو  فعض  رب  یبوخ 

؟ تسیچ تسا  مالسلاهیلعنامز  ماما  رکنم  هک  یسک  مکح 
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شسرپ

؟ تسیچ تسا  مالسلاهیلعنامز  ماما  رکنم  هک  یسک  مکح 

خساپ

نمو ۀبارق ، دحأ  نیبو  ّلجوّزع  هَّللا  نیب  سیل  : " دیامرفیم بوقعی  نب  قاحسا  ياهشسرپ  هب  دوخ  ياهباوج  زا  یشخب  رد  ع )  ) نامز ماما 
زا دنک  راکنا  ارم  سک  ره  تسین ، يدـنواشیوخو  تبارق  سک  چـیهو  ّلجوّزع  دـنوادخ  نیب  " " ؛ حون نبا  لیبس  هلیبسو  یّنم  سیلف  ینرکنأ 
رد ینسو  هعیش  هک  یتیاور  ار  ثیدح  نیا  یقرواپ } ح 3 . ص 484 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ."  } تسا حون  دـنزرف  هار  وا  ِهارو  تسین ، نم 
رب راوس  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  لثم  نم ، تیب  لها  لثم  : " دومرف ص )  ) ربمایپ هکنیا  نآو  دنکیم ؛ دییأت  دناهدروآ ، دوخ  ییاور  بتک 

رئاـصب ص 151 ؛  ج 3 ، مکاـح ، كردتـسم  یقرواـپ .  " . } دـش دـهاوخ  قرغ  دـنک  فـلخت  نآ  زا  هک  یـسکو  دـباییم  تاـجن  دوـش  نآ 
{ یقرواپ ح 4 . ص 317 ، تاجردلا ،

. تسیچ تیرشب  ملاع  يارب  یجنم  کی  دوجو  لیالد 

شسرپ

. تسیچ تیرشب  ملاع  يارب  یجنم  کی  دوجو  لیالد 

خساپ

مییامن هضرع  میناوت  یم  همان  خساپ  کی  دـح  رد  هچنآ  اذـل  دراد  باتک  دـلجم  نیدـنچ  هب  زاین  امـش  ياه  شـسرپ  هب  لماک  ییوگ  خـساپ 
ماما هب  داقتعا  دشاب . یم  رتشیب  هعلاطم  تهج  دـیفم  عبانم  هب  عاجرا  یفرعم و  اب  هارمه  اه  شـسرپ  نیا  زا  کی  ره  هب  قیقد  هاتوک و  یخـساپ 
ملسم ار  یجنم  ماما  هب  داقتعا  هدرک و  لقن  ینس  هعیـش و  هک  تسا  تایاور  زا  یعیـسو  هعومجم  تایآ و  هب  دنتـسم  مالـسا  رد  جع ) ) يدهم

هللا تیآ  رثالا ،» بختنم   » باتک هعلاطم  هنیمز  نیا  رد   ) تسا یلقن  هلدا  هب  دنتـسم  یجنم  هب  اـم  داـقتعا  ساـسا  سپ  تسا . هدرک  نیقیرف  دزن 
هدـش يدـنب  هتـسد  مظنم و  تروص  هب  ار  هنیمز  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  طـسوت  لوقنم  تاـیاور  زا  یمیظع  هعومجم  هک  یناـگیاپلگ  یفاـص 

فلتخم بتاکم  نایدا و  رد  یجنم  هب  داقتعا  مینیب  یم  نایدا  تیرـشب و  خـیرات  یـسررب  اب  اـما  تسا .) دـیفم  رایـسب  تسا  هدرک  يروآدرگ 
نیجع اهناسنا  ناج  اب  خیرات  لوط  رد  رـشب  هبرجت  رثا  رب  یجنم  هب  زاین  سپ  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  لاؤس 3  هب  خساپ  رد  هک  هتشگ  حرطم 

. تسا هتشگ 

؟ تسا هدماین  مالسلا » هیلع  » يرگسع نسح  ماما  همان  تّیصو  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  مان  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدماین  مالسلا » هیلع  » يرگسع نسح  ماما  همان  ّتیصو  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  مان  ارچ 

خساپ
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هدینش هک  یـساّبع  يافلخ  دوب  راشف  هرـصاحم و  رد  تخـس  شیوخ  نامز  يافلخ  يهیحان  زا  مالـسلا » هیلع  » يرگـسع نسح  ماما  ترـضح 
هدمآرب ددص  رد  دوب  دهاوخ  وا  تسد  هب  نارگمتس  اهتوغاط و  نتفر  نیب  زا ، هک  دوشیم  ّدلوتم  يدنزرف  يرگـسع  نسح  ماما  زا  هک  دندوب 

ار نامز  ماما  شیوخ  نیشناج  یصو و  مالـسلا » هیلع  » يرگـسع نسح  ماما  ور  نیا  زا  دنیامن  دیهـش  ریگتـسد و  هدرک  ادیپ  ار  يو  هک  دندوب 
نکمم دشاب  هدشن  هدرب  نامز  ماما  زا  یمان  ترضح  نآ  يهمانتیصو  رد  رگا  نیاربانب  دادیمن  ناشن  شیوخ  باحـصا  زا  صاخ  دارفا  هب  زج 

نایدالایبا و دننام  دندوب  ترضح  نآ  دامتعا  دروم  هک  یباحصا  و  دشاب . ترضح  نآ  نامز  زیمآ  ناقفخ  یسایس  طئارش  اب  هطبار  رد  تسا 
. دندش قفوم  مالسلا » هیلع  » يرگسع ماما  نیشناج  ناونع  هب  يو  یفّرعم  نامز و  ماما  ندیدب  قحسا  نب  دمحا 

تماقا لحم 

تایاور رد 

؟  تسا اجک  يدهم 7 ترضح  ناکم 

شسرپ

؟  تسا اجک  يدهم 7 ترضح  ناکم 

خساپ

. دـنا هدرکن  لقن  ترـضح  يارب  یـصاخ  ياج  ییاور  یخیراـت و  عباـنم  رد  دـناد و  یمن  ار  نآ  یـسک  تسین و  مولعم  ترـضح  نآ  ناـکم 
رگید ياه  ناکم  رد  ای  هلهس  دجـسم  رد  ای  نینمؤملاریماالوم 7 ربق  رانک  رد  ًالثم  هتفای و  ار  ترـضح  نآ  رادـید  قیفوت  ناصلخم  زا  یـضعب 

 : تسا هدرک  لقن  جاجتحا  باتک  رد  یـسربط  موحرم  درک . نّیعم  ترـضح  يارب  ناوت  یمن  یـصاخ  ناکم  یلو  دنا , هدید  ار  ترـضح  نآ 
يولج ثیدح  نیا  هتبلا  ( 1 : .) دش هتشون  ترضح  نآ  يرمـس )  نسحلاوبا   ) مراهچ بئان  هب  يدهم 7 ترـضح  ءهسدقم  ءهیحان  زا  همان  نیا 

هدید ار  نامز  ماما  هفشاکم  لاح  رد  یضعب  دراد  لامتحا  نمض  رد  دوش . یم  نیغورد  نایعدم  عنام  دریگ و  یم  ار  ترضح  ندید  نایعدم 
ندید هب  هتبلا  تسا ;  لکشم  رادید  يربک  تبیغ  رد  تروص  ره  رد  تسا ;  نامز  ماما  دننک  رکف  و  ار , صاخ  باحصا  زا  یکی  ای  دنشاب و 
ارـضخ ءهریزج  نایرج  یـسلجم  ءهمّالع  موحرم  ( 2 : ) دومرف يدهم 7 ترـضح  رگید  ریفـس  نامثع ,  نب  دمحم  درادـن . یعنام  نتخانـشن  و 

زین سسجت  تسین و  نکمم  يدهم 7 ترضح  يارب  یـصاخ  ناکم  نییعت  نیاربانب ,  ( 3 : .) دیامرف یم  دـناد و  یمن  ربتعم  ار  ادومرب ) ثلثم  )
ص نامه ,  یقروا 3. پـ  ) ص 930 نامه ,  یقروا 2. پـ  . ) صیخلت اـب  ص 929  دوعوم , يدـهم  یناود ,  یلع  یقروا 1. پـ . ) دـشاب یمن  زیاج 

934

؟ دشابیم اجک  رد  نونکا  مه  (ع ) نامز ماما 

شسرپ

؟ دشابیم اجک  رد  نونکا  مه  (ع ) نامز ماما 

خساپ
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رد ترضح  نآ  ایآ  هک  تسا ، ترضح  نآ  تنوکـس  لحم  ناکم و  تسا ، وگ  تفگ و  ثحب و  دروم  (ع ) نامز ماما  هرابرد  هک  یلئاسم  زا 
دوجو (ع ) نامز ماما  ناکم  هرابرد  هک  یتایاور  تسا ؟ اجک  ناکم  نآ  تسا  ياهژیو  ناکم  رد  رگا  و  هن ؟ ای  دراد  تنوکـس  یـصاخ  ناـکم 

. دنکیم یفرعم  اههوک  اهنابایب و  رد  ار  ترضح  نآ  هاگیاج  هدرکن و  نییعت  ار  یـصاخ  لحم  تایاور  زا  یخرب   - 1 دناهتسد : دنچ  دنراد 
يارب هک  داد  نامرف  تفرگ و  نامیپ  نم  زا  (ع ) نسح ماما  مردپ  رایزهم ! دـنزرف  : " دومرف رایزهم  رـسپ  هب  (ع ) يدـهم ترـضح  هلمج  نآ  زا 

یسرتسد زا  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  ( 1" .) مینیزگرب ار  تسد  رود  کشخ و  ياهنیمزرس  تخـس و  ياهوک  تنوکس 
دای ترضح  نآ  تنوکس  لحم  ناونع  هب  ار  یـصاخ  تایاور  یخرب   - 2 تسین . هاگآ  يو  تنوکس  لحم  زا  هک  یـسک  تسا و  رود  مدرم 
دبال : " دومرف هک  مدینش  (ع ) رقاب ماما  زا  دیوگیم  ریصبوبا  تسا . هدش  هراشا  نآ  نوماریپ  هنیدم و  رد  تایاور  زا  یخرب  رد  الثم  دناهدومن ،

تلزع و ار  (ع ) نامز بحاـص  (، 2") ۀـبیط لزنملا  معن  و  هتـشحو ، نم  نیثالثب  ام  ةوق و  نم  هتلزع  یف  دـبال  ۀـلزع و  نم  رمالا  اذـه  بحاصل 
توق هب  و   ) دننکیم رود  يو  زا  ار  ییاهنت  تشحو و  دنتـسه  ترـضح  اب  هک  يرفن  یـس  هب  تسا  دـنمورین  تبیغ ، نآ ، رد  هک  تسا  یتبیغ 

يدارفا دراد و  لزنم  هرونم  هنیدم  رد  ترضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  هبیط . هنیدم )  ) تسا یهاگیاج  بوخ  و  دیازفایم ) يو 
نایب تسا ، هنیدـم  فارطا  رد  هک  ناوضر " " هوک ار  (ع ) ناـمز ماـما  ناـکم  تاـیاور  یخرب  دنتـسه . سانـشان  تروص  هب  ناـشیا  اـب  هراومه 

ترـضح میدیـسر  هک  هنیدـم ) فارطا   ) ءاحور هب  میدـش ، جراخ  هنیدـم  زا  (ع ) قداص ماما  اب  : " دـیوگیم ماس  لآ  یلعالادـبع  دـناهدرک ،
ماما ) فئاخ يارب  تسا  یهاـگهانپ  بوخ  دراد ، ماـن  ناوضر  هوک  نیا  دومرف : و  داد ، همادا  یناـمز  تدـم  تخود و  یهوک  هب  ار  شهاـگن 

رد هک  يوط " يذ   " مان هب  یناـکم  رد  (ع ) ناـمز ماـما  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  تاـیاور  زا  ( 3 .) يربک تبیغ  ارغـص و  بیغ  رد  بئاـغ )
یضعب رد  تسا  یتبیغ  ار  نامز  ماما  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  دننکیم . مایق  دوخ  نارای  زین  اج  نامه  زا  دنکیم و  یگدنز  تسا ، هکم  فارطا 
ترضح زا  یلو  دربیمن ، مان  (ع ) نامز ماما  يارب  ار  یـصاخ  هاگیاج  تایاور  یخرب   - 3 ( 4 . ) يوط يذ   " هقطنم هب  درک  هراشا  اههرد و  زا 

ماـما دـنکیم . یگدـنز  سانـشان  ياهنوـگ  هب  ودراد  رـشن  رـشح و  ناـنآ  اـب  مدرم و  ناـیم  رد  مدرم و  اـب  هک  دـنکیم  داـی  يدرف  ناوـنع  هب 
نامه دوخ  تجح  اب  دـنوادخ  هک  تسین  راکنا  ياج  دراد  (ع ) ربمایپ فسوی  ترـضح  هب  زین  یتهابـش  رمـالا  بحاـص  : " دومرف (ع ) قداـص

رد دنکیم و  دمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  هداد ، تسد  زا  قح  مولظم  نآ  (ع ،) نامزلا بحاص  داد . ماجنا  فسوی  اب  هک  دهد  ماجنا  ار  يراک 
يو ات  دهد  نذا  يو  هب  دنوادخ  هک  ینامز  ات  دنـسانشیمن  ار  وا  نکیل  دنیـشنیم ، ناتـسود  ياهلزنم  شرف  رب  یهاگ  دـهنیم و  مدـق  رازاب 
نیا زا  ( 5" .) مفسوی نم  يرآ  تفگ : یفسوی ؟ وت  دنتفگ : شناردارب  هک  یماگنه  داد  هزاجا  (ع ) فسوی هک  هنوگ  نآ  دنک ، یفرعم  ار  دوخ 

یعیبط و یگدنز  دراد و  رشن  رشح و  مدرم  اب  تسا ، عماج  عمج و  نایم  رد  هتشادن  نیعم  ناکم  (ع ) نامز ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور 
. دراد هتشاد و  هقباس  هک  تسا  يرما  نیا  تسین و  هدش  هتخانـش  یلو  دیوجیم ، تکرـش  جح  کسانم  یبهذم و  مسارم  رد  دراد . یلومعم 
اج همه  رد  هدوـب و  اـج  همه  رد  ترـضح  نآ  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  رگید  يوـس  زا  مدرم  يربـهر  تیادـه و  مدرم و  هـب  (ع ) ماـما تیاـنع 
زا هتسد  نآ  هب  درادن  تافانم  نیا  دراد و  روضح  اج  همه  رد  (ع ) نامز ماما  هک  درک  هافتسا  ناوتیم  زین  تایاور  نیب  عمج  زا  دراد . روضح 

اـهنامز و زا  یخرب  رد  هک  تسا  نآ  رب  رظاـن  تاـیاور  هتـسد  نآ  اریز  دـناهدرک ؛ ناـیب  ار  هـکم  هنیدـم و  دـننام  نـیعم  ناـکم  هـک  تـیاور 
ترـضح هک  تسا  نآ  رب  رظان  هدرکن  نایب  ماما  يارب  ار  یـصخشم  ناکم  هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  دنکیم . ادیپ  روضح  صاخ  ياهناکم 

خیش  - 1 اهتشون : یپ  دشابیم . یصاخ  ياهناکم  نامه  اج ، همه  رد  ماما  روضح  قیداصم  زا  یکی  دیدرت  یب  دراد . روضح  اج  همه  رد 
ص هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش   - 3 ص 340 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 153 و  ج 52 ، راونالا ، راحب   - 2 ص 266 . هبیغلا ، باتک  یسوط ،

ص 164. هبیغلا ، باتک  ینامعن ،  - 5 ص 182 . هبیغلا ، باتک  ینامعن ،  - 4 . 162

؟ تساجک (ع ) نامز ماما  نکسم  ناکم و 

شسرپ
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؟ تساجک (ع ) نامز ماما  نکسم  ناکم و 

خساپ

رد ترضح  نآ  هچ  رگ  دنکیم  یگدنز  یصوصخم  ياج  رد  تفگ  ناوتیمن  تسین و  مولعم  یسک  رب  (ع ) يدهم ترضح  تنوکس  لحم 
زا تسین . هاگآ  يو  تنوکـس  لحم  زا  یـسک  تساود و  هب  مدرم  یـسرتسد  هزوح  زا  اـما  دـشاب ، هدرک  نکـسم  تسا  نکمم  ییاـههاگیاج 

رایزهم رـسپ  هب  ترـضح  نآ  دوخ  دـنکیم . یگدـنز  تسد  رود  ماـنمگ و  ياهرهـش  اـههوک و  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  ناـیاور  زا  یخرب 
تخـس و ياـههوک  تنوکــس ، يارب  هـک  داد  ناـمرف  تـفرگ و  ناـمیپ  نـم  زا  يرکــسع  نـسح  ماـما  مردـپ  راـیزهم ! دـنزرف  يا  : " دوـمرف

رگید یخرب  رد  نآ و  فارطا  هنیدم و  رهش  ترـضح  نآ  نکـسم  تایاور ، یخرب  رد  ( 1 .) منیزگ رب  ار  تسد  رود  کشخ و  ياـهنیمزرس 
تفر و مدرم  نایم  رد  هدرکن و  نیعم  ترضح  نآ  يارب  یصاخ  هاگیاج  مه  تایاور  یخرب  رد  ( 2 .) تسا هدش  هدرب  مان  نآ  نوماریپ  هکم و 

يو هب  دنوادخ  هک  ینامز  ات  دنـسانشیمن  ار  وا  نکیل  دنیـشنیم ، ناتـسود  ياهلزنم  شرف  رب  یهاگ  دهنیم و  مدق  رازاب  رد  دنکیم ، دمآ 
 - 3 نامه .  - 2 صیخلت . اب  دـعب  هب  ص 50  ، 71 هرامـش 70 -  هزوح ، هلجم   - 1 اهتشون : یپ  ( 3 .) دنک یفرعم  ار  دوخ  يو  ات  دـهد  نذا 

. نامه

؟ دنک یم  یگدنز  اجک  رد  ثیداحا ، ساسا  رب  جع ) ) نامز ماما 

شسرپ

؟ دنک یم  یگدنز  اجک  رد  ثیداحا ، ساسا  رب  جع ) ) نامز ماما 

خساپ

ینمض تلالد  زا  دنا و  هتفگن  نخس  تحارص  اب  تایاور  يربک ، يرغـص و  تبیغ  ةرود  رد  جع ) ) يدهم ماما  یگدنز  لحم  ناکمةرابرد و 
: حرـش نیدـب  تشا . فلاخم  رگید  کی  اب  هاگ  نوگانوگ و  تاـیاور  ياوحف  هکلب  دومن ، یـصخشم  يریگ  هجیتن  ناوت  یمن  مه  ییاوحف  و 
: دومرف (ع ) قداص ماما  دـنک . یم  یگدـنز  مدرم  نیب  سانـشان  تروص  هب  جـع ) ) يدـهم ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا  _ 1

دهد ماجنا  ار  يراک  نامه  دوخ  تّجح  اب  دـنوادخ  هحک  تسین  راکنا  ياج  دراد ... ربمایپ  فسوی  هب  یتهابـش  نامز ] ماما   ] رمالا بحاـص  "

دـهن و یم  مدـق  رازاب  رد  دـنک ، یم  دـمآ  تفر و  مدرم  نایم  هداد ، تسد  زا  قح  مولظم  نآ  " رمالا ، بحاـص  . " مداد ماـجنا  فسوی  اـب  هک 
نآ دنک ، یفرعم  ار  دوخ  دهد و  نذا  يو  هب  دنوادخ  هک  ینامز  ات  دنسانش  یمن  ار  وا  نکیل  دنیشن ، یم  ناتـسود  ياه  لزنم  شرف  رب  یهاگ 
هب تایاور  یخرب  زا  _ 2 1. مفسوی نم  يرآ  تفگ : یفسوی ؟ وت  دنتفگ : يو  ناردارب  هک  یماگنه  داد  هزاجا  ار  فسوی  ترـضح  هک  هنوگ 
نب یلع   " هب باطخ  جـع ) ) يدـهم ماما  تیاور  زا  نخـس  نیا  تسا . اـه  ناـبایب  اـه و  هوک  رد  ترـضح  یگدـنز  لـحم  هک  دـیآ  یم  تسد 
نم اهرعو و  ّالإ  لابجلا  نم  نکسأ  نأ ال  ینرمأ  و  ّیلإ ...  دهع  دمحم  وبأ  یبأ ، رایزاملا ، نبای  : " دومرف ترضح  دوش ، یم  هتسناد  رایزهم "
هوک تنوکس  يارب  هک  داد  نامرف  و  تفرگ ... نامیپ  نم  زا  (ع ]) يرکسع نسح  ماما   ] دمحموبا مردپ  رایزهم ، رـسپ  يا  ؛...  اهرفع ّالإ  دالبلا 

تروص هب  جع ) ) يدـهم ترـضح  هک  دراد  تلالد  تایاور  یخرب  _ 3 2". منیزگرب ار  تسد  رود  کشخ و  ياه  نیمزرـس  تخـس و  ياه 
هشحو نم  نیثالثب  ام  هّوق و  نم  هتلزع  یف  دبال  هلزع و  نم  رمألا  بحاصل  دب  ال  دومرف " : (ع ) رقاب ماما  دنک . یم  یگدنز  هنیدم  رد  سانـشان 

اب هک  يرفن  یـس  هب  تسا  دـنمورین  تبیغ ، نآ ، رد  هک  تسا  یتـبیغ  تلزع و  ار  جـع ]) ) يدـهم ماـما   ] رمـالا بحاـص  هـبیط ؛ لزنملا  مـعن  و 
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زا _ 4 3". هبیط هنیدم ]  ] تسا یهاگیاج  بوخ  و  دنیازفا ] یم  يو  تّوق  هب  و   ] دننک یم  رود  يو  زا  ار  ییاهنت  تشحو و  دنتسه و  ترضح 
هارمه هب  اج  نامه  زا  دـنک و  یم  یگدـنز  يوط " يذ   " مان هب  یناکم  رد  هکم ، فارطا  رد  ترـضح  هک  دوش  یم  هدـیمهف  تاـیاور  یخرب 

یم یگدنز  يوضر  هوک  رد  هنیدم ، فارطا  رد  جع ) ) يدـهم ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  _ 5 4. درک دهاوخ  مایق  شنارای 
هب ار  شهاگن  ترـضح  میدیـسر . ءاحور ، هنیدم ،] فارطا   ] هب میدش و  جراخ  هنیدم  زا  (ع ) قداص ماما  اب  دیوگ : ماس  لآ  یلعالادبع  دنک .

5". يربک يرغص و  تبیغ  رد  نامز ] ماما   ] فئاخ يارب  تسا  یهاگهانپ  بوخ  دراد ، مان  يوضر "  " هوک نیا  : " دومرف و  تخود ... یهوک 
" يوضر  " هوک يربک  يرغص و  تبیغ  رد  ترـضح  هاگیاج  هک  تساهدش  دییأت  رظن  نیمه  ربتعم  صوصن  رد  دیوگ : یم  يرتشوش  ۀمالع 
رد ای  نآ  ریغ  ای  تسا ، يوضر  هوک  رد  ترـضح  ایآ  يوط ؛ يذ  مأ  اهریغ  وأ  يوضربأ  تسا " : هدمآ  دیدرت  اب  مه  هبدـن  ياعد  رد   6. تسا

!؟ ". يوط يذ 

؟ دنک یم  یگدنز  یناکم  هچرد  جع ) ) نامز ماما 

شسرپ

؟ دنک یم  یگدنز  یناکم  هچرد  جع ) ) نامز ماما 

خساپ

رد ترضح  نآ  ایآ  هک  تسا ، ترضح  نآ  تنوکـس  لحم  ناکم و  تسا ، وگ  تفگ و  ثحب و  دروم  (ع ) نامز ماما  هرابرد  هک  یلئاسم  زا 
دوجو (ع ) نامز ماما  ناکم  هرابرد  هک  یتایاور  تسا ؟ اجک  ناکم  نآ  تسا  ياهژیو  ناکم  رد  رگا  و  هن ؟ ای  دراد  تنوکـس  یـصاخ  ناـکم 

. دنکیم یفرعم  اههوک  اهنابایب و  رد  ار  ترضح  نآ  هاگیاج  هدرکن و  نییعت  ار  یـصاخ  لحم  تایاور  زا  یخرب   - 1 دناهتسد : دنچ  دنراد 
يارب هک  داد  نامرف  تفرگ و  نامیپ  نم  زا  (ع ) نسح ماما  مردپ  رایزهم ! دـنزرف  : " دومرف رایزهم  رـسپ  هب  (ع ) يدـهم ترـضح  هلمج  نآ  زا 

یسرتسد زا  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  ( 1" .) مینیزگرب ار  تسد  رود  کشخ و  ياهنیمزرس  تخـس و  ياهوک  تنوکس 
نآ تنوکـس  لـحم  ناونع  هب  ار  یـصاخ  ناـکم  تاـیاور  یخرب   - 2 تسین . هاـگآ  يو  تنوکـس  لـحم  زا  هـک  یـسک  تـسا و  رود  مدرم 
هک مدینش  (ع ) رقاب ماما  زا  دیوگیم  ریـصبوبا  تسا . هدش  هراشا  نآ  نوماریپ  هنیدم و  رد  تایاور  زا  یخرب  رد  ًالثم  دناهدومن ، دای  ترـضح 

(ع) نامز بحاص  (، 2") ۀبیط لزنملا  معن  و  هتـشحو ، نم  نیثالثب  ام  ةوق و  نم  هتلزع  یف  دبال  هتلزع و  نم  رمالا  اذه  بحاصل  دـبال  : " دومرف
و  ) دننکیم رود  يو  زا  ار  ییاهنت  تشحو و  دنتسه  ترضح  اب  هک  يرفن  یس  هب  تسا  دنمورین  تبیغ ، نآ ، رد  هک  تسا  یتبیغ  تلزع و  ار 
دراد و لزنم  هرونم  هنیدم  رد  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  نیا  زا  هبیط . هنیدم )  ) تسا یهاگیاج  بوخ  و  دیازفایم ) يو  توق  هب 
، تسا هنیدـم  فارطا  رد  هک  ناوضر " " هوک ار  (ع ) نامز ماما  ناکم  تایاور  یخرب  دنتـسه . سانـشان  تروص  هب  ناـشیا  اـب  هراومه  يدارفا 

ترـضح میدیـسر  هک  هنیدم ) فارطا   ) ءاحور هب  میدش ، جراخ  هنیدم  زا  (ع ) قداص ماما  اب  : " دیوگیم ماس  لآ  یلعالادبع  دناهدرک ، نایب 
ماما ) فئاخ يارب  تسا  یهاـگهانپ  بوخ  دراد ، ماـن  ناوضر  هوک  نیا  دومرف : و  داد ، همادا  یناـمز  تدـم  تخود و  یهوک  هب  ار  شهاـگن 

رد هک  يوط " يذ   " مان هب  یناـکم  رد  (ع ) ناـمز ماـما  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  تاـیاور  زا  ( 3 .) يربک تبیغ  ارغـص و  بیغ  رد  بئاـغ )
یضعب رد  تسا  یتبیغ  ار  نامز  ماما  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  دننکیم . مایق  دوخ  نارای  زین  اج  نامه  زا  دنکیم و  یگدنز  تسا ، هکم  فارطا 

زا یلو  دربیمن ، ماـن  (ع ) ناـمز ماـما  يارب  ار  یـصاخ  هاـگیاج  تاـیاور  یخرب   - 3 ( 4" . ) يوـط يذ   " هقطنم هـب  درک  هراـشا  اـههرد و  زا 
ماما دنکیم . یگدنز  سانشان  ياهنوگ  هب  ودراد  رشن  رـشح و  نانآ  اب  مدرم و  نایم  رد  مدرم و  اب  هک  دنکیم  دای  يدرف  ناونع  هب  ترـضح 
نامه دوخ  تجح  اب  دـنوادخ  هک  تسین  راکنا  ياج  دراد  (ع ) ربمایپ فسوی  ترـضح  هب  زین  یتهابـش  رمـالا  بحاـص  : " دومرف (ع ) قداـص
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رد دنکیم و  دمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  هداد ، تسد  زا  قح  مولظم  نآ  (ع ،) نامزلا بحاص  داد . ماجنا  فسوی  اب  هک  دهد  ماجنا  ار  يراک 
يو ات  دهد  نذا  يو  هب  دنوادخ  هک  ینامز  ات  دنـسانشیمن  ار  وا  نکیل  دنیـشنیم ، ناتـسود  ياهلزنم  شرف  رب  یهاگ  دـهنیم و  مدـق  رازاب 
نیا زا  ( 5" .) مفسوی نم  يرآ  تفگ : یفسوی ؟ وت  دنتفگ : شناردارب  هک  یماگنه  داد  هزاجا  (ع ) فسوی هک  هنوگ  نآ  دنک ، یفرعم  ار  دوخ 

یعیبط و یگدنز  دراد و  رشن  رشح و  مدرم  اب  تسا ، هعماج  عمج و  نایم  رد  هتشادن  نیعم  ناکم  (ع ) نامز ماما  هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور 
. دراد هتشاد و  هقباس  هک  تسا  يرما  نیا  تسین و  هدش  هتخانـش  یلو  دیوجیم ، تکرـش  جح  کسانم  یبهذم و  مسارم  رد  دراد . یلومعم 
اج همه  رد  هدوـب و  اـج  همه  رد  ترـضح  نآ  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  رگید  يوـس  زا  مدرم  يربـهر  تیادـه و  مدرم و  هـب  (ع ) ماـما تیاـنع 

هتـسد نآ  هب  درادن  تافانم  نیا  دراد و  روضح  اج  همه  رد  (ع ) نامز ماما  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  زین  تایاور  نیب  عمج  زا  دراد . روضح 
اـهنامز و زا  یخرب  رد  هک  تسا  نآ  رب  رظاـن  تاـیاور  هتـسد  نآ  اریز  دـناهدرک ؛ ناـیب  ار  هکم  هنیدـم و  دـننام  نیعم  ناـکم  هک  تـیاور  زا 

ترـضح هک  تسا  نآ  رب  رظان  هدرکن  نایب  ماما  يارب  ار  یـصخشم  ناکم  هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  دنکیم . ادیپ  روضح  صاخ  ياهناکم 
خیش  - 1 اهتشون : یپ  دـشابیم . صاخ  ياهناکم  نامه  اج ، همه  رد  ماما  روضح  قیداصم  زا  یکی  دـیدرت  یب  دراد . روضح  اج  همه  رد 

ص هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش   - 3 ص 340 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 153 و  ج 52 ، راونالا ، راحب   - 2 ص 266 . هبیغلا ، باتک  یسوط ،
ص 164. هبیغلا ، باتک  ینامعن ،  - 5 ص 182 . هبیغلا ، باتک  ینامعن ،  - 4 . 162

؟ تسا هدش  رکذ  اعد  رد  صوصخلاب  ناکم  ود  نیا  ارچ  و  تسیچ ؟ يوضر  يوط و  يذ  اب  (ع ) نامز ماما  طابترا 

شسرپ

؟ تسا هدش  رکذ  اعد  رد  صوصخلاب  ناکم  ود  نیا  ارچ  و  تسیچ ؟ يوضر  يوط و  يذ  اب  (ع ) نامز ماما  طابترا 

خساپ

نآ رد  ادخ  تدابع  شتـسرپ و  هک  تسا  رگید  ۀکربتم  هسدقم و  نکاما  ریاس  اب  ناشیا  طابترا  دـننام  ناکم  ود  نیا  اب  ترـضح  نآ  طابترا 
تـسا هدـش  مولعم  هک  هلهـس  هفوک و  دجـسم  ینیـسح و  يورغ  دهـشم  هبّیط و  هنیدـم  دجـسم  مارحلادجـسم و  لثم  دراد ، تلیـضف  نکاـما 
یـضعب زا  هچنانچ  اریز  دنربیم  مان  اعد  رد  تیـصوصخ  ود  نیا  ۀطـساوب  زین  ار  ناکم  ود  نیا  دنراد و  دـمآ  تفر و  نکاما  نیا  رد  ترـضح 

اجنآ یهاـگ  هک  تسا  ینکاـما  زا  ترـضح و  نآ  تاـماقم  زا  یکی  زین  يوضر  هوـک  يربـک  يرغـص و  تبیغ  رد  دوـشیم ، هدافتـسا  راـبخا 
ناکم ود  نیا  هک ، نیا  ۀتکن  و  ص 345 ). ج 2 ، راونالا ، حیباصم  ص 267 ـ  راونالااحب ج 22 ، ص 103 ـ  خیش ، تبیغ  . ) دندربیم فیرشت 

رد همه  هک  يدوعوم  نآ  هکنیا  دـشاب و  يدـهم  نییعت  رد  هّیناسیک  هابتـشا  هب  هراشا  تسا  نکمم  هکنیا  رب  هوالع  هدـش  هدرب  مان  اعد  نیا  رد 
اریز تسا ؛ یبدا  ياهتکن  تسا ـ  یهلا  ياهتّجح  ناماما و  دنزرف  همطاف و  یلع و  دالوا  زا  ربمایپ و  ترتع  زا  دنکیرـش  مه  اب  وا  روهظ  راظتنا 

، رگید نکاما  ات  تسا  رتذفان  بولق  رد  رتبـسانم و  ناکم  ود  نیا  رکذ  ترـضح  نآ  ناکم  اج و  زا  یعالطایب  زا  رثأت  راهظا  هبدـن و  ماقم  رد 
زا مینک و  دای  میهاوخب  رگا  ار  ياهدرک  رفس  بوبحم  هکنیا  لثم  (ص ) ربمایپ دجسم  ای  مارحلادجـسم  ای  ارماس  رد  ترـضح  نآ  ۀناخ  دننام 

ار زیزع  رفاسم  نآ  غارـس  مینک ، ینارگن  راهظا  شهاگـشیاسآ  ناکم و  اج و  لاح و  زا  يربخیب  زا  میلانب و  وا  قارف  نارجه و  شتآ  شزوس 
رد ای  ياهدـیمرآ  باوخ  رتسب  رد  ای  ياهدیـسر ، لزنم  هب  یئاجک ، رد  نونکا  مینادـیمن   » میئوگیمن میریگیم  اوه  ایرد و  ناـبایب و  هوک و  رد 
رد نونکا  مینادیمن   » میئوگب هک  تسا  نیا  بسانم  هکلب  دهدیم  نیکست  ار  هبدن  اهنومضم  نیا  اریز  ياهتـسشن »؟ هزبس  رابیوج و  رانک  قاطا 

، لاح ياضتقم  هب  مّلکت  تغالب و  بسح  رب  یتسه »؟ اهنت  تحاران و  يداـبآ  زا  رود  هوک و  رد  ناـبایب و  رد  اـی  یتکرح  لاـح  رد  ییاـجک ،
تسا نکمم  دننکیم و  كرد  ار  تاکن  نیا  بدا  اب  سونأم  میقتسم و  عبط  میلس و  قوذ  دوش و  هدروآ  هبدن  لاح  رد  اههلمج ، هنوگنیا  دیاب 
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رظن دروم  هک  مه  يوضر  يوط و  يذ  یتح  سدقم ، ياهناکم  ۀمه  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  يارب  يوط  يذ  يوضر و  لثم  ینکاما  رکذ  هک 
تسا نیا  نآ  تسه و  لامتحا  هس  نیا  زا  دعب  زین  يرگید  لامتحا  و  دنتـسه . ترـضح  نآ  دش  دمآ و  ماما و  فرـصت  تحت  هدوب ، هّیناسیک 

، لاح ره  هب  تسا . هبّیط  ۀـنیدم  يوضر  زا  دارمو  همظعم  ۀـکم  دوخ  هدـش  لقن  مه  ۀفرـشملا » هّکم  راـبخا   » زا هچناـنچ  يوط  يذ  زا  دارم  هک 
. دزاسیمن تسس  ار  نآ  نتم  هجو  چیه  هب  تسا و  ییانعم  ای  یبدا  تاکن  هنوگنیا  تیاعر  هب  اعد  نیا  لثم  رد  ناکم  ود  نیا  رکذ 

؟ دنراد رارقتسا  اجنآ  رد  جع ) ) ماما ایآ  تسا . هدش  يوط  يذ  ای  يوضر  هوک  هب  هراشا  هبدن  ياعد  رد  هکنیا 

شسرپ

؟ دنراد رارقتسا  اجنآ  رد  جع ) ) ماما ایآ  تسا . هدش  يوط  يذ  ای  يوضر  هوک  هب  هراشا  هبدن  ياعد  رد  هکنیا 

خساپ

يذای يوضر  هوک  هک  یـصوصخم  ياج  رد  ناـمز  ماـما  هک  دوش  یمن  هدافتـسا  يوط  يذ  ما  اـهریغوا  يوضربا  هبدـن : ياـعد  هلمج  نیا  زا 
نیا يرعـش  تیل  تسا : نیا  اـعد  نآ  لـبق  هلمج  ًـالوا : اریز  دنتـسه  اـهاج ، نآ  رد  هشیمه  يارب  نونکا  اـی  دـنا و  هدـش  دـیدپان  تسا  يوـط 
یم اـم  شاـک  يا  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  نومـضم  و  يوط ، يذ  ما  اـهریغوا  يوضربا  يرثوا  کـلقت  ضرا  يا  لـب  يوـنلا  کـب  ترقتـسا 
نیا رد  ًایناث : درادن . ماما  ندش  دـیدپان  ياج  هب  یطبر  هلمج  نیا  يوط و  يذ  رد  نآ  ریغ  ای  يوضر  هوک  رد  يراد  رارق  اجک  رد  وت  میتسناد 
يوط يذ  رد  ای  يوضر  هوک  رد  یتسه  نیمز  هطقن  مادک  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  دناسر  یم  حوضو  هب  تسا  هدـمآ  اهریغ  هملک  هلمج 
نایم رد  نامز  ماما  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  انم ، لخی  مل  بیغم  نمتنا  یـسفنب  هدـمآ : هلمج  نیا  زا  دـعب  ًاـثلاث : نیما . زا  رگید  ياـج  رد  اـی 

ثیدـح تغل و  بتک  زا  تسا  هدـش  هراشا  يوط  يذ  يوضر و  هوک  هب  ًـالوصا  ارچ  هکنیا  اـما  دـشابن . اـم  ناـیم  رد  تسین  نینچ  تساـم و ،
رگید ياه  ناکم  رد  هک  نانچ  دور  یم  اجنآ  رد  یهاگ  نامز  اما  دنشاب و  یم  سدقم  ناکم  ود  يوضر ، يوط و  يذ  هک  دوش  یم  هدافتسا 

. دیئامرف هعجارم  يداتسا  ياقآ  فیلأت  هبدن  هرابرد  یقیقحت  باتک  هب  دیناوت  یم  رتشیب  یهاگآ  يارب  دور . یم  زین 

؟  تساجک ع )   ) ماما یگدنز  لحم 

شسرپ

؟  تساجک ع )   ) ماما یگدنز  لحم 

خساپ

هب ترـضح  نآ  ینعی  تسا ، یـصخش  تبیغ  (ع ) تجح ترـضح  تبیغ  زا  روظنم  ایآ  هک  دوش  ناـیب  هتکن  نیا  تسا  مزـال  باوج ، زا  لـبق 
تبیغ زا  روظنم  هکنیا  ای  دنک  ادـیپ  ار  ناشیا  ناکم  یـسک  درادـن  ناکما  تسین و  سامت  رد  مدرم  اب  هاگ  چـیه  دـنکیم ، یگدـنز  ياهنوگ 

ار مدرم  وا  سانـشان ، هنوگ  هب  نکل  دـنکیم  یگدـنز  نانآ  اب  دراد  رـشن  رـشح و  مدرم  اب  ترـضح  هک  انعم  نیدـب  تسایناونع ، تبیغ  ماما ،
دراد دوجو  دروم  نیا  رد  هک  یتایاور  تسا . هدیزگرب  تنوکس  يارب  ار  یناکم  لاح  نیع  رد  دنسانشیمن . ار  ناشیا  مدرم  یلو  دسانـشیم 

هک دنکیم . یفرعم  اههوک  اهنابایب و  رد  ار  ترضح  نآ  هاگیاج  دنکیمن و  نییعت  ار  یـصاخ  لحم  تایاور  زا  یخرب  . 1 تسا . هتسد  دنچ 
يارب هک  داد  نامرف  و  تفرگ ... نامیپ  نم  زا  (ع ) نسح ماما  مردـپ  دـیامرفیم ...« : رایزهم  رـسپ  هب  (ع ) ماـما هک  تسا  یثیدـح  هلمج  نآ  زا 
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باتک زا  لـقن   / 266 هحفص یـسوط /  خیـش  هبیغلا /  باتک  «، ) مینیزگرب ار  تسد  رود  کشخ و  ياهنیمزرـس  تخـس و  ياههوک  تنوکس 
تنوکس لحم  ناونع  هب  ار  یصاخ  هقطنم  هک  تسا  تایاور  ياهتسد  . 2 ص 350 .) هزوح ، ناگدنسیون  زا  یعمج  (ع / ) يدهم هار  هب  مشچ 

یتبیغ تلزع و  ار  نامزلا  بحاص  دومرف : هک  مدینـش  (ع ) رقاب ماما  زا  دـیوگیم  ریـصب  یبا  « ؛ هبیط هنیدـم  فلا : دـنربیم . ماـن  ترـضح  نآ 
يربک يرغـص و  تبیغ  رد  ار  ترـضحنآ  هاگیاج  تایاور  زا  یـضعب  رد  يوضر ؛ هوک  ب : هبیط » هنیدم  تسا  یهاگیاج  بوخ  هک  تسا ...

ترـضح نآ  يارب  تایاور  زا  یـضعب  رد  . 3 ناـمه .) (، ) هکم نوماریپ  رد  تسا  یئاـج  ( ؛  يوط يذ  هوـک  ج : تسا . هتـسناد  يوـضر  هوـک 
یفرعم دـنکیم  یگدـنز  سانـشان  هنوگ  هب  دراد و  رـشن  رـشح و  مدرم  اب  هک  يدرف  ناونع  هب  ار  يو  یلو  دربیمن ، مان  ار  یـصاخ  هاـگیاج 

رد تسا و  عمج  لباق  سانـشان  لکـش  هب  یگدـنز  اب  صاخ  ناکم  ندرب  مان  و  تسین ؛ یفانت  داضت و  تاـیاور  نیا  نیب  نیارباـنب  دـیامنیم .
(، (ع يدهم هار  هب  مشچ  . 1 دوش : هنیمز ر.ك  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  هیقت . لصا  اب  قفاوم  یعیبط و  تسا  يرما  زاین  ترورـض و  لاـح 

: دش دیاب  رکذتم  جع ) ) يدـهم ماما  نوماریپ  امـش  تالاؤس  نایاپ  رد  ینیما . میهاربا  ناهج ، رتسگداد  هزوح 2 . هلجم  ناگدنسیون  زا  یعمج 
ناکم ندش  مولعم  . 2 تسین . رثؤم  یمدآ  تداعس  رد  ترضح  نآ  نادنزرف  جاودزا و  هلئسم  ای  جع ) ) ترضح تنوکـس  ناکم  نتـسناد  . 1

جاودزا تنوکس ، هلئسم  هک  دنکیم  اضتقا  تبیغ  تمکح  سپ  دراد  تافانم  تبیغ  هفسلف  اب  ترضح  نارسمه  نادنزرف و  یتح  ترـضح و 
كرد یگدامآ  يارب  دوخ  يرکف  یحور و  شیـالاپ  تهج  رد  شـالت  تسا ، مزـال  نمؤم  رب  هچنآ  . 3 دشاب . ماهبا  رد  ترـضح  نادنزرف  و 

. تسا كرابم  دوجو  نآ  روضح  ضیف 

؟ تسا اجک  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ناکم 

شسرپ

؟ تسا اجک  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ناکم 

خساپ

نامز ماما  درادن . ینّیعم  ناکم  چیه  هکلب  تسین  یفخم  سدقم  بادرس  رد  اهنت  هن  ع )  ) نامز ماما  هک  دوشیم  هدافتسا  يرایـسب  تایاور  زا 
زا مرما  ات  منیزگ  ینکـس  رودو  یفخم  ياهنیمزرـس  رد  هک  هدرک  ّتیـصو  ارم  مردـپ  : " دومرف رایزهم  نب  میهاربا  هب  دوخ  باـطخ  رد  (ع )
هب ارم  شرافـس ، نیا  اذـل  دـنامب . ظوفحم  هارمگ  ياـهّتما  ثداوـح  زاو  دادـتراو  تلالـض  لـها  ياهدـیک  زا  مّلحمو  دـنامب  یفخم  مدرم 

يارب یـصاخ  ناکم  تایاور ، زا  یخرب  قباـطم  يرآ ، یقرواـپ } ص 108 . ج 99 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " . } تسا هدـناشک  دـنلب  ياـههپت 
: دومرف هک  دـنکیم  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا  راـمع  نب  قاحـسا  دـنراد . عـالطا  نآ  زا  شنایعیـش  زا  صاوخ  اـهنت  هک  دراد  دوجو  ترـضح 

ّالإ اهیف  هناکمب  ملعیال  يرخألاو  هتعیـش ، ۀّـصاخ  ّالإ  اهیف  هناکمب  ملعیال  یلوألا  ۀـبیغلا  ۀـلیوط ، يرخألاو  ةریـصق  امهادـحإ  ناتبیغ : مئآـقلل  "

ح 19. ص 340 ، ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  } هاـتوک تبیغ  رد  ینـالوط . يرگیدو  هاـتوک  یکی  تسا : تبیغ  ود  مئاـق  يارب  " " ؛ هیلاوم ۀّـصاخ 
وا ناکم  زا  شنارادتـسود  زا  صاوخ  اهنت  زین  ینالوط  تبیغ  ردو  دنرادن . عالّطا  وا  ناکم  زا  شنایعیـش  زا  صاوخ  زا  ریغ  یـسک  یقرواپ }

." دنهاگآ

؟  دنتسه اجک  نامز  ماما  -1

شسرپ
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؟  دنتسه اجک  نامز  ماما  -1

خساپ

ینیعم رهـش  رد  یـصاخ  ناـکمرد  يربـک  تبیغ  ماـیا  رد  ماـما  هک   ، تسا نیا  دوش  یم  هدافتـسا  ربـتعم  تاـیاکح  تاـیاور و  زا  هچنآ  ج1 -
هب دراد  هک  یفیلاکت  فیاظو و  ماجنا  يارب  ترضح  هکلب  دشاب ، ناشیا  یمئاد  تنوکـس  لحم  دنوشن و  جراخ  اجنآ  زا  هک  دنرادن  رارقتـسا 

هکم ددرگیم ، نیزم  وا  مودق  اب  اهرهش  نآ  دنور و  یم  اجنآ  هب  ترضح  املسم  هک  ییاهرهـش  هلمج  زا  دنک و  یم  ترفاسم  فلتخم  نکاما 
ترـضح نآ  هک  یتاماقم  نکاما و  تسا . دادغب ،  مق ،  دهـشم ،  ارماس ء ، نیمظاک ،  البرک ،  هفوک ،  فرـشا ، فجن  هرونم  هنیدـم  همظعم ، 

يداو رد  يدهم  ترـضح  ماقم  هلهـس ،  دجـسم  هفوک ، دجـسم   ، مق  ، نارکمج دجـسم  دـننام  تسا .  ددـعتم  دـندش  امرف  فیرـشت  اجنآ  رد 
تابتع هنیدم و  هکم ،  دنراد ، دمآ  تفر و  اجنآ  رد  رتشیب  هک  ییاهاج  ای  ترضح و  یلصا  هاگتماقا  هک  تسین  دیعب  هلحرد  فجن و  مالسلا 
ياعد رد  هک  دش  هتفرگ  ناکم  ود  نآ  رد  ترضح  غارس  هک  يوط »  يذ  ای «  يوضر »  هوک «  رد  ترـضح  تنوکـس  وضوم ع  دشاب . هیلاع 
تلالد يوط }  يذ  ما  اهریغ  وا  يوضربا  يرت  وا  دجت ك  ضرا  يا  لب  يونلا ،  کب  ترقتـسا  نیا  يرعـش  تیل  تسا { . هدمآ  نینچ  هبدن 

تسا نکمم  دنیآ و  یم  رامش  هب  سدقم  نکاما  زا  ناکم  ود  نیا  خیراوت  مجاعم و  بتک  قبط  هکلب   ، تساجنآ رد  ماما  هاگتماقا  هک  درادن ،
یکیرد ترـضح  هک  ، درادن تلالد  زگره  هبدن  ياعد  ترابع  یلو  دنزب  ناکم  ود  نیا  هب  مه  يرـس  سدقم  اهناکم  ریاس  دـننامه  ترـضح 

قارف و زا  فسأتراهظا  نارجه و  زوس و  نایب  هزیگنا  هب  هکلب  ، تسین یقیقح  ماهفتـسا  کـی  نیا  ـالوا ؛ اریز ، -1 دنک . یم  یگدـنز  ناکمود 
همه تسا و  مدرم  نیب  رد  ترـضح  هک   ، دوش یم  هدافتـسا  هبدن  ياعد  تارابع  زا  یـضعب  زا  -2 تسا . هدـش  هتفگ  روضح  ضیف  زا  نامرح 
یمن نیا  ربانب  انع }  حزن  ام  حزان  نم  تنا  یسفنب  انع ،  لخی  مل  بیغم  نم  تنا  یسفنب  هلمج {  نیا  دننام  درادن  یصاخ  ناکم  تسه و  اج 
مدرم زا  هدوب و  مدرم  نیب  رد  ترضح  هکلب  ، دنک یم  یگدنز  اجنآ  رد  ترضح  هک  میئامن  صخشم  ار  یصاخ  ناکم  ترضح  يارب  میناوت 

دیما و مسجت  يرهاط 2- هللا  بیبح  رتکد  باتفآ ،  يامیس  -1 عبانم :  مینیب .  یمن  ار  وا  هک  میتسه  ام  نیا  تسام  اب  وا  تسین و  رانک  ادـج و 
یضیف دارم  ناهج ،  حلصم  يامیس  يردیح 3- هللا  زیزع  تاجن ، 

؟ دنکیم یگدنز  اجک  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما 

شسرپ

؟ دنکیم یگدنز  اجک  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما 

خساپ

هدشن صّخشم  دشاب ، ترضح  ناکسا  ّلحم  هک  یّـصاخ  نیمزرـس  ناکم و  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  تبیغ  نامز  رد 
رود طاقن  رد  تسا  نکمم  ای  دـنکیم  دـمآ  تفر و  یگدـنز و  مدرم  ناـیم  سانـشان  روط  هب  ترـضح  نآ  تفگ : ناوتیم  نیارباـنب  تسا ؛
يو اّما  دنـسانشیمن ؛ ار  مدرم  دزادرپیم ؛ جح  لامعا  ماجنا  هب  جح  مسوم  رد  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دنک / یگدنز  ياهداتفا 

رضحی رمالا  اذه  بحاص  نا  هللا  لوقی و  هتعمـس  لاق  :» تسا هدروآ  يرمع  نامثع  نب  دمحم  زا  يریمح  زا  لّکوتم  نبا  دسانـشیم . ار  مدرم 
: تفگیم هک  مدینـش  ناـمثع  نب  دـمحم  زا  تسا : هتفگ  يریمح  { 1;} هنوفرعی هنوری و ال  ـال  مهفرعی و  ساـنلا و  يریـس  ْنس  لـک  مسوملا 
ار وا  مدرم  تسا و  مدرم  نیب  يو  دوشیم . رـضاح  جح  مسوم  رد  لاس  ره  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  ادخ ! هب  دنگوس 
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ق/ 1403 ه ‘ نانبل ، أفولا ، ْسسؤم  ح 4 ، ص 152 ، ج 52 ، یسلجم ، هماّلع  راونالاراحب ، [. 1 / ] دسانشیمن ار  وا  اّما  دننیبیم 

؟ دراد هچب  نز و  ترضح  نآ  ایآ  دننکیم ؟ یگدنز  اجک  جع ) ) نامز ماما  نونکا 

شسرپ

؟ دراد هچب  نز و  ترضح  نآ  ایآ  دننکیم ؟ یگدنز  اجک  جع ) ) نامز ماما  نونکا 

خساپ

یمیاد رارقتـسا  ینیعم  رهـش  یـصاخ و  ناکم  رد  تبیغ ، رـصع  رد  جـع ) ) نامز ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ربتعم  تاـیاور  زا  یخرب  زا 
مدرم نیب  رد  ترـضح  نآ  : » دومرف (ع ) قداص ماما  هک  نانچ  دراد ، دمآ  تفر و  دنکیم و  یگدنز  مدرم  نیب  رد  سانـشان  روط  هب  درادن و 

ات دـنکیم  یگدـنز  عـضو  نیمه  هـب  دنـسانشیمن و  ار  وا  یلو  دراذـگیم  مدـق  ناگتـشرف  رب  دوریم و  هار  ناـشرازاب  رد  دـنکیم و  ددرت 
، نیمظاک البرک ، هفوک ، فرـشا ، فجن  هنیدـم ، هکم ، ياهرهـش  { 1 «.} دـهدیم مدرم  هب  ار  دوـخ  یفرعم  نذا  وا  هب  دـنوادخ  هک  یماـگنه 

نآ نینچ  مه  { 2 .} دناهدش نّیزم  جع ) ) نامز ماما  مدق  هب  نونکات  ملسم  روط  هب  هک  دنتسه  ییاهرهش  هلمج  زا  دادغب  مق و  دهـشم و  ارماس ،
هّلح رد  فجن و  مالسلا  يداو  رد  رمالا  ترضح  ماقم  هلهس ، دجسم  هفوک ، دجسم  نارکمج ، دجسم  دننام  يددعتم  ياهناکم  رد  ترـضح 

لحم دـناهتفگ  ياهدـع  هچ  رگا  درک ، نایب  ترـضح  نآ  یمئاد  تنوکـس  لـحم  ناونع  هب  ار  یناـکم  ناوتیمن  نیارباـنب ، دـناهتفای / روضح 
هعیش ملـسم  روط  هب  اما  دنهدیم  تبـسن  هعیـش  هب  ار  لوق  نیا  تسا . ارماس  رد  ناشیا  لزنم  بادرـس  نامه  جع ) ) نامز ماما  یمئاد  تنوکس 

تایاور زا  یتیاور  چیه  رد  هک  تسا  تایاور  هنیمز  نیا  رد  هعیش  تادنتـسم  اریز  تسا ؛ ضحم  غورد  نیا  هتفگن و  ینخـس  نینچ  هاگ  چیه 
زا زارف  نیا  هب  تسا و  يوط » يذ   » ای يوضر » هوک   » رد ترـضح  نآ  یمئاد  لزنم  دنا   X یضعب  تسا / هدشن  هراشا  یبلطم  نینچ  هعیش 
يذ مأ  اهریغ  وأ  يوض  يربأ  يرث  يوأ  کلقت  ضرأ  يأ  لب  يونلا  کب  ترقتسا  نیأ  يرعش  تیل  : » دنیامنیم لالدتسا  هبدن  هفیرش  ياعد 

هک یتروص  رد  اج ؛ نآ  هن  اج و  نیا  هن  ای  يوط  يذ  ای  يوضر  هوک  رب  ایآ  يراد . رارق  نیمز  نیمادـک  رد  هک  متـسنادیم  شاـک  يا  يوط »
نآ یمئاد  هاـگرارق  زا  شـسرپ  اـعد  زا  زارف  نیا  زا  روظنم  عقاو ، رد  يوط ، يذ  هقطنم  رد  هن  دنتـسه و  يوـضر  هوـک  رد  هن  (ع ) ناـمز ماـما 
چیه : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  هک  نانچ  درادن ، یعالطا  ترضح  نآ  تنوکـس  لحم  زا  یـسک  نایعیـش  داقتعا  هب  اریز  تسین ، ترـضح 

تایاور یضعب  رهاظ  زا  { 3 «.} دراد تسد  رد  ار  وا  رایتخا  هک  ییادـخ  نآ  رگم  درادـن ، یهاگآ  وا  هاـگیاج  زا  هناـگیب ، تسود و  زا  سک 
هنومن ود  هک  دنکیم  راکنا  ار  بلطم  نیا  هک  تسه  يربتعم  تایاور  مه  لباقم  رد  دنراد . دالوا  رسمه و  ترضح  نآ  هک  دوشیم  هدافتسا 

(ع) اضر ماما  دزن  يراکم  دیعـس  نبا  جارـسلا و  نب  ْزمح  نب  یلع  يور  يدوعـسم : تیاور  . 1 مینکیم : رکذ  اـج  نیا  رد  ار  تاـیاور  نیا  زا 
ایند زا  ماـما  میاهدرک  تیاور  هک  دیـسر  اـج  نیدـب  اـت  میاهدرک ... تیاور  تناردـپ  زا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هزمح  نـب  یلع  دـنتفر .
يرآ دومرف : ترضح  یلب . دندرک : ضرع  مئاقلا ؟» الا   » دیاهدرک تیاور  ثیدح  نیا  رد  ایآ  دومرف : ترضح  دنیبب . ار  شدنزرف  ات  دوریمن 

هب ترضح  تسیچ ؟ ثیدح  رد  بلطم  نیا  تفگ : هزمح  نبا  تسیچ ؟ نآ  يانعم  هدش و  هتفگ  ارچ  هک  دینادیمن  امش  اما  دیاهدرک  تیاور 
. تسا هتخیمآ  مهرد  رگید  یـضعب  اـب  نآ  زا  یـضعب  هک  ینکیم  لالدتـسا  نـم  رب  يزیچ  اـب  يدرک  تأرج  هنوـگچ  وـت  رب  ياو  دوـمرف : وا 

دشر نامیلـس  نب  یلع  شردپ  زا  يریمح  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  . 2 { 4 .} داد دهاوخ  ناشن  نم  هب  ار  مدنزرف  يدوز  هب  لاعتم  دـنوادخ 
: دومرف یتسه ؟ ماما  امـش  ایآ  درک : ضرع  تفر و  (ع ) اـضر ترـضح  دزن  هزمح  نب  یلع  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  زازف  یلع  نب  نیـسح  زا 

دوخ زا  دشاب و  هتـشاد  يدنزرف  هک  نیا  رگم  درادن  دوجو  یماما  دومرف : هک  مدینـش  (ع ) دمحم نب  رفعج  تدـج  زا  نم  درک : ضرع  يرآ .
یماـما دومرف : هکلب  تفگن ، هنوـگ  نیا  رفعج  يدز ؟ یـشومارف  هب  ار  دوـخ  اـی  ј شومارف ك ریپ ، نیا  دوـمرف : دراذـگب . ياـج  əęرب  ن
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ماـما ینعی  درادـن ، دـنزرف  وا  هک  دـیآ  نوریب  ربق  زا  وا  يارب  (ع ) نیـسح هک  یماـما  زج  دـشاب ، هتـشاد  Xј هک  نیا  رگم  درادـن  دوـجو 
ص 154 ج 52 ، یسلجم ، راونالا ، راحب  [. 1 { ] 5 .} تفگ نینچ  تدج  هک  مدینـش  يدومرف ، تسرد  موش  تیادف  مدرک  ضرع  جع .) ) نامز

ماما نوماریپ  خـساپ  شـسرپ و  دـصکی  [. 3 / ] ص 28 یناـگیاپلگ ، یفاـص  هللا  تیآ  شـسرپ ، هد  هـب  خـساپ  [. 2 / ] ص 246 نـیقیلا ، قـح  و 
ص 201/ يدوعسم ، دیحولا ، تابثا  زا : لقن  هب  نامه ، [. 4 / ] ص 250 مهد ، باب  ینامعن ، تبیغ  زا : لقن  هب  . 144 ص 143 -  جع ،) ) نامز

ص 134/ یسوط ، خیش  هبیغلا ، باتک  زا : لقن  هب  نامه . [. 5]

يرغص تبیغ  هرودرد 

؟  تسا اجک  بیغ  نامز  رد  جع   ) يدهم ترضح  هاگتماقا 

شسرپ

؟  تسا اجک  بیغ  نامز  رد  جع   ) يدهم ترضح  هاگتماقا 

خساپ

هاگیاج هک  دـننک  اعدا  دناهتـساوخ  یخرب  هچرگ  تشادـن  انعم  تبیغ  رگید  دوب ، مولعم  رگا  تسین  مولعم  جـع   ) يدـهم ترـضح  هاـگتماقا 
نانآ تسا و  مدرم  نایم  ترضح  هک  دنراد  حیرصت  تایاور  زا  یشخب  درادن . يربتعم  لیلد  اعدا  نیا  یلو  تسا  ارضخ  ةریزج  رد  ترـضح 
مدرم تجح  هنوفرعی  الو  سانلا  فرعی  ۀنجلا  نکلو  : " دومرف ع   ) نینمؤملاریما دنسانشیمن . ار  ترـضح  مدرم  یلو  دسانـشیم  دنیبیم و  ار 

یگدـنز مدرم  نیب  اـهناسنا  رگید  ناـسب  ترـضح  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تـیاور  نـیا  زا  " دنـسانشیمن . ار  وا  مدرم  نـکیل  دسانـشیم ، ار 
رسپ هب  ترـضح  هلمج  نآ  زا  دنادیم ، اههوک  اهنابایب و  رد  ار  ترـضح  هاگیاج  تایاور  یخرب  دنـسانشیمن . یلو  دننیبیم  ار  وا  دنکیم .

ياهنیمزرـس تخـس و  ياههوک  تنوکـس  يارب  داد  نامرف  و  تفرگ ..  نامیپ  نم  زا  ع   ) يرکـسع نسح  ماما  مردـپ  : " دـیامرفیم راـیزهم 
رقاب ماما  زا  دیوگیم : ریصبوبا  دنادیم . نآ  فارطا  هنیدم و  ار  ترضح  ناکم  تایاور  زا  رگید  یخرب  منیزگرب "  ار  تسد  رود  کشخ و 
توق هب  دنزاسیم و  رود  وا  زا  ار  ییاهنت  هک  دنتسه  وا  هارمه  رفن  یس  تبیغ  نامز  رد  تسا و  یتبیغ  تلزع و  ار  امزلا  بحاص   " مدینش (ع 

تایاور تسا  هتـسناد  ترـضح  هاگیاج  ار  هنیدم  فارطا  رد  يوضر  هوک  تایاور  یخرب  رد  هنیدم .  تسا  یهاگیاج  بوخ  دنیازفیم و  وا 
دنهاوخ یناسک  هچ  روهظ  ماگنه  جـع   ) يدـهم ترـضح  نارای  تسا  هتـسناد  هکم  فارطا  رد  يوط  يذ   " هوک ار  ترـضح  هاـگیاج  رگید 

زا هک  تسا  یمچرپ  تسین و  هرقن  ـالط و  زا  هک  تسه  ناـقلاط  رد  یجنگ   " هدرک لـقن  ع   ) قداـص ماـما  زا  راـسی  نب  لیـضف  خـساپ : دوـب ؟
ادخ هب  نامیا  رد  یکش  تسا  نهآ  ياههراپ  دنننام  اهنآ  ياهلد  هک  دنتسه  ینادرم  تسا و  هدشن  هتـشارفارب  دناهدیچیپ ، ار  نآ  هک  يزور 
نایم زا  هدنک و  ياج  زا  دننکب ، ياج  زا  ار  اههوک  هک  دـنراد  او  ار  اهنآ  رگا  دـنرتمکحم . گنـس  زا  نامیا  قیرط  رد  هتفاین و  هار  اهنآ  رد 

يو زا  دوخ  ناج  اب  هتفرگ و  نایم  رد  ار  ماما  اهگنج  رد  اهنآ  دنیامنیم . حتف  ار  نآ  دننکب  ار  يرهـش  ره  دصق  نانآ  رکـشل  دنرادیم . رب 
لاح رد  اهنآ  ۀـمزمز  دـنباوخیمن . اهبش  هک  تسا  اهنآ  نایم  ینادرم  دـنهدیم ، ماجنا  شیارب  دـشاب  هتـشاد  يراک  ره  دـننکیم و  عافد 

دنناـم ناـنآ  دـننکیم . هلمح  نمـشد  رب  هراوس  اـهزور  دنلوغـشم و  تداـبع  هب  ار  بش  ماـمت  تسا  لـسع  روـبنز  ۀـمزمز  نوـچمه  تداـبع 
نوخ يا   ) نیسحلا تاراثل  ای  تسا  نیا  نانآ  راعش  دننکیم . تداهـش  يانمت  دنـشابیم . دونـشخ  ادخ  فوخ  زا  دناهدنـشخرد و  ياهغارچ 

يورـشیپ هنوگ  نیدـب  دریگیم . ياج  اهلد  رد  هار  هام  کـی  ةزادـنا  هب  شیپاـشیپ  اـهنآ  بعر  دـنرذگیم ، اـجک  ره  زا  نیـسح  ناـهاوخ 
مئاق مرگنیم  ایوگ  : " دومرف ع   ) قداص ماما  دـناهدش  رکذ  رفن  ترـضح 313  صاخ  نارای  " دنادرگیم . زوریپ  ار  نانآ  دنوادخ  دننکیم و 
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ترـضح نارای  مک  مک  ردب " گنج  ناگدنمزر  دادـعت  هب  دـناهدمآ ، درگ  وا  نوماریپ  هک  شنارای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هفوک و  ربنم  رب  ار 
زا نوگانوگ و  ياهداژن  اههورگ و  زا  هکلب  دنتـسین  یـصاخ  داژن  فنـص و  زا  جـع   ) يدـهم ناراـی  رفن  رازه  ای 15  هد  یتح  دـنوشیم  دایز 

نارای ياهیگژیو  دنراد . هدهع  رب  ماما  يرازگتمدخ  رد  یتیمها  رپ  شقن  مجع  نامدرم  میظع  تکرح  نیا  رد  یلو  دنتسه  ناهج  رـساترس 
تعاجش یگدنب 4 ـ تدابع و  نمشد 3 ـ تسود و  قیقد  صیخشت  یهاگآ و  تریـصب و  دیحوت 2 ـ ییوجادخ و  1 ـ جع :   ) يدهم ترضح 

طابضنا مظن و  یتسیز 7 ـ هداس  دهز و  هدنامرف 6 ـ زا  تعاطا  ويربنامرف  يدنمناوت 5 ـ و 

؟ تسا هدش  بیاغو  یفخم  دوخ  هناخ  بادرس  رد  تبیغ ، رصع  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  بیاغو  یفخم  دوخ  هناخ  بادرس  رد  تبیغ ، رصع  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

خساپ

تبیغو دش  یفخم  یبادرس  رد  شّدلوت  زا  دعب  دوعوم  يدهم  هک  تسا  لئاق  هعیـش  دنیوگیم : هعیـش  دیاقع  يازهتـسا  تهج  هب  تّنـس  لها 
زور ره  نایعیش  اذلو  دوب . دهاوخ  بادرس  نامه  زا  زین  شروهظو  دربیم ، رس  هب  بادرس  نآ  رد  زین  نونکاتو  هدرک  عورش  اجنآ  زا  ار  دوخ 

؛  ص 119 ج 13 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  یقرواپ .  . } دنزیریم متام  کشاو  دننیشنیم  شروهظ  راظتنا  هب  بادرـس  نآ  رد  بورغ  ات  حبـص  زا 
{ یقرواپ ص 42 . ۀینثولاو ، مالسالا  نیب  عارـصلا  ص 130ù129 ؛  مالـسالا ، یف  ۀیّدهملا  لصف 27 ؛  ص 199 ، ج 1 ، نودلخ ، نبا  خیرات 

عون نیاو  دنزاسیم ، دیدش  يامرگ  زا  تظافح  تهج  هب  ریسمرگ  قطانم  رد  هک  هناخ  نامتخاس  نییاپ  هقبط  زا  تسا  ترابع  بادرـس  ًالوا :
تهج هب  دوخ  هناخ  رد  ع )  ) يداـه ماـما  تسا . هدوبن  ینثتـسم  نآ  زا  زین  اّرماـسو  دوشیم ، هدـهاشم  قارع  ياـههناخ  بلاـغ  رد  ناـمتخاس 

. دش ع )  ) يرکـسع ماما  هب  لقتنم  ثرا ، هب  شتداهـش  زا  دـعب  هک  دـندوب  هتخاس  ار  یبادرـس  نینچ  امرگ ، زا  تظفاحمو  شتیب  لها  شیاسآ 
وا دسج  رب  شردپ  تداهـش  زا  دعبو  دوب . یفخم  ماّکح  ًاصوصخ  مدرم  ناگدـید  زا  تدالو  نامز  زا  ع )  ) يدـهم ترـضح  خـیرات ، قباطم 

هدوب بادرـس  نآ  رد  هداوناخ  ياضعا  ریاسو  ترـضح  تنوکـس  هک  اجنآ  زاو  دومن . زاغآ  هناخ  نآ  زا  ار  دوخ  تبیغ  ًامـسرو  درازگ  زاـمن 
هدش هدرمش  سّدقم  تهج  نآ  زا  تیب : لها  نایعیش  يارب  بادرـس  نیا  دنهدیم . تبـسن  سّدقم  بادرـس  نآ  هب  ار  تبیغ  ناکم  اذل  تسا ،

بیاغ ع )  ) يدهم ترضح  زین  ناکم  نامه  زاو  دناهدروآ  ياج  هب  تدابعو  هدرب  رس  هب  بادرس  نآ  رد  شّدجو : ردپو  نامز  ماما  هک  تسا 
هدـش هدـید  نآ  رد  نامز  ماما  هک  تسا  یناـکم  رهو  هناـخ  ماـمت  هب  تبیغ  تبـسن  دـننامه  بادرـس  هب  ترـضح  تبیغ  تبـسن  تسا . هدـش 

بادرـس رد  ع )  ) نامز ماما  هک  دندقتعم  نانآ  هک  دهد  تبـسن  هعیـش  هب  یـسک  هک  تسا  ینادانو  لهج  تیاهن  نیاو  تسا . هدرک  یگدنزو 
رب فلتخم  ياهنیمزرـس  رد  ع )  ) نامز ماما  ناوارف ، تایاور  قباـطم  اریز  تسا !! یقاـب  نآ  رد  جورخ  ماـگنه  اـتو  هدـش  بیاـغ  دوخ  هناـخ 

رئاعـش هماقاو  هدش  رـضاح  ّجح  نوچمه  ینید  ياهمسوم  رد  ترـضح  دننکیم . شدرگ  فلتخم  قطانم  ردو  دـنوشیم  دراو  دوخ  نایلاوم 
اجنآ زا  مدرم  ترایزو  سدقم  بادرـس  هرابرد  ناوتیم  هک  يریبعت  نیرتهب  اذل  دوب . دـنهاوخ  اههدرمو  اههدـنز  رب  هاوگو  دـنیامنیم  ینید 

دجسم هلهس و  دجسم  نوچمه  ترـضح  نآ  یـصاصتخا  ياهلحم  رد  نایعیـش  اذل  دنرادن ، یّـصاخ  ناکم  ترـضح  هک  تسا  نیا  تشاد 
بادرـس تقیقح ، ردو  دـنیامنیم . ار  شروهظ  تساوخرد  وا  زاو  هدرک  هبدـن  ترـضح  نآ  دای  هبو  دـنوشیم  عمج  مه  رود  نارکمج و ...

جورخ بلط  دنوادخ  زاو  دنوشیم  عمج  مه  درگ  نایعیش  اجنآ  رد  هتشاد ، يزمر  هبنج  هدوب  اجنآ  زا  تبیغ  عورش  هک  تهج  نآ  زا  سدقم 
یفخم بادرـس  رد  ار  وا  ناشدوخو  تسا  بادرـس  رد  ماما  تبیغ  هک  درادـن  داقتعا  هعیـش  : " ... دـیامرفیم ینیما ؛ همـالع  دـنیامنیم . ار  وا 

هناخ لباقم  همظعم ، هکم  زا  وا  هک  تسا  نآ  هدش - دییأت  ثیداحا  اب  هک   - هعیش داقتعا  هکلب  درک ، دهاوخ  روهظ  زین  اج  نامه  زاو  دناهدرک 
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هناخ بادرـس ، نآ  هکلب  تسا . هدرک  یفخم  دوخ  رد  ار  رون  نآ  سّدقم ، بادرـس  هک  هدـشن  لئاق  یـسک  زگره  درک . دـهاوخ  روهظ  ادـخ 
هب بادرـس  نیا  دـنزاسیم . امرگ  زا  تظافح  تهج  هب  هک  تسا  قارع  ياههناخ  رد  یناگمه  ياهلأسم  نیاو  تسا . هدوب  اّرماـس  رد  ناـماما 

عافترا هک  هداد  نذا  لاعتم  دنوادخ  هک  ياهناخ  تسا ، بوسنم  نید  ناماما  زا  رفن  هس  هب  هک  هدومن  ادیپ  فرش  تهج  نآ  زا  صوصخ  روط 
ار ینید  ای  بهذم  ره  هدیقع  ًایناث : یقرواپ } . 309ù308 ص ج 3 ، ریدغلا ، یقرواپ .  " . } دوش هدرب  ادـخ  رکذو  مسا  نآ  ردو  هتفای  يونعم 
ات ع )  ) يدـهم ماما  تدالو  زا  لبق  هعیـش ، ياملع  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  تفای . نید  ای  بهذـم  نآ  ياملع  ياهباتک  يالبال  زا  ناوتیم 
هک درادـن  دوجو  يداقتعا  نینچ  اـهنآ  زا  ماوع  دزن  یّتح  ناـنآ  زا  کـی  چـیه  هک  درب  میهاوخ  یپ  تسا - همه  سرتسد  رد  هک   - ناـمز نیا 

. دنهدیم تبسن  اهنآ  هب  هعیش  نانمشد 

ءارضخ هریزج 

؟ دراد تّحص  ارضخ  ءهریزج  ایآ 

شسرپ

؟ دراد تّحص  ارضخ  ءهریزج  ایآ 

خساپ

زین ییوخ  هّللا  تیآ  موحرم  دیامرف . : یم   ( هر  ) یـسلجم ءهمالع  تسا .  هدـمآ  ات 180 دلج 52 ص 159  راونالاراحب , رد  ناتـساد  نیا  نتم 
يوار دارفا  ربتعم و  ریغ  نآ  دنس  تسا و  هتـسناد  یلعج  ار  ناتـساد  نیا  ینارعـش  هّللا  تیآ  موحرم  و  ( 1) دـناد یم  ربتعم  ریغ  ار  تیاور  نیا 
ءهداز نسح  داتـسا  ینیما ,  میهاربا  ردص , دـمحم  دیـس  يرتشوش ,  یقت  دـمحم  همالع  نوچ  مه  یناملاع  دنـشاب . یم  لوهجم  ّقثوم و  ریغ 

دقن و ناتساد  نیا  رب  یلماع  یضترم  رفعج  همالع  ییابطابط و  یضاق  دیهش  ینارهت ,  گرزب  زاغآ  خیش  يدوبهب ,  رقاب  دمحم  داتسا   , یلمآ
ءهریزج یقروا 2. پـ  ) ص 132 تیعقاو ,  ای  هناـسفا  ءارـضخ , ءهریزج  یقروا 1. پـ ( ) 2 .) دـنناد یمن  ربـتعم  حیحـص و  ار  نآ  هدرک و  لاکـشا 

ص 132 تیعقاو ,  ای  هناسفا  ءارضخ 

؟ دشاب یم  یّلحم  هچ  رد  ارضخ  ةریزج 

شسرپ

؟ دشاب یم  یّلحم  هچ  رد  ارضخ  ةریزج 

خساپ

زا یتیاکح  نمـض  رد  یخیرات  ياه  باتک  زا  یخرب  رد  اهنت  تسا ؛ هدـماین  ناـیم  هب  ارـضخ  ةریزج  زا  ینخـس  تاـیاور  تاـیآ و  ناـسل  رد 
متفر و يا  هریزج  هب  هک  دومن  اعدا  يرمق  لاس 699  رد  یناردنزام  لضاف  نب  یلع  مان  هب  يدرم  تسا . هدمآ  نایم  هب  يرکذ  ارـضخ  ةریزج 

يو تسا . ارـضخ  ةریزج  مه  هریزج  نآ  ماـن  دـنا و  هتـشاد  تنوکـس  هریزج  نآ  رد  شنادـنزرف  ناراـی و  هارمه  هب  جـع )  ) يدـهم ترـضح 
يارب ار  ناتساد  نیا  مه  لضف  داد و  حرـش  یفوک  یبیط  ییحی  نب  لضف  مان  هب  یـصخش  يارب  ار  هریزج  نآ  هب  شیوخ  ترفاسم  یگنوگچ 
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نیا یخرب  نونک  ات  ناـمز  ناـمه  زا  [ 3 .] تسا هدـش  رکذ  یـسلجم  راونالاراحب  رد  هلمج  زا  نارخأتم  ياه  باـتک  رد  دومن و  لـقن  نارگید 
تسا هدیشک  وا  باتک  نیا  رد  ادومرب " و  ثلثم  ْْهیضق  ءارضخلا و  ْْهریزج  باتک "  رد  راجن " یجان  دننام "  دنا ، هدناوخ  یعقاو  ار  ناتـساد 

ًالامتحا هریزج  نیا  هک  دیوگب  و  دنک ، قبطنم  يزکرم  راکیرمآ  رد  بیئاراک  يایرد  رد  عقاو  ادومرب " ثلثم   " رب ار  ارضخ  ةریزج  ناتساد  ات 
یـضترم رفعج  دیـس  يرتست و  همّالع  دـننامه  دـنا . هدـناوخ  هناسفا  یگتخاس و  ار  ناتـساد  نیا  مه  یخرب  و  تسا . ادومرب " ثلثم  ناـمه " 

زا یعمج  ملق  هب  تیعقاو ، اـی  هناـسفا  ارـضخ ، ةریزج  ر.ك : [ 4]1 . 174 ص 159 ـ  ج 52 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، ر.ك : [ 3]1 [ 4 .] یلماع
. راد هقیرط  لضفلاوبا  زا  نیودت  همجرت و  رصاعم ، نادنمشناد 

؟ دوش کیدزن  اج  نآ  هب  دناوتیمن  سک  چیه  دنکیم و  یگدنز  ارضخ  هریزج  رد  (ع ) نامز ماما  تسا  هدش  هتشون  ياهباتک  رد  هک  روط  نامه  ایآ 

شسرپ

اج نآ  هب  دـناوتیمن  سک  چـیه  دـنکیم و  یگدـنز  ارـضخ  هریزج  رد  (ع ) نامز ماما  تسا  هدـش  هتـشون  ياهباتک  رد  هک  روط  نامه  ایآ 
؟ دوش کیدزن 

خساپ

نآ اـیآ  هک  تسا  جـع ) ) ترـضح نآ  تنوکـس  لـحم  ناـکم و  تسا ، وـگ  تفگ و  ثحب و  دروـم  (ع ) ناـمز ماـما  هراـبرد  هـک  یلئـسم  زا 
ماما ناکم  هرابرد  هک  یتایاور  تسا ؟ اجک  ناکم  نآ  تسا  ياهژیو  ناکم  رد  رگا  و  هن ؟ ای  دراد  تنوکس  یصاخ  ناکم  رد  جع ) ) ترضح

اـهنابایب و رد  ار  ترـضح  نآ  هاـگیاج  هدرکن و  نـییعت  ار  یـصاخ  لـحم  تاـیاور  زا  یخرب   - 1 دناهتـسد : دنچ  دنراد  دوجو  جـع ) ) نامز
تفرگ نامیپ  نم  زا  (ع ) نسح ماما  مردپ  رایزهم ! دنزرف  : " دومرف رایزهم  رسپ  هب  جع ) ) يدهم ترضح  هلمج  نآ  زا  دنکیم . یفرعم  اههوک 

هک دوشیم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  ( 1" .) منیزگرب ار  تسد  رود  کشخ و  ياهنیمزرس  تخس و  ياههوک  تنوکس  يارب  هک  داد  نامرف  و 
ناونع هب  ار  یصاخ  هقطنم  تایاور  یخرب   - 2 تسین . هاگآ  يو  تنوکس  لحم  زا  هک  یسک  تسا و  رود  مدرم  یسرتسد  زا  جع ) ) ترضح

زا دیوگیم  ریـصبوبا  تسا . هدش  هراشا  نآ  نوماریپ  هنیدم و  رد  تایاور  زا  یخرب  رد  الثم  دناهدومن ؛ دای  (ع ) ترـضح نآ  تنوکـس  لحم 
لزنملا معن  و  هتـشحو ، نم  نیثالثب  ام  ةوق و  نم  هتلزع  یف  دـبال  هلزع و  نم  رمـالا  اذـه  بحاـصل  دـب  ـال  : " دومرف هک  مدینـش  (ع ) رقاـب ماـما 

تشحو و دنتـسه  ترـضح  اب  هک  يرفن  یـس  هب  تسا  دـنمورین  تبیغ  هب  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  تلزع و  ار  (ع ) نامزلا بحاص  ("2 ؛) هبیط
هک دوشیم  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  هبّیط . هنیدـم )  ) تسا یهاـگیاج  بوخ  و  دـیازفایم ) يو  توق  هب  و   ) دـننکیم رود  يو  زا  ار  ییاـهنت 

( جع ) نامز ماما  ناکم  تایاور  یخرب  دنتسه . سانشان  تروص  هب  ناشیا  اب  هراومه  مه  يدارفا  دراد و  لزنم  هرونم  هنیدم  رد  جع ) ) ترضح
هب میدش ، جراخ  هنیدم  زا  (ع ) قداص ماما  اب  : " دیوگیم ماس  لآ  یلعالادبع  دناهدرک . نایب  تسا ، هنیدم  فارطا  رد  هک  ناوضر "  " هوک ار 

. دراد مان  ناوضر  هوک  نیا  دومرف : داد و  همادا  ینامز  تدم  تخود و  یهوک  هب  ار  شهاگن  ترضح  میدیـسر  هک  هنیدم ) فارطا   ) ءاحور
(ع) نامز ماما  هک  دوشیم  هدافتسا  رگید  تایاور  زا  ( 3 .) يربک تبیغ  ارغص و  بیغ  رد  بئاغ ) ماما   ) فئاخ يارب  تسا ، یهاگهانپ  بوخ 
(ع) رقاب ماما  دـننکیم . مایق  دوخ  نارای  هارمه  زین  اـج  ناـمه  زا  دـنکیم  یگدـنز  تسا ، هکم  فارطا  رد  هک  يوط  يذ  " ماـن هب  یناـکم  رد 
ار یصاخ  هاگیاج  تایاور  یخرب   - 3 ( 4" .) وط يذ   " هقطنم هب  درک  هراشا  اههرد و  زا  یـضعب  رد  تسا  یتبیغ  ار  جع ) ) نامز ماما  : " دومرف

دراد رشن  رـشح و  نانآ  اب  مدرم و  نایم  رد  مدرم و  اب  هک  دنکیم  دای  يدرف  ناونع  هب  جع ) ) ترـضح یلو  دربیمن ، مان  ع )  ) نامز ماما  يارب 
راکنا ياج  دراد . (ع ) رمایپ فسوی  ترضح  هب  زین  یتهابش  رمالا  بحاص  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دنکیم . یگدنز  سانـشان  ياهنوگ  هب  و 
تـسد زا  قح  مولظم  نآ  (ع ،) نامزلا بحاص  داد . ماجنا  (ع ) فسوی اب  هک  دـهد  ماجنا  ار  يراک  نامه  دوخ  تجح  اـب  دـنوادخ  هک  تسین 
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ات دنسانشیمن  اروا  نکیل  دنیشنیم ، ناتسود  ياهلزنم  شرف  رب  یهاگ  دهنیم و  مدق  رازاب  رد  دنکیم و  دمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  هداد ،
وت دـنتفگ : شناردارب  هک  یماگنه  داد  هزاجا  (ع ) فسوی هک  هنوگ  نآ  دـنک ، یفرعم  ار  دوخ  يو  ات  دـهد  نذا  يو  هب  دـنوادخ  هک  یناـمز 

، تسا عماج  عمج و  نایم  رد  هتشادن  نیعم  ناکم  (ع ) نامز ماما  هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  ( 5" .) مفسوی نم  يرآ  تفگ : یفسوی ؟
هدش هتخانـش  یلو  دـیوجیم ، تکرـش  جـح  کسانم  یبهذـم و  مسارم  رد  دراد ، یلومعم  یعیبط و  یگدـنز  دراد و  رـشن  رـشح و  مدرم  اب 

هک دراد  نآ  زا  ناشن  رگید  يوس  زا  مدرم  يربهر  تیادـه و  مدرم و  هب  (ع ) ماما تیانع  دراد . هتـشاد و  هقباس  هک  تسا  يرما  نیا  تسین و 
همه رد  (ع ) نامز ماما  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  زین  تایاور  نیب  عمج  رد  دراد . روضح  اج  همه  رد  هدوب و  اـج  همه  رد  ع )  ) ترـضح نآ 

تایاور هتـسد  نآ  اریز  دناهدرک ؛ نایب  ار  هکم  هنیدم و  دننام  نیعم  ناکم  هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  اب  درادن  تافانم  نیا  دراد و  روضح  اج 
ماما يارب  ار  یصخشم  ناکم  هک  تایاور  زا  هتسد  نآ  دنکیم . ادیپ  روضح  صاخ  ياهناکم  اهنامز و  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نآ  رب  رظان 
نامه اج ، همه  رد  (ع ) ماما روضح  قیداصم  زا  یکی  دـیدرت  یب  دراد . روضح  اج  همه  رد  (ع ) ترـضح هک  تسا  نآ  رب  رظاـن  هدرکن  ناـیب 

، یفاک لوصا  ص 153 و  ج 52 ، راونالا ، راحب   - 2 ص 266 . هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیـش   - 1 اهتشون : یپ  دـشابیم . صاخ  ياهناکم 
ص 164. هبیغلا ، باتک  ینامعن ،  - 5 ص 182 . هبیغلا ، باتک  ینامعن ،  - 4 ص 162 . هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش   - 3 ص 340 . ج 1 ،

؟ دراد تحص  تسا ، حرطم  هک  ییاه  فرح  ایآ  تسیچ ؟ ادومرب  ثلثم 

شسرپ

؟ دراد تحص  تسا ، حرطم  هک  ییاه  فرح  ایآ  تسیچ ؟ ادومرب  ثلثم 

خساپ

رد تسا . ناـهج  سوناـیقا  نیرتگرزب  مارآ ، سوناـیقا  زا  دـعب  دـشابیم ، رتـمولیک  نویلیم  زا 82  شیب  نآ  تحاـسم  هـک  سلطا  سوناـیقا 
هب ار  ناهج  یهورگ  ياههناسر  اـهيرازگربخ و  هجوت  يداـیز  تدـم  هک  تسه  يزیگنا  باـجعا  هقطنم  سلطا  سوناـیقا  هطقن  نیرتیبرغ 

یملع ناـبز  رد  هقطنم  نیا  داد . صاـصتخا  دوخ  هب  ار  ناـهج  یملع  ياـههمانزور  ياـهرتیت  یتدـم  نآ  روش  رپ  راـبخا  هدرک و  بلج  دوخ 
هدعاق ادومرب و  ریازج  رد  ثلثم  سأر  هک  مینک  ضرف  یثلثم  یتروص  هب  میناوتیم  ار  هقطنم  نیا  تسا . هتفای  ترهش  ادومرب  ثلثم  هب  ناهج 

هدـش نشور  هقطنم  نیا  ياـهماهبا  رتشیب  یملع  ياهتفرـشیپ  اـب  نونکا  ( 1 .) دریگب رارق  ادـیرولف  هریزج  هبـش  وـکیروتروپ و  ریازج  رد  نآ 
، تسا ارضخ  هریزج  ادومرب  ثلثم  دنیوگب  دناهتساوخ  یضعب  دوش . هعجارم  هدمآ  کی  یقرواپ  رد  هک  یباتک  هب  رترتشیب  عالطا  يارب  تسا .

هقباس ارـضخ  هریزج  ( 2 .) درادـن لوبق  لباق  كردـم  دنـس و  تسین و  تسرد  ارـضخ  هریزج  يارجاـم  نوچ  تسین . حیحـص  هتفگ  نیا  یلو 
هدرک و رفس  ارضخ  هریزج  هب  درک  اعدا  يرمق  لاس 669  رد  یناردنزام  لضاف  نب  یلع  مان  هب  يدرم  راب  نیتسخن  يارب  دراد . هلاس  دـصتفه 

تـسد هب  دریزج  نیا  هرادا  تموکح و  و  تسا ، ناشیا  ناروای  نادنزرف و  و  (ع ) نامز ماما  یگدـنز  لحم  اوه  بآ و  شوخ  نیمزرـس  اجنآ 
نیا رگم  درادن ، ار  هریزج  هدودحم  هب  دورو  هزاجا  سک  چیه  و  دوشیم ، تفای  روفو  هب  اج  نآ  رد  تمعن  تسا و  (ع ) رـصع ماما  نادـنزرف 

. ددرگیم دوبان  هدش و  نافوط  راچد  ادخ  تردق  هب  دشاب ، هتشاد  ار  اجنآ  هب  دورو  دصق  ینمـشد  رگا  دشاب . ترـضح  نارادتـسود  زا  هک 
هب هزات  تاعالطا  نیا  رب  نوزفا  دشابیم . هناسفا  تسین و  تباث  ارـضخ  هریزج  ( 3 . ) تسا هتفرگ  ارف  نیریش  دیفـس و  ياهبآ  ار  هریزج  رود 

، ارضخ هریزج  راد ، هقیرط  لضفلاوبا   - 1 اهتشون : یپ  ( 4 .) دزاسیم یفتنم  ار  ارـضخ  هریزج  اب  نآ  قاقبطنا  ادومرب  ثلثم  زا  هدـمآ  تسد 
ص 36. (، 2  ) اهشسرپ هب  خساپ  يربهر ، مظعم  ماقم  یگدنیامن  رتفد   - 3 . 214 ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا   - 2 ص 46 و 48 و 49 .

.195 ص 188 -  ارضخ ، هریزج  راد ، هقیرط  لضفلاوبا   - 4
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؟  دراد تحص  دننکیم  یگدنز  ارضخ  ةریزج  رد  جع   ) نامز ماما  هک  نیا 

شسرپ

؟  دراد تحص  دننکیم  یگدنز  ارضخ  ةریزج  رد  جع   ) نامز ماما  هک  نیا 

خساپ

نآ 3ـ نوماریپ  هنیدم و  اههوک 2 ـ اهنابایب و  تسا 1 ـ هدمآ  ترضح  ناکم  ۀنیمز  رد  هک  یتایاور  تسین  صخشم  ترضح  نکسم  ناکم و 
ۀمالع موحرم  ار  ارضخ  ةریزج  ناتساد  سانشان !  روط  هب  مدرم  نیب  یئوط 5 ـ يذ  هوک   ) نآ فارطا  هکم و  هکم 4 ـ فارطا  رد  يوضر  هوک 
باتک نیا  رد  ار  نآ  متساوخ  هک  دیفس  ياهبآ  رد  ارضخ  ةریزج  روهشم  ناتساد  تسا  هدومرف  یلو  هدرک  لقن  دلج 52  راحب  رد  یسلجم 

مدروآ ياهناگادج  شخب  رد  ار  نآ  دوبن ، ربتعم  ياهباتک  رد  هک  نیا  اب  منک  لقن 

؟ دینک نایب  دراد  دوجو  یثحابم  رگا  تسیچ  ادومرب  ثلثم  اب  ارضخ  ةریزج  ۀطبار 

شسرپ

؟ دینک نایب  دراد  دوجو  یثحابم  رگا  تسیچ  ادومرب  ثلثم  اب  ارضخ  ةریزج  ۀطبار 

خساپ

ناراـی و ع و   ) رـصع یلو  تنوکـس  لـحم  ارـضخ ، ةریزج  هـب  نـم  دـیوگیم : تـسا و  یناردـنزام  لـضاف  نـب  یلع   " ارـضخ ةریزج  يوار 
زا اعدا  نیا  هدوب و  شیپ  لاس  دصتفه  دودح  یناردنزام  لضاف  نب  یلع  دوب . هدرک  هطاحا  دیفـس  ياهبآ  ار  نآ  فارطا  متفر  شنادـنزرف 
" ادومرب ثلثم  ۀیضق  ءارضخلا ، ةریزج   " باتک رد  راجن " یجان   " ندنام ناگدنسیون  زا  یخرب  تسا .  اعدا  فرـص  تسین و  ربتعم  اهقف  رظن 

ثلثم رد  اهامیپاوه  اهیتشک و  يارب  هک  ار  یثداوح  ای  هدمآرد  یلوهجم  رما  تروص  هب  رـشب  يارب  یلاس  دنچ  هک  اههدنرپ  باقـشب  ۀلئـسم 
اعدا یلو  درادن . لیلد  مادک  چـیه  هک  تسا  اعدا  راجن " یجان   " باتک بلاطم  همه  تسا  هتـسناد  طبترم  ارـضخ  ةریزج  اب  هداد  خر  ادومرب 

نب یلع  هک  ییارـضخ  ةریزج  هتفگ  ناشیا  دـناهریزج .  نیا  ناـنکاس  اههدـنرپ  باقـشب  ناـبحاص  تسا و  ارـضخ  ةریزج  ادومرب  ثلثم  هدرک 
نخـس نآ  زا  اهيرازگربخ  هزورما  هک  تسا  ادومرب  ثلثم  كانتـشحو  ۀقطنم  ًالامتحا  درک ، رفـس  نآ  هب  شیپ  لاس  دـصتفه  دودـح  لضاف 
متفای ياهلاسر  دیامرفیم : دلج 52  راحب  باتک  رد  یسلجم  موحرم  تسا .  ارـضخ  ةریزج  نانکاس  رایتخا  رد  اههدنرپ  باقـشب  دنیوگیم و 

دوب یسک  ناتساد  رب  لمتشم  اریز  منک  لقن  باتک  نیا  رد  ار  نآ  متساوخ  هک  دیفس  ياهبآ  رد  ارضخ  ةریزج  روهـشم  ناتـساد  رب  لمتـشم 
مدروآ ياهناگادـج  شخب  رد  ار  نآ  دوـبن ، ربـتعم  ياـهباتک  رد  ناتـساد  نیا  نوـچ  تسا و  هدیـسر  ع   ) يدـهم ترـضح  تمدـخ  هب  هک 
. ادومرب ثلثم  اب  هدنرپ و ... باقشب  طابترا  ياعدا  روط  نیمه  تسا  لیلد  نودب  ییاعدا  ادومرب  ثلثم  اب  ارضخ ، ةریزج  طابترا  نیاربانب 

. دیهد حیضوت  هنیمز  نیا  رد  ًافطل  دراد ؟ تقیقح  ادومرب  ثلثم  ای  ءارضخ  ةریزج  رد  جع ) ) يدهم ترضح  نتفرگ  رارق  ایآ 

شسرپ
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. دیهد حیضوت  هنیمز  نیا  رد  ًافطل  دراد ؟ تقیقح  ادومرب  ثلثم  ای  ءارضخ  ةریزج  رد  جع ) ) يدهم ترضح  نتفرگ  رارق  ایآ 

خساپ

ینخس لاح  تسا . هدیـشوپ  ام  رب  ترـضح  نآ  تنوکـس  لحم  جع ) ) يدهم ماما  تبیغ  هب  هجوت  اب  نوچ  درادن ، تقیقح  نخـس  نیا  ًارهاظ 
یناردنزام لضاف  نب  یلع  مان  هب  يدرف  شیپ ) لاس  دـص  تفه  زا  شیب  ) يرمق يرجه  لاس 699 رد  ادومرب : ثلثم  ءارـضخ و  ةریزج  ةرابرد 

ةریزج نآ  ماـن  دـنراد . تنوکـس  اـج  نآ  رد  شنادـنزرف  ناراـی و  و  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  هک  متفر  يا  هریزج  هب  نـم  هـک  درک  اـعدا 
لضف مان  هب  یصخش  يارب  ار  دوب  هدش  ور  هب  ور  نآ  اب  هک  ار  یثداوح  هریزج و  نیا  هب  شیوخ  ترفاسم  یگنوگچ  یلو  تسا . ءارـضخ " "

دودرم دنچ  یلیالد  هب  ار  نآ  یخرب  دنتفریذپ و  یخرب  دـنتخادرپ ؛ نآ  دـقن  لقن و  هب  نارگید  سپـس  [ 1 .] داد حرـش  یفوک  یبیط  ییحی  نب 
زا هک  اه  هدنرپ  باقشب  ۀلئـسم  " ادومرب ، ثلثم   " ۀیـضق ءارـضخلا " ةریزج   " باتک رد  راجن  یجان  دننام  ناگدنـسیون  زا  یخرب  [ 2 .] دنتسناد
رد ادومرب " ثلثم   " رد اهامیپاوه  اـه و  یتشک  يارب  هک  یثداوح  زین  تسا ، هدـنام  هتخانـشان  رـشب  يارب  هدـش و  حرطم  هتـشذگ  ۀـهد  دـنچ 

هدرک اعدا  هدراد و  دنویپ  یناردنزام  لضاف  نب  یلع  ياعدا  دروم  يارـضخ  ةریزج  اب  ار  هداد  خر  سلطا  سونایقا  رد  عقاو  بیئاراک  يایرد 
، یلماع یضترم  رفعج  يرتشوش ، یقت  دمحم  ۀمالع  دننامه  یمالسا  ناملاع  اعدا  نیا  زا  دعب  تسا . ادومرب  ثلثم  نامه  ءارـضخ  ةریزج  هک 
.174 ص 159 -  ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، [ 1 [ ] 3 .] دنتسناد هناسفا  دودرم و  ار  نآ  دنتخادرپ و  نآ  دقن  هب  ردص  دیهش  ینیما و  میهاربا 

هقیرط لضفلاوبا  نیودـت  عمجرت و  رـصاعم  نادنمـشناد  زا  یعمج  ملق  هب  تیعقاو ،؟ ای  هناسفا  ءارـضخ  ةریزج  رتشیب ر.ك : عالطا  يارب  [ 2]
. باتک نامه  هب  دوش  عوجر  [ 3 . ] راد

ار هدودحم  نیا  هب  دورو  هزاجا  صاخ  يدارفا  رگم  سک  چیه  دراد و  رارق  سلطا  سونایقا  رد  ثلثم  نیا  دنیوگ  یم  تسیچ ؟ ادومرب  ثلثم  زا  روظنم 
؟ تسا تسرد  نخس  نیا  ایآ  تسا . شنادنزرف  نامز و  ماما  یگدنز  لحم  هریزج  نیا  دنرادن و 

شسرپ

نیا هب  دورو  هزاجا  صاخ  يدارفا  رگم  سک  چـیه  دراد و  رارق  سلطا  سوناـیقا  رد  ثلثم  نیا  دـنیوگ  یم  تسیچ ؟ ادومرب  ثلثم  زا  روظنم 
؟ تسا تسرد  نخس  نیا  ایآ  تسا . شنادنزرف  نامز و  ماما  یگدنز  لحم  هریزج  نیا  دنرادن و  ار  هدودحم 

خساپ

هریزج اههد  ییاواه و  ابوک ، دننام  روشک  نیدنچ  هک  یلامش  سلطا  سونایقا  رد  يزکرم  ياکیرمآ  قرـش  رد  تسا  ياهقطنم  ادومرب  ثلثم 
ره تسا . نآ  ندوب  زیخ  نافوط  هقطنم  نیا  ياهیگژیو  زا  تسا . يددـعتم  ياههبذاج  راـثآ و  ياراد  هقنطم  نیا  دـنراد . رارق  نآ  رد  رگید 

60 ههد 50 -  متـسیب ، نرق  رد  ییاکیرما  تـالجم  اـههمانزور و  دوش . یم  دراو  هقطنم  نیا  ياـهروشک  هب  یتاراـسخ  ناـفوط  رثا  رد  هلاـس 
ثلثم نیا  هرابرد  ار  ناتـساد  هناسفا و  اههد  اـبوک  هیلع  دوخ  یماـظن  تاـیلمع  يراـک  ناـهنپ  اـکیرما و  مدرم  راـکفا  فارحنا  يارب  يدـالیم 
تلود ینوگنرس  رد  یعـس  ابوک  نویبالقنا  دض  تیوقت  اب  اکیرما  نامز  نامه  رد  نوچ  دندرک . حرطم  ار  هقطنم  ندوب  زیمآرارـسا  هتخاس و 

زا يرایـسب  نیاربانب  ( 1 (؛ دوـب نویبـالقنا  هب  ندز  هبرـض  اـهیتشک و  مادـهنا  تاـیلمع  يارب  یبوـخ  شـشوپ  اهناتـساد  نیا  تشاد و  اـبوک 
یم یگدنز  نآ  رد  (ع ) نامز ماما  هک  تسا  ارـضخ  هریزج  ادومرب ، ثلثم  هک  دـناهدرک  اعدا  یخرب  تسا . یلعج  دـناهتخاس ، هک  اهناتـساد 

یگدنز لحم  ار  نآ  هتفر و  ارضخ  هریزج  هب  هک  هدش  یعدم  يو  تسا . ینرادنزام  لضاف  نب  یلع  ياهشرازگ  رب  ینبم  اعدا  نیا  ( 2 .) دنک
دودح یناردنزام  لضاف  نب  یلع  هک  تسا  ارـضخ  هریزج  ادومرب  ثلثم  هک  هتفگ  راّجن  یجان  دـننام  رگید  یخرب  تسا . هتفای  (ع ) نامز ماما 
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ارضخ هریزج  کی : تسا : یفتنم  ود  ره  هک  تسا  ضرف  شیپ  ود  رب  ینتبم  اعدا  نیا  تحص  تسا . هدرک  رفس  اج  نآ  هب  شیپ  لاس  دصتفه 
هناـسفا ار  نآ  هدوـمن و  راـکنا  ار  ارـضخ  هریزج  دوـجو  نادنمـشیدنا  رثـکا  دـنک . یگدـنز  نآ  رد  (ع ) ناـمز ماـما  دـشاب و  هتـشاد  تـیعقاو 
یلاجم هجو  چیه  هب  نتم و  رظن  زا  هن  تسا و  تسرد  دنس  رظن  زا  هن  ارضخ  هریزج  ناتساد  دسیون : یم  یضترم  رفعج  همالع  ( 3 .) دناهدناوخ

نآ لاح  دنک ، یگدنز  اج  نآ  رد  هک  دشاب  هتشاد  نّیعم  ناکم  جع ) ) نامز ماما  ود : ( 4 .) درادن دوجو  نادب  نانیمطا  دامتعا و  ای  لوبق  يارب 
یم یگدـنز  نآ  فارطاو  هنیدـم  رد  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  درادـن ، نّیعم  ناکم  نامزماما  تایاور -  ساسا  رب  هک - 

دنراد تلالد  تایاور  زا  يرگید  هتسد  ( 6 .) تسا هدش  هراشا  نآ  فارطا  هّکم و  رد  ترضح  روضح  هب  رگید  تایاور  یـضعب  رد  ( 5 .) دنک
نیا عوـمجم  زا  ( 7 .) دنـسانشیمن ار  وا  مدرم  درادـن و  ینّیعم  ناکم  هتـشاد و  رـشن  رـشح و  مدرم  اب  سانـشان  هنوگ  هب  جـع ) ) نامز ماـما  هک 

یگدنز ادومرب  ثلثم  رد  جع ) ) نامز ماما  هک  اعدا  نیا  تفگ  دیاب  ساسا  نیا  رب  درادن . نّیعم  ناکم  ترضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور 
یپ درادن . یصاخ  دارفا  هورگ و  هب  صاصتخا  تسا و  ریذپناکما  نارگید  يارب  ادومرب  هریزج  رد  دمآ  تفر و  تسین . لوبق  لباق  دنک ، یم 

روهظلا تامالع  یف  ۀسارد  یـضترم ، رفعج  . 2 دعب . هب  زا ص 45  تیعقاو ، ای  هناسفا  ارـضخ -  هریزج  راد ، هقیرط  لـضفلاوبا  . 1 اهتشون :
، یسوط خیش  . 5 ص 273 . نامه ، یـضترم ، رفعج  . 4 دعب . هب  ص 211  ناـمه ، راد ، هقیرط  لـضفلاوبا  . 3 ص 273 . ءارـضخلا ، ةریزجلاو 

ص 164. نامه ، . 7 ص 182 . هبیغلا ، باتک  ینامعن ، میهاربا  . 6 ص 266 . هبیغلا ، باتک 

؟ دراد دوجو  یکاخ  هرک  رد  یناکم  نینچ  ایآ  تسیچ ؟ ءارضخ  هریزج  زا  روظنم 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یکاخ  هرک  رد  یناکم  نینچ  ایآ  تسیچ ؟ ءارضخ  هریزج  زا  روظنم 

خساپ

هک متفر  ياهریزج  هب  هک  درک  اـعدا  یناردـنزام  لـضاف  نب  یلع  ماـن  هـب  يدرف  شیپ ) لاـس  دـصتفه  زا  شیب   ) يرمق يرجه  لاس 699  رد 
شیوخ ترفاسم  یگنوگچ  وا  تسا . ءارضخ "  " هریزج نآ  مان  دنراد . تنوکس  اج  نآ  رد  شنادنزرف  نارای و  و  جع ) ) رصع یلو  ترـضح 

هب نارگید  سپس  ( 1 .) داد حرـش  یفوک  یبیط  ییحی  نب  لضف  مان  هب  یـصخش  يارب  دوب ، هدش  وربور  نآ  اب  هک  ار  یثداوح  هریزج و  نیا  هب 
رد راجن  یجان  دننام  ناگدنـسیون  زا  یخرب  ( 2 .) دنتـسناد دودرم  دنچ  یلیالد  هب  ار  نآ  یخرب  دنتفریذپ و  یخرب  دنتخادرپ ؛ نآ  دـقن  لقن و 

هدنام هتخانشان  رشب  يارب  هدش و  حرطم  هتشذگ  ههد  دنچ  زا  هک  اههدنرپ  باقشب  هلئسم  " ادومرب ، ثلثم   " هیـضق ءارـضخلا " ةریزج   " باتک
هریزج اب  داد ، خر  سلطا  سونایقا  رد  عقاو  بیئاراک  ياـیرد  رد  ادومرب " ثلثم   " رد اـهامیپاوه  اـهیتشک و  يارب  هک  ار  یثداوح  زین  تسا ،
ناملاع اعدا  نیا  زا  دعب  تسا . ادومرب  ثلثم  ارـضخ ، هریزج  هک  هدرک  اعدا  هداد و  دنویپ  یناردـنزام  لضاف  نب  یلع  ياعدا  دروم  يارـضخ 

دودرم و ار  نآ  دنتخادرپ و  نآ  دقن  هب  ردص  دیهـش  ینیما و  میهاربا  یلماع ، یـضترم  رفعج  يرتشوش ، یقت  دمحم  همالع  دننامه  یمالـسا 
ای هناسفا  ءارضخ  هریزج  رتشیب ر.ك : عالطا  يارب  . 2 . 174 ص 159 -  ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، . 1 اهتشون : یپ  ( 3 .) دنتسناد هناسفا 

. نامه . 3 دراد . هقیرط  لضفلاوبا  نیودت  همجرت و  رصاعم  ادنمشناد  زا  یعمج  ملق  هب  تیعقاو ،؟

؟ دراد دوجو  هبق  نیا  زا  يرادرب  سکع  ناکما  ایآ  تسیچ ؟ دنهد  یم  تبسن  جع ) ) نامز ماما  هب  هک  دیفس  هبق  زا  روظنم 

شسرپ
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؟ دراد دوجو  هبق  نیا  زا  يرادرب  سکع  ناکما  ایآ  تسیچ ؟ دنهد  یم  تبسن  جع ) ) نامز ماما  هب  هک  دیفس  هبق  زا  روظنم 

خساپ

تسه و رجآ  زا  ياهبق  اج  نآ  رد  هدوب و  یهوکـش  اب  لحم  نآ  طسو  رد  هک  تسا  يدنلب  هوک  ارـضخ  هریزج  رد  هک  دـناهدرک  اعدا  یخرب 
( جع ) نامز ماما  هتشاد و  دوجو  ارضخ  هریزج  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  هبق  نیا  زا  يرادرب  سکع  ( 1 .) دنک یم  یگدنز  (ع ) نامز ماما  نآ  رد 

هریزج رگا  ( 2 .) دناهدناوخ هناسفا  ار  نآ  هدومن و  راکنا  ار  ارضخ  هریزج  دوجو  ناققحم  رثکا  هک  نآ  لاح  دشاب ، هتـشاد  ینکـس  اج  نآ  رد 
هریزج راد ، هقیرط  لضفلاوبا  . 1 اهتشون : یپ  ( 3 .) درک يرادرب  سکع  نآ  زا  ناوتب  ات  درادن ، دوجو  ياهبق  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ارـضخ 
هرامش هزوح ، هلجم  ر.ك : جع ) ) نامز ماما  ناکم  زا  یهاگآ  يارب  . 3 دعب . هب  ص 211  نامه ، . 2 . 32 ص 31 -  تیعقاو ، ای  هناسفا  ارضخ 

.51 ص 54 -  نامز ، ماما  همان  هژیو   71  - 72

( جع  ) نامز ماما  اقآ  نادنزرف  جاودزا و  دروم  رد  هکنیا  و  دییامرف . حیضوت  جع )  ) هللا هیقب  اقآ  اب  نآ  یلامتحا  طابترا  هارضخلا و  هریزج  دروم  رد 
؟ دیسیونب میارب  ار  یبلاطم  ینونک  نامز  رد 

شسرپ

نامز ماما  اقآ  نادنزرف  جاودزا و  دروم  رد  هکنیا  و  دییامرف . حیضوت  جع )  ) هللا هیقب  اقآ  اب  نآ  یلامتحا  طابترا  هارـضخلا و  هریزج  دروم  رد 
؟ دیسیونب میارب  ار  یبلاطم  ینونک  نامز  رد  جع ) )

خساپ

اوه زرو و  عمط  ياهدع  خیرات ، رد  هراومه  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  ءارـضخ : هریزج  هرابرد  لاؤس  لوا  تمـسق  دروم  رد 
هلأسم نیا  دننک . نییبت  ریسفت و  دوخ  دوس  هب  ار  ایاضق  مدرم ، فطاوع  تاداقتعا و  زا  هدافتسا  ءوس  اب  ات  دناهدیـشوکیم  هک  دناهدوب  تسرپ 

زا یخرب  نایم  رد  یلومعم  لقادـح  ای  مان و  دـب  ای  ماـن و  یب  دارفا  دوجو  تسا  فعاـضم  مدرم  ینید  ياـهرواب  یبهذـم و  دـیاقع  دروم  رد 
دراد كاندرد  یثحب  عوضوم  نیا  دـشاب . یم  فارحنا  نیمه  ةدـنهد  ناشن  ضقانتم ، مهف و  زا  رود  هب  ییاوتحم  دوجو  اـی  ییاور  ياهدـنس 

تیاور نیا  تایوتحم  رد  ًایناث  ءارضخ "و  هریزج   " تیاور دنس  رد  ًالوا  هک  تسا  ینتفگ  اتسار  نیا  رد  دوش . حرطم  دوخ  ياج  رد  دیاب  هک 
رثکا دراد و  دوجو  یتوافتم  ياهرظن  ثحب و  یناردـنزام ) لضاف  نب  یلع   ) هدرک لقن  ار  ناتـساد  نیا  هک  یـصخش  تقاثو  باب  رد  ًاـثلاث  و 
هریزج تیاور  لصا  سپ  دننادیمن . قثومو  حیحص  ار  تیاور  نیا  ریخا ـ  رصع  رد  هچ  هتـشذگ و  نارود  رد  هچ  یعیـش ـ  لوا  زارط  ياملع 

نآ دنزرف  نز و  هلأسم  دروم  رد  جـع :)  ) نامز ماما  دـنزرف  نز و  هرابرد  امـش  مود  لاؤس  دروم  رد  اما  ( 1 .) تسا يدج  دیدرت  لحم  ارضخ 
رظن ناوت  یمن  دـنا ـ  ماهبا  ياراد  اوتحم  ظاحل  زا  ای  دـنراد  يدنـس  لاکـشا  ای  هک  تسه ـ  ام  رایتخا  رد  هک  یعبانم  هب  هجوت  اب  هک  ترـضح 

ماجنا جاودزا  2 ـ تسا . هدرکن  جاودزا  جع )  ) يدـهم ترـضح  ًاساسا  1 ـ تسا . هدـش  حرطم  لامتحا  هس  اـج  نیا  رد  درک . هئارا  ار  یعطاـق 
زا یکی  موصعم  ماما  هک  تسا  نآ  لوا ، لامتحا  شریذـپ  همزـال  تسه . زین  ینادـنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  3 ـ درادـن . دالوا  یلو  هتفرگ 

جاودزا زا  رت  مهم  تبیغ  هلأسم  نوچ  تفگ  ناوت  یم  اما  درادن  يراگزاس  ماما  نأش  اب  نیا  هک  دـشاب  هدرک  كرت  ار  یمالـسا  مهم  ياهتنس 
رـسمه رمع  هک  تسا  نآ  شلاکـشا  مود ، لامتحا  اما  داد . ماجنا  ار  مها  درک و  كرت  ار  مهم  هلأسم  رتـالاب  تحلـصم  يارب  ناوت  یم  تسا .

زا هدرک و  یگدنز  ترـضح  اب  یتدم  میوگب  هکنیا  ای  میرادن و  یلیلد  رما  نیا  رب  هک  تسا  ینالوط  ترـضح  دوخ  رمع  دننام  زین  ترـضح 
. تسا هداد  همادا  ار  یگدنز  دنزرف  نز و  نودب  نآ  زا  سپ  هدرک و  لمع  جاودزا  هنسح  تنس  هب  ترـضح  تروص  نیا  رد  تسا . هتفر  ایند 
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دندوب یباقعا  دالوا و  ياراد  اهنآ  هرخالاب  هدوب  یم  دالوا  ياراد  ترـضح  رگا  هک  نآ  رب  هوالع  میرادن . یمکحم  لیلد  موس  لامتحا  رب  اما 
صخـشم ترـضح  لزنم  ناکم و  هک  ددرگ  یم  بجوم  وج ، تسج و  يواکجنک و  نیمه  دـنداتفا و  یم  شیوخ  لصا  لاـبند  هب  يزور  و 

ایند هب  ترـضح  نآ  جاودزا  روهظ و  زا  سپ  نادـنزرف  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  و  درادـن . يراگزاس  تبیغ  هفـسلف  زار  اب  نیا  هک  ددرگ 
دیـس باتک  هب  دـینک  هعجارم  رتشیب  یهاگآ  يارب  1 ـ ذـخآم : عبانم و  ( 2 .) تبیغ ناـمز  هن  تسا  روهظ  ناـمز  هب  طوبرم  بلطم  نیا  دـنیایب و 

زا یعمج  يدـهم ، هار  هب  مشچ  باتک  هب  2 ـ موس . شخب  يرهپس ، دمحم  همجرت  تیعقاو ؛ ای  هناسفا  ءارـضخ  هریزج  یلماع ، یـضترم  رفعج 
. ناگدنسیون

؟  تسا هتفهن  ادومرب  ثلثم  رد  ییاهزار  هچ 

شسرپ

؟  تسا هتفهن  ادومرب  ثلثم  رد  ییاهزار  هچ 

خساپ

يزکرم ياکیرمآقرـش  رد  تسا  ياهقطنم  ادومرب  ثلثم  هتخانـشان ؛ زیمآرارـسا و  طاقن  هن  دراد و  دوجو  يوق  ياهبذاـج  هن  ادومرب  ثلثم  رد 
ره تسا . نآ  ندوب  زیخنافوطهقطنم  نیا  ياهیگژیو  زا  دراد . رارق  نآ  رد  رگید  هریزج  اههد  ییاواه و  اـبوک ، دـننام : روشک  نیدـنچ  هک 

فارحنا يارب  يدالیم  ههد 50 و 60  رد  ییاکیرمآ  تالجم  اههمانزور و  دوشیم . دراو  اـهروشک  نیا  هب  یتاراـسخ  ناـفوط  رثا  رد  هلاـس 
هتخادرپ هتخاس و  ثلثم  نیا  فارطا  رد  ار  ناتـساد  هناسفا و  اههد  ابوک  هیلع  رب  دوخ  یماظنتایلمع  يور  رب  شـشوپ  اـکیرمآ و  مدرم  راـکفا 

تلود ینوگنرـس  رد  یعـس  ابوک  نویبالقنا  دض  تیوقت  اب  اکیرمآ  نامز  نامه  رد  نوچ  دنتخاس . حرط  ارهقطنم  ندوب  زیمآرارـسا  دـندرک ،
نونکامه ادومرب  ثلثم  دوب . ابوک  نویبالقنا  هب  ندز  هبرـض  اهیتشک و  مادـهنا  تاـیلمع  يارب  یبوخ  شـشوپ  اهناتـسادنیا  تشاد و  اـبوک 

.} دنکیمن يددهت  ار  اهنآیاهتخانشان  رطخ  چیه  تسا و  اهددرت  رگید  قیاق و  یتشک و  اهرازه  رورم  روبع و  دهاش  هنازور 

وم نیا  رد  یحطبا  ياقآ  ياه  باتک  هب  ناوت  یم  دح  هچ  ات  دنک ؟ یم  یگدنز  ادومرب  هریزج  رد  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

وم نیا  رد  یحطبا  ياقآ  ياه  باتک  هب  ناوت  یم  دح  هچ  ات  دنک ؟ یم  یگدنز  ادومرب  هریزج  رد  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

ار نآ  دناهدرک و  کسمت  ءارضخ  يهریزج  ناتساد  هب  دارفا ، یخرب  ءارضخ : يهریزج  ای  ادومرب  ثلثم  رد  ترضح  یگدنز  دروم  رد  فلا )
: ًالوا دننکیم . یگدنز  هریزج  نیا  رد  ناشنادنزرف  هداوناخ و  اب  (ع ) رـصع ماما  هک  دناهتفگ  نآ  ساسا  رب  دناهدرک و  قیبطت  ادومرب  ثلثم  رب 

نآ یکیدزن  رد  رگید  هریزج  اههد  اناواه و  ابوک و  روشک  هک  يزکرم  اکیرمآ  قرـش  رد  بیئاراک  يایرد  زا  تسا  ياهقطنم  ادومرب ، ثلثم 
ناتساد و اههد  اکیرمآ ، تلود  ياهتسایس  ياتسار  رد  ییاکیرمآ  تالجم  اههمانزور و  متسیب  نرق  تصـش  هاجنپ و  يههد  رد  دراد . رارق 

يورین اب  دوش  دراو  هقطنم  نیا  رد  ياهدنز  دوجوم  ره  هک  دـندرک  یفرعم  زیمآرارـسا  ياهقطنم  ار  نآ  دـنتخاس و  ثلثم  نیا  نوماریپ  هناسفا 
ياهتخانشان يورین  طسوت  دوش  هقطنم  نیا  دراو  قیاق  یتشک و  امیپاوه و  نوچ  ياهلیسو  ره  تفر و  دهاوخ  ورف  گرم  ماک  رد  ياهتخانشان 
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لد رد  يوروش  ریهامج  داحتا  دحتم  ابوک  روشک  یکیدزن  رد  نئمطم  یماظن  هاگیاپ  کی  داجیا  روظنم  هب  اهناتساد  نیا  دش . دهاوخ  مدهنم 
کی ارـضخ ، هریزج  ناتـساد  ایناث : دوب . ییابوک  ياهامیپاوه  اهیتشک و  مادـهنا  یماظن و  تایلمع  ماجنا  رب  نداهن  شـشوپ  اکیرمآ و  هراـق 

رد نوـچ  : » دـسیونیم هدرک و  لـقن  راـحب  رداوـن  رد  هناگادـج  ار  ناتـساد  نیا  یـسلجم  همـالع  تـسین . شیب  ياهناـسفا  یلاـیخ و  ناتـساد 
زین نیققحم  هدرتسگ  یسررب  ص 159 .) ج 52 ، راونالاراحب ، «، ) مدروآ هناگادـج  یلـصف  رد  ار  نآ  متفاین ، تسد  نآ  رب  ربتعم  ياهباتک 

همجرت یلماع ، یـضترم  رفعج  همالع  دقن ، يوزارت  رد  ارـضخ  هریزج  . 1 هب : دـینک  عوجر  هنیمز  نیارد  دـنکیم . تابثا  ار  نآ  ندوب  هناسفا 
رتفد تاراشتنا  زکرم  ناگدنسیون ، زا  یعمج  تیعقاو ، ای  هناسفا  ارضخ  هریزج  مق 2 . یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  يرهپس ، دمحم 

هک تسا  یبلاطم  رب  لمتشم  هکنیا  هژیو  هب  درک  دییأت  لماک  روط  هب  ناوتیمن  زگره  ار  روکذم  يهدنسیون  بتک  ب ) مق . یمالـسا  تاغیلبت 
لکش ینید  فراعم  هیحان  رد  اهنآ  تیصخش  هک  يدارفا  يارب  نآ  يهعلاطم  و  نارگید )...، دزن  رد  هانگ  هب  فارتعا  لثم   ) تسین دییأت  لباق 
باتک یفرعم  هب  زاین  تروص  رد  دراذـگب  ياج  هب  اهنآ  رد  ار  یبولطمان  تارثا  دـشاب و  ّرـضم  يدراوم  رد  تسا  نکمم  یتح  تسا  هتفرگن 

. مینک یفرعم  امش  يارب  ار  هنیمز  نیا  رد  دیفم  بتک  ات  دینک  هبتاکم  جع ) ) نامز ماما  سدقم  دوجو  هب  طوبرم  فلتخم  ياههنیمز  رد 

؟ تسیچ يزورما  ءاملع  رظن  دراد  تحص  دح  هچ  ات  ارضخ  هریزج  ناتساد 

شسرپ

؟ تسیچ يزورما  ءاملع  رظن  دراد  تحص  دح  هچ  ات  ارضخ  هریزج  ناتساد 

( لوا تمسق  ) خساپ

نایلاس دیوگیم : یناردنزام  لضاف  نب  ّیلع  نیدلانیز  خیـش  ناتـساد  لصا  میروایب . ار  ناتـساد  دوخ  دیاب  لوا  باوج ، ندـش  نشور  يارب 
نم دیتاسا  یکلام  یسلدنا  یبرغم  یلع  نیّدلا  نیز  خیش  یفنح و  میحرلادبع  خیش  متشاد . لاغتشا  ینید  مولع  لیصحت  هب  قشمد  رد  يزارد 

ار هعیـش  رظن  سیردـت ، رد  تقو  ره  وا  هعیـش . هب  ینیبدـب  لادـج و  زا  رودـب  قـالخاشوخ و  دوب  يداتـسا  یبرغم  یلع  نیدـلانیز  دـندوب .
اهیـضفار : » دنتفگیم رگید  دـیتاسا  هک  یلاح  رد  دـنیوگیم » نینچ  هّیماما  ياملع  : » تفگیم دربیم و  راک  هب  بسانم  تاملک  تفگیم ،

وا سرد  هب  اهنت  متفرن و  رگید  دیتاسا  سرد  هب  نم  هک  دش  ثعاب  بهذم  یّنـس  یبرغم  یلع  نیدلانیز  یقالخا  یگژیو  دـنیوگیم .» نینچ 
تخـس میارب  وا  ییادج  دش . رـصم  روشک  هب  رفـس  هدامآ  دمآ و  شیپ  یترفاسم  وا  يارب  هکنیا  ات  مدوب  داتـسا  نیا  تمدخ  رد  اهتدـم  متفر .

هب بّالط  زا  مه  يرگید  هورگ  مورب . رصم  هب  وا  هارمه  هب  مه  نم  هک  درک  داهنـشیپ  داتـسا  دوخ  دوب . تخـس  نم  ییادج  زین  وا  يارب  دوب و 
نآ میدنام . رصم  رد  مه  ام  دنام . رـصم  رد  هام  هن  تدم  داتـسا  میدیـسر . هرهاق  هب  میتفر و  رـصم  يوس  هب  مه  اب  همه  دنداتفا . هار  وا  هارمه 
لاح دوب : هدش  هتشون  همان  رد  دروآ . داتـسا  يارب  ياهمان  ناوراک  نیا  دیـسر . سلدنا  زا  یناوراک  يزور  تشذگیم . شوخ  رایـسب  اهزور 
همان ندـناوخ  اـب  یبرغم  یلع  نیدـلانیز  داتـسا  دـیدرگرب . رتدوز  هچ  ره  دـنیبب . ار  وت  گرم  زا  شیپ  دـهاوخیم  تسا . دـب  رایـسب  تردـپ 

میمـصت نادرگاش  زا  یـضعب  نم و  ددرگرب . سلدـنا  هب  هک  تفرگ  میمـصت  همان  ندـناوخ  زا  سپ  داتـسا  درک . هیرگ  دـش و  رثأـتم  شردـپ 
بت تّدش  هب  نم  سلدنا ، يدابآ  نیلوا  رد  میدیسر . سلدنا  هب  میداتفا . هار  سلدنا  يوس  هب  مه  اب  همه  میورب . سلدنا  هب  داتـسا  اب  میتفرگ 

هد درپس و  يدابآ  نآ  ظعاو  هب  ارم  داتسا  تسا . تخس  میارب  وت  ییادج  تفگ : دش و  رثأتم  رایسب  داتـسا  مورب . هار  متـسناوتن  رگید  مدرک و 
داتسا و مورب . وا  رهش  هب  متفای  افش  رگا  هک  تفرگ  لوق  مه  نم  زا  تسرفب . نم  رهش  هب  تفای ، افـش  هبلط  نیا  رگا  تفگ : داد و  وا  هب  مهرد 

هکنیا زا  سپ  دوب . هار  زور  جـنپ  داتـسا  رهـش  ات  يدابآ  نآ  زا  مدـش . بوخ  زور  هس  زا  سپ  مدـنام . يداـبآ  نآ  رد  نم  دـنتفر و  ناـهارمه 
مباوج رد  مدرک . لاؤس  نانآ  لاح  زا  مدش . وربور  یناوراک  اب  هک  متشگیم  يدابآ  نآ  ياههچوک  رد  مدمآ و  نوریب  هناخ  زا  مدش ، بوخ 

زا 1779تیودهم هحفص 607 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار اهیـضفار  ریازج  هملک  هک  یتقو  اهیـضفار . ریازج  کیدزن  دنتفگ : تساجک ؟ ربرب  نیمزرـس  متفگ : میاهدمآ . ربرب  نیمزرـس  زا  دنتفگ :
دیاب زور  ود  تسا و  هار  زور  اهیـضفار 25  ریازج  ات  اجنیا  زا  دنتفگ : مدرک و  یتالاؤس  ریازج  نآ  زا  مداتفا . اجنآ  هب  نتفر  رکف  هب  مدـینش ،
هیارک مهرد  هس  هب  ار  یبـکرم  دنتـسه . هتـسویپ  رگیدـکی  هب  اـهیدابآ  تسا و  بوخ  اـههار  نآ  زا  سپ  يورب و  فلع  بآ و  یب  ناـبایب  رد 

نیا زا  هدایپ  ياپ  اـب  مدرک . مدر  شبحاـص  هب  ار  بکرم  مدیـسر ، يداـبآ  نیلوا  هب  هک  یتقو  متفر . نآ  اـب  ار  فلع  بآ و  یب  هقطنم  مدرک .
ریازج هب  اـت  متفر  مه  رگید  زور  هس  مدیـسر . ناوراـک  ناـبحاص  نیمزرـس  هب  اـت  مـتفر  يرگید  هـب  يداـبآ  نآ  زا  يداـبآ و  نآ  هـب  يداـبآ 

نیا مان  مدـش  دراو  گرزب  هزاورد  زا  تشاد . یمکحم  دـنلب و  ياـهجرب  هعلق و  راـهچ  ياراد  هک  مدیـسر  ياهریزج  هب  مدیـسر . اهیـضفار 
دوب یهوکش  اب  دجسم  مدش . دجسم  لخاد  دندرک . ییامنهار  نانآ  مدیسرپ . رهش  دجسم  زا  متشکیم . هچوک  رد  دوب ، ربرب  هزاورد  هزاورد 
ناذا رد  تفگ . ار  رهظ  زامن  ناذا  دش . دنلب  نذؤم  يادـص  منک . تحارتسا  ات  متـسشن  دجـسم  زا  ياهشوگ  رد  تشاد . رارق  ایرد  رانک  رد  و 
هورگ هورگ  مدرم  مداتفا . هیرگ  هب  نم  درک . اعد  نامز  ماـما  روهظ  يارب  ناذا  ناـیاپ  رد  دروآ و  ناـبز  رب  ار  لـمعلاریخ » یلع  یح   » يهلمج
اهفص داتـسیا . بارحم  رد  دش و  دجـسم  دراو  یئامیـس  شوخ  درم  دنریگیم . وضو  نایعیـش  دننام  ناشهمه  مدید  دنتفرگ . وضو  دندمآ و 
لها دندیسرپ : دندید  نینچنیا  ارم  هک  یتقو  مناوخب . زامن  نانآ  اب  متـسناوتن  مدوب  هتـسخ  نم  یلو  ندناوخ  ار  رهظ  زامن  همه  دیدرگ . بترم 

ار یمّوس  ارچ  دـنتفگ : مراد . (ص ) دـمحم ترـضح  ادـخ و  هب  نامیا  متفگ : يراد ؟ یبهذـم  هچ  دـنتفگ : متـسه . قارع  زا  متفگ : یئاجک ؟
مدش و لاحشوخ  رایسب  مدید  نینچ  یتقو  یلع . دالوا  یلع و  نانمؤم  ریما  تیالو  هب  تداهـش  دنتفگ : تسیچ ؟ یموس  متفگ : ییوگیمن !؟

یناوتیم اجنیا  رد  دنتفگ : دنتفرگ و  رظن  رد  ار  ییاج  دجـسم  رد  و  دـندرک . نم  قح  رد  ياهژیو  هجوت  نانآ  متفگ . نانآ  هب  ار  مندوب  هعیش 
. دوشیمن ادـج  نم  زا  دوب و  نم  اب  زور  بش و  دجـسم  نآ  تعامج  ماما  دـندمآیم . نم  ندـید  هب  اجنآ  رد  زور  ره  نانآ  ینک . تحارتسا 

هریزج زا  ام  هقوذآ  تفگ : دـننکیم ؟ هیهت  هقوذآ  اجک  زا  مدرم  نیا  سپ  منیبیمن ، یتعارز  رهـش  نیا  رد  مدیـسرپ : تعامج  ماما  زا  يزور 
هام راهچ  دناهدروآ و  راب  کی  رابود . تفگ : دنروآیم ؟ هقوذآ  راب  دنچ  یلاس  متفگ : تسا . نامز  ماما  دالوا  ریازج  زا  هک  دیآیم  ءارضخ 
زور لهچ  دندمآیم . هام  راهچ  زا  رتدوز  تساوخیم  ملد  مدش و  نیگمغ  نانآ ، ندمآ  تدـم  ندوب  ینالوط  زا  دروآ . دـنهاوخ  مه  رگید 

هب متفر و  ایرد  راـنک  مدرک . یگنتلد  ساـسحا  ملهچ  زور  رـصع  دنتـشادیم . یمارگ  رایـسب  ارم  ناـنآ  زور  لـهچ  نآ  رد  مدـنام ، اـجنآ  رد 
دیفس ياهغرم  ایرد  نیا  رد  ایآ  مدیسرپ : مدید . تکرح  رد  ار  يزیچ  رود  زا  دمآیم . وس  نآ  زا  اههقوذآ  هک  ییاج  مدرکیم ، هاگن  برغم 

نادنزرف ياهرهـش  زا  هک  تسا  ییاهیتشک  اهنآ  دـنتفگ : دـندرک و  هاگن  تسیچ ؟ منیبیم  نم  هچنآ  سپ  متفگ : هن . دـنتفگ : دراد ؟ دوجو 
دعوم زا  رتدوز  اهیتشک  لاسما  دـنتفگ : دـندوب  نم  اب  هک  مدرم  نآ  دندیـسر . اهیتشک  دـنروآیم . ار  ام  ياههقوذآ  دـنیآیم و  ناـمز  ماـما 

ابیز دق و  دـنلب  درم  گرزب  یتشک  زا  دـنتفرگ . ولهپ  مه  رگید  یتشک  شـش  نآ  زا  سپ  تخادـنا . رگنل  گرزب  یتشک  کی  لوا  دـناهدمآ .
دیاب تسیچ ؟ تمان  مکیلع ، مالـس  تفگ : درک و  نم  هب  ور  دناوخ  ار  زامن  هکنیا  زا  سپ  میتفر . مه  ام  تفر . دجـسم  فرط  هب  دـش و  هدایپ 

وا هب  تسا . لضاف  متفگ : دـشاب !؟ لضاف  تردـپ  مان  دـیاب  تسیچ ؟ تردـپ  مان  تفگ : تسا . یلع  مماـن  يرآ  متفگ : دـشاب !؟ یلع  وت  ماـن 
مدش لاحشوخ  رایسب  مربب . ءارضخ  هریزج  هب  ار  وت  دیاب  نم  دناهداد و  نم  هب  ار  وت  تاصخشم  تفگ : دیسانشیم ؟ اجک  زا  ارم  امـش  متفگ :

میتفر و هار  زور   16 دندرب . دوخ  اب  مه  ارم  دندش و  تکرح  مزاع  دـنداد و  لیوحت  ار  اههقوذآ  مدـیجنگیمن . تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  و 
بآ هب  نم  دوب . دیفس  شبآ  هک  میدیـسر  ایرد  رد  ياهقطنم  هب  زور 16  دوب . دمحم  وا  مان  مدوب . درمریپ  نآ  تمدخ  رد  نم  تدـم  نیا  رد 
دیفس ياهبآ  تسا ، ءارضخ  هریزج  اجنآ  تسا و  دیفـس  ياهبآ  اجنیا  تفگ : درم  نآ  تسا ؟ دیفـس  ارچ  بآ  نیا  متفگ : مدش و  هریخ  دیفس 

در دیفس  ياهبآ  نیا  زا  دنناوتیمن  نانمشد  دوشیم . قرغ  دنک  دروخرب  اهبآ  نیا  هب  یتشک  ره  تسا و  هدرک  هطاحا  فرط  ره  زا  ار  هریزج 
هریزج رانک  رد  یتشک  میدیسر . ءارضخ  هریزج  هب  میتشاذگ و  رس  تشپ  ار  دیفس  ياهبآ  دوب . نیریش  بآ  هزم  مدروخ . نآ  زا  یمک  دنوش .

اهراشبآ و دوب . دـنلب  ياهجرب  مکحم و  ياهراوید  اب  راوتـسا  يهعلق  تفه  نایم  رهـش  نآ  میدـش . رهـش  دراو  میدـش و  هداـیپ  تفرگ ، ولهپ 
تشاد و ناوارف  ياهمامح  عیسو و  ياهرازاب  رهش  نیا  مدوب . هدید  نامز  نآ  ات  هک  دوب  يرهش  نیرتابیز  رهـش  نآ  تشاد . ناوارف  ياههویم 
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سپ مدرک و  تحارتسا  یمک  میتفر . درمریپ  نآ  لزنم  هب  دنتشاد . باّذج  ياههفایق  رهش  یلاها  دوب . فاّفش  رمرم  زا  نآ  ياهنامتخاس  رتشیب 
دمحم نیدلاسمش  دیس  ار  وا  مناوتان . وا  فصو  زا  هک  دوب  يدرم  مدرم  نایم  رد  دوب . يدایز  تیعمج  دجـسم  رد  میتفر . دجـسم  هب  نآ  زا 

نیدلاسمـش دیـس  تمدـخ  نم  هک  یتقو  دوب . اهنآ  داتـسا  وا  دـنتفرگیم و  سرد  وا  زا  دـندوب . وا  اب  دجـسم  رد  هک  نانآ  دـنتفگیم : ملاع 
يارب نم  ار  دـمحم  خیـش  هک  تفگ  دیـسرپ و  ارم  تـالاح  دـناشن و  ارم  دوخ  راـنک  رد  تفگ و  دـمآ  شوخ  نم  هب  مدیـسر ، ملاـع  دـمحم 

زا قالطا  نیا  تفگ : دنتفرگ و  رظن  رد  نم  يارب  دجسم  زا  ياهشوگ  رد  یقاطا  داد  روتـسد  نیدلا  سمـش  دیـس  مدوب . هداتـسرف  وت  ندروآ 
ات متفر . مقاطا  هب  مدش و  صّخرم  نیدلا  سمش  دیـس  تمدخ  زا  ورب . نوریب  یتساوخ  تقو  ره  شاب و  اهنت  یتساوخ  تقو  ره  تسا . وت  نآ 

دیـشکن یلوط  دوب . دنهاوخ  وت  قاطا  رد  ار  ماش  دنیآیم و  یهورگ  اب  نیدلا  سمـش  هک  دندروآ  مایپ  میارب  رـصع  مدرک . تحارتسا  رـصع 
دیـس رـضحم  رد  بش  نآ  دـش . هدـیچ  اذـغ  دـش و  زاب  اههرفـس  دیـسر ، ماـش  ندروخ  تقو  دـندمآ . ناـهارمه  نیدـلا و  سمـش  دیـس  هک 

هب مه  نم  تفر و  شلزنم  هب  نیدـلا  سمـش  دیـس  زامن  زا  سپ  میتفر . دجـسم  هب  اشع  برغم و  زاـمن  يارب  میدروخ . ار  ماـش  نیدـلاسمش 
یملع ياههدافتسا  وا  رضحم  زا  مدیسریم و  نیدلا  سمش  دیس  تمدخ  زور  ره  نم  تشذگ و  بیترت  نیا  هب  زور  هدجیه  متشگرب . مقاطا 
بجاو تعکر  ود  ناونع  هب  ار  هعمج  زامن  دیس  مدید  مدناوخ  ار  هعمج  زامن  نیدلاسمش  دیس  رـس  تشپ  هک  هعمج  نیتسخن  رد  مدرکیم .
مهارف هعمج  زامن  هماقا  طیارش  مامت  نوچ  يرآ  تفگ : دیدرک ؟ هماقا  بجاو  زامن  تعکر  ود  ناونع  هب  ار  هعمج  زامن  مدیسرپ : نم  دناوخ .

ایآ مدیسرپ : نیدلاسمش  دیـس  زا  دنتفر ، مدرم  نوچ  تشاد . تکرـش  هعمج  زامن  رد  نامز  ماما  ترـضح  دوخ  دیاش  متفگ : دوخ  اب  تسا .
: تفگ ياهدید ؟ ار  نامز  ماما  ایآ  متفگ : متسه . ترضح !! نآ  ّصاخ  بیان  نم  یلو  هن  تفگ : دنتشاد ؟ تکرـش  هعمج  زامن  رد  نامز  ماما 
دنتـسین و ناـسکی  ادـخ  ناگدـنب  تفگ : دـنیبیمن ؟ یکی  دـنیبیم و  یکی  هک  تسا  هنوگچ  متفگ : تسا . هدـید  ار  وا  مگرزب  ردـپ  یلو  هن 
، اهناتسب رهش ، نوریب  درب . رهش  نوریب  هب  تفرگ و  ارم  تسد  نیدلا  سمش  دیـس  نآ  زا  سپ  تسا ... توافتم  اهنآ  رد  لامک  برق و  بتارم 
. تشذـگ ام  یکیدزن  زا  ياهفایق  شوخ  درم  هک  میدوب  ندز  مدـق  لاح  رد  تشاد . دوجو  اههویم  عاونا  تشاد و  يداـیز  ياـهغاب  اـهدور و 

یهوکـش اب  ّلحم  هوک  نآ  طـسو  رد  تفگ : يرآ . متفگ : ینیبیم ؟ ار  دـنلب  هوک  نآ  تفگ : نیدـلا  سمـش  دیـس  تسیک ؟ درم  نیا  متفگ :
ار نامز  ماـما  موریم و  اـجنآ  هب  حبـص  ره  نم  دنتـسه . هّبق  نآ  مداـخ  رگید  درم  کـی  اـب  درم  نیا  رجآ . زا  تسه  ياهّبق  اـجنآ  رد  تسا .

رتهب مه  وت  تسا . هدـش  هتـشون  مراد  زاین  نآ  هب  هچ  ره  نآ  رد  هک  مباییم  ياهقرو  و  مناوخیم . زامن  تعکر  ود  اجنآ  رد  منکیم . ترایز 
مارتحا تخانـش و  ارم  اهمداخ  نآ  زا  یکی  مدیـسر . هّبق  نآ  هب  متفر و  هوکی  الاب  هب  نم  ینکب . ترایز  ار  نامز  ماـما  يورب و  اـجنآ  هب  تسا 
نیدلا سمش  دیس  هارمه  هب  ار  صخش  نیا  تفگ : یکی  نآ  هب  تخانشیم  ارم  هک  یمداخ  درک . ضارتعا  تخانـشن و  يرگید  یلو  درک و 
رّـسیم هنوگچ  نامز  ماـما  تیؤر  مدیـسرپ : اـهمداخ  زا  دـندروآ . روگنا  ناـن و  میارب  دـندرک . مارتحا  ارم  مداـخ  ود  ره  نآ  زا  سپ  ماهدـید .

لزنم هب  مدمآ . مدرک و  یظفاحادخ  نانآ  اب  دننک . اعد  نم  قح  رد  متـساوخ  اهنآ  زا  میهدب . ربخ  یـسک  هب  میرادن  هزاجا  ام  دنتفگ : تسا ؟
وگتفگ مداخ  ود  نآ  هرابرد  دمحم  خیـش  اب  دوب . هدروآ  ارم  هک  متفر  دـمحم  خیـش  لزنم  هب  دوبن . لزنم  رد  یلو  متفر  نیدـلا  سمـش  دـیس 

خیـش زا  ياهدش . عقاو  ضارتعا  دروم  نیمه  يارب  دورب و  هّبق  نآ  هب  درادـن  قح  یـسک  نیدلاسمـش  دیـس  زج  تفگ : دـمحم  خیـش  مدرک .
نامز ماما  وا و  نایم  تسا و  نامز  ماما  دالوا  زا  نیدلا  سمش  دیس  تفگ : دمحم  خیـش  مدرک . یتالاؤس  نیدلا  سمـش  دیـس  هرابرد  دمحم 

رد ات  متساوخ  هزاجا  نیدلا  سمش  دیس  زا  دیوگیم : ناتساد  همادا  رد  یناردنزام  لضاف  نب  یلع  نیدلا  نیز  خیش  تسا ... هطـساو  رفن  جنپ 
نآ زا  نک . زاغآ  نآرق  زا  لوا  درادن و  یلاکشا  تسه  یترورض  رگا  تفگ : نیدلا  سمـش  دیـس  منکب . یملع  هدافتـسا  مشاب و  وا  رـضحم 

فالتخا دروم  هک  ياهیآ  ره  مدناوخیم و  ار  نآرق  زور  ره  نم  متخادرپ . ینآرق  مولع  نتفرگ  ارف  هب  نیدلا  سمـش  دیـس  تمدـخ  رد  سپ 
رب عادولا  ۀجح  رد  لیئربج  دش و  لزان  ربمایپ  رب  جیردت  هب  نآرق  تفگ ، نآرق  تایآ  هرابرد  نیدلا  سمش  دیس  دشیم . هداد  حیـضوت  دوب ،
مه یهورگ  دـناوخیم و  ار  نآرق  ربمایپ  میوگب . تیارب  ار  هروس  ره  ماجنا  زاغآ و  ات  ناوخب  ار  نآرق  دـمحم ! ای  تفگ : دـش و  لزان  ربماـیپ 

: متفگ نیدلاسمش  دیس  هب  تشونیم . مه  یلع  ترـضح  تفگیم و  مه  ار  نآ  ریـسفت  لیئربج  دوب  فالتخا  دروم  هک  یتایآ  دنتـشونیم .
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زا سپ  تسا  نیا  شتلع  تفگ : نیدلاسمش  دیس  تسیچ ؟ نیا  ّرس  مینیبیم  رگید  یضعب  اب  طبترم  ریغ  ار  تایآ  یـضعب  ام  نم ! رورـس  يا 
هداد روتـسد  ربمایپ  تسا و  نآرق  نیا ، مدرم ! يا  تفگ : دروآ و  دجـسم  هب  درک و  يروآعمج  ار  نآرق  (ع ) یلع ترـضح  تفالخ ، بصغ 

هتخاس هاگآ  امش  نخس  نیمه  زا  ارم  ربمایپ  ًالبق  تفگ : (ع ) یلع میرادن . زاین  وت  نآرق  هب  ام  دنتفگ : رمع  رکبوبا و  منک . هضرع  امـش  هب  هک 
رکبوبا اهدـعب  هک  یتقو  شاب . هاوگ  تمایق  رد  متفگ ، هچنآ  رب  وت  ایادـخ ! تفگیم : دـینادرگ و  زاب  هناـخ  هب  ار  نآرق  (ع ) یلع هاـگنآ  دوب .

دعـس نامثع ، حاّرج ، هدیبع  وبا  لثم  ياهدـع  دروایب . دراد  رایتخا  رد  ياهروس  ای  هیآ  سک  ره  تفگ : تفرگ ، نآرق  يروآعمج  هب  میمـصت 
دوب اهنآ  ررـض  هب  هک  ار  یتایآ  يروآعمج ، ماگنه  رد  دـندرک و  يروآ  عمج  تسا  مدرم  نایم  رد  هک  ار  نآرق  نیا  هیواعم  صاقو ، یبا  نب 

(ع) نامز ماما  دزن  رد  هدرک ، عمج  (ع ) یلع ترـضح  ینآرق  دنیبیم . رگید  یـضعب  اب  طبترم  ریغ  ار  تایآ  یخرب  تهج ، نیا  زا  دـنتخادنا .
وا رب  يزیچ  تسادـخ و  مـالک  تسا . مدرم  تسد  رد  هک  ینآرق  نیا  و  شارخ . هید  یتـح  تـسا  هدـمآ  زیچ  هـمه  نآ  رد  تـسا و  دوـجوم 

مدیسرپ يدایز  لئاسم  نیدلا  سمش  دیـس  زا  تسا . هدش  لزان  (ع ) نامز ماما  يوس  زا  نخـس  نیا  دناهدرک . مک  وا  زا  یلو  دناهدرکن  هفاضا 
نایاپ زا  سپ  متفر . هعمج  زامن  هب  مود  هعمج  مهدیم . ناشن  صلاخ  نایعیـش  هب  طقف  هک  مدـیمان  هیـسمش  دـئاوف  مان  هب  متـشون و  ار  اـهنآ  و 

: مدیسرپ دش . هدینش  دجسم  نوریب  زا  ادص  رس و  ناهگان  مدرکیم . شوگ  مه  نم  دش . لوغشم  سیردت  هب  نیدلاسمش  دیـس  هعمج ، زامن 
سمـش دیـس  زا  دنـشکیم . جرف  راظتنا  دنوشیم و  اهبـسا  رب  راوس  ام  نایرکـشل  هام  طسو  رد  هعمج  ره  دـنتفگ : تسیچ ؟ ادـص  رـس و  نیا 

هب دننکیم . اعد  نامز  ماما  روهظ  يارب  هک  مدـید  ار  يدایز  تیعمج  مدـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  مورب . نوریب  هب  هک  متـساوخ  هزاجا  نیدـلا 
يارما تفگ : هن . متفگ : يدرمش ؟ ار  اهنآ  يارُما  تفگ : يرآ . متفگ : يدید ؟ ار  ام  نایرکشل  تفگ : نیدلا  سمش  دیس  متشگزاب . دجـسم 

. دوشیم لماک  نامز  ماما  ترـضح  نارای  ددـع  ارما ، ندـش  لماک  اـب  دـنوش و  لـماک  ارما  هک  هدـنام  رفن  اـهنت 13  دنتـسه و  رفن  اهنآ 300 
هک تسا  نیا  یکی  دراد : تمالع  دنچ  نامز  ماما  جرف  تفگ : نیدلا  سمـش  دیـس  دنادیم . ادـخ  تفگ : دوب ؟ دـهاوخ  یک  جرف  مدیـسرپ :

ار دوخ  نانمشد  نم  هلیسو  هب  زیخرب و  ادخ ! یلو  يا  تفگ : دهاوخ  ریـشمش  نآ  دیوگب . نخـس  دیایب و  نوریب  فالغ  زا  راقفلاوذ  ریـشمش 
روهظ تقو  نانمؤم  يا  فلا . زا : دنترابع  ادص  هس  نیا  دنونـشیم . ار  ادص  هس  نآ  مدرم  همه  هک  تسا  ادـص  هس  رگید  يهناشن  نک . دوبان 

هب تسا ، هتخاس  رهاظ  ار  نامز  ماما  ترضح  دنوادخ  ج . دندرک . متـس  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  یناسک  رب  ادخ  تنعل  ب . تسا . هدیـسر 
ار نامز  ماما  تیؤر  ياعدا  سک  ره  اربک  تبیغ  رـصع  رد  دـنیوگیم : ام  دـیتاسا  متفگ : نیدـلا  سمـش  دیـس  هب  دـیهدب . شوگ  وا  نانخس 

نانمـشد نونکا  یلو  دندوب  دایز  نانمـشد  هک  دوب  ینامز  هب  طوبرم  نیا  تفگ : دیـس  تسا ؟ حیحـص  تیاور  نیا  ایآ  تسا . بذاک  دـنکب ،
تـسین مزال  هدیـشخب و  ار  سمخ  نامز  ماما  دـنیوگیم : هعیـش  ياملع  متفگ : تسا . اهنآ  سرتسد  زا  رود  ام  نیمزرـس  دناهتـشگ و  دـیماان 

دیس دنرخب ؟ دنراد  تنس  لها  هک  ییاههدرب  زا  دنناوتیم  نایعیش  ایآ  متفگ : تسا . تسرد  تفگ : نیدلاسمش  دیـس  دنهدب . سمخ  مدرم 
... دنناوتیم يرآ  تفگ : نیدلاسمش 

( مود تمسق  ) خساپ

. دـش دـهاوخ  رهاظ  هکم  رد  ماقم  نکر و  نیب  جوز ، هن  درف و  لاسکی  رد  نامز  ماـما  تفگ : ناـمز  ماـما  دوخ  هراـبرد  نیدـلا  سمـش  دـیس 
هب هک  دناهداد  روتسد  نم  هب  تفگ : دیس  مشاب . امش  اب  نامز  ماما  روهظ  تقو  رد  مدنمهقالع  متفگ : دنـشاب . زور  نآ  راظتنا  رد  دیاب  نانمؤم 

هزاجا اـیآ  متفگ : دیـس  هب  مدـش . نیگمغ  مدرک و  هیرگ  ربخ  نیا  ندینـش  زا  دـیراد . لاـیعو  لـها  هک  اریز  درگرب  دوخ  نطو  هب  میوگب : وت 
ایآ متفگ . نیدـلا  سمـش  دیـس  هب  اـهبلطم . نـالف  زج  درادـن  لاکـشا  تفگ : میوـگب ؟ مدرم  هب  مدرک  هدافتـسا  امـش  زا  هچنآ  دـییامرفیم 

اب ناگدـنب  زا  نم  متفگ : دـننیبب . دـنناوتیم  ار  اقآ  لامج  نانمؤم  درک : هفاضا  دـعب  هن . تفگ : درک ؟ هدـهاشم  ار  نامز  ماما  لاـمج  ناوتیم 
. ياهدرک ترایز  ار  اقآ  لامج  رابود  وت  ياهدید . مه  وت  هن ، تفگ : نیدلا  سمـش  دیـس  ماهدیدن . ار  ترـضح  نآ  یلو  متـسه  اقآ  صالخا 
هب سک  نآ  يدید . ار  یـسک  اجنآ  رد  يدیـسر . ياهناخدور  هب  يدوب . هدنام  بقع  هلفاق  زا  وت  یتفر . ارماس  هب  راب  نیلوا  هک  یماگنه  یکی 
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هک دوب  یتقو  مود  راب  دوب . هدمآ  شیپ  یقافتا  نینچ  يرآ  متفگ : دمآ و  مدای  هعقاو  نآ  یـسرب . هلفاق  هب  ات  ورب  باتـش  اب  سرتن و  تفگ : وت 
سرتن و تفگ : وتب  هک  يدید  ار  يراوس  درک . هبلغ  وت  رب  تشحو  يدنام و  بقع  هلفاق  زا  هار  رد  یتفریم و  رـصم  هب  قشمد  زا  تداتـسا  اب 
ار ادـخ  هناخ  نامز  ماما  ایآ  متفگ : نیدلاسمـش  دیـس  هب  دوب . هدـمآ  شیپ  میارب  مه  هثداح  نآ  يرآ  متفگ : دیـس  هب  درک . ییامنهار  ار  وت 
ارم مدرگرب . رتدوز  هک  داد  روتسد  نیدلا  سمش  دیس  نیا  زا  سپ  دنکیم . تکرـش  جح  مسوم  رد  لاس  ره  يرآ  تفگ : دنکیم ؟ ترایز 

یگتخاس ناتساد  ناتساد ، نیا  ناتـساد  نیا  یـسررب  مدروآ .) ص 159  ج 52 ، راونالاراحب ، زا  ، ) دـندروآ دـندوب  هدرب  هک  یتشک  نامه  اـب 
(. ص 159 ج 52 ، راونالاراحب ، «، ) ةربتعملا لوصُالا  یف  هب  رفظا  مل  : » دیوگیم ناتـساد  نیا  هرابرد  یـسلجم  همالع  درادن . تقیقح  تسا و 

یکـش چیه  تسا و  یلعج  ءارـضخ  هریزج  تیاکح  دیوگیم : ینارعـش  هللا  تیآ  میتفاین . ربتعم  دامتعا و  دروم  ياهباتک  رد  ار  تیاکح  نیا 
هدازنسح هللا  تیآ  هدازنسح .) هللا  تیآ  یبرع  يهلاسر  تشه  زا  لـقن  هب  تیعقاو  اـی  هناـسفا  ءارـضخ  هریزج  ، ) تسین نآ  ندوب  یلعج  رد 

هب قرشم  زا  يدرم  هک  تسا  نینچ  هیضق  لصا  تسین و  یکش  چیه  نآ  ندوب  یگتخاس  رد  تسا و  یگتخاس  ناتـساد  نیا  دیوگیم : یلمآ 
دوب ءارـضخ  هریزج  نانآ  ياهنیمزرـس  زا  یکی  مان  دندوب و  وا  نادنزرف  وا  زا  سپ  دوب و  یمطاف  يدهم  راید  نآ  مکاح  تسا و  هتفر  برغم 
نامز ماما  ار  وا  یمـسا  هباشت  رطاخ  هب  مدرم  اهدـعب  تسا . هدرک  لقن  یمطاف  يدـهم  دـالوا  تلود  تیاـکح  تشگزاـب  زا  سپ  رفاـسم  نیا 

هب رادهقیرط  لضفلاوبا  هتشون  تیعقاو ، ای  هناسفا  ءارـضخ  هریزج  ، ) تسا هدش  فیرحت  تروص  نیا  هب  ترفاسم  نآ  تقیقح  و  دناهتـشادنپ .
مدرم تسد  رد  هک  نآرق  نیا  دیوگیم : هک  تسا  نیا  ناتـساد ، نیا  ندوب  یگتخاس  لیالد  زا  یکی  هتکن 990 .) هتکن ، کی  رازه و  زا  لقن 

هک ینآرق  دنتـسین . دـقتعم  نآرق  فیرحت  هب  ینـس  هعیـش و  ياملع  تسا و  هدـشن  فیرحت  نآرق  هک  یلاح  رد  تسا . هدـش  فیرحت  تسا ،
رـضاح و رـصعرد  هعیـش  لوا  زارط  ياملع  رثکا  تسا . هدـش  لزان  مرکا  ربماـیپ  رب  هک  تسا  ناـمه  تسا ، ناناملـسم  تسد  رد  نـآلا  نیمه 
، یلماع یـضترم  رفعج  دیـس  تیعقاو ،؟ ای  هناسفا  ءارـضخ ، هریزج  رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  دـنا . هتـسنادن  حیحـص  ار  تیاور  نیا  هتـشذگ 

. يرهپس دمحم  همجرت :

دتفا یم  اجنآ  رد  یتاقافتا  دننک و  یم  یگدنز  ادومرب »  ثلثم   » یلاوح رد  ءارضخ » مان « هب  يا  هقطنم  رد  جع »  » نامز ماما  هک  دراد  تقیقح  ایآ  -1
؟ تسا تروص  هچ  هب  دنوش . یم  یثداوح  راچد  دندنیبب ،  ار  اجنآ  دنهاوخیم  هکیدارفا  و 

شسرپ

اجنآ رد  یتاقافتا  دننک و  یم  یگدـنز  ادومرب »  ثلثم   » یلاوح رد  ءارـضخ » مان « هب  يا  هقطنم  رد  جـع »  » نامز ماما  هک  دراد  تقیقح  ایآ  -1
؟ تسا تروص  هچ  هب  دنوش . یم  یثداوح  راچد  دندنیبب ،  ار  اجنآ  دنهاوخیم  هکیدارفا  دتفا و  یم 

خساپ

یـضعب دنناد • . یم  دانتـسا  لباق  ربتعم و  حیحـص و  ار  نآیخرب  . • دراد دوجو  فلتخم  رظنود  عومجم  رد  ءارـضخ  هزیزج  دروم  رد  ج1 -
ارـضخ ء هریزج  ناتـساد  تحـص  لـیالد  تسین .  تسرد  نآ  هب  دانتـسا   ، دـنیوگ یم  دـنناد و  یم  هناـسفا  هـب  هیبـش  لوـعجم و  ار  نآ  رگید 

هعیش رخافم  ناگرزب ،  هاگ  چیه  دوب  يا  هناسفا  ینامر و   ، یگتخاس ناتساد  ناتساد ،  نیا  رگا  دنیوگ ؛ یم  ناتـساد  نیا  تحـص  نارادفرط ،
ياملع زا  ییحی » نب  لضف  -» 1 دنا :  هدرک  لقن  ار  ناتـساد  نیا  هک  یناسک  دندومن .  لقن  ار  نآ  ناشیاهباتک  رد  دندرک و  یمن  هجوت  نآ  هب 

نب یلع  نیدلا ،  نیز  نابز  زا  یناردنزام ،  يوسوم  یلع  نب  نسح  نیدلا  رخف  دیس  لزنم  رد  هلح  رد  هطساوالب  ار  ناتـساد  وا  هک  متفه  نرق 
نیریاس بتک  عبنم  ذخأم و  هدـنیآ  رد  باتک  نیمه  تشاگن و  ءارـضخلا »  هریزجلا   » مان هب  یباتک  رد  ارنآ  سپـس  دینـش ، یناردـنزام  لضاف 

نآ نینمؤملا  سلاجم  جرا  رپ  باتکرد  يرتشوش  هللا  رون  یـضاق  - 2 تسا . باتک  نیمه  هدش  هتـشون  دروم  نیا  رد  هک  یباتک  نیلوا  دـش و 
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هدرک جرد  راونالا  راحب  باـتک  رد  ار  نآ  یـسلجم  همـالع  - 4 تسا . هدرک  همجرت  یـسراف  هـب  ار  نآ  یکرک  قـقحم  - 3 تـسا . هدروآ  ار 
دوـخ ياـهباتک  رد  ار  ناتـساد  نیا  هک  رگید  رفن  اـههد  و  تـسا . هدرک  جرد  يدـهلا  تاـبثا  باـتک  رد  ار  نآ  یلماـع  رح  خیـش  - 5 تسا .

دانتسا نآ  رب  ناگزرب  همه  نیا  دوب  يا  هناسفا  یلعج و  عوضوم  کی  ناتساد  نیا  رگا   ، دنیوگ یم  ناتـساد  نیا  تحـص  نارادفرط  دندروآ .
تـسا تسرد  الوا :  ارـضخ ء :  هزیزج  ناتـساد  ندوب  يا  هناسفا  یلعج و  لیالد   . • دندرک یمن  جرد  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  دـندرک و  یمن 
نامرهق تسین و  رتشیب  صخـش  کی  زا  ناتـساد و  کی  نآ  ، دوش تقد  یتقو  یلو  ، دـنا هدرک  لـقن  ناـگرزب  زا  يرایـسب  ار  ناتـساد  نیا  هک 

ناتساد اریز  ، درادن يربتعم  دنـس  ناتـساد  نیا  ایناث :  تسا .  ییحی  نب  لضف  باتک  اهنآ  همه  عبنم  یناردنزام و  لضاف  نب  یلع  اهنت  ناتـساد 
متفاین ربتعم  بتک  رد  ار  ناتساد  نیا  نم  نوچ  دسیون ،  یم  شا  هراب  رد  یسلجم  موحرم  دوخ  هک  هدش  لقن  هتخانش  ان  یطخ  باتک  کی  زا 
هکنانچ  ، دوشیم هدـید  یتاضقانت  ناتـساد  نتم  رد  اثلاث :  دوشن . طولخم  باتک  بلاطم  اـب  اـت  مداد  صاـصتخا  نآ  هب  ار  يا  هناگادـج  باـب  ،

نونک ات  ار  ترـضح  نآ  مدوخ  متـسه و  ماما  صاخ  بیان  نم   : تفگ ناتـساد  يوار  هب  نیدلا  سمـش  دیـس  اج  کی  رد  دیدومرف  هظحالم 
اما تسا ، هدینش  ار  شثیدح  مه  و  هدید ،  ار  شدوخ  مه  مدج  اما  تسا ، هدینش  ار  شنخس  نکیل  هدیدن ،  ار  بانجنآ  زین  مردپ  ما و  هدیدن 

بوخ میور و  یم  هوک  نآ  هب  ماما  ترایز  يارب  هعمج  حبص  زور  ره  نم  تفگ : ناتساد  يوار  هب  رگید  ياج  رد  نیدلا  سمش  دیس  نیمه 
فرـشم نامز  ماما  تمدخ  دنناوت  یم  شلاثما  نیدلا و  سمـش  دیـس  طقف  تفگ : ناتـساد  ياوار  هب  مه  دمحم  عیفـش  يورب و  مه  وت  تسا 

لباق هک  هدش  حیرـصت  نآرق  فیرحت  هب  روکذم  ناتـساد  رد  اعبار :  دنراد .  ضقانت  مه  اب  بلاطم  نیا  دـییامرف  یم  هظحالم  هکنانچ  دـنوش 
هتفرگ رارق  دییأت  دروم  هدش و  حرطم  تبیغ  نامز  رد  سمخ  هحابا  عوضوم  اسماخ :  تسا . مالسا  ياملع  دیدش  راکنا  دروم  تسین و  لوبق 
کی دسر ، یم  رظن  هب  بیرغ  بیجع و  یلیخ  هک  هدـش  هیهت  کیتنامر  روط  هب  ناتـساد  لاح  ره  هب  تسا .  دودرم  اهقف  رظن  زا  مه  نآ  هک  ، 

سلدنا هب  شداتسا  هارمه  هب  اجنآ  زا  رـصم و  هب  شداتـسا  هارمه  هب  اجنآ  زا  ماش و  هب  مولع  لیـصحت  دصق  هب  قارعزا  نیدلا  نیز  مان  هب  رفن 
مان ندینـش  اب  يدوهی  زا  دـعب  دـنک و  یم  اهر  ار  وا  شداتـسا  دوش . یم  ضیرم  ینالوط  تفاسم  نیا  یط  زا  سپ  دـنک ، یم  رفـس  ایناپـسا ) )

ار هریزج  هب  كان  رطخ  رود  هار و  ندومیپ  هب  دـنک  یم  شومارف  ار  شداتـسا  هک  دوش  یم  قاتـشم  نآ  ندـید  هب  ناـنچ  نآ  ضفاور  هزیزج 
سپ دمآ و  زور  لهچ  زا  سپ   ، دیایب یتشک  هامراهچ  زا  سپ  دوبانب  هکنیا  اب  دونش ،  یم  ار  ءارضخ  هزیزج  مان  اج  نآ  رد  دسر ، یم  اهیـضف 

رد تسا . اروگ  نیریـش و  هک  دـنیب  یم  ار  يدیفـس  ياهبآ  ضیبا  رحب  طـسو  رد  دـنرب و  یم  اـیرددوخ  هارمه  هب  ار  وا  فقوت  هتفه  کـی  زا 
نیا لصا  رگا  تسه ،  هریزج  نآ  رد  امئاد  ترضح  تنوکـس  هک  میریذپب  میناوت  یمن  تالاکـشا  نیا  همه  زا  یـشوپ  مشچ  ضرف  رب  ماجنا 
مدرم نیب  رد  سانش  ان  روط  هب  ترـضح  هنرگ  دشاب و  هدنام  اجنآ  رد  یتدم  ترـضح  تسا  نکمم  دشاب  هتـشاد  تحـص  ناتـساد  هریزج و 

یگدـنز راصحنا  سپ  دـنا . هدومرف  مالـسلا »  هیلع   » قداص ماـما  هکنیا  اـمک  دـنا  هدـید  فلتخم  ياـهاج  رد  ار  وا  اذـل  دـننک ، یم  یگدـنز 
یضیف 3- دارم  ناهج ،  حلصم  يامیس  يردیح 2- هللا  زیزع  تاجن ،  دیما و  مسجت  -1 عبانم :  تسین .  حیحص  ارضخ ء  هزیزج  رد  ترضح 

یجنگ نیسح  يدهم ،  ترضح  اب  يونعم  طابترا  يرهاط 4- هللا  بیبح  رتکد  باتفآ ،  يامیس 

. دیهد حیضوت  ارضخ  هریزج  ناشیا و  تنوکس  لحم  و  جع )   ) يدهم ترضح  یناگدنز  هرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ارضخ  هریزج  ناشیا و  تنوکس  لحم  و  جع )   ) يدهم ترضح  یناگدنز  هرابرد 

خساپ

یتلالد چیه  مه  نآ  دوبن  دوب و  تسین .  نشور  یعطق  روط  هب  هن ,  ای  دنراد  يدنزرف  نز و  هدرک و  جاودزا  جع )   ) يدهم ترـضح  هک  نیا 
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یفلتخم نکاما  رد  دراد  لامتحا  تسین و  مولعم  قیقد  روط  هب  زین  ناشیا  یگدنز  ناکم  درادن . ناشیا  یگدنز  ندوب  یعیبطریغ  ای  یعیبط  رب 
یلالد و ماهبا  ای  دنراد و  يدنس  لاکشا  ای  دریگ ; یم  رارق  هدافتسا  دروم  ع )   ) نامز ماما  نتشاد  دنزرف  دروم  رد  هک  یعبانم  دننک . یگدنز 
 . ب تسا .  هدرکن  جاودزا  ع )   ) يدهم ترـضح  اساسا " فلا .  دراد . دوجو  لامتحا  هس  دروم  نیا  رد  اذل  دنهد , یمن  هئارا  ار  یعطاق  رظن 
هک تسا  نیا  شا  همزال  میریذـپب  ار  لوا  لاـمتحا  رگا  تسه .  زین  ینادـنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  ج .  درادـن . دـالوا  یلو  هدرک  جاودزا 

تیمها تبیغ  هلئاسم  نوچ  اما  تسین  راگزاس  ماما  ماقم  اب  هلئسم  نیا  و  تسا ,  هدرک  كرت  ار  جاودزا )   ) یمالسا تنـس  ع )   ) موصعم ماما 
هدرک جاودزا  هکنیا  اب  میریذپب  ار  مود  لامتحا  رگا  اما  دنک . یمن  داجیا  ار  یلاکشا  جاودزا  كرت  تسا  مهم  يرما  جاودزا ,  هلئسم  دراد و 

مییوگب هک  نیا  ای  میرادن  یلیلد  رما  نیا  رب  هک  تسا  ینالوط  ترـضح  رمع  دننام  شرـسمه )   ) زین وا  رمع  میئوگب  دیاب  درادـن , دالوا  یلو 
لیلد هلئـسم  نیا  تسه ,  زین  دالوا  ياراد  هدرک و  جاودزا  هکنیا  موس  لامتحا  و  تسا .  هتفر  اـیند  زا  هدرک و  یگدـنز  ع )   ) ماـما اـب  یتدـم 
دنراد یلالد  لاکشا  ای  دنهد . یم  ترضح  نآ  هب  نتشاد  دنزرف  نز و  لامتحا  اهنآ , هب  کسمت  اب  هک  يا  هیعدا  ای  تایاور  درادن . یمکحم 
هریزج  )) ناتـساد هب  کـسمت  اـب  دـنا  هتـساوخ  یخرب  دـنراد . دنـس  فعـض  اـی  دراد , لاکـشا  عوضوم  نیا  هب  تلـالد  رظن  زا  تاـیاور  ینعی 

هداد لیکشت  ار  یمالسا  رایعا  مامت  هنومن و  هعماج  يو ,  رظن  ریز  هریزج ,  نآ  رب  دراد و  ینادنزرف  (ع )  رـصع ماما  هک  دنیوگب  ئارـضخ ))
هک يا  هدرتسگ  ياه  یسررب  اب  دیوگ : یم  دروم  نیا  رد  یلماع  یضترم  رفعج  دیـس  دیهـش  خروم  و  تسین ,  حیحـص  هلئاسم  نیا  یلو  دنا .

دیـس ئارـضخلا , هریزجلا  روهظلا و  تامالع  یف  هتـسارد  , ))) درادـن یتیعقاو  چـیه  تسین و  شیب  يا  هناسفا  ئارـضخ  هریزج  هتفرگ  ماـجنا 
یم هدرک و  لقن  راونالا  راحب  رداون  رد  هناگادج  ار  ناتساد  نیا  زین  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یـسلجم  همالع  و  ( 263 یلماع ,  یضترم  رفعج 

ج راونالاراحب ,  ((, ) مدروآ هناگادج  یلـصف  رد  ار  نآ  متفاین ,  تسد  ئارـضخ ) هریزج  ناتـساد   ) نآ هب  ربتعم  ياهباتک  رد  نوچ  : )) دسیون
. دشاب یم  کیتنامر  تروص  هب  تسا و  یگتخاس  یلیخت و  ناتساد  ئارضخ  هریزج  هیضق  نیاربانب  هیمالسالا )  هبتکملا  رـشن  ص 159 , , 52

هلجم ناگدنـسیون  زا  یعمج  يدـهم ,  هار  هب  مشچ  . 2 تیعقاو .  ای  هناـسفا  ئارـضخ  هریزج  . 1 دوش : عوجر  هنیمز  رد  رتـشیب  یهاـگآ  يارب 
 . مق یمالسا  تاغیلبت  رتفد  هزوح , 

. تسا ءارضخ  هریزج  نامه  ادومرب  ثلثم  ایآ 

شسرپ

. تسا ءارضخ  هریزج  نامه  ادومرب  ثلثم  ایآ 

خساپ

رب ار  نآ  دناهدرک و  کسمت  ءارـضخ  يهریزج  ناتـساد  هب  دارفا ، یخرب  ءارـضخ : يهریزج  ای  ادومرب  ثلثم  رد  ترـضح  یگدـنز  دروم  رد 
: ًالوا دننکیم . یگدنز  هریزج  نیا  رد  ناشنادـنزرف  هداوناخ و  اب  (ع ) رـصع ماما  هک  دـناهتفگ  نآ  ساسا  رب  دـناهدرک و  قیبطت  ادومرب  ثلثم 

نآ یکیدزن  رد  رگید  هریزج  اههد  اناواه و  ابوک و  روشک  هک  يزکرم  اکیرمآ  قرـش  رد  بیئاراک  يایرد  زا  تسا  ياهقطنم  ادومرب ، ثلثم 
ناتساد و اههد  اکیرمآ ، تلود  ياهتسایس  ياتسار  رد  ییاکیرمآ  تالجم  اههمانزور و  متسیب  نرق  تصـش  هاجنپ و  يههد  رد  دراد . رارق 

يورین اب  دوش  دراو  هقطنم  نیا  رد  ياهدنز  دوجوم  ره  هک  دـندرک  یفرعم  زیمآرارـسا  ياهقطنم  ار  نآ  دـنتخاس و  ثلثم  نیا  نوماریپ  هناسفا 
ياهتخانشان يورین  طسوت  دوش  هقطنم  نیا  دراو  قیاق  یتشک و  امیپاوه و  نوچ  ياهلیسو  ره  تفر و  دهاوخ  ورف  گرم  ماک  رد  ياهتخانشان 

لد رد  يوروش  ریهامج  داحتا  دحتم  ابوک  روشک  یکیدزن  رد  نئمطم  یماظن  هاگیاپ  کی  داجیا  روظنم  هب  اهناتساد  نیا  دش . دهاوخ  مدهنم 
کی ارـضخ ، هریزج  ناتـساد  ًایناث : دوب . ییابوک  ياهامیپاوه  اهیتشک و  مادـهنا  یماظن و  تایلمع  ماجنا  رب  نداهن  شـشوپ  اکیرمآ و  هراـق 
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رد نوـچ  : » دـسیونیم هدرک و  لـقن  راـحب  رداوـن  رد  هناگادـج  ار  ناتـساد  نیا  یـسلجم  همـالع  تـسین . شیب  ياهناـسفا  یلاـیخ و  ناتـساد 
زین نیققحم  هدرتسگ  یسررب  ص 159 .) ج 52 ، راونالاراحب ، «، ) مدروآ هناگادـج  یلـصف  رد  ار  نآ  متفاین ، تسد  نآ  رب  ربتعم  ياهباتک 

تینارون و تخانش  ام  يارب  مهم  یـساسا و  لصا  دش ، ضرع  نیـشیپ  ياه  شـسرپ  هب  خساپ  رد  هکنانچ  دنکیم . تابثا  ار  نآ  ندوب  هناسفا 
. دنک یمن  اود  ام  زا  ار  يدرد  ساسا  هیاپ و  یب  ياه  ناتـساد  اه و  هناسفا  هنوگ  نیا  هب  ندرک  هجوت  تسا ، ترـضح  نآ  تماما  خماش  ماقم 

مینیبب مه  رگا  میرادن و  ار  ناشیا  رادید  تقایل  ام  اهتنم  دنتـسه  ام  اب  ام و  رانک  رد  دنراد و  لاعف  يروضح  ام  یگدـنز  رد  جـع ) ) نامز ماما 
رد ارضخ  هریزج  . 1 هب : دینک  عوجر  هنیمز  نیارد  دینک . رت  يوق  سدقم  دوجو  نآ  اب  ار  دوخ  طابترا  دـینک  یعـس  میـسانش . یمن  ار  ناشیا 
ای هناسفا  ارـضخ  هریزج  مق 2 . یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  يرهپـس ، دمحم  همجرت  یلماع ، یـضترم  رفعج  همالع  دـقن ، يوزارت 

. مق یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  ناگدنسیون ، زا  یعمج  تیعقاو ،

ای دراد  تحـص  دراد ، دوجو  اجنآ  رد  جع ) ) نامز ماما  تماقا  لحم  دوشیم  هتفگ  هکنیا  زین  تسا و  يزیمآرارـسا  هزیزج  کی  هک  ادومرب  ثلثم  ایآ 
؟ ریخ

شسرپ

تحـص دراد ، دوجو  اجنآ  رد  جع ) ) نامز ماما  تماقا  لحم  دوشیم  هتفگ  هکنیا  زین  تسا و  يزیمآرارـسا  هزیزج  کی  هک  ادومرب  ثلثم  ایآ 
؟ ریخ ای  دراد 

خساپ

هراشا

ریز یتشک و  هچ  ره  هک  تسا  كانتـشحو  هریزج  ای  يزیمآرارـسا و  لحم  دـشیم  هتـشادنپ  لـبق  لاـس  دـنچ  اـت  ادومرب ، ثلثم  اـی  هریزج و 
و تسا . هدماین  تسدب  اهنآ  زا  يرثا  چیه  دـهن و  هتـشگ  قرغ  هدـش و  دوبان  همه  تسا  هدرک  زاورپ  نآ  زارف  رب  امیپاوه  ای  نآ و  رد  ییایرد 

حرطم راونالاراحب  زا  هک  یناتـساد  اب  ار  زیمآرارـسا  هریزج  نیا  ات  تسا  هدرک  یعـس  برغ  هدنـسیون  راجن  یجاند  ياقآ  دننام  زین  اهیـضعب 
ای ییایرد و  ریز  ای  یتشک و  زا  معا  ياهلیـسو  ره  نیاربانب  تساجنآ  رد  جـع ) ) نامز ماما  تماقا  لحم  هک  دـیوگب  هداد و  قیبطت  تسا  هدـش 

ياههراوهام یموق و  ياهراد  تخاس  مولع و  تفرـشیپ  اب  هک  یلاح  رد  دندرگیمنرب . ملاس  دوشیم و  دوبان  هدش  کیدزن  اجنآ  هب  امیپاوه 
لد رد  هقطنم  نآ  رد  ار  یکـشخ  دوجو  دـش  لاسرا  یعونـصم  رمق  زا  هک  یملیف  قبط  دـنتخادرپ و  ثلثم  هقطنم  دروم  رد  قیقحت  هب  ییاضق 

هدوت نیا  فشک  تهج  نارگشهوژپ  زا  یهورگ  اذل  دنتـسنادیم  لاحم  ار  یکـشخ  نینچ  دوجو  نادنمـشناد  هک  دوب  هدرک  لاسرا  سونایقا 
قرغ هدش و  هقطنم  نیا  دراو  ناققحم  نیا  هجیتن  رد  و  دـنتفاین . ار  يرگید  زیچ  جاوما  مطالت  زا  ریغ  اهنآ  اما  دـنتخادرپ  قیقحت  هب  یکـشخ 

نآ رد  هدـش  قرغ  ياهیتشک  تهج  فاشتکا  تاـیلمع و  زا  يرایـسب  جاوما و  داـبدرگ و  لـحم  هقطنم  نیا  هک  دـش  مولعم  دـعب  دـندشن و 
هب رشب  رتيوق ، تازیهجت  مولع و  تفرـشیپ  اب  هک  دهدیم  ناشن  نیا  دنتـشگن و  قرغ  اهربوان  اهیتشک و  زا  مادکچیه  هک  دش  ماجنا  هقطنم 

هبنج لـئاسم ، نیا  رتـشیب  هوـالعب  درادـن ، يزیمآرارـسا  هجو  وا  يارب  يرگید  هدـمآ و  قئاـف  دـشاب  زیمآرارـسا  دـمآیم  رظن  هب  هک  ياهـطقن 
باتک رد  هک  یناتـسا  زین  و  درادـن . يوق  یملع  هبنج  هدـش و  لقن  زتیلرب » زلراچ   » باتک ای  اههمانزور و  تالجم و  رد  هک  هتـشاد  یمرگرس 
نایاپ رد  دناهداد . رارق  دیدرت  دروم  ار  اهنآ  تحص  دناهدرک و  هشدخ  نآ  دنـس  رد  ثیدح  ياملع  زا  يرایـسب  تسا  هدش  رکذ  راونالاراحب 

فـشک تانایرج  رطاخ  هب  نیا  دوشیم و  یقلت  زیمآ  رارـسا  ادومرب  ثلثم  دننام  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  قطانم  ناهج  رد  میوش  روآدای 
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هناسفا هبنج  رتشیب  یلو  تسا  هدش  راکشآ  نآ  تلع  تسا و  هدش  قیقحت  هکنیا  ای  تسا و  نآ  هرابرد  قیقحت  لوغشم  رشب  هک  تسا  ياهدشن 
هک ایناپسا  یکیدزن  رد  ياهقطنم  ای  تسا و  فورعم  ناطیـش  يایرد  مسا  هب  هک  نپاژ  کیدزن  ياهقطنم  دننام  یقطانم  تسا  هتفرگ  شدوخب 

. دنـشابیم اراد  ار  نآ ، زارف  رب  امیپاوه  طوقـس  یتشک و  ندش  قرغ  هقباس  دناهدش و  فورعم  كانتـشحو  زیمآرارـسا و  ياهلحم  هب  مامت 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیئامرف « . هعجارم  تیعقاو  ای  هناسفا  ءارضخ  هریزج  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب 

زا ياهصالخ  دراد  تحص  رگا  دراد و  تحص  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللالجع   ) نامز ماما  دروم  رد  هریزج  نیا  ایآ  تسیچ ؟ ءارـضخ  هریزج  نایرج 
؟ دیئامرف نایب  ار  نآ  هب  طوبرم  يایاضق 

شسرپ

دراد تحـص  رگا  دراد و  تحـص  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللالجع   ) ناـمز ماـما  دروم  رد  هریزج  نیا  اـیآ  تسیچ ؟ ءارـضخ  هریزج  ناـیرج 
؟ دیئامرف نایب  ار  نآ  هب  طوبرم  يایاضق  زا  ياهصالخ 

خساپ

نب یلع  ماـنب  يدرم  زا  راـبنیلّوا  يارب  ناتـساد  نیا  عورـش  ینعی  دراد ، شیپ  لاـس  دودـح 700  يزیچ  هب  تشگرب  ءارـضخ  هریزج  ناـیرج 
اوه و بآ و  شوخ  نیمزرـس  اجنآ  متفر و  ءارـضخ  هریزج  هب  نم  دـنکیم  اـعدا  يو  هک  تسا  هدوب  يرمق  لاس 699  رد  یناردنزام  لضاف 

تـسد هب  زین  هریزج  نیا  هرادا  تموکح و  تسا و  ناشیا  نارای  نادـنزرف و  و  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللالـجع   ) رـصعماما یگدـنز  لـحم 
هزاجا سکچیه  دنربیم و  رـس  هب  یتحار  شیاسآ و  رد  یگمه  دوشیم و  تفای  روفو  هب  اجنآ  رد  تمعن  تسا و  جع ) ) رـصعماما نادنزرف 

ار اجنآ  هب  دورو  دصق  ینمشد  رگا  و  دشاب . ترضح  نآ  نایلاوم  نابحم و  زا  هکنیا  رگم  درادن  ار  نیمزرس  هریزج و  نیا  هدودحم  هب  دورو 
، تسا هتفرگارف  نیریـش  دیفـس و  ياهبآ  ار  هریزج  رود  ات  رود  ددرگیم و  دوبان  هدش و  نافوط  راچد  لاعتم  يادخ  تردق  هب  دـشاب  هتـشاد 

هریزج نیا  ریـسم  ای  هریزج و  نیا  رانک  رد  هک  یقطانم  ریاس  ءارـضخ و  هریزج  یئایفارغج  تیعقوم  هرابرد  هدش  رکذ  بلاطم  زا  رتشیب  ناشیا 
رکذ دوـخ  تکرح  ریـسم  رد  ناـشیا  هک  ياهطقن  نیرخآ  زا  هدافتـسا  اـب  ياهدـع  تلع  نیمه  هب  دـناهدرکن و  هراـشا  یبـلطم  هب  دـنراد  رارق 
نیا هتبلا  دناهتـشادنپ . سلطا  سونایقا  رد  ارنآ  زین  ياهدع  دراد و  رارق  هنارتیدم  يایرد  رد  هریزج  نیا  هک  دناهدرک  طابنتـسا  نینچ  دناهدرک 

رخاوا نیا  رد  اما  متفاین . نآ  رب  يربتعم  لیلد  نم  هک  دناهتفگ  دناهدروآ و  هناگادـج  یباب  رد  راونالاراحب و  رد  یـسلجم  موحرم  ار  ناتـساد 
هریزج هبـش  وکیروتروپ و  ریازج  دراوم و  رب  ریازج  نیب  سلطا و  سوناـیقا  برغ  یئاـیفارغج  تاصخـشم  اـب  ادومرب  ثلثم  رد  عقاو  ثداوح 

رد دـناهدش  هثداح  راچد  یئایفارغج  هدودـحم  نیا  رد  هک  یناسک  دراد و  قیبطت  ءارـضخ  هریزج  تاصخـشم  اـب  ياهزادـنا  اـت  زین  ادـیرولف ،
ای دـناهدشن و  وربور  نآ  اب  لاح  هب  ات  هک  ياهریزج  زا  یئاـیرد  اـی  یئاوه  لرتنک  زکارم  اـب  دوخ  ياهـسامت  نیرخآ  رمع و  تاـظحل  نیرخآ 

دننادیم یئایفارغج  تاصخشم  نیا  رد  ار  ءارضخ  هریزج  یـضعب  تلع  نیمه  هب  دناهداد ، ربخ  هتفرگارف  دیفـس  ياهبآ  ار  رود  ات  رود  هکنیا 
هب یـسک  اّما  دراد ، تقباطم  هطقن  نیا  رد  هدش  هثداح  راچد  دارفا  تاعالطا  اب  یناردنزام  لضاف  نب  یلع  زا  هدش  هداد  تاعالطا  يدح  ات  و 

ار دراوم  نیا  دـناهتفرگ و  رارق  ادوـمرب  ثلثم  رد  زین  هک  یناـسک  ددرگرب و  اـت  هتفرن  اـجنآ  هب  دوـخ  هدارا  لـیم و  اـب  لـضاف  نب  یلع  زا  ریغ 
ینارادنزام لضاف  نب  یلع  رفس  ءارضخ و  هریزج  ناتـساد  ایآ  هکنیا  اب  هطبار  رد  اّما  تسا . هدوبن  راک  رد  یتشگرب  اهنآ  يارب  رگید  دناهدید 

تسا و هدشن  هراشا  نآ  هب  ثیداحا  زا  اجک  چیه  رد  دناهتفریذپن . ارنآ  زین  ياهدع  هدرک و  دییأت  ارنآ  ءاملع  زا  ياهّدع  ریخ ؟ ای  دراد  تحص 
یمهم نیا  هب  ناتساد  نیا  ارچ  هوالع  تسا و  هتخانشان  لضاف  نب  یلع  ینعی  درف  نیا  اریز  تسا  لاکـشا  لحم  دناهتفگ  زین  يدنـس  ظاحل  زا 

یسلجم همالع  هتشادنپ و  هناسفا  کی  ار  ناتساد  نیا  عومجم  رد  هک  رگید ، ياهارچ  رایسب  دناهدرواین و  دناهدوب  يو  رصع  مه  هکیناسک  ار 
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رظن قبط  نیاربانب  مدروآ . هناگادـج  یباب  نآ  يارب  میتفاین  يربتعم  لیلد  نآ  رب  هک  نوچ  دـیوگیم : دـناهدروآ و  رد  ون  تمـسق  رد  ارنآ  زین 
دوجو ادومرب  ثلثم  ءارـضخ و  هریزج  نیب  یطابترا  چیه  زین  درادـن و  یتیعقاو  چـیه  هدوب و  هناسفا  ءارـضخ  هریزج  ناتـساد  ءاملع  زا  يریثک 

، موـس پاـچ  ناـنبل ، توریب  یبرعلا ، ثارتـلا  ءاــیحاراد  ،24 باـب ص159 ، ج52 ، راونـالاراحب ، یــسلجم ، رقاـب  دـمحم  عباـنم 1 - درادـن .
دیس همالع  روپيدـهم 3 - ربکا  یلع  قیقحت  همجرت و  ادومرب ، ثلثم  نوماریپ  یقیقحت  ءارـضخ و  هریزج  راـجنلا ، یجاـن  - 2 1403ٍ1983ه ‘

هللاتیآ همالع  ملق : هب  تیعقاو  ای  هناسفا  ءارضخ  هریزج  يرهپس 4 - دمحم  همجرت  تیعقاو ، ای  هناسفا  ءارضخ  هریزج  یلماع ، یضترم  رفعج 
. رادقیرط لضفلاوبا  همجرت  یلماع ، یضترم  رفعج  دیس  ینیما و  میهاربا  يرتشوش و  یقت  دمحم 

خساپ

هدید روهظ , تقو  ات  هک  تسا  نینچ  ریدقت  هتشگ و  ناهنپ  شناقاتـشم  نارظتنم و  ناگدید  زا  دناد , یم  ادخ  هک  یتحلـصم  هب  انب  نامز  ماما 
یعدـم روهـشم , ثیداحا  زین  ترـضح و  هتفگ  هب  هنرگو  دـهد  یمن  ربخ  رادـید  ضیف  زا  ینعی  دـنک  يرادزار  هک  نآ  رگم  دـنیبن  ار  وا  يا 

هلجم زا  هتفرگرب  دوخ  صاخ  هدنیامن  نیرخآ  هب  باطخ  ترضح ,  فیرش  عیقوت  نیرخآ  یقروا - ))  ــ پ دش ( )(. : دهاوخ  بیذکت  رادید ,
ءهرابرد دنراد , فیرش  تاعیقوت  زا  هک  ییاه  لیلحت  ریـسافت و  هب  انب  اهقف  املع و  تایرظن  7 ص 76  هرامش 71 - نامز ,  ماما  ءهژیو  هزوح 

رگید يا  هدع  یلو  دنناد , یمن  نکمم  ار  تخانش  اب  هارمه  يروضح  ءهدهاشم  یضعب  تسا .  توافتم  ترضح ,  ینارون  يامیس  ءهدهاشم 
یفخم موتکم و  يرادید  نینچ  دنوش و  یم  رهاظ  صاوخ  زا  یـضعب  ناگدید  لباقم  رد  ترـضح  یـصاخ  دراوم  رد  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب 

يربا زور  رددیشروخ  نوچ  رون  نآ  دننک . یمن  هدهاشم  ار  ترضح  نوگ  باتفآ  لامج  هک  دنتـسه  یتیعقوم  رد  نونکا  نایعیـش  دنام . یم 
يربعم دـناوت  یم  شیوخ  بلقزا  دوخ  لاح  روخارف  سک  ره  دـنرب . یم  ار  مزال  هدافتـسا  نآ ,  رون  امرگ و  زا  اما  تسا  روتـسم  باجح  رد 

نیقی هب  دوش . رت  کیدزن  راوگرزب  ماما  نآ  سدقم  تحاس  هب  مدـق  کی  دـنک و  شـشوک  یهلا  ياوقت  بسک  رد  رتشیب  هچ  ره  دـنک و  زاب 
 , تبیغ رـصع  رد  اه  ناسنا  ءهفیظو  نیرت  مهم  دشاب . یم  سایق  لباقریغ  رهاظ  مشچ  هب  ندید  اب  شتذـل  قایتشا و  دـنیب , لد  ءهدـید  هچ  نآ 

نیا لابند  هب  دیاب  دومرف )(. : ربمایپ  تسا .  تبیغ  رـصع  رد  لمع  نیرت  تلیـضفاب  نیرترب و  نیا  تسا .  ترـضح  جرف  راظتنا  رد  تخانش و 
دیاب هکلب  میـشابن ,  درک  هدهاشم  ار  جـع )   ) نامز ماما  ینارون  ج 52 ص 128  راونـالاراحب , یقروا - ))  ــ پ لاـمج (  ناوت  یم  هنوگچ  هک 
دوش یم  دیقم  یطیارش  نتـشاد  هب  رادید , ناکما ,  ضرف  رب  دوب . ترـضح  رای  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  تبیغ  رـصع  رد  ام  ءهفیظو  منیبب 

 . تفای هار  وا  میرح  هب  ناوتب  هک  تسا  صولخ  زا  یماقم  هب  ندیسرو  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  نآ  نیرت  مهم  هک 

رمع لوط 

ینالوط رمع  ناکما 

؟  تسا نکمم  ًالقع  نآ  زا  شیب  لاس و  رازه  دح  رد  رمع  لوط  ایآ 

شسرپ

؟  تسا نکمم  ًالقع  نآ  زا  شیب  لاس و  رازه  دح  رد  رمع  لوط  ایآ 

خساپ

یم یناملآ  دنمـشناد  دنک . یم  دییأت  ار  نآ  ملع  تسین و  یملع  لوصا  فالخ  رب  دشاب , هزادـنا  ره  هب  ناسنا  رمع  لوط  ناصـصختم  رظن  هب 
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زور کی  دورن و  رتالاب  نیا  زا  درادـن  یلیلد  تسا و  هتفرالاب  رمع  لوط  نازیم  ام  ءهرود  رد  ملع .  دودرم  هن  تسا و  لقع  دودرم  هن  دـیوگ :
لاس یس  تدم  هب  غرم  کی  يراد  هگن  هب  قفوم  يدالیم  لاس 1912 رد  لراک  سیکلا  رتکد  ( 1< .) دسرب هلاسدصهن  رمع  هب  رشب  هک  دیاین 

, دـش ماجنا  یبآ  زیر  تاناویح  زا  یـضعب  يور  رب  هک  ییاـه  شیاـمزآ  ( 2 .) دـنک یمن  زواجت  لاس  هد  زا  غرم  یگدـنز  هک  یلاـح  رد  دـش ,
هک دندومن  ییاه  شیامزآ  اه  هویم  ياه  سگم  يور  رب  نادنمـشناد  نینچ  مه  دومن . راودـیما  تایح  نارود  رییغت  ناکما  هبار  نادنمـشناد 

ناسنا یعیبط  رمعو  دوش  یلمع  تیقفوم  اب  ناسنا  يور  رب  ناحتما  نیا  رگا  نیاربانب  دـیدرگ ; یعیبطرمع  ربارب  دـصهن  اه  نآ  رمع  هجیتن  رد 
تسیز رارسا  ناسنا ,  زونه  یفرط  زا  ( 3 .) دوش یم  تباث  لاس  رازه  ودو  داتفه  ات  رمع  ندرک  ینالوط  ناکما  مینک ,  ضرف  لاـس  داتـشه  ار 
هجاوخ ( 4 : .) دیامرف یم  دیجم  نآرق   . تسا هدرکن  فشک  ار  گرم  مسج و  لالحنا  لماوع  نتسیز و  زارد  تمالـس و  ياقب  للع  یناسنا و 

تیرشب ینالوط  خیرات  ءهبرجت  رگید  ءهتکن  ( 5  .) تسا هدناوخ  ضحم  لهج  ار  نآ  راکنا  ققحت و  لباق  ار  رمع  يزارد  یسوط  نیدلاریصن 
دروم ای  دراوم  نتفای  رارکت  رایـسب , نادـنچ  هن  يدراوم  رد  هچ  رگا  دـشاب , هداـتفا  قاـفتا  رـشب  یگدـنز  خـیرات  رد  يرمع  زارد  رگا  تسا . 

رمع دـیجم  نآرق  تسا .  نآ  ندـش  عقاو  يزیچ ,  ناـکما  يارب  لـیلد  نیرتـهب  دـنیوگ : یم  هفـسالف  دوب . دـهاوخ  یعیبـط  يرما  نآ  هباـشم 
هدومن رکذ  دنا ) هتسیز  رایسب  هک  یناسک   ) ار نارمعم  زا  يرایسب  مان  خیرات  بتکو  تسا  هدرک  رکذ  تحارص  هب  ار  حون 7 ترضح  ینالوط 

: دیوگ یم  ردص  دیهـش  ( 6  .) تسا هدش  هدناسانـش  خیرات  ذـخأم  ساسارب  نارمعم  زا  نت  223 لیخد ,  یلع  دـمحم  یلع  رثا  باتک  رد  . دـنا
رد دراد . دوجو  ییاهانثتسا  يرس  کی  متا  هرذ و  ات  ناگراتس  نامسآ و  تارک  زا  دراد ; دوجو  انثتسا  شنیرفآ  ملاع  رد  نیا  رب  هوالع  ( 7 .)
هد شرمع  مان  هب  رگید  ینوزم  تسا و  هیناث  مرازه  کی  شرمع  زکرم , زا  ییاهر  زا  سپ  یکی  هک  دـنوش  یم  تفای  ییاه  نوزم  متا  ناهج 
هک تسا  يردق  هب  شطیحم  فیزنت  هریزج  رد  اواتروا , رهش  رد  تخرد  دوش ; یم  هدیدانثتسا  زین  تابن  ملاع  رد  ( 8  .) تسا هیناث  میدرایلیم 

لاس 1882م هک  لاح  دـیوگ : یم  بحاص  دـنیامن . یمن  هطاحا  نآ  ءهنت  مامت  هب  زاب  دـننک , زاـب  ار  دوخ  ياـه  تسد  نآ ,  رود  رفن  هد  رگا 
الاح هک  تسا  هدوب  لاح  نیمه  هب  هریزج  فشک  تقورد  میظع  تخرد  نآ  هدش و  فشک  روبذـم  ءهریزج  هک  دـشاب  یم  لاس  482 تسا , 

ضرف رب  رگا  ( 9  .) تسا هدیسر  رطقو  تمظع  نیا  هب  اواتروا  تخرد  ات  هتشذگ  روهد  نورق و  ردقچ  دناد  یمادخ  تروص  نیا  رد  تسه . 
رمع لاس  داتفه  یـسک  هب  هک  هنوگ  نامه  دنوادخ  تسا .  یهلا  ءهداراو  ادـخ  تردـق  رب  ام  ءهیکت  دـشابن , نکمم  رمع  لوط  یعیبط  ناکما 

ای یسک  هب  دنک  یم  اضتقا  ملاع  یلک  تمکح  ( ریدق یش  لک  یلع  هللا  ّنا   ) تسا اناوت  زیچ  همه  رب  دهد . رمع  لاس  رازه  دناوت  یم  , دهد یم 
 , یفاص هللا  فطل  یقروا 2. پـ  . ) صیخلت اب  ص 193  برغم ,  دیشروخ  یمیکح ,  اضر  دمحم  یقروا 1. پـ . ) دوش هداد  زارد  يرمع  یناسک 
 , نامه یمیکح ,  اضر  دـمحم  یقروا 5. پـ  ) هیآ 85  17  ) ءارسا یقروا 4. پـ  ) ص 170 نامه ,  یقروا 3. پـ  ) ص 168 تیودـهم ,  تماما و 
 , نامه یقروا 9. پـ  ) ص 181 نامه ,  یفاص ,  هللا  فطل  یقروا 8. پـ  ) ص 202 نامه ,  یقروا 7. پـ  ) ص 199 نامه ,  یقروا 6. پـ  ) ص 214

183 ص 182 ـ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  نید  رظن  زا  رمع  لوط  ناکما 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  نید  رظن  زا  رمع  لوط  ناکما 

خساپ

ةروس رد  حون  ینالوط  رمع  زا  تحارـص  تیاهن  رد  دیجم  نآرق  ودشابیم  قافتا  دروم  لئاسم  زا  یکی  ینالوط  رمع  ناکما  مالـسا  نید  رد 
زا شیپ  موق ، توعد  هب  (ع ) ربمغیپ حون  لاغتـشا  تدـم  طقف  هک  ًاماع » َنیـسْمَخ  ّاِلا  ٍهَنَـس  َْفلَأ  ْمِهیف  َِثبَلَف  : » دـهدیم ربخ  ۀیآ 14  توبکنع 
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میروایب باسح  هب  ار  توعد  زا  دـعب  ياهلاس  توعد و  زا  شیپ  ياهلاس  رگا  تسا و  هدوب  لاس  هاجنپ  دـصهن و  هیآ  نیا  حیرـص  هب  ناـفوط 
رد یسیع  دنتسه و  هدنز  سایلا  سیردا و  رضخ و  هکلب  یسیع و  هک  دنراد  قافتا  ناناملـسم  مومع  و  تسا . ملاع  ادخ  دوشیم ، رادقم  هچ 

. درک دهاوخ  ادتقا  زامن  رد  (ع ) يدهم ترضح  هب  دمآ و  دهاوخ  نیمز  هب  نامزلارخآ 

؟ تسا هنوگچ  یخیرات  رظن  زا  رمع  لوط  ناکما 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  یخیرات  رظن  زا  رمع  لوط  ناکما 

خساپ

ینالوط و رمع  زا  هک  دنهدیم  ناشن  ار  يرایـسب  صاخـشا  میراد ، تسد  رد  هک  یخیراوت  تسا و  دییأت  دروم  ینالوط  رمع  خـیرات  رظن  زا 
زا یکی  هدش و  هتـشاگن  نیرّمعم  لاوحا  حرـش  یگدنز و  خـیرات  رد  صوصخ  هب  هک  یئاهباتک  زا  یکی  دـناهدش . رادروخرب  دـنلب  یگدـنز 

فیلأت نورّمعملا »  » مان هب  ( 350 یفوتم  ) یناتسجس متاح  وبا  هک  تسا  یباتک  دوریم  رامش  هب  لاجر  مجارت و  مهم  بتک  رداصم و  ذخآم و 
نـشور طوسبم  لماک و  روط  هب  ار  رمع  لوط  یخیرات  قباوس  هدـش  عبط  یلاع  بولـسا  تسرهف و  اب  مه  ًاریخا  هک  باـتک  نیا  تسا ، هدرک 

. دزاسیم

؟ دراد ناکما  جع )  ) يدهم ترضح  يارب  دایز  رمع  لوط  نتشاد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ناکما  جع )  ) يدهم ترضح  يارب  دایز  رمع  لوط  نتشاد  ایآ 

خساپ

یتاذ و ناکما  اریز  دشاب ؛ ههبش  لحم  فرح و  دروم  دیابن  دوش  هدوزفا  نآ  رب  زین  رتشیب  هکلب  رگید و  لاس  رازه  دنچ  رگا  ناشیا  رمع  لوط 
هچ و  تسا ) تباث  هچنانچ  ) مینک تباث  ار  نآ  عوقو  رمع و  لوط  یعیبط  ناکما  هچ  ام  لاح  تسا ، مّلـسم  تباث و  رمع  لوط  یعوقو  ناـکما 

ادـخ و هب  نامیا  رگا  ناشیا  رمع  لوط  دروم  رد  میرامـشب ، هزجعم  هداعلا و  قراخ  رما  کی  ار  ینـالوط  رمع  مینادـن و  تباـث  ار  نآ  ناـکما 
تلالد نآ  رب  ثیدح  اهدص  هک  تسا  ياهلأسم  ترضح  نآ  رمع  لوط  ۀلأسم  مینک . دیدرت  دیابن  میراد  تاوبن  تحـص  یئاناوت و  تردق و 

هللااب ذایعلا  سک  ره  دنک و  رواب  ار  نآ  دـیاب  دسانـشیم ، اناوت  رداق و  ار  ادـخ  سک  ره  تسا . هتفرگ  قلعت  نآ  رب  یهلا  یلزا  تّیـشم  دراد و 
صقن زجع ، میئوگیم  اما  دـیوگب ؛ دـهاوخیم  شلد  هچره  دـنادیمن ، قح  هیبلـس  تافـص  زا  صقن و  ار  زجع  درامـشیم و  زجاع  ار  ادـخ 
رّرکم ینالوط ، رمع  نارود  نیا  رد  ار  جـع )  ) رمالا بحاـص  ترـضح  دـشابیمن . دوجولا  بجاو  جاـتحم  تسا و  جاـتحم  صقاـن ، تسا و 

نیا رد  دناهدش . شرادید  تمعن  تاقالم و  هب  فرـشم  ترایز و  دناهدوب ، دـنمهرهب  صاخ  دادعتـسا  نطاب و  يافـص  زا  هک  گرزب  نامدرم 
ثحابم رد  ار  لاؤس  نیا  باوج  تهج  یب  ادـتبا  زا  ًالـصا  اـم  رظن  هب  تسا و  دروم  یب  ناـکما  مدـع  رمع و  لوط  ناـکما  زا  نخـس  عوضوم 

. دناهدرک دراو  ترضح  نآ  رمع  لوط  هب  عجار 
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؟ تسا هنوگچ  ینامسآ  نایدا  رظن  زا  رمع  لوط  ناکما 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ینامسآ  نایدا  رظن  زا  رمع  لوط  ناکما 

خساپ

دامتعا دروم  هدش  فیرحت  عضو  نیمه  اب  هک  یباتک  تاروت ، دناهداد . ربخ  رشب  دارفا  زا  یعمج  ینالوط  رایسب  رمع  زا  قافتا  هب  همه  نایدا ،
ۀیآ 10  11 حاحصا ۀیآ 29و  حاحصا 9 ، رد  ۀیآ 5 و 8 و11 و14 و17 و20 و27 و31 و  ، 5 حاحصا نیوکت  رفس  رد  تسا ، يراصن  دوهی و 
دصـشش و دـصراهچ و  زا  زواجتم  هک  ار  کیره  ینالوط  ياـهرمع  هدرب و  ماـن  نارگید  ناربمغیپ و  زا  ار  يدارفا  رگید ، دراوم  رد  ات 17 و 
هب هدنز  دنیبن  ار  گرم  َملَا  هکنیا  يارب  ایلیا »  » هک دندقتعم  نیا  رب  هوالع  تسا . هتـشاد  نایب  تحارـص  هب  هدوب ، دصهن  دصتـشه و  دصتفه و 

رگا  ) رگید یناتساب  نایدا  دش . عوفرم  نامسآ  هب  هدنز  ایلیا  هکنیا  رد  تسین  یکش  دیوگیم : رـسفم  كرالک » مادآ   » دش و عوفرم  نامـسآ 
دارفا زا  یعمج  ینالوط  ياهرمع  زا  زین  یئادوب  یتشترز و  لثم  تسا ) نالطبلا  مولعم  ای  تسین  مولعم  لصا  رد  اهنآ  زا  یـضعب  تحـص  هچ 

. دنتسه نامز  نیا  ات  یصاخشا  تایح  ياقب  هکلب  رمع ، لوط  هب  لئاق  همه  دناهداد و  ربخ  رشب 

؟ تسا هنوگچ  يزورما  ملع  شناد و  رظن  زا  رمع  لوط 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  يزورما  ملع  شناد و  رظن  زا  رمع  لوط 

خساپ

شخب و هجیتن  شـشوک  هار  نیا  رد  ار  رـشب  شـشوک  هدرک و  دـییأت  ًالماک  ار  رمع  لوط  ناـکما  ملع ، هک  تسناد  دـیاب  زورما  مولع  رظن  زا 
و اهریم ، گرم و  تاّیفوتم و  لیلقت  دـیوگیم : ملع  دـنکیمن . مولعم  ياهزادـنا  ّدـح و  رمع  لوط  يارب  دسانـشیم و  مزـال  زیمآ و  تّیقفوم 

نرق کی  زا  رتشیب  یمک  رد  رمع  طسوتم  ّدح  تسا و  لماکت  هب  ور  تعرـس  لامک  اب  هدش و  یلمع  ۀـلحرم  کی  دراو  رمع  نتخاس  ینالوط 
یلاح رد  دش ، لاس  یـس  تّدم  هب  غرم  کی  يرادهگن  هب  قفوم  يدالیم  لاس 1912  رد  لراک » سیسکلا  » رتکد تسا . هدیسر  هب 74  زا 47 

. دنکیمن زواجت  لاس  هد  زا  رثکادح  غرم  یگدنز  هک 

؟ دینک نایب  ار  رمع  لوط  ناکما  هرابرد  یبرغ  نادنمشناد  زا  یضعب  رظن 

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  رمع  لوط  ناکما  هرابرد  یبرغ  نادنمشناد  زا  یضعب  رظن 

خساپ
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نیا رگا  دیناسر و  لاس  هد  زا  رتمک  لافطا  ریم  گرم و  ّدح  هب  ار  یمومع  ریم  گرم و  طسوتم  ّدـح  دـیاب  دـیوگیم : سیحلا » يرنه   » رتکد
هب رـشب  یعیبط ) یگدـنز   ) عطاق زرم  نییعت  رد  زونه  نادنمـشناد  درک . دـهاوخ  یگدـنز  لاـس  دصتـشه  هدـنیآ ، ناـسنا  دوش  یلمع  هلأـسم 

تسنادیم لاس  ار 100  ناـسنا  تاـیح  یعیبط  زرم  فولواـپ » » دراد تواـفت  نادنمـشناد  رظن  هب  یگدـنز  یقطنم  زرم  دناهدیـسرن . یتّیقفوم 
يداع تّدم  هک  دوب  دـقتعم  دـنالفوگ »  » هب موسوم  یناملآ  روهـشم  دنمـشناد  کشزپ و  درکیم . دادـملق  ات 160   150 ار نآ  فوکینچم » »

لاس ات 1000  یـسیلگنا  نکیبرجور »  » لاـس و اـت 600  ار  نآ  رگولف »  » مهدزون نرق  روهـشم  تسیژولویزیف  تسا . لاـس  رشب 200  یگدنز 
دنمـشناد هدـیقع  هب  دـنهدیمن . هئارا  دـنکن  زواجت  نآ  زا  هک  دـشاب  عطاق  زرم  اهزرم  نیا  هکنیا  رب  یلیلد  کـیچیه  یلو  دـناهدرک . دادـملق 

هدش حشرت  مومس  زا  دشابیم  نویلیرت  تصش  ًابیرقت  هک  ناسنا  ندب  ياهلولس  اههتخای و  تسیژولویزیف ، کشزپ و  « فوکینچم ایلا   » یسور
يرایسب دنوشیم . مومسم  وشیم ) هداز  بورکیم  نویلیرت  هنازور 130  نآرد  هک   ) گرزب ةدور  ًاصوصخم  هدور  یمـس  ياهیرتکاب  طسوت 

دیلوـت هـک  یئاهمـس  طـسوت  لـخاد  زا  ار  ندـب  اـهنیا  دنتــسه . یّمــس  اـهنآ  زا  یــضعب  یلو  دـناسریمن  ندـب  هـب  یناـیز  اـهیرتکاب  نـیا  زا 
سر دوز  يریپ  هب  ّتیمومسم  نیا  رثا  رد  ندب  ةدنزاس  ياهتفاب  اههتخای و  ًالامتحا  دنزاسیم ؛ مومـسم  لدنا ) لنف و  ياهزاگ  دننام  ) دننکیم

سپـس هدـمآ و  دـیدپ  لالتخا  نآ  ریثکت  رد  دـیامن و  عفر  ار  یتایح  ياهزاین  دـناوتیم  یتخـس  هب  دـش ، ریپ  هتخاـی  یتقو  دـنوشیم ، راـچد 
یتوص راوید  هک  روطنامه  تسا ، یتوص  راوید  لثم  نس ، رـصح  ّدـح و  دـیوگیم : اـیبملک  هاگـشناد  داتـسا  سیمـسا »  » روسفورپ دریمیم .

. تسکش دهاوخ  يزور  زین  نس  راوید  نیا  هدش ، هتسکش  هزورما 

؟ دیامن رمع  نرق  لقادح 12  یناسنا  دراد  ناکما  ایآ 

شسرپ

؟ دیامن رمع  نرق  لقادح 12  یناسنا  دراد  ناکما  ایآ 

خساپ

صوصخ رد  هک  يرابخا  هب  هک  یسک  یل  دشابیم و  داعبتسا  لباق  نیا  زا  رتشیب  يزارد و  نیا  هب  رمع  هتبلا  تسا و  داعبتسا  هب  ضارتعا  يانب 
ماما یگدـنز  عون  دـید  دـهاوخ  دـیامن , هعجارم  هدـش  دراو  ع )  ) تیب لها  همئا  رئاس  و  (ص ) مرکاربمغیپ زا  هادـف ) کل  یحور   ) بیاغ ماما 
یفن ار  تداع  قرخ  ناوتیمن  زگره  ملع  هار  زا  تسا و  لاحم  زا  ریغ  تداع  قرخ  هتبلا  دـننکیم . یفرعم  تداـع  قرخ  قیرط  هب  ار  بیاـغ 

میاهدـید و ار  اهنآ  ام  هک  دنتـسه  اـهنامه  اـهنت  دـننکیم  راـک  ناـهج  رد  هک  یلماوع  بابـسا و  هک  درک  تاـبثا  ناوتیمن  زگره  اریز  درک ؛
يور نیا  زا  درادـن . دوجو  میاهدـیمهفن ,  ای  میاهدـیدن , ار  اهنآ  لامعا  راثآ و  ای  میرادـن , ربخ  اـهنآ  زا  اـم  هک  یبابـسا  رگید  میـسانشیم و 

ناشیا يارب  هلاس  رازه  نیدنچ  ای  رازه  ینالوط  رایـسب  يرمع  هک  دیآ  دوجو  هب  یلماوع  بابـسا و  رـشب  زا  يدارفا  ای  يدرف  رد  تسا  نکمم 
. تسا هدشن  سویأم  دیمون و  ینالوط , رایسب  ياهرمع  يارب  یهار  ندرک  ادیپ  زا  نونکات  یکشزپ  ناهج  هک  تساجنیا  زا  دیامن و  نیمأت 

؟ تسا نکمم  هنوگچ  هزادنا  نیا  هب  ناسنا  کی  رمع  لوط 

شسرپ

؟ تسا نکمم  هنوگچ  هزادنا  نیا  هب  ناسنا  کی  رمع  لوط 
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خساپ

مامت تشگزاب  نوچ  تسا  هدرک  ریدقت  شدوخ  یلو  دروم  رد  دـنوادخ  ار  هچ  نآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  جـع ) ) تجح ترـضح  دروم  رد 
هدنز نونکات  ار  جـع ) ) رـضخ ترـضح  لاعتم  دـنوادخ  هک  يروطنامه  تسا ، نکمم  زیچ  همه  سپ  تسا  یهلا  لازیال  تردـق  هب  روما  نیا 

مهل و هبش  نکلو  هوبلص  ام  هولتق و  ام  و   » تسا هدرب  اهنامسآ  هب  دناریمب  هکنیا  نودب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ترضح  ای  تسا و  هتشاد  هاگن 
رب رما  نکیل  دـندرکن  شبولـصم  دنتـشکن و  ار  وا  هکنآ  لاح  ینعی : نظلا ... عابتاالا  ملع  نم  هب  مهلام  هنم  کـش  یفل  هیف  اوفلتخا  نیذـلا  نا 

مینیب یم  دنرادن . نادب  یملع  چیه  دنا و  هدـش  کش  راچد  نآ  دروم  رد  ًاعطق  دـندرک ، فالتخا  وا  هرابرد  هک  یناسک  و  دـش ، هبتـشم  نانآ 
طقف مالـسلا ) هیلع  ) حون ترـضح  تسا  هداد  ربخ  شمیرک  باتک  رد  ناشیا  دوخ  هک  نانچ  نآ  تسا و  رداق  يرما  رهب  لاعتم  دـنوادخ  هک 
دراد لاـعتم  دـنوادخ  هدارا  تساوخ و  تشگزاـب  نوچ  ینـالوط  نس  عوقو  سپ  درک . قح  رما  هب  توعد  ار  شدوخ  موق  لاـس  تدم 950 

. تسا هدـش  یقلت  نکمم  يرما  سانـش  تسیز  نادنمـشناد  رظن  زا  زین  رما  نیا  هکنیا  رب  ًاـفاضم  هتفاـی  عوـقو  لوـقعم  نـکمم و  تـسا  يرما 
هیآ 157. ءاسن  هروس   - 1(1  ) یقرواپ

؟ دشاب هتشاد  ینالوط  يرمع  نینچ  دناوتیم  یسک  يداع  دارفا  زا  ایآ  و  تسیچ ؟ ع )  ) نامز ماما  رمع  ندش  ینالوط  زار 

شسرپ

؟ دشاب هتشاد  ینالوط  يرمع  نینچ  دناوتیم  یسک  يداع  دارفا  زا  ایآ  و  تسیچ ؟ ع )  ) نامز ماما  رمع  ندش  ینالوط  زار 

خساپ

هاگره تاـیاور  ساـسا  رب  اـما  دـنادیم . دـنوادخ  ار  نآ  هک  تسا  ع )  ) ماـما تبیغ  زار  لاؤس ، لوا  شخب  زا  روظنم  رگا  تسا . مهبم  لاؤس 
نکمم روطچ  هک  تسا  نیا  هدـننک  لاؤس  روظنم  رگا  و  دـسریم . نایاپ  هب  راوگرزب  ماما  نآ  تبیغ  ددرگ  مهارف  ترـضح  نآ  روهظ  هنیمز 

مولع و رظن  زا  مییوگب  دـیاب  تروص  نیا  رد  هن ؟ ای  تسا  ریذـپناکما  رما  نیا  ایآ  دـشاب و  ینالوط  ردـق  نیا  ناشرمع  ع )  ) نامز ماما  تسا 
تیاعر اب  ناوتیم  نیارباـنب  يریپ . هن  تسا  يراـمیب  زا  گرم  دـندقتعم  نادنمـشناد  اریز  تسا . هدـش  دـییأت  ًـالماک  رما  نیا  يزورما  شناد 

هللا فطل  تیودـهم ، تماما و   - P} ملـسم يرما  نایدا  رد  رمع  لوط  نینچمه  تشاد . ینالوط  رایـسب  رمع  کی  یکـشرپ ، یملع و  دعاوق 
. دناهداد ربخ  رشب  ینالوط  رایسب  رمع  زا  یهلا  نایدا  همه  تقیقح  رد  و  تسا . نایدا  همه  دییأت  دروم  و  { P 410 ص 368 -  ج 2 ، یفاص ،
3000 نینرقلاوذ «  « هلمجزا هدرک  رکذ  دناهتـشاد ، ینالوط  رمع  هک  ار  يداع  دارفا  ناربمایپ و  زا  يدادـعت  مان  نیوکت « رفـس   « رد تاروت  رد 

دیس يدهملا  360 ؛ ص 338 -  ج 2 ، يرکـسعلا ، دمحم  نب  رفعج  نیدلا  مجن  خیـشلا  رظتنملا ، دوعوملا  يدـهملا   - P (»} ع  ) حون » ؛ لاس
نسحم دیسلا  ع ،)  ) يدهم ماما  شخب  هعیشلا ، نایعا  همجرت   - P . } لاس  930 ع «)  ) مدآ » ؛ لاس  P 175} 1450 ردص 167 -  نیدلا  ردص 

رمع { P تیودـهم . تماـما و   - P . } تسا هداد  ربـخ  رـشب  دارفا  ینـالوط  رمع  زا  زین  ادوب  دـننام  یناتـساب  ناـیدا  رد  { P 204 ص نـیما ،
حون ینالوط  رمع  زا  تحارص  اب  میرک  نآرق  تسا و  همه  قافتا  دروم  لئاسم  زا  یکی  ینالوط  رمع  مالسا  نید  رد  مالـسا  نید  رد  ینالوط 

باحصا ناتـساد  و  دنادیم . لاس  ار 950  ع )  ) حون يربمایپ  تدـم  اهنت  هک  اماع « َنیـسمخ  ـِالا  ۀَنَـس  َفلَا  مهیف  َِثبلَف  : « تسا هداد  ربخ  (ع )
رضخ ع ،)  ) یسیع ندوب  هدنز  هب  تبسن  ناناملسم  مومع  نینچمه  تساعدم . نیا  رب  يرگید  دییأت  { P 14 هیآ ( 29  ) توبکنع  - P} فهک

مه زونه  درذگیم و  اهنآ  رمع  زا  اهنرق  هک  { P 175 ص 167 -  يدهملا ،  - P} دنتسه ییاهناسنا  اهنیا  دنراد . داقتعا  سایلا  سیردا و  و 
ینالوط رمع  زا  زین  يداع  مدرم  زا  يدایز  رایـسب  دارفا  هک  میباـییم  رد  خـیرات  هعلاـطم  اـب  نیا  رب  هوـالع  دـنهدیم . همادا  دوخ  یگدـنز  هب 
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یعیبط یهیدـب و  ًالماک  يرمع  ترـضح ، نآ  رمع  ندوب  ینالوط  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  نامز  ماما  ینالوط  رمع  دـناهدوب . رادروخرب 
دنچ هب  اجنیا  رد  هک  تسا  رما  نیا  هب  دـنوادخ  ّتیـشم  هدارا و  نتفرگ  قلعت  رگناـیب  هک  میراد  يددـعتم  تاـیاور  نآ ، رب  هوـالع  اـما  تسا .
مهن دنزرف  رمع  دنوادخ  هک : هدرک  تیاور  یثیدح  نمـض  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  زا  هر )  ) قودص . 1 دوشیم : هدنسب  تیاور 
رتمک هک  یناوج  تروص  هب  دزاس  راکشآ  ار  وا  دوخ  تردق  هب  سپـس  دنادرگیم و  ینالوط  شتبیغ  رد  ار  ع )  ) نیـسح مردارب  نادنزرف  زا 

: هک هدرک  تیاور  ع )  ) اضر ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  قودص  خیـش  نینچمه  . P} 2 تیودهم . تماما و  P و 8 -  . } دراد لاس  لهچ  زا 
(8 .) دشاب ناناوج  يامیس  رظنم و  ناریپ و  نس  رد  دوش ، رهاظ  یتقو  هک  تسا  یسک  نآ  مئاق  «

؟ دیربب مان  دنتسه  بیاغ  اههدید  زا  هک  ار  يدارفا  ًافطل 

شسرپ

؟ دیربب مان  دنتسه  بیاغ  اههدید  زا  هک  ار  يدارفا  ًافطل 

خساپ

بیاغ غيدهم  ترضح  ناماما  نایم  زا  دنناهنپ و  اههدید  زا  هدوب و  هدنزیسیع  ترضح  سایلا و  ترضح  رضخ ، ترضح  ناربمایپ  نایم  زا 
. دنشابیم

. دوش یم  هیجوت  یملع  نیناوق  اب  هنوگچ  رصع  یلو  ترضح  تایح 

شسرپ

. دوش یم  هیجوت  یملع  نیناوق  اب  هنوگچ  رصع  یلو  ترضح  تایح 

خساپ

چیه یملع  رظن  زاو  درک  ظفح  لرتنک و  ار  ضارما و ... رمع ، یناوج ، ییاه  هویش  اب  ناوت  یم  هک  تسا  هدش  تابثا  یسانش » نژ   » هزوح رد 
يارب هک  تسا  ییاهدوبمک  ضارما و  تائالتبا و  ای  یعناوم و  اهریم ، گرم و  للع  هک  دندقتعم  ناسانـش  تسیز  زا  يرایـسب  درادن ، يدعب 

تاناویح رمع  هک  دوب  رداق  دوش  فقاو  نانآ  یمامت  ای  رثکا  هب  تسناوت  یم  رـشب  رگا  دیآ و  یم  دوجو  هب  هدنز  دوجوم  کی  تسیز  موادت 
نیا دراد و  دوجو  ناسنا  يدوجو  ناکرا  رد  يرـشب  رمع  ندوب  ینالوط  موادت و  لکـش  ره  هب  دهد . شیازفا  ربارب  نیدـنچ  هب  ار  اه  ناسنا  و 

یـسانش نژ  ياه  هیرظن  اب  هلأسم  نیا  دـنیامن . یط  ار  شیوخ  يداع  یجیردـت و  ریـس  یمدآ  ياه  لولـس  دراذـگ  یمن  هک  تسا  عناوم  اهنت 
لوط ناوت  یم  نژ  کی  رد  مزال  ياه  یسررب  اه و  يراک  تسد  اب  هک  دنرواب  نیا  رب  ناسانش  نژ  زا  يرایسب  تسا و  هتشگ  دکؤم  زین  ریخا 
ناوت یم  یسانش ، تسیز  یبرجت و  مولع  هزوح  نادنمشیدنا  ناعذا  هب  هجوت  اب  دومن . نیمضت  رشب  يارب  ار  ضارما  ایالب و  زا  يرود  رمع و 
دهاوخ رداق  یبوخ  هب  تسا ، نآ  ننـس  نیناوق و  ملاوع و  قلاخ  هک  لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  تشاد  ترـضح  رمع  لوط  هب  داـقتعا  یبوخ  هب 

هب يزاین  چیه  دننک و  یگدنز  لاس  نایلاس  فیرش  دوجو  نآ  هک  دهد  رارق  یتروص  هب  ار  ترـضح  دوجو  رد  يدام  یعیبط و  للع  هک  دوب 
. دنرادن یعیبط  ریغ  يدامارف و  للع  ندرک  دراو 
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؟ دنک ینالوط  ّدح  نیا  هب  ار  یسک  رمع  دناوتیم  دنوادخ  ایآ 

شسرپ

؟ دنک ینالوط  ّدح  نیا  هب  ار  یسک  رمع  دناوتیم  دنوادخ  ایآ 

خساپ

قلعت تّیلباق  هک  يرما  ره  تسا . يزیچ  ره  هب  ملاـع  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  يرما  ره  رب  رداـق  دـنوادخ  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  مـالک  ملع  رد 
تهج هب  دنوادخ  هک  تسین  لاحم  اذل  تسا . یمومع  تداع  فالخ  رب  هچرگ  دشابن ، یعوقوو  یتاذ  لاحمو  دشاب  هتـشاد  ار  یهلا  تردـق 

ترـضح يارب  دـنوادخ  یلو  تسا  ندـنازوس  شتآ ، تعیبط  دراد . هگن  ار  وا  گرم  تافآ  زاو  هدرک  ینـالوط  ار  یـصخش  رمع  یحلاـصم 
: دـیامرفیم ییابطابط  همالع  تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  مالک  ملع  رد  هک  تسا  يزاجعا  نامه  نیاو  دـینادرگ . تمالـسو  درـس  ع )  ) میهاربا

دـسریم هجیتن  نیا  هب  دـشاب ، هدرک  هعلاطم  ار  بیاغ  ماما  صوصخ  رد  تیب : لها  ناماماو  مظعا  لوسر  زا  هدـش  دراو  تایاور  هک  یـسک  "

ار تداع  قرخ  ناوتیمنو  تسین . لاحم  يرما  تداع  قرخ  هک  تسا  یعیبطو  تسا . تداع  قرخو  هزجعم  اب  ترـضح  نآ  تاـیح  عون  هک 
ام يرهاظ  تخانـشو  ام  دید  دودـح  رد  رـصحنم  زگره  دـنراذگ  ریثأت  ملاع  رد  هک  یبابـساو  لماوع  درک . یفن  قلطم  روط  هب  ملع  قیرط  زا 

هتـشاد دوجو  رـشب  زا  يدارفا  ای  درف  رد  یلماوع  هک  تسا  نکمم  اذـل  مینک ...  یفن  تعیبط  ءاروام  زا  ار  رگید  لماوع  میناوتیمن  ام  تسین .
فـشک زا  زگره  ّبط  ملع  نیاربانب  دسرب . لاس  نارازه  ای  رازه  هب  هاگ  هک  يّدح  هب  دنک  ینالوط  رمع  زا  دنمهرهب  ار  ناسنا  دناوتب  هک  دشاب 
مینکیم ضرف  ام  : " ... دیوگیم ردص ؛ دیهـش  یقرواپ } ص 198 . مالـسا ، رد  هعیـش  یقرواپ .  " . } تسا هدـشن  علطم  ناسنا  رمع  لوط  زار 

نرق دنچ  ات  ناسنا  رمع  ندش  ینالوط  دییوگب : هک  تسا  نیا  امش  دوصقم  تسیچ ؟ هجیتن  تسین ... نکمم  یملع  ثیح  زا  ینالوط  رمع  هک 
تلاح نیا  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  هزاـت  تسا . هدـناسر  تاـبثا  هب  هتفرـشیپو  یبرجت  لـیاسو  اـب  ملع  هک  تسا  یعیبط  نیناوق  فـالخ  رب 

زا هک  یسک  يارب  جعم نیا  تسا . ... هدرک  قرخو  هتـشاذگ  لّطعم  صاخ  یتاـهج  هب  نیعم  یتلاـح  رد  ار  یعیبط  نوناـق  هک  هدوب  زجعم
زا ترارح  لاقتنا  نوناق  ضقن  زا  رتبیجع  زینو  تسین . یبیرغ  ای  هزاـت  زیچ  دـنکیم ، هدافتـساو  هتـسج  دادمتـسا  تّنـسو  نآرق  تاـصوصن 

دنوادـخ دـنامب . ظوفحم  وا  ناـج  اـت  تسا  هدـش  ضقن  ع )  ) میهاربا ترـضح  دروـم  رد  هک  تسین ، ترارح  مک  مسج  هب  ترارحرپ  مسج 
زا ییاـههنومن  هاـگ  نآ  یقرواـپ } هیآ 69 . ءاـیبنا ، هروس  یقرواـپ .  {. } َمیِهاْربِا یلَع  ًامالَـسَو  ًادَْرب  ِینوُـک  ُراـن  اـی  اـْنُلق  : } دـیامرفیم لاـعتم 

تیمها رد  دـشابن  رتّمهم  زاجعا  ّدـح  رد  رمع  لوط  هلأسم  زا  رگا  هک  دـنزیم  لاـثم  ار  ّمها  یحلاـصم  تهج  هب  تاداـع  قراوخو  تازجعم 
( نونلاوذ  ) سنوی ترـضح  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  یقرواـپ } ص 77-80 . ع ،)  ) يدـهملا لوـح  ثحب  یقرواـپ .  ... " . } تـسین رتـمک 

یهام مکـش  رد  متح  روط  هب  دوبن  نایوگحیبست  زا  وا  رگا  " ؛} َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِحِّبَـسُملا ×  َنِم  َناک  ُهَّنَأ  الْوَلَف  : } دیامرفیم
تمایق زور  ات  ینالوط  يرمع  یسک  تسا  نکمم  سپ  یقرواپ } . 144ù143 ص تافاص ، هروس  یقرواپ .  ."  } دنامیم یقاب  تمایق  زور  ات 

. دشاب هتشاد  زاجعا  قیرط  هب 

؟ دراد ناکما  یملع  ثیح  زا  دح ، نیا  هب  رمع  لوط  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ناکما  یملع  ثیح  زا  دح ، نیا  هب  رمع  لوط  ایآ 
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خساپ

هتفرـشیپو نردم  لیاسو  اب  ناوتیمنو  هتـشادن  یملع  ناکما  هک  روما  زا  یخرب  مینک  اعدا  هک  تسا  نآ  یملع  ناکما  زا  دوصقم  لوا  خساپ 
دروم رد  درادـن . دوجو  دـشاب  نآ  ققحتو  عوقو  عنام  هک  ینوناقو  هدـعاق  هنوگ  چـیه  یملع  نیناوق  ظاـحل  هب  تخاـس ، یلمع  ار  نآ  زورما 
نکمم ناسنا  رمع  هک  تسا  نآ  يژولویب  ياملع  مامت  دزن  تباث  یملع  لوصا  زا  : " دـیوگیم وش  درانرب  تسا . نینچ  زین  ناـسنا  رمع  لوط 

ص 6. نایدألاو ، ملعلا  نیب  يدهملا  رمع  یقرواپ .  " . } دریذـپیمن ّدـح  هک  تسا  ياهلأسم  رمع  لوط  دـشاب ، یتباث  ّدـح  وا  يارب  هک  تسین 
يرمع تعیبط ، ملاع  رد  ام  اریز  تسین ؛ یعیبط  نیناوقو  گرم  نیب  یمزالت  چـیه  : " دـیوگیم یناملآ  فورعم  دنمـشناد  نمزیاو  یقرواپ }

: دیوگیم فورعم  نادکیزیف  رکولف  یقرواپ } نامه . یقرواپ .  ... " . } دوریم الابو  نییاپ  ماودـلا  یلع  دولخ  ات  هظحل  کی  نیب  هک  مینیبیم 
، دنمشناد هلجم  یقرواپ .  . } تسا هدناسر  لاس  هب 1000  ار  نآ  یسیلگنا  دنمشناد  نکیپ  رجور  " تسا . لاس  ناسنا 600  رمع  یعیبط  ّدح  "

لوط زا  عنام  هک  ار  يدودحو  اهدیق  دـناوتیم  ّبط  ملع  : " دـیوگیم ییاکیرمآ  زواهد  رولیک  رتکد  یقرواپ } ص 43 . هرامش 1 ، لاس 6 ،
يرمع لوط  نینچ  هب  نامدادـجاو  ناردـپ  رمع  فالخ  رب  هک  میراودـیما  زورما  ام  دربب . نیب  زا  هیذـغت  شناد  کـمک  اـب  تسا  ناـسنا  رمع 

هب هک  هنوگ  ناـمه  دـیدج  لـسن  : " دـیوگیم رگنیتا  روسفورپ  یقرواـپ } ص 14 . وـن ، تاـیح  يوـس  هب  یهار  یقرواـپ .  " . } میباـی تـسد 
اب اریز  تسین ؛ يدیعب  رما  يویند  تایح  رد  ناسنا  دولخ  هک  دروآ  دهاوخ  نامیا  رود  نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  دروآ ، نامیا  ییاضف  ياهرفس 

، دنمشناد هلجم  یقرواپ .  " . } دناسر لاس  نارازه  هب  هدنیآ  نرق  رد  ار  ناسنا  رمع  ناوتیم  مینکیم  هدهاشم  زورما  هک  يژولونکت  تفرـشیپ 
اب انثتـسا  نودب  ناسنا  یلـصا  يازجا  مامت  : " دیوگیم سنکبه  سنوج  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  لربو  دـنمید  یقرواپ } هرامش 6 . مشـش ، لاس 

، فطتقملا هّلجم  یقرواپ .  ... " . } تسا رادـقم  نیا  زا  رتینالوط  يرمع  لباق  ّلقا  ّدـح  ایو  تسا ، دولخ  لـباق  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  ناـحتما 
رد تسا . جراخ  رد  نآ  عوقو  ئـش  ناکما  رب  لیلد  نیرتيوق  دـنیوگیم : نیملکتمو  هفـسالف  مود  خـساپ  یقرواپ } لاـس 59 . زا  موس  ءزج 

لوط رد  هک  يدارفا  رایـسب  هچ  تسا . هتـشذگ  خـیرات  هب  عوجر  نآ ، ناـکما  رب  لـیلد  نیرتـهب  تسا . يراـج  نوناـق  نیمه  رمع  لوط  دروم 
حون ترـضح  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  تسا . اهنآ  زا  یکی  زین  ع )  ) يدهم ترـضح  رمع  لوط  هک  دناهتـشاد  ینالوط  رایـسب  ياهرمع  خیرات 

شموـق يوـس  هـب  ار  حوـن  اـم  هـنیآ  رهو  " ؛} ًاـماع َنیِـسْمَخ  اـّلِإ  ٍۀَنَـس  َفـْلَأ  ْمِـهِیف  َثـِبَلَف  ِهِمْوَـق  یلِإ  ًاـحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقلَو  : } دـیامرفیم (ع )
گنرد لاس ] هاجنپو  دـصُهن   ] لاس هاجنپ  زج  هب  لاس  رازه  اهنآ  ناـیم  رد  وا  سپ  یقرواـپ } هیآ 14 . توبکنع ، هروس  یقرواپ .  } میداتـسرف

رظن قباطمو  دمآ . دهاوخ  دورف  نامسآ  زا  نامزلارخآ  ردو  هدوب  هدنز  نونکات  ع )  ) حیسم ترضح  نایحیسمو ، ناناملسم  رظن  قباطم  درک ".
. دروآ دهاوخ  ياج  هب  زامن  ع )  ) نامز ماما  رس  تشپ  یمالسا 

؟ دراد یقطنمو  یفسلف  ناکما  رمع  لوط  ایآ 

شسرپ

؟ دراد یقطنمو  یفسلف  ناکما  رمع  لوط  ایآ 

خساپ

رمع لوط  هیرظن  اب  فلاخم  هک  یفـسلفو  یلقع  لکـشم  هنوگ  چـیه  لقع  هب  هعجارم  اـب  هک  تسا  نآ  یقطنم  اـی  یفـسلف  ناـکما  زا  دوصقم 
هنوگ چـیهو  تسا  نکمم  یقطنمو  یلقع  هبنج  زا  لاس  نارازه  هب  ناسنا  رمع  ندـش  ینالوط  هک  تسین  یکـش  دـشاب . هتـشادن  دوجو  دـشاب 
يزار رخف  تسا . هدشن  هتفهن  عیرـس  گرم  یگدنزو ، تایح  موهفم  رد  اریز  دش ، دهاوخن  ضقانت  مزلتـسم  هاگ  چیهو  درادن  یلقع  لاکـشا 
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ناسنا رمع  دنیوگ : ابطا  زا  یخرب  : " دیوگیم ًاماع ،}... َنیِسْمَخ  ّالِإ  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  : } هفیرش هیآ  لیذ  رد  ناسنا  رمع  لوط  هیجوت  رد 
ار نیا  زا  شیب  زین  لقعو  هتشاد  تلالد  نآ  فالخ  رب  هیآ  یلو  دوشیمن ، یقرواپ } هیآ 14 . توبکنع ، هروس  یقرواپ .  } لاس زا 120  شیب 

اریز تسا ؛ نکمم  وا  رد  رثؤم  ریثأت  ماود  دـنامیمن . یقاب  هنرگو  تسا  نکمم  ًاتاذ  تسا  ناسنا  رد  هک  یبیکرت  رب  اـقب  اریز  دـنکیم ؛ دـییأت 
هب هرخــالابو  تـسا ، يّرثؤـم  وا  يارب  دــشاب  دوـجولابجاو  ریغ  رگاو  دراد ، ماود  هـک  تـسا  دوـجولابجاو  رگا  ناــسنا  دوـجو  رد  ّرثؤـم 

، ددرگیم نکمم  ًاتاذ  اقب  هجیتن  رد  هک  دوش  یمئاد  دوجولابجاو  ریثأـت  هک  تسا  نکمم  اذـل  دراد . ماود  هک  ددرگیم  زاـب  دوجولابجاو 
نیمه هب  دوب  بجاو  عنام  ضراع  دوجو  رگاو  تسا . مدـعلانکمم  مه  ضراـعو  تسا ، ضراـع  رما  تهج  هب  دـشاب  هتـشادن  اـقب  هچناـنچو 
لطاب دوریمن ، رتارف  لاـس  زا 120  ناسنا  رمع  دـناهتفگ : هک  اـبطا  زا  یخرب  فرح  هکنیا  هجیتن  دـنامب . یقاـب  تسناوتیمن  مه  رمع  رادـقم 

ترورض رب  یفسلفو  یلقع  لالدتـسا  رد  یناسارخ  ینیوزق  یبتجم  خیـش  یقرواپ } ص 42 . ج 25 ، يزار ، رخف  ریـسفت  یقرواپ .  " . } تسا
، تسا دوجو  ملاع  رد  ناصقنو  هدایز  لباق  هک  یتعیبط  ره  یمَکِحو ، یفـسلف  دعاوق  قبط  : " دیوگیم جراخ  رد  رمعلالیوط  صخـش  دوجو 

لئاسم زا  يدادعت  هدعاق  نیا  قباطم  تسا . دوخ  ییاهن  لامک  بلاط  یتعیبط  ره  اریز  ددرگ ؛ دوجوم  جراخ  رد  تعیبط  نآ  لماک  درف  دـیاب 
ناهرب اب  هک  نوناق  نیا  قباطمو  تسا . میکح  ای  یبن  مسا  هب  رشب  نیب  رد  لماک  درف  دوجو  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  يراذگهیاپ  یفـسلف 
تیاهن ناوتیمن  ار  لاس  ای 2000  لاس  رمع 1000  تسا . جراخ  رد  يددعتم  بتارم  ياراد  رتشیب  رمعو  یگدـنز  ّتیلباق  هدیـسر  تابثا  هب 

ص ج 5 ، نآرقلا ، نایب  یقرواـپ .  ... " . } دـشاب زین  رادـقم  نیا  زا  شیب  هک  تسا  نکمم  هکلب  تسناد ؛ نیقی  روط  هب  یگدـنز  ناـکما  هبترم 
روهظ میالع  عوضوم : یقرواپ } . 12ù11

؟ دنک رمع  همهنیا  یسک  تسا  نکمم  ایآ  و  تسا ؟ رادقمهچ  جع ) ) يدهم ترضح  رمع  نایعیش  رظن  زا 

شسرپ

؟ دنک رمع  همهنیا  یسک  تسا  نکمم  ایآ  و  تسا ؟ رادقمهچ  جع ) ) يدهم ترضح  رمع  نایعیش  رظن  زا 

خساپ

تسا 'ق  لاس 1420 ه .  هک  لاسما  ات  نیارباـنب  تسا . هدوب  'ق -  لاس 255ه .  نابعش  همینرد  جع ) ) يدهم ترضح  دلوت  هعیـش  هاگدید  زا 
تردـق نتفرگ  رظن  رد  اب   - 1 مینکیم : نایب  ار  بلطم  دـنچ  لاؤس  مود  تمـسق  اب  هطبار  رد  اما  درذـگیم / ناشیا  رمع  زا  لاـس  5(ص)11 

دراد هگن  مه  لاـس  نارازه  اـیند  نیا  رد  ار  شناگدـنب  زا  یکی  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا  هک  دـنکیمن  کـش  یناملـسم  چـیه  یهلا  ناـیاپیب 
هگن هدـنز  هشیمه  يارب  زین  ار  منهجلـها  درادیم و  هگن  هدـنز  تشهب  رد  دـبا  يارب  ار  شحلاـص  ناگدـنب  تماـیق  رد  هک  ناـنچ  دـناوتیم 

ترـضح مایق  ماگنه  درذگیم ، شفیرـش  رمع  زا  لاس  رازه  ود  زورما  ات  هدنز  (ع ) یـسیع ترـضح  ناناملـسم  ام  هدـیقع  هب   - 2 درادیم /
ندوب هدنز  هب  ام  هک  یماگنه  نیاربانب  دیامنیم . ادتقا  وا  هب  زامن  رد  دنکیم و  کمک  ترـضح  نآ  هب  دیآیم و  دورف  نیمز  هب  (ع ) يدـهم

ترـضح ندوب  هدـنز  هب  داـقتعا  میتـسه ، دـقتعم  تسا  هدـمآ  اـیند  هب  يدـهم  ترـضح  زا  لـبق  لاـس  دودح 800  هک  (ع ) یـسیع ترـضح 
یِلا ًاَحُون  اْنلَـسْرَا  ْدََقلَو  : " دیامرفیم حون  ترـضح  اب  هطبار  رد  میرک  نآرق  س - ) ( ؟ تشاد دهاوخ  یلکـشم  هچ  ناشیا  رمع  و  (ع ) يدـهم
لاس هاجنپ  زج  هب  لاس  رازه  نانآ  نایم  رد  وا  و  میداتـسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  ام  و  { » 1"} ًاماع َنیسْمَخَِّالا  َنِس  َْفلَا  ْمهیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق 

رد و  دوب ، داشرا  غیلبت و  لوغشم  شیوخ  موق  نایم  رد  لاس  نافوت 950  زا  لبق  تلاسر و  زا  سپ  (ع ) حون هیآ  نیا  ساسا  رب  درک ». گـنرد 
ترضح ناناملسم  زا  يرایسب  رظن  زا  نینچمه   - 4 دناهتفگ / مه  لاس  ات 000(س ) یـضعب  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  لاوقا  وا  رمع  اب  هطبار 

رد { » 2 :} دیوگیم رـضخ  نوماریپ  أمـسالا » بیذهت   » دوخ باتک  رد  تنـس  لها  روهـشم  ناثدحم  زا  يوون  دنتـسه  هدنز  سیردا  رـضخ و 
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هب تسا و  هدـنز  مه  نالا  ناربمایپ و  زا  هن  هدوب  نادنمـشناد  زا  وا  دـنادقتعم  املع  رتشیب  تسا . فـالتخا  وا  توبن  رـضخ و  رمع  لوط  دروم 
تاـیاکح تسا و  فورعم  زین  تفرعم  حالـص و  لـها  اـفرع و  زا  یعمج  دزن  بلطم  نـیا  دـنکیم . یگدـنز  مدرم  ناـیم  رد  سانـشان  روـط 

هنکما رد  وا  روضح  دـناهتفرگ و  يو  زا  هک  یبلاطم  هدـش و  وا  اب  هک  ییاهباوج  لاؤس و  وا و  اب  سامت  رـضخ و  هدـهاشم  هراـبرد  یناوارف 
یناتسجس متاحوبا  دناهتـشاد و  ینالوط  ياهرمع  هک  دناهدوب  يدایز  دارفا  زین  خیرات  لوط  رد   - 5 تسا ». روهشم  هک  دننکیم  لقن  هفیرش 

هتشر هب  ار  دناهدرک ، ینالوط  رمع  هک  يدارفا  زا  يرایـسب  یگدنز  یماسا و  هک  هدرک  فیلأت  نورَّمِعُملا »  » مان اب  ار  یباتک  يافوتم 50(س » )
يارب ییاـههار  لاـبند  هب  دـناهدرک و  دـییأت  ار  رمع  ندـش  ینـالوط  ناـکما  هزورما  نادنمـشناد  یفرط  زا  ص - ) / ) تـسا هدروآ  رد  ریرحت 
يارب دـنوادخ  هریخذ  هک  (ع ) نامز ماما  رمع  ندـش  ینالوط  نیاربانب  دـناهتفای . تسد  مه  ییاهتیقفوم  هب  هک  دنـشابیم  رـشب  رمع  شیازفا 
ادتقا وا  هب  زامن  رد  ع )  ) یسیع نوچمه  مزعلاولوا  يربمایپ  هک  تسا  ياهنوگهب  تلزنم  ماقم و  رظن  زا  تسا و  روج  ملظ و  زا  تیرشب  تاجن 

هب داقتعا  یفرط  زا  دشابیم / هدش  لح  نشور و  ًالماک  و  هتشادن ، يدعب  هنوگچیه  دنوادخ ، تردق  هب  دقتعم  ناملسم  کی  رظن  زا  دنکیم ،
نآ هک  دـنیوگیم  زین ، تنـس  لها  ياـملع  زا  يریثک  عمج  هکلب  درادـن ، هعیـش  هب  صاـصتخا  وا  ینـالوط  رمع  و  جـع ) ) يدـهم ماـما  دـلوت 

ْعیـشلا و لصا  باـتک  زا  لـقن  هب  [.- 2 / ] هیآ 14 توـبکنع ، هروـس  [. 1 { ] 3 .} تسا هدش  دلوتم  دـشابیم و  يرگـسع  اما  دـنزرف  ترـضح 
(ع) يدهم ترضح  روهظ  هب  نآرق  تراشب  عوضوم : س)18 /  ) ج 1 ص رظتنملا ، دوعوملا  يدهملا  [. 3  ] ص 150 اهلوصا ،

؟ تسا هنوگچ  یملع  ظاحل  زا  جع ) ) نامز ماما  ندنام  هدنز 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  یملع  ظاحل  زا  جع ) ) نامز ماما  ندنام  هدنز 

خساپ

ناسنا ایآ  ایندـلا ؛ یف  ناسنالا  دـلخی  له   » ناونع تحت  ياهلاقم  تسا  یبرع  یملع  تالجم  نیرتفورعم  زا  یکی  هک  فطتقملا »  » هلجم رد 
گرم ایآ  و  تسیچ ؟ گرم  تسیچ ؟ تایح  دـیوگیم : هلاـقم  نآ  رد  تسا  هدرک  رـشتنم  لاس 59  هرامـش 3  رد  دنامیم » نادواج  ایند  رد 

هک ياهدنز  ياهلولس  میارج و  هک  دنکیم  جاتنتـسا  نآ  زا  هتـشاگن و  یحرـش  یملع  قیقحت  يور  زا  سپ  تسا ؟ هدش  ردقم  هدنز  ره  يارب 
نارادناج هیلک  دنفسوگ و  واگ  رتسا ، بسا و  ناگدنرد  ناگدنرپ و  اهیهام ، تارشح و  زا  ناویح  ناسنا و  عون  دنامیم و  اجب  نآ  زا  لسن 

تایح شیپ  لاسرازه  اهدـص  زا  هلکب  شیپ  لاس  رازه  دـنچ  زا  تسا ، یتابن  ظوفحم  اهلولـس  نآ  زا  ناـتخرد  تاـتابن و  هکلب  ناگدـنبنج  و 
رد دنک  یگدـنز  لاس  اهرازه  زین  ناسنا  تسا  نکمم  دـنراد و  ءاقب  ّتیلباق  دودـحمان  روطب  ناویح  مسج  یـسیئر  جاسنا  مامت  و  دناهتـشاد .

هجیتـن هلکب  تسین  ینظ  یـسدح و  رظن  راـهظا  کـی  ناـنآ  رظن  راـهظا  نیا  و  دوشن . وا  تاـیح  نامـسیر  عطق  ببـس  ثداوـح  هک  یتروـص 
ندب ياهلولس  رد  وا  ياضتقا  هنادواج و  رمع  ءاقب و  لصا  یملع  رظن  زا  هک  تسا  یعیبط  و  تسا . هدش  دیئأت  شیامزآ  اب  هک  تسا  یتایلمع 
دروم رد  ار  رما  هک  نانچ  دوشیم  ناسنا  بیصن  ینالوط  رایسب  رمع  دراد  رب  دشاب  تایح  عطق  هک  ار  عنام  لاعتم  دنوادخ  رگا  دراد و  دوجو 

. تسا هدرک  یلمع  جع )  ) نامز ماما  ترضح 

هلدا

؟ دوش یم  هیجوت  هنوگچ  نامز 7 ماما  رمع  لوط 
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شسرپ

؟ دوش یم  هیجوت  هنوگچ  نامز 7 ماما  رمع  لوط 

خساپ

تب رب  ار  شتآ  هک  تسا  زیچ  همه  رب  رداق  ادخ , تسا و  ادخ  میقتسم  ءهدنیامن  تّوبن و  یحو و  ءهرجـش  زا  يا  هخاش  7 رصع یلو  ترضح 
ردپ ءهطساو  یب  ار  یـسیع  و  ( 2) درب هلاس  دـص  باوخ  هب  ار  ربمایپ  ریزع  ترـضح  و  ( 1  ,) هدرک ناتسلگ  میهاربا 7  ترضح   ) خیرات نکش 
متاخ و  ( 3) دومن اـیوگ  حیـصف  ناـبز  هب  ار  يو  دـّلوت  ضحم  هب  تخاـس و  لـماک  نینج  ار  نآ  تعاـس  ُهن  فرظ  داد و  رارق  میرم  مِحر  رد 

سنوی ترضح  رگا  دومرف  و  ( 5) داد رمع  لاس  زا 950 زواجتم  حون ,  ترضح  هب  و  ( 4) درب جارعم  هب  توکلم  ملاع  هب  نیمز  زا  ار  ناربماـیپ 
تاکرب و وترپ  رد  نیمز  يور  رد  ار  دوخ  ءهغلاب  تّجح  تسا  رداق  ادخ  ( 6) دنام یم  یهام  مکش  رد  تمایق  زور  ات  دوبن , نایوگ  حیبست  زا 
, دنوادخ ءهدرتسگ  تردق  هب  هجوت  اب  سپ   [ دراد هدنز  ار  یتّجح  دناوتدراد  هدـنیاپ  ناهج  هک  ییادـخ  . [ دـشخب ینوالط  رمع  دوخ  فاطلا 

ناسنا يارب  رمع  لوط  ناکما  هیذغت ,  ملع  یکـشزپ و  ملع  تفرـشیپ  اب  نیا  زا  هتـشذگ  درادن . یلکـشم  چـیه  تجح 7 ترـضح  رمع  لوط 
هار رـس  زا  ار  رمع  دودح  دویق و  هیذـغت ,  ملع  کمک  هب  یکـشزپ  ملع  زورما  دـسیون : یم  رزواهدرولیگ  رتکد  تسا .  هدـش  نشور  رایـسب 

ءهرابرد یگرزب  ثحبم  یکشزپ  ملع  مینکب .  ینالوط  رمع  میشاب  راودیما  میناوت  یم  نامناردپ  دادجا و  فالخ  رب  زورما  ام  هتـشادربرشب و 
ءهیآ 69  21  ) ءایبنا یقروا 1. پـ ( ) 7 .) دبای تسد  رمع  لوط  یناوج و  ءهمـشچرس  هب  دناوت  یم  سک  ره  نآ  کمک  هب  هکدراد  هیذغا  بذج 
هیآ 14  29  ) توبکنع یقروا 5. پـ  ) هیآ 1  17  ) ءارسا یقروا 4. پـ  ) 33 ءهـیآ 16 ـ  19  ) میرم یقروا 3. پـ  ) ءهـیآ 259  2  ) هرقب یقروا 2. (پـ

رفعج صیخلت ;  اب  ص 17  ناناوج ,  تالکشم  هب  ام  خساپ  داژن , یمشاه  میرکلادبع  دیس  یقروا 7. پـ  ) 144 37 143 ـ  ) تافاص یقروا 6. (پـ
ج 9 ص 716 رظتنم , يدهم  ءهدام  فیراعم ,  فراعم و  یتشد ,  ینیسح  یفطـصم  لصا 101ص 180 ; هیماما ,  دـیاقع  روشنم  یناحبس , 

59 ج 13 ص 31 ـ هنومن ,  ریسفت 

؟ تسا هدرک  رمع  همه  نیا  (ع ) نامز ماما  هنوگچ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  رمع  همه  نیا  (ع ) نامز ماما  هنوگچ 

خساپ

رگا هک  تسا  یلماوع  لولعم  اه  هدـیدپ  ریاس  دـننام  گرم  دـشاب . نکمم  ریغ  دـح  نآ  زا  زواـجت  اـت  درادـن  ینّیعم  زرم  دـح و  ناـسنا  رمع 
لماوـع تسا . گرم  یناـسنا  ره  ماجنارـس  دـنچ  ره  تخادـنا ، ریخأـت  هب  ار  نآ  درک و  يریگوـلج  نآ  عوـقو  زا  ناوـت  یم  دـنوش ، هتخاـنش 
ینالوط رمع  هب  ناوت  یم  نآ  تیاعر  للع و  تخانش  اب  ًاعطق  هیذغت . تیفیک  لغـش و  طیحم ، ثرا ، دننام  دراد  شقن  رمع  لوط  رد  یفلتخم 
يامعم ور  نیا  زا  دنک . فشک  تسا  هتسناوتن  ار  ینالوط  رمع  تمالـس و  ياقب  للع  یناسنا و  تسیز  رارـسا  زورما  رـشب  هتبلا  تفای . تسد 

تسد رارسا  نآ  هب  ًاعطق  (ع ) نامز ماما  یلو  [ 42 ،] دناد یم  كدنا  رایسب  ار  ناسنا  ملع  دیجم  نآرق  تسا . هدشن  لح  زونه  رشب  يارب  گرم 
یگدنز خیرات  رد  يرمع  زارد  ۀلئـسم  رگا  تسا . نآ  ندش  عقاو  يزیچ ، ناکما  يارب  لیلد  نیرتهب  دنا : هتفگ  هفـسالف  یفرط  زا  تسا . هتفای 

یعیبـط و دوـب  دـهاوخ  يرما  نآ  هباـشم  روـم  اـی  دراوـم ، نتفاـی  رارکت  رایـسب  نادـنچ  هـن  يدراوـم  رد  هـچ  رگا  دـشاب ، هداـتفا  قاـفتا  رـشب 
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هدهاشم ار  رمع ) زارد  ناسنا   ) نیرمعم زا  یخرب  مان  خـیرات  رد  ام  تسا و  نیقی  ملع و  لوصح  ياه  هار  زا  یکی  یخیرات  لقن  [ 43 .] لوقعم
، ناـخروم زا  یکی  [ 44" .] درک یگدـنز  شموق  نیب  رد  لاـس  هاـجنپ  دـصهن و  وا  دـیامرف " : یم  حون  رمع  ةراـبرد  دـیجم  نآرق  مینک . یم 
195 میهاربا : لاس و   732 طول : لاس ،  912 تیش : لاس ،  930 مدآ : ترضح  زا : دنترابع  هک  تسا  هدرک  رکذ  يدارفا  يارب  لیوط  ياهرمع 
زا دـنک . یمن  تباث  ار  نآ  ندوب  لاحم  يزیچ  چـیه  هبرجت و  اب  هن  دراد و  تافانم  ملع  لقع و  اب  هن  نتـشاد  ینالوط  رمع  نیاربانب  [ 45 .] لاس
ّنإ دش " . دهاوخ  ناسآ  رایـسب  هلئـسم  نیا  تسا ، راگدرورپ  رایتخا  رد  زیچ  همه  مینادب  میریگب و  رظن  رد  ار  یهلا  تردق  رگا  رگید  يوس 

يرگید هب  دـهد و  رمع  لاس  یـسک 170  هب  دناوت  یم  دهد ، رمع  لاس  داتفه  یـسک  هب  دناوت  یم  هک  يدنوادخ  ریدق " ءیـش  لک  یلع  هللا 
دمحم [ 43 . ] ۀیآ 85 ( 17  ) ءارسا [ 42 . ] دـشاب رادوخرب  ینالوط  رمع  زا  (ع ) نامز ماما  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  ةدارا  لاس .  1700

ص 202. ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا  [ 45 . ] 14 ۀیآ توبکنع ) ( [ 44 . ] ص 245 برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضر 

. دیهد حیضوت  ار  نامز  ماما  رمع  لوط  هلئسم 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  نامز  ماما  رمع  لوط  هلئسم 

خساپ

الول : " دوشیم دوبان  یهلا  تجح  دوجو  نودب  نیمز  هعیـش ، هدیقع  قبط  تسا و  بجاو  نیمز  يور  ع )  ) موصعم ماما  ادخ و  تجح  دوجو 
ناـسنا کـی  دوشیم  روطچ  هک  نیا  اـما  تسا  بجاو  ادـخ  تجح  دوجو  زین  فـطل  هدـعاق  ساـسارب  ( 1") اهلهأب ضرألا  تخاسل  ۀـجحلا 

ماظن رد  هچنآ  هچ  رگا  ًالوا  دوش : ضرع  دـیاب  تسا  نکمم  ًالقع  ایآ  دـنک و  یگدـنز  لاـس  ناـیلاس  دـشاب و  ینـالوط  رایـسب  يرمع  ياراد 
دسانشیمن ار  شنیرفآ  نیناوق  اهتنـس و  یمامت  رـشب ، یلو  تسا ، لاس  دنچ  دص و  ای  دص و  رثکادح  رمع  دوشیم  هدهاشم  تقلخ  يداع 

رد دـنکیم . یقلت  تقلخ  نوناق  لقع و  فالخرب  ار  نآ  دـنکیم ، هدـهاشم  دراد . یهاـگآ  هک  یتنـس  نوناـق و  دـض  رب  يزیچ  هک  نیمه  و 
دنرادنپیم مدرم  نوناق  مامت  یعقاو و  نوناق  هن  تسا ، نوناق  رشق  رهاظ و  دسانشیم ، تنس  نوناق و  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  دراوم  زا  يرایسب 

شنیرفآ تنـس . نوناـق و  دوخ  هن  تسا ، نوناـق  هتـسوپ  رـشق و  نیا  یلو  دـیآیم ، دوجو  هب  رداـم  ردـپ و  جاودزا  زا  هدـنز  دوجوم  هراوـمه 
هیجوت دروم  رد  هلئـسم  نیا  لاح  دـهدیم ، ناشن  ار  یقیقح  نوناـق  رـشب  هب  تسا و  هدز  مهرب  ار  هتـسوپ  نیا  ع )  ) میرم نب  یـسیع  ترـضح 

شیب يرمع  ًانیقی  هدوب و  ربمایپ  طقف  لاس  حون 950  ترضح  نآرق  حیرصت  هب  نینچ  مه  تسا . قداص  شترضح  رمع  ندوب  ینالوط  یلقع 
موـلع یـسانشتسیز و  ملع  رظن  زا  ( 3  ) تسا یلک  لـصا  نیا  دـیؤم  زین  يو  ندوب  هدـنز  ربمغیپ و  رـضخ  ناتـساد  ( 2 .) تسا هتـشاد  نیا  زا 

دـص زا  رتشیب  مدرم  يداع ، روط  هب  یلو  درادن ، یـصاخ  زرم  دح و  ندومن  رمع  سپ  تسا . هدـش  تباث  ياهلئـسم  نینچ  ناکما  زین ، یبرجت 
دعب هر )  ) ییابطابط موحرم  تسا . هدش  عقاو  هک  روط  نامه  دننک ، یگدـنز  نیا  زا  رتشیب  تسا  نکمم  ًالقع  یلو  دـننکیمن ، یگدـنز  لاس 

ریغ تداع  قرخ  هتبلا  : " دیامرفیم تسا  ( 4"  ) تداع قرخ   " قیرط هب  بیاغ  ماما  یگدنز  هک  هدومن  طابنتـسا  نینچ  تایاور  زا  هک  نیا  زا 
راک ناهج  رد  هک  یلماوع  بابـسا و  هک  درک  تابثا  ناوتیمن  زگره  اریز  دومن ، یفن  ار  تداع  قرخ  ناوتیمن  ملع  هار  زا  تسا و  لاحم  زا 

، میاهدـیدن ار  اهنآ  لامعا  راثآ و  ای  میرادـن  ربخ  اهنآ  زا  اـم  هک  یبابـسا  رگید  میاهدـید و  ار  اـهنآ  اـم  هک  دنتـسه  اـهنامه  اـهنت  دـننکیم ،
، ینالوط رایسب  يرمع  هک  دیآ  دوجو  هب  یلماع  بابسا و  رـشب  زا  يدارفا  ای  يدرف  رد  تسا  نکمم  يور  نیا  زا  درادن ، دوجو  میاهدیمهفن ،

ياهمادـنا تفاـب و  رب  هک  یعیبـط  ینوناـق  زا  تسا  تراـبع  يریپ  وس  رگید  زا  ( 5" .) دـیامن مهارف  ناشیا  يارب  هلاس  رازه  نیدـنچ  اـی  رازه 
ملع تفرـشیپ  هب  هجوت  اب  ناوتیم  لاح  دناسریم . گرم  یگدوسرف و  هلحرم  هب  ار  هدنز  دوجوم  رورم  هب  هدش و  ضراع  هدـنز  تادوجوم 
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هتشادرب و هار  نیا  رد  يرثؤم  ياهماگ  يرشب  شناد  هک  نانچ  مه  دومن . دنُک  ار  نآ  تکرح  ای  دومن و  دس  ار  يریپ  ولج  هیذغت ، یکشزپ و 
نیا تسا . هتفاتـش  یکـشزپ  ملع  کمک  هب  زین  هیذـغت  شناد  دـننکیم . يرتشیب  رمع  دارفا  اهيرامیب ، ناـمرد  یکـشزپ و  ملع  دـشر  رثا  رد 

ینالوط يرمع  هک  دنتسه  یتاناویح  دراد . دوجو  زین  دنتـسه  ناسمه  یندب  راتخاس  رظن  زا  هک  ناسنا  زا  ریغ  رگید  نارادناج  نیب  رد  هلئـسم 
: تفگ ناوتیم  تسین  لاحم  يرما  هلئـسم  نیا  میدرک  تابثا  هک  نیا  زا  سپ  تسا و  روما  سأر  رد  یهلا  هدارا  هک  نیا  رخآ  نخـس  دنراد .

دهاوخ ققحم  جراخ  رد  ًانیقی  دریگب  قلعت  يزیچ  ره  عوقو  هب  دنوادخ  هدارا  تسا . هتفرگ  قلعت  جع )  ) رصع یلو  ترضح  اقب  هب  یهلا  هدارا 
رد ار  یهلا  رماوا  هدومن و  روهظ  یـصاخ  نامز  رد  دشاب و  هدنز  لاس  نایلاس  وا  تجح  هک  تسا  هدـیدرگ  راوتـسا  نیا  ارب  یهلا  هدارا  دـش .
 - 2 ص 178 . ج 1 ، یفاـک ، لوـصا  ینیلک ،  - 1 اـهتشونیپ : دـشابن . یلاـخ  ادـخ  تجح  زا  نیمز  زین  روهظ  زا  لـبق  دـیامن و  ارجا  نیمز 

طقف هکلب  تسین ، نکممان  یلقع و  ریغ  یلمع  هک  تسانعم  نیدـب  تداـع " قرخ   - "4 ص 385 . ج 2 ، نیدـلا ، لامک   - 3 . 14 توبکنع ،
ص 151. مالسا ، رد  هعیش  ییابطابط ، همالع   - 5 تسا . هدش  هداد  حیضوت  ثحب  لوا  رد  شیانعم  هک  تسا ، تداع  يارجم  فالخرب 

یم زاب  یکدوک  یناوتان  هب  و  مینک (  شا مـی  هنوگژاو  شنیرفآ  رد  میهد ,  رمع  لوط  ار  سک  ره  دـیامرف :  یم  هیآ 68  سی  هروس  رد  دنواد  خـ
؟  دراد شزاس  هنوگچ  جع )   ) نامز ماما  رمع  لوط  اب  هیآ  نیا  دننک ؟  یمن  هشیدنا  ایآ  مینادرگ ) 

شسرپ

یکدوک یناوتاـن  هب  و  مینک (  شا مـی  هنوگژاو  شنیرفآ  رد  میهد ,  رمع  لوـط  ار  سک  ره  دـیامرف :  یم  هیآ 68  سی  هروس  رد  دنواد  خـ
؟  دراد شزاس  هنوگچ  جع )   ) نامز ماما  رمع  لوط  اب  هیآ  نیا  دننک ؟  یمن  هشیدنا  ایآ  مینادرگ )  یم  زاب 

خساپ

رـس هب  هک  نآ  زا  پـس  ریـس طـبـیـعـی ,  اهناسنا   , ینعی دهد ;  یم  حیـضوت  ار  یهلا  نوناق  یعیبط و  سومان  کی  تقی  رد حـقـ رو  ـ بز ـه مـ یآ
یم تشگزاب  لوا  زور  یناوتان  فعض و  هب  هداد و  تسد  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  ياهورین  اجیردت  دندیسر ,  یمسج  لماکت  دح 
نیا یلومعم  یعی و  ریـس طـبـ يور  یگمه  تسا و  هدـنز  تادوجوم  مامت  يارب  یمومع  نوناـق  کـی  تردـق  فعـض و  ینحنم  نیا  دـننک . 
لوط نینچ  یعیبط  مولع  تاعلاطم  هلـسلس  کی  ـن کـه  یا اب  جـع )   ) ناـمز ماـما  رمع  لوط  عوضوم  رد  یلو  تشاد ;  دـنهاوخ  ار  تشونرس 

یئانثتـسا هبنج  العف  رمع  لوط  نیا  هک  درک  فارتعا  دیاب  لاح  نیع  رد  دنک ,  یم  یفرعم  نکمم  الماک  يرما  یملع  نیزاوم  قبط  ار  يرمع 
هک نیا  لـیلد  هب  تسین ,  لاـحم  هجو  چـیه  هب  زورما  یملع  لوصا  قباـطم  ناـسنا  يارب  رتـشیب  هلاـس و  رازه  رمع  رگید :  تراـبع  بـه  دراد . 
زا دنوش  قفوم  يزور  هک  دنهد  یم  دیون  ام  هب  دنتسه  تاعلاطم  لوغـشم  هراومه  ناسنارمع  نتخاس  ینالوط  يارب  یعیبط  مولع  نادنمـشناد 

ـی لو تسا .  يرمع  لوط  نینچ  ندوب  لوقعمو  ناکما  هناشن  دوخ  نیا  دـنهد ,  شیازفا  بتارم  هب  ار  ناـسنا  رمع  لوط  رثکادـح  یملع  قرط 
ربانب تسا ,  هدشن  نآ  هب  قفو  ـی مـ لو قرط مـعـمـ زا  ناسنا  زونه  دراد و  ییانثتسا  هبنج  يرمع  لوط  نینچ  العف  هک  درک  راکنا  ناو  نـمـی تـ

دنک مایق  ینیعم  عقوم  رد  هک  هداد  يا  هداعلا  قوف  رمع  لوط  ار  دوخ  هد  ـ یز ـ گر ناگدنب بـ زا  یکی  تیرشب  هعماج  حالصا  يارب  دنوادخ  نیا 
دهاوخن يدرف  نینچ  لاح  لماش  دراد  يداع  یلومعمدارفا و  هب  رظن  هک  روبزم  هیآ  تسا  حضاو  رپ  دـنادرگ .  تلادـع  زا  ولمم  ار  یناهج  و 

عضو فالخ  رب  ـی کـه  یاد نا خـ هـمـ ـه ,  صال خـ دشاب .  یم  رانکرب  یلومعم  ياهنایرج  زا  تسا و  هداعلا  قوف  عضو  کی  وا  عضو  هک  دش 
فعـض و هک  رمع  لوط  ضراوع  زا  هتـشاد ,  هاگن  هدـنز  ار  وا  هداعلا  قوف  تروص  هب  هداد و  ترـضح  نآ  هب  ار  ینالوط  رمع  نینچ  يداـع 

هنوگ چـیه  دراد ,  یلومعم  يداع و  يدارفا  هب  رظن  هک  روبزم  هیآ  اب  بلطم  نیا  دـیامن و  یم  ظفح  زین  تسار  هب قـهـقـ تشگزاـبو  یناوتاـن 
 . تشاد دهاوخن  یتافانم 
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؟ تسا هدرک  اطع  ارنیا  مه  رگید  دارفا  هب  دنوادخ  ای  تسا  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  صاخ  ینالوط  رمع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  اطع  ارنیا  مه  رگید  دارفا  هب  دنوادخ  ای  تسا  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  صاخ  ینالوط  رمع  ایآ 

خساپ

هک درب  ماـن  ار  مالـسلا )) هیلع  )) عون ترـضح  دـننام  یگرزب  ربماـیپ  ناوـت  یم  هدرک  تبهوـم  اـهنآ  هب  ینـالوط  رمعدـنوادخ  هک  يدارفا  زا 
هدرک و ینـالوط  رمع  هک  تسا  يدارفا  زا  رـضخ  ترـضح  زین  تـسا و  هدرک  رمع  لاـس  يو 2500  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  زا  هکناـنچ 

ترـضح زین  دـشاب ;و  یم  هدـنز  رـضاح  لاـح  رد  هدوـب  نارمع  نـب  یــسوم  ترــضح  اـب  ناـمزمه  ناـشیا  نوـچ  تـسا  هدـنز  زین  نوـنکا 
((. مالسلا هیلع  )) سیردا

؟ دشاب ینالوط  رمع  ياراد  دناوتیم  غيدهم  ترضح  هنوگچ 

شسرپ

؟ دشاب ینالوط  رمع  ياراد  دناوتیم  غيدهم  ترضح  هنوگچ 

خساپ

هدش لیوأت  ای  ریسفت  ترضح  نآ  روهظ  غرصع و  یلو  ترـضح  هب  نیموصعم )  تایاور  رد   ) هک دراد  دوجو  يدایز  تایآ  میرک  نآرق  رد 
تسا هدروآدرگ  توریب )  أفولا ، ۀسسؤم  ، 64 ص 44 ـ  (ج 51 ، راونالاراحب رد  ار  تایآ  نیا  زا  هیآ  تصش  زا  شیب  یـسلجم ،  ۀمالع  تسا 
نیمز تموکح   ) ثراو ماهتـسیاش  ناگدنب  میتشون  تاروت   ) رکذ زا  دعب  روبز "  " رد ( 105، أیبنا ... ;) رُوبَّزلا ِیف  اَْنبَتَک  ْدََقل  َو  هلمج 1" . نآ  زا 
دلوت زا  دعب  ترـضح  نآ  هک  ياهیآ  تسا 2 . هدش  ریـسفت  شنارای  غيدهم و  ترـضح  هب  نوحلَـصلا  يدابع   " هیآ نیا  رد  دش ". دـنهاوخ 

زا یتـیاور  رد  صـصق 5 )  ;) َنِیثِر  َ َوـْلا ُمُهَلَعَْجنَو  ًۀَّمغَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْر   ?َ ْـالا ِیف  ْاوُفِعُْـضتْسا  َنـیِذَّلا  یَلَع  َّنُـمَّن  نَأ  ُدـیُِرن  َو  : " دوـمرف تـئارق 
ار اهنآ  يدـهم  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـنربمغیپ  لآ  دناهتـشگ ، فیعـض  نیمز  رد  هک  ناـنیا  : " دومرف هک  تسا  هدـش  لـقنیلع  نینمؤملاریما 

ضْر  ?َ ْالا َءآَفَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َو  َءَّوُّسلا  ُفِشْکَی  َو  ُهاَعَد  اَذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  نَّمَأ  دنادرگ ".3" . لیلذ  ار  ناشنانمشد  زیزع و  ار  نانآ  ات  دزیگنارب 
ود هک  تسوا  رطـضم "  " مسق ادخ  هب  هدـش  لزان  "غ  دّـمحم لآ  مئاق   " ةرابرد هیآ  نیا  : " دومرف هک  هدـش  تیاورقداص  ماما  زا  لمن 62 ) .)

نیمز رد  ار  اهنآ  دزاس و  فرطرب  ار  وا  يراتفرگ  دـنک و  تباجا  زین  راگدرورپ  دـناوخب ، ار  ادـخ  دراذـگب و  میهاربا  ماقم  رد  زامن  تعکر 
رشن یناود  یلع  مجرتم  توریب ،  پاچ  ج 51 و 52 و 53 ،  ) راونالاراحب مهدزیـس  دلج  همجرت  دوعوم ، يدهم  ر.ك  دنادرگ (. دوخ  هفیلخ 

رب دناوتیم  اذـل  (، 45، رون ") ریِدَـق ٍْءیَـش  ِّلُک  َیَلَع  َهَّللا  َّنِإ   " تسا رداـق  يزیچ  ره  رب  لاـعتم  يادـخ  هک  اـجنآ  زا   ( هیمالـسالا " بتکلاراد 
ملاع نیا  رد  یعیبط و ... ثداوح  زا  ار  ترـضح  نآ  یتمالـس  ظفح و  ندنام و  هدنز  لماوع  تامدقم و  شاهقلطم  تّیـشم  تردق و  ساسا 

غحون ترضح  هب  هکنانچ  (; 57، دوه ") ظیِفَح ٍْءیَـش  ِّلُک  َیَلَع  ّیِبَر  َّنِإ  : " دـهد ینالوط  رمع  نیمز  يور  رب  دوخ  تّجح  هب  دزاس و  مهارف 
ترضح زین  و  توبکنع 14 )  ) تسا هدوب  ربمایپ  نافوط  زا  لبق  طقف  لاس  شترضح 950  دنکیم  حیرصت  نآرق  هک  درک  اطع  ینالوط  رمع 

وا تبیغ  لوط  غنامز و  ماما  رمع  رادقم  دنوادخ  یلزا  ملع  رد  نوچ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  دـشابیم . هدـنز  زونه  هک  غرـضخ 
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رد ات  دـینادرگ  ینالوط  ار  رـضخ  ترـضح  رمع  ور  نیا  زا  دـننکیم ، راـکنا  ار  وا  رمع  لوط  شناگدـنب  هک  تسنادیم  دوب و  هدـش  ریدـقت 
ص یسلجم ج 51 ، همالع  راونالاراحب ، یناود ص 489 /  یلع  دوعوم ، يدهم  دوش (. لالدتسا  نآ  هلیـسو  هب  غنامز  ماما  رمع  لوط  تابثا 

یناسک هنومن  هدوب و  یعیبط  نکمم و  يرما  يرمع  لوط  نینچ  هک  هداد  ناشن  زین  یعیبط  مولع  تاقیقحت  تاعلاطم و  توریب )  پاچ  ، 232
زا یکی  لامک  يوس  هب  ناسنا  تیاده  يرشب و  هعماج  حالصا  يارب  لاعتم  دنوادخ  تسا  هداد  خر  هتشذگ  رد  دناهتـشاد ، ینالوط  رمع  هک 

رانک رب  يریپ و ... فعض  دننام  یعیبط  یلومعم و  ياهنایرج  یخرب  زا  هداد و  يداعریغ  رمع  لوط  غنامز  ماما   ) ار دوخ  هدیزگرب  ناگدنب 
داقتنا نیورپ /  پاچ  ، 54 یکراشف ص 48 ـ  رقابدمحم  هللاتیآ  هعیرـشلا  بادآ  ینیما /  هللاتیآ  ناهج  رتسگ  تلادع  ر.ك  تسا (  هتـشاد 

رتفد رشن  ، 65 ص 34 ـ  ییابطابط ،  همالع  دمآ ، دهاوخ  وا  ماما /  هار  رـشن  ، 69 یصلاخ ص 54 ـ  رقابدمحم  مجرتم  ; دیفم ، خیـش  خساپ  و 
... . فده و یتاعوبطم  ، 194 يزاریش ص 190 ـ  مراکم  هللاتیآ  همجرت  أطخلافشاک ، موحرم  ام ، نییآ  تسا  نیا  یمالسا /  تاغیلبت 

؟ دراد دوجو  غرصع  یلو  ترضح  رمع  لوط  رب  ینآرق  یثیدح و  یملع  لیالد  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  غرصع  یلو  ترضح  رمع  لوط  رب  ینآرق  یثیدح و  یملع  لیالد  هچ 

خساپ

هک ناراگزور  نامه  زا  تسا  یناملـسم  ره  يرتشم  رپ  ياهشـسرپ  زا  یکی  غنامز  ماـما  ترـضح  رمع  لوط  هک  تسا  لاـس  رازه  زا  شیب 
نیرّمعم رمع و  لوط  ناونع  اب  ار  یلـصف  دوخ ، ياـهباتک  رد  ترـضح  نآ  ناـسیونهمان  یگدـنز  دنتـشادن  شیب  لاـس  زونه 80  ترـضح 

هلدا هبناج  همه  یـسررب  دـندارفا . نیا  زا  همعنلا  مامتا  نیدـلا و  لامکا   " باتک رد  قودـص  خیـش  تبیغ و   " باتک رد  یناـمعن  دـناهدوشگ .
زا جراـخ  ینآرق  ياهخـساپ  هنیمز  رد  دـحاو  نیا  تیلوئـسم  هدودـحم  واـه  همانخـساپ  نینچ  راـصتخا  هب  هجوت  اـب  ترـضح  نآ  رمع  لوط 

ینالوط هرابرد  یمک  سپس  هدرک و  هراشا  یملع  رظن  زا  ترضح  رمع  لوط  ناکما  هب  راصتخا  هب  ادتبا  ور ، نیا  زا  تسا  خساپ  نیا  هلصوح 
ناکما درک : ثحب  ناوتیم  نتـشاد  ینالوط  رمع  ةرابرد  دعب ، ود  رد  یملع  رظن  زا  ملع  ینالوط و  رمع  میزادرپیم  نآرق  رظن  زا  رمع  ندوب 

دـح و ناسنا  رمع  هک  دـناهدرک  حیرـصت  سانـشتسیز  نادنمـشناد  همه  رمع : ندوبن  دودـحم  جراخ  رد  نآ  عوقو  ینالوط و  رمع  نتـشاد 
ینالوط ار  یناسنا  رمع  ناوتیم  اهنآ  فشک  اب  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  تلع  اهيرامیب  اهلولعم و  ریاس  دننام  زین  نآ  هکلب  درادن ; يزرم 

نآ هب  ندیسر  اب  هک  درادن  تیدودحم  نانچ  نآ  يرادناج  چیه  رمع  هک  تسا  هدیسر  تابثا  هب  ینـشور  هب  ام ، نامز  رد  هناتخبـشوخ  درک .
نییعت يّدح  رگید  رادناج  ره  ای  ناسنا و  رمع  يارب  یسانشتسیز  یکـشزپ و  ملع  رد  دشاب و  هدیـسر  ارف  یعطق  تروص  هب  وا  گرم  تقو 
نونکا دوبن و  مکاح  عماوج  رد  یتشادهب  هنوگ  چیه  هک  هتـشذگ  زا  ناسنا  رمع  نیگنایم  هعلاطم  دشاب . لاحم  نآ  زا  زواجت  هک  تسا  هدشن 

زا نامز  ماـما  رمع  لوط  ر.ك   ) تسا هتکن  نآ  دـیؤم  دـنربیم ، ـالاب  اـهنامرد  اـهيریگشیپ و  اـب  زور  هب  زور  ار  یمدآ  نس  نیگناـیم  هک 
 ( قفش تاراشتنا  ینیما ص 175ـ201 ، میهاربا  هّللا  تیآ  ناهج  رتسگداد  هبعک /  تاراشتنا  روپ ، يودهم  ربکا  یلع  نایدا  مولع و  هاگدـید 
رب دـنراد  هتـشاد و  ینالوط  ياهرمع  هک  یتادوجوم  زا  دروم  نارازه  هب  اههناسر  ياههتـشون  رابخا و  رد  يراذـگ  تشگ و  اـب  نارمع  زارد 

يدرف دونـشیم  قثوم  ياههار  زا  هک  یماگنه  اّما  دنکیمن ; هدزتفگـش  نادنچ  ار  یمدآ  اهربخ ، نیا  هعلاطم  هک  تسا  بیجع  میروخیم 
تسا زور  هاجنپ  ات  زور  لهچ  زا  طسوتم  روطب  نارگراک  رمع  لسع  روبنز  یگدنز  رد  تسا  لکشم  شیارب  نآ  لوبق  دراد ، ینالوط  يرمع 

کی زا  هک  روبنز  ود  نیا  رمع  هسیاقم  اب  دیناوتیم  امـش  تسا و  لاس  شـش  ات  راهچ  طسوتم  روط  هب  ودـنک  ره  ۀـکلم  رمع  هک  یتروص  رد 
طسوتم رمع  ربارب  ات 50  دناوتیم 45  ترضح  نآ  ینعی  دیجنسب  يداع  ياهناسنا  هب  ار  رصع  یلو  ترـضح  رمع  تبـسن  دنـشابیم  سنج 
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زا تسا  هدش  هراشا  اهناسنا  رمع  لوط  ناکما  هب  ینامـسآ  نایدا  همه  ياههزومآ  رد  رمع  لوط  نآرق و  دشاب . هتـشاد  یعیبط  رمع  اهناسنا 
قلطم تردـق  هب  داقتعا  اب  یهلا  نایدا  تسا  لاس  اهنآ 900  رمع  نیگنایم  هک  دربیم  ماـن  ار  رفن  شیادیپ 10  رفس  شخب  رد  تاروت  هلمج 
روهظ زا  ياهنومن  ار  اههزجعم  دننادیمن و  دیعب  نادنچ  دارفا  هب  ار  ینالوط  رمع  نداد  هرقب 148 )  ;) ٌریِدَق ٍْءیَش  ِّلُک  َیَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ، " دنوادخ

ياهتجح زا  یتجح  يرادـهگن  هتـشاد  هگن  هدـیرفآ و  ار  تمظع  نیا  اب  ياـهناشکهک  هک  يدـنوادخ  هک  دـننآرب  هتـسناد و  تردـق  نیا 
ینالوط رمع  زا  میرک  نآرق  زا  یتایآ  دراد  هدـنز  ار  یتجح  دـناوتدراد  هدـنیاپ  ناـهج  نیک  ییادـخ  تسین  راوشد  نادـنچ  شیارب  شیوخ 

رادروخرب ار  ناشناردپ  اهنیا و  هکلب  هن  ( [ 44، أیبنا ;) رُمُْعلا ُمِْهیَلَع  َلاَط  َیَّتَح  ْمُهَءَآباَء  َو  ِء   َّ َالُؤ ََّـ اَنْعَّتَم َه َْلب  ; " دهدیم ربخ  نیشیپ  ياهتمارد 
نآرق رد  دارفا  نیا  زا  يددـعتم  ياهقادـصم  میرک  نآرق  رظن  زا  رمع  ندوب  ینالوط  ناکما  رب  نوزفا  دیـشک ". ازارد  هب  ناشرمع  ات  میدرک 

ياهتیاور ساسا  رب  رـضخ ; ترـضح  . 3 ( 157، أسن  ) یسیع ترـضح  . 2 توبکنع 14 )  ) حوـن ترـضح  تسا 1 . هدـش  هدرب  ماـن  مـیرک 
لاس رب 6000  غلاب  ناشیا  رمع  نونکامه  دنام . دنهاوخ  هدنز  غيدهم  ترـضح  روهظ  ات  تسا و  هدنز  زونه  تسا  روآنانیمطا  هک  یناوارف 

تسا هدمآ  غیسوم  ترضح  اب  ردقنارگ  ربمایپ  نیا  ناتساد  فهک  هروس  تایآ 60ـ82  رد  دشابیم .

؟ دنک رمع  همه  نیا  یسک  تسا  نکمم  ایآ  و  تسا ؟ رادقم  هچ  جع )  ) يدهم ترضح  رمع  نایعیش  رظن  زا 

شسرپ

؟ دنک رمع  همه  نیا  یسک  تسا  نکمم  ایآ  و  تسا ؟ رادقم  هچ  جع )  ) يدهم ترضح  رمع  نایعیش  رظن  زا 

خساپ

تسا ق  لاس 1420 ه .  هک  لاسما  اـت  نیارباـنب  تسا . هدوب  ق -  لاس 255ه .  نابعش  همینرد  جع )  ) يدهم ترـضح  دلوت  هعیـش  هاگدید  زا 
نایاپ یب  تردق  نتفرگ  رظن  رد  ا -  مینک : یم  نایب  ار  بلطم  دنچ  لاؤس  مود  تمسق  اب  هطبار  رد  اما  درذگ / یم  ناشیا  رمع  زا  لاس   1165
دناوت یم  دراد  هگن  مه  لاس  نارازه  ایند  نیا  رد  ار  شناگدـنب  زا  یکی  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا  هک  دـنک  یمن  کـش  یناملـسم  چـیه  یهلا 

2 دراد / یم  هگن  هدنز  هشیمه  يارب  زین  ار  منهج  لها  دراد و  یم  هگن  هدنز  تشهب  رد  دـبا  يارب  ار  شحلاص  ناگدـنب  تمایق  رد  هک  نانچ 
زامن رد  دنک و  یم  کمک  ترضح  نآ  هب  دیآ و  یم  روهظ  نامز  رد  نامز  ماما  هارمه  هبو  تسا  هدنز  یسیع  ترضح  نایعیـش  ام  رظن  زا  - 

هب يدهم  ترـضح  زا  لبق  لاس  دودح 800  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  ندوب  هدنز  هب  ام  هکیماگنه  نیاربانب  دیامن . یم  ادتقا  وا  هب 
نآرق  - 3 تشاد ؟ دهاوخ  یلکـشم  هچ  ناشیا  رمع  و  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  ندوب  هدنز  هب  داقتعا  میتسه ، دقتعم  تسا  هدمآ  ایند 

شموقیوس هب  ار  حون  ام  "و   » ًاماع َنیسْمَخِّالا  هَنِس  َْفلَا  ْمهیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَقیِلا  ًاَحُون  اْنلَسْرَا  ْدََقلَو  : " دیامرف یم  حون  ترضح  اب  هطبار  رد  میرک 
زا لبق  تلاسر و  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) حون هیآ  نیا  ساسا  رب  درک ». گنرد  لاس  هاجنپ  زج  هب  لاـس  رازه  ناـنآ  ناـیم  رد  وا  و  میداتـسرف ،

ات 3000 یـضعب  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  لاوقا  وا  رمع  اب  هطبار  رد  و  دوب ، داـشرا  غیلبت و  لوغـشم  شیوخ  موق  ناـیم  رد  لاـس  نافوت 950 
تنس لها  روهشم  ناثدحم  زا  يوون  دنتسه  هدنز  سیردا  رضخ و  ترضح  ناناملـسم  زا  يرایـسب  رظن  زا  نینچمه   - 4 دنا / هتفگ  مه  لاس 
لها افرع و  زا  یعمج  دزن  بلطم  نیا  دنک . یم  یگدنز  مدرم  نایم  رد  سانشان  دیوگ : یم  رضخ  نوماریپ  أمسالا » بیذهت   » دوخ باتک  رد 

یبلاطم هدش و  وا  اب  هک  ییاهباوج  لاؤس و  وا و  اب  سامت  رـضخ و  هدـهاشم  هرابرد  یناوارف  تایاکح  تسا و  فورعم  زین  تفرعم  حالص و 
هک دـنا  هدوب  يدایز  دارفا  زین  خـیرات  لوط  رد   - 5 تسا ». روهـشم  هک  دننک  یم  لقن  هفیرـش  نکاما  رد  وا  روضح  دـنا و  هتفرگ  يو  زا  هک 
زا يرایـسب  یگدنز  یماسا و  هک  هدرک  فیلأت  نورَّمِعُملا »  » مان اب  ار  یباتک  ( 350 يافوتم ) یناتسجس متاحوبا  دنا و  هتشاد  ینالوط  ياهرمع 

ار رمع  ندـش  ینالوط  ناـکما  هزورما  نادنمـشناد  یفرط  زا   - 6 تسا / هدروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  دـنا ، هدرک  ینـالوط  رمع  هـک  يدارفا 
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تـسا رکذ  هب  مزال   - 7 دنا . هتفای  تسد  مه  ییاه  تیقفوم  هب  هک  دنـشاب  یم  رـشب  رمع  شیازفا  يارب  ییاههار  لابند  هب  دـنا و  هدرک  دـییأت 
يربماـیپ هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  تلزنم  ماـقم و  رظن  زا  تسا و  روـج  ملظ و  زا  تیرـشب  تاـجن  يارب  دـنوادخ  هریخذ  هک  يدـهم  ترـضح 

يدعب هنوگ  چیه  دنوادخ ، تردق  هب  دـقتعم  ناملـسم  کی  رظن  زا  دـنک ، یم  ادـتقا  وا  هب  زامن  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع نوچمه  مزعلاولوا 
، درادن هعیـش  هب  صاصتخا  وا  ینالوط  رمع  و  جع )  ) يدهم ماما  دـلوت  هب  داقتعا  یفرط  زا  دـشاب / یم  هدـش  لح  نشور و  الماک  و  هتـشادن ،

/ تسا هدش  دلوتم  دشاب و  یم  يرگسع  اما  دنزرف  ترضح  نآ  هک  دنیوگ  یم  زین ، تنس  لها  ياملع  زا  يریثک  عمج  هکلب 

تاقرفتم

؟ دراد نس  لاس  دنچ  (ع ) نامز ماما 

شسرپ

؟ دراد نس  لاس  دنچ  (ع ) نامز ماما 

خساپ

هک دنراد  رواب  رگید  یخرب  ( 1 .) تسا هدش  دـلوتم  ارماس  رد  نابعـش 255 ه 'ق  همین  رد  (ع ) نامز ماما  هک  دنراد  هدـیقع  ناخروم  زا  یخرب 
لاس ترـضح 1232  نآ  رمع  زا  تـسا ؛ لاـس 1423 ه 'ق  هک  نونکا  مه  ( 2 .) تسا هدش  دـلوتم  نابعـش 256 ه 'ق  همین  رد  ترـضح  نآ 
نایب ترضح  نآ  رمع  يارب  ار  ینیعم  تدم  ناوتیمن  تسین  صخشم  هدنیآ  رد  ترضح  نآ  رمع  تدم  هک  نیا  رب  هجوت  اب  تسا . هتـشذگ 

ار نامز  ماما  رمع  ندوب  ینالوط  الوصا  هک  تسا  ترـضح  نآ  رمع  ندوب  ینالوط  (ع ) ناـمز ماـما  هراـبرد  مهم  ياهشـسرپ  زا  یکی  درک .
یناوخمه ملع  اب  ینالوط  ياهرمع  هنوگ  نیا  الومعم  هک  دـشاب  هتـشاد  ینالوط  رمع  ناسنا  کی  دراد  ناکما  هنوگچ  دـنکیم و  دـییأت  ملع 

هدوب هتخانـشان  هدـیدپ  زین  تایح  دراد و  تایح  لومروف  تخانـش  هب  یگتـسب  ینالوط  رمع  تفگ : ناوتیم  شـسرپ  نیا  باوج  رد  درادـن 
اهناـسنا زا  یلیخ  دـنک ، ناـیب  رمع  يارب  ار  یـصخشم  تدـم  دـناوتیمن  قیقد  ياهنوـگ  هب  ملع  تسا . زجاـع  نآ  تخانـش  زا  درخ  ملعو و 

ای درک و  رمع  لاـس   950 (ع ) حون ترـضح  الثم  تسا ؛ هتـشادن  ییوسمه  یملع  لئاسم  اب  الومعم  اهنآ  رمع  ندـش  ینـالوط  هک  دـناهدوب 
رمع تسا و  ریذپناکما  یعیبط  روما  هلمج  را  يرما  ره  رد  اهانثتـسا  دوجو  رگید  ییوس  زا  تسا . هتـشاد  ینالوط  رمع  هک  رـضخ  ترـضح 

ناسنا و کی  يرادهگن  يارب  مه  ناسنا  ملاع  رد  هک  دراد  يداعبتسا  هچ  رگید  يوس  زا  تسا . ییانثتـسا  روما  زا  زین  (ع ) نامز ماما  ینالوط 
یعیبط و لماوع  زا  رتارف  يدوجوم  ار  وا  میوش و  انثتـسا  هب  لـئاق  متـس  یفن  تلادـع و  يارجا  هناوتـشپ  هریخذ و  ناونع  هب  دـنوادخ ، تجح 

یناگدنز عون  : " دسیونیم ییابطابط  همالع  ( 3 . ) مینادب تداع  قراخ  ار  (ع ) نامز ماما  رمع  ندش  ینالوط  مینادب و  يرهاظ  للع  بابسا و 
تداع قرخ  ناوتیمن  زگره  ملع ، هار  زا  تسا و  لاحم  زا  ریغ  تداع  قرخ  هتبلا  تفریذـپ ،) ناوتیم   ) تداع قرخ  قیرط  هب  ار  بئاغ  ماما 

ار اهنآ  اـم  هک  دنتـسه  اـهنامه  اـهنت  دـننکیم ، راـک  ناـهج  رد  هک  یلماوع  بابـسا و  هک  درک  تاـبثا  ناوتیمن  زگره  اریز  درک . یفن  ار 
بابـسا و رـشب ، زا  يدارفا  ای  يدرف و  رد  تسا  نکمم  يور ، نیا  زا  میرادـن  ربخ  اـهنآ  زا  اـم  هک  یبابـسا  رگید  میـسانشیم و  میاهدـید و 
هب هجوت  اب  تـالجم  زا  یکی  رد  ( 4 .) دیامن نیمأت  ناشیا  يارب  هلاس  رازه  نیدـنچ  ای  رازه  ینالوط ، رایـسب  يرمع  هک  دـیآ  دوجو  هب  لماوع 

رمع زا  ار  ادـخ  تجح  يرادروخرب  ناوـتیم  هک  تسا  اـههنومن  نیا  هب  هجوـت  اـب  :" تسا هدـمآ  (ع ) رـضخ حوـن و  ترـضح  ینـالوط  رمع 
اهنیا همه  زا  تسا . هدـش  هتفگ  لاس  نارازه  ات  هک  تسناد  خـیرات  رد  رمع  زارد  ياهناسنا  دوجو  ار  نآ  ناکما  لیلد  تفریذـپ و  ینالوط 

یفاب و هفـسلف  هب  يزاین  دوشیم و  هداد  اهلاکـشا  اهضارتعا و  همه  خـساپ  میرگنب ، هدـیدپ  نیا  هب  بیغ ، هب  نامیا  هیواز  زا  رگا  هتـشذگ ،
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گنس لغب  رد  ار  هشیش  دهاوخب  رگا  هک  تسا  وا  و  تسا . دنوادخ  تسد  هب  یعیبط ، لماوع  للع و  يراذگریثأت  تسین . رگید  دهاوش  هئارا 
دناوت دراد  هدـنیاپ  ناهج  هک  یمیرک  تسا . ناوتان  شنیرفآ  ملاـع  هریخذ  ادـخ و  تجح  نینزاـن  دوجو  تظاـفح  زاـهنوگچ  درادیم ، هگن 

ج 1، یفاک ، لوصا  ص 292 ، نیظعاولا ، ۀضور  يروباشین ، لاتف  داشرا ص 346 ، دیفم ، خیش   - 1 اهتشون : یپ  ( 5) دراد هدنز  ار  یتجح 
ماـما هژیو  هزوح ، هلجم   - 3 ص 432 . نیدـلا ، لامک   - 2 ص 418 . يرولا ، مـالعا  یـسربط  ص 141 و  ۀبیغلا ، یسوط ، خیـش  ص 514 ،

ص 48. (ع ،) نامز ماما  هژیو  هزوح ، دلجم   - 5 ص 151 . مالسا ، رد  هعیش   - 4 ص 46 . نامز ،

؟ تسا هدش  عقاو  تّنس  لها  ضارتعا  دروم  مالسلاهیلعنامز  ماما  رمع  لوط  هلأسم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  عقاو  ّتنس  لها  ضارتعا  دروم  مالسلاهیلعنامز  ماما  رمع  لوط  هلأسم  ایآ 

خساپ

ناکما هک  تسا  نآ  مزلتسم  داقتعا  نیا  تسا . نونکات  يرجه  لاس 255  زا  ع )  ) نامز ماما  تماما  هب  دـقتعم  یعطق ، هلدا  عبت  هب  هیماما  هعیش 
هنوگچ دـنیوگیم : تسا . هدـمآ  نارگ  ّتنـس  لها  زا  یخرب  يارب  همزال  نیا  دـشاب . هدرک  رمع  لاـس  رازه  زا  شیب  یـصخش  دـشاب  هتـشاد 

، دنرادن لوبق  ار  هعیـش  تیودـهمو  تماما  هب  داقتعا  لصا  هک  تهج  نآ  زا  تقیقح  رد  نانیا  دـنک . رمع  رادـقم  نیا  یـصخش  تسا  نکمم 
لها : " دیوگیم یبرغم  نیـسح  یلع  حئاس  دـنربب . لاؤس  ریز  ار  هعیـش  تیودـهم  هب  هدـیقع  لصا  ات  دـناهداد  رارق  هناهب  ار  رمع  لوط  هلأسم 

يرمع دنیوگیم : و  دناهداد ، رارق  داقتنا  دروم  ار  دهاوخب  ادخ  هک  نامز  ره  ات  لاس  رازه  زا  شیب  ع )  ) يدهم ندنام  هدنزو  اقب  هیرظن  ّتنس 
ص 203. دـقنلا ، نیزاومو  اـنثارت  یقرواـپ .  " . } درادـن دوـجو  نآ  رب  عرـش  زا  زین  یلیلدو  هدوـبن  موـسرم  رـشب  نیب  رد  زگره  رادـقم  نیا  هب 
هب هدـیقع  رب  هّجوتم  اهضارتعا  نیرتيوق  زا  ار  ع )  ) نامز ماما  رمع  لوط  هب  داقتعا  یحبـص  دومحم  دـمحا  رتکد  هک  هنوگ  نامه  یقرواپ }

دوخ نیاو  دراد ، دیدرت  ياج  لاس  رازه  زا  شیب  يدهم  ندنام  هدنز  : " دیوگیم وا  تسا . هداد  رارق  یماما  هعیـش  دزن  ع )  ) يدهم ترـضح 
ص 411. ۀیرـشع ، ینثـإلا  ۀعیـشلا  يدـل  ۀـمامالا  ۀـیرظن  یقرواـپ .  " . } تسا ساـساو  هشیر  زا  تیودـهم  هب  هدـیقع  ندرک  تسـس  بجوم 

{ یقرواپ

؟ تسا هدش  هراشا  صاخشا  رمع  لوط  هب  تّنس  لها  تایاور  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هراشا  صاخشا  رمع  لوط  هب  ّتنس  لها  تایاور  رد  ایآ 

خساپ

رد هک  یلاح  رد  دننکیمن ، لوبق  ترضح  نآ  رمع  لوط  تهج  هب  ار  ع )  ) يدهم ماما  دوجوو  تدالو  هب  داقتعا  ّتنس  لها  هک  تسا  بجع 
هتـشاد ینالوط  رایـسب  ياهرمع  هک  هدش  هراشا  یـصاخشاو  ایاضق  هب  نآ  رد  هک  دـناهدروآ  ار  یتایاور  دوخ  یثیدـح  رداصم  نیرتحـیحص 

نآ رد  تسا . هدـش  دای  نآ  زا  لیـصفت  روط  هب  ملـسم " حیحـص   " رد هک  تسا  هساّـسج  ثیدـح  هب  فورعم  ثیدـح  هلمج  نآ  زا  دـنرادو .
زا ياهریزج  رد  مدرم  ناگدید  زا  بیاغ  ینالوط  رایسب  يرمع  اب  هک  هدش  لاّجد "  " مان هب  یصخش  دوجو  هب  هراشا  لیـصفت  روط  هب  ثیدح 
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یف باب  ص 203-205 ، ج 8 ،  ، ملـسم حیحـص  یقرواپ .  . } دز دهاوخ  تسد  لطاب  یتضهن  هب  نامز  زا  ياههرب  ردو  دنکیم  یگدنز  ایرد 
{ یقرواپ لاجدلا .

؟ دناهتشاد ینالوط  رمع  نیشیپ  ياهتما  رد  یناسک  ایآ 

شسرپ

؟ دناهتشاد ینالوط  رمع  نیشیپ  ياهتما  رد  یناسک  ایآ 

خساپ

هدرک و رمع  لاس  نارازه  هک  یبن  رضخ   - 1 لیبق : زا  دناهتشاد  ینالوط  رایـسب  ياهرمع  یناسک  هک  میربیم  یپ  خیرات  هب  هعجارم  اب  يرآ ،
رابخا یقرواپ .  . } تسا هتشاد  رمع  لاس  هک 3500  داع  نب  نامقل   - 2 یقرواپ } ص 33 . ج 2 ، فرطتسملا ، یقرواپ .  . } تسا هدنز  زونه 

اب مدآ  دنزرف  ثیش   - 5 لاس . اب 2500  ربمایپ  حون   - 4 لاس . رازه  رگید  یلقن  ربانب  ای  لاـس  اب 4000  میکح  ناـمقل   - 3 یقرواپ } لودلا .
 - 7 یقرواپ } نامه . یقرواـپ .  . } لاـس اـب 930  ع )  ) مدآ ترـضح   - 6 یقرواپ } ص 19 . ج 1 ، ریثا ، نبا  لـماک  یقرواـپ .  . } لاـس  912

ص 33. ج 2 ، فرطتسملا ، یقرواپ .  . } لاس اب 712  یبن  نامیلس   - 8 یقرواپ } ص 21 . ج 1 ، نامه ، یقرواپ .  . } لاس اب 862  یبن  سیردا 
. نارگیدو یقرواپ } ص 54 . ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  یقرواپ .  . } لاس اب 600  حون  رسپ  ماس   - 9 یقرواپ }

؟  تسا لاس  دنچ  جع »  » نامز ماما  اقآ  فیرش  رمع  -2

شسرپ

؟  تسا لاس  دنچ  جع »  » نامز ماما  اقآ  فیرش  رمع  -2

خساپ

راـکنا رمعلا }  یف  حونل  دـم  اـمک  رمعلا  یف  رمـالا  اذـه  بحاـصل  هللا  دـمی  نا  نورکنت  اـم   « } مالـسلا هیلع  قداـص «  ماـما  زا  تیاور  ج2 -
ترـضح رمع  رگا  ام  تسا .  هدومن  ینالوط  ار  حون  ترـضح  رمع  هکنانچ  دنادرگ ، ینالوط  ار  رما  نیا  بحاص  رمع  دنوادخ  هک  تسامش 

هدـنز ناهج  نایاپ  زا  دـعب  هک  دـشاب  یم  هلاس  رازه  شـش  دودـح  رد  نونکا  مه  وا  میروایب  باسح  هب  یـسوم  ترـضح  نامز  زا  ار  رـضخ 
زا رتکچوک  لاس  دـصناپ  رازه و  راهچ  زا  شیب  هراومه  دـشاب  هتـشاد  ینـالوط  رمع  ردـق  ره  يدـهم  ترـضح  ناـیب  نیا  يور  دوب  دـهاوخ 

راچد رـضخ  ترـضح  دروم  رد  دـیاب  دوش  تریح  راچد  يدـهم  ترـضح  ینـالوط  رمع  دروم  رد  سک  ره  دوب .  دـهاوخ  رـضخ  ترـضح 
دوهی و فلتخم  بهاذم  ماوقا و  همه  ، دنا هتخانـش  تیمـسر  هب  ار  وا  ندوب  دیواج  هدنز  ینامـسآ  نایدا  همه  لاح  نیع  رد  ددرگ و  تفگش 

يرهاط هللا  بیبح  باتفآ ،  يامیس  این 2- يوسوم  داوج  دمحم  فلؤم  رصع ،  ماما  تخانش  -1 عبانم :  دندش .  اریذپ  ارنآ  مالسا  ینارصن و 
یضیف دارم  ناهج ،  حلصم  يامیس  يردیح 4- هللا  زیزع  تاجن ،  دیما و  مسجت  - 3

تاقالم

دنا هدید  ار  ترضح  یلاسدرخ  رد  هک  یناسک 
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؟ دناهدرک ترایز  ار  وا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  ماگنه  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دناهدرک ترایز  ار  وا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  ماگنه  یناسک  هچ 

خساپ

نز  - 2 یقرواپ } ص 424 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ( . } ع  ) داوج ماما  رتخد  همیکح   - 1 درب : مان  ناوتیم  دروم  نیا  رد  ار  رفن  جنپ  یماسا 
زینک  - 5 یقرواپ } ص 430 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  . } هیرامو میـسن  3و4 -  یقرواپ } ص 240-242 . یـسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  . } هلباق

{ یقرواپ ص 431 . نامه ، یقرواپ .  (. } ع  ) يرکسع ماما 

؟ دناهدید ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  مالسلاهیلعيرکسع ، ماما  تایح  رخآ  لاس  جنپ  تدم  رد  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دناهدید ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  مالسلاهیلعيرکسع ، ماما  تایح  رخآ  لاس  جنپ  تدم  رد  یناسک  هچ 

خساپ

؛  ص 435 نیدلا ، لامک  یقرواپ .  . } رفن لهچ  اب  يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم   - 1 درک : هراشا  ياهدع  یماسا  هب  ناوتیم  لاؤس  نیا  دروم  رد 
{ یقرواپ ح 18 . ص 25 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 434 ؛  نامه ، یقرواپ .  . } نوراهوبا  - 2 یقرواپ } ح 19 . ص 25 ، ج 52 ، راونألاراحب ،
 . یقرواـپ . } يزاوهاورمع  - 4 یقرواپ } ح 17 . ص 25 ، راونـألاراحب ج 52 ، ص 436 ؛  ناـمه ، یقرواـپ .  . } شوـقنم نب  بوـقعی   - 3

ص 351. ج 2 ، داـشرالا ، یقرواـپ .  (. } ع  ) داوج ماـما  رتـخد  همیکح   - 5 یقرواپ } ص 332 . ج 1 ، یفاـک ، ص 353 ؛  ج 2 ، داشرالا ،
ص نامه ، یقرواپ .  . } مداـخ فیرظ  رـصن  وبا   - 7 یقرواپ } نامه . یقرواپ .  . } رفعج نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  دّـمحم   - 6 یقرواپ }
 . یقرواپ . } یتخبون یلع  نب  لیعامـساو  مداخ  دـیقع   - 9 یقرواپ } ص 352 . ناـمه ، یقرواـپ .  . } رهطم نب  یلعوبا   - 8 یقرواپ } . 354

، نیدلا لامک  یقرواپ .  (. } ع  ) يرکـسع ماما  مداخ  میـسن ،  - 10 یقرواپ } ص 16 . ج 52 ، راونألاراحب ، ص 273-271 ؛  یسوط ، ۀبیغلا ،
 - 12 یقرواپ } ص 5 . ج 51 ، راونألاراحب ، ص 431 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  (. } ع  ) يرکـسع ماما  باحـصا   - 11 یقرواپ } ص 441 .
نب میهاربا   - 14 یقرواپ } ح 1 . نامه ، یقرواـپ .  . } ورمعوبا  - 13 یقرواپ } ح 6 . ص 329 ، ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  . } سراـف زا  يدرم 

ص یـسوط ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  . } ياردام بحاص  قیـشر   - 15 یقرواپ } ح 6 . ص 331 ، نامه ، یقرواپ .  . } شمداخو يروباـشین  هدـبع 
 - 17 یقرواپ } ص 246 . یـسوط ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  . } یندـم میهاربا  نب  لماک   - 16 یقرواپ } ح 36 . ج 52 ، راونـألاراحب ، 250-248 ؛ 

{ یقرواپ ص 23 . ج 52 ، راونألاراحب ، ص 384 ؛  نیدلا ، لامک  یقرواپ .  . } یّمق قاحسا  نب  دمحا 

؟ دناهدومن تاقالم  ار  ترضح  ارغص  تبیغ  رصع  رد  یناسک  هچ 

شسرپ

زا 1779تیودهم هحفص 636 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دناهدومن تاقالم  ار  ترضح  ارغص  تبیغ  رصع  رد  یناسک  هچ 

خساپ

نب دمحم   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هب  هک  دناهدش  بایفرش  ترضح  تاقالم  هب  ارغـص  تبیغ  رـصع  رد  يرایـسب  تعامج 
 - 3 یقرواــپ } ص 441 . ناــمه ، یقرواــپ .  .} رــصنوباو فـیرط   - 2 یقرواــپ } ص 440 . نیدــلا ، لاـمک  یقرواـپ .  .} يرْمَع ناــمثع 

هَّللادبع یبا   - 5 یقرواپ } ص 324 . ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  یقرواپ .  .} سیردا نب  میهاربا   - 4 یقرواپ } ص 444 . نامه ، یقرواپ .  .} يدزا
لیعامسا نب  دّمحم   - 7 یقرواپ } ص 335 . نامه ، یقرواپ .  .} راـیزهم نب  میهاربا   - 6 یقرواپ } ص 229 . نامه ، یقرواپ .  .} حـلاص نب 

هک یناسک  زا  رفن  یماسا 265  یتیاور  رد  یـسلجم  موحرم  نارگیدو . یقرواپ } ص 351 . ج 2 ، داشرالا ، یقرواپ .  .} رفعج نب  یـسوم  نب 
{ یقرواپ ص 1-77 . ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  .} تسا هدرب  مان  ار  دناهدش  بایفرش  ترضح  تاقالم  هب  ارغص  تبیغ  رصع  رد 

. دنا هدرک  هدهاشم  یلاس  درخ  رد  ار  ترضح  هک  یناسک 

شسرپ

. دنا هدرک  هدهاشم  یلاس  درخ  رد  ار  ترضح  هک  یناسک 

خساپ

هک هدرک  تیاور  قحسا  نب  دمحا  زا  قودص  خیـش  (: 3) میوشیم روآدای  تسا  هدش  تیاور  مالسلا » هیلع  » يرکـسع نسح  ماما  زا  یثیدح 
دشابیم یسک  هچ  وا  زا  دعب  ماما  هک  منک  لاوس  ترـضح  نآ  زا  متـساوخیم  و  مالـسلا » هیلع  » يرکـسع نسح  ماما  تمدخ  هب  متفر  تفگ 

زا یلاخ  ار  نیمز  لاح  ات  تسا  هدرک  قلخ  ار  مدآ  هک  يزور  زا  لج  زع و  يادـخ  دـمحا  يا  هک  دومرف  منک  لاؤس  هکنآ  زا  شیپ  ترـضح 
ببـس هب  دنکیم و  عفد  نیمز  لها  زا  ار  اهالب  وا  تکرب  هب  تشاذگ و  دهاوخن  یلاخ  ادخ  تجح  زا  مه  تمایق  زور  ات  دـینادرگن و  تجح 

ترضح تسیک ؟ وت  هفیلخ  ماما و  سپ  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ  دزاس ، تکرب  رپ  ار  نیمز  تالوصحم  دنکیم و  لزان  نامسآ  زا  ار  ناراب  وا 
زا دـعب  ماما  تسا  نیا  دـمحا  يا  تفگ  دومنیم  هلاس  هس  هدراهچ و  بش  هام  دـننام  دروآ  دوخ  اب  یکدوک  دـش و  هناخ  لخاد  تساخرب و 

هینک ماـن و  قفاوم  وا  تنیک  ماـن و  دـنزرف  نیا  مدومنیمن  وت  هب  ار  نیا  وا  ياـهتجح  ادـخ و  دزن  یتسه  یمارگ  وت  هک  دوب  نیا  هن  رگا  نم و 
تّما نیا  رد  وا  لثم  دمحا  يا  دشاب ، هدش  متـس  روج و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  درک  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و  لوسر  ترـضح 
هارمگ ندش و  كاله  زا  وا  تبیغ  زا  دباین  تاجن  هک  یندش  بیاغ  دش  دـهاوخ  بیاغ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا  نینرقلاوذ  رـضخ و  دـننامه 

رد وا . ... جرف  لیجعت  يارب  دنک  اعد  هک  ار  وا  ادخ  دهد  قیفوت  وا و  تماما  هب  داقتعا  رب  درادـب  تباث  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  رگم  ندـیدرگ 
عفد نیمز  لها  زا  ار  اهالب  وا  تکرب  هب  هک  تسا  هدوبن  تجح  نودب  نیمز  هدرک  قلخ  ار  نیمز  ادخ  هک  ینامز  زا  هک  هدمآ  زین  ثیدح  نیا 

رد مالـسلا » مهیلع  » همئا مرکا و  ربمغیپ  زا  تسا . بیاغ  ماما  نامز  تجح  دنایورب و  ار  نیمز  ياهتکرب  دتـسرفب و  ناراب  وا  ببـس  هب  دـنک و 
ص 345. رثالابختنم ، باتک  ( 3 تسا . هدش  تیاور  ترضح  نآ  دوجو  موزل  تالاح و  تاّیصوصخ و  باب 

. دینک رکذ  دناهدوب ، ناشیا  دلوت  دهاش  هک  ار  يدارفا  زین  و  (ع ) نامز ماما  دلوت  نامز  ناکم و 

شسرپ
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. دینک رکذ  دناهدوب ، ناشیا  دلوت  دهاش  هک  ار  يدارفا  زین  و  (ع ) نامز ماما  دلوت  نامز  ناکم و 

خساپ

نآ هتسجخ  تدالو  لصا  دناهتشون ، جع ) ) يدهم ترضح  تدالو  یگنوگچ  خیرات و  صوصخ  رد  ینـس  هعیـش و  ناخروم  هک  هچنآ  قبط 
تسا نیا  ناقثوم  دزن  ملسم  مولعم و  ربخ  : » دیوگیم يزودنق  نامیلـس  خیـش  ساسا ، نیا  رب  تسا . خیرات  یعطق  ملـسم و  روما  زا  ترـضح 

ینب يافلخ  هک  اجنآ  زا  اـما  { 1 «.} تسا هدـش  عقاو  ارماس ، رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 255  نابعـش  همین  بش  رد  جـع ) ) مئاق تدالو  هک 
داد لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  جع ) ) دوعوم يدهم  و  (ع ) يرکسع نسح  ماما  نادنزرف  زا  نایعیش  ماما  نیمهدزاود  دنتـسنادیم  سابع 
زا جـع ) ) يدـهم ماما  ورنیا ، زا  دـننک . شوماخ  ار  رون  نیا  دـندمآرب  ددـص  رد  دـبوکیم  مه  رد  ار  داـسف  یهارمگ و  ياـهژد  دـنکیم و 
زا یخرب  هلمج  زا  ياهدـع  دوجو  نیا  اب  یلو  دـندیدیمن ، ار  ناشیا  مومع  روط  هب  مدرم  دـناهدوب و  ناـهن  رد  هراومه  تدـالو  زور  نیتسخن 

رتخد  ) نوتاخ همیکح  . 1 زا : دنترابع  اهنآ  زا  یضعب  هک  دناهتشاد  ار  ترـضح  تمدخ  یبایفرـش  قیفوت  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  باحـصا 
میـسن و درک و  ترایز  شدـلوت  بش  رد  ار  جـع ) ) يدـهم ترـضح  هک  (ع » يرکـسع نسح  ماما  همع  و  (ع ) يداه ماما  رهاوخ  داوج ، ماما 

نامـسآ هب  ور  ار  هبابـس  تشگنا  درک و  هدجـس  كاخ  هب  دش  دلوتم  كدوک  نیا  ات  دـنتفگ : نوتاخ  همیکح  هب  ترـضح  نآ  نازینک  هیرام 
بحاص رب  : » دیوگیم مداخ  ریـصبوبا  . 2 { 2 .} هلآ دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  هللادـمحلا  تفگ : درک و  هسطع  دومن و  دـنلب 

يرآ مدرک : ضرع  یسانشیم ؟ ارم  دومرف : ترضح  مدرک . مالس  متفر و  کیدزن  دوب  هراوهگ  نورد  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  جع ) ) نامزلا
نیرخآ نم  { 3«;} یتعیـش یلها و  نم  ألبلا  عفری  یب  أیـصوألا و  متاخ  انا  : » دورمف ترـضح  یتسه . نم  ماما  دنزرف  نم و  دیـس  گرزب و  وت 

يرئاح خیش  بصانلا ، مازلا  [. 2 / ] ص 114 ج 3 ، يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  [. 1 . ] دوشیم فرطرب  منایعیش  زا  الب  نم  هلیسو  هب  متسه و  یصو 
ص جع ،) ) نامز ماما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دصکی  زا : لقن  هب  ص 499 ، ج 2 ، یبرا ، همالع  هّمغلا ، فشک  [. 3 / ] ص 340 ج 1 ، يدزی ،

/46

فرشت ناکما 

؟ دنا هدیسر  هجرد  نیا  هب  هنوگچ  دارفا  نیا  دراد ؟ هطبار  یّصاخ  دارفا  اب  تبیغ  نامز  رد  يدهم 7 ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ دنا هدیسر  هجرد  نیا  هب  هنوگچ  دارفا  نیا  دراد ؟ هطبار  یّصاخ  دارفا  اب  تبیغ  نامز  رد  يدهم 7 ترضح  ایآ 

خساپ

, دنشاب طابترا  رد  ترضح  نآ  اب  یصاخدارفا  ای  دشاب , هتشاد  هطبار  یّصاخ  دارفا  اب  تبیغ  نامز  رد  يدهم 7 ترضح  هک  هلئسم  نیا  ياعدا 
بئان هب  ترضح  نآ  ءهمان  رد  هدش و  عطق  یلک  هب  میقتسم  طابترااربک  تبیغ  نامز  رد  هدیسر ,  ام  هب  هک  یتایاور  ساسا  رب  تسا .  لکشم 

گرزب وت  گرم  رد  ار  وت  ینید  ناردارب  شاداپ  دنوادخ  ونشب ; يرمـس !  دمحم  نب  یلع  يا  تسا :  هدمآ  يرمـس )  نسحلاوبا   ) شمراهچ
هک نکن  یفرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  سک  چیه  نک و  یگدیسر  دوخ  ياهراک  هب  سپ  ; درم یهاوخ  رگید  زور  شـش  ات  وت  دنادرگ !

تواسق اه و  نامز  تشذگ  زا  دعب  مه  نآ  دهد ; هزاجا  دنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  تسین  يروهظرگید  تسا و  هدـش  عقاو  لماک  تبیغ 
هاگآ دنا ;  هدید  ارم  دننک  یم  اعّدا  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  یناسک  نایعیـش  نایم  رد  يدوز  هب  دوب . دـهاوخ  متـسزا ,  نیمز  ندـش  رپ  اه و  لد 
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هتبلا ( 1 .) ددـنب یم  ارتفا  نم  رب  دـیوگ و  یم  غورد  تسا ,  هدـید  ارم  دـنک  اعدا  ینامـسآ  ءهحیـص  ینایفـس و  جورخزا  شیپ  سک  ره  شاب 
(2 .) دننکن وگزاب  یسک  هب  اما  , دنوش لیان  ناشیا  رادید  هب  ترضح  نآ  صلاخ  ناتسود  هعیـش و  ناکین  تشرـس و  كاپ  دارفا  تسا  نکمم 
. دشاب نامز  ماما  دننز  یم  هنامگ  هک  تسا  نامز  ماما  نارای  رضحم  هب  فرشت  یقبام  دننیبب و  هفشاکم  لاح  رد  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا 
. دنک یم  تکرش  هلاسره  جح  مسوم  دننام  یمسارم  رد  دسانـش و  یمن  ار  وا  یـسک  یلو  دنک , یم  ادیپ  روضح  مدرم  نیب  رد  ترـضح  نآ 

یم تکرـش  جح  مسارم  رد  لاس  ره  يدهم 7 ترـضح  مسق !  ادخ  هب  تسا :  هدش  لقن  ترـضح  نآ  باّون  زا  یکی  نامثع ,  نب  دـمحم  زا 
یلع یقروا 1. پـ ( ) 4 : ) دومرف قداص 7 ماما  ( 3 .) دنـسانش یمنار  وا  یلو  دـننیب , یم  ار  وا  مدرم  دسانـش و  یم  دـنیب و  یم  ار  مدرم  وا  دـنک .

 . نامه یقروا 4. پـ  ) ص 930 نامه ,  یقروا 3. پـ  ) ص 929 نامه ,  یقروا 2. پـ  . ) صیخلت اب  ص 928  دوعوم , يدهم  یناود , 

؟ دراد ناکما  يربک  تبیغ  نارود  رد  فرشت  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ناکما  يربک  تبیغ  نارود  رد  فرشت  ایآ 

خساپ

نکمم و يرما  فرـشت  هک  دندقتعم  یهورگ  دراد :. دوجو  هاگدید  ود  يربک  تبیغ  نارود  رد  ترـضح  نآ  اب  رادـید  طابترا و  هلئـسم  رد 
(2 . ) تسا هداتفا  قافتا  ررکم  هرود  نیا  رد  فرـشت  تاقالم و  دنیوگیم  دننادیم و  شعوقو  ار  نآ  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  تسا و  یندش 

لیالد دننکیم . هماقا  شیوخ  هدیقع  تابثا  يارب  یلیالد  هورگ  ود  نآ  زا  کی  ره  دـننادیم و  نکمم  ریغ  يرما  ار  تاقالم  رگید ، ياهدـع 
یلع هب  ترضح  نآ  عیقوت   - 1 زا : دنترابع  هک  دناهدرک  هماقا  فرـشت  ناکما  مدع  رب  لیلد  راهچ  هورگ  نیا  تاقالم  ناکما  مدـع  هب  نیلئاق 

دنیبیم و ار  مدرم  وا  دنکیم . یگدنز  مدرم  نایمرد  ترضح  نآ  دنراد  تلالد  هک  یتایاور   - 2 صاخ . بیان  نیرخآ  يرمس -  دمحم  نب 
ار وا  مدرم  یلو  دـنراد  روـضح  جـح  مسوـم  رد  ترـضح  نآ  دـنراد  تلـالد  هک  یتاـیاور   - 3 دنـسانشیمن . ار  وا  مدرم  یلو  دسانــشیم 

یفیرـش عیقوت  ای  همان  اهنآ  لیلد  نیرتمهم  اـما  تسا . هعیـش  ناـحتما  نارود  تبیغ ، نارود  دـنراد ، تلـالد  هک  یتاـیاور   - 4 دنسانشیمن .
نانآ ییاعدا  لیالد  هیقب  دـشابیم . ياهزجعم  يواح  تسا و  هدیـسر  يرمـس  نسحلاوبا  تسد  هب  ترـضح  نآ  هسدـقم  هیحاـن  زا  هک  تسا 

یعدـم هک  تسین  یـسک  دراد . تلالد  مدرم  مومع  هدـهاشم  تیؤر و  یفن  رب  تایاور  نآ  اریز  تسا ؛ هیجوت  لباق  درادـن و  نشور  یتلـالد 
هب شدوجو  ضیف  زا  دـندرگ و  لیان  نآ  ریغ  ای  جـح  مسوم  رد  ترـضح  نآ  ترایز  ضیف  هب  دـنناوتیم  یتیعـضو  ره  رد  مدرم  همه  دـشاب 

عیقوت رد  جردنم  تاکن  نییبت  رتفم "و  بذاک  وهف  هدهاشملا  یعدا  نمف   " قادـصم موهفم و  ندـش  نشور  يارب  دـنربب . هرهب  میقتـسم  روط 
دمحم نب  یلع  اـی  میحرلا " نمحرلا  هللا  مسب  . " دوـش رکذ  كراـبم  عـیقوت  نتم  هـک  دـبلطیم  هـتفرگ ، رارق  هورگ  ود  ره  دانتـسا  دروـم  هـک 

دعب کماقم  موقی  دـحا  یلا  صوت  كرما و ال  عمجاـف  ماـیا ، هتـس  نیب  کـنیب و  اـم  تیم  کـناف  کـیف ، کـناوخا  رجا  هللا  مظعا  يرمـسلا 
ضرالا ءالئما  بولقلا و  هوسق  دـمالا و  لوط  دـعب  کلذ  لجوزع و  هللا  نذا  دـعب  الا  روهظ  الف  هماـتلا )  ) هیناـثلا هبیغلا  تعقو  دـقف  کـتافو ،

هللااب الا  ةوق  لوح و ال  رتفم و ال  بذاک  وهف  هحیصلا  ینایفسلا و  جورخ  لبق  هدهاشملا  یعدا  نمف  الا  هدهاشملا . یعدی  نم  یتأیـس  اروج و 
هب دـننکیم  دنتـسم  ار  ناشفرح  دـننادیم ، نکمم  ریغ  يربک  تبیغ  نارود  رد  ار  ع )  ) نامز ماما  اب  تاـقالم  هک  یناـسک  ( 3 (؛ میظعلا یلعلا 

هاگآ دننکیم . ارم  ندـید  هدـهاشم و  ياعدا  نم  نایعیـش  زا  يدارفا  يدوز  هب  هدومرف ، تحارـص  هب  ترـضح  دـنیوگیم  عیقوت و  نیا  لیذ 
جردنم تاکن  تسا . هدننزارتفا  يوگغورد  وا  تسا ، هدید  ارم  هک  دنک  اعدا  ینامسآ ، هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  دیـشاب ،

عمج و ار  دوخ  ياهراک  سپ  يریمیم  رگید  زور  شش  امش  هک  دهدیم  ربخ  تماما -  ملع  قیرط  زا  يرمـس -  هب  ترـضح  عیقوت 1 -  رد 
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هچ هدش . یفن  يرمـس  دمحم  نب  یلع  توف  زا  دـعب  صاخ  تباین  ماقم   - 2 دومرف . ترـضح  هک  دوشیم  عقاو  هنوگ  نامه  رما  نک و  روج 
تیصو سک  چیه  هب  دهدیم . روتسد  يرمس  هب  اذل  دیسر ، ارف  يربک )  ) مود تبیغ  نامز  دش و  يرپس  يرغص  ای  یلوا  تبیغ  هرود  هک  نیا 

امش هدیـسر و  ارف  يربک  تبیغ  نارود  هک  نیا  اب  دهدیم ، ربخ  دنکیم و  ییوگشیپ  ترـضح   - 3 دشاب . تنیـشناج  وت ، زا  سپ  هک  نکن 
دنوشیم ادـیپ  یناسک  يدوز  هب  یلو  ینکیمن ، یفرعم  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  یـسک  یهدیم و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  شیوخ  تیرومأم 

. تسا یعطق  ملسم و  هچ  نآ  دراد . یگتسب  یهلا  نامرف  هب  تسا و  صخشمان  روهظ  قیقد  نامز   - 4 دننکیم . تیؤر  هدهاشم و  ياعدا  هک 
. دشاب هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هدرک و  ادیپ  یتخس  تواسق و  اهلد  هک  دوشیم  عقاو  یتقو  روهظ  تسا و  ینالوط  تبیغ  نارود 

( جع ) نامز ماما  تاقالم 

هراشا

؟ تسیچ ع )  ) نامز ماما  تباین  هرابرد  تقیقح 

شسرپ

؟ تسیچ ع )  ) نامز ماما  تباین  هرابرد  تقیقح  جع ) ) نامز ماما  تاقالم 

خساپ

يارب هک  یتافرشت  تایاکح و  تایاور و  یخرب  اب  نآ  هضراعم  ناوت  مدع  دنـسرب و  هشدخ  داجیا  هار  زا  فرـشت ، ناکما  هب  نیلئاق  زا  یخرب 
ای دناهدش ، ثحب  دراو  دوشیم ، لصاح  عطق  اهنآ  عومجم  زا  هدش و  عقاو  تامارک  هزجعم و  اب  هارمه  اهنآ ، ریغ  املع و  زا  نایعیش  یخرب 

يارب يدایز  ياهتاقالم  تیاـکح و  رکذ  اـب  اـی  تحارـص  هب  هعیـش  ياـملع  يـالجا  ناـگرزب و  زا  عیقوت  لـقان  ياـملع  زا  یخرب  دـناهتفگ 
هچ نآ  زا  ریغ  دندیمهفیم ، يرگید  قادصم  موهفم و  هدهاشملا " یعدا  نم   " هلمج زا  ای  دـناهدومن  ضارعا  عیقوت  نآ  زا  المع  صاخـشا ،
نآ تسا ، ییالاو  سدقم و  ماقم  صاخ ، تباین  ماقم  دـش . رکذ  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـنرادیم . راهظا  فرـشت  تاقالم و  نافلاخم  هک  ار 
نیا اب  هک  دـنادیم  تماما  ملع  هب  یلو  درادـن ، دوجو  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  زا  دـعب  یتباـین  دوش  مـالعا  هک  دـنکیم  رما  ادـتبا  ترـضح 

شیوخ ییوگ  شیپ  اب  اذل  دناهدومن ، هدهاشم  ار  ترـضح  هک  درک  دنهاوخ  اعدا  دـنیایمرب و  هدافتـسا  ءوس  ددـصرد  دارفا  یخرب  فصو ،
ادخ لالح  هلیسو  نیا  هب  دنز و  اج  قح  مان  هب  ار  لطاب  بذاک ، ياهاعدا  اب  دناوتن  یسک  ره  ات  دنریگب  ار  هدافتسا  ءوس  نیا  يولج  دنتساوخ 

هیزنت ياهباتک  رد  يدـهلا  ملع  یـضترم  دیـس  لـثم  ددرگن - . یفرعم  سکع  هب  رکنم و  ماـن  هب  فورعم ، دوشن و  لـالح  مارح  مارح و  ار 
. دئاوفلا زنک  رد  یکجارک -  ققحم  " یفاشلا - . صیخلت  هبیغلا -   " ياهباتک رد  یسوط  خیـش  عنقملا - . یفاش و  تبیغ -  هلاسر  ءایبنالا - 

یلع نینمؤملا - . سلاجم  رد  يرتشوش  هللا  رون  یضاق  ءاملعلا - . صصق  رد  یلع  رفـص  الم  دیلقتلا - . نم  ذقنملارد  یـصمح  نیدلا  دیدس 
هچ هک  تسا  نیا  تقیقح  يوأملا . هنج  بقاثلا و  مجن  رد  يرون  ثدـحم  يرولا - . مالعا  رد  یـسربط  همغلا - . فشک  رد  یلبرا  یـسع  نب 

ناگدننک رادید  عیقوت ، حیرص و  قباطم  رگید ، نایب  هب  هدهاشم . تیؤر و  ناکما  هن  تسا  هدهاشم  تیؤر و  ياعدا  هدش ، یفن  عیقوت  رد  هک 
یخرب اذل  ددرگیمن ، عقاو  عیقوت  لومشم  دنکن . راهظا  ار  نآ  دشاب و  هتشادن  ییاعدا  دنیبب و  ار  ماما  هک  یـسک  دنرادن و  ار  نآ  راهظا  قح 
تمدـخ فرـشت  تاقالم و  ناکما  دـنهدیم . رارق  دـییأت  دروم  ار  نآ  دـننکیم و  رکذ  ناشباتک  رد  ار  كرابم  عیقوت  هک  نیا  نیع  رد  املع 

مه دنکیم و  رکذ  ار  كرابم  عیقوت  مه  یسلجم  همالع   - 1 دینک : هجوت  ناگرزب  تاملک  زا  هنومن  دنچ  هب  دننکیمن . یفن  مه  ار  ترضح 
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ضقانت و عفر  يارب  اذل  تسا ، يرهاظ  ضقانت  نیا  هجوتم  وا  دنکیم . نایب  ع )  ) نامز ماما  اب  ار  املع  زا  يریثک  هدع  تاقالمزا  ییاه  ناتساد 
دننامه ار  رابخا  دـناراوگرزب و  نآ  زا  صاخ  تباین  اـی  هدـهاشم  یعدـم  هک  دوش  لـمح  یناـسک  رب  عیقوت  دـیاش  دـسیونیم : عیقوت  لـیوأت 

دعب هدرک و  رکذ  ار  عـیقوت  یلبرا  یـسیع  نـب  یلع   - 2 ( 4 .) دـننک نایب  مدرم  يارب  ترـضح  نآ  بناج  زا  دـنهاوخب  هعبرا  باون  ناریفس و 
ار فرـشت  ناکما  عیقوت و  دافم  نیب  يرهاظ  ضقانت  سپـس  دسریمن . جـع )  ) نامز ماما  تمدـخ  هب  یـسک  هک  میرادـن  عطق  ام  دـسیونیم :
، دنیبب ار  ترضح  نآ  یـصخش  رگا  اریز  درادن  دوجو  ضقانت  ترـضح  نآ  اب  تاقالم  عیقوت و  دافم  نیب  دهدیم ، خساپ  دزاسیم و  حرطم 
ار عیقوت  هر )  ) یسوط خیـش   - 3 ( 5 . ) تسا وگغورد  دنک  ییاعدا  نینچ  یـسک  رگا  دنک و  هدهاشم  تیؤر و  ياعدا  دـیابن  هک  دـنادیم  وا 

رهاظ نانآ  رتشیب  يارب  هک  تسا  زیاج  هکلب  دـشاب ، ناهنپ  دوخ  يایلوا  مامت  زا  ترـضح  هک  میرادـن  عطق  ام  دـسیونیم : اـما  دـنکیم ، رکذ 
زیاج ام  دـسیونیم : تسا  فرـشت  ناکما  هب  نیلئاق  زا  یکی  هک  هر )  ) یـضترم دیـس   - 4 ار . دوخ  لاح  رگم  یناـسنا  ره  دـنادیمن  ددرگ و 

تاـیاور زا  ثحب : هجیتن  ( 6 .) دـنریگ هرهب  دـنوش و  ناشرـضحم  بایفرـش  ناشیا ، تماما  هب  نادـقتعم  ایلوا و  زا  يداـیز  هورگ  هک  مینادیم 
یعدا نم   " ساسارب هک  یناسک  یتح  هعیـش  ياملع  ناـگرزب  باحـصا و  تاـملک  زا  يربک و  تبیغ  نارود  رد  تاـقالم  فرـشت و  ناـکما 

روط هب  ار  فرـشت  تاقالم و  الوا : هک : دیآیم  تسد  هب  درادن ، ناکما  تبیغ  نامز  رد  فرـشت  هک  دـندقتعم  رتفم " بذاک  وهف  هدـهاشملا 
دنیوگیم ًاحیرص  دننادیم و  نکمم  لادبا  هتـسراو و  ياهتیـصخش  صلخم و  نایعیـش  صاوخ و  يارب  ار  نآ  هکلب  دننکیمن ، یفن  قلطم 

، دهد خر  يرادید  رگا  ای  دنربب  هرهب  ماما  دوجو  زا  میقتـسم  ریغ  یهلا  يایلوا  زا  یخرب  هک  نیا  اب  درادن  یتافانم  هدهاشم ) ناکما  مدع   ) نیا
ترـضح هدهاشم  فرـشت و  دنتخود  شناهد  دندرک و  رهم  دـنتخوما  قح  رارـسا  زا  هک  نآ  رگید : نایب  هب  ( 7 .) دنشاب هتشادن  ياعدا  نینچ 

هب تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـندرگیمن  هدـهاشم  یعدـم  دـننکیمن و  ءاـشفا  ار  نآ  دنرارـسا و  ظـفاح  هک  یناـسک  يارب  اـما  تسا  نکمم 
اب هدـهاشم  هک  یتروص  رد  دـنیوگیم ، تاقالم  هدـهاشم و  نافلاخم  زا  یخرب  ًاـیناث : تفرگ . دـنهاوخ  رارق  بیذـکت  دروم  عیقوت  حیرـصت 

هدهاشم و رگا  ههبـش  کی  خساپ  ( 8 . ) درادـن یتفلاخم  نآ  اب  عیقوت  ًارهاظ  دـشاب ، هتـشادن  لیلد  هب  زاین  نآ  تابثا  هک  دـیامن  خر  ياهزجعم 
همه نیا  سپ  دومن  بیذـکت  ار  یعدـم  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  درادـن . یتافانم  عیقوت  اب  هدـهاشم  ياعدا  زاربا و  راهظا و  نودـب  تاقالم 
خیـش یلیبدرا و  سدـقم  یلح ، همالع  مولعلا ، رحب  همالع  دـننامه  اهتیـصخش  یخرب  فرـشت  تاقالم و  زا  هک  ییاـه  ناتـساد  تیاـکح و 

؟ تسا ءارتفا  غورد و  اهنیا  همه  تفگ : عیقوت  ساسارب  دـیابن  ایآ  دـش و  هدـیمهف  یقیرط  هچ  زا  هدـمآ ، اـهباتک  رد  اـهنآ  ریغ  يراـصنا و 
ییاعدا نینچ  دوخ ، ياهباتک  رد  هن  دناهداد  ار  ترـضح  هب  طابترا  رادید و  تبـسن  اهنآ  بهک ه  يراوگرزب  ياهقف  املع و  مامت  خـساپ :

هک ار  ینید  ماکحا  یهقف و  لئاسم  یتح  هتفهن  هدهاشم  ياعدا  مدع  رد  هک  یتمکح  ساسارب  نانآ  رگید . ياج  رد  هن  دناهدرک و  حرطم  ار 
فرشت و عوضوم  دنریگن و  رارق  عیقوت  لومشم  ات  دندرکن  راهظا  دندومن  تفایرد  خساپ  دندرک و  لاؤس  ترضح  زا  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم 

قوثو دروم  دارفا  زا  یخرب  طسوت  تاقالم  هلئسم  نانآ  تلحر  زا  دعب  هکلب  تشگن ، راکشآ  نانآ  تایح  نامز  رد  نانآ  زا  کی  چیه  رادید 
هحیار ياهعقاو  زا  یهاـگ  ناـنآ  داـمتعا  دروم  دارفا  هک  قیرط  نیا  هب  تسا . هدـش  ءاـشفا  دـندوب  ناراوگرزب  نآ  رارـسا  مرحم  هک  داـمتعا  و 

رد ار  نانآ  یلاؤس  حرط  اب  ای  دننک  نایب  ار  تاقالم  رابخا  زا  يزیچ  دنتساوخیم  نانآ  زا  ماربا  رارصا و  اب  دندرکیم و  مامـشتسا  ار  تاقالم 
 - یعرـش دهعت  قاثیم و  نتفرگ  اب  اذل  دننک ، زاربا  ار  تیعقاو  زا  ياهشوگ  ای  دنیوگب  غورد  ای  دندشیم  روبجم  هک  دندادیم  رارق  یتیعـضو 

دنهاوخ یفرعم  وگغورد  ددرگیم و  بیذکت  ندش ، راکـشآ  راهظا و  تروص  رد  ددرگ و  راکـشآ  دـیابن  لیاسم  نیا  دنتـسه  هدـنز  ات  هک 
تافو زا  دـعب  ًالوا : هدـمآ  ربتعم  ياهباتک  رد  هچ  نآ  نیاربانب  دـندرکیم . ناـیب  دوخ  یبلق  تساوخ  مغریلع  تاـقالم  زا  ار  یبلاـطم  دـش ،

ار رکذـت  ود  لاقم  نایاپ  رد  نخـس . نایاپ  تسا . هتـشگ  نایب  اهتاقالم  هدرتسگ  قیاقح  زا  يوترپ  ًایناث : هدـش . راکـشآ  ناگدـننک  تاـقالم 
يریبعت " تسین . مولعم  وا  يارب  نارگید  لاح  اما  ار  دوخ  لاـح  رگم  دـنادیمن  اـم  زا  یـسک  ره   " هلمج  - 1 منیبیم : مزال  لاـح  هبنت  تهج 
ناکما هک  دناسریم  مالک  نیا  تسا . هدـمآ  هر )  ) یـسوط خیـش  یـضترم و  دیـس  ینعی  هعیـش  گرزب  ياملع  زا  رفن  ود  مالک  رد  هک  تسا 

ارتفا يوگ  غورد  تروص  نیا  ریغ  رد  درادن . ار  نارگید  هب  راهظا  قح  دوشیم  فرشم  یـسک  یلو  دراد ، دوجو  ترـضح  تمدخ  فرـشت 
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وا مینک  رکذ  لـماک  روط  هب  ار  هر )  ) یـسوط خیـش  تراـبع  تسا  مزـال  ینورد  لاـح  هبنت  يریگهجیتـن و  يارب   - 2 دوشیم . یفرعم  هدـننز 
دنادیمن ددرگ و  رهاظ  نانآ  رتشیب  يارب  هک  تسا  زیاج  هکلب  دشاب ، ناهنپ  دوخ ، يایلوا  مامت  زا  ترـضح  هک  میرادن  عطق  ام  : " دـسیونیم

يو يارب  هک  دـنادیم  دوشن  رهاظ  رگا  هدـیدرگ و  لیاز  ندـش ، ناهن  تلع  ددرگ . رهاـظ  وا  يارب  رگا  سپ  ار . دوخ  لاـح  رگم  یناـسنا  ره 
هدافتـسا قوف  تراـبع  زا  " تسا . هدوب  هچ  شریـصقت  دـنادن  لیـصفت  هب  هچ  رگا  ددرگیم . زاـب  وا  هب  هک  یلاکـشا  رطاـخ  هب  هدـشن ، رهاـظ 

اب ار  شاهطبار  رگا  درگنب . شیوخ  نورد  لاح  هب  هن ؟ ای  تسا  ترضح  نآ  باحصا  نارای و  وزج  هک  دنادب  دهاوخیم  یسک  ره  دوشیم ،
تسا و هدش  لیاز  وا  رد  تبیغ  تلع  هک  دمهفیم  دوخ  ددرگیم و  ققحت  فرشت  طابترا و  دشاب ، هدرک  حالـصا  شیادخ  ترـضح و  نآ 

جراخ باحـصا  روحم  زا  دنک  راهظا  رگا  هک  دنادیم  دنک و  راهظا  دیابن  اما  دوشیم ، بوسحم  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  تروص  نیا  رد 
دیدجت شیوخ  ياهراک  راتفر و  راتفگ و  رد  سپ  دنادیم . دوخ  زاب  هتفرگن ، تروص  یفرـشت  تاقالم و  شیالوم  وا و  نیب  رگا  ددرگیم .

تقایل نیا  يدارفا  يارب  تسا  نکمم  ددرگ . لصاح  فرشت  تقایل  ات  دنک  حالـصا  ار  دوخ  دنک . هبوت  تسا . عنام  روما  هچ  درگنب  دنک  رظن 
ياهظحل نآ  ینعی  دتفیب ؛ ریخأت  هب  نداد  ناج  راضتحا و  هظحل  ات  تاقالم  نیا  دنک  ءاضتقا  نانآ  تحلـصم  اما  ددرگ ، لصاح  یگتـسیاش  و 

هدش رکذ  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  انقزرلا . مهللا  دراد . شاهژیو  تیانع  ییوج و  لد  ترـضح و  نآ  كرابم  دوجو  هب  دـیدش  زاین  ناسنا  هک 
تهج  - 2 . 380 ص 367 -  ج 51 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  دـمحم   - 1 اهتشونیپ : تسین . ثیدـح  نآ  بیکرت  هیزجت و  هب  يزاـین 

یلع  " دوعوم يدهم  ای  هدش  هیمیمض  ص 200  راونالاراحب ، هب ج 53  هک  هر )  ) يرون ثدحم  يومأملا " هنج   " باتک هب  هعلاطم  ییانـشآ و 
ج همغلا ، فشک   - 5 ص 151 . ج 53 ، راونالاراحب ،  - 4 ص 361 . ج 51 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  دمحم   - 3 دوش . هعجارم  " یناود 
زا لقن  هب  ص 297 ، ج 2 ، یضترملا ، فیرـشلا  لیاسر   - 6 نامز . ماما  هماـن  هژیو   71 هرامـش 60 -  هزوح ، هلجم  زا  لقن  هب  ص 328 ، ، 3

ص 86. نامه ،  - 7 ص 98 . نامه ،

؟ دراد ناکما  هلئسم  نیا  ایآ  مینیبب ؟ ار  (ع ) نامز ماما  میناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دراد ناکما  هلئسم  نیا  ایآ  مینیبب ؟ ار  (ع ) نامز ماما  میناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

طابترا و ناـکما  يربک ، تبیغ  ناـمز  رد  1 ـ دراد : دوجو  هاگدـیدود  (ع ) يدـهم ترـضح  ناکما  ملاع  بطق  اب  طابترا  هدـهاشم و  ةرابرد 
نامز رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  هعیـش  ياملع  زا  یهورگ  دراد . ناـکما  هللاءاـیلوا  زا  یخرب  يارب  2 ـ درادن . دوجو  ترـضح  تاقالم  هدهاشم و 

، دنک تاقالم  هدهاشم و  ياعدا  هک  یسک  ترضح ، روتـسد  ساسا  رب  درادن و  دوجو  نایعیـش  يارب  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  ناکما  تبیغ ،
نمحرلا هللا  مسب  : " تسا هدـمآ  يرمـس ) دـمحم  نب  یلع   ) شـصاخ بئان  نیرخآ  هب  ترـضح  ۀـمان  نیرخآ  رد  درک . بیذـکت  ار  وا  دـیاب 

دوخ ياهراک  يریمیم . رگید  زور  شـش  ات  وت  دیامن . گرزب  وت  ةرابرد  ار  تناردارب  شاداپ  دنوادخ  يرمـس ! دمحم  نب  یلع  يا  میحرلا ،
يروهظ رگید  دش و  عقاو  يربک  هّمات و  تبیغ  هک  اریز  دشاب ، تنیـشناج  وت  زا  سپ  هک  نکن  تیـصو  سک  چـیه  هب  نک و  روج  عمج و  ار 

رپ متـس  زا  نیمز  دوش و  تخـس  تواـسقرپ و  اـه  لد  هک  تقو  نآ  دوب . دـهاوخ  ینـالوط  یتدـم  زا  دـعب  هک  ادـخ  نذا  زا  سپ  رگم  تسین 
و . " دینک بیذکت  ار  وا  دنکب ، ییاعدا  نینچ  سک  ره  درک . دنهاوخ  ار  نم  اب  رادید  هدهاشم و  ياعدا  نایعیش  زا  یـضعب  يدوز  هب  ددرگ .

يدارفا دراد  ناکما  یلو  تسین ، نکمم  ترضح  اب  تاقالم  هک  دوشیم  هدافتسا  همان  نیا  زا  هچرگ  " میظعلا . یلعلا  هللااب  ّالا  ةوق  الو  لوح  ال 
زا دعب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یلو  دنا ، هدید  ار  ترـضح  مولعلارحب  ۀمالع  دننام  ییاه  تیـصخش  دـننیبب . ار  ترـضح  نآ  سانـشان  روط  هب 
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رگا دنک . ار  نامز  ماما  ةدهاشم  ياعدا  دیابن  یـسک  هک  تسا  مّلـسم  تسا . هدوب  (ع ) نامز ماما  هک  دنا  هدز  سدـح  ای  هدرک  فشک  رادـید 
هدرب هرهب  (ع ) ماما دوجو  زا  میقتـسم  ریغ  یهلا ، يایلوا  زا  یخرب  هک  نیا  اب  درادن  یتافانم  یلو  مینک ، بیذـکت  ار  وا  دـیاب  درک  اعدا  یـسک 
يرود ناهانگ  زا  هک  تسا  نیا  تبیغ  نامز  رد  ام  ۀفیظو  [ 13]6. دنشاب هتشادن  ییاعدا  نینچ  دهد ، خر  يرادید  رگا  ای  دنربب  هرهب  ای  دنشاب 

جرف رد  لیجعت  يارب  هراومه  میـشاب . اشوک  یناسنا  تالامک  هب  ندیـسر  سفن و  بیذـهت  رد  مینک . تاـعارم  لاـح  همه  رد  ار  اوقت  مینک و 
اـه و بسک  دوـشن . ملظ  یـسک  هب  اـم  ۀـیحان  زا  مینک  یعـس  میـشاب . اـشوک  ناـگراچیب  نافعـضتسم و  هب  کـمک  رد  مـینک . اـعد  ترـضح 

قیفوت دنوادخ  دهد . رارق  هجوت  دروم  ار  ام  دـیآیب و  ام  رادـید  هب  ترـضح  دـیاش  میـشاب ، اوقت  اب  كاپ و  رگا  دـشاب . لالح  نامیاهدـمآرد 
. صیخلت اب  دعب ، هب  ص 72  ، 71 هرامش 70 -  هزوح ، هلجم   - 1 دیامرف . اطع  ام  ۀمه  هب  ار  ترضح  باکر  رد  يرازگ  تمدخ  ندید و 

ناکما هدهاشم  سپ  نیا  زا  تسا : هدمآ  هسدقم  ۀیحان  زا  هرداص  عیقوت  نیرخآ  رد  درک ؟ هدـهاشمار  نامز  ماما  ناوت  یم  يربک  تبیغ  ةرود  رد  ایآ 
؟ تسیچ عیقوت  نیا  رد  هدهاشم  يانعم  درادن .

شسرپ

هدهاشم سپ  نیا  زا  تسا : هدمآ  هسدقم  ۀیحان  زا  هرداص  عیقوت  نیرخآ  رد  درک ؟ هدهاشمار  نامز  ماما  ناوت  یم  يربک  تبیغ  ةرود  رد  ایآ 
؟ تسیچ عیقوت  نیا  رد  هدهاشم  يانعم  درادن . ناکما 

خساپ

. ناشیا تخانـش  اب  مأوت  يرهاظ  مشچ  اب  ندید  ینعی  ترـضح ، هدهاشم  تسناد . ار  هدهاشم  يانعم  تسیاب  یم  ادتبا  ییوگ ، خـساپ  زا  لبق 
هب دانتسا  ببـس  هب  یـضعب  دنتـسه : هاگدید  ود  ياراد  گرزب  ياملع  هن ، ای  دراد  ناکما  ترـضح  ةدهاشم  هک  نیاو  يربک  تبیغ  ةرود  رد 

: دـنیوگیم هتـسناد و  نکممان  تبیغ  رـصع  رد  ار  فیرـشلا ) هجرف  لاعت  هللا  لجع  ) يدـهم ماما  اب  رادـید  طاـبترا و  هنوگره  فیرـش ، عیقوت 
هئارا ار  یلیالد  هراب  نیا  رد  هتـسناد و  نکمم  ار  یهلا  لصاخ  يایلوا  فرـشت  رادـید و  املع ، زا  یـضعب  اما  تسا . رتفم  باّذـک  نآ  یعّدـم 

نیع رد  دشاب . هتخاس  علطم  ار  نارگید  هدرک ، كرد  تبیغ  ةرود  رد  ار  رـصع  ماما  رـضحم  هک  یـسک  تسا  هدشن  هدینـش  یلو  دـنا ، هدرک 
بیاغ رهاظ  رد  هک  یماما  روضح  ضیف  ینارون و  لامج  ةدـهاشم  زا  دـنا ، هدیـسر  يونعم  هیلاع  تاماقم  هب  هک  يدارفا  یهلا و  يایلوا  لاح 

تایاور فیرـش و  عیقوت  قبط  دنتخود . شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  قح  رارـسا  ار  هک  ره  دنتـسین : هرهب  یب  تسا ، رظان  یلو  دشاب ، یم 
هاگره صاخ  يدارفا  دراد  ناکما  زین  و  تسین ، ریذـپ  ناکما  يروضح  هدـهاشم  يداـع و  يراـجم  زا  ترـضح  ندـید  موصعم ، هب  دنتـسم 

زا ندرب  ضیف  یلو  دـشاب . نیمه  فیرـش  عیقوت  زا  روظنم  دـیاش  يرغـص  تبیغ  رد  هک  هنوگ  نآ  دـننک ، تاقالم  ار  ماـما  دـنناوتب  دـنهاوخب 
ياملع اهقف و  زا  یـضترم  دّیـس  تسا . نکمم  گرزب  ياـیلوا  اـملع و  يارب  دـنک ، هدارا  ماـما  هاـگره  يداـع و  ریغ  ياـه  هار  زا  شرـضحم 

، ناشیا تماما  هب  نادقتعم  ایلوا و  زا  يدایز  هورگ  هک  میناد  یم  زیاج  ام  دـسیون " : یم  هتـسیز ، یم  شیپ  لاس  رازه  هب  کیدزن  هک  گرزب 
زین تسا و  زیاج  نیا  هکلب  دوشن ، رهاظ  دوخ  نایعیـش  ایلوا و  زا  یخرب  رب  ماما  میرادـن  عطق  ام  دـنریگ . هرهب  دـنوش و  ناشرـضحم  باـیفرش 

مولعم ام  يارب  نارگید  لاح  اما  ار  دوخ  لاح  رگم  دـناد  یمن  ام  زا  سک  ره  ددرگن . رهاظ  نانآ  زا  کـی  چـیه  يارب  هک  دوب  دـهاوخ  زیاـج 
فرـشت هب  تبـسن  ینمـض  دـییأت  یعون  یلامجا و  يا  هراشا  ار " دوخ  لاح  رگم  دـناد  یمن  ام  زا  سک  ره   " ۀـلمج هب  هجوت  اـب  [ 1" .] تسین

، نامز ماما  ةژیو  هزوح ، ۀلجم  [ 1 . ] تسا دیفم  نامز " ماما  اب  طابترا   " ۀلاقم ةرامش 70 و 71  نامز  ماما  ةژیو  هزوح "  " ۀلجم ۀعلاطم  تسا .
ص 98. ، 71 ةرامش 70 -

یسک رگا   " هتفگ دوخ  باّون  زا  یکی  هب  ناشیا  هک  تسا  تسرد  نیا ایآ ؟ دیراد يرظن هچ ناشیا اب  ندرک  تبحص  و  جع ) ) نامز ماما  ندید  دروم  رد 
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؟" تسا هتفگ  غورد  هدید  ارم  هک  دیوگب 

شسرپ

هتفگ دوخ  باّون  زا  یکی  هب  ناشیا  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  دیراد ؟ يرظن  هچ  ناشیا  اب  ندرک  تبحـص  و  جع ) ) نامز ماما  ندید  دروم  رد 
؟" تسا هتفگ  غورد  هدید  ارم  هک  دیوگب  یسک  رگا  "

خساپ

عماجم رد  ترضح  هک  تسین  یکش  تخانش : نودب  ترـضح  ندید  1 ـ درک : هجوت  بلطم  دنچ  هب  دیاب  (ع ) يدهم ترـضح  ندید  ةرابرد 
روضح تافرع  هّکم و  رد  جح  مایا  رد  ًاصوصخم  هفرـشم  دهاشم  رد  دراد و  دمآ  تفر و  ًانایحا  مدرم  نیب  دنک و  یم  ادـیپ  روضح  فلتخم 

زا یخرب  لاح  حرـش  رد  ییاور و  ياه  باتک  رد  دنـسانش . یمن  ار  وا  اّما  دننیب  یم  ار  ناشیا  زین  مدرم  ودنک  یم  هدـهاشم  ار  مدرم  وا  دراد .
( جع ) يدهم ترضح  هک  دنا  هدز  سدح  ًادعب  اما  دنا ، هتخانشن  یلو  دنا ، هدید  ار  ترضح  هک  هداتفا  قافتا  رایسب  هک  هدش  لقن  ادخ  يایلوا 
، دنتـسه جع ) ) يدهم ترـضح  ناشیا  هک  نیا  زا  تخانـش  اب  هجوت و  اب  هارمه  ترـضح  رادید  تخانـش : اب  ترـضح  ندید  2 ـ تسا . هدوب 

ـ . تسا [ه  داتفا قافتا  مک  رادید  عون  نیا  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دـشاب ، هداتفا  قافتا  ادـخ  يایلوا  زا  یخرب  يارب  دـیاش  دراد و  ناکما  هچرگ 
هنوگچیه هدش ، ترضح  رادید  هب  قفوم  هک  یـسک  مود  ضرف  رد  ًاصوصخم  ود  کی و  ضرف  ود  رد  رادید : ياعدا  نودب  ترـضح  رادید 

یعدم رگا  و  دنک . یمن  حرطم  ما ، هدرک  تاقالم  جع ) ) يدهم  ] ترضح اب  هک  متسه  یـسک  نم  هک  نیا  ناونع  هب  ار  دوخ  درادن و  ییاعدا 
هب (ع ) يدهم ترـضح  اب  طابترا  دهاشم و  تیؤر و  ياعدا  زا  تایاور  رد  دوش . بیذکت  دیاب  دنک ، یفرعم  هدننک  تاقالم  ار  دوخ  دـشاب و 

دمحم نب  یلع   ) دوخ ریفـس  نیرخآ  هب  ترـضح  تسا . هتـشاگنا  وگغورد  باّذک و  ار  طابترا  رادـید و  یعدـم  هدـش و  يریگولج  تدـش 
تنیـشناج وت  زا  سپ  هک  نکن  تیـصو  سک  چـیه  هب  هدـب و  ماجنا  ار  دوخ  ياـهراک  يریم . یم  رگید  زور  شـش  اـت  وت  : " تشون يرمس )

اه لد  هک  دوش  یم  عقاو  ینالوط  یتدم  زا  سپ  روهظ  ةزاجا  دنوادخ . نذا  زا  سپ  رگم  تسین  يروهظ  دش و  عقاو  ّمات  مود و  تبیغ  دـشاب .
ارم ندید  هدهاشم و  ياعدا  هک  دمآ  دنهاوخ  نم  نایعیش  زا  یناسک  يدوز  هب  ددرگ . یم  رپ  متـس  زا  نیمز  دوش و  یم  تخـس  تواسقرپ و 

". تسا هدننز  ارتفا  يوگغورد  هدید ، ارم  هک  دنک  اعدا  ینامسآ  ۀحیص  ینایفس و  جورخ  زا  لبق  سک  ره  دیشاب  هاگآ  دننکب .

تسا دنمشهاوخ  دومن ؟ یط  دیاب  ار  یلحارم  هچ  دوش ؟ نشور  ع )   ) يدهملا حلاصابا  الوم  ینارون  لامج  هب  مراکهانگ  نامشچ  يزور  دوش  یم  ایآ 
. دینک ییامنهار 

شسرپ

؟ دومن یط  دـیاب  ار  یلحارم  هچ  دوـش ؟ نشور  ع )   ) يدـهملا حـلاصابا  ـالوم  یناروـن  لاـمج  هب  مراـکهانگ  نامـشچ  يزور  دوـش  یم  اـیآ 
. دینک ییامنهار  تسا  دنمشهاوخ 

خساپ

یم عورش  هادف  انحاورارصع  ماما  يادیش  ءهتخوس  لد  نآ  یناشاک ,  ضیف  هیقف ,  ثدحم  و  فراع ,  فوسلیف  زا  يراعشا  اب  ار  امـش  خساپ 
یک وا  تمـصع  يوک  هب  شیاسآ  ماقم  رد  یتیـصعم  قرغ  وت  درک  یناوت  رد  هب  رگ  رـس  درک ز  یناوت  رذگ  يداه  يدـهم  يوک  هب  مینک . 
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ای حـلاص  ناگـشیپ  اوقت  اهنت   1) درک یناوت  رگ  رفـس  نیا  زا  ینک  اـهدوس  هک  يوـپ  اوـقت  هار  هب  شیور  ندـید  مزع  هب  درک !؟ یناوـت  رذـگ 
نآ ناربـج  ددـصرد  اـی  دـنا  هدرک  ناربـج  ار  شیوـخ  دـنا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  حور  هیکزت  سفن و  بیذـهت  هبوـت و  هار  هک  یناراـکهانگ 
زا ار  نآ  دراد و  یبتارم  هتبلا  دننک . رارقرب  طابترا  ع )   ) نامز ماما  حلاصابا ,  ترـضح  اب  دننک و  مامـشتساار  رطع  دنناوت  یم  دـنا , هدـمآرب 

دیلک هک  تسا  یـسح  ءهدـهاشم  تیؤر و  اب  تاـقالم  میقتـسم ,  طاـبترا  میقتـسم :  ریغ  میقتـسم و  تسا :  هنوگ  ود  تفگ  ناوت  یم  یتهج 
تـسا ینابدرن  اهنت  تسا و  میقتـسم  طابترا  ریذپانادج , مزال و  ءهمدقم  میقتـسم  ریغ  طابترا  . دراد رارق  میقتـسم  ریغ  طابترا  رد  نآ  ءهنازخ 
یتسه نامسآ  نیرتدنلب  دیشروخ  زیگنارهم  عاعش  زا  تشاذگ و  مدق  نامـسآ  ناتـسآ  رد  دش  دراو  توکلم  هب  کلُم  زا  نآ  اب  ناوت  یم  هک 

نامز ماما  اب  طابترا  تاقالم و  هک  تفگ  ناوت  یم  رگید  رظنم  زا  تسا .  یلمع  یملع و  یفطاع و  یبلق و  میقتـسم ,  ریغ  طاـبترا  درب . هرهب 
نآ ترایز  - 3 باوخ .  رد  یلاعت  قح  رون  یتسه و  دیـشروخ  تیؤر  - 2 یبلق .  یحور و  طابترا  - 1 تسا :  نکمم  وحن  راهچ  هب  جـع )  )

 , یبلق یحور و  طابترا  يرهاظ .  مشچ  اب  سدقم  دوجو  نآ  ءهدـهاشم  میقتـسم و  تاقالم  لصو و  هظحل  - 4 هفشاکم .  ملاع  رد  ترضح 
یم ققحم  دـنیرفآ و  یم  ار  ترـضح  نآ  سدـقم  دوجو  هب  لـصو  تاـقالم و  تراـیز و  تیؤر و  ءهتـشر  هک  تسا  طاـبترا  ءهوحن  نیرتهب 

شرارق ع )   ) يدهملا راصنا  هللا و  راصنا  رامش  رد  دزاس و  یم  ترضح  قشاع  هتفیش و  ار  وا  دشاب , رمتسم  هتسویپ و  طابترا  نیا  رگا  دزاس .
زا و نآ  يریذپان  ادج  كاکفنا و  لباق  ریغ  ءهوحن  هب  تفرعم  تلزنم و  ماقم و  تخانـش  یبلق ,  طابترا  يرارقرب  رد  ماگ  نیتسخن  دهد . یم 

تسا یلاعت  قح  هاگ و  یلجت  ینسحلا و  ءامسا  ءهنییآ  تیالو ,  نارتخا  رمق و  هارمه  هیمتخ ,  توبن  سمـش  هک  تسا  تقیقح  نیا  تفایرد 
ءهطقن قوشعم و  رد  يانف  ءهلحرم  هک  قشع  زرم  هب  درذگب و  , دراد رد  هشیر  هک  ءهلحرم  زا  دیآ و  دـیدپ  رادـید  تبحم  هقالع و  قوش و  ات 

تسا و قلطم  يرارق  یب  ءهلحرم  هک   2  ) ءهلق هب  دنک و  دوعـص  نآ ,  ءهعبرا  بتارم  قشع و  نابدرن  ياه  هلپ  زا  سپـس  دسرب . تسا  نیزاغآ 
ینایب هب   3 .) ددرگ لیان  هب  ات  دناسرب  دناشک  یم  قوشعم  لابند  وس  ره  هب  ییوج ,  ارچ  نوچ و  یهاوخ و  تلع  نودب  رایتخا و  یب  ار  قشاع 

ار شیوخ  ماما  دـیاب  ددرگ , لیان  شترـضح  تاقالم  هب  یبلق  طابترا  هار  زا  دوش و  ع )   ) نامز ماما  قشاع  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  رت : ناور 
روما تاسایـس و  تادابع ,  رد  ترـضح  شور  هار  اه و  بولطم  اه و  هتـساوخ  اب  ددرگ و  هاگآ  شراکفا  قـالخا و  دـیاقع و  زا  دسانـشب و 

ار شروهظ  عناوم  نانمـشد و  زین  ناگدـنیامن ,  ناتـسود و  دـهدرارق و  شیوخ  لمع  رکف و  يوگلا  ار  نآ  دوش و  انـشآ  یعامتجا  يدرف و 
راصح دـنک و  یم  مک  ار  اه  هلـصاف  هک  تسا  نآ  ياه  هتـساوخ  ریـسم  رد  تکرح  هک  نیا  هچ  دـنک , لمع  فیلکت  ياضتقم  هب  دسانـشب و 

سپ تسا .  وا  فاصوا  قالخا و  ءهولج  قوشعم و  تافـص  ءهنییآ  قشاع  دناسر . یم  قوشعم  لاصو  هب  ار  قشاعو  دزیر  یم  ورف  ار  نارجه 
نوریب تب و  زا  هک  ینامز  ات  دـش ؟ تمـصع  لـگ  ناـناج و  ناـج  نآ  قشاـع  اـه , یگدولآ  عاوناو  راـکهانگ  نامـشچ  اـب  ناوت  یم  هنوگچ 

يزاب قشع  یـشاب  نتـشیوخ  دـنب  رد  وت  ات   4  . ) مینز یم  یتـسود  فـال  باوصاـن  میتخاـسن ,  ـالوم  رخـسم  ار  دوخ  ناـج  لد و  میدـماین و 
قح حلاص و  دوخ  دیاب  تسا )  قح  یگدنب  دجهت و  اوقت و  شیدنت  هک   ) بذهم حلصم  رظتنم   5 : .) دومرف ع )   ) قداص ماما  یشاب  نزغورد 

يرازگ تمدـخ  يزابرـس و  راختفا  شروهظ  نامز  رد  دـناوتب  اـت  دزادرپب  شیوخ  حور  ءهیکزت  سفن و  بیذـهت  حالـصا و  هب  دـشاب و  ارگ 
دیـشروخ يدرگ ,  صلاخ  بذـهم و  كاپ و  رحـس  میـسن  وچ  رگا  دـیوگ : یم  یناشاک  ضیف  فراع ,  هیقف  دروآ . تسد  هب  ار  شترـضح 

تـسین هتفهن  یقیقح  ناصلخمز  درک  یناوت  رحـس  میـسن  وچ  شتمدـخ  هک  دـیاشگب  باقن  هگنآ  وت  دارم  لگ  < دـیاشگب . باـقن  اـه  ناـج 
راید هب  هر  وگخساپ  ءهدنامرد  نیا  هک  رادنپم  زگره  رکذت : کی   7 : .) دیامرف یم  ع )   ) رقاب ماما   6) درک یناوت  رظن  ات  ناشنب  هر  رابغ  شَخُر 
چیه هب  وا  هگرد  هب  اپ  تسد و  یب  ءهتـسکش  نم  لوصح  هب  نم  ياون  شلـصو  تلود  هب  دـسر  لوصو  لاجم  دوب  مه  اما  يوک  هب  رگ  دراد 

ص 98 2- یناود ,  یلع  حیحـصت  جـع ,)   ) يدـهم قوش  یناشاک ,  ضیف  نسحم  ـالم  - 1 اه : تشون  یپ  لوخد  جورخ و  هر  مرادـن  باـب 
. دـهد یم  رارق  تبحم  مراهچ  ءهبترم  رد  ار  قشع  جرد 12ص 23 یناعملا  حور  ریـسفت  بحاص  دراد . یبتارم  تاـجرد و  تبحم  یتسود و 

نآ رب  ودروآرد  دوخ  ریخـست  رد  ار  نآ  دـیچیپ و  قشاع  حور  ناـج و  رب  کـچیپ  لـگ و  دـننامه  درک و  ادـیپ  تدـش  یتقو  هقـالع  بح و 
دراد و ماـن  هیدـت  فغـش و  هعول ,  فعـش ,  بیترت :  هب  هک  تسا  یبتارم  ار  نآ  زا  سپ  دراد و  ماـن  قشع  ءهلحرم  تشاد ,  قلطم  تموکح 
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یسرن تفرعم  هب  دننک  انـشآ  اب  هلماعم  رظن  لها  شوک  ملع  هب  یماما  ياقل  بلاط  رگا  - % 3 دراد . ماـن  تسا  نآ  مجنپ  ءهبترم  هک  جوا  ءهلق 
قیـال بدا ,  تسین  ار  هک  ره  وا  سلجم  رد  هک  زرو  بدا  زودـنا و  شناد  دـشن  ماـمتها و  دـص  مدوـمن  شیوـخ  هب  نم  هک  یـسرن  وا  هب  اـت 

نک و تمدـخ  لـباق  ار  شیوخ  يراد !؟  یم  ارچ  داـیرف  یلاـن و  یم  هچ  زا  مورحم  رد  نیا  زا  يداـتفا  دوخ  ریـصقت  هبوـت  دوبن 4 - تبحص 
ص 365 ییاهر ,  راگزور  ص 98 7 - يدهم ,  قوش  ج 1 ص 151 6 - لاکیم ,  - 5 يراد !؟  یم  اطع  دیما  هدشان  قحتسم  بلطب  هگنآ 

؟ درک دیاب  هچ  فرشت  قیفوت  يارب  دراد  ناکما  رگا  و  دراد ؟ ناکما  ع )  ) نامز ماما  اب  تاقالم  ایآ 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  فرشت  قیفوت  يارب  دراد  ناکما  رگا  و  دراد ؟ ناکما  ع )  ) نامز ماما  اب  تاقالم  ایآ 

خساپ

هورگ نیا  طابترا ، ناـکما  مدـع   - 1 دراد : دوـجو  رظن  ود  يربـک  تبیغ  نارود  رد  ع )  ) ناـمز ماـما  ترـضح  رادـید  طاـبترا و  دروـم  رد 
دیاب دنک ، رادید  ياعدا  هک  ار  یسک  و  درادن ، دوجو  ترضح  رـضحم  هب  فرـشت  روضح و  طابترا  ناکما  يربک  تبیغ  نامز  رد  دندقتعم 

گرم زا  شیپ  زور  شش  هک  تسا  یعیقوت  ع )  ) رـصع ماما  هدهاشم  تیؤر و  یفن  رب  هورگ  نیا  لیلد  نیرتربتعم  نیرتمهم و  درک . بیذکت 
وگغورد هدهاشم  یعدـم  عیقوت  نیا  ربارب  تسا . هدـش  رداص  ترـضح  هیحان  زا  ع )  ) ماما صاخ  ریفـس  نیرخآ  يرمـس " دـمحم  نب  یلع  "

ياعدا هک  دـمآ  دـنهاوخ  یناسک  نم  نایعیـش  زا  يدوز  هب  و  : " تسا نینچ  ترـضح  هتـشون  نتم  تسین . شریذـپ  لباق  يو  ياعدا  تسا و 
". تسا هدننزارتفا  يا  وگغورد  هدید ، ارم  هک  دنک  اعدا  ینامسآ  هحیص  ینایفس و  جورخ  زا  لبق  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دننکب . ارم  هدهاشم 

نیا لیلد  دراد . دوجو  ع )  ) نامز ماما  طابترا  ناکما  يربک  تبیغ  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  هعیـش  ياملع  زا  ياهدـع  طابترا ، ناـکما   - 2 ( 1)
: دومرف ع )  ) قداص ماما  تسا : نیا  هناگ ) هس   ) تاـیاور نآ  زا  یکی  دـننکیم . رکذ  تیاور  دـنچ  ترـضح و  هدـهاشم  ياهناتـساد  ار  رظن 
و  ) هبیط هنیدـم  تسا  یلزنم  وکین  اما  دریگیم ، هرانک  مدرم  زا  تبیغ  نارود  رد  دراد و  یتبیغ  ریزگان  ع ")  ) نامز ماـما   " رما نیا  بحاـص  "

هک فیرـش  عـیقوت  دارم  دـنیوگیم : طاـبترا  ناـکما  نارظن  بحاـص  ( 2 .) تسین یتـشحو  دـنکیم و ) یگدـنز   ) رفن یـس  اـب  اـج ) نآ  ماـما 
قیفوت ًافرص  هک  یسک  هن  دیامن ، ار  ترضح  فرط  زا  تباین  فرشت و  ياعدا  هک  تسا  یـصخش  تسا ، وگغورد  رادید  یعدم  دیامرفیم :

رب دنربیم . یپ  هلئسم  نیا  هب  لاوحا  عاضوا و  زا  نارگید  هکلب  دننکیمن ، فرشت  ياعدا  دنراد ، فرشت  قیفوت  هک  یناسک  زین  دبای ، فرشت 
دوخ رد  وا ، رادـید  قوش  نامز و  ماما  هب  قشع  دوخ و  یگدـنز  يارب  اوقت  نداد  رارق  هحولرـس  اب  دـیاب  فرـشت  بلاط  طابترا  ناکما  ضرف 

ص 151 و ج 53، ج 52 ، راونألاراحب ،  - 1 اهتشونیپ : دیآ . لیان  ترضح  رادید  هب  دش  تحلـصم  رگا  ات  دنک  داجیا  فرـشت  یگدامآ 
ثیدح 18. ص 340 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 2 ص 318 .

؟ میسانشیمن ار  وا  مینکیم و  تاقالم  ار  جع ) ) نامز ماما  هبترم  دنچ  يزور  اهناسنا  ام  دنیوگیم : هک  تسا  تسرد  ایآ 

شسرپ

؟ میسانشیمن ار  وا  مینکیم و  تاقالم  ار  جع ) ) نامز ماما  هبترم  دنچ  يزور  اهناسنا  ام  دنیوگیم : هک  تسا  تسرد  ایآ 

خساپ
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سانـشان هنوگ  هب  ار  جـع ) ) نامز ماما  هبترم  دـنچ  يزور  اـهناسنا  همه  هک  شرگن  نیا  میراذگـساپس . دـیاهدومن  هبتاـکم  اـم  اـب  هک  نیا  زا 
رد نامز  ماما  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  تسا . هدـشن  هراشا  بلطم  نیدـب  تایاور  رد  اریز  درادـن ، تحـص  هدوبن و  لوبق  لباق  دـننیبیم ،

تجح زا  تعاس  کی  نیمز  رگا  دومرف : (ع ) قداص ماما  دنـسانشیمن : ار  يو  اما  هدوب  مدرم  ناـیم  دـنباییم و  روضح  فلتخم  ياـهناکم 
ار مدرم  فسوی ، هک  هنوگ  نامه  دنـسانشیمن ، ار  وا  مدرم  نکیل  دسانـشیم ، ار  مدرم  درب . دهاوخ  ورف  ار  دوخ  نانکاس  دشاب ، یلاخ  ادـخ 

اههداـج رد  تسا ، راوتـسا  نیمز  رب  قـح  تجح  : " تسا هدـمآ  (ع ) یلع زا  رگید  یتـیاور  رد  ( 1 . ) دنتخانـشیمن ار  وا  نانآ  تخانـشیم و 
ماما هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  نیا  زا  ( 2.") دزادرپیم شدرگ  هب  نیمز  برغ  قرـش و  رد  دوشیم و  دراو  اههناخ  رد  دـنکیم ، تکرح 

تاقالم سانـشان  روط  هب  ار  ماما  راب  دنچ  زور  ره  ًامتح  اهناسنا  هک  درادن  تلالد  تایاور  اما  دباییم  روضح  مدرم  نایم  سانـشان  هنوگ  هب 
 - ص 144 2 نامه ، ص 141 .  ینامعن ، ۀبیغلا  باتک   - 1 یقرواپ : دننکیم .

؟ مینیبب ار  نامز  ماما  تبیغ ، نامز  رد  میناوت  یم  ایآ 

هراشا

، دوش یم  هتـشون  رادـید  يارب  اه  باتک  همه  نیا  سپ  تسا ، وگغورد  دـشاب ، هتـشاد  ارم  رادـید  ياعدا  سک  ره  دومرف : جـع ) ) نامز ماـما 
؟ دوش یم  هیصوت  هنوگچ 

شسرپ

سپ تسا ، وگغورد  دشاب ، هتـشاد  ارم  رادید  ياعدا  سک  ره  دومرف : جـع ) ) نامز ماما  مینیبب ؟ ار  نامز  ماما  تبیغ ، نامز  رد  میناوت  یم  ایآ 
؟ دوش یم  هیصوت  هنوگچ  دوش ، یم  هتشون  رادید  يارب  اه  باتک  همه  نیا 

خساپ

دندقتعم هورگ  نیا  طابترا  ناکما  مدع  1 ـ دراد : دوجو  رظن  ود  يربک  تبیغ  نارود  رد  (ع ) نامز ماما  ترـضح  رادـید  طابترا و  دروم  رد 
بیذکت دیاب  دنک ، رادید  ياعدا  هک  ار  یسک  و  درادن ، دوجو  ترضح  رضحم  هب  فّرشت  يروضح و  طابترا  ناکما  يربک  تبیغ  نامز  رد 

نب یلع  گرم  زا  شیپ  زور  شـش  هک  تسا  یعیقوت  (ع ) رـصع ماما  ةدهاشم  تیؤر و  یفن  رب  هورگ  نیا  لیلد  نیرتربتعم  نیرت و  مهم  درک .
تسا و وگغورد  هدهاشم ، یعّدم  عیقوت  نیا  ربارب  تسا . هدش  رداص  ترضح  هیحان  زا  (ع ) نامز ماما  صاخ  ریفـس  نیرخآ  يرمـس ، دمحم 
هدهاشم و ياعدا  هک  یناسک  دمآ  دـنهاوخ  نم  نایعیـش  زا  يدوز  هب  : " تسا نینچ  ترـضح  ۀتـشون  نتم  تسین . شریذـپ  لباق  يو  ياعدا 

هدننز ارتفا  يوگغورد  تسا ، هدید  ارم  هک  دنک  اعدا  ینامـسآ ، ۀحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  لبق  یـسک  ره  دیـشاب  هاگآ  دننکب . ارم  ندید 
لیلد دراد . دوجو  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  ناکما  يربک  تبیغ  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  هعیش  ياملع  زا  يا  هدع  طابترا  ناکما  2 ـ ( 1" .) تسا

بحاص : " دومرف (ع ) قداص ماما  تسا : نیا  تایاور  نآ  زا  یکی  دننک . یم  رکذ  تیاور  دنچ  ترضح و  ةدهاشم  ياه  ناتـساد  ار  رظن  نیا 
رفن یـس  اـب  هبیط و  ۀـنیدم  تسا  یلزنم  وـکین  و  دریگیم ، هراـنک  مدرم  زا  تبیغ  نارود  رد  و  دراد ، یتـبیغ  زیزگاـن  هب  ناـمز ) ماـما   ) رما نیا 

دنهارمه ترضح  اب  صاوخ  زانت  یس  تسا و  هنیدم  فارطا  هنیدم و  رد  رتشیب  ترـضح  هک  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  ( 2" .) تسین یتشحو 
. تسین روکذـم  عـیقوت  هیجوـت  زج  يا  هراـچ  دریذـپب ، ار  رظن  نیا  یـسک  رگا  لاـح  دنیـشن . یم  وا  ياـج  هـب  يرگید  دریمب ، یکی  رگا  هـک 

ياعدا هک  دشاب  یم  یـصخش  تسا ، وگغورد  رادید  یعدم  دـیامرف : یم  هک  فیرـش  عیقوت  دارم  دـنیوگ : یم  طابترا  ناکما  رظن  نابحاص 

زا 1779تیودهم هحفص 647 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یمن فرشت  ياعدا  دنبای ، فرشت  قیفوت  هک  یناسک  زین  دبای . فرشت  قیفوت  ًافرص  هک  یسک  هن  دیامن . ار  ترضح  فرط  زا  تباین  فرشت و 
لقن گا  ای  تسین  زیاج  نآ  لقن  اما  دراد ، ناکما  ندید  لصا  نیاربانب ، دنرب . یم  یپ  هلئسم  نیا  هب  لاوحا  عاضوا و  زا  نارگید  هکلب  دننک ،

: اه تشون  یپ  دنک . ار  وا  اب  طابترا  و  (ع ) نامز ماما  اب  رادید  ياعدا  دیاین و  سک  ره  هک  نیا  يارب  دیاش  درک ، بیذـکت  دـیاب  ار  نآ  دـش ،
ثیدح 18. ص 340 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 2 ص 151 و 53 و ص 318 . ج 52 ، راونألاراحب ، . 1

نامز رد  دـننیب ؟ یم  ار  ع )  ) نامز ماما  یعقاو  ناراکوکین  طقف  زورما  يایند  رد  ارچ  سپ  دـننیبب ، ار  ع )  ) نامز ماما  دـنراد  قح  همه  نم  رظن  هب 
؟  مینیبب ار  ناشیا  میناوت  یمن  ام  ارچ  سپ  دندید . یم  ار  ناماما  مه  ناتشرسدب  نینوعلم و  یتح  مدرم  همه  رگید  ناماما 

شسرپ

رد دـننیب ؟ یم  ار  ع )  ) نامز ماما  یعقاو  ناراکوکین  طقف  زورما  ياـیند  رد  ارچ  سپ  دـننیبب ، ار  ع )  ) ناـمز ماـما  دـنراد  قح  همه  نم  رظن  هب 
؟  مینیبب ار  ناشیا  میناوت  یمن  ام  ارچ  سپ  دندید . یم  ار  ناماما  مه  ناتشرسدب  نینوعلم و  یتح  مدرم  همه  رگید  ناماما  نامز 

خساپ

ع)  ) نامز ماما  رگا  دشاب . یم  يدـنوادخ  تاردـقم  هلمج  زا  ناهج  نایاپ  ات  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  دـعب  ادـخ  تجح  یلو و  هدزاود  دوجو 
یلاخ ادخ  تجح  زا  نیمز  دیسر ، یم  تداهـش  هب  ع )  ) نامز ماما  رگا  دندناسر . یم  تداهـش  هب  زین  ار  وا  دوب ، مدرم  نایم  رگید  همئا  دننام 
ماما تبیغ ، ۀلیـسو  هب  دنوادخ ، دسیون ، یم  ناگدنـسیون  زا  یکی  دراد .  یپ  رد  یفنم  ياهدمایپ  ادخ  تجح  زا  نیمز  ندش  یلاخ  دش . یم 
دوجو یلصا  هفسلف  ( 1" .) دنتـشک یم  ار  وا  دش ، یم  رهاظ  مدرم  نایم  یگدنز  زاغآ  زا  ترـضح  رگا  ریز  درک ،  ظفح  لتق  زا  ار  مهدزاود 
دننام یلو  تسا ، بیاغ  رهاظ  بسح  هب  هچ  رگا  جع )  ) نامز ماما  تسا . مدرم  يربهر  تیادـه و  یهلا و  ضیف  ۀطـساو  ادـخ  تجح  ماما و 

نانآ هب  دنک و  یم  عفر  ار  مدرم  تالکـشم  فلتخم ، ياه  بلاق  رد  ماما  اریز  دنزادرپ ، یم  مدرم  تیاده  يربهر و  هب  رگید  ع )  ) همئا ریاس 
هچ دشاب و  ربا  تشپ  هچ  دیـشروخ  ( 2 .) تسا هدش  هیبشت  دیـشروخ  هب  ع )  ) نامز ماما  سدقم  دوجو  تایاور  زا  یخرب  رد  دـناسر . یم  عفن 
اه ناسنا  هک  تسین  نیا  ادخ  تجح  ماما و  يدوجو  هفـسلف  دراد . یگتـسب  نآ  هب  تادوجوم  یگدنز  هدـناسر و  عفن  تادوجوم  هب  دـشابن ،
اما میا  هدش  مورحم  نآ  زا  ام  اما  دننک ، هدهاشم  ار  موصعم  ماما  دندش  قفوم  ناینیـشیپ  ارچ  هک  دشاب  شـسرپ  نیا  ياج  ات  دـننیبب  ار  وا  اهنت 

خـساپ دنـشاب ،  هتـشاد  طابترا  تاقالم و  جع )  ) يدهم ترـضحاب  دـنناوت  یم  ناراکوکین  زا  یخرب  اهنت  يربک  تبیغ  ةرود  رد  ارچ  هک  نیا 
هک دـننک  رارقرب  طابترا  حلـصم  اسراپ و  ماما  اب  دـنناوت  یم  یناسک  تسا  یعیبط  تسا .  اوقت  اب  لک و  حلـصم  ع )  ) ماـما اریز  تسا ، نشور 

یصاخ رشق  هب  صاصتخا  طابترا  نیا  دنک . رارقرب  طابترا  ماما  اب  دناوت  یم  درک ، ادیپ  ار  یگتسیاش  تقایل و  یسک  ره  دنـشاب .  اسراپ  دوخ 
همالع دننام  دنتشاد ، یگتـسیاش  تقایل و  هک  دندرک  رارقرب  طابترا  ماما  اب  مدرم  زا  هتـسد  نآ  دراد :  نآ  زا  ناشن  یخیرات  ياه  هداد  درادن .

ع)  ) همئا روضح  نامز  رد  رگا  دـینک . رارقرب  طابترا  ماما  اب  دوخ ، رد  یگتـسیاش  تقایل و  داجیا  اب  مه  امـش  یلیبدرا .  سدـقم  مولعلارحب و 
هدش بیاغ  للع  یخرب  رطاخ  هب  ع )  ) نامز ماما  یلو  دندوبن ، بیاغ  هک  دوب  تهج  نادب  دننک ، رارقرب  طابترا  نانآ  اب  دنتـسناوت  یم  ناگمه 

. تشادـن انعم  تبیغ  رگید  هک  تشادـن  توافت  رگا  دراد . توافت  تسین ، بیاغ  هک  یماما  اب  تسا ، بیاغ  هک  یماما  اب  طابترا  ةوحن  تسا .
لاح نیع  رد  دـشاب . هتـشاد  تافانم  تسا ، هتـشادن  دوجو  ناماما  رگید  يارب  هک  ماما  نآ  تبیغ  هفـسلف  اب  دـیابن  نامز  ماما  اب  تاـقالم  سپ 

طابترا زا  رترب  هک  دـشاب  رارقرب  دـناوت  یم  زین  يونعم  ینورد و  طابترا  هکلب  تسین ، يرهاظ  ندـید  اب  اهنت  ناـمز  ماـما  اـب  طاـبترا  يرارقرب 
. دشاب هدش  رارقرب  طابترا  ای  تاقالم  هکنآ  یب  دـنا ، هدوب  جـع )  ) نامز ماما  تیانع  هجوت و  دروم  هک  ییاه  ناسنا  رایـسب  هچ  تسا . يرهاظ 
، ینامعن  - 1 اه :  تشون  یپ  تسا . ع )  ) نامز ماما  اـب  يونعم  طاـبترا  ینعی  يروضح ، تاـقالم  زا  رتارف  میـشاب ، نآ  لاـبند  هب  دـیاب  هچ  نآ 
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ص 92. ج52 ، راونالا ، راحب   - 3 . 672 ص 671 -  نایاوشیپ ،  هریس  ییاوشیپ ، يدهم   - 2 ص 14 . ۀبیغلا ، باتک 

دمحم نب  یلع   » مان هب  هدش  رداص  عیقوت  دناهدش ، جع ) ) يدهم ماما  روضح  بایفرش  ردقلا  لیلج  صاخشا  زا  يا  هدع  هک  رما  نیا  تّیعطق  هب  هجوت  اب 
؟ درک ریسفت  دیاب  هنوگچ  ار  تسا »، يرتفم  باّذک و  ترضح  هدهاشم  یعدم  هکنیا  لماک و  تبیغ  زاغآ   » رب ینبم  هعبرا )  باّون  زا  يرمس ( »

شسرپ

یلع  » مان هب  هدش  رداص  عیقوت  دناهدش ، جع ) ) يدهم ماما  روضح  بایفرش  ردقلا  لیلج  صاخـشا  زا  يا  هدع  هک  رما  نیا  ّتیعطق  هب  هجوت  اب 
دیاب هنوگچ  ار  تسا »، يرتفم  باّذک و  ترضح  هدهاشم  یعدم  هکنیا  لماک و  تبیغ  زاغآ   » رب ینبم  هعبرا )  باّون  زا  يرمس ( » دمحم  نب 

؟ درک ریسفت 

خساپ

ـ  هیلع هللا  ناوضر  يرمس ـ » دمحم  نب  یلع   » بانج هب  نآ  ردو  تسا  يربک » تبیغ  » عورـش و  يرغـص » تبیغ  » نتفای نایاپ  مالعا  عیقوت ، نیا 
تسا يدارفا  ياعدا  نالطب  حیرص  مالعا  زین  و  دشاب . صاخ  بیان  وا و  ماقم  مئاق  وا  زا  دعب  هک  دیامنن  تیصو  يدحا  هب  هک  تسا  هدش  رما 

مه ناگرزب  یـضعب  هکنانچ  نیاربانب ، دـنیامنیم . مدرم  و  (ع ) ماـما نیب  تطاـسو  هصاـخ و  ترافـس  تباـین و  ياـعدا  يربک ، تبیغ  رد  هک 
دننک و تباین  ياعدا  هک  دنـشاب  یناسک  تسا ، هدـش  هدـناوخ  يرتفم  باذـک و  هدـهاشم » یعدـم   » هکنیا زا  دارم  تسا  نکمم  دـناهدومرف ،
هب صاخـشا  فرـشت  عوقو  تایاکح و  نیمه  و  دـنیامن ؛ یفرعم  مدرم  ماما و  نیب  ۀطـساو  ار  دوخ  یبایفرـش ، هدـهاشم و  يوعد  اب  دـنهاوخب 

یئاعدا یفن  دوصقم  هکلب  تسین ، دارم  یبایفرش  هدهاشم و  قلطم  یفن  عیقوت ، نیا  رد  هکنیا  رب  تسا  لیلد  هنیرق و  مه ، ترضح  نآ  تمدخ 
هدـهاشم و ندوب  يراـیتخا  ياـعدا  یفن  روکذـم  عیقوت  زا  دارم  تسا  نکمم  و  دـشاب . تباـین  هب  یـصاخ  صخـش  نییعت  رب  لـیلد  هک  تسا 
(ع) ماما تمدـخ  دـهاوخب  تقو  ره  هک  تروص  نیا  هب  دـنک ، اعدا  دوخ  راـیتخا  هب  ار  طاـبترا  هدـهاشم و  یـسک  رگا  ینعی  دـشاب ؛ طاـبترا 

نینچ هکنیا  ای  تسین ، هتفریذـپ  يربک  تبیغ  رد  يدـحا  زا  اعدا  نیا  تسا و  يرتفُم  باّذـک و  دـنکیم ، ادـیپ  طابترا  اـی  دوشیم ، باـیفرش 
هب و  درادیم ، موتکم  نارگید  زا  دشاب ، اراد  ار  نآ  یـسک  مه  رگا  و  دش ؛ دـهاوخن  ادـیپ  دـشاب ، هتـشاد  یتسار  هب  ار  تمـس  نیا  هک  یـسک 
ۀنج  » لثم یئاهباتکرد  دناهداد و  مالعا  ياملع  زین  يرگید  تاحیـضوت  عیقوت ، نیا  نوماریپ  نیا ، رب  هوالع  دـیامنیمن . اشفا  راهظا و  یـسک 

هـشدخ ناوتیمن  رتاوتم  روهـشم و  عیاقو  تایاکح و  همه  نآ  رد  عیقوت ، نیا  اب  ًـالامجا  تسا . هدـش  لـقن  يرون  ثدـحم  موحرم  يوأـملا »
دنیب یم  دیامن ، عوجر  بقاثلا  مجن  لثم  یئاهباتک  هب  دوخ  زیزع ، ةدـنناوخ  رگا  تسا . تایاکح  نیا  اب  حـیجرت  زین ، دنـس  بسح  رب  و  دومن ،

هب صاخـشا  یبایفرـش  مه  نیاربانب ، دـنک . کش  دـناوتیمن  اهنآ  تحـص  رد  لقاع  صخـش  زگره  هک  تسا  یعیاقو  تاـیاکح ، نیا  رد  هک 
نیب تطاسو  هّصاخ و  تباین  ترافـس و  ياعدا  يربک  تبیغ  رد  هک  یناسک  ياعدا  نالطب  بذک و  مه  تسا و  تباث  ترـضح  نآ  روضح 

. تسا مولعم  دنیامنیم ، ار  مدرم  ترضح و  نآ 

شیپ زور  شش  هک  یعیقوت  نیرخآ  نایاپ  رد  هک  نیا  اب  تسا  نکمم  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) نامز ماما  يدهم  ترـضح  اب  طابترا  تبیغ  نامز  رد  ایآ 
دنیآ یم  نم  نایعیش  زا  يدوز  هب  و  : » دیامرف یم  مالسلا )) هیلع  )) ماما دوش  یم  رداص  يرمس  دمحم  نبا  یلع  نسحلاوبا  شریفس  نیرخآ  گرم  زا 

هک یناسک 

شسرپ

شش هک  یعیقوت  نیرخآ  نایاپ  رد  هک  نیا  اب  تسا  نکمم  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) نامز ماما  يدهم  ترـضح  اب  طابترا  تبیغ  نامز  رد  ایآ 
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زا يدوز  هب  و  : » دیامرف یم  مالـسلا )) هیلع  )) ماما دوش  یم  رداص  يرمـس  دـمحم  نبا  یلع  نسحلاوبا  شریفـس  نیرخآ  گرم  زا  شیپ  زور 
هک یناسک  دنیآ  یم  نم  نایعیش 

خساپ

زا هک  يدارفا  ءاـیلوا و  يارب  دـیاش  تسه . رادـید  řØ Ơدرادـن و ا یلقع  عاـنتما  ریبک  تبیغ  رد  مالـسلا )) هیلع  )) تجح ترـضح  رادـید 
هب رادید  یلو  دوش . لصاح  مالسلا )) هیلع  )) ترضح نآ  اب  رادید  يرورض  طیارش  رد  ییاملع  یخرب  ای  دنتـسه و  نیقتم  نینمؤم و  صاوخ 
نآ اب  رادـید  ناکما  باب  دـندوب و  هدـناوخن  وگغورد  ار  رادـید  یعدـم  ترـضح  نآ  هچناـنچ  و  تسین . نکمم  سک  ره  يارب  ماـع و  وحن 

(( مالـسلا هیلع  )) ترـضح نآ  هب  ار  دوخ  یتسود  باقن  نامیا و  هرهچ  رد  عیـشت  تناید و  نانمـشد  دـش ، یم  زاب  مالـسلا )) هیلع  )) ترـضح
هچ و  دـنتخادرپ و ... یم  مدرم  بیرف  هب  مالـسلا )) هیلع  )) تّجح ترـضح  تاقالم  ناونع  هب  مدرم  زا  يذاخا  يارب  اـی  و  دـنداد . یم  تبـسن 

ماـما اـب  تاـقالم  یعدـم  هک  هدوـب  نیمه  رد  دـیدش  تحلـصم  نیارباـنب  دـمآ . یم  دوـجو  هب  مالـسا  تّما  ناـیم  رد  هیحاـن  نـیا  زا  يداـسف 
رد هک  تیاکح  و  درادن . مالـسلا )) هیلع  )) ترـضح نآ  اب  صاوخ  ءایلوا و  تاقالم  اب  تافانم  نیا  یلو  دوش . بیذکت  (( مالـسلا هیلع  )) نامز
(( مالسلا هیلع  )) نامز ماما  ناکیدزن  تمدخ  هب  فرشت  اهنآ  زا  یضعب  دیاش  هدش ، هدروآ  بتک  رد  ترـضح  نآ  اب  صاخـشا  تاقالم  هنیمز 

دارفا يارب  یتحار  هب  هک  تسین  يرما  ترضح  نآ  رضحم  هب  فرشت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  و  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  دوخ  هن  تسا  هدوب 
. درادن يرورض  ًاعرش  القع و  زین  نآ  ناکما  هک  دنچ  ره  دوش  رسیم 

؟ نآ ندوب  یعقاو  نازیم  نامز و  ماما  ندید  ثحب 

شسرپ

؟ نآ ندوب  یعقاو  نازیم  نامز و  ماما  ندید  ثحب 

خساپ

هدش لقن  هچنآ  زا  هن و  ای  هدـش  عقاو  تسه  رگا  تسا و  نکمم  تبیغ  رـصع  رد  ترـضح  رادـید  ایآ  هک  دوش  حرطم  هنوگ  نیا  رگا  لاوئس 
زا ار  نآ  هعیـش  ياـملع  هک  ددرگ  یم  رب  رـصع ( ماـما  تیاور  هب  تالاوئـس  هنوـگنیا  أـشنم  تفگ  دـیاب  تسا ؟ کـیدزن  تیعقاو  هـب  ردـقچ 

یـسک رگید  يربک ، تبیغ  زا  سپ  هک  دندومرف  دوخ  بئان  نیرخآ  هب  یـشیامرف  رد  نامز ( ماما  . دنا هدرک  لقن  ماما ( صاخ  بئان  نیمراهچ 
. مینک بیذکت  ار  تیؤر  نایعدم  میناوت  یم  تیاور  نیا  ساسا  رب  ام  تسا . هتفگ  غورد  هدـید  ارم  دـیوگب  یـسک  رگا  دـید و  دـهاوخن  ارم 

یفن نآ  زا  دـعب  هدوب و  يرغـص  تبیغ  نارود  صاخ  یتیؤر  نینچ  تسا . هدـشیم  ماجنا  يرغـص  تبیغ  رد  هک  تسا  يرادـید  روظنم  هتبلا 
دنتسه و مدرم  نیب  رد  ترـضح  هک  میراد  تیاور  هکلب  دتفا  یمن  ناشیا  هب  یناسنا  چیه  مشچ  هک  دوبن  نیا  ترـضح  دارم  سپ  تسا . هدش 

تلاح نآ  زا  جورخ  رادیدزا و  دعب  درف  هک  هدش  یم  لصاح  نینچ  رادید  یهاگ  دنا . ترـضح  تیؤر  زا  مورحم  اهنآ  اما  دنیب  یم  ار  مدرم 
یناسک هنومن  دوش . یم  بیذکت  هدوب  يرغـص  تبیغ  رد  هچنانچ  ترـضح  یمـسر  تیؤر  اما  تسا ، هدید  ار  ماما  هک  هدرک  یم  ادـیپ  نیقی 

فوشکم عضوم  نیا  ناگدننک  رادید  گرم  زا  سپ  ًالومعم  هدوب و  مک  رایـسب  دشاب  هتفر  ترـضح  رادـید  هب  ملع  اب  هتـشاد و  ملع  ًالبق  هک 
ار ترـضح  نآ  يدارفا  دوش  یم  لقن  هک  يدراوم  ایآ  هک  لاوئـس  هب  خساپ  رد  حابـصم  ... تیآ ا دنا . هدوبن  رادید  یعدم  اهنآ  تسا و  هدش 
، يرغص تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  نیا  يربک  تبیغ  يرغـص و  تبیغ  رـصع  نیب  قرف   : " دنیامرف یم  هن ؟ ای  دراد  تیعقاو  دنا  هدرک  هدهاشم 
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عالطا مدرم  هب  دنریگب و  مه  ار  شباوج  دننک و  لقن  ار  مدرم  ياهفرح  دنـسرب ، نامز (  اما  تمدـخ  ًامـسر  دنتـسناوتیم  هک  دـندوب  یناسک 
هک توافت  نیا  اب  دندرک  یم  تاقالم  ناشیا  اب  مدرم  دندوب و  رـضاح  رـصع ( ماما  ییوگ  دنریگب . دیـسر  دنزادرپب و  ار  تاهوجو  ای  دـنهد .

دـش و عطق  هدـنیامن  نیرخآ  زا  سپ  هطبار  عون  نیا  دنتـشاد . هطبار  ترـضح  نآ  اب  رفن  کی  ای  رفن  دـنچ  طقف  دوب و  یـصوصخ  طباور  نیا 
دندومرف ترضح  نآ  هکنیا  دننک . ادیپ  طابترا  ناشیا  اب  وا  هلیـسوب  مدرم  ات  دشاب  یـسک  هک  درادن  دوجو  يا  هطبار  نینچ  رگید  نآ  زا  سپ 

دوخ تساوخ  هب  باون  تسا و  هتـشاد  دوجو  يرغـص  تبیغ  رـصع  رد  هک  تسا  یتیؤر  نامه  روظنم  دید ، دهاوخن  ارم  یـسک  نیا ، زا  سپ 
نآ درادن و  دوجو  دشاب  هدوب  تباین  نآاب  مأوت  هک  یتیؤر  يربک ، تبیغ  نامز  رد  اذل  دندیـسریم ، ماما (  تمدـخ  دنتـساوخ  یم  تقو  ره 
نآ یلو  دـنوش  بایفرـش  نامز ( ماما  تمدـخ  یناـسک  تسا  نکمم  يربک ، تبیغ  ناـمز  رد  اـما  دـنیامنیم . یفن  ار  عوضوم  نیا  ترـضح 
مدع رب  یلیلد  دنهد . ناشن  یـسک  هب  ار  دوخ  هک  دنـشاب  هتـساوخ  ماما ( دوخ  هکنآ  ای  دـننیبب  ار  ناشیا  باوخ ، رد  ای  دنـسانشن ، ار  ترـضح 
هدوب رسیم  يرغص  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  یتیؤر  هدوب ، ثحب  لحم  هک  ییوگ  تفگ و  فرظ  هکنآ  هصالخ  میرادن . عوضوم  نیا  ناکما 
دننک یم  رادید  ياعدا  هک  ار  یناسک  میناوت  یم  تیعطاق  اب  نیاربانب  " 1." " ار یتیؤر  ره  هن  دننک  یم  یفن  يربک  تبیغ  نامز  رد  ار  نآ  و 

، مولعلارحب دیـس  رادید  لثم  هدوبن ، اعدا  تروص  هب  هک  ار  اهتاقالم  یخرب  فرط  نآ  زا  مینک و  بیذکت  دش ) هداد  حیـضوت  هک  ییانعم  هب  )
اب ییورایور  رادـید و   : " دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ینارهت  یلاجر  اضریلع  ياقآ  میهد . رارق  قیدـصت  دروم   ... رایزهم و نب  یلع  اهب ، خـیش 

يارب ًالماک  هک  يروط  هب  ناشیا ، یعقاو  ریغ  ناونع  اب  يدـهم ( ترـضح  رادـید  - 1 دـیآ :  شیپ  تسا  نکمم  تروص  هس  هب  ترـضح  نآ 
هک يدارفا  ای  دنراد  تنوکس  ناشیا  یگدنز  لحم  رد  هک  یناسک  يارب  میاد  یناوارف  هب  و  رادید ، هنوگ  نیا  دنـشاب . سانـشان  هدننک  رادید 

نیا هکنیا  نودب  ناشیا ، یقیقح  ناونع  رد  ترضح  نآ  اب  رادید  - 2 دهد . یم  يور  دشاب  هک  يا  هطقن  ره  رد  دنیامن  یم  دروخرب  ناشیا  اب 
یم لماش  ار  هدش  لقن  ياهرادید  رثکا  هک  تسا  یتلاح  نامه  نیا  دـشاب . هجوتم  رادـید ، نتفرگ  نایاپ  زا  سپ  رگم  هدـننک ، تاقالم  ار  رما 
هنوگ نیا  دشاب . رما  نیا  هجوتم  تاقالم  يانثا  رد  زین  هدننک  رادید  هک  یلاح  رد  ناشیا ،  یقیقح  ناونع  اب  ترـضح  نآ  اب  رادـید  - 3 دوش .

ترـضح لماک  همات و  تبیغ  اب  دـشاب و  یم  تحلـصم  فلاخم  ًابلاغ  اریز  تسا ، هدـش  لقن  مک  رایـسب  رادـید  هدـهاشم و  رابخا  رد  رادـید 
، يرآ تفگ :  دیاب  دوش ؟ فرشم  ترـضح  نآ  تمدخ  یـسک  تسا  نکمم  يربک  تبیغ  رد  ایآ  هک :  نیا  هب  عجار  دراد .  تافانم  يدهم (
ماما و نآ  ندید  ياعدا  هک  تسا  یناسک  روظنم  دینک ، بیذکت  ار  ترـضح  ندید  نایعدـم  هک  هدـش  هتفگ  تایاور  یـضعب  رد  هک  نیا  و 

تیآ يداــقتعا ، یناــبم  تیوـقت  " 2." " دــنک تاــقالم  ار  ترــضح  نآ  دــناوت  یم  یتشرــس  كاــپ  هعیــش  ره  يراــب  دــنراد . تباــین 
،ص155و154و153 ینارهت یلاجر  اضریلع  نامز ،( ماما  نوماریپ  شسرپ  دصکی  ،ص50-51  حابصم ... ا

؟ دراد تقیقح  دنک و  تاقالم  ماما  اب  دناوت  یم  باوخ  رد  ًالثم  راگزیهرپ ) حلاص و  دارفا  زا  ریغ  هب   ) دنیبب ار  " ع " نامز ماما  دناوت  یم  یسک  ره  ایآ 

شسرپ

دـنک و تاقالم  ماما  اب  دـناوت  یم  باوخ  رد  ًالثم  راگزیهرپ ) حـلاص و  دارفا  زا  ریغ  هب   ) دـنیبب ار  " ع " نامز ماـما  دـناوت  یم  یـسک  ره  اـیآ 
؟ دراد تقیقح 

خساپ

رکذ باوخ  رد  (ع ) نامز ماما  تیؤر  يارب  یفلتخم  ياه  هویش  املع  ناگرزب و  هک  دوش  یم  ضرع  مبوخ ، تسود  امـش  لاؤس  هب  خساپ  رد 
زا یـضعب  رد  مدید   : " تسا هدومرف  هیقاولا " ۀنج   " رد یمعفک  میهاربا  خیـش  مینک . یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  هک  دـنا ، هدرک 

سپ باوخ ، رد  ار  دوخ  نادنزرف  ای  مدرم ، ریاس  ای  " هناگ ، 12 " همئا ءایبنا و  زا  یکی  تیؤر  هدرک  هدارا  سک  ره  هک  دوخ ، باحـصا  بتک 
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ار دحا  اوه ... لق  ینعی  صالخا ، دناوخب  هاگنآ  نیتذوعم ؛ و  دحا ، وه ا ... لق  و  نورفاکلا ، اهیا  ای  لقو  هانلزناانا ، و  سمشلاو ، هروس  دناوخب 
نا دراد ، دصق  هک  ار  نآ  دید  دهاوخ  هک  یتسرد  هب  سپ  تسار ؛ فرط  رب  دباوخب  و  هبترم ، دص  ربمغیپ  هب  دتـسرفب  تاولـص  و  هبترم ، دص 

باوخ رد  ع )  ) ماـما تیؤر  يارب  هک  يرگید  ياـعد  ( 1."  ) باوج لاؤس و  زا  دـهاوخ  یم  هچنآ  هب  تفگ  دـهاوخ  نخـس  و  یلاعت ، ... اءاش
ِالا ٍْدبَِعل  ِِهب  َْتفََطل  ام  يذَّلا  َّیفَْخلا  َکِفُْطِلب  َکلَئـسأ  یـضَْقنَت  ٌۀَطِـساب ال  ِهیدایَا  ّیفَخ و  ُهَفُْطل  ْنَم  ای  َکلَئـسأ  ّینإ  َمهّللا   : " تسنیا هدش  رکذ 

، دنیبب باوخ  رد  دـهاوخ  یم  هک  ار  یماما  ره  بلاطیبانبا " یلع   " ترابع ياجب  هدـش  هتفگ  هک  بلاطیبا " نب  ّیلع  يالوم  ینَیُرت  ْنأ  یفَک 
هبترم دـص  ار  اعد  نیا  دـعب  و  دـناوخب ، دـهاوخ  یم  هک  يا  هروس  ره  اب  ءاشع ، زامن  زا  دـعب  زاـمن  تعکر  ود  هک  یـسک  نینچمه  دربب . ماـن 
ِرُونلا َرُون  ای  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   : " دید دهاوخ  باوخ  رد  دهاوخب ، هک  ار  ع )  ) راهطا همئا  زا  کی  ره  ای  و  (ص ) مرکا ربمایپ  دـناوخب ،

هیـصوت باوخ  رد  (ع ) ماما ندـید  يارب  هک  يرگید  لـمع  ( 2"  ) ًامالـس ًۀـیَحت و  ٍدـمحم  لآ  َحاورا  ٍدـمحم و  َحُور  ینِم  َِلب  غّ رومالا  َّرِبَدـُم  ای 
 : تفگ هک  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  زا  يزعملا ، یبا  زا  هدرک  تیاور  صاـصتخا  باـتک  رد  ار  نآ  دـیفم  خیـش  هک  تـسا  نآ  هدـش ،
ار ام  هک  هدرک  هدارا  و  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  تسا  یتجاح  وا  يارب  هک  یسک  ره   : " دیامرف یم  هک  ترـضح  نآ  زا  مدینـش  "

دنک تاجانم  ملاع  يادخ  اب  هک  ملاعلا " هللاو   " ینعی ام ، هب  دنک  تاجانم  و  بش ، هس  دـنک  لسغ  سپ  دـنادب ، ار  دوخ  هبتر  ماقم و  و  دـنیبب ،
ام دزن  رد  ار  وا  ماقم  و  دنایامنب ، وا  هب  ار  ام  هک  ام ، ۀلیسو  هب  وا  ترضح  هب  دوش  لسوتم  و  ام ، قح  هب  ار  وا  دهد  مسق  هکنیا  هب  ام ، طسوت  هب 
وا رب  دوش  یمن  هدیـشوپ  و  ام ، ببـس  هب  ار  وا  دنوادخ  دزرمآ  یم  و  ار ، ام  دید  دـهاوخ  وا  هک  یتسرد  هب  سپ   : " دومرف دـهد ". ناشن  وا  هب 
یم هک  دـندوب  یناـسک  يرغـص ، تبیغ  ناـمز  رد  هک  تسا  نیا  يربـک  تبیغ  يرغـص و  تبیغ  رـصع  نـیب  قرف  ( 3."  ") وا لـحم  عضوم و 

زا سپ  هطبار  نیا  دنهد . عالطا  مدرم  هب  دنریگب و  مه  ار  شباوج  و  دننک ، لقن  ار  مدرم  ياهفرح  دنسرب . نامز  ماما  تمدخ  ًامسر  دنتسناوت 
ادـیپ طابترا  ناشیا  اب  وا  هلیـسو  هب  مدرم  ات  دـشاب  یـسک  هک  درادـن ، دوجو  يا  هطبار  نینچ  رگید  نآ  زا  سپ  و  دـش ، عطق  هدـنیامن  نیرخآ 
دوجو يرغص  تبیغ  رصع  رد  هک  تسا  یتیؤر  نامه  روظنم  ." دید ، دهاوخن  ارم  یسک  نیا ، زا  سپ   : " دندومرف ترـضح  نآ  هکنیا  دننک .
تباین نآ  اب  مأوت  هک  یتیؤر  يربک ، تبیغ  نامز  رد  اذـل  دندیـسر . یم  (ع ) ماما تمدـخ  دنتـساوخ ، یم  هک  تقو  ره  باّون  تسا و  هتـشاد 

ماما تمدـخ  یناسک  تسا  نکمم  يربک ، تبیغ  ناـمز  رد  اـما  دـنیامن . یم  یفن  ار  عوضوم  نیا  ترـضح  نآ  و  درادـندوجو ؛ دـشاب ، هدوب 
یم ای  دنـسانش و  یمن  ار  ترـضح  نآ  ای  هک  دنیوگب ؛ نخـس  ناشیا  اب  و  دـننیبب ، باوخ  رد  ار  ناشیا  هکنیا  ای  و  دـنوش ، بایفرـش  (ع ) نامز

؛ میوش فرشم  (ع ) نامز ماما  روضح  هب  ًامتح  یلامعا ، نداد  ماجنا  ای  و  دش ، هراشا  هک  ییاهاعد  ندناوخ  اب  هک  تسین  روط  نیا  و  دنسانش .
مجن . 1 ذـخآم : عبانم و  دـنیآ . یم  اـم  رادـید  هب  (ع ) ماـما دوخ  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، ناـمدوجو  رد  ییـالاب  ياـه  تیفرظ  دـیاب  هکلب 

موحرم / بقاثلا مجن  /ص347  یعیفر رفعج  دیـس  (ع / ) رـصع ماما  اب  تاـقالم  ص847 2 . يرون / يربط  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  / بقاـثلا
ص 848 و849 يرون / يربط  نیسح  ازریم  جاح 

؟ درک رارقرب  هطبار  ناشیا  اب  دید و  ارغنامز  ماما  ناوتیم  ایآ 

شسرپ

؟ درک رارقرب  هطبار  ناشیا  اب  دید و  ارغنامز  ماما  ناوتیم  ایآ 

خساپ

یلحارم وزرآ  فده و  ره  هب  ندیسر  يارب  نکل  دسرب ، دوخ  تساوخ  فده و  هب  دناوتیم  مزال  طیارش  داجیا  ششوک و  یعس و  اب  ناسنا 
تبیغ عورـش  زا  هتبلا  دیـسر ; نآ  هب  ناوتب  یناسآ  هب  هک  تسین  ياهداس  رما  غنامز  ماما  اب  تاقالم  ددرگ . مهارف  یتامدقم  دوش و  یط  دیاب 
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نمض رد  دوشیمن ; یسک  ره  بیصن  تداعس  نیا  نکل  دناهدرک ، ادیپ  ار  غنامز  ماما  روضح  هب  فرشت  تداعـس  يدارفا  نامز  نیا  ات  اربک 
روهظ غنامز  ماما  یتقو  هدمآ  تایاور  رد  هچ  نانچ  دسانـشن ، ار  وا  یلو  دـشاب ، هدـید  ار  غنامز  ماما  ناسنا  اسب  هچ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

ادخ یگدنب  طرـش ، نیتسخن  غنامز  ماما  روضح  هب  فّرـشت  يارب  میتخانـشیمن  یلو  میدوب  هدید  ار  اقآ  نیا  ام  دنیوگیم  يدارفا  دنکیم ،
آلِإ َسن   ?ًِ ْالا َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَم  َو  : " دـیامرفیم هرابنیا  رد  نآرق  تسا  ناسنا  تقلخ  زا  فدـه  هک  يزیچ  نامه  تسا  نآ  یعقاو  ياـنعم  هب 

هدنب یعقاو  روط  هب  دناوتب ، ناسنا  رگا  دـننک ". یگدـنب  تدابع و  ارم  هک  نیا  يارب  رگم  مدـیرفاین  سنا  ّنج و  نم  تایراذ 56 )  ;) ِنوُُدبْعَِیل
وا اب  دـنک و  ترایز  ار  ادـخ  تّجُح  هک  دـنکیم  ادـیپ  تقایل  دـناهرب ، ار  دوخ  ناطیـش  توغاط و  سوه و  اوه و  یگدـنب  زا  دـشاب و  ادـخ 
نک یـشلل  لوقت  کلعجا  کترما  امیف  ینمعطا  نوکیف  ئـشلل  لوقا  انَا  مدآ  نباـی   " تسا هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  دزاـس ، رارقرب  طاـبترا 
وت هب  هچ  نآ  رد  ارم  نک  تعاطا  دـنکیم ، ادـیپ  ّققحت  نم  نامرف  هدارا و  مهد  نامرف  منک و  هدارا  يزیچ  ره  هب  نم  مدآ  دـنزرف  يا  نوکیف 

يدمحم دمحم  همکحلا  نازیم   ") یـسرب دوخ  تساوخ  هدارا و  هب  يروف  ینک  هدارا  هچ  ره  هک  مهد  رارق  نانچ  نآ  ار  وت  ات  ماهداد  روتـسد 
نیرتیلاع هب  دـناوتیم  یهلا  ياهروتـسد  زا  يوریپ  اب  ناسنا  نیارباـنب  یمالـسالا )  مـالعالا  بتکم  رـشن  زکرم  ص 13 ، يرهـش ج 6 ، ير 

يارب درک . دـهاوخ  ادـیپ  نیمز  يور  رد  ادـخ  نیـشناج  روضح  هب  فّرـشت  تقایل  هک  تسا  تروص  نیا  رد  ددرگ و  لئان  ادـخ  برق  هجرد 
; دنک لمحت  ار  اهیتخس  فده  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  دوشیم ، ببـس  يزیچ  هب  قوش  تسا  مزال  دیدش  قوش  غنامز  ماما  روضح  كرد 

هراشا درومدنچ  هب  هک  دنکیم  هدافتـسا  ياهلیـسو  ره  زا  دوخ ، يوزرآ  هب  ندیـسر  يارب  تسا  غيدهم  ترـضح  رادـید  قشاع  هک  یـسک 
اب زامن  یهلا  تاذ  اب  زاین  زار و  ادخ ، هب  هجوت  دزرویم ; تردابم  تسا  ترضح  نآ  يدونـشخ  بجوم  دنادیم  هک  یلامعا  هب  مینکیم 1 .

روتسد نآ  هب  بحتسمای  بجاو  ناونع  هب  مالـسا  هک  یلامعا  ۀمه  محر و  هلـص  قلخ  هب  تمدخ  قافنا  اهاعد ، نآرق و  توالت  بلق  روضح 
يرود تّدـش  هب  تسا  غنامز  ماما  رطاـخ  شجنر  بجوم  نآ  ماـجنا  دـنادیم  هک  یلاـمعا  ۀـمه  زا  دـهدیم و  ماـجنا  ناوت  ةزادـنا  هب  هداد 

نینچ رد  دـنکیم ; يرپس  ار  یگدـنز  وا  دای  اـب  تسا و  ترـضح  نآ  داـی  هب  هشیمه  دـنکیمن و  شومارف  ار  غناـمز  ماـما  زگره  دـنکیم ،
ار ترضح  نآ  رادید  يوزرآ  هک  يدرف  نیاربانب  دوش ; بایفرش  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  دناوتب  ات  دوشیم  مهارف  هنیمز  هک  تسا  یطیارش 

طیارـش قح  هب  برق  ادـخ و  یگدـنب  اب  درادرب و  هار  رـس  زا  ار  عناوم  دـنک ; شالت  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دوجو  مامت  اـب  دـیاب  دراد ،
ماـجنا یلمع  وزرآ  نـیا  هـب  ندیــسر  يارب  یلو  دـنراد ، ار  ناـمز  ماـما  تاـقالم  يوزرآ  ناـبز  هـب  یخرب  دـیامن . مـهارف  ار  روـضح  كرد 

ماما رـضحم  هب  فّرـشت  قوش  راهظا  اـهراب  يدرف  هک  دـننکیم  لـقن  دنـسریمن . دوخ  ۀتـساوخ  هب  يدارفا  نینچ  تسا  یهیدـب  دـنهدیمن ;
لیم نک و  تسرد  يروش  تشوگبآ  بش  تفگ  وا  هب  یفراع  مدـیدیم  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  شاک  يا  تفگیم  دومنیم ، غنامز 

نآ دزن  هب  حبـص  دید ، باوخ  رد  ار  اهرابيوج  ایرد و  بآ  بش  نآ  نکل  دومن ، لمع  روتـسد  نآ  هب  ینیبیم  باوخ  رد  ار  نامز  ماما  امن ،
دیاب یتسه  نامز  ماما  رادید  قشاع  رگا  منامهفب  وت  هب  هک  دوب  نیمه  نم  دوصقم  تفگ  فراع  درک ، فیرعت  ار  نایرج  یتقو  تفر  فراع 
قوش رگا  دنیبیم . بآ  مه  باوخ  رد  دنک ، هبلغ  وا  رب  یگنـشت  دروخب ، روش  تشوگبآ  هک  یـسک  ددرگ . بلط  تساوخ و  تدوجو  مامت 
ینک كرت  ار  تامرحم  همه  ینک و  شالت  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دوجو ، مامت  اب  دـیاب  یـشاب  هتـشاد  تجح  ترـضح  روضح  كرد 

هب هک  تسا  تروص  نیا  رد  ددرگ ; غيدهم  ترضح  هب  قشع  زا  زیربل  تدوجو  رسارس  یهد و  ماجنا  ناوتةزادنا  هب  تابحتـسم  تابجاو و 
تسپ الاب و  زا  تبآ  دشوجب  اتتسد  هب  روآ  یگنشت  وج  مک  بآ  يدرگیم  لئان  روضح  ضیف 

؟  تسیچ فیرش  حیضوت  رد  هدهاشملا )...  یعدا  نمف   ) هلمج زا  روظنم 

شسرپ

؟  تسیچ فیرش  حیضوت  رد  هدهاشملا )...  یعدا  نمف   ) هلمج زا  روظنم 
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خساپ

وگغورد زا  دارم  تسا  عیقوت  دوخ  رد  هک  یتئارق  هدش و  رداص  نامز  ماما  بیان  نیرخآ  توف  ماگنه  فیرـش  عیقوت  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
عیقوت نیا  رد  ماما  رگید  ترابع  هب  تسا  ترـضح  بناج  زا  نتـشاد  تباین  طابترا و  ياعدا  عیقوت . رودـص  زا  دـعب  هدـهاشم  یعدـم  ندوب 
یـسک رگا  نیا  زا  دـعب  رگیدو  دـش  زاغآ  يربک  تبیغ  دـش و  مامت  هصاخ  تباین  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  يا  وت  نتفر  ایندزا  اـب  دـیامرفیم 

نآ نئارق  عیقوت و  نتم  هب  تسا . وگغورد  مراد  ترـضح  بناج  زا  هصاخ  تباـین  متـسه و  طـبترم  وا  اـب  منیبیم و  ار  ترـضح  نم  دـیوگب 
زور شش  ات  وت  دهد  رجا  وت  هب  تبیصم  رد  وت  ینید  ناردارب  هب  دنوادخ  يرمـس  دمحم  نب  یلع  يا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : » دینک تقد 
زاغآ ینالوط  تبیغهک  ارچ  نکن  تیصو   ] تباین تهج   ] تدوخ زا  دعب  یسک  هب  نک و  یگدیسر  تیاهراک  هب  تفر  یهاوخ  انید  زا  رگید 
یـسک شاب  هاگآ  یلو  دشاب  نم  هدهاشم  یعدم  هک  یـسک  دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  و  دنوادخ ... نذا  زا  دعب  رگم  دوب  دهاوخن  روهظ  دـش و 

نداد اب  ترـضح  ایوگ  ص360 .) ج 51 ، راونالاراحب ، «، ) دوب دهاوخ  وگغورد  هحیـص  ینافـس و  جورخ  زا  لبق  دشاب  هدهاشم  یعدـم  هک 
رد هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تسا  وگغورد  هدـهاشم  یعدـم  هک  هلمج  نیا  دناهتـسب و  تباـین  ياـعدا  نیغورد  نایعدـم  رب  ار  هار  عیقوت  نیا 

اعطقو دناهدید  ار  ترضح  تبیغ  خیرات  لوط  رد  هعیش  ناگرزب  نیحلاص و  زا  يرایسب  دید . دهاوخن  ار  ترضح  یـسک  رگید  يربک  تبیغ 
یبدا هلأسم  دوش . انعم  قیقد  ياهنوگ  هب  ثیدـح  دـیاب  دـشاب  تسار  هک  مه  نآ  دروم  کـی  لقادـح  دـناهدوبن و  غورد  لـها  اـهنآ  تیرثکا 

هدـهاشم و دـنوشیم و  ادـیپ  ياهدـع  نم  زا  سپ  هک  هدـنیآ  زا  رابخا  یکی  دـننکیم . هراـشا  هتکن  ود  هب  ثیدـح  نیا  رد  (ع ) ماـما تیاور :
و هدهاشم . - 2 اعدا ، - 1 دراد : ریبعت  ود  ثیدـح  رد  (ع ) ماما تسا . یعدـم  ندوب  وگغورد  هلأسم  مود  دـننکیم و  اـعدا  ار  نم  اـب  طاـبترا 

يانعم هب  اعدا  تسا و  وا  اب  طابترا  و  (ع ) ماما ندـید  ياـنعم  هب  هدـهاشم  تسا . هدرک  یفرعم  بذاـک  دـیامن  هدـهاشم  ياـعداهک  ار  یـسک 
یخرب يارب  هک  هنوگنامه  دـشاب  هتـشاد  تاقالم  (ع ) ماما اب  یـسک  تسا  نکمم  تسا ، هلأسم  زا  مدرم  ندرک  ربخ  اب  نآ و  راشتنا  نالعا و 

رد اـی  نیارق و  زا  ناـیفارطا  دـشاب و  هدرک  ناـهنپدوخ  هنیـس  رد  هدرکن و  وگزاـب  مدرم  ناـیم  ار  نآ  یلو  دـننکیم  لـقن  ناـنآ  ریغ  ءاـملع و 
نیب نیاربانب  تسین ، یعدم  وا  نوچ  دوب  دهاوخن  ثیدح  لومـشم  یناسک  نینچ  دنوش . جع ) ) نامز ماما  اب  وا  طابترا  هجوتم  دـعب  ياهنامز 

J .} درادندوجو يراگزاسان  ضراعت و  چیه  جع ) ) نامز ماما  اب  ناحلاص  یخرب  تاقالم  ناتساد  اب  ثیدح  نومضم 

؟ دومن تابثا  ار  مالسلاهیلعيدهم  ماما  اب  ناحلاص  رادید  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دومن تابثا  ار  مالسلاهیلعيدهم  ماما  اب  ناحلاص  رادید  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

میاهدرک تاقالم  ار  ترضح  ام  دنیوگیم  هک  یناسک  ياعدا  ناوتیم  هنوگچ   - 1 تسا : هدش  لیکشت  ءزج  ود  زا  تقیقح  رد  قوف  لاؤس 
ره مییوگیم : لوا  لاؤس  دروم  رد  دـناهدید . ار  ناشیا  دوخ  دناهتـشاد  ترـضح  اب  هک  یتاقالم  رد  مولعم  اـجک  زا   - 2 دـناسر . تابثا  هب  ار 

یکی دـشاب . هتـشاد  دوجو  وا  لوق  قدـص  رب  ربتعم  نئارق  ام  يارب  هکنآ  رگم  میریذـپیمن  ار  وا  فرح  ام  تسا ، تاقالم  یعّدـم  هک  یـسک 
: هکنیا رگیدو  تسا . هدشن  هدینـش  ای  هدید  وا  زا  یتلادعیبو  عرـش  فالخ  لمعو  غورد  هنوگ  چـیه  نونکاتو  هدوب  قیّدـص  يدرف  وا  هکنیا 
اب تاقالم  نیتسار  نایعّدم  مییوگیم : مود  لاؤس  دروم  رد  تسا . یبیغ  رابخا  اب  هارمهو  هدوب  عقاو  اب  قباطم  یگمه  دـهدیم  هک  ییاهربخ 

اذلو هدوب  ترضح  دوجو  تابثا  ياعدا  اب  هارمه  هک  دناهدینش  ار  یبیغ  ياهربخو  هزجعمو  دناهدرک  رکذ  ار  ینئارقو  دهاوش  دوخ  ترـضح 
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. دناهدرک لقن  ام  يارب  ار  دوخ  فّرشت  ربخ  هاگ  نآ  هدرک ، ادیپ  ترضح  اب  تاقالم  هب  نیقی 

؟ تسا نکمم  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  ياقل  هب  فرشت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نکمم  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  ياقل  هب  فرشت  ایآ 

خساپ

هب  - 2 تسا . ع )  ) نیـسح ماما  لسنو  دالوا  زا  يدـهم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  دراد  دوجو  رگید  تیاور  اههد  ثیدـح  نیا  لباقم  رد   - 1
ود نیب  عمج  اب  اذلو  تسا  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  رتخد  همطاف  ع )  ) رقاب ماما  ردام  اریز  تسه ، زین  ع )  ) نسح ماما  هیرذ  زا  يدهم  انعم  کی 

يدهم نیسحو - نسح   - ود نیا  زا  : " دومرف ص )  ) ربمایپ یثیدح  ردو  تسا . ینیسح  مهو  ینسح  مه  ع )  ) يدهم ترضح  تایاور ، هتـسد 
رد یلو  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  رردلا " دـقع   " باتک بحاص   - 3 یقرواپ } ص 165 . ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  یقرواپ .  " . } تسا تما 

. تسا هدمآ  هنوگ  نیا  یقهیب  ننسو  یئاسن  ننسو  يذمرت  حیحص  رد  زینو  درک ... رظن  ع )  ) نیـسح شدنزرف  هب  ع )  ) یلع ماما  هک  هدمآ  نآ 
هجوت لباق  هتکن  نیا   - 4 دوشیم . یقرواپ } باب 1 . ص 45 ، رردلا ، دقع  یقرواپ .  } هداد زین  ییاجباج  فیحـصت و  لامتحا  هک  ًاصوصخ 

ثیداحا هنوگ  نیا  شیادیپ  رد  ریثأتیب  دش  تعیب  ءاوبا  هقطنم  رد  وا  اب  هک  ینـسح  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  يربهر  هب  ینـسح  تاداس  هک  تسا 
زا اذـل  دنتـشاد ، يونعم  هناوتـشپ  هب  جایتحا  دـناهدوب  هیماینب  تلود  هیلع  رب  مایقو  شروش  ددـصرد  ینـسح  تاداس  هک  اجنآ  زاو  دـناهدوبن .

لعج اب  نانآ  دندرک . قبطنم  نسح  نب  هَّللادـبع  رب  ار  نآو  هدرک  یـسایس  يرادربهرهب  هدـش ، دراو  رظتنم  يدـهم  روهظ  هرابرد  هک  یتایاور 
دیهـش راثآ ، هعومجم  ر.ك : یقرواـپ .  . } دـندرک یفرعم  ع )  ) یبتجم نسح  ماـما  لـسن  زا  ار  يدـهم  ص )  ) ربماـیپ هب  نآ  تبـسنو  یتیاور 

اربک تبیغ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  تاقالم  عوضوم : یقرواپ } ص 173 . ج 18 ، يرهطم ،؛

؟ دناهدوب فّرشت  ناکماو  زاوج  هب  لئاق  املع  زا  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دناهدوب فّرشت  ناکماو  زاوج  هب  لئاق  املع  زا  یناسک  هچ 

خساپ

هب کنیا  دناهدوب . اربک  تبیغ  رصع  رد  ع )  ) يدهم ترضح  ياقل  هب  فرشتو  تیؤر  ناکما  هب  لئاق  نیرخأتمو  امدق  زا  هعیـش  ياملع  مومع 
تاقالم ار  وا  دناوتیمن  رشبو  دسریمن  ماما  هب  یسک  تسد  هک  میرادن  عطق  ام  " ؛ یضترم دیس   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  تاملک  زا  یخرب 

زا فوخ  ماـما ، راتتـسا  تلع  هک  دوش  هتفگ  رگا  : " دـیوگیم هاـگ  نآ  " تسین . نآ  هب  عطق  رب  یهار  هک  تسا  موـلعم  ریغ  يرما  نیا  دـنک ،
رهاظ اهنآ  يارب  هک  تسا  بجاو  سپ  تسین ، شنایعیـشو  اـیلوا  ّقح  رد  تلع  نیا  مییوگیم : باوج  رد  تسا ، نیدـناعم  زا  هیقتو  نیملاـظ 

هب نیلئاقو  اـیلوا  زا  يرایـسب  هک  مینکیم  زیوجت  اـم  " ؛ یـسوط خیـش   - 2 یقرواپ } ص 182-184 . ءاـیبنالا ، هـیزنت  یقرواـپ .  ... " . } ددرگ
هب باطخ  يو  سوواط ؛ نب  دیس   - 3 یقرواپ } ص 533 . نیققحملا ، تاملک  یقرواپ .  " . } دنربب عفن  وا  زاو  هدیـسر  شتمدخ  هب  وا  تماما 

ناسحا تیاهنو  تیانع  وا  هب  اـت  هدرک  هدارا  هنأـش - ّلـج   - دـنوادخ هک  یـسک  يارب  تسا  زاـب  تماـما  يوس  هب  هار  : " دـیوگیم شدـنزرف 
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بیاغ نایعیـش  عیمج  زا  نآلا  ماما  هچ  رگ  : " دـیوگیم رگید  ییاج  رد  زینو  یقرواپ } . 154ù143 ص ۀجحملا ، فشک  یقرواپ .  " . } دـنک
نامتک نارگید  زاو  دننک  هدافتسا  ناشیا  رادرکو  راتفگ  زا  هدش ، فّرشم  ترـضح  تاقالم  هب  نانآ  زا  یتعامج  هک  تسین  عنتمم  یلو  تسا 

فرـشت لامتحا  هچرگ   : " ... دیوگیم عامجا  ثحبم  رد  وا  یناسارخ ؛ دـنوخآ   - 4 یقرواپ } ص 185 . فئارطلا ، یقرواپ .  ... " . } دـنیامن
ص 291. ج 2 ، لوصالا ، ۀـیافک  یقرواپ .  " . } دنـسانشیم زین  ار  وا  ًاـنایحاو  دوشیم ، هداد  شتمدـخ ، هب  يدـحواو  حـلاص  دارفا  زا  یخرب 

یهاگ يرآ ، تسین . نکمم  ترـضح  تیؤر  ًاتداع  تبیغ ، نامز  رد  اّماو  : " دـیوگیم عامجا  ثحبم  رد  زین  وا  ینیئان ؛ قّقحم   - 5 یقرواپ }
دئارف یقرواپ .  " . } تسا ریذـپناکما  ناشیا  زا  مکح  نتفرگو  ترـضح  تمدـخ  هب  فّرـشت  حـلاص ، دارفاو  يدـحوا  يارب  تبیغ  ناـمز  رد 

{ یقرواپ عامجا . ثحبم  ج 2 ، لوصالا ،

؟ تسا عونمم  ترضح  تاقالم  اربک  تبیغ  رصع  رد  ایآ  ، يرمس دمحم  نب  یلع  هب  مالسلاهیلعنامز  ماما  عیقوت  قباطم 

شسرپ

؟ تسا عونمم  ترضح  تاقالم  اربک  تبیغ  رصع  رد  ایآ  ، يرمس دمحم  نب  یلع  هب  مالسلاهیلعنامز  ماما  عیقوت  قباطم 

خساپ

يرمس دّمحم  نب  یلع  هب  ترـضح  عیقوت  هب  تبیغ ، رـصع  رد  ع )  ) يدهم ترـضح  تاقالم  هب  فرـشت  ناکما  مدع  رب  لالدتـسا  رد  یخرب 
... ؛" ٍرتفم باّذـک  وهف  ۀحیـصلاو  ینایفـسلا  جورخ  لبق  ةدـهاشملا  یعّدا  نمف  الأ  : " تسا هدـمآ  نینچ  نآ  لیذ  رد  اریز  دـناهدرک ، کّسمت 
دنک هدـهاشم  ياعدا  هحیـصو ، ینایفـس  جورخ  زا  لبق  سک  ره  سپ  شاب ! هاگآ  { " ... یقرواپ ص 151 . ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  }
املع زا  يرایـسب  تعاـمج  اذـلو  هدرکن  لوبق  ار  تیاور  نیا  قـالطا  یـسک   - 1 خـساپ : ... " تسا . هدـننز  تمهتو  وگغورد  رایـسب  وا  سپ 

اب ندید  زا  تساترابع  هدهاشمو  هدـش  بیذـکت  هدـهاشم  ياعّدا  عیقوترد ،  - 2 دناهدرک . لقن  نارگید  رب  ار  دوخ  فرشت  هیـضق  احلـصو 
هدوبن هارمه  لّوا  هلحرم  رد  تخانـش  اب  اهرادـید  بلاغ  مینادیم : هک  یلاـح  رد  یقرواـپ } ص 267 . بغار ، تادرفم  یقرواپ .  ،} تخاـنش

، تیاور نیا  رودص  رـصع  رد  ترافـسو  تباین  نیغورد  نایعدم  دوجو  اب  ًاصوصخ  هدهاشم  ياعدا  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم   - 3 تسا .
ار صاخ  تباین  اربک  تبیغ  رصع  رد  دیکا  روط  هب  ترضح  هک  دشاب ، صاخ  بیان  ناونع  هب  ترـضح  اب  تاقالمو  تیؤرو  هدهاشم  ياعدا 

ياعدا هک  دـنوش  ادـیپ  یناسک  منایعیـش  ناـیم  رد  هک  تسا  دوزو  : " تسا هدـمآ  فیرـش  عیقوت  رد  هکنآ  هنیرق  هب  ًاـصوصخ  دـنکیم ، یفن 
تیؤر ناکما  هب  لـئاقو  هدرکن  لـمع  نآ  مومع  هب  شدوخ  یلو  هدرک  لـقن  ار  عیقوت  نیا  هکنآ  اـب  یـسوط ؛ خیـش   - 4 ... " دنیامن . هدهاشم 

ترـضح تقیقح ، ردو  ددرگ . بترتم  راثآ  نآ  رب  هک  دشاب  يرادید  هدـهاشم ، زا  دارم  هک  تسا  نکمم   - 5 تسا . تّما  حلاص  دارفا  يارب 
: میناوخیم یتیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  دیامن . فرطرب  هدوب  اهنآ  رد  هک  ییاهنخـسو  اهتاقالم  نیا  زا  ار  رثا  ّبترت  هک  تسا  نآ  ددصرد 

بیذکت ار  رفن  هاجنپ  نآو  هدرک  قیدصت  ار  وا  تفگ ، ار  نآ  فالخ  صخش  نآ  یلو  دندروخ ، یسک  ّدض  رب  مسق  وت  دزن  رفن  هاجنپ  رگا  "

يایاضق هک  یلاح  رد  تسا ، نظ  دـیفم  دنـس ، تّحـص  ضرف  رب  تیاور ،  - 6 تسا . رفن  هاجنپ  مسق  رب  رثا  ّبترت  مدـع  ياـنعم  هب  نیا  نک "
هدـهاشم ياـعدا  فیرـش ، عیقوت  رد  هدـهاشم  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم   - 7 دـناسریم . نیقی  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  يّدـح  هب  تافرـشت 

ياقل فرـش  هب  ار  وا  میتسناد  حالـص  ام  هک  ار  سک  ره  هکلب  تسین ، يرایتخا  اربک  تبیغ  رـصع  رد  تیؤر  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ، يرایتخا 
. دشابیم فیعض  دنس  ثیح  زا  اذلو  تسا  لسرم  ربخ  عیقوت ،  - 8 میزاسیم . رختفم  دوخ 

؟ تسناد غورد  ار  ترضح  اب  تاقالم  ياعدا  عیارذ ، ّدس  هدعاق  قبط  ناوتیم  ایآ 
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شسرپ

؟ تسناد غورد  ار  ترضح  اب  تاقالم  ياعدا  عیارذ ، ّدس  هدعاق  قبط  ناوتیم  ایآ 

خساپ

روط هبو  ًاقلطم  مارح  همدقم  رگید ، ریبعت  هبو  دومن . دودسم  قلطم  روط  هب  دیاب  ار  دوشیم  رجنم  مارح  هب  هک  ییاههار  دـندقتعم  ّتنـس  لها 
يارب هکلب  تسین ، مارح  هشیمه  مارح  همدقم  هک  هدیسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  یلو  دنیوگیم . عیارذ  ّدس  هدعاق  ار  نیا  تسا ، مارح  یّلک 

نیا ییاـج  رد  رگا  تاـقالم ، ياـعّدا  دروم  رد  ددرگ . مارح  هب  رجنم  يرما  عطقو ، متح  روـط  هب  هک  تسا  مارح  يدراوـم  ردو  مارح  یـسک 
هب مدرم  نامیا  تیوقت  ثعاب  اهنآ  لقن  هکلب  تسین ، نینچ  اهربخ  مومع  رد  یلو  تسا . مارح  نآ  لقن  ددرگ ، یخرب  فارحنا  هب  رجنم  اـعدا 

لباقم رد  هک  تسا  املع  هفیظو  یلو  دنیامن ، ییاهاعدا  نینچ  سوهو  هدرک  هدافتساءوس  یخرب  تسا  نکمم  هچ  رگا  دش ، دهاوخ  ترضح 
. دنزاس علطم  اهنآ  موش  دصاقم  زا  ار  مدرمو  هداتسیا  دارفا  هنوگ  نیا 

؟ تسین نکمم  تیؤر  ایآ  سپ  دوشیمن ، هتخانش  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 

شسرپ

؟ تسین نکمم  تیؤر  ایآ  سپ  دوشیمن ، هتخانش  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 

خساپ

هدـمآ تیاور  رد  هکنآ  هلمج  زا  دـناهدرک  کسمت  یـصاخ  تایاور  هب  اربک  تبیغ  رـصع  رد  تیؤر  ناـکما  مدـع  رب  لالدتـسا  يارب  یخرب 
ار وا  مدرم  یلو  دنیبیم  ار  مدرم  وا  : " تسا هدمآ  یتیاور  رد  زینو  " دنسانشیمن . ار  وا  نانآ  یلو  دسانـشیم  ار  مدرم  تجح  نکلو  : " تسا
. درادن زاتمم  دارفا  زا  یخرب  تفرعمو  تیؤر  اب  یتافانم  اذلو  تسا  مدرم  مومع  هب  تبسن  تایاور  هنوگ  نیا  رد  یفن   - 1 خساپ : " دننیبیمن .
رد هک  هنوـفرعی " ـال   " هنیرق هب  مود  تیاور  رد  تیؤر  مدـع  زا  دوـصقم   - 3 درادـن . تیمومع  اذـلو  تسا  ّجـح  دروم  رد  مّود  تیاور   - 2

ار وا  مدرم  هک  تسا  هدش  هیبشت  فسوی  ترـضح  هب  ع )  ) يدهم ترـضح  تیاور ، رد  هکنآ  ًاصوصخ  تسا ، نتخانـشن  هدـمآ ، لّوا  تیاور 
. دنتخانشیمن یلو  دندیدیم 

؟ میسانش یمن  اما  مینیب  یم  ار  جع " " نامز ماما  زور  ره  ام  هک  تسا  تسرد  ایآ  دیشخبب 

شسرپ

؟ میسانش یمن  اما  مینیب  یم  ار  جع " " نامز ماما  زور  ره  ام  هک  تسا  تسرد  ایآ  دیشخبب 

خساپ

ماما تیاور  هلمج  نآ  زا  میـسانش . یمن  ار  ناشیا  سدـقم  دوجو  اما  مینیب  یم  ار  جـع " " نامز ماما  یهاگ  ام  يدـه (  همئا  زا  یتاـیاور  قبط 
تجح درب .  دـهاوخ  ورف  ار  دوخ  نانکاس  دـشاب ، یلاخ  تجح  زا  تعاس  کی  نیمز  رگا   : " دـنک یم  لقن  نینمؤملا (  ریما  زا  هک  قداـص (
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زا " 1." " دنتخانـش یمن  ار  وا  نانآو ، تخانـش  یم  ار  مدرم  فسوی ، هک  هنوگ  نامه  دنـسانش  یمن  ار  وا  مدرم  نکیل  دسانـش ، یم  ار  مدرم 
دنـسانشیمن دننیب و  یم  ار  وا  دـنک . یم  یگدـنز  مدرم  نیب  رد  اهناسنا  رگید  نوچمه  جـع " " نامز ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا 

اه هداـج  رد  تسا . راوتـسا  نیمز  رب  قـح  تـجح   : " دـیامرف یم  یلع ( زینو  " 2 ) " فسوی دـننامه  دسانـش  یم  ار  مدرم  ترـضح  نآ  یلو 
ربو دونـش  یم  ار  مدرم  نخـس  دزادرپ . یم  شدرگ  هب  نیمز  برغ  قرـش و  رد  دوـش و  یم  دراو  اهرـصق  اـه و  هناـخ  رد  دـنک ، یم  تکرح 

يداش زور  زور ، نآ  ! ناه ینامـسآ ، يادـن  یهلا و  هدـعو  روهظ و  ناـمز  اـت  دوشیمن ، هدـید  دـنیب و  یم  دـنک . یم  مالـس  مدرم  تعاـمج 
جح مسوم  رد  اهنآ  زا  یکی  رد  دـشاب  تبیغ  ود  مئاق  يارب   : " دومرف هک  قداص ( ماـما  زا  یتیاور  زینو  " 3." تسوا نایعیش  یلع و  نادنزرف 

فیلأت ، يدهم هار  هب  مشچ  ( 3  ) ،ص144 نامه ( 2  ) ،ص14 یناهنپ هبیغلا  باتک  ( 1"  ) 4." " دنیبن ار  وا  مدرم  دنیبب و  ار  مدرم  دنک و  تکرش 
،ج2،ص571 یسراف حرش  همجرت و  اب  ، یفاک لوصا  ،ص61و62  هزوح هلحم  ناگدنسیون  زا  یعمج 

؟ تسا لکش  هچ  هب  وا  مینیب ؟ یم  ار  نامز ( ماما  مدرم  نیب  رد  ناهج  نیا  رد  ام  ایآ 

شسرپ

؟ تسا لکش  هچ  هب  وا  مینیب ؟ یم  ار  نامز ( ماما  مدرم  نیب  رد  ناهج  نیا  رد  ام  ایآ 

خساپ

تجح هک  تسا  يربخ  رتاوتم ، ربخ  . ) دـسر یم  رتاوت  هب  و  تسا ؛ ناوارف  رایـسب  يدـهم ، ( ترـضح  هدـهاشم  تاقالم و  رابخا  اهناتـساد و 
و هدرک ؛ رکذ  ( 1) راونالاراحب رد  یـسلجم  همـالع  ار  اـهنآ  زا  یخرب  دراد . دوجو  هراـب  نیا  رد  تیاور  دـص  زا  رتشیب  دروآ ). نیقی  دـشاب و 

تبیغ نارود  رد  ماما (  تسا . هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  ناتـساد  دص  بقاث  مجن  باتک  رد  زین  يرون ، نیـسح  ازریم  جاح  راوگرزب ، ثدحم 
زج زین  يرگسع ( نسح  ماما  هک  يروط  هب  دندوب ، رادروخرب  ییالاب  نیقی  اوقت و  نامیا و  هجرد  زا  هک  دنا ، هتـشاد  رادید  يدارفا  اب  يرغص 

ردـپ تلحر  زا  دـعب  مه  ترـضح  دوـخ  دوـمرف . یمن  يزیچ  ترـضح  تایـصوصخ  زا  دوـب ، ملـسم  ناـشیاوقت  صـالخا و  هک  یناـسک  هـب 
هب ًاعون  اهرادید  نیا  و  دنا ، هتـشاد  ییاهرادید  یفلتخم  صاخـشا  اب  يربک  تبیغ  نارود  رد  یلو  ( 2 . ) دنتـشاد ار  هیور  نیمه  شراوگرزب ،

نیا دنشاب . سانشان  هدننک  رادید  يارب  ًالماک  هک  يروطب  ناشیا ، یعقاوریغ  ناونع  اب  يدهم ( ترـضح  رادید  .1 تسا :  هدوب  تروص  دنچ 
نیح رد  هک  يروطب  ناشیا ، یقیقح  ناونع  رد  ترـضح  نآ  اب  ییورایور  رادـید و  . 2 ( 3 .) تسا هتفرگ  تروص  یناوارف  هب  اهرادـید  هنوگ 
هدش لقن  هک  ییاهرادید  رثکا  تسا . هدیدرگ  رما  تیعقاو  هجوتم  صخش  نآ  زا  سپ  یلو  هدوب ، سانشان  هدننک  رادید  يارب  ًالماک  تاقالم 
مهم نیا  هجوتم  تاقالم  نیح  رد  زین  هدننک  رادید  هک  یلاح  رد  ناشیا ، یقیقح  ناونع  اب  ترـضح  نآ  رادـید  . 3 ( 4 .) تسا هدوب  هنوگ  نیا 

زا هک  تسا ، یلیبدرا  ققحم  موحرم  نآ  هنومن  (5 . ) تسا هدش  لقن  مک  رایـسب  هدهاشم  هب  طوبرم  رابخا  رد  اهرادید  هنوگ  نیا  تسا . هدوب 
هدنام اهنآ  خساپ  رد  و  دوب ، هدش  لکـشم  وا  يارب  یلیاسم  تسا . یلیبدرا  سدقم  هب  بقلم  و  تسا ، هدوب  هعیـش  راگزیهرپ  گرزب و  ياملع 

زا ار  دوخ  تالاؤس  و  دنک . یم  تاقالم  نینمؤملاریما ، ( بارحم  رد  ار  ترـضح (  و  دور ، یم  هفوکدجـسم  هب  فجن  زا  یبش  همین  رد  دوب .
هب یهاگ  دـنا ، هدـش  راکـشآ  نوگانوگ  تالاح  اب  ماما ( هدراو ، راـبخا  قبط  ( 6 . ) ددرگ یم  رب  هتفرگ ، ار  شباوـج  هدیـسرپ ، ترـضح  نآ 

و دراد ، هارمه  ار  دوخ  يزرواشک  رازبا  هک  يزرواشک  سابل  رد  یهاگ  ینابرهم ، تّهبا و  زا  یتلاح  اب  یهاگ  یناـبایب ، برع  کـی  تروص 
 : دیامرف یم  نینچ  ترضح  دنک ، یم  لقن  ترضح  زا  رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  هک  یتیاور  رد  ( 7 . ) ینید لاجر  املع و  تبیه  رد  یهاگ 

یتـسپ و و  دـنا ، هتفرگ  رارق  دـنوادخ  مشخ  دروم  هک  یمدرم  اـب  هک  هتفرگ  دّـهعت  نم  زا  دـمحموبا ،( ترـضح  مردـپ ، راـیزام  دـنزرف  يا  "

) مرکا ربمایپ  زا  ثیداحا  ربانب  هعیش  زا  ربتعم  ناثدحم  ( 8."  ) منیزگن ینکس  اهنآ  هلحم  رد  و  منکن ؛ یگیاسمه  هدش ، ناشبیصن  ایند  يراوخ 
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یلاله یناوربا  نوگمدنگ ، يا  هرهچ  ياراد  وا   : " دنا هدروآ  نینچ  شیوخ  ياهباتک  رد  ار  يدـهم ( ماما  فاصوا  لیامـش و  یلع ، ( ماما  و 
، ینارون دنلب و  یناشیپ  ابیز ، هدیشک و  ینیب  هاتوک ، هن  دنلب و  هن  هدیشک ، یتماق  نهپ ، ياهناش  باذج ، هایس و  تشرد و  ینامشچ  هدیشک ، و 
ود شتسار  يوزاب  رب  دشاب . یم  هدننک  نوگرگد  شهاگن  هدنیابر و  رظنم و  شوخ  مکحم ، هدیچیپ و  یتالضع  تشوگ و  مک  ییاه  هنوگ 
وا تسا . نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  يدهم (  : " دومرف ادـخ ( لوسر  ( 9."  ) ددرگ یم  هدهاشم  یلاخ  شتـسار  ۀنوگرب  و  هدش ، رکذ  نآرق  هیآ 

همالع ، راونالاراحب . 1 ذــخآم :  عباــنم و  ( 10."  ) تـسا نـم  ماـن  دــننامه  وا  ماـن  و  دراد ، تهابــش  نـم  هـب  لاـعفا  لاوـقا و  لیامــش و  رد 
، بقاث مجن  ناـمه 6 . ردـص 3و4و5 .  دـمحم  دیـس  يربک ، تبیغ  خـیرات  زا  لقن  هب  يرغـصلا ، هبیغلا  خـیرات  13،ص143 2 . دلج ، یسلجم

یگدـنز رد  هاتوک  يریـس  ردـص 9 . دـمحم  يربـک ، تبیغ  زا  لـقن  هب  یـسوط  بیغ  بقاـث 8 . مجن  ص319 7 . لاــمآلا ، یهتنم  ص334 / 
نامه یناخرهاط 10 . ادبع ... يدهم ، ماما  موصعم ، هدراهچ 

دوخ يارب  دنیامرفیم : وا  هب  جنپ  رفن  گرم  زا  شیپ  تسا و  هتشاد  طابترا  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  رفن  جنپ  اب  اهنت  غنامز  ماما  مییوگیم  نایعیـش  ام 
لاح دهد ... هزاجا  نم  هب  دنک و  هدارا  ادخ  هک  یماگنه  ات  دید  دهاوخن  ارم  یسک  رگید  دوشیم و  عورش  يربک  تبیغ  اریز  نک  نییعت  ینیزگ  ياج 

شسرپ

: دنیامرفیم وا  هب  جنپ  رفن  گرم  زا  شیپ  تسا و  هتـشاد  طابترا  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  رفن  جـنپ  اب  اهنت  غنامز  ماما  مییوگیم  نایعیـش  ام 
هب دنک و  هدارا  ادخ  هک  یماگنه  ات  دید  دـهاوخن  ارم  یـسک  رگید  دوشیم و  عورـش  يربک  تبیغ  اریز  نک  نییعت  ینیزگ  ياج  دوخ  يارب 

یـصخش نالف  ای  دناهداد و  افـش  هتفرگ  ار  دارفا  یـضعب  تسدماما  یبهذم  سلاجم  یخرب  رد  هک  میونـشیم  یهاگ  الاح  دهد ... هزاجا  نم 
ةرابرد ترضح  نخس  اب  اه  نیا  اریز  تسا  روآ  بجعت  نایناحور  املع و  نابز  زا  نانخـس  نیا  تسا و  هدید  زامن و ... لاح  رد  ار  ترـضح 

تسا هدمآ  یبلطم  هاتوک  ياهتاقالم  نیا  ةرابرد  نآرق  رد  ایآ  تسا  راگزاسان  يربک  تبیغ 

خساپ

نیا نآ  و  دراد ، یـصوصخ  هب  يانعم  هکلب  تسین  ندـشن  هدـید  ندـش و  هدـید  يانعم  هب  طقف  غنامز  ماـما  دروم  رد  روهظ  تبیغ و  ۀلئـسم 
زین یـسک  درادـن و  روضح  یمـسر  روط  هب  عامتجا  رد  نانآ  يداه  تسرپرـس و  ماـما و  هک  تساـنعم  نیا  هب  غناـمز  ماـما  تبیغ  هک  تسا 
نایم رد  دوش و  هدید  دیابن  ماما  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تبیغ  نیاربانب  دنوش ; یفّرعم  ناشدوخ  فرط  زا  هک  نآ  رگم  دسانـشیمن ، ار  ناشیا 

تافانم تبیغ  اب  دـشابن ـ  هدـش  هتخانـش  ماما  هک  مادام  اه ـ  نیا  زا  کی  چـیه  اریز  دـنک ، یگدـنز  یتح  دـشاب و  هتـشاد  دـمآ  تفر و  مدرم 
ناونع هب  یمسر  روط  هب  یصوصخم  تافیرشت  اب  ماما  دناهدرک و  نایب  نآ  يارب  یتامالع  هک  تسا  نامه  مه  روهظ "  " زا دوصقم  و  درادن .

دوش قفوم  صخـش  هک  تسین  انعم  نیا  هب  مه  روهظ  سپ  دریگیم ; تسد  هب  ار  عامتجا  روما  مامز  دوشیم و  هعماج  دراو  نانمؤم  ياوشیپ 
تاقوا یهاگ  دـناهدرک  تاقالم  ار  غنامز  ماما  دنتـسه  یعدـم  ياهدـع  هک  اه  نیا  اّما  و  دـنک . تاقالم  ناشیا  اب  ای  دـنیبب و  ار  ناشیا  ةرهچ 

ییاهلمعلا روتـسد  ماجنا  ای  یحلاصم  هب  انب  صاخـشا  یخرب  مه  تاقوا  یخرب  هتبلا  دـنریگیم و  هابتـشا  ماما  دوخ  اـب  ار  ماـما  ناگداتـسرف 
اـسب هچ  مینک و  دـییأت  ار  اهنآ  هک  تسین  بجاو  ام  رب  یلو  تسا  یقیفوت  ناـشدوخ  يارب  هتبلا  هک  دنوشیمترـضح  دوخ  رادـید  هب  قفوم 

. دشابیم غورد  لطاب و  اعدا ، لصا  زین  یهاگ 

فرشت طیارش 

؟ دنداد ماجنا  ار  یلامعا  هچ  رت  شیب  دندیسر , نامز 7 ماما  تمدخ  هب  هک  يدارفا 
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شسرپ

؟ دنداد ماجنا  ار  یلامعا  هچ  رت  شیب  دندیسر , نامز 7 ماما  تمدخ  هب  هک  يدارفا 

خساپ

تسا هدوب  یناسفن  ياه  تضایر  اوقتو و  نطاب  یکاپ  لد و  يافص  رطاخ  هب  دنا , هدش  يدهم 7 ترضح  لامج  رادید  هب  قفوم  یناسک  رگا 
رد دنراد و  هلـصاف  تیناسنا  عفترم  هّلق  یتوکلم و  لامج  نآ  اب  گنـسرف  نارازه  هک  ییاه  ناسنا  دراد . مزال  ّتیخنـس  رادـید , قیفوت  اریز  , 

ترـضح نآ  هباشم  نوگ و  مه  ار  دوخ  میـشوکب  دیاب  سپ  دنـشاب !؟ هتـشادرادید  قیفوت  دنناوت  یم  هنوگچ  دنا , هانگ  یتخبدب و  ضیـضح 
 . مینک راختفا  نادـب  دـش , لصاح  ترایز  قیفوت  نطاب ,  یکاپ  اوقت و  رثا  رد  رگا  ات  میرادرب ,  تالامک  يوس  هب  یمدـق  لقاال  اـی  میزاـس و 

 ! نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  نّیبذلاو  هراصنا  هناوعا و  نم  انلعجا  هتیؤر و  انقزرا  مهّللا 

؟ درک دیاب  هچ  نامز 7 ماما  ندید  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  نامز 7 ماما  ندید  يارب 

خساپ

تسا نیا  فّرشت  هار  نیرتهب  دشابرّسیم , نکمم و  یـسک  يارب  يربک  تبیغ  نارود  رد  نامز 7 ماما  تفرعم  تخانـش و  اب  هارمه  ندید  رگا 
دید زا  ترـضح  ندش  ناهنپ  تبیغ و  هب  ّرجنم  لماوع  نآ  دنک  كاپ  یلماوع  زا  ار  دوخ  دوجو  هک  نیا  لوا  دهدب : ماجنا  راک  ود  ناسنا  هک 

دوجو زا  یـسانشنردق  قح ,  زا  يوریپ  مدـع  مولظم ,  ندرکن  يراـی  ملظ ,  يرگمتـس و  يوـخ  زا : دـنترابع  لـماوع  نآ  تسا .  هدـش  مدرم 
رب میناد  یم  هک  نانچ  یهلا .  ياهروتـسد  زا  یچیپرـس  تیـصعم و  هانگ و  هب  یگدولآ  هملک  کی  رد  لطاب و  زا  يوریپ  ناـماما ,:  تکربرپ 

فرطرب ار  عنام  ناسنا  دیاب  ًءادتبا  نیاربانب  دـش . 7 رـصع ماما  تبیغ  ببـس  تیاهن  رد  دش و  بصغ  راهطا : هّمئا  ّقح  مدرم ,  یـسانشنردق  رثا 
دیور هلال  غاب  رد  تسین  فالخ  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب   : [ يدعـس لوق  هب  دـیامن . هدامآ  ار  هنیمز  هدومن و  بانتجا  ناهانگ  زا  هدرک و 

هب رگم  دوش  یمن  دیامرف : یم  نینمؤملاریما 7 نایقّتم  يالوم   [ ص 22 لّوا ,  باب  ناتسلگ ,  يدعـس ,  یقروا 1. پـ  )( ) سخ راز  هروـش  رد  و 
هک ییاج  نآ  زا  دیامن . مهارف  ار  نامز 7 ماما  ترضح  هب  یکیدزن  برق و  تابجوم  هکنیا  مود   < تسا . هدش  بکترم  هک  یهانگ  ءهطساو 

نیا رد  دوب . دهاوخ  نامز 7 ماما  هب  بّرقت  بجوم  ملاع  راـگدرورپ  هب  بّرقم  لـماوع  تسا ,  دـنوادخ  تیاـضر  رد   7  ) نامز ماما  تیاضر 
دننام هب  منمؤم  دومرف : مالـسا 6 یمارگ  ّیبن  تسا .  یهلا  تابجاو  ماجنا  نمؤم ,  ناسنا  يارب  ناهج  يادخ  هب  برق  لماوع  ءهحولرـس  هنیمز 

اب ناسنا  ءهرامش 16617 . نامه ,  یقروا 4. پـ : .)( ) دیامرف یم  یلع 7 ماما  < درکن . ادـیپ  نم  هب  بّرقت  مدرک ,  بجاو  وا  رب  هک  يزیچ  يادا 
بارتل انحاورا   ) يرکـسعلا نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  هب  شغ ,  ّلـغ و  زا  رود  هب  میلـس و  بلق  نتـشاد  ضئارف و  ماـجنا  یـصاعم و  كرت 

یم نوزفا  ّبح  تفرعم ,  یتدایز  اب  ودوش  یم  رتشیب  تفرعم  دش , دایز  برق  هچ  ره  دـنک . یم  ادـیپ  برق  هدـش و  کیدزن  ءادـفلا ) همدـقم 
ناسنا هک  تسا  نیمه  ساسا  دوش . یم  لصاحالوم  ضحم  هب  فّرـشت  ءهنیمز  هدـش و  راشرـس  قوش  قشع و  تفرگ ,  ـالاب  هک  ّبح  ددرگ .

زا مینادب  تسا  رتهب  داد . دهاوخ  رادید  نذا  دید , حالـص  الومو  دیدرگ  لیـصحت  تقایل  یتقو  دیامن و  مهارف  ار  فّرـشت  تقایل  شدوخ  رد 
يارب نداد  هقدص  ترضح و  یتمالس  جرف و  يارب  ياعد  جرف ,  راظتنا  نامز 7 ماما  نامیالوم  هب  تبـسن  يربک  تبیغ  نارود  رد  ام  فیاظو 
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هک ییاه  باتک  هب  دیناوت  یم  امش  ًانمـض   488 ص 485 ـ لامآلا ,  یهتنم  یمق ,  ساـبع  یقروا 1. پـ  .)( ) تسا فیرـش  دوجو  نآ  یتمالس 
ناگراتـس يراصنا و  نمحرلادبع  رثا  تیالو ,  دیـشروخ  راظتنارد  دـننام  دـییامن , هعجارم  تسا ,  هتفای  شراگن  يدهم 7 ترـضح  ءهرابرد 

 . یفجن داوج  دمحم  زا  ج 14 ناشخرد , 

مینک سح  تسا  یتشهب  هحیار  هک  ار  وا  يدمحم  شوخ  يوب  لقادح  ات  مینک  راکچ  دیاب  ام  دیآ و  یم  یناسک  هچ  مشچ  هب  جع )  ) نامز ماما  اقآ  - 1.
؟

شسرپ

تـسا یتشهب  هحیار  هک  ار  وا  يدمحم  شوخ  يوب  لقادح  ات  مینک  راکچ  دیاب  ام  دیآ و  یم  یناسک  هچ  مشچ  هب  جع )  ) نامز ماما  اقآ  - 1.
؟  مینک سح 

خساپ

هدکهد رد  يدرم  ؛ درک لقن  نوراق  نیدلا  سمـش  لضاف  دنمـشناد  راوگرزب  خیـش  هک  دـنک  یم  لقن  راونالا  راحب  باتکرد  یـسلجم  همالع 
راکوکین هاوخ و  ریخ  يدرم  يو  هوسا » هب « بقلم  مجن و  ماـنب  درک ) یم  یگدـنز  دوب  گرزب  تارف  راـنک  رد  عقاو  هک  اـسوق (»  » هب فورعم 

قافتا زا  تشاد ،  بنیز  مان  هب  رتخد  يرگید  یلع و  مانب  رـسپ  یکی  دـنزرف ، ود  دوب و  هحلاص  ینز  زین  وا  تشاد و  همطاف  مان  هب  ینز  دوب و 
هنوگنیدـب ار  يدـیدم  تدـم  درم  نز و  داتفا و  قاـفتا  لاسرد 712  هیـضق  نیا  دنتـشگ و  ناوت  اـن  تخـس  هدـش و  اـنیب  اـن  ود  ره  نز  درم و 

ار وت  ییاـنیب  اـن  دـنوادخ  تفگ :  يا  هدـنیوگ  هدیـشک و  شتروص  يور  یتسد  هک  درک  سح  نز  اهبـش  زا  یکی  رد  هکنیا  اـت  دـندینارذگ 
هناخ دید  دوشگ ، ار  دوخ  ياهمشچ  مه  نز  نکم ، یهاتوک  وا  يراذگ  تمدخ  رد  و  یلع » وبا  ترهوش « دزن  ورب  زیخرب و  تخاس  فرطرب 

تمـسق دنـسانش . یمن  اما  دنیب  یم  ار  نامز  ماما  يا  هدـع  تسا و  هدوب  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم ( لآ  مئاق  وا  تسناد  تسا و  رون  زا  رپ 
لصاح یتقو  میلست  تلاح  ، دیآ یمن  تسد  هب  میلـست  اب  زج  ماما  تفرعم  تبیغ 2 - نامز  رد  يرادنید  -1 یمارگ :  رهاوخ  امـش  لاوس  مود 

هنوگچیه نآ  نتفریذپ  دشاب و  دونـشخ  یـضار و  الماک  دنا : هدومرف  ای  هداد  ماجنا  تیب  لها  هچنآ  هب  تبـسن  لد  رد  یـصخش  هک  دوش  یم 
يادـخ نید  اـنامه  دـنیامرف «:  یم  مالـسلا )  هیلع  داجـس (  ماـما   . • تسا نید  حور  ناـمیا و  تقیقح  نیا  دـشاب و  هتـشادن  وا  يارب  یتخس 

سپ ددرگ ،  یم  لصاح  میلـست  قیرط  زا  طقف  دـیآ و  یمن  تسد  هب  تسردان  ياهرایعم  لطاب و  ياه  هشیدـنا  صقان و  ياهلقع  اب  لجوزع 
كاله دنک ، لمع  دوخ  مهف  صیخـشت و  هب  سک  ره  دوش و  یم  تیاده  دنک  ادـتقا  ام  هب  هکره  دـنام و  یم  ملاس  ددرگ  ام  میلـست  هک  ره 

هار اهنت  مالـسلا )  هیلع  رـصع (  ماما  تفرعم  تیمها  تسا . هدرک  نایز  دـنکن  لمع  ام  ماـکحا  اـی  اـم  ثیداـحا  هب  تبـسن  هک  ره  دوش و  یم 
ناتسود اب  یتسود  تبحم و  تدش  رثا  رد  ماما  يارب  هیرگ  - 4 تسا . حلاص  لمع  نامیا و  همزال  تبحم  میلست ، تبحم  تسادخ 3- یگدنب 

مهیلع  ) همئا رکذ  سلاجم  رد  تکرـش  ندوب و  ماـما  داـی  هب  هتـسویپ  رکذ  -5 ناتـسود . زا  راتفرگ ي  عفر  ناشیا  نانمـشد  اب  ینمـشد  ماما و 
يورزا رادرک  راـتفر و  لاـمعا و  اـهراک و  رگید  یتراـبع  هب  لـیجعت ، يارب  اـعد  - 7 میـشاب .  اـقآ  یعقاو  رظتنم  هکنیا  راـظتنا ، -6 مالـسلا ) 

تنم دریگب  تروص  ادخریغ  يارب  هک  يراک  مینکن  یهاتوک  دیآ  یم  رب  نامتـسدزا  هک  يراکره  میریگب  هلـصاف  تایدامزا  دـشاب  صالخا 
نآ رد  صالخا  هللا  ءاـشنا  زین  دـنوادخ  دـشاب  ادـخ  يارب  اـهراک  یتقو  درک ، دـهاوخدساف  ار  هحلاـص  لـمع  نآ  تشاد و  دـهاوخ  رب  رد  ار 

ماما تفرعم  يولوم 3 - داوج  دمحم  رصع ،  ماما  تخانش  یمیکح 2 - اضر  دمحم  برغم ،  دیشروخ  -1 عبانم :  دنک .  یم  نامبیصن  اهراک 
يدهاز نامز ، ماما  اب  تاقالم  یناتساد  باتک  یعیفر 5 - رفعج  دیس  مود ،  دلج  رصع ،  ماما  اب  تاقالم  یمشاه 4 - ینب  دمحم  دیس  رصع ، 

ما هتفاین  یگتسیاش  یتح  ما ,  هدناوخ  ار  نانجلا  حیتافم  رد  دوجوم ياهاعد اهراب و متسه دنم  هقالع  رایسب  7 رصع ماما  ندید  هب  هک  نیا  اب  هجوت  اب 
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؟ دراد یتلع  هچ  امش  رظن  هب  منیبب ,  باوخ  رد  ار  ترضح  هک 

شسرپ

یگتسیاش یتح  ما ,  هدناوخ  ار  نانجلا  حیتافم  رد  دوجوم  ياهاعد  اهراب  متسه و  دنم  هقالع  رایـسب  7 رصع ماما  ندید  هب  هک  نیا  اب  هجوت  اب 
ّّ ؟ دراد یتلع  هچ  امش  رظن  هب  منیبب ,  باوخ  رد  ار  ترضح  هک  ما  هتفاین 

خساپ

ماما هک  نآ  لاح  تسا و  باجحام  لمع  نوچ  دـشابن , تسا  نکمم  مه  دـیفم  تسا و  لکـشمو  تخـس  رایـسب  اـم  يارب  7 رصع ماما  ندید 
جنر اه و  یتخـس  همطاف ,  يدهم  يوک  یعقاو  هدادـلدو  قشاع  تساام .  لمع  ام و  دوخ  هیحان  زا  باجح  عنام و  اما  تسا ,  رـضاح  نامز 7

يالاب لحارم  هب  دناوتب  ناسنا  هک  نیا  يارب  دشاب . هتـشاد  ار  يدهمرادید 7 تقایل  هک  دناسرب  يا  هلحرم  هب  ار  دوخ  ات  دـنک  یم  لمحتار  اه 
یعقاو رظتنم  فیاظو  زا  هفیظو  دـنچ  دـیامنب . ترـضح  یعقاو  رظتنم  تفـص  هب  فصتمار  دوخ  ًـالبق  دـیاب , دـسرب  يونعم  یحور و  لاـمک 

هب جح  ماجنا  ترضح 3  نآ  يارب  ندرک  اعد  جرف و  راظتنا  يدهم 7 2  ترضح  هب  یسرتسد  مدع  زا  ندوب  تحاران  نوزحم و   1 زا : دنتابع 
تالکشم 6 اه و  یتخـس  رد  يدهم 7 ترضح  زا  دادمتـسا  تبیغ 5  نامز  رد  دوخ  نامیا  ظـفح  يارب  اـعد  يدهم 7 4  ترـضح  زا  تباین 

يدوجو دشاب و  هدرک  ضارعا  مراحم  همه  زا  هک  دننیبب  ار  ترضح  نآ  دناوت  یم  ییاه  مشچ  هعماج  حالـصا  سفن 7  هیکزت  يزاسدوخ و 
دوخ رصع  دابعو  داهز  زا  دندیسر , هلحرم  نیا  هب  هک  املع  زا  یخرب  دشاب . اهراگنز  همه  زا  كاپ  هک  دنک  كرد  ار  ترضح  نآ  دناوت  یم 
دیاب تسا ,  یقیقح  یقشع  يدهم 7 هب  ترضح  قشع  رگا  دنک و  مهارف  ار  نامز 7 ماما  تیاضر  تابجوم  ام  لامعا  مینک  یعس  دیاب  دندوب .

رتمهم همه  زا  درک . رادـید  ار  ترـضح  هک  دوب  عقوتم  ناوت  یمن  يدابع  لمع  دـنچ  ماجنا  اعدا و  اـب  هنرگ  میرذـگب و  یناـسفن  تایـسنت  زا 
 . تسا يدهم  ترضح  اب  یگنهرف  مهافت 

؟ منکب دیاب  هچ  منیبب  ار  (ع ) نامز ماما  مهاوخیم 

شسرپ

؟ منکب دیاب  هچ  منیبب  ار  (ع ) نامز ماما  مهاوخیم 

خساپ

هللا ْْهیقب  ترـضح  رهد  سومانرـضحم  هب  فرـشت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  نایعیـش  زا  کـی  ره  مهم  ياـهوزرآ  زا  یکی 
هک دراد ، یگتـسب  نینزان  دوجو  نآ  يالاو  ماقمتفرعم  هب  رادـید  قوش  فعـض  تدـش و  هتبلا  دـشابیم . ادـفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  مظعألا 
رود يو  زا  يرـش  ره  دـشابیم و  شماـما  ضیف  رپ  دوـجو  تکربهب  دوـشیم  مهارف  شیارب  هک  يربـخ  ره  هک  دـنادب  رتـشیب  هچ  ره  ناـسنا 

شماما هک  يدرف  دشابیم . هار  عناوم  عفر  یحور و  یگدامآ  رادید ، قشاع  هفیظونیرتمهم  تسا . (ع ) يدهم ترـضح  تیانع  اب  ددرگیم 
تائیـسو یحور  ياهیگدولآ  سفن  هیکزت  اب  دـیامنیم و  كرت  ار  تاـمرحم  هداد و  ماـجنا  ار  شتابجاودـنادیم  دوخ  لاـمعا  رب  رظاـن  ار 

يوـنعم یکاـپ  لـمع و  رد  صـالخا  ندرک  ادـیپ  اـب  دـنکیم و  كاـپ  ار  تسا  فرـشت  ضیف  زا  تیمورحم  لـلع  نیرتمهمزا  هـک  یقـالخا 
تیمالـس يارب  نداد  هقدـص  درادیم . مالعا  ًالمع  ار  دوخ  یگتـسیاش  یگدامآ و  ددراد  يونعم  ریـس  رد  اـسآهزجعم  رثا  تسین  صولخهک 
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ار لمع  کی  دسیونیم : يرون  یجاح  موحرم  تساتبیغ . رـصع  رد  هعیـش  فیاظو  هلمج  زا  شترـضح  يارب  ندومن  اعد  و  (ع ) نامز ماما 
رادید تبـسن  هب  دروایب  اج  هب  هناصلخم  موادم  زور  لهچ  نداد و )... ماجنایبحتـسم  هزور  ای  یبحتـسم  زامن  ندومن ، اعد  نداد  هقدـص  لثم 
ياعد سک  ره  هک  دومرف : لقن  (ع ) قداص ماما  زا  نانجلاحیتافم  رد  یمق  سابع  خیش  موحرم  [ 4 .)] دوش عقاو  رثؤم  هک  تسا  دیما  ترضح 

رد هـک  دروآیم  ربـق  زا  ار  وا  دــنوادخ  دریمب  روـهظ  زا  شیپ  رگا  ودــشابیم  (ع ) ناـمز ماـما  نارواــی  زا  دناوخبحابــص  لــهچ  ار  دــهع 
راـگنز نوددز  تاـمرحم و  كرت  تاـبجاو و  ماـجنا  زا  تراـبع  هک  دوخ  هفیظو  هب  دـیاب  نمؤم  هک  نیا  هجیتن  [( 5 .)] دشاب ترضحتمدخ 

لمع هفیرشلاهجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  هب  یعقاو  تبحم  قشع و  زاربا  نطاب و  يافـص  ندرک  ادیپ  دسح و  ربک و  دننام  یبلقناهانگ 
، نانجلا حیتافم  [. 5 . ] باب 9 و 12 بقانلا ، مجن  [. 4 . ] دشاب اریذپ  تسناد  حالص  شیالوم  رگا  ات  دنک  بسک  ار  رادید  یگتـسیاش  دیامن و 

ص 1061.

؟ تسا مزال  ناتسود  دمآ  تفر و  دجسم و  هب  نتفر  ایآ  مینک  رایتخا  ینیشنهشوگ  میهاوخب  (ع ) نامز ماما  اب  رادید  رطاخب  رگا 

شسرپ

؟ تسا مزال  ناتسود  دمآ  تفر و  دجسم و  هب  نتفر  ایآ  مینک  رایتخا  ینیشنهشوگ  میهاوخب  (ع ) نامز ماما  اب  رادید  رطاخب  رگا 

خساپ

ناسنا تداعس  لماکت و  درادهدهع  هک  مالسا  سدقم  نید  دشابیم و  رگفیرحت  نایحیسم  تشز  ياهتعدب  زا  تینابهر  ینیـشنهشوگ و 
مالـسا رد  مالـسالا ، یف  ْْهیناـبهر  ـال  دومرف : دوخفورعم  ثیدـح  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا و  هدرک  موـکحم  ار  نآ  تدـش  هب  تسا 

تخبـشوخ میتفر  هار  نآ  زا  رگا  دـناهداد  ناشن  ام  هب  مالـسا  یمارگيایلوا  هک  تسا  یهار  میقتـسم  طارـص  [( " . 6 )] درادن دوجو  تینابهر 
ای ترخآ و  رطاخ  هب  ار  ایند  هک  یسک  تسین  ام  زا  دومرف : (ع ) رقاب ماما  دش . میهاوخراتفرگ  وا  ياههسوسو  ناطیش و  ماد  رد  الاو  میوشیم 

: دومرف ترـضح  میراد  تسود  ار  رایند  ام  درک : ضرع  (ع ) قداص ترـضح  تمدـخ  روقعی  یبا  نبا  [ 7 .)] دـنک كرت  ایند  يارب  ار  ترخآ 
و مـینکیم ، رادـید  یناـمیا  ناردارب  اـب  مـینکیم ، قاـفنا  هداوناـخ  هـب  مـیوریم ، هـکم  مـینکیم ، جاودزا  درک : شرع  دــینکیم  هـچ  ًـالثم 

یتشکو تیادـه  هار  غارچ  هک  ام  ناماما  مینیبب  دـیاب  اـم  [( 8." )] دنتسه ترخآ  هکلب  دنتـسین ، ایند  اهنیا  دومرف : ترـضح  میهدیمقدصن ،
متـس ملظ و  ناقفخ و  نارودرد  یتح  ام  ناماما  زا  کی  چیه  تسا  نشور  تسا . هدوب  هنوگچ  ناشراتفگ  رادرک و  راتفر و  دنتیرـشب  تاجن 

محر و هلص  دجسم و  هب  نتفر  صوصخ  رد  ناوارفدیکأت  سکع  رب  هکلب  دناهدومرفن . مه  ياهیصوت  نینچ  دناهدرکن و  رایتخا  ینیشنهشوگ 
هک اجنآ  ات  دـش  نیگمغ  رایـسب  دوب ، هتفر  ایند  زا  شدـنزرف  نوعظم  نب  نامثع  دـناهدومن . نانآ  اب  دـمآ  تفر و  ینید و  نرادارب  هب  ناسحا 

راضحا ار  وا  دیـسر  (ص ) ادخ لوسر  هب  ربخ  نیا  درک  كرـش  ار  تدابع  زجراک  ره  دـش و  تدابعلوغـشم  داد و  رارق  دجـسم  ار  شاهناخ 
يا تسا  ادـخ  هار  رد  داـهج  نم  تما  تیناـبهر  تـسا . هتـشادن  ررقم  نـم  تـما  يارب  ار  تیناـبهر  لاـعتم  يادـخ  ناـمثع  اـی  دوـمرف : درک 

هک دوشیم  هجردداتفه  ياراد  سودرف  تشهب ) رد  دشاب  رکذ  لوغشم  دیشروخ  عولط  ات  دناوخب و  تعامج  اب  ار  حبـص  زامن  یـسکنامثع 
ترضح [( 9 .... " )] دوشیم و اراد  ندـعتشهب  رد  هجرد  هاجنپ  دـناوخب  تعامج  اب  ار  رهظ  سک  ره  تسا و  هار  لاس  داـتفه  هجرد  ره  نیب 

رهطا ياـیلوا  رونا و  عرـش  نیارباـنب  [( 10." )] تسا نمؤم  بلق  ندرکداـش  زاـمن  زا  سپ  لاـمعا  نیرتتلیـضف  اـب  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
رد نطاب  رهاظ و  تراهط  هکلب  تسین ، ینیشنهشوگناهج  رتسگداد  رضحم  هب  فرشت  هار  دنکیمن و  هیـصوت  هجو  چیه  هب  ار  ینیـشنهشوگ 

ج 1،ص 54. كدوک ، یفسلف ، یقندمحم  [. 7 . ] ص 385 ج 23 ، هنومن ، ریسفت  [. 6 . ] دشابیم مدرم  هب  تمدـخ  عامتجا و  رد  روضح  نیع 
ص ج 44 ، نامه ، [. 10 . ] ص 1114 ج 67 ، راونالاراحب ، [. 9 . ] هرامش 5825 ایند ، هدام  ْْهمکحلا ،  نازیم  يرهـشير ، يدمحم  دمحم  [. 8]
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.194

؟ دومنرادید ار  جع )  ) نامز ماما  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دومنرادید ار  جع )  ) نامز ماما  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

میمـص زا  و  دننک ، یم  یگدنز  زیزع  ماما  نآ  رادید  قشع  اب  دنراد ، ییانـشآ  جـع )  ) يدـهم ماما  مان  اب  هک  یناسک  ناهج و  نایعیـش  مومع 
تحاس هب  قشع  دنشاب . هتـشاد  ار  یتوکلم  ةرهچ  نآ  رون و  رـسارس  دوجو  نآ  تدایز  قیفوت  رابکی  يارب  لقادح  تسا  نیا  ناشیوزرآ  بلق 

رهم و دمآرس  هک  تیرشب  ملاع  یجنم  فرط  زا  ًانئمطم  و  تسا ، یتخب  شوخ  تداعـس و  ۀیام  امـش  دننام  یکاپ  ناناوج  يارب  هژیو  هب  الوم 
یتح هدیـسرن ، ع )  ) رـصع ماما  رادید  صوصخ  رد  یتضایر  رکذ و  اعد و  ام  تایاور  راثآ و  رد  هتبلا  دـنام . یمن  خـساپ  یب  تسا ، تفوطع 

: داد ماجنا  ار  راک  ود  یقرت ،  ۀلق  هب  دوعص  لماکت و  ریسم  ریس  يارب  دراوم  مامت  رد  تسارتهب  تسا . هدش  یهن  نامز  ماما  ناکم  زا  سسجت 
لیاسو حلاص ، لامعا  تابجاو و  ماجنا  قح و  هب  میلـست  اب  هللا  یلا  ریـس  رد  یمدآ  هار ، عناوم  عفر  يرگید  یقرت و  رازبا  ندومن  مهارف  یکی 
رـضحم هب  فرـشت  ضیف  زا  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دـیامن . یم  فرطرب  ار  نآ  عناوم  ناهانگ ،  تاّیهنم و  كرت  اب  هدرک و  مهارف  ار  لماکت 

کین لامعا  تابجاو و  ماجنا  و  دنک ، الوم  رهم  زا  رپ  ار  لد  هک  یقیقح  قشع  یعقاو و  تبحم  زاربا  اب  دیاب  دوش ، دـنم  هرهب  شبحاص  اقآ و 
ياعد ًاصوصخ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ياه  ترایز  اه و  اعد  ندناوخ  اب  زین  دنک . تباث  ار  دوخ  یگتـسیاش  تاقدـص ،  تاریخ و  نداد  و 

یحور و ياـه  یگدولآ  زا  يرود  وغل و  هدوـهیب و  ياـهراک  زا  زیهرپ  یهلا و  تاـمّرحم  ناـهانگ و  كرت  و  نیـسای ، لآ  تراـیز  و  دـهع ،
نکمم دریگ ، قلعت  یهلا  تیـشم  رگا  اـت  يرازآ ، مدرم  غورد و  ارتفا ، تمهت ، تبیغ ،  زا  باـنتجا  هژیو  هب  سفن  ۀـیکزت  یقـالخا و  تاـئیس 

قشاع دنادب ، حالص  ترـضح  رگا  درک ، ادیپ  لمع  رد  صالخا  حور و  تراهط  نطاب و  يافـص  ناسنا  یتقو  ددرگ . لصاح  فرـشت  تسا 
تبیغ رـصع  رد  ددرگ . یم  لیان  رادید  قوش  تبحم و  میظع  باوث  هب  ناسنا  دـنادن ، تحلـصم  رگا  تفای و  دـهاوخ  رد  ار  شا  هتخوس  لد 

هراومه ناسنا  ینعی  تسا ؛ راظتنا  ۀلئسم  کتسا  لصا  هچ  نآ  تسا ، مورحم  نیمز  رد  ادخ  تجح  روضح  ضیف  زا  يرشب  ۀعماج  هک  يربک 
يزابناج ةدامآ  ًاروف  دونـشب ، ار  شماما  روهظ  ربخ  رگا  هظحل  ره  رد  هک  دراد  هگن  هدامآ  ار  دوخ  دـشاب و  ترـضح  روهظ  راـظتنا  لاـح  رد 

ماما راظتنا  لاح  رد  سک  ره  دومرف " : (ع ) قداص ماـما  [ 8" .] تسا جرف  راظتنا  نم ، تما  لامعا  لضفا  دومرف " : (ص ) ادـخ لوسر  ددرگ .
داهج لاح  رد  ص )  ) لوسر يور  شیپ  رد  هک  تسا  یسک  لثم  هکلب  دشاب ، ترضح  ۀمیخ  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دریمب ، جع )  ) يدهم

: هدام ص 181 ، ج 1 ، ْْهمکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  [ 8]2 هدب . رارق  یعقاو  نارظتنم  زا  ار  ام  ۀـمه  اراگدرورپ !  [ 9]2". تسا
هرامش 1205. نامه ، [ 9]2 هرامش 1200 . ْْهماما ، 

؟ دراد ناکما  هلئسم  نیا  ایآ  مینک ؟ تاقالم  (ع ) نامز ماما  اب  میناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دراد ناکما  هلئسم  نیا  ایآ  مینک ؟ تاقالم  (ع ) نامز ماما  اب  میناوتیم  هنوگچ 

زا 1779تیودهم هحفص 664 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

ناـما يربک  تبیغ  ناـمز  رد   - 1 دراد : دوجو  هیرظن  هاگدـید و  ود  (ع ) يدـهم ترـضح  ناکما  ملاع  بطق  اب  طاـبترا  هدـهاشم و  هراـبرد 
نیا یب  هعیش  ياملع  ناگرزب  زا  یهورگ  دراد . ناکما  هَّللا  ءایلوا  از  یخرب  يارب   - 2 درادن . دوجو  ترضح  اب  تاقالم  هدهاشم و  طابترا و 

ياعدا هک  ار  یسک  ترضح  نآ  روتسد  ساسا  رب  درادن و  دوجو  نایعیـش  يارب  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  ناکما  تبیغ ، نامز  رد  هک  دنرواب 
وت : " تسا هدمآ  يرمس ) دمحم  نب  یلع   ) شصاخ بئان  نیرخآ  هب  ترـضح  همان  نیرخآ  رد  درک . بیذکت  دیاب  دنک ، تاقالم  هدهاشم و 

تبیغ اریز  دـشاب ، تنیـشناج  وت  زا  سپ  هک  نکن  تیـصو  سک  چـیه  هب  نک و  روج  عمج و  ار  دوخ  ياهاک  يریمیم . رگید  زور  شـش  ات 
رپ ياهلد  هک  تقو  نآ  دوب . دـهاوخ  ینـالوط  یتدـم  زا  دـعب  هک  ادـخ  نذا  زا  سپ  رگم  تسین  يروهظ  رگید  هدـش و  عقاو  يربک  هماـت و 

سک ره  درک . دنهاوخار  نم  اب  رادید  هدهاشم و  ياعدا  نم  نایعیش  زا  یـضعب  يدوز  هب  ددرگ . رپ  متـس  زا  نیمز  دوش و  تخـس  توسق و 
دراد ناکما  یلو  تسین ، نکمم  ترـضح  اب  تاقالم  هک  دوشیم  هدافتـسا  همان  نیازا  هچ  رگ  " دـینک . بیذـکت  ار  وا  دـنکب ، ییاعدا  نینچ 

رد تفگ  دیاب  یلو  دناهدید ، ار  ترـضح  نارگید  مولعلا و  رحب  همالع  دننام  ییاه  تیـصخش  دننیبب ، ار  ترـضح  سانـشان  روط  هب  يدارفا 
ياعدا دیابن  یـسک  تسا  ملـسم  تسا . هدوب  (ع ) نامز ماما  اقآ ، نآ  دناهدز  سدح  ای  هدرک  فشک  رادید  زا  دـعب  هلوقنم  دراوم  زا  يرایـسب 

دوج زا  میقتسم  ریغ  یهلا ، يایلوا  زا  یخرب  هک  نیا  اب  درادن  یتافانم  یلو  مینک ، بیذکت  ار  وا  دیاب  درک ، اعدا  یـسک  رگا  دنکب و  هدهاشم 
زا تسا  اـم  هفیظو  تـبیغ  ناـمز  رد  ( 1 .) دنـشاب هتـشادن  ییاعدا  نینچ  دـهد ، خر  يرادـید  رگا  ای  دـنربب  هرهب  ای  دنـشاب  هدرب  هرهب  (ع ) ماـما

يارب هراومه  زین  میشاب ، اشوک  یناسنا  تالامک  هب  ندیـسر  سفن و  بیذهت  رد  مینک . تاعارم  لاح  همه  رد  ار  اوقت  مینک و  يرود  ناهانگ 
، دوشن ملظ  یـسک  هب  ام  هیحان  زا  مینک  یعـس  میـشاب . اشوک  ناگراچیب  نافعـضتسم و  هب  کـمک  رد  مینک ، اـعد  ترـضح  جرف  رد  لـیجعت 

دنوادخ دهد . رارق  هجوت  دروم  ار  ام  دیایب و  ام  رادید  هب  ترـضح  دیاش  میـشاب ، اوقت  اب  كاپ و  رگا  دشاب  لاح  نامیاه  دمآرد  اهبسک و 
 - هرامش 70 هزوح ، هلجم  زا  هدافتـسا  اب   - 1 اهتشون : یپ  دیامرف . اطع  ام  همه  هب  ار  ترـضح  باکر  رد  يراذگ  تمدخ  ندـید و  قیفوت 

. صیخلت اب  دعب ، هب  ص 72  ، 71

یم عطق  طابترا  نیا  يرغص  تبیغ  زا  دعب  هتـشاد و  میقتـسم  طابترا  دوخ  بیان  راهچ  اب  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  (ع ) نامز ماما  هک  میراد  هدیقع  ام 
یم هچ  راظتنا  يانعم  هاگ  نآ  دوش و  یم  ترـضح  اب  رادید  ثعاب  حلاص  لمع  ایآ  دـننک ؟ یم  ار  وا  اب  تاقالم  ياعدا  رفن  اهدـص  هنوگچ  سپ  دوش .

؟ دوش

شسرپ

طابترا نیا  يرغـص  تبیغ  زا  دعب  هتـشاد و  میقتـسم  طابترا  دوخ  بیان  راهچ  اب  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  (ع ) نامز ماما  هک  میراد  هدـیقع  ام 
هاگ نآ  دوش و  یم  ترـضح  اب  رادـید  ثعاب  حـلاص  لمع  ایآ  دـننک ؟ یم  ار  وا  اب  تاقالم  ياـعدا  رفن  اهدـص  هنوگچ  سپ  دوش . یم  عطق 

؟ دوش یم  هچ  راظتنا  يانعم 

خساپ

ای 255 لاس 260 و  زا  هک  يرغص  تبیغ  نامز  رد  يربک . تبیغ  ب ) يرغص . تبیغ  نامز  فلا ) دراد : دوجو  تبیغ  ود  (ع ) نامز ماما  يارب 
هک صاخ -  باون  ۀلیسو  هب  ار  شیوخ  تالکشم  یعامتجا و  یتدیقع ، ياه  شسرپ  مدرم  [ 12] تفای نایاپ  لاس 329  رد  دش و  زاغآ  ه.ق 

. دنتفگ یم  خساپ  ار  مدرم  ياه  شـسرپ  لئاسم و  ترـضح  نآ  هتـشاذگ و  نایم  رد  (ع ) نامز ماما  اب  دش -  دهاوخ  نایب  اه  نآ  یماسا  ًادعب 
مه ماما  تدـم  نیا  رد  ور  نیا  زا  دـنتفر ؛ یم  (ع ) مهدزاود ماما  رادـید  هب  (ع ) نامز ماـما  صاـخ  باون  ۀلیـسو  هب  مدرم  زا  یهورگ  یهاـگ 
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: زا دنترابع  دنا  هتـشاد  (ع ) نامز ماما  اب  مدرم  طابترا  يرارق  رب  رد  يداینب  شقن  هک  (ع ) نامز ماما  صاخ  باون  [ 13 .] دوبن مه  دوب و  بیاغ 
-4 یتـخبون ؛ حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  - 3 يرمع ؛ دیعـس  نب  ناـمثع  نـب  دـمحم  رفعجوـبا  - 2 يرمع ؛ دیعـس  نـب  ناـمثع  ورمعوـبا  - 1
هک دوش  هراشا  (ع ) نامز ماما  صاخ  باون  ياه  تیلاعف  فیاظو و  زا  یـشخب  هب  تسا  مزال  اج  نیا  رد  يرمـس . دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
رد (ع ) نامز ماما  تیؤر  ناکما  هچرگ  ماما : ناکم  مان و  نتـشاد  ناـهنپ  فلا ) دـندرک : یم  رارقرب  طاـبترا  (ع ) ناـمز ماـما  اـب  مدرم  هنوگچ 

ناکم مان و  هک  دندوب  فظوم  باون  زا  کی  ره  یسایس ، تالکـشم  لیلد  هب  یلو  تشاد ، دوجو  صاخ  باون  مدرم و  يارب  يرغـص  تبیغ 
طابترا دوب . هتفرگ  تروص  (ع ) نامز ماما  روتسد  هب  يراک  ناهنپ  نیا  هتبلا  دش . یم  دیدهت  تموکح  يوس  زا  ماما  اریز  دننکن ؛ اشفا  ار  ماما 

صاخ باون  یتدـیقع : تالکـشم  یهقف و  تالاؤس  هب  ییوگ  خـساپ  ب ) دـش . یم  رارق  رب  دـننادب  ار  ماما  ناکم  هک  نیا  نودـب  زین  نایعیش 
زا هک  نیا  لیلد  هب  صاخ  باون  دنا . هتشاد  هدهع  رب  زین  ار  یتدیقع  تالکشم  یهقف و  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  ۀفیظو  قوف  ۀفیظو  رب  هوالع 

رگید يوس  زا  دـنداد . یم  باوج  ار  مدرم  ياـه  شـسرپ  هدومن و  ییادز  ههبـش  هجو  نیرتهب  هب  دـنا ، هدوب  رادروخرب  ییـالاب  رایـسب  شناد 
ذـخا و ج ) دـندومن . یم  غالبا  مدرم  هب  دـندرک و  یم  تفایرد  ار  اه  خـساپ  هدـناسر و  ماما  ضرع  هب  ار  نایعیـش  یعرـش  یهقف و  تـالاؤس 
هب یقیرط  ره  هب  هتفرگ  نایعیش  زا  ار  ماما ) مهس  لاملا و  تیب  دننام   ) ماما هب  قلعتم  لاوما  صاخ  باون  (ع :) نامز ماما  هب  قلعتم  لاوما  عیزوت 

تاقالم - 1 دـشاب : ریذـپ  ناکما  ریز  قرط  اب  تسا  نکمم  نامز  ماما  اب  طابترا  ةوحن  يربک  تبیغ  ناـمز  رد  دـندناسر . یم  (ع ) ناـمز ماـما 
تاـقالم هک  دـنراد  هدـیقع  یخرب  تسا . فـالتخا  (ع ) ناـمز ماـما  اـب  يروضح  تاـقالم  ناـکما  مدـع  ناـکما و  صوـصخ  رد  يروـضح :

ییاه تیـصخش  هک  نانچ  دسرب . (ع ) نامز ماما  روضح  هب  دـناوت  یم  یگتـسیاش ، داجیا  اوقت و  تیاعر  اب  ناسنا  هتـشاد و  ناکما  يروضح 
 ... یسوط و خیش  [ 17 ،] یضترم دیس  دنا . هدیسر  ترضح  روضح  هب  [ 16] مولعلارحب ۀمالع  و  [ 15] یلح ۀمالع  [ 14 ،] یلیبدرا سدقم  دننام 
زیاج هکلب  دشاب ، ناهنپ  دوخ ، يایلوا  مامت  زا  ترـضح  هک  میرادـن  عطق  ام  : " دـسیون یم  یـسوط  خیـش  دنتـسه . شرگن  نیا  نارادـفرط  زا 

نب دـمحم  درادـن . ناکما  (ع ) ناـمز ماـما  اـب  يروضح  تاـقالم  هک  دـنراد  هدـیقع  رگید  یخرب  " ددرگ . رهاـظ  ناـنآ  رتشیب  يارب  هک  تسا 
تایاور زا  یخرب  هب  نانیا  دنتـسه . شرگن  نیا  نارادفرط  زا  و  [ 20 ،] اطغلا فشاک  و  [ 19 ،] یناشاک ضیف  [ 18 ،] ینامعن هب  فورعم  میهاربا ،

هب باطخ  فیرـش  عیقوت  رد  (ع ) ناـمز ماـما  [ 21 .] دـنا هدرک  عنم  ار  (ع ) نامز ماـما  اـب  يروضح  طاـبترا  هنوگ  ره  هک  دـنا  هدومن  کـسمت 
ندید ياعدا  هک  دمآ  دنهاوخ  یناسک  نم  نایعیـش  زا  يدوز  هب  : " دومرف يرمـس  دمحم  نب  یلع  ینعی  ترـضح ، نآ  صاخ  بیان  نیرخآ 

[22" .] تسا هدننز  ارتفا  يوگغورد  هدید  ارم  هک  دنک  اعدا  ینامسآ ، ۀحیص  و  ینایفس ، جورخ  زا  لبق  سک  ره  دیشاب ، هاگآ  دننک . یم  ارم 
وا روضح  هب  ناگرزب  زا  یخرب  هک  ناـنچ  دیـسر ، ماـمه  ماـما  نآ  ترـضح  هب  ناوت  یم  تیلباـق  تیونعم و  اوقت و  اـب  هک  تسا  نآ  تیعقاو 

ياعدا زا  هدافتـسا  ءوس  هنوگ  ره  يولج  هک  تسا  نیا  رب  رظان  دـنراد ، تاـقالم  عنم  رب  تلـالد  هک  یتاـیاور  دـسر  یم  رظن  هب  دـنا . هدیـسر 
موحرم دـنا و  هدیـسر  ماما  روضح  هب  ناگرزب  زا  یخرب  دـنکن . ار  ع )  ) نامز ماـما  تیؤر  ياـعدا  سک  ره  ودوش  هتفرگ  ناـمز  ماـما  ندـید 

ماـما اـب  ناوت  یم  دـیدرت  یب  يونعم : طاـبترا  - 2 تسا . هتـسناد  نکمم  یـصاخ  دارفا  يارب  ار  (ع ) ناـمز ماـما  تاـقالم  یناـسارخ  دـنوخآ 
سدقم تحاس  هب  هژیو  هب  (ع ،) همئا هب  لسوت  ندـناوخ و  اعد  اوقت ، زا  يریگ  هرهب  اب  طابترا  نیا  هتبلا  درک . رارق  رب  يونعم  طابترا  (ع ) نامز

(ع) نامز ماما  يارب  ندرک  اعد  تبیغ ، نامز  رد  نایعیـش  فیاظو  زا  یکی  هک  دشاب  ساسا  نیمه  رب  دیاش  تسا . ریذپ  ناکما  (ع ) نامز ماما 
ماما نآ  اب  دیاب  هکلب  دنک ، يروضح  تاقالم  ار  (ع ) نامز ماما  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادب  يونعم  طابترا  [ 23 .] تسا هدش  نایب  تالسوت  و 

هب ترضح  دش  لصاح  يا  یگتسیاش  تقایل و  نینچ  هاگره  دنادب . رظان  لامعا  مامت  رد  ار  وا  هدوب و  وا  دای  هب  هشیمه  دنک و  رارقرب  طابترا 
: دومرف دومن  رداص  دـیفم  خیـش  يارب  هک  یعیقوت  رد  (ع ) نامز ماما  ور  نیا  زا  دزادرپ ؛ یم  ناسنا  تالکـشم  عفر  هب  هدومن و  تیانع  ناـسنا 

هدیشوپ ام  رب  امش  عاضوا  زا  زیچ  چیه  میهاگآ و  امـش  لاوحا  رابخا و  رب  ام  [ 24 [؛ مکرابخأ نِم  ٌءیـش  انع  بزعی  مکئابنأب و ال  ًاملع  اّمنإف  "

رگا میا . هدربن  رطاخ  زا  ار  امش  دای  هدرکن و  یهاتوک  امش  یتسرپرس  یگدیـسر و  رد  ام  : " دومرف عیقوت  نامهرد  ترـضح  زاب  " دنام . یمن 
اب ناسنا  يونعم  طابترا  [ 25" .] دندرک یم  نک  هتـشیر  ار  امـش  نانمـشد ، دمآ و  یم  دورف  امـش  رب  اه  تبیـصم  اه و  يراوشد  دوب ، نیا  زج 

زا 1779تیودهم هحفص 666 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب دنگوس  : " دومرف (ع ) یلع ماما  دنـسانشن . ار  وا  مدرم  هچ  رگا  دـنک ، ادـیپ  روضح  مدرم  نایم  ترـضح  هک  دوش  یم  ببـس  (ع ) نامز ماما 
برغ قرـش و  رد  دوش و  یم  دراو  نانآ  ياه  هناخ  رب  دراد و  یم  رب  ماگ  رازاب  هچوک و  رد  تسه و  نانآ  ناـیم  ادـخ  تجح  یلع ، يادـخ 

[26" .] دنیب یم  ار  نامدرم  وا  دهد . یم  مالس  هدش  دراو  نانآ  تاعامتجا  رب  دونـش و  یم  ار  نامدرم  راتفگ  دزادرپ و  یم  تحایـس  هب  ناهج 
نطو زا  هدـش  رود  نآ  وت  تیادـف ! مناج  یتسین . نوریب  ام  ناـیم  زا  هک  یتسه  یبیاـغ  نآ  وت  تیادـف ! مناـج  : " میناوخ یم  هبدـن  ياـعد  رد 
خیـش موحرم  تسا . يراگن  همان  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  ياـه  هار  زا  یکی  هماـن : قیرط  زا  طاـبترا  - 3 [ 27" .] یتسین رود  اـم  زا  هک  یتسه 

يا همان  رد  ار  نیا  دـشاب و  هتـشاد  یتجاح  یـسک  ره  دـسیون : یم  يراوزبس  هاجنلا  حـیتافم  یـسلجم و  ریازلا  هفحت  زا  لـقن  هب  یمق  ساـبع 
ای قیمع و  یهاچ  رد  دراذـگ و  نآ  نایم  ار  نآ  دزاس و  لگ  ار  یکاپ  كاخ  دـنک و  رهم  ای  دزادـنیب و  (ع ) همئا روبق  زا  یکی  رد  دـسیونب و 

، راونالاراحب ص 480 ؛ نیدلا ، لامک  قودص ، [ 12 [ ] 28 .] دوش یم  تجاح  ندروآ  رب  یلوتم  ًاصخـش  (ع ) نامز ماما  هاگ  نآ  دزادنا ، يرهن 
ص ج2 ، لامآلا ، یهتنم  [ 14 . ] ص 53 برغم ، دیـشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  [ 13 . ] ص 268 رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاـص  ج 52 ؛
ص ءاـیبنالا ، هیزنت  [ 17 . ] ص 174 ج 52 ، راونـالاراحب ، [ 16 . ] ص 259 املعلا ، صـصق  ینباـکنت ، [ 15 . ] ص 934 دوعوم ، يدـهم  470 ؛
ص نیبملا ، قح  [ 20 . ] ص 414 ج 2 ، یفاو ، [ 19 . ] ص 99 هبیغلا ، باتک  [ 18 . ] ص 99 نامز ، ماما  ۀمان  هژیو  هزوح ، ۀلجم  زا  لقن  هب  ، 182
[24 . ] ص 559و 562 لامآلا ، یهتنم  [ 23 . ] ص 516 نیدلا ، لامک  قودص ، خیـش  [ 22 . ] ص 395 هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیـش  [ 21 . ] 87
، ینامعن هبیغلا  زا  لقن  هب  ص 426 ، تبیغ ، رـصع  خیرات  میکح ، يروشاع و  يرابج ، [ 26 . ] نامه [ 25 . ] ص 596 ج 2 ، یسربط ، جاجتحا 

ص 491. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  [ 28 . ] هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 27 . ] ص 72

؟ دنشاب یم  (ع ) نامز ماما  رادید  قیال  یصاخاش  هچ 

شسرپ

؟ دنشاب یم  (ع ) نامز ماما  رادید  قیال  یصاخاش  هچ 

خساپ

همه تسا و  ناحلاص  ۀـمه  قوشعم  وا  هچ  رگا  دوش ، یمن  لصاح  سک  همه  يارب  هجرف ) یلاعت  هللا  جـع   ) يدـهم ترـضح  رادـید  تقاـیل 
ةّزعلا ةدیـشرلا و  ۀعلطلا  ینرأ  مهّللا   : " دـنراد ار  ابیز  تعلط  نآ  رادـید  بلط  ادـخ  زا  دـنزیر و  یم  کشا  وا  قارف  رد  دـنیوا و  هار  هب  مشچ 
ناشن نم  هب  ار  ابیز  ةدنشخرد  نآ  فیرـش و  تعلط  نآ  ایادخ ! [ 3 [؛ هجرخم لهـس  هجرف و  لّجع  هیلا و  یّنم  ةرظنب  يرظان  لحکو  ةدیمحلا 

نامز ًامّلسم  ترـضح ، رادید  زا  یلـصا  دوصقم  " زاس . راومه  ار  وا  هار  نک و  لیجعت  وا  جرف  رد  شخب و  تنیز  شندید  هب  ار  مشچ  هدب و 
تبیغ نامز  رد  وا  رادید  اّما  میوش . وا  رادید  هب  قفوم  دنک و  روهظ  رتدوز  هچ  ره  مینک  یم  تساوخرد  ادـخ  زا  هک  تسا  ترـضح  روضح 

سپ نتفر  ندش و  بیاغ  هنرگو  دریگب ، تروص  راکـشآ  تروص  هب  رادید  هک  تسین  نیا  رب  رارق  یلو  تسا  ناقـشاع  ۀمه  بولطم  هچرگ 
هب ًابلاغ  اّما  دنشاب  هدش  بانج  نآ  ترایز  هب  قفومو  هدید  ار  ترـضح  نآ  ناکاپ  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  هچرگ  تشادن ، انعم  تبیغ  ةدرپ 

ضیف دیفم ، خیـش  دننام  یناگرزب  تسا . هدوب  (ع ) يدهم ترـضح  دنا  هدش  هجوتم  رادید  زا  دـعب  نانآ  هتفرگ و  تروص  سانـشان  تروص 
رب هک  یلیلد  [ 4 .] دنناد یمن  نکمم  يربک  تبیغ  رد  نایعیش  يارب  ار  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  ینامعن  اطغلا و  فشاک  رفعج  خیـش  یناشاک ،

( يرمس دمحم  نب  یلع  ) شصاخ بئان  نیرخآ  هب  ترـضح  فیرـش  عیقوت  دنا ، هدروآ  يربک  تبیغ  نامز  رد  ترـضح  تیؤر  ناکما  مدع 
ینایفـس و جورخ  زا  لـبق  سک  ره  دیـشاب  هاـگآ  دـننکب . ارم  ندـید  ياـعدا  هک  یناـسک  دـمآ  دـنهاوخ  یناـسک  نـم ، نایعیـش  زا  : " تـسا

یم ترـضح  نید  ياعدا  هک  ار  یناسک  دیاب  تیاور  نیا  ساسا  رب  [ 5" .] تسا هدننز  ارتفا  يوگغورد  هدید ، ارم  دنکب  اعدا  ینامـسآۀحیص 
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، یـضترم دیـس  نوچمه  یناملاع  دننک . هدهاشم  ار  ترـضح  دراد  ناکما  تبیغ  نامز  رد  هک  تسه  يرگید  ۀـیرظن  درک . بیذـکت  دـننک ،
قبط [ 6 .] دـنناد یم  نکمم  ترـضح  اب  ار  یهلا  يایلواو  نابوخ  طابترا  ناکما  نانیا  دـنا . هیرظن  نیا  رب  یـسوط و ...  خیـش  يرون ، ثّدـحم 
نانآ زا  ترـضح  دنـشاب و  كاپ  اه  یگدولآ  ناهانگ و  زا  هک  دننک  یم  ادیپ  ار  ترـضح  یتوکلم  لامج  رادید  قیفوت  یناسک  مود  ۀـیرظن 

ص 97. نامه ، [ 6 . ] ص 76 نامه ، [ 5 . ] ص 66 ، 71 ةرامش 70 -  هزوح ، هّلجم  [ 4 . ] دهع ياعد  ناینجلا ، حیتافم  [ 3 . ] دشاب یضار 

؟ دراد یطیارش  هچ  (ع ) نامز ماما  رضحم  رد  روضح  تقایل 

شسرپ

؟ دراد یطیارش  هچ  (ع ) نامز ماما  رضحم  رد  روضح  تقایل 

خساپ

هب يربـک  تبیغ  نارود  رد  فرـشت  رگا  تسا . هتخوسلد  قشاـع  ره  يوزرآ  جـع ) ) مظعـالا هللاۀـیقب  ترـضح  ضیف  رپ  رـضحم  هب  فرـشت 
[1 (] درادن ناکما  ترضح  اب  يروضح  طابترا  يربک  تبیغ  نارود  رد  دندقتعم  يا  هدع  نوچ   ) دشاب هتـشاد  ناکما  همطاف  فسوی  رـضحم 

ةرهچ زا  باقن  دنادن و  تحلصم  ترضح  نکیل  دشاب ، هتشاد  فرشت  تقایل  یسک  تسا  نکمم  اریز   ) دننادب حالص  رصع  یلو  ترـضح  و 
زا تعاطا  1 ـ تبیغ : هرود  فیاظو  ماجنا  فلا ـ  دومن : لصاح  فرـشت  قیفوت  ریز  ياه  هار  نتـسب  راک  هب  اب  ناوتب  دیاش  و  درادـن ) رب  تبیغ 

نیا رد  ترضح  ندادن . ماجنا  ادخ  ياضر  فالخ  رب  ار  یلمع  و  نداد ، رارق  یگدنز  ۀحولرس  ار  اوقت  هانگ و  زا  زیهرپ  ینید و  ياهروتـسد 
بجوـم هچ  نآ  زا  دـنک و  لـمع  دوـشیم ، کـیدزن  اـم  یتـسود  هب  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  هچنآ  هب  دـیاب  امـش  زا  کـی  ره  : " دـیامرفیم هـنیمز 

اعد 3 ـ [ 3" .] تسا جرف  راظتنا  متما  لامعا  لضفا  : " دومرف (ص ( ربمایپ جرف ؛ راـظتنا  2 ـ [ 2" .] دیامن زیهرپ  دوشیم ، ام  بضغ  يدونـشخان و 
رطاخ هب  ندش  نیگمغ  5 ـ ترـضح . كرابم  دوجو  ظفح  يارب  هقدص  4 ـ دهع .) هبدن و  جرف ، ياعد  لثم   ) ترـضح جرف  یتمالـس و  يارب 
يارب اعد  8 ـ مئاق .)  ) كرابم مسا  ندینـش  ماگنه  هب  میظعت  يارب  نتـساخرب  7 ـ ترـضح . تباین  هب  هرمع  جح و  ماجنا  6 ـ بانج . نآ  تبیغ 

قـشع و ب ـ  [ 4 .] اه يراتفرگ  ماگنه  هب  شنینزاـن  دوجو  زا  دادمتـسا  باـنج و  نآ  هب  هثاغتـسا  9 ـ میـشاب . ناما  رد  اه  هنتف  ّرـش  زا  هک  دوخ 
، تامّرحم كرت  تابجاو و  ماجنا  رب  نتفای  قیفوت  قالخا و  مراکم  هب  لین  قیرط  سفن و  ۀیکزت  یساسا  هار  جع :) ) تجح ترضح  هب  تبحم 
ار ادـخ  دراد ، تسود  ار  امـش  هـک  ره  [ 5 [؛ هللا ّبحأ  دـقف  مکّبحأ  نم   " ياـضتقم هب  هک  تسا  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  یتـسود  تـبحم و 

نوزف شا  يونعم  لامک  نطاب و  يافص  دوش ، رتشیب  ناسنا  لد  رد  راوگرزب  نآ  رهم  هچ  ره  تسا . ادخ  ّبح  وا  ّبح  " تسا . هتشاد  تسود 
رگا اریز  درادن ، تسود  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  ار  شنامز  ماما  ًاعطق  تسا ، یقالخا  لیاذر  هب  هدولآ  هانگ و  راتفرگ  هک  یناملـسم  ددرگ . رت 

کیکـشت هلوقم  زا  تبحم  تسا . وا  ياه  يدـنیاشوخان  زا  زیهرپ  يو و  زا  تعاطا  شا  هناشن  نیلوا  تخیر ، ّبحم  ناج  رد  بوبحم  تبحم 
، قرب رون  عمـش ، کـی  ییانـشور  تسا . هنوـگ  نیا  زین  روـن  هک  ناـنچ  دراد . فعـض  تدـش و  تسا ، فـلتخم  تاـجرد  بتارم و  ياراد  و 
. دنکیم نشور  ار  يرتشیب  ةدودحم  دشاب ، رتدیدش  رون  هچ  ره  تسا . رت  يوق  يرگید  زا  یکی  اما  دنتـسه ، رون  همه  دیـشروخ ، یگدـنبات 

نامگ مدرم  رتشیب  دناسریم . تلیضف  قالخا و  زا  يرت  یلاع  ۀلحرم  هب  ار  وا  دوش  ادیپ  ناسنا  لد  رد  رتشیب  هچ  ره  زین  (ع ) نامز ماما  تبحم 
هب رگا  اّما  دنراد ، تبحم  ناش  نامز  ماما  هب  یتسار  هب  و  دنراد ، تسود  ار  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ربمغیپ و  ادخ و  ًاعقاو  هک  دننک  یم 

دوخ سفن و  ّبح  يور  تسا  یشوپرس  (ع ) همئا ربمغیپ و  ادخ و  ّبح  هک  یبای  یم  يرگنب ، ار  ناش  بلق  يایاوز  یـسِِرب و  اهنآ  لد  قمع 
ادخ دنناسرب ، هافر  تشهب و  هب  دنناهرب و  يراتفرگ  باذع و  زا  ار  نتشیوخ  دنهاوخ  یم  دنراد و  تسود  ار  دوخ  نوچ  ینعی  اهنآ ؛ یهاوخ 

، تسا شخب  هجیتن  تسا و  بوخ  نیا  هتبلا  دنیوگیم . نانآ  رهم  زا  نخس  دنیوج و  یم  لسوت  شتیب  لها  ربمغیپ و  هب  دننک ، یم  تدابع  ار 
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رایع لماک  یتسود  یعقاو ، تبحم  یلو  دنهد ، یم  خساپ  مه  تبحم  نیمه  هب  دنراوگرزب و  (ع ) نیموصعم تارـضح  نابرهم و  يادخ  اریز 
دوخ يارب  ار  وا  هک  نآ  هن  دزاـس ، وا  يادـف  ار  شیوـخ  ناـج  دـهاوخب و  بوـبحم  يارب  ار  دوـخ  ّبحم  هک  تسا  نیا  شا  هناـشن  یقیقح  و 

ساسحا دـنیب ، یم  دوخ  نیلاب  رب  ار  جـلاعم  کشزپ  هداـتفا و  رتسب  رد  هک  يراـمیب  دـهد . رارق  شیوخ  عفاـنم  هب  ندیـسر  ۀلیـسو  دـهاوخب و 
ینعی تسا ؛ دوخ  یتسود  تقیقح  رد  تسین و  کشزپ  هب  یعقاو  یتسود  نیا ، اما  تسا ، دنم  هقالع  وا  هب  دراد و  تسود  ار  بیبط  دـنکیم 

وا نامرد  ۀلیـسو  هک  ار  کـشزپ  دـنکیم  ساـسحا  ور  نیا  زا  تسا ، دـنم  هقـالع  شیوخ  یتمالـس  هب  تاذ ،  ّبح  ةزیرغ  ساـسا  رب  ضیرم 
ماما هب  تبحم  ياعدا  هک  اهنآ  ار . بیبط  هن  دراد ، تسود  ار  شیوخ  تمالس  نتفایزاب  هجلاعم و  ۀلیسو  عقاو  رد  سپ  دراد . تسود  تسا ،

تبحم رهم و  دندید  رگا  دنبایب . دوخ  رد  ار  نتشاد  تسود  ةزیگنا  دیاب  دنناد ، یم  كرابم  دوجو  نآ  رادتـسود  ار  دوخ  دنراد و  (ع ) رـصع
ریما نایقتم  يالوم  زا  یمـالک  هب  هجوت  اـب  [ 6 .] تسا هدـش  ناشبیـصن  یگرزب  قیفوت  هک  دـننادب  هدز ، همیخ  ناش  لد  رد  شترـضح  یقیقح 

هب ار  وت  ایادـخ ، : " درادیم هضرع  ادـخ  سدـق  تحاس  هب  ترـضح  دوشیم . نشور  یقیقح  قشع  یعقاو و  تداـبع  قرف  (ع ) یلع ناـنمؤم 
يدعس لیثمت  [ 7" .] متفای شتسرپ  تدابع و  قیال  هتـسیاش و  ار  وت  هکلب  منک ، یمن  تدابع  تشهب  هب  ندیـسر  يارب  ای  شتآ  زا  سرت  رطاخ 

دومحم و ناطلـس  قشع  یلیثمت  ياه  قشع  زا  ار ! ناتـساد  نیا  يدعـس  تسا  هدروآ  یلاـع  هچ  يزاـجم : یقیقح و  تبحم  قشع و  دروم  رد 
هفایق لکـش و  هک  نیا  دراد ؟ ییاـبیز  هچ  دراد ؟ ینـسح  هچ  زاـیا  نیا  رخآ  هک  دـنتفرگ  یم  بیع  دومحم  ناطلـس  هب  دـیوگیم  تسا . زاـیا 
نینچ ارچ  هک  دـهدب  ناشن  ًـالمع  یتقو  کـی  تساوخ  یم  دومحم  ناطلـس  يزرویم !؟ تبحم  قشع و  وا  هب  تبـسن  ردـق  نیا  ارچ  درادـن .
نینزغ ها  ــ رب ش هدر  ــ یکی ُخ دیوگیم : ناتسوب  رد  يدعس  دراد . یم  تسود  مدوخ  رطاخ  هب  ارم  هک  تسا  وا  صلاخ  یعقاو و  ةدنب  تسا و 

نیا تفگ  دومحم  هب  وا  رب  ـل  بلب يادو  ــ ـس ت  ــ ـسا ـغ  یرد وب  هن  دـشاب  گنر  هن  هک  ار  ی  ــ لگ ت  ــ فگـش يا  زاـیا " " درادـن ینـسح  هکتفرگ 
هک مدینش  تسوا  يو  ـجـ لد يالا  تسوا نـه بـر قـد و بـ يوخ  رب  هجاوخ  يا  نمقشع  هک  ی  ـــ سب دوخ  رب  ه  ــ شیدنا دیچیپب ز  یسک  تیاکح 

کی هب  دندنبب و  لش  ار  اهراب  ًادمع  داد  روتـسد  تفر ، یم  هک  يرفـس  کی  رد  دـیوگیم  رُد  قودنـص  تسکـشب  داتفیب و  رتش  يانگنت  رد 
یتمیق رهاوج  ناجرم و  ّرُد و  دنکشب و  قودنص  نیا  هک  دنزادنیب  رتش  يور  زا  ار  تارهاوج  قودنص  ًادمعت  اج  نآ  دنـسر ، یم  هک  يا  هّرد 

تفگ ار  نیا  شدوخ . لام  تشادرب ، هچ  ره  هک  ره  تفگ  دـنارب  بکرم  لیجعت  هب  اج  نآ  زودـناشف  رب  نیتسآ  کلم  امغی  هب  دزیرب . هّرد  هت 
همه دندرک ، مالعا  ار  ییامغی  نینچ  کی  دـندش  ناشیرپ  امغی  هب  ناطلـسزدندش  ناجرم  ّرُد و  یپ  ناراوس  تفر . دز و  قالـش  شبـسا  هب  و 

ناطلـس تقو  کی  زایا "  " زج کلم  يافق  رد  یـسکزارف  ندرگ  ناقاشو  زا  دنامن  دـنروآ . تسد  هب  یتمیق  رهوگ  کی  هک  هّرد  هت  دـنتخیر 
هچ امغیزچیپ  چیپ  تلبنـس  زا  هک  اتفگب  تمعن . غارـس  دنتفر  همه  تسا . زایا  وا  هدنام و  رفن  کی  طقف  دید  شرـس . تشپ  درک  هاگن  دومحم 

لَثَم اجنیا  ات  مداد . حـیجرت  تمعن  رب  ار  تمدـخ  نم  متخادر  ـ پن ت  ــ معن هب  تمدـخز  متخات  یم  وت  يافق  ردـنا  نم  چـیه  تفگ  يا ؟ هدروآ 
زا رگ  ادخ . زج  ادـخ  زا  دـننک  اّنمت  ایلوا  هک  دوب  تقیرط  فالخ  دـیوگیم : دـنز و  یم  ار  شزیرگ  دـسر ، یم  هک  اج  نیا  هب  يدعـس  دوب .

نارود رد  فرـشت  گرزب  زار  سپ  تسا . نیا  یقیقح  تبحم  [ 8]1 تسود دنب  رد  هن  یشیوخ ، دنب  رد  وتتسا  وا  ناسحا  هب  تمـشچ  تسود 
هب یعقاو  یتسود  درک و  ادیپ  دیدش  قوش  دیاب  " یقیقح . تبحم  : " تسا هملک  کی  نیمه  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  ترـضحم  هب  تبیغ 

کیدزن و  دوش ، یم  یحور  برق  أشنم  یعقاو  تبحم  اریز  دش ، دنم  هرهب  شتکربرپ  رـضحم  ضیف  زا  دیـسر و  رای  لاصو  هب  ات  دروآ  تسد 
 - 2 ص 65 . لاس 12 ، يد 1374 ، رهم -  71 ؛ هرامـش 70 -  هزوح ، هلجم  ر.ك :  - 1 ددرگ . یم  بوبحم  رادـید  بجوم  یحور ، ندـش 

5 ص 483 . لامالا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش   - 4 ثیدح 5 . ص 629 ، رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل   - 3 ص 176 . ج53 ، راونالاراحب ،
ص 14. ج41 ، راونالاراحب ،  - 7 ص 49 . نامز ، ماما  مایپ  يزاجح ، نیدلا  لامج  دیس  ر.ك :  - 6 هریبک . هعماج  ترایز  نانجلا ،  حیتافم  - 

ص 573. ج3 ، تارطف ، )  ) راثا هعومجم  يرهطم ، یضترم   - 8

؟ میوش جع ) ) نامزلا بحاص  رادید  هب  قفوم  هدش ، هک  مه  راب  کی  ناوت  یم  روطچ 
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شسرپ

؟ میوش جع ) ) نامزلا بحاص  رادید  هب  قفوم  هدش ، هک  مه  راب  کی  ناوت  یم  روطچ 

خساپ

كرابم دوجو  سح  ةدـهاشم  وکین و  لاـمج  تیؤر  میقتـسم . طاـبترا  میقتـسم . ریغ  میقتـسم و  تسا : هنوگ  ود  (ع ) ناـمز ماـما  اـب  طاـبترا 
اهنت تسا و  میقتسم  طابترا  ریذپان  ادج  مزال و  ۀمدقم  میقتسم ، ریغ  طابترا  دراد . رارق  میقتسم  ریغ  طابترا  رد  نآ  دیلک  هک  تسا ، ترضح 

دیشروخ زیگنا  رهم  عاعش  زا  تشاذگ و  مدق  تیناسنا  نامـسآ  ناتـسآ  رب  دش و  دراو  توکلم  هب  کُلم  زا  نآ  اب  ناوتیم  هک  تسا  ینابدرن 
سدقملا داولاب  کنا  کیلعن  علخاف  تسا . یفطاع  یبلق و  یلمع ، یملع ، یطابترا  میقتـسم ، ریغ  طابترا  درب . هرهب  یتسه  نامـسآ  نیرتدنلب 

تسا و مزال  هچ  ناتـسرپ  تقیقح  رادلد "  " رادید يارب  هک  دیدرگ  هجوتم  يدودـح  ات  دـیناوتب  دـیاش  قوف  ۀـیآ  رد  لمأت  ّربدـت و  زا  يوط .
قح اب  یتخرد  قیرط  زا  سدقم و  نیمزرـس  رد  (ع ) یـسوم ترـضح  هک  دش  ررقم  تشاد ؟ هارمه  دیاب  هچ  بوبحم "  " يوک هب  رفـس  يارب 

یهلا رون  هک  ینیمزرس  يا . هداهن  ماگ  یسدقم  نیمزرس  رد  یسوم ! يا  دیـسر : نامرف  دورب . ادخ  يونعم  تاقالم  هب  دیوگب و  نخـس  یلاعت 
ار تیاه  شفک  راذگ و  ماگ  نیمزرـس  نیا  رد  عضاوت  عوضخ و  تیاهن  اب  سپ )  ) يونـش یم  اجنآ  رد  ار  ادـخ  مایپ  تسا . رگهولج  نآ  رب 
؟ یتسه یسدقم  نیمزرـس  ناکم و  هچ  رد  هک  یناد  یم  دش : هتفگ  میلک  ياسوم  هب  ردارب : یتسه . يوط  سدقم  نیمزرـس  رد  هک  رآ  نوریب 

زین امـش  نکب . ار  تشفک  روآ ، ياـج  هب  بدا  طرـش  سپ  تـسا . وا  هاـگرد  هـب  تاـجانم  روـضح و  لـحم  ادـخ و  برق  ةریـضح  اـج  نـیا 
يا هژیو  یگتسیاش  طیارـش و  اما  تسا . نکمم  یندش و  رما  نیا  هتبلا  دیراد . ار  یهلا  رون  هب  هاگن  قلطم و  لامک  هولج  اب  رادید  تساوخرد 

طیارـش و نآ  دوش . نکمم  شترایز  يدرگ و  بوبحم  بولطم  ات  دـهاوخ  یم  دنـسپ  بوبحم  نابز  شوگ و  قیال ، لد  مشچ و  دـبلط . یم 
يرورـض تسا  قح  مظعا  مسا  رهظم  هک  یماما  رادید  يارب  قح  هب  تشگزاب  1 ـ تسج ؟ ناوت  یم  شمیلک  اب  ادـخ  مالک  رد  ار  اه  یگژیو 

زا روآ و  رد  لد  زا  ار  ادخ  ریغ  هب  یگتسب  لد  ياه  شفک  کیلعن " علخاف  : " تسا یلاعت " قح   " هب تشگزاب  طرـش ، نیرت  یهیدب  نیرت و 
یعضو هب  نک  تشگزاب  شاب . هتـشاد  ییادخ  گنر  طقف  وش . یگنر  دنب و  دیق و  ره  زا  شیالآ  یب  فاص و  ینعی  هنهرب  اپ  نک . رود  دوخ 

زا اه و  تیـصعم  اه و  هانگ  رابغ  زا  نام  لد  میتشاد و  یهاوخدوخ  رورغ و  اـیر و  زا  رود  فاـص و  یلد  هک  عقوم  نآ  میدـمآ ، اـیند  هب  هک 
زا هبوت  ادـخ و  هب  تشگزاب  لّوا  ماگ  سپ  دـییامن . تیؤر  تیناسنا  نامـسآ  رد  ار  ادـخ  دیـشروخ  دـیناوتب  ات  دوب . كاـپ  اـه  تلفغ  راـگنز 

دیدرک هبوت  رب  مزع  نوچ  دزاس . مهارف  ار  تلفغ  زا  یلمع  جورخۀنیمز  ات  تسا  دنـسپان  تافـص  زا  سفن  ندرک  كاپ  بیذهت و  ناهانگ و 
ةروس هبترم  کی  دیحوت و  هبترم  هس  دـمح و  ةروس  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  دـیناوخب ؛ زامن  تعکر  راهچ  دـیریگب و  وضو  دـینک و  لسغ 

" میظعلا یلعلا  هللااب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  " ال  سپـس دییوگب ، هیلا " بوتا  ّیبر و  هللارفغتـسا   " هبترم داتفه  زامن  زا  دعب  دیناوخب و  ار  قلف  سان و 
تیوقت "2 ـ تنأ . ّالإ  بونذـلا  رفغی  ّهنإف ال  تاـنمؤملا  نینمؤملا و  عیمج  بونذ  ینونذ و  یلرفغا  راّـفغ  اـی  زیزع  اـی  : " دـییوگب ناـیاپ  رد  و 

ار یـسک  دیا ؟ هدرک  ادیپ  تفرعم  شتلزنم  ماقم و  هب  دیا ؟ هتخانـش  ار  وا  دیراد ؟ رـس  رد  ار  یـسک  هچ  ترایز  ياوه  دیناد  یم  ایآ  تفرعم :
بـسک ار  مزال  تفرعم  ادخ  دزن  شتلزنم  ماقم و  زا  شیاهیگژیو ، تالامک و  زا  ددرگ . سانـش  رادلد  دیاب  تسا ، رادلد  رادـید  ياوه  هک 

هچ رادـید  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دسانـشب و  ار  شناتـسود  دوش و  انـشآ  وا  فراعم  قالخا و  هریـس و  تازجعم و  تامارک و  اب  دـنک و 
اریز ددرگ ، یم  راد  هشیر  یتسود  تبحم و  ًایناث ، دبای ، یم  ققحت  یقیقح  هبوت  الّوا  تخانـش ، تفرعم و  اب  ددرگ . لیان  دـهاوخ  یم  یـسک 

ندیسر هار  زاغآ  قشع  دنا . هداد  رارق  مراهچ  ۀبترم  رد  ار  قشع  و  دناهدرمـش ، نآ  يارب  هبترم  ُهن  ات  یخرب  دراد . یبتارم  تاجرد و  تبحم ،
هب جـع ) ) نامز ماما  هب  تبحم  هقالع و  ات  دوش . یم  یهتنم  (ع -) نامز ماـما  قوشعم - تاـقالم  هب  هک  تسا  يا  هداـج  زاغآرـس  دـصقم و  هب 

رارـسا هطقن ز  کی  فقاو  يوشن  دیوگ : یم  يزاریـش  ظفاح  تسین . نکمم  بیاغو ، رـضاح  رای  نآ  رادـید  دـسرن ، تدارا  قشع و  ۀـلحرم 
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، تسا قشع  یگتـشگرس  نامه  یگتـشگرس  يا  : " دیامرف یم  حیـضوت  رد  هر ) ) يرهطم دیهـش  ار  ناکما  ةریاد  يوش  هتـشگرس  هن  ات  دوجو 
رثا جـع :) ) نامز ماما  زا  تیعبت  ادـخ و  هب  قشع  "3 ـ یـسرب . يا  هطقن  هب  درادـن  ناـکما  يوشن ، دراو  هار  نیا  زا  اـت  تسا . قشع  نونج  ینعی 

. دراد یم  او  رمثرپ  تیلاعف  شالت و  هب  وا  ياه  هتساوخ  ریسم  رد  دهد و  یم  يدنویپ  بوبحم "  " اب ار  ّبحم "  " هک تسا  نآ  ّتبحم  یعیبط 
رد ار  دوخ  قشع  تبحم و  ِتقادـص  دـیاب  دـننز ، یم  جـع ) ) نامز ماما  و  (ع ) راـهطا همئا  اـی  راـگدرورپ  قشع  زا  مد  زور  بش و  هک  اـه  نآ 
یم ادـخ  ینامرفان  هانگ و  هک  یـسک  هاصع  نم  هللا  ّبحا  ام   : " هدـش لقن  (ع ) قداص ماما  زا  رابخالا  یناعم  باـتک  رد  دـنهد . ناـشن  يوریپ 

راگدرورپ تیـصعم  تسا  زیگنا  تفگـش  هچ  : " دومرف سپـس  دـنک . یم  روهظ  لمع  رد  تبحم  یتسود و  " درادـن . تسود  ار  ادـخ  دـنک ،
وا نامرف  تعاطا  دوب ، هناقداص  وت  تبحم  رگا  تسا ! یبیجع  راک  نیا  دـنگوس ، مدوخ  ناج  هب  ییامن ! وا  تبحم  راـهظا  لاـح  نیا  اـب  ینک ،
هللا نوبحت  متنک  نإ  لق  دیامرفیم " : میرک  نآرق  " دـنک . یم  يوریپ  وا  نامرف  زا  دراد . یم  تسود  ار  يرگید  هک  یـسک  اریز  يدرک ، یم 

هتـشاد تسود  ار  امـش  مه  ادخ  ات  دینک  يوریپ  ربمایپ )  ) نم زا  دیراد ، تسود  ار  ادـخ  رگا  مدرم ) هب   ) وگب ربمایپ ! هللا ؛... مکببحی  ینوعبتاف 
ماما دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دـشاب . سکعنم  ناسنا  لـمع  رد  نآ  راـثآ  دـیاب  هکلب  تسین ، یبلق  هقـالع  کـی  اـهنت  تبحم  نیارباـنب  " دـشاب .
يراک ره  زا  دزرو و  تردابم  راک  نآ  هب  ات  ددرگ ، یم  ترضح  يدونـشخ  ثعاب  يروما  هچ  دیامن  یـسررب  دیاب  دنک  ترایز  ار  (ع ) نامز

اب یفطاع  یبلق و  طابترا  ناوت  یم  یفطاعو  یبلق  طاـبترا  تیوقت  - 4 دنک . بانتجا  دزاس ، یم  مهارف  ار  زیزع  نآ  يدونـشخان  تابجوم  هک 
لمأت هجوت و  اه و  ترایز  اهاعد و  یخرب  ندناوخ  قیرط  زا  دومن : تیوقت  لیذ  ياه  هار  زا  ار  بلط  تقیقح  قاشع  قوشعم  بوبحم و  نآ 

هفوک و رد  هلهـس  دجـسم  دننام  اه  ناکم  زا  یخرب  رد  روضح  ای  (ع ) نامز ماما  زامن  دننام  اهزامن  زا  یـضعب  ندناوخ  زین  اه ، نآ  یناعم  رد 
و (ص ) مرکا ربمایپ  مرح  روبق و  ترایز  و  هرمع ) جح و   ) ادخ هناخ  ترایز  رد  ندـش  ترـضح  نآ  ةرایزلا  بیان  مق ، رد  نارکمج  دجـسم 

هیده ترضح  هب  ار  باوث  ۀمه  هکلب  یبحتسم ، ياهزامن  اهاعد و  و  نآرق ، توالت  باوث  رد  ترـضح  ندرک  کیرـش  زین  و  (ع ) راهطا همئا 
. دندش فّرـشم  ترـضح  نآ  تاقالم  هب  هک  یناسک  همانیگدنز  هعلاطم  - 5 ندـناوخ . جرف  ياعد  ندرک و  اعد  ترـضح  قح  رد  و  ندومن ،

یم شیازفا  ار  تاقالم  قوش  مه  دهدیم ، ناشن  ار  هار  مه  دندرگ ، لیان  ترضح  نآ  ترایز  هب  دنتسناوت  هک  یصاخشا  همانیگدنز  ۀعلاطم 
یلماع هچ  دنتشاد و  ییاه  یگژیو  هچ  نانآ ، هک  دننک  یم  وگزاب  ار  تقیقح  نیا  مه  دزاس و  یم  رو  هلعش  ار  تدارا  قشع و  شتآ  دهد و 

. دنهد رارق  دوخ  فطل  تیانع و  دروم  ار  نانآ  (ع ) ماما ات  دش  بجوم 

؟ دومن ترایز  ار  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  يابیز  تروص  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دومن ترایز  ار  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  يابیز  تروص  ناوت  یم  هنوگچ 

رب یقح  ایآ  میتسه ، يراکهانگ  هعیش  هک  ام  تسا . ریذپناکما  صاخ  لامعا  ماجنا  ناهانگ و  زا  يرود  زیهرپ و  هجیتن  رد  جع " " نامز ماما  اب  تاقالم 
. دشابیم سکعلاب  مدرم و  رب  ماما  قوقح  دروم  رد  "ع " یلع ترضح  نخس  مروظنم  مینک ؟ ترایز  ار  ترضح  میناوتب  ات  میرادن  ناشیا  سدقم  دوجو 

شسرپ

، میتسه يراکهانگ  هعیـش  هک  ام  تسا . ریذپناکما  صاخ  لامعا  ماجنا  ناهانگ و  زا  يرود  زیهرپ و  هجیتن  رد  جـع " " نامز ماما  اب  تاقالم 
رب ماما  قوقح  دروم  رد  "ع " یلع ترـضح  نخـس  مروظنم  مینک ؟ ترایز  ار  ترـضح  میناوتب  ات  میرادن  ناشیا  سدـقم  دوجو  رب  یقح  ایآ 

. دشابیم سکعلاب  مدرم و 
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خساپ

مدع و  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  ناکما  - 1 مینکیم : حرطم  روحم  هس  رد  ار  ثحب  نآ  مدـع  و  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  ناکما  فلا )
ماما رادـید  ضیف  يارب  بسانم  ياههنیمز  داـجیا  - 3 سکعلاـب . مدرم و  رب  ماـما  قوقح  عوضوم  رد  (ع ) نینمؤملاریمأ مـالک  ناـیب  - 2 نآ .

ترضح اب  تاقالم  يربک  تبیغ  نارود  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  تسا . یفالتخا  تاعوضوم  زا  جع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  جع .) ) نامز
تـسد هب  ار  راوگرزب  نآ  رـضحم  هب  یبایفرـش  راختفا  دنناوتیم  هتخیهرف  هتخاس و  دوخ  ياهناسنا  هک  دـنلئاق  رگید  یخرب  تسین و  نکمم 

دنوادـخ يرمـس ! دـمحم  نب  یلع  يا  : " تسا هدـمآ  اج  نآ  رد  دـشابیم ، ترـضح  هب  بستنم  هک  تسا  یعیقوت  لّوا  هورگ  لـیلد  دـنروآ .
چیه هب  نک و  عمج  ار  دوخ  رما  درک . یهاوخ  توف  هدنیآ  زور  شـش  فرظ  دـنادرگ ! گرزب  وت  گرم ) تبیـصم   ) رد ار  تناردارب  شاداپ 

اب رادید  ياعّدا  نایعیـش  زا  یخرب  هدنیآ  رد  دـیدرگ ... زاغآ  هّمات )  ) هیناث تبیغ  دـشاب . وت  ماقم  مئاق  تگرم  زا  سپ  هک  نکن  تیـصو  سک 
تایاور ( 1" .) تسا وگغورد  دـنک ، ییاعّدا  نینچ  سک  ره  ینامـسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  هک  دیـشاب  هاگآ  دـننکیم . ار  نم 

یناگرزب هتفرگ و  تروص  يربک  تبیغ  نارود  رد  هک  تسا ، ییاه  تاقالم  مود  هورگ  لیلد  تسا . هدش  دراو  نومـضم  نیا  هب  زین  يرگید 
اهرادید ترثک  هب  هجوت  اب  دناهدرک . بسک  ار  ترـضح  اب  رادید  راختفا  هر ) ) یلیبدرا قّقحم  و  هر ) ) مولعلارحب دیـس  دننامه  داتوا  ایلوا و  زا 

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدـش  هئارا  ییاه  لـح  هار  هاگدـید  ود  نیب  عمج  یگنوگچ  رد  ( 2 .) دمآ رب  اهنآ  بیذـکت  ماقم  رد  دوشیمن 
ناشدوخ هک  یـسوط  خیـش  قودص و  خیـش  یتح  تسا و  ّنظ  دیفم  اهنت  تسین و  رتشیب  دـحاو  ربخ  کی  حطـس  رد  عیقوت  نیا  - 1 دوشیم :

رد تسا ، جـع ) ) نامز ماما  اب  یناگرزب  تاـقالم  يواـح  هک  ار  يدّدـعتم  ياـهتیاکح  دنتـسین و  دـقتعم  نآ  ياوتحم  هب  دنتـسه ، نآ  لـقان 
باـختنا هاگدـید  ود  نیب  عمج  يارب  ار  يدـعب  ياـهلح  هار  میتـسناد ، ربـتعم  ار  فیرـش  عـیقوت  رگا  لاـح  ( 3 .) دـناهدروآ دوخ  ياهباتک 

، هدهاشم رب  نوزفا  هک  دشاب  یناسک  بیذکت  هدـهاشم ، بیذـکت  زا  دوصقم  هک  تسا  لمتحم  : " دـیامرفیم یـسلجم  موحرم  - 2 مینکیم :
رثا بیترت  هدهاشم ، بیذکت  زا  روظنم  هک : نیا  رگید  لامتحا  - 3 ( 4" .) دنراد ار  يرغص  تبیغ  نامز  رد  هعبرا  باون  دننامه  تباین  ياعّدا 

انتعا وا  هب  یسک  یتقو  دشاب ، وگغورد  رگا  دوشیم و  بوسحم  وا  يارب  یتلیضف  تاقالم  دیوگب ، تسار  هدهاشم  یعّدم  رگا  دشاب . ندادن 
هب تسا  مزال  تمـسق  نیا  رد  سکعلاب  مدرم و  رب  ماـما  قوقح  عوضوم  رد  (ع ) نینمؤملا ریمأ  مـالک  ناـیب  ب ) ( 5 .) درادن ياهدسفم  درکن ،

نیرتگرزب : " دومرف (ع ) یلع ترضح  دوش . نشور  نآ  سکع  مدرم و  رب  ماما  قوقح  زا  دوصقم  ات  میزادرپب  ترـضح  ینارون  نایب  حیرـشت 
هب ار  کـی  ره  قـح  هدرک و  بجاو  ار  نآ  دـنوادخ  تسا . یلاو  رب  ّتیعر  قـح  تیعر و  رب  یلاو  قـح  هدرک ، بجاو  ار  نآ  ادـخ  هک  یقح 

راتفر اب  رگم  دـسرن  ناماس  هب  تّیعر  دوب . دـهاوخ  ناشنید  تّزع  نانآ و  دـنویپ  بجوم  قوقح  نیا  تیاعر  تسا . هتـشاذگ  يرگید  هدـهع 
هک یقوقح  یلاو "و   " زا (ع ) نینمؤملاریمأ دارم  دسریم  رظن  هب  ( 6" .) ّتیعر يراکتسرد  اب  رگم  دندرگن  راتفر  وکین  نایلاو  یلاو و  يوکین 
رد یگژیو  ود  ره  هک  دشاب ، يرهاظ  تموکح  ياراد  هتشاددی و  طسب  ًایناث  دشابن ؛ بیاغ  ًالّوا  هک : تسا  يربهر  ماما و  دنراد ، وا  ندرگ  هب 
يا : " دومرف هک  تسا  ترضح  زا  يرگید  مالک  یعدم  نیا  دهاش  تسا . یفتنم  ترضح  هب  تبسن  جع ) ) رصع یلو  ترـضح  تبیغ  نارود 

هک تسا  نم  رب  لاملا ، تیب  زا  ناتّقح  يادا  امـش و  یهاوخریخ  نم  رب  امـش  قح  اـّما  یقح . نم  رب  ار  امـش  تسا و  یقح  امـش  رب  ارم  مدرم !
رب هوالع  ترـضح  هک  هدش  داریا  یماگنه  رد  نایب  نیا  هک  تسا  نشور  ( 7" .) دینادب ات  مزومآ  بادآ  دـینامن و  نادان  ات  مهد  میلعت  ار  امش 

نامز رد  قوقح  نیا  يادا  دـندشیم و  هدامآ  نیفـص  گنج  ماش و  هب  نتفر  يارب  مدرم  هدز و  هیکت  زین  تفالخ  یـسرک  رب  تماما ، بصنم 
؛ تسا قلخ  ادخ و  نایم  (ع ) ماما ندوب  ضیف  هطساو  زا  ریغ  جع ) ) نامز ماما  نتشادن  يرهاظ  تردق  هک  دنامن  هتفگان  تسین . روصتم  تبیغ 

هبدـن ياـعد  رد  تسا . ادـخ  تّجح  دوـجو  تکرب  هب  دـسریم ، تاـقولخم  ریاـس  ناـسنا و  هب  ادـخ  هیحاـن  زا  هـک  ییاـه  تـمعن  هـمه  اریز 
نادرگ و باجتـسم  وا  هطـساو  هب  ار  ام  ياهاعد  شخبب ، وا  رطاخ  هب  ار  ام  ناهانگ  امرف ، لوبق  وا  هطـساو  هب  ار  ام  زامن  ایادخ ! : " میناوخیم
( جع ) نامز ماما  رادید  تاقالم و  میسریم : هجیتن  نیا  هب  (ع ) یلع ترـضح  نانخـس  رد  ّتقد  اب  ( 8" .) امرف ناوارف  وا  هلیـسو  هب  ار  ام  يزور 
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ماما رادید  ضیف  يارب  بسانم  ياههنیمز  داجیا  ج ) دیآ . باسح  هب  ترضح  سّدقم  دوجو  رب  نایعیش  قوقح  زا  یکی  هک  تسین  یعوضوم 
نآ ات  تسا و  ياهژیو  طیارش  ياراد  یگرزب  ره  تّیـصخش  بسانت  هب  ناگرزب  اب  رادید  هک  تسا  نشور  اهّتلم  همه  فرع  رد  جع ) ) نامز
نیا زا  زین  جع ) ) نامز ماما  اب  طابترا  رادید و  دهدیمن ؛ يدرف  چیه  هب  ار  ّتیـصخش  نآ  اب  رادید  هزاجا  یمدرم  فرع  دـیاین ، دـیدپ  طیارش 

هک ییاه  هدافتـسا  ءوس  تبیغ "و   " عوضوم ینعی  ترـضح  یـصاصتخا  ّتیعقوم  هب  هجوت  اـب  تفگ : ناوتیم  هکلب  تسین ، جراـخ  هنودرگ 
روسیم ناگمه  يارب  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  دنـشاب ، هتـشاد  ترـضح  اب  رادـید  طاـبترا و  ندرک  حرطم  زا  دارفا  زا  یخرب  تسا  نکمم 

نیا رد  نتـشاذگ  مدق  دنک . بسک  ار  شترـضح  روضح  ضیف  تقایل  دناوتیمن  تسا ، ماما  هعیـش  هک  ناونع  نیا  هب  اهنت  يدرف  ره  تسین و 
مولعلارحب و دیس  دننامه  دارفا  زا  یـضعب  دربیم ؛ هرهب  دوخ  شالت  هزادنا  هب  سک  ره  تسا و  دنمزاین  یگتـسیاش  تقایل و  بسک  هب  ریـسم 
دـنراد و هرهب  يرتمک  تقایل  زا  رگید  یخرب  دنـسانشیمن ؛ یلو  دـننیبیم  ار  ماما  یخرب  دنـسانشیم ؛ دـننیبیم و  ار  ترـضح  راـیزهم  رـسپ 

لاح نیع  رد  دراد . زاین  تقایل "  " هب جـع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  هک : نیا  هصالخ  دـننک ؛ ترایز  ار  زیزع  نآ  باوخ  ملاع  رد  تسا  نکمم 
رد ام  هک  تسین  انعم  نیدب  نیا  اما  دریگ ، تروص  دناوتیمن  ماقم  نآ  هب  ندیسر  ات  ترضح  تاقالم  هچ  رگا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب 

نارق مالـسا و  ربمایپ  موصعم و  ناماما  قیرط  زا  ینید  فراعم  زا  يرایـسب  اریز  میـشاب ؛ نادرگرـس  ماـکحا و ... ینید و  فراـعم  نید و  رما 
هک هچنآ  هب  میناوتب  ام  رگا  تسا و  راکشآ  نشور و  ام  يارب  نید  ناملاع  زا  شـسرپ  اب  نینچ  مه  تسا ، هابتـشا  اطخ و  زا  نوصم  هک  میرک 
یپ دیـسر . میهاوخ  هدـش و  هاـگآ  میتـسه ، نآ  مهف  شناد و  راتـساوخ  مینادیمن و  هک  هچنآ  هب  مینک ، لـمع  مینادـب  میناوتیم  مینادیم و 

ص ۀیمالسالا ، فراعملا  ۀسـسؤم  یـسوط ، ۀبیغلا ، باتک  ح 44 ؛ ص 516 ، ءزج 2 ، قودـص ، همعنلا ، مامت  نیّدـلا و  لاـمک  . 1 اهتشون :
ج راونألاراحب ، . 4 . 280 ص 253 -  ۀبیغلا ، باتک  473 ؛ ص 437 -  نیدلا ، لامک  . 3 . 89 ص 1 -  ج 52 ، راونألاراحب ، . 2 ح 365 . ، 395

هبطخ يدیهش ، همجرت  هغالبلا ، جهن  . 6 ص 38 . مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  یقاحسا ، نیسح  دیس  دیما ، هدیپس  . 5 ص151 . ، 52
. هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  . 8 ص 35 . هبطخ 34 ، نامه ، . 7 ص 248 . ، 216

؟ تسیچ دیسر ، ع )  ) نامز ماما  هب  هاتوک  نامز  رد  ات  داد  ماجنا  ناوتیم  هک  ییاهراک  نیرتمهم 

شسرپ

؟ تسیچ دیسر ، ع )  ) نامز ماما  هب  هاتوک  نامز  رد  ات  داد  ماجنا  ناوتیم  هک  ییاهراک  نیرتمهم 

خساپ

شیوخ ةویش  ار  يراگزیهرپ  دشاب . جرف  راظتنا  رد  دیاب  دشاب ، ام  مئاق  نارای  باحـصا و  زا  دراد  لیم  سک  ره  دیامرفیم " : قداص ع  ماما 
هب دیسر ، ارف  شگرم  مئاق  ِمایق  زا  شیپ  دوب و  نینچ  رگا  درب . رس  هب  ام  مئاق  راظتنا  رد  لاح  نامه  رد  ددرگ و  هتسارآ  کین  قالخا  هب  دنک .

دیشاب بانج  نآ  روهظ  رظتنم  دییامن و  ششوک  تیدج و  نایعیش  يا  تشگ  دهاوخ  لئان  دننکیم ، كرد  ار  مئاق  هک  یناسک  باوث  رجا و 
روهظ نیرخآ  ِماما  ات  دـینز  گنچ  نیـشیپ  ِناماما  روتـسد  هب  دیـسر ، ارف  تبیغ  نامز  هاگره  دـیامرفیم " : رگید  ياـج  رد  ترـضح  ( 1" .)
نامه دیرادب و  تسود  دیتشادیم ، تسود  هک  ار  یناماما  نامه  دیتشادن ، دوخ  نایم  دمحم  لآ  زا  یماما  هک  دیـسر  يزور  هاگ  ره  دنک ...
تلاح رد  ماش  حبـص و  دیـشاب و  هتـشاد  ياج  هقح  تیالو  يربهر و  طخ  رد  هراومه  دـیرادب و  نمـشد  دـیتشادیم ، نمـشد  هک  ار  ناـسک 

دُعب رد  میتسه  ترـضح  رظتنم  مینک  اعدا  میناوتیم  میدرک  لمع  دوخ  فیاظو  هب  یقالخا  يرکف و  دـُعب  رد  رگا  ( 2 " .) دیربب رس  هب  راظتنا 
هب تروص  نیا  رد  مینک  كرت  ار  تامّرحم  میهد و  ماجنا  ار  تابجاو  یلمع  دُعب  رد  مینک و  رتشیب  نامز ع  ماما  زا  ار  دوخ  تخانش  يرکف 

تبیغ زا  لـقن  هب  ناـهج ص 253 ، رتسگداد  ینیما  میهاربا  - 1 تشون : یپ  میاهدرک  لیـصحت  ار  ناشیا  تیاضر  هتـسج و  برقت  ترـضح 
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ص 132. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2 ینامعن ص 106 .

؟ دشاب هتشاد  طابترا  جع )  نامز (  ماما  اب  دناوت  یم  هدرک ،  هانگ  هک  یصخش  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب هتشاد  طابترا  جع )  نامز (  ماما  اب  دناوت  یم  هدرک ،  هانگ  هک  یصخش  ایآ 

خساپ

هک ینامز  رد  . ددرگ فرطرب  یلاعترضح  ههبـش  نآ  نمـض  رد  ات  میهد  یم  خساپ  نادب  هدرک و  نایب  رت  یلک  بلاق  رد  ار  شـسرپام  فلا ) 
؟ ریخ ای  دراد  ناکما  ترضح  نآ  اب  طابترا  ایآ  دوش  یم  حرطم  اهشسرپ  نیا  درب  یم  رس  هب  يربک  تبیغ  هدرپ  رد  جع )  بحاص (  ترضح 

دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  ساسا  رب  هن ؟  ای  دندرگ  دنم  هرهبراوگرزب  نآ  رـضحم  زا  دنناوت  یم  ترـضح  ناوریپ  نایعیـش و  ایآ 
خیـش نوچ  یناملاع  دنیب  یمن  نآ  يارب  یموزلو  دـنک  یمن  دـییات  ار  طابترا  ناکما  هک  یهاگدـید  فلا )  تسا :  هدـش  حرطم  هاگدـیدود 

هچ دباع  هچ  لاح  نایعیـش  يارب  ار  ناشیا  ندید  و  جـع )  نامز (  ماما  اب  طابترا  ینامعن  اطغلا و  فشاکرفعج  خیـش  یناشاک ،  ضیف  دـیفم ،
یناملاع دزرو  یم  رارـصا  نآ  عوقو  طابترا و  ناکما  رب  هک  یهاگدـید  ب )   . دـنناد یمن  نکمم  يربک  تبیغ  رد  طـسوتم  درف  هچ  یقتم و 

هژیو دارفا  یهلا و  يایلوا  يارب  اهنت  ار  ناکما  نیا  هتبلا  دنا  هدیقع  نیا  رب  یـسوط  خیـش  یکجارک و  يرون ،  ثدـحم  یـضترم ،  دیـس  نوچ 
مورحم رادـید  نیا  زا  دریگ  یمنرارق  یهلا  ایلوا  هرمز  رد  یلیالدـب  یلو  هتـشادن  هانگ  نادـنچ  هک  یـسک  یتح  ینعی  اـهنآ  زا  ریغ  دـنناد  یم 

باب نیا  رد  ار  لیذ  تاکن  ناوت  یم  لقتـسم  لـیالد  هب  هجوت  اـب  میزادرپ  هورگ  ود  زا  یکی  هلدا  لـیلحت  هب  میناوت  یمن  اـجنیا  رد  اـم  تسا .
دعب یلو  دنـشابن  هجوتم  ترـضح  هدهاشم  ماگنه  رد  -1-1 تسا :  هبترم  اـنعم و  دـنچ  ترـضح  نآ  ندـید  زا  دوصقم  - 1 درک :  شراـمش 

دنیبب و ار  ترضح  یسک  ینعی  تخانـش  اب  ندید  - 2-1 تسا .  هدوب  تجح  ترـضح  دنا  هدید  هک  ار  یـصخشدندرگ  دـقتعم  ای  هجوتم و 
تخانش ترضح و  ندید  ینعی  روضح  ضیف  - 3-1 دشاب .  هتشاد  نانیمطا  رما  نیا  هبو  تسا  رـصع  ماما  هدید  هک  ار  یـصخش  دوش  دقتعم 
دزادرپب وگ  تفگ و  هب  يو  اب  هدرک و  لاوس  ناشیا  زاو  هتخانـش  هدـید و  ار  ترـضح  هکنیا  رب  نوزفا  ینعی  باوج  لاوس و  اب  هارمه  ناـشیا 
عومجم زا  - 2 تسین .  امش  نینچمهو  ام  رظن  دوصقم  كولس  ریس و  ساسا  رب  دوهـش  تخانـش و  نودب  ندید  ای  باوخرد  تیور  نیاربانب  .
یخربرد درادـندوجو  يربـک  تبیغ  رد  دـش  حرطم  لـبق  هرامـش  رد  هک  یناـعم  هب  تاـطابترا  ناـکما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نقتم  تاـیاور 

یمن دـننیب و  یمن  ار  ترـضح  مدرم  یلو  دـنیب  یمار  مدرم  دـنک  یم  تکرـش  جـح  مسارم  رد  الثم " ترـضح  هک  هدـش  حیرـصت  تاـیاور 
 - 3 دنـسانش .  یمنار  وا  نآ  زا  سپ  هن  ماگنه و  نا  هن  مدرم  اما  دـنک  یم  مالـس  نانآ  ș دبای و  یمروضح  مدرم  عمج  رد  یهاگ  دنـسانش 
اهنت - 4 نیقی .  عطق و  هن  دـنا  هدومرف  نایب  لاـمتحا  Șј هب ص ار  نآ  دـنا  هدرک  حرطم  ار  هدـهاشم  طابترا و  Ơ کما هلاسم  هک  یناـگرزب 

تاقالم و ناکما  رب  یلیلد  دـنک و  یم  تابثا  هصاخ )  یلاوم  ناشیا (  ناـمداخ  يارب  ار  ترـضح  اـب  رادـید  ناـکما  تاـیاورزا  هتـسد  کـی 
 . دنا هدرکن  ییاعدا  هراب  نیا  رد  دوخ  هدش  لقن  تجح  ترضح  اب  رادید  تیاکح  نانآ  زا  هک  یناگرزب  - 5 درادن .  دوجو  نارگید  طابترا 

صاخ بیان  نیرخآ  يرمس  گرم  زا  شیپ  زور  شش  هک  یفیرش  عیقوت  ربارب  دشاب  ترـضح  اب  طابترا  هدهاشم و  ناکما  رب  ضرف  رگا  - 6
رد يدایز  عبانم  هراب  نیا  رد  یلاکـشا  چـیه  تلالد  دنـس و  تهج  زا  هدـش و  رداص  جـع )  رـصع (  ماما  فرط  زا  يرغـص  تبیغ  رد  ناـشیا 

لوزن بابسا  ، رقابدمحم یتجح ،  - 1 مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هب  ام  یسراف .  یشخبو  تسا  یبرع  اهنآ  زا  یشخب  میراد  تسد 
ظفاح یفسن ،  ه.ق 3 -  1402 توریب ،  هیملعلا ،  بتکلا  راد  عبط   ، لوزنلا بابـسا  يروباـشین ،  دـمحا  نب  یلع  نسحلاوـبا  يدـحاو ،  - 2 . 

، رمع نب  دومحم  هللا  راج  يرـشخمز ،  - 4 توریب . هفرعملاراد ،  تسفا  عبط  لیواتلا ،  قیاقح  لیزنتلا و  كرادم  دـمحا ، نب  هللادـبع  نیدـلا 
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. ; هزوحلا بدا  رشن  تسفا ،  عبط  لیزنتلا ،  ضماوغ  قیاقح  نع  فاشکلا 

؟  مینک راک  هچ  جع )  نامز (  ماما  اب  تاقالم  نیقی و  هجرد  هب  ندیسر  يارب 

شسرپ

؟  مینک راک  هچ  جع )  نامز (  ماما  اب  تاقالم  نیقی و  هجرد  هب  ندیسر  يارب 

خساپ

ملع دوش = ایوب  وا  ملع  ار  نیقیرم  دوشاپ = رب  سپ  ملع  رد  دسر  نوچ  رپ = لاب و  دیازت  ردنا  دنز  یم  رـسپ = يا  تسا  نیقی  هنـشت  نامگ  ره 
دیاب یلو  یتسه  نآ  لابند  هب  هک  تسا  الاو  یفده  ندوب  نیقی  يایوج  نایع =  تسا و  دـید  يایوج  نیقی  نآو  نادـب =  دـشاب  نیقی  يایوج 

یم نامرف  نینچ  شیوخ  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  تسا .  رتراوشد  زین  نآ  هب  یـسرتسددشاب  رت  تمیق  نارگ  بولطم  رهوگ  ردـق  ره  هک  تسناد 
يزیچ دومرف ( ( :  ع )  قداص (  ماما  و  دیآ ) )  وت  دزن  نیقی  ات  زاس  هشیپار  راگدرورپ  تدابع  نیقیلا ؛  کیتای  یتح  کبر  دبعاو  دهد ( ( : 

 ، تسا هدمآ  رجح  هروس  هیآ 99  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ص 358 . )  لوقعلا ،  فحت  تسا ( ، ) )  هدـشن  میـسقت  مدرم  نیب  رد  نیقیزا  رتمک 
دنوادخ تدابع  لیاضف و  هب  نآ  نتسارآ  لیاذر و  زا  نورد  شیالاپ  تسا .  نیقی  هار  هدننک  راومه  وا  تدابع  دنوادخ و  ریـسم  رد  تکرح 

هدرک و كرت  ار  تامرحم  هک  يا  هنوگ  هب  سفن  لرتنک  تردق  ینعی ،  اوقت ؛ تسا .  نیقی  ندروآ  تسد  هب  ریـسم  لاوحا  همه  رد  وا  رکذ  و 
هب یتدـیقع ،  یناـبم  تیوقت  اـب  يرظن  دـعب  رد   . دومن مادـقا  یلمع  يرظن و  دـعب  ود  رد  دـیاب  اوقت  تیوـقت  يارب   . دـیامن لـمع  تاـبجاو  هب 

ياه باتک  مظنم  هعلاطم  هنیمز  نیا  رد   . دیشوک اهنآ  ندشرت  خسار  رد  لمع ،  اب  سپس  دیشخب و  ماکحتـسا  دیاقع  بوچراهچو  نامتخاس 
یلمآ 4- هداز  نسحاه  همانرب  اه و  همان  يرهطمدیهش 3 - یمالسا  ینیب  ناهج  بیغتسد 2 - دیهش  هریبک  ناهانگ  - 1 دوش :  یم  هیصوت  ریز 
نیرتهب و ینید ،  فیلاکت  هب  لمع  هک :  تسا  نآ  دومن  هیارا  ناوت  یم  یلمع  دعب  رد  هچنآ  ینک  يودهم  یلمع  قالخارد  زاغآ  ياه  هطقن 

ناینیـشیپ رب  هک  نانچ  دـش  بجاوامـش  رب  هزور  دـیامرف ( ( :  یم  هزور  هرابرد  دـیجم  نآرق  تسا .  اوقت  هجرد  هب  لین  يارب  هار  نیرت  لماک 
نامیا تیوقت  دیریگب .) )  کمک  زامن  ربص و  زا  تسا ( ( :  هدومرف  رگید  هیآ  رد  و  دینک . ) )  اوقت  لیصحت  هک  دشاب  تشگ ،  بجاو  امش 

 ، یهلا ياوقت  دـنز  یم  هفوکـش  هدیکـشخان  لاهن  ناراهب  رد  هک  نانچ  مه  تسا .  يراگزیهرپ  اوقت و  دـنیآ  رب  یهلا  قشع  یبلق و  داـقتعا  و 
یمافوکـش نآ  رد  ار  یهلا  قشع  هناوج  دراد و  یم  هگن  زبسرـس  مرخار و  لد  ناتـسوب  زین  سفن  بیذهت  تامرحم و  كرت  تابجاو ،  ماجنا 

هب نتـسارآ  لیاذر و  زا  سفن  ندولاپ  هب  مود  ماگ  رد  دومن و  يراوتـسا  ناهانگ  كرت  تابجاو و  ماجنا  رب  دـیاب  لوا  ماگرد  نیاربانب   . دزاس
ناطیـش جارخا  اب  دوش و  یم  ادخ  قشع  نوناک  لد  هاگ  نآ  دـنار  نوریب  ریمـض  يافرژ  زا  ار  يویند  تاقلعت  ایند و  بح  تخادرپ و  لیاضف 
يایلوا رگید  و  جـع )  نامز (  ماما  اب  تاقالم   . دـنیزگ یم  هنال  نآ  رد  هناخ  بحاص  هدومن  بصغ  ار  لد  هناخ  هک  یتسرپ  اـیندو  تیناـسفن 

رگا  . دراد لمع  تفرعم و  ینعی ،  دـعب ؛ ود  ققحت  هب  زاین  یهلا  ياـیلوا  اـب  تیخنـس  ندروآ  تسد  هب   . دراد ناـنآ  اـب  تیخنـس  هب  زاـین  یهلا 
= دنبذاج ار  نایرانرم  نایران  = دنبلاط ار  نایرونرم  نایرون   . دـش دـهاوخ  لصاو  زین  نانآ  ياقل  هب  دومن ، هیبش  یهلا  يایلوا  هب  ار  دوخ  یـسک 
رد زین  يا  هتکن  هبتلا   . دیامن لمع  شیوخ  فیاظو  تابجاو و  هب  كرت و  ًالماک  ار  تامرحم  درف  هک  تسا  ینامز  دـعب ، ود  نیا  ققحت  هناشن 

یتسیابن دشن  لیان  نادب  یسک  رگا  یلو  تسا ،  یتمیق  سب  الاو و  یفده  یهلا  يایلوا  تاقالم  هچرگ  هکنیا  نآ  تسا و  تیمها  زیاح  اجنیا 
هفیظو و کی  رـضخدننام )  یهلا (  يایلوا  رگید  ای  نامز و  ماما  اب  تاقالم  رد  یعـس  هک  نآرب  هوالع   . ددرگ يدیماان  سای و  هیحور  راچد 

. ; تسا نانآ  هار  ندومیپ  تارضح و  نآ  هب  هبشت  تسام  هفیظو  هچنآ  تسین .  ینید  روتسد 
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؟ مینک ادیپ  ار  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  تاقالم  قیفوت  ات  مینک  هچ 

شسرپ

؟ مینک ادیپ  ار  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  تاقالم  قیفوت  ات  مینک  هچ 

خساپ

ققحت دروم  ود  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  دننادب و  حالص  ترضح  نآ  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  تاقالم  قیفوت 
هعـسوت .) دـننک یم  ادـیپ  لّسوت  ترـضح  نآ  هب  دـنریگ و  یم  رارق  یگدـنز  ياهنارحب  يراـتفرگ و  تّدـش و  رد  هک  یناـسک  . 1 دـبای : یم 

هتـشاد صلاخ  ریگیپ و  یـشالت  دهاجم و  ادخ  یگدنب  ّتیدوبع و  طارـص  ندومیپ  سفن و  دـیدهت  هار  رد  هک  یناسک  .2 ریگیپ ) هنارصم و 
رد دهاوخب  هک  یسک  دوش . همیمض  نآ  اب  مه  هار  نیا  رد  شالت  یعس و  يو و  رادید  ترـضح و  نآ  ءاقل  هب  قشع  هک  نیا  هژیو  هب  دنـشاب .

شالت تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هّقح  فراعم  دیاقع و  لیـصحت  هار  رد  . 1 دـنک : هّجوت  ریز  تاکن  هب  تسا  مزال  دریگ  رارق  اتـسار  نیا 
هئارا نانآ  نانمشد  هک  ییاههار  زا  دنک و  هّجوت  نانآ  ثیداحا  اهدومنهر و  اهداشرا و  رذگهر  زا  ینید  فراعم  هب  اهنت  دنک  یعـس  و  دنک .

رب دـنک  ّتیدـج  هراومه  یلمع  یعرف  ماکحا  رد  . 3 دـشاب . اشوک  تخـس  قالخا  هیکزت  سفن و  بیذـهت  رد  . 2 دشاب . رذح  رب  دـنا  هدرک 
روضح اب  ار  زامن  دنک  یعس  دهدب و  ّتیمها  تقو  لّوا  زامن  هب  . 4 دنک . زیهرپ  تخس  ّتیصعم  هانگ و  زا  دنک و  لمع  یعرش  تّبحم  ساسا 

هبدن ياعد  . 6 دشاب . يو  هّجوت  دروم  یگدنز  رد  هراومه  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  ًاصوصخم  موصعم  هدراهچ  هب  لّسوت  . 5 دناوخب . بلق 
نسی و لآ  ترایز  ًاصوصخم  ار  ترـضح  نآ  تارایز  . 7 دـناوخب . تسا  نیماضم  نآ  اب  بسانت  هک  یعـضو  اب  نآ  نیماضم  هب  هّجوت  اـب  ار 

دنوادـخ زا  ترـضح  نآ  تاـقالم  قیفوت  تساوخرد  ترـضح و  نآ  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  . 8 دـناوخب . هراومه  اهحبـص  رد  دـهع  ياعد 
. دشاب هتشاد  ریگیپ  هنارصم و 

ار ناشیا  ندید  یگتسیاش  هک  دناهدولآ  ام  ياهمـشچ  هزادنا  نیا  ات  ًاعقاو  ایآ  تسا ؟ مک  هزادنا  نیا  ات  دناهدید  ار  نامز  ماما  هک  يدارفا  ةدع  ارچ 
؟ تسام نامز  ماما  میدقتعم  هک  تسا  یسک  اب  تبحص  رادید و  زا  ندوب  مورحم  لیلد  نیا  ًاعقاو  ایآ  ًالصا  دنرادن ؟

شسرپ

ندید یگتـسیاش  هک  دناهدولآ  ام  ياهمـشچ  هزادـنا  نیا  ات  ًاعقاو  ایآ  تسا ؟ مک  هزادـنا  نیا  ات  دـناهدید  ار  نامز  ماما  هک  يدارفا  ةدـع  ارچ 
؟ تسام نامز  ماما  میدقتعم  هک  تسا  یسک  اب  تبحص  رادید و  زا  ندوب  مورحم  لیلد  نیا  ًاعقاو  ایآ  ًالصا  دنرادن ؟ ار  ناشیا 

خساپ

نآ یلو  دیاهتشاد  ار  راوگرزب  نآ  اب  تاقالم  قیفوت  اهراب  امـش  دوخ  دیاش  دهدیم و  هداد و  خر  يرایـسب  يارب  جع )  ) نامز ماما  اب  تاقالم 
ییوگرپ لها  يدارفا  نینچ  یلو  تسه  هدوب و  هجوت  تخانش و  اب  هارمه  ترـضح  نآ  اب  ناشتاقالم  زین  یهورگ  دیاهتخانـشن و  ار  راوگرزب 

دادـعت ور  نیا  زا  تسا . نانآ  تیقفوم  زومر  زا  نیمه  هک  دـنیوگ  هدـیزگ  وگ و  مک  هکلب  دزاـسیمن  ادـیوه  ار  رارـسا  هدوبن و  یگدوهیب  و 
مدع رب  لیلد  ام  عالطا  مدع  تسا و  هدیـسر  ام  هب  نآ  زا  یمک  دادعت  ربخ  یلو  دنتـسین  كدـنا  اهلد  بوبحم  نآ  رـضحم  هب  ناگتفای  فرش 
هعماج یگتـسیاش  یگدامآ و  مدـع  . 1 زا : تسترابع  راوگرزب  نآ  یناگمه  یگـشیمه و  رادـید  زا  تیمورحم  لـیلد  اـما  دـشابیمن  دوجو 
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نید نارادـمنید و  فصان  تبیغ  ياهمخ  چـیپ و  رد  نینمؤم  شیامزآ  ناحتما و  . 2 ناهج . رتسگداد  نآ  طسوت  يولع  لدـع  يارب  یناهج 
تاحالصا يارب  یهلا  هریخذ  نآ  یناج  تینما  نیمأت  . 3 ددرگ . ادج  نانیدیب  نیقفانم و  زا  ینید  ياهشزرا  هار  رد  تماقتـسا  لها  نارواب و 

ترضح نوماریپ  ینخـس  . 1 دـییامن . هعجارم  لـیذ  ياـهباتک  هب  رتـشیب  عـالطا  يارب  رگید . لـیالد  صاـخ و  طیارـش  رد  یناـهج  هدرتـسگ 
ییاهر راگزور  . 4 ینیما . میهاربا  هللا  تیآ  ناهج ، رتسگداد  . 3 يرهطم . دیهش  (ع ،) يدهم بالقنا  مایق و  . 2 ردص . دیهش  (ع ،) يدهم

؟ دراد ناسنا  یگدنز  ریسم  رد  يریثأت  هچ  تسا و  نکمم  هنوگچ  جع ) ) نامز ماما  اب  رادید 

شسرپ

؟ دراد ناسنا  یگدنز  ریسم  رد  يریثأت  هچ  تسا و  نکمم  هنوگچ  جع ) ) نامز ماما  اب  رادید 

خساپ

ود قّقحت  هب  زاین  یهلا  يایلوا  اب  تیخنـس  ندروآ  تسد  هب  دراد . نانآ  اب  تیخنـس  هب  زاین  یهلا  يایلوا  رگید  و  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاـقالم 
ار نایرونرم  نایرون  دش . دهاوخ  لصاو  زین  نانآ  ياقل  هب  دومن ، هیبش  یهلا  يایلوا  هب  ار  دوخ  یـسک  رگا  دراد . لمع  تفرعم و  ینعی ، دُعب ؛

شیوخ فیاظو  تابجاو و  هب  كرت و  ًالماک  ار  تامرحم  درف  هک  تسا  ینامز  دعب ، ود  نیا  قّقحت  هناشن  دنبذاج  ار  نایرانرم  نایران  دنبلاط 
یلو تسا ، یتمیق  سب  الاو و  یفدـه  یهلا  يایلوا  تاقالم  هچ  رگ  هکنیا  نآ  تسا و  تیمها  زئاح  اـجنیا  رد  زین  ياهتکن  هبتلا  دـیامن . لـمع 

يایلوا رگید  ای  نامز و  ماما  اب  تاقالم  رد  یعس  هک  نآ  رب  هوالع  ددرگ . يدیماان  سأی و  هیحور  راچد  یتسیابن  دشن  لئان  نادب  یـسک  رگا 
ام یترابع  هب  تسا . نانآ  هار  ندومیپ  تارضح و  نآ  هب  هبـشت  تسام  هفیظو  هچنآ  تسین . ینید  روتـسد  هفیظو و  کی  رـضخ ) دننام   ) یهلا
هب لمع  قیرط  زا  ترـضح  اب  ام  يونعم  طابترا  تسا . ترـضح  نآ  تیاضر  بلج  اـم  هفیظو  میتسین  تاـقالم  ياـنعم  هب  طاـبترا  هب  فظوم 

یهلا تجح  ندید  هک  یقیمع  ریثأت  تسا . رما  نیا  رد  رارمتسا  مدق و  تابث  يانعم  هب  جرف  راظتنا  نیموصعم و  تاشرافس  نید و  تاروتسد 
حـضاو و يرما  دراد ، ناسنا  یگدـنز  رد  قاتـشم  ياهبلق  همه  يوزرآ  تماـما و  فدـص  رد  نیرخآ  و  (ع ) موصعم ماـما  ناـمز و  یلو  و 
ناشیا و ینارون  تاملک  نانخـس و  كانبات  راونا  تـالامک و  تافـص و  زا  يدـنمهرهب  ماـمه و  ماـما  نآ  رـضحم  رد  روضح  تسا . یهیدـب 

نورد رد  دنکیم و  لیدبت  بان  يالط  هب  ار  ناسنا  ِدوجو  ِسم  لوحتم و  ار  ناسنا  نورد  ناشیا ، ینطاب  تایانع  تاقارشا و  زا  يرادروخرب 
ار ناشیا  روضح  ضیف  دیدیدیم و  ار  (ص ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ  امـش  رگا  دنکیم . داجیا  قیمع  یـساسا و  ینوگرگد  بالقنا و  یناسنا 

تروص امـش  رد  يرییغت  هچ  دیدرکیم ، هدافتـسا  ناشیا  ياهییامنهار  اهتیاده و  تانایب و  زا  دیدوب و  ناشیا  رـضحم  رد  هدرک و  كرد 
نآ قالخا  تالامک و  لیاضف و  يایرد  زا  كدـنا  ياهرهب  اهنت  هک  جـع ) ) ناـمز ماـما  نادرگاـش  زا  یکی  هسلج  رد  ناـسنا  رگا  تفرگیم ؟

در و ینخس  رگا  یتح  سلجم  نآ  رد  روضح  دوخ  ایآ  دبای ، روضح  دراد ، دوخ  اب  راهب  هشیمه  ناتـسلگ  نآ  زا  ییوب  اهنت  دراد و  ار  رورس 
تالامک همه  رادهنیآ  هک  یموصعم  ماما  هب  دسر  هچ  ات  درادن ؟ يرثا  ناسنا  نورد  ناور و  حور و  رد  دنیامرفن ، ینخس  ناشیا  دوشن و  لدب 
. تسا ییادخ  هدیدنسپ و  قالخا  ابیز و  فاصوا  همه  سونایقا  دراد و  اجکی  دنراد ، همه  نابوخ  هچنآ  تساهیکین و  اهیبوخ و  و 

؟ میسرب جع ) ) يدهم ماما  ترایز  ضیف  هب  میناوت  یم  هنوگچ  ام 

شسرپ

؟ میسرب جع ) ) يدهم ماما  ترایز  ضیف  هب  میناوت  یم  هنوگچ  ام 

زا 1779تیودهم هحفص 677 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

ود قّقحت  هب  زاین  یهلا  يایلوا  اب  تیخنـس  ندروآ  تسد  هب  دراد . نانآ  اب  تیخنـس  هب  زاین  یهلا  يایلوا  رگید  و  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاـقالم 
ار نایرونرم  نایرون  دش . دهاوخ  لصاو  زین  نانآ  ياقل  هب  دومن ، هیبش  یهلا  يایلوا  هب  ار  دوخ  یـسک  رگا  دراد . لمع  تفرعم و  ینعی ، دُعب ؛

هدامآ زابرـس  لاح  همه  رد  دیاب  ام  تسا  نانآ  هار  ندومیپ  تارـضح و  نآ  هب  هبـشت  تسام  هفیظو  هچنآ  دنبذاج  ار  نایرانرم  نایران  دنبلاط 
اونما نیذـلا  اهیا  اـی  : » هدومرف ناـیب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 200  ار  هلأسم  نیا  میـشاب . ناـشیا  تمدـخ  رد  هراومه  هدوب و  ترـضح  نآ  شاـب 

هطبارم دیراداو و  ربص  هب  ار  رگیدکی  دـینک و  ربص  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  نوحلفت ؛ مکّلعل  هّللاوقتا  اوطبار و  اورباصو و  اوربصا 
رب دینک  ربص  : » دنیامرفیم هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  دیوش .» راگتـسر  هک  دشاب  دـیزاس ، هشیپ  ار  یـسرتادخ  اوقتو و  دـییامن 

ار شراظتنا  هک   ) ناتماما اـب  دـینک و  يرادـیاپ  نانمـشد  ربارب  رد  و  دیـشاب ) هتـشاد  تماقتـسا  یهلا  فیلاـکت  ماـجنا  رد  ینعی   ) ضیارف يادا 
رب نتـسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  جـع ) ) نامز ماما  اـب  هطبارم  ص105 ) دیفم ، خیـش  ۀینغلا ، باتک  «، ) دییامن هطبارم  دیـشکیم )

ادـج وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ  ماما  هب  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و  ندرگ  وا  يرای  يوریپ و  تمدـخ و 
ناشیا باحصا  يدهم و  ترضح  هب  عجار  نآرق  دنهدیمماجنا . ناشباحصا  ترـضح و  نآ  هک  میهد  ماجنا  ییاهراک  دیاب  نینچمه  دوشن .

هب نیمز  رد  رگا  هک  یناسک  رکنملا  نع  ْوَهَن  فورعملاب و  اورما  ةاکزلا و  اوتآو  ةولـصلا  اوماـقا  ضرـالا  یف  مهاـّنکم  نا  نیذـلا  دـیامرفیم :
(. هیآ 41 جح ، ،) M} دـننک یهن  رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم  هب  هدیـشخب و  قحتـسم ) هب   ) تاکز هتـشاد و  اپب  ار  زامن  میهد  ییاناوت  ناـنآ 

ص ج 2 ، یّمق ، ریـسفت  «، ) وا باحـصا  و  جع ) ) يدهم ینعی ، تسا ؛ دمحم  لآ  يارب  هیآ  نیا  : » دـنیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما 
ماما مینادب ؛ تسا  بوخ  میزرومامتها . روما  نیا  هب  دـیاب  میـشاب ، ترـضح  نآ  نارای  باحـصا و  زا  میهاوخیم  مه  ام  رگا  هجیتن  رد  (. 87

ام هک  تسا  ياهقالع  زا  رتشیب  یلیخ  ناشناتـسود  نایعیـش و  هب  ترـضح  نآ  هقـالع  هکلب  دـنزرویم . قشع  دوخ  نایعیـش  هب  ادـیدش  ناـمز 
نیلمهم ریغاـنا  تسا : هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  دـننکیم . اـعد  دوـخ  نایعیـش  هب  هراوـمه  ترـضح  نآ  مـیراد . ترـضح  نآ  هـب  تبـسن 

ج 53، راونالاراحب ، ،) M} میربیمن دای  زا  ار  امش  مینکیمن و  یهاتوک  امـش  لاوحا  تیاعر  رد  زگره  ام  مکرکذل ؛  نیـسانالو  مکتاعارمل 
راوگرزب نآ  تیاضر  بلج  تسام  رب  هچنآ  میتسین  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  ياـنعم  هب  طاـبترا  هب  فلکم  اـم  دـنامن  هتفگاـن  ص 174 .)

ناکرا زا  یکی  نیا  نداهن و  ندرگ  وا  يرای  يوریپ و  تمدخ و  رب  نتسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  نامز  ماما  اب  طابترا  دشابیم .
دایز تایاور  رد  هچنآ  ندوب . وا  عیطم  ینعی  وا  اب  یگتـسویپ  دوشن . ادج  وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ  ماما  هبار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نامیا 

هب جرف  راظتنا  ترـضح و  نآ  تاروتـسد  هب  لمع  اب  جع ) ) نامز ماما  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  دیاب  ام  تسا  جرف  راظتنا  تسا  هدش  شرافس 
سپس دینادب و  ار  جع ) ) يدهم ترـضح  یعقاو  رظتنم  تایـصوصخ  هک  تساجب  رایـسب  ورنیا  زا  میراد . هگن  مادتـسم  تباث و  یعقاو  يانعم 

-1 دشاب : هتشاد  تیـصوصخ  نیدنچ  دیاب  جع ) ) يدهم یعقاو  رظتنم  دسریم . رظن  هب  يرورـض  ریز  ثحب  سپ  دینک  یلمع  دوخ  رد  ار  نآ 
زا ندوب  مورحم  تلع  هب  ندوـب  نوزحم  - 2 دـهد . ماجنا  ار  یهلا  ماکحا  ینید و  فیاظو  مامت  دـیاب  یعقاو  رظتنم  ینید  فیلاـکت  هب  لـمع 

منیبب و ار  قلخ  هک  تسانارگ  نم  رب  يوجن ؛ ... اسیـسح و ال  کل  عمـسا  يرتال و ال  قلخلا و  يرا  نا  یلع  زیزع  كرابم  دوجو  نآ  ترایز 
. میناوخب ار  دهع » ياعد   » حبص زور  ره  طابترا  تیوقت  يارب  - 3 هبدن .) ياعد  ، ) M} مونشن ار  وت  ناهنپ  راکشآ و  نخس  يوشن و  هدید  وت 

لامعا نیرتهب  (ع ) نامز ماما  تبییغ  ناـمز  رد  هک  میراد  ددـعتم  تاـیاور  رد  مینک . رگهولج  رهاـظ  لد و  رد  ترـضح  نآ  جرف  راـظتنا  - 4
دوصقم شیاشگ و  يزوریپ و  ترصن و  ینعی ، جرف ؛ تسا . جرف  راظتنا  لامعا  نیرتهب  ارچ  هک  دراد  حیـضوت  هب  زاین  اجنیا  تسا  جرف  راظتنا 

ماـما يربـهر  هـب  هـک  يرتـسگ  لدـع  يزوریپ  تـسا  داد  یب  كرـش و  رفک و  ياـهتموکح  رب  يوـلع  لدـع  تموـکحیزوریپ  ترــصن و 
تسا یسک  یقیقح  رظتنم  تسا و  یناهج  گرزب و  نامرآ  نیا  ینتفایققحت  راظتنا  ینعی  جرف  راظتنا  نیاربانب  ددرگیم  لیکشت  جع ) ) رصع
نازیرگ لدع و  هب  لماع  رظتنم  صخش  هک  تسا  تسار  يدج و  هاگ  نآ  هتساوخ  نیا  ودشاب  یتموکح  نینچ  لیکـشت  ناهاوخ  اتقیقح  هک 
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راظتنا هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ورنیازا  دوب  دهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعش  اعدا و  کی  دح  رد  جرف  راظتنا  هنرگ  دشاب و  یهابت  متس و  زا 
هیاپ رب  ار  دوخ  یگدنز  تسوا  رتسگ  لدع  تموکح  سیـسات  ادختجح و  روهظ  جرف و  رظتنم  اتقیقح  هک  یـسک  اریز  تسا  جرف  دوخ  جرف 

لیکشت زا  لبق  درادن و  یتوافت  شکولس  ریـس و  راتفر و  هوحن  رد  ماما  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یناسنا  وا  دزاسیم و  راوتـسا  داد  لدع و 
لدع و قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح  جرفراظتنا  نیاربانب  تسا  هتخاس  رادـیاپ  دوخ  یگدـنز  رد  ار  یتموکح  نینچ  وا  لدـع  تموکح 
اب دیآیمن و  تسد  هب  راعش  ظفل و  اب  یقیمع  لیصا و  تقیقح  نینچ  ددرگیم و  نایامن  لمع  رد  زین  نآ  راثآ  دراد و  نآ  هب  قشع  نامیا و 
زا ریـسفت  کی  یتسرداناج  نیا  زا  تسا  ضقانت  ضراعت و  رد  یناسنا  ياـهتلاسر  ینید و  تامدـقم  هب  تبـسن  ییاـنتعا  یب  یتواـفت و  یب 

رـشب عـماوج  رد  هچنآ  هب  تبـسن  یتواـفت  یب  ینعی  جرف  راـظتنا  هک  دنتـسه  ماـخ  روـصت  نـیا  رب  یـضعب  اریز  دوـشیم  نـشور  جرف  راـظتنا 
نیرفآدـهعت و جرف  راـظتنا  دـیامن . حالـصا  اراـهنآ  دـنک و  روـهظ  ناـمز  ماـما  هـکنیا  دـیما  هـب  نتـشاذگ  تـسد  يور  تـسد  درذـگیم و 

ماما تفرعم  فلا ) ینعی : جرف  راظتنا  دراد . تافانم  تیلـضف  تقیقح و  رـشب و  تشونرـس  هب  ییانتعایب  یتوافتیب و  اب  وتـسا  زاستیلوؤسم 
. یناسنا ياهشزراو  تلادع  هب  قشع  ج ) هشیپ . تلادع  یهلا و  يربهر  تدایق  تماما و  هب  نامیا  ب ) تلیـضف . ياوشیپ  لداع و  موصعم و 

نیناوق نیزاوم و  تیاعر  ح ) رتسگ . لدـع  هشیپ و  لدـع  یتموکح  يرارقرب  يارب  شـالت  ك ) شخب . دـیون  نشور و  ياهدـنیآ  هب  دـیما  ه )
نینچ تسا و  تدابع  نیرتهب  لاـمعا و  نیرتهب  هک  تسا  جرف  راـظتنا  نیا  يریذـپتیلوؤسم . دـهعت و  هیحور  نتـشاد  خ ) یقـالخا . ینید و 

هدـنز و جـع ) ) تجح ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  هلزنم  هب  دورب  ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگ  ره  دراد و  یلاع  یماقم  يرظتنم ،
مق هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  رون ، ناـیهار  هشوتهر  ص 125 -  راونالاراحب ج52  ، ) دـننکیم داهج  ادـخ  هار  رد  وا  نامرف  تحت 

. میناوخب ار  دندوب  طابترا  رد  جع ) ) نامز ماما  اب  هک  یناگرزب  یعقاو  ياهناتـساد  - 5 فرصت .) اب  هامریت 1374 ص 190-193  لوا  پاچ 
دراد یهاگآ  ام  راتفر  لامعا و  رب  رصعیلو »  » و ادخ » تجح   » ناونع هب  جع ) ) نامز ماما  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  نایاپ  رد 

. میشاب هتشاد  تساوخرد  یهلا  ضیف  هطساو  ناونع  هب  ناشیا  زا  يونعم  يدام و  ياهییاشگهرگ  يارب  مینیبب و  ناشیا  رـضحم  رد  ار  دوخ  و 
یفاصهللاتیآ رثالابختنم ، همجرت  ینارهت 2 - یلاجر  جع ،) ) نامز ماما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دـصکی  - 1 رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب 

یلع نارگید ، راتفگ  رد  نامز  ماـما  یفاص 5 - هللا  فطل  جع ،) ) نامز ماما  هب  ناهج  یگتـسباو  یناود 4 - یلع  همجرت : دوعوم ، يدـهم  - 3
یناود

؟ مینک تاقالم  جع ) ) نامز ماما  اب  میناوتب  ات  مینک  هچ 

شسرپ

؟ مینک تاقالم  جع ) ) نامز ماما  اب  میناوتب  ات  مینک  هچ 

خساپ

ود ققحت  هب  زاین  یهلا  يایلوا  اب  تیخنـس  ندروآ  تسد  هب  دراد . نانآ  اب  تیخنـس  هب  زاین  یهلا  يایلوا  رگید  و  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاـقالم 
ار نایرونرم  نایرون  دش . دهاوخ  لصاو  زین  نانآ  ياقل  هب  دومن ، هیبش  یهلا  يایلوا  هب  ار  دوخ  یـسک  رگا  دراد . لمع  تفرعم و  ینعی ، دعب ؛

هبـشت تسام  هفیظو  هچنآ  میتسین ، نامز  ماما  اب  تاقالم  يانعم  هب  طابترا  هب  فلکم  ام  دنامن  هتفگان  یلو  دنبذاج  ار  نایرانرم  نایران  دنبلاط 
نیا میـشاب . ناشیا  تمدـخ  رد  هراومه  هدوب و  ترـضح  نآ  هدامآ  زابرـس  لاح  همه  رد  دـیاب  ام  تسا  نانآ  هار  ندومیپ  تارـضح و  نآ  هب 

هک یناسک  يا  نوحلفت ؛ مکّلعل  هّللاوقتا  اوطبار و  اورباصو و  اوربصا  اونما  نیذـلا  اهیا  ای  : » هدومرف نایب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 200  ار  هلأسم 
«. دیوش راگتـسر  هک  دشاب  دیزاس ، هشیپ  ار  یـسرتادخ  اوقتو و  دییامن  هطبارم  دیراداو و  ربص  هب  ار  رگیدکی  دینک و  ربص  دیاهدروآ ، نامیا 
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رد و  دیشاب ) هتشاد  تماقتسا  یهلا  فیلاکت  ماجنا  رد  ینعی   ) ضیارف يادا  رب  دینک  ربص  : » دنیامرفیم هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  (ع ) رقاب ماما 
ماما اب  هطبارم  ص105 ) دیفم ، خیش  ۀینغلا ، باتک  «، ) دییامن هطبارم  دیـشکیم ) ار  شراظتنا  هک   ) ناتماما اب  دینک و  يرادیاپ  نانمـشد  ربارب 

هک تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و  ندرگ  وا  يرای  يوریپ و  تمدـخ و  رب  نتـسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  جـع ) ) ناـمز
ماجنا ناشباحـصا  ترـضح و  نآ  هک  میهد  ماجنا  ییاهراک  دیاب  نینچمه  دوشن . ادـج  وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ  ماما  هب  ار  دوخ  یمدآ 
اورما هاکزلا و  اوتآو  هولـصلا  اوماقا  ضرالا  یف  مهاّنکم  نا  نیذلا  : » دیامرفیم ناشیا  باحـصا  يدهم و  ترـضح  هب  عجار  نآرق  دنهدیم .

هب هدیـشخب و  قحتـسم ) هب   ) تاکز هتـشاد و  اپ  هب  ار  زامن  میهد  ییاناوت  ناـنآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناـسک  رکنملا ؛ نع  وهن  فورعملاـب و 
؛ تسا دـمحم  لآ  يارب  هیآ  نیا  : » دـنیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  هیآ 41 .) جـح ، « ) دـننک یهن  رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم 
، میشاب ترضح  نآ  نارای  باحصا و  زا  میهاوخیم  مه  ام  رگا  هجیتن  رد  ص 87 .) ج 2 ، یمق ، ریسفت  «، ) وا باحصا  و  جع ) ) يدهم ینعی ،
هب ترـضح  نآ  هقـالع  هکلب  دـنزرویم . قشع  دوخ  نایعیـش  هب  ادـیدش  ناـمز  ماـما  مینادـب ؛ تسا  بوخ  میزرو . ماـمتها  روما  نیا  هب  دـیاب 
زا دننکیم . اعد  دوخ  نایعیش  يارب  هراومه  ناشیا  میراد . ترضح  نآ  هب  تبسن  ام  هک  تسا  ياهقالع  زا  رتشیب  یلیخ  ناشناتسود  نایعیش و 
امش مینکیمن و  یهاتوک  امـش  لاوحا  تیاعر  رد  زگره  ام  مکرکذل ؛ نیـسانالو  مکتاعارمل  نیلمهم  ریغ  انا  : » تسا هدش  لقن  ترـضح  نآ 

وا عیطم  ینعی  وا  اـب  یگتـسویپ  تسا . راوـگرزب  نآ  تیاـضر  بلج  تساـم  رب  هچنآ  ص 174 .) ج 53 ، راونـالاراحب ، «) میربیمن داـی  زا  ار 
تاروتسد هب  لمع  اب  جع ) ) نامز ماما  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  دیاب  ام  تسا  جرف  راظتنا  تسا  هدش  شرافـس  دایز  تایاور  رد  هچنآ  ندوب .

ترـضح یعقاو  رظتنم  تایـصوصخ  هک  تساجب  رایـسب  ورنیا  زا  میراد . هگن  مادتـسم  تباث و  یعقاو  ياـنعم  هب  جرف  راـظتنا  ترـضح و  نآ 
ص ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ( ؛ » جرفلا راظتنا  هدابعلا  لضفا  : » دومرف ادخ  لوسر  مینک . یلمع  دوخ  رد  ار  نآ  سپـس  مینادب و  ار  جع ) ) يدهم

دشاب یسک  رظتنم  اتقیقح  ناسنا  یتقو  دنک . یگدنز  یعقاو  رظتنم  کی  دننام  هک  تسا  نیا  (ع ) نامز ماما  رظتنم  هفیظو  دیدج ) پاچ  ، 334
لیاسو دنکیم ، بترم  زیمت و  ار  هناخ  امتح  دـشاب  نامهیم  رظتنم  رگا  لاثم  ناونع  هب  دراد . وا  ندوب  رظتنم  زا  ناشن  شتانکـس  راتفر و  مامت 

هدوب نامهیم  رظتنم  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  یـسک  نینچ  دنامیم . راظتنا  رد  باداش  ياهرهچ  بترم و  سابل  اب  دنکیم و  هدامآ  ار  ییاریذپ 
تسا و هدیـشوپ  يزیمت  بترم و  سابل  هن  تسا و  هدومن  هدامآ  ار  ییاریذـپ  لیاسو  هن  تسا و  هدرک  بترم  ار  هناخ  هن  هک  یـسک  اما  تسا .

دنهاوخ وا  ییوگهفازگ  رب  درک و  دـنهاوخ  دنخـشیر  ار  وا  همه  هدوب  ناـمهیمراظتنا  رد  هک  دـنک  اـعدا  رگا  تسا  ناـمهیم  رکف  هب  ًالـصا  هن 
هدیمهف ناسنا  ياعدا  زا  هکنآ  زا  لبق  راظتنا  نیاربانب  دننارجه  قحتسم  نینچ  نازاب  قشع  غورد  فال  یهز  رای  زا  هلگ  قشع و  فال  دیدنخ .

ناتـسود و رامـش  رد  دراد  ار  نامز  ماما  تیـالو  یتسود و  ياـعدا  هک  ار  یـسک  ره  ناوتیمن  دوشیم . هدـیمهف  وا  رادرک  راـتفر و  زا  دوش 
رظتنم کی  هک  تسا  نشور  یحیـضوت  نینچ  اب  دـیوگبراطع .» هکنآ  هن  دـیوبب  دوخ  هک  تسا  نآ  کـشم   » يرآ دومن . دادـملق  وا  نارظتنم 

وا هب  ار  ربخ  نیا  هک  هظحل  ره  رد  ینعی  دـشاب . (ع ) نامز ماما  روهظ  رظتنم  هظحل  ره  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  شراتفر  دـیاب  نامز  ماـما  یعقاو 
. دیامن ادف  ترـضح  نآ  هار  رد  ار  دوخ  هدومن و  داهج  شیوخ  ناج  لام و  اب  نامز  ماما  يرای  يارب  دـشاب  هدامآ  دوش و  لاحـشوخ  دـنهدب 

اهیگدولآ اهیگتسبلد و  اهیگتسباو و  زا  دناوتیمن  یسک  نینچ  هک  ارچ  تسین  ایند  هب  یگتـسبلد  هانگ و  لها  یعقاو  رظتنم  کی  نیاربانب 
فیاظو یخرب  ناوتیم  هدـش  رکذ  تاکن  هب  هجوت  اب  دـشاب . (ع ) نامز ماـما  سدـقم  فادـها  تهج  رد  تمدـخ  هب  هداـمآ  درادرب و  تسد 

تایصوصخ زا  دسانشن و  ار  دوخ  نامهیم  ناسنا  ات  تسا ؛ تفرعم  راظتنا  طرـش  نیلوا  تفرعم : . 1 درک : رکذ  نینچ  ار  (ع ) نامز ماما  رظتنم 
ار یسک  ناسنا  رگا  اما  دسانشب  بوخ  ار  وا  هک  دنیشنیم  یسک  راظتنا  رد  ناسنا  یماگنه  اهنت  دش . دهاوخن  وا  رظتنم  دشابن  علطم  وا  بوخ 

نینچ مه  نامز  ماما  راظتنا  دروم  رد  دنام . دهاوخن  وا  رظتنم  تشاد و  دهاوخن  یتیمها  شیارب  دمآ  دهاوخ  صخش  نآ  هک  دنادب  دسانشن و 
ار وا  هک  یناسک  اما  دنـشکیمن  ار  وا  راـظتنا  زگره  رگید ، ناـیدا  لـها  اـی  راـفک و  دـننام  دنـسانشیمن  ار  ترـضح  نآ  هک  یناـسک  تسا .

دنـشاب ناملـسم  رهاظ  هب  هچ  رگا  دنـسانشیمن  ار  ناـمز  ماـما  هک  یناـسک  دـننامیم . وا  رظتنم  دـننادیم  ار  وا  ماـقم  شزرا و  دنـسانشیم و 
هتیم تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هکنانچ  دناهتفر . ایند  زا  تیلهاج  لاح  رد  دنریمب  لاح  نیا  رد  هچنانچ 
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نیلوا نیاربانب  ص 331 .) ج 32 ، راونالاراحب ، « ) تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  ندرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماـما  دریمب و  سک  ره  هیلهاـجلا ؛
شزرا دـشاب  رتشیب  نامز  ماما  هب  تبـسن  ناسنا  تفرعم  رادـقم  ره  هک  تسا  یعیبط  تسا و  نامز  ماما  دروم  رد  تفرعم  داجیا  راظتنا ، طرش 

دارفا هک  یلاح  رد  دـش . دـهاوخ  ترـضح  نآ  دوجو  هنـشت  رتشیب  درب و  دـهاوخ  یپ  شیپ  زا  شیب  وا  تمظع  هب  هدرک و  كرد  رتشیب  ار  وا 
زا تهج  نیدب  تشاد و  دنهاوخن  ناشیا  سدقم  دوجو  هب  تبسن  شطع  یگنـشت و  ساسحا  زگره  ترـضح  نآ  شزرا  هب  هاگآان  لهاج و 

ماما تخانـش  هتبلا  دنناریح  نارظنبحاص  هنیآ  نیا  رد  هک  دـسرن  یمعا  هرپ ي  بش  هب  دیـشروخ  لصو  يرآ  دنتـسه . نوریب  نارظتنم  هرمز 
هچ رد  شتدالو  خـیرات  تسا و  مهدزاود  ماما  هکنیا  دـننام  تسا  ترـضح  نآ  دوجو  یخیراـت  تخانـش  لوا  هنوگ  تسا . هنوگ  ود  ناـمز 
ره راک  تخانـش  نیا  هک  تسا  ترـضح  نآ  تینارون  ماـقم  تخانـش  (ع ،) ناـمز ماـما  تخانـش  رگید  هنوگ  اـما  نآ . دـننام  تسا و  یلاـس 

ماقم هب  ار  ترضح  نآ  هک  دنتـسه  یناسک  (ع ) نامز ماما  صاخ  باحـصا  تقیقح  رد  و  دهاوخیم . يدایز  تقایل  تیفرظ و  تسینیـسک و 
هیـصوت نآ  بیجع  قیمع و  یناـعم  رد  لـمأت  هریبک و  هعماـج  تراـیز  هب  عوجر  تماـما  میظع  ماـقم  زا  یهاـگآ  يارب  دناهتخانـش  تینارون 

ماما تمظع  ماقم و  هب  يدح  ات  ار  ناسنا  دناوتیم  تسا  هدش  هتـشون  (ع ) نامز ماما  دروم  رد  هک  يربتعم  بتک  ندـناوخ  نینچمه  دوشیم .
ار نآ  دـننک و  داـجیا  دوـخ  رد  دـیاب  ترـضح  نآ  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  (ع ؛) ناـمز ماـما  هب  تـبحم  . 2 دزاس . انـشآ  (ع ) نامز
وا هک  مه  دـنچ  ره  دـشاب  هتـشادن  تبحم  وا  هب  تبـسن  دـیاین و  شـشوخ  شیوـخ  ناـمهیم  زا  ناـسنا  اـت  هک  تـسا  یهیدـب  دـنهد . شیازفا 

ار دوخ  دشاب و  وا  مدق  رظتنم  دـناوتیم  هنوگچ  دـیایب  شدـب  دوخ  نامهیم  زا  ناسنا  رگا  دـشاب  وا  ندـمآ  رظتنم  اعقاو  دـناوتیمن  دسانـشبار 
فیاظو هب  دناوتیمن  دشاب  هدـشن  روهلعـش  هتفرگن و  لکـش  ناسنا  دوجو  رد  نامز  ماما  هب  تبحم  ات  سپ  دـنک . هدامآ  وا  زا  ییاریذـپ  يارب 

رد هک  اجنآ  تسا . هتـساوخ  ام  زا  ادخ  روتـسد  هب  زین  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ياهفیظو  نامز  ماما  هب  تبحم  . دیامن لمع  یعقاو  نارظتنم 
نارظتنم (ع ؛) نامز ماما  اب  تیخنـس  داجیا  . 3 (. 23 هیآ يروش ، « ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  : » دـیامرفیم میرک  نآرق 

ایآ دنـشاب . هتـشاد  (ع ) نامز ماـما  اـب  یلماـک  تیخنـس  هک  دـنهدیم  ناـماس  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  یلمع  يرکف و  یحور و  تیعـضو  یعقاو 
یتهباشم تیخنس و  چیه  وا  اب  اما  تشاد  ار  یسک  تبحم  ناوتیم  ایآ  تشادن ؟ تیخنس  تهباشم و  وا  اب  دوب و  یسک  مودق  رظتنم  ناوتیم 

نیا رد  اهنت  و  دوشیم . لصاح  يونعم  تاجرد  یقالخا و  لیاضف  اوقت و  نامیا و  تیوقت  قیرط  زا  نامز  ماما  اـب  تیخنـس  داـجیا  تشادـن ؟
تبحم هلعـش  دشاب  نامز  ماما  لیم  قباطم  شراتفر  ناسنا  هک  یتروص  رد  تشاد . ار  نامز  ماما  هب  تبحم  ياعدا  ناوتیم  هک  تسا  تروص 

. تخاس دهاوخ  راوگان  تخـس و  وا  رب  ار  شايرود  دروآ و  دهاوخ  دایرف  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  قشع  دیـشک و  دـهاوخ  هنابز  شلد  رد  وا 
نآ هب  زین  ناسنا  تبحم  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  ناسنا  هب  ترـضح  نآ  تبحم  دـشاب  رتشیب  نامز  ماما  اب  تیخنـس  ردـقچ  ره  هک  تسا  یعیبط 

نارظتنم اب  طابترا  . 4 دهد . ماجنا  ار  یهلا  ماکحا  ینید و  فیاظو  مامت  دنک  یعس  دیاب  یعقاو  رظتنم  سپ  تشگ . دهاوخ  رتنوزفا  ترضح 
زوریپ شتکرح  ات  دـشاب  هتـشاد  يدایز  ناروای  دـیاب  تسا و  یناهج  همانرب  کی  ترـضح  نآ  همانرب  هک  دـنادیم  ناـمز  ماـما  رظتنم  رگید ؛

نارگید دوخ و  ینامیا  تایحور  تیوقت  هب  اهنآ  اب  طابترااب  داتفا و  دـهاوخ  ترـضح  نآ  نارظتنم  نارای و  شرتسگ  رکف  هب  نیارباـنب  دوش .
يارب اعد  . 5 دیامنب . ترـضح  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  رگید  رظتنم  نانمؤم  کمک  هب  يوقتلا  ربلا و  یلع  اونواعت  ساسا  رب  ات  تخادرپ  دهاوخ 

دناسرب ار  وا  رتدوز  هچ  ره  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  دـشکیم و  ار  بوبحم  راظتنا  هظحل  ره  یعقاو  رظتنم  (ع ؛) نامز ماـما  روهظ  رد  عیرـست 
نامز ماما  جرف  رد  عیرـست  يارب  ياعد  دشابیم . شترـضح  نآرظتنم  یگـشیمه  فیاظو  زا  ترـضح  نآ  جرف  يارب  ناوارف  ياعد  نیاربانب 

يدـنچ هک  تسا  یقـشاع  نارظتنم  هنیرید  تداع  بوبحم  زا  ندرک  دای  ترـضح ؛ ناوارف  داـی  . 6 دشابیم . زین  ترـضح  نآ  هیـصوت  دروم 
هب دننکیم . مارآ  وا  مان  وا و  دای  اب  لقا  ار ال  دوخ  لاح  دـننیبب و  ار  وا  راظتنا  اهتدـم  زا  سپ  دناهتـسناوتن  اما  دنتـسه  شیوخ  بوبحم  رظتنم 

نارظتنم هک  تسا  يرگید  هفیظو  نایعیـش  هب  ماما  تیانع  ماقم و  تامارک ، ثیداحا ، رکذ  اب  نایعیـش  هب  وا  تیانع  رـصع و  ماما  ندروآ  داـی 
ای زیزع و  نآ  یتمالس  يارب  هقدص  نداد  . 7 دنرادیم . هگن  هدنز  ار  ترـضح  نآ  دای  مان و  هراومه  قیرط  نیدب  دننکیم و  ساسحا  یعقاو 

داجیا . 9 نارگید . هب  نداد  دیما  و  (س ) ارهز فسوی  نآ  بالقنا  مایق و  رب  يراودیما  . 8 جع .) ) يدهم ترضح  هب  ییاهباوث  ندومن  هیده 
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امـش زا  کی  ره  امهـس ؛ ول  مئاقلا و  جورخل  مکدـحا  ندـعیل  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  ترـضح  روهظ  يارب  یمزر  مئاد  یگداـمآ 
جیسب رد  تکرش  ورنیا  زا  ح 146 .) ص 366 ، ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دشاب ریت  کی  هیهت  اب  دنچ  ره  ددرگ  هدامآ  دیاب  ( جـع ) مئاق مایق  يارب 

قلخلا و يرا  نا  یلع  زیزع   » كراـبم دوجو  نآ  تراـیز  زا  ندوـب  مورحم  تلع  هب  ندوـب  نوزحم  . 10 دـشابیم . نارظتنم  فیاظو  زا  یکی 
« مونشن ار  وت  ناهنپ  راکشآ و  نخس  يوشن و  هدید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  تسا  نارگ  نم  رب  يوجن ؛... اسیسح و ال  کل  عمـسا  يرتال و ال 
رب يولع  لدـع  تموـکحیزوریپ  ترـصن  زا  دوـصقم  شیاـشگ و  يزوریپ ، ترـصن ، ینعی ، جرف  اریز  هعماـج : حالـصا  . 11 هبدـن .) ياعد  )

جرف راظتنا  نیاربانب  دریگیم  تروص  جـع ) ) رـصع ماما  يربهر  هب  هک  يرتسگ  لدـع  يزوریپ  تسا  داد  یب  كرـش و  رفک و  ياهتموکح 
نیا ودشاب  یتموکح  نینچ  لیکـشت  ناهاوخ  اتقیقح  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رظتنم  یناهج و  گرزب و  نامرآ  نیا  نتفایققحت  راظتنا  ینعی 
کی دح  رد  جرف  راظتنا  هنرگ  دشاب و  یهابت  متس و  زا  نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم  صخـش  هک  تسا  تسار  يدج و  هاگ  نآ  هتـساوخ 
جرف رظتنم  اتقیقح  هک  یسک  اریز  تسا  جرف  دوخ  جرف  راظتنا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ورنیازا  دوب  دهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعش  اعدا و 

هک تسا  یناسنا  وا  دزاسیم و  راوتـسا  داد  لدع و  هیاپ  رب  ار  دوخ  یگدـنز  تسوا  رتسگ  لدـع  تموکح  سیـسأت  ادـخ و  تجح  روهظ  و 
یگدنز رد  ار  یتموکح  نینچ  وا  لدع  تموکح  لیکـشت  زا  لبق  درادـن و  یتوافت  شکولـس  ریـس و  راتفر و  هوحن  رد  ماما  تبیغ  روضح و 

لمع رد  زین  نآ  راثآ  دراد و  نآ  هب  قشع  نامیا و  لدـع و  قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح  جرفراظتنا  نیاربانب  تسا  هتخاس  رادـیاپ  دوخ 
تاسدـقم هب  تبـسن  ییانتعا  یب  یتوافت و  یب  اب  دـیآیمن و  تسد  هب  راعـش  ظفل و  اـب  یقیمع  لیـصا و  تقیقح  نینچ  ددرگیم و  ناـیامن 

نیا رب  یـضعب  هک  دوشیم  نشور  جرف  راظتنا  زا  ریـسفت  کی  یتسردان  اج  نیا  زا  تسا  ضقانت  ضراعت و  رد  یناـسنا  ياـهتلاسر  ینید و 
هکنیا دیما  هب  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  درذگیم ، رـشب  عماوج  رد  هچنآ  هب  تبـسن  یتوافت  یب  ینعی  جرف  راظتنا  هک  دنتـسه  ماخ  روصت 

هب ییانتعایب  یتوافتیب و  اب  تسا و  زاستیلوؤسم  نیرفآدهعت و  جرف  راظتنا  هک  یلاح  رد  دیامن . حالـصا  اراهنآ  دـنک و  روهظ  نامز  ماما 
هب نامیا  ب ) تلیـضف . ياوشیپ  لداع و  موصعم و  ماما  تفرعم  فلا ) ینعی : جرف  راظتنا  دراد . تافانم  تیلـضف  تقیقح و  رـشب و  تشونرس 

ك) شخب . دیون  نشور و  ياهدـنیآ  هب  دـیما  ه ) یناسنا . ياهشزراو  تلادـع  هب  قشع  ج ) هشیپ . تلادـع  یهلا و  يربهر  تدایق  تماما و 
دـهعت و هیحور  نتـشاد  خ ) یقـالخا . ینید و  نیناوـق  نیزاوـم و  تیاـعر  ح ) رتـسگ . لدـع  هشیپ و  لدـع  یتـموکح  يرارقرب  يارب  شـالت 

نامز رد  هاگ  ره  دراد و  یلاع  یماقم  يرظتنم ، نینچ  تسا و  تدابع  نیرتهب  لامعا و  نیرتهب  هک  تسا  جرف  راظتنا  نیا  يریذـپتیلوؤسم .
، دـننکیم داهج  ادـخ  هار  رد  وا  نامرف  تحت  هدـنز و  جـع ) ) تجح ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یناـسک  هلزنم  هب  دورب  اـیند  زا  تبیغ 
اب ص 190-193  هاـمریت 1374  لوا  پاـچ  مق  هیملع  هزوح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد  رون ، ناـیهار  هشوتهر  ص 125 -  ج52  راونالاراحب  )

ناگرزب زا  یـضعب  رظن  رب  انب  یتح  تسین و  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  يارب  شالت  ام  هفیظو  هک  تسا  تسرد  مهم : يروآداـی  فرـصت .)
ناسنا هن  تسا  روصت  لباق  یلح  همالع  یلیبدرا و  سدقم  لاثما  يارب  دشاب  نکمم  مه  رگا  دشاب و  یم  ردان  دیعب و  یلیخ  هلأسم  نیا  ققحت 

ماما اـب  طاـبترا  داـجیا  اـم  هفیظو  املـسم  دوش -  طـلخ  دـیابن  طاـبترا  ثحب  اـب  تاـقالم ، ثحب  یلو  بوخ ، نمؤم و  دـنچ  ره  يداـع  ياـه 
، نیـسای لآ  ترایز  هبدن ، ياعد  ندناوخ  قیرط  زا  دوش  یمن  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قفوم  یتقو  نامز  ماما  رظتنم  دشاب -  یم  جع ) ) رـصع

نآ اب  ار  دوخ  طابترا  نارکمج  دجسم  هب  نتفر  قیرط  زا  زین  تسا و  هدش  هیـصوت  رایـسب  ناگرزب  فرط  زا  هک  نامز  ماما  زامن  دهع ، ياعد 
رـضحم رد  ار  دوخ  هتـشاد و  تساوخرد  یهلا  ضیف  هطـساو  ناونع  هب  ناشیا  زا  يونعم  يدام و  ییاشگ  هرگ  يارب  دیامن و  ظفح  ترـضح 

. دنیب یم  ناشیا 

. تسا هداد  خر  یناسک  هچ  يارب  عوضوم  نیا  دیسیونب  ًافطل  دیراد  دنس  رگا  تسا . هناهاگآ  یهاگآ و  هارمه  ندید  روظنم  خساپ 5 - 

شسرپ
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. تسا هداد  خر  یناسک  هچ  يارب  عوضوم  نیا  دیسیونب  ًافطل  دیراد  دنس  رگا  تسا . هناهاگآ  یهاگآ و  هارمه  ندید  روظنم  خساپ 5 - 

خساپ

ام همه  بیـصن  ار  تداعـس  نیا  شروهظ  اب  لاعتم  دنوادخ  هللاءاشنا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ندـید  تاقالم و  امـش  دوصقم  ارهاظ 
رد تسا ؟ هداتفا  قافتا  یناسک  هچ  يارب  هلئـسم  نیا  ب ) تسیچ ؟ هناهاگآ  ندـید  زا  دوصقم  فلا ) دراد : تمـسق  ود  قوف  لاوس  دـیامرفب .

نآرق تایآ  زا  دافتـسم  هلئـسم  نیا  تفگ  دـیاب  دـنراد  دـیکات  هناهاگآ  ندـید  تفرعم و  يور  هب  ناگرزب  ارچ  هکنیا  لوا و  لاوس  اـب  هطبار 
تامحز شاداپ  میرک  نآرق  یتح  هدش  دـیکات  رایـسب  تیب  لها  تبحم  هلئـسم  رب  تایاور  تایآ و  رد  هک  میناد  یم  تسا . تایاور  میرک و 

و ( 23 يروش ، « ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  . » دهد یم  رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  تدوم و  ار  ربمایپ  هلاس   23
هسلج 2 ص237 يرهش ، ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم  .) هدش هداد  رارق  رفک  نامیا و  كالم  راهطا  همئا  ضغب  بح و  يرایـسب  تایاور  رد 
ج3 ص273) راثآ ، هعومجم  ،) دیآ یم  هعیـش  گنج  هب  تفالخ  ثحب  رد  يرهطم  داتـسا  لوق  هب  هک  يرـشخمز  يزار و  رخف  یتح  دعب ) هب 
« نامیالا لمکتسم  انمؤم  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  : » دومرف هک  دنتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  لقان 
وا دریمب  دـمحم  لآ  یتسود  اـب  سک  ره  يروش ) هروس  هیآ 23  لیذ  يرشخمز ج4  فاشک  و  ص166 ، ج27 ، يزار ، رخف  ریبک ، ریـسفت  )

کی هب  هک  دراد  یئابیز  تایبا  هنیمز  نیا  رد  تنـس  لها  هناگراهچ  همئا  زا  یکی  یعفاش  ماما  یتح  و  هتفر ؛ ایند  زا  لـماک  ناـمیا  اـب  نمؤم و 
يا هضیرف  امـش  یتسود  لوسر  تیب  لها  يا  هلزنا . نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف  مکبح ، هللا  لوسر  تیب  لآ  ای  دیوگ : یم  منک ، یم  هراشا  تیب 
اوعد وا  هک  ره  تبحم  رد  تسین . یفاک  تبحم  اعدا  فرص  هک  تسناد  دیاب  نکیل  تسا . هدمآ  دورف  نآرق  رد  هک  دنوادخ  بناج  زا  تسا 

یم میرک  نآرق  تسا . تیعبت  يوریپ و  اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دراد  یئاه  هناشن  یعقاو  تبحم  دننز . يو  رب  ناحتما  نارازه  دـص  دـنک ،
تسا نشور  و  تسا . تیعبت  يوریپ و  تبحم ، ياعدا  قدص  کحم  ینعی  هیآ 31 ) نارمع ، لآ  «) ینوعبتاف هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  : » دیامرف

هب طونم  نیا  ربـج و  هن  دـنک  يوریپ  قاـیتشا  راـیتخا و  اـب  دنـشاب  همئا  هک  رمـالا  یلوا  لوسر و  دـنوادخ و  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دارم  هک 
ادخ و تجح  تخانـش  هدش  هتـشاد  تیاده  ثعاب  تایاور  رد  هچنآ  اذهل  اهنآ  ندید  هن  دنتـسه  يوریپ  راوازـس  هکنیا  هب  تساهنآ  تخانش 
، یفاک لوصا   ) ینید نع  تللض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کناف  کتجح  ینفرع  مهللا  تسا . تجح  نتخانـشن  تسا  تلالـض  بجوم  هچنآ 
رمـش و مجلم و  نبا  بهلوبا ، لهجوبا ، دیاب  دش  یم  تاجن  ثعاب  موصعم  ندـید  فرـص  رگا  و  ج1 ص396 ) ینیلک ، بوقعی  نبا  دـمحم 

هنوگنیا اعطق  هکنآ  لاح  دنتفای و  یم  تاجن  بوسحم و  نامیا  لها  زا  دـندید  ار  وا  شتایح  نامز  رد  هک  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  نانمـشد 
همه يرعشا و ...  یـسوم  وبا  رذوبا ، ناملـس ، تسا . اهنآ  زا  ام  تخانـش  نازیم  عبات  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هب  ام  برق  نازیم  سپ  تسین .

نیمه هب  دوب . تلاسر  ماقم  هب  تبـسن  ناشتفرعم  هجرد  عبات  ترـضح  هب  اهنآ  برق  هجرد  نکیل  دنتـشاد  وا  هب  مه  نامیا  دـندید و  ار  ربمایپ 
، نامه « ) هیلهاجلا هتیم  تام  هنامز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و  نم  . » اـهنآ ندـید  هن  هدـش  دـیکات  همئا  تخانـش  هب  تبـسن  هب  تاـیاور  رد  تلع 

تخانـش دارم  هک  تسا  نشور  تسا و  هتفر  اـیند  زا  تیلهاـج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شناـمز  ماـما  دریمب و  هـک  یـسک  ( 3 ثیدح ص439 ،
شقن تماما و  ماقم  تخانش  دارم  هکلب  دنتخانش ، یم  ار  اهنآ  هوحن  نیا  هب  مه  اهنآ  نانمـشد  الا  تسین و  مالـسلا  مهیلع  همئا  يا  همانـسانش 
دنتسه نیمز  يور  رب  ادخ  تجح  اهنآ  هکنیا  دنشاب و  یم  تقلخ  زا  یئاغ  ضرغ  دنتسه و  ضیف  طئاسو  اهنآ  هکنیا  نیوکت و  ملاع  رد  همئا 
لخدی و ال  مهفرع ...  نم  الا  هنجلا  لخدـی  ال  : » دومرف دوخ  مالـسلا ، هیلع  یلع  هک  تسا  اهنآ  تخانـش  قلطم و  يوریپ  ورگ  رد  ام  تاجن  و 

، همئا یـسدق  تحاس  اب  یحور  يونعم و  دـنویپ  تسا  مهم  هچنآ  مالک ، هصـالخ  هبطخ 152 ) ضیف ، هغالبلا ، جـهن  « ) مهرکنا نم  الا  راـنلا 
لماکت هب  هک  یناسک  خیرات  تداهش  ساسا  رب  تسه و  مه  ندید  تاقالم و  ناکما  تبیغ  رصع  رد  طرـش  نیا  اب  هک  تسا  مالـسلا ، مهیلع 

وحن دـنچ  هب  مالـسلا ، هیلع  تجح  ترـضح  اب  تاقالم  تفگ  دـیاب  مود  لاوس  اب  هطبار  رد  دـندش . لـئان  تداعـس  نیا  هب  دندیـسر ، يونعم 
- مود تسا . یمئاد  طابترا و  هوحن  نیرتهب  طابترا  زا  هوحن  نیا  هک  ترـضح  اب  یحور  طاـبترا  تاـقالم و  لوا - دوش . ماـجنا  تسا  نکمم 
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يرهاظ ندـب  اب  ار  شـسدقم  دوجو  مراهچ - مینک . ترایز  هفـشاکم  ملاـع  رد  ار  ترـضح  نآ  موس - مینیبب . باوخ  ملاـع  رد  ار  ترـضح 
هداتفا قافتا  خیرات  لوط  رد  يدایز  دارفا  يارب  هلئسم  نیا  تفگ  هطبار  نیا  رد  دیاب  هک  تسا  رخآ  مسق  امـش  دارم  ارهاظ  هک  مینک . تاقالم 

و يراصنا ، خیش  یلح ، همالع  یلیبدرا ، سدقم  مولعلا ، رحب  همالع  منک . یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دنا  هدش  لئان  تداعـس  نیا  هب  هک 
و دیئامرف ، هعجارم  يرویغ  یبتجم  دیس  فیلأت  باتفآ  راسخر  باتک  هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  هک  رگید  يدارفا  یکارا و  یبنلا  دبع  خیش 

دیتاسا زا  يا  هدـع  فیلأت  نابات  دیـشروخ  باتک  ای  یفاص و  هللا  تیآ  فیلأت  تیودـهم  تماما و  ثحابم  هلـسلس  هب  لوا  لاوس  اب  هطبار  رد 
. دییامرف هعجارم  رگید  راثآ  ای  مق و  هیملع  هزوح 

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ياقل  هب  ندیسر  هار 

شسرپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ياقل  هب  ندیسر  هار 

خساپ

لیاذر هار ، نـیا  زا  ناـسنا  اریز  یحور ؛ تــالامک  لیــصحت  هار  زا   - 1 دوش : بایفرـش  ترـضح  تاـقالم  هب  دـناوتیم  قیرط  ود  زا  ناـسنا 
ادیپ ار  ترضح  نآ  رـضحم  هب  ندش  بایفرـش  تیلباق  هک  دسریم  ياهجرد  هب  عرـش  تاروتـسد  هب  لمع  اب  هدرک ، رود  دوخ  زا  ار  یقالخا 
لهچ سک  ره  هکنیا  هلمج  نآ  زا  تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  تایاور  یخرب  رد  هک  هدراو  تاروتـسد  زا  یخرب  هب  لمع  هار  زا   - 2 دنکیم .

هب دیامن  ار  ناشیا  تیؤر  بلط  دنوادخ  زا  هدرک ، ادیپ  هجوت  ترـضح  هب  بلق  روضح  ابو  دورب  هلهـس  دجـسم  هب  هتفه  لهچ  لوط  رد  بش 
. دوشیم بایفرش  ترضح  نآ  تاقالم 

؟ دنسانشیمن ار  وا  ادتبا  زا  دننیبیم  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  ياهّدع  یتقو  ارچ 

شسرپ

؟ دنسانشیمن ار  وا  ادتبا  زا  دننیبیم  ار  مالسلاهیلعنامز  ماما  ياهّدع  یتقو  ارچ 

خساپ

ار ترـضح  ادـتبا  رد  دـناهدش  فّرـشم  ترـضح  تاـقالم  هب  هک  یناـسک  ماـمت  هک  تسین  روط  نیا  ًـالوا : مییوگیم : لاؤـس  نیا  خـساپ  رد 
... . یلیبدرا و سدقمو  مولعلارحب  دیـس  دننامه  دناهتـشاد ، سنا  وا  ابو  هتخانـش  ار  ترـضح  ادتبا  نامه  زا  هک  يدارفا  اسب  هچ  دناهتخانـشن ،

لـصاح تخانـش ، نودب  ولو  تاقالم  اب  فدـه  نیا  هک  تسا  نایعیـش  زا  يراتفرگ  عفر  هدـمع  روط  هب  اهتاقالم  زا  ترـضح  فدـه  ًایناث :
، دنتخانـشیمن ار  ترـضح  هک  هدوب  لوا  ياهتاقالم  رد  ًالومعمو  تسا  سنا  مدـع  تهج  هب  ع )  ) ترـضح ندـشن  هتخانـش  ًاثلاث : دوشیم .

دوخ بطاخم  زا  هک  تسا  دوخ  راک  هب  دایز  هجوت  ایو  یهّجوتیب  ایو  دایز  قوش  تهج  هب  ناسنا  یهاگ  ًاعبار : دندوب . هدیدن  ار  وا  ًالبق  اریز 
رصع رد  ترـضح  ندشن  هتخانـش  ًاسماخ : دوب . یـسک  هچ  صخـش  نیا  هک  دتفایم  رکف  هب  شتجاح  ندش  هدروآرب  زا  دعبو  دوشیم  لفاغ 

. دننامب هتخانشان  ترضح  یحلاصم  تهج  هب  هک  تسا  رارقو  تسا ، یّلک  ترضح  تبیغ  اریز  تسا ، یلّوا  لصا  ياضتقم  قبط  اربک  تبیغ 
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؟ میسرب دوخ  ماما  تمدخ  میناوتیمن  ام  ارچ 

شسرپ

؟ میسرب دوخ  ماما  تمدخ  میناوتیمن  ام  ارچ 

خساپ

دیاب هچ  هتفرگ  رارق  ام  تقلخ  زا  فده  هک  یلامک  هب  ندیسر  ياربو  تسیچ  نامزو  رصع  نیا  رد  ام  هفیظو  هک  مینک  هظحالم  دیاب  ام  ًالوا :
هچ رگا  تسین . يرگید  زیچ  هدیـسرو  هدـش  غالبا  ام  هب  موصعم : ناماما  هیحاـن  زا  هک  یفیاـظوو  تاروتـسد  هب  لـمع  زج  اـم  هفیظو  مینکب .

. میاهدوب ام  دوخ  ناـشیا  تبیغو  ع )  ) ترـضح تاـقالم  زا  تّیمورحم  أـشنم  ًاـیناث : تسا . صاـخ  یفرـش  زین  دوخ  يروضح  تاـقالم  دّرجم 
عون کی  ینامزو  رصع  ره  رد  یتّما ، ره  يارب  ًاثلاث : میشاب . میهس  اهتّیمورحم  نیا  عفر  رد  روهظ ، عناوم  نتشادرب  اب  میناوتیم  زین  ام  دوخو 

یـسک ًاعبار : دوشیم . بوسحم  گرزب  ناحتما  عون  کی  یعیـش  هعماج  يارب  هرود  نیا  رد  ع )  ) ناـمز ماـما  تبیغ  هلأـسمو  تسا ، ناـحتما 
، دراد مزال  ّتیخنـس  يرادـقم  یلو  تسا ، رودـقم  سک  ره  يارب  رما  نیا  میوش . فّرـشم  ع )  ) نامز ماما  اقآ  تمدـخ  میناوتیمن  اـم  هتفگن 
ار دوخ  رگا  هکلب  تسین  ندیود  هب  جایتحا  یّلک  روط  هبو  درک . ادـیپ  ار  ترـضح  ياقل  ّتیلباق  ات  دودز  لدو  مشچ  زا  ار  راگنزو  رابغ  دـیاب 

. دمآ دهاوخ  نامرادید  هب  دوخ  ترضح  نآ  مینک  حالصا 

؟  داد ماجنا  دیاب  ار  ییاهراک  هچ  جع »  نامز «  ماما  رادید  يارب  -2

شسرپ

؟  داد ماجنا  دیاب  ار  ییاهراک  هچ  جع »  نامز «  ماما  رادید  يارب  -2

خساپ

ماکحا و مینک و  لمع  نامدوخ  يدرف  فیاـظو  هب  میوش و  هتـسارآ  کـین  قـالخا  هب  میـشوکب و  ناـمدوخ  سوفن  حالـصا  رد  ـالوا  ج 2 -
نیا هب  ددرگ  كاپ  رهاط و  حور  مارح  تاوهش  زا  سفن  نتشاد  هاگن  رثا  رد  ینعی :  ینمادکاپ  تراهط و  میدنبب  راک  هب  ار  نآرق  تاروتـسد 

، درک ظفح  ار  دوخ  دومن و  تمواقم  وا  لـباقم  رد  دـیاب  دروآ  يور  تاـمرحم  فرط  هب  دوش و  شکرـس  تساوخ  سفن  هاـگ  ره  هک  اـنعم 
تفع و اهتوهـش  ربارب  رد  تمواـقم   : » ینعی هّفع }  توهـشلا  یلع  ربـصلا  دـیامرف { :  یم  مالـسلا »  هیلع  نینموـملا « ریما  ترـضح  هکناـنچ 

فدـه هب  ندیـسر  يارب  لمعوروتـسد  نیرتـمهم  سفن  هیکزت  يوقت و  - 1 تسا :  ترابع  یتخبـشوخ  تداعـس و  دـیلک  تسا »  ینمادـکاپ 
هکنانچ دندش ،  هداتسرف  اهتما  نایم  رد  نآ  نتخاس  یلمع  يارب  مالسلا »  هیلع  ءایبنا  یمامت  هک  تسا ، سفن  هیکزت  يوقت و  لیـصحت  یلاعتم 
تمکح باتک و  ار  اهنآ  دـناوخب و  نانآ  رب  ار  وت  تایآ  اـتزیگنارب  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  اـهنآ  ناـیم  رد  اراـگدرورپ  دـنیامرف « : یم  نآرق 

رـضاح لاعتم  دنوادخ  هک  تسناد  اتقیقح  ناسنا  هاگ  ره  راگدرورپ  رـضحم  رد  یتسه .  میکح  اناوت و  وت  اریز ؛ دنک . ناش  هیکزت  دزومایب و 
رارق حیحـص  تهج  رد  شراتفگ  رادرک و  مامت  دراد  رارق  راگدرورپ  رـضحم  رد  دنوادخ و  دـید  رظنم  رد  هظحل  ره  رد  تسا و  وا  رـضان  و 
دراو نآ  زا  دـعب  درک و  دـهاوخ  روبع  نآ  زا  امتح  هک  تسا  یهار  دـننامه  ایند  رد  یگدـنز  نادـب  يدـبا .  تایح  هب  هجوت  - 3 دریگ .  یم 

هب نداد  تیمها  جاودزا 7 - رکف 6 - لرتنک  تدابع 5 - زامن و  - 4 تسوت . يدبا  تایح  يارب  همدقم  هک  دش  دـهاوخ  یئاه  هبقع  لزانم و 
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 , روهظلا صق  يرهاط 2 - هللا  بیبح  باتفآ ,  يامیس  -1 عبانم :  لسوت  هطبارم و  باجح 10 -  ظفح  هانگ 9 - زا  يرود  هداوناخ 8 - طیحم 
یمیکح اضر  دمحم  برغم ,  دیشروخ  يداتسا 4- اضر  بیاغ ,  دیشروخ  هداز 3 - فلخریم  مساق 

فرشت رثا 

؟ تشاد طابترا  نامز  ماما  اب  ینیمخ  ماما  هنوگچ  سپ  تسا ، بذک  مراد ، طابترا  نامز  ماما  اب  دیوگب  سک  ره  هک  هتفگن  نامز  ماما  رگم 

شسرپ

؟ تشاد طابترا  نامز  ماما  اب  ینیمخ  ماما  هنوگچ  سپ  تسا ، بذک  مراد ، طابترا  نامز  ماما  اب  دیوگب  سک  ره  هک  هتفگن  نامز  ماما  رگم 

خساپ

وهف ۀحیـصلا  ینایفـسلا و  جورخ  لبق  هدـهاشملا  یعدا  نمف  الا  : " تسا هدـمآ  دیـسر ، جـع )  ) نامز ماما  زا  هک  ياهماـن  عیقوت و  نیرخآ  رد 
219؛ تبیغ ، رصع  خیرات  ار  نم  ندید  ياعدا  نامـسآ ) زا  یکناب  و   ) هحیـص ندمآرب  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  هک  ره  نادب  رتفم ؛ بذاک 

تباین شیاهیگژیو  زا  هک  يرغـص  تبیغ  هرود  هسدـقم ، هیحان  زا  عیقوت  نیا  رودـص  اب  " تسا . وگغورد  دـیامن ، ص 361 . ج 51 ، راحب ،
يارب هماع  تباین  شیاـهیگژیو  زا  هک  دـیدرگ  زاـغآ  يربک  تبیغ  هرود  دیـسر و  ناـیاپ  هب  دوب ؟) ات 329 ه 'ق  زا 260  هک   ) تسا هصاـخ 
دوجو لـبق  هرود  رد  هک  ياهنوگ  هب  ناـمز  ماـما  اـب  طاـبترا  يربک  تبیغ  هرود  رد  تسا . ریبدـت  يربـهر و  هژیو  طیارـش  نیا  يراد  ناـهیقف 

دنک اعدا  هک  ره  و  دیدرگ ، یفتنم  يربک  تبیغ  رـصع  رد  هصاخ  تباین  تسا . رارقرب  رگید  یتروص  هب  طابترا  نکیل  دـیدرگ ، عطق  تشاد ،
یخرب هک  درادن  یتافانم  نیا  تسا و  نخـس  نیمه  روکذم  تیاور  ياضتقم  دومن . بیذکت  ار  وا  تسیابیم  متـسه ، ترـضح  صاخ  بیان 

ای تشاد  طابترا  جع )  ) نامز ماما  اب  ینیمخ  ماما  هک  نیا  دنـشاب . هتـشاد  هطبار  جع )  ) يدهم ترـضح  اب  ییاعدا ، چیه  نودـب  هللا ، ءایلوا  زا 
ناریا و یمالسا  بالقنا  يربهر  هک  دز  سدح  ناوتیم  تسین . نکمم  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا و  لکـشم  ام  يارب  شایفن  تابثا و  هن ،
هک دـیآیمرب  تایاور  ثیداحا و  یـضعب  زا  هک  ارچ  تسا ، هتفرگ  تأشن  جـع )  ) نامز ماما  هژیو  تایانع  زا  اههئطوت  همه  نآ  ندومن  یثنخ 
وا هب  هک  ار  یناسک  دـنوش و  دـنمهرهب  وا  زا  دـنناوتیم  اهناسنا  ربا  تشپ  باتفآ  دـننامه  دراذـگیمن و  اهنت  ار  یمالـسا  تما  ناـمز ، ماـما 
مه رگا  تسا . هدرکن  هدهاشم  ياعدا  هاگ  چیه  ینیمخ  ماما  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتبلا  دهدیم ، رارق  دوخ  تیانع  دروم  دنوش ، کیدزن 

دنتخود شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  قح  رارسا  ار  هک  ره  هک : ارچ  دندرکن . نایب  مدرم  يارب  ار  نآ  دندوب ، طابترا  رد  ترضح  اب 

؟ تسا هتشاد  طابترا  ع )  ) نامز ماما  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هتشاد  طابترا  ع )  ) نامز ماما  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  ایآ 

خساپ

ام هک  تسا  يروما  زا  لیاسم  نیا  اریز  دومن ، یعطق  تواضق  ناوت  یمن  ع )  ) نامز ماما  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  طابترا  مدـع  طاـبترا و  ةراـبرد 
طابترا ع )  ) نامز ماما  اب  دـنرادروخرب ، یگتـسیاش  تیلباق و  زا  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  دـننام  یهلا  ياه  تیـصخش  تسا  نکمم  میناد . یمن 
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هک دنراد  هدیقع  یخرب  دنریگ . هرهب  ع )  ) نامز ماما  سدقم  دوجو  زا  ناملاظ ، هیلع  هزرابم  مدرم و  يربهر  تیادـه و  رد  هتـشاد و  میقتـسم 
زا ع .)  ) نامز ماما  اب  یلح  همالع  طابترا  دـننام  دنـشاب ، هتـشاد  طابترا  ع )  ) نامز ماما  اب  دـنناوت  یم  يربک  تبیغ  نامز  رد  قیال  ياه  ناسنا 

ياه ار ه  هکلب  تسین ، میقتسم  طابترا  ع )  ) ماما اب  طابترا  هار  اهنت  اریز  دش ، رادروخرب  ع )  ) نامز ماما  تیانع  زا  رگید  ةوحن  هب  رگید  يوس 
یخرب رد  دزادرپ . یم  ناـنآ  يربـهر  تیادـه و  هب  هدوـمن و  کـمک  نید  ناـگرزب  هـب  رگید  ياـه  هار  زا  ع )  ) ماـما دراد . دوـجو  زین  رگید 

. دنـسانش یمن  ار  شیوخ  ماما  مدرم  دزادرپ و  یم  نانآ  تیادـه  هب  هدـمآ و  مدرم  نایم  رد  سانـشان  ۀـنوگ  هب  ماما  هک  تسا  هدـمآ  تایاور 
ع)  ) ماما اب  دراد  ناکما  هک  هنوگ  نامه  دـشاب . هتفرگ  رارق  نامز  ماما  تیانع  دروم  میقتـسم  ریغ  روط  هب  زین  ینیمخ  ماما  دـناوت  یم  نیاربانب 

ناوت یم  یلک  وحن  هب  اما  تسا . هدرک  یم  نییعت  ار  وا  فیاـظو  ع )  ) ماـما هتفرگ و  میقتـسم  روتـسد  ترـضح  زا  هتـشاد و  میقتـسم  طاـبترا 
تخس نارود  دهد ، یم  رارق  هجوت  تیانع و  دروم  ار  نایعیش  اه و  ناسنا  هکنیا  و  ع )  ) نامز ماما  هب  نایعیش  ام  داقتعا  هب  هجوت  اب  هک  تفگ 

ربهر مدرم و  روشک و  ًانئمطم  دوب ، راوشد  رایسب  ناریا  نایعیش  ناناملسم و  رب  طیارش  هک  یلیمحت  گنج  نارود  رد  نآ و  زا  سپ  بالقنا و 
. دنا هتشاد  رارق  جع )  ) رصع ماما  تیانع  هجوت و  دروم  بالقنا 

؟ دراد سامت  یسک  هچ  اب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  تبیغ ، نامز  رد 

شسرپ

؟ دراد سامت  یسک  هچ  اب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  تبیغ ، نامز  رد 

خساپ

یلو دنک  ادیپ  سامت  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  اب  دناوت  یمن  یـسک  نامز  نیا  رد  دیآ  یم  تسد  هب  تبیغ » نامز   » ناونع زا  هک  هنوگنامه 
یم رادروخرب  ترضح  نآ  هژیو ي  فاطلا  تایانع و  زا  يو  ناتسود  نایعیش و  تسا و  رارقرب  شنایعیش  ترضح و  نآ  نیب  يونعم  طابترا 

زا ملاع  تادوجوم  مامت  هک  تسا  ترضح  نآ  رطاخ  هب  تسا و  یهلا  ضیف  هطساو ي  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هک  نیا  زا  هتشذگ  دنشاب .
یم (( مالـسلا هیلع  )) ماما تسا  هدـش  لقن  ج 2  ص 323 ، جاـحتحا ، باـتک  رد  هک  یثیدـح  رد  و  دـنیامن . یم  ضیف  بسک  ناـهج  يادـخ 

تشگ و یم  لزان  امـش  رب  يدـب  رـش و  دوبن  نیا  رگا  مینک و  یمن  شومارف  ار  امـش  مینک و  یمن  یهاـتوک  امـش  تاـعارم  رد  اـم  دـنیامرف :
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دندیدرگ یم  یلوتسم  امش  رب  نانمشد 

یلوا زارط  ياملع  هک  یلاح  رد  دینک  بیذکت  دنک  تیؤر  ياعدا  یـسکره  هدـمآ  یقثوم  ثیدـح  رد  تبیغ  نامز  رد  ع )  ) نامز ماما  اب  هطبار  رد 
ادص و لاناک  دیما  حبص  همانرب  دندرک . لقن  مه  نارگید  يارب  دنسانشب و  ار  ماما  دنتسناوت  يرادیب  لاح  نامه  رد  دناهتـشاد و  تاقالم  هک  دناهدوب 

رد امیس 

شسرپ

زارط ياملع  هک  یلاح  رد  دینک  بیذکت  دنک  تیؤر  ياعدا  یـسکره  هدمآ  یقثوم  ثیدح  رد  تبیغ  نامز  رد  ع )  ) نامز ماما  اب  هطبار  رد 
دیما حبص  همانرب  دندرک . لقن  مه  نارگید  يارب  دنسانشب و  ار  ماما  دنتـسناوت  يرادیب  لاح  نامه  رد  دناهتـشاد و  تاقالم  هک  دناهدوب  یلوا 

زا یفرط  زا  تسا و  هیجوت  لباق  ثیداجا  نآ  اب  هنوگچ  بلاطم  نیا  دـنکیم . رکذ  ار  يدایز  ياههنومن  هتفه  همه  رد  امیـس  ادـص و  لاـناک 
میدرک راک  یلیخ  دشاب  هتشاد  ار  ع )  ) نامز ماما  درگاش  درگاش  رادید  تقایل  ام  نامشچ  رگا  تفگ  هک  هدش  لقن  یلمآ  يداوج  ياقآ  لوق 
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. نامز ماما  هب  دسر  هچ 

خساپ

تباینو تیؤر  ياعدا  هک  تسا  یـسک  بیذکت  موزل  دنا . هدومن  دیکات  نآرب  دیلقت  مظعم  عجارم  نینچمه  تسا و  هدـمآ  تایاور  رد  هچنآ 
عنم هن  دراد و  یلقع  عانتما  هن  ترـضحاب  رادـیدو  تاقالم  هنرگ  تسا و  هدوب  يرغـص  تبیغ  دـهع  رد  هک  هنوگنامه  دـنک . يرگ  هطـساوو 

ترضح لاوحا  راکنا و  لباق  ریغ  حیحص و  هدوب  تباین  يرگ و  هطساو  ياعدا  نودب  هک  ترضح  رـضحم  هب  مه  ناگرزب  فرـشت  یعرش . 
هنوگنامه دوب  دهاوخ  دیـشروخ  رـضحم  رد  درذگب  تینانا  باجح  سفن و  ربا  زا  دناوتب  هک  سک  ره  تسا و  ربا  تشپ  دیـشروخ  نوچمه 

حبص ره  هک  یمشچ  ره  تسا  روک  دندومرف : درجم " حور   " رد هماقم  هللا  یلعا  ینارهط  همالع  لقنربانب  هیلع  هللا  ناوضر  داّدَح  موحرم  هک 
طرـش ۀـناشن  هدـش  لقن  هللا  هظفح  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  ام  داتـسا  زا  هک  يا  هلمج  و  دـتفین .  هادـفلا  هل  انحاورا  ع )  ) نامز ماـما  لاـمج  هب 

. تراهط هب  ندیسر  سفن و  زا  روبع  نیریش ، لاح  نیع  رد  تسا و  تخـس  طرـش  هتبلا  هک  نآ  عانتما  هن  تسا  ترـضح  رـضحم  هب  ندیـسر 
تفایرد ار  دوخ  سفن  یلجت  هدمع  دنا و  هدیسر  ترضح  رضحم  تقیقح  هب  هک  یناسک  دنتسه  مک  هتبلا  تسا  تفرعم  اب  ِفرشت  مهم  یلو 

 . دناهدرک

؟  تسا حیحص  دنراد  ار  نامز  ماما  اب  تاقالم  ییاعدا  هک  یناسک  هتفگ  ایآ 

شسرپ

؟  تسا حیحص  دنراد  ار  نامز  ماما  اب  تاقالم  ییاعدا  هک  یناسک  هتفگ  ایآ 

خساپ

رد تسا 1 . تروص  ود  هب  جع  يدهم  ماما  ندـید  اریز  تسایلیلد  نودـب  نخـس  دـناهدید ، ار  جـع  ماما  يدایز  دارفا  نامز  نیا  رد  هک  نیا 
. دوش رضاح  وا  کمک  يارب  ماما  و  دشاب ) رطخ  رد  شناج  ای  دوشمگ  نابایب  رد  ًالثم   ) دیایب شیپ  یلکشم  یسک  يارب  ینعی  رارطضا ؛ لاح 

درفهب رارطضا  لاح  رد  یسک  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياههنومن  لوا  هتسد  يارب  ترورـض  دوجو  نودب  رایتخا و  لاح  رد  ماما ع  ندید  . 2
يدهم ماما  دوخ  صخـش  نآ  هک  نیا  نکیل  دراد ؛ تیعقاوبلطم  نیا  تسا  هداد  تاجن  گرم  رطخ و  زا  ار  نانآ  هدرک و  کمک  يدارفا  ای 

نداد ماجنا  رد  ار  ترـضح  نآهک  دراد  ینارواـی  ناراـیتسد و  ماـما ع  هک  تسا  هدـمآ  ثیداـحا  تاـیاور و  رد  اریز  تسین  مولعم  دـشاب  ع 
تـسا هدیـسر  مدرم  داـیرف  هب  هک  یـسک  دراد  لاـمتحا  دراوم  زا  یخرب  رد  ودـنهدیم ... تاـجن  ار  ناگدـشمگ  دـننکیم ، کـمک  اـهراک 

 . دـشاب هدرک  ار  راک  نیا  ترـضح  نآ  دوخ  مه  دراومزا  یخرب  رد  تسا  نکمم  هک  دـنچ  ره  ماما ع .  دوخ  هن  دـشاب  ماما  نارایتسدزایکی 
ًالومعم دنـشاب ، هتـشاد  یقیفوت  نینچ  هک  یناسک  تسامک و  رایـسب  شدراوم  نآ  دراوم  هک  تسا  ینتفگ  رایتخا  لاح  رد  ماما  ندید  ةرابرد 

لقن یـسک  يارب  ار  دوخ  تاقالمنایرج  رگا  هک  هدش  لقن  املع  زا  يدایز  ياهناتـساد  دنتـسه . يرارف  ترهـشزا  دـننکیمن و  زاربا  ار  نآ 
هب : » دـناهدومرف ع   ) ناـمز ماـما  دوـخ  هـک  نـیا  ةراـبرد  دـنکن ، لـقن  یـسک  يارب  ارنآ  ناـشگرم  زا  شیپ  هـک  دناهتــساوخ  وا  زا  دـناهدرک 

ماـما ع تمدـخ  هب  مک ـ  دـنچ  ره  ییاـملع ـ  ناـگرزب و  ًاـعقاو  مینادیم  وـس  کـی  زا  اـم  تسا  ینتفگ  ةدـهاشم »...  ياـعدا  یناـسکيدوز 
تـسار میاهدید  ار  ماما  ام  دناهتفگ  رگا  هک  میتسه  نئمطمام  نیا  ربانب  دناهدوبن ؛ راک  بیرف  وگغورد و  هجو  چـیه  هب  دارفا  نیا  دناهدیـسر .

یناگرزب املع و  دنیوگیم . غورد  ، دننکیم ارم  ةدهاشم  ياعدا  هک  یناسک  تسا  هدومرف  نامز ع  ماما  دوخ  رگیديوس  زا  نکیل  دـناهتفگ ؛

زا 1779تیودهم هحفص 688 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ماما نخس  هکتسا  نیا  اهخساپ  نآ  زا  یکی  دناهدرک . رکذ  ار  ییاه  باوج  بلطم  نیا  هیجوتيارب  يرون و ... ثدحم  یسلجم  ۀمالع  لثم 
ياعدا هنرگو  دنیوگیم ؛ غورد  دنتـسه ، هطـساو  ای  بیان  ای  لیکو  نمفرط  زا  دـننکیم ، اعدا  هک  یناسک  هک  تسا  انعم  نیا  هب  يدـهم ع 

. درادن يداریا  دشاب  لداعواوقت  اب  ياهناسنا  يوس  زا  رگا  تباین و ـ ... تلاکو  ياعدا  نودب  ترضحندید ـ 

؟ دینک نایب  ار  نامز  ماما  اب  اقآ  ياه  تاقالم  زا  دروم  دنچ 

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  نامز  ماما  اب  اقآ  ياه  تاقالم  زا  دروم  دنچ 

خساپ

رد لومعم  روط  هب  دنـشاب  هتـشاد  جـع ) ) نامز ماما  دوخ  ای  و  جـع ) ) نامز ماما  ناگداتـسرف  اب  ییاهتاقالم  رگا  هتـسراو  دارفا  تسا  رکذ  لباق 
ماما فطل  اهنارحب ، رد  یبیغ  ياهدادـما  یخرب  ای  ساسح و  عقاوم  رد  اهیریگ  میمـصت  یخرب  زا  اما  دـننک . یمن  مـالعا  دوخ  تاـیح  ناـمز 

هک تسا . هدش  هتفگ  میقتسم  روط  هب  قثوم  عبنم  نیدنچ  زا  هر ) ) لحار ماما  زا  هک  نانچ  تسا . سوسحم  رایـسب  نانآ  هب  تبـسن  جع ) ) نامز
. دوب لکشم  رایسب  يریگ  میمصت  دوب و  ینارحب  رایسب  تیعضو  و  درک . مالعا  یماظن  تموکح  هاش  میژر  نمهب 1357 ، رهظ 21  زا  دعب  رد 

ساسح تاظحل  نآ  رد  اما  داد . یم  خر  یناوارف  راتـشک  یماظن  تموکح  نوناق  ساسا  رب  اسب  هچ  دـندمآ ، یم  اهنابایخ  هب  مدرم  رگا  نوچ 
یهاوخریخ تهج  هب  هر ) ) یناقلاط ياقآ  دـنزیرب . اهنابایخ  هب  مدرم  دـندرک  مالعا  یتدـم  زا  سپ  دـندرک و  تولخ  ار  قاتا  هر ) ) لحار ماـما 

ماما روتـسد  رگا  دندومرف  هر ) ) لحار ماما  سامت  نیدنچ  زا  سپ  دننک . رظن  فرـص  دوخ  میمـصت  زا  ماما  هک  دـنتفرگ . سامت  ماما  اب  ینفلت 
و دنوش . یم  یـضار  یگمه  دوش و  یم  میلـست  هدز  تهب  هر ) ) یناقلاط ياقآ  ماگنه  نیا  رد  دیراد !!؟ یفرح  امـش  مه  زاب  دشاب  جع ) ) نامز

. دیسر يزوریپ  هب  یمالسا  بالقنا  بش  نامه  رد  اقافتا 

؟ درک تاقالم  ار  نامز  ماما  اجک  رد  رایزهم  نب  یلع 

شسرپ

؟ درک تاقالم  ار  نامز  ماما  اجک  رد  رایزهم  نب  یلع 

خساپ

باتک هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  دندرک . ادیپ  ار  جع )  ) نامز ماما  اب  تاقالم  یبایفرش و  قیفوت  همظعم  هکم  رد  جح و  رفـس  رد  رایزهم  نب  یلع 
. دینک هعجارم  دنا  هدرک  نایب  ار  ترضح  ناقاتشم  ياهرادید  نایرج  هک  ییاه 

ناشیا زا  ار  تسا  زیگنارب  ههبش  هک  ار  یتالاوئس  ناشیا  زا  ارچ  سپ  دنتـشاد ...  طابترا  نامز  ماما  اب  ام  ناگرزب  زا  یخرب  هکنیا  هب  هجوت  اب  مالـس  اب 
ندوب زا  یملاع  ندش  نئمطم  دننام  دوشب .. فرطرب  همه  کش  ات  رگید ؟  لئاسم  زا  يرایسب  ای  موثلک ....  ما  اب  رمع  جاودزا  لثم  دنسرپیمن ؟ 

شسرپ
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زا ار  تسا  زیگنارب  ههبش  هک  ار  یتالاوئس  ناشیا  زا  ارچ  سپ  دنتشاد ...  طابترا  نامز  ماما  اب  ام  ناگرزب  زا  یخرب  هکنیا  هب  هجوت  اب  مالـس  اب 
یملاع ندش  نئمطم  دننام  دوشب .. فرطرب  همه  کش  ات  رگید ؟  لئاسم  زا  يرایسب  ای  موثلک ....  ما  اب  رمع  جاودزا  لثم  دنـسرپیمن ؟  ناشیا 

مئاق ترضح  طسوت  قشمد  رد  بنیز  ترضح  ربق  ندوب  زا 

خساپ

ماما يوس  زا  همان  نیا  شگرم  هب  هدنام  زور  دنچ  تسا . يرمـس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  صاخ  بیان  نیرخآ  . 1
هک اریز  دنک  اطع  میظع  رجا  وت  ینید  ناردارب  هب  دنوادخ  يرمـس ! دمحم  نب  یلع  يا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : » دیـسر ناشیا  يارب  نامز 
زج هدیسر و  ارف  مات  تبیغ  تقو  هدم . رارق  تدوخ  نیشناج  ار  یسک  نک و  بترم  ار  دوخ  ياهراک  سپ  درم  یهاوخ  زور  شش  نیا  رد  وت 

ققحت نیمز  هدرک  ندـش  ملظ  زا  رپ  اهلد و  ندـش  تخـس  تدـم و  ندـش  ینـالوط  زا  سپ  روهظ  نیا  دوب و  دـهاوخن  يروهظ  ادـخ  نذا  هب 
ياعدا ینامـسآ  هحیحـص  ینایفـس و  جورخ  زا  لـبق  سک  ره  دـینادب ، دـننکیم ، هدـهاشم  ياـعدا  نم  نایعیـش  زا  یخرب  يدوز  هب  تفاـی .

عیقوت نیا  ساـسا  رب  ترجه ) پاـچ  ص 894  ج 2 ، لاـمالآ ، یهتنم  ص 318 و  ج 53 ، راونالاراحب ، .« ) تسا باذک  دـنکب  ارم  هدـهاشم 
يارب تسا و  وگغورد  باذک و  مراد ، طابترا  وا  اب  منکیم و  هدهاشم  ار  نامز  ماما  نم  هک  هدنک  مالعا  نایعیش  نایم  رد  سک  ره  فیرش ،

میدرک و هدهاشم  تاقالم و  ار  نامز  ماما  ام  هک  دـننکیمن  مالعا  تقوچیه  هدـش ، اهنآ  بیـصن  نامز  ماما  ترایز  قیفوت  هک  یناسک  نیمه 
يداع و طاـبترا  کـی  ناـمز ، ماـما  اـب  طاـبترا  هک  تسین  نینچ  سپ  دـناهدرک . لـقن  ار  هثداـح  نیا  صاوخ ، زا  یخرب  اـهنآ  گرم  زا  سپ 

ریغ يداع و  ریغ  تاقالم  کی  تاقالم ، نیا  هکلب  دـنک  تاقالم  يداع  ینامدوخ و  وا  اب  دـناوتب  دـننک  هدـهاشم  صخـش  دـشاب و  ینامدوخ 
ام يارب  ار  ترـضح  نآ  ناوج  دنکب و  ار  یلاوس  ره  نامز  ماما  زا  دننک  هدهاشم  صخـش  هک  میـشاب  هتـشاد  عقوت  دـیابن  ام  تسا و  فراعتم 

دناسر رد  هچ  رگ  دوب  دهاوخ  ترضح  نآ  ریفس  بیان و  ناونع  هب  صخش  نیا  تروص  نیا  رد  دیایب ، شیپ  يراک  نینچ  رگا  دنک و  مالعا 
صخـش هتبلا  درادـن . ترـضح  نآ  يوس  زا  یتباـین  نینچ  سکچیه  هدـش و  یفن  عیقوت  نآ  ساـسا  رب  یتباـین  نینچ  تـالاوس و  يا  باوـج 

قح وا  تسوا و  دوخ  يارب  طقف  باوج  نیا  یلو  دنکب  تفایرد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ار  یتالاؤس  باوج  تسا  نکمم  دـننک  هدـهاشم 
نیا تسین  مولعم  شباوج  هک  یتـالاؤس  زا  یکی  . 2 درک . میهاوخ  بیذکت  ار  وا  ام  همه  دنک ، مالعا  رگا  دـنکب و  مالعا  نارگید  هب  درادـن 

لسوت ناماما  هب  دیشک و  تضایر  یتدم  یشعرم  یفجن  هللاۀیآ  ردپ  تساجک »؟ رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ربق  : » تسا لاوس 
ربق هک  شاب  هتـشادن  يراک  وت  هک  هدـش  ماـهلا  وا  هب  داـیز  ياـهلسوت  زا  سپ  دسانـشب . ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ربق  لـحم  اـت  درک 

همطاف ترضح  مق  رد  ینک  ترایز  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  یتساوخ  تقو  ره  تساجک و  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح 
رد تحلصم  دشاب و  صخـشم  دیابن  تالاوس  زا  یخرب  باوج  هک  دوشیم  مولعم  ناتـساد  نیا  زا  نک . ترایز  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم 
رد ای  تسا ؟ رصم  رد  ایآ  تساجک ؟ رد  تسین  مولعم  نیقی  روطب  يربک  بنیز  ترـضح  ربق  لاثم ، ناونع  هب  تسا ، باوج  نآ  ندنام  مهبم 

زکرم هس  ره  روشک و  هس  رد  مهنآ  تسا  يربک  بنیز  ترضح  ترایز  لحم  زکرم ، هس  رـضاح  لاح  رد  تسا ؟ هنیدم  رد  ای  و  تسا ؟ ماش 
.3 دـسریم . نایناهج  شوگ  هب  زکرم  نیا  زا  البرک  تضهن  مایپ  دـنروآیم و  يور  زکرم  هس  ره  هب  مدرم  تسا و  ههعیـش  تاـغیلبت  هاـگیاپ 

دوب دـهاوخن  تبیغ  رـصع  رگید  تروص ، نیا  رد  مینک  تفایرد  نامز  ماما  زا  ار  تالاوس  باوج  دـشاب  اـنب  رگا  تسا و  تبیغ  رـصع  نـالا 
رـصع ماما  زا  ناوتیمن  مات  تبیغ  رـصع  رد  مات و  تبیغ  مهنآ  تسا  تبیغ  رـصع  هام  ررـصع  هک  یلاح  رد  دوب  دهاوخ  روضح  رـصع  هکلب 

هعجارم طئارش  عماج  لداع و  ياهقف  هب  دوخ  يایند  نید و  رما  رد  میتسه  فظؤم  ام  مات  تبیغ  رـصع  رد  دش . دنمهرهب  روضح  رـصع  دننام 
تاماقم ياراد  يرگید  یـصخش  ای  یهیقف و  رگا  دـنروآیم . تسد  هب  ار  یمالـسا  ماکحا  دوخ  شـالت  داـهتجا و  اـب  مه  اـهقف  نیا  مینک و 

هکلب تساجک ؟ يربک  بنیز  ترـضح  ربق  ناجاقآ ! هک  دسرپیمن  تفای ، فرـشت  رمالا  بحاص  ترـضح  تمدخ  هب  دش و  يدـنلب  يونعم 
ارهز همطاف  ترـضح  رتخد  اب  باطخ  نب  رمع  هکنیا  تسا . رتزاسراک  رتیـساسا و  اهنیا  زا  هک  دنکیم  یلاوس  دـنکب ، یلاوس  دـهاوخب  رگا 
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تسین يزاین  دروآ و  تسد  هب  رگید  ياههار  زا  ار  نآ  ناوتیم  تسین و  زاسراک  یـساسا و  هلأسم  هدرکن ، ای  هدرک  جاودزا  اهیلع  هللا  مالس 
هک دناهدیمهف  نامز  ماما  زا  ییادج  زا  سپ  اهنآ  زا  يرایسب  دناهتشاد ، تاقالم  رمالا  بحاص  ترضح  اب  هک  یناسک  . 4 میسرپب . ماما  زا  هک 

هکنیا هن  دناهدش  رـصع  ماما  ترـضح  روضح  هجوتم  ناهگان  دارفا ، نیا  رتشیب  دنـشاب و  هجوتم  لوا  نامه  زا  هکنیا  هن  دناهدید  ار  نامز  ماما 
دهاوخیم هچ  ره  دـناوتیمن  دـشاب ، ربمالا  بحاص  ترـضح  ترـضح  هجوتم  ناهگان  هک  یـسک  نیاربانب  دنـشاب . هدرک  يزیر  همانرب  ًـالبق 

اب یلیبدرا  سدـقم  دـننام  گرزب  ياـملع  زا  یخرب  دـنکیم و  شومارف  ار  دوخ  ریغ  دوخ  دوـشیم و  وا  لاـمج  ياـشامت  وـحم  هکلب  دـسرب 
رـصع ماما  تمدـخ  يزیرهمانرب  اب  مه  ناشیا  دـشیم و  ینیبشیپ  ًالبق  طاـبترا  نیا  یهاـگ  دنتـشاد و  يوق  طاـبترا  رمـالا  بحاـص  ترـضح 

زا یخرب  وا  گرم  زا  سپ  درکن و  شاــف  ار  زار  نـیا  تقوــچیه  ناــشیا  یلو  دــندرکیم  ترــضح  نآ  زا  مـه  یتــالاؤس  دندیــسریم و 
قح دنتـشاد ، ار  رـصع  یلو  ترـضح  رـضحم  كرد  یگتـسیاش  هک  یلیبدرا  سدـقم  دـننام  يدارفا  دـندرک . شاف  ار  زار  نیا  شنادرگاـش 

دنناوخیم و یسر  دایرف  هب  ار  نامز  ماما  هک  راتفرگ  دارفا  یخرب  میشاب  هتشاد  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب  دنیوگب . یسک  هب  ار  رس  نیا  دنتـشادن 
ماما دوخ  يدراوم  رد  هکلب  تسا  رمالا  بحاص  ترـضح  دوخ  نیا  هک  تفگ  ناوتیمن  دـنکیم ، کمک  وا  هب  دوشیم و  رهاـظ  مه  یـسک 

. دتسرفیم ار  يرگید  هکلب  دیآیمن 

؟ دناهدش فّرشم  اربک  تبیغ  رد  ترضح  تاقالم  هب  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دناهدش فّرشم  اربک  تبیغ  رد  ترضح  تاقالم  هب  یناسک  هچ 

خساپ

مه یناسکو  هدنام  هتخانشان  اهنآ  زا  یخرب  اریز  درک ، شرامـش  ناوتیمن  ار  دناهدش  فرـشم  ترـضح  ياقل  هب  اربک  تبیغ  رد  هک  یناسک 
نب دیس   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هنومن  باب  زا  یلو  تسا ، راوشد  اهنآ  شرامش  هک  دنتـسه  دایز  نادنچ  دناهدش  هتخانـش  هک 

يوأملا ۀنج  ص 573 ؛  ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  یقرواپ .  {.؛ یّلح همـالع   - 2 یقرواپ } ص 296 . تاوعدلا ، جـهم  یقرواپ .  {.؛ سوواط
ینکلا ص 18 ؛  ج 1 ، ءاملعلا ، ضایر  یقرواپ .  .} یفیطق خیش   - 3 یقرواپ } ءاملعلا ص 359 . صصق  ص 252 ؛  ج 53 ، راحب ، اب  عوبطم 

ص 303. ج 2 ، ۀـینامعنلا ، راونالا  یقرواـپ .  {.؛ یلیبدرا سدـقم   - 4 یقرواپ } ص 55 . ج 53 ، راونـألاراحب ، ص 61 ؛  ج 3 ، باقلالاو ،
يدهم دیـس   - 6 یقرواـپ } . 420ù419 ص ج 14  ص 450 ؛  ج 5 ، نیقتملا ، ۀـضور  یقرواـپ .  {.؛ یـسلجم یقت  دّـمحم   - 5 یقرواپ }
صصق ص 302 ؛  ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  {.؛ دیفم خیش   - 7 یقرواپ } . 234ù236 ص ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  {.؛ مولعلارحب
يازریم  - 9 یقرواپ } ص 106 . يراصنا ، خیش  تیصخشو  تایح  مالسلاراد ؛  یقرواپ .  {.؛ يراصنا خیش   - 8 یقرواپ } ص 399 . ءاملعلا ،

باب ص 710 ، ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  یقرواپ .  {.؛ یلماع ّرح  خیش   - 10 یقرواپ } ص 30 . يرئاح ، هَّللا  تیآ  تارکاذم  یقرواپ .  {.؛ يزاریش
 . یقرواپ .} نارگیدو یقرواپ } ص 234 . یلولا ، ةرـصبت  ص 493 ؛  ج 2 ، همغلا ، فشک  یقرواپ .  .} یلقره لیعامـسا   - 11 یقرواپ } . 33

{ یقرواپ بتک . رگیدو  يرون  یجاح  زا  بقاثلامجن " يوأملا "و" ۀنج  ر.ك" :

؟ تسا هنوگچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  مدرم  تاقالم  تیفیک 

شسرپ
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؟ تسا هنوگچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  مدرم  تاقالم  تیفیک 

خساپ

ترضح تاقالم  هب  هک  یـسک   - 1 دراد : دوجو  یتالامتحا  ترورـض  تروص  رد  دارفا  اب  ع )  ) يدـهم ترـضح  تاقالم  ّتیفیک  دروم  رد 
 - 2 تسا . هدوب  هعماج  نآ  رد  زین  ع )  ) نامز ماما  هک  تسا  هدرکیم  یگدنز  ياهعماج  نیب  رد  هکلب  هدوبن  رود  ترـضح  زا  هدـش  بایفرش 
وا ابو  هدوب  دنمتجاحو  راتفرگ  یسک  اضق  زا  هدرکیم  روبع  یّلحم  زا  ترـضح  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، هدوب  یقافتا  تروص  هب  تاقالم ،
وا تجاحو  يراتفرگ  عفرو  دراد  یتجاح  ایو  تسا  راتفرگ  یـصخش  هک  درکیم  هظحالم  هاگره  ع )  ) ماما هکنیا   - 3 تسا . هتشاد  تاقالم 

4 دنک . هدروآرب  ار  وا  تجاح  ات  هدناسریم  وا  هب  ار  دوخو  هدرک  تکرح  یعیبط  قیرط  هب  دوخ  ناکم  زا  ًاصخش  دیسریم  رظن  هب  يرورض 
ترضح هکنیا  هب  دشاب ، هزجعم  هار  زا  هریغو ، ملظ  عفد  ای  هورگ ، ای  صخـش  تیاده  ای  تجاح ، ياضق  يارب  اهتاقالم  هک  دراد  لامتحا  - 

هک اـنعم  نیا  هب  تسا ، رّوـصتم  تـالامتحا  نیا  همه  دـناسریم . دـصقم  هب  ار  دوـخ  عیرـسو  هدرک  تکرح  دوـخ  ناـکم  زا  ضرـألاّیط  اـب 
. دنکیم هدافتسا  تاجاح  ندروآرب  يارب  اههار  همه  زا  ترضح 

؟ تسا هتشاد  مدرم  اب  تاقالم  زا  یصاخیمومع  یلک و  فادها  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما 

شسرپ

؟ تسا هتشاد  مدرم  اب  تاقالم  زا  یصاخیمومع  یلک و  فادها  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما 

خساپ

نامکاح زا  یخرب  ملظ  زا  ناناملـسم  تاجن   - 1 دومن : هراشا  ناوتیم  یـساسا  فده  دـنچ  هب  اهتاقالم  یمومعو  یلک  فادـها  دروم  رد 
زا ناناملسم  تاجن   - 2 یقرواپ } ص 367 . بقاثلامجن ، یقرواپ .  . } درک هراشا  نیرحب  مدرم  تاجن  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  فرحنم ،

تّما هکنیا  رب  دیکأتو  روهظ  طرش  ققحت  مدع  هب  مدرم  نداد  هجوت   - 3 یقرواپ } ص 370 . نامه ، یقرواپ .  .} ناراکتیانجو نادزد  تسد 
{ یقرواپ . 136ù135 ص يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  یقرواپ .  .} ددرگ یناهج  لدع  تموکح  رادهدهع  دـناوتب  هک  هدیـسرن  یتّیلباقو  روعـش  هب 

هار رد  هدناماو  صخش  تیاده   - 1 دومن : هراشا  فادها  نیا  زا  یخرب  هب  ناوتیم  یلو  تسا ، ناوارف  اهتاقالم  يارب  یـصوصخ  فادـها 
 - 3 تسا . هدرک  اضتقا  هک  یتحلـصم  تهج  هب  هدوب  ّقح  قیرط  رب  هک  هثحابم  فرط  ود  زا  یکی  نداد  يرای   - 2 هلفاق . هب  وا  ندرک  قحلمو 

فّرـشم ترـضح  تمدـخ  راوشد  لئاسم  لـح  يارب  یلیبدرا  سّدـقم  هک  هنوگ  ناـمه  دوشیم ، راوشد  اـملع  رب  هک  لـئاسم  زا  یخرب  ّلـح 
ندرب الاب   - 5 نایعیـش . حلاصم  ظفح  تهج  هب  ددنویپب ، عوقو  هب  هکنآ  زا  لبق  نامز  مهم  یـسایس  لئاسم  یخرب  زا  نداد  ربخ   - 4 دشیم .
باوج ار  اهنآ  ناکشزپو  هدش  ریگنیمز  هک  یناضیرم  يافـش   - 7 راتفرگ . نایعیـش  هب  یلام  تدعاسم   - 6 نایعیش . یتشیعمو  یملع  حطس 

عفر تـهج  هـب  هـیعدا  توــالت  رب  صیرحت   - 9 جرف . ياـعد  مـیلعت  دــننامه  مدرم ، زا  یتعاـمج  هـب  راـکذاو  هـیعدا  مـیلعت   - 8 دناهدرک .
. صاخ فادها  رگیدو  اهيراتفرگ .

؟ دسانشب ار  وا  مالسلاهیلعيدهم  ترضحاب  شتاقالم  رد  یسک  تسا  نکمم  ایآ 

شسرپ
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؟ دسانشب ار  وا  مالسلاهیلعيدهم  ترضحاب  شتاقالم  رد  یسک  تسا  نکمم  ایآ 

خساپ

رب دیاب  دناسرن ، لتق  هب  ار  وا  یـسک  ات  دـشاب  ظوفحم  نانمـشد  زا  تسا  رارق  هک  ع )  ) يدـهم ترـضح  تبیغ  دروم  رد  هّماع  دـعاوق  قباطم 
، تایاور زا  یخرب  قباطم  هک  هنوگ  نامه  دنیآیم ، رامش  هب  ترضح  نآ  يایلوا  زا  هک  مدرم  زا  زاتمم  دارفا  زج  دشابن  هدش  هتخانـش  یـسک 

هدید ای  ع )  ) ترضح هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  نینچمه  دنربیم . رس  هب  ترضح  ابو  هدوب  ترضح  باکر  رد  هشیمه  رفن  یس 
؛" همـسج يری  ال  : " دومرف هک  میناوخیم  ع )  ) اضر ماما  زا  یتیاور  رد  دسانـشیمن . ار  وا  یـسک  ندـش  هدـید  تروص  رد  اـی  دـنوشیمن و 

سماخلا : " دومرف هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  زین  دوشیمن ".و  یقرواـپ } ص 370 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } هدـهاشم وا  مسج  "

ج راونألاراحب ، یقرواپ .  ."  } ددرگیم بیاغ  امش  زا  شصخش  ماما ]  ] نیمتفه دالوا  زا  نیمجنپ  ... " " ؛ هصخش مکنع  بیغی  عباسلا  دلو  نم 
ج راونألاراحب ، یقرواپ .  " {؛ هنوریالو مهاریف  مسوملا  دهـشیف  مهماما ، سانلا  دقفی  : " دومرف هک  هدـش  تیاور  زین  و  یقرواپ } ص 32 . ، 51

نانآ یلو  دنیبیم  ار  مدرم  دوشیم و  رـضاح  جح ]  ] مسوم رد  وا  سپ  دـننکیم ، مگ  دوقفم و  ار  ناشماما  مدرم  { " یقرواپ ص 151 . ، 52
ّلک مسوملا  رـضحیل  رمألا  اذه  بحاص  ّنا  هَّللاو  : " دومرف هک  میناوخیم  يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  ربخ  رد  زین  دننکیمن ".و  هدـهاشم  ار  وا 

ره رما  نیا  بحاص  یقرواپ } ص 440 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } انامه دنگوس ! ادخ  هب  " " ؛ هنوفرعیال هنوری و  مهفرعی و  سانلا و  يری  ۀنس 
." دنسانشیمن ار  وا  یلو  دننیبیم  ار  ع )  ) ترضح زین  مدرم  دسانشیم و  ار  نانآ  دنیبیم و  ار  مدرم  دوشیم ، رضاح  جح ]  ] مسوم رد  لاس 

؟ دشاب هتشاد  ناشیا  بناج  زا  یمایپ  هک  تسا  هدید  ار  جع " " يدهم ترضح  یسک  ًادیدج  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب هتشاد  ناشیا  بناج  زا  یمایپ  هک  تسا  هدید  ار  جع " " يدهم ترضح  یسک  ًادیدج  ایآ 

خساپ

ماما اب  تاقالم  يرهاظ و  طابترا   . یناشاک ضیف  یلیبدرا ، سدـقم  ، دـیفم خیـش  دـننامه  نید  اـملع  ناـگرزب و  زا  يا  هدـع  هک  تسا  ملـسم 
ار ترـضح  نآو  دوشب  ترـضح  نآ  رادید  هب  قفوم  یـسک  رگا  اًما  دنیبب  ار  نامز  ماما  ینامیا  اب  ناسنا  تسا  نکمم  دنتـشاد و  جع ) نامز (

مالعا ترـضح  نآۀصاخ  تباین  دـصقب  یلبق  رارق  يور  زا  ار  رادـید  نآ  دـشاب و  هتـشاد  جـع )  ) نامز ماما  اب  طابترا  ياعدا  دـیابن  دسانـشب 
ماما دوخ  و  ع )  ) تیب لـها  زا  یتاـیاور  نینچمه  و  دـننک . ببذـکت  ار  وا  هک  دـنفظوم  مدرم  درکدومناو  ار  یبلطم  نینچ  يدرف  رگا  دـیامن .

 . دینک بیذکت  ار  وا  تسا و  وگغورد  رایسب  دنکب  ار  جع )  ) مئاق ترضح  رادید  ياعدا  سک  ره  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  ءادف  انحاورا  رصع 
 : دیام رف  یم  یناگیاپلگ  یفاص  ... تیآ ا ترـضح  مینک . یم  نایب  ار  دـیلقت  راوگرزب  عجارم  زا  یخرب  نانخـس  بلطم  ندـش  نشور  يارب  و 

اهاعدا نینچ  نآ  رد  هک  یـسلاجمرد  تکرـشو  تسا  غورد  راوگرزب  نآ  تبیغ  نامز  رد  جـع " " تجح ترـضحاب  صاخ  طابترا  ياعدا  "

لضاف ... تیآ ا ترضحو  " 1." دنوشن هارمگ  هک  دـننک  نایب  مدرم  يارب  ار  اعدا  نینچ  ندوب  ساسا  یب  دـیاب  نینمؤم  تسا و  مارح  دوش  یم 
مینک لـمع  دـننک  یم  نیعم  اـم  يارب  ماـظع  ياـهقف  هک  تبیغ  ناـمز  رد  دوخ  فیلکت  هب  میتـسه  فظوم  ًـالعف  اـم   : " دـیامرف یم  ینارکنل 

دنـشاب اه  هئطوت  نیا  بظاوم  دیاب  نینمؤم  اذل  ودـنراد  یـسایس  یهاگو  يدام  ياه  هزیگنا  ًالومعم  دـننک ) یم  رادـید  ياعدا  هک  یناسکو  )
ماما اب  یـصلاخ  نمؤمو  اوقت  اب  ناـسنا  تسا  نکمم  میدرک  ضرع  هک  روطناـمه  اذـلو  " 2." دـنتفین ضرغمو  وجدوس  دارفا  نیا  ناـماد  ردو 
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یسک هب  دنتفگ  ناشیا  اب  ترضح  هک  ینانخس  ایو  رادید  نیازا  دناوت  یمن  اما  دسانشن ) ار  ناشیا  صخشو  دنک  رادید  ای   ) دنک رادید  رصع 
لئاـسم ( 1  ) دــنتخود شناــهدو  دــندرک  رهمدــنتخومآ  قــح  رارــسا  ار  هــکره  " 3." درک بیذــکت  ار  وا  دــیاب  هـنرگو  . دــنک وگزاــب 

هرامش 35،ص75 ، میوش انشآ  یمالسا  فراعم  اب  هلجم  ،ج1،ص493  لئاسم عماج  ( 2  ) ،ج3،ص223 دیدج

؟ دوش یم  هچ  يربک  تبیغ  روتسد  سپ  عجرم ، نالف  ای  ملاع  نالف  میا  هدید  ار  جع " " نامز ماما  ام  دنیوگ  یم  اه  یضعب 

شسرپ

؟ دوش یم  هچ  يربک  تبیغ  روتسد  سپ  عجرم ، نالف  ای  ملاع  نالف  میا  هدید  ار  جع " " نامز ماما  ام  دنیوگ  یم  اه  یضعب 

خساپ

میناوتب میراودیما  میرازگـساپس ، دیا  هدرک  حرطم  هلأسم  دـنچ  درومرد  ار  ناتدوخ  تاماهباو  هتـسناد  دامتعاو  قوثو  دروم  ار  ام  هک  نیا  زا 
يرغـص و تبیغ  هرود  ود  هب  جع " " رـصع ماما  تبیغ  نارود  دـیا  هدرک  هراشا  ناتوخ  هک  روطنامه  میـشاب . امـش  دامتعا  نسح  يوگخـساپ 

تبیغ هرود  فالخرب  "ع " ماـما نارود  نیا  رد  میرب . یم  رـسب  يربک  تبیغ  نراود  رد  رـضاح  لاـح  رد  اـمو  دوش  یم  میـسقت  يربک  تبیغ 
يوس زا  طیارش ، دجاو  ياملع  هکلب  دنا ، هدومرفن  صخشم  اهنآ  ییامنهار  مدرم و  لئاسم  هب  ییوگخـساپ  يارب  ار  یـصخشم  دارفا  يرغص 

هب دـشاب ، اراد  ار  طباوض  نآ  هک  يدرف  ره  نامز  لوطرد  ات  هدومرف  نایب  ار  یلک  طـباوض  طیارـش و  "ع " ماـما دـنراد . هماـع  تباـین  ناـشیا 
نایمرد ماع  باون  اب  اردوخ  رظندروم  لـئاسم  دـیاب  مدرم  نارود  نیارد  دـشاب . نایعیـش  عجرم  اـمنهار و  اـیند ، نید و  رمارد  ماـمازا ، تباـین 

یم تجح  هدراو  تاـیاور  هب  اـنب  زین  دـنراد و  هک  یـصصخت  مکح  هب  دـناقح و  ناـیهارو  قداـص  ناوریپ  زا  هک  ناـنآزا  مدرم  دـنراذگب و 
يارب يا  هناهبو  رذع  دـندومرف :  "ع " نامز ماما   : " دـسیون یم  یـشک  موحرم  درک . دـنهاوخ  تفایرد  ار  ناشدوخ  تالاؤس  خـساپ  دنـشاب ،

هب ار  دوخ  رارسا  ام  هک  دننادب  نانیا  تسین . دنیامن  یم  لقن  امزا  نانیمطا  دروم  دارفا  هچنآ  هب  تبسن  کیکشت  رد  ام  ناتـسود  زا  سک  چیه 
وا هک  دنیامن  یم  لقن  رامع  نب  قاحسا  زا  یسربط  خیشو  قودص  خیش  یسوط ، خیش  موحرم  " 1. "" میداد ناشیا  هبو  میدرک  راذگاو  نانآ 

يارب هک  ییاهدـماشیپ  ثداوح و  هاگره  دـنا :  هدومرف  تبیغ  نامزرد  نایعیـش  فیاظو  درومرد  "ع " يدـهم ترـضح  ناـمیالوم   : " تفگ
"2 "" مشاب یم  نانآرب  ادخ  تجح  نمو  دنتـسه  امـش  رب  نم  تجح  نانآ  هک  دینک ، هعجارم  ام  ثیدح  ناگدننک  تیاور  هب  دـش  عقاو  امش 
هک اهقف  زا  کیره   : " دـیامرف یم  یثیدـح  نمـض  ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  "ع " قداص مامازا  دوخ  جاجتحا  باـتکرد  یـسربط  موحرم 
زا تسا  مزال  نایعیـشو  مدرم  همهرب  دـشاب ، " "ع ) راهطا همئا   ) شیـالوم ناـمرف  عیطم  سوهو و  اوه  فلاـخمو  نید  ناـبهگنو  سفن  بقارم 

ماجناوا رظن  اب  دـیاب  اهراک  مامت  تسا و  هتفرگرارق  طیارـشلا  عماج  هیقف  یلو  تسدرد  ناناملـسم  روما  مامت  يربک  تبیغ  رـصعرد  نیاربانب 
. دننک تعاطا  وازاو  دننک  عوجر  هیقف  یلو  تاروتـسد  ماکحا و  هب  دوخ  رومارد  تسا  بجاو  ضرف و  ناگمهرب  نارود  نیارد  اذل  دـنریگ .

يدارفا رگا  یلو  دوـش  یمن  دراو  یللخ  هنوـگچیه  دـشاب ، یم  ماـظع  عـجارم  هیقف و  یلو  دـییأت  دـیا  هدرک  رکذ  امـش  هچنآ  رگا  زیزعردارب 
عماج هیقف  یلو  راوگرزب و  عجارم  تاروتـسد  اب  هک  دـننک  اقلا  ار  ییاهمایپ  ناشیا  يوس  زاو  دـنیامنب  ار  "ع " نامز ماما  اـب  تاـقالم  ياـعدا 
نانآ يوریپ  زا  دیاب  دشاب و  یم  " ع " ماما حیرص  روتـسد  فالخربو  درادن  یتیدنـسو  تیجح  هنوگچیه  دشاب  داضتو  ضراعترد  طیارـشلا 

ردـقیلاع ربهرو  هیقف  یلو  صوصخب  مـالعا ، ياـملع  نیمارف  زا  تعاـطا  تسا  تجح  رـضاح  نارودرد  اـم  يارب  هچنآ  دـیزرو ، يراد  دوخ 
(1 . ) درک اـــنتعا  دـــیابنو  درادـــن  تــیجح  نآزج  تــسا و  حیحـــص  دـــشاب  ناـــشیا  دـــیؤم  هــچنآ  ره  تــسا . یمالـــسا  يروــهمج 

نامه ،ص183ـ182  يدهملا مامالا  باتک  ، لیخد یلع  دمحم  یلع  ( 2  ) 5،ص362 دلج ، راونالاراحب
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؟ دیهد حیضوت  ینارهت  يدهتجم  ياقآ  يریمشک ، تیآ ا ... اب  جع " " نامز ماما  طابترا  دروم  رد 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ینارهت  يدهتجم  ياقآ  يریمشک ، تیآ ا ... اب  جع " " نامز ماما  طابترا  دروم  رد 

خساپ

یفراع درادن  ناکما  هک  منک  ضرع  لامجا  روط  هب  طقف  تسا  لصفم  دایز و  ثحب  هدربمان  صاخشا  اب  جع "  " نامز ماما  طابترا  دروم  رد 
رد ناراوگرزب  نیا  تقوچیه  یلو  دوشن . دـنم  هرهب  یتـسه  هنادرد  نآ  تیادـه  رادـید و  تمعن  زاو  دـنک  یط  هناـصلاخ  ار  كولـس  بتارم 
رـس بحاـص  صاخـشا  زا  یخرب  يارب  یعقاوـم  رد  رگم  مـیا  هدـید  ار  جـع " " ناـمز ماـما  دوـجو  اـم  هـک  دـندرکن  ناوـنع  ناـشتایح  ناـمز 
امش هکنیا  يارب  و  دنتخانش . ار  ناشیا  ًادعب  دنتخانـشن و  ار  ناشـسدقم  دوجو  دنا و  هدید  ار  جع " " نامز ماما  اهراب  اسب  هچ  و  ناشـصاوخو .

طابترا داعبا  دروم  رد  ناتدوخ  ات  دینک  هعلاطم  ار  ریز  بتک  دیوش  انشآ  راوگرزب  ود  نیا  كولـس  ینافرع و  شور  یگدنز و  اب  زیزع  ردارب 
 ... تیآ ینابر  فراـع  قحلا  تیآ  لاوحا  حرـش  ناـجیر ، حور و  ناـبوخ و  باـتفآ  - 1 دیوش :  انـشآ  جـع " " رـصع ماما  اب  ناراوگرزب  نیا 
دبع دیس  قحلا  تیآ  یکولـس  ةویـش  ینافرع و  ۀشیدنار  يرذگ ب  ج1و2 ، ناناج ، تبحص  تقادص 2 - ربکا  یلع  دیس  هتشون  ، يریمـشک

. یناشاک يردیح  نیسح  خیش  مالسالا  هجح  فیلأت  قافآ ، رد  يریس  تقادص 3 - ربکا  یلع  دیس  هتشون  يریمشک ، میرکلا 

؟ دراد تحص  جع )   ) نامز ماما  اب  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر )   ) ماما ترضح  تاقالم  ایآ 

شسرپ

؟ دراد تحص  جع )   ) نامز ماما  اب  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر )   ) ماما ترضح  تاقالم  ایآ 

خساپ

، هدش دراوم  نیارد  هک  ییاهلقن  همه  هب  هچرگ  دناهدیسر . مظعالا  هّللا  ۀیقب  ترضح  تمدخ  یناسک  املـسم  يربک ، تبیغ  خیرات  لوط  رد 
يربهر مظعم  ماقم  هرابرد  هک  هچنآ  دوشیم . لصاح  نیقی  اهنآ  زا  یـضعب  تّحـص  هب  دراوم ، همه  نیا  نیب  زا  یلو  درک ؛ داـمتعا  ناوتیمن 

. تسا هدنیوگ  هدـهع  رب  نآ  مقـس  تّحـص و  هدـشلقن و  دنتـسه -  نارهت  ریهاشم  ابطخ و  زا  هک  یقیدـص -  ياقآ  زا  ارهاظ  دـیاهدرک ، لقن 
زا لقن  هب  میدروآ ، تسد  هب  ام  هک  هچنآ  زین  هر ) ) ماما ترضح  هرابرد  دینکقیقحت . ناشیا  دوخ  زا  عوضوم ، نیا  هرابرد  دیناوتیم  نیاربانب ،

توغاط میژر  یماظن  تموکح  هب  انتعا  مدـع  رد  هر ،) ) ماما ترـضح  هیمالعا  دروم  رد  هک  تسا  نارهت ) هعمجزامن  رّبکم   ) يوضترم ياـقآ 
ماما هیحان  زا  روتـسد  نیا  رگا  دندومرف : دیاهداد ، يروتـسد  نینچ  ارچ  هک  نیا  هب  خساپ  رد  ناشیا  هکدشابیم  لاس 1357  هامنمهب  رد 22 

هدوب و مدرم  نیا  لاح  لماش  هّللا  ۀیقب  ترـضح  دنوادخ و  يایلوا  ریـسم  زا  یهلا ، تادییأت  تسا  ملـسم  هچنآ  دییوگیم ؟ هچ  دـشاب ، نامز 
ابای دـشاب ، میقتـسم  طابترا  اب  هچ  دـییأت  نیا  لاح  تسا . اعدـم  نیا  رب  ياهدـنز  هاوگ  یلیمحت و ... گـنج  بـالقنا و  ثداوح  دوبدـهاوخ .

J .} رگید نونکم  روما  هب  تیاده 

مینیب یم  رگید  فرط  نآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هتفگ  غورد  تسا  هدید  ارم  هک  دیوگب  سک  ره  دیامرف  یم  جع )  ) يدهم ماما  هک  میراد  ثیدح  رد  ام 
؟ دییامرفب هیجوت  ار  ضقانت  دنا  هدید  ار  نامز  ماما  هک  دندقتعم  گرزب  ياه  تیصخش  زا  يرایسب  هک 
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شسرپ

فرط نآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هتفگ  غورد  تسا  هدید  ارم  هک  دیوگب  سک  ره  دـیامرف  یم  جـع )  ) يدـهم ماما  هک  میراد  ثیدـح  رد  ام 
؟ دییامرفب هیجوت  ار  ضقانت  دنا  هدید  ار  نامز  ماما  هک  دندقتعم  گرزب  ياه  تیصخش  زا  يرایسب  هک  مینیب  یم  رگید 

خساپ

وگغورد زا  دارم  تسا  عیقوت  دوخ  رد  هک  یتئارق  هدش و  رداص  نامز  ماما  بیان  نیرخآ  توف  ماگنه  فیرـش  عیقوت  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
عیقوت نیا  رد  ماما  رگید  ترابع  هب  تسا  ترـضح  بناج  زا  نتـشاد  تباین  طابترا و  ياعدا  عیقوت . رودـص  زا  دـعب  هدـهاشم  یعدـم  ندوب 
یـسک رگا  نیا  زا  دـعب  رگیدو  دـش  زاغآ  يربک  تبیغ  دـش و  مامت  هصاخ  تباین  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  يا  وت  نتفر  ایندزا  اـب  دـیامرفیم 

نآ نئارق  عیقوت و  نتم  هب  تسا . وگغورد  مراد  ترـضح  بناج  زا  هصاخ  تباـین  متـسه و  طـبترم  وا  اـب  منیبیم و  ار  ترـضح  نم  دـیوگب 
زور شش  ات  وت  دهد  رجا  وت  هب  تبیصم  رد  وت  ینید  ناردارب  هب  دنوادخ  يرمـس  دمحم  نب  یلع  يا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : » دینک تقد 

ینالوط تبیغ  هک  ارچ  نکن  تیـصو  تباـین ] تهج   ] تدوخ زا  دـعب  یـسک  هب  نک و  یگدیـسر  تیاـهراک  هب  تفر  یهاوخ  اـیند  زا  رگید 
شاب هاگآ  یلو  دشاب  نم  هدهاشم  یعدم  هک  یـسک  دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  و  دنوادخ ... نذا  زا  دـعب  رگم  دوب  دـهاوخن  روهظ  دـش و  زاغآ 

اب ترضح  ایوگ  ص360 .) ج 51 ، راونالاراحب ، «، ) دوب دهاوخ  وگغورد  هحیـص  ینافـس و  جورخ  زا  لبق  دشاب  هدهاشم  یعدم  هک  یـسک 
هک تسین  ینعم  نیا  هب  تسا  وگغورد  هدهاشم  یعدـم  هک  هلمج  نیا  دناهتـسب و  تباین  ياعدا  نیغورد  نایعدـم  رب  ار  هار  عیقوت  نیا  نداد 

دناهدید و ار  ترضح  تبیغ  خیرات  لوط  رد  هعیش  ناگرزب  نیحلاص و  زا  يرایسب  دید . دهاوخن  ار  ترـضح  یـسک  رگید  يربک  تبیغ  رد 
یبدا هلأسم  دوش . انعم  قیقد  ياهنوگ  هب  ثیدح  دیاب  دشاب  تسار  هک  مه  نآ  دروم  کی  لقادح  دـناهدوبن و  غورد  لها  اهنآ  تیرثکا  اعطق 

هدـهاشم و دـنوشیم و  ادـیپ  ياهدـع  نم  زا  سپ  هک  هدـنیآ  زا  رابخا  یکی  دـننکیم . هراـشا  هتکن  ود  هب  ثیدـح  نیا  رد  (ع ) ماـما تیاور :
و هدهاشم . - 2 اعدا ، - 1 دراد : ریبعت  ود  ثیدـح  رد  (ع ) ماما تسا . یعدـم  ندوب  وگغورد  هلأسم  مود  دـننکیم و  اـعدا  ار  نم  اـب  طاـبترا 

يانعم هب  اعدا  تسا و  وا  اب  طابترا  و  (ع ) ماما ندـید  يانعم  هب  هدـهاشم  تسا . هدرک  یفرعم  بذاـک  دـیامن  هدـهاشم  ياـعدا  هک  ار  یـسک 
یخرب يارب  هک  هنوگنامه  دـشاب  هتـشاد  تاقالم  (ع ) ماما اب  یـسک  تسا  نکمم  تسا ، هلأسم  زا  مدرم  ندرک  ربخ  اب  نآ و  راشتنا  نالعا و 

رد اـی  نیارق و  زا  ناـیفارطا  دـشاب و  هدرک  ناـهنپدوخ  هنیـس  رد  هدرکن و  وگزاـب  مدرم  ناـیم  ار  نآ  یلو  دـننکیم  لـقن  ناـنآ  ریغ  ءاـملع و 
نیب نیاربانب  تسین ، یعدم  وا  نوچ  دوب  دهاوخن  ثیدح  لومـشم  یناسک  نینچ  دنوش . جع ) ) نامز ماما  اب  وا  طابترا  هجوتم  دـعب  ياهنامز 

. درادن دوجو  يراگزاسان  ضراعت و  چیه  جع ) ) نامز ماما  اب  ناحلاص  یخرب  تاقالم  ناتساد  اب  ثیدح  نومضم 

؟ دنراد مالسلا » هیلع  » نامز ماما  اب  صاخ  طابترا  دیلقت  عجارم  و  اهقف ، زا  یسک  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد مالسلا » هیلع  » نامز ماما  اب  صاخ  طابترا  دیلقت  عجارم  و  اهقف ، زا  یسک  ایآ 

خساپ

يرغـص تبیغ  نارود  نتـشذگ  اب  هصاخ  تباین  نوچ  دنرادن  صاخ  بئان  دـنربیم و  رـس  هب  تبیغ  لاح  رد  زورما  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما 
ساسا نیا  رب  دنشابیم  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  ماع  نابئان  هعیـش  اهقف  ریبک  تبیغ  نارود  رد  تفای و  نایاپ  دیـشک  لوط  لاس  داتفه  دودح 
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ساسا نیا  رب  دنشابیم  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  ماع  نابئان  هعیـش  اهقف  ریبک  تبیغ  نارود  رد  تفای و  نایاپ  دیـشک  لوط  لاس  داتفه  دودح 
صاخ طابترا  دوجو  هب  ناوتیمن  دشابن  راک  رد  یعطاق  لیلد  ات  درادن و  ییهژیو  طابترا  ترضح  نآ  اب  یمسر  روط  هب  یسک  نامز  نیا  رد 

. تشاد هدیقع  یسک  يارب 

؟ دنوشیم لیان  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  رادید  هب  دنتسین  ناهج  نیا  رد  هک  نانآ  ایآ 

شسرپ

؟ دنوشیم لیان  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  رادید  هب  دنتسین  ناهج  نیا  رد  هک  نانآ  ایآ 

خساپ

رد روهظ  ماگنه  ات  دـنکیم  هدـنز  ار  يدارفا  مالـسلا » هیلع  » نامز ماـما  روهظ  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  يروط  هب 
ار نآ  حبص  زور  لهچ  هک  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا » هیلع  » قداص ماما  زا  دهع  ياعد  رد  دنـشاب و  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  باکر 
رد هک  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  ادخ  دورب  ایند  زا  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دـشاب و  مالـسلا » هیلع  » مئاق ترـضح  ناروای  زا  دـناوخب 

ًامتح كدابع  یلع  هتلعج  يذـلا  توملا  هنیب  ینیب و  لاـح  نا  مهللا  : » تسا هدـمآ  هلمج  نیا  اـعد  نیا  رد  و  (. 3) دشاب ترضح  نآ  تمدخ 
دـش لیاح  يدادرارق  یمتح  تناگدـنب  رب  ار  نآ  هک  یگرم  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  نم و  ناـیم  رگا  ایادـخ  يربق ؛... نم  ینجرخافایـضقم 

ار ترـضح  نآ  دنوادخ  هک  یماگنه  هک  دهاوخب  ادخز  دنک ا  اعد  ناسنا  تسا  نکمم  ساسا ، نیا  رب  روآ .» نوریب  ربق  زا  نک و ) هدنز  ) ارم
ص 701. نانجلاحیتافم ، ( 3 دشاب . مالسلا » هیلع  » نامز ماما  باکر  رد  ات  دنک  هدنز  ار  وا  دزاسیم و  رهاظ 

؟ دنوشیم فّرشم  ناشیا  ندیدب  اهیضعب  هنوگچ  سپ  دنرادن  بئان  تبیغ  نامز  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  رگا 

شسرپ

؟ دنوشیم فّرشم  ناشیا  ندیدب  اهیضعب  هنوگچ  سپ  دنرادن  بئان  تبیغ  نامز  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  رگا 

خساپ

ماما يدارفا ، هک  درادـن  تافانم  هدـشن  نییعت  مالـسلا ،» هیلع  » نامزماما يارب  صاخ  بئان  ناونع  هب  سک  چـیه  يربک  تبیغ  نامز  رد  هکنیا 
دناهدرک هّصاخ  تباین  ياعدا  ای  ّتیودهم  ياعدا  هک  نانآ  يرآ  دشاب  هدش  لح  رذگهر  نیا  زا  ناشتالکشم  هدید و  ار  مالسلا » هیلع  » نامز

. دناهدوب بذاک  اعدا  نیا  رد  هتفگ و  غورد 

تاقالم تهج  لامعا  بادآ و 

وا ات  مهد  ماجنا  ییاه  راک  هچ  هک  دینک  ییامنهار  ارم  دوش . یمن  رـسیم  اما  منک  تاقالم  (ع ) نامز ماما  اب  دهاوخیم  ملد  هلاس . متسه 17  يرتخد 
؟ منیبب ار 

شسرپ
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ماجنا ییاه  راک  هچ  هک  دـینک  ییامنهار  ارم  دوش . یمن  رـسیم  اما  منک  تاقالم  (ع ) نامز ماما  اـب  دـهاوخیم  ملد  هلاـس . متسه 17  يرتخد 
؟ منیبب ار  وا  ات  مهد 

خساپ

كرابم دوجو  سح  ةدهاشم  وکین و  لامج  تیؤر  میقتسم . طابترا  میقتسم . ریغ  میقتسم و  تسا : هنوگ  ود  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  خساپ :
اهنت تسا و  میقتسم  طابترا  ریذپان  ادج  مزال و  ۀمدقم  میقتسم ، ریغ  طابترا  دراد . رارق  میقتسم  ریغ  طابترا  رد  نآ  دیلک  هک  تسا ، ترضح 

دیشروخ زیگنا  رهم  عاعش  زا  تشاذگ و  مدق  تیناسنا  نامـسآ  ناتـسآ  رب  دش و  دراو  توکلم  هب  کُلم  زا  نآ  اب  ناوتیم  هک  تسا  ینابدرن 
سدقملا داولاب  کنا  کیلعن  علخاف  تسا . یفطاع  یبلق و  یلمع ، یملع ، یطابترا  میقتـسم ، ریغ  طابترا  درب . هرهب  یتسه  نامـسآ  نیرتدنلب 

تسا و مزال  هچ  ناتـسرپ  تقیقح  رادلد "  " رادید يارب  هک  دیدرگ  هجوتم  يدودح  ات  دیناوتب  دیاش  قوف  ۀیآ  رد  لمأت  ّربدت و  زا  ( 1 .) يوط
قح اب  ( 2) یتخرد قیرط  زا  سدقم و  نیمزرس  رد  (ع ) یسوم ترضح  هک  دش  ررقم  تشاد ؟ هارمه  دیاب  هچ  بوبحم "  " يوک هب  رفس  يارب 

یهلا رون  هک  ینیمزرس  يا . هداهن  ماگ  یسدقم  نیمزرس  رد  یسوم ! يا  دیـسر : نامرف  دورب . ادخ  يونعم  تاقالم  هب  دیوگب و  نخـس  یلاعت 
ار تیاه  شفک  راذگ و  ماگ  نیمزرـس  نیا  رد  عضاوت  عوضخ و  تیاهن  اب  سپ )  ) يونـش یم  اجنآ  رد  ار  ادـخ  مایپ  تسا . رگهولج  نآ  رب 
؟ یتسه یسدقم  نیمزرـس  ناکم و  هچ  رد  هک  یناد  یم  دش : هتفگ  میلک  ياسوم  هب  ردارب : یتسه . يوط  سدقم  نیمزرـس  رد  هک  رآ  نوریب 

زین امش  ( 3 .) نکب ار  تشفک  روآ ، ياـج  هب  بدا  طرـش  سپ  تسا . وا  هاـگرد  هب  تاـجانم  روضح و  لـحم  ادـخ و  برق  ةریـضح  اـج  نیا 
يا هژیو  یگتسیاش  طیارـش و  اما  تسا . نکمم  یندش و  رما  نیا  هتبلا  دیراد . ار  یهلا  رون  هب  هاگن  قلطم و  لامک  هولج  اب  رادید  تساوخرد 

طیارـش و نآ  دوش . نکمم  شترایز  يدرگ و  بوبحم  بولطم  ات  دـهاوخ  یم  دنـسپ  بوبحم  نابز  شوگ و  قیال ، لد  مشچ و  دـبلط . یم 
يرورـض تسا  قح  مظعا  مسا  رهظم  هک  یماما  رادید  يارب  قح  هب  تشگزاب  1 ـ تسج ؟ ناوت  یم  شمیلک  اب  ادـخ  مالک  رد  ار  اه  یگژیو 

زا روآ و  رد  لد  زا  ار  ادخ  ریغ  هب  یگتسب  لد  ياه  شفک  کیلعن " علخاف  : " تسا یلاعت " قح   " هب تشگزاب  طرـش ، نیرت  یهیدب  نیرت و 
یعضو هب  نک  تشگزاب  شاب . هتـشاد  ییادخ  گنر  طقف  وش . یگنر  دنب و  دیق و  ره  زا  شیالآ  یب  فاص و  ینعی  هنهرب  اپ  نک . رود  دوخ 

زا اه و  تیـصعم  اه و  هانگ  رابغ  زا  نام  لد  میتشاد و  یهاوخدوخ  رورغ و  اـیر و  زا  رود  فاـص و  یلد  هک  عقوم  نآ  میدـمآ ، اـیند  هب  هک 
زا هبوت  ادـخ و  هب  تشگزاب  لّوا  ماگ  سپ  دـییامن . تیؤر  تیناسنا  نامـسآ  رد  ار  ادـخ  دیـشروخ  دـیناوتب  ات  دوب . كاـپ  اـه  تلفغ  راـگنز 

دیدرک هبوت  رب  مزع  نوچ  دزاس . مهارف  ار  تلفغ  زا  یلمع  جورخۀنیمز  ات  تسا  دنـسپان  تافـص  زا  سفن  ندرک  كاپ  بیذهت و  ناهانگ و 
ةروس هبترم  کی  دیحوت و  هبترم  هس  دـمح و  ةروس  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  دـیناوخب ؛ زامن  تعکر  راهچ  دـیریگب و  وضو  دـینک و  لسغ 

" میظعلا یلعلا  هللااب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  " ال  سپـس دییوگب ، هیلا " بوتا  ّیبر و  هللارفغتـسا   " هبترم داتفه  زامن  زا  دعب  دیناوخب و  ار  قلف  سان و 
تیوقت 2 ـ ( 4" .) تنأ ّالإ  بونذـلا  رفغی  ّهنإف ال  تانمؤملا  نینمؤملا و  عیمج  بونذ  ینونذ و  یلرفغا  راّفغ  ای  زیزع  ای  : " دـییوگب نایاپ  رد  و 

ار یـسک  دیا ؟ هدرک  ادیپ  تفرعم  شتلزنم  ماقم و  هب  دیا ؟ هتخانـش  ار  وا  دیراد ؟ رـس  رد  ار  یـسک  هچ  ترایز  ياوه  دیناد  یم  ایآ  تفرعم :
بـسک ار  مزال  تفرعم  ادخ  دزن  شتلزنم  ماقم و  زا  شیاهیگژیو ، تالامک و  زا  ددرگ . سانـش  رادلد  دیاب  تسا ، رادلد  رادـید  ياوه  هک 

هچ رادـید  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دسانـشب و  ار  شناتـسود  دوش و  انـشآ  وا  فراعم  قالخا و  هریـس و  تازجعم و  تامارک و  اب  دـنک و 
اریز ددرگ ، یم  راد  هشیر  یتسود  تبحم و  ًایناث ، دبای ، یم  ققحت  یقیقح  هبوت  الّوا  تخانـش ، تفرعم و  اب  ددرگ . لیان  دـهاوخ  یم  یـسک 

هار زاـغآ  قشع  دـنا . هداد  رارق  مراـهچ  ۀـبترم  رد  ار  قشع  و  دناهدرمـش ، نآ  يارب  هبترم  ُهن  اـت  یخرب  ( 5 .) دراد یبتارم  تاـجرد و  تبحم ،
ماـما هب  تبحم  هقـالع و  اـت  دوـش . یم  یهتنم  (ع -) ناـمز ماـما  قوـشعم - تاـقالم  هب  هـک  تـسا  يا  هداـج  زاغآرـس  دـصقم و  هـب  ندیـسر 
کی فقاو  يوشن  دیوگ : یم  يزاریـش  ظفاح  تسین . نکمم  بیاغو ، رـضاح  رای  نآ  رادید  دـسرن ، تدارا  قشع و  ۀـلحرم  هب  جـع ) ) نامز

یگتشگرس نامه  یگتشگرس  يا  : " دیامرف یم  حیضوت  رد  هر ) ) يرهطم دیهـش  ار  ناکما  ةریاد  يوش  هتـشگرس  هن  ات  دوجو  رارـسا  هطقن ز 
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ماما زا  تیعبت  ادـخ و  هب  قشع  3 ـ ( 6" .) یـسرب يا  هطقن  هب  درادـن  ناکما  يوشن ، دراو  هار  نیا  زا  اـت  تسا . قشع  نونج  ینعی  تسا ، قشع 
تیلاعف شالت و  هب  وا  ياه  هتـساوخ  ریـسم  رد  دـهد و  یم  يدـنویپ  بوبحم "  " اب ار  ّبحم "  " هک تسا  نآ  ّتبحم  یعیبط  رثا  جـع :) ) نامز

تبحم و ِتقادـص  دـیاب  دـننز ، یم  جـع ) ) نامز ماما  و  (ع ) راهطا همئا  ای  راگدرورپ  قشع  زا  مد  زور  بش و  هک  اـه  نآ  دراد . یم  او  رمثرپ 
هانگ و هک  یـسک  هاصع  نم  هللا  ّبحا  ام   : " هدـش لقن  (ع ) قداص ماما  زا  راـبخالا  یناـعم  باـتک  رد  دـنهد . ناـشن  يوریپ  رد  ار  دوخ  قشع 

تـسا زیگنا  تفگـش  هچ  : " دومرف سپـس  دـنک . یم  روهظ  لـمع  رد  تبحم  یتسود و  " درادـن . تسود  ار  ادـخ  دـنک ، یم  ادـخ  یناـمرفان 
، دوب هناقداص  وت  تبحم  رگا  تسا ! یبیجع  راک  نیا  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب  ییامن ! وا  تبحم  راهظا  لاح  نیا  اب  ینک ، راگدرورپ  تیصعم 

لق دیامرفیم " : میرک  نآرق  ( 7" .) دنک یم  يوریپ  وا  نامرف  زا  دراد . یم  تسود  ار  يرگید  هک  یـسک  اریز  يدرک ، یم  وا  نامرف  تعاطا 
مه ادـخ  ات  دـینک  يوریپ  ربمایپ )  ) نم زا  دـیراد ، تسود  ار  ادـخ  رگا  مدرم ) هب   ) وگب ربمایپ ! هللا ؛... مکببحی  ینوعبتاـف  هللا  نوبحت  متنک  نإ 
هک یـسک  دشاب . سکعنم  ناسنا  لمع  رد  نآ  راثآ  دـیاب  هکلب  تسین ، یبلق  هقالع  کی  اهنت  تبحم  نیاربانب  " دـشاب . هتـشاد  تسود  ار  امش 

دزرو تردابم  راک  نآ  هب  ات  ددرگ ، یم  ترضح  يدونشخ  ثعاب  يروما  هچ  دیامن  یسررب  دیاب  دنک  ترایز  ار  (ع ) نامز ماما  دهاوخ  یم 
طابترا ناوت  یم  یفطاعو  یبلق  طاـبترا  تیوقت  - 4 دـنک . بانتجا  دزاس ، یم  مهارف  ار  زیزع  نآ  يدونـشخان  تاـبجوم  هک  يراـک  ره  زا  و 
ترایز اهاعد و  یخرب  ندـناوخ  قیرط  زا  دومن : تیوقت  لیذ  ياه  هار  زا  ار  بلط  تقیقح  قاشع  قوشعم  بوبحم و  نآ  اب  یفطاـع  یبلق و 
دجسم دننام  اه  ناکم  زا  یخرب  رد  روضح  ای  (ع ) نامز ماما  زامن  دننام  اهزامن  زا  یـضعب  ندناوخ  زین  اه ، نآ  یناعم  رد  لمأت  هجوت و  اه و 

مرح روبق و  ترایز  و  هرمع ) جـح و   ) ادـخ هناخ  ترایز  رد  ندـش  ترـضح  نآ  ةراـیزلا  بیاـن  مق ، رد  نارکمج  دجـسم  هفوک و  رد  هلهس 
باوث ۀمه  هکلب  یبحتـسم ، ياهزامن  اهاعد و  و  نآرق ، توالت  باوث  رد  ترـضح  ندرک  کیرـش  زین  و  (ع ) راهطا همئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ 

نآ تاقالم  هب  هک  یناسک  همانیگدـنز  هعلاـطم  - 5 ندـناوخ . جرف  ياـعد  ندرک و  اـعد  ترـضح  قح  رد  و  ندومن ، هیدـه  ترـضح  هب  ار 
مه دهدیم ، ناشن  ار  هار  مه  دندرگ ، لیان  ترـضح  نآ  ترایز  هب  دنتـسناوت  هک  یـصاخشا  همانیگدنز  ۀـعلاطم  دـندش . فّرـشم  ترـضح 
هچ ناـنآ ، هک  دـننک  یم  وگزاـب  ار  تقیقح  نیا  مه  دزاـس و  یم  رو  هلعـش  ار  تدارا  قشع و  شتآ  دـهد و  یم  شیازفا  ار  تاـقالم  قوـش 

ۀیآ 12. ( 20  ) هط ( 1 : ) یقرواپ دنهد . رارق  دوخ  فطل  تیانع و  دروم  ار  نانآ  (ع ) ماما ات  دـش  بجوم  یلماع  هچ  دنتـشاد و  ییاه  یگژیو 
هلاـسر يزیربت ، یکلم  داوج  ازریم  (4 . ) ص 191 ج 14 ، مجرتم )  ) نازیملا ییابطابط ، نیـسح  دـمحم  همالع  (3 . ) ۀیآ 30 ( 28  ) صصق (2)

، یناعملا حور  ریسفت  زا  لقن  هب  ص 393 ، ج 9 ، هنومن ، ریسفت  (5 . ) ص 63 هاپـس ، چ  شیوخ ، هیلع  ینورد  یبالقنا  هبوت  زا  لقن  هب  هللاءاقل ،
ص 386. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  (7 . ) ص 143 زار ، هگ  اشامت  ظفاح ، نافرع  (6 . ) ص 203 ج 12 ،

نامز ماما  ارچ  رضاح  رصع  رد  یلو  دندرک , یم  ّلح  ار  دوخ  تالکـشم  نانآ  تسد  هبو  دندوب  نانآ  اب  طابترا  رد  مدرم  ناماما :  اب  6 ربمایپ نامز  رد 
؟  تسا یبادآ  راکذا و  هچ  اب  تسا و  هنوگچ  نآ  هب  یبای  تسد  دراد , دوجو  هطبار  نیا  رگا  دنرادن  يا  هطبار  نینچ  نایعیش  اب  7

شسرپ

ارچ رـضاح  رـصع  رد  یلو  دندرک , یم  ّلح  ار  دوخ  تالکـشم  نانآ  تسد  هبو  دندوب  نانآ  اب  طابترا  رد  مدرم  ناماما :  اب  6 ربمایپ نامز  رد 
؟  تسا یبادآ  راکذا و  هچ  اب  تسا و  هنوگچ  نآ  هب  یبای  تسد  دراد , دوجو  هطبار  نیا  رگا  دنرادن  يا  هطبار  نینچ  نایعیش  اب  نامز 7 ماما 

خساپ

رگید ياه  يراتفرگ  ای  دـهد  افـش  ار  نانآ  ضیرم  ًالثم  ات  تسا  هدرک  قلخ  ار  ناماما  ربمایپ و  دـنوادخ , هک  دـنرادنپ  یم  مدرم  زا  يرایـسب 
مدرم یـضعب  يداقتعاو  نید  ءهیحور  فیعـضت  یتح  تالاکـشا ,  اضقانت و  زا  یخرب  ثعاب  تینهذ  نیا  دوش .  ّ لح نانآ  تسد  هب  یگدـنز 
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هب دعب  دنک و  یم  اعد  رایسب  دنک و  یم  ادیپ  لسوت  دنک , یم  ّلح  ار  وا  لکشم  نالف  ًالثم  7 اضر ماما  هک  نیا  رادنپ  هب  یصخش  تسا .  هدش 
لکـشم هک  تسین  نیا  يارب  ربمایپ  ماما و  دوجو  ًالـصا  هک  یلاح  رد  دنام , یم  يدـب  ریثأتوا  نامیا  ءهیحور و  رد  هجیتن  رد  دـسر , یمن  نآ 

یفالخ ای  هدرکن  ار  یتشادـهب  روما  تاعارم  فلا  ياقآ  ًالثم  دـنک . ناربج  ار  نانآ  هابتـشا  ياهراک  زا  یـضعب  ًانایحا  دـشاب و  مدرم  ياـشگ 
نیا دـنک .  ّ لح هداز  ماما  ای  ماما  نالف  قیرط  زا  ار  دوخ  لکـشم  دـهاوخ  یم  الاح  دوش , تازاجمدـیاب  یهلا  ّتنـس  ساـسا  رب  تسا و  هدرک 
یمن خساپ  ار  مدرم  تالکـشم  زا  یـضعب  ناشتایح  نامز  ردام  راوگرزب  ءهمئا  دراد . لابند  هب  یناوارف  ياهدـساف  یلات  طلغ , ياه  تشادرب 

 . تسا هعماج  رد  یهلا  ّتنـسو  ماکحا  دودح و  يارجا  يارب  ًایناث  تسا و  تسار  هار  هب  مدرم  تیاده  يارب  ًالوا  ماما  ربمایپ و  دوجو  دنداد .
هب یهلا  ماکحا  دودـح و  ياضماو  دوش  یم  لماک  جـح  هزور و  تاکز و  زامن و  ماما  ءهطـساو  هب  دـشاب ... نانمؤم  تّزع  دومرف : 7 اضر ماما 
درب تسد  زا  ار  روشک  تسا و  یمالـسا  روشک  ظـفاح  ماـما  دـننک .) يراـج  ّدـح  ناراـکتیانج  رب  هک  دـهد  یم  روتـسد  وا   ) تسا وا  تسد 
یم تیامح  ادـخ  نید  زا  يراج و  ار  یهلا  ّدـح  نازواجتم  رب  مارحار و  ادـخ  مارح  لالح و  ار  ادـخ  لالح  ماـما  دراد . یم  هاـگن  نانمـشد 
اعد نآ  دوب  حالـص  درک و  اعد  یـسک  يارب  ماما  رگا  تسا .  نیا  هدروآ ,  اـه  ناـسنا  يارب  ار  ماـما  ربماـیپ و  ادـخ  هک  نیا  فدـه  < دـنک .
نانآ هب  تبحم  راهظا  مزال و  دیفم و  دنیادخ , هار  دیهش  هدنز و  هراومه  هک  نانآ  كاپ  حور  هب  لسوت  دوش . یم  باجتسم  دوش , باحتسم 

ياهروتـسد هب  هک  میهاوخ  یم  ار  ماما  رگید : ترابع  هب  میهاوخ .  یم  دومرف , متـشه 7 ماما  هک  یتاهج  هب  ار  نانآ  همئا ,  ناوریپ  ام  تسا . 
یهلا ماظن  ماکحا و  میهاوخ  یم  تقیقح  رد  مینک ,  یم  اعد  يدهم 7 ترـضح  روهظ  يارب  ام  رگا  يرگیدزیچ .  يارب  هن  میهد ,  شوگ  وا 

شیارب میـسوبب و  ار  وا  ياپ  تسد و  طقف  هک  میهاوخ  یمن  ار  ماما  ام  میـشاب .  مالـسا  راکتمدـخ  ترـضح  نآ  љØ رد  ام  دـنک و  اپ  رب 
نانآ فرح  هب  شوگ  ماما  هک  دنهاوخ  یمار  ماما  اه  یضعب  میـشابن .  وا  نامرف  فرح و  هب  شوگ  داد , يروتـسد  رگا  مه  دعبو  مینک  هیرگ 

میدوب نامز  نآ  رد  رگا  مینک .  ضرف  همئا  نامز  رد  ار  دوخ  ناناملـسم  ءهمه  امـش و  نم و  لاح  دنـشاب . وا  نیمارف  عیظم  هک  نیا  هن  دهدب ,
دـجهت و زامن و  لها  ایآ  میتسه ؟  راد  تناـماو  وگتـسار  اـیآ  مینک ؟  یم  هچ  دراد , روضح  ماما 7 دـینک  ضرف  مه  نـآلا  میدرک ؟  یم  هچ  ,

میناد یمن  ار  نانآ  فادها  رگم  تسین ؟  ام  يور  شیپ  نانآ  ياهروتـسد  رگم  و ... میتسه ؟  دـنب  ياپ  رگید  قوقح  هب  ایآ  میتسه ؟  تدابع 
ملاع يارب  ماما  دوجو  ینیوکت  رظن  زا  هلب  درادـن ؟ دوجو  ام  يارب  تّجح  رگم  دنتـسین ؟ نانآ  نیـشناج  ءهلزنم  هب  اهقف  نید و  ياـملعرگم   ؟

یم هّصغ  ام  زا  یـضعب  تشز  لامعا  زا  دـنک و  یم  اعد  نانمؤم  يارب  دـناسر و  یم  ملاع  هب  اردـیاوف  نآ  مه  نـآلا  هک  دراد  يدـیاوف  دوجو 
دیشروخ دوجو  دننام  تبیغ  باجح  تشپ  رد  نامز  ماما  دنک . یم  يریگتسد  یناسک  زا  میقتسم  ای  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  ًانایحا  دروخ و 

يارب مه  ترـضح و  نآ  دوجو  هب  هقـالع ,  ّتبحم و  راـهظا  ناونع  هب  دـیاب  اـم  هتبلا  ( 1  .) تسا دـیفم  اـم  يارب  وا  دوـج  تسا و  ربا  سپ  زا 
: دیامرف یم  یلع 7 میتسه .  نانآاب  لمع  رد  هک  تسا  نیا  لثم  میـشاب ,  هارمه  وا  باحـصا  اب  ترـضح و  نآ  اب  ام  رگا  مینک .  اعد  شروهظ 

ج 52 ص 358 راونالاراحب , یقروا 2. پـ  ) ج 52 ص 92 راونالاراحب , یقروا 1. پـ ( ) 2 .)

؟ میشاب هتشاد  طابترا  ای  یتاقالم  نامز  ماما  اب  میناوتب  بوخ  دارفا  املع و  لثم  ات  میهد  ماجنا  يراک  هچ 

شسرپ

؟ میشاب هتشاد  طابترا  ای  یتاقالم  نامز  ماما  اب  میناوتب  بوخ  دارفا  املع و  لثم  ات  میهد  ماجنا  يراک  هچ 

خساپ

رظتنم دنک  یعـس  دـیاب  دـشاب ، (ع ) نامز ماما  تیؤر  تاقالم و  رکف  هب  هک  نیا  ياج  هب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  قشاع  نمؤم و  ناسنا 
یم حالـصا  یقـالخا  یملع و  يرکف ، رظن  زا  ار  دوخ  هک  نیا  رب  هوـالع  یعقاو  نارظتنم  یهلا ، شنیب  ساـسا  رب  دـشاب . ترـضح  نآ  یعقاو 
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هب رما  هب  دـننک و  یم  یگداتـسیا  زین  یعامتجا  ياـهیناماسبان  ربارب  رد  دـنهد ، یم  تنیز  هدیدنـسپ  تافـص  هب  ار  دوخ  لد  بلق و  دـننک و 
هتفرگ رظن  رد  نایعیـش  يارب  تبیغ  ناـمز  رد  هک  یفیاـظو  نیرتمهم  دـنرگن . یم  یهلا  مهم  هضیرف  کـی  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ماجنا - 3 (ص .) دمحم لآ  جرف  راظتنا  - 2 (ع .) يدهم ترضح  هب  یـسرتسد  مدع  زا  ندوب  تحاران  نوزحم و  - 1 زا : تسا  ترابع  هدش ،

ترضح زا  دادمتسا  - 6 تبیغ . نامز  رد  نامیا  ظفح  - 5 (ع .) يدهم ترضح  تباین  هب  جح  ماجنا  - 4 (ع .) يدهم ترضح  تباین  هب  جح 
نیا تبیغ  رـصع  رد  ام  هفیظو  نیرتمهم  ماما  ( 1 .) هعماج حالصا  - 8 سفن . هیکزت  يزاـسدوخ و  - 7 تالکشم . اهیتخـس و  رد  (ع ) يدهم

مینک و حالـصا  هدیدنـسپ  تافـص  هب  ندـش  هتـسارآ  سفن و  هیکزت  ناهانگ و  كرت  یهلا و  ياهروتـسد  ماـجنا  قیرط  زا  ار  دوخ  هک  تسا 
نمحّرلادبع . 1 اهتشون : یپ  مینک . داجیا  یگدامآ  دوخ  رد  اهیتخـس ، لّمحت  نآ و  ذـیاذل  ایند و  زا  یـشوپ  مشچ  اب  قح  نید  يرای  يارب 

ات 134. ص 127  تیالو ، دیشروخ  يراظتنا  رد  يراصنا ،

. دیسیونب میراد ، ناشیا  تیؤر  و  (ع ) رصع ماما  اقآ  هب  ندش  کیدزن  يارب  هک  يربتعم  ياعد  دنک و  یم  دایز  ار  يزور  قزر و  هک  ییاعد 

شسرپ

. دیسیونب میراد ، ناشیا  تیؤر  و  (ع ) رصع ماما  اقآ  هب  ندش  کیدزن  يارب  هک  يربتعم  ياعد  دنک و  یم  دایز  ار  يزور  قزر و  هک  ییاعد 

خساپ

قحب کلئسا  ینا  مهّللا  تسا : حبص  زامن  تابیقعت  رد  ییاعد  اه  نآ  ۀلمج  زا  هدش ،  دراو  يزور  قزر و  تعسو  دروم  رد  یناوارف  ياهاعد 
ترـضح ياعد  نینچ  مه  ینید ...  یف  ْْهریـصبلا  يرـصب و  یف  رونلا  لـعجاو  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  یلع  ّلـص  کـیلع ، ٍدّـمحم  لا  دّـمحم و 

ای ياعد "  نینچ  مه  تسا . هدمآ  حیتافم  رد  رـشع  ْْهسمخ  تاجانم  زا  لبق  هک  هیـصعملا ....  دـعب  ْْهعاطلا و  قیفوت  انقزرا  مهّللا  (ع : ) يدـهم
یم هک  هدش  رکذ  قزر  تعسو  يارب  ییاهاعد  نانجلا  حیتافم  یـشاوح  رد  زین  تسا . تاجانم  نآ  زا  لبق  زاب   ... هراکملا " دقع  هب  ّلحت  نم 

تـساوخ رد  و  (ع ) يدـهم ترـضح  يارب  اعد  نیرتهب  و  دـینک . ادـیپ  حـیتافم  تسرهف  زا  ای  نینمؤملاریما  تارایز  یلاوح  ار  اـه  نآ  دـیناوت 
عیفرلا یـسرکلا  ّبر  میظعلا و  رّونلا  ّبر  مهّللا  ) تسا هدمآ  نانجلا  حیتافم  رد  هبدـن  ياعد  زا  دـعب  هک  تسا  دـهع  ياعد  ترـضح ،  تیؤر 

. تسا هدمآ  دهع  ياعد  لابند  هب  هک  يرگید  ياهاعد  و  ...( 

، تسیچ نآ  طیارش  دوب . دهاوخ  (ع ) نامز ماما  نارای  زا  وا  باکر  رد  دناوخب  ار  دهع  ياعد  حابص  لهچ  یسک  رگا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا 
؟ دیسر هجرد  نیا  هب  ناوت  یم  اعد  نیا  اب  طقف  ایآ 

شسرپ

نآ طیارش  دوب . دهاوخ  (ع ) نامز ماما  نارای  زا  وا  باکر  رد  دناوخب  ار  دهع  ياعد  حابص  لهچ  یسک  رگا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا 
؟ دیسر هجرد  نیا  هب  ناوت  یم  اعد  نیا  اب  طقف  ایآ  تسیچ ،

خساپ

یمن باجتسم  اعد  يدراوم  رد  دوش . تیاعر  نآ  رد  اعد  بادآ  دیاب  دشاب و  هتشاد  ار  تباجتسا  طیارش  دیاب  اهاعد  ریاس  دننام  زین  اعد  نیا 
ادخ زا  لفاغ  شبلق  هک  یسک  ياعد  دنوادخ  : " دومرف (ع ) قداص ماما  تسا . هدش  هایـس  کیرات و  هانگ  رثا  رد  شبلق  هک  یناسنا  - 1 دوش :
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درک یم  اعد  لاس  هس  تدم  هب  لیئارـسا  ینب  رد  يدرم  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دراد . هانگ  رب  رارـصا  هک  یـسک  - 2 1". دریذپ یمن  تسا 
نابزدب هک  نیا  رطاخ  هب  اّما  ینک  یم  اعد  تسا  لاس  هس  وت  دنیوگ : یم  وا  هب  دـید  باوخ  رد  هک  نیا  ات  نک  اطع  يرـسپ  نم  هب  ایادـخ  هک 
تیاعد نک  صلاخ  ار  تتین  نادرگب و  هزیکاپ  ار  تبلق  نک و  زیهرپ  ینابزدب  زا  دوش . یمن  باجتـسم  تیاعد  تسین  صلاخ  تتین  یتسه و 

دوش باجتـسم  شیاعد  دـهاوخ  یم  سکره  : " دومرف (ص ) ربمایپ دوش . یم  اعد  تباجتـسا  عنام  يراوخ  مارح  - 3 2". دوش یم  باجتسم 
دنا هدرک  لامیاپ  ار  نانآ  قح  دـنا و  هدرک  ملظ  نارگید  هب  هک  یناسک  - "4 3". دنک يرود  مارح  ندروخ  زا  و  دنادرگ . لالح  ار  شیاذـغ 

نیرتـهب زا  تسا و  بوـلطم  هسفن  یف  اـعد  هک  میوـش  رکذـتم  دـیاب  نآ  تباجتـسا  اـعد و  ثحب  رد  هتبلا   4". دوش یمن  باجتـسم  ناشیاعد 
دـیآ و یم  رد  زازتها  هب  ناسنا  حور  دـنک ، یگنهامه  نابز  اب  لد  درذـگب و  ناـبز  ۀـقلقل  دـح  زا  رگا  اـعد  دوش . یم  بوسحم  اـه  تداـبع 

يوسارف هب  ار  ناسنا  ادـخ  اب  زاین  زار و  دـبای . یم  رون  رد  قرغ  ار  دوخ  ناسنا  هک  نیا  لثم  دوش ، یم  ناسنا  بیـصن  یلاع  رایـسب  تیناـحور 
ۀقّلعم اهحاورا   ) دوش یم  ّقلعم  لعا  ّلحم  هب  حور  (ع ) نینمؤملاریما ریبعت  هب  دـنک و  یم  طبترم  یتسه  حور  اب  دـهد و  یم  قوس  هدام  ملاـع 

. دنوش دیما  ان  ادخ  هاگرد  زا  دیابن  دارفا  نیرت  یقـش  یّتح  تسا ، بولطم  ناراک  هانگ  زا  یتح  دارفا  ۀمه  زا  اعد  نیاربانب ، یلعالا .) ّلحملاب 
ةرمز رد  هک  دـنک  یم  ساسحا  دـناوخب  ار  نآ  یـسک  رگا  تسا و  یلاع  رایـسب  نیماضم  ياراد  هک  تسا  اـهاعد  هنوگ  نیا  زا  دـهع  ياـعد 

1 تسا . هدش  دیکأت  نآ  رب  اذل  تسا ، رادروخرب  یّصاخ  شزرا  زا  یساسحا  نینچ  داجیا  دراد . رارق  (ع ) رـصع ماما  باکر  رد  دارفا  نیرتهب 
ص 129. نامه ،  4 ص 128 . نامه ،  3 ص 127 . نامه ،  2 ص 126 . یعادلا ، هدع  یلح ، دهف  نبا 

يا هروس  ندناوخ  بحتـسم و  لمع  نالف  ماجنا  اب  ًالثم  دنا ، هدومرف  یتایاور  (ع ) نامز ماما  كرد  دروم  رد  (ص ) ربمایپ ای  (ع ) ناماما زا  یـضعب 
باطخ ًاتدعاق  هدومرف ، ار  تیاور  نیا  هک  یماما  دوب و  هدشن  دلوتم  (ع ) نامز ماما  تایاور ، نیا  رودص  نامز  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  صوصخم .

درم هب 

شسرپ

هروس ندناوخ  بحتسم و  لمع  نالف  ماجنا  اب  ًالثم  دنا ، هدومرف  یتایاور  (ع ) نامز ماما  كرد  دروم  رد  (ص ) ربمایپ ای  (ع ) ناماما زا  یـضعب 
، هدومرف ار  تیاور  نیا  هک  یماما  دوب و  هدـشن  دـلوتم  (ع ) نامز ماما  تایاور ، نیا  رودـص  نامز  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  صوصخم . يا 

. دیهد حیضوت  ار  هلئسم  نیا  دنا . هدومرف  دوخ  رصع  مدرم  هب  باطخ  ًاتدعاق 

خساپ

روضح نامز  كرد  تلیضف  رد  یتایاور  هدش و  دراو  (ع ) همئا و  (ص ) ربمایپ زا  يرایـسب  تایاور  رد  (ع ) يدهم ترـضح  روهظ  هب  تراشب 
زج هب  میتفاین ، دـینک  كرد  ار  (ع ) نامز ماما  ات  دـیهدب  ماجنا  ار  یبحتـسم  لمع  نالف  دـنک  تلالد  هک  یتیاور  اما  هدـش  دراو  ترـضح  نآ 
زا شیپ  رگا  دوب و  دهاوخ  (ع ) يدـهم ناروای  زا  دـناوخب ، ار  نآ  حبـص  لهچ  سک  ره  : " هک هدـش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  هک  دـهع  ياعد 

هنوگ نیا  باب  رد  نخس  هتبلا  [ 23" .] دوب دهاوخ  ترضح  باکر  رد  دش و  دهاوخ  هدنز  ترـضح  نآ  روهظ  ماگنه  دورب ، ایند  زا  وا  روهظ 
، هدوب ناشدوخ  نامز  مدرم  هب  باطخ  هچرگ  هدش ، رداص  ناماما  زا  هک  تیاور  نیا  ریظن  تایاور  ًانایحا  تیاور و  نیا  تسا . رایسب  تایاور 

هتـشاد ناشدوخ  نامز  نابطاخم  هب  صاصتخا  طقف  هک  دـشاب  یـصاخۀنیرق  رگم  تسا ، تّجح  اه  نامز  مامت  يارب  ناموصعم  نانخـس  یلو 
مه نامز و  نآ  رد  نارضاح  يارب  مه  ینعی  نیهفاشم ؛ ریغ  يارب  مه  تسا و  نیهفاشم  يارب  مه  عراش  تاباطخ  دنیوگیم : ًاحالطصا  دشاب .

نامز مدرم  نداد  هجوت  رب  لیلد  (ع ) ناـماما زا  یتاـیاور  نینچ  رودـص  تروص  ره  رد  تسا . تّجح  دـعب  ياـه  ناـمز  يارب  ناـبئاغ و  يارب 
ار تراـشب  نیا  هک  روـط  ناـمه  تسا . هدوـب  یناـهج  تیـالو  روـهظ  هب  تراـشب  هدـنیآ و  زا  نداد  ربـخ  و  (ع ) دوـعوم يدـهم  هـب  شیوـخ 
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لقن (ص ) ربمایپ زا  (ع ) رقاب ماما  تسا . هدـش  لقن  نانآ  زا  ییاور  ياـه  باـتک  رد  دـنا و  هدرک  ناـیب  (ع ) ناـماما زا  کـی  ره  و  (ص ) ربماـیپ
ناتسود اب  دنادیم و  دوخ  ةوسا  ار  وا  شتبیغ  نامز  رد  هک  یلاح  رد  دنک ، كرد  ار  متیب  لها  زا  مئاق  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  : " دیامرفیم

زا لـقن  هب  ص 666 ، رثالا ،  بختنم  یناـگیاپلگ ، یفاـص   - 2 نانجلا . حـیتافم   - 1 [ 24" .] تسا نمـشد  وا  نانمـشد  اـب  تسا و  تسود  وا 
. نیدلا لامک 

نآ روهظ  ماگنه  هک  دوب  نیا  شیوزرآ  هتشاد و  رایسب  هقالع  (( مالسلا هیلع  )) نامز ماما  هب  تبسن  هدوب و  نیدتم  یناسنا  یگدنز  نارود  رد  هک  یسک 
؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  يو  هرهب ي  دهدن  تلهم  يو  هب  گرم  یلو  دنک  تکرش  ترضح 

شسرپ

ماگنه هک  دوب  نیا  شیوزرآ  هتشاد و  رایسب  هقالع  (( مالسلا هیلع  )) نامز ماما  هب  تبسن  هدوب و  نیدتم  یناسنا  یگدنز  نارود  رد  هک  یـسک 
؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  يو  هرهب ي  دهدن  تلهم  يو  هب  گرم  یلو  دنک  تکرش  ترضح  نآ  روهظ 

خساپ

رادروخرب دـننز  یم  ریـشمش  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  باکر  رد  هک  نانآ  باوث  زا  یـسک  نینچ  هدـمآ  تایاور  رد  هچنآ  ساـسارب  ـالّوا 
ماجنا صخـش  نیا  هکنیا  اب  هّجوت  اب  دوب  دهوخ  انا  زا  دـشاب  یموق  راک  هب  یـضار  هک  یـسک  هدـمآ  ثیداحا  يرایـسب  رد  اریز  دوب  دـهاوخ 

هدش لقن  مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماما  زا  هک  دهعیاعد  هرابرد ي  ًایناث  تسا . هداد  یم  ماجنا  ار  مزال  يراکادـف  شالت و  هدرک و  یم  هفیظو 
تـضح نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دوب و  دـهاوخ  مالـسلا )) هیلع  )) مئاق ترـضح  ناروای  زا  دـناوخب  ار  نآ  زور  لـهچ  هک  ره  هک  هدـمآ  نینچ 

(( مالسلا هیلع  )) نامز ماما  تارایز  رد  دیناوت  یم  ار  دهع  ياعد  و  دشاب ... ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هک  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  ادخ  دریمب 
. دینک ادپ  ار  نآ  هحفص ي  هرامش ي  حیتافم  باتک  تسرهف  رد 

؟ مینک رادید  ایند  نیمه  رد  ار  نامز  ماما  میناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ مینک رادید  ایند  نیمه  رد  ار  نامز  ماما  میناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

يارب راوگرزب  نآ  ندوب  هتخانـشان  هکلب  تسین  یکیزیف  ینامـسج و  ندـش  ناهنپ  تبیغ و  جـع )  ) نامز ماما  تبیغ  تقیقح  هک  یئاـجنآ  زا 
تسا نکمم  ساسا  نیا  رب  مانمگ ، یلو  دنراد  مدرم  نیب  ناهج و  رد  يا  هتسویپ  رثؤم و  روضح  ترضح  نآ  رگید  ترابع  هب  تسا و  مدرم 

تخانـش و اب  هارمه  تاقالم  هتبلا  راوگرزب . نآ  هن  میئام  تسا  باجح  رد  هکنآ  دیـشاب و  هتخانـشن  یلو  دیـشاب  هدید  ار  ترـضح  نآ  اهراب 
امش تسا  هدومرف  ترضح  نآ  دوخ  هکنانچ  تسا  نکمم  هرمزور  یگدنز  رد  ترضح  نآ  اب  ندش  نوگمه  درکلمع و  حیحصت  تفرعم و 

ع)  ) ماما تبیغ  زا  روظنم   : " دـنا هدومرف  هراب  نیا  رد  هر )  ) یئابطابط همالع  داتـسا  ترـضح  مینک . یم  ادـیپ  ار  امـش  دوخ  اـم  دیـشاب  بوخ 
نکمم تروص  هس  هب  ترـضح  نآ  اب  ییورایور  رادید و  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  ناونع " تبیغ  هکلب "  تسین ، مسج  صخـش و  تبیغ 

هنوگ نیا  دنشاب ، سانشان  هدننک ، رادید  يارب  الماک  هک  يروط  هب  ناشیا ، یعقاو  ریغ  ناونع  اب  (ع ) يدهم ترـضح  رادید  دیآ : شیپ  تسا 
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دنیامن یم  دروخرب  ناشیا  اب  هک  يدارفا  ای  و  دنراد ، تنوکـس  ناشیا  یگدنز  لحم  رد  هک  یناسک  يارب  میاد ، روط  هب  یناوارف  هب  و  رادید ،
رگم هدننک ـ  تاقالم  ار  رما  نیا  هکنیا  نودب  ناشیا ، یقیقح  ناونع  رد  ترـضح  نآ  اب  رادید  دهد . یم  يور  دـشاب ـ  هک  يا  هطقن  ره  رد   ـ

اب ترضح  نآ  اب  رادید  دوشیم . لماش  ار  هدش  لقن  ياهرادید  رثکا  هک  تسا  یتلاح  نامه  نیا  دشاب . هجوتم  رادید ـ  نتفرگ  نایاپ  زا  سپ 
رادید هدهاشم و  رابخا  رد  رادید  هنوگ  نیا  دـشاب . رما  نیا  هجوتم  تاقالم  يانثا  رد  زین  هدـننک  رادـید  هک  یلاح  رد  ناشیا ، یقیقح  ناونع 
هطبار رد  اما  دراد . تافانم  جع )  ) يدهم ترضح  لماک  همات و  تبیغ  اب  دشابیم و  تحلصم  فلاخم  ًابلاغ  اریز  تسا ، هدش  لقن  مک  رایسب 
رادید زا  ار  دوخ  روظنم  دوش و  ورهبور  اهناسنا  ریاس  دـننام  رظن ، دروم  درف  اب  بانج  نآ  تسا  یفاک  ترـضح ، نآ  اب  ییورایور  تیفیک  اب 

نآ هکلب  دناسانـشب . دوـش ـ  هجوـتم  ییوراـیور  ماـمتا  زا  سپ  هک  ياهنوـگ  هب  هچرگا  وا ـ  هب  ار  دوـخ  یقیقح  تیـصخش  دزاـس و  هدروآرب 
هب " ع " ماـما تاـقالم ، ماـگنه  هک  یتروص  رد  هتبلا ، دـنکیم . كرت  ار  هدـننک  تاـقالم  رادـید ، ناـیاپ  زا  سپ  يداـع ، روـط  هب  ترـضح ،

نیا و  تسین . زاجعا  قیرط  هب  ندـش  ناهنپ  زا  ياهراچ  دورب ، ناشیا  هّماع  تبیغ  يافتنا  نتفر و  نایم  زا  میب  هک  دریگ  رارق  انگنت  رد  ياهنوگ 
: هکنیا هب  عجار  تسا . مزال  دوعوم  زور  قّقحت  يارب  ناشیا  تبیغ  يرارق  رب  اریز  دراد ، تقباطم  تازجعم  نوناـق  اـب  طیارـش  نیا  رد  هزجعم 
هک هدش  هتفگ  تایاور  یضعب  رد  هکنیا  و  يرآ ، تفگ : دیاب  دوش ؟ فّرشم  ترضح  نآ  تمدخ  یـسک  تسا  نکمم  يربک ، تبیغ  رد  ایآ 

یتشرس كاپ  هعیـش  ره  يراب ، دنراد . تباین  ماما و  نآ  ندید  ياعدا  هک  دنتـسه  یناسک  روظنم  دینک ؛ بیذکت  ار  ترـضح  ندید  نایعدم 
شیوخ نورد  هدرک و  زیهرپ  كوکشم  ههبش و  دراوم  ناهانگ و  زا  دوش ، شقیفر  قیفوت  دیاب  یلو  دنک ، تاقالم  ار  ترضح  نآ  دناوت  یم 

ار دوخ  ناج  یلاعت  قح  رکذ  تابحتـسم و  تابجاو و  ماـجنا  هدیدنـسپ ، تافـص  نیقی و  ناـمیا و  هب  یفرط  زا  دـنک و  كاـپ  اهـشافخ  زا  ار 
. دریگ ندیبات  شمشچ  رد  وا  لامج  و  لد ، رد  وا  تیالو  رون  ات  دشاب ، اشوک  هعماج  حالـصا  مدرم و  ياهیدنمزاین  عفر  رد  هدرک و  هتـسارآ 

همالع رـضحم  رد  1 ـ ذـخآم : عبانم و  ( 1 ! ) تسا ناـیع  مخر  هنرو  یباـجح ، دوخ  وـت  اـتفگ  ؟ تسا ناـهن  ارچ  نم  زا  تهاـم  يور  هک  متفگ 
155 ص 154 ـ  یهاشورسخ ، يداه  یئابطابط ،

ناشیا هب  ار  یعوضوم  دـهاوخ  یم  ملد  درک  تفایرد  ار  شباوج  تشون و  ناشیا  هب  يا  همان  ناوت  یم  ایآ  درک  تاقالم  ار  ناـشیا  ناوت  یم  روطچ 
؟ تسیچ ناشیا  رظن  منادب  منک و  ضرع 

شسرپ

هب ار  یعوضوم  دـهاوخ  یم  ملد  درک  تفایرد  ار  شباوج  تشون و  ناشیا  هب  يا  همان  ناوت  یم  ایآ  درک  تاقالم  ار  ناشیا  ناوت  یم  روطچ 
؟ تسیچ ناشیا  رظن  منادب  منک و  ضرع  ناشیا 

خساپ

هاگره هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ترـضح  زا  رئازلاۀفحت  باتک  رد  دیامرفیم  نانجلاحیتافم  باتک  رد  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم 
ینا مهللا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب   » سیونب ار  تارابع  نیا  يذغاک  رد  یشاب  فئاخ  يرما  زا  ای  دشاب  یلاعت  يادخ  يوس  هب  یتجاح  ار  وت 
بآ رد  هدب و  رارق  لِگ  زا  ياهلولگ  رد  هدیچیپ  ار  نآ  سیونب و  ار  دوخ  تجاح  نآ  رخآ  رد  تسه و  حیتافم  رد  هک  رخآ  ات  کیلا » هجوتا 

ص نانجلاحـیتافم ، ، ) دـنکیم داجیا  تراک  رد  شیاشگ  يدوز  هب  دـنوادخ  هَّللاءاشنا )  ) زادـنیب یهاچ  رد  ای  هناخدور ) بآ  لـثم   ) يراـج
ماما اـب  تاـقالم  میرادـن . يدنتـسم  صوصخ  نیا  رد  تسا و  هدـشن  نارکمج  هاـچ  لـثم  یـصاخ  هاـچ  زا  تبحـص  تاـیاور  رد  یلو  ( 974

، ینعی دـعب ؛ ود  ققحت  هب  زاین  یهلا  يایلوا  اب  تیخنـس  ندروآ  تسد  هب  دراد . نانآ  اـب  تیخنـس  هب  زاـین  یهلا  ياـیلوا  رگید  و  جـع ) ) ناـمز
دنبلاط ار  نایرونرم  نایرون  دـش . دـهاوخ  لصاو  زین  ناـنآ  ياـقل  هب  دومن ، هیبش  یهلا  ياـیلوا  هب  ار  دوخ  یـسک  رگا  دراد . لـمع  تفرعم و 
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نآ هب  هبـشت  تسام  هفیظو  هچنآ  میتسین ، نامز  ماما  اب  تاقالم  يانعم  هب  طابترا  هب  فلکم  ام  دنامن  هتفگان  یلو  دنبذاج  ار  نایرانرم  نایران 
ار هلأسم  نیا  میشاب . ناشیا  تمدخ  رد  هراومه  هدوب و  ترضح  نآ  هدامآ  زابرـس  لاح  همه  رد  دیاب  ام  تسا  نانآ  هار  ندومیپ  تارـضح و 

نامیا هک  یناسک  يا  نوحلفت ؛ مکّلعل  هّللاوقتا  اوطبار و  اورباـصو و  اوربصا  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی  : » هدومرف ناـیب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 200 
ماما دیوش .» راگتـسر  هک  دشاب  دیزاس ، هشیپ  ار  یـسرتادخ  اوقتو و  دییامن  هطبارم  دیراداو و  ربص  هب  ار  رگیدکی  دـینک و  ربص  دـیاهدروآ ،

رد و  دیـشاب ) هتـشاد  تماقتـسا  یهلا  فیلاکت  ماجنا  رد  ینعی   ) ضیارف يادا  رب  دینک  ربص  : » دـنیامرفیم هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب
ماما اب  هطبارم  ص105 ) دیفم ، خیش  ۀینغلا ، باتک  «، ) دییامن هطبارم  دیـشکیم ) ار  شراظتنا  هک   ) ناتماما اب  دینک و  يرادیاپ  نانمـشد  ربارب 

هک تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و  ندرگ  وا  يرای  يوریپ و  تمدـخ و  رب  نتـسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  جـع ) ) ناـمز
ماجنا ناشباحـصا  ترـضح و  نآ  هک  میهد  ماجنا  ییاهراک  دیاب  نینچمه  دوشن . ادـج  وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ  ماما  هب  ار  دوخ  یمدآ 
اورما هاکزلا و  اوتآو  هولـصلا  اوماقا  ضرالا  یف  مهاّنکم  نا  نیذلا  : » دیامرفیم ناشیا  باحـصا  يدهم و  ترـضح  هب  عجار  نآرق  دنهدیم .

هب هدیـشخب و  قحتـسم ) هب   ) تاکز هتـشاد و  اپ  هب  ار  زامن  میهد  ییاناوت  ناـنآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناـسک  رکنملا ؛ نع  وهن  فورعملاـب و 
؛ تسا دـمحم  لآ  يارب  هیآ  نیا  : » دـنیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  هیآ 41 .) جـح ، « ) دـننک یهن  رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم 
، میشاب ترضح  نآ  نارای  باحصا و  زا  میهاوخیم  مه  ام  رگا  هجیتن  رد  ص 87 .) ج 2 ، یمق ، ریسفت  «، ) وا باحصا  و  جع ) ) يدهم ینعی ،
هب ترـضح  نآ  هقـالع  هکلب  دـنزرویم . قشع  دوخ  نایعیـش  هب  ادـیدش  ناـمز  ماـما  مینادـب ؛ تسا  بوخ  میزرو . ماـمتها  روما  نیا  هب  دـیاب 
زا دننکیم . اعد  دوخ  نایعیش  يارب  هراومه  ناشیا  میراد . ترضح  نآ  هب  تبسن  ام  هک  تسا  ياهقالع  زا  رتشیب  یلیخ  ناشناتسود  نایعیش و 
امش مینکیمن و  یهاتوک  امـش  لاوحا  تیاعر  رد  زگره  ام  مکرکذل ؛ نیـسانالو  مکتاعارمل  نیلمهم  ریغ  انا  : » تسا هدش  لقن  ترـضح  نآ 

وا عیطم  ینعی  وا  اـب  یگتـسویپ  تسا . راوـگرزب  نآ  تیاـضر  بلج  تساـم  رب  هچنآ  ص 174 .) ج 53 ، راونـالاراحب ، «) میربیمن داـی  زا  ار 
تاروتسد هب  لمع  اب  جع ) ) نامز ماما  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  دیاب  ام  تسا  جرف  راظتنا  تسا  هدش  شرافـس  دایز  تایاور  رد  هچنآ  ندوب .

ترـضح یعقاو  رظتنم  تایـصوصخ  هک  تساجب  رایـسب  ورنیا  زا  میراد . هگن  مادتـسم  تباث و  یعقاو  ياـنعم  هب  جرف  راـظتنا  ترـضح و  نآ 
ص ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ( ؛ » جرفلا راظتنا  هدابعلا  لضفا  : » دومرف ادخ  لوسر  مینک . یلمع  دوخ  رد  ار  نآ  سپـس  مینادب و  ار  جع ) ) يدهم

دشاب یسک  رظتنم  اتقیقح  ناسنا  یتقو  دنک . یگدنز  یعقاو  رظتنم  کی  دننام  هک  تسا  نیا  (ع ) نامز ماما  رظتنم  هفیظو  دیدج ) پاچ  ، 334
لیاسو دنکیم ، بترم  زیمت و  ار  هناخ  امتح  دـشاب  نامهیم  رظتنم  رگا  لاثم  ناونع  هب  دراد . وا  ندوب  رظتنم  زا  ناشن  شتانکـس  راتفر و  مامت 

هدوب نامهیم  رظتنم  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  یـسک  نینچ  دنامیم . راظتنا  رد  باداش  ياهرهچ  بترم و  سابل  اب  دنکیم و  هدامآ  ار  ییاریذپ 
تسا و هدیـشوپ  يزیمت  بترم و  سابل  هن  تسا و  هدومن  هدامآ  ار  ییاریذـپ  لیاسو  هن  تسا و  هدرک  بترم  ار  هناخ  هن  هک  یـسک  اما  تسا .

دنهاوخ وا  ییوگهفازگ  رب  درک و  دـنهاوخ  دنخـشیر  ار  وا  همه  هدوب  ناـمهیمراظتنا  رد  هک  دـنک  اـعدا  رگا  تسا  ناـمهیم  رکف  هب  ًالـصا  هن 
هدیمهف ناسنا  ياعدا  زا  هکنآ  زا  لبق  راظتنا  نیاربانب  دننارجه  قحتسم  نینچ  نازاب  قشع  غورد  فال  یهز  رای  زا  هلگ  قشع و  فال  دیدنخ .

ناتـسود و رامـش  رد  دراد  ار  نامز  ماما  تیـالو  یتسود و  ياـعدا  هک  ار  یـسک  ره  ناوتیمن  دوشیم . هدـیمهف  وا  رادرک  راـتفر و  زا  دوش 
رظتنم کی  هک  تسا  نشور  یحیـضوت  نینچ  اب  دـیوگبراطع .» هکنآ  هن  دـیوبب  دوخ  هک  تسا  نآ  کـشم   » يرآ دومن . دادـملق  وا  نارظتنم 

وا هب  ار  ربخ  نیا  هک  هظحل  ره  رد  ینعی  دـشاب . (ع ) نامز ماما  روهظ  رظتنم  هظحل  ره  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  شراتفر  دـیاب  نامز  ماـما  یعقاو 
. دیامن ادف  ترـضح  نآ  هار  رد  ار  دوخ  هدومن و  داهج  شیوخ  ناج  لام و  اب  نامز  ماما  يرای  يارب  دـشاب  هدامآ  دوش و  لاحـشوخ  دـنهدب 

اهیگدولآ اهیگتسبلد و  اهیگتسباو و  زا  دناوتیمن  یسک  نینچ  هک  ارچ  تسین  ایند  هب  یگتـسبلد  هانگ و  لها  یعقاو  رظتنم  کی  نیاربانب 
فیاظو یخرب  ناوتیم  هدـش  رکذ  تاکن  هب  هجوت  اب  دـشاب . (ع ) نامز ماـما  سدـقم  فادـها  تهج  رد  تمدـخ  هب  هداـمآ  درادرب و  تسد 

تایصوصخ زا  دسانشن و  ار  دوخ  نامهیم  ناسنا  ات  تسا ؛ تفرعم  راظتنا  طرـش  نیلوا  تفرعم : . 1 درک : رکذ  نینچ  ار  (ع ) نامز ماما  رظتنم 
ار یسک  ناسنا  رگا  اما  دسانشب  بوخ  ار  وا  هک  دنیشنیم  یسک  راظتنا  رد  ناسنا  یماگنه  اهنت  دش . دهاوخن  وا  رظتنم  دشابن  علطم  وا  بوخ 
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نینچ مه  نامز  ماما  راظتنا  دروم  رد  دنام . دهاوخن  وا  رظتنم  تشاد و  دهاوخن  یتیمها  شیارب  دمآ  دهاوخ  صخش  نآ  هک  دنادب  دسانشن و 
ار وا  هک  یناسک  اما  دنـشکیمن  ار  وا  راـظتنا  زگره  رگید ، ناـیدا  لـها  اـی  راـفک و  دـننام  دنـسانشیمن  ار  ترـضح  نآ  هک  یناـسک  تسا .

دنـشاب ناملـسم  رهاظ  هب  هچ  رگا  دنـسانشیمن  ار  ناـمز  ماـما  هک  یناـسک  دـننامیم . وا  رظتنم  دـننادیم  ار  وا  ماـقم  شزرا و  دنـسانشیم و 
هتیم تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هکنانچ  دناهتفر . ایند  زا  تیلهاج  لاح  رد  دنریمب  لاح  نیا  رد  هچنانچ 

نیلوا نیاربانب  ص 331 .) ج 32 ، راونالاراحب ، « ) تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  ندرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماـما  دریمب و  سک  ره  هیلهاـجلا ؛
شزرا دـشاب  رتشیب  نامز  ماما  هب  تبـسن  ناسنا  تفرعم  رادـقم  ره  هک  تسا  یعیبط  تسا و  نامز  ماما  دروم  رد  تفرعم  داجیا  راظتنا ، طرش 

دارفا هک  یلاح  رد  دـش . دـهاوخ  ترـضح  نآ  دوجو  هنـشت  رتشیب  درب و  دـهاوخ  یپ  شیپ  زا  شیب  وا  تمظع  هب  هدرک و  كرد  رتشیب  ار  وا 
زا تهج  نیدب  تشاد و  دنهاوخن  ناشیا  سدقم  دوجو  هب  تبسن  شطع  یگنـشت و  ساسحا  زگره  ترـضح  نآ  شزرا  هب  هاگآان  لهاج و 

ماما تخانـش  هتبلا  دنناریح  نارظنبحاص  هنیآ  نیا  رد  هک  دـسرن  یمعا  هرپ ي  بش  هب  دیـشروخ  لصو  يرآ  دنتـسه . نوریب  نارظتنم  هرمز 
هچ رد  شتدالو  خـیرات  تسا و  مهدزاود  ماما  هکنیا  دـننام  تسا  ترـضح  نآ  دوجو  یخیراـت  تخانـش  لوا  هنوگ  تسا . هنوگ  ود  ناـمز 
ره راک  تخانـش  نیا  هک  تسا  ترـضح  نآ  تینارون  ماـقم  تخانـش  (ع ،) ناـمز ماـما  تخانـش  رگید  هنوگ  اـما  نآ . دـننام  تسا و  یلاـس 

ماقم هب  ار  ترضح  نآ  هک  دنتـسه  یناسک  (ع ) نامز ماما  صاخ  باحـصا  تقیقح  رد  و  دهاوخیم . يدایز  تقایل  تیفرظ و  تسینیـسک و 
هیـصوت نآ  بیجع  قیمع و  یناـعم  رد  لـمأت  هریبک و  هعماـج  تراـیز  هب  عوجر  تماـما  میظع  ماـقم  زا  یهاـگآ  يارب  دناهتخانـش  تینارون 

ماما تمظع  ماقم و  هب  يدح  ات  ار  ناسنا  دناوتیم  تسا  هدش  هتـشون  (ع ) نامز ماما  دروم  رد  هک  يربتعم  بتک  ندـناوخ  نینچمه  دوشیم .
ار نآ  دـننک و  داـجیا  دوـخ  رد  دـیاب  ترـضح  نآ  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  (ع ؛) ناـمز ماـما  هب  تـبحم  . 2 دزاس . انـشآ  (ع ) نامز
وا هک  مه  دـنچ  ره  دـشاب  هتـشادن  تبحم  وا  هب  تبـسن  دـیاین و  شـشوخ  شیوـخ  ناـمهیم  زا  ناـسنا  اـت  هک  تـسا  یهیدـب  دـنهد . شیازفا 

ار دوخ  دشاب و  وا  مدق  رظتنم  دـناوتیم  هنوگچ  دـیایب  شدـب  دوخ  نامهیم  زا  ناسنا  رگا  دـشاب  وا  ندـمآ  رظتنم  اعقاو  دـناوتیمن  دسانـشبار 
فیاظو هب  دناوتیمن  دشاب  هدـشن  روهلعـش  هتفرگن و  لکـش  ناسنا  دوجو  رد  نامز  ماما  هب  تبحم  ات  سپ  دـنک . هدامآ  وا  زا  ییاریذـپ  يارب 

رد هک  اجنآ  تسا . هتـساوخ  ام  زا  ادخ  روتـسد  هب  زین  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ياهفیظو  نامز  ماما  هب  تبحم  . دیامن لمع  یعقاو  نارظتنم 
نارظتنم (ع ؛) نامز ماما  اب  تیخنـس  داجیا  . 3 (. 23 هیآ يروش ، « ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  : » دـیامرفیم میرک  نآرق 

ایآ دنـشاب . هتـشاد  (ع ) نامز ماـما  اـب  یلماـک  تیخنـس  هک  دـنهدیم  ناـماس  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  یلمع  يرکف و  یحور و  تیعـضو  یعقاو 
یتهباشم تیخنس و  چیه  وا  اب  اما  تشاد  ار  یسک  تبحم  ناوتیم  ایآ  تشادن ؟ تیخنس  تهباشم و  وا  اب  دوب و  یسک  مودق  رظتنم  ناوتیم 

نیا رد  اهنت  و  دوشیم . لصاح  يونعم  تاجرد  یقالخا و  لیاضف  اوقت و  نامیا و  تیوقت  قیرط  زا  نامز  ماما  اـب  تیخنـس  داـجیا  تشادـن ؟
تبحم هلعـش  دشاب  نامز  ماما  لیم  قباطم  شراتفر  ناسنا  هک  یتروص  رد  تشاد . ار  نامز  ماما  هب  تبحم  ياعدا  ناوتیم  هک  تسا  تروص 

. تخاس دهاوخ  راوگان  تخـس و  وا  رب  ار  شايرود  دروآ و  دهاوخ  دایرف  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  قشع  دیـشک و  دـهاوخ  هنابز  شلد  رد  وا 
نآ هب  زین  ناسنا  تبحم  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  ناسنا  هب  ترـضح  نآ  تبحم  دـشاب  رتشیب  نامز  ماما  اب  تیخنـس  ردـقچ  ره  هک  تسا  یعیبط 

نارظتنم اب  طابترا  . 4 دهد . ماجنا  ار  یهلا  ماکحا  ینید و  فیاظو  مامت  دنک  یعس  دیاب  یعقاو  رظتنم  سپ  تشگ . دهاوخ  رتنوزفا  ترضح 
زوریپ شتکرح  ات  دـشاب  هتـشاد  يدایز  ناروای  دـیاب  تسا و  یناهج  همانرب  کی  ترـضح  نآ  همانرب  هک  دـنادیم  ناـمز  ماـما  رظتنم  رگید ؛

نارگید دوخ و  ینامیا  تایحور  تیوقت  هب  اهنآ  اب  طابترااب  داتفا و  دـهاوخ  ترـضح  نآ  نارظتنم  نارای و  شرتسگ  رکف  هب  نیارباـنب  دوش .
يارب اعد  . 5 دیامنب . ترـضح  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  رگید  رظتنم  نانمؤم  کمک  هب  يوقتلا  ربلا و  یلع  اونواعت  ساسا  رب  ات  تخادرپ  دهاوخ 

دناسرب ار  وا  رتدوز  هچ  ره  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  دـشکیم و  ار  بوبحم  راظتنا  هظحل  ره  یعقاو  رظتنم  (ع ؛) نامز ماـما  روهظ  رد  عیرـست 
نامز ماما  جرف  رد  عیرـست  يارب  ياعد  دشابیم . شترـضح  نآرظتنم  یگـشیمه  فیاظو  زا  ترـضح  نآ  جرف  يارب  ناوارف  ياعد  نیاربانب 

يدـنچ هک  تسا  یقـشاع  نارظتنم  هنیرید  تداع  بوبحم  زا  ندرک  دای  ترـضح ؛ ناوارف  داـی  . 6 دشابیم . زین  ترـضح  نآ  هیـصوت  دروم 
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هب دننکیم . مارآ  وا  مان  وا و  دای  اب  لقا  ار ال  دوخ  لاح  دـننیبب و  ار  وا  راظتنا  اهتدـم  زا  سپ  دناهتـسناوتن  اما  دنتـسه  شیوخ  بوبحم  رظتنم 
نارظتنم هک  تسا  يرگید  هفیظو  نایعیـش  هب  ماما  تیانع  ماقم و  تامارک ، ثیداحا ، رکذ  اب  نایعیـش  هب  وا  تیانع  رـصع و  ماما  ندروآ  داـی 

ای زیزع و  نآ  یتمالس  يارب  هقدص  نداد  . 7 دنرادیم . هگن  هدنز  ار  ترـضح  نآ  دای  مان و  هراومه  قیرط  نیدب  دننکیم و  ساسحا  یعقاو 
داجیا . 9 نارگید . هب  نداد  دیما  و  (س ) ارهز فسوی  نآ  بالقنا  مایق و  رب  يراودیما  . 8 جع .) ) يدهم ترضح  هب  ییاهباوث  ندومن  هیده 

امـش زا  کی  ره  امهـس ؛ ول  مئاقلا و  جورخل  مکدـحا  ندـعیل  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  ترـضح  روهظ  يارب  یمزر  مئاد  یگداـمآ 
جیسب رد  تکرش  ورنیا  زا  ح 146 .) ص 366 ، ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دشاب ریت  کی  هیهت  اب  دنچ  ره  ددرگ  هدامآ  دیاب  ( جـع ) مئاق مایق  يارب 

قلخلا و يرا  نا  یلع  زیزع   » كراـبم دوجو  نآ  تراـیز  زا  ندوـب  مورحم  تلع  هب  ندوـب  نوزحم  . 10 دـشابیم . نارظتنم  فیاظو  زا  یکی 
« مونشن ار  وت  ناهنپ  راکشآ و  نخس  يوشن و  هدید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  تسا  نارگ  نم  رب  يوجن ؛... اسیسح و ال  کل  عمـسا  يرتال و ال 
رب يولع  لدـع  تموـکحیزوریپ  ترـصن  زا  دوـصقم  شیاـشگ و  يزوریپ ، ترـصن ، ینعی ، جرف  اریز  هعماـج : حالـصا  . 11 هبدـن .) ياعد  )

جرف راظتنا  نیاربانب  دریگیم  تروص  جـع ) ) رـصع ماما  يربهر  هب  هک  يرتسگ  لدـع  يزوریپ  تسا  داد  یب  كرـش و  رفک و  ياهتموکح 
نیا ودشاب  یتموکح  نینچ  لیکـشت  ناهاوخ  اتقیقح  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رظتنم  یناهج و  گرزب و  نامرآ  نیا  نتفایققحت  راظتنا  ینعی 
کی دح  رد  جرف  راظتنا  هنرگ  دشاب و  یهابت  متس و  زا  نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم  صخـش  هک  تسا  تسار  يدج و  هاگ  نآ  هتـساوخ 
جرف رظتنم  اتقیقح  هک  یسک  اریز  تسا  جرف  دوخ  جرف  راظتنا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ورنیازا  دوب  دهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعش  اعدا و 

هک تسا  یناسنا  وا  دزاسیم و  راوتـسا  داد  لدع و  هیاپ  رب  ار  دوخ  یگدـنز  تسوا  رتسگ  لدـع  تموکح  سیـسأت  ادـخ و  تجح  روهظ  و 
یگدنز رد  ار  یتموکح  نینچ  وا  لدع  تموکح  لیکـشت  زا  لبق  درادـن و  یتوافت  شکولـس  ریـس و  راتفر و  هوحن  رد  ماما  تبیغ  روضح و 

لمع رد  زین  نآ  راثآ  دراد و  نآ  هب  قشع  نامیا و  لدـع و  قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح  جرفراظتنا  نیاربانب  تسا  هتخاس  رادـیاپ  دوخ 
تاسدـقم هب  تبـسن  ییانتعا  یب  یتوافت و  یب  اب  دـیآیمن و  تسد  هب  راعـش  ظفل و  اـب  یقیمع  لیـصا و  تقیقح  نینچ  ددرگیم و  ناـیامن 

نیا رب  یـضعب  هک  دوشیم  نشور  جرف  راظتنا  زا  ریـسفت  کی  یتسردان  اج  نیا  زا  تسا  ضقانت  ضراعت و  رد  یناـسنا  ياـهتلاسر  ینید و 
هکنیا دیما  هب  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  درذگیم ، رـشب  عماوج  رد  هچنآ  هب  تبـسن  یتوافت  یب  ینعی  جرف  راظتنا  هک  دنتـسه  ماخ  روصت 

هب ییانتعایب  یتوافتیب و  اب  تسا و  زاستیلوؤسم  نیرفآدهعت و  جرف  راظتنا  هک  یلاح  رد  دیامن . حالـصا  اراهنآ  دـنک و  روهظ  نامز  ماما 
هب نامیا  ب ) تلیـضف . ياوشیپ  لداع و  موصعم و  ماما  تفرعم  فلا ) ینعی : جرف  راظتنا  دراد . تافانم  تیلـضف  تقیقح و  رـشب و  تشونرس 

ك) شخب . دیون  نشور و  ياهدـنیآ  هب  دـیما  ه ) یناسنا . ياهشزراو  تلادـع  هب  قشع  ج ) هشیپ . تلادـع  یهلا و  يربهر  تدایق  تماما و 
دـهعت و هیحور  نتـشاد  خ ) یقـالخا . ینید و  نیناوـق  نیزاوـم و  تیاـعر  ح ) رتـسگ . لدـع  هشیپ و  لدـع  یتـموکح  يرارقرب  يارب  شـالت 

نامز رد  هاگ  ره  دراد و  یلاع  یماقم  يرظتنم ، نینچ  تسا و  تدابع  نیرتهب  لامعا و  نیرتهب  هک  تسا  جرف  راظتنا  نیا  يریذـپتیلوؤسم .
، دـننکیم داهج  ادـخ  هار  رد  وا  نامرف  تحت  هدـنز و  جـع ) ) تجح ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یناـسک  هلزنم  هب  دورب  اـیند  زا  تبیغ 
اب ص 190-193  هاـمریت 1374  لوا  پاـچ  مق  هیملع  هزوح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد  رون ، ناـیهار  هشوتهر  ص 125 -  ج52  راونالاراحب  )

ناگرزب زا  یـضعب  رظن  رب  انب  یتح  تسین و  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  يارب  شالت  ام  هفیظو  هک  تسا  تسرد  مهم : يروآداـی  فرـصت .)
ناسنا هن  تسا  روصت  لباق  یلح  همالع  یلیبدرا و  سدقم  لاثما  يارب  دشاب  نکمم  مه  رگا  دشاب و  یم  ردان  دیعب و  یلیخ  هلأسم  نیا  ققحت 

ماما اـب  طاـبترا  داـجیا  اـم  هفیظو  املـسم  دوش -  طـلخ  دـیابن  طاـبترا  ثحب  اـب  تاـقالم ، ثحب  یلو  بوخ ، نمؤم و  دـنچ  ره  يداـع  ياـه 
، نیـسای لآ  ترایز  هبدن ، ياعد  ندناوخ  قیرط  زا  دوش  یمن  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قفوم  یتقو  نامز  ماما  رظتنم  دشاب -  یم  جع ) ) رـصع

نآ اب  ار  دوخ  طابترا  نارکمج  دجسم  هب  نتفر  قیرط  زا  زین  تسا و  هدش  هیـصوت  رایـسب  ناگرزب  فرط  زا  هک  نامز  ماما  زامن  دهع ، ياعد 
رـضحم رد  ار  دوخ  هتـشاد و  تساوخرد  یهلا  ضیف  هطـساو  ناونع  هب  ناشیا  زا  يونعم  يدام و  ییاشگ  هرگ  يارب  دیامن و  ظفح  ترـضح 

. دنیب یم  ناشیا 
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ماجنا یصخشم  لامعا  زور  هنابش  لهچ  دندوب  هدومرف  دننک  تاقالم  ار  جع " " نامز ماما  راب  نیدنچ  دندوب  هدش  قفوم  هک  راوگرزب  کی  زا  یتیاور  رد 
؟ دیسیونب ار  لامعا  نآ  دنا  هدمآ  ناشرادید  هب  ترضح  هک  دنا  هداد 

شسرپ

لامعا زور  هنابـش  لهچ  دندوب  هدومرف  دـننک  تاقالم  ار  جـع " " نامز ماما  راب  نیدـنچ  دـندوب  هدـش  قفوم  هک  راوگرزب  کی  زا  یتیاور  رد 
؟ دیسیونب ار  لامعا  نآ  دنا  هدمآ  ناشرادید  هب  ترضح  هک  دنا  هداد  ماجنا  یصخشم 

خساپ

هب دینک  هعلاطم  ار  دنا  هدیدار  جـع " " نامز ماما  هک  یـصاخشا  هب  طوبرم  تایاور  دـیهاوخ  یم  رگا  یمارگ ، تسود  امـش  هب  خـساپ  زا  لبق 
باـــتک 539 و  ،ص548 ـ  هوــسا رـــشن  يا ، هرمک  رقاــب  دـــمحم  تــیآ ا ... حرـــش  هــمجرت و   ، ج2 یفاـک ، لوـصا  فبرــش  باــتک 
ياهنامز رد  صوصخم  لامعا  ماجنا  اب  هک  یناراوگرزب  دـنا  هدوب  امـش :  خـساپ  اـماو  دـینک . هعجارم  یناود  یلع  همجرت  ،ج13، راونالاراحب
ترضحو هبنشراهچ ، بش  لهچ  نارکمج ، دجسم  ای  هلهس  دجسم  رد  ندرک  هتوتیب  لثم  دنا . هدیـسر  جع "  " ترـضح رادید  هب  صوصخم 

ررکم هبنـشراهچ  بش  لهچ  ما ، هدرک  هدـهاشم  نارکمج  دجـسم  رد  یتاـمارک  مدوخ  ریقح   : " دـندومرف یـشعرم  یفجن  یمظعلا  ... تیآ ا
زا دـعب  دـشاب و  یم  یهلا  تاکرب  لوزنو  هجوت  دروم  هک  يا  هنکما  زا  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  منک و  هتوتیب  دجـسم  نآرد  هک  مدـش  قفوم 
هک تسا  یئاج  نیرتهب  نارکمج ) دجـسم  ) دشاب یم  جع " " رـصع یلو  كرابم  دوجو  هب  بستنم  هک  تسا  يدـجاسم  زا  هک  هلهـس  دجـسم 

سکره هک  تسا  هدـشن  دراو  يدـه  همئا  زا  یتایاور  داد  ماجنا  بش  لهچ  نیا  رد  دـیاب  هک  یلاـمعا  اـما  " 1." " تسا ترـضح  هب  بستنم 
سدـقم دجـسم  هلمج  زا  هطوبرم  بتک  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  دـهد  یم  ماجنا  یلامعا  دـشاب  یکاـپ  صـالخا و  اـب  هارمه  هک  دوخ  تین  قبط 

دناهداد ماجنا  هک  یلامعاو  عجارم  ءاملع و  تافرـشت  دروم  رد  هک  یمیظعریم  رفعج  دیـس  هتـشون  " جع ، " نامزلا بحاص  هاگیلجت  نارکمج 
تروص نیا  رد  هک  تسا  یفاک  میـسانشب  اتقیقح  ار  ترـضح  رگا  ام  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  هک  یمهم  هتکن  و  تسا . هدرک  ثحب 
دنوادخ اما  دندید  یم  ار  ترضح  كرابم  دوجو  هک  یناسک  دندوبن  مک  ربمایپ ( نامز  رد  اریز  مینیبب  ار  ترضح  ام  هن  دنیبب  ار  ام  ترـضح 

یلو دننکیم  هاگن  وت  هب  هک  ینیب  یم  ار  اهنآ  ینعی  " 2 "" نورصیب مه ال  کیلا و  نورظنی  مهارتو   : " دومرف نآرق  رد  اهنآ  ةرابرد  ناحبس 
مینیبب رنه  مینیبب  ار  جـع " " نامز ماما  كراـبم . دوجو  مینک  یعـس  اـم  رگا  لاـح  دنتـسین . تریـصب  لـها  یلو  دـنرظن  لـها  دـننیب  یمن  ار  وت 

هللا و ال مهملکیالو   " دـنک یمن  هاگن  هدـع  کی  هب  تمایق  زور  تساریـصب  ءیـش  لک  هب  هک  ادـخ  تسا :  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  تسارنه .
یمن ناشکاپ  دنک و  یمن  هاگن  اهنآ  هب  تمایق  زور  دـیوگ و  یمن  نخـس  اهنآ  اب  دـنوادخ  ینعی  " 3" " مهیکزی ۀـمایقلا و ال  موی  مهیلا  رظنی 

یم ار  ام  ترـضح  مینک ، تکرح  حیحیـص  ریـسم  رد  ًاعقاو  امرگا  اذلو  درادن . یفیرـشت  هاگن  يا  هدع  هب  تمایق  زور  دنوادخ  سپ  دنادرگ .
) مرکا ربمایپ  اه  یلیخ  هکنانچمه  تسین  زاسراک  یلیخ  یکیزیف  ندـید  هنرگ  تسا و  فرـش  اـم  يارب  ناـشیا  یفیرـشت  رظنو  ندـید  دـنیب و 
رد ییابطابط  همالع  ترضح  ".4 "و  تسا مهم  تریصب  يور  زا  ندید  اذل  دنتشادن و  تریصب  یلو  دندید  یم  ار  ارهز ( ترضح  و  یلعو (
امش تسا :  هدومرف  دوخ  جع " " نامز ماما  دنداد :  باوج  تسیچ ؟ جع "  " نامز ماما  هب  ندیـسر  هار  دندیـسرپ  ناشیا  زا  هک  یلاؤس  باوج 
رفعج دیـس  "، جع " نامزلا بحاص  ترـضح  هاگیلجت  نارکمج  سدقمدجـسم  ( 1"  ) 5." مینک یم  ادـیپ  ار  امـش  نامدوخ  اـم  دیـشاب  بوخ 

يداوج تیآ ا ... ترـضح  اه ، خساپ  اه و  شـسرپ  اه ، هیـصوت  ( 4  ) 77/ نارمع لآ  هروـس  ( 3  ) 198/ فارعا هروس  ( 2  ) ،ص57 یمیظعریم
،ص116 داش خر  نیسح  دمحم  ییابطابط ، همالع  رضحم  رد  ،ص74  یلمآ

؟ مینیبب ار  ناشیا  ًامتح  هک  میناوخب  ار  ییاعد  هچ  هک  تسا  نیا  مروظنم  ؟ دنوش یم  فرشم  ًامتح  اهاعد  زا  یتروص  هچ  رد  جع " " نامز ماما  اقآ 
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شسرپ

ار ناشیا  ًامتح  هک  میناوخب  ار  ییاعد  هچ  هک  تسا  نیا  مروظنم  ؟ دـنوش یم  فرـشم  ًامتح  اهاعد  زا  یتروص  هچ  رد  جـع " " نامز ماـما  اـقآ 
؟ مینیبب

خساپ

یضعبرد هک :  مینک  ضرع  رتشیب  حیـضوت  تهج  اما  دوش  یم  هدیمهف  یبوخب  لوا  لاؤس  باوج  زا  امـش  مود  لاؤس  باوج  یمارگ  تسود 
زا ای  هدـید و  باوخ  رد  ار  یماما  ای  و  مرکا ( ربمایپ  دـیناوت  یم  نآرق  هروس  ایو  اعد  نالف  ندـناوخ  اب  هک  تسا  هدـمآ  ) يدـه همئا  تاـیاور 
زا دناوخب  ار  دهع  ياعد  حابص  لهچ  سکره   : " دنیامرف یم  قداص ( ماما  دینک :  هجوت  لیذ  تایاور  هب  ًالثم  دیـشاب . ترـضح  نآ  ناروای 

رازه هملک  ره  هب  دنک و  هدنز  ترـضح  نآ  يرای  يارب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دریمب  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگاو  دـشاب  ام  مئاق  ناروای 
هک  " هدومرف راکذا  ۀصالخ  رد  ضیف  ثدحم  حابصم و  رد  یمعفک  خیـش  .1 "و  "" دنک وحم  وا  زا  هانگ  رازهو  دیامرف  تمارک  ار  وا  هنسح 

نیدلاو ای  نامدرم  زا  یکی  ار  ناماماو ( ناربمایپ  زا  یکی  دنیبب  باوخرد  دشاب  هتساوخ  سک  ره  هک  هیماما  باحصا  بتک  یـضعب  رد  مدید 
هروس هبترم  دص  سپسو  قلف ) سان و  هروس  ) نیتذوعم صالخا و  هروس  نورفاکلا و  اهیا  ای  لق  ردق و  لیل و  سمش و  هروس  دناوخب  ار  دوخ 

... ءاشنا ا" هدرک  هدارا  ار  هک  ره  دید  دهاوخ  هک  دباوخب  تسار  بناجب  وضو  اب  هبترم و  دص  وا  لآو  ربمایپرب  دتـسرفب  تاولـص  صالخا و 
ترـضح زا  ".3 "و  نیـسای لآ  سدـقم  ترایز  هلمج  نآ  زا  تسا  هدـش  دراو  رمألا  بحاـص  ترـضح  تراـیز  تهج  يا  هیعدا  زین  "2 "و 

هب هک  دینک  اعد  ارم  هک  مراد  اضاقت  یلاع  ترـضح  زا  متـسه  هادف  انحاورا  رـصع  ماما  ترایز  قاتـشم  هک  دـندرک :  لاؤس  تجهب  تیآ ا ...
هب دایز  شجرف و  لیجعت  رد  اعد  اب  نورقم  دـیئامن . شـسدقم  دوجو  ءادـها  تاولـص  دایز   : " دـندومرف باوج  رد  موش . لئان  تداعـس  نیا 
رد ام  هک  تسا  نیا  زیچ  نیرتمهم  هک  دـش  روآدای  ار  هتکن  نیا  دـیاب  نایاپ  رد  اما  " 4." " شیاهزامن ءادا  اب  دیوش  فرشم  نارکمجدجسم 

ترایز قیفوت  نآ  تاکرب  زا  یکی  تروص  نیا  رد  هک  مینک  لـمع  دـنا  هدومرف  تیب ( لـها  هک  هچنآو  یعرـش  هفیظو  هب  دـیاب  تبیغ  رـصع 
تهج دوخ  ندرک  هدامآ  ترضح و  نآ  روهظ  رظتنم  ترضح 2. نآ  لماک  تفرعم  تخانش و  نایعیش 1. ام  فیاظو  هلمج  زا  تسا . ناماما (

تموادم تالکشم 5. رد  ترضح  نآ  هب  لسوت  ترضح 4. نآ  یتمالس  تهج  هقدص  تامرحم 3. كرت  تابجاو و  ماجنا  اب  ناـشیا  روهظ 
ربص .6" کنید ، یلع  یبلق  تبث  بولقلا  بلقم  ای  میحر  ای  نمحر  ای  هللا  ای   : " هدومرف تیاور  قداص ( ماما  هک  اعد  نیا  ندـناوخ  رب  ندومن 
نید رد  يراوتـسا  شترـضح 8. هب  کـین  لاـمعا  باوـث  تاداـبع و  هیدـه  تـبیغ 7. ناـمز  رد  نانمـشد  شنزرـس  اـه و  یتخــس  هـب  ندرک 
نامه ( 3  ) ،ص888 یمق سابع  خیش  ، نانجلا حیتافم  ( 2  ) ،ص 235و236 رئازلا حابصم  ،ج102،ص111 ـ راونالا راحب  ( 1"  ) 5." تاداقتعاو

یمیظعریم رفعج  دیس  ،"ص192، جع " نامزلا بحاص  هاگیلجت  نارگمج  سدقمدجسم  دیحوت  رگدایرف  ( 4)

سح منک و  یم  ساسحا  ار  دنوادخ  تاقوا  یهاگ  هک  يدح  ات  ما  هدش  قفوم  یلیخ  هناتخبشوخ  مراذگب و  رانک  هب  ار  هانگ  ات  ما  هدرک  یعـس  یلیخ 
نم دیراذگب  رانک  ار  هانگ  امـش  هک  دنا  هتفگن  جع " " نامز ماما  رگم  تسا  نیا  نم  لاؤس  لاح  منیب  یم  ار  وا  میوگ  یم  نخـس  وا  اب  یتقو  هک  منک  یم 

، میآ یم 

شسرپ

منک یم  ساسحا  ار  دنوادخ  تاقوا  یهاگ  هک  يدح  ات  ما  هدش  قفوم  یلیخ  هناتخبشوخ  مراذگب و  رانک  هب  ار  هانگ  ات  ما  هدرک  یعس  یلیخ 
ار هانگ  امش  هک  دنا  هتفگن  جع " " نامز ماما  رگم  تسا  نیا  نم  لاؤس  لاح  منیب  یم  ار  وا  میوگ  یم  نخـس  وا  اب  یتقو  هک  منک  یم  سح  و 
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ار همطاف  يدـهم  يابرلد  يور  مناوتب  ات  منک  هچ  لاـح  منک  تاـقالم  ار  ناـشیا  ما  هدـشن  قفوم  نونکاـت  یلو  میآ ، یم  نم  دـیراذگب  راـنک 
؟ دراد دوجو  ییاعدو  رکذ  ایآ  ؟ منیبب

خساپ

همان رد  ءادف  یحور  ناشیا  منک ، یم  بلج  جـع "  " يدـهم ماما  نخـس  زا  يزارف  هب  ار  ناتهجوت  دـیا  هدرک  حرطم  هک  یلاؤس  اب  طابترا  رد 
ءالبلا مکب  لرتل  کلذ  الولو  مکرکذـل  نیـسانال  مکتاـعارمل و  نیلمهم  ریغ  اـنا   : " دـنیامرف یم  هنوگنیا  دـنا ، هتـشون  دـیفم  خیـش  هب  هک  يا 

دوب نیا  زج  رگا  هک  میربیمن  دوخ  رطاـخ  زا  ارامـش  داـی  مینک و  یمن  یهاـتوک  امـش  لاـح  تیاـعر  رد  اـم   ) ینعی ءادـعالا " مکتملطـصاو 
لاح تیاعر  رد  ام  دـنیامرف  یم  اعد  نیا  رد  جـع "  " ماما " 1 "" دنتسکش یم  مه  رد  ار  امش  نانمـشد  دروآ و  یم  يور  امـش  هب  اهیراتفرگ 

لامعا و رد  تبظاوم  اب  رگا  نیاربانب  دراد  تقادـص  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  هک  تسا  موصعم  کی  هتفگ  نیا  مینک و  یمن  یهاـتوک  اـمش 
تـسا مزال  دـیاش  میربخ و  یب  نآ  زا  ام  هک  تسا  هدوب  راـک  رد  یتحلـصم  ًاـمتح  دـیا  هدـشن  ترـضح  رادـید  هب  قفوم  مه  زاـب  ناـترادرک 

یلمع رگا  دـیهد . ماجنا  هرابود  دـشاب  مزال  هدوبن و  صلاخ  دـیا  هداد  ماجنا  هچنآ  اسب  هچ  . دیـشاب هتـشاد  دوخ  لامعا  رد  يرتشیب  ياهتبقارم 
زا یکیدوش  یم  ضرع  دراد  دوجو  ترـضح  رادید  يارب  ییاعد  رکذ و  ایآ  دیدوب  هدیـسرپ  هکنیا  و  دسر . یم  هجیتن  هب  ًامتحدشاب  صلاخ 

هروس هعمج  بش  ره  رد  سکره   : " دـنیامرف یم  هک  تسا  قداص ( ماما  شیامرف  دراد  تلالد  ترـضح  رادـید  رب  تراـشب  هب  هک  یتاـیاور 
تـسین رتهب  ایآ  زیزع  تسود  اما  دوب ". دـهاوخ  راوگرزب  نآ  نارای  زا  و  مئاق ( ترـضح  كرد  اب  رگم  دریمن  دـیامن  تئارق  ار  لیئارـسا  ینب 

؟  دیشاب مدرم  نیب  رد  ناشیا  يداع  روضح  ترضح و  روهظ  قاتشم  دیوش  لئان  ترضج  رادید  هب  دوخ  هک  دیشاب  نیا  رکف  رد  هکنآ  ياجب 
راکشآ تمدخ  قاتشم  ناشفوئر  بلق  دنا و  هدش  هتسخ  نتـسیز  هنایفخم  تبیغ و  نیا  زا  زین  جع " " يدهم ترـضح  هک  دینک  یمن  رکف  ایآ 

طیحت نا  یلع  زیزع  يوجن  الو  اسیـسح  کل  عمـسا  الو  يرتالو  قلخلا  يرا  نا  یلع  زیزع  " ؟ دنناشیا هب  جاتحم  ًادیدش  هک  تسا  یمدرم  هب 
راتفرگ اـهنت  وت  نم  رب  تسا  تخـس  يزار  هن  یـسفن و  وتزا  مونـشنو  منیبن  ارت  منیبب و  ار  مدرم  هک  نم  رب  تسا  تخـس  يولبلا " ینود  کـب 
ترضح جرف  هرابرد  دایز  ترضح  جرف  هرابرد  دایز  هک  تسا  هدش  دیکأت  ردق  نیا  ترـضح  جرف  يارب  اعد  رب  هک  تسین  تهج  یب  یـشاب 

 : دنیامرف یم  دنراد  یتبحـص  هراب  نیا  رد  نایهانپ  ياقآ  . تسامـش ياعد  نیمه  رد  امـش  راک  شیاشگ  جرف و  اریز  دینک  اعد  جع " " يدـهم
هب لیدـبت  دریگب  تروص  ترـضح  تبرغ  يارب  رگا   ) ام رایع  اب  ياه  هیرگ  تسا  همطاف  يدـهم  تسد  هیامرـس  ام  زوس  اـم  لد  اـم  ياـعد  "

تجاح تالسوت و  مامتو  تسا  هیامرس  نیا  دوبمک  رطاخب  دنا  هدوب  تبیغ  هدرپ  تشپ  ترـضح  لاح  هب  ات  رگا  هک  دنوش  یم  ییاه  هیامرس 
میدرک ادیپ  ار  یقیقح  طابترا  یتقو  مینک و  ادیپ  ار  یقیقح  طابترا  نآو  میوش  هناخ  بحاص  اب  انـشآ  ام  ات  تسا  هناهب  اه  تبحم  اهنتفرگ و 

ینیبب و ار  ام  دشاب  یک  كارنو ... انارت  یتم  تسا ". تبیغ  ياهربا  هدننک  فرطرب  هآ  نآ  هک  دیـشک  میهاوخ  ترـضح  ندوبن  زا  یهآ  کی 
نک رفس  مزع  هبعکز  یشاب . ام  ماما  وت  میوش و  عمج  وت  درگ  ام  هک  دسر  یم  يزور  ایآو  يا  هتـشارفارب  ترـصن  مچرپ  هک  مینیبب  ارت  زین  ام 
وت ییوت  ایب !  راگزور  رازلگ  هناگی  لگ  راهب  گشا  وت  زا  دش  سجرن  نماد  میرح  ایبراکشآ !  یک !؟ ات  ناهن  هچنغ  رطعوچ  ایب ! راید  نیا  هب 

رامـشیب جنر  نآ  تمیوگ  هک  ایب  ام  ۀمان  رجه  تخوس  مغ  هلعـش  نایم  ایب !  رادیاپ  لدع  یمقتنم  فیـس  وت  یلعز ( يا  هولج  وت  دمحم ( رون 
هک نک  باتـش  تسا  رید  مه  دوز  هچرگ  تندـمآ  يارب  ایب !  راهب  اهلـصف  دوش  وت  اب  هک  ایب  راـهب  زمر  زبس ، حور  ییوت ، همـشچ  لـالز  اـیب ! 
هار هب  رهد  ناگدنامرد  هدید  هتسشن  ایب !  راودیپس  وس و  کی  هب  باجح  نزب  رحـس  رـصق  ياه  هنادند  سپ  زا  باتب  ایبرامد !  بشز  يرآرب 

بیطخ یـشاب  وت  هک  نامز  نآ  شوخ  ایب !  رارقیب  ياهلد  هب  رارق  يا  وت  راهب  راد  هیالط  یکات  وت  راظتنا  هب  ایب !  راظتنا  يایرد  لحاس  ياـمه 
هب مسق  ایب  راو  دـیما  ناگتخوس  هب  مسق  حبـص ! هعیلط  اله  ! رثوک تمـصع  هب  مسق  ایب !  راـبغ  لدز  ییوش  وت  هک  ناـمز  نآ  شوخ  اـم  هعمج 
نآ هک  میوش  یم  رکذتمار  هتکن  نیا  نایاپ  رد  یناشاک " هدـیپس   ! " ایب رادـغاد  ياهلد  ترـسح  هب  مسق  جـع " " يدـهم ایب  ایب  نامیتی  کشا 

هتشادنپ میا و  هدومن  رفح  سسسیهاچ  شیوخ  ناهانگزا  ام  میروتسم . شیوخ  هانگ  باجح  رد  هک  مییام  هکلب  تسین  تبیغ  وترپ  رد  زیزع 
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زا تهام  يور  هک  متفگ  تسا . نایع  هاچ و  نوریب  راگن  نآ  هداتفا و  هاچ  نایم  دوخ  هکیلاح  رد  تسا  هداتفا  نآرد  يور  هم  فسوی  هک  میا 
اتفگ تسا  نیمه  سفن  متفگ  یتسه  وت  ات  هک  اتفگ  یک  ات  قارف  متفگ  تسا  نایع  مخر  هنر  یباـجح و  دوخ  وت  راـتفگ  تسا  ناـهن  ارچ  اـم 

ات مینزب  رانک  ار  دوخ  حور  یناـملظ  ياـهباجح  تمه  هدارا و  مزع و  هب  هک  تسا  نیا  تسامـشو  نم  هفیظو  هچنآ  سپ  تسا . ناـمه  نخس 
... ءاش ا نا  میوش . هناگی  یلیل  نآ  سدق  رضحم  بایفرش 

؟ دز فرح  وا  اب  دید و  باوخ  رد  ار  نامز ? ماما  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دز فرح  وا  اب  دید و  باوخ  رد  ار  نامز ? ماما  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

يارب یفلتخم  ياه  هویش  املع  ناگرزب و  هک  دوش  یم  ضرع  مبوخ ، تسود  امش  لاؤس  هب  خساپ  رد  یمارگ ؛ تسود  امش  روضح  مالـس  اب 
" هیقاولا ۀـنج   " رد یمعفک  میهاربا  خیـش  مینک . یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  هک  دـنا ، هدرک  رکذ  باوخ  رد  ناـمز ( ماـما  تیؤر 
، مدرم ریاس  ای  " هناگ ، 12 " همئا ءایبنا و  زا  یکی  تیؤر  هدرک  هدارا  سک  ره  هک  دوخ ، باحصا  بتک  زا  یـضعب  رد  مدید   : " تسا هدومرف 

هاگنآ نیتذوعم ؛ و  دـحا ، وه ا ... لق  و  نورفاکلا ، اهیا  ای  لقو  هاـنلزناانا ، و  سمـشلاو ، هروس  دـناوخب  سپ  باوخ ، رد  ار  دوخ  نادـنزرف  اـی 
یتسرد هب  سپ  تسار ؛ فرط  رب  دباوخب  و  هبترم ، دص  ربمغیپ  هب  دتـسرفب  تاولـص  و  هبترم ، دص  ار  دحا  اوه ... لق  ینعی  صالخا ، دـناوخب 

ياعد ( 1."  ) باوج لاؤـس و  زا  دـهاوخ  یم  هچنآ  هب  تفگ  دـهاوخ  نخـس  و  یلاـعت ، ... اءاـش نا  دراد ، دـصق  هک  ار  نآ  دـید  دـهاوخ  هک 
َکلَئـسأ یـضَْقنَت  ٌۀَطِـساب ال  ِهیدایَا  ّیفَخ و  ُهَفُْطل  ْنَم  ای  َکلَئـسأ  ّینإ  َمهّللا   : " تسنیا هدـش  رکذ  باوخ  رد  ماما (  تیؤر  يارب  هک  يرگید 

ره بلاطیبانبا " یلع   " ترابع ياجب  هدش  هتفگ  هک  بلاطیبا " نب  ّیلع  يالوم  ینَیُرت  ْنأ  یفَک  ِالا  ٍدـْبَِعل  ِِهب  َْتفََطل  ام  يذَّلا  َّیفَْخلا  َکِفُْطِلب 
دهاوخ یم  هک  يا  هروس  ره  اب  ءاشع ، زامن  زا  دعب  زامن  تعکر  ود  هک  یـسک  نینچمه  دربب . مان  دنیبب ، باوخ  رد  دهاوخ  یم  هک  ار  یماما 

هللا مسب   : " دید دهاوخ  باوخ  رد  دهاوخب ، هک  ار  راهطا (  همئا  زا  کی  ره  ای  و  مرکا ( ربمایپ  دناوخب ، هبترم  دص  ار  اعد  نیا  دعب  و  دناوخب ،
ندـید يارب  هک  يرگید  لمع  ( 2"  ) ًامالـس ًۀیَحت و  ٍدـمحم  لآ  َحاورا  ٍدـمحم و  َحُور  ینِم  َِلب  غّ رومالا  َّرِبَدـُم  ای  ِرُونلا  َرُون  ای  میحرلا  نمحرلا 

نب یـسوم  ترـضح  زا  يزعملا ، یبا  زا  هدرک  تیاور  صاصتخا  باتک  رد  ار  نآ  دیفم  خیـش  هک  تسا  نآ  هدـش ، هیـصوت  باوخ  رد  ماما (
و یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ  يوس  هب  تسا  یتجاح  وا  يارب  هک  یـسک  ره   : " دـیامرف یم  هک  ترـضح  نآ  زا  مدینـش   : " تفگ هک  رفعج (

يادخ اب  هک  ملاعلا " هللاو   " ینعی ام ، هب  دنک  تاجانم  و  بش ، هس  دنک  لسغ  سپ  دنادب ، ار  دوخ  هبتر  ماقم و  و  دنیبب ، ار  ام  هک  هدرک  هدارا 
و دنایامنب ، وا  هب  ار  ام  هک  ام ، ۀلیـسو  هب  وا  ترـضح  هب  دوش  لسوتم  و  ام ، قح  هب  ار  وا  دهد  مسق  هکنیا  هب  ام ، طسوت  هب  دنک  تاجانم  ملاع 

وا ماقم 

؟ میشاب هنوگچ  مینک و  تیاعر  دیاب  ار  یلامعا  ییاه و  همانرب  هچ  ناناوج  ام  جع )  ) رصع ماما  اب  تاقالم  يارب  1 ـ

شسرپ

؟ میشاب هنوگچ  مینک و  تیاعر  دیاب  ار  یلامعا  ییاه و  همانرب  هچ  ناناوج  ام  جع )  ) رصع ماما  اب  تاقالم  يارب  1 ـ
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خساپ

شدارم اهنت  ناسنا  هاگ  دـیبلط . یم  ار  ترـضح  تیانع  هجوت و  هن ،  ای  تسا  رظن  رد  يروضح  تاـقالم  اـیآ  تسیچ ؟ تاـقالم  زا  ناـتدارم 
وا یعقاو  رظتنم  ای  میترـضح و  بولطم  مینادـب  ام  هک  تسا  لصا  نآ  هک  ارچ  دـسر  یمن  بولطم  دایز  نیا  هک  تسا  ترـضح  يور  ندـید 

یلو دـندید  یم  ار  ترـضح  زور  ره  هک  دـندوب  یناسک  مه  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  اما  و  مییآ . یم  باسح  هب  ترـضح  هباحـص  زا  میتسه و 
ترـضح طخ  رد  رـصع  ماما  اب  تاقالم  زا  امـش  روظنم  منک  یم  نامگ  نم  اذـل  دروخ  اه  نآ  ترخآ  هن  ایند و  درد  هب  هن  ندـید  نیا  ـالمع 

هتـسارآ ار  دوخ  دـهد . یمن  ینعم  راظتنا  یگدومخ  اب  تسا و  هارمه  شورخ  شوج و  اب  راـظتنا  ینعی  دیـشاب  رظتنم  دـیاب  سپ  تسا . ندوب 
یگدیسر مدرم  روما  رب  دیشاب  هتشاد  قلخ  نسح  دینک  یگدنز  هعیش  لثم  دیشاب و  هعیـش  دیآ ، یم  شوخ  ار  ترـضح  هک  یتافـص  هب  دینک 

شنزرس دیسرتب و  ادخ  زا  سفناو .) لاومااب  ) دیـشاب هتـشاد  ادخ  هار  رد  داهج  دیـشاب . ربکتم  رافک  هب  تبـسن  و  دیـشاب . هتـشاد  عضاوت  دینک 
هیامن مامت  هنییآ  امش  لامعا  دیراذگب  دیشاب . یعقاو  ناملسم  دیزومایب و  ار  مالسا  لیـصا  تعیرـش  درادن . زاب  ناتهار  زا  ار  امـش  سک  چیه 

قیمع و دیشاب و  تسیز  هداس  تسا . نامز  ماما  اقآ  یضرم  هک  دیشاب  نئمطم  امتح  هک  دینک  تسیز  يروط  دینک  یعس  دشاب . لیصا  مالـسا 
هتـساوخ همئا  هک  هنوگنآ  دینک  لمع  تسرد  تسا  امـش  هدهع  رب  هک  یفیاظو  هب  ناتدوخ  یگدنز  لوط  رد  امـش  رگا  دـینک . رکف  هناکریز 

ياه تضایر  هک  تسین  يزاین  دمآ . دنهاوخ  امـش  ندـید  هب  جـع )  ) ترـضح دوخ  دـیا و  هدـش  عقاو  ناشیا  تیاضر  دروم  هک  دـینادب  دـنا 
دوش یم  هصالخ  شخب  هس  رد  هک  ناتدوخ  هفیظو  هب  هکلب  دینیبب . ار  ترضح  دیناوتب  ات  دیهد  ماجنا  هداعلا  قراخ  لامعا  ای  دیشکب  یصاخ 

. دمآ دنهاوخ  امش  ندید  هب  ناشدوخ  ترضح  هک  دیشاب  نئمطم  دینک ، لمع  دیاقع  قالخا ، ماکحا ،

؟  مینک تاقالم  ار  جع » نامز  ماما  ات  میهد  ماجنا  دیاب  هچ  - 1

شسرپ

؟  مینک تاقالم  ار  جع » نامز  ماما  ات  میهد  ماجنا  دیاب  هچ  - 1

خساپ

ماکحا و مینک ، لـمع  ناـمدوخ  يدرف  فیاـظو  هب  میوش و  هتـسارآ  کـین  قـالخا  هب  میـشوکب و  ناـمدوخ  سفن   ، ندرک حالـصا  رد  ًُـالوا 
كاپ رهاط و  حور  مارح  تاوهش  زا  سفن  نتشاد  هاگن  رثا  رد  ینعی  مینک ؛ هشیپ  ار  ینمادکپ  تراهط و  میدنبب . راک  هب  ار  نآرق  تاروتـسد 

ار دوخ  دومن و  تمواقم  وا  لباقم  رد  دیاب  دروآ  يور  تامرحم  فرط  هب  دوش و  شکرـس  تساوخ  سفن  هاگ  ره  هک  انعم  نیا  هب  و  ددرگ ،
اه توهـش  ربارب  رد  تمواقم  ینعی :  هفع } هوهـشلا  یلع  ربعلا  دـیامرف {:  یم  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  ترـضح  هکناـنچ  درک  ظـفح 
هب ندیسر  يارب  لمعلاوروتسد  نیرتمهم  سفن ، هیکزت  يوقت و  -1 زا :  تسا  ترابع  یتخبشوخ  تداعـس و  دیلک  تسا .  ینمادکاپ  تفع و 

؛ دندش هداتسرف  اهتما  نایم  رد  نآ  نتخاس  یلمع  يارب  مالسلا »  مهیلع  ءایبنا  یمامت  هک ، تسا  سفن  هیکزت  يوقت و  لیـصحت  یلاعتم  فده 
باتک و ار  اهنآ   ، دـناوخب ناـنآ  رب  ار  وت  تاـیآ  اـت  زیگنا  رب  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  اـهنآ  ناـیم  رد  اراـگدرورپ   : دـنیامرف یم  نآرق  هکناـنچ 

لاعتم دـنوادخ  هک  تسناد  ًاتقیقح  ناسنا  هاگ  ره  راگدرورپ  رـضحم  رد  یتسه .  میکح  اناوت و  وت  اریز  دـنک  ناش  هیکزت  زوماـیب و  تمکح 
تهج رد  شراـتفگ  رادرک و  ماـمت  دراد  رارق  راـگدرورپ  رـضحم  رد  دـنوادخ و  دـید  ورظنم  رد  هظحل  ره  رد  تـسا و  وا  رـضان  رـضاح و 

زا دعب  درک و  یهاوخ  روبع  نآ  زا  امتح  هک  تسا  یهار  دننامه  ایند  رد  یگدنز  نادـب  يدـبا :  تایح  هب  هجوت  - 2 دریگ . یم  رارق  حیحص 
تیمها -6 جاودزا . - 5 رکف . لرتنک  تدابع 4 - زامن و  -3 تسا . وت  يدبا  تایح  يارب  همدقم  هک  دش  یهاوخ  ياه  هبقع  لزانم و  دراو  نآ 
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دـشاب و یم  ینوگرگد  رییغت و  لاح  رد  ًامئاد  اـیند  لـسوت  هطبارم و  - 9 باجح . ظفح  - 8 هاـنگ .  زا  يرود  - 7 هداوناخ . طـیحم  هب  نداد 
هطبارم و دـیاب  زور  بش و  ره  رد  اذـل   ، دوشیم تیلاعف  لوغـشم  ناسنا  يارب  يددـعتم  ياههار  زا  ینامز  زاین  قبط  اتـسار  نیا  رد  زین  ناطیش 

تسا نامز  نیا  ماما  هک  هللا  هیقب  ترضح  صخاالب  دنتسه و  دنوادخ  نید  ظفاح  هک  هلاو »  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ « تیب  لها  ناماد  هب  لسوت 
 - 10 مالسلا »  هیلع  ماما «  سدقم  تحاس  اب  يونعم  یحور و  هطبار   : » دیامرف یم  دیامن و  یم  رما  لمع  نیا  هب  نآرق  هکنانچ  میشاب . هتشاد 

تاقالم يرهاظم 2 - هللا  بیبح  رتکد  باتفآ ,  يامیس  -1 عبانم :  سفن  هیکزت  يونعم 11 - يدام و  تامیالم  ان  لباقم  رد  ربص  تماقتسا و 
يداتسا اضر  بیاغ ,  دیشروخ  یلگ 4- یقت  دمحم  خیش  جاح  تیالو ,  جرب  نیمه  هدزاود  یعیفررفعج 3- دیس  رصع ,  ماما  اب 

؟ مینک ادیپ  ار  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  تاقالم  قیفوت  ات  مینک  هچ 

شسرپ

؟ مینک ادیپ  ار  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  تاقالم  قیفوت  ات  مینک  هچ 

خساپ

ققحت دروم  ود  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  دـننادب و  حالـص  ترـضح  نآ  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  تاقالم  قیفوت 
هنارصم هعـسوت  .) دننکیم ادیپ  لّسوت  ترـضح  نآ  هب  دنریگیم و  رارق  یگدنز  ياهنارحب  يراتفرگ و  تّدش و  رد  هک  یناسک  . 1 دباییم :

هب دنشاب . هتشاد  صلاخ  ریگیپ و  یـشالت  دهاجم و  ادخ  یگدنب  ّتیدوبع و  طارـص  ندومیپ  سفن و  دیدهت  هار  رد  هک  یناسک  .2 ریگیپ ) و 
اتسار نیا  رد  دهاوخب  هک  یسک  دوش . همیمض  نآ  اب  مه  هار  نیا  رد  شالت  یعس و  يو و  رادید  ترـضح و  نآ  ءاقل  هب  قشع  هک  نیا  هژیو 
یعس و  دنک . شالت  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هّقح  فراعم  دیاقع و  لیصحت  هار  رد  . 1 دنک : هّجوت  ریز  تاکن  هب  تسا  مزال  دریگ  رارق 

رب دناهدرک  هئارا  نانآ  نانمـشد  هک  ییاههار  زا  دنک و  هّجوت  نانآ  ثیداحا  اهدومنهر و  اهداشرا و  رذـگهر  زا  ینید  فراعم  هب  اهنت  دـنک 
تّبحم ساسا  رب  دـنک  ّتیدـج  هراومه  یلمع  یعرف  ماکحا  رد  . 3 دشاب . اشوک  تخـس  قالخا  هیکزت  سفن و  بیذـهت  رد  . 2 دشاب . رذح 

. دناوخب بلق  روضح  اب  ار  زامن  دنک  یعس  دهدب و  ّتیمها  تقو  لّوا  زامن  هب  . 4 دنک . زیهرپ  تخس  ّتیصعم  هانگ و  زا  دنک و  لمع  یعرش 
هب هّجوت  اب  ار  هبدـن  ياعد  . 6 دـشاب . يو  هّجوت  دروم  یگدـنز  رد  هراومه  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  ًاصوصخم  موصعم  هدراهچ  هب  لّسوت  . 5
رد دهع  ياعد  نسی و  لآ  ترایز  ًاصوصخم  ار  ترـضح  نآ  تارایز  . 7 دناوخب . تسا  نیماضم  نآ  اب  بسانت  هک  یعـضو  اب  نآ  نیماضم 

ریگیپ هنارـصم و  دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  تاقالم  قیفوت  تساوخرد  ترـضح و  نآ  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  . 8 دـناوخب . هراومه  اهحبص 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشاب « . هتشاد 

دناوخب ار  نآ  همجرت  یسک  رگا  میوشیم ؟ هدنز  ترـضح ، نآ  روهظ  نامز  رد  مینکیم و  تاقالم  نامز  ماما  اب  میناوخب  زور  لهچ  رگا  ار  اعد  مادک 
؟ تسا حیحص 

شسرپ

نآ همجرت  یسک  رگا  میوشیم ؟ هدنز  ترضح ، نآ  روهظ  نامز  رد  مینکیم و  تاقالم  نامز  ماما  اب  میناوخب  زور  لهچ  رگا  ار  اعد  مادک 
؟ تسا حیحص  دناوخب  ار 

خساپ
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، دهع زا  دوصقم  تسا . روهـشم  دـهع  ياعد  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا نابز  زا  تیـصاخ  نیا  اب  ییاعد  هیعدا ، بتک  رد 
فرعی مل  تام و  نم  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  ددـنبب . نامیپ  دـهع و  شیوخ  ماما  اب  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب  تسا . نامز  ماما  اب  نامیپ 

(ع) قداص ماما  { 2 .} تسا هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوخ  ناـمز  ماـما  دریمب و  سک  ره  { 1«;} ْیلهاجلا ْتیم  تام  هنامز  ماـما 
ادخ دریمب ، ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  تسا و  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  ناروای  زا  دناوخب  ار  دهع  ياعد  حبـص ، لهچ  هک  ره  دومرف :
رازه دـیامرفیم و  تمارک  وا  هب  هنـسح  رازه  اعد  زا  هملک  ره  هب  یلاعت  قح  دـشاب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  اـت  دروآ ؛ نوریب  ربق  زا  ار  وا 

دـشاب اعد  یبرع  تاملک  نتفگ  اـب  هارمه  رگا  هک  دـیوگیم  هچ  هک  دـمفهب  هدـننک  اـعد  هک  تسا  نیا  مهم  { 3 .} دـنکیم وحم  وا  زا  هانگ 
/ دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  [. 3 / ] نامه [. 2 / ] ثیدح 1481 لامعلازنک ، [. 1 / ] تسا بوخ  مه  اعد  همجرتّالا  تسا و  بوخ  یلیخ 

تداهش

؟ تسا نز  (ع ) نامز ماما  لتاق  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نز  (ع ) نامز ماما  لتاق  ایآ 

خساپ

لحم دوریم ؟ ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ترـضح  نآ  هک  نآای  تساجک ؟ لها  لتاق  نآ  ای  نز و  ای  تسا  درم  يدهم  ترـضح  لتاق  هک  نیا 
یلـصیف یفوـتی  مـث  ۀنــس  نـیعبرا  ضرـالا  یف  ثـکمیف  دوـمرف ...: هـک  تـسا  هدـش  لـقن  (ص ) ربماـیپ زا  یتـیاور  تـسا . وـگتفگ  ثـحب و 

موحرم دـنناوخیم "و  زامن  ترـضح  نآ  رب  ناناملـسم  دوریم و  ایند  زا  دـعب  دـنکیم و  تموکح  لاـس  لـهچ  تدـم  ( 1 (؛ نوملسملاهیلع
هب نانآ  زا  یضعب  ای  دنوشیم  هتشک  همئا  یمامت  ایآ  هک  دنادیم  رتهب  دنوادخ  کلذ ؛ ۀقیقحب  ملعا  هللا  و  : " دیامرفیم هراب  نیا  رد  یـسربط 

ص 383. ج 52 ، راونالاراحب ، . 1 اهتشون : یپ  دنوریم ". ایند  زا  یعیبط  گرم 

؟ دش دهاوخ  هچ  نامز 7 ماما  راک  نایاپ 

شسرپ

؟ دش دهاوخ  هچ  نامز 7 ماما  راک  نایاپ 

خساپ

تدم هک  تسا  هدش  لقن  قداص 7 ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  ( 1  .) تسا هدش  رکذ  لاس  داتفه  يدهم 7 ترضح  تموکح  تدم  یثیدح  رد 
يدرم هّللاو !  دومرف : هک  مدینش   7 رقاب ماما  زا  دیوگ : یم  یفعج  دیزی  نبرباج  ( 2 .) دوب دهاوخ  هام  دنچ  لاس و  هدزون  ترـضح ,  تموکح 

يدـهم 7 ترـضح  توف  زا  دـعب  دوـمرف : یناـمز ؟  هچ  رد  مدرک :  ضرع  ترـضح  هب  درک . دـهاوخ  تموـکح  لاـس  تیب 309 لـها  اـم  زا 
لوط لاس  هدزون  دـنک , یم  توف  هک  يزور  اـت  دـنک  یم  ماـیق  هک  يزور  زا  دومرف : درک ؟ دـهاوخ  تموکح  لاـس  دـنچ  يدهم 7 ترضح 
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ربمایپ تیب  لها  زا  یضعب  طسوت  وا  تموکح  يدهم 7 ترضح  تداهش  ای  توف  زا  دعب  دوش  یم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  ( 3 .) دیشک دهاوخ 
هک مدینش  6 ربمایپ زا  دیوگ : یم  نامی  نب  ۀفیذح  دش . دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ناهج  تشاد و  دهاوخ  همادا  لاس  يدنا  دصیس و  دودح  ات 

نیرتهب دش و  مامت  ناراّبج  ناملاظ و  راک  تدم  مدرم !  يا  داد : دهاوخ  ادن  يدانم  دوشب , يدهم 7 ترضح  مایق  تقو  هک  یماگنه  دومرف :
زا یهورگ  ماش و  زا  يدادعت  رـصم و  ناگرزب  زا  يا  هدع  دیدنویپب . هّکم  رد  وا  هب  سپ   . تسا هدـش  امـش  رما  یلو  دـمحم , تّما  زا  صخش 

نیب ترـضح  نآ  اب  دوب , دـهاوخ  راوتـسا  مکحم و  نهآ  ياه  هداُرب  دـننام  نانآ  بولق  دوب و  دـنهاوخزور  ناریـش  بش و  نابهار  هک  قارع 
ص 291 ج 52  راونـالاراحب , یقروا 1. پـ ( ) 4 .) دوـمن دـنهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نـیمز  درک و  دـنهاوخ  تـعیب  هـکم )   ) ماـقم نـکر و 

ص 304 نامه ,  یقروا 4. پـ  . ) نامه یقروا 3. پـ  ) ص 298 نامه ,  یقروا 2. (پـ

؟ دور یم  ایند  زا  هنوگچ  روهظ  زا  سپ  يدهم 7 ترضح 

شسرپ

؟ دور یم  ایند  زا  هنوگچ  روهظ  زا  سپ  يدهم 7 ترضح 

خساپ

لهچ و  یـس ,  تسیب ,  جـنپ ,  فالتخا  هب  ار  تدـم  نیا  تنـس  لها  عبانم  تسا .  فالتخا  روهظ  زا  سپ  ترـضح  نآ  تموکح  تدـم  رد 
ناـهج نیا  زا  هنوگچ  ترـضح  هک  نیا  اـما  (. 2) دـنا هدروآ  لاس  هن  دـص و  یـس  تسیب ,  هدزون ,  هعیـش  عباـنم  و  (. 1) دـنا هدرک  رکذ  لاس 

(. 3) دراذگ دنهاوخ  زامن  وا  رب  ناناملسم  ناوارف و  نآ  دروم  رد  تافالخا  یتیفیک ؟  هچ  هب  یعیبط و  ریغ  ای  یعیبط  گرم  هب  تفر ,  دهاوخ 
ترـضح گرم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا  (. 4) دنهد یم  تبسن  نیـسح 7 ماما  هب  ار  ترـضح  نآ  رب  ندـناوخ  زامن  یـضعب 

ياملع (. 5) دیسردهاوخ تداهش  هب  تسا  هدمآ  تایاور  رد  فالتخا  هب  اهنآ  تاصخـشم  هک  یناراکتیانج  تسد  هب  دوب و  دهاوخن  یعیبط 
ءزج رما  تقیقح  تسا و  یفالتخا  نانچ  مه  هلئـسم  نیا  اما  دنا , هدومن  هئارا  یفلتخم  تایرظن  هدرک و  قیقحت  دروم  نیا  رد  زاب  رید  زا  نید 

ص 434, یسربط ,  يدهم ,  مالعاب  يرولا  مالعا  یقروا 2 ـ پـ  ) ج 4 ص 116 دواد , یبا  ننس  یقروا 1 ـ پـ  , ) تسین حضاو  يرگید  رب  ادخ 
یقروا 4ـ پـ  ) ص 383 ج 52 , راونالاراحب , یقروا 3 ـ پـ  ) ص 383 ج 52 , راونالا , راـحب  ص 471و 472 ; یـسوط ,  خیـش  ۀبیغلا ,  باتک 

ص 881 ردص , دمحم  دیس  روهظلا , دعبام  خیرات  یقروا 5 ـ پـ  ) ص 190 بصانلا ,  مازلا  ج 13 ص 229  راونالاراحب ,

؟ دشک یم  ار  وا  یسک  ای  دور  یم  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دشک یم  ار  وا  یسک  ای  دور  یم  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

هک دـنیوگ  یم  تایاور  زا  یخرب  دروخ . یم  مشچ  هب  تایاور  رد  ییاه  فالتخا  جـع )  ) يدـهم ترـضح  تداهـش  اـی  ندرم  ةوحنةراـبرد 
هب دوب و  دـهاوخن  یعیبط  ترـضح  گرم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یخرب  زا  دـیامن و  یم  تافو  سپـس  دـنک ، یم  تموکح  یتدـم  ترـضح 

دیهش (ع ) موصعم ناماما  ۀمه  ایآ  1 ـ تسا : هلئسم  ود  رب  ینتبم  رما  نیا  رد  تواضق  یسررب و  دیسر . دهاوخ  تداهش  هب  ناراکتیانج  تسد 
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رب قودص  خیش  میراد ؟ وا  تداهـش  رب  یکردم  ع )  ) نامز ماما  ةرابرد  ایآ  2 ـ دنورب ؟ ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  هک  دراد  ناکما  ای  دـنوش  یم 
ماما نسح و  ماما  و  ع )  ) یلع ماما  تداهـش  دومرف : دیفم  خیـش  دـنا . هتفر  ایند  زا  یعیبط  ریغ  لجا  هب  (ع ) ناموصعم ۀـمه  هک  تسا  رواب  نیا 

زین (ع ) اضر ماما  ةرابرد  تسا . یعطق  زین  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  تیمومـسم  ناـشیا  زا  سپ  تسا . یعطق  یمتح و  لـتق  هب  ع )  ) نیـسح
ّمس ۀلیسو  هب  نانآ  هک  نیا  تابثا  يارب  یهار  همئا  رگید  رد  اّما  تسه . دیدرت  ياج  هچرگ  تسا ، ناشیا  تداهش  ّتیمومسم و  هب  يوق  لوق 

تـسین ناماما  زا  کیچیه  لوتقم ؛ ّالا  اّنم  ام  هک " :  تسا  هدـش  لقن  (ع ) اـضر ماـما  زا  [ 5 .] تسین تسد  رد  دنا ، هدیـسر  تداهـش  هب  لتق  ای 
ای مومسم  ناماما  ام  زا  مادک  ره  لوتقم ؛ وا  مومسم  ّالإ  اّنم  ام  : " تسا هدش  لقن  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  زا  ای  " دوش . یم  هتـشک  هک  نیا  رگم 
رد دیسر . دهاوخ  تداهش  هب  ناراکتیانج  تسد  هب  زین  (ع ) يدهم ترضح  مییوگب : دیاب  مینک  هیکت  تایاور  نیا  هب  رگا  " میوش . یم  هتشک 

ار دـیفم  خیـش  رظن  رگا  دوش . یم  دیهـش  دـنز ، یم  وارب  ماب  تشپ  زا  یگنـس  هک  نز  کـی  ۀلیـسو  هب  ترـضح  هک  هدـش  لـقن  عباـنم  یخرب 
صاصتخا تداهش  ماقم  هب  ندیـسر  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  اما  [ 6 .] تسین نشور  زیزع  نآ  گرم  یگنوگچ  مییوگب  دیاب  میریذـپب ،

هب تداهـش  ماقم  هب  ندیـسر  نوچ  تسا ، دیهـش  دوشن ، مومـسم  ای  هتـشک  رگا  یتح  ماما  ای  ربمایپ  درادن . ّمس  ای  ریـشمش  اب  ندـش  هتـشک  هب 
[6]1 ص 60 . ، 71 ةرامـش 70 ـ هزوح ،  ۀلجم  [ 5]1 دوش . یم  لصاح  ناسنا  تقادـص  یکاپ و  ناهانگ و  زا  يرود  سفن و  بیذـهت  ۀلیـسو 

. تافاضا صیلخت و  اب  نامه ،

؟ دنامیم هدنز  نایاپ  ات  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنامیم هدنز  نایاپ  ات  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

، هدیـسر (ع ) رـصع ماما  تلود  مایا  تموکح و  تدـم  هرابرد  هک  یتایاور  دوریم . ایند  زا  شتموکح  تدـم  نایاپ و  زا  سپ  (ع ) نامز ماما 
تایاور فالتخا ر  ( 1 .) تسا هدش  رکذ  لاس  هن  دصیـس و  داتفه و  لهچ ، تسیب ، هدزون ، هن ، تشه ، تفه ، جنپ ، بیترت : هب  تسا . فلتخم 

دنتـسناوتن تیباب  نیودهم و  نایعدم  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  هکلب  دنتـسنادیمن ، ار  ترـضح  تلود  قیقد  مایا  ناماما  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 
فیرحت ار  تداهـش  مایق و  خیرات  نامه  وا  ناوریپ  دنوش و  هتـشک  یتدم  زا  سپ  دننک و  مایق  يدهم  مان  هب  یناسک  دـنیامن و  هدافتـسا  ءوس 

زین ردام  ردپ و  مسا و  هک  نانچ  تسا ، كدـنا  هدافتـسا  ءوس  ناکما  دـش ، فلتخم  تیمکاح  حرات  یتقو  دـنیامن . تبث  يدـهم  مان  هدرک و 
اب هزرابم  يارب  اهنیا  مامت  درذـگیم . شفیرـش  رمع  زا  لاس  رازه  تسا و  نوتاخ  سجرن  شردام  يرکـسع و  ماما  دـنزرف  وا  تسا . نینچ 

فطل ص 1241 ؛ دوعوم ، يدهم  یناود ، یلع   - 1 اهتشون : یپ  یعون . هن  تسا ، یصخش  مالـسا  رد  تیودهم  تسا . هیعون  تیودهم " "

.1374 يد ، رهم -  ، 71 لاس 70 -  هزوح ، هلجم  ص 618 ؛ رثالا ، بختنم  یفاص ، هَّللا 

ناهج ترضح  روهظ  زا  دعب  هنوگچ  تسا ؟ حیحص  نخس  نیا  ایآ  دنوش . یم  دیهش  ناشیا  دومن  روهظ  جع ) ) رصع یلو  ترضح  هکنآ  زا  دعب  هدش  هتفگ 
حیضوت تسا ؟ تمایق  زاغآ  ترضح  تداهش  ایآ  دوش ؟ یم  زاغآ  تمایق  هنوگچ  دتفا و  یم  قافتا  هنوگچ  ترضح  تداهـش  دوش ؟ یم  داد  لدع و  زا  رپ 

. دیهد

شسرپ
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روهظ زا  دعب  هنوگچ  تسا ؟ حیحص  نخس  نیا  ایآ  دنوش . یم  دیهش  ناشیا  دومن  روهظ  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح  هکنآ  زا  دعب  هدش  هتفگ 
تداهـش اـیآ  دوش ؟ یم  زاـغآ  تماـیق  هنوگچ  دـتفا و  یم  قاـفتا  هنوگچ  ترـضح  تداهـش  دوش ؟ یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ناـهج  ترـضح 

. دیهد حیضوت  تسا ؟ تمایق  زاغآ  ترضح 

خساپ

دور و یم  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ایآ  دور . یم  ایند  زا  هنوگچ  (ع ) نامز ماما  هک  تفگ  ناوت  یمن  نّیعم  يا  هنوگ  هب  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
تداهش هب  ع )  ) ناماما همه  ایآ  [ 6 .] دوب دهاوخن  یعیبط  ترضح  گرم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  [ 5 .] دسر یم  تداهش  هب  ای 

ّالإ اّنم  ام  : " دومرف (ع ) اضر ماما  دنا . هدیسر  تداهـش  هب  (ع ) ناموصعم ناماما و  ۀمه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  دنا ؟ هدیـسر 
هدزاود ار  تماما  هک  تسا  هداد  ار  هدعو  دهع و  نیا  ام  هب  (ص ) ربمایپ دنگوس ! دـنوادخ  هب  : " دومرف زین  (ع ) یبتجم نسح  ماما  [ 7"] لوتقم

زا يرایسب  [ 8" .] دـش دـنهاوخ  لوتقم  ای  مومـسم و  اه ، نآ  زا  کـی  ره  تفرگ و  دـنهاوخ  تسد  هب  (ع ) همطاـف و  (ع ) یلع نادـنزرف  زا  نت 
: تسا رواب  نیا  رب  زین  قودص  خیـش  موحرم  دـنا . هتفرن  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  (ع ) ناماما ۀـمه  هک  دـنراد  ار  هدـیقع  نیمه  هعیـش  ناگرزب 
زا هتـسد  نیا  قبط  رگا  [ 9" .] تسین ام  زا  دشاب  هتـشادن  هدـیقع  نینچ  هک  یـسک  دـنا ... هتفر  ایند  زا  یعیبط  ریغ  لجا  هب  (ع ) ناموصعم همه  "

صخـشم وا  تداهـش  ةوحن  هچ  رگا  دـسر ، یم  تداهـش  هب  ناموصعم  رگید  دـننام  زین  (ع ) نامز ماـما  هک  تفگ  دـیاب  دوش  لـمع  تاـیاور 
[10 .] دـنا هدیـسرن  تداهـش  هب  (ع ) ناموصعم ۀـمه  هک  دراد  هدـیقع  دـیفم  خیـش  موحرم  دـننام  هعیـش  رگید  ناـگرزب  زا  یخرب  هتبلا  تسین .

یم تداهش  هب  (ع ) ناموصعم دنراد  تلالد  هک  یتایاور  دراد  هدیقع  هتخادرپ و  دیفم  خیش  يانبم  یـسررب  دقن و  هب  یـسلجم  همالع  موحرم 
دیاب میهد ، رارق  كردم  ار  لوتقم " وأ  مومـسم  الإ  انم  ام   : " دننام یتایاور  رگا  روکذم ، بلاطم  هب  هجوت  اب  [ 11 .] تسا رتاوت  دح  هب  دنسر ،
خیش دننام  میریذپب و  ار  تایاور  هتسد  نیا  تایلک  رگا  دسر . یم  تداهش  هب  ناراکتیانج  تسد  هب  ناماما  رگید  دننام  (ع ) نامز ماما  تفگ 

تیانع زا  يریگ  هرهب  اب  روهظ  زا  دـعب  (ع ) نامز ماما  تسا ؟ هنوگچ  (ع ) نامز ماما  گرم  هک  تفگ  ناوت  یمن  ًاـقیقد  میـشاب ، دـتقعم  دـیفم 
[12" .] ًاروج ًاملظ و  تئلم  امک  ًالدع  ًاطـسق و  ضرألا  ألمی  : " تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  اجنآ  دنک . یم  داجیا  تلادع  تموکح  دنوادخ ،

تموکح تلادـع و  نافلاخم  اـب  هتخادرپ و  مدرم  تیادـه  هب  تسخن  تلادـع ، يرارقرب  یناـهج و  تموکح  لیکـشت  يارب  (ع ) ناـمز ماـما 
ماما هک  تسا  نآ  تهابش  يانعم  دراد . تهابش  ربمایپ  هب  نامز  ماما  هک  تسا  هدش  حیرـصت  تایاور  زا  یخرب  رد  دنک . یم  دروخرب  یناهج 
ناکم نامز و  طیارش  بسح  هب  هک  تسا  یگنج  رازبا  زا  هیانک  ریـشمش  هتبلا  [ 13 .] دزادرپ یم  ارگ  تلادع  ۀعماج  داجیا  هب  ریشمش  اب  نامز 

ماما تموکح  لیکشت  روهظ و  زا  دعب  تسا . جیار  ترـضح  روهظ  نامز  رد  هک  دریگ  یم  هرهب  هحلـسا  نامه  زا  (ع ) نامز ماما  دراد و  قرف 
نیب تسا و  هلـصاف  ردـق  هچ  تمایق  نامز و  ماما  تموکح  نیب  هک  تفگ  ناوت  یمن  زین  نّیعم  يا  هنوگ  هب  هدـشن و  زاغآ  تماـیق  (ع ) ناـمز
ماما تموکح  نامز  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ناـگرزب  یناـبم  تاـیاور و  زا  دراد . دوجو  يا  هطبار  هچ  (ع ) ناـمز ماـما  تموکح  تماـیق و 

یم تروـص  تعجر  هک  تسا  نآ  قاـفتا  دروـم  دراد و  دوـجو  رظن  فـالتخا  تعجر  ةراـبرد  هتبلا  [ 14 .] دریگ یم  تروص  تعجر  ناـمز 
ات دـنوش  یم  هدـنز  ناـنمؤم  نـید و  ناـگرزب  زا  یخرب  (ع ) ناـمز ماـما  تموـکح  لیکــشت  زا  دـعب  هـک  دــنراد  هدــیقع  یخرب  [ 15 .] دریگ

يازج اـت  دـنوش ، یم  هدـنز  زین  ناراـکهانگ  ناکرـشم و  زا  یخرب  دـننیبب و  ار  ناـمز  ماـما  تموکح  رد  تلادـع  شرتسگ  تموکحةوحن و 
زا هک  تسا  (ع ) نیـسح ماما  دوش ، یم  هدـنز  نید  ناگرزب  زا  هک  یـسک  نیلوا  تسا : هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد  [ 16 .] دننیبب ار  دوخ  لامعا 

یخرب رد  دـننک . یم  تموکح  مادـک  ره  هدـش ، هدـنز  (ع ) همئا هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  نوـتم  زا  [ 17 .] دریگ یم  ماقتنا  دوخ  نانمـشد 
ترضح هک  دنک  یم  تیاور  یلامث  ةزمحوبا  زا  یسوط  خیش  دننک . یم  تموکح  رفن  هدزاود  (ع ) نامز ماما  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  تایاور 

یم (ع ) نیـسح دالوا  زا  همه  هک  دوب  دهاوخ  يدهم  هدزای  مئاق  زا  دعب  ار  ام  هزمحوبا ! يا  : " دومرف ینالوط -  ثیدـح  نمـض  (ع - ) قداص
(، (ع نامز ماما  ۀمان  هژیو  هزوح ، ۀلجم  ر.ك : [ 5 . ] ۀلئسم 2633 ۀلئسم 111 و 115 و ج2 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  [ 4 [ ] 18" .] دنشاب
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[7 . ] ص 59 (ع ،) ناـمز ماـما  هماـن  هژیو  هزوـح ، هـلجم  زا  لـقن  هـب  ص 881 ، روهظلا ، دـعب  اـم  خـیرات  ردـص ، دـمحم  دیـس  [ 6 . ] ص 60
، هزوح هلجم  [ 10 . ] ص 99 ج 5 ، دیفم ، خیش  تافنصم  رد  دش ، پاچ  تاداقتعا ، [ 9 . ] نامه [ 8 . ] 217 ، 216 ص 213 ، ج27 ، راونالاراحب ،
ص 51، نامه ، [ 13 . ] ص 284 ج 52 ، راونالاراحب ، [ 12 . ] ص 213 و 216 ج 27 ، راونالاراحب ، [ 11 . ] 60 ص 59 ، نامز ، ماما  ۀـمان  هژیو 
هنومن ج ریسفت  ص 511 ؛ ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس  ص 630 ؛ ج 5 ، فیراعم ، فراعم و  دـعب ؛ هب  ص 1186  دوعوم ، يدـهم  [ 14 . ] ص 218
ص 556؛ ج15 ، هنوـمن ، ریـسفت  [ 17 . ] ص 1190 دوـعوم ، يدــهم  ص 511 ؛ ج1 ، راـحبلا ، هنیفـس  [ 16 . ] ناـمه [ 15 . ] ص 555 ، 15

ص 1238. دوعوم ، يدهم  [ 18 . ] ص 43 ج 53 ، راونالاراحب ، 

هراب نیا  رد  ربتعم  یثیدح  تسا ؟ هدیعس  نز  مان  دریگ و  یم  تروص  تسا ، دراد  شیر  اهدرم  دننام  هک  ینز  تسد  هب  (ع ) نامز ماما  ندش  هتشک  ایآ 
؟ دراد دوجو 

شسرپ

ربتعم یثیدح  تسا ؟ هدیعـس  نز  مان  دریگ و  یم  تروص  تسا ، دراد  شیر  اهدرم  دننام  هک  ینز  تسد  هب  (ع ) نامز ماما  ندـش  هتـشک  ایآ 
؟ دراد دوجو  هراب  نیا  رد 

خساپ

رد نم  : " دیوگیم ناگدنسیون  زا  یکی  میدرکن . دروخرب  يربتعم  لیلد  هب  نز  کی  طسوت  (ع ) نامز ماما  ندیسر  تداهش  هب  صوصخ  رد 
ار اقآ  ناریا  زا  یمناخ  مدینش  ناریا )  ) اج نیا  هفوک و  دجسم  رد  هفوک ، لها  زا  یمناخ  مدینش  فجن  رد  هفوک ، لها  زا  یمناخ  مدینش  نانبل 
شسرپ و  ) تیودهم نامتفگ  [1 [ ] 1" .] درادن یعبنم  چیه  تیاور  نیا  ًالـصا  مدـیدن و  ار  یتیاور  چـیه  مدرک ، عّبتت  دـناسریم . تداهـش  هب 

ص 125. یناروک ، خساپ )

: دینک یفرعم  ار  ییاه  باتک  دیهدب و  یتاحیضوت  تسا ، مناخ  کی  هک  (ع ) نامز ماما  لتاق  دروم  رد 

شسرپ

: دینک یفرعم  ار  ییاه  باتک  دیهدب و  یتاحیضوت  تسا ، مناخ  کی  هک  (ع ) نامز ماما  لتاق  دروم  رد 

خساپ

؟ نز ای  تسا  درم  وا  ةدنشک  ایآ  دوش ، یم  هتشک  رگا  دوریم و  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ای  دوش  یم  هتشک  (ع ) نامز ماما  ایآ  هک  نیا  ةرابرد 
لیلد اما  دشاب ، هدش  لقن  یتایاور  اسب  هچ  هدش و  هتفگ  ینانخس  هچ  رگا  یناهفصا ؟ ریغ  ای  تسا  یناهفصا  ناملـسم ؟ ریغ  ای  تسا  ناملـسم 

" رهز اب  ای  میوش  یم  هتـشک  ریـشمش  اب  ناماما  ام  یماـمت  [ 5 [؛ مومـسم وأ  لوتقم  ّالإ  اّنم  اـم   " فورعم ثیدـح  زا  تسین . تسد  رد  يربتعم 
تداهش هب  ناراوگرزب  نآ  ۀمه  ایآ  هک  نیا  هلئسم  لصا  اما  دوش . یم  مومسم  ای  هتشک  همئا ، ۀیقب  دننام  زین  نامز  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

ۀمه هک  تسا  رواـب  نیا  رب  هر ) ) قودـص خیـش  تسا . فـالتخا  یعیـش  ياـملع  نیب  دـنا ، هـتفر  اـیند  زا  یعیبـط  گرم  هـب  یخرب  اـی  هدیـسر 
تداهـش هکلب  دـنا ، هتفرن  ایند  زا  مس  اب  ای  لتق  اب  نانآ  یمامت  هدومرف  هر ) ) دـیفم خیـش  دـنا . هتفر  اـیند  زا  یعیبط  ریغ  لـجا  هب  (ع ) نیموصعم

تیمومـسم و ناشیا  زا  سپ  تسا . یمتح  یعطق و  (ع ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  تداهـش  تسا . كوکـشم  نانآ  زا  یخرب 
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رگید رد  اّما  تسا . ناشیا  ّتیمومـسم  هب  يوق  لوق  زین  (ع ) اضر ماما  ةراـبرد  تسا . مّلـسم  یعطق و  زین  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  تداـهش 
ای ندرم  تیفیک  رب  یلیلد  نیارباـنب  [ 6 .] تسا دیدرت  ياج  دنـشاب ، هدـش  هتـشک  ّمس  ۀلیـسو  هب  نانآ  هک  نیا  تابثا  يارب  یعطق  لیلد  ناماما 

تـسا الاو  الاب و  سب  یماقم  هک  تداهـش  ماقم  هب  ناماما  ربمایپ و  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رّکذـت  اّما  میرادـن ، (ع ) نامز ماما  تداـهش 
لمع اوقت و  ياراد  هک  نیا  رثا  رد  یلو  دورب ، ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  يدرف  تسا  نکمم  دراد . یبابـسا  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  دنا و  هدیـسر 

عالطا يارب  تسا . ادخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  ماقم ، نیا  هب  ندیـسر  بابـسا  نیرت  مهم  زا  یکی  هتبلا  دـسرب . تداهـش  ماقم  هب  تسا ، حـلاص 
هدنـسیون هعماج  تینیع  رد  ماما  يراصنا ، نمحرلادـبع  زا  دیـشروخ  راـظتنا  رد  یناود ، یلع  ۀـمجرت  دوعوم  يدـهم  ياـه  باـتک  هب  رتشیب 

، هزوح ۀلجم  [ 5 . ] دوش هعجارم  یمق  سابع  خیـش  جاح  ۀتـشون  لامآلا  یهتنم  ینیما و  میهارباۀتـشون  ناهج  رتسگداد  یمیکح ، اضر  دـمحم 
خیـش تاداقتعا  زا  لـقن  هب  ص 60 ، ناـمه ، [ 6 . ] و 217 و 216  ص 213  ج 27 ، راونـالاراحب ، زا  لـقن  هب  ص 590 ، ، 71 ةرامش 70 - 

. دیفم خیش  ةرگنک  پاچ  ص 99 ، ج 5 ، قودص ،

؟ دنسر یم  تداهش  هب  یسک  هچ  تسد  هب  (ع ) نامز ماما 

شسرپ

؟ دنسر یم  تداهش  هب  یسک  هچ  تسد  هب  (ع ) نامز ماما 

خساپ

اب رگا  زین  تسین . نشور  یلیخ  تداهـش  اـب  اـی  یعیبـط  گرم  هب  تفر ، دـهاوخ  ناـهج  نیا  زا  هنوـگچ  جـع ) ) ناـمز ماـما  ترـضح  هک  نیا 
ماـما روهظ ، زا  دـعب  لاـس  داـتفه  : " تسا هدـمآ  اـهباتک  یخرب  رد  ( 1 .) تسین مولعم  دوش ، یم  دیهـش  یـسک  هچ  طسوت  ، دـشاب تداـهش 

(2" .) دناسر یم  تداهش  هب  ماب  تشپ  زا  یگنس  نتخادنا  اب  دراد ، شیر  نادرم  دننام  هک  دیعس ، مان  هب  میمت  ینب  هفیاط  زا  ینز  ار  (ع ) نامز
ص 881. روهظلا ، دعب  ام  خیرات  ردص ، دمحم  دیس  . 2 ص 58 . يد 1374 ، رهم -  - 71 لاس 70 -  هزوح  هلجم  . 1 اهتشون : یپ 

؟ تسا هدمآ  ایند  هب  وا  ایآ  تسیک ؟ (ع ) نامز ماما  لتاق 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  ایند  هب  وا  ایآ  تسیک ؟ (ع ) نامز ماما  لتاق 

خساپ

هب اـی  دوریم و  اـیند  زا  یعیبط  گرم  هب  ترـضح  تسین  مولعماریز  درک ، يرواد  هناـعطاق  ناوتیمن  (ع ) ناـمز ماـما  گرم  تیفیک  هراـبرد 
تداهـش هب  (ع ) موصعم ناماما  همه  دـنراد  هدـیقع  یخرب  دراد : دوجو  رظن  فالتخا  (ع ) همئا گرم  یگنوگچ  هراـبرد  دـسریم . تداـهش 

وأ لوتقم  الإ  انم  ام  : " دومرف (ع ) اـضر ماـما  ( 2 .) دنـسریم تداهـش  هب  همئا  همه  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  تاـیاور  یخرب  زا  ( 1 .) دنسریم
هک نیا  یلو  دسریم ، تداهش  هب  زین  (ع ) نامز ماما  میریذپب ، (ع ) موصعم ناماما  گرم  تیفیک  صوصخ  رد  ار  انبم  نیا  رگا  ( 3" .) مومسم
رب تفگ : دیاب  هن ، ای  تسا  هدمآ  ایند  هب  (ع ) نامز ماما  لتاق  هک  نیا  صوصخ  رد  تسین . صخـشم  دسریم ، تداهـش  هب  یـسک  هچ  طسوت 

ینالوط رمع  دـیاب  دوب ، هدـمآ  ایند  هب  ترـضح  لتاق  رگا  اریز  تسا ؛ هدـماین  ایند  هب  ترـضح  لتاق  دـسرب ، تداهـش  هب  ماـما  هک  نیا  ضرف 
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هک دنراد  هدیقع  رگید  یخرب  دومن . دهاوخ  روهظ  یک  ترضح  تسین  مولعم  زاب  درذگیم و  ترضح  تبیغ  زا  اهتدم  اریز  دشاب ، هتشاد 
تداهـش هب  (ع ) ناـمز ماـما  هک  تفگ  هناـعطاق  ناوتیمن  میریذـپب ، ار  شرگن  نیا  رگا  ( 4 .) دنـسریمن تداهـش  هب  (ع ) موصعم ناماما  همه 

ج راونالاراحب ، . 2 ص 59 . (ع ،) نامز ماما  هژیو  هزوح ، هلجم  . 1 اهتشون : یپ  دورب . ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  (ع ) نامز ماما  دیاش  دسریم .
ص 60. (ع ،) نامز ماما  هژیو  هزوح ، هلجم  . 4 نامه . . 3 ص 213 . ، 27

؟ دینک نایب  ار  نامز  ماما  ندش  هتشک  یگنوگچ 

هراشا

؟ تسا هدش  دلوتم  هک  تسا  ینز  نامز ، ماما  لتاق  هک  تسا  حیحص  بلطم  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  دلوتم  هک  تسا  ینز  نامز ، ماما  لتاق  هک  تسا  حیحص  بلطم  نیا  ایآ  دینک ؟ نایب  ار  نامز  ماما  ندش  هتشک  یگنوگچ 

خساپ

؟ نز ای  تسا  درم  وا  ةدنشک  ایآ  دوش ، یم  هتشک  رگا  دوریم و  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ای  دوش  یم  هتشک  (ع ) نامز ماما  ایآ  هک  نیا  ةرابرد 
لیلد اما  دشاب ، هدش  لقن  یتایاور  اسب  هچ  هدش و  هتفگ  ینانخس  هچ  رگا  یناهفصا ؟ ریغ  ای  تسا  یناهفصا  ناملـسم ؟ ریغ  ای  تسا  ناملـسم 

" رهز اب  ای  میوش  یم  هتـشک  ریـشمش  اب  ناماما  ام  یماـمت  ( 1 (؛ مومـسم وأ  لوتقم  ّالإ  اّنم  اـم   " فورعم ثیدـح  زا  تسین . تسد  رد  يربتعم 
تداهش هب  ناراوگرزب  نآ  ۀمه  ایآ  هک  نیا  هلئسم  لصا  اما  دوش . یم  مومسم  ای  هتشک  همئا ، ۀیقب  دننام  زین  نامز  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

ۀمه هک  تسا  رواـب  نیا  رب  هر ) ) قودـص خیـش  تسا . فـالتخا  یعیـش  ياـملع  نیب  دـنا ، هـتفر  اـیند  زا  یعیبـط  گرم  هـب  یخرب  اـی  هدیـسر 
تداهـش هکلب  دـنا ، هتفرن  ایند  زا  مس  اب  ای  لتق  اب  نانآ  یمامت  هدومرف  هر ) ) دـیفم خیـش  دـنا . هتفر  اـیند  زا  یعیبط  ریغ  لـجا  هب  (ع ) نیموصعم

تیمومـسم و ناشیا  زا  سپ  تسا . یمتح  یعطق و  (ع ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  تداهـش  تسا . كوکـشم  نانآ  زا  یخرب 
رگید رد  اّما  تسا . ناشیا  ّتیمومـسم  هب  يوق  لوق  زین  (ع ) اضر ماما  ةراـبرد  تسا . مّلـسم  یعطق و  زین  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  تداـهش 

ای ندرم  تیفیک  رب  یلیلد  نیارباـنب  ( 2 .) تسا دیدرت  ياج  دنـشاب ، هدـش  هتـشک  ّمس  ۀلیـسو  هب  نانآ  هک  نیا  تابثا  يارب  یعطق  لیلد  ناماما 
تـسا الاو  الاب و  سب  یماقم  هک  تداهـش  ماقم  هب  ناماما  ربمایپ و  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رّکذـت  اّما  میرادـن ، (ع ) نامز ماما  تداـهش 

لمع اوقت و  ياراد  هک  نیا  رثا  رد  یلو  دورب ، ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  يدرف  تسا  نکمم  دراد . یبابـسا  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  دنا و  هدیـسر 
عالطا يارب  تسا . ادخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  ماقم ، نیا  هب  ندیـسر  بابـسا  نیرت  مهم  زا  یکی  هتبلا  دـسرب . تداهـش  ماقم  هب  تسا ، حـلاص 

هدنـسیون هعماج  تینیع  رد  ماما  يراصنا ، نمحرلادـبع  زا  دیـشروخ  راـظتنا  رد  یناود ، یلع  ۀـمجرت  دوعوم  يدـهم  ياـه  باـتک  هب  رتشیب 
.1 اه : تشون  یپ  دوش . هعجارم  یمق  سابع  خیـش  جاح  ۀتـشون  لامآلا  یهتنم  ینیما و  میهارباۀتـشون  ناهج  رتسگداد  یمیکح ، اضر  دمحم 

تاداقتعا زا  لقن  هب  ص 60 ، نامه ، . 2 ص 213 و 216 و 217 . ج 27 ، راونالاراحب ، زا  لقن  هب  ص 590 ، ، 71 ةرامش 70 -  هزوح ، ۀلجم 
دوجو جع )  ) نامز ماما  تشذگرد  ای  تداهـش  هرابرد  يرتاوتم  یعطق و  تایاور  دـیفم . خیـش  ةرگنک  پاچ  ص 99 ، ج 5 ، قودص ، خیش 

هکنآ زج  تسین  ناماما  ام  زا  کی  چیه  دیامرفیم : ع )  ) نیسح ماما  هلمج : زا  دننکیم  دییأت  ار  ترضح  نآ  تداهش  تایاور  یخرب  درادن .
نآ نتـشذگ  رد  رگید  تایاور  یخرب  دـنکیم . نایب  ار  نز  کی  طسوت  جـع )  ) نامز ماما  تداهـش  مه  یتیاور  دوشیم . دیهـش  ای  مومـسم 
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» مهیلع ةّرکلا  مکل  اـنددر  مث   « هیآ ریـسفت  رد  هک  تـسا  هدـش  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هـک  یتـیاور  هـلمج  زا  دـنکیم  دـییأت  ار  ترـضح 
هک یلاـح  رد  تـسا  جـع )  ) ناـمز ماـما  رـصع  رد  شباحـصا  زا  رفن  داـتفه  و  ع )  ) نیــسح ماـما  هراـبود  ندـش  هدـنز  دوـصقم  دـیامرفیم :

کش هب  نانمؤم  ات  دنهدیم ، عالطا  ار  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  هرابود  ندش  هدنز  تعجر و  مدرم  هب  دنراد ، رس  رب  ییالط  ياهدوخهالک 
هتخانش ار  ع )  ) نیسح ماما  نانمؤم  همه  هک  یماگنه  تسا . مدرم  نایم  رد  جع )  ) يدهم ترـضح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنتفین و  ههبـش  و 

نیسح ماما  هاگ  نآ  ددنبیم . ورف  ناهج  زا  هدید  دیسر و  دهاوخ  ارف  جع )  ) يدهم ترضح  گرم  تسا ، ع )  ) نیسح وا  هک  دندرک  دییأت  و 
، یناگیاپلگ یفاص   - P . } دـهدیمن لسغ  ماما  زج  ار  ماـما  زگره  هک  دراپـسیم  كاـخ  هب  دـنکیم و  طونح  نفک و  لـسغ و  ار  يو  (ع )
رد هچ  نآ  دـننکیم و  تعجر  تداهـش  ای  تلحر  زا  دـعب  مه  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تایاور  زا  ياهراپ  رباـنب  { P ص 482 . نیشیپ ،

تعجر رد  ترـضح  نآ  تلحر  هب  طوبرم  تسا  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  زور  تمایق 40  مایق  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور 
تروص رد  { P ص 192 . 1411 ق ) رشان ، مق : ، ) ج 2 ع ،)  ) یحو نادناخ  همیرک  تلود  ای  تعجر  يزاریـش ، یمداخ  دمحم   - P . } تسا

هچرگ هک  دنتسه  ياهدشن  حالصا  دارفا  زونه  مه  ترـضح  نآ  یناهج  تموکح  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  ترـضح  نآ  تداهـش  تحص 
. دناهتشادنرب تسد  هئطوت  زا  اما  تسا  هاتوک  تموکح  زا  ناشتسد 

؟ دیناسر دهاوخ  لتق  هب  یسک  هچ  ار  يدهم ( ترضح 

شسرپ

؟ دیناسر دهاوخ  لتق  هب  یسک  هچ  ار  يدهم ( ترضح 

خساپ

هلأسم نیا  تلع  دنا و  هتـشاد  زاربا  یتوافتم  تارظن  هنیمز  نیا  رد  ناگرزب  و  تسین ، یعطق  يا  هلأسم  يدهم ( ترـضح  ندـش  هتـشک  هلأسم 
یم تافو  سپس  درک و  دهاوخ  تموکح  یتدم  ترضح  نآ  هک  دنیوگ  یم  تایاور  یخرب  تسا . هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور 

تسد هب  دوب و  دهاوخن  یعیبط  ترضح  نآ  گرم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  و  ( 1 .) دنراذگ یم  زامن  وا  رب  ناناملسم  دنک و 
ار مود  رظن  تارظن ، نـیب  زا  قودـص  خیــش  ( 2 .) دنـسر یم  تداهـش  هب  هدـش  رکذ  تایاور  رد  نانآ  يارب  هک  یتاصخـشم  اـب  ناراـکتیانج 
(3") لوتقمالا اّنم  ام   : " دنیامرف یم  هک  اضر ( ماما  تیاور  زا  دنترابع  هک  دـنیامرف  یم  نایب  ناشیاعدا  لیلد  ناونع  هب  ار  یتایاور  هتفریذـپ و 
ام هب  ربمایپ ( دنگوس  ادخ  هب   : " دـنیامرف یم  هک  یبتجم ( نسح  ماما  تیاور  دوش "و  یم  هتـشک  هکنآ  رگم  تسین  یـسک  همئا  ام  زا   " ینعی
ای مومـسم  نانآ  زا  کی  ره  تفرگ و  دـنهاوخ  تسد  هب  همطاف ( یلع و  نادـنزرف  زا  نت  هدزاـی  ار  تماـما  رما  هک  داد  ار  هدـعو  دـهع و  نیا 
اب لاح  دـنا . هتفریذـپن  ار  لوتقم " وا  مومـسمالا  انم  ام   " ثیداحا نیا  تیلک  دـیفم  خیـش  نوچ  رگید  یناگرزب  اما  ( 4.") دش دنهاوخ  لوتقم 

اهنآ میـشاب و  دنبیاپ  لوتقم " وا  مومـسمالا  انم  ام   " تایاور هب  میریذپب و  ار  قودص  خیـش  رظن  رگا  هک  دش  نشور  هدش  دای  تاکن  هب  هجوت 
انم ام  تایاور "  هب  میریذپب و  ار  دیفم  خیش  لوق  رگا  یلو  دنسر ، یم  تداهش  هب  ناراکتیانج  تسد  هب  نامز (  ماما  میریذپب  دنس  رظن  زا  ار 
خیش موحرم  لالدتـسا  رظن و  هچرگ  ( 5 ،) تسین نشور  زیزع  نآ  گرم  یگنوگچ  هک  مییوگب  دیاب  میـشابن ، دـنبیاپ  لوتقم " وا  مومـسم  الا 

عبانم و ملعا . هللاو  تسا . رضاح  رصع  هتـسراو  ياملع  قفاوم  رتشیب  رظن  نیا  دسر و  یم  رظن  هب  رتيوق  ترـضح ، تداهـش  رب  ینبم  قودص 
، راونالا راحب  ناهفصا 3و4  نینمؤملاریما ، مالا  هبتکم  ، 88 ردص / دمحم  دیس  روهظلادعب ، ام  خیرات  . 2 383 ج52 /  راونالاراحب ، . 1 ذخآم : 

ص360،359 هزوح ، هلجم  ناگدنسیون  زا  یعمج  يدهم ، هار  هب  مشچ  ج27/213،216،217 5 .
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؟ هن ای  دش  دهاوخ  اپرب  تمایق  نآ  زا  دعب  خساپ  ندوب  تبثم  تروص  رد  هنوگچ و  ارچ و  دنسر  یم  تداهش  هب  روهظ  زا  دعب  ( جع  ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

دش دهاوخ  اپرب  تمایق  نآ  زا  دعب  خساپ  ندوب  تبثم  تروص  رد  هنوگچ و  ارچ و  دنـسر  یم  تداهـش  هب  روهظ  زا  دعب  ( جع  ) نامز ماما  ایآ 
؟ هن ای 

خساپ

تسا هدمآ  یلقن  تنس  لها  ياهباتک  زا  یخرب  رد  درادن . دوجو  يربتعم  كردم  نآ ، تیفیک  و  جع ) ) يدهم ترضح  تداهـش  هب  عجار 
هک هلأسم  نیا  دناسر . دهاوخ  تداهش  هب  ار  ناشیا  ترضح ، نآ  رس  رب  يدنلب  يور  زا  ینواه  نتخادنا  اب  هدیعـس ، مان  هب  رادشیر  ینز  هک 

ثحب و لحم  درک ، دنهاوخ  تموکح  یناسک  هچ  لوا ، تروص  رد  ریخ و  ای  درک  دهاوخ  تموکح  یـسک  نامز  ماما  تداهـش  زا  دـعب  ایآ 
دعب . 1 دراد : دوجو  هدمع  رظن  ود  ترضح  زا  دعب  تموکح  دروم  رد  تسا . تایاور  نومضم  فالتخا  زا  یشان  نیا  تسا و  ءارآ  فالتخا 

ات تدالو  زا  يدهم  ماما  ، ) دننکیم تموکح  درک و  دنهاوخ  تعجر  ایند  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نیموصعم ، همئا  نامز ، ماما  تداهـش  زا 
ینید يرکف و  دشر  لدع و  تموکح  سیـسأت  و  نامز ، ماما  تداهـش  زا  دعب  . 2 ص 672 .) ینودیرف ، همجرت  ینیوزق ، مظاک  دیـس  روهظ ،
هرادا ار  تموـکح  نیا  يرگید  زا  سپ  یکی  دـننامز ، ماـما  بتکم  يهتفاـی  تـیبرت  هـک  حـلاص  ياـهناسنا  هلـضاف ، يهنیدـم  داـجیا  مدرم و 

: باتک هب  دینک  هعجارم  قیمع  یـصصخت و  عالطا  يارب  (. 639 ص 653 ـ  ردص ، دمحم  روهظلا ، دعب  ام  خـیرات  ، ) تمایق زور  ات  دـننکیم 
ص 627. ردص ، دمحم  روهظلا ، دعب  ام  خیرات 

؟ دسریم تداهش  هب  ارچ  سپ  ، تسا یناهج  لدع  تموکح  ترضح ، تموکح  رگا 

شسرپ

؟ دسریم تداهش  هب  ارچ  سپ  ، تسا یناهج  لدع  تموکح  ترضح ، تموکح  رگا 

خساپ

هب لـئاق  هک  یناـسک  يرآ ، تسین . تسد  رد  ع )  ) يدـهم ترـضح  تداهـش  رب  يرتاوتم  اـی  یعطق  لـیلد  مییوگیم : قوف  لاؤـس  دروـم  رد 
زا یعیبط  ریغ  گرم  هب  ناماما  مامت  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  ماع  تایاور  فلا . دـناهدرک : کّسمت  لیلد  ود  هب  دـناهدش  ترـضح  تداهش 

ج 27، راونألاراحب ، یقرواپ .  } ام زا  کی  چیه  " " ؛ ٌلوتقموأ ٌمومـسم  ّالإ  اّنم  ام  : " دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) نسح ماما  زا  تفر . دنهاوخ  ایند 
، تسا ع )  ) نامز ماما  تداهـش  هب  طوبرم  هک  صاخ  تایاور  دوشیم ".ب . دیهـش  ای  مومـسم  هکنآ  زج  تسین  ناماما  یقرواپ } ص 217 .
هک یماگنه  هب  ماب ، يـالاب  زا  هک  وحن  نیا  هب  دـناسریم ، تداهـش  هب  ار  ناـشیا  میمتینب  هفیاـط  زا  هدیعـس  ماـن  هب  ینز  یتیاور ، قباـطم  هک 

، بصانلا مازلا  یقرواپ .  . } دناسریم تداهش  هب  ار  ترضح  نآ ، ابو  دنکیم  باترپ  ناشیا  يوس  هب  یگنس  تسا ، روبع  لاح  رد  ترـضح 
رد مدرم  مومع  حالـصا  رب  تلالد  هک  یتایاور  اب  ع )  ) يدهم ترـضح  تداهـش  هلأسم  ًالوا : مییوگیم : خساپ  رد  یلو  یقرواپ } ص 190 .

ماما دروم  هب  ناوتیم  دراد ، تیب : لـها  مومع  یعیبط  ریغ  گرم  رب  تلـالد  هک  ار  ماـع  تیاور  ًاـیناث : درادـن . يراـگزاس  دراد  روهظ  رـصع 
دوجو یتایاور  ًاعبار : تسین . مامت  دنس  ثیح  زا  یمیمت  نز  تسد  هب  ع )  ) يدهم ترضح  تداهش  تیاور  ًاثلاث : دز . صیـصخت  ع )  ) يدهم
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: دوـمرف هک  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  شدنـس  هب  ینیلک ؛ دـننکیم : تلحر  اـیند  زا  یعیبـط  گرم  هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  هک  دراد 
ع)  ) نیـسح ماما  سپ  دـسریم . ارف  ع )  ) تجح ترـضح  گرم  تفای ، رارقتـسا  مدرم  ياـهلد  رد  شترـضح  هب  ناـمیاو  تفرعم  نوچ  " ...

يدهم ترـضح  : " دیوگیم يرهز  یقرواپ } ص 206 . ج 8 ، یفاک ، یقرواپ .  " . } دـش دـهاوخ  ناشیا  نفدو  طونحو  نفکو  لسغ  ّیلوتم 
، نتفلا ص 163 ؛  يدنه ، یقتم  ناهربلا ، یقرواپ .  " . } دنکیم تلحر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  سپـس  دـنکیم  یگدـنز  لاس  هدراهچ  (ع )
هب سپس  دنکیم ، یگدنز  لاس  لهچ  ع )  ) يدهم ترـضح  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  : " دیوگیم هاطرا  یقرواپ } ص 104 . داّمح ، نبا 

ص 147. ررُدـلادقع ، ص 99 ؛  داّـمح ، نبا  نتفلا ، ص 157 ؛  يدـنه ، یقتم  ناـهربلا ، یقرواـپ .  " . } دریمیم دوخ  رتسب  رد  یعیبط  گرم 
{ یقرواپ

؟ دوش یم  هتشک  رگ  هلیح  ینز  تسد  هب  یتدم  زا  دعب  روهظ و  زا  سپ  جع )  ) نامز ماما  هک  دراد  تقیقح  ایآ  - 1

هراشا

؟ ارچ دنک ؟ یم  روهظ  هعمج  زور  رد  جع )  ) نامز ماما  ایآ  - 2

شسرپ

( جع  ) نامز ماما  ایآ  - 2 دوش ؟ یم  هتـشک  رگ  هلیح  ینز  تسد  هب  یتدم  زا  دعب  روهظ و  زا  سپ  جع )  ) نامز ماما  هک  دراد  تقیقح  ایآ  - 1
؟ ارچ دنک ؟ یم  روهظ  هعمج  زور  رد 

خساپ

یلص لوسر  ترضح  ثیدح  قباطم  هدش  بلطم  نیا  دروم  رد  هک  یئوجتـسج  عبتت و  ربانب  هک ، درک  ضرع  دیاب  امـش  لوا  لاوس  دروم  رد 
هدمآ بهانلا  مازلا  باتک  رد  دش و  دنهاوخ  دیهش  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ( 1  ) مومـسم وا  لوتقم  الا  انم  ام  دندومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا 

هدافتسا تایاور  زا  یضعب  زا  هلب  هک  درک  ضرع  دیاب  زین  امـش  مود  لاوس  دروم  رد  - 1 درک . دهاوخ  دیهش  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ینز  هک 
زور نوچ  هک  دـشاب  نیا  نآ  تلع  دـیاش  و  ( 2  ) دـننک یم  روهظ  هعمج  زور  رد  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  لجع ا ...  ) نامز ماـما  هک  دوش  یم 
مدـب بلاطلا  نیا  هک  میناوخ  یم  اعد  رد  اذـل  دـشاب  یم  نیـسح  ماما  نوخ  یعقاو  مقتنم  ناشیا  اروشاع و  زور  اـب  دوش  یم  فداـصم  هعمج 
باتک هب  دـیناوت  یم  صوصخ  نیا  رد  رتشیب  هعلاـطم  يارب  - 2 تسا . هدـمآ  نیمارف  نیمه  زین  مه  اروشاع  تراـیز  رد  ( 3  ) البرکب لوتقملا 

... لجع ا  ) رظتنم يدهم  راونالا ج 27 ص 317 3 - راحب  . دـییامن هعجارم  نامیلـس  لماک  زا  صالخلا ) موی  باتک  همجرت   ) ییاهر راگزور 
نانجلا حیتافم  هبدن - ياعد  ص 189 4 - هیلع . هللا  همحر  یناسارخ  داوج  دمحم  مالسالا  هجح  فیرش -) هجرف  یلاعت 

ار دوخ  یعیبط  رمع  مدرم  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  ایآ  تسا و  تافارخ  تشک  دـهاوخ  ار  وا  نز  کی  دـنک  یم  روهظ  نامز  ماما  یتقو  هک  نیا  ایِآ 
؟ زین نامز  ماما  روط  نیمه  درک و  دنهاوخ  يرپس 

شسرپ

یعیبط رمع  مدرم  نامز  ماما  روهظ  زا  دـعب  ایآ  تسا و  تافارخ  تشک  دـهاوخ  ار  وا  نز  کی  دـنک  یم  روهظ  نامز  ماما  یتقو  هک  نیا  اـیِآ 
؟ زین نامز  ماما  روط  نیمه  درک و  دنهاوخ  يرپس  ار  دوخ 
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خساپ

ياهدرکیور دنتـسم  یعیبط . گرم  تداهـش و  دشاب : یم  راوتـسا  درکیور  ود  رب  جـع ) ) نامز ماما  تلحر  یگنوگچ  هرابرد  ینز  هنامگ  . 1
ریز دراوم  هلمج  زا  یتایاور  هب  دنراد ، رواب  جع ) ) يدهم ترضح  تداهـش  هب  هک  یناسک  . 2 تسا . (ع ) نیموصعم زا  یتایاور  زین ، هدش  دای 

لجرلا هیحلک  هیحل  اهل  هدیعـس و  اهمـسا  میمت  ینب  نم  هأرما  هلتقتف  توملا  هجحلا  یتا  هنـس  نوعبـسلا  تمت  اذاـف  ( » فلا دـنا . هدرک  دانتـسا 
ماما ندـمآ  زا  لاس  داتفه  نتفای  نایاپ  اـب  (ع ؛) نیـسحلا هزیهجت  یلوت  تاـم  اذاـف  قیرطلا . یف  زواـجتم  وه  حطـس و  قوف  نم  رخـص  نواـجب 

هک یلاح  رد  دشاب و  یم  شیر  ياراد  نادرم ، شیر  نوچمه  يو  دـنک . یم  دیهـش  ار  وا  هدیعـس  مان  هب  میمت  ینب  هلیبق  زا  ینز  جـع ) ) نامز
ماما جـع ،) ) نامز ماـما  توف  زا  سپ  دـناسر . یم  تداهـش  هب  ار  ماـما  گنـس  سنج  زا  یگنوه  اـب  درذـگ ، یم  یهار  زا  جـع ) ) ناـمز ماـما 

، روهظلا دعب  ام  خیرات  ثلاثلا ، باتکلا  يدهملا ، مامالا  هعوسوم  ردصلا ، دمحم  « ) دهد یم  ماجنا  ار  وا  نیفدـت  نیفکت و  لسغ ، (ع ) نیـسح
؛ تسین ام  زا  کی  چیه  دیهش ؛ وا  لوتقم  الا  انم  ام  : » دومرف هک  (ع ) قداص ماما  زا  یلسرم  تیاور  ب )  تاعوبطملل .) فراعتلاراد  ص 881 ،
رب نوزفا  ج )  هیمالـسالا .) هـیملعلا  هـبتکملا  ص 349 ، يدـهلا ، مـالعاب  يرولا  مـالعا  یـسربطلا ، « ) دوش یم  دیهـش  اـی  هتـشک  هک  نآ  رگم 
رد هک  هلاس  لهچ  ناسنا  کی  حطس  رد  دوخ  یعیبط  رمع  رد  لاس  رازهدنچ  دوجو  اب  (ع ) ماما هک  تسا  نآ  هورگ  نیا  رگید  لیلد  تایاور ،

فالخرب هک  یتایاور  لـیلد  هب  یهگناو  دوش . یم  رهاـظ  تسا ، يرایـسب  یندـب  يورین  ياراد  زین  هتـشاد و  رارق  دوخ  یناوج  ناـیاپ  هناتـسآ 
نـس دراو  گرم ، ماگنه  هب  ناشیا  ور  نیا  زا  دنا ، هدرک  حرطم  لاس  هد  یلا  تفه  ار  وا  تموکح  نامز  تدم  فلا ، دنب  رد  روکذم  تیاور 

رد (ع ) ماما گرم  هک  تفگ  ناوت  یمن  نیا ، رب  هجوت  اب  لاح  تساجرباپ . نانچ  مه  ناـشیلاس ، ناـیم  نس  یندـب و  يورین  هدـشن و  تلوهک 
، تسد نیا  زا  یتاـیاور  دوجو  اـب  . 3 دشاب . یجراخ  يدادـیور  ینیرفآ  شقن  نودـب  یعیبط و  یگرم  یندـب ، يورین  ینـس و  طیارـش  نینچ 
رد یتالاکـشا  دوجو  نانآ ، لیلد  تفر . دـهاوخ  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  جـع ) ) ناـمز ماـما  مدرم ، ریاـس  نوچمه  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب 

یمن ور  نیا  زا  تسا ، هدشن  رکذ  نآ  دنس  هلسلس  هدوب و  لسرم  مود  تیاور  فلا ) دنریز . رارق  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  دای  تایاور 
مه نآ  تساملع ، زا  یکی  زا  لوقنم  ینخـس  هکلب  هدوبن  (ع ) نیموصعم زا  یکی  زا  یتیاور  زین ، تسخن  دنتـسم  ب )  دومن . هیکت  نادـب  ناوت 
مه دنس ، ندوب  هتخانشان  لیلد  هب  مه  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتـشاد  هراشا  تایاور  نومـضم  هب  هدش  دای  ترابع  مه  رگا  هتخانـشان . یملاع 

رگناـیب دـناوت  یمن  ور  نیا  زا  تسین ، هتفریذـپ  دنـس ، هیحاـن  زا  ندوـب  فیعـض  لـیلد  هب  هدـمآ و  باـسح  هب  لـسرم  تسخن  تـیاور  نوـچ 
نآ هب  مادقا  ياه  هنیمز  نیرتشیب  هک  جع ) ) يدهم ترـضح  یلاعتم  تیـصخش  وترپ  رد  رـشب  یگدنلاب  زا  سپ  ج )  دشاب . یخیرات  يدادیور 
رد يرـشب  ندمت  هک  جـع ) ) نامز ماما  تیمکاح  راگزور  رد  د )  تسا . نهذ  زا  رود  يا  هثداح  نینچ  نداد  يور  دراد ، یپ  رد  ار  ترـضح 
راد شیر  ه )  تسا . لمتحم  ریغ  يرما  لتق ، هلیـسو  ناونع  هب  گنواه  مان  هب  یمیدق  يرازبا  زا  يریگ  هرهب  درب ، یم  رـس  هب  یفرژ  تفرـشیپ 

، نانز زا  یخرب  ردان ، يا  هنوگ  هب  دنچ  ره  هلمج - : زا  دنک  یم  وربور  یناوارف  تالاکـشا  اب  ار  تیاور  تسا ، نز  کی  دوخ  هک  لتاق  ندوب 
هراشا نادب  تیاور  رد  هک  هنوگ  نآ  دسر ، یمن  درم  کی  شیر  هزادنا  هب  نآ  نازیم  هاگ  چیه  یلو  دنروآ ، یم  رد  يرـصتخم  رایـسب  شیر 
نادـب تیاور  رد  یلو  دـشاب  هدروآرد  شیر  درم ، کی  لماک  شیر  تروص  هب  نز  کی  یتح  هک  درادـن  هقباـس  خـیرات  رد  تسا - . هدـش 

رارق جع ) ) رصع یلو  لتاق  اب  ات  هدش  دوجوم  یهلا  تردق  هب  ءانثتـسا و  کی  ناونع  هب  يزیچ  نینچ  دوش  هتفگ  مه  رگا  تسا . هدش  حیرـصت 
هب اه  باتک  رد  وا  زا  هدش  هتفگ  نخـس  هب  هجوت  اب  دنک ، یگدنز  نامز  نآ  مدرم  نایم  رد  یتدم  ینز  نینچ  رگا  هک  تسا  نآ  خـساپ  دریگ 

تـسا نکمم  تفرگ - . یم  صاخ  یمیمـصت  نآ  هرابرد  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تموکح  تروص  نیا  رد  جـع ،) ) نامز ماما  لـتاق  ناونع 
رد دنک . یم  هدافتسا  نآ  زا  درم  هب  هبشت  ناونع  هب  نز  هک  دشاب  یم  نآ  یعونصم  هنوگ  زا  هکلب  یعیبط  یـشیر  هن  روبزم ، شیر  دوش  هتفگ 

دولآ و ملظ  هعماج  هب  یفارحنا و  يراتفر  نادرم  هب  نانز  هبـشت  ینعی  يراتفر ، نینچ  هک  نآ  هلمج  زا  هدـش  هتفگ  ییاـه  خـساپ  زین  هراـب  نیا 
درف و هب  رـصحنم  لیلد  هب  ینز  نینچ  یهگناو  تسانعم ؛ یب  جع ) ) نامز ماما  هنالداع  ماظن  رد  نآ  عوقو  هدوب و  طوبرم  روهظ  زا  شیپ  دساف 
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زا تسا  مزال  ور  نیا  زا  دـهد  رارق  كانرطخ  يا  هطرو  رد  ار  دوخ  جـع ) ) نامز ماما  لتاق  ناونع  هب  هعماج  رد  دوخ  شیامن  اـب  ندوب  هناـگی 
: تفگ دیاب  درک  دنهاوخ  يرپس  ار  دوخ  یعیبط  رمع  زین  مدرم  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  ایآ  هک  نیا  . 4 دیامن . بانتجا  یتیعضو  نینچ 
هک هچ  نآ  هکلب  دروخ  یمن  مه  هب  تسا ، گرم  رب  مکاح  ياه  يدـنمنوناق  اهنآ  هلمج  زا  هک  ملاع  یعیبط  ماظن  جـع ) ) رـصع یلو  روهظ  اب 

لامک تداعـس و  هب  اه  ناسنا  نآ  رد  هک  یتیعـضو  هب  نآ  ندش  لیدبت  نآ و  رب  مکاح  یناسنا  ریغ  راتخاس  ندـش  هدـیچرب  دـهد ، یم  يور 
. دنسرب دوخ  یقیقح 

؟ دناسریم تداهش  هب  ار  ترضح  نآ  سک  هچ  دش و  دهاوخ  هچ  نامز  ماما  یگدنز  ماجنارس 

شسرپ

؟ دناسریم تداهش  هب  ار  ترضح  نآ  سک  هچ  دش و  دهاوخ  هچ  نامز  ماما  یگدنز  ماجنارس 

خساپ

: دـیامرفیم هک  (ع ) نسح ماما  زا  یتیاور  هب  هجوت  اب  یلو  تسا  هدـش  لقن  يددـعتم  تایاور  جـع ) ) نامز ماـما  تلحر  اـی  تداهـش  نوماریپ 
تفگ ناوتیم  دراد  تلالد  جع )  ) يدهم ماما  تداهش  رب  هک  یتایاور  و  دوشیم .» دیهـش  ای  مومـسم  هکنآ  زج  تسین  ناماما  زا  کی  چیه  »

هک یماگنه  تسا  هدش  تیاور  زین  نآ  یگنوگچ  و  جع ) ) نامز ماما  تداهش  هرابرد  دیسر . دهاوخ  تداهـش  هب  ترـضح  نآ  ماجنارـس  هک 
. دناسریم تداهـش  هب  ار  ناشیا  میمت  ینب  هفیاط  زا  هدیعـس  مان  هب  ینز  دسر  ارف  ترـضح  گرم  دـیآ و  نایاپ  هب  ناشیا  تموکح  لاس 71 

يوس هب  یگنـس  تسا  روبع  لاـح  رد  ترـضح  هک  یماـگنه  هب  ماـب  يـالاب  زا  دراد و  نساـحم  نادرم  دـننام  هک  تسا  نیا  نز  نآ  یگژیو 
زا لقن  هب  ص 881 ، ردص ، دمحمدیـس  فیرعت  روهظلا ، دعب  خـیرات  [. 1 { ] 1 .} دناسریم تداهـش  هب  ار  ترـضح  دنکیم و  باترپ  ناشیا 

(/ ینارهت ییاجر  اضریلع  فلؤم  ص 239 ، جع ،) ) نامز ماما   ) نوماریپ خساپ  شسرپ و  دصکی 

اهیگژیو

تروصو تریس 

ءایبنا هب  ترضح  تهابش 

اب ییاهتهابش  هچ  اب  ناربمایپ  مادک  تسا . هتشاد  یهلا  ناربمایپ  زا  دنچ  ینت  اب  ییاهتهابـش  جع )  ) نامز ماما  ع )  ) داجـس ماما  زا  یثیدح  قبط 
؟ دنکارتشا رد  جع )  ) رصع ماما 

شسرپ

ییاهتهابش هچ  اب  ناربمایپ  مادک  تسا . هتشاد  یهلا  ناربمایپ  زا  دنچ  ینت  اب  ییاهتهابش  جع )  ) نامز ماما  ع )  ) داجس ماما  زا  یثیدح  قبط 
؟ دنکارتشا رد  جع )  ) رصع ماما  اب 

خساپ
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ص نسدلانود ، ۀعیـشلا ، ةدیقعرما  نیا  1)و   ، ) دـناهدومن هراشا  نایدا  همه  ار  نافعـضتسم  هدـنهد  تاجن  ناهج و  حلـصم  دوجو  هب  داقتعا 
رد هچ  رگا  تسا ، ناـگمه  لوبق  دروم  . 1379 لوا ، پاچ  ص 45 ؛ هدازیلع ، يدـهم  قیقحت  همجرت و  سونقق ، راـظتنا  رد  زا  لـقن  هب  ، 231

ماما هرابرد  تسا . هعیـش  بهذـم  تایرورـض  زا  جـع )  ) قح تجح  نامز و  ماما  دوجو  هب  داقتعا  نکیل  دـنراد ، رظن  فـالتخا  نآ  قادـصم 
ماما هک  یهلا ، ناربمایپ  زا  دنچ  ینت  اب  تسا  ترـضح  ياهتهابـش  هرابرد  ثیداحا  نآ  زا  یکی  هدـش و  دراو  یتایاور  مالـسلاهیلع )  ) نامز

نم ۀنس  مدآ و  نم  ۀنس  مالسلاامهیلعءایبنألا  ننس  نم  ننس  انم  : " تسا هدومن  نایب  ار  اهتهابش  نآ  یثیدح  رد  مالسلاهیلع )  ) نیدباعلا نیز 
مدآ و نم  امأف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  ۀنس  بویأ و  نم  ۀنس  یسیع و  نم  ۀنس  یـسوم و  نم  ۀنـس  میهاربا و  نم  ۀنـس  حون و 

هیف سانلا  فالتخاف  یسیع  نم  امأ  ۀبیغلا و  فوخلاف و  یـسوم  نم  امأ  سانلا و  لازتعا  ةدالولا و  ءافخف  میهاربا  نم  امأ  و  رمعلا ، لوطف  حون 
( نادناخ  ) ام زا  مئاق  ترـضح  رد  فیـسلاب ؛ جورخلاف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نم  امأ  و  يولبلا ، دعب  جرفلاف  Ș أ نم  امأ  و 

دمحم ترضح  زا  یتنـس  زین  مالـسلامهیلعبویا و  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  زا  تسا . ناربمایپ  ياهتنـس  زا  ییاه  تنس 
( وا رد   ) میهاربا زا  هک  یتنس  و  دشابیم ، ینالوط  رمع  تسا ، ترضح ) رد   ) مالسلامهیلعحون مدآ و  زا  هک  یتنـس  اما  هلآو . هیلعو  هللا  یلص 

یتنس تسا و  نتسیز  ناهنپ  و  ندش ) هتشک  زا   ) میب تسا ، یـسوم  زا  هک  یتنـس  تسا . مدرم  زا  يریگهشوگ  یناهنپ و  تدالو  دراد ، دوجو 
زا سپ  شیاشگ  جرف و  تسا ، ترـضح ) رد   ) بویا زا  هک  یتنـس  تسا و  وا  هراـبرد  مدرم  ندومن  فـالتخا  تسا ، یـسیع  ترـضح  زا  هک 

دمحمنیاربانب (. 2) دشابیم ریشمش  اب  مایق  تسا  هلآو  هیلعو  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  زا  هک  یتنـس  دشابیم و  اهجنر ) اهتبیـصم و  هب   ) التبا
هب ینـالوط  رمع  رد   - 1 تسا : هنوگ  نیدـب  یهلا  ناربمایپ  اب  نامز  ماما  ياهتهابـش  ح 4 . ص 217 ، ج 51 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب ،

فالتخا رد  مالسلاهیلعیسوم 4 -  هب  نتـسیز  ناهنپ  رد  مالسلاهیلعمیهاربا 3 -  هب  نتـسیز  اوزنا  تدالو و  رد  مالسلامهیلعحون 2 -  مدآ و 
هب هحلسا )  ) ریشمش اب  مایق  رد  مالسلاهیلعبویا 6 -  هب  التبا  زا  سپ  شیاشگ  رد  مالسلاهیلعیسیع 5 -  ترضح  هب  وا  هرابرد  مدرم  ندومن 

همجرت و سونقق , راظتنا  رد  زا  لـقن  هب  ص 231 , نسدلانود , هعیـشلا , هدیقع   . 1 اه : تشون  یپ  هلآو  هیلعو  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربمایپ 
ح4. ص 217 , ج51 , راونالاراحب , یسلجم , رقاب , دمحم  . 2 . 1379 لوا , پاچ  ص 45 ؛ هدازیلع , يدهم  قیقحت 

. دیهد حیضوت  ار  شتهابش  دراد " تهابش  نینرقلاوذ  یبن و  رضخ  هب  ام  مئاق  : " دومرف يرکسع  نسح  ماما  جع ) ) يدهم ترضح  هرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  شتهابش  دراد " تهابش  نینرقلاوذ  یبن و  رضخ  هب  ام  مئاق  : " دومرف يرکسع  نسح  ماما  جع ) ) يدهم ترضح  هرابرد 

خساپ

لثم نامز ) ماما   ) وا لَثَم  : " دومرف دـنک -  لاؤس  وا  نیـشناج  زا  ات  دوب  هدـمآ  هک  قاحـسا -  نب  دـمحا  هب  باـطخ  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما 
ره رـضخ )  ) يو دوش . هدیمد  روص  رد  ات  دریمیمن  تسا و  هدنز  ور  نیا  زا  دیـشون ، تایح  بآ  زا  رـضخ  تسا . نینرقلاوذ  لثم  زین  رـضخ ،

رارق شتبیغ  رد  ام  مئاق  سنوم  ار  وا  دنوادخ  دـیوگیم . نیمآ  نانمؤم ، ياعد  رب  دتـسیایم و  هفرع  رد  دراد و  روضح  جـح  مسوم  رد  هلاس 
هجو تیاور  نـیا  رد  ( 1" .) دوب دـهاوخ  ترـضح  نارای  زا  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  ایند  رد  رـضخ  دـشخبیم . مایتلا  ار  وا  ییاـهنت  دـهدیم و 
نایب رمع  لوط  رـضخ  هب  (ع ) نامز ماما  تهابـش  هجو  زین  رگید  تیاور  رد  دـشابیم . رمع  لوط  تهج  زا  رـضخ  هب  (ع ) نامز ماـما  تهاـبش 

رد تخاس ، یلمع  ناربمایپ  دروم  رد  هک  ار  زیچ  هس  لاعتم  دـنوادخ  : " دومرف (ع ) قداص ماـما  تسا . تیاور  نیمه  رب  رظاـن  هک  تسا  هدـش 
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رّدـقم حون  ناـس  هب  ار  شرمع  لوط  یـسیع و  تبیغ  نوچ  ار  شتبیغ  یـسوم و  دـننام  وا  تدـالو  دزاـسیم . یلمع  زین  اـم  مئاـق  صوـصخ 
رمع لوط  شناگدنب  تسنادیم  دنوادخ  اریز  تسا ، هداد  رارق  ترضح  نآ  رمع  لوط  لیلد  ار  رـضخ  ادخ ، حلاص  هدنب  رمع  لوط  هدومرف ،
داریا هلیسو  نیدب  دوش و  لالدتسا  نآ  هلیـسو  هب  ام  مئاق  رمع  تابثا  رد  ات  دینادرگ ، ینالوط  ار  رـضخ  رمع  ور  نیا  زا  دننکیم ، راکنا  ار  وا 

(ع) نامز ماما  تهابش  هجو  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  تیاور  رد  ( 2" .) دنشاب هتشادن  يداریا  تجح و  ادخ  Šرب  درم دورب و  نیب  زا  نانمشد 
هدش نایب  تموکح  تهج  زا  نینرقلاوذ  هب  (ع ) نامز ماما  تهابـش  هجو  هدمآ ، (ص ) ربمایپ زا  هک  یتیاور  رد  یلو  هدشن ، نایب  نینرقلاوذ  هب 
ملاع برغ  قرـش و  دـش و  دـهاوخ  یناهج  رین  (ع ) نامز ماما  تموکح  تفاـی ، شرتسگ  نینرقلاوذ  تموکح  هک  ș ناـمه  ینعی  تسا ،

دنوادخ دراد و  دوجو  وا  دننامه  یسک  امـش  نایم  هک  دینادب  دوب ... ياهتـسیاش  هدنب  نینرقلاوذ  : " دومرف (ص ) ربمایپ تفرگ . دهاوخ  ارف  ار 
. دباییم تسد  قرشم  برغم و  هب  تسا و  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  يزیچ  ره  زمر  ببس و  تلع و  هدیشخب و  تردق  وا  هب  نیمز  رد  لاعتم 

طّلـسم ملاع  برغ  قرـش و  رب  ار  واو  تخاس  دـهاوخ  يراج  نم ) نادـنزرف  زا  ) مئاق دروم  رد  ار  دوخ  تنـس  نیا  يدوز  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
اهجنگ و دـنوادخ  تشاذـگ . دـهاوخ  ماگ  زین  وا  داهن ، ماگ  اج  نآ  رد  نینرقلاوذ  هک  یهوک  تشد و  ره  هک  ياهنوگ  هب  تخاس ، دـهاوخ 

نآ زا  سپ  درک و  دهاوخ  يرای  ار  وا  دنکفایم ) نانمشد  لد  رد  هک   ) سرت بْعُر و  رازبا  اب  تخاس و  دهاوخ  راکشآ  وا  رب  ار  نیمز  نداعم 
ج راونألاراحب ، . 2 . 278 ص 277 -  رثالا ، بختنم  . 1 اهتشون : یپ  ( 3" .) درک دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  هدش ، روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هک 
ص 322 ج 52 ، راونألاراحب ، . 3 ص 141 . جع ،) ) يدهم ترضح  یناهج  تلاسر  489 ؛ ص 484 -  دوعوم ، يدهم  223 ؛ ص 222 -  ، 51

.323 - 

. دیربب مان  ار  اهنآ  دراد ؟ دوخ  اب  يا  هناشن  یبن ,  لوسر و  ره  زا  جع )   ) رصع ماما  ایآ 

شسرپ

. دیربب مان  ار  اهنآ  دراد ؟ دوخ  اب  يا  هناشن  یبن ,  لوسر و  ره  زا  جع )   ) رصع ماما  ایآ 

خساپ

ءایبنا و ثراو  (ع ) يدـهم ترـضح  ینعی  تسا ، (ع ) يدـهم ترـضح  هارمه  (ع ) ءایـصوا ءایبنا و  عئادو  تازجعم و  مامت  تایاور ، ساسا  رب 
توـبن و ثارت  رادثاریم  ترـضح  نآ  هک  نیا  هصـالخ  دـهدیم . رارق  ناـشیا  راـیتخا  رد  ار  ءاـیبنا  تازجعم  دـنوادخ  دـشابیم و  ءایـصوا 

... همطاف و فحـصم  مرکا ، لوسر  ریـشمش  هماّمع و  فسوی ، نهاریپ  یـسوم و  ياصع  هلمج : زا  دـشابیم . (ع ) ءاـیبنا ریاـخذ  همه  لـصاح 
و يدراهتـشا . يدهم  دمحم  نیودت ، سودـبع ، موصعم ، ناماما  هریـس  هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا . ترـضح  نآ  هارمه 

هیکت هبعک  هب  دننکیم  روهظ  (ع ) ترضحنآ یماگنه  تسا ، هدش  دراو  تیاور  رد  هکنانچ  دراد ؛ تهابش  ءایبنا  همه  هب  (ع ) تجح ترـضح 
مدآ و منم  نیا  نوـنکا  درگنب ، ار  ثیـش  مدآ و  دـهاوخیم  هـک  ره  ملاـع ! مدرم  يا  مدآ ، نادـنزرف  يا  ـاله  : » دروآیم شورخ  دـننزیم و 

دمحم منم  نیا  درگنب  ار  یلع  دمحم و  دهاوخیم  هک  ره  ماس ...؛ حون و  منم  نیا  درگنب ، ار  ماس  شدنزرف  حون و  دـهاوخیم  هک  ره  ثیش .
درگنب ار  نیـسح  لسن  زا  نایاوشیپ  دهاوخیم  هک  ره  نیـسح . نسح و  منم  نیا  کنیا  درگنب  ار  نیـسح  نسح و  دهاوخیم  هک  ره  یلع . و 

ءایبنا و هب  (ع ) نسحلا نب  تجح  ترـضح  تهابـش  هب  هجوت  اب  نیارباـنب  (. 53/9 راونالاراحب /  ...«، ) نیـسح لـسن  زا  ناـیاوشیپ  نآ  منم  نیا 
 . دراد هارمه  هب  زین  ار  نانآ  تازجعم  اههناشن و  ترضح  نآ  هک  تفگ  ناوتیم  (ع ) ءایصوا
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/ دینک نایب  ار  ناشیا  راتفر  قالخا و  زا  ياهمش  دنربمایپ و  مادک  هیبش  جع ) ) نامز ماما 

شسرپ

/ دینک نایب  ار  ناشیا  راتفر  قالخا و  زا  ياهمش  دنربمایپ و  مادک  هیبش  جع ) ) نامز ماما 

خساپ

هطبار نیا  رد  (ع ) نیدباعلانیز ماما  دنراد . تهابـش  ناربمایپ  هب  یفلتخم  تاهج  زا  جـع ) ) نامز ماما  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  هچنآ  قبط 
یسیع و یسوم و  میهاربا و  حون و  زا  تنس  کی  مدآ و  زا  تنـس  کی  تسا . ناربمایپ  ياهتنـس  زا  تنـس  دنچ  ام  مئاق  رد  : » تسا هدومرف 

يرود شتدالو و  ندوب  ناهنپ  میهاربا  زا  تسا و  ترـضح  نآ  رمع  لوط  حون ، مدآ و  ترـضح  تنـس  اما  (ص /) دـمحم زا  یتنـس  بویا و 
تدش زا  دعب  جرف  بویا  زا  دنراد و  وا  هرابرد  مدرم  هک  یفالتخا  یسیع  زا  مدرم و  زا  تبیغ  سرت و  یـسوم  زا  تسا و  مدرم  زا  وا  ندیزگ 
یناوج تلاح  رد  يریپ  تبیغ و  زا  دعب  سنوی  هک  روطنامه  دراد و  سنوی  هب  یتهابـش  نینچمه  و  تسا . ریـشمش  مایق و  (ص ) دـمحم زا  و 

تروص و تهج  زا  جـع ) ) نامز ماما  نینچمه  { 1 «.} دـنکیم روهظ  یناوج  تروص  هب  تبیغ  زا  دـعب  زین  ام  مئاق  تشگزاب  شیرق  يوس  هب 
دنلب و ینیب  هتسویپ ، ياهوربا  هایس و  ینامشچ  زا  جع ) ) يدهم ماما  : » دسیونیم هنیمز  نیا  رد  یجنلبش  تسا . (ص ) مرکا ربمایپ  هیبش  تریس 

ومع دومرف : هک  مدینـش  (ع ) رقاب ماما  زا  دیوگیم : یفعج  رباج  { 2 «.} تسا رادروخرب  تسار ، هنوگ  رد  یمـشاه  لاخ  هوبنا و  شیر  یملق ،
ثوعبم ات  هک  هدرک  دـهع  نم  اب  (ص ) ربمایپ مبیبح  وا  مان  هب  عجار  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ يدـهم  ترـضح  مان  دیـسرپ  (ع ) یلع ماما  زا 

رب شیاهوم  هک  تسا  وم  شوخ  ورشوخ و  تماق ، هناـیم  یناوج  دومرف : تسیچ ؟ شاهناـشن  تفـص و  دیـسرپ  منکن . ناـیب  ار  شماـن  دوشن 
رد (ع ) نینمؤملا ریما  هک  میناوـخیم  رگید  یتـیاور  رد  { 3 .} تسا هدرک  هطاحا  شرـس  نساحم و  یهایـس  رب  شتروص  رون  هتخیر و  هناـش 

دیامنیم جورخ  گرتس  ياهناش  يوق و  نار  مکش ، خرف  دیفـس ، خرـس و  یتروص  اب  نم  لسن  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  : » دومرف ربنم  يالاب 
یتایصوصخ هچ  اب  جع ) ) يدهم ترـضح  هکنیا  اما  { 4 «.} تسا ربمایپ  لاخ و  هیبش  يرگید  تسوپ و  گنر  کی  لاـخ ، ود  شتـشپ  رد  هک 

رد هک  تسا  نیا  ام  مئاق  هناشن  : » دیامرفیم ناشیا  میوشیم ، ایوج  تسا  هدومرف  (ع ) اضر ماما  هک  یثیدح  رد  ار  نآ  خساپ  دـنکیم ، روهظ 
ماگنه ات  درادنپیم و  رتمک  ای  هلاس  لهچ  ار  وا  دـنیبب  ار  شترـضح  سک  ره  هک  يروط  هب  تسا  ناوج  کی  تروص  هب  درمریپ و  کی  نس 

(ع) اضر ماما  درادن . هیاس  هدرک و  ضرألا » یط   » هک تسا  نیا  ترضح  نآ  تایصوصخ  رگید  زا  { 5 «.} دوشن رهاظ  وا  رد  يریپ  رثا  گرم 
هک تسا  يدهم  ترـضح  دوشیم ، نشور  ادخ  رون  زا  نیمز  دنکیم  روهظ  جع ) ) يدهم ترـضح  هک  یماگنه  : » دـیامرفیم هطبار  نیا  رد 

ص قودص ، خیش  ْمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  [. 1 { ] 6 «.} تشاد دهاوخن  هیاس  هک  تسوا  دنکیم و  تکرح  تعرـس  هب  شیاپ  ریز  رد  نیمز 
ص 400/ ناـمه ، [. 4 / ] ص 414 ج 7 ، یلماـعرح ، خیـش  ْادـهلا ، تاـبثا  [. 3 / ] ص 606 ج 2 ، هدازداـمع ، موـصعم ، هدراـهچ  [. 2 / ] 322

ص 372/ نامه ، [. 6 / ] ص 652 قودص ، خیش  ْمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  [. 5]

يرهاظ فاصوا 

؟ دنوش یم  رامیب  مدرم  ریاس  دننام  زین  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ
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؟ دنوش یم  رامیب  مدرم  ریاس  دننام  زین  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

هک يروط  نامه  و  دـننکیم . یگدـنز  نانآ  نایم  رد  رگید  مدرم  ناس  هب  جـع ) ) نامز ماـما  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  راـبخا و  رد  هچنآ  رب  اـنب 
. دنشاب تروص  نیمه  هب  تسا  نکمم  زین  جع ) ) نامز ماما  دندشیم ، راچد  رگید  تالکـشم  ای  يرامیب و  هب  (ع ) همئا رگید  یهلا و  ناربمایپ 
هک یتین  ره  هب  هدنهد ، هقدص  هک  نیا  زا  هتـشذگ  تسین . درومیب  ناشیا ، يارب  نداد  هقدـص  ای  ترـضح و  نآ  یتمالـس  يارب  اعد  نیاربانب 

هتـسیاش لمع  دـهدیم ، هقدـص  جـع )  ) نامز ماما  یتمالـس  تین  هب  هک  مه  ینامز  و  ددرگیم . زاب  زین  وا  دوخ  هب  شراک  رثا  دـهد ، هقدـص 
نومـضم تسا . هدرک  جـیورت  ار  ترـضح  نآ  مان  داـی و  شیوخ ، لـمعاب  هدوب و  ادـخ  یلو  داـی  هب  هک  ارچ  تسا ؛ هداد  ماـجنا  زین  يرگید 

. تسا راگزور  ياهدنزگ  زا  ترضح  نآ  تظافحو  ترصن  يارب  اعد  زین  کیلول ) نک  مهللا   ) جرف ياعد 

؟ دراد تهابشام  هب  شندب  نوخ و  تسوپ و  تشوگ ,  عون  ینعی  تسا ,  ام  هب  هیبش  یمسج  ظاحل  زا  نامز 7 ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دراد تهابشام  هب  شندب  نوخ و  تسوپ و  تشوگ ,  عون  ینعی  تسا ,  ام  هب  هیبش  یمسج  ظاحل  زا  نامز 7 ماما  ایآ 

خساپ

تلالد تراشا و  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  دنتـسه . نایمدآ  دوخ  سنج  زا  ناربماـیپ  ریاـس  نوچ  یهلا  رگید  ياـیلوا  زین  و  نیموصعم :  ماـمت 
زا یخرب  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  دراد  ناشدوخ  ياه  هریـشعو  لـیابق  ناـیم  زا  یهلا  نـالوسر  اـیبنا و  ندـش  هتخیگنارب  تثعب و  رب  یمیقتـسم 
... درک ثوبعم  يربمایپ  ناشدوخ  نایم  هب  ناشدوخ  زا  هک  هاگ  نآ  دومرف  ماعنا  نینمؤم  رب  لاـعتم  دـنوادخ   1 دوش : یم  هراشا  تایآ  مجارت 

 ... .)( تخیگنارب ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  باـتک ,  یب  یمدرم  ناـیم  هـب  هـک  ییادـخ  تـسوا  ءهـیآ 164 2   3  ) نارمع لآ  یقروا 4. پـ .)( )
زا ار  مدرم  ناگدننک  تیاده  ناربهر و  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  بلطم  نیا  هدنهد  ناشن  یهلا  تایآ  رگید  ءهیآ 2 و   2  ) هعمج یقروا 1. (پـ

نیا ودـنربب  هرهب  ناشروضح  ضیف  زا  میقتـسم  روط  هب  مدرم  دـیاین و  شیپ  تیادـه  رما  رد  يا  هطـساو  ات  دـنک  یم  باختنا  ناشدوخ  نایم 
رگا هک  دـنام  یم  یقاب  لاؤس  ياج  سپ  نیا  زا  یلو  دومن , یم  یعیبط  يرما  دـمحم  لآ  مئاق  روضح  نامز  ات  راـهطا : همئا  دوجو  اـب  هلئـسم 

ترـضح ینالوط  رمع  اب  هلئـسم  نیا  دـننک  یم  یگدـنز  رگید  ياهناسنا  نوچ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح 
و دنهد . یم  همادا  تایح  هب  رگید  يروط  هبو  دنتـسین  دنم  هرهب  ام  نوچ  یتابن  یگدـنز  زا  ترـضح  مییوگب  هک  نآ  زج  دوش  یمن  راگزاس 

كاپ دوجوم  دـنناوت  یم  دـننک  یم  نوکیف  نُک  ار  ملاع  تادوجوم  نآ  اب  هک  یبابـسا  هزجعم و  اب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  خـساپ  اـما 
لاس يدنا  دصیس و  ناشیا  هک  تسا  هدمآ  فهک  باحصا  ناتـسادرد  هک  هنوگ  نامه  دیامن  تظفاحم  زین  ار  نامزلا  بحاص  نوچ  يزیزع 
رـسب باوخ  رد  زور  کی  زا  رتمک  دیاش  هاتوک  یتدم  هک  دندرک  یم  نامگ  دنتـساوخرب  هک  نآ  زا  دعب  دندوب و  لوغـشم  باوخ  هب  راغ  رد 

فاـصوا راـهطا : همئا  لاـح ,  ره  هب  ءهـیآ 2   18  ) فـهک یقروا 2.ر.ك :  پـ  .)( ) تـسا دوـجوم  نآرق  رد  نآ  لـصفم  ناتـساد  هـک  دـندرب 
ود ترضح  تشپ  رد  تشرد و  شا  هناش  ناوختسا  یخرس ...  هب  لیام  دیفس  ناشگنر  ترضح  هک  دندرک  نایب  نینچ  ار  ترضح  ینامسج 
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هّمهملا لوصفرد  تسا و  همطاف 3 نادنزرف  زا  يدرم  يدهم 7 دومرف : هک  هدرک  لقن  7 رقاب ماما  زا  دیفم  خیش  تبیغ  باتک  دراد . دوجو  لاخ 
زاب شا  یناشیپ  کیراب و  شا  ینیب   ... تسا يور  شوخ  يور و  وکین  طسوتم ) يدق  اب   ) هماقلا طسوتم  یناوج  دوعوم  يدـهم  دـسیون : یم 

ناسنا اب  یتریاغم  چیه  ینامـسج  رظن  زا  ترـضح  تروص ,  ره  رد   245 ص 238 ـ دوعوم , يدـهم  یناود ,  یلع  یقروا 3. پـ  ... .)( ) تسا
لیامـش رگید  ییاج  رد  و  درادن . هار  ترـضح  سدـقم  دوجو  رد  دوش  دارفا  رظن  رد  زایتماو  بجعت  ثعاب  هک  يزیچ  دـنرادن و  رگید  ياه 

هناش باذج ,  تشرد و  هایس و  شنامشچ   , هدیـشک یلاله و  شناوربا  نوگمدنگ ,  شا  هرهچ  تسا :  هدش  نایب  نینچ  ترـضح  ینامـسج 
يدرز هب  لیامتم  یکدنا  تشوگ و  مک  شیاه  هنوگ  ناس ...  هرخصو  راوتـسا  شا  يدنب  ناوختـسا  هدنبات ,  دنلب و  شا  یناشیپ  نهپ ...  شا 

ص یمیکح ,  اضر  دمحم  برغم ,  دیشروخ  یقروا 1. پـ  . ) تسا نیکشم و )(... یلاخ  شتـسار  هنوگ  رب  هدش  ضراع  بش  يرادیب  زا  هک 
32

؟ تسا حیحص  بلطم  نیا  ایآ  دنراد ، یمشاه  لاخ  دوخ  تسار  ۀنوگ  رد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  دنیوگ  یم 

شسرپ

؟ تسا حیحص  بلطم  نیا  ایآ  دنراد ، یمشاه  لاخ  دوخ  تسار  ۀنوگ  رد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  دنیوگ  یم 

خساپ

هرهچ دز . هناـمگ  تحـص ، یتـسرد و  هب  ناوت  یمن  ار ، تسا  بیاـغ  بیغ  ةدرپ  سپ  رد  نوـنکا  هک  ادـخ  تجح  سدـقم  دوـجو  فاـصوا 
ربخ نآ  هب  ع )  ) موصعم هک  رگم  دربن . رس  هب  بیغ  ةدرپ  تشپ  رد  هرهچ  بحاص  هک  تسا  نکمم  رّسیم و  هاگ  نآ  نآ ؛ فیصوت  یـسانش و 

رهاظ گرزب  یصخش  رب  رگا  تسا و  ناهنپ  تحلصم  باقن  رد  هک  درذگ  یم  شترـضح  باجح  زا  لاس  يدنا  رازه و  هزورما  دشاب . هداد 
ّرس تبیغ ، نونکا ، دنک . رهاظ  شقن  دومن و  هب  برغم  باتفآ  نآ  زا  يریسفت  هک  دیاشن  ار  صخـش  نآ  دور و  یم  ناهنپ  نامتک و  هب  دوش ،

لاح و نیع  رد  تسا . تبیغ  رصع  تقلخ و  ملاع  رارسا  ییابیز  زا  نیا  دراد و  دوخ  رد  اهب  نارگ  يرهوگ  فدص ، نوچ  هک  تسا  يرتتسم 
(ص) مالـسا یمارگ  ربمایپ  تسا . هدش  نایب  ترـضح  نآ  تسار  ۀنوگ  رب  هایـس  لاخ  فیـصوت  نیموسعم  هب  بوسنم  تایاور  زا  یـضعب  رد 

ثیداحا اما  7 و  ... ". دنک یم  یناشفارون  ناشخرد  ةراتـس  نوچ  یلاخ  شتـسار  ۀنوگ  رب  و  تسا ...  نم  لسن  زا  يدرم  (ع ) يدـهم : " دومرف
دلج هر  یـسلجم  همالع  راونألاراحب  فیرـش  باتک  هب  ناوت  یم  هک  دنایامن  یم  ار  ص )  ) دّمحم لآ  مئاق  ةرهچ  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید 

ص 230. ج 7 ، هادهلا ، تابثا  باتک  زا  لقن  هب  ص 268 ، تیالو ، دیشروخ  راظتنا  رد  يراصنا ، نمحرلادبع   7 درک . هعجارم   51

؟ میسانشب یمئالع  هچ  اب  ار  ترضح  میدرک ، هدهاشم  ار  جع ) ) نامز ماما  يرادیب  ای  باوخ  رد  رگا 

شسرپ

؟ میسانشب یمئالع  هچ  اب  ار  ترضح  میدرک ، هدهاشم  ار  جع ) ) نامز ماما  يرادیب  ای  باوخ  رد  رگا 

خساپ
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باوخ رد  ار  ترـضح  هک  يدارفا  اـسب  هچ  نوچ  تسا ، هدـشن  رکذ  يرادـیب  اـی  باوـخ  رد  (ع ) ناـمز ماـما  تخانـش  يارب  یـصاخ  مئـالع 
رد دنا ، هدرک  تاقالم  ًانایحا  يرادیب  رد  ار  (ع ) نامز ماما  هک  يدارفا  یتح  ای  دنا و  هدیدن  یناسکی  دـحاو و  لکـش  هب  دـنا ، هدرک  هدـهاشم 

ماما صخـش  نآ  هک  دوش  یم  ماهلا  ناسنا  هب  يرادیب  ای  باوخ  رد  یلو  دـنا ، هدـش  هجوتم  دـعب  دـنا و  هتخانـشن  ار  ترـضح  تاقالم  نامز 
ترضح هدنوش  تاقالم  صخش  هک  دنرب  یم  یپ  ددرگ ، یمن  تفای  ناشیا  زا  يرثا  دوش و  یم  ناهنپ  رظن  زا  هک  نیا  زا  ای  تسا و  (ع ) نامز

زیامتم نارگید  زا  هک  دنتسه  یصخشم  مئالع  تافص و  ياراد  يرگید  رـشب  ره  دننام  (ع ) نامز ماما  ثاعطق  هتبلا  دنا . هدوب  (ع ) رـصع یلو 
. دنک رییغت  دارفا ، مشچ  هب  مئالع  نآ  تسا  نکمم  یهلا  رما  هب  تسا ، ترضح  ندوب  یفخم  رب  یهلا  ریدقت  هک  اج  نآ  زا  یلو  ددرگ  یم 

؟ ارچ تسا . یبآ  مشچ  هک  جع ) ) نامز ماما  زا  ریغ  دنتسه ، یکشم  وربا  مشچ و  همه  ناماما 

شسرپ

؟ ارچ تسا . یبآ  مشچ  هک  جع ) ) نامز ماما  زا  ریغ  دنتسه ، یکشم  وربا  مشچ و  همه  ناماما 

خساپ

: هدومن لقن  نیبغارلا  فاعسا  باتک  زا  نیما  نسحم  دیس  هللا  تیآ  موحرم  تسا . مشچ  هایـس  هک  هدمآ  (ع ) نامز ماما  مشچ  گنر  دروم  رد 
ص ج 2 ، هعیـشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  دیـس  [ 1 . ] دـشاب یمن  رما  نیا  رب  یعطاق  كردـم  یلو  [ 1" .] مشچ هایـس  یناوج ، جع ) ) نامز ماما  " 

.593

ّرِف ياهوم  اب  یمشاه و  لاخ  اب  ًالثم  دش ، هدرب  مان  هک  ییاه  یگژیو  نامه  اب  ایآ  دنکیم . یگدنز  دور و  یم  هار  مدرم  نایم  رد  (ع ) نامز ماما  ًامتح 
. دوشیم رهاظ 

شسرپ

اب یمـشاه و  لاخ  اب  ًالثم  دش ، هدرب  مان  هک  ییاه  یگژیو  نامه  اب  ایآ  دـنکیم . یگدـنز  دور و  یم  هار  مدرم  نایم  رد  (ع ) نامز ماما  ًامتح 
. دوشیم رهاظ  ِّرف  ياهوم 

خساپ

هنوگ نامه  [ 1 ،] دشابیم (ص ) مالسا ربمایپ  هب  اه  ناسنا  نیرتهیبش  هفایق  لکـش و  رظن  زا  نامز  ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
تسار يور  [ 4 .] دشابیم هام  دننام  وا  تروص  هک  تسا  ییامیس  شوخ  [ 3] ناوج (ع ) نامز ماما  [ 2 .] تسا (ص ) ربمایپ مانمه  ترضح  هک 

هدش میسقت  تمسق  ود  هب  وا  رـس  ياهوم  هک  دراد  يدنلب  ياهوم  طسوتم و  دق  تسا و  ناشخرد  ةراتـس  يرادنپ  هک  تسا  یلاخ  شتروص ،
ماما ؛1[6 ] هسارو هتیحل  رعش  داوس  ههجو  رون  ولعی  هبکنم ، یلع  هرعش  لیـسی  هجولا ، نسح  عوبرم  ّباش  وه  دومرف : (ع ) یلع ماما  [ 5 . ] تسا
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یم وا  تروص  زا  رون  و  هتخیر ) وا  شوگ  هلـال  رب  هک   ) دراد دـنلب  رـس  ياـهوم  هک  هماـقلا  طـسوتم  تسا ، تروص  وـکین  ناوـج ، (ع ) ناـمز
هدش دای  تشهب  لها  سوواط  ناونع  هب  (ع ) نامز ماما  زا  نوتم  یخرب  رد  ساسا  نیا  رب  " دشابیم . هایـس  وا  شیر  رـس و  ياهوم  دـشخرد و 
نوتم زا  تسین . مولعم  صخشم و  ًاقیقد  دنک ، یم  یگدنز  هدش و  رهاظ  مدرم  نایم  روکذم  تایصوصخ  اب  (ع ) نامز ماما  هک  نیا  [ 7 .] تسا

تالکـشم هب  هتخادرپ و  اهنآ  يربهر  تیادـه و  هب  هدـش ، رهاظ  فلتخم  ياه  هفایق  هرهچ و  اب  مدرم  نایم  ماـما  هک  دوشیم  هدافتـسا  ینید 
یلومعم و یناسنا  تروص  هب  یهاگ  لاس و  همین  ناسنا  تروص  هب  یهاگ  ناوج و  تروص  هب  ترضح  یهاگ  [ 8 .] دنکیم یگدیسر  مدرم 

نیا هک  تسا  نیمه  زین  تبیغ  يانعم  ًالوصا  دنـسانش و  یمن  ار  وا  ًالومعم  مدرم  ور  نیا  زا  دوشیم ؛ رهاظ  برع و ...  کی  ناونع  هب  یهاگ 
هب هتخادرپ و  نانآ  تیاده  هب  دناوتب  رتهب  ترضح  ات  دنـسانشن ، ار  وا  مدرم  تسا ـ  مدرم  اب  مدرم و  نایم  هک  نآ  مغر  هب  دوش ـ . رهاظ  هنوگ 

هیبشت ربا  تشپ  دیشروخ  هب  مدرم  هب  ندناسر  عفن  تهج  نامز  ماما  دوجو  هکنانچ  دیامن ؛ یگدیـسر  نانآ  یگنهرف و ...  یملع ، تالکـشم 
، دوشیم هدرب  دوس  هدش ، ناهنپ  اهربا  تشپ  هک  یتقو  رد  دیـشروخ  زا  هک  روط  نامه  : " دومرف كرابم  عیقوت  رد  (ع ) نامز ماما  تسا . هدش 
ای هدـشن و  رهاظ  روکذـم  ياه  یگژیو  اب  (ع ) نامز ماـما  دـسریم  رظن  هب  [ 9" .] دـنََرب یم  هرهب  تروص  ناـمه  هب  متبیغ  لاـح  رد  زین  نم  زا 

يرهاظ ياه  یگژیو  اب  ماما  ندـید  هتبلا  دنتخانـش . یمن  دـندید ، یم  ار  ماما  هک  نید  ناگرزب  یتح  مدرم ، ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  رهاظ  رتمک 
دـندید و یم  ار  نایاسراپ  ماما  دنتـشاد ، هک  ییاوقت  تقایل و  رطاخ  هب  ادـخ  يایلوا  زا  یخرب  دراد . دارفا  یگتـسیاش  تقایل و  هب  یگتـسب  وا 

نتفر زا  دعب  دنتخانـش و  یمن  دندید و  یم  ار  ماما  یخرب  یلو  دنتخانـش ، یم  دندید  یم  ار  ترـضح  هک  نیمه  و  [ 10] دندرک یم  تاقالم 
روضح و ةوحن  هچرگ  تسین ، لفاغ  ناـنآ  زا  يا  هظحل  هدوب و  مدرم  ناـیم  (ع ) ناـمز ماـما  دوب . (ع ) ناـمز ماـما  هک  دـندش  یم  هجوتم  ماـما 

باتک یسوط ، خیـش  ص 246 ؛ داشرا ، [2 . ] ص 429 ج 2-1  لاـمالا ، یهتنم  [1  ] یقرواپ تسین . مولعم  وا  ًاـقیقد  وا  يرهاـظ  تایـصوصخ 
ص 241. رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاـص  هللا  فطل  [3 . ] ص 592 ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  ص 227؛ ج 3 ، همغلا ، فـشک  ص 417 ؛ هبیغلا ،
ص 431؛ ، 2 ج 1 -  لامالا ، یهتنم  [7 . ] ص 241 رثالا ، بختنم  یفاـص ، هللا  فطل  [6 . ] نامه [5 . ] ص 429 ، 2 ج 1 -  لاـمالا ، یهتنم  [4]

ص 174. ج 52 ، راونالاراحب ، [10 . ] نامه [9 . ] ص 92 ج 52 ، راونالاراحب ، [8 . ] ص 32 برغم ، دیشروخ 

؟ تسیچ هناشن  دشاب ، هنیس  رد  رگا  تسیچ و  لاخ  ّرس 

هراشا

؟ مینزب کین  لاف  ندب  رد  لاخ  دوجو  اب  ایآ  تسیچ ؟ یمشاه  لاخ 

شسرپ

؟ مینزب کین  لاف  ندب  رد  لاخ  دوجو  اب  ایآ  تسیچ ؟ یمشاه  لاخ  تسیچ ؟ هناشن  دشاب ، هنیس  رد  رگا  تسیچ و  لاخ  ّرس 

خساپ

تسا تدحو  هطقن  هب  هراشا  ینافرع  حالطـصا  رد  دنیوگ و  ندب  رگید  ياهاج  ای  تروص  رب  ياهوهق  ای  هایـس  هطقن  يانعم  هب  تغل  رد  لاخ 
" لاخ  " ار ملاع  یتسه  ینعی  (ص ) يدّـمحم دوجو  نایفوص  هّللا .) ّالا  هّللا  فرعی  ـال  هّللا و  ّـالا  يری  ـال   ) ددرگیم رب  وا  هب  روما  یماـمت  هک 
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ای دب  لاف  هب  ار  نآ  دیابن  تسین و  يزیچ  هناشن  دشاب ، ندب  ياجک  ره  رد  ندب  رب  ياهوهق  ای  زمرق  ای  هایس  ياههکل  لاخ و  دوجو  ( 1 .) دنیوگ
ترـضح تسار  تروص  رد  هک  یلاخ  هب  تسا  طوبرم  یمـشاه  لاخ  دـنیوگیم  هک  نیا  تسین . زئاج  نآ  هب  ندز  لاـف  درک و  ریبعت  کـین 

رد ( 2 (؛ دوسا لاخ  نمیالا  هّدـخ  یف  : " تسا هدـش  لقن  یتیاور  هنیمز  نیا  رد  تسا ، ترـضح  نآ  ییابیز  ثعاـب  دراد و  دوجو  (ع ) يدـهم
نآ ریغ  يدـبک و  يرامیب  تمالع  تسا  نکمم  ندـب  رب  ناوارف  ياهلاخ  دوجو  هتبلا  " دراد . دوجو  هایـس  یلاخ  وا  تروص  تسار  تمـسق 

ص 80. ج 51 ، راونالاراحب ، . 2 لاخ . هملک  همان ، تغل  ادخهد ، . 1 اهتشون : یپ  درک . هعجارم  کشزپ  هب  دیاب  هک  دشاب 

؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  ام  تخانش  عبانم  تسا و  مزال  ام  يارب  يدهم  ترضح  ياهیگژیو  تخانش  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  ام  تخانش  عبانم  تسا و  مزال  ام  يارب  يدهم  ترضح  ياهیگژیو  تخانش  ارچ 

خساپ

صوصخب ّتیمها  تهج  ود  زا  ترـضح  نآ  تاصخـشم  نتخانـش  هک  مینادـب  دـیاب  راوگرزب  نآ  فاصوا  و  (ع ) يدـهم ترـضح  هب  عجار 
ِِهنامَز َماِما  ْفِْرعَی  َْمل  َو  َتام  ْنَم  : » فورعم ثیدـح  مکح  هب  تسا و  بجاو  ًـالقع  ًاعرـش و  ماـما  نتخانـش  اریز  فیلکت ، رظن  زا  یکی  دراد :

نتخانـش تهج  زا  رگید  و  تیلهاج ]. ندرم  دننامه )  ) تسا هدرم  دشاب ، هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سکره  « ] ِهَِّیلِهاجلا َهَْتیَم  َتام 
نالطب بذـک و  تاصخـشم ، نیا  ۀـظحالم  اب  اریز  دـنیامنب ، ای  هدرک  ّتیودـهم  ياعدا  غورد  هب  هک  یناـسک  يواـعد  ندوب  لـطاب  غورد و 

رد هک  (ع ) يدهم ترـضح  تاصخـشم  تافـص و  دناهدوب . صئاصخ  تافـص و  نیا  دقاف  نوچ  دوشیم  حضاو  نشور و  دارفا  نیا  ياوعد 
هابتشا رگید  دارفا  اب  ار  ترـضح  نآ  زگره  دریگب  رظن  رد  ار  تاصخـشم  نآ  سک  ره  هک  تسا  یتاصخـشم  هدش  رکذ  تایاور  ثیداحا و 

زا یعالطا  یب  ای  تلفغ  لیلد  هب  دناهتفریذپ ، ینادایـش  زا  ار  ّتیودـهم  ياوعد  هدروخ و  بیرف  ياهراپ  دوشیم  هدـید  رگا  درک و  دـهاوخن 
، هدوب نارگید  ترـضح و  نآ  ماع  فصو  هدوبن و  صّخـشم  مامت  هک  ار  تاصخـشم  یـضعب  هکنآ  ای  و  هدوب ، صئاصخ  تاصخـشم و  نیا 

يارب ار  يواعد  نیا  ًادمع  هتسناد و  مه  يرایسب  دناهدرک . هابتشا  صاخ  فصو  بحاص  اب  ار  ماع  فصو  نابحاص  هدرمش و  صّخشم  مامت 
يارب هک  یفاصوا  تایصوصخ و  هنرگو  دنیامنیم . جیورت  هتفریذپ و  رهاظ  هب  تسایر ، هاج و  ّبح  یسایس و  يّدام و  ضارغا  هلسلس  کی 
دنزرف هناگی  مهدزاود ، ماما  ینعی  ) صاخ تافص  نآ  هب  فوصوم  صاخ و  صخش  نآ  رب  زج  هک  تسا  یتاصخشم  هدش  نایب  ترضح  نآ 

نیا هب  هجوت  اب  اهنآ  يواعد  نالطب  تسین و  قابطنا  لـباق  دـناهدرک  ّتیودـهم  ياـعدا  هک  یناـسک  زا  يدـحا  رب  (ع )) يرکـسع نسح  ماـما 
ملع دـییأت  دروم  نانآ  تقاثو  هک  ثیداحا  هب  طیحم  عبتتم و  نادنمـشناد  ءاملع و  تسا . ادـیوه  راکـشآ و  باتفآ  دـننام  تامالع  اهیناشن و 

. دناهداد حیضوت  نییعت و  ار  تاصخشم  نیا  یفاو  یفاک و  وحن  هب  دنتسم  ربتعم و  ياهباتک  رد  تسا ، مجارت  لاجر و 

؟ دشوپ یم  ار  برع  میدق  ياهسابل  ینعی  یمیدق  ششوپ  اب  نونکا  مه  " ع " نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دشوپ یم  ار  برع  میدق  ياهسابل  ینعی  یمیدق  ششوپ  اب  نونکا  مه  " ع " نامز ماما  ایآ 
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خساپ

تـالاح و اـب  " ع " ماـما هک  ددرگ  یم  هدافتـسا  دـنراد ، جـع " هـیقب ا" ... ترـضح  اـب  دارفا  رادـید  رب  تلـالد  هـک  ییاهناتـساد  راـبخا و  زا 
هب ار  يزرواشک  رازبا  هک  يزرواشک  سابل  رد  یهاگ  ینابایب و  برع  کی  تروص  هب  یهاـگ  دـنا ، هدـش  راکـشآ  ینوگاـنوگ  ياهـششوپ 

نایم ددرت  روظنم  هب  " ع " ماما ًاملـسم  ( 1 . ) دنا هدـش  هدـهاشم  ینید  لاجر  کی  تبیه  رد  املع و  تروص  هب  تاقوا  یـضعب  دراد و  هارمه 
ششوپ رگا  نیاربانب  دننکن ، ار  مومع  رظن  بلج  هک  دنوش  رهاظ  یتلاح  اب  دیاب  نانآ  سلاجم  رد  تکرـش  ای  نانآ و  تالکـشم  لح  مدرم و 

هیقب ترـضح  اذل  دـندرگ . یم  هتخانـش  یتحارب  دـنک ، هدافتـسا  شـشوپ  عون  کی  زا  هراومه  ای  دـشاب و  لومعم  ریغ  يا  هنوگ  هب  " ع " ماما
نامه یگدنز  رد  ماما  ششوپ  ةوحن  تیاور  قبط  هتبلا  دندرگ . رهاظ  نوگانوگ  ياهششوپ  رد  دیاب  دوخ  نتـشاد  هگن  ناهنپ  يارب  جع " ... ا"

زج دـنگوس  ادـخ  هب  : " دـیامرف یم  " ع " قداص ماما  نشخ . تشرد و  يا  هماـج  دـنا ، هدوب  رادروخرب  نآ  زا  شراوگرزب  دادـجا  هک  تسا 
دیس يربک ، تبیغ  خیرات  . 1 ذـخآم :  عبانم و  ( 2."  ) دروخ یمن  راوگان  تخـس و  ياذغ  زج  ییاذـغ  دـشوپ و  یمن  تشرد  نشخ و  سابل 

ص372 يربک ، تبیغ  خیرات  زا  لقنب  ص233 ، ینامعن ، تبیغ  ص140-141  ردص ، دمحم 

؟ دنتسه یتافص  هچ  ياراد  نامز  ماما 

شسرپ

؟ دنتسه یتافص  هچ  ياراد  نامز  ماما 

خساپ

لماک ياهناسنا  يارب  هک  یتافـص  مامت  ینعی  تسا  نآرق  ادخ  لوسريوخ  قلخ و  تسا و  (ص  ادـخ لوسر  هیبش  نامز  ماما  يوخ  قلخ و 
شنم قـالخا و  درادـن . دوجو  ترـضحرد  هدـش  شهوـکن  نآ  زا  هک  یتـشز  تافـص  تسا و  یلجتم  ترـضح  دوـجو  رد  هدـمآنآرق  رد 

تسا ترضح  نآ  تافصزا  ياهشوگ  هدرتسگ  ملع  ریظنیب و  تعاجش  هناراوگرزب 

ترضح يرهاظ  يامیس 

هراشا

؟ دنرب یم  هرهب  وا  رضحم  زا  هنوگچ  نایعیش  دراد و  دوجو  جع )  ) نامز ماما  اب  طابترا  ناکما  تبیغ  نامز  رد  ایآ  ْ

شسرپ

؟ دنرب یم  هرهب  وا  رضحم  زا  هنوگچ  نایعیش  دراد و  دوجو  جع )  ) نامز ماما  اب  طابترا  ناکما  تبیغ  نامز  رد  ایآ   ْ ترضح يرهاظ  يامیس 
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خساپ

: مییامنیم هراشا  فاصوا  نآ  زا  ياهدـیزگ  هب  اـم  تسا  هدیـسر  تسد  هب  يداـیز  رایـسب  تاـیاور  جـع ) ) يدـهم ترـضح  لیامـش  هراـبرد 
مه هب  ناوربا  تسا . خارف  شکرابم  یناشیپ  لدتعم ، یتماق  اب  یناوج  دشابیم . (ص ) ادـخ لوسر  هب  تروص  تریـس و  رد  مدرم  نیرتهیبش  »

شکرابم شیر  یهایـس  رب  هک  تسا  ناشخرد  نانچ  شراسخر  رون  هدوب و  وکین  رایـسب  زیزع  نآ  هام  يور  دـنراد . کیراب  ینیب  هتـسویپ و 
. تسا هداشگ  شکرابم  ياهنادـند  نایم  تسا . ناـشخرد  ياهراتـس  نوچمه  هک  تسا  یلاـخ  ترـضح  نآ  تسار  هنوگ  رب  دـنکیم . هبلغ 

هیبش تسا  یتمالع  شکرابم  فتک  رب  تسا . ضیرع  شکرابم  فتک  ود  ناـیم  هتخیر . شکراـبم  فتک  ود  رب  هک  هتـشاد  ییوکین  ياـهوم 
سابع خیش  لامالایهتنم ، - 1 دـینک : هاگن  (س ) ارهز فسوی  يامیـس  نوماریپ  تایاور  هعلاطم  يارب  دوب . (ص ) ربمایپ فتک  رب  هک  یتمالع 

أشنم هک  هچنآ  نارهت  نادیواج  يرون ، یـسربط  نیـسح  ازریم  جع ،) ) يدهم یناگدنز  ای  بقاثلامجن  مق 2 - ترجه  ص 762 ، ج 2 ، یمق ،
زین ترـضح  نآ  یـصخش  یگدنز  هب  طوبرم  روما  زا  يرایـسب  ندنام  یفخم  بجوم  تسا ، هدش  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  تبیغ  افخ و 

، تهج نیمه  هب  تسا . فیعض  زین  تلالد  رظن  زا  يدنـس ، لاکـشا  زا  رظن  عطق  اب  دراد ، ياهراشا  هنیمز  نیا  رد  هک  مه  یتایاور  تسا . هدش 
جاودزا يدهم  ترـضح  اساسا  . 1 دراد : دوجو  هنیمز  نیا  رد  لاـمتحا  هس  یلک  روـط  هب  دیـسر  هنیمز  نیا  رد  ینیقی  ياهجیتـن  هب  ناوـتیمن 

اما دشاب  هدرک  كرت  ار  یمالسا  مهم  ياهّتنس  زا  یکی  (ع ) موصعم ماما  هک  تسا  نیا  دوشیم  لامتحا  نیا  هب  هک  یلاکشا  دنـشاب . هدرکن 
جاودزا . 2 تسا . مزال  هکلب  درادن  یلاکشا  رتمهم ، رما  نآ  رطاخ  هب  مهم  تنـس  نیا  كرت  تسا ، جاودزا  زا  مها  تبیغ ، هلأسم  هک  اجنآ  زا 
لاکشا درادن ، یمکحم  لیلد  هکنآ  رب  هوالع  لامتحا  نیا  دنتـسه . مه  ینادنزرف  ياراد  دناهدرک و  جاودزا  . 3 دنرادن . دالوا  یلو  دناهدرک 

تبیغ هفـسلف  اـب  رما  نیا  دـنتفایم و  شیوـخ  لـصا  يوـجوتسج  رد  يزور  هرخـالاب  اهلـسن ، دـالوا و  همه  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  یـساسا 
، دنرادن رما  نیا  رب  یعطق  تلالد  مادکچیه  هک  دناهدرک  کسمت  ياهلدا  هب  ترـضح ، نتـشاد  دـنزرف  تابثا  يارب  ياهدـع  تسین . راگزاس 

هریزج ناتـساد  هب  مه  یخرب  ات 355 .) ص 353  مق ، یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  يدـهم ، هار  هب  مشچ  دـینک : عوجر  )
دنراد ینادنزرف  (ع ) رـصع ماما  هک  دـناهتفگ  نآ  ساسا  رب  و  ات 260 ) ص 252  يرون ، ثدحم  بقاثلا ، مجنلا  ، ) دناهدرک کسمت  ءارـضخ 
ءارضخ هریزج  هک  هدش  تابثا  هدرتسگ  ياهیسررب  اب  نکل  دناهداد . لیکـشت  یمالـسا  هنومن  يهعماج  ناشیا ، رظن  ریز  هریزج و  نآ  رد  هک 
يوزارت رد  ارـضخ  هریزج  مق -  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  ناگدنـسیون  زا  یعمج  تیعقاو ، ای  هناـسفا  ءارـضخ  هریزج  ، ) تسین شیب  ياهناـسفا 

بیقعت هک  تسا  نیا  تسا  مزال  نآ  رکذـت  هک  ياهتکن  مق .) یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  يرهپـس ، دـمحم  همجرت  یلماع ، یـضترم  رفعج  دـقن ،
دارفا زا  یخرب  دروم  رد  نادنزرف ، رـسمه و  عوضوم  هلأسم  هک  نانچمه  درادن  ام  تداعـس  رد  يریثأت  درادـن و  یموزل  عوضوم ، نیا  ندرک 

تایآ 65 فهک /  هروس  ، ) تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یسوم  ترضح  تشذگرس  نایب  نمض  نآرق  رد  هک  یبن  رضخ  ترضح  نوچمه  رگید 
هار هب  مـشچ  . 1 هب : دـینک  عوـجر  هنیمز  نیا  رد  هعلاـطم  يارب  دراد . دوـجو  زین  دـندقتعم ، ناـشیا  ینـالوط  رمع  هب  نیملـسم  همه  و  ات 82 )

نمهب پاچ  یناگیاپلگ ، یفاص  هللاتیآ  تیودهم ، تماما و  ات 356 2 . ص 351  مق ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد  ناگدنسیون ، زا  یعمج  يدهم ،
هداد خساپ  امـش  لاؤس  نآ  نمـض  رد  ات  میهدیم  خساپ  نادـب  هدرک و  نایب  رتیلک  بلاق  رد  ار  شـسرپ  ام  ص 53 . شـسرپ ، هد  خساپ  مق ،

ترـضح نآ  اب  طابترا  ایآ  دوشیم  حرطم  اهـشسرپ  نیا  دربیم  رـس  هب  يربک  تبیغ  هدرپ  رد  جـع )  ) بحاص ترـضح  هک  ینامز  رد  دوش .
نیا رد  هک  یتایاور  ساسا  رب  هن ؟ ای  دندرگ  دنمهرهب  راوگرزب  نآ  رضحم  زا  دنناوتیم  ترـضح  ناوریپ  نایعیـش و  ایآ  ریخ ؟ ای  دراد  ناکما 

دنیبیمن نآ  يارب  یموزل  دـنکیمن و  دـییأت  ار  طاـبترا  ناـکما  هک  یهاگدـید  فـلا ) تـسا : هدـش  حرطم  هاگدـید  ود  دراد  دوـجو  هـنیمز 
نایعیش يارب  ار  ناشیا  ندید  و  جع )  ) نامز ماما  اب  طابترا  ینامعن  ءاطغلا و  فشاک  رفعج  خیـش  یناشاک ، ضیف  دیفم ، خیـش  نوچ  یناملاع 
رارـصا نآ  عوقو  طابترا و  ناـکما  رب  هک  یهاگدـید  ب ) دـننادیمن . نکمم  يربک  تبیغ  رد  طـسوتم  درف  هچ  یقتم و  هچ  دـباع  هچ  لاـح 
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یهلا يایلوا  يارب  اهنت  ار  ناکما  نیا  هتبلا  دناهدیقع  نیا  رب  یسوط  خیش  یکجارک و  يرون ، ثدحم  یضترم ، دیس  نوچ  یناملاع  دزرویم 
رادید نیا  زا  دریگیمن  رارق  یهلا  ءایلوا  هرمز  رد  یلیالدب  یلو  هتشادن  هانگ  نادنچ  هک  یسک  یتح  ینعی  اهنآ  زا  ریغ  دننادیم  هژیو  دارفا  و 

نیا رد  ار  لیذ  تاکن  ناوتیم  لقتـسم  لیالد  هب  هجوت  اـب  میزادرپ  هورگ  ود  زا  یکی  هلدا  لـیلحت  هب  میناوتیمن  اـجنیا  رد  اـم  . تسا مورحم 
دعب یلو  دنشابن  هجوتم  ترضح  هدهاشم  ماگنه  رد  - 1-1 تسا : هبترم  انعم و  دنچ  ترضح  نآ  ندید  زا  دوصقم  - 1 درک : شرامش  باب 

دنیبب و ار  ترضح  یـسک  ینعی  تخانـش  اب  ندید  - 2-1 تسا . هدوب  تجح  ترـضح  دناهدید  هک  ار  یـصخش  دندرگ  دـقتعم  ای  هجوتم و 
تخانش ترـضح و  ندید  ینعی  روضح  ضیف  - 3-1 دشاب . هتشاد  نانیمطا  رما  نیا  هبو  تسا  رـصع  ماما  هدید  هک  ار  یـصخش  دوش  دقتعم 

. دزادرپب وگوتفگ  هب  يو  اب  هدرک و  لاؤس  ناشیا  زا  هتخانـش و  هدـید و  ار  ترـضح  هکنیا  رب  نوزفا  ینعی  باوج  لاؤس و  اب  هارمه  ناـشیا 
درادـندوجو يربک  تبیغ  رد  دـش  حرطم  لبق  هرامـش  رد  هک  یناعم  هب  تاطابترا  ناکما  هک  دوشیم  هدافتـسا  نقتم  تایاور  عومجم  زا  - 2

دننیبیمن و ار  ترـضح  مدرم  یلو  دـنیبیم  ار  مدرم  دـنکیم  تکرـش  جـح  مسارم  رد  ًالثم  ترـضح  هک  هدـش  حیرـصت  تایاور  یخرب  رد 
-3 دنـسانشیمن . ار  وا  نآ  زا  سپ  هن  ماگنه و  نا  هن  مدرم  اما  دنکیم  مالـس  نانآ  هب  دباییم و  روضح  مدرم  عمج  رد  یهاگ  دنـسانشیمن 

کی اهنت  - 4 نیقی . عطق و  هن  دـناهدومرف  نایب  لامتحا  تروص  هب  ار  نآ  دـناهدرک  حرطم  ار  هدـهاشم  طابترا و  ناکما  هلأسم  هک  یناـگرزب 
طابترا تاقالم و  ناکما  رب  یلیلد  دـنکیم و  تابثا  هصاخ ) یلاوم   ) ناشیا ناـمداخ  يارب  ار  ترـضح  اـب  رادـید  ناـکما  تاـیاور  زا  هتـسد 

رگا - 6 دناهدرکن . ییاعدا  هراب  نیا  رد  دوخ  هدش  لقن  تجح  ترـضح  اب  رادـید  تیاکح  نانآ  زا  هک  یناگرزب  - 5 درادن . دوجو  نارگید 
ناشیا صاخ  بیان  نیرخآ  يرمـس  گرم  زا  شیپ  زور  شـش  هک  یفیرـش  عیقوت  ربارب  دشاب  ترـضح  اب  طابترا  هدهاشم و  ناکما  رب  ضرف 

ار راهظا  قح  ناگدننک  رادید  درادـن  یلاکـشا  چـیه  تلالد  دنـس و  تهج  زا  هدـش و  رداص  جـع )  ) رـصع ماما  فرط  زا  يرغـص  تبیغ  رد 
دوش بیذکت  دیاب  دنک  هدهاشم  تیؤر و  ياعدا  یسک  رگا  يور  نیا  زا  شیوخ و  سفن  دننادیم و  دوخ  یـسوط  خیـش  ریبعت  هب  دنرادن و 

تاکن و نیا  اـب  یلاـمجا  ییانـشآ  يارب   ] تسا هدرک  یفرعم  رتفم » باذـک   » ار یـصخش  نینچ  حیـضوت  نیا  رد  جـع )  ) رـصع ماـما  هک  ارچ 
صص 33-104] ناتـسمز 1375 ش ، لوا  پاچ  مق . یمالـسا . تاغیلبت  رتفد  ناگدنـسیون . زا  یعمج  يدـهم  هار  هب  مشچ  اکن : اههاگدـید 

اتبـسن دارفا  هک  یناسک  يارب  رگید  دراد  دوجو  صاخ  ءاـیلوا  يارب  طـقف  سکچیه و  يارب  ییاور  لـیالد  هب  رادـید  ناـکما  یتقو  نیارباـنب 
ای ندوب  راکهانگ  نآ  تمکح  روضح  ناـمز  هن  تسا  تبیغ  ناـمز  هب  صتخم  بلطم  نیا  اـما  درادـن . ناـکما  راـکهانگ  ولو  دنتـسه  یبوخ 

دوش و ادیپ  یعدم  ره  تسا  نکمم  دوش  حوتفم  مامه  ماما  نآ  اب  رادید  باب  رگا  درادـن  روضح  ترـضح  هک  اجنآ  زا  هکلب  تسین  ندوبن 
هک تسا  لیلد  نیمه  هب  تفای  نانیمطا  شراتفگ  قدـص  هب  ناوتیم  هنوگچ  هاگ  نآ  دزاس  حرطم  دوخ  بذـک  تیؤر  ساسا  رب  ار  یبلاـطم 

هکلب دیامن  راهظا  ار  نآ  دیابن  تفای  ار  یتاقالم  نینچ  قیفوت  دوخ  هژیو  طیارش  اب  یسک  رگا  هک  دناهدومرف  رما  فیرـش  عیقوت  رد  ترـضح 
رشن - 1 تسا : نینچ  تاقالم  روضح و  باب  ندوب  حوتفم  مزاول  زا  یخرب  دوش . دودسم  ناگدننک  هدافتـسا  ءوس  ریـسم  ات  دشاب  موتکم  دیاب 

ياههشیدنا اب  تسرد  حیحـص و  دـیاقع  ندرک  طولخم  - 2 نآ . ناگدنـسیون  ياهیفابلایخ  تاروصت و  زا  هتـساخرب  تسردان و  ياهباتک 
حرطم یعیـش  دـیاقع  ناونع  هب  هک  یفارخ  ياههزومآ  ببـس  هب  هشیدـنا  لقعت و  لها  ندـش  نیبدـب  - 3 حیحـصان .  لدتـسم و  ریغو  یفارخ 

ره تسین  ندوبن  ای  ندوب  راکهانگ  تاقالم  مدع  تمکح  ورنیازا  دنباییم . شرتسگ  دشر و  ناکما  عیـشت  نافلاخم  هجیتن  رد  دـنوشیم و 
ياضف نیا  زا  ناتـسرپ  ماقم  نازاب و  دیرم  نانمؤم ، هدافتـسا  ءوس  طابترا  ناکما  مدـع  یـساسا  یلـصا و  تلع  یلو  دـشابیمن  ریثأتیب  دـنچ 
كولس ریس و  قیرط  زا  تارـضح  نآ  يدوهـش  هدهاشم  ای  باوخ  رد  زیزع  نآ  ندید  هدهاشم ، رگید  عون  هتبلا  تسا . نیگآ  رطع  فیطل و 

نآ مسج  رادـید  یلو  تسا  نکمم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  ًالامجا  سپ  دـشابیمن  ترـضح  نآ  يدام  مسج  هدـهاشم  املـسم  هک  تسا 
. تسین نکمم  تایاور  ساسارب  ناگمه  يارب  (س ) ارهز زیزع 

؟ دروآرد ترضح  تروص  هبار  شدوخ  دناوتیم  یسک  ایآ  تسیچ و  ترضح  يرهاظ  تاصخشم 
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شسرپ

؟ دروآرد ترضح  تروص  هبار  شدوخ  دناوتیم  یسک  ایآ  تسیچ و  ترضح  يرهاظ  تاصخشم 

خساپ

یلفط هک  یلاح  رد  دـندرک  هدـهاشم  ار  وا  مدرم  دـش  رـضاح  وا  هزانج  رب  زامن  يارب  هک  یماگنه  شردـپ  تداهـش  زا  دـعب  ع )  ) نامز ماـما 
زا یسوط ؛ خیش  یقرواپ } ص 540 . يرغـصلا ، ۀبیغلا  خیرات  یقرواپ .  . } دوب زاب  وا  ولج  ياهنادـند  نیبو  يرف  ياهوم  اب  دوب ، نوگمدـنگ 

یتبیهو رّطعم ، ییوب  اب  ورابیز ، یناوج  ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  دندرک  هدهاشم  ارغص  تبیغ  لالخ  رد  ار  ترـضح  هک  یناسک  یخرب 
ص یسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  " . } مدیدن نتفگ  نخـس  رد  وا  زا  رتهب  ار  یـسک  تفگیم ، نخـس  هک  یماگنه  : " دیوگیم يوار  دوب . میظع 

ییابیز رد  وا  دـننام  هب  ار  یـسک  زگرهو  دوب  نوگمدـنگ  یناوج  ترـضح  : " تفگ يوار  هک  میناوخیم  رگید  یتیاور  رد  یقرواـپ } . 152
هکلب هاتوک ، هنو  تسا  ینالوط  هن  وا  دـق  : " تسا هدـمآ  رگید  یتیاور  ردو  یقرواپ } ص 153 . نامه ، یقرواپ .  " . } مدیدن تماق  لادـتعاو 

". تسا یلاخ  شتـسار  هنوگ  ربو  فاص  وا  ياـههنوگو  هدیـشک  وا  ینیب  تسا . نهپ  شایناـشیپو  درگ  شکراـبم  رـس  تسا . هماقلالدـتعم 
ای دروآرد  ع )  ) ترضح لیامشو  لکـش  هب  ار  شدوخ  دناوتیم  یـسک  ایآ  هک  لاؤس  لیذ  دروم  رد  یقرواپ } ص 156 . نامه ، یقرواپ .  }

میالع اب  یلو  دروآرد ، دـش  رکذ  هک  یفاصوا  رد  ترـضح  دـننام  هب  ار  شدوخ  دـناوتب  یـسک  يرهاظ  بسح  هب  هچ  رگا  مییوگیم : ریخ ؟
. درک دهاوخن  کش  وا  تماما  رد  یـسک  زگره  دـنهدیم  ناشن  دوخ  زا  ترـضح  هک  يزاجعا  اب  زینو  هدـش  تباث  دوخ  ياج  رد  هک  روهظ 

روهظ رصع  رد  ترـضح  دوجو  هک  درک  دهاوخ  يراک  متح  روط  هب  اذل  و  تسا ، بجاو  وا  رب  فطلو  تسا . دنوادخ  فطل  ياضتقم  نیاو 
. دش دهاوخن  هبتشم  یسک  هب 

؟  دیهد حیضوت  يدهم  ترضح  یقالخا  تایصوصخ  دروم  رد  یمک  -2

شسرپ

؟  دیهد حیضوت  يدهم  ترضح  یقالخا  تایصوصخ  دروم  رد  یمک  -2

خساپ

یبا يارب  ار  مئاق  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ردـپ  زا  یقت  دـمحم  ماما  زا  مصاع »  نب  یلع   » زا اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  ج2 -
هک  ، دروآ دوجو  هب  مالسلا »  هیلع  نیـسح «  بلـص  رد  ار  هزیکاپ  اپ ك و  تکرب و  اب  هفطن  دنوادخ  دومرف :  فیـصوت  هنوگنیدب  بعک  نبا 
یم يرود  نآ  زا  يرکنم  ره  تسا و  دونـشخ  هفطن  نآ  زا  تسا  هتفرگ  ناـمیپ  تیبلها  یتسود  صوصخ  رد  يو  زا  دـنوادخ  هک  ینمؤم  ره 

شراتفگ رد  دهد و  یم  نادب  روتسد  ودنکیم  لدع  مکح  هک   ، تسا يدهم  يداه و  هدیدنسپ و  لئاصخ  هدوتس  راک ، زیهرپ  ماما  وا  دیوج .
یم نوریب  ( 1  ) هماهت نیمزرـس  زا  دوش  راکـشآ  نآ  مئالع  لئالد و  نوچ  دیامن و  یم  قیدصتار  وا  مه  دنوادخ  دنک ، یم  قیدـصت  ار  ادـخ 
رفن هدزیس » ودصیس  ینعی « : ردب  باحصا  ددعب  تسا  ینادرم  دنمورین و  ياهبسا  هکلب  تسا ,  هرقن  هن  الط و  هن  هکدراد  یئاهجنگ  وا  دیآ . 
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هینک فاصوا و  عیابط و  اهرهـش و  یماسا و  اب  شنارای  دادعت  هک  تسوا  اب  يا  هدرک  رهم  هفیحـص  دنیآ ، درگ  يو  رودب  ناهج  راطقا  زا  هک 
لئالد و هللا  لوسر  ای  درکضرع  بعک  یبا  نبا  دنراد . يدهم » وا « يرداربنامرف  ره  رد  یعـس  همه  اهنآ  تسا و  هدش  هتـشون  نآ  رد  اهنآ  اه 

يراج ار  ادخ  ماکحا  دناسریم و  لتقب  دنیبب  ادخ  نمـشد  اج  ره  و  دیآ ، یم  نوریب  تبیغ  هدرپ  نیا  زا  وا  دومرف :  تسیچ ؟  وا  ندمآ  مئالع 
, ریدم موصعم ، یماما  جع »  يدهم «  ترضح  دنتسه .  ماما  نیمه  هدزاود  يدهم  ترـضح  دنک .  یم  مکح  یهلا  روتـسد  قبط  دزاس و  یم 

دنوادخ هدومرف :  هک  هدومن  تیاور  نینمؤملاریما  زا  ءامعبرا  لوصا  زا  لاصخ  باتک  رد  قودـص  خیـش  زوسلد .   , نابرهم عاجـش و  ربدـم , 
هلیسوب دراذگ ،  یم  یقاب  هچنآ  دنکیم و  وحم  دهاوخب  ار  هچنآ  ادخ  ام  هلیـسوب  ( 2 دنکیم (  متخ  ام  هلیسوب  مه  دوشگ و  ام  هلیـسوب  ار  نید 

ار دوخ  تاتابن  نیمز  دزیریم و  ورف  ار  دوخ  ناراب  نامـسآ  دـنک  مایق  مئاق  رگا  دتـسرفیم  ورف  ناراب  دزاـسیم و  فرطرب  ار  هناـمز  یتخـس  اـم 
هکیئاج ات  دننک  یمن  مر  رگیدگی  زا  هتخاس  مه  اب  تاناویح  ناگدـنرد و  دوش و  یم  لیاز  ادـخ  ناگدـنب  لد  زا  اه  هنیک  دـهد و  یم  نوریب 

یـسک دراد و  رـس  رب  ار  دوخ  ياهتنیز  دراذگ و  یم  ناهایگ  هزبس و  يور  رب  مدق  اج  همه  دیامیپب  ار  ماش  قارع و  هار  دـهاوخ  یم  هک  ینز 
دشابیم اراد  ار  اهنآ  همه  يدهم  ترضح  دنراد  مالسلا »  مهیلع   » همئا ریاس  ءایبنا و  همه  هک  ار  یلئاضف  تفـص و  ره  دنک . یمن  نآ  هب  عمط 

.

. تسیچ نامز  ماما  يرهاظ  تاصخشم 

شسرپ

. تسیچ نامز  ماما  يرهاظ  تاصخشم 

خساپ

نسح ماما  دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  ندرازگزامن  ماگنه  فلا ) تسا : هدش  هدرمـشرب  ریز  رارق  هب  ترـضح  نآ  يرهاظ  ياه  یگژیو  زا  یخرب 
مدرم يوس  زا  كدنا  هلـصاف  اب  ییاهنادند  هاتوک و  تشپرپ و  ییاهوم  يدیفـس ، یهایـس و  نایم  گنر  هب  یتروص  اب  يا  هچب  (ع ) يرکـسع
يوـس زا  نخـسوکین  راـقواب و  وـب ، شوـخ  يوراـبیز ، یناوـج  تروـص  هب  يرغـص ، تبیغ  لوـط  رد  نآ ؛ زا  سپ  ب )  تـسا . هدـش  هدـید 

اب مادنا ، شوخ  تماق ، تسار  نوگ ، هزبس  ترـضح ، نآ  تسا : هدمآ  هراب  نیا  رد  رگید  یتیاور  رد  ج )  تسا . هدش  هدناسانـش  ناگدـننیب ،
هدیشک یطسو  گنت و  ياه  خاروس  اب  يا  ینیب  یناشیپ ، هداشگ  درگ ، يرس  اب  هناشراهچ ، طسوتم )  ) هاتوک یلیخ  هن  دنلب و  نادنچ  هن  يدق 

ص يرغـصلا ، هبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم   ) رگید ياه  یگژیو  نآ و  تسار  تمـس  رد  یلاخ  اب  هداشگ  تشوگ و  مک  ییاه  هنوگ  دـنلب ، و 
تلاح زا  هدش  دای  ياه  یگژیو  ظفح  اب  ترـضح  نآ  نامثع ، نب  دمحم  هژیو  هب  ترـضح  نآ  صاخ  ناگدنیامن  هتفگ  هب  د )  (. 540  - 54

. تسا هتفای  لکش  رییغت  يوق  دنمورب و  یناوج  هب  یناوجون ، یلاسدرخ و 

روهظ زور  رد 

؟ ریپ ای  دنتسه  ناوج  (ع ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ
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؟ ریپ ای  دنتسه  ناوج  (ع ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

، دـشاب هتـشاد  لاس  لهچ  هک  یناوج  تروص  هب  دـنمورین و  يرهاظ  هفایق  یندـب و  يورین  ظاحل  زا  نکیل  تسا ، ینالوط  (ع ) نامز ماما  رمع 
هب دوخ  هلماک  تردـق  اب  هاگ  نآ  دـنک  یم  ینالوط  ار  (ع ) يدـهم ترـضح  رمع  دـنوادخ  : " دومرف (ع ) یبتجم نسح  ماما  دـنک . یم  روهظ 

1 4". دراد تردق  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک  دننادب  مدرم  ات  دنک ) یم  روهظ  ) دزاس یم  راکـشآ  دشاب  هتـشاد  لاس  لهچ  هک  یناوج  تروص 
ج نازیملا ، ریسفت  ص 430 ؛ هنومن ج2 ، ریسفت   2 ص 619 . رثألا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل  ص 50 و  ، 1374 ، 71 لاس 70 -  هزوح ، هلجم 
3 ر.ك: ص 191 . ج 52 ، راونألاراحب ، نآرق ص 253 و  صصق  یغالب ، نیدلا  ردص  ص 735 ، ایبنالا ، صصق  هداز ، دامع  ص 210 ؛ ، 5

ص 1067 و 1111. دوعوم ، يدهم  یسلجم ، همالع   4 ص 97 . يد 1374 ، رهم -  ، 71 لاس 70 - ةزوح ، ۀلجم 

؟ دوش هتخانش  ات  دراد  دوجو  ناشیا  هرهچ  رد  ییاه  هناشن  هچ  دنک ، روهظ  جع ) ) يدهم ترضح  هک  ینامز 

شسرپ

؟ دوش هتخانش  ات  دراد  دوجو  ناشیا  هرهچ  رد  ییاه  هناشن  هچ  دنک ، روهظ  جع ) ) يدهم ترضح  هک  ینامز 

خساپ

یپ ( 1 .) دراد رارق  یهایـس  لاـخ  شراـسخر  تسار  تمـس  رد  دـشخردیم و  كاـنبات  هراتـس  نوچ  شتروـص  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
ص 294. ج 13 ،) راونالاراحب ، همجرت   ) دوعوم يدهم  . 1 اهتشون :

؟ دوشیم رهاظ  جع ) ) يدهم ترضح  رد  تلوهک  يریپ و  ایآ 

شسرپ

؟ دوشیم رهاظ  جع ) ) يدهم ترضح  رد  تلوهک  يریپ و  ایآ 

خساپ

مه دیاب  دوشن و  رهاظ  ترضح  نآ  رد  تلوهک  يریپ و  راگزور ، رورم  هب  هک  تسا  نیا  جع ) ) رـصع ماما  فاصوا  تایـصوصخ و  زا  یکی 
تامادقا و تاحالـصا و  همه  نآ  ردصم  تسناوت  دهاوخن  ترـضح  نآ  دـشاب  ازيریپ  روآ و  تلوهک  رگا  دایز  نس  اب  اریز  دـشاب . روطنیا 
طاشن و یناوج و  تسا ، رادروخرب  دنلب  رایسب  رمع  کی  زا  ادخ  رما  هب  ترـضح  نآ  هک  روطنامه  سپ  ددرگ . یحالـصا  گرزب  ياهتیلاعف 
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. دنام دهاوخ  ظوفحم  ادخ  رما  هب  زین  نایناهج  ربهر  نآ  يدنمورین 

؟ دراد دوجو  دشاب  هتشاد  روهظ  ماگنه  رد  يدهم  ترضح  يریپ  تلوهک و  مدع  رب  تلالد  هک  يرابخا  تایاور ، رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  دشاب  هتشاد  روهظ  ماگنه  رد  يدهم  ترضح  يریپ  تلوهک و  مدع  رب  تلالد  هک  يرابخا  تایاور ، رد  ایآ 

خساپ

تیاور یثیدـح  نمـض  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  زا  رثالا » هیافک  » رد يزار  رازخ  دـمحم  نب  یلع  و  نیدـلا » لاـمک  » رد قودـص 
ار وا  دوخ  تردق  هب  سپـس  دیامن ، ینالوط  شتبیغ  رد  ار  شرمع  ادخ  ار  (ع ) نیـسح مردارب  نادـنزرف  زا  مهن  دـنزرف  دومرف : هک  دـناهدرک 
ص رثالا ، بختنم  « ) ٌریدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهللا  َّنَأ  َمَْلعَِیل  َِکلذ  َو  : » دـشاب هتـشاد  لاس  لهچ  زا  رتمک  هک  یناوج  تروص  رد  دزاس ، راکـشآ 

َناک َجَرَخ  اذِا  يذَّلا  َوُه  ُِمئاقلَا  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  یثیدح  نمضر  د  (ع ) اضر ترضح  زا  قودص  زین  و  ح 6 ) ب 10 ، ف 2 ، ، 206
دوش رهاظ  یتقو  هک  تسا  یسک  نآ  مئاق  ( ] ص 221 ح 2 ، ف 2 ، باب 17 ، رثالا ، بختنم  « ) ِِهنَدـَب یف  ٌيِوَق  ِناّبُّشلا  ِرَْظنَم  َو  ِخُویُّشلا  َّنِس  یف 

تمالع (ع ) اضر ترضح  هب  متفگ  هک  تسا  لوقنم  يوره  تلصلا  یبا  زا  و  دشاب ]. ندب  توق  اب  ناناوج و  يامیـس  رظنم و  ناریپ و  نس  رد 
دنیبب ار  وا  هک  یسک  هک  يروطب  تسا . ناناوج  هفایق  رظنم و  ناریپ و  نس  رد  هک  تسا  نیا  شتمالع  دومرف : دوش ؟ رهاظ  یتقو  تسیچ  مئاق 

. دنک تلحر  ایند  نیا  زا  هکنآ  ات  دوشیمن  ریپ  زور  بش و  تشذگ  هب  هک  تسا  نیا  وا  تامالع  زا  و  دنکیم . نامگ  رتمک  ای  هلاس  لهچ 

؟ ریپ ای  دنشاب  یم  ناوج  روهظ  عقوم  رد  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ ریپ ای  دنشاب  یم  ناوج  روهظ  عقوم  رد  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

ای هلاس  ناوج 40  تروص  هب  ددرگ  رهاظ  مه  یتقو  یمارگ  نآ  دیآ و  یمن  جع )  ) نامز ماما  غارس  هب  يریپ  هدمآ  تایاور  رد  هک  يروط  هب 
10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدمآ  باسح  هب  ترضح  نآ  ياه  هناشن  زا  یکی  نیا  دوش و  یم  هدید  رتمک 

؟ دوش یم  رهاظ  هلاس  لکش 40  هب  ینالوط  رمع  اب  روطچ  جع ) ) نامز ماما 

شسرپ
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؟ دوش یم  رهاظ  هلاس  لکش 40  هب  ینالوط  رمع  اب  روطچ  جع ) ) نامز ماما 

خساپ

باوج اه  شـسرپ  نیا  یمامت  دوش ، یم  ماجنا  وا  تساوخ  اب  یهلا و  تردـق  تحت  ًامامت  هک  نآ  موزل  تبیغ و  دوجو  لصا  تاـبثا  زا  دـعب 
لکـش هب  تشاد  رمع  لوط  رگا  هکنیا  هن  دراد و  یلقع  عنم  یناسنا  رمع  لوط  هن  یهلا  هدارا  تردـق و  تحت  هک  دـش  تباث  نوچ  دریگ  یم 

هب بیرق  مالـسلا ) هیلع  ) حون ترـضح  هک  نانچ  دوش  یم  عقاو  روما  نیا  دنوادخ  تساوخ  هدارا و  اب  اریز  دراد  یلکـشم  دـنامب  یقاب  ناوج 
غالا هک  یلاح  رد  درک  ءایحا  ار  وا  دنوادخ  ًاددجم  درک و  توف  لاس  دـصکی  ریُزف  ای  تخادرپ و  دوخ  موق  نایم  رد  غیلبت  هب  طقف  لاس  رازه 

هب هک  هچ  نآ  سپ  دوب . هدـنام  یقاب  یمعط  گـنر و  رییغت  هنوگ  چـیه  نودـب  تروص  نیمه  هب  وا  ماـعط  بآ و  یلو  دوب  هدـش  هدیـشوپ  وا 
. درادن یلقع  دُعب  چیه  دنک  یم  تشگزاب  قح  تردق  تساوخ و 

؟ دننکیم روهظ  یّنس  هچ  اب  رهاظ  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما 

شسرپ

؟ دننکیم روهظ  یّنس  هچ  اب  رهاظ  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما 

خساپ

یخرب هب  کنیا  درک . دنهاوخ  روهظ  تسا  یگلاس  لهچ  ّنس  هبو  ناوج  وا  رهاظ  هک  یلاح  رد  ع )  ) نامز ماما  یّنسو ، هعیـش  تایاور  قباطم 
اب نم  دالوا  زا  يدهم  : " دومرف یثیدح  رد  هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شدنس  هب  یکلام  غابص  نبا   - 1 مینکیم : هراشا  تایاور  زا 

دنکیم لقن  يوره  تلصابا  زا  شدنس  هب  قودص ؛ خیـش   - 2 یقرواپ } ص 217 . ۀـمّهملا ، لوصفلا  یقرواپ .  ... " . } تسا لاس  لهچ  نس 
زا وا  هک  تسا  نیا  وا  تمالع  : " دومرف ترـضح  دراد ؟ یتمالع  هچ  جورخ  ماـگنه  امـش  مئاـق  مدرک : ضرع  ع )  ) اـضر ماـما  هب  تفگ : هک 

یـس وا  هک  دـنکیم  نامگ  دـنکفایم  رظن  وا  هب  یـسک  هاگ  ره  هک  يدـح  هب  دوشیم ، هداد  ناشن  ناوج  رهاظ  رد  یلو  تسا  ریپ  ّنس  ثیح 
لامک یقرواپ .  " . } دـسر ارف  وا  گرم  هکنآ  ات  دوشیمن  ریپ  اهبشو  مایا  رورم  هب  هک  تسا  نآ  وا  تامالع  هلمج  زاو  تسا . رتمک  ای  هلاس 
راکنا ار  وا  مدرم  دـنک  مایق  مئاق  رگا  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  شدنـس  هب  یناـمعن  یقرواـپ } ح 12 . ص 652 ، نیدلا ،

{ یقرواپ ص 188 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، یقرواـپ .  ... " . } ددرگیم زاـب  اـهنآ  يوس  هب  تسا  يدیـشر  ناوج  هک  یلاـح  رد  اریز  درک ؛ دـنهاوخ 
لهچ ات  ندب  اریز  تسا ؛ لامک  ّدـح  رد  وا  مسجو  دـسج  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  دراد  یگلاس  لهچ  نس  هب  هراشا  هک  یتایاور  تسا  نکمم 

زا لّوا  تیاور  یلو  تسا  هدرک  هراشا  یگلاـس  یگلاس و51  ّنس 18  هب  زین  تایاور  یخرب  هچ  رگ  دـسریم . دوخ  دـشر  لامک  هب  یگلاـس 
رادروخرب دنـس  تحـص  زا  یلو  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هچ  رگ  مّود  تیاورو  نیموصعم .: زا  یکی  زا  هن  هدش  لقن  ریمح  نب  دّمحم 

. تسا فلاخم  دراد  یگلاس  لهچ  رهاظ  رب  تلالد  هک  یضیفتسم  تایاور  اب  تیاور  ود  ره  هکنآ  ًاصوصخ  تسین ،

؟ تسا هنوگچ  روهظ  ماگنه  مالسلاهیلعنامز  ماما  یمسج  تایصوصخ 
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شسرپ

؟ تسا هنوگچ  روهظ  ماگنه  مالسلاهیلعنامز  ماما  یمسج  تایصوصخ 

خساپ

یلجأ  - 1 لیبق : زا  تسا  صاخ  یمسج  تایصوصخو  تافص  ياراد  روهظ  ماگنه  ع )  ) نامز ماما  یعیشو ، یّنـس  تایاور  زا  یخرب  قباطم 
یلو هدـمآرب  وا  ینیب  طسو  فنألا : ینقا   - 2 یقرواپ } ص 422 . ج 2 ، دوواد ، یبا  ننـس  یقرواپ .  .} ضیرعو عیـسو  یناشیپ  ینعی  ههبجلا :

ناـشخرد ياهراتـس  دـننامه  وا  تروص  اـیوگ  يّرد : بکوـک  ههجو  ّنأـک   - 3 یقرواـپ } ناـمه . یقرواـپ .  .} تسا گـنت  نآ  خاروس  ود 
{ یقرواپ ص 94 . نایبلا ، یقرواپ .  .} نوگ مدنگ  ياهرهچ  اب  یبرع : نول  نوللا   - 4 یقرواپ } ص 317 . ۀمهملا ، لوصفلا  یقرواپ .  .} تسا
 . یقرواپ .} تسا هایس  وا  ياههژم  نینیعلا : لحکا   - 6 یقرواپ } ص 96 . نامه ، یقرواپ .  .} تسا زاب  وا  ياهنادند  نیب  ام  ایانثلا : قرفا   - 5

هدیـــشک یناوربا  اــب  نیبجاـــحلا : جزأ   - 8 یقرواـپ } ناــمه . یقرواــپ .  .} دیفــس ياهنادــند  اــب  اــیانثلا : قارب   - 7 یقرواـپ } ناـمه .
؛  ص 281 ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  .} طسوتم شتماق  ۀماقلا : عوبرم   - 9 یقرواپ } ص 147 . ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  یقرواپ .  .} کیرابو

هّدخ یلع   - 11 یقرواپ } ص 94 . نایبلا ، یقرواپ .  .} تسا دنمونت  وا  مسج  یلیئارسا : مسج  مسجلا   - 10 یقرواپ } ص 342 . دیفم ، داشرا 
{ یقرواپ ص 317 . ۀمهملا ، لوصفلا  یقرواپ .  .} تسا هایس  یلاخ  وا  تسار  هنوگ  رب  دوسا : لاخ  نمیالا 

؟ تسا هلاس  دنچ  ناسنا  لثم  روهظ  عقوم  جع ،) ) يدهم ترضح  لیامش  لکش و 

شسرپ

؟ تسا هلاس  دنچ  ناسنا  لثم  روهظ  عقوم  جع ،) ) يدهم ترضح  لیامش  لکش و 

خساپ

ار ینس  تسا و  قلطم  هک  یتایاور  فلا . دراد : دوجو  تیاور  هتسد  ود  یلک  روط  هب  روهظ  عقوم  ترضح  لیامش  لکش و  هفایق و  دروم  رد 
.2 تسا . داـیز  شانس  هکنیا  اـب  تسا  ناوج   1« نسلا ربک  دـعب  ٌباش  . » 1 دوشیم . رکذـتم  ار  ترـضح  ندوب  ناوج  طقف  دـنکیمن و  نایب 

نالاس نهک  نس  رد   3« بابشلا رظنم  خویشلا و  نس  یف  . » 3 دنکیم . روهظ  یناوج  يهلحرم  نیرتهب  رد   2« بابشلا خرشب  هتبیغ  نم  هعوجر  »
نیثالث نیا  قفوم  َیتف  ةروص  یف  . » 1 دنکیم . صخـشم  مه  ار  لاس  نس و  یناوج ، رب  دـیکأت  رب  هوالع  هک  یتایاور  ب . ناناوج . يامیـس  و 

.3 یگلاس . لهچ  زا  رتمک  یناوج  يهرهچ  اب   5« ۀنس نیعبرا  نود  باش  ةروص  یف  . » 2 یگلاس . یس  نس  هب  لماک  یناوج  يهرهچ  اب   4« هنس
ات هک  تسا  نآ  ناشیا  ياههناشن  زا  دـیامنیم و  رتمک  ای  هلاـس  لـهچ  هدـننیب  رظن  رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا  ناوج  شاهرهچ  داـیز و  شانس 

لاس ات 40  نیب 30  ار  ناشیا  نس  هک  یتایاور  تسا و  لاس  رازه  زا  شیب  ترـضح  نس  هک  مینادیم  . 1 تاکن :  6. دوشیمن ریپ  تافو  نامز 
بجوم عوضوم  نیا  رد  نس  فالتخا  تسا و  نس  نیا  رد  ترضح  ینارون  يامیس  هرهچ و  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  هدرک  نایب 

ای هدمآ و  نآرق  رد  لاس )  950  ) حون لثم  ینالوط  رمع  هتبلا  . 2 تسا . ناوج  لماک و  ناسنا  نس  رگناشن  دادعا  نیا  اریز  دـشابیمن . داضت 
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تسا یشیاسرف  لماوع  رثا  رد  گرم  يریپ و  دراد و  هباشم  ینالوط  رمع  زین  تاناویح  ملاع  رد  دراد و  هقباس  (ع ) یـسیع رـضخ و  ترـضح 
هب تیمها  نیا  دراد و  یناوارف  شزرا  تیمها و  ماـما  تفرعم  تخانـش و  کـشیب  . 3 7. دنامیم ناوج  صخـش  دـشابن  لماوع  نآ  رگا  هک 

8« ًۀیلهاج ًۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  . » هدش هدرمـش  تلاهج  ینیدیب و  اب  ربارب  ماما  نتخانـشن  تایاور  رد  هک  تسا  يردـق 
زا رتارف  رتقـیمع و  ماـما ،» تفرعم   » هک تسا  یهیدـب  و  تسا ». هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوـخ  ناـمز  ماـما  دریمب و  هک  یـسک  »

ج نیدلا ، لامک   . 3 ص 421 . یسوط ، تبیغ   . 2 ص 327 . ج 1 ، نیدلا ، لامک   . 1 تشذـگ . هعومجم  نیا  رد  هک  تسا  يرهاظ  ثحابم 
رتسگ تلادع  ر.ك :  . 7 ص 652 . ج 2 ، نیدلا ، لامک   . 6 ص 316 . ج 1 ، نیدلا ، لامک   . 5 ص 420 . یسوط ، تبیغ   . 4 ص 376 . ، 2

ص 263. هفرعملا ، مراوصلا   . 8 ینیما . میهاربا  ناهج ،

ترضح تامارک 

. دیسیونب ار  (ع ) نامز ماما  تامارک  زا  یتارطاخ 

شسرپ

. دیسیونب ار  (ع ) نامز ماما  تامارک  زا  یتارطاخ 

خساپ

ردام و ردپ و  هک  يروط  هب  مدـش  التبم  یتخـس  ضرم  هب  متـشادن  شیب  لاس  هد  هک  ینامز  تسا : هتـشون  یلماع  رح  خیـش  گرزب  ثّدـحم 
بـش نآ  رد  درم . مهاوخ  نم  هک  دندوب  هدرک  نیقی  اه  نآ  دندش . یم  هدامآ  يرادازع  يارب  دندرک و  یم  هیرگ  هدش  عمج  منادـنواشیوخ 

لاح نآ  رد  هدومن و  هحفاـصم  (ع ) ناـمز ماـما  اـب  مدرک . مالـس  اـهنآ  هب  سپ  مدـید ، يرادـیب  باوخ و  ناـیم  ار  (ع ) ماـما هدزاود  ربمغیپ و 
وت اریز  سرتن  دومرف : ناشیا  مسرن . لمع  ملع و  زا  دوخ  دوصقم  بو ه  مریمب  ضرم  نیا  اب  هک  مسرت  یم  نم ! يالوم  يا  متفگ : متسیرگ و 
نم هب  دوب  شکرابم  تسد  رد  هک  یحدق  هاگ  نآ  تفای . یهاوخ  ینالوط  رمع  دهد و  یم  افـش  ار  وت  دنوادخ  درم و  یهاوخن  ضرم  نیا  اب 

بجعت منادـنواشیوخ  رداـم و  ردـپ و  مدـش . دـنلب  نآ  زا  سپ  دـش ، لـیاز  نم  زا  یلک  هب  ضرم  متفاـی و  يدوبهب  مدـیماشآ و  نآ  زا  داد و 
ص 470. ج2 ، لامآلا ، یهتنم   15 15. مدرک فیرعت  اه  نآ  يارب  مدوب  هدید  هک  هچ  نآ  تشذگ  هک  يزور  دنچ  دندرک .

. دیسیونب (ع ) نامز ماما  زا  هزجعم  دنچ 

شسرپ

. دیسیونب (ع ) نامز ماما  زا  هزجعم  دنچ 

خساپ

روضح هب  يا  همان  مدشن . بوخ  یلو  مدومن ، دایز  ياه  جرخ  مدرک و  هعجارم  بیبط  هب  مدش و  التبم  یـضرم  هب  دیوگ : فسوی  نب  دمحم 
ایند و رد  ار  وت  دهد و  یتمالـس  وت  هب  دنوادخ  دومرف : موقرم  باوج  رد  دـنک . اعد  میارب  مدرک  اضاقت  ترـضح  زاو  متـشون  (ع ) رـصع ماما 
، مداد ناشن  وا  هب  ار  ضرم  ياج  متـساوخ و  ار  نایعیـش  زا  یبیبط  متفای . يدوبهب  هک  دوب  هدیـسرن  رگید  ۀلمج  زونه  دهد . رارق  ام  اب  ترخآ 
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خیش موحرم  _ 2 [ 5]1. تسا هداد  افـش  ار  وت  ادخ  مّلـسم  روط  هب  دنک . بوخ  ار  ضرم  نیا  هک  میرادـن  غارـس  ییوراد  یبط  رظن  زا  تفگ :
ردام و ردـپ و  هک  يا  هنوگ  هب  مدـش ، التبم  یتخـس  ضرم  هب  هک  مدوب  هلاس  هد  دـیوگ : یم  تسا  هعیـش  ياـملع  ناـگرزب  زا  هک  یلماـعرح 

بـش نآ  رد  درم . مهاوخ  هک  دـندوب  هدرک  نیقی  اه  نآ  دـندش . یم  هدامآ  يرادازع  يارب  دـندرک و  یم  هیرگ  هدـش ، عمج  منادـنواشیوخ 
نم نایم  مدومن . هحفاصم  کی  کی  اب  و  مدرک ، مالس  اه  نآ  هب  سپ  مدید . يرادیب  باوخ و  رد  ار  مهیلع  هللا  تاولص  ماما  هزاود  ربمغیپ و 

رمالا بحاص  ترـضح  رب  سپـس  درک  اعد  نم  قح  رد  ناشیا  هک  نآ  زج  دـنامن ، مرطاـخ  رد  هک  تشذـگ  ینخـس  (ع ) قداـص ترـضح  و 
هب مریمب و  ضرم  نیا  اب  هک  مسرت  یم  نم ، يـالوم  يا  متفگ : متـسیرگ و  لاـح  نآ  رد  مداد و  تسد  باـنج  نآ  اـب  مدرک و  مالـس  جـع ) )

ینالوط رمع  دـهد و  یم  افـش  ار  وت  دـنوادخ  درم و  یهاوخن  ضرم  نیا  اب  وت  اریز  سرتن ، دومرف : ناشیا  مسرن  لمع ) ملع و   ) دوخ دوصقم 
لئاز نم  زا  یلک  هب  ضرم  متفاـی و  يدوبهب  و  مدـیماشآ ، نآ  زا  داد و  نم  هب  دوب ، شکراـبم  تسد  رد  هک  یفرظ  هاـگ  نآ  تفاـی ، یهاوخ 

اه نآ  يارب  مدوب ، هدید  هک  هچ  نآ  تشذگ ، هک  يزور  دنچ  دـندرک . بجعت  منادـنواشیوخ  ردام و  ردـپ و  مدـش . دـنلب  نآ  زا  سپ  دـش .
ای هعمج  بش  لهچ  هک  مدوب  هدرک  رذن  نم  تفگ : مردپ  موحرم  دـیوگ : یمق  هدـنباپ  مساقلاوبا  جاح  موحرم  رـسپ  _ 3 [ 6 .] مدرک فیرعت 

بش  39 موش . فرـشم  نارکمج  دجـسم  هب  دوب ، هدیـسر  تعارز  هب  هک  یتاف  يداصتقا و ا  لیاسم  رطاخ  هب  هدنیوگ ) زا  دیدرت   ) هبنـشراهچ
ياچ سوه  مدمآ ، نوریب  هدـناوخ و  ار  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  زامن  دجـسم و  لامعا  متفر و  دجـسم  هب  هک  رخآ  بش  مدـش ، فرـشم 

، مدرک دروخرب  دنتشاد ، ياچ  بابسا  هک  نایانـشآ  زا  يا  هدع  هب  مروخب . ياچ  کی  منک و  ادیپ  ییانـشآ  ات  متـشگ  رطاخ  نیمه  هب  مدرک ،
بـصن یتفن  غارچ  رابنا ، بآ  ۀـلپ  ِهار  طسو  مروایب . بآ  دجـسم  کـیدزن  راـبنا  بآ  زا  مورب  اـت  متفرگ  ار  بآ  فرظ  دنتـشادن . بآ  نکیل 

زیمآ تبحم  هنوگ  هب  ناشیا  مدرک ، مالـس  دیآ ، یم  الاب  دراد  ییاقآ  هک  مدش  هجوتم  ناهگان  متفر ، نییاپ  هک  اه  هلپ  فصن  زا  دندوب . هدرک 
؟ يدـمآ دجـسم  هب  دومرف : دـعب  تسا . انـشآ  قیفر و  نم  اب  تسا  اه  لاس  هک  یـسک  لـثم  تسرد  درک ، یـسرپ  لاوحا  نم  زا  داد و  باوج 
. هن متفگ : دـش ؟ هدروآرب  دومرف : يرآ . متفگ : يراد ؟ تجاح  دیـسرپ : تسا . ملهچ  ۀـتفه  متفگ : تسا ؟ هتفه  دـنچ  دیـسرپ : يرآ . متفگ :

امـش دراد . دوجو  لپ  هس  ود  بایـسآ ، اقآ و  غاب  نیب  دومرف : نوتل . بایـسآ  میدـق و  ةداـج  زا  مدرک ، ضرع  ییآ ؟ یم  هار  مادـک  زا  دومرف 
زا ار  اه  گنـس  هدرک و  لغب  ریز  ار  شیابع  هک  یلاح  رد  دـیآ ، یم  هک  ینیب  یم  ار  یقفاـب  یقت  دـمحم  خیـش  یتفر ، ـالاب  لّوا  لـپ  زا  یتقو 

تقو دـهدب . وت  هب  رادـقم  کـی  میراد ، وت  دزن  هچ  نآ  زا  وگب : ناـسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  وگب و  ار  دروـخرب  نیا  دزیر . یم  راـنک  هب  هداـج 
یم مخ  هتشاذگ و  لغب  ریز  ار  ابع  هک  مدید  مدرک . دروخرب  یقفاب  یقت  دمحم  خیـش  هب  ناکم  نامه  رد  متـشگرب و  هار  نامه  زا  تشگزاب 

هک نیمه  دـیناسر . مالـس  وت  هب  اقآ  متفگ : مدرک و  فیرعت  ار  نایرج  مدیـسر ، وا  هب  نوچ  دزیر . یم  يرانک  هب  هداج  زا  ار  اه  گنـس  دوش 
، تسا امـش  دزن  اـم  زا  هچ  نآ  زا  دوـمرف  متفگ : دوـمرف ؟ هچ  رگید  اـقآ  تفگ  دـعب  درک ، هیرگ  یلیخ  تسـشن و  نیمز  يور  متفگ ، ار  نـیا 
داد و نم  هب  ینارق  دـنچ  تخیر و  شتـسد  فک  دوب ، هسیک  لـخاد  هک  درخ  لوپ  يرادـقم  دروآ و  رد  يا  هسیک  دـیهدب . نم  هب  يرادـقم 

ارجام نیا  زا  دعب  تفگ : یم  مردپ  تفر . و  دهد . تکرب  ریخ و  امش  هب  دنوادخ  تفگ : ناشیا  هن . متفگ : دومرفن ؟ یبلطم  رگید  اقآ  تفگ :
ج 2، لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیـش  [6 . ] ص 602 دوعوم ، يدهم  یـسلجم ، همالع  [5 [ ] 7 .] دش هار  هب  ور  مراک  عاضوا  بوخ و  معـضو 

تیاکح 20. تیالو ص 199 ، دیشروخ  راظتنا  رد  يراصنا ، نمحرلادبع  [7 . ] ص 470

. دننکیم ناسآ  ار  ع )  ) نامزلا بحاص  ترضح  هداعلاقوف  تردق  شریذپ  سیقلب ، تخت  لاقتنا  ینآرق  يارجام  هنوگچ 

شسرپ

. دننکیم ناسآ  ار  ع )  ) نامزلا بحاص  ترضح  هداعلاقوف  تردق  شریذپ  سیقلب ، تخت  لاقتنا  ینآرق  يارجام  هنوگچ 

خساپ
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ندز مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  أبس  هکلم  تخت  نامیلس ، ترضح  نارواشم  زا  یکی  سیقلب  تخت  لاقتنا  يارجام  رد  هک  میناوخیم  نآرق  رد 
هتشاد یتردق  نینچ  دنناوتیمن  يداع  ياهناسنا  هک  دهدیم  هداعلاقوف  تردق  زا  ربخ  رما  نیا  درک . رضاح  نامیلس  دزن  هبأبـس  تکلمم  زا 

هک یماگنه  هلئـسم  نیا  اب  دنـشاب . هتـشادن  ار  نآ  يداع  ياهناسنا  هک  دشاب  یتردق  ياراد  یهلا  دییأت  هب  یـسک  دـناوتیم  نیاربانب  دنـشاب .
هجوت اب  هژیو  هب  دنکیم . لوبق  ار  نآرق  هدرکن ، بجعت  دنک ، هاگن  جع )  ) يدهم ترضح  هداعلا  قوف  تردق  هدننک  تابثا  تایاور  هب  یسک 

مالـسلامهیلعموصعم ناماما  یلو  دوب ، اراد  ار  ینامـسآ  باتک  ملع  زا  یـشخب  اهنت  سیقلب ) تخت  هدـنروآ  "  ) ایخرب نب  فصآ   " هک نیا  هب 
ملع هدنع  يذلا   " يانعم زا  نم  تسا . هدمآ  هلآو  هیلعو  هللا  یلـصربمایپ  زا  يردخ  دیعـسوبا  زا  یثیدح  رد  دـنراد . ار  یهلا  باتک  ملع  همه 

مدرک ضرع  دوب . دواد  نب  نامیلـس  ترـضح  یـصو  وا  : " دومرف مدرک ، لاؤس  شرـضحم  زا  تسا ) سیقلب  تخت  هدنروآ  هک   ) باتکلا نم 
نم ملع   " تواـفت هب  هجوـت  اـب  تسا . بلاـط  یبا  نب  یلع  مردارب  نیا  دوـمرف : دـیوگیم ، نخـس  یـسک  هچ  زا  باـتکلا " ملع  هدـنع  نـم  "

مالسلاهیلعیلع فصآ و  نایم  هک  دوشیم  نشور  دننکیم ، نایب  ار  یلک  ملع  هک  باتکلا " ملع  و"  دیوگیم : ار  یئزج  ملع  هک  باتکلا "
. تسا هدیسر  جع ) ) يدهم ترضح  هب  تیاهن  رد  مالـسلامهیلعناماما و  مامت  هب  دنزرف  قیرط  زا  نینمؤملاریما  ملع  تسا . توافت  هزادنا  هچ 

راک نانچ  دوب و  ایخرب  نب  فصآ  دزن  نآ  فرح  کـی  هک  تسا  فرح  هس  داـتفه و  یهللا  مظعا  مسا  هک  میناوخیم  يرایـسب  تاـیاور  رد 
كاپ تاذ  هب  صوصخم  نآ  فرح  کی  و  تسا ، نآ  فرح  ود  داتفه و  مالـسلامهیلعتیب  لها  ناـماما  دزن  داد . ماـجنا  ار  یتداـع  قراـخ 

ص 473. ج 15 ، هنومن ، ریسفت  تسا . ادخ 

؟ دهدیم ماجنا  هداعلاقراخ  لامعا  روهظ  زا  دعب  جع )  ) يدهم ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ دهدیم ماجنا  هداعلاقراخ  لامعا  روهظ  زا  دعب  جع )  ) يدهم ترضح  ایآ 

خساپ

. تشادـن ناکما  اهنآ  ماجنا  يداع ، مدرم  يارب  هک  دـندادیم  ماجنا  ییاهراک  شیوخ ، تماما  تابثا  يارب  ینید ، نایاوشیپ  بلاغ  خـساپ : 
راکـشآ عون  زا  تمارک  نیا  دـناوتیم  تسا ، هدـش  لقن  ناماما  زا  تامارک  ناونع  هب  هک  یلامعا  . دـیمان هداعلا  قراخ  ناوتیم  ار  لامعا  نیا 
ياهراک زاـجعا و  هب  زاـین  ترـضح ، تموکح  شرتسگ  ماـما و  تماـما  یفرعم  رگا  زین  ناـمز  ماـما  دروم  رد  دـشاب . یملع  قیاـقح  ندومن 

نخس جع ) ) نامز ماما  ياهتیلاعف  اه و  تسایس  یضعب  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  هتبلا  دریگ . هرهب  نآ  زا  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  هداعلاقراخ 
تعنـص ملع و  تفرـشیپ  شرتسگ و  جـع ) ) نامز ماما  ياه  تسایـس  زا  یکی  دنتـسه . هداعلا )  قراخ   ) هزجعم هیبش  هک  تسا  هدـمآ  نایم  هب 

هک یتایاور  دـننام  دـهدیم ، ماجنا  هداعلا  قراخ  لامعا  جـع ) ) نامز ماما  دـننکیم  روصت  یخرب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ملع  تفرـشیپ  . تسا
زا ترـضح  نارای  زین  دننیبیم ، ار  نایناهج  همه  ینارنخـس  ماگنه  ترـضح  دنیبیم . برغم  رد  ار  شردارب  قرـش  رد  یـصخش  دـنیوگیم :

ماما دسریم . دوخ  جوا  هب  ندمت  جع ) ) نامز ماما  روهظ  رـصع  رد  دنونـشیم . ار  رگیدـکی  نخـس  دـنیوگیم و  نخـس  مه  اب  رود  هفـصاف 
اب زج  نونکات  مدرم  تسا و  نآ  فرح  ود  اهنت  دـنا ، هدروآ  ناربمایپ  هچ  نآ  همه  تسا و  فرح  تفه  تسیب و  شناد  : " دومرف (ع ) قداـص
ار نآ  و  هدروآ ، نوریب  ار  رگید  فرح  جنپ  تسیب و  دنکیم ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  دـنرادن . ییانـشآ  رگید [  ياه  فرح  اب   [ فرح ود 

رــشتنم مدرم  ناـیم  ار  فرح  تـفه  تـسیب و  عوـمجم  دـنکیم و  همیمــض  زین  ار  فرح  ود  نآ  دــهد و  یم  شرتـسگ  رــشن و  مدرم  نـیب 
ناشيور هب  ناهج  ياهرد  دوشیم و  هدومیپ  ناشياپ  ریز  نیمز  هک  دمآ  دنهاوخ  یماوقا  امش  زا  سپ  : " دومرف ص )  ) ربمایپ ( 2") دزاسیم
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برغ ات  قرـش  دـهاوخب . نانآ  زا  یـسک  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگیم ، هدومیپ  ندز  مه  هب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد  نیمز  ددرگیم .... زاـب 
دشر تسا . هدمآ  نایم  هب  عمج  درِخ  دشر  زا  ینخـس  تایاور  زا  یخرب  رد  ( 3" .) دنهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  دـنیامیپب ، یتعاس  رد  ار  نیمز 
ماما درک . دای  جـع )  ) ناـمز ماـما  یناـمرآ  هعماـج  مهم  ياـه  هصخاـش  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتیم  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یعمج  دوخ 

شرورپ ار  ناشراکفا  لماک و  ار  اهنآ  لقع  دراذـگیم و  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  : " دومرف (ع ) قداـص
هک هدش  هتفگ  نخس  تلادع  شرتسگ  یناهج و  تینما  يداصتقا و  دشر  زا  ینخس  رگید  تایاور  زا  یضعبرد  ( 4" .) دنکیم لیمکت  هداد ،

تموـکح هب  زادـنا  مشچ  یـسبط ، نیدـلا  مجن   - 1 تشون : یپ  دـهد . یم  ماجنا  جـع ) ) ناـمز ماـما  هک  تسا  مهم  رایـسب  ياـهراک  رگناـیب 
ص ج 52 ، راونالا ، راحب   - 4 ص 351 . ج 13 ، قحلا ، قاقحا   - 3 ص 326 . ج 52 ، راونالا ، راحب   - 2 . 177 ص 176 -  يدهم ، ترضح 

.321

ترضح ملع 

؟ دنک یم  هدافتسا  ییاه  باتک  عون  هچ  زا  یمالسا  ماکحا  طابنتسا  مالسا و  نید  ءهنیمز  رد  نامز 7 ماما 

شسرپ

؟ دنک یم  هدافتسا  ییاه  باتک  عون  هچ  زا  یمالسا  ماکحا  طابنتسا  مالسا و  نید  ءهنیمز  رد  نامز 7 ماما 

خساپ

نیع رد  درادـن . ماکحا  طابنتـسا  تهج  یلومعم  ياه  باتک  هب  زاین  یمالـسا ,  ماـکحا  نیناوق و  مهف  يارب  تسا .  ینّدـل  ملع  ياراد  ماما 7
باتک اه و  هفیحص   2 تسا .  میرک  نآرق  نید ,  ماکحا  مامت  أشنم  اریز  دیجم , هّللا  مالک  نآرق و   1 تسا :  زیچ  دنچ  ماما 7 ملع  عبانم  لاح 

هدش هتشون  6 ادخ لوسر  يالما  یلع 7و  تسد  هب  هک  یلع 7 باتک  هلمج  زا  تسا .  هدیـسر  ناشتـسد  هب  ثرا  روط  هب  6 ربمایپ زا  هک  ییاه 
تماما یلک  لیاسم  ینیما ,  میهاربا  یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دیآ یم  تسد  هب  هار  نیا  زا  نانآ  ملوع  لضفا  ماهلا .  بیغ و  ملاع  اب  طابترا   3 تسا . 

252 ص 241 ـ , 

؟ درادن هعلاطم  هب  زاین  رگید  تسا و  یندل  ملع  ياراد  نامز 7 ماما  ایآ 

شسرپ

؟ درادن هعلاطم  هب  زاین  رگید  تسا و  یندل  ملع  ياراد  نامز 7 ماما  ایآ 

خساپ

هب زاین  یمالـسا ,  فراعم  ماـکحا و  مهف  طابنتـسا و  تهج  تسا و  ّیندـل  ملع  دـجاو  ماما 7 دـش , هتفگ  شـش  لاؤس  خـساپ  رد  روط  نامه 
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ياـه هفیحـص  یکی  دـنک : یم  هدافتـسا  عبنم  هس  زا  ماـکحا  طابنتـسا  يارب  وا  درادـن . هیملع  ياـه  هزوـح  موـسرم  یلوـمعم و  ياـه  باـتک 
 . بیغ ملاع  زا  نتفرگ  ماهلا  یموس  و  نآرق ,  زا  هدافتسا  يرگید  تسا .  هدش  هتشون  یلع  تسد  هب  هک  6 ربمایپ

؟ دنرادنانبل نیطسلف و  ناتسناغفا ، مولظم  مدرم  يایند  صوصخرد  لماک  تاعالطا  جع ) نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنرادنانبل نیطسلف و  ناتسناغفا ، مولظم  مدرم  يایند  صوصخرد  لماک  تاعالطا  جع ) نامز  ماما  ایآ 

خساپ

ناج (ع ) ماما تسا . ناکما  ملاع  بطقو  ملاع  راگدیرفآ  ملاع و  ضیف  هطساو  هک  تسا  نایعیش  ماما  نیرخآ  رضاح و  ماما  جع ،) نامز  ماما 
هنوگ ره  تسا . یعیرشت  ضیف  رد  هطساو  مه  تسا و  نیوکتضیف  رد  هطساو  مه  (ع ) ماما دراد . یگتـسب  وا  دوجو  هب  ناهج  تسا و  ناهج 

وا تسا . تقلخ  دوجو و  هطـساو  دوخ  مظعا ، ضیف  عقاو  رد  ددرگیم . هضافا  ضیفهطـساو  قیرط  زا  دـسریم ، ضایف  أدـبم  زا  هک  یـضیف ،
تاـنیاک هب  وا  يدوـجو  تادادـتما  وا و  قـیرط  زا  یهلا  ضیف  هراوـمه  تـسا . تاـقولخم  رگید  ندـمآ  دیدپببـس  تـسا و  قـلخ  نیتـسخن 

دنکیم و بسکار  ضیف  دوخ  تیلباق  هب  لباق ، هطـساو  تسا . لباق  هطـساو  هب  دنمزاین  هدننک ، هضافا  أدـبم  زا  ضیف  بسک  ددرگیملاصیا .
أدـبم قلطم  یلو  سفن  تسا . تانیاکرگید  هب  ضیف  ندیـسر  هطـساو  تسا و  ضیف  نامه  هقلطم ، تیالو  تقیقح  دـناسریم . ضیفتـسم  هب 
نینچ بحاص  ماـما ) اـی  ربماـیپ  یلو  سفن  نیارباـنب ، تسا  تادوجومرگید  هب  دوجو  دوج و  ناـضیف  همـشچرس  تسا و  یهلا  ضیف  ناـیرس 

تفایرد ار  یهلا  ياهتیاده  یحو و  لباق ، سوفن  زین  ماکحا  نییعت  نیناوق و  عیرـشت  دعب  رد  [ 13 .] تسا یتسه  ناهج  زکرم  رد  یتیروحم 
هار دـبایب و  ار  اـهنآ  رارـسا  تمکح و  یلماـکت و  لاـمعا  لکـش  دـناوتیمن  ییاـهنت  هـب  رـشب  دـنزومایب و  دـنناسرب و  تیرـشب  هـب  دـننک و 

ریـصب يامنهارو  ناسرددـم  هب  زاین  تسین و  یفاک  یلاع  دـصاقم  نیا  هب  لوصو  يارب  زین  لقع  دـنک . فشک  ار  میقتـسم  حیحـصتکرح و 
ار اهناسنا  تیاده  هک  تسا  (ع ) ماما ربمایپزا ، تباین  هب  و  ربمایپ ، تسایکی : یجراخ ، قادصم  رد  یعیرـشت  ینیوکت و  ضیف  هطـساو  دراد .

قیاقحزا ددرگیم و  هضرع  ناشیا  رب  ناناملـسم  لامعا  تسا و  ناناملـسم  لامعا  رب  رظان  رـضاح و  جـع ) نامز  ماـما  [ 14 .] دنراد هدهع  زین 
ناشیا نامرف  هب  هکئالمرگید  لیئاکیم و  لـیئربج و  ینعی  یهلا  کـئالم  دـنراد و  هرطیـس  ناـهج  رـسارس  رب  دـنراد و  یهاـگآ  دوجو  ملاـع 

رد ناکم  نوک و  ملاـع  هک  يدوجو  نآ  [ 15] دناعلّطمیمالسا تما  لاوحا  زا  ترضح  دوشیم و  هضرع  ناشیا  رب  نایعیـش  لامعا  دنتـسه و 
. صیخلت اب  ات 224 ، ص 222  برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  [ 13 . )] دنراد عالطا  ملاع  ثداوح  عیاقو و  رب  ًاعطق  تسا ، وا  تمدخ 
اب ص 226  سفن ، اب  داهج  يرهاظم ، نیـسح  هللا  تیآ  [ 15 . )] صیخلت اب  ص 225 و 226 ، برغم ، دیـشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  [ 14 )]

. صیخلت

؟ دراد یهاگآ  نآ  خیرات  تمایق و  ییاپرب  ماگنه  زا  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دراد یهاگآ  نآ  خیرات  تمایق و  ییاپرب  ماگنه  زا  جع )  ) نامز ماما  ایآ 
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خساپ

. دوش یم  اپ  رب  یناـهگان  تماـیق  تسین و  نآ  تقو  نییعت  رد  یلیلد  چـیه  تسا و  ادـخ  صتخم  ياـه  تبیغ  زا  تماـیق  عوقو  ناـمز  هب  ملع 
يو زج  هک  تسا  نم  راگدرورپ  دزن  ملع  نآ  وگب : دوش ، یم  اـپ  رب  یک  هک  دنـسرپ  یم  زیخاتـسر  ةراـبرد  وت  زا  دـیامرف " : یم  میرک  نآرق 

هک دنا  هدرک  لقن  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  موحرم  دننام  نارسفم  زا  یضعب  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  [ 18" .] دنک یمن  راکشآ  عقوم  هب  ار  نآ 
 ، تسین لهج  تماـیق  رما  زا  (ص ) هللا لوسر  یعـالطا  یب  راـهظا  [ 19]2. دومرف ار  بلطم  نیا  هکم  لـها  باوج  رد  ص )  ) لوـسر ترـضح 
رد رضحنم  تمایق  هب  ملع  یتقو  [ 20]3. درادن ار  شلّمحت  تقاط  یـسک  ادخ  زج  ار  تمایق  هب  ملع  تسا و  فراعم  نیرت  یلاع  هب  ملع  هکلب 

دنوادـخ اهنت  دـنرادن و  یعالطا  تمایق  عوقو  ماگنه  زا  جـع )  ) نامز ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  ریاـس  هللا و  لوسر  دـش ، ادـخ 
همالع [ 17]1 ص 224 . ترطف ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  [ 16]1 هیآ 30 . ( 30  ) مور [ 15]1 تسا . هاگآ  تمایق  عوقوم  عقوم  زا  لاعتم 

ص 42. ج 7 ، هنومن ، ریسفت  [ 19]2 ۀیآ 187 . ( 7  ) فارعا [ 18]2 صیخلت . اب  ص 283 ، ج 16 ، نازیملا ،  ریسفت  ییابطابط ، نیـسح  دمحم 
ص 553. ج 8 ، نازیملا ، ریسفت  [ 20]3

؟ درک دهاوخ  روهظ  یک  دنادیم  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ درک دهاوخ  روهظ  یک  دنادیم  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

ناـیب یفرط  زا  دـندرکیم . يراددوـخ  تقو  نییعت  زا  ناراوـگرزب  نآ  دـندرکیم ، لاؤـس  روـهظ  تقو  نـییعت  هراـبرد  ع )  ) هـمئا زا  هاـگره 
مالعا وگغورد  دندرکیم ، نییعت  تقو  هک  ار  یناسک  دـنتفگیم و  نخـس  اههناشن  ثداوح و  زا  طقف  مینادیمن . مه  نامدوخ  دـندرکیمن 
نوکی تاهیه ال  تاهیه  : " دومرف ترـضح  دوب ، دـهاوخ  ینامز  هچ  امـش  جرف  متفگ . ع )  ) رقاب ماما  هب  دـیوگیم : یفعج  رباج  دـندرکیم .
لابرغ مدرم  امـش  هک  نیا  ات  دوشیمن  لصاح  اـم  جرف  ( 1 ( ؛ وفـصلا یقبی  ردـکلا و  بهذـی  یتح  اولبرغت  مث  اولبرغت  مث  اولبرغت  یتح  انجرف 

هب ع )  ) قداص ماما  تفگ : ملـسم  نب  دمحم  " دننامب . ناکاپ  دنورب و  راک  هنگ  دارفا  ات  دیوش ، لابرغ  هراب  هس  دیوش و  لابرغ  هرابود  دیوش ،
نییعت جرف  نـیا  يارب  ار  یتـقو  اــم  نـک . بیذــکت  ار  وا  درک ، نـییعت  صخــشم و  ار  اــم  جرف  تـقو  سک  ره  دــمحم ! يا  : " دوـمرف نـم 

یلا هناف  جرفلا  روهظ  اما  : " تسا هدمآ  دیـسر ، يو " رمع  نامثع  نب  دمحم   " هب ع )  ) يدهم ترـضح  بناج  زا  یعیقوت  رد  ( 2" .) مینکیمن
دیاش تیاور  نیا  ساسارب  " دنتـسه . وگغورد  روهظ  تقو  ناگدـننک  نییعت  تسا و  ادـخ  تسد  هب  روهظ  ناـمز  ( 3 (؛ نوتاقولا بذک  هللا و 
مولع باب  رد  تسا . ادخ  تسد  هب  نآرق  هک  دشاب  نیا  ترضح  روظنم  دیاش  دنادیمن و  ار  روهظ  تقو  زین  (ع ) يدهم ترـضح  دوش  هتفگ 

؛ هملعن نحن  لولسرملا و  هؤایبنأ  نوبرقملا و  هتکئالم  هملعی  ًاملع  هریغ و  هملعی  ًاملعل ال  نا هللا  : " لاق (ع ) رفعج یبا  نع  تسا : هدمآ  (ع ) همئا
اهنآ زا  ایبنا  ناگتشرف و  هک  تسه  یمولع  اما  دنتسین  علطم  اهنآ  زا  هکئالم  یتح  یـسک  چیه  تسا و  ادخ  صوصخم  مولع  زا  یـشخب  ( 4)

اما تسا ، وا  هدارا  هب  ادـخ و  تسد  هب  روهظ  رما  هک  تسا  نیا  تایاور  دافتـسم  " میراد . یهاگآ  مولع  هتـسد  نیا  زا  تیب  لها  ام  دـناعلطم .
، نامه  - 2 ص 113 . ج 52 ، راونالاراحب ،  - 1 اهتشونیپ : تسا . هدـشن  رکذ  تیاور  رد  صخـشم  حیرـص و  روط  هب  روهظ  نامز  هب  ملع 
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ص 159. ج 26 ، نامه ،  - 4 ص 111 . نامه ،  - 3 ص 117 .

. دنشاب یم  بیغ  هب  رومام  ناشروهظ  ماگنه  رد  جع ) ) نامز ماما  هک  هدمآ  تایاور  رد 

هراشا

ناهانگ و ندرک  راکـشآ  هب  رومام  ناشیا  لاثم  روطب  دییامرفب ؟ حیـضوت  یمک  تسا ؟ ردـقچ  بیغ  هب  ناشیا  تیرومام  هدودـحم  شـسرپ :
یم ار  لاوس  خساپ  هک  یعبانم  ریخ ؟ ای  دنتسه  دوش  یم  ماجنا  تولخ  رد  هک  ییاهاطخ 

شسرپ

ردقچ بیغ  هب  ناشیا  تیرومام  هدودحم  شـسرپ : دنـشاب . یم  بیغ  هب  رومام  ناشروهظ  ماگنه  رد  جـع ) ) نامز ماما  هک  هدـمآ  تایاور  رد 
ای دنتـسه  دوش  یم  ماجنا  تولخ  رد  هک  ییاهاطخ  ناهانگ و  ندرک  راکـشآ  هب  رومام  ناشیا  لاـثم  روطب  دـییامرفب ؟ حیـضوت  یمک  تسا ؟

. دییامرف رکذ  دیهد  یم  ار  لاوس  خساپ  هک  یعبانم  ریخ ؟

خساپ

تاصاصتخا زا  هک  دوش ، یم  طابنتسا  نینچ  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  دوش ، یم  ضرع  زیزع  تسود  امـش  لاؤس  هب  خساپ  رد 
مکح يارب  نامیلـس ، دواد و  ترـضح  دننام  و  دنیامرف . یم  تواضق  یحو  تماما و  ملع  هب  هک  تسوا  تواضق  دوعوم ،  يدـهم  ترـضح 

یم رما  سپ  دنک ؛ اطع  امیـس  ملع  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، مایق  مئاق  نوچ   : " دـنیامرف یم  قداص ( ماما  ( 1 . ) دنرادن هنّیب  دـهاش و  هب  زاین  دوخ 
و ریـشمش ، يوس  هب  ار  ناشیا  دـنناشک  یم  و  دنبـسچ ، یم  ناشیا  ياهاپ  هب  و  دـنریگ ، یم  ار  ناشیا  یناـشیپ  ياـهوم  سپـس  رفاـک ، رب  دـنک 

یم تلالد  هزادـنا  نیمه  ات  تایاور  تفگدـیاب ، بلطم  نیا  رب  تایاور  تلالد  نازیم  طاـبترا  رد  و  ( 2."  ) دنهن یم  ناشیا  نایم  رد  ریـشمش 
نیا ایآ  هکنیا  اما  دـننارذگ . یم  ریـشمش  مد  زا  هدرک ، همکاحم  ار  نارفاک  هنّیب ، دـهاش و  نودـب  تماما  ملع  ياـضتقم  هب  ماـما (  هک  دـننک ،
قیرط زا  هک  يزیچ  و  دـشاب . یمن  تابثا  لباق  هلأسم  نیا  تایآ ، تایاور و  زا  تسا ، دـیلپ  ياهناسنا  ای  نارفاک ، کیاکی  اب  طابترا  رد  هلأسم 

. دـنک یمن  ادـیپ  يراـبجا  هبنج  نید  و  دور ، یمن  نیب  زا  اـهناسنا  يدازآ  روهظ ، رـصع  رد  هک  تسا  نآ  دوش ، یم  هدافتـسا  یمالـسا  دانـسا 
.( تسا یمالـسا  تموکح  کی  نیمز ، يور  تموکح  و  دـنورگ . یم  نآ  هب  و  دـنیامیپ ، یم  قح  هار  ناـهج ، مدرم  عطاـق  تیرثکا  هچرگا  )

یمن عقاو  هورگ  نیا  شریذپ  دروم  قح  نید  هدـنام ، یقاب  فیعـض ، رایـسب  تیلقا  تروص  هب  هچ  رگا  تیحیـسم ، دوهی و  نایدا  یتح  و  ( 3)
زور یماسا  زا  تفگدـیاب ، دنـشاب  مدرم  یناهنپ  ناهانگ  ندرک  راکـشآ  هب  رومأم  ) يدـهم ترـضح  هک  هلأـسم  نیا  اـب  طاـبترا  رد  اـما  دوش .
موی ینهـضفت  ـال  و   : " مییوگ یم  اـعد  رد  اـم  و  دوش . یم  راکـشآ  یناـهنپ  روما  همه  هک  يزور  ینعی  تسا ، رئارـسلا " یلبت  موی  ، " تماـیق

، يرهطم داتـسا  رظن  نایب  اب  نایاپ  رد  تسا . هدماین  يدـهم ( ترـضح  روهظ  نارود  هرابرد  يرما  نینچ  اما  ( 4"  ) داهشالا سؤر  یلعۀمایقلا 
ای و  لماک ، ناسنا  کی  ینیوکت  تیالو  ای  فرـصت و  دودـح  ام   : " دـنیامرف یم  ناشیا  مینک . یم  هاتوک  ار  نخـس  هلأـسم  نیا  صوصخ  رد 

هبترم هب  ار  ناسنا  لوصو  ًالامجا  تسام ، دزن  هک  یملع  نئارق  ینآرق و  نئارق  عومجم  ینعی  مینک . نییعت  ًاـقیقد  میناوت  یمن  ار  لـماک  ًاتبـسن 
ینیع يا  هراشا  ینورد و  یکیرحت  اب  ماما ،) ) لماک ناسنا  هدارا  ثاعبنا  هکنیا  و  دـننک ... یم  تباث  دـشاب ، مکاح  ناهج  رب  شا  هدارا  هک  يا 
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زا هک  تسا  یبلطم  و  میناد ؛ یمن  ام  دودـحمان ، ای  تسا  دودـحم  تسا ، هنوگچ  و  تسا ، وحن  هچ  هب  هراشا  کیرحت و  نیا  هکنیا  اـما  تسا .
مجعم .1 ذخآم : عبانم و  ( 5."  ) دننیب دوخ  ياپ  تشپ  ات  یهگ  و  دننیـشن ، یلعا  مراط  رب  یهاگ  یناسک ، نینچ  اذهل  و  تسا . جراخ  ام  هدهع 

تاجانم ،ج4،ص319 4 . يزاریش مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  27ح26 3. ،ج52/320 ـ  راونالاراحب 4/11/ح1090 2. )، يدهم ماما  ثیداحالا 
،ص60 و 61 يرهطم داتسا  اهتیالو ، ءالو و  هینابعش 5 .

؟ دنک روهظ  دهاوخیم  ع )  ) نامز ماما  هنوگچ  سپ  دوشیمن  یحو  رگا  دوشیمن و  یحو  ماما  هب  ارچ 

شسرپ

؟ دنک روهظ  دهاوخیم  ع )  ) نامز ماما  هنوگچ  سپ  دوشیمن  یحو  رگا  دوشیمن و  یحو  ماما  هب  ارچ 

خساپ

ربمغیپ زا  دعب  ماما  هدزاود  ناماما ، زا  امـش  روظنم  رگا  1 ـ دـشاب : یم  تقد  هجوت و  لباق  ریز  تاکن  دـیدومرف  نایب  هک  یلاؤس  صوصخ  رد 
امش لاؤس  2 ـ ع .)  ) میهاربا ترضح  دننام  دوش  یحو  وا  هب  هک  هدوب  مه  ماما  ص )  ) ربمغیپ زا  لبق  الاو  تسا  تسرد  دشاب ، یم  ص )  ) مرکا

یحو هب  يزاین  رگید  هکدوش  لـماک  ردـقنآ  نید  لـئاسم  هک  یماـگنه  اریز  توبن ، متخ  زار  هب  ددرگیمرب  دوش  یمن  یحو  ماـما  هب  ارچ  هک 
هک تسا  یـسک  هب  زاین  طقف  دوب ، دهاوخ  یحو  هب  يزاین  هچ  رگید  هدـش  نید  نیا  رد  تمایق  زور  ات  اهینیب  شیپ  مامت  هک  يروط  هب  دـشابن 

اهنآ دیامن و  نایب  مدرم  يارب  دایز  مک و  نودب  ار  نآ  تمـصع  هوق  يدادادخ و  ملع  اب  دنک و  ظفح  فیرحت  زا  ار  عماج  لماک و  نید  نیا 
غیلبت هک  یطیارش  رد   ) دنیامرف یم  يدزی  حابصم  هللا  تیآ  ترـضح  دشاب . یم  ماما  مه  نآ  هک  دناسرب  لاعتم  يادخ  هب  هدرک و  تیاده  ار 

، تعیرـش کی  نیناوق  ماـکحا و  دـشاب و  رـسیم  يو  نانبـشناج  ناراـی و  کـمک  هب  ربماـیپ و  کـی  هلیـسو  هب  ناـهج  همه  رد  یهلا  تلاـسر 
ینیمـضت زین  دشاب و  هدـش  تعیرـش  نآ  رد  روهظون  لئاسم  يارب  مزال  ياه  ینیب  شیپ  دـشاب و  هعماج  هدـنیآ  لاح و  ياهزاین  يوگخـساپ 
ياهـشناد اما  دوب ـ  دهاوخن  يرگید  ربمایپ  ندـش  ثوعبم  يارب  یبجوم  رگید  دـشاب . هتـشاد  دوجو  تافیرحت ، زا  نآ  تینوصم  ءاقب و  يارب 

دناد و یم  ار  طیارش  نیا  ققحت  نامز  دوخ ، یهانتمان  ملع  اب  هک  تسا  لاعتم  يادخ  درادن و  ار  یطئارش  نینچ  صیخشت  ناوت  ناسنا  يداع 
هب توبن  متخ  یلو  تسا ـ  هداد  ماجنا  شا  ینامـسآ  باتک  نیرخآ  رد  ار  راک  نیا  هکنانچ  دـنک  مـالعا  ار  توبن  متخ  دـناوت  یم  هک  تسوا 

هضافا شا  هتسیاش  ناگدنب  هب  یبیغ ، مولع  زا  دنادب  حالص  لاعتم  يادخ  هاگ  ره  هکلب  تسین  ناگدنب  ادخ و  نیب  تیاده  هطبار  عطق  يانعم 
(1 .( ) تسا هدرک  اطع  ع )  ) موصعم ناماما  هب  ار  یمولع  نینچ  هعیش  هدیقع  هب  هکنانچ  دشابن ، توبن ) یحو   ) تروص هب  دنچ  ره  دیامرف  یم 

روهظ زا  یهلا  یبیغ  مولع  طسوت  وا  دـش  هراـشا  هک  روطناـمه  ًـالوا  هک : درک  ضرع  ناوت  یم  تروص  هس  هب  زین  ار  مود  تمـسق  باوج  3 ـ
و ( 2 . ) دنیوگ یم  نخـس  اهنآ  اب  هکئالم  ینعی  تساهنآ  ندوب  ثدحم  ع )  ) موصعم ناماما  صیاصخ  زا  یکی  ًایناث  دش .  دهاوخ  هاگآ  دوخ 

تسیب بش  رد  وا  مسا  هب  دوش  یم  ادن  : ) دنیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  زا : دنترابع  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دش  هراشا  يروما  هب  ثیداحا  رد  ًاثلاث 
هکیماما تسام  زا  : ) دومرف روقانلا ) یف  رقن  اذإ  : ) هیآ رد  ع )  ) قداص ترضح  ( 3 ( ) اروشاع زور  رد  دنک  یم  مایق  و  ناضمر ) ینعی   ) موس و 

ریما ترضح  ( 4 ( ) دوش رهاظ  سپ  دزادـنیب  وا  بلق  رد  ار  وا  رما  راـهظا  دـنک  هدارا  لـجوزع  دـنوادخ  هاـگ  ره  سپ  دـش , دـهاوخ  رقتـسم 
فالق رد  تسه  يریـشمش  ار  وا  دسرب  وا  جورخ  تقو  هاگره  : ) دومرف ترـضح  نآ  هکدننک  یم  لقن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  ع )  ) نینمؤملا
سردآ هب  دیناوت  یم  رتشیب  هعلاطم  یـسررب و  يارب  ( 5 ( ) ار ادخ  نانمـشد  شکب  ادخ و  یلو  يا  زیخرب  هک  دنک  ادن  ار  وا  ریـشمش  نآ  سپ 
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1ـ ذـخآم : عبانم و  دیـشاب . قفوم  هللا . ءاش  نا  دـهدب  رارق  شا  یعقاو  نیرظتنم  زا  ار  ام  همه  لاـعتم  دـنوادخ  دـییامرفب . هعجارم  هدـش  هراـشا 
ص ،19 جع )  ) رظتنم يدهم  باتک  ص 19،189،190 3 ـ جع )  ) رظتنم يدهم  باتک  يدزی 2 ـ حابصم  هللا  تیآ  ص 290 ، دیاقع ، شزومآ 

ص 19،189،190 جع )  ) رظتنم يدهم  باتک  ص 19،189،190 5 ـ جع )  ) رظتنم يدهم  باتک  189،190 4 ـ

؟ دش هدناوخ  نامز غ  ماما   " دّلوت زا  دعب  ردق ، ةروس  ارچ  شسرپ :

شسرپ

؟ دش هدناوخ  نامز غ  ماما   " ّدلوت زا  دعب  ردق ، ةروس  ارچ  شسرپ :

خساپ

غنامز ماما  ِدلوت  ماگنه  هب  ارچ  هک  میباییم  رد  نآ  فشک  اب  هک  تسا  ياهطبار  ردق "  " ةروس اب  يرصع  ره  رد  وا  ملع  موصعم و  ماما  نیب 
ادخ بناج  زا  هّقح  روما  لیصفت  يردق  بش  ره  رد  : " دیامرفیم  7 رقاب ماما  . 1 دینک : هجوت  ریز  تایاور  هب  ًافطل  دش ، هدناوخ  ردق "  " ةروس

ص 251، ۀمجرت ج 2 ، ینیلک  یفاک  لوصا  .") دـنک تفایرد  ار  نآ  هک  دـشاب  نامز  ره  رد  یموصعم  ماما  دـیاب  ددرگیم ;و  غالبا  رّرقم و 
مکح و  دیرفآ ، زین  ار  وا  یـصو  9 و  ربمایپ و  دیرفآ ، ار  ردق  بش  ایند ، شنیرفآ  زاغآ  رد  دـنوادخ ، : " دـیامرفیم زین  و  . 2 هوسا )  تاراشتنا 

ۀطساو هب  ناماما  نالوسر و  ددرگ . ررقم  دوشیم  نشور  هدنیآ  لاس  ات  روما  ۀمه  نایب  ریـسفت و  بش  نآ  رد  هک  یبش  لاس  ره  رد  هک  درک 
لها رب  دیاب  نآ  نایاپ  ات  ایند  شنیرفآ  ِلوا  زا  هک  تسین  یکش  دنشاب ... هتشاد  تجح  و  دنوش ) هاگآ   ) دنناوتیم روما  یمامت  زا  یبش  نینچ 

: دـیامرفیم رگید  ياج  رد  و  . 3 .( 274 نامه ص 271 ـ  .") دوش لزاـن  قح  ناگدـنب  نیرتبوبحم  هب  بش  نیا  رد  هک  دـشاب  یتجح  نیمز 
دوـب و یلاـمجا  یلک و  ملع  نیا  رتشیب  هک  تخوـمآ  ار  دوـب  دـهاوخ  هچ  ره  هدوـب و  هچ  ره  ملع  شلوـسر  هب  جارعم  بش  رد  دـنوادخ ، "

وا يارب  ردق  بش  رد  نآ  ریسفت  حرش و  تسنادیم و  ار  مولع  تایلکبلاط  یبانبیلع  نینچمه  دمآیم ;و  ردق  بش  رد  شحرش  ریسفت و 
ـ  نامه ص 275 .") دـنادیم ار  وا  شناد   ) يو ّیـصو  هک  نآ  زج  دریمن ، يربمایپ  ِیـصو  ای  يربماـیپ  چـیه  دـمآیم ... هماـنشخب  روط  هب  )

هانلزنا انا   " ةروس دومرف : سپـس  مدناوخ  نم  ناوخب و  ار  دمح  ةروس  دمحم ! يا  : " دومرفمرکا ربمایپ  هب  جارعم  بش  رد  دـنوادخ  . 4 .( 278
قودص ج 2، خیش  عئارشلا  للع   ") تسا هروس  نیا  ببس  هب  تمایق  زور  ات  نم  هب  تبسن  وت  تیب  لها  یکیدزن  وت و  یکیدزن  اریز  ناوخب  ار 

يارب يرـصع  ره  رد  دنوادخ ، . 1 دـیآیم : تسد  هب  هجیتن  کی  یلک و  لصا  دـنچ  الاب  تایاور  زا  يروادـلا )  ۀـبتکم  تاراشتنا  ص 316 ،
ار ردق  بش  دنوادخ ، تسا 3 . هداد  دوخ  ناماما  ناربمایپ و  هب  ار  يرایـسب  مولع  دنوادخ ، تسا 2 . هداد  رارق  ماما  ای  ربمایپ  زا  یتجح  رـشب ،

بـش رد  ات  دشاب  دیاب  یماما  ناربمایپ  زا  دـعب  ینامز  ره  رد  دـنک ;4 . نایب  ناماما  ناربمایپ و  يارب  ار  لاس  روما  ماـمت  هک  تسا  هدرک  رّرقم 
زور ات  ادـخ  تجح  نیرخآ  ترـضح  نآ  اریز  تسین  انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  ماما  نیرخآ  غناـمز  ماـما  ددرگ ;5 . نایب  ناـشیارب  روما  ردـق ،

تماما نیب   ) طابترا نیا  ور ، نیا  زا  دوشیم ; وگزاب  نشور و  مامه  ماما  نآ  يارب  روما  مامت  لاـس  ره  ِردـق  بش  رد  هجیتن  رد  تسا  تماـیق 
. دشاب ترضح  نآ  دلوت  ماگنه  هب  هروس  نیا  تئارق  تهج  دناوتیم  نیا  تسا و  نشور  لماک  روط  هب  ردق ،) بش  ماما و 

؟ دراد یهاگآ  میهد  یم  ماجنا  ام  هک  يدب  بوخ و  ياهراک  زا  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ
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؟ دراد یهاگآ  میهد  یم  ماجنا  ام  هک  يدب  بوخ و  ياهراک  زا  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

هلأـسم مـیرک ، نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  ( 2 تساراد . ار  نیموـصعم  همئا  ياـهتیلباق  ماـمت  جـع ،) ) ناـمز ماـما  هک  تسین  يدـیدرت  ( 1
 / رمز ، 86 فرخز /  ، 225 هرقب /  ، 117 هدئام /  ، 41 ءاسن /  زا : دنترابع  تایآ  نیا  زا  یخرب  تسا . هدـش  حرطم  اهناسنا  لامعا  رب  تداهش 

موی و  زا : تسترابع  قوف  هیآ  میزادرپیم . لحن  هروس  زا  هیآ 89  رصتخم  حیضوت  هب  قوف ، تایآ  نایم  زا  ( 3 . 89 لحن /  ، 143 هرقب /  ، 69
ۀـمحر و يدـه و  ءیـش و  ّلکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلّزن  وءالؤه  یلع  ادیهـش  کبانئج  و  مهـسفنا ، نم  مهیلع  ادیهـش  ۀـما  لـک  یف  ثعبن 

اهنآ هاوگ  ار  وت  مینکیم و  ثوعبم  اهنآ  رب  اهنآ  دوخ  زا  یهاوگ  ، یتما ره  نایم  زا  ام  هک  ار  زور  نآ  دیروایب  رطاخ  هب  نیملسملل  يرـشب 
ناناملسم يارب  تراشب  تمحر و  تیاده و  هیامو  تسا  زیچ  همه  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  ام  و  میهدیم . رارق 

: زا دـنترابع  دوشیم  طوبرم  لاؤس  خـساپ  هب  هک  قوف  تاکن  زا  یـشخب  تسا . لمأت  لباق  روکذـم  هفیرـش  هیآ  لیلحت  رد  یتاـکن  ( 4 تسا .
هرابرد ات  دنکیم  ثوعبم  ار  رفن  کی  یتما ، ره  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  مهیلع  ادیهـش  ۀـما  لک  یف  ثعبن  موی  ترابع و  فلا )

ثعب و نآ  زا  دـعب  تسا  یثعب  هکلب  تسا ؛ باسحیارب  ناگدرم  ندرک  هدـنز  يانعم  هب  ثعب  زا  ریغ  ثعب ، نیا  دـهد و  تداهـش  تما  لـمع 
.1 ب ـ  تسا : تشادرب  لباق  یتاکن  تساهنآ ، دوخ  زا  دـهاش  هک  تسا  نآ  رگنایب  هک  مهـسفنا » نم   » ریبعت زا  ب ) اهناسنا . یگتخیگنارب 
، رشب درف  درف  زا  هدوب و  رضاح  ایند  رد  دوخ  دهاش ، هک  ارچ  دشاب . تقیقح  اب  يزاب  هک  تسین  زیمآمکحت  بذک و  روز ، تداهش  تداهش ،
1 رد ب ـ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تداهـش ، نوچ  . 2 ب ـ  تادنتسم . یسح ، تیؤر  هب  تداهـش ، ینعی  تسا . هدید  دهدیم ، تداهـش  هچنآ 

يروما ریاس  تداهـش و  هک  ارچ  دراذگیمن . یقاب  نانآ  يارب  ار  يرذع  تسا و  لماک  مامت و  اهناسنا ، رب  تجح  اذل ، دیدرگ ، هراشا  نادب 
رش ریخ و  زا  یلمع  ره  ات  دندرگیم  هماقاناسنا  هیلع  زور  نآ  رد  هک  دنتسه  یئاهتجح  دننکیم ، فیـصوت  ار  اهنآ  تمایق  زور  تایآ  هک 
رد هک  یتداهش  نیاربانب ، دنامیمن . یقاب  اهنآ  رد  دیدرت  ّدر و  لاجم  هک  يروط  هب  دنوش  یقلت  هدش  تیبثت  تسا ، هدز  رـس  اهناسنا  زا  هک 
زین ار  ینعم  نیا  مهـسفنا » نـم   » دـیق . 3 ب ـ  هشقاـنم . لـباق  ریغ  تسا  یتـقیقح  رب  لمتـشم  ددرگیم ، هماـقا  لاـعتم  يادـخ  نذا  هب  زور  نآ 

رب دهاش  ربمایپ ، نیاربانب  تسین . نانآ  رصاعم  هشیمه  یتما ، ره  ربمایپ  هک  ارچ  تسین ، رـصع  ره  ربمغیپ  اموزل  لامعا  رب  دهاش  هک  دنامهفیم 
دیاب دهاش  اذل  تسین ، يرثا  تقیقح  قح و  زا  زج  تمایق  زور  رد  هک  اجنآ  زا  ج ) اهرصع . همه  رد  مدرم  همه  لامعارب  دهاش  هن  تسادهش 
نیا هن  دشاب ، ملاع  دهدیم ، تداهـش  اهنآ  هب  هک  یلامعا  قئاقح  هب  زین  دنزن . رـس  وا  زا  فازگ  غورد و  دـشاب و  یهلا  تمـصع  هب  موصعم 

ار یلمع  ره  لماع  یبلق  ياههزیگنا  ینورد و  تین  دیاب  هکلب  دهدرارق . تداهش  يانبم  ار  نامه  دنیبب و  ار  اهنآ  يرهاظ  تروص  افرـص  هک 
زا ثحب ، دروم  هیآ  لیذ  رد  یمق ، ریـسفت  رد  د ) تسین . هتخاس  موصعم  زا  زج  یگژیو ، نینچ  دـنکن . یقرف  شیارب  بیاغ  رـضاح و  دـنادب .
رد ه ) دوشیم . روشحم  شماـما  اـب  یتما  ره  و  تسا ، يدیهـش  یتـما ، يرـصع و  ره  يارب  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع ،) قداـص ماـما 

نیا دوجو  اـما  دراد ، هطاـحا  زیچ  همه  هب  ادـخ  ملع  هک  نیا  اـب  مهماـماب و ) ساـنا  لـک  اوعدـن  موـی  تسا : هدـمآ  زین  هیآ 17  ءارـسا ، هروس 
يرادـشه اهناسنا و  لامعا  رب  یمئاد  تراظن  رب  تسا  يرتشیب  دـیکأت  دناهتـساخرب ، اهتما  دوخ  نایم  زا  هک  یناسک  زا  اصوصخم  ناـهاوگ ،

رد یعماج  لـماک و  هماـنرب  ًـالبق  هک  تسا  نیا  رب  عرف  هاوگ ، دیهـش و  نداد  رارق  هک  اـجنآ  زا  ز ) یگـشیمه . یعطق و  تبقارم  نیا  رب  تسا 
ادیپ یحیحص  موهفم  تبقارم  تراظن و  هلأسم  نآ  لابند  هب  ات  دوش ، مامت  یگمهرب  تجح  هک  يروط  هب  دشاب ، هدش  هداد  رارق  دارفا  رایتخا 

. تسا نآ  رد  زیچ  همه  نایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق )  ) ینامسآ باتکنیا  ام  دوشیم : رکذتم  هیآ  همادا  رد  هلصاف  الب  اذل  دنک ،

دنهاوخ روهظ  ینامز  هچ  دنتسناد  یم  ترضح  تبیغ ، زاغآ  زا ایآ ینعی ؟ دنراد ملع ناشروهظ نامز  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  نونکا  ایآ 
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؟ دومرف

شسرپ

روهظ ینامز  هچ  دنتسناد  یم  ترضح  تبیغ ، زاغآ  زا  ایآ  ینعی  دنراد ؟ ملع  ناشروهظ  نامز  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  نونکا  ایآ 
؟ دومرف دنهاوخ 

خساپ

تعاس زور و  هام ، لاس ، رظن  زا  روهظ  نامز  قیقد  نییعت  تسا ؛ یندش  نایب  هناشن  هنوگ  ود  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  روهظ  نامز  هرابرد  . 1
هدماین نایم  هب  ینخس  روهظ ، نامز  نایب  تسخن  هنوگ  زا  هدش و  هدنسب  یلک ، ياه  هناشن  رکذ  هب  تایاور  رد  . 2 یلک . ياه  هناشن  نایب  زینو 

نیا رد  يریگ  تهج  ود  مک  تسد  تایاور  رد  جـع ،) ) رـصع یلو  روهظ  هرابرد  هدـش  دای  هنوگ  هب  ندـشن  هتفگ  نخـس  رب  نوزفا  . 3 تسا .
یم نایب  تایاور  تسد  نیا  زا  يا  هنومن  یهلا  ملع  ورملق  رد  اهنت  رارـسا و  زا  روهظ  قیقد  نامز  ندش  هدرمـش  رب  فلا . دوش . یم  هدید  هراب 

نوکیف كادف  تلعج  تلق  ینایفسب ، الا  مئاقلا  نوکیال  و  هللا ...  نم  متح  مئاقلا  رما  نا  لاق : مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع  دوش :..... :
[ روهظ نامز  زا  یشسرپ  هب  خساپ  رد  ( ] (ع داجس ماما  ءاشی ؛ ؛ ام  هللا  لعفی  لاق : اهیلت ؟ یتلا  یف  نوکی  تلق : هللا . ءاش  ام  لاق : هنسلا ؟ هذه  یف 

یمن عقاو  ینایفـس ، جورخ  دادیور  نودب  و  تسا ... دنوادخ  بناج  زا  عوقولا  یمتح  يرما  جع ،) ) يدهم ترـضح  مایق  عوضوم  : » دندومرف
هنوگره دنوادخ  دومرف : ماما  دهد ؟ یم  يور  تسا ، شیپ  رد  لاس  نیمه  رد  ایآ  موش . تیادف  متفگ  ماما  هب  دیوگ ] یم  رگ  شسرپ  . ] دوش

نامز (ع ،) داجـس ماـما  تیاور ، نیا  رد  هک  دوش  یم  هظحـالم  ص 199 ) ج 3 ، يدهملا ، ثیداحا  مجعم  «. ) دـنک یم  مادـقا  دـهاوخب ، هک 
(، (ع تیب لها  يوس  زا  یتح  ار ،  نامز  نییعت  هنوگره  مامت  تدش  اب  هک  یتایاور  ب . دـهد . یم  دـنویپ  یهلا  هدارا  تساوخ و  هب  ار ، روهظ 

(ع) مئاقلا جورخ  یتم  كادف  تلعج  هل  تلق  لاق : (ع ) هللادبع یبا  نع  ریـصب ، یبا  نع  : » تیاور تسد  نیا  زا  يا  هنومن  دـنک . یم  شهوکن 
نامز هرابرد  (ع ) قداص ماما  زا  دـیوگ  یم  ریـصب  یبا  نوتاقولا ؛ » بذـک  (ص ) دـمحم لاق  دـق  تقونال و  تیبلا  لها  انا  دـمحم  ابا  ای  لاقف :

(ص) ربمایپ هک  ارچ  مینک  یمن  نییعت  نامز  نآ ، يارب  تیب  لها  اـم  دـمحم ، اـبا  يا  دومرف : ناـشیا  مدیـسرپ ، جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ 
هباشم یتیاور  ص 288 ) ینامعن ، تبیغ  «. ) تسا هتفگ  غورد  دنک ، نییعت  نامز  جـع ) ) تجح ترـضح  مایق  هرابرد  سک  ره  تسا : هدومرف 

اجن و  نولجعتـسملا ، کـله  و  نوتاـقولا ، بذـک  مزهم  اـی  : » هک تسا  هدـمآ  (ع ) قداـص ماـما  ینعی  (ع ؛) موصعم ماـما  نیمه  زا  تیاور  نیا 
یم باتـش  هراب  نیا  رد  هک  یناسک  دنیوگ ، یم  غورد  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  روهظ  يارب  نامز  ناگدـننک  نییعت  مزهم ، يا  نوملـسملا ؛»
اما ص 379 ) نامه ، يدهملا ، ثیداحا  مجعم  «. ) دنبای یم  تاجن  روهظ ، هرابرد  یهلا  ریدقت  ناگدنوش  میلـست  دنوش و  یم  كاله  دـننک ،

نامز هب  ملع  هک  دوش  یم  هدـیمهف  تایاور  عمج  زا  هن ، ای  دـنراد  ملع  روهظ  ناـمز  هب  هیلع  هللا  مالـس  ناـمز  ماـما  ترـضح  دوخ  اـیآ  هکنیا 
ملع هب  (ع ) ماما رگید  تراـبع  هب  تسا . هدـشن  ضیوفت  (ع ) ماـما هب  تسا و  دـنوادخ  دزن  ارـصحنم  هک  تسا  یبیغ  مولع  ءزج  روهظ ، یعطق 

ضیوفت ترـضح  نآ  هب  روهظ ، نامز  هب  ملع  یهلا ، تمکح  لیلد  هب  و  تسا . دـنوادخ  هزاجا  نذا و  هب  ملع  نیا  اما  دـنراد . یهاگآ  بیغ ،
. تسا هدشن 

؟ دباییم یهاگآ  دوخ  روهظ  بسانم  نامز  زا  هنوگچ  مالسلاهیلعنامز  ماما 

شسرپ
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؟ دباییم یهاگآ  دوخ  روهظ  بسانم  نامز  زا  هنوگچ  مالسلاهیلعنامز  ماما 

خساپ

زا لاؤس  هک  یتروص  رد  ددرگیم . حرطم  یماما  هعیـش  صخـش  زا  زین  هاگو  هتـشگ  حرطم  یعیـشریغ  صخـش  هاگدـید  زا  هاـگ  لاؤس  نیا 
یـسررب یعامتجا  لئاسم  ریاس  دننامه  دیاب  ار  عوضوم  نیا  هکنیا  فلا . داد : خساپ  وا  هب  ناوتیم  هنوگ  ود  ددرگ  حرطم  یماما  ریغ  صخش 

دهاوخ روهظ  ع )  ) نامز ماما  متح  روط  هب  دشاب ، هتشاد  ار  ترضح  روهظ  ياضتقا  ّتیرشبو  مالـسا  تحلـصم  هاگ  ره  هک  انعم  نیا  هب  درک ،
. تفرگ دهاوخ  وا  بناج  زا  ًامیقتـسم  ار  شروهظ  روتـسد  تسا  دییأت  دروم  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  اجنآ  زا  ع )  ) ماما هکنیا  ب . درک .

نامز هب  ترـضح  نآ  هکنیا   - 1 تسا : هدـش  هداد  رظنو  حرط  دـنچ  وا  لاؤس  باوج  رد  تسا  یماـما  یـصخش  زا  لاؤس  هک  یتروـص  ردو 
هکنیا  - 2 تسا . هدشن  هراشا  نآ  هب  یلقن  هلدا  رد  لامتحا  نیا  دراد . یهاگآ  هدیـسر  شدادـجاو  ءابآ  زا  هک  یتایاور  تهج  هب  دوخ  روهظ 
دهاوخ داجیا  ياهزجعم  شروهظ  تقو  ندیـسر  ماگنه  دـنوادخ  هک  وحن  نیا  هب  دراد  یهاگآ  شروهظ  ناـمز  زا  زاـجعا  روط  هب  ع )  ) ماـما

يدـنوار تسا : هدـش  لامتحا  نیا  هب  هراشا  تایاور  رد  دـنکیم . ادـیپ  تافتلا  تسا  روهظ  نامه  هک  شاهفیظو  هب  ترـضح  نآ ، اـب  درک و 
نم ملعلا  کلذ  رثتنا  هجورخ  تقو  ناح  اذإ  : " دومرف ... هک  هدرک  لقن  ع )  ) يدهم ترـضح  هب  عجار  یثیدح  رد  ع )  ) مظاک ماما  زا  ًالـسرم 
نم فیـسلا  کلذ  علتقا  هجورخ  تقو  ناح  اذإ  دّـمغم  فیـس  هلو  هَّللا ، ءآدـعأ  لتقاف  هَّللا ! ّیلو  ای  جرخُأ  هادانف : ّلـجوّزع  هَّللا  هقطنأو  هسفن ،

جئارخ یقرواپ .  } تقو هاگ  ره  ... " " ؛ هَّللا ءآدعأ  نع  دعقت  نأ  کل  ّلحیالف  هَّللا ! ّیلو  ای  جرخُأ  فیـسلا : هادانف  ّلجوّزع  هَّللا  هقطنأو  هدـمغ 
هب ملع  دیسر  ترضح  جورخ  یقرواپ } ح 4 . ص 311 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 155 ؛  نیدلا ، لامک  ح 64 ؛  ص 1167 ، ج 3 ، حئارجو ،
وا ياربو  ناسرب . لتق  هب  ار  ادخ  نانمـشدو  نک  جورخ  ادـخ ! ّیلو  يا  هک  هداد  ادـن  ار  وا  ملع  نآ  دـش . دـهاوخ  رـشتنم  وا  سفن  رد  جورخ 

جورخ ادخ ! ّیلو  يا  دیوگیم : هداد ، ادن  ار  ترـضحو  دـیآیم  نوریب  شفالغ  زا  دـسر  ارف  وا  جورخ  تقو  هک  یماگنه  تسا ، يریـشمش 
ع)  ) قداص ماما  زا  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  لّضفم  زا  زین  قودـص  ینک ". رظن  فرـص  ادـخ  نانمـشد  زا  هک  تسین  لـالح  وت  يارب  هک  نک ،

رمأو ۀـتکن  هبلق  یف  تکن  هدـمأ  راهظإ  ّلجوّزع  هَّللا  دارأ  اذإف  ًارتتـسم ، ًامامإ  اّنم  ّنإ  : " دومرف ... ترـضح  مدرک ؟ لاؤس  رباج  ریـسفت  هرابرد 
ج 51، راونألاراحب ، ح 42 ؛  ص 349 ، نیدلالامک ، یقرواپ .  } هدارا دـنوادخ  هاگ  ره  ناهنپ ، تسا  یماما  ام  زا  انامه  " " ؛ ّلجوّزع هَّللا  رمأب 
هب هاگ  نآ  دهنیم ، یتمالع  وا  بلق  رد  دروآ ، رد  هب  تبیغ  هدرپ  زا  ار  وا  ات  دنک  یقرواپ } ح 30 . ص 343 ، ج 1 ، یفاک ، ح 49 ؛  ص 57 ،
اّمأ ثداحو ، رباغو  ٍضام  هجوأ : ۀـثالث  یلع  انملع  : " دومرف هک  هدیـسر  ع )  ) ناـمز ماـما  زا  یثیدـح  رد  درک ". دـهاوخ  شرافـس  ادـخ  رما 
هس رب  تیب  لها  ام  ملع  ... " " ؛ انملع لضفأ  وهو  عامسألا  یف  رقنو  بولقلا  یف  فذقف  ثداحلا  اّمأو  فوقومف ، رباغلا  اّمأو  ریسفتف ، یـضاملا 

، هدنیآ ملع  تسا . ریسفت  هتشذگ ، ملع  ثداحو . یقرواپ } ح 495 . ص 524 ، همامالا ، لئالد  یقرواپ .  } هدنیآو هتـشذگ  هب  ملع  تسا : عون 
يدهم ترضح  هکنیا   - 3 ... " تسام . ملع  نیرتهب  شخب  نیا  تساهشوگ . رد  همزمزو  بولق  رد  نتخادـنا  ثداـح ، ملعو  تسا . فوقوم 

. تسا لقعو  تایاور  قباطم  مّود  لامتحا  دبایرد . ار  روهظ  تقو  دراد  هک  یتّیِوَْربُخو  تواکذ  نآ  اب  (ع )

( دیهد حیضوت  یمک  (؟ تسا ردقچ  بیغ  هب  ناشیا  تیرومأم  ةدودحم  دنشاب ، یم  بیغ  هب  رومأم  ناشروهظ  نامز  رد  نامز ( ماما  هک  هدمآ  تایاور  رد 
یم ار  لاؤس  خساپ  هک  ار  یعبانم  ؟ ریخ ای  دنتسه  دوش  یم  ماجنا  زین  تولخ  رد  هک  یئاهاطخ  یناهانگ و  ندرک  راکشآ  هب  رومأم  ناشیا  لاثم  روط  هب 

كذ دیهد 

شسرپ
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یمک (؟ تسا ردـقچ  بیغ  هب  ناشیا  تیرومأم  ةدودـحم  دنـشاب ، یم  بیغ  هب  رومأم  ناشروهظ  نامز  رد  نامز ( ماما  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد 
یعبانم ؟ ریخ ای  دنتسه  دوش  یم  ماجنا  زین  تولخ  رد  هک  یئاهاطخ  یناهانگ و  ندرک  راکـشآ  هب  رومأم  ناشیا  لاثم  روط  هب  دیهد ) حیـضوت 

. دییامرف رکذ  دیهد  یم  ار  لاؤس  خساپ  هک  ار 

خساپ

ملع هب  هک  تسوا . تواضق  دوعوم ،( يدـهم  ترـضح  تاصاصتخا  زا  هک  دوش ، یم  طابنتـسا  نینچ  هدـش  لـقن  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاـیاور 
یم قداص ( ماما  ( 1 . ) دنرادن هنّیب  دهاش و  هب  زاین  دوخ  مکح  يارب  نامیلس ، دواد و  ترـضح  دننام  و  دنیامرف . یم  تواضق  یحو  تماما و 

و دنریگ ، یم  ار  ناشیا  یناشیپ  ياهوم  سپس  رفاک ، رب  دنک  یم  رما  سپ  دنک ؛ اطع  امیس  ملع  ار  وا  دنوادخ  دنک ، مایق  مئاق  نوچ   : " دنیامرف
تلالد نازیم  طابترا  رد  و  ( 2."  ) دنهن یم  ناشیا  نایم  رد  ریشمش  و  ریشمش ، يوس  هب  ار  ناشیا  دنناشک  یم  و  دنبسچ ، یم  ناشیا  ياهاپ  هب 
نارفاک هنّیب ، دهاش و  نودب  تماما  ملع  ياضتقم  هب  ماما (  هک  دننک ، یم  تلالد  هزادنا  نیمه  ات  تایاور  تفگدـیاب ، بلطم  نیا  رب  تایاور 
تایاور زا  تسا ، دیلپ  ياهناسنا  ای  نارفاک ، کیاکی  اب  طابترا  رد  هلأسم  نیا  ایآ  هکنیا  اما  دـننارذگ . یم  ریـشمش  مد  زا  هدرک ، همکاحم  ار 

يدازآ روهظ ، رصع  رد  هک  تسا  نآ  دوش ، یم  هدافتـسا  یمالـسا  دانـسا  قیرط  زا  هک  يزیچ  و  دشاب . یمن  تابثا  لباق  هلأسم  نیا  تایآ ، و 
یم نآ  هب  و  دـنیامیپ ، یم  قـح  هار  ناـهج ، مدرم  عطاـق  تیرثـکا  هچرگا  . ) دـنک یمن  ادـیپ  يراـبجا  هبنج  نید  و  دور ، یمن  نیب  زا  اـهناسنا 

رایـسب تیلقا  تروص  هب  هچ  رگا  تیحیـسم ، دوهی و  ناـیدا  یتح  و  ( 3 .( ) تسا یمالـسا  تموکح  کـی  نیمز ، يور  تموکح  و  دـنورگ .
راکشآ هب  رومأم  يدهم ( ترـضح  هک  هلأسم  نیا  اب  طابترا  رد  اما  دوش . یمن  عقاو  هورگ  نیا  شریذپ  دروم  قح  نید  هدنام ، یقاب  فیعض ،
راکشآ یناهنپ  روما  همه  هک  يزور  ینعی  تسا ، رئارسلا " یلبت  موی  ، " تمایق زور  یماسا  زا  تفگدیاب ، دنشاب  مدرم  یناهنپ  ناهانگ  ندرک 
ترـضح روهظ  نارود  هرابرد  يرما  نینچ  اـما  ( 4"  ) داهـشالا سؤر  یلعۀـمایقلا  موی  ینهـضفت  و ال   : " مییوگ یم  اـعد  رد  اـم  و  دوش . یم 

ام  : " دـنیامرف یم  ناشیا  مینک . یم  هاتوک  ار  نخـس  هلأسم  نیا  صوصخ  رد  يرهطم ، داتـسا  رظن  نایب  اـب  ناـیاپ  رد  تسا . هدـماین  يدـهم (
ینآرق و نئارق  عومجم  ینعی  مینک . نییعت  ًاقیقد  میناوت  یمن  ار  لماک  ًاتبـسن  ای  و  لماک ، ناسنا  کـی  ینیوکت  تیـالو  اـی  فرـصت و  دودـح 

ثاعبنا هکنیا  و  دـننک ... یم  تباث  دـشاب ، مکاح  ناهج  رب  شا  هدارا  هک  يا  هبترم  هب  ار  ناـسنا  لوصو  ًـالامجا  تساـم  دزن  هک  یملع  نئارق 
، تسا هنوگچ  و  تسا ، وحن  هچ  هب  هراشا  کیرحت و  نیا  هکنیا  اما  تسا . ینیع  يا  هراشا  ینورد و  یکیرحت  اب  ماـما ،) ) لـماک ناـسنا  هدارا 
، دننیـشن یلعا  مراط  رب  یهاگ  یناسک ، نینچ  اذهل  و  تسا . جراخ  ام  هدهع  زا  هک  تسا  یبلطم  و  میناد ؛ یمن  ام  دودحمان ، ای  تسا  دودحم 
ـ  ،ج52/320 راونالاراحب 4/11/ح1090 2 . )، يدـهم ماما  ثیداـحالا  مجعم  . 1 ذـخآم :  عباـنم و  ( 5."  ) دـننیب دوخ  ياـپ  تشپ  اـت  یهگ  و 

،ص60 و 61 يرهطم داتسا  اهتیالو ، ءالو و  هینابعش  تاجانم  ،ج4،ص319 4 . يزاریش مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  27ح26 3 .

؟ دنراد عالطا  روهظ  نامز  زا  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد عالطا  روهظ  نامز  زا  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

خساپ
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َبِذَک ِهّللا َو  َیِلا  ُهَّنِاَفِجَرَْفلا  ُروُهُظ  اّما  َو  تسا : هدومرف  دناهتشون  بوقعی  نب  قاحسا  هب  هک  عیقوت )  ) ياهمان خساپ  رد  (ع ) ماما هک  نانچ  ریخ .
. دناهدرکن مولعم  (ع ) ماما روهظ  يارب  یتقو  چـیه  زین  رگید  ناماما  ص 181 .) ح 19 و ج 53 ، ص 111 ، ج 52 ، راونالاراحب ،  ، ) َنُوتاّقَْولا

ماـما دوخ  نیرهاـط و  همئا  ح 47 .) ص 118 ، ج 52 ، راونـالاراحب ، ، ) љΠ مالااذـه ُِتقَُّون  ّانِا ال  دـیامرفیم : (ع ) قداص ماـما  هک  ناـنچ 
بیذکت ار  نایوگتقو  ناراذگتقو و  دناهتـسناددنوادخ و  صاخ  تمایق ) عوقو  نامز   ) تعاس ملع  دننام  ار  روهظ  تقو  هب  ملع  جع ،) ) رـصع

نایب لبق  لاؤس  خساپ  رد  هکنانچ  دیمهف  تمایق  ملع  اب  هسیاقم  ردناوتب  دیاش  دراد  ادخ  هب  صاصتخا  ملع  نیا  ارچ  هکنیا  تّلع  و  دناهدرک .
J .} ص 105 و 106 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یمیکح ، اضر  دمحم  برغم ، دیشروخ  ك : ر . رتشیب ، عالطا  تهج  دش .

؟ تسا هاگآ  اهناسنا  ام  عضو  زا  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هاگآ  اهناسنا  ام  عضو  زا  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  ایآ 

خساپ

بلطم نیا  و  تسا . هاگآ  ام  راتفر  لامعا و  زا  بانج  نآ  تسا و  ياهدرتسگ  ملع  ياراد  دـنوادخ  فرط  زا  مالـسلا » هیلع  » نامز ماـما  يرآ 
همان هک  تسا  هدش  دراو  یثیداحا  ۀجحلا  باب  یفاک  لوصا  رد  تسا . ملاع  مدرم  راتفر  اهراک و  هب  ماما  هک  هدش  دراو  يرایـسب  تایاور  رد 
هجوت یهاگآ  زا  رتالاب  و  دـندرگیم . هاگآ  نایعیـش  نینمؤم و  تالاوحا  زا  ترـضح  نآ  دوشیم و  هضرع  ترـضح  نآ  رب  نایعیـش  لامعا 
کلذ الول  مک و  رکذـل  نیـسان  مکتاعارم و ال  نیلمهم  ریغ  ّانا  : » تسا هدـش  تیاور  یمارگ  نآ  زا  هکنانچ  تسا  نایعیـش  هب  ناـشیا  صاـخ 

رش و دندوبن ، نیا  رگا  میئامنیمن و  شومارف  ار  امش  مینکیمن و  یهاتوک  امـش  تاعارم  رد  ام  ( 1 (؛ ُءادعالا مکملطصا  ُءاواللا و  مکب  لزتل 
ص 323. ج 2 ، یسربط ، جاحتحا  ( 1 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  دندیدرگیم « .» یلوتسم  امش  رب  نانمشد  تشگیم و  لزان  امش  رب  يدب 

ترضح تردق 

؟ صاخ ياه  ناکم  رد  ای  دنتسه  اج  همه  رد  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ صاخ ياه  ناکم  رد  ای  دنتسه  اج  همه  رد  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

رد ترضح  نآ  ایآ  هک  تسا ، ترضح  نآ  تنوکـس  لحم  ناکم و  تسا ، وگ  تفگ و  ثحب و  دروم  (ع ) نامز ماما  هرابرد  هک  یلئاسم  زا 
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دوجو (ع ) نامز ماما  ناکم  هرابرد  هک  یتایاور  تسا ؟ اجک  ناکم  نآ  تسا  ياهژیو  ناکم  رد  رگا  و  هن ؟ ای  دراد  تنوکـس  یـصاخ  ناـکم 
. دنکیم یفرعم  اههوک  اهنابایب و  رد  ار  ترضح  نآ  هاگیاج  هدرکن و  نییعت  ار  یـصاخ  لحم  تایاور  زا  یخرب   - 1 دناهتسد : دنچ  دنراد 

يارب هک  داد  نامرف  تفرگ و  نامیپ  نم  زا  (ع ) نسح ماما  مردپ  رایزهم ! دـنزرف  : " دومرف رایزهم  رـسپ  هب  (ع ) يدـهم ترـضح  هلمج  نآ  زا 
زا ترـضح  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تـیاور  نـیا  زا  ( 1" .) مینیزگرب ار  تـسد  رود  کـشخ و  ياهنیمزرـس  تخـس و  ياـه  هوـک  تنوـکس 

ترضح نآ  تنوکس  لحم  ناونع  هب  ار  یصاخ  تایاور  یخرب   - 2 تسین . هاگآ  يو  تنوکس  لحم  زا  یسک  تسا و  رود  مدرم  یسرتسد 
: دومرف هک  مدینـش  (ع ) رقاب ماما  زا  دیوگیم  ریـصبوبا  تسا . هدش  هراشا  نآ  نوماریپ  هنیدـم و  رد  تایاور  زا  یخرب  رد  الثم  دـناهدومن ، دای 

تلزع ار  (ع ) نامز بحاص  (، 2") ۀبیط لزنملا  معن  و  هتشحو ، نم  نیثالثب  ام  ةوق و  نم  هتلزع  یف  دبال  ۀلزع و  نم  رمالا  اذه  بحاصل  دبال  "

توق هب  و   ) دننکیم رود  يو  زا  ار  ییاهنت  تشحو و  دنتسه  ترضح  اب  هک  يرفن  یـس  هب  تسا  دنمورین  تبیغ ، نآ ، رد  هک  تسا  یتبیغ  و 
يدارفا دراد و  لزنم  هرونم  هنیدم  رد  ترضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  هبیط . هنیدم )  ) تسا یهاگیاج  بوخ  و  دیازفایم ) يو 

نایب تسا ، هنیدـم  فارطا  رد  هک  ناوضر " " هوک ار  (ع ) ناـمز ماـما  ناـکم  تاـیاور  یخرب  دنتـسه . سانـشان  تروص  هب  ناـشیا  اـب  هراومه 
ترـضح میدیـسر  هک  هنیدـم ) فارطا   ) ءاحور هب  میدـش ، جراخ  هنیدـم  زا  (ع ) قداص ماما  اب  : " دـیوگیم ماس  لآ  یلعالادـبع  دـناهدرک ،

ماما ) فئاخ يارب  تسا  یهاـگهانپ  بوخ  دراد ، ماـن  ناوضر  هوک  نیا  دومرف : و  داد ، همادا  یناـمز  تدـم  تخود و  یهوک  هب  ار  شهاـگن 
رد هک  يوط " يذ   " مان هب  یناـکم  رد  (ع ) ناـمز ماـما  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  تاـیاور  زا  ( 3 .) يربک تبیغ  ارغـص و  تبیغ  رد  بئاـغ )
رد تسا  یتـبیغ  نامز ر ماما  : " دومرف (ع ) رقاب ماـما  دـننکیم . ماـیق  وخ ناراـی  زین  اـج  ناـمه  زا  دـنکیم و  یگدـنز  تسا ، هکم  فارطا 
زا یلو  دربیمن ، مان  (ع ) نامز ماما  يارب  ار  یـصاخ  هاگیاج  تاـیاور  یخرب   - 3 ( 4 . ) يوط يذ   " هقطنم هب  درک  هراشا  اـههرد و  زا  یـضعب 

ماما دنکیم . یگدنز  سانشان  ياهنوگ  هب  ودراد  رشن  رـشح و  نانآ  اب  مدرم و  نایم  رد  مدرم و  اب  هک  دنکیم  دای  يدرف  ناونع  هب  ترـضح 
نامه دوخ  تجح  اب  دـنوادخ  هک  تسین  راکنا  ياج  دراد  (ع ) ربمایپ فسوی  ترـضح  هب  زین  یتهابـش  رمـالا  بحاـص  : " دومرف (ع ) قداـص

رد دنکیم و  دمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  هداد ، تسد  زا  قح  مولظم  نآ  (ع ،) نامزلا بحاص  داد . ماجنا  فسوی  اب  هک  دهد  ماجنا  ار  يراک 
يو ات  دهد  نذا  يو  هب  دنوادخ  هک  ینامز  ات  دنـسانشیمن  ار  وا  نکیل  دنیـشنیم ، ناتـسود  ياهلزنم  شرف  رب  یهاگ  دـهنیم و  مدـق  رازاب 
نیا زا  ( 5" .) مفسوی نم  يرآ  تفگ : یفسوی ؟ وت  دنتفگ : شناردارب  هک  یماگنه  داد  هزاجا  (ع ) فسوی هک  هنوگ  نآ  دنک ، یفرعم  ار  دوخ 

یعیبط و یگدنز  دراد و  رشن  رشح و  مدرم  اب  تسا ، هعماج  عمج و  نایم  رد  هتشادن  نیعم  ناکم  (ع ) نامز ماما  هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور 
. دراد هتشاد و  هقباس  هک  تسا  يرما  نیا  تسین و  هدش  هتخانـش  یلو  دیوجیم ، تکرـش  جح  کسانم  یبهذم و  مسارم  رد  دراد . یلومعم 
اج همه  رد  هدوـب و  اـج  همه  رد  ترـضح  نآ  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  رگید  يوـس  زا  مدرم  يربـهر  تیادـه و  مدرم و  هـب  (ع ) ماـما تیاـنع 
زا هتسد  نآ  هب  درادن  تافانم  نیا  دراد و  روضح  اج  همه  رد  (ع ) نامز ماما  هک  درک  هافتسا  ناوتیم  زین  تایاور  نیب  عمج  زا  دراد . روضح 

اـهنامز و زا  یخرب  رد  هک  تسا  نآ  رب  رظاـن  تاـیاور  هتـسد  نآ  اریز  دـناهدرک ؛ ناـیب  ار  هـکم  هنیدـم و  دـننام  نـیعم  ناـکم  هـک  تـیاور 
ترـضح هک  تسا  نآ  رب  رظان  هدرکن  نایب  ماما  يارب  ار  یـصخشم  ناکم  هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  دنکیم . ادیپ  روضح  صاخ  ياهناکم 

خیش  - 1 اهتشون : یپ  دشابیم . یصاخ  ياهناکم  نامه  اج ، همه  رد  ماما  روضح  قیداصم  زا  یکی  دیدرت  یب  دراد . روضح  اج  همه  رد 
ص هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش   - 3 ص 340 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 153 و  ج 52 ، راونالا ، راحب   - 2 ص 266 . هبیغلا ، باتک  یسوط ،

ص 164. هبیغلا ، باتک  ینامعن ،  - 5 ص 182 . هبیغلا ، باتک  ینامعن ،  - 4 . 162

؟ دنشاب فلتخم  ناکم  دنچ  رد  صاخ  نامز  کی  رد  دناوت  یم  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ
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؟ دنشاب فلتخم  ناکم  دنچ  رد  صاخ  نامز  کی  رد  دناوت  یم  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

ندب نیا  دتـسرفب . دهاوخب  اجک  ره  هب  دنک و  ءاشنا  ار  دوخ  دننامه  دـناوتیم  دـهاوخب ، دـشاب و  ییالاو  يونعم  تالامک  ياراد  ناسنا  رگا 
شیپ یترورض  تقو  ره  دنراد و  یتردق  نینچ  دنوادخ  صلخم  ناگدنب  یهلا و  يافرع  تسا . مئاق  صخش  نیا  هدارا  هب  موس  مود و  یلاثم 

رد رخآ ، رطس  مود ، نوتـس  ص 196 ، یگنـس ، پاچ  يرـصیق ، مکحلا  صوصف  حرـش  رد  [ PRG .] دننکیم هدافتـسا  یتردقنینچ  زا  دیایب 
فراعلا ّنا  دیوگیم ... : هلمج  نیا  حرش  رد  يرـصیق  [ PRG] ۀـمهلا جراخ  نم  دوجو  هل  نوکی  ام  هتّمهب  قلخی  فراعلا  و  دـیوگیم : نتم 

یف نورـضحی  مّهناب  ءالدبلا  نم  روهـشم  وهامک  ۀیجراخلا  نایعالا  یف  ًةدوجوم  لایخلا ، نع  ۀجراخ  اروص  ۀـیناحورلا  هتوق  ههّجوتب و  قلخی 
ناسنا وا  نوچ  دوب  دهاوخ  رتالاب  نیا  زا  بتارم  هب  (ع ) رصعیلو ترـضح  دنـشاب ، نینچ  الدب  افرع و  یتقو  ۀفلتخم . ... ناکما  یف  ٍدحاو  ٍنآ 
هعجارم لصف 5  س 21 ، ص 397 ، تاراشا ، حرـش  موس  دـلج  هب  یناوتیم  رتشیب  یهاـگآ  يارب  [ PRG .] تسا هللاۀـفیلخ  وا  تسا . لماک 

J .} دنکیم هراشا  هلأسم  نیا  هب  شیپلاس  رازهکی  رد  انیس  یلع  وب  لصف ، نیا  رد  دینک .

ره هک  تسادخ  تنس  . ) دیهد حیضوت  یلقع  لیلد  رکذ  اب  دنشاب  هتشاد  روضح  فلتخم  ياج  دنچ  رد  هظحل  ره  رد  دنناوت  یم  نامز  ماما  هکنیا  هرابرد 
( رتشیب هن  دشاب و  یکی  ندب 

شسرپ

تنـس . ) دـیهد حیـضوت  یلقع  لیلد  رکذ  اب  دنـشاب  هتـشاد  روضح  فلتخم  ياج  دـنچ  رد  هظحل  ره  رد  دـنناوت  یم  نامز  ماما  هکنیا  هرابرد 
( رتشیب هن  دشاب و  یکی  ندب  ره  هک  تسادخ 

خساپ

سفن ینافرع  ریبعت  هب  ای  حور  اب  هکلب  تسین  يدام  ندب  اب  اج  همه  رد  ماما  روضح  دنراد و  روهظ  اج  کی  رد  ناشدوخ  يدام  ندـب  اب  ماما 
هک تسا  یلع  سفن  ياراد  تسا و  یهلا  يانـسح  ءامـسا  زا  یمـسا  وا  اریز  دسر  یم  نادـب  لماک  ناسنا  هک  تسا  یماقم  نیا  تسا و  یلع 

ناما مهیلع - هللا  مالـس   - تراهط تمـصع و  تیب  لها  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  هکنیا  نمـض  دراد . اوس  ام  ناهج  رب  يدویق  هطاحا 
رد بلطم  نیا  زا  دنشاب . هتشاد  هطاحا  نیمز  لها  همهرب  دیاب  راچانب  دنتـسه و  هللا  اوس  ام  هللا و  نیب  ضیف  هطـساو  اهنآ  دنتـسه و  نیمز  لها 

دوخ سفن  زا  يددعتم  لاثما  دناوت  یم  هک  دراد  یتردق  تسا  تادوجوم  فرـشا  هک  ناسنا  دوش . یم  ریبعت  ءالدب  ای  لادـبا  هیرظن  هب  نافرع 
دننک هدارا  هک  یلکش  ره  هب  هک  تسا  ملـسم  ناگتـشرف  هرابرد  بلطم  نیا  دیامن . لاسرا  نامز  کی  رد  فلتخم  ياهناکم  هب  دنک و  اشنا  ار 

ناگتـشرف تساهنآ و  زا  لضفا  فرـشا و  ناسنا  و  یهلا . هزاجا  نذا و  اب  هتبلا  دـنوش . یم  لخاد  دـنهاوخب  هک  یملاع  ره  هب  دـنیآ و  یم  رد 
دوش یم  ریبعت  لماک  ناسنا  هب  وا  زا  هک  دراد  ار  یتفارـش  نانچ  هک  یناسنا  مرجال  دنـشاب و  وا  رادربنامرف  دیاب  دنناسنا و  رب  هدجـس  هب  رومأم 

لادبا ناسنا  هب  دیوگ : یم  ماقم  نیا  هرابرد  هیکم  تاحوتف  رد  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  ربکا  خیـش  تسا . يرادتقا  تردـق و  نینچ  ياراد  زین 
كرت دـنهاوخ  هک  اجک  ره  تسا  ناشیا  تاذ  هب  مئاـق  هک  يرما  هطـساو  هب  ار  دوخ  ندـب  هک  هدـش  هداد  یئورین  ناـشیا  هب  اریز  دـنیوگ  یم 
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نیا دـنیوگ  یم  لادـبا  ار  اهنآ  هکنیا  لیلد  رگید  ترابع  هب  توریب ) ج1 ص197  هیکم ، تاحوتف  .) دـنراد ملع  نآ  هب  هک  یلاح  رد  دـنیامن 
رد ندـب  دـنور . یم  رگید  ياـج  هب  دـننک و  یم  كرت  دـننادب  مزـال  هک  اـجک  ره  ار  شیوـخ  ندـب  دوـخ  هدارا  هب  اـهنآ  هک  تسا  عوـضوم 

ناهج و اب  بسانتم  هک  یخزرب  ندب  - 2 تسا . ام  يدام  ندب  نیع  هک  يویند  يرـصنع و  ندب  - 1 دراد : حالطصا  قالطا و  دنچ  حالطـصا 
اهنآ هکنیا  زا  یبرع  نبا  روظنم  تسا . صقن  لامک و  هب  اهنآ  توافت  دنتـسه و  مه  لوط  رد  اهندب  نیا  يورخا . ندـب  - 3 تسا . خزرب  ملاع 

هک لاح  نیع  رد  دنوش  یم  ادج  شیوخ  يویند  يدام و  ندب  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  دننک  یم  كرت  دننادب  مزال  هک  اج  ره  ار  شیوخ  ندـب 
رد نامز  کـی  رد  هک  دنتـسه  هنوگ  نیا  ءالدـب  دـنزادرپ . یم  روما  ریبدـت  یگدیـسر و  هب  یخزرب  یلاـثم و  ندـب  اـب  دـنراد و  ریبدـت  نآ  رب 

ياهناسنا اهنیا  ص197 ) مکحلا ، صوصف  رب  يرـصیق  حرـش  .) دـننک یم  هدروآرب  ار  ناگدـنب  ياهزاین  دـنراد و  روضح  فلتخم  ياهناکم 
يدام یگدنز  ریبدت  لوغشم  ایند و  رد  هک  یلاح  رد  دننک و  كرت  ار  شیوخ  يدام  يرصنع و  ندب  هک  دنبای  یم  ناکما  هک  دنتسه  یلماک 

اهنآ گرم  زا  سپ  بلطم  نیا  دنبای . روضح  فلتخم  ياهناکم  رد  دنبای و  خالـسنا  دوخ  نادبا  زا  دنناوت  یم  هک  دنراد  یتوق  نانچ  دنتـسه 
یم عفترم  یلک  هب  هدوب  ایند  رد  هک  یندـب  عناـم  اریز  دـنوش  یم  يرتشیب  توق  تردـق و  ياراد  گرم  زا  سپ  اـهنآ  هکلب  تسا  قداـص  زین 

هیلع و هللا  یلص   - تبترم یمتخ  ترـضح  اما  دنزادرپب . ناگدنب  روما  ریبدت  هب  يرتشیب  ناوت  تردق و  اب  دنناوت  یم  لماک  ياه  ناسنا  دوش .
لیلد هب  دنتـسه  همئا  ایـصوا و  متاخ  هک  هجرف - یلاعت  هللا  لجع   - نامز ماما  و  نیعمجا - مهیلع  هللا  مالـس   - شکاپ نادـناخ  و  ملـس - هلآ و 
ءایلوا ءایبنا و  همه  زا  رترب  تیالو  توبن و  ظاحل  زا  اهنآ  هبتر  هبترم و  تسا و  تادوجوم  اهناسنا و  حور  هب  طیحم  اهنآ  هبترم  ماقم و  هکنیا 

ادخ ناگدنیامن  اهنآ  دشابن ؟ نینچ  ارچ  دنراد  ار  يرایـسب  ياهراک  تردق  ناوت و  هک  دنتـسه  یلع  حور  سفن و  ياراد  تسا  ناگتـشرف  و 
یلاعت هناحبس و  قح  ترضح  متا  رهظم  عماج و  مسا  اهنآ  دنتـسه  هللا  قلخ  يداه  امنهار و  نامدرم و  رب  یهلا  ياه  تجح  نیمز و  يور  رب 

ندب زا  دنیآ و  یم  رد  راصحنا  دیق و  نودب  لاح  نیا  رد  دنراد و  ار  یلع  لج و  قح  ترضح  ناشیالوم  نأش  زا  يا  هرهب  نیاربانب  دنتـسه و 
ملع دننامه  نیا  دنزادرپ  یم  ناگدنب  روما  هب  یگدیـسر  یئامنهار و  تیاده و  اب  دنبای و  یم  یـصالخ  تسا  يویند  روما  مزاول  زا  هچنآ  و 

رد يدام  ندـب  اـب  هن  شیوخ  سفن  اـب  ناـمز  ماـما  روضح  سپ  دـنراد . ملع  روما  همه  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هزاـجا  نذا و  هب  هک  تسا  اـهنآ 
. مینزب تسد  یئاهراک  نینچ  هب  میناوت  یم  میوش  لـئان  يونعم  تاـماقم  هب  مینک و  شـالت  رگا  زین  اـم  هکلب  تسین  لاـحم  ددـعتم  ياـهناکم 

دیق رد  هک  هیلع - هللا  مالـس   - نامز ماما  هچ  همئا  يارب  اهراک  نیا  ماجنا  مینک و  یم  روصت  ام  هک  تسا  يزیچ  زا  شیب  ناسنا  سفن  تردـق 
هب دوخ  لایخ  اب  میناوت  یم  ام  هنوگچ  درادن . یتخـس  چیه  تسا و  يداع  يرما  تسا  كاخ  رد  ناشمـسج  هک  نارگید  يارب  هچ  دـنتایح و 
اج همه  هب  یخزرب  یلاثم و  ندب  اب  سفن و  ءاشنا  قیرط  هب  دوخ  سفن  اب  دنناوت  یم  اهنآ  میرادن  نآ  رد  یتیدودـحم  چـیه  میورب و  اج  همه 

: دیئامرف هعجارم  یلمآ  هداز  نسح  هللا  تیآ  ترـضح  راثآ  هب  رتشیب  عالطا  يارب  دنزادرپب . مدرم  یئامنهار  روما و  هرادا  ریبدت و  هب  دـنورب و 
هژیو هب  نیع 5-7-8-18-19-29-54-57-59-61-64 و  ج1و2  نارهت 1371 ، ریبک ، ریما  تاراشتنا  نآ ، حرـش  سفن و  لئاسم  نویع  - 1

هتکن 996-658-307-105-54-15- ءاجر ، یگنهرف  رـشن  زکرم  هتکن ، کی  رازه و  - 2 تسا . عوضوم  نیا  هب  طوبرم  اـصاصتخا  هک   50
998

باوخ و لیبق  زا  ییاهزاین  رگید  ياهناسنا  دننام  ًاتدعاق  سپ  دنکیم . یگدنز  نیمز  هرک  يور  رب  تسا و  هدنز  جع ) ) نامز ماما  هعیـش  هدیقع  قبط 
یّتح ای  ياهعیـش و  نیمز  هرک  رگید  فرط  رد  اّما  دشاب  باوخ  هدیـسر ، ارف  بش  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  رد  ناشیا  دوشیم  هنوگچ  لاح  دراد . هریغ 

زا یشخب 

شسرپ

لیبق زا  ییاهزاین  رگید  ياهناسنا  دننام  ًاتدعاق  سپ  دنکیم . یگدنز  نیمز  هرک  يور  رب  تسا و  هدنز  جع ) ) نامز ماما  هعیـش  هدـیقع  قبط 
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نیمز هرک  رگید  فرط  رد  اـّما  دـشاب  باوخ  هدیـسر ، ارف  بش  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  رد  ناـشیا  دوشیم  هنوگچ  لاـح  دراد . هریغ  باوخ و 
.( درک حرطم  دوخ  نامز  رد  زین  هّمئا  ربمایپ و  يارب  ناوتیم  ار  ههبش  نیا  ( ؟ دشاب جاتحم  ناشیا  هب  ملاع  روما  زا  یشخب  یّتح  ای  ياهعیش و 

خساپ

ار ناحبس  يادخ  تافص  امسا و  دوخ  يدوجو  تعسو  ردق  هب  مادک  ره  دناقح . ترضح  ياههناشن  تایآ و  ناکما ، ملاع  تادوجوم  همه 
هنییآ دوب  ینـسح  ار  هک  ره  درک : هدهاشم  ار  راگدرورپ  ترـضح  لامج  لالج و  ناوتیم  يدوجوم  ره  يدوجو  هنییآ  رد  دـنهدیم . ناشن 

. تسا عیـسو  هدرتـسگ و  رایـسب  رگید  یـضعب  فیعـض و  دودـحم و  رایـسب  ناـشندوب  هناـشن  تیآ و  تادوجوم  یـضعب  تسا . وا  يور  راد 
ترایز رد  دنا . قح  ترضح  تافص  امـسا و  يامن  مامت  هنییآ  دندوهـش ، بیغ و  ماع  هطبار  ضیف و  هطـساو  نوچ  (ع ) ناموصعم تارـضح 

هتشاد و تسود  ار  ادخ  دراد ، تسود  ار  امـش  هک  ره  هللا ؛  يداع  دقف  مکاداع  نم  هللا و  یلا  دقف و  مک  الاو  نم  یناوخیم « : هریبک  هعماج 
هنییآ رد  درک ، هدـهاشم  ار  ایـشا  تروص  ناوتیم  هنییآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ». هدرک  ینمـشد  ادـخ  اـب  دزرو ، ینمـشد  امـش  اـب  هک  ره 

يرصب یسح و  تیؤر  قح  ترضح  هدهاشم  زا  روظنم  هتبلا  تسیرگن . ار  لاعتم  دنوادخ  تافص  امـسا و  هولج  ناوتیم  (ع ) موصعم دوجو 
لاـمج لـالج و  رهظم  هوـلج و  موـصعم )  ) لـماک ناـسنا  هک  تسا  نیا  ضرغ  سوـسحم . هن  تسا و  ینامـسج  هن  راـگدرورپ  اریز  تـسین ؛

نیا رب  درک . هدهاشم  ار  قح  ناوتیمن  لماک  ناسنا  هنییآ  زا  رتهب  ياهنییآ  چیه  رد  ور ، نیا  زا  هجو . نیرتلماک  هب  مه  نآ  تسا ؛ راگدرورپ 
 - دندحاو رون  (ع ) ناموصعم تارضح  نوچ  1 و  «. تسین نم  زا  رتگرزب  ياهناشن  تیآ و  چیه  دنوادخ  يارب  : » دومرف (ع ) یلع ماما  ساسا 

یکی امـش  تنیط  رون و  امـش و  حاورا  هک  یتسرد  هب  ةدـحاو ؛  مکتنیط  مکرون و  مکحاورا و  ّنا  هریبـک «  هعماـج  تراـیز  دـنلب  ریبـعت  هب  و 
سدـقم كانبات و  دوجو  ور ، نیا  زا  تسا . يراج  زین  (ع ) ناموصعم تارـضح  هیقب  هراـبرد  (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  مکح  نیا  تسا - ».

زا شیپ  درک و  هعجارم  يو  هناخ  هب  (ع ) رقاب ماما  اب  رادید  يارب  یصخش  تسا . راگدرورپ  هناشن  تیآ و  نیرتمیظع  (ع ) رصع یلو  ترضح 
رد درم  داد . شدورو  هزاجا  شنزرـس  اب  دز و  گناب  وا  رب  قاتا  نورد  زا  (ع ) رقاب ماما  ترـضح  دـیزای . تسد  اوراـن  راـک  هب  دورو ، هزاـجا 

. میازفیب امـش  یهاگآ  ملع و  هرابرد  دوخ  نیقی  رب  متـساوخیم  اهنت  متـشادن ؛ دولآ  هانگ  رظن  دنگوس ، ادـخ  هب  تشاد : هضرع  ماما  رـضحم 
يریگولج زین  ام  هدـهاشم  زا  تسا ، امـش  دـید  عنام  هک  ناـنچ  اـهراوید ، دـیرادنپیم  اـیآ  دومرف : وا  نخـس  قیدـصت  زا  سپ  (ع ) رقاـب ماـما 

ماما  2. تشاد رذـحرب  یلمع  نانچ  رارکت  زا  ار  صخـش  نآ  ماما  هاگنآ  دوب . دـهاوخن  امـش  ام و  نایم  یتوافت  دـشاب ، نینچ  رگا  دـنکیم !؟
ماظن ساـسا  هیاـپ و  مالـسا  دـباییمن . ناـماس  يرگید  نودـب  کـی  چـیه  هک  دـنرگیدکی  ياـتمه  ردارب و  ود  ماـما  نید و  دومرف : (ع ) یلع

رادساپ نابهاگن و  دشاب و  مالـسا  رگا  تسا و  ناریو  ساسا  زا  يداینب  هنوگره  دشابن ، مالـسا  رگا  سپ  تسا . نآ  رادساپ  ماما  یتموکح و 
زا يرثا  دنکیم ، تلحر  (ص ) دمحم لآ  مئاق  نید ، رادساپ  ادخ و  تجح  نیسپاو  یتقو  ور ، نیا  زا  دوشیم . دوبان  عیاض و  دشاب ، هتـشادن 

همه رد  قـح  هک  تسا  يروـحم  ماـما ،  3. دوشیم هدـیچرب  یلک  هب  ایند  طاسب  دـنامن ، يرثا  مالـسا  زا  هک  هاـگنآ  دـنامیمن و  یقاـب  مالـسا 
لوسر تیب  لها  ایلوا و  ایبنا ، همه  كرتشم  فصو  تسا ، هدـمآ  (ع ) یلع ماما  هرابرد  هک  يروحم  قح  نآ  ددرگیم و  وا  رادـم  رب  اههنیمز 

لیلد هب  تسا ، یقاب  نید  رگا   5 «. تسا نید  نوتـس  یلع  نیّدلا ؛  دومع  ّیلع  تسا « : هدـش  دراو  (ع ) یلع ماما  دروم  رد   4. تسا (ص ) ادخ
هک ارچ  ددرگیمن ؛ ضراـع  كراـبم  دوجو  نآ  رب  یـشومارف  وهـس و  تلفغ و  هنوگ  چـیه  تسا و  هدـنز  نآ  دومع  نوتـس و  هک  تسا  نیا 

(ع) ناـمز ماـما  هب  باـطخ  هعمج  زور  تراـیز  رد  نید . هزاریـش  ندـش  هتخیر  مهرد  اـب  تسا  يواـسم  نـید  دوـمع  رد  لزلزت  بارطـضا و 
تادوجوم همه  تایح  همـشچ  تسا  نکمم  ایآ  یگدـنز .» تایح و  همـشچ  يا  وت  رب  مالـس  ةویحلا ؛  نیع  ای  کـیلع  مالـسلا  میناوخیم « :

یف هللا  نیع  ای  کیلع  مالـسلا  میناوخیم « : هعمج  زور  ترایز  رد  زاب  و  ددرگ ؟ یکـشخ  راچد  یـشومارف  تلفغ و  رطاخ  هب  ناـکما  ملاـع 
: مییوگیم تیاـهن  رد  دریگ !؟ ارف  باوخ  ار  قح  ترـضح  هدـید  تسا  نکمم  اـیآ  قـلخ .» ناـیم  رد  یهـالا  هدـید  يا  وـت  رب  مالـس  هقلخ ؛ 
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تارـضح نآ  حاورا  هب  زین  هدش  حرطم  تالامک  سپ  تسا . وا  حور  هب  یناسنا  ره  تقیقح  هک  تسا  نانآ  رهطم  حاورا  نامه  همئا  تقیقح 
یپ دراد . یهـالا  ملع  فلتخم  يایـشا  هب  تسا و  رادـیب  ناشدـنمجرا  حور  یلو  دوریم ؛ باوـخ  هب  ناـگرزب  نآ  يداـم  مسج  دراد . قـلعت 

یناثلا مامالا  یف  رثالا  بختنم  ك : ر . . 3 ح 40 . ص 249 ، ج 46 ، راونالاراحب ، ك : ر . . 2 ص 491 . ج 5 ، نیلقثلارون ، ك : ر . . 1 تشون :
ك: ر . . 5 ص 368 . یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  نآرق ، رد  ناسنا  تریـس  تروص و  ك : ر . . 4 ص 273 . یناگیاپلگ ،  یفاص  هَّللا  تیآ  ، رشع

ص 294. ج 1 ، یفاک ،

دنوادخ نیب  وا و  نیب  یکرتشم  هجو  ایآ  و  روطچ ؟ هب  رگا  دبای ؟ روضح  فلتخم  ياج  دنچ  رد  نامز  کی  رد  دناوتیم  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  ایآ 
؟ درادن دوجو 

شسرپ

نیب وا و  نیب  یکرتشم  هجو  ایآ  و  روطچ ؟ هب  رگا  دبای ؟ روضح  فلتخم  ياج  دنچ  رد  نامز  کی  رد  دناوتیم  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  ایآ 
؟ درادن دوجو  دنوادخ 

خساپ

نیا دبای و  روضح  فلتخم  ياهاج  رد  عیرس  روط  هب  دناوتیم  نآ  ساسارب  هک  ادخ  بناج  زا  تسا  یتردق  ياراد  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما 
دارفا يارب  تسا  ریذـپناکما  هکنیا  زا  هتـشذگ  بلطم  نیا  تـسین و  يزیچ  دراد  ناـهج  رب  دـنوادخ  بناـج  زا  ماـما  هـک  یتیـالو  هّجوـت  اـب 

و دـندرکیم . ناکم  لقن  یتسدرود  لحم  هب  ییاج  زا  ضرالایط  اب  هک  هتفای  قیقحت  زین  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  زا  ریغ  یّتح  ياهدـیزگرب 
زج درادن  زیچ  چیه  ماما  اریز  دوش  کیرش  ادخ  اب  هَّللابذوعن  هک  تسین  نیا  شاهمزال  دشاب  هتشاد  ياهدرتسگ  تردق  دنوادخ  فرط  زا  رگا 

دودحم ریغ  قلطم و  یتسه  کی  دنوادخ  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسادخ  زا  دراد  هچ  ره  تسا و  جاتحم  دـنمزاین و  ًاتاذ  ماما  ادـخ و  يهیحان  زا 
هراومه هکنیا  هن  دوشیم  رـضاح  یناـکم  رد  ماـما  میئوگیم  ور  نیا  زا  تسین  نینچ  ماـما  دراد و  اـهناکم  اـهنامز و  همه  هب  هطاـحا  تسا و 

هیحان زا  دـش  يروآدای  هک  یتاذ  رقف  دوجو  اب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  تسا  مزـال  نآ  هب  هّجوت  هنیمز  نیا  رد  هک  ياهتکن  تسا . رـضاح 
هک نیا  دنک و  فّرـصت  شنیرفآ  رد  دناوتیم  ادخ  نذا  هب  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدش  هضافا  وا  هب  ياهدرتسگ  يدوجو  تالامک  دـنوادخ 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسین « . يزیچ  يو  تردق  بنج  رد  دبای  روضح  ناهج  رد  تسد  رود  هطقن  دنچ  رد  یقئاقد  رد  دناوتب 

ترضح تاعیقوت 

. دیهد حیضوت  ترضح  نآ  فرط  زا  یفاک  باتک  دییأت  هب  عجار  روط  نیمه  يرمس و  دمحم  نب  یلع  هب  يدهم 7 ترضح  كرام  عیقوت  هب  عجار 

شسرپ

حیضوت ترضح  نآ  فرط  زا  یفاک  باتک  دییأت  هب  عجار  روط  نیمه  يرمس و  دمحم  نب  یلع  هب  يدهم 7 ترضح  كرام  عیقوت  هب  عجار 
. دیهد
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خساپ

باتک رد  قودص  خیـش  و  باتک )(  رد  یـسوط  خیـش  ار  دوخ  ریفـس  نیرخآ  يرمـس ,  دمحم  نب  یلع  هب  يدهم 7 ترـضح  كرابم  عیقوت 
ج نیدلا ,  لامک  ص 242  ۀبیغلا , باتک  یسوط ,  خیش  یقروا 1. پـ  ) يرمس دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  خیش  تافو  نوچ  دنا . هدرک  تیاور 
ره دیـشاب  هاگآ  درک . دنهاوخ  ارم  ءهدهاشم  ياعدا  نم  نایعیـش  زا  یناسک  نومـضم :  نیا  هب  دمآ  نوریب  یعیقوت  دش , کیدزن  2 ص 516 

نیا زا  دعب  زور  شش  < دوب . دهاوخ  وگغورد  باّذک و  دیامن , هدهاشم  ياعدا  ینامسآء ,  هحیص  ندیسر  ینایفس و  جورخ  زا  شیپ  سک 
نآ دـلؤم  هک  تسا ,  یفاک  باتک  ییاور ,  فورعم  ياه  باتک  زا  یکی  تفای .  تاـفو  يرجه  لاس 329 رد  يرمـس  دمحم  نب  یلع  عیقوت 

نیرت گرزب  زا  يو  تسا .  هتشون  نایعیش  زا  یضعب  تساوخرد  هب  ار  باتک  نیا  يو  تس .  ای 329 يافوتم 328 ینیلک ,  بوقعی  نب  دمحم 
رب ار  یسابع  ردتقم  مایا  رد  هیماما  ياملع  تسایر  وا  دندش . یم  رضاح  وا  سرد  رد  یناوارف  نادرگاش  هکدوب  شیوخ  رصع  ياهقف  املع و 

هدش و هضرع  يدهم 7 ترضح  رب  باتک  نیا  دنا : هتفگ  املع  زا  یضعب  درک . كرد  ار  يدهم 7 ترضح  صاخ  باّون  نامزو  تشاد  هدهع 
ۀینم زا  لقن  هب  ص 553  تاّنجلا ,  تاضور  زا  لقن  هب  یفاـک  لوصا  ءهمدـقم  یقروا 1. پـ  : .)( ) تسا هدومرف  هدرمـش و  وـکین  ار  نآ  ماما 7

بپان يرمع ,  نامثع  نب  دـمحم  بانج  هب  هک  یعیقوت  رد  ناـنآ  تیـالو  اـهقف و  هب  عجار  يدهم 7 ترـضح  شرافـس  دروم  رد  اما  داترملا .
. دینک هعجارم  اهقف )  ) ثیداحا نایوار  هب  دیآ , یم  شیپ  ناناملسم  امـش  يارب  هک  یثداوح  تسا :  هدمآ  نینچ  دش , لاسرا  شرگید  صاخ 

فیرش عیقوت   1 میسر :  یم  جیاتن  نیا  هب  دش , رکذ  هچ  نآ  ءهعومجم  زا   < متسه . تّجح  نانآ  رب  نمو  ندتسه  یهلا  تّجح  امـش  رب  نانآ 
سابع حیش  موحرم  هدش و  لقن  دیفم  خیش  نیدلا  لامک  باتک  یسوط و  خیش  ۀبیغلا  باتک  زا  لوقنم  يرمـس ,  دمحم  نب  یلع  هب  ترـضح 

نیا رد  هک  روط  نامه  دنتسه , وگغورد  باّذک و  دننک , یم  ار  ترضح  تیؤر  ياعدا  هک  یناسک   2 تسا .  هدروآ  لامآلا  یهتنم  رد  یمق 
ار ترضح  نآ  یناسک  تسا  نکمم  هتبلا  < دنیوگ . یم  غورد  تسا :  هدمآ  يرمع  نامثع  نب  دمحم  هب  يرگید  عیقوترد  دوب . هدمآ  عیقوت 
زا ملاع  تروص  هب  ناهیقف  تیـالو   3 تسا .  هدوـب  يدهم 7 ترـضح  هک  دننزب  سدح  ای  دـنوش  هجوتم  دـعب  دنـسانشن و  ار  وا  یلو  دـننیبب ,

هلظنح نب  رمع  تیاور  دننام  تسا ,  هدـش  دراو  ناماما  رگیدزا  رگید  تایاور  رد  يرمع و  نامثع  نب  دـمحم  عیقوت  رد  ترـضح  نآ  فرط 
تسا و ام  مکح  دننام  نانآ  مکح  مداد .  دراد : حیرـصت  هکلب  هراشا ,  نآ  ریغو  تواضق  رما  رد  هیقف  تیالو  هب  نآ  رد  هک  قداص 7 ماما  زا 

وت نانیـشناج  افلخ و  دنتفگ : دومرف . : هبترم  هس  6 ربمایپ  < تسا . ادخ  هب  كرـش  دح  رد  دـنک , ّدر  دـنکن و  لوبق  ار  نانآ  مکح  هک  یـسک 
هک دشاب  یصخش  دیاب  ناناملـسم  مکاح  تسا  حضاو  زین  یلقع  رظن  زا  تایاور ,  زا  ریغ  ص 101  نامه ,  یقروا 1. پـ : .)( ) دومرف دننایک ؟

. دناد یم  لماک  تریصب  اب  ار  یهلا  ماکحاو  دسانش  یم  بوخ  ار  مالسا 

. دیسیونب میارب  ار  (ع ) يدهم ترضح  زا  یتیاور 

شسرپ

. دیسیونب میارب  ار  (ع ) يدهم ترضح  زا  یتیاور 

خساپ

نینچ دش ، رداص  يرمس " دمحم  نب  یلع  تشذگرد "  زا  لبق  زور  شـش  هسدقم ، ۀیحان  زا  هک  یعیقوت  نیرخآ  يرغـص ،  تبیغ  ةرود  رد 
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عمجاف مایا  ْْهّتـس  نیب  کنیب و  ام  تیم  ّکناف  کیف  کناوخا  رجا  هللا  مظعا  يرمـسلا  دـمحم  نب  یلع  ای  میحرلا ، نامحرلا  هللا  مسب  تسا " :
لوط دعب  کلذ  و  ّلج ـ  ّزع و  هللا ـ  نذا  دعب  ّالا  روهظالف  ْْهیناثلا  ْْهبیغلا  تعقو  دقف  کتافو ،  دـعب  کماقم  موقی  دـحا  یلا  صوت  كرمأ و ال 

ینایفـسلا و جورخ  لبق  ْْهدـهاشملا  یعّدا  نمف  ـالا  ْْهدـهاشملا ؛  یعّدـی  نم  یتعیـش  یتأیـس  ًاروج و  ضرلا  ءـالتما  بولقلا و  ْْهوسق  دـمالا و 
! يرمـس دمحم  نب  یلع  يا  نابرهم . ةدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  ( : " 1 .) میظعلا ّیلعلا  هللااب  ّالا  ْْهوق  لوح و ال  ـال  رتفم و  بذاـک  وهف  ْْهحیـصلا 

بترم ار  دوخ  باتک  باسح و  رما  سپ  درم ؛ یهاوخ  رگید  زور  شـش  ات  دراد . گرزب  وت  گرم  تبیـصم  رد  ار  وت  ینید  شاداپ  دنوادخ 
نآ ات  تسا . هدیـسر  ارف  یمود  تبیغ  اریز  دنیـشنب ؛ وت  ياج  هب  ات  نکم  تیـصو  سک  چـیه  هب  تباـین ، ماـقم  نیا  ینیـشناج  ةراـب  رد  نک و 

تواسق یتخـس و  ار  اه  لد  هک  دوب  دهاوخ  يزارد  تدـم  زا  سپ  نآ  دوب و  دـهاوخن  يروهظ  دـهاوخب ، ّلج ـ  ّزع و  دـنوادخ ـ  هک  يزور 
جورخ زا  شیپ  هک  ره  هک  نادـب  دومن . دـنهاوخ  هدـهاشم  ياـعّدا  نم  نایعیـش  يارب  یناـسک  يدوز  هب  ددرگ . رپ  متـس  زا  نیمز  دریگارف و 
تبترم دنلب  دنوادخ  ِنآ  زا  يدـنمناوت  تردـق و  تسا . وگغورد  دـیامن ، ار  نم  ندـید  ياعدا  نامـسآ ، زا  يا  هحیـص  ندـمآ  رب  ینایفس و 

انا مکیلع و  یتّجح  مّهناف  انثیدـح  ْْهاور  یلا  اهیف  اوعجراف  ْْهعقاولا  ثداوحلا  اـّما  و  تسا " : هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  رگید  یتیاور  رد  تسا ".
امش و رب  نم  تجح  نانآ  دینک ، ] هعجارم  اهقف  هب  دینک [  عوجر  ام  ثیدح  تاور  هب  امش  دیآ ، یم  شیپ  دیدج  هک  یثداوح  اّما  هللا ؛ ْْهجح 
243 و ص 242 ،  ْْهبیغلا ، یسوط ، خیش  ص 516 ؛ ج 2 ، ْْهمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ،  خیـش  . 1 ( 2." .) متسه ادخ  تجح  مه  نم 

ح 9. ص 101 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  . 2 ص 361 . ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ،

. دینک نایب  ار  جع ) ) يدهم ترضح  زا  هدش  لقن  ياهاعد  زا  یتسرهف  و  دیسیونب ، یحرش  دهع " ياعد   " دروم رد  تسا  نکمم  رگا 

شسرپ

. دینک نایب  ار  جع ) ) يدهم ترضح  زا  هدش  لقن  ياهاعد  زا  یتسرهف  و  دیسیونب ، یحرش  دهع " ياعد   " دروم رد  تسا  نکمم  رگا 

خساپ

زا شیپ  رگا  هدش و  بوسحم  نامز  ماما  نارای  زا  دناوخب ، ار  نآ  حبُص  لهچ  رد  ناسنا  رگا  هک  تسا  ییاعد  دهع  ياعد  هک  تسا  فورعم 
ماما ترـضح  زا  سوواط  نب  دیـس  دوب . دهاوخ  ترـضح  نارای  زا  دنادرگ و  یم  هدنز  روهظ  ماگنه  ار  وا  دـنوادخ  دریمب ، ترـضح  روهظ 
روهظ زا  شیپ  رگا  دوب و  دهاوخ  مئاق  نراوای  زا  دناوخب ، ار  دهع  ياعد  دادماب  لهچ  سک  ره  : " دومرف هک  هدرک  تیاور  (ع ) قداص رفعج 

ناوارف ناهانگ  دیامرف و  اطع  وا  هب  ناوارف  باوث  اعد  نیا  ۀملک  ره  اب  و  دروآ ، نوریب  ربق  زا  ار  وا  روهظ ) ماگنه   ) دـنوادخ دریمب ، ترـضح 
باتک نیا  رد  تسا . هدش  نایب  یلقن  نینچ  دهع  ياعد  ناونع  تحت  زین  نانجلا  حـیتافم  فیرـش  باتک  رد  [ 2" .] دنک وحم  وا  لمع  ۀـمان  زا 
انقزرا مهللا  - 2 ءافخلا . ... حرب  البلا و  مظع  یهلا  - 1 تسا : نینچ  مادک  ره  يادتبا  هک  تسا  هدش  لقن  جع ) ) بحاص ترضح  زا  اعد  دنچ 

هب كوعدی  ام  عیمج  یناعمب  کلئـسأ  ّینإ  مهللا  - 4 كاـعد . ... نم  ّقحب  كاـجان و  نم  ّقحب  یهلا  - 3 ۀیـصعملا . ... دُعب  ۀعاطلا و  قیفوت 
ص 1215. راونالاراحب ،) مهدزیس  دلج  ۀمجرت   ) دوعوم يدهم  یناود ، یلع  [ 2 ... . ] كرمأ ةالو 

؟ درک رارقرب  هطبار  ترضح  اب  اعد  قیرط  زا  ناوتیم  هنوگچ  تسا ؟ (ع ) يدهم ماما  هب  بوسنم  ییاهاعد  هچ 

شسرپ
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؟ درک رارقرب  هطبار  ترضح  اب  اعد  قیرط  زا  ناوتیم  هنوگچ  تسا ؟ (ع ) يدهم ماما  هب  بوسنم  ییاهاعد  هچ 

خساپ

، یـسلجم داعملا  داز  نانجلاحیتافم و  دننام  ییاه  باتک  رد  ار  اهاعد  نیا  ناوتیم  دناهدش . هداد  تبـسن  (ع ) نامز ماما  هب  يددعتم  ياهاعد 
(ع) ناـموصعم هیعدا  يروآ  عمج  هب  ناـگرزب  زا  یخرب  تفاـی . یمعفک  نیمـالا  دـلب  تاوعدـلا و  جـهم  سوواـط ، نب  دیـس  لاـمعالا  لاـبقا 

دلج شش  رد  هک  تسا  یناهفصا  یمویق  داوج  ياقآرثا  ۀیعدألا  ۀعوسوم  هتفای ، ناماس  اتـسار  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  هلمج  زا  دناهتخادرپ .
ماما تاجانم و ... اهاعد و  جـنپ ، دـلج  رد  تسا . هدومن  يراگن  تسرهف  يدـنب و  عوضوم  يروآ ، عمج  ار  (ع ) ناـموصعم تاراـیز  هیعدا و 

اج نیا  رد  دییامن . هعجارم  رثا  نیا  هب  دیناوتیم  رتشیب  یهاگآ  تهج  هک  تسا  هدش  يروآ  عمج  ۀـیدهملا " ۀفیحـصلا  : " ناونع اب  (ع ) نامز
ضرالا و تقاض  ءاطغلا و  فشکنا  اـجّرلا و  عطقناو  اـفخلا ، حرب  ءـالبلا و  مظع  مهللا   - "1 دوشیم : هراشا  ترضح  ياهاعد  زا  یـضعب  هب 

هدرپ دیدرگ و  نشور  سب  ام  یگراچیب  هدـش و  گرزب  ام  بئاصم  الب و  ایادـخ ، ( 1 (؛... یکتشملا کیلا  ناعتسملا و  تنا  ءامّـسلا و  تعنم 
2 ... " نیعم . روای و  اهنت  ییوت  دیدرگ و  عنم  ام  زا  نامسآ  تمحر  دمآ و  گنت  ام  رب  نیمز  دش و  دیماان  اهدیما  دش و  هتشادرب  راک  يور  زا 
ءایحلاب و ءاسنلا  یلع  ۀبوتلا و  ۀـبانألاب و  بابّـشلا  یلع  و  ... ۀـمرحلا نافرع  ۀـّینلا و  قدـص  ۀیـصعملا و  دـعب  ۀـعاطلا و  قیفوت  انقزرا  مهللا  - "

مرتحم وت  دزن  هچنآ  هب  تفرعم  تقیقح و  صولخ و  اب  تین  نادرگ و  يزور  تیـصعم  زا  يرود  تعاطا و  قیفوت  ار  ام  ایادـخ ، ( 2 (؛... ۀفعلا
ّربلا یف  كاعد  نم  قحب  كاجان و  نم  ّقحب  یهلا   - "3 ... " امرف . تیانع  تفع  ایح و  ام  نانز  رب  هبوت و  ام  ناناوج  رب  و  امرف ... اـطع  تسا ،

ءافّـشلاب و تانمؤملا  نینمؤملا و  ضرم  یلع  و  ةوّرثلا ، ینغلاب و  تانمؤملا  نینمؤملا و  ءارقف  یلع  لّـضفت  هلآ  دـمحم و  یلع  ّلـص  رحبلا ، و 
شلآ دمحم و  رب  دناوخیم ، اعد  هب  اهایرد  اهنابایب و  رد  ار  وت  هک  ره  دنکیم و  تاجانم  وت  اب  هک  سک  ره  قح  هب  ایادخ  ( 3 (؛... ۀّحّصلا و

نیا ... " امرف و . تیانع  تحـص  افـش و  نامیا  لها  نارامیب  رب  اـمرف و  لـضفت  تورث  يرگناوت و  ناـمیا ، لـها  ناریقف  قح  رد  تسرف : دورد 
ندناوخ و يانعم  هب  اعد  هک  تشاد  هجوت  یلک  روط  هب  دیاب  اما  تسا ، (ع ) نامز ماما  هب  بوسنم  لوقنم و  دـش ، نایب  هک  هنوگ  نامه  اهاعد 
؛ دومن رارقرب  طابترا  جع )  ) يدهم ترـضحاب  ناوتیمن  اعد  هار  زا  نیاربانب  جع ) ) نامز ماما  اب  طابترا  هن  تسا ، ادـخ  اب  طابترا  زاین و  زار و 

تیانع ام  هب  ار  ترضح  اب  طابترا  زا  ياهوحن  یگتسیاش  تقایل و  ات  دنک  تمحرم  ام  هب  ار  اوقت  یکاپ و  قیفوت  تساوخ  ادخ  زا  ناوتیم  هلب 
اب ناسنا  طابترا  اوقت و  هجرد  هچ  ره  تسا . جـع ) ) نامز ماما  اب  طابترا  زاس  هنیمز  ادـخ  اب  تاجانم  اـعد و  مییوگیم : دوجو  نیا  اـب  دـیامن .

صخـش هب  ترـضح  رتشیب  هجوت  طابترا و  ثعاـب  نیا  دوشیم و  رتشیب  يدـهم  ترـضح  اـب  يدرف  نینچ  ینوگمه  دـشاب ، رتشیب  ادـخ 
یمویق داوج   - 3 ص 214 . نانجلاحـیتافم ،  - 2 ص 549 . ج5 ، ۀیعدالا ، ۀـعوسوم  یناهفـصا ، یمویق ، داوج   - 1 اهتشونیپ : ددرگیم .

نآ ياهبیـسآ  میـسانشب . ار  نآ  ياهبیـسآ  تسا  يرورـض  مینک ، ظفح  ار  تیودهم  هشیدنا  میهاوخب  رگا  ص 166 . نیشیپ ، یناهفصا ،
تیودهم هشیدنا  هجوتم  دشاب ، نید  هرکیپ  هجوتم  هک  یبیسآ  ره  تسا . ناناملسم  ینید  هشیدنا  زا  ياهخاش  تیودهم  هشیدنا  تسا ؟ مادک 

هـشیدنا ياهبیـسآ  صوـصخرد  دوـشیم . یـشان  ینید  یـسانشبیسآ  زا  تیودـهم ، یــسانشبیسآ  زا  یــشخب  نیارباـنب  ددرگیم ؛ زین 
يرشق يرگن  یحطس  یـشیدنا و  دوهج   - 1 مینکیم . هراشا  دراد  دوجو  هعماـج  رد  شیب  مک و  هک  ییاـه  بیـسآ  زا  یخرب  هب  تیودـهم 

هدوـب تعدـب  فارحنا و  یمهف و  جـک  يارب  يرتـسب  ور  نیا  زا  ددرگیم ، ینید  فراـعم  قـیمع  مهف  عناـم  نید  رد  یـشیدنادومج  يرگ و 
نیذـغاک ياهقرو  هب  دـندش  رـضاح  هک  یناسک  دـش ؛ راکـشآ  جراوخ  طسوت  (ع ) یلع ماما  تموکح  نامز  رد  رما  نیا  زراب  هنومن  تسا .

یضعب دنکیم . دیدهت  زین  ار  تیودهم  هشیدنا  بیـسآ  نیا  ( 1 .) دننک شوماخ  ار  قطان  نآرق  ات  دندش  نآرب  ماجنارـس  دننک ، ضرعت  نآرق 
انعم ار  (ع ) نامز ماما  روهظ  ياههناشن  روهظ و  تقو  راظتنا و  دننام  تیودـهم ، میهافم  هنایارگدومج ، هاگن  اب  تایاور و  زا  هدافتـسا  اب  اهنت 
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جک رد  نانچ  نآ  يرگ  يرـشق  دراد . زین  تایاور  ریـسفت  حیحـص و  مهف  لقعت و  هب  زاین  تیودـهم  هشیدـنا  ریـسفت  هک  نآ  لاح  دـناهدرک ،
 - 2 داد .  دهاوخ  هئارا  يدیدج  نید  ترـضح  دننکیم  روصت  یـضعب  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  رد  هک  تسا  رثؤم  تیودهم  زا  اهیمهف 
زا هدافتسا  اب  ار  تیودهم  میهافم  همه  یضعب  هک  انعم  نیدب  تسا ، ییارگ  لقع  تیودهم  هشیدنا  ياهبیسآ  زا  یکی  یطارفا  ییارگ  لقع 
زا يریگهرهب  نودـب  ار  تیودـهم  هشیدـنا  میهاـفم  زا  یخرب  هـک  نآ  لاـح  دـناهدرک  ریــسفت  اـنعم و  تنــس ، زا  يریگهرهب  نودـب  لـقع و 

هللادبع تسا . زجاع  نآ  كرد  زا  یناسنا  صقان  لقع  دشابیم و  یهلا  رارسا  زا  اهنآ  زا  یخرب  اریز  درک ، ریسفت  ناوتیمن  ینید  ياههزومآ 
دیدرت نآ  رد  یهارمگ  درف  ره  هک  ریذـپانهراچ  تسا  یتـبیغ  رما ، بحاـص  يارب  اـنامه  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  هک  دـیوگیم  لـضف  نب 

نآ تمکح  هک  یتسار  هب  تشاد . دوجو  ادـخ  نیـشیپ  ياـهتجح  ياـهتبیغ  رد  هک  تسا  یتـمکح  نوچ  يو  تبیغ  تمکح  دـنکیم ...
ندرب ـالاب  هچب و  رـسپ  نتـشک  یتـشک و  ندرک  خاروس  رد  رـضخ  ياـهراک  تمکح  هک  ناـنچ  شروهظ ، زا  دـعب  رگم  ددرگیمن  راکـشآ 

زا یبـیغ  ادـخ و  رارـسا  زا  يرـس  یهلا  روما  زا  رما  نیا  یتـسار  هب  ود ... نآ  ییادـج  ماـگنه  هب  رگم  دـیدرگن  راکـشآ  یـسوم  يارب  راوید ،
لیلد دـنچ  ره  تسا ، تمکح  همه  وا  نانخـس  اهراک و  هک  مینکیم  قیدـصت  تسا ، میکح  وا  میتسناد  هک  یماگنه  تسا . یهلا  ياـهبیغ 

فلتخم توافتم و  ياهتشادرب  بجوم  تیودهم ، هشیدنا  رد  یطارفا  ییارگ  لقع  يرگ و  يرـشق  لباقت  ( 2" .) دشابن راکشآ  ام  يارب  نآ 
رد هک  تسا  هتسیاب  بیـسآ  نیا  عفر  يارب  تسا . هدرک  ریذپبیـسآ  ار  تیودهم  رواب  هدوبن و  لوبق  لباق  توافتم  ياهتشادرب  تسا . هدش 

هنوگ نیا  دننام  فیرحت : تافارخ و  اب  تیودـهم  هشیدـنا  ندـش  هتخیمآ   - 3 دوش . هتفرگ  هرهب  تنـس  لقع و  زا  تیودهم  هشیدـنا  ریـسفت 
یـسایس روما  رد  دیابن  دنک ؛ تسرد  ار  اهراک  همه  دیایب و  (ع ) نامز ماما  ات  میـشاب  تکاس  دیاب  ام  دشکیم ؛ ار  همه  نامز  ماما  هک  نانخس 

ریسفت یعامتجا  یـسایس و  لیاسم  زا  يریگهرانک  يانعم  هب  ار  راظتنا  یـضعب  هک : نیا  حیـضوت  دومن و ... تلاخد  روهظ  راظتنا  ياضتقم  هب 
نایب رد  لحار  ماما  درک . اعد  (ع ) نامز ماما  روهظ  رد  لیجعت  يارب  اهنت  تخادرپ و  تدابع  هب  دیاب  تبیغ  نامز  رد  هک  دـنراد  رواب  هدرک و 
ماما جرف  دننک و  اعد  دننیـشنب و  لزنم  رد  ای  هینیـسح  دجـسم و  رد  هک  دـننادیم  نیا  هب  ار  جرف  راظتنا  اهیـضعب  : " دـسیونیم درکیور  نیا 

هب دـیاب  هکلب  تسین ، مزال  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهنت  هن  تبیغ  نامز  رد  هک  دـنراد  رواب  رگید  یـضعب  ( 3" .) دنهاوخب ار  (ع ) نامز
یخرب تسا . هدـش  نایب  ملظ  هانگ و  شرتسگ  روهظ ، میالع  زا  یکی  تایاور  رد  اریز  دوش ، مهارف  نامز  ماما  روهظ  هنیمز  ات  دز  نماد  هاـنگ 

نینچمه دزادرپیم . ماع  لتق  هب  هدـش و  لسوتم  تنوشخ  هب  روهظ  ماگنه  رد  (ع ) نامز ماما  هک  دـننکیم  دومناو  تاـیاور  زا  يریگهرهب  اـب 
زا لبق  تموکح  لیکـشت  تاحالـصا و  مایق و  هنوگره  هک  دناهدیقع  نیا  رب  هدش  فیرحت  ای  یلعج  تایاور  یخرب  زا  يریگهرهب  اب  یـضعب 

. دـناسریم بیـسآ  تیودـهم  ياـهرواب  هـب  هـک  تـسا  یتـفآ  اههشیدـنا  هنوـگ  نـیا  دوـب . دـهاوخ  تسکـش  هـب  موـکحم  ترـضح  روـهظ 
رـس هب  تبیغ  رد  (ع ) نامز ماما  هک  اج  نآ  زا  هژیو ، هب  تسا ، شرتسگ  لباق  ینید  فراعم  ریاس  نوچمه  تیودهم  هنیمز  رد  يزادرپهفارخ ،

ار رما  نیا  زا  ییاه  هنومن  دروآیم . مهارف  ار  يزادرپهفارخ  يارب  یبسانم  رتسب  ناگدز ، ماوع  نایماع و  یماخ  نارگادوس و  عماـطم  دربیم .
یفتنم رما  نیا  ناـکما  دـنچ  ره  دومن . هظحـالم  ترـضح  هب  طوبرم  ياـهایؤر  اـی  ناـمز  ماـما  تیؤر  رب  نآ ، نیا و  ياـههیعاد  رد  ناوتیم 

اعدا سک  ره  هک : هدمآ  تایاور  یخرب  رد  ور  نیا  زا  دناهتخادرپ . نادـب  هنیمز  نیا  رد  هک  يداینب  یب  ياههصق  تسین  كدـنا  یلو  تسین ،
ياههزیگنا اب  الومعم . هک  اههورگ  نیا  روهظ  یفارحنا  ياهورگ  يریگلکـش   - 4 ( 4 .) دینادب بذاک  ار  وا  تسا ، هدید  ار  نامز  ماما  دـنک 

ناـمز ماـما  هب  ار  دوخ  ياهنوگ  هب  اـههورگ  نیا  اریز  دـننکیم ، ریذپبیـسآ  ار  تیودـهم  هشیدـنا  دریگیم ، تروـص  یـسایس  یبلطاـیند و 
یتح اهنآ  ناربهر  زا  یضعب  هک  نیا  رب  ًافاضم  درادن . ییوسمه  تیودهم  هشیدنا  اب  اهنآ  دیاقع  درکلمع و  هک  نآ  لاح  دنیامنیم ، بوسنم 
روهظ وس و  کی  زا  یفارحنا  ياههورگ  يریگلکـش  دـننکیم . یفرعم  ماما  هدـنیامن  ار  دوخ  هدرک و  تلاکو  تیباب و  ای  تیودـهم  ياعدا 
ریثأت نیا  دنوش . لکـشم  راچد  تیودهم  حیحـص  هشیدنا  صیخـشت  رد  یـضعب  هک  تسا  هدـش  بجوم  رگید  بناج  زا  تیودـهم  نایعدـم 

وا بذج  مدرم  دـیامن ، یفرعم  ترـضح  هدـنیامن  ار  دوخ  ای  دـنکروهظ و  (ع ) نامز ماما  ناونع  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  يدـح  هب  يراذـگ 
ياهرواب فیعـضت  بجوم  دننکیم ، روهظ  فلتخم  ياهبلاق  رد  هک  تاهبـش  ياقلا  نانمـشد : يوس  زا  تاهبـش  تائاقلا و   - 5 دنوشیم .
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اههد خیرات  لوط  رد  تسا . هدنامن  نوصم  تفآ  نیا  زا  تیودهم  هشیدنا  دنوشیم . لکشم  راچد  تایعقاو  صیخشت  رد  مدرم  هدش و  ینید 
دامن هکلب  درادن ، یجراخ  دوجو  يدهم  هک  نیا  دـننام  یتاهبـش  تسا . هدـش  اقلا  هاگآان  ناتـسود  هاگآ و  نانمـشد  طسوت  لاکـشا  ههبش و 

ماما و رمع  لوط  هلئـسم  ای  دشاب و  سک  ره  دناوتیم  دامن  نیا  تسا و  يرگدادیب  لطاب و  ربارب  رد  تلادع  قح و  یگریچ  هب  هراشا  یلک و 
نیا فیعضت  ددصرد  هتخادرپ ، ههبش  ياقلا  هب  نافرحنم ، نانمشد و  رضاح ، رـصع  رد  تسا . بیاغ  هک  یلاح  رد  ترـضح  يدوجو  هفـسلف 

عالطا ياههکبـش  رد  اهههبـش  زا  یخرب  راشتنا  دناهدش . هتخاس  نیودت و  تیودهم  هیلع  ملیف  باتک و  اهدـص  هزورما  دنتـسه  یمومع  رواب 
ماما دـناهدرک  یعـس  ع )  ) ناموصعم هک  تسا  هدوب  تاهبـش  ياـقلا  رطاـخ  هب  دـیاش  تسا . اعدـم  نیا  رب  دـهاش  تنرتنیا و ... دـننام  یناـسر 

 - 1 اهتشونیپ : دـنزادرپب . طوبرم  لیاسم  رگید  ترـضح و  تموکح  ياهیگژیو  نایب  هب  دـننک و  نایب  تاصخـشم  مان و  اب  ار  (ع ) ناـمز
نیب هرگنک  تـالاقم  هعومجم   - 3 ص 330 . رثـالا ، بختنم  یفاـص ، هللا  فطل   - 2 ص 284 . ش 2 ، راظتنا ، یـصصخت  یملع و  همانلـصف 

.288 ص 287 -  ش 2 ، تیودهم ، یصصخت  یملع و  همانلصف   - 4 ص 228 . ج1 ، ینید ، رکفت  ایحا  ینیمخ و  ماما  یللملا 

هرابنیا رد  یبلاطم  اهریـسفت  نآرق و  رد  ایآ  منک  قیقحت  بلطم  نیا  ةرابرد  ات  دینک  ییامنهار  ارم  دیناوتیم  دروم  نیا  رد  ایآ  هچ ،  ینعی  تاعیقوت 
تسا هدمآ 

شسرپ

رد یبلاطم  اهریسفت  نآرق و  رد  ایآ  منک  قیقحت  بلطم  نیا  ةرابرد  ات  دینک  ییامنهار  ارم  دیناوتیم  دروم  نیا  رد  ایآ  هچ ،  ینعی  تاعیقوت  "

تسا هدمآ  هرابنیا 

خساپ

ریز نادرمتلود  ناـگرزب و  هک  ییاهخـساپ  هب  زین  و  دـشابیم ، روشنم  هماـنرب و  ندرک  رهم  ناـمرف  هماـن و  ندرک  اـضما  ياـنعم  هب  عیقوت  "

یهقف و ییاور  ياـهباتک  رد  هتـشاد و  دوجو  زاـب  رید  زا  یـسیون  عیقوت  دوشیم . هتفگ  دنـسیونیم ، یبـتک  ياـهتساوخرد  اهشـسرپ و 
یتاعیقوت ّتیفیک ـ  ّتیمک و  رظن  زا  اهنآ ـ  بلغا  هک  تسا  هدمآ  تاعیقوت   " ناونع هب  موصعم  ناماما  ياههتشون  زا  یتمـسق  هعیـش  یخیرات 

فیرعت غيدـهم  ماـما  ياههتـشون   " هب ار ، عـیقوت   " اـملع یخرب  هـک  ياهنوـگ  هـب  تـسا  هدـیدرگرداص  غناـمز  ماـما  يوـس  زا  هـک  تـسا 
نآ زا  اـم  هک  یعیقوت  هنوگ  چـیه  موـصعم ،  ناـماما  یخرب  زا  هتبلا  توریب ،)  هبزعلاراد  رـشن  مزاخ ص 32 ، یلع  خیـش  هقفلا  ملع  ) دـناهدرک

مینکیم 1. هراشا  غيدهم  ترضح  تاعیقوت  ةرابرد  یگژیو  دنچ  هب  هصالخ  روط  هب  نونکا  تسا  هدیسرن  ام  تسد  هب  میشاب  هتـشاد  عالطا 
نیسح  " بانج تباین  یلو  دوب ، هعیش  یلصوم ،  لضف  نب  دمحم   " هنومن يارب  دوشیم ، تفای  زاجعا  ياههناشن  تاعیقوت  یخرب  رد  زاجعا :
یکی اب  ثحب  ماگنه  يزور  تشادن  لوبق  ار  دوب ـ  حرطم  يرغص  تبیغ  رصع  رد  غنامز  ماما  صاخ  باّون  زا  یکی  ناونع  هب  هک  حور ـ  نب 

و دـندرک ، قفاوت  مه  اب  هنامرحم  ًالماک  ار  یبلطم  ماما  بیان  ناـحتما  يارب  وا ، داهنـشیپ  هب  "و  أـنجو ، یلع  نب  نسح   " ماـن هب  شناتـسود  زا 
سپس تشون  هقرو  نآ  يور  رب  ار  یبلاطم  بکرم  نودب  نآ  اب  دیشارت و  یملق  و  درک ، ادج  یلصوم  رتفد  زا  يدیفـس  ذغاک  یلع  نب  نسح 

هک یلاح  رد  دمآ ، یلاسرا  ۀقرو  نامه  رد  همان  باوج  زور  نامه  رهظ  داتسرف . حور  نب  نیسحدزن  راکتمدخ ، ۀلیـسو  هب  درک و  رهم  ار  نآ 
رد هعیش  ياملع  لالدتسا  . 2 یمالسا )  فراعم  ۀسسؤم  رشن  یسوط ص 315ـ317 ، خیش  هبیغلا  .) دوب هدش  هتـشون  بکرم  اب  لصف  هب  لصف 

حیرـصت دروم  نیدـنچ  هب  نایوار  تاعیقوت  طـخ  . 3 دـننکیم . لالدتـسا  دانتـسا و  تاعیقوت  هب  یقالخا  یهقف  يداـقتعا  فلتخم  ياههتـشر 
ناثدحم و ناگرزب  زا  یعمج  هتفاییم و  رودص  ترـضح  نآدوخ  فیرـش  طخ  تسد  هب  غيدهم  ترـضح  سدقم  تاعیقوت  هک  دـناهدرک 
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باون ۀلیسو  هب  غيدهم  ترضح  تاعیقوت  ۀمه  تاعیقوت  ۀطساو  . 4 دنتخانشیم . ار  نآ  هدوب  انشآ  طخ  نآ  اب  ترضح  نآ  فیرش  يالکو 
انب ار  یبلاطم  ترـضح  نآ  رد  هک  یتاعیقوت  ینعی  ییادتبا ـ  تاعیقوت  عیقوت  جورخ  تدـم  تشگیم 5 . رهاظ  دارفا  يارب  بانج  نآ  ّصاـخ 

.6 دیسریم . زور  هس  ات  ود  تدم  رد  بلغا  تفاییم  رودص  اهشـسرپ  خساپ  رد  هک  یتاعیقوت  و  دندومرف ـ  مالعا  نایعیـش  هب  تحلـصم  هب 
یتـیبرت روما  ینید  قیاـقح  فراـعم و  لـماش  هک  دـشیم  حرطم  تاـعیقوت  رد  ینوگاـنوگ  تاـعوضوم  تاـعیقوت  رد  هدـش  حرطم  بلاـطم 

دندیشکیم هشقن  نایعیش  يدوبان  يارب  رگمتـس ، نامکاح  یهاگ  نایعیـش  زا  رطخ  عفد  . 7 دوب . یعامتجا و ... يدرف و  یگدـنز  ياههمانرب 
يدارفا يرغص  تبیغ  رصع  رد  نافرحنم  زا  يرازیب  . 8 دنتفاییم . تاجن  دندشیم و  هاگآ  اههشقن  نآ  زا  تاعیقوت  نیا  ۀلیـسو  هب  یهاگ  هک 

هب ار  موصعم  ناماما  ناوریپ  ناتـسود و  دندومنیم  یعـس  دـندرکیم و  ییاهاعدا  غورد  هب  نوگانوگ  ياهفدـه  فلتخم و  ياهناونع  هب 
عبانم زا  یخرب  هب  امـش  رتشیب  عالطا  يارب  دـشیم . رداـص  صاخـشا  نیا  ةراـبرد  یمهم  تاـعیقوت  ور ، نیمه  زا  دـننک ; بلج  دوخ  يوس 

تاعیقوت نانخس  ۀعومجم  ینادجو /  رفعج  هسدقم  تاعیقوت  قودص /  نیدلا  لامک  ینیلک /  موحرم  یفاک  لوصا  مینکیم  هراشا  تاعیقوت 
، راونالاراحب دـننام  ثیدـح  گرزب  ياـهباتک  نینچ  مه  یفجن /  یخـسار  هعبرا  باون  يزاریـش /  یمداـخ  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  ياـهاعد  و 

نخـس تاعیقوت  زا  هدـنکارپ  روط  هب  اـی  دـناهداد و  صاـصتخا  روظنم  نیا  هب  ییاـهلصف  اـی  لـئاسولا و ... كردتـسم  یفاو  هعیـشلا  لـئاسو 
هب عیقوت   " اّما یّبحم )  دیعس  دیهش  رشن  ص 150ـ153 ، يداوج ج 5 ، دیس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  عّیشت  فراعملا  ةرئاد  ر.ك  .) دناهتفگ

يانعم هب  تهابـشیب  هک  هدش  دراو  یهلا  نامرف  رودص  رد  یتایآ  هتبلا  تسا  هدـشن  دراو  میرک  نآرق  رد  تشذـگ  نآ  حیـضوت  هک  ییانعم 
هب عیقوت  هتبلا  لمن 82ـ85 )  ) تسین تشذـگ ـ  خـساپ  يادـتبا  رد  هک  یّماع  يانعم  هب  هکلب  دـش ، هتفگ  هک  یحالطـصا  يانعم  هب  هن  عیقوت ـ 

ریسفت دننام  تسا  هدوب  طابترا  رد  تایآ  ریسفت  اب  هک  یتاعیقوت  ندمآ  تهج  هب  اهنت  مه  نآ  دراد ، دوجو  ریسافت  رد  نآ  یحالطصا  يانعم 
رشن ص 682 ، يزیوح ج 1 ، خیـش  نیلقثلارون  نارهت /  ۀیمالـسالا  ۀیملعلا  ۀبتکملا  رـشن  ص 16 ، یشایع ج 1 ، دوعـسم  نب  دمحم  یـشایع 

نایلیعامسا هسسؤم 

؟ هدش روظنم  ام  يارب  جع ) ) تجح ترضح  زا  هدیسر  ياه  همان  اهاعد و  رد  ییاهمایپ  هچ 

شسرپ

؟ هدش روظنم  ام  يارب  جع ) ) تجح ترضح  زا  هدیسر  ياه  همان  اهاعد و  رد  ییاهمایپ  هچ 

خساپ

نانیمطا مدرم  هک  نیا  يارب  جـع ) ) رـصع ماما  هاگ  فلا ) تسا : هدـش  حرطم  یفلتخم  تاعوضوم  جـع ) ) رـصع ماما  ياههمان  تاعیقوت و  رد 
ربخ تشذگیم  نامدرم  لد  رد  هچنآ  زا  دندرکیم و  حرطم  تاعیقوت  رد  ار  یناهن  ياهزار  ناهنپ و  روما  دـننک  ادـیپ  ترـضح  نآ  هب  یبلق 
مدع بیاغ ، ماما  مان  ندرب  زا  یهن  دننام : تسا  تبیغ  هب  عجار  هدش  حرطم  لیاسم  فارطا  رد  امیقتسم  تاعیقوت  زا  يدادعت  ب )  دندادیم .

 ( ج لـیبق . نیا  زا  يروـما  جرف و  لـیجعت  يارب  اـعد  تبیغ ، ناـمز  رد  رـصع  ماـما  زا  ندرب  هرهب  تیفیک  تبیغ ، ببـس  روـهظ ، تقو  نـییعت 
 ( د تسا . ینامیا  یتدیقع و  لئاسم  هب  عجار  ییاهشـسرپ  هب  خساپ  رد  هدـش ، رداص  بیاغ  ماما  سدـقم  هیحان  زا  هک  یتاعیقوت  زا  يرامش 

یـضعب میلعت  س )  دیلقت . مظعم  عجارم  اهقف و  یـضعب  ییامنهار  داشرا و  ز )  تبیغ . نامز  رد  اهقف  هب  عوجر  دننام  نایعیـش  فیاظو  نییعت 
زا ياهدازآ  ناسنا  ره  دـیدرتیب  اعد : اما  دـنیوج و ... برقت  دـنوادخ  هب  اهنآ  هلیـسو  هب  تبیغ  ناـمز  رد  اـت  نایعیـش  هب  اـهترایز  اـهاعد و 
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يزاسهنیمز نیرتهب  دربیم و  جـنر  اهیناماسبان  زا  نامز  ماما  یعقاو  رظتنم  تسا . رطاـخ  هدرزآ  هتفرگ ، ار  تیرـشب  ناـبیرگ  هک  یتالکـشم 
ینـشور ياههار  الاو ، فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دنادیم . هتـسراو  حلاص و  ياهناسنا  تیبرت  ار  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  رد  باتـش  يارب 

( جـع ) رـصع ماما  ياهدومنهر  نیرتهب  زا  یکی  دـناهداهن . ام  يور  شیپ  شایمارگ  ناردـپ  راوگرزب و  نآ  هک  ییاههار  تسام . يور  شیپ 
يهعماج تالکـشم  زا  یـشخب  هب  مه  اعد ، نیا  فرژ  یناعم  قیمع و  نیماـضم  تسا . هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  ییاـبیز  ياـعد 

هب هک  ياهرود  رد  دراد  تسود  هک  یناملسم  ره  درادیم . نایب  ار  اهنآ  لح  هار  مهو  دراد  صاصتخا  ناملـسم  عماوج  صوصخ  هب  يرـشب ،
: دنک همزمز  زیزع  نآ  اب  هارمه  ار  اعد  نیا  دهد و  رارق  جـع ) ) نامز ماما  هانپ  رد  ار  دوخ  تسیابیم  دـنامب  ظوفحم  اهبیـسآ  زا  دربیم  رس 

ناهانگ زا  مینک و  تعاطا  ار  وت  ات  هدـب  قیفوت  اـم  هب  اـهلاراب  همرحلا ؛ ناـفرع  هینلا و  قدـص  هیـصعملا و  دـعب  هعاـطلا و  قیفوت  اـنقزرا  مهللا  »
... هماقتــسالاو و يدـهلاب  اـنمرکاو  مـیراد .» ساـپ  ار  وـت  تـمرح  میــشاب و  هتــشاد  قداـص  كاـپ و  ياهشیدــنا  تـین و  مـینیزگ و  يرود 
زا هدروآ  راونالاراحب  رد  یـسلجم  همالع  تسا . نیـسای » لآ  ترایز   » هب موسوم  رـصع ، ماما  روهـشم  ياهترایز  زا  یکی  نانجلاحیتافم .) )

هجوت ام  يوس  هب  یلاعتقح و  يوس  هب  ام  هلیـسو  هب  دیدومن  هدارا  هاگره  هدمآ  يریمح  دمحم  هب  جع ) ) رـصعیلو ترـضح  هسدـقم  هیحان 
لمأت و اب  ار  ترایز  نیا  هتایآ »... ینابر  هللایعاد و  ای  کیلع  مالسلا  سی ، لآ  یلع  مالـس  : » هدومرف یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دییوگب  دییامن 

حبصت نیح  کیلع  مالسلا   » هرابرد هلمج  زا  دناهدرک . نایب  ترایز  نیا  زا  یبیجع  رارسا  ناگرزب  یخرب  دیناوخب . نآ  قیمع  یناعم  رد  ربدت 
اب حبـص  دییامن . دای  ار  ماما  بش  حبـص و  ره  هک  تسا  نیمه  شهار  دنیک  ادیپ  برقت  ماما  هب  دیهاوخیم  رگا  دـنیامرفیم  یـسمت » نیح  و 

(. نانجلاحیتافم  ) نیسای لآ  ترایز  اب  بش  دهع و  ياعد 

؟ تسانعم هچ  هب  عیقوت 

شسرپ

؟ تسانعم هچ  هب  عیقوت 

خساپ

، ناگرزب هک  هاتوک  تاملک  زا  تسا  ترابع  نآو  تسا ، هتفرگ  راک  هب  ار  نآ  فرع  هک  تسا  یموهفم  اب  قباـطم  تاـیاور ، ناـسل  رد  عیقوت 
يدهم ترـضح  تاعیقوت  هجیتن  رد  دـندومنیم . هدروآرب  ار  لئاس  هتـساوخ  نآ  ابو  دنتـشادیم ، بوتکم  اههضیرعو  هدیـسر  ياههمان  لیذ 

زا یکی  طسوتو  دنتـشادیم  موقرم  اههمان  لیذ  اههضیرعو  اهلاؤس  باوج  رد  دوخ  كرابم  ّطـخ  هب  ترـضح  هک  دوب  یبلاـطم  ناـمه  (ع )
هتفهن ياهلأسم  زا  لاؤس  نآ  موهفمو  انعم  رد  عیقوت " ، " یحالطـصا يانعم  ظاـحل  هب  هچ  رگا  دـندنادرگیم . زاـب  اـههمان  ناـبحاص  هب  ارفس 
قالطا عیقوت  زین  دوب - هدـشن  لاؤس  نآ  زا  هچ  رگا   - دـشیم رداص  ییادـتبا  تروص  هب  هک  ترـضح  تانایب  رب  دراوم  یخرب  رد  یلو  تسا 

. تسا هدش 

؟ تسا هدشیم  رداص  ترضح  فرط  زا  عیقوت  ینامز  تدم  هچ  رد 

شسرپ
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؟ تسا هدشیم  رداص  ترضح  فرط  زا  عیقوت  ینامز  تدم  هچ  رد 

خساپ

يوار هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدوب  زور  هس  ای  ود  ینیعم  لاؤس  باوج  رد  عیقوت  جورخ  نامز  تدـم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
 . یقرواپ .} مسرپب اهلاؤس  باوج  زا  ات  مدرگزاب  رفعجوبا  يوس  هب  هک  تفگ  نم  بحاص  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـیوگیم : تاـیاور  یخرب  رد 
ربخ ترـضح  باوج  زا  ارم  زور ، هس  زا  دعب  ریفـس  هاگ  نآ  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد  یقرواپ } ح 42 . ص 321 ، ج 51 ، راونالاراحب ،

ياربو هتفرگیم  ترضح  زا  ریفس  هک  تسا  هدوب  یهافـش  باوج ، زین  دراوم  یخرب  رد  یقرواپ } ص 320 . یسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  . } داد
، نامه یقرواپ .  " .} دیور رئاح  هب  هک  دـیدش  رما  امـش  : " دـیوگیم ياهدـع  هب  یتخبون  حور  نب  نیـسح  هکنیا  لثم  تسا . هدروآیم  لئاس 

ماما زا  لئاس  يدروم  رد  هنومن  باب  زا  دشیمن . هداد  یحلاصم  تهج  هب  هدـننک  لاؤس  باوج  زین  دراوم  زا  یخرب  ردو  یقرواپ } ص 309 .
{ یقرواپ ص 320 . نامه ، یقرواپ .  .} دماین باوج  یحلاصم  تهج  هب  یلو  دهد ، يدـنزرف  وا  هب  ادـخ  هک  دـنک  اعد  وا  يارب  هک  تساوخ 
رد هچرگ  تسا . هدمآرد  هطمارق  ءزج  هک  دش  هدهاشم  يزور  دنچ  زا  دعبو  دماین ، باوج  هک  داتسرف  ترضح  يارب  ار  یلاؤس  یسک  هاگو 

یخرب ردو  یقرواـپ } ص 359 . ج 2 ، دـیفم ، داشرا  یقرواـپ .  .} تسا هدـش  هداد  تعاـس  دـنچ  فرظ  اـهلاؤس  باوج  زین  دراوم  زا  یخرب 
ص یـسوط ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  } دوب هدـشن  کشخ  ذـغاک  يور  رب  بکرم  زونه  هک  یلاح  رد  دـمآ  باوج  هک  میناوخیم  تایاور  زا  رگید 
ص 410. ناـمه ، یقرواـپ .  } دوب هدـشن  کـشخ  ذـغاک  يور  رب  بکرم  زونه  هک  یلاـح  رد  دـمآ  باوـج  یخرب  رد  زینو  یقرواـپ } . 316
 . یقرواـپ . } تسا هدوـبن  داـیز  دراوـم  نیا  یلو  دوـب  هدـشن  کـشخ  ذـغاک  يور  رب  بـکرم  زوـنه  هـک  یلاـح  رد  دـمآ  باوـج  یقرواـپ }

{ یقرواپ ص 183 . ج 53 ، راونألاراحب ،

؟ تسا هدوب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  دوخ  ّطخ  هب  تاعیقوت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  دوخ  ّطخ  هب  تاعیقوت  ایآ 

خساپ

هدوب ع )  ) ماما روتـسد  اب  ارفـس  ّطخ  هب  زین  یخربو  هدوب ، ترـضح  دوخ  ّطخ  هب  تاعیقوت  یخرب  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  هعومجم  زا 
تسد هب  ار  شباوجو  مداتـسرف  هسدقم  هیحان  هب  ار  یلکـشم  لئاسم  يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  طسوت  : " دیوگیم بوقعی  نب  قاحـسا  تسا .

زا : " دیوگیم يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  یقرواپ } ص 349 . ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " . } متـشاد تفایرد  ع )  ) نامز ماما  كرابم  ّطخ 
: دیامرفیم قودـص ؛ خیـش  یقرواپ } ص 33 . ناـمه ، یقرواـپ .  " . } متخانـشیم بوخ  ار  شّطخ  هک  دـش  رداـص  یعیقوـت  هسدـقم  هیحاـن 
ص 24. ج 3 ، هیناـمعنلا ، راونا  یقرواـپ .  " . } تسا دوجوم  نم  دزن  نونکا  دـش  رداـص  مردـپ  يارب  ع )  ) ناـمز ماـما  ّطـخ  هب  هک  یعیقوـت  "

ياربو دـندومن  هرجاشمو  فالتخا  یعوضوم  رد  نایعیـش  زا  یتعامج  اب  ینیوزق  مناغیبا  نبا  : " دـیوگیم يرماعورمعوبا  خیـش  یقرواـپ }
". دـش رداص  ع )  ) ماما كرابم  ّطخ  هب  نانآ  همان  باوج  سپ  دـندناسر . ضرع  هب  ار  ناـیرجو  هتـشون  هسدـقم  هیحاـن  هب  ياهماـن  عازن ، عفر 
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ایو هتشاد  هارمه  هب  قدص  دهاوشو  نئارق  تاعیقوت ، هک  دوشیم  مولعم  تایاور  نیا  زا  یقرواپ } ص 178 . ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  }
هک دراد  دوجو  یتایاور  لباقم ، رد  نکیل  تسا . هتفرگیم  رارق  نانآ  لوبق  دروم  اذـلو  دنتخانـشیم ، ار  وا  طـخ  تسد  ترـضح ، باحـصا 

تاعیقوت دـیوگیم : هَّللا  ۀـبه  رـصن  وبا  تسا . هدـش  هتـشون  ترـضح  رما  هبو  ناریفـس  ّطخ  هب  هکلب  هدوبن  ترـضح  ّطخ  هب  تاعیقوت  یخرب 
يارب نامثع  نب  دّمحمو  دیعـس  نب  نامثع  هلیـسو  هب  دشیم  رداص  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  نامز  رد  هک  یّطخ  نامه  هب  ع )  ) رمالابحاص

{ یقرواپ ص 346 . ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  . } تشگیم رداص  نایعیش 

؟ تسا هدش  رداص  هسدقم  هیحان  زا  عیقوت  رادقم  هچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  رداص  هسدقم  هیحان  زا  عیقوت  رادقم  هچ 

خساپ

دّمحم نـب  یلع  هـب  عـیقوت   - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  دوجوم  تیودـهم  رداـصم  رد  رتـشیب  اـی  عـیقوت  داـتفه  دودـح 
ص 510. ناـمه ، یقرواـپ .  .} شردـپ گوـس  رد  يرْمَع  رفعج  یبا  هـب  عـیقوت   - 2 یقرواپ } ص 516 . نیدـلا ، لامک  یقرواـپ .  .} يرَمَس
 . یقرواـپ .} بوقعی نب  قاحـسا  هب  عیقوت   - 4 یقرواپ } ص 459-463 . نامه ، یقرواـپ .  .} یمق هَّللادـبع  نب  دعـس  هب  عیقوت   - 3 یقرواپ }

ص ج 53 ، راونـألاراحب ، یقرواـپ .  .} شلئاـسم باوج  رد  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  هب  عیقوت   - 5 یقرواپ } ص 483 . نامه ،
عیقوت  - 7 یقرواپ } ح 1 . ص 81 ، ج 99 ، نامه ، یقرواپ .  .} ترـضح ترایز  هرابرد  يریمح  هب  يرگید  عیقوت   - 6 یقرواپ } . 151-170

 . یقرواپ .} ینامی لـضف  نب  نسح  هب  عیقوت   - 8 یقرواپ } ص 509 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  .} يدنجخ حلاص  یبا  نب  رـضخ  نب  دـمحا  هب 
 - 10 یقرواپ } ص 510 . نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  .} دّـمحم رفعجوبا  شدـنزرفو  ورمعوبا  هب  عیقوت   - 9 یقرواپ } ص 520 . ج 1 ، یفاک ،

، یـسوط ۀبیغلا ، یقرواپ .  .} باّذـک رفعج  ّدر  رد  عیقوت   - 11 یقرواپ } ص 486 . نامه ، یقرواپ .  .} يراـیزهم میهاربا  نب  دّـمحم  هب  عیقوت 
عیقوت  - 13 یقرواپ } ح 19 . ص 303 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، یقرواـپ .  .} ییارداـم نسح  نب  دـمحا  هب  عیقوت   - 12 یقرواپ } ص 287 .

ص نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  .} اشو زجاـح  هب  عیقوت   - 14 یقرواپ } ص 295 . ج 51 ، نامه ، یقرواپ .  .} حوریبا نب  دـمحا  هصق  هراـبرد 
گرم زا  دعب  حلاص  نب  دّمحم  هب  عیقوت   - 16 یقرواپ } ص 524 . ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  .} رفعج نب  دّمحم  هب  عیقوت   - 15 یقرواپ } . 493

ص 286. ۀـمامالا ، لئالد  یقرواـپ .  .} يرَمَـس هماـن  باوج  رد  عیقوت   - 17 یقرواپ } ص 328 . ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  .} ییاـتربع
همان باوج  رد  عیقوت   - 19 یقرواپ } ص 699 . ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  یقرواپ .  .} میناف لها  زا  يدرم  لاؤس  باوج  رد  عیقوت   - 18 یقرواپ }

، یفاک یقرواپ .  .} فسوی نب  دّـمحم  همان  باوج  رد  عیقوت   - 20 یقرواپ } ص 415 . یـسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  .} يزورم نسح  نب  دّمحم 
 - 22 یقرواپ } ص 520 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  .} يدـسا رفعج  نب  دّـمحم  ياهلاؤس  باوج  رد  عیقوت   - 21 یقرواپ } ص 519 . ج 1 ،
نب دّـمحم  هب  عیقوت   - 23 یقرواپ } ص 266 . ج 25 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  .} یخرک لـاله  نب  یلع  نب  دّـمحم  هب  تـالغ  ّدر  رد  عیقوت 

{ یقرواپ ص 523 . ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  .} نزاخ نسح  نب  دمحا  يارب  عیقوت   - 24 یقرواپ } ص 509 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  .} ناذاش
ریمـض زا  نداد  ربـخ  رد  عیقوت   - 26 یقرواپ } ص 497 . نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  .} يرعـشا قاحـسا  نب  دّـمحم  نب  یلع  يارب  عیقوت   - 25

، ۀـبیغلا یقرواـپ .  .} ینیوزق مناـغیبا  نبا  هماـن  باوج  رد  عیقوت   - 27 یقرواپ } ص 525 . ج 1 ، یفاک ، یقرواـپ .  .} نامیلـس نب  هَّللادـیبع 
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رد عیقوت   - 29 یقرواپ } ص 20-22 . ج 52 ، راونـألاراحب ، یقرواـپ .  .} زاـمن میلعت  تیفیک  رد  عیقوت   - 28 یقرواپ } ص 285 . یسوط ،
دّمحم همان  باوج  رد  عیقوت   - 30 یقرواپ } ص 63 . ج 2 ، ةاورلا ، عماج  یقرواپ .  .} داتسرف ترـضح  يارب  ناذاش  نب  دّمحم  هچنآ  باوج 

ص 519. ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  .} ـالع نب  مساـق  تساوخ  باوج  رد  عیقوت   - 31 یقرواپ } ص 493 . نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  .} ذادزی نب 
هک یلئاس  باوج  رد  عیقوت   - 33 یقرواپ } ص 494 . نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  .} ضبر لها  زا  يدرم  همان  باوج  رد  عیقوت   - 32 یقرواپ }

ص 521. ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  .} دـیمحلادبع نب  نسح  هب  عیقوت   - 34 یقرواپ } ص 373 . یسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  .} دوب هدیـسر  مق  زا 
لاؤس باوـج  رد  عـیقوت   - 36 یقرواپ } ص 415 . یـسوط ، ۀـبیغلا ، یقرواـپ .  .} یبرع رفعج  نب  دّـمحم  قـیثوت  رد  عـیقوت   - 35 یقرواپ }

ج 2، جاجتحا ، یقرواپ .  {.؛ دیفم خیش  هب  لوا  عیقوت   - 37 یقرواپ } ص 197 . ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  .} دّمحم نب  رضخ  نسحلاوبا 
نب یلع  هماـن  باوج  رد  عـیقوت   - 39 یقرواپ } ص 498 . ج 2 ، نامه ، یقرواـپ .  {.؛ دـیفم خیـش  هب  مود  عیقوت   - 38 یقرواپ } ص 497 .

ص 495. نیدـلا ، لاـمک  یقرواـپ .  .} رمـشک نب  دّـمحم  هماـن  باوج  رد  عیقوت   - 40 یقرواپ } ص 94 . همالع ، لاجر  یقرواـپ .  .} هیوباـب
هماـن باوج  رد  عیقوت   - 42 یقرواپ } ص 186 . ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  .} نادـمح نب  رفعج  هماـن  باوج  رد  عیقوت   - 41 یقرواپ }

ص 315. یـسوط ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  .} ءالع نب  مساق  نب  نسح  هب  عیقوت   - 43 یقرواپ } ص 524 . ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  .} داـیز نب  یلع 
هعقر باوــج  رد  عــیقوت   - 45 یقرواـپ } ص 493 . نیدــلا ، لاــمک  یقرواــپ .  .} سیلح یبا  نـب  مساــقلایبا  هـب  عـیقوت   - 44 یقرواـپ }

 - 47 یقرواپ } ص 303 . ج 51 ، راونـألاراحب ، یقرواـپ .  .} نسح نب  دـمحا  رب  عیقوت   - 46 یقرواپ } ص 488 . نامه ، یقرواـپ .  .} یخلب
اربک تبیغ  عوضوم : تاعیقوت . رگیدو  یقرواپ } ص 184 . ج 53 ، نامه ، یقرواپ .  .} ماّمه نب  دّمحم  هب  عیقوت 

؟ تسا هدش  رداص  هسّدقم  هیحان  زا  ياهمان  زین  اربک  تبیغ  رصع  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  رداص  هسّدقم  هیحان  زا  ياهمان  زین  اربک  تبیغ  رصع  رد  ایآ 

خساپ

هدرک لقن  هدش  هداتـسرف  دیفم ؛ خیـش  يارب  ع )  ) يدهمترـضح هسدقم  هیحان  زا  هک  ار  ياهمان  ود  جاجتحالا "  " باتک رد  یـسربط ؛ خـیش 
 . یقرواپ . } تسا هداد  ربخ  هراشاو  زمر  روط  هب  لئاسم  یخرب  زا  زینو  هدـش  یلاعو  حیحـص  بلاطم  یخرب  هب  هراـشا  هماـن  ود  نیا  رد  تسا .
وا تسد  هب  دـیفم ؛ خیـش  تافو  زا  لبق  لاس  هس  يرجه  لاس 410  رفـص  هام  رخاوا  رد  لّوا  همان  یقرواـپ } ص 597-602 . ج 2 ، جاجتحا ،
زا دـعب  تقیقح  رد  نیاو  تسا . هدیـسر  وا  تسد  هب  خیـش  تافو  زا  لـبق  لاـس  کـی  ینعی  يرجه  لاس 412  رد  مود  هماـنو  تسا . هدیـسر 
لاس رد  اربک  تبیغ  عورشو  ارغص  تبیغ  ياهتنا  نامه  هک  تسا  مراهچ  ریفس  يرمـس  دّمحم  نب  یلع  خیـش  تافو  زا  لاس  داتـشه  تشذگ 

هدافتـسا مالک  نیا  زاو  تسا . هدروآ  تسا  زاجح  هب  لصتم  هک  ياهقطنم  زا  ار  هماـن  نیا  دـیوگیم : لّوا  هماـن  هدنتـسرف  تسا . يرجه   329
. دناهداتـسرف دـیفم ؛ خیـش  هب  صاوخ  زا  یخرب  طسوت  هب  ار  همان  نیاو  تسا ، هدوب  نکاس  زاجح  یحاون  رد  ماگنه  نآ  رد  ماـما  هک  دوشیم 
هب لاس  نامه  هجح  يذ  هاـم  هبنـشجنپ 23  زور  ردو  دش . هداتـسرف  خیـش  يارب  هسدقم  هیحان  زا  لاس 412  لاوش  هاـم  لوا  رد  زین  مود  هماـن 

يدهم ترـضح  يالما  هب  باطخ  ود  ره  تسا . هدوب  دصاق  تسد  رد  هار  نیب  رد  مک  زور  تفهو  هام  هس  ینعی  تسا . هدیـسر  خیـش  تسد 
. دوشیم هدافتـسا  مود  هلاسر  ّصنو  یلوا  هلاسر  رهاظ  زا  هک  هنوگ  نامه  هدوب  ع )  ) نامز ماـما  دزن  نیدـمتعمو  تاـقث  زا  یخرب  ّطـخو  (ع )
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هب تاملک  نآ  رد  ماما  تسا . همان  تحـص  رب  یهاوگو  تداهـش  هک  تسا  ماما  دوخ  ّطخ  زا  مک  يرطـس  دـنچ  هب  نّیزم  هماـن  ود  ره  رخآو 
عّلطم نآ  رب  شباحـصا  زا  نیقثوم  ات  درادرب  ار  نآ  زا  ياهخـسن  یلو  درادـب ، یفخم  سک  ره  زا  ار  هلاسر  نیا  ات  دـنکیم  رما  دـیفم ؛ خـیش 

{ یقرواپ . 141ù140 ص يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  یقرواپ .  . } دناسرب اهنآ  عالطا  هب  ًاهافش  ای  هدش 

رب مالسلاهیلعيدهم  ماما  زا  هدش  رداص  عیقوت  ود  دنس 

هراشا

؟ تسا تابثا  لباق  هنوگچ  هللا  ۀمحردیفم  خیش 

شسرپ

؟ تسا تابثا  لباق  هنوگچ  هللا  ۀمحردیفم  خیش  رب  مالسلاهیلعيدهم  ماما  زا  هدش  رداص  عیقوت  ود  دنس 

خساپ

نیا لقان  اهنت  هک  یسربط  خیش  هچ  رگ  دیـشیدنا ، ياهراچ  نآ  رابتعا  ياربو  هداد  رارق  هجوت  دروم  ناوتیم  یتاهج  زا  ار  عیقوت  ود  نیا  دنس 
هبون هب  نیا  هک  هدروآ  باسح  هب  تامّلسم  زا  ار  تیاور  ود  نیا  یـسربط   - 1 تسا . هدرک  لقن  دنس  نودبو  ًالـسرم  ار  اهنآ  تسا  عیقوت  ود 
فذح ار  اهنآ  دنس  عیقوت ، ود  نیا  حوضوو  ترهش  تهج  هب  یسربط  هک  تسا  نکممو  دراد . وا  دزن  دنس  تحص  هب  داقتعا  رب  تلالد  دوخ 

ياهربخ زینو  تسا  تیاور  ود  نیا  رد  هک  یلاع  نیماضم   - 2 تسا . هدرک  فذح  ار  تایاور  زا  يرایسب  دنس  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک 
هک يرماو  تسا . ع )  ) يدـهم ترـضح  هب  باستناو  عیقوت  ود  نیا  قدـص  دـهاوش  هلمج  زا  زین  هدـش  هراشا  اـهنآ  هب  ود  نآ  رد  هک  یقداـص 

ار دیفم  خیش  ياثر  رد  ع )  ) نامز ماما  هب  بوسنم  راعـشا  هکنآ  زا  دعب  ینارحب  ثّدحم  هکنیا  تسا  عیقوت  ود  نیا  هب  نانیمطا  دایدزا  بجوم 
هکنآ زا  دـعب  تسین ، دـیعب  دـیفم  خیـش  هب  تبـسن  ع )  ) نامز ماما  زا  راعـشا  نیا  : " دـیامرفیم دوب ، هدـش  هتـشون  وا  ربق  رب  هک  دـنکیم  لـقن 

هاـگ نآ  ... " تسا . هدوـب  یناوارف  لـالجاو  مـیظعت  رب  لمتـشم  هـک  یتاـعیقوت  دـش ، هداتـسرف  خیـش  يارب  ع )  ) ترـضح هیحاـن  زا  یتاـعیقوت 
خیـش هیکزت  رد  قیرط  ود  بلح " لها  لاؤس   " هب فورعم  مودعملا  یفن  یلا  مولعلا  جهن  هلاسر  رد  یّلح  قیرطب  نب  ییحی  خیـش  : " دیوگیم

ب) تسا . هدش  رکذ  بتک  رگیدو  هعنقم  زا  وا  فیناصت  رد  هک  يروط  نآ  نیرهاط ،: همئا  زا  وا  لقن  تحـص  فلا ) تسا : هدرک  رکذ  دیفم 
هب همان  ود  هئابآ - یلعو  هیلع  همالـسو  هَّللاتاولـص   - رمالا بحاص  هک  تسا  هداد  رارق  لوبق  درومو  هدرک  تیاور  هعیـش  مومع  هک  ار  هچنآ 

هیکزتو حدم  رد  ریبعت  نیرتالاب  نیاو  تسا ، ... دـیدس " ردارب  يوس  هب   " همان ناونعو  همان ، کی  لاس  ره  رد  هک  وحن  نیا  هب  تسا  هتـشون  وا 
زینو تسا . عامجا  دروم  عیقوت  ود  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  قیرطبنبا  راتفگ  تسا . همئا  نیـشناجو  تما  ماما  راتفگ  رد  دیفم  خیـش  يانثو 

نآ دنس  اذلو  هدوب  املع  عامجا  دروم  هک  تسا  یثیداحا  مسق  زا  عیقوت  ود  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  جاجتحا "  " همدقم رد  یسربط  مالک  زا 
دیفم خیـش  ار  وا  ع )  ) ناـمزلابحاص : " دـیوگیم دـیفم  خیـش  همجرت  رد  ءاـملعلا " ملاـعم   " رد بوشآ  رهـش  نبا  تسا . هدرکن  رکذ  ار  ود 
دیفم خیش  هب  ترـضح  عیقوت  یقرواپ } مقر 765 . ص 113 ، ءاملعلا ، ملاعم  یقرواپ .  } رد هک  تسا  يزیچ  نامه  وا  دارم  ًارهاـظ  ... " دـیمان .
رتشیب : " دـیوگیم جاجتحا "  " باتک همدـقم  رد  یـسربط   - 3 ... " دیفملا . خیـشلا  دیـشرلا ، ّیلولاو  دـیدسلا  خألل  : " دومرف هک  تسا  هدـمآ 

زا 1779تیودهم هحفص 772 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لیلد اب  نآ  تقفاوم  تهج  هب  ایو  تسا ، تیاور  نآ  رب  عاـمجا  دوجو  تهج  هب  اـی  میروآیمن  ار  اـهنآ  دنـس  مینکیم  لـقن  هک  ار  یتاـیاور 
زا زین  عیقوت  ود  نیا  یقرواـپ } ص 14 . جاجتحا ، همدـقم  یقرواپ .  ... " . } قفاومو فلاخم  نیب  اهباتکو  اههریـس  رد  نآ  ترهـش  ایو  لـقع 
اربک تبیغ  رـصع  لیاوا  رد  ار  یتاعیقوتو  اههمان  نینچ  رودـص  ياـضتقا  زین  یمومع  تحلـصم   - 4 تسین . یلاـخ  لاـمتحا  هس  نیا  زا  یکی 

هب اههمان  نیا  نداتسرف  اب  هکنیا  رگیدو  دناسرب . ار  مزال  تاروتـسد  شنایعیـش  تعامج  هب  اههمان  نیا  اب  ترـضح  هکنیا  یکی  تسا . هتـشاد 
. دـنک قیوشت  اربک  تبیغ  رـصع  رد  وا  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  هدرک ، تیبثت  ار  وا  تماعزو  تسایر  دـیفم ؛ خیـش  لاثما  حـلاص  ياملع  تسد 

". نسحلاابا ای  یخیش ! ای  : " دومرف وا  هب  باطخ  هیوبابنبا  هب  دوخ  همان  رد  هک  هنوگ  نامه 

؟ هچ ینعی  تسا ، مالسلاهیلعيدهم  ترضح  يوگلا  مالسلااهیلعارهز  ترضح  هکنیا 

شسرپ

؟ هچ ینعی  تسا ، مالسلاهیلعيدهم  ترضح  يوگلا  مالسلااهیلعارهز  ترضح  هکنیا 

خساپ

هب تبقاعو  نیقی  حور  تساوخردو  اههنتفو  تلالـض  زا  نایعیـش  تیفاع  يارب  اعد  زا  دـعب  دوخ ، كرابم  طخ  هب  یعیقوت  رد  ع )  ) نامز ماما 
يارب ص )  ) ادـخ لوسر  رتـخد  همطاـف  " " ؛ ۀنـسح ةوسأ  یل  ص )  ) هَّللا لوسر  ۀـنبا  یفو  : " دـیامرفیم دـنچ  يروـما  هب  رکذـتو  اـهنآ  يریخ 

ای راتفگ  مادـک  ع ،)  ) يدـهم ترـضح  هکنیا  رد  تسوکین ". ییوگلاو  هوسا  یقرواـپ } ح 245 . ص 286 ، یـسوط ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  } نم
هراشا نآ  دروم  هس  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  نایب  یناوارف  تـالامتحا  دـناهداد ، رارق  شیوخ  قشمرـس  ار  س )  ) همطاـف ترـضح  راـتفر 
ناطلـس چیه  تعیب  مه  ع )  ) يدـهم ترـضح  درکن . تعیب  یملاظ  مکاح  چـیه  اب  شفیرـش  رمع  نایاپ  ات  ع )  ) ارهز ترـضح   - 1 مینکیم :

باوج رد  ترـضح  دنتفریذپن . ار  ناشیا  تماما  نایعیـش ، زا  یخرب  هک  تسا  نیا  همان  نیا  رودـص  نأش   - 2 درادـن . ندرگ  رب  ار  يرگمتس 
امش رب  یکش  چیه  هک  ياهنوگ  هب  ددرگ  راکشآ  امـش  رب  قح  هک  مدرکیم  نانچ  نآ  مدوب  زاجمو  متـسناوتیم  رگا  : " دومرف اهنآ  درکلمع 
زاب يارب  هاگ  چیه  دش ، بلـس  ع )  ) یلع ترـضح  زا  تموکح  قح  هکنیا  اب  ناشیا  تسا . ع )  ) ارهز ترـضح  نم  يادتقم  یلو  دنامن ، یقاب 
ریغ ياههار  نارود ، نیا  رد  مّقح  قاقحا  ياربو  منکیم  يوریپ  ناشیا  زا  زین  نم  درکن ، هدافتـسا  يداع  ریغ  بابـسا  زا  تفـالخ ، ندـنادرگ 

ببـس هب  دوبن  امـش  زا  يریگتـسدو  تیادـه  هب  ام  قایتشاو  هقالع  رگا  : " دـناهدومرف هماـن  خـساپ  رد  ترـضح   - 3" میامیپیمن . ار  يداـع 
هک يروط  نامه  دیامرفب : دهاوخیم  ع )  ) ارهز ترضح  هب  هراشا  اب  ماما ، " میدشیم . نادرگ  يور  نامدرم  امش  زا  میاهدید ، هک  ییاهملظ 

يارب اعد  زا  ناشیا  هک  دشن  ببس  مادک  چیه  دندرک ، هشیپ  ناناملسم  هک  یتوکسو  دنتشاد  اور  تیذاو  رازآ  ع )  ) ارهز ترضح  هب  نانمشد 
اعدو يزوسلد  زاو  منکیم  لمحت  ار  اهراکناو  اـهملظ  نیا  زین  نم  دنتـشادیم ، مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  هکلب  دنـشکب ، تسد  ناناملـسم 

. مراذگیمنورف يزیچ  امش  يارب  ییامنهارو و ...

مادک رد  میرگیم ،» نوخ  دوش  مامت  مکشا  رگا  منکیم و  هیرگ  تیارب  ، » هک مالسلا » هیلع  » نیسح ماما  هرابرد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  نخـس  نیا 
؟ تسا هدش  لقن  ترایز 

شسرپ
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رد میرگیم ،» نوخ  دوش  مامت  مکشا  رگا  منکیم و  هیرگ  تیارب  ، » هک مالسلا » هیلع  » نیسح ماما  هرابرد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  نخس  نیا 
؟ تسا هدش  لقن  ترایز  مادک 

خساپ

کـشا ياج  هب  منکیم و  هیرگ  تیارب  ماش  حبـص و  منک ... يرای  ار  وت  البرک  رد  ات  مدوبن  تخادنا  ریخأت  ارم  راگزور  رگا  : » هک هلمج  نیا 
هیلع » نیـسحماما هرابرد  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  زا  هک  تسا  هسّدقم  هیحان  ترایز  زا  یتالمج  همجرت  منکیم ،» يراج  مناگدید  زا  نوخ 

باب 19. ح 1 ، ص 274 ، ج 101 ، راونالاراحب ، ( 3 (. 3) تسا هدش  لقن  مالسلا »

دجاسم ترضح و 

نارکمج دجسم 

مق رد  دنیامرفیم  دوشیمن . لوبق  منکیم  اعد  هچ  ره  موشیمن  یضار  هفایق  هب  متـسه و  دنـسپتخس  یلیخ  جاودزا  رد  متـسه  هلاس  يرتخد 28 
تسیچ دروم  نیا  رد  امش  رظن  دنریگیم  دارم  ماما  زا  دنزادنیب ، همان  ماما  يارب  رگا  هک  تسا  ییاج  نارکمج  )

شسرپ

رد دنیامرفیم  دوشیمن . لوبق  منکیم  اعد  هچ  ره  موشیمن  یضار  هفایق  هب  متسه و  دنسپتخس  یلیخ  جاودزا  رد  متسه  هلاس  يرتخد 28 
تسیچ دروم  نیا  رد  امش  رظن  دنریگیم  دارم  ماما  زا  دنزادنیب ، همان  ماما  يارب  رگا  هک  تسا  ییاج  نارکمج   ) مق

خساپ

بآ رد  هتـشون و  ذـغاک  رب  ار  نآ  دـیتشاد  یتجاح  رگا  يربک  تبیغ  نامز  رد  دـننکیم : لقن  نانجلا  حـیتافم  رد   ) ; یمق ) ثدـحم  موحرم 
نآ رد  ار  اـههمان  تـسا و  ناور  بآ  ياراد  هـک  دراد  رارق  یهاـچ  زین  نارکمج  رد  دــسرب . ناـشیا  كراـبم  تـسد  هـب  اـت  دــیزادنیب  ناور 

ار همان  ناوتیم  دـشابیمن و  نارکمج  هاچ  صوصخم  رما  نیا  هتبلا  دـهدب ; ار  ناشیا  دارم  ( 7  ) تجح ترـضح  هک  نیا  دیما  هب  دنزادنایم 
تخادنا یناور  بآ  ره  رد 

؟ هعمج ياهبش  ای  هدش  هیصوت  هبنشراهچ  ياهبش  رد  جع ) ) نامز ماما  ندید  تهج  نارکمج ، دجسم  هب  نتفر 

شسرپ

؟ هعمج ياهبش  ای  هدش  هیصوت  هبنشراهچ  ياهبش  رد  جع ) ) نامز ماما  ندید  تهج  نارکمج ، دجسم  هب  نتفر 
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خساپ

تدابع و ماجنا  دوصقم ، هکلب  تسین  جع )  ) نامز ماما  ترـضح  ندید  نارکمج ، دجـسم  هب  نتفر  زا  یلـصا  دوصقم  ًالوا  اریز  مادک . چـیه 
نیا دییوگب  مدرم  هب  دومرف : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  هب  جع ) ) نامز ماما  هک  روطنامه  تسا ، جع ) ) نامز ماما  زامن  ّتیحت و  زامن  ندـناوخ 

هبنـشراهچ و ياهبش  ناگرزب  زا  یـضعب  تدابع  نیا  ماجنا  يارب  دـیهد . ماجنا  ادـخ  تدابع  ناـکم  نیا  رد  تسا ، كراـبم  نیمز  زا  هعطق 
تـسا نکمم  جع ) ) نامزلا بحاص  ندید  هب  نارکمج  رد  ییاهبش  نینچ  رد  ناسنا  هک  تسانعم  نیدـب  نآ  و  دـناهدرک . هیـصوت  ار  هعمج 

ام هک  یتقو  تسا . یهلا  تیاضر  بسک  ینید و  تیبرت  يزاـسدوخ و  تسا ، ییاـهن  فدـه  مهم و  رایـسب  اـم  يارب  هچنآ  ًاـیناث  دوش . قفوم 
دوخ هکلب  دوشیم ، نکمم  یناسآ  هب  جع ) ) نامز ماما  اب  رادـید  تقو  نآ  میدـش ، ترـضح  نآ  نیتسار  وریپ  میتفای و  دنـسپ  يدـهم  تیبرت 

رد دـنرادیم و  تسود  رایـسب  ار  دوخ  یعقاو  نایعیـش  (ع ،) ناـماما نوـچ  دـیامنیم . یـشکرس  اـم  زا  دباتـشیم و  اـم  يراـی  هب  جـع ) ) ماـما
. دننکیم ییوجلد  نانآ  زا  دنسریم و  اهنآ  دایرف  هب  تالکشم 

؟ دراد تیدنس  نارکمج و ... دجسم  رد  نامز  ماما  تیؤر  يارب  هبنشراهچ  لهچ  نداد  رارق  رایعم  ایآ 

شسرپ

؟ دراد تیدنس  نارکمج و ... دجسم  رد  نامز  ماما  تیؤر  يارب  هبنشراهچ  لهچ  نداد  رارق  رایعم  ایآ 

خساپ

ماما زا  هک  یشیامرف  لیلد  هب  و  تسا . هدوب  نارگید  یشعرم و  یفجن  هللا  تیآ  نوچ  یگرزب  ناملاع  هریس  نارکمج  دجسم  رد  نتفرگ  هلچ 
تعکر ود  هک  تسا  نآ  دننام  دروآ  اجب  نارکمج  دجسم  رد  ار  صوصخم  زامن  تعکر  سک 2  ره  هک  نیا  رب  ینبم  هدش  لقن  جع )  ) نامز

زا ییاهشخب  دناهدوب . لئاق  ياهداعلا  قوف  تیمها  سدقم  ناکم  نیا  رد  روضح  هب  تبـسن  املع  همه  دشاب ، هدـناوخ  همظعم  هبعک  رد  زامن 
، نارکمج سدقم  دجـسم   « مان هب  یباتک  رد  نارکمج  دجـسم  هچخیرات  نوماریپ  یبلاطم  هوالع  هب  دجـسم  نیا  هب  تبـسن  املع  هژیو  تیانع 

نامزلا بحاص  هاگیلجت  نارکمج  سدقم  دجـسم  یمیظع ، ریم  رفعج  دیـس   - P . } تسا هدش  يروآ  عمج  جـع )  ) نامزلا بحاص  هاگیلجت 
{P 1415 ق ) تلاسر ، تاراشتنا  مق : ( ) جع )

تسا بش  زامن  ندناوخ  تقو  یک  , دراد تحص  هتفگ  نیا  ایآ  دراد  يرتشیب  تیحجرا  هبنشراهچ  ياه  بش  نارکمجدجسم  هب  نتفر  دنیوگ  یم  يا  هدع 
؟  نآرخآای بش  لوا 

شسرپ

ندناوخ تقو  یک  , دراد تحـص  هتفگ  نیا  ایآ  دراد  يرتشیب  تیحجرا  هبنـشراهچ  ياه  بش  نارکمجدجـسم  هب  نتفر  دنیوگ  یم  يا  هدع 
؟  نآرخآای بش  لوا  تسا  بش  زامن 
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خساپ

دنکیم تاقالمار  ترضح  دناوخب  ار  جع )  ) نامز ماما  زامن  هفوک  هلهس  دجسم  رد  هبنـشراهچ  بش  لهچ  یـسک  رگا  هک  تسه  يربخ  رد 
هطبار رد  دوشیم . ناشیا  نیلسوتم  هب  ترضح  فرط  زا  یصاخ  تیانع  هبنشراهچ  بش  ردنیوگیم  ینینموم  مه  نارکمج  دجـسم  رد  اذل 
تعاس ادودح  هک  درک  باسح  نآ  عولط  دیـشروخبورغ و  زا  دـیاب  ار  بش  همین  حبـص . ناذا  ات  دـشابیم  بش  همین  زا  نآ  تقو  بش  زامن 
J} درادن یلاکشا  دوشعقاو  ناذا  رد  مه  رتو  عفش و  زامن  رگا  دشابیمدادماب و  کی  تعاس  لاس  لوا  همین  مسر  تقو  هب  بش و  هدزاود 

. دیهد حیضوت  دوش , یم  هتشون  نارکمج  دجسم  رد  هک  ییاه  همان  دروم  رد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  دوش , یم  هتشون  نارکمج  دجسم  رد  هک  ییاه  همان  دروم  رد 

خساپ

صوصخ نیا  رد  راهطا  ءهمئازا  یتایاور  تسا و  یمالـسا  روتـسد  کی  هاچ ,  ای  يراج  بآ  رد  نآ  نتخادنا  تجاح و  ءهمان  نتـشون  لصا 
هقلح کی  نوچ  مه  نارکمج  سدقم  دجسم  رد  ( 1 : .) دومرف قداص 7 ماما  ترـضح  هک  هدمآ  ریازلا  ۀفحت  رد  هلمج  زا  تسا ,  هدش  دراو 
لیذ نانجلا ,  حیتافم  یمق ,  ثدحم  یقروا 1. پـ . ) دنزادنا یم  روبزم  هاچ  رد  دنسیون و  یم  تجاح  ءهمان  نادنمتجاح  اذل  دراد , دوجو  هاچ 

 . تجاح هعقر  ناونع 

ای تسا  قثوم  نارکمج  سدقم  دجسم  هبطوبرم  ربخ  ایآ  دییامرفب  مدنمشهاوخ  متسه ,  اضرهش  ياه  ناتسرنه  زا  یکی  یـشرورپ  نواعم  بناج  نیا 
؟ ریخ

شسرپ

قثوم نارکمج  سدقم  دجسم  هبطوبرم  ربخ  ایآ  دییامرفب  مدنمشهاوخ  متسه ,  اضرهش  ياه  ناتسرنه  زا  یکی  یـشرورپ  نواعم  بناج  نیا 
؟ ریخ ای  تسا 

خساپ

رکـشت دینک  یم  تیاده  قح  هار  هب  ار  نانآ  دینک و  یم  شالت  ناناوج  يرکف  يونعم و  شرورپ  رد  هک  یلاعبانج  زا  یگنهرف !  زیزع  ردارب 
موجه دروم  اـم  زیزع  روشک  هک  ینونک  ساـسح  ناـمز  رد  ناـناوجون  ناـناوج و  تیادـه  میراد .  ّتیقفوم  يوزرآ  امـش  يارب  مینک و  یم 
تسد هب  رفن  کی  رگا  دومرف : یلع 7 هب  6 ربمایپ تسا .  يرورض  مزال و  هتفرگ ,  رارق  رابکتسا  يایند  يوس  زا  یناطیش  تائاقلا  میظع  رکشل 

ج 4 ص 3443 ۀمکحلا , نازیم  يرهـش ,  ير  يدمحم  یقروا 3. پـ .)( ) دـباتب نآ  رب  باـتفآ  هچ  نآ  زا  تسا  رت  شزرا  اـب  دوش  تیادـه  وت 
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دجاسم زا  یکی  هک  تفگ  دیاب  نارکمج  دجـسم  دروم  رد  تسا و  ادخ  یگدـنب  تدابع و  زکارم  نیرتهب  زا  یکی  دجـسم  هک  تسین  یکش 
ترضح دجسم  نیا  ءهرابرد  تسا .  هدیشخب  نادب  یـصاخ  يونعم  ياضف  7 رصع یلو  ترـضح  نادنمتدارا  نارئاز و  موجه  تسا .  سدقم 

نسح هب  ترضح  نآ  لیکو  ای  يدهم  ترضح   ) هدوب يرادیب  رد  نارکمج  سدقم  دجـسم  ناتـساد  دیامرف : یم  يزاریـش  مراکم  هّللا  تیآ 
گرزب ياملع  تسا و  هدش  لقن  فورعم  بتک  رد  نآ  تیاورو  نک )  انب  دجـسم  اج  نیا  رد  هک  هدومرف  وا  هب  يرادـیب  رد  ینارکمج  ءهلثم 
ءهمالع ص 496  دیدج , تائاتفتـسا  يزاریـش ,  مراکم  هّللا  تیآ  یقروا 1. پـ  ) موحرم و  دنا )( هدوب  لئاق  دجـسم  نیا  يارب  یّـصاخ  ّتیمها 

نب نسح  حلاص  فیفع و  خیـش  هدش و  ماجنا  يدهم 7 ماما  رما  هب  نارکمج  دجـسم  يانب  دیامرف : یم  نارکمج  دجـسم  دروم  رد  یـسلجم 
مزال يداهتجا  یملع و  ثحب  ثیدح ,  نیا  هرابرد  هتبلا  ج 53 ص 230  راونالاراحب , یقروا 2. پـ .)( ) دنا هدرک  لقن  ار  نآ  ینارکمج  ءهلثم 

هب میا ,  هدرک  هدـهاشم  اج  نآ  رد  ار  نانآ  روضح  اهراب  هک  یگرزب  عجارمو  گرزب  ياـملع  ًاـصوصخم  صاـخ  ماـع و  هجوت  یلو  تسا , 
یناکم ینامز و  ره  رد  لسوت  دناوخ و  زامن  دـهد و  یم  یـصاخ  تیونعم  ناسنا  هبدجـسم  نآ  رد  ندـناوخ  زامن  روضح و  هک  نیا  ءهفاضا 

ییارگ و طارفا  زا  هکلب  دوش , هارمه  لطاب  ياه  هبئاش  اب  دیابن  سدـقم  ناکم  نیا  لامعا  هکدیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  اهتنم  تسا :  بولطم 
ندیسر يارب  سدقم  ياه  ناکم  زا  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  هک  یناسک  يارب  هدافتـسا  ءوس  هار  دوش و  زیهرپ  ًادجدیاب  هنوگ  تعدب  روما 

. دوش هتسب  دنیوج  یم  هرهب  شیوخ  تسردان  فادها  هب 

؟ ددرگیم لیان  اقآ  ترایز  هب  دوش  فّرشم  نارکمج  هب  هبنشراهچ  بش  لهچ  یسک  رگا  ایآ 

شسرپ

؟ ددرگیم لیان  اقآ  ترایز  هب  دوش  فّرشم  نارکمج  هب  هبنشراهچ  بش  لهچ  یسک  رگا  ایآ 

خساپ

يدهم ترضح  ترایز  هب  دورب  نارکمج  دجسم  هب  هبنشراهچ  بش  لهچ  یـسک  رگا  هک  میرادن  یّـصاخ  لیلد  نارکمج  دجـسم  دروم  رد 
يرثا لهچ  ددـع  تایاور  زا  یخرب  قباطم  هکنیا : نآو  دـیناسر ، تابثا  هب  يرگید  هار  زا  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  یلو  دوشیم . فّرـشم  (ع )

هب مظعالا  هَّللا  ۀیقب  ترضح  كرابم  رضحم  هب  فّرشت  تّین  هب  یسک  رگا  لاح  دراد . اهنآ  ندیسر  ّتیلعف  هبو  اهدادعتـسا  زورب  رد  ینیوکت 
دنک هدامآ  لماک  ناسنا  نآ  اب  تاقالم  يارب  ار  دوخ  رگید  فرط  زاو  دهاوخب . ار  تاقالم  ادخ  زا  ًادـجو  دوش  بایفرـش  سّدـقم  ناکم  نیا 

دارفا هک  هنوگ  نامه  ددرگ ، بایفرـش  ترـضح  نآ  تاقالم  هب  هک  تسا  دـیما  دـیامن ، لیـصحت  هحلاص  لامعا  اـب  زین  ار  تاـقالم  ّتیلباـقو 
. دناهدیسر هجیتن  نیا  هب  يرایسب 

؟ میوریم نارکمج  هب  ارچ  سپ  ، دراد هطاحا  اج  همه  هب  مالسلاهیلعنامز  ماما  رگا 

شسرپ

؟ میوریم نارکمج  هب  ارچ  سپ  ، دراد هطاحا  اج  همه  هب  مالسلاهیلعنامز  ماما  رگا 
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خساپ

یّـصاخ یگژیو  زا  نارکمج  دجـسم  یلو  دوریم ، دـنیبب  تحلـصم  هک  اجک  رهو  دراد  یملع  هطاحا  ع )  ) نامز ماما  هک  میدـقتعم  ام  يرآ 
زا ترـضحو  هدش  هتخاس  ع )  ) نامز ماما  كرابم  رما  هب  سدـقم  ناکم  نیا  ینارکمج ، هلثم  نب  نسح  تیاور  قباطم  ًالوا : تسا : رادروخرب 

اهنرق لوط  رد  سدقم  ناکم  نیا  ًایناث : دنناوخب . نآ  صوصخم  زرط  اب  زامن  تعکر  راهچو  هدش  رضاح  ناکم  نیا  رد  ات  دناهتساوخ  مدرم 
نآ تاکرب  زا  میناوتیم  زین  ام  اذلو  دنیآیم ، ناکم  نآ  هب  فلتخم  دالبو  فارطا  زا  هک  تسا  ترـضح  ناگتخوسلدو  قاّشع  عامتجا  ّلحم 
هب تکرح  سفن  ًاثلاث : تسا . تعامج  اب  ادخ  تسد  هک  دناهتفگ  اذلو  مییامن . هدافتـسا  زین  نارگید  سوفن  زاو  هدش  دنمهرهب  سدقم  ناکم 

فرط زاو  هدـش  ناسنا  هب  وا  رتشیب  هّجوت  ثعاب  فرط  کـی  زا  دراد . یبیجع  تاـکربو  راـثآ  وا  هب  ندیـسر  يارب  رود  هار  زا  بوبحم  يوس 
. دیامنیم بیغرت  ترضح  نآ  هب  رتشیب  هّجوت  رد  ار  ناسنا  رگید 

لماک تحص  دنا  هداد  ار  نآ  تخاس  روتـسد  هدز و  نیمز  هب  ار  نآ  گنلُک  جع )  ) نامز ماما  اقآ  دوخ  ار  نارکمج  دجـسم  دنیوگ  یم  هکنیا  ایآ  - 1
؟  هن ای  دراد 

شسرپ

دنا هداد  ار  نآ  تخاس  روتـسد  هدز و  نیمز  هب  ار  نآ  گـنلُک  جـع )  ) ناـمز ماـما  اـقآ  دوخ  ار  نارکمج  دجـسم  دـنیوگ  یم  هکنیا  اـیآ  - 1
؟  هن ای  دراد  لماک  تحص 

خساپ

میدقت ار  یناشاک  ضیف  موحرم  لزغ  زا  تیب  دنچ  امش  لاؤس  هب  خساپ  زا  لبق   (، مالسلا هیلع  اضر (  ترـضح  تفرعم  اب  رئاز  مرتحمرهاوخ ،
مد زا  يزور  يدهم  تبیغ  بش  هریت  يا  ینعی  دش  دـهاوخ  ناوج  هراب  رگد  ، ریپ ملاع  دـش  دـهاوخ  ناشف  کشم  ابـص  داب  سفن  مییامن . یم 

لیطابا و نیا  دـش  دـهاوخ  ناما  نما و  نید  هش  مودـق  زا  تسین  یکاب  متـس ، روج و  زا  دـش  رپ  ملاع  دـش  دـهاوخ  نایامن  شروضح  حـبص 
هلثم نب  نسح  ناضمر 393  كرابم  هام  مهدفه  هبنش  هس  بش  رد  دش  دهاوخ  نانک  وحم  وا  ترضح  ار  همه  تسا  هدش  عیاش  هک  بیذاکا 

دـهد و یم  خر  يرادـید ، اـجنآ  رد  دـنا  هدرب  نارکمج  دجـسم  یلعف  هقطنم  هب  ار  وا  هدـمآ و  وا  لزنم  هب  یهورگ  هک  دوـب  دوـخ  هناـخ  رد 
ار نآ  یلاعت  قح  تسا و  یفیرش  نیمز  نیا  وگب  ورب و  دنک ،  یم  يزرواشک  نیمز  نیا  رد  هک  ملسم  نسح  دزن  هب  هک  دیامرف  یم  ترـضح 

وگب وا  هب  ورب و  نسحلا  وبا  دیـس  دزن  رب  هک  دنا ؛ هدومرف  اقآ  نینچمه  دـنک .  يزرواشک  نآ  رد  دـیابن  رگید  هدـیزگرب و  رگید  ياهنیمز  زا 
هلگ رد  زین  يزب  و  دنک .  انب  ار  دجـسم  نآ  اب  دنک و  لوصو  و   . دروآ تسدب  نیمز  زا  ار  هلاس  نیدنچ  دوس  دـنک و  راضحا  ار  ملـسم  نسح 
یم هلثم  نب  نسح  دـهدیم .  افـش  ار  وا  یلاـعت  قح  دروخب ،  تشوـگ  نآ  زا  هک  يراـمیب  ره  نک و  يرادـیرخ  ار  نآ  تسا  یناـشاک  رفعج 
ماما هدومرف  قبط  هک  میدـید  ییاهریجنز  اجنآ  رد  میتشگرب و  عضوم  نامه  هب  رذـنت  یلع  قافتا  اب  هاگبحـص  متفر و  هناـخ  هب  بش  دـیوگ :

دندید هک  یباوخ  قبط  ناشیا  هک  میتفر  مق  رد  نسحلا  وبا  دیـس  دزن  سپ  دهد .  یم  ناشن  ار  نارکمج  دجـسم  يانب  دودح  مالـسلا )  هیلع  )
دنگوـس رفعج  دـندیرخ و  دـندید و  یناـشن  ناـمه  اـب  ار  يزب  یناـشاک  رفعج  هلگ  رد   ، دـندش نارکمج  یهار  مـه  اـب  سپ  دـندوب .  رظتنم 

. تفرگ یم  افش  دروخ  یم  ار  نآ  يرامیب  ره  دنتشک و  هدروآ و  دجسم  هاگیاج  هب  ار  نآ  تسا ، هدوبن  نسح  هلگ  رد  زب  نیا  هک  دندرکدای 
اب ار  اهخیم  اهریجنز و  دیس  دندناشوپ ، راوید  بوچ و  اب  ار  نارکمج  دجسم  دنتفرگ و  وا  زا  ار  ینیمز  عفانم  دندرک  راضحا  ار  ملـسم  نسح 
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زین اهریجنز  نآ  نسحلا  وبا  دیس  توف  زا  سپ  یلو  تفرگ .  یم  افـش  دیلام  یم  نآ  هب  ار  دوخ  هک  يدنم  درد  رامیب  ره  درب و  لزنم  هب  دوخ 
ناگتفیش ناقاتـشم و  ياریذپ  هراومه  هدش و  عقاو  مق  يرتم  ولیک  شـش  رد  نارکمج  فیرـش  دجـسم  دیدن .  ار  اهنآ  یـسک  دندش و  ناهنپ 

یبن نسح  نامز  رد  هلمج  زا  تسا  هدش  ریمعت  راب  نیدنچ  نورق  لوط  رد  دجسم  نیا  دشاب .  یم  ناهج  ناریا و  فلتخم  طاقن  زا  شترضح 
ار دجـسم  نیا  یقفاب  یقت  دـمحم  موحرم  تسدـب  يرئاح و  هللا  هیآ  ترـضح  تماعز  رد  هیوفـص و  ناـمز  قودـص ،  موحرم  ناـمز  هلثم ، 

بحاص دجـسم  هدوب و  وا  تسدب  هیلوا  يانب  نوچ  هلثم  نسح  دجـسم  نارکمج و  هیرق  رد  نتفرگ  رارق  رطاخب  دـندیمان ،  نارکمج  دجـسم 
 ، ،ج 53 راحب يرون 2 - موحرم  بقاـثلا ،  مجن  -1 عبانم :  هدش . هدید  اجنآ  رد  ررکم  ترـضح  دشانب و  ترـضح  رما  هب  نوچ  ( جـع  ) نامزلا

دمحم موحرم  ج 1و2، مق ،  خیرات  ج 2 5-  ، يرئاح يدزی  یلع  خیش  موحرم  بصان ،  مامزلا  یمرک 4- داتسا  رای ،  رادید  یسلجم 3- همالع 
يوچک یلع 

؟. دیهد حیضوت  نارکمج  سّدقم  دجسم  دروم  رد  يرصتخم 

شسرپ

؟. دیهد حیضوت  نارکمج  سّدقم  دجسم  دروم  رد  يرصتخم 

خساپ

. دشابیم ناهج  ناریا و  فلتخم  طاقن  زا  ینیرئاز  ياریذپ  هراومه  هدش و  عقاو  مق  سدقم  ناتسا  يرتمولیک  رد 6  نارکمج  سّدقم  دجسم 
ناشنایعیـش زا  ترـضح  نآ  دراد و  رارق  مالـسلا » هیلع  » مظعالاهَّللاۀـیقب ترـضح  هصاـخ  تاـیانع  تاـهجوت و  تـحت  سّدـقم ، ناـکم  نـیا 

ياهنیمز زا  ار  نآ  یلاعت  قح  تسا و  یفیرـش  نیمز  ياراد  سّدـقم ، ناکم  نیا  اریز  دـنروآ ، يور  سّدـقم  ناـکم  نیا  هب  هک  دناهتـساوخ 
هک دنـشاب  بقارم  دـنربب و  ار  هدافتـسا  رثکادـح  سّدـقم ، ناکم  نیا  تاکرب  زا  زیزع ، نارئاز  هک  تسا  راوازـس  اذـل  تسا . هدـیزگرب  رگید 

بلق هک  یلامعا  ماجنا  زا  دننیبب و  رضاح  مالـسلا » هیلع  » يدهم ترـضح  ربارب  رد  ار  دوخ  دنکن و  بلج  دوخ  هب  ار  ناشهّجوت  یعرف  لئاسم 
نیا زا  ناوارف  ياههدافتسا  ترضح  نآ  ناگتفیـش  ءاملع و  تسا ه  هجوت  نایاش  دننک . يراددوخ  دزاسیم  هدرزآ  ار  ترـضح  نآ  كرابم 

سّدقم روهظ  يارب  هناصلاخ  هدرک و  تولخ  زیزع  نآ  اب  ار  یتاظحل  سّدقم ، ناکم  نیا  رد  دینک  یعـس  نیاربانب  دـناهدرب . سّدـقم  دجـسم 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . ریذپناکما  اقآ  روهظ  اب  اهنت  اهیراتفرگ  ندش  فرطرب  هک  ارچ  دینک ؛ اعد  شترضح 

؟. دیهد حیضوت  نارکمج  سّدقم  دجسم  هچخیرات  دروم  رد 

شسرپ

؟. دیهد حیضوت  نارکمج  سّدقم  دجسم  هچخیرات  دروم  رد 

خساپ
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هدیباوخ دوخ  هناخ  رد  یلوق 373 ) هب  لاس 393(و  ناضمر  كرابم  هاـم   17 هبنـش ، هس  بش  نم  دیوگیم : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  خـیش 
ترـضح دوـخ  يـالوم  زیخرب و  : » دـنتفگ دـندرک و  رادـیب  باوـخ  زا  ارم  دـندمآ و  نم  هناـخ  رد  هـب  مدرم  زا  یتعاـمج  هاـگان ، هـک  مدوـب 

کین نوچ  دندروآ . تسا  نارکمج  دجـسم  نونکا  هک  یلحم  هب  ارم  اهنآ  تسا ». هومن  بلط  ار  وت  هک  نک  تباجا  ار  مالـسلا » هیلع  » يدهم
مه يدرمریپ  هدرک و  شلاب  رب  هیکت  تخت ، نآ  رب  هلاس  یس  یناوج  هدش و  هدرتسگ  تخت  نآ  رب  وکین  یـشرف  هک  مدید  یتخت  مدرک ، هاگن 

مدوخ مان  هب  ارم  مالسلا » هیلع  » يدهم ترضح  دومن . نتسشن  هب  رما  ارم  هک  دوب . مالسلا » هیلع  » رضخ ترـضح  ریپ ، نآ  تسا . هتـسشن  وا  دزن 
زا ار  نآ  یلاـعت  قـح  تسا و  یفیرـش  نیمز  نیا  وـگب : دـنکیم -  يزرواـشک  نیمز  نیا  رد  هک  ملـسم -  نسح  هـب  ورب  : » دوـمرف دـناوخ و 

لیلد و نم  هک  تسا  مزـال  يـالوم ! يدّیـس و  اـی  مدرک  ضرع  دـنک .» يزرواـشک  نآ  رد  دـیابن  رگید  و  تسا ، هدـیزگرب  رگید  ياـهنیمز 
نآ يارب  ییاههناشن  ام  هدـب ، ماجنا  ار  تلاسر  نآ  ورب و  وت  : » دـندومرف اقآ  دـننکیمن ! لوبق  ارم  فرح  مدرم  هنرگو  مشاب  هتـشاد  ياهناـشن 
هک ار  هلاس  دنچ  دوس  دنک و  راضحا  ار  ملسم  نسح  وگب : وا  هب  ورب و  مق -  ياملع  زا  یکی  نسحلاوبادیس -  دزن  نینچمه  و  میهدیم ، رارق 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیامن « . انب  يدجسم  نیمز  نیا  رد  لوپ  نآ  اب  دنک و  لصو  تسا ، هدروآ  تسد  هب  نیمز  زا 

؟ تسا یساسا  هچ  رب  نارکمج  دجسم  داینب 

شسرپ

؟ تسا یساسا  هچ  رب  نارکمج  دجسم  داینب 

خساپ

بـش دیوگ : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  خیـش  هک  تسا  هدمآ  قودـص  خیـش  تافیلأت  زا  نیقیلا ، قحلا و  ْْهفرعم  یف  نیرخلا  سنوم  باتک  رد 
يدهم ترـضح  هک  دنتفگ  دندز و  ادـص  ارم  دـندمآ و  یتعامج  ناهگان  هک  مدوب  دوخ  ۀـناخ  رد  لاس 373  ناضمر  هام  مهدفه  هبنـش  هس 

اج نآ  رد  میتفر . تسا . هدش  عقاو  نآ  رد  نارکمج  سدقم  دجـسم  نونکا  مه  هک  یناکم  هب  تعامج  هارمه  هب  دنا . هدیبلط  ار  امـش  جـع ) )
نیمز زا  ار  نیمز  نیا  یلاعت  يادخ  تسا و  یفیرش  نیمز  نیا  نیا  هک  وگب  ملسم ) نب  نسح  ) نیمز نیا  بحاص  هب  دومرف " : نم  هب  ترضح 

نیا رد  مدرم  يراـکمه  اـب  دریگب و  ملـسم  نب  نسح  زا  ار  نیمز  نیا  هک  وگب  وا  هب  نسحلاوبا و  دیـس  دزن  ورب  تسا . هدـیزگرب  رگید  ياـه 
"  . دنروآ اج  هب  اج  نیا  رد  زامن  تعکر  راهچ  دنراد و  زیزع  ار  نآ  دننک و  هجوت  ناکم  نیا  هب  ات  وگب  مدرم  هب  دـننک و  انب  يدجـسم  نیمز 

نم فرح  نارگید  هک  نیا  يارب  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگ : یم  هلثم  نب  نسح  داد . يو  هب  ار  زامن  ندناوخ  روتـسد  ترـضح  سپس 
یم یتمالع  يا و  هناشن  ام  دومرف : ترـضح  دـنریذپ . یمن  ار  لیلد  یب  فرح  مدرم  هک  نوچ  تسا ، هناـشن  لـیلد و  هب  جاـیتحا  دـنریذپب ، ار 
ادرف مدمآ و  هناخ  هب  نم  دـهد . ... ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  وگب  وا  هب  اضرلا و  نسحلا  یبا  دیـس  دزن  ورب  دوش . قیدـصت  وت  لوق  ات  میراذـگ 
لها وت  مدوب . امش  راظتنا  رد  نم  نونک  ات  رحس  زا  تفگ : نسحلاوبا  دیس  میتفر و  اضرلا  نسحلاوبا  دیس  دزن  رذنملا " یلع   " هارمه هب  حبص 
ماـن هب  نارکمج  زا  يدرم  دادـماب  تفگ : نم  هب  صخـش  باوخ  رد  مدوـب .  هدـیباوخ  نم  هلثم ! نسح  نیا  تفگ : يرآ .  متفگ  ینارکمج ؟
نیا هسدقم  ۀیحان  نامرف  هب  متفگ و  ار  ارجام  مه  نم  تسا . ام  نخس  وا  نخس  ینک . قیدصت  ار  شنخـس  دیاب  دیآ . یم  وت  شیپ  هلثم  نسح 

تسا و یتکرب  اب  دجسم  نارکمج  دجسم  ًالعف  یلو  دشاب ، یمن  دامتعا  لباق  تسا و  لوق  لقن  ًافرص  هلئـسم  نیا  هتبلا  [ 1 .] دش هتخاس  دجسم 
.234 ص 230 ـ  ج 53 ، راحب ، ر.ك : [ 1]1 دشاب . هتفرگ  رارق  نامز  ماما  رظن  دروم  تسین  دیعب 
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. دیسیونب ار  مق  هیملع  هزوح  نارکمج و  دجسم  هچخیرات  رصتخم  روط  هب  ًافطل 

شسرپ

. دیسیونب ار  مق  هیملع  هزوح  نارکمج و  دجسم  هچخیرات  رصتخم  روط  هب  ًافطل 

خساپ

لاس 393 رد  " هر ) " ینارکمج هلثم  نب  نسح   ) حلاص فیفع  خیش  مان  هب  ملاع  یصخش  رادید  هب  دنتـسم  نارکمج  دجـسم  يانب  خیرات   - 1
ترضح نایعیش  هک  تسا  یلعف  ناکم  رد  يدجسم  نتخاس  رب  ینبم  ترضح  رما  يارجا  و  جع )  ) رصعلا بحاص  ترـضح  اب  يرمق  يرجه 

. دـش هوکـش  اب  يدزی  يریاح  هللا  تیآ  موحرم  نامز  رد  مق  هیملع  هزوح   - 2 ( 1 .) دننک اعد  شترـضح  روهظ  يارب  هدرک و  عامتجا  نآ  رد 
رهش نیا  رد  یگرزب  يرایسب  ياملع  تسا . هدوب  یناشخرد  هقباس  ياراد  لبق  زا  یملع ، یخیرات و  ینید و  صاخ  تیعقوم  لیلد  هب  مق  هتبلا 

دمحم خیش   - 1 دندرکیم . یگدـنز  رهـش  نیا  رد  گرزب  ياملع  ناثدـحم و  نایوار ، زا  يرایـسب  ع ،)  ) ناموصعم نامز  رد  دندیـشخرد .
ص 149. مق ، خیرات  هعیرشلا ، رصان  نیسح 

. دییامن هئارا  یتاحیضوت  نآ  سسؤم  سیسأت و  خیرات  و  جع ) ) نامز ماما  اب  نآ  طابترا  نارکمج و  دجسم  دروم  رد 

شسرپ

. دییامن هئارا  یتاحیضوت  نآ  سسؤم  سیسأت و  خیرات  و  جع ) ) نامز ماما  اب  نآ  طابترا  نارکمج و  دجسم  دروم  رد 

خساپ

هبنـش هس  بش  دـیوگ : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  خیـش  تسا : هتـشون  نیقیلا " قحلا و  هفرعم  یف  نیزحلا  سنوم   " باـتک رد  قودـص  خـیش 
ترـضح هک  دنتفگ  دندز و  ادص  ار  نم  دـندمآ و  یتعامج  ناهگان  هک  مدوب  دوخ  ۀـناخ  رد  يرمق  يرجه  لاس 373  ناضمر  هام  مهدفه 

رد میتفر ؛ تسا ، هدش  عقاو  نآ  رد  نارکمج  سدقم  دجسم  نونکا  مه  هک  یناکم  هب  تعامج  هارمه  هب  تساهدیبلط . ار  امـش  جع ) ) يدهم
نیمز نیا  یلاعت  يادخ  تسا و  یفیرـش  نیمز  نیمز ، نیا  هک  وگب  ملـسم )  نب  نسح   ) نیمز نیا  بحاص  هب  دومرف : نم  هب  ترـضح  اج  نآ 
مدرم يراکمه  اب  دریگب و  ملسم  نب  نسح  زا  ار  نیمز  نیا  هک  وگب  وا  هب  ورب و  نسحلاوبا  دیـس  دزن  تسا . هدیزگرب  رگید  ياه  نیمز  زا  ار 

اج هب  اج  نیا  رد  زامن  تعکر  راهچ  دـنراد و  زیزع  ار  نآ  دـننک و  هجوت  ناکم  نیا  هب  ات  وگب  مدرم  هب  ددرگ و  اـنب  يدجـسم  نیمز  نیا  رد 
ضرع ترضح  هب  دیوگ : یم  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  تخومآ . يو  هب  ار  ناکم  نیا  رد  صوصخم  زامن  ندناوخ  ترضح  سپس  دنروآ .

ترـضح دـنریذپ . یمن  ار  لیلد  یب  فرح  مدرم  هک  نوچ  دراد ، زاین  هناشن  لیلد و  هب  دـنریذپب ، ار  نم  فرح  نارگید  هک  نیا  يارب  مدرک :
ماجنا ار  اهراک  نیا  هک  وگب  وا  هب  اضرلا و  نسحلاوبا  دیس  دزن  ورب  دوش . قیدصت  وت  نخـس  ات  میهد  یم  رارق  یتمالع  يا و  هناشن  ام  دومرف :

شلطنم هب  هک  یتقو  میدش . راپسهر  اضرلا  نسحلاوبا  دیس  ۀناخ  هب  رذنملا " یلع   " هارمه هب  حبص  ادرف  متـشگزاب و  ما  هناخ  هب  نم  دهد . ...
. يرآ متفگ : دیا . هدمآ  نارکمج  زا  ایآ  تسا . امش  رظتنم  نونک  ات  مد  هدیپس  زا  اقآ  دنویگ : یم  دیس  نارازگ  تمدخ  هک  میدید  میدیـسر ،

زا 1779تیودهم هحفص 781 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. يرآ متفگ : دیا . هدمآ  نارکمج  زا  ایآ  تسا . امش  رظتنم  نونک  ات  مد  هدیپس  زا  اقآ  دنویگ : یم  دیس  نارازگ  تمدخ  هک  میدید  میدیـسر ،
: تفگ نم  هب  یـصخش  باوخ  رد  مدوب . هدیبوخ  نم  هلثم ! نب  نسح  يا  تفگ : نم  هب  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  دـعب  میتفر و  دیـس  دزن  سپ 
ار ارجام  مه  نم  تسا . ام  نخس  وا  نخس  ینک . قیدصت  ار  شنخـس  دیاب  دیآ . یم  وت  شیپ  هلثم  نب  نسح  مان  هب  نارکمج  زا  يدرم  دادماب 

1. دش هتخاس  دجسم  نیا  هسدقم  ۀیحان  نامرف  هب  متفگ و 

رابتعا دوش  یم  هتخادنا  نآ  رد  هک  ییاه  همان  هاچ  نیا  ندوب  کشخ  دوجو  اب  هک  نیا  دیهد و  حیـضوت  نارکمج  دجـسم  سدـقم  هاچ  صوصخ  رد 
؟ دسر یم  جع )  ) يدهم ترضح  تسد  هب  هنوگچ  اه  همان  نیا  دراد ؟

شسرپ

دوش یم  هتخادنا  نآ  رد  هک  ییاه  همان  هاچ  نیا  ندوب  کشخ  دوجو  اب  هک  نیا  دیهد و  حیضوت  نارکمج  دجسم  سدقم  هاچ  صوصخ  رد 
؟ دسر یم  جع )  ) يدهم ترضح  تسد  هب  هنوگچ  اه  همان  نیا  دراد ؟ رابتعا 

خساپ

، درادن تیمها  دراد  رارق  نآ  رد  هک  یبآ  هاچ  تسا و  نارکمج  دجـسم  دیآ  یم  باسح  هب  سدـقم  ناکم  نونکا  دراد و  تیمها  هک  هچنآ 
رد ار  نآ  هتشون و  يا  همان  رد  ار  شیوخ  ياه  هتـساوخ  اهزاین و  ناسنا  هک  تسا  نآ  هدش ، شرافـس  نادب  ینید  نوتم  یخرب  رد  هچنآ  اریز 

دهاوخ اه  زاین  هتـساوخ و  ییوگ  خساپ  يدصتم  (ع ) نامز ماما  ترـضح  هک  دزادـنایب  قیمع  یهاچ  ای  رهن و  رد  ای  و  (ع ) همئا روبق  زا  یکی 
یمن ور  نیا  زا  درادـن ، دوجو  یقیقد  تاعالطا  ترـضح ، ییوگخـساپ  ةوحن  و  (ع ) نامز ماما  هب  هماـن  ندیـسر  هنوگچ  صوصخ  رد   4. دوب

اه همان  هب  ترضح  یگدیـسر  ةوحن  و  (ع ) نامز ماما  هب  همان  ندیـسر  هنوگچ  هتبلا  دومن . نایب  صوصخ  نیا  رد  ار  ینّیعم  ياهراکهار  ناوت 
لاـمعا رب  رظاـن  هدومن و  یگدیـسر  مدرم  تالکـشم  هب  ترـضح  هک  تسا  نآ  تسناد  دـیاب  دراد و  تیمها  هچنآ  درادـن ، تیمها  نادـنچ 

تسا نیمز  رب  ادخ  تجح  وا  هدومن و  یگدیسر  مدرم  تالکشم  هب  (ع ) نامز ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  تسا . اه  ناسنا 
ص 491. ج 2 ، لامالا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش   4 تسا . مدرم  عورشم  ياه  هتساوخ  ِيوگخساپ  فلتخم  ياه  لکش  هب  و 

. دیهد يرصتخم  حیضوت  نارکمج  دجسم  كرابم  يانب  ةرابرد 

شسرپ

. دیهد يرتخم  حیضوت  نارکمج  دجسم  كرابم  يانب  ةرابرد 

خساپ

هبنـش هس  بش  دـیوگ : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  خیـش  تسا : هتـشون  نیقیلا " قحلا و  هفرعم  یف  نیزحلا  سنوـی   " باـتک رد  قودـص  خـیش 
ترـضح هک  دـنتفگ  دـندز و  ادـص  ارم  دـندمآ و  یتعامج  ناـهگان  هک  مدوب  دوخ  ۀـناخ  رد  يرمق  يرجه  لاس 373  ناضرم  هام  مهدـفه 

رد میتفر  تسا . هدش  عقاو  نآ  رد  نارکمج  سدقم  دجـسم  نونکا  مه  هک  یناکم  هب  تعامج  هارمه  هب  تسا . هدیبلط  ار  امـش  جع ) ) يدهم
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ار نیمز  نیا  یلاعت  يادخ  تسا و  یفیرش  نیمز  نیمز ، نیا  هک  وگب  ملسم ) نب  نسح   ) نیمز نیا  بحاص  هب  دومرف : نم  هب  ترضح  اج  نآ 
رد مدرم  يراکمه  اب  دریگب و  ملسم  نب  نسح  زا  ار  نیمز  نیا  هک  وگب  وا  هب  ورب و  نسحلاوبا  دیس  دزن  تسا . هدیزگرب  رگید  ياه  نیمز  زا 
اج هب  اـج  نیا  رد  زاـمن  تعکر  راـهچ  دـنراد و  زیزع  ار  نآ  دـننک و  هجوت  ناـکم  نیا  هب  اـت  وگب  مدرم  هب  ددرگ و  اـنب  يدجـسم  نیمز  نیا 

ضرع ترضح  هب  دیوگ : یم  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  تخومآ . يو  هب  ار  ناکم  نیا  رد  صوصخم  زامن  ندناوخ  ترضح  سپس  دنروآ .
ترـضح دـنریذپ . یمن  ار  لیلد  یب  فرح  مدرم  هک  نوچ  دراد . زاین  هناـشن  لـیلد و  هب  دـنریذپب ، ار  نم  فرح  نارگید  هک  نیاـیارب  مدرک :

ماجنا ار  اهراک  نیا  هک  وگب  وا  هب  اضرلا و  نسحلاوبا  دیس  دزن  ورب  دوش . قیدصت  وت  نخـس  ات  میهد  یم  رارق  یتمالع  يا و  هناشن  ام  دومرف :
شلزنم هب  هک  یتقو  میدـش . راپـسهر  نسحلاوبا  دیـس  ۀـناخ  هب  رذـنملا " یلع   " هارمه هب  حبـص  ادرف  متـشگ و  زاب  ما  هناـخ  هب  نم  دـهد . ...

. يرآ متفگ : دیا ؟ هدمآ  نارکمج  زا  ایآ  تسا . امش  رظتنم  نونک  ات  مد  هدیپس  زا  اقآ  دنیوگ : یم  دیس  نارازگ  تمدخ  هک  میدید  میدیسر ،
: تفگ نم  هب  یصخش  باوخ  رد  مدوب . هدیباوخ  نم  هلثم ! نب  نسح  يا  تفگ : نم  هب  یسرپ  لاوحا  مالـس و  زا  دعب  میتفر و  دیـس  دزن  سپ 
ار ارجام  مه  نم  تسا . ام  نخس  وا  نخس  ینک . قیدصت  ار  شنخـس  دیاب  دیآ . یم  وت  شیپ  هلثم  نب  نسح  مان  هب  نارکمج  زا  يدرم  دادماب 

.234 ص 230 -  ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، [ 1 [ ] 1 .] دش هتخاس  دجسم  نیا  هسدقم  ۀیحان  نامرف  هب  متفگ و 

؟ دنا هتفرگ  افش  یضیرم  دارفا  هدش و  رهاظ  نارکمج  دجسم  رد  (ع ) نامز ماما  دراد  تحص  ایآ 

شسرپ

؟ دنا هتفرگ  افش  یضیرم  دارفا  هدش و  رهاظ  نارکمج  دجسم  رد  (ع ) نامز ماما  دراد  تحص  ایآ 

خساپ

هراب نیا  رد  دنک . یم  تباث  ار  نارامیب  یضعب  يافش  یتح  دجسم و  نیا  هب  (ع ) نامز ماما  تیانع  هک  هدش  لقن  ییاه  ناتـساد  دروم  نیا  رد 
. دییامرف هعجارم  يدهاز  یضاق  ياقآ  رثا  (ع ) يدهم ناگتفیش  باتک  هب  دیناوت  یم 

؟ دوش یمن  رپ  هاچ  نیا  ایآ  دسریم ؟ (ع ) نامز ماما  تسد  هب  دنزادنا ، یم  هاچ  هب  نارکمج  دجسم  رد  هک  ییاه  همان  هنوگچ 

شسرپ

هراشا

؟ دوش یمن  رپ  هاچ  نیا  ایآ  دسریم ؟ (ع ) نامز ماما  تسد  هب  دنزادنا ، یم  هاچ  هب  نارکمج  دجسم  رد  هک  ییاه  همان  هنوگچ 

خساپ

هدـش و لقن  بآ  يوج  هب  ای  هاچ  هب  اـی  و  (ع ) ناـماما زا  یکی  ربق  هب  نآ  نتخادـنا  هماـن و  رد  دوخ  تجاـح  نتـشون  دروم  رد  هک  یتیاور  زا 
ماما صاخ  باون  زا  یکی  طسوت  تجاـح  هماـن  هک  دوشیم  هدافتـسا  [ 1 ،] هدـمآ یمق  سابع  خیـش  موحرم  لامألا  یهتنم  رد  نآ  یگنوگچ 
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هلئسم نیا  دیاش  هتبلا  دسریم . ترضح  تسد  هب  يرمس ) دمحم  نب  یلع  حور و  نب  نیسح  نامثع ، نب  دمحم  دیعس ، نب  نامثع  ( ) (ع نامز
تـسین مزال  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . يدـج  ثحب  دروم  اهنآ  يانعم  تایاور و  هنوگ  نیا  رابتعا  مدـع  رابتعا و  دـشابن و  ربتعم  تایاور  زا 
نتشون دریگ و  تروص  دناوت  یم  فلتخم  ياه  هار  هب  هک  تسا  ترضح  اب  طابترا  لصا ، مهم  دسرب . (ع ) رـصع ماما  تسد  هب  تجاح  ۀمان 

نآ هب  هثاغتـسا  سدـقم و  دوجو  نآ  اب  طابترا  تسا و  ترـضح  اب  طابترا  ياه  هار  زا  یکی  جـع ) ) نامز ماما  زا  تجاح  تساوخرد  هماـن و 
. تسا يربک  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  فیاـظو  زا  یکی  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  مظعـألا  هللا  هیقب  زا  تالکـشم  لـح  تساوخرد  باـنج و 

رگا دنتسه و  یندل  ملع  ياراد  ناماما  اریز  ددرگیم ، هاگآ  ترضح  درک ، رارقرب  طابترا  ترضح  اب  همان  ای  اعد  ۀلیـسو  هب  ناسنا  هک  نیمه 
دنوادخ دنادب ، ار  يزیچ  دـهاوخب  ماما  هاگره  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دـنوشیم . هاگآ  ناسنا  ینطاب  ياه  تساوخ  راکفا و  زا  دـنهاوخب ،
ترـضح تسد  هب  همان  تسین  مزال  دوشیم و  هاگآ  (ع ) نامز ماما  تشون ، تجاح  همان  هک  یـسک  سپ  [ 2" .] دـنکیم مالعا  يو  هب  ار  نآ 

هاچ دروم  رد  دسیونب . یتجاح  لد و  درد  ماما  يارب  درادرب و  یملق  هتـشاداو  ار  صخـش  هک  تسا  نامز  ماما  هب  هجوت  دوصقم  هکلب  دـسرب ،
اه همان  زا  يدادعت  لخاد  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تفگ : ینفلت  سامت  رد  دجـسم  نآ  تالاؤس  هب  خساپ  لوئـسم  نارکمج ، سدـقم  دجـسم 

نتـشادرب زا  سپ  و  دوش ، یمن  هدـناوخ  نآ  تاـیوتحم  یلو  دوش ، یم  هدروآ  نوریب  هاـچ  لـخاد  زا  اـه  هماـن  دوـش ، یم  هتـشاذگ  تاروذـن 
ماما تالاح   ) 491 ص 492 -  لامآلا ، یهتنم  یمق ، ساـبع  خیـش  [1 . ] ددرگ یم  ریمخ  ای  هدـش  هتخیر  يراـج  بآ  رد  اـه  هماـن  تاروذـن 

ص 383. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [2 (. ] تجاح هعقر  تیفیک   ) ص 1143 نانجلا ، حیتافم  كر : ، زین (ع ،)) نامز

؟ دسرب (ع ) نامز ماما  تسد  هب  هک  دنزادنیب  نآ  رد  تجاح  همان  هک  تسا  یهاچ  نارگمج  دجسم  رانک  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دسرب (ع ) نامز ماما  تسد  هب  هک  دنزادنیب  نآ  رد  تجاح  همان  هک  تسا  یهاچ  نارگمج  دجسم  رانک  رد  ایآ 

خساپ

همان زاین ، تروص  رد  نارئاز  ناگدـننک و  هعجارم  ات  هدـش  هدـنک  دجـسم  نآ  نیلوئـسم  طسوت  هک  تسا  یهاچ  نارکمج  دجـسم  راـنک  رد 
دنوادخ فطل  هب  نامز  ماما  هتبلا  تسا . يرگید  ثحب  دسر ، یم  نامز  ماما  تسد  هب  يا  همان  ره  هک  نیا  اما  دـنزادنیب ، هاچ  نآ  رد  تجاح 

. دوشن ای  دوش ، رکذ  يا  همان  رد  هاوخ  تسا ، هاگآ  اه  ناسنا  رارسا و  زا  يرایسب  زا  وا  نذا  و 

؟ دراد جع )  ) يدهم ترضح  اب  یطابترا  هچ  نارکمج  دجسم 

شسرپ

؟ دراد جع )  ) يدهم ترضح  اب  یطابترا  هچ  نارکمج  دجسم 

خساپ
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دجسم هک  دوشیم  هدافتـسا  ینید  یخیرات و  بتک  یخرب  زا  مکی : دراد : طابترا  جع )  ) نامز ماما  اب  نارکمج  سدقم  دجـسم  تهج  ود  زا 
ینارکمج هلثم  نسح  نب  حلاص  فیفع  خیش  تسا : نینچ  نآ  ندمآ  دوجو  هب  حرش  هک  هدش  سیسأت  جع )  ) نامز ماما  روتـسد  هب  نارکمج 

یتعاـمج هک  مدـید  باوخ  رد  ص 230 . ج 53 ، راونـالاراحب ، ص 149 ؛ مق ، خیرات  هعیرـشلا ، رـصان  نیـسح  دـمحم  تسا : هداد  شرازگ 
ماگنه نیا  رد  مدش . هدامآ  هدـش و  رادـیب  نم  نک . تعاطا  تباجا و  ار  جـع )  ) نامز ماما  روتـسد  زیخرب و  باوخ  زا  هک  دـنتفگ  دـندمآ و 
نـالا هک  یئاـج  هب  دـنروایب  ارم  شوپب ... تسا  وت  زا  هک  يرگید  نهاریپ  تسین و  وت  زا  هک  شوپن  ار  نهاریپ  نیا  تفگ : هک  مدینـش  يزاوآ 

هدز هیکت  نآ  رب  هلاس  یس  یناوج  هداهن و  وکین  ياهشلاب  هدرتسگ و  یـشرف  نآ  يور  هدش و  هداهن  یتخت  اج  نآ  رد  مدید  تسا ، دجـسم 
ياهسابل اهیضعب  دنناوخیم . زامن  وا  درگ  نیمز  نیا  رد  رفن  تصش  زا  شیپ  دناوخیم و  باتک  وا  رب  هتسشن و  يدرمریپ  وا  رانک  تسا و 

هک وگب  ملـسم " نسح   " هب ورب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  ترـضح  دوب . رـضخ  ترـضح  درمریپ  نآ  دنراد و  نت  رب  ياهسابل  یخرب  دـیفس و 
تعارز دعب  هب  نیا  زا  رگا  يرادن . ترامع  تعارز و  هزاجا  دعب  هب  نیا  زا  و  ینکیم ، يزرواشک  ترامع و  نیمز  نیا  رد  تسا  لاس  دـنچ 

رب ار  نیمز  نیا  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  یفیرـش  نیمز  نیا  وـگب : ملـسم  نسح  هب  ینک . اـنب  دجـسم  نآ  عفاـنم  اـب  دـیاب  يدرک ، تراـمع  و 
دزن وا  هارمه  هتفر و  نسحلاوبا  دیس  روضح  هب  دیاب  هلثم  نسح  دومرف : ترضح  سپ  تسا . هدیزگ  رب  ار  نآ  هداد و  يرترب  رگید  ياهنیمز 

تمدخ هب  اضرلا  نسحلاوبا  دیس  هارمه  نم  دننک  انب  ار  دجسم  ات  دیهد  نارگید  هب  هتفرگ ، ار  دجسم  هلاس  دنچ  عافتنا  دیورب و  ملـسم  نسح 
152؛ ص 149 -  مق ، خـیرات  دـش . هدـناشوپ  بوـچ  زا  دـیدرگ و  اـنب  نارکمج  دجـسم  هتفرگ و  وا  زا  ار  نیمز  عفاـنم  هتفر و  ملـسم  نسح 

هدوب يرادیب  رد  نارکمج  سدقم  دجسم  نتخاس  روتـسد  هک  دنراد  رواب  رـصاعم  ناگرزب  زا  یخرب  . 132 ص 130 -  ج 53 ، راونالاراحب ،
نیا باوج  رد  يزاریش  مراکم  رصان  هللا  تیآ  تسا .

. دیراذگب ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  هراب  نیا  رد  تسیچ ؟ شا  љ Κ نارکمج  دجسم 

شسرپ

. دیراذگب ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  هراب  نیا  رد  تسیچ ؟ شا  هچخیرات  نارکمج  دجسم 

خساپ

هبنـش هس  بش  دـیوگ : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  خیـش  تسا : هتـشون  نیقیلا " قحلا و  هفرعم  یف  نیزحلا  سنوم   " باـتک رد  قودـص  خـیش 
ترـضح هک  دنتفگ  دندز و  ادـص  ار  نم  دـندمآ و  یتعامج  ناهگان  هک  مدوب  دوخ  هناخ  رد  يرمق  يرجه  لاس 373  ناضمر  هام  مهدفه 

رد میتفر ؛ تسا ، هدش  عقاو  نآ  رد  نارکمج  سدقم  دجسم  نونکا  مه  هک  یناکم  هب  تعامج  هارمه  هب  تسا . هدیبلط  ار  امـش  جع ) ) يدهم
ار نیمز  نیا  یلاعت  يادخ  تسا و  یفیرش  نیمز  نیمز ، نیا  هک  وگب  ملسم ) نب  نسح   ) نیمز نیا  بحاص  هب  دومرف : نم  هب  ترضح  اج  نآ 
رد مدرم  يراکمه  اب  دریگب و  ملسم  نب  نسح  زا  ار  نیمز  نیا  هک  وگب  وا  هب  ورب و  نسحلاوبا  دیس  دزن  تسا . هدیزگرب  رگید  ياه  نیمز  زا 
اج هب  اـج  نیا  رد  زاـمن  تعکر  راـهچ  دـنراد و  زیزع  ار  نآ  دـننک و  هجوت  ناـکم  نیا  هب  اـت  وگب  مدرم  هب  ددرگ و  اـنب  يدجـسم  نیمز  نیا 

ضرع ترضح  هب  دیوگ : یم  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  تخومآ . يو  هب  ار  ناکم  نیا  رد  صوصخم  زامن  ندناوخ  ترضح  سپس  دنروآ .
ترـضح دنریذپ . یمن  ار  لیلد  یب  فرح  مدرم  هک  نوچ  تسا ، زاین  هناشن  لیلد و  هب  دـنریذپب ، ار  نم  فرح  نارگید  هک  نیا  يارب  مدرک :

ماجنا ار  اهراک  نیا  هک  وگب  وا  هب  اضرلا و  نسحلاوبا  دیس  دزن  ورب  دوش . قیدصت  وت  نخـس  ات  میهد  یم  رارق  یتمالع  يا و  هناشن  ام  دومرف :
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شلزنم هب  هک  یتقو  میدش . راپسهر  اضّرلا  نسحلاوبا  دیس  ۀناخ  هب  رذنملا " یلع   " هارمه هب  حبص  ادرف  متـشگزاب و  ما  هناخ  هب  نم  دهد . ...
. يرآ متفگ : دیا ؟ هدمآ  نارکمج  زا  ایآ  تسا . امش  رظتنم  نونک  ات  مد  هدیپس  زا  اقآ  دنیوگ : یم  دیس  نارازگ  تمدخ  هک  میدید  میدیسر ،
: تفگ نم  هب  یـصخش  باوخ  رد  مدوب . هدیباوخ  نم  هلثم ! نب  نسح  يا  تفگ : نم  هب  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  دعب  میتفر و  دیـس  دزن  سپ 
ار ارجام  مه  نم  تسا . ام  نخس  وا  نخس  ینک . قیدصت  ار  شنخـس  دیاب  دیآ . یم  وت  شیپ  هلثم  نب  نسح  مان  هب  نارکمج  زا  يدرم  دادماب 

.234 230 ـ  ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، . 1 اه : تشون  یپ  ( 1 .) دش هتخاس  دجسم  نیا  هسدقم  ۀیحان  نامرف  هب  متفگ و 

؟. دیهد حیضوت  نارکمج  سّدقم  دجسم  هچخیرات  دروم  رد 

شسرپ

؟. دیهد حیضوت  نارکمج  سّدقم  دجسم  هچخیرات  دروم  رد 

خساپ

هدیباوخ دوخ  هناخ  رد  یلوق 373 ) هب  لاس 393(و  ناضمر  كرابم  هام   17 هبنـش ، هس  بش  نم  دیوگ : یم  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  خیش 
ترـضح دوـخ  يـالوم  زیخرب و  : » دـنتفگ دـندرک و  رادـیب  باوـخ  زا  ارم  دـندمآ و  نم  هناـخ  رد  هـب  مدرم  زا  یتعاـمج  هاـگان ، هـک  مدوـب 

نوچ دـندروآ . تسا  نارکمج  دجـسم  نونکا  هک  یلحم  هب  ارم  اـهنآ  تسا ». هومن  بلط  ار  وـت  هک  نک  تباـجا  ار  مالـسلا )) هیلع  )) يدـهم
هدرک و شلاـب  رب  هیکت  تخت ، نآ  رب  هلاـس  یـس  یناوج  هدـش و  هدرتـسگ  تخت  نآ  رب  وـکین  یـشرف  هک  مدـید  یتـخت  مدرک ، هاـگن  کـین 
(( مالسلا هیلع  )) يدهم ترضح  دومن . نتسشن  هب  رما  ارم  هک  دوب . مالسلا )) هیلع  )) رضخ ترضح  ریپ ، نآ  تسا . هتسشن  وا  دزن  مه  يدرمریپ 
قح تسا و  یفیرـش  نیمز  نیا  وگب : دـنک -  یم  يزرواـشک  نیمز  نیا  رد  هک  ملـسم -  نسح  هب  ورب  : » دوـمرف دـناوخ و  مدوـخ  ماـن  هب  ارم 
هک تسا  مزال  يالوم ! يدّیـس و  ای  مدرک  ضرع  دنک .» يزرواشک  نآ  رد  دیابن  رگید  و  تسا ، هدـیزگرب  رگید  ياه  نیمز  زا  ار  نآ  یلاعت 

ییاه هناشن  ام  هدب ، ماجنا  ار  تلاسر  نآ  ورب و  وت  : » دندومرف اقآ  دننک ! یمن  لوبق  ارم  فرح  مدرم  هنرگو  مشاب  هتشاد  يا  هناشن  لیلد و  نم 
دنچ دوس  دنک و  راضحا  ار  ملـسم  نسح  وگب : وا  هب  ورب و  مق -  ياملع  زا  یکی  نسحلاوبادیـس -  دزن  نینچمه  و  میهد ، یم  رارق  نآ  يارب 

. دیامن انب  دجسم نیمز  نیا  رد  لوپ  نآ  اب  دنک و  لصو  تسا ، هدروآ  تسد  هب  نیمز  زا  هک  ار  هلاس 

هب ینامز و  هچ  یسک و  هچ  تسیچ و  "ع " نامز ماما  دجسم  سپ  تسین  ادخ  تدابع  رکذ و  ياج  دجسم  رگم  دیهدب  حیضوت  نارکمج  دجـسم  هرابرد 
؟ تسا هدش  هتخاس  یتین  هچ 

شسرپ

یسک و هچ  تسیچ و  "ع " نامز ماما  دجـسم  سپ  تسین  ادخ  تدابع  رکذ و  ياج  دجـسم  رگم  دیهدب  Ș� نارکمج ت͠ دجسم  هرابرد 
؟ تسا هدش  هتخاس  یتین  هچ  هب  ینامز و  هچ 

خساپ
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فلتخم طاقن  زا  ینیرئاز  ياریذپ  هراومه  هدش و  عقاو  مق  سدقم  رهش  يرتمولیک  رد 6  فیرشلا ـ  هجرف  هللا  لجع  نامزلا ـ  بحاص  دجسم 
ناشنایعیـش زا  اـقآ  دوـخ  دراد و  رارق  هیقب ا ... ترـضح  هصاـخ  تاـیانع  تاـهجوت و  تحت  سدـقم ، ناـکم  نیا  دـشاب . یم  ناـهج  ناریا و 

ياه نیمز  زا  ار  نآ  یلاعت  قح  تسا و  یفیرـش  نیمز  ياراد  سدقم  ناکم  نیا  اریز  دـنروآ ، يور  سدـقم  ناکم  نیا  هب  هک  دـنا  هتـساوخ 
هک دنـشاب  بقارم  دـنربب و  ار  هدافتـسا  رثکادـح  سدـقم ، ناکم  نیا  تاـکرب  زا  زیزع  نیرئاز  هک  تسا  راوازـس  اذـل  تسا . هدـیزگرب  رگید 

بلق هک  یلامعا  ماجنا  زا  دننیبب و  رضاح  هادف ) انحاورا   ) يدهم ترضح  ربارب  رد  ار  دوخ  دنکن و  بلج  دوخ  هب  ار  ناشهجوت  یعرف  لئاسم 
دجسم نیا  زا  ناوارف  ياه  هدافتسا  اقآ  ناگتیفش  ءاملع و  هک  ددرگ  یم  رکذتم  دننک . يراددوخ  دزاس  یم  هدرزآ  ار  ترـضح  نآ  كرابم 

اعد شترـضح  سدقم  روهظ  يارب  هناصلاخ  هدرک و  تولخ  دوخ  ياقآ  اب  ار  یتاظحل  سدقم ، ناکم  نیا  رد  دینک  یعـس  دنا . هدرب  سدقم 
رد اقآ  هدش و  بصغ  ام  نامز  ماما  قح  هک  مینکن  شومارف  تسا . ریذپ  ناکما  اقآ  دنمهوکـش  مایق  ۀیاس  رد  اهنت  زیچ ، ره  دوبهب  اریز  دینک .

سپ دوش . یم  دراو  شنایعیـش  رب  هک  تسا  ییاه  تبیـصم  مامت  دـهاش  اقآ  تسا . نوخ  اقآ  لد  ًاتقیقح  دـنک و  یم  یگدـنز  یبیرغ  تیاهن 
اقآ روهظ  تهج  ندرک  اعد  يارب  نارکمج  فیرش  دجـسم  زا  رتهب  یناکم  هچ  دیهاوخب و  یلاعت  هناحبـس و  تیدحا  هاگرد  زا  ار  اقآ  روهظ 

كرابم هام   17 هبنـش ، هس  بش  نم  دـیوگ : یم  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  خیـش  " ع " نامزلا بحاـص  دجـسم  ۀـچخیرات  " " ع . ناـمز ماـما 
دندرک و رادیب  باوخ  زا  ارم  دـندمآ و  نم  هناخ  رد  هب  مدرم  زا  یتعامج  هاگان ، هک  مدوب  هدـیباوخ  دوخ  هناخ  رد  يرمق  لاس 393  ناضمر 
. دندروآ تسا  نارکمج )  ) دجسم نونکا  هک  یلحم  هب  ارم  اهنآ  دناوخ . یم  ار  وت  هک  نک  تباجا  ار  " ع " يدهم ماما  بلط  زیخرب و  دنتفگ 
هدرک و شلاب  رب  هیکت  تخت ، نآ  رب  هلاس  هس  یناوج  هدـش و  هدرتسگ  تخت  نآ  رب  وکین  یـشرف  هک  مدـید  یتخت  مدرک ، هاگن  کـین  نوچ 
دناوخ و دوخ  مان  هب  ارم  " ع " يدهم ترـضح  دناشنب . ارم  ریپ  نآ  سپ  دوب . " ع " رـضخ ترـضح  ریپ  نآ  تسا ، هتـسشن  وا  شیپ  مه  يریپ 

رگید ياهنیمز  زا  ار  نآ  یلاعت  قح  تسا و  یفیرـش  نیمز  نیا  هک  وگب  درک ، یم  يزرواشک  نیمز  نیا  رد  هک  ملـسم ، نسح  هب  ورب  دومرف :
يا هناشن  لیلد و  نم  هک  تسا  مزـال  يـالوم ، يدیـس و  اـی  تفگ : هلثم  نب  نسح  دـننک . يزرواـشک  نآ  رد  دـیابن  رگید  تسا و  هدـیزگرب 
رارق نآ  يارب  ییا  هناشن  نامدوخ  ام  هدب ، ماجنا  ار  تلاسر  نآ  ورب و  وت  دـندومرف : اقآ  دـننک . یمن  لوبق  ارم  فرح  مدرم  الا  مشاب و  هتـشاد 

لوصو تسا  هدروآ  تسدب  نیمز  زا  هک  ار  هلاس  دنچ  دوس  دنک و  راضحا  ار  ملسم  نسح  وگب  وا  هب  ورب و  نسحلاوبادیس  شیپ  میهد و  یم 
هب و  دومرف : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  هب  " ع " نامز ماما  نارکمج  دجـسم  رد  " ع " نامز ماما  زامن  دـنک . انب  ار  دجـسم  لوپ  نآ  اـب  دـنک و 

تیحت زاـمن  تین  هب  لوا  تعکر  ود  دـنراذگ . نآ  رد  زاـمن  تعکر  راـهچ  و  دـنراد . زیزع  ار  نآ  دـننک و  تبغر  ناـکم  نیدـب  وـگب : مدرم 
رکذ هبترم  تفه  مه  دوجس  عوکر و  تلاح  رد  دوش و  یم  هدناوخ  دحا  هللا  وه  لق  تفه  دمح و  کی  نآ  تعکر  ره  رد  هک  تسا  دجـسم 

مینک و یم  عورـش  ار  دمح  ةروس  هک  تروص  نیدـب  دوش ، یم  هدـناوخ  "ع " نامزلا بحاص  زامن  تین  هب  مود  تعکر  ود  دـننک . رارکت  ار 
یم ار  دمح  هروس  ۀـیقب  نآ  زا  دـعب  مینک و  یم  رارکت  هبترم  دـص  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  میـسر  یم  نیعتـسن  كایا  دـبعن و  كایا  هیآ  هب  نوچ 

ار هدمحب  میظعلا و  یبر  ناحبـس  رکذ  میور و  یم  عوکر  هب  میناوخ و  یم  رابکی  طقف  ار  دحا  هللا  وه  لق  ةروس  دمح  نایاپ  زا  دـعب  میناوخ ،
. تسا هنوـگ  نیمه  هب  زین  مود  تعکر  تسا . هبترم  تفه  زین ، اـه  هدجـس  زا  مادـک  ره  رکذ  مینک و  یم  رارکت  مه  رـس  تشپ  هبترم ، تـفه 

دوش هدناوخ  " س " ارهز ترضح  تاحیبست  نآ  لابند  هب  هللاالا و  هلاال  دوش : یم  هتفگ  رابکی  دوش ، هداد  مالس  دسرب و  نایاپ  هب  زامن  نوچ 
ماما هاگنآ  نارکمج  دجسم  رد  زامن  ندناوخ  تلیضف  دمحم . لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیوگب : راب  دص  هتفر و  هدجـس  هب  نآ  زا  دعب  و 
دننام دناوخب ، نارکمج ) سدقم  دجسم   ) ناکم نیا  رد  ار  نامزلا ) بحاص  ماما  زامن   ) زامن تعکر  ود  نیا  سک  ره  دندومرف : " ع " يدهم

دـندناوخزاب و ارم  هرابود  مدـمآ ، هار  يا  هراپ  نم  نوچ  دـیوگ : یم  هلثم  نب  نسح  دـشاب . هدـناوخ  هبعک  رد  زامن  تعکر  ود  هک  تسا  نآ 
رامیب و ره  نک ، قافنا  نارامیب  رب  شکب و  ار  نآ  روآ و  عضوم  نیدب  نک و  يرادیرخ  ار  نآ  تسا ، یناشاک  رفعج  ۀلگ  رد  يزب  دندومرف :

هـشیدنا رد  ار  بش  مامت  متـشگزاب و  هناخ  هب  سپـس  نم  دـیوگ : یم  يو  دـهد . افـش  ار  وا  یلاعت  قح  دروخب ، نآ  تشوگ  زا  هک  یـضیرم 
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عضوم نامه  هب  وا  اب  مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  هتشذگ  بش  يارجام  متفر و  رذنملا  یلع  غارس  هب  سپس  هدناوخ و  حبص  زامن  هکنیا  ات  مدوب 
مق هب  سپس  داد ، یم  ناشن  ار  دجسم  يانب  دودح  " ع " ماما ةدومرف  قبط  هک  میدید  ار  ییاهریجنز  میدیسر ، هک  یتقو  متفر . هتـشذگ  بش 

نارکمج زا  وت  تست و  راظتنا  رد  رحـس  زا  دیـس  هک  دـنتفگ  وا  ناـمداخ  میدیـسر ، وا  ۀـناخ  رد  هب  نوچ  میتفر و  اـضر  نسحلاوبا  دیـس  دزن 
هب یـصخش  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  هلثم ، نب  نسح  يا  تفگ : تشاد و  یمارگ  ارم  دیـس  متفر و  هناخ  نورد  هب  یلب ، متفگ : وا  هب  یتسه ،

نخـس وا  نخـس  هک  نک  دامتعا  وا  لوق  رب  نک و  قیدـصت  دـیوگ  هچ  ره  دـیآ ، یم  وت  شیپ  نارکمج  زا  ماـن  هلثم  نب  نسح  هک  تفگ  نم 
رب ار  هتـشذگ  بش  يارجام  هک  دوب  هاگنآ  مدوب و  وت  رظتنم  تعاس  نیا  ات  باوخ  زا  ندـش  رادـیب  ماگنه  زا  نکن و  در  ار  وا  لوق  و  تسام ،

نارکمج ياتـسور  کـیدزن  هب  نوچ  دـندش . راوس  دـندروآ و  نوریب  دـنداهن و  نیز  ار  اهبـسا  اـت  دومرف  هلـصافالب  دیـس  درک . فیرعت  يو 
هلثم نب  نسح  شیپ  دمآ  یم  نادنفسوگ  ۀمه  سپ  زا  هک  زب  نآ  تفر و  هلگ  نایم  هب  هلثم  نب  نسح  دندید ، ار  یناشاک  رفعج  ۀلگ  دندیسر 
حبذ ار  نآ  هدروآ و  دجـسم  رد  ار  زب  نآ  لاح  ره  هب  مدوب ، هدیدن  ار  نآ  نونکات  هدوبن و  نم  ۀلگ  رد  زب  نیا  درک  دای  دنگوس  رفعج  دیود ،

ملسم نسح  تفای . افش  هادف ) انحاورا   ) هللا هیقب  ترضح  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  تیانع  اب  دروخ  نآ  تشوگ  زا  هک  يرامیب  ره  هدرک و 
مق هب  دوخ  اب  ار  اهخیم  اهریجنز و  دیس  دندیناشوپ ، راوید  بوچ و  اب  ار  نارکمج  دجـسم  دنتفرگ و  وا  زا  ار  نیمز  عفانم  هدرک و  راضحا  ار 
یم تیانع  لجاع  يافـش  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  دـیلام ، یم  ریجنز  نادـب  ار  دوخ  هک  يدـنمدرد  راـمیب و  ره  تشاذـگ . دوخ  ۀـناخ  رد  درب و 

دجـسم زا  يرـصتخم  خـیرات  دوب  نیا  دـیدن . ار  اهنآ  یـسک  رگید  هتـشگ و  ناـهنپ  اـهریجنز  نآ  نسحلاوبادیـس ، توف  زا  سپ  یلو  دومرف .
ـ  هادـف انحاورا  هللا ـ  هیقب  ترـضح  سدـقم  نامرف  حورـشم  " " ع . نامزلا بحاص  ترـضح  زامن  نآ و  يانب  یگنوگچ  نارکمج و  سدـقم 

باتک زا  ۀحفـص 230  يوأملا ، ۀنج  ۀحفص 294 و  بقاث ، مجن  فیرـش  باتک  رد  يرون  همالع  ار  نارکمج  سدقم  دجـسم  سیـسأت  يارب 
هاگیلجت نارکمج  سدـقم  دجـسم  باتک : زا  هتفرگرب  ذـخآم : عبانم و  تسا . هدرک  لقن  قودـص  خیـش  فیلأت  نیزحلا " سنوم   " ردـقنارگ

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  رشان : یمیظع ، ریم  رفعج  دیس  فلؤم : نامزلا ، بحاص 

؟ دراد تقیقح  ایآ  دوش  یم  هداد  تبسن  دجسم  نیا  هب  هک  یتامارک  نارکمج و  دجسم  رد  نارامیب  نتفای  افش 

شسرپ

؟ دراد تقیقح  ایآ  دوش  یم  هداد  تبسن  دجسم  نیا  هب  هک  یتامارک  نارکمج و  دجسم  رد  نارامیب  نتفای  افش 

خساپ

يزیچ هطبار  نیارد  میناوتیمن  یعطق  روط  هب  ام  هتبلا  تسا . دامتعا  لباق  اهنآ  زا  یخرب  لقادح  هک  هدش  لقن  يرایسب  بلاطم  هطبار  نیا  رد 
لقن هراب  نیا  رد  هچنآ  زا  یخربلاح  نیع  رد  نکیل  دزاسیمن . دراو  تاداقتعا  هب  یللخ  مه  نآ  یعطق  شریذـپ  مدـع  اـی  شریذـپ  مییوگب و 

J .} تسا قوثو  لباق  هدش 

؟ دیهد حرش  نارکمج ,  دجسم  هچخیرات ء  هرابرد ء  یمک 

شسرپ
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؟ دیهد حرش  نارکمج ,  دجسم  هچخیرات ء  هرابرد ء  یمک 

خساپ

هدیباوخ دوخهناخ  رد  لاس 393  ناضمر  هام  رد  یبش  يو  هک  هدرک  لـقن  ینارکمج  هلثُم  نب  نسح  زا  تسا  هدـمآ  مق  خـیرات  باـتک  رد  {
هب نانآ  هارمه  هتـساخرب و  باوخزا  دنناوخیم . ار  وت  نامزماما  زیخرب  دنیوگیمو  دـننزیم  ار  وا  هناخ  رد  یتعامج  بش  ياههمین  هک  هدوب 

فارطا رد  زین  ياهدع  دوب و  هتسشن  نآ  رب  یگلاس  نس 30 رد  یناوج  مدید . اجنآ  رد  یتخت  متفر . تسا  نارکمج  دجسم  نآلا  هک  یعضوم 
ار نآ  دهد و  صاصتخا  دجسم  هب  ار  نیمز  نیا  وگب  ملسم  نب  نسح  هب  دندومرف  دندز و  ادص  مسا  هب  ارم  ترضح  نآ  دندوب . ترضح  نآ 

دجـسم رـضاح  لاح  رد  تروص  ره  رد  ددرگیم . انب  دجـسم  هدرک و  مادقا  رما  نیا  هب  زین  يو  تسین ) وا  هب  قلعتم   ) دنک ادج  دوخ  نیمززا 
.} دنتسه لوغشم  اعد  زامنهب و  مدرم  اجنآ  رد  تسا و  نامزماما  هب  نادنمهقالع  ددرت  عامتجا و  لحم  نارکمج 

مهنآ مراد و  يرتمک  تاعالطا  يدروم  هب  عجار  طقف  ما  هدرک  رتشیب  ار  ناما  یترایز  ياهودرا  یگنهرف  راب  يونعم  يزاسزاب  تهج  رد  هدـنب  اریخا 
. دییامن ضیفتسم  ار  نم  افطل  رتشیب  یهاگآ  تروص  رد  میزادنا  یم  هضیرع  نآ  لخاد  هک  تسا  نارکمج  سدقم  دجسم  رواجم  هاچ 

شسرپ

مراد يرتمک  تاعالطا  يدروم  هب  عجار  طقف  ما  هدرک  رتشیب  ار  ناما  یترایز  ياهودرا  یگنهرف  راب  يونعم  يزاسزاب  تهج  رد  هدـنب  اریخا 
ضیفتـسم ار  نم  افطل  رتشیب  یهاگآ  تروص  رد  میزادـنا  یم  هضیرع  نآ  لـخاد  هک  تسا  نارکمج  سدـقم  دجـسم  رواـجم  هاـچ  مهنآ  و 

. دییامن

خساپ

هاگره هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ترضح  زا  رئازلا  ۀفحت  باتک  رد  دیامرفیم  نانجلاحیتافم  باتک  رد  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم 
ینا مهللا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب   » سیونب ار  تارابع  نیا  يذغاک  رد  یشاب  فئاخ  يرما  زا  ای  دشاب  یلاعت  يادخ  يوس  هب  یتجاح  ار  وت 
بآ رد  هدب و  رارق  لِگ  زا  ياهلولگ  رد  هدیچیپ  ار  نآ  سیونب و  ار  دوخ  تجاح  نآ  رخآ  رد  تسه و  حیتافم  رد  هک  رخآ  ات  کیلا » هجوتا 

ص نانجلاحـیتافم ، ، ) دـنکیم داجیا  تراک  رد  شیاشگ  يدوز  هب  دـنوادخ  هَّللاءاشنا )  ) زادـنیب یهاچ  رد  ای  هناخدور ) بآ  لـثم   ) يراـج
. میرادن يدنتسم  صوصخ  نیا  رد  تسا و  هدشن  نارکمج  هاچ  لثم  یصاخ  هاچ  زا  تبحص  تایاور  رد  یلو  ( 974

؟ تسا تسرد  ایآ  دنا ؟ هدنک  ار  نآ  تفن  نتفای  يارب  اهییاکیرمآ  ما  هدینش  تسیچ . نارکمج  دجسم  هاچ  هیضق 

شسرپ

؟ تسا تسرد  ایآ  دنا ؟ هدنک  ار  نآ  تفن  نتفای  يارب  اهییاکیرمآ  ما  هدینش  تسیچ . نارکمج  دجسم  هاچ  هیضق 
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خساپ

دجـسم رد  (ع ) نامز ماما  هاچ  هیـضق  میرادـن : یعـالطا  نآ  زا  ریغ  دوش و  یم  هدروآ  لـیذ  رد  هک  تسا  نآ  هاـچ  زا  میتسه  علطم  اـم  هچنآ 
یتیاور (ع ) قداص ماما  زا  رئازلا  ۀـفحت  زا  نانجلا  حـیتافم  رد  یمق  سابع  خیـش  هک  تسا  رارق  نیا  زا  رگید ، ياهرهـش  نارکمج و  سدـقم 

بآ رد  سیونب و  يذـغاک  رد  یـشاب . ناسرت  فئاخ و  يرما  زا  ای  دـشاب  یلاعت ، يادـخ  يوس  هب  یتجاح  ار  وت  هاگ  ره  : » هک دـنکیم  لقن 
هک تسه  یتـیاور  زین  ص 234 ) ج 102 ،  ) راونالاراحب رد  تسا . ادـخ  اب  نتفگ  نخـس  طابترا و  عون  کی  نیا  زادـنیب .»... هاچ  اـی  يراـج 
«. زادنیب رهن  ای  هاچ  رد  سیونب و  ار  دوخ  تجاح  نک و  هبتاکم  نینچ  جع )  ) تجح ترضح  اب  یتشاد  يراتفرگ  تجاح و  رگا  : » دیامرفیم

تیب لـها  وا و  لوسر  ادـخ و  هکلب  دـناوخیم ؛ اـی  دـنکیم  زاـب  ار  هتـشون  نآ  تجح  ترـضح  هک  تسین  نیا  یـسیونهضیرع  ياـنعم  هتبلا 
تروص رد  مه  نآ  ام ، ياههتـشون  هب  دـسر  هچ  دـنهاگآ ؛ درذـگیم ، اـم  لد  نهذ و  رد  هچنآ  اـم و  ياـهتین  زا  (ع ) تراـهط تمـصع و 

هک روطنامه  مینک و  رارقرب  طابترا  دوخ  بحاص  بوبحم و  اب  هک  دـنهد  دای  ام  هب  دناهتـساوخ  عقاو  رد  نازیزع . نآ  هب  لّسوت  يراتفرگ و 
ناور بآ  هاچ و  هک  اجنآ  زا  لاح  مینک . يراگنهمان  مه  دوخ  يالوم  اب  میناوتب  مییامنیم ، تبحم  هقالع و  زاربا  يویند  ياـهبوبحم  يارب 
نورد ار  دوخ  ياههضیرع  مدرم  هک  دناهدومن  رفح  یهاچ  نارکمج ، دجـسم  رد  اهرهـش و  زا  یـضعب  رد  نانمؤم  تسین ، همه  سرتسد  رد 

. دنزادنیب نآ 

رکشت اب  تسا ؟ حرطم  یلیالد  هچ  نآ  تحص  نارکمج و  دروم  رد  مالس ، اب 

شسرپ

رکشت اب  تسا ؟ حرطم  یلیالد  هچ  نآ  تحص  نارکمج و  دروم  رد  مالس ، اب 

( لوا تمسق  ) خساپ

، يرجه ناضمر 393 كرابم  هام  مهدفه  هبنـش ، هس  بش  دیوگیم : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  حلاص  فیفع  خیـش   » دجـسم هچخیرات  فلا .
ماما رما  زیخرب و  : » دنتفگ دندرک و  رادیب  ارم  دوب ، هتشذگ  بش  زا  یفصن  دندمآ . نم  يارس  رد  هب  یتعامج  هک  مدوب  هتفخ  دوخ  يارس  رد 

رد هب  نوچ  مدش .» هدامآ  متـساخرب و  نم ، : » دیوگیم هلثم  نب  نسح  دـناوخیم .» ار  وت  هک  نک  تباجا  ار  نامزلا ، بحاص  يدـهم  دـمحم 
دجـسم نونکا  هک  هاگیاج -  نآ  هب  ارم  دـنتفگ و  دـماشوخ  دـنداد و  باوج  مدرک . مالـس  مدـید ، ار  ناگرزب  زا  یتعاـمج  مدیـسر ، يارس 

نیا هک  تسا  لاس  دنچ  وت ، : » وگب ملـسم  نب  نسح  هب  ورب  : » دومرف دناوخ و  دوخ  مان  هب  ارم  (ع ) ماما ترـضح  دندروآ . تسا -  نارکمج ) )
تـصخر ینکیم . ترامع  يدرک ، عورـش  هرابرگید  لاسما  يدرک و  تعارز  لاس  جـنپ  مینکیم . بارخ  اـم  ینکیم و  تراـمع  ار  نیمز 

هب دننک ». انب  دجسم  عضوم  نیا  رد  ات  ینادرگرب  ياهدرب ، تعفنم  نیمز  نیا  زا  هچ  ره  دیاب  ینک ، تعارز  نیمز  نیا  رد  رگید  وت  هک  تسین 
نب نسح  تسا . هدرک  فیرـش  هدیزگرب و  رگید  ياهنیمز  زا  ار  نیمز  نیا  یلاعت  قح  تسا و  یفیرـش  نیمز  اجنیا ، : » وگب ملـسم  نب  نسح 
لیلد هناـشن و  نودــب  ارم  نخــس  مدرم  اریز  تـسا ؛ مزـال  یناـشن  هراـب ، نـیا  رد  ارم  نـم ! يـالوم  دیــس و  : » مدرک ضرع  دــیوگیم  هـلثم 

تیفیک ب . دشاب .» وت  راتفگ  هاوگ  هک  میراذگیم  یتمالع  اجنیا ، رد  ام  هدـب . ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  ورب  وت  : » دومرف (ع ) ماما دـنریذپیمن .»
تعکر ود  دـنراذگب : اج  نیا  رد  زاـمن  تعکر  راـهچ  دـنرادب و  زیزع  دـننک و  تبغر  عضوم  نیا  هب  اـت  وگب  ار  مدرم   » دجـسم ّتیحت  زاـمن 
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راب تفه  ار  دوجـس  عوکر و  حیبست  و   [ دنناوخ « ] دحا هللا  وه  لق   » هروس راب  تفه  و  دمح » هروس   » راب کی  یتعکر ، ره  رد  دجـسم ، تیحت 
هروس ندـناوخ  ماگنه   ] رد هک  قسن  نیا  رب  دـنراذگب ، ناـمزلا  بحاـص  زاـمن  تعکر  ود  و  ( » جـع  ) ناـمز ماـما  زاـمن  تیفیک  ج . دـنیوگب .»

زین ار  مود  تعکر  دنناوخب . رخآ  ات  ار  هحتاف » ، » نآ زا  دعب  دنیوگب و  راب  دص  ار  نآ  دنسرب ، نیعتـسن » كایا  دبعن و  كایا   » هب نوچ  دمح » »
حیبست و  هللاالا ) هلا  ال   ) لیلهت دـش ، مامت  زامن  هک  یماگنه  دـنیوگب . راب  تفه  زین  ار  دوجـس  عوکر و  حـیبست  دـنهد . ماـجنا  قیرط  نیمه  هب 

(ع) ماما كرابم  ظفل  زا  لقن ، نیا  دنتسرفب .» وا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولص  راب  دص  هداهن ، هدجس  رب  رـس  هاگ  نآ  دنیوگب . ار  (س ) ارهز همطاف 
هناخ رد  ییوگ  دناوخب ، ار  زامن ) ود  نیا  ای   ) تعکر ود  نیا  سک ، ره  « ؛ » قیتعلا تیبلا  یف  یلـص  امناکف  امه ، اّلـص  نمف  : » دومرف هک  تسا 
لاـیخ يداـع  نیمز  کـی  ار  اـجنیا  وت  هک  متفگ  دوـخ  لد  رد  : » دـیوگیم هلثم  نب  نسح  دجـسم  تخاـس  د . تسا »... هدـناوخ  ار  نآ  هبعک 

راب مدومیپ ، هار  يرادقم  نوچ  ورب ! هک  دندرک  هراشا  نم  هب  ترضح  نآ  سپ  تسا .» (ع ) نامزلا بحاص  ترـضح  دجـسم  اجنیا  ینکیم ،
لوپ اب  دـنداد ، ار  شلوپ  مدرم  رگا  يرخب . ار  زب  نآ  دـیاب  تسا ، يزب  ناـپوچ )  ) یناـشاک رفعج  هلگ  رد  : » دـندومرف هدرک ، ادـص  ارم  رگید 

نآ نک . حبذ  عضوم  نیا  رد  روایب و  ار  زب  نآ  هبنـشراهچ ) بش   ) بش ادرف  نک . تخادرپ  تدوخ  ار  نآ  لوپ  هنرگو  نک ، يرادـیرخ  نانآ 
هک نک  قافنا  دنراد ، جالعلا  بعـص  ضرم  هک  یناسک  نارامیب و  رب  ار  زب  نآ  تشوگ  ناضمر ، كرابم  هام  مهدـجه  هبنـشراهچ  زور  هاگ 
ود رد  مهرد ، کی  هزادـنا  هب  یکی  ره  هایـس ، دیفـس و  ناشن  تفه  دراد . رایـسب  ياـهوم  تسا . قلبا  زب ، نآ  دـهد . افـش  ار  همه  یلاـعت  قح 

دناوخ ارف  ارم  رگید  راب  کی  مداتفا . هار  هب  هاگ  نآ  تسا .» نآ  رگید  فرط  رد  ناشن  راهچ  فرط و  کی  رد  ناشن  هس  هک  تسا  نآ  فرط 
مدوب هشیدـنارد  ار  بش  همه  متفر و  هناخ  هب  نم ، : » دـیوگیم هلثم  نب  نسح  نک .» تماقا  لحم  نیا  رد  زور  داتفه  ای  زور  تفه  : » دومرف و 
هاگیاج هب  رذـنم ، یلع  هارمه  مداهن . نایم  رد  وا  اـب  ار  ناتـساد  نآ  متفر و  رذـنم  یلع  دزن  هب  مدـناوخ و  حبـص  زاـمن  درک . عولط  حبـص  اـت 

، دجـسم دودح  هکنیا  نآ ، تسا و  هداهن  اجنیا  دوب ، هدومرف  (ع ) ماما هک  یتمالع  ناشن و  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ وا  سپ  میتفر . بشید 
هزوح سـسؤم  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  هللاۀیآ  دنزرف  يرئاح ؛  یـضترم  هللا  ۀیآ  هاگدید  تسا .» هدش  صخـشم  اهریجنز  اهخیم و  اب 

زا اهیلیخ  دیاش  هک  تهج -  دنچ  نمض  رد  بلطم ، نیا  حیضوت  تسا . ترضح  نآ  تارهاب  تایآ  زا  یکی  نارکمج ، دجـسم  . » مق هیملع 
هدش لقن  قودص ، زا  مق  خیرات  باتک  رد  هدـش -  عقاو  يرادـیب  رد  هک  نارکمج -  دجـسم  ناتـساد  . 1 ددرگیم : نایب  دنـشاب -  لفاغ  نآ 
هدرک لقن  وا  هکنیا  هدـش و  عقاو  قودـص  ناـمز  رد  ناتـساد ، نیا  : » دومرفیم دوب ، ییـالم  قیقد و  درم  هک  يدرجورب  ياـقآ  موحرم  تسا .
رادیب مدرم  حبص  یتقو  اریز  تسین ؛ رفن  کی  هب  طوبرم  هک  تسا  ینایرج  رب  لمتشم  ناتساد ، . 2 دراد .» نآ  تحص  لامک  رب  تلالد  تسا ،

مان هب  ًارهاظ   ) یمرتحم دیـس  لزنم  رد  یتدم  ریجنز ، نیا  دننک و  رواب  مدرم  هک  تسا  هدش  هتـشاذگ  تمالع  ریجنز ، اب  دـننیبیم  دـنوشیم ،
روتسد نتم  . 3 دوشیم . دوقفم  یعیبط ، تهج  چیه  نودـب  ًادـعب ، دـناهدرکیم و  افـشتسا  نآ  هب  مدرم  تسا و  هدوب  اضرلا ) نسحلاوبا  دـیس 

راب دص  اب  جع ) ) نامز ماما  زامن  مه  تسا و  هدـش  دراو  دجـسم  تیحت  زامن  مه  هکنیا  يارب  تسا ؛ رگید  هلدا  اب  قفاوم  دجـسم ،] ياهزامن  ]
ییوگشیپ ص250-248 . ناربلد ، رس  ص484 ؛ تیب ، لها  همیرک  (. (س ارهز همطاف  حیبست  لیلهت و  مه  و  نیعتـسن » كایا  دـبعن و  كایا  »

لآ مئاـق  دـیامن  جورخ  روهظ ، لوا  رد  یناـمی ! رـسپ  يا  : » دومرف هفیذـح  هب  باـطخ  هک  هدـش  تیاور  (ع ) ناـنمؤمریما زا  (ع ) نینمؤملا ریما 
رانک همظعم و  هکم  زا  ءادفلا ، هل  انحاورأ  هللا ، ۀیقب  ترـضح  نیتسخن  مایق  هک  تسین  يدیدرتدنیوگ  مق  ار  نآ  هک  يرهـش  زا  جـع ) ) دـمحم

مهارف ترـضح و  روهظ  اشنم  هکنیا  ای  دراد  رظن  دوصقم ، هبعک  نآ  يدعب  ياهتکرح  هب  هباشم ، ثیداحا  ثیدـح و  نیا  تسا . ادـخ  هناخ 
يور رهش  نآ  هب  برغ ، قرش و  زا  قیالخ  همه  دنکیم ، قح  هب  توعد  ار  مدرم  و  تسا . نارکمج  دجسم  مقرهش و  زا  روهظ  طیارش  ندش 

رد گنـسرف  تفه  نآ ، ترامع  تسا ... كاپ  اهثول ، همه  زا  تسا ، سدـقم  نیمز ، نیا  یناـمی ! رـسپ  يا  دوش ... هزاـت  مالـسا ، دـنروآ و 
رـصق هک  نهک -  يرـصق  و  تسا ، دجـسم  بنج  رد  هک  نهک ، یهد  دزن  هب  دـننزب ، دیفـس  هوـک  نیا  رب  يو  تـیار  دـشاب . گنـسرف  تـشه 
راونا هدوب .»... ناربگ  هناخ  شتآ  هک  اجنآ  کیدزن  دیآ ، نوریب  دجـسم  نآ  هرانم  کی  ریز  زا  دنناوخ . نارکمج »  » ار نآ  و  تسا -  سوجم 

هک يروط  هب  دوشیم  هدافتسا  فیرش ، ثیدح  نیا  زا  قودص .) خیش  تافینـصت  زا   ) نیزحلا سنوم  زا  لقن  هب  ص453 . ج1 ، نیعشعشملا ،
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هاگیاج روهظ ، رصع  رد  زین  نارکمج  سدقم  دجـسم  دوب . دهاوخ  ترـضح  نآ  هاگیاپ  هللا ، ۀیقب  ترـضح  روهظ  نارود  رد  هلهـس  دجـسم 
دمحم دیـس  جاح  هللا  ۀـیآ  موحرم  تماعز  رـصع  رد  اروشاع  ترایز  متخ  دوب . دـهاوخ  ترـضح  نآ  يارب  يرگید  هاگیاپ  دراد و  یـصاخ 

طقف هام  رد  بالط  هیرهـش  هک  یلاح  رد  دش ، ناموت  کی  ياهناد  کگنـس  نان  هک  يروط  هب  دمآ ؛ دیدپ  یتخـس  ینارگ  یطحق و  تجح ،
دنوش و فرشم  نارکمج  سدقم  دجسم  هب  هک  داد  روتـسد  نیدتم  بّذهم و  بالط  زا  نت  لهچ  هب  تجح ، هللاتیآ  موحرم  دوب . ناموت  هد 

نب یسوم  ترضح  هب  دنناوخب و  ناوفـص  ياعد  نعل و  مالـس و  دص  اب  ار  اروشاع  ترایز  یعمج ، هتـسد  تروص  هب  دجـسم ، ماب  تشپ  رد 
. دـنهاوخب لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  ناراب  لوزن  ینارگ و  عفر  دـنوش و  لسوتم  (ع ) رغـصا یلع  ترـضح  و  (ع ) لضفلاوبا ترـضح  و  (ع ) رفعج

زامن تیحت و  زامن  يادا  زا  دعب  دندش . بای  فرـش  ناقـشاع  هاگداعیم  هب  عیـشت ، يالعا  تیعجرم  نامرف  قبط  نیدتم ، بذهم و  هبلط  لهچ 
اروشاع ترایز  متخ  دنتفر ، دجـسم  ماب  تشپ  هب  یتسه ، ناهج  ياورنامرف  تیانع  لیذ  هب  لّسوت  و  ءادفلا -  هل  انحاورأ  هللا -  ۀیقب  ترـضح 

، تیدحا ترـضح  هاگرد  هب  جئاوحلا ، باب  نت  هس  نداد  رارق  عیفـش  اب  ار  دوخ  جیاوح  دنداد و  ماجنا  هتـسراو ، عجرم  نآ  روتـسد  قبط  ار ،
يرفن لهچ  هورگ  دوب . نارکمج  ياتـسور  فرط  زا  نارکمج ، دجـسم  یمیدق  هار  دندرک . كرت  مق  دـصق  هب  ار  دجـسم  دنتـشاد و  هضرع 

رد نارکمج  رد  اعد  تخیر . ورف  اسآ  لیـس  تمحر ، ناراب  دش و  هدوشگ  تمحر  يایرد  هک  دندوب  هدیـسرن  نارکمج  هد  هب  زونه  بالط ،
ياعد  - » ءادفلا هل  انحاورأ  هللاۀیقب -  ترضح  هب  طوبرم  ياهاعد  زا  نارکمج ، سدقم  دجسم  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآ  دای  اجنیا 

ترضح زامن  زا  دعب  هک  ءالبلا - ».. مظع  مهللا   » ياعد زا  هژیو  هب  دهع ...» ياعد   » و نیسای » لآ  ترایز  «، » لماکلا هللا  مالـس  ياعد  «، » هبدن
زامن کی  باوث  هک  ابق  دجسم  خیرات  زا  مهم  ياهتکن  ش 5 . راظتنا ، همانلصف  دوشن .» تلفغ  تسا -  هدش  رما  نآ  هب  جـع ) ) نامزلا بحاص 

دجـسم يارب  هک  دوشیم  هدافتـسا  یمهم  هتکن  دومرف ، انب  (ص ) ربمایپ هک  دوب  یمهم  دجـسم  نیلوا  تسا و  هرمع  کـی  ماـجنا  ربارب  نآ  رد 
روتـسد (ص ) مرکا ربمایپ  هکنیا  لیبق  زا  دراد  يداـیز  تاراـختفا  هک  يدوجو  اـب  اـبق  دجـسم  هکنیا  نآ  تسا و  دـیفم  زین  نارکمج  سدـقم 

زامن نآ  رد  دندرک و  ییانب  يرگراک و  دوخ  ياهتسد  اب  دـندومن ، تکراشم  نآ  تخاس  رد  ترـضح  نآ  دوخ  و  دـنداد ، ار  نآ  تخاس 
ابق دجسم  زا  نآرق  رد  دنوادخ  یتقو  تلیضف  همه  نیا  دوجو  اب  یلو  دنتفریم ؛ اجنآ  هب  زامن  هماقا  يارب  اههبنـشود  زین  هتفه  ره  دندناوخ و 
رب لوا  زور  زا  نآ  ساـسا  . 1 تسا : دوجوم  نارکمج  دجـسم  رد  هتکن  ود  ره  هک  دـیامنیم  هراشا  هتکن  ود  هب  دـنکیم ، دـیجمت  فیرعت و 

.2 هیآ 108 . (، 9  ) هبوت هللا  امهمحرهیف  موقت  نا  قحا  موی  لوا  نم  يوقتلا  یلع  سـسا  دجـسململسو  هیلع  هللا  یلـص  تسا : هدش  هداهن  اوقت 
رگید دشاب  اجک  ره  رد  كالم  ود  نیا  هجیتن  رد  اورهطتی . » نا  نوبحی  لاجر  هیف  : » دندرگ كاپ  دـنراد  تسود  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  رد 

رد نانمؤم  لاس  رازه  زا  شیب  هک  تسا  یناکم  نارکمج  دجسم  میرادن . ناکم  نآ  همانهرجش  دنس و  رگید و  هلدا  يوج  تسج و  هب  يزاین 
ۀیقب ناکما  ملاع  بطق  دای  هب  ار  همه  سدقم  ناکم  نآ  رد  ناگتسکش  لد  نامزلابحاص » ای   » يادن لوغشم و  عّرـضت  هبوت و  زامن و  هب  نآ 

دجـسم رد  هک  یهاچ  هچخیرات  هیـضق و  لاؤس . نامز  ماما  هاچ  درادیم . هگن  هدنز  اهلد  رد  هشیمه  ار  ترـضح  دای  هتخادنا و  مظعالا  هَّللا 
هاچ مان  هب  یلحم  ًالومعم  اهرهـش  زا  یـضعب  رد  هکلب  نارکمج ؛ رد  اهنت  هن  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  خـساپ . تسیچ ؟ تسا  نارکمج  سدـقم 
نآ بآ  زا  ای  دناهدش و  هدید  اجنآ  رد  ناشیا  ای  هداد  ار  نآ  رفح  روتـسد  ترـضح  دننکیم  نامگ  یخرب  هک  تسا  دوجوم  نامزلا  بحاص 

ياهرهش نارکمج و  سدقم  دجسم  رد  (ع ) نامز ماما  هاچ  هیـضق  دسریمن . رظن  هب  حیحـص  تاکن  نیا  زا  کی  چیه  یلو  دناهدیـشون ؛ هاچ 
ار وت  هاگ  ره  : » هک دنکیم  لقن  یتیاور  (ع ) قداص ماما  زا  رئازلا  ۀفحت  زا  نانجلا  حـیتافم  رد  یمق  سابع  خیـش  هک  تسا  رارق  نیا  زا  رگید ،

کی نیا  زادنیب .»... هاچ  ای  يراج  بآ  رد  سیونب و  يذغاک  رد  یـشاب . ناسرت  فئاخ و  يرما  زا  ای  دـشاب  یلاعت ، يادـخ  يوس  هب  یتجاح 
يراتفرگ تجاح و  رگا  : » دـیامرفیم هک  تسه  یتیاور  زین  ص 234 ) ج 102 ،  ) راونالاراحب رد  تسا . ادـخ  اب  نتفگ  نخـس  طابترا و  عون 

نیا یـسیونهضیرع  يانعم  هتبلا  زادـنیب .» رهن  ای  هاـچ  رد  سیونب و  ار  دوخ  تجاـح  نک و  هبتاـکم  نینچ  جـع )  ) تجح ترـضح  اـب  یتشاد 
ام ياهتین  زا  (ع ) تراهط تمصع و  تیب  لها  وا و  لوسر  ادخ و  هکلب  دناوخیم ؛ ای  دنکیم  زاب  ار  هتشون  نآ  تجح  ترـضح  هک  تسین 

عقاو رد  نازیزع . نآ  هب  لّسوت  يراتفرگ و  تروص  رد  مه  نآ  ام ، ياههتـشون  هب  دسر  هچ  دـنهاگآ ؛ درذـگیم ، ام  لد  نهذ و  رد  هچنآ  و 
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هقالع و زاربا  يویند  ياهبوبحم  يارب  هک  روطنامه  مینک و  رارقرب  طابترا  دوخ  بحاـص  بوبحم و  اـب  هک  دـنهد  داـی  اـم  هب  دناهتـساوخ 
رد نانمؤم  تسین ، همه  سرتسد  رد  ناور  بآ  هاچ و  هک  اـجنآ  زا  لاـح  مینک . يراـگنهمان  مه  دوخ  يـالوم  اـب  میناوتب  مییاـمنیم ، تبحم 

ماـما اـب  تاـقالم  دـنزادنیب . نآ  نورد  ار  دوـخ  ياـههضیرع  مدرم  هـک  دـناهدومن  رفح  یهاـچ  نارکمج ، دجـسم  رد  اهرهـش و  زا  یــضعب 
هب زاین  یهلا ، يایلوا  رگید  و  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  خـساپ . مینک ؟ تاقالم  جـع ) ) نامز ماما  اب  میناوتب  ات  مینک  هچ  لاوس . جـع ) ) ناـمز
هب ار  دوخ  یـسک  رگا  دراد . لـمع ) تفرعم و   ) دـعب ود  ققحت  هب  زاـین  یهلا ، ياـیلوا  اـب  تیخنـس  ندروآ  تسد  هب  دراد . ناـنآ  اـب  تیخنس 
ام هک  دنامن  هتفگان  دنبذاج  ار  نایرانرم  نایران  دـنبلاط  ار  نایرونرم  نایرون  دـش . دـهاوخ  لصاو  زین  نانآ  ياقل  هب  دومن ، هیبش  یهلا  يایلوا 

نانآ هار  ندومیپ  ناراوگرزب و  نآ  هب  هبـشت  تسا ، ام  هفیظو  هچنآ  میتسین . جـع ) ) نامز ماما  تیؤر  تاقالم و  ياـنعم  هب  طاـبترا  هب  فلکم 
نارمع لآ  هروس  هیآ 200  ار  هلأسم  نیا  میـشاب . ناشیا  تمدخ  رد  هراومه  هدوب و  ترـضح  نآ  هدامآ  زابرـس  لاح  همه  رد  دـیاب  ام  تسا .
نامیا هک  یناسک  يا   » هللا امهمحرنوحلفت  مکلعل  هللاوقتا  اوطبار و  اورباصو و  اوربصا  اونما  نیذلا  اهیا  ایملسو  هیلع  هللا  یلـص  هدومرف : نایب 

ماما دیوش .» راگتـسر  هک  دشاب  دیزاس ، هشیپ  ار  یـسرتادخ  اوقتو و  دییامن  هطبارم  دیراداو و  ربص  هب  ار  رگیدکی  دـینک و  ربص  دـیاهدروآ !
ربارب رد  و  دیـشاب ) هتـشاد  تماقتـسا  یهلا  فیلاکت  ماجنا  رد   ) ضیارف يادا  رب  دـینک  ربص  : » دـیامرفیم هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب
ماما اـب  هطبارم  ص 105 . دـیفم ، خیـش  ۀـبیغلا ، باتک  دـییامن .» هطبارم  دیـشکیم ) ار  شراظتنا  هک   ) ناتماما اـب  دـینک و  يرادـیاپ  نانمـشد 

هک تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن . ندرگ  وا  يرای  يوریپ و  تمدـخ و  رب  نتـسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی ، جـع ؛) ) نامز
ماجنا ناشباحـصا  ترـضح و  نآ  هک  داد  ماجنا  ییاهراک  دیاب  نینچمه  دوشن . ادـج  وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ  ماما  هب  ار  دوخ  یمدآ 

هولـصلا اوماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلاملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دیامرفیم : ناشیا  باحـصا  يدهم و  ترـضح  هب  عجار  نآرق  دنهدیم .
هتـشاد و اپ  هب  ار  زاـمن  میهد  ییاـناوت  ناـنآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناـسک   » هللا اـمهمحررکنملا  نع  وهن  فورعملاـب و  اورما  هاـکزلا و  اوتآو 

هیآ 41. جح ، «. دننک یهن  رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم  هب  هدیشخب و  قحتسم ) هب   ) تاکز

( مود تمسق  ) خساپ

ص 87. ج 2 ، یمق ، ریسفت  «. وا باحصا  و  جع ) ) يدهم ینعی ، تسا ؛ دمحم  لآ  يارب  هیآ  نیا  : » دیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما 
تسا بوخ  نارظتنم  هفیظو  میزرو . مامتها  روکذم  روما  هب  دیاب  میشاب ، ترضح  نآ  نارای  باحـصا و  زا  میهاوخیم  مه  ام  رگا  هجیتن  رد 

زا رتشیب  یلیخ  ناشناتـسود  نایعیـش و  هب  ترـضح  نآ  هقـالع  هکلب  دزرویم ؛ قشع  دوخ  نایعیـش  هب  ًادـیدش  جـع ) ) ناـمز ماـما  هک  مینادـب 
انا : » تسا هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  دـننکیم . اعد  دوخ  نایعیـش  يارب  هراومه  ناشیا  میراد . ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ام  هک  تسا  ياهقالع 

«. مـیربیمن داـی  زا  ار  امــش  مـینکیمن و  یهاـتوک  امــش  لاوـحا  تیاـعر  رد  زگره  اـم  « ؛ » مکرکذـل نیــسانالو  مکتاـعارمل  نـیلمهم  ریغ 
رد هچنآ  ندوب . وا  عیطم  ینعی ، وا ، اب  یگتسویپ  تسا . راوگرزب  نآ  تیاضر  بلج  تسا ، هتسیاب  ام  رب  هچنآ  ص 174 . ج 53 ، راونالاراحب ،

ترـضح و نآ  تاروتـسد  هب  لمع  اب  جـع ) ) نامز ماما  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  دـیاب  ام  تسا . جرف  راظتنا  هدـش ، شرافـس  داـیز  تاـیاور 
ار جع ) ) يدهم ترضح  یعقاو  رظتنم  تایصوصخ  هک  تسا  اجب  رایـسب  ورنیا  زا  میراد . هگن  مادتـسم  تباث و  یعقاو  يانعم  هب  جرف  راظتنا 

جرف روهظ و  راظتنا  تادابع ، نیرترب  « ؛ » جرفلا راظتنا  هدابعلا  لضفا  : » دومرف (ص ) ادخ لوسر  مینک . یلمع  دوخ  رد  ار  نآ  سپـس  مینادب و 
. دـنک یگدـنز  یعقاو  رظتنم  کی  دـننام  هک  تسا  نیا  (ع ) نامز ماما  رظتنم  هفیظو  دـیدج . پاچ  ص 334 ، ج 2 ، نیطمـسلا ، دئارف  تسا .»

امتح دشاب ، نامهیم  رظتنم  رگا  لاثم  ناونع  هب  دراد . وا  ندوب  رظتنم  زا  ناشن  شتانکس  راتفر و  مامت  دشاب . یسک  رظتنم  اتقیقح  ناسنا  یتقو 
دناوتیم یـسک  نینچ  دـنامیم . راظتنا  رد  باداش  ياهرهچ  بترم و  سابل  اب  دـیامنیم و  هدامآ  ار  ییاریذـپ  لیاسو  بترم  زیمت و  ار  هناـخ 

بترم سابل  هن  تسا و  هدومن  هدامآ  ار  ییاریذپ  لیاسو  هن  هدرک و  بترم  ار  هناخ  هن  هک  یـسک  اما  تسا . هدوب  نامهیم  رظتنم  هک  دنک  اعدا 
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رب درک و  دـنهاوخ  دنخـشیر  ار  وا  همه  هدوب ، ناـمهیم  راـظتنا  رد  هک  دـنک  اـعدا  رگا  تسا ؛ ناـمهیم  رکف  هب  ًالـصا  هن  هدیـشوپ و  يزیمت  و 
زا لبق  راظتنا  نیاربانب ، دـننارجه  قحتـسم  نینچ  نازاب  قشع  غورد  فـال  یهز  راـی  زا  هلگ  قشع و  فـال  دـیدنخ ! دـنهاوخ  وا  ییوگهفازگ 

ار نامز  ماما  تیالو  یتسود و  ياعدا  هک  ار  یسک  ره  ناوتیمن  دوشیم . هدیمهف  وا  رادرک  راتفر و  زا  دوش ، هدیمهف  ناسنا  ياعدا  زا  هکنآ 
، یحیـضوت نینچ  اب  دـیوگبراطع .» هکنآ  هن  دـیوبب  دوخ  هک  تسا  نآ  کشم   » يرآ دومن ! دادـملق  وا  نارظتنم  ناتـسود و  رامـش  رد  دراد ،
، ینعی دشاب ، (ع ) نامز ماما  روهظ  رظتنم  هظحل  ره  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  شراتفر  دـیاب  جـع ) ) نامز ماما  یعقاو  رظتنم  کی  هک  تسا  نشور 
ار دوخ  دنک و  داهج  شیوخ  ناج  لام و  اب  دشاب و  ترـضح  نآ  يرای  هدامآ  دوش و  لاحـشوخ  دنهدب ، وا  هب  ار  ربخ  نیا  هک  هظحل  ره  رد 
، اهیگتـسباو زا  دناوتیمن  یـسک  نینچ  هک  ارچ  تسین ؛ ایند  هب  یگتـسبلد  هانگ و  لها  یعقاو  رظتنم  کی  دـیامن . ادـف  ترـضح  نآ  هار  رد 

هدش رکذ  تاکن  هب  هجوت  اب  دشاب . (ع ) نامز ماما  سدـقم  فادـها  تهج  رد  تمدـخ  هب  هدامآ  درادرب و  تسد  اهیگدولآ  اهیگتـسبلد و 
ار دوخ  نامهیم  ناسنا  ات  تسا ؛ تفرعم  راظتنا  طرش  نیلوا  تفرعم : . 1 درک : رکذ  نینچ  ار  (ع ) نامز ماما  رظتنم  فیاظو  زا  یضعب  ناوتیم 

بوخ ار  وا  هک  دنیـشنیم  یـسک  راظتنا  رد  ناسنا  یماگنه  اهنت  دش . دـهاوخن  وا  رظتنم  دـشابن ، علطم  وا  بوخ  تایـصوصخ  زا  دسانـشن و 
. دنام دهاوخن  وا  رظتنم  تشاد و  دهاوخن  یتیمها  شیارب  دمآ ، دهاوخ  صخـش  نآ  هک  دنادب  دسانـشن و  ار  یـسک  ناسنا  رگا  اما  دسانـشب ،

راظتنا زگره  رگید ،) نایدا  لها  ای  رافک و  دننام   ) دنسانشیمن ار  ترضح  نآ  هک  یناسک  تسا . نینچ  مه  جع ) ) نامز ماما  راظتنا  دروم  رد 
دنسانشیمن ار  نامز  ماما  هک  یناسک  دننامیم . وا  رظتنم  دننادیم ، ار  وا  ماقم  شزرا و  دنسانشیم و  ار  وا  هک  یناسک  اما  دنـشکیمن ؛ ار  وا 

نم : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هکنانچ  دناهتفر ؛ ایند  زا  تیلهاج  لاح  رد  دنریمب  لاح  نیا  رد  هچنانچ  دنشاب -  ناملـسم  رهاظ  هب  هچ  رگا  - 
«. تسا هتفر  اـیند  زا  تیلهاـج  ندرم  هب  دسانـشن  ار  شناـمز  ماـما  دریمب و  سک  ره  « ؛ » هیلهاـجلا هتیم  تاـم  هناـمز  ماـما  فرعی  مـل  تاـم و 

رادـقم ره  هک  تسا  یعیبط  تسا و  جـع ) ) نامز ماما  دروم  رد  تفرعم  داجیا  راـظتنا ، طرـش  نیلوا  نیارباـنب  ص 331 . ج 32 ، راونالاراحب ،
رتشیب درب و  دـهاوخ  یپ  شیپ  زا  شیب  وا  تمظع  هب  هدرک و  كرد  رتشیب  ار  وا  شزرا  دـشاب ، رتشیب  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ناـسنا  تفرعم 
تبسن شطع  یگنشت و  ساسحا  زگره  ترضح ، نآ  شزرا  هب  هاگآان  لهاج و  دارفا  هک  یلاح  رد  دش . دهاوخ  ترـضح  نآ  دوجو  هنـشت 

رد هک  دسرن  یمعا  هرپ  بش  هب  دیـشروخ  لصو  دنتـسه ! نوریب  نارظتنم  هرمز  زا  تهج  نیدـب  تشاد و  دـنهاوخن  ناشیا  سدـقم  دوجو  هب 
مهدزاود ماما  وا  هکنیا  دننام  ترضح ؛ نآ  دوجو  یخیرات  تخانش  . 1 تسا : هنوگ  ود  نامز  ماما  تخانش  دنناریح  نارظنبحاص  هنیآ  نیا 

تسین و یسک  ره  راک  تخانش  نیا  هک  ترضح ؛ نآ  تینارون  ماقم  تخانـش  . 2 نآ . دننام  تسا و  یلاس  هچ  رد  شتدالو  خـیرات  تسا و 
. دناهتخانش تینارون  ماقم  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دنایناسک  (ع ) نامز ماما  صاخ  باحـصا  تقیقح  رد  دهاوخیم . يدایز  تقایل  تیفرظ و 

نینچمه دوشیم . هیـصوت  نآ  بیجع  قـیمع و  یناـعم  رد  لـمأت  هریبـک و  هعماـج  تراـیز  هب  عوـجر  تماـما  میظع  ماـقم  زا  یهاـگآ  يارب 
انـشآ (ع ) نامز ماما  تمظع  ماقم و  هب  يدـح  ات  ار  ناسنا  دـناوتیم  تسا  هدـش  هتـشون  (ع ) نامز ماما  دروم  رد  هک  يربتعم  بتک  ندـناوخ 

یتسود و دـنهد  شیازفا  ار  نآ  دـننک و  داجیا  دوخ  رد  دـیاب  ترـضح  نآ  نارظتنم  هک  يرگید  هفیظو  (ع ؛) نامز ماـما  هب  تبحم  . 2 دزاس .
دنچ ره  دشاب -  هتـشادن  تبحم  وا  هب  تبـسن  دیاین و  شـشوخ  شیوخ  نامهیم  زا  ناسنا  ات  هک  تسا  یهیدب  تسا . جع ) ) رـصع ماما  تبحم 

دشاب وا  مدق  رظتنم  دناوتیم  هنوگچ  دیایب ، شدب  دوخ  نامهیم  زا  ناسنا  رگا  دشاب ؛ وا  ندمآ  رظتنم  اعقاو  دناوتیمن  دسانـشبار -  وا  هک  مه 
، دـشاب هدـشن  روهلعـش  هتفرگن و  لکـش  ناسنا  دوجو  رد  جـع ) ) ناـمز ماـما  هب  تبحم  اـت  سپ  دـنک . هداـمآ  وا  زا  ییاریذـپ  يارب  ار  دوخ  و 
ام زا  ادخ  روتـسد  هب  زین  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ياهفیظو  جع ) ) نامز ماما  هب  تبحم  دیامن . لمع  یعقاو  نارظتنم  فیاظو  هب  دناوتیمن 

، يروش هللا  امهمحریبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لقملسو ال  هیلع  هللا  یلص  دیامرفیم : میرک  نآرق  رد  هک  اجنآ  تسا ؛ هتساوخ 
هک دـنهدیم  ناماس  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  یلمع  يرکف و  یحور و  تیعـضو  یعقاو  نارظتنم  (ع ؛) نامز ماما  اـب  تیخنـس  داـجیا  . 3 هیآ 23 .

ناوتیم ایآ  تشادن ؟ تیخنـس  تهباشم و  وا  اب  یلو  دوب ؛ یـسک  مودـق  رظتنم  ناوتیم  ایآ  دنـشاب . هتـشاد  (ع ) نامز ماما  اب  یلماک  تیخنس 
لیاضف اوقت و  نامیا و  تیوقت  قیرط  زا  نامز  ماما  اب  تیخنـس  داجیا  تشادن ؟ یتهباشم  تیخنـس و  چـیه  وا  اب  اما  تشاد ، ار  یـسک  تبحم 
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یتروص رد  تشاد . ار  ترـضح  نآ  هب  تبحم  ياعدا  ناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دوشیم . لصاح  يونعم  تاـجرد  یقـالخا و 
دایرف هب  ار  وا  ترـضح  نآ  قشع  دیـشک و  دـهاوخ  هنابز  شلد  رد  وا  تبحم  هلعـش  دـشاب ، جـع ) ) نامز ماما  لیم  قباطم  شراتفر  ناسنا  هک 

، دشاب رتشیب  جع ) ) رـصع یلو  اب  تیخنـس  ردقچ  ره  هک  تسا  یعیبط  تخاس . دهاوخ  راوگان  تخـس و  وا  رب  ار  شايرود  دروآ و  دـهاوخ 
یعـس دیاب  یعقاو  رظتنم  سپ  تشگ . دهاوخ  رتنوزفا  ترـضح  نآ  هب  زین  ناسنا  تبحم  دش و  دهاوخ  رتشیب  ناسنا  هب  ترـضح  نآ  تبحم 

ترضح نآ  همانرب  هک  دنادیم  جع ) ) نامز ماما  رظتنم  رگید ؛ نارظتنم  اب  طابترا  . 4 دهد . ماجنا  ار  یهلا  ماکحا  ینید و  فیاظو  مامت  دـنک 
نآ نارظتنم  ناراـی و  شرتسگ  رکف  هب  نیارباـنب  دوش . زوریپ  شتکرح  اـت  دـشاب  هتـشاد  يداـیز  نارواـی  دـیاب  تسا و  یناـهج  هماـنرب  کـی 
هب يوقتلا » ربلا و  یلع  اونواعت   » ساسا رب  ات  تخادرپ  دهاوخ  نارگید  دوخ و  ینامیا  تایحور  تیوقت  هب  اهنآ ، اب  طابترا  اب  هدوب و  ترضح 

راظتنا هظحل  ره  یعقاو  رظتنم  (ع ؛) نامز ماما  روهظ  رد  عیرـست  يارب  اـعد  . 5 دـیامنب . ترـضح  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  رظتنم ، نانمؤم  کمک 
فیاـظو زا  ترـضح  نآ  جرف  يارب  ناوارف  ياـعد  نیارباـنب  دـناسرب . ار  وا  رتدوز  هـچ  ره  هـک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  دـشکیم و  ار  بوـبحم 

ناوارف دای  . 6 دشابیم . زین  ترضح  نآ  هیصوت  دروم  جع ) ) نامز ماما  جرف  رد  عیرست  يارب  ياعد  دشابیم . شترضح  نآرظتنم  یگـشیمه 
زا سپ  دناهتـسناوتن  اما  دنتـسه ؛ شیوخ  بوبحم  رظتنم  يدـنچ  هک  تسا  یقـشاع  نارظتنم  هنیرید  تداع  بوبحم ، زا  ندرک  دای  ترـضح ؛
اب نایعیـش  هب  وا  تیانع  و  جع ) ) رـصع ماما  ندروآ  دای  هب  دننکیم . مارآ  وا  مان  وا و  دای  اب  لقا  ار ال  دوخ  لاح  دننیبب و  ار  وا  راظتنا  اهتدم 

هراومه قیرط  نیدب  دـننکیم و  ساسحا  یعقاو  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  نایعیـش ، هب  ماما  تیانع  ماقم و  تامارک ، ثیداحا ، رکذ 
ترـضح هـب  ییاـهباوث  ندوـمن  هیدـه  اـی  زیزع و  نآ  یتمالــس  يارب  هقدـص  نداد  . 7 دـنرادیم . هـگن  هدـنز  ار  ترـضح  نآ  داـی  ماـن و 

روهظ يارب  یمزر  مئاد  یگدامآ  داـجیا  . 9 نارگید . هب  نداد  دـیما  و  (س ) ارهز فسوی  نآ  بالقنا  ماـیق و  رب  يراودـیما  . 8 جع .) ) يدهم
هدامآ دیاب  ( جع ) مئاق مایق  يارب  امـش  زا  کی  ره  « ؛ » امهـس ول  مئاقلا و  جورخل  مکدحا  ندعیل  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  ترـضح ؛

نارظتنم فیاـظو  زا  یکی  جیـسب  رد  تکرـش  ور  نیا  زا  ح 146 . ص 366 ، ج 52 ، راونالاراحب ، دـشاب .» ریت  کی  هیهت  اـب  دـنچ  ره  ددرگ 
کل عمـسا  ـال  يرتـال و  قلخلا و  يرا  نا  یلع  زیزع  « ؛ كراـبم دوـجو  نآ  تراـیز  زا  ندوـب  مورحم  تلع  هب  ندوـب  نوزحم  . 10 دشابیم .

.11 هبدـن . ياعد  مونـشن .» ار  وت  ناهنپ  راکـشآ و  نخـس  يوشن و  هدـید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  تسا  نارگ  نم  رب  « ؛»... يوجن اسیـسح و ال 
دادیب كرش و  رفک و  ياهتموکح  رب  يولع  لدع  تموکح  يزوریپ  دوصقم ، شیاشگ و  يزوریپ ، ترـصن ، ینعی ، جرف  هعماج ؛ حالـصا 

لیکشت ناهاوخ  اتقیقح  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رظتنم  یناهج و  گرزب و  نامرآ  نیا  نتفایققحت  راظتنا  ینعی  جرف ؛ راظتنا  نیاربانب  تسا ؛
و دشاب ؛ یهابت  متـس و  زا  نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم ، صخـش  هک  تسا  تسار  يدج و  هاگ  نآ  هتـساوخ  نیا  ودـشاب  یتموکح  نینچ 
؛ تسا جرف  دوخ  جرف  راظتنا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ورنیازا  دوب . دهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعـش  اعدا و  کی  دـح  رد  جرف  راظتنا  هنرگ 

داد لدـع و  هیاـپ  رب  ار  دوخ  یگدـنز  تسا ، وا  رتسگ  لدـع  تموکح  سیـسأت  ادـخ و  تجح  روهظ  جرف و  رظتنم  ًاـتقیقح  هک  یـسک  اریز 
تموکح لیکـشت  زا  لبق  درادـن و  یتوافت  شکولـس  ریـس و  راتفر و  هوحن  رد  ماما  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یناسنا  وا  دزاسیم و  راوتـسا 

نامیا و لدع و  قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح ، جرف  راظتنا  نیاربانب  تسا . هتخاس  رادیاپ  دوخ  یگدنز  رد  ار  یتموکح  نینچ  وا ، لدع 
یب اب  دـیآیمن و  تسد  هب  راعـش  ظفل و  اب  یقیمع ، لیـصا و  تقیقح  نینچ  ددرگیم و  نایامن  لـمع  رد  زین  نآ  راـثآ  دراد و  نآ  هب  قشع 
ماما تفرعم  فلا . ینعی : جرف  راظتنا  تسا . ضقانت  ضراعت و  رد  یناسنا  ياـهتلاسر  ینید و  تاسدـقم  هب  تبـسن  ییاـنتعا  یب  یتواـفت و 

، یناسنا ياهشزراو  تلادع  هب  قشع  ج . هشیپ ، تلادـع  یهلا و  يربهر  تدایق  تماما و  هب  نامیا  ب . تلیـضف ، ياوشیپ  لداع و  موصعم و 
نیناوق نیزاوم و  تیاـعر  ح . رتسگ ، لدـع  هشیپ و  لدـع  یتموکح  يرارقرب  يارب  شـالت  ك . شخب ، دـیون  نشور و  ياهدـنیآ  هب  دـیما  ه .

نینچ تسا و  تداـبع  نیرتهب  لاـمعا و  نیرتهب  هک  تسا  جرف  راـظتنا  نیا  يریذـپتیلوؤسم . دـهعت و  هیحور  نتـشاد  خ . یقـالخا ، ینید و 
هدنز و جـع ) ) تجح ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  هلزنم  هب  دورب ، ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگ  ره  دراد و  یلاع  یماقم  يرظتنم ،

پاچ مق  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رون ، نایهار  هشوتهر  راونالاراحب ج52 ص 125 ؛ دننکیم . داهج  ادخ  هار  رد  وا  نامرف  تحت 
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تسین و جـع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  يارب  شالت  ام  هفیظو  هک  تسا  تسرد  مهم : يروآداـی  فرـصت . اـب  هامریت 1374 ص193-190  لوا 
یلیبدرا و سدـقم  لاثما  يارب  دـشاب ، نکمم  مه  رگا  دـشاب و  یم  ردان  دـیعب و  یلیخ  هلأسم  نیا  ققحت  ناگرزب  زا  یـضعب  رظن  رب  اـنب  یتح 

اریز دوش ؛ طلخ  دـیابن  طابترا  ثحب  اب  تاقالم ، ثحب  هتبلا  بوخ ، نمؤم و  دـنچ  ره  يداع  ياه  ناسنا  هن  تسا ؛ روصت  لـباق  یلح  همـالع 
ندناوخ قیرط  زا  دوشیمن ، ترضح  نآ  ترایز  هب  قفوم  یتقو  جع ) ) نامز ماما  رظتنم  دشابیم . جع ) ) رـصع ماما  اب  طابترا  داجیا  ام  هفیظو 

ظفح ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  طابترا  نارکمج ، دجسم  هب  نتفر  قیرط  زا  زین  نامز و  ماما  زامن  دهع ، ياعد  نیسای ، لآ  ترایز  هبدن ، ياعد 
ناـشیا رـضحم  رد  ار  دوخ  دـنکیم و  تساوخرد  یهلا  ضیف  هطـساو  ناونع  هب  ناـشیا  زا  يونعم  يداـم و  ییاـشگ  هرگ  يارب  دـیامنیم و 

ًالـصا ایآ  دننامب  تمالـس  هدنز و  ناشیا  هدومن  هدارا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  مینک ؟ اعد  جع ) ) نامز ماما  یتمالـس  يارب  ارچ  لاؤس . دنیبیم .
تمالـس هب  ایادـخ  تسه  اجک  ره  تسوا  هرمه  لد  هلفاق  دـص  هک  هدرک  رفـس  نآ  دـنوش ؟ تلاسک  راچد  كراـبم  دوجو  نآ  دراد  ناـکما 

تبحم هقالع و  رگناـشن  . 1 هلمج : زا  دراد  یناوارف  تاکرب  راثآ و  جـع ) ) ناـمز ماـما  یتمالـس  يارب  اـعد  ص 223 . ظـفاح ، ناوید  شراد 
رد ندرک  اعد  لاح  نیع  رد  تسا ، لامعا  یلوبق  طرش  نامیا و  زا  یـشخب  نیموصعم  همئا  مامت  یتسود  هچ  رگا  تسا . ناشیا  هب  ناناملـسم 

دهع و دـیدجت  راهظا  . 2 ددرگ . یم  ناـمیا  تیوقت  بجوم  هجیتن  رد  لد و  رد  ترـضح  نآ  تبحم  داـیدزا  بجوم  جـع ) ) ناـمز ماـما  قح 
و (ع ) ماما رما  تعاطا  رب  یبلق  میمـصت  يروحم و  تعیرـش  يراد و  نید  ار  ترـضح  نآ  اب  نامیپ  ياوتحم  تسا و  ترـضح  نآ  اـب  ناـمیپ 
، هناگجنپ ضیارف  زا  زامن  ره  زا  دعب  هک  تسا  يراک  (ع ) ترضح نآ  اب  تعیب  دیدجت  دهدیم . لیکشت  لام  ناج و  راثن  اب  وا  ندناسريرای 

ببس . 3 تسا . نخـس  نیا  يارب  يدهاش  ص 891 و 892 . نانجلا ، حـیتافم  دـهع  ياعد  تسا . بحتـسم  هعمج  ره  رد  ای  زور و  ره  رد  اـی 
اهلد رد  ار  یقالخا  لوصا  نید و  ياهشزرا  هب  هجوت  جـع ) ) نامز ماما  دای  ددرگ . یم  نارظتنم  لد  رد  بیاـغ  ماـما  داـی  نتـشاد  هگن  هدـنز 

عماوج رد  یناسناو  یهلا  ياـه  شزرا  یتسـس  ویگدرمژپ  هدـمع  لـیالد  زا  یکی  ماـما  هرطاـخ  داـی و  زا  تلفغ  سکعرب  دـنز و  یم  هناوج 
يارب اعد  هجیتن  رد  تسا  تخس  شیارب  ترضح  نآ  ندرزآ  املسم  تسا ، مهم  شیارب  شنامز  ماما  یتمالـس  هک  یـسک  . 4 تسا . ناملسم 
ماـقم هب  ندیـسر  ببـس  هجیتن  رد  ترـضح و  نآ  يدونـشخ  بجوم  هک  دراد  یماو  ییاـهراک  ماـجنا  رب  ار  ناـسنا  ترـضح ، نآ  یتمـالس 

.6 دوش . یم  ناـنمؤم  یگدـنز  رد  شیاـشگ  جرف و  زین  ترـضح و  نآ  جرف  بجوم  تسا و  رثؤم  رایـسب  اـعد  . 5 ددرگ . یم  یهلا  ناوـضر 
ام هب  دنوادخ و  هب  ام  هلیـسو  هب  دیتساوخ  هاگره  : » دـنیامرف یم  سی  لآ  ترایز  صوصخ  رد  جـع ) ) يدـهم ماما  تسا . یهلا  برق  بجوم 

، فلتخم تاهج  زا  هک  ترایز  نیا  ص 863 . نانجلا ، حیتافم  دیناوخب » تسا  هدش  ءاشنا  دنوادخ  بناج  زا  هک  ار  ترایز  نیا  دـینک  هجوت 
ات ادـتبا  زا  دوش ، یم  ادا  تراـیز  نیا  رد  هک  ییاـه  مالـس  هلمج  زا  تسا . هتفرگ  رارق  شرافـس  دـیکأت و  دروم  رایـسب  دراد  قیمع  ییاوتحم 

نیح کیلع  مالسلا  هقح ... رـصان  هللا و  هفیلخ  ای  کیلع  مالـسلا  . » تسا جع ) ) نامز ماما  يزورهب  یتسردنت و  یتمالـس و  يارب  ياعد  اهتنا ،
ادخ و نیشناج  يا  وت  رب  مالس  « ؛ »... مالسلا عماوجب  کیلع  مالسلا  یلجت ...  اذا  راهنلا  یشغی و  اذا  لیلا  یف  کیلع  مالسلا  یسمت ، حبصت و 
رد دریگارف و  ار  اج  همه  هک  بش  رد  وت  رب  یهلا  تیهت  دورد و  ینک ، ماش  دادـماب و  هک  یماگنه  وت  رب  مالـس  دورد و  قح ... هدـننک  يرای 
زین ترایز  نیا  زا  دعب  ياعد  رد  هبناج .»... همه  يدورد  وت  رب  دورد  ماش ،...) حبص و  ره  رد  وت  رب  مالس  ینعی   ) دهد رون  هک  یتقو  رد  زور ،
دوخ قلخ  همه  رش  زا  یـشکرس و  زواجتم و  ره  رـش  زا  ار  جع ») ) نامز ماما   » وا ایادخ  مینک : یم  ضرع  هلمج  زا  تسا . هتفهن  يدنلب  یناعم 

وا هب  يدنزگ  بیسآ و  هک  نیا  زا  نک و  يرادهگن  ظفح و  پچ ، فرط  زا  رس و  تشپ  زا  و  ور ، شیپ  زا  هیموی ، ثداوح  زا  ار  وا  هد و  هانپ 
مهللا ! » امن رادیدپ  ار  داد  لدـع و  شکرابم  تسد  هب  امن و  ظفح  ار  تلوسر  نادـناخ  تلوسر و  وا ، صوصخ  رد  نک و  يریگولج  دـسرب 

نا نم  هعنما  هسرحا و  هلامش و  نع  هنیمی و  نع  هقلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  هظفحا  کقلخ و  عیمج  رش  نم  غاط و  غاب و  لک  رـش  نم  هذعا 
يارب ندرک  اعد  هک  میوش  روآدای  تسا  مزال  نخـس  نایاپ  رد  لدـعلا . »... هب  رهظاو  کلوسر  لآ  کلوسر و  هیف  ظفحاو  ءوسب  هیلا  لصوی 

دنک و تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  هک  ره  و  . » تسا (ص ) مرکا ربمایپ  تیب  لها  زین  دـنوادخ و  رما  زا  تعاطا  ترـضح ، نآ  جرف  یتمالس و 
هیآ 52. رون ، دیسر .» دهاوخ  تداعس  زوف و  هب  یسک  نینچ  دشاب  راکزیهرپ  سرتادخ و 
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؟ تسیچ نارکمج  دجسم  نامتخاس  دنتسم 

شسرپ

؟ تسیچ نارکمج  دجسم  نامتخاس  دنتسم 

خساپ

ازریم زینو  ۀبّیطلا " ۀملکلا  يوأملا "و" ۀـّنج  بقاثلامجن "و"  " باتک رد  يرون  یجاح  موحرم  هک  تسا  ياهیـضق  نارکمج  دجـسم  دنتـسم 
زا لقن  هب  یمق ، نسح  نب  دمحم  نب  نسح  فیلأت  مق " خیرات   " باتک زا  نارگیدو  نامیالاراد " خیرات   " باتک رد  یمق  بابرا  یقت  دّمحم 

؛ ینارکمج هلثم  نب  نسح  زا  ياهّیضق  رب  لمتشم  لقن  نیا  دناهدرک . لقن  قودص  خیش  هب  فورعم  هیوباب  نب  دّمحم  نیزحلاسنوم "  " باتک
وا هب  ترضح  رادید  نیا  رد  تسا . هتشاد  ع )  ) نامز ماما  اب  يرادیب  رد  يرجه  لاس 293  رد  وا  هک  هدش  یتاقالم  هب  هراشا  نآ  رد  هک  تسا 

ناکم نیا  رد  ار  يدجـسم  وا  کمک  ابو  هدرک  ادـیپ  طابترا  مق  ياملع  زا  اضرلا  نسحلایبا  دیـس  ردـقلالیلج  ملاع  اب  هک  دـهدیم  روتـسد 
خیرات  " باتک زا  نیعـشعشملا " راونا   " باتک هکنیا  هجوت  لباق  یقرواـپ } ص 230 . ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  ... . } دـیامن انب  دوجوم 

لقن ار  نارکمج  دجـسم  زا  ع )  ) نامز ماما  مچرپ  ندـمآ  رد  زازتها  هب  هیـضق  ع ،)  ) نینمؤملاریما زا  نیزحلا " سنوم   " باتک زا  زین  واو  مق "
. تسا هدرک 

؟ تسیچ نارکمج  دجسم  رد  یبحتسم  ّصاخ  زامن  كردم 

شسرپ

؟ تسیچ نارکمج  دجسم  رد  یبحتسم  ّصاخ  زامن  كردم 

خساپ

نآ ردو  نک  تماـقا  زور  تفه  ناـکم  نیا  رد  : " ... دومرف ترـضح  تسا : هدـمآ  دـنکیم ، لـقن  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  هک  ياهّیـضق  رد 
عوکر حـیبستو  صالخا ، هروس  راب  تفهو  دـمح  هروس  راب  کی  تعکر  ره  رد  دجـسم ، ّتیحت  زامن  تعکر  ود  رازگ ، زامن  تعکر  راهچ 

یماگنهو دمح ، هروس  لّوا  تعکر  رد  روآ ، ياج  هب  نامزلابحاص  زامن  ّتین  هب  زامن  زین  تعکر  ودو  نک . رارکت  راب  تفه  زین  ار  دوجسو 
ار صالخا  هروس  راب  کی  دمح ، هروس  لامکا  زا  دـعبو  نک ، رارکت  رابدـص  ار  هلمج  نیا  يدیـسر  نیعتـسن " كایا  دـبعن و  كایا   " هب هک 
زا دـعب  ینکیم . رارکت  ار  لـمع  نیمه  زین  مود  تعکر  ردو  ییوگیم ، راـب  تفه  مادـک  ره  ار  دوجـسو  عوکر  رکذ  هاـگ  نآ  یناوـخیم ،
هاگ نآ  یتسرفیم . هدجس  رد  تاولـص  راب  دص  ع )  ) ارهز ترـضح  تاحیبست  زا  دعبو  ییوگیم  هَّللا " ّالا  هلإ  " ال  رکذ راب  کی  زامن  مامتا 

تیب رد  هک  تسا  نآ  لـثم  دروآ  ياـج  هب  ار  زاـمن  نیاو  دوش  رـضاح  دجـسم  نآ  رد  سک  رهو  زاـمن  نیا  رب  تبظاوم  هب  داـب  وت  رب  دومرف :
". تسا هدرازگ  زامن  ادخ ) هناخ   ) قیتعلا
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؟ تسا ربتعم  نارکمج  دجسم  يانب  هیضق  دنس  ایآ 

شسرپ

؟ تسا ربتعم  نارکمج  دجسم  يانب  هیضق  دنس  ایآ 

خساپ

دنسلاحیحص ثیداحا  قباطم  اریز  تسین ، هیضق  نیا  دنس  یسررب  هب  جایتحا  نآ ، رد  زامن  ندناوخو  نارکمج  سدقم  دجسم  يانب  دروم  رد 
هچ رگ  دوشیم  هداد  باوث  وا  هب  دهد  ماجنا  ار  یبحتـسم  لمع  باوث ، هب  ندیـسر  نامگ  هب  سکره  هدیـسر  بحتـسم  لامعا  دروم  رد  هک 

یلمع رب  باوث  زا  يزیچ  سک  ره  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک  دـشاب . هتـشادن  تیعقاو  ثیدـح  نآ 
ع)  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یقرب  " دشابن . هدیـسر  وا  هب  هچنآ  قباطم  هچ  رگ  دش  دهاوخ  هداد  شاداپ  وا  هب  دهد ، ماجنا  ار  نآو  دونـشب 
هچ رگ  دوشیم  هداد  وا  هب  نآ  شاداپ  دـنک ، لمع  نآ  قباطمو  دـسرب  وا  هب  باوث  زا  يزیچ  ص )  ) ربمایپ زا  سکره  : " دومرف هک  هدرک  لقن 

". دشاب هدومرفن  ار  نآ  ربمایپ 

؟ تسین نارکمج  هیضق  زا  يرثا  دراد  باب  جنپ  هک  مق " خیرات   " باتک رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسین نارکمج  هیضق  زا  يرثا  دراد  باب  جنپ  هک  مق " خیرات   " باتک رد  ارچ 

خساپ

باتک نیا  هدـمآ  باتک  رد  هچنآ  قباطم  اریز  دـشابیم ؛ باتک  لصا  مراهچ  کی  تسا  نیقّقحم  سرتسد  رد  نآلا  هک  مق " خـیرات   " باتک
نآ رد  نارکمج  هیضق  هک  تسا  يوق  لامتحا  اذلو  تسا . هدش  پاچو  هدیـسر  تسد  هب  نآ  باب  جنپ  اهنت  هک  هدوب  باب  تسیب  رب  لمتـشم 
وا اذلو  دناهدرکن . ادیپ  یـسرتسد  باتک  لصا  رب  وا  خیاشمو  يرون  ثّدـحم  موحرمو  تسا . هدـش  دوقفم  هک  هدوب  مق " خـیرات   " زا یـشخب 

. تسا هدوب  وا  سرتسد  رد  مق " خیرات   " هخسن لصا  هک  هدرک  لقن  يریازج  هَّللا  تمعن  دیس  زا  ار  هیضق  نیا 

؟ تسا رادروخرب  ياهژیو  تّیمها  هچ  زا  نارکمج  دجسم 

شسرپ

؟ تسا رادروخرب  ياهژیو  ّتیمها  هچ  زا  نارکمج  دجسم 
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خساپ

نامز ماما  زا  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  تیاور  قباطم  هک  هدـش  انب  یناـکم  رد  دجـسم ،  - 1 تسا : رادروخرب  صاخ  ّتیمها  زا  دجـسم  نیا 
هدش انب  ع )  ) تجح ترضح  روتسدو  رما  هب  دجـسم   - 2 تسا . هداد  رارق  هجوت  دروم  لبق  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهناکم  زا  (ع ،)

ترضح اریز  تسا ، هدش  رکذ  دجسم  نآ  رد  زامن  يارب  هک  یصاخ  باوث   - 3 تسا . یفاک  نآ  تسادقو  تفارش  رد  تهج  نیمهو  تسا ،
دجسم  - 4" تسا . هدروآ  ياـج  هب  زاـمن  قیتعلا  تیب  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  هب  دـناوخب  ناـکم  نیا  رد  ار  زاـمن  ود  نآ  سک  ره  : " دومرف

هچ دـشابیم . رادروخرب  یّـصاخ  هبذاج  زا  اذـلو  تسا  ع )  ) نامز ماما  ًاصوصخ  تیب : لها  نایلاومو  قاّشع  عامتجا  ّلحم  نارکمج  سدـقم 
قبط دنوشیم . دنمهرهب  ترـضح  تاضویف  زاو  هدمآ  ناکم  نیا  هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  قشع  هب  رود  ياههار  زا  هتفه  ره  هک  یناسک  اسب 

ناکم نیا   - 5 دناهدش . عمج  نامز  ماما  قاّشع  زا  سدـقم  ناکم  نیا  رد  زین  نویلیم  کی  دودـح  ات  اهبش  زا  یخرب  هدـش  هداد  هک  يرامآ 
نیا رد  دـنوش  جالع  یعیبط  هار  زا  هدوب  لاحم  هک  یناسک  هکلب  جالعلابعـص  نارامیبو  ناراتفرگ  زا  يرایـسب  هک  تسا  سدـقم  نکاـما  زا 

ناشیا ياقل  هب  ترـضح  نایلاومو  قاّـشع  زا  يرایـسب  هک  تسا  ییاـهناکم  هلمج  زا  سّدـقم  ناـکم  نیا   - 6 دناهتفای . افـش  سّدقم  ناکم 
هراوس ای  هدایپ  ياپ  اب  نآ  خـیرات  لوط  رد  املع  ناگرزب  هک  تسا  رادروخرب  یمارتحاو  تسادـق  نانچ  زا  ناکم  نیا   - 7 دناهدش . بایفرش 

. دناهدش فّرشم  کیدزنو ، رود  ياههار  زا  نآ ، رد  ندرازگ  زامنو  ترضح  هب  لسوت  يارب 

؟ دراد یکردم  تجاح  ياضق  يارب  نارکمج  هب  نتفر  راب  لهچ  ایآ 

شسرپ

؟ دراد یکردم  تجاح  ياضق  يارب  نارکمج  هب  نتفر  راب  لهچ  ایآ 

خساپ

املع زا  هعّرشتم  هریس   - 1 دیناسر : تابثا  هب  ار  نآ  ّتیعورـشم  ناوتیم  قیرط  هس  زا  هکلب  درادن  دوجو  یـصاخ  لیلد  قوف  لاؤس  دروم  رد 
رد  - 2 دوشیم . ماجنا  زین  هلهس  دجسم  رد  لمع  نیا  هک  هنوگ  نامه  تسا  نارکمج  دجـسم  هب  راب  لهچ  نتفر  تموادم  رب  ایقتاو  احلـصو 

شنابز رب  شبلق  زا  تمکح  ياههمـشچ  دنک  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  زور  لهچ  سکره  هک  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  يرایـسب  تایاور 
دوشیم هدافتسا  تایاور  هعومجم  زا   - 3 یقرواپ } ص 258 . ع ،)  ) اضرلا رابخا  نویع  ص 16 ؛  ج 2 ، یفاک ، یقرواپ .  . } ددرگیم يراج 

. - محر رد  دنزرف  دشر  رد  لهچ  ددع  ریثأت  هلمج - : نآ  زا  دراد ، ییازـسب  ریثأت  يونعمو  يّدام  ياهّتیلباق  ییافوکـش  رد  لهچ  ددـع  هک 
زا ص )  ) ربمایپ يریگهراـنک  زور - . لـهچ  زا  دـعب  شاـّبن  لولهب  هبوت  یلوبق  زور - . لـهچ  اـت  زاـمن  یلوبق  مدـع  رد  ندروخ  بارـش  ریثأـت 
زا ناسنا  هک  دوشیم  ثعاب  ندناوخ  ار  دـهع  ياعد  زور  لهچ  زور - . لهچ  تّدـم  هب  س )  ) ارهز ترـضح  هفطن  داقعنا  تهج  هب  هجیدـخ 

. دش ریمخ  زور  لهچ  رد  ع )  ) مدآ ترضح  تنیط  دوب - . هکئالم  تیبرت  تحت  زور  لهچ  مه  ع )  ) نامز ماما  دشاب - . ع )  ) نامز ماما  نارای 
ثوعبم تّوبن  هب  یگلاس  لهچ  زا  دعب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تشاد - . تاقالم  روط  هوک  رد  دـنوادخ  اب  زور  لهچ  ات  ع )  ) یـسوم ترـضح  - 

ظفح دوشیم - . دنوادخ  بناج  زا  وا  ترفغم  بجوم  ّتیم  رب  نمؤم  لهچ  تداهـش  تسا - . دـشر  لباق  لاس  لهچ  ات  ناسنا  لقع  دـش - .
ریاسو تسا . هناخ  لهچ  ات  دجـسم  میرح  تسا - . هناخ  لهچ  ات  هیاسمه  ّدـح  دـنکیم - . روشحم  هیقف  تمایق ، رد  ار  ناسنا  ثیدـح  لهچ 
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وا ندش  افوکـشو  تالامک  هب  ناسنا  ندناسرو  ندیـشخب  تیلباق  رد  لهچ  ددع  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  دراومو  ثیداحا  نیا  زا  دراوم .
میمعت ریخ  ياهراک  دراوم  مامت  رد  ار  يریگهّلچو  لهچ  ددع  هدرک ، ّتیـصوصخ  ياغلا  دراوم  نیا  زا  میناوتیم  اذـلو  دراد ، ییازـسب  ریثأت 

ریثأتو ّتیـصاخ  لهچ "  " ددـع زا  مقر  نیا  يارب  هک  میاهتـسناد  نایب  هبو  میاهدرک  هدـهاشم  نایعلاب  اـم  : " دـیوگیم مولعلارحب  دّیـس  میهد .
ص كولـسو ، ریـس  هلاسر  یقرواپ .  " . } تسا لحارم  ندومیپو  لزانم  ّیط  رد  یناسنا  تاکلم  لیمکتو  اهدادعتـسا  روهظ  رد  یـصوصخم 

{ یقرواپ . 23

؟ دراد یکردم  نتفر  نارکمج  دجسم  هب  هبنشراهچ  بش  ایآ 

شسرپ

؟ دراد یکردم  نتفر  نارکمج  دجسم  هب  هبنشراهچ  بش  ایآ 

خساپ

روتـسد وا  هب  ترـضح  تسا . هدوب  هبنـشهس  بش  رد  تاقالم  دش ، فّرـشم  ترـضح  تمدـخ  هک  ینارکمج ، هلثم  نب  نسح  تیاور  قباطم 
بـش  " هدـنیآ بش  رد  ار  نآو  يربب  عضوم  نیا  ردو  هدـیرخ  ار  نآ  هک  تسا  وت  رب  تسا ، يزب  یناـشاک  رفعج  هلگ  ناـیم  رد  هک  دـهدیم 
ریبعت زا  یقرواپ } ص 232 . ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  ... . } ییامن عیزوت  هبنـشراهچ  زور  رد  ار  نآ  تشوگو  ینک  حـبذ  هبنـشراهچ "

نیصلخم اذلو  تسا ، رادروخرب  یّصاخ  شزرا  زا  بش  نیا  هک  هدش  هدافتسا  نک  حبذ  ار  زب  هبنـشراهچ  بش  دومرف : هک  ع )  ) ماما روتـسدو 
هراما سفن  حبذ  ددـصرد  ترـضح  نآ  هب  لسوتو  لاعتم  دـنوادخ  زا  دادمتـسا  ابو  دـنوشیم  عمج  مه  رود  كرابم  بش  نیا  رد  ترـضح 

. دننکیم بلط  ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  تاجاحو  هدمآرب  شیوخ 

رگید دجاسم 

میناوت یم  ام  دراد ؟ لامتحا  مه  ام  دجـسم  نیمه  ایآ  دنک . یم  بارخ  دوخ  روهظ  عقوم  نامز ( ماما  هک  دیربب  مان  ار  دجـسمدنچ  مان  دوش  یم  رگا 
؟ دننک یم  بارخ  ار  دجسم  ارچ  هکنیا  تلع  میریگب و  دیاش  هب  ار  ثحب 

شسرپ

یم ام  دراد ؟ لامتحا  مه  ام  دجـسم  نیمه  ایآ  دنک . یم  بارخ  دوخ  روهظ  عقوم  نامز ( ماما  هک  دیربب  مان  ار  دجـسمدنچ  مان  دوش  یم  رگا 
؟ دننک یم  بارخ  ار  دجسم  ارچ  هکنیا  تلع  میریگب و  دیاش  هب  ار  ثحب  میناوت 

خساپ

ره دنک و  یم  بارخ  هدرک  انب  نیسح ( ماما  تداهـش  زا  دعب  هیواعم  نبدیزی  هک  ار  يدجـسم  يدهم ( ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
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ماما هک  يدجاسم  ای  دجسم   : " دیوگ یم  تیاور  نیا  لیذ  رد  یسلجم  همالع  ( 1 .) دزاس یم  ناریو  هدشن  هتخاس  ادخ  يارب  هک  ار  يدجسم 
نآ نتشک  هنارکش  هب  هیما  ینب  ناراکتیانج  نیسح ، ماما  تداهش  زا  دعب  هک  دشاب  يدجاسم  دیاش  دننک ، یم  ناریو  دهد  یم  روتسد  نامز (
هک يراک  نامه  تسرد  دنزاسب . مالسا  هب  ندز  هبرـض  قافن و  زکرم  مالـسا و  اب  هئطوت  يارب  ار  نآ  هک  يدجـسم  ره  و  دنتخاس . ترـضح 

هدمآ تایاور  یضعب  رد  هوالعب  "و  دنتخاس . مالـسا  ندرب  نیب  زا  تهج  هب  ار  دجـسم  اریز  داد  ماجنا  رارـض  دجـسم  دروم  رد  مرکا ( ربمایپ 
هتخاس عرـش  فالخرب  ار  اهنآ  ای  اریز  دننک  یم  بارخ  ار  ینیدریغ  ینید و  نکاما  زا  یـضعب  دجاسم و  روهظ ، ماگنه  نامز ( ماما  هک  تسا 
يزیچ ره  نطاب  زا  ماما  نوچ  یلو  دنا ، هتشادن  عالطا  نآ  زا  مدرم  هک  دنا  هتخاس  ار  يدجـسم  هلبق  فالخ  رب  ای  یبصغ و  کلم  رد  ای  دنا و 

لماکت و بجوم  یجنس  رظن  مرف  لاسرا  لیمکت و  دننک . یم  انب  دیدجت  عورشم  حیحص و  ساسا  رب  دننک و  یم  ناریو  ار  نآ  دنتـسه  علطم 
یلع همجرت  دوعوم ،  يدـهم  باتک  ج13 ، راونـالاراحب ، ر.ك :  . 1 ذـخآم :  عبانم و  دـجاسم  رد  ینید  نامتفگ  حرط  تسامراک . ییاـیوپ 

. یناود

؟ دراد مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  یطابترا  هچ  هلهس  دجسم 

شسرپ

؟ دراد مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  یطابترا  هچ  هلهس  دجسم 

خساپ

ماما دزن  يزور   - 1 دوب . دهاوخ  روهظ  نارود  رد  هادف - انحاورا   - هَّللا ۀیقب  ترضح  یصخش  هاگتماقا  دجسم  نیا  تایاور  زا  یخرب  قباطم 
ناکم نآ  انامه  دیـشاب ! هاگآ  " " ؛ هلهأب ماق  اذا  انبحاص  لزنم  ّهنا  اما  : " دومرف ترـضح  دـمآ ، ناـیم  هب  هلهـس  دجـسم  زا  نخـس  ع )  ) قداـص

لقن ع )  ) ترضح زا  زین  و  دنک ".2 -  مایق  شلها  اب  هک  یماگنه  یقرواپ } ص 495 . دلج 3 ، یفاک ، یقرواپ .  ،} تسا ام  بحاص  هاگتماقا 
دورف ایوگ  دّمحمابا ! يا  " " ؛ هلایعو هلهأب  ۀلهسلا  دجـسم  یف  ع )  ) مئاقلا لوزن  يرا  ّینأک  دّمحمابا ! ای  : " دومرف ریـصبوبا  هب  باطخ  هک  هدش 

." منیبیم دوخ  مشچ  اب  هلهس  دجسم  رد  شلایع  لها و  یقرواپ } ص 436 . ج 100 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } اب ار  ع )  ) مئاق ندمآ 

؟ تسا هدش  یشرافس  هچ  هلهس  دجسم  رد  روضح  دروم  رد 

شسرپ

؟ تسا هدش  یشرافس  هچ  هلهس  دجسم  رد  روضح  دروم  رد 

خساپ

هب باطخ  ع )  ) قداص ماما   - 1 تسا : هدش  رایسب  شرافس  نآ  رد  ندروآ  ياج  هب  زامن  دجسم و  نیا  رد  روضح  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
ایآ میمانیم . يرش " دجسم   " ار نآ  ام  هدیمان و  هلهس " دجسم   " ار نآ  امش  هک  تسه  يدجسم  امـش  یکیدزن  رد  : " دومرف نیزر  نب  ءالع 
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، هتئا : " دومرف ترـضح  هاگ  نآ  مناوخیم . زامن  اج  نآ  رد  نم  تیادف ، هب  مناج  يرآ ، تفگ : ءالع  يروآیم ؟ اج  هب  زامن  دجـسم  نآ  رد 
نیا زج  دوریمن  اج  نآ  هب  یکانهودـنا  زگره  اریز  ورب ؛ اج  نآ  ... " " ؛ هتجاح هَّللا  یـضق  لاق : وا  هتبرک -  هَّللا  جّرف  ّالا  بورکم  هتأی  مل  ّهناف 

2 -... " دنکیم . هدروآرب  ار  شتجاح  دومرف : ای  . - دیادزیم ار  شهودنا  یقرواپ } ص 437 . ج 100 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } دنوادخ هک 
هَّللا وعدی  نیئاشعلا و  نیب  نیتعکر  هیف  یّلـصیف  ۀلهـسلا  دجـسم  یتأی  بورکم  نم  ام  : " دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  زین  و  - 

نآ رد  دورب و  هلهس  دجسم  هب  یقرواپ } ص 266 . ج 5 ، هعیـشلا ، لئاسو  یقرواپ .  } هک تسین  ياهدزمغ  چیه  " " ؛ هبرک هَّللا  جّرف  ّالا  یلاعت 
زین و  دـنادرگیم ".3 -  لیاز  ار  شیاـهمغ  دـنوادخ  هک  نآ  زج  دـناوخب ، ار  ادـخ  دروآ و  ياـج  هب  ءاـشع  برغم و  نیب  زاـمن  تعکر  ود 

دجسم هب  يدش  هفوک  دراو  هاگ  ره  " " ؛ كانید کنیدل و  کتجاح  هَّللا  لأسا  هیف و  ّلصف  ۀلهسلا ، دجسم  تأف  هفوکلا ، تلخد  اذا  : " دومرف
زا ار  دوخ  يونعم  يّدام و  ياهتجاح  یقرواـپ } ص 434 . ج 100 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } هاگ نآ  راذـگب ، زامن  اـج  نآ  رد  ورب و  هلهس 

." نک بلط  دنوادخ 

؟ دراد دوجو  یکردم  هبنشراهچ  بش  رد  هلهس  دجسم  رد  روضح  دروم  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یکردم  هبنشراهچ  بش  رد  هلهس  دجسم  رد  روضح  دروم  رد  ایآ 

خساپ

نب دیـس  هک  نیا  زج  تسا ، هدیـسرن  ام  تسد  هب  ع )  ) تیبلـها هیحاـن  زا  یکردـم  هبنـشراهچ ، بش  رد  هلهـس  دجـسم  رد  روضح  دروم  رد 
رگید زا  تقو  نیا  هک  هدـب  رارق  هبنـشراهچ  بش  ياشع  برغم و  نایم  رد  ار  نآ  يورب ، هلهـس  دجـسم  هب  یتساوخ  رگا  : " هدومرف سوواـط 
نامه بش  لهچ  دنتـسم  اّما  : " دیوگیم دروم  نیا  رد  يرون  ثّدـحم  یقرواپ } ص 105 . رئازلا ، حابـصم  یقرواپ .  " . } تسا رترب  اهتقو 
لمع لهچ و  ددـع  رب  هک  تسا  یتاـیاور  تاـمومع ، زا  ناـشیا  دوصقم  یقرواـپ } ص 845 . بقاـثلا ، مجنلا  یقرواـپ .  " . } تسا تاـمومع 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  جاودزا  عوضوم : تسا . هدرک  ّبترتم  راثآ  يریگهلچ 

؟ دننکیم هچ  قافن  دجاسم  اب  ترضح  روهظ  نامز  رد 

شسرپ

؟ دننکیم هچ  قافن  دجاسم  اب  ترضح  روهظ  نامز  رد 

خساپ

رد هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مالـسا یمارگ  لوسر  هکنانچ  درک  دهاوخ  بارخ  دنـشاب  رارـض  هب  هک  يدجاسم  مالـسلا » هیلع  » يدـهم ترـضح 
و 108 هیآ 107  هبوـت  هروـس  هب  ( 1 تـالاؤس »  هـب  خـساپ  شخب  (. » 1) درک بارخ  دـندوب  هتخاس  نیقفانم  هک  ار  هنیدـم  رد  رارـض  دـسجم 

زا 1779تیودهم هحفص 802 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دیئامرف هعجارم 

دراوم ریاس 

؟  ارچ دنزیخیم ، رب  رتدوز  دارفا  رتشیب  یلو  دنزیخیمرب ، مدرم  مهدزاود  ماما  مان  ندمآ  اب  هعمجزامن  رد 

شسرپ

؟  ارچ دنزیخیم ، رب  رتدوز  دارفا  رتشیب  یلو  دنزیخیمرب ، مدرم  مهدزاود  ماما  مان  ندمآ  اب  هعمجزامن  رد 

خساپ

تبیغ نارود  رد  نایعیش  فیاظو  زا  تسا و  بحتسم  مئاق "  " كرابم مسا  ًاصوصخ  جع ) ) نامز ماما  كرابم  مان  ندینـش  عقوم  هب  نداتـسیا 
نداتسیا رتدوز  يرادقم  یلو  رتدوز ،  هن  دیامن ،  مایق  ترضح  كرابم  مان  ندینـش  اب  نامزمه  ناسنا  تسا  رتهب  ( 1 .) دشابیم (ع ) نامز ماما 

ج 2، لاـمالا ،  یهتنم   - 1 تشون : یپ  دـنزیخیمرب . جـع )  ) مهدزاود ماما  هب  مارتحا  رطاخ  هب  مدرم  هک  تسا  مولعم  نوچ  درادـن ، لاکـشا 
: خساپ دراد ؟ لاکشا  منک ، یم  تکرش  هعمج  زامن  رد  لّوا  هبطخ  زا  دعب  تاقوا  رثکا  لاؤس :  ص 488 . تبیغ ) نارود  رد  نایعیش  فیاظو  )

یمالسا نوئش  اوفت و  تیاعر  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  تبحص  ناناملسم  يایند  نید و  حلاصم  دروم  رد  ماما  هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  نوچ 
حیحـص نانآ  هعمج  زامن  درادن و  لاکـشا  دندیـسرن ، رگا  یلو  دنـسرب ، زامن  ياه  هبطخ  هب  دننک  یعـس  دیاب  نارازگزامن  دـنکیم . توعد 

 ، لئاسملا عماج  ینارکنل ، لضاف  هللا  تیآ  لاؤس 402 ، ص 141 ، ج 2 ،  تآاتفتسا ، يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ   - 1 تشون : یپ   ( 1 . ) تسا
لاؤس 443. ص 122 ، ج 1 ، 

؟ دراد تقیقح  بلطم  نیا  ایآ  تسا .  هدنز  يدهم 7 ماما  روهظ  ات  دمآ و  رد  گس  لکش  هب  نیسح 7 ماما  ندناسر  تداهش  هب  زا  دعب  دیزی  دنیوگ  یم 

شسرپ

بلطم نیا  ایآ  تسا .  هدـنز  يدهم 7 ماما  روهظ  ات  دـمآ و  رد  گس  لکـش  هب  نیـسح 7 ماما  ندناسر  تداهـش  هب  زا  دعب  دیزی  دنیوگ  یم 
؟ دراد تقیقح 

خساپ

خیرات ضایف ,  ربکا  یلع  یقروا 2. (پـ رارصا دوب و  يرتخد  قشاع  دنا : هتشون  دیزی  ءهرابرد  دُرم )(. يرجه  لاس 64 رد  و  تسین .  هدنز  دیزی 
هب دوب , هتشاذگ  دیزی  ار  شمـسا  هک  تشاد  یگـس  لزنم  نآ ,  رد  تساوخ و  یلقتـسم  لزنم  رتخد  تشاد .  وا  نتفرگ  رب  ص 181  مالسا , 

شیپ دیاب  اهنت  چغو  دمهفن  یسک  دیاب  تفگ :  دیزی  هب  یبش  داد . یم  ناکت  ار  شمُد  دمآ و  یم  گس  , دیزی دز : یم  ادص  یتقو  هک  يروط 
 : تفگ نز  دـندمآ , نارومأـم  هک  حبـص  تخادـنا .  یهاـچ  رد  ار  شندـب  تشک و  ار  وا  رتخد  دـش و  دراو  بش  فصن  دـیزی  ییاـیب .  نم 
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رد تفر و  ارحص  هب  راکـش  يارب  دیزی  هک  دنا  هتفگ  مه  يرگید  رظن  هتبلا  دینزب . ادص  ار  وا  دیهاوخ  یم  رگا  دش و  لیدبت  گس  هب  بشید 
هب یکدنا  بآ  درمریپ  دیبلط . بآ  وا  زا  دمآ  دید . نابایب  رد  ار  يدرمریپ  ءهمیخ  دـش . هنـشت  رایـسبو  داتفا  رود  شرگـشل  زا  راکـش , بیقعت 

دیزی نم  تفگ :  یتسه ؟  هک  وت  تفگ :  درمریپ  يداد .  یم  بآ  رت  شیب  یتخانش ,  یم  ارم  رگا  تفگ :  دشن و  باریسدیزی  یلو  داد , يو 
 , بسا يور  زا  طوقسرثا  رب  دیزی  ندب  درک و  مر  بسا  دز . وا  هب  هناریگلفاغ  تشادرب و  يریشمش  دش و  هیمخ  دراو  درمریپ  ما .  هیواعم  نب 

. دش هعطق  هعطق 

؟ دنتسه مرحم  اه  دیس  هب  ناشیا  ایآ  مینک ، یگدنز  نامز ) ماما  ) اقآ رصع  رد  هک  میتشاد  قیفوت  رگا  منادب  متساوخ  یم 

شسرپ

؟ دنتسه مرحم  اه  دیس  هب  ناشیا  ایآ  مینک ، یگدنز  نامز ) ماما  ) اقآ رصع  رد  هک  میتشاد  قیفوت  رگا  منادب  متساوخ  یم 

خساپ

نانآ تیمرحم  ماکحا  دـندوبن . مرحم  رگید  یخرب  رب  تاداس  زا  یخرب  (ع ) همئا نامز  رد  یتح  دنتـسین ، مرحم  رگیدـکی  هب  تاداس  یماـمت 
ّتلع يدنواشیوخ  دشاب . دیس  ناشردپ  رگا  یتح  دنتـسین ، مرحم  مه  اب  ومع  رتخد  ومع و  رـسپ  ًالثم  تسا ، نارگید  تیمرحم  ماکحا  دننام 
نامز رد  دنتسین . مرحم  رگیدکی  اب  یلو  دنتـسه ، دنواشیوخ  مه  اب  هلاخ و ...  رتخد  هلاخ و  رـسپ  ومع ، تخد  ومع و  رـسپ  تسین . ّتیمرحم 

. دش دهاوخ  تاعارم  وکذم  یعرش  ماکحا  زین  (ع ) يدهم ترضح  روضح 

؟ تسا جع ) ) نامز ماما  روشک  ناریا  دنیوگ  یم  ارچ 

شسرپ

؟ تسا جع ) ) نامز ماما  روشک  ناریا  دنیوگ  یم  ارچ 

خساپ

، ناریا یمالسا  ۀعماج  ياه  هصخاش  زا  یکی  دنبای . یم  ترهش  اه  نآ  رطاخ  هب  هک  دنتسه  ییاه  هصخاش  هفلؤم و  ياراد  عماوج  زا  یـضعب 
مدرم تسا و  هتخیمآ  مه  رد  وا  نادناخ  و  (ص ) ربمایپ تبحم  اب  ناریا  مدرم  تسوپ  تشوگ و  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛ يروحم  (ع ) تیب لها 

يرازگرب و  (ع ) تیب لـها  يارب  ناریا  مدرم  يرادازع  دـنزرو . یم  قشع  ناـنآ  هب  هتـشاذگ و  مارتحا  وا  تیب  لـها  ربماـیپ و  هب  تخـس  ناریا 
رد ناریا  مدرم  يروحم  تیب  لها  زراـب  قیداـصم  زا  یکی  تسا . ناـنآ  يروحم  تیب  لـها  رگناـیب  ناـنآ ، تدـالو  بساـنم  هب  نشج  مسارم 

رواب نانآ  دنناد . یم  ملاع  یجنم  اهنت  ار  وا  هدومن و  یگدنز  نامز  ماما  قشع  اب  ناریا  مدرم  دنک . یم  روهظ  جع ) ) نامز ماما  هب  نانآ  داقتعا 
ياهرواب زا  لک  حلـصم  هب  داقتعا  هتبلا  دومن . دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هداد و  لیکـشت  یناهج  تموکح  (ع ) نامز ماما  هک  دنراد 

رپ يا  هنوگ  هب  یمالـسا  ناریا  رد  يرواب  تیودهم  گنهرف  یلو  دـنراد ، داقتعا  نادـب  نایناهج  ۀـمه  تسا . بهاذـم  نایدا و  مامت  یمومع 
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هعیش نآ  تیعمج  رثکا  هک  روشک  اهنت  عقاو  رد  دنسانش . یم  ینامز  ماما  ۀعماج  ناونع  هب  ار  ناریا  یمالسا  ۀعماج  نایناهج ، هک  تسا  گنر 
هب جـع ) ) نامز ماما  هلمج  زا  ناماما و  هب  داـقتعا  ًاـعبط  هدـش ، يزیر  یپ  هعیـش  ياـهرواب  تاداـقتعا و  لوصا  هعیـش و  هقف  ساـسا  رب  هدوب و 

بالقنا و يزوریپ  رد  ار  نانآ  نامز  ماما  دـنراد  هدـیقع  ناریا  مدرم  نینچ  مه  تسا . ناریا  اهنت  دراد ، دوجو  نآ  رد  عطاـق  تیرثکا  تروص 
صاخ تیانع  دروم  ناریا  مدرم  ودـنک  یم  تیامح  فلتخم  ياه  هنحـص  رد  ار  نانآ  ترـضح ، زین  زورما  هدرک ، يراـی  تموکح  لیکـشت 

هک دـنراودیما  تسا و  جـع ) ) يدـهم بالقنا  زاس  هنیمز  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دـنراد  هدـیقع  نانآ  رگید  يوس  زا  دنتـسه . (ع ) نامز ماـما 
. تسا هتفای  شیازفا  جـع ) ) نامز ماما  هب  ناـناوج  هژیو  هب  ناریا  مدرم  تبحم  هزورما  ددرگ . لـصتم  ناـمز  ماـما  تموکح  هب  ناریا  تموکح 

یـصاخ ةولج  اه  همانترایز  اهاعد و  سلاجم ، رد  ترـضح  ةرطاخ  دای و  هک  هتفای  شرتسگ  (ع ) نامز ماـما  هب  ناـنچ  نآ  ناریا  مدرم  تبحم 
هدش بجوم  (ع ) نامز ماما  هب  ناریا  مدرم  تبحم  تیودهم و  گنهرف  شرتسگ  دننک . یم  یگدـنز  وا  روهظ  دـیما  هب  ناناوج  تسا . هتفرگ 

. دسانشب نامز  ماما  روشک  ناونع  هب  ار ، ناریا  روشک  هک  تسا 

؟ دراد يدهم  ترضح  روهظ  اب  یطبر  هچ  هچ و  ینعی  رافک  بْلُص  زا  نانمؤم  شیادیپ 

شسرپ

؟ دراد يدهم  ترضح  روهظ  اب  یطبر  هچ  هچ و  ینعی  رافک  ْبلُص  زا  نانمؤم  شیادیپ 

خساپ

رهاظ دـیاب  عیادو  نیا  هدراذـگ و  هعیدو  هب  رافک  بالـصَا  رد  ار  نانمؤم  زا  يرایـسب  ياههفطن  دـنوادخ  تسا  ثیداحا  رابخا و  رد  هچنانچ 
. دوشیم عیادو  نیا  جورخ  زا  عنام  اریز  دش  دهاوخن  یلمع  هیزج ، عفر  رافک و  لتق  ریشمش و  اب  ماما  مایق  عیادو ، نیا  روهظ  زا  شیپ  دوش و 

يدرم هدش ، تفای  مک  ترارش  رد  وا  دننام  تیب  لها  نانمشد  نیب  رد  هک  راکمتس  راوخنوخ  جاجح  بلص  زا  درکیم  ینیب  شیپ  یسک  ایآ 
هک دوش  ادیپ  (ع ) تلاسر نادناخ  رادتـسود  هعیـش و  فورعم  رونخـس  رعاش و  جاجحلا  نبا  هب  فورعم  جاجحلا  نب  دمحا  نب  نیـسح  نوچ 

دیوگب و اهنآ  نانمـشد  شنزرـس  شهوکن و  رد  ترـضح و  نآ  تیب  لها  و  (ع ) یلع بقانم  حدـم و  رد  ار  اویـش  راعـشا  اّرغ و  دـئاصق  نآ 
زا یکی  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  لتاق  کهاش ، نب  يدنـس  نادنزرف  زا  درکیم  نامگ  یـسک  ایآ  دـیامن ؟ جـیورت  ار  هعیـش  بهذـم 
هب ار  شرمع  شنادـناخ  و  (ع ) یلع تیالو  تقیقح و  ةولج  ریثأـت  تحت  هک  دوش  ادـیپ  مجاـشک )  ) بدا ناـهج  ناگراتـس  ارعـش و  ریهاـشم 

یمهم عوضوم  رافک ،) بالـصا  زا  نانمؤم  ياههفطن  جورخ   ) عوضوم نیا  سپ  دـناسر . نایاپ  هب  تیب  لها  لـیاضف  رـشن  یئارـس و  هحیدـم 
رد هچنانچ  دشاب ، هدنامن  یقاب  يا  هعیدو  رافک  بالـصا  رد  هک  دوش  عقاو  یعقوم  رد  روهظ  دـیاب  دوش و  نآ  زا  عنام  دـیابن  روهظ  هک  تسا 

« ًاراّفَک ًارِجاف  ّاِلا  وُدـِلَی ا  الَو  : » هداد ربخ  اعد  ماـقم  رد  وا  نخـس  زا  دـیجم  نآرق  مالـسلا ـ  هیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع  ربماـیپ ـ  حون  تشذـگرس 
یتیعقوم نینچ  رد  زین  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  یناهج  روهظ  دـسریمن ]. روهظ  هب  نانآ  زا  رفاک  راکدـب و  زج  مه  يدـنزرف  و   ] 27/ حون

زا نامیا  رفک و  رـصانع  امـش  رگا   ] 25/ حون « ًامیلَأ ًاباذَـع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  اَْنبَّذََـعل  اُولَّیََزت  َْول  : » ۀفیرـش ۀـیآ  ینعم  نیمه  هب  و  دوشیم . عقاو 
ناهرب و ریـسفت  رد  هک  يددعتم  تایاور  رد  میتخاسیم ] بذعم  كاندرد  باذع  هب  ار  دـنرفاک  هک  نانآ  انامه  دـیتشگیم  ادـج  رگیدـکی 

زگره (ع ) مئاق هک : تسا  نیا  تایاور  نآ  نومـضم  و  تسا . هدیدرگ  ریـسفت  هدـش  تیاور  ثیدـح  بتک  رگید و  ریـسافت  یـضعب  یفاص و 
. دناسر لتق  هب  ار  اهنآ  دوش و  رهاظ  سک  ره  رب  ادخ  نانمشد  دش ، جراخ  یتقو  سپ  دوش ، جراخ  ادخ  عیادو  ات  دوشن  رهاظ 
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؟ تسیچ شفیلکت  دش  وربور  لاکشا  اب  یهیقف  رگا  تبیغ  نامز  رد 

شسرپ

؟ تسیچ شفیلکت  دش  وربور  لاکشا  اب  یهیقف  رگا  تبیغ  نامز  رد 

خساپ

رد هاگچیه  یهیقف  نینچ  دنک و  طابنتسا  دراد  تسد  رد  هک  ییاهرایعم  ساسارب  نآ  هلدا ي  زا  ار  ماکحا  دراد  تردق  هک  یسک  ینعی  هیقف 
لقع و ّتنـس و  باتک و  زا  تسا  ترابع  یعرـش  مکح  طابنتـسا  يارب  هیقف  کـی  یهقف  عباـنم  اریز  دوش  یمن  لاکـشا  راـچد  هفیظو  نییعت 

فـصو نیا  اـب  دـنزادرپ  یم  مکح  طابنتـسا  هب  دـنور و  یم  عباـنم  نیا  غارـس  هب  رگید  تامّدـقم  لوصا و  ملع  ثحاـبم  زا  دـعب  هک  عاـمجا 
ماکحا همه  دناوت  یم  دوش  یم  لّمحتم  ماکحا  طابسا  هار  رد  هک  یتمحز  شالت و  اب  تسین  يزجتم  تسین و  قلطم  وا  داهتجا  هک  يدهتجم 

. دنک جارختسا  اهنآ  عبانم  زا  ار 

یم حرطم  يروط  ار  ماما  اب  طابترا  لئاسم  زا  یضعب  تسا و  " ع " نامز ماما  صتخم  هک  هکم " دیشروخ   " مان هب  دوش  یم  رشتنم  روشک  رد  يا  هلجم 
؟ تسا نانیمطا  دروم  ایآ  هلجم  نیا  دسر !؟ یم  رظنب  ییالقع  ریغ  ًابیرقت  هک  دننک 

شسرپ

يروط ار  ماما  اب  طابترا  لئاسم  زا  یضعب  تسا و  " ع " نامز ماما  صتخم  هک  هکم " دیشروخ   " مان هب  دوش  یم  رـشتنم  روشک  رد  يا  هلجم 
؟ تسا نانیمطا  دروم  ایآ  هلجم  نیا  دسر !؟ یم  رظنب  ییالقع  ریغ  ًابیرقت  هک  دننک  یم  حرطم 

خساپ

زا هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هدش  زاغآ  يدیدج  قایسو  کبـساب  هیّتجح  نمجنا  ياهتیلاعف  دیدج  رود  هک  تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  هچنآ 
طاقن یضعب  رد  یبهذم  تاسلج  يرازگرب  اب  دوخ  تیلاعف  دیدج  رود  رد  تسا  هدوب  دهشم  نمجنا  تیلاعف  یلـصا  زکارم  زا  یکی  هتـشذگ 

هب رتشیب  هلجم  نیا  رد  اذل  دشاب  یم  دیدج  ياهورین  بذج  هرابود و  ندیـشخب  لکـشت  لابند  یعون  هب  هکم  دیـشروخ  ۀـلجم  راشتنا  رهش و 
یم مشچ  هب  هلجم  نیا  رد  ًاـضعب  زین  يربهر  مظعم  ماـقم  زا  يراعـشا  ندرک  مگ  در  يارب  هچ  رگا  تسا  هتخادرپ  یحطبا  ياـقآ  بتک  غیلبت 

تیودهم "و یصصخت  زکرم   " نآ زایتما  بحاص  هک  راظتنا "  " یصصخت یملع ـ  همانلصف  زا  هلجم ، نیا  ياج  هب  دوش  یم  داهنشیپ  دروخ .
كارتشا هگرب  دینک . هدافتـسا  دشاب ، یم  یتئارق  نسحم  مالـسالاۀجح  یلوؤسم  ریدـم  هب  جـع "و   " دوعوم يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داینب 

. دوش یم  هداتسرف  امش  يارب  تسویپ  هب  زکرم  یناشن  همانلصف و 

؟ دشاب یم  هچ  همئا  ریاس  رب  ع )   ) مئاق ترضح  لیضفت  تلع 
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شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  همئا  ریاس  رب  ع )   ) مئاق ترضح  لیضفت  تلع 

خساپ

تـسا تیمها  زئاح  يردـقب  هلأسم  نیا  تسناد ، لضفا  رگید  ماما  رب  ار  یماما  ناوتیمن  دنتـسه و  دـحاو  رون  همئا  یمامت  تایاور  ساسا  رب 
هک ياهتـسیاش  دوجو  نآ  ینعی  دشاب  تماص  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  نامز  کی  رد  ماما  ود  دوجو  هک  دـنیامرفیم  (ع ) اضر ترـضح  هک 

ییحی دیس  رتکد  تماما  هفسلف  اگن : ، ) تسا ماقم  نیا  ندش  رادهدهع  يارب  درف  نیرتهتسیاش  وا  ماما  زا  دعب  يو  هدیسرن  تماماماقم  هب  زونه 
J .} تسین یسررب  لباق  ناماما  رگید  رب  جع ) ) نامزماما لیضفت  ور ؛ نیا  زا  ص 120 .) ناتسبات 1378 ش ، لّوا ، پاچ  قوثو ، مق ، یبرثی ،

؟ دشن رارقرب  مالسا  ردص  نامز  رد  جع )   ) نامز ماما  نامز  رد  دوجوم  تلادع  ارچ 

شسرپ

؟ دشن رارقرب  مالسا  ردص  نامز  رد  جع )   ) نامز ماما  نامز  رد  دوجوم  تلادع  ارچ 

خساپ

رد داد  لدع و  شرتسگ  یهلا و  ياهشزرا  یتسرپادخ و  ساسا  رب  لاهدیا  هعماج  لیکـشت  ءایبنا  تثعب  یلـصا  ضارغا  زا  یکی  هک  مینادیم 
ینامز ییایفارغج و  هدودحم  رد  دناهتسناوت  اهنآ  زا  یضعب  دناهتـشادرب و  هار  نیا  رد  یمدق  ناکما  دح  رد  مادک  ره  هدوب و  نیمز  رـسارس 
ندـشن مهارف  هتبلا  تشگن . مهارف  یناهج  تموکح  لیکـشت  طیارـش  ناشیا  زا  کـیچیه  يارب  یلو  دـنزاس  رارقرب  ار  یهلاـتموکح  یـصاخ 

فده نتفاین  ققحت  يانعم  هب  زین  هدوبن و  ناشیا  يربهر  تیریدم و  صقن  ای  ءایبنا و  ياههمانرب  میلاعت و  ییاسران  يانعم  هب  یطیارـش  نینچ 
سانلل نوکی  الئل  تساهناسنا  يرایتخا  تکرح  ریـس و  يارب  طیارـش  هنیمز و  ندش  مهارف  یهلا  فدـهاریز  دـشابیمن  ناشیا  تثعب  زا  یهلا 
هزادنا نیا  ات  فدـه  نیا  یهلا و  ناربهرزا  يوریپ  قح و  نیا  نتفریذـپ  رب  مدرم  رابجا  مازلا و  هن  ءاسن 165 .)  «، ) لسرلا دعب  ۀـجح  هللا  یلع 

ار نآ  ناوتیم  هک  تسا  هداد  نیمز  هرک  یماـمت  رد  ار  یهلا  تموکح  ققحت  هدـعو  لاـعتم  دـنوادخ  لاـح  نیع  رد  اـما  تسا . هتفاـی  ققحت 
دارفا و زا  هدافتـسا  اب  هک  دروآ  باسح  هب  یناسنا  هعماج  زا  یعیـسو  حطـس  رد  قح  شریذپ  هنیمز  ندش  مهارف  هب  تبـسن  ییوگـشیپ  یعون 

هدیدمتس ياههدوت  رب  داد  لدع و  هدش  هتشادرب  هار  رـس  زا  یناهج  تموکح  لیکـشت  عناوم  یهلایبیغ ، ياهددم  زاتمم و  رایـسب  ياههورگ 
نامز رد  هن  طیارـش  نیا  اّما  تفای . دهاوخ  شرتسگ  دناهدش  دـیماان  اهمیژر  اهبتکم و  همه  زا  هدـمآ و  هوتـسب  نارگمتـس  دادـیب  زا  هک  مدرم 

نید هک  دوب  نیا  ناششالت  تیاهن  ناشیا  مرکا ، لوسر  رـصع  رد  نونکا ؛ یتح  هن  رگید و  همئا  نامز  رد  هن  دوب و  لصاح  (ص ) مرکا لوسر 
هتفر و رهشنیا  زا  رتارف  یبنلا  ۀنیدم  يوگلا  یتح  تشاذگن  نافلاخم  تفلاخم  هک  نآ  رب  هوالع  دنشخب ، میوقت  ار  نآ  ناکرا  نییبت و  ار  هزات 
هک نآ  رب  هوالع  زین  (ص ) مرکا لوسر  زا  دعب  نیمز . هرک  همه  رگید و  کلامم  هب  دـسر  هچ  ددرگ  رقتـسم  برعلا  ةریزج  رد  یتح  تلادـع 
قح يارجم  زا  تموکح  هکلب  دیآ  مهارف  ياهدرتسگ  ياهنیمزرـس  رد  مالـسا  غیلبت  طیارـش  ات  تفاین  موادت  تموکح  هندب  رد  ناشیا  شالت 
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شرامـش ار  اهنآ  یتح  كدـنالاجم  نیا  رد  ناوتیمن  هک  دـش  رادـیدپ  یمالـسا  کلامم  رد  یناوارف  ياـهیناماسبان  تشگ و  جراـخ  دوخ 
تافارحنا تاضیعبت و  تافیرحت و  یلخاد و  تالکـشم  اب  نانچ  دنتفریذپ ، ار  تموکح  تیلوئـسم  رابجالاب  هک  زین  (ع ) یلع ترـضح  درک .
هدودـحم رد  ار  تلادـع  دنتــساوخیم  دوـخ  هـک  روـطنآ  دنتــسناوتن  دوـخ  كدـنا  هلاـس  دـنچ  تموـکح  نارود  رد  هـک  دنتــشگ  هجاوـم 

طیارـش و دوبن  نیمه  يور  ره  هب  تسا ، حـضاو  زین  رگید  (ع ) همئا نارود  رگید . کـلامم  هب  دـسر  هچ  دـنزاس  ققحم  دوخ  تموکحورملق 
فده نیا  شخبدیما ، ياهرتسب  ندمآ  مهارف  اب  ات  دنتشگ  بیاغ  رظنم  یئرم و  زا  زین  جع ) ) رـصع ماما  یتح  هک  دوب  مزال  ياههنیمز  نادقف 

J .} دنزاس رقتسم  نیمز  يور  رد  ار  یهلا  نایدا  مالسا و  ییاهن 

دنهاوخ اهنآ  هب  جیردتهب  اهناسنا  جع ) ) نامز ماما  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  فرح  ناسنا 27  تیفرظ  هک  یمالسا ) ثیداحا  ساسا  رب   ) دوش یم  هتفگ 
؟ هن ای  دسرب  اهدادعتسا  ییافوکش  هجرد  نیا  هب  یناسنا  مه  نامز  نیا  زا  لبق  رد  هک  دراد  ناکما  ایآ  دیسر ،

شسرپ

هب جـیردتهب  اهناسنا  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  فرح  ناسنا 27  تیفرظ  هک  یمالـسا ) ثیداحا  ساـسا  رب   ) دوش یم  هتفگ 
؟ هن ای  دسرب  اهدادعتسا  ییافوکش  هجرد  نیا  هب  یناسنا  مه  نامز  نیا  زا  لبق  رد  هک  دراد  ناکما  ایآ  دیسر ، دنهاوخ  اهنآ 

خساپ

نآ دادعتسا  نابحاص  مهف و  لها  هک  تسا  هدش  نایب  زمر  تروص  هب  ناسنا  يدوجو  تقیقح  باب  رد  اصوصخم  تایاور  ریباعت  زا  يرایـسب 
. تسا فرح  ناسنا 27  تیفرظ  هدش  دراو  هک  نیا  لماک  ناسنا  ناسنا و  اب  طابترا  رد  نآ . لاثما  هملک و  فرح و  هژاو  هلمج  زا  دـنبایرد  ار 

ياه تیلباق  فورح و  ددرگ . یم  لیکـشت  فورح  زا  تاملک  هک  روط  نامه  دـشاب . یم  لامک  دـشر و  نابدرن  رد  يدوجو  قیاقح  روظنم 
اب هک  دـشاب  یمن  ابفلا  فورح  نوچمه  فورح  نیا  اذـل  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  وا  تیوه  هملک  زین  ناـسنا  رد  لـماکت  لـحارم  يدوجو و 

هملکو مسا  يارجام  هلب  دشاب  یمن  ییاجه  فورح  زا  عمتجم  هملک  مسا و  نوچمه  زین  مظعا  مسا  هک  هنوگنامه  دوش . ادا  صاخ  یـشیوگ 
مسا همه  ملاع  دشاب  قلطم  یتسه  لثم  هب  ردصم  تسا . هداد  صیـصخت  دوخ  هب  ار  لصفم  قیمع و  یثحب  یقیقح  مولع  رد  ددع  فرح و  و 

رد (ع ) نیموصعم تارـضح  ور  نیا  زا  دشاب  قح  ینک  رظن  وا  رد  هچ  ره  سپ  تسین  ردـصم  زا  یلاخ  لاثم  چـیه  نوچ  دـشاب  قتـشم  لعف  و 
دراو تایاور  رد  دنـشاب . یم  یهلا  مظعا  مسا  ناراوگرزب  نآ  ای  دنا و  هدرک  یفرعم  تامات  تاملک  ای  هملک  ار  دوخ  تایاور  هیعدا و  یخرب 

ار فرح  راهچ  و  (ع ) یـسیع ار  فرح  ود  و  تشاد . ایخرب  نب  فصآ  ار  نآ  زا  فرح  کـی  تسا  فرح  هس  داـتفه و  مظعا  مسا  هک  هدـش 
(ص) دمحم ار  فرح  ود  داتفه و  و  (ع ) مدآ ار  فرح  جنپ  تسیب و  و  (ع ) حون ار  فرح  هدزناپ  و  (ع ) میهاربا ار  فرح  تشه  و  (ع ) یسوم

هداز نسح  هللا  تیآ  هغالبلا ، جـهن  هاگدـید  زا  لماک  ناسنا  ص 179 -  ج 1 ، برعم ،)  ) یفاـک لوصا   ) تسا بوجحم  فرح  کـی  زا  هک 
دش هداد  فرح  ود  داتفه و  نامه  (ص ) لوسر ترضح  زا  دعب  نیعمجا  (س ) يده همئا  تارـضح  هب  نینچمه  و  ص 154 و 155 .) یلمآ ،

ار ءامسا  مدآ  هب  دنوادخ  هیآ 32 ) هرقب ، « ) ءامسالا مدآ  ملع  و  : » دیامرف یم  گرزب  يادخ  میرک  نآرق  رد  ص 180 .) ج 1 ، یفاک ، لوصا  )
تارـضح لـثم  دراد . دوجو  دـشاب  ناـسنا  لـعفلاب  هک  سک  ره  رد  قیاـقح  نیا  تسا و  یتسه  قیاـقح  عیمج  ءامـسالا  زا  روظنم  داد . میلعت 

، یلمآ هداز  نسح  داتسا  رـضحم  رد   ) درادن دوجو  ءامـسا  هب  ملع  نیا  میتسین  ناسنا  لعفلاب  میناسنا و  هوقلاب  نوچ  ام  رد  یلو  (ع ) نیموصعم
ءامـسالا لماک  جرادم  هب  دنناوت  یمن  يداع  ياه  ناسنا  نیموصعم ) تارـضح   ) لماک ناسنا  هجوت  نودب  اذـل  و  ص 15 .) نایورغ ، نسحم 

نودب زومآ و  شناد  درگاش و  دنشاب . یم  لامک  يایوج  هک  يدارفا  هیقب  دنا و  ملعم  نیموصعم  لامک  دشر و  هسردم  رد  دننک . ادیپ  تسد 
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ياهدادعتـسا زا  يرایـسب  تیلعف  اذل  دـشاب و  یمن  نکمم  یگتـسراو  دـشر و  زا  يالاو  تاجرد  هب  ندیـسر  ناکما  ناراوگرزب  نآ  يربهار 
صوصن . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دنک . یم  ادـیپ  ققحت  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  ناکما  ملاع  بطق  روهظ  نامز  رد  اه  ناسنا  يدوجو 

یلمآ هداز  نسح  همالع  امسا ، تیفیقوت  رد  ایلع  هملک  ص 568 2 . یلمآ ، هداز  نسح  داتسا  مکحلا ، صوصف  رب  مکحلا 

كردو مهف  یمن  دـهاوخ  یم  ملد  هک  روطنآ  جـع )  ) نامز ماما  ییاهنتو  تبرغ  هرابرد  منک  یم  رکف  هچره  هکارچ  تسا  مهم  میارب  یلیخ  هتکن  نیا 
؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  منک .  یمن 

شسرپ

مهف یمن  دهاوخ  یم  ملد  هک  روطنآ  جـع )  ) نامز ماما  ییاهنتو  تبرغ  هرابرد  منک  یم  رکف  هچره  هکارچ  تسا  مهم  میارب  یلیخ  هتکن  نیا 
؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  منک .  یمن  كردو 

خساپ

ناسنا درایلیم  تفه  نیا  عومجم  زا  دننک  یم  تسیز  نآرد  ناسنا  درایلیم  تفه  زا  شیب  هک  مینک  یم  یگدـنز  یناهج  رد  ام  یمارگ :  رئاز 
دنشاب یم  هعیش  اهنآ  نویلیم  تسیود  زا  درایلیم  کی  زا  شیب  طقف  ناملسم  درایلیم  هس  نیا  زاو  دنتسه  دحومو  نیدتم  اهنآ  درایلیم  هس  اهنت 
ناریارد نآ  نویلیم  جنپو  تصـش  اهنت  دننک  یگدـنز  ناهج  طاقن  یـصقارد  هدـنکارپ  تروصب  هک  هعیـش  نویلیم  تسیود  نیا  عومجم  زاو 
دنـسرب لماک  ناسناو  برق  ماقم  هبو  یعقاو  لامک  هب  یهلا  ءایبنا  میلاعت  وترپرد  ات  هدومن  قلخ  ار  اهناسنا  دـنوادخ  یفرط  زا  دنتـسه . نکاـس 

دـشاب یم  هعیـش  بهذم  دناسرب  یهلاو  یناسنا  لماکتو  تیدوبع  ماقم  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  یبهذـمو  هقرف  اهنت  هعیـش  تاداقتعا  قبطو 
دوخ سدـقم  ياـهناجو  دندیـشوک  مالـسا  نیتـم  نید  جـی  ورتو  غیلبت  هار  رد  يداـمتم  ياـهلاس  قح  هار  ناـیدانم  ناونعب  موـصعم  ناـماماو 

تسیود دیاب  اهنت  نیمز  هرک  يور  ناسنا  درایلیم  عومجم 7  زا  ایآ  میسرپ  یم  دوخ  زا  قوف  بلاطم  هب  هجوتاب  لاح  دندرک . ادف  هار  نیاردار 
تانایرج دنداد  ماجنا  نید  جیورت  يارب  موصعم  ناماماو  یهلا  ءایبنا  هک  ییاهیراکادفو  تامحز  هب  هجوتاب  مهنآ  دنـشاب  هعیـش  اهنآ  نویلیم 
تامحز نیا  يایوگ  اروشاع و000  هنحصو  یلع  ماما  تداهش  همطاف ،  ترضح  تداهـش  لیبق ،  زا  يزابناجو  راثیا  ياه  هنحـصو  زوسناج 
فیاظو هب  رفن  اهنت 313  نایعیش  نیبرد  رگا  ایآ  دننک !؟  یم  لمع  دوخ  ینیدو  یعرش  فیاظو  هب  رفن  دنچ  نایعیـش ،  عومجم  زا  ایآ  تسا .
اهناسنا یگنهرفو  یعامتجا  ریـس  ظاحلب  دـیدرگ  نایب  هچنآ  درکدـنهاوخن ؟ روهظ  نامز  ماما  دـننک  لـمع  لـماک  روطب  دوخ  ینیدو  یعرش 
میناوتب هکنآ  ات  مییازفیب  تامولعم  اهنآ  هب  لـمعو  یملع  تاـمولعمرب  دـیاب  ناـمز  ماـما  مظعـالا  هللا  یلو  تبرغ  رتشیب  كرد  يارب  اـما  دوب ،

. مینک كرد  ار  ترضح  نآ  تبرغ  زا  یکدنا  رادقم 

تبیغ نامز و  ماما 

شسرپ

تبیغ نامز و  ماما 
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خساپ

روهظ نامز  رد  هک  دـنیوگ  یم  - 2 درادن . دوجو  نامز  ماما  دنیوگ  یم  دـنرادن و  لوبق  ار  نامز  ماما  ترـضح  دوجو  ننـست  لها  ارچ   _ 1
هک و دـنیوگ  یم  اه  یـضعب  دـسر و  یم  شدوخ  يالعا  دـح  هب  ملع  هلمج  زا  دـنبای  یم  لماکت  هک  دنـشاب  یم  يدایز  ياهزیچ  نامز  ماما 

دوجو اـب  ملع و  تفرـشیپ  دوـجو  اـب  هک  تسا  نیا  نم  لاؤـس  دـنک ، یم  ماـیق  ریـشمش  اـب  ناـمز  ماـما  هک  هدـش  هتـشون  اـهباتک  رد  نینچمه 
تیناسنا زا  راشرـس  اما  دراد  دوهی  نید  هک  يدوهی  درف  -3 دوب ؟ دهاوخ  درـس  ياهحالـس  اب  مه  زاب  نامز  ماما  گنج  ایآ  نردم  ياهحالس 

یم وا  اب  يدروخرب  هچ  نامز  ماما  نامز  رد  دراد  دوهی  نید  هک  تسا  نیا  نآ  لاکـشا  اهنت  دـشاب و  بوخ  لداعتم و  يدرف  ینعی  دـشاب  یم 
( جع  ) يدهم ماما  هک  میراد  ثیدح  رد  ام   _ 4 درب . یم  نیب  زا  ار  اهنآ  دنک و  یم  گنج  نایدوهی  اب  نامز  ماما  هک  ما  هدینـش  نوچ  دوش ؟

ياه تیـصخش  زا  يرایـسب  هک  مینیب  یم  رگید  فرطنآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هتفگ  غورد  تسا  هدید  ارم  هک  دیوگب  سک  ره  دیامرف  یم 
؟ تسا صخـشم  جع ) ) نامز ماما  نارای  رفن  دادـعت 313  ایآ   _ 5 دییامرفب ؟ هیجوت  ار  ضقانت  دـنا  هدـید  ار  نامز  ماما  هک  دـندقتعم  گرزب 

مهدزای ات  لوا  زا  ناماما  مامت  دـننک  روهظ  هدـمآ و  نوریب  تبیغ  زا  نامز  ماما  یتقو  هک  تسا  تسرد  هدـیقع  نیا  اـیآ   _ 6 دیهد . حیضوت 
یم هک  دنک  یم  تموکح  ینامز  ات  نیسح  ماما  دنیوگ  یم  الثم  دننک  یم  تموکح  يدایز  ياهلاس  دنـسر و  یم  تموکح  هب  هدش و  هدنز 

هناشن  _ 7 دننک ؟ یم  رظن  فرط  ره  هب  هتفرگ و  الاب  ار  اهوربا  تسد  اب  ناشیا  دریگ و  یم  ار  ناشیا  نامـشچ  يولج  يدنلب  زا  ناشیا  يوربا 
هطبار نیا  رد  ار  ینید  عجارم  املع و  رظن  تسا و  هدـش  هدـهاشم  ياه  هناشن  مئالع و  ات  دـنچ  الاح  ات  دـینک  رکذ  ار  نامز  ماما  روهظ  ياـه 

9 تسا . دایز   … یتخبدب و .. داسف و  هنامز  هرود  نیا  رد  هکنیا  زا  رتشیب  یتلع  تسیچ  دوش  یمن  رهاظ  نامز  ماما  هکنیا  تلع   _ 8 دسیونب .
همه رب  دـنوادخ  دوبن و  رتهب  درک  یم  يامنهار  تسار  ار  هب  ار  مدرم  دوب و  مدرم  نیب  رگا  ینعی  دـش  بیاغ  اه  هدـید  زا  ناـمز  ماـما  ارچ  _ 

مق رد  نارکمج  دجسم  مان  هب  هک  دنراد  سدقم  دجسم  ود  جع )  ) نامز ماما   _ 10 دنک . ظفح  نارفاک  ار ز  وا  دناوت  یم  تسا و  رداق  زیچ 
یگنوگچ دـنا و  هدـش  فورعم  نامز  ماـما  ماـن  هب  هنوگچ  دـجاسم  نیا  دـییامرفب  اـفطل  دوش  یم  هتخانـش  قارع  هفوک ، رد  هلهـس  دجـسم  و 

. تسا هدوب  ییاهرایعم  هچ  ساسا  رب  اهنآ  شیادیپ 

؟ دراد دوجو  مه  روهظ  نامز  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  طسوت  اهناسنا  شیامزآ  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  مه  روهظ  نامز  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  طسوت  اهناسنا  شیامزآ  ایآ 

خساپ

یتایآ دراد . دوجو  نامز  زا  ياههرب  ره  رد  تسا و  ریذـپان  فلخت  هک  دـشابیم  یهلا  ياهتّنـس  زا  نانم  دـنوادخ  طسوت  اهناسنا  شیامزآ 
مکنولنبل : » دیامرفیم تسا و  یهلا  شیامزآ  ناحتما و  يارب  اهناسنا  تقلخ  هک  دراد  رما  نیا  رد  تحارـص  دـشابیم و  دـیجم  نآرق  رد  هک 

نارباص یعقاو و  نادـهاجم  دوش  مولعم  ات  میئامزآیم  ًاعطق  ار  امـش  همه  ام  ( 1 (؛ مکرابخ اولبن  نیرباصلا و  مکنم و  نیدـهاجملا  ملعن  یّتح 
ره صوصخم  هک  دراد  یهلا  ناحتما  رب  حیرص  تلالد  هک  يرگید  دایز  رایسب  تایآ  زین  و  میئامزایب .» ار  امـش  رابخا  دننایک و  امـش  نایم  زا 

ّتنس نیا  مالسلا » هیلع  » ۀّجح ترضح  هرود  رد  یّتح  دشابیمن . یهلا  ماظن  زا  ادج  رما  نیا  هاگ  چیه  تسا و  ياهرود  نامز و  ره  رد  يدرف 
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یلص » دّمحم هروس  ( 1 تالاؤس »  هب  خـساپ  شخب  ناحتما « . لمع و  زور  هن  تسا  باسح  زور  رگید  هک  تماـیق  زور  اـت  دراد  نیارج  یهلا 
هیآ 31. هلآو ،» هیلع  هللا 

راظتنا

راظتنا یتسیچ 

راظتنا موهفم 

؟ تسا لوقعم  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا لوقعم  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

خساپ

نآ يدنمدرخ  چیه  دنکیم و  قیدصت  ار  نآ  ناکما  یلقاع  ره  اریز  درادن  ثحب  هب  زاین  ندوب  لوقعم  تهج  زا  تیودـهم  هب  هدـیقع  تلاصا 
تلاصا رد  دـناوتیمن  دـشیدنیب  هچنآ  يدنمـشیدنا ، ره  میـشیدنیب و  هچره  دـنادیمن . زیاج  نآ  رد  ار  دـیدرت  کش و  راهظا  دـنکیمن و  در  ار 

مما و لـلم و  نیب  رد  ناـمزلارخآ  حلـصم  روـهظ  ّتیودـهم و  هلأـسم  يارب  تلاـصا  نیا  هـشیمه  دـنزب . یفرح  اـی  دریگب  يداریا  ّتیودـهم ،
نهذ هب  رگا  نآ  ناکما  رگید  ینید  دیاقع  زا  يرایـسب  زا  یتح  تسا و  هدوب  تباث  مّلـسم و  دنتـسین  دقتعم  نآ  هب  هک  نانآ  یتح  نیملـسم و 

زا يرایسب  نوماریپ  تفرگ و  جاور  ناناملـسم  نیب  رد  اهثحب  تالداجم و  یـضعب  هک  دعب  هب  مّود  نرق  زا  اذل  تسین و  رترود  دشابن  رتکیدزن 
ای ههبـش و  هجو  چـیه  هب  نوچ  تفرگن . رارق  يداریا  ههبـش و  دروم  ًالـصا  عوضوم  نیا  دنتـشاد ، لوبق  در و  هتفگ و  نخـس  یمالـسا  لئاسم 

نیا زا  شیب  تسا و  یقطنم  ییالقع و  ربتعم و  دص  رد  دص  تهج  نیا  زا  ّتیودهم  تلاصا  سپ  درادن . هار  نآ  رد  دشاب  ههبـش  هیبش  هچنآ 
هولج هب  ناشورف  نسح  هچ  رگا  دـسرن  ام  راک  راکنا  نخ  ـ ـس نیا  رد  ار  ـو  تدـسرن ام  رای  هب  سک  افو  قلخ و  نسحب  درادـن . حیـضوت  هب  زاین 

دسرن ام  راگ  ير نـقـش نـ ـ یذ لد پـ ـه  بیکی عنص و  کلک  دیآ ز  رب  شقن  رازه  دسرن  ام  رای  هب  تحالم  نسح و  هب  یسکدناهدمآ 

؟ تسا یعامتجا  يدرف و  فیلاکت  طوقس  تجح ، ترضح  راظتنا  ینعم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا یعامتجا  يدرف و  فیلاکت  طوقس  تجح ، ترضح  راظتنا  ینعم  ایآ 

خساپ
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طقاـس اـم  زا  یفیلکت  چـیه  تجح ، ترـضح  روهظ  راـظتنا  هب  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  یعطق  لـصا  کـی  فـالخ  رب  کـش  نودـب  نیا  ریخ ،
هچ ات  دراد ـ  عیشت  يایند  هب  صاصتخا  رظن  کی  زا  داقتعا  نیا  ًاساسا  هک  هعیش ـ  رد  امش  یعامتجا . فیلکت  هن  يدرف و  فیلکت  هن  دوشیمن ،

. دنکیم طقاس  ام  زا  ار  کچوک  فیلکت  کی  تجح  ترضح  روهظ  راظتنا  دیوگب  هک  دینکیمن  ادیپ  ِملاع  کی  ننست ، لها  هب  دسر 

؟ تسیچ راظتنا  موهفم 

شسرپ

؟ تسیچ راظتنا  موهفم 

خساپ

لثملایف دـنکیم . شـالت  يرتهب  عضو  داـجیا  يارب  تسا و  تحاراـن  دوجوم  عضو  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  تلاـح  هب  ًـالومعم  راـظتنا 
يارب دنتحاران و  دنزرف  قارف  يرامیب و  زا  تسا ، رفـس  زا  شدنزرف  تشگزاب  راظتنا  رد  هک  يردپ  ای  دـشکیم ، يدوبهب  راظتنا  هک  يرامیب 

ود نیا  دـشابیم  يداصتقا  نارحب  نتـسشن  ورف  راظتنا  رد  تسا و  تحاران  هتفـشآ  رازاـب  زا  هک  يرجاـت  نینچمه  دنـشوکیم . يرتهب  عضو 
مایق و  يدـهم »  » تلادـع قح و  تموکح  راظتنا  ۀلئـسم  نیارباـنب  رتهب .» عضو  يارب  شـالت   » و دوجوم » عضو  اـب  یگناـگیب   » دراد ار  تلاـح 

رـصنع دوجوم و  عضو  اب  یگناگیب  نامه  یفن  رـصنع  تاـبثا »  » رـصنع و  یفن »  » رـصنع تسا  رـصنع  ود  زا  بکرم  عقاو  رد  یناـهج  حلـصم 
لامعا هتـشر  ود  همـشچرس  دـنک  لولح  راد  هشیر  تروص  هب  ناسنا  حور  رد  هبنج  ود  نیا  رگا  و  تسا . ندوب  نیرتهب  عضو  ناهاوخ  تابثا 

هزرابم و یتح  داسف و  ملظ و  لـماوع  اـب  یگنهاـمه  يراـکمه و  هنوگره  كرت  زا  دـنترابع  لاـمعا  هتـشر  ود  نیا  دـش . دـهاوخ  راد  هنماد 
نآ نتفرگ  لکـش  يارب  يونعم  يدام و  یحور و  یمـسج و  ياهیگدامآ  بلج  يرایدوخ و  يزاسدوخ و  و  وس ، کی  زا  اهنآ  اـب  يریگرد 

یهاگآ و كّرحت و  لماع  هدنزاس و  نآ  تمسق  ود  ره  منیبیم  مینک  تقد  هک  بوخ  و  رگید .  يوس  زا  یمدرم  یناهج و  دحاو  تموکح 
هب میدرک  لقن  نارظتنم  راک  هجیتن  شاداپ و  هرابرد  الاب  رد  هک  يددـعتم  تایاور  ینعم  راـظتنا »  » یلـصا موهفم  هب  هّجوت  اـب  تسا . يرادـیب 
ای ع )  ) يدهم ترـضح  همیخ  رد  هک  دـناهدش  هدرمـش  یناسک  دـننامه  یهاگ  یعقاو  نارظتنم  ارچ  میمهفیم  نونکا  دوشیم . كرد  یبوخ 
هب هراشا  اهنیا  ایآ  تسا . هتـشگ  دیهـش  ای  هدـش ، هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  ای  دـنزیم ، ریـشمش  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک  ای  دنتـسه  وا  مچرپ  ریز 

ینعی تسا ؟ دارفا  راـظتنا  هجرد  یگداـمآ و  رادـقم  اـب  بساـنتم  هک  تـسین  تلادـع  قـح و  هار  رد  هدـهاجم  تاـجرد  فـلتخم و  لـحارم 
ًالماک تاجرد  زین  یگدامآ  يزاسدوخ و  راظتنا و  تسا ،  توافتم  مه  اب  اـهنآ  شقن  ادـخ و  هار  نادـهاجم  يراکادـف  نازیم  هک  روطناـمه 

یگداـمآ ود  ره  دـنداهج و  ود  ره  دراد ، تهابــش  هجیتـن »  » و تامدــقم »  » رظن زا  اـهنآ  زا  یکی  اـب  اـهنیا  زا  مادــک  ره  هـک  دراد  یتواـفتم 
یناهج تموکح  کی  یهدنامرف  داتـس  زکرم  رد  ینعی  هتفرگ ، رارق  یتموکح  نانچ  ربهر  ۀمیخ  رد  هک  یـسک  يزاس ،  دوخ  دـنهاوخیم و 

یگتـسیاش قح  هب  هک  تسا  يدارفا  ياج  تسین ، سک  ره  ياج  اجنآ  دـشاب ، هدوب  توافتیب  ربخیب و  لـفاغ و  درف  کـی  دـناوتیمن  تسا ،
حلـص و تموکح  نافلاخم  اب  بالقنا  نیا  ربهر  ربارب  رد  دراد و  تسد  رد  حالـس  هک  یـسک  نینچمه  دـنراد . ار  یتیمها  تیعقوم و  ناـنچ 

. دشاب هتشاد  دبای  یمزر  يرکف و  یحور و  ناوارف  یگدامآ  دگنجیم ، شتلادع 

؟  تسیچ جرفراظتنا  زا  دوصقم  دراد و  ییانعم  هچ  جع )  نامز (  ماما  تبیغ  نامز  رد  راظتنا 
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شسرپ

؟  تسیچ جرفراظتنا  زا  دوصقم  دراد و  ییانعم  هچ  جع )  نامز (  ماما  تبیغ  نامز  رد  راظتنا 

خساپ

رد یمالسا و  فراعم  هعومجم  هب  هجوت  اب  دیاب  ار  تیودهم  هشیدناو  تسا  تیودهم  هشیدنا  عماج  مهف  رب  ینتبم  راظتنا  يانعم  قیقد  كرد 
یمرد ارجا  هب  ار  یهلا  ياه  هدعو  هدرک و  روهظ  يزور  جع )  يدهم (  ینید ،  ياه  هزومآ  رب  انب  دی .  مالـسا د  نید  یلک  فدـه  ياتـسار 
تلزنم برق و  جـع )  يدـهم (  تموکح  رد  ناشحلاص  لمعو  نامیا  نازیم  هب  نانموم  دـشاب و  یم  ناحلاص  تموکح  هدـننک  اـپرب  وادروآ 

 . تسا نینموم  ياه  لد  رد  دیما  ندش  رو  هلعش  لماع  ودنکیم  ریوصت  ناسنا  یگدنز  نایرج  يارب  ینارون  ابیز و  ینایاپ  هشیدنا  نیا   . دنراد
تکرح لماع  جع )  يدهم (  هب  دیما  تسا و  یگدنز  رد  ناسنا  تکرح  روتوم  دیما  تسادخ .  هب  دیما  نامه  جع )  يدهم (  روهظ  هب  دیما 

 ( جع يدهم (  هب  یگتـسبلدو  دیما  جرف ،  راظتنا  زا  دوصقم   . دشاب یم  نید  یلـصا  فدـه  نامه  ینعی  اه  یبوخ  ریـسم  رد  ناسنا  رتراوتـسا 
شخب كرحت  نیرفآورین و  روآدـهعت ، هدـنراد ،  هگنو  هدـنزاس  يراظتنا  يرهطم ،  دیهـش  ریبعت  هب  نید  دوصقم  جرف  راظتنا  نیاربانب  تسا .
راظتنا هک  دننک  یم  ریوصت  ار  تیودهم  هشیدنا  يا  هنوگ  هب  اطخ  هب  یخرب  تسا .  یتسرپ  قح  تدابع و  یعوندوخ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا . 

نید فدـه  اب  يروما  نینچ  کش  یب  هک  یلاح  رد  دـشاب  یم  هانگ  زا  ایند  ندـشرپو  داسف  ملظ و  دـشر  هب  کـمک  ياـنعم  هب  نآ  ساـسارب 
یلماع دیما  قشع و  نیا  ایند  رد  اه  یبوخ  همه  هماقا  دیما  واه  یبوخ  همه  هب  قشع  ینعی ،  يدهم ؛  هب  قشع  راظتنا و  نیاربانب  تسا ،  هناگیب 

رد ثحب  تسا .  نیرفآ  تیلوئـسم  جرفراظتنا  سپ  درادرب ، مدق  اه  یبوخ  هار  رد  رت  مکحم  رتشیب و  هچ  ره  ات  دراد  یماوار  ناسنا  هک  تسا 
نیا نارهت (  اردص ،  ، يرهطم دیهـش  يدـهم ،  بالقنا  مایق و  - 1 تسا :  دـیفم  رایـسب  ریز  عبانم  دراد .  يرتشیب  هعلاطم  هب  زاین  عوضوم  نیا 

هب رثا  نـیا   ) 1375 مق ،  یمالـسا  تاراشتنا  یفاص ،  هللا  تیآ  تیودـهمو ،  تماـما  - 2 تسا . )  هتخادرپ  راظتنا  يانعم  هب  اـساسا " باـتک 
ص 351 ج 1 ، تسا ،  باتک  ياهلـصف  زا  یکی  زین  راظتنا  ثحب  صوصخ  هتخادرپ و  جع )  يدهم (  ماما  نوماریپ  اه  ثحب  زا  يا  هعومجم 

 ( . ;398 - 

؟ هچ ینعی  راظتنا  تسیچ ؟ راظتنا 

شسرپ

؟ هچ ینعی  راظتنا  تسیچ ؟ راظتنا 

خساپ

ماـما روهظ  رظتنم  ياـنعم  هب  یعیـش  صاـخ  ياـنعم  رد  و  ندوب ، يرما  اـی  یـسک  هار  هب  مشچ  ياـنعم  هب  عـقاو  رد  راـظتنا  لوا  لاوـس  خـساپ 
لقن مالسلا )) مهیلع  )) نیموصعم همئا  زا  هک  یتایاور  رد  دنا . هدیمان  جرف  راظتنا  ار  نآ  هک  تسا . ندوب  ناشیا  مایق  و  مالـسلا )) هیلع  )) نامز

اب مالسلا )) هیلع  )) ترـضح باکر  رد  ات  تسا  هدامآ  تسا  رظتنم  ًۀقیقح  هک  یـسک  تسا ، جرف  راظتنا  اهتدابع  نیرتهب  دندومرف : تسا  هدش 
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هیلع )) ناـمز ماـما  راـی  ندرک و  هیکزت  ار  سفن  ندـش و  اـیهم  نودـب  هک  تسا  یعیبـط  دـک و  دربـن  ترـضح  نآ  نانمـشد  نید و  نانمـشد 
ات دشاب  یم  تعیرـش  بحاص  راظتنا  رد  درک  باختنا  ار  نید  یـسک  رگا  ایند ، نید و  نیب  هکنیا  هچ  درادن  انعم  مه  راظتنا  ندش ، مالـسلا ))
هک یثیدح  رد  دشاب . یمن  رظتنم  هک  تسا  یعیبط  درک  باختنا  ار  ایند  هک  یسک  یلو  دربب . نیب  زا  ار  اهتعدب  اهفارحنا و  اه و  یجک  دیایب و 
نم مکلم  ّینا  اورظتنا  لوـقی  هللا  نا  جرفلا ، نم  جرفلا  راـظتنا  نا  ملعت  سیل  وا  : » دـندومرف تـسا  هدـش  لـقن  مالـسلا )) هـیلع  )) اـضر ماـما  زا 

زا امـش  اـب  مه  نم  دیـشاب ، رظتنم  تسا ; هدوـمرف  دـنوادخ  تسا .»  ] شیاـشگ هیاـم   [ جرف زا  جرف  راـظتنا  هک  یناد  یمن  اـیآ  ( 1;) نیرظتنملا
هتفگ یسک  تلاح  هب  يرگنهدنیآ »  » ای راظتنا »  » مود لاوس  خساپ  ح 50 . ص 138 ، ج 2 ، شایعلاریسفت ، یقرواپ 1 -  دوب . مهاوخ  نارظتنم 

يردپ ای  دشکیم ، يدوبهب  راظتنا  هک  يرامیب  لثملایف ، دنکیم . شالت  يرتهب  عضو  داجیا  يارب  تسا و  تحاران  دوجوم  عضو  زا  هک  دوشیم 
زا هک  يرجات  نینچمه  دنشوکیم . يرتهب  عضو  يارب  دنتحاران و  دنزرف  قارف  يرامیب و  زا  تسا ، رفـس  زا  شدنزرف  تشگزاب  راظتنا  رد  هک 

شالت  » و دوجوم » عضو  اب  یگناگیب   » دراد ار  تلاح  ود  نیا  دـشابیم  يداصتقا  نارحب  نتـسشنورف  راظتنا  رد  تسا و  تحاران  هتفـشآ  رازاـب 
رصنع تسا ؛ رصنع  ود  زا  بّکرم  عقاو  رد  یناهج  حلـصم  مایق  و  يدهم »  » تلادع قح و  تموکح  راظتنا  ۀلأسم  نیاربانب ، رتهب .» عضو  يارب 

. تسا ندوب  رتهب  عضو  ناهاوخ  تابثا  رصنع  و  دوجوم ؛ عضو  اب  یگناگیب  نامه  یفن  رصنع  تابثا .»  » رصنع و  یفن » »

رد دیاب  نیاربانب  تسا  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  زا  سپ  (( مالسلا هیلع  )) نامز ماما  روهظ  نوچ  هک  تسا  تسرد  راظتنا  يانعم  رد  لیلحت  نیا  ایآ 
؟ ددرگ رهاظ  ترضح  نآ  دوش و  روج  ملظ و  زا  رپ  هنامز  رتدوز  ات  درک  کمک  متس  ملظ و  شیازفا 

شسرپ

تـسا روج  ملظ و  زا  نیمز  ندـش  رپ  زا  سپ  (( مالـسلا هیلع  )) ناـمز ماـما  روهظ  نوـچ  هک  تسا  تسرد  راـظتنا  ياـنعم  رد  لـیلحت  نیا  اـیآ 
؟ ددرگ رهاظ  ترضح  نآ  دوش و  روج  ملظ و  زا  رپ  هنامز  رتدوز  ات  درک  کمک  متس  ملظ و  شیازفا  رد  دیاب  نیاربانب 

خساپ

هتفرگ ارف  ار  ملاع  مامت  روج  ملظ و  هک  دوش  یم  رهاظ  یتقو  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  زا  يرایـسب  رهاظ  زا 
هک میزومآ  یم  نینچ  زین  ثیداـحا  زا  رگید  یخرب  زا  اـم  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  دوش  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ناـهج  يو  تسد  هب  هک  تسا 

نیا هک  میفلکم  ام  دـشاب و  هدـمآ  دوجو  هب  ترـضح  نآ  تموکح  شریذـپ  يارب  یگدامآ  هک  دریگ  یم  تروص  یعقوم  نامز  ماما  روهظ 
(( مالـسلا هیلع  )) نامز ماما  روهظ  اب  هطبار  رد  ام  تسد  زا  هچنآ  هک  تسا  نیمه  جرف  راـظتنا  ياـنعم  ًاـساسا  میروآ و  دوجو  هب  ار  یگداـمآ 

ياهتردق تسد  هب  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  دهاش  زورما  ام  و  میهد . ماجنا  تسا  هتخاس  هنیمز  نیا  رد  ام  زا  هک  ار  يراک  دیآ و  یمرب 
هتفرن ورف  نآ  رد  اهنآ  لاّمع  اهتردـقربا و  نیا  متـس  لاگنچ  نونکا  هک  دـشابن  نیمز  زا  يا  هقطنم  دـیاش  میـشاب  یم  اهنآ  نارودزم  گرزب و 

تـسانانآ متـس  زواجت و  دروم  زونه  هدرک  بالقنا  یمالـسا  تموکح  ندرک  هدایپ  لالقتـسا و  يدازآ و  يارب  هک  مه  ناریا  روشک  دشاب و 
نیا اب  هزرابم  يارب  هک  میناد  یم  ییوس  زا  دوش . یم  سمل  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  یتّیعقاو  کی  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندـش  رپ  نیارباـنب 

فعضتسم ياهتّلم  يرایـشه  يرادیب و  يارب  يّرثؤم  لماع  ام  یمالـسا  بالقنا  نیا  تسا و  مزال  ناهج  فعـضتسم  ياهتّلم  یگدامآ  عضو 
حلـصم نآ  روهظ  يارب  هنیمز  هللاءاشنا  ات  دـیآ  لمع  هب  عیـسو  تامادـقا  رت  هدرتسگ  حطـس  رد  اـهتّلم  ندرک  رادـیب  يارب  دـیاب  نیارباـنب  دوب 

ّتلم ام  تسا  نامز  ماما  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  تسا  ّرثؤم  روهظ  عیرـست  يارب  هک  یلئاـسم  هلمج  زا  و  ددرگ . مهارف  یناـهج  گرزب 
نآ روهظ  يارب  هنیمز  ندرک  دـعاسم  تهج  هب  هدـهاجم  شالت و  زا  مینک و  اعد  نامز  ماما  جرف  لـیجعت  يارب  دـیاب  هراومه  ناریا  ناملـسم 
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ضرغ ضقن  هکلب  تسین  (( مالسلا هیلع  )) نامز ماما  روهظ  رد  عیرست  بجوم  اهنت  هن  متس  ملظ و  شرتسگ  ساسا  نیا  رب  میتسیان . زاب  یمارگ 
. تسا ترضح  نآ  طسوت  لدع  شرتسگ  يارب  رتشیب  عنام  داجیا  روهظ و  زا 

؟  تسیچ جرف  راظتنا  زا  دوصقم  هچ ؟  ینعی  جرف  راظتنا 

شسرپ

؟  تسیچ جرف  راظتنا  زا  دوصقم  هچ ؟  ینعی  جرف  راظتنا 

خساپ

یناسنا هعماج  حطـس  رد  يدـیحوت  تموکح  لیکـشت  راظتنا  تسا ، مالـسا  یناهج  تموکح  راظتنا  عقاو ، رد  جرف  راظتنا  لوا  لاوس  خـساپ 
ياـنعم هب  هن  راـظتنا »  » نیارباـنب تسا . نادـحوم  ناـنمؤم و  تلود  نیمز و  تثارو  راـظتنا  تسا ، عاـمتجا  رد  تلادـع  قـقحت  راـظتنا  تـسا ،

نید کی  ناونع  هب  ار  مالسا  نید  رتهب  هچ  ره  میشوکب  ینعی  راظتنا  ندرک ،» اعد  نتـساخرب و   » ینعی راظتنا » ،» تسا ندرک » اعد  نتـسشن و  »
اب رتشیب  طاـبترا  يارب  تسا و  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  يارب  يزاـسهنیمز  ناـمه  نیا  میزاـسب ، میمهفب و  میـسانشب ، ریگارف  يدـیحوت 

نیا زا  یناسنا  چـیه  شلاـمعا و  شتافـص و  شراـکفا ، تسا ، يدوجو  هبترم  هسیاراد  یناـسنا  ره  یلک  روط  هب  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح 
رگا ینعی ، تسا ؛ نکمم  قیرط  نیمه  زا  اهنت  مه  یناـسنا  ره  هب  یکیدزن  طاـبترا و  (ع .) نیموصعم تارـضح  یتح  تسین ، ینثتـسم  هدـعاق 

ار صخـش  نآ  رکفت  زرط  اـهرواب و  راـکفا ، ادـتبا  دـشوکب  هک  نیا  زج  درادـن  ياهراـچ  دوش ، کـیدزن  يرگید  ناـسنا  هب  دـهاوخب  یـسک 
تهج زا  ینعی ، دیامن ؛ ادیپ  یتافص  برق  هک  دشوکب  سپسو  دیامن  گنهامه  صخش  نآ  اب  يرکف  تهج  زا  ار  شیوخ  دیامن و  ییاسانش 

یگدـنز شور  عون و  راتفر ، رد  یکیدزن  تیاهن  رد  دـیامن و  يزاسدـننامه  بوبحم  صخـش  نآ  دوخ و  نایم  یقالخا  تالامک  تاـفص و 
عضو مه  جع ) ) رـصع ماما  هب  یکیدزن  دروم  رد  دیامنیمکیدزن . وگلا  لماک  ناسنا  کی  هب  ار  لامک  بلاط  ناسنا  هک  تسا  یقیرط  نیرتهب 

، تافص اهرواب ، داقتعا ، تیفیک  ادتبا  میراد  هفیظو  (ع ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  وریپ  هعیـش و  کی  ناونع  هب  ام  تسا . لاونم  نیمه  هب 
ناشیا هب  ار  دوخ  ياهروابو  تافـص  یگدـنز ، میـشوکب  دـعب  هبترم  رد  مییامن و  ییاسانـش  ار  تارـضح  نآ  شنک  شنم و  عون  تـالامک ،

: دـینک لمع  لیذ  دراوم  هب  جـع ) ) نامز ماما  اب  رتشیب  طاـبترا  يارب  میـشاب . اـهنآ  یعقاو  وریپ  هعیـش و  مه  قیرط  Ơ زا ات  مییامن  کـیدزن 
ناسنا ًالثم  داتفا ؛ ناشیا  دای  هب  هدش  هک  مه  هبترم  دنچ  يارب  امتح  زورهنابـش  رد  هک  درک  يراک  دیاب  ادتبا  تسود ؛ اب  نتـشاذگ  رارق  فلا )

نیا رارکت  دراذگب . نایمرد  ترضح  نآ  اب  ار  یلد  درد  دوخ و  لاح  حرش  سپس  دهد . مالس  ترضح  نآ  هب  زامن  ره  زا  دعبدریگب  میمصت 
ندـناوخ دـننام  ناشیا  اب  دایز  نتفگ  نخـس  ندرک و  تبحـص  ب )  ددرگ ، مهم  هلأسم  نیا  هجوتم  رتشیبیمدآ  نهذ  دوشیم  بجوم  هماـنرب 

زا يرود  د )  اهترایز و ،)... نآرق و  متخ  باوث  يادها  تاولـص ،  ) ترـضح نآ  هب  هیده  اب  يو ؛ تبحم  بلج  ج )  زور ، ره  دهع ، ياعد 
وا هتـساوخ  ندرک  مدقم  و )  وا ، اب  یتسود  رد  یمدق  تباث  يرادافو و  ه )  دنکیم ، هدرزآ  ار  ناشیا  مینادیم  هک  ییاهراک  اب  يو  ندناجنر 

يرتـهب عضو  داـجیا  ياربو  تسا  تحاراـن  دوجوم  عضو  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  رظتنم  مود  لاوس  خـساپ   J .} دوخ ياههتساوخ  رب 
یفن و رصنع  تسا ;  هدش  لیکشت  رـصنعود  زا  يدـهم 7 تلادـع  قح و  تموکح  راظتنا  تفگ :  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب  دـنک . یم  شالت 
اب هزرابم  راظتن  نیا ا  ءهجیتن  ( 1  .) تسا ندوب  يرتهب  عضو  ناهاوخ  تابثا ,  رصنع  دوجوم و  عضواب  یگناگیب  یفن ,  رصنع  تابثا .  رـصنع 
رد  . تسا یناهج  تموکح  يریگ  لکـش  يارب  یحور  یمـسج و  یگدامآ  بلج  يرایدوخ و  يزاسدوخ و  داسف و  دادـیب و  ملظ و  لماوع 
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جرف ءهزادنا  هب  هک  يراظتنا  تسا .  یمومع  جیسب  کیراظتنا  تسا .  تضایر  نیرمت و  راظتنا  لماک .  شاب  هدامآ  ینعی  راظتنا  تروص  نیا 
دهعتزا یلاخ  يراگزور  انتعا و  یب  یتلاح  هداس و  يرما  دناوت  یمن  تسا ,  هدش  هدـناوخ  یهلا  یلک  جرف  زا  یـشخب  هراپ و  دراد و  تیمها 

روعـش و دهز و  تراهط و  تابث و  یگدامآ و  مادقا و  روضحو و  قالخا  لمع و  تریـصب و  داقتعا و  رظن  زا  هک  يا  هعماج  دشاب ... روش  و 
رد هک  یقلخ  تشگ ..!؟  دهاوخ  بوسحم  رظتنم  هنوگچ  دـشابن , دـنا  هتـساوخ  هتفگ و  نایاوشیپ  هک  نانچ  نآ  ناسحاو ,  لدـع  تخانش و 

ءهفیظو دنشوک , یم  شیوخ  حالصا  رب  هک  نیا  رب  هوالع  یعقاو  نارظتنم  ( 2< .) دشاب حلاص  دوخ  دیاب  درب , یم  رس  هب  حلصم  روهظ  راظتنا 
يارب يزاس  هنیمز  یعاـمتج و  يدرف و ا  حالـصاو  یگداـمآ  ظـفح  جرف ,  راـظتنا  زا  دوصقم  دـننک . حالـصا  زین  ار  نارگید  دـنناد  یمدوخ 

 , یمیکح اضر  دمحم  یقروا 2. پـ  ) 102 ص 101 ـ گرزب ,  یبالقنا  يدهم ـ  يزاریش ,  مراکم  یقروا 1. پـ  . ) تسا هللاۀیقب 7 ترضح  روهظ 
 . صیخلت اب   334 ص 257 ـ برغم ,  دیشروخ 

؟ تسیچ جرف  راظتنا  تقیقح  تسیچ ؟ راظتنا  تقیقح 

شسرپ

؟ تسیچ جرف  راظتنا  تقیقح  تسیچ ؟ راظتنا  تقیقح 

خساپ

سأی نآ  ّدضو  دنراد ، راظتنا  هچنآ  يارب  تسا  یگدامآ  تلاح  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  هک  تسا  یحور  یتیفیک  راظتنا ، لوا  لاوس  خـساپ 
هچ ره  تسا ، وا  ندمآ  هار  هب  مشچ  هک  دشاب  هتـشاد  يرفاسم  ناسنا ، رگا  تسا . رتشیب  یگدامآ  دشاب  رتشیب  راظتنا  هچ  ره  تسا . يدیماانو 

مـشچ زا  ار  باوخ  هک  دسریم  ياهیاپ  هب  یهاگ  راظتنا ، تلاح  دباییم . ینوزف  شندمآ  يارب  یگدامآ  ددرگ  رتکیدزن  وا  ندیـسر  نامز 
. دراد توافت  دراد  راظتنا  ار  هچنآ  هب  تبسن  یتسودو  ّبح  رظن  زا  نینچمه  دنکیم ، توافت  رظن  نیا  زا  راظتنا  تاجرد  هک  نانچ  دریگیم ،
، ددرگیم كاندرد  بوبحم  قارفو  ندمآ  ریدو  ددرگیم  نوزفا  بوبحم  ندیـسر  ارف  يارب  یگدامآ  دشاب  نوزفا  رظتنم "  " هب قشع  هچ  ره 

سح بوبحم  هار  رد  ار  دوخ  تخـس  تالکـشمو  روآدرد  ياهیتخـسو  اـهدردو  دوـشیم  دوـخیب  دوـخ  زا  رظتنم  ناـسنا  هک  اجنادـب  اـت 
هبناج همهو  لماک  رارقتـسا  ملظو ، زیتسو  لطاب  يورین  رب  تلادعو ، حلـصو  ّقح  يورین  ییاهن  يزوریپ  هشیدنا  مود  لاوس  خساپ  دـنکیمن .

ردقیلاعو سدقم  یصخش  هلیسو  هب  یناسناو  یمومع  هدیا  نیا  يارجا  هرخالابو  لآهدیا  هعماجو  هلضاف  هنیدم  لیکشت  یناسنا ، ياهشزرا 
اب  - یمالـسا بهاذـمو  قِرف  همه  شیبو  مک  هک  تسا  ياهشیدـنا  تسا ، هدـش  هدرب  مان  يدـهم "  " ناونع هب  وا  زا  یمالـسا  تاـیاور  رد  هک 

ریـسو تعیبط  ماظن  یّلک  نایرج  هب  تبـسن  ینیبشوخ  رـصنع  رب  لمتـشم  زیچ  ره  زا  شیب  هشیدـنا  نیا  دـندقتعمو . نمؤم  نادـب  یتاـفالتخا -
ریغ ياههیـضرفو  اههیرظن  زا  يرایـسب  قبط  هک   ) تسا رـشب  راک  نایاپ  هب  تبـسن  ینیبدـب  رـصنع  درطو  هدـنیآ  هب  ناـنیمطاو  خـیرات  لـماکت 

راظتنا  " یمالـسا تایاور  نابز  رد  یناسنا ، یناهج  یّلک  دیون  نیا  ققحت  يوزرآو  دیما  تسا .) رتباو  کیرات  تعیبط ، ماظن  نایاپ  یمالـسا ،
. تسا هدش  هدناوخ  جرف "

؟ دراد یصاخ  ياهیگژیو  هچ  راظتنا 

شسرپ
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؟ دراد یصاخ  ياهیگژیو  هچ  راظتنا 

خساپ

هک ياهنوگ  هب  تسا  هدـش  نیجع  هدـنیآ  هب  دـیماو  راظتنا  اب  ناسنا  یگدـنز  ّتیهام  تسا . یگدـنزو  تایح  هژیو  تسخن  هجرد  رد  راظتنا ،
شالت ییایوپ ، فرظ  ینونکو  رـضاح  تایح  تسین . راک  رد  نآ  موادـت  يارب  مزال  طاشنو  روشو  درادـن  یموهفم  یگدـنز  راـظتنا ، نودـب 

يرادیاپو اقب  لوقعم  لامتحا  اریز  تسین ؛ نکمم  راظتنا "  " رصنع نودب  یتکرحو  ییایوپ  نینچ  نیاو  تساهادرفو ، ادرف  يوس  هب  تکرحو 
نیا زا  دنکیم . نیمأت  ار  نآ  همادا  يارب  مزال  يورینو  ییایوپو  دشخبیم ، موهفمو  انعم  ینونک  یگدنز  هب  هک  تسا  تایح  موادت  هب  دیماو 

تاـیح موادـت  هب  شیوـخ ، ياـهراظتنا  رد  هک  ياهدـنز  ناـسنا  ره  دراد . ینتـسسگان  یگتـسویپ  راـظتنا  اـب  یگدـنز  ّتیهاـم  هـک  تـسا  ور 
رارق تایح  موادت  اب  بسانتم  تهج  ردو  راظتنا  نیا  ياتـسار  رد  ار  دوخ  نوکـسو  تکرح  مامت  دراد ، راظتنا  ار  شیوخ  ياقبو  دشیدنایم 
لمع رد  راظتنا  یگژیو  ینعی  تسا . هدش  هدرمـش  ربمایپ  تما  لامعا  لضفا  زا  جرف  راظتنا  هک  مینیبیم  یمالـسا  تایاور  رد  اذلو  دـهدیم .

هب ار  دوخ  ات  دنشوکب  ع )  ) يدهم ماما  ناوریپ  هک  تسا  هدوب  نیا  اهشزومآ  هنوگ  نیا  للع  زا  یکی  دیاش  تسا . تایح  هب  ندیـسر  هار  رد 
تلاح رد  دربیم . رس  هب  دوخ  روهظ  راظتنا  رد  زین  ماما  اریز  دنرب ، رس  هب  راظتنا  رد  ماما  اب  تماو  دنشیدنیب  وا  دننامو  دننک  کیدزن  ناشماما 

یـساسحایبو يربخیب  ثعاب  نآ  حیحـص  يانعمو  راظتنا  زا  تلفغو  تسا ، هتفهن  ماما  اب  یلدمهو  ییوسمهو  دـنویپ  هویـش  نیرتهب  راظتنا ،
، یناسنا هعماج  رد  ماما  روضح  ینعی  جرف ، يارب  نیتسار  راـظتنا  تبیغ ، نارود  رد  دـیاش  تسا . دوعوم  ماـما  ياـهروشو  اـهزوس  هب  تبـسن 

يروآدای هیامو  تسا  روهظ  زا  شیپ  ثداوحو  اهنایرج  نتم  رد  روضح  راظتنا  اریز  دـشاب ؛ دوعوم  ماـما  اـب  یناـمیپمهو  تعیب  هار  نیتسخن 
يربـخیبو تلفغ  ياـنعم  هب  ندوبن  راـظتنا  لاـح  ردو  تسا . یگـشیمه  يرایـشوهو  یهاـگآ  هنیمزو  دوـعوم  ماـما  ياـهنامرآو  اهفدـه 

رهو رگناریوو ، میظع  دنچ  ره  ياهثداح  ره  رظتنم ، هعماج  تسا . روهظ  لصاو  روهظ  زا  شیپ  ثداوح  هب  تبسن  یتوافتیبو  یـساسحایبو 
شالتو ییایوپ  زا  اهفده  نآ  هار  ردو  دنکیمن  سویأم  راظتنا  دروم  ياهفده  ققحت  زا  ار  وا  نیرفآ ، سأیو  هدـنرادزاب  دـنچ  ره  یلماع 
راوتـسا اهرـصعو  اهنرق  هدـنبوک  ثداوحو  هدننکـش  تالکـشم  ربارب  رد  هک  یماما  دـنکیم . ادـتقا  دوخ  ماما  هب  هراومهو  دتـسیایمن ، زاـب 

یلإ انب  ۀقاف  الو  انعم  هَّللا  ّنأل  : " ... دومرف ع )  ) يدهم ترضح  تسا . هدرکن  دیدرت  دوخ  راکو  هار  تلاصا  رد  ياهرذو  تسا  هداتسیا  هوتسنو 
 . یقرواپ دـشابیم و{ ام  اب  تیناّقح  تسین ، يرگید  هب  يزاین  تسا ، اـم  اـب  ادـخ  نوچ  " " ؛ ... اـّنع دـعق  نم  انـشحوی  نلف  اـنعم  قحلاو  هریغ ،
ام زا  ياهدع  يریگهرانک  یقرواپ } ح 9 . ص 178 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 278 ؛  ج 2 ، جاجتحا ، ح 245 ؛  ص 285 ، یسوط ، ۀبیغلا ،

يادـلی بش  نیا  رد  ینامیا  نینچ  اـبو  دربیم  رـس  هب  يراـظتنا  نینچ  رد  ع )  ) يدـهم ماـما  يرآ ! دـش ". دـهاوخن  اـم  تشحو  ببـس  زگره 
" رظتنم دوعوم و" ماما  رد  ار  اهیگژیو  نیا  دـیاب  زین  هار  هب  مشچ  تماو  رظتنم "  " هعماـجو تسا  هداتـسیا  ریذـپانلزلزتو  راوتـسا  یگدـنز ،

. دشاب راظتنا  رد  وا  دوخ  دننام  ناکما  ّدح  اتو  دسانشب ، کین  شیوخ ،

؟ تسیچ راظتنا  هدنهد  لیکشت  رصانع 

شسرپ

؟ تسیچ راظتنا  هدنهد  لیکشت  رصانع 
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خساپ

: یتدیقع رصنع   - 1 ددرگ : قّقحم  نآ  رد  یـساسا  رـصنع  هس  هک  یتروص  رد  رگم  ددـنویپیمن  تقیقح  هب  هاگ  چـیه  یجنم  روهظ  راـظتنا 
دیاب رظتنم  صخش  اریز  یناسفن : رصنع   - 2 دشاب . هتشاد  وا  یشخبتاجنو  یجنم  روهظ  ندوب  یمتح  هب  یخـسار  نامیا  دیاب  رظتنم  صخش 

شراتفرو كولـس  رد  دوخ  تعاطتـسا  ردق  هب  دـیاب  رظتنم  صخـش  یکولـسو : یلمع  رـصنع   - 3 دربب . رـس  هب  یمئاد  یگداـمآ  تلاـح  رد 
. دنکیمن ادیپ  انعم  ًاتقیقح  راظتنا  یساسا ، رصنع  هس  نیا  زا  کی  ره  دوبن  اب  دیامن . مهارف  یجنم  روهظ  يارب  ار  يدرفو  یعامتجا  ياههنیمز 

؟ تسیچ جرف  راظتنا  باب  رد  قلطم  تایاور  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ جرف  راظتنا  باب  رد  قلطم  تایاور  زا  دوصقم 

خساپ

جرف هب  دـیقم  هکنآ  نودـب  تسا  هدـش  هراشا  جرف  راظتنا  هب  قلطم  تروص  هب  هدیـسر  ّتنـس  لهاو  هعیـش  قرط  زا  هک  یتایاور  زا  یخرب  رد 
، تدابع نیرترب  " " ؛ جرفلا راظتنا  ةدابعلا  لضفأ  : " میناوخیم ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  دـشاب . هدـش  نآ  رد  ع )  ) يدـهم ترـضح 

ترـضح نآ  زا  زینو  تـسا ". جرف  یقرواـپ } ح 6 . ص 287 ، نیدـلا ، لاـمک  ح 11 ؛  ص 125 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  } راـظتنا
ص ج 1 ، ریغصلا ، عماج  ح 3 ؛  ص 122 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  ."  } تسا تدابع  جرف  راظتنا  " " ؛ ةدابع جرفلا  راظتنا  : " میناوخیم

راظتنا یتّما  لامعأ  لـضفأ  : " میناوخیم ترـضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  نینچمهو  یقرواـپ } ح 6509 . لاـمعلازنک ، ح 2717 ؛  ، 416
ح 2. ص 122 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، یقرواـپ .  ."  } تسا ّلـجوّزع  دـنوادخ  جرف  راـظتنا  نم  تـّما  لاـمعا  لـضفا  " " ؛ ّلـجوّزع هَّللا  جرف 

هَّللا لوق  تعمـس  اـمأ  جرفلا ، راـظتناو  ربصلا  نسحأ  اـم  : " دومرف هک  دـنکیم  لـقن  ع )  ) اـضر ماـما  زا  شدنـس  هب  قودـص  خیـش  یقرواـپ }
ربصلاب مکیلعف  َنیِرِظَْتنُملا } َنِم  یقرواـپ } هیآ 93 . دوه ، هروس  یقرواـپ .  } ْمُکَعَم یِّنِإ  اوُرِظَْتناَـف  {، } ٌبِیقَر ْمُکَعَم  یِّنِإ  اُوبِقَتْراَو  : } ّلـجوّزع

ردـقچ " " ؛ مکنم ربصأ  یقرواـپ } هیآ 71 . فارعا ، هروـس  یقرواـپ .  } مـکلبق نـم  نیذـلا  ناـک  دـقف  سأـیلا ، یلع  جرفلا  ءیجی  اـّمنإ  ّهنإـف 
امش : ) دومرف یقرواپ } ح 5 . ص 645 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } هک ار  ّلجوّزع  دنوادخ  راتفگ  ياهدینـشن  ایآ  جرف ، راظتناو  ربص  تسوکین 

زا دعب  جرف  اریز  ربص ؛ هب  داب  امـش  رب  سپ  مشکیم ) راظتنا  امـش  اب  مه  نم  دیـشاب ، رظتنم  امـش  سپ  و( مراظتنا ) رد  مه  نم  دیـشکب ، راظتنا 
ع)  ) قداص ماما  زا  یسلجم  موحرم  دندوب ". رتروبـص  امـش  زا  دندرکیم  یگدنز  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  یتسار  هب  تسا . يدیماانو  سأی 
، تّـفع يراـکزیهرپ ، هـمئا  نـید  زا  " " ؛ ربصلاـب جرفلا  راـظتناو  حالــصلاو ... ۀّـفعلاو  عروـلا  ۀّـمئألا  نـید  نـم  : " دوـمرف هـک  دـنکیم  لـقن 

ادخ لوسر  زا  شدنـس  هب  زین  يذمرت  تسا ". ربص  هب  یقرواپ } ح 1 . ص 122 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } جرف راظتناو  يراگتـسر ...
ج 5، يذـمرت ، ننـس  یقرواپ .  ."  } تسا جرف  راظتنا  تدابع  نیرتربو  " " ؛ ... جرفلا راظتنا  ةدابعلا  لـضفأو  : " ... دومرف هک  هدرک  لـقن  (ص )

نآ قلعتم  تایاور  نیا  رد  هک  تسا  ع )  ) يدـهم ترـضح  جرف  راظتنا  ناـمه  جرف  راـظتنا  زا  دارم  رهاـظرد  یقرواـپ } ح 3642 . ص 225 ،
ملظ زا  مدرم  هدنهد  تاجن  ناونع  هب  ترضح  نآ  نیقیرف  ثیداحا  رد  نوچ  تسا ؟ هدشن  نایب  حوضو ، تهج  هب  ع )  ) يدهم ترضح  ینعی 

نیرظتنملا انمئآق  ۀعیـشل  یبوط  : " دومرف هک  دـنکیم  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا  شدنـس  هب  قودـص ؛ خیـش  تسا . هدـش  یفّرعم  یتلادـعیبو 
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{ یقرواپ ح 54 . ص 357 ، نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  } رد وا  روهظ  رظتنم  هک  یناسک  ام ، مئاق  نایعیـش  لاح  هب  اـشوخ  " " ؛ هتبیغ یف  هروهظل 
دوعوميدـهم تدالو  هب  ًامومع  هچرگ  نانآ  اریز  دراد ؛ تقفاوم  زین  ّتنـس  لها  رظن  اب  قلطم  تایاور  يارب  اـنعم  نیا  دـنیوا ". تبیغ  رـصع 

ینئارق هلمج  زا  زینو  دنشکب . ار  وا  راظتنا  نیفعـضتسم  دیاب  هک  دننادیم  یتلادعیبو  ملظ  زا  تّیرـشب  یجنم  ار  وا  یلو  دنرادن  يداقتعا  (ع )
مکح نیب  بساـنت  موزل  هلأـسم  دـهد  قیبـطت  وا  ماـیقو  ع )  ) يدـهم ترـضح  ربو  هدرک  صّخـشم  ار  قلطم  ثیداـحا  قادـصم  دـناوتیم  هک 

راظتنا نامه  متح  روط  هب  تسا  هدش  عقاو  دیکأت  دروم  ّدح  نیا  اتو  هدش  هدرمـشرب  مهم  ّدـح  نیا  ات  هک  یجرف  راظتنا  اریز  تسا ؛ عوضومو 
لدـع تموـکحو  دـباییم  قـقحت  ملاـع  رـساترس  رد  نیموـلظم  ترـصن  هب  یهلا  هدـعو  زور  نآ  رد  هک  تـهج  نآ  زا  تـسا ، دوـعوم  زور 
ندـش هدایپ  لباق  یجرف  نینچ  راظتنا  رد  اهنت  دراد  هک  یتاکربو  راثآ  نآ  اب  راـظتنا  تفاـی . دـهاوخ  شرتسگ  نیمز  هرک  يور  رد  يدـیحوت 

. دشاب ببس  ره  ابو  یئزج  ولو  يراتفرگ  ره  عفر  راظتنا  هن  دوش ، هدرمش  نید  ساسا  زا  دناوتیم  هک  تسا  يراظتنا  نینچ  زینو  تسا .

رد دیاب  نیاربانب  تسا  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  زا  سپ  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  روهظ  نوچ  هک  تسا  تسرد  راظتنا  يانعم  رد  لیلحت  نیا  ایآ 
؟ ددرگ رهاظ  ترضح  نآ  دوش و  روج  ملظ و  زا  رپ  هنامز  رتدوز  ات  درک  کمک  متس  ملظ و  شیازفا 

شسرپ

نیاربانب تسا  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  زا  سپ  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  روهظ  نوچ  هک  تسا  تسرد  راظتنا  يانعم  رد  لیلحت  نیا  ایآ 
؟ ددرگ رهاظ  ترضح  نآ  دوش و  روج  ملظ و  زا  رپ  هنامز  رتدوز  ات  درک  کمک  متس  ملظ و  شیازفا  رد  دیاب 

خساپ

هتفرگ ارف  ار  ملاع  مامت  روج  ملظ و  هک  دوشیم  رهاظ  یتقو  مالـسلا » هیلع  » ناـمز ماـما  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیداـحا  زا  يرایـسب  رهاـظ  زا 
هک میزومآیم  نینچ  زین  ثیداـحا  زا  رگید  یخرب  زا  اـم  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب  دوـشیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ناـهج  يو  تسد  هب  هک  تسا 

نیا هک  میفلکم  ام  دـشاب و  هدـمآ  دوجو  هب  ترـضح  نآ  تموکح  شریذـپ  يارب  یگدامآ  هک  دریگیم  تروص  یعقوم  نامز  ماـما  روهظ 
« مالـسلا هیلع  » نامز ماـما  روهظ  اـب  هطبار  رد  اـم  تسد  زا  هچنآ  هک  تسا  نیمه  جرف  راـظتنا  ياـنعم  ًاـساسا  میروآ و  دوجو  هب  ار  یگداـمآ 

ياهتردق تسد  هب  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  دهاش  زورما  ام  و  میهد . ماجنا  تسا  هتخاس  هنیمز  نیا  رد  ام  زا  هک  ار  يراک  دـیآیمرب و 
هتفرن ورف  نآ  رد  اهنآ  لاّمع  اهتردـقربا و  نیا  متـس  لاـگنچ  نونکا  هک  دـشابن  نیمز  زا  ياهقطنم  دـیاش  میـشابیم  اـهنآ  نارودزم  گرزب و 

تـسانانآ متـس  زواجت و  دروم  زونه  هدرک  بالقنا  یمالـسا  تموکح  ندرک  هدایپ  لالقتـسا و  يدازآ و  يارب  هک  مه  ناریا  روشک  دشاب و 
نیا اب  هزرابم  يارب  هک  مینادیم  ییوس  زا  دوشیم . سمل  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  یتّیعقاو  کـی  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندـش  رپ  نیارباـنب 

فعضتسم ياهتّلم  يرایـشه  يرادیب و  يارب  يّرثؤم  لماع  ام  یمالـسا  بالقنا  نیا  تسا و  مزال  ناهج  فعـضتسم  ياهتّلم  یگدامآ  عضو 
حلـصم نآ  روهظ  يارب  هنیمز  هَّللاءاشنا  ات  دـیآ  لـمع  هب  عیـسو  تامادـقا  رتهدرتسگ  حطـس  رد  اـهتّلم  ندرک  رادـیب  يارب  دـیاب  نیارباـنب  دوب 

ّتلم ام  تسا  نامز  ماما  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  تسا  ّرثؤم  روهظ  عیرـست  يارب  هک  یلئاـسم  هلمج  زا  و  ددرگ . مهارف  یناـهج  گرزب 
نآ روهظ  يارب  هنیمز  ندرک  دـعاسم  تهج  هب  هدـهاجم  شالت و  زا  مینک و  اعد  نامز  ماما  جرف  لـیجعت  يارب  دـیاب  هراومه  ناریا  ناملـسم 

ضرغ ضقن  هکلب  تسین  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  روهظ  رد  عیرـست  بجوم  اهنت  هن  متـس  ملظ و  شرتسگ  ساسا  نیا  رب  میتسیان . زاب  یمارگ 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . ترضح  نآ  طسوت  لدع  شرتسگ  يارب  رتشیب  عنام  داجیا  روهظ و  زا 
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راظتنا ماسقا 

؟ تسا هَّللا  لیبس  یف  داهج  لماک  قادصم  تدابع و  نیرترب  يراظتنا  عون  هچ 

شسرپ

؟ تسا هَّللا  لیبس  یف  داهج  لماک  قادصم  تدابع و  نیرترب  يراظتنا  عون  هچ 

خساپ

مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  تما  لامعا  نیرترب  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  راظتنا  هک  دوشیم  هدافتـسا  (ع ) نیموصعم تارـضح  تایاور  زا 
راظتنا دـشابیم . یفنم  هدـننک و  ریدـخت  راظتنا  لباقم  رد  هدـنزاس  راظتنا  زا  تسا  ترابع  تسا ، دنمـشزرا  همه  نیا  هک  يراظتنا  ( 1 .) تسا

وا هک  ارچ  تسا ، یگـشیپ  تناید  يرادنید و  رظتنم ، ناسنا  تایـصوصخ  زا  يراد . نید  - 1 هلمج : زا  تسا ، ییاه  یگژیو  ياراد  هدـنزاس 
رمألا بحاص  يارب  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دـشاب . نید  هب  لمع  اب  هارمه ، دـیاب  يراظتنا  نینچ  تسا و  هعماج  رد  نید  ندـش  هداـیپ  رظتنم 

دیاب جع ) ) دوعوم يدهم  تموکح  رظتنم  ییاسراپ . - 2 ( 2" .) دنز گنچ  دوخ  نید  هب  دیاب  یـسک  ره  نارود  نیا  رد  ینالوط . تسا  یتبیغ 
ماـما دـیآ . باـسح  هب  راوگرزب  نآ  ناراـی  رامـش  رد  ادـخ  فطل  هب  اـت  دزاـسب ، دراد  تسود  اوشیپ  نآ  هک  ناـنچ  ار  دوخ  دـشاب و  اوقت  اـب 

هب لمع  - 3 ( 3" .) دنک هشیپ  ییاسراپ  دشاب و  هار  هب  مشچ  دـیاب  دـشاب ، مئاق  باحـصا  رامـش  رد  دراد  شوخ  سک  ره  : " دومرف (ع ) قداص
مّلسم دنک . مهارف  ار  جع ) ) نامز ماما  يدونشخ  تیاضر و  رظتنم ، هک  دوشیم  بجوم  یعقاو  راظتنا  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو 

( جـع ) يدـهم ترـضح  مایق  یـساسا  فدـه  دـنکیم و  بلج  ار  ماما  نآ  تیاضر  هعماج ، زا  رکنم  ندودز  فورعم  ندـش  هداـیپ  هک  تسا 
نیا مهم  صخاش  هک  تسا  مولعم  ( 4" .) دنک ادتقا  وا  هب  (ع ) يدهم مایق  زا  لبق  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  تسا .

هعماج و  دشاب ، یمالسا  قالخا  ياراد  دیاب  رظتنم  ناسنا  یمالـسا . قالخا  هب  ندش  هتـسارآ  - 4 تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـتقا 
رـصع رد  دـشاب ، (ع ) مئاق باحـصا  رامـش  رد  دراد  تسود  هک  نآ  : " دومرف (ع ) قداص ماما  ددرگ . (ص ) دـمحم قالخا  رهظم  دـیاب  رظتنم 

زین انعم ، مامت  هب  یقیقح  بالقنا  کی  و  گرزب ، مایق  رظتنم  هک  یناـسنا  یماـظن . یگداـمآ  - 5 ( 5" .) دشاب هتـشاد  وکین  قالخا  دیاب  راظتنا 
هشیمه دیاب  (ع ) مئاق مایق  رظتنم  دشاب . هتـشادن  ار  نآ  هب  کمک  مایق و  رد  روضح  يارب  یگدامآ  تسین  نکمم  تسا ، یناهج  میظع  شبنج 

. ددنویپب ترـضح  نآ  باکر  نارگراکیپ  فص  هب  روهظ ، دیـشروخ  عولط  ماگنه  هب  ات  دشاب  هتـشاد  يروشحلـس  يورین  یماظن و  یگدامآ 
هجوت رما  نیا  هب  نایعیش  هتشذگ  رد  ( 6" .) هزین کی  هچ  رگا  دنک ، هیهت  هحلسا  مئاق  جورخ  يارب  امـش  زا  کی  ره  : " دومرف (ع ) قداص ماما 

هب شاب  هدامآ  تلاح  هب  رهـش  نوریب  رد  بسا  رب  راوس  دـندرکیم و  نت  رب  مزر  سابل  هعمج  ياهزور  رد  یخرب  هک  ییاج  ات  دنتـشاد  رتشیب 
هـصالخ روط  هب  ددرگ . یلمع  نارادـساپ  هاپـس  جیـسب  همانرب  رد  تکرـش  اـب  تسا  نکمم  یگداـمآ  نیا  ینونک  طیارـش  رد  دـندربیم . رس 

عیشت بتکم  هب  تبیغ  نارود  رد  هک  یناسک  زا  دنترابع  دنراد ، ار  (ع ) مئاق ترضح  باکر  رد  تداهش  باوث  هک  ینارظتنم  تفگ  ناوتیم 
هـشیمه یماظن  یـسایس و  ياهیهدـنامزاس  یعامتجا ، یقالخا و  ياهشرورپ  زین  یحور ، یناـمیا و  ياهتردـق  رظن  زا  دـننکیم و  لـمع 
دـسافم یعامتجا و  ياهيراجنهان  يریذـپ ، ملظ  یگدز ، رامعتـسا  يریذـپ ، ّتلذ  یناسفن ، تالیامت  اب  هزرابم  رگنـس  رد  هراومه  هداـمآ و 

مهارف تیرـشب  ملاع  یجنم  ناهج و  رتسگ  لدع  روهظ  هنیمز  ات  دنربیم  راک  هب  دـنراد ، ناوت  رد  هچ  ره  نانیا  دنراوتـسا . مواقم و  یقالخا ،
، يرهـش ير  يدمحم  دمحم  . 1 اهتشون : یپ  ددرگ . هدایپ  ملاع  رد  لک  لدـع  نشور و  نافعـضتسم ، مشچ  شترـضح  روهظ  اـب  هدـشن و 

دیـشروخ یمیکح ، اضر  دّمحم  . 4 ص 140 . ناـمه ، . 3 ص 135 . ج 52 ، راونـألاراحب ، . 2 هرامـش 1200 . ۀـمامالا ، هژاو  همکحلا ، نازیم 
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ص 140. ج 52 ، راونألاراحب ، . 5 ص 349 . برغم ،

؟ تسا حجار  يراظتنا  عون  هچ 

شسرپ

؟ تسا حجار  يراظتنا  عون  هچ 

خساپ

تادابع نیرتتلیضف  اب  هکلب  تدابع  تسا ، روآدّهعت  تسا ، شخب  كرّحت  تسا ، هدنزاس  هک  يراظتنا   - 1 تسا : هنوگ  ود  رب  جرف  راظتنا 
لهاو قح  لها  هزرابم  تاقلح  زا  تسا  ياهقلح  ع )  ) دوعوم يدهم  روهظ  هک  دوشیم  هدافتسا  یمالـسا  تایاورو  تایآ  هعومجم  زا  تسا .

رد ًالمع  درف  نآ  هک  تسا  نیا  هب  فوقوم  تداعـس  نیا  رد  درف  کـی  ندوب  میهـس  دوشیم . یهتنم  قح  لـها  ییاـهن  يزوریپ  هب  هک  لـطاب 
تـسرد تشادرب  يور  راظتنا ، زا  بسانم  يریوصت  هئارا  اب  حیرـصو  نشور  روط  هب  یهلا  موصعم  ناربهرو  ناـماما  دـشاب . ّقح  لـها  هورگ 

یتّمُأ لامعأ  لضفأ  : " دیامرفیم ص )  ) ربمایپ اذلو  دـناهدروآ ، باسح  هب  لمع  هلوقم  زا  ار  راظتناو  دناهتـشاد  هیکت  نآ  موهفم  زا  حیحـصو 
زا رگید  یتیاور  رد  زینو  یقرواپ } ح 3 . ص 644 ، نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  ."  } تسا جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  لضفا  " " ؛ جرفلا راـظتنا 
 . یقرواـپ ."  } تسادــخ زا  جرف  راـظتنا  لاـمعا  نـیرتگرزب  " " ؛ هَّللا نـم  جرفلا  راـظتنا  لاـمعألا  لـضفأ  : " میناوـخیم ع )  ) قداــص ماــما 

: دومرف هک  تفای  ع )  ) قداـص ماـما  ماـیپ  رد  ناوتیم  ار  يزاـسهنیمزو  یگداـمآ  تیمها  یقرواـپ } ح 77 . ص 208 ، ج 75 ، راونـألاراحب ،
ص ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } ادیپ یگدامآ  مئاق  جورخ  يارب  امـش  زا  مادکره  دـیاب  " " ؛ ًامهـس ولو  مئآقلا  جورخل  مکدـحأ  ّندـعیل  "

تـسا هدننک  جلف  تسا ، هدـنرادزاب  تسا ، رگناریو  هک  يراظتنا  دـشاب ".2 -  ریت  کی  ندرک  هیهت  اب  هچرگا  دـنک  یقرواپ } ح 146 . ، 366
طقف دراد . يراجفنا  تیهام  ًافرـص  هک  تسا  نیا  ع )  ) يدهم بالقناو  مایقو  تیودهم  زا  مدرم  يرـشق  تشادرب  تسا . يرگیحابا  یعونو 

دسرب و رفـص  هطقن  هب  حالـص  هک  هاگ  نآ  دوشیم ، یـشان  اهیـشکقحو  اهقانتخاو  اهضیعبتو  اهملظ  جاورو  هعاشاو  شرتسگ  زا  طقفو 
هب ار  اهیهابتو  اـهداسفو  تسا  فلاـخم  تاحالـصا  اـب  هک  تهج  نآ  زا  تشادرب ، عون  نیا  دـشاب . هتـشادن  يرادـفرط  چـیه  تقیقحو  ّقح 
اب یکیتکلاید  رکفت  رد  هک  توافت  نیا  اب  دوش ، هدـناوخ  یکیتکلاید " هبـش   " دـیاب درامـشیم ، هّجومو  سّدـقم  راجفنا  کی  همدـقم  ناونع 

رتریگیپ هزرابم  دوش و  رتعیـسو  فاکـش  هک  دوشیم  هداد  تهج  نآ  زا  اهیناماسبان  دـیدشتو  دوشیم  تفلاـخم  تهج  نآ  زا  تاحالـصا 
بولطم هجیتن  هب  ّرجنم  دوخ  هب  دوخ  هک  دـهدیم  اوتف  یهابتو  داسف  هب  طـقف  تسا ، ّتیزم  نیا  دـقاف  هناـیماع  رّکفت  نیا  یلو  ددرگ . رتغادو 
یمالـسا تارّرقمو  دودـح  رد  لـیطعت  یعون  هب  ّرجنم  هک  جرف  راـظتنا  عون  نیاو  دوعوم ، يدـهم  ماـیقو  روهظ  زا  تشادرب  عوـن  نیا  دوـشب .

. دهدیمن قفو  ینآرقو  یمالسا  نیزاوم  اب  هجو  چیه  هب  دوش  هدرمش  دیاب  يرگیحابا  یعونو  دوشیم 

راظتنا هچخیرات 

. دیهد حیضوت  تیودهم  هرابرد 

شسرپ
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. دیهد حیضوت  تیودهم  هرابرد 

خساپ

زا يدـهم  نامزلارخآ  رد  تساهدـمآ ، تنـس  لها  ياهباتک  رد  هک  يرایـسب  تایاور  قبط  زین  هیماما و  هعیـش  بهذـم  تادـقتعم  ساـسارب 
. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  ناهج  جع ) يدهم  تضهنباتزاب  دومن . دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  درک و  دـهاوخ  روهظ  (ص ) دـمحملآ

نانمـشد دـیرفآ و  دـهاوخ  مورحم  نامدرم  لد  رد  روش  نآ ، لومـشناهج  زرمیب و  يرتسگ  تلادـع  يزیتس و  كرـش  دـنلب ، ياـهنامرآ 
زا نوگاـنوگ و  ياـهداژن  اـههورگ و  زا  هکلب  دنتـسین ، ياهژیو  داژن  فنـص و  زا  (ع ،) يدـهمنارای تخیگنا . دـهاوخرب  ار  لدـع  دـیحوت و 

ناناوج نس  رد  ترضح  دنتسه ، دالبلا " یصقا  نم  ضرالا " میلاقا  نم  يدارفا  دنباتشیم ، ماما  يرای  هب  هکیمدرم  دنتسه . ناهج  رـساترس 
هب داقتعا  [ 8 .] دـناكدنا ناش  نایم  رد  ناریپ  دـنهدیم و  لیکـشت  طاشنرپ  كرحت و  رپ  ِناناوج  رتشیب  زین ، ار  يو  نارای  دوشیميرهاـظ .
هب هار ، نیا  زا  دناشوپیم و  لمعهماج  مالـسا  ینامرآ  هعماج  هب  هک  تسا  یلماک  ناسنا  هب  داقتعا  عیـشت ، ریمـض  رد  يدهم  ترـضح  روهظ 
زین یعیـش و  تایاور  ساسارب  دربیم . نیب  زا  ار  قافنو  كرـش  رفک و  ياهدومن  رهاظم و  دـشخبیم و  ققحت  ادـخ  نادرم  ياهنامرآ  همه 
لوط رد  ساسا  نیمه  رب  [ 9 .] درک دهاوخ  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  تسا و  بلاطیبانبیلعلسن  زا  يدهم  ننـست ، لها  زا  ییاه  تیاور  قبط 

نایوما هیلع  (ع ) نیـسح نب  یلع  نب  دـیز  هلمجزا  دناهتـسناد . رظتنم  ماما  ار  دوخ  و  درک ، تیودـهم  ياعدا  يرایـسب  ناـسک  مالـسا  خـیرات 
، درک جورخ  نایسابع  تموکح  زاغآ  رد  هک  ار  هیکز  سفن  هب  فورعم  نسحلا  نب  دمحم  دندناوخ . يدهم  ار  يو  وا  ناوریپ  درک و  جورخ 

لامـش رد  دنتـسه . اقیرفا  نایدهم  نانآ  هلمج  زا  هک  دناهدرک  تیودهم  ياعدا  نت  دنچ  زیننایـسابع  تلود  لوط  رد  دناهتـسناد . يدـهم  زین 
ناینبار نایمطاف  ای  نایدیبع  هلسلس  هک  تسا  هّللادیبع  یلّوا  دنتسه . رتفورعم  ناگدننک ) تیودهم  ياعدا  نایدهمزا  نت  ود  برغم  اقیرفا و 

یکی دندرک ، تیودهميوعد  ناریا  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  تفای . التـسا  ایناپـسا  رب  هک  درک  سیـسأت  ار  نیدـحوملا  هلـسلس  یمود  داهن و 
يدهم یقیقح  يدـهم  ماجنارـس  هک  تسانیا  قح  اما  [ 10 .] دـندیدرگ فورعم  هیباب  مان  هب  وا  ناوریپ  هک  تسا  يزاریـش  دـمحم  یلع  دـیس 

ص 296. جـع ،) نامز  ماما  هژیو  ، 70 ش 71 ـ  هزوـح ، هلجم  [ 8 . )] تخاس دـهاوخ  رقتـسم  ار  قح  تموکح  درک و  دـهاوخ  روهظ  همطاف )
ص 19331. ج 13 ، ادخهد ، همان  تغل  [ 10 . )] دوعوم يدهم  ر.ك : [ 9 )]

؟ تسیچ نآ  ۀجیتن  تّیودهم و  هب  هدیقع  ساسا 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  ۀجیتن  ّتیودهم و  هب  هدیقع  ساسا 

خساپ

هناگی یهلا و  نیمارف  مالـسا و  ّتیمکاح  هب  ایند ، یعیبط  ریـس  ندش  یهتنم  نایدا و  یمامت  رب  مالـسا  ۀبلغ  تّیودـهم و  هب  هدـیقع  رد  ساسا 
يدوبان تینما و  نامأ و  هب  ّتیرـشب  ساره  سرت و  لیدـبت  نیمز و  رد  ناگتـسیاش  نانمؤم و  تفالخ  دوجوم و  ياـه  ماـظن  نیناوق و  ندـش 

كرـش و رهاظم  ۀـمه  يدوباـن  يارب  تفگـش ، يزرط  هب  تسا ك  ياهیلّوا  يورین  ناـمه  رد  یگمه  رابکتـساو ، فاعـضتسا  رهاـظم  ۀـمه 
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توعد داهن  رد  دنوادخ ، یگدنب  تّزع  هب  مدرم  یگدنب  ّتلذ  زا  تّیرشب  نتخاس  جراخ  تیغاوط و  هطلـس  زا  ناسنا  يزاسدازآ  رابکتـسا و 
نیب هناگی و  ياهعماج  يوس  هب  شیوخ  ریـس  رد  ایند  مینیبیم  هکنیا  تسا . هدش  هداهن  تعیدو  هب  صالخا  ۀملک  يدـیحوت و  رواب  مالـسا و 

تفرـشیپ شناد و  تـسا و  تـکرح  رد  يداژن  یماـظن و  یـسایس و  تازاـیتما  نتـساک  رگید و  یـضعب  رد  عـماوج  یـضعب  ماـغدا  یللملا و 
اهّتلم و نیب  ياهدنویپ  تاطابترا و  ۀعسوت  تسا و  هتخاس  رّـسیم  ار  فلتخم  ياهتّیلمو  ماوقا  ندش  یکی  تیرـشب و  ندش  هناگی  یتعنص ؛

ساسا رب  ناشخرد ، ياهدـنیآ  زاس  هنیمز  یگمه  تسا ؛ هداد  رارق  دـحاو  ياهّلحم  هکلب  يرهـش  لها  دـننام  ار  نآ  نوگاـنوگ ، ياـهّتیموق 
سیسأت هب  شیوخ ، تکرح  رد  هداهن و  رس  تشپ  ار  ياهلیبق  ياههعماج  تّیرشب  هک  روطنامه  ینعی  دوریم . رامش  هب  نآرق  مالسا و  میلاعت 

رب طّلست  هبلغ و  راتساوخ  مادک  ره  هک  تسا  هدیسر  يداژن  ای  يداصتقا ، ای  یسایس ، عفانم  ای  هقطنم ، تدحو  ساسا  رب  نیـشن ، رهـش  عماوج 
گرزب یتدحو  هب  هتفای و  ییاهر  زیچان  ياهتدحو  یئزج و  ياهتموکح  نیا  زا  يزور  دشر ، هب  ور  ِریـس  نیمه  رد  ًانیقی  تسا ، يرگید 

، درک دهاوخ  ادیپ  تسد  تشاد ، دهاوخن  صوصخم  يداژن  ای  هقطنم  ای  هفئاط  ای  درف  هب  یـصاصتخا  چـیه  هک  ریگناهج  یهلا و  یتموکح  و 
. دنیواسم نآ  رد  همه  دوشیم و  لماش  ار  ناگمه  هک  یتموکح  تسا ، نآرق  مالسا و  تموکح  انامه  هک 

؟ تسیچ هعیش  ۀعماج  راظتنا  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ هعیش  ۀعماج  راظتنا  ۀفسلف 

خساپ

يربهر نآ  دریگارف و  يردارب  يربارب و  نامیا و  دیحوت و  ملع و  لدع و  ار  یتیَک  رسارس  هک  دنرظتنم  ًاصوصخ  نایعیش  ًامومع و  ناناملسم 
ناهج برغ  قرـش و  رد  هک  ار  مالـسا  يدیحوت  نیئآ  دوش و  رهاظ  تسا  هدـش  دراو  ربتعم  ثیدـح  اهدـص  نآرق و  رد  وا  روهظ  ةدـعو  هک 

هب مدقمه و  ادصمه ، دحتم ، ار  رـشب  دارفا  مامت  دحاو ، ماظن  دحاو ، نوناق  دحاو ، تموکح  دـحاو  تما  دـهد و  شرتسگ  تسا  هدـش  دراو 
رد ار  هعیـش  تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هکنانچ  دوعوم  يدـهم  ترـضح  رظتنم ، حلـصم  روهظ  هب  هدـیقع  نیا  دزاـس . هتـسویپ  مه 

ار هعیش  رکف  داد و  شرورپ  درکیم  یشالتم  ار  نآ  دشیم و  دراو  یتوعد  ره  رب  هک  یتامطل  تامدص و  ربارب  رد  تمواقم  يارب  نامز  نایرج 
ياقب لماع  نامیا  هدـیقع و  نیا  رکف و  نیا  زورما  ات  تشاد و  هاـگن  ضارقنا  لاوز و  زا  ار  هعیـش  ۀـعماج  تسا و  یمالـسا  صلاـخ  رکف  هک 
مامت هک  دندوب  هدـش  وربور  سابع  ینب  هیما و  ینب  تموکح  يازگناج  عضو  نآ  اب  هک  ینایعیـش  نآ  تسوا . تماقتـسا  يرادـیاپ و  هعیش و 

تموکح ناسوساج  رظن  ریز  بیقعت و  دروم  اجهمه  رد  مورحم و  لغاشم  ۀـمه  زا  هدـش و  اغلا  اهنآ  یعامتجا  يرهاظ و  نوؤش  تاـیثیح و 
لّمحت لباق  ریغ  ياههجنکـش  ینیب و  نابز و  اپ ، تسد ، ندـیرب  زا  دـیدش  ياهتازاجم  ات  دوب  نادـنز  اـهنآ  تازاـجم  نیرتمک  هتفرگ و  رارق 

تسد زا  ار  زیچهمه  هک  نیا  اب  دنتشادن  متـس  لطاب و  تسکـش  تلادع و  قح و  يزوریپ  هب  داقتعا  دندوبن و  نیب  هدنیآ  رظتنم و  رگا  رگید ،
ندـش نوگرگد  زا  دنتـشگیم و  میلـست  هدروخ و  تسکـش  لد  رد  یتح  همه  دـنامیمن و  یقاب  تمواقم  لاح  ناشیارب  زگره  دـندیدیم  هتفر 

. دشیم کشخ  اهنآ  رد  يرادیاپ  تکرح و  تضهن و  ره  ۀشیر  دندیدرگیم و  دیما  ان  خیرات  ۀحفـص  ندروخ  قرو  ندش و  ضوع  عاضوا و 
دوشیمن و هتـسب  هار  نیا  دنامیم و  رادیاپ  نید  نیا  هک  تسا  هداد  تراشب  زین  دیجم  نآرق  هداد و  هدعو  (ع ) یلع ترـضح  مرکا و  ربمایپ  اما 

نیا دریذپیمن . نایاپ  نارگید  نوراه و  جاجح و  دایز و  دـیلو و  دـیزی و  دـننام  خـیرات  ناراّبج  يرهاظ  ۀـبلغ  اب  لطاب  قح و  دربن  عازن و  نیا 
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نیا زا  و  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) رمـالا بحاـص  ترـضح  تبیغ  رارـسا  زا  یکی  تسا  نیا  روهظ و  راـظتنا  یعاـمتجا  گرزب  ۀفـسلف  تسا 
ره رد  ناملـسم  درف  کی  رظن  زا  هک  تسا  نیا  تسا و  دحا  ردب و  نادیهـش  هکلب  نیدهاجم و  باوث  دـننام  نیرظتنم  باوث  هک  تسا  تهج 

تقیقح رد  دسریمن و  رخآ  هب  نید  نیا  زور  دوشیمن و  یقلت  هتفای  همتاخ  مالـسا  راک  دیایب  ولج  هک  يراوگان  دـعاسم و  ان  عاضوا  طیارش و 
هک تسا  یتباث  سیماون  ننس و  زا  دناهتـشاد و  هدیقع  نآ  هب  هدوب و  هجوت  دروم  نایدا  مامت  رد  هک  تسا  يراوتـسا  مکحم و  ۀفـسلف  راظتنا 

. دناهدوب رتهب  رتیلاع و  ةدنیآ  راظتنا  رد  همه  دناهتفرگ و  هیام  نآ  زا  دوخ  ياقب  رد  ینامسآ  نایدا  همه 

؟ تسیچ گرزب ، حلصم  کی  روهظ  راظتنا  یلصا  ءاشنم 

شسرپ

؟ تسیچ گرزب ، حلصم  کی  روهظ  راظتنا  یلصا  ءاشنم 

خساپ

راکفا حطس  رد  اهیناماسبان  اهیماکان و  اهتـسکش و  ار  گرزب  حلـصم  کی  روهظ  راظتنا  یلـصا  رذب  دننکیم  رکف  هک  یناسک  ۀتفگ  فالخرب 
حلـصم روهظ  هب  نامیا  گنر . مک  یهاگ  گنررپ . ، ۀـنوگ  هب  یهاگ  تسا ؛ یمدآ  دوجو  قامعا  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  هب  قشع  دـشاپیم ،

نانچ نودب  هک  تسا  ناسنا ) حور  ۀناگراهچ  داعبا  زا  دـعب  هس  « ) یکین هب  قشع   » و ییابیز » هب  قشع   » و یهاگآ » هب  قشع   » زا یئزج  یناهج 
هب ییابیز ، ییاناد و  هب  لماکت ، تفرشیپ و  هب  ناسنا  ۀقالع  هصالخ ، دوشیم . موکحم  تسکش  هب  دیارگیم و  یماکان  هب  اهقشع  نیا  يروهظ 

هقالع نیا  جوا  ۀـطقن  نیرخآ  یناهج  گرزب  حلـصم  کی  روهظ  راظتنا  ینادواج و  یگـشیمه و  لیـصا ، تسا  ياهقالع  تلادـع ، یکین و 
لماکت ندش  هدایپ  رگم  دشاب ! هتـشادن  يراظتنا  نانچ  دشاب و  ناسنا  ناج  نورد  رد  هبناج  همه  لماکت  هب  قشع  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا .

رد ار  یـساسحا  نینچ  دناهدوبن  ینارحب  تسکـش و  راتفرگ  یگدنز  رد  هک  یناسک  نیاربانب ، تسا ! ریذپ  ناکما  نآ  نودـب  یناسنا  ۀـعماج 
دنکیم و کمک  وا  دوجو  تفرـشیپ  لماکت و  هب  ناسنا  رکیپ  ياضعا  هک  روطنامه  رگید ، يوس  زا  وسکی . زا  نیا  دنراد ... دوخ  ناج  نورد 

شقن مادکره  ینعی ، دنانینچ ؛ زین  ناسنا  یناور  صیاصخ  دشاب ، هتشادن  یلماکت  تکرح  نیا  رد  یشقن  ًاقلطم  هک  میباییمن  ندب  رد  يوضع 
فده نیا  هب  ندیـسر  يارب  تسا  ياهلیـسو  زین  تلادع ، حلـص و  هب  قشع  لماکت ، هب  قشع  دنراد . وا  لیـصا  ياهفده  تفرـشیپ  رد  يرثؤم 

هب ندیـسر  يارب  ار  وا  و  درادیم ؛ او  یمئاد  تکرح  هب  هار  نیا  رد  ار  ناسنا  دوجو  ياهخرچ  هک  تسا  يدـنمورین  روتوم  ۀـلزنم  هب  گرزب و 
دناوتیمن دراد  دوجو  ناـج  مسج و  رد  هک  ییاههاگتـسد  تاـساسحا و  رگید ، يوسزا  دـنکیم . کـمک  تلادـع  حلـص و  زا  وـلمم  یناـهج 

ادج ناهج  ۀیقب  زا  دناوتیمن  ام  دوجو  و  تسا ، هتـسویپ  مه  هب  دحاو  کی  یتسه  ناهج  ۀمه  اریز  ؛ دـشابن یتسه  ملاع  ۀـعومجم  اب  گنهامه 
هک تسا  نآ  رب  لیلد  تسه  ام  دوجو  رد  یلیـصا  ۀقالع  قشع و  ره  هک  مینک  يریگ  هجیتن  میناوتیم  یبوخب  یگتـسویپ  مه  هب  نیا  زا  دـشاب .

هجیتن یناسآ  هب  اجنیا  زا  و  دزاسیم . کیدزن  وا  هب  ار  ام  هک  تسا  ياهلیـسو  قشع  نیا  دراد و  دوجو  ناهج  رد  زین  نآ  فدـه »  » و قوشعم » »
هک تسا  نآ  رب  لیلد  دنک ، داد  یکین و  تلادـع و  حلـص و  زا  رپ  ار  ناهج  هک  دنـشکیم  ار  یگرزب  حلـصم  راظتنا  اهناسنا  رگا  هک  میریگیم 

داقتعا نیا  تّیمومع  تسام . ناج  نورد  رد  شراظتنا  قشع و  هک  تسا  یلمع  ریذـپ و  ناکما  یناسنا  ۀـعماج  لماکت  رد  یجوا  ۀـطقن  نانچ 
دناوـتیمن تسا  يدودـحم  صاـخ و  طیارـش  هدـییاز  هک  يزیچ  اریز  تسا ، نآ  تـّیعقاو  تلاـصا و  رب  يرگید  هناـشن  زین  بهاذـم  ۀـمه  رد 

فطاوع و نابز  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  همه  اهنیا  دـنرادروخرب و  یتّیمومع  نینچ  زا  هک  دنتـسه  يرطف  لئاسم  اهنت  دـشاب . یمومع  نینچنیا 
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. داد دهاوخ  رارق  تلادع  حلص و  مچرپ  ریز  ار  ناهج  گرزب  یحلصم  ماجنارس  هک  هدش  هدادرس  وا  ناج  رد  همغن  نیا  یمدآ  تشرس 

؟ دییامرفب یتاحیضوت  راظتنا  هفسلف  دروم  رد 

شسرپ

؟ دییامرفب یتاحیضوت  راظتنا  هفسلف  دروم  رد 

خساپ

هعماج و  هلـضاف ، هنیدم  لیکـشت  یناسنا ، ياهـشزرا  هبناج  همه  لماک و  رارقتـسا  یمالـسا ، نامیا  یناهج  شرتسگ  موهفم  یـسررب  هب  ادتبا 
هب وا  زا  یمالـسا  رتاوتم  تاـیاور  رد  هک  ردـقیلاع  سدـقم و  یتیـصخش  هلیـسوب  یناـسنا ، یموـمع و  هدـیا  نیا  يارجا  هرخـالاب  لآ و  هدـیا 

نیا دندقتعم . نادب  یتافالتخا ـ  اهتوافت و  اب  یمالـسا ـ  بهاذـم  قرف و  همه  شیبو  مک  هک  تسا  يا  هشیدـنا  تسا . هدـش  ریبعت  يدـهم " "

درط هدنیآ و  هب  نانیمطا  خیرات و  یلماکت  ریـس  تعیبط و  ماظن  یلک  نایرج  هب  تبـسن  ینیبشوخ  رـصنع  رب  لمتـشم  زیچ  ره  زا  شیب  هشیدنا 
یناهج و یلک  دیون  نیا  ققحت  يوزرآ  دیما و  اه  هیـضرف  اه و  هیرظن  زا  يرایـسب  قبط  هک  تسا ، رـشب  راک  نایاپ  هب  تبـسن  ینیبدـب  رـصنع 
زا جرف " راظتنا   " لصا تسا . هدـش  هدرمـش  تادابع  لضفا  هکلب  تدابع  و  دـش ، هدـناوخ  جرف " راظتنا   " یمالـسا تایاور  نابز  رد  یناسنا ،

زگره یهلا ، تایانع  هب  نمؤم  مدرم  تسا . حور ا ... زا  سأی  تمرح  لصا  نآ  دوش و  یم  جاتنتسا  رگید  ینآرق  یمالـسا و  یّلک  لصا  کی 
راظتنا نیا  تسه  هک  يزیچ  دندرگیمن ، ییارگ  هدوهیب  يدیماان و  سأی و  میلـست  دنهد و  یمن  تسد  زا  ار  شیوخ  دیما  یطیارـش  چیه  رد 

ياهدـیون اب  تسا  مأوت  هوالعب  و  یهورگ ، ای  یـصخش  هن  تسا  يرـشب  یمومع و  تیانع  کی  دروم  رد  حور ا ... زا  سأی  مدـع  نیا  جرف و 
هدنزاس هک  يراظتنا  تسا :  هنوگ  ود  هدـنیآ  هب  نتـسب  لد  دـیما و  جرف و  راظتنا  اما  ( 1 . ) تسا هداد  ّتیمظن  نآ  هب  هک  یـصخشم  صاـخ و 

، تسا هدـنرادزاب  تسا  رگناریو  هک  يراظتنا  و  تسا ، تدابع  نیرت  تلیـضف  اب  هکلب  تداـبع  تسا ، روآدـهعت  تسا ، شخب  كرحت  تسا ،
هن دشاب ، یم  نآ  لوا  عون  زا  راظتنا  نآ  هفـسلف  جرف و  راظتنا  زا  روظنم  ًاملـسم  و  دوشیم . بوسحم  يرگ  هحابا  یعون  تسا و  هدـننک  جـلف 

مایق و تیودهم و  زا  مدرم  يرشق  تشادرب   : " دنیامرف یم  راظتنا  عون  ود  نیا  حیضوت  رد  هر " " يرهطم داتسا  هدننک . جلف  رگناریو و  راظتنا 
اهقانتخا و اهضیعبت و  اهملظ و  جاور  هعاشا و  شرتسگ و  زا  طقف  طقف و  دراد ، يراجفنا  ّتیهام  ًافرـص  هک ، تسنیا  دوعوم ( يدهم  بالقنا 

دـسرب رفـص  هطقن  هب  حالـص  هک  هاگنآ  تسا . ندش  ناشیرپ  لولعم  هک  تسا ، نتفای  ناماس  یعون  دوش ؛ یم  یـشان  اهیهابت  اه ، یـشک  قح 
ـ  تقیقح تاجن  يارب  بیغ  تسد  و  دهد ، یم  خر  راجفنا  نیا  ددرگ ...  نادیم  زات  هکی  لطاب  دشاب ، هتشادن  يرادفرط  چیه  تقیقح  قح و 
ره هانگ و  ره  سکع  رب  تسا ...  موکحم  یحالـصا  ره  اذهیلع  دیآ . یم  نوریب  نیتسآ  زا  درادن ـ  يرادفرط  تقیقح  اریز  تقیقح ، لها  هن 
رد عیرـست  هب  کمک  نیرتهب  سپ  تسا ... یلک  حالـص  همدـقم  هکنیا  مکح  هب  يدـیلپ  ره  یـشک و  قح  ره  یـضیعبت و  ملظ و  ره  داـسف و 

نیزاوم اب  هجو  چـیه  هب  دوعوم ، يدـهم  مایق  روهظ و  زا  تشادرب  عون  نیا  تسناد ... داسف  هعاشا  جـیورت و  راـظتنا ، لکـش  نیرتهب  روهظ و 
دانتـسا اهنادب  یمالـسا  تایاور  رد  تسا و  هشیدـنا  نیا  هشیر  میتفگ  هکنانچمه  میرک ـ  نآرق  تایآ  زا  هدـع  نآ  دـهد . یمن  قفو  یمالـسا 

ياه هقلح  زا  تسا  يا  هقلح  دوعوم ، يدـهم  روهظ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  زا  تسـالاب . تشادرب  سکع  تهج  رد  تسا ـ  هدـش 
هک تسنیا  هب  فوقوم  تداعس  نیا  رد  درف  کی  ندوب  میهـس  دوش . یم  رجنم  قح  لها  ییاهن  يزوریپ  هب  هک  لطاب ، لها  قح و  لها  هزرابم 

) دوعوم يدهم  هک  دهد  یم  ناشن  تسا ، هدش  هداد  دانتـسا  یمالـسا  تایاور  رد  اهنادـب  هک  یتایآ  دـشاب . قح  لها  هورگ  رد  ًالمع  درف  نآ 
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کنم اونما  نیذلا  ... ادـعو . " تسا نامیا  لها  ییاهن  يزوریپ  رهظم  تسا ، هدـش  هداد  حـلاص  لمع  نامیا و  لها  هب  هک  تسا  يدـیون  رهظم 
نانیشناج ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدعو  امش )  ) ناراک هتسیاش  نانمؤم و  هب  دنوادخ  ینعی :  ... ضرالا " یف  مکنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمعو 

نارود هب  لیدبت  ار  نانآ  فوخ  نارود  دزاس ، رقتسم  تسا  هدیدنسپ  اهنآ  يارب  هک  ینید  داد ) رارق  ار  ناینیشیپ  هکنانچمه   ) دهد رارق  نیمز 
ار يزیچ  دنهنن و  ندرگ  ار  ادخ  ریغ  تعاطا  دنتـسرپب و  ار  شیوخ  يادخ  همهاو  سرت و  نودب  دنک ) دوبان  ار  نانآ  نانمـشد   ) دیامن ّتینما 

ترـضح نآ  هب  ماما ، روهظ  ضحم  هب  هک  تسا  هدبز  یهورگ  زا  نخـس  یمالـسا  تایاور  رد  دـنزاسن . قح  کیرـش  تعاطا  ای  تدابع  رد 
هنیمز داسف  ملظ و  جاور  هعاشا و  نیع  رد  دوش  یم  مولعم  دنوش ... یمن  قلخ  نکاس  هب  ادتبا  هورگ  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنوش ، یم  قحلم 

ار یگدامآ  هرود  دوخ ، هنارظتنم  یگدنز  رد  هک  تسا  يدهم (  روای  رظتنم و  یسک  نیاربانب  تسه . دارفا  هنوگنیا  شرورپ  يارب  یلاع  ياه 
ّتیناسنا مولظمرـشب و  تاجن  گرزب و  لدع  رارقتـسا  رد  تکرـش  يارب  دـشاب ، هدیـسر  ادـخ  هار  رد  لام  ناج و  راثیا  هبترم  هب  هدـنارذگ و 

ناهج رد  ار  ملظ  هشیر  دـهاوخ  یم  هک  یتضهن  ندرک  يراـی  يارب  هاـگ  نآ  و  دزاـس ، راوتـسا  راـثیا  ناـمیا و  هب  ار  دوخ  ياـهماگ  مورحم ،
، يرهطم داتسا  يدهم ،( بالقناو  مایق  . 1 ذخآم :  عبانم و  ( 3 . ) دشاب داهج  رظتنم  هناربص  یب  دناشنب ، نآ  ياج  هب  ار  طسق  لدع و  و  دـنکب ،

ص224 هزوح ، هلجم  ناگدنسیون  زا  یعمج  يدهم ، یهار  هب  مشچ  صیخلت ) یکدنا  اب   ) ص58-54 نامه ، ص13-14 2 .

؟ تسیچ احیسم  راظتنا  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ احیسم  راظتنا  زا  دوصقم 

خساپ

دیایب احیـسم "  " يزور هک  دناهدرک  راومه  دوخ  رب  دیما  نیا  هب  ار  هجنکـشو  يراوخ  هنوگ  ره  دوخ  رابتنحم  خـیرات  رـسارس  رد  نایدوهی 
رب هوـالع  نیطـسلف ، رگلاغـشا  ياهتسینویهـص  نوـنکا  مه  دـنادرگ . ناـهج  ياورناـمرف  هدـناهر ، جـنرو  دردو  ّتلذ  بادرگ  زا  ار  ناـنآو 

روپیش رد  ندیمد  زا  سپ  يربع ) رایآ  هام  مجنپ   ) بصاغ لیئارـسا  میژر  يراذگناینب  درگلاس  مسارم  نایاپ  رد  موسرم  ییاحیـسم  ياهاعد 
احیـسم روص  خفنو  میـشاب  يدازآ  مدهدیپس  دهاش  وا  فطل  هب  هک  داب  نینچ  ام  يادـخ  دـنوادخ ، هدارا  : " دـننکیم اعد  هنوگ  نیا  تدابع ،
هتشذگ اب  لیئارساینب  موق  هک  تسا  یعیبط  رایسب  یقرواپ } ص 65 . دوهی ، نییآ  رد  احیـسم  راظتنا  یقرواپ .  " . } دهد شزاون  ار  ام  شوگ 

رد نانآ  تساخرب  ناشیا  نایم  یجنم  کی  ناونع  هب  ع )  ) یـسوم ترـضح  هک  تلع  نیمه  هب  دشاب . يرتهب  هدنیآ  راظتنا  رد  دوخ  راتو  هریت 
هک دوب  یهاشداپ  هب  دوواد  باختنا  اب  اهنتو  دشن ، ادج  ناشیا  زا  زگرهو  تفرگ  اپ  التبا  نارود  رد  نامرآ  نیا  دندرکن . گنرد  وا  نتفریذـپ 
ردو دیدرگ . احیسم  صخـش  ینادواج  يوگلاو  يدوهی  هاشداپ  کی  هنومن  دوواد  دش . هدروآرب  ًالماک  یجنم  کی  مایق  يارب  موق ، يوزرآ 
رصع یقرواپ } . 25ù24/37 لایقزح ، 9/30 ؛  ایمرإ ، 5/3 ؛  عشوه ، یقرواپ .  . } دنتسنادیم احیـسم  ار  وا  مه  نامیکحو  ایبنا  زا  یخرب  عقاو ،

تموکح ندش  مین  ود  اب  ییاحیـسم  دیما  تسناد . دوهی  موق  ناهذا  رد  ییاحیـسم  نامرآ  ندش  افوکـش  نارود  ناوتیم  ار  نامیلـسو  دوواد 
نداد هعـسوت  هب  هکلب  دنتـشادیم ، هگن  نشور  اهلد  رد  ار  قوش  شتآ  اـهنت  هن  اـیبنا  دـش . رتّيدـج  نامیلـس  ترـضح  زا  سپ  لیئارـساینب 

دهاوخ كرابم  ار  ناهج  وا  هلیـسو  هب  ادـخ  هک  احیـسم  صخـش  هک  دـندوب  دـقتعم  ناـنآ  دـنتخادرپیم . ییاحیـسم  نارودو  احیـسم  موهفم 
ياحیـسم تـسا . هدـمآ  حوـضو  روـط  هـب  ایعَـشإ "  " ياهییوگـشیپ رد  ییاحیــسم  هشیدـنا  دوـب . رــضاح  اـیبنا  رتـشیب  ناـهذا  رد  تخاـس ،
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دنکفایم یپ  ار  ياهنالداع  ینامرآ  تموکح  وا  تسا . هدش  ریوصت  وا  ياهییوگـشیپ  زا  یکی  رد  دوهی  موق  شخب  یّلـستو  نیرفآشمارآ 
نید شرتـسگ  زا  سپ  نآ ، دـناشوپیم "و  ار  اـیرد  هـک  ییاـهبآ  لـثم  دـش  دــهاوخ  رپ  دــنوادخ  تـفرعم  زا  ناـهج   " ناـمز نآ  رد  هـک 

؛  10/11 ایعَـشإ ، یقرواپ .  . } دیبلط دنهاوخ  ار  نآ  اهتماو  دش  دهاوخ  اپرب  اهموق  مچرپ  نوچمه  هک  تسا  یتیگ  رـسارس  رد  لیئارـساینب 
قوفو دـش  دـهاوخ  تباث  اههوک  هّلق  رب  دـنوادخ  هناخ  هوک  هک  دـش  دـهاوخ  عقاو  رخآ  مایآ  ردو  : " میناوخیم زینو  یقرواـپ } . 9/3 اینَفَص ،

زا یخرب  یقرواــپ } . 2/2-4 اینَفَـص ، یقرواـپ .  ... " . } دـش دـنهاوخ  ناور  نآ  يوـس  هب  اـهتما  عـیمجو  دـیدرگ  دـهاوخ  هتـشارفارب  اـهّلت 
اریز تسا ؛ ناهج  یّلک  حالصا  نامز  ییاحیسم  رصع  وا  دید  زا  دنرتلومش . ناهج  ایعشا  ياهییوگـشیپ  زا  یتح  اینفَـص "  " ياهییوگـشیپ

دومَلت روصت  دـننک . تدابع  ار  وا  لد  کی  هبو  دـنناوخب  ار  هَوْهَی  مسا  ناشیا  عیمج  ات  داد  دـهاوخ  اهتما  هب  كاپ  ناـبز  ناـمز ، نآ  رد  هک 
ياهتبهوم ببس  هب  اهنت  وا  تسادقو  تسا  دوواد  یتنطلـس  نادناخ  زا  یلاهن  هک  ناسنا  کی  : " تسا ریز  رارق  هب  احیـسم  صخـش  نوماریپ 

احیسم راظتنا  یقرواپ .  " . } تفرگ دهاوخ  تّوق  لیئارساینبو  تشگ  دنهاوخ  دوبان  وا  تسد  هب  كرـشم  ياهّتما  دوب ، دهاوخ  يو  یعیبط 
{ یقرواپ ص 65 . دوهی ، نییآ  رد 

؟ تسا هدوب  یسایس  ياهراشف  هجیتن  یمالسا  هعماج  رد  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  یسایس  ياهراشف  هجیتن  یمالسا  هعماج  رد  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 

خساپ

یـسایس ياهراشف  هجیتن  رد  تیودهم  هب  داقتعا  هک  دـندقتعم  یمالـسا  هدزبرغ  نارکفنـشور  زا  یخرب  اهنآ  عبت  هبو  نیقرـشتسم  زا  یخرب 
، ندیسر تموکح  هب  ماگنه  زا  نایسابع  تلود  متسو  روج  : " دیوگیم نتولف  ناف  تسا . هدش  دراو  یمالسا  هعماج  نیفعضتسم  رب  هک  هدوب 

راودـیما ار  دوخ  هک  تشاد  او  نیا  رب  ار  نیمولظمو  نیفعـضتسم  هک  دوب  يّدـح  هب  اهمتـسو  روج  نیا  تسا . هدوبن  ناـیوما  تلود  زا  رتـمک 
دوخ یحور  تاـّملأت  تّدـش  زا  دـنناوتب  اـت  دـندنبب ، لد  شروـهظ  راـظتناو  يدـهم  هب  هدـیقع  هب  هک  دـندیدن  نیا  زج  ياهراـچ  اذـل  دـننک ،

یسایس ياهراشفو  قانتخا  هک  تسا  يّدج  لامتحا  : " دیوگیم نس " دلانود  { " یقرواپ ص 132 . هیبرعلا ، ةدایسلا  یقرواپ .  ... " . } دنهاکب
 . یقرواپ " . } تسا هدوب  نامزلارخآ  رد  تیودهم  هیرظن  روهظ  بابـسا  زا  هدمآ  دـیدپ  هّیماینب  نامکاح  فرط  زا  یمالـسا  تکلمم  رد  هک 

، نآ رب  رارصاو  هعیـش  دزن  تیودهم  هدیقع  شیادیپ  رد  یـساسا  لماع  : " دیوگیم يرـصم  نیما  دمحا  یقرواپ } ص 231 . هعیشلا ، ةدیقع 
تعیب اب  بئاصم  نیا  دندش . ورهبور  نآ  اب  هیواعم  ندیـسر  تموکح  هبو  [ 7] یلع ماما  تداهش  زا  دعب  هک  دوب  یبئاصمو  یـسایس  ياهراشف 
نایوما تموکح  نتفرگ  توقو  يوما  ّدـض  ياـهتکرح  ندیـشاپ  مه  زاو  [ 8] یلع نب  نیـسح  تداهـش  نآ  زا  سپو  [ 8] یلع نب  نسح  اـب 

نکهشیر يارب  يّرـس  توعد  هب  هدرک ، رظن  فرـص  راکـشآ  توعد  زا  هداد  رییغت  ار  دوخ  کیتکات  ات  دندمآرب  ددصرد  اذل  تفرگ . تدش 
هک تسا  نآ  عقاو  : " دیوگیم موتع  میرکلادبع  دّمحم  یقرواپ } ص 241 . ج 3 ، مالسالا ، یحض  یقرواپ .  ... " . } دنروآ يور  ملظ  ندرک 

هعیـش قّرفت  زا  دعبو  البرک  هعقاو  زا  دعب  قیقد  تروص  هب  نیاو  درک . ادیپ  شرورپو  هدمآ  دـیدپ  ماما  تبیغ  عوقو  زا  لبق  يدـهم  هب  هدـیقع 
زا ار  نانآ  ات  تخاس  مهارف  تیودـهم  هدـیقع  شریذـپ  يارب  ار  هنیمز  هعیـش  يارب  راـجنهبان  ّتیعـضو  نیا  تسا . هدوب  يوما  تلود  طـسوت 
زا ار  ناـنآ  هچرگا  تشاد  نایعیـش  یگدـنز  رد  یفنم  يرثا  هک  دوب  یعیـش  ییوزرآ  تیودـهم  هجیتـن  رد  دـهد . تاـجن  دوـجوم  ّتیعـضو 
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لوـط رد  هـچرگ   - 1 خـساپ : یقرواپ } ص 86 . هیمامالا ، ۀعیـشلل  ةرـصاعملا  ۀیـسایسلا  ۀـیرظنلا  یقرواپ .  " . } داد تاـجن  دوجوم  تّیعـضو 
تسین انعم  نآ  هب  نیا  یلو  دناهدوب ، یسایس  ياهراشف  تحت  هعیش  ریغو  هعیش  ناملسمریغو ، ناملسم  زا  معا  نامولظمو  نیفعضتسم  خیرات ،

یتمکحو تحلـصم  قباطم  لاعتم  دنوادخ  هکلب  دننک ، لعج  دوخ  زا  ار  يدهمو  یجنم  هب  داقتعا  نافعـضتسم  ات  دش  ثعاب  اهراشف  نیا  هک 
 - 2 تسا . هدرک  حرطم  هدرتسگ  حطس  رد  تلادعو  لدع  هماقا  تهج  هب  ار  ع )  ) يدهم ترضح  روهظو  یجنم  عوضوم  هدرک  هظحالم  هک 
روط هب  زین  تایاورو  نآرق  لقعو ، هدوب  رـشب  يرطف  تساوخ  ياـضتقم  تیودـهم  عوضوم  میاهدرک  ثحب  دوخ  ياـج  رد  هک  هنوگ  ناـمه 

 - 3 دـناهدش . تیودـهم  هـب  دـقتعم  هدزبرغ  نارکفنـشور  زا  كدـنا  یخرب  زج  هـب  نیملـسم  عاـمجا  زینو  دـناهدرک  قاـفتا  نآ  رب  حـیرص 
دهاوخن راب  هب  یفنم  راثآ  اهنت  هن  دوش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  حیحـص  موهفمو  انعم  هک  یتروص  رد  ع )  ) دوعوم يدهم  روهظ  راظتناو  تیودهم 
ییازسب ریثأت  ع )  ) يدهم ترضح  روهظ  يارب  بسانم  هنیمز  ندرک  مهارفو  هعماج  رد  دیما  هیحور  داجیا  رد  هتـشاد ، یتبثم  راثآ  هکلب  دروآ 

. درادو هتشاد 

؟ تسا هدوب  مالسا  یناهج  تموکح  ندشن  هدایپ  زا  یشان  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  مالسا  یناهج  تموکح  ندشن  هدایپ  زا  یشان  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

خساپ

خیرات رد  تیودـهم  هدـیقع  ندرک  ادـیپ  جاور  أشنم  هراـبرد  ندرا - هاگـشناد  رد  هفـسلف  شخب  سیئر  "  - رودـب ناملـس   " رتکد لوا  خـساپ 
. دندوب هداد  ار  نآ  دیون  بتاکمو  نایداو  مالسا  هک  دوب  ياهلضاف  هنیدم  مسجم  تروص  ص )  ) مالسا ربمایپ  تموکح  : " دیوگیم نیملسم 

ققحت وزرآ  نیا  یلو  دنک ، ادیپ  شرتسگ  ملاع  رـساترس  رد  هلـضاف  هنیدم  نیا  رـصع ، نامه  رد  هک  دوب  نیا  ناناملـسم  زا  يرایـسب  يوزرآ 
خیراـت یف  قرفلا  نـع  ۀـسارد  یقرواـپ .  " . } تـفرن نوریب  یماـما  هعیـش  هعماـج  ًاـصوصخ  یمالـسا  نـیرّکفتم  نـهذ  زا  زگره  اـّما  تفاـین ،

، درکن ادیپ  شرتسگ  ملاع  مامت  رب  ص )  ) مرکا لوسر  رـصع  رد  مالـسا  هچرگ  خـساپ : یقرواپ } ص 222 . یّلج ، دّمحم  دمحا  نیملـسملا ،
. دومن توعد  مالسا  هب  ار  ملاع  مدرم  ص )  ) مرکا لوسر  صخشو  دیسر  یمالسا  دالب  بلاغ  شوگ  هب  نآ  توعدو  مالـسا  ربخ  ًالوا : یلو ؛

ناناملسم هکنیا  هن  تسا ، هداد  نیمز  يور  مامت  ردو  هدرتسگ  حطس  رد  مالـسا  ققحت  زا  ربخ  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخـشو  نآرق  دوخ  ًایناث :
هکنیا تسا  بجعت  ياج  هچنآ  : " دـیوگیم هرارـش  رابجلادـبع  رتکد  دنـشاب . هدروآ  يور  هدـیقع  نیا  هب  مالـسا  يریگارف  زا  سأـی  زا  دـعب 

شیوشت تابجومو  هدـمآرب  یمالـسا  هعماج  رد  کیکـشت  داجیا  ددـصرد  نامز  نیا  ردو  ماـیالا  میدـق  زا  تفرعمو  ملع  نایعدـم  زا  یخرب 
ایو تسا ، نآ  یلاع  دصاقمو  تیودهم )  ) هدیقع نیا  رارـسا  كرد  زا  نانآ  مهف  روصق  تهج  هب  اهنت  نیاو  دناهدرک ، مهارف  ار  هعماج  راکفا 

دلوج : " لیبق زا  دـننانآ  نادرگاشو  نیقرـشتسم  دارفا ، نیا  هلمج  زا  میرادـن . یهاـگآ  نآ  زا  اـم  هک  دـنراد  يرگید  ضارغاو  بابـسا  هکنیا 
راکفا زا  هک  یناسک  زا  نارگیدو  نوینیـسامو " تاو  " ، " يرگتنوم " ، " سیول درانرب  " ، " دـلانودکم " ، " نتولف ناف  " ، " نزواهلف " ، " رهیز

لیلد هکلب  دنرادن ، دوخ  ياعدم  رب  لیلد  هنوگ  چیه  هناتخبشوخو  دنراد . ندوب  ناملسم  ياعدا  هکنآ  دوجو  اب  دناهدرک ، يوریپ  نیقرشتسم 
هک هدش  تباث  رتاوتم  روط  هب  اریز  تسا ، مئاق  تیودهم  هدیقع  تحص  رب  یعطقو  راکشآ  ناهرب  زینو  دراد . تلالد  نانآ  ياعدم  فالخ  رب 
نآ رتاوت  رب  نارگیدو  یناکوشو  یجنزرب  لیبق  زا  ّتنـس  لها  زا  یتعامج  هک  هنوگ  نامه  درک ، دـهاوخ  روهظ  ع )  ) يدـهم نامزلارخآ ، رد 
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یمالسا رتاوتم  تایاورو  نآرق  رد  هچنآ  قباطم  مود 1 -  خساپ  یقرواپ } . 17ù16 ص يدهملا ، لوح  ثحب  یقرواپ .  ... " . } دنراد دیکأت 
زگره اذلو  تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  رگید  نایدا  رد  هک  تسا  یمالـساو  لیـصا  ياهدـیقع  دوعوم  يدـهم  روهظ  هب  هدـیقع  هدـش ، دراو 
نآرق تاـیآ  عـبت  هب  هباحـص  هکلب  درادـن  هعیـش  هب  صاـصتخا  هدـیقع  نیا   - 2 داد . رارق  یگتخاـس  دـیاقع  زاو  هروطــسا  ار  نآ  ناوـتیمن 

. دناهدوب دقتعم  هدیقع  نیا  هب  یّنسو  یعیش  زا  معا  یمالسا  ياملع  مومع  مالـسا  خیرات  لوط  ردو  هدوب  هدیقع  نیا  هب  دقتعم  يوبن  تایاورو 
دراد نآ  رب  تلالد  هکلب  دناهتفرگ ، رگید  نایدا  زا  ناناملـسم  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  نیملـسمو  اراصنو  دوهی  نیب  هدـیقع  نیا  كارتشا   - 3

راـبحالا بعک  نیا   - 4 تسا . هدـش  هراـشا  نآ  هب  ینییآو  نید  ره  رد  اذـلو  هدوب  رـشب  ترطف  ياـضتقم  یقیقح  یجنم  راـظتنا  عوضوم  هک 
تیب لهاو  ص )  ) مالسا ربمایپ  ًاصوصخ  وا  نالوسرو  ادخ  هکلب  تسا  هتخاس  رشتنم  یمالسا  هعماج  نیب  رد  ار  تیودهم  هب  هدیقع  هک  هدوبن 

. دناهتخاس رشتنم  هعماج  رد  ار  هدیقع  نیا  شموصعم 

؟ دراد یترورض  هچ  یشیدنا  ماجرف 

شسرپ

؟ دراد یترورض  هچ  یشیدنا  ماجرف 

خساپ

راک ره  رد  ناسنا  هک  ارچ  دراد ؛ دـصقم  هب  ور  هدوب و  وپاکت  تکرح ، ریـس ، لاـح  رد  مئاد  یتسه  تادوجوم  زا  يدوجوم  ناونع  هب  ناـسنا 
تـشیعم دـمآ و  رد  لیـصحت  هکنیا  يارب  ینکیم ؟ راک  ارچ  موشب . اناوت  اناد و  هکنیا  يارب  یناوخیم ؟ سرد  ارچ  دراد . يارب »  » کی دوخ 

« يارب  » نیمه و  دراد . دوجو  يارب »  » کی ارچ »؟  » ره لباقم  رد  روطنیمه  منک و  هیهت  اذغ  هکنآ  يارب  ینکیم ؟ تشیعم  لیـصحت  ارچ  منک .
ثبع و وغل ، راک  نآ  دـشاب  هتـشادن  يارب » « »؟ ارچ  » لباقم رد  دـهدیم  ماجنا  هک  يراک  رگا  دـنکیم و  راد  انعم  ار  ناسنا  راـک  هک  تساـه 
. دوشیمن رداص  دشاب  فده  ضرغ و  هنوگره  دقاف  هک  يراک  ناسنا  زا  هاگچیه  دـناهدرک  تابثا  تمکح  ناگرزب  ددرگیم . یقلت  هدوهیب 
، دوب دـهاوخن  ثبع  شدوخ  بسانت  هب  تسا ، یلایخ  كاردا  کی  یلاـیخ و  قوش  کـی  زا  هک  یلعف  ـالثم  ینعی  تسا ، یبسن  اـهثبع  هکلب 

یفرط زا  . 18 صـص 19 -  یهلا ، لدـع  یـضترم ، يرهطم ، .ر.ك : میناوخیم ثبع  ار  نآ  درادـن  ینالقع  فدـه  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو 
همه و شتایح  شاهدارا ، شتردـق ، شملع ، دـبایب و  يرتشیب  هچ  ره  يدوجو  هعـس  دـهاوخیم  ینعی  تسا  وج  لامک  يرطف  روط  هب  ناسنا 

ترـضح ریبـعت  هب  رگا  هک  یتروص  هب  تسا  قلطم  لاـمک  ياـیوج  راتـساوخ و  بلاـط و  هملک  کـی  رد  دـشاب و  قـلطم  دودـحم و  اـن  همه 
لیام يرطف  روط  هب  تسه ، مه  يرگید  ناهج  هک  دـنیوگب  وا  هب  ودـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ملاع  دـشاب و  ناـهج  قلطم  تردـق  هر ) ) ماـما
تسا لیام  يرطف  روط  هب  تسه  مه  يرگید  مولع  دوش  هتفگ  دشاب و  دنمشناد  هزادنا  ره  الثم  ای  دشاب . هتشاد  رایتخا  رد  ار  ناهج  نآ  تسا 

نیا دهاوخیم و  نآ  زا  شیب  دـشاب ، هتـشاد  هچ  ره  و  تسین . عناق  لامک  زا  يدـح  چـیه  هب  ناسنا  تقیقح  رد  دزومایب . مه  ار  مولع  نآ  هک 
نیا مینزب ، قرو  ار  رـشب  یناگدـنز  خـیرات  رگا  مینک و  هجوت  رـشب  یناگدـنز  ياههرود  مامت  هب  رگا  تسا . دـیدرت  لـباق  ریغ  حـضاو و  رما 

رد هک  تفای  ناوتیم  ناهج  رد  ار  یبهذم  نید و  رتمک  تفای . میهاوخ  ار  قلطم  لامک  هب  قشع  یهاوخ و  لامک  یبلطلامک ، ییوجلامک ،
یلو تسه ، رظن  فالتخا  نآ  هب  ندیـسر  هار  لامک و  صیخـشت  لامک و  قلعت  لامک و  لیلحت  رد  دـنچ  ره  دـشاب ، هتفگن  نخـس  باـب  نیا 

، ثیدـح لهچ  هَّللا ، حور  ینیمخ ، ماما  رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  . تسوج لاـمک  يرطف  روط  هب  یمدآ  هک  دـناقفتم  لـصا  نیا  رد  همه 
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تایح هزادـنا  هب  ياهنیـشیپ  هک  وا -  يرطف  ییوجلامک  ناسنا و  یمئاد  لوحت  تکرح و  ینعی  لصا  ود  نیا  هب  هجوت  اب  صص 155-163 .
ایاپ و ياههغدغد  زا  یکی  ییاهن  دوصقم  رد  رکفت  یشیدنا و  رود  يرگن ، تیاغ  یشیدنا ، ماجرف  هک  درک  میهاوخ  ناعذا  دنراد -  يرـشب 

ایآ دـشابن ؟ شیدـناتبقاع  دـبایب و  ار  دوخ  هلأـسم ، ود  نیا  هرطیـس  رد  ناـسنا  دوـشیم  رگم  دوـب . دـهاوخ  تسه و  هدوـب ، یمدآ  ياـپرید 
هب تقد  هجوت و  نیرتـمک  دـشیدنایمن ؟ هدیـشیدنین و  دوخ  دوصقم  فدـه و  هب  هاگچـیه  دوخ ، یگدـنز  لوط  رد  یمدآ  تفگ : ناوـتیم 

ییاهن بولطم  دوصقم  نآ  ول  و  تسا -  ییاهفده  فده و  هب  یبایتسد  رب  ناسنا  یعـس  شـشوک و  رگنایامن  هک  دوخ  هرمزور  یگدنز 
، دوخ رمع  لوط  رد  هنایلاس و  هرمزور ، ياهتیلاعف  رد  هک  تفاـی  ناوتیم  ار  ناـسنا  مادـک  تسا . وا  یـشیدنا  رخآ  هدـنهد  ناـشن  دـشابن - 

دوخ لامعا  يارب  دراد ، ینالقع  ریغ  دـنیاشوخ و  ان  دنـسپان ، يدرکلمع  هک  یناسنا  یتح  تسا !؟ هدوب  راک  نایاپ  دوصقم و  فدـه ، نودـب 
یتـسه و ناـهج  تـکرح  ربارب  رد  تیلوؤـسم  ساـسحا  دــنکیم . لیلدــت  ییاـهدوصقم  اـی  دوـصقم و  يارب  ار  اـهنآ  هدرک ، هـئارا  هیجوـت 

ياههناشن زا  یکی  گرزب و  تاراختفا  زا  یکی  دوخ  نیا  دـشاب و  رگنتبقاع  شیدـناماجرف و  هک  دزاـسیم  راداو  ار  ناـسنا  ییوجلاـمک ،
. تسا رگید  تادوجوم  رب  ناسنا  ندوب  فرشا  ردقنارگ  میظع و 

؟ تسا حیحص  تسا  هدش  تیدودهم  شیادیپ  هزیگنا  یگدنز  تالکشم  لح  زا  يدیماان  هک  نخس  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا حیحص  تسا  هدش  تیدودهم  شیادیپ  هزیگنا  یگدنز  تالکشم  لح  زا  يدیماان  هک  نخس  نیا  ایآ 

خساپ

ظفاح ینعی  تیودـهم  و  تسا ، لسر  لاسرا  یحو و  لـصا  زا  هتفرگ  تأـشن  تیودـهم  هب  داـقتعا  هشیدـنا و  هک  اریز  تسین  حیحـص  ریخن ،
دنوادخ هدارا  هک  ینامز  ات  دشابیم  تعیرش  نیا  ظفح  يارب  زین  تیودهم  تسا  مئاخ  تعیرش  مالـسا  تعیرـش  نوچ  وا  نابهگن  تعیرش و 

هب نداد  دـشر  نامه  مالـسا  متاخ  ربمایپ  ءایبنا و  فدـه  هک  تسناد  دـیاب  تسین  موهفم  توبن  لصا  نودـب  تیودـهم  نوچ  و  دریگب . قلعت 
یتح نمؤم  هاگن  نیااب  تسا و  هدوب  دنوادخ  تشهبيارب  ییاهناسنا  ندومن  تیبرت  ندرک و  ایهم  وا و  میظع  ياهدادعتسا  شرورپ  اهناسنا و 

یلکـشم چـیه  یگدـنز  رد  مینک  ضرف  رگا  دزادرپیم و  یحو  هماـنرب  تحت  شدوخ  تیبرت  یگدـنزاس و  هب  تالکـشم  اـهجنر و  نتم  رد 
رد هک  يددعتم  لزانم  يارب  ناسنا  ندش  هتخاس  میظع و  ياهدادعتسا  تیبرت  ریز  دراد ، دوجو  جع ) ) يدهم هب  زاین  زاب  دشاب  هتـشادن  دوجو 

یناـسنا سفن  هدـنهد  لـماکت  اـهناسنا و  یبرم  یحو و  ظـفاح  دـنادیم و  بیغ  زا  هک  یملعم  کـی  دوجو  ترورـض  دراد ، شیپ  رد  داـعم 
زا ربمایپ  ینعی  مهـسفنا )... نم  نینموملااب  یلوا  یبنلا   ) تسا رتکـیدزن  نم  هب  نم  زا  دراد و  هطاـحا  نم  سفن  نم و  رب  ًاـنیوکت  دـشابیم و 

ینالوط هار  نوچ  تسا و  يداقتعا  یتیبرت و  زاین  کی  جع ) ) يدهم ترضح  دوجو  ترورض  سپ  تسا  رتکیدزن  ناشدوخب  نینمؤم  سفن 
نیا حزـس  زا  رتگرزب  رتینالوط و  ياههار  نداد  ناشن  هک  اریز  تسا  یلقع  يرما  یبن ) یـصو  یبن و   ) ربهار دوجو  ترورـض  داـعم )  ) تسا
نیا يارب  بسانم  ياههنیمز  داجیا  صوفن و  تیبرت  راد  هدهع  تسا  هدش  هدرپس  اهنآ  هب  یحو  هک  یناسک  دراد و  هدـهع  هب  یحو  ار  ناهج 

. دشابیم تیبرت 

راظتنا راثآ  تلیضف و 
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نآ راثآو  راظتنا 

شسرپ

نآ راثآو  راظتنا 

خساپ

راتفر و رد  تیـصعم  كرت  اهرواب ;2  دیاقع و  رد  تیـصعم  كرت   1 زا : دـنا  ترابعراظتنا  ياه  هناشن  یگـشیمه .  ِیگدامآ  ینعی  راـظتنا ,
راکفا و لمع و  هدیقع و  رد  تقادص  نتسیز ; 5  كاپ  هتساریپ و  سفن و  بیذهت  تامّرحم ; 4  كرت  تابجاو و  ماجنا  راتفگ ;3  رادرک و 

حور تیوقت  نافعضتسم ; 8  نامورحم و  هب  یگدیسر  يدـهم 7 7  ماما  باکر  رد  هزرابم  داهج و  يارب  یحور  ناوت  ندوب  اراد   6 تاّین ; 
لایکم یناهفصا ,  يوسوم  یقروا 1. پـ : ) دیامرف یم  قداص 7 ماما   7 رـصع یلو  ترـضح  هژیو  هب  ناموصعم :  تارـضح  هب  لسوت  ییالو و 

زا  71 ش 70 ـ هزوحء ء , هلجم  هب :  ر.ك  یـسانش ,  يدهم  اب  ییانـشآ  يارب  ردـب .) تاراشتنا  تاقیقحت و  رتفد   ) ج 2 ص 210 مراکملا , 
ءهیآ لیذ  نایبلا ,  عمجم  یقروا 2.ر.ك :  ناراکدب و(پـ زا  یهورگ  ینعی  دوش ; یم  تمایق  ءهناتسآ  رد  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  نآرق و 

يدهم روهظ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رگنایب  هعیـش و  فورعم  دیاقع  زا  تعجر  دننک . یم  تشگزاب  ایند  هب  ناراکوکین  لمن .  ءهروس   85 82 ـ
مود هورگ  دـننک و  یم  یط  ار  لاـمک  زا  یجرادـم  لوا  هورگ  دـندرگ . یم  زاـب  ناـهج  نـیا  هـب  زا و  یهورگ  زیخاتــسر , ءهناتــسآ  رد  7و 
چیه  1 زا : تسا  ترابع  هدیقع  نیا  تحص  لیلد  دیوگ : یم  تسا  هعیش  ناگرزب  زا  هک  یضترم  دیـس  موحرم  دننیب . یم  يدیدش  ياهرفیک 

اب هعیش  نادنمـشناد  زا  يوحا  هیماما ;  عامجا  تسین ; 2  لاحم  ًالقع  هلئـسم  نیا  دنک و  راکنا  رما  نیا  رب  ار  ادخ  تردـق  دـناوت  یمن  یلقاع 
زا یخرب  تجح 7 ترـضح  روهظ  زا  دـعب  نیاربانب ,  عجر .  ءهداـم  ص 511  ج 1  راحبلا , ۀنیفـس  یقروا 3. پـ . ) درادـن تفلاخم  هدـیقع  نیا 

نیا لیلد  دننک . یم  تموکح  تعجر و  ناملاظ ,  زا  ماقتنا  تهج  ناشنارای ,  نیسح 7و  ماما  نانمؤملاریما 7و  ترضح  لثم  صلاخ  نانمؤم 
تسا هدمآ  تایاور  نیا  زا  یخرب  رد  دنک . یم  لقن  قداص 7 ماما  زا  ربتعم  دنس  اب  راونالاراحب  رد  یسلجم  ءهمالع  هک  تسا  یتایاور  یعدم 

هک دسر  یم  ثیدح  تسیود  دودـح  هب  نآ  تایاور  ءهرامـش  تسا و  رتاوتم  تعجر  ثیداحا  ج 53 ص 52  راونالاراحب , یقروا 1. پـ :.)( )
ج 53 ص 122 رالاوناراحب , یقروا 2. پـ .)( ) دنا هدروآ  ار  اه  نآ  باتک  هاجنپ  زا  شیب  رد  مالعا  ياملع  تاقث و  نایوارزا  رفن  دنچ  لهچ و 

نامیا هک  دـننک  یم  تشگزاـب  یهورگ  اـهنت  دراد و  یـصوصخ  ءهبنج  هکلب  تسین ,  یمومع  تعجر  میناوخ :  یم  تیاور  رد  لاـح  ره  هب 
تایرورـض زا  هن  تسا ,  هعیـش  بهذـم  تایرورـض  زا  تعجر  ص 39  ج 53  راونالاراحب , یقروا 3. پـ . ) دـنراد صلاخ  كرـش  ای  صلاخ 

هعیش هکلب  دور , یمن  نیب  زا  نارگید  اب  یمالسا  توخا  ءهتشر  دنیآ و  یمن  رامش  هب  رفاک   , تعجر نارکنم  هعیش  رظنم  زا  نیاربانب  مالـسا ; 
ترضح تداهش  دروم  رد   562 ج 15 ص 546 ـ هنومن ,  ریسفت   . هل یقروا 4 پـ .)( ) دهد یم  همادا  دوخ  ءهدـیقعزا  یقطنم  یلقع و  عافد  هب 

ش 70ـ هزوح ,  ءهلجم  یقروا 5.ر.ك :  پـ . ) دسر یم  تداهش  هب  دساف  ینز  تسد  هب  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  عبانم  زا  یخرب  رد  تجح 7
65و ص 293 71 ص 23 ـ

يارب دنوادخ  زا  ار  ترضح  جرف  رد  لیجعت  هشیمه  دریگیم ، ارف  ار  ناهج  متس  ملظ و  "ع " نامز ماما  روهظ  نامز  رد  میدقتعم  هک  نیا  دوجو  اب  ارچ 
زا دوشیم و  ناتـسلگ  ایند  اقآ  روهظ  اب  میراد  داقتعا  یفرط  زا  روطچ  مینکیم ؟ شـشوک  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  میناهاوخ و  ملظ  هب  نداد  ناـیاپ 

یفرط

شسرپ
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زا ار  ترـضح  جرف  رد  لیجعت  هشیمه  دریگیم ، ارف  ار  ناهج  متـس  ملظ و  "ع " نامز ماما  روهظ  ناـمز  رد  میدـقتعم  هک  نیا  دوجو  اـب  ارچ 
ایند اقآ  روهظ  اـب  میراد  داـقتعا  یفرط  زا  روطچ  مینکیم ؟ شـشوک  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  میناـهاوخ و  ملظ  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  دـنوادخ 

؟ دسریم نایاپ  هب  ایند  درک ، روهظ  اقآ  یتقو  دنیوگیم  یفرط  زا  دوشیم و  ناتسلگ 

خساپ

روهظ یماگنه  ترضح  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  متس  ملظ و  ندرب  نیب  زا  يارب  شـشوک  یعـس و  زین  جع ) ) نامز ماما  جرف  رد  لیجعت  يارب  اعد 
هک تسین  نیا  شیاـنعم  روـهظ  تقو  رد  روـج  ملظ و  زا  اـیند  ندـش  رپ  اریز  دـنرادن ، تاـفانم  دـشاب ، متـس  مـلظ و  زا  رپ  اـیند  هـک  دـنکیم 

هزرابم دننکن . شالت  ناملاظ  تموکح  ملظ و  ندیچرب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رماو  هعماج  حالـصا  يارب  روهظ  نارظتنم  ناناملـسم و 
راظتنا تبیغ ، رـصع  رد  نایعیـش  فیاـظو  زا  یکی  نیا  رب  نوزفا  تسا . ناملـسم  ره  هفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  متـس و  ملظ و  اـب 
دوجوم عـضو  زا  ناـسنا  ینعی  لـک  حلـصم  ندوـب  رظتنم  ( 1" .) تسا جرف  راـظتنا  متّما  لاـمعا  نیرتـالاب  : " دومرف (ص ) ادـخ لوـسر  تسا .

هک دوشیم  مولعم  هنرگو  دوش  هزراـبم  نآ  اـب  هک  دـبلطیم  دوجوم  عضو  زا  ندـش  یـضاران  دـشاب . رتهب  عضو  ناـهاوخ  دـشاب و  یـضاران 
رـصنع ود  زا  بّکرم  عقاو  رد  یناهج  حلـصم  مایق  و  جع ) ) يدـهم ترـضح  تلادـع  قح و  تموکح  راظتنا  یـسپ  تسین . یعقاو  یتیاضران 
راظتنا هنوگ  نیا  تسا . ندوب  يرتهب  عضو  ناهاوخ  تابثا  رصنع  دوجوم و  عضو  اب  یگناگیب  یفن ، رصنع  تابثا . رصنع  یفن و  رصنع  تسا :

، دنک هزرابم  نآ  اب  یتح  دیامن و  كرت  ار  داسف  ملظ و  لماوع  اب  یگنهامه  يراکمه و  هنوگ  ره  ترضح  رظتنم  هک  دوشیم  نآ  همشچرس 
هدامآ نآ  رد  تکرـش  و  جع ) ) دوعوم يدهم  یناهج  تموکح  نتفرگ  لکـش  يارب  يونعم  يدام و  یمـسج و  یحور و  رظن  زا  ار  دوخ  زین 
یتقو (ع ) نامز ماما  هک  میراد  داقتعا  (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زا  هدیسر  ثیداحا  ساسا  يارب  سپ  لماک . شاب  هدامآ  ینعی  راظتنا  دیامن .

ریگارف لدع  هک  یناهج  رد  و  جع ) ) رصع یلو  ترـضح  رـضحم  رد  یگدنز  نوچ  دشاب . هتفرگ  ارف  متـس  ملظ و  ار  ایند  هک  دننکیم  روهظ 
ناملسم ره  هفیظو  نوچ  زین  مینکیم . اعد  ترضح  جرف  رد  لیجعت  يارب  تسا ، نافعضتسم  ناناملـسم و  همه  يوزرآ  دشاب ، مکاح  نآ  رد 
تایاور زا  مینکیم . هزرابم  يزادـنارب  ملظ  يزوس و  متـس  يارب  تسا ، ملظ  متـس و  اب  هزرابم  لماک و  یگدامآ  راـظتنا و  تبیغ ، رـصع  رد 

مدرم رتشیب  هکلب  دنـشاب ، داسف  ناـهاوخ  رگمتـس و  مدرم  رتشیب  هک  نآ  هن  تسا ، نارگمتـس  اـب  هبلغ  روهظ ، ناـمز  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا 
ار یهابت  داسف و  اهنآ  تسا و  نادساف  نارگمتـس و  ناملاظ و  اب  هبلغ  دنرادن و  تلادع  قّقحت  يارب  یفاک  يورین  اما  دنا ، تلادـع  ناهاوخ 
رد هک  ینید  تابجاو  دوخ و  هفیظو  ماجنا  زا  ار  ام  دـتفایم ، قافتا  هچنآ  زا  ام  یهاگآ  هک  نیا  ینایاپ  هتکن  دـناهداد . شرتسگ  اـج  همه  رد 
ام هچ  رگا  یهاوخ و .... تلادع  رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هب  رما  متـس ، اب  هزرابم  دننام  دراد ، مین  زاب  تسا ، هدـش  مزال  بجاو و  مالـسا  نید 

میناوتیم لقادـح  اما  تفر ، دـهاوخ  نیب  زا  اهنت  ترـضح  روهظ  اب  هک  میدـقتعم  میربب و  نیب  زا  ار  ملظ  داسف و  ياههشیر  ماـمت  میناوتیمن 
لقع هکلب  هدـمآ ، مالـسا  نید  رد  اهنت  هن  نیا  و  میهد ، تاجن  ار  دوخ  لقادـح  هدرک ، ظـفح  داـسف  یگدولآ و  زا  ار  دوخ  یگدـنز  طـیحم 

ایآ اما  مینک ، حالـصا  تسا  دساف  مینکیم و  یگدنز  نآ  رد  هک  ار  ياهعماج  میناوتیمن  مینادب  هک  نیا  دننام  دـنکیم ، مکح  نآ  رب  ناسنا 
حالصا هار  رد  ای  مینک ، تسرد  میناوتیمن  ار  هعماج  هک  لیلد  نیا  هب  مینک ؟ حالصا  ار  نامدوخ  هداوناخ  ای  هدرک  حالصا  ار  نامدوخ  دیابن 
هتـسیاش راکوکین و  ياهناسنا  دـیاب  هک  نیا  تیاهن  رد  مینک . حالـصا  میناوتیمن  ار  ناهج  نوچ  مینکن ، تکرح  نامدوخ  هعماج  روشک و 

رد یگدامآ  داجیا  نآ  هار  دنـشاب و  ملظ  ندرک  نک  هشیر  يارب  ترـضح  رانک  رد  ات  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  یفاک  هزادـنا  هب  روهظ  نامز  رد 
ره دسریم ، نایاپ  هب  بانج  نآ  روهظ  زا  دعب  دوشیم و  ناتـسلگ  جع )  ) دوعوم يدهم  روهظ  زا  سپ  ایند  دیاهتفگ  هک  نیا  تسا . اهناسنا 

روهظ ترـضح  هکلب  دوش ، مین  ققحم  روهظ  زا  سپ  هلـصافالب  ایند  ندیـسر  ناـیاپ  هب  اریز  دـنرادن ، مه  اـب  تاـفانم  یلو  تسا ، تسرد  ود 
هتـشارفارب ار  تلادـع  مچرپ  زین  دـناشنیم . تلذ  كاخ  هب  ار  ناملاظ  ناشک و  ندرگ  نایغاط و  ناـیغای و  دـنیچیم و  رب  ار  ملظ  دـنکیم و 
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نافعـضتسم هژیو  هب  نایناهج  هب  ار  لدع  تموکح  هیاس  رد  نیریـش  افـص و  اب  یگدنز  هزم  دنکیم و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دـنکیم و 
هک نیا  ددرگیم  نشور  اج  نیا  زا  دنکیم . ادیپ  همادا  لدع  تموکح  ترـضح  زا  سپ  و  ( 2 ،) دنکیم تموکح  لاس  نایلاس  دناشچیم و 

. دسریمن رخآ  هب  ایند  دنکن ، روهظ  ترـضح  ات  هک  تسا  نیا  شیانعم  دسریم ، نایاپ  هب  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  ایند  دوشیم  هتفگ 
ص 381؛ ج 7 ، هنوـمن ، ریـسفت  . 1 اـهتشون : یپ  تسین . موـلعم  ًاـقیقد  روـهظ ، زا  سپ  تدـم  هـچ  یلو  تـسا ، روـهظ  زا  سپ  اـیند  ناـیاپ 

ص 487. رثألا ، بختنم  یفاص ، هَّللا  فطل  . 2 ص 137 . ج 13 ، راونألاراحب ،

؟ تسا تیودهم  هب  داقتعا  ءوس  راثآ  زا  تیودهم  نایعدم  ندمآ  دیدپ  ایآ 

شسرپ

؟ تسا تیودهم  هب  داقتعا  ءوس  راثآ  زا  تیودهم  نایعدم  ندمآ  دیدپ  ایآ 

خساپ

ای صخـش  يرـصع  ره  رد  تسا . ناناملـسم  خیرات  لوط  رد  یپایپ  ياهبالقنا  تیودـهم ، هب  داقتعا  ءوس  راثآ  زا  : " دـیوگیم نیما  دـمحا 
، دناهتفریذپ ار  اهنآ  توعد  زین  یهورگو  هدومن  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  رظتنم ، يدهم  مان  ندیـشک  كدی  ابو  هدـش  ادـیپ  یـصاخشا 

یکش ًالّوا : خساپ : یقرواپ } ص 244 . ج 3 ، مالسالا ، یحض  یقرواپ .  ... " . } دناهدش یمالـسا  هعماج  رد  تالکـشم  ثعاب  تهج  نیا  زاو 
هک هدوب  املع  هدـهع  هب  نآ  هانگ  یلو  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  یمالـسا  هعماج  رد  تیودـهم  نیغورد  نایعدـم  هیحاـن  زا  یتالکـشم  هک  تسین 

، هیـضق لصا  زا  صحفت  نودب  هک  تسا  مدرم  زا  هانگ  زینو  دناهدرکن . نیعم  ار  روهظ  طیارـشو  مئالعو  هدرکن  فیرعت  ار  ترـضح  تسرد 
هنوـگ نیا  اـب  هلباـقم  هار  ًاـیناث : تسا . رادروـخرب  یناـیاش  تاـکرب  زا  تیودـهم  هیـضق  لـصا  هنرگو  دـناهدروخ . ار  دارفا  هنوـگ  نیا  بیرف 
هچرگ ًاثلاث : درک . هلباقم  ایبنا  توبن  لصا  اب  دـیاب  زین  توبن  نایعدـم  اب  هلباقم  تهج  هب  هنرگو  تسین ، مّلـسم  ياهدـیقع  راـکنا  اـهفارحنا ،

شـشوکو ع )  ) يدـهم ترـضح  تایانعو  دـنوادخ  فطل  هب  یلو  دـناهداد ، بیرف  ار  مدرمو  هداد  نـالوج  يزور  دـنچ  تیودـهم  نایعدـم 
. دناهدش درط  هعماج  زاو  هدش  المرب  اهنآ  هلیحو  رکم  املع ، ناوارف 

؟ درادیم زاب  لمع  زا  ار  ناسنا  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 

شسرپ

؟ درادیم زاب  لمع  زا  ار  ناسنا  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 

خساپ

هب لیام  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  یمالسا  هعماج  رد  ع )  ) يدهم روهظ  راظتناو  تیودهم  هب  داقتعا  ءوس  راثآ  زا  : " دنیوگیم یخرب  لوا  خساپ 
رب تسد  ناناملسم  هک  تسین  نیا  ع )  ) دوعوم يدهم  راظتنا  حیحص  يانعم  خساپ : ... " درادیم . زاب  هزرابمو  لمع  زاو  هدومن  ادخ  هب  لکوت 
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اذلو دنـشاب . وا  روهظ  زاسهنیمزو  هدرک  لمع  دوخ  ینید  فیاظو  هب  هکنآ  نودب  دنرب ، رـس  هب  ع )  ) يدـهم راظتنا  هبو  هتـشاذگ  تسد  يور 
رظتنم صخـشو  دراد  یلمع  هبنج  راـظتنا  هک  دوشیم  مولعم  تسا . هدـش  هدرمـشرب  لاـمعا  نیرتهب  زا  جرف " راـظتنا   " یمالـسا تاـیاور  رد 

نیغورد نایعدـم  هیحاـن  زا  یتالکـشم  هک  تسین  یکـش  ًـالّوا : مود  خـساپ  دـنادرگیم . یجنم  روهظ  هداـمآ  زین  لـمع  ثیح  زا  ار  شدوخ 
طیارشو مئالعو  هدرکن  فیرعت  ار  ترـضح  تسرد  هک  هدوب  املع  هدهع  هب  نآ  هانگ  یلو  تسا ، هدمآ  دیدپ  یمالـسا  هعماج  رد  تیودهم 

لـصا هنرگو  دـناهدروخ . ار  دارفا  هنوگ  نیا  بیرف  هیـضق ، لـصا  زا  صحفت  نودـب  هک  تسا  مدرم  زا  هاـنگ  زینو  دـناهدرکن . نیعم  ار  روهظ 
تهج هب  هنرگو  تسین ، مّلسم  ياهدیقع  راکنا  اهفارحنا ، هنوگ  نیا  اب  هلباقم  هار  ًایناث : تسا . رادروخرب  ینایاش  تاکرب  زا  تیودهم  هیضق 
بیرف ار  مدرمو  هداد  نالوج  يزور  دنچ  تیودـهم  نایعدـم  هچرگ  ًاثلاث : درک . هلباقم  ایبنا  توبن  لصا  اب  دـیاب  زین  توبن  نایعدـم  اب  هلباقم 

درط هعماـج  زاو  هدـش  ـالمرب  اـهنآ  هلیحو  رکم  اـملع ، ناوارف  شـشوکو  ع )  ) يدـهم ترـضح  تاـیانعو  دـنوادخ  فطل  هب  یلو  دـناهداد ،
. دناهدش

؟ تسا نامیا  تایرورض  زا  نامز  نیا  ات  وا  دوجوو  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  هب  داقتعا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نامیا  تایرورض  زا  نامز  نیا  ات  وا  دوجوو  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تدالو  هب  داقتعا  ایآ 

خساپ

. تسا نامز  ره  رد  تجح  دوجو  ترورـضو  نامز ، ره  رد  تماما  هب  داقتعاو  نامیا  ساسا  رب  ع )  ) يدـهم ماـما  دوجوو  تدـالو  هب  داـقتعا 
هب دـقتعم  دراد  ياهدـیقع  نینچ  هک  یـسک  تسین ، تجح  زا  یلاخ  ینامز  چـیه  نیمزو  تسا  نید  لوصا  زا  تماـما  هک  تسا  دـقتعم  هعیش 

دنهاوخ تمایق  زور  ات  یپایپ  هک  دنرفن  هدزاود  ناشیا  زا  دعب  ناماما  ص )  ) مرکا ربمایپ  ّصن  قباطم  اریز  تسا . ع )  ) يدهم ترضح  تدالو 
ماما تماما  یعیـش ، هعماج  زین  خـیرات  ثیح  زاو  دـناهدومن . حیرـصتو  ّصن  دوخ  زا  دـعب  ماـما  رب  ناـماما  زا  کـی  ره  رگید  یفرط  زاو  دوب .

هتـشاد ندرگ  رب  ار  وا  تعیبو  دسانـشب  ار  دوـخ  ناـمز  ماـما  دراد  هفیظو  سک  ره  هک  مـینادیم  رگید  یفرط  زا  دـناهتفریذپ . ار  ع )  ) يدـهم
هب تبیغ  رد  یعناومو  طیارـش  تهج  هب  هچرگ  تسا ، يرورـض  ع )  ) يدهم ترـضح  نامز ، ماما  دوجوو  تدالو  هب  داقتعا  هجیتن  رد  دشاب .

. دربیم رس 

؟ دراد نایعیش  جرف  رد  يریثأت  هچ  جرف  لیجعت  يارب  اعد 

شسرپ

؟ دراد نایعیش  جرف  رد  يریثأت  هچ  جرف  لیجعت  يارب  اعد 

خساپ
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رد باتش  يارب  " " ؛ مکجرف کلذ  ّنإف  جرفلا ، لیجعتب  ءاعدلا  اورثکأ  : " دسیونیم بوقعی  نب  قاحسا  ياهلاؤس  باوج  رد  ع )  ) نامز ماما 
." تسا نآ  رد  امـش  جرف  اـنامه  یقرواـپ } ح 4 . ص 485 ، ج 2 ، نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  {؛ دـینک اعد  رایـسب  لـماکو ، یقیقح  شیاـشگ 
هک ینامز  اتو  ددرگیم ، ققحم  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  هیاس  رد  اـههنتفو  اـهيراتفرگ  ماـمت  زا  نایعیـش  شیاـشگو  جرف  هک  مینادیم 

نامز هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  تسا . روجو  ملظ  نامکاح  يّدـعتو  ملظو  راـشف  تحت  هعیـش  دربیم  رـس  هب  تبیغ  رد  ترـضح 
ترـضح نآ  جرف  رد  لیجعت  لماوع  زا  یکیو  تسا ، ریخأتو  میدـقت  لـباق  ینعی  دوشیم  عقاو  ءادـب "  " قلعتم ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ 

بلقو نابز  اـب  دـیاب  ناـسنا  دوب . دـهاوخن  رثؤم  نآ ، ققحت  يارب  يزاـس  هنیمزو  یبلق  تساوخرد  نودـب  اـعد  هک  مینادیم  تسا . اـعد  (ع ،)
. دشاب دوخ  هتساوخ  زاسهنیمز  مه  لمع  ردو  دبلطب ،

؟ دراد يراثآ  هچ  دالیم  ياهنشج 

شسرپ

؟ دراد يراثآ  هچ  دالیم  ياهنشج 

خساپ

يزور رد  نایعیش  هلاس  ره   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یتاکربو  راثآ  ع )  ) يدهم ترضح  دالیم  دوبدایو  مسارم  ییاپرب 
ییاپرب  - 2 دننکیم . هدنز  اهلد  رد  ار  وا  دای  ترـضح  هب  تبـسن  ناشتدارا  زاربا  اب  هدش  عمج  مه  رود  ع )  ) يدهم ترـضح  دای  هب  صاخ 

هک ییاـهنشج  رد   - 3 درک . دـهاوخ  تیبثت  ار  ترـضح  روهظو  دوجو  هب  داقتعاو  هتـشاذگ  یـصاخ  رثا  ناـسنا  ناورو  حور  رد  اـهنشج 
رتکیدزن ادخ  هب  ترضح  هب  یّـسأت  اب  مدرم  هجیتن  ردو  دوشیم  هداد  حیـضوتو  حیرـشت  ترـضح  نآ  لیاضفو  تالامک  ددرگیم  رازگرب 

زا افعض  نیا  زا  یهورگو  دنـسریم  ماعطا  باوث  هبو  هدرک  دونـشخ  ار  مدرم  لد  ینیریـش  شخپو  ماعطا  اب  سلاجم ، نآ  رد   - 4 دنوشیم .
. مییامن توعد  وا  تاروتسدو  ادخ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یبسانم  تصرف  مسارم  نیا   - 5 دنربیم . زین  يدام  هرهب  سلاجم  نیا 

. دوش یم  هدید  تسا  جع  نامز  ماما  رظتنم  هک  یصخش  رد  يا  هدهاشم  لباق  جیاتن  راثآ و  هچ 

شسرپ

. دوش یم  هدید  تسا  جع  نامز  ماما  رظتنم  هک  یصخش  رد  يا  هدهاشم  لباق  جیاتن  راثآ و  هچ 

خساپ

ققحت راظتنا  تسا ، یناسنا  هعماج  حطس  رد  يدیحوت  تموکح  لیکـشت  راظتنا  تسا ، مالـسا  یناهج  تموکح  راظتنا  عقاو ، رد  جرف  راظتنا 
« ندرک اعد  نتـسشن و   » يانعم هب  هن  راظتنا »  » نیارباـنب تسا . نادـحوم  ناـنمؤم و  تلود  نیمز و  تثارو  راـظتنا  تسا ، عاـمتجا  رد  تلادـع 

ریگارف يدـیحوت  نید  کـی  ناونع  هب  ار  مالـسا  نید  رتـهب  هچ  ره  میـشوکب  ینعی  راـظتنا  ندرک ،» اـعد  نتـساخرب و   » ینعی راـظتنا » ، » تسا

زا 1779تیودهم هحفص 835 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رظتنم ناسنا  رد  هدهاشم  لباق  جیاتن  راثآ و  تسا  جـع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  يارب  يزاسهنیمز  نامه  نیا  میزاسب ، میمهفب و  میـسانشب ،
نداد بیترت  تیصخش و  يزاس  دننامه  و  تیخنس ، یکیدزن ، قیرط  زا  رگم  دوش  یمن  رـسیم  یگدامآ  نیا  تسا و  روهظ  يارب  وا  یگدامآ 

، شراـکفا تسا ، يدوجو  هبترم  هس  ياراد  یناـسنا  ره  یلک  روط  هب  دـشاب . جـع ) ) ترـضح نآ  تیاـضر  دروم  هک  ناـنچنآ  دوخ  یگدـنز 
اهنت مه  یناسنا  ره  هب  یکیدزن  طابترا و  ع .)  ) نیموصعم تارـضح  یتح  تسین ، ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  یناسنا  چیه  شلامعا و  شتافص و 

، راکفا ادـتبا  دـشوکب  هک  نیا  زج  درادـن  ياهراچ  دوش ، کیدزن  يرگید  ناسنا  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  ینعی ، تسا  نکمم  قیرط  نیمه  زا 
برق هک  دشوکب  سپس  دیامن و  گنهامه  صخش  نآ  اب  يرکف  تهج  زا  ار  شیوخ  دیامن و  ییاسانش  ار  صخـش  نآ  رکفت  زرط  اهرواب و 

یقیرط نیرتهب  نیا  دیامن و  يزاسدننامه  بوبحم  صخش  نآ  دوخ و  نایم  یقالخا  تالامک  تافص و  تهج  زا  ینعی ، دیامن  ادیپ  یتافص 
نیمه هب  عضو  مه  جـع )  ) رـصع ماما  هب  یکیدزن  دروم  رد  دـیامنیم . کیدزن  وگلا  لماک  ناسنا  کی  هب  ار  لامک  بلاـط  ناـسنا  هک  تسا 

، تالامک تافص ، اهرواب ، داقتعا ، تیفیک  ادتبا  میراد  هفیظو  ع )  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  وریپ  هعیش و  کی  ناونع  هب  ام  تسا . لاونم 
کیدزن ناـشیا  هب  ار  دوخ  ياـهرواب  تافـص و  یگدـنز ، میـشوکب  دـعب  هبترم  رد  مییاـمن و  ییاسانـش  ار  تارـضح  نآ  شنک  شنم و  عون 

جرف راظتنا  نیاربانب  تسا . جع )  ) يدهم هب  یگتسبلدو  دیما  جرف ، راظتنا  زا  دوصقم  میشاب .  اهنآ  یعقاو  وریپ  هعیش و  قیرط  نیا  زا  ات  مییامن 
دوخ هک  ياهنوگ  هب  تسا . شخبكرحت  نیرفآورین و  روآدـهعت ، هدـنرادهگن ، هدـنزاس و  يراـظتنا  يرهطم ، دیهـش  ریبـعت  هب  نید  دوصقم 
ملظ دشر  هب  کمک  يانعم  هب  راظتنا  هک  دننکیم  ریوصت  ياهنوگ  هب  ار  تیودهم  هشیدـنا  اطخ  هب  یخرب  تسا . یتسرپقح  تدابع و  یعون 

يدهم هب  قشع  راظتنا و  نیاربانب  تسا ، هناگیب  نید  فدـه  اب  يروما  نینچ  کشیب  هک  یلاح  رد  دـشابیم  هانگ  زا  ایند  ندـشرپ  داسف و  و 
رتشیب و هچ  ره  ات  درادیماو  ار  ناسنا  هک  تسا  یلماع  دـیما  قشع و  نیا  ایند  رد  اهیبوخ  همه  هماـقا  دـیما  اـهیبوخ و  همه  هب  قشع  ینعی ،

عبانم دراد . يرتشیب  هعلاطم  هب  زاین  عوضوم  نیا  رد  ثحب  تسا .  نیرفآتیلوؤسم  جرف  راظتنا  سپ  درادرب ، مدـق  اـهیبوخ  هار  رد  رتمکحم 
-2 تسا .) هتخادرپ  راظتنا  يانعم  هب  ًاساسا  باتک  نیا   ) نارهت اردـص ، يرهطم ، دیهـش  يدـهم ، بـالقنا  ماـیق و  - 1 تسا : دیفم  رایـسب  ریز 
هتخادرپ و جع )  ) يدهم ماما  نوماریپ  اهثحب  زا  ياهعومجم  هب  رثا  نیا   ) 1375 مق ، یمالسا  تاراشتنا  یفاصهللاتیآ ، تیودهم ، تماما و 

یمیکح اضر  دمحم  داتسا  برغم  دیشروخ  - 3  ( 398 صص 351 - ج 1 ، تسا ، باتک  ياهلصف  زا  یکی  زین  راظتنا  ثحب  صوصخ 

؟ تسیچ یشیدنا  ماجرف  دیاوف 

شسرپ

؟ تسیچ یشیدنا  ماجرف  دیاوف 

خساپ

دیاوف نیا  زا  یضعب  هب  اهنت  ور  نیا  زا  دجنگیمن . راتشون  نیا  رد  نآ ، یلیصفت  حرش  شرامش و  هک  دراد  يددعتم  دیاوف  یشیدنا ،» ماجرف  »
بناج دشوکیم  دشیدنیب ، دوخ  ماجرف  تبقاع و  هب  هک  یـسک  اریز  دش ؛ دهاوخ  یـشیدنا  رود  بجوم  یـشیدنا  ماجرف  . 1 مینکیم : هراشا 

ات دنکیم  راداو  ار  ناسنا  راک ، نایاپ  رخآ و  هراب  رد  يرکف  هغدغد  هشیدنا و  نیا  ددرگن . ررض  نارسخ و  راچد  ات  دنک  تاعارم  ار  طایتحا 
ترـضح هک  نانچ  دروآیم . ناغمرا  هب  وا  يارب  ار  یماک  نیریـش  يزوریپ و  ًارهق  طایتحا ، هعلاطم و  نیا  دشیدنیب و  رتشیب  راک ، بناوج  رد 

رفعج دیـس  رتـکد  همجرت  هغالبلاجـهن ، «. يأر نتخادـنا  راـک  هـب  رد  یـشیدنا  رود  تـسا و  یـشیدنارود  هـب  يزوریپ  : » دـناهدومرف (ع ) یلع
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، تعیبط یتسه ، ماظن  هب  يدیدج  يدـج و  شرگن  اب  یمدآ  هک  ددرگیم  ثعاب  یـشیدنا  ماجرف  . 2 ص 369 . راصق 48 ، تاملک  يدیهش ،
یهاگآ ادـخ  یهاگآ و  ناهج  یهاگآ ، دوخ  هب  ار  ناسنا  یـشیدنا  تبقاـع  رگید ، ناـیب  هب  دـشیدنیب . تعیبط  ناـسنا و  ادـخ ، هطبار  دوخ و 

اجک هب  هتفرگ و  رارق  اجک  رد  هدـمآ ، اجک  زا  هک  ناـهج -  اـب  شاهطبار  رد  دوخ ، هب  یهاـگآ  یـسانشدوخ و  وترپ  رد  هک  ارچ  دـناشکیم ؛
هک ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  : » دـناهدومرف (ع ) یلع ترـضح  هک  روط  نامه  دوشیم - ؛ هدـنز  ناسنا  رد  ییوج  تقیقح  درد  دوریم ؟
هک یتقو  دهدیم . قوس  یسانشماجرف  هب  ار  ناسنا  یـشیدنا  ماجرف  . 3 مکحلاررغ . »؟ دوریم اجک  هب  تسا ؟ اجک  رد  هدمآ ؟ اجک  زا  دـنادب 

ییاهن فدـه  تخانـش  يوس  هب  یعیبط  روط  هب  تخاس ؛ نورقم  یهاگآ  دوخ  یـشیدنارود و  اـب  ار  نآ  دیـشیدنا و  دوخ  تبقاـع  هب  ناـسنا 
، یهاگآ دوخ  یعون  اب  مأوت  يرگنرود  مزح و  طایتحا ، اب  ناسنا  یگدنز ، نایاپ  ماجرف و  هغدـغد  هب  هّجوت  اب  تقیقح  رد  دوشیم . هدیـشک 
هچ رد  نتفر ، وس  مادک  هب  ندرک ، تکرح  هنوگچ  نتـسیز ، هنوگچ  دوخ ، ییاهن  لامک  تخانـش  تمـس  هب  یهاگآ ، ادخ  یهاگآ و  ناهج 

اهتیلاعف و هب  نداد  تهج  رد  یـساسا  شقن  فدـه ، تخانـش  دوشیم . هتخیگنارب  ندرب ، راک  هب  ار  ییاـهزیچ  هچ  نتفرگ و  رارق  يریـسم 
رادرک و دسانـشیمن ، يداـم  یگدـنز  زا  رتارف  ار  یلاـمک  اـیند و  تذـل  زج  یفدـه ، هک  یـسک  دـنکیم . اـفیا  اـهراک  شنیزگ  باـختنا و 
فدـه و هک  یـسک  اما  ددرگ . نیمأت  شاییوس  نیا  ياههتـساوخ  يدام و  ياهزاین  اـهنت  هک  دـنکیم  میظنت  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  ياـهراتفر 
ره هک  دـنکیم  ارجا  یحارط و  ياهنوگ  هب  ار  شایگدـنز  همانرب  ًارهق  دـنکیم ، وجوتسج  يدام  ناهج  نیا  قوف  ار  دوخ  ییاـهن  دوصقم 

يارب انیب  ان  دریگ و  هشوت  ایند  زا  انیب  : » دناهدومرف (ع ) یلع ترـضح  دشاب . دـنمدوس  شاییوس  نآ  ییاهن و  دوصقم  يارب  رتشیب ، رتهب و  هچ 
دناد هکناز  رب  دید  نوزفا  هک  دراک  وا  رتدج  رتدوعـسم  وا  رتنیب  نایاپ  هک  ره  ص 132 . هبطخ 133 ، هغالبلا ، جهن  «. دروآ مهارف  هشوت  ایند 

تایبا 2988-2989. مراهچ ، رتفد  يونثم ، نتشادرب  رشحم و  رهب  تسه  نتشاک  ناهج  نیاک 

؟ دراذگب ام  رد  يرثا  هچ  دیاب  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  هب  يهدیقع 

شسرپ

؟ دراذگب ام  رد  يرثا  هچ  دیاب  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  هب  يهدیقع 

خساپ

لیکـشت اهمتـس و  اهملظ و  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  ترـضح  نآ  ادخ  هک  یگژیو  نیا  اب  ًاصوصخم  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  دوجو  هب  داقتعا 
زا یکی  دشاب . هتشاد  یلدع  رظن  زا  ناسنا  یگدنز  رد  یناشخرد  راثآ  جیاتن و  دناوتیم  تسا  هدرک  هریخذ  ناهج  رد  دحاو  لدع  تموکح 
ایند يو  روهظ  وترپ  رد  دنکیم  مایق  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  هک  دسریم  ارف  يزور  دراد  هدیقع  هک  ياهعیـش  تسا  جرف  راظتنا  جیاتن /  نآ 

توافتیب اهمتـس  اـهملظ و  هب  تبـسن  نیتسار  داـقتعا  نیا  اـب  دـنادیم  یمارگ  نآ  روهظ  رظتنم  ار  نتـشیوخ  ددرگیم و  داد  لدـع و  زا  رپ 
ارب ییاناوت  ّدحرس  ات  هکلب  درادیم  رانکرب  متس  فارحنا و  زا  ار  دوخ  اهنت  هن  دربیم و  جنر  متـس  یکاپان و  ّتیـصعم و  هانگ و  زا  وا  تسین 
هب دیما  يو  ياهيراکادف  اهـشالت و  نیا  هناوتـشپ  دنکیم و  هزرابم  شالت و  اهفارحنا  اهداسف و  اهیکاپان و  ندـب  نیب  زا  متـس و  ملظ  عفد 

. تسا گرزب  حلصم  نآ  مایق  و  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  تموکح  روهظ 

؟ تسا هتشاد  هگن  نامز  ماما  روهظ  رظتنم  ار  مدرم  دنوادخ  ارچ 
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شسرپ

؟ تسا هتشاد  هگن  نامز  ماما  روهظ  رظتنم  ار  مدرم  دنوادخ  ارچ 

خساپ

ورگ رد  تسا  يداقتعا  راظتنا  دـباییم ، مّسجت  صاخ  يرادرک  بلاق  رد  رظتنم ، ناسنا  یگدـنز  رد  هک  لمع ، هب  روراب  تسا  يرواب  راظتنا 
، اهلمع نیرترب  اهزمحا  لامعالا  لضفا  دـیامرفیم : ص )  ) مرکا لوسر  دـنکیم . باـجیا  راـظتنا  گـنهرف  هک  هچنآ  هب  ندرک  لـمع  لـمع ،

نیا هجیتن  (. 2 ،) تسا جرف  راظتنا  اهلمع ، نیرترب  جرفلا  راظتنا  یتما ، لامعا  لضفا  دناهدومرف : رگید  ياج  رد  و  (. 1 ،) تساهنآ نیرتتخس 
ییارچ مضه  راظتنا "  " یگژیو فشک  دوشیم . بوسحم  یعرـش  فیلاکت  نیرتراوشد  زا  راظتنا  هک  تسا  نآ  تیاور  ود  اـی  همدـقم و  ود 
یـسک ناسب  ام  رما  رظتنم  هللا  لیبس  یف  همدب  طحـشتملاک  انرمال  رظتنملا  دیامرفیم : ع )  ) یلع دـنکیم . رتناسآ  ار  نارظتنم  شاداپ  تمظع 

مایق و راظتنا  نارظتنم ، یعطق  هفیظو  تسا و  راظتنا  یلـصا  رهوج  هشیمه  یگداـمآ  (. 3 ،) دشاب هدـیتلغ  دوخ  نوخ  هب  ادـخ  هار  رد  هک  تسا 
رویز هب  دیاب  رظتنم  درف  اوقت : تلادع و  هب  یگتـسارآ  - 1 رد : یگدامآ  دهاوخیم ، نیشیپ  یگدامآ  نتشاد ، رـس  رد  ار  جع )  ) يدهم روهظ 

ار بانج  نآ  بتکم  راتفر و  هک  تسا  یـسک  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  قیدـص  یعقاو و  وریپ  دـشاب  هتـسارآ  ییاـسراپ  اوقت و  تلادـع ،
یلع ۀیقب  ّدشا  مهدحال  دیامرفیم : يدهم  نارظتنم  نیدت  تدهاجم و  جوا  فیـصوت  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دـهد . رارق  دوخ  یلمع  يوگلا 

رب هک  یـسک  زا  شیب  ناشیا  زا  کی  ره  یجدـلا . حـیباصم  کئلوا  اضغلا ، رمج  یلع  صباقلاک  وا  ءاملظلا ، ۀـلیللا  یف  داـتقلا  طرخ  نم  هنید 
ربص تسد  فک  رد  غاـت  تخرد  بوچ  نازوس  شتآ  يرادـهاگن  اـی  کـیرات  بش  رد  یلاـخ  تسد  اـب  راـخ  تخرد  ندـنک  تسوپ  رجز 

يدرف رگا  (. 4 ،) دـنایناملظ ياهبش  رد  تیادـه  غارچ  ناـنآ  هک  یتسار  هب  دزرویم ، يرادـیاپ  تماقتـسا و  دوخ  يرادـنید  رد  دـنکیم 
، دوخ یناسفن  ياوق  نایم  رد  لداعت  داجیا  اب  دروآ و  دـیدپ  دوخ  رد  ار  تلادـع  هکلم  یهلا ، ياورپ  تیاعر  یـصاعم و  زا  بانتجا  اب  دـناوتب 
، تسا قلطم  بان و  لدـع  رارقتـسا  رـصع  هک  روهظ  رـصع  رد  دـناوتیم  هاگنآ  دزاـس ، هنیداـهن  دوخ  دوجو  رد  ار  یقـالخا  تاـیح  ناـکرا 

تماقتـسا دیاب  رظتنم  درف  يرادـیاپ : يرابدرب و  هب  یگتـسارآ  - 2 دزاس . گنهامه  يودهم  يدـیحوت  ندـمت  نیون  طیارـش  اب  ار  نتـشیوخ 
نارظتنم رب  یفـصولا  دیاز  راشف  روهظ  نارود  رد  (. 5 ،) روهظ رـصع  زا  یخیرات  شرازگ  هب  هجوت  اب  اریز ، دزاـس  هشیپ  ملح  ربص و  دزروب و 
نارظتنم تسا . دنمزاین  یحور  يالاب  ناوت  هب  یطیارـش  نینچ  رد  يرادـیاپ  تمواقم و  هک  دوشیم ، دراو  دوعوم  يدـهم  قیدـص  صلخم و 

هب هک  دنیآیم  یناسک  امـش  زا  سپ  : " دندومرف شیوخ  باحـصا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دنیآ . لیان  ربص  يالاب  تاجرد  هب  ات  دنـشوکب  دیاب 
میدوب امش  اب  نینح  دحا و  ردب ، تاوزغ  رد  ام  ادخ  لوسر  يا  دندیسرپ : باحـصا  داد ، دنهاوخ  ار  امـش  زا  رفن  هاجنپ  رجا  نانآ  زا  کی  ره 

رد نانآ  دـنتفگ : خـساپ  ترـضح  دوشیم ؟ هداد  باوث  ام  ربارب  هاجنپ  نانآ  هب  ارچ  سپ  تسا  هدـش  لزان  میرک  نآرق  زا  یتایآ  ام  هرابرد  و 
ور نیا  زا  (. 6 ،) تشاد دیهاوخن  ار  نانآ  تماقتـسا  لّمحت و  دیرب ، رـس  هب  طیارـش  نآ  رد  امـش  رگا  هک  دوب  دنهاوخ  راوشد ] سب   ] یطیارش

-3 (. 7 ،) تسا تدابع  تماقتـسا ، ربص و  هارمه  نتـشاد ، جرف  هار  هب  مشچ  ةداـبع  ربصلاـب  جرفلا  راـظتنا  دـیامرفیم : مالـسا  یمارگ  لوسر 
تسا تیعقاو  نیا  رگنایب  نایدا  خیرات  هعلاطم  دشاب ، هتشاد  نید  زا  یحیحص  یقلت  مهف و  دیاب  رظتنم  درف  نیداینب : یسانشنید  زا  يدنمهرهب 

یلـصا و طوطخ  دنریگیم و  هلـصاف  دوخ  نیتسخن  صولخ  زا  مارآ  مارآ  يدامتم ، ياهنامز  تشذگ  اب  فلتخم و  لماوع  رثا  رب  نایدا  هک 
اب ع )  ) نامز ماما  ور ، نیمه  زا  دنوشیم  ریسفت  لیوأت و  رییغت و  لیدبت و  فیعـض ، دیدش و  هفاضا ، فذح و  یعون  هب  کی  ره  اهنآ  یعرف 

يوهلا و یلع  يدهلا  اوفطع  اذا  يدـهلا ، یلع  يوهلا  فطعی  : " دـیامرفیم نانمؤم  ریما  هکنانچ  (. 8 ،) درک دهاوخ  یتخـس  هزرابم  اهتعدب 
نآ درک ، دهاوخ  لیدـبت  تیادـه  هب  ار  نامدرم  یناسفن  ياهاوه  دوعوم ] يدـهم   ] يأرلا یلع  نآرقلا  اوفطع  اذا  نآرقلا  یلع  يأرلا  فطعی 
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يارآ هب  ار  نآرق  هک  یماگنه  دـینادرگ  دـهاوخ  زاب  نآرق  هب  ار  تایرظن  ءارآ و  دـنزاس و  بلاغ  تیادـه  رب  ار  سفن  ياوه  مدرم  هک  نامز 
يدـعت ملظ و  عفر  تلادـع و  رارقتـسا  هعماـج و  حالـصا  هار  رد  دوـخ  مهـس  هب  دـیاب  رظتنم  درف  یبلطحالـصا  - 4 (. 9 ،) دـننادرگ زاب  دوخ 

یعامتجا يدرف و  هزرابم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دشاب ، حلصم  حلاص و  دیاب  زین  دوخ  تسا ، یناهج  حلصم  رظتنم  هک  نآ  دشوکب ،
ًامهـسول مئاقلا و  جورخل  مکدـحا  دـعیل  دـیامرفیم " : ع )  ) قداص ماما  تسا . ندوب  حلـصم  زراب  هطقن  نیطالـس  روج و  ماکحاب  ًاـصوصخ 

رد جع )  ) يدـهم رظتنم  يور ، ره  هب  (. 10 ،) ریت کی  دـنچ  ره  دزاس  مهارف  حالـس  مئاق  ترـضح  مایق  يارب  نارظتنم  امـش  زا  کی  ره  ًامتح 
نارظتنم فیاـظو  صوصخ  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دـشابیمن  زین  ناـنآ  دـیؤم  تسین و  تواـفت  یب  روج  ياـهتموکح  متـس  داـسف و  ربارب 

، هلبق نم  ۀیداهلا  ۀمئالا  یلوتی  هودع و  نم  أربتی  هیلو و  یلوتی  همایق ، لبق  هب  دتقم  وه  یتیب و  لها  مئاق  كردا  نمل  یبوط  دیامرفیم : يدهم 
زین وا  مایق  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دـسرب و  مئاق  روضح  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  ّیلع  یتما  مرکا  یتّدوم و  ّيدو و  ووذ  یئاـقفر و  کـئلوا 

تسود زین  وا  زا  شیپ  رگتیاده  نایاوشیپ  ناربهر و  اب  تسا و  فلاخم  نمـشد و  وا  نمـشد  اب  تسود و  وا  تسود  اب  هک  نآ  دشاب ، وا  وریپ 
، یحیرط نیدـلا  رخف  نیرحبلا  عمجم  ( ) 1  ) تشونیپ (( 11 ،) دنتـسه نم  دزن  رد  تما  نیرتیمارگ  نم و  ناتـسود  نیـشنمه و  ناـنیا  تسا ،
(4 ( ) ص 123 ج 52 ، راونالاراحب ، ( ) 3 ( ) ص 57 نامه ، ( ) 2 ( ) ص 297 هر ،)  ) یفجن یـشعرم  نیدلا  باهـش  هللاۀیآ  حیحـصت  همدقم و 
ج 2، یسربطلا ، جاجتحالا  ص 318 و  دیفم ، داشرالا  ثیدح 1 ، ب 23 ، ج 1 ، نیدلا ، لامکا  اگن : ( ) 5 ( ) ص 124 ج 52 ، راونالاراحب ، )
ص 338) ج 52 ، راحب ، ص 384 ، ج 2 ، داشرالا ، اگن : ( ) 8 ( ) ص 145 ج 52 ، نامه ، ( ) 7 ( ) ص 131 ج 2 ، راونالا ، راحب  ( ) 6 ( ) ص 318

دوعوم يدـهم  هب  رظان  ار  ترابع  نیا  ۀـغالبلا  جـهن  ینـس  هعیـش و  ناحراش  ص 361 ، ج 8 ، راونـالاراحب ، خ 183 و  ۀـغالبلا ، جـهن  ( ) 9)
(. ص 130 ج 52 ، راونالاراحب ، ( ) 11 ( ) ص 366 ج 52 ، راحب ، ( ) 10 ( ) دناهتسناد

؟ دراد یپ  رد  ار  یتارمث  هچ  تّیودهم  نتشاد  رواب 

شسرپ

؟ دراد یپ  رد  ار  یتارمث  هچ  تّیودهم  نتشاد  رواب 

خساپ

یتسس دنکیم . داجیا  شالت  طاشن و  دنیرفآیم و  دیما  هک  تسا  ياهدیقع  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  هب  هدیقع  هک  تسین  هدیشوپ  یـسک  رب 
رابکتـسا و رب  هدنروش ، ياهناج  و  دنکیم ، قیوشت  ار  هناهاوخ  مالـسا  هنارگحالـصا و  ياهتکرح  دربیم . نیب  زا  ار  تلاسک  يدیماان و  و 

ۀماج يارب  هک  ییاهنامرآ  ۀمه  قّقحت  ۀلحرم  هب  هدیـسرن و  شیوخ  فادها  لامکهب  زونه  مالـسا  نید ] . ] دـیامنیم تیوقت  ار  فاعـضتسا 
یتیگ ۀمه  رب  زیزع  مالـسا  هک  دسرب  ارف  يزور  دیاب  ریزگان  تسا و  مالـسا  نآ  زا  هدنیآ  هتفاین ، تسد  تسا ، هدمآ  اهنآ ، هب  ندناشوپ  لمع 

ره مالسا  هب  ایند  زاین  دروآ و  دهاوخ  هانپ  مالـسا  نماد  هب  يدوز  هب  ایند  دربب . نیب  زا  ار  اهیـشک  ّقح  اهيرگمتـس و  ۀمه  دشاب و  اورمکح 
ساـسحا اـیند  ۀـمه  رد  لـبق  زا  رتناـشخرد  زور  ره  شوترپ  رتنشور و  زور  ره  مالـسا  رون  دروخیم . مشچ  هب  شیپ  زور  زا  رترهاـظ  زور 

یسایس يداصتقا و  ياههمانرب  ّتیقفوم  مدع  یناسنا و  ریغ  دولآ  كرش  بازحا  یـشاپورف  جیار و  يرابکتـسا  ياهماظن  تسکـش  دوشیم .
متـس و لـهج و  ندرب  نیب  زا  یناـسنا و  فادـها  ّقـقحت  رد  اهتسایـس  نیا  ندـنام  ماـکان  یمدرم و  شیاـسآ  ّتینما و  شرتـسگ  رد  ناـنآ 
ـ  نآ یهلا  ياههمانرب  شریذپ  يارب  ار  ایند  مدرم  هتخاس و  رت  هدامآ  مالسا  لوبق  يارب  ار  اهلد  زور ، هب  زور  اهیتسرپ ، داژن  اهیئوجهنیک و 
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یقرش و ياهماظن  رد  ار  دوخ  ةدشمگ  زگره  زورما ، نادرگرس  ِّتیرـشب  دزاسیم . رتقاتـشم  تسا ـ  تّیرـشب  تالکـشم  ّلح  هار  هناگی  هک 
رتـشیب و یگدـنامورف  زج  يدروآ  تسد  زورما  ِناـسنا  يارب  یهلا ، ریغ  ياـهبتکم  اـه و  ماـظن  نـیا  هـکلب  تفاـی . دـهاوخن  هتفاـین و  یبرغ 
ام كرد  تیّودهم » هب  داقتعا  . » تسا هتشادن  رابکتسا ، يزارفندرگ و  داسف ، تارکنم ، ءاشحف ، ینوزف  تالکشم و  اهراک و  ندش  رتراوشد 

و تسادـخ ، نآ  زا  هکلب  نارگرامعتـسا ، ناگـشیپ و  متـس  ِنآ  زا  هن  نیمز ، هک  ار  رواب  نیا  دـنکیم و  رادـیب  ناـسنا » تمارک   » هب تبـسن  ار 
هبلغ يارب  ّقح  نییآ  تیاده و  اب  ار  (ص ) دّمحم ترضح  شیمارگ  لوسر  ربمایپ و  نیرخآ  دنوادخ  تسا و  ناگشیپ  اوقت  يارب  راک  ماجرف 

ار ام  دهدیم و  ياج  ام  ياهلد  رد  ار  يراکوکین  تلادع و  تقیقح و  یتسود  دـنکیم و  تیوقت  تسا ، هداتـسرف  خـیرات  نایدا  یمامت  رب 
ام دنویپ  درادیم و  او  مایق  تضهن و  هب  مالسا ، نوناق  مکح و  يارجا  یهلا و  دودح  نتـشاد  اپ  رب  دیحوت و  ۀملک  هب  ندیـشخب  يرترب  يارب 

. دهدیم رارق  تساوخزاب  دروم  میراد  هدهع  رب  هک  ییاهتیلوئسم  هب  لمع  رد  دزاسیم و  رادیاپ  یمالسا  لوصا  يدابم و  اب  ار 

؟ تسیچ مالسا  زا  يرادساپ  رد  تیودهم  یلمع  شقن 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  زا  يرادساپ  رد  تیودهم  یلمع  شقن 

خساپ

دـشابیمن رتمک  هدوبن  رتشیب  یمالـسا  دیاقع  ریاس  زا  نآ  ریثأت  رگا  هتـشاد و  ار  دوخ  یلمع  شقن  یمالـسا  دـیاقع  ریاس  دـننام  زین  تیودـهم 
دنکیم و يریگولج  دوش  طلـسم  يدـیماان  سای و  ناناملـسم  رب  هک  نیا  زا  تسا و  هدرک  ظفح  لمع  رد  ار  مالـسا  دوجوم  شقن  ّتیودـهم 

ندش هدایپ  هب  ار  ناناملسم  هدوب و  ناهاوخ  لمع  رد  رتشیب  ار  مالسا  شقن  هشیمه  یمالـسا  داهن  نیا  تسا  مالـسا  یلمع  شقن  ياقب  نماض 
زاغآ رد  نانچمه  ار  نآ  تّیودهم  دناهتفرگ ، هتفای  نایاپ  ار  مالسا  شقن  هک  نانآ  فالخ  رب  هتخاس و  راودیما  مالسا  یلک  یـساسا و  شقن 

مه دعب  نرق  هدراهچ  دعب و  ياهنرق  هدنیآ و  لاح و  نید  دشاب  شیپ  نرق  هدراهچ  نید  هکنآ  زا  شیب  ار  مالـسا  دنادیم و  هار  نیب  رد  راک و 
نآ ۀعـسوت  شرتسگ و  دوجوم و  مالـسا  یلمع  شقن  مالـسا و  زا  يرادساپ  رد  ّتیودـهم  یلمع  شقن  سپ  دـنادیم . دـبای  همادا  ناهج  رگا 

رافک و میلـست  دـنادب و  مامت  ار  مالـسا  رمع  هکنیا  زا  ار  ناملـسم  هک  تسا  ياهدـیقع  هشیدـنا و  نیا  تسا و  هجوت  لباق  ساـسح و  رایـسب 
دورب و شیپ  دیاب  نید  نیا  هکنیا  هب  ناناملـسم  نامیا  دـشخبیم . ّتینوصم  درامـشب  زاینیب  مالـسا  زا  ار  ناهج  ای  دوش  رفک  داحلا و  ياهبتکم 
يرادـیاپ و نانمـشد  لباقم  رد  دیـشخب و  تاـبث  ثداوح  جاوما  ربارب  رد  ار  اـهنآ  دروآ ، رد  دـیحوت  مچرپ  ریز  هب  ار  اـیند  دوش و  ریگناـهج 
هب نامیا  نیا  دنتخاسن و  دوخ  راعش  ار  روما  رد  هلخادم  كرت  اوزنا و  يریگهشوگ و  مالسا  ردص  ناناملسم  هک  ياهنوگ  هب  داد ، تماقتـسا 

دننام نید ، هک ، نیا  تسا و  مالـسا  ياقب  هب  هدیقع  شیاوتحم  ّتیودهم  ةدـیقع  دوب . رتشیب  شالت  داهج و  هب  اهنآ  كّرحم  قوشم و  هدـنیآ 
نیرخآ تسا و  نید  نیا  يارب  هدنیآ  هک  تسا  نیا  شیاوتحم  هدیقع  نیا  رادـیاپ . ثداوح  ربارب  رد  تسا و  راوتـسا  نامـسآ  نیمز و  هوک و 

. تسا نآ  هدننک  هدنز  جورم و  تسا  تلاسر  نامدود  ۀصالخ  هک  درم  ربا 

؟ دراد یهاگیاج  هچ  ناسنا  يدرف  یعامتجا و  یگدنز  رد  راظتنا 

شسرپ
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؟ دراد یهاگیاج  هچ  ناسنا  يدرف  یعامتجا و  یگدنز  رد  راظتنا 

خساپ

یگدنز دـشاب ، هتـشادن  هدـنیآ  هب  يدـیما  دـیایب و  نوریب  راظتنا  زا  رگا  و  تسا ؛ راظتنا  تمعن  نوهرم  يدرف ، یعامتجا و  یگدـنز  رد  رـشب 
؛ دـنوشیمن ادـج  مه  زا  دنـشابیم و  مه  راـنک  رد  راـظتنا  تکرح و  دوشیم . دـصقم  یب  فدـه و  یب  تشاد و  دـهاوخن  یموهفم  شیارب 

رتسدقم رتهدنزرا و  زین  شراظتنا  دشاب ، رتیلاع  رتسّدقم و  هچ  ره  تسا ، راظتنا  دروم  هچنآ  تسا . شخب  كرحت  تکرح و  تلع  راظتنا 
همان و یهاوگ  دسرب ، یلیصحت  لاس  نایاپ  هک  تسا  نیا  شراظتنا  یکی  تخانـش : دنراد  هک  يراظتنا  زا  دیاب  ار  مدرم  شزرا  دوب و  دهاوخ 
دـهد و لیکـشت  هداوناـخ  اـت  دوش ، هاربور  شعـضو  تسا  رظتنم  یکی  دـیامن . هیهت  یبساـنم  لغـش  راـک و  نآ  ۀلیـسو  هب  دریگب و  یکردـم 
لعف و ّرثأت ، ریثأت و  جّردـت ، جـیردت و  لماع  هک  ایند  نیا  رد  راظتنا  رگا  دزاس . صالخ  ار  دوخ  یئاهنت  درجت و  زا  دـنک و  راـیتخا  يرـسمه 

تذل ار  یگدنز  هک  تسا  راظتنا  تسا . ینعمیب  تذلیب و  شیارب  تایح  ۀمادا  رگید  دوش ، هتفرگ  رـشب  زا  تسا ، نامز  تشذگ  و  لاعفنا ،
. دیامنیم دنمهقالع  یگدنز  هب  ار  صخش  دزاسیم و  ینعم  اب  حور و  ابو  شخب 

؟ تسیچ راظتنا  هب  تبسن  مالسا  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ راظتنا  هب  تبسن  مالسا  هاگدید 

خساپ

هدنیآ يوس  هب  هاگن  راظتنا و  لصا  دراد ، رارق  یعقاو  یعامتجا و  حیحـص  قیمع و  ياههفـسلف  ساسا  رب  شیاهتیاده  تامیلعت و  هک  مالـسا 
حتف رصع  و  رتهب ، ةدنیآ  راظتنا  و  تسا ؛ هداد  رارق  مادقا  ّتیلاعف و  حور  جّیهم  تاساسحا و  كرحم  ناملسم و  ياهعماج  ياقب  ۀناوتـشپ  ار ،

فحت « ) ِجَرَْفلا ُراِظْتنِا  یتَّمُأ  ِلامْعَأ  ُلَْضفَأ  : » فیرـش ثیدـح  رد  نآ  نأشلامیظع  ربهر  تسا و  هدرمـش  لامعا  نیرترب  ار  جرف  شیاـشگ و  و 
رد دیجم  نآرق  تسا . هدومرف  یفرعم  دوخ  تما  لامعا  لضفا  ار  جرف  راظتنا  تسا ]. راظتنا  متّما  ياهراک  نیرترب  ( ] 37، لوسرلا نع  لوقعلا 
زا دیامرفیم . میلعت  ار  یئارگ  هدنیآ  تسا و  هداد  دیون  تما  نیا  هب  ار  رتهب  ةدنیآ  هدراذگ و  هدنیآ  راظتنا  هب  ار  ناناملـسم  يدّدـعتم ، تایآ 
ادخ دندرگرب ، نید  زا  دنوش و  نیدیب  دترم و  يدارفا  ناناملـسم ، زا  دیآ و  شیپ  عاجترا  رطخ  هاگره  هک  دهدیم  دیون  هیآ  نیا  رد  هلمج 

، رافک هب  تبسن  دنتسه ، نتورف  نانمؤم  هب  تبسن  دنرادیم ، تسود  ار  ادخ  اهنآ  درادیم و  تسود  ار  نانآ  هک  دروآیم  ار  یهورگ  موق و 
؛ دنرادن میب  ناگدننک  تمالم  شنزرس  تمالم و  زا  دننکیم و  داهج  ادخ  هار  رد  دنـشابیم ، فاطعنا  لباق  ریغ  راددوخ و  بلاغ و  زیزع و 

یَلَع ِۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنید  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدـَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  « ؛ تسا بلطم  نیا  رب  رعـشم  لـیذ  ۀـیآ  هک 
54/ هدئام ٌمیلَع » عساو  ُهللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهیتُْؤی  ِهللا  ُلْضَف  َِکلذ  ِْمئال  َۀَمَْول  َنُوفاخَی  َو ال  ِهللا ، ِلیبَس  یف  َنوُدِهاُجی  َنیِرفاْکلا  یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنینِمْؤُْملا 

؟ دراد هشیدنا  رکف و  رد  يریثأت  هچ  يدهم  ترضح  روهظ  هب  هدیقع 
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شسرپ

؟ دراد هشیدنا  رکف و  رد  يریثأت  هچ  يدهم  ترضح  روهظ  هب  هدیقع 

خساپ

دهاوخب و ار  یتیگ  قطانم  مامت  مدرم  هافر  ریخ و  درگنب و  ناهج  طاقن  نیرترود  هب  هک  دزاسیم  شیدـنا  ناهج  عیـسو و  ار  هشیدـنا  رکف و 
هداد تراشب  نینچ  نآرق »  » رد لاعتم  يادـخ  هک  تسا  ناگتـسیاش  ناراک و  زیهرپ  اب  يزوریپ  تبقاـع و  هک  دـنادب ؛ ادـخ  تکلمم  ار  ملاـع 

هک Ř̠ ون دواد  روبز  رد  تاروت ، زا  دعب  ام   ] 105/ ایبنا َنوُِحلاّصلا » َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  یف  انبَتَک  ْدََـقل  َو  : » تسا
، ترـضح نآ  روهظ  نامز  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  رابخا  زا  دـش ]. دـنهاوخ  فرـصتم  ثراو و  ار  نیمز  کلم  نم  راـکوکین  ناگدـنب  هتبلا 
، یعقاو ناـنمؤم  هک  تـسا  نـینچ  زین  تـبیغ  رـصع  رد  هـکلب  تـسا ، روـهظ  رـصع  رد  طـقف  هـن  نـیا  ددرگیم ، لـماک  اههشیدـنا  اـهدرخ و 

. دننکیم هعلاطم  نیبرود  شرگن  اب  ار  یناهج  لئاسم  ملاع و  دنیامنیم و  كرد  ار  قیاقح  هنارگنشور 

؟ دراد ياهطبار  هچ  طسق  لدع و  اب  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هب  هدیقع 

شسرپ

؟ دراد ياهطبار  هچ  طسق  لدع و  اب  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هب  هدیقع 

خساپ

ترضح تاصخشم  مئالع و  فاصوا و  هب  عجار  ثیدح ، ربتعم  دامتعا و  دروم  ياهباتک  رد  ینس  هعیش و  هک  يرایسب  رابخا  ثیداحا و  رد 
لدع طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  هک : تسا  رتاوتم  فورعم و  روهـشم و  تمالع ، هناشن و  نیا  دناهدرک ، تیاور  (ع ) رظتنم يدـهم  رمالا ، بحاص 

زا هک  ار  تمالع  نیا  ننـس ،» د ر« دواد » وبا   » و دنـسم » د ر« لـبنح » نبدـمحا   » هلمج زا  دـشاب . هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکناـنچ  دـیامرفیم ،
امَک ًالْدَـعَو  ًاطِْـسق  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  . » دـناهدرک تیاور  ظفل  نیا  هب  (ص ) ادـخ لوسر  زا  تسا ، ترـضح  نآ  یتموکح  همانرب  یلعف و  فاـصوا 

و دشاب ]. هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنانچ  دنکیم  رپ  لدعو  طسق  زا  ار  نیمز  ( ] رثالا ب 1 ف 2 ص 142 ح 5 بختنم  «) ًارْوَج َو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم 
امَک ًالْدَع  َو  ًاطِْـسق  َضْرْألا  ُأَلْمَیَف  ٍلِزالَز ، َو  ِساَّنلا  َنِم  ٍفالِتْخا  یَلَع  یتَُّما  یف  ُثَْعبَی  يدْهَْملِاب ، ْمُکُرَِّشبُا  : » دومرف هک  تسا  رگید  ثیدـح  رد 

ِساّنلا َْنَیب  ِهَّیوَّسلِاب  َلاق : ًاحاحِص ؟ ام  ٌلُجَر : َُهل  َلاقَف  ًاحاحِص . َلاْملا  مِّسَُقی  ِضْرالا ، ُنِکاس  َو  ِءامَّسلا  ُنِکاس  ُْهنَع  یضْرَی  ًاْملُظ ، َو  ًارْوَج  ْتَِئُلم 
هب ار  امش  مهدیم  هدژم  ( ] ح 14 ص 147 ، ف 2 ، ب 1 ، رثالا ، بختنم  … « ) َُهلْدَـع ْمُهُعَـسَی  َو  ًینِغ ، (ص ) ٍدَّمَحُم ِهَُّما  َبُوُلق  ُهللا  ُأَلْمَی  َو  َلاق :
زا هک  يروطنامه  دنکیم ، رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  سپ  دوشیم . هتخیگنارب  اهیتخـس  فالتخا و  ماگنه  هب  نم ، تما  رد  وا  هک  يدـهم 

و دیامنیم ، میسقت  ربارب  يواسم و  روطب  مدرم  نیب  رد  ار  لام  نیمز ، نامـسآ و  نانکاس  ددرگیم  یـضار  وا  زا  دشاب . هدش  رپ  ملظ  روج و 
ْنِم ٌلُجَر  ُجُرُُْخَی  : » تسا رگید  تیاور  رد  و  دریگیم ]. ارف  وا  لدـع  ار  ناشیا  دـنکیم و  رپ  يزاـینیب  زا  ار  (ص ) دـمحم تما  ياـهلد  ادـخ 

ص 179) ح 3 ، ب 2 ، ف 2 ، رثالا ، بختنم  « ) ًارْوَج َو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْسق  َو  ًالْدَع  اهُأَلْمَیَف  یْقلُخ  ُهُْقلُخ  َو  یمِْـسا  ُهُمِْـسا  یطاُوی  یْتَیب  ِلْهَأ 
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زا هکنانچ  دنکیم ، رپ  طسق  لدع و  زا  ار  نیمز  سپ  تسا ، نم  قلخ  شقلخ  نم و  مسا  شمسا ، هک  نم  تیب  له  زا  يدرم  دیآیم  نوریب  ]
َِکلذ ُهللا  َلَوََطل  ٌدِحاو ، ٌمْوَی  ّاِلا  اْینُّدلا  َنِم  ِْقبَی  َْمل  َْول  : » تسا هدش  لقن  (ص ) مرکا ربمغیپ  زا  رگید  ثیدح  رد  و  دـشاب ]. هدـش  رپ  روج  ملظ و 

ار زور  نآ  ادخ  زور ، کی  رگم  دنامن  یقاب  ایند  زا  رگا  « ] ًاْملُظَو ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسق  َو  ًالْدَع  اهُأَلِمف  يدـْلُو ، ْنِم  ٌلُجَر  َجُرْخَی  یَّتَح  َمْوَْیلا 
هدـش رپ  ملظ  روج و  زا  هکنآ  لثم  طسق ، لدـع و  زا  ار  ایند  دـنکرپ  سپ  نم ، نادـنزرف  زا  يدرم  دـیآ  نوریب  اـت  دـنادرگ ، زارد  ینـالوط و 

.[ دشاب

؟ تشاد دهاوخ  لابند  هب  یشنکاو  هچ  دنک ، لولح  رادهشیر  تروص  هب  يدهم  یناهج  تموکح  راظتنا  داقتعا و  رگا 

شسرپ

؟ تشاد دهاوخ  لابند  هب  یشنکاو  هچ  دنک ، لولح  رادهشیر  تروص  هب  يدهم  یناهج  تموکح  راظتنا  داقتعا و  رگا 

خساپ

اریز  ) دـش دـهاوخ  رادـهنماد  لامعا  هتـشر  ود  ۀمـشچرس  دـنک ، لولح  رادهـشیر  تروص  هب  يدـهم  یناهج  تموکح  راظتنا  داقتعا و  رگا 
لابند هب  ياـهدرتسگ  یلمع  راـثآ  هشیمه  قیمع  تاداـقتعا  اـّما  دـنکن ، زواـجت  نخـس  راـتفگ و  زا  نآ  رثا  تسا  نکمم  یحطـس  تاداـقتعا 

هزراـبم و یّتـح  و  داـسف ، مـلظ و  لـماوع  اـب  یگنهاـمه  يراـکمه و  هنوـگ  ره  كرت  زا  دـنترابع  لاـمعا  هتــشر  ود  نـیا  تـشاد ؛) وخ
نآ نتفرگ  لکـش  يارب  يونعم  يّدام و  یحور و  یمـسج و  ياهیگدامآ  بلج  يرایدوخ و  يزاسدوخ و  و  وس ؛ کی  زا  اهنآ  اـب  يریگرد 

. رگید ș زا س یمدرم ، یناهج و  دحاو  تموکح 

؟ دش دهاوخ  راکشآ  اهنآ  رد  يراثآ  هچ  دنشاب  قداص  دوخ  يوعد  رد  رگا  یعقاو  نارظتنم 

شسرپ

؟ دش دهاوخ  راکشآ  اهنآ  رد  يراثآ  هچ  دنشاب  قداص  دوخ  يوعد  رد  رگا  یعقاو  نارظتنم 

خساپ

نیگنـس راب  دـنناوتب  هک  تسا  یناسنا  شزرا  اب  هدامآ و  رـصانع  هب  دـنمزاین  زیچ  ره  زا  لبق  يدـهم  یناهج  تموکح  يدرف  يزاـسدوخ  1 ـ 
یحور یگدامآ  یهاگآ و  هشیدنا و  حطس  ندرب  الاب  هب  جاتحم  لّوا  ۀجرد  رد  نیا  و  دنشکب ؛ شودب  ناهج  رد  ار  یعیسو  تاحالصا  نانچ 

هناکدوک و تافالتخا  اهتداسح ، اهیرکف ، جـک  اهینیبهتوک ، اهیرظن ، گنت  تسا ؛ میظع  همانرب  نآ  ندرک  هدایپ  رد  يراـکمه  يارب  يرکف  و 
یعقاو رظتنم  هک  تساجنیا  مهم  ۀـتکن  تسین . راـگزاس  یعقاو  نارظتنم  تّیعقوم  اـب  یگدـنکارپ  قاـفن و  هنوگ  ره  یّلک  روطب  و  هنادرخباـن ،

هب نامیا  دریگ . رارق  یعقاو  نابلطحالـصا  فص  رد  ًامتح  دـیاب  دـشاب ؛ هتـشاد  ار  یچاشامت  شقن  دـناوتیمن  زگره  یّمهم  ۀـمانرب  نانچ  يارب 
نتـشاد هب  جاتحم  زین  ناقفاوم  فص  رد  نتفرگ  رارق  دـشاب و  نافلاخم  فص  رد  هک  دـهدیمن  هزاجا  وا  هب  زگره  لّوحت  نیا  تبقاع  جـیاتن و 
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لّوحت و رظتنم  مناوتیم  هنوگچ  ماهدولآ  كاپان و  رگا  نم  تسا . یفاک  یهاگآ  تماهـش و  زا  يرادروخرب  رتکاپ ، یحور  كاـپ و  یلاـمعا 
ۀمعط هک  منیـشنب  یـسک  راـظتنا  رد  تسا  نکمم  هنوـگچ  مرگمتـس  ملاـظ و  رگا  نـم  دریگیم ! ارم  ناـماد  شلّوا  ۀلعـش  هـک  مشاـب  یبـالقنا 
هنوگ چیه  نآ  رد  تسردان  دساف و  دارفا  هک  یماظن  راظتنا  رد  مناوتیم  هنوگچ  متسردان  دساف و  رگا  نم  تسا و  نارگمتس  نوخ  شریشمش 

ناج مسج و  يوشتـسش  رکف و  حور و  ۀیفـصت  يارب  راظتنا  نیا  ایآ  منک ! يرامـش  زور  دوب ، دنهاوخ  روفنم  دورطم و  هکلب  دنرادن ، یـشقن 
، شیوخ حالصا  رب  هوالع  هک  دنراد  هفیظو  لاح ، نیع  رد  نیتسار  نارظتنم  یعامتجا  ياهیرایدوخ  2 ـ  تسین ! یفاک  اهیگدولآ  ثول  زا  نم 

مامت هک  تسا  ياهمانرب  تسین ؛ يدرف  ۀمانرب  کی  دنشکیم  ار  شراظتنا  هک  ینیگنس  میظع و  ۀمانرب  اریز  دنشوکب ؛ زین  نارگید  حالـصا  رد 
ددرگ و گنهامه  دیاب  اهشالت  اهـششوک و  دشاب ؛ یناگمه  یعمجتـسد و  تروص  هب  راک  دیاب  دیوج ؛ تکرـش  نآ  رد  دیاب  لّوحت  رـصانع 

طیحم داسف  رد  ندشن  لح  3 ـ  دنراد . ار  نآ  راظتنا  هک  دشاب  یناهج  بالقنا  ۀـمانرب  نامه  تمظع  هب  دـیاب  یگنهامه  نیا  تعـسو  قمع و 
یناور تخس  تسب  نب  کی  رد  كاپ  دارفا  یهاگ  دناشکیم ، یگدولآ  هب  ار  يریثک  عمج  ای  ّتیرثکا و  و  دوشیم ، ریگارف  داسف  هک  یماگنه 
يارب يدیما  رگید  هتـشذگ و  راک  زا  راک  دننکیم ، رکف  اهنا  یهاگ  دریگیم . همـشچرس  تاحالـصا  زا  سأی  زا  هک  یتسب  نب  دـنریگیم ، رارق 

هب ًاجیردـت  ار  اهنآ  تسا  نکمم  سأی  يدـیمون و  نیا  تسا ؛ هدوهیب  شیوخ  نتـشادهگن  كاـپ  يارب  شـشوک  شـالت و  و  تسین ، حالـصا 
گنرمه و  دننک ، ظفح  ملاسان  ّتیرثکا  ربارب  رد  حلاص  ّتیّلقا  کی  تروص  هب  ار  دوخ  دنناوتن  و  دناشکب ، طیحم  اب  یگنرمه  داسف و  يوس 

دنک و توعد  يراد  نتـشیوخ  تمواقم و  هب  دمدب و  دیما  حور  اهنآ  رد  دناوتیم  هک  يزیچ  اهنت  دننادب . ییاوسر  بجوم  ار  ندشن  تعامج 
يارب شـشوک  شالت و  زا  تسد  اهنآ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  تسا ؛ ییاهن  حالـصا  هب  دـیما  دـنوش ، لح  دـساف  طیحم  رد  دراذـگن 

. تشاد دنهاوخنرب  نارگید  حالصا  يارب  یّتح  شیوخ و  یکاپ  ظفح 

؟ تسا دنمشزرا  روهظ  راظتنا  تروص  هچ  رد 

شسرپ

؟ تسا دنمشزرا  روهظ  راظتنا  تروص  هچ  رد 

خساپ

نیب رد  ًالثم ، دنتـسه ، ینوگانوگ  ياه  هزیگنا  ياراد  دارفا  ناشیا ، تلود  ییاپرب  هب  هقـالع  و  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  راـظتنا  هراـبرد 
تروص هب  حالطصا  هب  ناگیار و  تروص  هب  ناسنا  هرمزور  جاتحی  ام  اهیدنمزاین و  ترـضح ، نآ  روضح  نامز  رد  هک  تسا  روهـشم  ماوع 
دمحم لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  رکذ  اب  اهنت  تسا ، تمحز  مزلتـسم  اهنآ  نیمأـت  هک  ییاـهزاین  رگید ، تراـبع  هب  دوشیم . نیمأـت  یتاولص 

( جـع ) رـصع ماـما  روهظ  هب  نیا  دـننام  یلیـالد  اـی  لـیلد  نیا  هب  يا  هدـع  تسا  نکمم  نیا ، رب  اـنب  ددرگیم . نیمأـت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
دنک و حالـصا  ار  اهنآ  روما  دیایب و  ات  دنیوا  روهظ  رظتنم  يا  هدع  دنـشاب . ناشیا  روهظ  راظتنا  رد  لیلد ، نیمه  هب  ًاساسا ، دنـشاب و  دنمقالع 
هب رما  دـننام  یعامتجا ، فیاظو  صوصخ  هب  یعرـش  فیاظو  یخرب  ماجنا  هک  تسا  نیا  تقیقح  درادرب . ناسنا  شود  زا  ار  تالکـشم  راب 

نیا ترـضح  نآ  ندـمآ  اب  هک  روصت  نیا  اب  يا  هدـع  تسا  نکمم  تسا . یلکـشم  راک  داسف ، ملظ و  اـب  هزراـبم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
جنر متـس  ملظ و  زا  هک  نیا  لیلد  هب  یناـسک  تسا  نکمم  دنـشاب . ترـضح  نآ  روهظ  رظتنم  دوشیم ، هتـشادرب  ناـسنا  ندرگ  زا  تاـمحز 

تاواسم و تلادع ، نارادفرط   ) دبای تسد  دوخ  قح  هب  سک  ره  دنک و  رب  ار  نارگمتس  هشیر  هک  دنـشاب  یتلود  ندش  اپ  رب  رظتنم  دنربیم ،
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، تسا هدنام  كورتم  هکیماکحا  ندـش  یلمع  ادـخ ، ماکحا  ندـش  هدایپ  قح ، نید  مالـسا و  يزوریپ  يارب  زین  یهورگ  هرخالاب ، يربارب .)
لوا دروم  هس  زا  یکی  ام  هزیگنا  رگا  دنربیم . رس  هب  يدهم  ترضح  روهظ  راظتنا  رد  كرش ، رفک و  راثآ  يدوبان  ربمایپ و  ياهتنـس  يایحا 

! ار جع ) ) تجح روهظ  هن  میـشکیم  ار  دوخ  یتحار  راظتنا  ام  عقاو ، رد  نارگید ! هن  تسا ، هتخوس  نامدوخ  لاح  هب  ام  لد  عقاو ، رد  دـشاب ،
ماما نیا ، رب  انب  دش . میهاوخ  وا  هب  دنمقالع  دیرم و  ام  دنک ، نیمأت  ار  ام  ياه  هتساوخ  مالسلا ،) هیلع   ) رـصع ماما  زا  ریغ  يرگید ، سک  رگا 

یـشان هک  يراظتنا  رگید . زیچ  هن  تسا ، نامدوخ  یتحار  نیمأت  یلـصا  دوصقم  تشاد و  دهاوخن  یتیعوضوم  ام  يارب  ناشیا  روهظ  نامز و 
؟ دراد یشزرا  هچ  دشاب ، یلبنت  یبلط و  تحار  زا 

؟ ددرگ لوبق  ار  نامز  ماما  تبیغ  لیلد  نودب  هدش  هتساوخ  ارچ  هتخاس  نومنهر  لئاسم  رد  قیقحت  هب  ار  ناسنا  مالسا  هکنیا  اب 

شسرپ

؟ ددرگ لوبق  ار  نامز  ماما  تبیغ  لیلد  نودب  هدش  هتساوخ  ارچ  هتخاس  نومنهر  لئاسم  رد  قیقحت  هب  ار  ناسنا  مالسا  هکنیا  اب 

خساپ

زا یخرب  اما  دشابن  ناسنا  هشیدـنا  رکف و  ورملق  زا  جراخ  هک  تسا  یلئاسم  رد  نیا  یلو  هدومن  بیغرت  لئاسم  رد  قیقحت  هب  ار  دارفا  مالـسا 
زا تاـیاور  یخرب  رد  ًـالثم  تسا  هدرک  يریگوـلج  ار  اـهنآ  رد  رکفت  دوـش  عـقاو  فارحنا  شوختـسد  ناـسنا  رکف  تسا  نکمم  هک  لـئاسم 

نیاربانب دنوادخ  تاذ  رد  ندیـشیدنا  دننام  لئاسم  زا  رگید  یخرب  هرابرد  نینچمه  هدش و  يریگولج  ردق  اضق و  لئاسم  هرابرد  ندیـشیدنا 
نیا هدـمآ  سرد  رد  هچ  نآ  ًایناث : دـشاب . بیغرت  قیوشت و  دروم  مالـسا  هیحان  زا  ءانثتـسا  نودـب  هلئـسم  ره  رد  ندیـشیدنا  هک  تسین  نینچ 
نیا دروآ و  یمن  دوجو  هب  ینایز  ماما  تبیغ  هفـسلف  نتـسنادن  درادـن و  یموزل  جـع ) ) ناـمز ماـما  تبیغ  تلع  رد  ندرک  وجتـسج  هک  تسا 
لیلد ساسارب  دنوادخ  تمکح  هکنیا  زا  سپ  اریز  دشاب  مزال  هک  تسین  ترـضح  نآ  تبیغ  لصا  نامز و  ماما  دوجو  لصا  هب  داقتعا  دننام 

زا يرایسب  دننام  تسیچ  نآ  تمکح  اما  تسا  یتمکح  ياراد  نامز  ماما  تبیغ  میناد  یم  تسا  بیاغ  اما  میتسناد  تشگ و  نشور  ام  يارب 
تـسا هدـش  نایب  هچنآ  هکلب  مینک  لوبق  ار  نامز  ماما  تبیغ  لیلد  نودـب  هک  تسا  هدـش  نایب  نیاربانب  تسا  لوهجم  ام  يارب  ماکحا  هفـسلف 

. تسین مزال  تبیغ  هفسلف  نتسناد  هک  تسا  نیا 

؟ دراذگب ام  رد  يرثا  هچ  دیاب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هب  هدیقع ي 

شسرپ

؟ دراذگب ام  رد  يرثا  هچ  دیاب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هب  هدیقع ي 

خساپ

اه و متـس  اـه و  ملظ  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  ترـضح  نآ  ادـخ  هک  یگژیو  نیا  اـب  ًاـصوصخم  مالـسلا )) هیلع  )) ناـمز ماـما  دوجو  هب  داـقتعا 
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. دشاب هتشاد  یلدع  رظن  زا  ناسنا  یگدنز  رد  یناشخرد  راثآ  جیاتن و  دناوت  یم  تسا  هدرک  هریخذ  ناهج  رد  دحاو  لدع  تموکح  لیکشت 
وترپ رد  دنک  یم  مایق  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هک  دسر  یم  ارف  يزور  دراد  هدـیقع  هک  يا  هعیـش  تسا  جرف  راظتنا  جـیاتن /  نآ  زا  یکی 

متس اه و  ملظ  هب  تبـسن  نیتسار  داقتعا  نیا  اب  دناد  یم  یمارگ  نآ  روهظ  رظتنم  ار  نتـشیوخ  ددرگ و  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ایند  يو  روهظ 
ات هکلب  دراد  یم  رانکرب  متـس  فارحنا و  زا  ار  دوخ  اهنت  هن  درب و  یم  جـنر  متـس  یکاپان و  ّتیـصعم و  هانگ و  زا  وا  تسین  تواـفت  یب  اـه 

اهـشالت و نیا  هناوتـشپ  دـنک و  یم  هزراـبم  شـالت و  اـه  فارحنا  اـهداسف و  اـهیکاپان و  ندـب  نیب  زا  متـس و  ملظ  عـفد  ارب  ییاـناوت  ّدـحرس 
. تسا گرزب  حلصم  نآ  مایق  و  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  تموکح  روهظ  هب  دیما  يو  ياه  يراکادف 

؟  تسا لامعا  لضفا  جرف  راظتنا  ارچ 

شسرپ

؟  تسا لامعا  لضفا  جرف  راظتنا  ارچ 

خساپ

، دـیحوت نآرقتئارق ، هراـبرد  هنومن  يارب  تسا . هدـمآ  رگید  دراوـم  یخرب  رد  و  لاـمعا ) لـضفا   ) جرف راـظتنا  رد  هچنآ  دـننامه  ییاـهریبعت 
لوا زامن  هّللا  یف  ضغب  هّللایف و  بح  لـالح ، بسک  ناـمیا ، داـهج ، رورُـس ، لاـخدا  عرو ، (ع ،) یلع بح  ناگنـشت ، هب  نداد  بآ  تاولص ،
نینچ هدـش  هتـسناد  لامعا  لضفا  هک  هچنآ  عومجم  هب  شرگن  اـب  دنتـسین . قلطم  ماـعط و ... ماـعطا  اـضر ، لـکوت ، نیدـلاو ، هب  یکین  تقو ،

. دنشاب قلطم  يروما  دنناوتیمن  نیاربانب  تسا . هدش  داریا  وا  صاخ  طیارش  بطاخملاح و  ياضتقم  هب  دراوم  نیا  زا  مادک  ره  هک  دیآیمرب 
نایعیش هک  نامز  نآ  ای  دنتشاد و  رارق  مالسا  ردص  تازرابم  ياهیتخس  رد  ناناملسم  هک  یطیارـش  رد  تسانینچ . زین  جرف  راظتنا  دروم  رد 

ناـنآ زیچ  همه  سأـی  تروص  رد  هک  ارچ  دوـب ، تداـبع  نیرتـالاب  ندوـب  جرف  رظتنم  ندـشن و  سویأـم  دـنتفرگیم  ارف  يراوشدطیارـش  رد 
تالکـشمرب هبلغ  يزوریپ و  يارب  هار  هدـنام و  هدـنز  نانآ  رد  تمواقم  دـیما و  هیحور  جرف  راظتنا  اـب  یلو  تفرگیم  رارق  لاوز  ضرعمرد 

قیداـصم هلمج  زا  ددرگیم و  یهلا  تاـیانع  همه  لـماش  دراد و  هدرتـسگ  ییاـنعم  جرف  راـظتنا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  تـشگیم . مـهارف 
J .} تسا جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  راظتنانآ 

. دیهد حیضوت  ناشیا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  لیلد  و  جع )   ) نامز ماما  جرف  راظتنا  هرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ناشیا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  لیلد  و  جع )   ) نامز ماما  جرف  راظتنا  هرابرد 

خساپ

نآ اریز ، تسا ؛ هدـش  هداـهن  اـم  همه  ترطف  رد  هک  تسا  ییوجتقیقح  یهاوـخ و  تلادـع  ناـمه  ناـشیا ، جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  لـیلد 
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، ناشیا رتعیرـس  رتدوز و  روهظ  يارب  اعد  تخاس . دهاوخ  رقتـسم  مکاح و  هعماج  رد  ار  تلادع  ایحا و  ار  قح  شیوخ ، روهظ  اب  ترـضح 
رد رظتنم ، ناسنا  یگدنز  رد  هک  لمع ، هب  روراب  تسا  يرواب  راظتنا ؛ اّما  تسا . هدوب  نآ  هب  لین  هنـشت  رـشب  هک  تساییاهنامرآ  هب  ندیـسر 

. دـنکیم باجیا  راظتنا  گنهرف  هک  هچنآ  هب  ندرک  لـمع  لـمع ، ورگ  رد  تسا  يداـقتعا  راـظتنا  دـباییم ، مّسجت  صاـخ  يرادرک  بلاـق 
، یحیرط نیدـلا  رخف  نیرحبلا  عمجم  ، ) M} تساهنآ نیرتتخـس  اهلمع ، نیرترب  اهزمحالامعالا ؛  لـضفا  دـیامرفیم : (ص ) مرکا لوسر 
؛  جرفلا راظتنا  یتما ، لاـمعا  لـضفا  دـناهدومرف : رگید  ياـج  رد  و  ص 297 .) هر ،) ) یفجنیـشعرم نیدلا  باهـش  هللاۀیآ  حیحـصت  همدقم و 

فیلاکت نیرتراوشد  زا  راظتنا  هک  تسا  نآ  تیاور  ود  اـی  همدـقم و  ود  نیا  هجیتن  (. ص 57 نامه ، ، ) M} تسا جرف  راظتنا  اهلمع ، نیرترب 
رظتنملا دـیامرفیم : (ع ) یلع دـنکیم . رتناسآ  ار  نارظتنم  شاداپ  تمظع  ییارچ  مضه  راظتنا »  » یگژیو فشک  دوشیم . بوسحم  یعرش 

ج راونالاراحب ، ، ) M} دشابهدیتلغ دوخ  نوخ  هب  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  ناسب  ام  رما  رظتنم  هللا ؛  لیبس  یف  همدـب  طحـشتملاک  انرمال 
، نتـشاد رـس  رد  ار  جع ) ) يدـهم روهظ  مایق و  راظتنا  نارظتنم ، یعطق  هفیظو  تسا و  راظتنا  یلـصا  رهوج  هشیمه  یگدامآ  ص 123 .) ، 52
؛ دشاب هتسارآ  ییاسراپ  اوقت و  تلادع ، رویز  هب  دیاب  رظتنم  درف  اوقت : تلادع و  هب  یگتـسارآ  1 ـ رد : یگدامآ  دهاوخیم ، نیشیپ  یگدامآ 

لوـسر دـهد . رارق  دوـخ  یلمع  يوـگلا  ار  باـنج  نآ  بتکم  راـتفر و  هک  تـسا  یـسک  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  قیدـص  یعقاو و  وریپ 
وا ءاملظلا ، ۀلیللا  یف  داتقلا  طرخ  نم  هنید  یلع  ۀیقب  ّدشا  مهدحال  دیامرفیمیدهم : نارظتنم  نیدت  تدهاجم و  جوا  فیصوت  رد  (ص ) ادخ

تـسد اب  راخ  تخرد  ندنک  تسوپ  رجز  رب  هک  یـسک  زا  شیب  ناشیا  زا  کیره  یجدلا ... ؛  حیباصم  کئلوا  اضغلا ، رمج  یلع  صباقلاک 
يرادیاپ تماقتـسا و  دوخ  يرادنید  رد  دنکیم  ربص  تسدـفک  رد  غات  تخرد  بوچ  نازوس  شتآ  يرادـهاگن  ای  کیرات  بش  رد  یلاخ 

زا بانتجا  اب  دـناوتب  يدرف  رگا  ج 52،ص 124 .) راونالاراحب ، ،) M} دنایناملظ ياهبش  رد  تیادـه  غارچ  نانآ  هک  یتسار  هب  دزرویم ،
یقالخا تایح  ناکرا  دوخ ، یناسفن  ياوق  نایم  رد  لداعت  داجیا  اب  دروآ و  دیدپ  دوخ  رد  ار  تلادع  هکلم  یهلا ، ياورپ  تیاعر  یصاعم و 

نیون طیارش  ابار  نتـشیوخ  تسا ، قلطم  بان و  لدع  رارقتـسا  رـصع  هک  روهظ  رـصع  رد  دناوتیم  هاگنآ  دزاس ، هنیداهن  دوخ  دوجو  رد  ار 
؛ دزاس هشیپ  ملح  ربص و  دزروب و  تماقتسا  دیاب  رظتنم  درف  يرادیاپ : يرابدرب و  هب  یگتسارآ  2 ـ دزاس . گنهامه  يودهم  يدیحوت  ندمت 

جاجتحالاو ص 318  دـیفم ، داشرالا  ثیدح 1 ، ب 23 ، ج 1 ، نیدـلا ، لامکا  اـگن : ، ) روهظ رـصع  زا  یخیراـت  شرازگ  هب  هجوت  اـب  اریز ،
تمواقم هک  دوشیم ، دراو  دوعوم  يدهم  قیدص  صلخم و  نارظتنم  رب  یفـصولا  دیاز  راشف  روهظ  نارود  رد  ص 318 .) ج 2 ، یسربطلا ،

لوسر دـنیآ . لیانربص  يالاب  تاـجرد  هب  اـت  دنـشوکب  دـیاب  نارظتنم  تسا . دـنمزاین  یحور  يـالاب  ناوت  هب  یطیارـش  نینچ  رد  يرادـیاپ  و 
، داد دـنهاوخ  ار  امـش  زا  رفن  هاجنپ  رجا  نانآ  زا  کی  ره  هب  هک  دـنیآیم  یناـسک  امـش  زا  سپ  : » دـندومرف شیوخ  باحـصا  هب  (ص ) ادـخ

سپ تسا ؛ هدش  لزان  میرک  نآرق  زا  یتایآ  ام  هرابرد  میدوب و  امش  اب  نینح  دحا و  ردب ، تاوزغ  رد  ام  ادخ  لوسر  يا  دندیسرپ : باحصا 
نآ رد  امـش  رگا  هک  دوب  دـنهاوخ   ] راوشد سب   ] یطیارـش رد  نانآ  دـنتفگ : خـساپ  ترـضح  دوشیم ؟ هداد  باوث  ام  ربارب  هاجنپنانآ  هب  ارچ 

مالـسا یمارگ  لوـسر  ور ؛ نـیا  زا  ص 131 .) ج 2 ، راونالا ، راـحب  ، ) تشاد دـیهاوخن  ار  ناـنآ  تماقتـسا  لّـمحت و  دـیرب ، رـس  هب  طـیارش 
3ـ ص 145 .) ،ج 52 ، نامه ، ) M} تسا تدابع  تماقتسا ، ربص و  هارمه  نتشاد ، جرف  هار  هب  مشچ  ةدابع ؛  ربصلاب  جرفلا  راظتنا  دیامرفیم :

تسا تیعقاو  نیا  رگنایب  نایدا  خیرات  هعلاطم  دشاب ، هتشاد  نید  زا  یحیحص  یقلت  مهف و  دیاب  رظتنم  درف  نیداینب : یسانشنید  زا  يدنمهرهب 
یلـصا و طوطخ  دنریگیم و  هلـصاف  دوخ  نیتسخن  صولخ  زا  مارآ  مارآ  يدامتم ، ياهنامز  تشذگ  اب  فلتخم و  لماوع  رثا  رب  نایدا  هک 
اب (ع ) نامز ماما  ور ، نیمه  زا  دنوشیم ؛ ریـسفت  لیوأت و  رییغت و  لیدبت و  فیعـض ، دـیدش و  هفاضا ، فذـح و  یعون  هب  کی  ره  اهنآیعرف 

فطعی : » دـیامرفیم نانمؤم  ریما  هکنانچ  ص 338 .) ج 52 ، راحب ، ص 384 ، ج 2 ، داشرالا ، اگن : ، ) درک دهاوخ  یتخـس  هزرابم  اهتعدب 
ياـهاوه دوعوم ] يدـهم  [ ؛ يأرلا یلع  نآرقلا  اوفطع  اذا  نآرقلا  یلع  يأرلا  فطعی  يوهلا و  یلع  يدـهلا  اوفطع  اذا  يدـهلا ، یلع  يوهلا 

نآرق هب  ار  تایرظن  ءارآو و  دنزاس  بلاغ  تیاده  رب  ار  سفن  ياوه  مدرم  هک  نامز  نآ  درک ، دهاوخ  لیدبت  تیاده  هب  ار  نامدرم  یناسفن 
ناحراش ص 361 ، ج 8 ، راونـالاراحب ، خ 183 و  ۀـغالبلا ، جـهن  ، ) دـننادرگ زاب  دوخ  يارآ  هب  ار  نآرق  هک  یماگنه  دـینادرگ  دـهاوخ  زاب 
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حالصا هار  رد  دوخ  مهس  هب  دیاب  رظتنم  درف  یبلطحالـصا ؛ 4 ـ دناهتـسناد .) دوعوم  يدهمهب  رظان  ار  ترابع  نیا  ۀغالبلا  جهن  ینـس  هعیش و 
هب رما  دشاب ، حلـصم  حلاص و  دـیاب  زین  دوخ  تسا ، یناهج  حلـصم  رظتنم  هک  نآ  دـشوکب ، يدـعت  ملظ و  عفر  تلادـع و  رارقتـسا  هعماج و 

(ع) قداـص ماـما  تسا . ندوب  حلـصم  زراـبهطقن  نیطالـس  روـج و  ماـکحاب  اـصوصخ  یعاـمتجا  يدرف و  هزراـبم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
دنچره دزاس  مهارف  حالـس  مئاق  ترـضح  مایق  يارب  نارظتنم  امـش  زا  کی  ره  امتح  امهـسول ؛  مئاقلا و  جورخل  مکدحا  دعیل  دـیامرفیم « :

تسین و توافت  یب  روج  ياهتموکح  متـس  داـسف و  ربارب  رد  جـع ) ) يدـهم رظتنم  يور ، ره  هب  ص 366 .) ج 52 ، راحب ، ، ) M} ریت کی 
دتقم وه  یتیب و  لها  مئاق  كردا  نمل  یبوط  دیامرفیم : يدهم  نارظتنم  فیاظو  صوصخ  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  دـشابیمن  زین  نانآ  دـیؤم 
اـشوخ ّیلع ؛  یتما  مرکا  یتّدوم و  ّيدو و  ووذ  یئاقفرکئلوا و  هلبق ، نم  ۀیداهلا  ۀمئالا  یلوتی  هودـع و  نم  أربتی  هیلو و  یلوتی  همایق ، لبق  هب 

نمشد و وا  نمـشد  اب  تسود و  وا  تسود  اب  هکنآ  دشاب ، وا  وریپ  زین  وا  مایق  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دسرب و  مئاق  روضح  هب  هک  یـسک  لاح  هب 
نم دزن  رد  تما  نیرتیمارگو  نم  ناتـسود  نیـشنمه و  نانیا  تسا ، تسود  زین  وا  زا  شیپ  رگتیاده  نایاوشیپ  ناربهر و  اب  تسا و  فلاخم 

، سونقق راظتنا  رد  باتک : نآ  نوماریپ  ثحاـبم  یـسانشيدهم و  باـب  رد  مینکیم  هیـصوت  ص 130 .) ج 52 ، راونـالاراحب ، ، ) M} دنتسه
رد مق  ( هر ) ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  يوس  زا  هک  ار  هدازیلع ) يدهم  قیقحت  همجرت و  يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیـس  هتـشون 

میبات بت و  رد  تخر  رجه  رد  همه  میباوخ  هک  نک  عولط  رهم  يا  دـییامرف . هعلاطم  تسا ـ  هدیـسر  پاچ  هب  راـب  نیتسخن  يارب  لاس 1379 
( ینیمخ ماما   ) همه میباجح  رد  میشو و  شافخ  ام  نشور و  تخر  زا  ماب  نز و  رب  ره  همه 

؟ دراد دوجو  داسف  اب  هزرابم  يزیتس و  ملظ  ملع ، بسک  ایوپ ، تایح  دوعوم و  راظتنا  نایم  یبسانت  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  داسف  اب  هزرابم  يزیتس و  ملظ  ملع ، بسک  ایوپ ، تایح  دوعوم و  راظتنا  نایم  یبسانت  هچ 

خساپ

یمالـسا و فراعم  هعومجم  هب  هجوت  اب  دیاب  ار  تیودهم  هشیدنا  تسا و  تیودـهم  هشیدـنا  عماج  مهف  رب  ینتبم  راظتنا  يانعم  قیقد  كرد 
ارجا هـب  ار  یهلا  ياههدـعو  هدرک و  روـهظ  يزور  جـع ) ) يدـهم ینید ، ياـههزومآ  رب  اـنب  دــید . مالــسا  نـید  یلک  فدــه  ياتــسار  رد 

تلزنم برق و  جع ) ) يدهم تموکح  رد  ناشحلاص  لمعو  نامیا  نازیم  هب  نانمؤم  دشابیم و  ناحلاص  تموکح  هدننک  اپرب  وا  دروآیمرد 
نینمؤم ياهلد  رد  دـیما  ندـش  روهلعـش  لماع  دـنک و  یم  ریوصت  ناسنا  یگدـنز  نایرج  يارب  ینارون  ابیز و  یناـیاپ  هشیدـنا  نیا  دـنراد .

لماع ( جـع ) يدـهم هب  دـیما  تسا و  یگدـنز  رد  ناسنا  تکرح  روتوم  دـیما  تسادـخ . هب  دـیما  نامه  جـع ) ) يدـهم روهظ  هب  دـیما  تسا .
( جع ) يدهم هب  یگتسبلدو  دیما  جرف ، راظتنا  زا  دوصقم  دشابیم . نید  یلصا  فده  نامه  ینعی  اهیبوخ  ریسم  رد  ناسنا  رتراوتسا  تکرح 

شخبكرحت نیرفآورین و  روآدـهعت ، هدـنرادهگن ، هدـنزاس و  يراـظتنا  يرهطم ، دیهـش  ریبعت  هب  نید  دوصقم  جرف  راـظتنا  نیارباـنب  تسا .
راـظتنا هک  دـننکیم  ریوصت  ار  تیودـهم  هشیدـنا  ياهنوگ  هب  اـطخ  هب  یخرب  تساـیتسرپقح . تداـبع و  یعون  دوخ  هک  ياهنوگ  هب  تسا .

نید فدـه  اب  يروما  نینچ  کشیب  هک  یلاح  رد  دـشابیم  هانگ  زا  ایند  ندـشرپ  داـسف و  ملظ و  دـشر  هب  کـمک  ياـنعم  هب  نآ  ساـسارب 
یلماع دـیما  قشع و  نیا  ایند  رد  اهیبوخ  همه  هماقا  دـیما  اهیبوخ و  همه  هب  قشع  ینعی ، يدـهم ؛ هبقـشع  راظتنا و  نیارباـنب  تسا ، هناـگیب 

رد ثحب  تسا . نیرفآتیلوؤسم  جرف  راظتنا  سپ  درادرب ، مدـق  اـهیبوخ  هار  رد  رتمکحم  رتشیب و  هچ  ره  اـت  درادیماوار  ناـسنا  هک  تسا 
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باتک نیا   ) نارهت اردص ، يرهطم ، دیهش  يدهم ، بالقنا  مایق و  - 1 تسا : دیفم  رایسب  ریز  عبانم  دراد . يرتشیب  هعلاطم  هب  زاین  عوضوم  نیا 
زا ياهعوـمجم  هب  رثا  نیا   ) 1375 مق ، یمالـسا  تاراشتنا  یفاصهللاتیآ ، تیودـهم ، تماما و  - 2 تسا .) هتخادرپ  راظتنا  يانعم  هب  اـساسا 

(. 398 صص 351 -  ج 1 ، تسا ، باتک  ياهلصف  زا  یکی  زین  راظتنا  ثحب  صوصخو  هتخادرپ  جع ) ) يدهم ماما  نوماریپ  اهثحب 

؟  یناهج يوگتفگ  هیبش  يزیچ  دنوش  دحتم  دوخ  دنناوت  یم  مدرم  نامز  ماما  روهظ  نودب  ایآ 

شسرپ

؟  یناهج يوگتفگ  هیبش  يزیچ  دنوش  دحتم  دوخ  دنناوت  یم  مدرم  نامز  ماما  روهظ  نودب  ایآ 

خساپ

یکیزیف و یگدنکارپ  قرفت ، أشنم  هک  هنوگنامه  تسا ؛ هدیقع  رظن  زا  ییادج  فالتخا ، هاگتـساخ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نآرق  تایآ  زا  . 1
هک دیـشابن  یناسک  دـننام  و  میظع ؛ باذـع  مهل  کئلوا  تانیبلا و  مهءاج  اـم  دـعب  نم  اوفلتخاو  اوقرفت  نیذـلاک  اونوکت  ـالو  : » تسا یندـب 

ینیگنـس تازاجم  نانآ  دیـسر و  نانآ  هب  راـگدرورپ )  ) نشور ياـه  هناـشن  هک  نآ  زا  سپ  مه ) نآ   ) دـندومن فـالتخا  دـندش و  هدـنکارپ 
نتفرگ هلصاف  ییادج و  زا  عون  نیا  هک  تسانعم  نادب  زین ، هفیرش  هیآ  رد  فالتخا  رب  قرفت  نتفرگ  یـشیپ  هیآ 105 .) نارمع ، لآ  « ) دنراد

رب نوزفا  . 2 تاعوبطملل .) یملعالا  هسسؤم  ص 374 ، ج 3 ، نازیملا ، ییابطابط ، همالع   ) تسا هدـیقع  رد  فالتخا  زاس  هنیمز  عاـمتجا ، زا 
هما سانلا  ناک  : » تسا هدش  هداد  تبسن  قح  زا  فارحنا  يرگمتس و  هب  رما  نیا  شیادیپ  میرک ، نآرق  رد  ینیرفآ ، فالتخا  رد  قرفت  شقن 

نیذـلا الا  هیف  فلتخا  ام  هیف و  اوفلتخا  امیف  ساـنلا  نیب  مکحیل  قحلاـب  باـتکلا  مهعم  لزنا  نیرذـنم و  نیرـشبم و  نییبنلا  هللا  ثعبف  هدـحاو 
هب تشادن  دوجو  يراگزاسان  هنوگچیه  نانآ ، نایم  رد  و   ) دندوب هتسد  کی  زاغآ ) رد   ) مدرم مهنیب ؛... ایغب  تنیبلا  مهتءاجام  دعب  نم  هوتوا 

ار مدرم  ات  تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  لاح ) نیا  رد  دش ، ادیپ  نانآ  رد  ییاهداضت  تافالتخا و  دمآ و  دـیدپ  تاقبط  عماوج و  جـیردت 
، دنتـشاد فالتخا  هچنآ  رد  مدرم  نایم  رد  ات  دومن  لزان  اهنآ  هب  درک ؛ یم  توعد  قح  يوس  هب  هک  ینامـسآ  باتک  دـنهد و  میب  تراشب و 

ياه هناشن  دـندوب و  هتـشاد  تفایرد  باتک  هک  یناـسک  زا ) یهورگ   ) اـهنت هکلب ) دـندرکن ، فـالتخا  نآ  رد  ناـمیا  اـب  دارفا   ) دـنک يرواد 
هیآ نیا  ریبعت  هب  هک  لاـح  هیآ 213 .) هرقب ، « ) دـندرک فالتخا  نآ  رد  قح ، زا  فارحنا  يرگمتـس و  رطاخ  هب  دوب ، هدیـسر  اـهنآ  هب  نشور 

همادا رد  هک  نامه  تسا ؛ يورگ  قح  نامیا و  زین  نآ  ندرب  نایم  زا  هار  تسا ، فالتخا  لـماع  يزیرگ ، قح  يرگمتـس و  اـی  یغب »  » فیرش
نیا دیدرگ ، هراشا  اهنآ  زا  يدراوم  هب  هک  نآ  شیادز  ياهراکهار  و  نیرفآ ، فالتخا  لماوع  هب  هجوت  اب  . 3 تسا . هدش  حیرصت  نادب  هیآ 

هدوب و هدیقع  نآ  رتسب  رد  یلمع  تکرح  ای  قح  هب  نامیا  دحاو و  هدیقع  رادماو  اه  ناسنا  ییارگ  مه  داحتا و  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن 
دیحوت نیمه  هیاس  رد  زین  جع ) ) رـصع یلو  روهظ  نامز  رد  یهگناو  تسا ؛ دیحوت  زین ، دـحاو  هدـیقع  نیا  تسین . هتـسباو  یـصاخ  نامز  هب 

اه ندمت  يوگ  تفگ و  یحالطصا  هب  ای  یناهج ، يوگ  تفگ و  تسادیپ  دیآ . یم  تسد  هب  ناناملسم  هعماج  یگچراپکی  یلمع ، يرظن و 
کی هنرگو  دوش ؛ راوتـسا  نآ ، ياه  هزومآ  هب  یلمع  يدنب  ياپ  دیحوت و  دحاو  هدیقع  ياه  هیاپ  رب  هک  دهد  یم  هجیتن  ار  داحتا  ینامز  زین ،
روحم رب  تدـحو  ریوزت ، روز و  رز و  نابحاص  یـسایس و  ناگماکدوخ  نارادـم و  تردـق  هک  اجنآ  زا  هتبلا  تسین . شیب  یـسایس  فراـعت 
ناونع هب  ییاه  شالت  هچرگا  دوش . یمن  نکمم  یناهج  تدحو  جع ) ) نامز ماما  روهظ  نودب  اذـل  دـنیب  یم  دوخ  عفانم  فلاخم  ار  دـیحوت 

. دشاب یم  هجوت  لباق  زاس  هنیمز 
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؟ تسا بّترتم  نامز  نیا  رد  تیودهم  زا  ثحب  رب  يدیاوفو  راثآ  هچ 

شسرپ

؟ تسا ّبترتم  نامز  نیا  رد  تیودهم  زا  ثحب  رب  يدیاوفو  راثآ  هچ 

خساپ

تیرشب هدنیآ  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  اریز  تسا ، هدیافیب  يرما  نامز  نیا  رد  تیودهم  عوضوم  یسرربو  حرط  هک  دنانامگ  نیا  رب  یخرب 
؛ مینک لمع  دوخ  نامزو  رـصع  رد  دوخ  فیلاکت  هب  هکنیا  تسام  هفیظو  هچنآ  اّما  مهبمو ، لـمجم  تسا  يرما  نآ  تاـقافتاو  هدـنیآو  تسا 
{ یقرواپ ص 214 . شحم ، دومحم  بادـع  رتـکد  رظتنملا ، يدـهملا  یقرواـپ .  ... . } دـبلطیم ار  دوخ  تایـضتقم  یناـمزو  رـصع  ره  اریز 

يدهم بالقناو  مایق  نامرآ   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  يدیاوفو  راثآ  نامزو  رـصع  نیا  رد  تیودهم  زا  ثحب  خـساپ :
، تسا هدنیآ  يوس  هب  ياشگهارو  هدیا  شخب  ماهلا  هکنیا  زا  هتشذگ  گرزب  نامرآ  نیا  تسا . یمالسا  یعامتجا ، گرزب  هفـسلف  کی  (ع )
،؛ يرهطم دیهـش  خیرات ، هفـسلف  هاگدید  زا  يدهم  بالقناو  مایق  یقرواپ .  . } یمالـسا ياهنامرآ  تخانـش  يارب  تسا  یبسانم  رایـسب  هنیآ 

یئزجو تسا  یناهجو  یفسلف  یخرب  هک  دراد  یفلتخم  رصانعو  ناکرا  یمالـساو  یناهج  یتموکح  ییاپرب  هب  دیون   - 2 یقرواپ } ص 57 .
یخربو تسا . یعاـمتجا  یخربو  يداـصتقا  یخربو  تسا  یـسایس  یخرب  تسا ، یتـیبرتو  یگنهرف  یخربو  تسا ، یمالـسا  ینیب  ناـهج  زا 

رد ترـضح  ریگارفو  عماج  ياههمانرب  زا  يریذـپوگلا  اب  دـناوتیم  ناسنا  یقرواپ } نامه . یقرواپ .  . } دـشابیم یعیبط  یناسنا ، ای  یناـسنا 
، یگنهرف لیبق  زا  ینوگانوگ  ياهبالقنا  ناهج ، حطـس  ردو  خـیرات  لوط  رد   - 3 دوش . کیدزن  مالسا  یعقاو  ياهنامرآ  هب  روهظ  رـصع 

ناوارف تالکـشم  اب  ههجاوم  رد  هکنیا  ایو  هدوبن  قفوم  عورـش  رد  ای  اهبالقنا  نیا  رثکا  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  یعامتجا و ... یـسایس ،
رد دـیما  هیحور  داجیا  اب  دـناوتیم  دراد  تیودـهم  هب  هعیـش  هک  يزبس  هاگن  اهنتو  دروایب ... ماود  تسا  هتـسناوتن  دوخ  نانمـشد  اـب  هلباـقمو 

ساسح عقاوم  رد  ار  وا  هک  تسا  دوخ  لامعا  رب  رظانو  رضاحو  هدنز  ینامز  ماما  هب  دقتعم  هعیش  دناهرب . سأیو  يدیماان  زا  ار  مدرم  هعماج ،
تقو هک  تهج  نآ  زا   - 4 تشاذگ . دهاوخ  نایعیش  هیحور  رد  ار  یقیمع  راثآ  یسانشناور  تهج  زا  داقتعا  نیا  دوب . دهاوخ  راک  کمک 

تیودهم ثحابم  هب  يرظن  هک  میراد  هفیظو  اذل  دشاب ، روهظ  نامز  دناوتیم  هظحل  رهو  تسین  صخـشم  ع )  ) نامز ماما  تموکح  لیکـشت 
رـصع رد  يدـیحوت  یناهج  تموکح  هب  ندیـسر   - 5 مینادـب . ار  رـصع  نآ  رد  دوخ  فیاـظوو  روهظ  رـصع  تایـصوصخو  هدرک  روهظو 

هب ندیسرو  هبناج  همه  لماکت  هب  رشب  ندیسر  هلمج  نآ  زا  ددرگیم ، لصاح  رـشب  دوخ  تسد  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  یطیارـش  روهظ ،
ندش کیدزن  رد  رتهب  هچ  ره  میناوتب  ات  مینادب  ار  روهظ  رصع  رد  یمالسا  لیصا  ياهنامرآ  هک  تسام  رب  اذل  تسا . يرکف  یلاع  ياوتـسم 

، دشاب تّیرـشب  هدنیآ  هب  طوبرم  هک  تسین  يروما  زا  ثحب  اهنت  تیودهم  زا  ثحب   - 6 میشاب . ترضح  روهظ  زاس  هنیمزو  هدوب  میهـس  نآ 
بیاغ هاوخو  روهشمو  رضاح  هاوخ  دشاب ، دوجوم  یموصعم  ماما  دیاب  ینامز  ره  رد  هکنیا  زا  ثحب  تسا ، تیودهمو  تماما  زا  ثحب  هکلب 

مامإ فرعیملو  تام  نم  : " میناوخیم ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یمالـسا  تایاور  رد  اذـلو  ددرگن . لطاب  دـنوادخ  تانیبو  اهتجح  ات  ناهنپو 
ص 239. ج 5 ، دصاقم ، حرـش  یقرواپ .  } عون زا  تسا  هدرم  دسانـشن  ار  دوخ  نامز  ياوشیپو  دریمب  سک  ره  " " ؛ ۀـّیلهاج ۀـتیم  تام  هنامز 
. تسا تبیغ  رـصع  نیا  رد  ماما  دوجو  تاکربو  راثآو  نآ  هفـسلفو  تبیغ  زا  ثحب  تیودـهم ، زا  ثحب  تیلهاـج ". ناـمز  ندرم  یقرواـپ }

یناهج لدع  تموکح  هفسلف  عوضوم : تسا . تبیغ  رصع  رد  هعیش  فیلاکتو  فیاظو  زا  تیودهم  زا  ثحب  اذلو 

؟ دش اب م يدیاوفو راثآ  هچ  ياراد  نامزو  رصع  نیا  رد  تیودهم  زا  ثحب 
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شسرپ

؟ دش اب  يدیاوفو م  راثآ  هچ  ياراد  نامزو  رصع  نیا  رد  تیودهم  زا  ثحب 

خساپ

ع)  ) يدـهم بالقناو  مایق  نامرآ   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  يدـیاوفو  راثآ  ناـمزو  رـصع  نیا  رد  تیودـهم  زا  ثحب 
هنیآ تسا ، هدنیآ  يوس  هب  ياشگهارو  هدیا  شخب  ماهلا  هکنیا  زا  هتشذگ  گرزب  نامرآ  نیا  تسا . یمالسا  یعامتجا ، گرزب  هفـسلف  کی 

ص 57. يرهطم ،؛ دیهش  خیرات ، هفسلف  هاگدید  زا  يدهم  بالقناو  مایق  یقرواپ .  . } یمالسا ياهنامرآ  تخانش  يارب  تسا  یبسانم  رایسب 
ناهج زا  یئزجو  تسا  یناهجو  یفسلف  یخرب  هک  دراد  یفلتخم  رصانعو  ناکرا  یمالـساو  یناهج  یتموکح  ییاپرب  هب  دیون   - 2 یقرواپ }

ای یناـسنا  یخربو  تسا . یعاـمتجا  یخربو  يداـصتقا  یخربو  تسا  یـسایس  یخرب  تسا ، یتـیبرتو  یگنهرف  یخربو  تسا ، یمالـسا  ینیب 
روهظ رصع  رد  ترـضح  ریگارفو  عماج  ياههمانرب  زا  يریذپوگلا  اب  دناوتیم  ناسنا  یقرواپ } نامه . یقرواپ .  . } دشابیم یعیبط  یناسنا ،

، یـسایس یگنهرف ، لیبق  زا  ینوگانوگ  ياـهبالقنا  ناـهج ، حطـس  ردو  خـیرات  لوط  رد   - 3 دوش . کیدزن  مالـسا  یعقاو  ياـهنامرآ  هب 
اب هلباقمو  ناوارف  تالکشم  اب  ههجاوم  رد  هکنیا  ایو  هدوبن  قفوم  عورـش  رد  ای  اهبالقنا  نیا  رثکا  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  یعامتجا و ...

مدرم هعماج ، رد  دیما  هیحور  داجیا  اب  دناوتیم  دراد  تیودهم  هب  هعیـش  هک  يزبس  هاگن  اهنتو  دروایب ... ماود  تسا  هتـسناوتن  دوخ  نانمـشد 
راک کمک  ساسح  عقاوم  رد  ار  وا  هک  تسا  دوخ  لامعا  رب  رظانو  رـضاحو  هدنز  ینامز  ماما  هب  دقتعم  هعیـش  دناهرب . سأیو  يدیماان  زا  ار 

لیکـشت تقو  هک  تهج  نآ  زا   - 4 تشاذگ . دـهاوخ  نایعیـش  هیحور  رد  ار  یقیمع  راثآ  یـسانشناور  تهج  زا  داقتعا  نیا  دوب . دـهاوخ 
روهظو تیودهم  ثحابم  هب  يرظن  هک  میراد  هفیظو  اذل  دشاب ، روهظ  نامز  دـناوتیم  هظحل  رهو  تسین  صخـشم  ع )  ) نامز ماما  تموکح 

، روهظ رـصع  رد  يدـیحوت  یناـهج  تموکح  هب  ندیـسر   - 5 مینادـب . ار  رـصع  نآ  رد  دوخ  فیاـظوو  روهظ  رـصع  تایـصوصخو  هدرک 
ياوتسم هب  ندیسرو  هبناج  همه  لماکت  هب  رشب  ندیسر  هلمج  نآ  زا  ددرگیم ، لصاح  رشب  دوخ  تسد  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  یطیارش 

نآ ندـش  کیدزن  رد  رتهب  هچ  ره  میناوتب  ات  مینادـب  ار  روهظ  رـصع  رد  یمالـسا  لیـصا  ياهنامرآ  هک  تسام  رب  اذـل  تسا . يرکف  یلاـع 
هکلب دشاب ، ّتیرشب  هدنیآ  هب  طوبرم  هک  تسین  يروما  زا  ثحب  اهنت  تیودهم  زا  ثحب   - 6 میشاب . ترضح  روهظ  زاس  هنیمزو  هدوب  میهس 
بیاغ هاوخو  روهـشمو  رـضاح  هاوخ  دـشاب ، دوجوم  یموصعم  ماما  دـیاب  یناـمز  ره  رد  هکنیا  زا  ثحب  تسا ، تیودـهمو  تماـما  زا  ثحب 

مامإ فرعیملو  تام  نم  : " میناوخیم ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یمالـسا  تایاور  رد  اذـلو  ددرگن . لطاب  دـنوادخ  تانیبو  اهتجح  ات  ناهنپو 
ص 239. ج 5 ، دصاقم ، حرـش  یقرواپ .  } عون زا  تسا  هدرم  دسانـشن  ار  دوخ  نامز  ياوشیپو  دریمب  سک  ره  " " ؛ ۀـّیلهاج ۀـتیم  تام  هنامز 
. تسا تبیغ  رـصع  نیا  رد  ماما  دوجو  تاکربو  راثآو  نآ  هفـسلفو  تبیغ  زا  ثحب  تیودـهم ، زا  ثحب  تیلهاـج ". ناـمز  ندرم  یقرواـپ }

یناهج لدع  تموکح  هفسلف  عوضوم : تسا . تبیغ  رصع  رد  هعیش  فیلاکتو  فیاظو  زا  تیودهم  زا  ثحب  اذلو 

؟ دراد یعامتجا  دعب  رد  يریثأت  هچ  راظتنا ،

شسرپ
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؟ دراد یعامتجا  دعب  رد  يریثأت  هچ  راظتنا ،

خساپ

یعامتجا ياهتّیلوئـسمو  اهدـهعت  دـعب  رد  نآ  يراذـگرثا  نیرتشیبو  دراذـگیم ، فرژ  راثآ  یناـسنا  تاـیح  نوگاـنوگ  داـعبا  رد  راـظتنا 
يدـنویپ رظتنم  ناـسنا  تسا . هتفهن  ییارگناـسنا  راـظتنا ، موـهفم  رد  هک  اریز  دـباییم ؛ تینیع  یتـسود  ناـسحاو  یهاوـخرگید  ساـسحاو 
فادـها نآ  يوـسمهو  ناـسمهو  درادیم  رب  ماـگ  اتـسار  نآ  ردو  دراد  دوـخ  دوـعومو  رَظتنم  ماـما  ياـهنامرآو  اهفدـه  اـب  ینتـسسگان 
راسگمغ دوعوم ، ماما  دریگیم . رارق  بوچراـچ  نآ  رد  شیاـهشنیزگو  اـهشیارگو  اـهيریگتهج  همهو  دـنکیم  تکرح  اـهنامرآو 

راظتنا تلـصخ  ياراد  ياهناسناو  رظتنم  هعماج  سپ  تسا . نافعـضتسم  یقیقح  یماحو  ناـمولظم  یعقاو  رواـیو  راـیو  ناـگدزمغ  نیتسار 
دنهن مهرم  ار  ناگدرزآ  لدو  دنباتـشب  مورحمو  مولظم  ياهناسنا  يرای  هبو  دـننک  لمع  ناـشماما  ياهفدـهو  اـهتساوخ  هنیمز  رد  دـیاب 

، رظتنم هعماجورملق  رد  دـش  نینچ  رگاو  دـنزاس . فرطرب  ناشماما  ياضرو  هتـساوخ  قبط  ناوت ، ّدـح  ات  ار  مدرم  تالکـشمو  اـهيراوشدو 
ثیداحا زا  یخرب  یناعم  زا  یکی  دیاش  دنام . دهاوخن  یقاب  راتفرگو  نیگهودـناو  هدرـسفاو  گنتلدو  نامرد  یب  رامیبو  تسدـیهتو  مورحم 

هتـشاد هناقداصو  نیتسار  يراظتنا  رگا  رظتنم  هعماج  هک  دـشاب  انعم  نیمه  تسا " جرف  دوخ  جرف  راظتنا  : " دـناهتفگ هک  جرف  راظتنا  هراـبرد 
طیحم رد  ار  دوعوم  ماما  ياهنامرآو  اههتـساوخو  دـنکیم  فرطرب  ار  مدرم  ياـهیناماسبانو  تالکـشم  دوخ ، هزوح  رد  مکتسد  دـشاب 

 . یقرواـپ ."  } تـسا جرف  ءزج  جرف  راـظتنا  " " ؛ ... جرفلا نـم  جرفلا  راـظتنا  : " دوـمرف ... ع )  ) اـضر ماــما  اذــل  دــشخبیم ؛ قـقحت  شیوـخ 
{ یقرواپ ح 29 . ص 131 ، ج 52 ، راونألاراحب ،

؟ دراد ریثأت  نارظتنم  یماظن  یگدامآ  رد  هنوگچ  راظتنا  رصنع 

شسرپ

؟ دراد ریثأت  نارظتنم  یماظن  یگدامآ  رد  هنوگچ  راظتنا  رصنع 

خساپ

هزوح زا  يرادـساپو  ینابزرم  هب  رظتنم  ناـسناو  ددرگیم  راکـشآ  تینیعو  لـمع  رد  سپـسو  تسا  هدـیقعو  ناـمرآ  کـی  تسخن  راـظتنا ،
هنارایـشوهو تسا  ینابهدـید  عضوم  رد  هراومهو  دزادرپیم  شیوخ  ناکلـسممهو  ناـشیکمهو  دوـخ  يژولوئدـیاو  یگنهرفو  ییاـیفارغج 

ردو دریگیم  رظن  ریز  نمـشد  ياـههاگودرا  رد  ار  یلاـقتناو  لـقنو  لوـحتو  كّرحت  رهو  درگنیم  کـیدزنو  رود  ياـهقفا  هب  هنارگنزیتو 
تـسد زین  مجاهت  هب  هنیمز  ندوب  مهارف  تروص  ردو  درادیم ، زاب  يورـشیپ  زا  ار  نمـشد  ییایفارغجو ، ینیمزو  یکیژولوئدـیا  عافد  رگنس 
هلوقم ره  زا  تردـقو  گنج  رازبا  هیهتو  تسا  هدـش  هدـناوخ  ارف  یعافدو  یماظن  یگدامآ  هب  هراومه  رظتنم  هعماج  هک  تسا  نیا  دزاـییم .

هک اـنعم  نیا  هب  دـناهدرک ، رکذ  طاـبر " هطبارم "و"  " ناونع تحت  ار  یثـحب  داـهج  باـتک  رد  اـهقف  تسا . هتـشگ  فیلکت  تیفیک ، ره  اـبو 
تاجن ار  روشکو  دننک  عافد  نمشد ، یناهگان  مجاهتو  هلمح  ماگنه  رد  ات  دنشاب  هتـشاد  لماک  یگدامآو  دننیزگ  تماقا  اهزرم  رد  نانمؤم 

نیا هب  تسا . ندوب  ماما  ياههتساوخو  اهروتسد  نابزرمو  نتسیز  ماما  تمدخ  ردو  ماما  اب  هطبارو  دنویپ  طابرو ، هطبارم  رگید  يانعم  دنهد .
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ماما يرای  هبو  دـنوش  نامیپ  مه  وا  ابو  دـننز  گنچ  ماما  تیالو  نامـسیر  هبو  دـننک  رارقرب  طابترا  شیوخ  ماما  اب  نانمؤم  هعماـج  هک  اـنعم 
نودـب یلمعو  تسا  نامیا  ياههیاپ  زا  ياهیاپو  تسین ، رادرب  تباـین  تسا ، ینیع  بجاو  درف  ره  رب  هطبارم "  " زا مسق  نیا  دـندرگ . دـهعتم 
اوُِربْصا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } هیآ ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  یقرواپ } ص 425 . ج 2 ، مراکملا ، لایکم  یقرواپ .  . } دوشیمن هتفریذپ  نآ 

لآ هروس  یقرواپ .  } یلع اوطبارو  ضئآرفلا  یلع  اورباصو  بئآصملا  یلع  اوربصا  : " دومرف َنوُِحْلُفت ،} ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اوُِطبارَو  اوُِرباـصَو 
ریـسفت یقرواپ .  } رادیاپ اهتیلوئـسمو  اهفیلکت  ماجنا  ردو  دیزرو  ییابیکـش  تالکـشم  ربارب  رد  :" " ؛ ۀّمئألا یقرواپ } هیآ 200 . نارمع ،

هک تسا  هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  رگید  یتیاور  ردو  دـینک ". رارقرب  هطبار  ناماما  ابو  دیـشاب ، یقرواپ } ص 129 . ج 1 ، میهاربا ، نب  یلع 
{ یقرواپ ص 199 . ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  . } تسا ماما  دزن  روضح  يانعم  هب  اوطبار " "

؟ تسا رّثؤم  رادقم  هچ  ات  راظتنا  قّقحت  رد  ربص  رصنع 

شسرپ

؟ تسا ّرثؤم  رادقم  هچ  ات  راظتنا  قّقحت  رد  ربص  رصنع 

خساپ

ییادـیپ نامز  ندیـسر  ارف  ات  دـیاب  تسا  ینامرآ  فدـه  نتفای  ققحت  رظتنم  هک  یـسک  تسا . ربصو  تمواـقم  راـظتنا ، یلـصا  رهوجو  حور 
نوچو دریذپب ، يرابدرب  اب  نآ  رد  ار  یمیالمان  رهو  دهدن ، تسد  زا  ناوتو  باتو  دنک  ییابیکـشو  يرادیاپ  نامرآ ، نتفرگ  لکـشو  فده 

، ربصو يرادیاپ  هک  اریز  تسا ؛ هداد  تسد  زا  زین  راظتنا  داهن ، نیمز  رب  ناوتو  باتو  دـیدرگ  بیکـشیبو  داد  تسد  زا  ار  يرادـیاپو  ربص 
ربصلا نسحأ  ام  : " دومرف ع )  ) اضر ماما  دـناهتفگ . نخـس  ربص  اـب  هارمه  جرف  راـظتنا  زا  ثیداـحا  رد  اذـل  تسا . راـظتنا  رهوج  شخبققحت 

تقو روهظ ، يارب  جرف ". راظتناو  یقرواپ } ح 23 . ص 129 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } ییابیکش تسا  وکین  هچ  ... " " ؛ جرفلا راظتناو 
. دشاب هظحل  هب  هظحل  راظتنا  دیاب  اذلو  دناهدرک  فیصوت  یناهگان " يرما   " ار نآ  عوقو  هراومهو  تسا  هدشن  نییعت 

؟ دوشیم بلق  تواسق  بجوم  جرف  رد  ریخأت  ایآ 

شسرپ

؟ دوشیم بلق  تواسق  بجوم  جرف  رد  ریخأت  ایآ 

خساپ

نامـسیر هب  دـیاب  هکلب  دـشابن ، دـیماان  یجنم  روهظو  جرف  ریخأت  زا  هاگ  چـیه  هکنیا  تسا ، مزال  یناسنا  ره  رب  هکلب  ینمؤم  ره  رب  هک  هچنآ 
رّـسیم دـنکیمن ، فلُخ  وا  هکنیاو  لاعتم  دـنوادخ  هب  یبلق  نامیا  هار  زا  اـهنت  نیاو  دوش . نومنهر  دوصقم  لزنم  رـس  هب  اـت  هدز  گـنچ  ربص 

رسی اهنآ  يارب  رمألارخآ  دنوادخ  دیدش ، يراتفرگو  رسع  ره  زا  دعب  هنوگچ  هک  نیـشیپ  ياهتما  تشذگرـس  یـسرربو  ریـس  اب  زینو  تسا 
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لیاـمتم تیرـشب  یجنم  روهظ  هب  هنوگچ  هک  دوخ  ینورد  لـیمو  ترطف  هب  هعجارم  اـب  نینچمهو  دـیآیم . تسد  هب  دومن ، لـصاح  یجرفو 
َباتِکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَیالَو   } هفیرـش هیآ  لیذ  رد  دشاب . راودیما  یجنم  روهظ  هبو  هدیناهر  يدیماانو  سأی  زا  ار  دوخ  دـناوتیم  تسا 

هروس یقرواپ .  } لهأ یف  ءاج  ۀیآلا  هذـه  لیوأت  : " دومرف هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  ْمُُهبُوُلق ؛} ْتَسَقَف  ُدَـمَألا  ُمِْهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  ْنِم 
، یلاعت هَّللا  ۀجح  یف  کشلا  نع  ۀعیـشلا  یهن  یلاعت  هَّللا  ّنإو  ۀـنمزألا  لهأ  نم  مهریغ  نود  اهمایآو  ۀـبیغلا  نامز  یقرواپ } هیآ 16 . دیدح ،
، ۀجحملا ص 24 ؛  ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  } رـصع مدرم  يارب  هیآ  نیا  لیوأت  " " ؛ نیع ۀـفرط  اهنم  هضرأ  یلخی  یلاعت  هَّللا  ّنأ  اوّنظی  نأ  وأ 
زا ار  نایعیـش  لاعتم  دـنوادخ  تسا . رگید  ياهنامز  لها  ياهزور  زا  ریغ  تبیغ  نامز  ياهزور  و  تسا ، تبیغ  یقرواـپ } . 220ù219 ص

یلاخ تجح  زا  ندز  مهرب  مشچ  کی  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  دـننک  نامگ  هکنیا  زا  هدرک  یهن  زینو  تسا  هدرک  یهن  دوخ  تّجح  رد  کش 
." دنادرگیم

؟ تسا روآتلالمو  هدننک  هتسخ  جرف ، ینالوط  راظتنا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا روآتلالمو  هدننک  هتسخ  جرف ، ینالوط  راظتنا  ایآ 

خساپ

تـسین روآتلالم  اهنت  هن  تسا  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  يارب  رظتنم  لماک  یگدامآ  اـب  هارمه  هک  دـشاب  نآ  تبثم  مسق  زا  رگا  راـظتنا 
دوخ بوبحم  ندمآ  رکف  رد  ًامئاد  رظتنم  صخـش  درادیم . هگن  هدنزو  لاحرـس  ار  واو  هدرک  روهلعـش  ار  دیما  هیحور  ناسنا  رد  ًامئاد  هکلب 
بـش هب  ار  زورو  زور  هب  ار  بش  دوـخ  بوـبحم  ندیـسر  قـشع  هب  ًاـمئاد  وا  دـهدیم ، تسد  وا  هب  هـک  تـسا  یتلاـح  نیرتـهب  نـیاو  تـسا 

زین وا  اب  نطاب  طابتراو  لـسوت  عون  کـی  تقیقح  رد  ع )  ) ناـمز ماـما  ینعی  یقیقح  یجنم  راـظتنا  هک  اـجنآ  زا  رگید ، یفرط  زا  دـناسریم .
رب دروآیم . نوریب  تلالمو  یگتـسخ  زا  ار  وا  هک  دـسریم  ناسنا  هب  ترـضح  نآ  هیحان  زا  یتاضویف  هظحل  ره  طاـبترا  نیا  اـب  اذـل  تسه 

. مییامنیم هراشا  نآ  هب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  ّبترتم  رایسب  یتاکربو  راثآ  یقیقح  دوعوم  راظتنا 

؟ تسا بّترتم  یجنم  راظتنا  رب  يراثآ  هچ 

شسرپ

؟ تسا ّبترتم  یجنم  راظتنا  رب  يراثآ  هچ 

خساپ

کی يارب  يزاسهنیمزو  يزاسهدامآ  هرود  راـظتنا ،  - 1 داد : رارق  یـسررب  دروم  فلتخم  ياـیاوز  زا  ناوتیم  ار  راـظتنا  تّیمهاو  ترورض 
راـظتنا تّیمها  رد   - 2 تسا . رمث  یبو  صقان  دشاب  هتـشاذگن  رـس  تشپ  ار  هرود  نیا  هک  یتکرحو  بالقنا  رهو  دـیآیم  رامـش  هب  تضهن 
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، يرواب يدهم  رّکفت  اب  هزرابم  ثحب  رد  ریرب  رلک  رکوف ، لشیم  دناهدرمشرب . ناناملسم  رب  دوخ  طّلست  عنام  ار  نآ  نانمـشد ، هک  سب  نیمه 
لثم يدارفا  زین  ویوآلت  سنارفنک  رد  دننکیم . یفرعم  هعیـش  يرادیاپ  لماع  ود  ار  ع )  ) نامز ماما  راظتنا  دعبو  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  ادـتبا 

: دـناهتفگ هعیـش  فیـصوت  رد  ناـنآ  دنتـشاد . ناوارف  هیکت  هتکن  نیا  رب  رمارک  نیتراـمو  گربنورب  رـشنج ، یجما ، لـکیام  سییول ، دراـنرب 
،80 دادرخ هشیدنا ، باتزاب  هلجم  یقرواپ .  " . } دـنیامنیم ظفح  ار  ناشمایق  نامز  ماما  مسا  هبو  دـننکیم  مایق  نیـسح  ماما  مان  هب  نایعیـش  "

هعیـش يراگتـسرو  يراودیما  بجوم  هک  یّمهم  رایـسب  یعامتجا  لئاسم  هلمج  زا  : " دـیوگیم یناملآ  ققحم  نیبرام ، یقرواپ } ص 193 .
{ یقرواـپ . 50ù49 ص نیبراـم ، رثا  مالــسا ، تسایــس  یقرواـپ .  " . } تـسا روـهظ  راـظتناو  رــصع  تـجح  دوـجو  هـب  داـقتعا  دــشابیم ،

یمدرم یمومع  دیاقع  رد  ندوب  يدهم  هار  هب  مشچ  : " دسیونیم هنیمز  نیا  رد  قباس  يوروش  مولع  سانشناریاو  نادخیرات  یکسفشورتپ ،
رثا ناـسارخ ، نارادبرـس  تـضهن  یقرواـپ .  " . } تـسا هتـشاد  ار  يدـنلب  ماـقم  دنتـشاد ، اـپ  رب  ناریا  رد  ار  مهدزیــس  نرق  ياـهتضهن  هـک 

تردـقو یبلق  شمارآ  دـناوتیم  هچنآو  تسا  اهيراتفرگو  تالکـشمو  اههنتف  موجه  نارود  راـظتنا ، نارود   - 3 یقرواپ } یکسفشورتپ .
دیاوف زا  وکین  قالخا  هب  دوخ  نتـسارآو  دنـسپان  صیاصخ  زا  نتـساریپ   - 4 تسا . رـضاحو  ّیح  یجنم  دای  دـهدب ، رظتنم  هعیـش  هب  یحور 

ره " " ؛ ... قالخألا نساحمو  عرولاب  لمعیلو  رظتنیلف  مئآقلا  باحـصأ  نم  نوکی  نأ  ّرـس  نم  : " دومرف ع )  ) قداـص ماـما  تسا . راـظتنا  رگید 
دشاب رظتنم  یقرواپ } ح 50 . ص 140 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } هک دـیاب  ددرگ  ع )  ) مئاق ترـضح  نارای  زا  هک  دراد  تسود  سک 

. تسوا یهاگآو  تریـصبو  رظتنم  نمؤم  يرکف  شالت  راظتنا ، جیاتن  زا  ددرگ ".5 -  لوغـشم  وکین  قالخاو  يراکزیهرپ  هب  لاح  نیع  ردو 
هب نوچ  هک  تسا  یعقاو  رظتنم  نیاو  دنکیم ، داجیا  هعماج  راکفا  رد  زین  ار  لزلزتو  دـیدرتو  ههبـش  دروآیم ، تلفغ  هکنآ  رب  هوالع  اههنتف 

انمئآق ۀبیغ  یف  انرمأب  کّسمت  نمل  یبوط  : " دومرف ع )  ) قداص ماما  دـیوگیم . خـساپ  تاهبـش  هبو  تسا  رادـیب  هدیـسر ، يرکف  يرایـشوه 
ص نامه ، یقرواپ .  } رد هک  دـیوج  کسمت  ام  نامرف  هب  ام  مئاق  تبیغ  نامز  رد  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  ... " " ؛ ۀـیادهلا دـعب  هبلق  غزیملف 

ردو درادیم  او  لمع  هب  ار  ناسنا  هک  اجنآ  زا  راـظتنا  دش ".6 -  دـهاوخن  لیامتم  لطاب  فرط  هب  زگره  وا  بلق  هجیتن  یقرواپ } ح6 . ، 123
یعامتجاو يدرف  حالـصاو  يزاسهنیمز  هب  ار  رـشبو  تسامرف  مکح  ییایوپو  كرّحت  تسا ، مکاح  یهلا  یجنم  راظتنا  تلاح  هک  ياهعماج 

یجنم روهظ  زاسهنیمز  تسا ، لـمع  كرّحم  هک  تهج  نآ  زا  راـظتنا   - 7 تسا . تعیرش  ياقبو  ظفح  يارب  دنمـشزرا  یلماع  درادیم ، او 
نایدا هاگدید  زا  یجنم  روهظ  عوضوم : دوب . دهاوخ  ّتیرشب  ملاع 

نارظتنم

اهیگژیو

دنهاوخ ًادعب  ای  دنراد  دوجو  نونکا  ترضح  نازابرسایآ  دنراد ؟ یتایصوصخو  اههناشن  هچ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  (ع) يدهم ترضح  یعقاو  نارظتنم 
؟ دمآ

شسرپ

ًادعب ای  دنراد  دوجو  نونکا  ترضح  نازابرسایآ  دنراد ؟ یتایصوصخو  اههناشن  هچ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  (ع) يدهم ترضح  یعقاو  نارظتنم 
؟ دمآ دنهاوخ 

خساپ
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نیرخآ هک  دش  تدابع  سدقم و  ماگنه  نآ  راظتنا  دربیم . هرهب  راظتنا  روآ  هر  زا  هک  تسا  یـصخش  رظتنم  تسا و  سدـقم  ياهژاو  راظتنا 
هک تسا  یعقاو  رظتنم  یـسک  دراد . همادا  لاس  يدنا  رازه و  زا  دعب  نونکا  هک  درک ، زاغآ  ار  دوخ  تبیغ  دـنوادخ  روتـسد  هب  ادـخ  تجح 

فرحنم قح  هب  دـبعت  زا  ریـسم  نیا  رد  دـننید و  قیرط  کلـس و  رد  هک  کلاس  ناوریپ  دـنک و  ترـضح  روهظ  هداـمآ  تهج  ره  زا  ار  دوخ 
همـشچ راظتنا  هیاس  رد  تسا . لمع  نیرتگرزب  نیرترب و  راظتنا  تسا . ملظ  هچ  ره  ّدر  لطاب و  هنیـس  رب  ندز  در  تسد  راـظتنا  دـنوشیمن .

ّزع و هَّللا  نم  جرفلا  راظتنا  یتمأ  لمعأ  لضفأ  : " دومرف (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ  دنیشنیم . ورف  تیناسنا  نابلط  شطع  تسا و  يراج  قح 
نیرتهب زا  جرف  راـظتنا  هک  دـشاب  دـیابن  نیا  زج  و  ( 1" .) گرزب دـنوادخ  فرط  زا  تسا  جرف  ندیـسر  راظتنا  نم  تّما  لامعا  نیرتهب  ّلـج ؛

دهاوخ ار  تینما  شیاسآ و  يدابآ و  يور  یمالسا  هعماج  راظتنا ، ندیسر  نایاپ  هب  ترـضح و  روهظ  ققحت  تروص  رد  اریز  تسا ، لامعا 
. تسا رظتنم  صخـش  یلـصا  طرـش  يراد  نید  سپ  دشاب . هتـشاد  ار  نآ  دناوتیم  درف  ره  هک  تسا  ییوزرآ  نیرتهب  نیرتالاب و  نیا  دید و 

تبظاوم دـیاب  تبیغ ، نارود  رد  ناسنا  درک . روصت  ناوتیمن  نیا  زج  یگـشیپ  تناـید  تسا و  يراد  نید  رظتنم ، راـظتنا  ياـهیگژیو  زا  "
رظتنم ناـسنا  دـنیزگ . يرود  روتف  فارحنا و  یتسـس ، هنوگره  زا  دزادرپـب و  دوخ  لاـمعا  تحـص  يراد و  نید  دوخ و  نید  رما  هب  رتـشیب ،
درادـب دزاسب و  دراد ، تسود  اوشیپ  نآ  هکانچ  ار  دوخ  دـشاب و  اسراپ  دـیاب  اوقت ، نیدـت و  رب  هوالع  (ع ) دوعوم يدـهم  راو  یلع  تموکح 

رادرک دریگ و  شیپ  ییاسراپ  دشاب و  هار  هب  مشچ  دیاب  دشاب ، مئاق  باحـصا  رامـش  رد  دراد  شوخ  سک  ره  : " دـیامرفیم (ع ) قداص ماما 
ترضح روهظ  زا  دعب  لبق و  نامز  هب  طوبرم  مهم  ياهثحب  هلمج  زا  دنراد ؟ دوجو  نونکا  ترضح  نازابرـس  ایآ  ( 2" .) دشاب هتشاد  عرواب 

تسا و حرطم  تیفیک  زا  رتشیب  دارفا  ادعت  ّتیمک و  صوصخ  رد  لاؤس  نیا  تسا و  ترضح  نارای  تیفیک  ّتیمک و  تخانـش  (ع ) بحاص
زا ای  ًاعطق  هک  دش  دنهاوخ  عمج  ینارای  ترضح  درِگ  رب  روهظ  ماگنه  هک  نیا  زا  یلیصفت  ریغ  یّلک و  یخـساپ   - 1 دراد : باوج  هنوگ  ود 

یعالطا یـسک  دوشیم ، لماش  ار  یعطقم  هچ  هچ و  ینعی  روهظ  ماگنه  ای  لبق و  نامز  هک  نیا  اما  دـناهدوب . رومأم  روهظ  ماگنه  اـی  لـبق و 
تاذ رد  دیدرت  رابغ  تسا . نهآ  ياههراپ  ناشیاه  لد  ایوگ  هک  ینادرم  : " دـیامرفیم ترـضح  نارای  فیـصوت  رد  (ع ) قداص ماما  درادـن .

زا هـک  يرگید  خـساپ   - 2 ( 3" .) تسا ناراب  رون  ناشیاه  لد  ایوگ  دـننازورف ، ياهغارچ  دـننامه  دایآیمن . ار  ناـشن  رطاـخ  ادـخ  سدـقم 
هیلوا دادـعت  هب  هتـسناد و  صاخ  ياهناکم  ار  ترـضح  نارای  هاگتـساخ  ثیداحا ، زا  یـضعب  تسا . تواـفتم  تفرگرب ، ناوتیم  ثیداـحا 

لاح هب  اشوخ  : " دـیامرفیم هدرک و  ترـضح  نارای  ناکم  هب  هراشا  (ع ) یلع نانمؤمریما  تسا . توافتم  زین  نآ  هتبلا  هک  دراد  هراشا  ناراـی 
هب ار  يادـخ  هـک  دنتــسه  نمؤـم  ینادرم  اهجـنگ  نآ  هرقن . ـالط و  زا  رترب  دراد  هـتفهن  ياهجـنگ  نآ  رد  گرزب  يادــخ  هـک  ( 1  ) ناقلاط

ایوگ : " دیامرفیم هدرک  ترـضح  نارای  ادعت  هب  هراشا  (ع ) رقاب ماما  ( 4" .) دنتسه نامزلا  رخآ  رد  يدهم  نارای  نانآ  دناهتخانش . یگتـسیاش 
، ار هام  کی  تفاسم  ات  وس  ره  رد  دنراد . دالوپ  نوچ  ییاه  لد  دناهداتسیا . هفوک )  ) فجن يادنلب  رب  درم  يدنا  دصیس و  مرگنیم ، ار  نانآ 

هدـش ترـضح  نارای  نایم  نز  يدادـعت  دوجو  هب  هراشا  (ع ) رقاب ماما  زا  رگید  یثیدـح  رد  ( 5" .) دنکفایم هیاس  نانمـشد  ياهلد  رب  سرت 
مه درگ  هکم  رد  یلبق  رارق  چیه  نودب  دـنراد ، روضح  ناشنایم  زین  ناوناب  زا  نت  هاجنپ  هک  نت  هدیزـس  دصیـس و  دـنگوس ! ادـخ  هب  : " تسا
روط هب  ترـضح  نارای  دادعت  اهناکم و  هب  هراشا  زین  (ع ) موصعم كرابم  نابز  رد  هدش  ماجنا  ياهفیـصوت  هتبلا  ( 6" .) دش دنهاوخ  عمج 

رـصعلا و بحاص  دروم  رد  یعطق  رظن  راهظا  هنوگ  ره  نیا  ربانب  دـشاب . هتـشاد  لیوأت  ریـسفت و  هب  زاین  دـیاش  تسین و  نتفگ  لـباق  تّعیعطق 
هدرپ تشپ  رد  جع ) ) دمحم لآ  مئاق  سدقم  دوجو  هک  یماگنه  ات  اریز  تسا ، باوصان  روهظ ، زا  دعب  لبق و  تاقافتا  لئاسم و  و  (ع ) نامزلا
هتبلا دـشاب . مکحتـسم  نقتم و  دـناوتیمن  تسا ، یبناـج  لـئاسم  زین  ناـشیا و  دوجو  هب  طوبرم  هک  يدراوم  هب  نتخادرپ  هتفرگ ، رارق  تبیغ 

تقایل نیا  ماگنه  نآ  رد  ای  دندوب و  هدامآ  لبق  زا  ای  هک  هدش  عمج  ینارای  وا  درِگ  رب  دش و  دهاوخ  رهاظ  ترـضح  يزور  هک  تسا  مّلـسم 
، تسا مزال  يونعم  یناور و  یحور و  یگدامآ  دشاب ، ترـضح  نارای  ءزج  دـهاوخب  هک  يدرف  يارب  تروص  ود  ره  رد  دـناهدرک . ادـیپ  ار 

ایند زا  دـشاب ، ترـضح  رظتنم  هک  یلاح  رد  راظتنا  رد  امـش  زا  یـسک  ره  : " دومرف (ع ) قداص ماـما  دریمب . ترـضح  روهظ  زا  لـبق  هچ  رگا 
1 اهتشون : یپ  تسا . ترضح  رای  هرمز  رد  رکشل و  رد  روضح  زا  هیانک  همیخ  ( 7" .) تسا هدوب  مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دورب ،
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ثیدح ص 128 ، ج 52 ، راونالا ، راحب   - 1 درادـن . تیعطق  دراد ، دوجو  نیوزق  نارهت و  فارطا  رد  کنیا  هک  يرهـش  رب  ناقلاط  قیبطت  - 
 - ج 70 نامز ، ماما  هژیو  هزوح ، هلجم   - 4 ص 308 . ج 52 ،  ، راونالا راحب   - 3 ص 346 . برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم   - 2 . 21

ثیدح 15. ص 125 ، ج 52 ، نامه ،  - 7 ص 223 . نامه ،  - 6 ص 342 . ج 5 ، راونالا ، راحب   - 5 ص 300 . ، 71

نارظتنم ياهیگژیو 

هراشا

؟ مینکب دیاب  هچ  میشاب ، ناشیا  نارظتنم  زا  میریگب و  رارق  جع ) ) يدهم ماما  هجوت  دروم  میهاوخب  رگا 

شسرپ

؟ مینکب دیاب  هچ  میشاب ، ناشیا  نارظتنم  زا  میریگب و  رارق  جع ) ) يدهم ماما  هجوت  دروم  میهاوخب  رگا  نارظتنم  ياهیگژیو 

خساپ

دوب و (ع ) نامز ماما  یعقاو  نارظتنم  زا  ناوتیم  اهنآ  تیاـعر  ماـجنا و  اـب  هک  ( 1) تسا هدش  نایب  نایعیـش  يارب  یفیاظو  تایاور  یخرب  رد 
رد نایعیـش  مهم  فیاـظو  زا  یکی  ییارگ : اوقت  - 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اـج  نیا  رد  درک . دـنهاوخ  هجوت  ناـسنا  هب  ترـضح 

ياهیگژیو زا  یکی  ساسا  نیا  رب  دـبلطیم  ییاسراپ  اسراپ ، ماما  اب  طابترا  يرارقرب  اریز  تسا ؛ اوقت  تیاـعر  يزاـسدوخ و  تبیغ ، رـصع 
دیاب دـشاب ، مئاق  باحـصا  رامـش  رد  دراد  شوخ  سک  ره  : " دومرف (ع ) قداـصماما ( 2 .) تسا هدـش  نایب  ییارگ  اوقت  (ع ) نامز ماما  ناراـی 
ماـما هجوت  هنیمز  هک  یلماوـع  زا  یکی  ییارگ : فـیلکت  - 2 ( 3" .) دـشاب هتـشاد  عرواب  رادرک  دریگ و  شیپ  ییاـسراپ  دـشاب و  هار  هب  مشچ 
هجوت یهلا  ياهروتـسد  هب  رتشیب  تبیغ  رـصع  رد  دیاب  ناسنا  تسا . ییارگ  فیلکت  يرادم و  نید  دـنکیم ، مهارف  اهناسنا  هب  ار  (ع ) نامز

هب زاین  دنریگیم و  رارق  تافآ  اهبیـسآ و  ضرعم  رد  رتشیب  اهناسنا  تبیغ  رـصع  رد  اریز  دشاب ؛ ییادـخ  فیلکت  ماجنا  هب  دـیقم  هدومن و 
هب ناوتیم  یهلا  فیلاکت  ماجنا  اب  رگید  يوس  زا  تسا . نید  زا  يرادساپ  ینید و  ياهرواب  تیوقت  يوق  هناوتـشپ  نیا  دنراد . يوق  هناوتـشپ 

، دزاس هشیپ  اوقت  دیاب  یسک  ره  نارود  نیا  رد  تسا . ینالوط  تبیغ  رمالا  بحاص  يارب  : " دومرف (ع ) قداص ماما  تخادرپ . ییادز  بیـسآ 
یتما لامعا  لضفا  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  تسا . جرف  راـظتنا  نایعیـش  فیاـظو  زا  یکی  جرف : راـظتنا  - 3 ( 4" .) دـنز گنچ  نید  هب  و 

هنایارگ حالـصا  کین و  ياهراک  ماجنا  يارب  یگدامآ  ناسنا  رد  حلـصم ، کی  روهظ  ندیـشک  راظتنا  ( 5" .) ّلجوّزع هَّللا  نِم  جرفلا  راـظتنا 
يزاسدوخ اوقت و  هب  دراد  هفیظو  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  تسا . هعماج  حالصا  نایعیش  فیاظو  زا  یکی  هعماج : حالـصا  - 4 دنکیم . داجیا 

اهيراجنهان و ربارب  رد  دـیاب  تبیغ  رـصع  رد  هک  شرگن  نیا  ینید  ياههزومآ  رد  دـیامن . هزرابم  اهيراجنهان  اـب  هک  دراد  هفیظو  دزادرپب ،
اب هک  دـنراد  هفیظو  ناـگمه  مالـسا  رظنم  زا  هکلب  تسا ، راـظتنا  موهفم  فیرحت  نیا  و  تسین ، هدـش  هتفریذـپ  دوب ، اـنتعا  یب  اهیتلادـع  یب 

ینعی دنشاب ، تلادع  يروحمادخ و  یگتسیاش ، رب  ینتبم  ياهعماج  داجیا  ددص  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رـصنع  ود  زا  يریگهرهب 
ماما و تخانش  - 5 دهاوخیم . نامز  ماما  هک  دنکیم  لابند  ار  یفده  یـصخش  نینچ  دننک . ارجا  دـنهاوخیم  نامز  ماما  هک  یفدـه  نامه 
زا دیامن ، هجوت  ناسنا  هب  (ع ) نامز ماما  دوشیم  ثعاب  هک  تسا  لماع  نیرتمهم  زا  یکی  مالسا  رد  وا  هاگیاج  ماما و  تخانش  ادخ : تجح 
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یسک ( 6 (؛ ۀیلهاج ًۀتیم  تام  هنامز ، ماما  فرعی  مل  تام و  نَم  : " تسا هدش  شرافس  وا  زا  تعاطا  و  (ع ) ماما تخانـش  هب  مالـسا  رد  ور  نیا 
ات دـیامن  شالت  دـیاب  ناسنا  (ع :) نامز ماما  زا  دادمتـسا  - 6" تسا . هدرم  تیلهاج  نارود  دـننام  دسانـشن ، ار  دوخ  ناـمز  ماـما  دریمب و  هک 

یقیرط ره  هب  دـش . دـنمهرهب  ناوتیم  ربا  تشپ  باتفآ  زا  هک  هنوگ  نامه  دـشاب . دـنمهرهب  نامز  ماما  دوجو  ضیف  زا  دراد  ناکما  هک  ییاج 
هک یهاوخ  رگا  تسا . جرف  هبدـن و  دـننام  هدـش  دراو  ياـهاعد  ندـناوخ  نآ  لقادـح  هک  دومن  رارقرب  طاـبترا  وا  اـب  دـیاب  دراد  ناـکما  هک 

ماـما هجوت  بلج  رد  دـناوتیم  هک  یلماوع  زا  یکی  (ع :) ناـمز ماـما  يارب  اـعد  درادهگن 7 - ات  راد  هگن  هتـشر  رـس  دـنویپ  دلـسگن  تسود 
ماما یتمالـس  يارب  هک  هدش  شرافـس  دّدعتم  تایاور  رد  تسا . وا  جرف  رد  لیجعت  ترـضح و  ظفح  يارب  ندرک  اعد  دـشاب  رثؤم  (ع ) نامز

نع عفّدا  ّمهّللا  : " تسا نیا  دوش ، هدـناوخ  (ع ) نامز ماما  يارب  دومن  شرافـس  (ع ) اـضر ماـما  هک  ییاـهاعد  هلمج  زا  دـینک . اـعد  (ع ) ناـمز
سلاجم و رد  هک  تسا  يروهشم  ياعد  هدش ، شرافس  (ع ) نامز ماما  نادنمهقالع  هب  هک  يرگید  ياعد  ... " کتّجح . کتفیلخ و  کّیلو و 
ار ناسنا  نامز  ماما  هک  دوشیم  بجوم  نینچ  مه  فیاظو  ماـجنا  ( 7 ... " .) نسحلا نبا  ۀّجحلا  کّیلول  نک  ّمهّللا  : " دوشیم هدـناوخ  اهزامن 
هچ رگا  دزادرپیم . اهنآ  تیاده  هب  عفر و  ار  مدرم  تالکـشم  هدرک و  ادـیپ  روضح  مدرم  نایم  رد  ترـضح  نآ  دـهد . رارق  تیانع  دروم 
رب ماگ  اهنآ  رازاب  هچوک و  رد  تسه و  نانآ  ناـیم  رد  ادـخ  تجح  یلع ، يادـخ  هب  دـنگوس  : " دومرف (ع ) یلعماـما دنـسانشن . ار  وا  مدرم 

هدـش دراو  نانآ  تاعامتجا  رب  دونـشیم و  ار  نامدرم  راتفگ  هتفر و  ناهج  برغ  قرـش و  رد  دوشیم و  دراو  اهنآ  ياههناخ  رب  درادیم و 
ج راونالاراحب ، . 2 ص 555 . لاـمالا ، یهتنم  ص 122 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، . 1 اهتشون : یپ  ( 8" .) دنیبیم ار  نامدرم  وا  دـهدیم . مالس 
ص 562. لامالا ، یهتنم  . 7 ص 613 . بقاثلا ، مجن  . 6 ص 44 . ج 51 ، نامه ، . 5 ص 135 . نامه ، . 4 ص 140 . نامه ، . 3 ص 366 . ، 52

ص 135. ج 52 ، راونالاراحب ، . 8

؟ دنشاب هتشاد  دیاب  یتایصوصخ  هچ  یعقاو  نارظتنم 

شسرپ

؟ دنشاب هتشاد  دیاب  یتایصوصخ  هچ  یعقاو  نارظتنم 

خساپ

نانچ نیگنـس  راـب  دـنناوتب  هک  تسا  یناـسنا  شزرا  اـب  هداـمآ و  رـصانع  هب  دـنمزاین  زیچ  ره  زا  لـبق  یلّوحت  نینچ  يدرف  يزاـسدوخ  لوا ـ 
یحور و یگدامآ  یهاگآ و  هشیدنا و  حطـس  ندرب  الاب  هب  جاتحم  لوا  هجرد  رد  نیا  و  دنـشکب ، شودـب  ناهج  رد  ار  یعیـسو  تاحالـصا 
هناکدوک و تافالتخا  اهتداسح  اهیرکف ، جـک  اهینیب ، هتوک  اهیرظن ، گنت  تسا .  میظع  هماـنرب  نآ  ندرک  هداـیپ  رد  يراـکمه  يارب  يرکف 

یعقاو رظتنم  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  تسین . راـگزاس  یعقاو » نارظتنم   » تیعقوم اـب  یگدـنکارپ  قاـفن و  هنوگره  یلک  روـطب  هنادرخباـن و 
هب نامیا  دریگ . رارق  نویبالقنا  فص  رد  ًامتح  نونکا  مه  زا  دیاب  دشاب  هتشاد  ار  یچاشامت  شقن  دناوتیمن  زگره  یمهم  همانرب  نانچ  يارب 

نتـشاد هب  جاتحم  زین  ناقفاوم  فص  رد  نتفرگ  رارق  دشاب و  نافلاخم  فص  رد  هک  دهدیمن  هزاجا  وا  هب  زگره  لّوحت  نیا  تبقاع  جـیاتن و 
راظتنا رد  مناوتیم  هنوگچ  متسردان  دساف و  رگا  نم  تسا . یفاک  یهاگآ »  » و تماهـش »  » زا يرادروخرب  رتکاپ و  یحور  و  كاپ » یلامعا  »
راظتنا نیا  ایآ  منک .  يرامـشزور  دوب ، دـنهاوخ  روفنم  دورطم و  هکلب  دـنرادن ، یـشقن  هنوگچیه  نا  رد  تسردان  دـساف و  دارفا  هک  یماظن 

رـس هب  شخب  يدازآ  داهج  راظتنا  رد  هک  یـشترا  تسین ؟ یفاـک  اـهیگدولآ  ثول  زا  ناـج  مسج و  يوشتـسش  رکف و  حور و  هیفـصت  يارب 
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ياهرگنـس دروآیم ، تسدب  تسا  هتـسیاش  يدربن  نادیم  نینچ  يارب  هک  ار  یحالـس  دیآیمرد ، لماک  دشاب  هدامآ  تلاح  هب  ًامتح  دربیم 
نینچ يارب  قوش  قـشع و  هلعـش  دـنکیم و  تیوـقت  ار  دوـخ  دارفا  هیحور  دربیم . ـالاب  ار  دوـخ  دارفا  یمزر  یگداـمآ  دزاـسیم .  ار  مزـال 
رگا دربیمن و  رس  هب  راظتنا  رد  زگره  تسین  یگدامآ  نینچ  ياراد  هک  یشترا  درادیم . هگن  هدنز  شنازابرس  درف  درف  لد  رد  ار  ياهزرابم 
همه حالـصا  يارب  يونعم ، يدام و  یقالخا ،  يرکف و  لماک  شاب  هدامآ  يانعم  هب  یناهج  حلـصم  کـی  راـظتنا  دـیوگیم . غورد  دـیوگب 
نیرت قیمع  نتـسب  راک  هب  مزلتـسم  یفدـه  نینچ  يارب  يزاـس  دوخ  و  تسا . هدـنزاس  ردـقچ  یـشاب  هداـمآ  نینچ  دـینک  رکف  تسا .  ناـهج 

هدـنزاس يراظتنا  نینچ  دـیوگب  دـناوتیم  سکچیه  اـیآ  یعقاو  راـظتنا  ياـنعم  تسا  نیا  تسا ، یعاـمتجا  يرکف و  یقـالخا و  ياـههمانرب 
رگیدکی لاح  بقارم  هکلب  دنزادرپن ، نتـشیوخ  هب  اهنت  دـنراد  هفیظو  لاح  نیع  رد  نیتسار  نارظتنم  یعامتجا  ياهیرایدوخ  مّود –  تسین ؟

همانرب کی  دنشکیم  ار  شراظتنا  هک  ینیگنـس  میظع و  همانرب  اریز  دنـشوکب  زین  نارگید  حالـصا  رد  شیوخ  حالـصا  رب  هوالع  و  دنـشاب ،
، دشاب یناگمه  یعمج و  هتـسد  تروص  هب  راک  دیاب  دـنیوج ، تکرـش  نآ  رد  دـیاب  بالقنا  رـصانع  مامت  هک  تسا  ياهمانرب  تسین ، يدرف 

راظتنا هک  دشاب  یناهج  بالقنا  همانرب  نامه  تمظع  هب  دیاب  یگنهامه  نیا  تعـسو  قمع و  و  ددرگ ، گنهامه  دـیاب  اهـشالت  اهـششوک و 
هطقن ره  تسا  فظوم  هکلب  دنامب ، لفاغ  نارگید  لاح  زا  دناوتیمن  يدرف  چیه  یعمجهتـسد  هزرابم  عیـسو  نادـیم  کی  رد  دـنراد . ار  نآ 

اریز دنک ، تیوقت  ار  یناوتان  فیعض و  تمسق  ره  و  دیامن ، میمرت  ار  يریذپبیـسآ  عضوم  ره  دنک و  حالـصا  دنیبب  اجک  ره  رد  ار  یفعض 
هکنیا رب  هوالع  یعقاو  نارظتنم  نیاربانب  تسین . ریذپ  ناکما  ياهمانرب  نانچ  ندرک  هدایپ  نیزرابم ،  مامت  گنهامه  هنالاعف و  تکرـش  نودب 

کی مایق  راظتنا  يارب  يرگید  هدنزاس  رثا  تسا  نیا  دننک . حالصا  زین  ار  نارگید  هک  دننادیم  دوخ  هفیظو  دنـشوکیم  شیوخ  حالـصا  هب 
طیحم داسف  رد  نیتسار  نارظتنم  موس ـ  تسا . هدش  هدرمش  نیتسار  نارظتنم  يارب  هک  اهتلیضف  همه  نآ  هفـسلف  تسا  نیا  و  یناهج ، حلـصم 

نیا حیـضوت  تسا . اهیگدولآ  ربارب  رد  میلـست  مدع  طیحم و  دسافم  رد  ندشن  لح  دراد  يدهم  راظتنا  هک  يرگید  مهم  رثا  دـنوشیمن  لح 
تخـس تسب  نب  کی  رد  كاپ  دارفا  یهاـگ  دـناشکیم  یگدولآ  هب  ار  يریثک  عمج  اـی  تیرثکا  دوشیم و  ریگارف  داـسف  هک  یماـگنه  هک 
يدیما رگید  هتشذگ و  راک  زا  راک  دننکیم  رکف  اهنآ  یهاگ  دریگیم . همـشچرس  تاحالـصا  سأی  زا  هک  یتسبنب  دنریگیم ، رارق  یناور 

هب ًاجیردت  ار  اهنآ  تسا  نکمم  سأی  يدیمون و  نیا  تسا ،  هدوهیب  شیوخ  نتشادهاگن  كاپ  يارب  ششوک  شالت و  و  تسین ،  حالصا  هب 
گنرمه دننک و  ظفح  ملاسان  تیرثکا  ربارب  رد  حـلاص  تیلقا  کی  تروص  هب  ار  دوخ  دـنناوتن  دـناشکب و  طیحم  اب  یگنرمه  داسف و  يوس 

دنک و توعد  يراد  نتـشیوخ  تمواقم و  هب  دمدب و  دیما »  » اهنآ رد  دـناوتیم  هک  يزیچ  اهنت  دـننادب ! ییاوسر  بجوم  ار  ندـشن  تعامج 
يارب شـشوک  شالت و  زا  تسد  اهنآ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  تسا ، ییاهن  حالـصا  هب  دـیما  دـنوش  لـح  دـساف  طـیحم  رد  دراذـگن 

نیرتگرزب زا  یکی  شزرمآ  زا  سأـی  یمالـسا  تاروتـسد  رد  مینیبیم  رگا  و  تشاد . دـنهاوخنرب  نارگید  حالـصا  شیوخ و  یکاـپ  ظـفح 
زا رتمهم  یتح  هدش ، یقلت  مهم  ردقنیا  ادخ  تمحر  زا  سأی  ارچ  هک  دننک  بجعت  دراوان  دارفا  تسا  نکمم  تسا و  هدـش  هدرمـش  ناهانگ 
ای دتفیب و  ناربج  رکف  هب  هک  دنیبیمن  یلیلد  چیه  تمحر ، زا  سویأم  راکهانگ  هک  تسا  نیمه  تقیقح  رد  شاهفسلف  ناهانگ ، زا  يرایـسب 
هک نم  تماق !  دـص  هچ  تماق  کی  هچ  تسا  هتـشذگ  نم  رـس  زا  بآ  هک  نونکا  تسا  نیا  وا  قطنم  و  درادرب ، هانگ  ۀـمادا  زا  تسد  لقاال 

دوـخ يارب  ارنآ  نوـنکا  مه  هک  نم  تسا ،  منهج  شرخآ  دـشابن ، رگید  گـنر  یهایـس  زا  رتـالاب  تسا ، !  چـیه  اـیند  مغ  مناـهج  ياوـسر 
دیما راگدرورپ ،  وفع  هب  دیما  دوش ، هدوشگ  وا  يارب  دیما  ۀنزور  هک  یماگنه  اّما  اهقطنم ... نیا  دـننام  و  مسرتیم !؟ هچ  زا  رگید  ماهدـیرخ 

حالصا یکاپ و  يوس  هب  تشگزاب  هانگ و  ریسم  رد  ندرک  فقوت  هب  ار  وا  دش و  دهاوخ  وا  یگدنز  رد  یفطع  هطقن  دوجوم ، عضو  رییغت  هب 
دارفا نینچمه  تخانـش  دـساف  دارفا  دروم  رد  یتیبرت  رثؤم  لـماع  کـی  ناونع  هب  هراومه  ناوتیم  ار  دـیما  لـیلد  نیمه  هب  دـنکیم . توعد 

ره هک  یحلـصم  روهظ  راظتنا  هک  نیا  هجیتن  دننک . ظفح  ار  نتـشیوخ  دنناوتیمن  دـیما  نودـب  دـنراتفرگ ، دـساف  ياهطیحم  رد  هک  یحلاص 
همیب داسف  دنمورین  جاوما  ربارب  رد  ار  اهنآ  و  دراد ، نادقتعم  رد  یناور  ةدنیازف  رثا  ددرگیم  رتشیب  شروهظ  دیما  دوشیم  رتدـساف  ایند  ردـق 
قـشع شتآ  کیدزن –  دوش  نوچ  لصو  هدعو   » ياضتقم هب  هکلب  دنوشیمن  سویأم  طیحم  داسف  ۀـنماد  شرتسگ  اب  اهنت  هن  اهنآ  دـنکیم ؛ 
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قـشع قوش و  اب  نتـشیوخ  ظفح  ای  داـسف و  اـب  هزراـبم  يارب  اـهنآ  شـشوک  دـننیبیم و  شیوخ  ربارب  رد  ار  فدـه  هب  لوصو  ددرگ » رتزیت 
<body> </html . >/ ددرگیم بیقعت  يرتدایز 

؟ دناهدرک هیبشت  يدارفا  هچ  هب  ار  جع ) ) يدهم روهظ  نارظتنم  تایاور ،

شسرپ

؟ دناهدرک هیبشت  يدارفا  هچ  هب  ار  جع ) ) يدهم روهظ  نارظتنم  تایاور ،

خساپ

رد دشکیم و  ار  قح  تموکح  روهظ  راظتنا  تسا و  ناماما  تیالو  ياراد  هک  یسک  ةرابرد  دییوگیم  هچ  دیـسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  یـسک 
َعَم َناک  ْنَمَک  َوُه  َلاق  َُّمث  ًۀَئینَه ـ  َتَکَس  َُّمث  ِهِطاطُْـسف ـ  ِیف  ِِمئاْقلا  َعَم  َناک  ْنَم  َِۀلِْزنَِمب  َوُه   » دومرف خساپ  رد  ع )  ) ماما دوریم ؟ ایند  زا  لاح  نیا 

و درک ـ  توکس  یمک  سپس  دشاب ـ  هدوب  وا ) شترا  داتس   ) وا ۀمیخ  رد  بالقنا  نیا  ربهر  اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  وا  (« ] ص  ) ِهللا ِلوُسَر 
لقن یفلتخم  تاریبعت  اب  يدایز  تایاور  رد  نومضم  نیا  تسا ]. هدوب  هارمه  شتازرابم ) رد   ) مالـسا ربمایپ  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  دومرف 

ِلوُسَر َعَم  َعَراق  ْنَمَک   » رگید یضعب  رد  و  ادخ ]. هار  رد  ینز  ریـشمش  دننامه  « ] ِهللا ِلیبَس  ِیف  ِهِْفیَِـسب  ِبِراّضلا  َِۀلَْزنَِمب   » یـضعب رد  تسا  هدش 
ِءاِول َتَْحت  ًادِعاق  َناک  ْنَم  َِۀلِْزنَِمب   » رگید یضعب  رد  دبوکب ]. نمشد  زغم  رب  ریشمش  اب  ربمایپ  تمدخ  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  « ] ِهِْفیَِـسب ِهللا 
تسا یسک  دننامه  « ] ِهللا ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ِدِهاجُْملا  َِۀلِْزنَِمب   » رگید یضعب  رد  و  دشاب ]. هدوب  مئاق  مچرپ  ریز  هک  تسا  یسک  دننامه  « ] ِِمئاْقلا
ربمایپ اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  (« ] ص  ) ِهللا ِلوُسَر  َعَم  َدِهُْـشتْسا  ِنَم  ِۀـَلِْزنَِمب   » رگید یـضعب  رد  و  دـنک ]. داهج  ص )  ) ربمایپ يور  شیپ  هک 

.[ دوش دیهش 

تسا یتایصوصخ  هچ  ياراد  غيدهم  ترضح  یعقاو  رظتنم 

شسرپ

تسا یتایصوصخ  هچ  ياراد  غيدهم  ترضح  یعقاو  رظتنم 

خساپ

تسا 2. تدابع  نیرتهب  جرف  راظتنا  دومرف :  9 ادخ لوسر  . 1 دینک . هجوت  تایاور  نیا  هب  یقیقح  رظتنم  کی  ةرهچ  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب 
نآ رد  دنتـسه ـ  شروهظ  رظتنم  دـنراد و  داقتعا  شتماما  هب  هک  یناسک  ار ـ  تبیغ  ناـمز  لـها  دـنوادخ  دـلاخابا : يا  : دومرفنیـسحنبیلع
رد ادخ  نید  هب  ناگدننک  توعد  یعقاو و  هعیش  یقیقح و  صلخم  نانیا  داد . رارق  هللالوسر  يور  شیپ  ریـشمش ، اب  دهاجم ، ۀلزنم  هب  نامز 

رازه شاداپ  دـنوادخ  دـشاب ، رادـیاپ  تباث و  ام  تیالو  رب  ام ، مئاق  تبیغ  رـصع  رد  هک  یـسک  دومرفنیـسحنبیلع : . 3 دنراکـشآ . ناهن و 
شیپاشیپ هک  تسا  یـسک  نوچمه  مهدزاود  ماما  رظتنم  قداص  ماـما  . 4 درک . دهاوخ  اطعا  وا  هب  ار  دُُحا  ردـب و  يادهـش  نوچمه  دـیهش ،
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ثارتلاأیحاراد ، 150 ص 122 ـ  ج 52 ، یسلجم ،  همالع  راونالاراحب ، دنکیم (. تیامح  وا  زا  تسا و  هدیـشک  ار  شریـشمش   9 ادخ لوسر 
اب مأوت  غيدهم  ترضح  یناهج  بالقنا  روهظ و  راظتنا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دروخیم ، مشچ  هب  تایاور  نیا  رد  هک  یتاریبعت  یبرعلا ) 

هتخیر هب  راظتنا  زا  تایاور  نیا  رد  تسا  نمشد  اب  هزرابم  زا  لکش  نیرخآ  راظتنا ، عون  نیا  تسا  رادهنماد  عیسو و  داهج  زا  هژیو  ياهلحرم 
هب ار  راظتنا  رگا  یلو  تسا  هدش  ریبعت  تدابع  نیرتالاب  و  رـصع ، یلو  ترـضح  هللالوسر و  همیخ  ریز  ندـیگنج  ادـخ ، هار  رد  نوخ  ندـش 
رد نارظتنم  يامیـس  هکنآ  لاح  دشاب و  نارظتنم  فص  رد  تسناوتیم  یفیعـض  نامیا و  تسـس  ناسنا  ره  میریگب  شاهدش  فیرحت  يانعم 

ضرألا یف  مهّنفلختـسیل  َـت  حل َـ ـصلا اولمع  مکنم و  اونماء  نیذلا  هللا  دعو  : " دیامرفیم نآرق  تسا  هدـش  فیـصوت  رگید  ياهنوگ  هب  نآرق 
نامیا هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  ( 55 رون ، ... ;  ) ًاـنمأ مهفوخ  دـعب  نم  مهّنلّدـبیل  و  مهل ..  ّننّکمیل  مهلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا  اـمک 

هب هک  هنوگنامه  دهد ; رارق  نیمز  يور  نیشناج  نار و ) مکح   ) ار نانآ  ًامتح  هکتسا  هداد  هدعو  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و 
ار ناشسرت  تخاس و  دهاوخ  رقتسم  ناشدوس  هب  دیدنسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  دیشخب ;و  ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیشیپ 

همالع راونالاراحب ، تسا (  هدش  لزان  غيدهم  ترـضح  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ... دنکیم " لدبم  شمارآ  ینمیا و  هب 
یفرعم دنتـسه ، حـلاص  لمع  مکحتـسم و  ینامیا  ياراد  هک  یناسک  ناونع  هب  ار  شنارای  يدـهم و  قوف  ۀـیآ  ص 54 ) . ج 51 ، یـسلجم ، 

خسار نامیا  ياراد  يدرف  وا  هک  میمهفیم  تسا  هدش  رظتنم  صخش  زا  تایاور  نآرق و  رد  هک  ییاهفیـصوت  اهفیرعت و  نیا  اب  دنکیم .
نزح لمحت  ربص و  . 1 دینک : هجوت  تایاور  رد  رظتنم  زا  هدش  طابنتـسا  یناعم  هب  نونکا  دروآیمن . يور  داسف  هانگ و  هب  تسا و  راوتـسا  و 
تفای یهاگآ  ترضح  روهظ  زا  هاگره  هک  ياهنوگ  هب  تاناکما  ندرک  مهارف  یگدامآ و  نینزان 2 . سدقم و  دوجو  نآ  زا  يرود  ِهودنا  و 
رظتنم ترضح 4 . نآ  روهظ  ققحت  زا  ندشن  دیماان  دنک ;3 . يرادربنامرف  تمدخ و  ناشیا  هب  دناسرب و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  دناوتب  ًاروف 

روهظ و زا  لـبق  ترـضح  نآ  هب  ندرک  ادـتقا  ندوب 5 . ادـخ  نید  زا  تیامح  مالـسا و  نانمـشد  اب  ندـیگنج  يارب  رـصع  ماما  داهج  نامرف 
یسلجم ج 52، همالع  راونالاراحب ، ر.ك  ناشناتسود (  هعیش و  ناماما  هب  یتسود  تدوم و  راهظا  شنانمشد و  زا  نتـسج  يرازیب  اب  شمایق 

نامز هچره  تسا و  یتاـیحور  تـالاح و  نینچ  ياراد  رظتنم  ِصخـش  یبرعلا )  ثارتلا  أـیحاراد  ، 150 جرفلا ص 122 ـ  راظتنا  لضف  باـب 
يرتشیب قایتشا  قوش و  اب  یگدولآ  زا  نتـشیوخ  ظفح  ای  یهابت و  داسف و  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  شـشوک  دوش ، رتکیدزن  روهظ  جرف و 

يزاریـش و مراکم  هللاتیآ  نآرق  مایپ  رتشیب ر.ك  یهاگآ  تهج  ددرگ (. رتزیت  قشع  شتآکیدزن  دوش  نوچ  لصو  هدعو  دنکیم . لابند 
مان ار  يدادعت  ام  هک  تسا  هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  يدایز  ياهباتک  نینمؤملاریما )  مامالاۀسردم  رـشن  ، 450 ص 441 ـ  نارگید ج 9 ،

يدهم هزوـح 3 . هلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  جـع ،  يدـهم  هار  هب  مشچ  يزاریـش 2 . مراکم  هللاتیآ  گرزب  ِیبالقنا  يدـهم  میربیم 1 .
یمداخ دّمحم  تیاهنیب  غورف  ای  روهظ  زا  دـعب  ناهج  یناود 4 . یلع  مجرتم  یـسلجم ،  همالع  راونالاراحب  مهدزیـس  دلج  همجرت   ) دوعوم

یناسارخ داوجدمحم  خیش  جاح  رظتنم ، يدهم  يزاریش 5 .

؟ دراد یطیارش  هچ  ندش  غنامز  ماما  وریپ 

شسرپ

؟ دراد یطیارش  هچ  ندش  غنامز  ماما  وریپ 

خساپ

زا 1779تیودهم هحفص 861 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يارب هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  نینچ  هدـش  دراو  موصعم  ناماما  زا  تعاـطا  ناـشیا  عبت  هب  ومرکا  لوسر  زا  تعاـطا  ةراـبرد  هک  یتاـیآ  زا 
زا بـلق 2 . زا  ناـهانگ  راـگنز  ندوـمن  فرطرب  ناــهانگ و  زا  يرود  تشاد 1 . لـماک  هجوـت  یتاـکن  هب  دـیاب  ناراوـگرزب  نـیا  زا  يوریپ 
مه اب  ندوب 6 . یقتم  راـگزیهرپ و  لاعتم 5 . دنوادخ  هب  نتـشاد  نامیا  نتـشاد 4 . عوضخ  اهنآ  ربارب  رد  ندرک 3 . يوریپ  اهنآ  تاروتسد 

، رون لافنا 1 /  هدئام 92 /   / 59 أسن ، نارمعلآ 32و132 /  : " زا دنترابع  هدش  دراو  اههنیمز  نیا  رد  هک  یتایآ  نتـشاد و ... داحتا  یتسود و 
نیا ناوتیمن  دـنک و  ار  دـنوادخ  تعاطا  اوقت و  هک  یـسک  رگم  تسین  ام  ۀعیـش   " میناوخیم  7 رقاـب ماـما  زا  یتیاور  رد  نینچمه  ... 56 و "
ماما رگید  یتیاور  رد  " اهنآ . دوجو  رد  لاعتم  دـنوادخ  رکذ  يدایز  تناما و  يادا  عوشخ و  عضاوت و  هلیـسو  هب  رگم  تخانـش  ار  ناـیعیش 
کی هاجنپ و  زور  هنابـش  رد  دـنتدابع ، دـهز و  لها  تناما و  افو و  لها  شـشوک و  داـهتجا و  عرو و  لـها  اـم  نایعیـش  : " دـیامرفیمقداص

ار ناـشلاوما  تاـکز  دـنریگیم و  هزور  زور  رد  دـنوشیم ، رادـیب  بش  زاـمن  زاـین و  زار و  يارب   [ بش دـنروآیم ، ياـج  هب  زاـمن  تـعکر 
ص يرهـش ج 2 ، ير  دّـمحم  همکحلا  نازیم  .") دـننکیم بانتجا  یمارح  لعف  ره  زا  دـنروآیم و  اـجب  ار  ادـخ  ۀـناخ  جـح  دـنزادرپیم و 

ترـضح یناـهج  بـالقنا  روهظ و  يارب  راـظتنا  ربص و  ۀـلأسم  ص 157 ). نازیملا ج 3 ، ریــسفت  ثیدـحلاراد /  ح 9931ـ9933 ، ، 1538
ناشن یقیقح  موهفم  ِسکع  هب  ار  نآ  دنیآیمرب و  نآ  فیرحت  ددص  رد  هاگ  نآ  نافلاخم  نانمـشد و  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  غيدـهم 

هتفگ یسک  تلاح  هب  ًالومعم  راظتنا ، میوش  انـشآ  راظتنا  یقیقح  موهفم  اب  تسا  مزال  تسخن  یتاهبـش  نینچ  ماد  زا  ییاهر  يارب  دنهدیم ;
ناماسبان هتفـشآ و  عضو  زا  هک  يرجاـت  دـننام  تسا  شـالت  رد  یبولطم  رتهب و  عضو  داـجیا  يارب  تحاراـن و  دوجوم  عضو  زا  هک  دوشیم 

.1 دراد : دوجو  یفنم  تبثم و  تلاح  ود  راظتنا ، رد  تسا  رازاب  دوبهب  يداصتقا و  نارحب  نتسشن  ورف  راظتنا  رد  یضاران و  تحاران و  رازاب ،
لدـع تموکح  بالقنا و  ِراـظتنا  ۀـلأسم  بولطم  رتهب و  یعـضو  داـجیا  يارب  شـالت  دوجوم ;2 . عضو  اـب  ندوب  هناـگیب  تیاـضر و  مدـع 

رتهب یعضو  ناهاوخ  یضاران و  تحاران و  دوجوم  عضو  زا  دشکیم ، راظتنا  ار  روهظ  هک  يدرف  تسا  لیبق  نیمه  زا  زین  غيدهم  ترـضح 
دنک كرت  ار  یهابت  داسف و  ملظ و  لماوع  اب  یگنهامه  يراکمه و  هنوگره  هکنیا  یکی  تسا  درکلمع  ود  همشچرس  تلاح  ود  نیا  تسا 
اهنت هن  راـظتنا  دـنک . هداـمآ  دـیدجیبالقنا  عضو و  نتفرگ  لکـش  يارب  ار  دوخ  يوـنعم  يّداـم و  یحور  یمـسج و  رظن  زا  هکنیا  رگید  و 

یعون موهفم  نیا  رد  تقیقح  رد  تسا  كرحم  یلماع  هکلب  دوشیمن ; هعماـج  رد  یگدولآ  داـسف و  لـمحت  یـشوماخ  يدومخ و  بجوم 
ص نارگید ج 9 ، يزاریـش و  مراکم  هللاتیآ  نآرق  مایپ   ) تسا هتفهن  نمـشد  اب  هزرابم  رد  کیتکات  رییغت  یعون  دوجوم و  عضو  اب  هزراـبم 

لوسر . 1 دـینک . هجوت  تایاور  نیا  هب  یقیقح  رظتنم  کی  ةرهچ  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  نینمؤملاریما )  مامالاۀـسردم  رـشن  ، 452 444 ـ 
شتماما هب  هک  یناسک  ار ـ  تبیغ  نامز  لها  دنوادخ  دـلاخابا : يا  : دومرفنیـسحنبیلع تسا 2 . تدابع  نیرتهب  جرف  راـظتنا  دومرف :  9 ادخ

یقیقح و صلخم  نانیا  داد . رارق  هللالوسر  يور  شیپ  ریـشمش ، اب  دهاجم ، ۀلزنم  هب  نامز  نآ  رد  دنتـسه ـ  شروهظ  رظتنم  دـنراد و  داقتعا 
ام تیالو  رب  ام ، مئاق  تبیغ  رصع  رد  هک  یسک  دومرفنیسحنبیلع : . 3 دنراکشآ . ناهن و  رد  ادخ  نید  هب  ناگدننک  توعد  یعقاو و  هعیش 

ماما رظتنم  قداص  ماـما  . 4 درک . دهاوخ  اطعا  وا  هب  ار  دُُـحا  ردـب و  يادهـش  نوچمه  دیهـش ، رازه  شاداپ  دـنوادخ  دـشاب ، رادـیاپ  تباث و 
همـالع راونـالاراحب ، .) دـنکیم تیاـمح  وا  زا  تسا و  هدیـشک  ار  شریـشمش   9 ادـخ لوسر  شیپاـشیپ  هک  تسا  یـسک  نوـچمه  مهدزاود 
راظتنا هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دروخیم ، مشچ  هب  تاـیاور  نیا  رد  هک  یتاریبعت  یبرعلا )  ثارتلاأـیحاراد  ، 150 ص 122 ـ  یسلجم ج 52 ،
هزرابم زا  لکش  نیرخآ  راظتنا ، عون  نیا  تسا  رادهنماد  عیسو و  داهج  زا  هژیو  ياهلحرم  اب  مأوت  غيدهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  روهظ و 

و رـصع ، یلو  ترـضح  هللالوـسر و  همیخ  ریز  ندـیگنج  ادـخ ، هار  رد  نوـخ  ندـش  هتخیر  هب  راـظتنا  زا  تاـیاور  نیا  رد  تسا  نمـشد  اـب 
رد تسناوتیم  یفیعـض  نامیا و  تسـس  ناسنا  ره  میریگب  شاهدش  فیرحت  يانعم  هب  ار  راظتنا  رگا  یلو  تسا  هدش  ریبعت  تدابع  نیرتالاب 

نیذـلا هللا  دـعو  : " دـیامرفیم نآرق  تسا  هدـش  فیـصوت  رگید  ياهنوگ  هب  نآرق  رد  نارظتنم  يامیـس  هکنآ  لاـح  دـشاب و  نارظتنم  فص 
مهفوخ دـعب  نم  مهّنلّدـبیل  و  مهل ..  ّننّکمیل  مهلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرـألا  یف  مهّنفلختـسیل  َـت  حل َـ ـصلا اولمع  مکنم و  اونماء 

مکح  ) ار نانآ  ًامتح  هکتسا  هداد  هدعو  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  ( 55 رون ، ... ;  ) ًانمأ

زا 1779تیودهم هحفص 862 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نانآ يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  دیشخب ;و  ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیشیپ  هب  هک  هنوگنامه  دهد ; رارق  نیمز  يور  نیـشناج  نار و )
هیآ نیا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  ... دـنکیم " لدـبم  شمارآ  ینمیا و  هب  ار  ناشـسرت  تخاس و  دـهاوخ  رقتـسم  ناـشدوس  هب  دیدنـسپ ،

یناسک ناونع  هب  ار  شنارای  يدهم و  قوف  ۀیآ  ص 54 ). ج 51 ، یسلجم ،  همالع  راونالاراحب ،  ) تسا هدش  لزان  غيدهم  ترـضح  هرابرد 
صخـش زا  تایاور  نآرق و  رد  هک  ییاهفیـصوت  اهفیرعت و  نیا  اب  دنکیم . یفرعم  دنتـسه ، حلاص  لمع  مکحتـسم و  ینامیا  ياراد  هک 

(55 رون ، . ) درذگیمن یتحار  هب  داسف  هانگ و  رانک  زا  زگره  تسا و  راوتسا  خسار و  نامیا  ياراد  يدرف  وا  هک  میمهفیم  تسا  هدش  رظتنم 
نینزان 2. سدـقم و  دوجو  نآ  زا  يرود  ِهودـنا  نزح و  لمحت  ربص و  . 1 دینک : هجوت  تایاور  رد  رظتنم  زا  هدـش  طابنتـسا  یناعم  هب  نونکا 
هب دناسرب و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  دناوتب  ًاروف  تفای  یهاگآ  ترـضح  روهظ  زا  هاگره  هک  ياهنوگ  هب  تاناکما  ندرک  مهارف  یگدامآ و 
اب ندـیگنج  يارب  رـصع  ماما  داهج  ناـمرف  رظتنم  ترـضح 4 . نآ  روهظ  ققحت  زا  ندـشن  دـیماان  دـنک ;3 . يرادربنامرف  تمدـخ و  ناشیا 

راهظا شنانمشد و  زا  نتسج  يرازیب  اب  شمایق  روهظ و  زا  لبق  ترضح  نآ  هب  ندرک  ادتقا  ندوب 5 . ادخ  نید  زا  تیامح  مالسا و  نانمشد 
أیحاراد ، 150 جرفلا ص 122 ـ  راظتنا  لضف  باب  یسلجم ج 52 ، همالع  راونالاراحب ، ناشناتسود ر.ك  هعیش و  ناماما  هب  یتسود  تدوم و 

تسا و یتایحور  تالاح و  نینچ  ياراد  رظتنم  ِصخـش  ندـش  نامز  طیارـشلاعماج  هیقف  ینعی  غنامز  ماما  بیان  وریپ و  و  یبرعلا )  ثارتلا 
قوش و اب  یگدولآ  زا  نتـشیوخ  ظفح  ای  یهاـبت و  داـسف و  اـب  هزراـبم  يارب  ار  دوخ  شـشوک  دوش ، رتکـیدزن  روهظ  جرف و  ناـمز  هچره 

هللاتیآ نآرق  مایپ  رتشیب ر.ك  یهاگآ  تهج  .) ددرگ رتزیت  قشع  شتآکیدزن  دوش  نوچ  لصو  هدـعو  دـنکیم . لابند  يرتشیب  قاـیتشا 
 ( نینمؤملاریما مامالاۀسردم  رشن  ، 450 ص 441 ـ  نارگید ج 9 ، يزاریش و  مراکم 

؟  تسیچ تبیغ  نامز  رد  لمع  نیرتهب  یعقاو و  رظتنم  تایصوصخ 

شسرپ

؟  تسیچ تبیغ  نامز  رد  لمع  نیرتهب  یعقاو و  رظتنم  تایصوصخ 

خساپ

ینید و فیاـظو  ماـمت  دـیاب  یعقاو  رظتنم  ینید  فیلاـکت  هب  لـمع  - 1 دشاب : هتـشاد  تیـصوصخ  نیدنچ  دیاب   ( جـع  ) يدـهم یعقاو  رظتنم 
تلع هب  ندوب  نوزحم  - 2 دوش . رداص  وا  زا  مارح  کـی  هن  دوش و  كرت  وا  زا  بجاو  کـی  هن  لوا  هلحرم  رد  دـهد  ماـجن  ار  یهلا  ماـکحا 
نارگ نم  رب   ... ; يوجن اسیـسح "و ال  کـل  عمـسا  ـال  يرتـال و  قلخلا و  يرا  نا  یلع  زیزع   )) كراـبم دوجو  نآ  تراـیز  زا  ندوب  مورحم 

رد ترـضح ,  نآ  جرف  راـظتنا  - 3 هبدـن .)  ياـعد   ((, ) مونـشن ار  وت  ناـهنپ  راکـشآ و  نخـس  يوشن و  هدـید  وت  منیبـب و  ار  قلخ  هک  تسا 
((. رظن هدام  یمق ، سابع  خیـش  راحبلا  هنیفـس   )) تسا جرف  راظتنا  لامعا  نیرتهب  ع )   ) نامز ماما  تبییغ  نامز  رد  هک  میراد  ددـعتم  تایاور 

ترـصن و دوصقم ، شیاشگ و  يزوریپ و  ترـصن و  ینعی ,  جرف ;  تسا .  جرف  راظتنا  لاـمعا  نیرتهب  ارچ  هک  دراد  حیـضوت  هب  زاـین  اـجنیا 
 ( جع ) رـصع ماما  يربهر  هب  هک  یلدـع  تموکح  يزوریپ  تسا  داد  یب  كرـش و  رفک و  ياه  تموکح  رب  يولع  لدـع  تموکح  يزوریپ 
هک تسا  یـسک  یقیقح  رظتنم  تسا و  یناـهج  گرزب و  ناـمرآ  نیا  ینتفاـی  قـقحت  راـظتنا  ینعی  جرف  راـظتنا  نیارباـنب  ددرگ  یم  لیکـشت 
زا نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم  صخش  هک  تسا  تسار  يدج و  هاگ  نآ  هتساوخ  نیا  دشاب و  یتموکح  نینچ  لیکشت  ناهاوخ  اتقیقح "

راظتنا هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ور  نیازا  دوب  دهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعـش  اعدا و  کی  دـح  رد  جرف  راظتنا  هنرگ  دـشاب و  یهابت  متس و 
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رب ار  دوخ  یگدنز  تسوا  رتسگ  لدع  تموکح  سیس  " ات ادخ و  تجح  روهظ  جرف و  رظتنم  اتقیقح " هک  یسک  اریز  تسا  جرف  دوخ  جرف ،
زا لبق  درادـن و  یتوافت  شکولـس  ریـس و  راتفر و  هوحن  رد  ماما  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یناسنا  وا  دزاس و  یم  راوتـسا  داد  لدـع و  هیاـپ 

قح و هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح  جرف  راظتنا  نیاربانب  تسا  هتخاس  رادیاپ  دوخ  یگدنز  رد  ار  یتموکح  نینچ  وا  لدع  تموکح  لیکـشت 
یمن تسد  هب  راعش  ظفل و  اب  یقیمع  لیصا و  تقیقح  نینچ  ددرگ و  یم  نایامن  لمع  رد  زین  نآ  راثآ  دراد و  نآ  هب  قشع  نامیا و  لدع و 
کی یتسردان  اج  نیا  زا  تسا  ضقانت  ضراعت و  رد  یناسنا  ياه  تلاسر  ینید و  تامدـقم  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  یتوافت و  یب  اـب  دـیآ و 
رشب عماوج  رد  هچنآ  هب  تبسن  یتوافت  یب  ینعی  جرف  راظتنا  هک  دنتسه  ماخ  روصت  نیا  رب  یضعب  اریز  دوش  یم  نشور  جرف  راظتنا  زا  ریسفت 

تیلوؤسم نیرفآدهعت و  جرف  راظتنا  دیامن . حالصا  اراهنآ  دنک و  روهظ  نامز  ماما  هکنیا  دیما  هب  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  درذگ و  یم 
ماما تفرعم  فلا )  ینعی :  جرف  راـظتنا  دراد . تاـفانم  تیلـضف  تقیقح و  رـشب و  تشونرـس  هب  ییاـنتعا  یب  یتواـفت و  یب  اـب  تسا و  زاـس 
ياه شزراو  تلادـع  هب  قشع  ج )  هشیپ .  تلادـع  یهلا و  يربهر  تداـیق  تماـما و  هب  ناـمیا  ب )  تلیـضف .  ياوشیپ  لداـع و  موصعم و 

نیزاوم تیاعر  ح )  رتسگ . لدع  هشیپ و  لدع  یتموکح  يرارقرب  يارب  شالت  ك )  شخب .  دیون  نشور و  يا  هدنیآ  هب  دـیما  ه )  یناسنا . 
تسا تدابع  نیرتهب  لامعا و  نیرتهب  هک  تسا  جرف  راظتنا  نیا  يریذپ .  تیلوؤسم  دهعت و  هیحور  نتـشاد  خ )  یقالخا .  ینید و  نیناوق  و 

جع  ) تجح ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  هلزنم  هب  دورب  ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگ  ره  دراد و  یلاع  یماقم  يرظتنم ,  نینچ  و 
هزوح یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  رون , نایهار  هشوت  هر  راونالاراحب ج 52 ص 125 -  , ) دننک یم  داهج  ادـخ  هار  رد  وا  نامرف  تحت  هدـنز و  ( 

لثم وا  روهظ  رد  لیجعت  ترـضح و  نآ  كرابم  دوجو  ظفح  يارب  اعد  - 4 فرصت .)  اب  هامریت 1374 ص 190-193  لوا  پاچ  مق  هیملع 
. رگید دراوم  جرف و  روهشم  ياعد  نامه 

؟  مینکب یمالسا  فراعم  يریگدای  هب  مادقا  دیاب  ایآ  تسیچ ؟  ام  هفیظو  تسا ,  کیدزن  جع )   ) نامز ماما  روهظ  دنیوگ  یم  هک  نیا 

شسرپ

؟  مینکب یمالسا  فراعم  يریگدای  هب  مادقا  دیاب  ایآ  تسیچ ؟  ام  هفیظو  تسا ,  کیدزن  جع )   ) نامز ماما  روهظ  دنیوگ  یم  هک  نیا 

خساپ

; دـناد یمن  یهلا  سدـقا  تاذ  زج  یـسک  ار  نآ  ندوب  رید  ای  دوز  و  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  روهظ  ناـمز  هک  تسا  ینتفگ  ادـتبا  رد  »« 
ماما روهظ  تلع  هن  تسا  هناشن  کی  طقف  دش , نایب  هچنآ  هتبلا  درب . یپ  نآ  ياه  هناشن  زا  یضعب  هب  ناوت  یم  تایاور ,  هب  هعجارم  اب  هچرگ 
دیابن درادـن و  امـش  نم و  هفیظو  یگنوگچ  اب  یطابترا  جـع ,)   ) نامز ماما  روهظ  نامز  ندوب  دوز  ای  رید  هک  نیا  رگید  هتکن  جـع .)   ) نامز

تیعقوم و ره  رد  سک  ره  اریز  دـنک ; داجیا  يرییغت  اـی  دراذـگب و  يریثئاـت  نآ  قباـطم  ياـه  تیلاـعف  نداد  ماـجنا  اـی  هفیظو  تخانـش  رد 
. دراد دوخ  ياه  يدـنمناوت  اب  بسانتم  صاخ و  يا  هفیظو  شیاه ,  یهاگآ  اه و  ییاناوت  تاـناکما ,  هب  هجوت  اـب  دراد و  رارق  هک  یطیارش 
اهنآ و ساسارب  دیاب  وا  دزاس و  یم  زیامتم  نارگید  زا  ار  وا  هک  تسا  يا  هژیو  قیالع  اهدادعتـسا و  اه , يدنمناوت  ياراد  یـصخش  ره  لاح 

اهنت زین  دـنوادخ  دـنک . لمع  نآ  قبط  رب  دـهد و  صیخـشت  ار  شیوخ  یلیـصحت  یملع و  لغـش ,  ياه  تیلاعف  هنیمز  یعرـش ,  فیلکت  زین 
قوذ هک  یـسک  الثم " رتشیب ; هن  دـهاوخ و  یم  تیلوئوسم  اهنآ  زا  تسا ,  هدومرف  اطع  دارفا  هب  هک  ییاهدادعتـسا  اه و  ییاناوت  اب  بساـنتم 
طقف درادن و  ییالاب  یملع  ناوت  هک  یـسک  دنک و  شالت  هنیمز  نآ  رد  دـیا  دراد , ار  صاخ  يا  هتـشر  رد  ملع  لیـصحت  ییاناوت  ای  یملع و 
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دیاب هنیمز  نآ  رد  زین  درف  هتساوخ و  فیلکت  وا  زا  هزادنا  نامه  هب  هدودحم و  نامه  رد  زین  دنوادخ  تسا ,  يدایز  ینامـسج  يورین  ياراد 
تاروتـسد مهف  و  تعیبط )  ناسنا و  ادـخ ,  ) ناهج یلک  تخانـش  يارب  یهلا  فراعم  يریگدای  تسا  رکذ  هب  مزـال  دزادرپب و ... تیلاـعف  هب 

ار تاداقتعا  نید و  لوصا  دیاب  صخش  تسا و  يرورـض  مزال و  یناسنا  ره  يارب  دنوادخ , مارح  لالح و  شیوخ و  یلمع  فیاظو  نید و 
نید و ناسانـشراک  هب  نآ  یلمع  تاروتـسد  نید و  عورف  رد  دسانـشب و  یلالدتـسا  روط  هب  شیوخ و  كرد  یهاگآ و  حطـس  اـب  بساـنتم 

کی حطـس  رد  هیملع و  ياـه  هزوـح  هب  دورو  هار  زا  یهلا  فراـعم  يریگداـی  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  اـما  دـنک . هـعجارم  یمالـسا  ياـهقف 
میمـصت نآ  اب  بسانتم  دنک و  یبایزرا  ار  دوخ  هقالع  دادعتـسا و  ییاناوت ,  فده ,  ادـتبا  رد  تسا  مزال  دزادرپب ; صـصختم  سانـشراک و 

یـصصخت و ياه  هزوح  رگید  رد  ناسانـشراک  هب  مه  دراد و  زاین  داوس  اب  رکفنـشور و  نایناحور  هب  مه  ام , زورما  هعماـج  عقاو  رد  دریگب .
دوش و يراد  هگن  ظفح و  سانـشراک  هتـسراو و  ياه  ناسنا  هلیـسو  هب  هعماج  ینید  یقالخا و  ياه  شزرا  گنهرف ,  نید ,  دیاب  مه  ینف . 
امـش و هفیظو  هک  هچنآ  دنامن . بقع  يزورما  يژولونکت  تفرـشیپ و  هلفاق  زا  ات  دش  انـشآ  زور  یملع  یبرجت و  ياه  تفرـشیپ  اب  دـیاب  مه 
هب امش  هقالع  قوذ و  تسا ;  يا  هنیمز  هچ  رد  امـش  دادعتـسا  هک  دینک  صخـشم  ینعی ,  تسا ;  ییاناوت  نازیم  دنک , یم  نییعت  ار  نارگید 

دوخ هار  فده و  بلاطم ,  نیا  ساسارب  سپس  تسا و ... هنوگچ  امش  یعامتجا  یگداوناخ ,  ياه  هنیمز  دراد ; قلعت  يا  هریاد  هزوح و  هچ 
اب دارفا  زا  یخرب  اب  ندرک  رکف  رب  هوالع  تسا  بوخ  هچ  صیخـشت  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دییامن . یط  ار  نآ  تیدج  اب  هداد ,  صیخـشت  ار 

هدنیآ ینونک و  تیعضو  زا  رتشیب  یتریـصب  اب  ات  دیزادرپب  تروشم  هب  دوخ -  دامتعا  دروم  نایناحور  زا  یکی  اب  هلمج  زا  زوسلد -  هبرجت و 
J . } دیبای تسد  یبوخ  میمصت  کی  هب  , 

؟  مشاب هنوگچ  امش  رظن  هب  مهد  ماجنا  نآ  رب  هنایفخم  یمسر و  ریغ  ياه  تیلاعف  مشاب و  جرف  نارظتنم  زا  مهاوخ  یم 

شسرپ

؟  مشاب هنوگچ  امش  رظن  هب  مهد  ماجنا  نآ  رب  هنایفخم  یمسر و  ریغ  ياه  تیلاعف  مشاب و  جرف  نارظتنم  زا  مهاوخ  یم 

خساپ

یلو ترـضح  روهظ  يارب  هنیمز  داجیا  يزاسرگید و  يزاسدوخ و  يونعم  لئاسم  هب  امـش  هقالع  نادواج  مناخ  راکرـس  مرتحم  يوجـشناد 
ار تسوا  هارمه  هلفاغ  دص  هک  هدرک  رفس  نآ  روهظ  يوزرآ  یبلطتقیقح  ناسنا  ره  دنمـشزرا و  هدیدنـسپ و  رایـسب  تسا  يرما  (ع ) رـصع

گرزب نامرآ  کی  جرف  راـظتنا  جرفلا  راـظتنا  داـبعلا  لـضفا  دناهدرمـش  رب  تاداـبع  نیرتهب  زا  ار  يروهظ  نینچ  راـظتنا  تاـیاوررد  دراد و 
توارط شیوخناج  هدیتفت  ریوک  دننک و  هدهاشم  ار  لامک  یلجت  روهظ  لالز  راس  همشچ  زا  دناوتیم  تیرشب  همه  عقاو  رد  تسا و  يرـشب 

رظتنم تسیچ و  راـظتنا  تقیقح  هک  دـیاهدرک  رکف  نونکاـت  اـیآ  تسا . راـظتنا  تقیقح  كرد  تسا  مهم  نارظتنم  يارب  هـچنآ  اـما  دنـشخب 
یط زوسلد  ربهار  امنهار و  نودب  تسا و  یهلا  فراعم  نآرق و  هاگشیپ  رد  ندزوناز  رکفت و  لمأت ، دنمزاین  انعم  نیا  كرد  تسیک ؟ یعقاو 

ربهار امنهار  نودـب  نوچ  اما  دـناهداهن  ماگ  ریـسم  نیا  رد  لد  زوس  هقالع و  قشع و  اب  هکیناسک  دـناهدوب  رایـسب  تسا و  هرطاخمرپهار  نیا 
دنکیم هیـصوت  ام  همه  هب  نآرق  دندناشک  يدوبان  تکاله و  هب  ار  دوخ  شیوخ  تسد  اب  دندش و  ناتفـص  ناطیـش  ناطیـش و  همعط  دندوب 

ناونع هب  مهم  لماع  هس  هراومه  دـیزادنین  تکاله  هب  ار  دوخ  دـینکن و  مهارف  ار  دوخ  تکاله  تابجومدوخ  تسد  اـب  دیـشاب  بظاوم  هک 
هب اب  هراومه  ییارجا  ریدـم  ناونع  هب  ناطیـش  اـیند . - 3 ناطیش ، - 2 یناسفن ، ياـهاوه  - 1 دننکیم : دـیدهت  ار  ناسنا  طوقـس  یلک  لماوع 
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ناسنا و لامعا  نداد  هولج  ابیز  هسوسو ، قیرط  زا  هک  تسا  ناسنا  هدروخ  مسق  نمـشد  نیرتگرزب  ایند  یناسفن و  ياـهاوه  نتفرگ  تمدـخ 
هدافتـسا يدایز  ياهدنفرت  زااهناسنا  یهارمگ  يارب  ناطیـش  دناشکب  یهارمگ  هب  یناونع  ره  تحت  ار  اهناسنا  دنکیم  شالت  دیعو  هدـعو و 

ندرک كان  بضغ  قیرط  زا  ینامز  ناسنا و  لامعا  نداد  هولج  ابیز  زا  تاقوا  یخرب  تاوهـش و  ندرک  رو  هلعـش  قیرط  زا  یهاـگ  دـنکیم 
ناسنایهارمگ ثعاب  ناطیـش  يونعم  لئاسم  قیرط  زا  هنوگچ  هک  دـینک  بجعت  دـیاش  اهـشزرا  تیونعم و  هار  زا  زین  تاقوا  یـضعب  ناسنا و 

بجوم دنکیم و  مهارف  ار  ناسنا  یهارمگ  تابجوم  ایر  قیرط  زا  تاقوا  یهاگ  ناطیـش  تسا  ییامندوخ  ایر و  نآ  زراب  قادـصم  دوشیم 
ناسنا ندش  نوگنرس  ياج  هب  دهاوخیم  اما  ینکن  ایر  هک  شاب  بظاوم  دیوگیم  وا  هب  ایر  دض  قیرط  زا  یهاگ  دوشیم و  وا  لامعا  طبح 

دنلب عاـفترا  کـی  رد  هـک  یـسک  دـننام  دـشابیم ) رـس  تـشپ  زا  ینوگنرـس  نآ  و   ) دـنک نوگنرـس  رتکاـنرطخ  یتروـصهب  ار  وا  وربور  زا 
رگید دوشیم و  نوگنرـس  تشپ  زا  ناهگان  هک  دوریم  بقع  بقع  ردـق  نآ  هاگآ  دوخان  تروص  هب  هتفرگ و  رارق  هقبط  دـنچ  یناـمتخاس 

نیا ارچ  دـیراد  ار  تیالو  يابیز  زبس  لخن  قشع  روش و  رـس  رد  هک  امـش  مرتحم : يوجـشناد  نیاربانب  دـنامیمن . یقاب  وا  يارب  يزیچ  چـیه 
زامن رد  راب  هد  زا  شیب  زورره  هک  میقتـسم  طارـص  ارچ  دـینکیم ؟ نادرگرـس  يراک  یفخم  ياـهههاریب  رد  ار  كاـپ  قشع  گرزب  تمعن 

لیکـشت ایآ  تسا  هار  مادک  میقتـسم  طارـص  یتسار  دینکن ؟ تکرح  دبلطیمار  حیحـص  هار  نآ  هب  تیادـه  دـنوادخ  زا  دـینکیم و  رارکت 
( دشاب انـشآ  یهلا  فراعم  روغث  دودح و  هب  مه  دشاب و  یلمع  هبرجت  ياراد  مه  هک  یـسک  ینعی   ) نئمطم يربهار  نودب  یفخم  ياههورگ 

تیونعم قشاع و  دارفا  فارحنا  يارب  ناطیـشهک  تسا  یماد  عقاو  رد  اهنیا  دینکیمن  رکف  درک ؟ دـهاوخ  نومنهر  اجک  هب  ار  امـش  ماجنارس 
ار رگیدمه  دیهد و  ماجنا  حـلاص  لمع  دـینک و  تیوقت  ار  دوخ  نامیا  دـیامرفیم : نارـسخ  زا  ناسنا  تاجن  يارب  نارق  تسا ؟ هدرک  مهارف 

لزنمرـس هب  اـت  دـینکتکرح  قح  ریـسم  رد  دـیرادرب و  دوخ  هار  رـس  زا  ار  عناوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـب  دـییامن و  قـح  هب  هیـصوت 
میسرت ام  يارب  تیب  لها  نآرق و  هک  يریسم  نیا  زج  یهار  ره  دنکیم و  یط  ار  ینآرق  ریسم  نیا  هک  یسک  یعقاو  رظتنم  دیـسر و  دوصقم 

هک دیاهدومرف  دوخ  همان  ياهتنا  رد  امـش  مرتحم : يوجـشناد  دشاب . سدقم  نیوانع  تحت  رهاظ  هب  هک  نیا  ولو  تسا  یناطیـش  هار  دـننکیم 
( مرادن لوبق  ار  مدوخ  زونه  نم  نوچ   ) امـش ریخا  هلمج  نیا  مرادن !! لوبق  ار  مدوخ  زونه  نم  نوچ  منکیمن  تیلاعف  یلکـشت  چـیه  رد  نم 

یفخم تروص  هب  دیهاوخیم  رگید  فرطزا  دینکیم و  راکنا  دوخ  هب  تبـسن  ار  سفن  هب  دامتعا  یفرط  زا  امـش  هکنیا  هچ  تسا  لمأت  لباق 
يارب یفخم !! یلکشت  اهتنم  لکشت  رد  تیلاعف  لکـشت و  ینعی  راک  نیا  سفن  دینک  روهظ  هدامآ  ار  نارگید  دوخ و  دیهد و  لیکـشت  هورگ 

دیهاوخیمهک دـینکیم  یگدـنز  ترـضح  روهظ  دـض  نید و  دـض  هعماج  کی  رد  امـش  رگم  یفخم ؟ ارچ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  ام 
رد ییانثتـسا و  دراوـم  رد  زجب  اـم  نید  دـیآیم  رظن  هب  ارچ !؟ دراد ؟ یتـمکح  ندوـب  یفخم  رگم  دـینک و  مهارف  ار  روـهظ  هـنیمز  هناـیفخم 

ترـضح روهظ  يارب  مه  نآ  ینیمز  ریز  هنایفخم و  راتفر  ام  زا  اهنامز  اهاج و  هیقب  رد  دـنهدیمن  ام  هب  ینید  تیلاـعف  هزاـجا  هک  ییاـهاج 
زا طقف  راک  نیا  تسا و  حـلاص  لمع  ماجنا  نامیا و  تبوقت  يزاسدوخ و  ترـضح ، روهظ  يارب  هار  نیرتهب  تسا  هتـساوخن  (ع) رـصع یلو 
هب ار  ام  زین  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  دوخ  درادن و  دوجو  هار  نیا  زج  يرگید  هار  دـشابیم و  تامرحم  كرت  یهلا و  تابجاو  ماجنا  قیرط 

J .} دنکیمهیصوت یهلا  فیاظو  نیمه  ماجنا 

؟ دوب نامز ( ماما  يارب  یعقاو  وریپ  رظتنم و  دوش  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دوب نامز ( ماما  يارب  یعقاو  وریپ  رظتنم و  دوش  یم  هنوگچ 
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خساپ

ۀعاطالابجاو ییاوشیپ  ار  وا  تسیاـب  یم  هک  تسا  ۀـیقب ا (... ترـضح  دوجو  هب  فارتعا  تبیغ ، نراود  رد  یمالـسا  فیلاـکت  نیرتمهم  زا 
يربهر و ماـقم  تسا  مزـال  لاـح  نیع  رد  دسانـش ، یمن  ار  وا  یـسک  ًارهاـظ  و  تسا ، ناـهنپ  اـهرظن  زا  شفیرـش  دوجو  هکنیا  اـب  و  مینادـب .

هتکن نیمه  ناملـسم  ناسنا  يارب  تسا . هّیماما  دیاقع  تاّیهیدب  زا  و  هعیـش ، بهذـم  تاّیرورـض  زا  نیا  و  مینادـب ؛ ناشیا  نآ  زا  ار  ییاوشیپ 
راتفر لامعا و  زا  ناداش ، شا  هتـسیاش  کین و  ياهراک  زا  ربخ ، اب  شیاه  هتفگ  زا  هاگآ ، شیاـهراک  زا  وا  ياوشیپ  ماـما و  دـنادب  هک  سب ،

لامعا و لرتنک  و  شیوخ ، ّتیعقوم  كرد  يارب  هدـیقع  نیمه  نیاربانب  دباتـش . یم  شکمک  هب  اـهیتحاران  رد  و  دوش ، یم  نیگمغ  شتـشز 
دناد یم  یعقاو  رظتنم  هک  ارچ  دشاب . شیوخ  لامعا  راکفا و  بقارم  مادم ، روط  هب  هک  تسا ، یفاک  وا  يارب  شماما ، رضحم  رد  دوخ  راتفر 

بـضغ مشخ و  بجوم  وا  بضغ  مشخ و  و  تسا ، ادخ ( لوسر  ادـخ و  يدونـشخ  وا  يدونـشخ  و  تسا ، تلادـع  رهظم  رـصع ، ( ماما  هک 
نیا و  تسا . ترـضح  نآ  جرف  راظتنا  هلأسم  ۀـجح ، ( ترـضح  تبیغ  نامز  رد  ینمؤم  ره  فیاظو  رگید  زا  دـشاب . یم  ربماـیپ ( دـنوادخ و 

یناگدـنز کی  زا  ّتیرـشب  و  دوش ، هدروآرب  دـنوادخ  ییاهن  دوصقم  فدـه و  هک  دـشاب ، يزور  هار  هب  مشچ  هراومه  هک  تساـنعم  نادـب 
ناوریپ و سوـفن  بیذـهت  تیبرت و  يارب  هزیگنا ، نیرتـهب  دوـخ  جرف  راـظتنا  ددرگ . رادروـخرب  دوـعوم ، ( يدـهم  يربـهر  تحت  هنـالداع ،

یلجت درف  رد  یمالسا  قالخا  و  تیوقت ، نامیا  هدارا و  يورین  هک  تسا  سفن  بیذهت  تیبرت و  هیاس  رد  تسا . رصع ( ماما  یعقاو  نادقتعم 
رظتنم ره  يارب  هجوت  لـباق  تاـکن  رگید  زا  ترـضح . نآ  روـهظ  يارب  درف ، یگداـمآ  تهج  رد  تسا ، یتامدـقم  دوـخ  اـهنیا  و  دـبای . یم 
دارفا کت  کت  نیمک  رد  تبیغ  رـصع  رد  هک  یتافارحنا  اهـشزغل و  زا  اـت  تسا  یمالـسا  دودـح  ماـکحا و  میلاـعت و  هب  يدـنبیاپ  ینیتسار ،

زا دنک . لمع  اهنادب  و  هتفرگارف ، ًاقیمع  ار  یهلا  دودح  ماکحا و  ات  تسا ، بجاو  هکلب  مزال ، ینمؤم  ره  رب  اذل  دنامب . نامارد  تسا ، هعماج 
رد درف  ّتیلوؤسم  ددرگ ، یّقلت  هضیرف  کی  ناونع  هب  و  دریگ ، رارق  نیرظتنم  مومع  هّجوت  دروم  تبیغ  رـصع  رد  دیاب  هک  یّمهم  روما  هلمج 
یم هراب  نیا  رد  نآرق  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  هب  يدـنبیاپ  رگید ، ترابع  هب  ای  و  تسا ، هعماج  تاـفارحنا  داـسف و  لاـبق 

نینمؤملاریما ( 1.") دننراگتسر اهنآ  و  دنیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  دننک ، یکین  هب  توعد  یعمج  امـش  نایم  زا  دیاب   : " دیامرف
رد تسا  ناهد  بآ  نوچ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هبرما  ربارب  رد  ادـخ ، هار  رد  داهج  یتح  و  کـین ، ياـهراک  ماـمت   : " دـیامرف یم  یلع (

اهنآ اب  ضئارف  ۀـیقب  هک  تسا ، یهلا  گرزب  ۀـضیرف  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما   : " دـیامرف یم  رقاـب ( ماـما  ( 2.") روانهپ يایرد  ربارب 
هک تسا  ودـنآ  هیاس  رد  زین  و  ددرگ ، یم  نیمأت  دارفا  قوقح  و  لالح ، مدرم  راک  بسک و  و  نما ، اههار  ود  نیا  هلیـسوب  و  دـنوش ، یم  اپرب 

، دنشاب هتشاد  یّـصاخ  تیانع  دنادب  دیاب  دیاب  یقیقح  نارظتنم  هک  يرگید  مهم  رما  ( 3.") دوش یم  هتفرگ  ماقتنا  نانمـشد  زا  و  دابآ ، اهنیمز 
اهنآ اب  تبیغ  رـصعرد  نینمؤم  صوصخب  مدرم و  ًاـعون  هک  تسا ، ییاهیتخـس  تالکـشم و  ربارب  رد  يرادـیاپ  تماقتـسا و  ربص و  عوضوم 

یهورگ و  دـندرگ ، یمرب  ادـخ  نید  زا  یهورگ  تبیغ  نآ  رد  هک  تسا ، یتبیغ  ترـضح  نآ  يارب   : " دـیامرف یم  نیـسح ( ماما  دـنهجاوم .
امـش رگا  دسر ، یم  رـس  تقو  هچ  هدعو  نیا  دوش  یم  هتفگ  نانآ  هب  دنریگ . یم  رارق  ّتیذا  رازآ و  دروم  اهنآ  هک  دوب ، دنهاوخ  مدـق  تباث 

، هتفرگ تسد  هب  ریشمش  هک  تسا  یـسک  نوچمه  ارتفا ، بیذکت و  رازآ و  تّیذا و  رب  رادیاپ  رباص و  هک  دیـشاب  هاگآ  دییوگ !؟ یم  تسار 
کـین و ياـهراک  هک  دـنادب ، دـیاب  ینیتسار  رظتنم  ره  نمؤم و  ره  هکنیا  بلطم  ۀـصالخ  ( 4.") دنک یم  راکیپ  ادـخ ( لوسر  هاگـشیپ  رد  و 

تّیلوؤسم ساسحا  لمعرد ، صالخا  انعم ، ثیح  زا  رت  یلاع  ّتیعقوم  هب  ندیـسر  رد  شالت  يونعم ، یقالخا و  تاجرد  كرد  وا ، هتـسیاش 
و روهظ ، طیارش  داجیا  درف و  یگدامآ  رد  دناوت  یم  اهیتخس ، دئادش و  ربارب  رد  ربص  يرادیاپ و  تماقتسا و  و  نیملـسم ، مالـسا و  لابق  رد 

تاملک هغالبلا ، جهن  هیآ 104 2 . نارمع / لآ  ۀـکرابم  هروس  . 1 ذخآم :  عبانم و  دشاب . هتـشاد  ییازـسب  مهـس  دوعوم ، زور  يزاس  کیدزن 
ص395، ج11 ، ، 1 باب رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  هعیـشلا ، لئاسو  3،ص40 3 . دلج هنومن ، ریسفت  زا  لقنب  ةرامش 374 ، راصق ،

ص317 ج 3 ، هنومن ، ریسفت  ردص ، دمحم  دیس  يربک ، تبیغ  خیرات  قودص ، خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک   6 ثیدح
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؟  دوب جع »   » رصع یلو  ترضح  یعقاو  رظتنم  ناوت  یم  هنوگچ  - 1

شسرپ

؟  دوب جع »   » رصع یلو  ترضح  یعقاو  رظتنم  ناوت  یم  هنوگچ  - 1

خساپ

تاروتسد ماکحا و  مینک و  لمع  نامدوخ  يدرف  فیاظو  هب  میوش و  هتـسارآ  کین  قالخا  هب  میـشوکب و  نامدوخ  سوفن  حالـصا  رد  الوا 
هک انعم  نیا  هب  ددرگ  كاپ  رهاط و  حور  مارح  تاوهـش  زا  سفن  نتـشاد  هاگن  رثا  رد  ینعی :  ینمادـکاپ  تراهط و  میدـنبب  راک  هب  ار  نآرق 

هکنانچ درک ، ظـفح  ار  دوخ  دومن و  تمواـقم  وا  لـباقم  رد  دـیاب  دروآ  يور  تاـمرحم  فرط  هب  دوش و  شکرـس  تساوخ  سفن  هاـگ  ره 
ینمادکاپ تفع و  اهتوهـش  ربارب  رد  تمواقم   : » ینعی هّفع }  توهـشلا  یلع  ربصلا  دـیامرف { :  یم  مالـسلا »  هیلع  نینموملا « ریما  ترـضح 

لیصحت یلاعتم  فده  هب  ندیسر  يارب  لمعوروتسد  نیرتمهم  سفن  هیکزت  يوقت و  - 1 تسا :  ترابع  یتخبشوخ  تداعس و  دیلک  تسا » 
یم نآرق  هکناـنچ  دـندش ،  هداتـسرف  اـهتما  ناـیم  رد  نآ  نتخاـس  یلمع  يارب  مالـسلا »  هیلع  ءاـیبنا  یماـمت  هک  تسا ، سفن  هیکزت  يوقت و 

دزومایب و تمکح  باتک و  ار  اهنآ  دـناوخب و  نانآ  رب  ار  وت  تایآ  اـتزیگنارب  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  اـهنآ  ناـیم  رد  اراـگدرورپ  دـنیامرف « :
وا رضان  رـضاح و  لاعتم  دنوادخ  هک  تسناد  اتقیقح  ناسنا  هاگ  ره  راگدرورپ  رـضحم  رد  یتسه .  میکح  اناوت و  وت  اریز ؛ دنک . ناش  هیکزت 
 . دریگ یم  رارق  حیحـص  تهج  رد  شراتفگ  رادرک و  مامت  دراد  رارق  راگدرورپ  رـضحم  رد  دنوادخ و  دید  رظنم  رد  هظحل  ره  رد  تسا و 

هبقع لزانم و  دراو  نآ  زا  دعب  درک و  دهاوخ  روبع  نآ  زا  امتح  هک  تسا  یهار  دننامه  ایند  رد  یگدـنز  نادـب  يدـبا .  تایح  هب  هجوت  - 3
هداوناخ طیحم  هب  نداد  تیمها  جاودزا 7 - رکف 6 - لرتنک  تدابع 5 - زامن و  - 4 تسوت . يدبا  تایح  يارب  همدقم  هک  دش  دـهاوخ  یئاه 

فلخریم مساق  روهظلا ,  صق  يرهاط 2 - هللا  بیبح  باتفآ ,  يامیس  -1 عبانم :  لسوت  هطبارم و  باجح 10 -  ظفح  هانگ 9 - زا  يرود  - 8
یمیکح اضر  دمحم  برغم ,  دیشروخ  يداتسا 4- اضر  بیاغ ,  دیشروخ  -  3 داز

؟  تسا یفاک  مالسلا )  هیلع  نامز (  ماما  اقآ  روهظ  نامز  كرد  يارب  تامرحم ، زا  يرود  تابجاو و  هب  لمع  ایآ  - 1

شسرپ

؟  تسا یفاک  مالسلا )  هیلع  نامز (  ماما  اقآ  روهظ  نامز  كرد  يارب  تامرحم ، زا  يرود  تابجاو و  هب  لمع  ایآ  - 1

خساپ

زج میزرو  رارـصا  اهنآ  رب  یتقو  هریغـص  ناـهانگ  تسین ، یفاـک  هریبک  ناـهانگ  زا  يرود  دـحرد  تاـمرحم  زا  يرود  تاـبجاو و  هب  لـمع 
عفر رد  ار  دوخ  یعـس  رودـقملا  دـح  هللا  ءاشنا  دـنهد .  قیفوت  نامز  ماما  اقآ  دـشاب و  لد  زا  نامز  كرد  رگا  دـش ، دـنهاوخ  هریبک  ناهانگ 

دـشاب هتـشاد  صالخا  ییادخ و  حور  نامیاهراک  هتـشاذگ و  سفن  ياوه  يور  اپ  مینک و  يزاس  هدامآ  ار  نامدوخ   ، مینک هریغـص  ناهانگ 
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بوبحم هب  ندیسر  هار  رد  دشاب و  بوبحم  هب  ندیـسر  یهلا و  ياضر  فده  هکلب  دشابن ،  نامنداد  هولج  بوخ  ایر و  رطاخ  هب  نامیاهراک 
دیناوخب مکل « }  بجتـسا  ینوعدا   : } دیامرف یم  نآرق  هیآ  رد  دنوادخ  تسا و  مزال  ندوب  جـع »  » يدـهم ترـضح  هیاس  لیذ  رد  قیفوت و 

تسا هداد  هدعو  نینمؤم  هب  دنوادخ  دوش و  یم  هدروآ  رب  دشاب  هتشاد  ییوزرآ  دارم و  ره  ناسنا  عقوم  نیا  رد  ار »  امـش  منک  تباجا  ات  ارم 
هتشاذگ دوخ  یناسفن  ياوه  يوراپ  ناسنا  هکنیا  رگید  و  دنک . شـشوک  شالت و  هار  نآ  رد  دشاب و  نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  يراک  ره  رد  ،

لد دیاب  سپ  دشاب ، دعاسم  هنیمز  دیاب  لوا  دزادرپب . نامیا  تیوقت  هب  دوخ و  رد  صقن  ندرک  فرط  رب  رد  یعـس  دـهدن و  ماجنا  ار  رئابک  و 
هاگنآ دهد ، یم  خـساپ  تمکح  هاگنآ  یقالخا .  لیاذر  زا  درک  كاپ  دـیابروط  نیمه  ار  رکفو  یقالخا  لیاذر  هانگ و  زا  درک  يزاسکاپ  ار 

مه درگربورب  نورهطملاالا }  هسمیال  مینک {  رارق  رب  يونعم  ینطاـب و  ساـمت  ناوت  یم  تاـیاور  نآرق و  اـب  هاـگنآ  دـهدیم ، باوج  نآرق 
ای کیلع  مالسلا  قطان { نآرق  مود  نآرق  میتسه • .  شرضحم  رد  هک  ینآرق  نیمه   ، تماص نآرق  یکی   : • میراد نآرق  ود  ام  لاح  درادن .

يدهم  ، تسا ادخ  لوسر  ترضح  تناما  نآرق  هک  يروطنامه  هک   ، تسا نیا  شیانعم  نآرق » کیرـش  ياوت  رب  مالـس  نآرقلا « }  کیرش 
اب دناوت  یمن  هدرم  لد  هک  يروطنامه  دیتسه .  هلاو ) هیلع  هللا  یلص  مظعالا (  هللا  لوسر  ترضح  هدش  شرافـس  تناما و  زین  مه  امـش  ناج 

شا همزال  طابترا   ، دـنک رارقرب  طابترا  دـناوت  یمن  مه  يدـهم ) ترـضح  ) قطان نآرق  اب  هدرم  لد  دـنک ، رارقرب  هطبار  سنا و  تماص  نآرق 
رون دـلوم  هک  ییاوقت  دـنکیم » .  رون  داـجیا  اوقت  ارون } مکل  لـعجی  يوقت {  دـیاف  تسا . نآ  تیوقت  يوقت و  مود : بلطم  تسا . تراـهط 

 ، هریبک ناهانگ  -1 عبانم :  مینکیم .  يریگ  میمـصت  رون  نیا  اب  مییوگ و  یم  نخـس  میور و  یم  هار  رون  نیا  اب  هک  تسیچ ؟ رون  نیا  تسا . 
دارم ناهج ،  حلصم  يامیس  يردیح 4- هللا  زیزع  تاجنو ،  دـیما  مسجت  يرهاط 3- هللا  بیبح  باتفآ ،  يامیـس  بیغتسد 2- هللا  هیآ  دیهش 

یضیف

؟  میشاب نامز )  ماما  تکربرپ ( دوجو  نآ  یعقاو  نارظتنم  زا  میناوتب  ات  میشاب  هنوگچ  -. 1

شسرپ

؟  میشاب نامز )  ماما  تکربرپ ( دوجو  نآ  یعقاو  نارظتنم  زا  میناوتب  ات  میشاب  هنوگچ  -. 1

خساپ

یم خساپ  تمکح  هاگنآ  روط . نیمه  ار  رکف  یقالخا  لیاذر  هانگ و  زا  درک  يزاسکاپ  ار  لد  دیاب  سپ  دشاب  دعاسم  هنیمز  دـیاب  لوا  ج1 -
 { نورهطملاالا هسمیال  مینک {  رارق  رب  يونعم  ینطاـب و  ساـمت  ناوت  یم  تاـیاور  نآرق و  اـب  هاـگنآ  دـهدیم ، باوج  نآرق  هاـگنآ  دـهد ،

مالـسا قطان { نآرق  مود  نآرق  میتسه ,  شرـضحم  رد  هک  ینآرق  نیمه  تماص  نآرق  یکی  میارد  نآرق  ود  ام  لاح   ، درادـن مه  درگربورب 
تسا ادخ  لوسر  ترضح  تناما  نآرق  هک  يروطنامه  هک   ، تسا نیا  شیانعم  نآرق » کیرش  ياوت  رب  مالس  نآرقلا « }  کیرش  ای  کیلع 

سنا و تماص  نآرق  اب  دناوت  یمن  هدرم  لد  هک  يروطنامه   ، دیتسه مظعالا  هللا  لوسر  ترضح  هدش  شرافس  تناما و  زین  امـش  مه  يدهم 
بلطم تسا . تراهط  شا  همزال  طابترا   . دـنک رارقرب  طابترا  دـناوت  یمن  مه  يدـهم  ترـضح  قطاـن  نآرق  اـب  هدرم  لد  دـنک  رارقرب  هطبار 

اب هک  تسیچ  رون  نیا  تسا  رون  دلوم  هک  ییاوقت  دنکیم .  رون  داجیا  اوقت  ارون } مکل  لعجی  يوقت {  دیاف  تسا . نآ  تیوقت  يوقت و  مود ؛
ماما رون  رون  نیا  هب  نوتأت }  اماما  مکل  لعجی  دندومرف { ؛  مینکیم .  يریگ  میمصت  رون  نیا  اب  مییوگ و  یم  نخس  میور و  یم  هار  رون  نیا 

زا يراذگـساپس  رکـش و  نانم  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  قیفوت  اعد و  ناکما  دـح  ات  هلیذر  قـالخا  هاـنگ و  رود تسا  ناـمز  نیا  رد  ناـمز 
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هچ ره  دـهدب  ار  نآ  قیفوت  دـنوادخ  رگا  بش  زامن  نآ  تقو  لوا  رد  زامن  نداد  ماجنا  محر و  هلـص  ندرکن  عطق  نیدـلاو  هب  مارتحا  تمعن 
یگچراپکی روهظ  نتسناد  کیدزن  رصع ،  ماما  يارب  غیلبت  مینک  اعد  نامز  ماما  اقآ  روهظ  يارب  میدنـسپب ،  نارگید  رب  میدنـسپ  یم  دوخرب 

هناصلاخ هیرگ  تافرشت ,  لقن  ءادهشلا  دیـس  رب  هیرگ  رـصع ,  یلو  هب  تبحم  راهظا  تارایز  لسوت و  محر ,  هلـص  جرف ,  يارب  اعد  نایعیش 
قفوم هار  نیا  زا  دوب و  یگدـنب  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  شالت  لاح  رد  هک  هللا  یلا  ینیکلاس  زا  یکی   ، سفن هیکزت  ناـمز . ماـما  تیمولظم  رب 

انحاورا هللا  هیقب  ترـضح  هب  باطخ  هک  مدوب  هدیـسر  هلمج  نیا  هب  هک  مدوب  هبدـن  ياعد  ندـناوخ  لاحرد  زور  کی  تفگ : یم  دوب  هدـش 
زا هلیذر  تافص  ندودوز  سفن  هیکزت  لحارم  هلب  دندومرف :  مسرب  تتاقالم  ضیف  هب  هک  تسه  یهار  ایآ  ربمایپ  دنزرف  يا   » میوگ یم  هادف 

مورحم رگید  دارفا  اب  طابترا  يرارقرب  زا  ضیرم  صخـش  هکنانچ  مه  تسا  یمـسج  تاجلاعم  نامرد و  لـحارم  دـننام  رگید  دـعب  زا  حور 
طابترا نامز  ماما  اصوصخ  ملاس  ياهناسنا  اب  دناوت  یمن  هک  تسا  یضیرم  دشاب  هتـشاد  دوخ  رد  هلیذر  تفـص  کی  یتح  ناسنا  رگا  تسا 

 { نوحلفت مکلعل  هللا  اوقتا  اوطبار و  اورباص و  اوربصا و  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هدرک { :  یفرعم  ار  رظتنم  كالم  نآرق  دـشاب . هتـشاد  بولطم 
دیشاب سرت  ادخ  هدوب و  نمشد  راک  بقارم  دینک و  شرافس  تمواقم ,  ربص و  هب  ار  رگیدکی  دیشاب و  روبص  نید  راک  رد  نامیا ,  لها  يا 

يرهاظم هللا  بیبح  باتفآ ,  يامیس  یتمعن 2- اـضر  یلع  رون ,  يوس  هب  یهار  -1 عبانم :  هیآ 200 )  نارمع ,  لآ  دیوش (  راگتـسر  دیاش 
اـضر بیاغ ,  دیـشروخ  این  يولوم  داوج  دـمحم   , رـصع ماما  تخانـش  یمـشاه 4- ینب  دـمحم  دیـس  مالـسلا »  هیلع   » رـصع ماما  تفرعم  -3

يداتسا

؟ دنتسه یناسک  هچ  مالسلا » هیلع  » يدهم ترضح  نارظتنم 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  مالسلا » هیلع  » يدهم ترضح  نارظتنم 

خساپ

نایب هب  اجنیا  رد  هک  دنراد  یلمع  داعبا  یتدیقع و  داعبا  هب  هّجوت  دنمهوکـش  میظع و  راظتنا  نیا  رد  مالـسلا » هیلع  » يدهم ترـضح  نارظتنم 
دهاوخ ققحت  یهلا  هقلطم  تردق  هب  هک  تسا  یجرف  هار  هب  مشچ  هراومه  رظتنم  ناسنا  دیحوت  دـُعب  یتدیقع 1 . داعبا  مینکیم . هراشا  اهنآ 

جرف شیاشگ و  بلط  لازیال  هاگـشیپ  زا  دننک و  ادـخ  يوس  هب  لد  يور  دنـشابیهلا و  يایربک  هاگرد  هّجوتم  هشیمه  دـیاب  نارظتنم  تفای .
دُعب . 2 لـیلج .» زیزع و  يادـخ  دزن  زا  تسا  جرف  راـظتنا  نم  تّما  لاـمعا  نیرتـهب  ( 15 (؛ هَّللا نم  جرفلا  راظتنا  یتما  لامعا  لـضفا  . » دـنیامن

« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ نیـشناج  یـصو و  نیمهدزاود  وا  تسا ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تیب  لـها  زا  مالـسلا » هیلع  » يدـهم تّوبن 
، دنک لمع  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ ّتنس  هب  دریگ و  تسد  رد  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مالـسا ربمایپ  مچرپ  ددرگ  رهاظ  هک  هاگنآ  تسا 
رد و  دـنادیم . مالـسلا » مهیلع  » تیب لـها  قـیرط  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مالـسا ربماـیپ  ّتنـس  هب  لـمع  لوئـسم  ار  دوـخ  رظتنم  صخـش  و 

روهظ راظتنا  لاح  رد  امش  زا  یسک  ره  دیامرفیم : مالـسلا » هیلع  » قداص ماما  دنکیم . شالت  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » لوسر تّنـس  ّتیمکاح 
مئاق باکر  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  هکلب  هن  وا ... همیخ  رد  دـشاب و  مئاق  تمدـخ  هک  تسا  یـسک  دـننام  درذـگرد  ادـخ  نید  ّتیمکاح 
مهم رما  نآرق  دـُعب  . 3 (. 16) دشاب هدش  دیهـش  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ باکر  رد  هک  یـسک  دـننام  هکلب  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  دـگنجب 

و تسا . نآرق  ماکحا  همه  هدننک  هدنز  مالـسلا » هیلع  » يدهم تسا  میرک  نآرق  ادـخ  باتک  دـشاب  نآ  هّجوتم  دـیاب  يرظتنم  ره  هک  يرگید 

زا 1779تیودهم هحفص 870 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نینچمه تماما  دُعب  . 4 دنتسه . نآ  هب  هدننک  لمع  دوخ  و  دننکیم . شالت  فلتخم  داعبا  رد  ینآرق  مولع  نآرق و  ماکحا  ءایحا  رد  نارظتنم 
ماکحا میلاعت و  زا  دیئامیپب و  ار  ناماما  هار  تبیغ  رـصع  رد  هک  نیا  رب  تسا  هدش  دیکأت  مالـسلا » مهیلع  » نیرهاط همئا  میلاعت  ثیداحا و  رد 

زا ات  دـینک  مکاح  یگدـنز  نوئـش  رد  ار  يربت  یلوت و  لصا  دـییوج و  يرازیب  اربت و  ناـفلاخم  طـخ  رد  نتفرگ  رارق  زا  دـینک و  يوریپ  نآ 
زا سپ  دزاس . ولمم  داد  لدع و  زا  ار  ناهج  دراد  میمـصت  هک  نتـشاد  یماما  هار  هب  مشچ  ینعی  راظتنا  لدع  دـُعب  . 5 دیشاب . یعقاو  نارظتنم 

هدوب دّیقم  نآ  تیاعر  هب  دروآیم و  يور  لدع  هب  تسا ، لدع  راظتنا  رد  هک  یصخش  و  تسا . هتفرگ  ارف  ار  روما  همه  روج  ملظ و  هک  نآ 
هک میرگنیم  ناسنیدب  دراد و  داعم  يداقتعا  لصا  اب  قیمع  رایسب  یطباور  دوعوم  راظتنا  داعم  دُعب  . 6 دنکیم . داهج  نآ  ّتیمکاح  يارب  و 

اپرب تمایق  دسریمنرـس و  هب  ناهج  رمع  درادن  اپرب  ناهج  رد  ار  لدع  تموکح  دیاین و  وا  ات  تسا  هّقح  دـیاقع  داعبا  رّونم  صخاش  راظتنا 
دوخ نید  بظاوم  دیاب  تبیغ  نارود  رد  ناسنا  تسا  يرادنید  رظتنم  ناسنا  ياهیگژیو  زا  يرادنید  دـُعب  بتکم 1 . یلمع  داعبا  ددرگیمن .

ره نارود  نیا  رد  تسا  ینالوط  یتبیغ  رمالابحاص  يارب  دیامرفیم : مالـسلا » هیلع  » قداص ماما  دـشاب . دوخ  لامعا  تحـص  يرادـنید و  و 
دوخ دشاب و  اسراپ  دیاب  يوقت  نیدت و  رب  هوالع  رظتنم  ییاسراپ  دـُعب  . 2 (. 17) دیوجب کسمت  قح  نید  هب  دزاس و  هشیپ  يوقت  دیاب  یـسک 

هار هب  مشچ  دیاب  دشاب  مئاق  باحـصا  رامـش  رد  سک  ره  دیامرفیم : مالـسلا » هیلع  » قداص ماما  دزاسب . دراد  تسود  اوشیپ  نآ  هک  نانچ  ار 
میلاعت رد  اهنت  اهنت و  ناسنا  شزرا  تیاعر  تّیناسنا و  یبتکم  دّیقت  دُعب  . 3 (. 18) دشاب هتـشاد  عرو  اب  رادرک  دریگ و  شیپ  ییاسراپ  دشاب و 

نانآ و طخ  رد  تسا  نینچ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » دّمحم لآ  يدهم  رظتنم  ناسنا  تسا  رگهولج  مالسلا » هیلع  » یلع لآ  و  مالـسلا » هیلع  » یلع
هک نانآ  دنسرب  مئاق  روضح  هب  هک  ینارظتنم  لاح  هب  اشوخ  دیامرفیم : هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ تسا  دّمحم  لآ  ریغ  هار  ره  مصخ  هکلب 
هب رما  دـُعب  . 4 (. 19) فلاخم دننمـشد و  هنامـصخ  وا  نمـشد  اب  قفاوم و  دنتـسود و  هناقـشاع  وا  تسود  اـب  دـنیوا  وریپ  زین  وا  ماـیق  زا  شیپ 

ضئارف ماـکحا و  هک  تسا  لـمع  ود  نیا  اـب  تـسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ینید  هدـمع  فیلاـکت  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
: تسا هدومرف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  یثیدـح  رد  دـشاب و  توافتیب  هراب  نیا  رد  دـناوتیمن  رظتنم  ناـسنا  دـنامیم . رارقرب  یهلا 
.5 تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ماجنا  ءادتقا  نیا  مهم  صخاش  همایق » لبق  هب  ٍدـتقم  وه  یتیب و  لها  مئاق  كردا  نمل  یبوط  »

هیلع » قداص ماما  دشاب  یمالـسا  قالخا  رهظم  دیاب  یمالـسا  هعماج  دشاب و  یمالـسا  قالخا  ياراد  دیاب  رظتنم  ناسنا  یمالـسا  قالخا  دـُعب 
نینچ دشاب  یمالـسا  کین  قالخا  رهظم  راظتنا  رـصع  رد  دیاب  دشاب  مئاق  باحـصا  رامـش  رد  دراد  شوخ  سک  ره  تسا : هدومرف  مالـسلا »

رد سپ  دنسرب  وا  روضح  هب  دننک و  كرد  ار  مئاق  هک  دشاب  یناسک  دننام  وا  شاداپ  درذگ  رد  مالـسلا » هیلع  » مئاق مایق  زا  شیپ  رگا  یـسک 
امش رب  داب  اراوگ  كانبات ) راکفا  كاپ و  رادرک  ) نیا دیرب  رس  هب  قح  روهظ  راظتنا  لاح  رد  دیشوکب و  یمالسا  قالخا  هب  قلخت  يرادنید و 

يورین یماـظن و  یگداـمآ  هـشیمه  دـیاب  ناملـسم  یماـظن  یگداـمآ  دـُعب  . 6 (. 20) تسامـش لاـح  لـماش  ادـخ  تـمحر  هـک  یهورگ  يا 
هدومرف مالـسلا » هیلع  » قداص ماما  ددـنویپب . مالـسلا » هیلع  » يدـهم نارگ  راکیپ  فص  هب  قح  عیالط  ماـگنه  هب  اـت  دـشاب  هتـشاد  يروشحلس 

يراـی تّین  هب  یـسک  دـنیبب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتقو  نوچ  هزین  کـی  هچ  رگا  دـینک  هیهت  هحلـسا  مئاـق  جورخ  يارب  امـش  زا  هک  ره  تسا :
« مالـسلا هیلع  » يدهم ناروای  زا  دیامن و  كرد  ار  روهظ  ات  دـنک  زارد  ار  وا  رمع  تسا  دـیما  تسا  هدرک  هیهت  هحلـسا  مالـسلا » هیلع  » يدـهم

یخرب نهذ  رد  یئاهههبـش  تسا  نکمم  راظتنا  رـصع  ندـش  ینالوط  و  مالـسلا » هیلع  » ماما تبیغ  راگزور  رد  نامیا  نابهگن  . 7 (. 21) دشاب
تاهبش و عفر  رد  دیاب  رظتنم  ناسنا  دنزیخرب  ناناوج  هژیو  هب  یناسک  يداقتعا  ياههیاپ  ندرک  تسـس  هب  راکـشآ  ناهنپ و  نیطایـش  اب  دیایب 

نارظتنم تسا و  هدـش  دای  بیجع  ییاههنوگ  هب  تبیغ  رـصع  رد  نامیا  ّتیمها  زا  میلاعت  ثیداحا و  رد  دـشوکب  اـهنآ  یچوپ  ندرک  نشور 
هیلع هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  رتالاب  نیا  زا  دـناهدش  هتـسناد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ باکر  رد  نانز  ریـشمش  تلزنم  ماقم و  ياراد  نمؤم 
رما هب  يزاسدوخ  سفن و  تیبرت  هلحرم  رد  صالخا  اـب  نارظتنم  تضاـیر  نیرمت و  راـظتنا ، . 8 تسا . هدـناوخ  دوخ  ناردارب  ار  نانآ  هلآو »

دیراد هلجع  یلیخ  مئاـق  جورخ  هراـبرد  دـیامرفیم  مالـسلا » هیلع  » قداـص ماـما  تسا  يرورپ  نت  هاـفر و  زا  ندوب  رود  نآ  هتخادرپ و  رگید 
اب گنج  تسا و( ریـشمش  ندرب  راک  هب  راگزور  وا  مایق  راگزور  ودروخیم  نیوج  نان  دـشوپیم و  نییوم  هماج  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  ناـه !
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هار رد  دربن  هب  اهزور  دنزیمرـس و  نادنمزاین  نادنمدرد و  هب  ناهاگنابـش  وا  ریـشمش . هیاس  رد  گرم  زین  و  نارابج ) نادسفم و  نادـساف و 
نیناوق قوقح و  تالماعم و  رد  دـشوکب و  ناسحا  لدـع و  شرتسگ  رد  دـیاب  رظتنم  ناسنا  ناسحا  لدـع و  راظتنا  . 9 (. 22) دزادرپیم نید 
عضوم تخانش و  راظتنا  . 10 تشگ . دهاوخ  رادومن  اجک  زا  راظتنا  رد  مدرم  هنوگنیا  قدص  دشابن  نینچ  رگا  دزاس  یلمع  ار  تلادـع  دوخ 

رگید ياـهتقو  زا  رتشیب  تبیغ  رـصع  رد  هلئـسم  نیا  دـشاب  تریـصب  تخانـش و  يور  زا  دـیاب  دراد  ياهراـب  ره  رد  ناـسنا  هک  ياهدـیقع  ره 
يربیم و جنر  ادخ  تدابع  رد  رایـسب  هچ  ردـپ  يا  متفگ : مردـپ  هب  دـیوگیم : فورعم  هعیـش  يرَجَه  دیـشُر  رتخد  دـنکیم . ادـیپ  ّتیمها 

اهجنر اهششوک و  نیا  زا  دنراد  نید  رد  هک  یتخانش  تریـصب و  هک  دنیآیم  یمدرم  ام  زا  دعب  مرتخد  تفگ  خساپ  رد  ینکیم ؟ شـشوک 
هیلع » قداص رفعج  ماما  دنکیم  يرادیاپ  نآ  هار  رد  تخانـش  ار  قح  هار  قح و  یتسرد  هب  ناسنا  يرادـیاپ  لّمحت و  . 11 (. 23) تسا لضفا 
امش زا  نت  هاجنپ  رجا  نانآ  زا  نت  کی  هب  هک  دمآ  دنهاوخ  یمدرم  امش  زا  سپ  هدرک : تیاور  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  زا  مالـسلا »
نیا تسا  هدـش  لزان  یتایآ  ام  هرابرد  میاهدوب و  وت  اب  نَینُح  دُُـحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  اـم  ربماـیپ ! يا  دـنتفگ : باحـصا  داد  دـنهاوخ  ار 

ار یئابیکـش  لّمحت و  نآ  دیریگب  رارق  دنریگیم  رارق  نانآ  هک  یطیارـش  رگا  امـش  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ دوب  دهاوخ  هنوگچ 
ار قح  داقتعا  دناوتب  ات  دشاب  ناشخرد  یتریصب  تسرد و  یتخانش  ياراد  دیاب  تبیغ  رصع  رد  ناسنا  (. 24) تشاد دیهاوخن  دنراد  نانآ  هک 

دناهدومرف نانآ  هکنانچ  ار  هار  درک و  يوریپ  نیشیپ  ناماما  ماکحا  بادآ و  زا  دیاب  ماما  تبیغ  ماگنه  ربهر  طخ  زا  يوریپ  . 12 دنک . ظفح 
دنک روهظ  نیرخآ  ماما  ات  دینز  گنچ  نیشیپ  ناماما  روتسد  هب  دیسر  ارف  تبیغ  نامز  هاگره  دیامرفیم : مالـسلا » هیلع  » قداص ماما  دییامیپب 

تـسود دیتشادیم  تسود  هک  ار  یناماما  نامه  دیتشادن  دوخ  نایم  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دّمحم لآ  زا  یماما  هک  دیـسر  يزور  هاگره 
ماش حبص و  دیـشاب و  هتـشاد  ياج  هقح  تیالو  يربهر و  طخ  رد  هراومه  دیرادب و  نشد  دیتشادیم  نمـشد  هک  ار  ناسک  نامه  دیرادب و 

جیسب راظتنا  . 13 (. 25) دناسرب ار  نید  بحاص  دـنوادخ  ات  دزاس  علاط  ار  امـش  تیادـه  هراتـس  دـنوادخ  ات  دـیربب  رـس  هب  راظتنا  تلاح  رد 
ینامیا و ياهتردق  رظن  زا  هدامآ  هشیمه  دهاوخیم  یناوریپ  راظتنا  رـصع  رد  يولع  عیـشت  بتکم  تسا  یمومع  جیـسب  کی  راظتنا  یمومع 

هتشاد یمارم  یسایس و  ياهیهدنامزاس  یعامتجا و  یقالخا و  ياهشرورپ  یماظن ، یلمع و  ياهنیرمت  یحالس و  یندب و  ياهورین  یحور و 
فورعم و هب  رما  كرت  ملظ و  رب  ربص  مالـسلا » مهیلع  » نیرهاط همئا  مالـسا و  نید  هک  تفریذـپ  ناوتیمن  راظتنا  دـض  راـظتنا و  . 14 دشاب .
هب رما  اـب  هسیاـقم  رد  ادـخ  هار  رد  گـنج  ریخ و  ياـهراک  همه  دـیوگیم  هـک  ینید  دنـشاب . هدرک  زیوـجت  نیملـسم  يارب  ار  رکنم  زا  یهن 

کیدزن ار  یسک  لجا  هن  ندرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زیخ  جوم  ییایرد  ربارب  رد  تسا  یناهد  بآ  دننام  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
.15 رگمتـس . رباج و  مکاح  دزن  رد  تسا  لدع  هرابرد  نخـس  نتفگ  رترب  لضفا و  اهنیا  همه  زا  دـهاکیم و  ار  یـسک  يزور  هن  دـنکیم و 
تسا و هدـش  هتفرگ  نید  میلاعت  ثیداحا و  زا  مالـسلا » هیلع  » يدـهم تموکح  لیکـشت  رد  یمدرم  ياهورین  روضح  یمدرم  ياهورین  شقن 

دوخ هدرک و  هدامآ  مالـسلا » هیلع  » يدهم تموکح  تّیمکاح  يارب  ار  یمدرم  ياهورین  ات  دنـشالت  رد  نارظتنم  و  تسا . هّجوت  لباق  رما  نیا 
مدرم دزن  هب  دیامرفیم  وا  هب  دهاوخیم  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  دبلطیم . يرای  مدرم  زا  مالسلا » هیلع  » يدهم دنـشاب . هزرابم  مّدقم  فص  رد 

زا هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دّمحم هیرذ  ام  میتسه . تمحر  نادناخ  ام  دـیوگیم : يدـهم  مايدـهم . هداتـسرف  نم  نایکم ؛ يا  وگب : ورب و  هّکم 
زا ار  ام  قح  زورما  ات  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ تشذگرد  ماگنه  زا  دنتشاد و  اور  افج  ام  رب  دندرک و  متس  ام  هب  ناملاظ  میناربمایپ  هلالس 

يداقتعا و روضح  هراومه  دیاب  هعیش  هنحص  رد  هعیش  روضح  . 16 (. 26) دیباتشب نم  يرای  هب  مبلطیم  يرای  امش  زا  نم  نونکا  دندناتس  ام 
ماگنه هب  ماجنارس  ات  دراد  هاگن  خیرات  هنحص  رد  ار  شیوخ  یعیش  روضح  عقاو  رد  ینعی  یماظن  یسایس و  تالیکشت  ار  شیوخ  یعامتجا 

(. 27) دروآیم درگ  وا  دزن  اهرهـش  همه  زا  ار  نایعیـش  دنوادخ  دـنک  مایق  مئاق  هک  یماگنه  دریگ . رارق  دوخ  یلـصا  نایرج  لحم  رد  روهظ 
دنادرگیم دالوف  ياههراپ  نانچ  ار  نانآ  ياهلد  دـنکیم و  فرطرب  نایعیـش  زا  ار  یـصقن  یبیع و  ره  دـنوادخ  دـنک  مایق  مئاق  هک  یماگنه 

نارـس دوب و  دـنهاوخ  نیمز  نایاورنامرف  نامکاح و  نانآ  هاـگنآ  دـهدیم و  رارق  درم  لـهچ  تردـق  هزادـنا  هب  ار  ناـنآ  زا  درم  ره  تردـق 
زا هژیو  هب  یلماع  يرما و  چیه  زا  لدع  دیحوت و  تموکح  نارظتنم  هک  تسا  مزال  نآ  اب  هزرابم  سأی و  زا  زیهرپ  . 17 (. 28) ناهج راوگرزب 
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هَّللا حور  نم  اوسایتال  جرفلا و  اورظتنا  . » دنهدن هار  لد  هب  سأی  ناهج  نادنمتردق  بذاک  تردق  ندش  نوزف  تبیغ و  رـصع  ندیـشک  لوط 
اریز دیشابم  دیمونیهلا  یناسر  شیاسآ  ییاشکراک و  زا  دیشاب و  جرف  ندیـسر  هار  هب  مشچ  ( 29 (؛ جرفلا راظتنا  هَّللا  یلا  لامعالا  بحا  ناف 

هب رظتنم  ناسنا  يارب  ربص  هب  هیـصوت  یئابیکـش  تماقتـسا و  . 18 ادـخ .» يوس  زا  تسا  شیاشگ  جرف و  ندیـسر  راـظتنا  لاـمعا  نیرتهب  هک 
(31 (؛ ةدابع ربصلاب  جرفلا  راـظتنا  (. » 30) تسا لزلزت  یفن  رطاـخ و  هغدـغد  عفر  يارب  ماـما و  تبیغ  دروم  رد  تسا  یئابیکـش  موزل  ياـنعم 
، راونالاراحب ( 16 . 128 ج 52 -  راونالاراحب ، ( 15 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  تسا « .» تدابع  يرابدرب  ربص و  اب  نتـشاد  جرف  هار  هب  مشچ 
(21 . 140 ج 52 -  راونالاراحب ، ( 20 . 130 ج 52 -  راونالاراحب ، ( 19 . 140  - 52 ( 18 . 135 ج 52 -  راونالاراحب ، ( 17 . 126 ج 52 - 
(25 ص 131 . ج 52 ، راونـالاراحب ، ( 24 . 130  - 52 راونـالاراحب ، ( 23 . 354 ج 52 -  راونـالاراحب ، ( 22 . 366 ج 52 -  راونـالاراحب ،
ص 37. ج 52 ، راونالاراحب ، ( 28 ص 291 . جراونالاراحب 52 ، ( 27 ص 307 . ج 52 ، راونالاراحب ، ( 26 ص 133 . ج 52 ، راونالاراحب ،
ات زا ص 338  برغم » دیشروخ   » مان هب  یمیکح  اضردّمحم  ياقآ  بانج  باتک  زا  دوب  ياهصالخ  ( 30 ص 122 . ج 52 ، راونالاراحب ، ( 29

ص 145. ج 52 ، راونالاراحب ، ( 31 . 398

؟ میشاب رصع  یلو  ترضح  یعقاو  نارظتنم  زا  میناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ میشاب رصع  یلو  ترضح  یعقاو  نارظتنم  زا  میناوتیم  هنوگچ 

خساپ

مالـسا ربماـیپ  هنوـمن  ناوـنع  هب  تـسا ، هدـش  دراو  يداـیز  تاـیاور  ندوـب ، رـصع  یلو  لدـع  تموـکح  يوزرآ  رد  جرف و  راـظتنا  هراـبرد 
ياهعیش ره  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  و  { 1 .} تسا جرف  راظتنا  نم  ناوریپ  لمع  نیرتهب  جرفلا ،» راظتنا  یتما  لامعالا  لضفا  : » دنیامرفیم

روهظ و راظتنا  نیارباـنب  { 2 «.} تسا هدوب  ترـضح  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـشاب  مهدزاود  ماما  روهظ  رظتنم  هک  یلاح  رد  دریمب 
يانعم ایآ  تسیک ؟ یعقاو  رظتنم  و  تسیچ ؟ جرف  راظتنا  یعقاو  حیحـص و  ینعم  دید  دیاب  اما  دراد ، باوث  تلیـضف و  ندوب  ترـضح  رظتنم 

یعامتجا يدرف و  ياهیگدولآ  اهیکاپان و  روج و  ملظ و  ربارب  رد  دنراذگب و  تسد  يور  تسد  ناملسم  مدرم  هک  تسا  نیا  جرف  راظتنا 
هب یعقاو  رظتنم  ورنیا  زا  تسا ، یحالـصا  یتـیبرت و  بتکم  روـهظ ، راـظتنا و  بتکم  تسین . نینچ  نیا  ًاـعطق  دنـشاب ؟ تواـفتیب  نارگید ،

، تسا يزیزع  نامهم  ندمآ  رظتنم  هک  یـسک  دنک . تمواقم  فارحنا  هانگ و  ربارب  رد  دشابن و  هانگ  متـس و  هب  هدولآ  هک  دنیوگیم  یـسک 
لمع مالسا  تاروتسد  هب  هک  تسا  یـسک  یعقاو  رظتنم  دیامنیم . نامهم  زا  ییاریذپ  هدامآ  ار  دوخ  دنکیم و  زیمت  وراج و  بآ و  ار  هناخ 

. دیامن لمع  هدیـسر  نارظتنم  يارب  تبیغ  نامز  رد  هک  ار  یتاروتـسد  دشاب و  حـلاص  دـیاب  دوخ  حلـصم ، رظتنم  رگید  ترابع  هب  دـنکیم و 
ترـضح یعقاو  نارظتنم  زا  میناوتیم  دـشابیم ، يدـهم  ترـضح  تموکح  زاسهنیمز  هک  یلامعا  یهلا و  رماوا  نتـسب  راـک  هب  اـب  نیارباـنب 

راتفگ و هک  میشاب  نیا  رکف  رد  هتسویپ  دنزن و  رـس  ام  زا  جع ) ) نامز ماما  ادخ و  ياضر  فالخرب  يراک  . 1 زا : دنترابع  اهراک  نآ  میشاب و 
لداـع ناـهیقف  ینید و  ياـسراپ  ناـملاع  نوـچ  یفرط  زا  . 2 تسا . نآ  رد  ادـخ  ياـضر  هک  دـشاب  ترـضح  نآ  تیاـضر  دروـم  اـم  راـتفر 

لئاسملا حیضوت  ياههلاسر  تقیقح  رد  تسا . نانآ  زا  يوریپ  ترضح  نآ  تیاضر  لیصحت  هار  دنوریم ، رامـش  هب  نامز  ماما  ناگدنیامن 
یلو رطاخ  تیاضر  رظن و  بلج  هیام  اهنآ  نتسب  راک  هب  دناهدرک و  میسرت  ار  ام  یلمع  يرکف ، مسر  هار و  دئاقع  قالخا و  ریسفت و  بتک  و 
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قلخلا و ال يرا  نا  یلع  زیزع   » هدمآ هبدن  ياعد  رد  هکنانچ  كرابم ، دوجو  نآ  ترایز  زا  ندـش  مورحم  زا  ندوب  نوزحم  . 3 تسا . رصع 
.4 مونشن / ار  وت  ناهنپ  راکشآ و  نخس  يوشن و  هدید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  تسا  نارگ  نم  رب  يوجن ،» اسیسح و ال  کل  عمـسا  يرت و ال 

هقدص . 5 نسحلا /»... نب  ْجـحلا  کیلول  لک  مهللا   » ياعد لثم  شجرف ، رد  باتـش  ترـضح و  نآ  كرابم  دوجو  ظـفح  يارب  ندرک  اـعد 
نذا و هب  زین  هدش  دای  بابسا  یلو  تسا  دنوادخ  تیشم  هدارا و  هب  سدقم  دوجو  ظفح  هب  رگا  رصع ، ماما  كرابم  دوجو  ظفح  يارب  نداد 

دنویپ ثعاب  هک  ددرگیم  زاب  ناسنا  دوخ  هب  لمع  هجیتن  ًاـیناث  نآ و  ضرع  رد  هن  دنتـسه  نآ  لوط  رد  حالطـصا  هب  تسا و  دـنوادخ  هدارا 
قیرط زا  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  . 6 دوب . دهاوخ  دیادش  اهيراوگان و  عفد  دوخ و  یتمالـس  هیام  دوشیم و  ادـخ  تجح  اب  ناسنا  يونعم 

ص ج 12 ، راحب ، [. 1 / ] مدرم يارب  ناشیا  مایق  ترـضح و  یفرعم  . 7 تیاـنج . ملظ و  زا  نیمز  يزاـسکاپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
ص 136/ ج 13 ، راحب ، [. 2 / ] 137

؟ مینک هدامآ  روهظ  يارب  ار  دوخ  هنوگچ 

شسرپ

؟ مینک هدامآ  روهظ  يارب  ار  دوخ  هنوگچ 

خساپ

نامز و رد  ار  دوخ  يهفیظو  ام  رگا  دـسریم  رظن  هب  دـشابیم . تیب  لـها  نیبحم  نایعیـش و  يهمه  لاوس  عقاو  رد  مهم و  رایـسب  لاوس  نیا 
يراظتنا مزلتسم  روهظ  يارب  یگدامآ  . » میاهدرک هدامآ  روهظ  نامز  يارب  ار  دوخ  عقاو  رد  مینک  لمع  فیاظو  نادب  مینادب و  راظتنا  نارود 

يارب مینکیم . هراـشا  ترـضح  نارظتنم  فیاـظو  زا  هنومن  دـنچ  هب  رـصتخم  یلک و  تروـص  هب  راتـشون  نیا  رد  تسا ». هتـسیاش  بوـخ و 
هعجارم میربیم ـ  مان  هتـشون  نیا  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـناهتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  لـصفم  روط  هب  هک  ییاـهباتک  هب  رتشیب ـ  هعلاـطم 
تدالو خیرات  باقلا و  اهمان و  يریگدای  طقف  هن  تسا  نامز  ماما  هب  تفرعم  تخانـش و  رظتنم ، ياهیگژیو  زا  یکی  تخانـش : . 1 دییامرف .

اهمان و تمکح  رد  لمأت  ترضح و  رماوا  تاملک و  رد  ندیشیدنا  ترضح و  يدوجو  داعبا  اهیگژیو و  هب  نتشاد  تفرعم  هکلب  تبیغ ؛ و 
یتقو نیقی  هب  هک  ترضح  زار  زمر و  رپ  تبیغ  تمکح  ببـس و  نتـسناد  نینچمه  وا ، تایح  تدالو و  یتفگـش  روهظ و  مئالع  اههناشن و 

دزاسیم و هدامآ  نامز  ماما  فادها  ندرک  یلمع  يارب  ار  دوخ  دیمهف  ار  وا  ياهنامرآ  فادها و  درک و  ادـیپ  دراوم  نیا  هب  تفرعم  ناسنا 
تیاکح (ص ) مرکا لوسر  زا  دشاب . ترضح  نآ  يارب  یبوخ  زابرس  دنکیم  یعس  دهدیم و  حیجرت  شدوخ  يدونشخ  هب  ار  وا  يدونشخ 

.« تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شناـمز  ماـما  دریمب و  هک  یـسک   » 1 ؛» ًۀـیلهاج ًۀـتیم  َتام  ُهَماما  فرعیال  وه  تام و  نم  : » هدـش
ندینش قیرط  زا  ای  ترـضح  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  شالت  . 1 زا : دنترابع  نامز  ماما  تخانش  ياههار  هلمج  زا  نامز : ماما  تخانـش  ياههار 

یقتدمحم دیس  هللاتیآ  موحرم  هک  مراکملا  لایکم  باتک  دننام  تسا ، هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهباتک  يهعلاطم  ای  ناگرزب و  زا 
یسانشماما هرودکی  باتک  نیا  تسا  هدش  هتشون  جع ) ) نامز ماما  دوخ  نامرف  هب  هدنسیون  هتفگ  قبط  دناهدرک و  فیلات  یناهفـصا  يوسوم 

هعماج ترایز  رد  هک  روطنامه  تسا : لـسوت  اـعد و  اـب  يونعم  یحور و  طاـبترا  هلیـسوب  مود  هار  . 2 2. تسا هدش  مه  یـسراف  همجرت  هک 
تـسا یملع  تفرعم  هار  لوا : هار   3 !« یهد رارق  نانآ  قوقح  قح و  هب  ناماما و  هب  نایانـشآ  زا  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادـخ  : » دـیامرفیم
قیالخ يهمه  نایم  رد  شنامرف  هدارا و  یلو  تسا  بیاغ  نامز  ماما  هچ  رگا  تعاـطا : . 2 تسا . یحور  یبلق و  تخانـش  هار  مود : هار  یلو 
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هب اشوخ  دیامرفیم : هک  هدش  تیاکح  (ع ) قداص ماما  زا  درک . تعاطا  دیاب  ار  شیاهنامرف  تخانـش و  دـیاب  ار  شتاروتـسد  تسا . يراج 
لاح  4 .« وا رماوا  ناگدرپسرـس  شروهظ  نارود  رد  دـنیوا و  روهظ  راظتنا  مشچ  وا  تبیغ  نارود  رد  هک  نانآ  (ع ) مئاق يدـهم  نایعیـش  لاح 
لاوس نیا  باوج  رد  مینک ؟ لمع  اهنآ  هب  مینادـب و  ناشیا  تبیغ  نامز  رد  ار  جـع ) ) نامز ماـما  تاروتـسد  رما و  وا  هنوگچ  تسا  نیا  لاوس 

يرغـص و تبیغ  ود  زا  کی  چیه  رد  یلو  درادن  دوجو  مدرم  ماما و  نیب  سوسحم  طابترا  نامز  ماما  صوصخ  رد  هچ  رگا  هک  تفگ  دـیاب 
هتـشاد و دوجو  تباین  ترافـس و  رما  تبیغ ، ود  ره  رد  اریز  تسا  هدشن  هتـسسگ  عطق و  یلک  روط  هب  مدرم  اب  ماما  دنویپ  نامز ، ماما  يربک 

يربک تبیغ  نامز  رد  هدوب و  صاخ  نابیان  تباین  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  تسه . هدوب و  رارقرب  مدرم  اب  ماما  دنویپ  نابیان ، قیرط  زا  دراد و 
فیدر رد  مزال و  طیارشلا  عماج  ءاهقف  تعاطا  دننکیم  حرطم  هک  یطباوض  طیارـش و  هب  هجوت  اب  هک  دشابیم  ماع  ترـضح  نابیان  تباین 

اب تفلاخم  ماما ، اب  تفلاخم  و  ماما ، اب  تفلاخم  تسا ، ماما  بیان  هک  طیارـشلا  عماج  هیقف  اـب  تفلاـخم  و  دـشابیم . ناـمز  ماـما  زا  تعاـطا 
« بوقعی نب  قاحـسا   » زین شدوخ  يارب  دوب و  هدش  لصاح  مدرم  يارب  هک  یتالاوس  جـع :) ) رـصع یلو  ترـضح  عیقوت  دـشابیم . دـنوادخ 
ار اهنآ  خساپ  داتـسرف و  جع ) ) يدهم ترـضح  رـضحم  هب  يرمع  نامثع  نب  دمحم  ینعی  مود ، بیان  ۀلیـسو  هب  ياهمان  لیذ  رد  دوب  لکـشم 

: ».... دندومرف خساپ  ترضح  دننک ؟ هعجارم  یسک  هچ  هب  هعقاو  ثداوح  رد  تبیغ  رصع  رد  مدرم  هک  دوب  نیا  لئاسم  نآ  يهلمج  زا  دیبلط 
تیاده ار  وت  ادـخ  ياهدرک  لاوس  هچنآ  اما  « ؛» هللا ۀـجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیدـح  تاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اّما  و 

رب دنتـسه  نم  ناگدنیامن  تجح و  اهنآ  اریز  دینک  هعجارم  ام  ثیدح  نایوار  هب  دیآیم  شیپ  هک  یثداوح  اما  دـیامن ... مدـق  تباث  دـنک و 
اهقف نوچ  تسا  نامز  ماما  زا  تعاطا  نیع  لبق ، يهمئا  زا  تعاطا  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا   5 ....« امش رب  ادخ  تجح  نم  امش و 
زرابم رگداهج و  یناسنا  تسا ، اشوک  یناسنا  رظتنم ، ناسنا  راظتنا : . 3 دننکیم . نایب  ار  یعرـش  ماکحا  همئا  لوق  میرک و  نآرق  هب  هجوت  اب 

: هدـش تیاکح  (ع ) یلع ترـضح  زا  هچنانچ  دزرویمن . غیرد  دراد  هچ  ره  راـثن  زا  تیـالو  رارقتـسا  دـیحوت و  يهماـقا  ریـسم  رد  هک  تسا 
رظتنم يهعماـج  6 و  .« دـشاب هدـیطلغ  شیوخ  نوخ  هب  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  يدـهاجم  دـننام  دـشاب ، ام  تیمکاح  راظتنا  مشچ  هک  یـسک  »

ماما روهظ  رظتنم  دـباتیمن . رب  ار  یتلادـعیب  دریذـپیمن و  ار  توغاط  تیمکاح  هک  تسا  لاعف  كرحتم و  ياهعماج  تسا ، ایوپ  ياهعماج 
زا ار  ناطیـش  لرتنک و  ار  هراما  سفن  رظتنم  ناـسنا  تسا . ندومن  لـمع  دوعوم  ياـهنامرآ  هب  نتـشاد و  روهظ  يوسب  تکرح  ندوب  ناـمز 

ناهانگ اهیگدولآ و  زا  ار  لد  حول  وا  زا  لابقتسا  تهج  دنکیم . ایهم  جع ) ) نامز ماما  اقآ  زا  لابقتـسا  تهج  ار  دوخ  دنکیم و  رود  دوخ 
اپ ییاج  ره  هب  هک  جـع ) ) نامز ماما  الا  دـهدیم و  تنیز  یناسنا  يهدیدنـسپ  هدـیمح و  تافـص  اب  ادـخ و  داـی  هب  ار  لد  هناـخ  دـیوشیم و 

، متخوس هک  ایب  ایب  مییوگب  اـقآ  هب  دـعب  ناـهانگ و ...  رگید  يهشوگ  درک  رپ  اـیند  تبحم  زا  ار  لد  يهشوگ  کـی  ناوتیمن  دـنراذگیمن .
بوراجبلط ناتعلط  يرپ  لامج  وش ، هنییآ  تسا . هدرکن  هداـمآ  روهظ  يارب  ار  دوخ  هک  یناـسنا  تسا  هتخوس  هنوگچ  وت ؟ هاـم  يور  رجهز 

كرد ار  وا  نارود  رگا  : » دـنیامرفیم هک  هدـش  لقن  (ع ) قداص ماـما  زا  ترـضح : هب  يراذـگتمدخ  بلط 4 . نامهیم  سپـس  هناـخ  هب  نز 
دنتـسه زاتـشیپ  نامز  ماما  هب  تمدـخ  رد  ناماما  ناربمایپ و  یتقو   7 .« مدنارذگیم وا  هب  تمدـخ  رد  ار  میگدـنز  ياهزور  يهمه  مدرکیم 
نایعیش يهفیظو  دنک  يرای  ار  وا  ات  دیآیم  دورف  نامسآ  زا  (ع ) یسیع ترـضح  دراد و  ار  ناشیا  هب  تمدخ  يوزرآ  (ع ) قداص ماما  یتقو 

زا سپ  هک  اهنآ  دناتبیغ . نارود  نیمداخ  نامه  روهظ ، نارود  نیمداخ  دـیدرتیب  تسا ؟ ردـقچ  وا  سدـقم  تحاس  هب  تمدـخ  رد  رظتنم 
فادها و  دناهتـشامگ ، تمه  ماما  تما  ماما و  هب  تمدخ  رب  تبیغ ، نارود  رد  هک  دنتـسه  ییاهنامه  دنباییم ، تمدـخ  یگتـسیاش  روهظ 

ربمایپ جع :) ) نامز ماما  هب  تبحم  . 5 ترـضح : نارظتنم  فیاظو  فیلاکت و  زا  رگید  یخرب  دناهداد . رارق  دوخ  یگدنز  يهحولرـس  ار  ماما 
تـسود لجوزع  يادخ  یتسود  تهج  هب  ارم  دهدیم و  امـش  هب  شیوخ  ياهتمعن  زا  هچنآ  تهج  هب  دـیرادب  تسود  ار  دـنوادخ  : » مرکا

، ترضح نآ  هب  قایتشا  نودب  کین  راوگرزب : نآ  رادید  هب  قایتشا  راهظا  . 6 8 .« دیرادب تسود  نم  یتسود  رطاخ  هب  ار  متیب  لها  دیرادب و 
قارف و زا  نموم  هکنیا  ترـضح : نآ  قارف  زا  نمؤم  ندوب  نیگهودـنا  . 7 تسا . تبحم  مزاوـل  زا  نیا  هک  اریز  تسا  ینـشور  حـضاو و  رما 

نآ بقانم  لـیاضف و  سلاـجم  رد  روضح  . 8 تسا . ترـضح  هب  قایتشا  یتسود و  ياههناشن  زا  دشاب  نیگهودـنا  ترـضح  زا  ندـنام  رود 
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سک ره  (: » (ع قداص ماـما  ترـضح : نآ  لـیاضف  رد  رعـش  ندـناوخ  ندورـس و  . 9 تـسا .  9« ِتاَْریَْخلا اوُِقبَتْـساَف   » قیداصم زا  هک  ترـضح 
يهمدقم ترضح : روهظ  میالع  نتخانش  . 10 10 .« تخاس دهاوخ  تشهب  رد  ياهناخ  وا  يارب  دنوادخ  دیوگب  رعـش  تیب  کی  ام  يهرابرد 

ترضح و نآ  تباین  هب  ندادرارق  هقدص  . 11 تسا . ترضح  روهظ  اب  نراقم  یمتح  مئالع  هژیو  هب  روهظ  مئالع  تخانش  ترضح  تخانش 
رب یبلق  میمصت  . 13 ترـضح . تباین  هب  فاوط  جح و  . 12 تسوا . تیالو  باـنج و  نآ  یتسود  تدوم و  زا  ناـشن  هک  وا : یتمالـس  يارب 

یفرعم  11  ... . دهع و ياعد  هلمج  زا  اهاعد  ندناوخ  اب  ترـضح  اب  تعیب  هبرجت  . 14 وا . روهظ  روضح و  نامز  رد  بانج  نآ  ندرک  يراـی 
مئاق رهم  رـشان  ینیوزق ، يرئاح  يدهم  دیـس  همجرت  مراکملا ، لایکم  باتک  . 1 هب : دوش  هعجارم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاـطم  يارب  باـتک :

تاقیقحت دـحاو  نارظتنم ، فیاـظو  . 3 جـع .) ) يدـهم ماـما  یگنهرف  داـینب  رـشان  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  رثا  شنیرفآ ، نیگن  . 2 ناهفصا .
موحرم راونـالاراحب  ص 251 و  ج 1 ، یقرب ، نساــحم   . 1 يرهاط . رتکد  مالـسالاتجح  باـتفآ ، يامیـس  . 4 نارکمج . سدقم  دجـسم 

ص يرتستلا ، هللا  رون  دیهـش  ۀقرهملا ، مراوصلا  ۀیلهاج » ۀتیم  تام  دقف  هنامز  ماما  فرعی  ملو  تام  نم   » ریبعت اب  ص 76 و  ج 23 ، یسلجم ،
نا کلأسا   . » 3 دشابیم . ناهفصا  مئاق  رهم  رـشان  ینیوزق ، يرئاح  يدهم  دیـس  مجرتم :  . 2 دـنکیم . لقن  نیمعـص  زا  ار  تیاور  نیا   263

ص ج 52 ، راونالاراحب ، ۀعیشلا ،.... یبوط   . 4 هریبک . هعماج  ترایز  زا  يزارف  نانجلا  حـیتافم  و  مهقحب » مهب و  نیفراعلاۀـلمج  یف  ینلعجت 
( جع ) يدهم ترضح  یناگدنز  رد  يریس  باتفآ ـ  يامیـس  باتک  هب  رتشیب  هعلاطم  تهج  ص 484 . نیدلا ، لامک  قودص ، خیش   . 5 . 150
(: (ع نینموملاریما  . 6 دوش . هعجارم  جع )) ) يدهم ترضح  ماع  باون  يربک و  تبیغ   ) مهدزای سرد  يرهاط  رتکد  مالـسالاتجح  ملق  هب   ـ

ص ج 51 ، راحب ، یتایح ،» مایا  هتمدـخل  هتکردا  ول   . » 7 ص 645 . قودص ، نیدلا  لامک  هللا ،» لیبس  یف  همدـب  طحـشتملاک  انرمال  رظتنملا  »
ص مراکملا ، لایکم   . 10 . 148 هرقب /   . 9 ص 219 . قودص ، یلاما  زا  لقن  هب  ج 2 ، ص 218 ، یسراف ، همجرت  مراکملا ، لایکم   . 8 . 148

شخب ج 2 ، مراکملا ، لاـیکم  باـتک  همجرت  هب  رتشیب  هعلاـطم  يارب   . 11 ح 1 . ص 467 ، ج 10 ، هعیـشلا ، لئاسو  زا  لـقن  هب  ج 2 ، ، 257
. دوش هعجارم  ترضح  نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیلاکت  متشه :

فیاظو

یمومع فیاظو 

؟  دنهد رارق  دوخ  تعافش  دروم  ار  ام  دنوش و  یضار  ام  زا  نامز  ماما  هک  مینک  هچو  تسیچ  تبیغ  رصع  ردام  هفیظو 

شسرپ

؟  دنهد رارق  دوخ  تعافش  دروم  ار  ام  دنوش و  یضار  ام  زا  نامز  ماما  هک  مینک  هچو  تسیچ  تبیغ  رصع  ردام  هفیظو 

خساپ

نیاربانب دنتـسه .  نید  فراعمو  دیحوت  قیاقح  رگنایبو  بان  مالـسا  روآ  مایپ  نیموصعم  ریاس  دننام  ع )  ) نامز ماما  تفگ :  دـیاب  خـساپ  رد 
فلتخم داـعبا  رد  اـهناسنا  تـیبرت  - 1 دـنک :  یم  لاـبند  ار  فدـه  ود  مالـسا  ماـیپ  اـما  تسا .  مالـسا  ماـیپ  ناـمه  تقیقح  رد  ناـشیا  ماـیپ 

دارفا تیبرت  نیا  هک  نید ،  فراعمو  دیحوت  هب  تبسن  یقیقح  تفرعم  هب  ندیسرو  تایقلخ  لامعا ،  حالصا  رب  تسا  لمتشم  هک  ناشدوجو 
هفیظو ناناملسم  ام  باب  نیا  رد  هعماج :  تیبرت )   ) حالصا - 2 تسا .  هدوب  نیموصعم  همهو  مالسا  فده  اهنآ  ندش  اّفصمو  ندش  یهلا  ، 
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هب اـهناسنا  دارفا  تیبرت  هک  دـش  دـهاوخ  هئارا  یناـمز  مالـسا  دـسر  یم  رظن  هب  میزاـسب .  یمالـسا  تموکح  اـب  یمالـسا  يا  هعماـج  میراد 
يارب  ) اهتایلامو هوجو  ذـخاو  لاملا  تیب  تموکح  هب  دوخ  حالـصا  يارب  دـنراد  زاین  اذـغ  هب  هکنانچ  دارفا  هک  ارچ  دوش  همیمـض  تموکح 

همه مایپ  هک  تسا  یساسا  روحم  ود  نیا  تسا .  رگیدکی  ورگ  رد  ود  نیا  حالـصا  هصالخ  دنتـسه .  دنمزاین  هعماج )  تاجایتحاو  رقف  عفر 
 : دنیامرف یم  نینچ  نینمؤم  یعامتجاو  يدرف  فیاظو  هرابرد  دوخ ،  تیصو  رد  ع )  ) يرگـسع نسح  ماما  تسا .  هدوب  ع )  ) نیموصعم همئا 

لوط رجاف و  وأرب  نم  مکنمتئا  نم  یلا  ۀنامالا  ءاداو  ثیدـحلا  قدـصو  داهتجالاو هللا  مکنید  یف  عرولاو  هللا  يوقتب  مکیـصوا  هتعیـشل  لاق  " 
مکنم لجرلا  َّنِاَف  مهقوقح .  اّوداو  مهاضرم  اودوعو  مهزئانج  اودهشاو  مهرئاشع  یف  اّولص  ص )  ) دمحم ءاج  اذهبف  راوجلا  نسحو  دوجسلا 

الو ًانیز  اونوکو  هللا  اوقتا  کلذ ،  ینرـسیف  یعیـش ،  اذـه  لـیق  ساـنلا  عم  هقلخ  نّسحو  ۀـنامالا  يداو  هثیدـح  یف  قدـصو  هنید  یف  عرو  اذا 
اوظفحا ص ..)  ) یبنلا یلع  ةالصلاو  نآرقلا  ةوالتو  توملا  رکذو  هللارکذ  اورثکا  حیبق ... لک  انع  اوعفداو  ةدوم  ّلک  انیلا  اوّرج  انیـش ً، اونوکت 

يارب شالتو  ناتنید  رد  عرو  یهلا و  ياوقت  هب  ار  امش  منک  یم  تیصو  دندومرف :  دوخ  ناوریپ  هب  ترـضح  همجرت ] :  هب " ... مکتیـصو  ام 
ییوکینو دوجـس  ندرک  ینالوطو  راکدب  هچ  دشاب  راکوکین  هچ  هداد  رارق  نیما  ار  امـش  هک  یـسک  هب  تناما  ءاداو  راتفگ  رد  یتسارو  ادخ 
ناضیرم زا  تدایعو  دیورب  رگیدمه  هزانج  عییـشتو  دیناوخب  زامن  اهتعامج  رد  دـش .  ثوعبم  ربمایپ  اهنیا  رطاخ  هب  سپ  يراوج  مه  نسحو 

ادا ار  تناماو  دشاب  قداص  شراتفگ  ردو  دشاب  هتـشاد  شنید  رد  عرو  امـش  زا  سک  ره  سپ  دـینک .  تخادرپ  ار  رگیدـکی  قوقحو  دـینک 
دیشاب هتشاد  یهلا  ياوقت  دنک .  یم  لاحشوخ  ارم  رما  نیا  سپ  تسا  هعیـش  درف  نیا  دوش  یم  هتفگ  دشاب  هتـشاد  قلخ  نسح  مدرم  ابو  دنک 
دینکن راتفردب  ینعی  دینکرود ( امزا  اراهیتشزو  دینک  بذجام  يوس  هب  ار  اهتبحم  . دیشابن يزیر  وربآو  یتشز  ثعاب  دیشاب و  مالـسا  تنیزو 
هتـشاد رایـسب  ار  ص )  ) ربمایپ رب  تاولـصو  نآرق  توالتو  گرمو  ادخ  رکذ  دنهد ) .  تبـسن  ام  هب  ار  ییاهزیچ  امـش  دـب  راتفر  ببـس  هب  ات 

 ، یهلا ياوقت  ار  نینمؤم  يدرف  فیاظو  ماما  دوش  یم  هظحـالم  هچناـنچ   19  .] ) دینک ظفح  مدرک  تیصو  امـش  هب  هک  ار  ییاهزیچ  دیـشاب 
دایو ادخ  رکذ  رب  تموادم  يراوجمه  نسح  هدجـس ،  ندرک  ینالوط  تناما ،  ءادا  راتفگ ،  رد  قدـص  ادـخ ،  يارب  داهتجا  نید ،  رد  عرو 
زامن رد  تکرـش  زا :  دنترابع  هک  دـننک  یم  صخـشم  نینچ  ار  اهنآ  یعامتجا  فیاظو  هتـسناد و  ربمایپ  رب  تاولـصو  نآرق  توالتو  گرم 
ندرک رودو  همئا  يوس  هب  اـهتبحم  بذـج  نارگید ،  قوقح  ءادا  ناـضیرم ،  زا  تداـیع  رگیدـمه ،  هزاـنج  عییـشت  رد  تکرـش  تعاـمج ، 
نتخاس ناماما  همه  فدـهو  هدـمآ  اهناسنا  تیبرت  يارب  ماماو  تسام  فیاظو  زا  دـش  رکذ  همان  تیـصو  رد  هک  يدراوم  اـهنآ .  زا  اـهیتشز 

نیا هب  اهناسنا  نآ  هانپ  رد  هک  یتموکح  ییاپ  رب  رد  ناشیا  هک  تسه  نامزلاو  رـصعلا  بحاص  هرابرد  یگژیو  کی  هکنیا  رگم  تسا  اهناسنا 
یم رقتـسم  ار  یناهج  لدـع  تموکحو  هدرک  هلباقم  یتوغاط  ياهتموکح  اب  دـننک .  یم  اـفیا  یـساسا  شقن  یهلا  نذا  هب  دنـسر  یم  تیبرت 

تیصو رد  هک  ار  یتافـص  مینک و  تیبرت  ار  دوخ  ًالوا :  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  ع )  ) يرگـسع نسح  ماما  همان  تیـصو  هب  هجوت  اب  دنیامن . 
مییامن شالت  نآ  ياهنامرآ  زا  عاـفدو  ناریا  یمالـسا  تموکح  زا  تظاـفح  رد  ًاـیناث :  مییاـمن .  لیـصحت  هدـمآ  ع )  ) يرگـسع نسح  ماـما 

هنیمز نیا  رد  هک  داد  لدـع و  شرتـسگ  - 1 دـنا .  هتـساوخ  ام  زا  ار  زیچ  ود  تموکح  ظـفح  يارب  میـشاب .  ترـضح  نآ  یعقاو  نازابرـسو 
رد ار ،  یهلا  لدع  نوناق  ات  مینک  شـشوک  ناوت  مامت  اب  ات  میتسه  فلکم  شکرابم ،  مدقم  نارظتنم  ام  دنیامرف " :  یم  هر )  ) ماما ترـضح 

نامه اب  تسا  يودـهم  ینامرآ  هعماج  ام  تیاغ  دـنیامرف " :  یم  زین  يا  هنماخ  هللا  تیآ  و  ( 2 "  ) مینک مکاح  جع )  ) رـصع یلو  روشک  نیا 
 . مینکب عطاق  تکرح  ملظ  هیلع  رب  دیابو  میزاسن  ملظ  اب  دیاب  ام  مینکب  مهارف  هنوگنامه  ار  تامدقم  دیاب  ام  سپ  میتفگ .  هک  یتایـصوصخ 

ندرکهدایپ -2 ( 3  . "  ) مـــیهد رارق  یمالــــسا  دودـــح  هماـــقا  تـــهج  ار ،  دوـــخ  تـــهج  دــــیاب  اـــم  سک  ره  زاو  یملظ  عوـــن  ره 
نیا هریاد  دیناوتب  امـش  هچ  ره   : دـنیامرف " یم  يربهر  مظعم  ماقم  هچنانچ  رگید :  ياهروشکهب  مایپو  نامرآنیارودصومالـساونیدماکحا 

هتسناوت تلم  نیا  ار  مالـسا  زا  یـشخب  اما  تسین ،  هتبلا  لماک  مالـسا  مینک  یمن  هغلابم  میراد ،  ناریا  رد  امـش  نم و  هک  یمالـسا  زا  رادقم 
کیرات طاقن  رد  رگید ،  ياهروشک  رد  ملاع ،  رگید  قافآ  رد  دیناوتب  امـش  هچ  ره  ار  مالـسا  زا  رادـقم  نیمه  دـنک ،  هدایپ  ناریا  رد  تسا 

نورد رد  دیناوتب  رگا  دیا  هدش  کیدزنو  دیا  هدرک  کمک  رـصع  تجح  رما و  یلو  روهظ  هب  رادقم  نامه  دیهد ،  شرتسگ  رگید ،  ملظمو 

زا 1779تیودهم هحفص 877 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هیاپ دینک  نیمأت  دوخ  رد  ار  ادخو  دوخ  هب  يونعم  یکیدزنو  دهز  يرادنیدو و  قالخاو  تلیضفو  اوقت  یبالقنا ،  هعماج  نات ،  هعماجو  دوخ 
ار صلخمو  نمؤم  ناناملـسم  رادـقم  تیفیکو  تیمک  ظاـحل  زا  دـیناوتب  هچرهو  دـیا  هدرکرت  مکحتـسم  ار  ع )  ) رـصع یلو  روـهظ  هدـعاقو 

خیراتو نامزو  دوخ  هعماج  مدق  هب  مدق  میناوت  یم  ام  سپ  دیا .  هدش  رت  کیدزن  رـصع ،  یلو  روهظ  نامزو  نامز  ماما  هب  زاب  دیهد  شیازفا 
( ، هر  ) ینیمخ ماـما   ( 2 ص 372 .   ، دـلج 75 راونالاراحب ،  ( ( 4  . "  ) مینک کیدزن  هیلع  هللا  تاولـص  رـصع  یلو  روهظ  خـیرات  هب  ار  دوخ 

4 ص217 .  يا ،  هنماخ  هللا  تیآ  اب  هبحاصم  اههاگدید ،   ( 3 ینیمخ .  ماما  راثآ  رشنو  میظنت  هسـسؤم  اه ،  تمکحو  اهدنو  راصق  تاملک 
موـصعم ماـما  هب  هـک  یناـمز  رد  دـنیامرف " :  یم  زین  ینیما  هللا  تـیآ   . 216 ص 217 ،  يا ،  هنماـخ  هللا  تـیآ  اـب  هبحاـصم  اههاگدـید ،  ( 

دشاب انشآ  ًالماک  یعامتجاو  یسایس  لئاسم  صخالاب  یمالسا  لئاسم  هب  تبـسن  هک  ار  يا  هتـسیاش  درف  اهقف  نیب  رد  دیاب  دنرادن  یـسرتسد 
يارب دنفظوم  نیملـسم  نینچ ...  مه  دننیزگرب  تماماو  يربهر  هبو  ییاسانـش  دشاب  رادروخرب  زین  یـسایس  شنیبو  تیریدـمو  اوقت  ماقمزاو 
نینچ رد  یتح  مالـسا  نوچ  دـنیامن  تیدـجو  شالت  مالـسا  یعامتجاو  یـسایس  ياه  همانربو  نیناوق  يارجا  یمالـسا و  تموکح  سیـسأت 

اماو دوب  لاؤس  لوا  شخب  خساپ  نیا  ( 1  . "  ) تسا راتساوخ  نیملـسم  زا  ار  اهنآ  هب  لمعو  تسین  رادرب  تسد  شیوخ  ماکحا  زا  مه  ینامز 
ملاع نآ  ردو  تسا  اهنآ  تیاده  ملاع  نیا  رد  ناعفاش  تعافـش  هولج  دـنیامرف " :  یم  هر )  ) ماما ترـضح  لاؤس  مود  تمـسق  هب  خـساپ  رد 
 .... يوش تعافـش  يدـش  تیادـه  ردـق  ره  هب  يا  هرهب  یب  تعافـش  زا  يا  هدـش  هرهب  یب  رگا  تیادـه  زا  وتتسا  تعافـش  تیادـه  نطاب 

تیادـه و روـن  زا  هک  یناـسک  تهج  نیا  زا  تسا .  هل  عوفـشمو  عفاـش  نیب  بساـنت  يور  زا  تـسین و  فازگ  يرما  ملاـع  نآ  رد  تعاـفش 
نکمم دشاب  هتفرگ  دایز  ار  اهنآ  یـصاعم  ترودـک  رگا  زین  یـصاعم  لهاو  دـنوش  لئان  تعافـش  رون  هب  تسین  نکمم  دـنا  هرهب  یب  تیالو 

دوخ نیب  هطبار  ششوک  یعس و  اب  ملاع  نیا  رد  دیابدراد  تعافش  عمط  رگا  ناسنا  دنوش .  لئان  تعافـش  هب  يدیدم  ياهتدم  زا  سپ  تسا 
يارب دوب .  هدیسر  اجک  هب  تضایر  تدابع و  رد  اهنآ  لاح  هک  دیامن  رـشحم  ناعفاش  لاح  رد  رکفت  يردق  دنک و  ظفح  ار  دوخ  ياعفـش  و 

ع)  ) همئا زا  یکی  اب  یفـصو  یقالخا و  طابترا  کی  تسا  مزال  اذلو  تسا  نیرون  ندش  تفج  عفـش  زادارمو  تسا  عفـش  زا  تعافـش  هکنیا 
نیاو دوش  بسانت  لصاوتو و  تبحم  بجوم  تفرعمو  تیالو  باحـصا  ریخ  رکذ  دوش .  تعافـش  بجوم  اهنآ  تیالو  رون  ات  دومن  لصاح 

شنطابو تسا  ملعو  تیادـه  راونا  هب  لهج  ياهتملظ  زا  جارخا  شرهاظ  هک  دوش  عفاشت  ثعاب  بذاجت  نیاو  دوش  بذاجت  ثعاـب  بساـنت 
دهاوخن لطابو  فازگ  يور  زاو  دریگن  تروص  ینطاب  بذاجتو  بساـنت  یب  اعفـشتعافشهکهچ   ، ترخآملاـعردتسا تعافـش  هب  روهظ 

ماما راثآ  رـشنو  میظنت  هسـسؤم  یهلا ،  لدع  ینیمخ ،  ماما   ( 2 264 ص 269 -  ناـهج ،  رتـسگداد  ینیما ،  میهاربا  یقرواپ 1 )  ( 2.") دوب
210 ص 211 ،  ینیمخ ، 

؟  تسیچ ام  فیلکت  ناماسب  ان  يایند  نیا  رد 

شسرپ

؟  تسیچ ام  فیلکت  ناماسب  ان  يایند  نیا  رد 

خساپ

ماما هک  یخـساپ  رد  هجوت  تقد و  درک . لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  يدرف  دـیا ،  هدرک  حرطم  یمارگ  ردارب  امـش  هک  یـشسرپ  نیمه  هباـشم 
یماگنه تبیغ  نارود  رد  ام  فیلکت  درک :  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرف  دزاـس . یم  فرط  رب  ار  دوجوم  ماـهبا  دـندومرف ،  (ع )
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دوب هدـیبات  قاتا  لخاد  هک  یباتفآ  رون  هب  ع )  ) قداص ماما  تسیچ ؟  ددرگ ،  یم  داـیز  تاهبـش  راـشتنا  یهارمگ و  هب  توعد  اـه و  هنتف  هک 
نیا زا  ام  رما  نامز )  نآ  رد  دنگوس (  ادخ  هب   : دندومرف ماما  يرآ . تفگ :  درم  نآ  ینیب ؟  یم  ار  باتفآ  نیا  ایآ  دندومرف :  دندرک و  هاگن 

طخ و زا  هک  تسا  نآ  دهاوخ  یم  ام  زا  مالـسا  هچنآ  تسا ،  نشور  ام  فیلکت  تایاور  نیا  قبط  ( 1 .) تسا رت  راکشآ  رت و  نشور  باتفآ 
تجح و و  تسا ،  نشور  نابات ،  باتفآ  نوچمه  نانآ  هار  یتسرد  اریز  مینک . يوریپ  دـنتیاده ،  ياـهوگلا  هنومن و  نیرتهب  هک  ناـماما  هار 

يربک تبیغ  نارود  لوط  رد  هدز و  نانآ  ناماد  هب  تسد  دیاب  ناملـسم  کی  ور  نیا  زا  تسا . دوجوم  مدرم  مومع  يارب  دروم  نیا  رد  لیلد 
مالـسلا مهیلع  همئا  سدـقم  دوجو  دـنام . رود  فارحنا  ياههاگـشزغل  زا  دـشاب و  ناما  رد  اهبوشآ  اه و  هنتف  زا  ات  دریگ  شیپ  ار  نانآ  هار  ، 

فارحنا و هنوـگره  لاـمتحا  ینید  مظعم  عـجارم  اـهقف و  هب  مدرم  عاـجرا  اـبو  دـنا  هدوـمن  ماـمت  ناناملـسم  همه  رب  ار  تّجح  هنیمز  نـیارد 
زا تیامح  نآ  تسا و  زیچ  کی  ناماسبان  يایند  نیا  رد  ناهج  ناناملسم  همه  امشو و  نم  هفیظو  دنا .  هدرب  نیب  زا  ار  نید  رمارد  يورجک 

ياه هشقن  مامت  ةدننز  مه  رب  تبیغ ، نارود  رد  نید  یلـصا  یـساساروحم و  نیا  تسا و  ناشیا  نیمارف  تاروتـسد و  هب  لمع  هیقف و  تیالو 
تفای و دهاوخ  تاجن  دیوج  کسمت  نآ  هب  سک  ره  هک  اهالب  تاهبش و  نافوط  رد  تسا  یتاجن  یتشک  تسا و  مالـسا  هیلع  رب  رفک  ههبج 

دنادـب دـیاب  ینمؤم  ره  تشاد . دـهاوخن  مالـسلا  هیلع  حون  ناداـن  زاـبجل و  موـق  تشونرـس  زج  یتـشون  رـس  دـنادرگ  رب  ور  نآ  زا  سک  ره 
نیا دـنوش و  هتخانـش  مدرم  ریاس  زا  یقیقح  نیتسار و  نینمؤم  هکنیا  يارب  راگدرورپ  يوس  زا  تسا  یـشیامزآ  دوخ  نامز ،  نیا  ياـهیتخس 
یم نآرق  تسا . هدـشن  ادـج  وا  زا  هاگچیه  هدرک و  تکرح  رـشب  ياـپ  هب  اـپ  هتـشاد و  دوجو  اـهنارود  ماـمت  رد  هک  تسا  یهلا  تنـس  دوخ 

( دنک یم  شیامزآ  ار  نانآ  دنک ( ،  اهر  دیتسه ،  نآ  رد  امـش  نونکا  مه  هک  یتلاح  نیمه  هب  ار  نینمؤم  ادخ  هک  تسین  هنوگنیدب  دیامرف : 
نیا رد  ربص  تسا ،  يرادیاپ  ربص و  نارود  امـش  يور  شیپ  دیامرف :  یم  ص )  ادـخ (  لوسر  ( 2 .) دزاس ادـج  كاپ  زا  ار  كاپ  ان  هکنیا  ات 

ترجه نوچمه  یگتفـشآ )  نارود ،  جره (  نارود  رد  تدابع  دیامرف :  یم  زین  و  تسا . تسد  رد  شتآ  ياه  هراپ  نتفرگ  نوچمه  هنامز 
زا رفن  هاجنپ  شاداپ  نانآ  درم  کی  هک  دمآ  دنهاوخ  امـش  زا  دـعب  یمدرم  يدوز  هب  دـیامرف : یم  ص )  ) ربمایپ نینچمه  تسا .  نم  يوس  هب 

. تسا هدـش  لزان  ام  نیب  رد  نآرق  میا و  هدوب  نینح  دـحا و  ردـب و  رد  وت  اب  ام  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ :  باحـصا  تشاد . دـهاوخ  ار  امش 
نیا قبط  دیـشاب . رابدرب  رادیاپ و  نانآ  نوچمه  دیناوت  یمن  دینک ،  لیمحت  دیهاوخب  دنوش  یم  لمحتم  نانآ  هک  ار  هچنآ  امـش  رگا  دومرف : 

تخانش هب  مینک و  تیوقت  ار  نامنامیا  هک  تسا  بجاو  ام  زا  کی  ره  رب  تسا ،  جع )  ) رـصع یلو  تبیغ  نارود  هب  هراشا  همه  هک  تایاور 
ار یتلیضف  میـشخب . ییاهرار  دوخ  قطنم  لیلد و  نودب  هناروک و  روک  يوریپ  زا  میبای و  تسد  يداقتعا  لئاسم  دروم  رد  یقیقح  تفرعم  و 
نامیا و زا  ولمم  ناشناج  لد و  دـنرادروخ ،  رب  یبولطم  یهاگآ  حطـس  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  دـنک ،  یم  هراشا  نادـب  ص )  ) ربماـیپ هک 
رد دنزاس . یم  هشیپ  ار  ینمادکاپ  تفع و  تیـصعم ،  ربارب  رد  دننک و  یم  تیلوؤسم  ساسحا  هعماج  لابق  رد  تسادـخ . هب  لکوت  داقتعا و 
هک اجنآ  ات  دـنرذگ و  یمن  توافت  یب  دـننیبب ،  يرکنم  اج  ره  دنتماقتـسا . رپ  رابدرب و  رباص و  هنامز  ياه  هنتف  اهیتخـس و  اهیراوشد و  ربارب 

یمن ههاریب  هب  دنور و  یمن  ردب  نادیم  زا  مه  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  يدارفا  نینچ  نیا  دننارگید . دوخ و  حالـصا  یپ  رد  دنراد  ناوت  رد 
درکلمع عون  نیا  رطاخب  و  دنسانش ،  زاب  لطاب  زا  ار  قح  يا  ههرب  ره  رد  دنناوت  یم  هک  دنرادروخرب  یصاخ  ینیب  نشور  زا  هک  ارچ  دنتفا ، 

نیا رد  دیجم  نآرق  دنک . یم  یتسرپرـس  ار  ناشروما  دـهد و  یم  رارق  شیوخ  تیامح  تحت  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  تسا  یگدـنز  رد  ناش 
یم لح  ار  وا  یگدنز  تالکشم  دهد و  یم  رارق  یتاجن  هار  وا  يارب  دنوادخ  دنک  هانگ  كرتو  دزیهرپب  ادخ  زا  سک  ره  دیامرف :  یم  هراب 

ار شرما  ادـخ  دراذـگاو ،  وا  هب  ار  دوخ  راک  دـنک و  لـکوت  ادـخ  رب  سک  ره  دـهد و  یم  يزور  وا  هب  درادـن  ناـمگ  هک  ییاـج  زاو  دـنک 
هک دشخب  یم  یـصاخ  تینارون  امـش  هب  ادخ  دیزیهرپب ،  یهلا  نامرف  تفلاخم  زا  دینک و  هشیپ  يوقت  رگا  دیامرف :  یم  زین  و  دـنک . تیافک 
_1 ذخآم :  عبانم و  تسا . زورما  رـشب  اهدرد ي  مامت  يافـش  یهلا  ياوقت  ادخ و  هب  نامیا  ورنیا  زا  دیهد . صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  دیناوتب 
ياربک ص تبیغ  خیرات  نارمع _ 179 3 _ لآ  ردص ص 388 2 _ دمحم  يربک _  تبیغ  خـیرات  زا  لقنب  یفاک _ ج 1 ص 336  لوصا 

لافنا _ 29 قالط _ 2 و 3 8 _ یسوط 275 6 _ خیش  هبیغلا  عبنم ص 458 5 _ نامه  _ 4 460
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زا رپ  ایند  ات  مینکن  عورـش  روجو  ملظ  نیا  اب  هزرابم  هنیمز  رد  یتکرح  دوخ  زا  مینکن و  داجیا  یلوحت  دوخ  نورد  مینیـشنب و  تکاس  ام  هکنیا  ایآ  - 1
؟ تسا تسرد  دننک  روهظ  جع ) ) نامز ماماو  دوش  روجو  ملظ 

شسرپ

ات مینکن  عورـش  روجو  ملظ  نیا  اب  هزرابم  هنیمز  رد  یتکرح  دوخ  زا  مینکن و  داجیا  یلوحت  دوخ  نورد  مینیـشنب و  تکاس  ام  هکنیا  اـیآ  - 1
؟ تسا تسرد  دننک  روهظ  جع ) ) نامز ماماو  دوش  روجو  ملظ  زا  رپ  ایند 

خساپ

سپ زا  امتح  ماما  دشاب  بسانم  طیارـشو  هنیمز  رگاو  تسا  مزال  يزاس  هنیمز  جع ) ) يدهم روهظ  يارب  هک  مینادب  دـیاب  تسین . تسرد  ریخ 
زا تیمورحم  ببـس  هک  هدش  نایب  حوضو  هب  بلطم  نیا  یمالـسا  تایاور  رد  دـش ، دـهاوخ  رهاظ  مدرم  نایم  ردو  هدـش  جراخ  تبیغ  هدرپ 
اب هزرابمو  يرادـیاپو  تماقتـسا  ینعی : راظتنا  میـشاب . ناـمز  ماـما  یعقاو  رظتنم  دـیاب  دنتـسه . مدرم  دوخ  مالـسلا » هیلع   » ناـمز ماـما  رادـید 

تیالو ياراد  هک  یـسک  هرابرد  دـییوگ  یم  هچ  دیـسرپ : ع)  ) قداص ماما  زا  یـسک  لـطاب . ربارب  رد  ربکت  قح و  ربارب  رد  عضاوتو  توغاـط 
مئاق اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  وا  دندومرف : ماما  دور ؟ یم  ایند  زا  لاح  نیا  ردو  دـشک  یم  ار  قح  تموکح  روهظ  راظتناو  تسا  نایاوشیپ 

-1 عبانم : تسا . هدوب  هارمه  شتازرابم  رد  مالسا  ربمایپ  اب  هک  تسا  یسک  دننام  دندومرفو : دندرک  توکس  یمک  سپس  هدوب . وا  همیخ  رد 
. يرهاط هللا  بیبح  رتکد  باتفآ ،  يامیس  - 2 املایک . یلع  يدهم ،  ناوراک  اب 

. دینک نایب  ار  تبیغ  رصع  رد  نارظتنم  فیاظو 

شسرپ

. دینک نایب  ار  تبیغ  رصع  رد  نارظتنم  فیاظو 

خساپ

تمه دوخ  میهاوخب و  لاعتم  يادـخ  زا  تسا و  كوکـشم  تاهبـش و  زا  نامیا  ظفح  يدـهم 7 1  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  ام  فیاظو  زا 
رگید هفیظو   2 میهدن .  تسد  زا  ار  دوخ  یبهذم  رواب  تالمجت  یتسرپایند و  ءهتفـشآ  رازاب  رد  دوش و  ظفح  نامنید  نامزلا  رخآ  رد  مینک 

رد هک  هلمج  زا  تسا ,  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  ییاهاعد  مینک .  اعد  ناشیا  ناج  ظفح  یتمالس و  ترـضح و  روهظ  يارب  هک  تسا  نیا  ام 
جرف و راظتنا  رگید , ءهفیظو   3 تسا .  بسانم  رایـسب  زین  دهع  ياعد  ندناوخ  فیرـش  ياعد  روط  نیمه  تسا .  هدمآ  نانجلا  حیتافم  رخآ 

نایرکـشل فـص  رد  روـضح  يارب  ار  دوـخ  هنـسح ,  قـالخا  بسک  سفن و  بیذـهت  اـب  هک  اـنعم  نیا  هب  تـسا ;  يدهم 7 ترـضح  روهظ 
زا یّتح  دراد و  یناوارف  باوث  راظتنا  هنوگ  نیا  میشاب .  ترضح  نادورطمو  نافلاخم  زا  هک  میشابن  يروط  مینک  یعـس  تیبرت و  ترـضح , 

تیرشب هعماج و  مینک  یعـس  دیاب  تسا .  یـصخش  یگدامآ  زا  ریغ  جرف  راظتنا  هتبلا  دومرف . : 6 ربمایپ تسا .  هدـش  بوسحم  تادابع  لضفا 
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مایق يارب  ار  ءهنیمز  هبناج ,  همه  داهج  اـب  هک  ارچ  دومرف : هک  تسا  لـقن  نینمؤملاریما 7 زا  مینک .  هدامآ  یناـهج  حلـصم  روهظ  يارب  زین  ار 
بجومو دـنک  یم  رت  يوق  ترـضح  نآ  اب  ار  هطبار  هک  يدهم 7 ترـضح  دوجو  يارب  ندرک  تاریخ  نداد و  هقدـص   4 دنزاس . یم  مهارف 

سابع خیش  یقروا 1. پـ  . ) تسا یبتکم  یگنهرف و  مهافت  يدـهم ,  ترـضح  اب  مهاـفت  سنا و  ( 1 .) دوش یم  فیرـش  تاذ  ّتبحم  تیانع و 
 . صیخلت اب  ج 2 ص 483  لامآلا ,  یهتنم  یمق , 

لیجعت يارب  اه  ناوج  صوصخ  هب  مدرمء  هفیظو  درک , رارقرب  هطبار  ًامیقتـسم  ناشیا  اب  ناوت  یمن  تسا و  بیاغ  اـهرظن  زا  7 رصع ماما  هک  نونکا 
. دینک نایب  دراد , دوجو  ناشیا  جرف  نامیا و  میکحت  يارب  دروم  نیا  رد  ییاعد  رگا  تسیچ ؟  ترضح  روهظ 

شسرپ

يارب اه  ناوج  صوصخ  هب  مدرمء  هفیظو  درک , رارقرب  هطبار  ًامیقتـسم  ناشیا  اـب  ناوت  یمن  تسا و  بیاـغ  اـهرظن  زا  7 رصع ماما  هک  نونکا 
. دینک نایب  دراد , دوجو  ناشیا  جرف  نامیا و  میکحت  يارب  دروم  نیا  رد  ییاعد  رگا  تسیچ ؟  ترضح  روهظ  لیجعت 

خساپ

شقـشاع دراد و  یم  تسودار  یـسک  هک  یـصخش  تسا .  ریذپ  ناکما  وحن  ود  هب  دنزرو , یم  قشع  رگید  کی  هب  هک  يدارفا  نیب  ءهطبار 
رطاخ و رد  هشیمه  هدیزرو و  قشع  وا  هب  لد  رد  دـنیبب , کیدزن  زا  ار  وا  تسناوتن  رگا  ای  دور و  یم  شرادـید  هب  ًامیقتـسم  ای  تسا ,  هدـش 
 . ینیع رد  ینم ,  یب  وچ  ینم ,  شیپ  رگا  ینم ;  شیپ  ینم ,  اـب  وـچ  ینمی ,  رد  رگ  هک :  دراد  دوـجو  یفورعم  هلمج  تسا .  رـضاح  شبلق 

ثـشاع يارب  هچ  نآ  دنک . یم  باریـس  تسا ,  هدنادرورپ  لد  رد  هک  ار  یقـشع  لاهن  دوخ  کشا  اب  دزوس و  یم  شقوشعم  قارف  زا  قشاع 
مامت دوش و  رادـیب  دـباوخب , قوشعم  دای  اب  قشاـه  هک  دراد  ینعم  روضح  یماـگنه  تسا .  وا  لد  رد  اـی  دزن و  قوشعم  روضح  تسا ,  مهم 

دنچ ره  شروضح  تکرب  هب  یتسه  ناهج  کنیا  دـنک . ساسحا  دوجو  ماـمت  اـب  ار  شروضح  یمرگ  و  دـنک . یگدـنز  وا  اـب  ار  شتاـظحل 
 . تسا نامز  رصع و  بحاص  دشاب  یتیگ  رتسگ  تلادع  دناوت  یم  هک  یموصعم  تبالص  رپ  روضح  تسا .  رختفم  دشاب , یم  نایم  زا  بیغ 

رصع دوش و  رونم  شا  ینارون  لامج  هب  شیامشچ  رگا  دناد  یم  دراد و  یم  هگن  هدنز  لد  رد  ار  وا  تسا ,  يدهم 7 ماما  قشاع  یسک  رگا 
يارب هک  دهاوخ  یم  شدوخ  نارای  زا  ترـضح  دش . دهاوخن  هتـساوخ  وا  زا  یناملـسم  فیلکت و  ماجنازج  يزیچ  دنک , كرد  ار  شروهظ 
يرود هانگ  زا  هک  دنتـسه  يدارفا  7 رصع ماما  نایار  ( 1 . .) دـنک داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  شندـمآ  اب  ات  دـننک  اعد  شروهظ  رد  لـیجعت 

هب تسا .  تما  تدابع  نیرترب  نیرتهب و  جرف  راظتنا  دـننک . یم  يرامـش  هظحل  جرف  راظتنا  رد  دـنهن و  یم  ندرگ  فیلکت  ماجنا  رب  هدرک و 
یجنم و روـهظ  هب  نتـشاد  مشچ  تسا .  هتـساوخ  ناـنمؤم  زا  مالـسا  تعیرـش  هک  تسا  يا  هفیظو  نتـشاد ,  نید  هنارظتنم  نتـسیز و  راـظتنا 
 ; تسا یگدـنز  خـیرات  تیاهن  رد  ینید  يربهر  تینیع  تماما و  موادـت  هب  رواب  موصعم :  ناـماما  ءهلـسلس  زا  ماـما  نیمهدزاود  تیمکاـح 

گرزب صخاش  ار  جرف  راظتنا  ناموصعم 7 ثیداحا  ءهیاپ  رب  نید  ناـملاع  رگید . يادرف  اـی  ادرف  زورما , اـسب  شیپ ,  رد  یلو  رود , یتیاـهن 
یم مالـسا 6 یمارگ  ربمایپ  دنا . هدناوخ  ارف  مهف  نیا  نتـسناد  نتـشاد و  هب  ار  نارادنید  هراومهو  دنا  هتـسناد  تبیغ  رـصع  رد  رادـیند  ناسنا 

هک تسا  يزیزع  رظتنم  هک  یـصخش  دشاب . هدرک  هدامآ  تهج  همه  زا  ار  دوخ  هک  دشاب  رظتنم  دـناوت  یم  یـسک  تسا  مولعم  ( 2 : .) دیامرف
هظحل ره  دنک و  یم  مهارف  ار  وا  شیاسآ  یتحار و  ییاریذپ و  بابـسا  لبق  زا  هدرک و  هدامآ  ار  دوخ  دوشب , وا  نامهم  دیایب و  رود  رفـس  زا 

ترضح نوچ  يریظن  یب  رتسگ  تلادع  گرزب و  حلصم  راظتنا  رد  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دنتـسیا . یم  اپ  هب  هناربص  یب  شمدقم  راظتنا  رد 
روـهظ یپ  رد  اریز  دـناد , یم  جرف  راـظتنا  ار  ناناملـسم  لاـمعا  نیرتـهب  یمارگربماـیپ  تهج  نیمه  هب  دنیـشنن ! راـظتنا  هب  دـمحم  لآ  مئاـق 
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ًاصوصخ ناناملسم  ام  سپ  دیامرف . : یم  يدهم 7 ترضح  نارای  فصو  رد  قداص 7 ماما  دش . دهاوخ  ُرپ  داد  لدع و  زا  ناهج  ترـضح , 
 , میتسه مورحم  شروضح  ضیف  یمرگ  زا  هتشادنار و  شرادید  تداعس  رگا  هدرک و  مهارف  ار  ترـضح  روهظ  ءهنیمز  تسیاب  یم  نایعیش 

هدش نآ  ندـناوخ  هب  شرافـس  هک  ییاهاعد  هلمج  زا  میـشاب .  تلادـعو  طسق  هب  مئاق  ماما  نارظتنم  زا  هدرک و و  فوظعم  وا  هب  ار  دوخ  لد 
 , نامز ماما  ءهماـن  هژیو  هزوح ,  هلجم  یقروا 2. پـ  ) ءهیآ 5  28  ) صصق یقروا 1. پـ . ) دشاب یم  ( 3  ) ياعد هب  فورعم  جرف ,  ياـعد  تسا , 

 . جرف ياعد  ص 240  یملع ,  تاراشتنا  پاچ  نانجلا ,  حیتافم  یقروا 3. پـ  ) ص 333

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  ناملسم  درف  کی  فیاظو 

شسرپ

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  ناملسم  درف  کی  فیاظو 

خساپ

نداد و رارق  یگدنز  ۀحولرـس  ار  اوقت  ناهانگ و  زا  زیهرپ  ینید و  ياهروتـسد  زا  تعاطا  - 1 زا : تسا  ترابع  تبیغ  رـصع  رد  ام  فیاظو 
ۀلیسو هب  هک  هچ  نآ  هب  دیاب  امـش  زا  کی  ره  دیامرف " : یم  هنیمز  نیا  رد  ترـضح  ندادن . ماجنا  (ع ) نامز ماما  ياضر  فالخ  رب  ار  یلمع 

. جرف راظتنا  - 2 1". دـیامن زیهرپ  دوش ، یم  ام  بضغ  يدونـشخان و  بجوم  هچ  نآ  زا  و  دـنک ، لمع  دوش  یم  کـیدزن  اـم  یتسود  هب  نآ 
دننام (ع ،) رصع یلو  ترضح  جرف  یتمالـس و  يارب  اعد  - 3 2". تسا جرف  راظتنا  متما  لامعا  نیرت  تلیـضف  اب  : " دومرف (ص ) مرکا ربماـیپ 
ماجنا - 6 بانج . نآ  تبیغ  رطاخ  هب  ندـش  نیگمغ  - 5 ترـضحدوجو . ظفح  يارب  هقدص  - 4 هبدن . دهع و  ياعد  جرف و  ياعد  ندـناوخ 

اه هنتف  ّرش  زا  هک  دوخ  يارب  اعد  - 8 ("ع .) مئاق  " كرابم مسا  ندینش  ماگنه  میظعت  تهج  هب  نتساخرب  - 7 ترضح . تباین  هب  هرمع  جح و 
3. اه يراتفرگ  ماگنه  هب  شدوجو  زا  دادمتـسا  بانج و  نآ  هب  هثاغتـسا  - 9 ... " کسفن . ینفّرع  مهللا   " ياعد ندناوخ  زین  میـشاب ، ناما  رد 

هدش هتـساوخ  ناناملـسم  زا  تبیغ  نامز  رد  مالـسا  ینارون  ماکحا  روتـسد و  يارجا  هک  ارچ  نآ ، ظفح  یمالـسا و  تموکح  سیـسأت  - 10
هب رما  مهم  ۀـضیرف  هب  لمع  - 11 4. دشاب یمن  نکمم  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  نودب  مالـسا  یعامتجا  ياه  همانرب  ندومن  هدایپ  تسا و 

. ددرگ یم  مهارف  ناـهج  رتـسگداد  یناـهج  تموـکح  ۀـنیمز  هدـش و  عـطق  داـسف  ياـه  هشیر  نآ  تیاـعر  اـب  هک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
1 نادرگ . نـشور  ار  ناـهج  نافعــضتسم  مـشچ  شترــضح  روـهظ  اـب  هد و  رارق  (ع ) يدـهم ترــضح  ناراـی  زا  ار  اـم  ۀـمه  اراـگدرورپ !
4 ص 483 . لامألا ،  یهتنم  یمق ، سابع  خیـش   3 ثیدح 5 . ص 629 ، رثالا ، بختنم  یفاـص ، هللا  فطل   2 ص 176 . ج 53 ، راونالاراحب ،

ص 264. ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا 

؟ دنراد هدهع  رب  یفیاظو  هچ  ترضح  نادیرم  نایعیش و  دراد و  هدهع  رب  يا  هفیظو  هچ  جع ) ) نامز ماما  يربک  تبیغ  رصع  رد 

شسرپ

؟ دنراد هدهع  رب  یفیاظو  هچ  ترضح  نادیرم  نایعیش و  دراد و  هدهع  رب  يا  هفیظو  هچ  جع ) ) نامز ماما  يربک  تبیغ  رصع  رد 
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خساپ

لح و دننام : دهد ، یم  ماجنا  تسا  شماجنا  هب  رومأم  ادخ  فرط  زا  هک  ار  یفیاظو  يربک  تبیغ  نارود  رد  جع ) ) نامز ماما  یمارگ ! ردارب 
لحمضم زا  يریگولج  مالسا و  زا  عافد  ًاصوصخم  ناراتفرگ ، زا  یسرداد  ناناملـسم ، تالکـشم  ییاشگ  هرگ  مدرم ، يرورـض  روما  لصف 

زا عافد  طیارش  ندومن  مهارف  ددرگ و  یم  رازگرب  مالسا  ساسا  ندز  مه  رب  روظنم  هب  هک  یتاعامتجا  ندز  مه  رب  نادواج و  نید  نیا  ندش 
ماما  ) اـم زا  هک  نآ  اـه ) هنتف  ناـمز  رد   ) دـینادب مدرم ! : " دومرف درک ، ییوگـشیپ  هدـنیآ  ثداوح  زا  هک  يا  هبطخ  رد  ع )  ) ناـنمؤمریما نید .
دازآ ار  ریـسا  ياه  تلم  ناگدرب و  دیاشگب ؛ ار  اه  هرگ  ات  دـهن ، یم  ماگ  نآ  رد  رگنـشور  یغارچ  اب  دـبایرد ، ار  اه  هنتف  نآ  هک  (ع )) نامز

زا تعاطا  - 1 تبیغ : رـصع  رد  ام  فیاظو   1". دروآ مه  درگ  ار  هدـنکارپ  نایوج  قح  دـنکارپ و  ار  رگمتـس  هارمگ و  ياه  تیعمج  دزاس ؛
. ندادـن ماـجنا  (ع ) رـصع ماـما  ياـضر  فـالخ  رب  ار  یلمع  و  نداد ، رارق  یگدـنز  ۀحولرـس  ار  اوـقت  هاـنگ و  زا  زیهرپ  ینید و  ياهروتـسد 

نآ زا  دنک و  لمع  دوش  یم  کیدزن  ام  یتسود  هب  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  هچ  نآ  هب  دیاب  امـش  زا  کی  ره  : " دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ترـضح 
3". تسا جرف  راظتنا  متما  لامعا  لضفا  : " دومرف (ص ) ربمایپ جرف : راظتنا  - 2 2". دیامن زیهرپ  دوش  یم  ام  بضغ  يدونشخان و  بجوم  هچ 
-6 بانج . نآ  تبیغ  رطاخ  هب  ندـش  نیگمغ  - 5 ترـضح . كرابم  دوجو  ظفح  يارب  هقدص  - 4 ترضح . جرف  یتمالـس و  يارب  اعد  - 3

هنتف رـش  زا  هک  دوخ  يارب  اعد  - 8 مئاق .)  ) كرابم مسا  ندینش  ماگنه  هب  میظعت  يارب  نتـساخرب  - 7 ترـضح . تباین  هب  هرمع  جح و  ماجنا 
ص مالـسالا ،) ضیف  ) هغالبلا جهن   1 4. اه يراتفرگ  ماگنه  هب  شینزاـن  دوجو  زا  دادمتـسا  باـنج و  نآ  هب  هثاغتـسا  - 9 میـشاب . ماما  رد  اه 

یهتنم یمق  سابع  خیـش   4 ثیدح 5 . ص 629 ، رثـألا ، بختنم  یفاـص ، هللا  فطل   3 ص 176 . ج 53 ، راونـالاراحب ،  2 ۀبطخ 150 . ، 448
ص 483. لامآلا ،

؟ دشاب یم  هچ  رضاح  رصع  رد  جع )  ) نامز ماما  رظتنم  کی  فیلکت 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  رضاح  رصع  رد  جع )  ) نامز ماما  رظتنم  کی  فیلکت 

خساپ

نداد و رارق  یگدنز  ۀحولرـس  ار  اوقت  ناهانگ و  زا  زیهرپ  ینید و  ياه  روتـسد  زا  تعاطا  - 1 زا : تسا  ترابع  تبیغ  رـصع  رد  ام  فیاظو 
نآ ۀلیسو  هب  هک  هچ  نآ  هب  دیاب  امـش  زا  کی  ره  : " دیامرف یم  هنیمز  نیا  ترـضح  ندادن . ماجنا  (ع ) نامز ماما  ياضر  فالخ  رب  ار  یلمع 

ربمایپ جرف ؛ راظتنا  - 2 5". دیامن زیهرپ  دوش ، یم  ام  بضغ  يدونـشخان و  بجوم  هچ  نآ  زا  و  دـنک ، لمع  دوش  یم  کیدزن  ام  یتسود  هب 
ندناوخ دننام  (ع ) رصع یلو  ترضح  جرف  یتمالس و  يارب  اعد  - 3 6". تسا جرف  راظتنا  متما  لامعا  نیرت  تلیضف  اب  : " دومرف (ص ) مرکا

جح و ماجنا  - 6 بانج . نآ  تبیغ  رطاخ  هب  ندـش  نیگمغ  - 5 ترـضح . دوجو  ظفح  يارب  هقدص  - 4 هبدن . دـهع و  ياعد  جرف و  ياعد 
رد اه  هنتف  ّرـش  زا  هک  دوخ  يارب  اعد  - 8 ("ع .) مئاق  " كرابم مسا  ندینش  ماگنه  میظعت ، تهج  هب  نتـساخرب  - 7 ترضح . تباین  هب  هرمع 

-10 7. اه يراتفرگ  ماگنه  هب  شدوجو  زا  دادمتسا  بانج و  نآ  هب  هثاغتسا  - 9 ... " کسفن . ینفّرع  مهّللا   " ياعد ندناوخ  زین  میشاب ، ناما 
. تسا هدش  هتساوخ  ناناملسم  زا  تبیغ  نامز  رد  مالـسا  ینارون  ماکحا  روتـسد و  يارجا  هک  ارچ  نآ ، ظفح  یمالـسا و  تموکح  سیـسأت 
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فورعم و هب  رما  مهم  ۀضیرف  هب  لمع  - 11 8. دشاب یمن  نکمم  یمالسا  تموکح  لیکشت  نودب  مالسا  یعامتجا  ياه  همانرب  ندومن  هدایپ 
ام ۀمه  اراگدرورپ ! ددرگ . یم  مهارف  ناهج  رتسگداد  یناهج  تموکح  ۀنیمز  هدش و  عطق  داسف  ياه  هشیر  نآ  تیاعر  اب  هک  رکنم  زا  یهن 

6 ج 53ص 176 . راونالاراحب ،  5 نادرگ . نشور  ور  ناهج  نافعضتسم  مشچ  شترضح  روهظ  اب  هد و  رارق  (ع ) يدهم ترضح  نارای  زا  ار 
ص ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا   8 ص 483 . لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش   7 ثیدح 5 . ص 629 ، رثألا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل 

.264

؟ تسیچ تبیغ  رصع  رد  ناناوج  ياه  تیلوئسم  فیاظو و  نیرت  مهم 

شسرپ

؟ تسیچ تبیغ  رصع  رد  ناناوج  ياه  تیلوئسم  فیاظو و  نیرت  مهم 

خساپ

هراشا یضعب  هب  راصتخا  هب  هک  دنا ، هدرک  رکذ  نایعیش  يارب  یثیدح  ياه  باتک  رد  تبیغ ، رـصع  رد  ار  يدایز  ياه  تیلوئـسم  فیاظو و 
یسرتسد مدع  زا  ندوب  تحاران  نوزحم و  - 1 دییامرفب . هعجارم  هنیمز  نیارد  هطوبرم  ياه  باتک  هب  دـیناوت  یم  هک  نیا  نمـض  مینک . یم 

ناـسنا ره  دـنروآ ، یم  دوـجو  هب  مدرم  ناـهذا  رد  اـه  نآ  هک  یتاهبـش  ناـگناگیب و  ةدـننک  هارمگ  تاـغیلبت  اریز  (ع ،) يدـهم ترـضح  هب 
لد رد  نافلاخم  فرط  زا  دننادرگرـس و  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  هک  نیا  زا  (ع ) قداص رفعج  ماما  دنک . یم  تحاران  رثأتم و  ار  ینمادـکاپ 

رظتنم هشیمه  دیاب  هعیـش  (ع .) دـمحم لآ  جرف  راظتنا  - 2 1. دـنور یمن  باوخ  هب  اه  بش  دـنزیر و  یم  کشا  دوش ، یم  داجیا  ههبـش  اـهنآ 
، دشاب نایدا  ریاس  رب  مالسا  نید  ندش  بلاغ  داد و  لدع و  زا  نیمز  ندش  رپ  و  ع )  ) دّمحم لآ  يدهم  ةرهاظ  تنطلس  هرهاق و  تلود  روهظ 
زج هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  هک  هداد  هدـعو  هتـشذگ  ياه  تّما  ناربمغیپ و  ماـمت  هب  هکلب  (ص ،) مرکا ّیبن  هب  نآرق  رد  ادـخ  هک  روطناـمه 

ناتسرپ ّقح  یگدنز  زا  یتخـس  الب و  دنامب و  باجح  ةدرپ  رد  نانمـشد  میب  زا  هک  دشابن  نید  زا  يزیچ  دننکن و  شتـسرپ  ار  یلاعت  يادخ 
ثعّـشلا و هب  ّملی  ملکلا و  هب  عمجی  نا  ممالا  هب  هللا  دعو  يّذلا  ّيدهملا  یلع  مالّـسلا  تسا : هدمآ  جـع ) ) يدـهم ترـضح  ترایز  رد  دورب .

ماما كرابم  دوجو  ظفح  يارب  تسا  مزال  جع .)  ) ترضح يارب  ندرک  اعد  - 3 2. نینمؤملا دعو  هب  زجنی  ًاطسق و  ًالدع و  ضرالا  هب  ءالمی 
ۀمئا زا  ةدش  دراو  ياهاعد  ًاصوصخ  دوش ، اعد  ناقفانم  نارفاک و  رب  ۀبلغ  ناشیا و  روهظ  لیجعت  یّنج و  یسنإ و  نیطایش  رورـش و  زا  جع ) )
هقدص - 4 تسا . جـع )  ) ترـضح هب  تبـسن  ّتبحم  زاربا  قوش و  یگدـنب و  راهظا  یعون  نیا  هک  تسا ، رایـسب  هراـب  نیا  رد  (ع ) نیموصعم

ّتبحم و زا  ناشن  دهدب ، هقدص  جع ) ) رصع ماما  كرابم  دوجو  رطاخ  هب  ناسنا  هک  هزادنا  ره  اریز  جع ،)  ) ترضح دوجو  ظفح  يارب  نداد 
هداد هقدص  جـع )  ) ترـضح یتمالـس  يارب  تسا  اج  هب  دوش . یم  نادـناخ  نیا  هب  یکیدزن  بجوم  تسا و  ترـضح  هب  تبـسن  يو  تدارا 

ماجنا دارفا  نیرت  بوبحم  فرط  زا  تباین  هب  ار  ّجح  لامعا  دننک  یم  یعـس  اه  ناسنا  جع ،) ) يدهم ترـضح  تباین  هب  ّجح  ماجنا  - 5 دوش .
ناگرزب نانچ  تسا . یبهذم  ینید و  ۀقالع  رطاخ  هب  ای  دنزرف  ردام و  ردپ و  دننام  تسا  يدنواشیوخ  تبارقر و  طاخ  هب  تباین  لاح  دنهد .

( جع  ) ترضح كرابم  مسا  ندینش  ماگنه  هب  نتساخرب  - 6 دندروآ . یم  اج  هب  ّجح  جع ،)  ) ترضح زا  تباین  هب  ناحلاص  نادنمـشناد و  و 
ماما ترضح  هک : ریظن  تسا ، تبث  هعیش  ربتعم  ياهباتک  رد  یتایاور  هراب  نیا  رد  دوش . هتفگ  مئاق "  " ظفل رگا  صوصخ  هب  میظعت ، دصق  هب 
نیا " هجرخم ، لّهس  هجرف و  لّجع  مهّللا  : " دومرف داهن و  رس  رب  ار  شکرابم  تسد  داتسیا و  دش ، هتفگ  مئاق "  " ۀملک هک  یماگنه  (ع ) اضر
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ادـخ زا  ار  شجرف  لـیجعت  دزیخ و  اـپ  هب  ناـشیا  مارتـحا  رطاـخ  هب  تسا  راوازـس   3. دوب لومعم  زین  (ع ) قداـص رفعج  ماـما  ناـمز  رد  لـمع 
هک تسا  مزال  دـنک ، یم  هطاحا  ار  مدرم  یناوارف  تارطخ  نامز  نیا  رد  نوچ  تبیغ . ناـمز  رد  دوخ  ناـمیا  ظـفح  يارب  اـعد  - 7 دهاوخب .

ياه هسوسو  زا  ار  شنامیا  هدـیقع و  هک  دـهاوخب  جـع ) ) رـصع ماما  زا  عوضخ  عّرـضت و  تلاح  اب  دـنوادخ ، هب  لماک  هجوت  نمـض  ناـسنا 
کـسفن ینفّرع  مهّللا  : " دناوخب ار  اعد  نیا  ًاصوصخ  تسا ، هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  زین  ییاهاعد  دـنک . ظفح  نافلاخم  تاهبـش  یناطیش و 

ینفّرع مهّللا  کـتجح  فرعا  مل  کـلوسر  ینفّرعت  مل  نإ  کـّنإف  کـلوسر  ینفّرع  مهّللا  کـّیبن  فرعأ  مل  کـسفن  ینفّرعت  مـل  نإ  کـّنإف 
هب ناسنا  تالکـشم . اهیتخـس و  رد  جع ) ) يدهم ترـضح  زا  دادمتـسا  - 8 4". ینید نع  تللـض  کتّجح  ینفّرعت  مل  نإ  کـّنإف  کـتّجح 
هب اه  هار  مامت  هک  یتحاران  يراتفرگ و  ماگنه  هب  ناحلاص  املع و  زا  يرایـسب  دراد . یناور  هاگهانپ  هب  زاین  اه ، يراتفرگ  یتخـس و  ماـگنه 

بحاـص ترـضح  سّدـقم  دوجو  دـش . یم  لـح  اـه  نآ  لکـشم  دـندیبلط و  یم  کـمک  جـع )  ) ترـضح زا  دـش ، یم  هتـسب  اـه  نآ  يور 
: دومرف هر )  ) دـیفم خیـش  هب  یعیقوت  رد  جـع )  ) ترـضح دـشاب . یم  قلخ  رب  ادـخ  تّجح  توکلم و  هّدام و  ملاع  ضیف  ۀطـساو  جـع ) ) رمالا

ناقاتـشم هک  يرگید  ّمهم  فیاظو  زا  سفن . ۀـیکزت  يزاسدوخ و  - 9 5". تسین هدیـشوپ  ام  ملع  زا  دـسر  یم  امـش  هب  هک  ییالب  رابخا و  "

هیکزت ناهانگ و  كرت  یهلا و  ياهروتسد  ماجنا  قیرط  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  دنراد ، هدهع  جع )  ) يدهم ترـضح  رورپ  لدع  تموکح 
رد اه ، یتخس  لّمحت  نآ و  ذیاذل  ایند و  زا  یشوپ  مشچ  اب  ّقح  نید  يرای  يارب  دننک و  حالصا  هدیدنسپ ، تافص  هب  ندش  هتسارآ  سفن و 

ناقـشاع ّمهم  فیاـظو  رگید  زا  هعماـج . حالـصا  - 10 دنـشاب . حـلاص  دـیاب  زین  دوخ  حلـصم ، نارظتنم  اریز  دـنیامن ، داـجیا  یگداـمآ  دوخ 
هب رما  هب  مامتها  اه و  داسف  اه و  يور  جک  اب  هزرابم  نارگید و  حالصا  هار  رد  ناوارف  شالت  یعس و  دوخ ، حالـصا  زا  دعب  جع ،) ) ترـضح

دیاب ناملسم  تسا . هتـسیاش  حلاص و  ياه  ناسنا  تیبرت  هعماج و  حالـصا  روظنم  هب  نآ  طیارـش  تیاعر  هارمه  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
داسف و اب  هزرابم  هعماج و  حالصا  (ع ،) نیموصعم همئا  یهلا و  يایلوا  ایبنا و  فده  دهدب . ّتیمها  ناملـسم  ياه  يراتفرگ  تالکـشم و  هب 

شالت هعماج  حالصا  يارب  دنادب و  جع ) ) يدهم ترضح  قشاع  ناملـسم و  ار  دوخ  یناسنا  هک  درک  رّوصت  ناوت  یم  ایآ  تسا . هانگ  كرت 
هک دـشاب  هتـشاد  دوجو  زین  رگید  ییاه  زیچ  تسا  نکمم  هتبلا  جـع ،)  ) ترـضح تبیغ  نامز  رد  ام  فیاظو  زا  يا  هصالخ  اـه  نیا  دـنکن ؟

3 ص 559 . نامه ،  2 نادـیواج . تاراشتنا  نامزاس  چ  ص 558 ،  یمق ، سابع  خیـش  لامآلا ، یهتنم   1 6. دوش هجوتم  ناسنا  دوخ  یهاـگ 
یسابع خیـش  زا : سابتقا  صیخلت و   6 ص 613 . بقاـثلا ، مجن   5 ص 489 . لاـمآلا ، یهتنم   4 ص 193 .  ناـهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا 

 - ص 126 تیالو ، دیـشروخ  يراصنا  هللادبع  جع ؛) ) رـصع ماما  هب  تبـسن  ناگدـنب  دابع و  فیلاکت  رکذ  باتک  رخآ  لامآلا ، یهتنم  یمق ،
.922 ص 913 -  راونالاراحب ، مهدزیس  دلج  ۀمجرت  دوعوم ، يدهم  ناهج ؛ رتسگداد  ینیما ، میهاربا  137 ؛

؟ مینک انشآ  رتشیب  (ع ) نامز ماما  اب  ار  ناوج  لسن  هنوگچ 

شسرپ

؟ مینک انشآ  رتشیب  (ع ) نامز ماما  اب  ار  ناوج  لسن  هنوگچ 

خساپ

زا ناناوج  زا  يرایسب  هنافـسأتم  يراتفگ : غیلبت  1 ـ دـننام : دریگ  ماجنا  دـناوتیم  فلتخم  ياه  هار  زا  (ع ) نامز ماما  اب  ناناوج  نتخاس  انـشآ 
، ابیز باذج و  ياه  شور  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  نآ  یمالسا  ناغّلبم  نایبرم و  ۀفیظو  دنرادن . یهاگآ  (ع ) نامز ماما  تافـص  اه و  یگژیو 
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هب هک  یلـسن  ًاعطق  دریگ ، ماجنا  تسرد  راک  نیا  رگا  دـنیامن . یفرعم  تسا ) اه  ییاـبیز  تـالامک و  ۀـمه  هگاـشامت  هک   ) ار (ع ) ناـمز ماـما 
: دـننام ییاه  یگژیو  رب  تسا  مزال  ساسا ، نیا  رب  تشذـگ . دـهاوخن  (ع ) يدـهم يابرلد  ابیز و  ةرهچ  رانک  زا  زگره  تسا ، ییابیز  لاـبند 

زیهرپ بلط  گنج  نشخ و  هرهچ  میـسرت  زا  دوش و  دـیکأت  ترـضح  نآ  یقالخا  تالامک  یناـبرهم و  يرتسگ ، تلادـع  ییاـبیز ، تبحم ،
مغ دنمدردرهوا  لامج  رب  يرظن  زا  هک  نآ  تسا  يدهم  [ 1" .] تسا تشهب  لها  سوواط  ع )  ) يدهم : " هدش تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  ددرگ .

کیدزنۀـطبار و يرارقرب  اب  ناوت  یم  هکلب  ددرگ  رارقرب  يا  هباـطخ  ظـعو و  سلجم  اتـسار  نیا  رد  تسینمزـال  هتبلا  دـنک  افـش  بسک  هدز 
شور زا  هویـش  نیادسریم  رظن  هب  دـنک . یفرعم  ار  ترـضح  نآ  رگید ، ياه  تبحـص  رانک  رد  هناتـسود  هداس و  ياه  تسـشن  هنامیمص و 

نآ زا  تسا . رترثؤم  مالک  نابز  زا  رنه  نابز  هک  هدـش  تباث  هبرجت  هب  يرنه : ياـه  هویـشزا  هدافتـسا  2 ـ دشاب . رترثؤم  جئار  یمـسر و  ياه 
ماـما هلمج  زا  اـهوگلا  یفرعم  تهج  یناـسر  ماـیپمهم  رازبا  نیا  زا  دـیاب  دـنراد ، یـصاخ  ۀـقالع  رتاـئت  ملیف و  دـننام  رنه  هب  ناـناوج  هکاـج 

نـشورناگمه رب  یلع )  ) ماما ای  و  (ص ) هللا لوسر  دـمحم  نوچمه  ییاه  ملیف  يراذـگ  ریثأت  نازیم  . درک هدافتـسا  هتـسیاش  روط  هب  (ع ) نامز
یگنهرف ياه  نامزاس  اه ، هناسر  رصع  رد  تساهدش . هفسلف  حیرشت  غیلبت و  نابز  رـصاعم ، ناهج  رد  نامر  هک  تسا  لاس  ياه  لاس  تسا .

ار ام  نامزمدآ  اهنآ  دنا . هدروآ  رد  ارجا  هب  یکدوک  نارود  زا  ار  يزادرپ  هشیدنا  ةژورپ  ینوتراک  ياه  ملیف  نیرتابیز  دیلوت  اب  یـسایس ، و 
رنه ۀـصرع  رد  ام  یلو  دـنا ، هتفرگ  شیوخ  رایتخا  رد  ینوتراک ، ياه  ملیف  يوداج  اب  دـنا و  هداد  رارق  بطاخم  يریپ  ات  یلاسدرخ  ةرود  زا 

تیودـهم و ۀـلوقمرد  همانـشیامن  اـه و  هماـن  ملیف  راـظتنا و  تاـیاکح  یعقاو و  نارظتنم  ۀـمان  یگدـنز  نیودـتاب  میا . هدرک  دوخرب  فیعض 
روش و ناوج : تاساسحافیطلت  3 ـ دوش . فرطرب  ألخ  نیا  دیابنامر  ناتساد و  ۀیهت  یحارط و  یشاقن و  ترضح و  نآ  ةرابرد  راعشا  ندورس 

يرادـیب یعون  غولب  نارود  رد  سبد "  " ۀـتفگ هب  . " تسا غولبنارود  ياه  یگژیو  زا  یکی  بهذـم  هب  ناـناوج  شیارگ  یبهذـم و  ناـجیه 
نیا زا  دـیاب  (ع ) ناـمز ماماییاسانـش  يارب  [ 2" .] دوشیم هدـید  دـندوب  دـیقال  یبهذـم  لئاسم  هب  تبـسن  ًاقباسهک  یناـسک  دزن  یتح  یبهذـم 

ناناوج طابترا  ۀنیمز  هریغ  نیسای و  لآ  ترایز  اه و  سنارفنکو  اهرانیمس  یبهذم و  مسارم  يرازگرب  اب  درک و  هدافتسا  شیارگ  تصرف و 
روظنم هب  دراد و  دیکأت  هتکننیا  رب  زین  مالسا  دنناد . یم  هطبار  ار  تبحم  داجیا  يارب  هار  نیرتهب  اه  سانـش  ناور  . دومن مهارف  ار  ترـضح  اب 

ناوت یم  ار  هدعاق  نیا  تسا . هدومن  هیـصوت  ندرک  مالـس  نداد و  هیدـه  ، ضیرم تدایع  رگیدـکی ، ترایز  هب  زیمآ ، تبحم  طباور  میکحت 
ار ییانشآ  تامدقم  رما  نیمهو  دوشیم  رتشیب  طابترا  بجوم  ترضح  هب  لسوت  و  (ع ) نامز ماما  ترایز  داد . تیارس  زین  (ع) ناماما ةرابرد 
نآ يارب  اه  بیغرت  اهباوث و  [3" .] دنریگب رتوبک  ات  دـنزیر  یم  هناد  : " دومرف یم  ناماما  ترایز  دروم  رد  ( هر ) ینیمخ ماما  دزاس . یم  مهارف 

نادیم ناوج  هب  دیاب  دشاب . هتـشاد  تیلوئـسم  تیلوبقم و  هعماج  رددراد  تسود  ناوج  دوش . رتشیب  نیرهاط  ۀـمئا  اب  دـمآ  تفر و  هک  تسا 
هدـش و اضرا  ناوجیبلط  صخـشت  نسح  مه  قیرط  نیا  زا  دـننک و  شقن  يافیا  ناماما  هب  قلعتم  سلاجم  رد  شیوخ  قوذو  هقیلـس  اب  ات  داد 

دیس رتکد  [2 . ] ص 91 ج 51 ، راونالاراحب ، [1 . ] تسا هدیدرگ  مهارف  ، تسا ییانـشآ  ۀمدقم  هک  (ع ) نامز ماما  اب  ناوج  هناقـشاع  ۀطبار  مه 
ص 50. ج 3 ، سفن ، اب  داهج  يرهاظم ، نیسح  [3 . ] ص 60 ناناوج ، ناناوجون و  یسانش  ناور  يدمحا ، دمحا 

؟ تسیچ جع )  ) نامز ماما  روهظ  هنیمز  ندرک  هدامآ  هب  تبسن  ناناوج  هفیظو 

شسرپ

؟ تسیچ جع )  ) نامز ماما  روهظ  هنیمز  ندرک  هدامآ  هب  تبسن  ناناوج  هفیظو 

خساپ
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زا زیهرپ  ینید و  ياهروتـسد  زا  تعاـطا  يزاـسدوخ و   - 1 زا : تسا  ترابع  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تبیغ  رـصع  رد  نایعیـش  فیاظو 
ترضح ندادن . ماجنا  تسا ) یهلا  ياضر  هک  ( ) جع  ) نامز ماما  ياضر  فالخرب  ار  یلمع  نداد و  رارق  یگدنز  هحولرـس  ار  اوقت  و  هانگ ،
بجوم هچ  نآ  زا  دنک و  لمع  دوشیم ، کیدزن  ام  یتسود  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  هچ  نآ  هب  دیاب  امش  زا  کی  ره  : " دنیامرفیم هنیمز  نیا  رد 

هژیو هب  اـم  همه  رگا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما   - 2 ص 176 . ج 53 ، راونالاراحب ، " دیامن . زیهرپ  دوشیم ، اهبضغ  يدونـشخان و 
دـنکیم و هدولآ  ار  هعماـج  هک  یعاـمتجا  دـسافم  زا  یلیخ  میهد ، ماـجنا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  یهلا  هضیرف  نیا  ناـناوج 
. دیآیم دوجو  هب  دنـسپ  نامز  ماما  هعماج  و  دوشیم ، هدیچرب  دروآیم ، درد  هب  ار  جع )  ) نامز ماما  لد  دـنکیم و  هانگ  هب  قیوشت  ار  مدرم 

گرزب هضیرف  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : " دـیامرفیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هداـعلاقوف  تـیمها  رد  مالـسلاهیلعرقاب  ماـما 
قوقح دوشیم ، لالح  مدرم  راک  بسک و  ددرگیم و  نما  اههار  ود  نیا  هلیـسو  هب  دـنوشیم و  اپ  رب  اـهنآ  اـب  ضیارف  هیقب  هک  تسا  یهلا 

هار هب  ور  اـهراک  همه  نآ  وـترپ  رد  نینچ  مـه  دوـشیم . هـتفرگ  ماـقتنا  نانمـشد  زا  داـبآ و  اـهنیمز  نآ  هیاـس  رد  ددرگیم و  نیمأـت  دارفا 
، هعیشلا لئاسو  زا  لقن  هب  ص 38 ، ج 3 ، هنومن ، ریسفت  دیاب  ادتبا  هک  دراد  یبادآ  طیارـش و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتبلا  " ددرگیم .
: دومرف هلآو  هیلعو  هللا  یلـصربمایپ  جرف ، راـظتنا   - 3 دزادرپب . مهم  هضیرف  نیا  هب  سپـس  هدـش و  هاگآ  اـهنآ  زا  صخـش  ص 395 . ج 11 ،

هلاۀیقب ترضح  جرف  یتمالس و  يارب  اعد   - 4 . 5 ثیدح ص 629 ، رثالا ، بختنم  یفاص ، هلا  فطل  " تسا . جرف  راظتنا  متما  لامعا  لضفا  "

ملظ و زا  ندوب  نیگمغ  باـنج و  نآ  تبیغ  رطاـخ  هب  ندـش  نیگمغ   - 6 ترـضح . كرابم  دوجو  ظفح  يارب  هقدص   - 5 جع .)  ) مظعالا
مسا ندینـش  ماگنه  هب  میظعت  يارب  نتـساخرب   - 8 ترـضح . زا  تباین  هب  هرمع  جـح و  ماـجنا   - 7 دوشیم . ماجنا  ناـهج  رد  هک  یتاـیانج 

رد اههنتف  رـش  زا  هک  دوخ  يارب  اعد   - 10 اهيراتفرگ . ماگنه  هب  شنینزان  دوجو  زا  دادمتـسا  بانج و  نآ  هب  هثاغتـسا   - 9 مئاق .)  ) كرابم
هب ندـش  نیزم  يزاـسدوخ و  تسا : نکمم  هنوگ  نیا  روهظ ، هنیمز  ندومن  مهارف  ص 483 . لامالا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  میـشاب . ناما 

تسا ترابع  نآ  تسا و  دنسپنامز  ماما  هک  يریسم  رد  تکرح  یقالخا ؛ تائیـس  یحور و  ياهیگدولآ  زا  ندوب  كاپ  یمالـسا ؛ قالخا 
. دش رکذ  هک  ياهناگهد  دراوم  ریاس  تیاعر  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یکاپ ؛ اوقت و  ریسم  زا :

؟ تسیچ نامز  نیا  رد  اصوصخم . جع )  ) نامز ماما  تبیغ  رصع  رد  ام  هفیظو 

شسرپ

؟ تسیچ نامز  نیا  رد  اصوصخم . جع )  ) نامز ماما  تبیغ  رصع  رد  ام  هفیظو 

خساپ

ینید و ياهروتـسد  زا  تعاطا   - 1 زا : تسا  ترابع  جع )  ) يرکـسعلا نسحلا  نبا  ۀـجح  ترـضح  ناميالوم  تبیغ  رـصع  رد  ام  فیاظو 
نیا رد  جع )  ) نامز ماما  ندادن . ماجنا  جع )  ) رـصع ماما  ياضر  فالخرب  ار  یلمع  نداد و  رارق  یگدـنز  هحولرـس  ار  اوقت  هانگ و  زا  زیهرپ 

بجوم هچ  نآ  زا  دنک و  لمع  دوشیم ، کیدزن  ام  یتسود  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  هچ  نآ  دیاب  نایعیش )  ) امـش زا  کی  ره  : " دیامرفیم هنیمز 
: دومرف هلآو  هیلعو  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  جرف . راظتنا   - 2 ص 176 . ج 53 ، راونألاراحب ، " دیامن . زیهرپ  دوشیم ، ام  بضغ  يدونـشخان و 

جرف یتمالـس و  يارب  اـعد   - 3 ثیدح 5 . ص 629 ، رثألا ، بختنم  یفاـص ، هللافطل  " تسا . جرف  راـظتنا  متما  لاـمعا  نیرتتلیـضف  اـب  "
نیگمغ  - 5 ترـضح . كرابم  دوجو  ظفح  يارب  هقدص   - 4 هبدن . دهع و  ياعد  جرف و  ياعد  ندناوخ  دننام  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح 

زا 1779تیودهم هحفص 887 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


كرابم مسا  ندینش  ماگنه  میظعت ، تهج  هب  نتـساخرب   - 7 ترـضح . تباین  هب  هرمع  جح و  ماجنا   - 6 بانج . نآ  تبیغ  رطاخ  هب  ندـش 
بانج نآ  هب  هثاغتسا   - 9 ... " کسفن . ینفرع  مهللا   " ياعد ندناوخ  زین  میشاب ، ناما  رد  اههنتف  رـش  زا  هک  دوخ  يارب  اعد   - 8 جع .)  ) مئاق

یهن فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  هب  لمع   - 10 ص 483 . لامالایهتنم ، یمق ، سابع  خیش  اهيراتفرگ . ماگنه  هب  شدوجو  زا  دادمتسا  و 
تموکح سیسأت   - 11 ددرگیم . مهارف  ناهج  رتسگداد  یناهج  تموکح  هنیمز  هدـش و  عطق  داسف  ياههشیر  نآ  تیاـعر  اـب  هک  رکنم  زا 

تبیغ نامز  رد  مالسا  ینارون  ماکحا  اهروتسد و  يارجا  هک  ارچ  تسا ، فیاظو  نیرتمهم  زا  نیا  رضاح  رصع  رد  هک  نآ  ظفح  یمالـسا و 
میهاربا دشابیمن . نکمم  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  نودب  مالـسا  یعامتجا  ياههمانرب  ندومن  هدایپ  تسا و  هدـش  هتـساوخ  ناناملـسم  زا 

ص 264. ناهج ، رتسگداد  ینیما ،

؟ تسیچ تبیغ  نارود  رد  (ع ) نامز ماما  هب  تبسن  ام  فیاظو 

شسرپ

؟ تسیچ تبیغ  نارود  رد  (ع ) نامز ماما  هب  تبسن  ام  فیاظو 

خساپ

. تسا ینالوط  یتبیغ  رمالا  بحاص  يارب  : " دـیامرفیم (ع ) قداص ماما  يرادـنید ؛ - 1 زا : تسا  ترابع  تبیغ  رصع  رد  ناناملـسم  فیاظو 
شوخ سک  ره  : " دیامرفیم (ع ) قداص ماما  ییاسراپ ؛ - 2 ( 1" .) دنز دوخ  نید  رد  گنچ  دزاس و  هشیپ  اوقت  دیاب  یسک  ره  نارود  نیا  رد 

ماما طخ  رد  - 3 ( 2" .) دشاب هتـشاد  عرو  اب  رادرک  دریگ و  شیپ  ییاسراپ  دـشاب و  هار  هب  مشچ  دـیاب  دـشاب ، مئاق  باحـصا  رامـش  رد  دراد 
وا تسود  اب  دنیوا ، وریپ  زین  وا  مایق  زا  شیپ  نانآ  دنسرب ؛ مئاق  روضح  هب  هک  ینارظتنم  لاح  هب  اشوخ  : " دیامرفیم (ص ) مرکا ربمایپ  ندوب ؛

: دیامرفیم (ع ) قداص ماما  یمالـسا ؛ قالخا  هب  قلخت  - 4 ( 3 .) دنافلاخم نمشد و  هنامـصخ  وا  نمـشد  اب  دنا و  قفاوم  تسود و  هناقـشاع 
زا شیپ  رگا  یـسک  نینچ  دشاب . یمالـسا  کین  قالخا  رهظم  راظتنا  رـصع  رد  دیاب  دشاب ، مئاق  باحـصا  رامـش  رد  دراد  شوخ  سک  ره  "

روهظ راظتنا  لاح  رد  دیـشوکب و  سپ  دنـسرب ؛ وا  روضح  هب  دننک و  كرد  ار  مئاق  هک  دشاب  یناسک  دـننام  وا  شاداپ  درذـگ ، رد  مئاق  مایق 
هچ رگا  دنک ، هیهت  هحلسا  مئاق  جورخ  يارب  امـش  زا  کی  ره  دیاب  : " دیامرفیم (ع ) قداص ماما  یماظن ؛ یگدامآ  - 5 ( 4" .) دیرب رس  هب  قح 

رخآ رد  هکدنایمدرم  نم  ناردارب  یلو  دـیتسه ، نم  باحـصا  امـش  : " دـیامرفیم (ص ) مرکا ربمایپ  نامیا ، ظفح  - 6 ( 5" .) دشاب هزین  کی 
ره اب  ار  شیوخ  نید  داقتعا و  ناـنآ  زا  کـی  ره  دـناهدیدن . ارم  هک  نیا  اـب  دـنروآیم ، ناـمیا  نم  نید  توبن و  هب  ناـنآ  دـنیآیم . ناـمزلا 
رد ار  غاد  بوچ  ماودرپ  شتآ  ای  دـنکیم  تسوپ  تسد  اب  کیرات  بش  رد  ار  نالیغم  راخ  تخرد  ییوگ  هک  نانچ  درادیم ، هاگن  یتخس 

.5 ص 140 . نامه ، . 4 ص 130 . نامه ، . 3 ص 140 . نامه ، . 2 ص 135 . ج 52 ، راونالاراحب ، . 1 اهتشون : یپ  ( 6 .) درادیم هاگن  تسد 
ص 124. نامه ، . 6 ص 366 . نامه ،

. منادب جع ) ) نامز ماما  جرف  راظتنا  روهظ و  نامز  هرابرد  ناملسم  نز  کی  ناونع  هب  ار  ماهفیظو  مراد  تسود 

شسرپ
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. منادب جع ) ) نامز ماما  جرف  راظتنا  روهظ و  نامز  هرابرد  ناملسم  نز  کی  ناونع  هب  ار  ماهفیظو  مراد  تسود 

خساپ

یحلاصم هب  انب  یلو  تسا ، یعطق  مّلسم و  يرما  جع ) ) نامز ماما  روهظ  لصا  روهظ  نامز  لّوا : شخب  دوش : یم  میـسقت  شخب  ود  هب  لاؤس 
روهظ نامز  دروم  رد  (ع ) هّمئا زا  باحصا  اهراب  تسین . هاگآ  نآ  قیقد  تقو  زا  دنوادخ  زج  سک  چیه  تسا و  هدشن  صّخشم  روهظ  نامز 

هس ماما  تسا ؟ هدش  نّیعم  یتقو  روهظ  يارب  ایآ  دیسرپ : (ع ) رقاب ماما  زا  لیضف  دناهدرک . یهن  نآ  ندرک  صّخـشم  زا  نانآ  اّما  دناهدیـسرپ ،
ره قّقحت  هک  هدـش  نایب  ییاههناشن  روهظ  يارب  " دـننایوگغورد . دـننک  نّیعم  یتقو  روهظ  يارب  هک  نانآ  ( 1 (؛ نوتاقولا بذک  : " دومرف راب 
هک تسا  نیا  نید  نانمـشد  شالت  جرف  راظتنا  مود : شخب  تسا . جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  ندش  رتکیدزن  يارب  يدیون  اهنآ  زا  کی 
یم هداد و  رارق  فده  دروم  ار  همه  شیوخ  فادها  ياتـسار  رد  نانآ  دنزاس . گنر  مک  تاداقتعا ) ماکحا و   ) ینید لئاسم  هب  ار  ام  دّهعت 

هب تسا ) ترـضح  جرف  راظتنا  يدـهم و  ترـضح  روهظ  هب  داقتعا  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک   ) ار ام  يداـقتعا  یگنهرف و  ياهرگنـس  دـنهاوخ 
رد دیاب  یگمه  تسین و  درم  نز و  نیب  یقرف  هزرابم  نادیم  رد  دنزاس . هاتوک  نآ  تاراختفا  مالـسا و  زا  ار  ام  تسد  دـنروآ و  رد  فّرـصت 

. مینک تمواقم  يرادیاپ و  شیوخ  تیلوئسم  يافیا  ریسم  رد  میهد و  يرای  ار  ادخ  نید  میشاب و  راوتسا  مدق و  تباث  دوخ  تاداقتعا  ریـسم 
ماما تخانش  - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  دـشاب  رثؤم  جرف  نارظتنم  یمالـسا و  هعماج  یگدـنلاب  دـشر و  رد  دـناوت  یم  هک  یفیاـظو  زا  یـشخب 
یّنـس هعیـش و  هک  رتاوتم  تایاور  رد  هک  سب  نیمه  هلئـسم  نیا  تّیمها  رد  تسا . شیوخ  ماما  تخانـش  هعیـش  هفیظو  نیرتمهم  جع ) ) نامز

هب دسانـشن ، ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  ( 2 (؛ ۀّیلهاج ۀـتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : " تسا هدـمآ  دـناهدرک ، لقن  ار  نآ 
اهنآ زا  تعاطا  هک  دـنادب  ناسنا  هک  تسا  نآ  ماما  تخانـش  هک : تسا  هدـمآ  نیموصعم  همئا  زا  تایاور  رد  " تسا . هدرم  ّتیلهاج  گرم 
نایعیش هک  تسا  یتخانش  ترضح ، تخانش  زا  دارم  دیدرت  نودب  دشاب . هتـشاد  صلاخ  لماک و  يوریپ  اهنآ  زا  دیاب  ناسنا  تسا و  بجاو 
ترضح اب  طابترا  نایعدم  ای  ّتیودهم  نیغورد  نایعدم  هدننک  هارمگ  لامعا  زا  تاجن  ببس  دراد و  هگن  ناما  رد  نادحلم  ياهههبش  زا  ار 

و (ع ) نامز ماما  اب  يونعم  دنویپ  ِتیوقت  ظفح و  تبیغ ، نارود  رد  هعیش  هفیظو  رگید  جع ) ) رـصع ماما  اب  يونعم  طابترا  دنویپ و  - 2 دشاب .
دنتـسین و یتیلوئـسم  ياراد  هعماج  رد  هک  دننک  ساسحا  دیابن  زگره  روهظ  یعقاو  نارظتنم  تسا . ترـضح  اب  نامیپ  دهع و  یمئاد  دیدجت 

ماما صوصخم  هک  ییاهاعد  زا  یکی  اب  زور  ره  زاـغآ  رد  هک  هدـش  هتـساوخ  نایعیـش  زا  دـنرادن . دوخ  ماـما  هب  تبـسن  یفیلکت  هنوگ  چـیه 
اب لماک  هجوت  بلق و  روضح  اب  زور  ره  زاغآ  رد  رگا  رظتنم  هعیـش  دننک . رارقرب  طابترا  تیالو  ماقم  دوخ و  يادـتقم  اب  تسا ، جـع ) ) نامز
زا یگنهرف و  يرکف و  نارحب  راچد  زگره  زین  دهد . یمن  یتلادع  یب  ملظ و  يراوخ ، ّتلذ و  هب  نت  زگره  ددـنبب ، نامیپ  دـهع و  دوخ  ماما 

رایـسب نیماضم  زا  هک  تسا  دـهع " ياعد   " هدـش هدراو  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاهاعد  زا  یکی  دوش . یمن  يدـیماان  سأی و  یناـگیب و  دوخ 
لیاضف بسک  يزاـسدوخ و  - 3 ( 3 .) تسا جـع ) ) نامز ماما  اب  نارظتنم  دـنویپ  يارب  هلیـسو  نیرتهب  اـعد  نیا  دـشاب . یم  رادروخرب  ییـالاب 

زا هک  یفیرش  هتشون )  ) عیقوت رد  تسا . یقالخا  لیاضف  هب  یگتسارآ  سفن و  بیذهت  جع ) ) يدهم نارظتنم  فیاظو  زا  رگید  یکی  یقالخا 
ندـنام مورحم  تبیغ و  ندـش  ینالوط  للع  زا  : " تسا هدـمآ  هدـش ، هتـشاگن  دـیفم  خیـش  هب  باطخ  جـع ) ) نامّزلا بحاص  ترـضح  يوس 
هدافتسا فیرش  عیقوت  زا  ( 4" .) دـننک یم  تحاران  ار  ام  دـنوشیم و  بکترم  نانآ  هک  تسا  یتسیاشان  لامعا  ام ، اب  ناـشتاقالم  زا  ناـیعیش 

نیا رب  دنک . یم  بانتجا  دوش ، یم  راوگرزب  نآ  یتحاران  ترـضح و  تبیغ  ندش  ینالوط  ببـس  هک  یلامعا  زا  یعقاو ، رظتنم  هک  دوش  یم 
زا یـشخب  هب  میناوت  یم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  سفن و  بیذهت  اب  تیاهن  رد  ناهانگ و  زا  زیهرپ  و  جـع ) ) نامز ماما  تخانـش  اب  ساسا :

راظتنا لاح  رد  ینعی  هدـیقع  نیا  اب  هک  یـسک  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  رخآ : نخـس  میباـی . تسد  میراد ، زیزع  نآ  لاـبق  رد  هک  یفیاـظو 
فراعم هسـسؤم  یـسوط ، ۀـبیغلا ، باتک  . 1 اــهتشون : یپ  ( 5" .) دـشاب جـع ) ) يدـهم ترـضح  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دریمب ،
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، بوشآ رهش  نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  . 2 ح 13 . ص 294 ، قودصلا ، ۀبتکم  ینامعن ، ۀبیغلا ، باتک  ح 411 ؛ ، 425 ص 426 -  یمالسا ،
ص ج 2 ، هوسا ، تاراشتنا  یسربط ، جاجتحالا ، . 4 نانجلا . حیتافم  . 3 ص 368 . ج 8 ، راونألاراحب ، ص 250 ؛ ج 3 ، توریب ، ءاوضألاراد ،

ح 149. ص 277 ، ج 1 ، (ع ،) تیبلا لهأل  یملاعلا  عمجملا  یقرب ، دلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  نساحملا ، . 5 . 602

؟ تسیچ تبیغ  رصع  رد  ناناوجون  هفیظو 

شسرپ

؟ تسیچ تبیغ  رصع  رد  ناناوجون  هفیظو 

خساپ

شالت - 1 هلمج : زا  تسا ، هدش  رکذ  هعیش  يارب  ینوگانوگ  فیاظو  تبیغ  نامز  رد  . دنک لمع  دوخ  هفیظو  هب  دیاب  ناملسم ، ناوجون  کی 
زا مهم  نیا  ترـضح ، نآ  روهظ  يزاسهنیمز  تهج  رد  شـشوک  وپاـکت و  - 2 جـع .)  ) نامز ماـما  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  تخانـش  تهج  رد 

شقن ترضح ، نآ  يالاو  فادها  جع ،) ) نامز ماما  ندناسانش  تخانش و  ب )  يزاس . رگید  يزاسدوخ و  فلا ) تسا : رـسیم  ریز  ياههار 
رد داهج  شـالت و  - 3 نایناهج . هب  مالـسا  رتهب  هچ  ره  یفرعم  تخانـش و  ج )  تیرـشب . ناهج  هب  ناـشیا  یهلا  ناـغمرا  یخیراـت و  گرزب 

يارب اعد  - 5 هتـسیاش . لداع و  ناهیقف  ناملاع و  ینعی  جع ) ) رـصع ماما  نابئان  زا  يوریپ  - 4 یمالسا . نایک  ظفح  مالـسا و  زا  عافد  تهج 
نآ يارب  نآرق و ... توالت  دـننام  کین  لاـمعا  باوث  يادـها  - 7 ترـضح . نآ  یتمالـس  يارب  نداد  هقدـص  اعد و  - 6 ترـضح . نآ  جرف 

. تسا هدوتس  بحتسم و  زین  ترضح 

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  رظتنم  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  رظتنم  هفیظو 

خساپ

راتفر و مامت  دـشاب  یـسک  رظتنم  اتقیقح  ناـسنا  یتقو  دـنک . یگدـنز  یعقاو  رظتنم  کـی  دـننام  هک  تسا  نیا  (ع ) ناـمز ماـما  رظتنم  هفیظو 
ار ییاریذـپ  لیاسو  دـنکیم ، بترم  زیمت و  ار  هناخ  امتح  دـشاب  نامهیم  رظتنم  رگا  لاثم  ناونع  هب  دراد . وا  ندوب  رظتنم  زا  ناشن  شتاـنکس 
اما تسا . هدوب  نامهیم  رظتنم  هک  دنک  اعدا  دـناوتیم  یـسک  نینچ  دـنامیم . راظتنا  رد  باداش  ياهرهچ  بترم و  سابل  اب  دـنکیم و  هدامآ 
هب ًالصا  هن  تسا و  هدیشوپ  يزیمت  بترم و  سابل  هن  تسا و  هدومن  هدامآ  ار  ییاریذپ  لیاسو  هن  تسا و  هدرک  بترم  ار  هناخ  هن  هک  یـسک 

فال دیدنخ . دنهاوخ  وا  ییوگهفازگ  رب  درک و  دـنهاوخ  دنخـشیر  ار  وا  همه  هدوب  نامهیمراظتنا  رد  هک  دـنک  اعدا  رگا  تسا  نامهیم  رکف 
یم هدـیمهف  ناسنا  ياعدا  زا  هکنآ  زا  لبق  دـیاب  راظتنا  نیاربانب  دـننارجه  قحتـسم  نینچ  نازاب  قشع  غورد  فـال  یهز  راـی  زا  هلگ  قشع و 
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ناتـسود و رامـش  رد  دراد  ار  جع ) ) نامز ماما  تیالو  یتسود و  ياعدا  هک  ار  یـسک  ره  ناوتیمن  دوش . هدـیمهف  وا  رادرک  راتفر و  زا  دوش 
رظتنم کی  هک  تسا  نشور  یحیـضوت  نینچ  اب  دـیوگبراطع .» هکنآ  هن  دـیوبب  دوخ  هک  تسا  نآ  کـشم   » يرآ دومن . دادـملق  وا  نارظتنم 

وا هب  ار  ربخ  نیا  هک  هظحل  ره  رد  ینعی  دشاب . جع ) ) نامز ماما  روهظ  رظتنم  هظحل  ره  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  شراتفر  دـیاب  نامز  ماما  یعقاو 
ادـف ترـضح  نآ  هاررد  ار  دوخ  دـیامن و  داهج  شیوخ  ناج  لام و  اب  جـع ) ) نامز ماما  يرای  يارب  دـشاب  هدامآ  دوش و  لاحـشوخ  دـنهدب 

اهیگتـسبلد و اهیگتـسباو و  زا  دـناوتیمن  یـسک  نینچ  هک  ارچ  تسین  ایند  هب  یگتـسبلد  هانگ و  لها  یعقاو  رظتنم  کی  نیارباـنب  دـیامن .
یخرب ناوتیم  هدش  رکذ  تاکن  هب  هجوت  اب  دشاب . (ع ) نامز ماما  سدـقم  فادـها  تهج  رد  تمدـخ  هب  هدامآ  درادرب و  تسد  اهیگدولآ 

تایصوصخ زا  دسانشن و  ار  دوخ  نامهیم  ناسنا  ات  تسا  تفرعم  راظتنا ؛ طرـش  نیلوا  . 1 درک : رکذ  نینچ  ار  (ع ) نامز ماما  رظتنم  فیاـظو 
ار یسک  ناسنا  رگا  اما  دسانشب  بوخ  ار  وا  هک  دنیشنیم  یسک  راظتنا  رد  ناسنا  یماگنه  اهنت  دش . دهاوخن  وا  رظتنم  دشابن  علطم  وا  بوخ 
( جع ) نامز ماما  راظتنا  دروم  رد  دنام . دهاوخن  وا  رظتنم  تشاد و  دهاوخن  یتیمها  شیارب  دمآ  دهاوخ  صخـش  نآ  هک  دـنادب  ولو  دسانـشن 
وا هک  یناسک  اما  دنشکیمن  ار  وا  راظتنا  زگره  رگید ، نایدا  لها  ای  رافک و  دننام  دنسانشیمن  ار  ترضح  نآ  هک  یناسک  تسا . نینچ  مه 
هب هچ  رگا  دنـسانشیمن  ار  جع ) ) نامز ماما  هک  یناسک  دـننامیم . وا  رظتنم  دـننادیمار  وا  ماقم  دنـسانشیم و  ار  وا  شزرا  دنـسانشیم و  ار 
مل تام و  نم  : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هکنانچ  دـناهتفر . ایند  زا  تیلهاـج  لاـح  رد  دـنریمب  لاـح  نیا  رد  هچناـنچ  دنـشاب  ناملـسم  رهاـظ 

ج 32، راونالاراحب ، « ) تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  ندرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  هیلهاج ؛ هتیم  تام  هناـمز  ماـما  فرعی 
ماـما هب  تبـسن  ناـسنا  تفرعم  رادـقم  ره  هک  تسا  یعیبط  تسا و  جـع ) ) ناـمز ماـما  هب  تفرعم  راـظتنا ، طرـش  نیلوا  نیارباـنب  ص 331 .)

ترضح نآ  دوجو  هنشت  رتشیب  درب و  دهاوخ  یپ  رتشیب  وا  تمظع  هب  درک و  دهاوخ  كرد  رتشیب  ار  وا  شزرا  ناسنا  دشاب  رتشیب  جع ) ) نامز
نآ سدـقم  دوجو  هب  تبـسن  شطع  یگنـشت و  ساسحا  زگره  ترـضح  نآ  شزرا  هب  هاـگآان  لـهاج و  دارفا  هک  یلاـح  رد  دـش . دـهاوخ 
هنیآ نیا  رد  هک  دسرن  یمعا  هرپ  بش  هب  دیشروخ  لصو  يرآ : دنتسه . نوریب  وا  نارظتنم  هرمز  زا  تهج  نیدب  تشاد و  دنهاوخن  ترضح 

تسا مهدزاود  ماما  هکنیا  دننام  ترضح  نآ  دوجو  یخیرات  تخانش  لوا ، تسا . هنوگ  ود  نامز  ماما  تخانش  هتبلا  دنناریح  نارظنبحاص 
هک تسا  ترـضح  نآ  تینارون  ماقم  تخانـش  (ع ،) نامز ماما  تخانـش  رگید  هنوگ  اما  نآ . دننام  تسا و  یلاس  هچ  رد  شتدالو  خـیرات  و 
نآ هک  دنتسه  یناسک  (ع ) نامز ماما  صاخ  باحصا  تقیقح  رد  و  دهاوخیم . يدایز  تقایل  تیفرظ و  تسینیسک و  ره  راک  تخانـش  نیا 

قیمع و یناعم  رد  لمأت  هریبک و  هعماـج  تراـیز  هب  عوجر  تماـما  میظع  ماـقم  زا  یهاـگآ  يارب  دناهتخانـش  تینارون  ماـقم  هب  ار  ترـضح 
هب يدح  ات  ار  ناسنا  دناوتیم  تسا  هدش  هتـشون  (ع ) نامز ماما  دروم  رد  هک  يربتعم  بتک  ندـناوخ  نینچمه  دوشیم . هیـصوت  نآ  بیجع 

داجیا دوخ  رد  دیاب  ترـضح  نآ  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  (ع ؛) نامز ماما  هب  تبحم  . 2 دزاس . انـشآ  (ع ) نامز ماما  تمظع  ماقم و 
مه دنچ  ره  دشاب  هتشادن  تبحم  وا  هب  تبـسن  دیاین و  شـشوخ  شیوخ  نامهیم  زا  ناسنا  ات  هک  تسا  یهیدب  دنهد . شیازفا  ار  نآ  دننک و 
دوخ دشاب و  وا  مدق  رظتنم  دناوتیم  هنوگچ  دیایب  شدب  دوخ  نامهیم  زا  ناسنا  رگا  دشاب  وا  ندمآ  رظتنم  اعقاو  دـناوتیمن  دسانـشبار  وا  هک 

هب دناوتیمن  دشاب  هدشن  روهلعـش  هتفرگن و  لکـش  ناسنا  دوجو  رد  جع ) ) نامز ماما  هب  تبحم  ات  سپ  دـنک ؟ هدامآ  وا  زا  ییاریذـپ  يارب  ار 
هتـساوخ ام  زا  ادـخ  روتـسد  هب  زین  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ياهفیظو  جـع ) ) نامز ماـما  هب  تبحم  دـیامن . لـمع  یعقاو  نارظتنم  فیاـظو 

ماما اب  تیخنـس  داجیا  . 3 (. 23 هیآ يروش ، « ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لـق ال  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  هک  اـجنآ  تسا .
(ع) نامز ماما  اـب  یلماـک  تیخنـس  هک  دـنهدیم  ناـماس  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  یلمع  يرکف و  یحور و  تیعـضو  یعقاو  نارظتنم  (ع ؛) ناـمز

چیه وا  اب  اما  تشاد  ار  یسک  تبحم  ناوتیم  ایآ  تشادن ؟ تیخنـس  تهباشم و  وا  اب  دوب و  یـسک  مودق  رظتنم  ناوتیم  ایآ  دنـشاب . هتـشاد 
لصاح يونعم  تاجرد  یقالخا و  لیاضف  اوقت و  نامیا و  تیوقت  قیرط  زا  جع ) ) نامز ماما  اب  تیخنـس  داجیا  تشادن ؟ یتهباشم  تیخنس و 

لیم قباطم  شراتفر  ناسنا  هک  یتروص  رد  تشاد . ار  جـع ) ) نامز ماما  هب  تبحم  ياعدا  ناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  و  دوشیم .
وا رب  ار  شايرود  دروآ و  دهاوخ  دایرف  هب  ار  وا  ترضح  نآ  قشع  دیـشک و  دهاوخ  هنابز  شلد  رد  وا  تبحم  هلعـش  دشاب  جع ) ) نامز ماما 
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دش و دهاوخ  رتشیب  ناسنا  هب  ترـضح  نآ  تبحم  دـشاب  رتشیب  تیخنـس  نیا  ردـقچ  ره  هک  تسا  یعیبط  تخاس . دـهاوخ  راوگان  تخس و 
نآ همانرب  هک  دـنادیم  جـع ) ) نامز ماـما  رظتنم  رگید ؛ نارظتنم  اـب  طاـبترا  . 4 تشگ . دـهاوخ  رتنوزفا  ترـضح  نآ  هب  زین  ناـسنا  تـبحم 

نارظتنم نارای و  شرتسگ  رکف  هب  نیاربانب  دوش . زوریپ  شتکرح  ات  دـشاب  هتـشاد  يدایز  ناروای  دـیاب  تسا و  یناهج  همانرب  کی  ترـضح 
ّربلا و یلع  اونواعت  ساسا  رب  ات  تخادرپ  دـهاوخ  نارگید  دوخ و  ینامیا  تایحور  تیوقت  هب  اهنآ  اب  طابترااب  داتفا و  دـهاوخ  ترـضح  نآ 
ره یعقاو  رظتنم  (ع ؛) نامز ماما  روهظ  رد  عیرست  يارب  اعد  . 5 دیامنب . ترضح  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  رگید  رظتنم  نانمؤم  کمک  هب  يوقتلا 
زا ترـضح  نآ  جرف  يارب  ناوارف  ياعد  نیاربانب  دـناسرب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  دـشکیم و  ار  بوبحم  راـظتنا  هظحل 

.6 دشابیم . زین  ترضح  نآ  هیـصوت  دروم  جع ) ) نامز ماما  جرف  رد  عیرـست  يارب  ياعد  دشابیم . شترـضح  نآرظتنم  یگـشیمه  فیاظو 
زا ار  شیوخ  بوبحم  يرود  مدع  دنکیم  یعس  دباین  ار  شیوخ  بوبحم  رظتنم  ناسنا  رگا  فلتخم ؛ ياهلکش  هب  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا 

نینچمه دشاب . هتـشاد  وا  اب  یفیعـض  طابترا  لقا  تسا ال  هدـشن  قفوم  وا  تاقالم  هب  رگا  ات  دـیامن  ناربج  همان  نفلت و  دـننام  يرگید  قیرط 
زا هک  دهع  ياعد  نیـسای ، لآ  ترایز  هبدن ، ياعد  ندناوخ  قیرط  زا  دوشیمن  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قفوم  یتقو  جـع ) ) نامز ماما  رظتنم 
دای . 7 دـنکیم . ظفح  ترـضح  نآ  اب  ار  دوخ  طابترا  نارکمج  دجـسم  هب  نتفر  قیرط  زا  زین  و  تسا ، هدـش  هیـصوت  رایـسب  ناگرزب  فرط 
سپ دناهتـسناوتن  اما  دنتـسه  شیوخ  بوبحم  رظتنم  يدنچ  هک  تسا  قشاع  نارظتنم  هنیرید  تداع  بوبحم  زا  ندرک  دای  ترـضح ؛ ناوارف 

اب نایعیش  هب  وا  تیانع  و  جع ) ) رـصع ماما  ندروآ  دای  هب  دننکیم . مارآ  وا  مان  وا و  دای  اب  لقا  ار ال  دوخ  لاح  دننیبب و  ار  وا  راظتنا  اهتدم  زا 
قیرط نیدـب  دـننکیم و  ساسحا  یعقاو  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  نایعیـش  هب  ماما  تیاـنع  ماـما و  ماـقم  تاـمارک ، ثیداـحا ، رکذ 

نآ يارب  ییاـهباوث  ندومن  هلاوح  اـی  زیزع و  نآ  یتمالـس  يارب  هقدـص  نداد  . 8 دـنرادیم . هگن  هدـنز  ار  ترـضح  نآ  دای  مان و  هراومه 
رب يراودیما  . 10 نارظتنم . نیب  رد  ترـضح  نآ  يدوجو  راثآ  رمع و  لوط  دوجو ، هرابرد  نانکفاههبـش  اب  هزرابم  ههبـش و  عفر  ترضح 9 .

تیاور رد  هکنانچ  ترـضح  روهظ  يارب  یمزر  مئاد  یگداـمآ  داـجیا  نارگید 11 . هب  نداد  دـیما  و  (س ) ارهز فسوی  نآ  بـالقنا  ماـیق و 
ریت کی  هیهت  اب  دنچ  ره  ددرگ  هدامآ  دیاب  ( جـع ) مئاق مایق  يارب  امـش  زا  کی  ره  امهـس ؛ ول  مئاقلا و  جورخل  مکدـحا  ندـعیل  : » تسا هدـمآ 

ندرک مهارف  يارب  نیاربانب  دنـشاب ؛ حـلاص  دوخ  دـیاب  یناهج  حلـصم  ناروای  نارظتنم و  ح 146 .) ص 366 ، ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دـشاب
زین اههشیدنا و  راکفا و  حالصا  هب  قیقد  ياهمانرب  خسار و  یمزع  مکحم ، ياهدارا  اب  مینک و  زاغآ  دوخ  زا  دیاب  ام  ناشترضح ، روهظ  هنیمز 
هار رد  یتفرعم ، ینید و  یناـبم  زا  دوخ  تخانـش  شرتسگ  یلمع و  فیاـظوزا  یهاـگآ  اـب  میزادرپب و  ناـمرادرک  راـتفر و  حالـصا  رییغت و 

نداد ماجنا  ناهانگ و  اهشزغل و  یصاعم ، زا  بانتجا  اب  هلمج  کی  رد  و  مینک . ششوک  شالت و  شیوخ ، یقالخا  يداقتعا و  هینب  تیوقت 
یّلجت يارب  ار  شیوخ  بلق  هتـشذگ ، لامعا  زا  هبوتاب  مینک و  مادـقا  يزاسدوخ  هب  میتسه ـ  هک  یطیحم  ره  رد  ینید ـ  فیاظو  تاـبجاو و 
هگرج هب  نتـسویپ  لامک و  دشر و  هار  رد  یمهم  عنام  دناوتیمن  دـشاب ـ  دایز  دـنچ  ره  هتـشذگ ـ  ناهانگ  نیاربانب  میزاس . هدامآ  یهلا  رون 

درک و لیدبت  یکین  هنسح و  هب  ار  هتشذگ  ياهيدب  تائیس و  ناوتیم  یعقاو ، هبوت  اب  سپ  دشاب . جع ) ) نامز ماما  یعقاو  ناروای  نارظتنم و 
اوماقا ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیدلا  : » دیامرفیم ناشیا  باحصا  و  (ع ) يدهم ترضح  هب  عجار  نآرق  تشامگ . تمه  هتـشذگ  حالـصا  هب 
تاکز هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  میهد ، ییاناوت  نانآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناسک  رکنملا ؛ نع  اوهَن  فورعملاب و  ورمآ  هاکزلا و  اوتآ  هالصلا و 

نیا : » دیامرفیم هیآ  نیا  ریسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  هیآ 41 .) جح ،  ) دننکیمیهن رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم  هب  دنشخبیم و  قحتـسم ] هب   ] ار
هب دیاب  میشاب ، ترـضح  نآ  نارای  باحـصا و  زا  میهاوخیم  مه  ام  رگا  هجیتن  رد  تسا .» وا  باحـصا  و  (ع ) يدهم دمحم و  لآ  يارب  هیآ 

.2 دـینک ؛ تیوقت  لاعتم  يادـخ  اب  ار  دوخ  يونعم  طاـبترا  . 1 دـییامرف : هجوت  ریز  ياـهراکهار  هب  هطبار  نیا  رد  میزرو . ماـمتها  روـما  نیا 
ار دوخ  هشیمه  دیشاب و  هتشاد  بلق  روضح  زامن  رد  دینک  یعـس  . 3 دیناوخب ؛ تعامج  هب  رودـقملا  یتح  تقو و  لوا  رد  ار  هیموی  ياهزامن 
؛ دـینک تیاعر  ًالماک  ار  دوخ  راقو  تناتم و  باجح ، . 5 دینک ؛ بانتجا  یتیـصعم  هانگ و  هنوگ  ره  زا  . 4 دینادب ؛ لاعتم  دنوادخ  رضحم  رد 

نارود رد  هک  نونکا  . 7 دریگیم ؛ رارق  یسررب  دروم  دوشیم و  هضرع  جع ) ) نامز ماما  روضح  هب  امـش  لامعا  همان  هتفه ، ره  هک  دینادب  . 6
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ماما هرابرد  هک  ییاـهباتک  هعلاـطم  اـب  . 8 دیـشاب ؛ هتـشاد  یلیـصحت  تیقفوـم  سرد و  هب  ار  دوـخ  هجوـت  نیرتـشیب  دـیتسه ، ملع  لیـصحت 
هب ای  ییاهنت  هب  هاگشناد ، یگنهرف  عاضوا  حالصا  يارب  . 9 دیشخب ؛ شرتسگ  قیمعت و  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  تخانـش  یهاگآ و  (ع ،) نامز

دینک و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگـشناد ، یبهذم  ياهلکـشت  زا  یـضعب  کمک  هب  ای  زوسلد و  نیدتم و  نایوجـشناد  رگید  کمک 
رد (ع ،) نامز ماما  تیاضر  يدونشخ و  اریز  ؛ دیشکن مه  تلاجخ  دیسارهن و  هار  نیا  رد  دیریگب . ار  فالخ  لامعا  یضعب  ولج  هلیسو  نیدب 
نا هرـس  نم  : » تسا هدـمآ  (ع ) قداص ترـضح  زا  یثیدـح  رد  تسا . فالخ  هاـنگ و  زا  باـنتجا  یقـالخا و  ینید و  ياـهشزرا  شرتسگ 
لثم رجالا  نم  هل  ناک  هدعب ، (ع ) مئاقلا ماق  تام و  ناف  رظتنم ، وه  قالخالا و  نساحم  عرولاب و  لمعیل  رظتنیلف و  مئاقلا  باحـصا  نم  نوکی 
رگا دزاس  دوخ  هشیپ  ار  وکین  قالخا  دزروب و  اوقت  دنامب و  راظتنا  رد  دیاب  دـشاب  (ع ) مئاق ناروای  زا  دراد  تسود  سک  ره  هکردا ؛ نم  رجا 

ج هادهلا ، تابثا  « ) دنهد یم  اهنآ  هب  دـنا  هدرک  كرد  ار  روضح  نامز  هک  يورخا  شاداپ  نامه  دورب ، ایند  زا  (ع ) ترـضح نآ  مایق  زا  لبق 
نیا (ع ) قداص ترـضح  تسا . عفان  رایـسب  تبیغ  نامز  رد  هدش  دراو  (ع ) قداص ترـضح  زا  هک  ییاعد  ندناوخ  ح 488 .) ص 536 ،  ، 3

کـسفن ینفرعت  مل  نا  کناف  کسفن ، ینفرع  مهللا  : » تسا نینچ  اعد  نآ  دـنتخومآ و  هرارز »  » ینعی شنارای  نیرتکیدزن  زا  یکی  هب  ار  اعد 
ینفرعت مل  نا  کناف  کتجح  ینفرع  ę Š لا کتجح . فرعا  مل  کلوسر ، ینفرعت  مل  نا  کناف  کـلوسر  ینفرع  مهللا  کـیبن . فرعا  مل 

ایادـخ مسانـش . یمن  ار  تربماـیپ  یناسانـشن ، نم  هب  ار  دوـخ  رگا  نوـچ  ناسانـشب ، نم  هب  ار  تدوـخ  ایادـخ ! ینید ؛ نع  تللـض  کـتجح 
نم هب  ار  تتجح  رگا  نوچ  ناسانشب  نم  هب  ار  تتجح  ایادخ  مسانش . یمن  اروت  تجح  ینکن ، نینچ  رگا  نوچ  ناسانشب ، نم  هب  ار  تلوسر 

(. تیاور 70 ص 146 ، ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دش مهاوخ  هارمگ  فرحنم و  منید  زا  ییاسانش 

؟ دیسیونب زین  ار  نارظتنم  فیاظ  روهظ و  میالع  دیهد و  یحیضوت  تیودهم  هلاسم  دروم  رد 

شسرپ

؟ دیسیونب زین  ار  نارظتنم  فیاظ  روهظ و  میالع  دیهد و  یحیضوت  تیودهم  هلاسم  دروم  رد 

( لوا تمسق  ) خساپ

زین نامز  ماجنا . مه  تسا و  زاغآ  مه  هک  يدـنوادخ  ناـیاپیب  تاذ  زج  تسا  یناـیاپ  ار  یعورـش  ره  ماـجنا و  ار  يزاـغآ  ره  تسین  یکش 
دـیآیم و رامـش  هب  ییایند  یگدـنز  هچابید  هک  هدـش  يرپس  ایند  رب  يراگزور  تسین . انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  یهالا  تاقولخم  ماـمت  دـننام 

هدـناوخ نامزلارخآ »  » نیمز رد  ناسنا  یگدـنز  باـتک  یناـیاپ  ياـههگرب  دوب . دـهاوخ  باـتک  نیا  ناـیاپ  هک  تشذـگ  دـهاوخ  زین  یناـمز 
زا یمیهاربا  ناـیدا  رد  هژیو  هب  دروـخیم و  مشچ  هب  اـیند  گرزب  ناـیدا  بلغا  گـنهرف  رد  هک  تـسا  یحالطـصا  ناـمزلارخآ » . » دوـشیم

شخب نیا  رد  تسا  نکمم  هک  ییاهدادیور  ایند و  ینایاپ  راگزور  هب  ًالومعم  حالطـصا  نیا  تسا . رادروخرب  صاخ  تیمها  یگتـسجرب و 
هدمآ نینچ  لیجنا »  » رد لاثم  يارب  دناهدرک ؛ ییاهییوگـشیپ  نآ  هرابرد  گرزب  نایدا  دوشیم و  هتفگ  ددنویپ  عوقو  هب  يویند  یگدـنز  زا 

رورغم و تسرپ و  رز  تسود و  دوخ  ِمدرم  دوب  دنهاوخ  هک  اریز  دیـسر * دهاوخ  رخآ  نامز  رد  بعـص  ِتاقوا  هک  نادب  ار  نیا  و  تس ...«:
ناـبوخ اـب  ملحیب و  زیهرپیب و  هدـننک و  ثبخ  اـفویب و  تفلایب و  و  نـیدیب * سانـشان و  قـح  نیدـلاو و  ناـمرفان  وـگ و  رفک  ربـکتم و 
نارود هـب  ناوارف  تاـیآ  رد  زین  دـیجم  نآرق   1 .« دـنهدیم حـیجرت  ادـخ  رب  ار  شیع  هدـننک و  سوبع  هلـصوح و  مک  نئاـخ و  و  اـنتعایب *
ینالوط ینامز  تدم  . 1 تسا : هتفر  راک  هب  یلک  يانعمود  رد  حالطصا  نیا  یمالـسا  دنمـشزرا  فراعم  رد  تسا . هدرک  هراشا  نامزلارخآ 
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زین نامزلارخآ  ربمایپ  ار  یهالا  ربمایپ  نآ  ور  نیا  زا  دـباییم . نایاپ  گرزب  زیخاتـسر  عورـش  اب  زاـغآ و  (ص ) مالـسا ربماـیپ  تدـالو  اـب  هک 
رد ار  روهظ  تبیغ و  نامز  دوشیم ، زاغآ  (ع ) يدهم ترضح  (ص ) مالسا ربمایپ  نیشناج  نیـسپاو  تدالواب  هک  ینامز  تدم  . 2 دناهدیمان .

يویند یگدنز  طاسب  نارود  نیا  ندش  يرپس  اب  فلا ) دـهدیم : ناشن  (ع ) تیب لها  تایاور  دـسریم . ماجنا  هب  تمایق  عورـش  اب  هتفرگرب ،
: دوشیم میـسقت  توافتم  ًالماک  هلحرم  ود  هب  دوخ  نامزلارخآ  ب ) ددرگیم . زاغآ  شنیرفآ  ماظن  رد  دـیدج  ياهلحرم  دوشیم و  هدـیچرب 

نیـسپاو دریگیم و  ارف  ار  يرـشب  عماوج  همه  متـس  یقالخا و  داسف  هدیـسر ، یقالخا  طاطحنا  ینایاپ  لـحارم  هب  ناـسنا  هک  تسخن  نارود 
حلـصم مایق  اب  تسا و  ادخ  يایلوا  ناربمایپ و  هب  یهالا  ياههدعو  ققحت  رـصع  هک  مود  نارود  و  دیارگیم ؛ يدـیماان  هب  يرـشب  ياهدـیما 

رد یلو  تسا ؛ هدـش  هتفریذـپ  مالـسا  گرزب  ياههقرف  همه  يوس  زا  ًاـبیرقت  ناـمزلارخآ  هب  طوبرم  دـیاقع  تاـیلک  دوشیم . زاـغآ  یناـهج 
یماما هدزاود  نایعیـش  دراد . دوجو  رظن  فـالتخا  دوعوم  يدـهم  تیوه  زین  دوعوم و  يدـهم  روهظ  هب  تـالوحت  نیا  یگتـسباو  صوصخ 

اب نانآ ، رظن  رد  دننادیم . اهتما  دوعوم  نامه  ار  وا  نیمز و  هرک  رد  رشب  تایح  ماتخ  نسح  ار  وا  یناهج  تموکح  و  (ع ) يدهم ترـضح 
دـندرگیم و زاـب  اـیند  هب  تعجر »  » ناونع تحت  ناراـکهبت  نادـب و  زین  ناـحلاص و  ناـکین و  همئا و  زا  یخرب  (ع ) يدـهم ترـضح  روـهظ 
تیودـهم و دـنویپ  رگناـیب  هـک  ار  ییاـههژاو  ناوـتیم  (ع ) ناـموصعم یناروـن  تاـملک  رد  یتـشگلگ  اـب  دـباییم . ناـیاپ  ییاـیند  یگدـنز 
: دومرف نایوگتـسار ، مشـش  ياوشیپ  (ع ،) قداص ماما  نامز ) نایاپ   ) ناـمزلارخآ . 1 زا : تسا  ترابع  اـههژاو  نیا  تفاـی . تسا ، ناـمزلارخآ 

ترضح نآ  هللا . لوسر  ای  هلب ، درک : ضرع  مهدن ؟ ربخ  ار  وت  ایآ  مهدن ؟ تراشب  ار  وت  ایآ  دومرف : (ع ) یلع هب  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  »
 - دزاـسیم داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنکیم و  روهظ  ناـمزلارخآ  رد  هک  یمئاـق  داد  ربخ  ارم  دوب و  نم  دزن  لـیئربج  کـنیا  مه  دومرف :
نیا دسرن ) نایاپ  هب  ایند   « ) ایندلا بهذت  ال  . » 2 2 .« تسا (ع ) نیسح نادنزرف  زا  وت و  لسن  زا  هدش -  هدنکآ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه 

(ص) مالسا یمارگ  əșĠر دـیوگیم : دوعـسم  نب  هللادـبع  دوـشیم . رکذ  نآ  زا  ޘ هک  تسا  یثداوح  قـقحت  ندوـب  یمتح  رگناـیب  ریبـعت 
نـشور و  دوشیم ». هتفگ  يدـهم  وا  هب  تسا و  نم  تیب  لها  زا  هک  دـنک  يربهر  يدرم  ارم  تما  هک  نیا  رگم  دـسرن  نایاپ  هب  ایند  : » دومرف

( دوشیمن اپرب  تمایق  ۀعاسلا (» موقت  ال  . » 3 دراذگرـس . تشپ  ار  نامزلارخآ )  ) شاینایاپ شخب  هک  نیا  رگم  دسریمن  نایاپ  هب  ایند  تسا 
هک تسا  یماگنه  نیا  و  دنک ؛ مایق  ام  نادـناخ  زا  قح  هب  ياهدـننک  مایق  هک  نیا  ات  دوشیمن  اپرب  تمایق  : » دومرف (ص) مالـسا یمارگ  ربمایپ 

یضقنت ال  . » 4 4 ... .« دش دهاوخ  كاله  دچیپرس ، وا  زا  سک  ره  دبای و  تاجن  دنک ، يوریپ  وا  زا  سک  ره  و  دیامرف ؛ هزاجا  وا  هب  دنوادخ 
تموکح نیمز  رب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هک  نیا  ات  ددرگن  یـضقنم  اـهزور  : » دومرف (ص ) ادـخ لوسر  ددرگن ) یـضقنم  اـهزور   « ) ماـیالا

ربنم زارفرب  (ع ) نانمؤمریما دنامن ) یقاب  زور  کی  زا  شیب  ایند  زا  رگا   «) دحاو موی  الا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  . » 5 5 .« تسا نم  مانمه  هک  دنک 
زا يدرم  هک  درک  دـهاوخ  ینالوط  ناـنچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامن ، یقاـب  زور  کـی  زا  شیب  اـیند  زا  رگا  : » دومرف نینچ  هفوک  رهـش  رد 

راکـشآ نامز و  نایاپ  ماگنه  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  نامز ) ینایاپ  شخب  رد   «) نامزلا نم  عاـطقنا  دـنع  . » 6 6 .« دوش هتخیگنارب  منادناخ 
ییاههناشن ینامز  هدودحم  نیا  نامزلارخآ  ياههناشن   7 .« دراد رایسب  شـشخب  دوشیم و  هتفگ  يدهم  وا  هب  هک  تسه  يدرم  اههنتف ، ندش 

حالطـصا ناناملـسم  گنهرف  رد  نامزلارخآ » مئالع   » جـیار حالطـصا  رب  هوالع  دوشیم . هدـناوخ  نامزلارخآ » مئالع   » ًاحالطـصا هک  دراد 
تماـیق عوـقو  ياـههناشن  هب  تسا ، جـیار  تنـس  لـها  دزن  رتشیب  هک  حالطـصا  نیا  دراد . دوـجو  هعاـسلا » طارـشا   » ماـن هب  يرگید  هباـشم 

تسا و نامزلارخآ  ياههناشن  نوچ  نآ  ياههناشن  زا  يرایـسب  دهدیم  ناشن  هدـش  رکذ  ناونع  نیا  لیذ  هک  یتایاور  یلو  دراد ؛ صاصتخا 
میسقت توافتم  شخب  ود  هب  نامزلارخآ  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  تسناد . تمایق  ياههناشن  ار  نامزلارخآ  ياههناشن  زا  يرایـسب  ناوتیم 

نید زا  زیرگ  . 1 زا : تسا  ترابع  رـصع  نیا  ياههصخـشم  زا  یـشخب  دوب . دـهاوخ  راوشد  رایـسب  لوا  شخب  تایاور ، ساـسا  رب  دوشیم .
ياهمهرد هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز  : » تسا هدرمـشرب  هنوگ  نیا  ار  نارود  نیا  ياهناسنا  ياهیگژیو  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 

هراومه اهنآ  دنروآیم . ياج  هب  دوجس  عوکر و  هرقن  الط و  يارب  ناشنانز . ناشاههلبق  ناشمکـش و  ناشتمه  دوب و  دهاوخ  ناشنید  اهنآ 
تما رب  ینامز  :» دومرف ادـخ  لوسر  یتسرپ  ایند  . 2 8 .« ینارصن کلـسم  رب  هن  دنایناملـسم و  بهذم  رب  هن  دوب ؛ دنهاوخ  یتسم  تریح و  رد 
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هاگـشیپ رد  هچنآ  هب  ددرگیم ؛ هتـسارآ  اـیند  لاـم  عمط  هب  ناـشرهاوظ  یلو  دوشیم  دـیلپ  مدرم  ياـهنورد  ناـمز  نآ  رد  هک  دـیآیم  نم 
راچد ریگارف  یباذع  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دـباین و  هار  ناشلد  هب  ادـخ  زا  فوخ  تسا ؛ رهاظت  ایر و  ناشراک  دـندنبیمن ؛ لد  تسا  دـنوادخ 

زا رگید  یکی  گرزب  ياهشیامزآ  . 3 9 .« دنکیمن باجتـسم  ار  ناشیاعد  دنوادخ  یلو  دنناوخیم ؛ ار  دـنوادخ  قیرغ  نوچ  اهنآ  دزاس .
هورگ ود  هب  مدرم  اهنومزآ ، نیا  اب  دـنراذگیم . رـس  تشپ  نارود  نیا  رد  اـهناسنا  هک  تسا  یتاـناحتما  ناـمزلارخآ  نارود  ياـهیگژیو 
نینچ (ع ) یلع هب  یتفگـش  اب  دـنکیم ، دای  نارود  نیا  قفوم  ياههرهچ  زا  یتقو  (ص ،) مرکا ربمایپ  اهقفومان . اهقفوم و  دـنوشیم : میـسقت 

هک نآ  اب   ] نامزلارخآرد هک  دنتـسه  یمدرم  نیقی  رد  ناـنآ  نیرتگرزب  ناـمیارد و  مدرم  نیرتروآ  تفگـش  نادـب  یلع ، يا  : » دـیامرفیم
نانمؤمریما  10 .« دـنروآیم نامیا  تسا ، دـیپس  ياهحفـص  رب  هایـس  یطخ  هک  هتـشون  هب  دـنبوجحم ، دوخ  ماما  زا  دـندیدن و  ار  دوخ  ربماـیپ 

مانیب و هک  ینانمؤم  رگم  دـباییمن  تاـجن  اـههنتف  زا  هک  تسا  یناـمز  نآ  و  :» دـیامرفیم نارود  نیا  ناـگتفای  تاـجن  هراـبرد  زین  (ع ) یلع
بش رد  ناگدننکریس  يارب  اهنآ  دریگیمن . ار  اهنآ  غارـس  یـسک  دندرگ ، بیاغ  رگا  و  دنوشن ؛ هتخانـش  دنـشاب ، روضح  رد  رگا  دنناشن .

یمدرم هن  و  دنیاشحف ]  ] هعاشا یپ  رد  هن  زیگناهنتف . هن  دنتـسه و  وج  هدـسفم  هن  دننـشور . ياههناشن  تیادـه و  ياهغارچ  اههعماج  یناملظ 
فرطرب اـهنآ  زا  ار  یتالکــشم  اهیتخــس و  دـنکیم و  زاـب  ناـشيوس  هـب  ار  شتمحر  ياـهرد  دـنوادخ  هـک  دـننانیا  وـگ ! وـغل  هـیفس و 

تبیغ . 2 موس . باب  سویثومیت ، هب  يراوح  سلوپ  مود  هماـن  ینادـمه ، ناـخ  لـضاف  همجرت  سدـقم ، باـتک  . 1 تشوـنیپ :  11 .« دزاسیم
ص 59. ج2 ، قودص ، خیش  (ع ،) اضرلا رابخا  نویع  . 4 ح141 . ص182 ، یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، باتک  .3 ص357 . بنیز ، یبا  نبا  ینامعن ،
.8 ص260 . ج3 ، یلبرا ، ۀــمغلا ، فـشک  . 7 ص46 . ۀـبیغلا ، باـتک  . 6 ص258 . یلمآ ، يربـط  یـضترملا ، هعیـشل  یفطـصملا  ةراـشب  . 5
ج4، قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 10 ص306 . ج8 ، ینیلک ، خیش  یفاک ، . 9 ص379 . ج11 ، يرون ، ثدحم  لئاسولا ، كردتسم 

ریذـپ رییغت  ریذـپان و  رییغت  ياـههناشن  درک : میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  روـهظ  ياـه  هناـشن  هبطخ 103 . هغالبلا ، جـهن  . 11 ص366 .
یمتح ریذـپان  رییغت  ياههناشن  یمتح  ياه  تمـالع  درک . میـسقت  یمتح  ریغ  یمتح و  ياـه  هناـشن  هب  ناوت  یم  ار  ریذـپان  رییغت  ياـههناشن 

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یضعب  دنتـسین و  روهظ  هب  لصتم  ای  هام و  دنچ  ای  زور  ( 15  ) هلصاف اب  دنتسه  روهظ  هب  لصتم  ای  هک  دنتـسه  ییاه  هناشن 
نیب هیکز  سفن  لتق  «، » ءادیب رد  ینایفـس  رکـشل  نتفرورف  «، » سبای يداو  زا  ینایفـس  جورخ  «، » ینامـسآ يادـن  هحیـص و  «، » لاجد جورخ  »

هام رد  ادن  هس  نآ « ،» نایاپ  رد  هام  فوسخ  ناضمر و  هام  همین  رد  باتفآ  فوسک  «، » نیوزق ملید و  زا  ینسح  دیس  جورخ  «، » ماقم نکر و 
(. 1 «) دــیدش یطحق  ندــش  رهاـظ  «، » يرغ هـب  تارف  زا  يرهن  ندــش  يراــج  « » ساــبع ینب  ضارقنا  «، » نـمی زا  یناــمی  جورخ  «، » بـجر

دوش یم  یقلت  يرورـض  یمتح و  یفـسلف  رظن  زا  هتـسویپ و  عوقو  هب  اهنآ  زا  يدایز  دادـعت  هچ  رگ  اهتمالع  نیا  یمتح  ریغ  ياـهتمالع 
ندـش رهاظ   » دـننام دـناهدش  هدـیمان  یمتح  ریغ  ور  نیا  زا  تسا  هدـشن  صخـشم  نآ  تیمتح  هدـش  یم  هداد  ربخ  اهنآ  زا  هک  یماگنه  یلو 
بارخ «، » اهناتسربق ندرک  دجسم  «، » دادغب رـسج  نتـسب  «، » تماما یعدم  تاداس  زا  رفن  ندش 12  رهاظ  «، » توبن نیغورد  یعدـم  تصش 

دشدهاوخ ققحم  ملسم  اقآ  روهظ  اهنآ  ندمآ  اب  دناهدرکن و  رییغت  اهتمالع  نیا  ( 2 ...) و هفوک ،» دجسم  راوید  ندش  بارخ  «، » دادغب ندش 
مدینـش هک  دـنکیم  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  سینخ  نب  یلع  رییغت  لباق  ياههناشن  دنـشابیم . رییغت  لـباق  هک  دراد  دوجو  ییاـههناشن  اـما 

نآ رد  لیدبت  رییغت و  لامتحا  ینعی  دوب  دهاوخن  یمتح  میالع  نآ  زا  ياهلمج  تسا و  تاموتحم  زا  تاروما  میالع و  زا  یـضعب  دومرفیم :
روهظ رد  دیامن و  ناسآ  ناشیا  رب  ار  دیادش  دیامرف و  عفد  نینمؤم  زا  دوخ  مرک  لضف و  هبار  اههنتف  اهالب و  نآ  دـنوادخ  هک  دـیاش  دوریم 

هدـشن و نآ  تیمتح  هب  مالعا  تسا و  عوقولا  لـمتحم  اـی  و  هدـشن ، عقاو  زونه  هک  یتاـمالع  زا  يدادـعت  (. 3 «) دـیامرف لیجعت  راوگرزب  نآ 
ات لاوز  لوا  زا  نامـسآ  طسو  رد  باتفآ  نداتـسیا  : » زا دنترابع  دنوریم  هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  دنوادخ  هدارا  هچنآ  رد  لیدـبت  رییغت و  لامتحا 
«، ناـسارخ زا  یناـسارخ  جورخ  «، » نمی زا  یناـمی  جورخ  «، » برغم زا  دیـشروخ  ندوـمن  عوـلط  «، » دـنک تکرح  هکنآ  نودـب  رـصع  تـقو 

« تنطلـس بلاط  رفن  هس  جورخ  ببـس  هب  ماـش  رد  اـهقریب  فـالتخا  «، » نآ یحاون  رـصم و  ندـش  کـلام  رـصم و  بناـج  هب  یبرغم  جورخ  »
تایار فالتخا  لیلد  هب  مدرم  هک  لاسکی  ات  برغم  یحاون  زا  دلب  ره  رد  لادـج  گنج و  عوقو  ماش ،» دجـسم  یبرغ  تمـس  ندـش  بارخ  »
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«، اهالب اههنتف و  ماسقا  تراغ و  لتق و  زا  ماش  ندش  بارخ  «، » دنوش یم  هتـشک  رفن  رازه  دـص  هک  ماش  رد  هژیو  هب  دنـشک . یم  ار  رگیدـکی 
رثکا رد  نیطالس  زا  يرایـسب  تنطلـس  نتفای  نایاپ  «، » تسایر هب  نیوزق  رهـش  زا  یقیدنز  جورخ  «، » ماش رد  نیمز  رد  هیباج  هیرق  نتفر  ورف  »

ياهلزلز عوقو  «، » میظع ياهنتف  ندش  اپ  رب  یملس و  فوع  زا  دعب  يدنقرمس  جورخ  «، » هریزج نیمزرس  رد  یملس  فوع  جورخ  «، » اهروشک
سرت زیگنا و  فوخ  روآ و  بجعت  یـشتآ  ندش  رهاظ  «، » دـهدیم هتـشک  رفن  رازه  دـص  زا  شیب  هک  ینایفـس  جورخ  زا  لبق  ماش  رد  میظع 

نهپ نامسآ  فارطا  رد  هک  دیدش  یخرس  ندش  رهاظ  «، » نیمز قرشم  تمـس  رد  نامـسآ  نیمز و  نایم  رد  زور  تفه  ای  هس  تدم  هب  روآ ،
رد تسا  هیکز  سفن  ندش  هتشک  «، » فلتخم تایار  تهج  زا  هفوک  رد  يزیرنوخ  لتق و  ترثک  « » دریگ یم  ار  نامـسآ  همه  ایوگ  دوش  یم 

لوزن «، » تارف طش  راـنک  رد  اـسیقرق  رد  ساـبع  ینب  ناورم و  لآ  ناـیم  رد  یمیظع  گـنج  عوقو  (، » 4 «) احلـص زا  رفن  داتفه  اـب  هفوک  تشپ 
«، ناسارخ زا  هایـس  ياهقریب  ندرک  تکرح  «، » كوخ نومیم و  تروص  هب  ياهفیاـط  ندـش  خـسم  «، » هلمر رد  مور  لـها  هریزج و  رد  كرت 

قلطم «، » هدشن هدید  نآ  دننام  هک  ریازج  مور و  رد  یگرزب  رایـسب  گرگت  ندیراب  « » بجر هیناثلا و  يدامج  هام  رد  ریظن  یب  ناراب  ندـمآ  »
هدنـشخرد هام  دننام  هک  قرـشم  زا  هراتـس  عولط  «، » راق ود  ناش  زا  مجع  نیطالـس  جورخ  «، » درکلمع دمآ و  تفر و  رد  برع  ندش  نانعلا 

ققحم نآ  طیارش  رگا  هک  تسا  یطرش  دوجو  هب  طورـشم  ثداوح  نیا  زا  یـضعب  اهربق ،» زا  ندروآرب  رـس  ناگدرم و  ندش  هدنز  «، » تسا
رییغت ریذـپ و  رییغت  دنتـسه  مسق  ود  رب  میالع  هجیتن  دوشب . دـیاب  هک  ییاـهزیچ  نآ  هب  تسا  رتاـناد  یلاـعت  دـنوادخ  دوشیم و  دوجوم  دوش 

یعناوم تایـضتقم و  حـلاصم و  مکح و  تهج  هب  اسب  هچ  دوش و  یم  عقاو  دـنوادخ  هدارا  هب  هک  تسا  یمیالع  ریذـپ  رییغت  میـالع  ریذـپان :
زا و  دوش . عفر  نآ  هب  ءالتبا  ناگدنب  تاعاط  هیعدا و  هب  ای  دشاب و  ادخ  ناگدـنب  لاح  هب  حلـصا  هک  يوحن  هب  دوش  هداد  رییغت  ای  دوشن  عقاو 
رد بلطم  نـیا  و  ( 5 .) تسا ایوگ  تاـیاور  زا  یـضعب  هراـب  نیا  رد  دـتفا و  ریخأـت  هب  جرف  یحلاـصم  اـی  عناوم  رطاـخ  هب  تسا  نکمم  یفرط 

جرف زادنا  ریخأت  هک  تسا  يروما  زا  نآ  دننام  موصعم و  ماما  ندناسر  لتق  هب  زار  ياشفا  دننام  یلئاسم  دوشیم و  هدـیمان  ءادـب » » حالطـصا
ندش مهارف  زا  دعب  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  تکرح  بالقنا و  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تایاور  رتشیب  حیـضوت  ( 6 .) تسا هدش  هدرمش 

ای و  ( 7) ناکرت اهیبرغ و  نایم  تخس  يدربن  ناهج  حطـس  رد  هاگنآ  ددرگیم . زاغآ  هکم  زا  یناهج  ياهقطنم و  ياهیگدامآ  تامدقم و 
ترـضح راداوـه  تموـکح  ود  هقطنم  حطـس  رد  اـما  ددرگیم . یناـهج  گـنج  هب  رجنم  هک  ییاـج  اـت  دـیآیم  دوـجو  هب  اـهنآ  ناراداوـه 

هدومن سیسأت  ار  شیوخ  تموکح  روهظ ، زا  لبق  یتدم  ترضح  نآ  یناریا  نارای  هک  دش ... دهاوخ  لیکشت  نمی  ناریا و  رد  جع ) ) يدهم
ود نایناریا  نیب  رد  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  شیپ  ینامز  كدـنا  دـندرگیم . زوریپ  نآ  رد  ماجنارـس  هک  دـنوشیم  ینـالوط  یگنج  ریگرد  و 

شقن نت  ود  نیا  يربهر  تحت  نایناریا  هدـش و  رهاظ  یماظن  ربهر  حـلاص  نب  بیعـش  یـسایس و  ربهر  یناسارخ ، دیـس  ناونع  اب  تیـصخش 
. درک دنهاوخ  افیا  ترضح  نآ  روهظ  تکرح  رد  ار  یمهم 

( مود تمسق  ) خساپ

رد هک  یسایس  ءالخ  هب  ندیشخب  ناماس  رد  ناشیا  ارهاظ  هدوب و  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هام  دنچ  نانآ  بالقنا  مایق و  يو ، ینمی  نارای  اما 
نیا رد  دهدیم . خر  هنیدم  هکم و  مرح  ود  نایم  هک  تسا  ياهثداح  روهظ  ياههناشن  هلمج  زا  دیامنیم . يراکمه  دیآیم  دوجو  هب  زاجح 

هام رد 23  وا  مان  هب  هک  تسا  ینامـسآ  يادن  نآ ، هناشن  نیرتگرزب  دیاش  هدـش و  راکـشآ  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  ياههناشن  ماگنه 
. دیامنیم رارقرب  طابترا  دوخ  نارای  زا  یخرب  اب  يرـس  روط  هب  جع ) ) يدـهم ترـضح  ینامـسآ  يادـن  نیا  زا  سپ  دوشیم  هدینـش  ناضمر 
. دریگیم ياج  اهلد  رد  شتبحم  هتـشگ و  ناگمه  دزنابز  يو  ماـن  هدـمآ و  ناـیم  هب  رایـسب  نخـس  یتیگ  رـسارس  رد  راوگرزب  نآ  هراـبرد 
ره هب  هتشگ و  هنیدم  دراو  یهاپس  ورنیازا  دنرادرب  نایم  زا  هتفای و  ار  يو  ات  دنـشوکیم  هدش و  كانمیب  ترـضح  نآ  روضح  زا  نانمـشد 

هتفرگ سامت  هکم  رد  دوخ  نارای  زا  یخرب  اب  ترضح  نآ  دنزادنایم  نادنز  هب  ای  هتشک و  ای  ریگتسد و  ار  وا  هتفای  تسد  هک  یمـشاه  درم 
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هکم رب  يریگرد  زا  سپ  دنکیم و  زاغآ  یکم  فیرـش  مرح  زا  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  مرحم  مهد  بش  رد  ار  شیوخ  مایق  هک  نیا  ات 
ایند للم  دنکیم و  غالبا  ناهج  مامت  هب  فلتخم  ياهنابز  هب  ار  دوخ  مایپ  جع ) ) يدهم ترضح  مرحم  مهد  زور  حبـص  رد  دباییم . طلـست 

(ص) لوسر ترـضح  شایمارگ  دـج  هک  ياهزجعم  ات  دـنام  دـهاوخ  یقاب  هکم  رد  هک  درادیم  مـالعا  هدرک ، توعد  شیوخ  يراـی  هب  ار 
هکم یهار  ترـضح  نآ  تکرح  نتـسکش  مهرد  يارب  هک  تسا  نیمز  هب  ینایفـس  نایرکـشل  نتفر  ورف  نآ  دوـش و  قـقحم  هدوـمرف  هدـعو 

راپـسهر هکم  زا  تسا  نت  رازه  يدـنا  هد و  زا  لکـشتم  هک  دوخ  هاپـس  اـب  هزجعم  نیا  زا  سپ  ترـضح  نآ  (. 8) ددنویپب عوقو  هب  دـنوشیم 
حتف هنیدم  هکم و  مرح  ود  يزاسدازآ  اب  هاگنآ  هتخاس  دازآ  ار  هنیدم  اجنآ ، رد  رقتـسم  نمـشد  ياهورین  اب  يدربن  زا  سپ  دوشیم و  هنیدم 

ياههدوت ناریا و  هاپـس  اب  اجنآ  رد  دوشیم و  ناریا  بونج  یهار  زاجح  رب  يزوریپ  زا  سپ  يو  دـباییم . همتاخ  هقطنم  رب  طلـست  زاـجح و 
رد نمـشد  ياوق  اب  رگیدـکی  یمزرمه  اب  هدرک و  تعیب  وا  اب  نانآ  دروخیمرب . حـلاص  نب  بیعـش  یناسارخ و  يربهر  هب  ناـماس  نآ  مدرم 

عاضواو هدیدرگ  قارع  دراو  جع ) ) ماما سپـس  دـنباییم . تسد  يراکـشآ  گرزب و  يزوریپ  هب  ماجنارـس  هک  دـنزادرپیم  راکیپ  هب  هرـصب 
لتق هب  هداد و  تسکـش  ار  اهنآ  شروش  ددـعتم  ياههورگ  ینایفـس و  ياهورین  يایاقب  اب  يریگرد  اب  دـنکیم و  يزاسکاپ  ار  اـجنآ  یلخاد 

ياـهروشک قارع و  ناریا ، ، زاـجح نمی ، ناسنیدـب  دـهدیم و  رارق  دوخ  تختیاـپ  ار  هفوک  تموکح و  زکرم  ار  قارع  هاـگنآ  دـناسریم .
ره رد  هک  دریذپیم  تروص  نایدوهی  ناکرت و  اب  ییاهگنج  نآ  زا  دعب  دیآیمرد . ترـضح  نآ  ییاورنامرف  تحت  هچراپکی  سرافجیلخ 

هاگان یلو  دننکیم  گنج  نالعا  ترضح  اب  هدش و  نارگن  تخـس  عیاقو  نیا  زا  یحیـسم  نایبرغ  تسا . جع ) ) ترـضح نآ  زا  يزوریپ  ود 
رارق باطخ  دروم  ار  نایحیسم  هژیو  هب  ناهج و  شیوخ  نانخـس  اب  هدمآ و  دورف  فیرـش  سدق  هب  نامـسآ  زا  (ع ) حیـسم یـسیع  ترـضح 

دهاوخ یحیـسم  ياهتلم  ناناملـسم و  يداش  بجوم  هک  تسا  ياهناشن  تمالع و  ناهج  يارب  (ع ) یـسیع ترـضح  ندمآ  دورف  دهدیم .
لاس تفه  تدم  هب  یحلص  دادرارق  هدومن و  تطاسو  اهیبرغ  و  (ع ) يدهم ترضح  نایم  (ع ) حیسم ترـضح  هک  دسریم  رظن  هب  دیدرگ .

هب کیدزن  اب  یناهگان  موجه  کی  رد  نایمور  اذـل  دننکـشیم ، ار  حلـص  نامیپ  لاس  ود  زا  دـعب  اهیبرغ  اما  دوشیم . هتـسب  فرط  ود  نایم 
عضوم (ع ) حیسم ترضح  هتفرگ و  رارق  اهنآ  يورایور  مالسا  ياهورین  دنروآیم . شروی  نیطـسلف  ماش و  نیمزرـس  هب  زابرـس  نویلیم  کی 
زوریپ ناناملـسم  گـنج  نیارد  دراذـگیم . زاـمن  سدـق  رد  يو  رـس  تشپ  هتـشاد و  مـالعا  جـع ) ) يدـهم ترـضح  اـب  گـنهامه  ار  دوخ 

هدومن و تلحر  (ع ) حیسم ترضح  ناماس ، نآ  مدرم  رتشیب  ندروآ  مالسا  حتفزا و  سپ  ددرگیم . حتف  ماما  طسوت  برغ  سپـس  دنوشیم .
میرم شرداـم  تفاـبتسد  هـک  ياهچراـپ  اـب  ار  وا  كاـپ  رکیپ  سپـس  دـنراذگیم . زاـمن  وا  رکیپ  رب  ناناملـسم  و  جـع ) ) يدـهم ترــضح 

( جع ) يدهم ترـضح  تاحوتف  نیا  زا  سپ  دراپـسیم . كاخ  هب  سدق  رد  شردام  فیرـش  رازم  راوج  رد  هدومن و  نفک  تسا  (ع ) هقیدص
یگدنز ییافوکش  ندیشخب و  یلاعت  يارب  دنکیم و  مادقا  ناهج  للم  نایم  رد  نوگانوگ و  داعبا  رد  یهلا  فادها  هب  ندیشخب  ققحت  يارب 

مدرم ییایند  ینید و  یهاگآ  حطـس  ندرب  الاب  شناد و  گنهرف و  شرتسگ  تهج  هدومن و  مایق  ناـگمه  هاـفر  يرگناوت و  ققحت  يداـم و 
يانعم هب  لجد  هشیر  زا  لاجد  فلا ) تسا . ینایفس  لاجد و  مان  هب  ینایرج  ای  دارفا  ندش  ادیپ  روهظ  مهم  مئالع  زا  رگید  یکی  دشوکیم .
جورخ (ع ) يدـهم مایق  زا  شیپ  نامزلارخآ و  رد  هک  تسا  يدرف  لاجد  دوشیم  هدافتـسا  رابخا  رهاظ  زا  هچنآ  ساـسا  رب  تسا و  وگغورد 

ترـضح تسد  هب  ماجنارـس  دـبیرفیم و  ار  مدرم  زا  ياـیز  عـمج  زیگناتفگـش  ياـهراک  ماـجنا  اـب  تـسا و  يداـع  ریغ  ناـسنا  دـنکیم و 
يداحلا نایرج  رکفت و  کی  ای  دشابیم  اهیگژیو  نآ  اب  دـحاو  صخـش  لاجد  ایآ  هکنیا  و  دـسریم . تکاله  هب  ماش  هقطنم  رد  (ع ) یـسیع

یب چوپ و  ياعدا  اب  هک  یـسک  ره  هکلب  تسین  ینیعم  صخـش  مان  لاجد  - 1 دراد . دوجو  ددـعتم  فلتخم و  تالامتحا  دروم  نیا  رد  تسا 
(ص) مرکا ربماـیپ  تسا . هدافتـسا  لـباق  هتکن  نیا  زین  ثیداـحا  زا  تسا و  لاـجد  دـشاب  هتـشاد  مدرم  بیرف  رد  یعـس  يرگ  هلیح  ساـسا و 
اپ رب  تمایق  یبن ؛ انا  لوقی  مهلک  اباذک  نوتـس  جرخی  یتح  يدهملا  جرخی  يدلو و ال  نم  يدهملا  جرخی  یتح  هعاسلا  موقتال  : » دیامرفیم

« دـنک جورخ  وـگغورد  تصــش  هـک  یتـقو  اـت  دـنکیمن  ماـیق  (ع ) يدـهم دـنک و  روـهظ  منادـنزرفزا  (ع ) يدـهم هـک  یتـقو  اـت  دوـشیمن 
جورخ لاجد  داتفه  زا  شیب  لاـجد  جورخ  زا  شیپ  :) هک تسا  هدـش  لـقن  ربماـیپ  زا  رگید  یتیاور  رد  و  ص 209 ) دلج 52 ، راونالاراحب ، )
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یعقاو لاجد  تسا و  عونتم  ددـعتم و  اهلاجد  هک  تفگ  ناوتیم  تاـیاور  هب  هجوت  اـب  ص 200 ) دلج 14 ، لامعلا ، لزنک  ( ) درک دـهاوخ 
اب یعامتجا  ياههدیدپ  رد  هک  يرگهلیح  دایـش و  دارفا  هک  رگید  ياهلاجد  تسا و  هدش  دصق  ینیعم  صخـش  نآ  زا  تیاور  رد  هک  نامه 
؛  دراد هرطیـس  ناـهج  هـمه  رب  هـک  تـسا  يداـم  گـنهرف  یناـهج و  رفک  زا  هیاـنک  لاـجد  - 2 دـنراد . مدرم  بیرف  رد  یعـس  ندـش  رهاـظ 
ات دـنزاسیم  شیوخ  بوعرم  دـنبیرفیم و  عون  هب  ار  ناناملـسم  دنتـسه و  يوق  یتعنـص  يدام و  تردـق  ظاحل  زا  هک  يرکتبم  ياهروشک 

یتعنـص و هرطیـس  اب  یناهج  رابکتـسا  اـصوصخ  رکتبم  ياهروشکدـننکیم  یقلت  هتخاـب  دوخ  اـهنآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناناملـسم  هک  اـجنآ 
ترـضح بالقنا  رد  ماـنب  ياهتیـصخش  زا  ینایفـس  ب )  دـنراد . مدرم  بیرف  رد  یعـس  دـشکیم و  رـس  ملاـع  ياـج  همه  دوخ  تفرـشیپ 

یمتح ياههدـعو  زا  ینایفـس  جورخ  تاـیاور  حیرـصت  هباـنب  دوریم و  رامـش  هب  ترـضح  نآ  تخـسرس  نانمـشد  زا  تـسا و  (ع ) يدـهم
دشابیم و یعطق  دنوادخ  بناج  زا  زین  ینایفـس  رما  تسا و  یمتحدنوادخ  يوس  زا  مئاق  رما  : » دیامرفیم نیدباعلانیز  ماما  تسا  دـنوادخ 

نیب ص 115 ) یناروـک ، یلع  روـهظ  رـصع  باـتک  زا  لـقن  ، 182 ، 53 راونـالاراحب ، « ) ینایفـس گرم  زا  سپ  رگم  دـنکیمن  روـهظ  مئاـق 
نایفسوبا رابت  زا  يو  هکارچ  تسا  نایفسوبا  اب  نتشاد  تبسن  رطاخ  هب  ینایفس  هب  وا  هیمـست  هجو  هک  تسا  رظن  قافتا  یمالـسا  نادنمـشناد 

يربهر هکیلاح  رد  ینایفـس  . تسا یبرغ  ینایفـس  یـسایس  شیارگ  گـنهرف و  تاـیاور ، قبط  و  ص 116 ) باتک ، نامه  . ) دـیآیم رامـشب 
ص 278، یسوط ، تبیغ  . ) دروآیم يور  نایمور  نیمزرـس  زا  دراد و  ندرگ  رب  بیلـص  ینارـصن  صخـش  دننام  دراد  هدهع  هب  ار  یهورگ 

لها هب  تبـسن  درف  نیرتزوت  هنیک  زا  تسا و  نایفـسوبا  راـبت  زا  ینایفـس  تاـیاور  هک  نیا  هصـالخ  ص 118 ) روهظ ، رـصع  باتک  زا  لـقن 
هس رد  نشخ و  رایسب  وا  شبنج  دوشیم و  جراخ  جع ) ) ماما روهظ  زا  لبق  تسا  وا  یماشآ  نوخ  هناشن  هک  خرس  مچرپ  اب  دشابیم  (ع ) تیب

، دشابیم زاجح  قارع و  هب  موجه  هک  ینایفس  شبنج  مود  هلحرم  دشکیم  لوط  هام  شـش  هک  هطلـس  تیبثت  هلحرم  دریگیم . ماجنا  هلحرم 
سدق لیئارسا و  ماش و  نیمزرس  زا  دوخ  تافرصتم  ظفح  تاهج  (ع ) يدهم ترضح  هاپس  كرحت  ربارب  رد  عافد  نآ  شبنج  موس  هلحرم  و 

-1 تسا : هدـش  هدرب  مان  زین  رگید  تمالع  دـنچ  زا  تمالع  ود  نیا  رانک  رد  دـماجنایم . لوط  هب  هام   15 ماجنا ات  زاـغآ  زا  وا  جورخ  و  و ...
. تسا نیمز  رد  ینایفس  رکشل  نتفر  ورف  نآ  زا  دارم  تسا و  هنیدم  هکم و  نیب  نیمزرس  ءادیب  نتفر و  ورف  ینعی ، فسخ ؛  ءادیب : رد  فسخ 
هب نوچ  دـنکیم و  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  يو  هاپـس  دـنکیم . جورخ  ینایفـس  جـع ) ) يدـهم ام ، مئاـق  روهظ  هناتـسآ  رد  دومرف : (ع ) یلع

: ینامی جورخ  - 2 ص427 .) یتریصب ، پاچ  يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  ، ) دربیم ورف  نیمز  ماک  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دنـسریم  ءادیب  نیمزرس 
ینامی ینایفـس و  یناسارخ و  مایق  دومرف : (ع ) قداص ماما  دنکیم . توعد  لدـع  قح و  هب  ار  مدرم  هدرک و  مایق  هک  نمی  زا  تسا  يرادرس 

، هبیغلاباتک ، ) دنکیمن تیاده  قح و  هب  توعد  ینامی  مچرپ  هزادنا  هب  یمچرپ  چیه  نایم  نیا  رد  دوب و  دهاوخ  زور  کی  لاس و  کی  رد 
: دومرف (ع ) رقاب ماما  كاپ . ناسنا  ینعی ، هیکز ؛ سفن  هیکز : سفن  لتق  - 3 دنکیم . قح  هب  توعد  زین  یناسارخ  ارهاظ  ص 252 .) ینامعن ،

هحیص - 4 ص 374 .) ج 2 ، داـشرالا ، «، ) تسین هلـصاف  زورهنابـش  هدزناـپ  زا  شیب  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  و  جـع ) ) يدـهم روـهظ  نیب  »
ادن ار  مئاق  مان  نامسآ  زا  ياهدننک  ادن  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  دوشیم . هدینش  نامسآ  زا  روهظ  هناتسآ  رد  هک  تسا  ییادص  ارهاظ  ینامسآ :

ترـضح نآ  صاخ  نارای  دادعت  هرابرد  ص 252 .) ینامعن ، هبیغلا ، باتک  ، ) دونـشیم ار  نآ  تسا  برغ  قرـش و  رد  هک  ره  سپ  دـنکیم 
نایم رد  دنیآیم  درگ  نیـشیپ  هدعو  نودب  رفن  يدناو  دصیـس  ادخ ، هب  دنگوس  دومرف : (ع ) رقاب ماما  هک : نیا  دننام  تسا  هدش  دراو  یتایلک 

تدابع یسانشادخ ، تایاور  زا  یخرب  قبط  زین  ترضح  نارای  ياهیگژیو  هرابرد  ص 223 .) ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) تسا نز  هاجنپ  نانآ 
مئالع نیرتمهم  زا  - 5 تسا . هدش  هدرمـش  نانآ  تافـص  زا  طابـضنا  مظن و  یتسیزهداس و  دهز و  راثیا ، يربنامرف ، تعاجـش ، یگدـنب ، و 

یلک ناونع  نیمه  هب  تایاور  یضعب  رد  دروخیم و  مشچ  هب  رایسب  تایاور  رد  هناشن  نیا  تسا : ناهج  رد  روج  ملظ و  ندش  ریگارف  روهظ 
دعب ًالدع  اطـسق و  ضرالا  هب  هّللا  المی  هدمآ : هدـش  لقن  نوگانوگ  ياهدنـس  اب  هک  یفورعم  تایاور  رد  هک  نانچ  هتفرگ ، رارق  هراشا  دروم 
هدـش رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  ، دزاسیم داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  (ع ) يدـهم روهظ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  اروج ؛  املظ و  تئلم  اـم 
ةرثک يروهظ  ۀمالع  هدش : لقن  (ع ) يدـهم ترـضح  زا  ای  ص 264 .) ج14 ، لاـمعلا ، لزنک  107 و  ج 4 ، دواد ،» یبا  ننــس  «، )» M} دشاب
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ص ج 51 ، راونـالاراحب ، «، ) M} تسا اـهبوشآو  اـههنتف  جرم و  جره و  ندـش  داـیز  نم  ندـش  راکـشآ  هناـشن  نتفلا ؛ ... جرملا و  جرهلا و 
شیب مک و  هانگ  داسف و  هتبلا  تسا . نیمز  يور  روج  ملظ و  ندـش  ریگارف  زا  یعون  عقاو  رد  مدرم ، نایم  رد  اهداسف  نیا  ندـش  دایز  (. 320

، يرهطم دیهش  دباییم . هبلغ  اهشزرا  رب  اهشزرادض  اهیبوخ ، رب  اهيدب  هک  ياهنوگ  هب  تسا  نآ  ندش  ریگارف  مهم  هدوب ، مدرم  نایم  رد 
دوخ راک  تیاهن  هب  دیعس  یقـش و  زا  کی  ره  هکنیا  رگم  دریذپیمن  ققحت  (ع )) يدهم مایق   ) رما نیا  دروآیم . قودص  خیـش  زا  ار  یتیاور 

رد يدیعس  هک  تسین  نیا  رد  نخس  دنسرب . دوخ  راک  تیاهن  هب  مادک  ره  ایقشا  هورگ  ءادعـس و  هورگ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  سپ  دسرب .
ملظ و شرتسگ  و  ص 57 و 58 .) يرهطم ، داتسا  دیهش  يدهم ، بالقنا  مایق و  ، ) دنسرب تواقـش  هجرد  اهتنم  هب  ءایقـشا  طقف  دشابن و  راک 

رـشب هک  تسین  انعم  نیا  اب  مزالم  نینچ  مه  تشاد و  دهاوخن  دوجو  يزیتسملظ  یحلاص و  هک  تسین  انعم  نیدـب  نآ  ندـش  ریگارف  داسف و 
لدـع هب  ندیـسر  یجنم و  لاـبند  دـشاب  هک  ياهلحن  ره  زا  رـشب  هکنیا  قوف و  تاحیـضوت  هب  هجوـت  اـب  ددرگیمن . رب  داـسف  ملظ و  زا  رگید 
هدـنیآ رد  هدـش  شریگنماد  هک  ضیعبت  داـسف و  ملظ و  هب  هجوـت  اـب  يرـشب  ناـهج  هک  دـهدیم  ار  دـیون  نـیا  تـسا . شیاـسآ  شمارآو و 

زا دشابیم و  یقرت  رد  زورب  هب  زور  رـشب  فراعم  لوقع و  دشر  نآ  رب  هفاضا  و  دشاب . یهلا  ترطف  اب  قفاوم  لآهدـیا و  تموکح  راتـساوخ 
هک تسا  ياهدـشمگ  يوس  هب  رـشب  ریـس  نیاربانب  دـناهداد . سپ  عماوج  درک  هارادا  رد  ار  دوخ  ناحتما  فلتخم  ياهمسا  بتاـکم و  یفرط 

شراـظتنا رد  رـشب  هک  تسا  (ع ) يدـهم ناـمه  هدـشمگ  فسوی  نیا  دـشاب و  ناـنآ  ياـهمخز  رب  یمهرم  دوـخ  ياحیـسم  سفن  اـب  دـناوتب 
زین ندمآ  عقوم  و  تسا . ییاهدیما  اهربخ و  اهلد  هفیحـص  نیوکت و  بتک  رد  مه  یهلا و  عیرـشت  بتک  رد  مه  وا  ندـمآ  هب  هک  دـشابیم .
هدش هداد  هدعو  یهلا  هناشن  نیا  ربارب  رد  اهناسنا  مامت  دیوگیم  تایاور  و  دسریم . برغ  قرش و  زا  نایناهج  شوگ  هب  نامسآ  رد  شربخ 
ربارب رد  هک  میتسرفیم  ورف  اهنآ  رب  ياهزجعم  نامسآ  زا  میهاوخب  رگا  . » تسا دنوادخ  هتفگ  نیا  ریسفت  هک  اریز  دنروآیم  دورف  میلست  رس 

ات دنیآیم  نوریب  ناشیاههناخ  زا  هدمآرد و  دایرف  هلان و  هب  ینامـسآ  هحیـص  نیا  زا  مدرم  هیآ 4 .) ارعش ، هروس  « ) دندروآ دورف  میلـست  نآ 
. دنکیم توعد  (ع ) يدهم ماما  زا  يوریپ  هب  يزیرنوخ و  يریگرد و  رفک و  ملظ و  زا  يراددوخ  هب  ار  مدرم  ادـن  نآ  تسا ! ربخ  هچ  دـننیبب 

شملع طقف  هک  تسا  يدراوم  ءزج  تسین و  مولعم  زین  (ع ) ماما صخـش  یتح  سک  چیه  يارب  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  نامز  مالک  هصالخ 
هدـش هسیاقم  تمایق  عوقو  نامز  اب  ترـضح  روهظ  نامز  ام  تایاور  رد  میراد ، يددـعتم  تایاور  انعم  نیا  رد  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  دزن 

زین ترضح  روهظ  نامز  ملع  تسا ، الع -  لج و  قح -  ترضح  رایتخا  رد  ارـصحنم  تمایق  عوقو  نامز  ملع  هک  هنوگ  نامه  ینعی ، تسا ؛
ماما زا  ار  تیاور  نیاهباشم  (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زا  لقن  هب  ص 107  ج 2 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ، ) تسا لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  ارصحنم 

نییعت ترـضح  روضح  يارب  ینامز  درادن ، قح  یـسک  نیاربانب  دییامرف .) هظحالم  ص 137  ج 2 ، یجیهال ، فیرش  ریـسفت  رد  (ع ) قداص
ام تسا ؛ هفیظو  تخانش  مهم  دوشیم . تسرد  هجوم  دارفا  یخرب  هب  غورد  دانتسا  اب  تسد  نیا  زا  یتاعیاش  یهاگ  زا  ره  هنافسأتم  اما  دنک ،

؟ میـشاب هدرک  کمک  ماما  روهظ  نامهم  ندش  رتکیدزن  هب  مینکب  هچ  و  مینک ؟ لمع  تبیغ  نامز  رد  دوخ  هفیظو  هب  میناوتب  هک  مینکب  هچ 
ار تبیغ  نامز  رد  هفیظو  ام  تایاور  میـشاب ؟ ترـضح  نآ  ناروای  نارای و  ءزج  زین  ام  درک ، روهظ  اـم  ناـمز  رد  ماـما  رگا  هک  مینکب  هچ  و 
هب جرف  راظتنا  زا  تایاوررد  دـشاب . هارمه  حالـص  تفع و  عرو و  اب  دـیاب  امتح  راـظتنا  نیا  یجنم . راـظتنا  جرف و  راـظتنا  دـناهدومرف ، نیعم 

ۀعیشلاو ، 644 صـص 647 -  قودص ، خیـش  ۀقنلا ، مامت  نیدلالامک و  ، ) تسا هدـش  هدرب  مان  تبیغ  نامز  رد  نمؤم  تدابع  نیرترب  ناونع 
(. هیمالسالا بتکلاراد  صص 200 و 201 ، ج 1، یفجنلا ، یسیطلا  اضردمحم  هعجرلاو ،

( موس تمسق  ) خساپ

هنیمز نیا  دـنراد . هراشا  زین  هتکن  نیا  هب  ام  تایاور  تسین و  رـسیم  زین  ترـضح  روهظ  دوشن ، هدامآ  روهظ  مایق و  هنیمز  ات  هک  تسا  نشور 
بلق هت  زا  ناوارف -  ياعد  اب  ایناث  دوخ و  یهلا  هفیظو  يافیا  رد  اهنآ  ینامیپمه  نایعیش و  هنادنسپادخ  اج و  هب  تسرد و  ياهرادرک  اب  ًالوا 
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رد هعلاطم  يارب  ص 350 و 351 .) یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یناهفصا ، يدیق  داوج  يدهملا ، هفیحص  ، ) دوشیم لصاح  تین -  صولخاب  و 
ماما روهظ  مئالع  عیشت 2 - رشن  رورپتداعس ، یلع  رون ، روهظ  - 1 دـینک : هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  نآ  ياه  هناشن  نامز و  ماما  روهظ  هنیمز 
مظاک روهظ ، اـت  تدـالو  زا  رینم 4 - رـشن  یندـم ، تاداس  روهظ ، ياـههناشن  یفحـص 3 - تاراشتنا  ینادمه ، نیـسح  دمحم  جـع ،) ) نامز

دصکی روپدـمحم 7 - نامز ، ماما  همانباتک  يداهلا 6 - تاراشتنا  یبرک ، روهظ ، اـت  تدـالو  زا  قافآ 5 - رـشن  ینودـیرف ، همجرت : ینیوزق ،
هـمجرت ج 52 دوـعوم ، يدـهم  یفاـص 9 - هّللا  تـیآ  رثـالا ،  بـختنم  هـمجرت  ینارهت 8 - یلاـجر  ناـمز ، ماـما  نوماریپ  خـساپ  شـسرپ و 

ماما یفاص 11 - هّللا  فطل  نامز ، ماـما  هب  ناـهج  یگتـسباو  هیمالـسالا 10 - بتکلاراد  یناود ، یلع  همجرت  یـسلجم ، همالع  راونـالاراحب ،
ۀیافک لیعامـسا ، دیـس  يرون ، یـسربط  اـهتشونیپ 1 . یملع  یلع  دـمحم  روـهظ ، مئـالع  یناود 12 - یلع  نارگید ،  راــتفگ  رد  ناــمز 

تامالع رد  متفه  لصف  موصعم ، هدراهچ  یگدـنز  لامالا  یهتنم  یمق ، سابع  خیـش  405 و  ص 400 -  ج 3 ، هیمالسا ، هیملع  نیدحوملا ،
ۀیافک . 2 یمالـسا ص 128 . گنهرف  رـشن و  رتفد  برغم ، دیـشروخ  اضر ، دـمحم  یمیکح  1132 و  ص 1135 -  اـج ، یب  اـت ، یب  روهظ ،

زا ریغ  هیکز  سفن  نیا  ًارهاظ  . 4 ص 422 . ج 3 ، نیدحوملا ، ۀیافک ، . 3 . 1136 لامالا ص 1135 -  یهتنم  415 و  ص 405 -  نیدحوملا ،
، دوعوم يدـهم  راونالا ، راحب  همجرت  . 5 دوـشیم . دیهـش  ماـقم  نکر و  نیب  هدـش و  رکذ  یمتح  تاـمالع  رد  هک  تسا  ياهیکز  سفن  نآ 

یم هداد  قیبطت  نایبرغ  رب  تاـیاور  رد  ناـکرت  نامه 7 . . 6 . 865 هیمالـسالا ص 863 -  بتکلا  راد  یناود ، یلع  همجرت  یـسلجم ، همالع 
نامه ناشیا ، جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  لـیلد  تسین . روهظ  یمتح  مئـالع  ءزج  خـیراوت  نیا  دـش  هداد  حیـضوت  شیپ  رد  هکناـنچ  . 8 دنوش .

تلادع ایحا و  ار  قح  شیوخ ، روهظ  اب  ترـضح  نآ  اریز ، تسا ؛ هدش  هداهن  ام  همه  ترطف  رد  هک  تسا  ییوجتقیقح  یهاوخ و  تلادع 
نآ هب  لین  هنشت  رشب  هک  تساییاهنامرآ  هب  ندیسر  ناشیا ، رتعیرس  رتدوز و  روهظ  يارب  اعد  تخاس . دهاوخ  رقتسم  مکاح و  هعماج  رد  ار 

يداقتعا راظتنا  دباییم ، مّسجت  صاخ  يرادرک  بلاق  رد  رظتنم ، ناسنا  یگدنز  رد  هک  لمع ، هب  روراب  تسا  يرواب  راظتنا ؛ اّما  تسا . هدوب 
؛  اهزمحالامعالا لـضفا  دـیامرفیم : (ص ) مرکا لوسر  دـنکیم . باـجیا  راـظتنا  گـنهرف  هک  هچنآ  هب  ندرک  لـمع  لـمع ، ورگ  رد  تسا 

نیدــلا باهـــش  هللاۀــیآ  حیحـــصت  همدــقم و  یحیرط ، نیدـــلا  رخف  نــیرحبلا  عــمجم  ، ) M} تساـهنآ نیرتتخــس  اـهلمع ، نـیرترب 
،M} تسا جرف  راـظتنا  اـهلمع ، نیرترب  جرفلا ؛  راـظتنا  یتـما ، لاـمعا  لـضفا  دـناهدومرف : رگید  ياـج  رد  و  ص 297 .) هر ،) ) یفجنیـشعرم

فـشک دوشیم . بوسحم  یعرـش  فیلاـکت  نیرتراوشد  زا  راـظتنا  هک  تسا  نآ  تیاور  ود  اـی  همدـقم و  ود  نیا  هجیتـن  (. ص 57 ناـمه ، )
لیبس یف  همدب  طحـشتملاک  انرمال  رظتنملا  دیامرفیم : (ع ) یلع دنکیم . رتناسآ  ار  نارظتنم  شاداپ  تمظع  ییارچ  مضه  راظتنا »  » یگژیو

هشیمه یگدامآ  ص 123 .) ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) M} دـشاب هدـیتلغ  دوخ  نوخ  هب  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  ناسب  ام  رما  رظتنم  هللا ؛ 
، دـهاوخیم نیـشیپ  یگداـمآ  نتـشاد ، رـس  رد  ار  جـع ) ) يدـهم روهظ  ماـیق و  راـظتنا  نارظتنم ، یعطق  هفیظو  تسا و  راـظتنا  یلـصا  رهوج 

قیدـص یعقاو و  وریپ  دـشاب ؛ هتـسارآ  ییاـسراپ  اوقت و  تلادـع ، روـیز  هب  دـیاب  رظتنم  درف  اوـقت : تلادـع و  هب  یگتـسارآ  1 ـ رد : یگداـمآ 
جوا فیصوت  رد  (ص ) ادخ لوسر  دهد . رارق  دوخ  یلمع  يوگلا  ار  بانج  نآ  بتکم  راتفر و  هک  تسا  یـسک  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح 

، اضغلا رمج  یلع  صباقلاک  وا  ءاملظلا ، ۀلیللا  یف  داتقلا  طرخ  نم  هنید  یلع  ۀیقب  ّدشا  مهدحال  دیامرفیمیدهم : نارظتنم  نیدت  تدهاجم و 
ای کیرات  بش  رد  یلاخ  تسد  اب  راخ  تخرد  ندـنک  تسوپ  رجز  رب  هک  یـسک  زا  شیب  ناشیا  زا  کیره  یجدـلا ... ؛  حـیباصم  کـئلوا 
هک یتسار  هب  دزرویم ، يرادیاپ  تماقتـسا و  دوخ  يرادـنید  رد  دـنکیم  ربص  تسدـفک  رد  غات  تخرد  بوچ  نازوس  شتآ  يرادـهاگن 

ياورپ تیاعر  یـصاعم و  زا  بانتجا  اب  دناوتب  يدرف  رگا  ج 52،ص 124 .) راونالاراحب ، ،) M} دنایناملظ ياهبش  رد  تیاده  غارچ  نانآ 
دوخ دوجو  رد  ار  یقـالخا  تاـیح  ناـکرا  دوخ ، یناـسفن  ياوق  ناـیم  رد  لداـعت  داـجیا  اـب  دروآ و  دـیدپ  دوخ  رد  ار  تلادـع  هکلم  یهلا ،

يدیحوت ندمت  نیون  طیارـش  اب  ار  نتـشیوخ  تسا ، قلطم  بان و  لدع  رارقتـسا  رـصع  هک  روهظ  رـصع  رد  دـناوتیم  هاگنآ  دزاس ، هنیداهن 
هجوت اب  اریز ، دزاس ؛ هشیپ  ملح  ربص و  دزروب و  تماقتـسا  دیاب  رظتنم  درف  يرادیاپ : يرابدرب و  هب  یگتـسارآ  2 ـ دزاس . گنهامه  يودهم 

ج 2، یسربطلا ، جاجتحالاو  ص 318  دیفم ، داشرالا  ثیدح 1 ، ب 23 ، ج 1 ، نیدـلا ، لامکا  اگن : ، ) روهظ رـصع  زا  یخیرات  شرازگ  هب 
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رد يرادیاپ  تمواقم و  هک  دوشیم ، دراو  دوعوم  يدـهم  قیدـص  صلخم و  نارظتنم  رب  یفـصولا  دـیاز  راشف  روهظ  نارود  رد  ص 318 .)
هب (ص ) ادـخ لوسر  دـنیآ . لیانربص  يـالاب  تاـجرد  هب  اـت  دنـشوکب  دـیاب  نارظتنم  تسا . دـنمزاین  یحور  يـالاب  ناوت  هب  یطیارـش  نینچ 

: دندیسرپ باحصا  داد ، دنهاوخ  ار  امش  زا  رفن  هاجنپ  رجا  نانآ  زا  کی  ره  هب  هک  دنیآیم  یناسک  امش  زا  سپ  : » دندومرف شیوخ  باحصا 
هاجنپ نانآ  هب  ارچ  سپ  تسا ؛ هدش  لزان  میرک  نآرق  زا  یتایآ  ام  هرابرد  میدوب و  امـش  اب  نینح  دحا و  ردب ، تاوزغ  رد  ام  ادخ  لوسر  يا 

، دیرب رس  هب  طیارش  نآ  رد  امش  رگا  هک  دوب  دنهاوخ   ] راوشد سب   ] یطیارش رد  نانآ  دنتفگ : خساپ  ترـضح  دوشیم ؟ هداد  باوث  ام  ربارب 
جرفلا راظتنا  دـیامرفیم : مالـسا  یمارگ  لوسر  ور ؛ نیا  زا  ص 131 .) ج 2 ، راونالا ، راحب  ، ) تشاد دـیهاوخن  ار  نانآ  تماقتـسا  لّـمحت و 

زا يدـنمهرهب  3 ـ ص 145 .) ،ج 52 ، ناـمه ، ) M} تـسا تداـبع  تماقتـسا ، ربـص و  هارمه  نتــشاد ، جرف  هار  هـب  مـشچ  ةداـبع ؛  ربصلاـب 
رب نایدا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  نایدا  خیرات  هعلاطم  دشاب ، هتشاد  نید  زا  یحیحص  یقلت  مهف و  دیاب  رظتنم  درف  نیداینب : یـسانشنید 
ره اهنآیعرف  یلصا و  طوطخ  دنریگیم و  هلصاف  دوخ  نیتسخن  صولخ  زا  مارآ  مارآ  يدامتم ، ياهنامز  تشذگ  اب  فلتخم و  لماوع  رثا 

اهتعدـب اب  (ع ) نامز ماما  ور ، نیمه  زا  دـنوشیم ؛ ریـسفت  لیوأت و  رییغت و  لیدـبت و  فیعـض ، دـیدش و  هفاـضا ، فذـح و  یعون  هب  کـی 
یلع يوهلا  فطعی  : » دیامرفیم نانمؤم  ریما  هکنانچ  ص 338 .) ج 52 ، راحب ، ص 384 ، ج 2 ، داشرالا ، اگن : ، ) درک دهاوخ  یتخس  هزرابم 

یناـسفن ياـهاوه  دوـعوم ] يدـهم  [ ؛ يأرلا یلع  نآرقلا  اوـفطع  اذا  نآرقلا  یلع  يأرلا  فـطعی  يوـهلا و  یلع  يدـهلا  اوـفطع  اذا  يدـهلا ،
زاب نآرق  هب  ار  تایرظن  ءارآو و  دـنزاس  بلاغ  تیادـه  رب  ار  سفن  ياوه  مدرم  هک  نامز  نآ  درک ، دـهاوخ  لیدـبت  تیادـه  هب  ار  ناـمدرم 

هعیش و ناحراش  ص 361 ، ج 8 ، راونالاراحب ، خ 183 و  ۀغالبلا ، جهن  ، ) دننادرگ زاب  دوخ  يارآ  هب  ار  نآرق  هک  یماگنه  دینادرگ  دـهاوخ 
هعماج و حالصا  هار  رد  دوخ  مهس  هب  دیاب  رظتنم  درف  یبلطحالصا ؛ 4 ـ دناهتسناد .) دوعوم  يدهم  هب  رظان  ار  ترابع  نیا  ۀغالبلا  جهن  ینس 
فورعم و هب  رما  دشاب ، حلـصم  حلاص و  دیاب  زین  دوخ  تسا ، یناهج  حلـصم  رظتنم  هک  نآ  دشوکب ، يدـعت  ملظ و  عفر  تلادـع و  رارقتـسا 

دعیل دیامرفیم « : (ع ) قداص ماما  تسا . ندوب  حلصم  زرابهطقن  نیطالس  روج و  ماکحاب  اصوصخ  یعامتجا  يدرف و  هزرابم  رکنم ، زا  یهن 
، راحب ، ) M} ریت کی  دنچره  دزاس  مهارف  حالس  مئاق  ترضح  مایق  يارب  نارظتنم  امش  زا  کی  ره  امتح  امهسول ؛  مئاقلا و  جورخل  مکدحا 

دشابیمن زین  نانآ  دیؤم  تسین و  توافت  یب  روج  ياهتموکح  متـس  داسف و  ربارب  رد  جع ) ) يدهم رظتنم  يور ، ره  هب  ص 366 .) ج 52 ،
هیلو یلوتی  همایق ، لبق  هب  دتقم  وه  یتیب و  لها  مئاق  كردا  نمل  یبوط  دـیامرفیم : يدـهم  نارظتنم  فیاظو  صوصخ  رد  (ص ) مرکا ربمایپ 

هب هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  ّیلع ؛  یتما  مرکا  یتّدوم و  ّيدو و  ووذ  یئاقفر و  کئلوا  هلبق ، نم  ۀـیداهلا  ۀـمئالا  یلوتی  هودـع و  نم  أربتی  و 
اب تسا و  فلاخم  نمـشد و  وا  نمـشد  اب  تسود و  وا  تسود  اب  هکنآ  دـشاب ، وا  وریپ  زین  وا  مایق  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دـسرب و  مئاق  روضح 

،M} دنتـسه نم  دزن  رد  تما  نیرتیمارگو  نـم  ناتـسود  نیـشنمه و  ناـنیا  تـسا ، تـسود  زین  وا  زا  شیپ  رگتیادـه  ناـیاوشیپ  ناربـهر و 
رماث دیس  هتشون  سونقق ، راظتنا  رد  باتک : نآ  نوماریپ  ثحابم  یسانشيدهم و  باب  رد  مینکیم  هیـصوت  ص 130 .) ج 52 ، راونالاراحب ، )
يارب لاس 1379  رد  مق  ( هر ) ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  يوس  زا  هک  ار  هدازیلع ) يدهم  قیقحت  همجرت و  يدـیمعلا ، مشاه 

نز و رب  ره  همه  میبات  بت و  رد  تخر  رجه  رد  همه  میباوخ  هک  نک  عولط  رهم  يا  دـییامرف . هعلاطم  تسا ـ  هدیـسر  پاچ  هب  راـب  نیتسخن 
( ینیمخ ماما   ) همه میباجح  رد  میشو و  شافخ  ام  نشور و  تخر  زا  ماب 

؟ دنراد مالسلاهیلعنامز  ماما  هب  تبسن  تبیغ  رصع  رد  یفیلاکت  هچ  نینمؤم 

شسرپ

؟ دنراد مالسلاهیلعنامز  ماما  هب  تبسن  تبیغ  رصع  رد  یفیلاکت  هچ  نینمؤم 
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خساپ

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دنراد ، هدهع  رب  ینیگنس  فیاظو  کی  ره  ترضح  نآ  نایعیش  وا ، تیعقومو  ع )  ) يدهم ترـضح  دروم  رد 
جورخ رکنأ  نم  : " دومرف ص )  ) ربماـیپ هک  میناوـخیم  ّتنـس  لـها  تاـیاور  رد  ع )  ) يدـهم جورخ  ندوـب  یمتح  هب  ناـمیا   - 1 مینکیم :
دئارف یقرواپ .  } رفک هدش  لزان  ص )  ) دّمحم رب  هچنآ  هب  دوش  يدـهم  جورخ  رکنم  سک  ره  " " ؛ دّـمحم یلع  لزنأ  امب  رفک  دـقف  ّيدـهملا 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  اههنتف  رد  قح  نید  هب  کّسمتو  يروبـص  تسا ".2 -  هدیزرو  یقرواپ } ح 585 و . ... ص 334 ، ج 2 ، نیطمسلا ،
ام رما  هب  کسمتم  ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  ... " " ؛ ۀـیادهلا دـعب  هبلق  غزیملف  انمئآق ، ۀـبیغ  یف  انرمأب  کّسمت  نمل  یبوط  "

رقاب ماما  بیاغ  ماما  تیالو  هب  کّسمت   - 3 ... " دوشن . فرحنم  تیاده  یقرواپ } ص 358 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } زا دعب  وا  بلقو  هدش 
لاح هب  اشوخ  ... " همایق و" ؛ لبق  هتبیغ  یف  هب  ّمتأی  وهو  یتیب  لهأ  مئاق  كردأ  نمل  یبوط  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  (ع )

وا تبیغ  یقرواپ } ح 14 . ص 72 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 286 ؛  نیدلالامک ، یقرواپ .  } رد دنک و  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یـسک 
هک هدرک  لقن  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک ؛ لاعتم  دـنوادخ  زا  ع )  ) نامز ماما  تفرعم  بلط   - 4 ... " دنک و . ادـتقا  وا  هب  شمایق  زا  لبق 

تماما ایآ  " " ؛ ًاذإ کبـسح  لاـقف : ۀـفوکلا . نم  جرخأ  نأ  لـبق  هَّللاو ، يإ  تلق : لاـق : کـمامإ ؟ تفرع  لـه  : " دومرف نم  هب  ع )  ) رقاـب ماـما 
. موش جراخ  هفوک  زا  هکنآ  زا  لبق  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  مدرک : ضرع  ياهتخانـش ؟ یقرواپ } ح 12 . ص 185 ، ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  } ار

ّینإ ّمهّللا  : " میناوخیم ع )  ) قداص ماما  زا  دـهع  ياعد  رد  تعاطا  رب  تابثو  تعیب  دـیدجت  ماـگنه ".5 -  نیا  رد  ار  وت  تسا  سب  دومرف :
نم ینلعجا  ّمهّللا  ًادـبأ ، لوزأ  الو  اهنع  لوحأ  یقنع ال  یف  هل  ۀـعیبو  ًادـقعو  ًادـهع  یمایا  یف  تشِع  اـمو  اذـه  یموی  ۀـحیبص  یف  هل  دّدـجأ 

ص 111 ج 102 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } نیا رد  ع ])  ) يدهم ترـضح   ] وا يارب  نم  انامه  ایادخ ! راب  ... " " ؛ هنع نّیباّذلاو  هناوعأو  هراصنأ 
ار نآ  زگرهو  هتـشگنزاب  نآ  زا  هک  یتعیب  منکیم ، دـیدجت  مندرگ  رد  ار  یتعیبو  نامیپو  دـهع  مزور  یقرواپ } ص 235 . رئازلا ، حابصم   ؛

ماما اب  دهع  دیدجت  زا  نخـس  اعد  نیا  رد  ... " هدب . رارق  ترـضح  نآ  زا  نیعفادمو  ناراککمک  نارای و  زا  ارم  ایادخ ! راب  مزاسیمن . لیاز 
نع اوفنا  بایترالاو ، کّشلاو  مکایآ  : " دومرف یثیدـح  رد  ع )  ) قداـص ماـما  تالاکـشاو  تاهبـش  اـب  هلباـقم   - 6 تـسا . زور  ره  رد  دوـخ 

 . یقرواپ } دینک رود  دـیدرتو  کش  زا  ار  دوخ  " " ؛ ... مکداشرإو مکقیفوت  لئـسأ  هَّللا  نمو  اورذـحاف ، مترّذـح  دـقو  كوکـشلا ، مکـسوفن 
امش داشراو  قیفوت  نمو  دینک ، رذح  سپ  دیدش  هداد  رذح  رب  امش  دیزیهرپب ، اهکش  زاو  یقرواپ } ح 17 . ص 146 ، ج 51 ، راونألاراحب ،

" رصعلا  " هروس رد  ِتاِحلاّصلا } اُولِمَعَو   } هلمج یثیدح  رد  ع )  ) قداص ماما  نمؤم  ناردارب  يرایو  کمک  مراتساوخ ".7 -  دنوادخ  زا  ار 
ح 1. ص 214 ، ج 24 ، راونــألاراحب ، ص 656 ؛  نیدـلا ، لاـمک  یقرواـپ .  . } دـناهتخاس قبطنم  ینید  ناردارب  يراـیمهو  تاـساوم  رب  ار 

زاو هدرک  هدـناماو  ار  وا  ام  راتتـسا  تنحم  هک  دوش  ام  يارب  یمیتی  لفکتم  سکره  : " تسا هدـمآ  ع )  ) يرکـسع ماما  ریـسفت  رد  یقرواـپ }
دبعلا اهّیأ  ای  : " دیامرفیم وا  ّقح  رد  لاعتم  دنوادخ  دبای ، تیادهو  هدش  داشرا  هکنیا  ات  دـنک  راشرـس  ار  وا  هدیـسر  شتـسد  هب  هک  ام  مولع 
میرک هدـنب  يا  ... " " ؛ رـصق فلأ  فلأ  همّلع  فرح  ّلک  ددـعب  نانجلا  یف  یتکئآلم  ای  هل  اولعجا  کنم ، مرکلاب  یلوأ  انأ  یـساوملا ! میرکلا 

ج راونألاراحب ، ص 342 ؛  ع ،)  ) يرکسع ماما  هب  بوسنم  ریسفت  یقرواپ .  } هکئالم يا  مرتیلوا ، مرک  نیا  رد  وا  زا  نم  ياهدننک ! يرای  هک 
نایعدم زا  ندروخن  بیرف   - 8 ... " دـیهد . رـصق  نویلم  کی  هداد  میلعت  هک  یفرح  ره  هب  تشهب  رد  وا  يارب  نم  یقرواپ } ح 5 . ص 4 ، ، 2

، نیدلالامک یقرواپ .  } روط هبو  " " ؛ ... ّيأ نم  ّيأ  يردـیال  ۀهبتـشم ، ۀـیار  رـشعینثا  ّنفرعتلو  : " دومرف ع )  ) قداص ماما  تیودـهم  نیغورد 
صیخـشت رگیدمه  زا  هک  دش  دهاوخ  اپ  رب  هبتـشم  توعدو  مچرپ  هدزاود  متح  یقرواپ } ح 9 . ص 281 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 347 ؛ 

بوقعی نب  قاحـسا  ياهلاؤس  باوج  رد  هک  یعیقوت  رد  ع )  ) يدـهم ترـضح  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  داـیز   - 9 ... " دوشیمن . هداد 
؛  ص 483 نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  } لیجعت يارب  دایز  " " ؛ ... مکجرف کـلذ  ّنإـف  جرفلا ، لـیجعتب  ءآعدـلا  اورثکأ  : " دـناهدومرف دنداتـسرف 
زا شدنس  هب  ینیلک ؛ عزج  زا  بانتجا  تسا ".10 -  نآ  رد  امش  جرف  اریز  دینک ؛ اعد  جرف  یقرواپ } ح 10 . ص 180 ، ج 53 ، راونألاراحب ،
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ۀیاغ رمألا  اذـهل  ّنأ  دابعلا . ۀـلجعل  لجعیال  هَّللا  ّنإ  رمألا ، اذـهل  مهلاجعتـسا  نم  سانلا  کله  اّمنإ  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداـص ماـما 
دنوادخ دندش ، كاله  رما  نیا  رد  ندرک  هلجع  تهج  هب  مدرم  یقرواپ } ح 7 . ص 369 ، ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  } انامه ... " " ؛ اهیلإ یهتنی 

ع)  ) قداـص ماـما  روهظ  يارب  ندرکن  نیعم  تقو   - 11 ... " تسا . یتیاهن  رما  نیا  يارب  اریز  درک ، دـهاوخن  هلجع  ناگدـنب  هلجع  رطاـخ  هب 
{ یقرواپ ح 48 . ص 119 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، یقرواـپ .  } نـیعم تـقو  تـیب  لـها  اـم  اـنامه  " " ؛ ... ّتقونـال تـیب  لـهأ  اـّنإ  : " دوـمرف

ترـضح هلمج  نآ  زا  و  تراهط : تمـصع و  تیب  لها  یتسود  هب  یناوارف  تاـیاور  رد  ع )  ) ترـضح نتـشاد  تسود   - 12 ... " مینکیمن .
رگید وا و  تاروتـسد  زا  يوریپ  و  ع )  ) ترـضح هب  مدرم  هجوت  بلج  رد  دـناوتیم  دوـخ  هبوـن  هب  نیا  و  تسا ، هدـش  شرافـس  ع )  ) يدـهم

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  بسنو  بسح  عوضوم : دشاب . هتشاد  ییازسب  ریثأت  ناماما 

؟ تسیچ جع ) ) نامز ماما  هب  تبسن  تبیغ  رصع  رد  ام  هفیظو 

شسرپ

؟ تسیچ جع ) ) نامز ماما  هب  تبسن  تبیغ  رصع  رد  ام  هفیظو 

خساپ

يارب هک  هدـش ، لقن  یفیاظو  ترـضح  نآ  تبیغ  رـصع  رد  هیماما  بهذـم  ناوریپ  يارب  تسا  هدـمآ  یعیـش  عبانم  رد  هک  هچ  نآ  ساسا  رب 
هک تسا  نآ  تبیغ  رصع  رد  نایعیش  یلصا  تلاسر  جع )  ) رـصع ماما  تیاضر  بسک  - 1 دوشیم / يروآدای  فیاظو  نیا  زا  یخرب  هنومن ،

هتشاد ترضح  نآ  تیاضر  دییأت و  دروم  یکولس  راتفر و  هتسویپ  دنهدن و  ماجنا  جع )  ) رصع ماما  ياضر  فالخ  رب  ار  یلمع  دننک  شالت 
ینارون ماکحا  اهنامرف و  هب  لمع  رد  دنوادخ  ياضر  تسین و  یهلا  سدـقا  تاذ  ياضر  زج  يزیچ  مامه  ماما  نآ  يدونـشخ  اریز  دنـشاب ،

ْنِم هیندـُی  اَّمع  ِْبنَتجَْیل  اـِنتَّبَحَم و  نِم  ِهب  ُبَّرُقی  اـم  مُْکنِم  ٍئرما  ِّلـِکل  لَـمعَیلَف  : » دـیامرفیم هطبار  نیا  رد  جـع ) ) يدـهم ماـما  تسا / مالـسا 
هک هچ  نآ  زا  دـنک و  لـمع  دوشیم  کـیدزن  اـم  یتـسود  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  هچ  نآ  هب  دـیاب  امـش  زا  کـی  ره  { 1«;} انِطَخَس و  اِنتَهارِک 

رـصع رد  نارظتنم  رگید  هفیظو  ترـضح  نآ  هب  تفرعم  نامز و  ماـما  تخانـش  - 2 دـیامن / زیهرپ  دوشیم  ام  بضغ  يدونـشخان و  بجوم 
يارب ضیارف  نیرتبجاو  نیرتهب و  یتسرد  هب  : » دیامرفیم هرابنیا  رد  (ع ) قداص ماما  تسا . راوگرزب  ماما  نآ  يالاو  ماقم  تخانـش  تبیغ 
تفص نتخانش  نآ  زا  دعب  و  (ص ) مالسا ربمایپ  توبن  هب  تفرعم  نآ  زا  سپ  تسوا و  تیدوبع  هب  رارقا  ناحبس و  دنوادخ  تخانـش  ناسنا ،

هک دـش  هدیـسرپ  (ع ) یلع ماما  زا  یتیاور  رد  جرف  راـظتنا  - 3 { 2 «.} دـیامنیم ادـتقا  وا  هب  یتحار  یتخـس و  لاح  رد  هک  تسا  یماما  ماـن  و 
َّبحأ َّنِاف  هللا  ْحَور  ْنِم  اُوُسْأیَت  و ال  : » دـیامرفیم رگید  ياج  رد  ترـضح  نآ  جرفلا .» ُراظتنا  : » دومرف ترـضح  نآ  تسیچ ؟ لاـمعا  نیرترب 

دنوادـخ دزن  لاـمعا  نیرتهب  اریز  دـیوشن  سویأـم  یهلا  تمحر  زا  دیـشاب و  جرف  راـظتنا  رد  { 3«;} ِجَرَفلا ُراظتنا  لـجوّزع  هللا  َیِلا  ِلاـمْعَألا 
ِطاطِْـسف یف  َناـک  نَمک  َناـک  هل  ًارظتنُم  ِرمـألا  اذـه  یلع  مُکنِم  َتاـم  نَم  : » دـیامرفیم هـنیمز  نـیا  رد  (ع ) قداـص ماـما  تـسا / جرف  راـظتنا 

/ دربیمرس هب  راوگرزب  نآ  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  دریمب  لاح  نآ  رد  دشاب و  مهدزاود  ماما  روهظ  رظتنم  هک  يدرف  { 4«;} ِِمئاقلا
اعد ترـضح  نآ  نارظتنم  فیاظو  رگید  زا  ترـضح  نآ  روهظ  جرف و  رد  لیجعت  و  جـع ) ) رـصع ماما  كرابم  دوجو  ظـفح  يارب  اـعد  - 4

. تسا نسحلا »... نب  ْجـحلا  کیلول  نک  مهللا   » فورعم ياـعد  ناـمه  هطبار  نیا  رد  فیرـش  هیعدا  هلمج  زا  تسا و  ناـشیا  یتمالـس  يارب 
هقدص - 5 دومن / هدافتسا  نآ  زا  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  ترضح  نآ  دروم  رد  هیعدا  بتک  ریاس  نانجلا و  حیتافم  رد  زین  يرگید  ياهاعد 
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دای بابسا  یلو  دراد  یگتسب  یهلا  تیـشم  هدارا و  هب  راوگرزب  نآ  كرابم  دوجو  ظفح  هچ  رگ  جع ) ) نامز ماما  سدقم  دوجو  ظفح  يارب 
دنویپ ماکحتسا  يرارقرب و  نماض  ترضح  نآ  یتمالس  يارب  ندرک  اعد  تسا و  رثؤم  رما  نیا  رد  میکح  دنوادخ  تیشم  نذا و  هب  زین  هدش 

هب اههنتف  رد  هثاغتسا  دادمتـسا و  - 6 دوب / دهاوخ  دـیادش  اهيراوگان و  عفد  درف و  دوخ  یتمالـس  هیام  تسادـخ و  تجح  اب  ناسنا  يونعم 
رامیب و ینمؤم  نز  ای  درم  هاـگ  ره  : » دـیامرفیم هنیمز  نیا  رد  (ع ) یلع ماـما  دـنراد . یـصاخ  تیاـنع  نایعیـش  هب  تبـسن  همئا : ترـضح  نآ 
ام دـشاب  تکاس  وا  ینامز  ره  مییوگیم و  نیمآ  ام  دـنک  اعد  دوخ  جـیاوح  عفر  يارب  هاگ  ره  میوشیم و  نوزحم  زین  ام  دـشاب  نیگهودـنا 
[. 3 / ] ص 171 ج 2 ، یناهفـصا ، يوسوم  مراکملا ، لایکم  [. 2 / ] ص 174 ج 53 ، یسلجم ، راونالاراحب ، [. 1 { ] 5 «.} مینکیم اعد  وا  يارب 
[. 5 / ] ص 475 یناگیاپلگ ، یفاص  رثـالا ، بختنم  ص 491 و  ج 2 ، یمق ، سابع  لاـمَّالا ، یهتنم  [. 4 / ] 123 ج 52 ، یسلجم ، راونالاراحب ،

دادغب طوقس  یسوط و  نیدلاریصن  هجاوخ  عوضوم : ص 136 / ج 13 ، یسلجم ، راونالا ، راحب 

( دیئامرف هراشا  راورتیتو  هصالخ  تروصب  ًافطل  (؟ تسمادک ینونک  ساسح  طئارشو  ... هیقب ا ترضح  تبیغ  نامزرد  ناملسم  کی  یلصا  فئاظو 

شسرپ

هراشا راورتیتو  هصالخ  تروصب  ًافطل  (؟ تسمادک ینونک  ساسح  طئارـشو  ... هیقب ا ترـضح  تبیغ  نامزرد  ناملـسم  کی  یلـصا  فئاظو 
( دیئامرف

خساپ

یلک تروص  ود  هب  ار  نآ  ناوتب  دـیاش  اما  هدـمآ  بقاثلا ـ  مجنو  مراکملا  لاـیکم  لـیبقزا  فلتخم ـ  بتک  دـنچره  امـش  لاؤس  صوصخرد 
رگید ناماما  اب  ترـضح  نآ  ور  نیا  زاو  دوش  تیاعر  دیاب  راوگرزب  نآ  تماما  ظاحل  هب  یقوقح  ینعی  هماع ـ  قوقح  فلا :  درک :  میـسقت 

ترضح يالاو  ماقم  هب  تبسن  تفرعم  . 1 دنرادروخرب :  نآزا  دوخ  نامزرد  مالـسلا " مهیلع  " نیموصعم ۀمهو  هدوب  يواسم  قوقح  نیارد 
يوریپو ءادتقا  تسبردو 4 . صلاخ  تعاـطا  وا 3 . يوس  هب  توعد  لـثم  ندرک  یهاوـخریخ  ینعی  تحیـصن ، هادفانحاورا "2 . " رصع یلو 

ترـضح 8. نآ  دای  ترـضح 7 . نآ  ياضر  بلج  دـشاب 6 . یم  یماقم  هچرد  هک  ترـضح  نآ  تیعقوم  ظـفح  راوگرزب 5 . نآزا  ندوـمن 
 : تسا هطساو  ابو  میقتسم  ریغ  روط  هب  هک  تسا  قوقح  زا  يرگید  عون  ب :  دوب . ترضح  نآ  میقتـسم  قوقح  اهنیا  بلق  قلعتو  یگتـسبلد 

قوقح نارکمج 3. دجسم  لثم  ناکم ، اب  هطباررد  ترـضح  نآ  قوقح  نابعـش 2 . همین  بش  لثم  نامز  اب  هطباررد  ترـضح  نآ  قوقح  . 1
یهاگآ هک  تسا  نیا  نآ  درک و  هراشا  رخآرد  زین  مهم  هتکن  کـی  هب  دـیاب  هتبلا  عجارمو  ءاـملع  لـثم  صاخـشا ، اـب  هطباررد  ترـضح  نآ 

ماما هدش  شومارف  قوقح  باتکزا  هدافتسا  اب  ( 1 دشاب . یم  نارظتنم  ریطخ  فیاظو  زا  یکی  ینیدو  یـسایس  لئاسمو  زور  لئاسم  هب  شنیبو 
... هظفح ا" " يرهج یمیرک  ... تیآ ا جع " " نامز

. نز کی  اصوصخم  تسیچ ؟  یعقاو  رظتنم  کی  فیاظو  - 

شسرپ

. نز کی  اصوصخم  تسیچ ؟  یعقاو  رظتنم  کی  فیاظو  - 
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خساپ

رد دـننک ، یم  یلاخ  هناش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  یعامتجا و  تیلوسم  عون  ره  راب  ریز  زا  هک  يدارفا  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 
رد و  دـننک ، یم  اشامت  ار  اه  متـس  ملظ و  رگیدو  داسف  زیگنا  تقر  ياه  هنحـص  دـنا  هدارا  یب  تکاـس و  يرگ  دادـیب  داـسف و  عاونا  لـباقم 
ولج ات  دـنک  کیدزن  ار  جـع » » نامز ماما  جرف  ادـخ  ، دـنیوگ یم  هک  دـنهد  یمن  ناشن  یلمعلا  سکع  نیا  زا  شیب  ثداوح  نیا  مامت  لـباقم 

يارب هک  دهد  درارق  يدارفا  فیرد  رد  ار  رصنع  تسس  دارفا  نیا  دنک و  رواب  ار  بلطم  نیا  امـش  نادجو  منک  یمن  نامگ  دریگب  ار  دسافم 
نیا رد  هداد و  رارق  الب  رپس  ار  شیوخ  یمارگ  ناج  داهج ،  نادیم  رد  هدیشک و  ناشدوخ  تورث  لام و  هچب و  نز و  زا  تسد  نید  زا  عافد 
دننک تیدجو  ششوک  ناشدوخ  سوفن  حالصا  رد  الوا :  تبیغ : نامز  رد  ناناملسم  فیاظو  نیرتمهم  دنا . هدیشون  ار  تداهش  تبرش  هار 

ماکحا و ایناث :  دـندنبب . راک  هب  ار  نآرق  تاروتـسد  ماکحا و  دـنیامن و  لمع  ناشدوخ  يدرف  فیاـظو  هب  دـنوش  هتـسارآ  کـین  قـالخا  هب 
يداصتقا ياه  همانرب  يارجا  هطـساو  هب  دـنزاس ، ارجا  لماک  روط  هب  ناشدوخ  نیب  رد  دـننک و  جارختـسا  ار  مالـسا  یعاـمتجا  ياـه  هماـنرب 

نیناوق نتـسب  راک  هب  اب  و  دنیامن ، هزرابم  عورـشم  ریغ  ياهتورث  زکرمت  يراکیب و  رقف و  اب  دننک و  لح  ار  دوخ  يداصتقا  تالکـشم  مالـسا 
يداصتقا یعامتجا  یـسایس  ياه  همانرب  ماکحا و  هصـالخ  روط  هب  و  دـنریگب ، رودـقملا  یتح  ار  يرگ  دادـیب  ملظ و  يولج  مالـسا  ینارون 

 . دنزاس مسجم  نایناهج  شیپ  رد  المع  ار  نآ  ناشخرد  جیاتن  و  دـنیامن ،  ارجا  ناشدوخ  نیب  رد  لماک  روط  هب  ار  مالـسا  يدابع  یقوقح و 
ناوراک هب  ار  ناشدوخ  اهنت  هن  دننک  ناربج  ار  ناش  قباس  یگداتفا  بقع  یتسـس و  تلفغ و  دنیامن و  تیدج  عیانـص  شناد و  لیـصحت  رد 

دناوت یم  مالـسا  ینارون  نیناوق  ماکحا و  هک  دـنامهفب  نایناهج  هب  المع  دـنیوج  مدـقت  نایناهج  رب  تهجره  زا  هکلب  دـنناسرب ، يرـشب  ملع 
تلود کی  مالـسا  ینارون  ياه  همانرب  نیناوق و  نتـسب  راک  هباب  دـیامن . نیمـضت  ار  نانآ  یناهج  ود  تداعـس  دـنک و  لحار  ناشتالکـشم  ،

قرش يورین  دنوش .  رهاظ  یتیگ  هنحص  رد  یمالسا  لقتـسم  دنمورین .  ندمتم و  تلم  ناونع  هب  دنروآ و  دوجوب  یمالـسا  ردتقم  دنمورین و 
ات یگنج  ياهحالس  هیهت  یماظن و  ياوق  میمصت  یهافر و  يورین  تیوقت  رد  دنیامن  لاغـشا  ار  نایناهج  ربهر  ماقم  دننک و  راهم  ار  برغ  و 

دنناسرب نایناهج  عمس  هب  دننک و  جارختسا  ار  مالسا  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس  ياه  همانرب  ياهحرط و  اثلاث : دنـشوکب . تردق  دح  رس 
بابـسا و دنزاس و  هدامآ  ییادخ  نیناوق  نتفریذپ  يارب  ار  نایناهج  راکفا  دننک  تابثا  رـشب  يارب  ار  ییادـخ  ياه  همانرب  يایازم  شزرا و  و 

هعوضوم نیناوق  زا  ار  تالکـشم  لح  هک  يدارفا  اما  دـنیامن .  ایهم  ار  يرگ  دادـیب  ملظ و  اـب  هزراـبم  مالـسا و  یناـهج  تموکح  تامدـقم 
روصحم دباعم  دجاسم و  رد  ار  مالسا  ماکحا  دنا ، هتفرگ  هدیدان  یلک  روط  هب  ار  مالـسا  یـسایس  یعامتجا و  نیناوق  دنراد و  راظتنا  يرـشب 

ماما جرف  ادخ  ققحت  زج  هب  دننک و  یم  هدهاشم  ار  يرگدادیب  داسف و  عاونا  دوش  یمن  هدید  مالسا  زا  يرثا  ناشعامتجا  رازاب و  رد  هدرک و 
رد یگدنکارپ  یلخاد و  تافالتخا  دننارگید ، سِیل  هساک  عیانـص  مولع و  رد  دنهد .  یمن  ناشن  یلمعلا  سکع  دنک  کیدزن  ار  جع » » نامز
دنک يراد  رهوش  بوخ  هک  تسنیا  شا  هفیظو  رظتنم  نز  کی  و  دنزاس . یمن  ناشدوخ  اب  یلو   . دـنراس یم  بناجا  اب  تسام  رفکح  ناشنیب 

 « مالسلا هیلع  قداص  ماما  دهدب . نانمؤم  همه  هب  قیفوت  دنوادخ  هللا  ءاشناو  دنک . تیبرت  نامز  ماما  درگاش  یمالسا و  یلسن  هچب و  تیبرت  و 
هب قلخت  يرادنید و  رد  دشاب ،  یمالـسا  کین  قالخا  رهظم  راظتنا  رـصعرد  دشاب .  مئاق  باحـصا  رامـش  رد  دراد  شوخ  سک  ره  دومرف : 

زیزع تاجن ,  دیما و  مسجت  يرهاط 2 - هللا  بیبح  رتکد  باتفآ ,  يامیس  -1 عبانم :  دشوکب .  مارح  لالح و  تاروتسد  یمالـسا و  قالخا 
نیـسح يدهم ,  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  ضیف 5- دارم  ناهج ,  حلـصم  طاـبترا  ضیف 4- دارم  ناهج ,  حلـصم  يامیـس  يردـیح 3- هللا 

یمیکح اضر  دمحم  مهدزیس ، )  لصف   , ) برغم دیشروخ  یجنگ 6-

نامز ماما  هب  تبسن 
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ماما تخانش 

؟  میزاس رت  ینیع  رت و  سوملم  نارگید  دوخ و  يارب  ار  هعماج  رد  ماما  روضح  میهاوخب  هک  دراد  یتیمها  هچ 

شسرپ

؟  میزاس رت  ینیع  رت و  سوملم  نارگید  دوخ و  يارب  ار  هعماج  رد  ماما  روضح  میهاوخب  هک  دراد  یتیمها  هچ 

خساپ

ار دوخ  میـشاب و  دوخ  لامعا  بظاوم  ام  هک  دوش  یم  ببـس  ام  لامعا  زا  وا  عالطا  هجیتن  رد  هعماـج و  رد  ماـما  ندوب  رـضاح  هب  اـم  داـقتعا 
مکلمع و هللا  يریـسف  اولمعا  لق  و  : » نآرق هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مینکن  تیـصعم  (ع ) نامز ماـما  لوسر و  ادـخ و  رـضحم  رد  مینک و  حالـصا 

هدش دراو  یناوارف   2 تایاور  1« دننیب یم  نینمؤم  لوسر و  ادخ و  ار  نآ  سپ  دـیهد  ماجنا  دـیهاوخ  یم  یلمع  ره  وگب  نونمؤملا ؛ هلوسر و 
ام لامعا  زا  میسانش و  یمن  ار  وا  صخـش  ام  هچرگا  دراد  روضح  هعماج  رد  نامز  ماما  نالا  دنتـسه و  راهطا  همئا  نینمؤم  زا  دارم  هک  تسا 

ماما هکنیا  هچ  دـننک . یم  ریخ  ياعدو  دـنوش  یم  لاحـشوخ  ام  لاـمعا  یخرب  زا  هدـش و  تحاراـن  اـم  لاـمعا  یخرب  زا  دـنوش و  یم  علطم 
3. دـش نم  یلاحـشوخ  ثعاب  يداد  ماجنا  تقو  نالف  رد  ناکم و  نالف  وت  هک  یلمع  نیا  دـندومرف  یم  دارفا  یـضعب  هب  یهاـگ  (ع ) قداـص

ریسفت .2 هیآ 105 . هبوت ، ءهروـس  .1 اـهتشونیپ : تسا . هدـنزاس  تبثم و  داـقتعا  کـی  هعماـج  رد  ماـما  ندوب  رـضاح  هب  داـقتعا  نیارباـنب ،
ص 193. یعادلا ،  هدع  .3 ص 263 . ج 2 ، نیلقثلارون ،

؟ دراد دوج  7 رصع ماما  نتخانشن  ای  نتخانش  رب  ینبم  يا  هناشنایآ  دوش ؟ یم  لصاح  هنوگچ  تخانش  نیا  هچ ؟  ینعی  نامز 7 ماما  تخانش  يارباعد 

شسرپ

ماـما نتخانـشن  اـی  نتخانـش  رب  ینبم  يا  هناـشنایآ  دوـش ؟ یم  لـصاح  هنوـگچ  تخانــش  نـیا  هـچ ؟  ینعی  نامز 7 ماـما  تخانـش  يارباـعد 
؟ دراد دوج  7 رصع

خساپ

. دنک یم  نایب  ار  یبلاطم  يدهم 7 ترضح  ءهرابرد  قداص 7 مامازا  هرارز  هک  تسا  هدـمآ  ءهحفص 146 دـلج 52  راونالاراحب , رد  اعد  نیا 
كاردا ندیمهف و  يانعم  هب  تفرعم  نافرع و  دـیامرف . یم  لقن  قودـص  موحرم  باتک  زا  ار  ثیدـح  نیا  یـسلجم  موحرم  تفگ . :  هزارز 

ادخ و تخانش  ًالثم   ; دهاوخ یم  یقلعتم  اّما  تسا ,  كاردا  ندیمهف و  قلطم  يانعم  هب  هچ  رگ  هژاو  نیا  ( 1  .) تسا رکفت  ّربدت و  اب  هرامه 
 , ناماما تخانـش  زا  دارم  دوش : یم  هدافتـسا  ناماما :  هب  تبـسن  نافرع  تخانـش و  ءهرابرد  لامعتـسا  دراوم  زا  ماما .  قح  وا و  ّقح  ربمایپ و 
ربق یتا  نم   ... هل ; هّللا  بتک  هّقحب  ًاـفراع  نیـسحلا 7 راز  نم  دوش : یم  رکذ  دـهاش  ناونع  هب  دروم  دـنچ  تسا .  نانآ  تماما  ّقح  تخاـنش 

مکل عیطم  ّینأ ...  مک  دهشُأ   ; فراع مکّقحب  ّینأ ...  مک  دهـشُأ   ... هقحب ; ًافراع  تیبلا  اذه  یلا  ءاج  نم  هل ;  هللارفغ  هّقحب  ًافراع  نیسحلا 7
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ناوارف دراوم  و  ( 2  ....) هللا بتک  هّقحب ...  ًافراع  نینمؤملا  ریما  راز  نم  رانلا ; نم  قتعُأ  انّقحب  ًافراع  هعمجلا  ۀـلیل  تام  نم  مکّقحب ;  ٌفراـع 
تماما و ماقم  تخانش  هکلب  تسین ,  هفایق  مسر و  مسا و  تخانش  ماما ,  تخانـش  زا  دارم  سپ  دروخ . یم  مشچ  هب  تایاور  رد  هک  يرگید 
ام دراد . یتامدـقم  هب  زاین  یتخانـش  ره  هتبلا  ددرگ . یم  مولعم  هلمج ء  ياـنعم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا .  وا  تماـما  لوبق  فارتعا و 
 . مینادب ار  وا  تایـصوصخو  تافـص  تاصخـشم و  مسر و  مسا و  دیاب  مینادـب ,  ار  همئا  ریاس  ای  نینمؤملاریما 7 تماما  ماـقم  میهاوخب  رگا 

نیـسح ماما  لسن  زا  مهن  دـنزرف  ناشیا  دـشاب . یم  مساـقلاوبا  وا : ءهینک  نسح 7و  شردـپ :  مان  دّـمحم و  مان :  ءهراـبرد  تّجح 7 ترضح 
دنزرف مه  نیـسح  ماـما  نیـسحلا و  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نـسحلا  نـب  دـمحم  تـسا :  7
یقروا پـ ( ) 3 : .) دومرف 6 ربماـیپ تفگ :  ناملـس  دومرف . : 6 ربمایپ دشاب . 6ي  ربمایپ تخد  3 ارهز ءهمطاـف  شرداـم :  هک  تسا  نینمؤملاریما 7

ج 51 راونالاراحب , یقروا 3. پـ  ) ج 9 ص 195 فراع ,  ءهدام  راونـالاراحب , مجعم  یقروا 2. پـ  ) ص 331 تادرفملا ,  یناهفـصا ,  بغار  .1
ص 79

ای دنک و  یم  قدـص  مه  هیقف  یلو  دروم  رد  تبیغ  نامز  رد  ایآ  تسا ,  یلهاج  گرم  وا  گرم  دریمب  شنامز  ماما  هب  تفرعم  نودـب  سک  ره  تیاور 
؟  تسا موصعم  ماما  , اما زا  دارم 

شسرپ

یم قدص  مه  هیقف  یلو  دروم  رد  تبیغ  نامز  رد  ایآ  تسا ,  یلهاج  گرم  وا  گرم  دریمب  شنامز  ماما  هب  تفرعم  نودب  سک  ره  تیاور 
؟  تسا موصعم  ماما  , اما زا  دارم  ای  دنک و 

خساپ

, دریمب دـشابن و  دـقتعم  ار  موصعم  ماما  سک  ره  اذـل  دوش , یم  لماش  عطق  روط  هب  ار  موصعم  ماـما  تیار ,  هک  تسا  نیا  تفگ :  ناوت  یم 
يدهم 7 ترضح  بسانم  بئان  یعرش و  تجح  تبیغ  نامز  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یلو  تسا ,  یلهاج  ندرم  دننام  شندرم 

تسا نیا  دننام  دننکن  لوبق  رگا  دننک و  لوبق  ار  وا  ياهروتسد  اهاوتف و  تسا  بجاو  تسا  تّجح  مدرم  رب  دشاب و  یم  طئارشلا  عماج  هیقف 
یلهاج نامز  مدرم  نامه  شندرم  دریمب  كرـشم  هک  یـسک  و  ( 1  .) تسا ادـخ  هب  كرـش  ّدـح  رد  نآ  هدرکن و  لوبق  ار  موصعم  ماـما  رظن 
یقروا پـ ( ) 2  .) متسهادخ تجح  نم  دنیامش و  رب  نم  تجح  ثیدح )  نایوار  , ) اهقف هدمآ :  يدهم 7 ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد  تسا . 

ص 101 نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ج 18 ص 99 هعیشلا ,  لئاسو  یلماعّرح ,  .1

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  تخانش  زا  دوصقم  ۀیلهاج " ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم   " ثیدح هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  تخانش  زا  دوصقم  ۀیلهاج " ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم   " ثیدح هب  هجوت  اب 

خساپ
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دنتـسه (ع ) موصعم همئا  زا  ماما  نرخآ  نیمهدزاود و  و  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دنزرف  (ع ) نامز ماما  میـشاب  دـقتعم  هک  تسا  نیا  دوصقم 
يور وا  تمحر  رهظم  ادـخ و  يرـشب  میقتـسم  هدـنیامن  اهنت  ناشراوگرزب  ردـپ  تاـفو  زا  سپ  و  دنتـسه ، راد  هدـهع  ار  تماـما  بصنم  هک 

دوب و دنهاوخ  ناهنپ  مدرم  هماع  هدید  زا  دنادیم ، ادخ  طقف  هک  ینامز  ات  دنتسه و  روج  ملظ و  ياهیکیرات  رد  مدرم  دیما  هیام  اهنت  نیمز ،
ارف شگرم  لاح  نیا  اب  ودشاب  هتشادن  (ع ) يدهم ترضح  هب  تبسن  یتخانش  داقتعا و  نینچ  یسک  رگا  درب . دنهاوخ  رـس  هب  تبیغ  هدرپ  رد 

موصعم ماما  بصاـنم  زا  یکی  ( 1 .) تسا ینوئـش  بصانم و  يراد  هعیـش  رظن  زا  موصعم  ماـما  تسا ، هتفر  اـیند  زا  یلهاـج  گرم  هب  دـسر ،
دیدرت سک  چیه  دـهاوخیم ، ربهر  عامتجا  نیا  رد  تسا . ماما  هدـهع  هب  ناناملـسم  عامتجا  يربهر  تماعز و  ینعی  تسا ؛ هعماج  تیربهر 

هب ار  یسک  دوخ  زا  دعب  ص )  ) هَّللا لوسر  دیوگیم : ینس  دراد . زاین  یلاع  هدنامرف  میعز و  کی  هب  هعماج  دنراد  لوبق  ینس  هعیش و  درادن .
هک ربمایپ  صخش  طسوت  ص )  ) هَّللا لوسر  زا  سپ  بصنم  نیا  دیوگ : یمدراد  هک  یعطاق  لیالد  هب  هعیش  نکیل  دوممرفن ، صخشم  يربهر 

مامارگید بصنم  دناهدیدرگ . نییعت  ًاصخـشم  مه  (ع ) یلعزا دعب  ماما  هدزای  هدش و  راذـگاو  (ع ) یلع هب  هدوب ، رومأم  ادـخ  فرط  زا  مه  وا 
هب ادـخ  فرط  زا  مالـسا  ياهروتـسد  همه  تسا . راد  هدـهع  ار  هعماـج  ینید  تیعجرم  ماـما  ینعی  تـسا ؛ نـید  ناـیب  رد  ربـمغیپ  ینیـشناج 

نییبت و حیضوت و  هب  زاین  ًاضعب  دوب ، هدش  نایب  هچ  نآزین  دوش . نایب  مالـسا  نیناوق  مامت  دادیمن ، هزاجا  نامز  نکیل  دش ، یحو  (ص ) ربمایپ
وا درک و  نییعت  دوخ  نیشناج  یصو و  ار  (ع ) یلع (ص ) ربمایپ تسا . هدش  هتشون  ددعتم  ریسافت  میرک  نآرق  يارب  هک  نانچ  تشاد . ریـسفت 

دشابن هابتـشا  اطخ و  شاهتفگ  رد  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، هتفای  میلعت  ادخ  فرط  زا  دوخ  هک  هنوگ  نامه  یبیغ  يزمر و  قیرط  هب  داد ، میلعت  ار 
هابتـشا اطخ و  دینک . لاؤس  وا  زا  دعب  يایـصوا  زا  دینک و  لاوس  (ع ) یلع زا  دیهاوخیم  هچ  ره  ینید  لیاسم  رد  نم  زا  دـعب  تفگ : مدرم  هب 

عقاو رد  تسا . قح  تیعقاو و  نیع  دنتفگ  نانآ  هچ  ره  و  دننادیم ، نانآ  هک  نیا  رگم  تسین  ادخ  بناج  زا  ياهتفگان  و  تسین ، نانآ  هتفگ 
ماما درادن . هار  نآ  رد  هابتشا  تسا و  مالسا  نتم  شباوج  دهد ، باوج  وا  دوش و  لاؤس  وا  زا  ینید  لاؤس  ره  تسا . مالـسا  سانـشراک  ماما 
دیاب ار  نید  نیا  ربانب  تسا . عقاو  قح و  دیوگب ، هچ  نآ  ماما  دنک . ادیپ  يأر  لّدبت  دیارد و  هابتشا  شفرح  هاگ  هک  تسین  دهتجم  کی  لثم 

هک نیا  دریگب . اجکزا  ار  نید  دنادب  دسانـشب و  مه  ار  شدوخ  ینید  عجرم  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  نید  دـهاوخیم  هک  یـسک  تفرگ . ماما  زا 
مـس بآ ، ياج  هب  هک  تسا  نیا  لثم  تسا ، تیلهاج  نیع  تسا ، نآ  دـض  هک  دریگب  يذـخأم  زا  ار  شنید  یلو  دـشاب ، هتـشاد  نید  ناـسنا 

هک تسا  تیلهاج  گرم  وا  گرم  تروص  نیا  رد  درک ، دهاوخن  ذخا  وا  زا  مه  ار  شنید  ًارهق  دسانشن ، ار  شنامز  ماما  هک  یسک  يروخب .
تماما موهفم  جوا  نأش  نیا  تسا . ماما  تیالو  نأش  تماما  رگید  بصنم  دـندرُم . یتسرپ  تب  تکرـش و  لاح  رد  مدرم  تیلهاج  ناـمز  رد 

تمـصع ماقم  مالـسا و  تایئزجو  تایلک  هب  یندـل  ملع  ینید و  تیعجرم  تما و  تماما  يربهر  ماـقم  نتـشاد  رب  هوـالع  ماـما  ینعی  تسا ؛
وا رب  مدرم  لامعا  تسا و  طلـسم  اـهلد  رب  وا  تسا ، تیناـسنا  یلک  تیونعم  لاـحو  تسا . اـهحور  همهرب  طـیحم  یلک ، حور  کـی  ياراد 

تیانع اب  هتبلا  تسا ، مه  ماما  رـضحم  تسا ، ادـخ  رـضحم  ملاـع  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . رظاـن  رـضاح و  مدرم  دـمه  رب  دوش و  سم  هضرع 
تـسا ماما  هک  لماک  ناسنا  کی  زا  نیمز  هک  دوب  دـهاوخن  هدوبن و  تقو  چـیه  دـشاب و  مدرم  نیب  دـیاب  هشیمه  یلماـک  ناـسنا  نینچ  یهلا .

: دومرف (ع ) اضر ماما  ( 1" .) دوب دهاوخ  ماما  ًامتح  نانآ  زا  یکی  دشابن ، رفن  ود  زا  شیب  نیمز  رد  رگا  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دـشاب . یلاخ 
یمالک و عمست  یماقم و  دهشت  کنا  دهشا  میناوخیم : ناماما  همان  ترایز  رد  ( 2" .) تفر دهاوخ  ورف  هن  رگ  ددرگیمن و  ماما  یب  نیمز  "

(3" .) یهدیم ارم  مالـس  باوج  يونـشیم و  ارم  نخـس  و  ینکیم ، سح  اج  نیا  رد  ارم  دوجو  نالا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  یمالـس ؛ درت 
زا اهیگژیو  نیااب  تماما  تسا . رادروخرب  ییـالاب  رایـسب  ماـقم  زا  تسا و  مدرم  رب  یهلا  ضیف  هطـساو  نیمز و  رد  ادـخ  تجح  ماـما  سپ 

لزان وت  رب  هچ  نآ  : " دیامرفیم ربغیپ  هب  باطخ  دنوادخ  هک  نانچ  دش ، دهاوخن  مالسا  مالسا ، نآ  نودب  هک  تسا  رادروخرب  یتیمها  نانچ 
هک تسا  نیا  (ع ) نامز ماما  تخانـش  زا  ارم  هجیتن : ( 4.") ياهدرکن غیلبت  ار  یهلا  تلاسر  یناسرن ، رگا  ناسرب و  ار  (ع )) یلع تماما   ) هدـش
زا هک  تسا  هقلطم ) تیـالو  ینید و  تیعجرم  يربهر ، هناـگهس : نوئـشاب   ) تماـما كاـنبات  رتخا  نیمهدزاود  (ع ) يدـهم ترـضح  مینادـب 
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هک میتسه  ام  ام ؛ زا  وا  هن  میبیاغ ، وا  زا  ام  عقاو  رد  تسا . ام  لامعا  رب  رظان  ودـشابیم  بیاغ  اهدـید  زا  یحلاصم  هب  بوصنم و  ادـخ  فرط 
رد هک  نیا  تسا . نایعیش  سر  دایرف  رارطضا  عقاو  رد  و  دراد . هیلک  تیالو  تسا و  رظان  رظاح و  وا  هن  رگ  میرادن و  ار  شرادید  یگتسیاش 
هک ارچ  رتنابرهم ، ام  هب  رد  ام  زاو  تسا  رتکیدزن  ام  هب  ام  زا  میـشاب و  فراع  تیالو  قح  هب  ینعی  کقحب " ًافرع  :" هدـمآ اـههمان  تراـیز 

لاـب رب  هتـسشن  ياـهیگدولآ  دـهاوخیم  تسا و  یهلا  ضیف  هطـساو  وا  تسا . ینامـسآ  یهلا و  اـقآ  قشع  یلو  تسا ، يزیرغ  رداـم  قشع 
نیمز رـسارس  درک و  دهاوخ  روهظ  دنادیم ، ادخ  هک  يزور  وا  دهد . زاورپ  یهلا  شرع  هرکنک  اهنامـسآ و  جوا  هب  و  دیادزب ، ار  نامحور 

میهاربا  - 1 اـهتشون : یپ  هد . رارق  ترـضح  یقیقح  نارواـی  یعقاو و  نارظتنم  زا  ار  اـم  همه  اـهلاراب ! دومن . دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار 
(5) هدئام  - 4 ص 833 و 875 . نانجلا ، حیتافم   - 3 نامه .  - 2 ص 334 و 335 . ج 1 ، یفاک . لوصا  زا  لقن  هب  ناـهج  رتسگداد  ینیما ،

هیآ 67.

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  اب  نانآ  نتخاس  انشآ  ناناوجون و  ناکدوک و  ییانشآ  ياههار 

شسرپ

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  اب  نانآ  نتخاس  انشآ  ناناوجون و  ناکدوک و  ییانشآ  ياههار 

خساپ

نایم هب  نخـس  نآ  زا  یتیبرت  یـسانشناور  رد  هک  یلماوع  زا  ناوتیم  (ع ) نامز ماما  تیودهم و  گنهرف  اب  ناکدوک  ییانـشآ  صوصخرد 
دروم ياههویـش  ور  نیا  زا  دنتـسه ، ناناوجون  ناکدوک و  دروم  نیا  رد  اـم  ناـبطاخم  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  هتبلا  درک . هدافتـسا  هدـمآ ،

طـسوت هدـش  يزیر  همانرب  تروص  هب  اههمانرب  نیا  دـشاب . ناناوجون  ناکدوک و  شریذـپ  مهف و  تیلباق  تیفرظ ، اب  بساـنتم  دـیاب  هدافتـسا 
رد ارجا  هب  دیاب  هداوناخ  حطس  رد  داقتعا  نامیا و  رس  زا  شوج و  دوخ  تروص  هب  عامتجا و  هسردم و  حطـس  رد  یمالـسا ، ماظن  نالوئـسم 
اریز تسا ، یمهم  يداینب و  شقن  ناناوجون  ناکدوک و  تیبرت  رد  هداوناخ  نیدـلاو و  شقن  دـیدرت  یب  هداوناخ )  ) هناخ طـیحم  أ : ( 1 .) دنیآ

يرکف و ماظن  ساسارب  دنتـسه و  هداوناخ  ياهرتگرزب  نیدـلاو و  تیبرت  نامیا و  اهشزرا ، اهرواب ، تاداقتعا ، يامن  مامت  هنیآ  ناـکدوک 
ار نانآ  ياهشیارگ  هنیمز  نیمه  دـننکیم و  ادـیپ  سنا  درذـگیم ، هداوناخ  طیحم  رد  هچ  نآ  اب  اـهنآ  دـنوشیم . تیبرت  هداوناـخ  یلمع 

بجوم دوعوم ، يدـهم  هژیو  هب  تیب و  لها  هب  نانآ  هقالع  تبحم و  هدـهاشم  ینید و  بادآ  ماجنا  هب  نیدـلاو  ندوب  دـیقم  دـنکیم . مهارف 
زین یلقع  یبلق و  داقتعا  ياههنیمز  ینورد ، قیالع  تبحم و  دشر  اب  نامز  رورم  هب  دنوش . سونأم  هشیدـنا  عون  نیا  اب  ناکدوک  هک  دوشیم 

ساسا نیا  رب  دنهد . لاقتنا  ار  تیب  لها  هب  تبحم  راظتنا و  گنهرف  دوخ ، راتفگ  راتفر و  اب  دـنناوتب  نیدـلاو  هجیتن  رد  دـیآ . دـیدپ  نانآ  رد 
هسردـم و ب :) تسا . راتفگ  زا  رتارف  رایـسب  نآ  ریثأت  هک  تسا ، نیدـلاو  راتفر  تیودـهم ، هشیدـنا  ندومن  هنیداهن  مهم  ياههویـش  زا  یکی 
. دراد یمهم  شقن  ناـنآ  ياـهرواب  ناـکدوک و  تیـصخش  يریگلکــش  رد  زین  عاـمتجا  هسردـم و  طـیحم  هناـخ ، طـیحم  زا  سپ  عاـمتجا 

تاسـسؤم یتیبرت ، زکارم  یمالـسا ، داشرا  گـنهرف و  ترازو  یلاـع  شزومآ  یـشرورپ  شزومآ و  دـننام  طـبريذ  ياـهداهن  نالوئـسم و 
ار راظتنا  موهفم  دوعوم ، يدهم  هرابرد  مدرم  مومع  ناهذا  يزاسهدامآ  نمـض  دننک  شالت  دیاب  یگمه  اههینیـسح و ... دجاسم ، یگنهرف ،

يایند هزورما  تسا . يریگیپ  یسرتسد و  لباق  هدش  باسح  مظنم و  يزیر  همانرب  کی  اب  اهنت  نیا  دنهد و  رارق  یشزرا  يرورض و  یموهفم 
شـالت دـنکیم ، ساـسحا  ناوـجون  ناوـج و  ياـهلسن  رد  نآ  یگدـنزاس  تردـق  موـهفم و  نیا  هعاـشا  زا  هک  يرطخ  هب  هجوـت  اـب  برغ 
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هک ییاهملیف  رثکا  رد  دهد . هئارا  هدننک  نارگن  شودخم و  ار  نامزلارخآ  تیعـضو  دوعوم و  يدهم  هرهچ  فلتخم  ياههویـش  هب  دیامنیم 
عاونا هب  حلـسم  زورفا و  گنج  هشیپ ، تیانج  يدرف  یجنم  هدش ، هتخاس  نآ ) بیرخت  تیودهم و  هشیدنا  ندرک  ثول  ینعی   ) فدـه نیا  اب 

. دـهدیم رارق  یناسنا  ریگارف  هعجاف  کی  هناتـسآ  رد  ار  اهتلم  هدرک و  وروریز  ار  ایند  هک  دوشیم  هداد  ناشن  بیرغ  بیجع و  ياهحالس 
گنهرف نتخاس  دوبان  ددـصرد  هدرک ، لاغـشا  ار  يرتویپماک  ياهيزاب  اـت  اهامنیـس  هدرپ  تـالجم و  دـیارج و  هک  یفنم  تاـغیلبت  عون  نیا 

زا شیب  تیودهم ، گنهرف  اب  هعماج  فلتخم  راشقا  يزاسانـشآ  ترورـض  ام  راگزور  رد  هجیتن ، رد  تسا . نآ  هب  رواب  هئطخت  تیودـهم و 
هداهن اههداوناخ  لوئـسم و  ياهداهن  یمالـسا ، ماظن  هدـهع  هب  یهلا  ثاریم  نیا  زا  يرادـساپ  رد  هک  تسا  ياهفیظو  هدـش و  ساسحا  شیپ 

، هناخ هصرع  رد  ییانـشآ  نیا  تسا . تیمها  زئاح  هشیدـنا  گنهرف و  نیا  اب  ناناوجون  ناکدوک و  يزاـس  انـشآ  ناـیم ، نیا  رد  تسا . هدـش 
وگلا . 1 مینکیم : هدنسب  اهنآ  یضعب  حیضوت  هب  راصتخا  هب  هک  دوش  لصاح  ینوگانوگ  ياهشور  اههار و  زا  دناوتیم  عامتجا  هسردم و 

اهناسنا همه  ياهیگژیو  زا  يزاس  نامرهق  ییارگ و  وگلا  اریز  تسا ، یهدوگلا  تیبرت ، شزومآ و  يدربراـک  ياههویـش  زا  یکی  يزاـس 
راتفر زا  هدوب و  اهوگلا  یپ  رد  ناناوجون  ناکدوک و  ور  نیا  زا  دشابیم ، گنر  رپ  يوق و  رایسب  ناناوج  ناکدوکرد و  هصیصخ  نیا  تسا .
هراب نیا  رد  تیبرت  میلعت و  فادها  هب  دنوش  قفوم  یهد  وگلا  رد  دنناوتب  تیبرت  رما  نالوئـسم  نایبرم و  رگا  دننکیم . يوریپ  نانآ  راتفگ  و 

تموکح يامیـس  میـسرت  هب  مه  دومن و  یفرعم  ار  (ع ) نامز ماما  مه  دـیاب  تیودـهم ، هشیدـنا  اب  ناـکدوک  ییانـشآ  يارب  دـناهتفای . تسد 
رد دوش  هدنامهف  ناکدوک  هب  دوش و  نایب  ریوصت  رعش و  ناتساد ، بلاق  رد  (ع ) نامز ماما  تموکح  يامیس  تسا  رتهب  تخادرپ . وا  ینامرآ 

يوس زا  دـنکیم . یگدـنز  دنفـسوگ  رانک  رد  گرگ  ایوگ  هک  ددرگیم  رارقرب  ياهنوگ  هب  تینما  تلادـع و  ترـضح ، یناهج  تموکح 
تعنـص ملع و  هک  نیا  رب  ًاـفاضم  دـنرادن ؛ دوـجو  فعـضتسم  ریقف و  ياـهناسنا  هتفر و  نیب  زا  متـس  مـلظ و  ترـضح ، تموـکحرد  رگید 

رد دوشیم . تحاران  نانیا  یتحاران  اب  لاحشوخ و  مدرم ، یلاحشوخ  اب  وا  درادیم . تسود  ار  ناکدوک   ، تموکح ربهر  هدومن و  تفرشیپ 
تردـق ناکدوک  اریز  دوش ، زیهرپ  حورـشم  روط  هب  نافلاخم  اب  ترـضح  ياهگنج  مایق و  ناـیب  زا  دـیاب  (ع ) ناـمز ماـما  تموکح  یفرعم 

هیانک و اب  هتبلا  دراذـگیم . یبولطمان  تاریثأت  نانآ  هاگآدوخان  ریمـض  رد  گنج  تنوشخ و  رکفت  دـنرادن و  ار  بلاطم  هنوگ  نیا  لـیلحت 
اب ناکدوک  ات  تفگ  نخـس  (ع ) نامز ماـما  روهظ  زا  شیپ  ياـهتموکح  يراکمتـس  زا  ناوتیم  تقد  تفارظ و  تیاـهن  اـب  میقتـسم و  ریغ 

لها میرکت  میظعت و  میرکت  میظعت و  . 2 دنوش . ترـضح  تموکح  بذج  روهظ ، زا  شیپ  ياهتموکح  اب  ماما  تموکح  یلامجا  هسیاقم 
هارمه ندرک ؛ دای  مارتحا  اب  ار  همئا  مان  ًالثم   ) ربمایپ نادناخ  هب  ندراذگ  مارتحا  تسا . رگید  ياهشور  زا  جـع ) ) نامز ماما  هژیو  هب  (ع ) تیب

نتفرگ و نشج  ار  نابعـش  همین  صوصخ  هب  همئا و  دالیم  زور  نتـساخرب ؛ (ع ) نامز ماـما  مارتحا  هب  نداتـسرف ؛ تاولـص  مالـس و  ناـش  مسا 
تمرح و ساسحا  نادناخ  نیا  هب  تبـسن  دوخ  نورد  رد  ناکدوک  هک  دوشیم  ببـس  ناکدوک  باذج  روما  ینیریـش و  تالکـش و  شخپ 

نارکمج دجـسم  (س ،) هموصعم ترـضح  و  (ع ) اضر ماما  یتوکلم  هاگراب  دننام  تیب  لها  ياههاگترایز  هب  ناکدوک  ندرب  دـننک . یگرزب 
ياـهراکهار زا  یکی  (ع ) تیب لـها  گـنهرف  لـیاضف و  ناـیب  . 3 تسا . راذـگ  ریثأـت  رایـسب  تیب  لـها  هب  ناـنآ  رواـب  يریگلکـش  رد  و ...

راشتنا پاچ و  تسا . (ع ) نامز ماما  هژیو  هب  تیب  لها  گنهرف  لیاضف و  ندناسانش  نایب و  تیودهم  هشیدنا  اب  ناکدوک  ییانـشآ  يدربراک 
ناکدوک دوشیم  ببس  تیودهم ، گنهرف  تیب و  لها  هب  یسرد  ياهباتک  زا  یـشخب  صاصتخا  ناناوجون ، ناکدوک و  صوصخم  بتک 

داعبا دـنناوتیم  تاعوبطم و ... امیـس و  ادـص و  رگید ، يوس  زا  ددرگ . انـشآ  تیودـهم  میهاـفم  زا  یخرب  اـب  زاـغآ  ناـمه  زا  ناـناوجون  و 
یتسرد هب  (ع ) تیب لها  فراعم  رگا  دنهد . شزومآ  ناکدوک  صوصخم  تاقباسم  شیامن و  رعـش و  ناتـساد ، بلاق  رد  ار  ماما  یناگدـنز 

نا :" تسا هدمآ  یثیدح  رد  دراد . لماک  ییوسمه  ناسنا  ترطف  اب  اهنآ  فراعم  اریز  دندرگیم ، نانآ  بذـج  ناگمه  دوش ، هداد  شزومآ 
يرازگرب و . 4" دننکیم . يوریپ  ام  زا  دنسانشب ، ار  ام  میلاعت  نانخـس و  ياهیبوخ  مدرم  رگا  ( 2 (؛ انوعّبتال انمالک  نساحم  اوملع  ول  سانلا 

هارمه تسا . اهنآ  رد  ناکدوک  نداد  تکرـش  یبهذـم و  سلاجم  يرازگرب  رگید  مهم  ياهراکهار  زا  یکی  یبهذـم  سلاجم  رد  تکرش 
شرورپ يارب  تسا ، ناـکدوک  هقـالع  دروـم  هک  یبهذـم  ياهتبـسانمرگید  و  (ع ) ناـمز ماـما  تدـالو  نـشج  مـسارم  رد  ناـکدوک  ندرب 
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ناـنآ هلـصوح  تقاـط و  زا  رتارف  سلاـجم  هنوـگ  نیا  رد  تکرـش  هک  درک  تقد  دـیاب  هـتبلا  تـسا . دـیفم  رایـسب  ناـکدوک  ینید  فـطاوع 
تیوقت رد  دـیفم  ياههویـش  زا  یکی  زین  دوشیم  رازگرب  (ع ) نامز ماما  دای  مان و  اـب  هک  ییاـهودرا  رد  ناـکدوک  نداد  تکرـش  ( 3 .) دشابن

داجیا يارب  ياهلیـسو  قیوشت  تسا . قیوشت  زا  هدافتـسا  یتیبرت  مهم  ياههویـش  زا  یکی  بیغرت  قیوشت و  . 5 دوب . دهاوخ  تیودهم  هشیدـنا 
رد قیوشت  ینیریـش  دنریگ ، رارق  قیوشت  دروم  هتـسیاش  يراک  ماجنا  زا  دـعب  ناکدوک  رگا  تسا . کین  ياهراک  هب  تبغر  هزیگنا و  قوش و 

(ع) نامز ماما  دـالیم  نشج  رد  كدوک  هک  یناـمز  ًـالثم  دوشیم . رتيوق  لـمع  نآ  رارکت  رد  ناـشهزیگنا  دـنامیم و  یقاـب  اـهنآ  هرطاـخ 
هدرک و تیوقت  ار  وا  حور  قـیوشت  دریگ . رارق  قـیوشت  دروـم  دـیاب  دـش ، هدـنرب  تیودـهم  هشیدـنا  هراـبرد  ياهقباـسم  رد  اـی  درک  تکرش 
. دنکیم توعد  نآ  رارکت  هب  ار  كدوک  يدونـشخ ، ساسحا  نیمه  دـیآیم . دوجو  هب  وا  رد  راک  ماجنا  زا  يدونـشخ  تیاضر و  ساسحا 
رب هوالع  دننکیم . فیعضت  ار  ناکدوک  عبت  هب  ناگمه و  ینید  ياهرواب  هتخادرپ و  ههبش  ياقلا  هب  یخرب  هزورما  هنافسأتم  ییادز  ههبش  . 6

ریـسفت فیرعت و  رد  ياهطیرفت  طارفا و  زین  روشک  لـخاد  رد  تشذـگ ، نآ  رکذ  هک  برغ  ياـیند  هتفاـی  ماـظن  تاـغیلبت  اـهملیف و  تخاـس 
رب اهنآ  تاساسحا  هتشادن و  شناد  هبرجت و  هک  ناکدوک  دوشیم . تیودهم  رواب  فیعـضت  بجوم  هک  دریگیم  تروص  تیودهم  هشیدنا 

تیوقت و دیفم  ياههویـش  زا  یکی  ساسا  نیا  رب  دـنریگیم . رارق  اهبیـسآ  عون  نیا  ریثأت  تحت  رتدوز  دـنکیم ، تموکح  لقع  هشیدـنا و 
هتـشاد ییوسمه  ناکدوک  فطاوع  تاساسحا و  تامولعم ، نازیم  اب  دیاب  ییادز  ههبـش  هتبلا  تسا . ییادز  ههبـش  تیودـهم ، هشیدـنا  ظفح 

، تاداس یلع  دـمحم   - 1 اهتشونیپ : دراد . توافت  هعماج  راـشقا  رگید  يارب  ییادز  ههبـش  اـب  ناـکدوک  يارب  ییادز  ههبـش  اریز  دـشاب ؛
ص 162. نامه ، تاداس ، یلع  دمحم   - 3 ص 31 . راونالاراحب ج 2 ،  - 2 158 ص 157 -  ج2 ، ناردام ، ناردپ و  يامنهار 

؟ مینکب دیاب  هچ  میشاب ، ترضح  یعقاو  رظتنم  قشاع و  هک  نیا  و  جع ) ) رصع ماما  كرابم  دوجو  یعقاو  كرد  يارب 

شسرپ

؟ مینکب دیاب  هچ  میشاب ، ترضح  یعقاو  رظتنم  قشاع و  هک  نیا  و  جع ) ) رصع ماما  كرابم  دوجو  یعقاو  كرد  يارب 

خساپ

يارب مزال  طرش  دنک . رود  دوخ  زا  تهج  ره  زا  ار  لطاب  و  دیامن . ترضح  روهظ  ةدامآ  تهج  ره  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  یعقاو  رظتنم 
یتسـس و هنوگ  ره  زا  دـیامن و  تبظاوـم  تبقارم و  شلاـمعا  رب  ًـالماک  تسیاـب  یم  رظتنم  درف  تسا . یگـشیپ  تناـید  يرادـنید و  رما  نیا 

شیپ ییاسراپ  دشاب و  هار  هب  مشچ  دیاب  دشاب ، مئاق  باحصا  رامـش  رد  دراد  شوخ  هک  ره  : " دومرف (ع ) قداص ماما  ۀنیزگ  يرود  فارحنا 
: تسا هنوگ  ود  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  مییوگ : یم  جع ) ) رـصع ماما  كرابم  دوجو  یعقاو  كرد  دروم  رد  اّما  ( 1" .) دشاب عرو  اب  دریگ و 

ریغ طابترا  رد  نآ  دیلک  هک  تسا ، ترـضح  كرابم  دوجو  سح  ةدهاشم  وکین و  لامج  تیؤر  میقتـسم . طابترا  میقتـسم . ریغ  میقتـسم و 
کُلم زا  نآ  اب  ناوتیم  هک  تسا  ینابدرن  اهنت  تسا و  میقتـسم  طابترا  ریذپان  ادج  مزال و  ۀمدقم  میقتـسم ، ریغ  طابترا  دراد . رارق  میقتـسم 

طابترا درب . هرهب  یتسه  نامسآ  نیرتدنلب  دیشروخ  زیگنا  رهم  عاعش  زا  تشاذگ و  مدق  تیناسنا  نامـسآ  ناتـسآ  رب  دش و  دراو  توکلم  هب 
قوف ۀـیآ  رد  لمأت  ّربدـت و  زا  ( 1 .) يوط سدـقملا  داولاب  کنا  کیلعن  علخاف  تسا . یفطاـع  یبلق و  یلمع ، یملع ، یطاـبترا  میقتـسم ، ریغ 
دیاب هچ  بوبحم "  " يوک هب  رفس  يارب  تسا و  مزال  هچ  ناتـسرپ  تقیقح  رادلد "  " رادید يارب  هک  دیدرگ  هجوتم  يدودح  ات  ناوتب  دیاش 

تاقالم هب  دـیوگب و  نخـس  یلاعت  قح  اـب  ( 2) یتخرد قیرط  زا  سدـقم و  نیمزرـس  رد  (ع ) یـسوم ترـضح  هک  دـش  ررقم  تشاد ؟ هارمه 
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ار ادخ  مایپ  تسا . رگهولج  نآ  رب  یهلا  رون  هک  ینیمزرس  يا . هداهن  ماگ  یسدقم  نیمزرس  رد  یسوم ! يا  دیسر : نامرف  دورب . ادخ  يونعم 
سدقم نیمزرـس  رد  هک  رآ  نوریب  ار  تیاه  شفک  راذـگ و  ماگ  نیمزرـس  نیا  رد  عضاوت  عوضخ و  تیاهن  اب  سپ )  ) يونـش یم  اجنآ  رد 

روضح لحم  ادخ و  برق  ةریضح  اج  نیا  یتسه ؟ یسدقم  نیمزرس  ناکم و  هچ  رد  هک  یناد  یم  دش : هتفگ  میلک  ياسوم  هب  یتسه . يوط 
هاگن قلطم و  لامک  هولج  اب  رادید  تساوخرد  هک  امـش  ( 3 .) نکب ار  تشفک  روآ ، ياج  هب  بدا  طرـش  سپ  تسا . وا  هاگرد  هب  تاجانم  و 

بوبحم نابز  شوگ و  قیال ، لد  مشچ و  دبلط . یم  يا  هژیو  یگتسیاش  طیارش و  اما  تسا . نکمم  یندش و  رما  نیا  دیراد . ار  یهلا  رون  هب 
ناوت یم  شمیلک  اب  ادـخ  مـالک  رد  ار  اـه  یگژیو  طیارـش و  نآ  دوش . نکمم  شتراـیز  يدرگ و  بوبحم  بولطم  اـت  دـهاوخ  یم  دنـسپ 

قح  " هب تشگزاب  طرـش ، نیرت  یهیدـب  نیرت و  يرورـض  تسا  قح  مظعا  مسا  رهظم  هک  یماما  رادـید  يارب  قح  هب  تشگزاب  1 ـ تسج ؟
یب فاص و  ینعی  هنهرب  اـپ  نک . رود  دوخ  زا  روآ و  رد  لد  زا  ار  ادـخ  ریغ  هب  یگتـسب  لد  ياـه  شفک  کـیلعن " علخاـف  : " تسا یلاـعت "
یلد هک  عقوم  نآ  میدـمآ ، ایند  هب  هک  یعـضو  هب  نک  تشگزاب  شاب . هتـشاد  ییادـخ  گنر  طـقف  وش . یگنر  دـنب و  دـیق و  ره  زا  شیـالآ 

دیناوتب ات  دوب . كاپ  اه  تلفغ  راگنز  زا  اه و  تیـصعم  اه و  هاـنگ  راـبغ  زا  ناـم  لد  میتشاد و  یهاوخدوخ  رورغ و  اـیر و  زا  رود  فاـص و 
زا سفن  ندرک  كاپ  بیذهت و  ناهانگ و  زا  هبوت  ادخ و  هب  تشگزاب  لّوا  ماگ  سپ  دییامن . تیؤر  تیناسنا  نامـسآ  رد  ار  ادـخ  دیـشروخ 

راهچ دـیریگب و  وضو  دـینک و  لـسغ  دـیدرک ، هبوت  رب  مزع  نوچ  دزاـس . مهارف  ار  تلفغ  زا  یلمع  جورخ  ۀـنیمز  اـت  تسا  دنـسپان  تاـفص 
زامن زا  دعب  دیناوخب و  ار  قلف  سان و  ةروس  هبترم  کی  دیحوت و  هبترم  هس  دـمح و  ةروس  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  دـیناوخب ؛ زامن  تعکر 
راّفغ ای  زیزع  ای  : " دییوگب نایاپ  رد  میظعلا "و  یلعلا  هللااب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  " ال  سپس دییوگب ، هیلا " بوتا  ّیبر و  هللارفغتـسا   " هبترم داتفه 

ترایز ياوه  دـیناد  یم  ایآ  تفرعم : تیوقت  2 ـ ( 4" .) تنأ ّالإ  بونذـلا  رفغی  ّهنإف ال  تاـنمؤملا  نینمؤملا و  عیمج  بونذ  ینونذ و  یلرفغا 
دیاب تسا ، رادلد  رادید  ياوه  هک  ار  یـسک  دیا ؟ هدرک  ادیپ  تفرعم  شتلزنم  ماقم و  هب  دـیا ؟ هتخانـش  ار  وا  دـیراد ؟ رـس  رد  ار  یـسک  هچ 

تازجعم و تامارک و  اب  دـنک و  بسک  ار  مزال  تفرعم  ادـخ  دزن  شتلزنم  ماقم و  زا  شیاـهیگژیو ، تـالامک و  زا  ددرگ . سانـش  رادـلد 
اب ددرگ . لیان  دهاوخ  یم  یـسک  هچ  رادـید  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دسانـشب و  ار  شناتـسود  دوش و  انـشآ  وا  فراعم  قالخا و  هریس و 

یبـتارم تاـجرد و  تبحم ، اریز  ددرگ ، یم  راد  هشیر  یتـسود  تـبحم و  ًاـیناث ، دـبای ، یم  قـقحت  یقیقح  هبوـت  ـالّوا  تخانـش ، تـفرعم و 
زاغآرـس دصقم و  هب  ندیـسر  هار  زاغآ  قشع  دـنا . هداد  رارق  مراهچ  ۀـبترم  رد  ار  قشع  و  دناهدرمـش ، نآ  يارب  هبترم  ُهن  ات  یخرب  ( 5 .) دراد

تدارا قشع و  ۀـلحرم  هب  جـع ) ) نامز ماما  هب  تبحم  هقالع و  ات  دوش . یم  یهتنم  (ع -) نامز ماما  قوشعم - تاـقالم  هب  هک  تسا  يا  هداـج 
ـه تـشگر ـ ـس هن  ات  دوجو  رارـسا  هطقن ز  کی  فقاو  يوشن  دیوگ : یم  يزاریـش  ظفاح  تسین . نکمم  بیاغو ، رـضاح  رای  نآ  رادید  دسرن ،

قـشع نونج  ینعی  تسا ، قشع  یگتـشگرس  ناـمه  یگتـشگرس  يا  : " دـیامرف یم  حیـضوت  رد  هر ) ) يرهطم دیهـش  ار  نا  ـ کما ةریاد  يو  شـ
نآ تّبحم  یعیبط  رثا  جع :) ) نامز ماما  زا  تیعبت  ادخ و  هب  قشع  3 ـ ( 6" .) یسرب يا  هطقن  هب  درادن  ناکما  يوشن ، دراو  هار  نیا  زا  ات  تسا .

بش و هک  اه  نآ  دراد . یم  او  رمثرپ  تیلاعف  شالت و  هب  وا  ياه  هتساوخ  ریسم  رد  دهد و  یم  يدنویپ  بوبحم "  " اب ار  ّبحم "  " هک تسا 
رد دنهد . ناشن  يوریپ  رد  ار  دوخ  قشع  تبحم و  ِتقادص  دیاب  دننز ، یم  جـع ) ) نامز ماما  و  (ع ) راهطا همئا  ای  راگدرورپ  قشع  زا  مد  زور 

تـسود ار  ادـخ  دـنک ، یم  ادـخ  ینامرفان  هانگ و  هک  یـسک  هاصع  نم  هللا  ّبحا  ام   : " هدـش لقن  (ع ) قداص ماما  زا  راـبخالا  یناـعم  باـتک 
راهظا لاح  نیا  اب  ینک ، راگدرورپ  تیـصعم  تسا  زیگنا  تفگـش  هچ  : " دومرف سپـس  دنک . یم  روهظ  لمع  رد  تبحم  یتسود و  " درادن .

هک یسک  اریز  يدرک ، یم  وا  نامرف  تعاطا  دوب ، هناقداص  وت  تبحم  رگا  تسا ! یبیجع  راک  نیا  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب  ییامن ! وا  تبحم 
؛... هللا مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نإ  لق  دیامرفیم " : میرک  نآرق  ( 7" .) دنک یم  يوریپ  وا  نامرف  زا  دراد . یم  تسود  ار  يرگید 

تبحم نیاربانب  " دشاب . هتـشاد  تسود  ار  امـش  مه  ادخ  ات  دینک  يوریپ  ربمایپ )  ) نم زا  دـیراد ، تسود  ار  ادـخ  رگا  مدرم ) هب   ) وگب ربمایپ !
دیاب دنک  ترایز  ار  (ع ) نامز ماما  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دـشاب . سکعنم  ناسنا  لمع  رد  نآ  راثآ  دـیاب  هکلب  تسین ، یبلق  هقالع  کی  اهنت 

نآ يدونـشخان  تابجوم  هک  يراک  ره  زا  دزرو و  تردابم  راک  نآ  هب  ات  ددرگ ، یم  ترـضح  يدونـشخ  ثعاب  يروما  هچ  دیامن  یـسررب 
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قوشعم بوبحم و  نآ  اـب  یفطاـع  یبلق و  طاـبترا  ناوت  یم  یفطاـع  یبـلق و  طاـبترا  تیوقت  - 4 دـنک . بانتجا  دزاـس ، یم  مهارف  ار  زیزع 
زین اه ، نآ  یناعم  رد  لمأت  هجوت و  اه و  ترایز  اهاعد و  یخرب  ندـناوخ  قیرط  زا  دومن : تیوقت  لیذ  ياه  هار  زا  ار  بلط  تقیقح  قاـشع 

رد نارکمج  دجـسم  هفوک و  رد  هلهـس  دجـسم  دننام  اه  ناکم  زا  یخرب  رد  روضح  ای  (ع ) نامز ماما  زامن  دننام  اهزامن  زا  یـضعب  ندناوخ 
زین و  (ع ) راهطا همئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  مرح  روبق و  ترایز  و  هرمع ) جح و   ) ادـخ هناخ  ترایز  رد  ندـش  ترـضح  نآ  ةرایزلا  بیان  مق ،
قح رد  و  ندومن ، هیدـه  ترـضح  هب  ار  باوث  ۀـمه  هکلب  یبحتـسم ، ياهزامن  اهاعد و  و  نآرق ، توالت  باوث  رد  ترـضح  ندرک  کیرش 

همانیگدنز ۀعلاطم  دندش . فّرـشم  ترـضح  نآ  تاقالم  هب  هک  یناسک  همانیگدنز  هعلاطم  - 5 ندناوخ . جرف  ياعد  ندرک و  اعد  ترـضح 
شتآ دـهد و  یم  شیازفا  ار  تاقالم  قوش  مه  دـهدیم ، ناشن  ار  هار  مه  دـندرگ ، لیان  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  دنتـسناوت  هک  یـصاخشا 

دش بجوم  یلماع  هچ  دنتـشاد و  ییاه  یگژیو  هچ  نانآ ، هک  دننک  یم  وگزاب  ار  تقیقح  نیا  مه  دزاس و  یم  رو  هلعـش  ار  تدارا  قشع و 
صصق . 3 ۀیآ 12 . ( 20  ) هط . 2 ص 128 . ح 52 ، راونالاراحب ، . 1 اه : تشون  یپ  دنهد . رارق  دوخ  فطل  تیانع و  دروم  ار  نانآ  (ع ) ماما ات 

ج 9، هنومن ، ریسفت  . 6 ص 63 . هللا ، ءاقل  ۀلاسر  يزیربت ، یکلم  داوج  ازریم  . 5 ص 191 . ج 14 ، مجرتم ،)  ) نازیملا ریسفت  . 4 ۀیآ 30 . ( 28)
ص 386. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  . 8 ص 143 . زار ، رگاشامت  ظفاح ، نافرع  . 7 ص 203 . ج 12 ، یناعملا ، حور  ریسفت  ص 393 ؛

؟ دنک یم  ادیپ  ققحت  تروص  هچ  رد  نامز  ماما  تخانش  تفرعم و 

شسرپ

؟ دنک یم  ادیپ  ققحت  تروص  هچ  رد  نامز  ماما  تخانش  تفرعم و 

خساپ

امـش يارب  اءاشنا ... ات  مینک  یم  هراشا  تاّیلک  هب  ام  نکل  درک ، نایب  ناوت  یم  يدایز  رایـسب  بلاطم  دیدومرف ، نایب  هک  یلاؤس  صوصخ  رد 
تفرعم دروم  رد  زیزع . تسود  امـش  رتشیب  قوش  قیقحت و  رّکفت و  يارب  دشاب  یهار  مه  دـییامن و  لمع  رتهب  دـیناوتب  مه  ات  هدوب ، اشگهار 

تخانش و .1 زا :  دنترابع  دشاب ، هتشاد  شنامز  ماما  هب  تبسن  دیاب  یناسنا  ره  هک  مهم  یگژیو  ود  هک  دوش  ضرع  دیاب  ادتبا  رد  نامز ( ماما 
تفرعم تخانـش و  مه  دـنراد ، مه  اب  قیمع  يا  هطبار  ود ، نیا  هک  تشاد  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  دـیاب  نینچمه  تبحم  قشع و  تفرعم 2 .

یم تفرعم  بسک  رد  رتشیب  قیفوت  ثعاب  تفرعم و  تخانـش و  داـیدزا  ثعاـب  تبحم  قشع و  مه  دوشیم و  تبحم  قشع و  داـیدزا  ثعاـب 
هب ندیـسر  يارب  دوش  یم  وا  قشاـع  ناـسنا ،  ادـتبا  تبحم ، بتارم  هلـسلس  رد  دوش ـ  یم  هداد  حیـضوت  یمک  دروـم  ود  ره  رد  اذـل  دوـش ـ 

سّدقم دوجو  و  وا ، رطاخ  هب  طقف  دهاوخ  یم  ار  وا  هک  دسر  یم  يا  هلحرم  هب  قشاع  دریگ . یم  جوا  قشع  تبحم و  نیا  سپـس  و  شئاقل ،
شرتسگ ار  وا  دسانـش ، یم  يرتسگ  شناد  يزاسدابآ ، يرتسگ ، تلادع  يزیتس ، ملظ  هب  ار  ماما  ناسنا ، زین  تفرعم ، بتارم  هلـسلس  رد  وا .

. دسانـش یم  دناد و  یم  قح  نارک  یب  تمحر  یلجت  ار  وا  قح و  برق  بتارم  نیرتالاب  رد  ار  وا  دـناد ، یم  قح  تیدوبع  تفرعم و  هدـنهد 
شریذـپ يارب  ار  ناملد  . 2 دوش . یـسررب  راوگرزب  نآ  يالاو  ياه  ماـقم  ّتیناـقح و  ّهلدا  .1 تسا :  زیچ  ود  هـب  زین  تـفرعم  يزاـس  نوزفا 

اضق 4. ماقم  تیمکاح 3 . تیالو و  ماقم  نآرق 2 . نییبت  ریسفت و  ماقم  . 1 زا :  دنترابع  وا  ياهماقم  میزاس . هدامآ  ترـضح (  رتشیب  تفرعم 
يارب اعد  نداد و  هقدـص  لثم  لمع  رد  تبحم  راثآ  نتخاس  رهاظ  .1 تسا :  زیچ  ود  زین  تبحم  يزاس  نوزفا  ياههار  تیبرت  هیکزت و  ماـقم 

زین تفرعم  تبحم و  جوا  هب  لوصو  هار  ییاور  ياهباتک  تایاور و  رد  یناحور  سابل  لثم  ترـضح ، (  هب  بوسنم  راـثآ  هب  مارتحا  جرف 2 .
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ّدح رد  دودحم  روط  هب  ار  دنوادخ  تافص  مامت  ماما ( تفرعم  تبحم و  هاگ  یلجت  هب  دورو  تفرعم 2 . تبحم و  شیالاپ  .1 تسا :  زیچ  ود 
امش زا  دنک ، هدارا  ار  یسانشادخ  هک  سک  ره  مُِکب " َءََدب  دارأ ا ... ْنَم   : " میناوخیم هریبک  هعماج  ترایز  رد  دنک ، یم  مسجم  ام  كرد  و 

هب زیچ  همه  شمارآ و  يزور و  ینعی  ُءامـسلاو " ُضرالا  ْتَتَبَث  هدوجوب  يرولا و  قزر  هنمیب   " میناوخ یم  هلیدع  ياعد  رد  دـنک . یم  زاغآ 
زا يرایـسب  لئاسم و  نیا  تسا ، ملاع  هراک  همه  تسادـخ ، هناخ  رد  دـیلک  تسا ، باب ا ... وا  تسوا ـ  سدـقم  دوجو  تکرب  هب  وا و  رطاـخ 

حابــصم ... تـیآ ا هتــشون  تیـالو  باـتفآ  باـتک  هـب  دـیناوت  یم  رتـشیب ، حیــضوت  يارب  درک . ادـیپ  هـّیعدا  رد  ناوـت  یم  ار  رگید  فراـعم 
یم یلاع  رایـسب  هک  راـظتنا  ياـه  همانلـصف  هب  نینچمه  و  تسا ) هدـش  هدافتـسا  باـتک  نآ  زا  بلاـطم  نیا  زا  یلیخ  هک  ... "  ) اهظفح " يدزی

. یلاعت اءاشنا ... دهدب  رارق  راوگرزب  نآ  لماک  نافراع  لصا و  ناقشاع و  زا  ار  ام  همه  لاعتم  دنوادخ  دییامرفب . هعجارم  دشاب ،

ار دوخ  ربهر  میناوتیم  هنوگچ  ام  ثیدح  نیا  هب  دانتـسا  اب  تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دریمب  دسانـشن و  ار  ربهر )  ) شیوخ نامز  ماما  سک  ره  "
. دیسیونب یتاحیضوت  ياهنماخ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  بالقنا  مظعم  ربهر  ةرابرد  ناکما  تروص  رد  میسانشب و 

شسرپ

ربهر میناوتیم  هنوگچ  ام  ثیدح  نیا  هب  دانتـسا  اب  تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دریمب  دسانـشن و  ار  ربهر )  ) شیوخ نامز  ماما  سک  ره  "

. دیسیونب یتاحیضوت  ياهنماخ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  بالقنا  مظعم  ربهر  ةرابرد  ناکما  تروص  رد  میسانشب و  ار  دوخ 

خساپ

قح لها  سانشب  ار  قح  دوشیمن ، هتخانـش  مدرم  هطـساو  هب  قح  هلها  فرعت  قحلا  فرعا  لاجرلاب  فرعیال  قحلا  نا  : " دیامرفیمیلع ماما 
زا اـهتیعقاو  تخانـش  ناـمه  لـطاب  قح و  تخانـش  ثیدـحلاراد )  ص 658 ، يرهـش ج 1 ، ير  هـمکحلا  نازیم   .) تخانــش یهاوـخ  ار 

دـیفم و هشیمه  قح  . 1 زا : تسا  ترابع  اـههناشن  زا  یخرب  تفر  هناـشن  غارـس  دـیاب  اهرادـنپ ، زا  اـهتیعقاو  نداد  زیمت  يارب  تساهرادـنپ 
. دراد هطباض  رایعم و  قح  . 3 دریگیم . ددم  قح  يوربآ  زا  لطاب  اما  تسا  یکتم  سفن  هب  هشیمه  قح  . 2 .( 17 دعر ، ر.ك   ) تسا دنمدوس 
توبن و ماقم  یلقع  یلقن و  لیالد  هب  هک  مینک  هراشا  یساسا  لصا  نیا  هب  تسا  هتـسیاش  کنیا  تسا و ... یگـشیمه  لطاب  اب  قح  هزرابم  . 4
هب دـنراد ـ  رارق  یمالـسا  تما  رماتیالو  هاگیاج  رد  هک  یلاعلاهلظدـم ـ  بالقنا ـ مظعم  ربهر  تسا  یهلا  ماقم  کی  هیقف  تیـالو  تماـما و 
اقآ تبیغ  نامز  رد  دـنیوگیم : لقن  لقع و  دـنراد ; ياج  ماقم  نیا  رد  یهلا  بصنم  کـی  ناونع  هب  هکلب  دنتـسین ; حرطم  درف  کـی  ناونع 

ار دنوادخ  تیاضر  هک  ینامکاح  دوجو  تسین  رادرب  لیطعت  ادخ  نید  مه  یفرط  زا  میرادن و  ترضح  نآ  هب  یسرتسد  ام  هک  غنامز  ماما 
مکاحلا الا  مامالا  ام  : " دیامرفیمنیـسح ماما  دراد . ترورـض  دنـشاب ، موصعم  ماما  هب  دارفا  نیرتکیدزن  دننک و  زارحا  ینید  تموکح  رد 

نآرق هیاپ  رب  شتموکح  هک  یـسک  نآ  رگم  تسین  ماما  اوشیپ و  هللا ; تاذ  یلع  هسفن  نسباحلا  قحلا  نیدب  نئادلا  طسقلاب ، مئاقلا  باتکلاب 
.( ح 2 ص 334 ، ج 44 ، یـسلجم ،  راونالاراحب ، " .) دنک ادخ  هار  فقو  ار  دوخ  دشاب و  دـنب  ياپ  قح  نید  هب  دراد ، ياپ  رب  ار  طسق  دـشاب ،
رما رد  ادخ  نامرف  هب  تبسن  دشاب و  رتاناوت  نآ  رب  هک  تسا  یـسک  تیالو  تموکح و  هب  درف  نیرتهتـسیاش  مدرم  يا  : " دیامرفیمیلع ماما 

رتاسراپ و رتسانـش ، نید  طرـش  هس  مالـسالا )  ضیف  تاراـشتنا  خ 172 ، مالـسالا ص 247 ، ضیف  هغالبلا  جـهن  " .) دـشاب رتاناد  تموکح 
یلاعلاهلظدم يربهر ـ  مظعم  ماقم  نآ  قادصم  زورما  هک  هیقف ـ  یلو  تیناقح  سپ  دنکیم . دییأت  زین  لقع  ار  حلـصا  هعماج  هرادا  رب  رتاناوت 

ره دراد و  یلقع  یعرش و  ۀناوتشپ  عوضوم  نیا  نیاربانب  تسا  تباث  لقع  مکح  هب  ینآرق و  لیالد  اب  ربمایپ : موصعم و  ماما  دننام  دنتسه ،  ـ
يدرف دراد و  یعرـش  یلقع و  تیعورـشم  هیقف  یلو  یتقو  تسا  توغاط  ءزج  قح و  زا  رود  دـشاب ، هتـشادن  ياهناوتـشپ  نینچ  هک  یمکاح 
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ساـسا رب  تعاـطا  نیا  دـنیامن و  تعاـطا  وا  زا  دوـشیم ، بجاو  مدرم  رب  تسا  ینید  تموـکح  رد  یهلا  ماـکحا  يارجا  ۀطـساو  هک  تسا 
اب مامت و  یهاگآ  اب  اذـل  تسا  مدرم  رب  ادـخ  تموکح  هکلب  تسین  مدرم  رب  درف  تموکح  هیقف  یلو  تموکح  اریز  تسا  تبحم  تخانش و 

یلو هکنآ  نخـس  ۀصالخ  دننکیم . تعاطا  ادخ  زا  مدرم  عقاو  رد  تسادخ و  تجح  وا  دـننادیم  نوچ  دـنهاوخیم ; ار  وا  هقالع  قشع و 
یتافص ياراد  دیاب  دنـشابیم ، فظوم  وا  تاروتـسد  نداد  ماجنا  هب  یمالـساتما  هبطاق  هتـشاد و  یعرـش  تجح  شايربهر  هکنآ  هیقف و 

، ریدـم یلعا  دـح  رد  یهلا  ياوقت  زا  ندوب  دـنمهرهب  راشرـس ، شوه  زا  يرادروخرب  ماکحا  طابنتـسا  ناوت  تافـص  نآ  نیرتزراب  هک  دـشاب 
ـ  یلاعلاهلظدم يربهر ـ مظعم  ماقم  نمـشد  تسود و  رارقا  هب  دشابیم . الوم و ... رما  زا  تعاطا  سفن و  ياوه  فلاخم  نامز  هب  ملاع  ربدم ،

شتماما يربهر و  تلاسر  دنادیم  بوخ  ادخ  ماعنا 124 )  ) هََتلاَسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ; " دنرادروخرب لامک  دـح  رد  اهیگژیو  نیا  زا 
یمالسا تاغیلبت  نامزاس  ، 150 ، 128 ، 124 ناقهد ص 109 ، هللا  تزع  مالـسا  رد  يورهر  نیئآ  يربهر و  ماظن  "ر.ك  .) دهد رارق  اجک  ار 

.( حابصم ص 150ـ166 یقت  دمحم  داتسا  هیقف  تیالو  یمالسا و  تموکح  / 

تسیچ ع )  ) نامز ماما  اب  سنا  تخانش و  ياههار 

شسرپ

تسیچ ع )  ) نامز ماما  اب  سنا  تخانش و  ياههار 

خساپ

لمع هماج  نآ  هب  میـسانشب و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  اردوخ  فیاظو  هک  تسا  نآ  زیچ  نیرتمهم  نامز  ماما  اـب  سنا  یتسود و  اـب  هطبار  رد 
. تشاد دـنهاوخ  ام  هب  تبـسن  يرت  نوزفا  تیانع  فطل و  دوب و  دـنهاوخ  ام  رادتـسود  زین  ترـضح  نآ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  میناشوپب 
میریگب و رظن  رد  ار  یلاعت  قح  ياـضر  روما  همه  رد  هک  تسا  نیا  دـنراد  راـظتنا  اـم  زا  سدـقم  فیرـش و  دوجو  نآ  همه  زا  شیب  هچنآ 
رد مینادب و  ترـضح  نآ  راکادف  زابرـس  هراومه  ار  دوخ  رگید  فرط  زا  میرادنرب . مالـسا  نآرق و  نیمارف  فالخرب  یمدـق  نیرت  کچوک 
... هرادا و هاگـشناد ، هسردم ، هناخ  طیحم  ناوت  دح  رد  مینک و  یناشفناج  شالت و  ترـضح  نآ  سدقم  نامرآ  نید و  ظفح  يارب  اج  همه 

ترـضح نآ  جرف  يارب  اعد  مینک . اوقت  تیمکاح  زکرم  ار  نورب  هعماج  سفن و  نورد  روشک  هدومن و  لیدبت  يونعم  ینید و  ییاضف  هب  ار 
بوخ زین  نیـسای و ...  لآ  ترایز  دـهع ، ياعد  لثم  ییاهاعد  ندـناوخ  تسا . فیاظو  زا  زین  اتـسار  نیا  رد  هعماج  دوخ و  يزاس  هداـمآ  و 

. تسا

ماما سک  ره  دنا  هدومرف  هک  ربمایپ  ثیدح  نیا  هب  دوشب  هک  يروط  دشاب  یحطس  هک  ییانـشآ  هن  موشب  انـشآ  رتشیب  منامز  ماما  اب  مناوت  یم  روطچ 
ار جع ) ) نامز ماما  يزور  دوش  یم  اعقاو  ایآ  الصا  دش  جراخ  تیلهاج  زا  ینعی  دیسر  تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دریمب  دسانـشن و  ار  دوخ  نامز 

امن ترایز 

شسرپ

ره دـنا  هدومرف  هک  ربمایپ  ثیدـح  نیا  هب  دوشب  هک  يروط  دـشاب  یحطـس  هک  ییانـشآ  هن  موشب  انـشآ  رتشیب  منامز  ماما  اب  مناوت  یم  روطچ 
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يزور دوش  یم  اعقاو  ایآ  الصا  دش  جراخ  تیلهاج  زا  ینعی  دیسر  تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دریمب  دسانـشن و  ار  دوخ  نامز  ماما  سک 
. دییامنب نم  هب  ار  رثؤم  یساسا و  ياهییامنهار  هنیمز  نیا  رد  افطل  میامن  ترایز  ار  جع ) ) نامز ماما 

خساپ

رد یمالسا و  فراعم  هعومجم  هب  هجوت  اب  دیاب  ار  تیودهم  هشیدناو  تسا  تیودهم  هشیدنا  عماج  مهف  رب  ینتبم  راظتنا  يانعم  قیقد  كرد 
وا دروآیمرد  ارجا  هب  ار  یهلا  ياههدعو  هدرک و  روهظ  يزور  جع ) ) يدهم ینید ، ياههزومآ  رب  انب  دید . مالسا  نید  یلک  فده  ياتسار 

نیا دنراد . تلزنم  برق و  جـع ) ) يدـهم تموکح  رد  ناشحلاص  لمعو  نامیا  نازیم  هب  نانمؤم  دـشابیم و  ناحلاص  تموکح  هدـننک  اپرب 
هب دـیما  تسا . نینمؤم  ياهلد  رد  دـیما  ندـش  روهلعـش  لماع  ودـنکیم  ریوصت  ناسنا  یگدـنز  نایرج  يارب  ینارون  ابیز و  یناـیاپ  هشیدـنا 

رتراوتـسا تکرح  لماع  جع ) ) يدهم هب  دیما  تسا و  یگدنز  رد  ناسنا  تکرح  روتوم  دیما  تسادـخ . هب  دـیما  نامه  جـع ) ) يدـهم روهظ 
نیاربانب تسا . جع ) ) يدهم هب  یگتـسبلد  دیما و  جرف ، راظتنا  زا  دوصقم  دشابیم . نید  یلـصا  فده  نامه  ینعی  اهیبوخ  ریـسم  رد  ناسنا 

ياهنوگ هب  تسا . شخبكرحت  نیرفآورین و  روآدهعت ، هدنرادهگن ، هدـنزاس و  يراظتنا  يرهطم ، دیهـش  ریبعت  هب  نید  دوصقم  جرف  راظتنا 
رد اهیبوخ  همه  هماقا  دـیما  اهیبوخ و  همه  هب  قشع  ینعی ، يدـهم ؛ هب  قشع  راظتنا و  نیاربانب  تسا . یتسرپقح  تدابع و  یعون  دوخ  هک 

جرف راـظتنا  سپ  درادرب ، مدـق  اـهیبوخ  هار  رد  رتمکحم  رتـشیب و  هچ  ره  اـت  درادیماو  ار  ناـسنا  هک  تسا  یلماـع  دـیما  قشع و  نیا  اـیند 
دیهش يدهم ، بالقنا  مایق و  - 1 تسا : دـیفم  رایـسب  ریز  عبانم  دراد . يرتشیب  هعلاطم  هب  زاین  عوضوم  نیا  رد  ثحب  تسا . نیرفآتیلوؤسم 

، مق یمالسا  تاراشتنا  یفاص ، هللا  تیآ  تیودهم ، تماما و  - 2 تسا .) هتخادرپ  راظتنا  يانعم  هب  ًاساسا  باتک  نیا   ) نارهت اردص ، يرهطم ،
، تسا باتک  ياهلـصف  زا  یکی  زین  راظتنا  ثحب  صوصخ  هتخادرپ و  جـع ) ) يدـهم ماما  نوماریپ  اهثحب  زا  ياهعومجم  هب  رثا  نیا   ) 1375

رظتنم ًاتقیقح  ناسنا  یتقو  دـنک . یگدـنز  یعقاو  رظتنم  کی  دـننام  هک  تسا  نیا  (ع ) ناـمز ماـما  رظتنم  هفیظو  (. 351 صص 398 -  ج 1 ،
بترم زیمت و  ار  هناخ  ًامتح  دـشاب  نامهیم  رظتنم  رگا  لاـثم  ناونع  هب  دراد . وا  ندوب  رظتنم  زا  ناـشن  شتانکـس  راـتفر و  ماـمت  دـشاب  یـسک 

هک دنک  اعدا  دناوتیم  یـسک  نینچ  دـنامیم . راظتنا  رد  باداش  ياهرهچ  بترم و  سابل  اب  دـنکیم و  هدامآ  ار  ییاریذـپ  لیاسو  دـنکیم ،
بترم و ساـبل  هن  تسا و  هدومن  هداـمآ  ار  ییاریذـپ  لـیاسو  هن  تسا و  هدرک  بترم  ار  هناـخ  هن  هک  یـسک  اـما  تسا . هدوب  ناـمهیم  رظتنم 
رب درک و  دـنهاوخ  دنخـشیر  ار  وا  همه  هدوب  نامهیم  راظتنا  رد  هک  دـنک  اـعدا  رگا  تسا  ناـمهیم  رکف  هب  ًالـصا  هن  تسا و  هدیـشوپ  يزیمت 

هکنآ زا  لبق  راظتنا  نیاربانب  دننارجه  قحتسم  نینچ  نازاب  قشع  غورد  فال  یهز  رای  زا  هلگ  قشع و  فال  دیدنخ . دنهاوخ  وا  ییوگهفازگ 
دراد ار  نامز  ماما  تیالو  یتسود و  ياعدا  هک  ار  یـسک  ره  ناوتیمن  دوشیم . هدیمهف  وا  رادرک  راتفر و  زا  دوش  هدـیمهف  ناسنا  ياعدا  زا 

نـشور یحیـضوت  نینچ  اب  دیوگب .» راطع  هکنآ  هن  دیوبب  دوخ  هک  تسا  نآ  کشم   » يرآ دومن . دادـملق  وا  نارظتنم  ناتـسود و  رامـش  رد 
هظحل ره  رد  ینعی  دـشاب . (ع ) نامز ماما  روهظ  رظتنم  هظحل  ره  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  شراتفر  دـیاب  نامز  ماما  یعقاو  رظتنم  کـی  هک  تسا 

نآ هار  رد  ار  دوخ  دیامن و  داهج  شیوخ  ناج  لام و  اب  نامز  ماما  يرای  يارب  دـشاب  هدامآ  دوش و  لاحـشوخ  دـنهدب  وا  هب  ار  ربخ  نیا  هک 
اهیگتـسباو و زا  دـناوتیمن  یـسک  نینچ  هک  ارچ  تسین  ایند  هب  یگتـسبلد  هانگ و  لها  یعقاو  رظتنم  کـی  نیارباـنب  دـیامن . ادـف  ترـضح 

هدش رکذ  تاکن  هب  هجوت  اب  دشاب . (ع ) نامز ماما  سدـقم  فادـها  تهج  رد  تمدـخ  هب  هدامآ  درادرب و  تسد  اهیگدولآ  اهیگتـسبلد و 
دسانشن و ار  دوخ  نامهیم  ناسنا  ات  تسا  تفرعم  راظتنا ؛ طرـش  نیلوا  . 1 درک : رکذ  نینچ  ار  (ع ) نامز ماما  رظتنم  فیاـظو  یخرب  ناوتیم 

رگا اما  دسانشب  بوخ  ار  وا  هک  دنیشنیم  یسک  راظتنا  رد  ناسنا  یماگنه  اهنت  دش . دهاوخن  وا  رظتنم  دشابن  علطم  وا  بوخ  تایصوصخ  زا 
ماما راظتنا  دروم  رد  دنام . دهاوخن  وا  رظتنم  تشاد و  دهاوخن  یتیمها  شیارب  دمآ  دهاوخ  صخش  نآ  هک  دنادب  دسانشن و  ار  یسک  ناسنا 

یناسک اما  دنشکیمن  ار  وا  راظتنا  زگره  رگید ، نایدا  لها  ای  رافک و  دننام  دنسانشیمن  ار  ترـضح  نآ  هک  یناسک  تسا . نینچ  مه  نامز 
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هب هچ  رگا  دنـسانشیمن  ار  نامز  ماما  هک  یناسک  دننامیم . وا  رظتنم  دننادیم  ار  وا  ماقم  دنـسانشیم و  ار  وا  شزرا  دنـسانشیم و  ار  وا  هک 
مل تام و  نم  : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هکنانچ  دـناهتفر . ایند  زا  تیلهاـج  لاـح  رد  دـنریمب  لاـح  نیا  رد  هچناـنچ  دنـشاب  ناملـسم  رهاـظ 

ج 32، راونالاراحب ، «، ) تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  ندرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  هیلهاج ؛ هتیم  تام  هنامز  ماـما  فرعی 
ماما هب  تبسن  ناسنا  تفرعم  رادقم  ره  هک  تسا  یعیبط  تسا و  نامز  ماما  دروم  رد  تفرعم  داجیا  راظتنا ، طرـش  نیلوا  نیاربانب  ص 331 .)

ترـضح نآ  دوجو  هنـشت  رتشیب  درب و  دـهاوخ  یپ  رتشیب  وا  تمظع  هب  درک و  دـهاوخ  كرد  رتشیب  ار  وا  شزرا  ناـسنا  دـشاب  رتشیب  ناـمز 
نآ سدـقم  دوجو  هب  تبـسن  شطع  یگنـشت و  ساـسحا  زگره  ترـضح  نآ  شزرا  هب  هاـگآان  لـهاج و  دارفا  هک  ياـح  رد  دـش . دـهاوخ 
هنیآ نیا  رد  هک  دسرن  یمعا  هرپ  بش  هب  دیـشروخ  لصو  يرآ  دنتـسه . نوریب  نارظتنم  هرمز  زا  تهج  نیدـب  تشاد و  دـنهاوخن  ترـضح 
ماما هکنیا  دـننام  تسا  ترـضح  نآ  دوجو  یخیرات  تخانـش  لوا  هنوگ  تسا . هنوگ  ود  نامز  ماـما  تخانـش  هتبلا  دـنناریح  نارظنبحاـص 

نآ تینارون  ماقم  تخانـش  (ع ،) نامز ماـما  تخانـش  رگید  هنوگ  اـما  نآ . دـننام  تسا و  یلاـس  هچ  رد  شتدـالو  خـیرات  تسا و  مهدزاود 
(ع) نامز ماما  صاخ  باحـصا  تقیقح  رد  و  دهاوخیم . يدایز  تقایل  تیفرظ و  تسین و  یـسک  ره  راک  تخانـش  نیا  هک  تسا  ترـضح 

لمأت هریبک و  هعماج  ترایز  هب  عوجر  تماما  میظع  ماقم  زا  یهاگآ  يارب  دناهتخانش  تینارون  ماقم  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دنتـسه  یناسک 
دناوتیم تسا  هدـش  هتـشون  (ع ) نامز ماـما  دروم  رد  هک  يربتعم  بتک  ندـناوخ  نینچمه  دوشیم . هیـصوت  نآ  بیجع  قیمع و  یناـعم  رد 

ترضح نآ  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  (ع ؛) نامز ماما  هب  تبحم  . 2 دزاس . انشآ  (ع ) نامز ماما  تمظع  ماقم و  هب  يدح  ات  ار  ناسنا 
هتشادن تبحم  وا  هب  تبسن  دیاین و  ششوخ  شیوخ  نامهیم  زا  ناسنا  ات  هک  تسا  یهیدب  دنهد . شیازفا  ار  نآ  دننک و  داجیا  دوخ  رد  دیاب 

رظتنم دناوتیم  هنوگچ  دیایب  شدب  دوخ  نامهیم  زا  ناسنا  رگا  دشاب  وا  ندمآ  رظتنم  ًاعقاو  دـناوتیمن  دسانـشب  ار  وا  هک  مه  دـنچ  ره  دـشاب 
دـشاب هدشن  روهلعـش  هتفرگن و  لکـش  ناسنا  دوجو  رد  نامز  ماما  هب  تبحم  ات  سپ  دنک . هدامآ  وا  زا  ییاریذپ  يارب  ار  دوخ  دشاب و  وا  مدق 

ام زا  ادـخ  روتـسد  هب  زین  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  ياهفیظو  ناـمز  ماـما  هب  تبحم  دـیامن . لـمع  یعقاو  نارظتنم  فیاـظو  هب  دـناوتیمن 
اب تیخنس  داجیا  . 23). 3 يروش ، «، ) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ًارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  هک  اجنآ  تسا . هتساوخ 

ماما اـب  یلماـک  تیخنـس  هک  هدیم ناــماس  ياهنوـگ  هـب  ار  دوـخ  یلمع  يرکف و  یحور و  تیعــضو  یعقاو  نارظتنم  (ع ؛) ناــمز ماــما 
اب اما  تشاد  ار  یسک  تبحم  ناوتیم  ایآ  تشادن ؟ تیخنس  تهباشم و  وا  اب  دوب و  یسک  مودق  رظتنم  ناوتیم  ایآ  دنشاب . هتـشاد  (ع ) نامز

يونعم تاجرد  یقالخا و  لیاضف  اوقت و  نامیا و  تیوقت  قیرط  زا  نامز  ماـما  اـب  تیخنـس  داـجیا  تشادـن ؟ یتهباـشم  تیخنـس و  چـیه  وا 
قباطم شراتفر  ناسنا  هک  یتروص  رد  تشاد . ار  نامز  ماـما  هب  تبحم  ياـعدا  ناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اـهنت  و  دوشیم . لـصاح 

وا رب  ار  شايرود  دروآ و  دهاوخ  دایرف  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  قشع  دیـشک و  دهاوخ  هنابز  شلد  رد  وا  تبحم  هلعـش  دشاب  نامز  ماما  لیم 
دهاوخ رتشیب  ناسنا  هب  ترـضح  نآ  تبحم  دشاب  رتشیب  نامز  ماما  اب  تیخنـس  ردقچ  ره  هک  تسا  یعیبط  تخاس . دهاوخ  راوگان  تخس و 

نآ همانرب  هک  دـنادیم  نامز  ماـما  رظتنم  رگید ؛ نارظتنم  اـب  طاـبترا  . 4 تشگ . دـهاوخ  رتنوزفا  ترـضح  نآ  هب  زین  ناـسنا  تبحم  دـش و 
نارظتنم نارای و  شرتسگ  رکف  هب  نیاربانب  دوش . زوریپ  شتکرح  ات  دـشاب  هتـشاد  يدایز  ناروای  دـیاب  تسا و  یناهج  همانرب  کی  ترـضح 

ربلا و یلع  اونواعت   » ساسا رب  ات  تخادرپ  دهاوخ  نارگید  دوخ و  ینامیا  تایحور  تیوقت  هب  اهنآ  اب  طابترا  اب  داتفا و  دهاوخ  ترـضح  نآ 
یعقاو رظتنم  (ع ؛) نامز ماما  روهظ  رد  عیرـست  يارب  اعد  . 5 دـیامنب . ترـضح  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  رگید  رظتنم  نانمؤم  کمک  هب  يوقتلا »

زا ترـضح  نآ  جرف  يارب  ناوارف  ياعد  نیاربانب  دناسرب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  هک  دهاوخیم  ادخ  زا  دشکیم و  ار  بوبحم  راظتنا  هظحل  ره 
طابترا . 6 دشابیم . زین  ترضح  نآ  هیصوت  دروم  نامز  ماما  جرف  رد  عیرست  يارب  ياعد  دشابیم . شترضح  نآ  رظتنم  یگـشیمه  فیاظو 

قرط زا  ار  شیوخ  بوبحم  دورو  مدع  دـنکیم  یعـس  دـباین  ار  شیوخ  بوبحم  رظتنم  ناسنا  رگا  فلتخم ؛ ياهلکـش  هب  (ع ) نامز ماما  اب 
ماما رظتنم  نینچمه  دشاب . هتـشاد  وا  اب  یفیعـض  طابترا  لقا  تسا ال  هدشن  قفوم  وا  تاقالم  هب  رگا  ات  دیامن  ناربج  همان  نفلت و  دننام  رگید 

ناگرزب فرط  زا  هک  دـهع  ياعد  نیـسای ، لآ  ترایز  هبدـن ، ياعد  ندـناوخ  قیرط  زا  دوشیمن  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قفوم  یتقو  نامز 
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؛ ترضح ناوارف  دای  . 7 دنکیم . ظفح  ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  طابترا  نارکمج  دجـسم  هب  نتفر  قیرط  زا  زین  و  تسا ، هدش  هیـصوت  رایـسب 
وا راظتنا  اهتدم  زا  سپ  دناهتسناوتن  اما  دنتـسه  شیوخ  بوبحم  رظتنم  يدنچ  هک  تسا  قشاع  نارظتنم  هنیرید  تداع  بوبحم  زا  ندرک  دای 

، تامارک ثیداحا ، رکذ  اب  نایعیش  هب  وا  تیانع  رصع و  ماما  ندروآ  دای  هب  دننکیم . مارآ  وا  مان  وا و  دای  اب  لقا  ار ال  دوخ  لاح  دننیبب و  ار 
ترضح نآ  دای  مان و  هراومه  قیرط  نیدب  دننکیم و  ساسحا  یعقاو  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  نایعیـش  هب  ماما  تیانع  ماما و  ماقم 

اب هزرابم  ههبش و  عفر  ترضح 9 . نآ  يارب  ییاهباوث  ندومن  هلاوح  ای  زیزع و  نآ  یتمالـس  يارب  هقدص  نداد  . 8 دنرادیم . هگن  هدنز  ار 
فـسوی نآ  بـالقنا  ماـیق و  رب  يراودـیما  . 10 نارظتنم . نـیب  رد  ترـضح  نآ  يدوـجو  راـثآ  رمع و  لوـط  دوـجو ، هراـبرد  ناـنکفاههبش 
مکدحا ّندعیل  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  ترـضح  روهظ  يارب  یمزر  مئاد  یگدامآ  داجیا  نارگید 11 . هب  نداد  دـیما  و  (س ) ارهز

ج 52، راونالاراحب ، «، ) دشاب ریت  کی  هیهت  اب  دـنچ  ره  ددرگ  هدامآ  دـیاب  جـع ) ) مئاق مایق  يارب  امـش  زا  کی  ره  ًامهـس ؛ ول  مئاقلا و  جورخل 
. دشابیم نارظتنم  فیاظو  زا  یکی  جیسب  رد  تکرش  ورنیا  زا  ح 146 .) ص 366 ،

؟ تسیچ جع ) ) نامز ماما  هب  یکیدزن  تخانش و  هار 

شسرپ

؟ تسیچ جع ) ) نامز ماما  هب  یکیدزن  تخانش و  هار 

خساپ

ّزع و يادـخ  دراد  تسود  سک  نآ  ره  دومرف : نم  هب  (ص ) ادـخ لوسر  مردارب  دومرف : (ع ) یلع هک  هدومن  لقن  شناردـپ  زا  (ع ) اضر ماما 
لیام سک  ره  و  دشاب ؛ اراد  ار  (ع ) یلع تیالو  هک  دیاب  دشاب ، هدرکن  ضارعا  وا  زا  هدومن و  يور  وا  هب  هک  یلاح  رد  دنک ، تاقالم  ار  ّلج 

ار دـنوادخ  دـهاوخیم  سک  ره  و  درادـب ؛ تسود  ار  نسح  تدـنزرف  دـشاب ، یـضار  وا  زا  هک  یلاح  رد  دـیامن  تاقالم  ار  دـنوادخ  تسا 
تاقالم ار  دنوادخ  یلاح  رد  تسا  لیام  هک  نآ  ره  و  ددرگ ؛ نیـسح  تدنزرف  رادتـسود  دـشابن ، یـسرت  وا  رب  هک  یلاح  رد  دـنک  تاقالم 

اب ار  یلاعت  يادخ  هک  درادیم  تسود  سک  ره  و  ددرگ ؛ داّجـس  نیـسحلا  نب  یلع  رادتـسود  دـشاب ، هدـش  هدـیزرمآ  شناهانگ  هک  دـیامن 
وا هدنورپ  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  دنوادخ  دراد  تسود  سک  ره  و  دشاب ؛ رقاب  یلع  نب  دمحم  رادتسود  دنک ، تاقالم  مشچ  ینشور 

هزیکاپ كاپ و  ار  یلاـعت  يادـخ  درادیم  دراد  تسود  سک  ره  و  دـشاب ؛ قداـص  دـمحمنب  رفعج  رادتـسود  دـنهد ، شتـسار  تسد  هب  ار 
یـسوم نب  ّیلع  دنک ، تاقالم  نامداش  نادـنخ و  ار  دـنوادخ  درادیم  تسود  سک  ره  و  دـشاب ؛ مظاک  یـسوم  رادتـسود  دـیامن ، تاقالم 

لیدبت تانـسح  هب  شتائّیـس  هتفر و  الاب  شتاجرد  هک  یلاح  رد  دـنک  تاقالم  ار  يادـخ  دراد  تسود  سک  ره  و  درادـب ؛ تسود  ار  اضّرلا 
، دشک باسح  یناسآ  هب  وا  زا  دنک و  تاقالم  ار  دنوادخ  هک  درادیم  تسود  سک  ره  و  دراد ؛ تسود  یمه  ار  داوج  دمحم  دشاب ، هتشگ 

نـسح رادتـسود  دـشاب ، ناراگتـسر  زا  هک  یلاح  رد  دـیامن  تاقالم  ار  دـنوادخ  دراد  تسود  سک  ره  و  دـشاب ؛ رادتـسود  ار  يداـه  ّیلع 
تّجح يالو  دـشاب ، وکین  شمالـسا  لماک و  شنامیا  هک  یلاـح  رد  دـنک  تاـقالم  ار  يادـخ  درادیم  تسود  سک  ره  و  دوش ؛ يرگـسع 

تـسود ار  نانآ  هک  نآ  ره  دنـشابیم . يوقت  ياههناشن  و  تیاده ، ناماما  و  یکیرات ، ياهغارچ  نانیا  دـنک . هشیپ  ار  رظتنم  نامّزلابحاص 
زا کی  ره  ّیلوت  زا  دارم  ص 296 .( . ج 36 ، راونالاراحب ، « منک تشهب  تنامض  یلاعت  دنوادخ  زا  وا  يارب  دوش ، اراد  ار  ناشتیالو  درادب و 

، تسا بجاو  اهنآ  یمامت  هب  تبسن  یبلق  تیالو  هک  اریز  تسا ، هدیدنـسپ  ياهراک  یندب و  لامعا  اب  هارمه  یبلق  ّتبحم  راهظا  (ع ) ناماما
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قح رد  اعد  دـیدرت  نودـب  تسا . هدـیدرگ  نایب  ثیدـح  نیا  رد  هک  دراد  یـصوصخ  هب  رثا  ناـشیا ، زا  کـی  ره  هب  تبـسن  تبحم  راـهظا  و 
رثا نیا  سپ  هتفهن ، اهلد  رد  هک  تسا  یتّبحم  راهظا  دنوادخ ، هاگرد  زا  بانج  نآ  روهظ  جرف و  نتـساوخ  و  (ع ) نامزلا بحاص  نامیالوم 

دـشاب رتقیمع  رتصلاـخ و  تفرعم  هچ  ره  تسا ، هتفهن  ناـشیا  تفرعم  رد  ماـما  هب  یگدادـلد  ّتبحم و  هشیر  اـّما  ددرگیم . ّبترتم  نآ  رب 
هک ییاهتلع  یلقع : لیلد  یلقن ؛ لیلد  مه  تسه و  یلقع  لیلد  مه  ماما  تفرعم  يارب  دوب . دـهاوخ  رتيوق  رتدـیدش و  زین  هلـصاح  ّتبحم 
زا دـعب  مدرم  ات  تسا ، قداص  زین  ربمایپ  یـصو  نیـشناج و  دوجو  ترورـض  يارب  اهّتلع  ناـمه  هدـش ، رکذ  ربماـیپ  دوجو  ترورـض  يارب 

لاعتم دنوادخ  رب  سپ  دندرکیم ) هعجارم  ربمایپ  هب  هک  هنوگ  نامه   ) دننک هعجارم  دوخ  یگدـنز  فلتخم  نوئـشرد  وا  نیـشناج  هب  ربمایپ ،
ناکما تخانـش  تفرعم و  نودـب  ندرک  يوریپ  اریز  دنـسانشب ، ار  ماـما  نآ  تسا  بجاو  زین  مدرم  رب  دـیامن و  بصن  ار  وا  هک  تسا  بجاو 

: هکرابم هیآ  هرابرد  (ع ) قداص ماما  هلمج  زا  تسا . هدیسر  رتاوت ، ّدح  رد  ناماما  تخانش  موزل  هرابرد  يرایـسب  تایاور  یلقن : لیلد  درادن .
مـسق ادخ  هب  دومرف : دیناوخب .) نآ  اب  ار  ادخ  تسا ، یکین  ياهمان  دنوادخ  يارب  و  يهیآ 180 : فارعا ،  ) اهب ُهوعداف  ینسُحلا  ءامسالا  و هللا 

لوصانش ياههار  زا  یکی  ام .)( تفرعم  تخانش و  اب  رگم  دریذپیمن ، ناگدنب  زا  ار  یلمع  چیه  دنوادخ  هک  میتسه  ياانسُح  ءامـسا  نآ  ام 
هدیـسر نیموصعم  زا  یفلتخم  ياهاعد  تسا . لج » ّزع و  دـنوادخ  زا  رـصع  ماـما  تفرعم  تساوخرد   » ماـما تخا  ص 249 . ج 2 ، یفاک ،

، دینک تئارق  موادم  تروص  هب  ار  سی » لآ   » ترایز ناهاگماش  دیناوخب و  ار  دهع  ياعد  هدش ، هیصوت  حبـص ، زامن  زا  دعب  هلمج  زا  تسا .
فرعأ مل  کسفن  ینفّرعت  مل  نا  ّکناف  کسفن  ینفّرع  مهللا  ياعد : ضیارف  زا  دعب  ار و ... هبدن  ياعد  یمالـسا  دایعا  رد  هعمج و  ياهزور 
کتّجح ینفرُعت  مل  ْنِا  ّکناف  کتّجح ، ینفّرع  مهللا  کـتجح ، فرعا  مل  کـلوسر  ینفرُعت  َْمل  ْنِا  کـّناف  کـلوسَر ، ینفّرع  ّمهللا  کـّیبن ،

قیاوش قیالع و  زا  ار  لد  نامزمه  دینک . تئارق  موادـم  تروص  هب  ار  نانجلا .) جـیتافم  ص 337 و  ج 1 ، یفاـک ، لوصا   ) ینید نع  ُتللَض 
ره دـش ، زیربل  ّتبحم  هک  هاگ  نآ  دـیاب ، نایرج  نآ  زا  یهلا  يایلوا  ّتبحم  دوخ  هب  دوخ  دـش  هتـسش  ریغ  ّتبحم  زا  هک  لد  دـیئوشب ، رگید 

يارب دسانـشن . اـپ  زا  رـس  شغارف  رد  راونونجم ، ددرگ و  شیادیـش  هلاو و  هک  اـجنآ  اـت  دوش  رتبذاـج  رتبغار و  دوـخ  بوـبحم  هب  زور 
دمحم دیس  مراکملا 1 و 2 ، لایکم  يهمجرت  یمیکح 2 . اضر  دمحم  همالع  برغم ، دیشروخ  . 1 هب : دینک  هعجارم  رتشیب  تاعالطا  بسک 

یناهفصا يوسوم  یقت 

ۀتیم تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم   » ثیدح هب  رظن  دشاب ?  دناوت  یم  ترضح  نآ  تخانش  مدع  رب  رذع  لیلد و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تبیغ  ایآ 
؟ تسا بجاو  مزال و  هعماج  رد  ماما  روضح  يرطف ، لیلد  اب  هک  یلاح  رد  دنسانشب  ار  تسا  بیاغ  هک  یماما  دنناوت  یم  هنوگچ  مدرم  ۀیلهاج »

شسرپ

هنامز ماما  فرعی  مل  تام و  نم   » ثیدح هب  رظن  دشاب ?  دناوت  یم  ترضح  نآ  تخانش  مدع  رب  رذع  لیلد و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تبیغ  ایآ 
مزال و هعماج  رد  ماما  روضح  يرطف ، لیلد  اب  هک  یلاح  رد  دنـسانشب  ار  تسا  بیاغ  هک  یماما  دنناوت  یم  هنوگچ  مدرم  ۀیلهاج » ۀـتیم  تام 

؟ تسا بجاو 

خساپ

یلاح رد  دنـسانشب  ار  تسا  بیاغ  هک  یماما  دنناوت  یم  هنوگچ  مدرم  ۀیلهاجلا » ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم   » ثیدـح هب  رظن 
هب ماما  ندوب  بئاغ  - 1 تسا : مزال  یتاکن  رکذ  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  تسا ؟ بجاو  مزال و  هعماج  رد  ماـما  روضح  يرطف ، لـیلد  اـب  هک 
هک نیا  ریظن  دنـسانشیمن . یلو  دـننکیم  هدـهاشم  ار  وا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  تسین  هعماج  مدرم و  ناـیم  رد  وا  روضح  مدـع  ینعم 
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( جع ) يدهم ترـضح  لثم  دیامرفیم : (ع ) قداص ماما  تیاور  رد  اذل  دنتخانـشن . یلو  دـندرکیم  هدـهاشم  ار  وا  فسوی  ترـضح  ناردارب 
ار شدوخ  وا  دهد و  نذا  وا  هب  دنوادخ  هکنیا  ات  دنـسانشیمن  یلو  دننکیم  هدهاشم  ار  وا  تسا و  مدرم  نایم  رد  وا  تسا ، (ع ) فسوی لثم 

مـسارم رد  لاس  ره  رمالا  بحاص  مسق  ادخ  هب  دـیامرفیم  يرغـص ) تبیغ  رـصع  رد  ترـضح  باون  زا  یکی  ) يرمع زین  و  ( 1) دنک یفرعم 
نیا ربانب  ( 2 .) دنـسانشیمن ار  وا  یلو  دننیبیم  ار  وا  مه  مدرم  دسانـشیم و  ار  اهنآ  دـنک و  یم  هدـهاشم  ار  مدرم  دـنکیم و  تکرـش  جـح 
رذع تسین و  وا  تخانش  تفرعم و  زا  عنام  ماما  تبیغ  - 2 تسا . ناوارف  تاکرب  راثآ و  أشنم  وا  روضح  دراد و  روضح  هعماج  رد  ترضح 

وا تخانش  هکلب  دسانشب ، هفایق  تروص و  هب  ار  ترضح  تسین  مزال  تخانش  تفرعم و  رد  دشاب . دناوت  یمن  ترضح  نآ  تخانـش  مدع  رب 
هک تشاد  هقالع  رایـسب  وا  درکیم  یگدنز  ربمایپ  نامز  رد  دوب  نمی  لها  ینرق  سیُوا  تسا . یفاک  اهیگژیو  لئاضف و  تافـص و  مان و  هب 

یلو دنک ، ترایز  هنیدم  رد  ار  ربمایپ  تسناوتن  درک  یم  يراد  هاگن  وا  زا  تشاد و  يریپ  ردام  هکنیا  رطاخ  هب  یلو  دـنک  هدـهاشم  ار  ربمایپ 
. درکیم شرافـس  ینرق  سیوا  دروم  رد  (ع ) نینمؤملاریما هب  ربمایپ  تشاد و  ربمایپ  هب  تبـسن  ار  تفرعم  تخانـش و  نیرتالاب  لاـح  نیع  رد 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تسین . جع ) ) تجح ترـضح  هب  صتخم  تبیغ  تسا . مزال  لئاضف  تالامک و  تافـص و  هب  تخانـش  اذـل 
تفرعم و زا  عنام  نیا  یلو  دنسانشب  هفایقو  تروص  هب  ار  ترضح  هک  دندشن  قفوم  نایعیش  زا  يدایز  هدع  دندوب و  نادنز  رد  اهتدم  مالسلا 

لماـکت دـشر و  يارب  طیارـش  ندرک  لـماک  ناربماـیپ  تثعب  زا  یلّوا  لـصا و  فدـه  میناد  یم  - 3 دوبن . ترـضح  ماقم  هب  تبـسن  تخانش 
يونعم یحور و  تیبرت  ینالقع و  دشر  هب  ندیـسر  ناکما  مدرم  تسا و  هدش  نیمأت  فده  نیا  یحو  هلیـسوب  هک  دـشابیم  اهناسنا  هنادازآ 
هلیـسوب فده  نیا  تسا ، ّتیمتاخ  تمکح  شخب  ققحت  توبن و  هدننک  لیمکت  مّمتم و  تماما ، هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـناهدروآ . تسد  هبار 

هروس هیآ 105  رد  هک  نانچ  دوب . دـهاوخ  ادـخ  هدارا  نیا  شخب  ققحت  جـع ) ) يدـهم ماما  اهنآ  نیرخآ  هک  دوش  یم  ققحم  ناماما  هلـسلس 
هک میتشون  تاروت )  ) رکذ زا  سپ  روبز  رد  انامه  نوحلاصلا » يدابع  اهثری  ضرألا  ّنأ  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقلو  : » هدومرف ءایبنا 

تّما ماما  یلع  انامه  دومرف : هک  هدش  لقن  (ص ) ادخ لوسر  زا  سابع  نبا  زا  یتیاور  رد  و  درب . دهاوخ  ثرا  هب  نم  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز 
ملظ زا  رپ  هک  نانچ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک  روهظ  هک  یتقو  دشاب و  یم  رظتنم  مئاق  شنادـنزرف ، زا  دـشاب و  یم  نم  زا  سپ 

باوبا ب 46  ص 135  ج 11 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  - 2 ص 142 . و  ص224  ج 51 ، راونالا ، راـحب  - 1 اهتشونیپ : ( 3 .) تسا هدـش  روج  و 
ص 494. ةّدوملا ، عیبانی  يزودنقلا ، - 3 جح . بوجو 

؟ تخانش اردوخ  نامزماما  ناوتیم  هنوگچ  مالسلاهیلعنامزماما  تبیغ  اب 

شسرپ

؟ تخانش اردوخ  نامزماما  ناوتیم  هنوگچ  مالسلاهیلعنامزماما  تبیغ  اب 

خساپ

دریمب سکره  " " ؛ ۀّیلهاج ۀتیم  تام  هنامز  مامإ  فرعیملو  تام  نم  : " دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  هدمآ ، نیقیرف  بتک  رد  هک  یتایاور  قباطم 
ياج تسا ". هتفر  ایند  زا  تیلهاج  گرم  یقرواپ } ص 275 . ج 2 ، دصاقم ، حرش  یقرواپ .  } هب هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  یلاح  رد 

تفرعمو تخانش  زا  دوصقم  مییوگیم : باوج  رد  تخانش . ار  وا  ناوتیم  هنوگچ  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  دوجو  اب  هک  تسا  یقاب  لاؤس  نیا 
دزن ع )  ) يدهم ترضح  هک  تسا  یهاگیاجو  تلزنمو  ماقم  هب  تفرعم  دوصقم  هکلب  تسین ، وا  لیامشو  لکشو  مسج  تخانـش  ترـضح ،

زا 1779تیودهم هحفص 920 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یـسک وا  تسا . یهلا  یعیرـشتو  ینیوکت  ضیف  هطـساو  تسا . تعیرـش  یّلک  ظفاح  هک  تسا  یـسک  وا  دراد . ملاع  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 
مولع عیمج  عماج  هک  تسا  یـسک  وا  دـنکیم . نومنهر  تقیقحو  ّقح  هبو  هدرک  فرـصت  لباق " سوفن   " رد یهلا  هداراو  نذا  هب  هک  تسا 
لکـش ندـید  نودـب  تسا  اـم  ناـمز  ماـما  هک  ع )  ) يدـهم ترـضح  هب  تبـسن  تفرعم  نیا  هک . ... تسا  یـسک  واو  تسا . نیرخآو  نیلوا 

. تسا لیصحت  لباق  مه  ناشیا  لیامشو 

؟ دوش رتشیب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  دوجو  هب  نامنامیا  هک  مینک  هچ 

شسرپ

؟ دوش رتشیب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  دوجو  هب  نامنامیا  هک  مینک  هچ 

خساپ

رکفو لقع  دـناوتیم  هک  یلقع  ّهلدا  یـسررب   - 1 دومن : هدافتـسا  ناوتیم  ییاههار  زا  ع )  ) يدـهم ترـضح  دوجو  هب  ناـمیا  تیوقت  يارب 
ترضح هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  یتایاورو  ینآرق  تایآیـسررب   - 2 دیامن . تیوقت  ع )  ) يدهم ترـضح  دوجو  هب  تبـسن  ار  ناسنا 

، دناهدش فّرشم  ءادفلا - هل  انحاورا   - مظعالا هَّللاۀّیقب  ترـضح  سّدقم  رـضحم  هب  هک  یناسک  لاوحا  هعلاطم   - 3 دراد . دوجو  ع )  ) يدهم
، نآ رد  هک  ییاـهاعد  تئارق   - 4 دشاب . هتـشاد  ع )  ) ترـضح دوجو  هب  تبـسن  ناسنا  بولق  تیوقت  رد  ییازـس  هب  شقن  دـناوتیم  نیا  هک 

. دشاب هتشاد  ع )  ) ترضح دوجو  هب  ناسنا  داقتعا  رد  ییازس  هب  ریثأت  دناوتیم  هک  دراد  اوجن  وا  ابو  هدش  ترضح  هب  باطخ 

؟ میاهتفر ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  میسانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  رگا  ارچ 

شسرپ

؟ میاهتفر ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  میسانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  رگا  ارچ 

خساپ

رتخـسارو رتشیب  ياهدـیقع  ای  یـسک  هب  ناسنا  تفرعم  هچ  رهو  دراد ، ناـسنا  درکلمع  رد  ییازـس  هب  ریثأـت  تفرعم ، هک  تسین  یکـش  ًـالوا :
. دنک ادا  ار  بلطم  قح  لمع ، هیحان  رد  دـناوتیمن  تفرعم  نودـب  ناسنا  یّلک  روط  هبو  دوب . دـهاوخ  رتشیب  لمع  هیحان  رد  نآ  ریثأت  دـشاب ،

يور رب  ادخ  تجح  ع )  ) نامز ماما  دناهدش . دنوادخ  تفرعم  بوجو  هب  لئاق  معنم  رکش  موزل  كالم  هبو  قیرط  نیمه  زا  مالک  ياملع  اذل 
زا یلهاج  گرم  اب  هنرگو  مینک ، لصاح  تفرعم  ناکما  ّدـح  رد  وا  هب  دـیاب  اذـل  تسا ، بجاو  وا  تعاطا  تاـصوصن ، قباـطمو  تسا  نیمز 

ار نیدو  میهد  رارق  دوخ  يوگلا  ار  یسک  هچ  میشابن . یسک  ره  ورهلابند  ات  میـسانشب  ار  دوخ  نامز  ماما  میراد  هفیظو  ام  ًایناث : میاهتفر . ایند 
؟ مینک ذخا  یسک  هچ  زا 

زا 1779تیودهم هحفص 921 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


وت مالسلا »  مهیلع   » همئا ریاس  و  اهیلع »  مالس   » ءارهز ترضح  و  مالسلا »  هیلع  رـصع « ماما  يامظع  ماقم  هب  حیحـص  تفرعم  صوصخ  رد  افطل  - 1
. دییامرف تیانع  ار  مزال  تاحیض 

شسرپ

مهیلع  » همئا ریاس  و  اهیلع »  مالـس   » ءارهز ترـضح  و  مالـسلا »  هیلع  رـصع « ماما  ياـمظع  ماـقم  هب  حیحـص  تفرعم  صوصخ  رد  اـفطل  - 1
. دییامرف تیانع  ار  مزال  تاحیض  وت  مالسلا » 

خساپ

هب نتشاد  يرکف  داقتعا  عوضوم  اما  تیالو . تقیقح  تماما و  ماقم  هب  تفرعم  2 ـ تماما . بتارم  ماقم و  هب  ملع  1 ـ میراد : تخانش  مسق  ود 
تیدوبع و يزودـنا ،  شناد  اب  هارمه  مود ، مسق  اـما  تسا . هعیـش  هقح  دـیاقع  یملع و  یناـبم  زا  قیقحت  هعلاـطم و  شا  همزـال  ماـما  دوجو 
( تامرحم كرت  تابجاو و  یهلا (  ماکحاو  تاروتسد  ماجنا  اب  ؛  ینعی مینک . یم  تفای  رد  ار  تماما  تینارون  تقیقح و  صالخاو ، یگدنب 

یم يرایبآ  ار  هقح  دـیاقع  هک  تسا  حـلاص  لمعو  هبوت  عقاو  رد  دودز . لد  زا  ار  تلفغ  راـبغو  درک  يراـیبآ  ار  دـیاقع  دوش  یم  هک  تسا 
{ ادُو نمحرلا  مهل  لعجیـس  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نیذلا  نا  مینک {. یم  كرد  ار  ادخ  ءایلوا  ادخ و  رـضحم  رد  روضح  تقیقحو  دـنک 

حلاص لمعو  نامیا  ) دنکفا یم  اهنآ  لد  هب  ار  ءایلوا  دوخ و  تبحم  دنوادخ  دنهد  ماجنا  حلاص  لمعو  دنروایب  نامیا  هکیناسک  ( » 96/ میرم )
هب اجنیا  رد  ار  تبحم  زا  دارم  نیرـسفم  دنکفا . یم  اهنآ  لد  هب  ار  مالـسلا »  هیلع  » یلع تبحم  دنوادخو  دوش ) یم  (ع ) همئا هب  تبحم  ثعاب 
اب داهج  - 2 33 ثیدح ( هر ) ینیمخ ماما  ثیدـح  لهچ  -1 هعلاـطم : تهج  عباـنم  دـنا . هدومن  ریـسفت  مالـسلا »  مهیلع  نینمؤملا « ریما  تبحم 

تبیغ نارود  رد  ار  رظتنم  کی  تلاسرو  یعامتجاو  يدرف  فیلاـکت  ) یمیکح اـضر  دـمحم  برغم  دیـشروخ  يرهاـظم 3 - هللا  تیآ  سفن 
. بیغتسد دیهشو  يرهطم  دیهش  يدهم  بالقناو  مایق  - 4 دنک ) یم  نایب  یلاع  رایسبو  لصفم  اتبسن 

؟  مینک دایز  جع »  » نامز ماما  هب  تبسن  ار  دوخ  تفرعم  ناوت  یم  هنوگچ  -1

شسرپ

؟  مینک دایز  جع »  » نامز ماما  هب  تبسن  ار  دوخ  تفرعم  ناوت  یم  هنوگچ  -1

خساپ

يونعم و يدام و  ياهزاین  هب  هجوت  اـب  میـسانشب  ار  ناـمدوخ  هکنیا  تسا ، دوخ  سفن  تخانـش  لوا  مدـق  جـع » » ناـمز ماـما  تخانـش  يارب 
قرش و رتخاب  رواخو  دنکرب  ناهج  زا  ار  متـس  ملظ و  هک  تسا  یـسک  جع » » يدهم يورخا  تداعـس  يراگتـسر و  هب  ندیـسر  ییافوکش و 

هنحص زا  يراکمتس  نتخادنا  رب  يرگدادیب  ملظ و  اب  هزرابم  لبمس  مالسلا »  هیلع   » يدهم دزاس  هدنکآ  هشیمه  يارب  دادو  لدع  زا  ار  برغ 
ترـضح تسا و  دوجوم  يدـیما  نینچ  سکره  ناهن  نوناک  رد  تسه و  هدوب و  رـشب  یعامتجا  یلـصا و  ياـه  دـیما  زا  نیا  تسا و  یتیگ 

يایمرا دوب .  دهاوخ  يدهم  وا  هک  دنا  هدرب  مان  ار  یـسک  هداد و  ربخ  نادب  يرـشب  بهاذم  نایدا و  همه  تسا . دیما  نیا  رون  جع »   » يدـهم
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ار ناهج  دیآ و  یلداع  هاشداپ  سپس  دنک ،  یم  دوبان  ار  نیمز  مدرم  موسود  هک  دهدیم ،  ربخ  یناهج  میظع و  یگنج  زا  تاروت  رد  ربمغیپ 
رشب هک  دیسر  دهاوخ  يزور  نییقی  هب  تسا و  ریذپ  ققحت  یناهج  تموکح  ریگ و  ملاع  لدع  ، رشب یعیبط  ياه  هتساوخ  زا  دیامن .  حالـصا 
تلم دارفا  نایم  زا  متس  ملظ و  هک  دوش  یم  ققحم  یتقو  تلم  لدع  ریذپ .  ناکما  تسا و  یناگمه  هتساوخ  نوچ  دسر ، یم  هتساوخ  نیدب 

يرگد هب  راکشآ  ناهن و  رد  اهنآ  زا  چیه  هک  تسا ، دارفا  دوخ  نایم  رد  يراکتسرد  ییوگتـسار و  يرارقرب  تلم  رب  تلم  لدع  دور  نوریب 
یگنرگی ییوگتـسار و  تاواسم  لدع  هک  یتموکح  نینچ  هب  هجوت  اب  دارفا  دشر  یلم و  لماکت  تسا  نیا  درادناور . یمتـس  دنکن و  یملظ 

هب ار  دیلپ  صیاصخ  هتشاذگ و  رانک  مک   ، مک ار  سوه  يوه و  لایما و  هتـساوخ و  میهد  شرورپ  ار  نامیمـصت  دیاب  سپ  تسا ،  نآ  همزال 
اصخش رگا  مینک و  کمک  مه  ار  نارگید  تسا و  لماک  ناسنا  هتسیاش  هک  روطنآ  میزاسب  ار  نامدوخ  هتـشاذگ و  رانک  دنوادخ  هب  لک  وت 

 . تسا نآ  راتساوخ  يدهم  هک  دش  دهاوخ  يا  هعماج  هللا  ءاشنا  دنک  تیاعر  ار  نارگید  قوقح  رانک و  ار  یصخش  عفانم  رفن  ره 

؟ تسیچ ماما  تخانش  مدع  تروص  رد  تیلهاج  گرم  زا  دارم 

شسرپ

؟ تسیچ ماما  تخانش  مدع  تروص  رد  تیلهاج  گرم  زا  دارم 

خساپ

رد مزال  ياهیهاگآ  زا  ّتیلهاج  نامز  مدرم  هک  تسا  ّتیلهاج  ندرم  دننام  شندرم  ظاحل  نیا  زا  دسانـشن  ار  شیوخ  نامز  ماما  هک  یـسک 
هتـشاد دوجو  ماما  هچنانچ  فصو  نیا  اب  دندشیمن  تیبرت  تسرد  يهویـش  هب  دندوبن و  رادروخرب  حیحـص  راتفر  قالخا و  دـئاقع و  ریـسم 

. دوب دهاوخ  ّتیلهاج  نامز  یگدنز  دننام  ماما  هب  تبسن  تفرعم  یهاگآ و  نتشادن  اب  یصخش  نینچ  یگدنز  دسانشن  ار  وا  ناسنا  دشاب 

نامز ماما  طابترا 

طقف ثیداحا  نیا  زا  روظنم  ایآ  تسین ، لوبق  شتادابع  زا  کی  چیه  دسانـشن  ار  دوخ  نامز ( ماما  سک  ره  هک  تسا  هدش  هراشا  ثیداحا  زا  یلیخ  رد 
. دیهد حیضوت  تسا  دنمشهاوخ  دنک ؟ یم  تیافک  ناشیا  روضح  هب  داقتعا  ناشیا و  هینک  مان و  نتسناد  ای  دشاب ؟ یم  نامز ( ماما  ترایز  ندید و 

شسرپ

نیا زا  روظنم  ایآ  تسین ، لوبق  شتادابع  زا  کی  چـیه  دسانـشن  ار  دوخ  نامز ( ماـما  سک  ره  هک  تسا  هدـش  هراـشا  ثیداـحا  زا  یلیخ  رد 
دنمشهاوخ دنک ؟ یم  تیافک  ناشیا  روضح  هب  داقتعا  ناشیا و  هینک  مان و  نتـسناد  ای  دشاب ؟ یم  نامز ( ماما  ترایز  ندید و  طقف  ثیداحا 

. دیهد حیضوت  تسا 

خساپ
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زا تایاور  رد  هک  تسا  ندوب  ترـضح  نآ  روهظ  هار  هب  مشچ  نآ  دوش و  یم  هصالخ  هملک  کی  رد  نامز ( ماما  تبیغ  نامز  رد  ام  هفیظو 
نیرت تلیـضف  اب   : " دـندومرف مرکا ( لوسر  تسا . هتـشگ  بوسحم  لاـمعا  نیرتدنمـشزرا  نیرتوکین و  زا  هدـش و  ریبعت  جرف  راـظتنا  هب  نآ 

وا دای  هب  اـج  همه  رد  لاـح و  همهرد  میـشاب ، یـسک  رظتنم  ًاـعقاو  رگا  ." تسا ...  لـجوزع  دـنوادخ  يوس  زا  جرف  راـظتنا  نم  تما  لاـمعا 
ترـضح و نآ  روهظ  و  يدهم (  ترـضح  دای  هب  زگره  درذـگ و  یم  اههام  اه و  هتفه  اهزور ، هک  ار  یناسک  ناوت  یم  ایآ  دوب ...  میهاوخ 
رد هک  تسا  یناوارف  ياهاعد  ناشیا  ندرکدای  رهاظم  زا  تسناد ؟ جرف  رظتنم  دنتـسین ، ناشیا  مایق  رد  تکرـش  يارب  شیوخ  نتخاس  هداـمآ 

نیا هب  ار  ام  موصعم ( نایاوشیپ  تسا و  هدش  دراو  ناشیا  مایق  رد  تکرش  قیفوت  ترضح و  نآ  روهظ  و  نامز ( ماما  اب  هطبار  رد  تبیغ  نامز 
تـسا یفرط  کی  تبیغ  نیا  هکنآ  تسا  تّیمها  زئاح  اجنیا  رد  هک  يا  هتکن  دـهع .) ياعد  جرف و  ياعد  دـننام  ) دـنا هدومرف  هیـصوت  اهاعد 

کیدزن رای  دنتسه . ام  راتفگ  راتفر و  دهاش  دننیب و  یم  ار  ام  ترـضح  نآ  اما  میتسه  مورحم  نامز ( ماما  ترایز  زا  ام  اهنت  هک  ینعم  نیدب 
لامعا رظان  هدـش  رـضاح  جـح  مسارم  رد  ترـضح  نآ  میتشاد  تایاور  رد  هکنانچ  مرود  وا  زا  نم  هک  نیب  بجع  نیاتـسا  نم  هب  نم  زا  رت 

جنپ هبنـشود و  ياهزور  هبترم ، ود  هتفه  ره  رد   : " تسا هدـمآ  تاـیاور  رد  نینچمه  دـننیب . یمن  ار  ترـضح  نآ  مدرم  یلو  دنتـسه ، مدرم 
رصع یلو  نامز و  ماما  يدهم ( ترـضح  هک  نامز  نیا  رد  نیاربانب  ددرگ . یم  هضرع  رـصع  نامه  نامز  ماما  هب  مدرم  لامعا  شرازگ  هبنش 

دوخ لامعا  بقارم  تخس  تسا  مزال  ام  رب  سپ  دنهاگآ . اهنآ  یگنوگچ  زا  ناشیا  ددرگیم و  هضرع  ترضح  نآ  هب  ام  همه  راتفر  دنتسه 
"، دـیاقع شزومآ   " باـتک زا  هدافتـسا  اـب  ذـخآم * :  عباـنم و  دیـشاب . قفوم  . دـشاب غورد  اـب  ندوـب  روـهظ  رظتنم  ياـعدا  هک  اداـبم  میـشاب ،

تاحفص 389 و 392 يرقابریم ، نیسح  دمحم  دیس  یمالغ ، اضر  دمحم  نایورغ ، نسحم  فیلأت  ج2،

؟ درک دیاب  هچ  ( 7  ) نامز ماما  اب  یبلق  طابترا  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  ( 7  ) نامز ماما  اب  یبلق  طابترا  يارب 

خساپ

تبحم و هلأسم  هک  ییاج  نآ  زا  یلو  تسا  دایز  رایـسب  نایعیـش  هب  تبـسن  هللا ) لـجع   ) رـصع یلو  ترـضح  هقـالع  تبحم و  تسناد  دـیاب 
ار نآ  بوبحم  هک  دـهد  ماـجنا  ار  يراـک  بّحم  هک  تسا  نیا  ینیفرط  تبحم  رد  یلک  نوناـق  کـی  دـشابیم و  ینیفرط  رما  کـی  یتسود 
، ام بوبحم  تیاضر  دنـسپ و  دروم  هک  میـشاب  ییاهراک  ماجنا  ددـص  رد  دـیاب  يدـهم  ترـضح  نابحم  ناونع  هب  اـم  نیارباـنب  ددنـسپیم ،
یعقاو و یگدـنب  تسا  ( 7  ) نامز ماما  تیاـضر  یناـمداش و  بجوم  هک  یلمع  نیرتهب  ًاملـسم  دـشابیم . هللا ) لـجع   ) رـصع یلو  ترـضح 

تیاضر بسک  يارب  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  ینعی  صلاخ  یگدـنب  و  دـشابیم ، یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هب  تبـسن  اـم  هناـصلاخ 
دنهاوخ تیاضر  اـم  زا  زین  ( 7  ) نامز ماما  ًاعطق  تروص  نیا  رد  دوش ، یـضار  اـم  زا  ادـخ  میوش و  قفوم  هار  نیا  رد  رگا  لاـعتم و  دـنوادخ 

سپ . درک میهاوـخ  ناـشیا  هب  یحور  یکیدزن  ساـسحا  دـشاب ، دونـشخ  اـم  زا  هللا ) لـجع   ) نـسحلا نبۀـجح  ترـضح  بـلق  رگا  تـشاد و 
یکیدزن و رد  زین  يرگید  روما  هتبلا  دشابیم . هانگ  كرت  یهلا و  رماوا  ماجنا  ( 7  ) نامز ماما  تاهجوت  زا  يرادروخرب  رد  رصنع  نیرتمهم 
ره رد  ناشیا  رب  تاولص  ترـضح ـ .  نآ  روهظ  رد  لیجعت  يارب  اعد  هلمج ـ  زا  دشابیم  رثؤم  نایعیـش  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  هجوت  بلج 

يدونشخ هک  میناهاوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  هعماج .......... ـ  دوخ و  حالصا  تهج  رد  شالت  ترضح ـ  نآ  یتمالس  يارب  اعد  ماش ـ  حبص و 
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: یقرواپ «(. 64) وا يدونشخ  هب  راذگ  تنم  ام  رب  ایادخ  هاضِِرب «  انیَلَع  ُْنْنماَو  دنادرگ ...« . ام  هرهب  بیصن و  هللا ) لجع   ) رـصع یلو  ترـضح 
هبدن ياعد  ینایاپ  ياهزارف  زا  - 64

نیمه رد  يزور  دـنزیم ، فرح  نم  اب  وا  منیبیم و  ار  ترـضح  منکیم  روصت  دوخ  لایخ  رد  هک  ياهنوگ  هب  مراد  نامز  ماما  هب  ياهژیو  تدارا  نم 
نآ زا  مدید  ار  ترضح  باوخ  متفگ  رواشم ، ررکم  ياهشسرپ  زا  دوخ  ندرک  اهر  يارب  نم  داد . تسد  نم  هب  يدیدش  هیرگ  هک  مدوب  روهطوغ  لایخ 

حا نامز 

شسرپ

يزور دـنزیم ، فرح  نم  اب  وا  منیبیم و  ار  ترـضح  منکیم  روصت  دوخ  لایخ  رد  هک  ياهنوگ  هب  مراد  نامز  ماما  هب  ياهژیو  تدارا  نم 
باوخ متفگ  رواشم ، ررکم  ياهشـسرپ  زا  دوخ  ندرک  اهر  يارب  نم  داد . تسد  نم  هب  يدـیدش  هیرگ  هک  مدوب  روهطوغ  لایخ  نیمه  رد 
تدـش رطاـخ  هب  مزیخیم  رب  بش  زاـمن  هب  هک  یماـگنه  درادـن و  تسود  ارم  ترـضح  مـنکیم  ساـسحا  ناـمز  نآ  زا  مدـید  ار  ترـضح 

؟ دینک ییامنهار  هنیمز  نیا  رد  ارم  ًافطل  مناوخیمن  زامن  ترضح  زا  یگدنمرش 

خساپ

تسین یکش  تسا 1 . هجوت  نایاش  دیدرک ، حرطم  هک  ياهلئسم  ةرابرد  هتکن  دنچ  زکرم ، نیا  هب  یمارگ  رگشسرپ  امش  دامتعا  زا  رکشت  اب 
ربمایپ هک  نانچ  تسا  ناشیا  تیب  لها  مالـسا و  راوگرزب  ربمایپ  اب  حیحـص  قیمع و  طابترا  وا و  هب  نامیا  ادخ ، اب  طابترا  ۀلیـسو  نیرتهب  هک 
نیلقثلا رون  ." دنشابیم ( لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  هلیـسو  یقثولا و  ةورع   " ناشیا و  دنتـسه ... نیـسح  نادنزرف  زا  ناماما  : " دنیامرفیم مرکا 

نآ اـب  حیحـص  طاـبترا  تبحم و  موـصعم ،  ناـیاوشیپ  تبحم  رد  مهم  هتکن  . 2 یبرعلا )  خـیراتلا  ۀسـسؤم  ص 318 ، يزیوح ج 1 ، همـالع 
قیاقح تیعقاو و  زا  ار  اپ  دـنریگیم و  شیپ  ار  طارفا  هار  یهاـگ  دـنراد ، هک  یکاـپ  فطاوع  تاـساسحا و  تلع  هب  یخرب  تسا  تارـضح 

لیذ رد  غيدـهم  ترـضح  اب  طابترا  حیحـص  هار  هیارا  اـب  دـنریگیم . شیپ  رد  یفارحنا  هار  ناـهاگآ  اـب  تروشم  نودـب  هتـشاذگ و  رتارف 
يونعم طابترا  ینامـسج ب ـ  یکیزیف و  طاـبترا  فلا ـ  تسا  مسق  ود  غناـمز  ماـما  اـب  طاـبترا  دیـسرب . دوخ  یعقاو  دوصقم  هب  میراودـیما 

ام یلو  تسا  نکمم  هعیش  ياملع  رثکا  رظن  هب  نتفگ  نخس  ناشیا  اب  ترضح و  نآ  ندید  ینعی  غنامز  ماما  اب  ینامـسج  یکیزیف و  طابترا 
تـسا ترـضح  نآ  تیاضر  دروم  هک  ییاهراک  تسا  نیا  ام  هفیظو  میـشاب  یطابترا  نینچ  يرارقرب  هار  ندرک  ادـیپ  یپ  رد  میتسین  فّظوم 

حیـضوت ۀلاسر  تروص  هب  دیلقت  عجارم  ار  نآ  ۀصالخ  تسا و  هدـش  نایب  تایاور  نآرق و  رد  هک  تسا  یفیلاکت  اهراک ، نآ  میهد و  ماجنا 
، دننادب تحلصم  غنامز  ماما  هچ  نانچ  میهد  ماجنا  هناصلاخ  لماک و  حیحص و  روط  هب  ار  دوخ  یعرش  فیلاکت  ام  رگا  دناهتشون . لئاسملا 

ماجنا تسا  مزال  ام ، فرط  زا  هچنآ  سپ  مینکیم  ادـیپ  قیفوت  ترـضح  نآ  يابرلد  ةرهچ  تیؤر  هب  ام  هتـشادرب  اـم  مشچ  يور  زا  ار  هدرپ 
هشیمه غنامز  ماما  اب  يونعم  طابترا  دراد . ناشیا  دید  حالـص  هب  یگتـسب  ترـضح  نآ  ندید  تسا  یعرـش  فیلاکت  ندروآ  اج  هب  دریگ ،
لوصا ر.ك  دـسریم (. نامز  ماما  تسد  هب  ام  ياهراک  ةدـنورپ  نوچ  یعرـش  فیلاکت  ماـجنا  زا : تسا  تراـبع  نآ  ياـههار  تسا  نکمم 

ماجنا ار  یعرش  فیلاکت  رگا  صص 65ـ132 ) . هزوح ش 7007 ، ۀلجم  ۀیمالسالا /  بتکلاراد  ص 219 ، ینیلک ج 1 ، مالسالا  ۀقث  یفاک 
، دننام ترضح  نآ  هب  بوسنم  ياهناکم  هب  نتفر  ترضح  نآ  روهظ  لیجعت  یتمالس و  يارب  ندرک  اعد  دوشیم  دونشخ  ام  زا  میشاب  هداد 

... هرمع و جح  ناماما  روبق  ترایز  نآرق  ندناوخ  دننام  ترضح  نآ  تباین  هب  یبحتسم  ياهراک  ماجنا  هلهس و ... دجسم  نارکمج  دجـسم 
دوخ هابتشا  هب  یپ  يروف  هک  یمارگ  رگشسرپ  امش  هب  کیربت  اب  دیتشون ، نآ  زا  هبوت  سپس  ترـضح و  ندید  باوخ  راهظا  زا  همان  رد  . 3
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هانگ كرت  رب  میمصت  تیـصعم و  زا  ینامیـشپ  تمادن و  تلاح  نامه  هبوت  تقیقح  تسا  رکذ  نایاش  دیدمآرب ، نآ  ناربج  یپ  رد  دیدرب و 
ار وا  هبوت  دنوادخ  متح  هب  دیآ  دیدپ  راکاطخ  رد  تلاح  نیا  رگا  نیسردم )  هعماج  یلح ص 417 ، همالع  دارملا ، فشک  تسا  هدنیآ  رد 

نِم يرجَت  ٍت  َـ ّنَج مُکَلِخُدیو  مُِکتا   ?› ِّیَـس مُکنَع  َرِّفَُکی  نَا  مُکُّبَر  َیـسَع  ًـا  حوصَن ًۀـَبَوت  ِهّللا  َیِلا  اوبوت  اونَماء  َنیذَّلا  اَهُّیَا  َـ " ی تفریذـپ دـهاوخ 
درذگ و رد  امـش  ناهانگ  زا  راگدرورپ  هک  دشاب  دینک ، هبوت  لماک  صالخا  اب  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  میرحت 8 ) ;  ) ُر َـ هنَالا اَِهتَحت 

نیقی دمآ ، خساپ  مود  شخب  رد  هک  ییاههتکن  هب  لمع  هبوت و  اب  نیاربانب  تسا "  يراج  یناراب  يوج  نآ  رد  هک  دنک  ناتدراو  ییاهغاب  هب 
، دوشیمن یسک  ره  بیـصن  هک  تسا  یتاقیقوت  زا  بش  زامن  هب  نتـساخرب  قیفوت  . 4 دوب . دنهاوخ  یضار  امش  زا  ترضح  هک  دیشاب  هتـشاد 

ضیف نیا  زا  ار  دوخ  یهاو  ياهلایخ  رطاخ  هب  تسین  هتـسیاش  دیزیخ ، یمرب  شوخ  باوخ  زا  دـیوشیم و  رما  نیا  هب  قفوم  یهاگ  هک  امش 
زاب وا  لباقم  رد  هدجـس  ادخ و  تدابع  زا  ار  ام  ات  دوشیم  دراو  یهار  ره  زا  وا  تسا  یناطیـش  اهلایخ  نیا  هک  دینادب  مّلـسم  دینک ، مورحم 

ار ام  هک  ییاهراک  هار  زا  یحرب  هب  نایاپ  رد  دش . دهاوخ  بلج  هّللا  أشنا  ناشیا  تیاضر  ترضح و  يدونـشخ  بش  زامن  ندناوخ  اب  درادب .
صوصخ هب  يروخرپ  زا  زیهرپ  بش 2 . زامن  دیاوف  لیاضف و  زا  یهاگآ  . 1 دوشیم : هراشا  درک  دهاوخ  کمک  بش  زامن  هب  تموادـم  رد 

فهک ةروس  هیآ  نیرخآ  ندناوخ  هانگ 5 . زا  ندیزگ  يرود  زور ;4 . رد  هاتوک  یتحارتسا  بش 3 . ماگنه 

؟ دراد یلاکشا  راک  نیا  ایآ  مییامن  هیده  غنامز  ماما  ًالثم  ناماما  زا  یکی  هب  ار  نآ  هدرک  تئارق  نآرق  زا  یتایآ  رگا 

شسرپ

؟ دراد یلاکشا  راک  نیا  ایآ  مییامن  هیده  غنامز  ماما  ًالثم  ناماما  زا  یکی  هب  ار  نآ  هدرک  تئارق  نآرق  زا  یتایآ  رگا 

خساپ

. دنکیم راومه  لاعتم  دـنوادخ  هب  ناسنا  رتشیب  هچ  ره  یکیدزن  يارب  ار  هار  هدوب  دـیفم  یندوتـس و  همئا  اب  طابترا  هنوگ  ره  دـیدرت  یب  . 1
ياهطابترا نیا  هلمج  زا  زین ، غنامز  ماما  ینعی  هدـنز ;  ماما  دوخ  هب  هاوخ  نانآ  كاپ  حاورا  هاوخ  همئا ،  هب  نآ  باوث  ۀـیده  نآرق و  تئارق 

ماما يارب  ندرازگ  یبحتسم  ّجح  دننام  نآ  هباشم  ياهروتـسد  یخرب  زا  یلو  دشن ، دروخرب  یتیاور  هب  هراب  نیا  رد  هچرگ  تسا 2 . هدنزاس 
ماجنا هک  درادن  دوجو  یلیلد  هک  ارچ  تشاد  دـهاوخ  ربارب  یمکح  نآ  دـننام  زین  نآرق  تئارق  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوتب  دـیاش  غنامز 

مینک رصحنم  یبحتسم  ّجح  رد  ار ، همئا  يارب  يدابع  لامعا 

ار دوخ   ، نامز ماما  اقآ  رضحم  رد  لاح  همه  رد  دناوت  یم  ناسنا  هنوگچ   : دوش هدیسرپ  تجهب  ياقآ  زا  مه  يا و  هنماخ  ياقآ  زا  مه  لاؤس  نیا  افطل 
؟  دینیبب

شسرپ

نامز ماما  اقآ  رضحم  رد  لاح  همه  رد  دناوت  یم  ناسنا  هنوگچ   : دوش هدیسرپ  تجهب  ياقآ  زا  مه  يا و  هنماخ  ياقآ  زا  مه  لاؤس  نیا  افطل 
؟  دینیبب ار  دوخ  ،
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خساپ

. دوب دهاوخ  نآ  رـضحم  رد  هشیمه  دربن ، دای  زا  ار  نآ  دشاب و  هتـشاد  ریگ  یپ  رمتـسم و  هجوت  نآ  هب  دشاب و  يزیچ  دای  هب  دایز  ناسنا  رگا 
روضح دهاش  باوخ  یتح  يرادیب و  ردو  دنتسه  هارمه  وا  اب  هشیمه  ایوگ  دنتسه ، وا  دای  هب  هتسویپ  دندنب و  یم  لد  یبوبحم  هب  هک  يدارفا 

تافص و زا  یتسرد  تخانش  دنک و  كرد  دوخ  تیفرظ  هزادنا  هب  ار  (ع ) موصعم ماما  دنلب  ماقم  يدرف  رگا  دنا . طبترم  وا  اب  دنشاب و  یم  وا 
لالج تمظع و  دنشاب و  یم  دنوادخ  لامج  لالج و  تافـص  راد  هنیآ  اهنآ  هک  دنک  كرد  دشاب و  هتـشاد  تماما  دنلب  هاگیاج  تالامک و 

نیشناج هک  یسک  دوش  هجوتم  دمهفب و  ار  (ع ) موصعم ناماما  ینیشناج  تفالخ و  يانعم  تسا و  هدش  رگ  هولج  اهنآ  رد  دنوادخ  هوکش  و 
طابترا و هب  زاین  تسا ، یهلا  مولع  رارـسا و  هنازخ  ناشکاپ  بلق  دـشاب و  یم  وا  تالامک  تافـص و  همه  رادـتناما  تسا ، دـنوادخ  هفیلخ  و 

يا هقالع  یتبحم و  ره  نوچ  دروآ ، یم  هقالع  تبحم و  دوخ ، لابند  هب  تخانـش  نیا  دـنک و  یم  ساسحا  شدوجو  همه  اب  ار  اهنآ  اـب  سنا 
هشیر رتدیدش و  هقالع  تبحم و  دشاب  رت  تسرد  رت و  قیمع  تخانش  نیا  هچ  ره  تسا و  بوبحم  رد  وکین  یتعنـص  یلامک و  دوجو  رثا  رب 

تساوخ هصغ و  مغ و  رکذ و  رکف و  همه  دشاب و  یمن  بوبحم  رکذ  دای و  زا  رت  نیریش  رتذیذل و  يزیچ  وا  دزن  رد  هک  اجنآ  ات  تسا  رتراد 
همه رد  دوخ  اـب  ار  وا  روضح  دوجو و  دـنیب و  یم  شبوبحم  رـضحم  رد  ار  دوـخ  ناـسنا  هک  تسا  تروـص  نیارد  دوـش و  یم  بوـبحم  وا 

تسرد تخانش  راک  نیلوا  (ع ) نامز ماما  سدقم  رضحم  رد  روضح  يارب  سپ  دنک . یم  ساسحا  اه  ناکم  همه  رد  اه و  تعاس  تالاح و 
تـسا رادروخرب  یـساسا  تیمها  زا  هک  مود  راک  تسا . (ع ) موصعم ناماما  تایاور  بسانم و  ياـه  باـتک  هعلاـطم  اـب  راوگرزب  نآ  قیمع 

تامرحم و زا  يرود  تابجاو و  ماـجنا  یعرـش و  یهلا و  فیاـظو  هب  لـمع  اـب  هک  تسا  تاـنئاک  رورـس  نآ  يدونـشخ  تیاـضر و  بسک 
تاولص هیده  قیرط  زا  وا  اب  طابترا  داجیا  راوگرزب و  نآ  اب  رمتـسم  سامت  موس ، راک  دیآ . یم  تسد  هب  هناقداص  یگدنب  هار  رد  شـشوک 

زا طابترا  هژیو  هب  ناشیا و  یتمالـس  يارب  نداد  هقدـص  زین  ناشیا و  سدـقا  دوجو  یتمالـس  يارب  اعد  ناشکاپ و  حور  هب  بحتـسم  زاـمن  و 
. دشاب یم  راوگرزب  نآ  صوصخم  ياهاعد  قیرط 

؟ مینک رارق  رب  هطبار  جع ) ) نامز ماما  اب  هنوگچ  روطچ و 

شسرپ

؟ مینک رارق  رب  هطبار  جع ) ) نامز ماما  اب  هنوگچ  روطچ و 

خساپ

ناکما مدع  ای  ناکما  صوصخ  رد  يروضح : تاقالم  - 1 دشاب : ریذپ  ناکما  ریز  ياه  قیرط  اب  تسا  نکمم  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  ةوحن 
هک نانچ  دوش ، بایفرـش  (ع ) نامز ماما  روضح  هب  دـناوت  یم  یگتـسیاش  داجیا  اوقت و  تیاعر  اب  ناسنا  هتـشاد و  ناکما  يروضح  تاـقالم 

یسوط و خیش  ، 4 یضترم دیس  دنا . هدیسر  ترضح  روضح  هب   3 مولعلارحبۀمالع 2 و  یلح همالع  ، 1 یلیبدرا سدقم  دننام  ییاه  تیصخش 
زیاج هکلب  دشاب ، ناهنپ  دوخ  يایلوا  مامت  زا  ترـضح  هک  میرادن  نیقی  ام  دسیون : یم  یـسوط  خیـش  دنتـسه . شرگن  نیا  نارادـفرط  زا  ... 

، میهاربا نب  دمحم  درادن . ناکما  (ع ) نامز ماما  اب  يروضح  تاقالم  هک  دنراد  هدیقع  رگید  یخرب  ددرگ . رهاظ  نانآ  رتشیب  يارب  هک  تسا 
هک دنا  هدومن  کسمت  تایاور  زا  یخرب  هب  نانیا  دنتسه . شرگن  نیا  نارادفرط  زا   7 اطغلا فشاک  6 و  یناشاک ضیف   ، 5 ینامعن هب  فورعم 
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یلع ینعی  صاخ ، بیان  نیرخآ  هب  باطخ  فیرش  عیقوت  رد  (ع ) نامز ماما   8. دنا هدرک  عنم  ار  (ع ) نامز ماما  اب  يروضح  طابترا  هنوگ  ره 
زا لبق  سک  ره  دیـشاب ، هاگآ  دـننکب . ارم  ندـید  ياعدا  هک  یناـسک  دـمآ  دـنهاوخ  نم  نایعیـش  زا  يدوز  هب  دومرف " : يرمـس  دـمحم  نب 

تیوـنعم و اوـقت و  اـب  هک  تسا  نآ  تیعقاو   9". تسا هدننز  ارتفا  يوگغورد  هدید ، ارم  هک  دـنک  اعدا  ینامـسآ ، ۀحیـص  ینایفـس و  جورخ 
تلالد هک  یتایاور  دسر  یم  رظن  هب  دنا . هدیسر  وا  روضح  هب  ناگرزب  زا  یخرب  هک  نانچ  دیسر ، مامه  ماما  نآ  روضح  هب  ناوت  یم  تیلباق 
ياـعدا سک  ره  دوش و  هتفرگ  ناـمز  ماـما  ندـید  ياـعدا  زا  هدافتـسا  ءوس  هنوگ  ره  يولج  هک  تسا  نیا  رب  رظاـن  دـنراد ، تاـقالم  عنم  رب 

يارب ار  (ع ) نامز ماما  تاقالم  زین  یناسارخ  دنوخآ  موحرم  دنا و  هدیـسر  ماما  روضح  هب  ناگرزب  زا  یخرب  دـنکن . ار  (ع ) نامز ماما  تیؤر 
یکی تمدخ  دارفا  بلاغ  درادن و  عیقوت  اب  یتافانم  نآ  عوقو  هکلب  هفشاکم  لاح  رد  تاقالم  ناکما  هتبلا  تسا . هتسناد  نکمم  یصاخ  دارفا 

، دـنراد لد  رد  هچنآ  دوش و  یم  فرطرب  اه  نآ  لکـشم  نوچ  تسا ، نامز  ماما  دـننک  یم  رکف  یلو  دنـسر  یم  بیاغ  ماما  نارازگراـک  زا 
يریگ هرهب  اب  طابترا  نیا  هتبلا  درک . رارقرب  يونعم  طابترا  (ع ) نامز ماما  اب  ناوت  یم  دـیدرت  یب  - 3 يونعم : طابترا  - 2 ددرگ . یم  راکشآ 

فیاظو زا  یکی  ساسا  نیمه  رب  دـیاش  تسا . ریذـپ  ناکما  (ع ) ناـمز ماـما  سدـقم  تحاـس  هب  هژیو  هب  (ع ،) همئا هب  لـسوت  اـعد و  اوقت ، زا 
ماما ناسنا  هک  تسین  انعم  نادـب  يونعم  طاـبترا   10. تسا هدـش  نایب  تالـسوت  و  (ع ) نامز ماما  يارب  ندرک  اعد  تبیغ ، ناـمز  رد  ناـیعیش 
رظان دوخ  لامعا  مامت  رد  ار  وا  هدوب و  ناشیا  دای  هب  هشیمه  دنک و  رارقرب  طابترا  ماما  نآ  اب  دیاب  هکلب  دنک ، يروضح  تاقالم  ار  (ع ) نامز

ور نیا  زا  دزادرپ ؛ یم  ناسنا  تالکـشم  عفر  هب  هدومن و  تیانع  ناسنا  هب  ترـضح  دـش ، لصاح  یگتـسیاش  تقایل و  نینچ  هاـگره  دـنادب .
رب ام  ؛11  مکرابخأ نم  ٌءیـش  اّنع  بزعی  مکئابنأب و ال  ًاملع  طیحن  ّانإف  : " دومرف دومن  رداص  دـیفم  خیـش  يارب  هک  یعیقوت  رد  (ع ) نامز ماما 

یگدیسر و رد  ام  : " دومرف عیقوت  نامه  رد  ترضح  زاب  " دنام . یمن  هدیشوپ  ام  رب  امش  عاضوا  زا  زیچ  چیه  میهاگآ و  امش  لاوحا  رابخا و 
دمآ و یم  دورف  امش  رب  اه  تبیـصم  اه و  يراوشد  دوب ، نیا  زج  رگا  هک  میا ، هدربن  رطاخ  زا  ار  امـش  دای  هدرکن و  یهاتوک  امـش  یتسرپرس 

ادیپ روضح  مدرم  نایم  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  ببـس  (ع ) نامز ماما  اب  ناسنا  يونعم  طابترا   12". دندرک یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمشد 
اه نآ  رازاب  هچوک و  رد  تسه و  نانآ  نایم  ادخ  تجح  یلع ، يادخ  هب  دنگوس   " دومرف (ع ) یلع ماما  دنـسانشن . ار  وا  مدرم  هچ  رگا  دنک 
رب دونش و  یم  ار  نامدرم  راتفگ  دزادرپ و  یم  تحایـس  هب  ناهج  برغ  قرـش و  رد  دوش و  یم  دراو  نانآ  ياه  هناخ  رب  دراد و  یم  رب  ماگ 

یتسه یبیاغ  نآ  وت  تیادـف ! مناج  : " میناوخ یم  هبدـن  ياعد  رد   13". دنیب یم  ار  نامدرم  وا  دهد . یم  مالـس  هدـش  دراو  نانآ  تاعامتجا 
زا یکی  همان : قیرط  زا  طاـبترا  - 4 14". یتسین رود  ام  زا  هک  یتسه  نطو  زا  هدـش  رود  نآ  وت  تیادـف ! مناج  یتسین . نوریب  ام  ناـیم  زا  هک 
یم يراوزبس  هاجنلا  حیتافم  یسلجم و  ریازلا  هفحت  زا  لقن  هب  یمق  سابع  خیش  موحرم  تسا . يراگن  همان  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  ياه  هار 

ار یکاپ  كاخ  دنک و  رهم  ای  دزادنیب و  (ع ) همئا روبق  زا  یکی  رد  دـسیونب و  يا  همان  رد  ار  نیا  دـشاب و  هتـشاد  یتجاح  یـسک  ره  دـسیون :
تجاح ندروآ  رب  یلوتم  ًاصخـش  دوخ  (ع ) نامز ماما  هاگ  نآ  دزادـنا ، يرهن  ای  قیمع و  یهاچ  رد  دراذـگ و  نآ  نایم  ار  نآ  دزاس و  لـگ 

ص دوعوم ، يدهم  ص 470 ؛ ج 2 ، لاـمآلا ، یهتنم   1 دشاب . بّرجم  دیاش  میرادـن ، يدنتـسم  تیاور و  هلئـسم  نیا  رد  هتبلا   15". دوش یم 
ۀمان هژیو  هزوح ، ۀلجم  زا  لقن  هب  ص 182 ، ءایبنالا ، هیزنت   4 ص 174 . ج 52 ، راونالاراحب ،  3 ص 259 . املعلا ، صـصق  ینباکنت ،  2 . 934

9 ص 395 . هبغلا ، باتک  یسوط ، خیش   8 ص 87 . نیبملا ، قح   7 ص 414 . ج 2 ، یفاو ،  6 ص 160 . هبیغلا ، باتک   5 ص 99 . نامز ، ماما 
، يرابج  13 نامه .  12 ص 596 . ج 2 ، یسربط ، جاجتحا   11 ص 559 و 562 . لامآلا ، یهتنم   10 ص 516 . نیدلا ، لامک  قودص ، خـیش 
ج لامآلا ، یهتنم   15 هبدن . ياعد  نانجلا ، حیتافم   14 ص 72 . ینامعن ، هبیغلا  زا  لقن  هب  ص 426 ، تبیغ ، رصع  خیرات  میکح ، يروشاع و 

ص 491. ، 2

؟ درک رارق  رب  طابترا  (ع ) نامز ماما  اب  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ
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شسرپ

؟ درک رارق  رب  طابترا  (ع ) نامز ماما  اب  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

، میقتـسم طابترا  میقتـسم . ریغ  میقتـسم و  تسا : هنوگ  ود  طابترا  دـش  كاپ  یلک  بیع  ضرحز و  وا  دـش  كاچ  یقـشعز  هماج  ار  هک  ره 
ریذپان ادج  مزال و  ۀمدقم  میقتسم  ریغ  طابترا  تسا . میقتـسم  ریغ  طابترا  رد  نآ  ۀنازخ  دیلک  هک  تسا  یـسح  ةدهاشم  تیؤر و  تاقالم و 

زا تشاذگ و  مدق  تیناسنا  نامسآ  ناتسآ  رب  دش و  دراو  توکلم  هب  کلم  زا  نآ  اب  ناوت  یم  هک  تسا  ینابدرن  اهنت  تسا و  میتسم  طابترا 
: رگید نایب  هب  تسا . یلمع  یملع و  یفطاع و  یبلق و  میقتـسم ، ریغ  طابترا  درب . هرهب  یتسه  نامـسآ  نیرت  دنلب  دیـشروخ  زیگنا  رهم  عاعش 
تفأر و یهاوخ ، تلادع  اوقت ، نامیا ، یلاع  بتارم  رد  ار  يدرف  ًالثم  میشاب  هتـشاد  تسود  ار  يدرف  ام  هک  دوش  یم  بجوم  یلماع  یهاگ 

ادـیپ لیامت  شیارگ و  وا  يوس  هب  دراد و  تسود  شیاه  یگژیو  رطاـخ  هب  ار  وا  اـم  ِبلط  لاـمک  ارگ و  تقیقح  ِترطف  مینیب . یم  تمحر 
نیرت بوبحم  نیرت و  یلاع  ار  درف  نآ  ِتالامک  اه و  یگژیو  یهاگ  دشاب . هتـشاد  وا  زا  یتساوخرد  بلط و  ای  زاین  هک  نآ  نودب  دنک ، یم 

دناد و یم  هوسا  وگلا و  ار  وا  ددرگ و  یم  وا  ۀتخابلد  هتفیش و  هجیتن  رد  دنیب . یم  لیاضف  ای  تلیضف  ینیع  ققحت  دامن و  ار  وا  درادنپ و  یم 
؛ دریگب ییامنهار  دسرپب و  وا  زا  ار  لامک  دشر و  ياه  هار  دیوگب و  نخـس  وا  اب  دنک ، رارق  رب  طابترا  وا  اب  دوش ، کیدزن  وا  هب  دـهاوخ  یم 

یم هتخیمآ  یناسنا  یلاع  فطاوع  تاـساسحا و  اـب  تفرعم  لـقع و  زا  هتـساخرب  یگتخاـبلد  یگتفیـش و  یهاـگ  دـیرم . دارم و  هطبار  ینعی 
ار قوشعم  دوجو  هقالع ، قشع و  هجیتن  رد  ددرگ ، یم  لیدـبت  قشاع  قوشعم و  ۀـطبار  هب  دارم  دـیرم و  ۀـطبار  دـسر و  یم  جوا  هب  ددرگ و 
ناج و رب  کچیپ ، دننامه  دیـسر  قشع  دح  هب  درک و  ادـیپ  تدـش  یتقو  هقالع  ّبح و  دزاس . یم  قشاع  يارچ  نوچ و  یب  عیطم  رّخـسم و 
قشع و ۀلحرم  تشاد . دـهاوخ  ارچ  نوچ و  یب  قلطم و  تموکح  نآ  رب  دروآ و  یم  رد  دوخ  ریخـست  رد  ار  نآ  دـچیپ و  یم  قوشعم  حور 
، تسا يرگ  شـسرپ  یهاوخ و  تلع  ارچ و  نوچ و  ۀـبتر  درخ ، لقع و  ۀـبترم  اریز  تسا ، رترب  تفرعم  لقع و  یتح  شیپ  ۀـلحرم  ود  زا  انف 

نآ ار  تلیضف  یبوخ و  تلادع و  قح و  ددرگ و  یم  قوشعم  ضحم  میلست  هک  تسا  هدیـسر  تخانـش  تفرعم و  زا  يا  هبتر  هب  قشاع  یلو 
ناتسآ رد  اریز  درک  هسیاقم  يزیچ  چیه  اب  ناوت  یمن  ار  قشع  زا  هتـساخرب  ۀطبار  هبذج و  دنک . یم  لمع  دیوگ و  یم  قوشعم  هک  دناد  یم 

کی کی  ار  مانشد  هسوب و  دوش . یم  نوگرگد  يداش و ...  مغ و  يزوریپ و  تسکش و  تالکشم و  یتخـس و  نوچ  ییاه  گنهرف  قشع ،
یم دشاب  جع ) ) رصع یلو  ترضح  شبطاخم  دیاش  هکیا  هنافراع  لزغ  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  مادک  رت  نیریـش  ود  ناز  منادب  ات  هدب 

مهاوخ هصغ  دشاب  افو  افج  اناج  وت  زا  مرادیرخ  ناج  هب  تیافج  نم  ماوت  ضیرم  مقـشاع ، مقـشاع ، مهاوخ  یمن  اود  مهاوخ ، درد  دـیوگ :
نهذ قشاع ، تفرعم  فرظ  مهاوخ  یمن  افو  نم  رگد  سپ  مهاوخ  یمن  افج  كرت  وت  زا  مهاوخ  یمن  افـش  نم  ضرم  نیز  مهاوخ  یمن  اون 

تـسود يوـک  رد  مدـق  هزاـت  هک  تسا  یناـگتفای  هر  تفرعم  فرظ  لـقع ، نهذ و  تسا . وا  دوـجو  رـسارس  بلق و  هکلب  تسین ، وا  لـقع  و 
وا هنییآ . رد  ریوصت  نوچ  تسا  قوشعم  یناف  قشاع  دنا . هدشن  دراو  قشع  ۀبذاج  رپ  تردق و  رپ  سیطانغم  عاعـش  رد  زونه  دـنا و  هتـشاذگ 

ماما اب  طابترا  بلاط  رگا  سپ  دزاس . فوطعم  دوخ  هب  ار  وا  هْجَو  رظن و  دـناوتب  ات  دـشاب  شیوخ  بوبحم  ياه  هتـساوخ  ۀـنییآ  دـهاوخ  یم 
یم هک  یـسک  تسا . وا  ياه  بولطم  اه و  هتـساخ  تخانـش  قوشعم و  تخانـش  قشع ، رد  ماگ  نیتسخن  وش . شقـشاع  یتسه ، جع ) ) نامز
هار زا  دسانشب ؛ ار  شیوخ  ماما  دیاب  ددرگ ، لیان  قوشعم  يروضح  تاقالم  هب  میقتسم ، ریغ  هار  نیا  زا  ات  دوش  (ع ) نامز ماما  قشاع  دهاوخ 

. دسانشب ار  شروهظ  عناوم  نانمشد و  و  ناگدنیامن ، ناتسود و  دوش ؛ انـشآ  وا  دیاقع  راکفا و  قالخا و  اب  ددرگ ؛ هاگآ  وا  شور  هریـس و  و 
رگا دـهد . لگ  هفوکـش و  ات  تسا  شزادرپ  شرورپ و  يارب  بسانم  ياضف  دـنمزاین  ینورد ، لایما  ۀـمه  دـننام  يزرو  قشع  رگید : نایب  هب 
غورف نآ  ياه  هتـساوخ  ریـسم  رد  تکرح  دیـسر . دهاوخ  قوشعم  لاصو  هب  قشاع  ددرگ  مهارف  سدقم  لیم  نیا  روهظ  يارب  یبسانم  رتسب 
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یم رب  ار  يرود  نارجه و  راصحو  دـنک  یم  مک  ار  اه  هلـصاف  هک  تسا ، ماگ  تقیقح  ناصلخم  بلط و  تقیقح  قاـشع  قوشعم  تاـیح و 
الوم رّخـسم  ار  دوخ  ناج  لد و  میدماین و  نوریب  یتسرپاوه  یتسرپ و  دوخ  زا  هک  ینامز  ات  دـناسر . یم  قوشعم  لاصو  هب  ار  قشاع  دراد و 
ةولج قوشعم و  تافـص  هنییآ  قشاع  یـشاب  نز  غرود  يزاب  قشع  یـشاب  نتـشیوخ  دنب  رد  وت  ات  مینز . یم  یتسود  فال  قحان  هب  میتخاسن ،

؟ دـش تمـصع  لگ  ناناج و  ناج  نآ  قشاع  اه  یگدولآ  عاونا  هانگ و  اب  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا . وا  ياه  شور  فاـصوا و  قـالخا و 
ۀیکزت سفن و  بیذهت  شیوخ و  حالـصا  رکف  هب  یلاعت ، قح  یگدنب  دـجهت و  اوقت و  ۀمـسجم  بّذـهم و  هتخاس و  دوخ  حلـصم  نآ  قشاع 

زا رت  فیطل  يراهب و  ناراب  زا  رت  كاپ  نآ  عرو ، دهز و  لبمـس  نآ  تبحم  قشع و  ياعدا  ناوت  یم  هنوگچ  یتسار  هب  تسا . شیوخ  حور 
مایپ اب  ار  خساپ  تسا !؟ ناطیش  سفن و  ياوه  ریخست  رد  اه  شوگ  مشچ و  نابز و  ناج و  لد و  هک  یلاح  رد  تشاد ، ار  یهاگحبص  منبش 
دیفم خیش  هب  يا  همان  رد  ترضح  میرب ! یم  نایاپ  هب  داب ، ناناج  ناج  نآ  ياپ  كاخ  يادف  اه  ناج  ۀمه  هک  یتسه  حور  تایح و  ۀیام  نآ 

گنهامه و ياه  بلق  دحتم و  ياه  لد  اب  دیامرف -  قفوم  ناشتعاطا  تدابع و  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  ام -  نایعیـش  رگا  : " دسیون یم  هر ) )
ارجا ار  ام  نامرف  دندرک و  یم  ارجا  ار  ام  نامرف  دندرک و  یم  تعاطا  ام  زا  دـندرک -  یم  افو  دـنراد  ام  اب  هک  ینامیپ  دـهع و  هب  هچراپکی ،

ینالوط ردق  نیا  ام  تبیغ  دندش و  یمن  مورحم  ام  تاقالم  ضیف  زا  زگره  دنتخاس - یمن  هدولآ  تیـصعم  هانگ و  هب  ار  دوخ  دندومن و  یم 
یـضار ام  زا  ار  شکراـبم  بلق  ادـنوادخ !  5". دـش یم  ناشبیـصن  نیتسار ، یتخانـش  لماک و  یتفرعم  اب  ام  رادـید  تداعـس  هکلب  دـش  یمن 

ص 40. ق ، پاچ 1390 ه - هیمالسالا ، بتکلاراد  رشان  ج 1 ، ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، خیش   5 نادرگ .

هرهب وا  كرابم  دوجو  زا  دناوتب  دشاب و  طابترا  رد  وا  اب  جع )  ) يدهم ترضح  تبیغ  نامز  رد  هک  دنک  ادیپ  ار  یگتسیاش  نیا  دناوتیم  روطچ  درف  کی 
؟ دربب

شسرپ

دوجو زا  دناوتب  دشاب و  طابترا  رد  وا  اب  جع )  ) يدهم ترـضح  تبیغ  نامز  رد  هک  دنک  ادـیپ  ار  یگتـسیاش  نیا  دـناوتیم  روطچ  درف  کی 
؟ دربب هرهب  وا  كرابم 

خساپ

يربهر جـع )  ) يدـهم ماما  صاخ  بیان  راهچ  طسوت  هک  تلاکو  یفخم  ناـمزاس  قیرط  زا  دنتـسناوتیم  نایعیـش  يرغـص ، تبیغ  هرود  رد 
يارب ياهدـش  هتخانـش  لاناک  تلاکو ، یفخم  نامزاس  لالحنا  اب  هرود  نیا  رد  يربک : تبیغ  هرود  دنـشاب . طابترا  رد  ترـضح  اب  دـشیم ،

طابترا یگنوگچ  نکیل  دنشاب ، طابترا  رد  ترضح  اب  هَّللا  ءایلوا  تسا  نکمم  درادن . دوجو  جع )  ) نامز ماما  اب  يرهاظ  يروضح و  طابترا 
ترـضح اب  ناوتیم  دـنتخود  شناهد  دـندرک و  رهم  دـنتخومآ  قح  رارـسا  هک ا  ره  تسا و  رارـسا  زا  نیا  نوچ  تسین ، نشور  ام  رب  ناـنآ 

تیاور (ع ) قداص ماما  زا  دهع  ياعد  هرابرد  ًالثم  تسا ، ریذـپناکما  لّسوت  اعد و  اوقت ، زا  يریگهرهب  اب  نیا  درک و  رارق  رب  يونعم  طابترا 
(1" .) دهدیم رارق  جع )  ) يدهم ماما  نارای  زا  ار  يو  دنوادخ  نآ  تکرب  هب  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  مد  هدـیپس  لهچ  رد  هک  ره  : " تسا هدـش 

. تسا هدرک  لقن  سوواط  نب  دیس  ریازلا  حابصم  زا  نانجلا ، جیتافم  رد  یمق  سابع  خیش  ار  اعد  نیا   - 1 یقرواپ :

؟ تسا ریذپ  ناکما  ییاه  شور  هچ  زا  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا 
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شسرپ

؟ تسا ریذپ  ناکما  ییاه  شور  هچ  زا  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا 

خساپ

تبیغ ناـمز  رد  يربک . تبیغ  ناـمز  ب ) يرغـص ؛ تبیغ  ناـمز  فلا ) تسا : یـسررب  لـباق  هلحرم  ود  رد  (ع ) ناـمز ماـما  اـب  طاـبترا  ةوحن 
یعامتجا و یتدـیقع ، ياـه  شـسرپ  مدرم   3، تفای ناـیاپ  لاـس 329  رد  دــش و  زاـغآ  يرمق  يرجه  اـی 255  لاـس 260 و  زا  هـک  يرغص 

خساپ ار  مدرم  ياه  شسرپ  لئاسم و  ترـضح  نآ  دنتـشاذگ و  یم  نایم  رد  (ع ) نامز ماما  اب  صاخ  باون  ۀلیـسو  هب  ار  شیوخ  تالکـشم 
"ت دم نیا  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  دنتفر . یم  (ع ) نامز ماما  رادید  هب  صاخ  باون  ۀلیـسو  هب  مدرم  زا  یهورگ  یهاگ  دنتفگ . یم 
، دـنا هتـشاد  (ع ) نامز ماما  اب  مدرم  طابترا  يرارقرب  رد  يراینب  شقن  هک  (ع ) ناـمز ماـما  صاـخ  باون   4. دوبن بیاغ  مه  بیاـغ و  مه  ماـما 
؛ یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  - 3 يرمع ؛ دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  - 2 يرمع ؛ دیعس  نب  نامثع  ورمعوبا  - 1 زا : دنترابع 

دوش هراشا  (ع ) نامز ماما  صاخ  باون  ياه  تیلاعف  فیاظو و  زا  یـشخب  هب  تسا  مزال  اج  نیا  رد  يرمـس . دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  - 4
رد (ع ) نامز ماما  تیؤر  ناکما  هچرگ  ماما : ناکم  مان و  نتـشاد  ناهنپ  فلا ) دـندرک : یم  رارقرب  طابترا  (ع ) نامز ماما  اب  مدرم  هنوگچ  هک 

ناکم مان و  هک  دندوب  فظوم  باون  زا  کی  ره  یسایس ، تالکـشم  لیلد  هب  یلو  تشاد ، دوجو  صاخ  باون  مدرم و  يارب  يرغـص  تبیغ 
هتفرگ تروص  (ع ) نامز ماما  دوخ  روتـسد  هب  يراک  ناهنپ  نیا  هتبلا  دش . یم  دیدهت  تموکح  يوس  زا  ماما  ناج  اریز  دـننکن ؛ اشفا  ار  ماما 

تالکـشم یهقف و  تـالاؤس  هب  ییوگ  خـساپ  ب ) تسا . هدـش  یم  رارقرب  دـننادب ، ار  ماـما  ناـکم  هک  نیا  نودـب  زین  نایعیـش  طاـبترا  دوب .
دنتـشاد هدهع  رب  رین  ار  مدرم  یتدـیقع  تالکـشم  یهقف و  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  ۀـفیظو  قوف ، ۀـفیظو  رب  هوالع  صاخ  باون  یتدـیقع :

یم باوج  ار  مدرم  ياه  شسرپ  هدومن ، ییادز  ههبش  هجو  نیرتهب  هب  دندوب ، دنم  هرهب  ییالاب  رایسب  شناد  زا  هک  نیا  لیلد  هب  صاخ  باون 
ج) دندرک . یم  غالبا  مدرم  هب  تفایرد و  ار  اه  خساپ  هدـناسر و  ماما  ضرع  هب  ار  نایعیـش  یعرـش  یهقف و  تالاؤس  رگید  يوس  زا  دـنداد .

دنتفرگ یم  نایعیش  زا  ار  ماما  مهـس  لاملا و  تیب  هلمج  زا  ار  ماما  هب  قلعتم  لاوما  صاخ  باون  (ع :) نامز ماما  هب  قلعتم  لاوما  عیزوت  ذخا و 
ناکما ریز  قرط  اب  تسا  نکمم  نامز  ماما  اب  طابترا  ةوحن  زین  يربک  تبیغ  نامز  رد  دـندناسر . یم  (ع ) نامز ماـما  هب  نکمم  یقیرط  ره  هب 
هدـیقع یخرب  تسا . فالتخا  (ع ) نامز ماما  اب  يروضح  تاقالم  ناـکما  مدـع  ناـکما و  صوصخ  رد  يروضح : تاـقالم  - 1 دشاب : ریذپ 

هک نانچ  دسرب . (ع ) نامز ماما  روضح  هب  دناوت  یم  یگتسیاش ، داجیا  اوقت و  تیاعر  اب  ناسنا  هتـشاد و  ناکما  يروضح  تاقالم  هک  دنراد 
خیش  8، یضترم دیس  دنا . هدیسر  ترضح  نآ  روضح  هب  7 و ...  مولعلارحب ۀمالع  ،6 و  یلحۀمالع  5، یلیبدرا سدقم  دننام  ییاه  تیصخش 

، دشاب ناهنپ  دوخ ، يایلوا  مامت  زا  ترـضح  هک  میرادن  عطق  ام  : " دسیون یم  یـسوط  خیـش  دنتـسه . شرگن  نیا  نارادفرط  زا  یـسوط و ... 
تاقالم هک  دـنراد  هدـیقع  رگید  یخرب   9 ... ". ار دوـخ  رگم  یناـسنا  ره  دـناد  یمن  ددرگ و  رهاـظ  ناـنآ  رتـشیب  يارب  هک  تسا  زیاـج  هکلب 

زا و ...   12، اطغلا فشاـک  ،11 و  یناـشاک ضیف   10، یناـمعن هب  فورعم  میهاربا ، نب  دـمحم  درادـن . ناـکما  (ع ) ناـمز ماـما  اـب  يروضح 
عنم (ع ) نامز ماما  اب  يروضح  طابترا  هنوگ  ره  اه  نآ  رد  هک  دنا  هدرک  کسمت  تایاور  زا  یخرب  هب  نانیا  دنتـسه . شرگن  نیا  نارادـفرط 

زا يدوز  هب  : " دومرف يرمـس ، دـمحم  نب  یلع  ینعی  دوخ  صاخ  بیان  نیرخآ  هب  باطخ  شفیرـش  عیقوت  رد  (ع ) نامز ماما   13. تسا هدش 
هک دنک  اعدا  ینامسآ  ۀحیص  ینایفـس و  جورخ  زا  لبق  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دننکب . ارم  ندید  ياعدا  هک  یناسک  دمآ  دهاوخ  نم  نایعیش 

مامه ماما  نآ  روضح  هب  ناوت  یم  تیلباق  تیونعم و  اوقت و  اـب  هک  تسا  نیا  تیعقاو   14". تسا هدننز  ارتفا  يوگغورد  وا  تسا ، هدید  ارم 
رب رظان  دنراد ، تاقالم  عنم  رب  تلالد  هک  یتایاور  زا  هدع  نآ  دسر  یم  رظن  هب  دنا . هدیسر  وا  روضح  هب  ناگرزب  زا  یخرب  هک  نانچ  دیسر ،
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یخرب دنکن . ار  (ع ) نامز ماما  تیور  ياعدا  سک  ره  دوش و  هتفرگ  نامز  ماما  ندید  ياعدا  زا  هدافتسا  ءوس  هنوگ  ره  يولج  هک  تسا  نیا 
. تسا هتـسناد  نکمم  یـصاخ  دارفا  يارب  ار  (ع ) نامز ماما  تاقالم  زین  یناسارخ  دـنوخآ  موحرم  دـنا و  هدیـسر  ماما  روضح  هب  ناـگرزب  زا 

فرط یلو  دـشاب ، یم  (ع ) رـصع ماما  صاخ  نارای  اب  تاقالم  ای  تسا و  هفـشاکم  تلاح  رد  ای  رادـید  عون  نیا  هک  دـندقتعم  یـضعب  نکیل 
هتـسناد يرادیب  رد  ار  نآ  نادنم  هقالع  یلو  هدوب  باوخ  رد  اه  ناتـساد  زا  یـضعب  تسا . هدید  ار  رـصع  ماما  صخـش  هک  دـنک  یم  نامگ 

اضر دمحم   4 ص 268 . رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاـص  ج 52 ؛ راونالاراحب ، ص 480 ؛ نیدلا ، لامک  قودص ، خیـش   3 ملاعلا . هللاو  . دنا
7 ص 259 . ءاملعلا ، صصق  ینباکنت ،  6 ص 934 . دوعوم ، يدهم  ص 470 و  ج 2 ، لامآلا ، یهتنم   5 ص 53 . برغم ، دیشروخ  یمیکح ،

باتک  9 ص 99 . نامز ، ماماۀمان  هژیو  ، 71 _ 70 ةرامش هزوح ، ۀلجم  زا  لقن  هب  ص 182 ، ءایبنالا ، هیزنت   8 ص 174 . ج 52 ، راونالاراحب ،
14 ص 395 . هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیـش   13 ص 87 . نیبملا ، قح   12 ص 414 . ج 2 ، یفاو ،  11 ص 160 . نامه ،  10 ص 99 . هبیغلا ،
اب طابترا  نیا  هتبلا  درک . رارقرب  يونعم  طابترا  (ع ) نامز ماـما  اـب  ناوت  یم  دـیدرت  یب  يونعم : طاـبترا  - 2 ص 516 . نامه ، قودص ، خـیش 
هک دشاب  ساسا  نیمه  رب  دیاش  تسا . ریذـپ  ناکما  (ع ) نامز ماما  سدـقم  تحاس  هب  هژیو  هب  (ع ،) همئا هب  لسوت  اعد و  اوقت ، زا  يریگ  هرهب 

تسین انعم  نادب  يونعم  طابترا   15. تسا هدش  نایب  تالـسوت  و  (ع ) نامز ماما  يارب  ندرک  اعد  تبیغ ، نامز  رد  نایعیـش  فیاظو  زا  یکی 
لامعا مامت  رد  ار  وا  هدوب و  وا  دای  هب  هشیمه  دنک و  رارقرب  طابترا  ماما  نآ  اب  دیاب  هکلب  دـنک ، تاقالم  ُاروضح  ار  (ع ) نامز ماما  ناسنا  هک 

یم ناسنا  تالکـشم  عفر  هب  هدرک ، تیانع  ناسنا  هب  زین  ترـضح  نآ  دش  لصاح  يا  یگتـسیاش  تقایل و  نینچ  هاگره  دـنادب و  رظان  دوخ 
نم یـشانع  بزعی  مکئابنأب و ال  املع  طیحن  اناف  : " دومرف درک ، رداـص  دـیفم  خیـش  يارب  هک  یعیقوت  رد  (ع ) ناـمز ماـما  ور  نیا  زا  دزادرپ ؛

: دومرف عیقوت  نامه  رد  ترضح  زاب  " دنام . یمن  هدیشوپ  ام  رب  امـش  عاضوا  وا  زیچ  چیه  میهاگآ و  امـش  لاوحا  رابخا و  رب  ام  ؛16  مکرابخا
رب اه  تبیصم  اه و  يراوشد  دوب ، نیا  زج  رگا  هک  میا ، هدربن  رطاخ  زا  ار  امـش  دای  هدرکن و  یهاتوک  امـش  یتسرپرـس  یگدیـسر و  رد  ام  "
رد ترضح  نآ  هک  دوش  یم  ببس  (ع ) نامز ماما  اب  ناسنا  يونعم  طابترا   17". دندرک یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمشد  دمآ و  یم  دورف  امش 

تسه نانآ  نایم  رد  ادخ  تجح  یلع ، يادخ  هب  دنگوس  : " دومرف (ع ) یلع ماما  دنسانشن . ار  وا  مدرم  هچرگا  دنک ، ادیپ  روضح  مدرم  نایم 
راتفگ دزادرپ و  یم  تحایـس  هب  ناهج  برغ  قرـش و  رد  دوش و  یم  دراو  نانآ  ياه  هناخرب  دراد و  یم  رب  ماگ  اه  نآ  رازاب  هچوک و  رد  و 

مناج : " میناوخ یم  هبدـن  ياـعد  رد   18". دـنیب یم  ار  نامدرم  وا  دـهد . یم  مالـس  هدـش  دراو  نانآ  تاعامتجا  رب  دونـش و  یم  ار  ناـمدرم 
-3 19". یتسین رود  ام  زا  هک  یتسه  نطو  زا  هدـش  رود  نآ  وت  تیادـف ! مناج  یتسین . نوریب  اـم  ناـیم  زا  هک  یتسه  یبیاـغ  نآ  وت  تیادـف !

ریازلا هفحت  زا  لقن  هب  یمق  سابع  خیـش  موحرم  تسا . يراـگن  هماـن  (ع ،) ناـمز ماـما  اـب  طاـبترا  ياـه  هار  زا  یکی  هماـن : قیرط  زا  طاـبترا 
(ع) همئا روبق  زا  یکی  رد  دسیونب و  يا  همان  رد  ار  نیا  دـشاب و  هتـشاد  یتجاح  یـسک  ره  دـسیون : یم  يراوزبس  هاجنلا  حـیتافم  یـسلجم و 

ماما هاگ  نآ  دزادـنا ، يرهن  ای  قیمع و  یهاـچ  رد  دراذـگ و  نآ  ناـیم  رد  ار  نآ  دزاـس و  لـگ  ار  یکاـپ  كاـخ  دـنک و  رهم  اـی  دزادـنیب و 
ص 592. ج 2 ، یسربط ، جاجتحا   16 ص 559 و 562 . لامآلا ، یهتنم   15 20. دوش یم  تجاح  ندروآ  رب  یلوتم  ًاصخـش  دوخ  (ع ) نامز

ياعد نانجلا ، حیتافم   19 ص 72 . یناـمعن ، هبیغلا  زا  لـقن  هب  ص 426 ؛ تبیغ ، رـصع  خـیرات  میکح ، يروشاع و  يرابج ،  18 نامه .  17
ص 491. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم   20 هبدن .

؟ دراد تحص  دنا  هدش  فرشم  ع )   ) نامز ماما  رضحم  هب  رایزهم  نب  یلع  مولعلارحب و  همالع  موحرم  هک  تسا  هدش  هتفگ  هک  نیا 

شسرپ

؟ دراد تحص  دنا  هدش  فرشم  ع )   ) نامز ماما  رضحم  هب  رایزهم  نب  یلع  مولعلارحب و  همالع  موحرم  هک  تسا  هدش  هتفگ  هک  نیا 
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خساپ

ناگرزب زا  یخرب  تاقالم  ناـکما  ملع  فلا )   1 .) دراد دوجو  هاگدـید  ود  اربک  تبیغ  نامز  رد  ع )   ) نامز ماما  اب  تاقالم  ناکما  ءهراـبرد 
تـسین انعم  نادب  يروضح  تاقالم  ناکما  مدع  هتبلا  درادن . ناکما  ع )   ) نامز ماما  اب  تاقالم  اربک  تبیغ  نامز  رد  هک  دـنراد  هدـیقع  نید 

یم مدرم  يربهر  تیاده و  هب  ربا  تشپ  رد  دیـشروخ  دـننام  ترـضح  هکلب  دـنریگ , یمن  هرهب  ع )   ) نامز ماما  سدـقم  دوجو  زا  مدرم  هک 
لالدتـسا تایاور  یخرب  هب  شرگن  نیا  نارادـفرط  دریگ . یم  لکـش  يروضح  تاقالم  نودـب  مدرم  تیادـه  یناسر و  عفن  یهتنم  دزادرپ ,

ناملاع زا  یخرب  تاـقالم  ناـکما  3 ب )   .) تسا هدـش  یفن  تبیغ  نامزرد  ع )   ) نامز ماـما  اـب  تاـقالم  تاـیاور  نیا  رد  هک   2 .) دنا هدومن 
رب ینتبم  ترـضح  روضح  هب  ندیـسراریز  دراد , ناکما  ع )   ) ناـمز ماـما  يروضح  تاـقالم  اربک  تبیغ  ناـمز  رد  هک  دـنراد  هدـیقع  ینید 
زا 4 و   ) هدیـسر ترـضح  رـضحم  هب  يا  هدـع  یتح  ساسا  نیارب  دـنراد  ار  یتقاـیل  نینچ  اـه  ناـسنا  زا  یخرب  تسا و  یگتـسیاش  تقاـیل و 

نادنمـشیدنا ینابم  فالتخا  هب  هجوت  اـب   6 : ) دسیون یم  یـسوط  خیـش  موحرم  5 .) دـنا هتفرگ  هرهب  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  وا  ياـهدومنهر 
نب یلع  مولعلارحب و  همالع  تاقالم  ءهرابرد  تواضق  ع )   ) نامز ماـما  اـب  يروضح  تاـقالم  ناـکما  مدـع  ناـکما و  صوصخرد  یمالـسا 
نب یلع  مولعلارحب و  همالع  موحرم  تاقالم  نایرج  یسلجم  همالع  موحرم  دننام  نید  ناگرزب  زا  یخرب  نکل  تسا ,  لکشم  يراک  رایزهم 

يوس زا  ماما  اب  رایزهم  نب  یلع  مولعلارحب و  همـالع  تاـقالم  دـییأت   7 . ) دـنا هدرک  دـییأت  ار  نآ  هدومن و  نایبار  ع )   ) نامز ماما  اـب  راـیزهم 
نیا تاقالم  تسا و  ریذپ  ناکما  ع )   ) نامز ماما  اب  تاقالم  اربک  تبیغ  نامز  رد  هک  دراد  نآزا  تیاکح  یـسلجم  همالع  دـننام  یتیـصخش 

ص 395 ۀبیغلا , باتک  ك :  ر . ص 74 2 - ع )   ) نامز ماما  همان  هژیو  هزوح ,  هلجم  - 1 اه : تشون  یپ  دراد . ناکما  ترضح  اب  صخش  ود 
ص 99 ۀـبیغلا , باـتک  - 6 ناـمه .  - 5 239 ص 23 - ج 53  راونــالاراحب , ص 395 4 - ۀـبیغلا , باـتک  ص 417 3 - يروـلا ,  مــالعا 

234 47 ج 53 ص 23 - ج 52 ص 42 - راحب , ج 53 ص 313 7 - راونالاراحب ,

ییاهراک هچ  دشاب ، ناشیا  نازابرس  زا  یکی  ترضح ، مایق  رد  دشاب و  هتشاد  هطبار  جع ) ) يدهم ترضح  اب  تسا  دنمهقالع  هک  ناملـسم  ناوج  کی 
؟ دهد ماجنا  دیاب 

شسرپ

هچ دشاب ، ناشیا  نازابرس  زا  یکی  ترضح ، مایق  رد  دشاب و  هتشاد  هطبار  جع ) ) يدهم ترـضح  اب  تسا  دنمهقالع  هک  ناملـسم  ناوج  کی 
؟ دهد ماجنا  دیاب  ییاهراک 

خساپ

مزال طیارـش  اهیگژیو و  زا  یخرب  دوجو  دـشاب ، ترـضح  نارای  زا  ماما  مایق  رد  هک  نیا  و  (ع ) نامز ماما  اب  طاـبترا  يرارقرب  صوصخ  رد 
هک نید  ناگرزب  زا  هتسد  نآ  دبلطیم ، ار  نارای  ییاسراپ  اسراپ ، ماما  اب  يرارقرب  ییاسراپ   - 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا 

ییارگ اوقت  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  فیاظو  زا  یکی  ور  نیا  زا  دناهدوب . اهناسنا  نیرتاوقت  اب  زا  دـناهدومن ، رارقرب  طابترا  (ع ) نامز ماما  اب 
ترورض رگنایب  هک  ( 1) تسا هدش  نایب  ییوجادخ  (ع ) نامز ماما  نارای  ياهیگژیو  زا  یکی  تایاور  یخرب  رد  نینچمه  تسا ، هدـش  نایب 

تاذ دـیدرت  رابغ  تسا ، نهآ  ياههراپ  ناشیاه  لد  ایوگ  هک  ینادرم  : " دومرف (ع ) نامز ماما  نارای  هرابرد  ع )  ) قداص ماما  تسا . ییاسراپ 
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اعد تداهـش  يارب  دـنراد . ساره  ناشراگدرورپ  يدونـشخان  زا  تسا . ناراب  رون  ناـشیاه  لد  دـیالآیمن ... ار  ناـش  رطاـخ  ادـخ  سدـقم 
ماما ناراـی  ناتـسود و  تسا  مزـال  هک  مهم  ياـهیگژیو  زا  یکی  تریـصب   - 2 ( 2 ... ") دنیادخ هار  رد  ندش  هتـشک  دـنموزرآ  دـننکیم و 
اـسب هچ  روـضح . ناـمز  رد  مه  دراد و  ترورـض  تبیغ  ناـمز  رد  مـه  یگژیو  نـیا  ( 3) تسا یهاگآ  تریـصب و  دنـشاب ، هتـشاد  (ع ) نامز

ریـصب و ياهناسنا  یلو  دنهدب ، صیخـشت  لطاب  رد  ار  قح  دناهدش ، لکـشم  راچد  تریـصب  مدع  رطاخ  هب  تبیغ  نامز  رد  هک  ییاهناسنا 
ههاریب هـب  ار  ناـنآ  یگدـنز  ياـهمخ  چـیپ و  هدرکن و  مـخ  رمک  اـهنارحب  رد  هدـشن و  لکـشم  راـچد  لـطاب  زا  قـح  صیخــشت  رد  هاـگآ 
دیدهت ار  اهنآ  تافآ  بیسآ و  هتشادن و  رب  تسد  ترضح  يرای  زا  ياهظحل  (ع ) نامز ماما  روضح  نامز  رد  ریصب  ياهناسنا  دناشکیمن .

دیاـب ماـما  ناراـی  دارفا و  ور  نیا  زا  تسا ، نید  تیمکاـح  (ع ) ناـمز ماـما  يهعماـج  مهم  ياـههفلؤم  زا  یکی  يرادـم  نـید   - 3 دنکیمن .
رکنم ار  (ع ) نامز ماما  تبیغ  یخرب  یتح  هدش و  لکشم  راچد  تخس  اهناسنا  تبیغ  نامز  رد  رگید  يوس  زا  دنشاب ، رادم  نید  ياهناسنا 

رد دوشیم . فیعـض  نانآ  ینید  ياهرواب  هتفرگ و  رارق  یقالخا  طوقـس  یفرعم  رد  تبیغ  نامز  رد  اهناسنا  زا  یخرب  نینچمه  دـنوشیم ،
هب لـمع  اریز  دوـشیم ، بوـسحم  اههتـسیاب  تایرورـض و  زا  یکی  فیلاـکت  تیاـعر  یهلا و  ياهروتـسد  هـب  ندرک  لـمع  طیارـش  نـینچ 

، دنکیم ظفح  تافآ  اهبیسآ و  زا  ار  ناسنا  مهو  دیامنیم  مهارف  ار  (ع ) نامز ماما  ضیف  زا  يریگهرهب  تقایل  هنیمز  مه  یهلا  ياهروتـسد 
ییارگ و تیــالو   - 4 تسا . هدـش  ناـیب  ییارگ " فـیلکت   " تبیغ ناـمز  رد  نایعیـش  فیاـظو  زا  یکی  هک  دـشاب  ساـسا  نـیمه  رب  دـیاش 
ص)  ) مالـسا ربمایپ  تسا . هدـش  نایب  يربنامرف  يرادـم و  تیالو  (ع ) نامز ماما  نارای  ياهیگژیو  زا  یکی  تایاور  زا  یخرب  رد  يربنامرف 

نیا زا  " دـنیوا . زا  يوریپ  رد  اـشوک  رگــشالت و  ( 4 ،) هتعاط یف  نوّدـجم  نوداّدـک  : " دومرف (ع ) نامز ماـما  ناراـی  يربناـمرف  صوصخ  رد 
زا تبیغ  نامز  رد  دنشاب ، ربنامرف  رادم و  تیالو  دیاب  دنشاب ، (ع ) نامز ماما  نارای  زا  دنتـسه  ددص  رد  هک  یناسک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور 
هب جرف  راظتنا   - 5 دـننک . تعاطا  ترـضح  زا  روضح  نامز  رد  دـننک و  تعاطا  تسا ، هدرک  بجاو  نامز  ماما  ار  اهنآ  تعاطا  هک  یناسک 

اهناسنا هک  تسا  انعم  نادب  یگدامآ  يانعم  هب  راظتنا  تسا . هتساوخ  تبیغ  نامز  رد  نانمؤم  زا  تعیرش  هک  تسا  ياهفیظو  نتسیز ، راظتنا 
هک یلماوع  بیـسآ و  اب  رگید  يوس  زا  دنیامن ، مهارف  دوخ  رد  ار  ترـضح  زا  ییاریذپ  طیارـش  دیاب  هدوب و  نامز  ماما  مایق  رظتنم  هظحل  ره 

تـسا رظتنم  ياهناسنا  رد  یگژیو  نیا  داجیا  ساسا  رب  دـیاش  دـنیامن ، هزرابم  دـیاب  درادیم ، زاب  نامز  ماما  مایق  يارب  یگدامآ  زا  ار  اهنآ 
راظتنا (، 5) جرفلا راظتنإ  یّتمأ  لامعأ  لضفأ  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  تسا . هدش  هداد  صاخ  تیمها  جرف  راظتنا  هب  تبیغ  نامز  رد  هک 

نآ اب  زج  ار  ناگدنب  لمع  دنوادخ  هک  يزیچ  هب  ار  امش  مهد  ربخ  : " دومرف زین  (ع ) قداص ماما  " تسا . نم  تما  لمع  نیرترب  نتـشاد  جرف 
نادرم يدـهم ، نارای  تداـبع   - 6 ( 6") مئاق روهظ  هب  نتـشاد  مشچو  دـمحم ... يربمایپ  یگدـنب و  اتکی و  يادـخ  هب  رواـب  دریذـپیمن ...،
رـضحم رد  ار  دوخ  هراومه  هتخیمآ ، مه  رد  ناشناج  اـب  زاـین  زار و  یگدـنب و  حور  ناـنآ  دـنابش . نارگ  شیاـین  زور و  ناریـش  دـنتدابع ،

یکی (ع ) رقاب ماما  ( 7 .) دنیرگیم هدرم  دنزرف  ناردام  نوچ  بش ، همین  دـنوادخ ، سرت  زا  دـنزرویمن  تلفغ  ياهظحل  وا  دای  زا  دـننیبیم و 
هب تدابع  هب  ار  بشما  دـنک : باطخ  نارای  هب  دـیآ ، رب  فجن  زارف  رب  نوچ  : " تسناد تدابع  ار  (ع ) نامز ماما  ناراـی  مهم  ياـهیگژیو  زا 

ساسا نیا  رب  ( 8") دننکیم عّرـضت  ادخ  هاگرد  هب  دنناسریم و  رحـس  هب  ار  بش  هدجـس ، رد  یخرب  عوکر و  رد  یخرب  نانآ  دـیروآ . زور 
 - 7 دنزادرپب . تدابع  هب  تبیغ  نامز  رد  دیاب  دننک ، تکرـش  ترـضح  مایق  رد  دنـشاب و  (ع ) نامز ماما  نارای  دننام  دنهاوخیم  هک  یناسک 

ایوگ : " دومرف یگژیو  نیا  صوصخ  رد  (ع ) رقاب ماما  تسا . (ع ) نامز ماما  نارای  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی  تماهش  تعاجـش و  تعاجش 
رب ناعاجـش  زا  ناشن  هاگمزر  رد  دنراد ... دالوپ  نوچ  ییاه  لد  دناهداتـسیا  هفوک  فجن  يادنلب  رب  درم ، يدنا  دصیـس و  مرگنیم ، ار  نانآ 

ماما یتمالـس  يارب  ندومن  اعد  تایاور  زا  یخرب  رد  ( 9" .) دناهداهن رـس  رب  هژیو  هناشن  ردب ، دربن  رد  (ص ) ربمایپ نارای  نانوچ  دـنراد و  نت 
، هزوح هلجم   - 1 اهتشون : یپ  ( 10 .) تسا هدـش  نایب  نانمؤم  فیاظو  زا  زین  و ... (ع ) نامز ماما  هب  ندـش  لسوتم  نداد ، هقدـص  (ع ،) نامز

خیش  - 4 ص 300 . ع ،)  ) ناـمز ماـما  هماـن  هژیو  هزوـح ، هلجم  ص 308 3 -  ج 52 ، راونـالا ، راـحب   - 2 ص 299 . (ع ،) ناـمز ماـما  هژیو 
ماما هماـن  هژیو  هزوح ، هلجم   - 7 ص 200 . ینامعن ، ۀـبیغلا   - 6 ص 128 . ج 52 ، راونالاراحب ،  - 5 ص 63 . اضرلا ، رابخا  نویع  قودـص ،
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. دعب هب  ص 863  ج 2 ، لامالا ، یهتنم   - 10 ص 310 . نامه ،  - 9 ص 308 . ج 52 ، راونالا ، راحب   - 8 نامز ص 301 .

؟ مینکب دیاب  هچ  میشاب ، ترضح  یعقاو  رظتنم  قشاع و  هک  نیا  و  جع ) ) رصع ماما  كرابم  دوجو  یعقاو  كرد  يارب 

شسرپ

؟ مینکب دیاب  هچ  میشاب ، ترضح  یعقاو  رظتنم  قشاع و  هک  نیا  و  جع ) ) رصع ماما  كرابم  دوجو  یعقاو  كرد  يارب 

خساپ

يارب مزال  طرش  دنک . رود  دوخ  زا  تهج  ره  زا  ار  لطاب  و  دیامن . ترضح  روهظ  ةدامآ  تهج  ره  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  یعقاو  رظتنم 
یتسـس و هنوگ  ره  زا  دـیامن و  تبظاوـم  تبقارم و  شلاـمعا  رب  ًـالماک  تسیاـب  یم  رظتنم  درف  تسا . یگـشیپ  تناـید  يرادـنید و  رما  نیا 

شیپ ییاسراپ  دشاب و  هار  هب  مشچ  دیاب  دشاب ، مئاق  باحصا  رامـش  رد  دراد  شوخ  هک  ره  : " دومرف (ع ) قداص ماما  ۀنیزگ  يرود  فارحنا 
: تسا هنوگ  ود  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  مییوگ : یم  جع ) ) رـصع ماما  كرابم  دوجو  یعقاو  كرد  دروم  رد  اّما  ( 1" .) دشاب عرو  اب  دریگ و 

ریغ طابترا  رد  نآ  دیلک  هک  تسا ، ترـضح  كرابم  دوجو  سح  ةدهاشم  وکین و  لامج  تیؤر  میقتـسم . طابترا  میقتـسم . ریغ  میقتـسم و 
کُلم زا  نآ  اب  ناوتیم  هک  تسا  ینابدرن  اهنت  تسا و  میقتـسم  طابترا  ریذپان  ادج  مزال و  ۀمدقم  میقتـسم ، ریغ  طابترا  دراد . رارق  میقتـسم 

طابترا درب . هرهب  یتسه  نامسآ  نیرتدنلب  دیشروخ  زیگنا  رهم  عاعش  زا  تشاذگ و  مدق  تیناسنا  نامـسآ  ناتـسآ  رب  دش و  دراو  توکلم  هب 
قوف ۀـیآ  رد  لمأت  ّربدـت و  زا  ( 1 .) يوط سدـقملا  داولاب  کنا  کیلعن  علخاف  تسا . یفطاـع  یبلق و  یلمع ، یملع ، یطاـبترا  میقتـسم ، ریغ 
دیاب هچ  بوبحم "  " يوک هب  رفس  يارب  تسا و  مزال  هچ  ناتـسرپ  تقیقح  رادلد "  " رادید يارب  هک  دیدرگ  هجوتم  يدودح  ات  ناوتب  دیاش 

تاقالم هب  دـیوگب و  نخـس  یلاعت  قح  اـب  ( 2) یتخرد قیرط  زا  سدـقم و  نیمزرـس  رد  (ع ) یـسوم ترـضح  هک  دـش  ررقم  تشاد ؟ هارمه 
ار ادخ  مایپ  تسا . رگهولج  نآ  رب  یهلا  رون  هک  ینیمزرس  يا . هداهن  ماگ  یسدقم  نیمزرس  رد  یسوم ! يا  دیسر : نامرف  دورب . ادخ  يونعم 

سدقم نیمزرـس  رد  هک  رآ  نوریب  ار  تیاه  شفک  راذـگ و  ماگ  نیمزرـس  نیا  رد  عضاوت  عوضخ و  تیاهن  اب  سپ )  ) يونـش یم  اجنآ  رد 
روضح لحم  ادخ و  برق  ةریضح  اج  نیا  یتسه ؟ یسدقم  نیمزرس  ناکم و  هچ  رد  هک  یناد  یم  دش : هتفگ  میلک  ياسوم  هب  یتسه . يوط 

هاگن قلطم و  لامک  هولج  اب  رادید  تساوخرد  هک  امـش  ( 3 .) نکب ار  تشفک  روآ ، ياج  هب  بدا  طرـش  سپ  تسا . وا  هاگرد  هب  تاجانم  و 
بوبحم نابز  شوگ و  قیال ، لد  مشچ و  دبلط . یم  يا  هژیو  یگتسیاش  طیارش و  اما  تسا . نکمم  یندش و  رما  نیا  دیراد . ار  یهلا  رون  هب 

ناوت یم  شمیلک  اب  ادـخ  مـالک  رد  ار  اـه  یگژیو  طیارـش و  نآ  دوش . نکمم  شتراـیز  يدرگ و  بوبحم  بولطم  اـت  دـهاوخ  یم  دنـسپ 
قح  " هب تشگزاب  طرـش ، نیرت  یهیدـب  نیرت و  يرورـض  تسا  قح  مظعا  مسا  رهظم  هک  یماما  رادـید  يارب  قح  هب  تشگزاب  1 ـ تسج ؟
یب فاص و  ینعی  هنهرب  اـپ  نک . رود  دوخ  زا  روآ و  رد  لد  زا  ار  ادـخ  ریغ  هب  یگتـسب  لد  ياـه  شفک  کـیلعن " علخاـف  : " تسا یلاـعت "
یلد هک  عقوم  نآ  میدـمآ ، ایند  هب  هک  یعـضو  هب  نک  تشگزاب  شاب . هتـشاد  ییادـخ  گنر  طـقف  وش . یگنر  دـنب و  دـیق و  ره  زا  شیـالآ 

دیناوتب ات  دوب . كاپ  اه  تلفغ  راگنز  زا  اه و  تیـصعم  اه و  هاـنگ  راـبغ  زا  ناـم  لد  میتشاد و  یهاوخدوخ  رورغ و  اـیر و  زا  رود  فاـص و 
زا سفن  ندرک  كاپ  بیذهت و  ناهانگ و  زا  هبوت  ادخ و  هب  تشگزاب  لّوا  ماگ  سپ  دییامن . تیؤر  تیناسنا  نامـسآ  رد  ار  ادـخ  دیـشروخ 

راهچ دـیریگب و  وضو  دـینک و  لـسغ  دـیدرک ، هبوت  رب  مزع  نوچ  دزاـس . مهارف  ار  تلفغ  زا  یلمع  جورخ  ۀـنیمز  اـت  تسا  دنـسپان  تاـفص 
زامن زا  دعب  دیناوخب و  ار  قلف  سان و  ةروس  هبترم  کی  دیحوت و  هبترم  هس  دـمح و  ةروس  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  دـیناوخب ؛ زامن  تعکر 
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راّفغ ای  زیزع  ای  : " دییوگب نایاپ  رد  میظعلا "و  یلعلا  هللااب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  " ال  سپس دییوگب ، هیلا " بوتا  ّیبر و  هللارفغتـسا   " هبترم داتفه 
ترایز ياوه  دـیناد  یم  ایآ  تفرعم : تیوقت  2 ـ ( 4" .) تنأ ّالإ  بونذـلا  رفغی  ّهنإف ال  تاـنمؤملا  نینمؤملا و  عیمج  بونذ  ینونذ و  یلرفغا 

دیاب تسا ، رادلد  رادید  ياوه  هک  ار  یـسک  دیا ؟ هدرک  ادیپ  تفرعم  شتلزنم  ماقم و  هب  دـیا ؟ هتخانـش  ار  وا  دـیراد ؟ رـس  رد  ار  یـسک  هچ 
تازجعم و تامارک و  اب  دـنک و  بسک  ار  مزال  تفرعم  ادـخ  دزن  شتلزنم  ماقم و  زا  شیاـهیگژیو ، تـالامک و  زا  ددرگ . سانـش  رادـلد 
اب ددرگ . لیان  دهاوخ  یم  یـسک  هچ  رادـید  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دسانـشب و  ار  شناتـسود  دوش و  انـشآ  وا  فراعم  قالخا و  هریس و 

یبـتارم تاـجرد و  تبحم ، اریز  ددرگ ، یم  راد  هشیر  یتـسود  تـبحم و  ًاـیناث ، دـبای ، یم  قـقحت  یقیقح  هبوـت  ـالّوا  تخانـش ، تـفرعم و 
زاغآرـس دصقم و  هب  ندیـسر  هار  زاغآ  قشع  دـنا . هداد  رارق  مراهچ  ۀـبترم  رد  ار  قشع  و  دناهدرمـش ، نآ  يارب  هبترم  ُهن  ات  یخرب  ( 5 .) دراد

تدارا قشع و  ۀـلحرم  هب  جـع ) ) نامز ماما  هب  تبحم  هقالع و  ات  دوش . یم  یهتنم  (ع -) نامز ماما  قوشعم - تاـقالم  هب  هک  تسا  يا  هداـج 
ـه تـشگر ـ ـس هن  ات  دوجو  رارـسا  هطقن ز  کی  فقاو  يوشن  دیوگ : یم  يزاریـش  ظفاح  تسین . نکمم  بیاغو ، رـضاح  رای  نآ  رادید  دسرن ،

قـشع نونج  ینعی  تسا ، قشع  یگتـشگرس  ناـمه  یگتـشگرس  يا  : " دـیامرف یم  حیـضوت  رد  هر ) ) يرهطم دیهـش  ار  نا  ـ کما ةریاد  يو  شـ
نآ تّبحم  یعیبط  رثا  جع :) ) نامز ماما  زا  تیعبت  ادخ و  هب  قشع  3 ـ ( 6" .) یسرب يا  هطقن  هب  درادن  ناکما  يوشن ، دراو  هار  نیا  زا  ات  تسا .

بش و هک  اه  نآ  دراد . یم  او  رمثرپ  تیلاعف  شالت و  هب  وا  ياه  هتساوخ  ریسم  رد  دهد و  یم  يدنویپ  بوبحم "  " اب ار  ّبحم "  " هک تسا 
رد دنهد . ناشن  يوریپ  رد  ار  دوخ  قشع  تبحم و  ِتقادص  دیاب  دننز ، یم  جـع ) ) نامز ماما  و  (ع ) راهطا همئا  ای  راگدرورپ  قشع  زا  مد  زور 

تـسود ار  ادـخ  دـنک ، یم  ادـخ  ینامرفان  هانگ و  هک  یـسک  هاصع  نم  هللا  ّبحا  ام   : " هدـش لقن  (ع ) قداص ماما  زا  راـبخالا  یناـعم  باـتک 
راهظا لاح  نیا  اب  ینک ، راگدرورپ  تیـصعم  تسا  زیگنا  تفگـش  هچ  : " دومرف سپـس  دنک . یم  روهظ  لمع  رد  تبحم  یتسود و  " درادن .

هک یسک  اریز  يدرک ، یم  وا  نامرف  تعاطا  دوب ، هناقداص  وت  تبحم  رگا  تسا ! یبیجع  راک  نیا  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب  ییامن ! وا  تبحم 
؛... هللا مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نإ  لق  دیامرفیم " : میرک  نآرق  ( 7" .) دنک یم  يوریپ  وا  نامرف  زا  دراد . یم  تسود  ار  يرگید 

تبحم نیاربانب  " دشاب . هتـشاد  تسود  ار  امـش  مه  ادخ  ات  دینک  يوریپ  ربمایپ )  ) نم زا  دـیراد ، تسود  ار  ادـخ  رگا  مدرم ) هب   ) وگب ربمایپ !
دیاب دنک  ترایز  ار  (ع ) نامز ماما  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دـشاب . سکعنم  ناسنا  لمع  رد  نآ  راثآ  دـیاب  هکلب  تسین ، یبلق  هقالع  کی  اهنت 

نآ يدونـشخان  تابجوم  هک  يراک  ره  زا  دزرو و  تردابم  راک  نآ  هب  ات  ددرگ ، یم  ترـضح  يدونـشخ  ثعاب  يروما  هچ  دیامن  یـسررب 
قوشعم بوبحم و  نآ  اـب  یفطاـع  یبلق و  طاـبترا  ناوت  یم  یفطاـع  یبـلق و  طاـبترا  تیوقت  - 4 دـنک . بانتجا  دزاـس ، یم  مهارف  ار  زیزع 

زین اه ، نآ  یناعم  رد  لمأت  هجوت و  اه و  ترایز  اهاعد و  یخرب  ندـناوخ  قیرط  زا  دومن : تیوقت  لیذ  ياه  هار  زا  ار  بلط  تقیقح  قاـشع 
رد نارکمج  دجـسم  هفوک و  رد  هلهـس  دجـسم  دننام  اه  ناکم  زا  یخرب  رد  روضح  ای  (ع ) نامز ماما  زامن  دننام  اهزامن  زا  یـضعب  ندناوخ 
زین و  (ع ) راهطا همئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  مرح  روبق و  ترایز  و  هرمع ) جح و   ) ادـخ هناخ  ترایز  رد  ندـش  ترـضح  نآ  ةرایزلا  بیان  مق ،
قح رد  و  ندومن ، هیدـه  ترـضح  هب  ار  باوث  ۀـمه  هکلب  یبحتـسم ، ياهزامن  اهاعد و  و  نآرق ، توالت  باوث  رد  ترـضح  ندرک  کیرش 

همانیگدنز ۀعلاطم  دندش . فّرـشم  ترـضح  نآ  تاقالم  هب  هک  یناسک  همانیگدنز  هعلاطم  - 5 ندناوخ . جرف  ياعد  ندرک و  اعد  ترـضح 
شتآ دـهد و  یم  شیازفا  ار  تاقالم  قوش  مه  دـهدیم ، ناشن  ار  هار  مه  دـندرگ ، لیان  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  دنتـسناوت  هک  یـصاخشا 

دش بجوم  یلماع  هچ  دنتـشاد و  ییاه  یگژیو  هچ  نانآ ، هک  دننک  یم  وگزاب  ار  تقیقح  نیا  مه  دزاس و  یم  رو  هلعـش  ار  تدارا  قشع و 
صصق . 3 ۀیآ 12 . ( 20  ) هط . 2 ص 128 . ح 52 ، راونالاراحب ، . 1 اه : تشون  یپ  دنهد . رارق  دوخ  فطل  تیانع و  دروم  ار  نانآ  (ع ) ماما ات 

ج 9، هنومن ، ریسفت  . 6 ص 63 . هللا ، ءاقل  ۀلاسر  يزیربت ، یکلم  داوج  ازریم  . 5 ص 191 . ج 14 ، مجرتم ،)  ) نازیملا ریسفت  . 4 ۀیآ 30 . ( 28)
ص 386. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  . 8 ص 143 . زار ، رگاشامت  ظفاح ، نافرع  . 7 ص 203 . ج 12 ، یناعملا ، حور  ریسفت  ص 393 ؛

؟  تسیچ تبیغ  نامز  رد  ام  هفیظو  تسیچ ؟  جع )  نامز (  ماما  تبیغ  تلع  تسین ؟  طابترا  رد  نم  لثم  يدارفا  اب  جع )  نامز (  ماما  ارچ 
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شسرپ

؟  تسیچ تبیغ  نامز  رد  ام  هفیظو  تسیچ ؟  جع )  نامز (  ماما  تبیغ  تلع  تسین ؟  طابترا  رد  نم  لثم  يدارفا  اب  جع )  نامز (  ماما  ارچ 

خساپ

هک ینعم  نیا  هب  دـشاب  میقتـسم  طابترا  رد  دـب  اـی  بوخ  زا  معا  شدوخ  نایعیـش  اـب  میقتـسم  روط  هب  جـع )  ) ناـمز ماـما  تسین  اـنب  الـصا "
نایعیش ناتسود و  زا  یخرب  هب  یتاظحل  يارب  ار  راختفا  نیا  ترـضحدوخ  هک  ییانثتـسا  يدراوم  رد  زج  هب   . دنـسرب وا  روضح  هب  امیقتـسم "

ياه تیاده  تاکرب و  فاطلا و  زا  میقتـسم  ریغ  وحن  هب  ترـضح  نآ  نایعیـش  نیبحم و  صاخ  روط  هب  مدرم و  همه  دنچ  ره   . دنا هداددوخ 
نآ ارهق " تشادـن  دوـجو  یعناـم  رگا  ص 217 . )  ج 2 ، هدوـملا ،  عیباـنی  هبطخ 146 ، هغـالبلا ،  جـهن  دوش ( ، یمدـنم  هرهب  ترـضح  نآ 

ترضح نآ  تسا ،  ماکحتسا  تیاهن  رد  حلاصم و  قبط  رب  شلاعفا  هک  دنوادخ  نکل  دوب  یم  مدرم  اب  طابترا  رد  میقتـسم  روط  هب  ترـضح 
روط هب  نآ  تمکح  تبیغ و  نیا  هفسلف  هچ  رگا   . دراد يا  هفسلفو  تمکح  تلع و  ترضح  تبیغ  اذل  تسا  هتشاد  هگن  ناهنپ  اه  هدید  زاار 

 ، همعنلا مامت  نیدـلا و  لامک  ص 376 و  ج 2 ، یـسربط ،  جاجتحالا ،  ترـضح ( ،  نآ  روهظ  زا  دـعب  رگم  دوش  یمن  مولعمام  يارب  لماک 
زا تبیغ ،  ببس  هب  - 1 تسا :  هدـش  نایب  تبیغ  ياه  تمکح  زا  یخرب  ام ، تایاور  رد  اـما  ثیدح 11 .)  ص 482 ، ج 2 ، قودص ،  خیش 

تعیب زا  تبیغ ،  ببس  هب  - 2 ص 437 . )  ج 6 ، هادهلا ،  تابثا  دنام ( ، یمن  تجح  زا  یلاخ  نیمز  ناس  نیدب  دـبای و  یم  تاجن  لتق  رطخ 
شیامزآ ار  دوخ  ناگدنب  تبیغ ،  ببس  هب  دنوادخ  - 3 ص 152 . )  ج 51 ، راونالاراحب ، دنام ( ، یم  ظوفحم  راکمتـس  نامکاح  اب  ندرک 

نآ لهـس  میقتـسم  طاـبترا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتکن  نـیا  هـب  رگید  فرط  زا  ص 113 . )  ج 52 ، راونـالاراحب ، دـنک ( ، یم  ناـحتما  و 
اه هدوت  زا  يرایسب  بیرف  ياه  هنیمز  هلیسو  نیا  هب  دوش و  یم  يرایسب  نیغورد  ياهاعدا  اه و  هدافتـسا  وس  زاس  هنیمز  زین  دارفا  اب  ترـضح 

عالطا يارب  تسا .  هدش  یفرعم  ترضح  نآ  نابیان  زا  يوریپ  رد  تما  هفیظو  هدش و  هتشادهاگن  هتسب  باب  نیا  ور  نیازا   . ددرگ یم  مهارف 
 . ; ینیما میهاربا  هللا  تیآ  فیلات  ناهج ،  يرتسگداد  باتک  هب  دینک  هعجارم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب 

؟ درک تبحص  جع )  نامز (  ماما  اب  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک تبحص  جع )  نامز (  ماما  اب  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

اعد و  جع )  نامز (  ماما  هب  داقتعا  تسا ،  هداد  روتـسد  ام  هب  سدقم  عراش  هدش و  هتـساوخ  ام  زا  هچنآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلک  روط  هب 
يارب نتشون  همان  ایو  جع )  نامز (  ماما  اب  ندرک  تبحص  ام  زا  تسا و  هدراو  تارایز  هیعدا و  یضعب  راوگرزب و  نآ  جرف  یتمالـس و  يارب 

رد تسا . هدـش  رکذ  نتـشون  تجاح  همان  ای  ندـید و  باوخ  يارب  یتاروتـسد  اـعد ، بتک  یـضعب  رد  تسا .  هدـشن  هتـساوخ  راوگرزب  نآ 
تهج ناونع ( (  تحت  هریغ ،  تایآ و  روس و  یـضعب  صاوخ  رد  مشـش  باب  رد  نانجلاحیتافم  هیـشاح  رد  هک  تاـحلاصلا  تاـیقاب  باـتک 
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يارب يربتعمدنس  یلو  تسا  هدومن  رکذ  ار  يروتسد  دوخ ) )  ناگدرم  زا  یکی  ای  نیدلاو  ای  جع )  ماما (  ای  و  ص )  ربمغیپ (  ندید  باوخ 
يارب هک  يا  هعقر  ناوـنع  تحت  تسا ،  هدـش  پاـچ  حـیتافم  ناـیاپ  رد  هک  ناـنجلاحیتافم  تاـقحلم  همتت  رد  زین  تـسا و  هدوـمنن  لـقن  نآ 

دنس زین  نآ  يارب  هک  تسا  هدومن  رکذ  ار  نتشون  تجاح  همان  يارب  يروتسد  دنزادنا ، یم  یهاچ  ای  يراج  بآ  رد  دنـسیون و  یم  تجاح 
هتشون و همان  جع )  نامز (  ماما  يارب  هک  دیامن  یم  لقن  تفگش ) )  ياه  ناتساد  باتک ( (  رد  بیغتـسد  دیهـش  تسا . هدومن  لقن  يربتعم 

ياج رد  همان  دزادـنا  یم  ناور  بآ  رد  ار  همان  تجهب  ياقآ  هک  نیا  زا  سپ   . دزادـنایب ناور  بآ  رد  هک  تسا  هداد  تجهب  ياقآ  هب  ار  نآ 
یمرب بیغتـسد  ياـقآ  هب  هتفرگ و  ار  هماـن  تجهب  ياـقآ  دوـش و  یم  رارکت  بلطم  نیا  راـب  ود  یکی   . دـنک یمن  تـکرحو  دـنام  یم  دوـخ 

نیا هب  لمع  هک  تسا  نیا  روظنم  . دوش هدروآرب  تجاح  نآ  هک  هدوبن  تحلـصم  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  روط  نیا  بیغتـسد  ياقآ   . دـننادرگ
اهراک و دـنراد و  ام  هب  یملع  فارـشا  ترـضح  هتبلا  تسین و  دوصقم  ندـمآرب  يانعم  هب  ًاموزل  ترـضح  تمدـخ  همان  نتـشون  ای  اهاعد و 

اقآ هک  تسا  انعم  نیا  هب  دشاب  زیزع  ام  دزن  ردراوگرزب  نآ  میـشاب و  اقآ  دای  هب  هک  نیا  تسا و  راکـشآ  راوگزب  نآ  يارب  ام  راتفر  لامعا و 
راوگرزب نآ  جرف  رد  دهدب و  رارق  دونـشخ  یـضار و  ام  همه  زا  ار  جع )  نامز (  ماما  دـنوادخ  میتسه . زیزع  ناشیا  دزن  رد  تسام و  دای  هب 

.; دهد رارق  شترضح  نارای  یلاوم و  نارادتسودو و  نایعیش  زا  ار  ام  همه  دیامرف و  لیجعت 

؟  میوش ناشیا  یعقاو  رادتسود  دوش و  رت  يوق  جع )  نامز (  ماما  اب  ام  هطبار  ات  مینک  هچ 

شسرپ

؟  میوش ناشیا  یعقاو  رادتسود  دوش و  رت  يوق  جع )  نامز (  ماما  اب  ام  هطبار  ات  مینک  هچ 

خساپ

نآ هک  تسا  تروـص  نیا  رد  مینکب  لـمع  اـهنا  هب  میـسانشب و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  اردوـخ  فیاـظو  هـک  تـسا  نآ  زیچ  هـمه  زا  رتـمهم 
فیرش و دوجو  نآ  همهزا  شیب  هچ  نآ  تشاد .  دنهاوخ  ام  هب  تبسن  يرت  نوزفا  تیانع  فطل و  دوبدنهاوخ و  ام  رادتـسود  زین  ترـضح 

نآرق نیمارف  فالخرب  یمدق  نیرت  کچوک  میریگب و  رظن  رد  ار  یلاعت  قح  ياضرروما  همه  رد  هک  تسا  نیا  دـنراد  راظتنا  ام  زا  سدـقم 
نآ سدقم  نامرآ  نید و  ظفح  يارب  اج  همه  رد  مینادب و  ترضح  نآ  راکادف  زابرس  هراومه  ار  دوخ  رگید  فرط  زا  میرادنرب .  مالـسا  و 

هدومن و لیدـبت  يونعم  ینید و  ییاضف  هب  ار  ... هرادا و هاگـشناد  هسردـم  هناخ  طیحم  ناوت  دـح  رد  مینک و  یناـشفناج  شـالت و  ترـضح 
اتـسار نیا  رد  هعماجو  دوخ  يزاس  هدامآ  ترـضح و  نآ  جرف  يارب  اعد  مینک .  اوقت  تیمکاح  زکرمار  نورب  هعماـج  سفن و  نورد  روشک 

 . ; تسا بوخ  زین   ... نیسای و لآ  ترایزدهع  ياعد  لثم  ییاهاعد  ندناوخ  تسا .  فیاظو  زا  زین 

؟ درک رارقرب  طابترا  نامز  ماما  اب  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک رارقرب  طابترا  نامز  ماما  اب  ناوت  یم  هنوگچ 
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خساپ

يارب راوگرزب  نآ  ندوب  هتخانـشان  هکلب  تسین  یکیزیف  ینامـسج و  ندـش  ناهنپ  تبیغ و  جـع )  ) نامز ماما  تبیغ  تقیقح  هک  یئاـجنآ  زا 
تسا نکمم  ساسا  نیا  رب  مانمگ ، یلو  دنراد  مدرم  نیب  ناهج و  رد  يا  هتسویپ  رثؤم و  روضح  ترضح  نآ  رگید  ترابع  هب  تسا و  مدرم 

تخانـش و اب  هارمه  تاقالم  هتبلا  راوگرزب . نآ  هن  میئام  تسا  باجح  رد  هکنآ  دیـشاب و  هتخانـشن  یلو  دیـشاب  هدید  ار  ترـضح  نآ  اهراب 
امش تسا  هدومرف  ترضح  نآ  دوخ  هکنانچ  تسا  نکمم  هرمزور  یگدنز  رد  ترضح  نآ  اب  ندش  نوگمه  درکلمع و  حیحصت  تفرعم و 

ع)  ) ماما تبیغ  زا  روظنم   : " دـنا هدومرف  هراب  نیا  رد  هر )  ) یئابطابط همالع  داتـسا  ترـضح  مینک . یم  ادـیپ  ار  امـش  دوخ  اـم  دیـشاب  بوخ 
نکمم تروص  هس  هب  ترـضح  نآ  اب  ییورایور  رادید و  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  ناونع " تبیغ  هکلب "  تسین ، مسج  صخـش و  تبیغ 
یتشرـس كاپ  هعیـش  ره  يراب ، يارب ،  الماک  هک  يروط  هب  ناشیا ، یعقاو  ریغ  ناونع  اـب  (ع ) يدـهم ترـضح  رادـید  - 1 دـیآ : شیپ  تسا 

شیوخ نورد  هدرک و  زیهرپ  كوکشم  ههبـش و  دراوم  ناهانگ و  زا  دوش  شقیفر  قیفوت  دیاب  یلو  دنک ، تاقالم  ار  ترـضح  نآ  دناوتیم 
ار دوخ  ناج  یلاعت  قح  رکذ  تابحتـسم و  تابجاو و  ماجنا  هدیدنـسپ ،  تافـص  نیقی و  ناـمیا و  هب  یفرط  زا  دـنک و  كاـپ  اهـشافخ  زا  ار 
. دریگ ندیبات  شمشچ  رد  وا  لامج  و  لد ، رد  وا  تیالو  رون  ات  دشاب ، اشوک  هعماج  حالـصا  مدرم و  ياهیدنمزاین  عفر  رد  هدرک و  هتـسارآ 

هنوگ نیا  دنشاب ، سانشان  هدننک ، رادید  ( 1!") تسا نایع  مخر  هنرو  یباجح ، دوخ  وت  اتفگ  تسا ؟ ناهن  ارچ  نم  زا  تهام  يور  هک  متفگ 
ـ  دنیامنیم دروخرب  ناشیا  اب  هک  يدارفا  ای  و  دنراد ، تنوکس  ناشیا  یگدنز  لحم  رد  هک  یناسک  يارب  میاد ، روط  هب  یناوارف  هب  و  رادید ،

سپ رگم  هدننک ـ  تاقالم  ار  رما  نیا  هکنیا  نودب  ناشیا ، یقیقح  ناونع  رد  ترضح  نآ  اب  رادید  دهدیم . يور  دشاب ـ  هک  ياهطقن  ره  رد 
ریما ترضح  دعب  ع )  ) نیـسح ماما  لوا  هک  تسا  یتعجر  نامه  دوصقم  مکتعجرب  قدصم  مکبایاب و  نموم  هجوتم  رادید ـ  نتفرگ  نایاپ  زا 

ار هدش  لقن  ياهرادید  رثکا  هک  تسا  یتلاح  نامه  نیا  دشاب . هر )  . ) دنیامن یم  عوجر  همئا  یقاب  دعب  و  (ص ) لوسر ترـضح  دـعب  و  (ع )
نیا دشاب . رما  نیا  هجوتم  تاقالم  يانثا  رد  زین  هدننک  رادـید  هک  یلاح  رد  ناشیا ، یقیقح  ناونع  اب  ترـضح  نآ  اب  رادـید  دوشیم . لماش 

ترضح لماک  همات و  تبیغ  اب  دشابیم و  تحلصم  فلاخم  ًابلاغ  اریز  تسا ، هدش  لقن  مک  رایـسب  رادید  هدهاشم و  رابخا  رد  رادید  هنوگ 
اهناسنا ریاس  دننام  رظن ، دروم  درف  اب  بانج  نآ  تسا  یفاک  ترـضح ، نآ  اب  ییورایور  تیفیک  اب  هطبار  رد  اما  دراد . تافانم  جع )  ) يدهم

ییورایور مامتا  زا  سپ  هک  ياهنوگ  هب  هچرگا  وا ـ  هب  ار  دوخ  یقیقح  تیـصخش  دزاس و  هدروآرب  رادید  زا  ار  دوخ  روظنم  دوش و  ورهبور 
هک یتروص  رد  هتبلا ، دنکیم . كرت  ار  هدـننک  تاقالم  رادـید ، نایاپ  زا  سپ  يداع ، روط  هب  ترـضح ، نآ  هکلب  دناسانـشب . دوش ـ  هجوتم 
هب ندـش  ناهنپ  زا  ياهراچ  دورب ، ناشیا  هّماع  تبیغ  يافتنا  نتفر و  نایم  زا  میب  هک  دریگ  رارق  انگنت  رد  ياهنوگ  هب  ماما (  تاـقالم ، ماـگنه 

دوعوم زور  قّقحت  يارب  ناشیا  تبیغ  يرارق  رب  اریز  دراد ، تقباطم  تازجعم  نوناـق  اـب  طیارـش  نیا  رد  هزجعم  نیا  و  تسین . زاـجعا  قیرط 
رد هکنیا  و  يرآ ، تفگ : دـیاب  دوش ؟ فّرـشم  ترـضح  نآ  تمدـخ  یـسک  تسا  نکمم  يربک ، تبیغ  رد  ایآ  هکنیا : هب  عجار  تسا . مزال 

. دنراد تباین  ماما و  نآ  ندید  ياعدا  هک  دنتسه  یناسک  روظنم  دینک ؛ بیذکت  ار  ترـضح  ندید  نایعدم  هک  هدش  هتفگ  تایاور  یـضعب 
155 ص 154 ـ  یهاشورسخ ، يداه  یئابطابط ، همالع  رضحم  رد  1 ـ

تسیچ ترضح  نآ  اب  طابترا  غنامز و  ماما  هب  قشع  شیازفا  هار 

شسرپ

تسیچ ترضح  نآ  اب  طابترا  غنامز و  ماما  هب  قشع  شیازفا  هار 
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خساپ

اب نیرتلـماک و  هدوب  اـهناسنا  ناـیم  رد  دـنوادخ  ةدـنز  تجح  غناـمز  ماـما  ترـضح 1 . نآ  هـب  تبـسن  تـبحم  قـشع و  شیازفا  فـلا ـ 
ناونع هب  موصعم ،  ماـما  هدزاـی  راوـگرزب و  ربماـیپ  زا  سپ  هک  تسا  یهلا  نانیـشناج  هلـسلس  زا  درف  اـهنت  وا  تسا  تاـقولخم  نیرتتلیـضف 
ناشیا سدقم  دوجو  رد  یناسنا  لامک  ياههصخاش  نیرتیلاع  تسا  یناسنا  ياهشزرا  اهتمارک و  ۀمه  ةراصُع  دـشابیم . نانآ  ةدـنیامن 

هب یبایهر  ۀنـشت  هدوب  دوخ  رد  یبلطلاـمک  ياهدادعتـسا  نتخاـس  روراـب  يارب  هار  نیرتهب  نتفاـی  يوپاـکت  رد  هک  ناـسنا  تسا  هدـش  عمج 
نتخاس گنهآمه  دوخ ، ياهراتفر  هب  حیحـص  نداد  تهج  نآ و  هب  ندیـسر  ةویـش  نیرتناسآ  هک  تسا  یهیدب  تسا  یلاعتم  ياهدـصقم 

يوگنخـس کی  ًافرـص  هن  ماما  تسا  نیمه  هعیـش  يداقتعا  راتخاس  رد  تماما  هفـسلف  ًاساسا  تسا و  لماک  ناسنا  يامنمامت  ۀنییآ  اب  اهنآ 
هن وا  هدرک و  ادـیپ  تینیع  تیادـه  ياهراکوزاس  ماما  دوجو  رد  تسا  تیادـه  یتوکلم  ياضف  هب  ناسنا  ندـناسر  لماع  هکلب  تیادـه  هار 

ییوجلامک شتآ  شنورد  رد  هک  ناـسنا  تسا  لاـمک  تیادـه و  هاـگلزنم  هب  ناـسنا  لـمع  هدـنناسر  هکلب  تیادـه  طـخ  رگمیـسرت  طـقف 
رد رـضاح  هدـنز و  دـنوادخ ، تاقولخم  تادوجوم و  نیرتلماک  هک  دـهد  رارق  دوخ  لد  ياهیوس  هراومه  ار  رواـب  نیا  دـیاب  تسا  روهلعش 
رد هک  يرهوگ  نآ  دسانـشب ; رتشیب  هچ  ره  ار  موـصعم  نآ  یتیـصخش  ياـههفلؤم  باـت  بت و  اـب  همیـسارس و  ور ، نیا  زا  تسا  اـم  ناـیم 

نامناج لد و  رد  تشاد و  میهاوخ  شیوس  هب  ور  رتشیب  میـسانشب  رتشیب  ار  وا  اـم  رگا  تسا  هتفاـی  تینیع  لاـمک  رـصانع  ۀـمه  شدوجو 
يارب ندوب  نوزحم  دیدرگ ; هراشا  نادب  خـساپ  لّوا  تمـسق  رد  هک  تخانـش  رـصنع  رب ، نوزفا  طابترا  شیازفا  ب ـ  دـیزگ . دـهاوخ  َيوأم 

لّسوتم يو  یتمالـس  يارب  نداد  هقدص  سّدقم  دوجو  نآ  ظفح  تهج  اعد  جرف  راظتنا  مدرم  نایم  زا  وا  ییاهنت  تبرغ و  لیلد  هب  ترـضح 
ماما رـصعیلو ، اب  طابترا  شیازفا  ياهراکهار  هلمج  زا  دوخ و ... نتـشادهگن  كاپ  ندـیزغلن و  داـسف  هاـنگ و  بادرگ  رد  ناـشیا  هب  ندـش 
ِْهیَلَع ْمُُکل   ?›َ َْسأ ُلق آل َّ   " تسا ربمایپ : تیبلها  تّدوم  یتسود و  راهظا  ام  هفیظو  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  میرک  نآرق  زا  دشابیم . غنامز 

مناـکیدزن نتـشاد  تسود  زج  منکیمن  تساوخرد  متلاـسر  رب  امـش  زا  یـشاداپ  چـیه  نم  وگب  يروش 23 ) ;) ََیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْـملا  ـآلِإ  اًرْجَأ 
همئا هدـش  دای  ۀفیرـش  هیآ  رد  َیبُرق "  " زا روظنم  هک  تسا  هدـش  لـقن  یتیاور   7 رقاب ماما  زا  یفاک  لوصا  فیرـش  باتک  رد   . " متیبلـها . [=

یتسود و اـم  هک  تسا  نآ  قوف  ۀفیرـش  هیآ  شرافـس  يریـسفت  نینچ  هب  هجوت  اـب  ص 51 ). ج 18 ، ییابطابط ،  همـالع  نازیملا  ;) دنـشابیم
هار تسا  نشور  تسا  هداد  رارق  هلئسم  نیمه  ار   9 ربمایپ نیگنس  تلاسر  دزم  رجا و  یّتح  مینک و  نوزفا  تیبلها  هب  ار  دوخ  تبحم  قشع و 
هک دوشیم  هدافتسا  نیموصعم  تایاور  زا  اّما  تسا  هدماین  نآرق  رد  حیرص  لقتسم و  ياهیآ  تروص  هب  هچرگ  تبحم  قشع و  نیا  شیازفا 

مارح ياهراک  كرت  دـش ، هراشا  هک  هنوگنامه  تسا  اـهنآ  تاروتـسد  هب  ندرک  لـمع  اـهيریگتهج و  ریـسم  رد  تکرح  نآ  یّلک  هار 
هک سدقم  دوجو  نآ  هب  طوبرم  ياهاعد  ندناوخ  ناشیا و  هب  ندـش  لّسوتم  ترـضح و  نآ  قح  رد  اعد  مدرم  هب  تمدـخ  ّتیونعم  تیوقت 

تسا هدمآ  نانجلاحیتافم  فیرش  باتک  رد  هک  دشابیم  هعمج  رصع  صوصخم  ۀمانترایز  اهنآ  زا  یکی 

؟  منک رت  قیمع  رتشیب و  جع )   ) نامز ماما  اب  ار  مطابترا  هنوگچ 

شسرپ

؟  منک رت  قیمع  رتشیب و  جع )   ) نامز ماما  اب  ار  مطابترا  هنوگچ 

خساپ
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ود قّقحت  هب  زاین  یهلا  يایلوا  اب  تیخنـس  ندروآ  تسد  هب  دراد . نانآ  اب  تیخنـس  هب  زاین  یهلا  يایلوا  رگید  و  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاـقالم 
ار نایرونرم  نایرون  دش . دهاوخ  لصاو  زین  نانآ  ياقل  هب  دومن ، هیبش  یهلا  يایلوا  هب  ار  دوخ  یـسک  رگا  دراد . لمع  تفرعم و  ینعی ، دُعب ؛

هدامآ زابرـس  لاح  همه  رد  دیاب  ام  تسا  نانآ  هار  ندومیپ  تارـضح و  نآ  هب  هبـشت  تسام  هفیظو  هچنآ  دنبذاج  ار  نایرانرم  نایران  دنبلاط 
اونما نیذـلا  اهیا  اـی  هدومرف « : ناـیب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 200  ار  هلأسم  نیا  میـشاب . ناشیا  تمدـخ  رد  هراومه  هدوب و  ترـضح  نآ  شاـب 

هطبارم دیراداو و  ربص  هب  ار  رگیدکی  دینک و  ربص  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  نوحلفت »  مکّلعل  هّللاوقتا  اوطبار و  اورباصو و  اوربصا 
رب دینک  ربص  : » دنیامرفیم هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  دیوش .»  راگتـسر  هک  دشاب  دیزاس ، هشیپ  ار  یـسرتادخ  اوقتو و  دـییامن 

ار شراظتنا  هک   ) ناتماما اـب  دـینک و  يرادـیاپ  نانمـشد  ربارب  رد  و  دیـشاب ) هتـشاد  تماقتـسا  یهلا  فیلاـکت  ماـجنا  رد  ینعی   ) ضیارف يادا 
رب نتـسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  جـع ) ) نامز ماما  اب  هطبارم  ص 105 ) دیفم ، خیش  ۀینغلا ، باتک  «،{) دییامن هطبارم  دیـشکیم )

ادـج وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ  ماما  هب  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و  ندرگ  وا  يرای  يوریپ و  تمدـخ و 
ناشیا باحصا  يدهم و  ترضح  هب  عجار  نآرق  دنهدیم . ماجنا  ناشباحصا  ترضح و  نآ  هک  میهد  ماجنا  ییاهراک  دیاب  نینچمه  دوشن .

هب نیمز  رد  رگا  هک  یناسک  رکنملا »  نع  ْوَهَن  فورعملاب و  اورماو  ةاکزلا  اوتآو  ةولـصلا  اوماقا  ضرالا  یف  مهاّنکم  نا  نیذلا  دـیامرفیم « :
ماما هیآ 41 . ) جـح ، ) دـننک یهن  رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم  هب  هدیـشخب و  قحتـسم ) هب   ) تاکز هتـشاد و  اپب  ار  زامن  میهد  ییاناوت  نانآ 

رد ص 87 .) ج 2 ، یّمقریسفت ، « ) وا باحصا  و  جع ) ) يدهم ینعی ، تسا ؛ دمحم  لآ  يارب  هیآ  نیا  : » دنیامرفیم هیآ  نیا  ریسفت  رد  (ع ) رقاب
نامز ماما  مینادـب ؛ تسا  بوخ  میزرو . مامتها  روما  نیا  هب  دـیاب  میـشاب ، ترـضح  نآ  ناراـی  باحـصا و  زا  میهاوخیم  مه  اـم  رگا  هجیتن 

هب تبسن  ام  هک  تسا  ياهقالع  زا  رتشیب  یلیخ  ناشناتـسودو  نایعیـش  هب  ترـضح  نآ  هقالع  هکلب  دنزرویم . قشع  دوخ  نایعیـش  هب  ادیدش 
مکتاـعارمل نیلمهم  ریغ  اـنا  تسا « : هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  دـننکیماعد . دوخ  نایعیـش  هب  هراومه  ترـضح  نآ  میراد . ترـضح  نآ 

هتفگان ص 174 ) ج 53 ، راونالاراحب ، . ) میربیمن دای  زا  ار  امش  مینکیمن و  یهاتوکامش  لاوحا  تیاعر  رد  زگره  ام  مکرکذل »  نیسانالو 
ماما اب  طابترا  دشابیمراوگرزب . نآ  تیاضر  بلج  تسام  رب  هچنآ  میتسین  جع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  يانعم  هب  طابترا  هب  فلکم  ام  دنامن 
یمدآ هک  تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و  ندرگ  وا  يرای  يوریپ و  تمدـخ و  رب  نتـسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  نامز 
تـسا هدش  شرافـس  دایز  تایاور  رد  هچنآ  ندوبوا . عیطم  ینعی  وا  اب  یگتـسویپ  دوشن . ادـج  وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ  ماما  هب  ار  دوخ 

تباث یعقاو  يانعم  هب  جرف  راظتنا  ترـضح و  نآ  تاروتـسد  هب  لمع  اب  جع ) ) نامز ماما  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  دیاب  ام  تسا  جرف  راظتنا 
دوخ رد  ار  نآ  سپـس  دینادب و  ار  جـع ) ) يدـهم ترـضح  یعقاو  رظتنم  تایـصوصخ  هک  تساجب  رایـسب  ور  نیا  زا  میراد . هگن  مادتـسم  و 

هب لـمع  - 1 دـشاب : هتـشاد  تیـصوصخ  نیدـنچ  دـیاب  جـع ) ) يدـهم یعقاو  رظتنم  دـسریم . رظن  هب  يرورـض  ریز  ثحب  سپ  دـینک  یلمع 
نآ ترایز  زا  ندوب  مورحم  تلع  هب  ندوب  نوزحم  - 2 دهد . ماجنا  ار  یهلا  ماکحا  ینید و  فیاظو  مامت  دـیاب  یعقاو  رظتنم  ینید  فیلاکت 

هدید وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  تسا  نارگ  نم  رب  يوجن » ... اسیـسح و ال  کل  عمـسا  يرتال و ال  قلخلا و  يرا  نا  یلع  زیزع  كرابم «  دوجو 
جرف راظتنا  - 4 میناوخب . ار  دهع » ياعد   » حبص زور  ره  طابترا  تیوقت  يارب  - 3 هبدن .) ياعد  ) مونشن ار  وت  ناهنپ  راکشآ و  نخس  يوشن و 

تـسا جرف  راظتنا  لامعا  نیرتهب  (ع) نامز ماما  تبییغ  نامز  رد  هک  میراد  ددـعتم  تاـیاور  رد  مینک . رگهولج  رهاـظ  لد و  رد  ترـضح  نآ 
يزوریپ ترصن و  دوصقم  شیاشگ و  يزوریپو و  ترصن  ینعی ، جرف ؛ تسا . جرف  راظتنا  لامعا  نیرتهب  ارچ  هک  دراد  حیضوت  هب  زاین  اجنیا 
لیکـشت جـع ) ) رـصع ماـما  يربـهر  هب  هک  يرتـسگ  لدـع  يزوریپ  تسا  داد  یب  كرـش و  رفک و  ياـهتموکح  رب  يولع  لدـع  تموکح 

ناهاوخ اتقیقح  هک  تسا  یسک  یقیقح  رظتنم  تسا و  یناهج  گرزب و  نامرآ  نیا  ینتفایققحت  راظتنا  ینعی  جرف  راظتنا  نیاربانب  ددرگیم 
یهابت متـس و  زا  نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم  صخـش  هک  تسا  تسار  يدج و  هاگ  نآ  هتـساوخ  نیا  دـشاب و  یتموکح  نینچ  لیکـشت 

جرف دوخ  جرف  راظتنا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ورنیازا  دوب  دهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعـش  اعدا و  کی  دح  رد  جرف  راظتنا  هنرگ  دـشاب و 
داد لدع و  هیاپ  رب  ار  دوخ  یگدنز  تسوا  رتسگ  لدع  تموکح  سیـسات  ادـخ و  تجح  روهظ  جرف و  رظتنم  اتقیقح  هک  یـسک  اریز  تسا 
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تموکح لیکـشت  زا  لبق  درادـن و  یتوافت  شکولـس  ریـس و  راتفر و  هوحن  رد  ماما  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یناـسنا  وا  دزاسیمراوتـسا و 
نامیا و لدـع و  قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح  جرف  راظتنا  نیاربانب  تسا  هتخاس  رادـیاپ  دوخ  یگدـنز  رد  ار  یتموکح  نینچ  وا  لدـع 

یب اب  دـیآیمن و  تسد  هب  راعـشو  ظـفل  اـب  یقیمع  لیـصا و  تقیقح  نینچ  ددرگیم و  ناـیامن  لـمع  رد  زین  نآ  راـثآ  دراد و  نآ  هب  قشع 
راظتنا زا  ریسفت  کی  یتسردان  اج  نیا  زا  تسا  ضقانت  ضراعت و  رد  یناسنا  ياهتلاسر  ینید و  تامدقم  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  یتوافت و 

درذـگیم و رـشب  عماوج  رد  هچنآ  هب  تبـسن  یتوافت  یب  ینعی  جرف  راظتنا  هک  دنتـسه  ماخ  روصت  نیا  رب  � عب اریز  دوـشیم  نشور  جرف 
اب تسا و  زاستیلوؤسم  نیرفآدهعت و  جرف  راظتنا  دیامن . حالصا  اراهنآ  ودنک  روهظ  نامز  ماما  هکنیا  دیما  هب  نتشاذگ  تسد  يور  تسد 

لداـع و موصعم و  ماـما  تفرعم  فلا ) ینعی : جرف  راـظتنا  دراد . تاـفانم  تیلـضف  تقیقحو و  رـشب  تشونرـس  هب  ییاـنتعایب  یتواـفتیب و 
ياهدنیآ هب  دیما  ه ) یناسنا . ياهشزراو  تلادع  هب  قشع  ج ) هشیپ . تلادع  یهلا و  يربهر  تدایق  تماما و  هب  نامیا  ب ) تلیضف . ياوشیپ 

خ) یقالخا . ینید و  نیناوق  نیزاوم و  تیاعر  ح ) رتسگ . لدـع  هشیپ و  لدـع  یتموکح  يرارقرب  يارب  شـالت  ك ) شخب . دـیون  نشور و 
یلاع یماقم  يرظتنم ، نینچ  تسا و  تدابع  نیرتهب  لامعا و  نیرتهب  هک  تسا  جرف  راـظتنا  نیا  يریذـپتیلوؤسم . دـهعت و  هیحور  نتـشاد 

هار رد  وا  نامرف  تحت  هدنز و  جـع ) ) تجح ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  هلزنم  هب  دورب  ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگ  ره  دراد و 
هامریت 1374 ص لوا  پاچ  مق  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رون ، نایهار  هشوتهر  راونالاراحب ج 52 ص 125 -  ) دننکیمداهج ادخ 

مهم هتکن  نیا  هب  نایاپ  رد  میناوخب . ار  دـندوب  طابترا  رد  جـع ) ) نامز ماما  اـب  هک  یناـگرزب  یعقاو  ياهناتـساد  - 5 فرصتاب .)  190-193
ناشیا رضحم  رد  ار  دوخ  دراد و  یهاگآام  راتفر  لامعا و  رب  رصعیلو »  » و ادخ » تجح   » ناونع هب  جع ) ) نامز ماما  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت 

. میشاب هتشاد  تساوخرد  یهلا  ضیف  هطساو  ناونع  هب  ناشیا  زا  يونعم  يدام و  ياهییاشگهرگ  يارب  مینیبب و 

؟ تسا مزال  یصاخ  طیارش  جع ) ) نامز ماما  هب  همان  نتشون  يارب 

شسرپ

؟ تسا مزال  یصاخ  طیارش  جع ) ) نامز ماما  هب  همان  نتشون  يارب 

خساپ

تارـضح صاخ  تایانع  هجوت و  لذـب  ببـس  اعطق  دریگب ، تروص  هناقداص  هناصلاخ و  تین  اب  یتقو  یهلا ، يایلوا  زا  تجاـح  تساوخرد 
تباجا يانعم  هب  نیا  نکل  دـنام . یمن  رثا  خـساپ و  نودـب  ضیف  تمحر و  عبانم  اب  یطابترا  چـیه  نوچ  تفرگ  دـهاوخ  رارق  (ع ) نیموصعم

لاثم ناونع  هب  تسین . تحلـصم  فلتخم  تاهج  هب  یهاگ  هتـساوخ  کـی  ندـمآرب  اریز  تسین . تجاـح  ندـمآرب  هدـش و  حرطم  هتـساوخ 
بولطم و تارثا  تسوکین و  هدیدنسپ و  یلمع  دنا ، هدرک  باوج  ار  نآ  ناکشزپ  هک  یجالعال  يرامیب  يافش  يارب  یهلا  يایلوا  هب  لسوت 

لمع تمکح  ساسارب  یهلا  ءایلوا  هک  ارچ  تسین  هتـساوخ  نیا  یمتح  ندـمآرب  يانعم  هب  اما  دراد  یپ  رد  ار  نانآ  صاـخ  تاـیانع  هجوت و 
سفن دوش . یم  ررقم  وا  يارب  ترخآ  ایند و  رد  يرگید  ياه  تمعن  تاکرب و  ای  دوش  یم  تباجا  صخـش  ياعد  ای  لاـح  ره  هب  دـننک  یم 
دـشاب دـناوت  یم  یبتک  یتح  یظفل و  ای  یبلق  نخـس  تروص  هب  تساوخرد  نیا  دراد . زین  یحور  هدـنزاس  راثآ  جـع ) ) نامز ماما  اب  طاـبترا 

يراتفرگ و تقو  رد  درادـن و  یـصاخ  طیارـش  دـشاب و  یم  اهلد  زیزع  نآ  اب  طابترا  داـجیا  يارب  یهار  ترـضح  يارب  یبتک  هماـن  نتـشون 
یم لقن  یـسلجم  موحرم  رئازلا  هفحت  لثم  ناگرزب  یخرب  ياه  باتک  زا  یمق  سابع  خیـش  موحرم  داد . ماجنا  ار  راک  نیا  ناوت  یم  تجاح 
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دنک رهم  ددنبب و  ار  نآ  ای  دزادنایب و  (ع ) ناماما زا  یکی  روبق  رد  دسیونب و  يا  همان  هعقر و  رد  ار  نآ  دشاب ، هتشاد  یتجاح  هک  ره  هک  دنک 
ترـضح هب  همان  نآ  دزادـنایب و  یبآ  لادوگ  ای  قیمع  یهاچ  ای  يرهن  رد  دراذـگب و  نآ  نایم  رد  ار  همان  دزاـسب و  لـگ  كاـپ  كاـخ  زا  و 

: تسا ترابع  نیا  اب  دوش  یم  هتشون  هک  يا  همان  ددرگ . یم  وا  تجاح  ندروآرب  راد  هدهع  ترـضح  نآ  دسر و  یم  جع ) ) نامزلا بحاص 
دق رما  نم  کب  مث  لجوزع  هللااب  اریجتـسم  یب  لزن  ام  توکـش  اثیغتـسم و  کـیلع  هللا  تاولـص  يـالوم  اـی  تبتک  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
دنع ینم  ءربت  لیلخلا و  هدورو  لیخت  دـنع  ینملـسا  يدـنع  هللا  همعن  ریطخ  ریغ  یبل و  ضعب  ینبلـس  يرکف و  لاطا  یبلق و  لغـشا  ینمهد و 
لج هلأسملا هللا  یف  تلکوت  کیلا و  هیف  تأـجلف  یتوق  يربص و  هلمحت  یف  ینناـخ  یتلیح و  هعاـفد  نع  تزجع  میمحلا و  یلا  هلاـبقا  یئاوت 

هعافـشلا یف  هعراسملا  یف  کب  افقاو  رومالا  کلام  ریبدـتلا و  یلو  نیملاعلا  بر  هللا  نم  کناکمب  املع  ینع  هعافد  یف  کیلع  هیلع و  هءانث 
کیف یلمأ  قیدـصت  ینظ و  قیقحبت  ریدـج  يالوم  ای  تنأ  یلؤس و  یئاطعاب  كایا  یلاعت  كرابت و  هتباجال  انقیتم  يرما  یف  هؤانث  لـج  هیلا 

تنک نا  هیلع و  یلربص  هلمحب و ال  یل  هقاـط  ـال  اـمیف  يرب ) یم  ماـن  ار  دوخ  تجاـح  اذـک ، اذـک و  هملک  ياـج  هب  و   ) اذـک اذـک و  رما  یف 
مدـق فهللا و  دـنع  کیلع  هللا  تاولـص  يالوم  ای  ینثغاف  لجو  زع  یتلا هللا  تاـبجاولا  یف  یطیرفت  یلاـعفا و  حـیبقب  هفاعـضالو  هل  اقحتـسم 
احتف ازیزع و  ارـصن  یل  هلالج  لج  هللا  لأسا  یلع و  همعنلا  تطـسب  کبف  ءادـعالا  هتامـش  فلتلا و  لولح  لبق  يرما  یف  لجوزع  هلأسملا هللا 
یبسح وه  لاعف و  ءاشی  امل  هؤانث  لج  هنا  لاح  لک  یف  اهلک  فواخملا  نم  نمألا  لامعالا و  میتاوخ  يدابملا و  ریخ  لامالا و  غولب  هیف  ابیرق 
هجوت دامتعا و  ترـضح  يالکو  زا  یکی  رب  دـیآ و  یم  بآ  لادوگ  ای  يراج  رهن  نآ  يالاب  هاـگ  نآ  لاـملاو .» أدـبملا  یف  لـیکولا  معن  و 

يالکو زا  هک  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  ای  حور و  نب  نیـسح  ای  نامثع  نب  دـمحم  شدـنزرف  يورمع ي دیعـس  نب  نامثع  هب  ینعی   ) دـیامن
وا تجاـح  هللاءاـشنا  هک  دزادـنایب  بآ  لادوـگ  اـی  هاـچ و  اـی  رهن و  نآ  رد  ار  Ș همان خ سپـس  و  دـنا ) هدوب  جـع ) ) تجح ترـضح  صاخ 

(. ناتسبات 1380 مهدراهچ ، پاچ  ترجه ، تاراشتنا  ص 869 ، ج 2 ، لامالا ، یهتنم   ) ددرگ یم  هدروآرب 

؟  تسا هنوگچ  جع )   ) نامز ماما  اب  طابترا  ياه  هار 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  جع )   ) نامز ماما  اب  طابترا  ياه  هار 

خساپ

هب زاین  یهلا  يایلوا  اب  تیخنـس  ندروآ  تسد  هب  دراد . نانآ  اب  تیخنـس  هب  زاین  یهلا  يایلوا  رگید  و  جـع ) ) نامز ماما  اب  طابترا  تاـقالم و 
نایرون دـش . دـهاوخ  لصاو  زین  نانآ  ياقل  هب  دومن ، هیبش  یهلا  يایلوا  هب  ار  دوخ  یـسک  رگا  دراد . لمع  تفرعم و  ینعی ، دـُعب ؛ ود  قّقحت 

لاح همه  رد  دیاب  ام  تسا  نانآ  هار  ندومیپ  تارـضح و  نآ  هب  هبـشت  تسام  هفیظو  هچنآ  دـنبذاج  ار  نایرانرم  نایران  دـنبلاط  ار  نایرونرم 
اهیا اـی  : » هدومرف ناـیب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 200  ار  هلأسم  نیا  میـشاب . ناشیا  تمدـخ  رد  هراومه  هدوب و  ترـضح  نآ  شاب  هدامآ  زاـبرس 
ربـص هب  ار  رگیدـکی  دـینک و  ربـص  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  نوحلفت ؛ مکّلعل  هّللاوقتا  اوطبار و  اورباـصو و  اوربـصا  اوـنما  نیذـلا 

: دنیامرفیم هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  دیوش .» راگتسر  هک  دشاب  دیزاس ، هشیپ  ار  یـسرتادخ  اوقتو و  دییامن  هطبارم  دیراداو و 
هک  ) ناتماما اب  دینک و  يرادـیاپ  نانمـشد  ربارب  رد  و  دیـشاب ) هتـشاد  تماقتـسا  یهلا  فیلاکت  ماجنا  رد  ینعی   ) ضیارف يادا  رب  دـینک  ربص  »
وا تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  جـع ) ) نامز ماما  اب  هطبارم  ص105 ) دیفم ، خیـش  ۀینغلا ، باتک  «، ) دییامن هطبارم  دیـشکیم ) ار  شراظتنا 
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دزاس و طوبرم  شیوخ  ماما  هب  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و  ندرگ  وا  يرای  يوریپ و  تمدـخ و  رب  نتـسب و 
يدـهم و ترـضح  هب  عجار  نآرق  دـنهدیم . ماجنا  ناشباحـصا  ترـضح و  نآ  هک  میهد  ماجنا  ییاهراک  دـیاب  نینچمه  دوشن . ادـج  وا  زا 
هک یناسک  رکنملا ؛ نع  ْوهَن  فورعملاب و  اورما  هاکزلا و  اوتآو  ةولـصلا  اوماقا  ضرالا  یف  مهاّنکم  نا  نیذـلا  : » دـیامرفیم ناشیا  باحـصا 

، جح «) دننک یهن  رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم  هب  هدیشخب و  قحتـسم ) هب   ) تاکز هتـشاد و  اپب  ار  زامن  میهد  ییاناوت  نانآ  هب  نیمز  رد  رگا 
ج یّمق ، ریسفت  «، ) وا باحصا  و  جع ) ) يدهم ینعی ، تسا ؛ دمحم  لآ  يارب  هیآ  نیا  : » دنیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  هیآ 41 .)

تـسا بوخ  میزرو . ماـمتها  روما  نیا  هب  دـیاب  میـشاب ، ترـضح  نآ  ناراـی  باحـصا و  زا  میهاوخیم  مه  اـم  رگا  هجیتـن  رد  ص 87 .) ، 2
تسا ياهقالع  زا  رتشیب  یلیخ  ناشناتسود  نایعیش و  هب  ترضح  نآ  هقالع  هکلب  دنزرویم . قشع  دوخ  نایعیش  هب  ادیدش  نامز  ماما  مینادب ؛

نیلمهم ریغانا  : » تسا هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  دننکیم . اعد  دوخ  نایعیـش  هب  هراومه  ترـضح  نآ  میراد . ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ام  هک 
ص ج 53 ، راونالاراحب ، «) میربیمن دای  زا  ار  امـش  مینکیمن و  یهاتوک  امـش  لاوحا  تیاعر  رد  زگره  ام  مکرکذل ؛  نیـسانالو  مکتاعارمل 
. تسا راوگرزب  نآ  تیاضر  بلج  تسام  رب  هچنآ  میتسین  جـع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  يانعم  هب  طابترا  هب  فلکم  ام  دـنامن  هتفگاـن  (. 174

نامیا ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و  ندرگ  وا  يرای  يوریپ و  تمدـخ و  رب  نتـسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  نامز  ماـما  اـب  طاـبترا 
داـیز تاـیاور  رد  هچنآ  ندوب . وا  عیطم  ینعی  وا  اـب  یگتـسویپ  دوشن . ادـج  وا  زا  دزاـس و  طوبرم  شیوـخ  ماـما  هبار  دوـخ  یمدآ  هک  تسا 

هب جرف  راظتنا  ترـضح و  نآ  تاروتـسد  هب  لمع  اب  جع ) ) نامز ماما  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  دیاب  ام  تسا  جرف  راظتنا  تسا  هدش  شرافس 
سپس دینادب و  ار  جع ) ) يدهم ترـضح  یعقاو  رظتنم  تایـصوصخ  هک  تساجب  رایـسب  ورنیا  زا  میراد . هگن  مادتـسم  تباث و  یعقاو  يانعم 

-1 دشاب : هتشاد  تیـصوصخ  نیدنچ  دیاب  جع ) ) يدهم یعقاو  رظتنم  دسریم . رظن  هب  يرورـض  ریز  ثحب  سپ  دینک  یلمع  دوخ  رد  ار  نآ 
زا ندوب  مورحم  تلع  هب  ندوـب  نوزحم  - 2 دـهد . ماجنا  ار  یهلا  ماکحا  ینید و  فیاظو  مامت  دـیاب  یعقاو  رظتنم  ینید ؛ فیلاکت  هب  لـمع 

منیبب و ار  قلخ  هک  تسا  نارگ  نم  رب  يوجن ... اسیسح و ال  کل  عمـسا  يرتال و ال  قلخلا و  يرا  نا  یلع  زیزع   » كرابم دوجو  نآ  ترایز 
-4 میناوخب . ار  دهع » ياعد   » حبـص زور  ره  طابترا  تیوقت  يارب  - 3 هبدن .) ياعد  « ) مونشن ار  وت  ناهنپ  راکشآ و  نخـس  يوشن و  هدید  وت 

لامعا نیرتهب  (ع ) ناـمز ماـما  تبییغ  ناـمز  رد  هک  میراد  ددـعتم  تاـیاور  رد  مینک . رگهولج  رهاـظ  لد و  رد  ار  ترـضح  نآ  جرف  راـظتنا 
دوصقم شیاشگ و  يزوریپ و  ترصن و  ینعی ، جرف ؛ تسا . جرف  راظتنا  لامعا  نیرتهب  ارچ  هک  دراد  حیـضوت  هب  زاین  اجنیا  تسا  جرف  راظتنا 

ماـما يربـهر  هـب  هـک  يرتـسگ  لدـع  يزوریپ  تـسا  داد  یب  كرـش و  رفک و  ياـهتموکح  رب  يوـلع  لدـع  تموـکحیزوریپ  ترــصن و 
تسا یسک  یقیقح  رظتنم  تسا و  یناهج  گرزب و  نامرآ  نیا  ینتفایققحت  راظتنا  ینعی  جرف  راظتنا  نیاربانب  ددرگیم  لیکشت  جع ) ) رصع
نازیرگ لدع و  هب  لماع  رظتنم  صخش  هک  تسا  تسار  يدج و  هاگ  نآ  هتساوخ  نیا  ودشاب  یتموکح  نینچ  لیکـشت  ناهاوخ  اتقیقح  هک 
راظتنا هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ورنیازا  دوب  دهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعش  اعدا و  کی  دح  رد  جرف  راظتنا  هنرگ  دشاب و  یهابت  متس و  زا 

رب ار  دوخ  یگدـنز  تسوا  رتسگ  لدـع  تموکح  سیـسات  ادـخ و  تجح  روهظ  جرف و  رظتنم  اتقیقح  هک  یـسک  اریز  تسا  جرف  دوخ  جرف 
زا لبق  درادـن و  یتوافت  شکولـس  ریـس و  راتفر و  هوحن  رد  ماما  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یناسنا  وا  دزاـسیم و  راوتـسا  داد  لدـع و  هیاـپ 

قح و هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح  جرفراظتنا  نیاربانب  تسا . هتخاس  رادیاپ  دوخ  یگدنز  رد  ار  یتموکح  نینچ  وا  لدع  تموکح  لیکـشت 
تـسد هب  راعـش  ظفل و  اب  یقیمع  لیـصا و  تقیقح  نینچ  ددرگیم و  ناـیامن  لـمع  رد  زین  نآ  راـثآ  دراد و  نآ  هب  قشع  ناـمیا و  لدـع و 

کی یتسرداناج  نیا  زا  تسا . ضقانت  ضراعت و  رد  یناسنا  ياهتلاسر  ینید و  تامدقم  هب  تبسن  ییانتعا  یب  یتوافت و  یب  اب  دیآیمن و 
رشب عماوج  رد  هچنآ  هب  تبسن  یتوافت  یب  ینعی  جرف  راظتنا  هک  دنتسه  ماخ  روصت  نیا  رب  یضعب  اریز  دوشیم  نشور  جرف  راظتنا  زا  ریـسفت 

نیرفآدـهعت و جرف  راـظتنا  دـیامن . حالـصا  ار  اـهنآ  دـنک و  روـهظ  ناـمز  ماـما  هک  نیا  دـیما  هب  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  درذـگیم و 
ماما تفرعم  فلا ) ینعی : جرف  راظتنا  دراد . تافانم  تیلضف  تقیقح و  رشب و  تشونرس  هب  ییانتعایب  یتوافتیب و  اب  تسا و  زاستیلوؤسم 

. یناسنا ياهشزراو  تلادع  هب  قشع  ج ) هشیپ . تلادع  یهلا و  يربهر  تدایق  تماما و  هب  نامیا  ب ) تلیـضف . ياوشیپ  لداع و  موصعم و 
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نیناوق نیزاوم و  تیاعر  ح ) رتسگ . لدـع  هشیپ و  لدـع  یتموکح  يرارقرب  يارب  شـالت  ك ) شخب . دـیون  نشور و  ياهدـنیآ  هب  دـیما  ه )
نینچ تسا و  تدابع  نیرتهب  لاـمعا و  نیرتهب  هک  تسا  جرف  راـظتنا  نیا  يریذـپتیلوؤسم . دـهعت و  هیحور  نتـشاد  خ ) یقـالخا . ینید و 

هدـنز و جـع ) ) تجح ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  هلزنم  هب  دورب  ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگ  ره  دراد و  یلاع  یماقم  يرظتنم ،
مق هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  رون ، ناـیهار  هشوتهر  ص 125 -  راونالاراحب ج52  ، ) دـننکیم داهج  ادـخ  هار  رد  وا  نامرف  تحت 

. میناوخب ار  دندوب  طابترا  رد  جع ) ) نامز ماما  اب  هک  یناگرزب  یعقاو  ياهناتـساد  - 5 فرصت .) اب  هامریت 1374 ص 190-193  لوا  پاچ 
دراد یهاگآ  ام  راتفر  لامعا و  رب  رصعیلو »  » و ادخ » تجح   » ناونع هب  جع ) ) نامز ماما  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  نایاپ  رد 

. میشاب هتشاد  تساوخرد  یهلا  ضیف  هطساو  ناونع  هب  ناشیا  زا  يونعم  يدام و  ياهییاشگهرگ  يارب  مینیبب و  ناشیا  رـضحم  رد  ار  دوخ  و 
یفاصهللاتیآ رثالابختنم ، همجرت  ینارهت 2 - یلاجر  جع ،) ) نامز ماما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دـصکی  - 1 رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب 

یلع نارگید ، راتفگ  رد  نامز  ماـما  یفاص 5 - هللا  فطل  جع ،) ) نامز ماما  هب  ناهج  یگتـسباو  یناود 4 - یلع  همجرت : دوعوم ، يدـهم  - 3
یناود

نتشون هفسلف  سپ  دنهد  یم  خساپ  ام  هب  میهاوخب  اهنآ  زا  تین  صولخ  اب  ار  دوخ  تجاح  مینزب و  ادص  ار  همئا  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  نایعیـش  ام  داقتعا 
؟  تسیچ هضیرع 

شسرپ

سپ دـنهد  یم  خـساپ  ام  هب  میهاوخب  اهنآ  زا  تین  صولخ  اب  ار  دوخ  تجاح  مینزب و  ادـص  ار  همئا  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  نایعیـش  ام  داقتعا 
؟  تسیچ هضیرع  نتشون  هفسلف 

خساپ

هاگره هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ترضح  زا  رئازلا  هفحت  باتک  رد  دیامرفیم  نانجلاحیتافم  باتک  رد  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم 
ینا مهللا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب   » سیونب ار  تارابع  نیا  يذغاک  رد  یشاب  فئاخ  يرما  زا  ای  دشاب  یلاعت  يادخ  يوس  هب  یتجاح  ار  وت 
بآ رد  هدب و  رارق  لِگ  زا  ياهلولگ  رد  هدیچیپ  ار  نآ  سیونب و  ار  دوخ  تجاح  نآ  رخآ  رد  تسه و  حیتافم  رد  هک  رخآ  ات  کیلا » هجوتا 

ص نانجلاحـیتافم ، ، ) دـنکیم داجیا  تراک  رد  شیاشگ  يدوز  هب  دـنوادخ  هَّللاءاشنا )  ) زادـنیب یهاچ  رد  ای  هناخدور ) بآ  لـثم   ) يراـج
هـضیرع دـیاش  لاح  ره  هب  تسا و  لکـشم  نآ  هراـبرد  تواـضق  تسین ,  تسد  رد  يربتعم  تیاور  نوچ  هضیرع ,  نتـشون  دروم  رد  ( 974

جیار و يرما  تروص  هب  مک  مک  دعب  دنا و  هدرک  هدـهاشم  یتارثا  تاجاح  عفر  رد  هک  تسا  ناگرزب  زا  یـضعب  تایبرجت  لصاح  یـسیون 
 . تسا هدمآرد  موسرم 

ایآ . تسا هنوگچ  ام  ياملع  رظن  زا  دیـسر  دهاوخ  يو  نامز  ماما  تسد  هب  هکنآ  دیما  هب  دروایب و  يذـغاک  يور  رب  ار  شلد  فرح  یـسک  هکنیا  ایآ 
. تسا هفارخ 

شسرپ
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هنوگچ ام  ياملع  رظن  زا  دیـسر  دهاوخ  يو  نامز  ماما  تسد  هب  هکنآ  دـیما  هب  دروایب و  يذـغاک  يور  رب  ار  شلد  فرح  یـسک  هکنیا  ایآ 
. تسا هفارخ  ایآ  . تسا

خساپ

یـسیون هضیرع  دـیاش  لاح  ره  هب  تسا و  لکـشم  نآ  هرابرد  تواضق  تسین ,  تسد  رد  يربتعم  تیاور  نوچ  هضیرع ,  نتـشون  دروم  رد 
موسرم جیار و  يرما  تروص  هب  مک  مک  دعب  دـنا و  هدرک  هدـهاشم  یتارثا  تاجاح  عفر  رد  هک  تسا  ناگرزب  زا  یـضعب  تایبرجت  لصاح 

دـنوادخ و اب  زاین  زار و  اب  یلو  درادـن  یعرـش  عنم  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  يارب  تجاح  ضرع  نتـشون  راـک و  لـصا  تسا .  هدـمآرد 
يوس زا  هک  يا  هصاخ  تیانع  اب  (ع ) نیرهاط همئا  لاح  ره  هب  هک  ارچ  دوش  یم  لصاح  بلطم  جع ) ) نامز ماما  هب  نتشاد  لسوت  دادمتسا و 

. درادن ناشیارب  یتوافت  بوتکم  ای  دشاب  يراتفگ  لاح  اب  هچ  نامیا  لها  هب  نانآ  هجوت  دنرادروخرب  راگدرورپ 

. تسا نکمم  ریغ  ندینش  باوج  نامز و  ماما  زا  ندرک  لاوس  ایآ 

شسرپ

. تسا نکمم  ریغ  ندینش  باوج  نامز و  ماما  زا  ندرک  لاوس  ایآ 

خساپ

ایند رد  رگا  دومرف  (ع ) قداص ماـما  هچناـنچ  تسین ، تجح  زا  یلاـخ  زگره  نیمز  هک  تسا  لـئاق  ددـعتم  هلدا  هب  هعیـش  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
ماما هک  قح  تجح  و  ص 4 ) يرئاح ، همالع  بصانلا ، مازلا   ) تسا قلخ  رب  ادـخ  تجح  ماما و  اهنآ  زا  یکی  دـنبای  لـیلقت  رفن  ود  هب  مدرم 
بناج زا  هک  يریثک  تایاور  هب  دانتسا  اب  یلیلق  زجب  تنـس  لها  ءاملع  قافتا و  هب  هیماما  ءاملع  مامت  تسا و  قلاخ  قلخ و  نیب  هطـساو  دشاب 

ماما هک  دـندقتعم  هدیـسر  ام  تسد  هب  رتاوت  هب  هک  ییاه  لقن  خـیرات و  هب  ءاـکتا  اـب  هدـش و  دراو  (ع ) نیموصعم ریاـس  ص)و   ) مرکا ربماـیپ 
تبیغ رارسا  لماوع و  نیا  هک   ] هتـشگ مورحم  شیابرلد  لامج  زا  ام  ناگدید  یلماوع  رطاخ  هب  هچرگ  تسا  هدنز  هدش و  دلوتم  جع ) ) نامز

ترضح زا  ندرک  لاؤس  تیمیمص و  تاقالم و  باب  لاح  نیا  اب  نکل  هدش ] نایب  احورـشم  هدش  هتـشاگن  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  رد 
نادنمـشناد ءاملع و  زا  یناسک  رایـسب  خیرات  لوط  رد  تسا و  نآ  عوقو  زیچ  کی  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  ناگرزب  لوق  هب  تسین و  دودسم 

ناـگرزب زا  يرایـسب  هطبار  نیا  رد  دـنا و  هتفرگ  باوج  هدرک و  حرطم  ار  دوخ  تالکـشم  لـئاسم و  هدـش و  لـئان  گرزب  تداعـس  نیا  هب 
یگدنز يرویغ  یبتجم  دیـس  هللا  تیآ  باتفآ ، راسخر  دییامن - : هعجارم  ریز  ياه  باتک  هب  دیناوت  یم  هطبار  نیا  رد  هک  دنا  هتـشون  باتک 

همالع دـننام  یناـگرزب  ندرک  تبحـص  فرـشت و  دوخرثا ، رد  يرویغ  هللا  تیآ  هنومن  يارب  هدازداـمع  نیـسح  ناـمزلا ، بحاـص  ترـضح 
ار رایزهم و ... نبا  یلع  یشعرم ، یفجن  هللا  تیآ  یلماع ، رح  خیش  يراصنا ، خیش  قودص ، خیش  یلح ، همالع  یلیبدرا ، سدقم  مولعلارحب ،

(. دعب هب  ص 229  باتفآ ، راسخر   ) دنا هتفرگ  باوج  حرطم و  ار  یتالاؤس  اضعب  هدش و  لئان  ترضح  ترضحم  هب  هک  هدومن  لقن 

؟ دراد يربتعم  كردم  مالسلاهیلعنامز  ماما  هب  یسیون  هضیرع  ایآ 
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شسرپ

؟ دراد يربتعم  كردم  مالسلاهیلعنامز  ماما  هب  یسیون  هضیرع  ایآ 

خساپ

تالّسوت عاونا  زا  یـسیونهضیرع   - 1 درک : کـسمت  ياّهلدا  هب  ناوتیم  ع )  ) ناـمز ماـما  هب  یـسیون  هضیرع  ناـحجر  هکلب  زاوج  دروم  رد 
 - 2 دـیآیم . باسح  هب  ینید  رداصم  رد  مّلـسم  تابحتـسم  زا  نآ  لـصا  هک  یلـسوت  دـیآیم ، رامـش  هب  ع )  ) رـصع ماـما  هب  ياههثاغتـساو 

. تسا هدـش  هدرب  نآ  زا  يزیگناتفگـش  تاکربو  راثآو  هدوب  نآ  رب  ناگرزب  هریـسو  لـمع  هک  تسا  یمّلـسم  ياـهراک  زا  یـسیونهضیرع 
، يوأملا ۀّنج  ص 421 ؛  بقاثلامجن ، یقرواپ .  . } دـنکیم لقن  هطبار  نیا  رد  ار  یبیجع  يایاضق  بقاـثلامجن "  " باـتک رد  يرون  ثّدـحم 

لقن ار  یسیونهضیرع  یگنوگچو  تّیفیک  نیمألادلبلا " حابـصملا "و"  " رد یمعفک   - 3 یقرواپ } ص 264 . ج 2 ، مالسلاراد ، ص 248 ؛ 
ص نیمألا ، دلبلا  ص 531 ؛  حابـصملا ، یقرواپ .  . } تسا رادروخرب  تیعورـشم  زا  یـسیونهضیرع  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  نیاو  هدرک 
". دنکیم میلـست  صاخ  بیان  هب  ار  همان  هک  دنک  لایخ  نینچ  هضیرع  نتخادنا  ماگنه  : " تسا هدومرف  زین  یـسلجم  موحرم  یقرواپ } . 227
هب ياهضیرع  : " دیوگیم دّجهتملا " حابصم   " باتک رد  یسوط ؛ رفعجوبا  هفئاطلاخیـش  یقرواپ } ص 30 . ج 94 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  }
... "، یسیونیم هادف  انحورا  هَّللا  ۀیقب  ترضح  يالاو  رضحم  هب  يرگید  هضیرع  سپـس  یچیپیم ، ار  نآو  یـسیونیم  لاعتم  دنوادخ  يوس 

. درادیم نایب  ار  اههضیرع  یقرواپ } ص 27 . نامه ، یقرواپ .  } زا کی  ره  نتشون  ّتیفیک  هاگ  نآ 

؟ دسر یم  جع )   ) نامز ماما  تسد  هب  دوش  یم  هتخادنا  ناور  بآ  رد  هک  ییاه  همان  هک  تسا  تسرد  بلطم  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ دسر یم  جع )   ) نامز ماما  تسد  هب  دوش  یم  هتخادنا  ناور  بآ  رد  هک  ییاه  همان  هک  تسا  تسرد  بلطم  نیا  ایآ 

خساپ

لقن (ع ) قداصترـضح زا  رئازلاۀفحت  باتک  زا  هک  تسا  هدمآ  یمق  سابع  خیـش  موحرم  نانجلاحیتافم  باتک  دـننام  اهباتک  زا  یـضعب  رد 
سپس هدرک و  رکذ  ار  دوخ  تجاحرخآ  رد  سیونب و  يذغاک  رد  ار  اعد  نیا  دیسرتیم  يرما  زا  ای  دیشاب و  هتشاد  یتجاح  هاگره  هک  هدش 

، دـنکیم داجیا  امـش  راک  رد  شیاشگ  يدوزهب  دـنوادخ  زادـنیب . یهاچ  اـی  يراـج  بآ  ناـیم  رد  هداد و  رارق  لِـگ  زا  ياهلولگ  رد  ار  نآ 
مولعم دشاب  نینچ  هک  ضرف  رب  دنادیم و  ادـخ  هن ، ای  دـسریم  جـع ) ) رـصع ماما  تسد  هب  امتح  هک  نیا  رد  اما  ص 974 .) نانجلاحیتافم ، )

هب ترـضح  نآ  هعیـش  هدـیقع  رظن  زا  هچرگ  دریگ . رارق  شترـضح  رظن  دروم  دوـش  هتخادـنا  بآ  رد  دوـش و  هتـشون  هک  ياهماـنره  تسین 
J (.} 269 ص 270 -  نیدلامالعا ، ، ) دنشابیم شناگدنب  هب  ادخ  ضیف  هطساو  علطم و  روما  همه  زا  ادخنذا 

. مینک رارقرب  طابترا  تیب  لها  اب  روطچ  الک  مینیبب و  ار  وا  درک و  رارقرب  طابترا  نامزلا  بحاص  اقآ  اب  ناوت  یم  روطچ 
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شسرپ

. مینک رارقرب  طابترا  تیب  لها  اب  روطچ  الک  مینیبب و  ار  وا  درک و  رارقرب  طابترا  نامزلا  بحاص  اقآ  اب  ناوت  یم  روطچ 

خساپ

ود قّقحت  هب  زاین  یهلا  يایلوا  اب  تیخنـس  ندروآ  تسد  هب  دراد . نانآ  اب  تیخنـس  هب  زاین  یهلا  يایلوا  رگید  و  جـع ) ) نامز ماما  اـب  طاـبترا 
ار نایرونرم  نایرون  دش . دهاوخ  لصاو  زین  نانآ  ياقل  هب  دومن ، هیبش  یهلا  يایلوا  هب  ار  دوخ  یـسک  رگا  دراد . لمع  تفرعم و  ینعی ، دُعب ؛

هدامآ زابرـس  لاح  همه  رد  دیاب  ام  تسا  نانآ  هار  ندومیپ  تارـضح و  نآ  هب  هبـشت  تسام  هفیظو  هچنآ  دنبذاج  ار  نایرانرم  نایران  دنبلاط 
اونما نیذـلا  اهیا  اـی  : » هدومرف ناـیب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 200  ار  هلأسم  نیا  میـشاب . ناـشیا  تمدـخ  رد  هراومه  هدوب و  ترـضح  نآ  شاـب 

هطبارم دیراداو و  ربص  هب  ار  رگیدکی  دینک و  ربص  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  نوحلفت ؛ مکّلعل  هّللاوقتا  اوطبار و  اورباص و  اوربصا و 
رب دینک  ربص  : » دنیامرفیم هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  دیوش .» راگتـسر  هک  دشاب  دیزاس ، هشیپ  ار  یـسرتادخ  اوقت و  دـییامن و 

ار شراظتنا  هک   ) ناتماما اـب  دـینک و  يرادـیاپ  نانمـشد  ربارب  رد  و  دیـشاب ) هتـشاد  تماقتـسا  یهلا  فیلاـکت  ماـجنا  رد  ینعی   ) ضیارف يادا 
رب نتـسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  جـع ) ) نامز ماما  اـب  هطبارم  ص 105 ) دیفم ، خیـش  ۀینغلا ، باتک  «، ) دییامن هطبارم  دیـشکیم )

ادـج وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ  ماما  هب  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و  ندرگ  وا  يرای  يوریپ و  تمدـخ و 
ناشیا باحصا  يدهم و  ترضح  هب  عجار  نآرق  دنهدیم . ماجنا  ناشباحصا  ترضح و  نآ  هک  میهد  ماجنا  ییاهراک  دیاب  نینچمه  دوشن .

هب نیمز  رد  رگا  هک  یناسک  رکنملا ؛ نع  ْوَهَن  فورعملاب و  اورما  ةاکزلا و  اوتآو  ةولـصلا  اوماقا  ضرالا  یف  مهاّنکم  نا  نیذـلا  : » دـیامرفیم
ماما هیآ 41 .) جح ، «، ) دننک یهن  رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم  هب  هدیـشخب و  قحتـسم ) هب   ) تاکز هتـشاد و  اپب  ار  زامن  میهد  ییاناوت  نانآ 

(. ص 87 ج 2 ، یّمق ، ریسفت  «، ) وا باحـصا  و  جع ) ) يدهم ینعی ، تسا ؛ دمحم  لآ  يارب  هیآ  نیا  : » دنیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب
نامز ماما  مینادب ؛ تسا  بوخ  میزرو . مامتها  روما  نیا  هب  دیاب  میـشاب ، ترـضح  نآ  نارای  باحـصا و  زا  میهاوخیم  مه  ام  رگا  هجیتن  رد 

هب تبسن  ام  هک  تسا  ياهقالع  زا  رتشیب  یلیخ  ناشناتسود  نایعیـش و  هب  ترـضح  نآ  هقالع  هکلب  دنزرویم . قشع  دوخ  نایعیـش  هب  ادیدش 
مکتاعارمل نیلمهم  ریغ  اـنا  : » تسا هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  دـننکیم . اـعد  دوخ  نایعیـش  هب  هراومه  ترـضح  نآ  میراد . ترـضح  نآ 

(. ص 174 ج 53 ، راونالاراحب ، «، ) میربیمن دای  زا  ار  امـش  مینکیمن و  یهاـتوک  امـش  لاوحا  تیاـعر  رد  زگره  اـم  مکرکذـل ؛ نیـسانالو 
هچنآ دشابیم . راوگرزب  نآ  تیاضر  بلج  تسام  رب  هچنآ  میتسین  جع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  يانعم  هب  طابترا  هب  فلکم  ام  دـنامن  هتفگان 

ترضح نآ  تاروتسد  هب  لمع  اب  جع ) ) نامز ماما  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  دیاب  ام  تسا  جرف  راظتنا  تسا  هدش  شرافـس  دایز  تایاور  رد 
ار جع ) ) يدهم ترضح  یعقاو  رظتنم  تایصوصخ  هک  تساجب  رایسب  ور  نیا  زا  میراد . هگن  مادتسم  تباث و  یعقاو  يانعم  هب  جرف  راظتنا  و 

تیـصوصخ نیدنچ  دیاب  جع ) ) يدهم یعقاو  رظتنم  دسریم . رظن  هب  يرورـض  ریز  ثحب  سپ  مینک  یلمع  دوخ  رد  ار  نآ  سپـس  مینادب و 
زامن هفیظو  نیا  رگا  یتح  دـهد . ماجنا  ار  یهلا  ماکحا  ینید و  فیاظو  ماـمت  دـیاب  یعقاو  رظتنم  ینید  فیلاـکت  هب  لـمع  - 1 دشاب : هتشاد 
تلع هب  ندوـب  نوزحم  - 2 هدـش .) هداد  رارق  نینچ  یـصوصخ  تاقوا  رد  اه  مناخ  يارب  هک  هنوگ  نامه   ) دـشاب نتفرگن  هزور  ای  ندـناوخن 

تـسا نارگ  نم  رب  ؛... يوجن اسیـسح و ال  کل  عمـسا  يرتال و ال  قلخلا و  يرا  نا  یلع  زیزع   » كرابم دوجو  نآ  تراـیز  زا  ندوب  مورحم 
ياعد  » حبـص زور  ره  طابترا  تیوقت  يارب  - 3 هبدن .) ياعد  «، ) مونـشن ار  وت  ناهنپ  راکـشآ و  نخـس  يوشن و  هدید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک 
ماـما تبییغ  ناـمز  رد  هک  میراد  ددـعتم  تاـیاور  رد  مـینک . رگهوـلج  رهاـظ  لد و  رد  ار  ترـضح  نآ  جرف  راـظتنا  - 4 میناوخب . ار  دـهع »

ترـصن و ینعی ، جرف ؛ تسا . جرف  راـظتنا  لاـمعا  نیرتهب  ارچ  هک  دراد  حیـضوت  هب  زاـین  اـجنیا  تسا  جرف  راـظتنا  لاـمعا  نیرتهب  (ع ) ناـمز
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لدـع يزوریپ  تسا  داد  یب  كرـش و  رفک و  ياـهتموکح  رب  يولع  لدـع  تموـکح  يزوریپ  ترـصن و  دوـصقم  شیاـشگ و  يزوریپ و 
. تسا یناهج  گرزب و  نامرآ  نیا  نتفای  ققحت  راظتنا  ینعی  جرف  راظتنا  نیاربانب  ددرگیم  لیکشت  جع ) ) رـصع ماما  يربهر  هب  هک  يرتسگ 

صخـش هک  تسا  تسار  يدـج و  هاگ  نآ  هتـساوخ  نیا  دـشاب و  یتموکح  نینچ  لیکـشت  ناهاوخ  اـتقیقح  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رظتنم 
ورنیازا دنام . دهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعـش  اعدا و  کی  دح  رد  جرف  راظتنا  هنرگ  دشاب و  یهابت  متـس و  زا  نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم 

لدع تموکح  سیـسات  ادخ و  تجح  روهظ  جرف و  رظتنم  اتقیقح  هک  یـسک  اریز  تسا  جرف  دوخ  جرف  راظتنا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
ریـس و راـتفر و  هوحن  رد  ماـما  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یناـسنا  وا  دزاـسیم . راوتـسا  داد  لدـع و  هیاـپ  رب  ار  دوخ  یگدـنز  تسوا  رتسگ 

جرف راظتنا  نیاربانب  تسا ، هتخاس  رادیاپ  دوخ  یگدنز  رد  ار  یتموکح  نینچ  وا  لدع  تموکح  لیکـشت  زا  لبق  درادـن و  یتوافت  شکولس 
لیـصا و تقیقح  نینچ  ددرگیم و  نایامن  لمع  رد  زین  نآ  راـثآ  دراد و  نآ  هب  قشع  ناـمیا و  لدـع و  قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح 
ضراعت و رد  یناسنا  ياهتلاسر  ینید و  تامدـقم  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  یتواـفت و  یب  اـب  دـیآیمن و  تسد  هب  راعـش  ظـفل و  اـب  یقیمع 

یب ینعی  جرف  راظتنا  هک  دنتسه  ماخ  روصت  نیا  رب  یضعب  اریز  دوشیم  نشور  جرف  راظتنا  زا  ریـسفت  کی  یتسردان  اج  نیا  زا  تسا  ضقانت 
حالـصا اراهنآ  دـنک و  روهظ  نامز  ماما  هکنیا  دـیما  هب  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  درذـگیم و  رـشب  عماوج  رد  هچنآ  هب  تبـسن  یتواـفت 

. دراد تافانم  تیلـضف  تقیقح و  رـشب و  تشونرـس  هب  ییانتعایب  یتوافتیب و  اب  تسا و  زاستیلوؤسم  نیرفآدـهعت و  جرف  راـظتنا  دـیامن .
ج) هشیپ . تلادـع  یهلا و  يربهر  تدایق  تماما و  هب  نامیا  ب ) تلیـضف . ياوشیپ  لداع و  موصعم و  ماما  تفرعم  فلا ) ینعی : جرف  راظتنا 

لدع هشیپ و  لدع  یتموکح  يرارقرب  يارب  شالت  ك ) شخب . دـیون  نشور و  ياهدـنیآ  هب  دـیما  ه ) یناسنا . ياهشزراو  تلادـع  هب  قشع 
لامعا نیرتهب  هک  تسا  جرف  راظتنا  نیا  يریذپتیلوؤسم . دهعت و  هیحور  نتشاد  خ ) یقالخا . ینید و  نیناوق  نیزاوم و  تیاعر  ح ) رتسگ .

روهظ زا  سپ  هک  تسا  یناسک  هلزنم  هب  دورب  ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگ  ره  دراد و  یلاع  یماقم  يرظتنم ، نینچ  تسا و  تدابع  نیرتهب  و 
رتـفد رون ، ناـیهار  هشوتهر  ص 125 -  راونالاراحب ج 52  ، ) دـننکیم داـهج  ادـخ  هار  رد  وا  ناـمرف  تحت  هدـنز و  جـع ) ) تجح ترـضح 
ماما اـب  هک  ار  یناـگرزب  یعقاو  ياهناتـساد  - 5 فرـصت .) اب  ص 190-193  هاـمریت 1374  لوا  پاـچ  مق  هیملع  هزوح  یمالـسا  تاـغیلبت 

و ادـخ » تجح   » ناونع هب  جـع ) ) ناـمز ماـما  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  ناـیاپ  رد  میناوخب . دـندوب  طاـبترا  رد  جـع ) ) ناـمز
هب ناشیا  زا  يونعم  يدام و  ياهییاشگهرگ  يارب  مینیبب و  ناشیا  رضحم  رد  ار  دوخ  دیاب  دراد و  یهاگآ  ام  راتفر  لامعا و  رب  رـصعیلو » »
رد هک  تسا  هبدن  ياعد  سی و  لآ  ترایز  دهع ، ياعد  تبیغ : نامز  رد  اهاعد  نیرتهب  میشاب . هتشاد  تساوخرد  یهلا  ضیف  هطساو  ناونع 

ماما نوماریپ  خـساپ  شـسرپ و  دـصکی  - 1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دوـشیم . هدـناوخ  هتفه  زورهنابـش و  لوـط  رد  صاـخ  ياـهنامز 
ماما هب  ناهج  یگتسباو  یناود 4 - یلع  همجرت : دوعوم ، يدـهم  یفاص 3 - هللاتیآ  رثـالابختنم ، همجرت  ینارهت 2 - یلاجر  جـع ،) ) نامز

هنوگره تفگ : دـیاب  (ع ) تیب لها  اب  طابترا  داجیا  هرابرد  یناود و  یلع  نارگید ، راـتفگ  رد  ناـمز  ماـما  یفاص 5 - هللافطل  جـع ،) ) نامز
دوبان لحمـضم و  عیرـس  دشاب ، رذگدوز  یحطـس و  رگا  تبحم  ییانـشآ و  تسا . ینتبم  تخانـش  تفرعم و  رب  یبلق  زیمآ و  تبحم  طابترا 

هدشن و لیاز  هاگ  چیه  دـیآ ، تسد  هب  (ع ) ناشیا هاگیاج  ماقم و  تفرعم  زا  سپ  رگا  (ع ) تیب لها  هب  تبحم  هقالع و  طابترا و  ددرگ . یم 
هار رد  ماگ  نیتسخن  دناسر . یم  ترخآ  ایند و  رد  (ع ) راهطا همئا  اب  ینیشنمه  يراگتسر و  حالف و  هب  ار  نمؤم  دبای و  یم  ینوزف  هظحل  ره 

نیرتهب زا  یکی  هدش ، تیاور  (ع ) يداه ماما  زا  هریبک  هعماج  ترایز  تسا . یتسه  ناهج  رد  نانآ  هاگیاج  تخانـش  ناگرزب ، نیا  اب  دـنویپ 
ادـخ و يوس  هب  ناگدـننک  توعد  رب  مالـس  تسا : هدـمآ  دنمـشزرا  قیمع و  ترایز  نیا  زا  ییاهزارف  رد  تسا . یـسانش  ماما  هرابرد  نوتم 

راکـشآ ادـخ و  دـیحوت  رد  ناگدـنزرو  صـالخا  یهلا و  تبحم  رد  نـالماک  تـسا . نآ  رد  ادـخ  تیاـضر  هـچ  نآ  يوـس  هـب  ناـیامنهار 
باختنا شنارورـس  يارب  دیدنـسپ و  دوخ  ناهن  بیغ و  يارب  دیزگرب و  دوخ  ملع  يارب  ار  امـش  دـنوادخ  دـنوادخ . یهن  رما و  ناگدـنزاس 
رارمتسا ار  شرکذ  دای و  دیتشاد و  گرزب  ار  وا  مه  امش  دیشخب ، ینمیا  اه  هنتف  زا  دینادرگ و  رود  یکاپان  هانگ و  زا  ار  امـش  دنوادخ  درک .

دیدرک و ادف  شهار  رد  ار  ناتناجو  دیدش  نومنهر  تسار  هار  هب  دیدرک و  تحیـصن  ار  مدرم  ناهن  راکـشآ و  رد  وا  رطاخ  هب  دیدیـشخب و 
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امش اب  سک  ره  هدش و  جراخ  نید  زا  دنادرگ  يور  امـش  زا  سک  ره  سپ  دیدیزرو . يرابدرب  دمآ  دورف  امـش  رب  وا  هار  رد  هک  یبئاصم  رب 
هدهع رب  نآ  باسح  امش و  يوس  هب  قلخ  تشگزاب  تسا . امش  يوس  هب  امش و  زا  امش و  رد  امش و  هارمه  قح  دیسر . دصقم  هب  دش  هارمه 

امـش تسا . هدیزرو  ینمـشد  ادخ  اب  دزرو  ینمـشد  امـش  اب  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ار  ادـخ  دراد ، تسود  ار  امـش  سک  ره  تسا . امش 
یسک نآ  تخبـشوخ  دش . كاله  دینادرگ  يور  سک  ره  درک و  ادیپ  تاجن  دمآ  امـش  يوس  هب  سک  ره  دیتسه . ادخ  میوق  هار  طارص و 

اب سک  ره  وا و  هاگیاج  تشهب  دش  امـش  وریپ  سک  ره  دیزرو . ینمـشد  امـش  اب  هک  یـسک  نآ  تخب  نوگن  دـیدرگ و  تسود  امـش  اب  هک 
نخـس مالک و  تسا . كرـشم  دـیگنج  امـش  اب  سک  ره  رفاک و  درک  راکنا  ار  امـش  سک  ره  تسا . وا  هاگلزنم  خزود  درک ، تفلاخم  اـمش 

. تسا يراوگرزب  مرک و  امش  شور  یکین و  ناسحا و  امش  تداع  ریخ و  ناتراک  اوقت و  امش  شرافس  تیاده و  دشر و  ناترما  رون و  امش 
ناوت زا  امش  فصو  انث و  حدم و  دنک  یم  دصق  ار  امـش  ددرگ  ادخ  هجوتم  سک  ره  دنک و  یم  زاغآ  امـش  زا  دنک  ادخ  گنهآ  یـسک  ره 

تالکشم و ددرگ و  یم  فرطرب  اه  هصغ  امش  تیانع  تکرب و  هب  دزیر و  یم  ورف  ناراب  تارطق  هک  تسا  امـش  رطاخ  هب  تسا . نوریب  نم 
زا تخانش  تفرعم و  داجیا  . 1 ددرگ : یم  مکحتـسم  (ع ) تیب لها  ام و  نیب  طابترا  ریز ، ياه  هیـصوت  تیاعر  اب  ددرگ . یم  لیاز  تارطخ 

هجوت لسوت و  . 2 اهنآ . بقانم  لیاضف و  تارایز و  اهاعدو و  زیمآ  تمکح  نانخـس  تاماقم و  تازجعم و  یگدنز و  خـیرات  هعلاطم  قیرط 
نیب یحور  تیخنس  داجیا  . 3 اهنآ . تداهـش  دـلوت و  رد  ندوب  كانمغ  ندوب و  داش  صوصخم و  ياه  نامز  رد  (ع ) نانآ سدـق  هاگراب  هب 

. لاعتم دنوادخ  هب  رتشیب  هچ  ره  یکیدزن  تابجاو و  ماجنا  یصاعم ، كرت  سفن ، بیذهت  قیرط  زا  اهنآ  دوخ و 

هطبار شتیالو  تحت  مدرم  اب  ارثکا  یلع  ماما  ) تخانـش اه  هناسر  قیرط  زا  ور  رد  ور  هطبار  نودـب  رـضاح  لاح  رد  ار  دوخ  ربهر  ماما و  ناوت  یم 
. تسا مالسا  بان  ییالط و  لصا  نیا  ندش  لیمکت  باب  زا  طقف  میدقتعم و  مالسا  لوصا  همه  هب  ام  هتبلا  تشاد ) میقتسم 

شسرپ

شتیالو تحت  مدرم  اب  ارثکا  یلع  ماما  ) تخانـش اه  هناسر  قیرط  زا  ور  رد  ور  هطبار  نودـب  رـضاح  لاح  رد  ار  دوخ  ربهر  ماـما و  ناوت  یم 
. تسا مالسا  بان  ییالط و  لصا  نیا  ندش  لیمکت  باب  زا  طقف  میدقتعم و  مالسا  لوصا  همه  هب  ام  هتبلا  تشاد ) میقتسم  هطبار 

خساپ

ندروآ تسد  هب  دراد . نانآ  اب  تیخنـس  هب  زاین  یهلا  يایلوا  رگید  و  جـع ) ) نامز ماما  اب  طاـبترا  ناـمز : ماـما  اـب  طاـبترا  هدافتـسا ) تهج  )
زین نانآ  ياقل  هب  دومن ، هیبش  یهلا  يایلوا  هب  ار  دوخ  یسک  رگا  دراد . لمع  تفرعم و  ینعی ، دُعب ؛ ود  قّقحت  هب  زاین  یهلا  يایلوا  اب  تیخنس 
نانآ هار  ندومیپ  تارـضح و  نآ  هب  هبـشت  تسام  هفیظو  هچنآ  دنبذاج  ار  نایرانرم  نایران  دنبلاط  ار  نایرونرم  نایرون  دش . دـهاوخ  لصاو 

لآ هروس  هیآ 200  ار  هلأسم  نیا  میـشاب . ناشیا  تمدـخ  رد  هراومه  هدوب و  ترـضح  نآ  شاب  هدامآ  زابرـس  لاـح  همه  رد  دـیاب  اـم  تسا 
دینک ربص  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  نوحلفت ؛ مکّلعل  هّللاوقتا  اوطبار و  اورباص و  اوربصا و  اونما  نیذـلا  اهیا  ای  : » هدومرف نایب  نارمع 
نیا ریسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  دیوش .» راگتـسر  هک  دشاب  دیزاس ، هشیپ  ار  یـسرتادخ  اوقت و  دییامن و  هطبارم  دیراداو و  ربص  هب  ار  رگیدکی  و 

يرادیاپ نانمـشد  ربارب  رد  و  دیـشاب ) هتـشاد  تماقتـسا  یهلا  فیلاکت  ماجنا  رد  ینعی   ) ضیارف يادا  رب  دینک  ربص  : » دنیامرفیم هفیرـش  هیآ 
دوخ ینعی  جع ) ) نامز ماما  اب  هطبارم  ص 105 ) دیفم ، خیـش  ۀینغلا ، باتک  «، ) دییامن هطبارم  دیـشکیم ) ار  شراظتنا  هک   ) ناتماما اب  دینک و 
ماما هب  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و  ندرگ  وا  يراـی  يوریپ و  تمدـخ و  رب  نتـسب و  وا  تیـالو  هتـشر  هب  ار 
عجار نآرق  دنهدیم . ماجنا  ناشباحـصا  ترـضح و  نآ  هک  میهد  ماجنا  ییاهراک  دیاب  نینچمه  دوشن . ادـج  وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ 
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نع ْوَهَن  فورعملاب و  اورما  ةاکزلا و  اوتآو  ةولـصلا  اوماقا  ضرالا  یف  مهاّنکم  نا  نیذلا  : » دیامرفیم ناشیا  باحـصا  يدهم و  ترـضح  هب 
زا هدومن و  رما  فورعم  هب  هدیـشخب و  قحتـسم ) هب   ) تاکز هتـشاد و  اپب  ار  زامن  میهد  ییاـناوت  ناـنآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناـسک  رکنملا ؛

و جـع ) ) يدـهم ینعی ، تسا ؛ دـمحم  لآ  يارب  هیآ  نیا  : » دـنیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماـما  هیآ 41 .) جـح ، «، ) دـننک یهن  رکنم 
روما نیا  هب  دـیاب  میـشاب ، ترـضح  نآ  نارای  باحـصا و  زا  میهاوخیم  مه  ام  رگا  هجیتن  رد  ص 87 .) ج 2 ، یّمق ، ریسفت  «، ) وا باحـصا 

ناشناتسود نایعیـش و  هب  ترـضح  نآ  هقالع  هکلب  دنزرویم . قشع  دوخ  نایعیـش  هب  ادیدش  نامز  ماما  مینادب ؛ تسا  بوخ  میزرو . مامتها 
لقن ترضح  نآ  زا  دننکیم . اعد  دوخ  نایعیش  هب  هراومه  ترضح  نآ  میراد . ترضح  نآ  هب  تبـسن  ام  هک  تسا  ياهقالع  زا  رتشیب  یلیخ 
داـی زا  ار  امـش  مینکیمن و  یهاـتوک  امـش  لاوـحا  تیاـعر  رد  زگره  اـم  مکرکذـل ؛ نیـسانالو  مکتاـعارمل  نـیلمهم  ریغ  اـنا  : » تـسا هدـش 

تسام رب  هچنآ  میتسین  جع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  يانعم  هب  طابترا  هب  فلکم  ام  دنامن  هتفگان  ص 174 .) ج 53 ، راونالاراحب ، «، ) میربیمن
ندرگ وا  يرای  يوریپ و  تمدخ و  رب  نتـسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  نامز  ماما  اب  طابترا  دشابیم . راوگرزب  نآ  تیاضر  بلج 

وا عیطم  ینعی  وا  اب  یگتـسویپ  دوشن . ادج  وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ  ماما  هب  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و 
تاروتسد هب  لمع  اب  جع ) ) نامز ماما  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  دیاب  ام  تسا  جرف  راظتنا  تسا  هدش  شرافـس  دایز  تایاور  رد  هچنآ  ندوب .

ترضح یعقاو  رظتنم  تایـصوصخ  هک  تساجب  رایـسب  ور  نیا  زا  میراد . هگن  مادتـسم  تباث و  یعقاو  يانعم  هب  جرف  راظتنا  ترـضح و  نآ 
دیاب جـع ) ) يدـهم یعقاو  رظتنم  دـسریم . رظن  هب  يرورـض  ریز  ثحب  سپ  دـینک  یلمع  دوخ  رد  ار  نآ  سپـس  دـینادب و  ار  جـع ) ) يدـهم

-2 دـهد . ماجنا  ار  یهلا  ماـکحا  ینید و  فیاـظو  ماـمت  دـیاب  یعقاو  رظتنم  ینید  فیلاـکت  هب  لـمع  - 1 دشاب : هتشاد  تیـصوصخ  نیدنچ 
اسیـسح و ال کـل  عمـسا  ـال  يرتـال و  قـلخلا و  يرا  نا  یلع  زیزع   » كراـبم دوـجو  نآ  تراـیز  زا  ندوـب  مورحم  تلع  هـب  ندوـب  نوزحم 

تیوقت يارب  - 3 هبدـن .) ياعد  «، ) مونـشن ار  وت  ناهنپ  راکـشآ و  نخـس  يوشن و  هدـید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  تسا  نارگ  نم  رب  ؛... يوجن
هک میراد  ددـعتم  تایاور  رد  مینک . رگهولج  رهاظ  لد و  رد  ترـضح  نآ  جرف  راظتنا  - 4 میناوخب . ار  دهع » ياعد   » حبـص زور  ره  طابترا 

؛ جرف تسا . جرف  راظتنا  لامعا  نیرتهب  ارچ  هک  دراد  حیـضوت  هب  زاین  اجنیا  تسا  جرف  راظتنا  لامعا  نیرتهب  (ع ) نامز ماـما  تبییغ  ناـمز  رد 
تـسا داد  یب  كرـش و  رفک و  ياهتموکح  رب  يولع  لدـع  تموکح  يزوریپ  ترـصن و  دوصقم  شیاشگ و  يزوریپ و  ترـصن و  ینعی ،

گرزب و نامرآ  نیا  ینتفایققحت  راظتنا  ینعی  جرف  راظتنا  نیاربانب  ددرگیم  لیکشت  جع ) ) رـصع ماما  يربهر  هب  هک  يرتسگ  لدع  يزوریپ 
تسا تسار  يدج و  هاگ  نآ  هتساوخ  نیا  دشاب و  یتموکح  نینچ  لیکـشت  ناهاوخ  اتقیقح  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رظتنم  تسا و  یناهج 

دوب دهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعش  اعدا و  کی  دح  رد  جرف  راظتنا  هنرگ  دشاب و  یهابت  متس و  زا  نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم  صخش  هک 
سیـسات ادـخ و  تجح  روـهظ  جرف و  رظتنم  اـتقیقح  هک  یـسک  اریز  تسا  جرف  دوـخ  جرف  راـظتنا  هـک  تـسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  ورنـیازا 

هوحن رد  ماما  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یناسنا  وا  دزاـسیم و  راوتـسا  داد  لدـع و  هیاـپ  رب  ار  دوخ  یگدـنز  تسوا  رتسگ  لدـع  تموکح 
تـسا هتخاس  رادـیاپ  دوخ  یگدـنز  رد  ار  یتموکح  نینچ  وا  لدـع  تموکح  لیکـشت  زا  لبق  درادـن و  یتواـفت  شکولـس  ریـس و  راـتفر و 

نینچ ددرگیم و  نایامن  لمع  رد  زین  نآ  راثآ  دراد و  نآ  هب  قشع  نامیا و  لدـع و  قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح  جرف  راظتنا  نیاربانب 
رد یناسنا  ياهتلاسر  ینید و  تامدقم  هب  تبسن  ییانتعا  یب  یتوافت و  یب  اب  دیآیمن و  تسد  هب  راعش  ظفل و  اب  یقیمع  لیصا و  تقیقح 

راظتنا هک  دنتـسه  ماخ  روصت  نیا  رب  یـضعب  اریز  دوشیم  نشور  جرف  راظتنا  زا  ریـسفت  کی  یتسردان  اـج  نیا  زا  تسا  ضقاـنت  ضراـعت و 
اراهنآ دنک و  روهظ  نامز  ماما  هکنیا  دیما  هب  نتشاذگ  تسد  يور  تسد  درذگیم و  رشب  عماوج  رد  هچنآ  هب  تبسن  یتوافت  یب  ینعی  جرف 
تافانم تیلضف  تقیقح و  رـشب و  تشونرـس  هب  ییانتعایب  یتوافتیب و  اب  تسا و  زاستیلوؤسم  نیرفآدهعت و  جرف  راظتنا  دیامن . حالـصا 
تلادـع یهلا و  يربهر  تداـیق  تماـما و  هب  ناـمیا  ب ) تلیـضف . ياوشیپ  لداـع و  موصعم و  ماـما  تفرعم  فلا ) ینعی : جرف  راـظتنا  دراد .

هـشیپ لدع  یتموکح  يرارقرب  يارب  شالت  ك ) شخب . دیون  نشور و  ياهدنیآ  هب  دیما  ه ) یناسنا . ياهشزراو  تلادع  هب  قشع  ج ) هشیپ .
هک تسا  جرف  راـظتنا  نیا  يریذـپتیلوؤسم . دـهعت و  هیحور  نتـشاد  خ ) یقـالخا . ینید و  نیناوق  نیزاوـم و  تیاـعر  ح ) رتـسگ . لدـع  و 
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هک تسا  یناسک  هلزنم  هب  دورب  ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگ  ره  دراد و  یلاع  یماقم  يرظتنم ، نینچ  تسا و  تدابع  نیرتهب  لامعا و  نیرتهب 
نایهار هشوتهر  راونالاراحب ج 52 ص 125 -  ، ) دننکیم داهج  ادخ  هار  رد  وا  نامرف  تحت  هدـنز و  جـع ) ) تجح ترـضح  روهظ  زا  سپ 

ماما اب  هک  یناگرزب  یعقاو  ياهناتساد  - 5 فرصت .) اب  هامریت 1374 ص 190-193  لوا  پاچ  مق  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رون ،
و ادـخ » تجح   » ناونع هب  جـع ) ) نامز ماما  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  نایاپ  رد  میناوخب . ار  دـندوب  طاـبترا  رد  جـع ) ) ناـمز
هب ناشیا  زا  يونعم  يدام و  ياـهییاشگهرگ  يارب  مینیبب و  ناـشیا  رـضحم  رد  ار  دوخ  دراد و  یهاـگآ  اـم  راـتفر  لاـمعا و  رب  رـصعیلو » »
رد هک  تسا  هبدن  ياعد  سی و  لآ  ترایز  دهع ، ياعد  تبیغ : نامز  رد  اهاعد  نیرتهب  میشاب . هتشاد  تساوخرد  یهلا  ضیف  هطساو  ناونع 

ماما نوماریپ  خـساپ  شـسرپ و  دـصکی  - 1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دوـشیم . هدـناوخ  هتفه  زورهنابـش و  لوـط  رد  صاـخ  ياـهنامز 
ماما هب  ناهج  یگتسباو  یناود 4 - یلع  همجرت : دوعوم ، يدـهم  یفاص 3 - هللاتیآ  رثـالابختنم ، همجرت  ینارهت 2 - یلاجر  جـع ،) ) نامز

یناود یلع  نارگید ، راتفگ  رد  نامز  ماما  یفاص 5 - هللافطل  جع ،) ) نامز

ماما يارب  اعد 

ناتدوخ تاجاح  ات  دیناوخب  زامن  تعکر  ود  ناشیا  تاجاح  يارب  ای  دـینک  اعد  جـع   ) نامز ماما  اقآ  تاجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  هک  ماهدـینش 
دنادن حالـص  دنوادخ  رگا  درادن ؟ ياهدیاف  ام  ياعد  سپ  دنکیم . هدروآرب  ار  ناشتجاح  ادخ  دننک  رت  بل  رگا  ناشیا  هک  نیا  هن  رگم  دوش  هدروآرب 

تجاح هک 

شسرپ

تاجاح ات  دـیناوخب  زامن  تعکر  ود  ناشیا  تاجاح  يارب  ای  دـینک  اعد  جـع   ) ناـمز ماـما  اـقآ  تاـجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  هک  ماهدـینش 
رگا درادـن ؟ ياهدـیاف  ام  ياعد  سپ  دـنکیم . هدروآرب  ار  ناشتجاح  ادـخ  دـننک  رت  بل  رگا  ناشیا  هک  نیا  هن  رگم  دوش  هدروآرب  ناتدوخ 
نیا هک  نیا  رگید  و  ریخ ؟ ای  دوشیم  باجتـسم  ام  ياعد  ایآ  مینک  اعد  مئاد  ام  دوش و  هدروآرب  ناشیا  تجاح  هک  دـنادن  حالـص  دـنوادخ 

؟ دراد نامدوخ  تاجاح  ندش  هدروآرب  هب  یطبر  هچ 

خساپ

تساوخ ناشیا  تساوخ  هدوب و  ادخ  هاگـشیپ  رد  نیمز  يور  دوجوم  نیرتبرقم  أدفلا  هل  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  مرهاوخ  يرآ  فلا ـ 
تروص هب  اهناسنا  ۀیقب  دـننام  ( 7  ) يدهم ترـضح  هک  تهج  نآ  زا  یلو  دیامرفیم ; تیانع  ادخ  دهاوخب  ادـخ  زا  هچره  ناشیا  تسادـخ 

مغ لیلد  هب  تسا  مزال  نیاربانب  دشابن ; ناما  رد  هنامز  ياهیراتفرگ  زا  زین  ناشیا  دراد  لامتحا  دـننکیم ، یگدـنز  نیمز  رد  يداع  درف  کی 
هدنکفا وترپ  ناشیانعر  تماق  رب  هک  نایعیش  یگدنز  ياهیراتفرگ  ای  هتفرگارف  شدج  تما  ياهتیـصعم  زا  ار  ترـضح  دوجو  هک  یهودنا  و 

ام اریز  دوشیم  اـم  دوخ  هجوتم  ( 7  ) نامز ماما  يارب  اـعد  مظعا  تعفنم  هک  تسناد  دـیاب  ب ـ  دومن . ریخ  ياـعد  كراـبم  دوجو  نآ  يارب 
يدونشخ و ماما  يدونشخ  میرادیم و  مالعا  ترضح  نآ  ینارون  تحاس  هب  ار  شیوخ  ندوب  هعیش  تدارا و  ضرع  برقت و  هلیـسو  نیدب 

هللاأش نا  دوب . دهاوخ  نیملسم  مالسا و  يارب  شیاشگ  جرف و  هجیتن  رد  یلاعت و  قح  تیاضر 

هدش و كاپ  دنارذگب ، ار  لحارم  نآ  خزرب  ملاع  رد  یـسک  رگا  ایآ  دراد ؟ تیعقاو  هدروآ  برغ  تحایـس  باتک  رد  یناچوق  ياقآ  موحرم  هچنآ  ایآ 
نآ خزرب  ملاع  رد  اقآ  نآ  ارچ  سپ  تسه  رگا  تسین ؟ ادخ  تسد  رد  (ع ) يدهم ترضح  جرف  روهظ و  رگم  هرخالاب  و  دوشیم ؟ تشهب  دراو  هراب  کی 
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کیرحت و ت ار  هدع 

شسرپ

، دـنارذگب ار  لحارم  نآ  خزرب  ملاع  رد  یـسک  رگا  ایآ  دراد ؟ تیعقاو  هدروآ  برغ  تحایـس  باتک  رد  یناـچوق  ياـقآ  موحرم  هچنآ  اـیآ 
ارچ سپ  تسه  رگا  تسین ؟ ادخ  تسد  رد  (ع ) يدهم ترضح  جرف  روهظ و  رگم  هرخالاب  و  دوشیم ؟ تشهب  دراو  هراب  کی  هدش و  كاپ 

؟ دنک روهظ  راوگرزب  نآ  ات  دنهاوخب  دنوادخ  زا  ار  ترضح  روهظ  دنکیم ، بیغرت  کیرحت و  ار  هدع  نآ  خزرب  ملاع  رد  اقآ  نآ 

خساپ

تالکـشم و همه  اب  یگدنز  لوط  رد  هک  هدوب  دـهاز  وجادـخ و  یناسنا  بیدا ، میکح ، هیقف ، دنمـشناد  کی  برغ  تحایـس  مرتحم  فلؤم 
رد هچ  نآ  تفگ : ناوتیمن  ساسا  نیا  رب  تسا . یسررب  دقن و  لباق  دیاقع  لوصا  رد  ناشیا  باتک  تسا . هتشاد  ار  شزغل  نیرتمک  یتخس 

یعقاو و ای  هدوب  کیلبمس  تروص  هب  شراتشون  ایآ  اهتنم  تسا . حیحص  نآ  بلاطم  مظعا  تمسق  هتبلا  دشابیم  لاکشا  نودب  هدمآ  باتک 
ملیف تروـص  هب  هدیـشک و  ریوـصت  هب  ار  یخزرب  تاـیعقاو  ناـشیا  هدوـب ؛ کیلبمـس  تروـص  هب  دـنیوگیم : یخرب  تسا . یفـالتخا  ینیع ،
نوچ تسا  ینتفگ  تسا . دناهدش ، مسجم  هک  قالخا  دیاقع و  لامعا و  اههتـشرف ، ناگدـننادرگ  رگید  شدوخ و  ملیف  نامرهق  هک  يدـننام 

هربتعم تایاور  اـب  هک  هچ  نآ  تسا و  لوبق  دروم  دراد  قاـبطنا  ربتعم  تاـیاور  اـب  هک  اـج  نآ  اـت  اههتـشون  تسا ، يداـقتعا  لوصا  زا  خزرب 
روط هب  هتفر و  راـنک  اـهباجح  ناـشیا  صخـش  يارب  ینعی  هدوب ؛ یعقاو  تروص  هب  دـنیوگیم : مه  ياهدـع  تسا . دودرم  درادـن  شزاـس 

. تسا هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  اهنآ  دعب  تسا و  هدرک  هدهاشم  درذگیم ، اج  نآ  رد  هک  ار  هچ  نآ  خزرب و  ملاع  میقتـسم  يدوهش و 
قباطم رگا  ًاـیناث  تسا و  تجح  شبحاـص  يارب  ًـالوا  هدـش  لـصاح  ياهفـشاکم  رگا  دوشیمن و  هدـید  خزرب  ملاـع  يرهاـظ  مشچ  اـب  هتبلا 

رد تسا . روط  نیمه  ياهدع  يارب  یلب ، تفگ : ناوتیم  هتـسبرس  روط  هب  لاؤس  مود  تمـسق  خساپ  رد  تسا . شریذـپ  لباق  دـشاب  تایاور 
همه هک  دنتـسرفیم  اهنآ  يارب  یتاریخ  ایند  رد  ناش  ناگتـسب  دـننکیم ، لمحت  ار  ییاـه  یتحاراـن  دـننکیم ، یط  ار  یلحارم  خزرب  ملاـع 

لوسر - 1 دییامرف : هجوت  ثیدـح  دـنچ  نیا  هب  دـنوش . تشهب  دراو  هراب  کی  مایق  زا  دـعب  دـنوش و  كاپ  ناهانگ  زا  دوشیم  ببـس  اهنیا 
تحار شبحاص  دید  تشذگ  ربق  نامه  رانک  زا  دعب  لاس  دوب . بذعم  شبحاص  هک  درک  رذگ  يربق  رب  یسیع  ترـضح  دومرف : (ص ) ادخ
حالصا ار  ياهداج  هک  هدنام  یحلاص  دنزرف  ربق  بحاص  زا  هک  داتسرف  یحو  ترضح  هب  دنوادخ  دیسرپ . ار  تلع  لاعتم  دنوادخ  زا  تسا .
دریمیم ناسنا  یتقو  دـندومرف : (ص ) ادـخ لوسر  زین  و  - 2 ( 1 .) مدیـشخب ار  شردـپ  هانگ  راـک ، نیمه  رطاـخ  هب  نم  داد ، هاـنپ  ار  یمیتی  و 

زا هعماج  هک  دشاب  هدنام  ياج  هب  یلمع  يو  زا  هکنآ  لوا ، هار : هس  زا  رگم  دوشیمن  هدوزفا  شیاهراک  رب  يزیچ  دوشیم و  عطقنم  شلمع 
مود دنک و ،... انب  ياهسردم  ناتسرامیب ، دنک ، رفح  یهاچ  دزاسب . هداج  ًالثم  دتفا ، نایرج  هب  وا  تین  هب  ياهقدص  مود ، دنوش ؛ دنمهرهب  نآ 

ناهانگ زا  مک  مک  خزرب  ملاع  رد  ناسنا  هک  دوشیم  تشادرب  قوف  ثیدح  ود  زا  ( 2 .) دنک اعد  شاهرابرد  هک  دنامب  یحلاص  دنزرف  يو  زا 
رد یخرب  تایاور  هتفگ  هب  هکلب  خزرب  رد  اهنت  هن  دش . دهاوخ  تشهب  دراو  باسح  نودب  ًارهق  هانگ  نتـشادن  تروص  رد  ددرگیم و  كاپ 
هـس لاعتم  دنوادخ  دندومرف : (ع ) قداص ماما  هنومن  ناونع  هب  دندرگ ؛ تشهب  دراو  باسح  نودب  تمایق  يادرف  هک  دننکیم  يراک  زین  ایند 

تعاطا رد  ار  دوخ  رمع  هک  يریپ  موس ، وگ ؛ تسار  رجات  مود ، لداع ؛ ماـما  اوشیپ و  یکی ، دـنکیم : تشهب  دراو  باـسح  نودـب  ار  هتـسد 
حح ؛ إب ادخ و  تسد  هب  (ع ) نامز ماما  ترـضح  جرف  روهظ و  دنچ  ره  هک  تسا  نیا  لاؤس  رخآ  تمـسق  خساپ  ( 3 .) دشاب هدرک  يرپس  ادخ 

کیدزن ار  شجرف  هک  تسا  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  اـههنیمز  نیرتـهب  زا  یکی  هک  دـهاوخیم  هنیمز  ترـضح  روهظ  اـما  تسا ، وا  تساوـخ 
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ناسارخ سلاجم  زا  یکی  رد  (ع ) اضر ترـضح  تسا . راوگرزب  نآ  روهظ  لیجعت  رد  اـعد  تبیغ  رـصع  رد  مدرم  فیاـظو  زا  یکی  دـیامن .
هجرف و لّجع  مهّللا  : " دومرف داهن و  رـس  رب  كرابم  تسد  دنداتـسیا و  ترـضح  نآ  دـش  هتفگ  مئاق "  " هملک هک  یماـگنه  تشاد ، روضح 
زا (ع ) نامز ماما  دوخ  هک  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  ( 4" .) امرف ناسآ  ار  شجورخ  هنیمز  نک و  لیجعت  شجرف  رد  ادنوادخ  هجرخم ؛ لهس 

روضح هک  دنراد  عالطا  رتهب  نوچ  نایخزرب  ( 5 .) تسا نآ  رد  امش  روما  شیاشگ  جرف و  اریز  دینک ؛ اعد  ام  جرف  يارب  هک  دنتـساوخ  مدرم 
مامت اب  اذل  دوشیم ، مدرم  هجوتم  يریذپان  ناربج  ياهتراسخ  ررض و  هچ  شتبیغ  زا  دراد و  ياهداعلا  قوف  تاکرب  هچ  ترـضح  روهظ  و 
لاعتم دـنوادخ  زا  مه  ام  دـنهاوخب . لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  ترـضح  جرف  هک  دـننکیم  کیرحت  زین  ار  نارگید  یتح  دـننکیم و  اعد  دوجو 

.2 میتـی .)  ) هداـم راـحبلا ، ۀنیفـس  . 1 اـهتشون : یپ  دــیامرفب . کـیدزن  ار  (ع ) ناـمز ماـما  اـقآ  جرف  (س ) رهطا همطاـف  قـح  هـب  میهاوـخیم 
دیـشروخ راظتنا  رد  يراصنا ، نمحرلادـبع  . 4 ثیدـح 11 . ص 4 ، ج 100 ، راونـالاراحب ، . 3 ثیدـح 65 . ص 22 ، ج 2 ، راونـالاراحب ،

ص 107. ج 14 ، ناگدیزگرب ، زا  لقن  هب  ج 2 ، جاجتحالا ، یسربط ، خیش  . 5 ص 133 . تیالو ،

ءهلحرم هب  مک  مک  مونش و  یمن  یخساپ  منز ,  یمادص  ار  ترـضح  ردقچ  ره  تسیچ ؟  نامز 7 ماما  اقآ  الوم و  رضحم  زا  اعد  تباجتـسا  مدع  تلع 
 ! موش یم  کیدزن  يدیماان 

شسرپ

هب مک  مک  مونش و  یمن  یخساپ  منز ,  یمادص  ار  ترضح  ردقچ  ره  تسیچ ؟  نامز 7 ماما  اقآ  الوم و  رضحم  زا  اعد  تباجتسا  مدع  تلع 
 ! موش یم  کیدزن  يدیماان  ءهلحرم 

خساپ

. دنک یم  باجیا  نینچ  یهلا  تحلصم  ًامتح  دیسرن , تباجتسا  هب  زاب  طیارش  ققحت  اب  رگا  دسر و  یم  تباجتـسا  هب  یـصاخ  طیارـش  اب  اعد 
زارد رد  دیاش  یلو  دنک , یضار  دونشخار و  وا  دراذگب و  هدننک  اعد  صخش  رب  یبولطم  ریثأت  تسا  نکمم  تدم  هاتوک  رد  اعد  تباجتـسا 
بلط ادخ  زا  هشیمه  ادخ  ءهدنب  هک  نیا  اعد و  ددرگ . جراخ  لرتنک  زا  هک  دوش  ییاهرـسدرد  تالکـشم و  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  تدـم 
رگا میزرو ,  رارصا  اه  تجاح  زا  یضعب  رب  هک  نیا  ( 1  : .) هک میروخ  یم  رب  هیآ  نیا  هب  نآرق  رد  تسا .  بوخ  رایسب  دنک , تیفاع  ریخ و 

هریخذ وا  يارب  ای   1 دومرف : 7 داجس ماما  دوشب . يدیماان  ای  یتحارانو و  جنر  ببس  تسیاب  یمن  تباجتسا  مدع  اما  تسا ,  اعد  ءهلوقم  زا  هچ 
مالک نیا  ( 2< .) دـنادرگ یم  يو  زا  دـسرب , وا  هب  تساوخ  یم  هک  ار  ییالب  ای  دوش ;3  یم  هدروآرب  ایند  رد  اـی  دوش ;2  یم  زادـنا  سپ  و 

 , میـشاب هتـشاد  ییاضاقت  نیموصعمء :  هطـساو  اب  ای  میقتـسم و  روط  هب  لاعتم  يادـخ  زا  ام  رگا  سپ  تسا .  نآ  ریثأـت  اـعد و  يارب  موصعم 
هب هچ  رگا  دراذـگ , دـهاوخ  ام  یگدـنز  يور  یتبثمریثأت  نآ  رب  رارـصا  تسا ,  فرع  لقع و  بولطم  لوقعم و  اضاقت  نیا  رگا  هک  مینادـب 

یلو دهاوخ , یم  هیلقن  ءهلیسو  شردپ  زا  يدنزرف  ًالثم  دشابن , ام  عفن  هب  ایند  رد  نآ  تباجتسا  دیاش  میریگن .  رارق  تباجتسا  ماقم  رد  رهاظ 
و تسا ,  هدنکفا  هرطاخم  هب  ار  وا  دنک  هیهت  شدـنزرف  يارب  ار  روتوم  ای  هخرچود  لثم  يا  هیلقن  ءهلیـسو  رگا  هک  دـهد  یم  صیخـشت  ردـپ 

هجیتن نیا  هک  درک , دهاوخ  فداصت  رطخ  راچد  ار  وا  یلو  ددنب , یم  شقن  دنزرف  نابل  رب  تیاضرو  ینامداش  دنخبل  هلیسو  هیهت  اب  هچ  رگا 
رد ات  هدرک  دزادـنا  سپ  وا  عفن  هب  ار  نآ  لوپ  ضوع  رد  درخب . دـنزرف  يارب  ار  هلیـسو  نیا  درادـن  تسود  زگرهردـپ  تسین .  وا  حالـص  هب 

دروم اـعد  رد  رارـصا  هک :  نیا  هجیتـن  تسا .  مهفو  نهذ  بیرقت  يارب  لاـثم  نیا  رکذ  دوش . هنیزه  شهاـفر  تهج  رود  نادـنچ  هن  ءهدـنیآ 
لاح نیع  رد  ( 3 : .) دومرف مالسا 6 یمارگ  لوسر  دوش . هدیشک  يدیما  ان  ای  یگتـسخ  هب  تسیاب  یمن  زگره  تسا و  لاعتم  دنوادخ  ءهقالع 
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ياه باتک  هب  رت  لصفم  ياه  خساپ  تفایرد  يارب  تسا و  هدرتسگ  یثحب  نآ  طیارـش  تباجتـسا و  مدـع  ای  تباجتـسا  بتارم  اعد و  ثحب 
ج 6 ص نیقداصلا ,  راثآ  یقروا 3. پـ  ) ج 6 ص 66 یقداصلا ,  راثآ  یقروا 2. پـ  ) ءهیآ 186  2  ) هرقب یقروا 1. پـ ( ) 4 .) دوش هعجارم  هطوبرم 

. اعد عوضوم  هنومن ,  یعوضوم ,  ریسفت  یقروا 4. پـ  ) 62

؟ دنتسین تمالس  رد  ناشیا  رگم  میهدیم ؟ هقدص  ارچ  (ع ) نامز ماما  یتمالس  يارب 

شسرپ

؟ دنتسین تمالس  رد  ناشیا  رگم  میهدیم ؟ هقدص  ارچ  (ع ) نامز ماما  یتمالس  يارب 

خساپ

باتک رد  تسا . ترـضح  یتمالـسيارب  اعد  دروخیم ، مشچ  هب  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  ناتـسود و  فیاظو  زا  هطوبرم  تایاور  رد  هچنآ 
مهللا ًانید ... مالـسالاب  ًّابر و  هللااب  تیـضر  تسا : هدـمآاعد  نید  هیموی  بجاو  ياـهزامن  بیقعت  رد  (ع ) قداـص ماـما  زا  هیقفلا  ْْهرـضحیالنم 
؛...)] 73 )] هرمع یف  هل  ددـما  هتحت و  نم  هقوـف و  نـم  هلامـشنع و  هـنیمی و  نـع  هـفلخ و  نـم  هدـیدی و  نـیب  نـم  هظفحاـف  هـتجحلا  کـیلو 

زا دـعب  " امن . ینالوط  ار  وا  رمع  نک و  ظـفح  تشپ  ولج و  نییاـپ و  ـالابو و  پچ  تسار و  فلتخم ، بناوج  زا  ار  تجح  ترـضح  ! ایادـخ
ره رش  زا  ار  وا  ایادخ ! [(... 74 )] کقلخ عیمج  رـش  نم  غاط و  غاب و  لک  ترـش  نم  هذعأ  مهللا  تسا : هدمآ  ییاعد  رد  نیـسای  لآ  ترایز 

نازواجتم بضغ  زا  ار  وا  ایادخ ! نیدتعملا ؛ سأب  نم  هتنّـصح  نمم  مهللا  هلعجا  و  تسا : هدمآ  دـهع  ياعد  رد  " نک . طفح  یغاط  یغای و 
تأرب و تقلخ و  ام  عیمج  ّرش  نم  هذعأ  و  تسا : هدمآ  دشابیم ، لوقنم  (ع ) اضر ماما  زا  هک  يرگید  ياعد  رد  " نک . تظفاحم  نانمـشدو 

نامز رد  ترضح  نابحم  فیاظو  زا  یکی  نیاربانب  [(... 75 )] هلاشم نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدـی و  نیب  نم  هظفحا  تروص و  وتأشنا 
اعد مینکیم . اعد  میراد ، تسود  یلیخ  ار  اهنآ  هک  یناسک  يارب  هک  روطنامه  تسا  فیرـش  دوجو  نآ  یتمالـس  يارب  ندرک  اعد  تبیغ ،

. مینکیم زاربا  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  ار  نامدوخ  تبحم  تدارا و  اهاعد  نیا  اب  ام  تسا . ناشیاهب  تبـسن  ام  تبحم  هناشن  تمالع و  ندرک 
ار ترــضح  يارب  نداد  هقدـص  ناـگرزب  اـملع و  زا  یخرب  رگا  دـشن . تفاـی  تاـیاور  زا  ییاـج  رد  ترــضح  یتمالــسيارب  نداد  هقدـص 

تبسندابع فیلاکت  زا  متشه  باب  رد  [( 76 )] مراکملا لایکم  باتک  رد  تسا . تبحم  راهظا  قیداصم  زا  هداد  هقدص  نوچ  دـناهدرکحرطم ،
یتیاور و یلو  دناهدرکحرطم ، ار  ترـضح  يارب  نداد  هقدـص  لامآلا ، یهتنم  رخاوا  رد  یمق  سابع  خیـش  فورعم  ثدـحم  و  ترـضح ، هب 

باب زا  درادـن ، ام  ياعد  هب  يزاین  ترـضحهک  نیا  اب  ترـضح  یتمالـس  يارب  نداد  هقدـص  ای  ندرک  اعد  اما  دـناهدرکن . رکذ  نآ  رب  یلیلد 
، نانجلا حیتافم  [. 74 . ] هیقفلارـضحیال نم  زا  لقن  هب  ص 646 ، رثالا ، بختنم  [. 73 . ] تسا راوگرزب  نآ  هب  تبـسن  یتسود  تبحم و  راهظا 

. یقرواپ ص 636 ، رثالا ، بختنم  [. 76 . ] نانجلا حیتافم  [. 75 . ] نیسای لآ  ترایز  زا  دعب 

ررقم دعوم  ات  تسا و  دنوادخ  تظافح  رد  ترضح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مینک . اعد  (ع ) نامز ماما  روهظ  رد  لیجعت  ای  یتمالـس  يارب  دنیوگیم  هشیمه 
؟ تسین یبیرفرهاظ  ام  ياهاعد  ایآ  دنکیمن ، روهظ 

شسرپ
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ات تسا و  دنوادخ  تظافح  رد  ترـضح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مینک . اعد  (ع ) نامز ماما  روهظ  رد  لیجعت  ای  یتمالـس  يارب  دنیوگیم  هشیمه 
؟ تسین یبیرفرهاظ  ام  ياهاعد  ایآ  دنکیمن ، روهظ  ررقم  دعوم 

خساپ

، تسا حیرص  میقتسم و  اهخساپ  یخرب  هچ  رگا  دوشیم . هراشا  دروم  دنچ  هب  لیذ  رد  داد . خساپ  شـسرپ  هب  ناوتیم  توافتم  ياهرظنم  زا 
 - 1 دنامه . لّمکم  اهخـساپ  ور  نیا  زا  دـشابیم . رترثؤم  رتذـفان و  یـساسحا ، یفطاع و  هطیح  زا  يرادروخرب  رطاخ  هب  رگید  دراوم  نکیل 
" ییارگ یکین  یبلطلامک و   " اب ناسنا ، ترطف  حور و  یلـصا  هرهوج  دراد . ترطف  رد  هشیر  (ع ) نامز ماما  نوچ  لـماک  ناـسنا  يارب  اـعد 
تسا و تالامک  اهیکین و  هب  تدارا  قشع و  همزال  لامک " نابحاص   " داـی رکذ و  اـعد و  میرکت ، میظعت و  تسا . هدـش  هتـشرس  هتخیمآ و 

قـشاع هنوگچ  سپ  تسین . (ع ) نامز ماما  زج  يرترب  لامک  بحاص  لماک و  ناـسنا  تقلخ ، ماـظن  رد  نونکا  دراد . یمدآ  ترطف  رد  هشیر 
ینعی (ع ) نامز ماما  يارب  اعد  تسا  قشع  تدارا و  نامیا ، راهظا  اعد   - 2 دنامب ؟ لفاغ  ترضح  ياعد  زا  ياهظحل  دناوتیم  (ع ) نامز ماما 

اعد رادرس  ياپ  شیپ  رد  فکرب  ناج  زابرس  ندرپس  رس  رادلد ؛ هب  هداد  لد  هنامیمص  نداد  لد  بوبحم ؛ هب  رادتسود  تدارا  قشع و  راهظا 
ینعی اعد  ناناج . ناج  هب  تبسن  یـشومارفدوخ  مالعا  و  عاطم ؛ هب  عیطم  هقالع  زاربا  دارم ؛ هب  دیرم  هناقداص  يرادافو  مالعا  ینعی  ماما  يارب 
وگزاب ار  نارجه  يزور و  هیـس  مایا  ياهتبحم  جـنر و  يرود و  نارود  مغ  یلاعت و  قح  لالج  لامج و  لاـمک و  هنییآ  ربارب  رد  نداتـسیا 

هعماج شیوخ و  شقن  حالـصا  يزاس ، نتـشیوخ  يرادافو ، رب  تسا  دـهعت  تیوقت  قاثیم و  دـیکأت  نامیپ و  دـیدجت  قشاـع  ياـعد  ندرک .
اههمان رگید  اب  ار  شتوافت  رعاش  هک  ياهمان  اـما  دـسیونیم  شقوشعم  يارب  قشاـع  هک  تسا  ياهماـن  اـعد ، قوشعم ، كراـبم  موادـت  يارب 

 - منابرهم 3 رای  رهب  مسیون  لد  هدرپ  زا  يذـغاک  مریگب  مناگر  نوخ  زا  مریگ  بکرم  مناوختـسا  ره  زا  مشارتب  ملق  تسا : هدرک  ناـیب  نینچ 
هچ تسا  ادـخ  زا  نتـساوخ   " يانعم هب  دـناهتفگ ، شتدابع  خـم  هک  اعد  تسا  هعماج  يزاسهدامآ  يزاسدوخ و  نیرمت  (ع ،) ماما يارب  اـعد 
ای اـعد  مینکیم . بلط  ار  شروهظ  یتمالـس و  میهاوخیم . ار  ادـخ " تجح  یلو و   " سدـقم دوجو  مینکیم ؟ تساوخرد  ادـخ  زا  يزیچ 
هک يراک  ره  دنکیم  راداو  ار  هدننک  اعد  اعد ، رارکت  نیقلت و  تشاد ، دهاوخ  لابند  هب  ار  لمع  دیآرب ، لد  زا  رگا  هک  تسا  ینخـس  بلط 

اهنت هن  تسا ، تبیغ  موادت  لماع  روهظ و  عنام  هک  يراتفگ  راتفر و  ره  دـهدن . ماجنا  دراد ، یفنم  ریثأت  شماما  یبلق  یحور و  یتمالـس  رد 
دزاس و فرطرب  دننکیم ، داجیا  نارگید  هک  ار  یعناوم  ات  دنک  شالت  زور  بش و  یقـشاع  ره  دـننام  ددـنبیم  دـهعت  هکلب  دوشن ، بکترم 

روهظ رد  لیجعت  یتمالـس و  يارب  اعد  تسا  هعماج  دوخ و  يارب  اعد  (ع ) ماما يارب  اـعد   - 4 دنادرگ . بوبحم "  " شریذپ هدامآ  ار  طیحم 
تکالف و رقف و  متـس ، ملظ و  عفر  يارب  اعد  تسا . ناهج  نافعـضتسم  صوصخ  هب  یناسنا  هعماج  دوخ و  يارب  اعد  عقاو  رد  (ع ) نامز ماـما 

نب دـمحم  بانج   ) شـصاخ بیان  هب  هک  یفیرـش  عیقوت  رد  (ع ) نامز ماما  تسا . ناگدـنامرد  ناگراچیب و  هدرُگرب  هک  تسا  یبئاصم  هوک 
 - 5 ( 1" .) تسا نم  جرف  رد  امـش  روما  اهراک و  شیاشگ  هک  اریز  دـینک ، اعد  رایـسب  نم  جرف  لیجعت  يارب  : " تسا هدومرف  هتـشون  نامثع )

یهلا تاردقم  نییعت  رد  اعد  شقن  لاح  نیع  رد  دباییم  ققحت  ررقم  نامز  ررقم و  دعوم  رد  یهلا  ياضق  رما و  هب  نامز  ماما  جرف  روهظ و 
دنوادـخ رگید : ترابع  تسا . تباث  يدـیدرت  چـیه  یب  رّدـقم  روهظ  نامز  رد  لیجعت  رّدـقم و  ياهتیـصعم  عفد  دـننام  اهنآ  رییغت  یتح  و 

صاخ ياهرود  ای  نامز  رد  نامز  ماما  جرف  رما  دنوشیم ، لماک  مامت و  هک  ییاه  تلع  دباییم و  ققحت  هک  يروما  هب  هجوت  اب  هدومن  ردقم 
نآ زا  تحارص  هب  نیموصعم  تایاور  رد  دشاب و  هتشاد  شقن  دناوتیم  روهظ  نامز  ریدقت  نییعت و  رد  هک  ییاه  تلع  زا  یکی  دبای . ققحت 

نتـساوخ تسا و  اهناسنا  نتـساوخ  هناشن  اعد ، فرط  کی  زا  نوچ  تسا . نامز  ماما  جرف  لـیجعت  روهظ و  رد  اـعد  ریثأـت  هدـش ، هدرب  ماـن 
ناـهج رد  هک  تسا  یللع  بابـسا و  زا  یکی  اـعد  رگید  فرط  زا  تسا . ناـمز  ماـما  روهظ  ققحت  ياربم  هماـت  ياـهتلع  زا  یکی  اـهناسنا 

زین نآ ، نیعم  ردـقم و  ياهتنـس  نیناوق و  یتسه و  ناهج  هعومجم  رد  ینعی  دراد ، هثداح  کی  عفر  ای  زیچ و  کی  ققحت  رد  ریثأت  یتسه ،
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هک تسا  هدرک  ردقم  هدومن ، نیعم  ار  یعطق  یمتح و  ریدقت  هک  ییادخ  دراد . شقن  اهنآ  عفر  ای  ثداوح و  نییعت  رد  اعد  یهلا ، ياضق  رد 
ناهج و ثداوح  زا  یکی  هک   ) ار روهظ  ناـمز  هلمج  زا  تشونرـس و  ققحت  ناـمز  کـین  ياـهراک  نینچ  مه  دـنوادخ ، زا  نتـساوخ  اـعد و 

تـسا طورـشم  تاریدقت  زا  نآ  ققحت  نامز  اما  تسا ، یعطق  یمتح و  يرما  روهظ "  " لصا نیاربانب  دزاس . مّدقم  تسا ) یناسنا  تشونرس 
ص 505. بقاثلا ، مجن  يرون ، ثدحم   - 1 اهتشونیپ : ددرگیم . رّخؤم  ای  مّدقم  اهناسنا ، لاعفا  راتفگ و  دیاقع و  راکفا و  اب  هک 

؟ دراد ییانعم  هچ  جع " " نامز ماما  یتمالس  يارب  اعد  تسا  نادنز  نمؤم  يارب  ایند  ثیدح :  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دراد ییانعم  هچ  جع " " نامز ماما  یتمالس  يارب  اعد  تسا  نادنز  نمؤم  يارب  ایند  ثیدح :  هب  هجوت  اب 

خساپ

انید  ) اریز دیا  هدومرف  رکذ  هک  یبلطم  ود  نیا  نیب  دوش  یمن  هدید  یتافانم  چیه  هک  دوش  ضرع  دیاب  دـیومرف  نایب  هک  یلاؤس  صوصخ  رد 
هک تسا  نآ  ثیدـح  نیا  مهم  یناعم  زا  یکی  هکلب  تسا  رگید  زیچ  ای  لیلذ  ای  ضیرم  هشیمه  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  تسا ) نمؤم  نادـنز 

ساسحا اجنیا  اذلف  تسا ، توکلم  غاب  غرم  ... همحر ا " " ظفاح ریبعت  هب  دناد و  یم  وا  طقف  ار  یعقاو  قوشعم  تسادخ و  قشاع  نمؤم  نوچ 
اضر و زج  ییانمت  وزرآ و  وا  دـناد ـ  یم  نت  نیا  زا  ییاـهر  ار  دوخ  یتحار  دـنیب و  یم  ریـسا  نت  دـبلاک  رد  ار  شدوخ  دـنک ـ  یم  یگنتلد 

بوذـجم نانچ  اذـلف  دـش  دـهاوخ  رترود  شقوشعم  زا  دـنک ، هجوت  رتشیب  ایند  نیا  هب  هچ  ره  هک  دـناد  یم  درادـن و  یعقاو  قوشعم  رادـید 
یگدـنز رد  ار  دوخ  یتحار  وا  درازآ . یم  ار  وا  نآ ، نفعت  يوب  هک  تسا  یبالجنم  نادـنز و  لثم  شیارب  اـیند  هک  دوش  یم  یعقاو  قوشعم 

هک دوش  ضرع  دیاب  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  لجع ا ...  ) نامز ماما  یتمالس  يارب  اعد  دروم  رد  اما  سب . دنیب و  یم  قوشعم  راوج  رد  يدبا و 
یم ار  یلیل  راـید  راوید  نونجم  دـنیوگ  یم  ًـالثم  دراد  تسود  مه  ار  بوبحم  نآ  تاـقلعتم  دوـش ، قرغ  يزیچ  تبحم  رد  هک  یقـشاع  ره 

تکربو ریخ  هلیـسو  نیمز و  يوررب  وا  تبحم  لاعتم و  دنوادخ  يالعا  لَثم  زین  مه  ماما  تشاد . یلیل  هب  هک  یتبحم  تدش  رطاخ  هب  دیـسوب 
، تسین لاعتم  يادخ  زج  یسک  هک  یعقاو  قوشعم  نآ  هب  دنک و  يریگتـسد  ار  ناگراچیب  ام  هک  تسا  رومأم  ادخ  فرط  زا  وا  تسا . نیمز 

هعیش ًاصوصخ  مدرم  يارب  وا  تسا . هتفای  یلجت  وا  رد  ادخ  هعـساو  تمحر  ( 1) تسا نابرهم  ردپ  دننام  هدمآ  هک  یتایاور  قبط  وا  دـناسرب .
اسب هچ  ( 2) هدمآ تایاور  رد  هک  روطنامه  اذلف  دناسرب . تیاده  یعقاو و  هار  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  وا  هفیظو  یعـس و  دنازوس و  یم  لد 
قارع رد  هک  یعیاقو  نیا  نآلا  دنک . یم  ناشیرپ  ار  وا  فیرـش  رطاخ  دزادنا و  یم  يدرد  جنر و  هب  ار  وا  ام  یتحاران  درد و  هصغ و  ای  هانگ 

رتزوسلد یسک  ایآ  تسا ، راد  هصغ  تسا و  هدرک  نوخ  ار  وا  لد  دهد ، یم  خر  رگید  مولظم  ياهتلم  زا  يرایسب  ناتـسناغفا و  نیطـسلف و  و 
دشکن و جنر  درد و  ردقنیا  مینک  اعد  هک  دشاب  نیا  شهجو  کی  دـیاش  وا ، یتمالـس  يارب  اعد  اذـلف  تفای !؟ ناوت  یم  ناهج  نیا  رد  وا  زا 

دشاب هتشاد  يدرد  لکـشم و  تسا  نکمم  رگید  ناماما  دننام  زین  وا  هک  دشاب  نیا  نآ  رگید  هجو  کی  دیاش  دشاب و  هتـشاد  رطاخ  یتمالس 
امـش بلطم  ود  ره  نیب  یتافانم  چـیه  دـینیب  یم  دـییامرفب  تقد  رگا  سپ  مینک . یم  اـعد  وا  روهظ  یتمالـس و  يارب  اذـلف  دوش  ضیرم  اـی  و 

مومذم تسپ و  ایند  رطاخ  هب  ایند  سپ  تسا . ترخآ  هعرزم  ایند  دندومرف :  هک  میراد  تیاور  رد  دش  رکذ  هک  اهنیا  رب  هوالع  درادن ، دوجو 
دروم امـش ، لاؤس  دروم  بلطم  نیا و  ام  هدـیقع  هب  هتبلا  تسین . مومذـم  دـبای و  یم  شزرا  میهد  رارق  ترخآ  همدـقم  ار  ایند  رگا  اما  تسا 
یعقاو نارکون  نازابرس و  زا  ار  ام  همه  لاعتم  دنوادخ  دسر . یم  رظن  هب  دیفم  رتشیب  نوچ  تسا  رتشیب  یهاگآ  قیقحت و  يارب  یبوخ  رایـسب 
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رگید بتک  و  مراکملا ، لایکم  بصانلا ، مازلا  تبرغ  رد  باتفآ  مراکملا ، لایکم  . 1 ذخآم :  عبانم و  اءاشنا ... دهدب  رارق  راوگرزب  نآ 

ناتدوخ تاجاح  ات  دیناوخب  زامن  تعکر  ود  ناشیا  تاجاح  يارب  ای  دـینک  اعد  جـع   ) نامز ماما  اقآ  تاجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  هک  ماهدـینش 
دنادن حالـص  دنوادخ  رگا  درادن ؟ ياهدیاف  ام  ياعد  سپ  دنکیم . هدروآرب  ار  ناشتجاح  ادخ  دننک  رت  بل  رگا  ناشیا  هک  نیا  هن  رگم  دوش  هدروآرب 

تجاح هک 

شسرپ

تاجاح ات  دـیناوخب  زامن  تعکر  ود  ناشیا  تاجاح  يارب  ای  دـینک  اعد  جـع   ) ناـمز ماـما  اـقآ  تاـجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  هک  ماهدـینش 
رگا درادـن ؟ ياهدـیاف  ام  ياعد  سپ  دـنکیم . هدروآرب  ار  ناشتجاح  ادـخ  دـننک  رت  بل  رگا  ناشیا  هک  نیا  هن  رگم  دوش  هدروآرب  ناتدوخ 
نیا هک  نیا  رگید  و  ریخ ؟ ای  دوشیم  باجتـسم  ام  ياعد  ایآ  مینک  اعد  مئاد  ام  دوش و  هدروآرب  ناشیا  تجاح  هک  دـنادن  حالـص  دـنوادخ 

؟ دراد نامدوخ  تاجاح  ندش  هدروآرب  هب  یطبر  هچ 

خساپ

تساوخ ناشیا  تساوخ  هدوب و  ادخ  هاگـشیپ  رد  نیمز  يور  دوجوم  نیرتبرقم  أدفلا  هل  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  مرهاوخ  يرآ  فلا ـ 
تروص هب  اهناسنا  ۀیقب  دـننام  ( 7  ) يدهم ترـضح  هک  تهج  نآ  زا  یلو  دیامرفیم ; تیانع  ادخ  دهاوخب  ادـخ  زا  هچره  ناشیا  تسادـخ 

مغ لیلد  هب  تسا  مزال  نیاربانب  دشابن ; ناما  رد  هنامز  ياهیراتفرگ  زا  زین  ناشیا  دراد  لامتحا  دـننکیم ، یگدـنز  نیمز  رد  يداع  درف  کی 
هدنکفا وترپ  ناشیانعر  تماق  رب  هک  نایعیش  یگدنز  ياهیراتفرگ  ای  هتفرگارف  شدج  تما  ياهتیـصعم  زا  ار  ترـضح  دوجو  هک  یهودنا  و 

ام اریز  دوشیم  اـم  دوخ  هجوتم  ( 7  ) نامز ماما  يارب  اـعد  مظعا  تعفنم  هک  تسناد  دـیاب  ب ـ  دومن . ریخ  ياـعد  كراـبم  دوجو  نآ  يارب 
يدونشخ و ماما  يدونشخ  میرادیم و  مالعا  ترضح  نآ  ینارون  تحاس  هب  ار  شیوخ  ندوب  هعیش  تدارا و  ضرع  برقت و  هلیـسو  نیدب 

هللاأش نا  دوب . دهاوخ  نیملسم  مالسا و  يارب  شیاشگ  جرف و  هجیتن  رد  یلاعت و  قح  تیاضر 

سرت یعون  دوجو ، نیا  اب  دناهدنمرش ، دنوادخ  هاگرد  رد  دناهداد و  ماجنا  نونک  ات  هک  يرایسب  ناهانگ  اب  هک  تسا  حرطم  شسرپ  نیا  ياهدع  يارب 
هچ غترضح  نآ  روهظ  زا  دعب  هّللاأش ـ  نا  دننادیم ـ  هک  نآ  نمض  دننکن ; اعد  غنامز  ماما  روهظ  يارب  ات  دوشیم  بجوم  هک  تسا  نانآ  لد  رد 

وخ

شسرپ

، دوجو نیا  اب  دناهدنمرـش ، دنوادخ  هاگرد  رد  دناهداد و  ماجنا  نونک  ات  هک  يرایـسب  ناهانگ  اب  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  ياهدع  يارب 
زا دـعب  هّللاأش ـ  نا  دـننادیم ـ  هک  نآ  نمـض  دـننکن ; اعد  غنامز  ماـما  روهظ  يارب  اـت  دوشیم  بجوم  هک  تسا  ناـنآ  لد  رد  سرت  یعون 

؟ دیهد خساپ  شسرپ  نیا  هب  تایاور  تایآ و  ساسا  رب  ًافطل  دش . دهاوخ  هچ  غترضح  نآ  روهظ 

خساپ
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هب نداد  ازج  يارب  غنامز  ماما  هدرک  رکف  دـنکیمن ، اـعد  غناـمز  ماـما  روهظ  يارب  تسا  هداد  ماـجنا  هک  یناـهانگ  ببـس  هب  هک  یـصخش 
هب یـسرباسح  اریز  تسا  تسردان  يرادـنپ  نیا  تشُک  دـهاوخ  ای  درک و  دـهاوخ  باذـع  مه  ارم  دـیایب ، رگا  سپ  دـیآیم ، ناراـکهانگ 

گرم اب  اریز  دـشاب ; هتـشاد  ساره  گرم  زا  دـیاب  راکهانگ ، صخـش  تسا و  تمایق  زور  صوصخم  ناراکهانگ  ندرک  تبوقع  ناـهانگ و 
دوخ لامعا  جـیاتن  هب  دوریم و  یهلا  لدـع  ۀـمکحم  هب  هانگ  زا  يرابهلوک  اب  دوشیم و  هاتوک  شناهانگ  ناربج  زا  ناـسنا  تسد  هک  تسا 
لاح ره  هب  دنکن ; هچ  دنک و  روهظ  غنامز  ماما  هچ  اریز  غنامز  ماما  روهظ  زا  هن  دسرتب  گرم   " زا دـیاب  راکهانگ  صخـش  سپ  دـسریم ;
بلط لاعتم  دنوادخ  زا  دنک و  هبوت  دیاب  راکهانگ  صخـش  سپ  دوب ; دهاوخ  وا  یتخبدـب  باذـع و  لوا  هدوب و  یماجرف  دـب  وا  يارب  گرم 

هدوب و ّلک  حلـصم  ناشیا  هکلب  دـیآیمن ، ناهانگ  یـسرباسح  يارب  غنامز  ماما  اـّما  درواـیب ; حـلاص  لاـمعا  يوس  هب  ور  هدرک  شـشخب 
دـسرب و نایناهج  ۀـمه  شوگ  هب  یمالـسا  فراعم  هک  يروط  هب  تسا  نآرق  مالـسا و  يایحا  یهلا و  لدـع  تموکح  داجیا  ناشیا  تلاسر 

صـصق  ;) َنِیثِر  َ َْولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًۀَّمغَأ  ْمُهَلَعْجَن  َو  ِضْر   ?َ ْالا ِیف  ْاوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدیُِرن  َو  : " دنکن تموکح  مدرم  رب  یملاظ  چیه 
نآ هصالخ  میهد "  رارق  نیمز  يور  نیثراو  نایاوشیپ و  ار  اهنآ  میـشخب و  تمعن  نیفعـضتسم  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  ام  ةدارا  ( 5
نیب زا  هاـنگ  ماـجنا  يارب  مدرم  ةدارا  هن  دوش و  یگدیـسر  دارفا  یـصخش  ناـهانگ  هب  تسا  رارق  هن  غيدـهم  ترـضح  روهظ  رـصع  رد  هک 

ۀلئـسم یلو  دنورگیم ; نآ  هب  دـنباییم و  ار  قح  هار  ناهج  مدرم  رتشیب  هچرگا  دنتـسه ، دازآ  نید  باختنا  رد  یّتح  مدرم  هکلب  دوریم ،
زا يرییغت  چـیه  نودـب  زین  مالـسا  ماـکحا  تسا و  نآ  یهلا  عوـن  زا  مه  نآ  تموـکح  کـی  ياراد  اـیند  هک  تـسا  نآ  ناـمز  نآ  رد  مـهم 

رشن ص 319 ، نارگید ج 4 ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ  هنوـمن  ریـسفت  ر.ك  .) دـش دـهاوخ  هضرع  هعماـج  هب  تیادـه  روـن  ۀمـشچرس 
 ( ۀیمالسالا بتکلاراد 

مینکیم اعد  غنامز  ماما  اقآ  یتمالس  يارب  ارچ 

شسرپ

مینکیم اعد  غنامز  ماما  اقآ  یتمالس  يارب  ارچ 

خساپ

اعد اب  ام  تسا و  تدارا  ّتبحم و  راهظا  یعون  ندرک  اعد  هک 1 . تسا  نیا  مینکیم  اعد  غرصع  یلو  ترضح  یتمالس  يارب  هک  نیا  تلع 
دوجو دوشیم و  بوسحم  ساپس  يرازگرکـش و  یعون  ندرک  اعد  میراذگیم 2 . صالخا  قبط  رد  ار  نامدوخ  ۀقالع  ترـضح  نآ  يارب 
تمعن هب  هّجوت  مینکیم و  هّجوت  وا  هب  ترـضح  نآ  هب  اعد  اب  نینچمه  تسا  هدومرف  تیانع  ام  هب  ادـخ  هک  تسا  یهلا  تمعن  نیرتهب  ماـما 

تافآ زا  ار  ترـضح  لاعتم  يادـخ  هک  دوش  روصت  تسا  نکمم  تسا  مزـال  ترـضح  يارب  اـعد  ساـسا  نیا  رب  تسا  رکـش  ماـسقا  زا  زین ،
، دـنکیم یگدـنز  اـیند  رد  ترـضح  نوچ  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسین  يزاـین  نداد  هقدـص  اـی  وا  یتمالـس  يارب  اـعد  و  درادیم ، ظوفحم 

ناشیا زا  تباـین  هب  درک و  اـعد  وا  يارب  دـیاب  رطاـخ  نیمه  هب  دوشیم و  ضراـع  وا  رب  اهیـضیرم و ... تلاـسک و  لـیبق  زا  یعیبط  ضراوع 
دوخ ندرک  اعد  . 3 قیاقش 1380 ). گرب  تاراشتنا  ص 420 ، یناهفصا ج 1 ، يوسوم  یقت  دمحم  دیس  مراکملا  لایکم  ر.ك  .) داد هقدص 

. دشابیم ّرثؤم  زین  ترضح  رتشیب  ّتیقفوم  رد  تسا  رثؤم  ام  يونعم  دشر  رد  هک  نآ  نمض  هک  دیآیم  باسح  هب  گرزب  یتدابع 

؟ دوشیم لوبق  دشابن ، بلق  میمص  زا  رگا  مینکیم  غنامز  ماما  يارب  هک  ییاعد 
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شسرپ

؟ دوشیم لوبق  دشابن ، بلق  میمص  زا  رگا  مینکیم  غنامز  ماما  يارب  هک  ییاعد 

خساپ

ییالوم زا  زاین  اپارـس  ریقف و  ياهدـنب  تساوخرد  يانعم  هب  اعد  اریز  دـشاب ، بلق  میمـص  زا  دـنکیم ، ییاعد  ره  ناسنا  هک  تسا  بوخ  هچ 
ییادخ تسا  یهیدب  ار " امش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  ( 60، رفاغ  ) مَُکل ْبِجَتْسَأ  َِّینوُعْدا   " تسا هداد  اعد  روتسد  هک  تسا  ینغ  میرک و 
يرهطم دیهـش  دش . دهاوخ  هدروآرب  میهاوخب  ار  دوخ  تجاح  بلق  میمـص  زا  رگا  هک  دیهاوخب  نم  زا  دـیراد  یتجاح  ره  دـنکیم  رما  هک 

ناسنا هک  تسا  نیا  لثم  دراد ، یلاع  رایـسب  تیناحور  کی  دنک ، یگنهآ  مه  نابز  اب  لد  درذـگب و  نابز  ۀـقلقل  ّدـح  زا  رگا  : " دـیامرفیم
نیا اعد  طیارـش  زا  یکی  : " دـیامرفیم سپـس  دـنکیم ". ساسحا  تقو  نآ  رد  ار  تیناـسنا  رهوگ  تفارـش  دـنیبیم ، رون  رد  قرغ  ار  دوخ 

هب دـهاوخیم ، هچ  نآ  ًاـعقاو  ددرگ ، نتـساوخ  رهظم  ناـسنا  دوجو  تاّرذ  ماـمت  دوش و  ادـیپ  ناـسنا  دوـجو  رد  بلط  نتـساوخ و  هک  تسا 
هتـشادن یگنهآمه  نابز  اب  ناسنا  لد  ات  یعقاو  ياعد  اعد و  ندناوخ  نیب  تسا  قرف  دـیآرد . ... تجاح  اعدتـسا و  جایتحا و  کی  تروص 

دیهـش راتفگ ، تسیب  .") دیآ دیدپ  جایتحا  ًاتقیقح  دوش ، ادـیپ  بلط  تساوخ و  ًاعقاو  ًاّدـج و  ناسنا  لد  رد  دـیاب  تسین  یعقاو  ياعد  دـشاب ،
،... دهع جرف  ياعد  دننام  موصعم  ناماما  زا  هدیسر  ياهاعد  هچ  غنامز  ماما  يارب  اعد  ماع )  یماهس  تسفا  تکرش  رشن  يرهطم ص 239 ،

زا رگا  تسا و  غنامز  ماما  هب  تبـسن  ناسنا  ۀقالع  قشع و  ةدـننک  نایب  مینکیم  ترـضح  نآ  جرف  لیجعت  يارب  یـسراف  هب  هک  ییاعد  ای  و 
: دومرف هرابنیا  ردقداـص  ماـما  میناوخب  اـعد  لـماک  هجوت  بلق و  روضح  اـب  هک  درک  یعـس  دـیاب  نکل  دراد ، رجا  دـشابن ، مه  بلق  میمص 

هدرک افو  زین  دراد  وا  دزن  رد  ادخ  هک  يدهع  هب  هک  یلاح  رد  دنک ، بلط  ادـخ  زا  ار  دوخ  تجاح  كاپ  یبلق  قداص و  ّتین  اب  یتقو  هدـنب  "

تباـجا ار  وا  ياـعد  دـنوادخ  دـیامنن ، بلط  تجاـح  صـالخا  اـب  لد و  هـت  زا  رگا  یلو  دـنکیم ، هدروآرب  ار  وا  تجاـح  دـنوادخ  دـشاب ،
ةرمث نیرتمهم  تسا و  نمؤم  حالس  اعد ، یمالسالا )  مالعالا  بتکم  رشن  ص 256 ، يرهش ج 3 ، ير  يدمحم  همکحلا  نازیم  .") دنکیمن
دراو ياهاعد  صوصخ  هب  دـنکیم ; مک  ایند  زا  ار  دوخ  یگتـسباو  و  دـنکیم ، ادـیپ  هجوت  ادـخ  هب  اعد  تقو  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  اـعد 

میشاب هتشاد  هّجوت  اهاعد  نآ  هب  رتشیب  هچ  ره  دیاب  تسا و  دعاص  نآرق  ۀلزنم  هب  ینیمخ  ماما  هدومرف  هب  هک  موصعم  ناماما  زا  هدش 

؟ تسیچ ترضح  نآ  یتمالس  يارب  ندرک  اعد  هفسلف  تسا  یمتح  نامز  ماما  ندمآ  هکنیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ تسیچ ترضح  نآ  یتمالس  يارب  ندرک  اعد  هفسلف  تسا  یمتح  نامز  ماما  ندمآ  هکنیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

لد رد  ماما  تبحم  دایدزا  تسا و  ناشیا  هب  ناناملـسم  تبحم  هقالع و  رگناشن  فلا ) دراد : رثا  نیدنچ  جـع ) ) نامز ماما  یتمالـس  يارب  اعد 
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لد رد  بیاغ  ماما  دای  نتـشادهگن  هدـنز  ببـس  ج )  تسا . ترـضح  اب  نامیپ  دـهع و  دـیدجت  راهظا  ب )  ددرگیم . نامیا  تیوقت  بجوم 
اعد هجیتن  رد  تسا . تخس  شیارب  ترضح  نآ  ندرزآ  املسم  تسا ، مهم  شیارب  شنامز  ماما  یتمالـس  هک  یـسک  د )  ددرگیم . نارظتنم 

تسا و رثؤم  رایسب  اعد  ه )  ددرگیم . ترضح  نآ  يدونـشخ  بجوم  هک  درادیماو  ییاهراک  ماجنا  رب  ار  ناسنا  ترـضح ، یتمالـس  يارب 
دوشیم نانمؤم  یگدنز  رد  شیاشگ  جرف و  زین  ترضح و  نآ  جرف  بجوم 

دناوت یم  يرگید  لیلد  رما  نیا  رکذت  ایآ  تسیچ و  جع )   ) نامز ماما  روهظ  يارب  اعد  روتسد  سپ  تسا ,  موتحم  روما  هب  طوبرم  ع )   ) همئا ملع  رگا 
؟ دشاب هتشاد 

شسرپ

يرگید لیلد  رما  نیا  رکذت  ایآ  تسیچ و  جع )   ) نامز ماما  روهظ  يارب  اعد  روتسد  سپ  تسا ,  موتحم  روما  هب  طوبرم  ع )   ) همئا ملع  رگا 
؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم 

خساپ

هب ملع  نانآ  هک  نیا  زا  امـش  روظنم  تسا . تیب  لـها  مولع  هب  طوبرم  یکی  فلا ) دوشیم : میـسقت  هناگادـج  لاءوس  ود  هب  دوخ  لاوس  نیا 
ياضق هب  مه  نانآ  ملع  عقاورد  دشاب . هتـشادن  تقباطم  تیعقاو  اب  نادنچ  دـسریم  رظن  هب  تسیننـشور و  ام  يارب  دـنرادن  موتحم  ریغ  روما 
شملع دشاب و  هتـساوخ  دنوادخ  هک  تسا  يدح  رد  نانآ  یهاگآ  نازیم  کیره  رد  هقلعم و  تاردـقم  هب  مه  دریگیمقلعت و  یهلا  یمتح 

یسک هب  (ص ) ربمایپهک هدش  لقن  يدراوم  رد  هکتسانیادنراد  یهاگآزین  یقیلعت  تاردقم  هب  هکنیارب  دهاش  دشاب . هداهن  ناشرایتخاردار 
زا یکی  موتحم  ياـضق  هب  ملعنیارباـنب  تسا . هداـتفا  ریخأـت  هب  يو  گرم  هقدـص  نداد  رثا  رب  یلو  دـناهداد  ینیعم  ناـمزرد  ار  وا  گرم  ربخ 

یمالـسا رکفت  ساسارب  تفگ : دیاب  هراب  نیا  رد  دراد  يرثا  هچ  جع )  ) نامز ماما  روهظ  يارب  اعد  هکنیا  ب )  تسا . نانآ  بیغ  ملع  بتارم 
نیا رب  راگدرورپتنس  تسین . يدام  للع  هب  رصحنم  للع  بابسا و  تسا و  یهلا  ضیف  نایرج  رد  مهم  رایسب  للع  بابسا و  زا  یکیدوخ  اعد 

شراب ندش  رتعیرس  ای  رتهب  ببسو  هلعلاءزج  ار  اعد  زین  یضعب  رد  دهدب و  ناسنا  هب  اعد  قیرط  زاارصحنمارروما  زا  یـضعب  هک  هتفرگ  قلعت 
رتهب طیارش  داجیا  نآ و  نامز  تیفیک و  رد  ناگدنبیاهاعد  اما  تسا . یمتح  یعطق و  ترـضح  روهظ  لصا  نیاربانب  دنک . یهلا  ضیف  ناراب 

J .} دراد يرثؤم  رایسب  شقن  روهظ  رتعیرس  و 

هب ار  دـب  ياهناسنا  دریگ و  یم  ار  نامولظم  ماقتنا  ناشیا  ترـضح  نآ  روهظ  تروص  رد  مناد  یم  ییاجنآ  زا  یلو  مراد  تسود  ار  نامز  ماـما  نم 
؟ مسرت یم  ناشیا  روهظ  زا  لیلد  نیمه  هب  مشاب  اهناسنا  نآ  ءزج  مسرت  یم  متسین  هاگآ  دوخ  تیعضو  زا  نم  نوچ  دناسر و  یم  ناشلامعا  يازس 

شسرپ

دب ياهناسنا  دریگ و  یم  ار  نامولظم  ماقتنا  ناشیا  ترـضح  نآ  روهظ  تروص  رد  مناد  یم  ییاجنآ  زا  یلو  مراد  تسود  ار  نامز  ماما  نم 
ناشیا روهظ  زا  لیلد  نیمه  هب  مشاب  اهناسنا  نآ  ءزج  مسرت  یم  متسین  هاگآ  دوخ  تیعضو  زا  نم  نوچ  دناسر و  یم  ناشلامعا  يازـس  هب  ار 

؟ مسرت یم 
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خساپ

ماـما ماـیق  هفـسلف  هب  تبـسن  حیحـص  شنیب  تفرعم و  اـم  رگا  تسوزرآ  مناـبات  عشعـشم  هرهچ  ناـک  ربا  یمد ز  نورب آ  نـسح ، باـتفآ  يا 
روهظ (ع ) ماما هک  ینامز  تسا ، هدـش  لقن  رایـسب  ثیداحا  رد  تسا . وا  دوجو  هنـشت  ناـهج  هک  درب  میهاوخ  یپ  مینک ، ادـیپ  جـع ) ) يدـهم

هک يا  هنـشت  نیمز  نوچ  ناسنا ، ات  هتفرگ  تابن  دامج و  زا  داد . دـنهاوخ  زورب  ار  دوخ  ییاهن  یناهن و  ياهدادعتـسا  تادوجوم  همه  دـنک ،
( جـع ) رـصع ماما  كرابم  دوجو  دـنهد . یم  ناشن  ار  دوخ  یعقاو  ياهدادعتـسا  دـنوش و  یم  ناـشوج  دـنک ، یم  بذـج  دوخ  رد  ار  ناراـب 

تسا لصاح  یب  نیمز  نوچ  هک  ار  ییاه  هنیمز  دزاس و  یم  افوکش  شناد  زا  رپ  يا  هنیجنگ  دننام  هب  هدنام  وا  زا  يرهاظ  طقف  هک  ار  یناسنا 
تفاتش دنهاوخ  شلابقتسا  هب  اهرهوگ ، اهرویز و  اب  شمدق ، تکرب  هب  هدرـشف  تعیبط  اه و  هوک  اه ، نیمز  یتح  دنک ؛ یم  روراب  زبس و  رس 
تحت ار  اه  تموکح  ریاس  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  ملاع  جع ) ) نامز ماما  تموکح  دمآ . دهاوخ  رد  ناشیا  تمدـخ  هب  یعیبط  ياوق  مامت  و 

انب یتموکح  تشگ . دهاوخ  يراج  نیمز  هصرع  رب  یهالا  نوناق  دـش و  دـهاوخ  هدـیچرب  اهزرم  اهراصح و  دروآ . دـهاوخ  رد  دوخ  هطلس 
لقع و یتیبرت ، یحالصا و  مدق  نیلوا  رد  لماکت  میظع  رادمچرپ  دیامن . یم  خر  ناهج  رد  نآ  ياه  هبنج  همه  رد  لماکت  هک  درک  دهاوخ 
تنس و دیدجت  لقع ، لماکت  یهاگآ ، ملع و  شرتسگ  نارود  جع ) ) يدهم روهظ  نارود  هک  يروط  تخاس ؛ دهاوخ  لماک  ار  مدرم  شناد 
ج 7، ادـهلا ، تابثا  یلماع ، رح  ص 352 و 349 -  ج 53 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، همالع   ) دوب دـهاوخ  هبناج  همه  يرکف  يزاسون  باتک و 
اه يرظن  گنت  اه و  ینیب  هتوک  مامت  دـیآ و  یم  رد  تکرح  هب  لامک  ریـسم  رد  اـهزغم  جـع ) ) يدـهم تیادـه  داـشرا و  وترپ  رد  ص 83 .)

ددرگ یم  فرطرب  تسا ، یعامتجا  زیمآ  تنوشخ  ياهدروخرب  اـهداضت و  اـه و  محازت  زا  يرایـسب  همـشچرس  هک  هاـتوک  تسپ و  راـکفاو 
هیلک وا  تسا ، دادیب  لهج و  رفک و  ملظ و  زا  تیرشب  هدنهد  تاجن  يدهم  ترضح  ص 53 .) ج 4 ، يدهملا ، ثیداحا  هعوسوم  یناروک ، )
ادخ نوناق  اهنت  اج  همه  رد  دنکفا و  دـهاوخ  نینط  نیمز  هصرع  رب  نادـحوم  يادـن  دروآ و  دـهاوخ  درگ  دـیحوت  مچرپ  ریز  ار  ملاع  مدرم 
یم یحو  ياه  مایپ  تفایرد  راتـساوخ  شدوجو ، نمی  هب  هتفکـش  ياه  لد  ددرگ و  یم  ینطاـب  يرما  مالـسا  شریذـپ  دـش و  دـهاوخ  ارجا 

شوغآ تمحر ؛ تسا و  ریخ  ام  بیصن  هرهب و  میب !؟ ياج  هچ  شخب ، ترـسم  ربخ  همه  نیا  اب  هدژم و  همه  نیا  اب  نونکا  زیزع ! يا  ددرگ .
ریغ يارب  میب  تشهد و  دور  یم  منامـسآ  رب  نیمز  زا  دایرف  بوشآـک و  نینزاـن  راذـعلگ  يا  نیـشن  ممـشچ  رب  يآ و  زاـب  هک : دوشگ  دـیاب 

ات هک  نانآ  اریخ ؛ اهنامیا  یف  تبـسک  وا  لبق  نم  تنما  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  ـال  موی  اـهیف  بیر  ـال  قح  مکتعجر  نا  و  . » تسا ناـنمؤم 
حیتافم «) دنترـضح رهق  مشخ و  لومـشم  دـندادن ، ماجنا  دوخ  نامیا  ببـس  هب  يریخ  لمع  ای  دـندرواین و  ناـمیا  راوگرزب  نآ  روهظ  ناـمز 

رد لمأت  اب  ار  سی » لآ   » ترایز ناهاگماش  ار و  دـهع »  » ياعد اه  حبـص  شیاشگ . دـنناما و  رد  مدرم  هیقب  یلو  سی ) لآ  تراـیز  ناـنجلا ،
هدیچ امش  يارب  جع ) ) يدهملا نسحلا  نب  تجح  ترـضح  نانخـس  راسغاب  زا  یلگ  يراودیما ، یمرگلد و  يارب  دیناوخب . میهافم  یناعم و 

ام ینامسآ ) فادها   ) زاو دیزاس  هشیپ  ادخ  ياورپ  سپ  : » دیناسر هرهب  نآ  زا  ار  نیریاس  مه  دیوش و  نیگآ  رطع  شمالک  زا  دوخ  مه  میا ؛
«. میشخب تاجن  دیراد  رارق  نآ  هاگترپ  هبل  رد  کنیا  امش  تسا و  هدروآ  ور  ناتیوس  هب  هک  يا  هنتف  زا  ار  امش  ات  دینک  ینابیتشپ 

 . ناشیا يارب  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ار  تفص  شش  نیا  ارچ  هک  دیهد  حیضوت  دینک و  ریسفت  ار  کیلول ) نک  مهللا   ) رصع یلو  ترضح  یتمالس  يارب  اعد 

شسرپ

میهاوخ یم  ادخ  زا  ار  تفص  شش  نیا  ارچ  هک  دیهد  حیضوت  دینک و  ریسفت  ار  کیلول ) نک  مهللا   ) رصع یلو  ترضح  یتمالس  يارب  اعد 
 . ناشیا يارب 
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خساپ

ثیح ره  زا  اــعد  ص 223 ) ظـفاح ، ناوـید   ) شراد تمالـس  هب  ایادـخ  تسه  اـجک  ره  تـسوا  هرمه  لد  هلفاـق  دـص  هـک  هدرک  رفـس  نآ 
رگا تسا . ناشیا  هب  ناناملسم  تبحم  هقالع و  رگناشن  - 1 هلمج : زا  دراد  یناوارف  تاکرب  راثآ و  جع ) ) نامز ماما  یتمالس  يارب  اصوصخم 

بجوم جع ) ) نامز ماما  قح  رد  ندرک  اعد  لاح  نیع  رد  تسا ، لامعا  یلوبق  طرش  نامیا و  زا  یشخب  ع)  ) نیموصعم همئا  مامت  یتسود  هچ 
تسا و ترـضح  نآ  اب  نامیپ  دهع و  دـیدجت  راهظا  - 2 ددرگ . یم  ناـمیا  تیوقت  بجوم  هجیتن  رد  لد و  رد  ترـضح  نآ  تبحم  داـیدزا 
ناج و راثن  اب  وا  ندناسر  يرای  و  (ع ) ماما رما  تعاطا  رب  یبلق  میمـصت  يروحم و  تعیرـش  يراد و  نید  ار  ترـضح  نآ  اب  نامیپ  ياوتحم 
ره رد  ای  زور و  ره  رد  ای  هناگجنپ ، ضیارف  زا  زامن  ره  زا  دـعب  هک  تسا  يراک  (ع ) ترـضح نآ  اب  تعیب  دـیدجت  دـهد . یم  لیکـشت  لاـم 

هدـناوخ تسا  جـع ) ) رـصع ماما  كرابم  دوجو  هب  طوبرم  هک  ییاهاعد  حبـص  زامن  زا  دـعب  زور  ره  تسا . بحتـسم  دوش  یم  ماـجنا  هعمج 
، ناـنجلا حـیتافم  « ) دـهع ياـعد   » زین و  نینمؤملا »... عیمج  نع  هیلع  هللا  تاولـص  ناـمزلا  بحاـص  يـالوم  غلب  مهللا   » فیرـش ياـعد  دوش .
( جع ) نامز ماما  دای  ددرگ . یم  نارظتنم  لد  رد  بیاغ  ماما  دای  نتشاد  هگن  هدنز  ببس  - 3 تسا . نخس  نیا  يارب  يدهاش  ص891 و 892 )

هدـمع لـیالد  زا  یکی  ماـما  هرطاـخ  داـی و  زا  تلفغ  سکعرب  دـنز و  یم  هناوج  اـهلد  رد  ار  یقـالخا  لوصا  نید و  ياـه  شزرا  هب  هجوـت 
لد لد  رب  الب  گندـخ  دنیـشن  لـفاغ  هظحل  کـی  هک  رگ  تلد  تسا . ناملـسم  عماوج  رد  یناـسناو  یهلا  ياـه  شزرا  یتسـس  یگدرمژپ و 

یتمالس يارب  اعد  هجیتن  رد  تسا  تخس  شیارب  ترضح  نآ  ندرزآ  املسم  تسا ، مهم  شیارب  شنامز  ماما  یتمالس  هک  یـسک  دنیشن 4 -
یهلا ناوضر  ماقم  هب  ندیسر  ببـس  هجیتن  رد  ترـضح و  نآ  يدونـشخ  بجوم  هک  دراد  یماو  ییاهراک  ماجنا  رب  ار  ناسنا  ترـضح ، نآ 
برق بجوم  - 6 دوش . یم  نانمؤم  یگدـنز  رد  شیاـشگ  جرف و  زین  ترـضح و  نآ  جرف  بجوم  تسا و  رثؤم  رایـسب  اـعد  - 5 ددرگ . یم 

نیا دینک  هجوت  ام  هب  دنوادخ و  هب  ام  هلیسو  هب  دیتساوخ  هاگره  : » دنیامرف یم  سی  لآ  ترایز  صوصخ  رد  جع )  ) يدهم ماما  تسا . یهلا 
ییاوتحم فلتخم ، تاـهج  زا  هک  تراـیز  نیا  ص 863 .) نانجلا ، حـیتافم  « ) دـیناوخب تسا  هدـش  ءاشنا  دـنوادخ  بناج  زا  هک  ار  تراـیز 

ياعد اهتنا ، ات  ادتبا  زا  دوش ، یم  ادا  ترایز  نیا  رد  هک  ییاه  مالـس  هلمج  زا  تسا . هتفرگ  رارق  شرافـس  دیکأت و  دروم  رایـسب  دراد  قیمع 
حبـصت و نیح  کیلع  مالـسلا  هقح ... رـصان  هللا و  هفیلخ  ای  کیلع  مالـسلا  . » تسا جـع ) ) نامز ماما  يزورهب  یتسردـنت و  یتمالـس و  يارب 

يرای ادخ و  نیشناج  يا  وت  رب  مالـس  مالـسلا ؛ ... عماوجب  کیلع  مالـسلا  یلجت ...  اذا  راهنلا  یـشغی و  اذا  لیلا  یف  کیلع  مالـسلا  یـسمت ،
، زور رد  دریگارف و  ار  اج  همه  هک  بش  رد  وت  رب  یهلا  تیهت  دورد و  ینک ، ماش  دادـماب و  هک  یماگنه  وت  رب  مالـس  دورد و  قح ... هدـننک 

زین ترایز  نیا  زا  دـعب  ياـعد  رد  هبناـج .»... همه  يدورد  وت  رب  دورد  ماـش ،...) حبـص و  ره  رد  وت  رب  مالـس  ینعی   ) دـهد رون  هک  یتقو  رد 
دوخ قلخ  همه  رش  زا  یـشکرس و  زواجتم و  ره  رـش  زا  ار  جع )) ) نامز ماما   ) وا ایادخ  مینک : یم  ضرع  هلمج  زا  تسا . هتفهن  يدنلب  یناعم 

وا هب  يدنزگ  بیسآ و  هک  نیا  زا  نک و  يرادهگن  ظفح و  پچ ، فرط  زا  رس و  تشپ  زا  و  ور ، شیپ  زا  هیموی ، ثداوح  زا  ار  وا  هد و  هانپ 
مهللا ! » امن رادیدپ  ار  داد  لدـع و  شکرابم  تسد  هب  امن و  ظفح  ار  تلوسر  نادـناخ  تلوسر و  وا ، صوصخ  رد  نک و  يریگولج  دـسرب 

نا نم  هعنما  هسرحا و  هلامش و  نع  هنیمی و  نع  هقلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  هظفحا  کقلخ و  عیمج  رش  نم  غاط و  غاب و  لک  رـش  نم  هذعا 
يارب ندرک  اعد  هک  میوش  روآدای  تسا  مزال  نخـس  نایاپ  رد  لدـعلا ... هب  رهظاو  کلوسر  لآ  کـلوسر و  هیف  ظـفحاو  ءوسب  هیلا  لـصوی 

دنک و تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  هک  ره  و  . » تسا (ص ) مرکا ربمایپ  تیب  لها  زین  دـنوادخ و  رما  زا  تعاطا  ترـضح ، نآ  جرف  یتمالس و 
هدعو قبط  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  هتکن  نیرخآ  هیآ 52 .) رون ، « ) دیسر دهاوخ  تداعس  زوف و  هب  یـسک  نینچ  دشاب  راکزیهرپ  سرتادخ و 

ردو دنتسه  رـشب  هرخالاب  یلو  دنروآرد  زازتها  هب  ناهج  همه  رد  ار  لدع  دیحوت و  مچرپ  هک  ینامز  ات  دنتـسه  یقاب  هدنز و  ترـضح  یهلا 
يارب ام  ياعد  رظن  نیا  زا  دندرگ و  تلاسک  راچد  دـنوش و  ضیرم  تسا  نکمم  ترـضح  الثم  یعیبط . ياهالب  ینامـسج و  تافآ  ضرعم 
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تماما فدص  رد  نیرخآ  دوجو و  ملاع  زیزع  نآ  دوجو  یتمالس  رد  کش  نودب  ثداوح  تافآ و  نیا  زا  ناشیا  ظفح  ترضح و  یتمالس 
فیاظو هلمج  زا  هک  دـشابیم  جـع ) ) نامز ماما  اقآ  یتمالـس  ظفح و  يارب  اعد  جرف ، ياـعد  یلک  نومـضم  تسا . دـیفم  رثؤم و  تیـالو  و 

هب یلو   ) دشاب راوگرزب  نآ  یلو  هک  میهاوخیم  دـنوادخ  زا  اعد  نیا  رد  ام  تسا . رورـس  نآ  نینزان  دوجو  يارب  اعد  تبیغ  نامز  رد  هعیش 
مامت رب  دـنوادخ  هک  یماـع  تیـالو  مینکیم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  يارب  اـعد  نیا  رد  هک  یتیـالو  تسا .) تسرپرـس  ینعم 

ناـنمؤم یلو  دـنوادخ  اوـنمآ  نیذـلا  یلو  هللا  تسا  هدـمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  دـشابیم  هصاـخ  تیـالو  هـکلب  دـشابیمن ، دراد  تادوـجوم 
صوصخم هک  شدوخ  هصاـخ  تیـالو  تحت  رد  ار  ترـضح  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اـعد  نیا  رد  اـم  تساوـخرد  نیارباـنب  . M} تسا

ینعم هب  دئاق  دشاب . ترـضح  نآ  يارب  دئاق  و  اهيدب . عیمج  زا  دشاب  ترـضح  نآ  رادهگن  ظفاح و  دـهدب و  رارق  تسا  شهاگرد  نابرقم 
هب دـشاب  ترـضح  نآ  يامنهار  لـیلد و  دـهد و  رارق  شدوخ  تماـعز  تداـیق و  تحت  ار  ترـضح  نآ  دـنوادخ  ینعی  تساوشیپ . ربهر و 
رد دـشاب . سدـقلاحور  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  دـییأت  نامه  دـناوتیم  ار  شدوخ  ءایلوا  ءایبنا و  دـنوادخ  ییامنهار  تلالد و  اهیبوخ  یماـمت 

شدوخ هصاخ  تیامح  تسارح و  تحت  ار  ترضح  نآ  دشاب و  ترـضح  نآ  نابهگن  ینعی  نیع  هک  میهاوخیم  دنوادخ  زا  اعد  نیا  همادا 
ار ترـضح  نآ  تیالو  تبغر  لیم و  اب  مدرم  هک  دـنک  رقتـسم  نیمز  رد  ياهنوگ  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  نیا  ات  دـنک  ظفح  يدـنزگ  ره  زا 
ظفح و يارب  اعد  جرف ، ياعد  یلک  نومـضم  دـنک . یناگدـنز  دـنک و  تموکح  مدرم  رب  هنوگنیدـب  ترـضح  لاس  ناـیلاس  دـننک و  لوبق 
زا اعد  نیا  رد  ام  تسا . رورس  نآ  نینزان  دوجو  يارب  اعد  تبیغ  نامز  رد  هعیش  فیاظو  هلمج  زا  هک  دشابیم  جع ) ) نامز ماما  اقآ  یتمالس 

دنوادـخ زا  ترـضح  نآ  يارب  اعد  نیا  رد  هک  یتیالو  تسا .) تسرپرـس  ینعم  هب  یلو   ) دـشاب راوگرزب  نآ  یلو  هک  میهاوخیم  دـنوادخ 
هدمآ هفیرـش  هیآ  رد  هک  دشابیم  هصاخ  تیالو  هکلب  دـشابیمن ، دراد  تادوجوم  مامت  رب  دـنوادخ  هک  یماع  تیالو  مینکیم  تساوخرد 

رد ار  ترـضح  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اعد  نیا  رد  ام  تساوخرد  نیاربانب  . M} تسا نانمؤم  یلو  دنوادخ  اونمآ  نیذـلا  یلو  هللا  تسا 
و اهيدب . عیمج  زا  دشاب  ترـضح  نآ  رادهگن  ظفاح و  دهدب و  رارق  تسا  شهاگرد  نابرقم  صوصخم  هک  شدوخ  هصاخ  تیالو  تحت 
دهد و رارق  شدوخ  تماعز  تدایق و  تحت  ار  ترـضح  نآ  دنوادخ  ینعی  تساوشیپ . ربهر و  ینعم  هب  دئاق  دشاب . ترـضح  نآ  يارب  دئاق 

دنوادخ دییأت  نامه  دناوتیم  ار  شدوخ  ءایلوا  ءایبنا و  دنوادخ  ییامنهار  تلالد و  اهیبوخ  یمامت  هب  دشاب  ترضح  نآ  يامنهار  لیلد و 
تحت ار  ترـضح  نآ  دشاب و  ترـضح  نآ  نابهگن  ینعی  نیع  هک  میهاوخیم  دنوادخ  زا  اعد  نیا  همادا  رد  دشاب . سدـقلاحور  هب  ار  نانآ 

لیم و اب  مدرم  هک  دنک  رقتسم  نیمز  رد  ياهنوگ  هب  ار  ترضح  نآ  هک  نیا  ات  دنک  ظفح  يدنزگ  ره  زا  شدوخ  هصاخ  تیامح  تسارح و 
. دنک یناگدنز  دنک و  تموکح  مدرم  رب  هنوگنیدب  ترضح  لاس  نایلاس  دننک و  لوبق  ار  ترضح  نآ  تیالو  تبغر 

؟ دراد یمکح  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  یتمالس  تهج  هب  نداد  هقدص 

شسرپ

؟ دراد یمکح  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  یتمالس  تهج  هب  نداد  هقدص 

خساپ

هبو ع )  ) نامز ماما  فرط  زا  ناسنا  رگا  و  دـنک . رود  ناسنا  زا  ار  اهالب  دـناوتیمو  تسا  يرایـسب  باوثو  شزرا  ياراد  نداد  هقدـص  لـصا 
نآ نمؤم ، هب  هیده  اریز  دراد ؛ ریثأت  ناسنا  يارب  ترضح . يارب  مهو  تسا  رثؤم  ناسنا  يارب  مه  دهد ، هقدص  ع )  ) ترـضح نآ  زا  تلاکو 

زا 1779تیودهم هحفص 964 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ربو دهد  يرتشیب  تاکرب  وا  هب  دنوادخ  هک  دوشیم  بجوم  اریز  دراد ؛ ریثأت  زین  ترـضح  يارب  دراد . باوث  نیمز  يور  نمؤم  نیرتالاب  مه 
لاعتم دـنوادخ  اریز  ددرگیم ، ترـضح  دوجو  زا  الب  عفد  بجوم  زینو  درادـن . يرـصحو  ّدـح  دـنوادخ  تاـیانع  اریز  دـیازفیب ، شتاـیانع 

ار باوج  نیمه  زین  ع )  ) نامز ماما  یتمالس  يارب  اعد  دروم  رد  دیامنیم . ظفح  تسا  نداد  هقدص  هلمج  نآ  زا  هک  ییاههار  زا  ار  ترضح 
. داد میهاوخ 

؟ تسا بحتسم  ترضح  هرابرد  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  رصع  رد  ییاهاعد  هچ 

شسرپ

؟ تسا بحتسم  ترضح  هرابرد  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  رصع  رد  ییاهاعد  هچ 

خساپ

 . یقرواپ (.} ع  ) قداص ماما  زا  ییاعد   - 1 دومن : هراشا  راوتسرهف  اهنآ  زا  یخرب  هب  ناوتیم  هک  تسا ، رایسب  ع )  ) نامز ماما  هرابرد  هیعدا 
ح ص 148 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  .} قیرغ ياـعد   - 2 یقرواپ } ح 70 . ص 146 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 342 ؛  نیدلا ، لامک 

ياعد  - 5 یقرواپ } ص 61 . ج 86 ، نامه ، یقرواپ .  .} ریغص دهع  ياعد   - 4 ناضمر . هام  رد  هضیرف  ره  زا  دعب  ياعد   - 3 یقرواپ } . 23
زامن زا  دـعب  اعد   - 7 یقرواپ } ص 13 . نامه ، یقرواپ .  .} رهظ زاـمن  زا  دـعب  اـعد   - 6 یقرواپ } ص 82 . نیمالا ، دـلبلا  یقرواپ .  .} دـهع

ص 166. ناـنجلا ، حـیتافم  یقرواـپ .  .} نابعـش همین  بش  ياـعد   - 8 یقرواـپ } ح 18 . ص 187 ، ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  .} رـصع
{ یقرواپ

؟ تسا هدش  مالسلاهیلعنامز  ماما  يارب  اعد  شرافس  ییاهناکم  هچ  رد 

شسرپ

؟ تسا هدش  مالسلاهیلعنامز  ماما  يارب  اعد  شرافس  ییاهناکم  هچ  رد 

خساپ

دجسم  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا ، هدـش  ع )  ) نامز ماما  يارب  اعد  تهج  هب  صاخ  شرافـس  سدـقم  ياهناکم  زا  یخرب  رد  تایاور  قباـطم 
دجسم هفوک ، دجسم  لیبق  زا  ترـضح  هب  بوسنم  تاماقم   - 3 سدقم . بادرس   - 2 یقرواپ } ص 440 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  .} مارحلا

مرح  - 5 یقرواپ } ح 17 . ص 230 ، تارایزلا ، لماک  یقرواـپ .  (.} ع  ) نیـسح ماـما  مرح   - 4 نارکمج . دجسمو  هعصعص  دجـسم  هلهس ،
ص 313. ناـمه ، یقرواـپ .  .} ارماـس رد  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نییرکــسع مرح   - 6 یقرواـپ } ص 331 . ناـمه ، یقرواـپ .  (.} ع  ) اـضر ماـما 

داز یقرواپ .  .} فوقو لحم  رد  تاـفرع   - 8 یقرواپ } ص 315 . نامه ، یقرواـپ .  .} مومع روط  هب  ناـماما  زا  کـیره  مرح   - 7 یقرواپ }
{ یقرواپ داعملا .
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؟ دراد تافانم  روهظ  رد  هلجع  زا  یهن  اب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  يارب  اعد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد تافانم  روهظ  رد  هلجع  زا  یهن  اب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  يارب  اعد  ایآ 

خساپ

ندرک هلجع  زا  رگید  تاـیاور  یخرب  ردو  تسا  هدـش  هراـشا  ع )  ) يدـهم ترـضح  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  هلأـسم  هـب  ناوارف  تاـیاور  رد 
تایاور هتـسد  ود  نیا  نیب  ایآ  دندش ". كاله  دـندرک  هلجع  هک  یناسک  " " ؛ نولجعتـسملا کله  : " هلمج زا  تسا . هدـش  یهن  لاجعتـساو 

دیهمت نودـب  ترـضح  جرف  رب  داـیز  رارـصا  روهظ ، رد  لاجعتـسا  ًـالوا : اریز : ریخ ؛ مییوگیم : باوـج  رد  دراد ؟ دوـجو  یفاـنتو  فـالتخا 
رد جرف  لیجعت  يارب  اعد  سفن  ًایناث : تسا . طورـشو  تامدقم  دیهمت  اب  ترـضح ، روهظ  يارب  اعد  یلو  تساههنیمزو ، طیارـشو  تامدقم 

هتـشاد ییازـس  هب  ریثأت  روهظ  عیرـست  رد  همات  تلع  ءزج  هلزنم  هب  دناوتیم  اعد  دوخ  هک  انعم  نیا  هب  دراد ، ییازـس  هب  ریثأت  ترـضح  روهظ 
. دشاب

تـسود لد  هت  زا  روطچدشاب  هناصلاخ  لماک و  هدیقع  اب  هک  مینک  اعد  روطچ  دینک  اعد  جـع ) نامز (  ماما  اقآ  جرف  يارب  دـنیوگ  یم  الومعم  - 1.
؟  دنک روهظ  مالسلا )  هیلع   ) نامز ماما  اقآ  هک  میشاب  هتشاد 

شسرپ

لد هت  زا  روطچدشاب  هناصلاخ  لماک و  هدـیقع  اب  هک  مینک  اعد  روطچ  دـینک  اعد  جـع ) نامز (  ماما  اقآ  جرف  يارب  دـنیوگ  یم  الومعم  - 1.
؟  دنک روهظ  مالسلا )  هیلع   ) نامز ماما  اقآ  هک  میشاب  هتشاد  تسود 

خساپ

جرف و یگدـنز  رد  شیوزرآ  نیرتـالاب  دربـیم  رـس  هب  فیرـشلا ) جرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع ( یلو  ترـضح  روهظ  راـظتنا  رد  هک  یـسک 
ماما هب  تبیغ  ناـمزرد  هک  تسا  ییاـهیتحاران  ياهیتخـس و   ، دـنک یم  تحاراـن  ار  وا  هک  يزیچ  نیرتشیب  تسا و  رظتنم  ماـما  نآ  شیاـشگ 
نیا يارب  دـیامن و  شالت  ترـضح  نآ  يایالب  اهیتخـس و  اه و  هصق  مغ و  عفر  يارب  هک  دـناد  یم  دوخ  هفیظو  نیاربانب  دـسر . یم  شناـمز 
طقف دـیابن  جرف  لیجعت  يارب  ، دوخ ياعد  رد  ام  سپ  دـنکیمن . یهاـتوک  نآ  ماـجنا  هب  تبـسن  دـیآ  یم  رب  شتـسد  زا  هک  يراـکره  ، روظنم

هیلع ) نامز ماما  دوخ  جرف  نتـساوخ  دیاب  ام  دـصق  هکلب ، مینک  اعد  دوخ  يارب  عقاو  رد  میـشاب و  هتـشاد  رظن  دـم  ار  دوخ  شیاشگ  یتحار و 
نیا هدـننک  اعد  يارب  لیجعت  رد  اعد  هدـیاف  نیرتمهم  اما  دـش . دـهاوخ  لصاح  شیاشگ  زین  نانمؤم  همه  يارب  وا  جرف  اـب  هتبلا  هک   ( مالـسلا

هب داقتعا  نک » رود  هکنیا « دـنک .  یم  ظفح  تبیغ  نامز  رد  شنید  یهابت  زا  ار  وا  دـشاب  ناشیا  تماما  هب  هک  داقتعا  يور  زا  رگا  هک  تسا 
یب رطخزا  تبیغ  نامز  رد  ار  یـسک  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  تسا و  یهلا  قیفوت  نوهرم  لیجعت  يارب  اعد  تماما و 
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یم دنریگن  رارق  یهلا  تیانع  فطل و  نیا  لومشم  هک  یناسک  دنک و  یم  رـصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هب  قفوم  ار  وا  دنک  ظفح  ینید 
ادخ رگا  اریز ؛ دومن  دامتعا  دوخ  رب  دیابن  درک و  قیفوت  تیاده و  بلط  دـنوادخ  زا  دـیاب  سپ  دـنتفا . یم  رود  میقتـسم  طارـصزا  دـنزغل و 

كرت یقالخا و  لئاضف  بسک  یصاعم و  يرود  اب  دهد .  یم  تسد  زا  مه  ار  تاجن  هلیـسو  اهنت  نیمه  دنک  اهر  شدوخ  لاح  هب  ار  ناسنا 
نامتسد زا  يراک  ره  هکنیا  دنک و  یم  نامبیصن  ار  صالخا  اب  اعد  قیفوت  دنوادخ  هللا  ءاشنا  نداد ) ماجنا  بوخ  ار  تابجاو  هلیذر (  تافص 

تـسد ام  هب  يونعم  لاح  میراد و  يرتشیب  شمارآ  یحور  ظاحلزا  تقو  ره  مینکن  توکـس  دسافم  هب  تبـسن  مینکن ، یهاتوک  دـیآ  یم  رب 
يرای ار  ادـخ  رگا   » میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  دـنک  یم  يرای  ار  دوخ  هدـننک  يرای  دـنوادخ   ، مینک اعد  رد  رارکت  هکنیا  مینک و  اـعد  داد 
هلیـسو تقیقح  رد  اعد  دنک ».  یم  يرای  ار  دوخ  هدننک  يرای  اعطق  ادخ  دراد و  یم  مدـق  تباث  ار  امـش  دـنک و  یم  يرای  ار  امـش  وا  دـینک 

دهع ياعد  لثم  هدراو  ياهاعد  زا  -1 دوش .  تقد  اعد  رد  هتکن  ود  دنتـسه و  ادخ  ناگدنب و  نیب  ضیف  هطـساو  ماما  تسا و  ناگدنب  برقت 
هللا بیبح  رتکد  باتفآ ،  يامیس  -1 عبانم :  تسا .  بداو  تبحم  راهظا  هکنیا  نمـض  ترـضح  يارب  اعد  - 2 دوش .  هدافتـسا  حیتافم  باتک 

یمشاه ینب  دمحم  ع ،) رصع (  ماما  تفرعم  این 3 - يولوم  داوج  دمحم  رصع ، ماما  تخانش  يرهاط 2 -

؟ دینک یم  هیجوت  ار  هدش  دراو  جع )  ) رصع یلو  روهظ  رد  لیجعت  دروم  رد  هک  هیعدا  تایاور و  هنوگچ  لحن  هروس  کی  هیآ  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دینک یم  هیجوت  ار  هدش  دراو  جع )  ) رصع یلو  روهظ  رد  لیجعت  دروم  رد  هک  هیعدا  تایاور و  هنوگچ  لحن  هروس  کی  هیآ  هب  هجوت  اب 

خساپ

دیاب هک  تسا  يروما  زا  یکی  لوزنلا  بابـسا  یترابع  هب  ای  لوزن و  نأش  1 ـ تسا : يرورـض  هیآ  هرابرد  یتاکن  هب  هجوت  لاؤس  هب  خساپ  رد 
نأش ندناسر  رد  لقان  ای  دشاب و  ربتعم  دنـس  رظن  زا  هدش  لقن  لوزن  نأش  هک  طرـش  نیا  هب  هتبلا  تسج ، کسمت  نادب  هیآ  كرد  مهف و  رد 
هتفگ لحن  هروس  زاغآ  تایآ  لوزن  نأش  هرابرد  هک  هچنآ  2 ـ دنک . شرازگ  سح  هدهاشم و  يور  زاو  دنکن  هیکت  نامگ  سدح و  هب  لوزن 

اب يدـیدش  يریگرد  (ص ) ربماـیپ هک  ماـیا  ناـمه  رد  تسا ، هدـش  لزاـن  هکم  رد  نآ  زا  سپ  تاـیآ  اـب  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، هدـش 
درکیم دـیدهت  یهلا  باذـع  هب  ار  اهنآ  (ص ) ربمایپ هاگره  هکنیا  ًالثم  دـندشیم . لسوتم  ییاـههناهب  هب  زور  ره  ناـنآ  تشاد ، ناتـسرپتب 

هب ام  دشاب  راک  رد  یباذع  اضرف  رگا  هک  دـنتفگیم  یهاگ  ای  و  دـیآیمن ؟ ام  غارـس  هب  ارچ  سپ  تسار  نیا  رگا  دـنتفگیم  نانآ  زا  یخرب 
رهاظ زا  3 ـ دومن . هعجارم  رارسالا ... فشک  باتک  هب  ناوتیم  رتشیب  یهاگآ  يارب  دننکب . تعافش  ادخ  هاگشیپرد  ات  میوشیم  لسوتم  اهتب 

هیلع جاجتحا  ماقم  رد  همه  يدعب  تایآ  هک  نیا  يارب  تسا ، نیکرـشم  هب  هیآ  نیا  رد  باطخ  هک  دـیآیمرب  نآ  قوطنم  زا  ینعی  هیآ  قایس 
نیکرـشم و ياهرادـنپ  نالطب  رب  هیآ  اذـل  . تسا یقایـس  نینچ  دـحاو »  ٌهِلا  مُکُهِلا  دـیامرفیم « :  هک  هیآ 29  ات  اهنآ  قایـس  و  تسا ، ناـشیا 

رما زا  روظنم  هک  نیا  هرابرد  4 ـ دنکیم . تبحص  هماقاو  لالدتـسا  دهدیم ، ار  ناشیا  رفیک  يدوز  هب  هکنیا  ناشیا و  یعاسم  ندوب  رمثیب 
بحاص دننام  تسا  ناکرشم  باذع  دروم  رد  ادخ  نامرف  روظنم ، دناهتفگ  یخرب  فلا ) تسا : فالتخا  نارـسفم  نیب  تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد 

ینعی تسا ، رماوا »  » هملک درفم  رما »  » هب روظنم  دناهتفگ  زین  یضعب  ب ) نایبلا . عمجم  نایبتلا و  نآرقلا و  لالـض  یف  ریـسفت  هنومن و  ریـسفت 
نارـسفم زا  یخرب  ج ) كاّحـض . دننام  تسا . هدمآ  ادخ  ماکحا  هروس  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هللاْرمَا »  یتَا  يانعم «  تسا  مکح  يانعم  هب  رما 

هب ار  نآ  زین  یـضعب  د ) نایبلا . حور  فشاکلا و  بحاص  لثم  باذع  نامرف  هن  تسا  باذع  دوخ  هب  هراشا  هللا » رما   » هک دـناهداد  لامتحا  زین 
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نآرق رد  رما  هک  هدش  هراشا  رارـسالا  فشک  باتک  نیمه  رد  هتبلا  راربالاةدع . رارـسالافشک و  بحاص  لثم  دـناهتفرگ  تمایق  زور  يانعم 
، راک یحو ، اضق ، تمایق ، هظیرقینب ، لتق  هکم ، حـتف  لتق ، (ع ،) یـسیع باذـع ، لوق ، نید ، دوریم : راک  هب  لیذ  یناعم  رد  هجو  هدزیـس  رب 

باذع زا  معا  تسا  (ص ) ربمایپ رب  دنوادخ  ياههدـعو  نآ  زا  دارم  دـناهتفگ  مه  یخرب  ه) يرـشخمز . يزار و  رخف  دـننام  بنذ . ترـصن و 
رما زا  دوصقم  تسا : هدمآ  نینچ  ییابطابط  همالع  نازیملا  رد  یناعملاحور . ریسفت  بحاص  ییابطابط و  همالعدننام  نینمؤم  ترصن  رافک و 

زا سپ  یکی  هک  تسا  ییاهدـیدهت  ناـمه  و  دوب ، هداد  نینمؤم  هب  دوـخ و  یمارگ  لوـسر  هب  ادـخ  هک  تسیا  هدـعو  ناـمه  هیآ  رد  هدـنیآ 
هراـشا لاـمتحا  هس  هب  نارـسفم  تسیک ؟ هولجعتـست » ـالف   » هیآ رد  بطاـخم  هکنیا  باـب  رد  نـینچمه  5 ـ دوـب . هداد  نیکرـشم  هـب  يرگید 

نینمؤـم و ج ) دـشاب . مکح  ياـنعم  هب  رگا  تساـهنت  نینمؤـم  هب  باـطخ  ب ) تسا . ناتـسرپتب  ناکرـشم و  هـب  باـطخ  فـلا ) دـناهدومن :
یفتنم ار  رگید  لامتحا  ود  دـناهتفریذپ و  ار  لوا  لامتحا  نارـسفم  رثکا  تفگ  ناوتیم  اـبیرقت  دنتـسه . هیآ  باـطخ  دروم  ود  ره  نیکرـشم 
هکنانچ اثلاث  تسا . هدـشن  هداد  تبـسن  نینمؤم  هب  لاجعتـسا  اـج  چـیه  نآرق  رد  اـیناث  دـشابیمن . مکح  ياـنعم  هب  رما  ًـالوا  اریز : ، دناهتـسناد

نیکرشم هب  باطخ  مه  لاجعتسا  تسا  نیرفاک  هب  باطخ  كرش  یفن  نوچ  تسا و  كرش  یفن  رب  عرفتم  لاجعتسا  نایِتا و  هلأسم  تشذگ 
: دـیوگ نآ  يانعم  رد  یناهفـصا  بغار  تسا . هلجع  هشیر  زا  لاجعتـسا  جـع :) ) ماما روهظ  رد  لیجعت  اب  نآ  تبـسن  هلجع و  دوب ـ . دـهاوخ 

 «. هولجعتـستالف هللا  رما  یتا  : » تسا هلجع  اب  نتـساوخ  لاجعتـسا : تسا . توهـش  ياـضتقمزا  و  نآ ، تقو  زا  شیپ  تسا  ءیـش  بلط  هلجع 
هیآ تمایق ،  «) ةرخالا نورذـت  هلجاعلا و  نوبحت  لـب  ـالک  تسا «  اـیند  نآرق  رد  نآ  زا  دارم  تسا و  لـجآ  لـباقم  رد  هک  میراد  مه  هلجاـع 
هیآ هلجع . يانعم  هب  تسا  مسا  سرف  نزو  رب  لجع  نولجعتست ،»  املف  یتایآ  مکیرأس  ٍلَجَع  نم  ناسنالا  قلخ  تسا «  هدمآ  زین  َلَجَع  (. 20
هیآ ءارـسا ،  «) الوجع ناسنالا  ناک   » A تسا . هدـمآ  انعم  نیمه  رد  زین  ءارـسا  هروس  زا  هیآ 11  تسا . هلجع  رد  ناسنا  هغلاـبم  زا  هیاـنک  قوف 

رد لاجعتـسا  مدومن .» تقبـس  وا  هب  ینعی  ءیـشلا » ُتلجع  : » دیوگ ءارف  ءیطب . فالخرب  تعرـس ، ینعی  لَجَع  هدـمآ  برعلا  ناسل  رد  (. 11
اونما نیذلاو  اهب  نونمؤیال  نیذـلا  اهب  لجعتـسی  تسا « . هدـش  یفن  احیرـص  نینمؤم  زا  نآرق  رد  لاجعتـسا  هلجع و  هک  تسا  تسرد  نآرق :
دنراد نامیا  هک  اهنآ  اما  دننکیم و  لاجعتسا  نآ  باذع  هرابرد  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  قحلا ؛ »  اهَّنَا  نوملعی  اهنم و  نوقفشم 

زا لاجعتـسا  یفن  نیا  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  نادب  دـیاب  هک  يزیچ  هیآ 18 .) يروش ، تسا (  قح  هک  دـننادیم  نوچ  دـننآ ، زا  سرت  رد 
هروس هیآ 10  دننام  دشاب . هدـشانب  ینادان  لهج و  ساسا  رب  ای  دـشاب و  قلعتم  نآ  هب  هیبش  دراوم  باذـع و  هب  هک  تسا  یتروص  رد  نینمؤم 

رب اهتمعن  اهیبوخ و  دـنهاوخیم  هلجع  اب  مدرم  هک  يروطنامه  رگا  ریخلاب :»  مهلاجعتـسا  رـشلا  سانلل  هللا  لجعی  ول  میناوخیم « : سنوی 
هچ رگ  قوف  هیآ  رد  دـشیم . لزان  باذـع  نانآ  رب  اعطق  درکیم  هلجع  مدرم  يارب  باذـع  ینعی  رـش  نداتـسرف  رد  ادـخ  دـیآ  مهارف  ناشیا 
هب تعرـس  هلجع و  اب  راثآ ، تاببـسم و  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  نایمدآ  هویـش  اعبط  نوچ  اما  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ریخ  هب  لاجعتـسا 

اعطق باذع  دنک  يوریپ  هدش  انب  ینادان  لهج و  ساسارب  هک  اهناسنا  تنس  نیا  زا  یهلا  تنس  رگا  املسم  دنوش  هدروآ  دوخ  بابـسا  هلابند 
هدشن یفن  نینمؤم  زا  نآرق  رد  دریگب  تروص  قشع  یهاگآ و  ساسا  رب  دشاب و  کین  راک  هلجع  قلعتم  هک  یتروص  رد  اما  ددرگیم . لزان 

زا شیپ  هکدش  ببس  زیچ  هچ  یسوم  يا  یسوم ؛»  ای  کموق  نع  کلجعا  ام  و  میناوخیم «  (ع ) یسوم ترضح  ناتـساد  نایرج  رد  یتحو 
يارب نم  و  دننملابند ، هب  اهنآ  اراگدرورپ  درک : ضرع  هلـصاف  الب  یـسوم  و  هیآ 84 . ) هط ، ) ینک هلجع  هار  نیا  رد  ییایب و  اـجنیا  هب  تموق 

 « یـضرَتل ِبر  َکیلا  ُتلجَعو  يرثا  یلع  ءالوا  مه  لاق  يوش « . دونـشخ  نم  زا  ات  مدرک  باتـش  وت ، یحو  رـضحم  هاـگداعیم و  هب  ندیـسر 
هب مریگب و  ار  وت  ماکحا  نیناوق و  رتدوز  هچره  مدوب  قاتشم  هکلب  دوب ، هتخاس  رارقیب  ارم  تنخس  ندینـش  وت و  تاجانم  قشع  اهنت  هن  ینعی 

یلا اوعراس  دروآ «: دـهاش  ناوتیم  مه  ار  لیذ  تایآ  اعدـم  نیا  دـییأت  رد  منک . بلج  رتهب  ار  وت  تیاضر  هار  نیا  زا  مناـسرب و  تناگدـنب 
ثحابم ياتسار  رد  رگید . تایآ  و  هیآ 48 ) هدئام ، هیآ 148 و  هرقب ،  «) تاریخلا اوقبتساف  ای «,  هیآ 133 , ) نارمع ، لآ   « ) مکبر نم  ةرفغم 

هتفر راک  هب  دشاب  باذع  نامه  هکدـب  راک  رد  لاجعتـسا  ایناث  تسا و  رافک  هب  باطخ  ًالوا  هولجعتـستال »  » ترابع هک  میریگیم  هجیتن  قوف 
: ثیداحا رد  هلجع  میراد . نآرق  رد  نآ  رد  یهاگآو  لمع  یبوخ  تروص  رد  نمؤم  دارفا  هب  هلجع  باـستنا  تشذـگ  هکناـنچ  اـثلاث  تسا .
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یگدزباتـش لماوع  زا  دـح  زا  شیب  ینیبشوخ  و  سوه ، يوه و  هرطیـس  هاگ  و  یحطـس ، راکفا  عوضوم و  کـی  هب  نیـشتآ  قشع  دـناهتفگ 
ندرک و گنرد  ینعی  ینأتو  تیبثت  هلجع  لباقم  هطقن  اما  تسین . شرامـش  لباق  دوشیم  ناسنا  ریگنماد  هلجع  رثا  رب  هک  ییاـهیخلت  تسا .
هک نیا  ظاحل  هب  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  یمود  اما  تسا  مومذم  یلوا  تسا . نداد  ماجنا  ار  يراک  بناوج  همه  یـسررب  لمأت و  رکفت و  اب 

یـسک دندادیم  ماجنا  ار  يراک  لمأت  اب  مدرم  رگا  دنکیم ، كاله  هلجع  ار  مدرم  دیامرفیم : (ص ) ربمایپ تسا . هدمآ  ثیداحا  رد  ود  ره 
ُمالسلا نوکت  تیبثتلا  عم  دیامرفیم « : (ع ) قداص ماما  ای  دحا . »  کلهی  مل  اوتبثت  سانلا  نا  ول  ۀلجعلا و  سانلا  کلها  امنا   » دشیمن كاله 

نم ۀـلجعلا  هللا و  نم  ةانالا  نا  دـیامرفیم « : (ص ) ربمایپ تمادـن . هلجعاب  تسا و  تمالـس  ندرک  گنرد  اب  ۀـمادنلا ؛»  نوکت  ۀـلجعلا  عم  و 
لیجعت هنیمز  رد  ریخلا  لعف  لیجعت  ناونع  تحت  یباب  یمالسا  ثیداحا  رد  تسا . ناطیـش  زا  هلجع  تسادخ و  هیحان  زا  گنرد  ناطیـشلا ؛» 
تسود ار  یکین  راک  دنوادخ  لجعی ؛»  ام  ریخلا  نم  بحی  هللا  نا  میناوخیم «: (ص ) ربمایپ زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا : هدمآ  ریخ  راک  رد 

هیف ناطیـشلل  ناف  ریخأت  هیف  ءیـش  ناک  ناف  هلجعیلف  ریخلا  نم  ءیـش  هب  مه  نِم  : » دومرف مه  (ع ) قداـص ماـما  دوش . باتـش  نآ  رد  هک  دراد 
ياهـلیح نآ  رد  ناطیـش  دـینک  ریخأـت  نآ  رد  هـک  ار  يراـک  ره  اریز  دـنک  هـلجع  دـیاب  تـفرگ  يریخ  راـک  هـب  میمـصت  هـک  یـسک  ؛»  ةرظن

اجیب و ياهریخأت  يراک و  لامها  لباقم  رد  تسا  تعرـس  ناـمه  تاـیاور  نیا  رد  هلجع  زا  روظنم  ج 1،ص 129 .) راحبلا ، ۀنیفس  ) دنکیم
تعرـس و تفگ  دـیاب  ور  نـیا  زا  ددرگیم . اـهراک  رد  یعناوـم  یناور و  یحور و  تالکـشم  زورب  ببـس  رتـشیب  هـک  ندرک  ادرف  زورما و 

ماـما روـهظ  رد  لـیجعت  ياـضاقت  هـک  مـینک  اــعدا  میناوـتیم  اــج  نـیمه  زا  هـن . Ș هـلجع و  اــما  يرآ ، ياــهراک  رد  تیدــج 
گنهامه مه  Ř�ՙșř Ơ ملک اب  و  درادـن . قوف  هیآ  اب  صوصخ  هب  تایآ  روهظاب  یتاـفانم  چـیه  قح  ترـضح  تحاـس  زا  جـع ) ) رـصع

ایهم لماک  روط  ș ار  ترـضح  نآ  روهظ  ياه  هنیمز  دـناوت  یم  هک  تسا  ییاعد  دراد و  تارـضح  نآ  تاملک  رد  هشیر  هک  یتنـس  تسا .
روهظ ياه  هنیمز  رگا  تسا .  لیجعت  ياضاقت  دوخ  دشاب  ترضح  نآ  روهظ  هدننک ئ  دعاسم  دناوت  یم  هک  يروما  زا  یکی  ینعی ,  دنکب ;

یم اساسا  هک  نیا  رخآ  مالک  دیآ . یم  باسح  هب  تامدقم  نآ  زا  یکی  دادمتـسا  اضاقت و  نیا  دشاب  هتـشاد  يددعتم  تامدقم  جـع )   ) ماما
هب ار  قوف  همزـال ئ  تامدـقم  دـناوت  یم  اـه , ناملـسم  ناـیم  رد  یناور  یحور و  ریثاـت  رظن  زا  بلط  تساوخ و  نیا  دوـخ  هک  تفگ  ناوـت 

هتکن رد   ) قوف هیآ  لوزن  ناش  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  - 1 ذخآم : عبانم و  دنکب . افیا  هار  نیا  رد  يرثوم  کمک  لقادح  ای  دـناسرب و  تیلعف 
بابسا باتک  هب  لوزنلا  بابسا  هرابرد  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 2 دومن . هعجارم  راربالا  هدع  رارسالا و  فشک  باتک  هب  ناوت  یم  لاوس )  لوا 

هحفص 46 دلج 12 , هنومن ,  ریسفت  - 4 ص 293 . دلج 12 , نازیملا ,  ریسفت  همجرت  - 3 دوش . هعجارم  یتجح  رقابدمحمرتکد  فیلات  لوزنلا 
همجرت ئ - 7 ریخلا . لعف  لیجعت  باب  رفک , نامیا و  باـتک  دـلج 1 , یفاک ,  لوصا  - 6 هحفص 129 . دلج 1 , راحبلا ,  ² نیفس - 5 . 43 - 
هحفص 268 دلج 13 , هنومن ,  ریسفت  - 9 . 31 هحفص 34 -  دلج 10 , نازیملا ,  ریسفت  همجرت ئ  - 8 هحفص 293 . دلج 12 , نازیملا ,  ریسفت 

هتشون نایبتلا  -11 قورشلاراد .  تاراشتنا  بطق ج 4/2158 دیس  هتـشون  نآرقلا  لالـض  یف  - 10 عیـشت :  لها  عبانم  زا  يا  هدـیزگ  و 267 .
-13 توریب .  یلعـالا  هسـسئوم  تاراـشتنا  یـسربط ج 6/137 هتـشون  ناـیبلا  عمجم  - 12 سلدـنالاراد .  تاراشتنا  یـسوط ج 6/357 خیش 

رارسالا فشک  ییابطابط ج 12/292 14- همالع  هتشون  همجرت  هیمالـسالا  بتکلاراد  تاراشتنا  ییابطابط ج 12/214 همالع  هتـشون  نازیملا 
هینغم ج داوجدـمحم  فیلاـت  فشاـکلا  ریـسفتلا  - 15 ریبکریما . تاراـشتنا  يدـبیم ج 5/352 نیدلادیـشر  لـضفلاوبا  فیلاـتراربالا  هدـع  و 

هنومن ریسفت  - 17 مق .  مکحلا ,   ² عبطم تاراشتنا  يزیرح ج 3/38 همالع  فیلات  نیلقثلارون  ریسفت  - 16 توریب .  ملعلاراد  تاراشتنا  4/496
يزاررخف ج 20- ریسفت  - 18 ننـست :  لها  عبانم  زا  يا  هدیزگ  . ² یمالسالا بتکلاراد  تاراشتنا  يزاریـش ج 11/158 مراکم  ياقآ  فیلات 

حور ریسفت  -20 توریب .  یبرعلا -  بـتکلاراد  تاراـشتنا  يرـشخمز ج 2/592 فیلات  فشاکلا  ریـسفت  - 19 مق .  رـصان  یفاحص  19/218
ئایحاراد تاراشتنا  يوسورب ج 5/3 فیلات  نایبلا  حور  ریـسفت  -21 یبرعلا .  تارثلا  ئایحاراد  تاراـشتنا  یسولآ ج 14/90 فیلات  یناعملا 

 . توریب هفرعملاراد -  تاراشتنا  جریثک 2/581 نبا  فیلات  میظعلا  نآرقلا  ریسفت  -22 یبرعلا .  تارثلا 
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يارب هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  يرایـسب  رد  ارچ  درادیم  هگن  ظوفحم  اهالب  نانمـشد و  دنزگ  زا  ار  جع ) ) نامز ماما  دنوادخ  هک  مینادیم  هکنآ  اب 
؟ مینک اعد  وا  یتمالس 

شسرپ

تـسا هدمآ  تایاور  زا  يرایـسب  رد  ارچ  درادیم  هگن  ظوفحم  اهالب  نانمـشد و  دنزگ  زا  ار  جع ) ) نامز ماما  دنوادخ  هک  مینادیم  هکنآ  اب 
؟ مینک اعد  وا  یتمالس  يارب  هک 

خساپ

لدع و زا  رپ  ار  ناهج  هدش و  رهاظ  راوگرزب  نآ  ات  درادیم  هگن  هدنز  ار  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
يارب ندرک  اعد  ًاعطق  مینک و  اعد  ناشیا  يارب  ات  دناهداد  روتـسد  ام  هب  دنتـسه  علطم  ملـسم  رما  نیا  زا  هک  یهلا  ءایلوا  نیمه  یلو  دنک ، داد 

هب هجوت  بدا  نیا  دوخ  اریز  تسا ، هدننک  اعد  دوخ  يارب  اعد  نیا  تارثا  تسا  یعطق  صخـش و  هچنآ  دـشاب و  مین  رثایب  جـع ) ) نامز ماما 
هدروآرب و هدرک و  ناور  هدیرفآ و  دنوادخ  هک  هنآ  رـش  زا  ناشیا  ندوب  ظوفحم  هب  هجوت  ناشیا و  یتمالـس  يارب  اعد  سدقم و  دوجو  نآ 

دوجو نآ  رکذ  مئاد و  هجوت  اب  ات  دزاسیم  ایهم  ًاحور  ار  ام  دراد و  يداـیز  یتیبرت  رثا  اـم  دوخ  يارب  ( 6 ...) هدیشک تروص  هدومن و  داجیا 
دنوادـخ زا  اهتمعن  اهتمحر و  همهنیا  زا  هتـشذگ  میهد . شرورپ  هدرک و  ایحا  دوخ  رد  ار  صلخم  نایعیـش  تفـص  نارای و  قـالخا  سدـقم 

ام هب  هداد  هدـعو  شیایبنا  يارب  ار  هچنآ  هک  مینک  اعد  دـناهداد  روتـسد  ام  هب  یلو  دـنکیمن  هدـعو  فلخت  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  اب  تسا و 
ماما تبیغ  رد  اعد  تروص ... تأشنا و  تارب و  تأرذ و  تقلخ و  اـم  عیمجرـش  نم  هذـعا  مهللا  (6 تالاؤس »  هب  خـساپ  شخب  (. » 7) دهدب

نارمع 194. لآ  داعیملا  فلختال  کنا  کلسر ... یلع  انتدعو  ام  انتآ  انبر  (7 یمق . موحرم  نانجلا  حیتافم  جع ) ) نامز

ماما هب  لسوت 

هچ میئوج  لسوت  ناشیا  هب  رتشیب  مینک و  رتکیدزن  نامنامز  ماما  هب  ار  نامدوخ  یعقاو  تداعـس  لامک و  هب  ندیـسر  لیـصحت و  رما  رد  هکنیا  يارب 
؟ دیراد يداهنشیپ 

شسرپ

لـسوت ناـشیا  هب  رتشیب  مینک و  رتکیدزن  ناـمنامز  ماـما  هب  ار  ناـمدوخ  یعقاو  تداعـس  لاـمک و  هب  ندیـسر  لیـصحت و  رما  رد  هکنیا  يارب 
؟ دیراد يداهنشیپ  هچ  میئوج 

خساپ

(1 دبای : لامک  دـشر و  هبنج  ود  رد  دـیاب  دوخ  هدـنزرا  ياه  هیامرـس  زا  لماک  يدـنم  هرهب  لامک و  هب  ندیـسر  يارب  نشور  هاگآ و  ناسنا 
یلا نیا و  یف  نیا و  نم  ملع  ءرما  هللا  محر  دیامرف : یم  دوخ  هاتوک  نانخس  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يرظن : یملع و  هبنج 
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مدق نیاربانب  تسا . ناور  يدصقم  هچ  يوس  هب  درب و  یم  رـس  هب  اجک  رد  هدمآ و  اجک  زا  دنادب  هک  ار  یناسنا  دـنک  تمحر  دـنوادخ  نیا ؛
یئانشآ دشاب . دیاقع  لوصا  نامه  اب  یئانشآ  زا  ترابع  هک  تسا  ماجنا  نآ  عورش و  نیا  نیب  ناسنا  فیاظو  داعم و  أدبم و  اب  یئانـشآ  لوا 

همانرب راتفر و  یگدـنز و  یگنوگچ  رد  یقیمع  شقن  هک  تسا  حیحـص  تسرد و  دـیاقع  اهرواب و  هب  تبـسن  تریـصب  دـیاقع و  لوصا  اـب 
اهنآ زا  یخرب  هب  هک  هدش  هتـشون  دـیاقع  لوصا  دروم  رد  یبوخ  ناوارف و  ياه  باتک  دراد . یتسه  ناهج  ملاع و  هب  ناسنا  شرگن  يزیر و 

هک يرهطم  یضترم  دیهـش  داتـسا  فیلأت  یمالـسا ، ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم  هعومجم  - 1 دوش : یم  هراشا  دنـشاب  یم  يرت  يروف  زاـین  هک 
هعماج و نآرق ه: رد  ناـسنا  توبن د: یحو و  يدـیحوت ج: ینیب  ناـهج  ناـمیا ب: ناـسنا و  : فلا تسا : ریز  هناـگ  تفه  ياـه  شخب  لـماش 
: ياـه باـتک  هژیو  هب  بیغتـسد  هللا  تیآ  دیهـش  ياـه  باـتک  هـمه  يورخا 2- تاـیح  اـی  دـیواج  یگدـنز  يربـهر ي: تماـما و  خـیرات و:
ای تداعـس  زاس  هنیمز  هک  يروما  ینعی  تسا ، یقالخا  لیاذر  لیاضف و  اب  یئانـشآ  مدـق  نیمود  ناـمیا  تماـما د: داـعم ج: دـیحوت ب: : فلا

. دـنراد یـساسا  شقن  وا  یقیقح  دوخ  هب  نداد  لکـش  ناسنا و  یقیقح  تیـصخش  نتخاس  رد  دنـشاب و  یم  ناـسنا  تیمورحم  یگراـچیب و 
نیا رد  تسا و  شخب  نیا  مهم  ثحابم  زا  یـسانش  هانگ  ناـهانگ و  اـب  یئانـشآ  زین  تسا و  یـسانشادخ  نآ  هرمث  هک  یـسانش  دوخ  هلئـسم 

بیغتسد دیهش  هریبک ، ناهانگ  يدزی 2 - حابصم  داتسا  فیلأت  يزاس ، دوخ  يارب  یسانش  دوخ  - 1 ددرگ : یم  هیصوت  ریز  ياهباتک  تمسق 
لیدـبت لمع  هب  ناسنا  یهاـگآ  رگا  تسا و  لـمع  زاـس  هنیمز  یهاـگآ  ملع و  تخانـش و  یلمع : هبنج  یتئارق 2 ) داتـسا  یـسانش ، هانگ  - 3

اب الوا  دـیاب  هلحرم  نیا  رد  ددرگ . یم  عیاض  هدیـسرن و  دوخ  لاـمک  هب  ددرگن  لیدـبت  يدـنمورین  لاـهن  هب  لـمعاب  تخانـش  رذـب  ددرگن و 
یعرـش و فیاـظو  هب  لـمع  زاـس  هنیمز  هک  نأـشلا  میظع  عـجارم  زا  یکی  زا  دـیلقت  هلئـسم  دوـب و  انـشآ  ـالماک  یعرـش  فیاـظو  ماـکحا و 

يزاس دوخ  بیذهت و  مود ، یلمع  ماگ  دشاب . هدش  لح  هدش و  هیجوت  دـهعتم  نمؤم  ناسنا  يارب  الماک  دـیاب  تسا  ینید  یلمع  تاروتـسد 
نادیم رد  نداهن  ماگ  هب  تبون  لمع  رظن و  هلحرم  رد  يزاس  دوخ  سفن و  قالخا و  بیذهت  ترورض  اب  یئانشآ  زا  دعب  ینعی  تسا . یلمع 
بسانم رظن  هب  ریز  ياه  باتک  زین  هنیمز  نیا  رد  تسا . سرتادخ  نمؤم  کی  همانرب  نیرت  یساسا  نیرت و  يرورض  زا  هک  دسر  یم  بیذهت 

هللا تیآ  داتـسا  یمالـسا ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  ینیما 2 - میهاربا  داتـسا  فیلأت  سفن ،) هیکزت  بیذـهت و   ) يزاسدوخ - 1 دنیآ : یم 
نادرم یگدنز  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  هریس  یگدنز و  هعلاطم  یقارن  دمحا  الم  موحرم  هداعـسلا ، جارعم  ینک 3 - يودهم  اضر  دمحم 

هدارا تیوقت  رد  یمهم  لماع  تسا و  رثوم  رایـسب  بیذهت ، يزاس و  دوخ  هار  رد  نتـشادرب  ماگ  هب  ناسنا  قیوشت  رد  هتخاس  دوخ  گرزب و 
یگدنز نامسآ ، نابدرن  - 1 مینک : یم  هیـصوت  ار  ریز  باتک  دنچ  هک  مراد  یناوارف  ياه  باتک  زین  دروم  نیا  رد  دشاب . یم  ناسنا  تمه  و 

یلعنیـسح موحرم  ردپ   ) یتبرت سابع  الم  موحرم  یگدنز  هدـش ، شومارف  ياه  تلیـضف  ینیدـلاءاهب 2 - هللا  تیآ  موحرم  نانخـس  یخرب  و 
ماما یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - 4 هلظ ) ماد   ) تجهب هللا  تیآ  ترضح  یگدنز  دیحوت ، رگدایرف  دشار 3 - یلعنیسح  فیلأت  دشار )

هب دراد . نانآ  اب  تیخنس  هب  زاین  یهلا  يایلوا  رگید  و  جع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  تاراشتنا  زا  هر )  ) ینیمخ
هب دومن ، هیبش  یهلا  يایلوا  هب  ار  دوخ  یسک  رگا  دراد . لمع  تفرعم و  ینعی ، دُعب ؛ ود  قّقحت  هب  زاین  یهلا  يایلوا  اب  تیخنس  ندروآ  تسد 

تارـضح و نآ  هب  هبـشت  تسام  هفیظو  هچنآ  دـنبذاج  ار  نایرانرم  نایران  دـنبلاط  ار  نایرونرم  نایرون  دـش . دـهاوخ  لصاو  زین  نانآ  ياـقل 
هیآ ار  هلأسم  نیا  میـشاب . ناشیا  تمدـخ  رد  هراومه  هدوب و  ترـضح  نآ  شاب  هدامآ  زابرـس  لاح  همه  رد  دـیاب  ام  تسا  نانآ  هار  ندومیپ 

ناـمیا هک  یناـسک  يا  نوحلفت ؛ مکّلعل  هّللاوقتا  اوطبار و  اورباـصو و  اوربـصا  اوـنما  نیذـلا  اـهیا  اـی  : » هدوـمرف ناـیب  نارمع  لآ  هروـس   200
ماما دیوش .» راگتـسر  هک  دشاب  دیزاس ، هشیپ  ار  یـسرتادخ  اوقتو و  دییامن  هطبارم  دیراداو و  ربص  هب  ار  رگیدکی  دـینک و  ربص  دـیاهدروآ ،

رد و  دیـشاب ) هتـشاد  تماقتـسا  یهلا  فیلاکت  ماجنا  رد  ینعی   ) ضیارف يادا  رب  دینک  ربص  : » دـنیامرفیم هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب
ماما اب  هطبارم  ص105 ) دیفم ، خیش  ۀینغلا ، باتک  «، ) دییامن هطبارم  دیـشکیم ) ار  شراظتنا  هک   ) ناتماما اب  دینک و  يرادیاپ  نانمـشد  ربارب 

هک تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و  ندرگ  وا  يرای  يوریپ و  تمدـخ و  رب  نتـسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  جـع ) ) ناـمز
ناشباحـصا ترـضح و  نآ  هک  میهد  ماـجنا  ییاـهراک  دـیاب  نینچمه  دوشن . ادـج  وا  زا  دزاـس و  طوـبرم  شیوـخ  ماـما  هب  ار  دوـخ  یمدآ 
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ةاکزلا و اوتآو  ةولـصلا  اوماقا  ضرالا  یف  مهاّنکم  نا  نیذلا  دیامرفیم : ناشیا  باحـصا  يدهم و  ترـضح  هب  عجار  نآرق  دـنهدیمماجنا .
هب هدیـشخب و  قحتـسم ) هب   ) تاکز هتـشاد و  اپب  ار  زامن  میهد  ییاناوت  نانآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناسک  رکنملا  نع  ْوَهَن  فورعملاب و  اورما 

؛ تسا دمحم  لآ  يارب  هیآ  نیا  : » دنیامرفیم هیآ  نیا  ریسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  هیآ 41 .) جح ، ،) M} دننک یهن  رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم 
، میشاب ترضح  نآ  نارای  باحصا و  زا  میهاوخیم  مه  ام  رگا  هجیتن  رد  ص 87 .) ج 2 ، یّمق ، ریسفت  «، ) وا باحصا  و  جع ) ) يدهم ینعی ،

نایعیش هب  ترضح  نآ  هقالع  هکلب  دنزرویم . قشع  دوخ  نایعیش  هب  ادیدش  نامز  ماما  مینادب ؛ تسا  بوخ  میزرومامتها . روما  نیا  هب  دیاب 
نآ زا  دننکیم . اعد  دوخ  نایعیش  هب  هراومه  ترضح  نآ  میراد . ترضح  نآ  هب  تبسن  ام  هک  تسا  ياهقالع  زا  رتشیب  یلیخ  ناشناتسود  و 
زا ار  امش  مینکیمن و  یهاتوک  امش  لاوحا  تیاعر  رد  زگره  ام  مکرکذل ؛  نیـسانالو  مکتاعارمل  نیلمهم  ریغانا  تسا : هدش  لقن  ترـضح 
رب هچنآ  میتسین  جع ) ) نامز ماما  اب  تاقالم  يانعم  هب  طابترا  هب  فلکم  ام  دـنامن  هتفگان  ص 174 .) ج 53 ، راونالاراحب ، ،) M} میربیمن دای 
وا يرای  يوریپ و  تمدخ و  رب  نتسب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  نامز  ماما  اب  طابترا  دشابیم . راوگرزب  نآ  تیاضر  بلج  تسام 

ینعی وا  اب  یگتـسویپ  دوشن . ادـج  وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ  ماما  هبار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نامیا  ناـکرا  زا  یکی  نیا  نداـهن و  ندرگ 
هب لمع  اب  جـع ) ) نامز ماما  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  دـیاب  ام  تسا  جرف  راظتنا  تسا  هدـش  شرافـس  دایز  تایاور  رد  هچنآ  ندوب . وا  عیطم 

یعقاو رظتنم  تایصوصخ  هک  تساجب  رایـسب  ورنیا  زا  میراد . هگن  مادتـسم  تباث و  یعقاو  يانعم  هب  جرف  راظتنا  ترـضح و  نآ  تاروتـسد 
( جع ) يدهم یعقاو  رظتنم  دسریم . رظن  هب  يرورـض  ریز  ثحب  سپ  دینک  یلمع  دوخ  رد  ار  نآ  سپـس  دینادب و  ار  جع ) ) يدـهم ترـضح 
-2 دـهد . ماجنا  ار  یهلا  ماکحا  ینید و  فیاظو  مامت  دـیاب  یعقاو  رظتنم  ینید  فیلاکت  هب  لمع  - 1 دشاب : هتشاد  تیصوصخ  نیدنچ  دیاب 

... يوجن اسیسح و ال  کل  عمسا  يرتال و ال  قلخلا و  يرا  نا  یلع  زیزع  كرابم  دوجو  نآ  ترایز  زا  ندوب  مورحم  تلع  هب  ندوب  نوزحم 
طابترا تیوقت  يارب  - 3 هبدن .) ياعد  ، ) M} مونـشن ار  وت  ناهنپ  راکـشآ و  نخـس  يوشن و  هدید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  تسانارگ  نم  رب   ؛

نامز رد  هک  میراد  ددعتم  تایاور  رد  مینک . رگهولج  رهاظ  لد و  رد  ترـضح  نآ  جرف  راظتنا  - 4 میناوخب . ار  دهع » ياعد   » حبص زور  ره 
، ینعی جرف ؛ تسا . جرف  راظتنا  لامعا  نیرتهب  ارچ  هک  دراد  حیـضوت  هب  زاـین  اـجنیا  تسا  جرف  راـظتنا  لاـمعا  نیرتهب  (ع ) ناـمز ماـما  تبییغ 

يزوریپ تسا  داد  یب  كرـش و  رفک و  ياهتموکح  رب  يولع  لدـع  تموکحیزوریپ  ترـصن و  دوصقم  شیاـشگ و  يزوریپ و  ترـصن و 
یناهج گرزب و  نامرآ  نیا  ینتفایققحت  راظتنا  ینعی  جرف  راظتنا  نیاربانب  ددرگیم  لیکـشت  جع ) ) رـصع ماما  يربهر  هب  هک  يرتسگ  لدع 

هک تسا  تسار  يدـج و  هاـگ  نآ  هتـساوخ  نیا  ودـشاب  یتموکح  نینچ  لیکـشت  ناـهاوخ  اـتقیقح  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رظتنم  تسا و 
دوب دهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعـش  اعدا و  کی  دـح  رد  جرف  راظتنا  هنرگ  دـشاب و  یهابت  متـس و  زا  نازیرگ  لدـع و  هب  لماع  رظتنم  صخش 

تموکح سیـسات  ادختجح و  روهظ  جرف و  رظتنم  اتقیقح  هک  یـسک  اریز  تسا  جرف  دوخ  جرف  راظتنا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  ورنیازا 
ریس و راتفر و  هوحن  رد  ماما  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یناسنا  وا  دزاسیم و  راوتسا  داد  لدع و  هیاپ  رب  ار  دوخ  یگدنز  تسوا  رتسگ  لدع 

جرفراظتنا نیاربانب  تسا  هتخاس  رادیاپ  دوخ  یگدـنز  رد  ار  یتموکح  نینچ  وا  لدـع  تموکح  لیکـشت  زا  لبق  درادـن و  یتوافت  شکولس 
لیـصا و تقیقح  نینچ  ددرگیم و  نایامن  لمع  رد  زین  نآ  راـثآ  دراد و  نآ  هب  قشع  ناـمیا و  لدـع و  قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح 
ضراعت و رد  یناسنا  ياهتلاسر  ینید و  تامدـقم  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  یتواـفت و  یب  اـب  دـیآیمن و  تسد  هب  راعـش  ظـفل و  اـب  یقیمع 

یب ینعی  جرف  راظتنا  هک  دنتسه  ماخ  روصت  نیا  رب  یـضعب  اریز  دوشیم  نشور  جرف  راظتنا  زا  ریـسفت  کی  یتسرداناج  نیا  زا  تسا  ضقانت 
حالـصا اراهنآ  دـنک و  روهظ  نامز  ماما  هکنیا  دـیما  هب  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  درذـگیم و  رـشب  عماوج  رد  هچنآ  هب  تبـسن  یتواـفت 

راظتنا دراد . تافانم  تیلضف  تقیقح و  رشب و  تشونرس  هب  ییانتعایب  یتوافتیب و  اب  وتسا  زاستیلوؤسم  نیرفآدهعت و  جرف  راظتنا  دیامن .
هب قشع  ج ) هشیپ . تلادع  یهلا و  يربهر  تدایق  تماما و  هب  نامیا  ب ) تلیضف . ياوشیپ  لداع و  موصعم و  ماما  تفرعم  فلا ) ینعی : جرف 

ح) رتسگ . لدع  هشیپ و  لدع  یتموکح  يرارقرب  يارب  شالت  ك ) شخب . دیون  نشور و  ياهدنیآ  هب  دیما  ه ) یناسنا . ياهشزراو  تلادـع 
نیرتهب لامعا و  نیرتهب  هک  تسا  جرف  راظتنا  نیا  يریذپتیلوؤسم . دـهعت و  هیحور  نتـشاد  خ ) یقالخا . ینید و  نیناوق  نیزاوم و  تیاعر 
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ترـضح روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  هلزنم  هب  دورب  ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگ  ره  دراد و  یلاع  یماقم  يرظتنم ، نینچ  تسا و  تدابع 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  رون ، نایهار  هشوتهر  راونالاراحب ج52 ص 125 -  ، ) دننکیم داهج  ادخ  هار  رد  وا  نامرف  تحت  هدنز و  جع ) ) تجح

طابترا رد  جـع ) ) نامز ماما  اب  هک  یناگرزب  یعقاو  ياهناتـساد  - 5 فرصت .) اب  ص 190-193  هاـمریت 1374  لوا  پاـچ  مق  هیملع  هزوح 
لامعا و رب  رـصعیلو »  » و ادـخ » تجح   » ناونع هب  جـع ) ) نامز ماما  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  نایاپ  رد  میناوخب . ار  دـندوب 

یهلا ضیف  هطـساو  ناونع  هب  ناشیا  زا  يونعم  يدام و  ياهییاشگهرگ  يارب  مینیبب و  ناشیا  رـضحم  رد  ار  دوخ  دراد و  یهاـگآ  اـم  راـتفر 
همجرت ینارهت 2 - یلاجر  جـع ،) ) نامز ماما  نوماریپ  خـساپ  شـسرپ و  دـصکی  - 1 رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  میـشاب . هتـشاد  تساوخرد 

ماما یفاص 5 - هللا  فطل  جـع ،) ) نامز ماما  هب  ناـهج  یگتـسباو  یناود 4 - یلع  همجرت : دوـعوم ، يدـهم  یفاصهللاتیآ 3 - رثـالابختنم ،
شیاریپ يدـنبتیولوا و  اب  تسا  دنمـشهاوخ  تسا . نارگـشسرپ  تاراـظتنا  زا  یهدخـساپ  تعرـس  یناود  یلع  نارگید ، راـتفگ  رد  ناـمز 

دوب میهاوخ  امش  ياهشسرپ  رگید  يوگخساپ  ررکم ، طابترا  اب  تسا  یهیدب  دینک . يرای  ار  ام  تالاؤس ،

تسا هنوگچ  ع   ) نامز ماما  زامن 

شسرپ

تسا هنوگچ  ع   ) نامز ماما  زامن 

خساپ

نآ يدیـسر  هیآ  نیا  هب  نوچ  یناوخیم  نیعتـسن  كایا  دبعن و  كایا  ات  ار  دمح  هروس  تعکر  ره  رد  تسا  تعکر  ود  ع   ) نامز ماما  زامن 
زا سپ  یناوخیم  راب  کی  ار  دیحوت ) هروس   ) دـحا هّللا  وه  لق  نآ  زا  سپ  ینکیم و  مامت  ار  دـمح  هروس  ۀـیقب  ییوگیم و  هبترم  دـص  ار 

حیتافم  - 1 دوش . هدناوخ  دناوتیم  اج  ره  رد  زامن  نیا  تسا  هدـمآ  نانجلا  حـیتافم  رد  اعد  نیا  یناوخیم  ار  ءالبلا  مظع  مهللا  ياعد  زامن 
ص 92. نانجلا ،

میوشیم لیامتم  یمک  هلبق  تسار  فرط  هب  یلیلد  هچ  هب  ع   ) نامز ماما  هب  نداد  مالس  يارب 

شسرپ

میوشیم لیامتم  یمک  هلبق  تسار  فرط  هب  یلیلد  هچ  هب  ع   ) نامز ماما  هب  نداد  مالس  يارب 

خساپ

یلإ زرب  موْیلا  کلذ  ناک  اذإ   " تسا هدـش  لقن  ع   ) رقاب ماما  زا  نینچ  رود  هار  زا  اروشاع  زور  رد  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  ترـضح  ترایز  رد 
دورب ماب  تشپ  هب  ای  دوش  هناور  ارحص  يوس  هب  دیسرارف  اروشاع  زور  هاگره  مالسلاب  هیلإ  أموأ  هراد و  یف  ًاعفترم  ًاحطس  دعص  وأ  ءارحـصلا 
دروم رد  تسا  هدش  تیاور  هنوگ  نیمه  هب  نیـسح  ماما  يارب  رود  هار  زا  ترایز  " دهد .  مالـس  دـنک و  هراشا  نیـسح  ماما  مرح  يوس  هب  و 
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َّمؤَیلَو نیتعکر  یلـصیف  هل  لزنم  یلعأ  ُلْعَْیلَف  رادـلا  هب  تَأَن  ۀّقـشلا و  مکدـحأب  تدـعب  اذا   " تسا هدـش  لقن  ع   ) قداص ماما  زا  ناـماما  رئاـس 
لزنم زا  يدـنلب  ياج  رب  سپ  دـنک ، ترایز  ار  ام  تساوخرود  هار  زا  امـش  زا  يدرف  هاـگره  ( 2 (؛ انیلإ ریصی  کلذ  ّنإف  انروبق  یلإ  مالـسلاب 
مولعم ع   ) يدهم ترـضح  يارب  یـصاخ  ياج  نوچ  یلو  " دیهد ، مالـس  هراشا  اب  دـننام و  ربق  يوس  هب  ور  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  دورب 
روهظ هبعک  زا  ترضح  نآ  هک  دشاب  تهج  نیا  هب  دیاش  دنهدیم و  مالس  دنتسیایم و  هلبق  هبور  ترضح  نآ  هب  هجوت  يارب  نایعیش  تسین 

نداتسیا ناماما  رئاس  اروشاع و  زور  رد  ع   ) نیـسح ماما  ترایز  دروم  رد  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  دوریم . هبعک  ترایز  هب  ای  درک  دهاوخ 
لمع نینچ  نتـشاذگ  مارتحا  هقیلـس و  قوذ و  باب  زا  مه  ع   ) يدهم ترـضح  دروم  رد  تسا و  هدش  دراو  نداد  مالـس  نانآ و  رب  يوس  هب 
ناونع هب  ع   ) يدهم ترـضح  بقل  یتقو  هک  هدش  لقن  ع   ) اضر ماما  دروم  رد  طقف  تسین  راک  نیا  رب  یعرـش  لیلد  هجو و  ًارهاظ  دننکیم .

ص نامه ،  - 2 ص 290 . ج98 ، راونالاراحب ؛  - 1 ( 3 .) داهنرـسرب تسد  مارتحا  ناونع  هب  تساخ و  رب  اج  زا  ترـضح  نآ  دش ، هدرب  مئاق 
رتسگداد ینیما ، هللا  تیآ  ص 133 ، دیشروخ ، راظتنا  رد  يراصنا ، نمحرلادبع  س 2208 ؛ دیدج ، تاءاتفتسا  يزیربت ، هللا  تیآ   - 3 . 365

ص 81. بصانلا ، مازلا  زا  لقن  هب  ص 125 ، ناهج ،

؟ دوشیم نم  لاح  لماش  ناشیا  کمک  ایآ  دنکیم ؟ کمک  نم  هب  ناشیا  مریگب ، کمک  جع )  ) يدهم زا  میاهراک  رد  مهاوخب  رگا 

شسرپ

؟ دوشیم نم  لاح  لماش  ناشیا  کمک  ایآ  دنکیم ؟ کمک  نم  هب  ناشیا  مریگب ، کمک  جع )  ) يدهم زا  میاهراک  رد  مهاوخب  رگا 

خساپ

اهنآ تیاعر  اب  دومن و  تیاعر  ار  اهیگژیو  طیارـش و  زا  یخرب  دیاب  ترـضح  روهظ  يزاس  هنیمز  و  (ع ) نامز ماما  اب  هطبار  يرارقرب  يارب 
موصعم ماما  هک  اج  نآ  زا  دوش . اهناسنا  لاح  لماش  ترـضح  تیانع  تفرگ و  کمک  (ع ) نامز ماـما  زا  هک  دومن  داـجیا  تیلباـق  ناوتیم 

دوشیم و لزان  مدرم  رب  یهلا  تاکرب  وا  دوجو  هطـساو  هب  دـشابیم ؛ یهلا  ضیف  هطـساو  نیمز و  يور  یهلا  تجح  تیناـسنا و  لـماک  درف 
مدرم تیادـه  هب  تبیغ  نامز  رد  هدوب و  یهلا  ضیف  هطـساو  (ع ) نامز ماـما  دوشیم . هتـشادرب  مدرم  زا  وا  دوجو  رطاـخ  هب  زین  یهلا  باذـع 

عفن هدـش ، رداـص  وا  زا  هک  یبوتکم ) شیاـمرف  و   ) یعیقوـت رد  (ع ) ناـمز ماـما  ور  نیا  زا  دـنزادرپیم ؛ مدرم  تالکـشم  عـفر  هب  هتخادرپ و 
ار نآ  مدرم  هدوب و  ربا  تشپ  هچ  رگا  دیـشروخ  تسا . هتفرگ  رارق  ربا  تشپ  رد  هک  هدرک  هیبشت  يدیـشروخ  هب  ار  مدرم  هب  شیوخ  تلاسر 
شمارآ و ببس  نم  : " دومرف نامز  ماما  دنتسه . دنمهرهب  نآ  زا  همه  هتفرگ و  ارف  ار  ملاع  همه  میقتـسم  ریغ  روط  هب  نآ  عفن  یلو  دننیبیمن ،

ناهنپ اهربا  طسوت  هک  یتقو  رد  دیشروخ  زا  هک  روط  نامه  دننامـسآ . لها  ّتینما  ببـس  ناگراتـس  هک  نانچ  متـسه ، نیمز  نانکاس  تّینما 
هک دومن  شرازگ  (ص ) مالـسا ربمایپ  زا  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  ( 1" .) دنربیم هرهب  متبیغ ، لاح  رد  زین  نم  زا  دوشیم ، هدرب  دوس  هدـش ،

نامه دننکیم ، ضیف  بسک  وا  تیالو  رون  زا  دـنربیم و  هرهب  يو  زا  اهنآ  دـیزگرب ، يربمایپ  هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  : " دومرف ترـضح 
رد (ع ) ناـمز ماـما  هک  تـسا  هدـمآ  رگید  تاـیاور  زا  یخرب  رد  ( 2" .) دـنربیم هرهب  ربا  سپ  رد  هدـش  ناـهنپ  دیـشروخ  زا  مدرم  هک  روـط 
رب قح  تجح  : " دومرف (ع ) یلع ماـما  ( 3 .) دنـسانشیمن ار  وا  مدرم  هچ  رگا  دـنکیم ، کمک  مدرم  هب  هتفاـی و  روضح  فلتخم  ياـهناکم 

نخس دزادرپیم . شدرگ  هب  نیمز  برغ  قرش و  رد  دوشیم . دراو  اهرـصق  اههناخ و  رد  دنکیم . تکرح  اههداج  رد  تسا . راوتـسا  نیمز 
نآ ناه ! ینامـسآ . يادن  یهلا و  هدعو  روهظ و  نامز  ات  دوشیمن ، هدیدو  دـنیبیم  دـنکیم . مالـس  مدرم  تعامج  رب  دونـشیم و  ار  مدرم 
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رارق دوخ  تیانع  دروم  ار  یخرب  (ع ) نامز ماما  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياههنومن  ( 4" .) تسا وا  نایعیش  یلع و  نادنزرف  يداش  زور  زور ،
هک دـنیامن  داجیا  تیلباق  دوخ  رد  دـنناوتب  اهناسنا  رگا  ساسا  نیا  رب  تسا . هدومن  عفر  ار  اهنآ  تالکـشم  هدومن و  کمک  اـهنآ  هب  هداد 

ص نامه ، . 2 ص 92 . ج 52 ، راونالاراحب ، . 1 اهتشون : یپ  دـنکیم . کمک  اهنآ  هب  (ع ) نامز ماما  دـننک ، مهارف  ار  ماما  تیاـنع  هنیمز 
ص 86. نامه ، . 4 ص 14 . ینامعن ، هبیغلا  باتک  . 3 ص 217 . ج 2 ، هدوملا ، عیبانی  913 ؛

؟ ددرگ یم  رب  ام  تمس  هب  جع ) ) نامز ماما  میروایب ، نابز  رب  ار  دمحم " لآ  مئاق  ای   " هلمج هک  ینامز  ایآ 

شسرپ

؟ ددرگ یم  رب  ام  تمس  هب  جع ) ) نامز ماما  میروایب ، نابز  رب  ار  دمحم " لآ  مئاق  ای   " هلمج هک  ینامز  ایآ 

خساپ

هدافتـسا تایاور  یخرب  زا  دیایب . ام  يوس  هب  دـمحم " لآ  مئاق  ای   " تاملک اب  وا  ندـناوخ  اب  ات  تسا  هدـنادرگنرب  يور  ام  زا  (ع ) نامز ماما 
هدمآ تایاور  یضعب  رد  تسین . لفاغ  اه  نآ  زا  يا  هظحل  دراد و  هجوت  نانآ  هب  تسا و  نایعیش  لامعا  رظان  دهاش و  ترضح  هک  دوش  یم 

هک تسین  راکنا  ياـج  : " دومرف ... (ع ) قداـص ماـما  دنـسانش . یمن  ار  وا  مدرم  اـما  دـنک ، یم  دـمآ  تفر و  مدرم  ناـیم  ترـضح  هک  تسا 
نایم هداد ، تسد  زا  قح  مولظم  نآ  (ع ) نامّزلا بحاص  داد . ماجنا  (ع ) فسوی اـب  هک  دـهد  ماـجنا  ار  راـک  ناـمه  دوخ  تجح  اـب  دـنوادخ 

هک ینامز  ات  دنـسانش  یمن  ار  وا  نکل  دنیـشن ، یم  ناتـسود  ياه  لزنم  شرف  رب  یهاگ  دهن و  یم  مدق  رازاب  رد  دنک  یم  دمآ  تفر و  مدرم 
وت دـنتفگ : شناردارب  هک  یماگنه  داد  هزاجا  ار  (ع ) فسوی ترـضح  هک  هنوگ  نآ  دـنک ، یفرعم  ار  دوخ  هک  دـهد  هزاجا  يو  هب  دـنوادخ 
لآ مئاق   " ظفل اب  هاوخ  دـنک ، ادـص  ار  ترـضح  هجوت  مامت  اب  یکاـپ و  تقادـص و  اـب  ناـسنا  رگا  ( 1" .) مفسوی نم  يرآ  تفگ : یفـسوی ،
یپ دزاـسن . رهاـظ  صخـش  يارب  ار  دوخ  هچ  رگا  تسا ، هدومن  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ترـضح  هجوت  ًاـنئمطم  رگید ، مسا  ره  اـی  دـمحم "

ص 53. نامز ، ماما  هژیو  هزوح ، هلجم  زا  لقن  هب  ص 320 ، ج 3 ، مولعلا ، رحب  دیس  لاجر " . "1 اه : تشون 

؟. دیهد حیضوت  مالسلا )) هیلع  )) تّجح ترضح  زامن  تّیفیک  دروم  رد  يرصتخم 

شسرپ

؟. دیهد حیضوت  مالسلا )) هیلع  )) تّجح ترضح  زامن  ّتیفیک  دروم  رد  يرصتخم 

خساپ

زاـمن تّین  هب  لّوا ; تعکر  رد  دـنراذگ . نآ  رد  زاـمن  تعکرر  اـهچ  دـنراد و  زیزع  ار  نآ  دـننک و  تبغر  ( 1) ناـکم نیا  هب  وگب : مدرم  هب 
تفه مه  دوجـس  عوکر و  تلاح  رد  دوش و  یم  هدـناوخ  دـحا » هللا  وه  لق   » راب تفه  دـمح  کـی  نآ  تعکر  رهرد  تسا ، دجـسم  تیحت 
هروس هک  تروص  نیدب  دوش ، یم  هدناوخ  مالـسلا )) هیلع  )) نامزلا بحاص  ماما  زامن  تژین  هب  مّود ; تعکر  رد  دننک . رارکت  ار  رکذ  هبترم 
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و دوش ، یم  هدناوخ  دمح  هروس  هیقب  نآ ، زا  دعب  دوش و  یم  رارکت  هبترم  دص  نیعتـسن » كایا  دبعن و  كایا  هیآ «  هدرک و  عورـش  ار  دمح 
مه رس  تشپ  هبترم ، تفه  هدمحب » میظعلا و  یبر  ناحبـس   » رکذ هتفر و  عوکر  هب  هدناوخ و  راب  کی  طقف  ار  دحا » هللا  وه  لق   » هروس سپس 

. دوش یم  رارکت  مهرـس  تشپ  هبترم ، تفه  زین  ار  هدـمحب » یلعـالا و  یبر  ناحبـس   » رکذ هتفر و  دوجـس  هب  نآ  زا  سپ  و  دوـش . یم  رارکت 
« هللا الا  هلا  ال   » دوش یم  هتفگ  رابکی  دوش ، هداد  مالـس  دسرب و  نایاپ  هب  زامن  نوچ  دنناوخ . یم  هدـناوخ  بیترت  نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر 

یلع لص  مهللا  : » دنیوگب راب  دـص  هتفر و  هدجـس  هب  نآ  زا  دـعب  دوش و  هدـناوخ  مالـسلا )) اهیلع  )) ارهز ترـضح  تاحیبست  نآ  لابند  هب  و 
ود هک  تسا  نآ  دننام  دناوخب ، ( 2) ناکم نیا  رد  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  هک  ره  دندومرف : مالسلا )) هیلع  )) ماما هاگنآ  دّمحم .» لآ  دّمحم و 
رد يزب  : » دـندومرف دـندناوخ و  زاب  ارم  هرابود  هک  مدوب  هتفرن  زونه  یمدـق  دـنچ  مداتفا ، هار  هب  نوچ  دـشاب . هدـناوخ  هبعک  رد  زامن  تعکر 
زا هک  یـضیرم  رامیب و  ره  نک ; قافنا  نارامیب  رب  شکب و  ار  نآ  روآ و  ناـکم  نیدـب  نک و  يرادـیرخ  ار  نآ  تسا ، یناـشاک  رفعج  هلگ 

هکنیا ات  مدوب ، هشیدنا  رد  ار  بش  مامت  متشگزاب و  هناخ  هب  نم  دیوگ : یم  هلثم  نب  نسح  دهد .» افـش  ار  وا  یلاعت  قح  دروخب ، نآ  تشوگ 
هتـشذگ بش  ناکمنامه  هب  وا  اب  مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  هتـشذگ  بش  يارجام  متفر و  رذـنملا » یلع   » غارـس هب  وهدـناوخ  ار  حبـص  زاـمن 

دیـس  » دزن مق  هب  سپـس  داد . یم  ناشن  ار  دجـسم  يانب  دودح  مالـسلا )) هیلع  )) ماما هدومرف  قبط  هک  میدـید  ار  ییاهریجنز  اجنآ  رد  میتفر .
زا دّیس  تفگ : مداخ  یلب ! متفگ : وا  هب  یتسه ؟ نارکمج  زا  وت  ایآ  تفگ : وا  مداخ  میدیـسر ، وا  هناخ  رد  هب  نوچ  میتفر و  اضر » نسحلاوبا 
هک مدوـب  باوـخ  رد  نم  هلثم ! یب  نسح  يا  تفگ : تشاد و  یمارگ  ارم  دّیـس  میتـفر و  هناـخ  نورد  هب  هاـگنآ  تـسا . وـت  راـظتنا  رد  رحس 
وا نخـس  هک  امن ، دامتعا  وا  لوق  رب  نک و  قیدصت  دیوگ ، وا  هچ  ره  دـیآ ، یم  وت  دزن  نارکمج  زا  هلثم ، نب  نسح  : » تفگ نم  هب  یـصخش 
يو يارب  ار  هتـشذگ  بش  يارجام  نم  هاـگنآ  مدوب . وت  رظتنم  تعاـس  نیا  اـت  ندـش  رادـیب  ماـگنه  زا  نکن » در  ار  وا  لوق  تساـم و  نخس 

، میدیسر نارکمج  ياتسور  کیدزن  هب  نوچ  میدش . راوس  دندروآ و  نوریب  دنداهن و  نیز  ار  اهبسا  ات  دومرف  هلصافالب  دّیس  مدرک . فیرعت 
رفعج دیود ، نم  فرط  هب  دید  ارم  ُزب  هک  نیمه  متفر ، هّلگ  نایم  هب  دمآ ، یم  نادنفسوگ  همه  سپ  زا  ُزب  نآ  میدید ، ار  یناشاک  رفعج  هّلگ 

حبذ ار  نآ  هدروآ و  دجـسم  لحم  هب  ار  ُزب  نآ  لاـح  ره  هب  مدوب . هدـیدن  ار  نآ  نونک  اـت  هدوبن و  نم  هّلگ  رد  ُزب  نیا  هک  درک  داـی  دـنگوس 
نسحلاوبا تفای . افش  مالسلا )) هیلع  )) هللا ۀیقب  ترضح  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  تیانع  اب  دروخ ، نآ  تشوگ  زا  هک  يرامیب  ره  هدرک و 

اهریجنز و دّیس  دیناشوپ . بوچ  ار  نآ  درک و  انر  ار  نارکمج  دجـسم  تفرگ و  وا  زا  ار  نیمز  عفانم  هدرکر و  اضحا  ار  ملـسم  نسح  اضر ;
ار وا  یلاعت  يادـخ  دـیلام ، یم  اهریجنز  نآ  هب  ار  دوخ  هک  يدـنمدرد  رامیب و  ره  تشاذـگ . دوخ  هناخ  رد  درب و  مق  هب  دوخ  اب  ار  اه  خـیم 

دجسم  - 1 (. 3) دـیدن ار  اهنآ  یـسک  رگید  دـش و  دـیدپان  اهریجنز  نآ  نسحلاوبا ، دیـس  توف  زا  سپ  دومرف . یم  تیاـنع  لـجاع  ياـفش 
. بقاثلا مجن  باتک  زا  لقن  هب   - 3 نارکمج . سّدقم  دجسم   - 2 نارکمج . سّدقم 

؟  تسا هنوگچ  جع )   ) نامز ماما  زامن  نمض  رد  دراد ؟ تقیقح  رما  نیا  ایآ  نامزلا ,  بحاص  هاچ  مان  هب  تسه  یهاچ  نامرک  رد 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  جع )   ) نامز ماما  زامن  نمض  رد  دراد ؟ تقیقح  رما  نیا  ایآ  نامزلا ,  بحاص  هاچ  مان  هب  تسه  یهاچ  نامرک  رد 

خساپ

ياملع زاتـسا  رتهب  دراوم  هنوگ  نیا  هب  تبـسن  میرادـن . یهاـگآ  دوشیم  هتفگ  نآ  نوماریپ  هک  یبلاـطم  قدـص  ناـکم و  نیا  هب  تبـسن  اـم 
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یفلتخم ماسقا  جع ) ) نامزماما زامن  دـییامن . لمع  هناطاتحم  كوکـشم  دراوم  هب  تبـسن  هک  مینکیم  هیـصوت  دوش و  لاءوس  لحم  هتـسجرب 
مامتا زا  سپ  دیوگب و  هبترم  دص  ار  نیعتسنکایا » دبعن و  كایا   » نآ رد  درازگ و  زامن  تعکر  ود  صخش  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  دراد .

J .} دناوخب ار  البلا »... مظع  یهلا   » ياعد زامن 

هچ نارکمج  دجسم  هاچ  رد  نتخادنا  ترـضح و  هب  یـسیون  هضیرع  میناوخب  هبترم  تفه  ار  جع )   ) نامز ماما  زامن  دوجـس  عوکر و  رکذ  دیاب  ایآ 
؟ دراد یمکح 

شسرپ

دجـسم هاچ  رد  نتخادـنا  ترـضح و  هب  یـسیون  هضیرع  میناوخب  هبترم  تفه  ار  جـع )   ) ناـمز ماـما  زاـمن  دوجـس  عوکر و  رکذ  دـیاب  اـیآ 
؟ دراد یمکح  هچ  نارکمج 

خساپ

دروم رد  تفگهبترم . تفه  دیاب  تسا  هدش  لقن  هریغ  نانجلاحیتافم و  رد  هک  هنوگ  نامه  ار  (ع ) نامز ماما  زامن  دوجس  عوکر و  ياهرکذ 
لـصاح یـسیونهضیرع  دـیاشلاح  ره  هب  تسا و  لکـشم  نآ  هراـبرد  تواـضق  تسین ، تـسد  رد  يربـتعم  تـیاور  نوـچ  هـضیرع ، نتـشون 
هدمآرد موسرم  جـیار و  يرما  تروصهب  مکمک  دـعب  دـناهدرک و  هدـهاشم  یتارثا  تاجاح  عفر  رد  هک  تسا  ناگرزب  زا  یـضعب  تایبرجت 

J .} تسا

هدش دای  نامیپ  دهع و  زا  نشور  حضاو و  موهفم  یقنع »  یف  هل  اتعیب  ادقع و  ادهع و  هل  ددجا  ینا  میناوخ « یم  دهع  ياعد  یهاگحبـص و  ترایز  رد 
. تسا يا  هلاسم  هچ  رس  دوش  یم  دیدجت  حبص  زور  ره  هک  يدهع  نیا  ؟و  تسیچ

شسرپ

دـهع و زا  نشور  حـضاو و  موهفم  یقنع »  یف  هل  اتعیب  ادـقع و  ادـهع و  هل  ددـجا  ینا  میناوخ « یم  دـهع  ياعد  یهاگحبـص و  تراـیز  رد 
. تسا يا  هلاسم  هچ  رس  دوش  یم  دیدجت  حبص  زور  ره  هک  يدهع  نیا  ؟و  تسیچ هدش  دای  نامیپ 

خساپ

عیطم میلـست و  و  جع ) ) نامز ماما  تیالو  تماما و  هب  داقتعا  نامه  دوش  یم  دـیدجت  جـع ) ) نامز ماما  اب  دـهع  ياعدرد  هک  ینامیپ  دـهع و 
دنک یم  یگدامآ  مالعا  دهع  ياعد  ندناوخ  اب  یعقاو  رظتنم  هعیش و  تقیقح  رد  دشاب . یم  ترـضح  نآ  تاروتـسد  ربارب  رد  ندوب  ضحم 

. راوگرزب نآ  تایونم  ققحت  هار  رد  ناج  ياپ  ات  نداتسیا  ترضح و  نآ  يرای  ترصن و  يارب 

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  هب  لّسوت  هفسلف 
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شسرپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  هب  لّسوت  هفسلف 

خساپ

هک اذغو  بآ  لثم  تسا ، يدام  روما  زا  یهاگ  تسا : عون  ود  رب  هلیسو  تسا . بولطمو  دوخ  نیب  يزیچ  نداد  رارق  هطساوو  هلیـسو  لسوت ،
ص)  ) ربمایپ تقیقح  ای  هاجو  ماقم  هب  ار  ادخ  هک  يراکهانگ  لثم  تسا ، يونعم  روما  زا  زین  ینامزو  تسا . یگنسرگو  یگنـشت  عفر  هلیـسو 

تروص نیرتهب  هب  ار  شنیرفآ  ناـهج  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ مزـال  هلیـسو  تروص  ود  ره  رد  درذـگب . شهاـنگ  زا  اـت  دـهدیم  مسق 
هروس یقرواپ .  } تروص نیرتهب  هب  ار  زیچ  همه  هک  ییادـخ  نآ  " ؛} ُهَْقلَخ ٍءْیَـش  َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلَا  : } دـیامرفیم هک  اـجنآ  تسا ، هدـیرفآ 

هدیرفآ اهناسنا  لماکتو  دشرو  تیادـه  يارب  تاببـسمو ، بابـساو  لولعمو  تلع  مظن  ساسا  رب  ناهج  دـیرفآ ". یقرواپ } هیآ 7 . هدجس ،
ترفغم تیاده ، نوچمه  دنوادخ  يونعم  تاضویف  ددرگیم . هدروآرب  يداع  بابـساو  لماوع  اب  رـشب  یعیبط  ياهيدـنمزاینو  تسا  هدـش 
بابـسا قیرط  زا  روما  هک  هتفرگ  ّقلعت  نیا  رب  دـنوادخ  هنامیکح  هداراو  دوشیم  لزاـن  اـهناسنا  رب  صاـخ  یماـظن  ساـسا  رب  زین  شزرمآو 
دیـشروخ اب  ار  نیمز  لاعتم  دـنوادخ  ارچ  دیـسرپ : ناوتیمن  هدام  ملاع  رد  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب ، دـسرب . اهناسنا  هب  نیعم  للعو  صاـخ 

هب ار  شیوخ  ترفغم  دـنوادخ  ارچ  تفگ : ناوتیمن  زین  انعم  ملاـع  رد  تسا ؟ هدزن  تسد  يراـک  نینچ  هب  هطـساو  یب  دوخو  هدرک  ینارون 
ماظن هب  دهاوخب  یسک  رگا  تسا . ماظن  ياراد  دنوادخ  لعف  : " دیامرفیم يرهطم ؛ دیهش  دنکیم . ناگدنب  لاح  لماش  یهلا  يایلوا  هطـساو 
لوسر هناخ  ِرد  هک  تسا  هدومرف  داشرا  ار  ناراکهانگ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هارمگ  دـشاب  هتـشادن  اـنتعا  شنیرفآ 

میرک نآرق  دـنک . ترفغم  بلط  ناشیا  يارب  هک  دـنهاوخب  راوگرزب  نآ  زا  دـننک ، ترفغم  بلط  دوخ  هکنیا  رب  هوالعو  دـنورب  ص )  ) مرکا
یماگنه ناشیا  رگا  " ؛} ًامیِحَر ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُؤآج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : } دـیامرفیم

دنتـساوخیم شزرمآ  ادخ  زاو  دـندمآیم  وت  دزن  دـندرک ، یقرواپ } هیآ 64 . ءاسن ، هروس  یقرواپ .  } متـس دوخ  هب  هانگ ] باـکترا  اـب   ] هک
{ یقرواپ ص 264 . ج 1 ، راثآ ، هعومجم  یقرواپ .  ."  } دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت  ار  ادـخ  درکیم ، ترفغم  بلط  ناشیا  يارب  مه  ربمایپو 

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  تسا . هدـش  لسوتو  هلیـسو  رب  یناوارف  دـیکأت  تنـسو  نآرق  رد  هک  مینیبیم  ور  نیمه  زا 
بلط هلیسو  وا  هب  ندیـسر  ياربو  دینک  هشیپ  اوقت  نینمؤم ! يا  { " یقرواپ هیآ 35 . هدئام ، هروس  یقرواپ .  {؛} َۀَلیِـسَولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهَّللا  اوُقَّتا 

تاضویف تفایرد  تهج  هب  مدرم  هکنیا  تسا  تیب : لها  هسدقم  تاوذ  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  هب  لسوت  رد  هک  يرگید  هدیافو  رثا  دییامن ".
" ناسحالا دیبع  ناسنالا   " هکنیا باب  زا  هکلب  دـننکیم ، لصاح  نیقی  تماما  ای  توبن  زا  اهنآ  خـماش  ماقم  هب  اهنت  هن  نانآ ، هطـساو  هب  یهلا 

. دنوشیم تسا  دنوادخ  تاروتسد  نامه  هک  اهنآ  تاروتسد  رادرب  نامرف 

؟ تسا هنوگچ  دوشیم  هداد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  ترضح  هب  هک  یمالس  هوحن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  دوشیم  هداد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  ترضح  هب  هک  یمالس  هوحن 
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خساپ

ساّبع خیش  موحرم  نانجلا  حیتافم  باتک  رد  هک  تسا  وحن  نامه  هب  دیآیمرب  يددعتم  تایاور  زا  هک  نانچ  ترضح  هب  نداد  مالس  هوحن 
هیلع » مئاق رب  مالـس  يارب  هک  تسا  هدـش  لقن  نیدـلا : لامک  باتک  . 1 دوشیم . رکذ  لـیذ  رد  هنوـمن  ود  لاـثم  يارب  تسا  هدـش  دراو  یمق 
هدش لقن  مالـسلا » هیلع  » يرکـسع نسح  ماما  زا  دبهتملا : حابـصم  باتک  . 2 هضرا .» یف  هَّللا  ۀـّیقب  ای  کیلع  مالـسلا  : » وگب هنوگنیا  مالـسلا »

مهتعاط و تضرف  نیذـلا  کئایلوا  نبا  کّیلو و  یلع  لص  مهّللا  : » دـیئوگب هنوگنیا  مالـسلا » هیلع  » ۀّـجح ترـضح  هب  مالـس  يارب  هک  تسا 
هیلع » ۀـجح ترـضح  هک  تسا  یعیبـط  و  کنیدـل .»... هب  رـصتنا  ُهرـصنا و  مهّللا  ًاریهطت ، مهترّهط  سجرلا و  مهنع  بهذا  مهّقح و  تـبجوا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دراذگیمن « . شاداپ  نودب  ار  یناسحا  چیه  دنوادخ  هک  نانچ  دنراذگیمن ، خساپ  نودب  ار  مالس  مالسلا »

؟. دیهد حیضوت  مالسلا » هیلع  » تّجح ترضح  زامن  تّیفیک  دروم  رد  يرصتخم 

شسرپ

؟. دیهد حیضوت  مالسلا » هیلع  » تّجح ترضح  زامن  ّتیفیک  دروم  رد  يرصتخم 

خساپ

زاـمن تّین  هب  لّوا ؛ تعکر  رد  دـنراذگ . نآ  رد  زاـمن  تعکرر  اـهچ  دـنراد و  زیزع  ار  نآ  دـننک و  تـبغر  ( 3) ناـکم نیا  هب  وگب : مدرم  هب 
تفه مه  دوجـس  عوکر و  تلاح  رد  دوشیم و  هدـناوخ  دـحا » هَّللا  وه  لق   » راـب تفه  دـمح  کـی  نآ  تعکر  رهرد  تسا ، دجـسم  تیحت 
هروس هک  تروص  نیدـب  دوشیم ، هدـناوخ  مالـسلا » هیلع  » نامزلا بحاص  ماـما  زاـمن  تژین  هب  مّود ؛ تعکر  رد  دـننک . رارکت  ار  رکذ  هبترم 

و دوشیم ، هدناوخ  دمح  هروس  هیقب  نآ ، زا  دعب  دوشیم و  رارکت  هبترم  دص  نیعتـسن » كایا  دـبعن و  كایا  هیآ «  هدرک و  عورـش  ار  دـمح 
مه رس  تشپ  هبترم ، تفه  هدمحب » میظعلایبر و  ناحبـس   » رکذ هتفر و  عوکر  هب  هدناوخ و  راب  کی  طقف  ار  دحا » هَّللا  وه  لق   » هروس سپس 

. دوـشیم رارکت  مهرـس  تشپ  هبترم ، تفه  زین  ار  هدـمحب » یلعـالا و  یبر  ناحبـس   » رکذ هتفر و  دوجـس  هـب  نآ  زا  سپ  و  دوـشیم . رارکت 
و هَّللا » الا  هلا  ال   » دوشیم هتفگ  رابکی  دوش ، هداد  مالس  دسرب و  نایاپ  هب  زامن  نوچ  دنناوخیم . هدناوخ  بیترت  نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر 
دّمحم و یلع  لص  مهللا  : » دنیوگب راب  دص  هتفر و  هدجس  هب  نآ  زا  دعب  دوش و  هدناوخ  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تاحیبست  نآ  لابند  هب 

تعکر ود  هک  تسا  نآ  دننام  دـناوخب ، ( 4) ناکم نیا  رد  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  هک  ره  دـندومرف : مالـسلا » هیلع  » ماما هاگنآ  دّـمحم .» لآ 
رفعج هلگ  رد  يزب  : » دندومرف دندناوخ و  زاب  ارم  هرابود  هک  مدوب  هتفرن  زونه  یمدق  دنچ  مداتفا ، هار  هب  نوچ  دشاب . هدـناوخ  هبعک  رد  زامن 

نآ تشوگ  زا  هک  یـضیرم  رامیب و  ره  نک ؛ قافنا  نارامیب  رب  شکب و  ار  نآ  روآ و  ناکم  نیدـب  نک و  يرادـیرخ  ار  نآ  تسا ، یناـشاک 
ار حبص  زامن  هکنیا  ات  مدوب ، هشیدنا  رد  ار  بش  مامت  متشگزاب و  هناخ  هب  نم  دیوگیم : هلثم  نب  نسح  دهد .» افش  ار  وا  یلاعت  قح  دروخب ،

اجنآ رد  میتفر . هتـشذگ  بش  ناکمنامه  هب  وا  اب  مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  هتـشذگ  بش  يارجام  متفر و  رذـنملا » یلع   » غارـس هب  وهدـناوخ 
میتفر اضر » نسحلاوبا  دیس   » دزن مق  هب  سپس  دادیم . ناشن  ار  دجسم  يانب  دودح  مالسلا » هیلع  » ماما هدومرف  قبط  هک  میدید  ار  ییاهریجنز 

وت راظتنا  رد  رحـس  زا  دّیـس  تفگ : مداـخ  یلب ! متفگ : وا  هب  یتسه ؟ نارکمج  زا  وت  اـیآ  تفگ : وا  مداـخ  میدیـسر ، وا  هناـخ  رد  هب  نوچ  و 
: تفگ نم  هب  یـصخش  هک  مدوب  باوخ  رد  نم  هلثم ! یب  نسح  يا  تفگ : تشاد و  یمارگ  ارم  دّیـس  میتفر و  هناـخ  نورد  هب  هاـگنآ  تسا .
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ار وا  لوق  تسام و  نخس  وا  نخس  هک  امن ، دامتعا  وا  لوق  رب  نک و  قیدصت  دیوگ ، وا  هچ  ره  دیآیم ، وت  دزن  نارکمج  زا  هلثم ، نب  نسح  »
هلـصافالب دّیـس  مدرک . فیرعت  يو  يارب  ار  هتـشذگ  بش  يارجام  نم  هاگنآ  مدوب . وت  رظتنم  تعاس  نیا  ات  ندش  رادیب  ماگنه  زا  نکن » در 

ار یناـشاک  رفعج  هّلگ  میدیـسر ، نارکمج  ياتـسور  کـیدزن  هب  نوچ  میدـش . راوس  دـندروآ و  نوریب  دـنداهن و  نیز  ار  اهبـسا  اـت  دوـمرف 
هک درک  دای  دنگوس  رفعج  دیود ، نم  فرط  هب  دید  ارم  ُزب  هک  نیمه  متفر ، هّلگ  نایم  هب  دـمآیم ، نادنفـسوگ  همه  سپ  زا  ُزب  نآ  میدـید ،
هک يرامیب  ره  هدرک و  حبذ  ار  نآ  هدروآ و  دجـسم  لحم  هب  ار  ُزب  نآ  لاح  ره  هب  مدوب . هدـیدن  ار  نآ  نونک  ات  هدوبن و  نم  هّلگ  رد  ُزب  نیا 

ار ملـسم  نسح  اضر ؛ نسحلاوبا  تفای . افـش  مالـسلا » هیلع  » هَّللاۀـیقب ترـضح  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  تیانع  اـب  دروخ ، نآ  تشوگ  زا 
مق هب  دوخ  اب  ار  اهخیم  اهریجنز و  دّیس  دیناشوپ . بوچ  ار  نآ  درک و  انر  ار  نارکمج  دجسم  تفرگ و  وا  زا  ار  نیمز  عفانم  هدرکر و  اضحا 

تیاـنع لـجاع  يافـش  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  دـیلامیم ، اـهریجنز  نآ  هب  ار  دوخ  هک  يدـنمدرد  راـمیب و  ره  تشاذـگ . دوخ  هناـخ  رد  درب و 
دجسم ( 3 تالاؤس »  هب  خـساپ  شخب  (. » 5) دیدن ار  اهنآ  یـسک  رگید  دش و  دیدپان  اهریجنز  نآ  نسحلاوبا ، دیـس  توف  زا  سپ  دومرفیم .

. بقاثلا مجن  باتک  زا  لقن  هب  ( 5 نارکمج . سّدقم  دجسم  ( 4 نارکمج . سّدقم 

؟ تسیچ نامز  ماما  هب  لسوت  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ نامز  ماما  هب  لسوت  تلع 

خساپ

شرگید دعب  و  تیناویح »  » هب شدعب  کی  تسا ؛ هتفر  راک  هب  دعب  ود  نیا  يو  تشرس  هیامریمخ و  رد  هک  يدعب  ود  تسا  يدوجوم  ناسنا 
رد نآ  راثآ  هدرک و  تیوقت  دوخ  دوجو  رد  ار  دـعب  ود  نیا  زا  یکی  دوخ  رایتخا  اـب  یناـسنا  ره  تسا . هتـسویپ  توکلم » سدـق و  ملاـع   » هب

يراذگمان دوخ  هولج  قباطم  ياهتـسد  ره  يارب  میناوتیم  هک  تسا  تقو  نآ  دـیامنیم ، یلجت  يو  زا  وا  ناج  مسج و  هدودـحم  زا  جراخ 
هدیـسر و لامک  هب  ياهناسنا  تسا ، هدرک  زورب  اهنآ  زا  تیناـسنا  یلاـع  تافـص  هتفرگ و  دوخ  هب  یتوکلم  هرهچ  هک  ییاـهنآ  مییاـمن و 
هب عقاو  هب  هک  امنناسنا  ياههرهچ  دناهدرک ، هدنـسب  اهنت  دوخ  یناویح  دعب  هب  هدادن و  زورب  ار  دوخ  تیناسنا  هرهچ  هک  ییاهنآ  یتوکلم و 

نیا هب  ياهدع  يربهر  تحت  ياهتـسد  ره  هک ، تسا  یهیدب  { 1 (.} ًالیبس لضا  مه  لب  ماعنألاک  کئلوا   ) نآرق ریبعت  هب  دناهدیـسرن و  لامک 
مه لـباقم  رد  نوـنک  اـت  خـیرات  لوا  زا  هورگ  ود  نیا  ناربـهر  دـننیزگیمرب . ار  یناربـهار  دوـخ  يارب  دـنوشیم و  هدیـشک  وـس  نآ  وـس و 
ماـن هب  تسا ، یگدـنز  مظن  تداعـس و  لاـمک و  يوس  هب  هک  تیناـسنا  ناوراـک  ناربهر  دوب . دـنهاوخ  هدوب و  ریگرد  هدومن و  ییارآفص 

، دنهدیم قوس  تیعوبس  تیناویح و  يداو  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  یناریو  یهارمگ و  تلاهج و  نارادمدرـس  نآ ، لباقم  رد  و  رون ، ناربهر 
دوخ یهاوخ  ادخ  ترطف  یلجت  يدبا و  تداعـس  هب  یبایتسد  قلطم و  لامک  هب  لین  يارب  رـشب  یفرط  زا  دنوشیم . هدیمان  تملظ  ناربهر 

هک هتخیگنارب  اهناسنا  يارب  رگتیادـه  ناونع  هب  ار  یناربماـیپ  هراومه  ناـسنا ، تقلخ  اـب  دـنوادخ  دراد . هتـشاد و  يونعم  ناربهر  هب  زاـین 
ناـماما تیاـصو  تماـما و  لـصا  (ص ) ربماـیپ زا  دـعب  و  تسا . (ص ) مرکا لوـسر  ترـضح  ناـنآ  نـیرخآ  و  (ع ) مدآ ترـضح  نآ  نـیلوا 

دالوا زا  نت  هدزاـی  زین  وا  زا  سپ  دـیدرگ و  بصن  ینیـشناج  هب  (ع ) یلع ترـضح  یهلا  رما  هب  دـش و  يراذـگهیاپ  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم
موصعم ياوشیپ  نیمهدزاود  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  تیـشم  دندش و  يرـشب  هعماج  تماما  رما  رادهدـهع  (ص ) راوگرزب نآ  موصعم 
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دنوادخ هک  يزور  و  دـیامن ، يرگتیادـه  بیغ  هدرپ  رد  تیرـشب  يوزرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  (ع ) يدـهم ماما  ترـضح  ناناملـسم ،
ياهلئـسم (ع ) دوعوم يدهم  هب  داقتعا  دناشچب . تیرـشب  هقئاذ  هب  ار  تلادع  نیریـش  معط  ریگارف  تموکح  لیکـشت  شروهظ و  اب  دهاوخب ،

هک ینعم  نیدب  دوب . دهاوخ  هدوب و  حرطم  هریغ  مالسا و  تیحیسم و  تیدوهی و  زا ، معا  ناهج  فلتخم  بهاذم  نایدا و  مامت  رد  هک  تسا 
ياهرمک : » هدمآ لیجنا  رد  داد . دهاوخ  همتاخ  رشب  ياهضیعبت  اهتنایخ و  اهتیانج و  هب  درک و  دهاوخ  روهظ  یحلـصم  نامزلا  رخآ  رد 

راظتنا زا  تقو  هچ  هک  دنـشکیم  ار  ناشدوخ  ياقآ  راظتنا  هک  دیـشاب  یناسک  دننام  دیرادب و  هتخورفا  ار  دوخ  ياهغارچ  هتـسب ، ار  شیوخ 
« لسار دـنارترب   » یـسیلگنا ریهـش  فوسلیف  { 2 «.} دـننک زاـب  وا  يارب  گـنردیب  دـبوکب ، ار  برد  دـیآ و  هـک  تـقو  ره  اـت  دـمآ ، دـهاوخ 
« نیتشنا تربلآ   » روسفورپ و  دزاس » دحتم  راعـش  کی  مچرپ و  کی  يهیاس  رد  ار  ناگمه  هک  تسا  یحلـصم  هار  هب  مشچ  ایند  : » دـیوگیم

ياضعا همه  دـنک و  تموکح  افـص  حلـص و  ناهج ، ياج  ياج  رد  هک  يزور  نآ  ندیـسر  ارف  : » دـیوگیم تیبسن » يهیرظن   » زادرپيروئت
رشب و  » دوخ باتک  رد  وا  دراد  هجوت  لباق  ینخس  زین  واش » درانرب  «. » دییاپ دهاوخن  يرید  دنشاب ، ردارب  تسود و  رگیدکی  اب  يرـشب  هعماج 

رظن دروم  درمربا  رظن  هب  حلـصم  روهظ  : » دـسیونیم داقعلا  دومحم  ساـبع  هنیمز ، نیا  رد  دـهدیم . تراـشب  حلـصم  کـی  روهظ  هب  درمربا »
هشیر لیصا  یتیعقاو  تباث و  یتقیقح  زا  واش  طسوت  یحلصم  نینچ  يوس  هب  رـشب  یناوخارف  تسین و  یندشان  يرما  هیـضرف و  کی  واش " "

دنـشیدنایم و یجنم  کی  روهظ  هب  هدوب و  دـقتعم  (ع ) یـسیع تشگزاب  هب  نایحیـسم  دـننام  نایدوهی  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا .» هتفرگ 
دنتسه دوعوم » رودوئت   » دوخ هاشداپ  روهظ  هار  هب  مشچ  زین  یـشبح  ناینارـصن  دنا ، « هاش مارهب   » تعجر راظتنا  رد  نایتشترز  هک  هنوگ  نامه 

« ادوب  » ندمآزاب رظتنم  اهییادوب  دنراد و  خسار  داقتعا  ردیشوه »  » ندوب هدنز  هب  اهیسوجم  دناهتـسب ، لد  ونـشیو »  » جورخ هب  زین  اهودنه  و 
روهظ يهدـیا  نینچمه  دنرامـشیم . گرزب  یجنم  ار  زیگنچ »  » دوخ ربهر  مه  ماوقا  دـنا و  « کـیردور  » دوخ گرزب  بقرتم  اهییایناپـسا  و 

یمالسا ياههقرف  همه  هرخالاب  و  تسا . هدش  هدید  زین  ینیچ  نهک  نوتم  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . هتشاد  جاور  مه  ناتساب  رصم  رد  یجنم 
نایناهج نایم  رد  ار  تلادع  هدومن ، روهظ  (س ) همطاف ترـضح  و  (ع ) یلع ترـضح  لسن  زا  يدرم  نامزلارخآ  رد  دندقتعم  هملک  قافتا  هب 

نآ هب  (ص ) ربماـیپ هک  (ع ) يدـهم : » دـیوگیم شـش  تصـش و  دصیـس و  باـب  رد  ۀـیکملا » تاـحوتفلا   » رد یبرع  نـبا  { 3 .} دنارتسگیم
متس روج و  زا  رپ  نیمز  یتقو  هک  تسا  ینیشناج  دنوادخ  يارب  انامه  : » دیازفایم و  تسا ؛» مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  تسا ، هداد  تراشب 

ینالوط ار  نآ  دـنوادخ  دـشابن  یقاب  زور  کـی  ناـهج  زا  رگا  دومن و  دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  درک و  دـهاوخ  روهظ  دوشیم ،
(ع) يدـهم ترـضح  نأش  رد  يونوق  نیدـلاردص  زا  يراعـشا  نینچمه  { 4 ...«.} دـنک روهظ  (ص ) ربماـیپ ترتع  زا  هفیلخ  نیا  اـت  دـنکیم 

اجنیا رد  نآ  هب  هراشا  هک  تسا ، اهنامز  ماوقا و  للم و  مامت  رد  دوعوم  يدـهم  راظتنا  دوجو و  رگنایب  اهنیا  یگمه  هک  { 5 .} تسا هدروآ 
راظتنا کی  نیا  هک  تسین  مالـسا  هعیـش و  زا  دوعوم  راـظتنا  مینادـب  هکنیا  يارب  دـش  ارذـگ  يرکذ  طـقف  تسا ، جراـخ  ثحب  هلـصوح  زا 

رب شقلخ  رب  ادخ  تجح  : » دومرف (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  دراد . دوجو  فالتخا  یهاگ  اهيراذگمان ، رد  یلو  تسا  ریگارف  یللملانیب و 
رگم دـیدرکن ، نانچ  ارچ  دـیدرک و  نینچ  ارچ  دـیوگب  مدرم  هبتمایق  رد  دـنوادخ  ینعی  { 6 «.} دوش هتخانـشان  ماما  دوجو  هب  ربخ  ددرگن  اـپ 

زین وا  دـشاب و  هدـش  تباث  مدرم  يارب  وا ، تماـما  تازجعم  صوصن و  اـب  هک  دـشاب ، هداتـسرف  ییاوشیپ  ماـما و  اـهنآ  يارب  اـیند  رد  هکنیا 
رترب و ادـخ  : » دومرف (ع ) قداـص ماـما  { 7 .} دـشاب هدرک  یفرعم  اـهنآ  يارب  ار  نید  ادـخ و  و  دـشاب ، هدـناسر  اـهنآ  هـب  ار  مدرم  فیاـظو 
ره هزمحابا  يا  : " دومرف نم  هب  (ع ) رقاب دـمحم  ماـما  : » دـیوگ هزمحوبا  { 8 «.} دراذـگاو لداع  ماما  نودـب  ار  نیمز  هک  تسنآ  زا  رتگرزب 

سپ نیمز ، ياههار  هب  ات  يرتنادان  نامـسآ  ياههار  هب  هک  وت  دریگ . ییامنهار  دوخ  يارب  دیامیپب  یخـسرف  دنچ  دـهاوخ  هک  امـش  زا  کی 
هار هدـش و  لزان  اهنآ  هناخ  رد  یحو  نامـسآ  زا  اریز  دـشابن  (ص ) ربمغیپ تیب  لها  زا  ریغ  اـمنهار  نآ  و   ) نک بلط  ییاـمنهار  دوخ  يارب 

امنهار نودـب  ار  ناسنا  دـنوادخ  مه  یفرط  زا  و  دـشاب ، امنهار  نودـب  دـناوتیمن  یمدآ  ًالوا  سپ  { 9(" «.} دـنناد اهنآ  ار  منهج  تشهب و 
ندرک ادیپ  لسوت  ییامنهر  ياههلیـسو  هلمج  زا  تسا و  نآ  هب  دـنمزاین  ناسنا  مه  تسا و  هدرک  قلخ  ادـخ  ار  امنهار  مه  تسا . هتـشاذگن 

، وا هب  ندیـسر  ياههار  تسا ، قلخ  هب  دـنوادخ  ضیف  يارجم  تسا و  تیرـشب  ملاـع  یجنم  هناـگی  (ع ) يدـهم ترـضح  هک  زورما  تسا و 
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، هک تسا  هنوگ  نیا  (ع ) نامز ماما  هب  هثاغتـسا  : » تسا هدومرف  بیط  ملک  رد  ناخ  یلع  دیـس  هکنیا  هلمج  زا  دـناهدرک . نایب  ار  وا  هب  لسوت 
مالـس  " ياعد یتسیایم و  نامـسآ  ریز  هلبق  هب  ور  زامن  زا  دعب  ناوخب و  یهاوخ  هک  هروس  ره  دمح و  هب  زامن  تعکر  ود  یـشاب  هک  اج  ره 

ییاهترایز (ع ) نامز ماما  يارب  یهاگ  و  { 10 «.} ناوخب " رخآ ات  ار  ۀمئاقلا و ... هتاکرب  ۀمئادعلا و  هتاولص  ماعلا و  لئاسلا  ماتلا  لماکلا  هَّللا 
زامن یهاگ  و  { 12 ...} و (ع ) رمالابحاص ترـضح  ترایز  ای  و  { 11} حبـص زامن  زا  دعب  (ع ) ۀجح ترـضح  ترایز  لثم  تسا ؛ هدش  لقن 

هک دشابیم  تعکر  ود  : » تسا هنوگ  نیا  هدش ، لقن  حیتافم  رد  هچنآ  قبط  ترـضح  نآ  زامن  تیفیک  اما  و  تسا . هدش  رکذ  ترـضح  نآ 
رخآ هبترم  رد  ییوگیم و  هبترم  دـص  ار  نآ  يدیـسر  هیآ  نیا  هب  نوچ  و  نیعتـسن ) كایا  دـبعن و  كایا   ) ات ار  دـمح  هروس  تعکر  ره  رد 
ياعد زامن ، مالس  مامتا و  زا  دعب  لکـش و  نیمه  هب  زاب  مود  تعکر  رد  هدجـس و  ود  عوکر و  هدناوخ  دیحوت  هروس  ینکیم و  مامت  هروس 

رد صوـصخ  هب  هدـش و  روهـشم  هچنآ  یلو  { 13 «.} یناوخیم رخآ  اـت  ار  ءاـطغلا ... فشکنا  ءاـفخلا و  حرب  ءـالبلا و  مظع  مهللا  فـیرش 
( نیعتسن كایا  دبعن و  كایا   ) هیآ ینعی  لکش ، نیمه  هب  زامن  تعکر  ود  دوشیم ، هدناوخ  رتشیب  دننکیم و  یسأت  نآ  هب  نارکمج  دجـسم 

دوشیم هتفگ  (س ) ارهز ترضح  تاحیبست  زامن  زا  دعب  زامن و  مالـس  لکـش و  نیمه  هب  مه  مود  تعکر  هروس و  دعب  رارکت و  راب  دص  ار 
، مدرک وجتـسج  هچ  ره  هدنب  هتبلا  دوشیم . هداتـسرف  مالـسلا ) مهیلع  ) دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولـص  هبترم  دـص  هدجـس ، تلاح  هب  دـعب  و 

نابعش بش 15  بادآ  دوشیم . رکذ  راوتسرهف  هک  هدـش  رکذ  يدراوـم  نابعـش ، مهدزناـپ  زور  لاـمعا  رد  و  متفاـین . دروـم  نیا  زا  رتـشیب 
ربمایپ ياعد  نابعش ، بش 15  رد  تاحیبست  لیمک ، ياعد  عفـش ، زامن  زا  دعب  نابعـش  هام  هدزناپ  بش  ياعد  نابعـش ، هام  هدزناپ  بش  ياعد 

، رایط رفعج  زامن  نابعـش ، هام  لاوز 15  تقو  رد  هینابعش  تاولـص  بش ، نآ  رد  (ع ) نیـسح ماما  ترایز  نابعـش ، بش 15  رد  (ص ) مالـسا
زور بادآ  نابعـش . هام  بش 15  رد  یتعکر  شش  یبحتـسم  زامن  نابعـش ، بش 15  یبحتـسم  زامن  بش ، رد  یتعکر  راهچ  یبحتـسم  زاـمن 

.36 يدنب 35 -  لصف 12 ، اقول ، لیجنا  [. 2 . ] 179 فارعا /  [. 1  ] مالسلاو { 14 ....} جرف و ياعد  و  (ع ) نیسح ماما  ترایز  نابعـش  مهدزناپ 
، یبرقلا يوذل  ةدوملا  عیبانی  [. 4 . ] دوش عوجر  هلاـقم  نیا  هب  رتشیب  عـالطا  يارب  ص 108 . هرامش 41 ، یمالسا ، مالک  یـصصخت  هلجم  [. 3]
ص ج 1 ، یفاک ، لوصا  [. 6 . ] ص 34 نامه ، [. 5 . ] 339 هوسا ، پاچ  1416ه‘ق ، لوا ، پاچ  یفنحلا ، يزودنقلا  میهاربا  نب  نامیلس  خیـشلا 
(، هر ) یمق سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  [. 10 . ] ص 261 ج 1 ، یفاک ، لوصا  [. 9 . ] نامه [. 8 . ] نامه [. 7 . ] شقلخ رب  ادـخ  تجح  باب  ، 250

اـت 691. صـص 678  نامه ، [. 12 . ] ص 700 ناـمه ، [. 11 . ] ص 159 ماـتلا ، لـماکلا  هَّللا  مالـس  (ع ) ناـمز ماـما  هب  هثاغتـسا  نتم ، تـسرهف 
تمـسق 15 نانجلا ، حیتافم  ر.ك  [. 14 . ] ص 9 ، 1371 مهدراهچ ، پاچ  یفجن ، ییاضرهـش  یلع  نیقتملا ، باـتک  ص 61 /  نامه ، [. 13]

. نابعش

دراوم ریاس 

؟ دشاب دنسرخ  یضار و  ام  تسد  زا  (ع ) نامز ماما  هک  مینک  هچ 

شسرپ

؟ دشاب دنسرخ  یضار و  ام  تسد  زا  (ع ) نامز ماما  هک  مینک  هچ 

خساپ

هللا نوّبحت  متنک  نإ  لق  : " تسا هدومرف  ناـیب  نینچ  ار  نآ  مزاول  راـثآ و  يدنـسرخ و  ّتبحم و  كـالم  نارمع ، لآ  ةروس  تایآ 31 و 32 
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رد ًالمع  هک  دنک  یم  توعد  ار  نآ  ةدنراد  یتبحم ، ره  اریز  تسا ، تیعبت  یعقاو ، تبحم  ۀـمزال  هیآ  نیا  ساسا  رب  " هللا . مکببحی  ینوعّبتاف 
هیآ لوزن  نأش  دروم  رد  دنک . یم  ادـیپ  هقالع  وا  هب  زین  بوبحم "  " عطق روط  هب  یلاح  نینچ  رد  درادرب . ماگ  بوبحم "  " ياه هتـساوخ  هار 

اه همانرب  هب  لمع  هک  یلاح  رد  دندرک ، یم  ار  راگدرورپ  هب  هقالع  ّتبحم و  ياعدا  (ص ) ربمایپ روضح  رد  یعمج  هک  تسا  هدمآ  روکذم 
رثا نیتسخن  دراد . ییاه  هناشن  راثآ و  دـنوادخ ، ّتبحم  هک  تخاس  نشور  قوف ، ۀـیآ  لوزن  دـش . یم  هدـید  اه  نآ  رد  رتمک  یهلا  ماکحا  و 

تبحم دیاب  زین  هدمآ  وا  فرط  زا  هچنآ  ره  هب  تشاد ، تبحم  دنوادخ  هب  یـسک  رگا  دننک . يوریپ  وا  ةداتـسرف  ربمایپ و  زا  هکتـسا  نیا  نآ ،
رد دزاس و  یم  وا  بوذجم  دـهد و  یم  دـنویپ  بوبحم "  " اب ار  ّبحم "  " هک تسا  نآ  تبحم "  " یعیبط رثا  دـنک . تعاطا  دـشاب و  هتـشاد 

نادـهاجم ِتبحم  قشع و  ای  راگدرورپ  قشع  زا  مد  زور  بش و  هک  اه  نآ  دراد . یم  او  رمث  رپ  تیلاعف  شالت و  هب  وا  ياـه  هتـساوخ  ریـسم 
نانآ هب  یتهابـش  نیرتمک  لمع  رد  اما  دنناد ، یم  (ع ) نامز ماما  ییادف  زابرـس و  ار  دوخ  دـننز و  یم  (ع ) راهطاۀـمئا ناحلاص و  ادـخ و  هار 

دنک یم  هانگ  هک  یسک  هاصع ؛ نم  هللا  ّبحأ  ام  : " هدش لقن  (ع ) قداص ماما  زا  رابخالا  یناعم  رد  دنتـسین . شیب  ینیغورد  نایعّدم  دنرادن ،
راهظا لاح  نیا  اـب  ینک ، یم  راـگدرورپ  تیـصعم  تسا  زیگنا  تفگـش  هچ  : " دومرف يراعـشا  نمـض  رد  سپـس  " درادـن . تسود  ار  ادـخ 

اریز يدرک ، یم  وا  نامرف  تعاطا  دوب ، هناـقداص  وت  تبحم  رگا  تسا ! یبیجع  راـک  نیا  دـنگوس ، مدوخ  ناـج  هب  ییاـمن ! یم  ار  وا  ّتبحم 
زا ولمم  ار  دوخ  بلق  لاح  نیا  اب  دنهانگ ، ةدولآ  اپ  ات  رس  هک  اه  نآ  [ 1" .] دنک یم  يوریپ  وا  نامرف  زا  دراد ، تسود  ار  يرگید  هک  یسک 
یم و  درادن ، لمع  اب  یطابترا  تسا و  بلق  هب  اهنت  تبحم  قشع و  نامیا و  هک  دنراد  هدیقع  ای  دنناد  یم  (ع ) نامزماما ای  ربمایپ  ادـخ ، قشع 
ماما تبحم  یبلق و  تیاـضر  رگا  دـنا . هناـگیب  یلک  هب  لـقع  مالـسا و  قطنم  زا  میرادـن ، لـمع  هب  يراـک  دـشاب و  كاـپ  دـیاب  لد  دـنیوگ :

تبحم تیاضر و  رد  ادخ ، تعاطا  تبحم و  تیاضر و  " دنیامن . ادخ  ۀـنییآ  (ع" ) همئا هک  تسناد  دـیاب  تسا ، فدـه  دـصقم و  (ع ) نامز
تفرعم شنیرفآ  ماظن  ادخ و  دزن  همئا  هاگیاج  تلزنم و  ماقم و  هب  تبـسن  دیاب  سپ  تسا . هدرک  ادیپ  روهظ  یّلجت و  (ع ) راهطا همئا  تعاطا 
بجوم هک  يزیچ  ره  هب  تخانـش و  یلمع  یتدیقع و  يرکف ، ياه  هصرع  ۀمه  رد  ار  نانآ  ياهروتـسد  ماکحا و  دومن و  لیـصحت  ار  مزال 

هچ نآ  ره  ماجنا  اب  تسا و  شترـضح  يدونـشخان  بجوم  هک  هچ  نآ  زا  بانتجا  اب  درک و  ادیپ  ملع  تسا ، نانآ  يدونـشخ  يدونـشخان و 
تیاـضر و اـه ، نآ  يدونـشخ  تفرگ . رارق  شنازابرـس  ناـبّرقم و  ناـکیدزن و  ةرمز  رد  دـشاب ، یم  شتیاـضر  دروـم  تسا و  فـیلکت  هک 

زیهرپ یهلا  تامّرحم  زا  لّوا  مدـق  رد  هک  درک  بلج  ار  (ع ) نامز ماما  تیاضر  ناوت  یم  هاگ  نآ  هملک  کی  رد  تسا . دـنوادخ  يدونـشخ 
دنیب یم  ار  ام  یهلا  تردق  هب  وا  اما  مینیب ، یمن  ار  شترضح  ام  هچ  رگا  مینادب  ار  هتکن  نیا  دیاب  نینچ  مه  مینک . لمع  تابجاو  هب  هدومن و 

. تسا هاگآ  زین  دنک  یم  روطخ  ام  بلق  ۀیـشاح  ناج و  قمع  رد  هچ  نآ  زا  هکلب  تسا ، ربخ  اب  ام  ياهدرکراک  اه و  هتفگ  ۀـمه  زا  اهنت  هن  و 
رد دـنک و  یم  لابند  رتشیب  دـیکأت  اب  تسا ، نانآ  یتسود  تبحم و  مزاول  زا  هک  ار  ربمایپ  ادـخ و  زا  تعاطا  يوریپ و  ثحب  [ 2] دعب ۀیآ  رد 

راثآ مزاول و  هب  دـننک و  یم  یچیپرـس  ربمایپ ، ادـخ و  نامرف  زا  هک  ییاـهنآ  نیرفاـکلا ؛ بجی  ـال  هللا  ّنإـف  اّولوت  نإـف  : " دـیامرف یم  ناـیاپ 
اه تشون  یپ  " دنا . هدرواین  نامیا  ادخ  هب  ناج  قمع  زا  تقیقح  رد  دنتـسین و  قداص  یتسود  راهظا  رد  دننک ، یمن  لمع  تبحم  یتسود و 

... اولوت ناف  لوسرلا  هللا و  وعیطا  لق  . 2 ص 386 . ج2 ، هنومن ، ریسفت  . 1 : 

دیق ار  ینیمخ ( ماما  يا و  هنماخ  اتیآ ... ۀیصوت  ًافطل  ( ؟ مناسرب نایاپ  هب  یبوخ  هب  ار   ( جع نامز ( ماما  يزابرس  مناوتب  ات  مهد  ماجنا  دیاب  يراک  هچ 
.( دییامرفب

شسرپ

ماما يا و  هنماخ  اتیآ ... ۀیـصوت  ًافطل  ( ؟ مناسرب ناـیاپ  هب  یبوخ  هب  ار   ( جـع ناـمز ( ماـما  يزابرـس  مناوتب  اـت  مهد  ماـجنا  دـیاب  يراـک  هچ 
.( دییامرفب دیق  ار  ینیمخ (
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خساپ

هیعدا و رد  دنـشاب ، یم  مظعالا " ۀیقب ا ...  " نینزان دوجو  ّیـضرم  بوبحم و  هک  یناسک  و  نارای ، باحـصا و  ياه  یگژیو  تایـصوصخ و 
نـشور شیوخ  هنیئآ  رد  ار  ماقم  نیا  هب  لوصو  قیرط  مادـک  ره  باحـصا ، ياه  هناشن  رب  هوالع  هک  هدـش ؛ نایب  ناـشیا  هب  طوبرم  تاراـیز 
يونعم تیبرت  ثحب  رد  یـساسا  روحم  ود  رادم  رئاد  دریگب ، شیپ  رد  دـیاب  هار  نیا  ةدـنور  کلاس و  هک  یقیرط  یلک  روطب  اما  دـیامنیم .

هچنآ زا  نتساریپ  و  نید ، یساسا  حیحص و  تخانش  ینعی  یملع ، تدهاجم  ماما ( ترـضح  شیامرف  هب  ای  يرظن ، ریـس  فلا ) تسا :  ناسنا 
همانرب قیقد و  هعلاطم  اب  نینچمه  ددرگ . یم  لصاح  تیب ، ( لـها  زا  روثأـم  تاـیاور  نآرق و  رد  هناـملاع  ّربدـت  اـب  راـک  نیا  تسا ، نیدریغ 

رد ییابطابط و )...  همالع  يرهطم ، دیهش  ياهباتک  دننام   ) دنا هتشون  مالـسا  دروم  رد  ناسانـش  مالـسا  نف و  لها  هک  ییاهباتک ، هدش  يزیر 
حالـصا يارب  ار  یقیقد  يزیر  همانرب  و  مینک . یم  ادـیپ  تفرعم  ناـمدوجو ، فلتخم  داـعبا  رد  شیوخ ، فیلاـکت  ماـکحا و  هب  اـم  ماـگ  نیا 
شرتسگ و  یلمع ، فئاـظو  زا  یهاـگآ  اـب  عقاو  رد  و  میروآ . یم  لـمعب  ناـمرادرک  راـتفر و  و  تافـص ، تاـیقلخ و  اـه ، هشیدـنا  راـکفا و 

هب اـی  یلمع ، ریـس  ب ) مینک . یم  شـشوک  شـالت و  شیوخ ، یقـالخا  يداـقتعا و  هینب  تیوقت  هار  رد  فراـعم  یناـبم و  زا  دوخ  تخاـنش 
هب مامتها  دریذپ . یم  ماجنا  بادآ  ندروآ  اج  هب  و  تعیرـش ، يرهاظ  ماکحا  زا  دیلقت  اب  راک  نیا  یلمع ، تدهاجم  ماما ( ترـضح  شیامرف 

يدرف و نوؤـش  همه  رد  اوـقت  تاـعارم  تسا . تکرح  نیا  نـکر  ود  ناـهانگ ، اهـشزغل و  یـصاعم ، زا  زیهرپ  و  ینید ، فئاـظو  تاـبجاو و 
و مینک ، یم  مادـقا  يزاسدوخ  هب  میتسه ، هک  یطیحم  ره  رد  عقاو  رد  تسوا . يایلوا  دـنوادخ و  هب  ناسنا  برق  لماع  نیرتگرزب  یعامتجا ،

نا . " مییامن یم  لیدبت  تانسح  هب  ار  تائّیس  و  میزاس ، یم  هدامآ  یهلا  رون  دورو  یلجت و  يارب  ار  شیوخ  بلق  هتـشذگ ، لامعا  زا  هبوت  اب 
ضرالا یف  مهانکم  نا  نیذـلا   : " دـیامرف یم  ناـشیا  باحـصا  و  يدـهم ( ترـضح  هب  عجار  میرک  نآرق  ( 1"  ) تائّیسلا نبهذی  تانـسحلا 

زامن میهد ، ییاناوت  تردق و  ناشیا  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناسک  ( ) 2"  ) رکنملا نع  اوهن  فورعملاب و  اورمآو  ةاکزلا  اوتآ  وا  ةالصلا  اوماقا 
هفیرش هیآ  نیا  نوماریپ  رقاب ( ماما  دننک ). یم  یهن  رکنم  زا  و  هدومن ، رما  فورعم  هب  و  دنشخب ، یم  قحتـسم  هب  ار  تاکز  و  هتـشاد ، اپ  هب  ار 
روهظ هنیمز  ندرک  مهارف  يارب  ام  عقاو  رد  دـییامرفب ، تقد  رگا  تسوا ". باحـصا  و  يدـهم (  و  دـمحم ، ( لآ  يارب  هیآ  نیا   : " دـندومرف

زین يربهر  مظعم  ماقم  هک  يا  هخسن  میدومن . تکرح  يدهم ،( ترضح  اب  شیوخ  تّیخنـس  تهج  رد  و  میدومن ، زاغآ  دوخ  زا  ترـضح ،
انحاورا  " رصع ماما  نارای  تایصوصخ  زا  یخرب  هب  دنشاب . حلاص  دوخ  دیاب  یناهج  حلصم  ناروای  نارظتنم و  دنتـشاد ، نآ  رب  ابیز  يدیکأت 
یهارمگ تلالـض و  ياهبادرگ  زا  ات  دزاس ، نشور  ار  ام  يوسارف  و  دشاب ، هار  لعـشم  هک  تسا  دیما  دییامرف  هجوت  هادـفلا " همدـقم  بارتل 

يزوریپ و ترـــصن و  ینعی  جرف  ( 3 . ) تسا لاـمعا  نیرتـهب  زا  تبیغ ، ناـمز  رد  جرف  راـظتنا  هک  میراد  ددـعتم  تاـیاور  رد  میباـی . تاـجن 
نامرآ نیا  نتفای  ققحت  راظتنا  ینعی  جرف  راظتنا  نیاربانب  ددرگ . یم  لکـش  رـصع ( ماما  يربهر  هب  هک  يرتسگ  لدـع  دوصقم  و  شیاـشگ ،

و دشاب ، یهابت  متـس و  زا  نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم ، صخـش  هک  تسا ، تسار  يدـج و  هاگنآ  هاگتـساوخ ، نیا  و  یناهج . گرزب و 
هک یـسک  اریز  تسا . جرف  دوخ  جرف ، راظتنا  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  ور  نیا  زا  دـش . دـهاوخ  ییاوتحم  یب  راعـش  راـظتنا  نیا  هن ، رگا 

و دزاس . یم  راوتـسا  داد  لدع و  هیاپ  رب  ار  دوخ  یگدنز  تسوا ، رتسگ  لدع  تموکح  سیـسأت  و  ادخ ، تجح  روهظ  جرف و  رظتنم  ًاتقیقح 
نینچ وا  لدـع ، تموکح  لیکـشت  زا  لبق  و  درادـن . یتوافت  شکولـس  ریـس و  راـتفر و  ةوحن  ماـما  تبیغ  روضح و  رد  هک  تسا  یناـسنا  وا 

نآ هب  قشع  و  نامیا ، لدـع و  قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح ، جرف  راظتنا  نیاربانب  تسا . هتخاس  رادـیاپ  دوخ  یگدـنز  رد  ار  یتموکح 
نینچ تسا . اهییابیز  اهـشزرا و  ندعم  يوس  هب  وا  ۀنیـس  ِجرف  روهظ  راظتنا ، نیا  عقاو  رد  و  ددرگ . یم  نایامن  لمع  رد  زین  نآ  راثآ  و  دراد .
مئاق ۀقلطم  تنطلس  روهظ  دوخ ، بلق  رد  عقاو  رد  و  تسا . هدناسر  رمث  هب  و  هدومن ، افوکـش  شیوخ  سفن  رد  ار  یناسنا  لیاضف  یـصخش ،
ۀلزنم هب  دورب ، ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگره  يرظتنم  نینچ  تسا . هدییوب  ار  نآ  ۀـحئار  هدیـشچ و  ارنآ  معط  و  هدومن ، دوهـش  ار  يدـهملا (
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نآ فیرـش  ترایز  رد  . 2 دـننک . یم  داـهج  ادـخ  هار  رد  وا  ناـمرف  تحت  و  دـنا ، هدـنز  تجح  ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یناـسک 
هک مشاب  یناسک  زا  "  ) کئادـعا یلع  کل  نیرـصانلا  نیعباتلا و  کل و  نیرظتنملا  نم  ینلعجی  نا   : " میناوخ یم  هعمج ، زور  رد  ترـضح 
مود هلحرم  اما  و  تفر ، شثحب  هک  راظتنا  تلاح  مریگ ). رارق  وت  نمـشد  هیلع  وت  ناگدننک  يرای  ناوریپ و  زا  و  دنتـسه ، يدهم ( راظتنا  رد 
یم هدـید  همئا ( تامیلعت  رد  هک  ماـما ، ( رظن  دروم  تافـص  هدیدنـسپ و  قـالخا  نآ  هب  قلخت  و  دوعوم ، ياـهنامرآ  زا  ّتیعبت  تسا ؛ ّتیعبت 
انوق و   : " میناوخ یم  تبیغ  ياعد  رد  هک  تسا  نینچ  و  دـنک . ادـتقا  شیوخ  ياـهاوه  هب  هکنآ  هن  تسا ؛ هدـنامرف  عباـت  رظتنم ، نمؤم  دوش .

ابیکـش راظتنا ،)  ) رما نیا  رب  ارم  و  رادـب ، مدـق  تباث  شیزوریپ  رب  و  اـناوت ، يو  تعاـطا  رب  ارم  ایادـخ  ... "  ) هتعباـتم یلع  ِبث  اـنتّ هتعاـط و  یلع 
، يا هدیـشوپ  هچنآ  زا  و  مهاوخن . يا ، هدرک  باتـش  وت  هچنآ  رد  ریخأـت  و  یهاوـخ ، یم  ار  شریخأـت  وـت  هچنآ  رد  باتـشهکنآ  اـت  نادرگ ؛

رما یلو  ارچ  هنوگچ و  میوگن  و  هدرکن ، هعزاـنم  تریبدـت  رد  وت  اـب  و  مشاـب . هتـشادن  يا ، هدومن  ناـهنپ  هچنآ  رد  یثـحب  و  منکن . وجتـسج 
قـشاع هک  تسا  نیا  يارب  و  ار . شیوخ  یتحار  هن  دـهاوخ ، یم  ار  قوشعم  یتـحار  قشاـع  تسا . ترـصن  موس  هلحرم  دـنک )؟ یمن  روهظ 

یم قح  هب  توعد  رد  شبوخ  ناوت  هزادـنا  هب  و  دنتـسین . تواـفت  یب  یعقاو  نارظتنم  زین  دوجوم  تالکـشم  نیا  رد  تسا . رگـشالت  رظتنم ،
اب تاجانم  رد  هیعدا ، تارایز و  رد  زین  يرگید  رایسب  هدنزرا  وکین و  تافص  دننک . ادیپ  ینالوط  هار  نیا  يارب  یناهارمه  دیاش  ات  دنـشوک .

لّمعت لّمأت و  دـیناوت  یم  " هارث ،) باط   " یمق سابع  خیـش  رثا   ) ناـنجلا حـتیافم  دنمـشزرا  باـتک  هب  هعجارم  اـب  هک  دراد ، دوجو  ناـبحاص 
ماما يامیس  ینیما 2 . ... تیآ ا ناـهج ، رتـسگداد  . 1 دـییامن :  هعجارم  ریز  بتک  هب  دـیناوت  یم  شیوخ  تاـمولعم  ندرب  ـالاب  يارب  دـییامن .

دیس نآرق ، رد  يدهم  ترضح  يامیس  یناود 4 . یلع  " راونالاراحب ، دلج 13 همجرت  ، " دوعوم يدهم  نیدلا 3 . سمش  يدهم  دیس  نامز ،
.1 ذخآم :  عبانم و   ( www.nahad.net هاگشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  تیاس  زا  هتفرگرب   ) ینارحب ینیـسح  مشاه 

رظن ةدام  یمق ، سابع  خیش  ، راحبلا ۀنیفس  هیآ 41  / جح ۀکرابم  هروس  هیآ 114 2 . / دوه ۀکرابم  هروس 

؟ تشاد دوجو  تاولص  مالسا  ربمایپ  زا  لبق  ایآ  تسیچ ؟ تاولص  هفسلف  تسیچ ؟ ع )  ) نامز ماما  يارب  نداتسیا  ماگنه  رس  رب  نتشاذگ  تسد  هفسلف 

شسرپ

دوجو تاولص  مالسا  ربمایپ  زا  لبق  ایآ  تسیچ ؟ تاولص  هفسلف  تسیچ ؟ ع )  ) نامز ماما  يارب  نداتسیا  ماگنه  رس  رب  نتشاذگ  تسد  هفسلف 
؟ تشاد

خساپ

دنوسپ دوشیم ، رکذ  اهنآ  باقلا  زا  یخرب  یماسا و  هاـگ  ره  ور  نیا  زا  دـنراد ، دـنلب  سب  هاـگیاج  ع )  ) موصعم ناـماما  یعیـش ، رکفت  رد 
تسد ددرگیم . یقلت  اهنآ  سدقم  تحاس  هب  مارتحا  یعون  هتشاد و  نانآ  عیفر  ماقم  زا  ناشن  نیا  و  دوشیم . هدرب  راک  هب  مالـسلا " هیلع  "

ع)  ) نامز ماما  سدـقم  تحاس  هب  هک  تسا  یمارتحا  ياتـسار  رد  دوشیم ، رکذ  ع )  ) نامز ماما  مسا  هک  یماـگنه  رد  نتـشاذگ  رـس  يـالاب 
حیرـصت تایاور  زا  یخرب  رد  دومن . نایب  صوصخ  نیا  رد  ار  یـصاخ  للع  اـی  تلع  ناوتیمن  صخـشم  ياهنوگ  هب  هتبلا  دریگیم . لـکش 
ترـضح مسا  هاگ  ره  هک  هنوگ  نامه  دـندومنیم . ار  راک  نیا  ناموصعم  ع )  ) نامز ماما  سدـقم  تحاـس  هب  مارتحا  تهج  هک  تسا  هدـش 

داشنا هک  یتقو  ینازخ  لبعد  هک  هدـش  تیاور  : " دـسیونیم یمق  سابع  خیـش  موحرم  ( 1 . ) دندومنیم مایق  ناگرزب  دـشیم ، هدرب  تجح 
تاکبلاب هَّللا  مسا  یلع  موقی  جراخ  هلاحک  ماما ال  جورخ  رعش : نیا  هب  دیسر  نوچ  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  يارب  ار  دوخ  هّییأت  هدیـصق  درک 
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فک هک  نآ  زا  سپ  نیمز ، يوس  هب  درک و  مخ  ار  دوخ  نینزان  رس  داتسیا و  دوخ  كرابم  ياپ  يور  رب  تساخرب و  ع )  ) اضر ماما  ترضح 
ربمایپ رب  تاولص  صوصخ  رد  ( 2" . ) ًازیزع ًارصن  هب  انرصنا  هجرخم و  هجرف و  لجع  مهللا  تفگ : دوب  هتشاذگ  رس  رب  ار  دوخ  تسار  تسد 

ناگتـشرف و هب  هاگ  ره  و  تسا ، تمحر  نداتـسرف  يانعم  هب  دوش ، هداد  تبـسن  ادـخ  هب  هاـگ  ره  تاولـص  تفگ : دـیاب  نآ  هنیـشیپ  و  (ص )
اونمآ نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولصی  هتکئالم  هَّللا و  نا  : " تسا هدمآ  نآرق  رد  ( 3 . ) تسا تمحر  بلط  يانعم  هب  ددرگ ، بوسنم  نانمؤم 

دیتسرف و دورد  وا  رب  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرفیم . دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف  دنوادخ و  ( 4 ( ؛  امیلست اوملس  هیلع و  اولص 
یلع لص  مهللا  : " دییوگب دومرف  نداتسرف  تاولـص  یگنوگچ  نداد  دای  يارب  (ص ) مالـسا ربمایپ  " دیـشاب . شنامرف  میلـست  دییوگ و  مالس 

نداتـسرف تاولـص  دورد و  هـک  دوـشیم  هدافتـسا  ص )  ) ربماـیپ راـتفگ  هـیآ و  زا  ( 5 ... "  ) مـیهاربا یلع  تیلـص  اـمک  دـمحم  لآ  دـمحم و 
میهاربا رب  هک  دـیتسرفب  تاولـص  نم  رب  هنوـگ  نآ  دوـمرف : ص )  ) ربماـیپ اریز  دراد ، ینـالوط  هنیـشیپ  هتـشادن و  ربماـیپ  ناـمز  هب  صاـصتخا 

هفسلف تلع و  ناوتیمن  صخشم  ياهنوگ  هب  تفگ : دیاب  مالسا  ربمایپ  هژیو  هب  ناربمایپ  رب  تاولص  نداتسرف  هفسلف  صوصخ  رد  دیداتسرف .
دورد ناگتـشرف  هک  هنوگ  نامه  ینعی  تسا ؛ یتسه  ماظن  ناگتـشرف و  اب  ییوسمه  ربمایپ  رب  نداتـسرف  تاولـص  یلو  دومن ، نایب  ار  یـصاخ 
نامه طاخ  هب  نداتسرف  دورد  تلع  دیاش  هک  تسا  بترتم  مهم  راثآ  ربمایپ  رب  دورد  نداتسرف  رب  دنتـسرفب  دورد  دیاب  اهناسنا  دنتـسرفیم ،

دتـسرف و دورد  نم  رب  سک  ره  : " دوـمرف ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد  ددرگیم . رب  ناـسنا  دوـخ  هب  هـک  تـسا  دـیاوف 
سک ره  : " دومرف ترضح  نینچمه  ( 6" . ) دوشیم هدرب  الاب  وا  يارب  هجرد  هد  هتخیر و  وا  زا  هانگ  هد  دتـسرفیم و  دورد  يو  رب  دـنوادخ 
ربمایپ يرگید  یثیدـح  رد  ( 7" . ) دزاس هدروآرب  ار  وا  تجاح  دصکی  دـنوادخ  دتـسرفب ، دورد  ع )  ) دـمحم لآ  دـمحم و  رب  راب  دـص  کی 
نیمه ساسا  رب  ( 8" . ) ددرگیم تشهب  لخاد  دـشاب  ع )  ) یلع نم و  رب  تاولـص  گرم " ماـگنه  هب   " شنخـس رخآ  هک  ره  : " دومرف (ص )

نداتسرف دورد  زا  رتنیگنس  يزیچ  لمع  نازیم  رد  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما  تسا . هدش  دیکأت  وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  دورد  نداتسرف  هب  دیاوف 
ج 17، هنومن ، ریسفت   - 3 ص 490 . نامه ،  - 2 . 489 ص 488 -  ج 2 ، لاـمالا ، یهتنم   - 1 اهیقرواپ : ( 9" .) تسین دمحم  لآ  دمحم  رب 

دئارف  - 6 بازحا . هیآ 56  لـیذ  ناـیبلا ، عمجم  زا  لـقن  هب  ص 418 ، ج 17 ، هنوـمن ، ریـسفت   - 5 هـیآ 56 . ( 33  ) بازحا  - 4 ص 416 .
 - 9 ص 64 . ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع   - 8 ص 28 . نامه ،  - 7 ص 209 . ج 11 ، نیقداصلا ، راثآ  زا  سابتقا  اـب  ص 24 ، ج 1 ، نیطمسلا ،

یلخاد 02  7743189 7743183 و 7734530 و 94 -  میقتسم : نفلت  ص 267 . ج 27 ، هنومن ، ریسفت 

؟ دنمان یم  نامز  ماما  هب  قلعتم  ار  هعمج  زور  ارچ 

شسرپ

؟ دنمان یم  نامز  ماما  هب  قلعتم  ار  هعمج  زور  ارچ 

خساپ

-2 تسا . هدوب  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  تداعـس  اب  تدـالو  - 1 دراد : (ع ) رـصع ماما  هب  قلعت  صاـصتخا و  تهج  دـنچ  زا  هعمج  زور 
ترایز رد  تسا و  هدـش  شرافـس  رگید  ياهزور  زا  شیب  هعمج  زور  رد  جرف  راـظتنا  - 3 دوب . دـهاوخ  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  روهظ 

"، كدی یلع  نینمؤملل  هیف  جرفلاو  كروهظ  هیف  عّقوتملا  کموی  وه  هعمجلا و  موی  اذه  : " تسا هدمآ  هعمج  زور  رد  (ع ) يدـهم ترـضح 
راظتنا ار  وت  تسد  رب  زور  نیا  رد  نانمؤم  روما  شیاـشگ  جرف و  راـظتنا  میراد و  نآ  رد  وت  روهظ  راـظتنا  هک  تسا  وت  زور  هعمج ، زور  نیا 
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اذل دشاب ، داسف  ملظ و  زا  نیمز  ندرک  كاپ  زور و  نیا  رد  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  تهج  هب  هعمج  زور  ندوب  دیع  دیاش  - 4 میشک . یم 
یلع ماما  ترضح  یسابع ، لکوتم  هک  یماگنه  دیوگ  یم  فلد  یبانب  رقص  دوش . هدناوخ  زور  نیا  رد  ترـضح  نآ  ترایز  تسا  هتـسیاش 

ارم ترضح  هتفرگ  ما  هیرگ  وا  تیعضو  زا  مدیسر  ترضح  نآ  تمدخ  يزور  دادرارق  رظن  تحت  اج  نآ  رد  دروآ و  اّرماس  هب  ار  (ع ) یقنلا
؛ مکیداعتف مایالا  اوداعت  ال  : " هدومرف هک  هدش  لقن  (ص ) ربمایپ زا  یثیدح  مدیسرپ  ترضح  زا  سپس  میتسشن ، مه  اب  یتعاس  درک و  تکاس 
ام مایا )  ) زا دارم  دومرف : ترضح  نآ  ممهف ، یمن  ار  ثیدح  نیا  يانعم  " درک . دنهاوخ  ینمشد  امش  اب  اه  نآ  هک  دینکن  ینمـشد  اهزور  اب 

هبنـشکی و  (ص ) ادـخ لوسر  هبنـش ، زور  زا  ارم  اریز  دـیریگ ؛ رارق  ینمـشد  دروم  ات  دـینکن  ینمـشد  تیب  لها  ام  اب  ینعی  میتسه ؛ تیب  لها 
یسوم هبنشراهچ  و  (ع ) دمحم نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  هبنـش  هس  و  (ع ) نیـسح نسح و  هبنـشود ، و  (ع ) نینمؤملاریما

(( (ع يدهم ترـضح  ) مدنزرف دنزرف  هعمج  نسح و  مدنزرف  هبنـش  جـنپ  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب 
5. دننکن ینمشد  امش  اب  ترخآ  رد  نانآ  ات  دینکن  ینمشد  مایا  نیا  اب  سپ  تسا .

هداد ماجنا  دایز  هانگ  هتفه  نآ  رد  هدوب و  تحاران  ام  تسد  زا  هتفه  نآ  جـع ) ) نامز ماما  هک  تسا  نیا  يارب  دریگ  یم  ناملد  هک  هعمج  ياـهزور 
؟ تسا حیحص  نیا  ایآ  میا .

شسرپ

دایز هانگ  هتفه  نآ  رد  هدوب و  تحاراـن  اـم  تسد  زا  هتفه  نآ  جـع ) ) ناـمز ماـما  هک  تسا  نیا  يارب  دریگ  یم  ناـملد  هک  هعمج  ياـهزور 
؟ تسا حیحص  نیا  ایآ  میا . هداد  ماجنا 

خساپ

زا (ع ) ناماما ربمایپ و  هک  نیا  ةراـبرد  یلب  دـشن . هدـهاشم  یبلطم  نآ  تلع  هعمج و  زور  رد  ندـش  نیگمغ  دروم  رد  یمالـسا  تاـیاور  رد 
جنپ ره  رد  اهراک  انامه  : " دومرف (ع ) قداص ماما  تسا . هدیـسر  (ع ) موصعم تارـضح  زا  یناوارف  رابخا  دنوش ، یم  هاگآ  تما  ۀـمه  لامعا 

[2]1". ددرگ یم  شرازگ  نابعـش  همین  رد  لاـس  ياـهراک  دوش و  یم  هضرع  شرازگ و  ادـخ ) یلو  هاگـشیپ  رد   ) هاـم ره  زاـغآ  رد  هبنش و 
ياهراک : " دومرف (ص ) ادخ لوسر  [ 3" .] دوش یم  شرازگ  هضرع و  ناماما  ام  هب  نایعیش  يزور  هنابش  ياهراک  : " دومرف (ع ) اضر ترضح 

ینید ردارب  اب  هک  یتموصخ  ینمشد و  زج  هب  دوش ، یم  هدیزرمآ  نمؤم  ةدنب  ره  يارب  هبنـشجنپ و  هبنـشود و  زور  رابود ، هتفه  ره  رد  مدرم 
رـصع ره  ناتربمایپ  رب  امـش  لامعا  یمامت  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  [ 4" .] دننک یتشآ  ات  دـیراذگاو  ار  ود  نیا  دـسر  یم  نامرف  دراد . شیوخ 

نیا هب  نامیاو  هجوت  [ 5]2". دینک كرش  دوش  هضرع  (ص ) ربمایپ رب  امش  زا  یتشز  لمع  هک  نیا  زا  دیاب  نیاربانب  دوش ، یم  هضرع  هبنـشجنپ 
همه مه  (ع ) نامز ماما  و  (ص ) ادـخ لوسر  تسا ، هاگآ  وا  تاـین  زا  یتح  تساـناسنا و  اـب  اـج  همه  دـنوادخ  هک  نیا  رب  نوزفا  هک  تقیقح 

لامعا و يزاسکاپ  رد  يا  هداعلا  قوف  قیمع و  رثا  دنوش ، یم  هاگآ  دب  بوخ و  زا  معا  میهد ، یم  ماجنا  هک  یلمع  ره  زا  هتفه  همه  ای  هزور 
همه دننادب  يا  هسسؤم  نانکراک  هک  نیا  لثم  تسرد  میـشاب _  دوخ  لامعا  بقارم  مینک و  تیاعر  رتشیب  هک  دوش  یم  ثعاب  دراد و  تاین 

ًالومعم دندرگ . یم  ربخ  اب  اه  نآ  ۀـمه  زا  اه  نآ  دوش و  یم  هداد  رتالاب  تاماقم  هب  اه  نا  لامعا  تایئزج  مامت  شرازگ  هتفه  همه  ای  هزور 
ساسحا هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـشابن  داریا  دروم  هک  دـنک  یم  نانچ  ار  دوخ  عضو  تسا ، وا  بقارم  رفن  کی  یتح  دـنک  سح  ناسنا  رگا 

ثیدح ص 142 ، ج 15 ، نیقداصلا ، راثآ  شخب ، ناسحا  قداـص  [ 2 . ] دـنوش یم  هاگآ  وا  لامعا  زا  (ع ) ناماما ربمایپ و  ادـخ و  هک  دـیامن 
ص 125. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  [ 5 . ] نامه [ 4 . ] نامه [ 3 . ] 30 و 31 ، 28
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. مهدب بیترت  مدرم  یلاحشوخ  يارب  رتائت  یشیامن و  ۀمانرب  مناتسود  اب  مراد  دصق  هدنب  مینک . یم  رازگرب  نامرهش  رد  ینشج  نابعـش  همین  يارب  ام 
؟ دراد یلاکشا  تبسانم  نیا  هب  یشیامن  تاکرح  ماجنا  نآ و  ماجنا  ایآ 

شسرپ

بیترت مدرم  یلاحشوخ  يارب  رتائت  یشیامن و  ۀمانرب  مناتسود  اب  مراد  دصق  هدنب  مینک . یم  رازگرب  نامرهش  رد  ینشج  نابعش  همین  يارب  ام 
؟ دراد یلاکشا  تبسانم  نیا  هب  یشیامن  تاکرح  ماجنا  نآ و  ماجنا  ایآ  مهدب .

خساپ

رتائت شیامن و  يارجا  تسا . بوخ  رایـسب  جع )) ) يدهم ترـضح  دلوت  زورلاس   ) نابعـش ۀمین  تبـسانم  هب  یبهذـم  داش  ياه  همانرب  يارجا 
دیفم و اسب  هچ  و  درادن . یلاکـشا  دوشن ، ترـضح  نآ  ماقم  ندـش  کبـس  نْهَو و  ثعاب  دـشابن و  یهانگ  رب  لمتـشم  رگا  تبـسانم  نیدـب 

ترـضح زا  هک  تسا  نیا  هب  یگدامآ  میـشاب . هدامآ  دـیاب  روهظ  يارب  میـشاب و  ترـضح  روهظ  نارظتنم  زا  دـیاب  ام  ۀـمه  تسا . دنمـشزرا 
زین ار  نارگید  مینک و  اعد  ترـضح  روهظ  يارب  میهد و  رارق  دوخ  ياهراک  ۀحولرـس  ار  لمع  رد  صالخا  یکاپ و  اوقت و  هدرک و  تعاطا 

. مینک انشآ  بسانم  فلتخم و  ياه  شور  زا  ترضح  نآ  اب 

؟ دنوش یم  دنلب  دیآ  یم  (ع ) نامز ماما  مان  یتقو  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش یم  دنلب  دیآ  یم  (ع ) نامز ماما  مان  یتقو  ارچ 

خساپ

ار مئاـق "  " كراـبم بقل  ًاـصوصخ  ترـضح  كراـبم  مسا  یتـقو  هک  تسا  نیا  (ع ) ناـمز ماـما  تبیغ  رـصع  رد  نایعیـش  فیاـظو  زا  یکی 
. دزیخ یمرب  دوخ  ياج  زا  مارتحا  يارب  ناسنا  یگرزب ، روضح  اـب  هک  هنوگ  ناـمه  دـنوش .  دـنلب  اـج  زا  میظعت  مارتحا و  ناونع  هب  دنونـشب ،

ةدیـصق یتقو  یعازخ  لبعد  هک  هدش  تیاور  دنوش . یم  دـنلب  مئاق "  " ندینـش ماگنه  هب  مدرم  هک  تسا  مارتحا  ۀـفیظو  ماجنا  رطاخ  هب  سپ 
ًامتح یماما  تاکربلاب ؛ هللا  مسا  یلع  موقی  جراخ ، هلاحمال  مامإ  جورخ   " رعـش نیا  هب  دیـسر  نوچ  دناوخ ، (ع ) اضر ماما  يارب  ار  دوخ  هیئان 
يوس هب  درک  مخ  ار  دوخ  نینزان  رـس  تساخرب و  (ع ) اضر ماما  ترـضح  تسا " تاکرب  تابجوم  ادـخ و  مان  اب  وا  ماـیق  دـنک و  یم  روهظ 

 ". ًازیزع ًارـصن  هب  انرـصنا  هجرخم و  هجرف و  لّجع  مهللا  : " تفگ دوب و  هتـشاذگ  رـس  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  فک  هک  نآ  زا  سپ  نیمز ،
. تسا یگتخاس  تسردان و  مه  نیا  دومن . قرغ  تخادـنا و  بآ  رد  ار  دوخ  (ع ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  دـعب  ونابرهـش  دـنا : هتفگ  یخرب 

نیا اما  تشذگ . رد  (ع ) داجس ماما  تدالو  زا  دعب  لمح و  عضو  نایرج  رد  (ع ) داجس ماما  ردام  ونابرهش ، ای  نانز  هاش  هک  تسا  نیا  سرد 
ره يرهوش ، نز و  طباور  رد  هک  تسا  یعیبط  تسا . تبثم  شخـساپ  دنتـشاد ، یـشقن  ترـضح  یگدـنز  رد  (ع ) نیـسح ماما  نانز  ایآ  هک 
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زا خساپ  ندش  ینالوط  زا  زیهرپ  تهج  هب  هک  دنتشاد ، شقن  شنانز  مه  ترضح  یگدنز  رد  دنشاب . هتشاد  شقن  يرگید  یگدنز  رد  کی 
هدنسیون تسیک ، نیسح  1 ـ دییامن : هعلاطم  ار  باتک  ود  نیا  دیناوت  یم  (ع ) نیسح ماما  یگدنز  ةرابرد  مینک . یم  يراددوخ  تایئزج  رکذ 

. یتالحم یلوسر  هدنسیون  (ع ،) نیسح ماما  ۀمانیگدنز  2 ـ یناپمک ؛ هللا  لضف 

ماما ياعد  دنراتساوخ و  ار  تیصعم  كرت  تعاط و  قیفوت  ادخ  زا  ام  يارب  ًالثم  دنیامرفیم ، اعد  ار  دوخ  ناّبحم  نایعیش و  هیلع  هَّللا  مالس  رصع  ماما 
؟ دناهدومرفن اعد  ًالصا  ای  هدیسرن  تباجتسا  هب  ناشیا  ياعد  ایآ  میراک ؟ تیصعم  هک  تسا  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا ، باجتسم 

شسرپ

دنراتساوخ و ار  تیصعم  كرت  تعاط و  قیفوت  ادخ  زا  ام  يارب  ًالثم  دنیامرفیم ، اعد  ار  دوخ  ناّبحم  نایعیـش و  هیلع  هَّللا  مالـس  رـصع  ماما 
؟ دناهدومرفن اعد  ًالصا  ای  هدیسرن  تباجتسا  هب  ناشیا  ياعد  ایآ  میراک ؟ تیصعم  هک  تسا  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا ، باجتسم  ماما  ياعد 

خساپ

باذع و هب  نانآ  رگید  يارس  رد  هک  دنتسین  یضار  دننکیم و  اعد  دوخ  نایعیش  ناوریپ و  هب  جع ) ) رصع ماما  ًاصوصخ  (ع ) ناموصعم مامت 
ثداوح و مامت  نینچ  مه  دربیم . هرهب  یهلا  يایلوا  ياـعد  زا  دراد ، هک  یتیفرظ  تیلباـق و  هزادـنا  هب  یـسک  ره  اـما  دـنوش ، راـچد  تبوقع 

دوخ هک  نآ  رگم  دهدیمن  رییغت  ار  یموق  ای  ناسنا  چیه  تشونرـس  دـنوادخ  دـباییم و  نایرج  دوخ  للع  بابـسا و  ساسا  رب  ناهج  لاعفا 
اب تسا  نکمم  دهدیم ، ماجنا  تشز  ای  کین و  لمع  رایتخا ، اب  تسا و  راتخم  ناسنا  نوچ  یفرط  زا  دنرادرب . ماگ  نآ  ریسم  رد  دنهاوخب و 

فوخم يراغ  هب  دیـشروخ  رون  زا  رارف  يارب  دهاوخب  هک  یناسنا  لثم  دنک ، دودسم  دوخ  رب  ار  ادخ  فطل  ضیف و  ریـسم  اوران  یلمع  ماجنا 
. تسا هدـش  نازیرگ  دیـشروخ  رون  زا  هدرک و  مهارف  ار  تیمورحم  بابـسا  صخـش  اما  تسه ، دیـشروخ  هک  نآ  لاح  دربب ، هانپ  کیرات  و 

ماـما ياـعد  لومـشم  یهلا و  ضیف  شریذـپ  تیلباـق و  زا  ار  دوخ  هاـنگ ، اـب  وا  تسا . تیلباـق  مدـع  دّرمت و  رطاـخ  هب  هاـنگ  نایـصع و  سپ 
ربمایپ و هچ  رگا  دباییم . نایرج  دوخ  بابسا  للع و  ربانب  يزیچ  ره  و  دوش ، بلس  ناسنا  رایتخا  تسین  انب  نوچ  دنکیم و  رود  جع ) ) رصع

هباشم دراوم  رد  هلئـسم  نیا  دـننکیم . تمعن  نارفک  ياهدـع  لاح  نیا  اب  دـننکیم ، اعد  اهناسنا  تاـجن  يارب  (ع ) ناـمز ماـما  تیب و  لـها 
نیناوـق و اـهنیرفن ، اـی  اـهاعد  نیا  هک  (ع ) همئا رگید  ياـهاعد  ناـملاظ و  يدوباـن  تساوـخرد  نعل و  نیرفن و  دـننام  تسا ، هنوـگ  نـیمه 

. دنکیمن فرطرب  ار  یهلا  ياهّتنس 

نینچ ناماما  هیقب  يارب  ارچ  تسا ، مارتحا  يارب  رگا  میراذگ ؟ یم  رـس  يور  ار  تسد  میزیخ و  یم  رب  جع ) ) يدهم ترـضح  مان  ندمآ  زا  دعب  ارچ 
؟ مینکیمن

شسرپ

هیقب يارب  ارچ  تسا ، مارتـحا  يارب  رگا  میراذـگ ؟ یم  رـس  يور  ار  تسد  میزیخ و  یم  رب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  ماـن  ندـمآ  زا  دـعب  ارچ 
؟ مینکیمن نینچ  ناماما 
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خساپ

دنوسپ دوش ، یم  رکذ  اهنآ  باقلا  زا  یخرب  یماسا و  هاـگ  ره  ور  نیا  زا  دـنراد ، دـنلب  سب  هاـگیاج  (ع ) موصعم ناـماما  یعیـش ، رکفت  رد 
تسد ددرگ . یم  یقلت  ناشیا  سدقم  تحاس  هب  مارتحا  یعون  هتشاد و  نانآ  عیفر  ماقم  زا  ناشن  نیا  دوش . یم  هدرب  راک  هب  مالـسلا " هیلع  "

لکش (ع ) نامز ماما  سدقم  تحاس  هب  هک  تسا  یمارتحا  ياتـسار  رد  دوش ، یم  رکذ  (ع ) نامز ماما  مسا  هک  یماگنه  نتـشاذگ  رـس  يالاب 
هدـش حیرـصت  تایاور  زا  یخرب  رد  دومن . نایب  صوصخ  نیا  رد  ار  یـصاخ  لـلع  اـی  تلع  ناوتیمن  صخـشم  ياهنوگ  هب  هتبلا  دریگ . یم 

: دـسیون یم  یمق  سابع  خیـش  موحرم  ( 1 .) دـندومن یم  ار  راک  نیا  ناـموصعم  (ع ) ناـمز ماـما  سدـقم  تحاـس  هب  مارتحا  تهج  هک  تسا 
ماما ال جورخ  دیسر : رعش  نیا  هب  نوچ  دناوخ ، (ع ) اضر ماما  ترضح  يارب  ار  دوخ  هییأت  هدیصق  هک  یتقو  یعازخ  لبعد  هک  هدش  تیاور  "

فک نآ  زا  سپ  درک ، مخ  نیمز  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  تساـخرب و  (ع ) اـضر ماـما  ترـضح  تاـکربلاب  هَّللا  مسا  یلع  موقی  ٌجراـخ  ۀـلاحم 
نیا ناـماما  هیقب  دروم  رد  رگا  ( 2" .) اریزع ًارصن  هب  انرـصنا  هجرخم و  هجرف و  لّجع  مهّللا  : " تفگ هتـشذگ و  رـس  رب  ار  دوخ  تسار  تسد 

هب مدرم  نداد  هجوت  يارب  (ع ) نامز ماما  دروم  رد  تساهدـشن . لقن  یتیاور  نینچ  نانآ  دروم  رد  هک  تسا  نیا  تهج  هب  مینکیمن ، ار  راک 
ان ناهج  رد  یتلادع  یبو  داسف  راب  فسا  عضو  زا  دنـشاب و  ترـضح  طسوت  یناهج  لدع  ییاپرب  هب  راودـیما  مدرم  هک  نیا  ترـضح و  مایق 

ندرب ماگنه  نتشاذگرس  رب  تسد  نداتسیا و  مایق و  هتبلا  تسا . هدش  دیکأت  نیا  رب  دنـشاب ، هتـشاد  جرف  راظتنا  تلاح  هراومه  دنوشن و  دیما 
ص 489. نامه ، . 2 ص 488 و 489 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  . 1 اهتشون : یپ  تسین . بجاو  (ع ) نامز ماما  مان 

؟ ددرگ یم  رب  ام  تمس  هب  جع ) ) نامز ماما  میروایب ، نابز  رب  ار  دمحم " لآ  مئاق  ای   " هلمج هک  ینامز  ایآ 

شسرپ

؟ ددرگ یم  رب  ام  تمس  هب  جع ) ) نامز ماما  میروایب ، نابز  رب  ار  دمحم " لآ  مئاق  ای   " هلمج هک  ینامز  ایآ 

خساپ

هدافتـسا تایاور  یخرب  زا  دیایب . ام  يوس  هب  دـمحم " لآ  مئاق  ای   " تاملک اب  وا  ندـناوخ  اب  ات  تسا  هدـنادرگنرب  يور  ام  زا  (ع ) نامز ماما 
هدمآ تایاور  یضعب  رد  تسین . لفاغ  اه  نآ  زا  يا  هظحل  دراد و  هجوت  نانآ  هب  تسا و  نایعیش  لامعا  رظان  دهاش و  ترضح  هک  دوش  یم 

هک تسین  راکنا  ياـج  : " دومرف ... (ع ) قداـص ماـما  دنـسانش . یمن  ار  وا  مدرم  اـما  دـنک ، یم  دـمآ  تفر و  مدرم  ناـیم  ترـضح  هک  تسا 
نایم هداد ، تسد  زا  قح  مولظم  نآ  (ع ) نامّزلا بحاص  داد . ماجنا  (ع ) فسوی اـب  هک  دـهد  ماـجنا  ار  راـک  ناـمه  دوخ  تجح  اـب  دـنوادخ 

هک ینامز  ات  دنـسانش  یمن  ار  وا  نکل  دنیـشن ، یم  ناتـسود  ياه  لزنم  شرف  رب  یهاگ  دهن و  یم  مدق  رازاب  رد  دنک  یم  دمآ  تفر و  مدرم 
وت دـنتفگ : شناردارب  هک  یماگنه  داد  هزاجا  ار  (ع ) فسوی ترـضح  هک  هنوگ  نآ  دـنک ، یفرعم  ار  دوخ  هک  دـهد  هزاجا  يو  هب  دـنوادخ 
لآ مئاق   " ظفل اب  هاوخ  دـنک ، ادـص  ار  ترـضح  هجوت  مامت  اب  یکاـپ و  تقادـص و  اـب  ناـسنا  رگا  ( 1" .) مفسوی نم  يرآ  تفگ : یفـسوی ،
یپ دزاـسن . رهاـظ  صخـش  يارب  ار  دوخ  هچ  رگا  تسا ، هدومن  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ترـضح  هجوت  ًاـنئمطم  رگید ، مسا  ره  اـی  دـمحم "

ص 53. نامز ، ماما  هژیو  هزوح ، هلجم  زا  لقن  هب  ص 320 ، ج 3 ، مولعلا ، رحب  دیس  لاجر " . "1 اه : تشون 

؟ میوش یم  دنلب  دوش  یم  هدرب  جع ) ) نامز ماما  مان  هک  یعقوم  ارچ 
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شسرپ

؟ میوش یم  دنلب  دوش  یم  هدرب  جع ) ) نامز ماما  مان  هک  یعقوم  ارچ 

خساپ

ماـما زا  هک  تسا ، هدـمآ  یتـیاور  رد  دراد و  مئاـق »  » ماـن هـب  صاـصتخا  جـع )  ) ناـمز ماـما  ماـن  ندینـش  عـقوم  رد  ندـش  دـنلب  نتـساخرب و 
رایسب دراد  یتبیغ  جعرمالا  بحاص  دومرف  باوج  رد  درک  مایق  دیاب  مئاق  رکذ  عقوم  رد  هک  تسیچ ؟ تلع  دش  لاؤس  مالـسلا ) هیلع  ) قداص
راهظا وا و  تموکح  تلود و  رب  دراد  تلالد  هک  مئاق  بقل  هب  ار  يو  سک  ره  دراد  شناتـسود  هب  هک  يرهم  فطل و  ترثک  زا  ینـالوط و 
راوازـس دوش  یم  عقاو  ماما  هجوت  دروم  لاح  نیا  رد  نوچ  دومن و  دهاوخ  وا  هب  یفطل  رظن  مه  بانج  هک  دنک  دای  وا  تبرغ  زا  تسا  يرثأت 

نآ تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هرابرد  یتیاور  رد  زین  و  دهاوخب . ادخ  زا  ار  شجرف  لیجعت  دزیخرب و  مارتحا  باب  زا  هک  تسا 
دنتشاذگ و یم  ناشرس  يور  ار  دوخ  فیرش  تسد  دنتساوخ و  یمرب  اج  زا  دش  یم  هدرب  ناشیا  لباقم  رد  مئاقلا )  ) مان هک  ینامز  ترضح 

مهیلع ) همئا هب  ءادـتقا  دـیاب  تسا  تجح  اـم  يارب  ( مالـسلا اـهیلع  ) موصعم لـعف  نوچ  هجرخم و  لـهم  هجرف و  لـجع و  مهللا  دـندومرف : یم 
. مینک مالسلا )

؟ ریخ ای  دنراد  یمسج  روضح  ام  تاعامتجا  رد  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ ریخ ای  دنراد  یمسج  روضح  ام  تاعامتجا  رد  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

انلعج نآرقلا و  تأرق  اذا  دندومرف و  مرکا  ربمایپ  هب  تبـسن  میرک  نآرق  هک  نانچ  یلو  دـنراد  یمـسج  روضح  ًاعطق  جـع ) ) ۀـجح ترـضح 
هب نامیا  هک  یناسک  وت و  نایم  رد  ام  ییاـمن  یم  تئأرق  نآرق  هک  یناـمز  همجرت : ( 1) ًاروتـسم ًاباجح  هرخآلاب  نونمؤیال  نیذلا  نیب  کنیب و 

نارگید یلو  دنتـشاد  روضح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر كرابم  دوجو  ینعی  میهد . یم  رارق  یناهنپ  هدیـشوپ و  يا  هدرپ  دـنرادن  ترخآ 
رد و  تسا . هدش  زین  عقاو  هدوب و  نکمم  يرما  دشاب  ناهنپ  راظنا  زا  قح  رما  هب  یلو  دشاب  یسک  هک  لصا  نیا  سپ  دندید  یمن  ار  ترـضح 

ناشیا مدرم  دنوش  یم  رـضاح  جح  مایا  رد  هادف  هانحورا  ۀجح  ترـضح  هک  تسا  هدش  نایب  تایاور  رد  هک  تسا  نامه  نآ  رگید  تروص 
دنوش یمن  هدید  ًالـصا  راب  کی  یهتنم  دنراد  یمـسج  روضح  جع ) ) ۀجح ترـضح  تروص  ود  ره  هب  سپ  دنـسانش . یمن  یلو  دنیب  یم  ار 

14ـ ـ . هیآ 45 لیئارسا ، ینب  یقرواپ 1 -  دنوش . یمن  هتخانش  یلو  دنوش  یم  هدید  مه  رابکی 

؟ تسیچ دنراذگ  یم  رس  يور  ار  ناشتسد  اه  یضعب  دنناوخ ، یم  ار  نامز ( ماما  ۀمانترایز  هک  یعقاوم  رد  هکنیا  هفسلف 
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شسرپ

؟ تسیچ دنراذگ  یم  رس  يور  ار  ناشتسد  اه  یضعب  دنناوخ ، یم  ار  نامز ( ماما  ۀمانترایز  هک  یعقاوم  رد  هکنیا  هفسلف 

خساپ

. دنراذگیم رـس  رب  تسد  دنوش و  یم  دـنلب  دـش ، يراج  نابز  رب  مئاق  ۀـملک  هک  یتقو  تسا :  موسرم  مدرم  نایم  رد  دـیراد  عالطا  هکنانچ 
ۀملک تشاد ، روضح  ناسارخ  سلاجم  زا  یکی  رد  اضر ( ماما  هک  هدـش  لقن  تسه . هدوب و  لومعم  دـالب  نایعیـش  ماـمت  نیب  رد  راـتفر  نیا 

رد لمع  نیا  ( 1") هجرخم لهـس  هجرف و  لجع  مهللا   : " دومرف هداهن  رـس  رب  ار  شکرابم  تسد  داتـسیا و  بانجنآ  سپ  دش  هتفگ  هک  مئاق 
باوج رد  درک ؟ مایق  دیاب  مئاق  رکذ  عقوم  رد  هک  تسیچ  تلع  دش :  ضرع  بانجنآ  تمدخ  تسا . هدوب  لومعم  زین   ( (ع قداص ماما  رـصع 

؛ مئاق بقل  هب  ار  يو  هک  سک  ره  دراد  شناتسود  هب  هک  یتبحم  فطل و  ترثک  زا  و  ینالوط ، رایسب  دراد  یتبیغ  رمالا  بحاص   : " دندومرف
، لاح نیا  رد  نوچ  دومن . دـهاوخ  وا  هب  یفطل  رظن  مه  بانجنآ  دـنک  دای  وا ، تبرغ  زا  تسا  يرثأـت  راـهظا  وا و  تلود  هب  تسا  رعـشم  هک 

نایعیش راتفر  نیا  سپ  ( 2.") دهاوخب ادـخ  زا  ار  شجرف  لیجعت  دزیخ و  اپ  هب  مارتحا  باب  زا  تسا  راوازـس  دوش ، یم  عقاو  ماما  هجوت  دروم 
نیمه زا  زین  دـیا  هدومرف  دوخ  لاؤـس  رد  امـش  هچنآ  تسین . موـلعم  شبوـجو  هچ  رگ  تسا ، يراعـش  بدا و  راـهظا  دراد و  یبهذـم  هشیر 

دنک و یم  دّیقم  بادآ  نآ  هب  ار  دوخ  یعقاو  رظتنم  صخـش  هک  دراد  يرهاوظ  دراد  یقیمع  رایـسب  تقیقح  هک  راظتنا  موهفم  تسا . تهج 
 * ص81 نامه ، 1351،ص81 2 . لاس ، بصانلا ط  مازلا  باـتک  . 1 ذـخآم :  عباـنم و  دـیدومرف . امـش  هک  تسا  نیمه  بادآ  نیا  زا  یکی 

ینیما میهاربا  فیلأت  ناهج ، رتسگداد 

یکشخ و رد  داسف  اقآ  روهظ  عقوم  رد  یفرط  زا  دشاب ؛ یم  دنوادخ  زا  جع ) ) نامز ناما  اقآ  جرف  يارب  یگدامآ  تساوخرد  مدرم  رثکا  ياهاعد  زا 
رظن اب  ًالماک  دشاب و  یم  یگدامآ  یگنوگچ  دروم  رد  دیکأت  رتشیب  هدنب   ) دییامرف حیـضوت  ًافطل  میوش ؟ هدامآ  هنوگچ  دیاب  ام  سپ  دریگ  یم  ارف  ایرد 

یتجح

شسرپ

رد داسف  اقآ  روهظ  عقوم  رد  یفرط  زا  دـشاب ؛ یم  دـنوادخ  زا  جـع ) ) نامز ناما  اقآ  جرف  يارب  یگداـمآ  تساوخرد  مدرم  رثکا  ياـهاعد  زا 
یم یگدامآ  یگنوگچ  دروم  رد  دیکأت  رتشیب  هدنب   ) دییامرف حیضوت  ًافطل  میوش ؟ هدامآ  هنوگچ  دیاب  ام  سپ  دریگ  یم  ارف  ایرد  یکـشخ و 

( مفلاخم هیتجح  رظن  اب  ًالماک  دشاب و 

خساپ

ملظ و ار  نیمز  رـسارس  نامزلا  رخآ  رد  تایاور  بسح  رب  هکلب  تسین  ینیابت  ناـمزلا  رخآ  رد  يرـسارس  داـسف  روهظ و  يارب  یگداـمآ  نیب 
دنشک یم  ار  ماما  روهظ  هدامآ  هک  دنتسه  راوتـسا  یهوک  نوچ  نانمؤم  نایعیـش و  زا  یهورگ  لاح  نیع  رد  دریگ و  یم  رب  رد  داسف  متس و 
ناوارف تایاور  بسح  رب  هک  داب  تراشب  امش  رب  هکلب  دبای . شرتسگ  یتیگ  رـسارس  رد  حالـص  تیونعم و  تلادع و  ناشیا  ياول  ریز  رد  ات 

، روهظ رـصع  اـگن : رتـشیب  عـالطا  يارب  دـننک . یم  شـالت  روهظ  يزاـس  هنیمز  یگداـمآ و  يارب  هک  دنتـسه  ینمؤـم  هورگ  ناـمه  ناـیناریا 
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باتک همه   ) مود 1379 پاچ  نارهت ، یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رـشن  پاـچ و  تکرـش  یلـالج ، ساـبع  همجرت  یلع ، یناروک ،
نمیت و يارب  دـینک ) هعلاطم   211 تاحفـص 275 -  رد  ار  روهظ  يزاس  هنیمز  روهظ و  رد  نانآ  شقن  نایناریا و  ثحب  اـما  تسا  یندـناوخ 

لجریدهملاب اورـشبا  (ص « :) هللا لوسر  لاق  تنـس : لها  قیرط  زا  - 1 مینک : یم  لقن  ار  بلطم  رتشیب  حیـضوت  يارب  تیاور  نیدـنچ  كربت 
نکاس هنع  یـضری  اروج و  املظ و  تئلم  امک  اطـسق  ًالدـع و  ضرالا  ـألمیف  لازلز  ساـّنلا و  نم  فـالتخا  یف  جرخی  یترتع  نم  شیرق  نم 
تـسا شیرق  زا  نم و  ترتع  زا  یـصخش  وا ] هک   ] دیهد تراشب  يدهم  ترـضح ]  ] هب دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  ضرالا ؛... نکاسو  ءامـسلا 

ملظ و زا  هک  نانچنآ  دنکیم  ُرپ  طسق  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  هاگنآ  دـنربیم . رـسب  فالتخا  لزلزت و  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دوشیم  رهاظو 
ص یفنحلا ، يروذنقلا  هدوملا ، عیبانی  « ) دنوشیم یـضار  تیعـضو ] نیا  زا   ] نیمز نامـسآ و  نانکاس  نآ ] لابند  هب  و   ] تسا هدـش  رپ  روج 

نم ًالجر  هیلا  ثعبیف  ملظلا  نم  هیلا  أجلی  أجلم  لجرلا  دجی  یّتح ال  ًءالب  همالا  هذـه  بیـصی  (ص ) هللا لوسر  نع  : » هعیـش قیرط  زا  - 2 ( 562
الب اب  مالـسا ]  ] تما نیا  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  اروج ؛... املظ و  تئلم  امک  ًالدع  اطـسق و  ضرالا  هب  ءالمیف  یترتع 

ترتع زا  یـصخش  یئاهناسنا  نینچ  يوس  هب  هاگ  نآ  درب  هانپ  نادـب  ملظ  زا  هک  دـباییمن  ار  یهاگهانپ  ناسنا  هک  يروط  هب  دوشیم  هجاوم 
هجحلا تابثا  یف  بصانلا  مازلا  ...« ) تسا هدش  ُرپ  روج  ملظ و  زا  هکروط  نامه  دنکیم  ُرپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دوشیم و  هتخیگنارب  نم 

اهیف لضت  هبیغ  هریح و  هل  نوکت  : » دنیامرف یم  نامزلا  رخآ  رد  مدرم  فصو  رد  ِع  ) یلع ماما  - 3 ص 166 ) ج 1 ، يرئاحلا ، يدزیلا  بئاغلا ،
هک تسا  یتبیغ  و  دسر ) یم  ارف  ینامز  هچ  روهظ  تقو  هک  تسا  روهظ  نامز  رد   ) ینادرگرس ام ) يدهم   ) يارب يرخا ؛ اهیف  يدتهی  ماوقا و 

ناگدش تیاده  هورگ  فصو  رد  (ع ) ماما دـعب  دـننام »... یم  مدـق  تباث  تیادـه  رب  رگید  یهورگ  دـنوش و  یم  هارمگ  یللم  نامز  نآ  رد 
هب (ص )) مرکا ربمایپ   ) نادناخ نیا  نابوخ  اب  هک  دنتـسه  تما  نیا  نیرتهب  اهنآ  هرتعلا ؛ هذه  راربا  عم  همالا  هذـه  رایخ  کئلوا  : » دـنیامرف یم 
هب یهورگ  دنتـسه  هورگ  ود  ناـمزلا  رخآ  مدرم  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  فیرـش  تیاور  ص 118 .) ج 51 ، راونالاراحب ، « ) دـنرب یم  رس 
هچ ره  نارود  نیا  رد  دننام . یم  مدـق  تباث  تیادـه  حالـص و  ریخ و  هارهاش  رد  تما  نیا  نیرتهب  اما  دـنوش  یم  هدـناشک  یهارمگ  ههاریب 
رد قح  لها  تسا و  متس  ملظ و  اب  تیمکاح  اریز  دنرب  یم  رس  هب  یتخـس  رد  قح  لها  دنتـسه  شیاسآ  هافر و  رد  متـس  رـش و  لطاب و  لها 
هللا نید  یلا  هاعدـلا  هروهظل ... نیرظتنملاو  هتماماب  نیلئاقلا  هتبیغ  نامز  لـها  نا  : » دـنیامرف یم  (ع ) داجـس ماـما  - 4 دـنرب . یم  رـس  هب  تیلقا 

راکـشآ ناهنپ و  رد  هک ) دنتـسه  یتافـص  نینچ  ياراد   .... ) تبیغ رـصع  رد  وا  روهظ  نارظتنم  يدهم و  هب  نادقتعم  ارهج ؛ ارـس و  لجوزع 
باحـصا تیار  و  دـنیامرف ...« : یم  (ع ) قداص ماما  - 5 ص 320 .) قودـص ، خیـش  نیدـلا ، لامک  « ) دـنناوخ یم  ارف  ادـخ  نید  هب  ار  مدرم 

زین دـشاب  هتـشاد  هقـالع  اـهنآ  هب  سک  ره  دـنوش و  یم  هدرمـش  راـخ  هک  يرگن  یم  ار  قح  ناـمدرم  مهبحی ؛ نم  رقتحی  نورقحی و  تاـیالا 
ناریا و مدرم  اـب  نآ  ناور  هلاـبند  اـکیرمآ و  ربکتـسم  تلود  زورما  دروـخرب  ص 256 ) ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دوش یم  هدرمـش  کـچوک 
: دـنیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ  - 6 تسا . تخـس  رایـسب  نید  ظـفح  ناـمز  نیا  رد  يرآ  تسا . تیاور  نیا  ققحت  زا  يا  هنوـمن  ناناملـسم 
ار شیوخ  نید  نانمؤم )  ) نآ زا  کی  ره  ءاضغلا ؛ رمج  یلع  ضباقلاک  وا  ءاملظلا  هلیللا  یف  داتقلا  طرخ  نم  هنید  یلع  هیقب  دـشا  مهدـحال  »

تـسد رد  ار  ماود  رپ  شتآ  ای  دنک  یم  تسوپ  تسد  اب  کیرات  بش  رد  ار  نالیغم  راخ  تخرد  ییوگ  هک  نانچ  دراد  یم  هاگن  یتخـس  هب 
تدابع نیرتهب  جرف  راظتنا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا و  تخـس  رایـسب  نید ، يرادهگن  ظفح و  يرآ  ص 124 .) نامه ، « ) دراد یم  هاگن 
نیرترب لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  جرف  راظتنا  لجو ؛ زع  هللا  نم  جرفلا  راظتنا  یتما  لامعا  لضفا  : » دـیامرف یم  (ص ) مالـسا ربمایپ  - 7 تسا .

ناسب ام ، رما  رظتنم  هللا ؛ لیبس  یف  همدب  طحـشتملاک  انرمال  رظتنملا  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  - 8 ص 128 .) نامه ،  ) تسا نم  تما  لـمع 
هک دنا  هداد  روتسد  ام  هب  هک  تسا  يا  هنتف  رپ  نامز  نینچ  رد  ص 123 .) نامه ، « ) تسا هدیطلغ  دوخ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک 

تـسایس تاغیلبت و  ریوزت و  رز و  روز و  دوش . یم  شالت  اـم  یهارمگ  يارب  فرط  ره  زا  اریز  میـشاب  دوخ  نید  بظاوم  میـشاب و  رایـشوه 
نکف : » دـنیامرف یم  (ع ) قداص ماما  - 9 دنک . ادـج  قح  نید  زا  ار  ام  ات  تسام  هار  رـس  رب  رگید  مادـقا  کی  رازه و  اهدـیدهت و  اه و  يزاب 

ادـخ زا  و  راد ! هاگن  ار  دوخ  هیلع ؛ مهام  فالخ  یف  لجوزع  هللا  كاریل  دـهتجا  ابقرتم و  نکف  هاجنلا ... لجوزع  هللا  نم  بلطا  رذـح و  یلع 
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ص نامه ، « ) دـنیبب دـننآ ، رد  نامدرم  هک  ییاه  یهارمگ  زا  ریغ  یهار  رد  ار  وت  ادـخ  ات  شوکب  شاب و  رایـشوه  هاوخب ... تاجن  ییاـهر و 
تلادـع راظتنا  هک  دنتـسه  یعقاو  نمؤم  یهورگ  تسا  هدرک  رپ  ار  ناهج  هک  يرـسارس  داسف  ملظ و  ربارب  رد  هک  نیا  مالک  هصالخ  (. 260

زا رت  تخـس  ینامدرم  تسا . هدرک  رپ  ادـخ  هب  نیقی  ار  ناشدوجو  همه  دـنا و  لد  دالوپ  اهنآ  دـنروهظ « . زاس  هنیمز  دنـشک و  یم  ار  رتسگ 
نیقی ببـس  هب  تسا  ناهنپ  مه  ناشماما  دنا و  هدیدن  ار  ربمایپ  هک  یلاح  رد  اهنآ  (. » ص 308 نامه ، (ع ) قداص ماما  زا  لقن  هب  « ) اه هرخص 

اما دنا ، هدیدن  ار  وا  هک  دنتـسه  (ص ) ربمایپ ناردارب  اهنآ  (. » ص 125 نامه ، (ص ،) مرکا ربمایپ  زا  « ) دنتسه مکحتـسم  ینامیا  ياراد  یبلق ،
(، (ص مرکا ربماـیپ  زا  « ) دـنناسر یم  يراـی  ار  وا  نید  وا و  دوجو  ماـمت  اـب  دـنراد و  یم  تسود  بلق  میمـص  زا  ار  وا  دـنراد و  ناـمیا  وا  هب 

توق ار  اهنآ  تخانـش  اـه و  مهف  اـه و  لـقع  دـنوادخ  اریز  دنتـسه  اـه  ناـمز  همه  مدرم  نیرترب  یناـمدرم  نینچ  يرآ  (. » ص 132 ناـمه ،
ص نیدـلا ، لامک   ) دـنا هدیـسر  صالخا  هجرد  تیاهن  هب  تسا و  رـضاح  ماما  نوچمه  اهنآ  دزن  بئاـغ  ماـما  هک  يدـح  هب  تسا  هدیـشخب 

ترضح نآ  باکر  رد  هک  تسا  (ص ) ربمایپ هباحـص  هاجنپ  شاداپ  دننامه  هورگ  نیا  رفن  کی  شاداپ  هک  تسالاب  اهنآ  ماقم  ردقچ  (. 320
باحـصا تقاط  قوف  دوش ، یم  دراو  نانآ  رب  هک  ییاه  جنر  اه و  رازآ  اه و  یتخـس  اریز  دنا ، هدیگنج  نینح  دحا و  ردـب و  ياه  گنج  رد 

ص ج 52 ، راونالاراحب ،  ) دنتـشاد یمن  ییابیکـش  دیـسر  یم  (ص ) ربمایپ باحـصا  هب  ییاهرازآ  اه و  جـنر  نینچ  رگا  تسا و  (ص ) ربماـیپ
دننک تبث  جع ) ) مظعالا هللا  هیقب  ترضح  يدهم  ماما  صالخا  اب  نارای  تسرهف  رد  ار  ناتمان  ات  دیشاب  هورگ  نیا  ءزج  دیشوکب  سپ  (. 130
. میشاب هورگ  نیا  ءزج  هک  دینک  اعد  زین  ار  ام  دیوش . هدرمش  شباکر  رد  ادهش  و  (ص ) مالسا راوگرزب  ربمایپ  ناتسودو  ناردارب  ءزج  و 

؟ میشاب جع ) ) نامز ماما  نامیالوم  رکف  هب  دریگب و  ناملد  هعمج  بورغ  رد  هک  مینک  هچ 

شسرپ

؟ میشاب جع ) ) نامز ماما  نامیالوم  رکف  هب  دریگب و  ناملد  هعمج  بورغ  رد  هک  مینک  هچ 

خساپ

زا نیا  و  دـشاب ، نیگهدـنا  جـع )  ) يدـهم ترـضح  زا  ندـنام  رود  قارف و  زا  نمؤـم  هک  تسا  نیا  يربـک  تـبیغ  نارود  فیلاـکت  زا  یکی 
هودنا رد  هک  تسا  نآ  هعیش  درف  کی  ياههناشن  هلمج  زا  هک  نیا  رب  ریاد  تسا  یتایاور  تسا . ترضح  نآ  هب  قایتشا  یتسود و  ياههناشن 

ترضح و نآ  رب  اهتنحم  زا  هچ  نآ  و  (ع ) تجح ترضح  نامیالوم  تبیغ  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت  دشاب و  نوزحم  (ع ) ناماما نزُح  و 
ینیگمغ صخش  دیامرفیم : (ع ) قداص ماما  هچ  نانچ  تسا . (ع ) ناماما هودنا  للع  نیرتمهم  نیرتگرزب و  زا  ددرگیم . دراو  شنایعیـش  رب 

، تسا تدابع  ام  رما  رطاخ  هب  وا  ّمه  تسا و  ییوگ  حیبست  شندیـشک  سفن  تسا  هتفر  ام  رب  هک  تسا  یملظ  تهج  زا  شهودنا  مغ و  هک 
نمؤم رب  نمؤم  صخـش  قوـقح  زا  یکی  يرآ  ص 226 .) ج 2 ، یفاک ، لوصا  تسا ( دـنوادخ  هار  رد  داهج  ار  ام  ّرـس  شنتـشاد  ناـهنپ  و 
نامیا اب  دارفا  یمامت  رب  (ع ) نامز ماما  نامیالوم  يارب  قح  نیا  دـیدرت  نودـب  هک  ددرگ ، نیگهودـنا  وا  هودـنا  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  رگید 

نکر نانآ و  ياوشیپ  هک  (ع ) يدهم ترضح  نامیالوم  ماما و  دنـشاب ، اراد  ار  یّقح  نینچ  نینمؤم  زا  يداع  دارفا  هاگ  ره  لاح  تسا . تباث 
یتسود ياـههناشن  ناـیب  رد  (ع ) یلع ترـضح  ناـمیالوم  هب  بوسنم  ناوید  رد  دـشابیم . تباـث  شیارب  قح  نیا  عطق  روط  هب  تسا  ناـمیا 

هدید شقوش  تّدش  زا  هک  تسا  نیا  اههناشن  زا  و  ُلئالغ ... ِداؤفلا  یف  ِمیقّـسلا و  ُلثم  هقوش  نم  يُری  نا  لئالَّدلا  نم  و  هدمآ : نینچ  نیتسار 
لوغـشم نآ  زا  ار  وا  هچ  ره  زا  بوبحم ، اب  نتفرگ  سنا  طرف  زا  هک  نیا  رگید  دشوجیم و  درد  تّدـش  زا  شلد  هک  يرامیب  نوچمه  دوش 
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نز نوچمه  تسا . هودـنا  زا  لامالام  شلد  هک  یلاح  رد  ددـنخیم ، مدرم  ناـیم  رد  تسا : نیا  اـههناشن  زا  رگید  و  دـنک . تشحو  درادیم 
ناسنا یتقو  ًارهق  میاهدرک . یهاتوک  ترـضح  تفرعم  زا  هک  تسا  نیا  ام  لکـشم  ص 235 .) ج 2 ، مراـکملالایکم ، هداد » تسد  زا  ناوج 

تهج زا  هن  دـهدیم و  ماـجنا  ار  شاهفیظو  یبـلق  تهج  زا  هن  تخانـشن ، تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ار  (ع ) ناـمز تّجح  تبیغ و  عوضوم 
هروس ) M} دنـشابیم نادنمـشناد  ناگدنب  نیب  زا  ناسرتادـخ  ینعی  ءاملُعلا  هدابع  نم  هللایـشخی  اّمنا  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  نیا  یندـب .

(ع) ماما تفرعم  تخانـش و  اذل  تسا ،. تنـس  نآرق و  رد  طقف  تمکح  تیاده و  رون و  هک  دیمهف  دیاب  ار  تیعقاو  نیا  يهیآ 28 .) هرطاف ،
دای هب  هتسویپ  تسا ، مزال  تمظعرپ  ماقم  نآ  اب  ییانشآ  يارب  هک  یتایـصوصخ  زا  یکی  لوا .) بلطم  نیا   ) تسا تایرورـض  تابجاو و  زا 

تبسن دایز  هجوت  دوشن . رارقرب  هطبار  تسین  نکمم  دیدرک  هجوتم  فرط  کی  هب  ار  حور  امش  رگا  تسا . ترضح  نآ  هب  هجوت  ندوب و  وا 
رتقیمع و هطبار  دشاب  رتشیب  هجوت  هچ  ره  طیارـش ... تیفرظ و  دادعتـسا و  ظفح  اب  هتبلا  دنکیم . داجیا  ار  یحور  هلباقم  (ع ،) رـصع ماما  هب 
ار شروضح  كرد  تیفرظ  ناوت و  ام  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا  بیاغ  ام  رظن  رد  رگا  ماما  تشاد ( دـهاوخ  يداـیز  شخب  رثا  هجیتن  رد 
وا نارگن  زین  اـم  هک  دراد  اـج  سپ  تساـیند . مدرم  ناناملـسم و  هب  تبـسن  نیگمغ  نارگن و  تسا و  روـهظ  هزاـجا  رظتنم  اـم  ماـما  میرادـن .
اذا راهّنلا  یـشغی و  اذا  لیّللا  یف  کیلع  مالـسلا  دینک  هّجوت  ترـضح  هب  بش  یکی  حبـص و  یکی  زورهنابـش ، رد  دـعوم  ود  لقاال  میـشاب .)

، نانجلاحیتافم یمق ، سابع  خیش  جاح  ) M ...} ناهاگماش ناهاگحبص و  ره  رد  وت  رب  دورد  یسمت  ُحّبـُصت و  نیح  کیلع  مالـسلا  یّلجت ...
ار نیسای  لآ  ترایز  ماگنهبش  بورغ و  ماگنه  رد  و  ار ، ترضح  صوصخم  ترایز  دهع و  ياعد  حبص  زامن  زا  دعب  نیسایلآ .) ترایز 

يراک دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  مّوس  بلطم  مود .) بلطم  مه  نیا   ) تسا تفرعم  هار و  نایب  سرد و  اهاعد  اهترایز و  نیا  همه  دـیناوخب 
. دریگیم رثا  هدرک  داجیا  شدوجو  رد  هک  یلّوحت  ردق  هب  متح  روط  هب  دروآ . دوجو  هب  شدوخ  رد  یلّوحت  كرحت و  حالطـصا  هب  دـنک و 

همالع برغم ، دیـشروخ  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دیـشوپ . لمع  يهماـج  تبیغ  نارود  فیلاـکت  هب  دـیاب  تخانـش ، بسک  زا  دـعب  ینعی 
، نامه ) M} تسا نیریـش  وا  دای  هک  يا  ٌولُح  ُرکذ  نم  ای  تسا . ادخ  اب  سنا  زاین و  زار و  هرابرد  لاؤس 1  مّود  تمسق  یمیکح  اضر  دمحم 
ار وا  دـنلب  زاوآ  هب  یهاگ  و  میراد ، هنایم  یّمنرت  همزمز و  یهاـگ  مییوگیم . نخـس  مارآ  هتـسهآ و  ادـخ  اـب  یهاـگ  ریبک .) نشوج  ياـعد 

وگتفگ رد  هک  تسا  تسرد  مییوگیم . ّبر » ای  ّبر ، ای   » مییوجیم و دادمتـسا  وا  زا  میروآیمرب ، ناغف  هلان و  ناوت ، مامت  اـب  میناوخیم و 
نتفکـش وا و  اب  سنُا  یبوبر ، كاپ  ناتـسآ  هب  یبایهار  ّمهم  اما  مینک ، تیاعر  مینادـب و  دوخ  فیاـظو  تبحـص و  بادآ  دـیاب  دـنوادخ  اـب 
یگتـسخ ساسحا  هاگ  چیه  دنناوخیم و  ار  شیاین  دـیواج  ياهدورـس  ادـخ ، ناگتـشرف  تسام . نابز  نهذ و  رب  هشیدـنا  قشع و  ياهلگ 

هک دناینانآ  نادیهش ، و  دنایتوکلم . ياهلزغ  یـسدق و  ياههمغن  نیا  گرزب  ناراگزومآ  (ع ،) موصعم ناماما  ادخ و  ناربمایپ  دننکیمن .
ار حور » شمارآ   » هیام نیرتوبشوخ  نیرتنیریـش و  دزوماین و  ار  یگدـنز  يابیز  ياهدورـس  نیا  ناـسنا ، ارچ  دناهدادرـس . حـیبست  يهنارت 
اب یماگمه  و  دیحوت ، ناروآمایپ  یناوخارف  هب  ییوگخـساپ  و  یتسه ، نارازگراک  شنیرفآ و  ماظن  اب  ناسنا  ییاوآ  مه  ادـخ ، دای  دـباینرد ؟

اهبیسآ و يهمه  ربارب  رد  ادخ  هب  ندرب  هانپ  وا ، شیاتس  ساپس و  اب  اهشالت  نایاپ  ادخ و  دای  اب  اهراک  عورش  تسا . یهلا  كاپ  ناگتشرف 
، تسادـق تـمظع ، هـب  هجوـت  یلمع و  يرکف و  ياـهاطخ  اـهشزغل و  زا  رافغتــسا  یهاوـخشزرمآ و  تـسا و  ینورد  ینورب و  ياـهتفآ 

هنوگ نیا  تسا . یبوبر  سدق  ناتـسآ  هب  ناسنا  یحور  دـنویپ  دای و  سنا و  Ġ ماوع اههنیمز و  یهلا ، ياهتیانع  فطل و  تایآ  اـه و  تمعن
هدش حالـصا  دنکیم  زورب  یمدآ  زا  هچ  نآ  دوخ  هب  دوخ  دش  كاپ  نورد  یتقو  دزادرپیم . نورد  يزاسکاپ  بیذهت و  هب  ناسنا  هک  Ə

دای دایز  ار  ادـخ  نوحلُفت  مکّلعل  ًاریثک  هللاورکذاو  دـسریم . دوخ  لقادـح  هب  اطخ  هابتـشا و  تفگ  ناوتیم  لقادـح  دوب و  دـهاوخ  كاپ  و 
ندیسر شمارآ  شیاسآ و  هب  نتسر و  ندیهر و  ینعم  هب  يراگتسر  حالف و  يهیآ 10 .) هعمج ، هروس  ) M} دیوش راگتسر  هک  دیاش  دینک 

يدام و تایح  ود  ره  رد  شیاسآ  شمارآ و  زا  تسا  وا  ياهراک  هحولرس  ادخ  دای  هک  یسک  عطق  روط  هب  تسا . ندش  هدوسآ  اهجنر  زا  و 
يراوشد یگدـنز  ار  وا  یتـسار  هب  دـنادرگیم ، يور  ادـخ  داـی  زا  هک  یـسک  سکعرب  دـش . دـهاوخ  رادروخرب  يورخا  يویند و  يونعم ،

.2 تسا . يرامـشیب  لیاضف  بسک  تاقیفوت و  بجوم  ادخ  دای  میریگب 1 . هجیتن  میناوتیم  هصالخ  روط  هب  يهیآ 24 .) هط ، هروس  تسا »
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مینامب ظوفحم  اطخ  هابتشا و  زا  ات  تسا  (ص ) ربمایپ تنس  نآرق و  ادخ ، دای  رکذ و  يارب  ام  يوگلا  نیرتهب 

؟ میزیخیم رب  اج  زا  مئاق "  " مان ندینش  اب  ارچ 

شسرپ

؟ میزیخیم رب  اج  زا  مئاق "  " مان ندینش  اب  ارچ 

خساپ

يدـهم ترـضح  كرابم  مان  ع )  ) قداص ماما  سلجم  رد  يزور  تسا : هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  يربخ  رد  دـسیونیم : يرون  یجاـح 
تیاور رد  زینو  یقرواپ } ص 444 . بقاثلامجن ، یقرواپ .  . } تساخرب ياـج  زا  مارتحاو  میظعت  تهج  هب  ع )  ) قداـص ماـما  دـش ، هدرب  (ع )

.... تساخرب ياج  زا  ترـضح  درک ، تئارق  ع )  ) اضر ماما  دزن  ع )  ) يدهم ترـضح  هب  عجار  یتایبا  هکنآ  زا  دـعب  یعازخ  لبعد  هک  هدـمآ 
ع)  ) اضر ماما  سلجم  رد  ع )  ) نسحلا نب  ۀجح  ترـضح  مان  یتقو  دیوگیم : يرون  يازریم  یقرواپ } ص 505 . رثألا ، بختنم  یقرواپ .  }
". هجرخم لّهـسو  هجرف  لّـجع  ّمهّللا  : " دوـمرفو تشاذـگ  رـس  يور  ار  شکراـبم  تسد  ودو  تساـخرب  ياـج  زا  ترـضح  نآ  دـش ، هدرب 

ترـضح میزیخیمرب ؟ دوخ  ياج  زا  ع )  ) نامز ماما  مان  ندینـش  ماگنه  ارچ  دـش : لاؤس  ع )  ) قداص ماـما  زا  یقرواـپ } ناـمه . یقرواـپ .  }
دنک دای  ار  وا  یصخش  هک  ینامز  ره  دراد  دوخ  ناتسود  هب  هک  یتّبحم  تّدش  زا  ماماو  تسا . ینالوط  يدهم  ترـضح  تبیغ  نوچ  دومرف :

هب ار  وا  شیوخ  يالوم  هک  یماگنه  دزیخرب . دوخ  ياج  زا  میظعتو ، مارتحا  تهج  هب  هدننک  دای  هک  تسا  راوازـسو  دـیامنیم  وا  هب  یهاگن 
. نامه یقرواپ .  . } دهاوخب ار  ناشیا  جرف  لیجعت  یلاعتو  كرابت  يادـخ  زاو  دزیخرب  دوخ  ياج  زا  سپ  دـنکیم ، هاگن  تفوطعو  رهم  رظن 

{ یقرواپ

نامز ماماو  نارظتنم 

تیب لها  يارب  ام  يدولوم  یحادم و  سلاجم  تسین و  جع )  ) نامز ماما  روهظ  تمس  هب  ام  ياه  همانرب  ارچ  میتسه  جع )  ) نامز ماما  هعماج  رد  هک  ام 
؟ ریخ ای  دیقفاوم  تسا  موسرم  هعماج  رد  هک  اه  يدولوم  يرادازغ و  هنوگنیا  اب  امش  ایآ  تسین  از  تکرح  تسا و  هنادعاق  یسلاجم 

شسرپ

يارب ام  يدولوم  یحادم و  سلاجم  تسین و  جع )  ) نامز ماما  روهظ  تمس  هب  ام  ياه  همانرب  ارچ  میتسه  جع )  ) نامز ماما  هعماج  رد  هک  ام 
ای دـیقفاوم  تسا  موسرم  هعماج  رد  هک  اه  يدولوم  يرادازغ و  هنوگنیا  اب  امـش  ایآ  تسین  از  تکرح  تسا و  هنادـعاق  یـسلاجم  تیب  لـها 

؟ ریخ

خساپ

زا 1779تیودهم هحفص 996 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تکرح تسا  ع )  ) تجح ترضح  نوچ  یموصعم  ماما  نآ  سار  رد  هک  يا  هلضاف  هنیدم  يودهم و  هعماج  تمـس  هب  میفظوم  ام  هکنیا  رد 
نیدـب ار  مینک " تکرح  روهظ  تمـس   " هب هک  امـش  ریبعت  دـنراد . يرت  نیگنـس  هفیظو  هعماج  ناملاع  نالؤسم و  اـما  تسین . یکـش  مینک ،
دنوادخ يدنمتیاضر  بسک  هفیظو و  ماجنا  ددصرد  رگا  مینک " تکرح  جـع )  ) نامز ماما  تیاضر  تمـس  هب   " هک میهد  یم  رییغت  هلیـسو 

هدـش ضوع  رـشب  تعیبط  هک  میناد  یم  دـش . دـهاوخ  نوگرگد  ام  ياهراتفگ  اهراتفر و  زا  يرایـسب  میـشاب ، ع )  ) تجح ترـضح  ملاـع و 
مینیب یمن  ار  تجح  ترضح  نوچ  نونکا  دندرک . دیهش  هدومن و  نیشن  هناخ  دندرکن و  يرای  ار  ماما  هدزای  هک  دندوب  اهناسنا  نیمه  تسا ،

تمدخ شباکر  رد  ات  مییامن  یگدامآ  راهظا  هدـیبلط و  يرای  هب  ار  يو  نامدوخ  لوق  هب  مینک و  دایرف  ار  يو  دـنلب  يادـص  اب  تسا  نکمم 
زا یخرب  دـبلط ؟ یم  دراد و  تسود  ار  يرواـی  راـی و  هچ  دـهاوخ ؟ یم  هچ  دـنکیم ؟ هچ  تسیک ؟ وا  هک  مـیا  هدیـشیدنا  رتـمک  اـما  مـینک ،
اما تسا . هنادعاق  ندوب  از  تکرح  ياج  هب  امش  ریبعت  هب  و  درادن . يراگزاس  تیبلها  نأش  اب  زین  ام  يرادازع  يدولوم و  یحادم و  سلاجم 

ار نیرفآ  دهعت  كرحم و  ریغ  سلاجم  دوخ  هکدنا  هدش  هدـید  ناسک  رایـسب  دـهاک . یمن  هنیمز  نیا  رد  دـیفم  سلاجم  شزرا  لصا  زا  نیا 
تیبلها نادنمقالع  هب  ات  دهاوخ  یم  یفعاضم  رمتـسم و  شالت  دـنا . هدـییارگ  ازروعـش  نیرفآ  روش  سلاجم  ربانم و  تمـس  هب  هدرک و  اهر 

، یگنهرف تیلوئـسم  میهد ، شیازفا  عیـشت  بتکم  هب  تبـسن  ار  دوخ  روعـش  كرد و  راعـش ، زا  لبق  هک  دوش  میهفت  صلخم  نایعیـش  و  (ع )
اه یناوخ  يدولوم  اه و  يراد  هیزعت  هوحن  هلمج  زا  یعامتجا  ياه  هدـیدپ  هب  هناداـقن  هاـگن  میـسانشب . ار  دوخ  یعاـمتجا  یـسایس و  ینید ،
زا ار  نادـیم  هک  دـهاوخ  یم  يوق  هدارا  تسین . قفاوم  نید  مان  هب  تافارخ  هعاـشا  شخپ و  اـب  یقطنم  چـیه  تسا . دنمـشزرا  مهم و  رایـسب 

، يرادازع ثحب  لصا  هک  دوب  بظاوم  دـیاب  ًـالماک  اـما  دریگب . دـننز  یم  عیـشت  رکیپ  هب  هبرـض  هک  حدـم  ازع و  ناراد  نادـیم  یخرب  تسد 
هرهچ زا  ار  اهفیرحت  ات  هتشاد  دیکأت  هلأسم  نیا  رب  هراومه  لاح و  هب  ات  هتـشذگ  زا  هعماج  ناهاگآ  دورن . لاؤس  ریز  یناوخ  حدم  يدولوم و 

زا ناشیا  يریگولج  صوصخب  تسا و  اشگهر  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  دیادزب . ینید  نایاوشیپ  نید و  سدقم 
نیمه دـقن  هب  هناملاع  هک  تسا  دنمـشزرا  رایـسب  يرهطم  دیهـش  موحرم  ینیـسح  هسامح  نینچمه  هنیمز  نیارد  ینز . همق  زیمآ  نهو  لمع 

. دنا هتخادرپ  لئاسم  هنوگ 

؟ میامن بلج  ار  نانآ  رطاخ  تیاضر  مهد و  رثا  میگدنز  رد  ایر  زا  رود  هب  ار  ادخ  يایلوا  و  (ع ) نامز ماما  هب  قشع  هنوگچ 

شسرپ

؟ میامن بلج  ار  نانآ  رطاخ  تیاضر  مهد و  رثا  میگدنز  رد  ایر  زا  رود  هب  ار  ادخ  يایلوا  و  (ع ) نامز ماما  هب  قشع  هنوگچ 

خساپ

ییامنهار اب  ارم  تالکشم  هک  اتقیقح  دیاهتـشون : مینکیم . ریدقت  دیدومن ، دامتعا  دیدرک و  هبتاکم  ام  اب  اددجم  هک  نیا  زا  یمارگ ! رهاوخ 
ام هب  ار  شناگدنب  تالکشم  لح  يرازگ و  تمدخ  قیفوت  هک  میرازگیم  ساپس  رکـش و  رایـسب  ار  دنوادخ  دیدومن . لح  عقوم  هب  اج و  هب 
دای تسه . امـش  رد  هک  ییوکین  تافـص  هدیدنـسپ و  قالخا  یخرب  زا  مینادیم  مزال  اهشـسرپ  خـساپ  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  دومرف : تیانع 

دـیراد و رفنت  غورد  زا  دیاهتـشون : مییامن . بلط  رتشیب  تمواـقم  يروبـص و  اـب  هارمه  ار  نآ  رتنوزفا  قیفوت  امـش  يارب  دـنوادخ  زا  مینک و 
، دـنک كرت  ار  غورد  هک  نآ  ات  دـشچیمن  ار  ناـمیا  هزم  هدـنب  : " دـیامرفیم (ع ) نینمؤملاریما دـیتفگن . غورد  نونکاـت  مه  یخوش  هب  یتح 

نم ات  دیهد  ماجنا  دـیهد و  لوق  نم  هب  ار  راک  شـش  امـش  : " دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  ( 1" .) يدـج ای  دـشاب ، حازم  یخوش و  يور  زا  هاوخ 
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شاحف نابز و  دب  مردپ  هک  نیا  دوجو  اب  دیاهتشون : ( 2 .) دندومرف رکذ  غورد  كرت  ار  نآ  نیلوا  سپس  " منک . نیمضت  امش  يارب  ار  تشهب 
نانمؤم تافـص  زا  یکی  هویـش  نیا  دیاهدزن . وا  هب  طوبرمان  فرح  نیرتکچوک  هدومن و  تیاعر  ار  يردپ  قح  تسا ، ادخ  اب  طابترا  یب  و 

پ إدـیپ ّّ ؛ جاور  هعماج  رد  هک  هانگ  هب  هدولآ  ياهیـسورع  رد  هانگ ، هب  نتـشگن  هدولآ  تیونعم و  نامیا و  ظـفح  تهج  دیاهتـشون : تسا .
يراک و هب  هک  ماگنه  نآ  رد  دـنک ، لرتنک  ادـخ  رطاخ  هب  ار  شیوخ  سفن  هک  یـسک  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دـینکیمن . تکرـش  هدرک ،
نامیا و وکین و  راتفر  قالخا و  نیا  میهاوخیم  دنوادخ  زا  دـنادرگیم ". مارح  شتآ  رب  ار  وا  ندـب  دـنوادخ  دراد ، هقالع  لیامت و  یهانگ 
رورـس و طاشن و  اب  هارمه  شوخ  یگدـنز  یـسورع و  جاودزا و  بابـسا  دـنادرگ و  رتنوزفا  ناـناوج  همه  امـش و  رد  ار  هدیدنـسپ  داـقتعا 
قشع و نیا  دـنوادخ  هک  میراودـیما  دـنکیم . شوارت  امـش  هماـن  رد  (ع ) تیبلا لـها  هب  قشع  دزاـس . مهارف  ناـناوج  امـش  يارب  ار  تیونعم 
(ع) نامز ماما  هب  قشع  دزاس . يدـبا  ار  نآ  دـنک و  رتدایز  هظحل  ره  موصعم  هدراهچ  دروم  رد  صـالخا  تفرعم و  تخانـش و  اـب  ار  تبحم 

تـسا مزال  مینک  نایب  ار  یقـشاع  مسر  هار و  هک  نآ  زا  شیپ  دش  كاپ  یلک  بیع  صرح و  وا ز  دش  كاچ  یقـشع  هماج ز  ار  هک  ره  و ...
ار یقیقح " قشاـع   " ياـهیگژیو هاـگ  نآ  میباـیرد ، ار  نآ  ناود  اـقب و  زمر  مینادـب و  ار  نآ  شیادـیپ  تلع  مییاـمن و  فیرعت  ار  قشع " "

دیـسر و جوا  هب  تشگ و  هتخیمآ  ناسنا  یلاع  فطاوع  تاساسحا و  اب  یتقو  ءیـش ، اـی  صخـش  هب  هقـالع  بح و  قشع  فیرعت  میـسانشب .
هدـیمان قشع " ، " تفاـی قلطم  تیمکاـح  یمدآ  دوجو  روـشک  رب  تخاـس و  شیوـخ  يارچ  نوـچ و  یب  عـیطم  رخـسم و  ار  ناـسنا  دوـجو 

ناـگدرم قشع  هکناز  دوب  یگنن  تبقاـع  دوبن ، قشع  دوب  یگنر  یپ  زک  ییاـه  قشع  نآ  ماود  اـقب و  زمر  قـشع و  شیادـیپ  تلع  دوـشیم .
نیزگ هدنز  نآ  قشع  رتهزات  هچنغ  دشابیم ز  ود  ره  رـصب  رد  ناور و  رد  هدـنز  قشع  تسین  هدـنیآ  ام  يوس  هدرم  هک  نوچ  تسین  هدـنیاپ 

هب يدرف  طرفم  ياههقالع  ایک  راک و  وا  قشع  زا  دـنتفای  ایبنا  هلمج  هک  نیزگب  نآ  قشع  تسا  یقاس  تیازف  ناج  بارـش  زو  تسا  یقاب  وک 
مه هب  یهاگ  تسا . ماود  مک  هاتوک و  شرمع  تشادن ، تلاصا  هشیر و  هک  یمانه  دوشیم ، قشع "  " هب ریبعت  زاجم  هب  نآ  زا  هک  رگید  درف 

ترفن و هب  هدـشن ، يرپس  شیب  یحابـص  دـنچ  نکیل  دنـسریم ، مه  لاصو  هب  یهاگ  دنیـشنیم . نوخ  هب  هکلب  بضغ و  رهق و  هب  هدیـسرن ،
شقوشعم لامک  هک  دراد  تیدبا  رد  هشیر  تسا و  لیـصا  یقـشع  دـشاب . لیـصا "  " هک دراد  ماود  اقب و  یقـشع  دوشیم . هدیـشک  ییادـج 

هب تسا ، قلطم  رون  نآ  زا  يوترپ  تسا و  ادخ  هب  لصتم  هک  یسک  ره  ای  يزیچ  ره  تسا و  ادخ  هژیو  تیدبا  تیل و  زا  دشاب . يدبا  یلزا و 
تاولص موصعم  ناماما  یهلا و  يایلوا  ایبنا و  " ههجو . الإ  کلاه  ءیش  لک   " هک نیا  هچ  دشابیم ، یلزا  يدبا و  هب  فصتم  لوصوم  رابتعا 
ترضح ندوب  هَّللا " هجو  . " دننکیمن ساسحا  هدرم  ار  نانآ  ناشناگتخابلد ، ناگتفیش و  تهج  نیمه  هب  ( 3 .) دنا هَّللا " هوجو   " مهیلع هَّللا 

نیا تسا . هتفرگ  يدـبا  ینادواج و  گنر  هتخاس و  دوخ  هتفیـش  ار  اهلد  هتخیگنارب و  ار  قشع  هک  تسا  امهیلع ) هَّللا  مالـس  ) همطاـف یلع و 
ياهلد دیوگیم : يرهطم  دیهـش  ددرگیم . رتهتخورفا  قشع  شتآ  درذگیم ، رـشیب  نامز  هچ  ره  دوشیمن . وحم  هک  تسا  اهقشع  هنوگ 

قح تافـص  رهظم  قح و  گرزب  تیآ  ار  (ع ) یلع نوچ  دراد و  یگتـسویپ  ّرِـس و  رَـس و  قح  اب  شیوخ  قامعا  رد  هاگآ  دوخان  روط  هب  اـم 
هداهن اهترطف  رد  هشیمه  يارب  هک  تسا  قح  ترضح  اب  اهناج  دنویپ  (ع ) یلع قشع  هناوتشپ  تقیقح  رد  دنزرویم . قشع  وا  هب  دنباییم ،

ادـخ و قشاع  هک  هدـش  هدـیرفآ  ياهنوگ  هب  ناسنا  هک : نیا  هجیتن  ( 4 .) تسا نادواج  زین  یلع  رهم  تسا ، ینادواج  اـهترطف  نوچ  هدـش و 
تقیقح دراد . نایرج  یتسه  همه  رد  یقیقح  قشع  قشع و  تقیقح  دراد . ادـخ  اب  طاـبترا  قلعت و  هک  دـشاب  یـسک  ره  يزیچ و  ره  قشاـع 

هب درادـن و  یهاگآ  نآ  زا  اهناسنا ، رثکا  يرهاظ  روعـش  هچ  رگا  تسین . شیب  زیچ  کـی  ناـهج  قاـشع  همه  بوبحم  نآ و  قلعتم  قشع و 
ناناج ناج  اب  نانآ  ناج  ینطاب و  روعـش  اما  دـنرادن ، اقب  لصا و  هک  دـناهتفر  ینایامن  قوشعم  لاـبند  هب  بارـس ، یپ  رد  هنـشت  نوچ  هابتـشا 

، مزال تامدقم  هنیمز و  نودب  يزیچ  چیه  تسین و  تلع  نودب  ياهدیدپ  چیه  جع ) ) نامز ماما  یهلا  يایلوا  یقشاع  مسر  هار و  تسا . انشآ 
لگ هفوکـش و  ات  تسا  شزادرپ  شرورپ و  يارب  بسانم  ياضف  دنمزاین  ینورد ، لایما  همه  دننام  زین  يزرو  قشع  دشوپیمن . یتسه  سابل 

تروص نیا  ریغ  رد  دیـسر . دـهاوخ  یعقاو  قوشعم  لاصو  هب  قشاع  ددرگ ، مهارف  سدـقم  لـیم  نیا  روهظ  يارب  یبساـنم  رتسب  رگا  دـهد .
ره دراد و  دوجو  اـهقوشعم  قوـشعم "  " کـی ياـج  هب  ناـهج  رد  هک  تسا  ور  نیا  زا  درک . دـنهاوخ  شوـخ  اـج  یلدـب  ناـیامن  قوـشعم 
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قـشاع دنراد . گنج  رـس  نآ  اب  یهاگ  هکلب  درادن ، ياهبذـج  رگید  هورگ  يارب  هک  دزرویم ، قشع  دزانیم و  یـسک  ای  يزیچ  هب  یهورگ 
مزال ياهیگتسیاش  اهیگژیو و  دیاب  تسا . بسانم  ياههنیمز  نتخاس  مهارف  طیارش و  دوجو  دنمزاین  ندش ، یهلا  يایلوا  و  (ع ) نامز ماما 

موهفم زا  ار  (ع ) نامز ماما  قشاع  هفیظو  ندـش و  قشاع  هار  رگید : ناـیب  هب  تفرگ . رارق  قوشعم  تیاـنع  دروم  اـت  دومن  داـجیا  دوخ  رد  ـال 
هایگ نیا  تسا . هدش  هتفرگ  دنیوگیم ) کچیپ  نآ  هب  یسراف  رد  هک  یهایگ  مان  "  ) هقشع  " زا لصا  رد  قشع  دیمهف . ناوتیم  قشع  لیـصا 

ناج و کچیپ  دننامه  دنک و  ادیپ  تدش  هقالع " بح و   " یتقو دنکیم . هطاحا  ار  نآ  جیردت  هب  دچیپیم و  نآ  رود  دـسرب ، يزیچ  ره  هب 
هـس ناـسنا  زغم  رد  دـیوگیم : سونیلاـج  دـنیوگ . قشاـع  ار  درف  نآ  دـنمانیم و  قشع  ار  نآ  دروآ ، رد  شیوـخ  ریخـست  هب  ار  ّبُِحم  حور 

هک دـنیوگ  یـسک  هب  قشاع  تسا . يروآدای  رکذ و  فرظ  یموس  رکف و  هاگیاج  یمود  تسا . لیخت  نزخم  یکی  دراد : رارق  هژیو  هاـگیاج 
حور ناج و  بلق و  نانچ  نآ  قوشعم  نارجه  تبحم و  قشع و  دشابن . ادج  قوشعم  زا  شلاّعف ) زغم  همه   ) شرکذ رکف و  لایخ و  ياهطحل 
سک ره  دنیبیمن . ار  وا  زج  یسک  دشیدنایمن و  قوشعم  زج  يزیچ  هب  وا  هتفرگ و  وا  زا  ار  اذغ  باوخ و  بآ و  هک  هدومن  رخسم  ار  قشاع 

سدقم دوجو  درگ  کچیپ  نوچ  هعیش  ام  رگا  تسه ؟ ام  رد  یقـشاع  فصو  ایآ  میتسه ؟ نینچ  نیا  ام  ایآ  ( 5 .) تسین قشاع  تسین ، نینچ 
لگ نآ  ناـناج و  ناـج  نآ  قـشع  رگا  تسیچ ؟ يارب  اـهینابرهمان  توادـع و  هنیک و  ینمـشد و  همه  نـیا  میدوـب ، تـبحم  دیـشروخ  نآ 

. تسا قوشعم  ععیطم  رخـسم و  قشاع ، ناج  بلق و  میاهتخاس !؟ هدولآ  ناهانگ  عاونا  هب  ار  شیوخ  ناـج  ارچ  میتشاد ،  رـس  رد  ار  تمـصع 
ياوه ناطیـش و  قشاع  هب  ام  ياهراک  ایآ  تسا ؟ ناطیـش  سفن و  ياوه  ریخـست  رد  عبات و  ام  شوگ  مشچ و  نابز و  ناج و  لد و  ارچ  سپ 

قوشعم و رگا  یهاگحبص !؟ منبش  زا  رتفیطل  يراهب و  ناراب  زا  رتكاپ  نآ  عرو ، دهز و  لبمـس  نآ  قشاع  ات  درادن  تهابـش  رتشیب  سفن 
اوقت همسجم  بذهم و  هتخاس و  دوخ  حلصم  نآ  قشاع  ام  رگا  یتلادع !؟ یب  ملظ و  همه  نیا  ارچ  تسا ، تلادع " سمـش   " نآ ام  بوبحم 

زا هک  ینامز  ات  میتسین ؟ نتـشیوخ  حور  هیکزت  سفن و  بیذـهت  شیوخ و  حالـصا  رکف  هب  ارچ  وک ؟ ام  قشع  هناـشن  سپ  میتسه ، دـجهت  و 
هتفگ ابیز  هچ  رعاش  مینزیم ، یتسود  فال  قحان  هب  میتخاسن ، الوم  رخـسم  ار  دوخ  ناـج  لد و  میدـماین و  نوریب  یتسرپاوه  یتسرپدوخ و 

: تسا وا  ياهشور  فاصوا و  قالخا  هولج  قوشعم و  فاص  هنییآ  قشاع  یشاب  نز  غورد  يزاب  قشع  یشاب  نتـشیوخ  دنب  رد  وت  ات  تسا :
ماما قشاع  رارق ! یب  نالان ، نادرگ و  بش  زور و  رادم  ردنا  ایسآ  گنس  چمه  دناهداهنب  لد  قشع ، ياضق  رب  دناهداتفا  دنت  لیس  رد  ناقشاع 

دنکیم و مک  ار  اههلصاف  هک  تسا  بوبحم  هتـساوخ  ریـسم  رد  تکرح  تسیچ ؟ ترـضح  هتـساوخ  درگنب  دسانـشب و  ار  وا  دیاب  (ع ) نامز
نـشور رمق  نوچ  قشع  روهقم  نم  تسا و  راهق  قشع  دـناسریم . شقوشعم  لاـصو  هب  ار  قشاـع  درادیم و  رب  ار  يرود  نارجه و  راـصح 
تـسا قشع  نیـشن  هداجـس  قشاع و  دوخ  قوشعم ، داتف  مهاوخ  اجک  ات  مناد  هچ  نم  داب  دـنت  يا  تفک  رد  مهاـک  گرب  قشع  رون  زا  مدـش 

ار دوخ  هک  نآ  زا  شیپ  (ع ؟) مئاق روهظ  يارب  دیزرویم  باتـش  هچ  : " دومرفیم هک  تسا  (ع ) قداص ماما  ترـضح ، نآ  ناقـشاع  زا  یکی 
رد هک  تسا  ياهیاپ  هب  ایند  هب  شا  یتبغر  یب  دهز و  تدش  مسق ! ادـخ  هب  دـینادرگ ! وکین  ار  دوخ  قالخا  لمعو و  نامیا  دـینک و  حالـصا 

اذــغ دــشوپیم و  رتهداـس  دــنکیم و  یگدــنز  رتشیــالآ  یب  مـه  شیوـخ  تـکلمم  مدرم  نـیرتریقف  زا  يدــنم ، ناوـت  تردــق و  جوا 
يرادـیب رثا  رد  تسا . نوگمدـنگ  شراسخر  (ع ) مئاق ماـما  : " دومرفیم ترـضح  نآ  قاـشع  زا  رگید  یکی  (ع ) متفه ماـما  ( 6" .) دروخیم

تبقارم اب  ار  شبـش  هک  یماما  نآ  نابرق  هب  مردـپ  دومرف : سپـس  تسا . هتخیمآ  مه  هب  يدرز  اـب  شاهرهچ  گـنر  تداـبع ، تهج  اـهبش 
نآ مایپ  اب  ار  لاقم  نیا  تشگ . نایب  هراشا  حیرـصت و  هب  دوب  مزال  هچ  نآ  زیزع ! يا  ( 7 .) دربیم رس  هب  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  ناگراتس ،

ماـمتا هب  دـیفم  خیـش  ینعی  شاهتخاـبلد  ناگتفیـش  زا  یکی  هب  ماـگ ، تقیقح  ناـصلخم  بلط و  تقیقح  قاـشع  قوـشعم و  تاـیح و  غورف 
رد داب ، شمدـق  كاخ  يادـف  ناج  هلفاق  دـص  هک  قوشعم  نآ  دوشیم . لدـب  در و  یفیطل  تاراـبع  هچ  قوشعم  قشاـع و  نیب  میناـسریم ،

تنانمـشد رب  ار  وت  شیوخ  صاخ  ترـصن  اب  دنوادخ  هک  ام -  دهاجم  تسود  يا  صلخم و  قیفر  يا  : " دـسیونیم دوخ  قشاع  هب  شاهمان 
دوبان ياههنتف  زا  دنراد ، همذ  رب  هک  ار  لام  قوقح  دـننک و  هشیپ  راگدرورپ  ياوقت  وت ، هعیـش  نارهاوخ  ناردارب و  هاگ  ره  دـنادرگ -  زوریپ 

نایز و هب  ترخآ  ایند و  رد  دـنهدن ، ماجنا  نادنمتـسم  لابق  رد  ار  دوخ  فیاـظو  دـنزروب و  لـخب  هک  ناـنآ  دوب . دـنهاوخ  ناـما  رد  هدـننک 
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ییاه بلق  دـحتم و  ياهلد  اب  دـهد -  قیفوت  شتعاط  تدابع و  هب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  اـم -  نایعیـش  رگا  دـش . دـنهاوخ  راـچد  نارـسخ 
دوخ دندومنیم و  ارجا  ار  ام  نامرف  دندرکیم و  تعاطا  امزا  ینعی  . ) دندرکیم افو  دنراد ، اب  هک  ینامیپ  دـهع و  هب  هچراپکی ، گنهامه و 
هکلب دـشیمن ، ینـالوط  ردـق  نیا  اـم  تبیغ  دـندشیمن و  مورحم  اـم  تاـقالم  ضیف  زا  زگره  دـنتخاسیمن ) هدولآ  تیـصعم  هاـنگ و  هب  ار 

رگم تسا  هدومنن  ناهنپ  هتخاسن و  بیاغ  نایعیش  زا  ار  ام  سپ  دشیم . ناش  بیصن  نیتسار ، یتخانـش  لماک و  یتفرعم  اب  ام  رادید  تداعس 
دمحم  - 1 اهتشون : یپ  ( 8" .) میرادن عقوت  دوخ  ناتسود  زا  ام  هک  ییاهاک  تسینام . دنیاشوخ  بولطم و  هک  نانآ  ياهراک  زا  هتـسد  نآ 

: زا دنترابع  رگید  راک  جنپ   - 2 هیمالسا . هیملع  تاراشتنا  يوفطصم ، داوج  دیـس  همجرت  ص 37 ، ج 4 ، یفاـک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب 
مرحمان هب  هاگن  زا  ار  ناتیاهمشچ  دینکن ؛ تنایخ  دـندرپس ، امـش  هب  یتناما  یتقو  دـینکن ؛ قلخت  دـیهدیم ، ياهدـعو  لوق و  یـسک  هب  یتقو 

ظفح راگدرورپ  هانگ  مدرم و  تیذا  رازآ و  زا  ار  دوخ  نابز  تسد و  دینک ؛ ظفح  اهتوهش  یـسنج و  زیارغ  هانگ  زا  ار  ناتدوخ  دیناشوپب ؛
ص (ع ،) یلع هعفاد  هبذاج و  هر ) ) يرهطم دیهش   - 4 میناوخیم . هَّللا " هجو   " هب ار  موصعم  هدراهچ  زا  کی  ره  لسوت  ياعد  رد   - 3 دینک .
ص 307، رثالا ، بختنم  یفاـص ،  - 6 قشع . هداـم  نیرحبلا ، عمجم   - 5 یسمش . هامدنفسا 1349  داشرا -  هینیسح  یمالسا  هسـسوم  ، 101
، یسوط خیش   - 8 يزاجح . نیدلا  لامج  دیـس  رثا  ص 127 ، (ع ،) نامز ماما  ماـیپ  زا  لـقن  هب  ص 200 ، لئاسلا ، حـالف   - 7 دازآ . همجرت 

.1365 راشتنا ، خیرات  مراهچ ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلا  راد  رشان ، ص 39 ، ج 1 ، ماکحالا ، بیذهت 

؟ تسا يرایعم  هچ  قبط  نایعیش  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبحم 

شسرپ

؟ تسا يرایعم  هچ  قبط  نایعیش  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبحم 

خساپ

هاگرد هب  نانآ  برق  یکاپ و  اوقت و  ۀجرد  هب  یگتسب  نایعیش  هب  تبسن  (ع ) رصع یلو  ترـضح  ًاصوصخم  (ع ) همئا تدارا  تبحم و  ۀجرد 
اوقتاب ادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  مکاقتا ؛ هللادنع  مکمرکأ  ّنإ  تسا " : هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  نانآ  دزن  ّتبحم  كالم  دراد . ادخ 

دنچ هب  الاب  بلطم  حیضوت  يارب  هک  تسا  هدمآ  هعی  شتافص  تایـصوصخ و  ةرابرد  یتایاور  دلج 68  راونالاراحب ، رد  " تسا . امش  نیرت 
، دشابن ام  لامعا  دننام  شلامعا  یلو  متـسه  هعیـش  نم  دیوگب  نابز  هب  سک  ره  دومرف " : (ع ) قداص ماما  _ 1 مینک : یم  هراشا  اه  نآ  زا  اـت 

ینانک حابصوبا  _ 2 [ 9" .] دننک يوریپ  ام  زا  دنشاب و  هعیش  لمع  رد  مه  راتفگ و  رد  مه  هک  دنتسه  یناسک  ام  نایعیش  تسین . ام  نایعیش  زا 
ترضح دنیوگ . یم  دب  ام  هب  دننک و  یم  شنزرـس  ار  ام  میتسه و  هیرفعج  هب  فورعم  هفوک  رد  ام  متفگ : (ع ) قداص ماما  هب  هک  دیوگ  یم 

دـشاب و اوـقت  اـب  هک  تسا  یـسک  رفعج  باحـصا  تـسا . مـک  امـش  ناـیم  رد  (ع )) قداـص ماـما   ) رفعج ناوریپ  : " دوـمرف دـش و  كانبـضغ 
اراصن و دوهی و  زا  رتدب  دـنناد  یم  هعیـش  ار  دوخ  هک  یـضعب  : " دومرف (ع ) قداص ماما  زاب  _ 3 [ 10" .] دهد ماجنا  ادـخ  يارب  ار  شیاهراک 

تدابع دـهز و  لها  دنتـسه . يراد  تناماو  يرادافو  هب  فورعم  داهتجا و  عرو و  لها  ام  نایعیـش  : " دومرف زاب  _ 4 [ 11" .] دنتسه ناکرشم 
ار ادخ  ۀناخ  جح  دنزادرپ ؛ یم  ار  ناشلاوما  تاکز  دـنناراد ؛ هزور  زا  دـنراد ؛ هدـنز  بش  دـنناوخ ؛ یم  زامن  تعکر  زور 51  هنابـش  رد  دنا .
تبارق و ادـخ  ام و  نیب  دـمحم ! لآ  نایعیـش  يا  دومرف "  (ع ) رقاب ماـما  - 5 [ 12" .] دـننک یم  يرود  یمارح  راک  ره  زا  دـنهد و  یم  ماـجنا 
وا درد  هب  ام  تیالو  دشاب  ادخ  روتـسد  عیطم  سک  ره  ادخ . زا  تعاطا  هب  رگم  دوش  یمن  لصاح  یهلا  برق  دـینادب )  ) تسین يدـنواشیوخ 
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هب : " دومرف درک و  ور  ام  هب  سپس  " تسین . دیفم  وا  لاح  هب  ام  تیالو  دشاب  راکهانگ  یصاع و  سک  ره  تسا و  عفان  وا  يارب  دروخ و  یم 
همئا تـّبحم  میهاوـخب  رگا  [ 13(" .] دـینکن یهاـتوک  ادـخ  روتـسد  هب  لـمع  رد  دـیوشن و  رورغم  دوخ  ندوب  هعیـش  هب   ) دـیوشن رورغم  دوخ 
روط هب  دوخ  یعاـمتجاو  ینید  فیاـظو  هب  مینک و  يرود  تشرد  زیر و  ناـهانگ  زا  دـیاب  مینکب  بلج  ار  (ع ) يدـهم ترـضح  ًاـصوصخم 

ۀیآ 9. ( 10) سنوی [ 7 . ] ۀیآ 101 ( 3  ) نارمع لآ  [ 6 . ] مینک زاربا  ناراوگرزب  نآ  هب  ار  دوخ  ّتبحم  قـشع و  تقو  نآ  مینک ، لـمع  لـماک 
ص نامه ، [ 13 . ] ص 167 نامه ، [ 12 . ] نامه [ 11 . ] ص 166 نامه ، [ 10 . ] ص 164 ج 68 ، راونالاراحب ، [ 9 . ] ۀیآ 54 ( 22  ) جح [ 8]

.178

؟ درک دیاب  هچ  (ع ) نامز ماما  اب  تفلا  سنا و  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  (ع ) نامز ماما  اب  تفلا  سنا و  يارب 

خساپ

اهنآ داجیا  تیاعر و  اب  هک  تسا  زاین  لماوع  زا  یخرب  داجیا  طیارـش و  زا  یخرب  تیاعر  هب  (ع ) نامز ماما  اب  سنا  طاـبترا و  يرارقرب  يارب 
ماـما سدـقم  تحاـس  هب  تبحم  راـهظا  قشع و  قشع . ( 1 دوشیم : هراـشا  یخرب  هب  هک  دوـمن  رارقرب  طاـبترا  ماـمه  ماـما  نآ  اـب  ناوـت  یم 

يروحم و دوخ  ياه  دـنب  دـقۀمه و  زا  قشاع  هک  تسا  انعم  نادـب  قشع  تسا . (ع ) نامز ماما  اب  ندـش  سونأم  طرـش  نیرت  مهم  (ع ) ناـمز
يور هک  متفگ  دنا : هدوب  باجح  دوخ  دنبای ، هار  بوبحم  میرح  رد  دـنا  هتـسناوتن  هک  ینانآ  دـنک . ییادز  باجح  هتفای ، ییاهر  ییارگایند 
سفن متفگ  یتسه  هک تـا تـو  ا  ــ تفگ قار تـا کـی ؟ ـم فـ تفگ تسا  نایع  مَخُر  هنرو  یباجح ، دوخ  وت  اـتفگ  تسا ؟ ناـهن  ارچ  نم  زا  تبوخ 

هب دیرم  دارم و  نیب  ینوگمه  یعون  ات  تسا ؛ مزال  ییاسراپ  اسراپ ، ماما  اب  طابترا  يارب  ییاسراپ . تسا 2 ) نامه  نخس  اتفگ  تسا ؟ نیمه 
ره : " دومرف (ع ) قداص ماما  تسا . هدـش  نایب  ییارگ  اوقت  تیونعم و  ماـما ، ناراـی  رفن  فاصوا 313  زا  یکی  ساـسا  نیمه  رب  دـیآ . دوجو 
رد [ 12" .] دـشاب هتـشاد  عرواب  رادرک  دریگ و  شیپ  ییاسراپ  دـشاب و  هار  هب  مشچ  دـیاب  دـشاب ، مئاق  باحـصا  رامـش  رد  دراد  شوخ  سک 

یکی ییارگ . فیلکت  يرادم و  نید  ( 3 تسا . هدومن  اوقت  هب  توعد  ار  نارگید  (ع ) نامز ماما  هک  هدـش  حیرـصت  زین  رگید  تایاور  یخرب 
تامّرحم زا  هدومن ، هجوت  یهلا  ياهروتـسد  هب  رتشیب  دـیاب  تبیغ  رـصع  رد  ناسنا  تسا . يراد  نید  (ع ) نامز ماما  اـب  سنا  مهم  لـماوع  زا 

هب زاین  هتفرگ ، رارق  اه  بیـسآ  تافآ و  ضرعم  رد  رتشیب  تبیغ  رـصع  رد  اه  ناسنا  اریز  دشاب ، ییادخ  فیلکت  ماجنا  هب  دیقم  دنک و  زیهرپ 
نید هب  ار  مدرم  نید  نایاوشیپ  ساسا  نیمه  رب  دـیاش  تسا . ییادز  بیآ  لماع  نیرت  دـمآراک  ینید  فیاظو  ماـجنا  و  دراد ، يوق  ۀناوتـشپ 

. تسا ینالوط  یتبیغ  رمالا  بحاص  يارب  : " دومرف (ع ) قداص ماما  تسا . هدناوخارف  (ع ) تیب لها  هب  لسوت  اعد و  لامعا ، تحـص  يرادم ،
قوقح تیاعر  يراد ، نید  مهم  قیداصم  زا  یکی  دـیدرت  یب  [ 13" .] دنز نید  رد  گنچ  و  دزاس ، هشیپ  اوقت  دـیاب  یـسک  ره  نارود  نیا  رد 

شرتسگ (ع ) نامز ماـما  تموکح  ياـه  هصخاـش  زا  یکی  ور  نیا  زا  دـشاب ؛ یم  نآ  داـعبا  ماـمت  رد  تلادـع  تیاـعر  رگید و  ياـه  ناـسنا 
تـسا یعیبط  دـشک . یم  ار  وا  راظتنا  هک  تسا  ینامهم  زا  ییاریذـپ  ةداـمآ  هشیمه  رظتنم  ناـسنا  جرف . راـظتنا  ( 4 تسا . هدش  نایب  تلادـع 
فیاظو زا  یکی  تایاور  یـضعب  رد  ور  نیا  زا  دـنک ؛ یم  مهارف  (ع ) نامز ماما  اب  يونعم  طاـبترا  تهج  ار  يرتشیب  یگداـمآ  یتلاـح  نینچ 

لسوت اعد و  ( 5 [ 14" .] ّلجوّزع هللا  نِم  جرفلا  راظتنأ  یتمأ  لامعأ  لضفأ  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  تسا . هدـش  نایب  جرف  راظتنا  نایعیش 
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ع)  ) نامز ماما  سدـقم  تحاس  هژیو  هب  (ع ) تیب لها  هب  لسوت  اعد و  (ع ) نامز ماـما  اـب  يونعم  طاـبترا  ياـه  هار  زا  یکی  (ع .) تیب لـها  هب 
یخرب هتبلا  [ 15]4. تسا هدـش  نایب  تالـسوت  و  (ع ) نامز ماما  يارب  ندرک  اعد  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  فیاـظو  زا  یکی  ور  نیا  زا  تسا .

همالع [ 16]5 یلیبدرا سدـقم  دـننام  ییاـه  تیـصخش  دـیدرت  یب  تسا . رادروـخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  جرف  ياـعد  دـهع و  دـننام  اـهاعد ،
سونأم ناشیا  اب  هدومن و  رارقرب  طابترا  (ع ) نامز ماما  اب  دنتـسناوت  روکذـم  لـماوع  زا  يریگ  هرهب  اـب  [ 18]6 مولعلارحب همـالع  و  [ 17] یلح

. دنوش

؟  ارچ دنزیخیم ، رب  رتدوز  دارفا  رتشیب  یلو  دنزیخیمرب ، مدرم  مهدزاود  ماما  مان  ندمآ  اب  هعمجزامن  رد 

شسرپ

؟  ارچ دنزیخیم ، رب  رتدوز  دارفا  رتشیب  یلو  دنزیخیمرب ، مدرم  مهدزاود  ماما  مان  ندمآ  اب  هعمجزامن  رد 

خساپ

تبیغ نارود  رد  نایعیش  فیاظو  زا  تسا و  بحتسم  مئاق "  " كرابم مسا  ًاصوصخ  جع ) ) نامز ماما  كرابم  مان  ندینـش  عقوم  هب  نداتـسیا 
نداتسیا رتدوز  يرادقم  یلو  رتدوز ،  هن  دیامن ،  مایق  ترضح  كرابم  مان  ندینـش  اب  نامزمه  ناسنا  تسا  رتهب  ( 1 .) دشابیم (ع ) نامز ماما 

ج 2، لاـمالا ،  یهتنم   - 1 تشون : یپ  دـنزیخیمرب . جـع )  ) مهدزاود ماما  هب  مارتحا  رطاخ  هب  مدرم  هک  تسا  مولعم  نوچ  درادـن ، لاکـشا 
ص 488. تبیغ ) نارود  رد  نایعیش  فیاظو  )

؟ دومن بلج  ار  جع ) ) نامز ماما  تیاضر  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دومن بلج  ار  جع ) ) نامز ماما  تیاضر  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

، تسا (ع ) نامز ماما  مظعألا  هللا  هیقب  ترضح  يدونـشخ  تیاضر و  نامه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يدونـشخ  تیاضر و  هک  ییاج  نآ  زا 
تایهنم زا  دـهد و  ماجنا  ار  یعرـش  تابجاو  دـیاب  ناسنا  تسا . دـنوادخ  صلاخ  یگدـنب  تیدوبع و  ناشیا ، تیاضر  لیـصحت  هار  نیرتهب 

یلد هک  دنک  یعس  دنشاب و  یضار  يو  زا  نارگید  اه و  هیاسمه  ماوقا ، زا  معا  یهلا  ناگدنب  هک  دنک  راتفر  يا  هنوگ  هب  دنک و  زیهرپ  ینید 
زا درک و  کین  ار  شرادرک  ناسنا  یتقو  دوش . میلـس  شبلق  دشاب و  دـسح  هنیک و  قح و  زا  یلاخ  شلد  هک  دـنک  شـشوک  دـنک و  داش  ار 

یماگنه دوش و  یم  دنسپ  نامز  ماما  یناسنا  درک ، هزیکاپ  ار  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  ياه  یگدولآ  زا  درکن و  یچیپرس  یهلا  یهاون  رماوا و 
جنپ ره  رد  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دوش . یم  لاح  شوخ  ترـضح  دـنراد ، یم  هضرع  (ع ) رـصع یلو  تمدـخ  هب  ار  شلامعا  هدـنورپ  هک 

ار (ص ) هللا لوسر  ارچ  دوـمرف : رگید  یثیدـح  رد  ترـضح  ( 1" .) دوش یم  هضرع  (ع ) ناماما و  (ص ) ادـخ لوسر  هب  ناگدـنب  لاـمعا  هبنش 

زا 1779تیودهم هحفص 1002 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یم هضرع  شترـضح  رب  امـش  لامعا  دیناد  یمن  ایآ  دومرف : ترـضح  مینک ؟ یم  شتحاران  هنوگچ  درک : ضرع  يدرم  دینک ؟ یم  تحاران 
یگدنب اب  ناسنا  نیاربانب ، ( 2 .) دینک شلاحـشوخ  هکلب  دینکن ، تحاران  ار  ادخ  لوسر  سپ  دوش ، یم  تحاران  دنیبب  یهانگ  رگا  هک  دوش ؟

جرف و ياعد  ندـناوخ  جرف ، راظتنا  زا : دـنترابع  تبیغ  نامز  فیاظو  زا  یـضعب  هک  تبیغ  ناـمز  رد  دوخ  هفیظو  هب  لـمع  يزاـسدوخ و  و 
دناوت یم  رگید  ریخ  ياهراک  ناشیا و  زا  تباین  هب  ترایز  جح و  ماجنا  ترضح و  یتمالـس  يارب  نداد  هقدص  دهع و  ياعد  هبدن و  ياعد 

دور و یم  رامش  هب  ناسنا  یگدنز  رد  یساسا  نکر  ود  حلاص  لمع  نامیا و  درادرب . جع ) ) رصع یلو  ترـضح  يدونـشخ  تهج  رد  یمدق 
ار مالـسا  سابل  مدرم  نامزلا  رخآ  ةرود  رد  دـنا  هتفگ  درک . تیوقت  ار  ود  نآ  رتشیب  هچ  ره  دـیاب  جـع ) ) يدـهم ماـما  تیاـضر  بسک  يارب 
دهد و یم  تسد  زا  ار  دوخ  هاگیاج  یمالـسا  ياه  شزرا  زا  یخرب  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  تسا  نکمم  نخـس  نیا  دننک ؛ یم  نت  هب  هنوراو 
رد يدایز  دـح  ات  بیـسآ  نیا  زا  درف  دوش  یم  بجوم  هک  يروما  زا  یکی  ددرگ . یم  دنمـشزرا  شزرا ، دـض  اـی  شزرا  یب  روما  زا  یخرب 
زا دعب  دـیامن . هعجارم  دامتعا  دروم  یمالـسا  نادنمـشناد  راثآ  هب  دـمهفب و  تسرد  ار  مالـسا  دـنک  شالت  دـیاب  هک  تسا  نیا  دـنامب ، ناما 
یپ تسا . جع ) ) نامز ماما  تیاضر  بلج  هار  نیرتهب  نیا  دـنک . هدایپ  شیگدـنز  رد  نکمم  هجو  نیرتهب  هب  ار  نآ  حیحـص  مالـسا  تخانش 

ص 219. ج 1 ، یفاک ، . 2 ص 345 . ج 23 ، راحب ، . 1 اه : تشون 

یمن مدوخ  یلو   ) تسین تسرد  میاهراتفر  زا  یخرب  منک  یم  رکف  یلو  منک . یـضار  مدوخ  تسد  زا  ار  (ع ) نامز ماما  دهاوخ  یم  ملد  دیناد ، یم 
. دنک یم  تحاران  ار  ناشیا  و  دراد )؟ داریا  راک  ياجک  مناد 

هراشا

هب ح یسرتسد  يارب  یلو  زیچ ، همه  تقیقح  تسا ، مهم  یلیخ  روما  تقیقح  هب  ندرک  رکف  منک  یم  رکف 

شسرپ

یلو  ) تسین تسرد  میاـهراتفر  زا  یخرب  منک  یم  رکف  یلو  منک . یـضار  مدوـخ  تسد  زا  ار  (ع ) ناـمز ماـما  دـهاوخ  یم  ملد  دـیناد ، یم 
، تسا مهم  یلیخ  روـما  تقیقح  هب  ندرک  رکف  منک  یم  رکف  دـنک . یم  تحاراـن  ار  ناـشیا  و  دراد )؟ داریا  راـک  ياـجک  مـناد  یمن  مدوـخ 

ماما و  تسا ، تلاهج  هدرپ  اه ، هدرپ  نیا  نیرت  میخض  دور و  رانک  اه  هدرپ  مک  مک  دیاب  تقیقح  هب  یسرتسد  يارب  یلو  زیچ ، همه  تقیقح 
یلو دنزب . رانک  دناوت  یم  زین  ار  رگید  ياه  هدرپ  دـسرب ، یتسه  تقیقح  هراصع  هب  ناسنا  رگا  و  تسا ، یتسه  تقیقح  هراصع  جـع ) ) نامز

شمارآ مبلق  و  دوش ، لجسم  میارب  لاؤس  نیا  خساپ  دهاوخ  یم  ملد  یلیخ  تخانش ؟ ار  ناشیا  ًاتقیقح  و  دیـسر ، ناشیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ 
هراصع جـع ) ) نامز ماما  منک  یم  رکف  دوخ  نم  دـنک . یمن  داجیا  هدـنب  لد  رد  ار  شمارآ  نیا  اهرت  یمیدـق  نابز  دـیناد ، یم  هتبلا  و  دـبای ،

ار دوخ  روظنم  ما  هتـسناوت  مناد  یمن  درک . فـشک  ناوـت  یم  ار  تقیقح  نیا  زین  ـالاح  ینعی  تسا  رادـیاپ  یناـمز  ره  رد  هک  تسا  تقیقح 
؟ ریخ ای  مناسرب 

خساپ

ایبنا و همه  یهلا  کین و  تافص  تالامک و  همه  ثراو  اه و  ییابیز  اه و  یبوخ  لیاضف و  همه  هعومجم  یتسه و  هراصع  جع ،) ) نامز ماما 
هک تسا  تانئاک  رورـس  نآ  يدونـشخ  تیاضر و  بسک  راوگرزب و  نآ  هب  تبـسن  قیمع  تفرعم  تسا  مهم  هک  يزیچ  دشاب . یم  (ع ) ایلوا
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ماما اب  دنویپ  تخانـش و  يارب  دـشاب . یمن  ود  نیا  نیب  یگتـسسگ  هلـصاف و  هنوگ  چـیه  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  يدونـشخ  تیاضر و  نیع 
دسانـشن و بوخ  ار  دوخ  دوصقم  بوبحم و  ناسنا  اـت  یملع : يرظن و  ریـس  - 1 درک : تکرح  ریـس و  يداو  ود  رد  دیاب  مالـسلا  هیلع  نامز 
دشاب و یسک  هچ  يوجتسج  رد  دیاب  دناد  یمن  دشابن ، انشآ  وا  تایصوصخ  اه و  یگژیو  اب  دشاب و  هتـشادن  وا  زا  یفافـش  حضاو و  ریوصت 
زا دـیاب  ماگ  نیلوا  رد  نیاربانب  تسا . یتمیق  شزرا و  هچ  ياراد  شبوبحم  فدـه و  دـصقم و  دـیامن و  هنیزه  هار  نیا  رد  دـیاب  رادـقم  هچ 

ماگنه دلوت و  زا  لبق  زا  راوگرزب  نآ  لاح  حرش  تیصخش و  یناگدنز و  اب  هدش  هتـشون  رورـس  الوم و  نآ  دروم  رد  هک  یئاه  باتک  قیرط 
یتدم وج  اضف و  نیا  رد  دـش و  انـشآ  ناشیا  ياهنامرآ  اه و  هتـساوخ  فادـها و  هدـش و  لقن  ناشیا  زا  هک  ینانخـس  نآ و  زا  دـعب  دـلوت و 

ماما یبسن  تخانش  زا  سپ  یلمع : ریـس  - 2 ددرگ . مهارف  الوم  نآ  تعاطا  تساوخ و  تیاـضر و  لیـصحت  يارب  یگداـمآ  اـت  درک  سفنت 
ناکین ایلوا و  ناربمایپ و  همه  لامآ  دیما و  هبعک  تقلخ و  هراصع  نآ  يالاو  ياه  نامرآ  فادها و  اه و  هتـساوخ  اب  یئانـشآ  و  جع ) ) نامز
تکرح ریس و  نیا  تشادرب و  مدق  ناشیا  يدونشخ  تیاضر و  بسک  اه و  هتساوخ  ریسم  رد  نتشادرب  ماگ  تهج  رد  دیاب  خیرات ، لوط  رد 

هام نآ  رادید  فرـش  هب  هک  یناسک  یناگدـنز  رد  هعلاطم  دراد . ناشیا  اب  قیمع  یئانـشآ  کیدزن و  طابترا  سنا و  رد  یمیظع  شقن  یلمع 
نید و یقیقح  وریپ  دـنوادخ و  عیطم  هک  دـنا  هدوب  یناسک  زا  اعون  نادنمتداعـس  نآ  هک  دزومآ  یم  ام  هب  ار  هتکن  نیا  دـندش ، لئان  یناعنک 

ناشیا تعاطا  دـنا . هدوب  یعیفر  هاگیاج  رد  ناشیا  زا  يوریپ  تعاطا و  رد  دـنا و  هدوب  ناشیا  اه ي  هتـساوخ  تاروتـسد و  هب  لـماع  نیئآ و 
هب لـمع  لـماک و  يوریپ  زج  ناتـسآ  نیا  رد  تسا و  دـنوادخ  ياـه  هتـساوخ  نیع  ناـشیا  ياـه  هتـساوخ  تسا و  دـنوادخ  تعاـطا  ناـمه 
رد یگتـسکشلد  رارطـضا و  اب  هارمه  یقیقح  لسوت  دـنرخ . یمن  يزیچ  یـسک  زا  تامرحم  زا  يرود  تابجاو و  ماـجنا  یهلا و  تاروتـسد 

هانگ و زا  يرود  ددرگ . یم  وا  یتوکلم  هاگراب  رد  نتفرگ  رارق  تمحر  دروم  راوگرزب و  نآ  تیاـنع  فطل و  زاـس  هنیمز  رورـس  نآ  يوک 
هجوت دیاب  هتبلا  دراد . یئازـس  هب  ریثأت  قیمع و  شقن  ناشیا  هاگراب  رد  ندش  هتفریذـپ  رورـس و  نآ  هجوت  بلج  رد  اه  یگدولآ  تامرحم و 
هکلب میرادـن . تسوا  هرمه  لد  هلفاق  دـص  هک  يا  هدرک  رفـس  رای  مامه و  ماما  نآ  رادـید  تاـقالم و  اـب  هطبار  رد  يا  هفیظو  اـم  هک  تشاد 

تفرعم قیمع و  یئانـشآ  مهم  میراد و  ناشیا  لابق  رد  هک  تسا  یفیاـظو  هب  تبـسن  ندرکن  یهاـتوکو  ناـشیا  تساوخ  هب  لـمع  اـم  هفیظو 
مزال یئاه  هنیمز  طیارـش و  هچ  میناد  یمن  یتسرد  هب  اـم  هک  تسا  يروما  زا  ناـشیا  اـب  هطبار  تاـقالم و  تسا و  ناـشیا  هب  تبـسن  هتـسیاش 
رما نیا  رد  (س ،) ارهز زیزع  نآ  هب  هجوت  دای و  لسوت و  هناقداص و  هناصلاخ و  یگدنب  يوریپ و  تعاطا و  میناد  یم  الامجا  دـنچ  ره  دراد ،

تعاطا هنیمز  مک  مک  دشاب و  هلـصوح  ربص و  ارادم و  قفر و  اب  دیاب  تسا و  یجیردـت  يرما  راک  نیا  تروص  ره  رد  دراد . يا  هژیو  شقن 
: دربن دای  زا  ار  وا  دای  مان و  دشاب و  وا  دای  هب  امئاد  دیاب  دـشاب  یبولطم  بوبحم و  بلاط  ناسنا  رگا  دروآ . مهارف  ار  رورـس  نآ  يدونـشخ  و 
رب نآ  زا  یلاخ  تسد  یناسنا  چیه  هک  تسا  یسدقم  هار  هار ، نیا  دراد  هگن  ات  هتشر  رس  راد  هاگن  دنویپ  دلسگن  قوشعم  هک  تساوه  ترگ 

. ددرگ یمن  نایز  نارسخ و  راچد  نآ  رد  یسک  هک  تسا  يدوسرپ  هلماعم  ددرگ و  یمن 

تبحم يروایب  تسدب  ار  (ع ) نامز ماما  اقآ  تبحم  یهاوخ  یم  رگا  دراد  تافانم  نخـس  نیا  اب  ایآ  شرادرک  راتفر و  رطاخب  یـسک  هب  نتـسب  لد 
؟ نک جراخ  لد  زا  ار  يرگید 

شسرپ

يروایب تسدـب  ار  (ع ) نامز ماما  اقآ  تبحم  یهاوخ  یم  رگا  دراد  تافانم  نخـس  نیا  اب  ایآ  شرادرک  راتفر و  رطاـخب  یـسک  هب  نتـسب  لد 
؟ نک جراخ  لد  زا  ار  يرگید  تبحم 

خساپ
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تیآ ار  ملاع  همه  میرک  نآرق  دنـشاب . یم  ناـشن  یب  نآزا  يا  هناـشن  تادوجوم  همه  تسا و  لـالجلاوذ  كاـپ  تاذ  زا  يوترپ  ملاـع  همه 
دوخ زا  ام  دـنیوگ  یم  دوخ  صاخ  نابز  اب  مادـک  ره  تادوجوم  دـناد . یم  تسا  ادـیوه  نآ  رد  لیمج  لاـمج  نآ  هک  يا  هنیآ  دـنوادخ و 
یب تردق  ملع و  هک  يدوجو  هب  ام  همه  میشاب . یمن  یلقتسم  تادوجوم  ام  تسین  ام  زا  ام  لامک  ییابیز و  تافص و  دوجو و  میرادن  چیه 

نیمز زا  هک  یهایگ  ره  تسین . رودـقم  اـم  يارب  يراگدـنام  اـقب و  ینآ  دـشابن  وا  فطل  ضیف و  تیاـنع و  رگا  میا و  هدز  هیکت  تسا  اـهتنا 
دنوادـخ تسوا  زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقـشاع  تسوا  زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهج  هب  دـیوگ  هل  کیرـش  هدـحو ال  دـیود 

هب دیاب  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  ناج  یلو  ددنبب  لد  دـشاب و  هتـشاد  تسود  دزروب و  تبحم  دـیاب  هک  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  لاعتم 
رسمه ردام و  ردپ و  هب  هقالع  دنادن . وا  دوخ  زا  ار  لامک  یبوخ و  ییابیز و  تافـص و  درگنن و  لالقتـسا  هدید  اب  یقوشعم  یبوبحم و  چیه 
تبسن تمحر  یتسود و  يزرو و  تبحم  لها  یسک  رگا  تسا . یناسنا  ترطف  اب  قباطم  اج و  هب  قح و  هب  يا  هقالع  ناتـسود  نادنزرف و  و 
نامرد هجلاعم و  هب  دیاب  هک  تسا  رامیب  یناسنا  هتفرگ و  هلصاف  ییادخ  كاپ  ترطف  نیا  زا  دشابن . ناهایگ  تاناویح و  یتح  اه و  ناسنا  هب 

يوگ نادـیم  نیا  رد  دـندوب و  دمآرـس  همه  زا  تیدـحا  كاـپ  تاذ  هب  قشع  يزرو و  تبحم  رد  هک  (ع ) یهلا ياـیلوا  ناربماـیپ و  دزادرپب .
دندیزرو یم  قشع  تادوجوم  همه  هب  اهنآ  دندوب . ریظن  یب  دوخ  هداوناخ  نادـنزرف و  هب  يزرو  تبحم  رد  دـندوب ، هدوبر  همه  زا  ار  تقبس 

متـسه دنزرف  هد  ياراد  نم  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  (ص ) ربمایپ هب  يدرم  هک  هدمآ  تیاور  رد  دندید . یم  ار  یهلا  لامج  اهنآ  هنیآ  رد  و 
؛ محری محری ال  نم ال   » يرود هب  یهلا  تمحر  زا  هک  یتسه  یناسنا  وت  دومرف : ترضح  ما . هدیسوبن  ار  اهنآ  مه  راب  کی  یتح  لاح  هب  ات  و 

لامعا رطاخ  هب  یسک  هب  نتسب  لد  دریگ .» یمن  رارق  دنوادخ  تمحر  فطل و  دروم  دزرون  ینابرهم  دنکن و  محر  نارگید  هب  هک  سک  نآ 
( جـع ) نامز ماما  هتـساوخ  نوچ  تسا  ناشیا  شرافـس  دـیکأت و  دروم  هکلب  درادـن  تافانم  (ع ) نامز ماما  تبحم  اب  اهنت  هن  شیوخ  راـتفر  و 
اب گنهامه  شرادرک  لامعا و  هک  دـشاب  يا  هتـسیاش  ناسنا  رگا  تسا و  یهلا  میقتـسم  هار  رد  نتـشادرب  مدـق  یگدـنب و  یلاـعت و  دـشر و 

. دنک قالخا  نآ  هب  قلختم  ار  ام  دنک و  ریثأت  ام  رد  شرادرک  قالخا و  دوش  یم  ثعاب  وا  هب  هقالع  تسا  سدقم  عرش  ماکحا  نید و  میلاعت 
فطل و  جـع ) ) رـصع یلو  فاطلا  وترپ  رد  وا  کین  لامعا  یبوخ و  لاـمک و  هک  تشاد  هجوت  دادـن و  یلالقتـسا  وا  هب  هک  یتروص  رد  هتبلا 

دیاب اه ، یگتـسبلد  رد  سپ  تسا . هتـشگ  عمج  وا  رد  هک  تسا  یتلیـضف  لامک و  هب  هقـالع  وا  هب  هقـالع  عقاو  رد  هدـش و  لـصاح  دـنوادخ 
. تسناد یهلا  تیانع  ضیف و  لاناک  ارجم و  ار  وا  دادن و  لالقتسا  يزیچ  یسک و  هب  دومن و  ار  لادتعا  دح  نیزاوم و  تیاعر 

؟ دیا یمن  نیئاپ  نامز  ماما  تمرح  ام  یپ  رد  یپ  ياه  هبوت  اب  ایآ 

شسرپ

؟ دیا یمن  نیئاپ  نامز  ماما  تمرح  ام  یپ  رد  یپ  ياه  هبوت  اب  ایآ 

خساپ

هارمه ینوگانوگ  ياه  بیشن  زارف و  اه و  یتخس  اب  ریـسم  نیا  یط  دشاب و  شالت  یعـس و  رد  لامک  هب  ندیـسر  هار  رد  دیاب  هراومه  ناسنا 
تیـصعم اطخ و  بکترم  یهاگ  تسین  بوخ  ياهراک  ماـجنا  هب  روبجم  هک  اـجنآ  زا  هک  دـنک  یم  بلط  یمدآ  راـیتخا  تیـصوصخ  تسا .

. تسا ام  لاح  هب  اه  ناسنا  نیرتزوسلد  جـع ) ) نامز ماما  تسا و  ادـخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  ناـسنا  ءهفیظو  یعقاوم  نینچ  رد  و  ددرگ .
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رد هبوت  كرت  بجوم  یخلت  نآ  دیابن  یلو  تسا  خلت  نتـسکش  هبوت  يرآ  دندرگ . یم  دنـسرخ  ام  ءهبوت  زا  تحاران و  ام  هانگ  زا  هجیتن  رد 
. دنشاب هتسکش  ار  شیوخ  هبوت  اهراب  البق  رگا  یتح  دنیامن  هبوت  وا  هاگرد  هب  ادخ  ناگدنب  دنلیام  (ع ) رصع ماما  ددرگ و  هدنیآ 

؟ درک كرد  ار  جع )   ) يدهم ترضح  روضح  ناج  لد و  اب  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک كرد  ار  جع )   ) يدهم ترضح  روضح  ناج  لد و  اب  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

زورهنابـش رد  هک  درک  يراک  دـیاب  ادـتبا  تسود ؛ اب  نتـشاذگ  رارق  فلا ) دـینک : لمع  لیذ  دراوم  هب  الاو  فدـه  نیا  هب  نتفای  تسد  يارب 
حرش سپس  دهد . مالـس  ترـضح  نآ  هب  زامن  ره  زا  دعب  دریگب  میمـصت  ناسنا  ًالثم  داتفا ؛ ناشیا  دای  هب  هدش  هک  مه  هبترم  دنچ  يارب  امتح 
مهم هلأـسم  نیا  هجوتم  رتشیب  یمدآ  نهذ  دوشیم  بجوم  هماـنرب  نیا  رارکت  دراذـگب . ناـیمرد  ترـضح  نآ  اـب  ار  یلد  درد  دوخ و  لاـح 

نآ هب  هیدـه  اب  يو ؛ تبحم  بلج  ج )  زور ، ره  دـهع ، ياعد  ندـناوخ  دـننام  ناشیا  اـب  داـیز  نتفگ  نخـس  ندرک و  تبحـص  ب )  ددرگ ،
هدرزآ ار  ناـشیا  مینادیم  هک  ییاـهراک  اـب  يو  ندـناجنر  زا  يرود  د )  اـهترایز و ،)... نآرق و  متخ  باوث  يادـها  تاولـص ،  ) ترـضح

J .} دوخ ياههتساوخ  رب  وا  هتساوخ  ندرک  مدقم  و )  وا ، اب  یتسود  رد  یمدق  تباث  يرادافو و  ه )  دنکیم ،

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  يارب  هیده  نیرتهب 

شسرپ

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  يارب  هیده  نیرتهب 

خساپ

هجوت ندوب ، ترـضح  نآ  دای  هب  یهارمگ ، زا  نانآ  تاجن  اهناسنا و  ندومن  تیاده  زا : تسا  ترابع  جع ) ) نامز ماما  يارب  هیدـه  نیرتهب 
دهع ياعد  هبدن و  ياعد  ندناوخ  تسین ، ترـضح  نآ  تیاضر  دروم  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  زیهرپ  یگدـنز و  لوط  رد  ناشیا  هب  لسوت  و 

نآ هب  تبـسن  ار  ناسنا  تفرعم  هبدـن  ياعد  یناعم  هب  هجوت  دـناسر . دـهاوخ  ددـم  رمـالابحاص  ترـضح  هب  یمئاد  هجوترد  ار  ناـسنا  زین 
J .} درک دهاوخ  رتشیب  ترضح 

؟ دینک ییامنهار  ارم  افطل  میرگب  راز  راز  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  ياثر  رد  موش و  جع )   ) يدهم ترضح  اصوصخم  همئا  قشاع  مهاوخ  یم 

شسرپ
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ییامنهار ارم  افطل  میرگب  راز  راز  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  ياثر  رد  موش و  جع )   ) يدهم ترـضح  اصوصخم  همئا  قشاع  مهاوخ  یم 
؟ دینک

خساپ

، دبای یهاگآ  لسع  صاوخ  معط و  هب  رگا  هک  یسک  لثم  دیآیم ؛ تسد  هب  عناوم  نتخاس  فرطرب  سنا و  یهاگآ و  هار  زا  قشع  تبحم و 
تخانـش و قیرط  زا  زین ، وا  ياـیلوا  ادـخ و  بح  ددرگیم . نوزفا  نآ  هب  تبـسن  شاهقـالع  دـشچب  ار  نآ  رگا  دوـشیم و  دـنمهقالع  نادـب 

شهاگرد نابرقم  دنوادخ و  اب  ار  دوخ  تفلا  سنا و  زین  لمع  رد  دنک و  نوزفا  ار  شدوخ  تفرعم  یمدآ  هزادنا  ره  . دیآیم دـیدپ  تفرعم 
دهاوخ رتنوزفا  شلد  رد  یهلا  قشع  دـنک ، نوریب  لد  زا  تسا -  ییایند  يدام و  ياهیگتـسباو  قیالع و  هک  ار -  هار  عناوم  دزاس و  رتشیب 

یهلا ماکحا  هب  اعقاو  هک  یـسک  تسا . رـسیم  لمع  اب  اهنت  قشع  نیا  تیوقت  تسا . هدنزاس  هدنزرا و  رایـسب  جـع ) ) نامز ماما  هب  قشع  دـش .
هب هجوت  اب  دـهع  ياـعد  ندـناوخ  ددرگ . عقاو  ترـضح  رظن  دروم  تسا  نکمم  یتح  تروص  نیا  رد  هدرک و  ادـیپ  تیخنـس  ددرگ ، دـیقم 

دهاوخ رتمکحتـسم  ار  طابترا  نیا  هک  تسا  يروما  زا  نداد ، ماـجنا  ریخ  ياـهراک  ترـضح  تباـین  هب  نینچمه  زور ، ره  رد  نآ  نیماـضم 
نکمم ندرک  وگزاب  تروص  رد  هک  ارچ  دینکن ، وگزاب  یـسک  يارب  اههنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  ياهایؤر  مینکیم  هیـصوت  زین  نایاپ  رد  دومن .

J .} دورب تسد  زا  تاقیفوت  تسا 

؟ درک كرد  رتشیب  ار  ناشیا  روضح  هدش و  کیدزن  جع )  ) رصع ماما  هب  یلمع  تروص  هب  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک كرد  رتشیب  ار  ناشیا  روضح  هدش و  کیدزن  جع )  ) رصع ماما  هب  یلمع  تروص  هب  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

یتح تسین ، ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  یناسنا  چیه  شلامعا و  شتافـص و  شراکفا ، تسا ، يدوجو  هبترم  هس  ياراد  یناسنا  ره  یلک  روط  هب 
يرگید ناسنا  هب  دهاوخب  یسک  رگا  ، ینعی تسا ؛ نکمم  قیرط  نیمه  زا  اهنت  مه  یناسنا  ره  هب  یکیدزن  طابترا و  (ع .) نیموصعم تارضح 

تهج زا  ار  شیوخ  دیامن و  ییاسانـش  ار  صخـش  نآ  رکفت  زرط  اهرواب و  راکفا ، ادتبا  دشوکب  هک  نیا  زج  درادـن  ياهراچ  دوش ، کیدزن 
دوخ نایم  یقالخا  تالامک  تافص و  تهج  زا  ینعی ، دیامن ؛ ادیپ  یتافص  برق  هک  دشوکب  سپسو  دیامن  گنهامه  صخـش  نآ  اب  يرکف 

بلاط ناسنا  هک  تسا  یقیرط  نیرتهب  یگدـنز  شور  عون و  راتفر ، رد  یکیدزن  تیاـهن  رد  دـیامن و  يزاسدـننامه  بوبحم  صخـش  نآ  و 
ناونع هب  ام  تسا . لاونم  نیمه  هب  عضو  مه  جـع ) ) رـصع ماما  هب  یکیدزن  دروم  رد  دـیامنیمکیدزن . وگلا  لماک  ناـسنا  کـی  هب  ار  لاـمک 

نآ شنک  شنم و  عون  تالامک ، تافـص ، اهرواب ، داقتعا ، تیفیک  ادـتبا  میراد  هفیظو  (ع ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  وریپ  هعیـش و  کی 
مه قیرط  نیا  زا  ات  مییامن  کیدزن  ناشیا  هب  ار  دوخ  ياهروابو  تافـص  یگدنز ، میـشوکب  دـعب  هبترم  رد  مییامن و  ییاسانـش  ار  تارـضح 

دیاب ادتبا  تسود ؛ اب  نتشاذگ  رارق  فلا ) دینک : لمع  لیذ  دراوم  هب  جع ) ) نامز ماما  اب  رتشیب  طابترا  يارب  میـشاب . اهنآ  یعقاو  وریپ  هعیش و 
نآ هب  زامن  ره  زا  دـعبدریگب  میمـصت  ناسنا  ًالثم  داـتفا ؛ ناـشیا  داـی  هب  هدـش  هک  مه  هبترم  دـنچ  يارب  اـمتح  زورهنابـش  رد  هک  درک  يراـک 
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نهذ دوشیم  بجوم  همانرب  نیا  رارکت  دراذـگب . ناـیمرد  ترـضح  نآ  اـب  ار  یلد  درد  دوخ و  لاـح  حرـش  سپـس  دـهد . مالـس  ترـضح 
بلج ج )  زور ، ره  دهع ، ياعد  ندناوخ  دننام  ناشیا  اب  دایز  نتفگ  نخس  ندرک و  تبحص  ب )  ددرگ ، مهم  هلأسم  نیا  هجوتم  رتشیبیمدآ 

هک ییاهراک  اب  يو  ندـناجنر  زا  يرود  د )  اهترایز و ،)... نآرق و  متخ  باوث  يادـها  تاولـص ،  ) ترـضح نآ  هب  هیدـه  اـب  يو ؛ تبحم 
J .} دوخ ياههتساوخ  رب  وا  هتساوخ  ندرک  مدقم  و )  وا ، اب  یتسود  رد  یمدق  تباث  يرادافو و  ه )  دنکیم ، هدرزآ  ار  ناشیا  مینادیم 

؟  هچ ینعی  مالسلا »  هیلع  نامز «  ماما  قشع 

شسرپ

؟  هچ ینعی  مالسلا »  هیلع  نامز «  ماما  قشع 

خساپ

دنهد دنویپ  قشع  تسا .  هدش  هتشرس  قشع  زا  تاقولخم  مامت  رد  یلاع  ترطف  دیرفآ . ار  ملاع  ادخ  نآ  رـس  زا  هک  تسا  یتبهوم  نآ  قشع 
دناـشک یم  هقـالع  دروم  بوـبحم  يوـسب  ار  مسج  رکف و  لد و  هک  یحور  تسا  يا  هبذاـج  تسا ؛  لاـمک  نسح و  روآ  ماـیپ  تساـهبلق ؛ 

ءوزج دوش  مولعم  ات  میئوگب  وا  هرابرد  بوبحم  تسا و  قشع  دروم  هکنآ  اما  یندیشچ .  تسیرما  تسا ,  فازگ  قشع  هرابرد  نتفگ  نخس 
هکنانچ دوش ؟  یم  رادیب  ریسا و  یمدآ  لد  تسا  اه  یبوخ  مامت  بحاص  هک  يزیزع  هفراعم  تخانـش و  زا  سپ  هنوگچ  و  هچ ؟  ینعی  قشع 

ار نانآ  دـیزگرب و  ار  یناسک  نایمدآ  نایم  زا  دـیرفآ و  ار  یمدآ  دـنوادخ  هدرک  هراشا  تایآ  ياج  ياجرد  نآرق  رد  دـنوادخ  میناد و  یم 
هدربن مسا  القتسم  اهنآ  زا  یئاجرد  رگا  درک و  یفرعم  وگلا  تجح و  ناونع  هب  مدرم  يارب  ار  نانآ  داد و  رارق  شیوخ  تافـص  لماک  رهظم 
داتفه زا  رترب  نآ  زا  يا  هظحل  هک  يرکفت  تسا .  هداد  نامرف  هدرک و  هراشا  تسوا ,  دوخ  هدـیزگرب  هک  ناشیا  لئاصخ  هب  هرـسکی  تسا , 

ار هتـسراو  تایقالخا  نیا  اه و  يوریپ  ماکحا و  نیا  هشیر  مینک ؟  ییوریپ  دیاب  یناسک  هچزا  مشیدنیب  هک  تساج  نمیه  تسا  تدابع  لاس 
هک تسا  لماک  ناسنا  نامه  رصع  دیامرفیم :  رسخ }  یفل  ناسنالا  نا  رصعلا  و  هیآ { هرابرد   ( أرقا  ) ریـسفت رد  هر » ینمیخ « اما  میباب ؟  اجک 

تـسدب رد  هشیر  قشع  رگم  درادن ؟  یئابیز  ندروآ  تسدـب  رد  هشیر  قشع  رگم  تسا .  هداد  رارق  دوخ  یلاع  هناشن  هیآ و  لاعتم  دـنوادخ 
قـشع ناوت  یم  هنوگچ  درادـن ؟  اه  یبوخ  مامت  ندـعم  هب  ندیـسر  رد  هشیر  قشع  رگم  درادـن ؟  یتسود  هفطاع و  ناشوج  ندـعم  ندروآ 
هعماج ترایز  امتح  تسا ؟  هداد  رارق  ناشیا  هب  یگدادـلد  هورگ و  رد  ار  شیوخ  زاتمم  تشهب  تمحر و  دـنوادخ  هک  یناسک  هب  دـیزرون 

؟  هچ ینعی  مالـسلا »  هیلع  نامز  ماما  رب  ندـیزرو  قشع  میتفگ  ام  دـیرپسب  رطاخ  هب  دـینک و  رکف  نآ  هلمج  هلمج ,  ییانعم  هب  دـیناوخب و  ار 
ندعم هب  کنیا  دیا  هدیـشچ  ار  ینابرهم  شوخ  معط  نونک  ات  امتح  دینک ؛  رکف  يدـیلک  تاملک  نیا  زا  مادـک  ره  هب  عجار  دـیاب  امـش  الاح 

نآ لماک  لامک  هب  کنیا  دـیا  هدرک  هبرجت  نونک  ات  ار  تواخـس  یتسود و  شوخ  معط  دـبال  تسه .  زین  امـش  ياوشیپ  هک  دـینک  رکف  نآ 
رد دینک و  رکف  یناسنا  تالامک  فلتخم  تافص  هرابرد  دیسر .  دیهاوخ  ترخآ  ایند و  يراگتسر  هب  وا  يریگتـسد  اب  طقف  هک  دینک  هجوت 

ناشیا رصعرد  هک  جع » يدهم «  ترضح  نامز  ماما  هژیوب  دنتالامک  نیا  مامت  هقلح  رس  ام  مالسلا »  مهیلع  موصعم «  نایاوشیپ  دیروایب  رظن 
 } ینعی نامز  ماما  هب  قشع  هچ ؟  ینعی  نامز  ماما  هب  ندـیزرو  قشع  دـیئوگب  دوخب  اه  رکف  نیا  مامت  زا  دـعب  الاح  میا  هدـمآ  ایند  نیا  هب  اـم 

یتامالع و سپـس  و  تشاد :  دهاوخ  یپ  رد  ار  راظتنا  نامز  ماما  هب  قشع  تسا  تدابع  نیرترب  هللا  هیقب  راظتنا  جرفلا }  راظتنا  هدابعلا  لضفا 
راظتنا هکیـسک  هکنیا :  مود  دربن . دای  زا  ار  وا  دشاب و  قوشعم  هجوتم  شرکذ  رکف و  نارظتنم  دننامه  رظتنم  یـصخش  هکنیا  لوا  ياه  هناشن 
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ار دوخ  هدیدنـسپ  راتفر  حلاص و  لامعا  هب  دـیامن و  هبوت  هانگ  زا  دـنک  حالـصا  ار  دوخ  یمارگ  نآ  روهظ  زا  لبق  دراد  ار  ترـضح  قشع  و 
نیا ترـضح  نآ  هب  قشع  راظتنا و  هکنیا  موس :  دنک . ادـیپ  ار  ترـضح  نآ  روضح  كرد  تبحاصم و  یگتـسیاش  تقایل و  ات  دـهد  تنیز 
دننک یم  تسرد  ار  اهراک  دنروآ و  یم  فیرشت  ناشدوخ  اقآ  دیوگب  دنکن و  تیلوئسم  ساسحا  ندراذگ و  تسد  يور  تسد  هک  تسین 

رد داهج  دیریگبار و  یهابت  ملظ و  داسف و  یباجح و  دب  يولج  رکنمزا و  یهن  فورعم و  هب  رما  سپـس  حالـصا و  ار  دوخ  لوا  دیاب  هکلب  , 
 , راظتنا هماکچ  رای و  ياه  هناشن  داش 2 - یلع  لامج , قایتشا  -1 عبانم :  دیامن .  اعد  ار  ماما  دینکن و  یهاتوک  هعماج  دوخ ,  یگدنزاس  هار 

 . يدابآ یلع  يدهم 

؟  دیهد حیضوت  لماک  روطب  افطل  دنروخ ؟  یم  هصغ  ياهراک  هچ  زا  جع ) ) نامز ماما  - 1.

شسرپ

؟  دیهد حیضوت  لماک  روطب  افطل  دنروخ ؟  یم  هصغ  ياهراک  هچ  زا  جع ) ) نامز ماما  - 1.

خساپ

هدرک یهن  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  مینکن و  لمع  هدرک  رما  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  ام  هک  ینامز  دـنروخ  یم  هصغ  مالـسلا )  هیلع   ) نامز ماـما 
زا 24 هکنیا  میتسه و  ایند  قرب  قرزو و  تایدام  رکف  هب  ردـقنآ  اهناسنا  ام  هکنیا  دـنروخ  یم  هصغ  نامز  ماما  هک  يرگید  ياـج  و  يرود ، 
، نامولظم هب  ناملاظ  ییوگروز  زا  دـنروخ  یم  هصغ  نامز  ماما  مینک ، یمن  تدابع  فرـص  ار  مراهچ  کـی  زور ،  هنابـش  رد  تقو  تعاـس 

دهاوخن مه  ار  نارگید  هب  ییوگ  روز  تأرج  سک  چیه  رگید  دـنریگب ، شیپرد  ار  ادـخ  هارو  دـنوش  نامیپ  مه  ناملـسم  ياهتلم  همه  رگا 
رد ار  دوخ  دادعتسا  هکنیا  هن  دراد  یتاعقوت  دادعتسا  نیا  زا  تسا و  هداد  درف  هب  رـصحنم  یگژیو  دادعتـسا و  يدرف  ره  هب  دنوادخ  تشاد ، 

یتقو دننک . یم  ءاضما  راب  کی  يا  هتفه  دنز و  یم  قرو  ار  ناملامعا  همان  هبنشود  ياهزور  رد  نامز  ماما  دنک .  فرصم  عرـش  فالخ  هار 
هب اه  هتش  رف  مالسلا ) هیلع  نامز ( ماما  هیرگ  تدش  زا  هک  دننک  یم  هیرگ  ردقنآ  نامز  ماما  دنهد  یم  جع ) نامز (  ماما  هب  ار  ام  لامعا  همان 

، تمهت محر ، هلـص  ندادن  ماجنا  نیدلاو ،  هب  نتـشاذگن  مارتحا  دنروخ ،  یم  هصغ  نامز  ماما  هک  ییاهاج  زا  رگید  یکی  دنتفا .  یم  هیرگ 
رکـش هب  هکنیا  ضوع  هدرک ،  هضرع  اـم  هب  یتمعن  دوخ  تمحر  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هکنیا  یقـالخا و  تافـص  لـیاذر و  ماـمت  ـالکو  تبیغ 
دوجو هب  داـقتعا و ...  ناـمیا و  رد  هشدـخ  ندز  فرح  کـی  اـب  میزروب  ربکت  میتشاد  ار  شتقاـیل  تسا  ناـمقح  مییوگب  میزادرپب  يراذـگ 

رد داقتعا  اما   ، ناشتا زجعم  هن  ودندید  ار  یماما  هن  اهنآ  هکنیا  رطاخ  هب  دنرتهب و  اهتما  همه  زا  نامز  رخآ  تما  دندومرف :  دنوادخ  میروایب . 
هکنیا لالح و  يزور  لابند  هب  هتشاذگ و  رانک  ار  هدیهوکن  یقالخا  تافص  لیاذر و  مینک  یعس  هک  هللا  ءاشنا  تسا .  رت  يوق  یلیخ  اه  نآ 

ار هار  مالـسلا )  هیلع  ) نامز ماما  قیفوت  هب  دـنوادخ  هللا  ءاشنا  دـشاب  ادـخ  ياضر  يارب  طقف  مینک  یم  هک  ار  يراک  ره  هدرک و  قحرب  لکوت 
شیامزآ لحم  ایند  هتـشاذگ و  یناسفن  ياههاوه  سفن و  يور  اپ  میهاوخب  مینک و  هداـمآ  ناـمدوخ  هکنیا  درک ،  دـنهاوخ  راومه  اـم  يارب 
ناـمدوخ رکف  هب  اـم  ارچ  سپ  دنتـسه ، رکف  هب  رتشیب  اـم  زا  همطاـف  يدـهم  یتقو  میئآ  یم  نوریب  هنوگچ  یهلا  شیاـمزآ  نیا  زا  اـیآ  تسا ،

بیبح باتفآ ،  يامیس  یمیکح 2- اضر  دمحم  برغم ،  دیشروخ  -1 عبانم :  دینک .  هعجارم  یقالخا  ياهباتک  هب  دیناوت  یم  امـش  و  میتسین .
 ، يدهم ترـضح  اب  يونعم  طابترا  یضیف 5 - دارم  ناهج ،  حلـصم  يامیـس  يردـیح 4- هللا  زیزع  تاـجن ،  دـیما و  مسجت  يرهاط 3 - هللا 

یجنگ نیسح 
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؟ درک بلج  ار  جع )   ) نامز ماما  تیاضر  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک بلج  ار  جع )   ) نامز ماما  تیاضر  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

زا ار  واو  دـننکیم  نـشور  ناـسنا  يوـسارف  ار  هار  یلعـشم  دـننام  دنتــسه و  ادـخ  يوـس  هـب  اـهناسنا  ناگدـننک  تیادـه  (ع ) راـهطا هـمئا 
نیبـم نید  روـحم  نوناـک و  هک  تسا  نیا  درک  هجوـت  یلیخ  نآ  هب  دـیاب  هک  ياهتکن  دـنهدیم . تاـجن  یهارمگ  تلالـض و  ياـهبادرگ 

. دناهدوب ادخ  هدنب  هک  هدوب  نیا  نانآ  راختفا  نیرتگرزب  دننک و  تیاده  نآ  هب  ار  ام  هک  دـناهدمآایلوا  ایبنا و  همه  تسا و  دـیحوت  مالـسا ،
يارب ورنیازا  دزاسیم . دونشخ  ار  جع ) ) نامزماما راهطا و  همئا  دشاب ، ادخ  يدونشخ  بجوم  هچ  ره  تسانانآ و  ياضر  ادخ ، ياضر  سپ 

نآ ار  نیدودرک  شالت  دیاب  مهم  رما  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دوب و  ادخ  تیاضر  بسک  يوج  تسج و  رد  دیاب  جع ) ) نامزماما تیاضربسک 
تیاضر بسک  يارب  دوریم و  امـش  هب  ناسنا  یگدـنز  رد  یـساسا  نکر  ود  ناـمیا  ملع و  درک . لـمع  نآ  هب  تخانـش و  تسه  هک  ناـنچ 

؛ دننکیم نت  هب  هنوراو  ار  مالسا  سابل  مدرم  نامزلا  رخآ  هرود  رد  دیاهدینش  هک  نیا  درک . تیوقت  ار  اهنآرتشیب  هچ  ره  دیاب  جع ) ) نامزماما
دـض ای  شزرایب  روما  زا  یخرب  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  هاـگیاج  یمالـسا ، ياـهشزرا  زا  یـضعبهک  دـشاب  اـنعم  نیا  هب  تسا  نکمم 

یعـس دیاب  وا  هک  تسا  نیا  دنامب ، نوصم  يدایز  دح  ات  بیـسآ  نیا  زا  درف  دوشیم  بجوم  هک  يروما  زا  یکی  دوشیمدنمـشزرا . شزرا 
.} دنک هعجارم  دناهدرک ، كرد  حیحص  ار  نید  دنتسه و  دامتعا  دروم  هک  ینادنمشیدنا  راثآ  هب  دمهفب و  تسرد  ارمالسا  دنک 

ثحابم ریاس 

تسیچ هعمج  زور  ياهرصع  رد  یگنتلد  لیالد 

شسرپ

تسیچ هعمج  زور  ياهرصع  رد  یگنتلد  لیالد 

خساپ

زور رد  تیلاعفدایدزا  ای  هناخ و  رد  ندـنام  ایو  دایز  نیقلت  رطاـخ  هب  تسا  نکمم  دـشاب . هتـشاد  دـناوتیم  یفلتخم  لـئالد  امـش  لاؤس  نیا 
: دـندومرف باوج  رد  ناشیاو  دـش  حرطم  لاؤس  نیمه  رـضاح  رـصع  ياملع  زا  یکی  اب  هکنیا  رگید  رظن  ددرگ . راکفا  هنوگنیا  ثعاب  هعمج 
زا دنیامرفیم و  روهظ  هعمج  زور  حبـصترضح  نآ  هک  تسا  ثیداحا  رد  دـشابیم و  ع   ) نامز ماما  جـع  ) رـصع یلو  هب  قلعتم  هعمج  زور 

رطاـخ هب  دنلاحـشوخ  نینمؤـم  یحور  يزیرغتروـص و  هـب  دراد و  دوـجو  یحور  يرطف و  هـطبار  کـی  ترـضح  نآ  مدرم و  نـیب  یفرط 
هودنا مغ و  یعیبط  روط  هب  دشن  ققحم  ترضح  نآ  روهظو  دیسر  ارف  رهظ  زا  دعب  هکنیمه  یلو  دنشکیم  ناشیاقآ  روهظ  يارب  هک  يراظتنا 
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. دریگیم ارف  ار  اهنآ  ياهلد 

؟ میریگ یم  رس  يوررب  ار  دوخ  تسد  (، جع ) نامز ماما  هب  مالس  عقوم  رد  ارچ 

شسرپ

؟ میریگ یم  رس  يوررب  ار  دوخ  تسد  (، جع ) نامز ماما  هب  مالس  عقوم  رد  ارچ 

خساپ

ماجنا تشادـگرزب  مارتحا و  زاربا  يارب  لمع  نیا  ترـضح  نآ  يارب  ياعد  وا و  دای  رکذ و  ترـضح و  كرابم  دوجو  يروآدای  ماگنه  هب 
تسد دنتساخرب و  مارتحا  يارب  ترضح  نآ  دش ، هدرب  (ع ) نامز ماما  كرابم  مسا  (ع ) اضر ماما  روضح  رد  هک  تسا  هدش  لقن  دریگیم و 

. تسا ترضح  نآ  هب  هثاغتسا  دیدش و  جایتحا  للذت و  مالعا  مزلتسم  لمع  نیا  هک  نآ  نمض  دنداهن . رس  رب 

؟ تسا راگزاس  تقلخ  ملاع  ننس  ترطف و  اب  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا راگزاس  تقلخ  ملاع  ننس  ترطف و  اب  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

خساپ

، يراکمه نواعت و  هافر ، ّتینما و  یمومع ، تداعس  و  دحاو ، هعماج  يوس  هب  ناهج  عماوج  ریـس  ندش  یهتنم  تیودهم  تقیقح  هصالخ و 
ناربکتسم و رب  نافعضتسم  تاجن  ناطیش ، دونج  رب  هللا  دونج  ۀبلغ  لطاب ، رب  قح  ۀبلغ  یناهج ، لدع  قح و  تموکح  یناگمه ، یگتـسبمه 

ربمایپ يافلخ  ایـصوا و  نیمهدزاود  نایدا و  ایبنا و  دوعوم  هک  تسا  یهلا  درم  ربا  لـجر و  کـی  يربهر  هب  ناگتـسیاش  ناـنمؤم و  تفـالخ 
لدع و تموکح  تسا . ناسنا  ره  نادجو  هتـساوخ  ترطف و  ره  بولطم  تبقاع ، نایاپ و  نیا  فدـه و  نیا  اوتحم و  نیا  تسا . نامزلارخآ 

رورپ توغاط  ياهماظن  اهمیژر و  نیا  ندـش  هدـیچرب  اهناسنا  يدازآ  اـهزرم و  ندـش  هتـشادرب  تاـضیعبت  وغل  دـحاو و  نوناـق  یهلا ، ماـظن 
ياههجدوب نیا  فرص  اب  هک  تسا  ناسنا  مادک  و  دشاب ؟ قفاوم  اهیرگمتـس  ملاظم و  همه  نیا  اب  هک  تسا  ناسنا  مادک  تسا . رـشب  بولطم 

اهبزح و اهتوغاط و  ذوفن  هطلس و  قطانم  ایند و  میسقت  رثا  رد  هک  تسا  ییاهزرم  اهمیژر و  ظفح  يارب  هک  نکش  رمک  نیگنس و  یتاحیلست 
هطلس ریز  رگهطلس و  بولغم و  بلاغ و  هب  ار  ایند  للم  میسقت  هک  تسا  ناسنا  مادک  و  دشاب ؟ قفاوم  تسا  هدش  رارقرب  یتوغاط  ياههورگ 

ادن و دنکیم و  موکحم  ار  اهنیا  ۀمه  رـشب  ترطف  دشاب ؟ هتـشاد  لوبق  ًانادجو  هدـنام  بقع  هتفرـشیپ و  هدـش و  فاعـصتسا  رگفاعـصتسا و  و 
للم عامجا  نیاربانب ، دیامنیم . دییأت  دریگب  تسد  هب  ار  روما  مامز  راو  یلع  هنوگربمایپ و  دهد و  نایاپ  اهماظن  نیا  هب  دهاوخب  هک  ار  یتضهن 

تسکش شماجنارس  قح  ربارب  رد  تمواقم  تسا و  ییانشور  اهیکیرات  نیا  لابند  رد  تسا و  یمومع  تداعـس  ناهج  نایاپ  هکنیا  رب  مما  و 
قفاوم تسا  راوتـسا  قح  رب  هک  ناهج  داینب  ای  ملاع و  تکرح  ناهج و  تنـس  اـب  هک  تسا  يرطف  لـصا  تسا . لـصا  کـی  تسا  يدوباـن  و 
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. دنشابیم

؟ درک لیلحت  ناوت  یم  هنوگچ  ار  نانآ  ياه  شور  فالتخا  و  ع )  ناماما (  یسایس  ياهراتفر  توافت 

شسرپ

؟ درک لیلحت  ناوت  یم  هنوگچ  ار  نانآ  ياه  شور  فالتخا  و  ع )  ناماما (  یسایس  ياهراتفر  توافت 

خساپ

عمج هساس )  دابعلا ( ]  هساس  تسا [ .  هدمآ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  بلطم  نیا  دنیادخ و  ناگدنب  یـسایس  یهلا و  ناربهر  ع )  همیا (   : 1
دـشاب هدومزآ  راک  اناد و  ریـصب و  راک  ره  رد  دـنک و  هرادا  ریبدـت  لقع و  يور  زا  ار  یتکلممروما  هک  یـسک  ربدـم و  ینعمب  تسا  سیاس 

رب هدیجنـس و  ار  ادخ  ناگدنب  يدارفنا  یعامتجا و  روما  حلاصم  ینادراک  تقد و  اب  دوخ  يرادمامز  نارود  رد  کی  ره  ع )  يدـه (  همیا  .
مظن و يارب  ینادراک  ریبدت و  نسح  زارت  مهم  يزیچ  یهلا  ياهتیرومام  رد  صوصخب  قلخ  يرادمامز  هلیـسم  رد  دنا ، هدومن  لمع  نآ  قبط 
، دوش یم  بوصنم  تمـس  نیا  هب  ناحبـس  يادخ  فرط  زا  هک  یـسک  تهج  نیا  زا  تسین و  مدرم  نایم  رد  داد  لدـع و  تموکح  يرارقرب 

ماـقم نیرتیلاـع  ص )  مرکا (  لوـسر  صوـصخب  ع )  اـیبنا (  هکناـنچ  مـه  دـشاب ، نارود  ره  رد  درف  نیرتاـناد  رادمتــسایس و  نیرتـهب  دـیاب 
ینادراک تسایـس و  ییاناد و  ریبدـت و  قیرط  زا  زج  تسا و  تیالو  توبن و  ماـقم  همزـال  رما  نیا  نوچ  هدوب  اراد  ار  تسایـس  ینادراـکو و 

هب تفالخ  بصن  رد  هک  تسا  توبن  ماقم  بتارم  زا  یکی  تسایـس  رما  هک  تفگ  دیاب  تسین و  رـسیم  ناگدـنب  تیادـهو  ییامنهار  ناکما 
ره رد  نآ  ارادمامز  نایاوشیپ و  مامت  نوچ   . دنا هدناوخ  تسایس  نید  ار  مالسا  هک  تسا  تهج  نیمهزا  تسا و  هدش  ضیوفت  ع )  ایـصوا ( 

اهیراکفالخ اهتفلاخم و  اب  هجاوم  ردقچ  ع )  همیا (  ص ، )  ادخ (  لوسر  زا  دعب  مینک  هجوت  رگا  و   . دندوب رادمتـسایس  ریب و  دـت  اب  نار  ود 
یتلفغ نیرتکچوک  رگا  و  دنا ، هدوب  راکیپ  زیتس و  رددوخ  نامز  قحان  هب  ماکح  نایتوغاط و  اب  رتالاب ، همه  زا  هدوب و  اهیدنب  هتسد  قافن و  و 

ریسم رد  ادخ  نید  هنوگچ  دوبن ، مالسا  ظفح  نآرق و  هار  رد  نانآ  ینادراک  ریبدت و  رگا  دمآیم و  دوجوب  نید  يرادهگن  تسایس و  رما  رد 
تـسایس هک  ص )  مرکا (  لوسر  زا  دـعب  دزاس ، یم  نشور  انعم  نیا  ع )  همیا (  مالـسا و  خـیراتب  هاـگن  دومن ، یم  یط  ار  دوخ  هار  لـماکت 

درک یگداتسیا  دی  دش  ياهنافوط  تالکشم و  ربارب  رد  ریبدت  عاونا  هب  هنوگچ  ماما  داتفا و  ع )  یلع (  ماما  ياناوت  تسدب  مالـسا  يرادهگن 
حلص یمومع  حلاصم  رطاخب  ثداوح  زا  یضعب  لباقم  رد  یهاگ  دوب و  متس  قافن و  رفک و  لها  اب  گنج  ماقم  رد  هزرابم  نادیم  رد  یهاگ 

یم اضتقا  نینچ  راوگرزب  نآ  تسایـس  مه  ینامز  و  دوش .  دراو  ادخ  نید  هب  يا  همطل  ادابم  ات  تشاذـگ  یم  نیمز  هب  ار  هحلـسا  درک و  یم 
هک يروتسد  نامه  هب  ع )  یلع (  ماما  تسایس  رما  رد  تسا  یفاک   . دزادرپب ربمایپ  تنسو  یهلا  تایآ  ریسفت  هب  مارآ  يا  هشوگ  رد  هک  درک 
 ( ع یلع (  ماما  صتخم  مالسا  یناهج  تسایس  نیا  و  رتشا )  کلام  هماندهع  دوش (  هجوت  تسا  هداد  رصم  تموکح  رما  رد  رتشا  کلام  هب 

دوـخ تماـما  تفـالخ و  نارود  رد  فـلتخم  ياـه  هویـشو  نوگاـنوگ  هوـجو  رب  رما  نـیا  رد  یگمه  ع )  موـصعم (  ناـماما  هـکلب  تـسین ، 
مایا نآ  رد  ع )  ماما (  تسایـسایوگ  درک ، يرابدرب  اهییاوران  همهنآ  ربارب  رد  ع )  نسح (  ماـما  ـالثم "  . دـنا هدربراـکب  یـصاخ  ياهتـسایس 

دریگب و شیپ  ار  يرابدرب  يدرسنوخ و  بوشآ ،  رپ  جرم و  جره و  رپ  نارود  نآ  رد  مالـساظفح  میکحت و  يارب  هک  درک  یم  اضتقا  نینچ 
حلـص دروم  رد  ع )  نسح (  ماما  دنک (.  رایتخا  نیفلاخم  نیقفانمربارب و  رد  ار  حلـص  تملاسم و  هار  ادـخ  نید  مالـسا و  يرادـهاگن  يارب 

هب نوهرکی ؛  اـم  یلع  مهلمحا  نا  بحا  ملف  برحلا  اوهرک  حلـصلا و  یف  ساـنلا  مظعا  يوه  تیار  ینا  دـیوگ ( ( :  یم  هیواـعماب  شدوـخ 
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منک لیمحت  اهنآرب  دـنراد  هارکا  ار  هچنآ  هک  متـشادن  لیم  سپ  دـنراد  تهارک  گنج  زا  تسا و  حلـصرد  مدرم  رتشیب  لیم  مدـید  یتسرد 
یـسایس یلیلحت و  خیرات  زا  لقن  ددرگ ( ، ).  لصاح  يزوریپ  دشاب و  ماود  لباق  هاپـس  يرواب  ان  یلیم و  یب  اب  هک  تسین  يزیچ  گنج  اریز 

ماما حلص  تسا و  مهم  ع )  همیا (  يریگ  تهج  تکرحرد و  نامز  تخانـش  نیاربانب  ینـسح . )  ربکا  یلع  رتکد  ص 465 ، ج 1 ، مالسا ، 
نید تماقتسا  يرارقرب و  يارب  ع )  نیسح (  ماما  هکنیا  ای  و   . داد یمن  حلص  نیا  هب  نت  زگره  دوبن  مالـسا  تحلـصم  يارب  رگا  ع )  نسح ( 
نسح ماما  تسایس  هک  نانچمه  تسا  هدش  رازراک  نادیم  دراو  هتسناد  داحلا  رفک و  رباربرد  هدهاجم  هزرابم و  هار  ار  تسایـس  نیرتهب  ادخ 

دوخ هبونب  کی  ره  اما  تشاد  مدقم  شزاس  حلص و  رب  ار  راکیپو  گنج  زین  ع )  نیسح (  ماما  تسایس  داد  حیجرت  گنج  رب  ار  حلص  ع )  ) 
تشاد ار  شدوخ  صاخ  تسایـس  شدوخ  تماما  نامز  رد  ع )  اضر (  ماما   : 2  . دندرب راکب  ار  تسایس  نیرتهب  ادخ  نید  يرادهاگن  يارب 

ار شا  هناخ  برد  ع )  اضر (  ماما  ع ، )  مظاک (  ماما  تداهـش  زا  دعب  دوب  یمظنم  يرـس  هکبـش  ياراد  هعیـش  ع )  مظاک (  ماما  رـصع  رد  ، 
تفر رازاب  هب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  يرـس  نارومام  راظنا  ربارب  رد  يا  هتفهزا  سپ  دـنیاین ، شا  هناخ  هب  هک  داتـسرف  مایپ  نایعیـش  هب  تسب و 

روصت اهنآ  درک  ریگلفاغ  ار  دیـشرلا  نوراه  یـسابع  هاگتـسد  شراک  نیا  اب  و  تشگرب ،  هناخ  هب  و   ... دـیرخ یـسورخ  یچوق و  یگـسو و 
نوراه هب  يریبز  دـعب  یلو  ، دـن دـش  نیمطم  ماما  فرط  زا  تسین و  اهنآ  هجوتم  ماما  فرط  زا  يرطخ  تسین و  تسایـس  لـها  ماـما  دـندرک 

ماما هیمالـسالا )  هبتکم  تاراشتنا  ، 16 ، 15 ص 14 ، ج 49 ، راونـالاراحب ، تسا ( ،  هدرک  توعد  ار  مدرم  یـسوم  نب  یلع  تشون  دیـشرلا 
یفرعم مدرم  هب  ار  بان  مالسا  عیـشت و  بتکم  مه  درک و  یم  گنت  نومام  رب  ار  هصرع  مه  شدوخ  یـسایس  ياهیریگ  عضوم  اب  ع )  اضر ( 

فرط زا  تفـالخ  داهنـشیپ  در  وا  دروخرب  ماـما و  تفلاـخم  نیلوا  فلا :   . درک هراـشا  اـهنآ  زا  يدراوـم  هب  ناوـت  یم  هنوـمن  يارب  . درک یم 
کی لصا و  کی  ناونع  هب  تماما  جیورت  ب :  تفریذپ .  يا  هژیو  طیارـش  اب  ار  يدهعتیالو  ماما  نومام  دـیدهت  اب  ماجنارـس  هک  دوب  نومام 
لحن للم و  نیب  رد  تکلمم و  حطس  رد  ندومن  حرطم  ینیمز و  ریز  یفخم و  بزح  کی  تلاح  زا  عیشت  ندروآ  نوریب  ج :  یهلا .  بصنم 

رطخ هب  اب  ع )  اضر (  ماما  د :  تفای .  یم  ققحت  اهنآ  نتخاس  بولغم  بهاذم و  نارس  اب  ماما  هرظانم  اب  رما  نیا  و  بتکم ،  نیرترب  ناونع  هب 
تداهـش هار  نسح و  ماما  شمع  زبس  تداهـش  قداص و  ماما  هنارگ  ایحا  یـسایس  تکرح  دـش و  نومام  توعد  ياریذـپ  شناج  نتخادـنا 

هب ماوقا  اب  یظفاحادـخرد  لیلد  نیمه  هب  صاخ  کبـس  هب  رگید و  سابل  رد  یهتنم  درک  لابندار  ع )  نیـسح (  ماما  شراوگرزب  دـج  خرس 
ص 226و ج 1 ، مالـسا ،  یـسایس  یلیلحت و  خیرات  زا  لقن  درادن ( ، تشگزاب  دیما  هک  تسا  يرفـس  هک  دننک  هیرگ  هک  درک  هیـصوت  نانآ 

تیعقوم هک  تفگ  ناوت  یم  هصـالخ  روطب  درکن ؟ هراـشا  ماـیق  هب  ماـما  ارچ  هکنیا  زا  لاوـس  و   : 3 ینـسح )  ربکا  یلع  رتکد  و 223 ،  225
ار ماما  هک  دـندوب  یم  يدـح  رد  یـسانش  ماما  یـسایس و  دـشر  رظن  زا  رگا  مدرم  زین  درک و  یم  باـجیا  رگا  نیملـسم  تحلـصم  یناـمز و 
 . تفرگرظن رد  دـیاب  ع )  ناماما (  تکرح  رد  ار  نامز  اـضتقا  ناـمز و  هلیـسم  یلک  روطباـما  دـنکب ، ماـیق  ماـما  هک  دوبن  دـیعب  دـننک  كرد 

تضهن عورش  هک  دنچ  ره  درکن  لوبق  ار  تضهن  يربهر  داد و  در  خساپ  ناشمایق  عقوم  یسابع  نارـس  رب  ع )  قداص (  ماما  هک  يروطنامه 
ملـسم وبا  دندرک ( (.  یمن  لوبق  ار  تضهن  نارـس  ياه  همان  ع )  قداص (  ماما  همه  نیا  اب  دوب ، دـمحم ]  لآ  نم  اضرلا  راعـشاب [  نایـسابع 
دیتسه لـیامرگا  منک  یم  توعد  تیب  لـها  یتسود  هب  ار  مدرم  نم  تشون :  نینچ  ع )  قداـص (  ترـضح  هب  ماـما  میهاربا ،  گرم  زا  سپ 

هن ینم و  نارای  زا  وت  هن  ینامز ]  نامزلا  یلاجر و ال  نم  تنا  اـم  تشون [  خـساپ  رد  ع )  ماـما (  تسین .  امـش  زا  رتهب  تفـالخ  يارب  یـسک 
زا لقن  هفرعملا ،  راد  توریب ،  پاچ   ، ینالیگدیس دمحم  قیقحت  یناتسرهش ،  ص 154 ، ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  تسا ( ،  نم  هنامز  هنامز ، 

ملـسم وبا  زا  يا  همان  هک  مدوب  ع )  قداص (  ماما  دزن  يزور  دـیوگ  بتاک  لضف  نینچ  مه  و  ص 384 )   ، ییاوشیپ يدهم  نایاوشیپ ،  هریس 
 ( هیمالسا هبتکملا  تاراشتنا  ص 297 ، ج 47 ، راونالاراحب ، وش ( ، نوریب  ام  دزنزا  تسین  یباوج  ار  وت  همان  دومرف  کیپ  هب  ترضح  دیـسر ،

یمالـسا و ياهنیمزرـس  رثکا  رد  ع )  اضر (  ماما  نامز  رد  هک  دـنچ  ره  تفرگ  رظن  رد  ار  نامز  هلیـسم  دـیاب  زین  ع )  اـضر (  ماـما  دروم  رد 
مدرم ياضاقت  هب  ای  صخشدوخ  راکتبا  هب  ای  لاح  نایدیز  نایولع و  زا  یکی  طسوت  نومام ،  هیلع  یشروش  یسابع  یمالـسا  تفالخ  ورملق 
هدشن عورش  ترـضح  نآ  تیاده  رما  هب  دوبن و  ع )  اضر (  ماما  هب  لصتم  اه  شروش  اه و  مایق  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  اما  دوب ؛ هداتفا  هار  هب 
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ریاـس لـثم  مه  موصعم  ماـما  و  دـندش )  یم  ناـنآ  زا  رتدـب  اـی  نایـسابع  لـثم  دـیاش  هدوبن (  موـلعم  دروآ  یم  رد  رـس  اـجک  زا  رخآ  دوـب و 
شیپ رد  دـننک ، هدافتـسا  سدـقم  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  هدـمآ  تسدـب  تصرف  ره  زا  هک  تـسین  تقوـلا  نـبا  یلوـمعم و  نارادمتـسایس 

نتـشاد ع ، )  ناماما (  هریـس  نداد  رارق  كالم  رد  فلا   : 4  . دشاب كاپ  مه  هلیـسو  دـیاب  تسین  حرطم  فدـه  یکاپ  اهنت  ع )  نیموصعم ( 
یم یسک  رتمک  و  تسا ،  وا  دادعتسا  كرد و  هزادناب  سک  ره  تفرعم  دح  نوچ  تسین ،  نکمم  مزال و  ع )  همیا (  دید  تعـسو  هب  شنیب 

یـسک رگید  هک  دوش  یمن  لیلد  نیا  یلو  یهلا ؛  صاخایلوا  ماما و  دوخ  رگم  دشاب  هدرب  یپ  ناراوگرزب  نآ  نویـش  مامتب  یلک  روطبدـناوت 
تمکح ملع و  نیازخ  یهلا ،  تاکرب  تمحر و  ندـعم  ع )  همئا (   . دـیامنن شـشوک  هعاطلا  بجاو  ربهر  تافـصو  شماـما  تخانـش  يارب 

هک یفاصوا  نیا  اب  و   . دنتـسه تیادـه  قیرط  يامنهار  ادـخ و  رون  اـیبنا ، ثراوو  یهلا ،  رارـسا  ظـفاح  ملاـع ،  قلخ  رب  ادـخ  تجح  یهلا ، 
هدرک و مضه  ار  ع )  همیا (  عضوم  میناوت  یمن  يدراومرد  رگا  و  تسا ؛  نیملسم  مالـسا و  عفن  هب  قح و  هب  ناشیاهریگعـضوم  مامت  دنراد 

نودـب مینک  ناربج  ار  هصیقن  نیا  اهنآ  شور  هریـس و  رد  هعلاطم  شالت و  اب  دـیاب  ددرگ و  یم  رب  اـم  دوخ  هب  فعـض  مینک  لـیلحت  تسرد 
رونزا دیاب  تاملظ  زا  تاجن  يارب  دنک ، یم  کیرات  ار  ناسنا  دـید  و   . دوش یم  مامت  مشچ  ررـض  هب  ندرک  هاگن  دیـشروخ  هب  حلـسم  مشچ 

 ، یعامتجا یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ (  هریس  - 1 هب :  دینک  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب  تفرگ ....  یسبق  دنا  هتخورفا  همیا  هک  یلعـشم 
يرکف و تایح  - 2 ع )  قداص (  ماما  یتامیلعت  یتاقیقحت و  هسـسوم  رـشن ، ییاوشیپ ،  يدـهم  ع ، )  موصعم (  ناـماما  یگنهرف  یـسایس و 
یگدـنزو و دروخرب  عون  نانجلا ب :  حـیتافم  هریبک ،  هعماج  ترایز  نایراصنا 3 - رشان :   ، نایرفعج لوسر  ع ، )  هعیـش (  ناماما  یـسایس 

صاـخ طیارـش  زا  ـالوا " هک  دوش  یم  نشور  رتهب  مهف و  لـباقام  يارب  یناـمز  ع )  همیا (  یعاـمتجا  یـسایس ،  ياهیریگعـضوم  یگنوگچ 
انـشآ ع - )  همیا (  راگزور -  نآ  هژیو  عاضوا  طیارـش و  اب  هک  مادام  میـشاب ،  هاگآ  ناراوگرزب  نآ  ناـمز  یگنهرفو  یـسایس  یعاـمتجا و 
یتـح تـشاد  دـهاوخن  ار  دوـخ  یعقاو  قـیقد و  موـهفم  ینعم و  اـم  يارب  هـمیا  هریـس  یعاـمتجا و  لـیاسم  اـب  هـمیا  دروـخرب  زرط  میـشابن ، 
مینک یم  ساسحا  ضراعت  داضت و  یعون  نانآ  نوگانوگ  عضاوم  ناـیم  مینک ،  یم  هعلاـطم  ار  ناـماما  یناگدـنز  خـیرات  زا  هک  يدراومرد 

يدهع تیالو  یضعب  هدرک  سیسات  یملع  هاگـشناد  هسردم و  یخرب  هدیگنج  سفن  نیرخآ  ات  یخرب  هدرک و  حلـص  یخرب  مینیب  یم  اریز 
ات مینک  یسرربار  نارود  نآ  طیارـش  دیاب  ع )  موصعم (  ناماما  یگدنز  اهتکرح و  زا  نتفرگ  هجیتنو  يدنب  عمج  يارب  اذل   . ... هتفریذپ و ار 

نامز هب  یهاگآ  لـصا  تفرگ  داـی  ع )  نیموصعم (  زا  دـیاب  دروم  نیا  رد  هک  يزیچ  نیارباـنب  مینکن ،  يرواد  شیپ  هدـشن و  داـضت  راـچد 
ار یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  هتقیرط ؛  تماقتساو  هنامز  فرع  هناسل و  ظفح  نم  هللا  محر  تسا ( ( :  هدومرف  ص )  مالـسا (  ربمایپ  تسا .

ماما ار . )  فرح  ج 1 ، هحاصفلا ،  جهن  دـشاب ( ، ) )  رادروخرب  میقتـسم  شور  زا  دسانـشب و  ار  دوخ  نامزو  دـنک  ظفح  ار  دوخ  نابز  هک 
تالاکشا تاهبش و  فرط  زا  تسا  هاگآ  دوخ  نامز  زا  هک  یـسک  سباوللا ؛  هیلع  مجهت  هنامزب ال  ملاعلا  و  تسا ( ( :  هدومرف  ع )  قداص ( 

ص 26; .)  ج 2 ، یفاک ،  لوصا  دوش ( ، ) )  یمن  عقاو  هلمحدروم 

مامز مایا  يواسم  ناوت  یم  ار  میراد  ترضح  جرف  دعب  زا  هک  یمیسرت  اه و  يدیلپ  رش و  زا  ناسنا  تاجن  يارب  ناسنا  یقیقح  حلصم  جرف و  راظتنا  ایآ 
هعماج اجنآ  هب  ناشیا ،  يراد  مامز  "ص "و  لوسر ترـضح  نامز  رد  ارچ  تسا  رترب  رتالاب و  رگا  رتهب ؟  رتالاب و  اـی  تسناد  لوسر  ترـضح  يراد 

هدیسرن

شسرپ

ناوت یم  ار  میراد  ترـضح  جرف  دـعب  زا  هک  یمیـسرت  اه و  يدـیلپ  رـش و  زا  ناسنا  تاجن  يارب  ناـسنا  یقیقح  حلـصم  جرف و  راـظتنا  اـیآ 
مامز "ص "و  لوسر ترـضح  نامز  رد  ارچ  تسا  رترب  رتالاب و  رگا  رتهب ؟  رتـالاب و  اـی  تسناد  لوسر  ترـضح  يراد  ماـمز  ماـیا  يواـسم 

هدیسرن هعماج  اجنآ  هب  ناشیا ،  يراد 
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خساپ

یلاعتم و میلاعت  زا  يدـنم  هرهب  هجیتن  رد  ناـنآ  هب  اـم  یکیدزن  بجوم  كاـپ  نادـناخ  نیا  هب  تبـسن  یتسود  تبحم و  تسا  ملـسم  هچنآ   ؛
نآ یپ  رد  یپ  تاشرافـس  مغر  یلع  "ص " مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  فسأت  یـسب  ياج  اما  دـش  دـهاوخ  نانآ  شخب  تداعس 

تیالو تفالخ و  رب  ترضح  نآ  ناوارف  تادیکأت  دوجو  اب  " ع "و  تیب لها  یتسود  تدوم و  ناشیا و  ترتع  زا  يوریپ  رب  ینبم  ترـضح 
بوسحم " ص " ادـخ لوسر  زا  هدـنام  دای  هب  رهوگ  ود  زا  یکی  نآرق و  نیرق  هک  " ع " تیب لها  هب  نتـسج  کسمت  "ع "و  یلع ترـضح 

رد دندش  وربور  لماک  یهجوت  یب  ییانتعا و  یب  اب  هدش  هتشاذگ  رانک  عامتجا  هنحص  زا  ترضح  نآ  نادناخ  هکدیـشکن  یلوط  دنوش  یم 
ار نابغاب  زا  هدنام  مورحم  هتـسر  ون  لاهن  نیا  جاوما و  نایم  رد  هتـشگرس  یتشک  نیا  رابهودنا  تشونرـس  ناوت  یم  یگداس  هب  طیارـش  نیا 
اب گنج  ای  مالـسا  هب  اهنآ  توعد  نارگید و  داشرا  هب  ناشیا  شالت  یعـس و  مامت  " ص " یمارگ ربمایپ  تلاسر  نامز  رد  دومن .  ینیب  شیپ 
هب یعقاو  تموکح  جع "  " يدـهم ترـضح  نامز  ات  زین  ناشیا  زا  سپ  دندیـسرن  ناشفادـها  هب  ناشیا  دـیاب  هکنانچنآ  تشذـگ و  ناکرـشم 
یم ققحت  نامورحم  تاجن  ناشیا و  یعقاو  تموکح  جع "  " يدـهم ترـضح  روهظ  نامز  رد  هکنیا  ات  دـشن  راذـگاو  " ع " موصعم ناماما 

رب دنتـسه و  دـنب  ياپ  ام  نامـسیر  هب  ام  مئاق  تبیغ  نامز  رد  هک  ام  نایعیـش  لاـح  هب  اـشوخ  تسا " :  هدـمآ  تیاور  رد  هک  يروط  هب  دـبای 
نایعیـش ناونع  هب  ار  ناشیا  ام  دنا و  هتفریذپ  ماما  ناونعب  ار  ام  اهنآ  ام ،  زا  اهنآ  میتسه و  اهنآ  زا  ام  رازیب ،  نانمـشد  زا  راوتـسا و  ام  یتسود 

. " دوب دـنهاوخ  ام  هبترم  مه  تمایق ،  زور  رد  اهنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  اهنآ و  لاح  هب  اشوخ  مه  زاب  اهنآ و  لاح  هب  اـشوخ  میاهتفریذـپ ، دوخ 
ره زا  دـنک و  یم  كاپ  متـس  زا  ار  نیمز  وا  هلیـسوب  دـنوادخ   : " هک . . .  تسا  هدـش  لقن  "ع " اضر ماما  زا  و  (ع " ) رفعج نبا  یـسوم  ماما 

رون نیمز ،  دوش  رهاظ  یتقو  دراد و  تبیغ  روهظ  زا  شیپ  دننک و  یم  دـیدرت  وا  تیالو  رد  شمدرم  هک  تسوا  مه  دزاس و  یم  هزنم  یملظ 
ترـضح روهظ  زا  سپ  و  دنک " . . .  یمن  متـس  يرگید  هب  سک  چیه  دوش و  یم  ریگارف  اج  همه  رد  داد  لدـع و  دـبای و  یم  ییانـشور  و 

دنهاوخ تموکح  هرابود  دننک و  یم  تعجر  ایند  هب  مالـسا ،  هیلع  موصعم  ناماما  زا  یـضعب  مهیلع و  هللا  تاولـص  ناربمایپ  زا  " ع " يدهم
نتفر الاب  رطاخ  هب  طقف  روما  نیا  هک  "ع "و . . .  نیسح ماما  نسح و  ماما  " ع " یلع ترضح  " "ص ،  مالسا یمارگ  ربمایپ  هلمج  زا  تشاد 

ترـضح یعقاو  نارظتنم  زا  میـشاب و  دـهاش  ار  يزور  نینچ  زین  ام  هکنیا  دـیما  هب  دـشاب .  یم  نکمم  نامزلارخآ  مدرم  مهف  نامیا و  حـطس 
ناماما یناگدـنز  دروم  رد  هک  ییاهباتک  هب  دـیناوت  یم  دروم  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  ندروآ  تسدـب  يارب  میئآ .  رامـش  هب  جـع " " يدـهم
فرعم مشاه  هتـشون  " " ع ـ  ماما هدزاود  یگدنز  باتک  ( 1 دینک .  هعجارم  تسا  هدش  هتـشون  " ص " مالـسا یمارگ  لوسر  " ع "و  موصعم

دیـس یمالغ و  اضر  دمحم  نایورغ  نسحم  نایاقآ  هتـشون  مود ـ  دلج  دـیاقع ،  شزومآ  باتک  ص 555 و 556 2 ) مود ـ  دلج  ینیـسحلا ـ 
ص 399 3) يرقابریم ـ  نیسح  دمحم 

یفرعم مربب  ناشدوجو  هب  یپ  رتهب  ات  دیناد  یم  مزال  دروم  نیا  رد  هک  ار  ییاهباتک  ای  باتک  دییوگب و  جـع ) ) نامز ماما  اقآ  سدـقم  دوجو  زا  میارب 
. مشاب یعقاو  رظتنم  کی  دیاب  هنوگچ  هکنیا  دینک و 

شسرپ

مربب ناشدوجو  هب  یپ  رتهب  ات  دیناد  یم  مزال  دروم  نیا  رد  هک  ار  ییاهباتک  ای  باتک  دییوگب و  جع ) ) نامز ماما  اقآ  سدـقم  دوجو  زا  میارب 
. مشاب یعقاو  رظتنم  کی  دیاب  هنوگچ  هکنیا  دینک و  یفرعم 
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، لوا ج  یبرع ، يدـنوخآ ، پاچ  یفاک ، لوصا  ، ) دـمآ ایند  هب  يرمق  يرجه  لاس 255  نابعش  هام  مهدزناپ  زور  جع ) ) رصع یلو  ترـضح 
تداهش هب  يرمق  يرجه  لاس 260  رد  هک  تسا  (ع) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  دمحم  ابا  شردپ  (ع .)) بحاصلا دلوم  باب  ص 514 ،

، دوشیم هتفگ  لقیص »  » و نسوس » «، » سگرن  » وا هب  هک  هناحیر  مانب  تسا  یئوناب  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  ردام  ص 503 .) نامه ، ، ) دیسر
تیبرت و تحت  يرمق  يرجه  لاس 260  ات  (ع ،) رـصع یلو  ترـضح  همّالع .) هصالخ  زا  لقن  هب  هثلاث  هدئاف  ص 464 ، ج 2 ، هاورلا ، عماج  )

نــسح ماـما  نایعیــش  زا  یـّـصاوخ  زج  دـشیم و  هتــشادهگن  ناـهنپ  مدرم  زا  ناـمز  ناـمه  رد  تـسیزیم و  شراوـگرزب  ردـپ  یتـسرپرس 
نآ دوجو  زا  تسا  يرکسع  نسح  ماما  ّصاوخ  زا  هک  يرفعج  مشاه  وبا  لاثما  یتح  تشادن . تاقالم  ترضح  نآ  اب  یسک  (ع ،) يرکـسع
ایآ تسا . نم  شسرپ  عنام  وت  تلالج  متفگ : (ع ) يرکسع نسح  ماما  ترـضح  دمحم  ابا  هب  دیوگیم : مشاه  وبا  دندوب . ربخ  یب  ترـضح 

ار وا  دـمآ ، شیپ  ياهثداح  رگا  متفگ : مراد . دومرف : دـیراد ؟ يدنزرفامـش  ایآ  مرورـس ! متفگ : سرپب . دومرف : ماما  منکب ؟ یلاؤس  مناوتیم 
هک یناـسک  زا  یکی  (ع .)) رادـلا بحاـص  یلا  صنلا  هراـشالا و  باـب  ح 2 ، ص 328 ، ج 1 ، یفاـک ، ، ) هنیدـم رد  دومرف : منیبـب ؟ اـجک  رد 

نبدـمحا دزن  ورمع  وبا  نم و  دـیوگیم : يریمح  رفعج  نب  هللادـبع  تسا . دیعـس  نب  نامثع  ورمع  وبا  تسا ، هدـید  ار  رـصع  یلو  ترـضح 
نـسح ماـما  دـمحم  اـبا  ترـضح  نیـشناج  هراـبرد  هک  درک  هراـشا  نم  هب  قاحـسا  نب  دـمحا  میدرک ، عاـمتجا  همه  یتـقو  میتـفر . قاحـسا 
داقتعا نوچ  مرادـن  یکـش  نآ  رد  هک  منکب  لاؤس  يزیچ  زا  مهاوخیم  ورمع ! ابا  يا  متفگ : ورمع  وبا  هب  مسرپب . ورمع  وبا  زا  (ع ) يرکـسع

تجح دسرب  زور  نآ  نوچ  تمایق و  زور  هب  هدنام  زور  لهچ  رگم  دـنامیمن  یلاخ  ادـخ  تجح  زا  نیمز  هرک  هک  تسا  نیا  نم  نید  نم و 
نآ دیشخب و  دهاوخن  يدوس  وا  هب  شنامیا  رگید  دشاب ، هدرواین  نامیا  نآ  زا  شیپ  یسک  رگا  دوشیم و  هتسب  هبوت  هار  دوشیم و  هتـشادرب 
هک يروطنامه  ددرگ  رتشیب  منیقی  منک و  ادـیپ  رطاخ  ناـنیمطا  مهاوخیم  یلو  مراد  نیا  هب  ناـمیا  هچرگ  دوب . دـنهاوخ  قلخ  نیرتدـب  دارفا 

يدرواین و نامیا  رگم  تفگ : وا  هب  دنوادخ  دهدب و  ناشن  ار  اههدرم  ندرک  هدـنز  تیفیک  وا  هب  هک  تساوخ  دـنوادخ  زا  میهاربا  ترـضح 
(ع) يداه ماما  نسحلااـبا  ترـضح  زا  يزور  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  قاحـسا  نب  دـمحا  دوش و  نئمطم  مبلق  مهاوخیم  ارچ ، داد : باوج  وا 
ره تسا و  نم  دامتعا  دروم  ورمع  وبا  تسا  هتفگ  (ع ) يداه ماما  ترضح  مریگب و  وا  زا  ار  منید  منک و  دمآ  تفر و  یسک  هچ  اب  مدیسرپ :

ار دوخ  نید  ماکحا  یسک  هچ  زا  مدیـسرپ : يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  تفگ : قاحـسا  نب  دمحا  نینچمه  ماهتفگ و  نم  هتفگ  وا  هچ 
وریپ وت  دـناهتفگ . تسرد  دنتفگامـش ، يارب  هچ  ره  نم  زا  نانآ  تسا . نم  دامتعا  دروم  شرـسپ  ورمع و  وبا  دومرف : ترـضح  نآ  مریگب و 

ياهفرح ورمعوبا  یتقو  تسوت . هرابرد  ماما  ود  راتفگ  نیا ، دنتسه . نم  دامتعا  دروم  ود  ره  هک  نک  تعاطا  دنیوگیم  هچ  ره  شاب و  نانآ 
ار (ع) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  نیـشناج  امـش  اـیآ  متفگ : وگب . ار  تلاؤس  تفگ : نآ  زا  سپ  تسیرگ . داـتفا و  هدجـس  هب  دینـش  ارم 
رب وا  مان  زا  لاؤس  تفگ : تسیچ ؟ شمان  متفگ : وگب . تفگ : تسا . هدنام  رگید  لاؤس  کی  متفگ : ماهدید  مسق  ادـخ  هب  دومرف : ياهدـید ؟

يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  هک  درادـنپیم  نینچ  هفیلخ  اریز  نم  روتـسد  هن  تسا  ترـضح  دوخ  روتـسد  نیا  تسا و  هدـش  میرحت  امش 
ردب رد  (ع ) يرکسع نسح  ماما  هداوناخ  درادنپیم  وا  تسا . هدش  میسقت  شثاریم  تسا و  هتـشاذگن  ياج  هب  دوخزا  يدنزرف  هتفای و  تافو 

، دیرادرب تسد  عوضوم  نیا  زا  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  دننکیم . شبیقعت  دتفیب ، اهنابز  هب  ترـضح  مسا  رگا  دـنرادن . ار  یـسک  دـناهدش و 
یلو ترـضح  صوـصخم  ياهنیـشناج  زا  ود  ره  شرـسپ  ورمع و  وـبا  نیا  ح 1 .) (ع ،) هآر نـم  هیمـست  یف  باـب  ص 329 ج 1 ، یفاـک ، )

دراوم رد  رگم  درکیمن  تاقالم  وا  اب  یـسک  هصاخ  باون  زج  رگید  شردپ ، تداهـش  زا  سپ  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  دنتـسه . (ع ) رـصع
رفعج ماما  ترضح  دش . عورش  (ع ) نامز ماما  تبیغ  دندیـسر ، تداهـش  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  هک  نامز  نآ  زا  و  یئانثتـسا .
تبیغ رد  تسا . ینالوط  يرگید  تسا و  هاـتوک  ود  نآ  زا  یکی  تسا . شیپ  رد  تبیغ  ود  (ص ) دـمحم لآ  مئاـق  يارب  دومرف : (ع ) قداـص

، دنتـسه ربخاب  ترـضح  نآ  ياج  زا  یلاوم  ّصاوخ  ینالوط  تبیغ  رد  دـنهاگآ و  ترـضح  نآ  ياج  زا  هعیـش  صاوخ  طقف  تدـم ، هاتوک 
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دیعس نب  نامثع  دنفورعم : هعبرا » باون   » هب هک  دنتشاد  نیشناج  رفن  راهچ  يرغص  تبیغ  رد  ترـضح  نآ  ح 19 .) ص 340 ، ج 1 ، یفاک ، )
لاس رد  عورش و  يرمق  يرجه  لاس 260  زا  يرغص  تبیغ  يرمـس . دمحم  نب  یلع  یتخبون و  حور  نب  نیـسح  نامثع ، نب  دمحم  يرمع ،

، ییابطابط همالع  مالسا ، رد  هعیـش  ، ) تفای دهاوخ  همادا  دهاوخب  دنوادخ  هک  یتقو  ات  عورـش و  زا 329  يربک  تبیغ  و  تفای . همتاـخ   329
دوخ ياعدا  رد  دـنک ، صاخ  تباین  ياعدا  سک  ره  درادـن و  ّصاـخ  بیاـن  رـصع  یلو  ترـضح  يربک ، تبیغ  رد  لوا ) پاـچ  ص 148 ،

دهاوخ لدع  زا  رپ  ار  ناهج  روهظ و  يربک  تبیغ  نایاپ  زا  سپ  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  يدایز  تایاور  رد  تسا . بذاک 
زا باب 25  رد ص 247  دـینک . هعجارم  یفاص  هللاۀـیآ  هتـشون  رثالا » بختنم   » باتک هب  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تایاور  هظحالم  يارب  درک .

يدهم ترـضح  دوجو  هب  (ع ) موصعم ناماما  مه  و  (س ) ارهز همطاف  مه  (ص ،) مالـسا ربمایپ  مه  تسا . هدروآار  تایاور  نوگانوگ  ذخآم 
تروص نیا  هب  تنس  لها  تایاور  زا  یخرب  دنتسه . دقتعم  (ع ) يدهم ترضح  دوجو  هب  مه  ّتنس  لها  هعیـش و  هوالع  هب  دناهداد . تراشب 

ات دسریمن  نایاپ  هب  ناهج  یمسا ؛  همسا  ءیطاوی  یتیب  لها  نم  لجر  برعلا  کلمی  یتح  ایندلا  بهذت  ال  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  تسا :
ص ج 1 ، دمحا ، دنـسم  هیندم ، پاچ  ص 343 ، ج 3 ، يذمرت ، ننـس  «، ) M} دـنک تموکح  برع  رب  تسا  نم  مانمه  هک  متیبلها  زاـیدرم 

هاربور هبـش  کی  ار  وا  راک  دنوادخ  تسا و  ام  نادناخ  زا  يدـهم  هلیل ؛  یف  هللا  هحلـصی  تیبلا  لها  اّنم  يدـهملا  دومرف : مرکا  ربمایپ  (. 376
زا يدهم  همطاف ؛  دلو  نم  يدـهملا  دومرف : هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  تفگ : هملـس  ما  ص 928 .) ج 2 ، هجام ، نبا  ننـس  «، ) M} دنکیم

جورخ يدـهم  نم ، تما  نایاپ  رد  يدـهملا ؛  یتما  رخآ  یف  جرخی  دومرف : ادـخ  ربماـیپ  ص 1368 .) ناـمه ، «، ) M} تسا همطاف  نادنزرف 
؛  يدهملا یتما  یف  نوکی  دومرف : مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  ص558 .) ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  «، ) M} دنکیم
زا يدـهم  همطاف ؛  نم  یترتع ، نم  يدـهملا  دومرف : هک  مدینـش  ربماـیپ  زا  دـیوگیم : هملـس  ما  ناـمه .) «، ) M} تسا نم  تما  رد  يدـهم ،

دئارف  ، ) جرفلا راـظتنا  هداـبعلا  لـضفا  دومرف : ادـخ  لوـسر  ج 4،ص 107 .) دواد ، یبا  ننــس  «، ) M} تسا همطاـف  لـسن  زا  نم و  نادـناخ 
ناسنا یتقو  دنک . یگدنز  یعقاو  رظتنم  کی  دـننام  هک  تسا  نیا  (ع ) نامز ماما  رظتنم  هفیظو   J (.} دیدج پاچ  ص 334 ، ج 2 ، نیطمسلا ،

زیمت ار  هناخ  امتح  دشاب  نامهیم  رظتنم  رگا  لاثم  ناونع  هب  دراد . وا  ندوب  رظتنم  زا  ناشن  شتانکس  راتفر و  مامت  دشاب  یـسک  رظتنم  اتقیقح 
اعدا دناوتیم  یـسک  نینچ  دـنامیم . راظتنا  رد  باداش  ياهرهچ  بترم و  سابل  اب  دـنکیم و  هدامآ  ار  ییاریذـپ  لیاسو  دـنکیم ، بترم  و 
سابل هن  تسا و  هدومن  هداـمآ  ار  ییاریذـپ  لـیاسو  هن  تسا و  هدرک  بترم  ار  هناـخ  هن  هک  یـسک  اـما  تسا . هدوب  ناـمهیم  رظتنم  هک  دـنک 

درک و دنهاوخ  دنخشیر  ار  وا  همه  هدوب  نامهیمراظتنا  رد  هک  دنک  اعدا  رگا  تسا  نامهیم  رکف  هب  ًالصا  هن  تسا و  هدیشوپ  يزیمت  بترم و 
زا لبق  راظتنا  نیاربانب  دـننارجه  قحتـسم  نینچ  نازاب  قشع  غورد  فال  یهز  رای  زا  هلگ  قشع و  فال  دـیدنخ . دـنهاوخ  وا  ییوگهفازگ  رب 

ار نامز  ماما  تیالو  یتسود و  ياعدا  هک  ار  یـسک  ره  ناوتیمن  دوشیم . هدیمهف  وا  رادرک  راتفر و  زا  دوش  هدیمهف  ناسنا  ياعدا  زا  هکنآ 
یحیـضوت نینچ  اـب  دـیوگبراطع .» هکنآ  هن  دـیوبب  دوخ  هک  تسا  نآ  کـشم   » يرآ دوـمن . دادـملق  وا  نارظتنم  ناتـسود و  رامـش  رد  دراد 

ره رد  ینعی  دـشاب . (ع ) نامز ماما  روهظ  رظتنم  هظحل  ره  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  شراتفر  دـیاب  نامز  ماما  یعقاو  رظتنم  کی  هک  تسا  نشور 
هاررد ار  دوخ  دیامن و  داهج  شیوخ  ناج  لام و  اب  نامز  ماما  يرای  يارب  دشاب  هدامآ  دوش و  لاحـشوخ  دنهدب  وا  هب  ار  ربخ  نیا  هک  هظحل 

اهیگتـسباو و زا  دناوتیمن  یـسک  نینچ  هک  ارچ  تسین  ایند  هب  یگتـسبلد  هانگ و  لها  یعقاو  رظتنم  کی  نیاربانب  دیامن . ادف  ترـضح  نآ 
هدش رکذ  تاکن  هب  هجوت  اب  دشاب . (ع ) نامز ماما  سدـقم  فادـها  تهج  رد  تمدـخ  هب  هدامآ  درادرب و  تسد  اهیگدولآ  اهیگتـسبلد و 

دسانشن و ار  دوخ  نامهیم  ناسنا  ات  تسا  تفرعم  راظتنا ؛ طرـش  نیلوا  . 1 درک : رکذ  نینچ  ار  (ع ) نامز ماما  رظتنم  فیاـظو  یخرب  ناوتیم 
رگا اما  دسانشب  بوخ  ار  وا  هک  دنیشنیم  یسک  راظتنا  رد  ناسنا  یماگنه  اهنت  دش . دهاوخن  وا  رظتنم  دشابن  علطم  وا  بوخ  تایصوصخ  زا 
ماما راظتنا  دروم  رد  دنام . دهاوخن  وا  رظتنم  تشاد و  دهاوخن  یتیمها  شیارب  دمآ  دهاوخ  صخش  نآ  هک  دنادب  دسانشن و  ار  یسک  ناسنا 

یناسک اما  دنشکیمن  ار  وا  راظتنا  زگره  رگید ، نایدا  لها  ای  رافک و  دننام  دنسانشیمن  ار  ترـضح  نآ  هک  یناسک  تسا . نینچ  مه  نامز 
هب هچ  رگا  دنـسانشیمن  ار  نامز  ماما  هک  یناسک  دننامیم . وا  رظتنم  دـننادیمار  وا  ماقم  دنـسانشیم و  ار  وا  شزرا  دنـسانشیم و  ار  وا  هک 
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مل تام و  نم  : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هکنانچ  دـناهتفر . ایند  زا  تیلهاـج  لاـح  رد  دـنریمب  لاـح  نیا  رد  هچناـنچ  دنـشاب  ناملـسم  رهاـظ 
ج 32، راونالاراحب ، « ) تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  ندرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  هیلهاجلا ؛ هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی 

ماما هب  تبسن  ناسنا  تفرعم  رادقم  ره  هک  تسا  یعیبط  تسا و  نامز  ماما  دروم  رد  تفرعم  داجیا  راظتنا ، طرـش  نیلوا  نیاربانب  ص 331 .)
ترـضح نآ  دوجو  هنـشت  رتشیب  درب و  دـهاوخ  یپ  رتشیب  وا  تمظع  هب  درک و  دـهاوخ  كرد  رتشیب  ار  وا  شزرا  ناـسنا  دـشاب  رتشیب  ناـمز 

نآ سدـقم  دوجو  هب  تبـسن  شطع  یگنـشت و  ساسحا  زگره  ترـضح  نآ  شزرا  هب  هاـگآان  لـهاج و  دارفا  هک  یلاـح  رد  دـش . دـهاوخ 
هنیآ نیا  رد  هک  دسرن  یمعا  هرب  بش  هب  دیـشروخ  لصو  يرآ  دنتـسه . نوریب  نارظتنم  هرمز  زا  تهج  نیدـب  تشاد و  دـنهاوخن  ترـضح 
ماما هکنیا  دـننام  تسا  ترـضح  نآ  دوجو  یخیرات  تخانـش  لوا  هنوگ  تسا . هنوگ  ود  نامز  ماـما  تخانـش  هتبلا  دـنناریح  نارظنبحاـص 

نآ تینارون  ماقم  تخانـش  (ع ،) نامز ماـما  تخانـش  رگید  هنوگ  اـما  نآ . دـننام  تسا و  یلاـس  هچ  رد  شتدـالو  خـیرات  تسا و  مهدزاود 
(ع) نامز ماما  صاخ  باحـصا  تقیقح  رد  و  دـهاوخیم . يدایز  تقاـیل  تیفرظ و  تسینیـسک و  ره  راـک  تخانـش  نیا  هک  تسا  ترـضح 

لمأت هریبک و  هعماج  ترایز  هب  عوجر  تماما  میظع  ماقم  زا  یهاگآ  يارب  دناهتخانش  تینارون  ماقم  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دنتـسه  یناسک 
دناوتیم تسا  هدـش  هتـشون  (ع ) نامز ماـما  دروم  رد  هک  يربتعم  بتک  ندـناوخ  نینچمه  دوشیم . هیـصوت  نآ  بیجع  قیمع و  یناـعم  رد 

ترضح نآ  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  (ع ؛) نامز ماما  هب  تبحم  . 2 دزاس . انشآ  (ع ) نامز ماما  تمظع  ماقم و  هب  يدح  ات  ار  ناسنا 
هتشادن تبحم  وا  هب  تبسن  دیاین و  ششوخ  شیوخ  نامهیم  زا  ناسنا  ات  هک  تسا  یهیدب  دنهد . شیازفا  ار  نآ  دننک و  داجیا  دوخ  رد  دیاب 

رظتنم دناوتیم  هنوگچ  دیایب  شدب  دوخ  نامهیم  زا  ناسنا  رگا  دشاب  وا  ندـمآ  رظتنم  اعقاو  دـناوتیمن  دسانـشبار  وا  هک  مه  دـنچ  ره  دـشاب 
دـشاب هدشن  روهلعـش  هتفرگن و  لکـش  ناسنا  دوجو  رد  نامز  ماما  هب  تبحم  ات  سپ  دنک . هدامآ  وا  زا  ییاریذپ  يارب  ار  دوخ  دشاب و  وا  مدق 

ام زا  ادـخ  روتـسد  هب  زین  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  ياهفیظو  ناـمز  ماـما  هب  تبحم  . دـیامن لـمع  یعقاو  نارظتنم  فیاـظو  هـب  دـناوتیمن 
اب تیخنس  داجیا  . 3 (. 23 هیآ يروش ، « ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  هک  اجنآ  تسا . هتساوخ 

(ع) نامز ماما  اب  یلماک  تیخنس  هک  دنهدیم  ناماس  ياهنوگ  هب  اب  دوخ  یلمع  يرکف و  یحور و  تیعـضو  یعقاو  نارظتنم  (ع ؛) نامز ماما 
چیه وا  اب  اما  تشاد  ار  یسک  تبحم  ناوتیم  ایآ  تشادن ؟ تیخنـس  تهباشم و  وا  اب  دوب و  یـسک  مودق  رظتنم  ناوتیم  ایآ  دنـشاب . هتـشاد 

لـصاح يونعم  تاجرد  یقالخا و  لیاضف  اوقت و  نامیا و  تیوقت  قیرط  زا  ناـمز  ماـما  اـب  تیخنـس  داـجیا  تشادـن ؟ یتهباـشم  تیخنس و 
ماما لیم  قباطم  شراتفر  ناسنا  هک  یتروص  رد  تشاد . ار  نامز  ماما  هب  تبحم  ياـعدا  ناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اـهنت  و  دوشیم .

تخس و وا  رب  ار  شايرود  دروآ و  دهاوخ  دایرف  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  قشع  دیـشک و  دهاوخ  هنابز  شلد  رد  وا  تبحم  هلعـش  دشاب  نامز 
دش و دـهاوخ  رتشیب  ناسنا  هب  ترـضح  نآ  تبحم  دـشاب  رتشیب  نامز  ماما  اب  تیخنـس  ردـقچ  ره  هک  تسا  یعیبط  تخاس . دـهاوخ  راوگان 

ترـضح نآ  همانرب  هک  دـنادیم  نامز  ماما  رظتنم  رگید ؛ نارظتنم  اب  طاـبترا  . 4 تشگ . دـهاوخ  رتنوزفا  ترـضح  نآ  هب  زین  ناسنا  تبحم 
نآ نارظتنم  ناراـی و  شرتسگ  رکف  هب  نیارباـنب  دوش . زوریپ  شتکرح  اـت  دـشاب  هتـشاد  يداـیز  نارواـی  دـیاب  تسا و  یناـهج  هماـنرب  کـی 

ّربلا و یلع  اونواعت  ساسا  رب  ات  تخادرپ  دـهاوخ  نارگید  دوخ و  ینامیا  تاـیحور  تیوقت  هب  اـهنآ  اـب  طاـبترااب  داـتفا و  دـهاوخ  ترـضح 
ره یعقاو  رظتنم  (ع ؛) نامز ماما  روهظ  رد  عیرست  يارب  اعد  . 5 دیامنب . ترضح  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  رگید  رظتنم  نانمؤم  کمک  هب  يوقتلا 
زا ترـضح  نآ  جرف  يارب  ناوارف  ياعد  نیاربانب  دـناسرب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  دـشکیم و  ار  بوبحم  راـظتنا  هظحل 

طابترا . 6 دشابیم . زین  ترضح  نآ  هیصوت  دروم  نامز  ماما  جرف  رد  عیرست  يارب  ياعد  دشابیم . شترـضح  نآرظتنم  یگـشیمه  فیاظو 
قرط زا  ار  شیوخ  بوبحم  دورو  مدع  دنکیم  یعس  دباین ، ار  شیوخ  بوبحم  رظتنم ، ناسنا  رگا  فلتخم ؛ ياهلکـش  هب  (ع ) نامز ماما  اب 
ماما رظتنم  نینچمه  دشاب . هتـشاد  وا  اب  یفیعـض  طابترا  لقا  تسا ال  هدشن  قفوم  وا  تاقالم  هب  رگا  ات  دیامن  ناربج  همان  نفلت و  دننام  رگید 

ناگرزب فرط  زا  هک  دـهع  ياعد  نیـسای ، لآ  ترایز  هبدـن ، ياعد  ندـناوخ  قیرط  زا  دوشیمن  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قفوم  یتقو  نامز 
؛ ترضح ناوارف  دای  . 7 دنکیم . ظفح  ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  طابترا  نارکمج  دجـسم  هب  نتفر  قیرط  زا  زین  و  تسا ، هدش  هیـصوت  رایـسب 
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وا راظتنا  اهتدم  زا  سپ  دناهتسناوتن  اما  دنتـسه  شیوخ  بوبحم  رظتنم  يدنچ  هک  تسا  قشاع  نارظتنم  هنیرید  تداع  بوبحم  زا  ندرک  دای 
، تامارک ثیداحا ، رکذ  اب  نایعیش  هب  وا  تیانع  رصع و  ماما  ندروآ  دای  هب  دننکیم . مارآ  وا  مان  وا و  دای  اب  لقا  ار ال  دوخ  لاح  دننیبب و  ار 

ترضح نآ  دای  مان و  هراومه  قیرط  نیدب  دننکیم و  ساسحا  یعقاو  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  نایعیـش  هب  ماما  تیانع  ماما و  ماقم 
اب هزرابم  ههبش و  عفر  ترضح 9 . نآ  يارب  ییاهباوث  ندومن  هلاوح  ای  زیزع و  نآ  یتمالـس  يارب  هقدص  نداد  . 8 دنرادیم . هگن  هدنز  ار 

فـسوی نآ  بـالقنا  ماـیق و  رب  يراودـیما  . 10 نارظتنم . نـیب  رد  ترـضح  نآ  يدوـجو  راـثآ  رمع و  لوـط  دوـجو ، هراـبرد  ناـنکفاههبش 
مکدحا ندعیل  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  ترـضح  روهظ  يارب  یمزر  مئاد  یگدامآ  داجیا  نارگید 11 . هب  نداد  دـیما  و  (س ) ارهز

ص ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دشاب ریت  کی  هیهت  اب  دنچ  ره  ددرگ  هدامآ  دیاب  ( جع ) مئاق مایق  يارب  امش  زا  کی  ره  امهـس ؛ ول  مئاقلا و  جورخل 
همانباتک - 1 دـینک : هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  هنیمز  نیا  رد  دـشابیم . نارظتنم  فیاظو  زا  یکی  جیـسب  رد  تکرـش  ورنیا  زا  ح 146 .) ، 366

يدهم یفاص 4 - هّللا  تیآ  رثـالا  بختنم  همجرت  ینارهت 3 - یلاجر  نامز  ماما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دـصکی  روپدمحم 2 - نامز  ماما 
مئالع یناود 7 - یلع  نارگید  راتفگ  رد  ناـمز  ماـما  یفاص 6 - هّللا  فطل  نامز  ماما  هب  ناـهج  یگتـسباو  یناود 5 - یلع  همجرت  دوـعوم 

یملع یلع  دمحم  روهظ 

ماگنه هب  ربمایپ ) تثعب  زا  لبق   ) دندش نکاس  اجنآ  رد  ترجاهم و  فئاط  یبرغ  ةّرح  هب  سدق  هب  اه  یمور  هلمح  زا  یئاهر  يارب  نایدوهی  زا  يا  هدع 
چیه ي ربمایپ  توعد  زا  سپ  ارچ  میرب . یم  نیب  زا  ار  امش  میدنویپ و  یم  وا  هب  ام  هک  دنک  یم  روهظ  يربمایپ  دنتفگیم  نانآ  هب  نایجرضخ  اب  عازن 

شسرپ

( ربمایپ تثعب  زا  لبق   ) دندش نکاس  اجنآ  رد  ترجاهم و  فئاط  یبرغ  ةّرح  هب  سدق  هب  اه  یمور  هلمح  زا  یئاهر  يارب  نایدوهی  زا  يا  هدع 
زا سپ  ارچ  میرب . یم  نیب  زا  ار  امـش  میدـنویپ و  یم  وا  هب  ام  هک  دـنک  یم  روهظ  يربمایپ  دـنتفگیم  نانآ  هب  نایجرـضخ  اب  عازن  ماگنه  هب 
ایآ دنتـشاد . زین  دیکأت  یهاگآ و  هلئـسم  نیا  زا  تاروت  طسوت  دوخ  هکنیا  دوجو  اب  دـنتفریذپن ؟ ار  مالـسا  نانآ  زا  کی  چـیه  ربمایپ  توعد 

؟ نیرظتنمو نیدکأم  نایم  رد  تفای ؟ ناوتیم  يدهم ( ترضح  روهظ  نامز  ار  یقداصم  نینچ 

خساپ

رثا رب  دـید ، شیوخ  یـصخش  عفانم  فلاخم  ار  نآ  و  دیـسر ، نآ  هب  هک  یماگنه  یلو  ددرگ ، یم  یتقیقح  لابند  هب  یهاـگ  قاتـشم  ناـسنا 
لوسر ّتیناـقح  اـب  دروخرب  رد  دوهی  موق  تّیعـضو  دزیخ . یمرب  زین  نآ  هب  تفلاـخم  هب  یتـح  هاـگ  و  دـنک ، یم  تشپ  نآ  هب  یتـسرپ  يوه 

ْنِم ُهللا  َّلِّزَُنی  ْنَا  ًایَْغب  ُهللا  لزنَا  امب  اوُرُفُکَی  ْنَا  ْمُهَـسُفنَا  هب  اوَرَتْشا  امَـسئب   : " دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دوب . نینچ  وا ، نید  و  مالـسا ( مرکم 
ار دوخ  ییاهیدب  لباقم  رد  دوهی ) موق   ) اهنآ  ) ینعی ( 1"  ) ٌنیهُم ٌباذع  ِنیرفاکلل  ٍبَضَغ و  یلَع  ٍبَضَغب  ُؤابف  هدابع ، ْنِم  ُءاشی  ْنَم  یلَع  هلْضَف 

ناگدنب زا  سک  ره  رب  شیوخ ، لضف  هب  دنوادخ  ارچ  هک  دندوب  ضرتعم  و  دندش ، رفاک  دوب ، هداتـسرف  ادـخ  هک  یتایآ  هب  اوران  دـنتخورف ،
یتازاجم نارفاک  يارب  و  تفرگ ، ورف  ار  اهنآ  يرگید  زا  سپ  یکی  دـنوادخ  مشخ  اذـل  دـنک ، یم  لزان  ار  دوخ  تاـیآ  دـهاوخب ، هک  دوخ 

لوزن زا  و  دـشاب ، نانآ  دوخ  نایم  زا  لیئارـساینب و  زا  دوعوم  ربماـیپ  دنتـشاد  راـظتنا  دوهی  موق  هفیرـش ، هیآ  نیا  قبط  تسا ). هدـننک  راوخ 
هب ناشیـصخش  عفانم  ادابم  هکنیا  زا  سرت  زین  و  تسین ، لیئارـسا  ینب  زا  ربمایپ ( دـنتفایرد  هک  ینامز  اذـل  دـندوب . تحاراـن  يرگید  رب  نآرق 

یماگنه  : " دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  رگید  ییاج  رد  دنتـساخرب . وا  هب  ۀلباقم  هب  یتح  و  دندرک ، تشپ  و  دندش . رفاک  وا  هب  دتفا ، رطخ 
، دشاب هدش  لزان  ام  دوخ  رب  هک  میروآ  یم  نامیا  يزیچ  هب  دنیوگ  یم  دیروآ ، نامیا  هدومرف  لزان  دنوادخ  هچنآ  هب  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک 
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یم دوخ  يداژن  یموق و  عفاـنم  هب  لاـح  همه  رد  هک  دراد ، دوهی  موق  يداژن  تابّـصعت  زا  ناـشن  نیا  و  ( 2."  ) دـنوش یم  رفاک  نآ  ریغ  هب  و 
یهاوخدوخ و یعون  راـتفرگ  زین  نورد  زا  یلو  دـندوب ، دـمحم ( ترـضح  دوعوم  ربماـیپ  راـظتنا  رد  رهاـظ  هب  هچرگ  دوـهی  موـق  دنـشیدنا .
هب ار  نانآ  یهاوخدوخ ، یتسرپدوخ و  نیمه  ماجنارـس  و  تشگ . یم  وا  هب  اهنآ  هبناـج  همه  داـقتعا  ناـمیا و  عناـم  هک  دـندوب ، یتسرپدوخ 

هقالع مامت  ّمات و  یبلط  راصحنا  ایند و  ۀضبق  يزودنا و  لام  هب  نانچنآ  دوهی  موق  میرک ، نآرق  فارتعا  هب  دنکفا . تکاله  تلالض و  ۀطرو 
ًاعبط هک  نیکرـشم  زا  تهج  نیا  زا  نانیا  دـیامرف  یم  یتح  و  ( 3 .) دنک رمع  لاس  رازه  دراد  تسود  نانآ  زا  کی  ره  هک  دنـصیرح ، دـنم و 

هب دـنرتصیرح . دنـشاب ، هتـشادن  یکاب  یهار  ره  زا  نآ  ندروآ  تسدـب  هار  رد  دنـشاب و  رتصیرح  همه  زا  لاوما  يروآ  عمج  رد  تسیاب  یم 
تجاجل یتسرپدوخ و  یهاوخدوخ و  رب  هوالع  تشگ ، ببـس  مالـسا ( ربمایپ  هب  ار  نایدوهی  تیرثکا  نانیا  مدع  هچنآ  میرک ، نآرق  هدومرف 
درکلمع تسا  نکمم  ایآ  هکنیا  دوب . یـصخش  عفانم  يدام و  روما  هب  اهنآ  فصولادـئاز  علو  صرح و  راگدرورپ ، ناـمرف  مکح و  ربارب  رد 

اهیگژیو و فیـصوت  هب  دیاب  ادتبا  ریخ  ای  دنک  ادیپ  قادصم  زین  اۀـیقب ... ترـضح  رـصع ، ماما  نیرظتنم  دروم  رد  ربمایپ ، ( لابق  رد  نایدوهی 
یناـسک ترـضح  نآ  یقیقح  نارظتنم  یمالـسا ، تاـیاور  قبط  ددرگ . فرطرب  ماـهبا  اـت  تخادرپ ، ۀـجح  ترـضح  نیرظتنم  تایـصوصخ 

و تسا ، نیقی  اب  مأوت  ناشنامیا  زین  يداقتعا  لوصا  رد  دنراد . داقتعا  نامیا و  یبیغ  ياهدادما  بیغ و  هب  ندوب ، دّحوم  رب  هوالع  هک  دنتسه 
ياهـسوه يوه و  ریـسا  و  دنمواقم . رادیاپ و  اهگنرین  اهبیرف و  ۀمه  ربارب  رد  و  دـننک ، یم  زیهرپ  هناهاگآان  هناروکروک و  دـیلقت  هنوگره  زا 

و دنرودب ، یلبنت  یتسـس و  عون  ره  زین  و  دنک ، راد  هشدخ  ار  اهنآ  تناید  هک  يزودـنارز  یتسرپایند و  هنوگره  زا  و  دـندرگ ، یمن  یناسفن 
رد يرادـیاپ  ربص و  نامیا و  عوضوم  هدز . هشیر  ناشناج  قامعا  رد  لمع  رد  ِصـالخا  دـنیوج ، یم  ار  راـگدرورپ  تیاـضر  لاـح  همه  رد 
هک هنوگنآ  دشاب . یم  يدهم ( ترـضح  نارظتنم  راوشد  لکـشم و  رایـسب  لاح  نیغ  رد  زراب و  تایـصوصخ  زا  تایور ، قبط  تبیغ ، رـصع 

تـشم رد  شتآ  ياـه  هراـپ  نتفرگ  نوچمه  هناـمز  نیا  رد  ربص  تسا ، يرادـیاپ  ربص و  نارود  امـش  يور  شیپ  و   : " دـیامرف یم  ربماـیپ ( 
رد وت  اب  ام  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ :  باحـصا  دراد . ار  امـش  زا  رفن  هاجنپ  شاداپ  دـشوکب ، دـنک و  لمع  هنامز  نیا  رد  هک  سک  نآ  تسا ،

لّمحت دـیهاوخب  دـنوش ، یم  لّمحتم  نانآ  هک  ار  هچنآ  امـش  رگا  دومرف :  تسا ! هدـش  لزان  اـم  نیب  نآرق  و  میا ، هدوب  نینح  دـحا و  ردـب و 
تنایخ ییورود و  قافن و  عون  ره  زا  و  دشاب ، هتـشاد  یگژیو  نینچ  هک  يرظتنم  ( 4.") دیشاب رابدرب  رادیاپ و  نانآ  نوچ  دیناوت  یمن  دینک ،
كرد ار  رـصع ( ماما  روهظ  رگا  مّلـسم  دشاب ، وا  رماوا  عیطم  ملاع و  راگدرورپ  هب  قشع  زا  ولمم  شناج  حور و  و  دـشاب ، رودـب  تجاجل  و 

متـس ملظاب و  زیتس  هب  وا ، اب  دـحتم  ماگمه و  هارمه و  هکلب  دـشک ، یمن  ریـشمش  وا  ربارب  رد  ای  و  دـنک ، یمن  تشپ  زیزع  ماـما  نآ  هب  دـنک ،
ّبح و راتفرگ  نورد  زا  مالـسا ، ردـص  دوهی  نوچمه  و  دـننک ، یم  راظتنا  یتسود و  ياـعدا  ناـبز  هب  هک  یناـسک  اـما  تساوخ . دـهاوخرب 
ار یلمع  نامه  تسا  نکمم  و  دید ، دنهاوخ  رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  زین  نانآ  ماما ،( روهظ  اب  دنناملسم ، هکنیا  ولو  دنشاب ، یناسفن  ياهضُغب 

یم مینک ، هراشا  اۀـیقب ... ترـضح  مالک  هب  هک  تساـجب  هراـب  نیا  رد  دـنداد . ماـجنا  ربماـیپ ( لاـبق  رد  دوهی  ّتیرثکا  هک  دـنریگ ، شیپ  رد 
ره زا  و  دهد ، یم  رارق  ام  یتسود  تبحم و  دروم  و  دنک ، یم  کیدزن  ام  هب  ار  وا  هک  دهد ، ماجنا  يراک  دـیاب  امـش  زا  کی  ره   : " دـنیامرف

ذخآم عبانم و  ( 5."  ) دیسر دهاوخ  یناهگان  تروص  هب  ام  رما  اریز  دنک ، يرود  دزیگنایمرب ، ار  ام  مشخ  و  تسا ، ام  دنیاشوخان  هک  يراک 
467 ردص ، دمحم  دیـس  يربک ، تبیغ  خیرات  . 3 96 هیآ / هرقب ۀکرابم  هروس  . 2 91 هیآ / هرقب ۀکرابم  هروس  . 1 90 هیآ / هرقب ۀـکرابم  هروس  : 

. دندومرف موقرم  دیفم  خیش  هب  هک  ۀیقب ا ، ... ترضح  ۀمان  هب  طوبرم  نامه ،

: دندوب هدومرف  هک  مدینش  نامرهـش  ياملع  زا  یکی  زا  شیپ  يدنچ  نوچ  ردق ؟ ای  دوش  یم  بوسحم  یهلا  ياضق  جع ) ) تجح ترـضح  روهظ  نامز 
هتفگ دنراد و  رارصا  جرف  لیجعت  رما  رب  نید  ناگرزب  هک  نیا  دتفا و  یمن  ولج  ای  بقع  ام  ياعد  اب  دوش و  یم  بوسحم  یهلا  ياضق  ترـضح  روهظ  »

نک اعد  رایسب  دوش  یم 

شسرپ
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هک مدینـش  نامرهـش  ياملع  زا  یکی  زا  شیپ  يدـنچ  نوچ  ردـق ؟ اـی  دوش  یم  بوسحم  یهلا  ياـضق  جـع ) ) تجح ترـضح  روهظ  ناـمز 
لیجعت رما  رب  نید  ناگرزب  هک  نیا  دتفا و  یمن  ولج  ای  بقع  ام  ياعد  اب  دوش و  یم  بوسحم  یهلا  ياضق  ترـضح  روهظ  : » دندوب هدومرف 
ندـناوخ تلع  و  تسا . جـع ) ) نامز ماما  اقآ  درف و  نیب  تبحم  داجیا  رطاخ  هب  اهنت  دـینک ، اعد  رایـسب  دوش  یم  هتفگ  دـنراد و  رارـصا  جرف 

هک دننک  یم  شومارف  مدرم  نامز  رورم  هب  دریگن  تروص  رما  نیا  رگا  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  ام  يرود  مدع  اهنت  دهع و ... هبدن ، ياعد 
« جرفلا کیلول  لجع  مهللا   » رکذ اهنت  زامن  ره  زا  دعب  هدرک و  شوشغم  ارم  رکف  عوضوم  نیا  دنا »؟ هدوب  نیمز  يور  رب  ادخ  نیشناج  رظتنم 
زا و  نیـسای » لآ   » و ءالبلا »... مظع  یهلا   » و کیلول » لک  مهلا  ياعد   » اـهنت تدـم  نیا  یط  یلو  مدرک  یم  رارکت  اـبع  لآ  نت  تین 5  هب  ار 

. دییامرف ییامنهار  ارم  هنیمز  نیا  رد  مدنمشهاوخ  مشیدنا . یم  منامز  ماما  روهظ  هلأسم  هب  يرگید  دید  اب  ینعی  مناوخ ، یم  ار  لیبق  نیا 

خساپ

و هرامش 16456 ) تیاور  همکحلا ، نازیم  ، ) امش تیاضر  هن  دهد  یم  ماجنا  شیاضق  بسح  هب  ار  اهراک  دنوادخ  (ع :) یلع ماما  هدومرف  هب 
(: (ع قداص ماما  هدومرف  هب  دریگ . یم  ماجنا  دوخ  صاخ  هسدـنه  هزادـنا و  ساسا  رب  راک  ره  هک  ارچ  تسا . یهلا  ردـق  یهلا  ياضق  همدـقم 

قلعت نآ  هب  ضیاضق  ریدقت  زا  سپ  و  دیامن ) یم  نیعم  ارنآ  رادقم  هزادنا و   ) ارنآ دیامن  یم  ردـقم  دـنک  هدارا  ار  يزیچ  دـنوادخ  هک  نوچ 
ندنارذگ و يانعم  هب  ءاضق  زیچ و  ره  يدوجو  هزادنا  هسدـنه و  زا  تسا  ترابع  ردـق  هرامـش 16461 ) تیاور  ردصم ، نامه  ، ) دریگ یم 

بلاق ریدقت و  اهنآ  يارب  ناشدوجو  ریسم  رد  هچنآ  يوسب  ار  دوهشم  ملاع  تادوجوم  یهلا  ریدقت  تسا  ندناسر  نایاپ  هب  ندرک و  هرـسکی 
هدرک قلخ  هک  ار  هچنآ  ینعی  يدـهف » ردـق  يذـلا  يوسف و  قلخ  يذـلا  : » دومرف گرزب  يادـخ  هکنانچمه  دـنک  یم  تیادـه  درک ، يریگ 

M؛ ، } دـنک یم  لیمکت  مامت و  ءاضق  ءاضما  اب  ار  تیادـه  ریدـقت و  نیمه  سپـس  و  دومرف . تیادـه  هدومن  ردـقم  شیارب  هک  هچنآ  يوسب 
ار يزیچ  ادخ  هک  دوش  یم  رایـسب  و  ص 185 .) همجرت ج 37 ، Ș Șט̠ همالع ט موحرم  نازیملا ، ریـسفت  ر.ك : هیآ 3 ؛ یلعا ، هروس  )
هب یلو  هتـشاد  ءاضتقا  ارنآ  جراخ  طئارـش  للع و  زا  یـضعب  يردق ك دـننام  دـنار  یمن  ار  شئاضق  ریدـقت  لابند  هب  یلو  دـنک  یم 

يزیچ اسب  هچ  دریگ و  یم  ار  یلبق  ببـس  ياج  رگید  ییاضتقا  ای  رگید و  یببـس  ای  دوش و  یم  لـطاب  ءاـضتقا  نآ  یعناـم  تمحازم  Θט

ندوبن تهج  زا  مه  طیارـش و  للع و  دوجو  تهج  زا  مه  ینعی  تاهج  عیمج  زا  هک  نیا  لثم  دشاب  هدش  هدنار  زین  نآ  ءاضق  دوشب و  ردـقم 
اما دنک  فلخت  تسا  نکمم  ردق  هک  هدمآ  زین  تایاور  زا  یضعب  رد  دوش و  یم  ققحم  زیچ  نآ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدش  ریدقت  عنام 

همدقم نیا  هب  هجوت  اب  ص 185 ) ردصم ، نامه  ر.ك : ، ) دـشاب یم  هدام  ملاع  هب  طوبرم  ریدـقت  رد  رییغت  هتبلا  تسین . یتشگرب  ءاضق  يارب 
نآ رد  یتشگرب  هنوگ  چـیه  دریگ و  یم  ماجنا  ًاملـسم  هک  تسا  یعنام  هنوگ  ره  نادـقف  طئارـش و  لـلع و  عیمج  عاـمتجا  ياـنعم  هب  ءاـضق 

ددعتم طورـش  هعومجم  هک  ییاضق  نیمه  اسب  هچ  دراد . تافانم  یهلا  ءاضق  اب  ندرک  اعد  مینک  دصق  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  اما  تسین .
نینمؤملاریما تسا . دوهـشم  یبوخب  تاـیاور  رد  ءاـضق  اـعد و  ییوـسمه  یگتخیمآ و  و  دـشاب . ناگدـنب  ياـعد  طورـش  نآ  زا  یکی  تسا 

ریخ هلأسا  و   » مراپـس یم  ادـخ  هب  ار  وت  يایند  نید و  دـیامرف : یم  (ع ) یبتجم ماما  ناشدـنزرف  هب  هغالبلا  جـهن  همان 31  ياـهتنا  رد  (ع ) یلع
ادـخ زا  تساوخرد  عامتجا  نیا  و  مهاوخ . یم  وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  نونکا  مه  هدـنیآ و  رد  ار  یهلا  هتـساوخ  نیرتهب  و  کل » ءاضقلا 

دندرک و تکرح  دوب  ندش  بارخ  فرـش  رد  هک  يراوید  ریز  زا  (ع ) ریما ترـضح  هک  هدمآ  تیاور  رد  تسابیز . رایـسب  ءاضق . و  لاؤس ) )
ياضق زا  دندومرف  راوگرزب  ماما  نآ  دـینک  یم  رارف  یهلا ) یمتح  مکح   ) یهلا ياضق  زا  ایآ  دـش  لاؤس  بانج  نآ  زا  دـنتفر  رگید  ياج  هب 

مزال تامدـقم  مامت  فقوت  تروص  رد  هک  ینعم  نیا  هب  ص 162 ) ج 8 ، همکحلا ، نازیم  ر.ك : !، ) منک یم  رارف  یهلا  ردـق  يوس  هب  یهلا 
تامدـقم نآ  زا  يا  همدـقم  رگید  یناکم  يوس  هب  تکرح  اب  اما  دریذـپ . یم  ققحت  یهلا  ياـضق  ددرگ و  یم  اـیهم  ندـنام  راوآ  ریز  يارب 
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یهلا ياضق  اعد ، یتح  هک  درادن  تافانم  اذل  و  تسا . تینما  تمالس و  ققحت  نآ  دریگ و  یم  لکـش  رگید  يا  هسدنه  ددرگ و  یم  صقان 
دری ال  : » هک هدش  دراو  (ص ) مرکا لوسر  زا  تیاور  رد  تسا . یهلا  یمتح  مکح  طورـش  تامدـقم و  هلمج  زا  هک  ییاعد  دزاس . لدـبتم  ار 
لاح نیع  رد  نیاربانب  هرامـش 2101 ) تیاور  همکحلا ، نازیم  بختنم  ر.ك :  ) اعد رگم  دـنک  یمن  در  ار  یهلا  ياضق  ءاعدـلا ؛ » الا  ءاضقلا 

يروص و يرما  کی  تلع  هب  ًافرـص  هن  میـشاب . ندرک  اعد  هب  فظوم  ام  هک  درادن  تافانم  دریذـپ . یم  ققحت  یهلا  ياضق  هب  روما  همه  هک 
دوخ دریگ . یم  ماجنا  یهلا  هدارا  نذا و  هب  ریثأـت  نیا  و  دراد . يرهوج  ریثأـت  ءایـشا  ققحت  یلوط  هلـسلس  رد  دوخ  اـعد  نوچ  هکلب  يرهاـظ 

ترـضح روهظ  نامز  يرآ  هک  نیا  هجیتن  تسا . هدـش  لـئاق  ریثأـت  اـعد  نیا  يارب  تسا و  هدومن  ندرک  اـعد  هب  رومأـم  ار  اـم  قح  ترـضح 
یم راوگرزب  نآ  جرف  لیجعت  تهج  رد  ياعد  هب  فظوم  اـم  هک  یلاـح  نیع  رد  تسا . یهلا  ياـضق  هب  رارـسا  روما و  هیقب  لـثم  (ع ) تجح

. دشاب رثؤم  روهظ  للع  هعومجم  رد  دناوت  یم  ام  ياعد  و  میشاب .

تبیغ

تبیغ یتسیچ 

تبیغ يانعم 

یسک یلو  دوشیم  هدید  ترضح  نآ  مسج  هکنیا  ای  تسا  ناهنپ  اهرظن  زا  ناشیا  فیرـش  مسج  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  رمالا  بحاص  ترـضح  تبیغ  تّیفیک 
؟ دسانشیمن ار  ناشیا 

شسرپ

هدـید ترـضح  نآ  مسج  هکنیا  ای  تسا  ناهنپ  اـهرظن  زا  ناـشیا  فیرـش  مسج  اـیآ  تسا ؟ هنوگچ  رمـالا  بحاـص  ترـضح  تبیغ  ّتیفیک 
؟ دسانشیمن ار  ناشیا  یسک  یلو  دوشیم 

خساپ

رما هک  تاهج  نیا  دوشیم و  لصاح  ندوب ) سانشان  مسج و  ندش  بیاغ   ) وحن ود  زا  کی  ره  هب  تبیغ ، هدئاف  تحـص و  هفـسلف و  هچ  رگا 
، تسا ترـضح  نآ  تبیغ  رد  هک  يدصاقم  اهفده و  رئاس  ددرگ و  ناشیا  ضرعتم  دناوتن  ای  دسانـشن ، ار  وا  یـسک  دـشاب و  یفخم  (ع ) ماما
زا اهنآ  زا  یضعب  ریسفت  ةدافتسا  ترضح و  نآ  تمدخ  هب  دارفا  فرـشت  تایاکح  تایاور و  نیب  عمج  زا  اما  تسا ؛ لصاح  لاح  ود  ره  رد 

نامز رد  یهاگ  هکلب  و  دراد . عوقو  ندوب ) سانـشان  ندش و  ادیپ  ان   ) لکـش ود  ره  هب  ترـضح  نآ  تبیغ  هک  دوشیم  هتـسناد  رگید ، یخرب 
. تسا هدیدن  ار  ترـضح  نآ  ًالـصا  لاح ، نامه  رد  يرگید  هتخانـشن و  هدـید و  ار  ناشیا  رفن  کی  تسا ؛ هدـش  عقاو  لکـش  ود  ره  دـحاو 

. دندیدیمن یضعب  دندیدیم و  یضعب  عیاقو  زا  یضعب  رد  ار  (ص ) مرکا ربمغیپ  هکنانچ 

؟ تسا یبیغ  دادما  اب  مالسلا )) هیلع  )) ۀجح ترضح  ياهیزوریپ  مامت  ایا  تسیچ و  تبیغ  يانعم 

شسرپ
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؟ تسا یبیغ  دادما  اب  مالسلا )) هیلع  )) ۀجح ترضح  ياهیزوریپ  مامت  ایا  تسیچ و  تبیغ  يانعم 

خساپ

هژیو اب  هچرگ  نامز  ماما  مایق  دننک و  هدهاشم  ار  يو  تسا  نکمم  یلو  دنسانش  یمن  ار  ترضح  نآ  مدرم  هک  تسا  نیا  ماما  تبیغ  يانعم 
یم هدافتـسا  مه  اـهنآ  زا  شیوخ  تفرـشیپ  رد  هک  تسا  رادروخرب  تسا ، يداـع  ریغ  هک  ییاـهورین  زا  یمارگ  نآ  تسا و  هارمه  ییاـهیگ 

ندرب نیب  زا  ادخ و  نانمـشد  اب  راکیپ  گنج و  قیرط  زا  زین  وا ، دشاب  یبیغ  ياهورین  ساسارب  يو  تفرـشیپ  اهنت  هک  تسین  نینچ  یلو  دنک 
یم ّرثؤم  يو  یناهج  تموکح  لیکشت  يو و  تفرشیپ  رد  هک  تسا  رادروخرب  مه  یهلا  یبیغ  ياهدادما  زا  يو  يرآ  دنک . یم  مادقا  نانآ 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دشاب

؟ تسا یتیفیک  هچ  هب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ 

شسرپ

؟ تسا یتیفیک  هچ  هب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تبیغ 

خساپ

. تسا یفخم  مدرم  دـید  زا  ترـضح  دوجو  هکنیا  ینعی  صخـش : ياـفخ  هیرظن   - 1 تسا : هیرظن  ود  ترـضح  تبیغ  تیفیک  اـب  هـطبار  رد 
هدـید وا  مسج  ... " " ؛ همـسج ... يریـال  : " دوـمرف ع )  ) اـضر ماـما  تسا . هدیـسر  تیب : لـها  قرط  زا  هک  تـسا  یتاـیاور  هـیرظن  نـیا  لـیلد 

... ؛" هصخش مکنع  بیغی  عباسلا  دلو  نم  سماخلا  : " ... دومرف ع )  ) قداص ماما  یقرواپ } ص 370 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ... " . } دوشیمن
يافخ هیرظن   - 2 ... " دش . دهاوخ  بیاغ  امش  زا  شصخش  نیمتفه ، دالوا  یقرواپ } ص 32 . ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } زا نیمجنپ  " ...
تیاور زین  هیرظن  نیا  رب  لیلد  دننکیمن . ادیپ  ییانـشآ  وا  هب  دوعوم  يدهم  ناونع  هب  زگره  یلو  دننیبیم  ار  وا  مدرم  هک  انعم  نیا  هب  ناونع :
هنوریو مـهفرعیو  ساـنلا  يریف  ۀنــس  ّلـک  مسوـملا  رــضحیل  رمـألا  اذـه  بحاـص  ّنإ  هَّللاو  : " دوـمرف هـک  تـسا  يرْمَع  ناـمثع  نـب  دّـمحم 
رـضاح یقرواپ } ص 440 . نیدـلا ، لاـمک  یقرواـپ .  } لاـس ره  ّجـح  مسوم  رد  رما  نیا  بحاـص  اـنامه  دـنگوس ! ادـخ  هب  " " ؛ هنوفرعیـالو

." دنسانشیمن یلو  دننیبیم  ار  وا  مدرم  زینو  دسانشیم ، زین  ار  اهنآو  دنیبیم  ار  مدرم  دوشیم ،

تبیغ للع  هفسلف و 

نامز ماما  ترضح  دوجو  ضیف  زا  هعیش  دیاب  ارچ  دنـشاب ؟ مورحم  شدوجو  ضیفزا  ناناملـسم  اه  نرق  دورب و  ایند  زا  دوز  مرکاربمایپ 6 دیاب  ارچ 
؟ دیامن شظفح  نانمشد  ّرش  زا  دنکرهاظ و  ار  شدوجو  دراد  تردق  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنامب ؟ بیصن  یب  7

شسرپ
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ماما ترضح  دوجو  ضیف  زا  هعیش  دیاب  ارچ  دنـشاب ؟ مورحم  شدوجو  ضیفزا  ناناملـسم  اه  نرق  دورب و  ایند  زا  دوز  مرکاربمایپ 6 دیاب  ارچ 
؟ دیامن شظفح  نانمشد  ّرش  زا  دنکرهاظ و  ار  شدوجو  دراد  تردق  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنامب ؟ بیصن  یب  نامز 7

خساپ

دنروخ و یم  اذـغ  دنتـسه و  مدرم  ریاس  لثم  يرـصنع  يدام و  رظنزا  ماما  ربمایپ و  مینادـب  دـیاب  ًالوا : تفگ :  دـیاب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد 
مه 6 ربمایپ ( 1 : .) دهد یم  نامرف  6 ربمایپ هبدنوادخ  دنهد . یم  هداوناخ  لیکـشت  دنریگ و  یم  نز  دنوش و  یم  ضیرم  دننک و  یم  تحارتسا 

شیب ای  دـشاب  هدـنز  هشیمه  6 ربمایپ میـشاب  هتـشاد  راظتنا  دـیابن  نیاربانب  ( 2 : .) دریم یم  هرخءـالاب  دوـش و  یم  ریپ  مومــسم و  نارگید  لــثم 
ماکحا و مامت  دـنوادخ  دـناسر . نایاپ  هب  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  تیرومأم  هک  درک  تلحر  ینامز  مرکا 6 ربمایپ  ًایناث : دـنک . رمع  نارگیدزا 
هب عاضوا  دنتـشاد و  زاین  مدرم  هک  اج  نآ  ات  ار  نیناوق  ماکحا و  مرکا 6  ربمایپ  ( 3 : .) دومن لماکار  شنید  درک و  لزاـن  وا  رب  ار  نید  نیناوق 

ماما ات  روط  نیمه  دوخ و  زا  دعب  ماما  هب  ناشیا  بلاط 7و  یبا  نب  یلع  ترـضح  هب  ار  اه  نآ  ءهمه  درک و  غالبا  مدرم  هب  داد , یم  هزاجا  وا 
هچرگ مییوگب :  میناوـت  یم  ور  نیا  زا  دـنرا ; 6 ادـخ لوسر  زا  دـنراد , هچ  ره  نیناوق  ماکحا و  رد  راـهطا : ءهمئا  نیارباـنب  داد ; میلعت  ناـمز 

هس ًالک  ییوگب :  دیاب  نامز 7 ماما  هب  عجار  اما  تسا .  هدـنز  دـبا  ات  شحور  ناج و  اما  تسا ,  هتفر  ام  نایمزا  رهاظ  بسح  هب  6 ربمایپ مسج 
رگا هک  تسا  ادخ  تبحصو  هتفای  رولبت  وا  رد  تیناسنا  تالامک  لئاضف و  ءهمه  هک  تسا  یلماک  درف   1 تسا :  بترتم  ماما  دوجو  رب  هدیاف 

2 دسر . یم  نامسآ  نیمز و  لها  مدرم و  هب  وا  دوجو  نُمی  هب  یهلا  تاضویف  دوش و  یم  لزان  باذع  درب و  یم  ورف  ار  شلها  نیمز  دشابن ,
ءهدننک هرادا  رادمامز و   3 دـسر . یم  تادوجوم  هب  وا  دوجو  نمی  هب  یهلا  ناضویف  تسا و  ضیف  ءهطـساو  یهلا و  ماکحا  جورم  ظـفاح و 
تیلعف زین  مود  ءهدیاف  درادن . بایغو  روضح  نیب  قرف  ندوب ,  ضیف  ءهطـساو  اریز  تسا ,  لصاح  ًانیقی  لوا  هدیاف  تسا .  اه  ناملـسم  روما 

اما دنمورحم , شدوجو  ضیف  زا  مدرم  میراد  لوبق  مه  ام  موس ,  ءهدیاف  اما  تسا ;  ناکما  ملاع  بلق  نامـسآ و  نیمز و  رگنل  وا  اریز  دراد ,
یفرعم ماما 7و  ندـیرفآ  شا  هفیظو  نوچ  تسین ,  لاعتم  دـنوادخ  متح  روط  هب  مدرم ؟  ای  ماـما  ادـخ , تسیک ؟  ناـمرح  لـماع  دـید  دـیاب 

سپ دراد ; یگدامآ  ضیف  ءهضافا  يراکادف و  هنوگره  يارب  ترـضح  نوچ  تسین ,  مه  ماما  درک . مه  ار  راک  نیا  تسا و  مدرم  هب  ندرک 
هب للع و  بابـسا و  نودب  مه  لاعتم  دنوادخ  دننک . روهظ  ترـضح  ات  دـننک  مهارف  ار  ترـضح  روهظء  هنیمز  دـیاب  دنرـصقم و  مدرم  ًانیقی 

نانآ تشونرس  داد . دهاوخن  ماجنا  يراک  دنوادخ  دننکن , مهارف  ار  روهظء  هنیمز  مدرم  ات  دنک و  یمن  تلاخد  مدرم  روما  رد  میقتـسم  روط 
18  ) فهک یقروا 1. > پـ . ) مییام تبیغ  تلع  اّنم ;  ۀبیغلاو  دیوگ : یم  داقتعالا > رد  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  < .)( داد دهاوخن  رییغت  ار 

ءهیآ 3  5  ) هدئام یقروا 3. پـ  ) ءهیآ 30  39  ) رمز یقروا 2. پـ  ) ءهیآ 110

. دینک نایب  ار  نامز  ماما  تبیغ  ءهشیر  تّلع و 

شسرپ

. دینک نایب  ار  نامز  ماما  تبیغ  ءهشیر  ّتلع و 

خساپ
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هک یئاـج  نآ  زا  یلو  میوش ,  فقاو  نآ  هنک  هب  میناوـتن  اـم  تسا  نکمم  هدوـب و  یهلا  ياـهزار  زا  یکی  7 رصع یلو  ترـضح  تبیغ  ّتلع 
يو راکـشآ  یگدنز  ماما و  طسوت  روماء  هرادا  دـنام و  یمن  یلاخ  ادـخ  تّجح  زا  نیمز  تسا و  یهلا  ضیف  تکرب و  تمعن و  ماما  دوجو 

یکی تفگ  ناوت  یم  تسین ,  روصتم  ضیف ,  زا  هدافتـساطیارش  دوجو  اب  ماما  ادخ و  فرط  زا  ضیف  عنم  یفرط  زا  و  تسا ,  فعاضم  ضیف 
رد دنتساوخن و  رب  ترـضح  زا  تعاطا  تیامح و  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  ترـضح  تبیغ  ياهزار  یتسیز و  ناهنپ  ياه  هزیگنا  نیرت  مهم  زا 

يارب ار  موصعم  ماما  هدزای  ناّنم  يادـخ  دـنتفرن . یهلا  فطل  رهظم  نیا  لابقتـسا  هب  ودنتـشگن  لد  کی  ناتـسادمه و  تیالو  ناـمیپ  ياـفو 
. دـنتفرن نانآ  لابقتـسا  هب  دـندرکن و  تعاـطا  اـه  نآ  زا  مدرم  نکیل  درک , نّیعم  ترخآ  اـیند و  تداعـس  هب  نآ  ندـناسر  هعماـج و  يربهر 
 , تسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناهج  رد  دـیحوت  مچرپ  ندروآرد  زازتها  هب  یّلک و  لدـع  شرتسگ  يارب  لاعتم  يادـخ  فرط  زا  ماما  نیرخآ 
یم ورف  ناهج  زا  هدـید  گرزب ,  نامرآ  نآ  ققحت  زا  لبق  دـش و  یم  راتفرگ  ناماما  دـننامه  یتشونرـس  هب  درک , یم  یگدنزاراکـشآ  رگا 

1)ا : .) دومر یلع 7 ماما  دنمدرم . دوخ  ترـضح ,  دوجو  تاکرب  راثآ و  ءهمه  زا  يرـشب  عماوج  ّتیمورحم  لماع  نیرت  مهم  نیاربانب   . تسب
دیاقع روشنم  یناحبـس ,  رفعج   334 باب 28 ص 330 ـ رـشع , یناثلا  مامالا  یف  رثءالا  بختنم  یناـگیاپلگ ,  یفاـص  هللا  فطل  یقروا 1. (پـ

380 71 ص 353 ـ لاس 70 ـ هزوح ,  هلجم  نامز 7 ص 22  ماما  مایپ  يزاجح ,  نیدلا  لامج  دیس  لصا 99و 100  هیماما , 

؟ دندرب رس  هب  افتخا  رد  یکدوک  نامه  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دندرب رس  هب  افتخا  رد  یکدوک  نامه  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  ارچ 

خساپ

نایم رد  روضح  ماما ، هفیظو  هک  یلاح  رد  دندرب  رـس  هب  افتخا  رد  یکدوک  يادـتبا  نامه  زا  ع )  ) نامز ماما  ارچ  هک  دـننکیم  لاؤس  یخرب 
تـسین یّکـش  تشاد ؟ یفخم  مدرم  زا  تدالو  ماگنه  زا  ار  دوخ  دنزرف  ع )  ) يرکـسع ماما  ارچ  رگید : ریبعت  هبو  تسا ؟ نانآ  داشراو  مدرم 

هب هک  دوب  دیدش  يّدح  هب  ع )  ) يدهم ترضح  شدنزرف  هب  یـسرتسد  يارب  ترـضح  نآ  لرتنکو  ع )  ) يرکـسع ماما  رب  یـسایس  راشف  هک 
تروص نیا  رد  اریز  دیامنن ؛ هراشا  وا  هب  تسد  اب  ای  دنکن  مالس  وا  رب  ماع  ألم  رد  یسک  یتح  دوب  هدومن  شرافـس  دوخ  باحـصاو  نایعیش 

يارب ع )  ) يرکـسع ماما  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  راک  یقرواپ } ح 34 . ص 269 ، ج 50 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  . } دوب دـهاوخن  ناـما  رد 
ءاشعلا نالف  نب  نالف  راد  یلإو  اذکو ، اذک  عضوم  یلإ  اوریـص  : " دومرفیمو داتـسرفیم  اهنآ  غارـس  هب  ار  یـسک  دوخ  باحـصا  اب  تاقالم 

ص ج 50 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } رد هناخ ، نالفو  عضوم  نالف  رد  اشع  تقو  زا  دـعب  " " ؛ كانه ینودـجت  مّکناـف  اذـک  ۀـلیل  یف  ۀـمتعلاو 
ماظن ترـضح  هک  دوب  یـسایس  ياهراشف  نیمه  دوجو  اب  دـید ". دـیهاوخ  اجنآ  رد  ارم  هک  دـیوش  عمج  بش  نالف  یقرواپ } ح 80 . ، 304

لـصاح مدرم  يارب  اهتاقالم  هیحان  زا  هک  ییاهيراتفرگ  زا  مهو  دـنک  یگدیـسر  مدرم  ياهزاین  هب  دـناوتب  مه  ات  دومن  لاـبند  ار  تلاـکو 
ع)  ) يرکـسع ماما  زا  دـعب  نیمز  يور  رد  ادـخ  تجح  هک  یـسک  دـش . دـّلوتم  ع )  ) نامز ماما  ساّسح ، تیعقوم  نیا  رد  دـهاکب . دـشیم ،
زا رپ  ار  نیمز  نامزلارخآ  رد  شروهظ  اب  هک  هداد  ار  شدلوت  هدعو  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دوب  دـهاوخ  یماما  نیمهدزاود  وا  دوب . دـهاوخ 
زا دیابن  یماما  نینچ  ایآ  دشاب . هتـشاد  ندرگ  رب  ار  یـسک  تعیب  دناوتیمن  شاهبّقرتمریغ  مایق  تهج  هب  هک  یـسک  درک . دهاوخ  دادو  لدع 

؟ دشاب یفخم  دندوب  وا  لتق  ددصرد  هک  روج  نیطالـس  ًاصوصخو  مدرم  مومع  دید  زا  ندیـسر ، تماما  هب  ماگنه  زا  یّتحو  تدالو  يادتبا 
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. دوب دهاوخ  ملاع  یّلک  حلاصم  فالخرب  هنرگو  دشاب  نینچ  نیا  دیاب  ًاعطق  دنکیم  یگدنز  نانآ  ابو  تسا  مدرم  نایم  رد  هک  دنچ  ره 

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  هفسلف 

خساپ

نآ اـب  اـم  ارچو  دـش ، بیاـغ  ع )  ) ناـمز ماـما  ارچ  هک  تسا  نیا  تسهو  هدوب  حرطم  تبیغ  رـصع  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاـهلاؤس  زا  یکی 
 - 1 داد : میهاوخ  باوج  دـناسریم  یعطق  هجیتن  هب  ار  ام  اـهنآ  دوخ  هک  یتامدـقم  ناـیب  اـب  ار  رظن  دروم  لاؤس  میرادـن . طاـبترا  ترـضح 
هداد تّیرشب  خیرات  نایاپ  رد  نایدا  عیمج  رب  مالـسا  نید  هبلغو  يزوریپ  زا  ربخ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زینو  شمیرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

ییادخ تسوا  " ؛} َنوُکِرْـشُملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَحلا  ِنیِدَو  يدُهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : } دـیامرفیم دـنوادخ  تسا .
ملاع نایدا  همه  رب  ات  داتسرف  یقرواپ } هیآ 9 . فص ، هروس  هیآ 33 ؛  هبوت ، هروس  یقرواپ .  } قلخ تیاده  هب  قح  نید  اب  ار  دوخ  لوسر  هک 
لاعتم دنوادخ  دوشیم . ّریغتم  اهنآ  تالاح  فالتخا  اب  ناگدنب  حلاصم  دنشاب ".2 -  هتشاد  تهارک  ناکرشم  هچ  رگ  دهد ، يرتربو  ّطلست 

زا ات  تسا  هدومن  راداو  حلاص  لامعا  ماجنا  هب  ار  اهنآو  هدرک  لماک  ار  ناشلقع  تسا . هتفرگ  هدهع  رب  ار  اهنآ  تحلصمو  ناگدنب  ریبدت  رما 
ار اهنآ  هک  تسا  دـنوادخ  رب  دـننک ، هفیظو  ماجناو  هدرک  کسمت  دـنوادخ  ياهروتـسد  هب  مدرم  رگا  لاـح  دنـسرب . تداعـس  هب  قیرط  نیا 

شیاهروتـسد فلاخم  هک  یتروص  رد  یلو  دـیامن ، راومهو  لیهـست  اهنآ  رب  ار  هار  ناگدـنب ، رب  شیاهتیانع  ندرک  هفاضا  ابو  دـنک  يرای 
دنوادخ درک ، دهاوخ  رییغت  زین  ّتیعـضوو  ّتیعقوم  هجیتن ، ردو  دـنکیم ، رییغت  ناگدـنب  تحلـصم  دـنوش ، ینامرفان  بکترمو  دـننک  لمع 
يرگید زا  سپ  یکی  ار  ناماما  لاعتم  دنوادخ  دنوشیم . شنزرسو  تمالم  ّقحتسم  ماگنه  نیا  ردو  دومن ، دهاوخ  بلـس  نانآ  زا  ار  قیفوت 

نیا رب  تحلصمو  دش  سکعرب  هیضق  دنتخیر ، ار  ناشنوخ  عیسو  روط  هبو  هدرک  ینامرفان  ار  نانآ  هک  یماگنه  یلو  داتـسرف  مدرم  يوس  هب 
طیارـش ندـش  هدامآ  هب  جایتحا  کچوک - ای  گرزب   - یعامتجا راک  ره  کش  یب   - 3 ددرگ . روتـسمو  بیاغ  مدرم ، ماما  هک  تفرگ  قلعت 

هب جایتحا  روهظ ، رصع  رد  بلاغ  نید  دیدرتیب ،  - 4 دریگ . تروص  یـصاخ  یگدامآ  ریگارفو  یناهج  یمایق  يارب  دیاب  اذل  دراد . بسانم 
هعیش نیب  رتاوتم  تایاور  قباطم   - 5 دشاب . تمـصعو  عماج  ملع  هداعلاقوف ، تردق  لیبق : زا  یطیارـش  ياراد  هک  دراد  بلاغ  یماماو  ربهر 

حیحـص یقرواپ .  . } دمآ دنهاوخ  یپایپ  وا  زا  دعب  هک  تسا  هدرمـشرب  رفن  هدزاود  ار  تمایق  زور  ات  دوخ  زا  دعب  ناماما  ص )  ) ربمایپ یّنـسو 
يور رب  ادـخ  تّجحو  موصعم  ماما  ياـقب  هک  دوشیم  هدافتـسا  یلقع  هلداو  تاـیاور  هعومجم  زا   - 6 یقرواپ } ص 127 . ج 8 ، يراخب ،

ایآ مدرک : لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  دنکیم  لقن  هزمحیبا  زا  حیحص  دنس  هب  ینیلک  موحرم  تسا . يرورض  يرما  تمایق  زور  ات  نیمز 
نوگرگد دـنامب  یقاب  ماما  نودـب  نیمز  رگا  " " ؛ تخاسل مامإ  ریغب  ضرـألا  تیقب  ول  : " دومرف ترـضح  دـنامیم ؟ یقاـب  ماـما  نودـب  نیمز 

هب لتق  زا  فوخ  لسرو ، ایبنا  ندش  نیـشنهشوگ  بابـسا  زا  یکی   - 7 یقرواپ } ح 10 . ص 179 ، ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  ."  } دش دـهاوخ 
هتشک زا  فوخو  شايرایو  ترصن  يارب  يداع  بابسا  دوبن  اب  زین  ع )  ) يدهم ماما  تسا . هدوب  ناشعیارـش  رـشن  دیما  هبو  ناج  ظفح  تهج 

: لاق َِملو ؟ تلق : همایق . لبق  ۀبیغ  مئآقلل  : " دومرف هرارز  هب  ع )  ) قداص ماما  دـندش . مدرم  زا  يرودو  تبیغ  هب  رومأم  دـنوادخ  رما  هب  ندـش ،
، نیدلالامک یقرواپ .  } هب مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگیم : هرارز  شمایق . زا  لبق  تسا  یتبیغ  مئاق  يارب  " " ؛ حـبذلا هسفن  یلع  فاخی 
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ع)  ) نامز ماما  تبیغ  لماوعو  بابـسا  زا  یکی  دـسرتیم ".8 -  دوخ  رب  لتق  زا  اریز  دومرف : تهج ؟ هچ  یقرواپ } ح 10 . ص 481 ، ج 2 ،
ع)  ) قداص ماما  زا  شدنـس  هب  قودص  خیـش  تسا . دوخ  رـصع  نامکاح  اب  ترـضح  نآ  ندرکن  تعیب  هدـش ، هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک 
وا ندرگ  رب  یسک  تعیب  هک  یلاح  رد  درک  دهاوخ  مایق  ع )  ) مئاق " " ؛ ۀعیب هقنع  یف  دحأل  سیلو  ع )  ) مئاقلا موقی  : " دومرف هک  دنکیم  لقن 
هار زا  تیاده  نامه  هک  يرطف : تیاده  فلا . تسا : مسق  دنچ  رب  تیاده  دوب ".9 -  یقرواپ } ص 480 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } دهاوخن

ِساّنلا َرَثْکَأ  َّنِکلَو  ُمِّیَقلا  ُنیِّدـلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اـْهیَلَع ال  َساـّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًاـفِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف  . } تسا ترطف 
هک تسا  یترطف  نیا  نـک . راـگدرورپ  یقرواـپ } هیآ 30 . مور ، هروس  یقرواـپ .  } صلاـخ نییآ  هّجوـتم  ار  دوـخ  يور  سپ  " ؛} َنوُمَْلعَیـال

تیاده دننادیمن ".ب . مدرم  رثکا  یلو  راوتسا ، نییآ  تسا  نیا  تسین ، یهلا  شنیرفآ  رد  ینوگرگد  هدیرفآ ، نآ  رب  ار  اهناسنا  دنوادخ ،
َنیِِّیبَّنلا ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َناک  . } دنک ییامنهار  کیدزن  زا  ار  مدرم  ات  تسا  هعماج  نایم  رد  ماما  روضح  رب  عّرفتم  هک  یعیرـشت :

 . یقرواپ و{ ، ] دندوب هتـسد  کی  زاغآ ] رد   ] مدرم " ؛}... ِهِیف اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأَو  َنیِرِذـْنُمَو  َنیِرِّشَبُم 
رد ییاهداضت  تافالتخا و  دمآ و  دیدپ  تاقبط  عماوج و  جیردت  هب  تشادن . دوجو  اهنآ  نایم  رد  يداضت  یقرواپ } هیآ 213 . هرقب ، هروس 
قح يوس  هب  هک  ینامـسآ  باتک  دـنهد و  میب  تراشب و  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ ، لاـح ] نیا  رد  دـش ، ادـیپ  اـهنآ  ناـیم 

فرصت نامه  هک  ینیوکت : تیاده  ج . ... " دنک . يرواد  دنتـشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  مدرم ، نایم  رد  ات  دومن ، لزان  اهنآ  اب  درکیم ، توعد 
َلاق ُهَْدنِع  ًاّرَقَتْـسُم  ُهآءَر  اّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدـَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلاق  . } تسا شنیرفآ  ماظن  رد  ریبدـتو 

[ ینامسآ  ] باتک زا  یقرواپ } هیآ 40 . لمن ، هروس  یقرواپ .  } یـشناد هک  یـسک  اّما ] [" ؛}... ُرُفْکَأ ْمَأ  ُرُکْـشَأ  َأ  ِینَُوْلبَِیل  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  اذـه 
تباـث و دوخ  دزن  ار  تخت ]  ] نآ نامیلـس ]  ] هک یماـگنه  "و  دروآ . مهاوخ  وت  دزن  ار  نآ  ینز ، مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  : " تفگ تشاد 
د. !؟ " ... " منکیم . نارفک  ای  مروآیم  اجب  ار  وا  رکـش  ایآ  هک  دنک  شیامزآ  ارم  ات  تسا ، نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  : " تفگ دـید  اجرباپ 

ْمِْهَیلِإ اْنیَحْوَأَو  انِْرمَِأب  َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَجَو  . } تسا بولطم  هب  لاصیا  يانعم  هبو  ینیوکت  تیـالو  زا  تسا  ياهبعـش  هک  ینطاـب : تیادـه 
 . یقرواپ } تیادـه ام  رما  هب  ار  قلخ  ات  میتخاس  مدرم  ياوشیپ  ار  نانآو  " ؛} َنیِدـِباع اَنل  اُوناکَو  ِةوکَّزلا  َءآتیِإَو  ِةولَّصلا  َماـقِإَو  ِتاْریَخلا  َلـِْعف 

یحو اهنآ  هب  ار  تاکز  ياداو  زامن  هماقا  صوصخو  تاریخو ] تادابع  عاونا  زا   ] ار وکین  راـک  رهو  دـننک  یقرواـپ } هیآ 73 . ءایبنا ، هروس 
ماما نینزان  دوجو  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  قوف  تامدـقم  عومجم  رد  لّمأتو  رظن  اـب  دـنتخادرپ ". اـم  تداـبع  هب  مه  اـهنآو  میدرک 
رـشب تیاده  يارب  دنوادخ  نذا  هب  ماگنه  نآ  رد  ات  هدوب ، تبیغ  هدرپ  سپ  رد  دوعوم  زور  يارب  دیاب  ماما ، نیمهدزاود  ناونع  هب  ع )  ) نامز

. دنک روهظ 

؟ تسا هدیدرگن  رّرقم  تبیغ  رگید ، ناماما  يارب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدیدرگن  رّرقم  تبیغ  رگید ، ناماما  يارب  ارچ 

خساپ

ع)  ) نامز ماما  اهنت  هک  دش  ثعاب  طیارش  نیا  دوب ، هدشن  رّرقم  رگید  ناماما  يارب  زگره  هک  دش  ادیپ  یـصاخ  طیارـش  ع )  ) نامز ماما  يارب 
هدزاود زا  ماما  نیرخآ  ع )  ) يدهم ترـضح  . فلا زا : دنترابع  اهّتیفرظو  طیارـش  نآ  هلمج  زا  ناماما . رگید  هن  دنـشاب  بیاغ  مدرم  دید  زا 
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هک اجنآ  زا  ب. دـشاب . یلاخ  ناـشدوجو  زا  نیمز  دـیابن  زگره  هک  یناـماما  تسا . هداد  ربخ  ناـنآ  ندـمآ  زا  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  یماـما 
نامکاح زا  یکی  تعیب  تحتو  دشاب  رهاظ  دناوتیمن  اذل  دوش  مایقو  جورخ  هب  رومأم  دنوادخ  نذا  هب  تسا  نکمم  هظحل  ره  ع )  ) ترـضح

زور ات  یهلا  ياهتجح  زا  هدنام  یقاب  اهنت  هک  دمآیم  مزال  متح  روط  هب  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  مدع  تروص  رد  ج. دریگ . رارق  روجو  ملظ 
یقاب ینّیعم  نامز  ات  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  ترضح  هک  تفرگ  قّلعت  نیا  رب  یهلا  تحلصم  هجیتن  رد  دوش . هتشک  نانمـشد  فرط  زا  تمایق ،

. دننامب

؟!!  دنک یم  ناهنپ  ار  دوخ  جع »  نامز «  ماما  ردقنآ  ارچ  -1

شسرپ

؟!!  دنک یم  ناهنپ  ار  دوخ  جع »  نامز «  ماما  ردقنآ  ارچ  -1

خساپ

رد نامیا  هک  یناسک  دوش و  یم  رهاظ  ناـشنطاب   ، دـنرادن یفاـک  ناـمیا  هک  یهورگ  ینـالوط . تبیغ  نیا  رثا  رد  ناـحتماو  شیاـمزآ  ج1 -
لیان باوث  زا  یتاجرد  هب  دوش و  یم  مولعم  ناششزرا  تبیغ  هب  نامیا  طئارش و  رب  ربص  جرف  راظتنا  هطـساو  هب  هدرک و  هشیر  ناشلد  قامعا 

عوـضوم هدـش ، لـقن  تاـیاور  رد  ترـضح  نآ  تبیغ  يارب  هک  یتـمکح  دـیاؤف و  زا  یکی  ناراکمتـس ,  اـب  ندرکن  تعیب  - 2 دـنوش .  یم 
، نوچ دـش  یفرعم  لتق  زا  تاجن  عوضوم  اه  تمکح  زا  یکی  لتقزا .  تاـجن  - 3 تسا .  ناراکمتـس  اب  تعیب  هدهاعم و  زا  ندنام  ظوفحم 
-5 تسین . تبیغ  زج  يا  هراچ  دناسرب  لتق  هب  هدروآ و  گنج  هب  ار  وا  ات  دوب  ترضح  نآ  يوجتسج  بیقعت و  رد  تدش  هب  مکاح  هاگتسد 

یگدامآ هکلب ؛ تسین  یفاک  هتـسیاش  ربهر  کی  دوجو  اـهنت  ناـهج  حطـس  رد  هبناـج  همه  بـالقنا  کـی  ققحت  يارب  شریذـپ .  یگداـمآ 
متـس ملظ و  هکنیا  فرـص  اریز  تسا .  هدشن  جع »  » يدهم ترـضح  تموکح  شریذپ  هدامآ  زونه  ایند  هنافـسأتم  تسا و  مزال  زین  یمومع 

یگدامآ نانچ  هاگره  انیقی  تسا و  مدرم  یگداـمآ  بابـسا  زا  یکی   ، ملظ هک  ارچ  دـنک .  روهظ  ماـما  هک  تسین  یفاـک  هتفرگ  ارف  ار  ملاـع 
یگدامآ فلا -)  دنک :  روهظ  ترـضح  نآ  ات   ، تسا مزال  یگدامآ  عون  دنچ  لقادح  دش .  دهاوخ  یمتح  یعطق و  زین  روهظ  دیآ ،  مهارف 

یبالقنا یتبرض  يورین  کی  ثیحزا  یگدامآ  یتعنص ج )  یگنهرف و  یگدامآ  یناور ب ) 

همدص چیه  هک  يروط  هب  دیامن  تظفاحم  مه  نامز  ماما  كرابم  دوجو  زا  دناوت  یم  دوجو  نیا  اب  تسا  رداق  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  مییوگ  یمن  رگم 
؟ دنیامرف یمن  روهظ  نامز  ماما  ارچ  سپ  دننیبن  يا 

شسرپ

هک يروط  هب  دـیامن  تظفاحم  مه  نامز  ماما  كرابم  دوجو  زا  دـناوت  یم  دوجو  نیا  اب  تسا  رداـق  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  مییوگ  یمن  رگم 
؟ دنیامرف یمن  روهظ  نامز  ماما  ارچ  سپ  دننیبن  يا  همدص  چیه 

خساپ
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لوهجم ام  يارب  شنیرفآ  رارـسا  زا  يرایـسب  تایاور  میرک و  نآرق  تایآ  یـضعب  هب  هجوت  اب  هک  موش  رکذـتم  ار  هتکن  کی  دـیاب  ادـتبا  رد 
ملق ناتخرد  مامت  رگا  دـیامرف  یم  لاعتم  دـنوادخ  هچنانچ  تسا . شنیرفآ  زومر  ماـمت  هب  فقاو  هک  تسین  یعدـم  مه  سک  چـیه  تسا و 

ترضح هیآ 27 .) ناـمقل ،  ) ددرگن ماـمت  دـنوادخ  تاـملک  شراـگن  زاـب  ددرگ  بکرم  رگید  ياـیرد  تفه  هفاـضا  هب  اـیرد  بآ  دوـشب و 
کچوک رایـسب  تسا  ناهنپ  ام  زا  وت  تردـق  زا  هچنآ  هراـنک  رد  نکل  منیب  یم  وت  شنیرفآ  زا  هچنآ  تسا  گرزب  هچ  دـیامرف : یم  (ع ) یلع

تبیغ و تلع  هک  دنا  هدرک  حیرصت  (ع ) نیموصعم دوخ  هک  تسا  یهلا  تاملک  زا  یکی  مه  نآ  للع  رِس و  ترضح و  تبیغ  هلأسم  تسا و 
اب تبحاصم  نامز  رد  دشن  مولعم  رضخ  ترضح  ياهراک  تمکح  هچنانچ  ترـضح  روهظ  زا  دعب  رگم  دش  دهاوخن  مولعم  شروهظ  عناوم 
اب لصف 2 .) باب 28 ، یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیآ  رثالا  بختنم  باتک  رد  قداص  ماما  تیاور  نومـضم   ) تقرافم زا  دـعب  رگم  (ع ) یـسوم

اهنآ تفرعم  هرفس  رس  مه  اب  هک  هدرک  هراشا  روهظ  عناوم  تبیغ و  للع  زا  یضعب  هب  هدز و  رانک  ار  هدرپ  یهاگ  ناگرزب  نیا  دوخ  لاح  نیا 
نآ ات  هک  هدش  رکذ  یطیارـش  جع ) ) نامز ماما  روهظ  يارب  يرایـسب  تایاور  رد  هک  مینک  یم  هراشا  اتمدـقم  نکل  میرب . یم  هرهب  هتـسشن و 

ینایفس و مایق  يددعتم -  تایاور  رد  الثم  روهظ  عناوم  زا  دوش  یم  طیارش  نآ  دوبن  هک  دنیامرف  یمن  روهظ  ترـضح  دنوشن  ققحم  طیارش 
سپ دنیامرف  روهظ  ترضح  ات  دنوش  ققحم  دیاب  تسا  هدش  نایب  احورشم  تایاور  رد  هک  رگید  ثداوح  لاجد و  مایق  ینـسح و  دیـس  مایق 

دمحم هدنیآ ، ناهج  . 1 هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دوش . یمن  ققحم  روهظ  دنشابن  لصاح  تامدقم  طیارـش و  نیا  هک  مادام 
تروص هب  دوش  یم  هدافتـسا  ترـضح  روهظ  عناوم  هرابرد  تایاور  زا  هچنآ  یفاص  هللا  تیآ  ناما ، نما و  دـیون  یناشاک 2 . يوسوم  نسح 

رـشق و ره  زا  مدرم  فانـصا  همه  دشک  یم  لوط  ردـق  نآ  ترـضح  تبیغ  ینعی  راشقا ؛ همه  ندیـسر  تموکح  هب  - 1 زا : دنترابع  هصالخ 
(ع) قداص ماما  هچنانچ  دنتسین . تلادع  يارجا  هب  رداق  هک  دوش  مولعم  همه  هب  ددرگ و  مامت  همه  رب  تجح  ات  دنسرب  تیمکاح  هب  يا  هقبط 

یـسک هک  نیا  ات  دننک  ادیپ  تیالو  هک  نیا  رگم  مدرم  زا  یفنـص  چیه  دنامن  هک  نآ  ات  ترـضح ] روهظ   ] رما نیا  دوب  دهاوخن  دـنیامرف  یم 
نبا دمحم  ینامعن ، تبیغ   ) دـنک مایق  تلادـع  قح و  هب  مئاق  ترـضح  سپـس  میدـیزرو  یم  تلادـع  میتفای  یم  تیالو  ام  رگا  هک  دـیوگن 
یم تسا  ناحتما  تبیغ  ندـش  ینالوط  يارب  دـنیامرف  یم  هراـشا  (ع ) رقاـب ماـما  هک  يرگید  تلع  - 2 ش 53 .) باب 14 ، یناـمعن ، میهاربا 

هدافتسا رگید  تایاور  زا  و  ص 13 .) یناشاک ، يوسوم  نسح  دمحم  هدـنیآ ، رد  ناهج  « ) هب نمؤی  بیغلاب و  هعیطی  نم  هللا  ملعیل   » دـنیامرف
مدرم رتشیب  دوش  یم  ینالوط  رایـسب  هک  تبیغ  لصا  نوچ  فلا ) تسا : تاناحتما  نیرتدیدش  زا  تهج  زا 2  تبیغ  هب  ناحتما  هک  دوش  یم 

هچناـنچ دـنام  دـهاوخن  یقاـب  تماـما  هـب  هدـیقع  رب  یـسک  لـماک  تـفرعم  ياراد  صلخم و  صاخــشا  زج  دـنتفا و  یم  بـیر  کـش و  رد 
(. ثیدح 45 باب 8 ، لصف 1 ، یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیآ  رثالا ، بختنم  « ) نامیالل هبلق  هللا  نحتما  نمالا  اهیف  تبثی  ال   » دومرف (ص ) ربماـیپ

تبیغ رـصع  رد  دهاوخب  سک  ره  هک  دومرف  (ع ) قداص ماما  هک  دهد  یم  خر  تبیغ  نامز  رد  هک  ییاه  یتخـس  اه و  يراوگان  مود  تهج 
نیا رد  نایور  هیـس  ات  دـشک  یم  لوط  تبیغ  دـنزب و  رانک  تسد  اب  ار  امرخ  تخرد  ياـهراخ  هک  تسا  یـسک  لـثم  دـشاب  مزتلم  شنید  هب 
نیا هب  مدرم  ینعی  نارظتنم  رد  تیلباـق  ندـش  ادـیپ  - 3 ص 16 .) ج 2 ، قودـص ، خیـش  همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک   ) دـنوش مولعم  کحم 

یتلادع یب  اه و  ینانامسبان  هب  اه  نیمز  همه  رد  ولو  اه  تفرشیپ  تسین  یفاک  تلادع  يارجا  رد  يرشب  نیناوق  هک  دنـسرب  تفرعم  زا  حطس 
مدرم دوش و  یم  هدایپ  لماک  تلادـع  ترـضح  روهظ  وترپ  رد  طقف  هک  دـنمهفب  دـنوش و  یم  رتشیب  زور  هب  زور  هکلب  دـهد  یمن  نایاپ  اـه 

تلادع يارجا  لمحت  تیلباق و  مدرم  هک  (ع ) یلع نامز  دننام  هن  دنشاب  هتشاد  ار  ترضح  طسوت  تلادع  يارجا  يارب  یگدامآ  دادعتـسا و 
ناگمه ات  دسرب  همه  ماک  هب  ملظ  یخلت  دریگ و  ارف  ار  ملاع  همه  يدعت  ملظ و  هک  تسا  ینامز  نیا  و  هلدع » هدشل  لتق   » هک دنتـشادن  ار  وا 

ام دعب  الدع  اطسق و  ضرالا  ألمی  . » دهد یمن  صیخـشت  ار  تلادع  میـسن  دشاب  هدیـشچن  ار  ملظ  یخلت  ناسنا  ات  نوچ  دنوش  تلادع  هنـشت 
ص ج 1 ، قودص ، خیـش  نیدلا ، لامک  « ) دش روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نیا  زا  دعب  دیامن  یم  طسق  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  اروج ؛ املظ و  تئلم 
، نانمـشد دـنزگ  زا  ناج  ظفح  يارب  ناملاظ  اب  ندرک  تعیب  دـننام  هدـش  رکذ  تبیغ  ندـش  ینالوط  يارب  يرگید  للع  تاـیاور  رد  (. 289
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دیس باتفآ ، راسخر  . 1 هنیمز ر.ك : نیا  رد  هدـننک . يرای  رـصان و  ندوبن  ناملاظ ، نارفاـک و  هب  نداد  تلهم  نایعیـش ، یـضعب  دـب  رادرک 
راگزور یناود 5 . یلع  دوعوم ، يدهم  يوسوم 4 . نسح  دمحم  هدنیآ ، رد  ناهج  یفاص 3 . هللا  تیآ  ناما ، نما و  دیون  يرویغ 2 . یبتجم 

هب ترـضح  تبیغ  ندش  ینالوط  هک  نیا  هدش  دیکأت  نآ  رب  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  یتلع  نیرتمهم  نکل  روپ  يدهم  ربکا  یلع  ییاهر ،
هچنانچ دنربخ  اب  نآ  زا  دنتسه  یهلا  رارـسا  مرحم  هک  اهنآ  دنوادخ و  اهنت  هک  تسا  ییاه  تمکح  حلاصم و  ياراد  تسا و  یهلا  تمکح 

زا يرـس  هلأسم  نیا  انامه  لضف  رـسپ  يا  دیامرف  یم  دـننک  یم  لاؤس  دروم  نیا  رد  یتقو  یمـشاه  لضف  نب  هللادـبع  باوج  رد  قداص  ماما 
تحلـصم تمکح و  قباـطم  ار  وا  لاـعفا  همه  مینادـب  میکح  ار  دـنوادخ  اـم  یتـقو  تسا و  یهلا  ياـه  بیغ  زا  یبـیغ  تسا و  یهلا  رارـسا 

ص ج 2 ، يربط ، جاجتحالا  زا  لقن  ص 54  يرویغ ، یبتجم  دیس  باتفآ ، راسخر   ) دشابن نشور  ام  يارب  اهنآ  تلع  هچرگ  تسناد  میهاوخ 
مهم هچنآ  تسا و  یتمکح  تحلصم و  نآ  زا  مینادب  دیاب  دشابن  مولعم  ام  يارب  ترـضح  تبیغ  ندش  ینالوط  رـس  تلع و  ولو  سپ  (. 303
لمع دینک . اعد  رایسب  نم  جرف  يارب  دومرف  هک  ترضح  دوخ  هدومرف  هب  مینک و  لمع  ترضح  یعقاو  رظتنم  کی  فیاظو  هب  هک  نیا  تسا 

«. جرفلا کیلول  لجع  مهللا  . » ددرگ رونم  شلامج  هب  نامنامشچ  هک  هللاءاشنا  مینک .

رازه کی  زا  شیب  نونکا  مه  تسا  هدـش  ناهنپ  بئاغ و  اهرظن  زا  لاس 260  هب  مالسلا » هیلع  » يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  يدهم  ترـضح  مینادیم 
؟ تسیچ ینالوط  تبیغ  نیا  هفسلف  مینادب  میهاوخیم  دربیم  رس  هب  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسا  لاس 

شسرپ

زا شیب  نونکا  مه  تسا  هدـش  ناهنپ  بئاغ و  اـهرظن  زا  لاس 260  هب  مالسلا » هیلع  » يرکـسعلا نسحلا  نب  تجح  يدهم  ترـضح  مینادیم 
؟ تسیچ ینالوط  تبیغ  نیا  هفسلف  مینادب  میهاوخیم  دربیم  رس  هب  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسا  لاس  رازه  کی 

خساپ

ای دـنکیم و  یگدـنز  ناهج  نیا  زج  يرگید  ناهج  رد  وا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ام ، ناگدـید  زا  ماما  تبیغ  هک  دومن  هّجوت  دـیاب  تسخن 
نایم رد  وا  هک  تسا  نیا  مالسلا » هیلع  » ماما تبیغ  ینعم  هکلب  تسا  هدیدرگ  لیدبت  رتا »  » جاوما دننام  یئادیپان  دوجو  هب  وا  ینامسج  دوجو 

ینالوط وا  تبیغ  ارچ  اـّما  تسا . رادروخرب  یعیبط ، یگدـنز  کـی  زا  دنـسانشیمن و  یلو  دـننیبیم  ار  يو  مدرم  دـنکیم و  یگدـنز  مدرم 
ریاس ناربمایپ و  هماـنرب  اـب  مالـسلا » هیلع  » يدهمترـضح هماـنرب  تفگ : دـیاب  شـسرپ  نیا  ربارب  رد  تسیچ  دـتمم  تبیغ  نیا  هفـسلف  تسا ؟

هن مه  نآ  يرازگ  نوناق  هن  تسا  یئارجا  ینعم  مامت  هب  يهمانرب  کی  يو ، هماـنرب  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ، یّلک  تواـفت  کـی  ناـیاوشیپ 
دـنک و هدایپ  ناهج  رد  ار  مالـسا  تامیلعت  لوصا  مامت  دراد  تیرومأم  وا  هک  ینعم  نیا  هب  ناـهج ، ماـمت  رد  هکلب  ناـهج  زا  تمق  کـی  رد 
زا یئاهتمـسق  زین  ناماما  ناربمایپ و  هک  تسا  تسرد  دهد . شرتسگ  طسب و  رـشب ، دارفا  همه  نایم  رد  ار  تقیقح  قح و  تلادع و  لوصا 

، تفرگن دوخ  هب  یمومع  یناهج و  هبنج  عوضوم  نیا  ناهج  مدرم  زا  يرایسب  رد  یگدامآ  ندوبن  رثا  رب  یلو  دناهدرک ، ءارجا  ار  همانرب  نیا 
همانرب نینچ  کی  ندش  همانرب  نینچ  کی  ندش  هدایپ  هک  تسا  نشور  دنام . فّقوتم  یناسنا ، ياههعماج  زا  ینیعم  عاعش  رد  ذوفن  زا  سپ  و 

طئارـش و دـبای  شرتـسگ  ناـهج  مدرم  همه  ناـیم  رد  تقیقح ، قـح و  يرگداد و  تلادـع و  لوـصا  نآ ، هلیـسو  هب  هـک  یناـهج ، یبـالقنا 
نکمم عامتجا  هبناج  همه  لماکت  نامز و  رورم  اب  زج  تاـناکما  طئارـش و  نیا  دوشیم و  هراـشا  اـهنآ  هب  ریز  رد  هک  دراد  مزـال  یتامّدـقم 

مدرم رد  ات  دـندرگ و  هداـمآ  هنـشت و  لوصا ، نیا  يارجا  يارب  ناـهج  مدرم  دـیاب  تسخن  هجرد  رد  یحور  یگداـمآ  . 1 هلمج : زا  تـسین ،
يداصتقا یگدنز  ماظن  رد  اهنت  هن  اضاقت  هضرع و  نوناق  دوب  دـهاوخن  رثؤم  يونعم  يدام و  همانرب  عون  ره  هضرع »  » دـشابن یئاضاقت  ناهج 
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هـضرع رد  ماـظن  نیا  نیع  هکلب  دوـب ، دـهاوخ  رثا  مک  ـالاک  نآ  هضرع  دـشابن  یئـالاک  هب  تبـسن  مدرم  زا  یئاـضاقت  اـت  تسا و  اـمرفمکح 
، روما عون  نیا  يارب  مدرم ، لد  قامعا  رد  ات  دـشابیم و  امرفمکح  زین  یبالقنا  یـسایس و  ياهبتکم  یقـالخا و  لوصا  يونعم و  ياـههمانرب 

يّدام نیناوق  تسکش  نامز و  تشذگ  هتبلا  تفر . دهاوخن  شیپ  زا  يراک  هدش و  وربور  تسکش  اب  نآ  هضرع  دشابن  یتساوخرد  اضاقت و 
نیا هب  ار  نانآ  درک و  دـهاوخ  هتـسخ  ار  ناهج  مدرم  گنج  هاگترپ  بل  رب  تیرـشب  ندـش  هدیـشک  و  یناهج ، ياهتـسب  نب  ندـمآ  دـیدپ  و 

لح ار  یگدنز  تالکـشم  دنناوتیمن  اهنت  هن  یللملانیب  حالطـصا  هب  ياهنامزاس  يّدام و  نیناوق  لوصا  هک  تخاس  دهاوخ  فقاو  تقیقح 
هدمآ ایهم و  نیداینب  بالقنا  کی  شریذپ  يارب  ار  ایند  مدرم  سای ، یگتـسخ و  نیمه  هکلب  دنزاس ، امرفمکح  ناهج  رد  ار  تلادع  دننک و 

يداـم و تاـماظن  ماـمت  هک  دـنک  تباـث  یگدـنز  خـلت  ياـههبرجت  اـت  دراد ، ناـمز  تشذـگ  هب  زاـین  عوضوم  نیا  هک  مینادیم  دزاـسیم و 
سای و رثا  رب  ماجنارس ، دنشابیم و  ناوتان  زجاع و  شمارآ  ّتنیما و  يرارقرب  قح و  قاقحا  تلادع و  لوصا  يارجا  رد  يرـشب  ياهنامزاس 

درم کی  هلیـسو  یناهج  بالقنا  کی  هضرع  يارب  هنیمز  دـیآ و  دـیدپ  یهلا  نامرآ  نانچ  ققحت  يارب  یتیگ  مدرم  رد  اـضاقت  نیا  يدـیمون 
تموکح کی  نتخاس  رارقرب  يارب  رگید  يوس  زا  یناسنا  ياـهگنهرف  مولع و  لـماکت  . 2 (. 12) ددرگ دعاسم  رظن  ره  زا  ینامـسآ  یهلا و 

نودـب زین  نآ  هک  دراد  دوجو  یمدرم  یعامتجا و  ياـهگنهرف  اهـشناد و  مولع و  تفرـشیپ  هب  یناوارف  زاـین  داد ، لدـع و  ساـسارب  یناـهج ،
نوناـق داد و  لدـع و  ناـهج ، رـسارس  رد  هـک  یناـهج  تموـکح  يرارقرب  ددرگیمن . رّـسیم  نـکمم و  ناـمز ، تشذـگ  يرکف و  تفرـشیپ 

هیلک رد  هتفرشیپ  گنهرف  کی  دوجو  نودب  دندرگ  دنمهرهب  مالـسا  یعامتجا  يدرف و  يایازم  هیلک  زا  ناهج ، مدرم  همه  و  دنک ، تموکح 
نامز تشذـگ  هب  جایتحا  زین  نیا  دـشوپیمن ، دوخ  هب  لمع  هماج  لماک ، گـنهرف  کـی  نودـب  زگره  تسین و  ریذـپناکما  يرـشب ، نوئش 

نآ وترپ  رد  ات  دراد  یعمج  طاـبترا  لـماک  لـئاسو  دوجو  هب  زاـین  یتموکح  نینچ  وس ، رگید  زا  یمومع  طاـبترا  لـئاسو  لـماکت  . 3 دراد .
لماکت نودـب  عوضوم  نیا  دـنک  مالعا  ناهج  مدرم  هب  یهاـتوک  تّدـم  رد  فلتخم  قرط  زا  ار  یناـسنا  لوصا  ماـکحا و  تاررقم و  دـناوتب 

نانچ يزیریپ  یفده و  نینچ  دربشیپ  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  یناسنا  يورین  شرورپ  . 4 دریگیمن . ماجنا  زین  نامز  تشذگ  یناسنا و  عیانص 
و یشترا ، نینچ  لیکشت  دهدیم و  لیکـشت  ار  یناهج  بالقنا  شترا  عقاو  رد  هک  دراد  زاین  یناسنا  هدنزاس  لاّعف و  يورین  کی  هب  یبالقنا 
رد رگا  دراد . ناـمز  تشذـگ  هب  زاـین  دـنرذگب  زیچ  همه  زا  تقیقح  فدـه و  هار  رد  هک  يراکادـف  زاـبناج و  دارفا  نینچ  ندـمآ  دوجو  هب 

نیمه هب  رظان  تسا  نکمم  تسا  مدرم  شیامزآ  ناحتما و  نامه  نامز ، ماما  تبیغ  ندـش  ینالوط  هفـسلف  هک  میناوخیم  تایاور  زا  یخرب 
نآ زا  دوصقم  هکلب  تسا ، یناهنپ  روما  فشک  یلومعم و  ياهنومزآ  ینعم  هب  هن  مالـسا  قطنم  رد  شیاـمزآ  ناـحتما و  اریز  دـشاب  تمـسق 

دراد نیا  هب  زاـین  ( 14) هناگراهچ تاـهج  نیا  عوجم  (. 13) دشابیم دارفا  رد  یگدیزرو  رثکادـح  ندروآ  دـیدپ  كاپ و  تایحور  شرورپ 
یناهچ تموکح  ضریذپ  يارب  يرکف  یحور و  یگدامآ  و  دورب ، شیپ  تاهج  زا  يرایـسب  زا  ناهج  درذـگی و  ياهظحالم  لباق  نامز  هک 

هیلع » يدهم ترضح  هلیسو  یناهج  حطـس  رد  یـصاخ  تاناکما  لئاسو و  اب  همانرب  نیا  هاگنآ  دیآ . دیدپ  مدرم  رد  تلادع  قح و  ساسا  رب 
حیحص بلاطم  نیا  همه  هک  تسا  نیا  دوشیم  هتفگ  اجنیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  ماما . ینالوط  تبیغ  هفـسلف  تسا  نیا  ددرگ ... هدایپ  مالـسلا »
تـسا نکمم  وا  يارب  هک  یتروص  رد  دننکیم  یگدنز  سانـشان  روط  هب  دوشیمن و  هتخانـش  مدرم  نایم  رد  ماما  ارچ  لاح  نیا  اب  اّما  تسا 

: تفگ دیاب  لاؤس  نیا  هرابرد  دسر ؟ ارف  وا  یناهج  بالقنا  هرابرد  یهلا  نامرف  هک  يزور  ات  دربب  رـس  هب  مدرم  نایم  رد  هتخانـش  روط  هب  هک 
، تسا رادروخرب  ینالوط  رمع  کی  زا  وا  دراد  هک  یتوافت  اهنت  دـنکیم  یگدـنز  یناسنا ، يداع  ننـس  قبط  رگید ، ياهناسنا  نوچمه  ماـما 

ظوفحم نوصم و  تسین  مک  اهنآ  ياههرامـش  دادعت و  ینامز  رـصع و  ره  رد  هک  ینمیرها  ياهورین  دـنزگ  زا  زگره  دـشیم  هتخانـش  رگا 
هدرک تباث  ینـشور  هب  هتـشذگ  نایاوشیپ  ناماما و  مامت  هرابرد  ار  بلطم  نیا  خـیرات  هکنانچ  تفریم ، نیب  زا  ناـنآ  تسد  هب  دـنامیمن و 

ماما و درکیم  بورغ  هاوخدـب  نانمیرها  هلیـسو  هب  ناینیـشیپ  زا  یماما  رمع  باتفآ  رگا  هک  تسا  نیا  تسه  اج  نیا  هک  یتوافت  اهنت  تسا ،
تجح نیرخآ  وا  تسین ، نینچ  مالـسلا » هیلع  » يدهم ترـضح  هرابرد  عوضوم  نیا  هک  یتروص  رد  تفرگیم  ار  وا  ياج  يرگید  ياوشیپ 

روط هب  وا  ارچ  هکنیا  دوب و  مالـسلا » هیلع  » ماـما تبیغ  هفـسلف  هراـبرد  میتـفگ  هچنآ  هتبلا  ددرگ . ارجا  وا  تسد  هب  هماـنرب  دـیاب  تسا و  ادـخ 
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دوجو زا  یناسنا  هعماج  نونکا  مه  دراد و  مدرم  يارب  یعفانم  هچ  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  ماما  دوجو  هکنیا  اما  دننکیم و  یگدـنز  هتخانـشان 
دوجو اب  تسا . نوریب  الاب  لاؤس  عوشوم  زا  دومن و  ثحب  نآ  هرابرد  هناگادـج  دـیاب  هک  تسیرگید  عوضوم  دوخ  دربیم  يدوس  هچ  ماـما 

( یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  موحرم  ) سانـش هدیقع  یمالک  ياهتیـصخش  زا  یخرب  . 1 تسا : مزـال  رگید  هتکن  ود  هب  هجوت  دـش  هتفگ  هچنآ 
هدافتـسا نخـس  نیا  زا  هک  انم » همدـعو  رخآ  فطل  هفرـصت  فطل و  هدوحو  : » دـناهدرک ریبعت  هنوگ  نیا  مالـسلا » هیلع  » ناـمز ماـما  باـب  رد 

ار تبیغ  یـساسا  لماوع  زا  یکی  ساسا  نیا  رب  تسا . ام  دوخ  ندوبن ) هدـمآ  ) رثا رد  یمارگ  نآ  روضح  ضیف  زا  ام  تّیمورحم  هک  دوشیم 
رد هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا  هدـش  دراد  نامز  ماما  تبیغ  هراـبرد  هک  ثیداـحا  ییهراـپ  زا  . 2 درک . وجتـسج  دوخ ، اـب  هطبار  رد  ناوتیم 

(12 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  دش « . دهاوخن  فشک  زار  نیا  ترضح  نآ  روهظ  ات  هک  تسا  هتفهن  يرارـسا  ای  يرـس  ترـضح  نآ  تبیغ 
روج ار  يرشب  عامتجا  رـسارس  هک  تسا  نیا  دنراد  قاّفتا  نآ  رب  یگمه  یمالـسا  ثیداحا  رد  هک  نامز  ماما  مایق  نشور  ياههناشن  زا  یکی 

ملظ و راشف  تقیقح  رد  دزاسیم و  هریت  ار  یناسنا  هعماج  یگدنز  يدـیمون  سای و  ياهربا  دریگیم و  ارف  يرگدادـیب ، يدـعت و  متـس و  و 
اناوت و تسد  هب  يداـینب  قیمع و  یبـالقنا  رگید ، بـالقنا  شریذـپ  يارب  ار  ناـسنا  هک  دـنکیم  ینیگنـس  ناـنآ  شود  رب  ناـنچ  نآ  يدـعت 

روظنم نیمه  يارب  دریگیم  ماجنا  يو  ءایلوا  ناربماـیپ و  هراـبرد  هک  یهلا  ياـهنومزآ  ماـمت  ( 13 دزاسیم . هدامآ  یهلا  درم  کـی  دـنمورین 
هروس » نهمتاف تاملک  هب  هبر  میهاربا  یلکتب  اذا  و  : » دـیامرفیم هکنانچ  دومزآ  ینیگنـس  فئاـظو  فیلاـکت و  اـب  ار  میهاربا  ادـخ  رگا  تسا 

هب تماقتـسا  تبالـص و  رد  ات  دریگ  رارق  ثداوح  ناروک  رد  يردق  هب  یهلا  درم  دار  نیا  ات  تسا  هدوب  فده  نیمه  يارب  هیآ 124 » هرقب ،
لماکت . 2 یحور ؛ لماکت  . 1 دومن : هصالخ  ریز  روما  رد  ناوتیم  ار  هناگراهچ  تاـهج  نیا  عوجم  ( 14 دیآرد . هدـید  بآ  دالوف  تروص 

. راکادف زابناج و  ّتیعمج  کی  زا  یناهج  بالقنا  شترا  کی  لیکشت  . 4 یعمج ؛ طابترا  لئاسو  لماکت  . 3 یگنهرف ؛

؟ تسیچ (ع ) يدهم ماما  تبیغ  ياهتمکح  للع و 

شسرپ

؟ تسیچ (ع ) يدهم ماما  تبیغ  ياهتمکح  للع و 

خساپ

هلأسم هک  نیا  هب  هجوت  اـب  یهلا  گرزب  زار  . 1 میزادرپیم : هدرـشف  هنوگ  هب  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدـش  هراشا  ییاه  تمکح  هب  تایاور  رد 
هدیـشوپ نانچ  مه  نآ  تلع  تهج  نیدب  دـشابیم ، ندوب  روتـسم  ندـنام و  هدیـشوپ  بیغ  يانعم  تسا و  یبیغ  هلأسم  (ع ) نامز ماما  تبیغ 

ماما تبیغ  تلع  ناراوگرزب ، نآ  نخس  ساسا  رب  تسا و  هدومرف  تمارک  دوخ  ياهتجح  وایلوا  هب  ار  ملع  نیا  دنوادخ  هتبلا  دنام . دهاوخ 
ياهتمکح زا  یخرب  هب  یلو  دـناهدرکن  شاف  ار  زار  نیا  مه  نونکات  دناهتـشادن و  ار  نآ  زا  نتـشادرب  هدرپ  هزاجا  اما  دنتـسنادیم  ار  نامز 

ادج زا  سپ  رگم  دشن  نشور  رـضخ  ترـضح  ياهراک  دـناهدرک و  رـضخ  ترـضح  ياهراک  هب  هیبشت  ار  نآ  تمکح  هک  دـناهتخادرپ  نآ 
: دومرفیم هک  مدینـش  (ع ) قداص رفعج  ماما  زا  دیوگ  هک  دنکیم  لقن  یمـشاه  لضف  نب  هَّللادبع  زا  قودص  خیـش  رـضخ . یـسوم و  ندش 

تیادف متـشاد  هضرع  دیوگ  دش  دهاوخ  دـیدرت  کش و  راچد  یـصلاخان  ره  هک  دـهد  خر  دـیابیم  هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب 
نآ تمکح  مدرک  ضرع  دـیوگ  دـناهدادن . ار  نآ  ندرک  راکـشآ  هزاـجا  اـم  هب  هک  یتهج  هب  دومرف : ماـما  دـش ؟ دـهاوخ  نینچ  ارچ  مدرگ 

رگم دوشیمن  نشور  تمکح  هجو  دومرف : سپس  تسا  هدوب  نیـشیپ  ياهتجح  ياهتبیغ  رد  هک  یتمکح  نامه  هب  دومرف : ماما  تسیچ ؟
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ماما سپس  ود . نآ  ییادج  زا  سپ  رگم  دیدرگن  نشور  یـسوم  يارب  رـضخ  ياهراک  تمکح  هجو  هک  هنوگ  نامه  ماما  نآ  روهظ  زا  سپ 
تسا یبیغ  یهلا و  رارسا  زا  تسا  يرـس  زار و  تسا و  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  يرما  نیا  لضف  دنزرف  يا  دومرف : لضف  نب  هَّللادبع  هب 

هچ رگ  تسا  تمکح  يور  زا  وا  ياهراک  مامت  هک  درک  میهاوخ  قیدصت  تسا  میکح  دنوادخ  هک  میتسناد  هاگ  ره  دـنوادخ  ياهبیغ  زا 
تصش تسیود و  لاس  ات  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  تثعب  زا  سپ  ماما  تلزنم  گرتس و  ماقم  نتخانش  . 2 { 1 .} دشابن نشور  ام  يارب  نآ  لیلد 

نیا زا  یخرب  هب  اما  هدرواین  ار  اهنآ  همه  هچ  رگا  خیرات  دندرک و  یناوارف  ياهیتمرح  یب  هتخانشان  ياهرهوگ  نیا  هب  تبسن  مدرم  يرجه ،
یخرب هب  یخیرات  ياـهباتک  رد  زین  نآرق و  تسا  نشور  هک  هلآو  هیلعو  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  هب  تبـسن  اـما  تسا  هدرک  هراـشا  دراوم 

دوخ نارای  زا  هنیدم  رد  یتح  دیدرگ و  لمحتم  ییاهجنر  هچ  غیلبت  هار  رد  ترضح  نآ  هک  هدرک  هراشا  تمحر  ربمایپ  هب  مدرم  ياهتناها 
رب ینبم  وا  ناـمرف  هب  ندرکن  لـمع  یکی  درک  رثأـتم  نارگن و  رایـسب  ار  هلآو  هـیلعو  هللا  یلـصربمایپ  زیچ  ود  رخآ  رد  دربیم و  جـنر  رایـسب 

ار هثراح  نب  دیز  تداهش  لحم  هب  نتفر  هنیدم و  ندرک  یلاخ  روتسد  هک  ناناملـسم -  هن  تفر و  هماسا  هن  هک  دوب  هماسا  رکـشل  اب  تکرح 
، مود هلأسم  دندناشوپن و  لمع  هماج  ادخ  ربمایپ  تساوخ  هب  ناناملسم  زا  کی  چیه  ترضح  نآ  ياهشرافـس  مغریلع  دنتفر و  دنتـشاد - 

هلآو هیلعو  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دوب  یناـمز  مه  نآ  دـندروآ  دوجوب  ادـخ  لوسر  رـضحم  رد  رمع  نیـسپاو  تاـظحل  رد  هک  دوبیعازن 
زا ار  هدازآ  ناملـسم و  ره  لد  هک  دوـب  یعازن  نیا  يرآ  دـیوشن  هارمگ  نـم  زا  سپ  هـک  مسیوـنب  يزیچ  اـت  دـیروایب  یتاود  مـلق و  دوـمرف :

ماـمت هب  هک  نـیا  رتمـهم  هـمه  زا  دـینک و  هـعجارم  و 76  هحفـص 75  دـلج 5  ملـسم  حیحـص  هب  دـیناوتیم  هک  دروآیم  دردـب  شندـینش 
دنتشاد اور  وا  نادناخ  هب  ار  اهتناها  نیرشتیب  هدیشک و  نالطب  طخ  شمرکم  تیب  لها  هب  تبـسن  هلآو  هیلعو  هللا  یلـصربمایپ  ياهشرافس 
ناوارف دـش  ادـخ  لوسر  زا  سپ  ادـخ  ياهتجح  هب  تبـسن  هک  ییاهیتمرحیب  اهتناها و  اماو  دراد  ینـالوط  تقو  هب  زاـین  نآ  حرـش  هک 

هک مالـسلامهیلعموصعم  ناماما  ریاس  نینچمه  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  تداهـش  ارهز و  همطاف  تداهـش  هلمج  زا  تسا 
نتشاد هگن  رود  نیمه  دراد و  هگن  رود  مدرم  دید  زا  ار  دوخ  تجح  یمولعمان  تدم  يارب  یلاعت  يادخ  هک  دش  ببس  اهیتمرح  یب  نیمه 
موصعم ماما  تلزنم  ردق و  هب  شیپ  زا  شیب  مدرم  تیاهن  رد  هک  هدوب  دوخ  هریخذ  نیرخآ  ظفح  تهج  هب  مدرم و  هیبنت  يارب  يرطخ  گنز 

ادج اهنآ  زا  ار  ام  دنـشاب  هتـشاد  تهارک  یمدرم  دزن  رد  ار  ام  روضح  دنوادخ  رگا  دومرف : رفعج  وبا  ماما  دـیوگ : يرابتا  ناورم  دـنربب . یپ 
نینچ هب  تسد  هک  تسا  دـیعب  رایـسب  دـنراد  شیوـخ  ماـما  زا  مدرم  هک  یتخانـش  اـب  رـضاح  لاـح  رد  هـک  دوـش  هـتفگ  رگا  { 2 .} دزاسیم
هلأسم نیا  رب  زین  تایاور  درادن و  يدعب  چیه  تسا و  نکمم  ینارود  ره  رد  لیاسم  هنوگ  نیا  رارکت  هک  میهدیم  خساپ  دننزب . ییاهتناها 

فـسوی اب  دندوب  ربمایپ  ناگداون  زا  هک  نیا  اب  فسوی  ناردارب  دومرف : یفریـص  ریدس  هب  (ع ) قداص ماما  هچ  نانچ  دنراد  تلالد  حوضو  هب 
اب تما  نیا  هک  يراد  يراـظتنا  هچ  لاـح  دوب  ناـشردارب  وا  دـندوب و  شناردارب  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  دـنتخورف  ار  وا  ینعی  دـندرک  تراـجت 
رد هک  ییاـهتمکح  رگید  زا  نارگمتـس و  روج  ملظ و  رطاـخ  هب  . 3 { 3 .} دـشاب هدوب  رهاظ  وا  هک  یتروص  رد  دـننکن  نینچ  ادـخ  تجح 
هک تسا  ناهانگ  نیمه  دـنهدیم و  ماجنا  هعماـج  رد  مدرم  رتشیب  رد  هک  تسا  یناـهانگ  روج و  ملظ و  اـنامه  هدـش  هراـشا  نادـب  تاـیاور 
زا ياهظحل  نیمز  هک  دـینادب  دومرف : رمع  نب  لضفم  هب  (ع ) قداص ماما  دراد  هگن  بیغ  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  تجح  دـنوادخ  هدـش  ثعاب 

مورحم تجح  نیا  نتـشاد  زا  دـننکیم  هک  یناهانگ  روج و  ملظ و  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  هدـنیآ  رد  اما  دـنامیمن  یلاخ  ادـخ  تجح 
یتـمعن نینچ  زا  ار  دوـخ  دـنرادیم  اور  رگیدـکی  رب  هک  یملظ  رطاـخ  هب  مدرم  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تـیاور  نـیا  زا  و  { 4 ،} درک دهاوخ 

ار يرایسب  ياههار  نانم  دنوادخ  یهلا  ناحتما  . 4 دزاسنمهارف . ار  شیوخ  تجح  روهظ  جرف و  بابسا  دنوادخ  هجیتن  رد  هک  هدرک  مورحم 
، یلام تابجاو  عیرشت  لاوما و  دوبمک  سرت و  یگنسرگ و  هب  شیامزآ  یگدنز  گرم و  ندیرفآ  ًالثم  تسا  هداد  رارق  رـشب  شیامزآ  يارب 
، دب بوخ و  ات  تسا  هدمآ  ناناملسم  صخألاب  اهناسنا و  ندومزآ  يارب  هک  یهلا  ياهـشیامزآ  زا  يرایـسب  ادخ و  هار  رد  داهج  هب  روتـسد 
هک هتفرگ  رارق  تسخن  فیدر  رد  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  اتـسار  نیا  رد  و  دنوش . ادـج  رگیدـکی  زا  نمؤم  ریغ  نمؤم و  صلاخان  صلاخ و 

و بویا و ... میهاربا و  ترضح  دننامه  دناهدمآ  نوریب  تخس  هاگرذگ  نیا  زا  زارفرس  زوریپ و  هک  هدومزآ  یتخس  ياهشیامزآ  اب  ار  اهنآ 
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يرتتخـس ياهشیامزآ  زا  دـشاب  رتدایز  ادـخ  هب  شنامیا  هک  ره  هژیوب  دـشابیم و  الاب  ناـشنامیا  هجرد  هک  یناـنمؤم  نآ  مود  هلحرم  رد 
رد هک  تسا  یتخـس  گرزب و  ياهشیامزآ  نامه  زا  یکی  (ع ) نامز ماما  تبیغ  نارود  رد  هعیـش  ناحتما  هلأـسم  دوب و  دـهاوخ  رادروخرب 
وا يوس  هب  ار  دوخ  ياهندرگ  هک  ار  هچ  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : هرابنیا  رد  (ع ) قداـص ماـما  تسا  هدـش  هراـشا  نادـب  تیاور  اـههد 

هدیـسرپ هکیفعج  رباج  خساپ  رد  (ع ) رقاب ماما  زین  و  { 5 .} دیوش ادج  مه  زاو  دریگب  رارق  شیامزآ  دروم  هک  نیا  ات  دوب  دهاوخن  دیدیـشک 
دیوش و هیفصت  دیوش  هیفصت  سپ  دیوش  هیفصت  هک  نآ  ات  دوب  دهاوخن  ام  جرف  تاهیه  تاهیه  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  امش  جرف  تقو  هچ  دوب 

هدش لقن  نینموملاریما  زا  يرگید  تیاور  رد  و  { 6 .} دنوش ادج  مه  زا  دب  بوخ و  هک  نآ  ات  دومرف : دومن و  رارکت  ار  هلمج  نیا  هبترم  هس 
زا ار  يدرم  دنوادخ  { 7 {؛» ۀلالـضلا لهأل  ًازییمت  مهنع  نبیغیل  انئامدـب و  بلطی  نامزلا  رخآ  یف  يدـلو  نم  ًالجر  هَّللا  نثعبیل  و  : » دومرف هک 

تلالـض و لـها  اـت  تشاد  دـهاوخ  یتـبیغ  شروهظ  زا  شیب  صخـش  نیا  دزیگنایمرب و  اـم  یهاوـخنوخ  يارب  ناـمزلارخآ  رد  منادـنزرف 
تموکح لیکشت  هب  رومأم  يو  تسا و  هَّللاۀفیلخ  (ع ) يدهم ماما  هک  ییاج  نآ  زا  دشابن  یـسک  هطلـس  رد  ات  . 5 دنوش . صخشم  ناهارمگ 

ایهم وا  يارب  اههمانرب  مامت  هک  دـشاب  زور  نآ  رظتنم  دـیاب  تسا و  هدـش  ردـقم  ترـضح  نآ  يارب  تبیغ  هلأسم  يور  نیا  زا  تسا . یناـهج 
هطلـس ذوفن و  تحت  دیاب  ای  دشاب  هدیـسرن  نآ  تقو  زونه  هک  یلاح  رد  دوش  رهاظ  هک  یتروص  رد  دشاب و  هدـیدرگ  فرطرب  عناوم  هدـش و 

هب موکحم  تموکح  مالعا  نآ  تقو  ندیـسرن  ارف  نوچ  دـنک و  یناهج  تموکح  مالعا  دوعوم  تقو  زا  شیپ  رد  دـیاب  اـی  دـشاب و  نارگید 
ياهلاچهایـس رد  اـی  هتـشک و  اـی  تیاـهن  رد  هک  دریگ  رارق  ناراـبج  هطلـس  ذوفن و  تحت  یمولعماـن  تدـم  يارب  دـیاب  سپ  تسا  تسکش 

رد یمولعماـن  تدـم  يارب  وا  هک  تسا  هدـش  ریدـقت  نینچ  تسین ، وا  زا  سپ  يرگید  تجح  هک  نیا  زا  و  دریگ . رارق  توغاـط  ياهنادـنز 
امأ : » دومرف اـصیقع  دیعـسوبا  هب  (ع ) یبـتجم نسح  ماـما  دوـب  دـهاوخ  ضرغ  ضقن  نیقی  هب  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـنامب و  تبیغ  هدرپ  سپ 

یفخی لجوزع  هَّللا  ناف  هفلخ  میرم  نب  یـسیع  هَّللاحور  یلـصی  يذلا  مئاقلا  ّالإ  هنامز  ۀیغاطل  ۀـعیب  هقنع  یف  عقی  ّالإ و  دـحأ  انّمام  هنأ  متملع 
توغاط هب  التبم  دوخ  نامز  رد  ام  زا  کـی  ره  هک  دـینادیمن  اـیآ  { 8 {؛» جرخ اذا  ۀعیب  هقنع  یف  دـحأل  نوکی  الئل  هصخـش  بیغی  هتدالو و 

یفخم ار  وا  تدالو  دنوادخ  سپ  دراذـگیم  زامن  شرـس  تشپ  رد  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  هک  یمئاق  نآ  رگم  دـشابیم  شیوخ  نامز 
ندش هتـشک  زا  میب  . 6 دـشابن . یتعیب  شاهدـهع  رب  یتوغاط  مکاـح  چـیه  زا  روهظ  ماـگنه  هب  اـت  دـنادرگیم  بیاـغ  ار  وا  صخـش  هدرک و 

دناهدومرف نیموصعم  تایاور ، زا  یخرب  ساسا  رب  تسا  ندش  هتشک  زا  سرت  هلأسم  تسا  هدش  هراشا  نادب  تایاور  رد  هک  يدروم  نیمشش 
ار لاؤس  نیمه  هرارز  هچنانچ  ندش  هتشک  زا  میب  : دندومرف هچ ؟ يارب  دش  هتفگ  دشابیم  شروهظ  زا  شیپ  یتبیغ  (ع ) يدهم ماما  يارب  هک 
زا تردـق  نابحاص  نارابج و  هک  ارچ  راکنا  لـباق  ریغ  تسا  یتیعقاو  هلأـسم  نیا  و  { 9 .} دومرف وا  هب  ار  خـساپ  نیمه  ماما  تشاد و  ماـما  زا 

رتهنـشت ترـضح  نوخ  هب  هکلب  هدرکن  یقرف  هک  طیارـش  نونکا  مه  هدوـب و  سدـقمدوجو  نیا  نتـشک  يریگتـسد و  یپ  رد  تسخن  ناـمه 
رد رگا  ای  دشاب و  نوصم  ندش  هتـشک  رطخ  زا  ات  دنامب  بیاغ  نانچ  مه  نامز  ماما  دیابیم  ای  شروهظ  تقو  ندیـسرن  ارف  اب  سپ  دـناهدش .

هیکت هلأسم  نیمه  رب  یلباک  دلاخ  هب  رقاب  ماما  دش . دهاوخ  هتـشک  نیقی  هب  دنک  دمآ  تفر و  مدرم  نیب  رد  ناماما  ریاس  دـننامه  دوب و  رهاظ 
هیعاد ای  هک  همطاف  نادـنزرف  نیب  رد  هک  ارچ  دنتـشاذگن  قرف  یتیانج  نینچ  هب  مادـقا  رد  ار  اهنآ  ریغ  همطاف و  نادـنزرف  نیب  ناـشیا  هدرک و 

رگا دـلاخوبا  يا  دومرف : ماما  دوب . دـنهاوخ  يراک  نینچ  هب  رـضاح  هدروخ  ار  گرزب  ياهتردـق  بیرف  نامیا  فعـض  رطاخب  ای  يربهر و 
راحب [. 2 . ] ص 481 ج 2 ، نیدلالامک ، [. 1 { ] 10 .} دوب دـنهاوخ  صیرح  شندـش  هعطق  هعطق  نتـشک و  رب  دنـسانشب  ار  وا  همطاف  نادـنزرف 

خیش هبیغ  [. 6 . ] ص 60 تیرشب ، دادماب  [. 5 . ] ص 141 ینامعن ، هبیغ ، [. 4 . ] هحفص 336 دلج 1 ، یفاک ، [. 3 . ] هحفص 90 دلج 52 ، راونالا ،
ص 202. یسوط ، خیش  هبیغ  [. 10 . ] ص 176 ینامعن ، هبیغ  [. 9 . ] ص 401 يدهلا ، مالعا  [. 8 . ] ص 140 ینامعن ، هبیغ  [. 7 . ] ،ص 26 یسوط

؟ دنکیمن روهظ  ارچ  دراد ، يدایز  ناتسود  هک  لاح  دینک ، نایب  ار  جع )  ) ترضح تبیغ  لیلد 

شسرپ
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شسرپ

؟ دنکیمن روهظ  ارچ  دراد ، يدایز  ناتسود  هک  لاح  دینک ، نایب  ار  جع )  ) ترضح تبیغ  لیلد 

خساپ

هدافتـسا نینچ  تایاور  زا  جع ) ) نامز ماما  تبیغ  تلع  فلا ) میهدیم . خـساپ  هناگادـج  ار  مادـک  ره  هک  تسا  شخب  ود  لماش  لاؤس  نیا 
نآ زا  یـسک  (ع ) موصعم نایاوشپ  لاـعتم و  دـنوادخ  زا  ریغ  هب  تسا و  هدیـشوپ  رـشب  رب  ماـما  نآ  تبیغ  یعقاو  هفـسلف  تلع و  هک  دوشیم 

یتبیغ رمألا  بحاص  : » دومرف مدینش ، (ع ) قداص ترـضح  زا  هدرک  تیاور  یمـشاه  لضف  نب  هللادبع  هکنانچ  درادن ، لماک  یفاک و  عالطا 
؟ دـنکیم تبیغ  ارچ  (ص ) هللا لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دـننکیم /» دـیدرت  نآ  رد  لـطاب  لـها  هک  يروط  هب  تسا  نآ  زا  راـچان  هک  دراد 
رد هک  یتمکح  نامه  : » دومرف تسوا ؟ تبیغ  رد  یتمکح  هچ  مدرک : ضرع  میزاس .» زاکـشآ  دـناهدادن  هزاـجا  اـم  هب  هک  یتلع  هب  : » دومرف

خاروس تمکح  هکنانچ  وا ، دوخ  ندـمآ  زا  دـعب  رگم  دوشیمن  رهاظ  مئاـق  تمکح  تسا ، هدوب  وا  زا  شیپ  ياـهتجح  ناریفـس و  تبیغ 
ادـج مه  زا  دنتـساوخ  هک  یعقوم  رگم  تشگن  رهاظ  یـسوم  ترـضح  يارب  راوید  ریمعت  هچب و  نآ  نتـشک  رـضخ و  طـسوت  یتشک  ندرک 

، ورنیا زا  درک . فشک  ناوتیمن  ار  ترـضح  تبیغ  یعقاو  تلع  هک  دـنراد  هراشا  لـیبق  نیا  زا  رگید  یتاـیاور  تیاور و  نیا  { 1 «.} دنوشب
زا هدافتـسا  اب  ناوتیم  ار  جع ) ) يدهم ترـضح  تبیغ  للع  زا  یخرب  همه  نیا  اب  تسین . یقیقح  تلع  ددرگیم  نایب  هک  یتلع  یببـس و  ره 

دوش و راکـشآ  ياهدع  ناهنپ  قافن  ات  دوشیم  ببـس  ترـضح  نآ  تبیغ  شیامزآ : ناحتما و  . 1 زا : دـنترابع  هک  دروآ  تسد  هب  تایاور ،
ادـج و اههیام  تسـس  اهییورود و  اهیـصلاخان و  زا  جـع ) ) بیاغ ماما  تیالو  هروک  رد  (ع ) ماما یعقاو  نایعیـش  ناـبحم و  یقیقح  ناـمیا 

دهاوخ یک  امـش  جرف  مدرک : ضرع  (ع ) رقاب ماـما  هب  دـیوگیم : یفعج  رفعج  ددرگ . مولعم  قفاـنم  زا  نمؤم  مـالک  کـی  رد  دوش و  كاـپ 
كاپ و دارفا  دـنورب و  هدولآ  دارفا  و  درک ) رارکت  راب  هس  و   ) دـیوش لابرغ  امـش  اـت  دیـسر  دـهاوخن  جرف  تاـهیه  تاـهیه  : » دومرف دیـسر ؟

نارگید اب  تعیب  مدع  جع ) ) نامز ماما  تبیغ  للع  زا  یکی  يددعتم ، تایاور  رد  ناراکمتس : اب  ندرکن  تعیب  . 2 { 2 «.} دننامب یقاب  صلخم 
گرم ماگنه  هک  منیبیم  ار  منایعیـش  ایوگ  : » دومرف (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  دـیوگیم : لاضف  نب  نسح  تسا . هدـش  ناـیب  ناراکمتـس ) )

؟ لیلد هچ  هب  مدرک : ضرع  دـنباییمن .» ار  وا  اما  دـندرگیم  ار  اج  همه  دوخ  ماـما  يوج  تسج و  رد  (ع » يرکـسع ماـما   ) مدـنزرف نیموس 
رب یـسک  تعیب  دومن  مایق  ریـشمش  اب  یتقو  هکنیا  يارب  : » دومرف دوشیم ؟ بیاغ  ارچ  مدرک : ضرع  دوشیم .» بیاغ  ناـشماما  اریز  : » دومرف
ارچ دنداتفا ، تشحو  هب  ناملاظ  نارگمتس و  همه  جع ) ) دوعوم يدهم  دلوت  اب  هدش  هتفگ  نانمشد : دنزگ  زا  سرت  . 3 { 3 «.} دشابن شندرگ 
ناج ورنیا ، زا  دنتـسنادیم . (ع ) ماما ناوت  رپ  تسد  رد  ار  دوخ  یناسنا  ریغ  لاـمعا  نتفر  نیب  زا  هناـملاظ و  تموکح  ضارقنا  گرم و  هک 

نآ روهظ  زا  عنام  یتلع  چـیه  : » دـسیونیم هنیمز  نیا  رد  یـسوط  خیـش  تسا . دـیدهت  دروم  اـهنآ  يوس  زا  هراومه  جـع ) ) يدـهم ترـضح 
هنوگ ره  تشگیم و  رهاـظ  هکلب  دوـش ، ناـهنپ  هک  دوـبن  زیاـج  دوـب  نیا  زج  رگا  اریز  دوـش ، هتـشک  دـسرتیم  هکنیا  زج  تسین ، ترـضح 

رد هک  دوب  یتامیالمان  هطـساو  هب  اهنآ  يراوگرزب  ماظع و  يایبنا  نینچمه  ناماما و  عیفر  ماقم  اریز  دـشیم ، لمحتم  ار  يرازآ  یتحاراـن و 
تیلاـعف بـالقنا و  ره  يزوریپ  یلک  روـط  هب  دـنکیمن ؟ روـهظ  ترـضح  ارچ  ب ) { 4 «.} دـندشیم لـمحتم  ادـخ  نید  هار  ینعی  هار ، نیا 

نکمم ریغ  فادها  هب  ندیسر  طیارش  نآ  ققحت  نودب  هک  دراد  یگتسب  یجراخ  ینیع و  ياهتیعقوم  طیارـش و  هلـسلس  کی  هب  یعامتجا 
زا رشب  دارفا  تاجن  یتیگ و  هبناج  همه  نتخاس  نوگرگد  يارب  تسا و  یهلا  یتلاسر  هک  زین  جع ) ) يدهم ترـضح  مایق  کش  نودب  تسا .

یمومع ياضق  دوشن و  مهارف  دعاسم  یناهج  طیحم  کی  ات  تسا و  یطیارش  هب  هتسباو  تسا ، یتیگ  غورف  هب  متس  ياهیکیرات  اهتملظ و 
رد هک  تسا  نیا  ترضح  روهظ  طیارش  هلمج  زا  دش . دهاوخن  ققحم  یهلا  ترـصن  دمحم و  لآ  جرف  نیا  دشاب ، هتـشادن  ار  مزال  یگدامآ 

تشذگ اب  اهنت  رما  نیا  دنشاب و  جع ) ) يدهم ترضح  لدع  رسارس  تلاسر  ناهاوخ  هک  ددرگ  رادیدپ  یـساسا  هزیگنا  کی  اهناسنا  نورد 
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لد هویم  لدـع  رـسارس  بالقنا  دـهاش  هک  يزور  دـیما  هب  دـش . دـهاوخ  رـسیم  یندـم  یـسایس و  یعامتجا ، نوگانوگ  ياههبرجت  ناـمز و 
ص قودص ، خیش  ْمعنلا ، مامتا  نیدلالامک و  [. 1  ] هللاأشنا میشاب . راوگرزب  نآ  نازابرس  نارای و  هلمج  زا  و  جع ) ) يدهم ترضح  (س ) ارهز
، نامه [. 3 / ] ص 113 ج 51 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [. 2 / ] ص 83 جع ،) ) نامز ماما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دصکی  زا : لقن  هب   482

ص 852/ یناود ، یلع  دوعوم ، يدهم  [. 4 / ] ص 152

؟ دیهد حیضوت  ار  لاح  دوخ و  نامز  رد  نامز 7 ماما  تبیغ  تلع 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ار  لاح  دوخ و  نامز  رد  نامز 7 ماما  تبیغ  تلع 

خساپ

ثیداحا ییاور  ياه  باتک  ردو  دنا  هتفگ  نخـس  تبیغ  تلع  زا  تاهبـش ,  عفر  روظنم  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نیتسخن  همئا :  مرکا و  ربمایپ 
هارمگ زا  حلاص  ياه  ناسنا  لابرغ  ار , تبیغ  لیلد  ناشیا  هک  دـنک  یم  لقن  یلع 7 زا  ینامعن  تسا :  هدـش  يروآ  عمج  باب  نیا  رد  يدایز 

دنوادخ یلو  دنام , یمن  یلاخ  یهلا  تجح  زا  نیمز  دومرف : هفوک  ربنم  رد  نینمؤملاریما  رگید  تیاور  رد  ( 1 .) دناد یم  نانادان  زا  نایاناد  و 
ماما تماـما  نارود  رد  ( 2 .) دزاـس یم  هرهب  یب  تّجح  دوجو  زا  ار  اـه  نآ  هاـنگ ,  رد  ناـنآ  يور  هداـیز  قلخ و  ندوب  هشیپ  متـس  لـیلد  هب 
ياه هرظانم  مرگ  رازاـب  ینید و  ياـه  تضهن  هب  هجوت  اـب  يرمق )  يرجه  ات 148 114  ) قداص ترـضح  و  يرمق )  يرجه  ات 114 95)7 رقاب

يرتشیب هجوت  تبیغ  ءهفـسلف  هب  نامز  اـما  تبیغ  صوصخرد  هیلیعامـسا ,  تـالغ و  هّیدـیز ,  هیناـسیک ,  دـیاقع  دـقن  ترورـض  یبهذـم و 
ماما رگید  تیاور  رد  ( 4 .) دناد یم  یهلا  ناحتما  ار  تبیغ  تلع  قداص 7 ماما  رگید  تیاور  رد  ( 3 : .) دومرف قداص 7 ماما  تفرگ .  تروص 

هک تسا  نیا  تبیغ  تلع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ,  هدوـب  هیقت  اـب  هارمه  هک  تاـیاور  نیا  زا  ( 5 : .) دـیامرف یم  یطاباس  رامع  هب  قداص 
. دـندرک اه  یتخـسراچد  ار  هتـشذگ  ناماما  هک  يروط  نامه  دـنهد , یم  همادا  دوخ  یگـشیپ  متـس  رب  ناراـک  متـس  ندرک و  ملظ  رد  مدرم 
ره زا  یعیـش  ناماما  نتـشادزابو  دوب  هدش  زاغآ  اضر  ماما  تلحر  زا  شیپ  هک  هعیـش  ناماما  نتفرگ  رظن  ریز  يارب  یـسابع  يافلخ  شـشوک 

ینوگانوگ یعیش  ياه  هورگ  دبای و  هار  هعیش  هب  باعشنا  نیرتشیب  يرکسع 7 نسح  ماما  تداهش  اب  دش  ببس  یـسایس ,  یگنهرف و  شالت 
ماما اه و  يراک  متس  اه و  ملظ  نیا  دوش . یم  بوسحم  نایعیش  يارب  تریح  یگتفشآ و  رصع  نایسابع  رـصع  تهج  نیا  زا  دیآ . دوجو  هب 

زا لقن  هب  ص 354   71 هرامـش 70 ـ هزوح ,  ءهلجم  یقروا 1. پـ  . ) تسا ینونک  ناـمز  رد  ترـضح و  نآ  ناـمز  رد  تبیغ  ّتلع  اـه  یـسک 
ص 356 نامه ,  یقروا 5. پـ  . ) نامه یقروا 4. پـ  ) ص 355 نامه ,  یقروا 3. پـ  . ) نامه یقروا 2. پـ  ) ص 202 ینامعن ,  تبیغ 

زا مدرم  دوب و  اه  نآ  نیب  ماما 7 ; دنتساوخ  یمنار  وا  دنتشاد و  ینمشد  ماما 7 اب  اه  نآ  نارادمدرس  مدرم و  رثکا  هک  نیا  اب  هتـشذگ  راصعا  رد 
میروخب ترسح  شترایز  يارب  میشاب و  مورحم  شدوجو  ضیف  زا  دیاب  میتسهوا ,  ناهاوخ  دنم و  هقالع  هک  زورما  اما  دندوبن , مورحم  شدوجو  ضیف 

!

شسرپ
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مدرم دوب و  اه  نآ  نیب  ماما 7 دنتساوخ ; یمنار  وا  دنتشاد و  ینمشد  ماما 7 اب  اه  نآ  نارادمدرس  مدرم و  رثکا  هک  نیا  اب  هتشذگ  راصعا  رد 
شترایز يارب  میـشاب و  مورحم  شدوجو  ضیف  زا  دـیاب  میتسهوا ,  ناهاوخ  دـنم و  هقالع  هک  زورما  اما  دـندوبن , مورحم  شدوجو  ضیف  زا 

 ! میروخب ترسح 

خساپ

تسیاب یم  یماما ,  ربمایپره و  ًالوا : میرازگ .  ساپس  دیتشاذگ , نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  ءههبش  هدرک و  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ  ردارب 
, داد یم  خر  يرصع  ره  رد  هثداح  نیا  دزادرپب . یهلا  نیناوق  ماکحا و  نییبت  قلخ و  داشرا  هب  هدش ,  دلوتم  ینامز  رـصع و  هرود و  کی  رد 

ضرف رب  رگا  ًالثم  میا ؟  هدـش  بکترم  یهانگ  هچ  ام  رگم  ؟  تسا هدرکن  روهظ  روهظ  ام  رـصع  رد  ماما  ارچ  دـنتفگ : یم  دـعب  رـصع  مدرم 
دوبن هراچ  نیاربانب  دندرکن ؟ روهظ  ام  رصع  رد  ترضح  ارچ  دنتشاد : یمراهظا  رگید  رصع  مدرم  دوب , یم  ام  رـصع  رد  نینمؤملاریما 7 ماما 

زورما مییوگن :  رگا  ًایناث : دنشاب . بیصن  یب  نانآ  میقتسم  دوجو  ضیف  زا  مدرم  رگید  رصعرد  دنوش و  ّدلوتم  يرـصع  موصعم :  ناماما  هک 
ًارارک نید  ياملع  و  راـهطا : همئا  مرکا 6و  ربمایپزا  اریز  دوب , دنهاوخن  رت  مک  ًانیقی  دنتـسه , رـصع  نآ  نانمـشد  زا  رت  شیب  ماما 7 نانمشد 

نوگژاو ار  يرگدادـیب  ياـه  خاـک  دوش و  یم  هدـیچ  رب  7 دوعوم يدـهم  ترـضح  تسد  هب  تبقاع  روج , ملظ و  هاگتـسد  هک  دـیا  هدـینش 
ظفح یـصخش و  عفانم  هب  ندیـسر  هار  رد  دنا , هتفای  ّطلـست  مورحم  تّلم  رب  هک  ناراوخنوخو  نایوگروز  تهج ,  نیا  زا  تخاس .  دـهاوخ 

دس ار  ماما 7 سدقم  دوجو  نوچ  نانآ  دننک . شیوخ  علاطم  يادف  ار  مدرم  مامت  دنرـضاح  دـنرادن و  اورپ  یتشز  لمع  چـیه  زا  دوخ , ماقم 
اذـل هدـشن ,  مهارف  ترـضح  روهظ  ءهنیمز  زونه  نوچ  یفرطزا  دـنرادرب . نایم  زا  ار  راوگرزب  نآ  دـنراچان  دـنناد , یم  دوخ  موش  عفانم  هار 

ترـضح ضیف  زا  مدرم  زورما  هـچرگ  ًاـثلاث : دـش . دـنهاوخ  بیـصن  یب  شدوـجو  ضیف  زا  مدرم  ًارهق  دـنامب و  هدرپ  تـشپ  رد  تـسا  مزـال 
هب رما  نافلاخم و  تاهبـش  هب  خـساپ  اـهنت  ماـما 7 دوجو  دـیاوفاریز  دنـشاب , یمن  هرهب  یب  شدوجو  ءهضاـفا  زا  یلک  روط  هب  اـما  دـنمورحم ,
رب يرگید  دــیاوف  هـکلب  تـسین ,  مارح  لـالح و  لـیاسم  ناـیب  یهلا و  دودــح  يارجا  ناـمولظم و  زا  تیاــمح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 

رـشب دشابن , نیمز  يور  ماما  رگا  تسا .  یبوبر  ملاع  يدام و  ملاع  نایم  ءهطبار  تقلخ و  تیاغ  ماما   1 هلمج :  زا  تسا ,  بترتم  شدوجو 
دارفا ریاس  ياه  لد  رب  وا  ءهلیـسو  هب  سپـس  دوش و  یم  لزان  نامز 7 ماما  بلق  ءهنیآ  رب  ًالّوا  یبیغ  ملاوع  تاـضافا  دـش . : دـهاوخ  ضرقنم 

رگا هک  تسا  يدیـشروخ  دننامه  ماما  دـسرن . مدرم  هب  يا  هرهب  ضیف و  بیغ ,  ءهدرپ  سپ  رد  ماما 7 زا  هک  تسین  روط  نیا  دـیآ . یمدورف 
تـسا ینتفگ  دـنوش . بیـصن  یب  نآ  ترارح  رون و  زا  تادوجوم  هک  تسین  روط  نیا  دوش , ناهنپ  اـه  بش  رد  اـی  دریگب  رارق  اـهربا  تشپ 
رصقم هکلب  تسین ,  ماما 7 ءهیحانزا  ضیف  عنم  تسناد  دیاب  اّما  دنتسه , هرهب  یب  ترـضح  میقتـسم  ضیف  زا  تاهج  یـضعب  رد  مدرم  هچرگ 
یجنم لک و  حلـصم  راـظتنا  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  ماما 7 دوجو  ءهدـیاف  نیمود   2 دننک . یمن  مهارف  ار  ترـضح  روهظ  ءهنیمز  هک  دـنمدرم 

روهظ ءهدامآ  ار  دوخ  هشیمه  یعقاو  رظتنم  هوالع  هب  تسا .  ناناملـسم  ياه  لد  شخب  مارآ  يراودـیماء و  هیام  راظتنا  هک  دنتیرـشب , ملاـع 
ناماما رگید  اب  7 دوعوم يدهم  ترضح  ءهمانرب  ًاعبار : دزاس . یمن  هدولآ  هانگ  هب  ار  دوخ  نماد  تسا و  وا  هار  هب  مشچ  دناد و  یم  ترـضح 

هب رومأم  اّما  دنیامن , شـشوک  ناکما  دـح  رـس  ات  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رماو  نید  جـیورت  رد  دـندوب  رومأم  همئا 7 ریاس  دراد ; تواـفت 
هب رجنم  هچرگ  دـنزادرپب , قلخ  داشرا  هب  افخ , رهاظ و  رد  دـننک و  یگدـنز  مدرم  نیب  اه  تّدمدنتـسناوت  یم  اذـل  دـندوبن , ییادـتبا  گنج 

روج و فیس ,  هب  مایق  اب  دنکن و  توکس  لطاب  روج و  ملظ و  لباقم  رد  تسا  رومأم  لّوا  زا  7 رصع یلو  ترضح  یلو  دوشب , نانآ  تداهش 
روهظ ءهنیمز  ات  دنامب  تبیغ  ءهدرپ  تشپ  رد  دیاب  ینینچ  نیا  رومأم  تسا  یهیدب  دزاس . نوگنرـس  ار  ناراکمتـس  دنک و  نک  هشیرار  لطاب 

تمدـخًاروضح هک  دیـسر  ییاج  هب  مالـسا ,  نیمارف  هب  لمع  تامرحم و  كرت  تابجاو و  هب  لمع  رثا  رد  دوش  یم  ًاـسماخ : ( 1 .) دوش ادیپ 
 . صیخلت اب   157 ص 154 ـ ناهج ,  رتسگداد  یقروا 1. پـ  . ) تشاذگ نایم  رد  وا  اب  ًامیقتسم  ار  دوخ  تالکشم  دش و  تایفرش  ترضح 
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ماما تداهش  تلع  هب  یلو  دوب , هداد  رارق  ق  لاس 70ه . رد  ار  يدهم 7 ترـضح  روهظ  دنوادخ  هک  هدمآ  تماما  باب  یفاک ,  لوصا  باتک  رد  ایآ 
؟  تسا حیحص  بلطم  نیا  ایآ  داتفا ؟ ریخأت  هب  ترضح  روهظ  نیسح 7 

شسرپ

تلع هـب  یلو  دوـب , هداد  رارق  ق  لاـس 70ه . رد  ار  يدـهم 7 ترـضح  روهظ  دـنوادخ  هک  هدـمآ  تماما  باب  یفاک ,  لوصا  باتک  رد  اـیآ 
؟  تسا حیحص  بلطم  نیا  ایآ  داتفا ؟ ریخأت  هب  ترضح  روهظ  نیسح 7  ماما  تداهش 

خساپ

رکذ ار  بلطم  نیا  مهدزاـی  تیاور  هحفص 105 دـلج 52  راونءالاراحب , رد  اما  دـشن . تفاـی  یفاـک  لوصا  رد  صوصخ ,  نیا  رد  یثیدـح 
زا دومن , بلط  ار  ترـضح  جرف  رد  لیجعت  ناوت  یم  هک  يروط  نامه  هدش ,  نایب  روکذم  تیاور  رد  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  تسا .  هدومن 

لاکـشا ثحب و  لحم  تیاور  تلالد ,  تهج  زا  هتبلا  دوش . هارمه  ریخأـت  اـب  ترـضح  روهظ  دوش  بجوم  یعیاـقو  تسا  نکمم  فرط  نآ 
هدش ینیب  شیپ  ق  ترضح 770ه . روهظ  لاس  هک  نآ  لاح  داتفا , قافتا  ق  لاس 61 . رد  7 ءادهشلادیس ترضح  تداهش  نوچ  هتفرگ ,  رارق 

دنا و هدرک  هشدخ  نآ  تلالد  رد  یضعب  تسا و  هدش  هیارا  نارظنبحاص  طسوت  تیاور  ياوتحم  زا  یفلتخم  ياه  تشادرب  ور , نیا  زا  دوب .
ج 52 ص 105و 106 راونالاراحب , یسلجم ,  رقاب  دمحم  همالع  یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دنتسنادن یخیرات  تادنتسم  دهاوش و  اب  قباطم 

؟ تسا هتفرگن  رارق  مدرم  راک  ریثأت  تحت  ادخ  ایآ  درک . ناهنپ  اههدید  زا  ار  يو  دنوادخ  دنشکن ، مدرم  ار  مهدزاود  ماما  هک  نیا  يارب 

شسرپ

؟ تسا هتفرگن  رارق  مدرم  راک  ریثأت  تحت  ادخ  ایآ  درک . ناهنپ  اههدید  زا  ار  يو  دنوادخ  دنشکن ، مدرم  ار  مهدزاود  ماما  هک  نیا  يارب 

خساپ

ضحم هب  تسا و  فلخت  لـباق  ریغ  اهروتـسد  هنوگ  نیا  تادوجوم . شنیرفآ  داـجیا و  هب  رما  دـننام  تسا  ینیوکت  اـی  یهلا  نیمارف  رماوا و 
زین نآ  شاب ، دوجوم  دیوگیم : نآ  هب  اهنت  دنک ، هدارا  ار  يزیچ  هاگره  هک  تسا  نینچ  وا  نامرف  : " دوشیم ماجنا  هب  رومأم  نامرف ، رودص 
هنوگ نیا  رد  و ... (ع ) موصعم ماما  زا  تعاطا  داهج ، جـح ، هزور ، زاـمن ، هب  رما  دـننام  تسا  یعیرـشت  اـی  ( 1" .) دوشیم دوجوم  گـنرد  یب 

لماکت هب  هدومیپ و  ار  میقتسم  طارص  هلیـسو  نیدب  دنیامن و  يوریپ  یهلا  رماوا  زا  ناشدوخ  رایتخا  اب  مدرم  هک  هتـساوخ  دنوادخ  اهروتـسد 
یکی دنناوخیمن . زامن  ياهدع  هک  نانچ  دننک ، یچیپرس  یعیرشت  رماوا  زا  دنناوتیم  دوخ  رایتخا  ءوس  اب  دنراد ، رایتخا  مدرم  نوچ  دنسرب .

ار دوخ  دندش و  هرهب  یب  (ع ) موصعم ماما  روضح  زا  رایتخا  ءوس  نیا  رثا  رب  هک  تسا  (ع ) موصعم ماما  زا  تعاطا  مدع  ناناملسم  نافلخت  زا 
ضیف همادا  طرـش  نیمز  يور  رد  (ع ) موصعم ماما  دوجو  هک  ییاج  نآ  زا  رگید  يوس  زا  دـنداد . رارق  نوگانوگ  ياهيراتفرگ  ضرعم  رد 

ار شترـضح  شدوخ  تردق  اب  دنوادخ  دروخیم ، مه  هب  نیمز  تاماظن  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترـضح  تکربرپ  دوجو  نودـب  تسا و  رـشب  رب 
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نیمز رگا  : " دومرف دنامیم ؟ ماما  نودب  نیمز  مدرک : ضرع  (ع ) قداص ماما  هب  دـیوگ : هزمحوبا  تسا . هتـشاد  هگن  ظوفحم  بیغ  هدرپ  رد 
هرهب یب  جع ) ) رصع ماما  روضح  تمعن  زا  دوخ  رایتخا  ءوس  اب  مدرم  هک  نیا  هجیتن  ( 2" .) دشاپب مه  زا  شمظن  دور و  ورف  دشاب ، ماما  نودب 

يادـخ دـنکیم ، دـنمهرهب  شتاکرب  زا  ار  مدرم  ربا ، تشپ  باـتفآ  نوچمه  تسا و  يرورـض  مزـال و  نیمز  رد  ماـما  دوجو  نوچ  دـناهدش .
زا ادـخ  ندـش  رثأتم  جـع ) ) نامز ماما  تبیغ  هلئـسم  رد  نیا  ربانب  دـیامنیم . تظفاحم  هتـشاد و  هگن  يربک  تبیغ  هدرپ  رد  ار  ناشیا  نابرهم 

نآرق تسا . حرطم  هلئـسم  نیمه  یهلا  ياهتمعن  بلـس  رد  هک  نانچ  تسا . مدرم  راتفر  لامعا و  لـمعلا  سکع  هکلب  تسین . حرطم  مدرم 
(2" .) دنهد رییغت  تسا ، ناشدوخ  رد  ار  هچ  نآ  نانآ  هک  نآ  رگم  دهدیمن  رییغت  ار  یتلم ) و   ) موق چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  : " دـیامرفیم

هیآ 11. (، 13  ) دعر  - 3 ثیدح 10 . ص 252 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 2 هیآ 82 . (، 36  ) سی  - 1 اهتشون : یپ 

زونه ایآ  تفرگ ؟ رظن  رد  ار  يرایـسب  تاناحتما  ناوتیم  هک  یتروص  رد  تسا ، اهناسنا  ناحتما  يارب  طقف  ایآ  تسیچ ؟ (ع ) نامز ماما  تبیغ  هدیاف 
؟ تسا يزیرنوخ  متس و  ملظ و  زا  رپ  ناهج  هک  یتروص  رد  هدشن ، مهارف  روهظ  هنیمز 

شسرپ

؟ تفرگ رظن  رد  ار  يرایـسب  تاناحتما  ناوتیم  هک  یتروص  رد  تسا ، اهناسنا  ناحتما  يارب  طقف  ایآ  تسیچ ؟ (ع ) نامز ماما  تبیغ  هدـیاف 
؟ تسا يزیرنوخ  متس و  ملظ و  زا  رپ  ناهج  هک  یتروص  رد  هدشن ، مهارف  روهظ  هنیمز  زونه  ایآ 

خساپ

؟ تسا هدیـسر  ارف  روهظ  نامز  ایآ  - 2 تسیچ ؟ جع ) ) تجح ترـضح  تبیغ  دئاوف  - 1 تسا : میسقت  لباق  اّزجم  لاؤس  ود  هب  امـش  شـسرپ 
يارب دوبمک  نادـقف و  کی  موصعم ، ماما  تبیغ  لصا  هک  مینکیم  ناشن  رطاـخ  ار  هتکن  نیا  هلئـسم ، نیا  هب  نتخادرپ  زا  لـبق  تبیغ : دـئاوف 

ام دوخ  هب  نآ  یـساسا  لماع  انّیلو " ۀبیغ  انیبن و  دـقف  کیلا  وکـشن  انا  مهّللا  : " مینکیم هوْکِـش  دـنوادخ  هب  تهج  نیا  زا  هک  تسا  اهناسنا 
لاح رد  نامز  ماما  دوجو  دئاوف  دروم  رد  دراد . رایسب  تاکرب  دیاوف و  وا  دوجو  لصا  تبیغ ، هلئـسم  زا  فرـص  اب  اما  ددرگیم ، رب  اهناسنا 
لاؤس (ع ) قداص ماما  زا  - 1 دوشیم : هراشا  نآ  دروم  ود  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  يدایز  تایاور  تبیغ ،

موحرم ( 1" .) دنربیم هرهب  ربا  تشپ  دیـشروخ  زا  مدرم  هک  روط  نامه  : " دومرف ترـضح  دـنربیم ؟ هرهب  هنوگچ  بئاغ  ماما  زا  مدرم  دـش :
دوجو رکنم  فلا ) مینکیم : هراشا  اهنآ  دروم  ود  هب  هک  دناهدومرف  رکذ  ربا  تشپ  دیشروخ  هب  هیبشت  دروم  رد  هجو  تشه  یـسلجم  همالع 

هک هنوگ  نامه  و   ) تسا ربا  تشپ  دیشروخ  دوجو  رکنم  دننام  ترـضح  دوجو  راثآ  مئالع و  همه  نیا  دوجو  اب  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح 
شیپ ار  راـکنا  هار  تجح  ترـضح  دروم  رد  ناوتیمن  روط  نیمه  دـش ، رکنم  شروهظ  تّدـش  رطاـخ  هب  ار  ربا  تشپ  دیـشروخ  ناوـتیمن 

هب یهلا  تیاده  ملع و  رون  یلاعت و  قح  يدوجو  راونا  دباتیم ، نایناهج  رب  دیشروخ  هلیـسو  هب  رون  امرگ و  هک  يروط  نامه  ب ) تفرگ .)
اهنآ رگا  دنشابیم . قلخ  داجای  ياهن  تلع  (ع ) همئا هک  تسا  هدیدرگ  دراو  تایاور  رد  هک  ارچ  دسریم ، قلخ  هب  ناراوگرزب  نیا  هطساو 

لامعا باکترا  ببـس  هب  قئالخ  دـندوبن ، ناراوگرزب  نیا  رگا  ( 2 .) دوشیم عفد  اهنآ  ببـس  هب  اهالب  دـمآیمن و  دوجو  هب  یقلخ  دـندوبن ،
تازاجم ار  اهنآ  دـنوادخ  یتسه ، اهنآ  نایم  وت  ات  ربماـیپ )! يا   ) یلو : " دـیامرفیم ادـخ  هک  ناـنچ  دـندوب ، باذـع  عاونا  قحتـسم  حـیبق ،

ببـس هک  تسا  یهلا  یـشیامزآ  تـبیغ  - 2 ( 4 .) دـناهدومرف رکذ  تبیغ  يارب  ار  هدـئاف  نیمه  ناـمز  ماـما  یعیقوـت ، رد  ( 3" .) درک دهاوخن 
راکـشآ ناشدوجو  تقیقح  اهنآ و  نطاب  دنتـسین ، یخـسار  نامیا  ياراد  هک  یناسک  دبای و  زیمت  هرـسان  زا  هرـس  ات  تسا  ناگدـنب  نومزآ 

رقاب ماما  هب  دیوگیم : یفعج  رفعج  دـشاب  شغ  وا  رد  هک  ره  دوش  يور  هیـس  ات  نایم  هب  دـیآ  هبرجت  کحم  هک  زور  نآ  شوخ  يا  ددرگ .
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ترضح و  ! ) دیوش لابرغ  امش  هک  نیا  رگم  دیسر  دهاوخن  ام  جرف  تاهیه ! تاهیه ، : " دومرف دیـسر ؟ دهاوخ  یک  امـش  جَرَف  مدرک : ضرع 
دئاوـف تجح  ترـضح  تبیغ  يارب  ( 5" .) دـننامب یقاـب  صلخم  كاـپ و  دارفا  دـندوب و  هدوـلآ  دارفا  و  دوـمن ) رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  نـیا 

هنیمز دوخ  تاعالطا  حطس  شیازفا  نمض  ام  يداهـشیپ  بتک  هعلاطم  اب  هک  دشاب  میرادیم ، ضورعم  راصتخا  هب  هک  هدش  رکذ  زین  يرگید 
نامز نارگمتس  تعیب  انامه  : " دومرف یثیدح  رد  ترـضح  سک . چیه  اب  ترـضح  ندرکن  تعیب  - 1 دوش . داجیا  رتهب  رتشیب و  ییوگخـساپ 

(6" .) دوب دهاوخن  مندرگ  رب  نامز  نارگمتـس  زا  مادک  چیه  تعیب  منکیم ، روهظ  هک  یماگنه  نم  یلو  تسا ، هدوب  مناردپ  مامت  ندرگ  رب 
بتک جـع .) ) تجح روـهظ  تهج  يزاـس  رتـسب  یناـهج و  یگداـمآ  داـجیا  - 3 ثداوـح . دـنزگ  زا  ناـکما  ملاـع  بطق  دوـجو  ظـفح  - 2
هلجم - 3 ینیما . هَّللا  تیآ  فیلأـت  ناـهج ، رتسگداد  - 2 یناگیاپلگ . یفاص  هَّللا  تیآ  فیلأـت  رثـالا ، بختنم  - 1 هعلاطم : تهج  يداهنـشیپ 

ار روهظ  نامز  قیقد و  تعاس  يراصنا . نامحرلادـبع  فیلأت  تیـالو ، دیـشروخ  راـظتنا  رد  - 4 نامز . ماـما  هژیو  ، 71 هرامش 70 -  هزوح ،
، روهظ نامز  اما  نوتاّقولا ؛ بذک  هَّللا و  یلإ  ّهنإف  جرفلا  روهظ  اّما  : " دومرف ترـضح  یفیرـش  عیقوت  رد  تسا . هاگآ  یهلا  سدقم  تاذ  طقف 
رد تسا . یلزا  رارـسا  هلمج  زا  روهظ  قیقد  نامز  ( 7" .) دـنیوگغورد دـننکیم ، نییعت  تقو  هک  یناسک  تسا و  راگدرک  دزن  نآ  ملع  سپ 

-3 لاّجد ، ماـن  هب  يدرف  جورخ  - 2 ینایفس ، جورخ  - 1 دـناهلمج : نآ  زا  هک  تسا  هدـش  لقن  ترـضح  روهظ  يارب  ییاه  هناشن  ثیداـحا 
ریخا دروم  روج و .... ملظ و  زا  ناهج  ندش  ریگارف  - 6 فوسک ، فوسخ و  - 5 ناسارخ ، زا  هایس  ياهمچرپ  ندمآرد  - 4 ینامسآ ، هحیص 
هلیـسو هب  دـنوادخ  : " تسا دراو  یفورعم  ثیدـح  رد  تسا . هتفر  تراـشا  نآ  هب  تیاور  تیآ و  رد  هک  دروخیم  مشچ  هب  امـش  مـالک  رد 

ياههناشن باب  رد  یسلجم  همالع  ( 8" .) دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  دزاسیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  جع ) ) يدهم روهظ 
نارود رد  هک  ار  یگنهرف و ... یعامتجا ، یقالخا ، فارحنا  هاـنگ و  عون  دـصکی  زا  شیب  نآ ، رد  هک  هدروآ  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  روهظ 

انز و ندش  دایز  يراوخ ، بارـش  يزاب ، رامق  يراوخ ، هوشر  هلمج : زا  تسا ، هدرک  ییوگ  شیپ  دوشیم ، یمالـسا  عماوج  ریگنماد  تبیغ ،
یخرب اههناشن  نیا  نیب  دـنادیم . ادـخ  ار  نآ  قیقد  ناـمز  تسا و  روهظ  ياـههناشن  ناونع  هب  اـهنیا  همه  ( 9 ....) محر و هلـص  عطق  طاول و 

. دوریم ناشندشن  عقاو  ناکما  دنتـسه و  موتحم  ریغ  اههناشن  زا  یخرب  دش . دنهاوخ  عقاو  روهظ  زا  لبق  ًامتح  هک  انعم  نیدب  دنتـسه ، یمتح 
هدـش روج  ملظ و  زا  رپ  ناهج  نالا  هک  تسین  مولعم  دـشاب و  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  ناـهج  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  رگید  يور  زا 

رد نیماضم  نیا  . 2 ص 337 . رثالا ، بختنم  . 1 اهتشون : یپ  دشابیم . عوقو  ینیب و  شیپ  لباق  زین  رـضاح  نامز  زا  رتدب  عضو  هکلب  دشاب ،
هَّللا تیآ  هیآ 33 ؛ ( 8  ) لافنا . 3 مینکیم . فیـصوت  یتافـص ، نینچ  هب  ار  همئا  هریبک  هعماـج  تراـیز  رد  هلمج  زا  تسا ، هدـش  دراو  هیعدا 

ج 52، راونالاراحب ، . 6 ص 113 . ج 52 ، راحب ، . 5 ص 338 . نامه ، . 4 ص 336 . باب 29 ، لصفلا 2 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاـص 
ص 264. ج 14 ، لامعلازنک ، ص 107 ؛ ج 4 ، دواد ، یبا  ننس  . 8 ح 4 . ص 337 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاـص  هَّللا  تیآ  . 7 ص 92 .

.260 ص 256 -  ج 52 ، راحب ، . 9

؟ میشاب رادروخرب  دشاب ، تیرشب  يامنهار  هک  یماما  دوجو  زا  ناگتشذگ  دننامه  ام  دیابن  ارچ 

شسرپ

؟ میشاب رادروخرب  دشاب ، تیرشب  يامنهار  هک  یماما  دوجو  زا  ناگتشذگ  دننامه  ام  دیابن  ارچ 

خساپ
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ماما تبیغ  هنوگچ  دوجو  نیا  اـب  لاـح  ( 1 .) دوب دـهاوخن  ماـما  یب  زگره  یتسه  ناـهج  هک  تسا  نیا  عیـشت  بتکم  یـساسا  لوصا  زا  یکی 
ترورـض ماما  دوجو  تهج  هچ  زا  هک  هتکن  نیا  هب  درک  هجوت  تسیاب  یم  تسخن  مییوگ : یم  هراـب  نیا  رد  ددرگ ؟ یم  هیجوت  (ع ) يدـهم

تیادـه ضیف و  ۀطـساو  نوچ  دراد ، ترورـض  ماما  دوجو  یهلا : ینیوکت  تیادـه  ضیف و  ۀطـساو  1 ـ ماـما : دوجو  ترورـض  هوجو  دراد .
ماـما زا  دـیوگ : لیـضف  نب  دـمحم  دـشاپ . یم  ورف  تاـنئاک  ناـهج  ددرگ و  یم  عـطق  یتـسه  ضیف  دـشابن ، ماـما  رگا  تسا . یهلا  ینیوـکت 

هک تسا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  متفگ : هن . دومرف : ترضح  دنـشاب ؟ ماما  نودب  مدرم  هک  دسر  یم  يزور  ایآ  مدیـسرپ : (ع ) متـشه
ماگنه نیا  رد  هن ، دومرف : ترـضح  دـنریگ ، یم  رارق  دـنوادخ  مشخ  دروم  ناگدـنب  نیمز و  دـشاب ، یلاخ  ماـما  دوجو  زا  نیمز  يزور  رگا 

یمن یقاب  یهلا  ینیوکت  تیاده  ضیف و  هطساو  ماما ، دوجو  نودب  نیاربانب  ( 2 .) دنور یم  نیب  زا  همه  دنام ، یمن  یقاب  يرشب  نیمز و  ًالصا 
نکیل تسا ، ناهنپ  اه  هدید  زا  ترـضح  هچرگا  (ع ) يدهم ماما  تبیغ  ةرود  رد  لاح  دـش . دـهاوخ  دوبان  زیچ  همه  تروص  نیا  رد  دـنام و 

هرهب ربا  تشپ  رد  دیـشروخ  زا  مدرم  هک  روط  نامه  : " دومرف (ع ) قداص ماما  میدـنم . هرهب  ضیف  نیا  زا  ام  تسا و  رارقرب  وا  ضیفرپ  دوجو 
دنرب و یم  هرهب  وا  دوجو  زا  جع ) ) يدهم ماما  بیغ  ةرود  رد  مدرم  ددرگ ، دیشروخ  یناسر  ضیف  زا  عنام  دناوت  یمن  ربا  دوجو  و  دنرب ، یم 

ماما دوجو  یعامتجا : یـسایس  يربهر  تماـعز و  2 ـ ( 3" .) ددرگ یهلا  تیادـه  ضیف و  هطـساو  یناسر و  ضیف  زا  عناـم  دـناوت  یمن  تبیغ 
هجو نیا  زا  يربک  تبیغ  ةرود  رد  زورما  دـشاب . هتـشاد  تسد  رد  ار  هعماـج  یـسایس  يربهر  تسیاـب  یم  هک  تهج  نیا  زا  دراد ، ترورض 

مورحم تمعن  نیا  زا  زین  دـندوب . (ع ) ناـماما روضح  ةرود  رد  هک  یناـنآ  هکلب  میتـسه ، مورحم  اـم  اـهنت  هن  میتـسه . مورحم  ماـما  ترورض 
هب (ع ) نسح ماما  لاس و  جنپ  تدم  هب  مه  نآ  (ع ) یلع ماما  اهنت  دراد . یگتـسب  یعامتجا  عاضوا  هب  تمعن  نیا  زا  يدنم  هرهب  نوچ  دندوب ،

تبیغ تسین . ماما  روضح  تبیغ و  نامز  نیب  یقرف  تهج  نیا  زا  نیاربانب  دنریگب . هدـهع  رب  ار  یـسایس  يربهر  دنتـسناوت  هام  شـش  تدـم 
ًایناث تسین و  تبیغ  نامز  صتخم  نایرج  نیا  ًالّوا  دندرگ ، مورحم  ترضح  یسایس  يربهر  زا  مدرم  ات  دوش  یم  عنام  رگا  جع ) ) يدهم ماما 

هناموصعم ریسفت  3 ـ تسا . هدش  ققحم  ماما  روهظ  طیارش  زا  یکی  دشاب ، اریذپ  تهج  نیا  زا  هعماج  رگا  دراد . یگتسب  یعامتجا  عاضوا  هب 
ماکحا دـیاب  وا  درادـن . دوجو  ییاطخ  نآ  رد  هک  يریـسفت  تسا ؛ نید  نِّیبم  رِّسفم و  هک  تهج  نیا  هب  دراد ، ترورـض  ماما  دوجو  نید : زا 

یم اریذپ  ار  وا  ياهدومنهر  هغدـغد  نودـب  نآ  هب  هجوت  اب  مدرم  تسا و  هناموصعم  وا  ریـسفت  نییبت و  نوچ  دـنک ، نایب  مدرم  يارب  ار  نید 
(ع) يرکـسع نسح  ماما  تداهـش  ماگنه  ات  ینعی  دندوب ؛ دـنم  هرهب  تمعن  نیا  زا  لاس  تدم 250  هب  ناناملـسم  (ص ) ربمایپ زا  دعب  دنوش .

يزیر هیایپ  ار  عیـشت ) بهذم  و   ) يدمحم بان  مالـسا  زا  یـساسا  حرط  دـندمآرب و  نید  زا  هناموصعم  ریـسفت  نییبت و  ددـص  رد  ماما  هدزای 
رب نوزفا  دش . يروآ  عمج  دندوب ، هدـش  هتـشون  نانآ  نادرگاش  طسوت  هأم ) عبرا  لوصا   ) باتک دـصراهچ  بلاق  رد  هک  یثیداحا  دـندرک و 
رد هک  تفگ  ناوت  یم  دننک . تیبرت  هعیـش  یهقف  یتدیقع و  نایک  زا  عافد  يارب  اناوت  زربم و  ینادرگاش  دنتـسناوت  (ع ) ناماما اه  باتک  نیا 

دش و هتفگ  دوب ، ینتفگ  هچ  نآ  دیسر . دوخ  هار  نایاپ  هب  یعیرشت  تیاده  نایب  ای  نید  ریسفت  نییبت و  تیلوئسم  ًابیرقت  هلاس  ةرود 250  نیا 
ثداوح رد  دـنریگ و  هرهب  لوصا  زا  هنوگچ  ماکحا  تایعرف  عورف و  رد  هک  دـنداد  دای  دوخ  نادرگاش  هب  نانآ  دـش و  ناـیب  ماـکحا  لوصا 

نیا تیلوئـسم  دشاب ، یقاب  نید  ریـسفت  نییبت و  هب  زاین  ییاج  ًانایحا  رگا  لاح  دنزادرپب . ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  هب  دـیدج ) لئاسم   ) هعقاو
اّمأ و  . " تسا هدـش  تیاور  جـع ) ) يدـهم ماما  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا . هدـش  هداهن  اوقت  اب  ناملاع  ینعی  ناماما ؛ نادرگاـش  ةدـهع  رب  روما 

ثیداـحا و تاور  هب  هعقاو  ثداوح  رد  ( 4 (؛ مکیلع هللا  ۀـجح  انأ  مکیلع و  یتجح  مّهنإف  انثیدـح  ةاُور  یلإ  اـهیف  اوعجْراـف  هعقاولا  ثداوحلا 
( جع ) يدـهم ماما  تبیغ  ةرود  رد  نونکا  " مشاب . یم  نانآ  رب  ادـخ  تجح  نم  امـش و  رب  نم  تجح  نانآ  نوچ  دـینک ، عوجر  نید  ناملاع 

نامز تاضتقم  هب  هجوت  اب  رگا  تسا و  هدیسر  مامتا  هب  یعیرشت  تیاده  نید و  ریسفت  دُعب  رد  ماما  ۀفیظو  تیلوئـسم و  هک : تفگ  ناوت  یم 
هأم عبرا  لوصا  بلاق  رد  دـنا و  هتـشاد  نایب  (ع ) ناماما هک  یتایلک  لوصا و  زا  يریگ  هرهب  اب  اوقت  اـب  ناـملاع  دـشاب ، نید  ریـسفت  هب  يزاـین 
یم دوش ، یم  ساسحا  ای  دراد  دوجو  اهألخ  زا  یضعب  تهج ، نیا  رد  هچ  رگا  هتبلا  دندرگ . یم  راد  هدهع  ار  تیلوئـسم  نیا  تسا ، دوجوم 

تاهجوت تایانع و  دوش . ناربج  يدـح  ات  ألخ  نیا  تسا ، هتخانـشان  مدرم  هماع  يارب  صاخ  هتـسیاش و  دارفا  اب  نامز  ماما  طابترا  اب  دـناوت 
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( جع ) رـصع یلو  ترـضح  تبیغ  مییوگ : یم  جع ) ) يدهم ماما  تبیغ  هفـسلف  تمکح و  دروم  رد  اما  تفرگ . هدیدان  دـیابن  زین  ار  ترـضح 
(ع) قداص ماما  ددرگ . نشور  روهظ  زا  سپ  نآ  تمکح  میوش و  هاـگآ  نآ  هنک  هب  میناوتن  اـم  تسا  نکمم  هدوب و  یهلا  ياـهزار  زا  یکی 

تـسا یتمکح  نامه  وا  تبیغ  تمکح  مینک . نایب  ار  نآ  تلع  میرادن  هزاجا  تسا ، ریذـپان  فلخت  هک  دراد  یتبیغ  رمالا  بحاص  : " دومرف
یتشک و نتسکش  زا  رضخ  ياهراک  تمکح  هچ  نانچ  دش ، دهاوخ  نشور  روهظ  زا  سپ  هتشاد و  دوجو  نیشیپ  ياه  تجح  تبیغ  رد  هک 
زا يّرـس  تبیغ  ( 5 ،) دنوش ادج  مه  زا  دنتـساوخ  ود  نآ  هک  دش  نشور  یـسوم  يارب  یتقو  هتـسکش ، راوید  نتـشاد  اپرب  هچبرـسپ و  نتـشک 

سدقم دوجو  نآ  روهظ  زا  شیپ  ات  نآ  یلـصا  زمر  تسا  نکمم  تسا و  یهلا  روما  زا  جـع ) ) نامز ماما  تبیغ  سپ  ( 6" .) تسا یهلا  رارسا 
تجح نیرخآ  نیا  هک : نیا  نآ  دیمهف و  يرشب  رکف  دح  رد  ار  تبیغ  ۀفسلف  ناوت  یم  لاح  نیع  رد  ددرگن . نشور  تیرشب  يارب  ینارون  و 
هتفرگ رظن  رد  ناهج ) رد  دیحوت  مچرپ  ندروآ  رد  زازتها  هب  یلک و  لدع  شرتسگ   ) گرزب ینامرآ  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  یهلا  موصعم 

هب ناهج  ات  دراد ، تیرـشب  یتدیقع  یحور و  یگدامآ  رـشب و  شناد  لقع و  ییافوکـش  نامز و  تشذـگ  هب  زاین  نامرآ  نیا  و  تسا ، هدـش 
رهاظ مدرم  نایم  رد  تامدـقم ، ندـش  مهارف  زا  شیب  ترـضح  نآ  هچ  نانچ  تسا ، یعیبط  دور . يدازآ  لدـع و  ماما  نآ  بکوم  لابقتـسا 

هب تسب . دهاوخ  ورف  ناهج  زا  هدـید  گرزب ، نامرآ  نآ  ققحت  زا  لبق  هتفای و  یهلا  ياه  تجح  رگید  نانوچ  تداهـش )  ) یتشونرـس دوش ،
هتشک زا  يریگولج  يارب  روهظ ، زا  لبق  تسا  یتبیغ   ) مئاق ترـضح  يارب  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . هدش  هراشا  تایاور  رد  تمکح  نیا 
رارق یهلا  شیامزآ  ۀتوب  رد  تبیغ  رصع  رد  مدرم  هک  ینعم  نیدب  تسا ، هدش  حرطم  قلخ  ناحتما  ۀلئسم  تایاور ، زا  یخرب  رد  ( 7" .) ندش

ج 1، نامه ، . 2 ص 178 . ج 1 ، یفاک ، . 1 اه : تشون  یپ  ( 8 .) دوش یم  هدیجنـس  داقتعا  نامیا و  رد  نانآ  يراوتـسا  بتارم و  دنریگ و  یم 
ةروس نآرق ، هب  دوش  عوجر  رـضخ  یـسوم و  ترـضح  ناـیرج  دروم  رد  . 5 ص 28 . جاـجتحا ، . 4 ص 337 . رثـالا ، بختنم  . 3 ص 179 .

ص ینامعن ، تبیغ  . 8 ص 203 . هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیـش  . 7 ص 158 . ج 2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیـش  . 6 . 83 تایآ 66 ـ  فهک ،
.141

ةرود رد  ینعی  نآلا ؛ اّما  دنشاب ، هتشاد  طابترا  ترضح  اب  دنناوت  یم  مدرم  درب و  یم  رس  هب  يرغـص  تبیغ  رد  نامز  ماما  هک  هتـشذگ  نامز  رد  ارچ 
؟ دنرادن ار  ترضح  رادید  قاقحتسا  زورما  مدرم  ایآ  دنتسه ؟ مورحم  نآ  زا  يربک  تبیغ 

شسرپ

رد ینعی  نآلا ؛ اّما  دنشاب ، هتشاد  طابترا  ترضح  اب  دنناوت  یم  مدرم  درب و  یم  رس  هب  يرغص  تبیغ  رد  نامز  ماما  هک  هتشذگ  نامز  رد  ارچ 
؟ دنرادن ار  ترضح  رادید  قاقحتسا  زورما  مدرم  ایآ  دنتسه ؟ مورحم  نآ  زا  يربک  تبیغ  ةرود 

خساپ

ۀلیسو هب  دنوادخ  هک  انعم  نیدب  ( 1 (؛ تسا ترـضح  ناج  ظفح  (ع ) نامز ماما  تبیغ  للع  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
ریاس دـننام  ار  وا  ناملاظ  دوب ، رهاظ  مدرم  نایم  یگدـنز  زاغآ  زا  ترـضح  رگا  اریز  تسا ؛ هدرک  ظفح  لتق  زا  ار  ترـضح  (ع ) ماـما تبیغ 
مایق زا  شیپ  رظتنم ، ماما  : " دومرف ماما  دـیوگ : یم  تسا ) (ع ) قداص ماما  ناراـی  زا  یکی  هک  "  ) هرارز . " دـندناسر یم  تداهـش  هب  (ع ) همئا

هک دنک  یم  اضتقا  ماما  تبیغ  هفـسلف  نیا  ( 2" .) دوب دهاوخ  كانمیب  شیوخ  ناج  رب  اریز  دش ... دـهاوخ  بیاغ  اه  مشچ  زا  یتّدـم  شیوخ 
تبیغ ۀفـسلف  اب  دـندرک ، یم  رارقرب  طابترا  ماما  اب  مدرم  ۀـمه  رگا  دریگ . تروص  یـصاخ  ياه  هویـش  اب  هدوب و  دودـحم  ناشیا  اب  طاـبترا 
باون قیرط  زا  ترـضح  اب  طابترا  هکلب  دنتـشادن ، طابترا  ماما  اب  مدرم  ۀـمه  زین  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  ساـسا  نیا  رب  تشادـن . ییوسمه 
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زا يو  يرمع : دیعـس  نب  نامثع  رمعوبا و  1 ـ زا : دـندوب  ترابع  دارفا  نیا  تفرگ . یم  تروص  دـندوب ، اسراپ  ملاع و  ياه  ناسنا  هک  هعبرا 
2ـ تسا . هدرک  توـف  يرجه  لاس 265  رد  ًالامتحا  هک  دوب  ناـنیمطا  دروم  و  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  و  (ع ) یقنلا یلع  ماـما  ناگدـنیامن 
4ـ يرجه . ياـفوتم 326  یتـخبون ، حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  3 ـ يرجه . ياـفوتم 305  يرمع ، دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دـمحم  رفعجوـبا 
هک ماما  رگید  يالکو  زا  یخرب  هک  دوب  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  تیدودحم  ساسا  رب  ( 3 .) يافوتم 329 يرمس ، دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
رد هک  رفن  راهچ  نیا  هتـشاد و  طابترا  هعبرا  باون  اب  دنتـشاد ، روضح  ير و ...  مق ، نادمه ، زاوها ، هفوک ، دادغب ، دننام  فلتخم  قطانم  رد 

مدرم طابترا  زین  يربک  تبیغ  نامز  رد  ( 4 .) دندناسر یم  ترضح  ضرع  هب  ار  مدرم  روما  دنتـشاد ، رارق  ماما  يالکو  بتارم  هلـسلس  سأر 
هک ماما  ماع  نابئان  اب  مدرم  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛ هدرک  قرف  ترـضح  اب  طابترا  يرارقرب  ةویـش  هدـشن و  عطق  ماما  اب 

نانآ تالکشم  هب  هداد و  خساپ  مدرم  ياه  شسرپ  هب  هک  دنتـسه  فظؤم  زین  نانآ  دننک . یم  رارقرب  طابترا  دنتـسه ، طیارـش  دجاو  ياملع 
زا یعیقوت  رد  دنتـسه . ماـما  تجح  هک  اریز  دـنیامن ؛ عوـجر  ماـع  ناـبئان  هب  هک  دـنراد  هفیظو  مدرم  زین  رگید  يوـس  زا  دـنیامن . یگدیـسر 

تجح نم  دنتسه و  امـش  رب  نم  تجح  اه  نآ  دینک . هعجارم  ام  ثیداحا  نایوار  هب  دهد ، یم  خر  هک  یثداوح  رد  : " تسا هدمآ  ترـضح 
طابترا ماما  اب  دنناوت  یم  دنشاب ، هتشاد  یگتسیاش  تقایل و  هک  یناسک  دنراد  رواب  یعیش  نادنمشیدنا  زا  یخرب  ( 5" .) متسه نانآ ) رب   ) ادخ

زا یـسوط و ...  خیـش  یکجارک و  يروـن ، ثدـحم  نوـچ  يدارفا  دراد و  ترهـش  یعیـش  نادنمـشناد  نیب  رد  هاگدـید  نیا  دـنیامن . رارقرب 
هچ دشاب ، هتـشادن  یـسرتسد  يو  هب  سک  چیه  هک  یبئاغ  ماما  هک  لاکـشا  نیا  خساپ  رد  یـضترم  دیـس  ( 6 .) دنتـسه شرگن  نیا  نارادفرط 
هب سک  چیه  میرادن  عطق  هک  تسا  نیا  میفرتعم ، نآ  هب  هک  يزیچ  نیتسخن  : " دـسیون یم  تسیچ  يو  دوبن  دوب و  توافت  دراد و  يا  هدـیاف 

ناملاع زا  يدادـعت  یـسلجم  همالع  موحرم  ( 7" .) تسین مولعم  رما  نیا  دـنک . یمن  تاقالم  ار  وا  يرـشب  چـیه  دـسر و  یمن  ماـما  تمدـخ 
یضعب زا  ( 8 .) مولعلارحب همالع  دـننام  یناملاع  دـنا ، هدرب  اـه  هرهب  سدـقم  دوجو  نآ  زا  هدیـسر و  ماـما  روضح  هک  هدرک  رکذ  ار  هتـسراو 

نامز رد  هک  تسا  یطابترا  یعون  زین  دوخ  نیا  دنسانش و  یمن  ار  وا  مدرم  یلو  دراد ، روضح  مدرم  نایم  ماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور 
تیدودحم نامز  ماما  اب  طابترا  يرغص  تبیغ  نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  تفگ : ناوت  یم  تشذگ  هک  هچنآ  ًافاضم  دریگ ؛ یم  لکـش  تبیغ 

ریذپ ناکما  یصاخ  طیارش  ساسا  رب  ترضح  اب  طابترا  زین  يربک  تبیغ  نامز  رد  تسا ، هتفرگ  تروص  صاخ  طیارـش  ساسا  رب  هتـشاد و 
یم ار  مدرم  ادخ  تجح  درب . دـهاوخ  ورف  ار  دوخ  نانکاس  دـشاب ، یلاخ  تهج  زا  تعاس  کی  ینیمز ، رگا  : " دومرف (ع ) قداص ماما  تسا .

.1 اه : تشون  یپ  ( 9" .) دنتخانـش یمن  ار  وا  نانآ  تخانـش و  یم  ار  مدرم  فسوی  هک  هنوگ  نامه  دنـسانش ، یمن  ار  وا  مدرم  یلو  دـسانش ،
71؛ ص 70 ـ  (ع ) نامز ماما  همان  هژیو  هزوح ، هلجم  . 3 ص 202 . هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  . 2 ص 269 . رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل 
ص نامه ، یسوط ، خیـش  . 5 ص 225 . هبیغلا ، باتک  يدادـغب ، میهاربا  نب  دـمحم  . 4 . 681 ص 678 ـ  نایاوشیپ ، ةریـس  ییاوشیپ ، يدهم 

اما هژیو  هزوح ، هلجم  زا  سابتقا  اـب  ص 182 ، ءایبنالا ، هیزنت  یضترم ، دیـس  . 7 ص 97 . جـع ،) ) نامز ماما  هماـن  هژیو  هزوح ، هلجم  . 6 . 177
ص 87. جع ،) ) نامز ماما  ۀمان  هژیو  هزوح ، هلجم  . 9 . 238 ص 237 ـ  ج 52 ، راونالاراحب ، . 8 ص 98 . جع ،) ) نامز

 . دیهد حیضوت  ار  جع )   ) يدهم ترضح  تبیغ  هفسلف 

شسرپ

 . دیهد حیضوت  ار  جع )   ) يدهم ترضح  تبیغ  هفسلف 

خساپ
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دن ـی مـی کـ گد ـ نز نا  ـن جـهـ یا زج  يرگید  ناهج  رد  وا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ام  ناگدـید  زا  ماما  تبیغ  هک  دومن  هجوت  دـیاب  تسخ  نـ
نایمرد وا  هک  تسا  نیا  جع )   ) ماما تبیغ  ینعم  هکلب  تسا ;  هدیدرگ  لیدـبت  رتا  جاومادـننام  ییادـیپان  دوجو  هب  وا  ینامـسج  دوجو  ای  و 
ینالوط وا  تبیغ  ار  ـا چـ ما تسا .  رادروخرب  یعیبط  یگدنز  کی  زا  دنـسانش و  یمن  یلو  دننیب  یم  ار  يو  مدرم  دنک و  یم  یگدـنز  مدرم 

ریاس ناربمایپ و  هماـنرب  اـب  جـع )   ) يدـهم ترـضح  هماـنر  بـ تفگ :  دـیاب  شـسرپ  نیا  ربارب  رد  تسیچ ؟  دـتمم  تبیغ  نیا  هفـسلف  تسا و 
مامت رد  ییارجا  ینعم  مامت  هب  همانرب  کـی  هکلب  تسین ;  يراذـگنوناق  يو  هماـنرب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یلک  تواـفت  کـی  ناـیاوشیپ 

قح و داد و  تلادـع و  لوصا  دـنک و  هدایپ  ناـهج  رد  ار  مالـسا  تاـمیلعت  لوصا  ماـمت  دراد  تیروماـم  وا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ;  ناـهج 
ارجا ار  همانرب  نیا  زا  ییاه  تمـسق  زین  ناماما  ناربماـیپ و  هک  تسا  ـت  ـسرد دـهد .  شرتسگ  طـسب و  رـشب  دارفا  همه  ناـیم  رد  ار  تقیقح 
ذوفن زا  سپ  تفرگن و  دوخ  هب  یمومعو  یناهج  هبنج  عوضوم  نیا  ناـهج ,  مدرم  زا  يرایـس  رد بـ ـی  گدا ـ مآ ندوبن  رثا  رب  یلو   , دـنا هدرک 

نآ هلیسو  هب  هک  یناهج  یبالقنا  همانرب  نینچ  ند یـک  هدا شـ ـت کـه پـیـ سا ـن  شور دنام .  فقوتم  یناسنا  ياه  هعماج  زا  ینیعم  عاعش  رد 
اهنآ هب  ریز  رد  هک  دراد  مزال  یتامدـقم  طیارـش و  دـبای ,  شرتسگ  ناهج  مدرم  همه  نایم  رد  تقیقح  قح و  ير و  ـ گداد تلادـع و  لوصا 

یحور یگدامآ   - 1 هلمج :  زا  تسی ;  عامتجا مـمـکـن نـ هبناج  همه  لماکتو  نامز  رورم  اب  زج  تاناکما  طیارـش و  نیا  دوش و  یم  هراشا 
عون ره  هضرع  دشابن  ییاضاقت  ناهج  مدرمرد  ات  دندرگ و  هدامآ  هن و  ـ ـش تـ لو ,  ـ ـصا نیا  يارجا  يارب  ناهج  مدرم  دـیاب  تسخن  هجرد  رد 
مدرم زا  ییاضاقتات  تسامرفمکح و  يداصتقا  یگدـنز  ماظن  رد  اهنت  هن  اضاقت  هضرع و  نوناق  دوبدـهاوخن .  رثوم  يونعم  يداـم و  هماـنرب 

یقال و ـ خا لو  ـ ـصا يونعم و  ياه  همانرب  هضرع  رد  ماـظن  نیا  نیع  هکلب  دوب ,  دـهاوخ  رثا  مک  ـالاک  نآ  هضرع  دـشابن  ییـالا  هب کـ تبـسن 
هـضرع دـشابن  یتساوخرد  اضاقت و  روما -  عون  ـن  یا يارب  مدرم -  لد  قامعا  رد  ات  دـشاب و  یم  امرفمکحزین  یبالقنا  یـسایس و  ياهبتکم 

ياهتـسب نب  ندمآ  دـیدپ  يدام و  نیناوق  تسکـش  نامز و  تشذـگ  هتبلا  تفر .  دـهاوخن  شیپ  زا  يراک  هدـش و  ور  هبور  تسکـش  اب  نآ 
تخاس دهاوخ  فقاو  تقیقح  نیا  هب  ار  نانآ  درک و  دهاوخ  هتسخ  ار  ناهج  مدرم  گنج ,  هاگترپ  بل  تیرشب بـر  ندش  هدیشک  یناهج و 

رد ار  تلادـع  دـن و  ار حـل کـنـ یگدـنز  تالکـشم  دـنناوت  یمناهنت  هن  یللملا ,  نیب  حالطـصا  هب  ياـهنامزاس  يداـم و  نیناوق  لوصا  هک 
یم دزاس و  یم  هدامآ  ایهم و  يداینب  بالقنا  کی  شریذ  يارب پـ ار  اـیند  مدرم  ساـی ,  یگتـسخ و  نیمه  هکلب  دـنزاس ,  اـمرفمکح  ناـهج 

يرـشب ياهنامزاس  يدام و  تاماظن  مامت  هک  دنک  تباث  یگدنز  خـلت  يا  ـه هـ بر دراد تـا تـجـ نامز  تشذـگ  هب  زاین  عوضوم  نیا  هک  میناد 
نیا يدی ,  ـ مو ـ نو سای  رثا  رب  ماجنارـس  دنـشاب و  یم  ناوتان  زجاع و  شمارآ ,  تینما و  يرارقرب  قح و  قاقحا  تلادـع و  لوصا  يارجا  رد 

یهلا و درم  کی  هلیـسو  هب  یناهج  بـالقنا  کـی  هضرع  يارب  هنیمز  دـیآ و  دـیدپ  یهلا  ناـمرآ  ناـنچ  ققحت  يارب  یتیگ  مدرم  رد  اـضاقت 
یناهج تموکح  کی  نتخاس  رارقرب  يارب  رگید  يوس  زا  یناسنا  ياهگنهرف  مولع و  لـما  تـکـ  - 2 ( 1  . ) ددرگدعاسم رظن  ره  زا  ینامسآ 

يرکف و تفرشیپ  نودبزین  نآ  هک  دراد  یمدرم  یعامتجا و  ياهگنهرف  اهـشناد و  مولع و  تفرـشیپ  هب  یناوارفزاین  داد ,  لدع و  ساسا  رب  , 
همه دنک و  تموکح  نوناق  داد و  لدـع و  ناهج ,  رـسارس  رد  هک  یناهج  تموکح  يرارقر  بـ ددرگ .  یمن  رـسیم  نکمم و  نامز  تشذـگ 

ناکما يرـشب  نووش  هیلک  رد  هتفرـشیپ  گنهرف  کی  دوجو  نودب  دندرگ  دـنم  هرهب  مالـسا  یعامتجا  يدرف و  يایازم  هیلک  زا  ناهج  مدرم 
ـل ما تـکـ  - 3 دراد .  نامز  تشذـگ  هب  جایتحا  زین  نیا  دـشوپ .  یمن  دوخ  هب  لمع  هماج   , لماک گنهرف  کی  نودـب  زگره  تسین و  ریذـپ 

تاررقم دـناوتب  نآ  ـو  تر ـ پرد دراد تـا  طابترا جـمـعـی  لماک  لیاسو  دوجو  هب  زاین  یتموکح  نینچ  رگید ,  يوس  زا  یعمج  طابترا  لیاسو 
یناسنا و عیانـص  لماکت  نودب  عوضوم  نیا  دـنک .  مالعا  ناهج  مدرم  هب  یهاتوک  تدـم  رد  فلتخم  قرط  زا  ار  یناسنا  لوصا  ماکحا و  و 
هب یبالقنا  نانچ  يزیر  یپ  یفده و  نینچ  دربشیپ  هتشذگ ,  اهنیا  همه  زا  یناسنا  يورین  شرور  پـ  - 4 دریگ .  یمن  ماجنا  زین  نامز  تشذگ 

دوجو هب  یشترا و  نینچ  لیکشت  دهد و  یم  لیکـشت  ار  یناهج  بالقنا  شترا  عقاو  رد  هک  دراد  زاین  یناسنا  هدنزاس  لاعف و  يوری  یـک نـ
زا ـی  خر رد بـ ـر  گا دراد .  نامز  تشذگ  هب  زاین  دنرذگب  زیچ  همه  زا  تقیقحو  فده  هار  رد  هک  يراکادف  هتخابکاپ و  دارفا  نینچ  ندـمآ 

نیمه هب  رظان  تسا  نکمم  تسا ,  مدر  ـش مـ یا ـ مزآ ناـحتما و  ناـمه  ناـمز ,  ماـما  تبیغ  ندـش  ینـالوط  هفـسلف  هک  میناوخ  یم  تا  ـ یاور
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نآ زا  دوصقم  هکلب  تسا ;  یناهنپ  روما  فشک  یلومعم و  ياهنومزآ  ینعم  هب  هن  مالـسا  قطنم  رد  شیامزآو  ناحتما  اریز  دشاب ;  تمـسق 
دراد نیا  هب  زاین  ( 3  ) هناگراهچ تاهج  نیا  عومج  2)مـ  . ) دشاب یمدارفا  رد  یگدیزرو  رثکادـح  ندروآ  دـیدپ  كاپ و  تایحور  شرورپ 

یناهج تموکح  شریذپ  يارب  يرکف  یحور و  یگدامآ  دورب ; و  شیپ  تاهج  زا  يرایـسب  زا  ناهجو  درذـگب  يا  هظحالم  لباق  نامز  هک 
يدهم ترـضح  هلیـسوب  یناهج  حطـس  رد  یـصاخ  تاناکماو  لیاسو  اب  همانرب  نیا  هاگنآ  دیآ ;  دیدپ  مدر  رد مـ ـت  لاد قح و عـ ساسا  رب 
روـطب دوـش و  یمن  هتخانـش  مدرم  ناـیم  رد  ماـما  ار  لا چـ ـن حـ یا ـا بـا  ما ماـما .  ینـالوط  تبیغ  هفـسلف  تسا  نیا  ددرگ 000  هدایپ  جـع )  )
نامرف هک  يزور  ات  درببرـس  هب  مدرم  ناـیم  رد  هدـش  هتخانـش  روطب  هک  تسا  نکمم  وا  يارب  هک  یتروص  رد  دـنک ;  یم  یگدـنز  سانـشان 

یگدـنز یناسنا  يداع  ننـس  قبط  رگید  ياهناسنا  نوچمه  ماما  تفگ :  دـیاب  لاوس  نیا  هرابرد  دـسر .  ارف  وا  یناهج  بالقنا  هرابرد  یهلا 
رـصع و ره  رد  هک  ینمیر  ـ ها ياهورین  دنزگزا  زگره  دش  یم  هتخانـش  رگا  تسا ,  رادروخر  ـی بـ نالو زا یـک عـمـر طـ وا  ـی  لو دنک ,  یم 

بلطم نیا  خـیرات  هک  نانچ  تفر ,  یم  نیب  زا  نانآ  تسد  هب  دـنام و  یمن  ظوفحم  نوصم و  تسین  مک  اهنآ  ياه  هرامـش  دادـعت و  ینامز 
هاوخدب نانمیرها  هلیسو  هب  ناینیشیپ  زا  یمامارمع  باتفآ  رگا  تسا ; و  هدرک  تباث  ـنـی  ـشور هب  هتـشذگ  نایاوشیپ  ناماما و  مامت  هرابردار 

نینچ جـع )   ) يدـهم ترـضح  هراـبرد  عوضوم  نیا  هک  یتروص  رد  تفرگ ,  یم  ار  وا  ياـج  يرگید  ياوـشی  ما و پـ ـ ما در  بورغ مـی کـ
ات دنک  یگدـنز  سانـشان  روطب  دـیاب  راچان  تروص ,  ـن  یا رد  ددرگ .  ارجا  وا  تسد  هب  همانرب  دـیاب  تسادـخ و  تجح  نیرخآ  وا   ; تسین
وا ندرک  یگدـنز  تلع  و  جـع )   ) ماما تبیغ  هفـسلف  هرابرد  میتفگ  هچنآ  هتبلا  ددرگ .  لوحم  وا  هب  همانرب  نیا  يارجا  تیرومام  هک  يزور 

ماما دوجو  زا  یناسنا  هعماج  نونکا  مه  دراد و  مدرم  يارب  یعفانم  هچ  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  ماما  دو  ـ جو ـن کـه  یا اـما  دوب و  سانـشان  روطب 
 . تسا جراخ  الاب  لاوس  عوضوم  زا  دومن و  ثحب  نآ  هرابرد  هناگادجدیاب  هک  تسا  يرگید  عوضوم  دوخ  درب ,  یم  يدوس  هچ 

؟ تسیچ تبیغ  نیا  هدیاف  دنیامنیم و  تبیغ  جع ) ) يدهم ترضح  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ تبیغ  نیا  هدیاف  دنیامنیم و  تبیغ  جع ) ) يدهم ترضح  ارچ 

خساپ

هک یعقوم  رد  رـضخ  ياهراک  تمکح  هک  روطنامه  ترـضح  نآ  روهظ  زا  دعب  رگم  دش  دـهاوخن  مولعم  تبیغ  یقیقح  هدـمع و  تلع  1 ـ
تقلخ ةرمث  هدیاف و  هک  روطنامه  اهنآ . تقرافم  تقو  رد  رگم  دشن  مولعم  تشاد ، تبحاصم  وا  اب  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع   ) یـسوم

رد یمولعم  رارسا  اهتمکح و  2 ـ  دوشیم . هدش و  رهاظ  اهلاس  اههام و  تشذگ  زا  دـعب  ناسنا  ناویح و  تابن و  دامج و  زا  ّمعا  يدوجوم  ره 
میلـست نامیا و  ۀبترم  دشاب  مولعمان  نآ  ّرـس  رگا  ًاصوصخم  تبیغ ، هطـساو  هب  اریز  تسا  ناگدنب  ناحتما  هلمج ، نآ  زا  هک  تسا  تبیغ  نیا 
ۀطـساو هب  تبیغ  ناـمز  رد  نینچمه  ددرگیم . راکـشآ  موـلعم و  ناـنآ  قیدـصت  نّیدـت و  توـق  دوـشیم و  رهاـظ  یهلا  ریدـقت  ربارب  رد  دارفا 

نآ ۀـلمج  زا  و  تسین . رّـسیم  اجنیا  رد  نآ  حرـش  هک  دـیآیم  لمع  هب  مدرم  زا  تاناحتما  نیرتدـیدش  دـهدیم ، يور  هک  یئاههنتف  ثداوح و 
یملع و یگدامآ  رـشب ، عضو  هدنهد  ناماس  یقیقح و  حلـصم  نآ  روهظ  يارب  جیردت  هب  ناهج  للم  تبیغ ، ةرود  رد  هک  تسا  نیا  رارـسا ،

يرهاظ يداع و  للع  بابـسا و  رب  ینتبم  هک  تسین  ججح  ریاس  ءایبنا و  روهظ  دننام  ترـضح  نآ  روهظ  اریز  دـننک ؛ ادـیپ  یلمع  یقالخا و 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  رد  تدـش  هّیقت ، كرت  تاـیعقاو و  هب  مکح  قیاـقح و  رب  ینبم  ناـیناهج  يربـهر  رد  رورـس  نآ  شور  هکلب  دـشاب 
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فراعم و مولع و  لماکت  هب  زاین  روما  نیا  ماجنا  هک  تسا  اهنآ  ياهراک  هب  یگدیسر  بصانم و  بابرا  لاّمُع و  زا  تخـس  ةذخاؤم  رکنم و 
مهارف نآرق  ماکحا  ِتموکح  ندش  یناهج  مالـسا و  میلاعت  ندش  ریگملاع  دادعتـسا  هک  يروطب  دراد  رـشب  یقالخا  يرکف و  دشر  یّقرت و 

. دشاب

؟ دراد یطابترا  تبیغ  ءاقب  اب  ایآ  و  دشاب ؟ جع ) ) نامز ماما  تبیغ  تابجوم  زا  یکی  دناوتیم  ندش  هتشک  زا  میب  لتق و  زا  فوخ  ایآ 

شسرپ

؟ دراد یطابترا  تبیغ  ءاقب  اب  ایآ  و  دشاب ؟ جع ) ) نامز ماما  تبیغ  تابجوم  زا  یکی  دناوتیم  ندش  هتشک  زا  میب  لتق و  زا  فوخ  ایآ 

خساپ

خـیراوت و دامتعا و  دروم  ياـهباتک  هب  هعجارم  زا  بلطم  نیا  دـشاب و  هدـش  تبیغ  ببـس  دـناوتیم  یناـج  نیمأـت  نتـشادن  لـتق و  زا  میب  هلب ،
امهیلع  ) همطاف یلع و  نادنزرف  زا  ربمغیپ و  نادناخ  رد  دنتسنادیم  دندوب و  هدینش  هکنآ  هظحالم  هب  سابع  ینب  اریز  دوشیم . مولعم  ثیداحا 

نسح ماما  ترـضح  دنزرف  سک  نآ  دوشیم و  هدیچ  رب  وا  تسد  هب  نادبتـسم  نارابج و  تموکح  هک  دش  دهاوخ  ادیپ  یتیـصخش  مالـسلا )
نآ تدالو  زا  هکنآ  يارب  درک  راتفر  (ع ) یسوم ترضح  هب  تبسن  نوعرف  هک  روطنامه  دندمآرب و  وا  نتشک  ماقم  رد  تسا ، (ع ) يرکـسع
نآ ادخ  یلو  دنزاس ، ریگتسد  دنبایب و  ار  وا  صخش  دنتساوخ  مه  دعب  و  دنتشامگ ؛ ناهاگآراک  ناسوساج و  تسخن  دنوش  علطم  ترـضح 

شروش و هب  سابع  ینب  يالتبا  گرزب و  یلخاد  ياهگنج  زین  رهاظ  بسح  رب  تخاـس و  دـیما  اـن  ار  وا  نانمـشد  درک و  ظـفح  ار  ترـضح 
دوخ دنس  هب  تبیغ »  » و یفاک »  » باتک رد  یسوط  خیش  ینیلک و  هچنانچ  تشادزاب ، عوضوم  نیا  بیقعت  زا  ار  اهنآ  جنزلا » بحاص   » بالقنا

ضرع تسا ، یتبیغ  دـیامرف  ماـیق  هکنآ  زا  شیپ  (ع ) مئاـق يارب  دومرف : (ع ) قداـص ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  هرارز  زا 
دنوادخ هچ  رگا  هک  تسا  نیا  لتق  زا  فوخ  اب  تبیغ  ياقب  طابترا  نایب  اما  دراد . میب  ندش  هتـشک  زا  هکنآ  Șј دومرف : هچ ؟ يارب  مدرک :

شیپ اهتموکح  لـلم و  Ř ŠتȘ هـبلغ  رهق و  روـطب  رهاـظ و  ار  ترــضح  نآ  تعاـس  ره  ناـمز و  ره  هک  تسا  اـناوت  رداـق و  لاـعتم ،
نانچ بابـسا  ات  هداد ، رارق  تابّبـسم  بابـسا و  يارجم  رب  دـنوادخ  ار  ناهج  نیا  ناـیرج  نوچ  یلو  دزاـس  بلاـغ  بابـسا ، ندـش  مهارف  زا 
لتق رطخ  زا  دوش  رهاـظ  تامدـقم  بابـسا و  ندـش  مهارف  زا  شیپ  رگا  داـتفا و  دـهاوخ  ریخأـت  هب  ترـضح  نآ  ماـیق  دوشن ، مهارف  يروهظ 

. دنام دهاوخن  نوصم 

؟ دیامنیمن تعیب  تقو  نارادمامز  ءافلخ و  اب  هیقت  هار  زا  شراوگرزب  ناردپ  دننام  نامز  ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دیامنیمن تعیب  تقو  نارادمامز  ءافلخ و  اب  هیقت  هار  زا  شراوگرزب  ناردپ  دننام  نامز  ماما  ارچ 

خساپ
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ماما تاصخـشم  مئالع و  زا  یکی  ج : دـیامنیمن ؟ تعیب  تقو  نارادـمامز  ءافلخ و  اب  هیقت  هار  زا  شراوگرزب  ناردـپ  دـننام  ناـمز  ماـما  ارچ 
تسین وا  ندرگ  رب  هیقت  ناونع  هب  یتح  يرگمتـس  بصاغ و  تموکح  چیه  سکچیه و  تعیب  هک  تسا  نیا  (ع ) نامزلارخآ يدهم  رظتنم و 

ياهتموکح مه ، هیقت  هار  زا  هتـشادن و  یمیلـست  نیکمت و  فلتخم  ياهتموکح  هربابج و  زا  يدـحا  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  دوشیم  رهاـظ  و 
« بلاغلا  » و ناطلسلا »  » و لداعلا »  » مسا رهاظم  لمکا  وا  تسا . هدرکن  اضما  رهاظ  رد  تسین  یمالسا  مامت  هک  ار  یئاهتموکح  یمالـسا و  ریغ 

يأر هیقت  هب  رئاج  ياهتموکح  زا  یتموکح  هب  ای  دوش  عقاو  ادخ  ریغ  تنطلس  تحت  هکنیا  زا  یماقم ، تیصخش و  نانچ  تسا و  مکاحلا »  » و
درک و دهاوخن  لمع  هیقت  هب  ترـضح  نآ  دوشیم ، هدافتـسا  ریثک  رابخا  زا  هچنانچ  تسا و  سورحم  ظوفحم و  رابخا  بسح  رب  دشاب ، هداد 

ُموُقَی : » دیامرفیم (ع ) قداص ترضح  ملاس ، نب  ماشه  ثیدح  رد  هلمج  زا  تخادنا . دهاوخ  رب  راگزور  ۀحفص  زا  ار  لطاب  راکشآ و  ار  قح 
.[ تسین يدحا  يارب  تعیب  وا  ندرگ  رد  هک  یلاح  رد  دنکیم  مایق  (ع ) مئاق «، ] ٍدَحَِأل ٌۀَْعَیب  ِهُِقنُع  یف  َْسَیل  َو  ُِمئاْقلا 

ای دمآ و  شیپ  ناشیا  يارب  يرطخ  هک  نامز  ره  دنوشیمن و  رهاظ  تسا  نکمم  هک  يدودـح  ات  مدرم  داشرا  ملظ و  عفر  يارب  يدـهم  ترـضح  ارچ 
؟ دسر ارف  یلک  روهظ  نآ  ات  دنشاب  هتشاد  یئزج  یئاهروهظ  تروص  نیمه  هب  دنوش و  بیاغ  درک  اضتقا  یتحلصم 

شسرپ

شیپ ناشیا  يارب  يرطخ  هک  نامز  ره  دـنوشیمن و  رهاظ  تسا  نکمم  هک  يدودـح  ات  مدرم  داـشرا  ملظ و  عفر  يارب  يدـهم  ترـضح  ارچ 
؟ دسر ارف  یلک  روهظ  نآ  ات  دنشاب  هتشاد  یئزج  یئاهروهظ  تروص  نیمه  هب  دنوش و  بیاغ  درک  اضتقا  یتحلصم  ای  دمآ و 

خساپ

رداک رد  یبیغ  رمتـسم  ةوق  کی  هلخادم  دـننام  تسا و  هعماج  یتیبرت  حـلاصم  فالخ  تاوبن و  تحلـصم  فالخ  تبیغ ، روهظ و  وحن  نیا 
يوسب وا  یجیردت  يدارا و  ریس  يرایتخا و  يداع و  لماکت  ناسنا ، تقلخ  فده  اب  هرخألاب  دشابیم و  ناسنا  زا  رایتخا  بلس  رـشب و  رایتخا 

ياراد میدرک و  قلخ  طلتخم  هفطن  بآ  زا  ار  وا  ام   ] 2 رهد / ًاریَصبًاعیمَسُهاْنْلعَجَف » ِهیلَْتبَن  ٍحاْشمَأ  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َناْسنِْالا  اَنْقَلَخ  ّانِا  : » هیآ هک  یلامک 
تسا و لامک  یقرت و  ریـس  زا  رـشب  ندـنامزاب  فوقو و  بجوم  تسین و  راـگزاس  درادـیم ، ناـیب  ار  نآ  میدـینادرگ ]. شوگ  مشچ و  ياوق 

. دوش كورتم  دراد ، رارق  نآ  رب  ادخ  ّتنس  هک  يداع  یعیبط و  نایرج  ددرگ و  هزجعم  هب  هتسباو  زیچ ، همه  هک  تسا  نآ  دننام 

؟ تسا هتفگ  هچ  مهدزاود  ماما  تبیغ  ببس  دروم  رد  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ 

شسرپ

؟ تسا هتفگ  هچ  مهدزاود  ماما  تبیغ  ببس  دروم  رد  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ 

خساپ

مهدزاود و ماما  تبیغ  هب  عجار  لماک  یلصف  هدومرف ، فیلأت  تماما  رد  هک  ياهناققحم  هنافوسلیف و  هلاسر  رد  یسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ 
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زوجی الف  هتبیغ  ببس  امأ  و  : » تسا هدومرف  نینچ  تبیغ » ببس   » هب عجار  نآ  نایاپ  رد  تسا و  هتـشاد  موقرم  نآ  داعبتـسا  عفر  تدم و  لوط 
لاوز دـنع  بجی  روـهظلاو  نیکمتلا  مدـعو  بلاـغلا  فوـخلاوهو  نیفلکملا ، یعم  نوـکیف  تفرع  اـمک  هنم  ـالو  هناحبـس  هللا  نم  نوـکی  نأ 
هکلب دـشاب ؛ ترـضح  نآ  دوخ  بناج  زا  ای  ناحبـس و  يادـخ  بناـج  زا  هک  تسین  زیاـج  سپ  مهدزاود ، ماـما  تبیغ  ببـس  اـما  « ] ببـسلا

دوش لیاز  ببس  نیا  عقوم  ره  تسا و  ماما  زا  مدرم  نتشادن  نیکمت  بلاغ و  فوخ  نآ  تسا و  نیفلکم  مدرم و  زا  یتخانـش  هک  هنوگنامه 
یئانشور رد  هک  گرزب  داتسا  نیا  مالک  دوش  هظحالم  تقد و  هچنانچ  دوشیم ]. بجاو  روهظ  دنیامن  ماما  زا  تعاطا  نیکمت و  مدرم  ینعی 

حرـش لـصفم  روطب  رگید  ياـج  رد  هک  تسا  یهوجو  یـضعب  دـیؤم  هداد ، رارق  لـیلحت  دروم  یـسررب و  ار  عوضوم  نیا  تمکح  لـقع و 
تـسین راوازـس  سپ  دوـشیم  رهاـظ  ترـضح  نآ  دوـش ، فرطرب  ببـس  نیا  رگا  تسا و  مدرم  ندرکن  نیکمت  لـتق و  زا  میب  نآ  مـیداد و 

قلعت نآ  رب  ادـخ  هدارا  دـننکن  ببـس  عفر  اهنآ  هچنانچ  کلذ  عم  دـنیامن . داریا  لاکـشا و  دنتـسه  اهنآ  دوخ  تبیغ  ببـس  هکنآ  اب  ناگدـنب 
اُونَمآ َنیذَّلا  ُهللا  ْدَعَو  : )» ۀـمیرک ۀـیآ  رد  فیرـش  نآرق  رد  هک  ار  ياهدـعو  دـهد و  نکمت  هبلغ  رهق و  هب  ار  وا  یـضتقم  نامز  رد  هک  هتفرگ 

ْنِم ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یضَتْرا  يذَّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَالا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم 
دهد تفالخ  نیمز  رد  هک  هدومرف  هدـعو  ددرگ  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ناگدـنب  امـش  زا  هک  یناسک  هب  ادـخ   ] 57/ رون ًاْنمَأ » ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب 

نیکمت نایدا  همه  رب  ار  نانآ  هدیدنسپ  نید  تفالخ ، رب  هوالع  دندش و  دوخ  ناینیشیپ  نیـشناج  هتـشذگ ، نوماریپ  حلاص  ياهتما  هکنانچ 
ترضح نآ  دیامرف و  زّجنم  هداد ، نینمؤم  هب  دهد )]. لماک  ینمیا  نانمشد  زا  هشیدنا  فوخ و  زا  سپ  نانمؤم  ۀمه  هب  دنک و  اطع  طلـست  و 

رپ ار  نیمز  دوش و  رهاظ  جع ) ) يدهم ات  دزاس  ینالوط  ار  زور  نآ  ردقنآ  دـشاب  هدـنامن  یقاب  ایند  زا  زور  کی  رگا  دوش و  راکـشآ  رهاظ و 
. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دنک  داد  لدع و  زا 

؟ تسا تاناحتما  نیرتدیدش  زا  يدهم » ترضح  تبیغ   » هب ناحتما  ارچ 

شسرپ

؟ تسا تاناحتما  نیرتدیدش  زا  يدهم » ترضح  تبیغ   » هب ناحتما  ارچ 

خساپ

نوچ لوا : تهج  تسا :. تاناحتما  نیرتدیدش  زا  (ع ) يدهم ترضح  تبیغ  هب  ناحتما  تهج  ود  هب  دوشیم  هدافتـسا  رابخا  زا  هک  يروطب 
کش ترضح  نآ  ياقب  رد  یضعب  تدالو و  لصا  رد  یخرب  دنتفایم و  کش  بیر و  رد  مدرم  رتشیب  دوشیم ، ینالوط  رایـسب  تبیغ  لصا 

هچنانچ دـنام . دـهاوخن  یقاب  ترـضح  نآ  تماما  هب  ةدـیقع  نامیا و  رب  یـسک  هدومزآ ، تفرعم و  اب  صلخم و  صاخـشا  زج  دـنیامنیم و 
ْتبثی ًهَْبیَغ ال  ِِهئاـیلْوَا  َو  ِِهتَعیـش  ْنَع  ُبیغَی  يذَّلا  َکـِلذ  : » دومرف تسا  هدرک  تیاور  رباـج  هک  یفورعم  تیاور  نمـض  رد  (ص ) مظعا ربمغیپ 

رد روهظراظتنا  ینالوط و  تبیغ  رمع ، تایح ، ءاـقب ، هب  ناـمیا  هک  تسا  مولعم  و  ِناـمیْاِلل » ُهَْبلَق  ُهللا  َنَحَْتما  ِنَم  ّـالا  ِِهتَماـمِِاب  ِلْوَْقلا  یَلَع  اـهیف 
و یهلا ، تردـق  هب  ناـمیا  ۀـناشن  و  ع )  ) همئاو (ص ) ربمغیپ یبیغ  ياـهربخ  هب  داـمتعا  داـقتعا و  نسح  لـیلد  تبیغ ، ینـالوط  رایـسب  نارود 

لها يارب  رگم  دوشیمن  لصاح  یبیغ  روما  هب  قداص  لماک و  نامیا  هکنیا  يارب  تسا . نید  ياههمانرب  زا  نیکمت  میلـست و  تّوق  تمـالع 
راونا زا  ناشلد  هدیـسر و  هدـیقع  تابث  سفن و  نانیمطا  لزنم  رـس  هبو  هتفای  تاجن  سواسو  یکیرات  زا  هک  یناـسک  ناراـکزیهرپ و  نیقی و 

. دنباین لزلزت  مدـق و  شزغل  تیالو ، يرادـنید و  هار  رد  هدرکن  انتعا  یهاو  ِتاهبـش  تاداعبتـسا و  هب  دـشاب و  هدـش  نشور  رّونم و  تیادـه 
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دزاـسیم ور  ریز و  ار  مدرم  هداد و  يور  تبیغ ، ةرود  رد  هک  تسا  یتـالوحت  تارییغت و  راوگاـن و  ياهدـمآ  شیپ  اهتدـش و  مود : تـهج 
ترـضح زا  هچناـنچ  دوـشیم  عـقاو  تخـس  تارطاـخم  رد  دارفا  ناـمیاو  ددرگیم  راوـشد  رایـسب  تماقتـسا ، ناـمیا و  ظـفح  هک  يروـطب 

هک تسا  یـسک  لثم  دـشاب ، مزتلم  کسمتم و  شنید  هب  تبیغ  رـصع  رد  دـهاوخب  هک  سک  نآ  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع ) قداـص
یتسرد هب  دومرف : هاگنآ  هدرک  هراشا  راک  نیا  هب  دوخ  تسداب  ماما  سپـس  ددرگ ـ  عطق  شیاهراخ  ات  دـنزب  تسداب  ار  راـخ  تخرد  ۀـخاش 

رهاظ لامج  تبیغ ، نارود  رد  ددرگ . کسمتم  شنید  هب  دیاب  دزیهرپب و  يادـخ  هدـنب  ره  دـیاب  سپ  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  هک 
رد مهارف و  تقو  همه  زا  شیب  یناوـیح  ذـئاذل  ناـهانگ و  یـصاعم و  بابـسا  دوـشیم ، بیرف  لد  رگ و  هوـلج  رتـهب  رتـشیب و  هـچ  ره  اـیند 

جازتما مه  اب  هناگیب  ياهدرم  اهنز و  دوشیم  هدرتسگ  اجهمه  برط  یگدـنناوخ و  انغ و  بعل و  وهل و  طاـسب  دریگیم ، رارق  مومع  سرتسد 
دشاب مارح  ياههار  زا  مدرم  رثکا  شاعم  یمسر و  لوادتم و  مارح  ياهبـسک  دننک ، ادیپ  تباجن  تفع و  فالخ  عورـشمان و  ياهطالاتخا  و 

بلاغ و مدرم  رب  یتسرپ  ایند  تایّدام و  دـشاب ، رت  ناسآ  لالح  مهرد  کی  ندروآ  تسد  هب  زا  ریـشمش  تبرـض  نمؤم  ياهطالتخا  يارب  و 
هب هک  یئاهراک  هماع و  روما  قتفو  قتر  رد  ار  نانز  دنـشابن ، مزتلم  دـنبیاپ و  ادـخ  ماکحا  هب  هک  دـتفا  یناسک  تسد  هب  بصاـنم  تاـماقم و 

نامیا تناما و  نید و  لها  ددرگ . ینلع  ءاشحف  یتفع و  یب  رامق و  بارـش و  شورف  يراسگیم و  ابر و  دـنهد  تلاخد  تسا  اـهدرم  هدـهع 
ار فورعم  دوش . جـیار  نآ  سکع  كرت و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـندرگ . زیزع  رهاظ  هب  نانید ، یب  لذارا و  ناراکبان و  و  لـیلذ ؛

تمارغ ار  هقدـص  تمینغ و  ار  تناـما  دـنیامن ، راـختفا  نارگمتـس  اـب  يراـک  مه  هاـنگ و  تیـصعم و  هب  دنـسانش ، فورعم  ار  رکنم  رکنم و 
ردصم ناسانـشنادخ  ناکاپان و  نیـشن و  هناخ  قح  لها  دننک . یمـسر  ار  رافک  رئاعـش  بادآ و  كرت و  ار  مالـسا  بادآ  رئاعـش و  دنرامش .

رافک و ۀبلغ  طلست و  ۀطساو  هب  دندرگرب . ّتیلهاج  نارود  عضو  هب  كرت و  ار  یمالسا  ننـس  بادآ و  مامت  یخاتـسگ  اب  اهنز  دندرگ . روما 
رد رگم  دربب  ار  ادـخ  مان  هک  دـشابن  نآ  تأرج  ار  یـسک  هک  دـنوش  مورحم  يدازآ  زا  عقاو و  راشف  رد  نانمؤم  ناـنچ  نآ  رارـشا ، دادبتـسا 
دنک بش  تسا و  ناناملـسم  نانمؤم و  رامـش  رد  هک  یلاحرد  دـنک  حبـص  صخـش  دوش ك  تخـس  ناـمیا  ظـفح  راـک  يروطب  یناـهنپ و 

دهاوخن عقاو  امش  يارب  رما  نیا  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ترضح  زا  دشاب . هدش  رفاک  هتفر و  نوریب  مالـسا  زا  هک  یلاحرد 
سک ره  دوش  یقش  ات  دمآ  دهاوخن  ادخ  هب  هن ، دیوش . ادج  مه  زا  قفانم ) نمؤم و   ) امـش ات  دیآیمن  ادخ  هب  هن ، يدیماان ، زا  سپ  رگم  دش 

هک تسا  ساـبع  نبا  تـیاور  رد  و  ح 31 ) ص 15 ، باب 34  نیدـلا 2/ لاـمک  . ) ددرگیم دیعـس  سک  ره  ددرگ  دیعـس  ددرگیم و  یقش 
اپ هب  رباج  سپ  دـنرت . بایمک  رمحا  تیربک  زا  دنـشاب  تباث  وا  تماما  هب  هدـیقع  ربوا  تبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  دومرف : (ص ) مظعا ربمایپ 
ار ناگدنورگ  ادخ  دیاب  مراگدرورپ و  هب  دنگوس  يرآ  دومرف : تسا ؟ تبیغ  وت  نادـنزرف  زا  مئاق  يارب  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  تساخ و 
زا هک  ادـخ  رارـسا  زا  تسا  يّرـس  ادـخ و  ياهراک  زا  تسا ) یگرزب  راک   ) تسا يرما  نیا  رباج ، يا  دزاس . وحم  ار  رافک  دـنک و  صیلخت 

. تسا رفک  لجوزع  دنوادخ  راک  رد  کش  هک  یتسرد  هب  سپ  نآ  رد  کش  زا  شاب  رذح  رب  سپ  تسا  هدیشوپ  ادخ  ناگدنب 

؟ تسا نآ  یفن  لیلد  رما  نیا  هب  ندیسرن  ایآ  میسریم و  تبیغ  هفسلف  تمکح و  هب  شواک  وجتسج و  اب  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نآ  یفن  لیلد  رما  نیا  هب  ندیسرن  ایآ  میسریم و  تبیغ  هفسلف  تمکح و  هب  شواک  وجتسج و  اب  ایآ 

خساپ
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، دوشن ای  دوش  هتـسناد  تبیغ  ّرـس  هدش . عقاو  هدش و  لصاح  تسا  يرما  تبیغ  دیـشابن  نآ  زا  شـسرپ  تبیغ و  ۀفـسلف  ۀلابند  ردـق  نیا  ریخ .
رب شیب  مک و  مه  هلمجلا  یف  میدقتعم و  ردـق  ءاضق و  هب  ام  تسین . نآ  در  یفن و  ناهرب  هاگچیه  امـش  نتـسنادن  تسا و  هدـش  عقاو  تبیغ 

ردق ءاضق و  لیـصافت  مامت  زا  دـناوتیم  یـسک  ایآ  اما  مینادیم  یئاهزیچ  نآ  زا  تیب  لها  نآرق و  ياهیئامنهار  یفـسلف و  تاعالطا  بسح 
كولس نآ  رد  تسا  یکیرات  يداو  « ] ُهوُُکلْسَت الَف  ٌِملْظُم  ٍداو  : » دندومرف هدش و  یهن  ردق  ءاضق و  رد  رکفت  زا  اذل  دنک . عالطا  ملع و  راهظا 

راک ـ ـش راتفرگ  يدرگ  مدق  لوا  رد  هکراهنز  راهنز  نارم  يداو  نیا  رد  دیوشیم ]. هدنام  هتـسخ و  هک  دـینارن  اجنیا  ار  بلط  بسا  دـنیکن و 
رشب دمآ و  دهاوخن  رد  رشب  رکف  هطاحا  تحت  تاهج  ۀمه  زا  عیرـشت  نیوکت و  روما  نادان  در  يا مـ ـی  نک ـ فا ماد  ارنارودب  اقنع  ـد  ـشن سک 

هن لاح  نیع  رد  اما  تسا  نامیا  میلـست و  ماقم  ماقم ، رگید  اجنیا  دسرب . نآ  فارطا  عیمج  هب  یـسررب و  ار  روما  نیا  یحاون  مامت  دناوتیمن 
تایآ یحو و  نابز  هتفرگ و  همـشچرس  رـشب  هاگآ  نادجو  لقع و  یئامنهار  زا  هک  ینامیا  هکلب  صلاخ ، يدبعت  نامیا  هن  لیلدیب و  نامیا 
هچنآ سپ  تـسا . هدرک  یئاـمنهار  تلـالد و  نآ  هـب  ار  اـم  صاوـخ ، زا  یعمج  ياهیبایفرـش  تازجعم و  رتاوـتم و  ثیداـحا  دـیجم و  نآرق 

ياـنعم تسا  نیا  و  تسا . لوهجم  اـم  رب  نآ  یلـصا  تلع  اـّلا  و  تسا ، نآ  راـثآ  دـیاوف و  هب  طوبرم  رتـشیب  تبیغ ، رارـسا  هب  عجار  مییوـگب 
یمن رهاظ  اهتخرد  شنیرفآ  ّرس  هچنانچ  روهظ  زا  دعب  رگم  دوشن  راکشآ  تبیغّرـس  کنیا  هب  هدش  حیرـصت  اهنآ  رد  هک  ياهفیرـش  ثیداحا 

. عرازم اهناتـسوب و  ندش  مرخ  زبس و  نیمز و  ندش  هدنز  زا  دعب  رگم  دوشن  راکـشآ  ناراب  تمکح  و  هویم ، هرمث و  روهظ  زا  دعب  رگم  دوش 
مدینـش تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یمـشاه  لضف  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  عیارـشلا  لفلع  باتک  نیدـلا و  لامک  باتک  رد  قودـص 

بیر و هب  وج ، لطاب  ره  نآ  رد  تسین  نآ  زا  ياهراچ  هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  هتبلا  دومرف : (ع ) قداـص رفعج  ماـما  ترـضح 
هجو سپ  متفگ : تسا . هدـشن  هداد  نآ  ندرک  شاف  رد  نذا  ام  هب  هک  يرما  يارب  دومرف : موش . تیادـف  ارچ ؟ مدرک : ضرع  دـتفایم . کش 

تمکح هجو  هک  یتسرد  هب  دوب . ترـضح  نآ  زا  شیپ  ادـخ  ياـهتجح  تبیغ  رد  هک  یتمکح  هجو  دومرف : تسیچ ؟ وا  تبیغ  رد  تمکح 
هب مالغ و  نتشک  یتشک ، ندرک  خاروس  زا   ) رـضخ ترـضح  ياهراک  تمکح  هجو  هچنانچ  وا ، روهظ  زا  دعب  رگم  دوشیمن  فشک  تبیغ 

تسا يرما  تبیغ »  » نیا لضف  رسپ  يا  رگیدکی . زا  اهنآ  تقرافم  ماگمه  رد  رگم  دشن  فشک  (ع ) یسوم ترضح  يارب  راوید )، نتـشاد  اپ 
یهاوگ تسا ، میکح  دنوادخ  میتسناد  ام  هکنآ  زا  سپ  ادخ و  یبیغ  مولع  زا  تسا  یبیغ  ادخ و  ّرـس  زا  تسا  يّرـس  یلاعت و  يادـخ  رما  زا 

. دشاب هدشن  نشور  ام  رب  نآ  هجو  دنچ  ره  تسا  تمکح  قفاوم  همه  وا  ياهراتفگ  راک و  هکنیا  هب  میاهداد 

رازه کی  زا  شیب  نونکا  مه  تسا  هدش  ناهنپ  بئاغ و  اهرظن  زا  لاس 260  هب  مالسلا )) هیلع  )) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  يدهم  ترضح  میناد  یم 
؟ تسیچ ینالوط  تبیغ  نیا  هفسلف  مینادب  میهاوخ  یم  درب  یم  رس  هب  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسا  لاس 

شسرپ

زا شیب  نونکا  مه  تسا  هدش  ناهنپ  بئاغ و  اهرظن  زا  لاس 260  هب  مالسلا )) هیلع  )) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  يدهم  ترضح  میناد  یم 
؟ تسیچ ینالوط  تبیغ  نیا  هفسلف  مینادب  میهاوخ  یم  درب  یم  رس  هب  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسا  لاس  رازه  کی 

خساپ

ای دنک و  یم  یگدـنز  ناهج  نیا  زج  يرگید  ناهج  رد  وا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ام ، ناگدـید  زا  ماما  تبیغ  هک  دومن  هّجوت  دـیاب  تسخن 
رد وا  هک  تسا  نیا  مالـسلا )) هیلع  )) ماما تبیغ  ینعم  هکلب  تسا  هدیدرگ  لیدبت  رتا »  » جاوما دـننام  یئادـیپان  دوجو  هب  وا  ینامـسج  دوجو 
وا تبیغ  ارچ  اـّما  تسا . رادروخرب  یعیبط ، یگدـنز  کـی  زا  دنـسانش و  یمن  یلو  دـننیب  یم  ار  يو  مدرم  دـنک و  یم  یگدـنز  مدرم  ناـیم 
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ناربمایپ و همانرب  اب  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  همانرب  تفگ : دیاب  شسرپ  نیا  ربارب  رد  تسیچ  دتمم  تبیغ  نیا  هفسلف  تسا ؟ ینالوط 
نآ يرازگ  نوناق  هن  تسا  یئارجا  ینعم  مامت  هب  همانرب ي  کی  يو ، همانرب  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ، یّلک  تواـفت  کـی  ناـیاوشیپ  ریاـس 
دنک هدایپ  ناهج  رد  ار  مالسا  تامیلعت  لوصا  مامت  دراد  تیرومأم  وا  هک  ینعم  نیا  هب  ناهج ، مامت  رد  هکلب  ناهج  زا  تمق  کی  رد  هن  مه 
یئاه تمـسق  زین  ناماما  ناربمایپ و  هک  تسا  تسرد  دهد . شرتسگ  طسب و  رـشب ، دارفا  همه  نایم  رد  ار  تقیقح  قح و  تلادع و  لوصا  و 

دوخ هب  یمومع  یناـهج و  هبنج  عوـضوم  نیا  ناـهج  مدرم  زا  يرایـسب  رد  یگداـمآ  ندوـبن  رثا  رب  یلو  دـنا ، هدرک  ءارجا  ار  هماـنرب  نیا  زا 
کی ندش  همانرب  نینچ  کی  ندـش  هدایپ  هک  تسا  نشور  دـنام . فّقوتم  یناسنا ، ياه  هعماج  زا  ینیعم  عاعـش  رد  ذوفن  زا  سپ  و  تفرگن ،
دبای شرتسگ  20 ـ ـ  ناهج مدرم  همه  نایم  رد  تقیقح ، قح و  يرگداد و  تلادع و  لوصا  نآ ، هلیـسو  هب  هک  یناهج ، یبالقنا  همانرب  نینچ 

عامتجا هبناج  همه  لماکت  نامز و  رورم  اب  زج  تاناکما  طئارـش و  نیا  دوش و  یم  هراشا  اهنآ  هب  ریز  رد  هک  دراد  مزال  یتامّدـقم  طـئارش و 
رد ات  دـندرگ و  هدامآ  هنـشت و  لوصا ، نیا  يارجا  يارب  ناهج  مدرم  دـیاب  تسخن  هجرد  رد  یحور  یگداـمآ  . 1 هلمج : زا  تسین ، نـکمم 

یگدـنز ماظن  رد  اهنت  هن  اضاقت  هضرع و  نوناق  دوب  دـهاوخن  رثؤم  يونعم  يداـم و  هماـنرب  عون  ره  هضرع »  » دـشابن یئاـضاقت  ناـهج  مدرم 
رد ماظن  نیا  نیع  هکلب  دوب ، دـهاوخ  رثا  مک  الاک  نآ  هضرع  دـشابن  یئالاک  هب  تبـسن  مدرم  زا  یئاـضاقت  اـت  تسا و  اـمرف  مکح  يداـصتقا 

عون نیا  يارب  مدرم ، لد  قامعا  رد  ات  دشاب و  یم  امرفمکح  زین  یبالقنا  یـسایس و  ياهبتکم  یقالخا و  لوصا  يونعم و  ياه  همانرب  هضرع 
نیناوق تسکش  نامز و  تشذگ  هتبلا  تفر . دهاوخن  شیپ  زا  يراک  هدش و  وربور  تسکـش  اب  نآ  هضرع  دشابن  یتساوخرد  اضاقت و  روما ،

نیا هب  ار  نانآ  درک و  دهاوخ  هتسخ  ار  ناهج  مدرم  گنج  هاگترپ  بل  رب  تیرشب  ندش  هدیشک  و  یناهج ، ياهتسب  نب  ندمآ  دیدپ  يّدام و 
لح ار  یگدنز  تالکشم  دنناوت  یمن  اهنت  هن  یللملا  نیب  حالطصا  هب  ياهنامزاس  يّدام و  نیناوق  لوصا  هک  تخاس  دهاوخ  فقاو  تقیقح 

هدمآ ایهم و  نیداینب  بالقنا  کی  شریذپ  يارب  ار  ایند  مدرم  سای ، یگتـسخ و  نیمه  هکلب  دنزاس ، امرفمکح  ناهج  رد  ار  تلادع  دننک و 
يدام و تاماظن  مامت  هک  دـنک  تباـث  یگدـنز  خـلت  ياـه  هبرجت  اـت  دراد ، ناـمز  تشذـگ  هب  زاـین  عوضوم  نیا  هک  میناد  یم  دزاـس و  یم 
سای و رثا  رب  ماجنارس ، دنشاب و  یم  ناوتان  زجاع و  شمارآ  ّتنیما و  يرارقرب  قح و  قاقحا  تلادع و  لوصا  يارجا  رد  يرشب  ياهنامزاس 

کی هلیسو  یناهج  بالقنا  کی  21 ـ ـ  هضرع يارب  هنیمز  دـیآ و  دـیدپ  یهلا  نامرآ  نانچ  ققحت  يارب  یتیگ  مدرم  رد  اضاقت  نیا  يدـیمون 
تموکح کی  نتخاس  رارقرب  يارب  رگید  يوس  زا  یناسنا  ياهگنهرف  مولع و  لماکت  . 2 (. 1) ددرگ دعاسم  رظن  ره  زا  ینامسآ  یهلا و  درم 

نودـب زین  نآ  هک  دراد  دوجو  یمدرم  یعامتجا و  ياـهگنهرف  اهـشناد و  مولع و  تفرـشیپ  هب  یناوارف  زاـین  داد ، لدـع و  ساـسارب  یناـهج ،
نوناـق داد و  لدـع و  ناـهج ، رـسارس  رد  هک  یناـهج  تموـکح  يرارقرب  ددرگ . یمن  رّـسیم  نـکمم و  ناـمز ، تشذـگ  يرکف و  تفرـشیپ 

هیلک رد  هتفرشیپ  گنهرف  کی  دوجو  نودب  دندرگ  دنم  هرهب  مالسا  یعامتجا  يدرف و  يایازم  هیلک  زا  ناهج ، مدرم  همه  و  دنک ، تموکح 
نامز تشذـگ  هب  جایتحا  زین  نیا  دـشوپ ، یمن  دوخ  هب  لمع  هماج  لماک ، گنهرف  کی  نودـب  زگره  تسین و  ریذـپ  ناکما  يرـشب ، نوئش 

نآ وترپ  رد  ات  دراد  یعمج  طاـبترا  لـماک  لـئاسو  دوجو  هب  زاـین  یتموکح  نینچ  وس ، رگید  زا  یمومع  طاـبترا  لـئاسو  لـماکت  . 3 دراد .
لماکت نودـب  عوضوم  نیا  دـنک  مالعا  ناهج  مدرم  هب  یهاـتوک  تّدـم  رد  فلتخم  قرط  زا  ار  یناـسنا  لوصا  ماـکحا و  تاررقم و  دـناوتب 

يزیر یپ  یفدـه و  نینچ  دربشیپ  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا  یناـسنا  يورین  شرورپ  . 4 دریگ . یمن  ماجنا  زین  نامز  تشذـگ  یناـسنا و  عیاـنص 
هناشن زا  یکی  دهد و 1 -  یم  لیکشت  ار  یناهج  بالقنا  شترا  عقاو  رد  هک  دراد  زاین  یناسنا  هدنزاس  لاّعف و  يورین  کی  هب  یبالقنا  نانچ 

متـس و روج و  ار  يرـشب  عامتجا  رـسارس  هک  تسا  نیا  دـنراد  قاّفتا  نآ  رب  یگمه  یمالـسا  ثیداحا  رد  هک  نامز  ماـما  ماـیق  نشور  ياـه 
نآ يدعت  ملظ و  راشف  تقیقح  رد  دزاس و  یم  هریت  ار  یناسنا  هعماج  یگدنز  يدیمون  سای و  ياهربا  دریگ و  یم  ارف  يرگدادیب ، يدعت و 

کی دـنمورین  اناوت و  تسد  هب  يداینب  قیمع و  یبالقنا  رگید ، بالقنا  شریذـپ  يارب  ار  ناسنا  هک  دـنک  یم  ینیگنـس  نانآ  شود  رب  ناـنچ 
زا تقیقح  فده و  هار  رد  هک  يراکادف  زابناج و  دارفا  نینچ  ندـمآ  دوجو  هب  و  یـشترا ، نینچ  لیکـشت  22 ـ ـ . دزاس یم  هداـمآ  یهلا  درم 

نامه نامز ، ماما  تبیغ  ندـش  ینالوط  هفـسلف  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  زا  یخرب  رد  رگا  دراد . ناـمز  تشذـگ  هب  زاـین  دـنرذگب  زیچ  همه 
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ياهنومزآ ینعم  هب  هن  مالـسا  قطنم  رد  شیامزآ  ناحتما و  اریز  دـشاب  تمـسق  نیمه  هب  رظان  تسا  نکمم  تسا  مدرم  شیامزآ  ناـحتما و 
یم دارفا  رد  یگدـیزرو  رثکادـح  ندروآ  دـیدپ  كاـپ و  تاـیحور  شرورپ  نآ  زا  دوـصقم  هکلب  تسا ، یناـهنپ  روـما  فـشک  یلوـمعم و 

، دورب شیپ  تاهج  زا  يرایـسب  زا  ناهج  درذگی و  يا  هظحالم  لباق  نامز  هک  دراد  نیا  هب  زاین  ( 2) هناگراهچ تاهج  نیا  عوجم  (. 1) دشاب
لئاسو و اب  همانرب  نیا  هاگنآ  دـیآ . دـیدپ  مدرم  رد  تلادـع  قح و  ساسا  رب  یناهچ  تموکح  ضریذـپ  يارب  يرکف  یحور و  یگداـمآ  و 

يزیچ اهنت  ماما . ینالوط  تبیغ  هفسلف  تسا  نیا  ددرگ ... هدایپ  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  هلیـسو  یناهج  حطـس  رد  یـصاخ  تاناکما 
هب دوش و  یمن  هتخانـش  مدرم  نایم  رد  ماما  ارچ  لاح  نیا  اب  اـّما  تسا  حیحـص  بلاـطم  نیا  همه  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتفگ  اـجنیا  رد  هک 

تـسا روظنم  نیمه  يارب  دریگ  یم  ماجنا  يو  ءایلوا  ناربمایپ و  هرابرد  هک  یهلا  ياـهنومزآ  ماـمت  رد 1 -  دننک  یم  یگدنز  سانـشان  روط 
، هرقب هروس  ) نهمتاف تاملک  هب  هبر  میهاربا  یلکتب  اذا  و  : » دـیامرف یم  هکنانچ  دومزآ  ینیگنـس  فئاظو  فیلاکت و  اـب  ار  میهاربا  ادـخ  رگا 
هب تماقتـسا  تبالـص و  رد  اـت  دریگ  رارق  ثداوـح  ناروـک  رد  يردـق  هب  یهلا  درم  دار  نیا  اـت  تسا  هدوـب  فدـه  نـیمه  يارب  هیآ 124 )

لماکت یحور ;2 . لماکت  . 1 دومن : هصالخ  ریز  روما  رد  ناوت  یم  ار  هناگراهچ  تاـهج  نیا  عوجم   - 2 دیآرد . هدید  بآ  دالوف  تروص 
هک یتروص  23 ـ ـ . راکادـف زابناج و  ّتیعمج  کی  زا  یناهج  بالقنا  شترا  کی  لیکـشت  یعمج ;4 . طابترا  لئاسو  لـماکت  یگنهرف ;3 .

هرابرد دـسر ؟ ارف  وا  یناهج  بالقنا  هرابرد  یهلا  نامرف  هک  يزور  ات  دربب  رـس  هب  مدرم  نایم  رد  هتخانـش  روط  هب  هک  تسا  نکمم  وا  يارب 
رمع کی  زا  وا  دراد  هک  یتوافت  اهنت  دـنک  یم  یگدـنز  یناسنا ، يداـع  ننـس  قبط  رگید ، ياـهناسنا  نوچمه  ماـما  تفگ : دـیاب  لاؤس  نیا 

مک اهنآ  ياه  هرامش  دادعت و  ینامز  رـصع و  ره  رد  هک  ینمیرها  ياهورین  دنزگ  زا  زگره  دش  یم  هتخانـش  رگا  تسا ، رادروخرب  ینالوط 
هتشذگ نایاوشیپ  ناماما و  مامت  هرابرد  ار  بلطم  نیا  خیرات  هکنانچ  تفر ، یم  نیب  زا  نانآ  تسد  هب  دنام و  یمن  ظوفحم  نوصم و  تسین 
هاوخدب نانمیرها  هلیـسو  هب  ناینیـشیپ  زا  یماما  رمع  باتفآ  رگا  هک  تسا  نیا  تسه  اج  نیا  هک  یتوافت  اهنت  تسا ، هدرک  تباث  ینـشور  هب 

نینچ مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترـضح  هرابرد  عوضوم  نیا  هک  یتروص  رد  تفرگ  یم  ار  وا  ياج  يرگید  ياوشیپ  ماما و  درک  یم  بورغ 
دوب مالسلا )) هیلع  )) ماما تبیغ  هفـسلف  هرابرد  میتفگ  هچنآ  هتبلا  ددرگ . ارجا  وا  تسد  هب  همانرب  دیاب  تسا و  ادخ  تجح  نیرخآ  وا  تسین ،

نونکا مه  دراد و  مدرم  يارب  یعفانم  هچ  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  ماما  دوجو  هکنیا  اما  دننک و  یم  یگدـنز  هتخانـشان  روط  هب  وا  ارچ  هکنیا  و 
الاب لاؤس  عوشوم  زا  دومن و  ثحب  نآ  هرابرد  هناگادج  دیاب  هک  تسیرگید  عوضوم  دوخ  درب  یم  يدوس  هچ  ماما  دوجو  زا  یناسنا  هعماج 

هجاوخ موحرم  ) سانش هدیقع  یمالک  ياهتیصخش  زا  یخرب  . 1 تسا : مزال  رگید  هتکن  ود  هب  هجوت  دـش  هتفگ  هچنآ  دوجو  اب  تسا . نوریب 
زا هک  انم » همدعو  رخآ  فطل  هفرصت  فطل و  هدوحو  : » دنا هدرک  ریبعت  هنوگ  نیا  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  باب  رد  یـسوط ) نیدلاریـصن 
زا یکی  ساـسا  نیا  رب  تسا . اـم  دوخ  ندوبن ) هدـمآ  ) رثا رد  یمارگ  نآ  روـضح  ضیف  زا  اـم  ّتیمورحم  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  نخـس  نیا 

هدـش دراد  نامز  ماما  تبیغ  هرابرد  هک  ثیداحا  یی  هراـپ  زا  . 2 درک . وجتـسج  دوخ ، اب  هطبار  24 ـ ـ  رد ناوت  یم  ار  تبیغ  یـساسا  لـماوع 
. دش دهاوخن  فشک  زار  نیا  ترضح  نآ  روهظ  ات  هک  تسا  هتفهن  يرارسا  ای  يرس  ترضح  نآ  تبیغ  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  تسا 

؟ دراد يدوس  هچ  جع ) ) نامز ماما  تبیغ 

شسرپ

؟ دراد يدوس  هچ  جع ) ) نامز ماما  تبیغ 

خساپ
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. درب یم  ورف  ار  شلها  نیمز  دشاب  هتـشادن  دوجو  ۀجح  رگا  هک  تسا  نسحا  ماظن  تایرورـض  زا  تماما  دوجو  لصا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
تمکح و زا  یلاخ  نآ  هفـسلف  تبیغ و  لصا  اما  دـندوب  رتدـنم  هرهب  نیملـسم  ناشی  ار  وضع  وترپ  رد  هچ  رگ  جـع ) ) ناـمز ماـما  تبیغ  اـما 

روهظ زا  دـعب  تبیغ  تمکح  دـندومرف  هک  نیموصعم  همئا  زا  تسا  هدـش  دراو  یثیداحا  تبیغ  دوخ  هب  عجار  هک  هچنانچ  تسین  یحلاـصم 
هیلع ) یسوم زا  تغارف  زا  دعب  جع ) ) رضخ ترضح  تسدب  یتشک  ندرک  خاروس  تمکح  هک  نانچ  مه  دش  دهاوخ  مولعم  جع ) ) نامز ماما 

شیامزآ ناحتما و  لوا : هدـئاف  تسا : هدـش  رکذ  راوگرزب  نآ  تبیغ  يارب  هدـیاف  هس  هدراو  ثیداحا  عومجم  رد  اـما  دـش . نشور  مالـسلا )
ربص جرف و  راظتنا  هطـساوب  تسا  هدرک  هشیر  ناشلد  قامعا  رد  نامیا  هکیناسک  دوش و  رهاظ  ناشنطاب  دـنرادن  یمکحم  نامیا  هک  یهورگ 

راحب  - 2 ص 438 . ج 6 ، ةادهلا ، تابثا  ص 91 ; ج 52 ، راونالا ، احب   - 1 (. 1) دش دهاوخ  مولعم  اهنآ  شزرا  تبیغ  هب  نامیا  دـئادش و  رب 
حلاصم و نودب  ماکحتسا و  نودب  راگدرورپ  ص 437 . ج 6 ، ةادهلا ، تابثا   - 3 ج 6 ص 436 . ةادهلا ، تابثا  ص 152 ; ج 51 ، راونالا ،

. دش دهاوخ  مولعم  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  دعب  هللا  ءاشنا  اهنیا  مامت  هک  دوش . یمن  رداص  هدئاف 

هک دشاب  ربا  تشپ  هشیمه  رگا  دیشروخ  اما  دسریم  مدرم  هب  ناشیا  تیالو  رون  تسا و  ربا  تشپ  هدیـشروخ  دننام  جع )  ) رـصع ماما  هک  میدقتعم  ام 
شتبیغ نوچ  مه  ترـضح  بوخ  روط . نیمه  زین  رگید  ناروناج  هجیتن  رد  دننکیمن و  زتنـسوتف  دنوشیم ، کشخ  تاتابن  ناهایگ و  درادـن . يدوس 

سم هدش  ینالوط 

شسرپ

ربا تشپ  هشیمه  رگا  دیشروخ  اما  دسریم  مدرم  هب  ناشیا  تیالو  رون  تسا و  ربا  تشپ  هدیـشروخ  دننام  جع )  ) رـصع ماما  هک  میدقتعم  ام 
ترضح بوخ  روط . نیمه  زین  رگید  ناروناج  هجیتن  رد  دننکیمن و  زتنـسوتف  دنوشیم ، کشخ  تاتابن  ناهایگ و  درادن . يدوس  هک  دشاب 

؟ دراد یتعفنم  هچ  نیا  دیسر  دهاوخ  یعقاو  مالسا  گرم  دئاقع و  گرم  هب  ًاملسم  هدش  ینالوط  شتبیغ  نوچ  مه 

خساپ

میجح و ردقنآ  اهربا  نآ  تاقوا  یهاگ  یلو  دمآ . دهاوخ  نورب  اهربا  ِسپ  زا  يزور  دـنام و  یمن  ربا  تشپ  هشیمه  يارب  يدیـشروخ  چـیه 
یمن اهربا  سپ  زا  دیشروخ  ندروآ  نوریب  يارب  سک  چیه  هک  دینادب  ار  نیا  دشک . یم  لوط  يردق  دیـشروخ  ندش  رهاظ  هک  تسا  مهرد 
ادتبا اهربا  ندز  رانک  يارب  شالت  تهج  رد  مینک . شالت  تقیقح  دیـشروخ  ندش  رهاظ  يارب  ام  دوخ  هکنیا  رگم  دنک ، کمک  ام  هب  دـناوت 

یم ندش  رهاظ  طقف  درادـن و  ییاراک  ربا  تشپ  دیـشروخ  ایآ  تسا ؟ ربا  سپ  دیـشروخ  ارچ  دنتـسیچ ؟ اهربا  نآ  میمهفب ؛ ار  زیچ  هس  دـیاب 
رگم دوش ، یمن  رهاظ  دیـشروخ  دـشابن و  رـضاح  مدرم  نایم  رد  ماما  دـندش  ثعاب  هک  دنتـسه  یلماوع  نامه  اهربا  دـشخبب ؟ تایح  دـناوت 

نانیـشناج }ص { ربمایپ سدقم  دوجو  زا  سپ  گرزب  يادـخ  جـع )  ) نامز ماما  ناج  ظفح  لوا : ربا  فلا -) دـنورب . رانک  لماوع  نیا  هکنآ 
يربهر نآرق ، قیاقح  نایب  تایآ ، ریسفت  دنناسرب . مامتا  هب  نیمز  يور  رب  ار  وا  تلاسر  مامتان  فیاظو  ات  داتسرف  مدرم  نایم  رد  ار  يرایـسب 

شیاهیگژیو هک  ار  یسک  نینچ  ادخ  دوش . یم  راذگاو  وا  نیشناج  هب  ربمایپ ، زا  سپ  هک  تسا  یفیاظو  زا  سوفن  تیبرت  یمالـسا و  ۀعماج 
دـندرک و هدافتـسا  ءوس  مدرم  تلفغ  یهاگآان و  زا  یناسک  اما  دوش ، ربماـیپ  نیـشناج  اـت  هدرک  یفرعم  مدرم  هب  تسا ، نشور  باـتفآ  لـثم 

مدرم بیذکت  دروم  هک  دندش  ثوعبم  يرایسب  ناربمایپ  مه  مالسا  ربمایپ  زا  شیپ  دننک . ضوع  ار  (ص ) ربمایپ ینیشناج  ریسم  ات  دندیشوک 
. دنتشادن ار  یناهج  لدع  ماظن  يرارقرب  مالسا و  یمومع  شریذپ  یگدامآ  مدرم  رتشیب  زین  مالسا  ربمایپ  روهظ  زا  سپ  دنتفرگ . رارق  هاگآان 

ماما رـس  هب  ار  اهالب  نآ  وا ، زا  دـعب  دـندناسر و  تداهـش  هب  تموکح ، لاـس  دـنچ  زا  سپ  ار  (ع ) یلع ناـنمؤمریما  هک  دوب  ببـس  نیمه  هب 
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ةریخذ نیـسپاو  هک  جـع ) ) رـصع یلو  سدـقم  دوجو  رگا  دـیناد ، یم  هک  روط  نامه  دـندروآ . ناماما  ریاـس  و  (ع ) نیـسح ماـما  (ع)و  نسح
یم تداهـش  هب  راّبج ، نامکاح  روج  ملظ و  هب  شدادجا  دننام  زین  ار  وا  دش ، یمن  ناهنپ  اهرظن  زا  تسا ، ناملـسم  تما  يارب  لاعتم  يادخ 

دیـسر دهاوخ  ارف  ینامز  هدنیآ ، رد  هک  دناد  یم  گرزب  يادخ  هک  اج  نآ  زا  ناهج  رد  قح  شریذپ  ۀـنیمز  ندـمآ  مهارف  ب -) دـندناسر .
ات تسا ، هدومرف  ظفح  اهالب  زا  ار  ترـضح  جـع ،) ) نامز ماما  نتخاس  بیاغ  اـب  دـنباییم ، ار  یهلا  لدـع  تموکح  تقاـیل  مدرم ، رتشیب  هک 

ییاراک ربا  تشپ  دیشروخ  ایآ  هک  لاوس  نیا  هب  میزادرپ  یم  الاح  دیآ . مهارف  تّیدوبع  تفرعم و  لدع و  يزاس  یناهج  يارب  مزال  طیارش 
تبیغ اـب  هچ  نآ  زج  دـننک و  یم  مادـقا  اـهنآ  هب  هجو  نیرتـهب  هـب  هـک  دـنراد  یفیاـظو  دوـخ  يارب  (ع ) ماـما تـسین ؟ شخب  رمث  و  درادـن ؟

هک نآ  هن  تسین ، رهاـظ  نوچ  دـنا ، هدـیمان  بیاـغ  ار  ترـضح  نآ  ًـالوصا  دـشابیم . ترـضح  نآ  تیاـنع  دروم  ًاـمامت  دـشاب ، راـگزاسان 
، تسا روهظ "  " يانعم هب  ترضح  نآ  ندمآ  دناهدز . ترضح  نآ  هب  هک  تسا  ییاوران  تمهت  ندوبن  رضاح  يانعم  هب  تبیغ  تسینرضاح ،

تشگنا همه  دوش  یم  رهاظ  یتقو  هک  تسا  نیمه  ار . شروضح  هن  دنبلطیم و  ادخ  زا  ار  شروهظ  ترضح ، نآ  ناگتفیش  روضح "و   " هن
هب دنبیاغ  هک  ینارود  رد  ماما  میمهفب  هکنیا  يارب  دنا . هدید  مه  نیا  زا  شیپ  ار  وا  هک  دـنیوگ  یم  بجعت  اب  دـنزگ و  یم  نادـند  هب  تریح 

همان ترایز  اهاعد ، هب  دـنزادرپ ، یم  يروما  هچ  هب  دـنراد و  یفیاظو  هچ  تسا  ناهنپ  اهربا  سپ  رد  تقیقح  دیـشروخ  هک  ینامز  یتراـبع ،
يارب عیقوت  رد  نایعیش :  لاوحا  ّتیعـضو و  زا  یهاگآ  فلا -) مینک . یم  عوجر  نایعیـش  یـضعب  هب  ترـضح  نآ  ياه  همان  تاعیقوت و  اه ،

ظفح و ب -) دنام ). یمن  یفخم  هدیشوپ و  ام  رب  امـش  عاضوا  زا  زیچ  چیه  و  میهاگآ ، امـش  لاوحا  رابخا و  رب  ام   : ) تسا هدمآ  دیفم  خیش 
لامها یهاتوک و  امش  یتسرپرس  یگدیـسر و  رد  ام  هدمآ :  هنوگ  نیا  زین  عیقوت  نامه  رد  نانمـشد :  رـش  اه و  يراتفرگ  زا  نایعیـش  تاجن 

نکهشیر ار  امش  نانمشد  دمآ و  یم  دورف  امش  رب  اه  تبیصم  اه و  يراوشد  دوب ، نیا  زج  رگا  هک  میا ، هدربن  رطاخ  زا  ار  امـش  دای  هدرکن و 
نیا ریزو  تسخن  هک  اـجنآ  تسا ؛ رامعتـسا  ناگدـناشن  تسد  نارکون و  تسد  زا  نیرحب  مدرم  تاـجن  دراوم ، نیا  ۀـلمج  زا  دـندومن . یم 

تخادرپ تلذ  هتخادرپ و  هیزج  ای  دوش ؛ راتفر  باتک  لها  زا  یبرح  رفاک  نوچمه  نایعیـش  اـب  دـش  رارق  هک  تخیر  يا  هشقن  هلیح و  روشک 
شقن هئطوت  نیا  نتخاس  یثنخ  رد  ترـضح  و  دـنوش ، هتفرگ  تراسا  هب  ناشناکدوک  نانز و  هتـشک و  ناـشنادرم  اـی  دـننک و  لـمحت  ار  نآ 
هچوک رد  تساهنآ ، نایم  رد  ادخ  تجح  یلع ، يادخ  هب  دنگوس   ) دـیامرف یم  نینمؤملاریما  مدرم :  نایم  رد  روضح  ج -) تشاد . یگرزب 

ار نامدرم  راتفگ  ودزادرپ  یم  تحایـس  هب  ناهج  برغ  قرـش و  رد  دوش و  یم  دراو  نانآ  ياـه  هناـخ  رب  دراد و  یمرب  ماـگ  اـهنآ  رازاـب  و 
يریگ تسد  ه -) جح . مسارم  رد  یگشیمه  روضح  د -) دنیب ) یم  ار  نامدرم  .و  دهد یم  مالـس  هدش ، دراو  اهنآ  تاعامتجا  رب  دونـشیم و 
عییشت رد  تکرش  نانمؤم خ -) يارب  اعد  تحیصن و  یهاوخریخ و  جالعال ح -) نارامیب  يافش  ناگدشمگ ز -) یبایهار  ناگدنامرد ر -)

دارفا زا  ینطاب  يریگتسد  مهم ص -) ياهدادیور  يا  هراپ  زا  ندادربخ  ءاملع ش -) یملع  تالکـشم  زا  یـضعب  لح  نانآ س -) زا  یخرب 
لمأت اب  دشابن . ای  دشاب  تبیغ  ياه  هدرپ  تشپ  هچ  دنسانشن ، هچ  دنـسانشب و  ار  وا  هچ  تسا . نارود  نیا  رد  ترـضح  نآ  ياهراک  هلمج  زا 

هک تسا  هداتفا  قافتا  رایـسب  هچ  تسا و  هدرکن  اهر  ار  نایعیـش  تبیغ ، نارود  رد  (ع) ماـما هک  دـییامرف  یم  هظحـالم  دراوم  نیا  رد  تقد  و 
نودب دنا  هتفاتش  اهنآ  کمک  هب  تسا  هدمآ  نایعیش  غارس  یحور  یتدیقع و  تالکشم  هک  یعقاوم  رد  نایعیـش و  رارطـضا  عقاوم  رد  ناشیا 

. دنراذگب ياج  هب  دوخ  زا  ییاپ  ّدر  هکنیا 

؟ دنک كاپ  ناراکهنگ  ناملاظ و  زا  ار  ناهج  ناشندمآ  زا  دعب  ات  دنوش  بیاغ  یلع ( ماما  دش  یمن  ایآ  .1

هراشا

رد میرابجا  ام  ایآ  دـناوخ  یـسراف  ار  زامن  دوش  یمن  ایآ  دـناوخ  یبرع  دـیاب  ار  هیقب  یلو  دـناوخ  یـسراف  ناوت  یم  ار  زامن  رد  تین  ارچ  . 2
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؟ ندناوخ یبرع 

شسرپ

ناوت یم  ار  زامن  رد  تین  ارچ  . 2 دنک ؟ كاپ  ناراکهنگ  ناملاظ و  زا  ار  ناهج  ناشندمآ  زا  دعب  ات  دنوش  بیاغ  یلع ( ماما  دش  یمن  ایآ  . 1
؟ ندناوخ یبرع  رد  میرابجا  ام  ایآ  دناوخ  یسراف  ار  زامن  دوش  یمن  ایآ  دناوخ  یبرع  دیاب  ار  هیقب  یلو  دناوخ  یسراف 

خساپ

دنک و یمن  هاگآ  تبیغ  رما  تقیقح  هب  ار  یسک  دنوادخ  .1 میزادرپ :  یم  لاؤس  نیا  خساپ  هب  نآ  ۀفسلف  تبیغ و  دروم  رد  هتکن  ود  نایب  اب 
رد ناـمز (  ماـما  سدـقم  دوجو  مینکن . شـالت  یلیخ  تبیغ "  " رما تقیقح  مهف  رد  هک  تسا  رتـهب  سپ  تسا . یهلا  ياـهتمکح  زا  رما  نیا 

َنیذَّلا اَهُّیَا  ای  ُلوقی :  ّلَجَوَّزَع  َّنِاَف ا ... ِۀتَبیغلا  َنِم  َعَقَو  ام  ُۀَلِع  اّمَا  َو   : " دنتشون دوب  هدیسرپ  شترضح  زا  بوقعی  نب  قحسا  هک  یلاؤس  باوج 
یم شمیرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دـیدوب . هدرک  لاؤس  تبیغ  تلع  صوصخ  رد  " ، ) ْمُکؤُـسَت ْمَُکلَدـُْبت  ْنِا  ِءایْـشَا  ْنَع  اُولَأْـسَت  ـال  اُوـنَما 

هب هچنآ  اما  . 2 ( 1 .() دینکن لاؤس  دیوش ، یم  تحاران  دینک و  لّمحت  دیناوت  یمن  ار  اهنآ  باوج  هک  ییاهزیچ  زا  نامیا ! لها  يا   : " دـیامرف
دروم رد  طیارش  نیا  هدوب و  صاخ  یتیعقوم  ماما " تبیغ   " تیعقوم طیارش و  هک :  تسا  نیا  دنک  یم  روطخ  دروم  نیا  رد  يداع  رشب  مهف 

یم مه  یلع ( ترضح  رصع  رد  طیارـش  نیا  رگا  دنا و  هدش  بیاغ  اه  رظن  زا  نامز ( ماما  طیارـش  نامه  رطاخ  هب  تسا و  هدوبن  همئا (  ریاس 
ندش نشور  يارب   : " دنیامرفیم يدزی  حابصم  ... اتیآ ترـضح  هنیمز  نیا  رد  دنتفرگ . یم  رارق  تبیغ  ةدرپ  رد  مه  ترـضح  نآ  ًانیقی  دوب 
سپس رمع و  اب  دعب  رکبوبا و  اب  مدرم  تیرثکا  ادخ ( لوسر  زا  دعب  میناد  یم  هکنانچ  مینکفیب . همئا ( تشذگرـس  هب  يرظن  دیاب  تبیغ ، زار 

هب ار  وا  هدز  شروش  هب  تسد  دمآ ، دیدپ  اوران  تاضیعبت  رثا  رد  یناوارف  ياهیناماسبان  هک  يو  تموکح  رخاوا  رد  و  دـندرک ، تعیب  نامثع 
تموکح لوط  رد  دوب  لوسر (  ادـخ و  فرط  زا  بوصنم  ۀـفیلخ  هک  ترـضح  نآ  دـندرک . تعیب  یلع ( نینمؤملاریما  اب  دـندیناسر و  لـتق 

زا لاح  نیع  رد  تفگن و  ینخـس  تّجح ، مامتا  رـس  زا  زج  تسبورف و  مد  یمالـسا ، داینب  ون  ۀـعماج  حـلاصم  تیاعر  يارب  هناگ  هس  ءافلخ 
هب زین  یبتجم ( نسح  ماما  دیـسر . تداهـش  هب  جراوخ  زا  یکی  تسدب  ماجنارـسو  دیزرون ...  غیرد  نیملـسم  مالـسا و  عفن  هب  یمادـقا  چـیه 

هیکت يوما  تنطلـس  هکیرا  رب  تشادن  مه  مالـسا  رهاوظ  هب  ییانتعا  هک  دیزی  وا  دنزرف  هیواعم  گرم  زا  سپ  دش و  مومـسم  هیواعم  روتـسد 
یلو درک ، رادـیب  رایـشه و  ياهزادـنا  ات  ار  ناناملـسم  شا  هنامولظم  تداهـش  اب  دـیدن و  مایق  زج  يا  هراـچ  نیـسح ( ماـما  يور ، نیا  زا  دز .
رـشن یتدـیقع و  یناـبم  میکحت  هب  همئا ( ریاـس  تهج  نیا  زا  و  دـیدرگن . مهارف  یمالـسا  لدـع  تموکح  لیکـشت  يارب  یعاـمتجا  طـیارش 

تشحو و هچنآ  دندیسر . تداهش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هرخالاب  دنتخادرپ و  دعتسم  سوفن  بیذهت  تیبرت و  مالـسا و  ماکحا  فراعم و 
يور نیا  زا  درک . یم  دـیدهت  ار  نانآ  یتسه  هک  دوب  يدـهم (  ترـضح  روهظ  هدـعو  تخیگنا  یم  رب  ار  هماـک  دوخ  ناـمکاح  بارطـضا 

لتق هب  ار  وا  دـش  دـلوتم  ترـضح  نآ  يارب  يدـنزرف  رگا  هک  دـنداد  رارق  رظن  تحت  ار  ناـشیا  تّدـشب  يرگـسع (  نـسح  ماـما  نیرـصاعم 
هجیتن نینچ  دش  ضرع  زیزع  تسود  امش  تمدخ  هچنآ  زا  ( 2 ... ") دندناسر تداهش  هب  یناوج  ناوفنع  رد  ار  راوگرزب  نآ  دوخ  دنناسرب و 

ماما دروم  رد  طیارـش  نیا  دشاب  یّـصاخ  طیارـش  رد  دیاب  ًامتح  دوش ، بیاغ  اهرظن  زا  دشاب  رارق  یهلا  يایلوا  زا  یکی  رگا  هک :  میریگ  یم 
زا و  دماین ، شیپ  یلع ( ترـضح  يارب  یطیارـش  نینچ  اما  دـندش . بیاغ  اهرظن  زا  ناراوگزب  نیا  دـمآ و  شیپ  حیـسم (  ترـضح  و  نامز (
یم باجیا  مدرم  نیب  رد  ار  ترـضح  روضح  هک  دـش  یم  ماجنا  دـیاب  یمهم  ياـهراک  یلع ( ترـضح  ناـمز  رد  تفگ  دـیاب  رگید  یتهج 

نآرق يروآ  عمج  ای  نییبت  ریسفت و  و  رکبابا و ...  نب  دمحم  کلام و  لالب و  دادقم و  رذوبا و  ناملـس و  نوچ  ینادرگاش  تبرت  لثم  درک ،
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نایب و  دـننکن ، فرحنم  نآ  یقیقح  هار  زا  یلیخ  ار  مالـسا  ات  حیحـص ، ریـسم  رد  بصاغ  ياـفلخ  تیادـه  و  لوسر (  ترـضح  تاـیاور  و 
. دنتـسناد یم  نآ  ماجنا  هب  فظوم  ار  دوخ  یلع (  ترـضح  هک  یفیاظو  ریاس  اه و  هقرف  یـضعب  یفارحنا  دـیاقع  اب  هزرابم  رد  یهلا  فراعم 

لها فراعم  ۀنیجنگ  ار  دوخ  ۀنیس  هک  يا  هتسراو  ياملع  زا  دیلقت  کسمت و  اب  هعیـش  بتکم  تسا ، نامز ( ماما  نارود  هک  ام  رـصع  رد  اما 
نارود نآ  تارطخ  اب  دـنا  هتـشذگ  ایند  مامت  ناج و  لام و  زا  هعیـش  هقح  دـیاقع  زا  عاـفد  نید و  غیلبت  ناـیب و  هار  رد  دـنا و  هداد  رارق  تیب 

هک دش  یم  نیا  رب  رارق  دـش و  یم  ضوع  راوگرزب  ود  نیا  نامز  تماما ، بتارم  رد  رگا  هک  تسا  لمأت  لباق  مه  هتکن  نیا  تسین و  هجاوم 
دـش نایب  هچنآ  دـندش . یم  بیاغ  اهرظن  زا  ناشیا  دوجوم  طیارـش  تحت  ًامتح  دنـسرب  تفالخ  تماما و  هب  ناـمزلارخآ  رد  یلع ( ترـضح 

یهار يّداع  رـشب  صقان  لقع  تساهنیا و  زا  رتارف  یـسب  نامز ( ماما  ةدومرف  هب  هلأسم  نیا  تقیقح  اما  تسا  تبیغ "  " هلأسم رد  یتـالامتحا 
مزال دیلقت  ماظع  عجارم  مامت  ياوتف  قبط  منک :  ضرع  دیاب  امش  مود  لاؤس  خساپ  رد  اما  درادن . همئا ( ربمایپ و  لاوقا  هب  نانیمطا  دّبعت و  زج 
یفاک رگید ، زامن  هن  دناوخ  یم  رهظ  زامن  ًالثم  هک  دشاب  هجوتم  هکنیمه  هکلب  دنارذگب  بلق  زا  یتح  ای  دـیوگب  نابز  هب  ار  زامن  ّتین  تسین 
یبرع هب  دیاب  هک  تسا  نیا  راوگرزب  ياهقف  مامت  ياوتف  دوش  يراج  نابز  هب  دیاب  ًامتح  هک  زامن  تئارق  مارحالا و  ةریبکت  دروم  رد  و  تسا .
دناوـت یم  هـک  يروـط  ره  هـب  دـیاب  دریگب  داـی  دـناوت  یمن  رگا  یلو  دریگب  داـی  دـیاب  دـناد  یمن  ار  حیحــص  یبرع  رگا  دـناوخب و  حـیحص 
تـسا نیا  تفگ  دوش  یم  رما  نیا  تلع  دروم  رد  هچنآ  دـیوگب و  یـسراف  هب  ار  نآ  همجرت  دوش  یمن  تسا ؛ مّلـسم  هچنآ  یلو  ( 3 .) دناوخب
عجارم هک  یتروص  نامه  هب  اذل  و  دنک ، یم  لطاب  ار  زامن  دوش و  یم  ضوع  هملک  نآ  يانعم  میناوخب  هابتـشا  زامن  رد  ار  يا  هملک  رگا  هک 

، یسوط خیـش  تبیغ ، باتک  . 1 ذـخآم :  عبانم و  یئنـسشکمکوآ  K. دوش هدـناوخ  دـیاب  دـنا ، هدرک  تشادرب  همئا ( ثیداحا  زا  دـیلقت  ماظع 
ص572و553 ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  ص333  يدزی ، حابصم  ... اتیآ دیاقع ، شزومآ  ص176 2 .

؟ دنتسه بیاغ  جع ) ) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسه بیاغ  جع ) ) نامز ماما  ارچ 

خساپ

دنبیاغ و ارچ  نامز  ماما  هک  نیا  . دوشیم هتخادرپ  نادب  دـیفم  رـصتخم و  روط  هب  هک  تسه  یلـصفم  ياهثحب  امـش  شـسرپ  هب  خـساپ  رد 
روما زا  یهلا و  رارسا  زا  تبیغ  رگا  تایاور  قبط  رب  تسا . هدیـشوپ  ناگمه  رب  هک  تسا  ياهلأسم  تسیچ  ترـضح  نآ  تبیغ  یلـصا  تلع 

رب شیاهراک  مامت  تسا و  میکح  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  تسین . مولعم  اـم  يارب  بیغ ، ملاوع  هب  طوبرم  روما  ریاـس  نوچمه  تسا و  یبیغ 
رد تسا  هتسیاب  هتـسیاش و  تسا . بجاو  يرما  ام  رب  نآ  هب  داقتعا  قیدصت و  تسا و  نینچ  زین  تبیغ  رما  هدش  انب  تحلـصم  تمکح و  سا 
رد میریگب . هرهب  تسا . هدـش  هتـشون  ینیلک  بوقعی  نبقاحـسا  خـساپ  رد  هک  هادـف ) انحاورا  نامز  ماما   ) تبیغ بحاص  هماـن  زا  هطبار  نیا 

ْمَُکل َْدُبت  ْنِإ  َءایْـشَأ  ْنَع  اولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم : نارق  رد  دنوادخ  هک  ارچ  دیـسرپن  تبیغ  تلع  زا  : " تسا هدمآ  همان  نایاپ 
نآ تبیغ  تلع  دومرف : ع )  ) قداص ماـما  هک  تسا  تیاور  رد  دیـسرپن . دـیرادن  ار  نآ  كرد  تیفرظ  هک  ییاـهزیچ  زا  ناـنمؤم  يا  ْمُکْؤُسَت 

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يروما  نآ  دـیاوف  حـلاصم و  تبیغ و  يرهاـظ  تلع  اـما  دـش . دـهاوخ  فشک  شروهظ  زا  سپ  ترـضح 
نیرت تخـس  نیرتدـیدش و  زا  یکی  تسا . هدـش  یفرعم  اهناسنا  شیامزآ  یگدـنز  گرم و  تقلخ و  هفـسلف  مدرم : ناـحتما  - 1 دوشیم :
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جرف زا  هک  یفعج - رباج  خساپ  رد  ع )  ) رقاب ماما  دنزب . کحم  ار  شنامیا  نامز  نیا  رد  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  تبیغ  هلأسم  یهلا  ناحتما 
زا ناصلاخ  ات  دیوش  لابرغ  دیوش ، لابرغ  امش  هک  دسریم  یتقو  ام  ترصن  جرف و  زگره  زگره ، : " دومرف دوب - هدیسرپ  ع )  ) همئا ترصن  و 

دیـس مایق  ریظن  تسا  هدومن  مایق  تسا  هتفرگ  رارق  شیوخ  باحـصا  نارای و  تیامح  دروم  یموصعم  ماما  هاگ  ره  دـنگ ". ادـج  ناصلاحان 
هتشاد تبیغ "  " ام ناماما  زا  يرایسب  ع )  ) قداص ماما  ریظن  تسا  هدرکن  مایق  هتشادن  یباحـصا  نارای و  رگا  اما  البرک ، هعقاو  رد  (ع ) ادهـشلا
يانعم هب  (ع ) نسح ماما  ترـضح  ندـش  نیـشن  هناخ  تسا ، ترـضح  نآ  ندوب  بیاغ  يانعم  هب  ع )  ) یلع ترـضح  توکـس  لاس   25 دنا ،

ترـضح نوچ  تسا و  ینالوط  رایـسب  هک  تسا  نیا  دراد  جـع ) ) نامز ماما  تبیغ  هک  یتیـصوصخ  هتبلا  ع )  ) همئا ریاس  دوب و  ندـش  بیاـغ 
سک چـیه  تسادـخ و  دزن  رد  تعاـس  هظحل و  نآ  هک  دـهاوخ  یم  یـصاخ  تیعقوم  شترـضح  ماـیق  تسا ، یهلا  تموکح  شخب  ققحت 
مایق يارب  یناـهج  تیعقوم  ندوبن  هداـمآ  ناراـی و  دوبمک  ریقح  رظن  هب  ترـضح  نآ  تبیغ  یلـصا  تلع  اـما  درادـن . هظحل  نآ  زا  یعـالطا 

جاـجتحا ص 485 -  قودـص ، خیـش  ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لاـمک  ص 170 -  ج 3 ، يزودـنق ، ةدوملا ، عیباـنی  ذـخآم - : عباـنم و  تسا .
ص 363 ج 3 ، راونالاراحب ، ص 56 -  ج 77 ، راونالاراحب ، ص 497 -  ج 2 ، یسربط ،

؟ درکن بیاغ  ار  اهماما  زا  رگید  یکی  ارچ  درک و  بیاغ  ار  جع ) ) يدهم ترضح  دنوادخ  ارچ 

شسرپ

؟ درکن بیاغ  ار  اهماما  زا  رگید  یکی  ارچ  درک و  بیاغ  ار  جع ) ) يدهم ترضح  دنوادخ  ارچ 

خساپ

ییوگخساپ يارب  دناهتشادن . تبیغ  ناماما  هیقب  ارچ  هکنیا  مود  تبیغ و  هفسلف  زا  لاؤس  لوا  دراد  هلحرم  ود  امـش  لاؤس  هک  تفگ  ناوتیم 
روضح هعماج  رد  هچرگ  ینعی  تسا  جع )  ) نامز ماما  یتسیز  ناهن  تبیغ ،  زا  ام  روظنم  مینک .  انعم  ار  تبیغ  ادتبا  تسا  مزال  لاؤس  نیا  هب 

هدش هراشا  یناوارف  تاکن  ع )  ) تیب لها  تایاور  رد  تبیغ ،  تلع  دروم  رد  میـسانشیمن . مینیبب ،  رگا  ای  مینیبیمن  ار  ناشیا  ام  اما ، دـنراد 
، دوـخ ناـبطاخم  مهف  كرد و  نازیم  هب  هتـسب  (ع ) تیب لـها  هک  تسا  نیا  هجوـت  لـباق  هتکن  منکیم .  هراـشا  نآ  دروـم  دـنچ  هب  هک  تسا 

هزاجا : " دـنیامرفیم ع )  ) قداص ماـما  . 1 دـناهدرک .  هراـشا  زین  ار  تبیغ  فـلتخم  بتارم  بیترت  نـیا  هـب  و  ( 1) دناهداد یعونتم  ياهخـساپ 
روهظ زا  سپ  تسا و  هتشاد  دوجو  نیـشیپ  ياهتجح  تبیغ  رد  هک  تسا  یتمکح  نامه  وا ،  تبیغ  تمکح  مینک . نایب  ار  نآ  تلع  میرادن 

نآ هک  دش  نشور  یسوم  يارب  یتقو  هچب و . . .  رـسپ  نتـشک  یتشک و  نتـسکش  زا  رـضخ  ياهراک  تمکح  هکنانچ  دش ". دهاوخ  نشور 
اب ادخ  دیامرفیم " : بلطم  نیا  حیضوت  رد  یـسوط  خیـش  نارود  نآرد  مدرم  یگدامآ  مدع  مدرم 3 . شیامزآ  . 2 دندش .  ادـج  مه  زا  ود 

يرگید فطل  ماما  تردق ] و   ] دی طسب  درک .  مامت  مدرم  رب  ار  تجح  دناشوپ و  لمع  ۀماج  ناگدـنب ] هب  تبـسن   ] دوخ فطل  هب  ماما  داجیا 
تردـق میتسه و  نآ  هب  فلکم  ام  نیارب  اـنب  تساـم . ناوت  رد  يدراوم  رد  ماـما  تردـق  تیوقت  دوشیم . طوبرم  اـم  شـشوک  هب  هک  تسا 

وت اتفگ  تسا  ناهن  ارچ  ام  زا  تهام  يور  هک  متفگ  تساـم " .  دوخ  ریـصقت  ماـما  تبیغ  ینعی  مینیبب . دوخ  مشچ  زا  دـیاب  ار  ماـما  ندـیدن 
لباق یتاکن  دناهتـشادن  تبیغ  تیب  لـها  هیقب  ارچ  دـیدومرف  هک  امـش  لاؤس  مود  تمـسق  دروم  رد  تسا "  ناـیع  مخر  هنرو  یباـجح  دوخ 

دندرکیم و هیقت  یهاگ  ور  نیا  زا  دندوب ، بسانم  یناکم  ینامز و  طیارـش  رظتنم  مدرم  تیاده  نید و  غیلبت  يارب  تیب  لها   . - تسا هجوت 
رد (ع ) نامزماما نوچ  تسین و  یتوافت  جع ) ) نامز ماما  نانآ و  نیب  بلطم  لصا  رد  سپ  دندومنیم . غیلبت  دوب ،  بسانم  طیارش  هک  یهاگ 
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ناج ظفح  نیاربانب  تسا  ماما  نیرخآ  جع ) ) نامز ماما  -2 دننکیمن .  روهظ  دنرادن  ار  یناهج  لدع  تموکح  لیکـشت  ناکما  یلعف  طیارش 
دنـشاب ناشیا  لتق  دلوت و  رظتنم  نانمـشد  ناشیا  دلوت  لبق  زا  هک  دوبن  هنوگنیا  ناماما  زا  مادکچیه  دروم  رد  تسا . روما  نیرتبجاو  زا  ناشیا 

تبیغ لاح  رد  ار  ناشیا  بسانم  نامز  ندش  ایهم  ات  دنوادخ  نیاربانب  دندوب ، ماما  لتق  دلوت و  رظتنم  جع )  ) نامز ماما  دـلوت  زا  لبق  یتح  اما 
ات 43 ص 408  تبیغ ،  هفسلف  هلاقم  يدهم ،  هار  هب  مشچ  . 1 ذخآم : عبانم و  دنداد . رارق 

؟ تسا بیاغ  جع )  ) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ تسا بیاغ  جع )  ) نامز ماما  ارچ 

خساپ

هدومن لوغشم  ار  اهرکف  هتفرگ و  رارق  وا  لاؤس  دروم  هتسویپ  تسا و  ناوتان  نآ  فشک  زا  رـشب  هک  تسا  يروما  زا  جع )  ) نامز ماما  تبیغ 
هک تسا  یهلا  رارـسا  زا  يّرـس  جع )  ) يدـهم ماما  تبیغ  یعقاو  ۀفـسلف  تلع و  تایاور  یخرب  ساسا  رب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا ،
زا دعب  اهنت  درادن و  لماک  یفاک و  عالطا  نآ  هب  تبـسن  یـسک  جع )  ) موصعم نذا  هب  ادـخ و  زج  تسا و  هدیـشوپ  ناگدـنب  رب  نآ  تمکح 

یهلا رارـسا  زا  يرـس  نامز ) ماما  تبیغ  ! ) رباج يا  : " دیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  اذل  دش . دهاوخ  نشور  بلطم  نیا  ترـضح  نآ  روهظ 
نب هللا  دبع  هکنانچ  و  ( 1"  ) تسا رفک  ادخ  رما  رد  دیدرت  هک  ارچ  ینک ، کش  ادخ  رما  رد  ادابم  تسا ، هدیـشوپ  ناگدـنب  رب  هک  دـشاب  یم 

هب تسا ، ریذـپان  فلخت  یتـبیغ  رمـالا " بحاـص   " يارب اـنامه  : " دومرف یم  مدینـش  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هک  هدرک  تیاور  یمـشاه  لـضف 
هدادن هزاجا  ام  هب  هک  یتلع  هب  دومرف : دنک ؟ یم  تبیغ  ارچ  هللا ! لوسر  نب  ای  مدرک : ضرع  " دـننک . یم  دـیدرت  نآ  رد  لطاب  لها  هکیروط 

، تسا هدوب  وا  زا  شیپ  ياـهتجح  تبیغ  رد  هک  یتمکح  ناـمه  دومرف : تسوا ؟ تبیغ  رد  یتمکح  هچ  مدرک : ضرع  میزاـس . راکـشآ  دـنا 
ریمعت و  هچب ، نآ  نتشک  و  رضخ ، طسوت  یتشک  ندرک  خاروس  تمکح  هکنانچ  دوش ، یم  رهاظ  وا  دوخ  ندمآ  زا  دعب  مئاق  تبیغ  تمکح 
رارسا همه  هب  ناوت  یمن  دنچ  ره  نیاربانب  ( 2"  ) دنوش ادج  مه  زا  دنتـساوخ  هک  یعقوم  رگم  تشگن ، رهاظ  یسوم 7  ترضح  يارب  راوید ،

شیامزآ فلا ) مینک : یم  هراشا  اهتمکح  لـلع و  نیا  زا  یخرب  هب  ع )  ) نیموصعم تاـیاور  زا  هدافتـسا  اـب  اـما  درب ، یپ  ترـضح  نآ  تبیغ 
یگدنز هنحـص  هک  يروط  هب  تسا ، ناکاپ  ناحلاص و  شنیزگ  ناگدنب و  شیامزآ  یهلا  تباث  ياهتنـس  زا  یکی  میناد  یم  هک  نانچ  مدرم 
دنوادـخ رماوا  زا  يوریپ  رد  شیوخ  میلـست  تماقتـسا و  نامیا ، وترپ  رد  هار  نیا  زا  ناگدـنب  ات  تسا ، شیاـمزآ  ناـحتما و  هنحـص  هراومه 

نامز ماما  تبیغ  ۀفسلف  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  اذل  ددرگ . افوکش  نانآ  هتفهن  ياهدادعتسا  و  دنـسرب ، لامک  هب  هتفای و  تیبرت 
تسا یـسک  جع ")  ) نامز ماما   ) وا : " دیامرف یم  مرکا  لوسر  1 ـ دییامرف : هجوت  تیاور  دنچ  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا ، مدرم  شیامزآ  جـع ) )
تماما هب  داقتعا  رد  دشاب  هدومزآ  نامیا  هب  ار  شبلق  دـنوادخ  هکنآ  زج  تبیغ  نآ  رد  هک  دوش ، یم  بیاغ  شنایعیـش  نارای و  رظن )  ) زا هک 

نید زا  یخرب  تبیغ  نیا  رد  تسا . یتبیغ  جـع )  ) يدـهم ماما  يارب  : " دـیامرف یم  ع )  ) نیـسح ماـما  2 ـ ( 3  ) دنام یمن  مدـق  تباث  ترـضح 
تماقتسا دوش  یم  داجیا  نانمشد  يوس  زا  هک  یتالکـشم  رب  دنک و  ربص  تبیغ  نیا  رد  سک  ره  دننامیم ، مدق  تباث  یخرب  دندرگ و  یمرب 

ماما 3 ـ ( 4"  ) تسا هدـیگنج  نانمـشد  اب  ریـشمش  اب  ص )  ) ربمایپ رانک  رد  راـگنا  هک  ددرگ  یم  دـنم  هرهب  دـنوادخ  رجا  زا  يردـق  هب  دـنک ،
. دنک جراخ  نید  زا  ار  امش  یـسک  ادابم  دیـشاب ، دوخ  نید  بظاوم  دش  بیاغ  مدنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه  : " دیامرف یم  رفعج  نب  یـسوم 

زا 1779تیودهم هحفص 1058 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناگدـنب تبیغ ، ۀلیـسو  هب  دـنوادخ  دـندرگ . یم  رب  شیوخ  ةدـیقع  زا  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  يروط  هب  تشاد ، دـهاوخ  یتبیغ  ریزگاـن  وا 
ترضح تبیغ  هلیسو  هب  شیامزآ  هک  دیآ  یم  رب  مالسا  نایاوشیپ  نانخس  زا  دیوگ : یم  یسوط  خیش  ( 5 ... "  ) دنک یم  شیامزآ  ار  شیوخ 

هدـمآ یمالـسا  تایاور  زا  یخرب  رد  نامز  ياهتوغاط  تعیب  زا  يدازآ  ب ) ( 6 . ) تسا یهلا  ياه  شیامزآ  نیرت  تخـس  زا  جع )  ) يدـهم
دوش یم  دازآ  نامز  ياهتوغاط  اب  تعیب  غوی  زا  تبیغ  ۀلیسوب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  ع )  ) يدهم ماما  تبیغ  تمکح  تلع و  هک  تسا 

اهتموکح هیقت  يور  زا  ناماما  رگید  دنک . شالت  هنادازآ  دوخ ، مایق  نامز  رد  دناوتب  ات  درادن ، هدهع  رب  ار  یمکاح  چیه  اب  تعیب  دـهعت و  و 
تعیب نامز  ياه  توغاط  اه و  تموکح  اب  تهج  نیمه  هب  تسین و  هیقت  هب  رومأـم  جـع )  ) يدـهم ماـما  یلو  دنتخانـش ، یم  تیمـسر  هب  ار 

لها ناماما   ) ام زا  مادک  ره  : " دومرف هراب  نیا  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  تسین . یندش  رما  نیا  دشابن ، ترـضح  نآ  تبیغ  رگا  دـنک ، یمن 
میرم نب  یسیع  هک  جع )  ) يدهم ماما  رگم  میا ، هتفرگ  هدهع  هب  هیقت  يور  زا  ار  نامز  ياهتوغاط  نامکاح و  تعیب  دوخ  نامز  رد  ع )  ) تیب

یم مایق  هک  ینامز  ات  تفرگ ، رظن  رد  یتبیغ  وا  يارب  تشاد و  هگن  یفخم  ار  وا  تدالو  دـنوادخ  دراذـگ . یم  زامن  ترـضح  نآ  تماما  هب 
تیرشب و یجنمو  ایـصوالا  متاخ  ناونع  هب  جع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  ناهج  یگدامآ  ج ) ( 7"  ) دشابن یمکاح  تعیب  شندرگ  رب  دـنک 

ةریـس شور و  اریز  تسا . دنمزاین  یناهج  یگدامآ  هنیمز و  ًاعطق  دنادرگ ، زوریپ  اه  نید  یمامت  رب  ار  مالـسا  نید  نیمز  هرک  رد  هک  یـسک 
هیقت و كرت  تاـیعقاو و  هب  مکح  قیاـقح و  تیاـعر  رب  ینبم  هکلب  تسین  رهاـظ  هـب  مـکح  يرهاـظ و  روـما  تیاـعر  رب  ینبم  ترـضح  نآ 

نیا ماجنا  هک  تسا  مولعم  تسا . یمالسا  ماکحا  مامت  يارجا  یعقاو و  تلادع  يرارقرب  قوقح و  قاقحا  ینید و  روما  رد  ندرکن  هحماصم 
شریذـپ يارب  هعماج  یگدامآ  قالخا و  رکف ، فراعم ، مولع ، ۀـیحان  رد  رـشب  دـشر  یقرت و  دـنمزاین  هبناج  همه  گرزب و  بالقنا  همانرب و 

فده نیا  ات  دشاب  هتـشاد  ار  شریذپ  نیا  ۀـنیمز  دـیاب  ناهج  ور  نیا  زا  دـشاب . یم  یهلا  ربهر  نآ  يرادـمامز  تقایل  تضهن و  نیا  لابقـسا 
: هجیتن ( 8 . ) درمـش رب  جـع )  ) يدـهم ماما  تبیغ  ياه  تمکح  هفـسلف و  زا  یکی  ار  ناهج  یگدامآ  نادـقف  ناوت  یم  نیارباـنب  دوش . ققحم 
هب تبسن  یسک  ع )  ) موصعم نایاوشیپ  دنوادخ و  زج  تسا ، یهلا  ياهزار  زا  یکی  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تبیغ  یعقاو  هفـسلف  تلع و 

طیارـش ندوبن  مهارف  1 ـ زا : تسا  ترابع  ترـضح  نآ  تبیغ  زار  ع )  ) نیموصعم نایب  قبط  لاـح  نیا  اـب  درادـن . یفاـک  لـماک  عـالطا  نآ 
( یکاخ هرک  مامت  رد  دیحوت  مچرپ  ندروآ  رد  رازتها  هب  یناهج و  طسق  لدع و  شرتسگ   ) گرزب ینامرآ  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  روهظ ،

ماما نآ  لابقتـسا  هب  ناهج  ات  دراد ، تیرـشب  یحور  یگدامآ  رـشب و  شناد  لقع و  ییافوکـش  نامز و  تشذـگ  هب  زاین  گرزب  نامرآ  نیا 
ناماما رگید  دننام  یتشونرـس  دوش ، رهاظ  مدرم  نایم  رد  تامدـقم  ندـش  مهارف  زا  شیپ  ترـضح  رگا  تسا  یعیبط  دور . يدازآ  لدـع و 

هلمج زا  يرگید  ياهتمکح  تایاور  زا  یـضعب  رد  2 ـ تسب . دهاوخرب  ناهج  زا  هدـید  گرزب  نامرآ  نآ  ققحت  را  لبق  هتفای و  تداهـش ) )
هدع ناهنپ  قافن  ات  دوش  یم  ببـس  ترـضح  نآ  تبیغ  تسا . هدش  نایب  تیالوو  نید  هب  نانآ  يرادیاپ  يدنبیاپ و  هزادنا  مدرم و  شیامزآ 
هلمج کی  رد  دوش و  كاپ  ادـج و  نامیا  تسـس  صلاـخان و  دارفا  زا  ع )  ) ماـما یعقاو  نایعیـش  ناـبحم و  یقیقح  ناـمیا  دوش  راکـشآ  يا 

رما یف  کشلا  كایاف و  هدابع  نع  يوطم  هللا  نم  رـس  هللا و  رما  نم  رمالا  اذه  نا  رباج ! ای  1" ـ ذخآم : عبانم و  ددرگ . مولعم  قفانم  زا  نمؤم 
، لطبم لک  اهیف  باتری  اهنم  دـبال  هبیغ  رمالا  اذـه  بحاـصل  نا  ثیدح 18 2" ـ باب 1 ، ص73 ، ج1 ، یـسلجمرقاب ، دـمحم  رفک " وهف  هللا 

هجو هبیغ  یف  همکحلا  هجو  لاـق  هبیغ ؟ یف  همکحلا  هجو  اـمف  تلق . مکل  هفـشک  یف  اـنل  نذؤـی  مل  رمـال  لاـق : كادـف ؟ تلعج  مل  و  تلقف :
هجو فشکنی  مل  امک  هروهظ  دـعب  الا  فشکنیال  کلذ  یف  همکحلا  هجو  نا  هرکذ ـ  یلاعت  هللا ـ  جـجح  نم  همدـقت  نم  تابیغ  یف  همکحلا 

نع بیغی  يذلا  كاذ  امهقارتفا "3" ـ تقو  یلا  ع )  ) یسومل رادجلا  هماقا  مالغلا و  لتق  هنیفسلا و  قرخ  نم  ع )  ) رـضخلا هاتآ  امیف  همکحلا 
ج3، جـع ،)  ) يدـهملا ماـمالا  ثیداـحا  مجعم  " ناـمیالل . هبلق  هللا  نحتما  نم  ـالا  هتماـماب  لوـقلا  یلع  اـهیف  تبثی  ـال  هبیغ ، هتاـیلؤا  هتعیش و 

يذالا یلع  هتبیغ  یف  رباصلا  نا  اما  نورخآ ...  اهیف  نیدلا  یلع  تبثی  ماوقا و  اهیف  دتری  هبیغ  هل  ص101 4" ـ ج52 ، راونالا ، راحب  ص421 و 
رفعج نب  یسوم  نع  ثیدح 4 5 ـ باب 3 ، ص133 ، ج51 ، راونالا ، راحب  ص ـ )  ) هللا لوسر  يدی  نیب  فیسلاب  دهاجملا  هلزنمب  بیذکتلا  و 

اذه نع  عجری  یتح  هبیغ  رمالا  اذه  بحاصل  دب  هنا ال  ینب  ای  اهنع  دحأ  مکلیزیال  مکنایدأ  یف  هللا  هللااف  دلو  نم  سماخلا  دقف  اذا  : " لاق (ع )
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ص هبیغلا ، ینامعن ، ص204 ، هبیغلا ، باتک  یـسوط ، خیـش  ... " هقلخ ـ  اهب  نحتما  لجوزع  هللا  نم  هنحم  یه  اـمنا  هب ، لوقی  ناـک  نم  رمـالا 
یف عقی  الا و  دحا  انم  ام  ص203ـ207 7" ـ هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  ثیدح 1 6 ـ باب 7 ، ص150 ، ج51 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، ، 154

نوکیالئل هصخش  بیغی  هتدالو و  یفخی  لجوزع ـ  هللا ـ  ناف  هفلخ  میرم  نب  یسیع  هللا  حور  یلـصی  يذلا  مئاقلا  الا  هنامز  هیغاطل  هعیب  هقنع 
هللا فـطا  ر.ك  ص132 8 ـ راونالا ، راحب  یـسلجم ، رقاـب  دـمحم   ... " نیـسحلا ـ یخا  دـلو  نم  عساـتلا  كاذ  جرخ  اذا  هعیب  هقنع  یف  دـحال 

نیققحم 2ـ زا  یعمج  راثآ  اـهراتفگ ، تـالاقم و  هعومجم  1 ـ رتشیب : هعلاطم  تهج  عباـنم   150 ـ  ص143 ج3 ، تیودـهم ، تماما و  یفاص ،
رد باتک : زا  هتفرگرب  ریبک  ینـسحم  هللا  حـیبذ  رفـس ، نیرخآ  3 ـ جع )  ) يدهم ترضح  دالیم  ياهنـشج  يرازگرب  داتـس  ناهنپ ، دیـشروخ 

ع)  ) قداص ماما  یتاقیقحت  یتامیلعت و  هسسوم  یناحبس ، رفعج  هللا  تیآ  رظن  ریز  هدازیلع ، دسا  ربکا  هشیدنا ، لحاس 

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  تبیغ  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ جع )   ) نامز ماما  تبیغ  هفسلف 

خساپ

دنبیاغ و ارچ  نامز  ماما  هک  نیا  دوشیم . هتخادرپ  نادب  دیفم  رـصتخم و  روط  هب  هک  تسه  یلـصفم  ياهثحب  امـش  شـسرپ  هب  خـساپ  رد 
روما زا  یهلا و  رارـسا  زا  تبیغ  رگا  تایاور  قبطرب  . تسا هدیـشوپ  ناگمه  رب  هک  تسا  ياهلأـسم  تسیچ  ترـضح  نآ  تبیغ  یلـصا  تلع 

رب شیاهراک  مامت  تسا و  میکح  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  تسین . مولعم  اـم  يارب  بیغ ، ملاوع  هب  طوبرم  روما  ریاـس  نوچمه  تسا و  یبیغ 
تسا هتـسیاب  هتـسیاش و  تسا . بجاو  يرما  ام  رب  نآ  هب  داقتعا  قیدصت و  تسا و  نینچ  زین  تبیغ  رما  هدش  انب  تحلـصم  تمکح و  ساسا 

رد میریگب . هرهب  تسا . هدش  هتـشون  ینیلک  بوقعی  نبقاحـسا  خساپ  رد  هک  هادف ) انحاورا  نامز  ماما   ) تبیغ بحاص  همان  زا  هطبار  نیا  رد 
مکل دبت  نإ  ءایـشا  نع  اولئـست  ونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  دیامرفیم « : نارق  رد  دنوادخ  هک  ارچ  دیـسرپن  تبیغ  تلع  زا  : » تسا هدمآ  همان  نایاپ 

ار شیوـخ  تیفرظ  قوـف  ياـهزیچ  زا  شـسرپ  برد  سپ  دیـسرپندیرادن ... ار  نآ  كرد  تیفرظ  هک  ییاـهزیچ  زا  ناـنمؤم  يا  مـک »  ؤـست 
يرگید تیاور  رد  دـینک . اعد  جرف  رد  لیجعت  يارب  رتشیب  هچ  ره  دـیزادنین و  تمحز  هب  ییاهزیچ  نینچ  زا  یهاـگآ  رد  ار  دوخ  دـیدنبب و 

دیاوف حلاصم و  تبیغ و  يرهاظ  تلعاما  دش . دـهاوخ  فشک  شروهظ  زا  سپ  ترـضح  نآ  تبیغ  تلع  دومرف : (ع ) قداص ماما  هک  تسا 
هدش یفرعم  اهناسنا  شیامزآ  یگدـنز  گرم و  تقلخ و  هفـسلف  مدرم : ناحتما  1 ـ دوشیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يروما  نآ 
ماما دـنزب . کحم  ار  شنامیا  نامز  نیا  رد  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  تبیغ  هلأسم  یهلا  ناحتما  نیرتتخـس  نیرتدـیدش و  زا  یکی  تسا .

هک دـسریم  یتقو  ام  ترـصن  جرف و  زگره  زگره ، : » دومرف دوب ـ  هدیـسرپ  (ع ) همئا ترـصن  جرف و  زا  هک  یفعجرباج ـ  خـساپ  رد  ع )  ) رقاب
ترصن جرف و  جع )  ) نامز ماما  روهظ  هک  دیراد  هجوت  زیزع ! ردارب  دندرگ .» ادج  ناصلاحان  زا  ناصلاخ  ات  دیوش  لابرغ  دیوش ، لابرغ  امش 

سای و ياضف  دوش و  وا  هجوتم  اـهنت  ددرگ و  كاـپ  ادـخ  ریغ  زا  اـهلد  هک  دـیآیمورف  یتقو  ادـخ  ترـصن  تسا و  تیرـشب  يارب  دـنوادخ 
هک تسا  هجوت  لباق  ترـضح : طسوت  تاحالـصا  شریذپ  يارب  اههشیدـنا ؛ راکفا و  یگدامآ  2 ـ ددرگ . مکاح  وا  ریغ  ترـصن  زا  يدیماان 

تامادـقا و تسا . زیمآزاجعا  يداع و  ریغ  تروص  هب  یهلا و  دادـما  اب  هکلب  تسین  همئا  ریاس  ناربمایپ و  روهظدـننامه  ترـضح  نآ  روهظ 
هنیمزات دوش  داجیا  ام  رد  دیاب  الاب  كرد  روعش و  نیا  ریانب  تسا . مدرم  يوس  زا  یقرتم  روعش  الاب و  كرد  هب  دنمزاین  ترضح ، تاحالصا 

زا 1779تیودهم هحفص 1060 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رادروخ رب  یفرژدادعتـسا  الاب و  كرد  زا  مدرم  جع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  نامز  رد  تسا -  هدـمآ  زین  یتیاور  رد  ددرگ . مهارف  روهظ 
شنیرفآ يادتبا  زا  هک  تفگ  دـیاب  ع ؟)  ) همئا ای  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هن  دـیرفآ  نامز  نیا  رد  ار  ام  ارچ  دـنوادخ  دیاهتـشون  دوب . دـنهاوخ 

کی رد  همه  هکتسین  نیا  ناکما  دنهدیم و  رگید  لسن  هب  ار  دوخ  ياج  دنوریم و  دنیآیم و  یئاهناسنا  هراومه  تمایق ، یئاپرب  ات  ناسنا 
. تسا شنیرفآ  نوناق  نیا  دمآ . دـهاوخن  زین  هدـنیآ  رد  ودوبن  هتـشذگ  رد  هک  دـنکیم  یگدـنز  یلـسن  نامز  ره  رد  دـننک . یگدـنز  نامز 
رد هک  يدارفارایـسب  هچ  درادن  تیلک  نخـس  نیا  هک  تسا  ینتفگ  دنرادن  نونکا  دنتـشاد و  تقایل  ع )  ) همئا نامز  رد  مدرم  هک  نیا  هرابرد 

تسا هتکن  نیمه  تبیغ  ياههنیمز  زا  یکی  دنقیال . رایسب  دنتسه و  نامز  نیا  رد  هک  يدارفا  رایسب  هچ  دنتـشادن و  تقایل  دندوب و  نامز  نآ 
ع)  ) موصعم ماما  ای  و  (ص ) ربمایپ روضح  نودـب  ور  نیمه  زا  . تسا رتشیب  ناگتـشذگ  هب  تبـسن  اهنآ  تفرعم  نامزلارخآ و  مدرم  لوقع  هک 
(ع) یلع ترـضح  هب  (ص ) ادخ ربمایپ  دینک : تقد  تایاور  تایآ و  نیا  نومـضم  هب  دننک . ریـسم  یط  نآ  رد  دـنبایب و  ار  هار  دـنناوتیم  زین 

ناـنآ دـنوشیم . رادـیدپ  ناـمزلارخآ  رد  هـک  دنتـسه  یمدرم  نـیقی ، رظن  زا  ناـنآ  نیرتـالاب  ناـمیارظن و  زا  مدرم  نیرتتفگــش  دوـمرف « :
نامیا اههتـشون ) نآرق و   ) يدیفـس رب  یهایـس  ددـم  هب  نانآ  یلو  تسا ، بوجحم  نانآ  زا  زین  ادـخ  تجح  هدرکن و  كرد  ار  (ص ) ربماـیپ

: دومرف ترضح  دش ، لاؤس  دیحوت  هرابرد  (ع ) داجـس ماما  زا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  ص 56 .) ج 77 ، راونالاراحب ،  ) دنروآیم
لزان ار  دیدح  هروس  تایآ  و  دحا » هّللاوه  لق   » هروس ورنیازا  دنوشیم ، رادیدپ  رگن  فرژ  یمدرم  نامزلارخآ  رد  هک  تسنادیم  دنوادخ 

دـناهدرک و كرد  ار  نانآ  روضح  دوخ ، صاخ  يرترب  زایتما و  تهج  هب  همئا  نامز  مدرم  هن  نیارباـنب  ص 363 .) ج 3 ، راونالاراحب ، «) درک
هب هک  دراد  يرایـسب  هتخانـشان  ياههفـسلف  هلأسم  نیا  دـناهدنام . زاب  ناـنآ  روضح  ضیف  زا  تقاـیل  نتـشادن  تهج  هب  ناـمزلا  رخآ  مدرم  هن 
هک ارچ  دـسریم ؛ همه  هب  ترـضح  نآ  دوجو  ضیف  هک  تسا  ینتفگ  زین  جـع ) ) نامز ماما  زا  ندرب  هرهب  هرابرد  دـش . هراشااهنآ  زا  یـضعب 
هب تیادـه   ) ترـضح نآ  صاخ  ضیف  تسا . لماک » ناسنا   » دوجو تهج  هب  تسا ، اپ  هب  ناهج  رگا  تسا و  شنیرفآ  هفـسلف  لماک  ناـسنا 

ترضح نآ  اب  شدوجو  یـسک  رگا  لاق و  لیق و  نخـسو و  اعدا  هن  تسا  تیخنـس  ضیف ، نیا  كرد  طرـش  دسریم و  صاوخ  هب  زین  رما )
سب تسا  يراـک  تیخنـس  نیا  هب  ندیـسر  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دـشدهاوخ ؛ ترـضح  نآ  ياهيریگتـسد  لومـشم  دـنک ، ادـیپ  تیخنس 
مینیبب ار  جع ) ) نامز ماما  هچ  مینک  لمع  نادب  یتسیاب  هک  هدش  صخـشم  ام  يارب  یـصاخ  فیاظو  تبیغ ، نامز  رد  رگید  يوس  زا  راوشد .

زین ترـضح  تاقالم  هرابرد  تسا . نشور  هار  دـشابیم ، لمع  درم  یـسک  رگا  دـناهدرک و  وگزابام  يارب  ار  اههار  تنـس  نآرق و  مینیبن . ای 
هچ دـسریمن ؛ ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  یگداس  هب  یـسک  نیارباـنب  تسا ، ندوبن  رـضاح  رب  تبیغ  ناـمز  رد  لـصا  نوچ  هک  تسا  ینتفگ 

میدرگب جع ) ) نامز ماما  لابند  هک  تسا  هدشن  میسرت  ام  يارب  تبیغ  نامز  رد  زین  ياهفیظو  نینچ  اساسا  دشاب . هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  تقایل 
. تسا رگید  ياهلوقم  هفیظو ، هلوقم  یلو  تسا ؛ اهبنارگو  سدقم  قشع  ترضح ، نآ  هب  قشع  هتبلا  میبایب . ار  ترضح  نآ  ات 

؟ دوشیم هیجوت  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ناج  رب  فوخ  هلأسم  هنوگچ  یسابع ، تلود  فعض  دوجو  اب 

شسرپ

؟ دوشیم هیجوت  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ناج  رب  فوخ  هلأسم  هنوگچ  یسابع ، تلود  فعض  دوجو  اب 

خساپ

هداتفا اهنآ  تسد  هب  اهبصنو  لزعو  دندوب  هدرک  ادیپ  هرطیـس  تفالخ  نوؤش  رد  كارتا  هک  اجنآ  زا  یـسابع  تلود  رد  دنیوگیم : یخرب 
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یسایس ّتیعقوم  اذل  دنشاب ، هتشاد  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  دنتسناوتیمنو  دوب  هدییارگ  یتسـسو  فعـض  هب  نایـسابع  تموکح  اذل  دوب ،
. درادـب یفخم  ار  وا  ع )  ) يرکـسع ماما  ات  دوبن  ترـضح  نآ  رب  هّیقتو  فوخ  رگهیجوت  دـمآ  دوجو  هب  ع )  ) نامز ماـما  تبیغ  رـصع  رد  هک 

تلود هسفن  یف  یلو  دوـبن  رادروـخرب  یناـنچ  نآ  توـق  زا  نآ  سیـسأت  لّوا  هب  تبـسن  رـصع  نآ  رد  یـسابع  تـلود  هـچ  رگا   - 1 خساپ :
لیبق زا  یلخاد  نیضراعم  اب  یسابع  تموکح  هچرگ  اذل  تسا ، دحاو  تلم  کی  یگمه  رفک  هک  اجنآ  زا   - 2 دمآیم . باسح  هب  يردتقم 
هچرگ سابع  ینب  تلود   - 3 دومن . هزرابمو  هلباقم  نییولعو  تیب : لها  اب  دیاب  هک  دنتـشاد  قافتا  نیا  رب  یگمه  یلو  دندوب  ریگرد  كارتا 

. دندوبن لفاغ  تیب  لها  اب  هزرابم  زا  زگره  دش  هراشا  ًالبق  هک  هنوگنامه  یلو  تسا  هدوب  یلخاد  نیضراعم  اب  هزرابم  لوغشم 

تبیغ نامز  رد  تماما  ياهدرکراک 

ماما يدوجو  دئاوف 

؟ تسیچ بئاغ  ماما  هدیاف  دوب و  هچ  روهظ  زا  لبق  اهنرق  ماما  دلوت  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ بئاغ  ماما  هدیاف  دوب و  هچ  روهظ  زا  لبق  اهنرق  ماما  دلوت  تلع 

خساپ

، تسین دشاب  هتشاد  تلاخد  فرصت و  اهراک  رد  يرهاظ  تروص  هب  هکنیا  نامزلا و  رخآ  رد  وا  مایق  روهظ و  هب  رـصحنم  ماما ، دوجو  هدیاف 
هچنانچ تسا . ادـخ  تانّیب  اهتجح و  ظفح  عرـش و  ياقب  نینچمه  ادـخ و  نذا  هب  لاوز  انف و  زا  قلخ  ناما  ماـما ، دوجو  دـئاوف  زا  یکی  هکلب 

دراد و تلالد  نآ  رب  هدش  تیاور  هعیش  ّتنس و  لها  قرط  زا  هک  رگید  ثیداحا  رشع و  انثا  ۀمئا  روهـشم  ثیداحا  یـضعب  ام و  ربتعم  رابخا 
رابخا زا  هچنانچ  هک  تسا  نیا  رگید  ةدیاف  و  دوشیمن . تجح  زا  یلاخ  هاگچیه  نیمز  هکنآ  رب  دنراد  تلالد  هک  يرایسب  ثیداحا  نینچمه 
يریثک عفاد  صاخ و  تایانع  هدننک  بلج  تمحر و  لوزن  ببس  تاکرب و  تاریخ و  أشنم  مدرم  نیب  رد  نمؤم  دوجو  دوشیم ، هدافتـسا  مه 

دـئاوف و مظعا ، هللا  ّیلو  ماـما و  دوجو  هک  تسا  مولعم  دـشاب ، هتـشاد  ار  تاـکرب  دـئاوف و  نیا  شدوجو  نمؤـم  یتـقو  سپ  تسا  تاـیلب  زا 
نارگید هک  تسا  یتاکرب  ضویف و  لاـصیا  ذـخا و  ۀطـساو  تجح  ماـما  رگید  تراـبع  هب  تسا و  رتتّیمها  اـب  رتمیظع و  رایـسب  شتاـکرب 

رد ترضح  نآ  تدالو  ینالوط و  رمع  دوجو و  اذل  دنرادن  دنیامن  ذخا  یقلت و  ار  تاضافا  تاکرب و  نآ  ًامیقتسم  هکنآ  تقایل  دادعتـسا و 
ماما دوجو  لصا  رب  هک  یتاکرب  زا  هللا  قلخ  دوشن و  عطق  دابع  زا  تّدـم  نیا  رد  ینابر  ضویف  هک  تسا  نیمه  شتحلـصم  کـی  شیپ  اـهنرق 

. دندرگن مورحم  تسا  بترتم 

؟ دننارذگیم یلمع  لغش و  هچ  رد  ار  ینالوط  رمع  نیا  دنراد و  هدهع  رب  ار  ییاهتیلوؤسم  هچ  يربک  تبیغ  رد  (ع ) يدهم ماما 

شسرپ

؟ دننارذگیم یلمع  لغش و  هچ  رد  ار  ینالوط  رمع  نیا  دنراد و  هدهع  رب  ار  ییاهتیلوؤسم  هچ  يربک  تبیغ  رد  (ع ) يدهم ماما 
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خساپ

رب يرهاظ  تموکح  دی و  طسب  فرـصت و  هچ  رگا  تسا و  مهم  ساّسح و  رایـسب  (ع ) ماما ياهتیلوؤسم  لغاشم و  اهراک و  يربک  تبیغ  رد 
ار ادـخ  ناگدـنب  هداد و  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  هرادا  مـکح و  ماـظن  هـتفرگ و  راـیتخا  رد  نارگید  ار  روـما  قـتف  قـتر و  دـنرادن و  عاـضوا 

تماما نوؤش  هلمجلاب  و  دنیامنیم . یتافرصت  دنراد و  یئاهتیانع  دنشابیم و  عاضوا  رب  رظان  (ع ) ماما کلذ  عم  دننکیم ، دابعتسا  فاعـضتسا و 
ینالوط رمع  هصالخ ، دـنهدیم ؛ ماجنا  لمکا  نسحا و  وحن  هب  ار  دوخ  فیاظو  هدـش و  يدـصتم  ناکما  دودـح  رد  ار  تماـعز  يربهر و  و 

، ار یعامتجا  فیلاکت  رتاوتم ، تایاکح  بسح  رب  مه  دـنهدیم و  ماجنا  ار  شیوخ  يدرف  فیلاـکت  مه  درذـگیم ، ادـخ  تعاـطا  رد  ناـشیا 
لئاسم لح  جاجتحا ، ثحب و  رد  نیفلاخم  رب  نینمؤم  نداد  يرای  صاخشا ، تیاده  دننام  دنهدیم ؛ ماجنا  دشاب ، تحلصم  یـضتقم و  هچنآ 

، نادنمزاین هب  یلام  کمک  هیعدا ، میلعت  دصقم ، هب  اهنآ  ندناسر  ناگدش و  مگ  تیاده  ضارما ، يافش  دارفا ، ۀظعوم  تحیصن و  لکـشم ،
رداص ترـضح  نآ  زا  تازجعم ، روهظ  نمـض  رد  لامعا  نیا  رتشیب  هک  ناگراچیب . يرای  ناینادنز ، ناگدـنامرد و  ناراتفرگ و  یـسردایرف 

( هریغ راحب و  و  ناسحلا » يرقبعلا  «، » يوأملا هنج  «، » بقاث مجن  ، » یقارع مالسلاراد »  » هب دوش  عوجر  . ) تسا هدش 

؟ تسا يراثآ  هچ  ياراد  تسا  ناهنپ  تبیغ  ياهربا  تشپ  رد  هک  یماگنه  (ع ) ماما یئرمان  دوجو 

شسرپ

؟ تسا يراثآ  هچ  ياراد  تسا  ناهنپ  تبیغ  ياهربا  تشپ  رد  هک  یماگنه  (ع ) ماما یئرمان  دوجو 

خساپ

نمـشد تالمح  ربارب  رد  مچرپ ، هک  تسا  نیا  راکادف  هدبز و  نازابرـس  زا  یهورگ  شـشوک  مامت  دربن  ياهنادیم  رد  یـشخب  دـیما  رثا  1 ـ 
ندوب رارق  رب  هک  ارچ  دنزاس ، نوگنرس  ار  نافلاخم  مچرپ  دنـشوکیم  ًامئاد  نمـشد  نازابرـس  هک  یلاح  رد  دشاب ؛ زازتها  رد  اپ  رـس  نانچمه 
ًارهاظ دنچ  ره  یهدنامرف ـ  ّرقم  رد  رکـشل  ةدـنامرف  دوجو  نینچمه  تسا . اهنآ  ّرمتـسم  شـشوک  شالت و  نازابرـس و  یمرگلد  ۀـیام  مچرپ 

هک درادـیماو  رتشیب  شـالت  هب  ار  اـهنآ  و  دروآـیم ، رد  تکرح  هب  نازابرـس  قورع  رد  یترارح  رپ  مرگ و  نوخ  دـشاب ـ  تکاـس  شوماـخ و 
قوف یئاراکاب  میظع  رکـشل  کی  دوش  شخپ  هاپـس  نایم  رد  هدـنامرف  لتق  ربخ  هاگ  ره  اّما  زازتها ! رد  ناـممچرپ  تسا و  هدـنز  اـم  ةدـنامرف 

ای تّیعمج  کی  سیئر  هتفر ! نوریب  ناشنت  زا  حور  هکلب  هن ، دـناهتخیر ، همه  رـس  رب  يدرـس  بآ  یئوگ  ددرگیم ، یـشالتم  هبترمکی  هداعلا 
اهنآ شمارآ  مظن و  تکرح و  تایح و  ۀـیام  دـشاب ، يرامیب  رتسب  رد  ًاضرف  ای  رفـس  رد  ًالثم  دـنچ  ره  تسا ، هدـنز  هک  ماداـم  روشک  کـی 
درم ربا  نآ  یلع »  » ادـخ نیئآ  يرادـساپ  2 ـ  دـشاپیم . همه  رب  ار  يدـیمون  سأـی و  راـبغ  درگ و  وا  نتفر  تسد  زا  ربـخ  ندینـش  یلو  تسا ؛
یَلب َّمهّللا   » دیوگیم دنکیم  نامز  رـصع و  ره  رد  یهلا  ناربهر  دوجو  موزل  هب  هراشا  نآ  رد  هک  دوخ  هاتوک  نانخـس  زا  یکی  رد  رـشب  خیرات 

ةرامش راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) ِِهتانَِّیب َو  ِهللا  َجَجَح  ُلُْطبَت  اِّلَئل  ًاروُمْغَم  ًاِفئاخ  اِّما  َو  ًاروُهْشَم  ًارِهاظ  اِّما  ٍۀَّجُِحب  ِهِّلل  ٍِمئاق  ْنِم  َضْرَْالَا  اُولْخَتال 
، ناهنپ یفخم و  ای  دشاب ، راکـشآ  رهاظ و  هاوخ  دنامیمن ؛ یلاخ  لیلد  تجح و  اب  هدننک  مایق  زا  نیمز ، يور  ۀحفـص  هاگ  چیه  يرا  .( ] 147
اب دینک  هّجوت  نخس  نیا  حیضوت  هب  نونکا  دوشن ].) فیرحت  خسم و  و   ) دیارگن یشومارف  هب  و  ددرگن ، عیاض  یهلا  نشور  دانسا  لئالد و  ات 

ياهبتکم بیرف و  رهاظ  ياههمانرب  يوس  هب  فلتخم  ياهـشیارگ  یبهذم و  لئاسم  هب  یـصخش  راکفا  اههقیلـس و  نتخیمآ  نامز و  تشذگ 
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شوختـسد دوریم و  تسد  زا  نیناوـق  نیا  زا  ياـهراپ  تلاـصا  ینامـسآ ، میهاـفم  يوـس  هب  ناـیوج  هدـسفم  تسد  ندـش  زارد  و  یفارحنا ،
يافص هتشگ ، رات  هریت و  ًاجیردت  نآ  نیا و  ياهزغم  زا  روبع  اب  هدش  لزان  یحو  نامسآ  زا  هک  لالز  بآ  نیا  ددرگیم . یشخبنایز  تارییغت 

اب هصالخ ، ددرگیم . رتگنرمک  گنرمک و  کیرات ، راکفا  یناملظ  ياههشیش  زا  روبع  اب  غورفرپ  رون  نیا  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  نیتسخن 
راچد یلـصا  لئاسم  یـسانش  زاب  یهاگ  هک  دوشیم  نانچ  نآ ، هب  هزات  ياهگرب  خاـش و  ندوزفا  دارفا و  ۀـنانیب  هتوک  ياهـشیاریپ  اهـشیارآ و 
هدیرب مدرم  زا  یّلکب  تبیغ  نامز  رد  ماما  ۀطبار  دننکیم ، رکف  یضعب  هچنآ  فالخ  رب  هاگآ  یبالقنا  هورگ  کی  تیبرت  3 ـ  ددرگیم ! لاکشا 

، نامیارپ یلد  و  ادخ ، قشع  زا  روشرپ  يرس  هک  دارفا  نیرتهدامآ  زا  یکچوک  هورگ  دیآیمرب  یمالسا  تایاور  زا  هک  هنوگ  نآ  هکلب  تسین ؛
هتخاس ًاجیردـت  دـنویپ  نیا  قیرط  زا  دـنطابترا و  رد  وا  اـب  دـنراد ، ناـهج  حالـصا  ناـمرآ  هب  ندیـشخب  قّقحت  يارب  هداـعلاقوف  یـصالخا  و 

! ناهج رد  يرگدادیب  ملظ و  هنوگ  ره  نتخاس  نکهـشیر  يارب  روراب  هدنزاس و  یبالقنا  دـننکیم ؛ بسک  يرتشیب  یبالقنا  حور  و  دـنوشیم ؛
هب و  ناشةدـنیآ ، ياهلـسن  هب  ار  یبالقنا  تامیلعت  یگدامآ و  لاح  ره  هب  یلو  دـنورب ، ایند  زا  مایق  نیا  زا  شیپ  ناشدوخ  اـهنآ  تسا  نکمم 

ۀّعـشا هلـسلس  کی  دیـشروخ  مینادیم  هاگآان  یناحور و  ذوفن  4 ـ  دنکیرـش . میهـس و  ییاهن  هورگ  شرورپ  رد  و  دـنزاسیم ، لقتنم  نارگید 
ۀّعشا  » و شفنب » قوف  ۀّعشا   » مان هب  هک  یئرمان  ۀّعشا  هلسلس  کی  و  دوشیم ؛ ادیپ  فورعم ، گنر  تفه  مه ، اب  اهنآ  بیکرت  زا  هک  دراد  یئرم 
قیرط زا  هک  یعیرـشت  تیبرت  رب  هوالع  ماما ، ای  دـشاب  ربماـیپ  هاوخ  ینامـسآ  گرزب  ربهر  کـی  نینچمه  تسا . هدـش  هدـیمان  زمرق » نوداـم 
ناوتیم هک  دراد  اهرکف  اهلد و  رد  يونعم  ذوفن  هار  زا  یناحور و  تیبرت  عون  کی  دریگیم ، تروص  يداع  تیبرت  میلعت و  راتفر و  راـتفگ و 

. دنکیم راک  ینورد  شـشک  هبذاج و  اهنت  هکلب  دنکیمن  راک  رادرک  راتفگ و  تاملک و  ظافلا و  اجنآ  رد  دراذگ ؛ مان  ینیوکت  تیبرت  ار  نآ 
رییغت یّلکب  اهنآ  اب  رصتخم  سامت  کی  اب  هدولآ  فرحنم و  دارفا  زا  یضعب  هاگ  هک  میناوخیم  یهلا  گرزب  نایاوشیپ  زا  يرایسب  تالاح  رد 

؛ دـندرکیم باختنا  ار  ياهزات  ًالماک  هار  فارحنا  هجرد  اب 180  فورعم  لوق  هب  و  دشیم ، نوگرگد  هرابکی  ناشتشونرس  و  دندادیم ، ریـسم 
دنت و ياهینوگرگد  نیا  دنتـشادن ! هقیاضم  زین  دوخ  دوجو  ۀـمه  لذـب  زا  هک  دـندمآیم  رد  بآ  زا  راکادـف  نمؤم و  كاپ و  يدرف  هبترمکی 

یگدولآ نیع  رد  هک  اهنآ  يارب  هّتبلا   ) رـصتخم سامت  کی  ای  هاگن  کی  اب  مهنآ  ریگارف ، اسآ و  شهج  ياهبالقنا  نیا  هبناـج ، همه  عیرس و 
هاگآدوخان هبذـج  کی  یئرمان و  یناور  رثا  کی  لولعم  هکلب  دـشاب ، يداع  تیبرت  میلعت و  ۀـجیتن  دـناوتیمن  دـنراد ) زین  یگدامآ  عون  کی 

یتکرح ره  و  درادیمنرب ، ماگ  فدهیب  یلقاع  چیه  شنیرفآ  فده  میسرت  5 ـ  دوشیم . زین  ّتیصخش » ذوفن   » هب ریبعت  نآ  زا  یهاگ  هک  تسا 
يدنمزاین عفر  ًالومعم  اهناسنا  راک  رد  فده  هک  توافت  نیا  اب  تشاد . دـهاوخ  رارق  یفدـه  ریـسم  رد  دریگ  ماجنا  ملع  لقع و  وترپ  رد  هک 

رظن ره  زا  وا  تاذ  هک  ارچ  تساهنآ ؛ ياهزاین  عفر  نارگید و  هّجوتم  فدـه  ادـخ  راک  رد  یلو  تساـهدوبمک ، نتخاـس  فرطرب  شیوخ و 
دننامب شنیرفآ  ناهج  درادـن . موهفم  وا  ةرابرد  دوخ ، عفن  هب  يراک  نداد  ماـجنا  لاـح  نیااـب  دوبمک و  هنوگ  ره  زا  يراـع  تسا و  ناـیاپیب 

هب هک  اهنآ  و  دنربرپ . ياههخاش  ناتخرد و  دنلماکت  ریـسم  رد  هک  اهنآ  دنغاب . نیا  ياههتوب  ناتخرد و  اهناسنا  تسا و  توارطرپ  غاب  نامه 
همهنیا اوه ، شخبتایح  ياهلوکلوم  نیا  ناشخرد ، باتفآ  نیا  ًاملـسم  دنغاب . نیا  ياههزره  فلع  دـناهدولآ ، فرحنم و  هدـیئارگ و  یتسپ 

دنوش لوغشم  رگیدکی  ندروخ  هب  دنتفیب و  رگیدکی  ناج  هب  هزره  دساف و  یتشم  هک  تسا  هدشن  هدیرفآ  نا  يارب  نامسآ ، نیمز و  تاکرب 
مامت ناهج و  نیا  دـشاب ! اهنیا  دـناوتیمن  شنیرفآ  فدـه  زگره  هن ! دـشابن ؛ اهنآ  عامتجا  يارب  یلوصحم  داسف  لهج و  متـس و  ملظ و  زج  و 

هدش هدیرفآ  ناکاپ  ناحلاص و  يارب  تسانـشآ ـ  ادخ  تمکح  ملع و  نوچ  یمیهافم  اب  هک  تسرپادـخ  درف  کی  هاگدـید  زا  نآ ـ  بهاوم 
اهثری ضرالا  نا  . ) تفرگ دهاوخ  رارق  نانآ  رایتخا  رد  دمآ و  دهاوخ  رد  نابـصاغ  تسد  زا  لماک  روطب  زین  ماجنارـس  هک  هنوگنامه  تسا ؛

(. نوحلاصلا يدابع 

؟ تسیچ یمالسا  تما  يارب  تبیغ  نامز  رد  جع ) ) نامز ماما  نوگانوگ  دیاوف 
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شسرپ

؟ تسیچ یمالسا  تما  يارب  تبیغ  نامز  رد  جع ) ) نامز ماما  نوگانوگ  دیاوف 

( لوا تمسق  ) خساپ

. تسا هیبشت  نیا  تقیقح  رگنایب  یگمه  دـئاوف  نیا  میروآیم و  تسا ،» ربا  سپ  رد  دیـشروخ  ناسب  وا   » یلک ناونع  تحت  ار  دـئاوف  نیا  ام 
ینعم رپ  رایسب  ریبعت  هدیسر ، ام  هب  تبیغ  نراود  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دوجو  هدیاف  تمکح و  هنیمز  رد  هک  ینوگانوگ  ددعتم و  ثیداحا  رد 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  نآ  و  گرزب . زمر  نیا  ندوشگ  يارب  دشاب  يدیلک  دناوتیم  هک  دوشیم  هدید  هاتوک  ترابع  کی  رد  یبلاج  و 
ینثََعب يذلاَو  ْيا  : » دومرف دراد ، ياهدیاف  هچ  تبیغ ، رـصع  رد  هادف  انحاورا  هللاۀـیقب  ترـضح  دوجو  هک  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  هلآ  هیلع و 

لقن هب  ، 52/93 راونالا ، راجب  « ) باحـسلا اَهَّللَج  ْنِا  َو  ِشمَّشلاب  ِسانلا  عافتنْاَک  ِهتَْبیَغ  یف  ِِهتَیال  رُوِنب و  َنوئیـضَتسَی  َو  هب  َنوُعِفَْتنََیل  ْمُهَّنِا  هوبنلِاب 
نارود رد  شتیالو  رون  زا  و  دنوشیم ، عفتنم  وا  زا  مدرم  دیزگرب ، توبن  هب  ارم  هک  یئادخب  دنگوس  يرآ  ( ] قودـص خیـش  نیدـلا  لامک  زا 

دیاب تسخن  زمر ، دـیلک  نیا  مهف  يارب  دـنربیم ] هرهب  اهربا  تشپ  نتفرگ  رارق  ماگنهب  دیـشروخ  زا  هک  هنوگنامه  دـنریگیم ، هرهب  شتبیغ 
یناشفارون عون  ود  ياراد  دیشروخ  میبایرد . ددرگیم ، ناهنپ  اهربا  تشپ  شکانبات  هرهچ  هک  یماگنه  هب  و  یلک ، روطب  ار  دیـشروخ  شقن 

، راکـشآ یناشفا  رون  رد  میقتـسم . ریغ  یناشفارون  میقتـسم و  یناشفارون  رگید  ریبعت  هب  ای  یفخم ، یناشفارون  راکـشآ و  یناـشفا  رون  تسا :
، دنکیم راک  میخض  هشیش  کی  دننامه  هدیناشوپ ، ار  نیمزهرک  فارطا  هک  اوه  میخض  رشق  دنچ  ره  دوشیم ، هدید  یبوخ  هب  باتفآ  هعشا 
ار شرابگرم  ياهعاعـش  دـنکیم و  هیفـصت  ار  باتفآ  رون  دزاسیم ، لمحت  لباق  ار  نآ  دـهاکیم و  باـتفآ  شباـت  تدـش  زا  هک  ياهشیش 

هـشیش کی  دـنننامه  اهربا  میقتـسم ، ریغ  شبات  رد  یلو  تسین . باتفآ  میقتـسم  شباـت  زا  عناـم  لاـح  ره  هب  یلو  دزاـسیم ، رثا  یب  یثنخ و 
ار قاطا  هدـش ، نشور  تام  ياهپمال  اب  هک  میوشیم  یقاـطا  دراو  تاـقوا  یهاـگ  دـننکیم . شخپ  هتفرگ  ار  دیـشروخ  میقتـسم  رون  تاـم ،
ار شقن  نیرتمهم  باتفآ  رون  رگید ، يوس  زا  دنوشیمن ....  هدید  هجوچیهب  نآ  میقتسم  یلـصا و  عاعـش  پمال و  دوخ  اما  مینیبیم ، نشور 
رد شخب  یگدـنز  يژرنا  اـهنت  دوشیم ، هدیـشاپ  وـس  ره  هب  دیـشروخ  زا  هک  یترارح  روـن و  دراد . هدـنز  تادوـجوم  تاـیح و  ياـیند  رد 

ياهنیمز يرایبآ  شبنج ، تکرح و  سح و  اهنآ ، لثم  دـیلوت  هیذـغت و  هدـنز ، تادوجوم  ومن  دـشر و  تسا . ناسنا  تاناویح و  ناـهایگ و 
ياههمغن اهراشبآ ، هزمز  يادـص  فرب ،  ناراـب و  نیرفآ  یگدـنز  ياـههناد  شزیر  اـهداب ، شخب  تاـیح  شزو  اـیرد ، جاوما  شرغ  هدرم ،

دنخبل و  زغم ، ياههدرپ  يالبالزا  هشیدنا  ياسآ  قرب  روبع  اهبلق ، شپط  ناسنا و  قورع  رد  نوخ  شدرگ  اهلگ ، هدننک  هریخ  یئابیز  ناغرم ،
باـتفآ رون  هب  میقتـسم  ریغ  اـی  میقتـسم  روطب  همه  همه و  ددـنبیم ...  شقن  راوخ  ریـش  كدوـک  کـی  دـننام  گربـلگ  بل  رب  هک  ینیریش 

شیپ لاؤس  نیا  لاح  تفایرد . ناوتیم  تقد  یمک  اب  ار  عوضوم  نیا  دیئارگ . دنهاوخ  یـشوماخ  هب  اهنیا  همه  نآ ، نودـب  دراد و  یگتـسب 
: تسا نشور  لاؤس  نیا  خساپ  دباتیم .؟ میقتسم  روطب  رون  هک  تسین  ینامز  صوصخم  شخبیگدنز ، راثآ  تاکرب و  نیا  ایآ  هک  دیآیم 

اهربا لاس  زا  هام  نیدنچ  هک  یئاهرهش  ای  اهروشک  رد  ًالثم  دراد . دوجو  زین  اهربا  تشپ  زا  دیـشروخ  تام  رون  رد  راثآ  نیا  زا  يرایـسب  هن ؛
تالغ ندیسر  تایح ، يارب  مزال  يژرنا  دیلوت  ناهایگ ، شیور  ومن و  امرگ ، یلو  دوشیمن ، هدید  باتفآ  دناهدیناشوپ ، ار  نامـسآ  رـسارس 

رد ار  دوخ  تاکرب  زا  یمهم  تمـسق  اهربا ، هدرپ  تشپ  زا  دیـشروخ  شبات  نیارباـنب  دـنراد . دوجو  اههفوکـش  اـهلگ و  ندـیدنخ  اـههویم  و 
تسوپ يور  یصاخ  یتایح  رثا  باتفآ ، شبات  مینادیم  ًالثم  تسین . دوجوم  دراد  میقتـسم  شبات  هب  زاین  هک  راثآ  زا  یتمـسق  اهنت  و  درادرب .
ياهزور رد  دنربیم ، رـسب  تیمورحم  رد  رظن  نیا  زا  هک  یئاهروشک  رد  لیلد ، نیمه  هب  دراد . هدنز  تادوجوم  ناسنا و  ندب  زاهج  ریاس  و 

هک  – دوخ دوجو  تارذ  مامت  اب  دـندرگیم و  هنهرب  شخبتایح  رون  نیا  ربارب  رد  دـنریگیم و  باتفآ » ماـمح   » مدرم زا  يرایـسب  یباـتفآ ،
، دنیرفآیم يرتشیب  يامرگ  یئانشور و  هکنیا  رب  هوالع  باتفآ ، میقتسم  شبات  دنکمیم . ار  رون  نیا  تارذ  تسا - ینامسآ  هیده  نیا  هنشت 
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هدـید میقتـسم  ریغ  رون  رد  هک  دراد  طیحم  يزاـس  ملاـس  اـهبورکیم و  عاونا  نتـشک  رد  شفنب  يارواـم  هعـشا  ناـمه  رطاـخ  هب  یـصاخ  رثا 
نآ زا  یمهم  تمـسق  یلو  دریگیم ، ار  باتفآ  راثآ  زا  یـضعب  ربا ، ياههدرپ  دنچ  ره  هک : میریگیم  هجیتن  لبق  ثحب  عومجم  زا  دوشیمن .
لاح رد  یهلا  ناربهر  دوجو  ینعی  هَّبَـشُم »  » عضو هب  میدرگیم  زاب  نونکا  باتفآ . ینعی  ِِهب » ٌهَّبَـشُم   » لاـح دوب  نیا  دـنامیم . یقاـب  ناـنچمه 
مغر یلع  هک  تسا  ياهظحالم  لـباق  راـثآ  ياراد  تسا ، ناـهن  تبیغ  تشپرد  هک  یلاـح  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  دوجو  يونعم  هعـشا  تبیغ .

، راثآ نیا  زا  یخرب  هتشون ، نیا  لامجا  هظحالم  هب  دزاسیم . راکشآ  ار  وا  دوجو  تمکح  میقتـسم ، يربهر  تیبرت و  میلعت و  هلئـسم  لیطعت 
یبهذـم و لـئاسم  هب  یـصخش  راـکفا  اههقیلـس و  نتخیمآ  ناـمز و  تشذـگ  اـب  یهلا  نـیئآ  زا  يرادـساپ  فـلا - دوـشیم . ناـیب  اـجنیا  رد 
، ینامـسآ میهافم  يوس  هب  نایوج  هِدَـسْفَم  تسد  ندـش  زارد  و  یفارحنا ، ياهبتکم  بیرف  رهاـظ  ياـههمانرب  يوس  هب  فلتخم  ياهـشیارگ 
، هدش لزان  یحو  نامسآ  زا  هک  لالز  بآ  نیا  ددرگیم . یشخبنایز  تارییغت  شوختـسد  دوریم و  تسد  زا  نیناوق  نیا  زا  ياهراپ  ِتلاصا 

ياههشیش زا  روبع  اب  غورف  رپ  رون  نیا  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  نیتسخن  يافص  هتـشگ ، رات  هریت و  ًاجیردت  نآ  نیا و  ياهزغم  زا  روبع  اب 
نآ هب  هزات  ياهگرب  خاش و  ندوزفا  دارفا و  هنانیب  هتوک  ياهـشیاریپ  اهـشیارآ و  اب  هصالخ  ددرگیم . رتگـنرمک  کـیرات ، راـکفا  یناـملظ 

: دـیوگیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  باطخ  رعاش  نآ  ددرگیم . لاکـشا  راچد  یلـصا ، لئاسم  یـسانشزاب  یهاـگ  هک  دوشیم  ناـنچ 
ایآ لاـح ، نیا  اـب  رگد  یـساشن  ینیب  وـت  رگ  رب  گرب و  نآ  رب  دـندوزف  هـک  سب  دنـشیاریپ  یپ  زا  ار  وـت  نـید  دنـشیارآ  یپ  رد  ار  وـت  عرش 

ناگدنیآ يارب  ظفح و  شیلصا  لکش  رد  ار  یمالسا  میلاعت  ریذپانانف  میهافم  هک  دشاب  یسک  ناناملـسم  عمج  نایم  رد  هک  تسین  يرورض 
ات دننکیم ، يرادهگن  نآ  رد  ار  هسسؤم  نآ  مهم  دانسا  هک  دراد  دوجو  يزوسن  قودنص  یمهم ، هسسؤم  ره  رد  مینادیم  دنک ؟ يرادهگن 

تیثیح رابتعا و  هک  دـشاب  نوصم  قیرح  رطخ  زا  دـهد ، يور  اجنآ  رد  يزوسشتآ  ًالثم  هاگره  هوـالعب  دـنامب . ظوفحم  نادزد  دربتـسد  زا 
هک تسا  یهلا  نیئآ  دانسا  ظفح  زوسن  قودنص  شدنلب ، حور  ماما و  هنیس  دراد . كرادم  دانـسا و  نآ  ظفح  اب  دنویپ  یکیدزن  هسـسؤم  نآ 

راگدرورپ نشور  ياههناشن  یهلا و  لئالد  ات  ، » دنکیم يرادهاگن  دوخ  رد  ار  تامیلعت  نیا  ینامسآ  ياهیگژیو  نیتسخن و  ياهتلاصا  همه 
هاـگآ رظتنم  هورگ  تیبرت  ب - تسا . رگید  راـثآ  زا  هتـشذگ  وا ، دوـجو  راـثآ  زا  رگید  یکی  نیا  و  دـیارگن » یـشوماخ  هب  ددرگن و  لـطاب 

یمالـسا تایاور  زا  هک  هنوگ  نآ  هکلب  تسین . هدـیرب  مدرم  زا  یلک  هب  تبیغ  نامز  رد  ماـما  هطبار  دـننکیم ، رکف  یـضعب  هچنآ  فـالخرب 
ققحت يارب  هداـعلا  قوف  یـصالخا  ناـمیا و  رپ  یلد  و  ادـخ ، قشع  زا  روشرپ  يرـس  هک   – دارفا نیرتهداـمآ  زا  یکچوـک  هورگ  دـیآیمرب ،

هب ترـضح  نآ  هک  تسین  نیا  هیلع ، هللا  تاولـص  ماما  تبیغ  ینعم  دـنطابترا . رد  شترـضح  اب  دـنراد - ناهج  حالـصا  نامرآ  هب  ندیـشخب 
نایم رد  هتخانـشان  روطب  تسا ، رادروخرب  مارآ  یعیبط  یگدـنز  کی  زا  وا  هکلب  دـیآیمرد . ادـیپان  یعاعـش  ای  یئرمان و  حور  کی  لـکش 
دارفا دزاسیم . دنکیم و  هدامآ  شیپ  زا  شیب  دریگیم ، رایتخا  رد  دنیزگیمرب و  ار  هدامآ  رایـسب  ياهلد  دراد ، دـمآ  تفر و  اهناسنا  نیمه 

ای تعاس  دنچ  یخرب  هظحل و  دنچ  یضعب  دننکیم . ادیپ  ار  تداعس  نیا  كرد  قیفوت  دوخ ، یگتسیاش  دادعتسا و  نازیم  توافت  هب  دعتسم ،
يوقت شناد و  رپ  لاب و  رب  ناچنآ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دنتـسه . سامت  رد  هادف  انحاورا  هللا  هیقب  ترـضح  اب  اهلاس  یعمج  و  زور ، دـنچ 

رب یعنام  باجح و  هاگچیه  هک  اجنآ  دنریگیم ، رارق  اهربا  زارف  رب  زاورپ ، رود  ياهامیپاوه  نارفاسم  نوچمه  هک  دناهتفر  الاب  هتفرگ و  رارق 
باسح یتسردـب  دـنربیم . رـسب  فیعـض  رون  یکیرات و  رد  اهربا و  ریز  رد  نارگید  هک  یلاح  رد  تسین ، باتفآ  شخبناهج  شبات  هار  رس 
گرزب هابتشا  يراظتنا ، نینچ  منیبب . ار  وا  هرهچ  ات  مشکب  اهربا  نیئاپ  هب  ار  باتفآ  هک  مشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  نم  تسا . نیمه  زین  حیحص 

، لاح رهب  مدرگ . باریس  مشونب و  هعرج  هعرج  ار  باتفآ  هنادواج  عاعش  ات  منک ، زاورپ  اهربا  زا  رتالاب  دیاب  هک  منم  نیا  تسا . ماخ  لایخ  و 
، دیـشروخ مینادیم  هاـگآان  یناـحور و  ذوفن  ج - تسا . نارود  نیا  رد  ترـضح  نآ  دوجو  ياـهتمکح  زا  رگید  یکی  هورگ  نیا  تیبرت 

هعـشا  » مان هب  هک  یئرمان  هعـشا  هلـسلس  کی  دوشیم و  ادیپ  فورعم  گنر  تفه  مه ، اب  اهنآ  بیکرت  زا  هک  دراد  یئرم  هعـشا  هلـسلس  کی 
تیبرت رب  هوالع  ماما ، ای  دـشاب  ربمایپ  هاوخ  ینامـسآ ، گرزب  ربهر  کی  نینچمه  تسا . هدـش  هدـیمان  زمرقنودام » هعـشا   » و شفنبءارواـم »

رد يونعم  ذوفن  هار  زا  هک  دراد ، یناحور  تیبرت  عونکی  دریگیم - تروص  يداع  تیبرت  میلعت و  راتفر و  راتفگ و  قیرط  زا  هک   – یعیرـشت
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، دـنکیمن راک  رادرک  راتفگ و  تاملک و  ظافلا و  اجنآ  رد  دراذـگ . مان  ینیوکت  تیبرت  ار  نآ  ناوتیم  و  دوشیم . لاـمعا  اـهرکف  اـهلد و 
فرحنم و دارفا  زا  یضعب  هاگ  هک  میناوخیم  یهلا  گرزب  نایاوشیپ  زا  يرایـسب  تالاح  رد  تسا . رثؤم  ینرود  شـشک  هبذاج و  اهنت  هکلب 
اب فورعم  لوـق  هـب  دـشیم و  نوـگرگد  هراـبکی  ناشتـشونرس  و  دـندادیم ، ریـسم  رییغت  یلکب  اـهنآ  اـب  رــصتخم  ساـمت  کـی  اـب  هدوـلآ ،
هک دندمآیمرد  بآ  زا  راکادف  نمؤم و  كاپ و  يدرف  هبترم  کی  دندرکیم ، باختنا  ار  ياهزات  الماک  هار  تشگزاب ، هجرد  داتـشهودص 
اب مهنآ  ریگارف ، اسآ و  شهج  تالوحت  نیا  هبناج ، همه  عیرـس و  دـنت و  ياهینوگرگد  نیا  دنتـشادن . هقیاضم  زین  دوخ  دوجو  همه  لذـب  زا 
زا یهاگ  هک  تسا  هاگآدوخان  هبذـج  هجیتن  دـنراد - زین  یگدامآ  عون  کی  یگدولآ ، نیع  رد  هک  اهنآ  يارب  هتبلا  دروخرب - هاـگن و  کـی 
هک يدارفا  اب  دروخرب  ماگنه  هب  هک  دناهدرک  هبرجت  دوخ  یگدـنز  رد  ار  عوضوم  نیا  يرایـسب  دوشیم . زین  تیـصخش » ذوفن   » هب ریبعت  نآ 

اهنآ ربارب  رد  نتفگ  نخـس  یتح  هک  دـنریگیم  رارق  نانآ  ریثأـت  تحت  هاـگآدوخان  راـیتخا و  یب  ناـنچ  دـنراد ، یلاـع  گرزب و  ياـهحور 
یهاگ تسا  نکمم  هتبلا  دـننیبیم . یگرزب  تمظع و  زا  فیـصوت  لباق  ریغ  زومرم و  ياهلاه  نایم  رد  ار  دوخ  و  دوشیم ، لکـشم  ناشیارب 

هک درادـن  نیا  زج  یهار  هکلب  تسین . حیحـص  دراوم  همه  يارب  ریـسفت  نیا  ًاملـسم  یلو  درک ، هیجوت  نآ  لاثما  نیقلت و  اـب  ار  روما  هنوگنیا 
خیراـت رد  یناوارف  ياهتـشذگرس  دزیخیمرب . گرزب  ياـهناسنا  تاذ  نورد  زا  هک  تـسا  يزیمآرارـسا  عاعـش  هجیتـن  راـثآ ، نـیا  میریذـپب 

ةَرارُز نب  دَعْسَا  دروخرب  مینکیم . رکذ  هنومن  دنچ  اجنیا  رد  هک  درک ، ریسفت  ار  اهنآ  ناوتیمن  هار  نیا  زا  زج  هک  مینیبیم  گرزب  نایاوشیپ 
تخـس رـس  نانمـشد  هچنآ  اـی  و  وا ، رکفت  زرط  ياـسآ  شهج  رییغت  هبعک و  هناـخ  راـنک  رد  هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  ربماـیپ  هـب  تـسرپتب 

مایپ ریثأت  ( 40-35 يرولا ، مالعا  . ) دنتشادیم زاب  وا  هب  ندش  کیدزن  زا  نآ  رطاخ  هب  ار  مدرم  دندراذگیم و  رحـس  ار  نآ  مان  (ص ) ربمایپ
رد هک  ار  ياهمقل  تسناوتن  یتح  ماما  مایپ  ندینـش  اب  هک  اجنآ  ات  هدش ، لقن  البرک  ریـسم  رد  ریَهُز »  » رکف يور  هیلعهللاتاولـص  نیـسح  ماما 

دوخ رد  یحایر » دـیزَی  نبِّرُح   » هک ياهداعلا  قوف  بیجع و  شـشک  درک . تکرح  داـهن و  نیمز  هب  ارنآ  و  دراذـگب ، ناـهد  هب  تشاد  تسد 
راختفا هب  دیشک و  البرک  نادهاجم  فص  هب  ار  وا  ماجنارس  ششک  نیمه  و  دیزرلیم ، دیب  نوچمه  شتعاجـش  مامت  اب  و  درکیم ، ساسحا 

. دمآ لئان  تداهش  گرزب 

( مود تمسق  ) خساپ

مهارف هیماینب  هاگتـسدب  یتمدـخ  شوخ  زا  هک   – دوخ راشرـس  تورث  اب  و  تشاد ، یگدـنز  ریـَصبوبَا »  » یگیاـسمه رد  هک  یناوج  ناتـساد 
همه و  دـش ، نوگرگد  یلکب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مایپ  کی  اب  ماجنارـس  و  دوب . هتخادرپ  يرابودـنبیب  شون و  شیع و  هب  دوب - هتخاـس 

. درک قافنا  ادـخ  هار  رد  ای  داد و  شبحاص  هب  ای  دوب ، هدروآ  درگ  عورـشمان  قیرط  زا  هک  ار  یلاوما  یمامت  داهن و  يرانک  ار  دوخ  ياهراک 
هب هیلعهللاتاولـص  مظاک  ماما  نهِذ  نتخاس  فرحنم  يارب  دوخ  ماخ  نامگ  هب  نوراـه  هک  يرگهوشع  اـبیز و  هدـنناوخ و  زینک  تشذـگرس 

تریح و و هب  ار  نوراه  وا  قطنم  نخس و  زرط  هفایق و  هک  اجنآ  ات  هاتوک ، تدم  کی  رد  وا  هیحور  ندش  بلقنم  و  دوب ، هتشاد  مازعا  نادنز 
- نیموصعم ینیوکت  تیالو  زا  ياهبعـش  ارنآ  ناوتیم  هک  تسا  هاگآدوخان  ریثأت  نیمه  زا  یئاـههنومن  هناـشن و  همهوهمه  دـنکفا ... تشح 

هکلب تسین ، يداع  یلومعم و  ياههار  اـههلمج و  ظاـفلا و  اـجنیا  رد  لـماکت  تیبرت و  لـماع  هک  ارچ  تسناد ، (ع -) ماـما ربماـیپ و  زا  معا 
و یتبهوم - لئاضف  ساسا  رب   – ناماما ناربمایپ و  میتفگ ، هک  هنوگناـمه  دوشیم . بوسحم  یلـصا  لـماع  یناـحور ، ذوفن  يونعم و  هبذـج 
رد هاگآدوخان  ذوفن  نیا  زا  ياهلاه  دوخ  تیـصخش  نازیم  بسانت  هب  یباستکا  لئاضف  ساسا  رب  یهلا  گرزب  ياهتیـصخش  نیتسار و  لاجر 

ماما كرابم  دوجو  تسین . هسیاقم  لـباق  یگدرتسگ  داـعبا و  رظن  زا  مود  هورگ  اـب  لوا  هورگ  ورملق  هتبلا  و  دـننکیم . میـسرت  دوخ  نوماریپ 
رد ار  هدامآ  ياهلد  دوخ ، تیصخش » ذوفن   » هنمادرپ دنمورین و  عاعـش  قیرط  زا  هک  دراد  ار  رثا  نیا  زین ، تبیغ  ياهربا  تشپ  رد  مالـسلاهیلع 
ام دزاسیم . رتلماک  یئاـهناسنا  اـهنآ  زا  دزادرپیم و  اـهنآ  لـماکت  تیبرت و  هب  هداد ، رارق  صوصخم  هبذـج  ریثأـت  تحت  رود ، کـیدزن و 
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رد تساـهیتشک و  ياـمنهار  اـهایرد  رد  اـمنبطق ، ياـههبرقع  يور  اـهنآ  رثا  یلو  مینیبیمن ، دوـخ  مشچ  اـب  ار  نیمز  یـسیطانغم  ياـهبطق 
هب ار  دوخ  هار  رفاسم  اهنویلیم  جاوما ، نیا  تکرب  زا  نیمزهرک ، رساترس  رد  تسا . رگید  لئاسو  اهامیپاوه و  يامنهار  اهنامـسآ  اهارحص و 

بجعت ایآ  دنباییم . یئاهر  ینادرگرس  زا  کچوک  ًارهاظ  هبرقع  نیمه  نامرفب  کچوک  گرزب و  هلیقن  لئاسو  اب  هدرک ، ادیپ  دصقم  يوس 
ای رود  رد  هک  ار  يدایز  ياهناج  راکفا و و  دوخ ، يونعم  هبذاج  جاوما  اب  تبیغ ، نامز  رد  هیلعهللاتاولص -  – ماما كرابم  دوجو  رگا  دراد 

نهآ ره  يور  نیمز ، یـسیطانغم  جاوما  هک  درک  شومارف  دیابن  هتبلا  دـشخب ؟ یئاهر  ینادرگرـس  زا  و  دـنک ، تیادـه  دـنراد ، رارق  کیدزن 
اب تهابش  تیخنس و  عون  کی  دناهتفای و  یئابرنهآ  تیصاخ  هک  یساسح  فیرظ و  ياههبرقع  يور  هکلب  دراذگیمن ، رثا  یشزرا  یب  هراپ 

دوخ رد  ار  یتهابش  دنراد و  مالسلاهیلع  ماما  اب  یهار  هک  یئاهلد  روطنیمه  دنراذگیم . رثا  دناهدرک ، ادیپ  یسیطانغم  جاوما  هدنتـسرف  بطق 
دوجو ياهتمکح  راثآ و  زا  رگید  یکی  میتفگ ، هچنآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنریگیم . رارق  یناحور  هبذـج  نآ  ریثأت  تحت  دـناهدومن ، هریخذ 

ره درادیمنرب . ماـگ  فدـه  یب  یلقاـع  چـیه  شنیرفآ  فدـه  میـسرت  د - ددرگیم . راکـشآ  ینارود  نـینچ  رد  هجرفیلاـعتهللالجع  ماـما 
عفر ًالومعم  اهناسنا  راک  رد  فدـه  هک  توافت  نیا  اب  تشاد . دـهاوخ  رارق  یفدـه  ریـسم  رد  دریگ ، ماجنا  ملع  لقع و  وترپ  رد  هک  یتکرح 

وا تاذ  هک  ارچ  تساهنآ ، ياهزاین  عفر  نارگید و  هجوتم  فدـه  ادـخ ، راک  رد  یلو  تساهدوبمک ، نتخاس  فرطرب  شیوخ و  يدـنمزاین 
لاثم هب  لاح  درادن . موهفم  وا  هرابرد  دوخ ، عفن  هب  يراک  نداد  ماجنا  لاح ، نیا  اب  و  دوبمک . هنوگره  زا  يراع  تسا و  لماک  يرظن  ره  زا 

ياههزره فلع  لگ ، ياههتوب  ناتخرد و  يالبال  رد  مینکیم . ثادـحا  هویم  لگ و  رپ  یغاب  هدامآ ، دعتـسم و  ینیمز  رد  دـینک . هجوت  ریز 
فدـه ود  ام  اجنیا  رد  دـنوشیم . باریـس  اهنآ  وترپ  زا  زین  اههزره  فلع  میزادرپیم ، دـنمورب  ناتخرد  نآ  يرایبآ  هب  تقو  ره  دـنیوریم .

ياـههزره ياـهفلع  يراـیبآ  ینعی  یعبت  فدـه  و  تسا ، لـگ  ياـههتوب  هوـیم و  ناـتخرد  نداد  بآ  هـک  یلـصا  فدـه  مـینکیم : ادـیپ 
یلـصا فدـه  نامه  مهم  دـنک . هیجوت  ار  نآ  ندوب  هنامیکح  ای  و  ددرگ ، لمع  هزیگنا  دـناوتیمن  یعبت  فدـه  کش ، نودـب  فرـصمیب .

هب هک  یتخرد  اما  دـنامب ، یقاب  تخرد  کی  اـهنت  دـنوش و  کـشخ  غاـب  ناـتخرد  رتشیب  مینکیم  ضرف  لاـح  دراد . یقطنم  هبنج  هک  تسا 
هک مه  تخرد  کی  نامه  يرایبآ  يارب  دـیدرت ، نودـب  دـهدیم . ام  هب  میراد ، راظتنا  تخرد  نارازه  زا  هک  ار  یئاـههویم  اـهلگ و  یئاـهنت 
زین تخرد  نآ  زور  کی  رگا  و  دـنریگ . هرهب  نآ  زا  زین  يدایز  ياـههزره  فلع  هکنیاوگ  داد ، میهاوخ  همادا  ار  یناـبغاب  يراـیبآ و  دـشاب 

ياههخاش ناتخرد و  دنلماکت ، ریـسم  رد  هک  اهنآ  دنریمب . اههزره  فلع  دنچ  ره  میـشکیم ، غاب  يرایبآ  زا  تسد  هک  تساجنآ  دکـشخب ،
ياهلوکلوم نیا  ناشخرد ، باتفآ  نیا  ًاملـسم  دنغاب ، نیا  ياههزره  فلع  دناهدولآ ، فرحنم و  هدیئارگ و  یتسپ  هب  هک  اهنآ  دنتـسه . رابرپ 

هب دـنتفیب و  رگیدـکی  ناج  هب  هزره  دـساف و  یتشم  هک  تسا  هدـشن  هدـیرفآ  نآ  يارب  نامـسآ  نیمز و  تاکرب  همه  نیا  اوه ، شخبتاـیح 
شنیرفآ فدـه  زگره ، هن ، دـشابن . اـهنآ  عاـمتجا  يارب  یلوصحم  داـسف  لـهج و  متـس و  ملظ و  زج  و  دـنوش ، لوغـشم  رگیدـکی  ندروـخ 

ادـخ تمکح  ملع و  نوچ  یمیهاـفم  اـب  هک   – تسرپادـخ درف  کـی  هاگدـید  زا  نآ ، بهاوـم  ماـمت  ناـهج و  نیا  دـشاب . اـهنیا  دـناوتیمن 
رایتخا رد  و  هدمآرد ، هب  نابصاغ  تسد  زا  لماک  روطب  زین  ماجنارـس  هک  هنوگنامه  تسا ، هدش  هدیرفآ  ناکاپ  ناحلاص و  يارب  تسانـشآ -

، شنیرفآ ناـبغاب  دوب .] هاوـخ  ناـحلاص  نآ  زا  نیمز  يزور   ] 105/ ءایبنا َنوُِحلاّصلا » يِدابع  اُهثِرَی  َضْرَـْالا  َّنِا  . » تفرگ دـهاوخ  رارق  ناـنآ 
دندرگ باریس  یعبت  فده  کی  ناونع  هب  زین  اههزره  فلع  دنچ  ره  دهدیم . همادا  نانچمه  ار  دوخ  بهاوم  ضیف و  هورگ ، نیمه  رطاخب 

زا ناحلاص  هورگ  لسن  نیرخآ  هک  دیسر  ارف  يزور  لاحم - ضرف  هب   – رگا و  دنتـسین . اهنآ  یلـصا ، فده  کشیب  یلو  دنوش ، دنمهرهب  و 
دروخیم و مه  هب  نیمز  شمارآ  زور ، نآ  تشاد . دهاوخن  دوجو  بهاوم  نیا  نایرج  همادا  رب  یلیلد  زور  نآ  دـنوش ، هدـیچرب  نیمز  يور 

دصقم ادخ و  تجح  ماما ، ربمایپ و  یفرط  زا  درک . دهاوخ  هقیاضم  اهناسنا  هب  هرهب  نداد  زا  نیمز  دیامنیم و  عطق  ار  دوخ  تاکرب  نامـسآ 
ماما دوجو  لیلد  نیمه  هب  دـنهدیم . لیکـشت  ار  شنیرفآ  یلـصا  فدـه  هک  یهورگ  ناـمه  ینعی  دنتـسه ، ناـسنا  ناـهج و  تقلخ  زا  مهم 

ضیف و ناراب  شزیر  تسا ، تکرب  ریخ و  ره  لوزن  هیام  شنیرفآ و  فده  ةدننک  هیجوت  ناحلاص ، هورگ  سأر  رد  ای  یئاهنت  هب  مالـسلاهیلع 
، زین رگید  حلاص  دارفا  هک  تسا  تسرد  دنامب . سانشان  یفخم و  ای  دنک  یگدنز  اراکـشآ  مدرم  نایم  رد  هکنیا  زا  معا  تسا ، ادخ  تمحر 
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. فده نیا  لماک  هنومن  یلو  گرزب . فدـه  نآ  زا  یـشخب  رگید  ریبعت  هب  ای  و  شنیرفآ ، يارب  دنتـسه  یفدـه  دوخ - ّدـح  رد   – مادـک ره 
رد هک  دوشیم  نشور  ینعم  نیا  اـجنیا  زا  و  تسا . ظوفحم  زین  Ơ ارگید مهس  دنچ  ره  دنشابیم ، ینامـسآ  نادرم  هنومن و  ياهناسنا  نیمه 

تجح ینعی   ) وا دوجو  تاکرب  زا  « ] ءامَّسلا َو  ُضْرَْالا  تتبث  ِهِدوُجُوب  َو  يرْولا  َقِزُر  ِِهنُْمِیب  : » هک هدش  راو  نومضم  نیا  هب  تایاور  زا  يا  هراپ 
نیا هک  دوشیم ، مولعم  میداد ، هک  یتاحیـضوت  اب  تساـپ .] رب  نیمز  نامـسآ و  وا  یتسه  رطاـخب  دـنربیم و  يزور  مدرم  یهلا ) هدـنیامن  و 

زا یـسدق  ثیدـح  کی  ناونع  هب  هک  یتراـبع  نینچمه  دـشابیمن . دولآ  تکرـش  اـی  و  قطنم ، زا  رود  زیمآقارِغا ، عوضوم  کـی  عوضوم ،
ار اهنامسآ  يدوبن  وت  رگا  «. ] َكْالفَْالا ُْتقَلَخ  اَمل  َك  َول ال  : » دیامرفیم شربمایپ  هب  باطخ  هک  هدش  لقن  روهـشم  بتک  رد  لاعتم  دنوادخ 

فده نیا  زا  یشخب  مادک  ره  رگید  ناحلاص  تسا و  شنیرفآ  فده  راکهاش  ربمایپ ، اما  هغلابم ، هن  تسا  تیعقاو  کی  نایب  مدیرفآیمن .]
رود هک  اـهنآ  ددرگیم : دـیاع  ریز  جـیاتن  دـش ، هتفگ  ناوـنع  راـهچ  تحت  لـصف ، نیا  رد  هـچنآ  عوـمجم  زا  دـنهدیم . لیکـشت  ار  گرزب 

تخات هنیمز  نیا  رد  هعیش  هدیقع  رب  و  دناهتسناد ، یعامتجا  هدزاب  نودب  یصخش و  دوجو  کی  تبیغ ، رصع  رد  ار  ماما  دوجو  دناهتـسشن و 
و تسین ، دـناهتفگ  اهنآ  هک  نانچنآ  دـشاب ، هتـشاد  دـناوتیم  قلخ  تماما  يربهر و  يارب  یعفن  هچ  یماما  نینچ  دوجو  هک  دـناهدرک  زاـت  و 

. تسا ناوارف  زین  لاح  نیا  رد  ماما  يدوجو  راثآ 

؟ تسیچ بتکم  ءاقب  رد  بئاغ  ماما  هدئاف  شقن و 

شسرپ

؟ تسیچ بتکم  ءاقب  رد  بئاغ  ماما  هدئاف  شقن و 

خساپ

بتکم ءاقب  ماظن و  ظفح  رد  یقیمع  رثا  هدـنز ، ربهر  دوجو  هب  داقتعا  هک  دـنکیم  تباث  ینـشور  هب  یعامتجا  براـجت  یلقع و  تابـساحم 
يارب ّیح ، ربهر  دوجو  هب  داقتعا  لاح  ود  ره  رد  دشابن . ناسآ  وا  هب  یـسرتسد  یللع  هب  ای  و  دـشاب ، مدرم  سرتسد  رد  ربهر  نیا  هاوخ  دراد .
نخـس ياج  دـشکب ، شود  هب  ار  يربهر  تدایق و  راب  میقتـسم  روط  هب  دریگ و  رارق  هعماج  لد  رد  ربهر  هک  اج  نآ  اما  دراد . يدـئاوف  دوخ 

. دشاب هتشاد  داقتعا  وا  ددجم  تشگزاب  و  وا ، تایح  هب  هعماج  یلو  دنک ، يریگهرانک  هعماج  زا  یللع  هب  ربهر  هک  تسا  اج  نآ  مهم  تسین .
تازرابم و هک  ناهج  ةدـنز  للم  خـیرات  رد  مینکیم : هراـشا  نآ  هب  هک  دراد  یمیظع  رثا  ربهر ، نینچ  دوجو  هب  داـقتعا  زین ، تروص  نیا  رد 

هدوب رادروخرب  یگدـنز  تایح و  زا  ربهر  نآ  ات  دـهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياههنومن  بلطم  نیا  يارب  دناهتـشاد ، یئاهتـضهن 
تایح و هک  ياهظحل  اـّما  تسا . هدـنامیم  رادـیاپ  یقاـب و  هورگ  نیا  ِتالیکـشت  اـما  هدـشیمن ، يربهرب  قفّوم  کـیدزن  زا  دـنچ  ره  تسا ،
. تسا هدیدرگیم  امرفمکح  تیعمج  نایم  رد  یناماسبان  یگدـنکارپ و  اوق ، ِِّتتـشت  یگتـسدود ، هقرفت و  هدیـسریم ، نایاپ  هب  وا  یگدـنز 
رد دشابیم . ْدُُحا » » دربن تشذگرـس  تسا ، نآ  ناوریپ  لّکـشت  ۀیام  بتکم و  ةدنرادهاگن  ظفاح و  ربهر ، دوجو  هک  نیا  يارب  هاوگ  نیرتهب 
ربخ نیا  [. دش هتـشک  دمحم  « ] ٌدَّمَحُم َِلُتق  ْدَق  الَا  : » هک دش  دنلب  رکـشل  بلق  رد  یئادـن  يزروضرغ ، يور  زا  ای  هابتـشا و  رثا  رب  ْدُُـحا  گنج 

گرم ناناملـسم ، يارب  یتقو  دندوب . نامجاهم  يّدـعت  زواجت و  اب  هلباقم  لوغـشم  نانآ  هک  دـش  رـشتنم  ناناملـسم  نایم  رد  یعقوم  راوگان ،
دیون زور  ره  وا ، شخب  رثا  هدنزاس و  راظتنا  دیشکیم . ياهشوگ  هب  مادک  ره  هک  دش  هتسسگ  نانچ  نانآ  نامزاس  ماظن و  دش ، یعطق  ربهر 

نآ يارب  یگدامآ  يزاسدوخ و  هب  دارفا  نتخاـس  راداو  اـهلد و  رد  دـیما  نتـشادهگن  هدـنز  رد  رکف  زرط  نیا  یناور  رثا  دـهدیم . ار  روهظ 
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ّدلوت و راظتنا  رد  شبتکم  نادنمهقالع  و  دـشاب ، هتـشادن  یجراخ  دوجو  ًالـصا  ربهر  نیا  رگا  اما  تسا . كرد  لباق  ًالماک  گرزب ، بالقنا 
دوخ هب  يرتيّدج  لکـش  خـساپ  میئازفیب ، عوضوم  نیا  هب  رگید  ۀـتکن  کی  رگا  دـنکیم . قرف  رایـسب  عضو  دنـشاب ، هدـنیآ  رد  وا  شرورپ 

رد موادـم ، روط  هب  ماما  تسا ـ  هدـمآ  یبهذـم  عبانم  رد  يدایز  رایـسب  تاـیاور  رد  هک  هعیـش ـ  یمومع  داـقتعا  قبط  هکنیا : نآ  دریگیم و 
همه تایاور ، ریبعت  هب  و  ددرگیم . هاگآ  اـهنآ  لاـمعا  عضو  زا  یهلا  ماـهلا  کـی  قبط  و  تسا ، شیوخ  ناوریپ  لاـح  بقارم  تبیغ ، نارود 
ۀمه هک  دوشیم  ببـس  رکف  نیا  ددرگیم . هاگآ  اهنآ  راتفگ  رادرک و  راتفر و  یگنوگچ  زا  دـسریم و  وا  رظن  هب  اهنآ  لامعا  ۀـمانرب  هتفه 
نیا یتیبرت  رثا  دنـشاب ، هتـشاد  یلاع » تراظن   » نآ هب  هجوت  راک ، ره  رد  دورو  ماگنه  هب  و  دنور . ورف  یمئاد  شابهدامآ  تلاح  رد  نادـقتعم 
هدنز ّیح و  ماما  دوجو  هب  داقتعا  ایآ  میریگیم . رظن  رد  ار  لصا  نیا  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هرابرد  نونکا  تسین . راکنا  لباق  زین  رکف  زرط 
مایق تضهن و  يارب  دارفا  ندرک  هدامآ  صخالاب  تالیکـشت  تیعمج و  تدحو  ظفح  رد  تضهن  يارب  هدامآ  دعتـسم و  رظان و  رـضاح و  و 
هدوب یگدنز  تایح و  دیق  رد  نانآ  ربهر  هک  دوش  دقتعم  یتیعمج  هاگره  تسین .؟ رثؤم  یگماکدوخ  دادبتسا و  دض  رب  روجو ، ملظ  دض  رب 
تـسد زا  ار  دوخ  ۀـملک  تدـحو  دوشیمن ، دـیما  اـن  ملـسم  روطب  دـیآ ، نوریب  بیغ  ةدرپ  سپ  زا  هک  تسا  یهلا  ناـمرف  بقرتم  هتـسویپ  و 

نیا هب  هاـگره  یلو  دزادرپیم . تامدّـقم  ماـجنا  ورین و  ۀـیهت  هب  فدـه ، يارب  هتـسویپ  و  دـشوکیم ، شیوـخ  بتکم  ظـفح  رد  دـهدیمن ،
، دش دهاوخ  دلوتم  یک  تسین  مولعم  مه  نآ  دوشگ ، دهاوخ  ناهج  هب  هدید  هدنیآ  رد  امش  ربهر  دیربهر ، یب  ًالعف  امـش  : » دنیوگب تیعمج 
زاس و ورین و  و  هدنزاس ، راظتنا  حور  تیعمج ، نیا  رد  ایآ  دناهدوشگن ،» ناهجب  هدید  زونه  زین  وا  ناکاین  هکلب  هتشگن  دلوتم  وا  دوخ  اهنت  هن 

یگدیشاپ مه  زا  تمیق  هب  راک  نیا  هکنیا  ای  دتفایم و  راکب  نانآ  يونعم  يدام و  تاماظن  ياهدیقع ، نینچ  اب  ایآ  دوشیم ؟ ادیپ  مزال  گرب 
رد هعماج و  رد  دـناوتیم  یـشقن  هچ  بیاغ » نامز  ماما   » هکنیا هراـبرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  دوشیم ؟ ماـمت  بتکم  يدوباـن  وحم و  دارفا و 

یهاگآ تخانـش و  ۀلحرم  هب  رگا  یناهج ، حلـصم  کی  راظتنا  ییاهن و  يزوریپ  هب  نامیا  میئوگیم : دشاب ، هتـشاد  رـشب  دقتعم  ياههشیدنا 
شیوخ ناوریپ  نایم  رد  رگا  یتح  یهاوخ ، تلادع  شبنج  کی  ربهر  تشگ . دهاوخ  اهتـضهن  اهتکرح و  ۀمـشچرس  عبنم و  دسرب ، هدنزاس 

اب ناتسودنه ، لالقتـسا  تضهن  رد  هک  مینیبیم  دشاب . تضهن  هب  نادقتعم  فوفـص  یگتـسویپ  ș Š یگدرـشف و بجوم  دناوتیم  دشابن ،
اب يراـکمه  مدــع   » تـضهن دوـشیم ، هداتــسرف  نادــنز  هـب  هدــش و  گتــسد يرامعتــسا  تـلود  فرط  زا  يدــناگ »  » هـکنآ دوـجو 

همادا ار  يو  تضهن  ۀـلابند  یلو  دـندید ، یمن  دوـخ  ناـیم  ار  يدـناگ »  » هکنیا اب  دـنه  مدرم  دـباییم . همادا  تدـش  اب  يرامعتـسا » لود
زا لبق  ایناپـسا ، یلخاد  گنج  رد  دادیم . دنویپ  مهب  ار  دنه  مدرم  نانچمه  يو  يونعم  تردـق  دوب و  هدـنز  زونه  يدـناگ  هک  اریز  دـنداد ،

همادا گنج  ياهههبج  رـسارس  رد  دربن  دـندربیم ، رـسب  وکنارف »  » نادـنز رد  ناهاوخيروهمج  ناربهر  هک  ینامز  ات  یناـهج ، مود  گـنج 
مود گنج  رد  دمآ . دیدپ  ناهاوخيروهمج  رکـشل  رد  تسکـش  دندش ، هدرپس  مادعا  ۀخوج  هب  نانآ  زا  ینت  دـنچ  هک  ینامز  یلو  تشاد .

دـندرمیم و رفن  نارازه  هـنازور  هـک  دیـسر  يدـح  هـب  یطحق ، امرـس و  يزاـن ، شترا  طـسوت  دارگنینل »  » رهـش ةرـصاحم  ماـگنه  یناـهج ،
ویدار تدـم ، نیا  رد  تفای . همادا  مامت  لاس  راهچ  هرـصاحم  دـندرکیم . تمواقم  نانچمه  دارگنینل »  » مدرم اـما  درکیم  دادـیب  یگنـسرگ 

موس ود  زا  شیب  رخآ ، ياهزور  درکیم . توعد  يرادـیاپ  هب  ار  مدرم  دـناوخیم و  تمواـقم  ياروش  فرط  زا  یئاـهمایپ  ًاـمئاد  دارگنینل » »
اههیمالعا نایاپ  رد  ار  نانآ  مان  نانچمه  دناسرب ، مدرمب  ار  انآ  گرم  ربخ  هکنآ  نودـب  ویدار  اما  دـندوب ، هدرم  یگنـسرگ  زا  اروش  ياضعا 

عمج ویدار  هرادا  فارطا  رد  يرایسب  مدرم  راتفا ، راک  زا  دارگنینل »  » ویدار زور  ود  قرب ، یـشوماخ  تلع  هب  هک  تساجنیا  بلاج  دناوخیم .
ونـشب ار  تمواقم  ياروش  ياه  هیمالعا  مهزاب  ام  ات  میرادـنا ، راکب  ار  ویدار  رگید  رابکی  طقف  میهاوخیمن ، هقوذآ  ام  دـنتفگیم : دـندش و 
ماهلا دـناوتیم  وا  یعقاو  دوجو  دـشابن ، مدرم  نایم  رد  یتمواـقم  شبنج و  ربهر  رگا  یتح  هک  دـهدیم  ناـشن  دـهاوش  كرادـم و  نیا  می .

هک تفگ  دـیاب  دـیرفاین ، روهظ  عقوم  رد  ار  ماما  دـنوادخ  ارچ  هکنیا  دروم  رد  اما  ددرگ . يروآدای  كرحت و  دـیما و  ۀـیام  يونعم و  شخب 
هب هک  دنـشاب  يدرف  راظتنا  رد  دـنناوتیم  اهناسنا  اریز  درکیمن ، ادـیپ  یجراخ  تیعقاو  حلـصم ، روهظ  راظتنا  ناونع  ًـالوصا  دوب ، نینچ  رگا 

شقن هک  دـیآ  ایندـب  یـسک  تسا  نکمم  دـعب  لاس  دـنچ  هک  تشاد  شوخلد  نیا  هب  ار  یناسنا  ناوتیمن  زگره  دـندقتعم و  وا  ندوب  هدـنز 
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هار ناونعب  ار  یچوپ » ۀفـسلف   » دـسریم و قلطم  سأی  هب  ناسنا  هکیلاح  رد  بارطـضا ، رپ  مطالتم و  ناهج  رد  درک . دـهاوخ  ءاـفیا  ار  یجنم 
؟ دش دهاوخ  دلوتم  هزات  دعب  اهلاس  هک  تشاد  شوخلد  ياهدنهد  تاجن  دوجو  هب  ار  اهناسنا  ناوتیم  هنوگچ  دسانـشیم ، شیوخ  یگدـنز 
رد ناسنا  ددرگ ؟ اهناسنا  هدنزاس  راظتنا  حور  رولبت  بجوم  دناوتیم  ددرگیم ، دلوتم  دعب  یئاهلاس  هک  يربهر  دوجو  هب  داقتعا  ًالوصا  ایآ 

بیاغ رگا  یتح  هدـنز ـ  ربهر  دوجو  زا  هک  تسا  مزال  دزیخرب ، راکیپ  هب  یلماکت  ریـسم  رد  هکنآ  يارب  تایح و  فیارظ  قیاـقد و  تخاـنش 
. دریگ ماهلا  دشاب ـ 

؟  تسیچ تبیغ  نامز  رد  ع )  ماما (  دوجو  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ تبیغ  نامز  رد   ( ع ماما (  دوجو  هفسلف 

خساپ

ناونع ار  ینوگاـنوگ  دـیاوف  تسا ،  هدیـسر  اـم  هب  تبیغ  نارود  رد  ع )  ماـمادوجو (  هدـیاف ي  هفـسلف و  نوماریپ  هک  يربتعم  ثیداـحا  رد 
لها ناما  جع )  نامز (  ماما  و  ع )  موصعم (  ناماما  تسا . نیمز  لها  ناما  ضیف و  هطساو ي  ع ، )  بیاغ (  ماما  - 1 هلمج :  زا  دنا ، هدومرف 

تاکرب بجوم  ع )  مامادوجو (  اذل  دش ؛ دنهاوخ  دوبان  شلها  ایند و  دـنامب ، یلاخ  یهلا  ياه  تجح  نیا  زا  نیمز  رگا  دنـشاب و  یم  نیمز 
رونب نوییضتسی  هب و  نوعفتنیل  مهنا  هوبنلاب ،  ینثعب  يذلاو  يا  تسا ( ( :  هدومرفدروم  نیا  رد  مه  ص )  مالـسا (  ربمایپ   . دشاب یم  يرایـسب 

زا اه  نآ  تسا ،  هدـینادرگ  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ارم  هک  يدـنوادخ  يرآ  باحـسلا ؛  اهللج  نا  سمـشلاب و  سانلا  عافتناک  هتبیغ  یف  هتیـالو 
 .( ( ، ) دـنرب یم  هدافتـسا  هدرپ  تشپ  باـتفآ  زا  هک  ناـنچ  دـنریگ ، یم  هرهب  تبیغ  لوط  رد  شتیـالو  رون  زا  دـنوش و  یم  عفتنم  وا  دوجو 

هک یتقورد  دیـشروخ  زا  هک  روط  نامه  تسا ( ( :  هدومرف  هراب  نیا  رد  ع )  نامز (  ماما  دوخ  ص 170 .)  ج 3 ، يزودنق ،  هدوملا ،  عیبانی 
شمارآ ببـس  نم  انامه  دنرب و  یم  هرهب  تروص  نامه  هب  متبیغ  نامز  رد  زین  نم  زا  دوش ، یم  يریگ  هرهب  تسا ،  هدش  ناهنپ  اهربا  طسوت 

-2 ص 485 . )  قودص ،  خیش  همعنلا ،  مامت  نیدلا و  لامک  دننامسآ ( ، لها  ناما  ناگراتس  هک  نانچ  متـسه ،  نیمز  يور  مدرم  تینما  و 
نید ینامـسآ  ياه  یگژیو  نیتسخن و  ياه  تلاصا  همه  هک  تسا  یهلا  نییآ  ظفح  قودنـص   ، شدنلب حور  ماما و  هنیـس ي  هک  نیا  رگید 

رثا - 3 دـیارگن .  یـشوماخ  هب  ددرگن و  لطاب  راگدرورپ ، نشور  ياه  هناشنو  یهلا  لـیالد  اـت  دـنک ، یم  يرادـهاگن  دوخ  رد  ار  تاـمیلعت 
هدنیآ ي هب  تبسن  ناناملسم  يراودیما  ببس  جع )  بیاغ (  ماما  هب  داقتعا  نامیا و  هاگآ :  رظتنم و  هورگ  تیبرت  نیملـسم و  هب  یـشخبدیما 

هظحل ره  هدـنز ،  دـهاش و  ماما  دوجو  هب  شیوخ  داقتعا  هب  عیـشت  هعماج ي   . ددرگ یم  ناشماما  روهظ  رـصع  رد  شیوخ  يافـص  رهم و  رپ 
دوجو نآ  زا  ادج  ار  دوخ  اما  دنیب ، یمن  دوخ  نایم  رد  ار  ع )  نامز (  مامادنچ  ره  هعیـش   . دـشک یم  ار  ع )  راوگرزب (  نآ  تشگزاب  راظتنا 

یگدیسر رد  ام  تسا ( ( :  هدومرف  دوخ  هک  نانچ  ؛ دشاب یم  شیوخ  نایعیش  لاح  بقارم  هراومه  مه  جع )  بیاغ (  ماما   . دناد یمن  نینزان 
، دروآ یم  ور  امش  هب  هک  يا  هنتف  زا  ات  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  میا ؛  هدربن  رطاخ  زا  ار  امـش  دای  هدرکن و  یهاتوک  امـش ، یتسرپرـس  و 

ص 497; .)  ج 2 ، یسربط ،  جاجتحا  میشخب ( ، ) )  تاجن  ار  امش 

يدوس هک  دشاب  ربا  تشپ  هشیمه  رگا  دیشروخ  اما  دسر . یم  مدرم  هب  ناشیا  تیالو  رون  تسا و  ربا  تشپ  دیشروخ  دننام  رـصع ( ماما  هک  میدقتعم  ام 
ینالوط شتبیغ  نوچ  مه  ترـضح  بوخ  روط . نیمه  زین  رگید  ناروناج  هجیتن  رد  دننک و  یمن  زتنـسوتف  دنوش ، یم  کشخ  تاتابن  ناهایگ و  درادن .
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ًاملسم هدش 

شسرپ

دشاب ربا  تشپ  هشیمه  رگا  دیشروخ  اما  دسر . یم  مدرم  هب  ناشیا  تیالو  رون  تسا و  ربا  تشپ  دیشروخ  دننام  رـصع ( ماما  هک  میدقتعم  ام 
مه ترضح  بوخ  روط . نیمه  زین  رگید  ناروناج  هجیتن  رد  دننک و  یمن  زتنـسوتف  دنوش ، یم  کشخ  تاتابن  ناهایگ و  درادن . يدوس  هک 

؟ دراد یتعفنم  هچ  نیا  دیسر ، دهاوخ  یعقاو  مالسا  گرم  دیاقع و  گرم  هب  ًاملسم  هدش  ینالوط  شتبیغ  نوچ 

خساپ

میجح و ردقنآ  اهربا  نآ  تاقوا  یهاگ  یلو  دمآ . دهاوخ  نورب  اهربا  ِسپ  زا  يزور  دـنام و  یمن  ربا  تشپ  هشیمه  يارب  يدیـشروخ  چـیه 
یمن اهربا  سپ  زا  دیشروخ  ندروآ  نوریب  يارب  سک  چیه  هک  دینادب  ار  نیا  دشک . یم  لوط  يردق  دیـشروخ  ندش  رهاظ  هک  تسا  مهرد 
ادتبا اهربا  ندز  رانک  يارب  شالت  تهج  رد  مینک . شالت  تقیقح  دیـشروخ  ندش  رهاظ  يارب  ام  دوخ  هکنیا  رگم  دنک ، کمک  ام  هب  دـناوت 

یم ندش  رهاظ  طقف  درادـن و  ییاراک  ربا  تشپ  دیـشروخ  ایآ  تسا ؟ ربا  سپ  دیـشروخ  ارچ  دنتـسیچ ؟ اهربا  نآ  میمهفب ؛ ار  زیچ  هس  دـیاب 
رگم دوش ، یمن  رهاظ  دیـشروخ  دـشابن و  رـضاح  مدرم  نایم  رد  ماما  دـندش  ثعاب  هک  دنتـسه  یلماوع  نامه  اهربا  دـشخبب ؟ تایح  دـناوت 

رد ار  يرایـسب  نانیـشناج  ربمایپ ( سدقم  دوجو  زا  سپ  گرزب  يادـخ  نامز (  ماما  ناج  ظفح  لوا :  ربا  . 1 دـنورب . رانک  لماوع  نیا  هکنآ 
یمالسا ۀعماج  يربهر  نآرق ، قیاقح  نایب  تایآ ، ریسفت  دنناسرب . مامتا  هب  نیمز  يور  رب  ار  وا  تلاسر  مامتان  فیاظو  ات  داتسرف  مدرم  نایم 

باتفآ لثم  شیاهیگژیو  هک  ار  یـسک  نینچ  ادـخ  دوش . یم  راذـگاو  وا  نیـشناج  هب  ربماـیپ ، زا  سپ  هک  تسا  یفیاـظو  زا  سوفن  تیبرت  و 
ات دندی  شوک  دـندرک و  هدافتـسا  ءوس  مدرم  تلفغ  یهاگآان و  زا  یناسک  اما  دوش ، ربمایپ  نیـشناج  ات  هدرک  یفرعم  مدرم  هب  تسا ، نشور 

رارق هاگآان  مدرم  بیذـکت  دروم  هک  دـندش  ثوعبم  يرایـسب  ناربمایپ  مه  مالـسا  ربمایپ  زا  شیپ  دـننک . ضوع  ار  ربماـیپ ( ینیـشناج  ریـسم 
نیمه هب  دنتـشادن . ار  یناهج  لدع  ماظن  يرارقرب  مالـسا و  یمومع  شریذپ  یگدامآ  مدرم  رتشیب  زین  مالـسا  ربمایپ  روهظ  زا  سپ  دـنتفرگ .

ماما و  نسح ( ماما  رـس  هب  ار  اهالب  نآ  وا ، زا  دـعب  دـندناسر و  تداهـش  هب  تموکح ، لاس  دـنچ  زا  سپ  ار  یلع ( نانمؤمریما  هک  دوب  ببس 
تما يارب  لاعتم  يادـخ  ةریخذ  نیـسپاو  هک  رـصع ( یلو  سدـقم  دوجو  رگا  دـیناد ، یم  هک  روط  نامه  دـندروآ . ناماما  ریاـس  و  نیـسح (
ندمآ مهارف  . 2 دندناسر . یم  تداهش  هب  راّبج ، نامکاح  روج  ملظ و  هب  شدادجا  دننام  زین  ار  وا  دش ، یمن  ناهنپ  اهرظن  زا  تسا ، ناملسم 
تقاـیل مدرم ، رتـشیب  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  یناـمز  هدـنیآ ، رد  هک  دـناد  یم  گرزب  يادـخ  هک  اـج  نآ  زا  ناـهج  رد  قح  شریذـپ  ۀـنیمز 

یناهج يارب  مزال  طیارـش  ات  تسا ، هدومرف  ظفح  اهالب  زا  ار  ترـضح  نامز ، ( ماما  نتخاـس  بیاـغ  اـب  دـنباییم ، ار  یهلا  لدـع  تموکح 
شخب رمث  و  درادـن ؟ ییاراک  ربا  تشپ  دیـشروخ  اـیآ  هک  لاوس  نیا  هب  میزادرپ  یم  ـالاح  دـیآ . مهارف  ّتیدوبع  تفرعم و  لدـع و  يزاـس 

دروم ًامامت  دـشاب ، راگزاسان  تبیغ  اب  هچ  نآ  زج  دـننک و  یم  مادـقا  اهنآ  هب  هجو  نیرتهب  هب  هک  دـنراد  یفیاـظو  دوخ  يارب  ماـما ( تسین ؟
يانعم هب  تبیغ  تسین ، ( رـضاح  ) هک نآ  هن  تسین ، رهاظ  نوچ  دـنا ، هدـیمان  بیاغ  ار  ترـضح  نآ  ًـالوصا  دـشابیم . ترـضح  نآ  تیاـنع 

ناگتفیش روضح "و   " هن تسا ، روهظ "  " يانعم هب  ترـضح  نآ  ندمآ  دناهدز . ترـضح  نآ  هب  هک  تسا  ییاوران  تمهت  ندوبن ) رـضاح  )
یم نادـند  هب  تریح  تشگنا  همه  دوش  یم  رهاـظ  یتقو  هک  تسا  نیمه  ار . شروضح  هن  دـنبلط و  یم  ادـخ  زا  ار  شروهظ  ترـضح ، نآ 

هک ینامز  یترابع ، هب   ) دنبیاغ هک  ینارود  رد  ماما  میمهفب  هکنیا  يارب  دنا . هدـید  مه  نیا  زا  شیپ  ار  وا  هک  دـنیوگ  یم  بجعت  اب  دـنزگ و 
همان تاعیقوت و  اه ، همان  ترایز  اهاعد ، هب  دنزادرپ ، یم  يروما  هچ  هب  دـنراد و  یفیاظو  هچ  تسا ) ناهنپ  اهربا  سپ  رد  تقیقح  دیـشروخ 
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ام  : " تسا هدمآ  دیفم  خیش  يارب  عیقوت  رد  نایعیش :  لاوحا  ّتیعضو و  زا  یهاگآ  .1 مینک . یم  عوجر  نایعیش  یضعب  هب  ترضح  نآ  ياه 
اه و يراتفرگ  زا  نایعیش  تاجن  ظفح و  دنام ".2 . یمن  یفخم  هدیشوپ و  ام  رب  امش  عاضوا  زا  زیچ  چیه  و  میهاگآ ، امش  لاوحا  رابخا و  رب 

هدربن رطاخ  زا  ار  امش  دای  هدرکن و  لامها  یهاتوک و  امش  یتسرپرس  یگدیسر و  رد  ام  هدمآ :  هنوگ  نیا  زین  عیقوت  نامه  رد  نانمشد :  رش 
، دراوم نیا  ۀلمج  زا  دندومن . یم  نکهشیر  ار  امش  نانمـشد  دمآ و  یم  دورف  امـش  رب  اه  تبیـصم  اه و  يراوشد  دوب ، نیا  زج  رگا  هک  میا ،
هک تخیر  يا  هشقن  هلیح و  روشک  نیا  ریزو  تسخن  هک  اجنآ  تسا ؛ رامعتـسا  ناگدناشن  تسد  نارکون و  تسد  زا  نیرحب )  ) مدرم تاجن 

ناشنادرم ای  دـننک و  لمحت  ار  نآ  تخادرپ  تلذ  هتخادرپ و  هیزج  ای  دوش ؛ راتفر  باتک  لها  زا  یبرح  رفاـک  نوچمه  نایعیـش  اـب  دـش  رارق 
نایم رد  روضح  . 3 تشاد . یگرزب  شقن  هئطوت  نیا  نتخاس  یثنخ  رد  ترـضح  و  دـنوش ، هتفرگ  تراسا  هب  ناشناکدوک  ناـنز و  هتـشک و 

رب دراد و  یمرب  ماگ  اهنآ  رازاب  هچوک و  رد  تساهنآ ، ناـیم  رد  ادـخ  تجح  یلع ، يادـخ  هب  دـنگوس   : " دـیامرف یم  نینمؤملاریما  مدرم : 
دراو اهنآ  تاعامتجا  رب  دونـش و  یم  ار  نامدرم  راتفگ  دزادرپ و  یم  تحایـس  هب  ناهج  برغ  قرـش و  رد  دوش و  یم  دراو  نانآ  ياه  هناخ 

ناگدشمگ یبایهار  ناگدنامرد 6 . يریگ  تسد  . 5 جح . مسارم  رد  یگشیمه  روضح  . 4 ... دنیب " یم  ار  نامدرم  و  .) دهد یم  مالس  هدش ،
تالکشم زا  یضعب  لح  نانآ 10 . زا  یخرب  عییشت  رد  تکرش  نانمؤم 9 . يارب  اعد  تحیصن و  یهاوخریخ و  جالعال 8 . نارامیب  يافش  . 7

. تسا نارود  نیا  رد  ترضح  نآ  ياهراک  هلمج  زا  دارفا  زا  ینطاب  يریگتسد  مهم 12 . ياهدادیور  يا  هراپ  زا  ندادربخ  ءاملع 11 . یملع 
) ماما هک  دییامرف  یم  هظحالم  دراوم  نیا  رد  تقد  لمأت و  اب  دشابن . ای  دشاب  تبیغ  ياه  هدرپ  تشپ  هچ  دنـسانشن ، هچ  دنـسانشب و  ار  وا  هچ 
هک یعقاوـم  رد  نایعیـش و  رارطـضا  عـقاوم  رد  ناـشیا  هک  تسا  هداـتفا  قاـفتا  رایـسب  هچ  تسا و  هدرکن  اـهر  ار  نایعیـش  تـبیغ ، نارود  رد 

. دنراذگب ياج  هب  دوخ  زا  ییاپ  ّدر  هکنیا  نودب  دنا  هتفاتش  اهنآ  کمک  هب  تسا  هدمآ  نایعیش  غارس  یحور  یتدیقع و  تالکشم 

؟ دنسرب ترضح  تمدخ  دنناوت  یمن  یسک  هک  تبیغ  رد  دیهد  حیضوت  ار  بیاغ  ماما  دئاوف 

شسرپ

؟ دنسرب ترضح  تمدخ  دنناوت  یمن  یسک  هک  تبیغ  رد  دیهد  حیضوت  ار  بیاغ  ماما  دئاوف 

خساپ

ناونع ار  ینوگاـنوگ  دـیاوف  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  تبیغ  نارود  رد  ع )  ) ماـما دوـجو  يهدـیاف  هفـسلف و  نوـماریپ  هک  يربـتعم  ثیداـحا  رد 
لها ناما  جـع )  ) نامز ماما  و  ع )  ) موصعم ناماما  تسا . نیمز  لها  ناـما  ضیف و  يهطـساو  ع ،)  ) بیاـغ ماـما  فلا -) هلمج : زا  ، دـناهدومرف

تاکرب بجوم  ع )  ) ماما دوجو  اذـل  دـش  دـنهاوخ  دوبان  شلها  ایند و  دـنامب ، یلاخ  یهلا  ياـهتجح  نیا  زا  نیمز  رگا  دنـشابیم و  نیمز 
یف هتیالو  رونب  نوئیضتسی  َو  هب  نوعفتنیل  مهنا  هوبنلاب ، ینثَعب  يّذلاو  يا  تسا : هدومرف  دروم  نیا  رد  مه  ص )  ) مالسا ربمایپشابیم  يرایـسب 

وا دوجو  زا  اهنآ  تسا ، هدـینادرگ  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ارم  هک  يدـنوادخ  هب  يرآ  باحـسلا  اـهللج  نا  سمـشلاب و  ساـنلا  عاـفتناک  هتبیغ 
نامز ماما  دوخ  ( 1.") دـنربیم هدافتـسا  هدرپ  تشپ  باتفآ  زا  هک  نانچ  دـنریگیم ، هرهب  تبیغ  لوط  رد  شتیالو  رون  زا  دـنوشیم و  عفتنم 

رد زین  نم  زا  دوشیم ، يریگهرهب  تسا ، هدش  ناهنپ  اهربا  طسوت  هک  یتقو  رد  دیشروخ  زا  هک  روط  نامه  : " تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  (ع )
لها ناما  ناگراتـس  هک  نانچ  متـسه ، نیمز  يور  مدرم  ّتینما  شمارآ و  ببـس  نم  اـنامه  دـنربیم و  هرهب  تروص  ناـمه  هب  متبیغ  ناـمز 

نیتـسخن و ياـهتلاصا  هـمه  هـک  تـسا  یهلا  نـییآ  ظـفح  قودنــص  شدــنلب ، حور  ماـما و  يهنیــس  هـک  نـیا  رگید  ب -) ( 2 .) دننامسآ
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هب ددرگن و  لطاب  راگدرورپ ، نشور  ياههناشن  یهلا و  لـیالد  اـت  دـنکیم ، يرادـهاگن  دوخ  رد  ار  تاـمیلعت  نید  ینامـسآ  ياـهیگژیو 
يراودیما ببـس  جع )  ) بئاغ ماما  هب  داقتعا  نامیا و  هاگآ : رظتنم و  هورگ  تیبرت  نیملـسم و  هب  یـشخب  دـیما  رثا  ج -) دـیارگن . یـشوماخ 

ماما دوجو  هب  شیوخ  داقتعا  هب  عیشت  يهعماج  ددرگیم . ناشماما  روهظ  رـصع  رد  شیوخ  يافـص  رهم و  رپ  يهدنیآ  هب  تبـسن  ناناملـسم 
ار دوخ  اما  دنیبیمن ، دوخ  نایم  رد  ار  ع )  ) نامز ماما  دنچ  ره  هعیـش  دشکیم . ار  ع )  ) راوگ نآ  تشگزاب  راظتنا  هظحل  ره  هدـنز ، دـهاش و 
ام : " تسا هدومرف  دوخ  هک  نانچ  دشابیم  شیوخ  نایعیـش  لاح  بقارم  هراومه  مه  جع )  ) بیاغ ماما  دنادیمن . نینزان  دوجو  نآ  زا  ادـج 
ور امـش  هب  هک  ياهنتف  زا  اـت  دـینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  میاهدربـنخ  زا  ار  امـش  داـی  هدرکن و  یهاـتوک  امـش ، یتسرپرـس  یگدیـسر و  رد 

داقتنا هد  ملع ـ  یضترم  مالک ، ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و  ك : ر . جع )  ) نامز ماما  تبیغ  هرابرد  ( 3") میشخب تاجن  ار  امش  دروآیم ،
، دوعوم يدـهم  ناـنآ ـ  رـشن  ناگدنـسیون ، زا  نت  دـنچ  ع ،)  ) يدـهم رون  صلاـخ ـ  رقابدـمحم  ع ،)  ) يدـهم ماـما  تبیغ  نوـماریپ  خـساپ  و 
، دوعوم يدهم  هماع و  نادنمـشناد  روپيدهم ـ  ربکالع  ع ،)  ) يدـهم ترـضح  همانباتک  زوریف ـ  اضر  نآرق ، رد  يدـهم  یـشرق ـ  ربکایلع 

لاؤس تفه  ياهرمک ـ  لیلخازریم  روهظ ، مئالع  تبیغ و  هفسلف  هدازرافـص ـ  نیـسحدمحم  نارظتنم ج و 21 ، يدـهم و  ماما  یناود ـ  یلع 
، ینیما میهاربا  ناهج ، رتسگداد  یناشاک ـ  يردیح  نیـسح  رتسگلدـع ، تموکح  یلوفزد ـ  رجف  سابع  جـع ،)  ) يدـهم ترـضح  نوماریپ 

یلصفم ياهثحب  امش  شـسرپ  هب  خساپ  رد  یناگیاپلگیفاص . هللافطل  تیودهم ج و 21 ، تماما و  دیعس  نیـسح  دنیوا ـ  راظتنا  رد  همه 
ياهلأسم تسیچ  ترضح  نآ  تبیغ  یلصا  تلع  دنبیاغ و  ارچ  نامز  ماما  هک  نیا  . دوشیم هتخادرپ  نادب  دیفم  رصتخم و  روط  هب  هک  تسه 

ملاوع هب  طوبرم  روما  ریاس  نوچمه  تسا و  یبیغ  روما  زا  یهلا و  رارسا  زا  تبیغ  رگا  تایاور  قبط  رب  تسا . هدیـشوپ  ناگمه  رب  هک  تسا 
نینچ زین  تبیغ  رما  هدش  انب  تحلصم  تمکح و  سا  رب  شیاهراک  مامت  تسا و  میکح  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  تسین . مولعم  ام  يارب  بیغ ،

انحاورا نامز  ماما   ) تبیغ بحاص  همان  زا  هطبار  نیا  رد  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  تسا . بجاو  يرما  ام  رب  نآ  هب  داقتعا  قیدـصت و  تسا و 
هک ارچ  دیـسرپن  تبیغ  تلع  زا  : " تسا هدمآ  همان  نایاپ  رد  میریگب . هرهب  تسا . هدش  هتـشون  ینیلک  بوقعی  نبقاحـسا  خساپ  رد  هک  هادف )

ار نآ  كرد  تیفرظ  هک  ییاهزیچ  زا  نانمؤم  يا  ْمُکْؤُسَت  ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  ِءایْشَأ  ْنَع  اولَئْسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم : نارق  رد  دنوادخ 
تمحز هب  ییاـهزیچ  نینچ  زا  یهاـگآ  رد  ار  دوـخ  دـیدنبب و  ار  شیوـخ  تـیفرظ  قوـف  ياـهزیچ  زا  شـسرپ  برد  سپ  دیـسرپن . دـیرادن 
ترـضح نآ  تبیغ  تلع  دومرف : ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  " دینک . اعد  جرف  رد  لیجعت  يارب  رتشیب  هچ  ره  دـیزادنین و 

-1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يروما  نآ  دیاوف  حلاصم و  تبیغ و  يرهاظ  تلع  اما  دـش . دـهاوخ  فشک  شروهظ  زا  سپ 
هلأسم یهلا  ناحتما  نیرتتخس  نیرتدیدش  زا  یکی  تسا . هدش  یفرعم  اهناسنا  شیامزآ  یگدنز  گرم و  تقلخ و  هفـسلف  مدرم : ناحتما 

ع)  ) همئا ترصن  جرف و  زا  هک  یفعج - رباج  خساپ  رد  ع )  ) رقاب ماما  دنزب . کحم  ار  شنامیا  نامز  نیا  رد  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  تبیغ 
ادج صلاخان  زا  ناصلاخ  ات  دـیوش  لابرغ  دـیوش ، لابرغ  امـش  هک  دـسریم  یتقو  ام  ترـصن  جرف و  زگره  زگره ، : " دومرف دوب - هدیـسرپ 

دیآیم ورف  یتقو  ادخ  ترصن  تسا و  تیرشب  يارب  دنوادخ  ترـصن  جرف و  جع )  ) نامز ماما  روهظ  هک  دیراد  هجوت  زیزع  ردارب  " دندرگ .
راکفا و یگدامآ  - 2 ددرگ . مکاح  وا  ریغ  ترـصن  زا  يدـیماان  سای و  ياضف  دوش و  وا  هجوتم  اـهنت  ددرگ و  كاـپ  ادـخ  ریغ  زا  اـهلد  هک 

تـسین همئا  ریاس  ناربمایپ و  روهظ  دننامه  ترـضح  نآ  روهظ  هک  تسا  هجوت  لباق  ترـضح : طسوت  تاحالـصا  شریذـپ  يارب  اههشیدـنا 
زا یقرتم  روعـش  الاب و  كرد  هب  دنمزاین  ترـضح ، تاحالـصا  تامادقا و  تسا . زیمآزاجعا  يداع و  ریغ  تروص  هب  یهلا و  دادما  اب  هکلب 

نامز رد  تسا - هدـمآ  زین  یتیاور  رد  ددرگ . مهارف  روهظ  هنیمز  ات  دوش  داجیا  ام  رد  دـیاب  الاب  كرد  روعـش و  نیا  ریاـن  تسا . مدرم  يوس 
نامز نیا  رد  ار  ام  ارچ  دـنوادخ  دیاهتـشون  دوب . دـنهاوخ  رادروخ  رب  یفرژ  دادعتـسا  الاب و  كرد  زا  مدرم  جـع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ 

دـنیآیم و یئاهناسنا  هراومه  تمایق ، یئاپرب  ات  ناسنا  شنیرفآ  يادـتبا  زا  هک  تفگ  دـیاب  ع ؟)  ) همئا ای  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  رد  هن  دـیرفآ 
دنکیم یگدنز  یلـسن  نا  رد  دننک . یگدنز  نامز  کی  رد  همه  هک  تسین  نیا  ناکما  دنهدیم و  رگید  لسن  هب  ار  دوخ  ياج  دـنوریم و 

دنتـشاد و تقاـیل  ع )  ) همئا ناـمز  رد  مدرم  هک  نیا  هراـبرد  تسا . شنیرفآ  نوناـق  نیا  دـمآ . دـهاوخن  زین  هدـنیآ  رد  ودوبن  هتـشذگ  رد  هک 
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هک يدارفا  رایسب  هچ  دنتشادن و  تقایل  دندوب و  نامز  نآ  رد  هک  يدارفا  رایسب  هچ  درادن  تیلک  نخـس  نیا  هک  تسا  ینتفگ  دنرادن  نونکا 
هب تبـسن  اـهنآ  تفرعم  ناـمزلارخآ و  مدرم  لوقع  هک  تسا  هتکن  نیمه  تبیغ  ياـههنیمز  زا  یکی  دـنقیال . رایـسب  دنتـسه و  ناـمز  نیا  رد 

ریـسم یط  نآ  رد  دـنبایب و  ار  هار  دـنناوتیم  زین  ع )  ) موصعم ماـما  اـی  و  ص )  ) ربماـیپ روضح  نودـب  ور  نیمه  زا  تسا . رتـشیب  ناگتـشذگ 
نامیا و رظن  زا  مدرم  نیرتتفگـش  : " دومرف ع )  ) یلع ترـضح  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـینک : تقد  تایاور  تایآ و  نیا  نومـضم  هب  . دـننک
زا زین  ادـخ  تجح  هدرکن و  كرد  ار  ص )  ) ربمایپ نانآ  دـنوشیم . رادـیدپ  نامزلارخآ  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  نیقی ، رظن  زا  نانآ  نیرتالاب 
زا هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  ( 4") دنروآیم نامیا  اههتـشون ) نآرق و   ) يدیفـس رب  یهایددـم  هب  نانآ  یلو  تسا ، بوجحم  نانآ 

، دنوشیم رادـیدپ  رگنفرژ  یمدرم  نامزلارخآ  رد  هک  تسنادیم  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  دـش ، لاؤس  دـیحوت  هرابرد  ع )  ) داجـس ماما 
صاخ يرترب  زایتما و  تهج  هب  همئا  ناـمز  مدرم  هن  نیارباـنب  ( 5") درک لزان  ار  دـیدح  هروس  تایآ  ٌدَـحَأ "و  ُهَّللَا  َوُه  ْلـُق   " هروس ورنیازا 
هلأـسم نیا  دـناهدنام . زاـب  ناـنآ  روضح  ضیف  زا  تقاـیل  نتـشادن  تهج  هب  ناـمزلا  رخآ  مدرم  هن  دـناهدرک و  كرد  ار  ناـنآ  روضح  دوخ ،

دوجو ضیف  هک  تسا  ینتفگ  زین  جع )  ) نامز ماما  زا  ندرب  هرهب  هرابرد  دش . هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دراد  يرایسب  هتخانشان  ياههفسلف 
. تسا لماک " ناسنا   " دوجو تهج  هب  تسا ، اپ  هب  ناهج  رگا  تسا و  شنیرفآ  هفـسلف  لماک  ناسنا  هک  ارچ  دـسریم  همه  هب  ترـضح  نآ 
لاق و لیق و  نخس و  اعدا و  هن  تسا  تیخنس  ضیف ، نیا  كرد  طرش  دسریم و  صاوخ  هب  زین  رما ) هب  تیاده   ) ترـضح نآ  صاخ  ضیف 
هب ندیسر  هک  تسناد  دیاب  یلو  دش  دهاوخ  ترضح  نآ  ياهيریگتسد  لومشم  دنک ، ادیپ  تیخنـس  ترـضح  نآ  اب  شدوجو  یـسک  رگا 

مینک لمع  نادب  یتسیاب  هک  هدـش  صخـشم  ام  يارب  یـصاخ  فیاظو  تبیغ ، نا  رد  رگید  يوس  زا  راوشد . سب  تسا  يراک  تیخنـس  نیا 
تـسا نشور  هار  دشابیم ، لمع  درم  یـسک  رگا  دناهدرک و  وگزاب  ام  يارب  ار  اههار  تنـس  نآرق و  مینیبن . ای  مینیبب  ار  جع )  ) نامز ماما  هچ 

نآ تمدخ  هب  یگداس  هب  یسک  نیاربانب  تسا ، ندوبن  رـضاح  رب  تبیغ  نامز  رد  لصا  نوچ  هک  تسا  ینتفگ  زین  ترـضح  تاقالم  هرابرد 
لابند هک  تسا  هدشن  میسرت  ام  يارب  تبیغ  نامز  رد  زین  ياهفیظو  نینچ  ًاساسا  دشاب . هتشادن  ای  دشاب  هتـشاد  تقایل  هچ  دسریمن  ترـضح 

ياهلوقم هفیظو ، هلوقم  یلو  تسا  اهبنارگ  سدقم و  قشع  ترـضح ، نآ  هب  قشع  هتبلا  میبایب . ار  ترـضح  نآ  ات  میدرگب  جع )  ) نامز ماما 
جاجتحا ص 485 3) قودص ، خیش  ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 170 2) ج 3 ، يزودنق ، ةدوملا ، عیبانی  (1 ذخآم : عبانم و  تسا . رگید 

ص 363 ج 3 ، راونالاراحب ، ص 56 5) ج 77 ، راونالاراحب ، ص 497 4) ج 2 ، یسربط ،

هدنیآ رد  هک  تسا  تسرد  دناهدادن ؛ لیکـشت  هک  مه  یتموکح  دنبیاغ و  هک  ناشیا  دـنراد ؟ یتسه  ناهج  يارب  يدوس  هچ  جـع ) ) تّجح ترـضح 
؟ دراد ياهدیاف  ناشدوجو  ایآ  تسیچ ، یتسه  ناهج  رد  ترضح  نآ  شقن  ًالعف  سپ  دنهدیم . لیکشت  تموکح 

شسرپ

رد هک  تسا  تسرد  دناهدادن ؛ لیکـشت  هک  مه  یتموکح  دنبیاغ و  هک  ناشیا  دنراد ؟ یتسه  ناهج  يارب  يدوس  هچ  جع ) ) تّجح ترـضح 
؟ دراد ياهدیاف  ناشدوجو  ایآ  تسیچ ، یتسه  ناهج  رد  ترضح  نآ  شقن  ًالعف  سپ  دنهدیم . لیکشت  تموکح  هدنیآ 

خساپ

هب میرک ، نآرق  هدومرف  قبط  ناـسنا ، . 1 دراد : ترورـض  دنچ  یبلاطم  رکذ  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  يارب  یلمآ  يداوج  هللا  تیا  زا ::  خـساپ 
(1 .« ) ِهِیقالُمَف ًاحْدَک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای  « ؛ تسادخ اب  تاقالم  شرفـس  نایاپ  تسا و  تکرح  رد  ناحبـس  يادخ  يوس 
هب يرهاظ  یکُلم و  روحم  رد  ناسنا  دراد . زاین  ینطاب (  ( یتوکلم و  يرهاظ (  ( یکلُم یلصا  روحم  ود  هب  فده ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  رـشب ،
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تسا یلوا  زا  رتمهم  رایسب  هک  مود  روحم  تسا . ماظن  يربهر  يرادروشک و  هعماج و  هرادا  تماما ، هلأسم  نامه  هک  تسا  دنمزاین  يربهر 
هدـناوخ زین  تروریـص »  » هک تسا  یلوط  يدومع و  يریـس  ریـس ، نیا  تسا . یتوکلم  ینطاب و  يربهر  دوریم ، رامـش  هب  نآ  هاـگ  هیکت  و 

. تسا ریذـپانراکنا  ربهر  هب  زاین  لزاـنم  نیا  ندومیپ  يارب  دراد و  ددـعتم  لزاـنم  بتارم و  اـب  يرفـس  دوخ  نورد  رد  ناـسنا  ینعی  دوشیم ؛
یعون هب  یعون  زا  ندش و  لوحت و  ینعی  تروریص »  » اّما دراد ؛ دوجو  ینامـسآ  ینیمز و  مارجا  همه  رد  هک  يرهاظ (  ( یتکرح ینعی  ریـس » »

ار نوگانوگ  ياههلحرم  هک  ياهویم  دوریم و  شیپ  هارگرزب  رد  ناباتش  هک  وردوخ  کی  نتفای . لماکت  رگید  تلزنم  هب  یتلزنم  زا  رگید و 
هب هدرک و  تکرح  كاخ  زا  هویم  ینعی  تروریص ؛»  » وحن هب  یمود  و  ریـس »  » وحن هب  یلوا  اّما  دنراد ؛ تکرح  ود  ره  دراذگیم ، رـس  تشپ 

« تروریـص ، » تسا ینورد  یتـکرح  هک  ار  ندـش »  » نیا تـسا . هدـش  لیدـبت  هـتخپ  ماـخ و  هوـیم  هـب  نآ  زا  سپ  هدیـسر و  هفوکـش  هـلحرم 
.2 تسا . یلاعت  كرابت و  قح » ياقل   » نآ تیاهن  هک  دنربیم  رـس  هب  یتروریـص  ینورد و  لوحت  رد  انثتـسا ، نودب  زین  اهناسنا  دنناوخیم .
ره رد  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  ياهدـنهد  تکرح  دـیاب  ریزگان  دـنکیم ، تکرح  ادـخ  يوس  هب  تسا و  تروریـص  رد  ناـسنا  دـش  مولعم  یتقو 

فده هب  ار  كرحتم  هک  يربهر  دوجو  همه  زا  رتمهم  و  دراد ؛ ترورض  فده (  ( اهتنا ادتبا و  ریسم و  كّرحم و  كرحتم ، دوجو  یتکرح 
؛ دراد زاین  ربهر  هب  زین  ناسنا  ینطاب  يدابع و  لامعا  مامت  هرمزور ( یگدـنز   ( ناسنا يّداـم  يداـع و  روما  رب  نوزفا  . 3 دنک . تیاده  ییاهن 

زین يو  ینطاب  لامعا  اهتدابع و  مامت  تسا ، ربهر  دـنمزاین  ناسنا  یعامتجا  یگدـنز  يرهاظ و  روما  شاعم و  نیمأت  هک  هنوگناـمه  ینعی 
) هّللا یلا  برق   ( دوصقم لزنمرـس  هب  تیادـه و  ار  اهنآ  ات  دراد  زاـین  يربهر  كرحم و  هب  تسا ، هارمه  ینورد  لوحت  تروریـص و  اـب  هک 
. دنتـشاد هدـهع  رب  زین  ار  يرـشب  هعماـج  یتوـکلم  يربـهر  هعماـج ، یکلم  هرادا  يرهاـظ و  يربـهر  رب  هوـالع  موـصعم  ناـماما  . 4 دناسرب .

هچرگ . 5 تسین . هسیاقم  لباق  ییایند  یکلم و  يرهاظ و  ریس  اب  ّتیمها  رظن  زا  وا ( تروریـص   ( ناسنا ینطاب  ریـس  تشذگ ، هک  هنوگنامه 
عماوج اهناسنا و  یتوکلم  يربهر  اّما  دندرک ؛ نیشن  هناخ  ار  نانآ  دنتفرگ و  مالـسلا -  مهیلع  راهطا -  هّمئا  زا  ار  يرهاظ  يربهر  ناگناگیب 

دوعـص و یعون  مادـک  ره  تادابع  رگید  جـح و  تاکز ، هزور ، زامن ، . 6 دوشیمن . ادـج  نانآ  سدـقم  دوجو  زا  هک  تسا  یتقیقح  يرـشب 
تسا تروریص  وحن  هب  یتکرح  دوعص ، نیا  ( 2 « ) ُهُعَفْرَی ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ  . » دنراد ناحبـس  يادخ  يوس  هب  برقت 

هب ات  دنک  يربهر  دربب و  الاب  ار  ناگدنب  لامعا  شاحـلاص  لمع  هک  دـشاب  یلماک  ناسنا  دـیاب  ینعی  دراد ؛ زاین  ربهر  كرحم و  هب  ًاملـسم  و 
تاکز و جح و  دنکیم و  تماما  ار  یقتم  ره  زامن  شزامن  هک  تسا  موصعم  ماما  نامه  لماک  ناسنا  نیا  دسرب . قح  ترضح  لوبق  هاگرد 
اپ هب  زامن  تقو  لوا  هک  ره  ساسا ، نیا  رب  دوشیم . نومنهر  قح  ترـضح  هاگراب  هب  لوصو  ات  ار  حـلاص  ناگدـنب  لامعا  شلاـمعا ، ماـمت 

یمیلقا ره  رد  سک  ره  درازگیم و  زامن  تقو  لوا  هرامه  مالـسلا -  هیلع  نامز -  ماما  نوچ  تسا . هدرک  ادتقا  شیوخ  نامز  ماما  هب  دراد ،
هتـسویپ ییاهزامن  ناوراک  هب  وا  زامن  ینعی  تسا ؛ هدرک  ادتقا  دوخ  ماما  هب  تلیـضف  اب  لمع  نیا  رد  دناوخب ، زامن  تقو  لوا  رگا  دـشاب ، هک 

هیلع يدهم -  ترـضح  سدقم  دوجو  میباییم  رد  دش  رکذ  هچنآ  زا  . 7 تسا . دوعـص  لاح  رد  ادخ  يوس  هب  ادخ ، ّیلو  زامن  تماما  اب  هک 
تسا و روما  ربدم  ادـخ ، نذا  هب  وا  دراد . هدـهع  هب  تسا ، لوحت  تروریـص و  ياراد  هچ  ره  ار و  اهناسنا  مامت  یتوکلم  يربهر  مالـسلا - 
قح و ضیف  طئاسو  ار  )ع ( موصعم ناماما  ببس  نیمه  هب  دباییم . ققحت  وا  هطساو  هب  گرم  تایح و  نامرد و  ریبدت و  تیاده و  تقلخ و 

تفایرد یبوبر  هاگرد  زا  قیالخ  تاردـقم  قازرا و  یکی  اب  هک  تسا  یتسد  ود  نوچمه  اهنآ  دوجو  ( 3 .) مینادیم قیالخ  يزور  يراجم 
مظعالا هّللا  یلو  رگا  ددرگیم . تیادـه  يربهر و  یهالا  شرعاـت  ناگدـنب  حـلاص  لاـمعا  يرگید  اـب  دوشیم و  عیزوت  یتسه  ملاـع  رد  و 

ترایز رد  ببـس ، نیدب  دوشیمن . هتفریذپ  ناسنا  لامعا  زا  کی  چـیه  هنرگو  تسا  لاعتم  دـنوادخ  لوبق  دروم  ًاعطق  دـنک ، اضما  ار  یلمع 
ْمُِکب َو  ِِهنْذِاـِبَِّالا ، ِضْرَاـْلا  یَلَع  َعَقَت  ْنَا  َءآـمَّسلا  ُکِـسُْمی  ْمُِکب  َو  َْثیَْغلا ، ُلِّزَُنی  ْمُِکب  َو  ُِمتْخَی ، ْمُِکب  َو  ُهَّللا  َحَـتَف  ْمُِکب  میناوخیم : هریبـک  هعماـج 
هلیسو هب  دتسرفیم و  ورف  ار  ناراب  امش  رطاخ  هب  دنکیم و  متخ  امش  هب  درک و  زاغآ  امش  هلیسو  هب  ادخ  ( 4 ( ؛ َّرُّضلا ُفِشْکَی  َو  َّمَْهلا ، ُسِّفَُنی 

ْنِا دنک . فرطرب  ار  یتخس  درب و  نوریب  ار  هودنا  امش  رطاخ  هب  وا و  هزاجا  هب  رگم  تسا . هتشاد  هگن  دتفا  نیمز  رب  هکنیا  زا  ار  نامسآ  امش 
ندعم اهعرف و  لصا و  لوا و  امش  دوش ، دای  اهیبوخ  ریخ و  هاگ  ره  ( 5 ( ؛ ُهاهَْتنُمَو ُهیوْأَم  َو  ُهَنِدْعَم  َو  ُهَعْرَف ، َو  ُهَلْصَا  َو  َُهلَّوَا ، ُْمْتنُک  ُرَیْخلا  َرِکُذ 
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نیمز رگا  تسا - : هتفهن  رما  نیمه  رد  )ع ( موصعم هّمئا  ياهاعد  تایاور و  زا  یـضعب  زار  دیاش  و  دیتسه . شاییاهن  ّدـح  رـس  هاگیاج و  و 
نیمز لـها  هـب  ار  نامــسآ  تاـضویف  هـک  ياهلیــسو  نآ  تساـجک  ( - 6 .) دزیر ورف  مـه  رد  دــشاپب و  مـه  زا  شمظن  دــشاب ، ماـما  نودــب 

ّرس دیاش  و  ( 8 .) دـنوشیم هداد  يزور  تاقولخم  مامت  وا  تکرب  ریخ و  هب  تسا و  هدـنام  یقاب  ایند  هک  تسا  وا  ندـنام  هب  ( - 7 .) دناسریم
هیآ رطاف ، هروس  ( 2 هیآ 6 . قاقشنا ، هروس  ( 1 عبانم .................)  تسا (................... . رما  نیمه  زین  ردـق  بش  رد  جرف  ياعد  ندـناوخ 

ترایز نانجلا ، حیتافم  ( 4 صیخلت . فرصت و  اب  ، 97 ص 120 -  ج 14 ، یلمآ ، يداوج  هّللا  تیآ  میرک ، نآرق  یعوضوم  ریـسفت  ( 3 . 10
َْنیَا ( 7 ص 179 ) ج 1 ، یفاک ، لوصا  .« ( ْتَخاَسل ٍماـِما  ِْریَِغب  ُضْرَاـْلا  ِتَیَقبَْول  ( 6 هریبک . هعماج  ترایز  ناـنجلا ، حـیتافم  ( 5 هریبک . هعماج 

.« يرَْولا َقِزُر  ِِهنُْمِیب  َو  اینُّدلا  ِتَیَقب  ِِهئاقَِبب  ( 8 هبدن ( ياعد  نانجلاحیتافم ، ) »؟ ءامَّسلا َو  ِضْرَْالا  َْنَیب  ُلِصَّتَْملا  ُبَبَّسلا 

؟ دنکیمن یهلا  ماکحا  يارجاو  هدوبن  تّلمو  عرش  ظفاح  هک  تسا  یماما  دوجو  رد  ياهدیاف  هچ 

شسرپ

؟ دنکیمن یهلا  ماکحا  يارجاو  هدوبن  ّتلمو  عرش  ظفاح  هک  تسا  یماما  دوجو  رد  ياهدیاف  هچ 

خساپ

مکح ذـیفنتو  ّدـح  هماـقا  یلوتم  زینو  ددرگن  رهاـظ  یـسک  ربو  دـشاب  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  ماـما  هک  تسا  رارق  رگا  دوشیم : لاؤس  یهاـگ 
، دـشابیم ام  هیحان  زا  یتهج  هب  ماـما  تبیغ   - 1 تسوا . دوجو  رد  ياهدـیاف  هچ  دـنکن ، توعد  نمـشد  اب  داـهجو  ّقح  هب  ار  مدرمو  ددرگن 

نانمـشد اب  داهجو  قح  هب  توعدو  ماکحا  ذیفنتو  یهلا  دودح  زگره  تبیغ  رـصع  رد   - 2 تسا . لیخد  ام  درکلمع  زین  وا  روهظ  رد  اذـلو 
یلو تسا  بیاغ  هچرگ  ماما   - 3 تسا . هدش  راذـگاو  اهقف  هب  روما  نیا  ع )  ) نامز ماما  بناج  زا  ماع  لیکوت  ربانب  هکلب  ددرگیمن ، لیطعت 
دوش لیکـشت  قح  فالخ  رب  یعامجا  هک  یتروص  رد  اذـلو  تسا . تعیرـش  هعومجم  ظفاحو  هتـشاد  یتراظن  هبنج  یّلک  ماـکحا  هب  تبـسن 

تقلخ ییاغ  تلعو  یهلا  ضیف  هطـساو  دـش  هتفگ  دوخ  ياـج  رد  هک  هنوگ  نآ  ماـما  دوجو   - 4 دـیامنیم . فالخ  ياقلاو  هدرک  تلاخد 
یلو تسا  بیاغ  مدرم  مومع  راظنا  زا  هچرگ  ماما ،  - 5 دشابیم . زین  نیوکت  هطساو  وا  اذلو  دش ، دهاوخ  برطضم  نیمز  وا  نودبو  تسا ،

دهاوخ نومنهر  تقیقحو  ّقح  هب  ار  وا  نطاب  هار  زا  دـنیبب  تیادـه  لـباق  هک  ار  یـسفن  ره  وا  دراد ، ینطاـب  تیادـه  لـباق  سوفن  هب  تبـسن 
نآرق هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو  عوضوم : تخاس .

؟ دراد يریثأت  هچ  الب  عفر  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو 

شسرپ

؟ دراد يریثأت  هچ  الب  عفر  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  دوجو 

خساپ
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مکب لزنل  کلذ  الولو  مکرکذـل ، نیـسان  الو  مکتاعارمل ، نیلمهم  ریغ  ّانإ  : " دـیامرفیم دـیفم ؛ خیـش  هب  دوخ  لوا  عیقوت  رد  ع )  ) نامز ماـما 
هدرکن لامهاو  یهاتوک  امش  یتسرپرسو  یقرواپ } ص 323 . ج 2 ، جاجتحا ، یقرواپ .  } یگدیسر رد  ام  " " ؛ ءآدعألا مکملطـصاو  ءآوألا 

نکهـشیر ار  امـش  نانمـشدو ، دـمآیم  دورف  امــش  رب  اهتبیــصمو  اـهيراوشد  دوـب ، نـیا  زج  رگا  هـک  میاهدربـن  رطاـخ  زا  ار  امــش  داـیو 
زاین یـسک  هب  اذل  تسا ، هدوب  نافلاخمو  نادـناعمو  روج  ماّکح  ضّرعت  دروم  ًامئاد  تقیقحو ، قح  زا  يوریپ  تهج  هب  هعیـش  دـندومنیم ".

دهدیم ار  تراشب  نیا  شنایعیش  هب  عیقوت  نیا  رد  ترضح  دهد . شتاجن  يدوبان  زاو  دنک  يرای  ار  وا  اهيراتفرگو  اهیتخـس  رد  هک  دراد 
. دوش دوبان  هعیش  بهذمو  دنیشن  رمث  هب  تقیقحو  قح  نانمشد  ياههشقن  مراذگیمن  زگرهو  منکیم  تیامح  ار  امـش  متبیغ ، دوجو  اب  هک 
. میایـصوا متاخ  نم  " " ؛ یتعیـشو یلهأ  نع  ءآلبلا  ّلجوّزع  هَّللا  عفدـی  یبو  ءآیـصوألا ، متاخ  انأ  : " دـیامرفیم ترـضح  رگید  ثیدـح  ردو 

." دنکیم یقرواپ } ح 12 . ص 441 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } عفد منایعیشو  لها  زا  ار  الب  نم  ببس  هب  دنوادخ 

؟ دراد دوجو  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  ربا و  تشپ  دیشروخ  نیب  یبسانت  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  ربا و  تشپ  دیشروخ  نیب  یبسانت  هچ 

خساپ

یتـبیغ یف  یب  عاـفتنالا  هجو  اـّمأو  : " تسا ... هدـمآ  نینچ  بوـقعی  نب  قاحـسا  ياهشـسرپ  هـب  خـساپ  رد  ع )  ) ناـمز ماـما  زا  یتـیاور  رد 
عفن تیفیک  اماو  { " ... یقرواـپ ح 10 . ص 180 ، ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " {؛ باحـسلا راصبألا  نع  اهبّیغ  اذإ  سمـشلاب  عاـفتنالاکف 

زا دنیامنیم ". روتسم  ناگدید  زا  ار  وا  اهربا  هک  یماگنه  تسا  دیشروخ  هطـساو  هب  ندرب  عفن  دننام  هب  متبیغ  نامز  رد  نم  هلیـسو  هب  ندرب 
زا یخرب  هب  هک  دوشیم  هدافتـسا  تبیغ  رـصع  رد  ع )  ) نامز ماماو  ربا  تشپ  رد  دیـشروخ  نیب  اهتهابـش  زا  یهوجو  فیرـش  ثیدـح  نیا 

دوجو زا  لماکو  مامت  ات  دـنراد  ار  اهربا  سپ  زا  دیـشروخ  ندـش  جراـخ  راـظتنا  نآ ، ره  مدرم ، هک  هنوگ  ناـمه   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ 
رکنم  - 2 دـندرگیمن . سویأم  شروهظ  زاو  دـنیوا  جورخو  روهظ  رظتنم  مدرم  زین  ترـضح  نآ  تبیغ  مایا  رد  دـنربب ، هدافتـسا  شروهظو 
نامه  - 3 ددرگ . ناهنپ  اههدید  زا  اهربا  تشپ  رد  هک  یماگنه  تسا  دیـشروخ  دوجو  رکنم  دننامه  تبیغ ، رـصع  رد  ع )  ) ترـضح دوجو 

یهدهرهب يارب  یمامتو  لماک  عناـم  مه  تبیغ  دـسریم ، ناـینامزو  نیمز  هب  دیـشروخ  رونو  دـناشوپیمن  ار  دیـشروخ  ًـالماک  ربا  هک  هنوگ 
ماما نآ  زا  ندرب  هرهب  ياههار  زا  یکی  لسّوت  دنربیم . هرهب  وا  دوجو  زا  اّما  دـننیبیمن  ار  ترـضح  تبیغ ، نامز  رد  مدرم  تسین ، ترـضح 

نوریب اهنآ  يـالبال  زا  ار  دوخو  دفاکـشیم  ار  اـهربا  دیـشروخ  یهاـگ  تسا ، يربا  ًاـبلاغ  اوه  هک  یقطاـنم  رد  هک  هنوگ  ناـمه   - 4 تسا .
شدوجو زاو  دـنوشیم  بایفرـش  ع )  ) نامز ماما  رـضحم  هب  ياهدـع  زین ، یهاگ  دـنچ  زا  ره  دـهدیم ، ناشن  مدرم  زا  ياهّدـع  هبو  دروآیم 

اهنتو دننکیمن  دوبان  ار  دیشروخ  اهربا  هک  هنوگ  نامه   - 5 دسریم . تابثا  هب  مدرم  يارب  ترضح  نآ  دوجو  هار  نیا  زاو  دنربیم  هدافتسا 
. تسا ناشیا  تیؤر  عنام  اهنت  مه  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  دنیوا ، تیؤر  عنام 

؟ دراد يراگزاس  مالسلاهیلعماما  يرگتیاده  هفیظو  اب  تبیغ  عوضوم  ایآ 

شسرپ
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؟ دراد يراگزاس  مالسلاهیلعماما  يرگتیاده  هفیظو  اب  تبیغ  عوضوم  ایآ 

خساپ

، فیرعت نیا  قباطم  یمـالک : فیرعت   - 1 میربیم : یپ  تماما  رب  ریـسفت  ود  دوجو  هب  ینافرعو  یفـسلفو  یمالک  ياـهباتک  هب  هعجارم  اـب 
فیرعت  - 2 یقرواپ } ص 62 . نیدشرتسملا ، جهن  یقرواپ .  . } ایندو نید  روما  رد  صاخـشا  زا  یکی  طسوت  مومع  رب  تسا  یتسایر  تماما 

یحو زج  یقرف  چـیه  توبنو ) تماـما   ) ود نیا  نیبو  توبن ، دـننامه  یهلا  تسا  یبـصنم  تماـما  فـیرعت ، نیا  قباـطم  یناـفرع : یفـسلف - 
ندـناسر يارب  دارفا  سوفنو  نطاب  رد  تسا  فرـصت  یعون  زینو  تسا ، یهلا  یحو  لّمحت  زج  تّوبن  فیاظو  مامت  رارمتـسا  تماما  تسین .

تـسا ییانعم  نامه  نیاو  تسانعم . نیا  هب  تماما  نوؤش  زا  ینأش  ایندو ، نید  روما  رد  تسایر  فیرعت ، نیا  قباطم  بولطم . لامک  هب  اهنآ 
رتـالاب تّوـبن  زا  ار  نآو  هدروآ  باـسح  هب  نید  لوـصا  ءزج  تهج  نیمه  هب  ار  تماـما  اذـل  تسا ، مزتـلم  نآ  هب  یماـما  هدزاود  هعیـش  هـک 

يور رد  ینیـشناجو  تفالخو  تیاصو  ای  ایندو  نید  تسایر  ای  تعاطا  ماقم  يارو  یتقیقح  تماما  : " دیامرفیم ییابطابط ؛ همالع  دنادیم .
هک تسا  نیا  هب  ناشیا  دزن  تماما  يانعم  قمع  یقرواـپ } ص 271 . ج 1 ، نازیملا ، یقرواپ .  " . } تسا مدرم  نیب  تموکح  ياـنعمهب  نیمز 
رب نیملکتم  تسین . بولطم  هب  لاصیا  زج  ینطاب  تیادـه  نیاو  تسا  نانآ  رادرکو  مدرم  رب  تیالو  نامه  هک  هدوب  ینطاب  تیادـه  تماما ،

لالدتـسا دـنوادخ  نید  نییبـتو  تعیرـش  ظـفح  موزل  فطل ، هدـعاق  لـیبق : زا  ياّهلدا  هب  دـناهدرک  رکذ  تماـما  يارب  هک  ییاـنعم  ترورض 
يراگزاس ترضح  تبیغ  اب  هنوگچ  فطل  نیا  هک  دوش  لاکشا  رگا  لاح  دوشیم . نیمأت  مدرم  نیب  رد  ماما  روضح  اب  ًاتدمع  هک  دناهدرک ،

دنوادخ فاطلا  ًایناث : دنکیم . يریگولج  لطاب  رب  قاّفتا  زاو  تسا  تعیرش  یّلک  ظفاح  ع )  ) نامز ماما  ًالوا : مییوگب : دیاب  باوج  رد  دراد ؟
یفاطلا هب  مدرم  ماـما ، روضح  اـب  هچ  رگا  اذـلو  ددرگیم . مّدـقم  دراد  يرتشیب  فطل  هک  هچنآ  محازت ، ماـگنه  هک  دراد  یفلتخم  تاـجرد 

هراشا نآ  هب  تبیغ  هفسلف  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، رتمهم  وا  تبیغ  فطل  یلو  دش ، دنهاوخ  دنمهرهب  وا  روضح  زاو  دیـسر  دنهاوخ 
نآ رب  انب  اریز  تسین ؛ ماما  تبیغ  دروم  رد  یلاکشا  عون  چیه  ياج  تسا ، افرع  ریسفت  نامه  هک  تماما  يارب  مود  ریـسفت  دروم  رد  میدرک .
هب ار  اـهنآو  هدرک  فّرـصت  اـهناسنا  سوفن  رد  دـناوتیم  هدرک ، ادـیپ  هک  ییاـهّتیلباق  تهج  هب  ماـما  هک  تسا  یتـقیقح  تماـما  فیرعت ،

ماجنا دناوتیم  ار  تافّرصت  نیا  زین  تبیغ  رـصع  رد  ماماو  دراد ، يراگزاس  زین  وا  تبیغ  اب  تماما ، يارب  انعم  نیا  دناسرب . دوصقم  لزنمرس 
{ یقرواپ ص 304 . ج 14 ، نازیملا ، ر.ك : یقرواپ .  . } تسا هتشاد  ناوارف  ار  ییاهتیاده  نینچ  تبیغ  رصع  لوط  رد  هک  دهد 

؟ دنکیم تیاده  ار  مدرم  تبیغ ، رصع  رد  هنوگچ  مالسلاهیلعنامز  ماما 

شسرپ

؟ دنکیم تیاده  ار  مدرم  تبیغ ، رصع  رد  هنوگچ  مالسلاهیلعنامز  ماما 

خساپ

مدرم نایم  رد  ماـما  روضح  اـب  ًاـبلاغ  تیادـه  عون  نیا  تسا . مدرم  يارب  یهلا  فراـعمو  عرـش  ماـکحا  ناـیب  هب  هک  یعیرـشت : تیادـه   - 1
تهج نآ  زا  تیاده  عون  نیا  تسا . نورد  هار  زا  ناسنا  تیادهو  نطاب  هار  زا  يریگتسد  نامه  هک  ینطاب : تیاده   - 2 ددرگیم . لیصحت 
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مامتو تسا ، ریذـپ  ناکما  زین  ترـضح  تبیغ  اب  هکلب  درادـن ، وا  اـب  مدرم  تاـقالمو  ترـضح  روضح  هب  جاـیتحا  تسا ، ینیوکت  یعون  هک 
ماما هیحان  زا  هک  تسا  یتافّرصت  اب  دنوشیم  نومنهر  تقیقحو  ّقح  هب  نورد  هار  زاو  دوشیم  ادیپ  ینوگرگدو  لّوحت  اهنآ  رد  هک  یناسک 

شنایعیش ّقح  رد  ع )  ) يدهم ترـضح  هک  تسه  زین  اهتیاده  عاونا  زا  یخرب   - 3 دریذپیم . ماجنا  دنوادخ  ّتیشمو  هدارا  هبو  ع )  ) نامز
... . نارامیب و يافشو  ناگدشمگ  تیاده  لثم  تسا ، یعطقم  ياهتاقالمو  روضح  رب  فّقوتم  هک  دهدیم  ماجنا 

 . میهاوخ یم  هچ  يارب  ار  نامز  ماما  ام  تسیچ  ندش  هنشت  تفرعم و  بسک  ياههار 

شسرپ

 . میهاوخ یم  هچ  يارب  ار  نامز  ماما  ام  تسیچ  ندش  هنشت  تفرعم و  بسک  ياههار 

( لوا تمسق  ) خساپ

تسا (ع ) یلع ترـضح  زا  يروهـشم  تیاور  هب  رظان  امـش  شـسرپ  تفگ : دیاب  دشاب  دنوادخ  هب  تفرعم  تفرعم ، بسک  زا  ناتروظنم  رگا 
، یمیمت دمحم  نب  دحاولادبع  « « ) تسا هتخانش  ار  شیوخ  يادخ  تخانـش ، ار  دوخ  هک  ره  ّهبر ؛ فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  : » دندومرف هک 

تخانـش نایم  دیکا  همزالم  زا  یکاح  هک  تسد  نیا  زا  يرگید  تایاور  فیرـش و  ثیدح  نیا  ص 232 ). ملکلاررد ، مـکحلاررغ و  حرش 
حرط هک  تسا  هداهن  نادنمشیدنا  يورارف  ار  يرادهنماد  ياهثحب  هتشاد و  رب  رد  ار  یناوارف  ياهریـسفت  تسا ، دنوادخ  تخانـش  ناسنا و 

نـشور یلاعترـضح ، شـسرپ  دح  رد  ار  یـساسا  طاقن  میـشوکیم  لاح  نیع  رد  یلو  دشابیم ؛ لاقم  نیا  هلـصوح  زا  جراخ  نآ  یلیـصفت 
زا تخانش  نآ  زا  دوصقم  هک  یلوصح ؛ تخانش  . 1 تسا : هنوگود  ناحبس  دنوادخ  هب  تبسن  ناسنا  تخانـش  یلک ، هاگن  کی  رد  میزاس .

یـسانشادخ اـی  يرطف  كرد  مکی . تسا : هنوگود  دوخ  هک  يروـضح ؛ تخانـش  . 2 تسا . ناهرب  لالدتـسا و  هشیدـنا و  رکفت ، لـقع ، هار 
ورملق رد  هک  يرطف -  تخانـش  نیا  تسا . وا  راـیتخا  هدودـحم  زا  نوریب  ناـسنا و  داـهن  رد  یباـستکاریغ  يروـضح  ملع  کـی  هـک  يرطف ؛

زاو تیلعف  هب  دادعتـسا  زا  ار  نآ  دناوتیم  دوخ  شالت  اب  یمدآ  هک  تسا  ياهیام  دادعتـسا و  اهنت  اهناسنا  رتشیب  رد  دریگیمن -  رارق  قالخا 
ِنیِّدِلل َکَهْجَو  ِْمقَأَف  : » تسا رظان  تفرعم  عون  نیا  هب  فیرـش  نآرق  زا  هیآ  ود  نیا  دـناسرب . هناهاگآ  يروضح  كردهلحرم  هب  ماهبا  تلاح 

ادـخ هک  یتشرـس  نامه  اب  نک  نید  نیا  يوس  هب  قح ، هب  ماـمت  شیارگ  اـب  ار  دوخ  يور  سپ  اـْهیَلَع ؛... َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًاـفِینَح 
َأ ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُـهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  .( » هیآ 30 (، 30  ) مور « « ) تـسا هتـشرس  نآ  رب  ار  مدرم 

ْمِهِدَْعب ْنِم  ًۀَّیِّرُذ  اَّنُک  َو  ُْلبَق  ْنِم  انُؤابآ  َكَرْشَأ  امَّنِإ  اُولوُقَت  َْوأ  َنِیِلفاغ *  اذه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَـش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل 
تفرگ هاوگ  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  تفرگرب و  ناشیا  ياهتشپ  زا  ار  مدآ  ینب  نادـنزرف  تراگدرورپ  نوچ  و  َنُولِْطبُْملا ؛ َلَعَف  اِمب  اـنُِکلُْهتَف  َأ 

ای میدوب . ربخیب   [ تقیقح  ] نیا زا  ام  دـییوگب  تمایق  زور  ادابم  ات  میهدیم  تداهـش  ارچ  دـنتفگ : متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  ایآ  دیـسرپ ] [و 
لطاب هک  يراک  رطاخ  هب  ار  ام  ایآ  میدوب ، ناشیا  یپ  زا  ینادـنزرف  ام  دـندوب و  هدروآ  كرـش  هتـشذگ  رد  ام  ناردـپ  اـنامه  دـییوگب  اداـبم 
یقاب نیا  تسا و  نآ  ادـن  دوخ  تساون  گناب و  ره  لْصاَک  ییادـن  نآ  هیآ 172 و 173 ). (، 7  ) فارعا « ) ینکیم كاله  دندرک  ناشیدـنا 

مهف گـنز  تسا و  کـیجات  كرت و  ياـج  هچ  دوـخ  بـل  شوـگیب و  ادـن  نآ  هدرک  مـهف  برع  وگیـسراپ و  درک و  كرت و  تسادـص 
هک یباستکا ؛ يروضح  ملع  مّود . .( 2109 تایبا 2107 -  لّوا ، رتفد  يونثم ، نیدلا ، لالج  يولوم ،  ) گنـس بوچ و  ار  ادـن  نآ  تسدرک 
نآ دنوادخ  هک  دباییم  ار  یگتسیاش  نیا  لماکت ، لحارم  ندومیپ  زا  سپ  شالت و  اب  یمدآ  تسا و  هناهاگآ  نشور و  يروضح  ملع  کی 
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ییاـهن فدـه  ناـمه  نآ  هلحرم  نیرخآ  هک  تسا  فیعـض  دـیدش و  ِنوگاـنوگ  بتارم  ياراد  تفرعم ، عوـن  نـیا  دـیامن . هضاـفا  وا  هـب  ار 
یمدآ رایتخا  رد  ًامیقتـسم  لبق ، هنوگ  دـننام  يروضح ، تفرعم  نیا  تفایرد  دـنچ  ره  دـشابیم . یناسنا  لاـمک  هبترم  نیرتـالاب  شنیرفآ و 
لاعفا زا  یـشخب  شاداپ  دـنوادخ -  هب  تفرعم  لامک -  نیا  هضافا  تقیقح ، رد  تسا . يرایتخا  لاعفا  زا  نآ ، هب  یبایتسد  تامدـقم  تسین ؛
يارب يروضح  تفرعم  نیا  زا  يرگید  بتارم  هچرگ  دوـشیم ؛ هداد  وا  هب  ترخآ  رد  لـماک  ماـت و  تروـص  هب  هک  تسا  ناـسنا  يراـیتخا 

: تسا هدش  دای  نآ  دننام  و  رظن » «، » دوهـش «، » تیؤر  » هب تفرعم  نیا  زا  دـیجم  نآرق  رد  دـیآیم . مهارف  ایند  نیا  رد  ادـخ  يایلوا  زا  یخرب 
رظن ناـشراگدرورپ   [ لاـمج  ] يوـس هـب  لد  مـشچ  هـب  و   ] هـتخورفارب زور  نآ  رد  ییاـهراسخر  ٌةَرِظاـن ؛ اـهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِـضان *  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُـجُو  »
هنوـگ نیا  و  نِیِنقوُْـملا ؛ َنِم  َنوُـکَِیل  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َتوُـکَلَم  َمـیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَـک  َو  .( » و 23 هـیآ 22  (، 75  ) تمایق «) دناهدننک

ادخ تخانش  هکنیا  هب  هجوت  اب  هیآ 75 ). (، 6  ) ماعنا « ) دشاب ناگدننک  نیقی  هلمج  زا  ات  میدنایامن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم 
سفن تـفرعم  زا  دوـصقم  . 1 هک : امـش  شـسرپ  ود  نـیا  هـب  خـساپ  دریگیم ، رارق  روکذـم  يروـضح  مـلع  ورملق  رد  یـسانشدوخ ، هار  زا 

اما سفن  تخانـش  دـشابن . لماک  زیامت  ود ، نآ  نایم  دـنچ  ره  دوب ؛ دـهاوخ  تواـفتم  درک ؟ ادـیپ  تسد  نآ  هب  ناوتیم  روطچ  . 2 تسیچ ؟
؟ تسیچ ترطف  دـمهفب : دـنادب و  هکنیا  تسا . ناـسنا  تشرـس  ترطف و  هب  تفرعم  يروضح ، كرد  لوا  هنوگ  رد  سفن  تخانـش  زا  دارم 

تفاـی یتاـکرتشم  اـهناسنا  همه  ناـیم  ًاـساسا  اـیآ  دوشیم ؟ لـیلحت  هنوـگچ  نآرق  رظنم  رد  ترطف  دـنمادک ؟ يرطف  ياـهشیارگ  شنیب و 
يرطف تسا ؟ ناسکی  تاکرتشم  نیا  زا  اهناسنا  نیزاغآ  يروهرهب  ایآ  دراد ؟ دوجو  اهنآ  صیخـشت  يارب  یکـالم  هطباـض و  هچ  دوشیم ؟

وا زا  هدرک ، راکنا  ار  ادخ  اهناسنا  زا  ياهراپ  هنوگچ  سپ  تسه ، رگا  تسه ؟ ناسنا  داهن  رد  ادخ  ایآ  تسانعم ؟ هچ  هب  یـسانشادخ  ندوب 
ترابع هب  تفرعم و  نیا  هب  یبایتسد  ناسنا ). تشرـس  یلع ، یناوریـش ، اـگن : هنیمز ، نیا  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  ... ) و دـننکیم ؟ ضارعا 

هعماج و هب  هعجارم  اب  شور  نیا  رد  یخیرات ؛ ای  یبرجت  شور  . 1 دش : دهاوخ  رّسیم  نوگانوگ  ياهشور  زا  يرطف ، روما  یسانشزاب  رگید 
ياهناشن اهصخاش و   ] فعض تدش و  اب  ولو  دناهتشاد  روضح  هشیمه  هدوب و  اج  همه  رد  هک  يرصانع  نآ ، نوگانوگ  تالوحت  خیرات و 

هیحور ور ، نیا  زا  دـشاب ، هتـشاد  رارق  ناـسنا  تیناـسنا  ورملق  رد  هک  دـشاب  يرـصانع  دـیاب  رـصانع ، نیا  هتبلا  دوشیم . فشک   [ يرطف روما 
رـصانع نیا  رد  هدرک ، روهظ  خـیرات  لوط  رد  هراومه  هک  يزیتستلادـع  ملظ و  ریغ ، هب  زواـجت  دوـخ ، عفاـنم  تهج  رد  نارگید  مادختـسا 

ملع دـننام   ) یناـسنا ياـهشیارگ  مومع ، تلاـصا  ناـهرب  ددـم  هب  اـت  دوشیم  شـشوک  شور  نیا  رد  یلقعت ؛ شور  . 2 دـنریگیمن . ياج 
رد يدوهش ؛ شور  . 3 دوش . نهربم  نید  ندوب  يرطف  ای  شتـسرپ  سح  ادـخ و  هب  شیارگ  ای  ددرگ ؛ تابثا  یهاوختلیـضف و )... یتسود ،

همه زا  غراـف  دوخ ، نورد  رد  ناـسنا  رگا  ددرگیم . هتخانـش  يرطف  ياـهشنیب  اـهشیارگ و  دوهـش ، نادـجو و  هب  هعجارم  اـب  شور ، نیا 
ار اهنآ  هدـنرادو  دزرویم  قشع  یقالخا  لیاضف  هب  دراد ، تسود  ار  ملع  دراد ، تسود  ار  ییابیز  هک  درک  ساـسحا  طیارـش ، اـهیگژیو و 

نیا رد  یلقن ؛ شور  . 4 دزای . تسد  ناسنا  يرطف  ياهشیارگ  هب  دناوتیم  دـیامن ، ءایحا  دوخ  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  یپ  رد  دیاتـسیم و 
ییاسانـش و هدـش ، حرط  ناـسنا  يرطف  ياـهشنیب  اـهشیارگ و  ناونع  هب  هک  يروـما  ییاور ) عباـنم   ) تنـس باـتک و  هب  هعجارم  اـب  شور 

ناسنا تیناسنا  تیـصخش و  تخانـش  سفن و  هب  تفرعم  يروضح ، تفرعم  مود  هنوگ  رد  سفن  تفرعم  زا  روظنم  اما  دوشیم . يدـنبهقبط 
رد رگیدکی  اب  لکش  هچ  هب  تسا و  هنوگچ  نآ  بتارم  تسا ؟ مادک  نآ  تایصوصخ  تسیچ ؟ سفن  دنک : ادیپ  ملع  دبایرد و  هکنیا  تسا .

؟ تسیچ رگیدکی  زا  اهنآ  زیامت  هجو  ریخ ، رگا  دنتـسه و  یکی  ایآ  بلق  لقع و  سفن ، تسا ؟ یتیفیک  هچ  هب  ندب  سفن و  هطبار  دنطابترا ؟
سفن و طابترا  تسیچ ؟ سفن  بیذـهت  زا  دارم  تسیچ ؟ سفن  جورع  طوبه و  دوشیم ؟ ریـسفت  هنوگچ  تایاور  نآرق و  هاگدـید  زا  سفن 

ناوتیم ایآ  تسا ؟ مادـک  نآ  ياوق  تسا ؟ انعم  هچ  هب  سفن  درجت  تسا ؟ ییاهتیلباق  اهدادعتـسا و  هچ  ياراد  سفن  تسا ؟ هنوگچ  لمع 
دیاـب یمدآ  مـالک  کـی  رد  و  تسا ؟ یبـتارم  دـح و  هچ  رد  تفرعم  نیا  دـیزای ؟ تسد  ادـخ  تفرعم  تخانـش و  هـب  سفن  تخانـش  هار  زا 

هنیمز ر نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  ( ؟ دشاب دناوتیم  هچ  هدش و  هچ  هدوب و  هچ  هک  دنادب  ات  دسانشب  ار  دوخ  تقیقح »  » ای حور »  » ای سفن » »
ینحل اب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ج 1 ). تـالاقم ، دـمحم ، یعاجـش ، سفن ؛ تفرعم  سورد  نـسح ، یلمآ ، هدازنـسح  ك :  . 
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ْمُکُعِجْرَم ِهَّللا  َیلِإ  ُْمْتیَدَتْها  اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُـضَی  ْمُکَـسُْفنَأ ال  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » تسا هدومرف  دیکأت  تفرعم  نیا  هب  زیگناربلمأت 
ار دوخ  تقیقح  دوخ و  دیـشاب و  هتـشاد  هجوت  دوخ  تقیقح  دوخ و  هب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  َنُولَمْعَت ؛ ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج 

تسا هَّللا  يوس  هب  امش  همه  تشگرب  دناسریمن و  ررض  امش  هب  نارگید  ندش  فرحنم  دیتفای ، تیاده  میقتسم  طارص  هب  امـش  رگا  دیبایب .
زا هیآ  رخآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  هیآ 105 ). (، 5  ) هدئام « ) درک دهاوخ  هاگآ  ناتشور  هار و  لامعا و  زا  ار  امـش  لاعتم  دنوادخ  زور  نآ  رد  و 
هب هیـصوت  دـهدیم ، ربخ  راگدرورپ  ءاقل  زور  رد  ناشلامعا  تاکرح و  جـیاتن  هب  همه  نتـشگ  لـیان  قح و  ترـضح  يوس  هب  همه  ِتشگرب 

نیا هبر » فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم   » تیاور ياـنعم  هاگدـید  نیا  اـب  دـباییم . يرتقـیمع  ياـنعم  دوـخ  تقیقح  تخانـش  سفن و  تفرعم 
تخانـش و دـهاوخ  ار  دوخ  راگدرورپ  دسانـشب ، تسا  قح  هجو  يالجم  رهظم و  تسه و  هک  نانچ  نآ  ار  دوخ  سک  ره  هک  دـش  دـهاوخ 

بیذهت . 1 تسا : يرورض  هتکن  دنچ  رکذت  مّود ، هنوگ  هب  سفن  تفرعم  هب  یبایتسد  یگنوگچ  یـسررب  زا  لبق  دوب . دهاوخ  وا  هجو  رظان 
تخانش تقیقح  رد  سفن  تخانـش  . 2 تسا . تداعـس  طاطحنا و  لماوع  تخانـش  سفن و  تفرعم  رب  فقوتم  نآ ، لاـمک  لوصح  سفن و 

هب ندیـسر  رد  دیاب  یمدآ  هک  ار  یهار  و  ورهر )  ) دنکیم كولـس  ادخ  يوس  هب  هک  تسا  یناسنا  سفن  هک  ارچ  دشابیم ، ورهار »  » و هار » »
رب هکنآ  رتمهم  هار .)  ) دنکیم دوعـص  رتالاب  هبترم  هب  نآ ، زا  هبترم  ره  زا  رذـگ  اب  هک  تسا  شیوخ  سفن  بتارم  نامه  زین  دـنک  یط  ادـخ 

یمدآ رگا  هک  ارچ  دشاب ؛ ادخ  دای  رد  مادم  یمدآ  دیاب  سپ  تسا . لاعتم  دنوادخ  هار  نیا  تیاغ  دـش ، لقن  رتشیپ  هک  ياهفیرـش  هیآ  قبط 
لصا . 3 تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  ار  سفن  یـشومارف  ادـخ ، یـشومارف  سپ  دـنکیم . شومارف  زین  ار  هار  دوخ  دـنک  شومارف  ار  هار  تیاـغ 

هن دریگیم ، رارق  دـنوادخ  تفرعم  يارب  ياهلیـسو  هک  تسا  یتـفرعم  هتفرگ ، رارق  یمالـسا  لیـصا  عباـنم  دـیکأت  دروـم  هک  یـسفن  تفرعم 
یقلت یلمع  لصا  کی  ناونع  هب  دـیاب  تخانـش  نیا  ییاور ، ینآرق و  عبانم  ساسارب  . 4 دـشاب . دوصقم  رگید  راثآ  بترت  يارب  هک  یتخانش 

نیع هن  تسا ، میهافم  اب  ییانـشآ  اهنت  يرظن  یملع و  تهج  زا  سفن  تخانـش  فرـص  هنرگو ، دـشاب  لاـمک  يوس  هب  تکرح  ینعی ، دوش ؛
دوهـش هب  ار  ناسنا  هک  يرما  تقیقح ، رد  .( 169 ص 163 -  ج 6 ، نازیملا ، نیـسحدمحمدیس ، ییابطابط ،  ) لامک لـمع و  هلحرم  رد  عقاو 

. دوب دهاوخن  رسیم  اوقت  لیـصحت  اب  زج  رما ، نیا  تسا و  دوخ  یلـصا  ماقم  يوس  هب  تکرح  دوخ و  تقیقح  تخانـش  دناسریم ، قح  هجو 
: تسا هدرک  نایب  ار  اوقت  لیـصحت  طیارـش  تیب ، دنچ  رد  ابیز  یلیخ  راطع  ج 2 و 3 . تالاقم ، دـمحم ، یعاجـش ، اگن : رتشیب  یهاگآ  يارب 
ّدـج و دوب  اجنیا  سگم  نودرگ  ِیطوط  دوب  اجنیا  سفن  ره  رد  الب  دـص  بعت  دـص  یناـمز  ره  دـیآ  تشیپ  بلط  ّيداو  هب  ییآ  دورف  نوچ 

دیاب ْتنوخ  نایم  رد  نتخاب  رد  تدـیاب  اجنیا  کُلم  نتخادـنا  تدـیاب  اجنیا  کِلم  اهلاح  ددرگ  بلق  اجنیا  هکناز  اهلاس  دـیاب  تاجنیا  دـهج 
زا ددرگ  كاپ  وت  لد  نوچ  تسه  هچ  ره  زا  درک  كاپ  دیابب  لد  تسد  هب  تمولعم  چیه  دـنامن  نوچ  ندـمآ  دـیاب  ْتنوریب  همهزو  ندـمآ 

صـص ریطلا ، قطنم  راطع ،  ) رازه ددرگ  بلط  کی  وت  لد  رد  راکـشآ  لد  رب  رون  نآ  دوش  نوچ  تاذ  ِرون  ترـضح  دریگ ز  نتفات  تاـفص 
: مینادب هک  نآ  تسخن  دماجنایب  ّبر  تفرعم  هب  دناوتیم  وس  ود  زا  سفن  تفرعم  دش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  .( 181  - 180

( مود تمسق  ) خساپ

مامت ور  نیا  زا  درادن ، یلالقتـسا  چیه  دوخ  زا  تسا و  لاعتم  يادـخ  هب  ضحم  يدـنمزاین  یگتـسباو و  طبر ، نیع  ناسنا  يدوجو  تقیقح 
قلطم و شخبیتسه  هک  تسا  يرادیاپ  تقیقح  وا  و  هیآ 156 ). (، 2  ) هرقب « ) هّلل ّانا   » تسادخ هب  قلعتم  ادـخ و  زا  نآ  تاقلعتم  ام و  دوجو 

هیآ (، 20  ) هط هیآ 2 ؛ (، 3  ) نارمعلآ هیآ 255 ؛ (، 2  ) هرقب « ) مّویقلا ّیحلا  وه   » تساهناسنا هلمج  زا  تادوجوم  هب  تالامک  همه  هدننکاطع 
هیآ (، 35  ) رطاف « ) دـیمحلا ینغلا  وه  هّللا  هّللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلااهیا  ای   » دـشاب هتـشاد  يزیچ  ای  یـسک  هب  يزاین  هک  نآ  نودـب  .( 111

رد ندش  روهطوغ  یتسمرـس و  زا  یـشان  تلفغ  لیبق  زا  تفرعم  عناوم  عفر  اب  يدوهـش  يروضح و  تفایرد  اب  هک  تسا  یقیاقح  اهنیا  .( 15
یمدآ نطاب  رهاظ و  ياهيدنمناوت  تخانش  اب  هک  نآ  مود  هیآ 179 ). (، 7  ) فارعا . ) تسا لوصو  لباق  یتسودایند ، یبلطایند و  تاوهش و 
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دنوادخ تخانش  زا  ياهولج  هب  ناوتیم  وا ، حور  تقیقح  كرد  رد  یگـشگرس  وا و  ياهيدنمناوت  هرتسگ  ندنام  هتخانـشان  هب  فارتعا  و 
بـسک ناتدارم  رگا  و  دشاب . نیمز  يور  رد  دنوادخ  هفیلخ  دناوتیم  تسا و  هدش  هدیمد  ادـخ  حور  زا  ياهخفن  ناسنا  رد  اریز  تفایتسد 

رد ع )   ) ماما دوجو  هدیاف ي  هفسلف و  نوماریپ  هک  يربتعم  ثیداحا  رد  دییامن . هعجارم  لاؤس 1  خساپ  هب  دشاب ، جع ) ) نامز ماما  هب  تفرعم 
لها ناما  ضیف و  هطـساو ي  ع ,)   ) بیاغ ماـما  - 1 هلمج :  زا  دـنا , هدومرف  ناونع  ار  ینوگانوگ  دـیاوف  تسا ,  هدیـسر  اـم  هب  تبیغ  نارود 

ایند و دنامب , یلاخ  یهلا  ياه  تجح  نیا  زا  نیمز  رگا  دنـشاب و  یم  نیمز  لها  ناما  جع )   ) نامز ماما  و  ع )   ) موصعم ناماما  تسا .  نیمز 
 : تسا هدومرف  دروم  نیا  رد  مه  ص )   ) مالـسا ربمایپ  دشاب . یم  يرایـسب  تاکرب  بجوم  ع )   ) ماما دوجو  اذـل  دـش ; دـنهاوخ  دوبان  شلها 

يرآ باحـسلا ;  اهللج  نا  سمـشلاب و  سانلا  عاـفتناک  هتبیغ  یف  هتیـالو  رونب  نوئیـضتسی  هب و  نوعفتنیل  مهنا  هوبنلاـب ,  ینثعب  يذـلاو  يا  ))
یم هرهب  تبیغ  لوط  رد  شتیـالو  رون  زا  دـنوش و  یم  عفتنم  وا  دوجو  زا  اـه  نآ  تسا ,  هدـینادرگ  ثوعبم  يربـمغیپ  هب  ارم  هک  يدـنوادخ 
هراب نیا  رد  ع )   ) نامز ماما  دوخ  ص 170 .) ج 3 , يزودنق ,  هدوملا ,  عیبانی  .((, ) دنرب یم  هدافتسا  هدرپ  تشپ  باتفآ  زا  هک  نانچ  دنریگ ,
متبیغ نامز  رد  زین  نم  زا  دوش , یم  يریگ  هرهب  تسا ,  هدش  ناهنپ  اهربا  طسوت  هک  یتقو  رد  دیـشروخ  زا  هک  روط  نامه   : )) تسا هدومرف 

, دننامـسآ لها  ناما  ناگراتـس  هک  نانچ  متـسه ,  نیمز  يور  مدرم  تینما  شمارآ و  ببـس  نم  اـنامه  دـنرب و  یم  هرهب  تروص  ناـمه  هب 
تسا یهلا  نییآ  ظفح  قودنص  شدنلب ,  حور  ماما و  هنیـس ي  هک  نیا  رگید  -2 ص 485 .) قودص ,  خیـش  همعنلا ,  مامت  نیدلا و  لامک  )
نـشور ياـه  هناـشن  یهلا و  لـیالد  اـت  دـنک , یم  يرادـهاگن  دوـخ  رد  ار  نید  ینامـسآ  ياـه  یگژیو  نیتـسخن و  ياـه  تلاـصا  همه  هک 

ماما هب  داقتعا  ناـمیا و  هاـگآ :  رظتنم و  هورگ  تیبرت  نیملـسم و  هب  یـشخب  دـیما  رثا  - 3 دـیارگن . یـشوماخ  هب  ددرگن و  لطاب  راگدرورپ ,
عیشت هعماج ي  ددرگ . یم  ناشماما  روهظ  رصع  رد  شیوخ  يافص  رهم و  رپ  هدنیآ ي  هب  تبـسن  ناناملـسم  يراودیما  ببـس  جع )   ) بئاغ

ار ع )   ) نامز ماما  دنچ  ره  هعیش  دشک . یم  ار  (ع )  راوگرزب نآ  تشگزاب  راظتنا  هظحل  ره  هدنز ,  دهاش و  ماما  دوجو  هب  شیوخ  داقتعا  هب 
یم شیوخ  نایعیـش  لاح  بقارم  هراومه  مه  جع )   ) بیاغ ماما  دناد . یمن  نینزان  دوجو  نآ  زا  ادـج  ار  دوخ  اما  دـنیب , یمن  دوخ  نایم  رد 

ياوقت سپ  میا ;  هدربن  رطاخ  زا  ار  امش  دای  هدرکن و  یهاتوک  امش , یتسرپرـس  یگدیـسر و  رد  ام   : )) تسا هدومرف  دوخ  هک  نانچ  دشاب ;
ماما سدقمدوجو  ص 497 .) ج 2 , یسربط ,  جاجتحا   ((, ) میشخب تاجن  ار  امـش  دروآ , یم  ور  امـش  هب  هک  يا  هنتف  زا  ات  دینک  هشیپ  یهلا 

هدـیرب و یبوبر  ملاع  اب  هدام  ناهج  طابترا  دـشابن  (ع ) ماما رگا  تسانعم . ملاع  هدام و  ملاـعنیب  هطـساو  تیناـسنا و  لـماک  درف  جـع ) ) ناـمز
یگمه هب  دناسر و  یم  قرب  هلیسو ، پمال و  نارازه  هب  هک  تسا  یقرب  هناخراک  هلزنم  هب  جع ) ) نامز ماما  كاپ  حور  بلق و  تسا . هتسسگ 

لزان مدرم  ياه  لد  رب  وت  طسوت  و  (ع ) ماما بلق  هنیآ  رب  زاغآ  رد  بیغ  ملاع  تاـیانع  تاـضافا و  تاقارـشا و  دـشخب . یم  غورف  تکرح و 
نیمز يور  رب  جـع ) ) نامز ماما  ادـخ و  تجح  رگا  ددرگ . یم  دوبان  ضرقنم و  ناسنا  عون  شنیرفآ و  ماظن  دـشابن  (ع ) ماما رگا  ددرگ . یم 

(ع) ماما تبیغو  روضح  نیب  یتوافت  راثآ  نیا  لوصح  رد  هک  تسا  نشور  ددرگ و  یمن  تدابع  هتخانـش و  لامک  دح  رد  دـنوادخ  دـشابن ،
نایب اهنت  ماما  هفیظو  دـیامرف : یم  مهدزاود  ماما  شخب  رد  مالـسا  رد  هعیـش  دنمـشزرا  باک  رد  ییاـبطابط  راوگرزب  همـالع  درادـن . دوجو 

هک تسا  وا  دراد و  هدـهع  رب  زین  ار  لامعا  ینطاب  يربهر  تیـالو و  (ع ) ماـما هکلب  دـشاب  یمن  مدرم  يروص  ییاـمنهار  فراـعم و  يرهاـظ 
فارشا و مدرم  حاورا  سوفن و  هب  نطاب  هار  زا  (ع ) ماما دناشک . یم  ادخ  يوس  هب  ار  لامعا  قیاقحو  دنک  یم  میظنت  ار  مدرم  يونعم  تایح 

هدیسرن شا  یناهج  حالـصا  روهظ و  عقوم  دنچ  ره  تسا  مزال  هارمه  شدوجو  تسا و  روتـسم  ناشیا  يرهاظ  مشچ  زا  هچرگ  دراد  لاصتا 
هطقن رگید  ترابع  هب  دشاب و  یم  تداعس  تیاده و  هار  ناکلاس  ادخ و  ناگدنب  حور  توق  یمرگلد و  بجوم  (ع ) ماما دوجو  لصا  دشاب .

ماما دوجو  یلو  دنراد  دامتعا  لاکتا و  وا  هب  همه  تسا و  همه  هاگ  هیکت  لاعتم  دـنوادخ  هچ  رگا  تسا . تقیقح  هار  نایوپهر  يارب  ییاکتا 
رب يدـیمون  سأی و  نمیرها  طلـست  زا  عنام  حور و  ماکحتـسا  بلق و  توق  بجوم  تسا  تعیرـش  ظفاحو  نابیتشپ  هاـگهانپ و  هک  يا  هدـنز 

.1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دـنبلط . یم  تمه  دـنریگ و  یم  کـمک  وا  زا  هراوـمه  تسا و  یگدـنب  هار  ناورهر  نادـهاجم و  ناـکاپ و 
يرهطم دیهش  داتسا  اه ، تیالو  ءالو و  ینیما 2 . میهاربا  داتسا  ناهج ، رتسگداد 
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؟ دوش یمن  ناشیا  یشخب  ضیف  زا  عنام   ، باوخ ریظن  ( جع ) نامز ماما  کیژولویزیف  ياهزاین  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یمن  ناشیا  یشخب  ضیف  زا  عنام   ، باوخ ریظن  ( جع ) نامز ماما  کیژولویزیف  ياهزاین  ایآ 

خساپ

تافـص ءامـسا و  رگناشن  ناشیا  يدوجو  تعـسو  ردـق  هب  مادـک  ره  و  دـناقح . ترـضح  ياههناشن  تایآ و  ناکما  ملاـع  تادوجوم  همه 
ینسح ار  هک  ره  دومن . هدهاشم  ار  راگدرورپ  ترضح  لامج  لالج و  ناوتیم  يدوجوم  ره  يدوجو  هنیئآ  رد  دنشابیم و  ناحبـس  يادخ 

و عیسو . هدرتسگ و  رایسب  رگید  یضعب  فیعض و  دودحم و  رایسب  ناشندوب  هناشن  تیآ و  تادوجوم  یـضعب  اما  تسوا  يور  رادهنیئآ  دوب 
دناقح ترضح  تافـص  ءامـسا و  يامن  مامت  هنیئآ  اذل  دوهـش و  بیغ و  ملاع  نیب  هطبار  دناضیف و  هطـساو  نوچ  (ع ) نیموصعم تارـضح 

دزرو ینمشد  امش  اب  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ار  ادخ  دراد  تسود  ار  امـش  هک  ره  هللا ؛ يداع  دقف  مکاداع  نم  هللا و  یلاو  دقف  مکالاو  نم  »
دوجو هنیئآ  رد  دومن  هدـهاشم  ار  ءایـشا  تروص  ناوتیم  هنیئآ  رد  هک  هنوگنامه  هریبک .) هعماج  تراـیز  ر.ك : «، ) هدرک ینمـشد  ادـخ  اـب 
تسین يرـصب  یـسح و  تیؤر  قح  ترـضح  هدهاشم  زا  روظنم  هتبلا  تسیرگن . ار  لاعتم  دنوادخ  تافـص  ءامـسا و  هولج  ناوتیم  موصعم 
لاـمج لـالج و  رهظم  هوـلج و  موـصعم )  ) لـماک ناـسنا  هک  تسا  نیا  ضرغ  هکلب  سوـسحم  هن  تسا و  ینامـسج  هن  راـگدرورپ  هک  ارچ 

نیا زا  درک . هدهاشم  ار  قح  ناوتیمن  لماک  ناسنا  تآرم  زا  رتهب  یتآرم  هنیآ و  چیه  رد  ورنیا  زا  هجو  نیرتلماک  هب  مهنآ  تسا  راگدرورپ 
تارـضح نوچ  و  نیلقثلارون 5/491/5 .) ر.ك : «، ) تسین نم  زا  رتـگرزب  ياهناـشن  تیآ و  چـیه  دـنوادخ  يارب  : » دوـمرف (ع ) یلع ماـما  ور 

رون و امـش و  حاورا  هکیتسردب  ةدحاو ؛ مکتنیط  مکرون و  مکحاورا و  ّنا   » هریبک هعماج  ترایز  دنلب  ریبعت  هب  دندحاو و  رون  (ع ) نیموصعم
كانبات و دوج  ورنیازا  تسا . يراج  زین  نیموصعم  تارضح  هیقب  هب  تبسن  (ع ) نینمؤملاریما ترضح  مکح  نیا  تسا .» یکی  امـش  تنیط 

هعجارم ناشیا  لزنم  هب  (ع ) رقاب ماما  اب  رادـید  يارب  یـصخش  تسا ـ . راگدرورپ  هناشن  تیآ و  نیرتمیظع  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  سدـقم 
شنزرـس اب  دندز و  گناب  وا  رب  شیوخ  قاتا  نورد  زا  (ع ) رقاب ماما  ترـضح  دومن . مادقا  هنامرحمان  يراک  هب  دورو  هزاجا  زا  شیپ  درک و 

يدولآ هانگ  رظن  دـنگوس  ادـخ  هب  تشاد : هضرع  ماـما  رـضحم  رد  درک و  مگ  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  صخـش  نیا  دـنداد . شدورو  هزاـجا 
ایآ دـندومرف : وا  نخـس  قیدـصت  زا  سپ  (ع ) رقاـب ماـما  میازفیب . امـش  یهاـگآ  ملع و  هب  تبـسن  دوخ  نیقی  رب  متـساوخیم  اـهنت  متـشادن و 

امـش ام و  نایم  یتوافت  دشاب  نینچ  رگا  دنکیم !؟ يریگولج  زین  ام  هدـهاشم  زا  تسامـش . دـید  عنام  هکنانچ  اهراوید  نیا  هک  دـیرادنپیم 
ماما ح 40 .) ص 249 ، ج 46 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ، ) دنتـشاد رذـحرب  یلمع  ناـنچ  رارکت  زا  ار  صخـش  نآ  ماـما  هاـگنآ  دوـب . دـهاوخن 
کی چـیه  هک  دـنامه  ياتمه  ردارب و  ود  ماما  نید و  دـناهدومرف : (ع ) یلع ماما  هک  دـننکیم  لـقن  شیوخ  راوگرزب  ناردـپ  زا  (ع ) قداـص

يداینب ناینب و  هنوگره  دشابن  مالسا  رگا  سپ  تسا . نآ  رادساپ  ماما  یتموکح و  ماظن  ساسا  هیاپ و  مالسا  دباییمن . ناماس  يرگید  نودب 
نیرخآ یتقو  هک  تسور  نیا  زا  مه  دوشیم . دوبان  عیاض و  دشاب  هتـشادن  رادـساپ  نابهاگن و  دـشاب و  مالـسا  رگا  تسا و  ناریو  ساسا  زا 

هک هاگنآ  دنامیمن و  یقاب  مالسا  زا  يرثا  دشکیم  تسود  يوسب  تخر  هدرک و  تلحر  (ص ) دمحم لآ  مئاق  نید . رادساپ  ادخ و  تجح 
و ص 273 .) باب 29 ، مود ، لصف  رـشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  ر.ك : ، ) دوشیم هدیچرب  یلک  هب  ایند  طاسب  دنامن  يرثا  مالـسا  زا 
تسا و هدـمآ  (ع ) یلع ماـما  يهراـبرد  هک  يروحم  قح  نآ  ددرگیم و  وا  رادـم  رب  اـههنیمز  همه  رد  قح  هک  تسا  يروحم  ماـما ، ًـالوصا 
، یلمآ يداوج  هللاتیآ  نآرق ، رد  ناسنا  تریـس  تروص و  ر.ك : ، ) تسا (ص ) ادـخ لوسر  تیب  لها  ءایلوا و  ءاـیبنا ، همه  كرتشم  فص 
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ص 294، ج 1 ، یفاک ، ر.ك : «، ) تسا نید  نوتـس  یلع  نیدلا ؛ دومع  یلع  : » هک تسا  هدـش  دراو  (ع ) یلع ماما  دروم  رد  لاح  ص 368 .)
نآ يارب  یشومارف  وهـس و  تلفغ و  هنوگچیه  تسا و  یح  هدنز و  نآ  دومع  نوتـس و  هک  تسا  نیا  لیلدب  تسا  یقاب  نید  هکنیا  و  ح 3 .)

ترایز رد  نید ـ . هزاریش  ندش  هتخیر  مهرد  اب  تسا  يواسم  نید  دومع  رد  لزلزت  بارطضا و  هک  ارچ  ددرگیمن . ضراع  كرابم  دوجو 
تسا نکمم  ایآ  یگدنز .» تایح و  همشچ  يا  وت  رب  مالـس  ةویحلا ؛ نیع  ای  کیلع  مالـسلا   » میناوخیم (ع ) نامز ماما  هب  باطخ  هعمج  زور 

: میناوخیم هعمج  زور  ترایز  رد  زاب  و  ددرگ ـ ؟ یکـشخ  راچد  یـشومارف  تلفغ و  رطاـخب  ناـکما  ملاـع  تادوجوم  همه  تاـیح  همـشچ 
ارف باوخ  ار  قح  ترـضح  يهدـید  تسا  نکمم  ایآ  قلخ .» نایم  رد  یهلا  يهدـید  يا  وت  رب  مالـس  هقلخ ؛ یف  هللا  نیع  اـی  کـیلع  مالـسلا  »

حرطم تالامک  سپ  تسوا ) حور  هب  یناسنا  ره  تقیقح  هک   ) تسا ناـنآ  رهطم  حاورا  ناـمه  همئا  تقیقح  مییوگیم : تیاـهن  رد  دریگ !؟
ءایـشا هب  یهلا  ملع  تسا و  رادـیب  ناـنآ  حور  یلو  دوریم  باوـخ  هب  دـنچ  ره  يداـم  مسج  تسا و  تارـضح  نآ  جوا  هب  قـلعتم  زین  هدـش 

. دنراد فلتخم 

؟ تسا مالسلا » هیلع  » نامزماما دوجو  هب  يزاین  هچ  سپ  دباییم  لماکت  یناسنا  هعماج  يوس  هب  ناهج  رگا 

شسرپ

؟ تسا مالسلا » هیلع  » نامزماما دوجو  هب  يزاین  هچ  سپ  دباییم  لماکت  یناسنا  هعماج  يوس  هب  ناهج  رگا 

خساپ

تسا و یهلا  نیمارف  تاروتـسد و  يارجا  نید و  زا  تسرد  مهف  وترپ  رد  دوریم  تداعـس  دـشر و  لماکت و  يوس  هب  یناسنا  هعماـج  هکنیا 
داسف راچد  یهلا ، قالخا  ینید و  میلاعت  زا  ندش  رود  رطاخ  هب  ناوارف ، تافاشتکا  تاعارتخا و  دوجو  اب  یبرغ  عماوج  هک  میتسه  دهاش  اذل 
يدزد دایتعا و  یشک و  مدآ  یشکدوخ و  اشحف و  رامآ  هک  روط  هب  دناهدش  یناور  یحور و  تابث  مدع  هداوناخ و  رد  یگتـسسگ  دیدش و 

دریگ رارق  اهناسنا  لماکت  یناسنا و  يـالاو  ياهـشزرا  تمدـخ  رد  ملع  هک  نیا  ياـج  هب  هک  مینکیم  هدـهاشم  دوشیم . رتشیب  زور  هب  زور 
نانآ يداصتقا  عفانم  تراغ  مورحم و  فیعـض و  ياهناسنا  راتـشک  یناطیـش و  فادـها  هب  یبایتسد  يارب  يرابکتـسا  ياهتردـق  تسد  رازبا 

شیارگ وترپ  رد  اهنت  دنک و  ادیپ  شیارگ  تسا  مالسا  هک  یهلا  تیآ  هب  دیاب  دسرب  تداعس  لامک و  هب  دهاوخب  رگا  هعماج  نیاربانب  تسا .
يهدرتسگ حطـس  رد  میلاعت  نیا  يارجا  دیـسر و  دـهاوخ  لامک  هب  ییاج  هعماج  ناهج  حطـس  رد  نآ  میلاـعت  يارجا  گرزب و  نید  نیا  هب 

دروم رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  زا  تفرگ و  دـهاوخ  تروص  مالـسلا » هیلع  » نامز اما  تیرـشب  ناهج  یجنم  ياناوت  تسد  هب  اـهنت  یناـهج 
هک تسا  روج  ملظ و  زا  رپ  ناهج  هک  تسا  یتقو  ترضح  نآ  روهظ  هک  مینکیم  هدافتسا  هدش  دراو  مالـسلا » هیلع  » يدهم ترـضح  روهظ 
هب مالسا  یناهج  لدع  تموکح  لیکـشت  نیاربانب ، دش  دهاوخ  نآ  نیزگیاج  داد  لدع و  هتفر و  نیب  زا  متـس  ملظ و  ترـضح  نآ  تسد  هب 

، هنیمز یگدامآ  هب  زاین  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  روهظ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو  تفرگ  دـهاوخ  تروص  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  تسد 
يّرثؤم مهس  دعاسم  يهنیمز  نیا  داجیا  رد  هتخاس  رادیب  هاگآ و  ار  ناهج  نافعضتسم  هک  ام  یمالسا  بالقنا  نیا  تسا  دیما  تشاد  دهاوخ 
شرتسگ رارقتسا و  ناهج  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  تسد  هب  هک  مالسا  یناهج  بالقنا  هب  ار  یمالسا  بالقنا  نیا  دنوادخ  دشاب و  هتشاد 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دیامرف « . لصتم  دباییم 

؟ دیآیمن شیپ  دروم  نیا  رد  ام  يارب  یلاکشا  صقن و  ایآ  درادن  ماما  مانب  یئارجا  نماض  نآرق  تسا و  بئاغ  ماما  هک  یلعف  نامز  رد 
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شسرپ

؟ دیآیمن شیپ  دروم  نیا  رد  ام  يارب  یلاکشا  صقن و  ایآ  درادن  ماما  مانب  یئارجا  نماض  نآرق  تسا و  بئاغ  ماما  هک  یلعف  نامز  رد 

خساپ

هدوب رـشب  زاین  دروم  هک  هچنآ  دنـشابیم ، رغـصا  لـقث  نآرق و  لدـع  هک  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  هک  اریز  تسا ، یفنم  باوج  تفگ  دـیاب 
یفرـصت هجوت و  تراظن و  چیه  هک  تسین  هنوگ  نیا  دنربیم  رـسب  تبیغ  رد  نونکا  هک  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ًایناث  دناهدومرف و  نایب  تسا 

تساوخ و یهلا و  تمکح  هب  هک  لاـح  دراد و  زین  ینطاـب  فرـصت  يرهاـظ  فرـصت  رب  هوـالع  راوگرزب  نآ  هکلب  دنـشاب  هتـشادن  روما  رد 
زا قح  نید  ندنام  نوصم  نآرق و  ظفح  تعیرش و  ظفح  رب  تراظن  هجوت و  یلو  دشابیم  ناهنپ  اهرظن  زا  زیزع  دوجو  نآ  دنوادخ  تیشم 
ات یناـهج  نید  نیرخآ  مالـسا  نید  نوچ  دنـشابیم و  اراد  ار  تسا  نآ  هب  طونم  مدرم  روما  هک  هچنآ  تاهبـش و  عفد  تعدـب و  فیرحت و 

نیمارف ماکحا و  يرجم  ناهنپ  هدرپ  رد  دشاب  قح  هدارا  هک  ینامز  ات  ءایصوا  متخ  هکنیا  هب  تسا  هتفرگ  قلعت  قح  تیـشم  تسا  تمایق  زور 
تسایر و مکح و  طابنتـسا  هوحن  رد  یتح  عیاقو  زا  یـضعب  لقن  قبط  تدـم  نیا  رد  دـشاب و  دـنوادخ  باتک  ربماـیپ و  نید  ظـفاح  یهلا و 
رد ناشدوخ  هک  نانچ  دـنراد . هتـشاد و  یتایانع  ًامیقتـسم  نیملـسم  نوئـش  ضعب  هب  هجوت  داشرا و  گرزب و  ياملع  نیدـهتجم و  تماـعز 

هوحن و فاحسلا ؛ ِراصبالا  نع  اهبیغ  اذإ  سمـشل  اب  عافتنإل  اکف  یتبیغ  یف  یب  عافتنالا  هجو  اّما  و  : » دندومرف ناشدوخ  باون  ضعب  هب  خساپ 
شخب (. » 35 «) دشاب هدرک  ناهنپ  اههدید  زا  ار  نآ  ربا  هک  ینامز  تسا  دیـشروخ  زا  هدافتـسا  هوحن  دـننام  نم ، زا  عافتنا  هدافتـسا و  تیفیک 

ثیدح 4. باب 45 ، قودص ، موحرم  نیدلا  لامک  باتک  ( 35 تالاؤس »  هب  خساپ 

ماما زا  يروهرهب  یگنوگچ 

دوجو زا  ناوتیم  ربا  تشپ  هام  لثم  دربیم  رس  هب  تبیغ  رد  جع ) ) يدهم ترضح  یتقو   " هک تایاور  یضعب  رد  هلمج  نیا  دیهد  حیـضوت  لاثم  کی  اب 
؟ هچ ینعی  درب " هرهب  ناشیا 

شسرپ

ربا تشپ  هام  لثم  دربیم  رـس  هب  تبیغ  رد  جـع ) ) يدـهم ترـضح  یتقو   " هک تایاور  یـضعب  رد  هلمج  نیا  دـیهد  حیـضوت  لاـثم  کـی  اـب 
؟ هچ ینعی  درب " هرهب  ناشیا  دوجو  زا  ناوتیم 

خساپ

هب مسق  یلب ، دومرف : ترضح  دنوشیم ؟ دنمهرهب  وا  زا  نایعیـش  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  ایآ  دیـسرپ : (ص ) مالـسا ربمایپ  زا  يراصنا  رباج 
زا مدرم  هک  روـط  ناـمه  دـننکیم ، ضیف  بسک  وا  تیـالو  روـن  زا  دـنربیم و  هرهب  يو  زا  اـهنآ  دـیزگرب ؟ يربماـیپ  هب  ارم  هـک  سک  نآ 

اهربا طسوت  هک  یتقو  رد  دیـشروخ  هک  روط  نامه  : " دومرف یعیقوت  رد  (ع ) نامز ماما  ( 1 .) دنربیم هرهب  ربا ، سپ  رد  هدش  ناهنپ  دیشروخ 
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نامز ماـما  سدـقم  دوجو  زا  يریگهرهب  ( 2" .) دـنربیم هرهب  تروص  ناـمه  هب  متبیغ  لاـح  رد  زین  نم  زا  دوشیم ، هدرب  دوس  هدـش ، ناـهنپ 
نیمز رب  ادـخ  تجح  رگا  ًالوصا  دـنزادرپیم . مدرم  تیادـه  يربهر و  هب  فلتخم  ياهقیرط  زا  نامز  ماما  دراد و  فلتخم  ياـههار  ( جـع )

تمحر ناراـب  هک  تسا  ناـنآ  رطاـخ  هب  تسا و  یهلا  ضیف  هطـساو  ع )  ) ناـموصعم سدـقم  دوجو  دروـخیم . مه  هب  یتـسه  ماـظن  دـشابن 
تمحر ناراب  دـهاوخب  هک  ینامز  رگم  دـیآیمن  دورف  نیمز  يور  هب  نامـسآ  هک  تسام  دوجو  رطاخ  هب  : " دومرف (ع ) قداص ماما  درابیم .

هک ینامز  رد  دربیم ... ورف  ار  شلها  نیمز  میـشابن ، نیمز  يور  ام  رگا  دـهدیم . نوریب  ار  دوخ  تاکرب  نیمز  درابیم و  ام  هطـساو  هب  قح 
هدوب روتسم  ناهنپ و  ینامز  دوهشم و  راکـشآ و  یهاگ  تسا ، هدوبن  یلاخ  ادخ  تجح  زا  ینیمز  هاگ  چیه  نونکات  دیرفآ ، ار  مدآ  دنوادخ 

هدوب و ضیف  هطساو  (ع ) موصعم ماما  دوجو  هک  دوشیم  هدافتسا  حیرـص -  ياهنوگ  هب  تیاور -  نیا  زا  ( 3 ... ") تسا نینچ  زین  تمایق  ات  و 
هطساو وا  دوجو  یلو  تسا ، روتسم  هچ  رگ  ترضح  سدقم  دوجو  تسا . یهلا  ضیف  هطـساو  (ع ) نامز ماما  سدقم  دوجو  تبیغ  نامز  رد 

نیا هک  دوشیم  دودـحم  دیـشروخ  هدـیاف  دـناسریم . ار  شیوخ  هدـیاف  اـما  تسا ، هدرپ  تشپ  رد  دیـشروخ  هک  هنوـگ  ناـمه  تسا ، ضیف 
داشرا تیادـه و  هب  هطـساو  نودـب  هطـساو و  اب  دـنکیم ؛ یناشفارون  ع )  ) نامز ماما  تبیغ ، نامز  رد  تسا . هدرک  داجیا  ربا  ار  تیدودـحم 
یخرب رد  دناهدرک ، داجیا  ناراکمتـس  ار  تیدودحم  نیا  هک  دوشیم  دودحم  ماما  سدقم  دوجو  زا  يریگهرهب  هچ  رگا  دنزادرپیم ، مدرم 

نامز ماما  سدـقا  دوجو  هیبشت  هک  تسناد  دـیاب  دنتـسه . مدرم  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  هدـمع  للع  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  روصت  تایاور  زا 
ادـخ قلخ  هب  ترـضح  نآ  طسوتب  تیادـه  ملع و  یتسه و  ملاع  رون  هک  نیا  لوا -  تسا : دـنچ  يروما  هب  هراشا  رد  ناـهنپ  باـتفآ  هب  (ع )
رون دندوبن ، اهنآ  رگا  و  دنملاع ؛  قولخم  داجیا  یئاغ  تلع  راهطا ) همئا   ) هسدقم تاذ  هک  هدـش  تباث  هضیفتـسم  رابخا  اب  اریز  دـسریم ؛ 

راکـشآ مدرم  يارب  هقح  فراـعم  موـلع و  اـهنآ ، هب  لـسوت  تیطاـسو و  تکرب و  هب  هک  هدـش  تباـث  مـه  دیـسریمن و  اـهنآ  ریغب  ملاـع ،
دندوب یهلا  باذـع  عاونا  قحتـسم  تشز  لاـمعا  هلیـسو  هب  مدرم  دـندوبن  اـهنآ  رگا  و  دوشیم . فرطرب  اـهنآ  زا  اـهیراتفرگ  و  ددرگیم ،

تاذ زا  يرود  ماگنه  هلکشم و  لئاسم  هدیچیپ و  روما  رد  هک  میاهدیسر  هجیتن  نیا  هب  دایز  هبرجت  زا  سپ  ام  تسا . هدومرف  دنوادخ  هکنانچ 
ینازیم هب  میاهدش ، اهنآ  هب  لسوتم  میاهداد و  رارق  هطـساو  ار  ع )  ) راهطا همئا  تقو  ره  قلخ ، يورب  یهلا  ضیف  ياهرد  ندـش  هتـسب  قح و 

نانچ میاهدیـسر . دوصقم  هب  هدش و  لح  ام  يارب  لکـشم  هدیچیپ و  ياهراک  اهنآ  میاهدرک ، ادیپ  اهنآ  اب  يونعم  طابترا  تقو  نآ  رد  هک 
هک نیا  مود -  تسا . روهـشم  مولعم و  تسا . هدرک  نشور  ناـمیا  روـن  هب  ار  اـهنآ  لد  مشچ  دـنوادخ  هک  یناـسک  يارب  عوـضوم  نیا  هک 
اب نایعیـش  زین  نامز  ماما  تبیغ  مایا  رد  روط  نیمه  دـندرگ ، عفتنم  نآ  زا  مدرم  هک  یعافتنا  همه  اـب  ربا  رد  هدیـشوپ  باـتفآ  هک  روط  ناـمه 
نآ دوـجو  هک  یناـسک  هک  نیا  موـس -  دـندرگیمن . سویأـم  رظن  نیا  زا  دـنراد و  ار  وا  روـهظ  ندـمآ و  راـظتنا  تاـقوا  همه  رد  صـالخا 

ع)  ) نیرهاط همئا  یئامنهار  تیادـه و  راونا  زا  دـننزیم  رانکب  دوخ  ياـه  لد  زا  ار  راـکنا  دراد ، هک  یمئـالع  راـثآ و  همه  اـب  ار  ترـضح 
نتـشگ ناهنپ  یهاگ  هک  نیا  مراـهچ -  دنـشابیم . اـهربا ، رد  ندـش  دـیدپان  تقو  هب  ندیـشروخ  دوجو  ناگدـنننک  راـکنا  لـثم  دـننکیم ،

رد مدرم  يارب  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  نینچمه  تسا ، رتهب  یحلاصم  يور  ادـخ  ناگدـنب  يارب  شندوب  راکـشآ  زا  اهربا ، نایم  رد  دیـشروخ 
دیـشروخ هب  سک  ره  هک  نیا  مجهپ -  دـیدرگ . بئاغ  اـهرظن  زا  مه  تهج  نیمه  هب  نینچمه و  تسا ، رتهب  یحلاـصم  هب  رظن  تبیغ ، لوط 

، دـنک هاگن  باتفآ  ضرق  رد  رگا  دـید ، هوق  فعـض  هطـساوب  تسا  نکمم  یهاـگ  هکلب  دـنیبب  اـهربا  زا  نوریب  ار  نآ  تسین  رداـق  درگنیم ،
تـسه اسب  زین ، ع )  ) نامز ماما  سدقم  دوجو  تاتفآ  روط  نیمه  دهدب . تسد  زا  مه  دنک  هطاحا  ار  دیـشروخ  دناوتیمن  هک  ار  دوخ  یئانیب 

رد هک  یتروص  رد  ددرگ . تقیقح  باتفآ  نید  زا  اهنآ  لد  يروک  بجوم  دـشاب و  مدرم  لاـح  هبو  شخبناـیز  دـننیبب ، ار  وا  همه  رگا  هک 
دنک دیشروخ  هب  هاگن  ربا  يال  هبال  زا  دناوتیم  ناسنا  هک  نانچ  ددرگ . وا  هب  نامیا  لمحتم  تسا  رداق  ناشتریصب  مشچ  ترضح  نآ  تبیغ 

اهنآ اهنت  و  دنشابیم ، دیشروخ  دننامه  دنراد  دوجو  ماع  يارب  هک  یعفن  ظاحل  زا  راهطا  همئا  ًالوصا  هک  نیا  مشش -  دنیبن ! مه  يررـض  و 
هرخالا یف  وهف  یمعا  هذه  یف  ناک  نم   " هفیرـش هیآ  رابخا  رد  هک  نانچ  دندرگ  دـنمهرهب  اهنآ  لامج  هعـشا  زا  دـنناوتیمن  دـنلد  روک  هک 

اههناخ ياههکبش  اههنزور و  نازیم  هب  دیشروخ  عاعش  هک  روط  نامه  هک  نیا  متـشه -  تسا . هدش  ینعم  نیاب  ریـسفت  " ًالیبس . لضا  ورمعا 
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زا تسترابع  هک  ناشرعاشم  ساوح و  عناوم  هزادنا  هب  زین  مدرم  نینچمه  دـنباتیم ، نآ  رد  اههناخ ، عناوم  عافترا  ردـقب  دوشیم و  نآ  دراو 
زا ار  یئالویه  فیثک  ياههدرپ  هک  يدـق  هب  مه  و  تساهنآ ، ياهلد  ياههکبـش  اههنزور و  دوخ  ینامـسج و  قئـالع  یناـسفن و  تاوهش 
 - ص 92 ج 5 ، راونالا ، راحب   - 1 اهیقرواپ : ( 4 . ) دننکیم هدافتسا  نیرهاط  همئا  یئامنهار  تیاده و  راونا  زا  دنزیم  رانکب  دوخ  ياهلد 

.849 ص 847 -  دوعوم ، يدهم   - 4 ص 217 . ج 2 ، هدوملا ، عیبانی   - 3 نامه .  - 2 . 93

؟  دنربب ترضح  نآ  زا  دنناوت  یم  ییاه  هرهب  هچ  مدرم  تبیغ ,  نامز  رد 

شسرپ

؟  دنربب ترضح  نآ  زا  دنناوت  یم  ییاه  هرهب  هچ  مدرم  تبیغ ,  نامز  رد 

خساپ

تروصب دـنچ  ره  يرامـش  دارفا بـی  هچنانچدـننک  یم  هدافتـسا  وا  رون  زا  مدرم  شیبامک  تسا و  ربا  تشپ  يدیـشروخ  لـثم  ترـضح  نآ 
نآ تایح  اساسا  دنا و  هدش  دنم  هرهب  راوگرز  نآ بـ زا  يو  يدام و مـعـنـ ياهیراتفرگ  عفر  يارب  هدش و  فرـشم  ناشیا  ترایز  هب  سانـشان 

اب ربا  تشپ  دیـشروخ  هکنانچمه  دننکروهظ .  هدامآ  حالـصا و  ار  دوخ  ات  تسا ,  مدرم  يراودـیما  یمرگلد و  يارب  یمهم  لماع  ترـضح 
ماما رگا  نینچمه  ددرگ ,  یم  مزهنم  مدهنم و  یس  ـمـ ـش ـه  مو مامت مـنـظـ دشابندیـشروخ  رگااریز  دراد  توافت  رایـسب  دیـشروخ  دوبن  لصا 

تالوحت رییغت و  زا  هکلب  تسیندیشروخ  بناج  زا  نیمز  هب  رون  ندیسر  مدع  نیا  هک  نانچمه  دری و  مارآ نـمـی گـ يا  هظحل  نیمز  دشابن , 
يرایسب عفانم  اما  دریگ  یم  ار  دیشروخ  رو  يولج نـ رگا  ربا  هکنانچمه  تسا و  مدرم  فعض  زا  ماما  تبیغ  روطنیمه  تسا ,  نیمز  دوخ  وج 

رخآ 000 یلا  دراد و  ربرد  هدیدع  عفانم  اهتمکح و  مه  تبیغ  نینچمه   , دراد مه 

؟ دومن هدافتسا  نآرق  ریسفت  يارب  ماما  زا  ناوت  یم  هنوگچ  تسا  ماما  تبیغ  نامز  هک  نونکا 

شسرپ

؟ دومن هدافتسا  نآرق  ریسفت  يارب  ماما  زا  ناوت  یم  هنوگچ  تسا  ماما  تبیغ  نامز  هک  نونکا 

خساپ

هب یـسرتسد  هک  تسا  بترتم  مما  دوجو  رب  یتروص  رد  هدئاف  نیا  تسا  نآرق  نیتسار  ریـسفت  ماما  دوجو  دـیاوف  زا  یکی  میناد  یم  هکنانچ 
دنناوت یمن  هک  تسا  نشور  دنرادن  یمارگ  نآ  هب  ندیسر  زا  نکمت  يداع  روط  هب  دارفا  هک  تبیغ  نامز  رد  دشاب و  رسیم  يّداع  روط  هب  وا 

یهلا ضیف  هطـساو ي  ماما  تسین  رهاظ  روط  هب  ماکحا  شزومآ  اهنت  ماما  دوجو  هدیاف ي  یلو  دننک  هدافتـسا  ترـضح  نآ  ياهـشزومآ  زا 
نامز رد  دـنک و  یم  تیادـه  يونعم  یحور و  تالامک  يوس  هب  ار  هتـسیاش  قیال و  رـصانع  ینعی  تسا  ینطاـب  تیادـه  ياراد  ماـما  تسا 

رد لاح  نیع  رد  یلو  دـنوش  یمن  رادروخرب  رهاظ  رد  یمارگ  نآ  نیتسار  ياهـشزومآ  زا  مدرم  يرآ  تسه  ماما  يارب  اـهیگژیو  نیا  تبیغ 

زا 1779تیودهم هحفص 1088 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


روخارف یـسک  ره  تسا و  یلمع  زین  ناـمز  نیا  رد  نآرق  ریـسفت  نیموصعم  ناربـهر  تیدـحا  وترپ  رد  نآرق و  رد  ربدـت  لـمأت و  راذـگ  هر 
نابئان هک  دیلقت  عجارم  هب  دیاب  مه  ینید  ماکحا  ریاس  رد  دیامن و  هدافتسا  يرادرب و  هرهب  دیجم  نآرق  زا  دناوت  یم  دوخ  ّتیفرظ  دادعتسا و 

. درک هعجارم  دنتسه  یمارگ  نآ  ماع 

. دیهد حیضوت  رما " هب  تیاده   " دروم رد  ار  لاثم  نیا  یلمع  قادصم  ًافطل  تسا  هدش  هیبشت  ربا  تشپ  دیشروخ  هب  غنامز  ماما  كرابم  دوجو 

شسرپ

حیـضوت رما " هب  تیادـه   " دروم رد  ار  لاثم  نیا  یلمع  قادـصم  ًافطل  تسا  هدـش  هیبشت  ربا  تشپ  دیـشروخ  هب  غنامز  ماما  كراـبم  دوجو 
. دیهد

خساپ

تادوجوم یگدنز  رد  هک  یشقنو  دیشروخ  يدوجو  راثآ  هب  ًالبق  تسا  مزال  دیـشروخ ، هب  غرـصع  یلو  كرابم  دوجو  تهابـش  هیجوت  رد 
هب ود  نیا  دراد و  زاین  رون  ترارح و  هب  هدـنز  تادوجوم  همه  ناسنا و  یگدـنز  . 1 دیشروخ . عفانم  تاکرب و  میشاب  هتـشاد  ياهراشا  دراد ،

یگدنز اهایرد  قامعا  رد  هک  یتادوجوم  یتح  ددرگیم ، نیمأت  باتفآ  رون  ۀلیسو  هب  ییاذغ  داوم  ۀمه  . 2 دوشیم . نیمأت  دیشروخ  ۀلیسو 
، ربا دوشیم و  دیلوت  ربا  زا  ناراب  . 3 دناهتفای . شرورپ  باتفآ  رون  وترپ  رد  اهسونایقا  حطس  رد  هک  دننکیم  هدافتـسا  یناهایگ  زا  دننکیم ،

حیقلت اهربا و  ندرک  اجهباج  اوه و  لیدعت  ببـس  هک  اهداب  . 4 دیآیم . دوجو  هب  اهسونایقا ، هب  دیـشروخ  شبات  زا  هک  تسا  يراخب  نامه 
دوجو هب  دیـشروخ  رون  رثا  رب  زین ، گنـسلاغذ  نداعم  تفن و  عباـنم  . 5 دـنیآیم . دوجو  هب  دیـشروخ  رون  شبات  رثا  رب  دنـشابیم ، ناهایگ 

نآ رود  هک  ییاههرایـس  فرط و  کی  زا  دیـشروخ  ناـیم  هک  تسا  ياهعفاد  هبذاـج و  لداـعت  تلع  هب  یـسمش  هموظنم  ياـقب  . 6 دنیآیم .
ۀیمالسالا بتکلاراد  رشن  ص 51 ، نارگید ج 27 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك  .) دراد دوجو  رگید ، فرط  زا  دندرگیم 
ناناملسم ياوشیپ  ام  دیامرفیم :  7 داجـس ماما  دییامرف ـ . هجوت  تسا  هدمآ  راهطا : همئا  يدوجو  راثآ  دروم  رد  هک  یتایاور  هب  اج  نیا  رد  ( 

لها يارب  ناگراتـس  هک  هنوگ  نامه  میتسه  ناما  نیمز  لها  يارب  ام  میـشابیم  نانمؤم  رورـس  ام  ناـیملاع و  همه  رب  ادـخ  تّجُح  میتسه و 
دنوادخ هک  تسا  ام  دوجو  تکرب  هب  هدرک  ظفح  دیا  دورف  نیمز  رب  هک  نیا  زا  ار  نامـسآ  دنوادخ  ام  هطـساو  هب  دنـشابیم ; ناما  نامـسآ 

دوخ رد  ار  دوخ  لها  نیمز  دوبن ، نیمز  يور  رد  ام  دوجو  رگا  دنکیم ; رـشتنم  مدرم  نیب  رد  ار  دوخ  تمحر  و  دتـسرفیم . نیمز  هب  ناراب 
یلاخ ادخ  تجح  زا  نیمز  تمایق  زور  ات  بیاغ و  ای  دشاب ، رهاظ  تجح  هچ   ، هدـشن یلاخ  ادـخ  تّجح  زا  نامز  چـیه  نیمز  و  دربیم ، ورف 

هک یتقو  دیـشروخ  زا  هک  هنوگ  نامه  دومرف : دـنربیم ؟ عفن  بئاغ  ماما  زا  مدرم  هنوگچ  مدرک  ضرع  ماما  هب  دـیوگیم ، يوار  دـنامیمن .
ناسنا و هب  هک  اهریخ  اهتکرب  ۀـمه  هک  دوشیم  هدافتـسا  نیا  هیبش  ثیدـح  اههد  ثیدـح و  نیا  زا  دـنربیم . عفن  دریگ ، رارق  ربا  تشپ  رد 

ربا تشپ  دیـشروخ  هب  غنامز  ماما  سدـقم  دوجو  هیبشت  دروم  رد  یـسلجم  همالع  تسا  ماـما  دوجو  ۀطـساو  هب  دـسریم ، تادوجوم  ۀـمه 
هب ترـضح  نآ  ۀلیـسو  هب  تیادـه  ملع و  دوجو و  رون  فلا ـ  دوشیم : هراـشا  نآ  دروـم  ود  هب  اـج  نیا  رد  هک  دـناهدرک  ناـیب  هجو  تشه 

دوجو رطاخ  هب  دنوادخ  دنتـسه و  قلخ  داجیا  ّتلع  راهطا : همئا  هدیـسر  ام  هب  هک  یناوارف  رابخا  هب  هجوت  اب  اریز  دوشیم ، هضافا  اههدـیرفآ 
ناسنا يارب  فراعم  مولع و  اهنیا ، دوجو  تکرب  هب  دیـسریمن ، ملاع  هب  یـضیف  چیه  دندوبن ، اهنیا  رگا  دـیرفآ ; ار  ناسنا  ناهج و  اهنآ ،
باذع عاونا  قحتسم  میهدیم  ماجنا  هک  یناوارف  هانگ  تشز و  ياهراک  هب  هّجوت  اب  دوبن ، راهطا : همئا  تکربرپ  دوجو  رگا  دوشیم . راکشآ 
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ار اهنآ  دـنوادخ  یتسه  اهنآ  ناـیم  رد  وت  اـت  لافنا 33 )  ) مِهِیف َتنَأَو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناَک  اَمَو  : " دـیامرفیم هرابنیا  رد  دـنوادخ  میدـشیم 
دیشروخ هب  هیبشت  ماما  هموصعملا )  ةدیـس  هسـسؤم  رـشن  یناگیاپلگ ص 336 ، یفاص  هّللا  تیآ  رثـالا ، بختنم  .") درک دـهاوخن  تازاـجم 

هّجوت دیاب  و  دشابیم ، دیـشروخ  زا  اههرایـس  رگید  هام و  رون  هک  یلاح  رد  تسا  شیوخ  تاذ  زا  دیـشروخ  رون  اریز  هام  هن  هدش  ربا  تشپ 
رب زین  ربا  دوجو  هک  تسا  یهیدب  تسا  نآ  ندید  زا  عنام  اهنت  هکلب  دـنکیمن ، يریگولج  دیـشروخ  يدوجو  راثآ  عفانم و  زا  ربا  هک  تشاد 
مه ربا  دوبن ، دیـشروخ  رگا  سپ  دـیآیم  رد  مکارتم  ربا  تروص  هب  راخب  و  دوشیم ، راـخب  دـباتیم و  اـیرد  هب  هک  تسا  دیـشروخ  رون  رثا 

ج 2، یـسلجم ،  همالع  راونالاراحب ،  ) تسا ترـضح  نآ  دوجو  ۀطـساو  هب  یهلا  یناهنپ  ياهفطل  اهریخ و  اهتکرب و  ۀمه  نیاربانب  دوبن ;
رون هسـسؤم  رـشن  ینیوزق ص 215 ، مظاـک  دـمحم  دیـس  همـالع  روـهظلا ، یلا  دـهملا  نـم  يدـهملا  ماـمالا  اـفو /  هسـسؤم  رــشن  ص 94 ،

 ( نانبل توریب  تاعوبطملل 

؟ دنک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تبیغ  نامز  رد  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تبیغ  نامز  رد  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

هک نیا  هن  تسین  ینتخانـش  راکـشآ و  مدرم  نایم  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دـنبیاغ  جـع ) ) نامز ماما  روضح . هن  تسا  روهظ  لباقم  رد  تبیغ  - 1
ار ناشیا  اما  دنتـسه  عفتنم  دنمهرهب و  ناشیا  يدوجو  تارمث  زا  مدرم  دنرـضاح و  مدرم  نایم  رد  تبیغ  نارود  رد  (ع ) ماما دنتـسین . رـضاح 

سپ رد  هک  یماگنه  نآ  دیـشروخ  زا  ندربهرهب  دـننامه  دـنوشیم  دـنمهرهب  ماما  زا  تبیغ  نامز  رد  مدرم   » تاـیاور ریبعت  هب  دنـسانشیمن .
أـشنم و تسا ، نآ  رد  هک  یتمکح  هفـسلف و  نیع  رد  ناـشیا  روهظ  مدـع  تبیغ و  - 2 ص 181 .) ج 53 ، راونالاراحب ، «، ) تسا ناهن  اـهربا 
رد مدرم  ینعی  میدـشیم . دـنمهرهب  نآ  زا  ترـضح ، روهظ  تروص  رد  هک  تسا  ییاهتمعن  راثآ و  زا  يرایـسب  زا  ام  ندـش  مورحم  ببس 

رتسگتلادـع تموکح  زا  ندـش  دـنمهرهب  دـننام  دـنمورحم . تسا ، ناشیا  روهظ  رب  فقوتم  هک  ترـضح  راـثآ  هتـسد  نآ  زا  تبیغ  نارود 
قوف بلطم  ود  هجیتن  - 3 دسریم . ییافوکـش  جوا  هب  نآ  رد  یناسنا  ياهتمارک  تلیـضف و  ملع و  هک  ياهلـضاف  هینیدم  داجیا  و  یناهج ،

. دـشاب هتـشادن  یتافانم  ناشیا  تبیغ  اب  هک  تسا  يدـح  ات  ناـشیا  يدوجو  تارمث  ماـما و  زا  مدرم  عاـفتنا  تبیغ ، نارود  رد  هک : تسا  نیا 
ناهن و اهربا  سپ  رد  لاح  ره  هب  اما  دراذـگیم ، يدایز  يدوجو  راثآ  دردیم و  ار  بش  تملظ  دـنچ  ره  اهربا ، تشپ  رد  ناـهنپ  دیـشروخ 

نیع رد  هک  يراثآ  اما  دنتـسه  يداـیز  راـثآ  أـشنم  تبیغ  رـصع  رد  (ع ) ماـما دـسریمن . روهظ  هصرع  هب  شايدوجو  راـثآ  زا  رگید  یخرب 
هب رما  - 4 ددرگیمن . بترتم  دـشاب ، روهظ  رب  فقوتم  ناشیا و  ندوب  بیاغ  اـب  تاـفانم  هک  يراـثآ  دوش  رداـص  تسا  نکمم  ندوب  بیاـغ 
هب کی  ره  هک  دوشیم  میسقت  یلمع  ینابز و  هلحرم  ود  هب  یلک  میسقت  کی  رد  هک  تسا  یبتارم  طیارش و  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
اب تافانم  هک  یلکـش  هب  نامز ، ماما  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـش ، نایب  دـنب 3  رد  هک  ياهجیتن  قبط  تسا . یبتارم  ياراد  دوخ ، هبون 

فورعم و هب  رما  زا  یبتارم  دننام  میمورحم . نآ  زا  تبیغ  رصع  رد  هک  دوب  دهاوخ  ناشیا  يدوجو  راثآ  زا  هتسد  نآ  زا  دشاب ، هتـشاد  تبیغ 
ماما تضهن  دبلطیم . ار  تلادع  نتشاد  اپرب  ناملاظ و  تموکح  نتخادنارب  تیغاوط و  ندرک  بوکرس  يارب  مادقا  هک  یلمع  رکنم  زا  یهن 

اب هک  یتروـص  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـما  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلمع  هـبترم  قیداـصم  زا  ياهنوـمن  (ع ) نیـسح
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نیشنلد نایب  مرن و  نابز  اب  جع ) ) نامز ماما  تسا  نکمم  ًالثم  تسا . نکمم  يرما  ینابز ، بتارم  زا  یخرب  دننام  دشاب  راگزاس  ناشیا  تبیغ 
مزال ینعی  مزال ، هن  تسا  نکمم  يرما  نیا  اما  دـنرادزاب . رکنم  زا  ای  دـننک و  تیادـه  فورعم  هب  ار  یخرب  يداع  درف  کـی  هرهچ  رد  دوخ 

نآ هب  دنکیم  كرت  فورعم  رگا  ای  دنراد و  زاب  رکنم  زا  ار  وا  نامز  ماما  دهدیم ، ماجنا  يرکنم  ملاع  ياجک  ره  رد  یناسنا  ره  هک  تسین 
. دننک رما 

یم جع )  ) نامز ماما  تبیغ  نارود  رد  هکیئاهسرد  صوصخ  رد  ًافطل  تسا .  يرایسب  ياهسرد  میریگ  یم  ینیسح  ياروشاع  زا  هکیئاهـسرد  نوماریپ 
؟ تسیچ دوش  ادیپ  ام  يارب  دوش 

شسرپ

نامز ماما  تبیغ  نارود  رد  هکیئاهسرد  صوصخ  رد  ًافطل  تسا .  يرایسب  ياهسرد  میریگ  یم  ینیـسح  ياروشاع  زا  هکیئاهـسرد  نوماریپ 
؟ تسیچ دوش  ادیپ  ام  يارب  دوش  یم  جع ) )

خساپ

دیدـجت اروشاعو ،  همئاو  ءایبنا  مامت  هراصع  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماماو  دنتـسه  یقیقح  ياههاسنا  هراصع  مالـسلاا  مهیلع  ناـماماو  ناربماـیپ 
میلعت تبیغ  نارود  ياهسرد  تسا ،  تیدبا  ات  تیرشب  ناج  شناکمو  تسا  یگشیمه  اروشاع  ياهسرد  دوب .  مالـسا  ینیع  مسجتو  تایح 

هب لماع  زارفارـس  نانمؤم  مه . نآ  نادرگاشو  ینابر  ياملع  نآ  ناملعمو  تسا  جع )  ) يدهم ترـضح  هسردم  ریدمو  تسا  اروشاع  باتک 
همانمیلعت هب  انب  یـسایسو  یعامتجا  يدرف ،  فیلاـکت  هب  لـمع  ینآرق ،  نیزاوم  قبط  رب  تیبرت  ینعی  تبیغ  ياهـسرد  دنتـسه . ادـخ  باـتک 

مکلعل هللاوقتاو  اوطبارو  اورباصو  اوربِصا  اونمآ  نیذلا  اهیاای  ینید . تیعجرم  تیادـه  هب  يدـمحم  ماکحاو  یمالـسا  دودـح  يارجاو  ربمایپ 
رصن رصعو  تمواقم  رصع  ییابیکش ،  رصع  هقح . دیاقعو  لامعا  تحـصو  يرادنیدو  نید  رما  رب  تبظاوم  نارظتنم :  یگژیو  ( 1  ) نوحلفت
دیزاس هشیپ  تراهطو  يوقت  دـنیام :  رفیم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هعماج .  دوخ  نامیا  زا  یناـبهگن  رـصعو  تسا  نیـسحلا  تاراـثلای 

هیآ زا  گرزب  لصا  راهچ  رد  تبیغ  سرد  نیارباـنب  ( 2 . ) دیناسرب لزنم  هب  ار  راظتنا  نیگنـس  راب  وا ،  تدابعو  ادخ  تعاطا  رد  شـشوکابو 
اروشاع نیب  یقرف  اذل  دیوش  راگتسر  دیاش  ات  یگشیپاورپ  - 4 ینیرفآ هسامح  يزادرپ 3 - هعماج  يزاس 2 - دوخ  دعب  - 1 دوش : یم  میسرت 

 . تسا هدش  عمج  نیسحو  ناربمایپ  تافص  وا  رد  هک  یـسک  هارب  مشچ  ینعی  راظتنا  ینعی  راظتنا  مهم  دعب  کی  نوچ  تسین  تبیغ  نارود  و 
تسا حلصم  روهظ  راظتنا  رد  هک  يدرف  ( 3  ) نوحلاّصلا يدابع  اُهثِّری  ضرالاا  ّنا  ناحلاص .  تموکح  وا  تموکحو  تسا  حلاص  وا  نیاربانب 

اـضردمحم زا  برغم  دیـشروخ  باتک  يراد . نآ  هب  دیما  هک  سکنآ  هتـساوخ  قبط  رب  لمع  ینعی  راظتنا  هصالخو  دشاب . حلاص  دوخ  دـیاب 
هیآ ءایبنا  -3 برغم ص271 . دیشروخ  زا  لقن  هب  یسوط  خیـش  تبیغ  باتک  -2 . 190 هیا  / نارمع لا  -1 تسا . دـیفم  هعلاطم  يارب  یمیکح 

.105

؟ درک هدافتسا  تسا  بئاغ  اهرظن  زا  العف  یحلاصم ) تاهج و  هب  انب   ) هک یماما  زا  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ
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؟ درک هدافتسا  تسا  بئاغ  اهرظن  زا  العف  یحلاصم ) تاهج و  هب  انب   ) هک یماما  زا  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

اب دیـشروخ  هک  هنوگنامه  یلو  میدرگ  رادروخرب  ترـضح  نآ  دوجو  زا  میناوتیمن  رهاظ  رد  اـم  تسا و  بیاـغ  هچرگ  جـع ) ) ناـمز ماـما 
تسا و نشور  یتیگ  يهحفـص  وا  ییانـشور  زا  یلو  دریگیم  ار  وا  كانبات  يهعـشا  ولج  کیرات  ياـهربا  تسا و  ناـهنپ  ربا  ریز  رد  هکنیا 
فیرحت و زا  ار  نید  جع )  ) نامز ماما  تسا  نینچ  تبیغ  نامز  رد  مه  جع )  ) نامز ماما  دـناسریم  تادوجوم  هب  نانچمه  ار  شیوخ  ضیف 

دوش عقاو  مالسا  نانمشد  نیضرغم و  ياهسوه  شوختسد  هکنیا  زا  ترضح  نآ  يهلیسوب  ار  نید  میلاعت  دنوادخ  دنکیم و  تظفاحم  رییغت 
ماما رگا  تسا  رثؤم  یگدـنز  ءاقب  رد  ماما  دوجو  هک  تسا  هدـش  دراو  يدایز  تایاور  نیا  رب  هوـالع  دـنکیم . يرادـهگن  دـنربب ، نیب  زا  و 

هب نامـسآ  نیمز و  دنروخیم و  يزور  مدرم  هک  تسا  ترـضح  نآ  يهطـساوب  دربیم و  ورف  شیوخ  ماک  رد  ار  شدوخ  لها  نیمز  دشابن 
دراد رگیدکی  اب  مداصت  زا  اهنآ  يریگولج  تارک و  يرادهگن  رد  هبذاج  يورین  هک  ار  یـشقن  تقیقح  رد  دـهدیم و  همادا  شیوخ  یتسه 

. دنکیم ءافیا  شنیرفآ  ناهج  یتسه  تایح و  يهمادا  رد  ماما  دوجو  ار  نآ  زا  رتمهم 

ثحابم ریاس 

؟ دراد یتیلاعف  هچ  زور  هنابش  نامز 7 ماما 

شسرپ

؟ دراد یتیلاعف  هچ  زور  هنابش  نامز 7 ماما 

خساپ

ناناملسم صوصخ  هب  مدرم  يراتفرگ  عفر  يارب  قح ,  هاگرد  هب  شیاین  و  ادخ , تدابع   1 هلمج :  زا  دهد , یم  ماجنا  ینوگانوگ  ياهراک 
نآ هب  ًاحالطصا  هک  دوش  یم  هضرع  ماما  تمدخ  هدنورپ  تروص  هب  هک  مدرم  لامعَا  یسررب   2 دوخ . روهظ  رد  لیجعتو  نایعیش  هژیو  هب  و 

 . تافرع ینم و  هب  نتفر  جح  مایا  رد  هبعک و  ترایز  هیـضرم و  يارهز  6و  ادخ لوسر  ترضح  همئا و  روبق  ترایز  هب  نتفر   3 دنیوگ . یم 
 , ترضح یلوق  ربانب   6 صلخم .  ناتسود  ءهلیسو  هب  نافعضتسم  ماتیا و  زا  يریگتـسد   5 هرانج .  عییشت  يرادازع و  سلاجم  رد  تکرـش   4

فارصنا اه و  تردقربا  ِتامیمصت  راکفا و  رد  فّرصت   7 دنک . یم  نانآ  تیبرت  فرص  ار  دوخ  تاقوا  زا  یتمسق  ًارهق  دنراد . هون  دنزرف و 
ههبش داجیا   8 یمالسا .  ياهروشک  نارس  يارآ  رد  فرصت  نینچ  مه  ناناملسمو .  نافعـضتسم  هیلع  كانرطخ  تامیمـصت  لامِعا  زا  نانآ 

. دوشن بوسحم  نارخأتم  يارب  یکردم  ناونع  هب  ادرف  دننکن و  عامجا  یباوصان  ءهلئسم  رد  ات  املع  یضعب  ناهذا  رد 

؟ دنک یم  هچ  فرص  ار  دوخ  تقو  رت  شیب  نامز 7 ماما 

شسرپ
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؟ دنک یم  هچ  فرص  ار  دوخ  تقو  رت  شیب  نامز 7 ماما 

خساپ

ناناملـسم و يراتفرگ  عفر  يارب  اعد  شیاین ,  تدابع ,  لیبق :  زا  دـننک , یم  يرورـض  مهم و  لیاسم  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  رت  شیب  ًامتح 
 , ناراتفرگ تاجن  ناناملسم ,  عماوج  هب  ندناسر  يرای  کمک و  ناربکتسم ,  نانمؤم و  سوفن  رد  فرصت  مدرم ,  لامعا  ءهدنورپ  یـسررب 

... اه و هداوناخ  يونعم  يدام و  یگدنز  نداد  ناماس  دالوا , تیبرت  يراد و  نز 

؟ تسا هنوگچ  جع ) ) نامز ماما  هاگباوخ  و  اذغ ، سابل ، تیعضو 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  جع ) ) نامز ماما  هاگباوخ  و  اذغ ، سابل ، تیعضو 

خساپ

ياههمانرب بادآ و  دنشابیم و  یعرش  فیلاکت  تاهیجوت و  هب  مزتلم  ترضح  يداع ، ياهراک  روما و  رد  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
، زین تاحابم  دروم  رد  هکلب  دـنیامرفیم . كرت  ار  تاهورکم  تامّرحم و  دـنیامنیم و  تیاـعر  وم  هب  وم  ار  اـهراک  نیا  بحتـسم  بجاو و 
ینامسج و نآ  ةدئاف  هچ  رگا  ترـضح ، نآ  زا  يراک  یناسفن ، یعاود  يارب  تسا و  سدقم  یلاع و  یعاود  ساسا  رب   ، ناشیا لعف  كرت و 

اما و  فده . هن  تسا  هلیـسو  ترـضح  نآ  يارب  لاعفا ، لامعا و  زا  کی  ره  رگید  ترابع  هب  دوشیمن ، رداص  دـشاب ، یمـسج  زئارغ  عابـشا 
روطب هک : تسا  نیا  شباوج  زاـجعا ؟ وحن  هب  اـی  تسا  يداـع  روطب  تبیغ  رـصع  رد  ماـما  يارب  كاـشوپ  اذـغ و  هیهت  شاـعم و  روما  هکنیا 
نایرج زاجعا  وحن  هب  زین  دراوم  زا  یخرب  رد  تایاکح  زا  یـضعب  بسح  رب  هکناـنچ  درادـن ، یعناـم  دراد و  ناـکما  روما ، نیا  ندوب  يداـع 

وا بیغ  ملاع  زا  دهد و  رارق  دوخ  تیانع  هب  صوصخم  ار  (ع ) یسیع ترضح  ردام  میرم  ترضح  لاعتم ، دنوادخ  هک  یلاحرد  تسا . هتفای 
اذه َِکل  ّینَأ  ُمَیْرَم  ای  لاق  ًاقْزِر ، اهَْدنِع  َدَجَو  َبارْحْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  : » دیامرفیم ًاحیرـص  دـیجم  نآرق  هکنانچ  دـهد ، يزور  ار 

يروآ تفگـش  يزور  دـمآیم ، هاگتدابع  هب  اـیرکز  تقو  ره   ] 37/ هارمع لآ  ٍباـسِح » ِْریَِغب  ُءاـشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ِهللا  َّنِا  ِهللاِدـْنِع  ْنِم  َوُـه  َْتلاـق 
دهاوخ هک  ره  هب  ادـخ  انامه  هک  تسادـخ  بناج  زا  نیا  داد : خـساپ  دـسریم . وت  يارب  اجک  زا  يزور  نیا  میرم ، يا  تفگیم : تفاییم ،

دهد و يزور  قزر و  دوخ  تبیغ  هنازخ  زا  ار  ءایبنا  ثراو  ءایلوا و  متاخ  ءایصوا و  یصو  هک  درادن  يداعبتسا  دهدیم ]. باسح  یب  يزور 
. دزاس مهارف  دشاب  تحلصم  هک  يوحن  ره  هب  ار  وا  شاعم  لیاسو  مامت 

؟ تسا هتشاد  نانمشد  زا  دوخ  يافتخا  يارب  يریبادت  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما 

شسرپ
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؟ تسا هتشاد  نانمشد  زا  دوخ  يافتخا  يارب  يریبادت  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما 

خساپ

يارب يریبادت  ترـضح  اذـل  دـندوب ، ترـضح  يدوبان  ددـصرد  زین  روجو  ملظ  نامکاح  ع ،)  ) يرکـسع ماما  تداهـش  زا  دـعب  هک  اجنآ  زا 
، دـندوب ییادـفو  صلخم  هک  یناسک  هب  زج  ار  دوخ  ترـضح   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  تشاد . اـهنآ  زا  دوخ  ياـفتخا 

ردو درادب  نامتک  ار  رما  نیا  هک  دشیم  دایز  شرافس  وا  هب  دشیم ، بایفرش  ترضح  روضح  هب  یصخش  هکنآ  زا  دعب   - 2 دادیمن . ناشن 
ور نیا  زا  " دّـمحم .  " ینعی ع )  ) نامز ماـما  صوصخم  مسا  Ơزا  درب ماـن  میرحت   - 3 دشاب . هتـشاد  ار  طایتحا  تیاهن  نایعیـش  هب  نداد  ربخ 

تاریبعت رگیدو  نامزلا  بحاص  هیحاـن ، تجح ، میرغ ، مئاـق ، نوچمه : یتاریبعت  زا  ع )  ) ماـما دروم  رد  رـصع  نآ  رد  هک  مینکیم  هدـهاشم 
هاگتسد زا  ندش  یفخم   - 4 یقرواپ } ح 3 . ص 351 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 364 ؛  یسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  . } دشیم هدافتـسا  مهبم 
يوحن هب  رگید  ییاج  هب  ییاج  زا  ترضح  هناخو  ناکم  نداد  رییغت   - 5 دمآیمن . رامش  هب  ترضح  نآ  نایلاوم  زا  هک  سک  رهو  تفالخ 

ترـضح هناـخو  ناـکم  نییعت  رد  هک  ار  یتاـیاور  اذـلو  دوشن . كوکـشم  ترـضح  نآ  هب  یـسک  زینو  دـنکن ، بلج  دوخ  هب  ار  اـهرظن  هک 
ادیپ یعالّطا  نآ  زا  سک  چیه  هک  دوب  هنایفخم  يردق  هب  ریفس  ای  لیکو  طابترا  ّتیفیک   - 6 مینکیم . هیجوت  انعم  نیمه  هب  دنراد  فالتخا 

هب دنتـشاد ، ترـضح  هب  ار  يراکادفو  صالخا  تیاهن  هک  درکیم  راذگاو  یناسک  هب  ار  دوخ  ترافـس  ای  تلاکو  ترـضح   - 7 درکیمن .
نیسح هب  ترافس  ارچ  دنتفگ : یتخبون  لهسوبا  هب  هک  یماگنه  اذل  دنهد . عالطا  وا  تایّـصوصخو  ترـضح  ناکم  زا  دوب  لاحم  هک  يّدح 

ات دننک  هعطق  هعطق  ار  شندبو  دشاب  شیابع  ریز  رد  تجح  رگا  هک  تسا  یسک  وا  : " ... تفگ باوج  رد  امـش ؟ هب  هن  دش  راذگاو  حور  نب 
ح 6. ص 358 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ص 391 ؛  یـسوط ، ۀـبیغلا ، یقرواـپ .  " . } درک دـهاوخن  نینچ  زگره  درادرب  وا  يور  زا  ار  شیاـبع 

ناریفس عوضوم : یقرواپ }

؟ دنهدیم ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح 

شسرپ

؟ دنهدیم ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  تبیغ  رصع  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح 

خساپ

رب يرهاظ  تموکحو  دی  طسبو  فرصت  هچ  رگاو  تسا ، ّمهمو  ساّسح  رایسب  ع )  ) يدهم ترـضح  لغاشمو  اهراک  اربک ، تبیغ  رـصع  رد 
هدش يدصتم  ناکما  ّدح  رد  ار  تماعزو  يربهرو  تماما  نوؤش  دنیامنیم . یتافرصتو  هدوب  عاضوا  رب  رظان  کلذ  عم  یلو  دنرادن ، عاضوا 

یـضتقم هچنآ  ار ، یعاـمتجا  فیلاـکت  درذـگیم . ادـخ  تعاـطا  هار  رد  ناـشیا  رمع  دـنهدیم . ماـجنا  نسحا  وـحن  هـب  ار  دوـخ  فیاـظوو 
، دارفا هظعومو  تحیـصن  لکـشم ، لئاسم  ّلح  نیفلاخم ، رب  نینمؤم  نداد  يرای  صاخـشا ، تیاده  دننام  دنهدیم ؛ ماجنا  دشاب  تحلـصمو 
رد ناراتفرگ و . ... یـسردایرف  نادنمزاین ، هب  یلام  کمک  فراعم ، میلعت  دـصقم ، هب  اهنآ  ندـناسرو  ناگدـشمگ  تیادـه  ضارما ، يافش 

مدع اب  هک  تسناد  خیرات  لوط  رد  نآ  ياههزوحو  یعیش  هعماج  هب  نداد  ماظن  نیمه  ار  ترضح  یساسا  تافّرـصت  زا  یکی  ناوتیم  هجیتن 
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. دراد دوخ  لرتنک  تحت  ار  نآو  هدوب  نآ  ظفاح  ترضح  یبیغ  تسد  هک  مینکیم  هدهاشم  يرهاظ ، یهدنامزاس 

؟ میسانشن ار  وا  یلو  دشاب  ام  نایم  رد  ماما  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 

شسرپ

؟ میسانشن ار  وا  یلو  دشاب  ام  نایم  رد  ماما  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 

خساپ

نیا هب  صخش ،) يافخ   ) تسا یفخم  ترضح  صخش  هکنیا  یکی  تسا : هیرظن  ود  اربک  تبیغ  رصع  رد  ع )  ) يدهم يافخ  تیفیک  هرابرد 
صخـش هکنیا  رگید  درادن . یـسرتسد  نآ  هب  سک  چـیه  هک  دـننکیم  یگدـنز  یناکم  ردو  هدوب  رود  ام  زا  ع )  ) يدـهم ترـضح  هک  انعم 

ار وا  هک  انعم  نیا  هب  ناونع ،) يافخ   ) تسا یفخم  ام  يارب  وا  ناونع  یلو  دربیم  رـس  هب  ام  نایم  رد  وا  هکلب  تسین ، یفخم  اـم  زا  ترـضح 
ثحب ًالعف  تسا . نامز  ماما  نامه  میاهدـید  ار  وا  نونکات  ام  هک  یـصخش  نیا  هک  مینک  قیبطت  میناوتیمنو  میروآیمن  اج  هب  یلو  مینیبیم 

واو دشاب  هدینش  ار  یـسک  فاصوا  ناسنا  هک  تسا  نکمم  ناونع " يافخ   " رظن رب  انب  یلو  تسا ، مادک  ّقح  لوق  هک  میرادن  تهج  نیا  رد 
. تسا لیبق  نیمه  زا  زین  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  عوضوم  دشاب . هدرکن  قیبطتو  هدرواین  اج  هب  یلو  دشاب ، هدرک  هدهاشم  رّرکم  ار 

؟ دننزیم رس  ناهج  طاقن  مامت  هب  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دننزیم رس  ناهج  طاقن  مامت  هب  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

خساپ

ع)  ) نامز ماما  رگید  ترابع  هبو  دراد . عالّطا  زیچ  همهو  اج  همه  زا  تسا  دنوادخ  بیغ  ملع  رهظم  هک  تهج  نآ  زا  ع )  ) نامز ماما  ًالوصا 
رگید یفرط  زا  دراد . یهاگآ  اهنآ  زاو  هتـشاد  عالطا  یجراـخ  تاـعوضوم  ماـمت  هبو  تسا . رـضاح  وا  دزن  زیچ  همه  دـهاوخب  هک  هاـگ  ره 

اهيراتفرگ زا  يریگتـسدو  تاـقالم  هب  رومأـم  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  یهاـگ  تسه  هک  یماـعو  صاـخ  حـلاصم  قباـطم  ع )  ) ترـضح
نالف رد  یهاگو  دـنزاس ، فرط  رب  ار  وا  يراتفرگو  هتفر  صخـش  نالف  دزنو  ناکم  نالف  هب  دـیاب  هک  دـننکیم  ساسحا  یهاـگ  دـنوشیم .

تحلـصم هک  ینامزو  ناکم  ره  اذـل  ددرگ . تیادـهو  هدـش  هیجوت  صخـش  یهاگو  ددرگ ، الب  عفد  نآ  یلاها  زا  ات  هدـش  رـضاح  نیمزرس 
. دننکیم رضاح  اجنآ  رد  ار  دوخ  دننیبب 

؟  دیهد حیضوت  ناشیا  روهظ  یگنوگچ  دروم  رد  و  هن ؟  ای  دنتسه  مدرم  نیب  رد  ایآ  هکنیا  و  جع »  » نامز ماما  یگدنز  تیفیک  درومرد  - 1
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شسرپ

؟  دیهد حیضوت  ناشیا  روهظ  یگنوگچ  دروم  رد  و  هن ؟  ای  دنتسه  مدرم  نیب  رد  ایآ  هکنیا  و  جع »  » نامز ماما  یگدنز  تیفیک  درومرد  - 1

خساپ

؛  مینکن كرد  میـسانشن و  میدـید  رگا  ای  میونـشب و  ار  ناشیادـص  مینیبب و  ار  ناشیا  میناوتن  ام  ات  تسا  یهلا  تساوخ   ، راوگرزب نآ  تبیغ 
نیقفانم زا  کیچیه  دندمآ و  نوریب  هرصاحم  تحت  هناخ  زا  هنیدم  هب  ترجه  يارب  هلاو »  هیلع  هللا  یلص   » لوسر ترـضح  هک  یبش  دننامه 

قداص ماما  زا  دـیامن .  یم  بوجحم  ار  لد  شوگ و  مشچ و  دـنوادخ  هک  تسا  تروصنیا  هب  تبیغ  تیفیک  دـندیدن .  ار  ناشیا  نیرفاک  و 
جح مسوم  هب  شتبیغ  مایا  رد  دوش و  یم  بیاغ  ناشیا  زا  دـننک و  یم  بایان  ار  ناـشدوخ  ماـما  مدرم  هک ، تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا »  هیلع  »

 ) يرمع نامثع  نبدمحم  بانج  نینچمه  ص 440 }  ج2 ، نیدلا ،  لامکا  دنیب { .  یمن  اروا  مدرم  یلو  دنیب  یم  ار  مدرم  دوش و  یم  رهاظ 
مسوم هب  لاس  ره  رما  نیا  بحاص  هک  منک  یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ « :  یم  دوب ،  جع »  » يدهم ماما  بیان  نیرخآ  هک  هیلع ) هللا  همحر 

ج2 نیدـلا ،  لاـمکا  دنـسانش { .  یمن  یلو  دـنیب  یم  ار  وا  مه   ( مدرم  ) ناـشیا دسانـش و  یم  دـنیب و  یم  ار  قیـالخ  دوشیم و  رـضاح  جـح 
رضخ تسا ، مالسلا » هیلع   » رضخ مالسلا »  هیلع   » بیاغ ماما  نآ  هاگرد  نیصلخم  هلمج  زا  دراد .  صلخم  يا  همدخ  ترضحنآ  ،ص440 } 

زا یکی  دراد و  مالسلا )  هیلع  ) يدهم ترضح  زا  رتشیب  يرمع  تسا .  توافتم  ناربمایپ  ریاس  اب  شتالاسر  هک  تسا  يربمایپ  مالـسلا » هیلع  »
دهز و لها  ناشراوگرزب  ناردپ  نوچمه  ترـضحنآ  دشاب . لماک  تجح  ایبنا ء  رد  نیرکنم  رب  ات  تسا  ینالوط  رمع  رب  تیجح  شتالاسر 

نیرت تـسیز  هداـس  نـیرت و  دــهاز  يرــصع  ره  رد  یناـبر ،  نارکیب  مـلع  یهلا و  صاـخ  تردــق  مـغر  هـب  و  دنــشاب ، یم  یتـسیز  هداـس 
رفـس رد  مالـسلا »  هیلع   » قداص ماـما  مینکروصت ، دـندوب . هنوگچ  رفـس  رد  مالـسلا » هیلع   » اـضر ماـما  مینکروصت   ، دنـشاب یم  ادـخ  ب
يارب تسادخ و  رما  ریما ، مالسلا »  هیلع   » موصعم ماما  تسا .  نینچ  زین  ترضحنآ  یگدنز  تیفیک  دنتسه ،  رفس  رد  همئا  ریاس  ای  دنتـسه ، 
رایـسب هچ  درذگ .  یمن  یتسـس  هب  وا  دبعت  زا  يا  هظحل  تدابع و  رد  هتـسویپ  ماما  درادن .  انعم  وا  يارب  ناکم  نامز و  دنک .  یم  راک  ادـخ 

قداص ماما  ترـضحنآ ؛  روهظ  یگنوگچ  اما   . • دنبوجحم نآ  كرد  زا  مدرم  دناسر و  یم  ادخ  ناگدـنب  هب  میرک  ماما  نآ  هک  اه  کمک 
دوش و یم  رهاـظ  هکم  رد  ترـضح  نآ  دـهد ، یم  روهظ  ناـمرف  مالـسلا »  هیلع   » مئاـق هب  دـنوادخ  هکیماـگنه  دـیامرف :  یم  مالـسلا » هیلع  »

قوقح هب  دـهد و  یم  دـنگوس  ار  ناـنآ  دـناوخ .  یم  ارف  شیوخ  ینامـسآ  یناـسنا و  دـنلب  فادـها  دوخ و  يوـسب  ار  مدرم   . هبعک راـنکرد 
هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تنـس  ساسا  رب  یمارگ  نآ  ات  دننک  تیاعر  ار  وا  قوقح  ات  دهاوخ  یم   ، مدرم زا  دناوخ و  یم  ارف  شیوخ 

ار يرازآ  دیامرف :  یم  نینچمه  ص 3674 }   ، دیفم داشرا  دناسر { . ناماس  هب  ار  اهراک  شیوخ  شناد  اب  دیامرف و  ریبدت  ار  هعماج  روما  ( 
ربمایپ هک  تسا  يرازآ  همهنآ  زا  تسا  رت  تخـس  یـسب  دـنیب ، یم  نامزلا  رخآ  نالهاج  زا  شیوخ  مایق  ماـگنه  هب  مالـسلا »  هیلع   » مئاـق هک 

رد نازیتس  نید  تایانج  راوگرزب ،  نآ  روهظ  زا  لـبق  ص 362 }  ج 52 ،  راونالاراحب ،  دندید { . تیلهاج  مدرم  زا  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  »
همه نیا  هب  نداد  نایاپ  تردق  یـسک  هک  تسا ، هتخادنا  هیاس  ایند  رد  نانچ  یتلادـع  یب  داسف و  دـنک و  یم  اغوغ  قارع  ات  نیطـسلف  هطتنم 
مدرم هدوت  نایم  كرتشم  لماع  و  دـیامن . یم  تیلهاج  تلفغ و  هتفیـش  رتشیب  ار  مدرم  زورب  زور  ایند  یبطق  کت  ماـظن  درادـن .  ار  تاـیانج 

یم روهظ  زا  لبق  عاضوا  هراب  رد  مالـسلا »  هیلع   » یلع ماما  لاجد )  تس ( . ایند  ياورناـمرف  نیون  تیلهاـج  داـسف و  هکلب  تسین  نید  رگید 
زا هکدوش ، یم  هتفگ  نانآ  هب  دنروآ و  یم  يور  رـصم  ماش و  نارادمدرـس  يوسب  دـنوش و  یم  هرهلد  راچد  نیطـسلف  ماش و  لها  دـیامرف : 

تنوشخ و زا  اهلد  دوش .  یم  زاغآ  وا  تایانج  نیتسخن  هاگنآ  دـنک  یم  راتفر  شوخ  مدرم  اـب  هاـتوک  یتدـم  وا  دـیهاوخب  کـمک  یناـیفس 
دنیـشن و یم  تیانج  هانگ و  دنـسم  رب  اجنآ  رد  دـنک و  یم  باختنا  شیوخ  تیزکرم  يارب  ار  ییاج  ینایفـس  ددرگ .  یم  زیربل  وا  تواـقش 
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مکـش زا  ار  ناـکدوک  هک  اـجنآ  اـت   ، دوش یم  اـهزواجت  نیرت  تشز  ، اهـسومان اـب  دـهد .  یم  تاـیانج  ماـجنا  هب  روتـسد  ار  شدوـخ  ناراـی 
دنوش و یم  لاح  ناشیرپ  نامسآ  ناگتشرف  یتح  هک  تساجنیا   ، درادن ار  اهنآ  نتـشاد  زاب  ناوت  سک  چیه  و   ، دنـشک یم  نوریب  ناشناردام 

 { ص 180 ج 2 ، بصاـنلا ،  مازلا  دوش { .  یم  شخپ  اـیند  ماـمت  رد  وا  روهظ  ربـخ  گـنرد  یب  دـهد  یم  ار  مئاـق  نآ  روهظ  ناـمرف  ادـخ 
يوسب تلادع  هب  مدرم  توعد  يارب  ار  ثیداحا )  رد  هیکز  سفن  هب  بقلم  يدرمگرزب (  مالسلا »  هیلع  يدهم « ماما  روهظ  زا  لبق  نینچمه 

رد اروشاع  زور  رد  ترـضح  هک  تسا  دادخر  نیا  زا  سپ  دـنناسر .  یم  تداهـش  هب  هبعک  رانک  رد  ار  وا  مدرم  یلو  دتـسرف  یم  هکم  مدرم 
نیتسخن دـننک ،  یم  تظفاحم  ار  وا  راو  هناورپ  شنارای  هکیلاـحرد  دراذـگ و  یم  زاـمن  میهاربا  ماـقمرد  دوش و  یم  رـضاح  مارحلا  دجـسم 

میـسر یم  شرگن  نیا  هب  روهظ  نامزلا و  رخآ  ثیداحا  هژیوب  ثیداحا  نیدامن  نابز  هب  هجوت  اب  دـیامن .  یم  زاغآ  ار  شیوخ  یناهج  هبطخ 
بقل یموق و  زا  هیانک  هکلب  دنشاب ،  هتـشادن  يدرف  صخـشم  قادصم  اعقاو  دیاش  یناسارخ  ینامی ،  ینایفـس ،  لاجر ،  نوچمه  ياهمان  هک 
رـصع هب  هاگن  اب  میناوت  یم  یتحار  هب  نیا  ربانب  تسا .  هدـش  ریبعت  لاجر  هب  ثیداحا  رد  ربماـیپ  ره  نییآ و  ره  هنتفزا  هکناـنچ  دـشاب .  یتلم 

زا یمدرم  دنا :  هدومرف  هلاو »  هیلع  هللا  یلص   » مالسا یمارگ  لوسر  مسانشب .  ار  ترضحنآ  نمـشد  تسود و  ایاضق  ریـس  دنور و  رـضاح و 
مدرم ص 386 }   ، لامعلا زنک  دزاس { . یم  مهارف  مالـسلا »  هیلع  » يدـهم ترـضح  یناهج  بالقنا  يارب  ار  هنیمز  دـننک و  یم  مایق  قرـشم 

نیاربانب دنک .  یم  عولط  ناریا  زا  یهاوخ  ماما  دیـشروخ  دنعمج و  ناریا  رد  هژیوب  هک ، دشاب  هعیـش  نایوج  قح  زا  هیانک  دـناوت  یم  قرـشم 
نییآ نید و  زا  هک ، دـشاب  یهورگ  رهظم  دـناوت  یم  ینایفـس  دنتـسه . یتقیقح  رظتنم  هک  دـشاب  ناریا  تلم  زا  هیانک  دـناوت  یم  یناـسارخ » »

هاـفر و يارب  تکـاله و  سرت  زا  دوـب و  كرـشم  ینایفـس  اریز  دـنروآ ؛ یم  يور  یتیاـنج  ره  هب  رطاـخ  نیمه  هـب  دـننادرگ و  يور  ترطف 
هچ رگا  دندوب .  مالـسلا »  مهیلع   » همئا تداهـش  لماع  شنادـنزرف  درواین و  نامیا  زگره  دوب و  قفانم  رخآ  ات  تفریذـپ و  ار  مالـسا  تینما ،

یلد هب  زاین  هتبلا  هک  دیمهف ، اجنآ  زا  ار  روهظ  رـصع  لئاسم  ناوتیم  هراشا  زمر و  نابز  اب  یلو  دنتـسه ، شیپ  اهنرق  هب  طوبرم  روهظ  ثیداحا 
قداص ماما  دنور .  یم  رامـش  هب  متح  ياه  هناشن  هک  تسا  هدش  یفرعم  یمتح  تمالع  چنپ  روهظ  زا  لبق  اما  دراد .  عماج  یقیقحت  هاگآ و 

ناتسبرع ءاریبلا  رد  نیمز  نتفر  ورف  هیکز و  سفن  ندیسر  لتق  هب  ینامسآ ،  يادن  ینایفس ،  جورخ  ینامی ،  مایق  دیامرف : یم  مالسلا »  هیلع  »
دالوپ دنتسه  ینادرم  مالـسلا »  هیلع   » يدهم نارای  ج2،ص 6750 }   ، نیدلا لامکا  دهد { . یم  خر  مالـسلا » هیلع   » مئاق مایق  زا  شیپ  امتح 
مچرپ دننکیم ،  رب  ياج  زا  ار  اهنآ  دنروآ ، يور  اه  هوک  هب  رگا  اه ،  هرخص  زا  رت  تخـس  ینادرم  تسادخ ؛  هب  نیقی  ناشدوجو  همه  لد و 

ترضح هاگنآ  و  ص 308 }  ج 52 ،  راحب ،  دزاس { .  یم  طوقس  هب  راداو  ار  اجنآ  دروآ ،  يور  هک  یتختیاپ  رهش و  ره  هب  نانآ  رگزوریپ 
زا مالـسلا »  هیلع   » یـسیع دسر و  یم  ارف  هعمج  ات  دنناوخ  یم  زامن  مدرم  اب  يزور  دنچ  دنور  یم  سدقملا  تیب  هب  مالـسلا »  هیلع   » يدـهم
 ، ج 22 هنومن ،  ریسفت  دتسیا { . یم  زامن  هب  رصع  ماما  رس  تشپ  و   ، دهد یم  يزوریپ  دیون  ترضحنآ  هب  ددرگ و  یم  زاب  نیمز  هب  نامـسآ 

دیآ و یم  هفوک  هب  مالسلا »  هیلع   » يدهم ماما  هاگنآ  دنیامرف :  یم  مالسلا »  هیلع   » اضر ماما  تسا .  هفوک  راوگرزب  نآ  تختیاپ  ص 497 } 
همه زا  تسا و  هارمهب  اهتقشم  اهجنر و  لمحت  اب  ترضحنآ  روهظ  املـسم  ص 341 }   ، هعیشلا نایعا  همجرت  دنک { . یم  لزنم  رهش  نآ  رد 

هک دنا  هدـش  یفرعم  ماما  نارکـشل  رـس  ناونع  هب  ناشیا  زین  ثیداحا  رد  هکنانچ  دـنوش ، یم  تقـشم  راچد  ماما  هژیو  رای  نامه 313  رتشیب 
تمحر مالسلا ، »  هیلع   » يدهم ترضح  تشهب  سوواط  اب  تاقالم  يدمحم 2- لگ  هدیرف  يدهم ،  ترضح  یناهج  -1 عبانم :  دنزاتشیپ . 

 . یمیهاربا هللا 

؟ ریخ ای  دنراد  یمسج  روضح  ام  تاعامتجا  رد  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ
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؟ ریخ ای  دنراد  یمسج  روضح  ام  تاعامتجا  رد  جع )  ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

انلعج نآرقلا و  تأرق  اذا  دندومرف و  مرکا  ربمایپ  هب  تبـسن  میرک  نآرق  هک  نانچ  یلو  دـنراد  یمـسج  روضح  ًاعطق  جـع ) ) ۀـجح ترـضح 
هب نامیا  هک  یناسک  وت و  نایم  رد  ام  ییاـمنیم  تئأرق  نآرق  هک  یناـمز  همجرت : ( 1) ًاروتـسم ًاباجح  هرخآلاب  نونمؤیال  نیذلا  نیب  کنیب و 

نارگید یلو  دنتـشاد  روـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  كراـبم  دوـجو  ینعی  میهدیم . رارق  یناـهنپ  هدیـشوپ و  ياهدرپ  دـنرادن  ترخآ 
رد و  تسا . هدش  زین  عقاو  هدوب و  نکمم  يرما  دشاب  ناهنپ  راظنا  زا  قح  رما  هب  یلو  دشاب  یـسک  هک  لصا  نیا  سپ  دندیدیمن  ار  ترـضح 

ناشیا مدرم  دنوشیم  رـضاح  جح  مایا  رد  هادف  هانحورا  ۀجح  ترـضح  هک  تسا  هدـش  نایب  تایاور  رد  هک  تسا  نامه  نآ  رگید  تروص 
دنوشیمن هدید  ًالـصا  راب  کی  یهتنم  دنراد  یمـسج  روضح  جـع ) ) ۀـجح ترـضح  تروص  ود  ره  هب  سپ  دنـسانشیمن . یلو  دـنیبیم  ار 

هیآ 45. لیئارسا ، ینب  ( 1 دنوشیمن . هتخانش  یلو  دنوشیم  هدید  مه  رابکی 

يرغص تبیغ 

زا تبیغ  رصعرد  مدرم  ایآ  تسیچ ؟  نامز 7 ماما  تبیغ  ءهفسلف  تلع و  دراد ؟ هقباس  هتشذگرد  تبیغ  ایآ  تسیچ ؟  يربک  يرغـص و  تبیغ  زا  دوصقم 
؟ دنرب یم  هرهب  ماما 

شسرپ

مدرم اـیآ  تسیچ ؟  ناـمز 7 ماـما  تبیغ  ءهفـسلف  تلع و  دراد ؟ هقباـس  هتـشذگرد  تبیغ  اـیآ  تسیچ ؟  يربک  يرغـص و  تبیغ  زا  دوصقم 
؟ دنرب یم  هرهب  ماما  زا  تبیغ  رصعرد 

خساپ

ینامز تهج  زا  تبیغ  هلحرم  نیا  رد  يرغـص .  تبیغ  ای  تدم  هاتوک  ءهلحرم   1 تسا :  هدش  میسقت  هلحرم  ود  هب  نامز 7 ماما  ندش  بیاغ 
 , تبیغ نیا  زین  یعاعـش  رظن  زا  ات 329  لاس 260 زا  ینعی  دـیماجناین ; روط  هب  لاس  داتفه  زا  شیب  یناـمز  رظن  زا  دوب و  دودـحم  یعاعـش  و 

ءهطساو اه  نآ  دندیمان . یم  ار  اه  نآ  هک  دندوب  سامت  رد  ماما  اب  هکدندوب  یناسک  هکلب  دوبن , سک  همه  هب  تبـسن  ینعی  دوبن ; هبناج  همه 
نآرق تسا .  هتـشاد  هقباس  زین  هتـشذگ  رد  تبیغ  دراد . همادا  نونک  ات  هک  يربک )  تبیغ   ) تدم زارد  ءهلحرم   2 دندوب . ماما 7 مدرم و  نیب 

نامز رد  دوب . بئاغ  مدرمرظن  زا  یـسوم  ترـضح  تدم  نیا  رد  هک  دـهد  یم  ربخ  دیـشک , لوط  بش  لهچ  یسوم 7ه  ترـضح  تاقیم  زا 
ناگدنیامنطـسوت ار  دوخ  تامادقا  يداه  ماما  دوش . یم  هدید  تبیغ  نیا  دـش , یم  کیدزن  تبیغ  نامز  هک  يرکسع 7 ماما  يداه 7و  ماما 

یم خساپ  نایعیش  لئاسم  هب  شیوخ ,  ناگدنیامن  طسوت  ای  همان  قیرطزا  يرکسع 7 ماما  تفرگ .  یم  سامت  دارفا  اب  رت  مک  داد و  یم  ماجنا 
ءهفـسلف دروم  رد  درک . یم  هدامآ  مامااب  میقتـسم  ریغ  طابترا  تبیغ و  رـصع  فیلاـکت  عاـضوا و  لـمحت  يارب  ار  مدرم  بیترت  نیدـب  داد و 

رظن زا  نآ و  ندـش  ینالوط  تبیغ و  لصا  رظن  زا  مدرم ;  شیامزآ   1 تسا :  هدـش  هیکت  عوضوم  هس  رب  ام  تایاور  رد  تفگ :  دـیاب  تبیغ 
نتشادن ندرگ  هب   3 ( 1 : .) دیامرف یم  قداص 7 ماما  ماما ;  ناج  ظـفح   2 دـنوش . یم  شیامزآ  مدرم  تبیغ ,  نارود  تالکـشمو  اه  یتخس 
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یمنراچان مایق ,  هب  ندش  رومأم  روهظ و  تقو  ندیسر  زا  شیپ  ترضح  نآ  دسانـش . یمن  تیمـسر  هب  ار  یمیژر  چیه  نامز 7 ماما  تعیب ; 
زا انعم  نیا  تسین .  وا  ءهدهع  رب  یتعیب  چیه  دوش , رهاظ  یتقو  . دیامن تعیب  تقو  يافلخ  اب  هیقت  ببـس  هب  شراوگرزب ,  ناردـپ  دـننام  دوش 
رد نامز 7 ماما  زا  مدرم  ءهرهب  دروم  رد  دوش . یم  لاسرا  يا  هوزج  هراب  نیا  رد  ( 2 : .) دیامرف یم  7 اضر ماما  دوش . یم  هدافتسا  ثیدح  دنچ 

دوجو زا  تبیغ ,  نامز  رد  هعیش  ایآ  هک  شسرپ  نیا  خساپ  رد  مرکا 6 ربمایپ  تسا .  هدمآ  تایاوررد  عوضوم  نیا  تفگ :  دیاب  تبیغ  رصع 
دوجو یفرط  زا  ( 4 : .) دیامرف یم  7 داجس ماما  تسا .  ینوگانوگ  راثآ  ياراد  ماما  دوجو  يونعم  ءهعشا  ( 3 : .) دومرف درب , یم  يا  هدیاف  مئاق 

دـننام و یم  ناما  رد  يدـیما  ان  سأی و  زا  ماما  دوجو  هب  داقتعا  اب  مدرم  نوچ  دـهد , یم  شیازفا  ار  مدرم  بلق  تّوق  حور و  تردـق  ماـما , 
زا دنتـسین . ناهنپ  ترـضح  نآ  رظن  زا  مدرم  اما  تسا ,  ناهنپ  مدرم  رظن  زا  ماما  رگید  يوس  زا  دننک . یم  ادـیپ  دوخ  يارب  یهاگهانپو  أجلم 
 , یفاک لوصا  یقروا 1. پـ . ) دنک یم  یسردایرف  ناگراچیب  زا  دوش و  یمرضاح  جح  مایا  رد  ترضح  نآ  دوش  یم  هدافتسا  رابخا  زا  یضعب 

ص نیدلا ,  لامک  قودص ,  خیش  یقروا 4. پـ  ) ج 52 ص 93 نامه ,  یقروا 3. پـ  ) ج 51 ص 152 راونالاراحب , یقروا 2. پـ  ) ج 2 ص 135
باب 21 ح 22  207

. دینک نایب  تبیغ  نامز  رد  ار  ترضح  یگدنز  ءهوحن  نامز 7و  ماما  یگدنز  فلتخم  لحارم 

شسرپ

. دینک نایب  تبیغ  نامز  رد  ار  ترضح  یگدنز  ءهوحن  نامز 7و  ماما  یگدنز  فلتخم  لحارم 

خساپ

تمحر رهظم   6 ادخ لوسر  كاپ  ترتع  نایعیش ,  ياوشیپ  نیمهدزاود  مدرم ,  ءهدنیآ  دیما  ناهج ,  رتسگداد  لک ,ّ  حلصم  دوعوم , يدهم 
رون اب  ناهج  دـّلوتم و  ارماـس  رد  يرمق  لاس 255 نابعـش  ءهمین  بش  نوتاـخ ,  سجرن  يرکـسع 7و  نسح  ماما  دنزرف  رـصع و  یلو  ادخ ,
راهچ هب  ترضح  یگدنز  نارود  دروآ . ناغمرا  هب  ار  ناحلاص  تّیمکاح  نافعضتسم و  تماما  دیون  شدوعـسم  دالیم  اب  دش و  رّونم  شکاپ 

 . تسا يرکسع 7 نسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  تداهش  ات  ترـضح  ّدلوت  نامز  زا  نارود  نیا  ردپ . تایح  نارود   1 دوش : یم  میسقت  شخب 
تّجح ترضح  يدوبان  تماما و  عطق  يارب  تقو  تموکح  فرط  زا  هک  ییاه  يریگ  تخس  اهراشف و  رثا  رب  7 رمءالا بحاص  تّدم  نیارد 

هب ندیـسر  زا  نمـشد  دش  بجوم  شدنمجرا  ردپ  یـشیدنارود  ریبدت و  و  دـنرب , یم  رـس  هب  نارگید  مشچ  زا  رود  هب  تفرگ ,  یم  ماجنا  7
مود ءههرب  يرغـص .  تبیغ  نارود   2 دنامب . نوصم  تافآ  ثداوح و  دنزگ  زا  ترـضح  فیرـش  دوجو  هدـنام و  ماکان  دوخ  موش  فادـها 

ات دش و  عورش  دیدرگ , تماما  بصنم  راد  هدهع  دوخو  دیسر  تداهش  هب  شراوگرزب  ردپ  هک  لّوءالا 260 عیبر  متشه  زا  ترضح  یگدنز 
دنزرف يوجتسج  رد  هدرب و  موجه  ماما  ءهناخ  هب  یسابع  هاگتـسد  نارومأم  يرکسع 7 ماما  تداهـش  زا  سپ  تشاد .  همادا  يرمق  لاس 329

مدرم ناگدیدزا  ادخ  نامرف  هب  ترضح  دنهد . همتاخ  وا  یگدنز  هب  دشاب  یتمیق  ره  هب  دندوب  هتفرگ  میمصت  دندمآرب و  ترضح  نیشناجو 
اه نآ  ءهطبار  یلو  دنسرب , شفیرش  تمدخ  دنتسناوت  یمن  هتـشادن و  طابترا  ترـضح  اب  مدرم  ءهدوت  هچرگ  نارود  نیا  رد  دیدرگ . بیاغ 
نب نیسح  يرمع ,  دیعـس  نب  نامثع  نبدمحم  يرمع ,  دیعـس  نب  نامثع   ) ترـضح ّصاخ  باّون  هکلب  دوبن , عطق  لماک  روط  هب  ناشماما  اب 

ار نآ  خـساپ  دـندرک و  یم  ناـیب  ار  مدرم  تالکـشمو  تاـجایتحا  دندیـسر و  یم  شتمدـخ  يرمـس )  نب  دـمحم  نب  یلع  یتخبون و  حور 
نیا ّتلع  هب  ار  نارود  نیا  تفای .  همتاخ  يرمق  لاس 329  رد  ترضح   ّ صاخ ءهدنیامن  نیرخآ  تلحر  اب  نارود  نیا  دندومن . یم  تفایرد 
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نآ زا  سپ  يربـک .  تبیغ  نارود   3 دنمان . یم  يرغـص  تبیغ  دندوب , سامت  رد  يو  اب  ًامیقتـسم  ترـضح  ناگدنیامن  هاتوک و  شنامز  هک 
مهارف تّدم  زارد  ِتبیغ  ءهنیمز  دـش و  سونأم  7 رصع ماما  تبیغ  اب  دوب , يربک  تبیغ  رب  يا  همدقم  هک  يرغـص  تبیغ  نارود  رد  هعیـش  هک 

رشع یناث  ماما  یگدنز  زا  شخب  نیا  يادتبا  تشگ .  زاغآ  ناشماما  زا  نایعیـش  يرهاظ  غارف  نارود  دش و  دیدپان  اهرظن  زا  ترـضح  دمآ ,
تبیغ زا  هرود  نیا  رد  تسین .  هاگآ  ادخ  زج  یـسک  ار  نآ  نایاپ  دـش و  عورش  لاس 329 رد  هناگراهچ  يارفس  زا  ریفـس  نیرخآ  تلحر  اب 

مارح و لالح و  ناـیب  نایعیـش و  روماء  هرادا  دـندش و  یفرعم  يویند  ینید و  روما  رد  یمـسر  عجرم  ماـع و  بیاـن  ناونع  هب  هعیـش  ياـهقف 
تنوکـس لحم  یگدنز و  ءهوحن  هک  نیا  اما  دـیدرگراذگاو . نانآ  هب  مدرم  یگدـنز  نوئـش  ءهیلک  تافالتخا و  تاموصخ و  هب  یگدیـسر 

دنک و یمن  نییعت  ار  یصاخ  لحم  اه  نآ  زا  یخرب  دنراد . فالتخادروم  نیا  رد  تایاور  رابخا و  تسا ,  هنوگچ  يربک  تبیغ  رد  ترضح 
يذ هوک  ای  هنیدم  هکم و  نیب  يوضر ,  هوک  مان  هب  ار  یصاخ  ءهقطنم  يا  هتسد  . دنک یم  یفرعم  اه  هوک  اه و  نابایب  رد  ار  ترـضح  هاگیاج 
هتفگ تسا  نکمم  دنک . یم  یگدنز  مدرم  نیب  رد  سانشان  ءهنوگ  هب  ترضح  دیوگ : یم  یضعب  و  دنک , یم  حرطم  هکم  فارطا  رد  يوط 

هنیدم و هکم و  دننام  صوصخم  ياه  ناکم  رد  يرورض  عقاوم  ای  صاخ و  عقاوم  رد  دراد و  سانشان  لکـش  هب  يا  یگدنز  ترـضح  دوش 
 . تموکح روهظ و  نارود   4 تسه .  فلتخم  تایرظن  ترـضح  ندش  دـنزرف  بحاص  جاودزا و  ءهرابرد  دوش . یم  رـضاحود  نیا  فارطا 
زا سپ  دـیامرف و  یم  مـالعا  ار  شروـهظ  هکمرد  ماـقم  نکر و  نـیب  درک , جورخ  راـگدرورپ  رما  تیـشم و  هـب  7 رصع یلو  ترـضح  یتقو 
هک ترـضح  تموکح  تّدم  رد  دهد . یم  شرتسگ  یتیگ  فانکا  فارطا و  رد  ار  داد  لدع و  نافلاخم ,  نارگمتـس و  ناملاظ و  ندـیبوک 
ملع تفرشیپ  هدش و  ناوارف  اه  تمعن  ههرب ,  نیارد  دنرب . یم  رـس  هب  تمعن  شمارآ و  لامک  رد  مدرم  دنا , هدرک  رکذ  لاس  لهچ  رثکادح 

تیبرت و رثا  رب  اـه  ناـسنا  راـکفا  قـالخا و  دوـش و  یم  رارقرب  مدرم  نـیب  فـصولا  دـیاز  يردارب  یتـسود و  دـسر و  یم  جوا  هـب  شناد  و 
دننام یناگرزب  لوق  هب  انب  ناهج  رتسگداد  هرخالاب  ددرگ و  یم  مکاح  ناهجرد  ینادابآ  تینما و  دـسر و  یم  لامک  هب  ترـضح  ییامنهار 
یناثلا مامالا  یف  رثالا  بختنم  یناگیاپلگ ,  یفاص  هللا  فطل  یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دیسر دهاوخ  تداهـش  هب  ناماما :  ریاس  دننامه  قودص  خیش 

ج ناشخرد ,  ناگراتس  یفجن ,  داوج  دمحم  لاؤس 10 ; ص 218  یبهذم ,  ياه  شسرپ  هب  خساپ  یناحبس ,  رفعج  ; 618 ص 574 ـ رشع ,
انلعجاو ةدیمحلا  ةّرغلا  هدیشّرلا و  ۀعلطلا  انرا  هجرخم و  لّهس  هجرف و  لّجع  مهللا  61 71 ص 23 ـ لاس 70 ـ هزوح ,  ءهلجم   74 14 ص 42 ـ

 . نیرهاطلا هلآو  دمحم  قحب  هراصنا  هناوعا و  نم 

؟ دنک عورش  ار  يرغص  تبیغ  دعب  درکن و  عورش  ار  يربک  تبیغ  لّوا  زا  جع )  ) يدهم ترضح  ارچ 

شسرپ

؟ دنک عورش  ار  يرغص  تبیغ  دعب  درکن و  عورش  ار  يربک  تبیغ  لّوا  زا  جع )  ) يدهم ترضح  ارچ 

خساپ

ناهنپ اه  هدید  زا  جع ) ) يدهم ترـضح  یـصاخ  تهج  هب  دش . زاغآ  جع ) ) يدهم ماما  تماما  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  تداهـش  ماگنه  زا 
یم هرود  ود  لماش  ترضح  تبیغ  تسا . تبیغ  ةرود  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  میتسین ، ترضح  نآ  تبیغ  ۀفـسلف  نایب  ددصرد و  ًالعف  هک  دش 

ةرود ترـضح . روهظ  ماگنه  اـت  يرجه  لاـس 329  زا  يربـک  تبیغ  ةرود  2 ـ يرجه . ات 329  لاـس 260  زا  يرغـص  تبیغ  ةرود  1 ـ دوش :
هرود نیا  رد  ًایناث : ( 260 329 ـ   ) لاس داتفه  هب  بیرق  ینعی  تسا ؛ دودحم  ینامز  رظن  زا  ًالّوا :  دراد : یگژیو  دنچ  ترضح  يارغـص  تبیغ 
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ماما ًاثلاث :  دراد . سامت  مدرم  اب  همان  قیرط  زا  زین  صاوخ ، زا  یخرب  ناریفـس و  الکو ، اب  هکلب  تسین ، ناهنپ  اه  هدید  زا  یلک  هب  يدهم  ماما 
دنک یم  اضتقا  نینچ  یقطنم  بیترت  اه ، یگژیو  نیا  هب  هجوت  اب  دـننک . یم  يربهر  ار  تلاکو  یفخم  نامزاس  اـه  نیا  دراد و  بیاـن  راـهچ 

(ص ربمایپ نامز  زا  هک :  نیا  حیضوت  تسا . يربک  بیغ  ۀمدقم  يرغـص  تبیغ  هک  ارچ  يربک  تبیغ  سپـس  دشاب و  يرغـص  تبیغ  لّوا  هک 
یب لکشم  کی  اب  هعیش  تبیغةرود ، رد  هک  نوچ  دندوب ، تبیغ  رصع  هب  هعیـش  دورو  يارب  يزاس  هنیمز  یپ  رد  نید  نایاوشیپ  مادم  دعب  هب 

نایعیـش هب  ار  تبیغ  ةرود  یگمه  (ع ) قداص رفعج  ماما  نامز  ات  ربمایپ  نامز  زا  تسا . (ع ) موصعم ماما  نادقف  نآ  دوش و  یم  وربور  هقباس 
يرغـص تبیغ  ةرود  رد  ات  تفای  یم  شرتسگ  مادـم  نیا  دـش و  لیکـشت  تلاکو  یفخم  نامزاس  (ع ) قداص ماـما  ناـمز  زا  دـندش . رکذـتم 

يرکسع يداه و  ماما  ود  تفای و  لیلقت  ترضح  نآ  اب  نایعیش  میقتسم  طابترا  (ع ) يداه ماما  نامز  زا  دریگ . تسد  رد  ار  نایعیش  يربهر 
قیرط زا  اهنت  نایعیـش  اب  ماما  طابترا  يرغـص  تبیغةرود  رد  هک  يا  هنیمز  همه  نیا  هک  دـندوب  سامت  رد  رد  نایعیـش  اـب  هبتاـکم  هار  زا  (ع )
تبیغ ةرود  هب  هعیـش  دورو  يارب  يزاـس  هنیمز  شقن  روما  نیا  یگمه  دریگ . رارق  تلاـکو  ناـمزاس  يربهر  مره  یناـیمرد  اـپ  اـب  هبتاـکم و 
اضتقا یقطنم  بیترت  نیاربانب ، دراد . ار  يربک  تبیغ  ةرود  هب  نایعیش  دورو  يارب  يزاس  هنیمز  شقن  مه  يرغص  تبیغ  دوخ  دراد و  يرغص 

. مجنپ لصف  تبیغ ، رصع  خیرات  رتشیب ر.ك : عالطا  يارب  [ 1 [ ] 1 .] يربک تبیغ  سپس  دشاب و  يرغص  تبیغ  ةرود  لّوا  هک  دنک  یم 

؟ دمآ دورف  ینیمزرس  هچ  رد  نآ  زا  دعب  و  دوب ، هچ  نامز  نآ  رد  ترضح  تلاسر  و  دیماجنا ، لوط  هب  لاس  دنچ  يرغص  تبیغ 

شسرپ

؟ دمآ دورف  ینیمزرس  هچ  رد  نآ  زا  دعب  و  دوب ، هچ  نامز  نآ  رد  ترضح  تلاسر  و  دیماجنا ، لوط  هب  لاس  دنچ  يرغص  تبیغ 

خساپ

یلو ترضح  دالیم  لاس  زا  ار  يرغـص  تبیغ  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  فالتخا  تلع  دیـشک ، لوط  لاس  ای 74   69 يرغص ، تبیغ 
اب ینادـنچ  ترـشاعم  روضح و  زین  ردـپ  تایح  نامز  رد  ترـضح  رطاخ  نیدـب  دـناهدرک ، باـسح  ( 329  ) لاس اـت  ( 255  ) ات جع )  ) رـصع

لاس هک  يرجه  لاس 260  زا  ار  يرغص  تبیغ  هعیـش  نادنمـشناد  زا  ياهدع  یلو  دشیم ، بوسحم  بیاغ  یلک ، رظن  زا  هتـشادن و  نارگید 
نآ تماما  رـصع  هب  طوبرم  يرغـص  تبیغ  هک  لیلد  نیا  هب  دـناهدومن . هبـساحم  يربک ) تبیغ  زاغآ   ) ات 1329 تسا  مهدزای  ماما  تداـهش 

يرغـص تبیغ  رـصع  رد  ترـضح  تلاسر  ( 1 . ) تسا هدـیدرگ  زاـغآ  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  شتماـما  تسا و  سدـقم  دوـجو 
نب دمحم  رفعج  وبا  يرمع ، دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا   ) شـصاخ باون  قیرط  زا  مدرم  تالکـشم  جئاوح و  ینید  تاجایتحا  هب  یگدیـسر 

هچرگ مالسلاهیلع  نامز  ماما  تسا . هدوب  يرمـس ) دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  یتخبون ، حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع 
تاجایتحا دندیـسریم و  شتمدـخ  هب  یـصاخ  باون  هکلب  دوبن ، عطق  ًالماک  تاطابترا  نکیل  دوب ، ناهنپ  مدرم  هماـع  رظن  زا  تدـم  نیا  رد 

مدرم هب  هدوـمن و  تفاـیرد  خـساپ  هدیـسر و  ماـما  تمدـخ  هب  هدرک و  تفاـیرد  لاؤـس  مدرم  فرط  زا  ناـنیا  دـندرکیم . هدروآرب  ار  مدرم 
تایاور زا  یـضعب  قبط  دراد : دوجو  تیاور  هنوگ  هس  يربک  تبیغ  نارود  رد  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  یگدنز  لحم  دروم  رد  دندناسریم .

ناکم یـضعب  قبط  دـننکیم و  یگدـنز  نآ  فارطا  همرکم و  هکم  رد  رگید  یـضعب  قبط  تسا و  نآ  فارطا  هرونم و  هنیدـم  رد  ترـضح 
زا ماما  هک  تسا  ینعم  نیدـب  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  روضح  اج  چـیه  رد  ناـمز  ماـما  هک  تسین  نیا  ندـش  بیاـغ  ینعم  ( 2 .) درادن صخشم 

( دشاب ناشنیب  ماما  هک  یتروص  رد   ) دننیبن ار  ماما  نانآ  دنک و  فرـصت  نارگید  مشچ  هدید و  رد  هک  تروص  نیدب  ای  دوش  ناهنپ  اههدید 
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ص ناـهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا  . 1 اه :  تشون  یپ  دوش . رود  ناکم  نآ  زا  ضرالایط  اـب  ترـضح  اـی  و  دنـسانشن ، یلو  دـننیبب ، اـی  و 
،70 هرامش 71 -  هزوح ، هلجم  . 2 ص 255 ). يروشاع ، ییاقآ و  تبیغ ، رـصع  خیرات  ص 673 ؛ نایاوشیپ ، هریـس  ییاوشیپ ، يدهم  131 ؛

(. ص 50 مهدزاود ، لاس 

؟ دناهتشاد يرغص  تبیغ  رصع  ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دناهتشاد يرغص  تبیغ  رصع  ماما  ارچ 

خساپ

هنوگ نآ   ) اهدعب هک  تسا  هتفهن  نآ  رد  ییاه  تمکح  هتشاد ، شقن  یعامتجا  یسایس -  لماوع  يرسکی  جع ) ) يدهم ماما  تبیغ  دروم  رد 
هک يرمق  يرجه  لاس 220  زا  مینکیم : ياهراشا  یعامتجا  یـسایس -  لماوع  رظنم  زا  اهنت  دـش . دـهاوخ  رتنشور  هدـمآ ) تایاور  رد  هک 
هک هاگ  نآ  هژیو  هب  تفای ؛ شیازفا  نایولع  و  (ص ) ربمایپ نادناخ  رب  نایسابع  ملظ  دیسر ، تداهش  هب  یـسابع  مصتعم  طسوت  (ع ) داوج ماما 

و (ص ) لوسر لآ  يریگتخـس  تدـش  تیاهن  اب  تشاد ، شدالوا  و  (ع ) یلع زا  هنیکرپ  یلد  هک  لکوتم  دز . هیکت  تفالخ  دنـسم  رب  لکوتم 
هب لاس 260  رد  يداه و  ماـما  تداهـش  هب  لاس 254  رد  اهینمـشد  نیا  تخاـس . مورحم  ناـشیعامتجا  یندـم و  قوقح  زا  ار  (ع ) یلع لآ 

هنوگ نآ  ًالمع  دندوب و  دیدش  تبقارم  هرـصاحم و  تحت  دوخ ، تایح  ماگنه  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  دش ، رجنم  (ع ) يرکـسع ماما  تداهش 
اوشیپ ماما و  يارب  هک  هنوگ  نآ  مدرم  اب  دنتسناوتیمن  زین  اهنآ  دنـشاب  دنمهرهب  اهنآ  روضح  دوجو و  زا  دنتـسناوتیمن  مدرم  دوب ، مزال  هک 

رتتخـس رتدـیدش و  دوشیم ، رت  کیدزن  نامز  ماما  نامز  هب  هچ  ره  هک  یتیعـضو  نینچ  دوجو  اب  ًاعبط  دنـشاب . هتـشاد  طابترا  تسا ، مزـال 
بالجنم زا  ار  تیرشب  دزیخ و  اپ  هب  دوعوم  تقو  رد  ات  دیامن  ظفح  ياهنوگ  هب  ار  مهدزاود ، ماما  هک  دومن  اضتقا  دنوادخ  ّتیشم  دوشیم ،

یتروص رد  نیا  تسا و  بولطم  لامک  لزنمرـس  هب  مدرم  تیادـه  روظنم  هب  یهلا  ناـیاوشیپ  يربهر  هک  تسین  یکـش  دـناهرب . اهیتخبدـب 
هتـشادن دوجو  مدرم  رد  يدـعاسم  هنیمز  نینچ  رگا  لاـح  دنـشاب . هتـشاد  ار  یهلا  تیادـه  زا  يرادربهرهب  یگداـمآ  ناـنآ  هک  تسا  نکمم 
نایاوشیپ روضح  دـننک . داجیا  مدرم  هب  ماما  ندـناسر  ضیف  اـی  ماـما ، دوجو  زا  مدرم  يدـنمهرهب  يارب  ددـعتم  عناوم  ناـنارمکح  اـی  دـشاب ،

هب ار  نانآ  ياهتیلاعف  دـش ، دراو  (ع ) تیب لها  نایاوشیپ  رب  هک  ییاهيریگتخـس  اهراشف و  تشاد . دـهاوخن  يرمث  مدرم  نیب  رد  ینامـسآ 
؛ درادن دوجو  مزال  ّدح  رد  هعماج  رد  نانآ  ياهيربهار  اهتیاده و  زا  يروهرهب  تهج  دعاسم  هنیمز  هک  داد  ناشن  نیا  دـناسر و  لقادـح 

هعماج رد  مزال  یگدامآ  هک  یعقوم  ات  دنک  رایتخا  تبیغ  دوعوم  يدهم  مهدزاود و  ياوشیپ  هک  دومن  اضتقا  يدنوادخ  تمکح  ور  نیا  زا 
ماـما هرود  نـیا  رد  تـسا . هداد  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  هلاـس  هرود 69  هـک  ارغـص  تـبیغ  یکی  دراد : هـلحرم  ود  تـبیغ  دـیآ . دوـجو  هـب 

همان قیرط  زا  ار  مدرم  ياهلاؤس  درکیم و  يربهر  ار  تلاکو  یفخم  نامزاس  تشاد و  طابترا  مدرم  اب  صاخ  بیان  راهچ  اب  جـع ) ) يدـهم
زا هرابکی  ارچ  تسا . هدش  عطق  روکذم  طابترا  هک  تسا  يربک  تبیغ  هرود  نآ  زا  دعب  درکیم . تاقالم  مدرم  اب  یهاگ  تفگیم و  خـساپ 

هبنج (ع ) يرکـسع ماما  يداه و  ماما  طسوت  هعیـش  اب  تاطابترا  ندش  مک  هک  هنوگ  نامه  خساپ : دشن ؟ زاغآ  يربک  تبیغ  هرود  لاس 260 
يارب يزاس  هنیمز  یگدامآ و  هبنج  زین  يرغـص  تبیغ  هرود  دوخ  تسا ، يرغـص  تبیغ  هرود  هب  تیب  لها  ناوریپ  دورو  يارب  يزاـس  هنیمز 

نیا اـب  اـت  هتفرگ  تروـص  یجیردـت  (ع ) تیب لـها  ناـماما  ینیـشنهدرپ  ینعی  تسا ؛ يربـک  تبیغ  هرود  هب  تیب  لـها  بـتکم  ناوریپ  دورو 
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اهنهذ دوش و  راـکفا  فارحنا  بجوم  دوب  نکمم  دادیم ، خر  یناـهگان  هراـبکی و  يربک  تبیغ  رگا  دریگن . تروص  یتاـفارحنا  تـالّوحت 
ماما تایح  تدـالو و  تماـما ، تیبثت  هرود  يرغـص  تبیغ  هرود  زین  دوش . راـکنا  یلک  هب  ناـمز  ماـما  دوجو  دنـشابن و  نآ  شریذـپ  هداـمآ 

یخرب يارب  دشن ، یباتفآ  نادـنچ  تفرگ و  تروص  افخ  رد  جـع ) ) يدـهم ماما  تدالو  نوچ  نایـسابع . ملظ  تهج  هب  تسا . جـع ) ) يدـهم
ترـضح اـب  تلاـکو  یفخم  ناـمزاس  قـیرط  زا  (ع ) يرکـسع نـسح  ماـما  ناوریپ  هـک  یتاـطابترا  يرغــص ، تـبیغ  هرود  رد  هدـشن ، تباـث 

يدهم رثا  نایاوشیپ ، هریـس  هب  دـینک  هعجارم  رتشیب  عالطا  يارب   - 1 اهتشونیپ : ( 1 .) دش هدودز  لکـشم  نیا  دندرک ، رارقرب  جع ) ) يدهم
.722 ص 665 -  ییاوشیپ ،

؟ تسا رتمک  ناشیا  ياربک  تبیغ  هب  تبسن  جع ) ) نامز ماما  يارغص  تبیغ  تدم  ارچ 

شسرپ

؟ تسا رتمک  ناشیا  ياربک  تبیغ  هب  تبسن  جع ) ) نامز ماما  يارغص  تبیغ  تدم  ارچ 

خساپ

ارغص تبیغ  تسا و  اربک  تبیغ  مات ، لماک و  تبیغ  نوچ  میرادیم : نایب  يربک  تبیغ  هب  تبسن  يرغص  تبیغ  نامز  ندوب  هاتوک  دروم  رد 
هرود نیا  رد  هک  نوچ  دوب ، اربک  تبیغ  ًاتدـمع  دوب ، هدـش  هداد  ربخ  تبیغ  دروم  رد  شیپ  زا  هک  هچ  نآ  دراد ، يرذـگ  یمّدـقم و  تلاـح 

تاقالم ناشیا  اب  دنتسناوتیم  ترـضح  نابئان  نالیکو و  ارغـص  تبیغ  هرود  رد  تسا ؛ ناهنپ  اههدید  زا  یلک  هب  جع ) ) يدهم ماما  هک  تسا 
فرـشم جع ) ) يدهم ماما  ترـضح  روضح  هب  نایعیـش  زا  یخرب  تلاکو ، یفخم  نامزاس  رد  ترـضح  نارازگراک  هطـساو  اب  یتح  دنیامن ،

. دـنراذگب مدـق  اربک  تبیغ  هرود  رد  مکحتـسم  نامیا  اب  نایعیـش  دـنروآ و  نامیا  رت  شیب  ماما  تیناقح  تماما و  تدالو ، هب  اـت  دـندشیم 
اربک ارغص و  مان  تسا و  ینالوط  نامز  يانعم  هب  اربک  هاتوک و  نامز  يانعم  هب  ارغص  دیآیمرب ، تبیغ  ود  نیا  مان  زا  هک  هنوگ  نامه  ًالوصا 

يارب يرغص  تبیغ  ندوب  همدقم  حیضوت  رد  اما  تسا . هدش  قالطا  ینالوط ) هاتوک و  نامز   ) هلئـسم نیمه  هب  هجوت  اب  تبیغ  عون  ود  نیا  رب 
(ع) تراهط تمصع و  رهوگ  هدزیـس  زا  کی  ره  (ص ) يرکـسع نسح  ماما  نامز  ات  (ص ) ربمایپ نامز  زا  میدرگرب  هتـشذگ  هب  يردق  اربک 

اهتدم هک  جع )  ) يدهم ناردپ  زا  هدیسر  جیار  عیاش و  رابخا  : " دیوگیم هراب  نیا  رد  یـسوط  خیـش  دندومن . يزاسرتسب  تبیغ  دروم  رد 
تـشاد دهاوخ  یتبیغ  رما ، نیا  بحاص  هک  تسا  نآ  يایوگ  هک  يرابخا  دنراد . يو  تماما  رب  تلالد  دناهدش ، رداص  تبیغ ، عوقو  زا  لبق 

ربخ داد و  دـهاوخ  خر  یثداوح  هچ  دـش و  دـهاوخ  عقاو  نآ  رد  یتاـفالتخا  هچ  و  دوب ، دـهاوخ  هنوگچ  تبیغ  نیا  هک  دـهدیم  حیـضوت  و 
رـصع هب  هعیـش  دورو  يارب  يزاسهنیمز  نیا  ( 1" . ) تسا يرگید  زا  رتینـالوط  اـهنآ  زا  یکی  تشاد و  دـهاوخ  تبیغ  ود  وا  هـک  دـهدیم 

ای درک و  عطق  يرایسب  اب  ار  شیوخ  میقتـسم  طابترا  (ع ) يداه ماما  هک  ییاج  ات  دش  تیوقت  (ع ) يرکـسع يداه و  ماما  ود  نامز  رد  تبیغ 
ماـما یناـهگان  تبیغ  باـجتحا و  هک  نوـچ  ( 2 .) تـفگیم نخــس  نارگید  صاوـخ و  اـب  هدرپ  سپ  زا  (ع ) يرکــسع ماـما  داد و  شهاـک 
نامز نیا  شریذپ  یگدامآ  شیپ  زا  هعیـش  تسیابیم  دروآ ، دیدپ  هعیـش  يارب  ار  یلمحت  لباق  ریغ  راوشد و  عضو  تسناوتیم  (ع ) موصعم

ینامزاس  ) تلاکو نامزاس  تیوقت  یهدنامزاس و  زین  نایعیـش ، اب  (ع ) يرکـسع يداه و  ماما  ود  میقتـسم  طابترا  شهاک  دـیامن . بسک  ار 
رد هعیـش  ات  دـنکیم  هدامآ  ار  رتسب  تشاد ) تیلاعف  ارغـص  تبیغ  هرود  ناـیاپ  اـت  دـش و  يراذـگهیاپ  (ع ) قداـص ماـما  ناـمز  زا  هک  یفخم 

همه نیا  اب  ددرگ . عفترم  تلاکو  یفخم  نامزاس  اـب  دـیآ ، شیپ  یلکـشم  رگا  و  دـنتلغن ، جاـجوعا  یهارمگ و  هب  تبیغ  هدـیدپ  اـب  ههجاوم 
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نیا دراد ، ندوب  نیبانیب  یخزرب و  تلاح  یعون  هک  تبیغ  هرود  دوجو  دمآ . دـیدپ  نایعیـش  يارب  یتالکـشم  ارغـص  تبیغ  زاغآ  رد  شالت ،
یمامت تلاکو ، نامزاس  رد  جـع )  ) يدـهم ماما  نارازگراک  هناصلاخ  هناقداص و  ياهشالت  اب  ارغـص  تبیغ  زاغآ  رد  دودز . ار  اـهجاجوعا 

تبیغ نیاربانب  تسا . ارغـص  تبیغ  ناشخرد  راثآ  زا  اهنیا  دش . عفترم  جـع )  ) يدـهم ماما  تماما  تدالو و  هرابرد  نایعیـش  ههبـش  کش و 
رد هعیـش  دوشیم و  ناهنپ  یلک  هب  اههدید  زا  جع )  ) يدهم ماما  رگید  هک  یتبیغ  ینعی  تسا ؛ یهلا  دوهعم  تبیغ  زاس  هنیمز  همدقم و  ارغص 

تروص هب  هک  یتبیغ  دربیم . رـس  هب  يودهم  لدع  تلود  يرای  يارب  یگدامآ  راظتنا و  تلاح  رد  مادـم  دریگیم و  رارق  گرزب  شیامزآ 
ناونع هب  ارغص  تبیغ  تالکـشم ، ندش  هتـساک  تهج  هب  نکیل  تسا . اربک  تبیغ  هدومن ، رّدقم  ادخ  جع )  ) يدهم ماما  يارب  مامت  لماک و 
خیرات باتک  هب  دیناوتیم  رت  شیب  یهاگآ  يارب  دوب . هاتوک  دودـحم و  ارغـص  تبیغ  نامز  هک  تسا  تهج  نیدـب  دوب . هتفرگ  رارق  همدـقم 

. دـییامن عوجر  میکح  يروشاع و  يرابج ، ییاقآ ، دیـس  روپ  نافلؤم  جـع )  ) مهدزاود ماـما  تبیغ  رـصع  هب  یلیلحت  یهاـگن  تبیغ ،  رـصع 
ص يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم  دیـس  ص 262 ؛ يدوعسم ، هیصولا ، تابثا   - 2 ص 101 . هبیغلا ، یسوط ، خیـش   - 1 اهتشونیپ :

.222

؟  تسیچ يربک  تبیغ  يرغص و  تبیغ  زا  دوصقم 

شسرپ

؟  تسیچ يربک  تبیغ  يرغص و  تبیغ  زا  دوصقم 

خساپ

تسبرب و ایند  زا  هدید  ير  يرجه قـمـ تصـش  تسیود و  لاس  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هعیـش ,  ياوشیپ  نیمهدزای 
يزور تفای .  لاقتنا  نایناهج  دوعوم  جع , )   ) يدهم ترضح  يو  دنمجرا  دنزرف  هب  گرزب  دنوادخ  نامرف  هب  تما  يربهر  تماما و  ماقم 

رد هظحل  ره  رد  ماـما  نانمـشد  نوچ  درک ,  یمن  زواـجت  لاـس  شـش  زا  وا  كراـبم  نس  داد ,  تسد  زا  ار  دوـخ  ـمـنـد  جرا رد  ما پـ ـ ما کـه 
مدرم ناگدید  زا  دنوادخ  نامرف  هب  يو  دنهد ,  همتاخ  وا  یگدـنز  هب  دـشاب  هک  یتمیق  ره  هب  هک  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  دـندوب و  وا  نیمک 
راهچ هلیـسو  هب  ار  دوخزاین  دروم  لئاسم  دنتـسناوت  یم  ترـضح  نآ  صاخ  نایعیـش  هک  دوب  يروط  یتدـم  اـت  تبیغ  نیا  دـیدرگ .  بیاـغ 

هن تسیب و  دصیـس و  لا  ـ ـس نا تـا  ـ یر ـن جـ یا دـنیامن .  تفایرد  یبتکروطب  ار  اهنآ  خـساپ  دـننک و  لاوس  شترـضح  زا  يو  صاخ  هدـنیامن 
اب هدوـمن و  ظـفح  ار  بـصنم  ماــقم و  نـیا  يرگید  زا  سپ  یکی  ترــض ,  نآ حـ هناــگراهچ  ناگدــنیامن  تـشاد و  هـمادا  يرمق  يرجه 
هب یگدیـسر  مارح و  لالح و  نایب  نایعیـش و  روما  هرادا  تفای و  نایاپ  یـصوصخ  یگدنیامن  تبای و  نـ يو ,  هدـنیامن  نیرخآ  تشذـگرد 

دیدرگ و راذگاو  دنتسه  تر  نآ حـضـ ماع  ناگدنیامن  هک  هعیـش  گرزب  ياهقف  هب  مدرم  یگدنز  نووش  هیلک  تافالتخا و  تامو و  ـ ـص خـ
تافو لاس  هک  تصش  تسیود و  لاس  زا  يرغـص  تبیغ  دش .  هداد  همتاخ  ددرگ ,  ماما  هدنیامن  نیعم  روطب  يدرف  هک  یـصوصخ  تباین  هب 

نآ زاو  تفای  نایاپ  تسوا  هدنیامن  نیرخآ  تافو  لاس  هک  هن  تسیب و  دصیس و  لاس  رد  دیدرگزاغآ و  تسا ,  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
زا نایعیـش  رگا چـه  تبیغ ,  زا  لوا  تمـسق  رد  اریز   ; تسا نشور  يراذگمان  نیا  تلع  دشاب و  یم  يربک  تبی  نارود غـ زورما ,  ات  دعب  هب 

ضرع هب  ار  عیاقو  بلاطم و  دـنریگب و  سام  وا تـ اب  دنتـسناوت  یم  ماما  یـصوصخ  ناگدـنیامن  یلودـندوب  مورحم  ماما  روضح  هب  یبایفرش 
نیرخآ تشذـگرد  زا  سپ  یلو  دـنتفگ  یم  يرغـص  تبیغ  ار  تبیغ  نیا  رظ ,  نیا نـ زا  دوب ;  هاتوک  زین  نآ  نارود  هوالعب  دـنناسرب و  ماـما 

زا 1779تیودهم هحفص 1104 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یفرعم يو  ـیـ ند ینید و  روما  رد  یمسر  عجرم  ناونع  هب  مالسا  ياهقف  دش و  هتسب  مدرم  يور  هب  زین  هار  نیا  ترضح ,  نآ  یصوصخ  ریفس 
 . دنداهن يربک  تبیغ  ار  نآ  مان   , تبیغ نامز  ندوب  ینالوط  یصوصخ و  ياهسامت  عون  همه  ندش  هتسب  رثا  رب  دندش و 

؟ دشن زاغآ  يربک  تبیغ  لوا  نامه  زا  هدش و  نّیعم  تبیغ  هنوگ  ود  (ع ) يدهم ماما  يارب  ارچ 

شسرپ

؟ دشن زاغآ  يربک  تبیغ  لوا  نامه  زا  هدش و  نّیعم  تبیغ  هنوگ  ود  (ع ) يدهم ماما  يارب  ارچ 

خساپ

رد هچرگا  تشادـن  تبیغ  هب  سنُا  ناـهذا ، دوب و  تبیغ  يادـتبا  نوچ  هدوب ، نآ  يارب  يزاـسهنیمز  يربـک و  تبیغ  همدـقم  يرغـص ، تبیغ 
باجتحا اهرظن  زا  ناهذا  ندرک  هداـمآ  يارب  ماـما  ود  نآ  هلمجلا  یف  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  یقن و  یلع  ماـما  ترـضح  ناـمز 

راکنتـسا و شاحیتسا و  هکلب  باجعتـسا ، بارغتـسا و  دروم  دـیدرگیم  عقاو  یناـهگان  هعفد و  روط  هب  رگا  هّماـت  تبیغ  کـلذ  عم  دـندرکیم 
. دوب هدننک  تحاران  راوشد و  مدرم  رثکا  يارب  دش ، عقاو  يربک  تبیغ  رد  هچنانچ  ماما  اب  طابترا  عطق  لوبق  دـشیم و  راکفا  فارحنا  بابـسا 

ضرع ار  دوخ  لئاسم  تالکـشم و  ضیارع و  نانآ  طسوت  دـش و  ظفح  صاخ  باّون  ۀلیـسو  هب  ماما  اب  مدرم  هطبار  لاـس  داـتفه  بیرق  اذـل 
انشآ مدرم  تّدم  نیا  رد  ات  دندشیم  لیان  روضح  یبایفرش  هب  مه  يرایسب  دیسریم و  اهنآ  هلیسو  هب  تاعیقوت  دنتفرگیم و  باوج  دندرکیم و 

. دندش سونأم  و 

همادا يرغـص  تبیغ  همانرب  نامه  رگا  تفای و  نایاپ  يرغـص  تبیغ  نارود  ارچ  دندش ، نییعت  صاخ  نابئان  دمآ و  شیپ  يرغـص  تبیغ  هکنآ  زا  سپ 
؟ تشاد یلاکشا  هچ  تفاییم 

شسرپ

تبیغ همانرب  ناـمه  رگا  تفاـی و  ناـیاپ  يرغـص  تبیغ  نارود  ارچ  دـندش ، نییعت  صاـخ  ناـبئان  دـمآ و  شیپ  يرغـص  تبیغ  هکنآ  زا  سپ 
؟ تشاد یلاکشا  هچ  تفاییم  همادا  يرغص 

خساپ

يارب دوب و  نآ  ۀمدقم  ارغص  تبیغ  دوب و  يربک  تبیغ  ترضح  نآ  راک  یلصا  ۀمانرب  هک  دوب  نیا  تفاین  همادا  ارغـص  تبیغ  هکنیا  ّتلع  1 ـ
اهراک رد  ًامـسر  دـناوتن  دـشابن و  يرهاظ  تردـق  بحاص  مکحلا و  ذـفان  صاخ  بیان  دـشاب  اـنب  یتقو  2 ـ دـش . ماجنا  هنیمز  ندرک  هداـمآ 

مه نابلط  هاج  ناداّیـش و  دنـشاب ، هتـشاد  تمحازم  هضراعم و  وا  اب  وا  رد  تاهجوت  زکرمت  ۀطـساو  هب  يرهاظ  ياهتردق  هکلب  دنک  هلخادـم 
هچ دـش  هدـید  ارغـص  تبیغ  هاتوک  تّدـم  نامه  رد  هچنانچ  دـنزاسیم  مهارف  یهارمگ  هقرفت و  بابـسا  دـنیامنیم و  هصاخ  تباین  ياـعدا 

دـشابن رتشیب  رگا  صاخ  بیان  نییعت  تحلـصم  ظفح  زا  شعفد  ّتیمها  هک  تسا  ياهدـسفم  کی  دوخ  نیا  دـیدرگ و  زاغآ  یلطاب  يواعد 
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هکنیااب هتشاد  رما  يادتبا  راک و  زاغآ  نامه  رد  طقف  هک  یحلاصم  زا  رظن  فرـص  اب  هصاخ  تباین  شور  همادا  هکنآ  هصالخ  تسین و  رتمک 
هکلب درادن  ياهمزلم  تحلصم  لقع  رظن  زا  دنشاب  هّیقت  هب  رومأم  تقو  نارادمامز  ةرطیـس  تحت  دنـشابن و  هملکلا  ذفان  دیلا و  طوسبم  باّون 

. دیدرگیم رهاظ  مه  يدسافم  نآ  زا 

؟ دیراد موقرم  ار  مالسلا )) هیلع  )) تّجح ترضح  ندش  بئاغ  قیقد  خیرات 

شسرپ

؟ دیراد موقرم  ار  مالسلا )) هیلع  )) تّجح ترضح  ندش  بئاغ  قیقد  خیرات 

خساپ

زا هک  يا  هنوگ  هب  دوب  مدرم  هّماع  رظن  زا  يو  ندوب  ناـهنپ  مالـسلا )) هیلع  )) تجح ترـضح  مهدزاواد  ماـما  یگدـنز  ياـهیگژیو  زا  یکی 
ار ترضح  نآ  یسک  مالسلا )) هیلع  )) يرگـسع نسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  باحـصا  صاوخ  زج  يرمق ) يرجه  لاس 255  ) شدلوت زاغآ 
هک ترضح  نآ  صاخ  باون  اهنت  هک  دوب  يوخخ  تبیغ  نارود  لاس  دودح 70  ات  مالسلا )) هیلع  )) يرگسع ماما  تاقو  لاس  زا  دید و  یمن 

بیاغ مدرم  هماع  رظن  زا  هچرگ  تّدم  نیا  لوط  رد  دعب  هب  نآ  زا  دندوب و  بانج  نآ  مدرم و  نایماوب  ار  يرگید  زا  سپ  یکی  دـندوب  رفن   4
رد ندوب  بیاغ  دـندومن  یم  عفترم  ار  مدرم  تاجایتحا  هدیـسر و  شتمدـخ  صاخ  باون  هکلب  دوبن  عطقنم  الماک  يو  اـب  طاـبترا  نکل  دوب 
ات هک  دـش  زاغآ  يربک  تبیغ  هصاخ  تباین  ضارقنا  لاس  زا  ینعی  لاس 329 ) زا  . ) دنیوگ هاتوک ) ندش  ناهنپ  ) يرغـص تبیغ  لاس  نیا 74 

. دراد همادا  ترضح  نآ  روهظ  نامز 

؟ دش عقاو  يربک  تبیغ  يرغص  تبیغ  نتشذگ  زا  سپ  دادن و  همادا  يرغص  تبیغ  هب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دش عقاو  يربک  تبیغ  يرغص  تبیغ  نتشذگ  زا  سپ  دادن و  همادا  يرغص  تبیغ  هب  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  ارچ 

خساپ

همئا ي زج  هب  هدـشن و  نایب  مدرم  يارب  هدـمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  هچنانچ  يربک  هچ  يرغـص و  هچ  تبیغ  یـساسا  ببـس  ّتلع و  ـالوصا 
ترـضح دومرف : مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماما  دـیوگ  یم  یمـشاه  لضف  نب  هلادـبع  درادـن . عـالّطا  نآ  زا  یـسک  مالـسلا )) مهیلع  )) راـهطا

: دومرف ارچ ؟ مدرک  ضرع  دـنوش ، یم  عقاو  کش  رد  ناهارمگ  هک  يروط  هب  تشاد  دـهاوخ  یتبیغ  راچان  مالـسلا )) هیلع  )) رمـالا بحاـص 
رد تشاد  دوجو  هتشذگ  ياه  تجح  تبیغ  رد  هک  یتمکح  نامه  دومرف  تسیچ ؟ شتمکح  متفگ  مینک ، نایب  ار  شتّلع  میتسین  نوذءامام 

نتـشک یتشک و  ندرک  خراوس  تمکح  هکنانچ  يو  روهظ  زا  دـعب  رگم  دوش  یمن  رهاظ  شتمکح  نکل  دراد  دوجو  زین  باـنج  نآ  تبیغ 
دنتساوخ یم  هک  یماگنه  زج  دشن  راکشآ  مالسلا )) هیلع  )) یسوم ترـضح  يارب  مالـسلا )) هیلع  )) رـضخ تسد  هب  راوید  حالـصا  ناوج و 
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دیاب میناد  یم  میکح  ار  ادخ  نوچ  یهلا و  بویغ  زا  تسا  یبیغ  ادخ و  رارسا  زا  تسیرس  تبیغ  عوضوم  لضف : رـسپ  يا  دنوش . ادج  مهزا 
دودح رد  يرغـص  تبیغ  و  (. 1) دـشاب لوهجم  اـم  يارب  شلیـصفت  هچرگ  دوش  یم  رداـص  تمکح  يور  زا  شیاـهراک  هک  مینک  فارتعا 

ص 91. ج 52 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 -  تسا . هدیشک  لوط  لاس  داتفه 

. منادب مهاوخ  یم  رتشیب  جع ) ) يدهم ماما  يربک  يرغص و  تبیغ  دروم  رد 

شسرپ

. منادب مهاوخ  یم  رتشیب  جع ) ) يدهم ماما  يربک  يرغص و  تبیغ  دروم  رد 

خساپ

هب هجوت  اب  ناشیا  دیدرگ و  لقتنم  يدهم (  ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  نامرف  هب  تماما  ق  . ـ لاس 260 ه رد  يرکسع (  ماما  تداهش  زا  دعب 
زا دعب  یهلا  نامرف  هب  دوب  یناسنا  ۀـعماج  يوس  زا  یهلا  يربهر  تماما و  هاگیاج  تخانـش  یگدامآ و  مدـع  زا  یـشان  هک  راگزور  نآ  وج 
اب دـش  هدـیمان  کچوک )  ) يرغـص تبیغ  ار  لاس  دودـح 70  تدـم  هب  تبیغ  نیا  دـندیدرگ و  بیاغ  اهرظن  زا  مهدزای ، ماـما  يراپـسکاخ 

صخـشم طابترا  ییوگخـساپ و  مدرم و  تاعجارم  تهج  شیوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  رفن  راهچ  ماما (  لاس  تدم 70  رد  . 1 ياهیگژیو :
هدوب يربک  تبیغ  زاسرتسب  دـمآردشیپ و  يرغـص  تبیغ  هدوب 3 . نکمم  رـصع  نآ  رد  ناـشنابیان  قیرط  زا  طاـبترا  رادـید و  . 2 دندومرف .
نابئان يارب  ار  یئاهیگژیو  ترـضح  نآ  رـصع  نیا  رد  هدش  هدیمان  گرزب )  ) يربک تبیغ  ناشیا  روهظ  نامز  ات  ق  . ـ لاس 329 ه زا  تسا و 
ًالومعم یلو  دـناطابترا  رد  هعماج  مدرم  اب  دـنراد و  هعماج  رد  لاعف  روضح  ناشیا  زین  رـصع  نیا  رد  دـندومرف  یفرعم  شیوخ  نانیـشناج  و 

لماک ۀتشون  یئاهر  راگزور  یمیکح و  اضردمحم  داتسا  ۀتشون  برغم  دیـشروخ  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  دنـسانشیمن . ار  ناشیا  دارفا 
. دیئامرف هعجارم  نامیلس 

؟ دیآیم باسح  هب  ینامز  هچ  زا  ارغص  تبیغ  أدبم 

شسرپ

؟ دیآیم باسح  هب  ینامز  هچ  زا  ارغص  تبیغ  أدبم 

خساپ

افتخا رد  ترضح  تدالو  اریز  هدوب ؛ ع )  ) يدهم ترـضح  تدالو  نامز  زا  ارغـص  تبیغ  هکنیا : لوا  هیرظن  دراد : دوجو  هیرظن  ود  اجنیا  رد 
تماـما ماـقم  هب  ترـضح  ماـگنه  نآ  ردو  تسا  ماـما  تبیغ  رد  ثحب  اریز  هدـش ، عقاو  هشقاـنم  دروم  هیرظن  نیا  یلو  تساهدوـب . یناـهنپو 
هدـهاشم ع )  ) يرکـسع ترـضح  تداهـش  زا  لبق  لاس  جـنپ  نآ  رد  ار  ترـضح  نایعیـش ، زا  يدایز  تعامج  هکنآ  ًاصوصخ  دوب . هدیـسرن 

دعب هک  تفگ  ناوتیم  قیقد  روط  هبو  تسا . هدوب  ع )  ) يرکسع ماما  شردپ  تداهـش  نامز  زا  ترـضح  تبیغ  هکنیا : مود  هیرظن  دناهدرک .
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؛  ص 474-476 نیدـلالامک ، یقرواـپ .  . } دـنکیم لـقن  يرـصب  ناـیدالاوبا  هـک  ياهیــضق  نآ  رد  شردـپ ، هزاـنج  رب  ندـناوخ  زاـمن  زا 
{ یقرواپ ص 332 . ج 50 ، راونألاراحب ،

؟ تسا هدوب  هچ  اربک  تبیغ  زا  لبق  ارغص  تبیغ  تمکح 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هچ  اربک  تبیغ  زا  لبق  ارغص  تبیغ  تمکح 

خساپ

زا رود  نادـنچ  هن  یتدـم  رد  ات  دومن  ریدـقت  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا ، ع )  ) يدـهم ترـضح  تماما  زا  هلحرم  نیلوا  رگناـشن  ارغـص  تبیغ 
تسا نکمم  تفرگ  رارق  اربک  تبیغ  زا  لبق  ارغـص  تبیغ  ارچ  هکنیا  اّما  دهد . ماجنا  ارفـس  طسوت  ار  هعیـش  روماو  دنامب  یفخم  مدرم  مومع 

زاو هدیـسر  دوخ  ماما  تمدخ  دـندرکیم  هدارا  نامز  ره  هک  هدوب  نیا  رب  تماما  رمع  لوط  رد  نایعیـش  تداع  هک  دـشاب  نیا  نآ  تهج  هک 
ققحت ارغـص  تبیغ  ادتبا  عوضوم  نیا  نداتفا  اج  يارب  اذل  دنتـشادن . سنا  زگره  مامتو  ماتو  یّلک  تبیغ  ابو  دـندربیم ، هدافتـسا  وا  رـضحم 

هن یتّدم  زا  دعب  یلو  دنداتفا  رطاخ  شیوشتو  دیدرتو  کش  هب  ادتبا  رد  هچ  رگا  مدرمو  دش . عطق  طابترا  ياهزادـنا  ات  نآ  رد  هک  درک  ادـیپ 
هن یتدم  زا  دعبو  دـندرک . ادـیپ  نیقی  ع )  ) يدـهم ترـضح  دوجو  هب  یعطق ، لیالد  هدـهاشم  ابو  هدـش  لیاز  اهدـیدرتو  کش  رود  نادـنچ 

. دش عورش  اربک  تبیغ  ینالوط  نادنچ 

؟ تسیچ اربک  تبیغ  رب  ارغص  تبیغ  رصع  زایتما 

شسرپ

؟ تسیچ اربک  تبیغ  رب  ارغص  تبیغ  رصع  زایتما 

خساپ

. دـنوشیم تماما  رما  ّیلوتم  ع )  ) ماما نامز  نامه  زا  هک  تسا ، هدوب  ع )  ) يرکـسع ماما  تداهـش  نامز  زا  ارغـص  تبیغ  عورـش  یلوق  رب  انب 
ياهژیو تازایتما  زا  ارغـص  تبیغ  رـصع  دـندومن . زاغآ  نییّمق  تعامج  اب  هلباقم  ماگنه  شلّوا  لـیکو  بصن  اـب  ار  دوخ  تفـالخ  ترـضح 

رصع نیا  رد   - 2 دش . تفالخو  تماما  يدصتم  ع )  ) يدهم ماما  رـصع  نیا  رد   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  رادروخرب 
رـصع نیا  رد   - 3 دـندرکیم . رارقرب  تاقالم  شنارای  صاوخ  زا  یخرب  اب  یّلک  حـلاصم  تهج  هب  هکلب  دنتـشادن ، لماک  راتتـسا  ع )  ) ماـما

رامش هب  ترضحو  نانآ  نیب  طبارو  هدوب  مدرم  روما  یگدیسر  هب  رومأم  صوصخ  روط  هب  ترضح  فرط  زا  هک  تشاد  دوجو  ریفـس  راهچ 
. دندمآیم
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؟ تسا ارغص  تبیغ  اب  تبیغ  نیا  نیب  یقرف  هچ  اربک ، تبیغ  رصع  رد  تیؤر  ناکما  تروص  رد 

شسرپ

؟ تسا ارغص  تبیغ  اب  تبیغ  نیا  نیب  یقرف  هچ  اربک ، تبیغ  رصع  رد  تیؤر  ناکما  تروص  رد 

خساپ

نآ ناریفس  یهاگو  هدوب ، سامت  رد  شّصاخ  ناریفـسو  الکو  اب  هکلب  دوبن ، ناهنپ  اههدید  زا  یّلک  هب  ع )  ) نامز ماما  ارغـص  تبیغ  هرود  رد 
، ۀبیغلا یقرواپ .  } وحن نیا  هب  اهتاقالم  اربک  تبیغ  رـصع  رد  یلو  دندادیم . بیترت  ع )  ) يدهم ماما  اب  ار  دارفا  زا  یخرب  تاقالم  ترـضح 

ترضح دوجو  زاو  هدمآ  یخرب  رادید  هب  ترضح  دوخ  ترورض ، تروص  رد  هکلب  تسا ، هدشن  یهدنامزاس  یقرواپ } ص 216 . یسوط ،
. دنوشیم دنمهرهب 

؟ دیراد موقرم  ار  مالسلا » هیلع  » تّجح ترضح  ندش  بئاغ  قیقد  خیرات 

شسرپ

؟ دیراد موقرم  ار  مالسلا » هیلع  » تّجح ترضح  ندش  بئاغ  قیقد  خیرات 

خساپ

زاغآ زا  هک  ياهنوگ  هب  دوب  مدرم  هّماع  رظن  زا  يو  ندوب  ناهنپ  مالـسلا » هیلع  » تجح ترـضح  مهدزاواد  ماما  یگدـنز  ياهیگژیو  زا  یکی 
دیدیمن ار  ترضح  نآ  یسک  مالسلا » هیلع  » يرگسع نسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  باحـصا  صاوخ  زج  يرمق ) يرجه  لاس 255  ) شدلوت

رفن هک 4  ترـضح  نآ  صاـخ  باون  اـهنت  هک  دوب  يوخخ  تبیغ  نارود  لاـس  دودـح 70  ات  مالـسلا » هیلع  » يرگـسع ماما  تاقو  لاس  زا  و 
دوب بیاغ  مدرم  هماع  رظن  زا  هچرگ  تّدم  نیا  لوط  رد  دـعب  هب  نآ  زا  دـندوب و  بانج  نآ  مدرم و  نایماوب  ار  يرگید  زا  سپ  یکی  دـندوب 

نیا 74 رد  ندوب  بیاغ  دندومنیم  عفترم  ار  مدرم  تاجایتحا  هدیـسر و  شتمدخ  صاخ  باون  هکلب  دوبن  عطقنم  ًالماک  يو  اب  طابترا  نکل 
نامز ات  هک  دـش  زاغآ  يربک  تبیغ  هصاخ  تباـین  ضارقنا  لاـس  زا  ینعی  لاس 329 ) زا  . ) دنیوگ هاتوک ) ندـش  ناهنپ  ) يرغـص تبیغ  لاس 

. دراد همادا  ترضح  نآ  روهظ 

يربک تبیغ 

؟  تشگ زاغآ  هنوگچ  نامز 7 ماما  ياربک  تبیغ  دیهد  حیضوت  حیحص  تایاور  هب  دانتسا  اب 

شسرپ
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؟  تشگ زاغآ  هنوگچ  نامز 7 ماما  ياربک  تبیغ  دیهد  حیضوت  حیحص  تایاور  هب  دانتسا  اب 

خساپ

ناـمه زا  تشگ .  زاـغآ  ق  لاس 260ه . زا  يرکـسع 7 نسح  ماما  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  تداهـش  زا  دعب  7 رصع یلو  ترـضح  تماما 
نآ دـنچ  ره  تشگ .  یفخم  یمومع  راظنا  زا   , شمولظم دـجام و  دـلاو  نفد  نفک و  تیم و  زامن  ءهماقا  زا  دـعب  ینعی  تماما  زور  نیتسخن 

دندیـسر و یم  ترـضح  نآ  تمدـخ  بترم  دامتعا  درومو  قثوم  دارفا  اـما  دـش , یمن  رهاـظ  مدرم  ناـیم  رد  ینلع  تروص  هب  ادـخ  تجح 
نایم قیرط  نیا  هب  دندرک و  یم  غالبا  مدرم  هب  ار  یهلا  رون  نآ  ياهروتسدو  ییامنهار  دندومن و  یم  هضرع  ار  نایعیش  تالکشم  لئاسم و 
صاخ ءهدـنیامن  لیکو و  هک  قثوم  دارفا  نآ  دوب . رارقرب  لاصتا  طابترا و  یتسه  قلخاخو  یهلا  ضیف  ذـخا  ءهطـساو  اـب  ادـخ  قلخ  مدرم و 
سپس يداه 7و  ماما  صاخ  لیکو  رت , شیپ  هک  ترـضح  نآ  صاخ  بیان  نیلوا  دنفورعم . هب  دندوبرفن و  راهچ  دـندوب , هّللاۀـیقب  ترـضح 

نآ صاـخ  بیاـن  نیلوا  تلزنمو  تلـالج  رد  تسا .  باـنج  دوب , ترـضح  نآ  صوصخم  لـیکو  يرکـسع 7 ماما  تماما  ِنارود  ماـمترد 
هچ ره  تسا .  نیما  قثوم و  یـصخش  دومرف : نایعیـش  هب  باطخ  يداه 7 ماما  ًاـیناث  دوب . ماما 7 هس  ءهدـنیامن  هک  تسا  یفاک  ًالوا  ترـضح 

تایح رد  دوب و  مردپ  قوثو  دروم  وا  تسا .  نیما  قثوم و  دیعس  نب  نامثع  دومرف : زی  يرکسع 7 ماما  دیوگ . یم  نم  زا  دیوگب , امش  يارب 
نامثع نب  دمحم  رفعجوبا  شنزرف  وا , تلحر  زا  دعب  تسا .  هتفگ  نم  زا  دیوگب  امـش  يارب  هچ  نآ  تسا .  نم  دامتعا  دروم  نم ,  تامم  و 

ره شردپ ,  نامثع و  نب  دمحم  دومرف : نایعیش  هب  باطخ  يرکسع 7 ماما  دش . باختنا  7 رصع یلو  ترضح  فرط  زا  صاخ  تباین  ماقم  هب 
فرح سپ  دنا . هتفگ  نم  زا  دنیوگب , امـش  يارب  هچ  نآ  دنا و  هدناسر  نم  زا  دنناسرب , امـش  هبود  نآ  هچ  نآ  دـندامتعا . دروم  قثوم و  ود 
ناوـنع هب  ار  یتـخبون  حور  نب  نیـسح  ماـما 7  رما  هب  تلحر ,  زا  لـبق  ناـمثع  نب  دـمحم  دـییامن . تعاـطاوا  زا  دـینک و  شوگ  ار  وا  ياـه 

دروم لیکو و  ریفس و  7 رمالا بحاص  ترضح  امـش و  نایم  نم و  نیـشناج  وا  تفگ :  درک و  یفرعم  مدرم  هب  نامز 7 ماما  صاخ  ءهدنیامن 
نسحلاوبا هللاۀیقب  ترضح  رما  هب  زین  حور  نب  نیسح  دییامن . هعجارم  يو  هب  دوخ  روما  رد  امش  سپ  تسا .  ترـضح  نآ  نانیمطا  قوثو و 

نامزلا 7 بحاص  ترضح  صاخ  بیان  نیمراهچ  دومن . یفرعم  نایعیـش  هب  ترـضح  نآ  صاخ  بیان  ناونع  هب  ار  يرُمیِـس  دمحم  نب  یلع 
هب هک  يا  هماـن  عیقوت و  نیرخآ  رد  7 رـصع ماما  دراد . همادا  يربک  تبیغ  نارود  خیرات  نآ  زا  ودومن  تلحر  لاس 326 نابعـش  همین  زور  رد 
زا دعب  هک  وگب  نم  ناتـسود  نایعیـش و  هب  نیاربانب  یتسین .  هدنز  رتشیب  زور  شـش  ات  امـش  دومرف : وا  هب  داد , يرمیـسدمحم  نب  یلع  تسد 

تباین ياعدا  سک  ره  مرادن .  یـصاخ  لیکو  هدـنیامن و  چـیه  امـش , توف  زا  دـعب  نم  ددرگ و  یم  زاغآ  يربک  تبیغ  نارودامـش  تلحر 
. دیوگ یم  غورد  دیامن , صاخ 

؟  یبهذم ینید و  لیاسم  لح  یمومع و  ای  دنزادرپ  یم  یصخش  ياهراک  هب  رت  شیب  نامز 7 ماما  ایآ 

شسرپ

؟  یبهذم ینید و  لیاسم  لح  یمومع و  ای  دنزادرپ  یم  یصخش  ياهراک  هب  رت  شیب  نامز 7 ماما  ایآ 

خساپ
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ضورعم یـصخش  دندرک . یمناعد  شدوخ  هب  دـندرک و  یم  اعد  ار  تانمؤم  نانمؤم و  ءهشیمه  دـندرک , یم  اعد  هاگره  همطاف 3 ترضح 
رتشیب دوش  یم  ثخشم  ًارهق  تسا .  3 ارهز دنزرف  نامز  ماما  ( 1 : .) دومرف دینک ؟ یم  شومارف  ار  دوخ  دینک و  یم  اعد  مدرم  هب  ارچ  دنتشاد :

ج 43 راونءالاراحب , یـسلجم ,  رقاب  دمحم  یقروا 1. پـ  . ) یـصخش ياهراک  هب  ایدنزادرپ  یم  ینید  تاهبـش  عفر  مدرم و  تالـضعم  عفر  هب 
ثیدح 4 ص 82 

. دیهد حیضوت  يرغص  يربک و  تبیغ  (ع)و  نامز ماما  ترضح  همان  یگدنز  هرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  يرغص  يربک و  تبیغ  (ع)و  نامز ماما  ترضح  همان  یگدنز  هرابرد 

خساپ

ارماس رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 255  نابعـش  همین  رد  (ع ) نامز ماـما  يدـهملا  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  موصعم  ياوشیپ  نیمهدزاود 
، تجح جع ،) ) ترضح باقلا  هلمج  زا  تسا . مساقلاوبا )  ) ترضح نآ  هینک  مه  و  (م ح م د ) مالسا ربمایپ  مانمه  وا  دوشگ . ناهج  هب  هدید 

شردام و  (ع ) يرکسع نسح  ماما  شردپ  تسا . جع ") ) يدهم  " اهنآ نیرتروهشم  تسا و  هَّللا  ۀیقب  نامزلا و  بحاص  حلاص ، فلخ  مئاق ،
زا یـصاخ  دارفا  دوب و  (ع ) يدـهم ترـضح  دـلوت  دـهاش  کیدزن  زا  (ع ) يرکـسع ترـضح  همع  نوتاـخ ، همیکح  تشاد . ماـن  سجرن " "

هرابرد شسرپ  يارب  ام  دیوگیم : هک  حون  نب  نیویا  نب  نسح  هلمج : زا  دندش ، لئان  (ع ) ترضح رادید  هب  بسانم  ياهتصرف  رد  نایعیش 
ضرع تساخ و  اپ  هب  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  دنتـشاد . روضح  رفن  لهچ  سلجم  نآ  رد  میتفر . (ع ) يرکـسع ماما  رـضحم  هب  يدـعب  ماـما 
یتدم دورن . نوریب  سلجم  زا  سک  چیه  دومرف : ترـضح  سپـس  يرتاناد . نم  زا  نآ  هرابرد  هک  منک  لاؤس  یعوضوم  زا  مهاوخیم  درک :

: دنتفگ همه  دیاهدمآ ؟ اج  نیا  هب  هچ  يارب  هک  میوگب  امش  هب  دیهاوخیم  دومرف : درک و  باطخ  نامثع  هب  (ع ) ماما ماگنه  نیا  رد  تشذگ .
نیرتهیبش هک  ابیز  ینارون و  يرـسپ  ماگنه  نیا  رد  يرآ . دـنتفگ : دیـسرپب . نم  زا  سپ  ماما  تجح و  زا  هک  دومرف : (ع ) ترـضح دـییامرفب :

امش نایم  رد  نم  نیشناج  نم و  زا  دعب  امش  ماما  نیا  : " دومرف وا  هب  هراشا  اب  (ع ) ترضح دش . سلجم  دراو  دوب ، (ع ) يرکسع ماما  هب  مدرم 
تبیغ ( 1.") ددرگیم هابت  ناتنید  دـیوشیم و  كاله  تروص  نیا  رد  هک  دـینکن  فالتخا  نم  زا  سپ  دـینک و  تعاطا  ار  وا  ناـمرف  تسا .

ام رب  بیغ  رارـسا  همه  هتبلا  درک . مهارف  ار  تبیغ  هنیمز  دـندرک ، دراو  (ع ) ناماما رب  هک  ییاه  تیدودـحم  اـهراشف و  (ع ) يدـهم ترـضح 
هک یماگنه  : " دومرف (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  مدرم : شیاـمزآ   - 1 تسا : هدـش  هیکت  عوضوم  هس  يور  تاـیاور  رد  یلو  تسین . نشور 
هب تشاد ، دـهاوخ  یتبیغ  ریزگان  وا  دـنک . جراخ  نید  زا  ار  امـش  یـسک  اداـبم  دیـشاب ، دوخ  نید  بظاوم  دـش ، بیاـغ  نم  دـنزرف  نیمجنپ 

ظفح  - 2" دنکیم . شیامزآ  ار  شیوخ  ناگدنب  تبیغ ، هلیسو  هب  دنوادخ  دندرگیم . رب  شیوخ  هدیقع  زا  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  يروط 
 - 3" دوب . دـهاوخ  كان  میب  شیوخ  ناج  رب  نوچ  دـش ، دـهاوخ  (ع ) رظتنم ماما  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  هک  دـیوگیم  هراز  ماـما : ناـج 

ماما دنک . تعیب  وا  اب  دـشاب و  توغاط  تموکح  تحت  دـیاب  دـشاب ، رهاظ  وا  رگا  تسا  یهیدـب  نامز : ياهتوغاط  اب  تعیب  غوی  زا  يدازآ 
1 دراد : تبیغ  هرود  ود  (ع ) نامز ماما  ( 2" .) دشابن يو  ندرگ  رب  یسک  تعیب  هک  تسا  نیا  يارب  (ع ) يدهم ماما  تبیغ  : " دومرف (ع ) متشه
(ع) ترضح اب  نایعیش  طابترا  نارود  نیا  رد  تسا  هدوب  لاس  دودح 69  ینعی  ینعی  لاس 329  ات  يرجه  لاس 260  زا  هک  يرغص  تبیغ  - 
( فلا بیترت : هب  بئان  راهچ  مان  دندوب . طابترا  رد  (ع ) ترـضح اب  صاخ ، بئان  راهچ  طسوت  مدرم  تدـم  نیا  رد  نوچ  دوبن ، عطق  یلک  هب 
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نسحاوبا ت ) یتخبون ، حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  پ ) يرمع ، دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  ب ) يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  ورمع  وبا 
، ير مـق ، نادـمه ، زاوـها ، هفوـک ، دادـغب ، دـننام  فـلتخم  قطاـنم  رد  يرگید  يـالکو  رفن ، راـهچ  نـیا  زا  ریغ  يرمــس ، دـمحم  نـب  یلع 
رد يربـک : تبیغ   - 2 ( 3 .) دـندناسریم (ع ) ترـضح ضرع  هب  ار  مدرم  روما  رفن  راهچ  نیا  هلیـسو  هب  هک  دـندوب  روباشین ...، ناـجیابرذآ ،
هب دوخ  زا  دـعب  ار  یـسک  درم . یهاوخ  رگید  زور  شـش  ات  : " هک دـش  رداص  وا  هب  (ع ) ترـضح فرط  زا  ياهمان  مراهچ ، بئان  رمع  رخاوا 

ملظ و زا  رپ  نیمز  و  دوش ، تواسق  رپ  اهبلق  هک  یتقو  ات  دوب  دـهوخن  يروهظ  ارم  دـش . عقاو  همات ) ) يربک تبیغ  نکن ، نییعت  تباین  ناونع 
، نایاوشیپ هریس  ییاوشیپ ، يدهم   - 1 اهتشون : یپ  ( 4" .) تسا هدننز  ارتفا  وگغورد و  دنکب ، ارم  ندید  ياعدا  سک  ره  نادـب  دوش . روج 
ص لامالا ، یهتنم   - 4 نامه .  - 3 ص 672 . نامه ،  - 2 ص 355 . رثالا ، بختنم  ص 346 ؛ ج 51 ، راونالا ، راحب  زا  لـقن  هب  ص 668 ،

.508

؟ دش يربک  تبیغ  هب  لیدبت  هنوگچ  يرغص  تبیغ 

شسرپ

؟ دش يربک  تبیغ  هب  لیدبت  هنوگچ  يرغص  تبیغ 

خساپ

رظن زا  مه  ناـمز و  رظن  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یتـبیغ  هب  يرغـص  تبیغ  ( 1 :) دوشیم میـسقت  يربک  يرغـص و  تبیغ  هب  (ع ) نامز ماما  تبیغ 
هدیقع ناراگن  خیرات  ناسیون و  هریس  زا  یخرب  دراد . دوجو  فالتخا  يرغص  تبیغ  عورش  خیرات  صوصخ  رد  ( 2 .) دراد تیدودحم  عاعش 

رب ( 3 .) تسا هتفای  نایاپ  لاس 329  ات  زاغآ و  يرکسع ) نسح  ماما  تداهـش  زور  ینعی   ) لاس 260 ه 'ق زا  يرغـص  تبیغ  خیرات  هک  دنراد 
ماما دلوت  لاس  زا  يرغص  تبیغ  هک  دنراد  هدیقع  ناخروم  زا  یخرب  تسا . هدیشک  لوط  لاس  يرغص 70  تبیغ  تدم  شراگن ، نیا  ساسا 
لاس يرغـص 75  تبیغ  خیرات  هاگدید  نیا  ساسا  رب  ( 4 .) تسا هدیشک  لوط  لاس 329  ات  تسا و  هدـش  زاغآ  لاس 255  نیمه : (ع ،) نامز

هدوبن و (ع) نامز ماما  تماـما  نارود  زا  لاـس  تدـم 5  هدیـشک و  لوط  لاس  يرغـص 70  تبیغ  هک  تسا  نا  روهـشم  تسا . هدیـشک  لوـط 
رامـش هب  مدرم  ربهر  ناونع  هب  ترـضح  نآ  تبیغ  ناـمز  زج  ور  نیا  زا  تسا ؛ هتـشاد  هدـهع  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  ار  مدرم  يربـهر 
يرغـص تبیغ  تدم  رد  تسین . تسد  رد  قیقد  خیرات  تسا ، هدش  زاغآ  خیرات  نالف  رد  الثم  هک  نیا  رظن  زا  يرغـص  تبیغ  يارب  دیآیمن .

دیعس نب  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا   ) ترـضح نآ  صاخ  باون  هلیـسو  هب  ترـضح  نآ  اب  مدرم  طابترا 
نیا لـیلد  هب  لاـس  تدـم 70  رد  تفرگیم . تروـص  يرمـس ) دـمحم  نب  یلع  نسحلاوـبا  یتـخبون و  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  يرمع ،

داجیا تیدودحم  تفرگیم ، تروص  صاخ  باون  قیرط  زا  (ع ) نامز ماما  اب  مدرم  طابترا  هکلب  دنتـشادن ، طابترا  (ع ) نامز ماما  اب  ناگمه 
تشذگرد اب  لاس 329  رد  دشابیم . (ع ) نامز ماما  اب  مدرم  طابترا  تیدودحم  نیمه  يرغص  تبیغ  يراذگ  مان  للع  زا  یکی  تسا و  هدش 

. دش لیدبت  يربک  تبیغ  هب  يرغـص  تبیغ  ساسا  نیا  رب  دش و  زاغآ  يربک  تبیغ  مامت و  يرغـص  تبیغ  يرمـس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
زا ترابع  هصاخ  تباین  هدـش  نایب  هک  ناـنچ  و  ( 5 .) دراد ماع  تباین  (ع ) نامز ماما  يوس  زا  طیارـش  دـجاو  ياـملع  يربک  تبیغ  نارود  رد 

ماـما يربـک  تبیغ  رد  یلو  تسا ، هدرک  یفرعم  دوخ  ناـبئان  ناونع  هب  تاصخـشم  ماـن و  اـب  (ع ) ناـمز ماـما  ار  یـصاخ  دارفا  هک  تسا  نیا 
هتـشاد ار  طیارـش  نآ  هک  يدرف  ره  نامز  لوط  رد  ات  تسا  هدومن  نایب  دوخ  نابیان  ای  بیان و  يارب  ار  یلک  ياـهرایعم  طیارـش و  (ع ) ناـمز
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زا دعب  ساسا  نیا  رب  ( 6 .) دنراد نایعیـش  عجارم  ناهیقف و  ار  طباوض  اهرایعم و  نیا  دوشیم و  هتخانـش  (ع ) نامز ماما  تبیان  ناونع  هب  دشاب 
هتکن نیا  نایب  اج  نیا  رد  دراد . همادا  زین  (ع ) نامز ماما  روهظر  ات  هدـش و  عورـش  هماع  تباین  يربک  تبیغ  هب  يرغـص  تبیغ  ندـش  لیدـبت 

يرغـص نودـب  يربک  تبیغ  يریگلکـش  اریز  دـنرگیدکی ؛ لمکم  هکلب  هتـشادن ، داضت  يربک  تبیغ  اـب  يرغـص  تبیغ  هک  تسا  يرورض 
زا ار  نایعیـش  رییحت  يرغـص  تبیغ  دـندشیم و  سونأم  ریغ  يربک  تبیغ  اـب  مدرم  دروآیم و  دوجو  هب  نایعیـش  يارب  نارحب  ریحت و  یعون 

عطق مدرم  اب  (ع ) نامز ماما  دـنویپ  تبیغ ، زا  ياهرود  چـیه  رد  روکذـم ، بلاـطم  هب  هجوت  اـب  درک . مهارف  ار  يربک  تبیغ  هنیمز  هدرب و  نیب 
دیـشروخ هک  بش  . " دناهتـشاد دوجو  ناـملاع  ناـهیقف و  يربک  تبیغ  نارود  رد  هتـشاد و  دوجو  هصاـخ  تباـین  تبیغ  نارود  رد  هدـشن و 

يدهم ص 380 و  ج 52 ، راونـالا ، راـحب   - 1 اـهتشون : یپ  ( 7" .) درک دـیاب  یهم  رون  اـب  هلحرم  نیا  عـطق  تسا  رظن  زا  ناـهن  باـتناهج 
ص نیدلا ، لامک  قودص ،  - 3 54 و ص 60 . ص 52 -  برغم ، یشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم   - 2 ص 673 . نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ،
ج هعیشلا ، نایعا  ص 346 و  داشرالا ، دیفم ، خیش   - 4 ص 268 . رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  ص 152 و  ج 52 ، راونالا ، راحب  ، 480

ص 59. برغم ، دیشروخ   - 7 نامه .  - 6 ص 54 . برغم ، دیشروخ  ص 690 و  نایاوشیپ ، هریس   - 5 ص 46 . ، 2

؟ دش زاغآ  یلاس  هچ  زا  جع ) ) يدهم ماما  يربک  تبیغ 

شسرپ

؟ دش زاغآ  یلاس  هچ  زا  جع ) ) يدهم ماما  يربک  تبیغ 

خساپ

(، جع ) يدهم ترـضح  صاخ  بیان  نیرخآ  تسا . يربک  تبیغ  نآ  زا  دعب  دوب و  يرغـص  تبیغةرود  يرمق ، يرجه  ات 329  لاس 260  زا 
دنوادـخ مان  هب  : " نومـضم نیدـب  درک  تفایرد  یعیقوت  هسدـقم  ۀـیحان  زا  يرجه  نابعـش 329  مهن  رد  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 

رگید زور  شـش  ات  دراد . گرزب  وت  گرم  تبیـصم  رد  ار  وت  ینید  ناردارب  شاداپ  دنوادخ  يرَمَـس ! دمحم  نب  یلع  يا  نابرهم . ةدنـشخب 
وت ياج  هب  ات  نکم  ّتیـصو  سک  چـیه  هب  تباین  ماقم  نیا  ینـشناج  ةراـبرد  نک و  بترم  ار  دوخ  باـتک  باـسح و  رما  سپ  درُم ، یهاوخ 

سپ نآ  دوب و  دهاوخن  يروهظ  دهاوخب ، ادـخ  هک  يزور  ات  تسا . هدیـسر  ارف  يربک ] تبیغ  ای  لماک  تبیغ  یمود =[  تبیغ  اریز  دنیـشنب ؛
نم نایعیـش  زا  یناسک  يدوز  هب  ددرگ . ُرپ  دادیب  متـس و  زا  نیمز  دریگ و  ارف  تواسق  یتخـس و  ار  اه  لد  هک  دوب  دهاوخ  يزارد  تدـم  زا 

تاقالم ندید و  ياعدا  نامسآ ، زا  یگناب ] و   ] هحیص ندمآرب  ینایفس و  جورخ  زا  شیپ  هک  یسک  ره  نادب  دومن . دنهاوخ  هدهاشم  ياعدا 
مهدزناپ ینعی  زور ، شـش  تشذگ  زا  دـعب   1". تسا تبترم  دنلب  دـنوادخ  ِنآ  زا  يدـنمناوت  تردـق و  تسا . وگغورد  رایـسب  دـیامن ، ارم 

مایپ ۀلدابم  ترـضح و  اب  رادید  هک  دشاب  یم  يربک  تبیغ  هرود  دعب ، هب  خـیرات  نآ  زا  تشذـگرد و  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  نابعش 329 
تیوقت هبدن  دهع و  ياعد  هقدص و  ياطعا  اب  ار  يونعم  ۀطبار  میزاس و  هدامآ  ار  ترـضح  جرف  مایق و  ۀنیمز  دیاب  هتـسویپ  ام  درادن . ناکما 

.243 ص 242 -  هبیغلا ، یسوط ، خیش  ص 516 ؛ ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش   1 مییامن .

؟ دش بیاغ  یگلاس  دنچ  رد  (ع ) نامز ماما 

شسرپ
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؟ دش بیاغ  یگلاس  دنچ  رد  (ع ) نامز ماما 

خساپ

نارومأم (ع ) يرکسع نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  [ 1 .] دوشگ ناـهج  هب  مشچ  نابعـش 255 ه.ق  ۀمین  رد  روهـشم ، لوق  ربانب  (ع ) نامز ماما 
رطخ هک  دـیدرگ  مولعم  هثداح  نیا  زا  دـندمآرب . ترـضح  نآ  دـنزرف  نیـشناج و  يوجتـسج  رد  هدرب و  موجه  ع )  ) ماـما ۀـناخ  هب  یـسابع 

حلصم تّوبن و  ۀلالس  تماما و  هلسلس  ات  دنامب  ظوفحم  نامز  ماما  سدقم  دوجو  دوب  مزال  ور  نیا  زا  درک ، یم  دیدهت  ار  ماما  ناج  يّدج ،
[2 .] يربک يرغـص و  دراد : دوجو  تبیغ  ود  (ع ) نامز ماما  يارب  هتبلا  دیدرگ . بیاغ  یگلاس  جنپ  رد  ماما  رطاخ  نیا  هب  ددرگ ، ظفح  ناهج 

نوتم زا  یخرب  رد  دوب . لاس  دودح 69  دیشک و  لوط  ات 329  زاغآ و  يرکسع  نسح  ماما  تداهـش  لاس  يرجه -  زا 260  يرغص  تبیغ 
نالف رد  ًالثم  تفگ  ناوتب  هک  تسین  یقیقد  أدـبم  يرغـص ، تبیغ  زاغآ  يارب  هتبلا  [ 3 .] تسا هدش  رکذ  لاس  يرغص 70 و 74  تبیغ  تدم 
هضور ص 346 ؛ داشرا ، [ 1 . ] دراد همادا  رونه  هک  دـش  زاغآ  يربک  تبیغ  يرغـص ، تبیغ  زا  دـعب  تسا . هدـش  زاغآ  تعاس  نالف  ای  زور ،

ج 1، بصانلا ، مازلا  ص 91 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، [ 2 . ] ص 141 هبیغلا ، یسوط ، خیش  ص 514 ؛ ج1 ، یفاک ، لوصا  ص 282 ؛ نیظعاولا ؛
ص 416. يرولا ، مالعا  [ 3 . ] ص 427

؟ درذگ یم  لاس  دنچ  جع ) ) نامز ماما  تبیغ  زا  نونک  ات 

شسرپ

؟ درذگ یم  لاس  دنچ  جع ) ) نامز ماما  تبیغ  زا  نونک  ات 

خساپ

ترضح تبیغ  زاغآ  زا  لاس   1166 تسا ، يرمق  يرجه  هک 1424  نونکا  تسا . هدـش  زاغآ  يرجه  زا 260  جـع ) ) نامز ماما  تبیغ  ةرود 
هک تسا  یتروص  رد  نیا  تسا . اربـک  تبیغ  ةرود  نونک  اـت  زا 329  يرغـص و  تبیغ  ةرود  لاس  تدم 69  هب  ات 329  زا 260  درذگ . یم 

هعیـش ياملع  رثکا  هک  هنوگ  نامه  مینادب ، ترـضح  نآ  تماما  زاغآ  زا  و  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  تداهـش  ماگنه  زا  ار  ماما  تبیغ  زاغآ 
یم هدوزفا  لاـس  جـنپ  مـیریگب ، رظن  رد  يرجه  ینعی 255  دـلوت ؛ ماگنه  زا  ار  ترـضح  تبیغ  زاـغآ  رگا  لاـح  دـنا . هدـیزگرب  ار  رظن  نیا 

ص 596. ج 2 ، نیما ، نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعا  [ 1 [ ] 1 .] دوش

؟ تسا تبیغرد  هک  تسا  لاس  دنچ  دودح  نونک  ات  تفر و  تبیغ  هب  یخیرات  هچ  رد  دوب و  روضح  رد  لاس  دنچ  جع ) ) نامز ماما 

شسرپ

؟ تسا تبیغرد  هک  تسا  لاس  دنچ  دودح  نونک  ات  تفر و  تبیغ  هب  یخیرات  هچ  رد  دوب و  روضح  رد  لاس  دنچ  جع ) ) نامز ماما 
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خساپ

عیبر رد  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  شردـپ  و  [ 2] دوشگ ناهج  هب  هدـید  ارماس  رهـش  رد  يرجه  لاس 255  نابعـش  ۀمین  رد  جع ) ) يدهم ماما 
انب ترـضح  نامز  نیمه  زا  دش . زاغآ  جع ) ) نامز ماما  تماما  ةرود  ردپ  تداهـش  زا  دعب  هک  [ 3] دیسر تداهش  هب  يرجه  لاس 260  لّوالا 

لاـس 329 زا  و  [ 4] درب رس  هب  يرغـص  تبیغ  رد  لاس  تدـم 69  هب  يرجه  لاس 329  ات  خـیرات  نیا  زا  دـش . ناهنپ  اه  هدـید  زا  یتمکح  هب 
ج 1، یفاک ، ینیلک ، [ 2 . ] درب یم  رس  هب  يربک  تبیغ  ةرود  رد  ترضح  هک  تسا  لاس  تدم 1095  هب  لاس 1424 ، ینعی  نونک ؛ ات  يرجه 

ات 600. ص 596  ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  دیس  [ 4 . ] ص 345 داشرا ، دیفم ، خیش  [ 3 . ] ص 514

؟ دوب رت  مک  اربک  تبیغ  هب  تبسن  جع )   ) نامز ماما  يارغص  تبیغ  تدم  ارچ 

شسرپ

؟ دوب رت  مک  اربک  تبیغ  هب  تبسن  جع )   ) نامز ماما  يارغص  تبیغ  تدم  ارچ 

خساپ

کنیا دیا  هتشاذگ  نایمردام  اب  ار  دوخ  ياه  شسرپ  هک  نیا  زا  رکـشت  زاربا  مارتحا و  مالـس و  اب  يرظن ,  سابع  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
يرذگ یمّدقم و  تلاح  ارغـص  تبیغ  تسا و  اربک  تبیغ  مات ,  لماک و  تبیغ  نوچ  جـع :)   ) نامز ماما  تبیغ  دروم  رد  تالاؤس  هب  خـساپ 

ماما هک  تسا  هرود  نیا  رد  هک  نوچ  دوب , اربک  تبیغ  ًاتدمع  دوب , هدش  هداد  ربخ  رـشع  یناث  ماما  تبیغدروم  رد  شیپ  زا  هک  هچ  نآ  دراد ,
تاـقالم ناـشیا  اـب  دنتـسناوت  یم  ترـضح  ناـبئان  نـالیکو و  ارغـص  تبیغ  ءهرود  رد  تسا ;  ناـهنپ  اـه  هدـید  زا  یلک  هـب  جـع )   ) يدـهم

فرشم جع )   ) يدهم ماما  ترضح  روضح  هب  نایعیـش  زا  یخرب  تلاکو ,  یفخم  نامزاس  رد  ترـضح  نارازگراک  هطـساو  اب  یتح  , دنیامن
. دنراذگب مدق  اربک  تبیغ  ءهرود  رد  مکحتـسم  نامیا  اب  نایعیـش  دنروآ و  نامیا  رت  شیب  ماما  تیناقح  تماما و  تدالو ,  هب  ات  دـندش . یم 
ارغـص و مان  تسا و  ینالوط  نامز  يانعم  هب  اربک  هاتوک و  نامز  يانعم  هب  ارغـص  دـیآ , یمرب  تبیغ  ود  نیا  ماـن  زا  هک  هنوگ  ناـمه  ًـالوصا 
دوش و ینالوط  ارغـص , هک  تشادن  انعم  تسا و  هدـش  قالطا  ینالوط )  هاتوک و  نامز   ) هلئـسم نیمه  هب  هجوت  اب  تبیغ  عون  ود  نیا  رب  اربک 

نامز ات  دعب  هب  (ص )  ربمایپ نامز  زا  میدرگرب  هتـشذگ  هب  يردق  اربک  يارب  يرغـص  تبیغ  ندوب  همدقم  حیـضوت  رد  اما  دشاب . هاتوک  اربک ,
یسوط خیش  . دندومن يزاس  رتسب  رشع  یناث  ماما  تبیغ  دروم  رد  تراهط  تمصع و  رهوگ  هدزیـس  زا  کی  ره  ص )   ) يرکـسع نسح  ماما 

ات دـش  تیوقت  ع )   ) يرکـسع يداه و  ماما  ود  نامز  رد  تبیغ  رـصع  هب  هعیـش  دورو  يارب  يزاـس  هنیمز  نیا   1 : . ) دـیوگ یم  هراب  نیا  رد 
صاوخاب هدرپ  سپ  زا  ص )   ) يرکسع ماما  داد و  شهاک  ای  درک و  عطق  يرایسب  اب  ار  شیوخ  میقتسم  طابترا  ص )   ) يداه ماما  هک  ییاج 

ار یلمحت  لباق  ریغ  راوشد و  عضو  تسناوت  یم  ص )   ) موصعم ماما  یناهگان  تبیغ  باـجتحا و  هک  نوچ   2  .) تفگ یم  نخس  نارگید  و 
يداه و ماما  ود  میقتـسم  طابترا  شهاک  دیامن . بسک  ار  نامز  نیا  شریذپ  یگدامآ  شیپ  زا  هعیـش  تسیاب  یم  دروآ , دـیدپ  هعیـش  يارب 
رش و يراذگ  هیاپ  ص )   ) قداص ماما  نامز  زا  هک  یفخم  ینامزاس   ) تلاکو نامزاس  تیوقت  یهد و  نامزاس  زین  نایعیش ,  اب  ع )   ) يرکسع
یهارمگ و هب  رـشع  یناث  ماما  تبیغ  ءهدـیدپ  اب  ههجاوم  رد  هعیـش  ات  دـنک  یم  هدامآار  رتسب  تشاد )  تیلاعف  ارغـص  تبیغ  ءهرود  نایاپ  اـت 

یتالکـشم ارغـص  تبیغ  زاغآ  رد  شالت ,  همه  نیا  اب  ددرگ . عفترم  تلاکو  یفخم  نامزاس  اب  دیآ , شیپ  یلکـشم  رگا  و  دـنتلغن , جاجوعا 
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تبیغ زاـغآ  رد  دودز . ار  اـه  جاـجوعا  نیا  دراد , ندوب  نیباـنیب  یخزرب و  تلاـح  یعون  هک  تبیغ  ءهرود  دوجو  دـمآدیدپ . نایعیـش  يارب 
ءهرابرد نایعیـش  ههبـش  کش و  یمامت  تلاکو ,  نامزاس  رد  جـع )   ) يدـهم ماما  نارازگراک  ءهناـصلاخ  هناـقداص و  ياـه  شـالت  اـبارغص 

زاس هنیمز  همدـقم و  ارغـص  تبیغ  نیاربانب  تسا .  ارغـص  تبیغ  ناشخرد  راثآ  زا  اه  نیا  دـش . عفترم  جـع )   ) يدـهم ماما  تماما  تدالو و 
رارق گرزب  شیامزآ  رد  هعیـش  دوش و  یم  ناهنپ  یلک  هب  اه  هدید  زا  جع )   ) يدـهم ماما  رگید  هک  یتبیغ  ینعی  تسا ;  یهلا  دوهعم  تبیغ 
يارب مامت  لماک و  تروص  هب  هک  یتبیغ  درب . یم  رـس  هب  يودـهم  لدـع  تلود  يرای  يارب  یگدامآ  راظتنا و  تلاح  رد  مادـم  دریگ و  یم 

رارق همدقم  ناونع  هب  ارغـص  تبیغ  تالکـشم ,  ندـش  هتـساک  تهج  هب  نکیل  تسا .  اربک  تبیغ  هدومن ,  رّدـقم  ادـخ  جـع )   ) يدـهم ماما 
 , تبیغ رـصع  خیرات  باتک  هب  دیناوت  یم  رت  شیب  یهاگآ  يارب  دوب . هاتوکو  دودحم  ارغـص  تبیغ  نامز  هک  تسا  تهج  نیدب  دوب . هتفرگ 

. دییامن عوجر  میکح  يروشاع و  يرابج ,  ییاقآ ,  دیس  روپ  نافلؤم  جع )   ) مهدزاود ماما  تبیغ  رصع  هب  یلیلحت  یهاگن 

؟) هعیش مالسا و  داقتعا  هب   ) دشاب بیاغ  هک  تسه  يربمایپ  جع ) ) يدهم ترضح  زا  ریغ  ایآ 

شسرپ

؟) هعیش مالسا و  داقتعا  هب   ) دشاب بیاغ  هک  تسه  يربمایپ  جع ) ) يدهم ترضح  زا  ریغ  ایآ 

خساپ

رظن قافتا  ناخروم  مامت  دناهدنز . سیردا  سایلا و  رضخ و  حیسم و  ترضح  دننامه  ناربمایپ  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدافتسا  ینید  نوتم  زا 
لابقتـسا هب  رـضخ  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  زا  یخرب  رد  دراد . هنادواج  رمع  هدروخ و  یگدـنز  بآ  رـضخ  ترـضح  هک  دـنراد 

دجسم رتشیب  وا  لزنم  درک و  ییامنهار  (ع ) حون هتخاس  ربق  هب  ار  نانآ  داد و  تیلست  ار  (ع ) نینسح تفر و  (ع ) نینمؤملاریما ترضح  هزانج 
ار رگیدکی  هکم  رد  جح  مسوم  رد  هلاس  همه  سایلا  رضخ و  تسا : هدرک  تیاور  سوواط  نب  دیس  تسا . هدوب و  هلهس  دجـسم  هعـصعص و 
(ع) یسیع ترضح  جورع  عفر و  یگنوگچ  عوضوم  رد  ( 1 .) دنـسریم مه  هب  هک  دعب  لاس  ات  دنوشیم  ادج  اج ، نآ  زا  دننکیم و  تاقالم 

نآ اب  دیآ و  دورف  هک  يدهم  ترضح  روهظ  ات  تسا  هدنز  يرـصنع  مسج  نیمه  اب  ترـضح  دنیوگ : یخرب  تسا . فالتخا  رظن  لها  نایم 
حور ضبق  (ع ) یسیع ترضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  فیرـش  هیآ  رد  ( 2") کیفوتم  " هملک زا  دندقتعم  رگید  یخرب  دناوخ . زامن  ترـضح 

(ع) یسیع ترـضح  هک  تسا  نیا  شرافـس  دنکیم و  دییأت  ار  لّوا  هاگدید  تایاور  زا  یخرب  ( 3 .) دناهدرب اهنامـسآ  هب  ار  وا  حور  هدش و 
زین ّتنس  لها  ( 4 .) دناوخیمن زامن  وا  ّتنس  قباطم  ترضح  رـس  تشپ  دیآیم و  دورف  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  نامز  رد  تسا و  هدنز 

ار (ص ) دّمحم ترـضح  ياهّتنـس  زا  کی  چیه  دیآ ، دورف  (ع ) یـسیع هک  هاگ  نآ  دناهتفگ : دنراد و  رظن  قافتا  هعیـش  اب  عوضوم  نیا  رد 
زامن وا  رـس  تشپ  هتـشاد و  مّدقم  ار  وا  هکلب  دتفایمن ، ولج  تسا  (ص ) دّمحم تّما  زا  هک  یماما  زا  زامن ، ماگنه  رد  درک و  دـهاوخن  خـسن 

تسا و هدـنز  زین  (ع ) سیردا ترـضح  هک  دـندقتعم  ( 6") ًاّیلع ًاناکم  هاـنعفر  " و  هفیرـش هیآ  هب  هجوت  اـب  ناـخروم  زا  یخرب  ( 5 .) دناوخیم
هتفگ تسا  نکمم  هجیتـن  رد  ( 7 .) دناهدرب اهنامـسآ  هب  (ع ) یـسیع ترـضح  دننامه  ار  وا  ایند ، رد  یگدنز  لاس  زا 356  دعب  هک  دـناهتفگ 
دروم رد  میناوتیمن  تیعطاق  اب  ام  هتـشاد و  یهاگآ  اه  نآ  زا  دنوادخ  هک  دوشیم  بوسحم  بیغ "  " یعون ناربمایپ  نیا  ندوب  هدنز  دوش :

زا هدشرپ  نیمز  هک  دنتسه  وا  روهظ  رظتنم  نایناهج  تسا و  لک  حلصم  هک  یبیاغ  اهنت  یعطق  وحن  هب  مالـسا  رظن  زا  مینک . رظن  راهظا  اهنآ 
تاراشتنا یناهفصا ، هدازدامع  ءایبنألا ، صـصق  . 1 اـهتشون : یپ  تسا . جـع )  ) يدـهم ترـضح  دـنک ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار ، روج  ملظ و 
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مامت نیدـلا و  لامک  . 4 . 735 ص 736 -  مود ، ءزج  ءایبنألا ، صـصق  . 3 هیآ 49 . ( 3  ) نارمع لآ  . 2 . 342 ص 343 - لّوا ، ءزج  مالـسا ،
چ ۀبیتق ، نب  ملـسم  نب  هَّللادـبع  ثیدـحلا ، فلتخم  لیوأت  . 5 ح 17 . ، 332 ص 332 - و  ح 27  ص 280 ، ءزج 1 ، قودص ، خیـش  همعنلا ،

ص 98. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  ص 190 ؛ لّوا ، ءزج  ءایبنألا ، صصق  . 7 هیآ 57 . ( 19) میرم . 6 ص 188 . توریب ، لیجلاراد ،

؟ تسا هدش  ناهنپ  اجک  رد  ترضح  هرخالاب  تسا . هدش  بیاغ  نارکمج  رد  یهاچ  دادغب و  رد  یهاچ  رد  يدهم  ترضح  هک  هدمآ  ریسافت  تیاور و  رد 

شسرپ

اجک رد  ترـضح  هرخالاب  تسا . هدش  بیاغ  نارکمج  رد  یهاچ  دادـغب و  رد  یهاچ  رد  يدـهم  ترـضح  هک  هدـمآ  ریـسافت  تیاور و  رد 
؟ تسا هدش  ناهنپ 

خساپ

یخیرات ياه  هداد  هدوب و  تیاور  لیلد و  دقاف  هدوبن و  لوبق  لباق  تسا ، هدش  بیاغ  نارکمج  رد  یهاچ  رد  ع )  ) نامز ماما  هک  شرگن  نیا 
هک تهج  نادب  هن  تسا ، تهج  نامه  زا  نآ  تسادق  تمرح و  هدش ،  هتخاس  نامز  ماما  روتـسد  هب  نارکمج  دجـسم  درادن . تلالد  نآ  رب 

ماـما تبیغ  نارود  رد  ینعی  تسا ، هدـش  هتخاـس  يرجه  لاس 373  رد  نارکمج  دجـسم  تسا . هدـش  ناهنپ  نارکمج  دجـسم  رد  ترـضح 
یضعب زا  دنشاب . هدش  بیاغ  تسا ) هدش  تسرد  دجـسم ، نتخاس  زا  دعب  هک  نآ (  هاچ  ای  اجنآ  زا  نامز  ماما  هک  درادن  انعم  نیاربانب  نامز .
دجسم هاچ  ( 1 .) تسا هاچ  بآ و  رهن  رد  نآ  نتخادـنا  هماـن و  نتـشون  ع )  ) ماـما اـب  طاـبترا  ياـه  هار  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نوتم 

رد ماما  هک  شرگن  نیا  دنراذگ . یم  نایمرد  ماما  اب  ار  شیوخ  تالکشم  نآ  رد  همان  نتخادنا  اب  مدرم  ات  هدش  هتخاس  انبم  نیا  رب  نارکمج 
ع)  ) نامز ماما  هک  نیا  رد  درادن . تلالد  نآ  رب  یخیرات  ياه  هداد  هتـشادن و  ربتعم  لیلد  زین  تسا ، هدش  بیاغ  تسا ، دادـغب  رد  هک  یهاچ 

ندب رب  ندرازگ  زامن  زا  دعب  ترـضح  هک  دـشاب  یم  نآ  تسا  رت  کیدزن  عقاو  هب  هک  هچنآ  ( 2 .) تسا رظن  فالتخا  هدـش ،  بیاغ  اجک  رد 
رد هن  دوب ، ءارماـس  رد  ماـما  لزنم  نمـض  رد  ( 3 . ) دـندیدن عمج  عامتجا و  رد  ار  ترـضح  رگید  دـش و  لزنم  دراو  ترـضح ، نفد  ردـپ و 

خیراـت  - 3 ص 235 . ج1 ، یمالــسا ، گرزب  فراــعملا  ةریاد   - 2 ص 491 . ، 2 ج1 -  لاــمآلا ، یهتنم   - 1 اـه :  تشوـن  یپ  دادـغب .
ص 177. تبیغرصع ،

؟  دینک نایب  ار  اهنآ  نایم  قرف  يربک و  يرغص و  تبیغ 

شسرپ

؟  دینک نایب  ار  اهنآ  نایم  قرف  يربک و  يرغص و  تبیغ 

خساپ

نب نامثع  نب  دـمح  مـ ـعـیـد -  ـس نب  نامثع  رفن ( راهچ  هلیـسوب  مدرم  اب  ماما  ساـمت  نآ  تدـم  لوط  رد  هاـتوک و  يرغ  ـ ـص نا غـیـبـت  ـ مز
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دیدرگ یم  رارقرب  دندش ,  یم  رختفم  صاخ  تباین  تمس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک   ( يرمس دمحم  نب  یلع  حور -  نب  نیـسح  دیعس - 
لاعتم يادـخ  رما  هبو  دوش  یناهج  یهلا  تموکح  شریذـپ  هدامآ  يرـشب  هعماج  هک  يزور  اـت  تسا  ینـالوط  شتدـم  يربک  تبیغ  یلو  . 

 . دیامرف روهظ 

؟ دنا هدومن  زاغآ  ار  شیوخ  ياربک  تبیغ  هلاس ، درف 75  کی  تأیه  لکش و  هب  یگلاس  نس 75  رد  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنا هدومن  زاغآ  ار  شیوخ  ياربک  تبیغ  هلاس ، درف 75  کی  تأیه  لکش و  هب  یگلاس  نس 75  رد  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

. دنکیم روهظ  هلاس  لهچ  ای  هلاس  یس  صخش  ۀفایق  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  هتفگ  اهنت  و  هدشن ، بلطم  نیا  هب  ياهراشا  تایاور  رد 
هدـش بیاغ  هفایق  نیا  ریغ  رد  تسا  نکمم  زین  و  دنـشاب ، هدـش  بیاغ  هلاـس  صخـش 75  ۀـفایق  رد  تبیغ  عقوم  رد  تسا  نکمم  ًاـتوبث  یلب ،

. دنشاب

؟ تسا دیعس  نب  نامثع  هتخاس  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  عوضوم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا دیعس  نب  نامثع  هتخاس  مالسلاهیلعنامز  ماما  تبیغ  عوضوم  ایآ 

خساپ

. تسا ع ))  ) نامز ماما  لوا  بیان   ) دیعـس نب  نامثع  ًاصوصخ  باحـصا  زا  یخرب  هتخاس  ع )  ) ناـمز ماـما  تبیغ  عوضوم  دـنیوگیم : یخرب 

. تسا هدوب  ناماما  ریاسو  ع )  ) نینمؤملاریما سپسو  ص )  ) مالسا یمارگ  لوسر  درک  هراشا  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  عوضوم  هب  هک  یسک  لّوا 
يارب ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  : " دومرف ص )  ) مرکا ربماـیپ  دـناهدرک . دزـشوگ  مدرم  هب  ار  نآ  عوقوو  هدرک  ینیبشیپ  ار  وا  تبیغ  ناـنآ 

دنوادخ تفگ : دنهاوخ  مدرم  رتشیب  هک  يروط  هب  دوشیم ، بیاغ  دسریم  وا  هب  هک  يدهع  قبط  رب  نم  نادـنزرف  مئاق  تخیگنارب ، تراشب 
يرادهگن ار  شنید  دیاب  درک  كرد  ار  تبیغ  نامز  سکره  سپ  دننکیم ، کش  وا  دـّلوت  لصا  رد  نارگیدو  درادـن  يزاین  دّـمحم  لآ  هب 

نآ هک  دیشاب  هاگآ  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) نینمؤملاریما زا  هتابن  نب  غبصا  یقرواپ } ص 386 . ج 6 ، ةادهلا ، ةابثا  یقرواپ .  ... " . } دنک
ص 393. نامه ، یقرواـپ .  " . } درادـن یجاـیتحا  دّـمحم  لآ  هب  ادـخ  تفگ : دـهاوخ  ناداـن  صخـش  هک  دوشیم  بیاـغ  يروط  هب  باـنج 

عوضوم اذل  یقرواپ } ص 350 . نامه ، یقرواپ .  " . } دینکن راکنا  دیدینش  ار  دوخ  ماما  تبیغ  ربخ  رگا  : " دومرف ع )  ) قداص ماما  یقرواپ }
هلمج زا  دناهتخادرپ . نآ  هب  اهباتک  رد  ناّفلؤمو  ناشیاهرعـش  رد  ارعـش  هک  دوب  جـیارو  عیاش  نایعیـش  نیب  نانچ  نآ  ع )  ) نامز ماما  تبیغ 

دّمحم نب  نسح  نب  یلع   - 1 زا : دنترابع  دناهتشاد  فیلأت  ع )  ) يدهم ترـضح  تبیغ  دروم  رد  ع )  ) نامز ماما  تدالو  زا  لبق  هک  یناسک 
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باحصا زا  یفوک  جرعا  رمع  نب  یلع   - 2 یقرواپ } ص 193 . یشاجن ، لاجر  یقرواپ .  (. } ع  ) رفعج نب  یسوم  باحصا  زا  يرطاط  یئاط 
 . یقرواپ (. } ع  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  باحصا  زا  حلاص  نب  میهاربا   - 3 یقرواپ } ص 194 . نامه ، یقرواپ .  (. } ع  ) رفعج نب  یسوم 

ماشه نب  ساـبع   - 5 یقرواـپ } ناـمه . یقرواـپ .  (. } ع  ) اـضر ماـما  رـصاعم  هزمحیبا ، نب  یلع  نب  نسح   - 4 یقرواپ } ص 28 . ناـمه ،
يداه ماما  باحـصا  زا  لاـضف  نب  نسح  نب  یلع   - 6 یقرواپ } ص 215 . نامه ، یقرواپ .  (. } ع  ) اضر ماما  باحـصا  زا  يدـسا ، يرـشان 
امهیلع  ) ماـما ود  نآ  باحـصا  زا  يروباـشین  ناذاـش  نب  لـضف   - 7 یقرواـپ } ص 195 . نامه ، یقرواپ .  (. } مالـسلا اـمهیلع   ) يرکـسعو

{ یقرواپ ص 235 . نامه ، یقرواپ .  (. } مالسلا

؟ دراد ياهژیو  تایصوصخ  هچ  اربک  تبیغ  رصع 

شسرپ

؟ دراد ياهژیو  تایصوصخ  هچ  اربک  تبیغ  رصع 

خساپ

يرجه لاس 329  رد  ع )  ) نامز ماما  نالعا  طسوت  هک  ییاهتنا  تسا . هدش  عورش  ارغـص  تبیغ  ياهتنا  اب  هک  تسا  ینامز  اربک  تبیغ  رـصع 
ياراد اربک  تبیغ  رـصع  داد . ربخ  اربک  تبیغ  عورـشو  ترافـس  ياهتنا  زا  يرَمَـس  دّمحم  نب  یلع  هب  ياهمان  رد  ترـضح  تفرگ . تروص 

، دناهدش ادج  دوخ  ماماو  ربهر  زا  رهاظ  رد  رصع  نیا  رد  ناناملـسم   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  یتایـصوصخو  طیارش 
تهج هب  یخرب  تسا  نکمم  هچ  رگ  تسا ، نایعیـش  موـمع  يارب  یّلک  مکح  نـیاو  دنـسانشیمن . ار  وا  دـننیبیم  رگا  اـیو  دـننیبیمن  ار  واو 

نیا ابو  تسا . اربک  تبیغ  رـصع  ياـهیگژیو  زا  زین  نیمز ، يور  رد  متـسو  ملظ  شرتسگ   - 2 دنوش . ترضح  ياقل  هب  فرـشم  یحلاصم ،
تّما ناحتما  رب  یهلا  دیکأت   - 3 دوشیم . هداد  زییمت  ص )  ) مرکا ربمایپ  تایح  نامز  رد  یمالـسا  تموکح  رـصعو  نامز  نیا  نیب  یگژیو ،

رد اشحفو  داسف  شرتسگ  فلا . لیبق : زا  دوب  دنهاوخ  ورهبور  يرتشیب  تالکشم  اب  مدرم  رصع  نیا  رد  اریز  اربک ؛ تبیغ  رـصع  رد  یمالـسا 
تاهبش عاونا  اب  ناسنا  ههجاوم  ج . تسا . نامیاو  ّقح  شریذپ  هار  رد  هک  تالکشمو  یسایس  ياهراشف  عاونا  ب . ناهج . یمالـسا و  هعماج 
ترضح زا  هک  هنوگ  نامه  دناهتشاد . مهم  عوضوم  نیا  رب  یناوارف  دیکأت  ناماما : هک  مینکیم  هدهاشم  هجیتن  رد  ع .)  ) نامز ماما  دوجو  رد 

ّهنإ ّینب ! ای  دحأ ، اهنع  مکلیزیال  مکنایدأ  یف  هَّللا  هَّللاف  عباسلا ، دـلو  نم  سماخلا  دـقف  اذإ  : " دومرف هک  هدـش  تیاور  ع )  ) رفعج نب  یـسوم 
 ... ؛" هقلخ اهب  هَّللا  نحتما  ّلجوّزع  هَّللا  نم  ۀنحم  یه  اّمنإ  هب ، لوقی  ناک  نم  رمألا  اذـه  نع  عجری  یّتح  ۀـبیغ  نم  رمألا  اذـه  بحاصل  ّدـبال 

ح 2. ص 336 ، ج 1 ، یفاـک ، یقرواـپ .  } بظاوـم ناـتنایدا ، رد  ار  ادـخ  ار ، ادـخ  سپ  دـش ، دوـقفم  نیمتفه  دـالوا  زا  نیمجنپ  هاـگ  ره  "

هب نادقتعم  هک  يّدح  هب  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  متح  روط  هب  مدنزرف ! يا  دـننکن ، لیاز  ار  امـش  تادـقتعم  هک  دیـشاب  یقرواپ }
... ". دنکیم ناحتما  ار  شقلخ  نآ  هطساو  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتنحم  نیاو  دننکیم ، عوجر  رما  نیا  زا  نآ ،

؟ تسا هتشاد  هقباس  مه  ایبنا  نیب  رد  تبیغ  هنوگ  نیا  ایآ 

شسرپ
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؟ تسا هتشاد  هقباس  مه  ایبنا  نیب  رد  تبیغ  هنوگ  نیا  ایآ 

خساپ

ادیپ ققحت  ص )  ) متاخ ربمایپ  ّیصو  نیرخآ  رد  مه  نآ  تّما  نیا  رد  هک  تسین  دیدجو  هزات  يرما  مدرم  نیب  زا  ادخ  تّجح  يرودو  تبیغ 
ترضح  - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا  تسا . هدش  ادیپ  زین  ایبنا  نیب  رد  یتح  هک  هدوب  یهلا  یتنـس  هکلب  دـشاب ، هدرک 

شتما نایم  زا  لاس  تسیب  دـش ، داجیا  شنامز  ناراّبجو  وا  نیب  هک  ياهرجاشم  تهج  هب  ربمایپ  سیردا  تایاور ، یخرب  قباـطم  (ع ) سیردا
رـضاح ار  وا  يراطفا  باتفآ  بورغ  ماگنه  اـت  دوب  هدومن  وا  رب  لّـکوم  ار  یکلم  دـنوادخ  دربیم . رـس  هب  اـهراغو  اـههوک  ردو  دـش  بیاـغ 
شدنس هب  قودص ؛ ع )  ) حلاص ترضح   - 2 یقرواپ } ص 125 . دوعسلا ، دعس  ح 1 ؛  ص 130 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ... . } دـنک

مل هموق  یلإ  عجر  اّملف  الهک ... مهنع  باغ  موی  ناکو  اـنامز ، هموق  نع  باـغ  ع )  ) اـحلاص ّنإ  : " دومرف هک  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا 
يدرمریپ تبیغ  ماگنه  دش . بیاغ  شموق  زا  یتدم  یقرواپ } . 137ù136 ص نیدلا ، لامک  یقرواپحلاص . } انامه  ... " " ؛ هتروصب هوفرعی 

لقن ربانب  زین  ع )  ) میهاربا ترضح  ع )  ) میهاربا ترـضح   - 3 ... " تخانشیمن . هرهچ  هب  ار  وا  یـسک  تشگزاب  شموق  هب  هک  یتقوو  دوب ...
غالبا هب  رومأم  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  ات  درکیم  ناـمتک  ار  دوخ  رماو  دوب  یفخم  يداـیز  ياـهلاس  اـت  تدـالو  يادـتبا  زا  یتّدـم  تاـیاور ،
یسوم ترضح  : " دنکیم ... لقن  قودص  ع )  ) یـسوم ترـضح   - 4 یقرواپ } ص 138 . ج 1 ، نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  .} دومن شتلاسر 

ص ج 1 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  ... " .} دومن تماقا  ع )  ) بیعش ترضح  دزن  يدایز  تّدم  اجنآ  رد  هدرک ، رارف  نیدم  هب  رصم  رهش  زا  (ع )
یلإ هموق  اعد  ع )  ) یبنلا ابیعش  ّنإ  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) یلع ماما  زا  شدنـس  هب  یـسلجم  ع )  ) بیعـش ترـضح   - 5 یقرواپ } . 145

ص 385، ج 12 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } ربمغیپ بیعش  " " ؛ ّاباش مهیلإ  داع  ّمث  هَّللا ، ءاش  ام  مهنع  باغ  ّمث  همظع ، ّقدو  هّنس ، ربک  یتح  هَّللا 
زا دوب  ادخ  ِتساوخ  هک  یتّدم  ات  هاگ  نآ  دش . فیعـض  شیاهناوختـساو  دش  ریپ  ات  درک  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  شموق  یقرواپ } ح 10 .

لقن يدـنوار  بطق  ع )  ) سایلا ترـضح   - 6 ... " تشگزاب . اهنآ  يوس  هب  دوب  هدـش  ناوج  هک  یلاـح  رد  سپـسو  دـش  بیاـغ  مدرم  ناـیم 
صصق یقرواپ .  .} دوب يراوتم  اهنابایبو  اهارحص  رد  تّدم  نآ  رد  دش ، بیاغ  لاس  تفه  شموق  نایم  زا  ع )  ) سایلا ترضح  هک  دنکیم 

تسد ریـساو  بیاغ  شموق  نایم  زا  لاس  یبن 90  لایناد  : " دیوگیم قودـص ؛ ع )  ) یبن لایناد  ترـضح   - 7 یقرواپ } ص 248 . يدنوار ،
 - 8 یقرواپ } ح 10 . ص 385 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  " .} دندیشکیم ار  شراظتنا  تّدم  نیا  رد  یگمه  شناوریپو  دوب  رصنلاتخب 
زا رگیدو  رـصمو  ماش  ياهنیمزرـس  رد  لاـس  تّدـم 12  رد  یکی  تسا : هتـشاد  تبیغ  عون  ود  ع )  ) یـسیع ترـضح  ع )  ) یـسیع ترـضح 

ماگنه يو  تسا . هدـنز  زونهو  درذـگیم  وا  رمع  زا  لاس  رازه  ود  زا  شیب  هک  نونکا  مه  اـت  دـنزیوآ ، راد  هب  ار  وا  دنتـساوخ  هک  یماـگنه 
. دومن دهاوخ  تدعاسم  ار  ناشیا  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  يارب  ع )  ) يدهم ترضح  روهظ 

تبیغ نامز  رد  هعماج  هرادا 

ناکم کیو  نامز  کیرد  دناوت  یم  طیارـشلا  عماج  هیقف  طئارـشو  تسا  هدش  دیق  ناشیا  بئان  هب  جع )  ) نامز ماما  همانرد  هک  ثیدـح  نایوار  ایآ 
. دوش یمن  یعامتجا  ياهدادرارفرد  نیملسم  نیبرد  هقرفت  بجوم  رما  نیا  تسا  نینچ  نیا  رگاو  دنک  قدص  رفن  دنچرب 

شسرپ

کیو نامز  کیرد  دناوت  یم  طیارـشلا  عماج  هیقف  طئارـشو  تسا  هدش  دیق  ناشیا  بئان  هب  جع )  ) نامز ماما  همانرد  هک  ثیدح  نایوار  ایآ 
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. دوش یمن  یعامتجا  ياهدادرارفرد  نیملسم  نیبرد  هقرفت  بجوم  رما  نیا  تسا  نینچ  نیا  رگاو  دنک  قدص  رفن  دنچرب  ناکم 

خساپ

ناکم کیو  نامز  کیرد  هک  دوش  یم  ینعی  تسا  تبثم  باوج  ریخ ؟  ای  دنک  قدص  رفن  دنچرب  طیارـشلا  عماج  هیقف  طیارـش  ایآ  هکنیارد 
هعماجرد هکنیا  لثم  تسا  يداع  ًالماک  هلئـسم  کـی  هکلبو  دروآ  یمن  دـیدپ  یلکـشم  چـیه  نیاو  دنـشاب  یطیارـش  نینچ  ياراد  رفن  دـنچ 

يا هلئـسم  چیهو  دنـشاب  یم  مه  لثمو  دنتـسه  یـصاخ  تراهم  ياراد  همهو  دراد  دوجو  زغم و000  ایو  بلق  صـصختم  کشزپ  نیدنچام 
کی تمـس  هب  ار  هعماج  مدرم  مامت  میهاوخب  هک  تسا  لقع  فالخ  نیا  تسا  یفاک  دشابرفن  کی  هک  میئوگب  رگا  نوچ  دـیآ  یمن  دـیدپ 
مزـال رگید  تسه  يدرف  نینچ  نوچو  دـننک  هعجارم  تسا  دوـجوم  هک  کـشزپ  کـی  هب  يراـمیب  نیارد  همه  میئوـگبو  مینک  تیادـه  رفن 

دناوـخ سرد  هار  رگید  فرط  زاو  تسین  همه  يوـگباوج  کـشزپ  کـی  نوـچ  دنـسرب  هبترو  ماـقم  نـیا  هـبو  دـنناوخب  سرد  هـیقب  تـسین 
نیدـهتجم درومرد  دـننک  ادـیپ  تسد  هبتر  نیا  هبو  دـننک  هدافتـسا  تیعقوم  نیا  زا  دـنناوت  یم  همهو  تسا  زاـب  همه  يارب  یملع  شزومآو 

هعماج زاین  رگید  هیقف  کی  دوجواب  تفگ  ناوت  یمنو  دنـسرب  ماقم  نیا  هبو  دنناوخب  سرد  دنناوت  یم  مدرم  همه  هک  تسا  نینچ  زینءاهقفو 
رما نیا  ایآ  دیا  هدومرف  حرطم  لاؤسرد  امـش  هچنانچ  تسا  نیا  مهم  هلئـسم  اما  دنهد .  ماجنا  ار  يراک  نینچ  دیابن  نارگیدو  هدـش  فرطرب 

هک ییاجردو  دراد  دوجو  هیقف  یلو  یتموکح  رومارد  نوچ  دـش  دـهاوخن  هقرفت  ثعاـب  هک  تسنیا  باوج  ریخ ؟ اـی  دوش  یم  هقرفت  ثعاـب 
يا هفیظو  يدرفره  ینید ،  لئاسمرد  اما  تسا ،  طرش  هیقف ) یلو  عرش (  مکاح  رظن  دشاب  توافتم  ناشتارظن  یتموکح  مکح  کیرد  ءاهقف 
رفن کی  عقاورد  طقف  ندوب  ملعا  ینعی  دـیق  نیا  دوجواب  سپ  دـنک .  دـیلقتو  تیعبت  ملعا  طیارـشلا  عماج  هیقف  زا  هک  تسنیا  مه  نآو  دراد 

دنتـسه دازآ  ملعا  صیخـشترد  مدرم  هک  تسنیا  تلع  دـننک  یم  تیعبت  تواـفتم  دارفا  زا  مدرم  ارچ  اـما  درک . تیعبت  وا  زا  دـیاب  هک  تـسا 
هک لاکـشا  دـهد ،  یم  صیخـشت  رگید  صخـش  ار  ملعا  يرگیدو  یـصخش  ار  مـلعا  دـهد  یم  ماـجنا  هـک  یتاـقیقحت  اـب  صخـش  یهاـگ 

سردو قیقحت  اب  هکلب  تسین  صاخ  نامزو  رـصع  کـی  هب  صتخمو  تسین  دودـسم  هار  هک  تسا  مالـسا  نید  ییاـیوپرب  لـیلد  هکلبدرادـن 
فالتخا نیاو  تسا  توافتم  عجارم  نایب  ماکحا  اذـل  دـنک .  یم  ادـیپ  تسد  ینیونو  دـیدج  بلاطم  هب  ع   ) همئا مـالکرد  شوژپو  ندـناوخ 

لـصارد مادک  چیه  اما  دنراد  رظن  توافت  مه  اب  عجرمود  زامن ،  یئزج  ماکحا  زا  یـضعترد  ًالثم  دنز ،  یمن  نیدو  مالـسا  لصا  هب  يررض 
عجرم ود  نیا  زا  یکی  ًاعطقو  تسا  یکی  تقیقح  هچرگ  دوش  یمن  نینمؤم  نیب  هقرفت  ثعاب  فالتخا  نیاو  دنا  هدرکن  دراو  کشو  هبش  نآ 
تبیغ رصعرد  هک  ناشدوخ  هفیظو  قبط  اهنآ  نوچ  تسین  یهانگو  هابتشا  چیه  دنننک  یم  دیلقت  اهنآ  زا  هک  يدارفا  يارب  یلو  هدرک  هابتـشا 

 ( ینید بلاطمرد  یلو (  ـــ ـصا هدـعاق  کی  قبط  هدرک  هابتـشا  مکح  نآرد  هک  یعجرم  نآو  دـنا  هدرک  لمع  دـننک  عوجر  عج  ارم  هب  دـیاب 
یـسرربو قیقحتو  وا  لـمع  نیا  رطاـخب  سپ  تسا  هدرک  ادـیپ  تسد  هجیتن  نیا  هبو  هدرک  قیقحتو  صحفت  وا  نوچ  درب  یم  باوثو  يزجم 

ثعاب مادک  چیه  اهفالتخا  نیا  اذل  داد . دهاوخ  شاداپ  وا  هب  دنوادخ  هدیسر  قح  هب  مه  شدوخ  رظن  هبو  دسرب  قح  هب  هک  هتـساوخو  هدرک 
دهاوخ لح  مه  لکـشم  نیا  هیقف  یلو  دوجواب  هک  تسا  یتموکح  ماکحا  دـشاب  فالتخا  ناکما  هک  ییاج  نیرتمهمو  دـش  دـهاوخن  هقرفت 

. دنام دهاوخن  یقاب  نینمؤم  نیبرد  هقرفتو  فالتخا  يارب  مه  ییاج  چیه  سپ  دش . 

؟ میتسه مورحم  تبیغ  نامز  رد  رضاح  ماما  نتشاد  زا  ام  ارچ  دیلقت ، عجارم  ياطخ  لامتحا  هب  هجوت  اب 

شسرپ
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؟ میتسه مورحم  تبیغ  نامز  رد  رضاح  ماما  نتشاد  زا  ام  ارچ  دیلقت ، عجارم  ياطخ  لامتحا  هب  هجوت  اب 

خساپ

ار دوخ  فیاظو  نیرتمهم  زا  یکی  (ع ) راهطا همئا  لوا ) بلطم  تسا : مزال  امـش  لاؤس  هب  خساپ  يارب  بلطم  دنچ  هب  هجوت  دـسریم  رظن  هب 
تـسا ترابع  هفیظو  نآ  تسا . هدرکن  دراو  هفیظو  نآ  ماجنا  هب  یللخ  جع ) ) نامز ماما  تبیغ  و  دندناسر . ماجنا  هب  دوخ  روضح  نارود  رد 
ياراد دوش و  غیلبت  ياهنوگ  هب  دـیاب  متاـخ  نید  . 1 هک : نیا  حیـضوت  دراد . هاـگن  فیرحت  زا  نوصم  ار  نید  هک  ياهنوـگ  هب  نید  نییبـت  زا 
لاسرا دیدجت  ثعاب  هک  ياهفسلف  نامه  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  دنامب . فیرحت  زا  نوصم  نیـشیپ  نایدا  دننام  هک  دشاب  ییاهیگژیو 

دنداد ماجنا  ار  لمع  هس  دوخ  یعیبط  تایح  خیرات  لوط  رد  (ع ) راهطا همئا  . 2 تشاد . دهاوخ  دوجو  زین  متاخ  نید  زا  سپ  تسا  هدش  ایبنا 
شور هک  نیا  مود  دـندرک ، نایب  دوب  هک  هنوگ  نآ  ار  (ص ) مرکا ربماـیپ  تنـس  هک  نیا  لوا  دوشیم : فیرحت  زا  نید  تینوصم  ثعاـب  هک 

هب دـنراد  یمهف  نینچ  تیحالـص  هک  ار  یناسک  هک  نیا  موس  و  دـنداد ؛ شزومآ  تسا ـ  داهتجا  نامه  هک  ار ـ  تنـس  باتک و  زا  نید  مهف 
فیاظو نوؤش و  زا  یکی  لمع ، هس  نیا  ماجنا  اب  (ع ) راـهطا همئا  . 3 دنداد . عاجرا  اهنآ  هب  تبیغ  نامز  رد  ار  مدرم  و  دـندرک . یفرعم  مدرم 

يهطـساو ینعی   ) ینیوکت تیـالو  تما و  يربهر  زا  تسا  تراـبع  ناـنآ  رگید  نوؤش  دـندناسر . ماـمتا  هب  تسا ـ  نید  نییبـت  هک  ار ـ  دوخ 
رد هک  هنوگ  نامه  (ع ) موصعم ماما  درادـن و  تبیغ  روضح و  هب  یطابترا  ینیوکت  تیالو  نأش  نأش  ود  نیا  زا  قولخم .) قلاخ و  نیب  ضیف 
زین تما  يربهر  نأش  و  تسا . نینچ  مه  تبیغ  نامز  رد  تسا  تاقولخم  هب  دـنوادخ  ضیف  يهطـساو  دراد و  ینیوکت  تیالو  روضح  نامز 

زا نأش  ود  تما ، ياهقف  هک  دـمآ  تسد  هب  لوا  بلطم  زا  مود ) بلطم  تسا . هدـش  هدرپس  طیارـشلا  عماج  ياهقف  ینعی  نانآ  ماـع  باون  هب 
دوشیم ماجنا  (ع ) ناموصعم طسوت  هدش  هداد  شزومآ  شور  نامه  قیرط  زا  هک  نید  ماکحا  نییبت  یکی  دـنهدیم . همادا  ار  تماما  نوؤش 

میلاعت دـنکیم . لمع  دـنکیم  تشادرب  مالـسا  زا  لـقع  تنـس و  نآرق و  زا  هچنآ  ساـسا  رب  هیقف  نأـش  ود  ره  رد  تما . يربهر  يرگید  و 
و دیآ ، دیدپ  هنیمز  نیا  رد  دیاش  هک  یلکـشم  دـنکیم . اضتقا  ار  یلامک  نینچ  تیمتاخ  هک  ارچ  تسا  لماک  انیقی  هنیمز  ود  نیا  رد  مالـسا 
زا یعرش  مکح  طابنتسا  رد  تسا  نکمم  تسین و  اطخ  زا  موصعم  هیقف ، هک  تسا  نیا  دشاب ، لکـشم  نیمه  يهرابرد  زین  امـش  لاؤس  دیاش 

دشاب و يرورض  (ع ) موصعم ماما  دوجو  دوشیمن  ثعاب  وا  ياطخ  ناکما  نیمه  ایآ  دنک . اطخ  تما  يربهر  رد  ای  لقع و  تنـس و  نآرق و 
ياهشور شزومآ  یتح  نید و  نیبت  رد  ار  دوخ  هفیظو  (ع ) موصعم ناماما  موس : بلطم  دشاب ؟ تماما  یلصا  يهفـسلف  فالخ  نانآ  تبیغ 
تفرگیم تسد  هب  زین  ار  تما  يربـهر  شدوخ  (ع ) موصعم ماـما  دادیمن و  خر  تبیغ  رگا  کـشیب  دـناهداد و  ماـجنا  تما  يربـهر  یلک 

هن تسا  دیاقع  لوصا  ءزج  هعیـش  هاگدید  زا  تماما  لوا : هتکن  دهد . خساپ  هدش  دای  لاؤس  هب  دـناوتیم  هتکن  ود  اما  دوب  یبولطم  تیعـضو 
رظن هب  تسا ؟ دیاقع  لوصا  ءزج  اهنآ  زا  کی  مادـک  ینیوکت ) تیالو  تما و  يربهر  نید ، نییبت  ینعی   ) تماما نأش  هس  نیب  زا  نید . عورف 

ناسنا يهدـیقع  هب  امیقتـسم  هک  تسا  يروما  زا  هک  ارچ  تسا  دـیاقع  لوصا  ءزج  اـنیقی  ماـما  ینیوکت  تیـالو  نید و  نییبت  نأـش  دـسریم 
زا زین  (ع ) موصعم ماما  ینیوکت  تیالو  تسا و  تجح  نم  رب  وا  مالک  تسا و  نیا  نیبم  ماما  هک  مشاـب  دـقتعم  دـیاب  نم  ینعی  تسا  طوبرم 

. تسا نید  عورف  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـننام  وا  يربهر  نأش  یلو  دـشاب . طـبترم  نیفلکم  لـمع  هب  امیقتـسم  هک  تسین  يروما 
رب هعیـش  دـیکأت  سپ  دـنریذپب . ار  وا  يربهر  هک  تسا  بجاو  وا  يربهر  تحت  مدرم  رب  دـنک و  يربهر  ار  تما  هک  تسا  بجاو  وا  رب  ینعی 
ود نیا  هب  یلخد  چـیه  جـع ) ) نامز ماما  تبیغ  و  تسا . ینیوکت  تیالو  نید و  نییبت  نأش  ود  هب  طوبرم  نید  لوصا  ناونع  هب  تماما  هلأسم 

نانآ اما  تسا ، هدـش  گرزب  ياهمطل  راچد  جـع ) ) نامز ماما  تبیغ  اب  مالـسا  تسا  يربهر  ناونع  هب  تماما  يهلأسم  هلب  تسا . هدزن  هفیظو 
هنوگچ لاؤس  مه  ینعی  دـناهداد . شزومآ  تما  يربهر  يارب  ار  ییاهشور  دـناهدرک و  یفرعم  دوخ  يارب  ار  ینانیـشناج  مه  هنیمز  نیا  رد 

هار رد  هبناج  همه  شالت  تبیغ  نارود  رد  ناسنا  گرزب  يهفیظو  دناهتفگ . خساپ  ار  دنک  يربهر  دـیاب  یـسک  هچ  مه  درک و  يربهر  دـیاب 
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ماما يربهر  زا  جع ) ) نامز ماما  تبیغ  اب  تماما ، يربهر  نأش  دـش ، هتفگ  مود : هتکن  تسا . نآ  هب  ندرک  لمع  رتهب  مالـسا و  نتخانـش  رتهب 
. ددرگ زاب  (ع ) موصعم ماما  يربهر  هب  هرابود  ترـضح  نآ  روهظ  اب  هللا  ءاشنا  و  تسا . هدـش  لقتنم  طیارـشلا  عماـج  هیقف  يربهر  هب  موصعم 

یقرف هتکن  نیا  رد  ود ، ره  هچ  و  موصعم ، تماما  يارب  تما  تیلباق  مدع  هچ  و  دشاب ، ناسنا  شیامزآ  هچ  جـع ) ) نامز ماما  تبیغ  يهفـسلف 
داهتجا بلاغ  رد  هک  نید ـ  عورف  تخانش  رد  ار  یصاخ  شور  مالسا  تسا و  مالسا  نیمارف  هب  لمع  تبیغ  نامز  رد  ام  هفیظو  هک  دنکیمن 
ماکحا وا  نادـلقم  دـهتجم و  دوخ  تسا و  هار  نیمه  مالـسا  ماکحا  تخانـش  ریـسم  اهنت  ینعی  تسا . هداد  شزومآ  تسا ـ  رولبتم  حلطـصم 

مکح دـنک و  اطخ  دروم  ود  ای  کی  رد  تخانـش ، ِشور  نیا  هب  لـمع  رد  دـهتجم  تسا  نکمم  هچرگ  دنـسانشیم . هار  نیمه  زا  ار  مالـسا 
: ًالوا دـناهتفایرد ، تسا  هداد  شزومآ  ادـخ  هک  یـشور  نامه  زا  ار  مالـسا  نوچ  دـننادیم  نیقی  هب  ناـگمه  اـما  دـباین  رد  ار  مالـسا  یعقاو 

نآ تخانش  ناکما  (ع ) موصعم ماما  تبیغ  نارود  رد  رـشب  هک  تسا  مالـسا  زا  یماکحا  نیرتمهم  نیرتشیب و  نآ ، زا  هدمآ  تسد  هب  ماکحا 
: اثلاث دناسرب و  تسا  دنوادخ  رظن  دروم  هک  یتداعـس  هب  ار  ناسنا  عومجم  رد  دناوتیم  اهنآ  هب  لمع  ماکحا و  نآ  هب  داقتعا  ایناث  و  دراد ؛ ار 
وا داـیقنا  هکلب  دوریم ، رامـش  هب  یهلا  يورخا  يهبـساحم  ربارب  رد  روآ  رذـع  یخـساپ  اـهنت  هن  تسا ، هدرک  اـطخ  دـهتجم  هک  يدراوم  رد 
رد هقف  لوصا  ملع  رد  هک  بلطم ـ  نیا  دروآیم . ناغمرا  هب  ار  شاداپ  قاقحتسا  وا  يارب  یمالسا ، شور  زا  هدمآ  تسد  هب  ماکحا  هب  تبسن 

حرطم داـیقنا  باوـث  قاقحتـسا  يرجت و  تمرح  و  یعقاو ، يرهاـظ و  مکح  نـیب  عـمج  و  يرهاـظ ، مـکح  تیرذـعم  تـیزجنم و  ثحاـبم ،
رد رگا  ینعی  دـنک . هیجوت  داـهتجا  شور  نیمه  زا  هدـمآ  تسد  هب  يربـهر  ياههویـش  اـب  ار  طیارـشلا  عماـج  يربـهر  دـناوتیم  دوـشیم ـ 

( تحیـصن تعاـطا و   ) يربهر نیا  لاـبق  رد  ار  دوخ  يهفیظو  زین  مدرم  دریگ و  تسد  هب  ار  تما  يربـهر  یطیارـشلا  عماـج  هیقف  ياهعماـج 
دوب و دـهاوخ  تداعـس  هب  ور  ياهعماج  انیقی  دـشاب ، داهتجا  شور  نیمه  زا  مالـسا و  میلاعت  زا  هتفرگرب  وا  يربهر  يهویـش  و  دـنهد . ماجنا 

لاعتم دنوادخ  دزن  روآرذع  یخـساپ  اهنت  هن  نانآ  ياهاطخ  دـش و  دـهاوخ  ققحم  نآ  رد  یمالـسا  یعامتجا  فادـها  نیرتمهم  نیرتشیب و 
. دراد هارمه  هب  زین  ار  باوث  قاقحتسا  دایقنا  حور  لیلد  هب  هکلب  دراد ،

؟ میراد تبیغ  نامز  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  رب  ینبم  يدنتسم  تایاور  ایآ 

شسرپ

؟ میراد تبیغ  نامز  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  رب  ینبم  يدنتسم  تایاور  ایآ 

خساپ

. تـسا هدوـب  نوگاـنوگ  ياـهماظن  بتاـکم و  دــییأت  دروـم  هاوـمه  تـسا و  یهیدــب  يرما  ياهعماـج ، ره  رد  تموـکح  دوـجو  ترورض 
یلقع ریذپانبانتجا  ترورض  کی  طیارش  همه  رد  هشیمه و  تموکح ، تلود و  لیکشت  هک  دهدیم  ناشن  ناسانـش ، هعماج  ياهشهوژپ 

مجـسنم تالیکـشت  یعامتجا و  یگدـنز  کی  هیاس  رد  اهنت  تسا و  عبطلاب  یندـم  رـشب  دوب . زاینیب  نآ  زا  ناوتیمن  تسا و  هدوب  يرطف  و 
، يرـشب یگدنز  تروص  نیا  ریغ  رد  دـهد . همادا  دوخ  تایح  هب  دـناوتیم  دوشیم ـ  هدرمـش  مرتحم  اهناسنا  قوقح  نآ  رد  هک  یـسایس ـ 

دهاوخ هجاوم  رطخ  اب  ار  دارفا  قوقح  عامتجا و  ياـقب  ظـفح و  یمظنیب ، جرم و  جره و  هکلب  تشاد ؛ دـهاوخن  یلوقعم  یناـسنا و  لـکش 
نید نیا  رد  تسا . هدـش  لزان  ناسنا  یقطنم  لوقعم و  يرطف ، ياهزاین  اههتـساوخ و  ساسا  رب  تسا و  لقع  ترطف و  نید  مالـسا ، تخاس .

یناسنا يهعماج  ناسنا و  ياهزاین  نیرتيرورض  زا  یکی  ناونع  هب  تموکح ـ  دوجو  هدش و  كرد  یبوخ  هب  يرطف  یلقع و  ترورـض  نیا 
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ربماـیپ یلقع  يرطف و  زاـین  نیا  ساـسا  رب  تسا . هدـش  صخـشم  ياـهیگژیو  طیارـش و  نآ  يارب  هـتفرگ و  رارق  دـییأت  قیدـصت و  دروـم  ـ
ـ  یـسایس تالیکـشت  درکیم و  يزیر  یپ  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هدولاش  هلـصاف  ـالب  هنیدـم ، رهـش  هب  ترجه  زا  سپ  (ص ) مالـسا
وا ّرب  ریما  نم  ساـنل  دـبال  }H دـیامنیم : دزـشوگ  نینچ  ار  ترورـض  نیا  شیوخ  روهـشم  نخـس  رد  (ع ) یلع ماما  درک . داـجیا  یتموکح 

تابثا يارب  مالـسا ، یـسایس  هشیدنا  رد  . M ...{ راکتـشز هچ  راکوکین و  هچ  دـنامکاح ؛ دـیما و  هب  دـنمزاین  ریزگان  مدرم  }M H ؛ ...{ رجاف
هلأسم نیا  تایاور  رظنم  زا  میهاوخب  رگا  تسا . هدش  دانتسا  تایاور  تایآ و  یلقع ، دّدعتم  يهلدا  هب  یمالسا ، تموکح  لیکـشت  ترورض 

ره رد  یمالسا  تموکح  لیکـشت  ترورـض  رب  هک  یتایاور  مکی . میوشیم : ور  هب  ور  ثیداحا  تایاور و  زا  هتـسد  ود  اب  مینک ، یـسررب  ار 
باـتک زا  یتاحفـص  ریوصت  تاـیاور ، نیا  اـب  لـصفم  ییانـشآ  يارب  دراد . دـیکأت  تبیغ ـ  اـی  و  (ع ) موصعم روضح  ناـمز  زا  معا  یناـمز ـ 
لاسرا ناتـسبات 1376 ) لوا ، پاـچ  هیقف ، یلو  یگدـنیامن  هزوح  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  ینـسح ، دـمحملادبع   ) یمالـسا تموـکح 
عومجم تسا . هدش  رداص  تبیغ  نامز  رد  یمالسا  مکاح  ياهیگژیو  طیارـش و  دروم  رد  صاخ ، تروص  هب  هک  یتایاور  مود : ددرگیم .

موزل ناماما و  يوس  زا  یمالسا  يهعماج  يربهر  هرادا و  يارب  (ع ،) موصعم تبیغ  نامز  رد  طیارشلا ، دجاو  هیقف  ماع  بصن  رب  تلالد  اهنیا 
زا یتاحفـص  ریوصت  هنیمز ، نیا  رد  دراد . ناـشیا  زا  مدرم  تعاـطا  يراـکمه و  ترورـض  ناـهیقف و  يوس  زا  تموکح  لیکـشت  يارب  ماـیق 

خیش دیفم ، خیش  دننام   ) يدایز ياهقف  دانتسا  دروم  رود ، رایسب  ياههتـشذگ  زا  هدوب و  ربتعم  تایاور  نیا  ددرگیم . لاسرا  هدش  دای  ذخأم 
ماما هیقف ، تیالو  . 1 رتشیب ر.ك : عالطا  تهج  تسا . هتفرگ  رارق  رهاوج و )... بحاص  یقارن ، ققحم  نیدیهـش ، لـضاف ، یملید ، یـسوط ،

. یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  شورـس ، دمحم  یمالـسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  . 2 هر .) ) ماما راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  هر ،) ) ینیمخ
.1360 يرهش ، ير  يدمحم  (ع ،) يدهم یناهج  بالقنا  . 4 رسای . تاراشتنا  دیحوت ، تاراشتنا  یمالسا ، تموکح  یناحبس ، رفعج  . 3

سأر رد  مالـسلا » هیلع  » موصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  ارچ  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  رما  مامز  دـیاب  موصعم  ماما  یلقع  لـیلد  ساـسارب  رگا 
هتشاد مالسلا » هیلع  » موصعم ماما  تماما  موزل  رب  یلیلد  دیابن  لصا  زا  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  دناوتیم  مه  لداع  هیقف  رگا  تسین و  تموکح 

؟ میشاب

شسرپ

رد مالـسلا » هیلع  » موصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  ارچ  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  رما  مامز  دـیاب  موصعم  ماما  یلقع  لـیلد  ساـسارب  رگا 
ماـما تماـما  موزل  رب  یلیلد  دــیابن  لـصا  زا  سپ  دریگ  تـسد  هـب  ار  تموـکح  دــناوتیم  مـه  لداـع  هـیقف  رگا  تـسین و  تموـکح  سأر 

؟ میشاب هتشاد  مالسلا » هیلع  » موصعم

خساپ

هدعاق دروم  نیا  رد  لیلد  دنکیم و  تابثا  ار  ربمایپ  دوجو  موزل  هک  تسا  یلیلد  نامه  دنکیم  تابثا  ماما  هب  ار  هعماج  يدنمزاین  هک  یلیلد 
همانرب هک  دـنکیم  باجیا  ادـخ  فطل  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  يو  تیاـنع  فطل و  يور  زا  ناـنآ  شنیرفآ  هک  ینعم  نیدـب  تسا  فطل 

دننامیم نادرگرس  همانرب  رظن  زا  ربمایپ  نودب  مدرم  هک  هنوگنامه  و  دراذگن . نادرگرس  شیوخ  فیاظو  رد  ار  نانآ  دتـسرفب و  نانآ  يارب 
ار شیوخ  تداعس  تایئزج  یتسرد  هب  دنناوتیمن  مه  ماما  نودب  دنمهفب  یتسرد  هب  ار  شیوخ  یتخبشوخ  تداعـس و  لماوع  دنناوتیمن  و 

نانآ يارب  ربمایپ  زا  سپ  ربهر  میعز و  اوشیپ و  مانب  ار  یـصخش  دنوادخ  هک  دـنکیم  باجیا  فطل  نیاربانب  دـندرگ . نومنهر  یگدـنز  رد 
راگزاس روکذـم  لیلد  اب  نیا  هنوگچ  تسا و  هداد  رارق  بیاغ  ار  ماـما  دـنوادخ  ارچ  سپ  هک  دـیآیم  شیپ  نخـس  نیا  اـجنیا  رد  دـنیزگرب 
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دنوادـخ رتنشور  ترابع  هب  تسا و  ترـضح  نآ  تموکح  يارب  هنیمز  ندوبن  هدـمآ  ناـمز  ماـما  تبیغ  تّلع  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا ؟
يارب ار  هنیمز  هک  مییام  نیا  دندش  روآدای  نیققحم  هک  نانچ  هکلب  دشاب  راگزاسان  يو  فطل  اب  ات  ددرگ  بیاغ  نامز  ماما  هک  هدشن  ثعاب 

هب يو  دـیآ  دوجو  هب  ّتیرـشب  رد  هلئـسم  نیا  يارب  یگدامآ  ددرگ و  يو  تموکح  راتـساوخ  ناهج  هک  هاگنآ  میتخاس و  هدامآ  يو  تبیغ 
لاح هک  دیآیم  شیپ  نخس  نیا  تقو  نآ  دهدیم  شرتسگ  یناسنا  هعماج  رد  ار  یهلا  تاروتسد  ریاس  تلادع و  هتـشگ و  رهاظ  ادخ  نذا 

ياهقف یگتـسیاش  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نشور  دوش ؟ تماـعز  يّدـصتم  دـیاب  یـسک  هچ  تسین  رهاـظ  بسح  هب  ینونک  میعز  اـما  هک 
ءاهقف هب  شیوخ  فیلاکت  رد  مدرم  هک  هدش  هداد  روتسد  ترضح  نآ  هیحان  زا  ساسا  نیا  رب  تسنارگید و  زا  شیب  هلئـسم  نیا  يارب  لداع 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنهد « . رارق  مکاح  ار  نانآ  شیوخ  تافالتخا  لح  رد  دننک و  هّجوت  ینید  عجارم  و 

دنکیم باجیا  زین  نامز  ماما  تبیغ  زا  سپ  دهد  رارق  یمالـسا  تّما  يارب  موصعم  ربهر  کی  ربمایپ  زا  سپ  دنوادخ  درکیم  باجیا  هک  یلیلد  نامه 
؟ تسا بیاغ  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  ارچ  نیاربانب 

شسرپ

زین ناـمز  ماـما  تبیغ  زا  سپ  دـهد  رارق  یمالـسا  تّما  يارب  موصعم  ربهر  کـی  ربماـیپ  زا  سپ  دـنوادخ  درکیم  باـجیا  هک  یلیلد  ناـمه 
؟ تسا بیاغ  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  ارچ  نیاربانب  دنکیم  باجیا 

خساپ

ناهرب نیا  تسا و  نانآ  تالامک  يوس  هب  مدرم  تیبرت  دروم  رد  ادـخ  يهدرتسگ  رهم  فطل و  ياـضتقا  هب  موصعم  ربهر  کـی  نییعت  موزل 
ار ربهر  کی  ناهج  مامت  زا  دنوادخ  هک  تسین  نیا  لیلد  نیا  ياضتقا  دنک و  نییعت  یفّرعم و  ار  موصعم  ربهر  دنوادخ  هک  دـنکیم  باجیا 

ربارب رد  میلست  يو و  زا  يوریپ  ربهر و  شریذپ  هکلب  دهد  رارق  بولغم  روهقم و  رابجا  روط  هب  ار  نارگید  هدرک و  طّلسم  ناهج  رساترس  رب 
نییعت یفّرعم و  ار  ناناملـسم  ربهر  دـنوادخ  هچرگ  مالـسا  ربماـیپ  تشذـگرد  زا  سپ  دریگ . تروص  مدرم  يهیحاـن  زا  دـیاب  يو  تموکح 

. دیامن طّلسم  نانآ  رب  هبلغ  رهق و  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دوبن  مزال  رگید  مه  دنوادخ  رب  دنتفرن و  يو  تموکح  راب  ریز  نانآ  یلو  دوب  هدرک 
مدرم یلو  دوب  هدومرف  یفّرعم  شراوگرزب  دادجا  يرکـسع و  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  طسوت  ار  هعیـش  ربهر  دنوادخ  مه  تبیغ  نامز  رد 
دادیب ملظ و  هک  هاگنآ  تشاد و  دوجو  ترـضح  نآ  تبیغ  رد  هک  یحلاصم  زا  هتـشذگ  دندوبن  ترـضح  نآ  تفالخ  تموکح و  ياریذـپ 

ساسحا روما  يهرادا  زا  ار  شیوخ  یناوتان  دـنیبب و  يو  لدـع  تموکح  دـنمزاین  ار  نتـشیوخ  تیرـشب  ناـهج  دـبای و  شرتسگ  ناـهج  رد 
هب خـساپ  شخب  دزاسیم « . رقتـسم  ناهج  رد  وا  ياناوت  تسد  هب  ار  داد  لدـع و  تموکح  دـنکیم و  رهاظ  ار  نامز  ماـما  دـنوادخ  دـیامن 

 « تالاؤس

یشقن ینالوط  تّدم  نیا  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  هنوگچ  تسا  هلضاف  هنیدم  کی  لیکشت  هار  رد  هعماج  يربهر  ماما  ربهر و  کی  هفیظو  هکنیا  اب 
؟ تسا هتشادن  هلئسم  نیا  رد 

شسرپ
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تّدم نیا  رد  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  هنوگچ  تسا  هلـضاف  يدـم کی  لیکـشت  هار  رد  هعماج  يربهر  ماما  ربهر و  کی  هفیظو  هکنیا  اـب 
؟ تسا هتشادن  هلئسم  نیا  رد  یشقن  ینالوط 

خساپ

شنیرفآ ماظن  رظن  زا  ماما  هکلب  Ə هلضاف  هنیدم  لیکشت  ماکحا و  نایب  یعامتجا و  يربهر  ياههبنج  طوبرم ب اهنت  تماما  هلئسم  ًالّوا 
ضرالا تخاسل  هجحلا  الول   » فورعم هلمج  تسا و  اههدیرفآ  راگدـیرفآ و  نیب  ضیف  هطـساو  ًاساسا  تسا و  ّرثؤم  ناهج  رد  مه  نیوکت  و 

ماما دنوادخ  ًایناث  تسا . ناهج  رد  ماما  ینیوکت  شقن  هلئـسم  نیمه  هب  طوبرم  دربیم » ورف  ار  شدوخ  لها  نیمز  دشابن  تّجح  رگا  اهلهاب ؛
رد نیا  راگدرورپ و  بناج  زا  تسا  یفطل  ماما  مالک  ملع  حالطـصا  هب  تسا و  هداد  رارق  لآهدیا  هعماج  هلـضاف و  هنیدـم  لیکـشت  يارب  ار 

تموکح ناهاوخ  اهناسنا  رگا  اّما  دنک  لابقتـسا  گرزب  فدـه  نیا  زا  دـشاب و  فطل  نیا  یئاریذـپ  هدامآ  یناسنا  هعماج  هک  تسا  یتروص 
هب ربج  روز و  اب  ار  دوخ  ياههشقن  ماـما  هک  تسین  مزـال  تروص  نیا  رد  دنـشابن  دوشیم  لیکـشت  ماـما  دوجو  وترپ  رد  هک  یلدـعو  حـلص 

« مالـسلا هیلع  » نامز ماما  تبیغ  نیارباـنب  دزاـس . رقتـسم  يرـشب  هعماـج  رد  ار  یتموکح  ناـنچ  هتخاـس و  یلمع  یعیبط  ریغ  زاـجعا  تروص 
رهاظ ماما  ددرگ  مهارف  ماما  روهظ  يارب  هنیمز  دوش و  یتموکح  ناـنچ  راتـساوخ  رـشب  هعماـج  هک  ماـگنه  نآ  رد  تساـم و  دوخ  هب  طوبرم 

تسین و ریدخت  رد  هعیـش  نداد  رارق  مزلتـسم  ماما  تبیغ  ًاثلاث  دروآ . دهاوخ  دوجو  هب  ناهج  رد  ار  یناهج  دـحاو  تموکح  دـش و  دـهاوخ 
لئان لماکت  یلاـع  تاـجرد  هب  دـناوتیم  مالـسلا » هیلع  » موصعم ماـما  کـی  يربهر  وترپ  رد  هعماـج  رگا  اریز  تسا  سکع  هب  بلطم  ًاـقاّفتا 

ناشخرد ملاعت  زا  هدافتـسا  اب  دـناوتیم  دتـسیاب  شیوخ  ياپ  يور  دـیاب  هعیـش  هکنیا  رظن  زا  دـش  بیاغ  ماما  رگا  لاـح  نیع  رد  یلو  ددرگ 
تسا هتـسیاش  هکنانچ  مه  ام  هک  درک  قیدصت  دیاب  دروآ و  دوجو  هب  ار  ییهعماج  نانچ  تسا  هدمآ  تسد  هب  ّتنـس  باتک و  زا  هک  مالـسا 

هب نینچ  تایاور  زا  هکنیا  زا  هتـشذگ  میریگیمن  هرهب  لماک  روط  هب  میراد  رایتخا  رد  هک  يرئاخذ  زا  مینکیمن و  هدافتـسا  ّتیعقوم  نیا  زا 
تـشگ دهاوخ  مولعم  ددرگ  رهاظ  یتقو  دوشیمن و  نشور  یتسرد  هب  ددرگن  رهاظ  ترـضح  دوخ  ات  ماما  تبیغ  هفـسلف  هک  دیآیم  تسد 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . هدوب  هچ  شتبیغ  هفسلف  تسا و  هدش  بیاغ  ارچ 

هدرک بوصنم  لبق  زا  دنوادخ  ار  ناناملسم  هعماج  ربهر  هیقف و  یلو  ینعی  تسا . جع ) ) نامز ماما  اقآ  اب  طابترا  یمالـسا  هعماج  تیربهر  ۀمزال  ایآ 
؟ دنا

شسرپ

لبق زا  دـنوادخ  ار  ناناملـسم  هعماج  ربهر  هیقف و  یلو  ینعی  تسا . جـع ) ) نامز ماـما  اـقآ  اـب  طاـبترا  یمالـسا  هعماـج  تیربهر  ۀـمزال  اـیآ 
؟ دنا هدرک  بوصنم 

خساپ

ریاس دننام  هعماج  ربهر  تسا  نکمم  هکلب  تسین ، جع ) ) نامز ماما  رـضحم  هب  فرـشت  يروضح و  طابترا  یمالـسا ، ۀعماج  تیربهر  ۀمزال 
هب فرـشت  ضیف  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دوش . مورحم  ضیف  نیا  زا  یللع  هب  تسا  نکمم  ددرگن و  شبیـصن  فرـشت  راختفا  صلخم  نایعیش 

هکلب ماظع  ياهقف  هعماج و  ربهر  ًامّلسم  هتبلا  دشاب . یمن  يربهر  داهتجا و  طیارش  زا  ًالقع  ًافرع و  ًاعرـش و  (ع ) رـصع یلو  ترـضح  روضح 
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لسوت و رگید و  ياعد  بدن و  ياعد  دـهع و  ياعد  ندـناوخ  ۀلیـسو  هب  يونعم  طابترا  (ع ) تیب لها  بتکم  ناوریپ  نایعیـش و  مومع  رثکا 
نییعت دنیامن . یم  بلج  دوخ  هب  ار  (ع ) رـصع ماما  تایانع  هلیـسو  نیدب  و  دـنراد ، بانج  نآ  اب  (ع ) يرکـسعلا نسحلا  نب  هجح  زا  هثاغتـسا 
يارب صوصخلاب ، ینّیعم  صخش  هک  صیصنتلاب ، نییعت  - 1 تسا : هنوگود  هب  رونا  عرش  بناج  زا  هعماج  ربهر  یمالسا و  مکاح  رما و  ّیلو 
لوسر فرط  زا  ناشن  مان و  اـب  (ع ) موصعم ماـما  هدزاود  ادـخ و  يوس  زا  (ص ) ادـخ لوسر  هک  ناـنچ  دوش ، یم  یفرعم  تما  يربهر  ماـقم 

مه (ص ) ربمایپ داد و  دکؤم  روتسد  (ص ) ربمایپ هب  (ع ) نانمؤمریما تیالو  ۀلئـسم  رد  نآرق  دندیدرگ . بوصنم  تما  يربهر  يارب  (ص ) هللا
یلو و یلع  متـسه ، وا  تسرپرـس  ـالوم و  نم  سک  ره  : " دوـمرف تفرگ و  ار  (ع ) یلع تسد  رفن  رازه  دـص  دودـح  نیب  رد  مـخ  ریدـغ  رد 
، دـشاب طیارـش  نآ  دـجاو  سک  ره  اـت  دـهد  یم  هئارا  ار  یفاـصوا  عراـش  هـک  يا  هنوـگ  هـب  فیـصوتلاب ، نـییعت  - 2" تـسا . وا  تـسرپرس 

ماما دوش . باختنا  اهنآ  نیرت  حلاص  دیاب  دنـشاب ، ددعتم  طیارـش  نیدجاو  هچ  نانچ  تسا  یعیبط  دـشاب . هتـشاد  ار  تیالو  ماقم  یگتـسیاش 
تمکح هب  دیاب  دسانشب ، ار  ام  ماکحا  دشاب و  رظن  بحاص  ام  مارح  لالح و  رد  دنک و  تیاور  ار  ام  ثیداحا  سک  ره  : " دومرف (ع ) قداص

در هدومن و  فافختـسا  ام  هب  ادخ و  مکح  هب  دـنکن ، لوبق  ار  وا  مکح  سک  ره  مداد . رارق  امـش  رب  مکاح  ار  وا  نم  سپ  دیـشاب . یـضار  وا 
، دیامن ظفح  ار  شنید  دنک ، سْفَن  تنایـص  اهقف  زا  کی  ره  : " دومرف رگید  ثیدح  رد  ترـضح  [ 57" .] تسا دنوادخ  ةدننک  در  ام  ةدننک 

ماما [ 58" .] دـنیامن دـیلقت  اه  یگژیو  نیا  ياراد  ياهقف  زا  دـیاب  مدرم  ماوع  سپ  دوش ، شیالوم  رما  عیطم  دـشاب ، یناسفن  ياهاوه  فلاخم 
رب نم  تجح  اه  نآ  نوچ  دـینک ، هعجارم  ام  ثیداحا  ناـیوار  هب  هدـمآ  شیپ  ثداوح  لـئاسم و  رد  : " دومرف شفیرـش  عیقوت  رد  (ع ) ناـمز
اب يونعم  طابترا  دوخ  ياه  یگتسیاش  دح  رد  نایعیش  ریاس  نوچمه  یمالـسا  ۀعماج  ربهر  هجیتن : [ 59" .] متسه ادخ  تجح  نم  دنیامش و 

لصاح سک  ره  يارب  تسین و  تبیغ  رـصع  رد  يربهر  طیارـش  زا  یلوم ، رـضحم  هب  فرـشت  يروضح و  طابترا  یلو  دراد ، (ع ) نامز ماما 
فرط زا  یمالسا  ۀعماج  ربهر  هیقف و  یلو  بصن  دیامرف . بیصن  نادنموزرآ  ۀمه  هب  دنوادخ  تسا . هدیدرگ  شبیـصن  یگرزب  قیفوت  دوش ،

تسا و يربهرۀتـسیاش  دـشاب ، طیارـش  نآ  ياراد  سک  ره  هک  هدـش  هتفگ  یطیارـش  عراش  فرط  زا  هک  ینعم  نیدـب  تسا ؛ سدـقم  عراش 
هدرک و تعیب  وا  اب  مه  مدرم  دـنراد و  یم  مالعا  هعماج  هب  دـننک و  یم  فشک  ینّیعم  درف  رد  ار  یگتـسیاش  نیا  ناـگربخ  ۀطـساو  هب  مدرم 
هک دشاب  یم  هلاسر  بحاص  طیارـشلا و  عماج  دهتجم  هک  اتفا  هبترم  دننام  دراد ، یبتارم  هیقف  تیالو  دنرامـش . یم  بجاو  ار  يو  زا  يوریپ 

يانعم هب  تیالو  یهاگ  اما  درادـن  یعنام  عجارم  ددـعت  دـنک . یم  زارحا  ار  تیعجرم  يانعم  هب  تیالو  هک  تسا ، هیملعالا  نونظم  ای  ملعا و 
جرم جره و  هنرگو  دریگ  یم  تروص  ناـگربخ  ناصـصختم و  ۀلیـسو  هب  طیارـشلا  عماـج  لداـع و  مکاـح  نییعت  تسا . تموکح  لیکـشت 

یـسایس و لیاسم  هب  هاگآ  هک  ار  هیقف  یلو  زین  ناگربخ  دـنیامن و  باختنا  ار  ناگربخ  دـیاب  مدرم  یمالـسا  يروهمج  رد  ددرگ . یم  داجیا 
لئاسو [ 59 . ] ص 88 ج 2 ، راونالاراحب ، [ 58 . ] ثیدح 1 ص 98 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 57 . ] دنهد یم  رارق  تیولوا  رد  دشاب ، یعامتجا 

ثیدح 9. ص 101 ، ج 18 ، هعیشلا ،

؟. دیهد حیضوت  مالسا  ناهج  رد  یمالسا  ياهشبنج  تیودهم و  صوصخ  رد 

شسرپ

؟. دیهد حیضوت  مالسا  ناهج  رد  یمالسا  ياهشبنج  تیودهم و  صوصخ  رد 

خساپ
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، دنتـسه ماما  روهظ  زاس  هنیمز  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  لبق  ییاه  تضهن  هک  تسا  نآ  دوصقم  رگا  تسا . تیفافـش  دقاف  شـسرپ  هنافـسأتم 
هنیمز هرابرد  تفگ : دـیاب  دـننکیم ، مهارف  ار  ترـضح  روهظ  هنیمز  شیوخ  یحالـصا  ياهتضهن  اـب  ناـهاوخ  يدازآ  ناحلـصم و  ینعی 

هیلع مایق  (ع ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  دـنراد  هدـیقع  یخرب  فلا ) دراد . دوجو  هدـمع  هاگدـید  ود  اهمایق  يزاس  هنیمز  ملع  يزاـس و 
نیا زا  دـنوشیم ، بوسحم  (ع ) نامز ماما  روهظ  زاس  هنیمز  مهم و  لماوع  زا  یکی  سدـقم  ياهتضهن  اریز  ( 1 ،) تسا بجاو  ملظ  داسف و 

هک دننآرب  كدنا  يرامش  لباقم  رد  ب ) دنتسه . ترـضح  روهظ  زاس  هنیمز  اهمایق  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  حیرـصت  تایاور  یخرب  رد  ور 
رد هک  دناهداد  رارق  شیوخ  هیامتسد  ار  تایاور  زا  یخرب  شرگن  نیا  نارادفرط  ( 2 .) تسین زیاج  تبیغ  نامز  رد  تموکح  لیکشت  مایق و 

دییأت ار  لوا  درکیور  ینید ، ياههزومآ  نوتم و  ( 4 .) تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  نآ  تیعونمم  مایق و  تسکش  و  ( 3) داسف شرتسگ  زا  اهنآ 
لباق دناهدومن ، لالدتـسا  دانتـسا و  نادـب  مود  هاگدـید  نارادـفرط  هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  اریز  تسین ، لوبق  لباق  مود  يانبم  دـننکیم و 

زا هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  دنریگن . لکـش  تبیغ  نامز  رد  یحالـصا  ياهتضهن  هک  تسین  انعم  نادـب  ملظ  شرتسگ  نوچ  تسا ، هیجوت 
زا هتـسد  نآ  تسا . روهظ  زا  لـبق  ناـهج  تیعـضو  زا  نداد  ربخ  ياـنعم  هب  دـهدیم ، شرازگ  (ع ) ناـمز ماـما  روهظ  زا  لـبق  ملظ  شرتسگ 

نیمأت ياتـسار  رد  سدقمان و  فده  اب  هک  دشابیم  ییاه  مایق  رب  رظان  دـنهدیم ، شرازگ  نآ  تیعونمم  ای  مایق و  تسکـش  زا  هک  تایاور 
اهمایق ور  نیا  زا  تسا ، زیاج  دنریگیم  لکش  یمالسا  تما  حالصا  یهلا و  هزیگنا  اب  هک  ییاهمایق  دنیآیم . دوجو  هب  یمالسا  ریغ  فادها 

هچ يارب  هک  دینک  هجوت  دمآ ، امش  يوس  هب  مایق  يارب  یسک  هک  یماگنه  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  دناهدش ، میسقت  عورـشم  ریغ  عورـشم و  هب 
میـسقت هتـسد  ود  هب  ار  اهمایق  تایاور  نیا  رد  (ع ) ماـما : " دـسیونیم تاـیاور  یـسررب  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  ( 5" .) دنکیم مایق  یفدـه 

. دریگیم تروص  قح  هماقا  لطاب و  اب  هلباقم  يارب  هک  ییاهمایق  دـننکیم و  توعد  دوخ  يوس  هب  اـهنآ  ناربهر  هک  ییاـه  ماـیق  دـنکیم .
روهظ زا  لبق  ياهمایق  زا  نخـس  مه  یتایاور  یخرب  رد  هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  بلطم  ( 6" .) دنکیم دییأت  ار  مود  هتسد  ياهمایق  (ع ) ماما

ار (ع ) یلع نب  دـیز  مایق  و  ( 7  ) خَف دیهـش  مایق  دننام  اهمایق  زا  یخرب  (ع ) همئا دـناهدش . هدـناوخارف  مایق  هب  مدرم  مه  تسا و  هدـمآ  نایم  هب 
(9"  ) دنیامنیم مهارف  ار  (ع ) يدهم تموکح  هنیمز  دننکیم و  مایق  قرشم  زا  یمدرم  : " دومرف (ص ) مالسا ربمایپ  زین  و  ( 8 .) دناهدومن دییأت 

داضت زین  تایآ  زا  یخرب  و  (ع ) ناـموصعم هریـس  اـب  دـننادیمن ، زیاـج  ار  روهظ  زا  لـبق  ياـهمایق  هک  تاـیاور  زا  هتـسد  نآ  رگید  يوس  زا 
نامز لماش  ینوخارف  نیا  هک  هدومن  شرافس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  هدناوخارف و  ملظ  هیلع  مایق  هب  ار  ناگمه  نآرق  اریز  دنراد ،

: تفگ دـیاب  ساسا  نیا  رب  دـندرکیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدومن و  مایق  هب  مادـقا  (ع ) همئا هک  نیا  رب  ًافاضم  دوشیم ، مه  تبیغ 
 - 1 اهتشونیپ : دنـشابیم . (ع ) نامز ماما  روهظ  زاس  هنیمز  دریگیم ، تروص  ییاـههزیگنا  اـب  تبیغ  ناـمز  رد  هک  یمالـسا  ياـهشبنج 

كردتسم ص 297 ؛ ج 8 ، یفاـک ، عورف   - 4 ص 73 . ج 51 ، راونـالاراحب ،  - 3 نامه .  - 2 ص 185 . (ع ) ناـمز ماـما  هژیو  هزوح ، هلجم 
ج 48، راونالاراحب ،  - 7 ص 195 . (ع ،) نامز ماـما  هژیو  هزوح ، هلجم   - 6 ص 35 . ج 11 ، هعیـشلا ، لئاسو   - 5 ص 34 . ج 11 ، لئاسولا ،

ص 213. (ع ) نامز ماما  هژیو  هزوح ، هلجم   - 9 ص 170 . ج 46 ، راونألاراحب ، ص 252 ؛ ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع   - 8 ص 165 .

؟ دنام دهاوخ  (ع ) نامز ماما  روهظ  ات  ناریا  یلعف  تموکح  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  ناریا  تموکح  تایاور  قبط 

شسرپ

(ع) نامز ماـما  روهظ  اـت  ناریا  یلعف  تموکح  اـیآ  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لـبق  ناریا  تموکح  تاـیاور  قبط 
؟ دنام دهاوخ 
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خساپ

نامز ات  ددرگ و  یم  رادیدپ  نیمز  قرشم  رد  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  شیپ  هک   ) قح تموکح  مایق و  دوجو  زا  تایاور  زا  ياهتـسد 
مایق قرشم  زا  یمدرم  هناطلس ؛ يدهملل  نوئطوف  قرـشملا  نِم  سانأ  جرخی  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  دناهداد . ربخ  دبای ) یم  همادا  روهظ 

رد هک  قرـشم  زا  ار  یمدرم  منیب  یم  اـیوگ  : " دومرف (ع ) رقاـب ترـضح  ( 1" .) دـنزاس یم  مهارف  ار  (ع ) يدـهم تموکح  هنیمز  دـننک و  یم 
هداد یخـساپ  نانآ  هب  زین  راب  نیا  دننک . یم  مایق  هرابود  یتّدم  زا  سپ  دنهد . یمن  خساپ  نانآ  هب  نامکاح )  ) یلو دـناهدرک ، مایق  قح  بلط 

یم ار  هچ  نآ  ماـگنه  نیا  رد  دـنهن . یم  ناـشیاههناش  رب  ار  دوـخ  ياهریـشمش  دـننیب ، یم  نینچ  ار  عـضو  هک  هـبترم  نـیا  یلو  دوـش ، یمن 
لیکـشت مالـسا  ینابم  ساسا  رب  یتموکح  طقاس و  ار  مکاح  میژر  و   ) دننز یم  مایق  هب  تسد  دنریذپ و  یمن  اما  دنهد  یم  نانآ  هب  دنهاوخ ،

یم رامـش  هب  دیهـش  همه  مایق ، نیا  ناگتـشک  دننک . یمن  میلـست  يدهم ) ترـضح   ) امـش بحاص  هب  زج  ار  تموکح  نیا  نانیا  دـنهد ) یم 
تـضهن مایق و  رب  ثیداحا  نیا  تسا  نکمم  ( 2 .) مرادیم هگن  جع ) ) يدهم تمدخ  يارب  ار  دوخ  منک ، كرد  ار  نامز  نآ  نم  رگا  دـنور .

ات هَّللاءاشنا  دـش و  دـهاوخ  جـع ) ) رـصع ماما  تموکح  زاس  هنیمز  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تروص  نیا  رد  دوش . لـمح  هر ) ) ینیمخ ماـما 
فلتخم ینامز  ره  رد  هک  دشاب  هحلـسا  دناوت  یم  تایاور ، نیا  رد  اهریـشمش  زا  دوصقم  دنام . دـهاوخ  رادـیاپ  تیرـشب  ملاع  یجنم  روهظ 

ص 243. ج 52 ، نامه ، . 2 ص 87 . ج 51 ، راونالاراحب ، . 1 اهتشون : یپ  تسا .

؟ دنیامن تلاخد  روما  رد  هطساو  نودب  هک  تسا  مزال  ع )  ) يدهم ماما  رب  ایآ 

شسرپ

؟ دنیامن تلاخد  روما  رد  هطساو  نودب  هک  تسا  مزال  ع )  ) يدهم ماما  رب  ایآ 

خساپ

ای صوصخ  وحن  هب  ار  نارگید  دناوتیم  هکلب  دشاب ، قتار  هدومن و  تلاخد  روما  رد  هطـساو  نودب  ًاصخـش و  هک  تسین  بجاو  ماما  رب  ریخ ،
ار نارگید  دندوبن ، رـضاح  هک  یئاهرهـش  رد  دوخ ، فرط  زا  (ع ) همئا نینمؤملاریما و  هک  روطنامه  درامگب . دوخ  بناج  زا  مومع  ناونع  هب 
، مومع روطب  يربک  تبیغ  رد  دوب و  هدومرف  بصن  هصاخ  تباین  ماقم  هب  ار  یناسک  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  مه  ماـما  دـندومرفیم ، بوصنم 

یمالسا یلاع  حلاصم  رد  رظن  ظفح و  تاسایس و  يارجا  تاموصخ و  لصف  ياضق  يارب  دنتسه ، ماکحا  هب  اناد  هک  ار  لداع  ياملع  اهقف و 
ظفح رادـهدهع  رهاظ  بسح  رب  ترـضح  نآ  زا  تباـین  هب  تبیغ  رـصع  رد  ناـشیا  سپ  دنـشاب . قلخ  روما  عجرم  هک  هدرک  نییعت  بصن و 

. دنشابیم تیالو  ياراد  تسا  روکذم  هقف  ياهباتک  رد  هک  یحرش  هب  تعیرش و 

؟ دوشیم کّسمت  تسا  شودخم  دنس  رظن  زا  هک  فیرش  عیقوت  هب  هیقف  تیالو  ثحب  رد  هنوگچ 

شسرپ

؟ دوشیم کّسمت  تسا  شودخم  دنس  رظن  زا  هک  فیرش  عیقوت  هب  هیقف  تیالو  ثحب  رد  هنوگچ 
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خساپ

نب دـمحم  دوخ « خیـش  زا  نیدـلا » لامک   » باتک رد  هر )  ) قودـص ام  خیـش  اریز  تسا ؛ تباث  نآ  ّتیجح  رابتعا و  فیرـش ، عیقوت  هب  عجار 
هللا یضر   » هلمج اب  رگید  دراوم  رد  و  هللا » همحر  » ۀلمج اب  اجنیا  رد  تسا . هدرک  تیاور  تسا ـ  مهد  ۀقبط  زا  هک  ینیلکلا » ماصع  نب  دمحم 

هک هدرک ؛ تیاور  بوقعی » نب  قاحسا   » زا وا  و  ینیلک » مالـسالا  هقث  زا «  ار  فیرـش  عیقوت  اجنیا  رد  تسا . هدرک  میظعت  لیلجت و  وا  زا  هنع »
میدـقت هدوب ، یتالاؤس  نّمـضتم  هک  ار  یباتک  هعبرا ، باّون  زا  مّود  بیان  هیلع ـ  یلاـعت  هللا  ناوضر  ناـمثع ـ » نب  دـمحم  باـنج « ۀلیـسوب  وا 

عیقوت نیا  تبیغ »  » باتک رد  یسوط » خیش   » نینچمه دومن . تفایرد  باوج  رد  یعیقوت  (ع ) رمالا بحاص  ترـضح  فرـشا  طخ  هب  هدرک و 
مهد ۀـقبط  زا  رایـسب و  تافینـصت  بحاص  هقف و  ثیدـح و  رد  ءالجا  تاقث و  زا  هک  هّیولوق » نب  دـمحم  نب  رفعج   » زا یتعاـمج  زا  ار  عیفر 

ترثک و  ردق ، تلالج  هب  تسا و  ءالجا  خیاشم و  زا  زین  وا  هک  مهد ، ۀقبط  زا  نامیلس ،» نب  دّمحم  نب  دمحا  يرارز  بلاغ  یبا   » زا و  تسا ،
زا ناراوگرزب  نآ  هدومرف و  تیاور  راوگرزب ،  ود  نیا  ریغ  زا  و  هدـش ، فیـصوت  میظعت و  نآ ، زا  ریغ  یباـقلا  و  هباـصع ،» خیـش   » و تیاور ،

و وا ، هب  ینیلک » » داـمتعا زا  و  تسا ؛ هدرک  تیاور  هدوـب ـ  ینیلک  ردارب  يوـق  لاـمتحا  هب  هک  بوـقعی ـ » نب  قاحـسا  » زا وا  و  ینیلک ، باـنج 
، تسین فیعـض  دنـس  اهنت  هن  نیا  ربانب  دوشیم . مولعم  زین  وا  تقاثو  ردق  تلالج  هثالث ) نودـمحم  « ) یـسوط خیـش   » و قودـص »  » جاجتحا

تّوق رب  زین  تسا ـ  مهم  لیاسم  زا  باوج  نّمـضتم  هک  نآ ـ  نتم  هک  نآ  رب  هوالع  تسا . رابتعا  تّوق و  لامک  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  هکلب 
نآ اب  هک  تسا  هحابا  لیلحت و  رابخا ، زا  یکی  رما  تیاهن  دوشیمن ، نآ  فعـض  رب  لیلد  نآ ، رد  سمخ  ۀحابا  و  تسا ، هدوزفا  نآ  رابتعا  و 

، ءاما دروم  رد  هب  التبم  سمخ  زا  ای  هدوب  سمخ  قلطم  زا  لاؤس  تسین  مولعم  هکنیا  رب  ًافاضم  دوشیم . هلماعم  تایاور ، ریاـس  لـثم  هقف ، رد 
زین لئاسو ج 9/550 ) «، ) َناریّنلا ُلُکْأَی  امَّنِإَف  َهَلَکَأَف  ًاْئیَـش  اْهنِم  َلَُحتِْـسا  ْنَمَف  اِنلاْومَِأب  َنوُسّبَُلتُملا  اّمأ  : » دیامرفیم هک  هلمج  نیا  زا  لبق  ۀلمج  و 
نآ فعض  رب  يدهاش  سمخ ، مکح  هب  لامجا  تروص  هب  عیقوت  ضّرعت  نیاربانب  تسا . هدوبن  سمخ  قلطم  زا  لاؤس  هک  نیا  رب  تسا  هنیرق 

. تسا رابتعا  لامک  رد  عیفر  عیقوت  تسین و 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  تموکح  هک  درادن  ناکما  ایآ  دنک ، یم  طوقـس  يزور  یندمت  تموکح و  ره  هک  میا  هدناوخ  خیرات  رد 
؟ دنوش هدزلد  نآ  زا  دننک و  تداع  نآ  هب  مدرم  ینعی  دنک ؟ طوقس  يزور  مه 

شسرپ

هجرف یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  تموکح  هک  درادن  ناکما  ایآ  دنک ، یم  طوقس  يزور  یندمت  تموکح و  ره  هک  میا  هدناوخ  خیرات  رد 
؟ دنوش هدزلد  نآ  زا  دننک و  تداع  نآ  هب  مدرم  ینعی  دنک ؟ طوقس  يزور  مه  فیرشلا )

خساپ

ملظ و لیلد  هب  ای  اه  تموکح  اریز  تسین . روصتم  فیرـشلا "  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   " رـصع ماما  یناهج  تموکح  ناـمز  رد  يزیچ  نینچ 
تموکح نامز  رد  لماوع  نیا  و  تموکح . زا  اهنآ  یگدزلد  مدرم و  بیرف  لیلد  هب  ای  دننک و  یم  طوقس  تلادع  لوصا  زا  فارحنا  متس و 
تموکح ناکرا  لاوز  فلا : دراد : ناکما  هیحان  ود  زا  تموکح  کی  طوقس  لوفا و  تسا  لاحم  هیلع " هللا  مالس   " يدهم ترضح  یناهج 

ناگناگیب موجه  ای  تموکح و  هیلع  مدرم  مایق  نایغط و  نآ  هجیتن ي  هک  تلادع ، باوص و  هقیرط ي  زا  ندـش  رود  متـس و  ملظ و  لیلد  هب 
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رد الثم  تسا . هدوب  لیلد  نیمه  هب  دـنا  هدـش  نوگنرـس  خـیرات  لوط  رد  هک  اهتموکح  زا  يرایـسب  تسا . تموکح  ینوگنرـس  تیاهن  رد  و 
دوبان اه  لوغم  موجه  اب  هک  نویسابع  تموکح  ای  درک و  طوقس  نویسابع  طسوت  یتلادع ، یب  لیلد  هب  هیما  ینب  تموکح  یمالسا  هرود ي 

يا هقالع  چیه  مدرم  هک  دوب  يدـح  هب  متـس  ملظ و  اریز  دـش ، میلـست  الماک  ناناملـسم  موجه  اب  هک  ناریا  رد  نایناساس  تموکح  ای  دـش و 
مایق زین  یهاشنهاش  تموکح  ینوگنرس  یمالسا و  بالقنا  دنتـشگ . یم  یی  یجنم  لابند  هب  هکلب  دنتـشادن ، اه  تموکح  نیا  زا  عافد  يارب 

موجه اـب  اـی  دندیـشاپ و  نورد  زا  اـی  هک  دـندش  هجاوم  یعـضو  نینچ  اـب  هناـملاظ  ياـه  تموکح  ماـمت  دوب . متـس  ملظ و  هیلع  ناریا  مدرم 
زا اـهنآ  ندرک  هدزلد  تاـغیلبت و  هار  زا  مدرم  بیرف  ب : دـندش . دوباـن  میلـست و  مدرم ، یگدزلد  ینورد و  یگدیـشاپ  لـیلد  هـب  ناـگناگیب 

هیلع  ) ماما رب  هک  ییاهگنج  نیفلاخم و  نیگنـس  تاغیلبت  دـش . عقاو  هیلع " هللا  مالـس   " نینمؤملاریما تموکح  ناـمز  رد  هکناـنچ  تموکح ،
ادیپ زور  نآ  هعماج ي  رد  هک  یتافارحنا  لیلد  هب  هکنیا  زا  هتـشذگ  دادـن ، نامز  نآ  مدرم  هب  ار  ندرک  رکف  هزاجا ي  دـش  لیمحت  مالـسلا )

دنا و هدش  يرایـسب  تافارحنا  راچد  هعماج  صاوخ  هک  دنتـسناد  یم  اریز  دـندوبن  تموکح  لوبق  هب  یـضار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوب  هدـش 
، بان مالـسا  تقیقح  زا  نداتفا  رود  لیلد  هب  مه  مدرم  دوش و  یم  تموکح  يارب  ناوارف  ياهرـسدرد  ثعاب  اهنآ  هرابرد ي  تلادع  يارجا 

تموکح نایاپ  ترضح و  تداهش  زج  يا  هجیتن  عومجم ، رد  هک  ( 4 ،) دنرادن ار  یفنم  تاغیلبت  تافارحنا و  موجه  ربارب  رد  تمواقم  ناوت 
لیلد هب  تسین و  روصتم  لوا  دروم  " ادـفلا ، همدـقم  بارتل  نیلماعلا  حاورا   " مظعالا هللا  یلو  ترـضح  یناهج  تموکح  رد  اما  دوبن . ناشیا 

یتاغیلبت و یلـصا  ناکرا  یناهج ، دـحاو  تموکح  تسا و  هدرک  تفرـشیپ  مدرم  ملع  لقع و  حطـس  دـنا و  هدـش  لقاع  هاگآ و  مدرم  هکنیا 
روصتم یی  یگدزلد  نینچ  دوش و  یم  ارجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلمج  زا  مالـسا و  ماکحا  یمامت  دراد و  تسد  رد  ار  يا  هناـسر 

اما دـهد  یم  بیرف  زین  ار  یخرب  هدوب و  لاـعف  مه  ناـمز  نآ  رد  ناطیـش  هک  تسا  تسرد  هتبلا  دوـب . دـهاوخ  یفتنم  زین  مود  دروـم  تسین ،
. دنوش یمن  مه  هدزلد  دنروخ و  یمن  بیرف  هتخانش و  ار  قح  هار  دش  نایب  هک  یلیالد  هب  مدرم  تیرثکا 

سأر رد  مالـسلا )) هیلع  )) موصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  ارچ  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  رما  مامز  دـیاب  موصعم  ماما  یلقع  لیلد  ساسارب  رگا 
(( مالـسلا هیلع  )) موصعم ماما  تماما  موزل  رب  یلیلد  دیابن  لصا  زا  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  دـناوت  یم  مه  لداع  هیقف  رگا  تسین و  تموکح 

؟ میشاب هتشاد 

شسرپ

رد مالـسلا )) هیلع  )) موصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  ارچ  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  رما  مامز  دیاب  موصعم  ماما  یلقع  لیلد  ساسارب  رگا 
ماـما تماـما  موزل  رب  یلیلد  دـیابن  لـصا  زا  سپ  دریگ  تـسد  هـب  ار  تموـکح  دــناوت  یم  مـه  لداـع  هـیقف  رگا  تـسین و  تموـکح  سأر 

؟ میشاب هتشاد  مالسلا )) هیلع  )) موصعم

خساپ

دروم نیا  رد  لیلد  دـنک و  یم  تابثا  ار  ربمایپ  دوجو  موزل  هک  تسا  یلیلد  ناـمه  دـنک  یم  تاـبثا  ماـما  هب  ار  هعماـج  يدـنمزاین  هک  یلیلد 
هک دـنک  یم  باجیا  ادـخ  فطل  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  يو  تیانع  فطل و  يور  زا  نانآ  شنیرفآ  هک  ینعم  نیدـب  تسا  فطل  هدـعاق 

نادرگرـس همانرب  رظن  زا  ربمایپ  نودب  مدرم  هک  هنوگنامه  و  دراذـگن . نادرگرـس  شیوخ  فیاظو  رد  ار  نانآ  دتـسرفب و  نانآ  يارب  همانرب 
تداعس تایئزج  یتسرد  هب  دنناوت  یمن  مه  ماما  نودب  دنمهفب  یتسرد  هب  ار  شیوخ  یتخبشوخ  تداعس و  لماوع  دنناوت  یمن  دننام و  یم 

ربمایپ زا  سپ  ربهر  میعز و  اوشیپ و  مانب  ار  یـصخش  دنوادخ  هک  دنک  یم  باجیا  فطل  نیاربانب  دـندرگ . نومنهر  یگدـنز  رد  ار  شیوخ 
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روکذم لیلد  اب  نیا  هنوگچ  تسا و  هداد  رارق  بیاغ  ار  ماما  دنوادخ  ارچ  سپ  هک  دـیآ  یم  شیپ  نخـس  نیا  اجنیا  رد  دـنیزگرب  نانآ  يارب 
رت نشور  ترابع  هب  تسا و  ترـضح  نآ  تموکح  يارب  هنیمز  ندوبن  هدـمآ  نامز  ماـما  تبیغ  ّتلع  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا ؟ راـگزاس 

هنیمز هک  مییام  نیا  دندش  روآدای  نیققحم  هک  نانچ  هکلب  دشاب  راگزاسان  يو  فطل  اب  ات  ددرگ  بیاغ  نامز  ماما  هک  هدشن  ثعاب  دنوادخ 
دیآ دوجو  هب  ّتیرشب  رد  هلئـسم  نیا  يارب  یگدامآ  ددرگ و  يو  تموکح  راتـساوخ  ناهج  هک  هاگنآ  میتخاس و  هدامآ  يو  تبیغ  يارب  ار 
دیآ یم  شیپ  نخس  نیا  تقو  نآ  دهد  یم  شرتسگ  یناسنا  هعماج  رد  ار  یهلا  تاروتـسد  ریاس  تلادع و  هتـشگ و  رهاظ  ادخ  نذا  هب  يو 

یگتـسیاش تروص  نیا  رد  هک  تسا  نشور  دوش ؟ تماعز  يّدـصتم  دـیاب  یـسک  هچ  تسین  رهاظ  بسح  هب  ینونک  میعز  اما  هک  لاح  هک 
هب شیوخ  فیلاکت  رد  مدرم  هک  هدش  هداد  روتسد  ترضح  نآ  هیحان  زا  ساسا  نیا  رب  تسنارگید و  زا  شیب  هلئسم  نیا  يارب  لداع  ياهقف 

. دنهد رارق  مکاح  ار  نانآ  شیوخ  تافالتخا  لح  رد  دننک و  هّجوت  ینید  عجارم  ءاهقف و 

ینالوط تّدم  نیا  رد  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هنوگچ  تسا  هلـضاف  هنیدم  کی  لیکـشت  هار  رد  هعماج  يربهر  ماما  ربهر و  کی  هفیظو  هکنیا  اب 
؟ تسا هتشادن  هلئسم  نیا  رد  یشقن 

شسرپ

تّدم نیا  رد  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هنوگچ  تسا  هلـضاف  هنیدـم  کی  لیکـشت  هار  رد  هعماج  يربهر  ماما  ربهر و  کی  هفیظو  هکنیا  اب 
؟ تسا هتشادن  هلئسم  نیا  رد  یشقن  ینالوط 

خساپ

شنیرفآ ماظن  رظن  زا  ماما  هکلب  تسین  هلضاف  هنیدم  لیکشت  ماکحا و  نایب  یعامتجا و  يربهر  ياه  هبنج  هب  طوبرم  اهنت  تماما  هلئـسم  الّوا 
ضرالا تخاسل  هجحلا  الول   » فورعم هلمج  تسا و  اه  هدیرفآ  راگدیرفآ و  نیب  ضیف  هطـساو  ًاساسا  تسا و  ّرثؤم  ناهج  رد  مه  نیوکت  و 

ماما دنوادخ  ًایناث  تسا . ناهج  رد  ماما  ینیوکت  شقن  هلئسم  نیمه  هب  طوبرم  درب » یم  ورف  ار  شدوخ  لها  نیمز  دشابن  تّجح  رگا  اهلهاب ;
رد نیا  راگدرورپ و  بناج  زا  تسا  یفطل  ماما  مالک  ملع  حالطـصا  هب  تسا و  هداد  رارق  لآ  هدیا  هعماج  هلـضاف و  هنیدم  لیکـشت  يارب  ار 

تموکح ناهاوخ  اهناسنا  رگا  اّما  دنک  لابقتـسا  گرزب  فدـه  نیا  زا  دـشاب و  فطل  نیا  یئاریذـپ  هدامآ  یناسنا  هعماج  هک  تسا  یتروص 
هب ربج  روز و  اب  ار  دوخ  ياه  هشقن  ماما  هک  تسین  مزال  تروص  نیا  رد  دنـشابن  دوش  یم  لیکـشت  ماـما  دوجو  وترپ  رد  هک  یلدـعو  حـلص 
(( مالـسلا هیلع  )) نامز ماما  تبیغ  نیاربانب  دزاس . رقتـسم  يرـشب  هعماج  رد  ار  یتموکح  ناـنچ  هتخاـس و  یلمع  یعیبط  ریغ  زاـجعا  تروص 

رهاظ ماما  ددرگ  مهارف  ماما  روهظ  يارب  هنیمز  دوش و  یتموکح  ناـنچ  راتـساوخ  رـشب  هعماـج  هک  ماـگنه  نآ  رد  تساـم و  دوخ  هب  طوبرم 
تسین و ریدخت  رد  هعیـش  نداد  رارق  مزلتـسم  ماما  تبیغ  ًاثلاث  دروآ . دهاوخ  دوجو  هب  ناهج  رد  ار  یناهج  دـحاو  تموکح  دـش و  دـهاوخ 

لئان لماکت  یلاع  تاجرد  هب  دـناوت  یم  مالـسلا )) هیلع  )) موصعم ماما  کی  يربهر  وترپ  رد  هعماـج  رگا  اریز  تسا  سکع  هب  بلطم  ًاـقاّفتا 
ناشخرد ملاعت  زا  هدافتـسا  اب  دـناوت  یم  دتـسیاب  شیوخ  ياپ  يور  دـیاب  هعیـش  هکنیا  رظن  زا  دـش  بیاغ  ماما  رگا  لاح  نیع  رد  یلو  ددرگ 

تسا هتسیاش  هکنانچ  مه  ام  هک  درک  قیدصت  دیاب  دروآ و  دوجو  هب  ار  یی  هعماج  نانچ  تسا  هدمآ  تسد  هب  ّتنـس  باتک و  زا  هک  مالـسا 
هب نینچ  تایاور  زا  هکنیا  زا  هتشذگ  میریگ  یمن  هرهب  لماک  روط  هب  میراد  رایتخا  رد  هک  يرئاخذ  زا  مینک و  یمن  هدافتسا  ّتیعقوم  نیا  زا 

تشگ دهاوخ  مولعم  ددرگ  رهاظ  یتقو  دوش و  یمن  نشور  یتسرد  هب  ددرگن  رهاظ  ترضح  دوخ  ات  ماما  تبیغ  هفـسلف  هک  دیآ  یم  تسد 
. تسا هدوب  هچ  شتبیغ  هفسلف  تسا و  هدش  بیاغ  ارچ 
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 ( ملظ ینک  هشیر   ) یمالسا بالقنا  فده  ایآ  لاح  دشاب  متـس  ملظ و و  زا  رپ  ناهج  هک  دنناد  یم  ینامز  رد  ار  ترـضح  روهظ  هک  ثیداحا  هب  جوت  اب 
تسا ندیبوک  نواهرد  بآ 

شسرپ

هشیر  ) یمالسا بالقنا  فده  ایآ  لاح  دشاب  متـس  ملظ و و  زا  رپ  ناهج  هک  دنناد  یم  ینامز  رد  ار  ترـضح  روهظ  هک  ثیداحا  هب  جوت  اب 
تسا ندیبوک  نواهرد  بآ  ملظ )  ینک 

خساپ

ماما روهظ  عوضومزا  تشادرب  نیا  یخیرات  ریـس  هب  هراشا  دسریم  رظن  هب  میزادرپب  هدش  حرطم  عوضوم  یلوصا  یـسررب  هب  هک  نآ  زا  لبق 
یخرب رد  هنابلط  شیاسآ  رکفت  یعون  ریخا  نورق  رد  هژیو  هب  تبیغ  خـیرات  لوط  رد  دـشاب . دـیفم  همدـقم  ناونع  هب  نآ ، ياههنیمز  نامز و 

زا دـشاب . هتـشاد  ینید  گنر  هناهب  نیا  هک  رتهب  هچ  لاح  دـننک ! یلاخ  هناش  تیلوئـسم  راب  ریز  زا  اتدـنبلطیم  ياهناهب  نانآ  هدـمآ و  دـیدپ 
هب دـیاب  هک  دناهتـشادنپیخرب  یتح  دـتفایم و  ریخأت  هب  نامز  ماما  روهظ  اریز  مینک  هزرابم  ملظ  اب  یتسیابن  اـم  هک  تسا  نآ  دراوم  نیا  هلمج 

تیلوئسم و تخانش  مدع  زا  یشان  رکفت  نیا  دوش !؟ مهارف  رتشیب  روهظ  بابـسا  ات  دیـشوک  نآ  شرتسگ  رد  درک و  کمک  زین  داسف  ملظ و 
هب رما  جـح ، هزور ، زامن ، دـننام  یعرـش  فیلاکت  زا  کی  چـیه  ًالوا -  اریز : تسا . روهظ  عوضوم  زا  طـلغ  تشادرب  یهلا و  نید  نتخانـشن 
هچ هک  نآ  ینعی  دنتسه . قلطم  یفیلاکت  رکنم  زا  یهن  ای  زامن و  فیلکت  ینعی  تسینیطرش ، نینچ  هب  طورشم  داسف و ...  اب  هزرابم  فورعم ،

ساساو ناکرا  دـناوتیمن  نید  ياههزومآ  زا  کی  چـیه  ًایناث -  دوش . نآ  ریخأت  اـی  روهظ  رد  عیرـستبجوم  هچ  تسا ، یمازلا  اـهنآ  هب  لـمع 
بجاو میلاعت  نآ  هب  لمع  زاب  دوش ، روهظ  رد  ریخأت  بجوم  نید  میلاعت  يریگیپ  ( لاحم ضرف  هب   ) مینک ضرف  رگا  دـیامن . لـطعم  ار  نید 

هکلب دشدهاوخن  نکهشیر  داسف  زاب  دنزیخرب  هزرابم  هب  داسف  اب  زین  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  رگا  درادن . کمک  هب  يزاین  داسف  ًاثلاث -  تسا .
دوخ رمع  رـسارس  رد  ام  هک  تسا  لوقعم  ایآ  ًاعبار -  دش . دهاوخ  مهارف  روهظ  يارب  هنیمز  دوزفا و  دـهاوخ  دوخ  ورملق  هعـسوت  رب  زور  ره 

میهاوخیم ام  هک  هناهب  نیدب  میارذگب  يرانک  هب  ار  تایاور  تایآهمه و  میارذگب و  تسد  يور  تسد  ددرگن  رجنم  روهظ  هب  اسب  هچ  هک 
J {!؟ تساهنادنسپ ادخ  يرذع  نیا  ایآ  ددرگ  لیجعت  روهظ  رد 

؟  تسا نازیم  هچ  ات  تبیغ  رصع  رد  هیقف  یلو  زا  تعاطا  يوریپ و 

شسرپ

؟  تسا نازیم  هچ  ات  تبیغ  رصع  رد  هیقف  یلو  زا  تعاطا  يوریپ و 

خساپ

ملعا دهتجم  هب  دیاب  دوخ  فیاظو  فیلاکت و  نییعت  يارب  صخـش  ره  يدرف ، یعرـش  ماکحا  رد  هک  تفگ  دیاب  لاؤس  نیا  لوا  تمـسق  رد 
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دهد ماجنا  تاعوضوم  لیبق  نیا  رد  ار  دوخ  دیلقت  عجرم  ياوتف  دـنک و  هعجارم  تسا ، نارگید  زا  رتاناوت  ماکحا  طابنتـسا  فشک و  رد  هک 
یعامتجا لئاسم  رد  اما  دشابیمن . مزال  وا  ياواتف  زا  تعاطا  لئاسم  لیبق  نیا  رد  دشابن  صخـش  نآ  دـیلقت  عجرم  ناونع  هب  هیقفیلو  رگا  و 

یلو درک . تعاطا  تکلمم  یمسر  نوناق  هیقفیلو و  زا  دیاب  یتموکح  ماکحا  رد  ددرگیمرب و  یمالسا  ماظن  یلک  تسایـس  هب  هک  ییاجنآ 
مدرم ًالثم  تسا ، مدرم  تنـس  يارب  هک  ییاهیلیطعت  ریظن  درادـن ، ماظن  هب  يراـک  ندوب  یعاـمتجا  نیع  رد  هک  یعاـمتجا  لـئاسم  زا  یخرب 

، دننک تکرش  یبهذم  مسارم  رد  دندنبب و  ار  ناشیاههزاغم  دننک ، لیطعت  موصعم  ماما  تداهش  ای  ماما  ربمایپ و  تدالو  يارب  ار  يزور  کی 
تمسق رد  ص 470 .) هیقفتیالو ، یلمآ ، يداوج  ، ) دشابیمن تعاطا  هب  یموزل  تسین  نآ  ياهتسایس  ماظن و  هب  لخم  هک  دراوم  نیا  رد 
یـضعب رد  هک  یفلتخم  ریباعت  هب  هجوت  اـب  تسا  هدـش  بوصنم  موصعم  بناـج  زا  رما  یلو  هک  بصن  ياـنبم  رب  هک  تفگ : دـیاب  لاؤس  مود 

یلع داّرلاک  انیلع  دارلاو  انیلع  دارلاک  مهیلع  دارلا  « » مکنمرمالا یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا   : » دننام تسا  روکذـم  زین  تایاور  تایآ 
زا هک  نیا  اما  تسا . یهلا  تیصعم  اعطق  زین  نآ  اب  تفلاخم  تسا و  یعرش  بجاو  رما  یلو  زا  تعاطا  هللا » یلع  كرـشلادح  یلع  وه  هللا و 
هک دـشاب  یتموکح  ماکحا  زا  هدـش  تفلاخم  هک  يدروم  رگا  ًالوا : دوش : تقد  هتکن  دـنچ  هب  دـیاب  هن  اـی  دـیآیم  رامـش  هب  هریبک  یـصاعم 
زا ادماع  املاع و  صخـش  ایناث : يداهنـشیپ . هیـصوت و  هنوگره و  هن  ای ... وکابنت  لامعتـسا  میرحت  ای  داهج  نامرف  ًالثم  هدرک  رداص  هیقفیلو 

نانچمه تروص  نیا  رد  هک  دنک  قدـص  هیقفیلو  رب  در  ناونع  قوف ، طیارـش  اب  فلخت  هعومجم  اثلاث : دـشاب . هدرک  فلخت  هیقفیلو  مکح 
، دوریم رامش  هب  هریبک  یصاعم  ناهانگ و  نیرتگرزب  زا  دوخ  هک  هدوب  دنوادخ  رب  كرش  دح  رد  دش ، رکذ  (ع ) قداص ماما  تیاور  رد  هک 

(. ص 226 ینیمخماما ، یسایس  یهقف ، ياههشیدنا  هدازیضاق ، مظاک ، )

؟ دنیوگ یم  جع )   ) نامز ماما  قح  رب  بئان  ار  بالقنا  ربهر  ارچ 

شسرپ

؟ دنیوگ یم  جع )   ) نامز ماما  قح  رب  بئان  ار  بالقنا  ربهر  ارچ 

خساپ

يربهر و يارب  (ع ) موصعم ناماما  فرط  زا  تبیغ  نامز  رد  طیارـشلا  عماج  هیقف  ددـعتم ، یلقع  و  تایاور ) صوصن و   ) یلقن هلدا  ساسا  رب 
تایاور هب  یلقن  هلدا  نایم  رد  یلقن : هلدا  یـسررب  فلا . دـشابیم . ناراوگرزب  نآ  یعقاو  بیان  هدـیدرگ و  بوصنم  یمالـسا  هعماـج  هرادا 
طیارشلا عماج  هیقف  تباین  رد  تحارص  هک  نانآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هدش  کسمت  هیقف  تیالو  تابثا  يارب  يرایـسب  ددعتم و 

نم هللا و  لوسر  ای  لـیق  یئاـفلخ  محرا  مهللا  (: » (ص مرکا ربماـیپ  زا  نینمؤملاریما  تیاور  . 1 مییامنیم : هراشا  دراد ، (ع ) موصعم ناـماما  زا 
: دندیسرپ تسرف ، تمحر  ارم  نانیشناج  ایادخ ، دومرف : (ص ) ادخ لوسر  یتنس ؛  یثیدح و  نووری  يدعب  نم  نوتأی  نیذلا  لاق  كؤافلخ ؟

باب ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  « ) دننکیم لقن  ارم  تنـس  ثیدح و  دنیآیم و  نم  زا  دعب  هک  اهنآ  دومرف : دننایک ؟ وت  نانیـشناج  هللا ، لوسر  ای 
همه يرادهدـهع  ربماـیپ  ینیـشناج ، تسا و  هدوـب  ياهدشهتخانـش  نشور و  رما  نیملـسم ، نـیب  رد  تفـالخ ، موـهفم  ح 50 .) ص 65 ، ، 8

نآ هک  یتیالو  دـنربمایپ و  نیـشناج  ءاملع  هک  تسنآ  تیاور  موهفم  ساـسا ، نیا  رب  تسا . ترـضح  نآ  یتموکح  یـسایس و  ياهتیلوئـسم 
اهنت تبیغ ، رصع  رد  دشابیم . تباث  زین  ءاهقف  يارب  هدوب ، (ص ) ربمایپ صیاصخ  زا  هچنآ  زج  هب  تسا ، هتشاد  تموکح  هنیمز  رد  ترـضح 
اراد ار  هدـمع  بصنم  ماقم و  هس  (ص ) مرکا یبن  دنـشابیم . هعماـج  نووئـش  رادهدـهع  دنتـسه و  (ص ) مرکا ربماـیپ  تیـصخش  رولبت  اـهقف 
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يرادـمامز موس : تموصخ . عفر  مدرم و  نیب  تواضق  يرواد و  مود ، مدرم . ییامنهار  ماـکحا و  غـالبا  یهلا و  تاـیآ  غیلبت  مکی ، دـندوب :
هدافتـسا دراد . مومع  ءاضتقا  قالطا  تسا و  هدشن  رکذ  نیـشناج  يارب  صاخ  دیق  نآ  رد  تسا و  قلطم  تیاور  هک  نیا  زا  یمالـسا ، هعماج 

اما و  (: » (ع رصع یلو  ترضح  كرابم  عیقوت  . 2 دنشابیم . ترضح  نآ  نیشناج  نوچ  (ص ) مرکا ربمایپ  نوئـش  همه  رد  اهقف ، هک  دوشیم 
ح 9) ص 101 ، باب 11 ، ج 18 ، هعیـشلالئاسو ، (؛ » هللا هجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیدـح  ةاور  یلا  اهیف  اوعجراـف  ۀـعقاولا  ثداوحلا 

ثیدح نایوار  هب  دتفایم  قافتا  هک  ییاهدادخر  رد  هک  دندومرف : نینچ  ناشکرابم  طخ  هب  بوقعی ، نب  قاحـسا  خساپ  رد  جع ) ) نامز ماما 
هکلب تسین ، ماکحا  ثیدح  رد  هعقاو  ثداوح  زا  دارم  متسه .» نانآ  رب  ادخ  تجح  نمو  دنیامـش  رب  نم  تجح  نانآ  اریز  دینک ، هعجارم  ام 

رد ءاهقف  هب  عوجر  اریز  دـتفایم . قافتا  مدرم  يارب  تسا و  هعماج  یمومع  حـلاصم  هب  طوبرم  هک  تسا  یعاـمتجا  ياهدـماشیپ  ثداوح و 
يوس زا  تسین . ماکحا  رد  عرـش  فیلکت  بسک  يارب  افرـص  ءاهقف  هب  عوجر  نیارباـنب  تسا . هدوب  یهیدـب  يرما  تبیغ ، رـصع  رد  ماـکحا ،

هعماج و روما  هرادا  يارب  نانآ ، دوجو  اب  تسا و  هعماج  نوئش  همه  رد  ناشندوب  تّجح  روظنم  دنتسه ، مدرم  رب  تجح  ءاهقف  هکنیا  رگید ،
دق نمم  مکنم  ناـک  نم  نارظنی  (ع ...« :) قداـص ماـما  ترـضح  زا  هظنح  نب  رمع  هلوبقم  . 3 درک . هعجارم  نارگید  هب  ناوـتیمن  تواـضق ،
هنم لبقی  ملف  انمکحب  مکح  اذاف  امکاح  مکیلع  هتلعج  دق  یناف  امکح  هب  اوضریلف  انماکحا  فرع  انمارح و  انلالح و  یف  رظن  انثیدح و  يور 

هک ییاهقف  نیب  زا  دـننک و  تقد  دـیاب  مدرم  هللااب ؛  كرـشلا  ّدـح  یلع  وهو  هللا  یلع  دارلا  انیلع  دارلا  ّدر و  انیلع  هللا و  مکحب  فختـسا  اـمناف 
وا دننک و  باختنا  ار  یهیقف  دنراد ، ییانشآ  (ع ) تیب لها  ماکحا  ابو  دنرظن  بحاص  ام  مارحو  لالح  ماکحا  رد  دنتـسه و  ام  ثیدح  يوار 

ار اـم  مکح  دـندرکن ، لوبق  وا  زا  درک و  یمکح  هاـگره  سپ  مداد  رارق  مکاـح  امـش  رب  ار  وا  نم  هک  دـنهد  رارق  مکاـح  دوـخ  ناـیم  رد  ار 
« تسا ادخ  هب  كرش  دح  ردادخ  ندرک  در  تسا و  هدرک  در  ار  ادخ  دنک  در  ار  ام  هک  سک  نآ  و  دناهدرک ، در  ار  ام  دناهدرمـش و  کبس 

هیقف نامه  مارح ، لالح و  هب  هاـگآ  صخـش  زا  دوصقم  ص 67 .) ج 1 ، یفاـک ، لوصا  ح 1 -  ص 98 ، باب 11 ، ج 18 ، هعیـشلا ، لئاسو  )
یهیدـب تسا . هدیـسر  وا  هب  (ع ) موصعم فرط  زا  تیمکاح ، نیا  تسا و  مدرم  مکاح  هیقف  موصعم ، هب  نتـشادن  یـسرتسد  ماـگنه  هب  تسا 

اهقف همه  و  تسا . هدومن  بصن  ماع  تروص  هب  هکلب  تسا . هدرکن  بصن  دوخ  زا  تباین  تیمکاح و  هب  ار  ینیعم  صخش  (ع ) ماما هک  تسا 
هرادا هب  طوبرم  یسایس  یعامتجا و  لئاسم  رد  ءاهقف  یمامت  يوس  زا  تیالو  لامعا  هک  اجنآ  زا  اما  دنـشابیم  یتباین  تیالو و  نینچ  ياراد 

طیارـشلاعماج هیقف  رفن  کی  اهنت  لمع  ماقم  رد  نیاربانب  دـشابیم  دودرم  اعرـش  ًالقع و  هک  دوشیم  لالتخا  جرم و  جره و  ثعاب  هعماـج ،
.4 دزادرپیم . تباین  تیالو و  لامعا  هب  دراد  رتشیب  یهاـگآ  هعماـج  دـسافم  حـلاصم و  ماـمت  هب  هتـشاد  رارق  سأر  رد  هک  تماـعز  يوتف و 
(. ص 34 ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) دنتـسه ناربمایپ  ناثراو  ءاملع  انامه  ءایبنالا ؛  هثرو  ءاملعلا  نا  (: » (ص هللا لوسر  زا  (ع ) قداص ماما  ثیدح 

دننانآ و ثراو  هک  دنااملع  اهنت  تسا و  هدـش  لقتنم  نید  ياملع  هب  دناهتـشاد  یعامتجا  نوئـش  رد  (ع ) ءایبنا هچ  نآ  ثیدـح  نیا  ساسا  رب 
. هعماج هرادا  يرادـمامز و  تواضق و  اوتف ، ینعی  دـش  نایب  لوا  تیاور  لـیذ  رد  هک  تسا  یعبنم  هس  ناـمه  زین  (ع ) ءاـیبنا یعاـمتجا  نوئش 

ناـماما فرط  زا  طیارـشلا  عماـج  هیقف  تـسا  هدـش  دراو  هـنیمز  نـیا  رد  هـک  يرگید  ددـعتم  تاـیاور  قوـف و  تاـیاور  ساـسا  رب  نیارباـنب 
لصفم ياهباتک  هب  دیناوتیم  هک  دنراد  یناوارف  حیضوت  تایاور  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  نشور  هتبلا  دراد . تیالو  تباین و  (ع ) موصعم

لیلد اما  و  ب )  دـینک . هعجارم  هر ) ) ینیمخ ماما  عیبلا  باتک  زا  هیقف  تیالو  ثحبم  همجرت  هیقف » یلو  تاراـیتخا  نوؤش و   » باـتک هلمج  زا 
یهلا ماکحا  زا  کی  چیه  تسا و  ارجالامزال  یقاب و  تمایق  زور  ات  یقوقح -  یسایس و  يداصتقا ، نیناوق  زا  معا  یمالـسا -  ماکحا  یلقع :

نیمـضت ار  ماکحا  نیا  تدایـس  رابتعا و  هک  دنکیم  باجیا  ار  یماظن  ماکحا ، ِیگـشیمه  ِماود  اقب و  نیا  تسا . هتفرن  نیب  زا  هدشن و  خـسن 
نیا ریغ  رد  تسین . ریذـپناکما  یمالـسا  تموکح  ییاـپرب  رذـگهر  زا  زج  یهلا  ماـکحا  يارجا  هک  ارچ  دوش ؛ اـهنآیارجا  رادهدـهع  هدرک ،
ماظن ظفح  هک  ییاج  نآ  زا  دش . دهاوخ  یلوتسم  نآ  روما  همه  رب  یمظنیب  لالتخا و  هتفر و  جرم  جره و  يوس  هب  املـسم  هعماج  تروص 

نـشور دشابیم ، دنـسپان  هدیهوکن و  يرما  ناناملـسم  روما  رد  جرم  جره و  یمظنیب و  وتـسا  یهلا  عیارـش  دیکأت  دروم  تابجاو  زا  هعماج 
موزل رد  يدیدرت  چیه  ورنیازا  دریذپیمن . ققحت  هعماج  رد  یمالـسا  تموکح  رارقتـسا  هب  زج  لالتخا ، قیرط  ّدس  ماظن و  ظفح  هک  تسا 
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نارگزواجت طلـست  زا  يریگولج  ناگناگیب و  موجه  زا  یمالـسا  روشکیاهزرم  ظفح  میتفگ  هچنآ  رب  هوالع  دنامیمن . یقاب  تموکح  هماقا 
نیرتیهیدب وزج  میدرمشرب ، هچنآ  تسین . رـسیم  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هب  زج  زین  رما  نیا  ققحت  تسا ، بجاو  اعرـش  ًالقع و  نآ ، رب 

تهج یلح  هار  هیارا  زا  دریگب و  هدیدان  یّلک  هبار  اهزاین  نآ  میکح ، ّربدم و  قلاخ  هک  تسا  رود  هب  تمکح  زا  تسا و  ناناملسم  ياهزاین 
ترـضح تبیغ  نارود  رد  تموکح  موزل  انیع  دنکیم ، تابثا  ار  توبن  زا  سپ  تماما  موزل  هک  یلیالد  نامه  يرآ ، دنک . تلفغ  اهنآ  عفر 

اهرازه نارود  نیا  دـیاش  درذـگیم و  راوگرزب  نآ  تبیغ  زا  هک  تدـم  همه  نیا  زا  سپ  هژیو  هب  دـیامنیم ؛ تباث  زین  ار  جـع ) ) رـصع یلو 
یفیلکت هدرک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  یمالـسا  تما  میکح ، راگدیرفآ  هک  درک  روصت  ناوتیم  ایآتروص  نیا  رد  دـبای . همادا  زین  رگید  لاس 

نانآ لاوحا  یناشیرپ  ناناملـسم و  نایم  جرم  جره و  هب  میکح  دـنوادخ  مییوگب  هک  تساهنادـنمدرخ  ایآ  و  دـشاب ؟ هدرکن  نیعم  اهنآ  يارب 
ادـخ ناگدـنب  یـساسا  ياهزاین  عفر  تهج  عطاق  یمکح  مییوگب  هک  تسا  اور  سدـقم  عراش  هب  ینامگ  نینچ  ایآ  و  تسا ؟ هداد  تیاـضر 
هعماج ماظن  ظفح  تیبرت و  میلعت و  تلادع و  طسب  روظنم  هب  تموکح  موزل  يرآ ، دشاب ؟ هدش  مامت  نانآ  رب  تجح  ات  تسا  هدرکن  عیرشت 
تبیغ روضح و  نامز  نیب  هک  نآیب  تساروما ؛ نیرتیهیدـب  زا  ناگناگیب ، زواـجت  زا  يریگولج  روشک و  ياـهزرم  تسارح  ملظ و  عفر  و 

هب هاگآ  لداع و  هیقف  تموکح ، بصنم  يدصت  يارب  صاخـشا  زا  نقیتم  ردق  هک  تسا  ینتفگ  دشاب . یقرف  روشک  نآ  روشک و  نیا  ماما و 
باتک رد  هک  ناذاش -  نب  لضف  تیاور  رد  دـسریمن . هیقف  ریغ  ای  لداع  ریغ  هب  تبون  تسه  یـصخش  نینچ  ات  تسا و  دوخ  نامز  لـئاسم 

دنوادخ ارچ  هک  دیوگب  یسک  رگا  : » دیامرفیم ترضح  تسا . هدش  هراشا  یلقع  لیلد  نیمه  هب  هدش -  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  عیارـشلا  للع 
هلمج زا  دراد  رایـسب  للع  رما  نیا  هک  دوشیم  هداد  خساپ  تسا ، هدومرف  رما  ناشیا  زا  يوریپ  هب  ار  نانآ  هداد و  رارق  مدرم  يارب  رمالا  یلوا 

؛ دننکن زواجت  نیناوق  دودح و  نآ  زا  هک  تسا  هداد  نامرف  مدرم  هب  هدومرف و  نییعت  رـشب  یگدنز  يارب  ینیناوق  دودـح و  دـنوادخ  هک  نیا 
هک نآ  رگم  دریذـپیمن  ققحت  یعرـش  دودـح  تیاـعر  نیناوـق و  نیا  يارجا  اـما  دروآیم . ناـغمرا  هب  یهاـبت  داـسف و  ناـنآ  يارب  هک  ارچ 

اـسب هچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد . زاب  تامرحم  باکترا  دودـح و  زا  يدـعت  زا  ار  نانآ  ات  دراـمگب  ناـنآ  يارب  نیما  يرادـمامز  دـنوادخ 
يارب یتسرپرس  دنوادخ  ورنیازا  دننکن . رظن  فرـص  نارگید  روما  ندش  هابت  ياهب  هب  دوخ  یـصخش  تعفنم  تذل و  زا  هک  دنـشاب  يدارفا 

ام هک  نآ  رگید  دـنک . هماقا  نانآ  نایمرد  ار  یمالـسا  نیناوق  ماکحا و  دراد و  زاب  یهابت  داـسف و  زا  ار  ناـشیا  اـت  تسا  هدومرف  نییعت  مدرم 
يویند ینید و  روما  هرادا  اریز  دشاب ؛ هداد  تایح  همادا  هدرک و  یگدنز  تسرپرـس  رادـمامز و  نودـب  هک  میباییمن  ار  یتلم  ای  هورگ  چـیه 

، دنک اهر  رادـمامز  ربهر و  نودـب  ار  دوخ  ناگدـیرفآ  هک  تسا  رود  هب  یلاعت  يراب  تمکح  زا  تسا و  دـنمزاین  ّربدـم  يرادـمامز  هب  نانآ 
دربن رد  ار  مدرم  دشخب و  يرادیاپ  ماوق و  ار  هماج  هک  دنـشاب  هتـشاد  یمکاح  دیاب  راچان  هب  نامدرم  هک  دنادیم  یبوخ  هب  دوخ  هکنآ  لاح 

نارگمتـس متـس  زا  دراد و  اپرب  ار  نانآ  تاعامج  هعمج و  زامن  دـنک و  میـسقت  نانآ  نایم  ار  یمومع  لاوما  دـنک و  يربهر  ناشنانمـشد  اـب 
قح ترـضح  رگا  سپ  دـنا . فـلتخم  تـالیامت  راـکفا و  ارآ و  ياراد  مدرم  هک  تسا  ینتفگ  دـیامن و ... يریگوـلج  ناـمولظم  هـب  تبـسن 

ماـکحا تنـس و  نییآ و  دـندش . یم  هاـبت  دـساف و  ناـمدرم  دوـمرف , یمن  نییعت  دـنک  يرادـساپ  ربماـیپ  ياـهدروآ  هر  زا  هک  ار  يرادـمامز 
دیدج 110 پاچ  راونالاراحب , « ) دنداتفا یم  تلالـض  یهابت و  هب  قلخ  یمامت  دـش و  یم  لزلزتم  نانآ  نامیا  تفای و  یم  رییغت  يدـنوادخ 
اهقف و هاگدید  زا  هیقف  تیالو  ینیمخ 2 - ماماربکا  داهج  هیقف و  تیالو  - 1 رتشیب ر.ك :  قیقحت  هعلاطم و  يارب  ص 60 .) ج 6 , يدلج , 
یقارن 6- دمحا  یمالسا  مکاح  تیالو  دودح  یلمآ 5 - يداوج  هیقف  تیالو  یعیفش 4 - هداس  نابز  هب  هیقف  تیالو  ییاطع 3 - یلع  عجارم 

دیهش هیقف  تیالو  يدابآ 8 - مرخ  يرهاـط  تلم  تیمکاـح  هیقف و  تیـالو  یهللا 7 - تیآ  یفطـصم  تماـعز  تیـالو و  یهلا و  تموکح 
تبیغ رـصع  رد  یمالـسا  تموکح  ای  هیقف  تیالو  تباجن 10 - هیقف  تیالو  هراـبرد  یثحب   86 هرامـش 85 -  هزوح  هلجم  داژن 9 - یمشاه 

تفرعم هللا  تیآ  هیقف  تیالو  يدزی 11 - دمحم 

( ییاهر راگزور  (ع / ) قداص ای  رقاب  ماما  . ) تسا گنرین  هلیح و  یتعیب  ره  لطاب و  مئاق  زا  لبق  یمایق  ره 
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شسرپ

( ییاهر راگزور  (ع / ) قداص ای  رقاب  ماما  . ) تسا گنرین  هلیح و  یتعیب  ره  لطاب و  مئاق  زا  لبق  یمایق  ره 

خساپ

هب روکذـم  تایاور  رگا  - 1 تسا : نینچ  بلطم  دـنچ  اب  دـیا  هدرک  هراشا  اهنادـب  تالاوس  همادا  رد  یتاـیاور  تیاور و  نیا  حیحـص  ریـسفت 
یتلادع یب  اه و  توغاط  اه و  ملظ  همه  ربارب  رد  توکـس  بوج  نآ و  يانعم  دوش ، هتفرگ  دنا ، هدرک  لایخ  یخرب  هک  اهنآ  يرهاظ  يانعم 

هب ار  مدرم  تسا و  تلادـع  نید  مالـسا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ررکم  تاـیاور  نآرق و  حیرـص  صن  تفلاـخم  نیا  تسا و  اـه 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  نیاربانب  تسا . هتـسنادن  زیاج  ار  رفک  ملظ و  لها  ربارب  رد  توکـس  هدرک و  توعد  هنالداع  یگدنز  تلادع و 

دومرف هک  نایفوک  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مـالک  درک و  يوریپ  نآ  زا  دوشب  هک  تسین  یلمع  دوب و  زیاـج  ناـشیا  يارب  اـهنت 
يرادازع نیـسح  ماما  يارب  میفظوم  اهنت  اـم  ددرگ و  یم  وغل  ص505 ) لوقعلا ، فحت  ،) متـسه وگلا  امـش  يارب  نم  انامه  هوسا » یف  مکلف  »

تسا و لدع  تموکح  لیکشت  همدقم  ملظ  توغاط و  هیلع  مایق  هکنیا  نمـض  تسین . زیاج  ام  يارب  ناشیا  شور  تنـس و  زا  يوریپ  مینک و 
9؛ تارجح ، 2 ؛ رون ، 33-38 ؛ هدئام ،  ) دراد مالـسا  تیعماج  رب  تلالد  هک  یتایآ  هب  میـشاب  هدش  توکـس  هب  توعد  روهظ  زا  شیپ  ام  رگا 
زا ریغ  يرگید  زیچ  تایاور  يانعم  نیاربانب  دندرگ . یم  وغل  دنراد  تلالد  تیعقاو  نیا  رب  هک  يددعتم  تایاور  نینچمه  و  ( 60-39 لافنا ،

نیا فلا - تسا : نینچ  داد  تایاور  نیا  ریسفت  رد  ناوت  یم  هک  یخساپ  دنا . هدرک  تشادرب  توکس  بوجو  اب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  نآ 
اه هنتف  رگید  سابع و  ینب  هیما و  ینب  تفالخ  هب  رظن  دوش ، یم  نشور  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  ییاه  تلع  اوتحم و  زا  هچنانچ  تایاور 

ياه تموکح  لباقم  رد  يدارفا  يدعب -  ياه  نامز  یتح  و  نامز -  نآ  رد  ب - دنراد . هداتفا  یم  قافتا  نامز  نآ  رد  هک  ییاه  تبیصم  و 
. دوشن کمک  ملظ  هب  ات  دـندومرف  یهن  هورگ  نیا  هب  نتـسویپ  زا  ار  نایعیـش  همئا  دـنناوخ ، یم  ارف  شیوخ  تعاطا  هب  ار  مدرم  لطاب  ملاظ و 
زا يرایـسب  ج - دنا . هدوب  همئا  تیامح  دروم  دنک  توعد  شلها  هب  تموکح  ندـنادرگزاب  قح و  هماقا  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  لباقم  رداما 
نآ رد  هک  دهد  یم  ناشن  هک  دـندرک  یم  عنم  مایق  زا  ار  یـصاخ  دارفا  ای  درف  تسا و  هدـش  نایب  یـصخش  صخـشم و  يایاضق  رد  تایاور 

لباقم رد  قح . هن  هدوب  دوخ  هب  توعد  وا  مایق  هک  نیا  اب  هدیسر  یمن  رمث  هب  دارفا  نآ  مایق  هک  تسا  هدوب  شا  یگژیو  تیـصوصخ و  نامز 
زا مه  دیدرک  لقن  شسرپ  نیا  رد  امش  هک  یتیاور  تسا . بولطم  ینامز  ره  رد  تموکح  لیکشت  مایق و  هک  تسا  مئاق  یلقن  یلقع و  لیلد 

حیحـص یماـیق  نینچ  هب  نتـسویپ  هک  تسا  نشور  تسا و  گـنرین  هلیح و  اـهمایق  هک  دراد  دـییأت  نآ  رد  اریز  تسا . تاـیاور  هتـسد  نیمه 
رد تیاور  يرظتنم 17  ياقآ  . ) تسین نینچ  املسم  تسا ؟  هلیح  گنرین و  زین  نآ  ایآ  دشاب  مایق هللا  رگا  اما  تسا . هدش  یهن  نآ  زا  تسین و 

ج1 یتاولص ، دومحم  همجرت : یمالسا ، تموکح  یهقف  ینابم  یلعنیسح ، يرظتنم ، دنا . هداد  خساپ  همه  هب  هدرک و  یـسررب  ار  مایق  زا  یهن 
ات دوش  لیکـشت  یمالـسا  تموـکح  یناـمز  ره  رد  تسا  مزـال  هک  تسا  مئاـق  رما  نیا  رب  یلقن  یلقع و  ددـعتم  لـیالد  - 2 ص397-333 )

ینامز کی  يارب  مالـسا ، ماکحا  یلقع : لیلد  اما  تسا . توغاط  ملظ و  هیلع  مایق  تموکح  لیکـشت  همدـقم  دوش و  هدایپ  یمالـسا  ماـکحا 
نیع رد  دراد . لدـع  هماقا  يراگتـسر و  تیادـه و  يارب  همانرب  اه ، ناکم  اه و  نامز  همه  رد  هک  تسا  یناهج  نید  مالـسا  تسین . صاـخ 
یمن يا  هعماج  چیه  دشاب . هعماج  قوقح  رادساپ  هک  تسا  یتموکح  یعامتجا و  ماظن  دوجو  رـشب ، یناگدنز  روما  نیرت  يرورـض  زا  لاح 

یلـصا فده  هنالداع  تموکح  هک  تسا  نشور  اما  هنالداع . ای  دشاب  هناملاظ  تموکح  ای  لاح  دـشاب . زاین  یب  تموکح  لیکـشت  زا  دـناوت 
اه و نامز  همه  يارب  یمالـسا  ماکحا  الوا : سپ  دنهد . لیکـشت  هنالداع  تموکح  هک  دننک  شالت  دـیاب  اه  ناسنا  تسا و  يرـشب  یگدـنز 

ماکحا ياراد  هچنانچ  تسا ، یتموکح  ماـکحا  ياراد  مالـسا  اـیناث : تسا . ارجا  لـباق  يراـج و  زین  تبیغ  ناـمز  یتح  تساـه ، ناـکم  همه 
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ماـکحا دوش  یمن  لـیطعت  ناـمز  چـیه  رد  دوـش و  هداـیپ  هزور -  زاـمن و  نوـچ  نآ -  يداـبع  ماـکحا  تسا  مزـال  هچناـنچ  تسا و  يداـبع 
رد اما  دنک . یم  ارجا  وا  ار  یتموکح  ماکحا  مالسلا ، هیلع  ماما  روضح  نامز  رد  اثلاث : تسین . رادرب  لیطعت  ینامز  چیه  رد  زین  نآ  یتموکح 
اما دـشابن .) دوجوم  تموکح  لیکـشت  هنیمز  هک  نیا  رگم   ) دـننک هرادا  ار  هعماج  دـیاب  دـنراد  هزاجا  ماما  بناج  زا  هک  یناسک  تبیغ  نامز 
نیا نینچمه  درادن . ینعم  مایق  يریگرد و  نودب  تموکح  لیکـشت  دـناد و  یم  مکاح  مدرم  رب  ار  اهقف  هک  يددـعتم  تایاور  یلقن : لیالد 
ياه تلـصخ  هب  ندوبن  هدولآ  يربهر ، ریبدـت  تردـق و  تهاقف ، ملع و  تلادـع ، نامیا ، تیارد ، لقع و  نوچ   ) يا هژیو  تافـص  تاـیاور 

دریگب هدـهع  رب  ار  توغاط  هیلع  مایق  هعماج و  يربهر  تسا  انب  هک  یهیقف  یمالـسا و  هعماج  ربهر  يارب  يدازکاپ )... ، ندوب ، درم  دنـسپان ،
مکاح ناونع  اب  ار  اهقف  هک  ار  تیاور  دـنچ  ام  دوخ . هب  توعد  گنرین  هلیح و  هن  دـشاب  داد  لدـع و  ساسا  رب  يو  مایق  ات  دـیامرف  یم  ناـیب 

، یفاک لوصا  .) مداد رارق  مکاح  امش  رب  ار  هیقف )  ) وا نم  امکاح » مکیلع  هتلعج  دق  یناف  ( »... 1 مینک : یم  رکذ  هنومن  يارب  دنک  یم  یفرعم 
اهنامز همه  يارب  ماما  ماع  بصن  دـناد و  یم  مکاح  ار  اهقف  قلطم  روط  هب  تسا و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  تیاور  نیا  ج1 ص67 )
هدرمـش کبـس  ار  ادخ  مکح  نامگ  یب  دنتفریذپن ، يو  زا  داد و  مکح  ام  مکح  هب  هک  هاگنآ  سپ  دـیامرف : یم  همادا  رد  ماما  تسا . يراج 
ماکحا زا  یکی  و  تسا . دنوادخ  هب  كرـش  دح  رد  نیا  هدرک و  تشپ  دنوادخ  هب  دنک  تشپ  ام  هب  هک  یـسک  دنا و  هدرک  تشپ  ام  هب  دنا و 
یتیاور نیاربانب  درک . یچیپرـس  نآ  زا  ناوت  یمن  تیاور  نیا  قبط  رب  تسا و  توغاط  ملظ و  هیلع  مایق  ینیمخ - ماما  دننامه   - یهیقف نینچ 

هیقف رـس  تشپ  رب  مایق  اما  تسا ، مارح  نآ  رد  تکرـش  هک  تسا  گنرین  هلیح و  ساسا  رب  دوخ و  يارب  مایق  هب  هراشا  دـیدرک  لقن  امـش  هک 
مالـسالا نوصح  ءاـهقفلا  نینمؤملا  نا  ( » 2 تسا . بجاو  یمایق  نینچ  رد  تکرـش  تسا و  ماـما  حیرـص  روتـسد  هب  لـمع  طیارـشلا ، عماـج 

ماما زا  تیاور  نیا  ج1 ص38 ) یفاک ، .) رهش يارب  رهش  فارطا  ژد  دننامه  دنتـسه  مالـسا  ياهژد  هیقف  نانمؤم  اهل » هنیدملا  روس  نصحک 
ام هک  یئانعم  میروایب  اج  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  اب  ار  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلع  مظاـک 

لوسر ای  لیق  ایند . یف  اولخدی  مل  ام  لوسرلا  ءانما  ءاهقفلا  . » دنتسه اهنآ  دوخ  ناموصعم  مالک  رـسفم  نیرتهب  اریز  دیآ . یم  رد  میهاوخ  یم 
نیما دنا  هدـشن  دراو  ایند  رد  هک  یمادام  اهقف  مکنید » یلع  مهورذـحاف  کلذ  اولعف  اذاف  ناطلـسلا ، عابتا  لاق  ایندـلا ؟ یف  مه  ولخد  ام  هللا و 
ناتنید هب  تبسن  اهنآ  زا  دندش  هنوگنیا  هاگره  ناطلس ، زا  يوریپ  اب  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  ایند  هب  اهنآ  دورو  دش : هدیسرپ  دنتـسه . ناربمایپ 
تسا مزال  دوش و  یم  يریگرد  بجوم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ناطلـس ، زا  تیعبت  مدع  هک  تسا  نشور  ج1 ص46 ) یفاک ، .) دیشاب رذحرب 
رایـسب تسد  نیا  زا  ثیداحا  تسا . هداتفا  قافتا  رایـسب  خیرات  لوط  رد  هکنانچ  دـنک ، مایق  ناطلـس  ياه  یئوگروز  لباقم  رد  یهیقف  نینچ 

زا شیپ  دراد  هراشا  هک  تسا  روهظ  مئالع  نامزلا و  رخآ  هرابرد  يددعتم  تایاور  اهنیا  زا  هتشذگ  تسین . يرورـض  اهنآ  همه  لقن  تسا و 
دوش و یم  لیکـشت  ماما  دییأت  دروم  یعیـش و  ياه  تموکح  نیب  ناریا و  رد  هجرف ، یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  سدـقم  روهظ  مایق و 

دییأت اهنآ  تموکح  نایناریا و  مایق  هب  تایاور  نیا  رد  دـننک . یم  توعد  تلادـع  قح و  هب  ار  مدرم  نامز ، نآ  روج  ملظ و  زا  رپ  يایند  رد 
اب دـنا و  هدرک  يدـنب  هتـسد  يروآ و  عـمج  ار  هطوـبرم  تاـیاور  ناریا ، میقم  یناـنبل  ءاـملع  زا  یناروـک  یلع  ياـقآ  تـسا . هدـش  يرایـسب 

تکرش ، 275 ص 217 -  یلالج ، سابع  همجرت  روهظ ، رـصع  یلع ، یناروک  . ) تسا هداد  حیـضوت  تایاور  نیا  هرابرد  عماج  یتاحیـضوت 
یتایاور قادصم  یمالـسا ، يروهمج  تموکح  اهنت  هن  سپ  نارهت .) مود 1379 ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رـشن  پاچ و 

یناهج تموکح  زاس  هنیمز  تموکح  یعقاو  قادصم  لقن  لقع و  لیلد  هب  هکلب  تسین ، دنک  یم  تموکح  لیکشت  انایحا  مایق و  زا  یهن  هک 
دـنوش و يرت  قیقد  یـسررب  دـننک  یم  مایق  زا  یهن  هک  یتایاور  دـهد  یم  ناشن  رما  نیمه  تسا و  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 

. دنوش یمن  لماش  ار  همئا  همانرب  قباطم  قحرب و  ياهمایق  تایاور  نیا  هکنیا  لقادح  دوش . هشیدنا  رتشیب  اهنآ  هرابرد 

؟ تسا لدتسم  تایاور  نیا  ایآ  تسا ؟ بجاو  یمالسا  تموکح  لیکشت  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  یشرافس  هیصوت و  تایاور  رد  ایآ 

شسرپ
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لدتسم تایاور  نیا  ایآ  تسا ؟ بجاو  یمالسا  تموکح  لیکشت  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  یشرافس  هیـصوت و  تایاور  رد  ایآ 
؟ تسا

خساپ

. تسا هدوـب  نوگاـنوگ  ياههشیدـنا  بتاـکم و  دـییأت  دروـم  هاوـمه  تـسا و  یهیدـب  يرما  ياهعماـج ، ره  رد  تموـکح  دوـجو  ترورض 
رد (ع ) یلع ماما  تسا . ریذپانبانتجا  ترورض  کی  طیارش ، همه  رد  هشیمه و  تموکح ، تلود و  لیکـشت  هک  دهدیم  ناشن  اهشهوژپ ،

ریما و هب  دـنمزاین  ریزگان  مدرم  « ؛ »... رجاف وا  ّرب  ریما  نم  سانلل  دـبال  : » دـیامرفیم دزـشوگ  نینچ  ار  ترورـض  نیا  شیوخ  روهـشم  نخس 
دّدعتم هلدا  هب  زین ، یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ترورـض  تابثا  يارب  هبطخ 40 .. هغالبلا ، جـهن  ...« راکتـشز هچ  راکوکین و  هچ  دـنامکاح ؛

ثیداحا تایاور و  زا  هتـسد  ود  اب  مینک ، یـسررب  ار  هلأسم  نیا  تایاور  رظنم  زا  میهاوخب  رگا  تسا . هدش  دانتـسا  تایاور  تایآ و  یلقع و 
تبیغ ای  و  (ع ) موصعم روضح  رصع  زا  معا   - نامز ره  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ترورـض  رب  هک  یتایاور  مکی . میوشیم : ور  هب  ور 

... لتقی وا  مهماما  تومی  ام  دعب  نیملـسملا  یلع  مالـسالا  مکح  هللا و  مکح  یف  بجاولا  : » تسا هدش  لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  دراد . دیکأت 
ًافراع ًاعرو  ًاملاع  ًافیفع  ًاماما  مهـسفنال  اوراتخی  نا  لبق  ءیـشب  اوؤدـبی  الو  ًالجر  الو  ًادـی  اومّوقی  الو  ًاثدـح  اوثدـحی  الو  ًالمع  اولمعی  نا ال 

...« مهتعمج و مـهتجح و  مـیقی  مـهئیف و  یبـجی  مـهفارطا و  ظـفحی  هـقح و  ملاـظلا  نـم  موـلظملل  ذـخأی  مـهرما و  عـمجی  هنـسلاو  ءاـضقلاب 
رد ناـشیاوشیپ  نوـچ  هک  تسا  نـیا  ناناملـسم  رب  یمالـسا  یهلا و  ماـکحا  رد  گرزب  تاـبجاو  زا  یکی  . » ص 196 ج 86 ، راونـالاراحب ، ؛

هرادا ار  هعماج  ات  دننیزگرب  ربمایپ  تنس  ییاضق و  ماکحا  هب  هاگآ  اسراپ و  ملاع ، نمادکاپ ، یماما  راک  ره  زا  شیپ  دوش ، هتشک  ای  درذگ و 
اپرب ار  هعمج  زامن  جح و  دیامن ؛ يروآدرگ  ار  ءیف  دنک ؛ يرادـساپ  ار  نیملـسم  ياهزرم  دناتـسزاب ؛ رگمتـس  زا  ار  هدیدمتـس  قح  دـنک و 

 - ار تیافک  اب  یماما  هب  تردـق  لاقتنا  تهج  يزاس  هنیمز  یمالـسا و  لدـع  تموکح  يرارقرب  (ع ) نینمؤملاریما ساسا  نیا  رب  دراد و .»...
، ینـسح رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  . تسا مدقم  يراک  ره  رب  هک  هتـسناد  ینید  گرزب  تابجاو  زا  دنک  لمع  ینید  ياهراجنه  ساسارب  هک 

نامز رد  یمالـسا  مکاح  ياهیگژیو  طیارـش و  دروم  رد  صاخ ، تروص  هب  هک  یتاـیاور  مود . صص 37 46 . هیقف ، تیالو  دمحملادبع ،
فیرـش عیقوت  رد  جـع ) ) نامز ماـما  . 114 ص 48 -  هیقف ، تیـالو  ینیمخ ، ماـما  رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  . تـسا هدـش  رداـص  تـبیغ ،

رد . » ص 67 ج 1 ، یفاـک ، لوصا  هللا ؛ » هجح  اـنا  مکیلع و  یتـجح  مهناـف  انثیدـح  هاور  یلا  اوعجراـف  هعقاولا ، ثداوـحلا  اـما  : » دـیامرفیم
تهج «. میادـخ تجح  نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  تجح  نانآ  اریز  دـینک ؛ عوجر  ام  ثیدـح  ناـیوار  هب  یعاـمتجا  ياهدـماشیپ  ثداوح و 
مّلسم نمض  تایاور ، لیبق  نیا  ص 71 . هیقف ، تیالو  هر ،) ) ینیمخ ماما  باتک : هب  ای  هیقف و  تیـالو  یلقن  هلدا  ثحب  رتشیب ر.ك : حیـضوت 
يارب مایق  موزل  رب  تلالد  اهنیا  عومجم  تسا . هتخادرپ  یمالسا  مکاح  ياهیگژیو  طیارش و  نایب  هب  مالسا ، رد  تموکح  ترورض  نتسناد 

. دراد نآ  زا  يرادساپ  موزل  ینید و  تموکح  لیکشت 

نیـشاب قفوم  مبلط  یم  شزوپ  مه  زاب  ام  تکلمم  یتح  دنتـسه  ملاظ  همه  اه  تموکح  دوعوم  يدهم  روهظ  نامز  هک  دراد  تحـص  ثیدح  نیا  ایآ 
يداه امش  یگمه  رادتسود 

شسرپ
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قفوم مبلط  یم  شزوپ  مه  زاب  ام  تکلمم  یتح  دنتسه  ملاظ  همه  اه  تموکح  دوعوم  يدهم  روهظ  نامز  هک  دراد  تحص  ثیدح  نیا  ایآ 
يداه امش  یگمه  رادتسود  نیشاب 

خساپ

؛ تسا روج  ملظ و  زا  هدـنکآ  ناهج  جـع ) ) يدـهم ماما  روهظ  هناتـسآ  هماگنه و  رد  هک  تسا  نیا  هدـمآ  هراب  نیا  رد  اـهتیاور  رد  هچ  نآ 
زا دیآیم . تسدب  متس  شرتسگ  عویش و  اهنت  هکلب  دنتسه  ملاظ  اهتموکح  همه  هک  دوشیمن  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  ًاروَجو ؛» ًاملُظ  تَِئُلم  »
رد دـنراد . روهظ  زا  شیپ  هماـگنه  رد  جـع ) ) رـصع ماـما  روـهظ  نارظتنم  حـلاص و  ياـهتیعمج  دوـجو  هب  هراـشا  اـهتیاور  یخرب  یفرط 

یناهج مایق  ياههمدقم  هک  دننکیم  مایق  قرـشم  زا  ینامدرم  هک  تسا  هدمآ  تسا ـ  هدـش  تیاور  ینـس  هیـش و  قیرط  زا  هک  ییاهتیاور ـ 
رابخا یف  نایبلا  باتک  رد  تنـس  لها  مان  هب  ناملاع  ناثدـحم و  زا  یعفاش  یجنگ  هللادـبعوبا  ظفاح  دـنزاسیم . مهارف  ار  جـع ) ) رـصع ماـما 

رکذ یف  سماخلا : بابلا  : » تسا هداد  صاصتخا  بلطم  نیا  هب  ًالقتـسم  ار  یباب  تسا ، هتـشاگن  جـع ) ) يدـهم ماما  هژیو  هک  نامزلا  بحاص 
نینچ ثیداحا  زا  یکی  باب  نآ  رد  جـع .») ) يدـهم زا  قرـش  نامدرم  ندرک  يرای  هرابرد  مجنپ : باب  جـع ؛) ) يدـهملل قرـشلا  لهأ  ِةرـُصن 

زا يدایز  ریباعت  یعیش  ییاور  عبانم  رد  دننکیم ». مهارف  ار  يدهم  تموکح  همدقم ) و   ) هنیمز سپ  دنزیخیم  اپب  قرـش  زا  ینامدرم  : » تسا
، یـسلجم رقابدمحم  همالع  .« ) تسا قرـشم  بناج  زا  يدهم  راک  عورـش  . » 1 دـینک : هجوت  نآ  زا  ییاـههنومن  هب  دوشیم . هدـید  تسد  نیا 

قح هک  نیمز  قرـشم  زا  ار  ینامدرم  مرگنیم  ییوگ  : » دـنکیم لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  یلباـک  دـلاخوبا  . 2 ص 252 ) . ج 52 ، راونالاراحب ،
؛ دوشیمن هداد  نانآ  هب  یخساپ  زاب  دنزیخیم و  اپب  هرابود  سپـس  دوشیمن ؛ هداد  نانآ  هب  یخـساپ  اما  دننکیم  مایق  قح  يارب  اهنآ  دنیوج ،

تـسدب هک  ار  یتموکح ـ  یمچرپ ـ  نانیا  دنـسریم ... دوخ  قح  هب  راب  نیا  دـنزیخیم و  رب  نینوخ  هزرابم  راـکیپ و  هب  دوشیم  نینچ  نوچ 
يارب ار  دوخ  منک  كرد  ار  نانآ  نامز  نم  رگا  دنتسه . دیهـش  یگمه  مایق  نیا  ناگتـشک  دنهدیمن . يدهم ـ  شبحاص ـ  هب  زج  دنروآیم 

، روهظ میالع  زا  يرایسب  ياهتیاور  رد  . 3 ص 185 ). ص 93 و ج 52 ، ج 51 ، نامه ، (.»ـ  موشیم هدامآ  مرادیم ـ  هاگن  يدهم  ِتمدـخ 
اپب جــع ) ) يدــهم ماـما  يراـی  يارب  اــهمچرپ  نآ  هارمه  هـک  یناــمدرم  دــیآیم و  ناــسارخ  بناــج  زا  هـک  تـسا  یهایــس  ياــهمچرپ 

نینچ اـهتیاور  زا  تسین  رود  هجیتن  رد  ات 152 ). ص 147  نامزلارخآ ، يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  يدنه ، یقتم  نیدلاءالع  .) دناهتـساخ
هدامآ تموکح  درک و  دنهاوخ  مایق  هدمآ و  گنت  هب  ملظ  متـس و  زا  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  ینامدرم  روهظ ، زا  شیپ  هک ـ  دوش  هدافتـسا 

. تخاس دنهاوخ  مهارف  لدع  يرسارس  تموکح  ِزاس 

ثیداحا هنوگ  نیا  هب  ار  دوخ  بلطم  دنا و  هدرک  حرطم  ار  يا  ههبش  اه  یضعب  یگزات  هب  دناسر  یم  راضحتسا  هب  مارتحا  اب  مکیلع  مالس  یلاعت  همساب 
مئاق مایق  ات  سک  ره  دنا :  هدومرف  قداص  ماما  نآ  تمسق 62  رد  تسا و  هدمآ  هیداجس  هفیحص  يادتبا  رد  یثیدح  رد  هکنیا  نآ  دننک و  یم  دانتسا 

ام

شسرپ

نیا هب  ار  دوخ  بلطم  دنا و  هدرک  حرطم  ار  يا  ههبـش  اه  یـضعب  یگزات  هب  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  مارتحا  اب  مکیلع  مالـس  یلاعت  همـساب 
هدومرف قداص  ماما  نآ  تمسق 62  رد  تسا و  هدمآ  هیداجـس  هفیحـص  يادتبا  رد  یثیدح  رد  هکنیا  نآ  دننک و  یم  دانتـسا  ثیداحا  هنوگ 

دننک اقلا  دنهاوخ  یم  ثیداحا  هنوگ  نیا  اب  اذل  تسا .  هدـشن  هتـشک  ام  هار  رد  تسا و  لطاب  دـیامن  مایق  رگا  ام  مئاق  مایق  ات  سک  ره  دـنا : 
هب ناریا  تالکشمو  لئاسم  هعماج و  یلعف  عضو  اب  دنرادن و  ندش  هتـشک  نیا  زا  یعفن  ادهـش  تسا و  دودرم  ام  مدرم  مایق  ام و  بالقنا  هک 
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هب ار  لاوس  نیا  باوج  تسا  دنمـشهاوخ  دـندرک !  یم  مایق  دـیابن  هدوب و  لطاب  مدرم  و  سدـق )  ماما (  ترـضح  راک  هک  دنـسر  یم  هجیتن 
خساپ اه  ههبـش  نیا  هب  ناوت  یم  هچرگا  دیوشب .  ایوج  ار  ماظع  عجارم  رظن  اهتـشادرب  ثیداحا و  هنوگ  نیا  در  رد  هدومن و  نایب  لماک  روط 

قیفوتلا هللا  نمو  امش  زا  رکشتاب  دشاب .  هنوگ  هبلط  یملع و  تروص  هب  باوج  میهاوخ  یم  اما  داد  يدیفم  رصتخم و 

خساپ

بـسح رب  هکلب  درادن  نامزلا  رخآ  رد  يرـسارس  داسف  اب  تافانم  جع ) ) نامز ماما  روهظ  يارب  نیتسار  نانمؤم  یگدامآ  تسناد  دیاب  تسخن 
یهوک نوچ  نانمؤم  نایعیـش و  زا  یهورگ  لاح  نیع  رد  دریگ و  یم  رب  رد  داسف  متـس و  ملظ و  ار  نیمز  رـسارس  ناـمزلا  رخآ  رد  تاـیاور 

. دنهد شرتسگ  یتیگ  رـسارس  رد  حالـص  تیونعم و  تلادع و  ناشیا  مچرپ  ریز  رد  ات  دنـشک  یم  ار  ماما  روهظ  راظتنا  هک  دنتـسه  راوتـسا 
ییاـه هماـنرب  یمالـسا ، نیناوـق  زا  یمیظع  شخب  هک  اریز  تسا  راکـشآ  مهم و  يرما  یمالـسا  تموـکح  لیکـشت  موزل  هک  نیا  رب  هوـالع 
تبیغ نامز  رد  تسا و  یمئاد  ماکحا  نیا  نوچ  و  تسین . ارجا  لباق  تموکح  تالیکـشت و  کی  هیاس  رد  زج  هک  تسا  یعامتجا  یـسایس 

نآ هب  تسا  بجاو  یهلا ،  ماکحا  يارجا  همدـقم  ناونع  هب  دـشاب  هتـشاد  ناکما  تموکح  لیکـشت  هاگ  ره  نیاربانب  تسا  ارجـالا  مزـال  مه 
ترـضح ماـیق  زا  شیپ  ماـیق  زا  یهن  ناونع  هب  تاـیاور  رد  هچنآ  اـیناث  ینیمخ ) ماـما  راـثآ  زا  یمالـسا » تموکح   » هب ر.ك   . ) ددرگ مادـقا 

ثیح زا  مه  یعوضوم  ره  رد  ثیداحا  هک  تسا  نشور  دراد . عماج  قیقحت  هب  زاـین  هک  دراد  یـصاخ  موهفم  ینعم و  هدـمآ  جـع ) ) يدـهم
 . تسا نینچ  زین  جع ) ) يدهم روهظ  زا  شیپ  مایق  ثحب  رد  نومضم ، اوتحم و  تهج  زا  مه  دنریگ و  رارق  یسررب  دروم  دیاب  نایوار  دنس و 

تیودهم یعدم  نآ  ربهر  هک  درامـش  یم  دودرم  ار  ییاه  مایق  اهنت  دـنربتعم  هک  اهنآ  دـندامتعا و  لباق  ریغ  شخب  نیا  تایاور  زا  يرایـسب 
نودب ای  دشاب  هتـشاد  یهلا  ریغ  فده  ای  باتفآ ). يامیـس  هللا ،  بیبح  يرهاط ، ر.ك .  ) دـنک مایق  ص )  ) دـمحم لآ  مئاق  ناونع  هب  دـشاب و 

سیسأت روظنم  هب  هن  تیودهم و  ناونع  هب  هن  مایق  ربهر  رگ  اما  دوش . مادقا  بسانم  نامز  ندیسر  ارف  زا  لبق  مزال و  بابـسا  تامدقم و  هیهت 
یمالسا و تموکح  سیسأت  دصق  هب  رابکتسا و  ملظ و  اب  هزرابم  نآرق و  مالـسا و  زا  عافد  روظنم  هب  هکلب  هللا ، تیمکاح  ربارب  رد  یتموکح 

نینچ روکذـم  تاـیاور  دـیبلط ، يراـی  هب  ار  مدرم  دوـمن و  ینیب  شیپ  زین  ار  تضهن  تامدـقم  درک و  ماـیق  ینامـسآ  نیناوـق  لـماک  يارجا 
روـظنم هب  یتـموکح  نینچ  سیـسأت  درامـش . یمن  توغاـط  مـچرپ  ار  یتـضهن  نـینچ  مـچرپ  درامـش و  یمن  دودرم  ار  یبـالقنا  تـضهن و 

مایق نینچ  فلاخم  روکذم  ثیداحا  نیا  ربانب  دشاب . یم  نآ  زاس  هنیمز  و  جع ) ) يدهم ترـضح  یناهج  تموکح  ریـسم  رد  هللا و  تیمکاح 
هدع هک  تسا  هدش  رداص  یطئارش  رد  مایق ) فلاخم  ) ثیداحا نیا  ینیما ) میهاربا  هتشون  ناهج  رتسگداد  هب  ر.ك  . ) دوب دهاوخن  یتضهن  و 

هک دوعوم  يدـهم  ناونع  هب  ار  دوخ  مدرم ، لهج  زا  هدافتـسا  اـب  يوما و  تموکح  اـب  هلباـقم  يارب  نایـسابع ،  زا  یتح  اـی  ناـیولع و  زا  يا 
نینچ رد  دنتفرگ . یم  تعیب  رظتنم  يدهم  ناونعب  دوخ  يارب  مدرم  زا  دندرک و  یم  دادملق  دوب ، هداد  تراشب  ار  وا  روهظ  هدعو  (ص ) ربمایپ

زا یکی  هک  یـسابع » يدهم   » هک تسا  نیا  هیـضق  نیا  دهاش  دنتفرگ .  ار  نانآ  هدافتـسا  ءوس  يولج  اجب  يریگ  عضوم  اب  (ع ) همئا یعاضوا 
فورعم نسحلا _  نب  هللادبع  نب  دمحم  زین  تفرگ و  تعیب  مدرم  زا  هداد و  دوخ  هب  يدـهم  بقل  تهج  نیمهب  تسا  یـسابع  ملاظ  يافلخ 

لآ يدـهم  ماـنب  هک  تساوخ  زین  (ع ) قداـص ماـما  زا  یتـح  تفرگ و  یم  تعیب  مدرم  زا  دوـخ  يارب  دوـعوم  يدـهم  ماـن  هب  هیکز ، سفن  هب 
دـشن ناونع  نیا  اب  تعیب  هب  رـضاح  (ع ) قداص ماما  یتقو  دـیامن ! تکرـش  هیما  ینب  اب  گنج  رد  وا  هارمه  دـنک و  تعیب  وا  اب  ص )  ) دـمحم

هللا بیبحرتکد  هتشون  ص 142 _  باتفا -  يامیس   .) تفگ زین  ییاوران  ینانخس  ترضح ، هب  دش و  ینابصع  تخـس  دمحم ، ردپ  هللادبع » »
نالا هن  تسا و  دوعوم  يدهم  نآ  وت  رـسپ  هن  دیامرف : یم  هللادبع  هب  ترـضح  هرظانم  نیا  رد  و  دـیفم ص 260 )» داشرا  زا  لقن  هب   » يرهاط

یتسه و ام  خیـش  دمحم ، ردـپ  امـش  دـییامن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدرک و  بضغ  ادـخ  يارب  دـیهاوخ  یم  رگا  تسا و  مایق  تقو 
تیاور نیا  دـیفم ص 277 ) داشرا  زا  لقن  هب  ص 143 ، نامه ، .) مینک یم  تعیب  امـش  اب  زین  ام  دـیریگب  هدـهع  رب  ار  مایق  يربهر  دـییامرفب 
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هک  یمایق  رد  تکرـش  يارب  (ع ) ماـما هکلب  هدوبن  موکحم  یماـیق  ره  همئا  رظن  زا  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دوخ 
یهن تایاور  بلاغ  تسا . هدومرف  مالعا  عورـشم  هدومن و  اضما  ار  بالقنا  مایق و  هنوگ  نیا  تسا و  هدومن  زین  يراکمه  مالعا  دـشاب  رکنم 

هب رظان  طورـشم و  مایق  زا  عنم  تسا و  هدـش  رداص  ییاضف  نینچ  رد  تایاور و  عون  نیا  زا  دـنا ، هدومن  دانتـسا  نآ  هب  نیفلاخم  هک  ماـیق  زا 
. تسا هتفرگ  لکش  ناکم  نامز و  طیارش  هب  هاگآ  طیارش و  عماج  یهیقف  يربهر  هب  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  قلطم . هن  تسا  صاخ  دارفا 

یمالسا یهلا و  فادها  يارب  زج  وا  هک  دنتسناد  یم  ناگمه  دوب . نمشد  تسود و  فارتعا  دروم  وا  صالخا  وا و  یهلا  هزیگنا  هک  يربهر 
ناـملاع دـییات  دروم  هتـسویپ  ریـسم  نیا  رد  وا  تسا . دـنبیاپ  ییادـخ  نیناوق  همه  رب  زین  تضهن  هار  رد  هدرکن و  ماـیق  یهلا  نیناوق  يارجا  و 
لیکشت زا  سپ  زین  دندوبن  یمالسا  تموکح  سیسآت  يارب  شالت  هب  دقتعم  هک  ییاملع  یتح  دوب و  ینس  هعیش و  یمالسا  نارکفتم  ینید و 

رد ور  نیا  زا  هدوب ، بالقنا  نیا  هارمه  هراومه  یهلا  تادییأت  دنناد . یم  مزال  ار  یمالـسا  تموکح  زا  تیامح  دییآت و  یمالـسا  تموکح 
ینمشد اه و  ینکشراک  لولعم  دوش  یم  هدید  هک  ییاه  یماکان  یـضعب  تسا .  هتفای  تسد  ناوارف  ياه  تیقفوم  هب  جراخ  لخاد و  هصرع 

دروم هشیمه  هدوب و  برغ  قرـش و  عفانم  لباقم  هطقن  بالقنا  نیا  تسا . هدوب  هقطنم  ناـعجترم  برغ و  قرـش و  نارادـمروز  ناوارف  ياـه 
ملاع نیملسم  يورارف  یعمش  نوچ  تسا و  هداتسیا  روراب  هبیط و  يا  هرجش  نوچ  همه  نیا  اب  تسا و  هدوب  نیملسم  ادخ و  نانمـشد  موجه 
روهظ مایق و  زا  شیپ  دراد  هراشا  هک  تسا  روهظ  مئالع  نامزلا و  رخآ  هرابرد  يددـعتم  تایاور  اهنیا  زا  هتـشذگ  تسا . ناهج  ناگدازآ  و 

زا رپ  يایند  رد  دوش و  یم  لیکشت  ماما  دییأت  دروم  یعیش و  ياه  تموکح  نیب  ناریا و  رد  هجرف ، یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  سدقم 
هدـش يرایـسب  دـییأت  اهنآ  تموکح  نایناریا و  مایق  هب  تایاور  نیا  رد  دـننک . یم  توعد  تلادـع  قح و  هب  ار  مدرم  نامز ، نآ  روج  ملظ و 
عماج یتاحیـضوت  اب  دـنا و  هدرک  يدـنب  هتـسد  يروآ و  عمج  ار  هطوبرم  تایاور  ناریا ، میقم  یناـنبل  ءاـملع  زا  یناروک  یلع  ياـقآ  تسا .

نیب رشن  پاچ و  تکرـش  ، 275 ص 217 -  یلالج ، سابع  همجرت  روهظ ، رـصع  یلع ، یناروک  . ) تسا هداد  حیـضوت  تایاور  نیا  هراـبرد 
مایق و زا  یهن  هک  یتایاور  قادصم  یمالـسا ، يروهمج  تموکح  اهنت  هن  سپ  نارهت .) مود 1379 ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  للملا 

يدهم ترـضح  یناهج  تموکح  زاس  هنیمز  تموکح  یعقاو  قادصم  لقن  لقع و  لیلد  هب  هکلب  تسین ، دنک  یم  تموکح  لیکـشت  انایحا 
رتشیب اهنآ  هرابرد  دـنوش و  يرت  قیقد  یـسررب  دـننک  یم  مایق  زا  یهن  هک  یتایاور  دـهد  یم  ناشن  رما  نیمه  تسا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

مایق ندوب  لطاب  تایاور  حیحـص  ریـسفت  دنوش . یمن  لماش  ار  همئا  همانرب  قباطم  قحرب و  ياهمایق  تایاور  نیا  هکنیا  لقادح  دوش . هشیدنا 
نآ و يانعم  دوش ، هتفرگ  دـنا ، هدرک  لایخ  یخرب  هک  اـهنآ  يرهاـظ  ياـنعم  هب  روکذـم  تاـیاور  رگا  - 1 تسا : نینچ  روهظ  زا  لـبق  ياـه 

تیب لها  ررکم  تایاور  نآرق و  حیرـص  صن  تفلاخم  نیا  تسا و  اه  یتلادـع  یب  اـه و  توغاـط  اـه و  ملظ  همه  ربارب  رد  توکـس  بوج 
ملظ و لها  ربارب  رد  توکـس  هدرک و  توعد  هنالداع  یگدـنز  تلادـع و  هب  ار  مدرم  تسا و  تلادـع  نید  مالـسا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع 
درک و يوریپ  نآ  زا  دوشب  هک  تسین  یلمع  دوب و  زیاج  ناشیا  يارب  اهنت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  نیاربانب  تسا . هتـسنادن  زیاج  ار  رفک 
ص505) لوقعلا ، فحت  ،) متـسه وگلا  امـش  يارب  نم  انامه  هوسا » یف  مکلف   » دومرف هک  نایفوک  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالک 

مایق هکنیا  نمض  تسین . زیاج  ام  يارب  ناشیا  شور  تنـس و  زا  يوریپ  مینک و  يرادازع  نیـسح  ماما  يارب  میفظوم  اهنت  ام  ددرگ و  یم  وغل 
رب تلالد  هک  یتایآ  هب  میـشاب  هدش  توکـس  هب  توعد  روهظ  زا  شیپ  ام  رگا  تسا و  لدع  تموکح  لیکـشت  همدـقم  ملظ  توغاط و  هیلع 

دنراد تلالد  تیعقاو  نیا  رب  هک  يددعتم  تایاور  نینچمه  و  ( 60-39 لافنا ، 9 ؛ تارجح ، 2 ؛ رون ، 33-38 ؛ هدئام ،  ) دراد مالسا  تیعماج 
فـصو رد  ِع  ) یلع ماما  - 2 دـنا . هدرک  تشادرب  توکـس  بوجو  اب  یخرب  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  تایاور  ياـنعم  نیارباـنب  دـندرگ . یم  وغل 

رگید یهورگ  دـنوش و  یم  هارمگ  ییاههورگ  نامز  نآ  رد  يرخا ؛ اهیف  يدـتهی  ماوقا و  اهیف  لضت  دـنیامرف ...« : یم  نامزلا  رخآ  رد  مدرم 
هذه راربا  عم  همالا  هذه  رایخ  کئلوا  : » دـنیامرف یم  ناگدـش  تیادـه  هورگ  فصو  رد  (ع ) ماما دـعب  دـننام »... یم  مدـق  تباث  تیادـه  رب 

(. ص 118 ج 51 ، راونالاراحب ، « ) دـنرب یم  رـس  هب  (ص )) مرکا ربماـیپ   ) نادـناخ نیا  ناـبوخ  اـب  هک  دنتـسه  تما  نیا  نیرتهب  اـهنآ  هرتعلا ؛
نیا نیرتهب  اما  دنوش  یم  هدناشک  یهارمگ  ههاریب  هب  یهورگ  دنتسه  هورگ  ود  نامزلا  رخآ  مدرم  هک  نیا  رد  تسا  حیرص  فیرـش  تیاور 
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دنتـسه شیاسآ  هافر و  رد  متـس  رـش و  لطاب و  لها  هچ  ره  نارود  نیا  رد  دننام . یم  مدـق  تباث  تیادـه  حالـص و  ریخ و  هارهاش  رد  تما 
یم (ع ) داجـس ماما  - 3 دـنرب . یم  رـس  هب  تیلقا  رد  قح  لها  تسا و  متـس  ملظ و  اب  تیمکاـح  اریز  دـنرب  یم  رـس  هب  یتخـس  رد  قح  لـها 

يدـهم و هب  نادـقتعم  ارهج » ارـس و  لـجوزع  هللا  نید  یلا  هاعدـلا  هروـهظل ... نیرظتنملاو  هتماـماب  نیلئاـقلا  هتبیغ  ناـمز  لـها  نا  : » دـنیامرف
لامک . ) دنناوخ یم  ارف  ادخ  نید  هب  ار  مدرم  راکشآ  ناهنپ و  رد  هک ) دنتـسه  یتافـص  نینچ  ياراد   .... ) تبیغ رـصع  رد  وا  روهظ  نارظتنم 

قح نامدرم  مهبحی » نم  رقتحی  نورقحی و  تایالا  باحـصا  تیار  و  دنیامرف ...« : یم  (ع ) قداص ماما  - 4 ص 320 ) قودص ، خیش  نیدلا ،
ص ج 52 ، راونالاراحب ، . ) دوش یم  هدرمـش  کچوک  زین  دشاب  هتـشاد  هقالع  اهنآ  هب  سک  ره  دـنوش و  یم  هدرمـش  راوخ  هک  يرگن  یم  ار 
رد يرآ  تسا . تیاور  نیا  ققحت  زا  يا  هنومن  ناناملـسم  ناریا و  مدرم  اب  نآ  ناور  هلابند  اـکیرمآ و  ربکتـسم  تلود  زورما  دروخرب  ( 256

هلیللا یف  داـتقلا  طرخ  نم  هنید  یلع  هـیقب  دـشا  مهدـحال  : » دـنیامرف یم  (ص ) مرکا ربماـیپ  - 5 تسا . تخـس  رایـسب  نید  ظفح  ناـمز  نیا 
راخ تخرد  ییوگ  هک  نانچ  دراد  یم  هاگن  یتخـس  هب  ار  شیوخ  نید  نانمؤم )  ) نآ زا  کی  ره  ءاضغلا » رمج  یلع  ضباـقلاک  وا  ءاـملظلا 

ظـفح و يرآ  ص 124 .) ناـمه ، ) دراد یم  هاـگن  تسد  رد  ار  ماود  رپ  شتآ  اـی  دـنک  یم  تسوـپ  تسد  اـب  کـیرات  بـش  رد  ار  نـالیغم 
لضفا : » دیامرف یم  (ص ) مالسا ربمایپ  - 6 تسا . تدابع  نیرتهب  جرف  راظتنا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا و  تخـس  رایـسب  نید ، يرادـهگن 

ماما - 7 ص 128 .) نامه ،  ) تسا نم  تما  لمع  نیرترب  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  جرف  راظتنا  لجو » زع  هللا  نم  جرفلا  راـظتنا  یتما  لاـمعا 
هدیطلغ دوخ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  ناسب  ام ، رما  رظتنم  هللا » لیبس  یف  همدب  طحشتملاک  انرمال  رظتنملا  : » دیامرف یم  (ع ) یلع

زا اریز  میشاب  دوخ  نید  بظاوم  میشاب و  رایـشوه  هک  دنا  هداد  روتـسد  ام  هب  هک  تسا  يا  هنتف  رپ  نامز  نینچ  رد  ص 123 .) نامه ،  ) تسا
رد رگید  مادـقا  کی  رازه و  اهدـیدهت و  اه و  يزاب  تسایـس  تاغیلبت و  ریوزت و  رز و  روز و  دوش . یم  شالت  اـم  یهارمگ  يارب  فرط  ره 

یهورگ تسا  هدرک  رپ  ار  ناهج  هک  يرـسارس  داسف  ملظ و  ربارب  رد  هک  نیا  مالک  هصالخ  دـنک . ادـج  قح  نید  زا  ار  ام  ات  تساـم  هار  رس 
رپ ادخ  هب  نیقی  ار  ناشدوجو  همه  دنا و  لد  دالوپ  اهنآ  . » دنروهظ زاس  هنیمز  دنشک و  یم  ار  رتسگ  تلادع  راظتنا  هک  دنتـسه  یعقاو  نمؤم 

دـنا و هدـیدن  ار  ربمایپ  هک  یلاح  رد  اـهنآ  (. » ص 308 نامه ، (ع ) قداص ماما  زا  لـقن  هب  « ) اـه هرخـص  زا  رت  تخـس  یناـمدرم  تسا . هدرک 
ناردارب اهنآ  (. » ص 125 نامه ، (ص ،) مرکا ربمایپ  زا  « ) دنتـسه مکحتـسم  یناـمیا  ياراد  یبلق ، نیقی  ببـس  هب  تسا  ناـهنپ  مه  ناـشماما 

ار وا  نید  وا و  دوجو  مامت  اب  دـنراد و  یم  تسود  بلق  میمـص  زا  ار  وا  دـنراد و  نامیا  وا  هب  اما  دـنا ، هدـیدن  ار  وا  هک  دنتـسه  (ص ) ربمایپ
اه لقع  دنوادخ  اریز  دنتسه  اه  نامز  همه  مدرم  نیرترب  ینامدرم  نینچ  يرآ  (. » ص 132 نامه ، (ص ،) مرکا ربمایپ  زا  « ) دنناسر یم  يرای 

صالخا هجرد  تیاهن  هب  تسا و  رـضاح  ماما  نوچمه  اهنآ  دزن  بئاغ  ماما  هک  يدح  هب  تسا  هدیـشخب  توق  ار  اهنآ  تخانـش  اه و  مهف  و 
(ص) ربمایپ هباحـص  هاجنپ  شاداپ  دننامه  هورگ  نیا  رفن  کی  شاداپ  هک  تسالاب  اهنآ  ماقم  ردقچ  (. » ص 320 نیدلا ، لامک  « ) دنا هدیسر 

دراو نانآ  رب  هک  ییاه  جنر  اه و  رازآ  اه و  یتخس  اریز  دنا ، هدیگنج  نینح  دحا و  ردب و  ياه  گنج  رد  ترضح  نآ  باکر  رد  هک  تسا 
یمن ییابیکـش  دیـسر  یم  (ص ) ربمایپ باحـصا  هب  ییاـهرازآ  اـه و  جـنر  نینچ  رگا  تسا و  (ص ) ربماـیپ باحـصا  تقاـط  قوف  دوش ، یم 

يدـهم ماما  صالخا  اـب  ناراـی  تسرهف  رد  ار  ناـتمان  اـت  دیـشاب  هورگ  نیا  ءزج  دیـشوکب  سپ  ص 130 .) ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دنتـشاد
يارب دیوش . هدرمش  شباکر  رد  ادهش  و  (ص ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ  ناتـسودو  ناردارب  ءزج  دننک و  تبث  جع ) ) مظعالا هللا  هیقب  ترـضح 

؛ نارهت یمالـسا ؛ تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رـشن  پاچ و  تکرـش  یلالج ؛ سابع  همجرت  روهظ ؛ رـصع  یلع ؛ یناروک ، اگن : رتشیب  عـالطا 
211 تاحفـص 275 -  رد  ار  روهظ  يزاس  هنیمز  روهظ و  رد  نانآ  شقن  نایناریا و  ثحب  اما  تسا  یندناوخ  باتک  همه   ) مود 1379 پاچ 

( دینک هعلاطم 

؟ تسا حیحص  تّجح  روهظ  زا  لبق  مایق  ایآ 

شسرپ
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شسرپ

؟ تسا حیحص  تّجح  روهظ  زا  لبق  مایق  ایآ 

خساپ

هراب نیا  رد  یتایاور  هب  نانآ  تسا . مارح  ع )  ) نامز ماما  روهظ  زا  لبق  نیدیبو  ملاظ  مکاح  ره  ّدـض  رب  بالقناو  ماـیق  هک  دـندقتعم  یخرب 
؛" ّلجوّزع هَّللا  نود  نم  دـبعی  توغاط  اهبحاصف  مئآقلا  مایق  لبق  عفرت  ۀـیار  ّلک  : " دومرف ع )  ) قداـص ماـما  هکنآ  لـیبق  زا  دـننکیم  دانتـسا 

دنوادـخ ریغو  هدوب  توغاط  نآ  بحاص  دور  الاب  مئاق  مایق  زا  لبق  هک  یمچرپ  ره  { " یقرواپ ح 452 . ص 295 ، ج 8 ، یفاک ، یقرواپ .  }
هلمج زا  هک  نآ ، یعطق  ینابمو  تعیرـش  یّلک  لوصا  اب  تاـیاور  نیا   - 1 مییوگیم : تایاور  نیا  هیجوت  رد  دـنکیم ". تدابع  ار  لجوزع 

، تایاور بلاغ   - 2 تسا . مایق  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یبتارم  هس ، نیا  اریز  دراد ، تافانم  تسا  داـهجو  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هلدا 
یخرب زا   - 3 تسا . هتفرگ  رارق  فیعـضتو  يدنـس  ثحب  دروم  دوخ  ياـج  رد  هک  دراد . يوار  فعـضو  لاـسرا  لـیبق  زا  يدنـس  لکـشم 
ییاهن يزوریپ  هب  اهبالقنا  هنوگ  نیا  دـیامرفیم : ماما  هک  انعم  نیا  هب  تسا  بیغ  زا  ربخ  ددـصرد  ماـما  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  تاـیاور 

دروم رد  هک  هنوگ  نآ  دـشاب ، بالقنا  لصا  هئطخت  ددـصرد  ماما  هکنآ  هن  دوش ، بترتم  نآ  رب  یتبثم  راـثآ  تسا  نکمم  هچ  رگ  دـسریمن 
نتـشاد اپرب  فدـه  هب  هک  قح  هب  توعد  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  هدـننک  بالقناو  یبـالقنا  توعد   - 4 دندومرف . راتخمو  دیهـش  دیز  مایق 
يرگید تسا . موصعم : ناـماما  دـییأت  دروم  یتـموکح  نینچ  هتبلا  هک  تسا  تیب : لـها  تسد  هب  تموکح  روـما  ماـمز  ندـنادرگزابو  ّقـح 
ددـصرد هک  ییاـهمایق  نیارباـنب  تسا . اـنعم  نیمه  اـیوگ  ۀـیارلک "  " زا دوصقمو  تسا . دوخ  ندرک  حرطم  تهج  هب  هک  لـطاب  هب  توعد 

رد نایعیـش  هفیظو  هرابرد  هک  یماگنه  اذـلو  دـشابیم . جراخ  تایاور  نیا  زا  ًاصـصخت  تسا  تیب : لـها  تماـماو  تعیرـش  میرح  زا  عاـفد 
سانلا یلع  بجول  تیبلا ، لهأ  انل  بّصعت  ًاّیجنز  ًادـبع  ّنأ  ول  : " دومرف ترـضح  دـش ، لاؤس  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  زا  راـتخم  ماـیق  لـباقم 

 - تسب یناشیپ  هب  هب  دـنبیناشیپ  ام ، يراـی  يارب  یقرواـپ } ص 365 . ج 45 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  } یگنز ياهدرب  هاـگره  " " ؛ هترزاؤم
ینب نم  رـشع  انثا  جرخی  یتح  مئاقلا  جرخی  : " دومرف ع )  ) قداص ماما  تسا ". بجاو  وا  يرایو  کمک  مدرم  رب  درک - مایق  هکنیا  زا  هیاـنک 

، ۀـبیغلا یقرواپ .  } دـننک جورخ  مشاهینب  زا  رفن  هدزاود  نآ  زا  لبق  هکنآ  اـت  درک  دـهاوخن  جورخ  مئاـق  " " ؛ هسفن یلإ  وعدـی  مهلک  مشاـه 
سّدقم بادرس  عوضوم : دننکیم ". توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  اهنآ  همهو  یقرواپ } ص 437 . یسوط ،

تباین

نیغورد نایعدم 

دشاب نئمطم  شیوخ  صیخشت  رد  دونشب و  ار  اقآ  يادص  ای  دنیبب  ار  ناشیا  هچ  دشاب  هتشاد  ع )  ) نامز ماما  اب  يدروخرب  دنک  ادیپ  قیفوت  یـسک  رگا 
ثیدح دینک  فطل  تسا ؟ وگغورد  رتفم " بذاک  وهف  هدهاشملا  یعدا  نم   " ثیدح ساسا  رب  تفگ  ناوتیم  ایآ  دیوگب  نارگید  هب  ار  هعقاو  نیا  سپس 

یفاکشب ار 

شسرپ

شیوخ صیخـشت  رد  دونـشب و  ار  اقآ  يادص  ای  دنیبب  ار  ناشیا  هچ  دـشاب  هتـشاد  ع )  ) نامز ماما  اب  يدروخرب  دـنک  ادـیپ  قیفوت  یـسک  رگا 
وگغورد رتفم " بذاک  وهف  هدهاشملا  یعدا  نم   " ثیدح ساسا  رب  تفگ  ناوتیم  ایآ  دیوگب  نارگید  هب  ار  هعقاو  نیا  سپس  دشاب  نئمطم 
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. دوش فرطرب  اهههبش  ات  دیفاکشب  ار  ثیدح  دینک  فطل  تسا ؟

خساپ

هب فرشت  هک  تسین  یکش  تسا . هدش  میسقت  يربک  يرغـص و  ای  مود  لوا و  هرود  ود  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ 
نآ هرود ، نیا  ياهزور  نیب  زاغآ  زا  دوش . لصاح  نانیمطا  ات  دـش  عقاو  رایـسب  دوب و  نکمم  لوا  هرود  رد  ع )  ) هللا ۀـیقب  ترـضح  تمدـخ 

میقتسم تروص  هب   ) دنتسناوتیم باون  قیرط  زا  نایعیـش  دنفورعم . هعبرا " باوت   " هب هک  تشاد  نایعیـش  نایم  ياهژیو  ناگدنیامن  ترـضح 
نب دمحم  دعب  دیعس ، نب  نامثع  ادتبا  دننک . تفایرد  خساپ  شیوخ  تالاؤس  يارب  دنوش و  اهلد  هبعک  نآ  روضح  بایفرش  میقتسم ) ریغ  ای 

مدرم و نایم  طباور  دنتشاد و  هدهع  هب  هرود  نیا  رد  ار  ترـضح  نآ  صاخ  تباین  ماقم  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  سپـس  نامثع ،
. تسا ییالاو  سدـقم و  ماقم  صاخ ، تباین  دوب . يرمـس  دـمحم  نب  یلع  ترـضح  نآ  ریفـس  نیرخآ  نیمراهچ و  دـندوب . ع )  ) نامز ماـما 

دییأت دروم  ای  ع )  ) نامز ماـما  ماـیپ  ناونع  هب  دندینـشیم ، دـندیدیم و  باون  زا  هک  ار  هچ  نآ  ره  نآ -  ریغ  هکلب  و  ینید -  روما  رد  مدرم 
يدارفا تشاداو و  عمط  هب  ار  بلط  تسایر  ارگ و  تردـق  نـالد  راـمیب  زا  يرایـسب  رما  نیا  دـندرکیم . یقلت  یهلا  ناـمرف  ترـضح و  نآ 

، جالح روصنم  نب  نیسح  لالب و  نب  یلع  نب  دمحم  یخرک ، لاله  نب  دمحا  يریمن ، ریصن  نب  دمحم  یعیرـش ، نسح  یناعملـش و  دننامه 
ررکم نیرفن  نعل و  دروم  هجیتن  رد  دـنیامن و  اضرا  ار  شیوخ  یبلطتردـق  سوه  دـنناوتب  هکلب  ات  دـندومن  صاخ  تباـین  ياـعدا  غورد  هب 

. دنتفرگ رارق  ادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  هللا  ۀیقب  ترضح 

؟ تسا در  لباق  اهنآ  راکفا  همه  ایآ  هدرک و  نایب  ار  نآ  ياههخاش  هیتجح و  نمجنا  رظن 

شسرپ

؟ تسا در  لباق  اهنآ  راکفا  همه  ایآ  هدرک و  نایب  ار  نآ  ياههخاش  هیتجح و  نمجنا  رظن 

خساپ

نییآ رد  ههارژک  ندروآدیدپ  یناحور ، ینید ، زکارم  رد  هنخر  يارب  ینوگانوگ  ياهنمجنا  هتشذگ  ياههرود  زا  هدز  برغ  نارکفنـشور 
رود نآ  تیرومأـم  نیرتمهم  تشاد و  ماـن  هیتـجح  نمجنا  اـهنمجنا ، نیا  زا  یکی  دـندوب . هداد  لیکـشت  نآ  ندرک  يدـعب  کـت  مالـسا و 

دومحم خیش  لاس 1325  رد  دوب . تسایـس « زا  نید  ییادج   « يرامعتـسا زت  نتخادـنا  اج  یعامتجا و  ياهّتیلاّعف  زا  ناناملـسم  نتـشادهگن 
رد اهدعب  دـنک . قیقحت  تیئاهب  ّهلاض  هقرف  هرابرد  ات  تفای  تیرومأم  دوب  یمالـسا  تاغیلبت  نمجنا  ياضعا  زا  هک  یبلح  هب  فورعم  ییالوت 

راصتخا هب  هک  داـهن  اـنب  ار  هیودـهم « هیتجح  هیریخ  نمجنا   « ماـن هب  يدـیدج  هورگ  هدـش و  ادـج  یمالـسا  تاـغیلبت  نمجنا  زا  لاس 1335 
لآ اضر  دیـس  یبلح 2 -  هب  فورعم  ییـالوت  دومحم  خیـش   - 1 زا : دندوب  ترابع  نمجنا  نیا  نیـسسؤم  دوشیم . هدـیمان  هیتجح « نمجنا  «

هرامش لیلحت ، اهدادیور و   - P  } رجات یقت  دمحم  جاح  نیسح  مالغ  يداجس 5 -  نیسح  دیس  راصع 4 -  نیسح  دمحم  دیس  لوسر 3 - 
ماـقم مئاـق  تمـس  هب  ار  هدازراـختفا  نسح  دیـس  نس ، تلوهک  لـیلد  هب  یبلح  دومحم  خیـش  { P ص 38 . (، 1367 دادرم ، ) تفه هاـجنپ و 

مان هب  هیتجح  نمجنا  نارس  زا  رگید  یکی  دوب . تمدخ  هب  لوغـشم  يولهپ  حرف  رظن  ریز  هفـسلف  یهاشنهاش  نمجنا  رد  يو  دیزگرب . نمجنا 
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دندرکیم راک  اهنآ  هشیدنا  يور  تالیکشت  نورد  هب  اهناوج  ندناشک  زا  شیپ  اهنمجنا  دوب . طابترا  رد  كاواس  اب  يداجـس  نسح  دیس 
ار یسایس  ياهتکرح  ًاساسا  دننک و  توافت  یب  نآ  هب  تبسن  رازیب و  یسایس  ياهّتیلاّعف  هنوگ  ره  زا  ار  اهنآ  تسخن  هک  دندیـشوکیم  و 

هدایپ ياتـسار  رد  هیتجح  نمجنا  نارادمدرـس  دنزاس . تدارایب  نیبدب و  نویناحور  املع و  هب  تبـسن  ار  اهنآ  سپـس  دـنهد و  هولج  هدوهیب 
نمجنا تالیکـشت  رد  تلاخد  تیوضع و  زا  ار  هتـسراو  هاگآ و  ناملاع  هک  دندرکیم  شالت  هتـسویپ  تیناحور « ياهنم  مالـسا   « زت ندرک 
ناوجون ناوج و  لسن  ندناشک  يارب  اهنت  دنتشادیم و  رذح  رب  نویناحور  اب  طابترا  هنوگره  زاار  دوخ  هب  هتسباو  دارفا  ور  نیا  زا  دنرادزاب .

هرهب ناملـسم  ناناوج  بیرف  يارب  ناـنآ  دوجو  زاو  دـندوب  هدرک  تیبرت  دوخ  رداـک  رد  رـس  هب  هماـمع  نت  دـنچ  نمجنا  نورد  هب  ناملـسم 
هیتجح نمجنا  زا  بعـشنم  ياههورگ  زا  حلاص « دابع  { « P ص 20 و 23 . راهب 1373 ،) ، ) مراهچ هرامـش  دادرخ ، هرزناپ   - P . } دنتفرگیم

. دوب اراد  ار  هیتـجح  نمجنا  ياـهسنارفنک  تیلوؤسم  نیا ، زا  لـبق  اـت  يو  تشاد  هدـهع  رب  ّبیط  ماـن  هب  یـصخش  ار  نآ  تیلؤسم  هک  دوب 
یب ياهامن  سدقم  زورید  : « درک نایب  نینچ  مدرم  يارب  ار  نآ  ياهّتیلاّعف  نمجنا و  نیا  یعقاو  هرهچ  یمایپ  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح 

زورید ات  دـناهدش  تسینومک  ماظن  نیلوؤسم  دـنیوگیم  زورما  تسا ، مارح  هاـش  اـب  هزراـبم  تسادـج و  تسایـس  زا  نید  دـنتفگیم  روعش 
رد هک  نیا  زا  زورما  دنتـسنادیم . اشگ  هار  دـیفم و  نامز  ماـما  روهظ  يارب  ناـملاظ  تموکح  قسف و  اـشحف و  داـسف و  یـشورف و  بورـشم 

ار هزرابم  اهياهیتجح  زورید  دـنهدیم . رـس  اهافـسا  او  دایرف  دـهدیم ، خر  تسین  نیلوؤسم  تساوخ  زگره  هک  یعرـش  فـالخ  ياهشوگ 
زورما دننکـشب ، هاش  عفن  هب  ار  نابعـش  همین  یناغارچ  باصتعا  ات  دـندومن  ار  دوخ  شالت  ماـمت  تازراـبم  هحوبحب  رد  دـندوب و  هدرک  مارح 
تشپ لمع  رد  دناهتخیر و  ار  نیملـسم  مالـسا و  يوربآ  دوخ  رجحت  توکـس و  رد  هک  زورید  ياهیتیالو  دناهدش . نویبالقنا  زا  رتیبالقنا 
ثراو یناب و  ار  دوخ  زورما  تسا  هدوبن  شّیعت  بّسکت و  زج  ناشیارب  تیالو  ناونع  دناهتسکش و  ار  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ربمایپ و 

نمجنا راکفا  تاـیرظن و  زا  یخرب  { P ص 93 . ج 21 ، رون ، هفیحـص   - P .» } دـنروخیم ار  هاش  نارود  تیالو  ترـسح  هدومن و  تیالو 
. تسین ینید  نایاوشیپ  هدنبیز  تسایس  رد  تلاخد  تسا 3 -  تدابع  نید  اهنت  مالسا  تسادج 2 -  تسایس  زا  نید   - 1 زا : دنترابع  هیتجح 

؟ دنک یم  قرف  ناقرف  هورگ  اب  هورگ  نیا  ایآ  تسیچ ؟ یتجح  نمجنا  دروم  رد  امش  رظن 

شسرپ

؟ دنک یم  قرف  ناقرف  هورگ  اب  هورگ  نیا  ایآ  تسیچ ؟ یتجح  نمجنا  دروم  رد  امش  رظن 

خساپ

ار رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اذل  دنیامن . روهظ  "ع " نامز ماما  ات  دریگب  داسف  ار  ایند  دیاب  دندقتعم ، هک  دنتـسه  يدارفا  هیتجح ، نمجنا 
همکاحم ریگتـسد و  نانآ  نارـس  شیپ  تقو  دنچ  دـنراد و  دوجو  مه  زونه  دـننک . یمن  یهن  هانگ  داسف و  لامعا  زا  ار  مدرم  هدومن و  كرت 

اب ار  یمالـسا  گنهرف  نآرق و  دـیاب  هک  دوب  نیا  اهنیا  رکفت  تفرگ و  لکـش  بالقنا  زا  لبق  هک  دـندوب  یهورگ  ناـقرف ، هورگ  اـما  دـندش .
تیمورحم زا  یشان  مکش و  بالقنا  ءایبنا  تابالقنا  مامت  دندرک  نایب  دندرک و  نآرق  زا  يدام  ریسفت  هب  عورـش  مینک و  نایب  يدام  ياوتحم 

یم هیتجح  نمجنا  زا  رتشیب  ار  ناقرف  هورگ  رطخ  ناگرزب  زا  یلیخ  و  دـندوب . توافتم  یتجح  نمجنا  اب  هورگ  نیا  و  دوب . یتاـقبط  عضوم  و 
حتفم و دیهش  يرهطم ، داتـسا  هلمج  نآ  زا  دوب  ناقرف  هورگ  فرط  زا  هلولگ  ناگرزب  نیا  باوج  و  دندرک . یم  هزرابم  نآ  يارب  دنتـسناد و 

. دوش هعجارم  يرهطم  دیهش  داتسا  يرگیدام  هب  شیارگ  للع  باتک  همدقم  هب  ... 
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؟  دوب هچ  هیتجح  نمجنا  فادها 

شسرپ

؟  دوب هچ  هیتجح  نمجنا  فادها 

خساپ

رـسارس رد  سپـس  يراذـگهیاپ و  تیئاهب  اب  هزرابم  تهج  ناسارخرد  یبلح  ياقآ  طسوت  یمالـسا  بـالقنا  زا  شیپ  اـهلاس  هیتجح  نمجنا 
دنتفای یبالقنا  ياهتکرح  هب  ندرک  تشپار  نآ  دنور  ادعب  نوچ  یلو  دـندومن  دـییأت  ار  نآ  املع  زا  یخرب  زاغآ  رد  تفایشرتسگ  روشک 

. دیدرگمالعا یبلح  ياقآ  طسوت  نمجنا  یلیطعت  هر   » ماما ترضح  ياهيریگعضومو  هتساخرب  تفلاخم  هب  نانآ  زا  یهورگ 

؟ دنیامن یم  ار  ترضح  تیور  ياعدا  یضعب  ارچ  جع )   ) نامز ماما  ناگدننک  تاقالم  بیذکت  ثیدح  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دنیامن یم  ار  ترضح  تیور  ياعدا  یضعب  ارچ  جع )   ) نامز ماما  ناگدننک  تاقالم  بیذکت  ثیدح  هب  هجوت  اب 

خساپ

بیذکت دروم  ردهدش  دای  ثیدح  رد  هک  هچنآ  دناهدیـسر . جع ) ) رـصع ماما  تمدخ  يرادیب  باوخ و  رد  يدارفا  تبیغ ، نامز  رد  املـسم 
راک نیا  اب  هک  یناسک  ینعی ، ؛ دناترـضح نآ  اب  طابترا  صاخ و  تباین  یعدـم  هک  تسا  یناـسک  دروم  رد  تسا ، هدـمآ  هدـهاشم  ياـعدا 

هدرک هدافتـسا  هار  نیمه  زا  تیباهو  تیئاهبهارمگ ، ياههقرف  هک  نانچ  دنناشکیم . فارحنا  هب  ار  مدرم  هدرک و  تسرد  یناکد  دوخ  يارب 
.} دناهتخاس مهارف  مالسا  ملاع  يارب  ياهنتف  و 

؟ دنار نخس  نایرماس  رطخ  زا  ناوت  یم  تبیغ  رصع  رد 

شسرپ

؟ دنار نخس  نایرماس  رطخ  زا  ناوت  یم  تبیغ  رصع  رد 

خساپ

كانهودنا نیگمشخ و  یـسوم  سپ  تخاس » هارمگ  ار  اهنآ  يرماس  میدومزآ و  وت  تمیزع }  } زا سپ  ار  وت  موق  ام  تقیقح ، رد  : » دومرف
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ای دومنیم  ینالوط  امش  رب  تّدم  نیا  ایآ  دادن ؟ وکین  هدعو  امش  هب  ناتراگدرورپ  ایآ  نم ، موق  يا  : » تفگ و [   [ تشگ زاب  شموق  يوس  هب 
زا تیادـــه ، زا  سپ  مدرم  فارحنا  ( M(1 .«} دـیدرک تفلاخم  نم  هدـعو  اـب  هک  دـیآ  دورف  امـش  رب  ناـتراگدرورپ  زا  یمـشخ  دـیتساوخ 
زا زور  لهچ  تفر و  روط  تاقیم  هب  ناگبخن  زا  یهورگ  اب  یـسوم  هک  یماـگنه  دـیآیم . رامـش  هب  اـهّتلم  ياـهرطخ  تاـفآ و  نیرتمهم 
يو ییالط  هلاسوگ  شتـسرپ  هب  یگداس  هب  دنتفرگ و  شیپ  يرماس  هار  لیئارـسا ، ینب  نارگن  یحطـس  نانیبرهاظ و  دـیدرگ ، بیاغ  شموق 

هب مدرم  نداد  هّجوت  لالدتـسا و  اب  يو  تخادرپ . هزرابم  هب  مدرم  دیحوت  نامیا و  دیدج  تفآ  اب  تشگزاب  زا  سپ  یـسوم ، دـندروآ . يور 
رد هک  نانآ  دوب . لیئارسا  ینب  يارب  یهالا  یناحتما  )ع ( یسوم تبیغ  دیشوک . كرش  راثآ  وحم  رد  زیمآرهق  دروخرب  زین  يدیحوت و  ترطف 

یناطیـش ياههسیـسد  ربارب  رد  زگره  دوب ، یهالا  ياههزومآ  يانبم  رب  هناهاگآ و  ناشراظتنا  دـندربیم و  رـس  هب  یـسوم  تشگزاـب  راـظتنا 
فارحنا بلط و  تصرف  نایرماس  روهظ  هنیمز  هراومه  تبیغ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  نایدا  خـیرات  هعلاـطم  دـندروخن . بیرف  يرماـس 

يانبم رب  ار  راـظتنا  هک  دـنناسریم ، دـصقم  هب  ار  شیوخ  نید  هشیدـنا و  هلفاـق  یناـسک  اـهنت  تیعقوم ، نیا  رد  دروآیم . مهارف  ار  ناـنمؤم 
نامیا رد  نوگانوگ  لماوع  هتـشذگ ، نرق  هدراـهچ  رد  هکنیا  زمر  دـننک . لـیلحت  ریـسفت و  شیوخ  ربماـیپ  ياـههزومآ  ینامـسآ و  باـتک 

، ناوارف ياهلدب  هخسن  هتشذگ ، نوچ  راظتنا ، زین  زورما  تسا . ترتع »  » و نآرق »  » ساسا رب  راظتنا  ریسفت  تسا ، هدرواین  دیدپ  للخ  نایعیش 
ناملاع و هریـس  هب  یـسأت  و  )ع ( نسحلا نب  ۀـجح  سدـقم  دوجو  هب  لسوت  يرای  هب  اهنت  راظتنا  یعقاو  يانعم  دراد . هدـننک  هارمگ  هباـشم و 
یتسـس و هن  تسا  )ع ( یلع راـقفلاوذ  میهاربا و  ربـت  هساـمح  حیحـص ، راـظتنا  دوشیم . كرد  عیـشت  بتکم  زوسلد  دـهعتم و  نارکفنـشور 

ندیپت يارب  ياهناهب  توکلم و  ناتسب  هب  ياهچیرد  راظتنا  تسا . نایلیباه  يزوریپ  همان  تنامض  اونین و  همان  نوخ  ریـسفت  راظتنا  یگدومخ .
ره تسا . یتسرپاتکی  زیگناروش  هماکچ  راظتنا  تسا . یناـسفن  ياـهاوه  تاوهـش و  ياـیردرد  نئمطم  يایتشک  راـظتنا  تسا . خـیرات  بلق 

تعدب يرماس و  دنک ، ریـسفت  انعم و  سدقم » عرـش   » هریاد زا  نورب  ار  رظتنم »  » فیاظو و  دـیحوت » هریاد   » زا جراخ  ار  راظتنا »  » موهفم سک 
(1 عبانم .................)  « . ...................) جرفلا راظتنا  یتمأ  لامعا  لضفأ  : » دومرف مالـسا  ربمایپ  سدقم  دوجو  ببـس ، نیدب  تسا . راذـگ 

.85 تایآ 86 -  هط ، هروس 

؟ تسا هدش  تیودهم  ياعّدا  اهنآ  ّقح  رد  ای  هدرک  تیودهم  ياعدا  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  تیودهم  ياعّدا  اهنآ  ّقح  رد  ای  هدرک  تیودهم  ياعدا  یناسک  هچ 

خساپ

ياعدا وا  قح  رد  راـتخم  هک  هّیفنح ؛ نب  دّـمحم   - 1 زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـناهدوب  رایـسب  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  دارفا  هنوگ  نیا 
تیودـهم ياـعدا  وا  قـح  رد  مدرم  هـک  هـحلط ؛ نـب  یـسوم   - 2 یقرواـپ } ص 172 . ج 4 ، ناـیعالا ، تاـیفو  یقرواـپ .  .} درک تیودـهم 

وا تیودـهم  هب  دـقتعم  یهورگ  هک  هیفنح ؛ نب  دّـمحم  نب  مشاـهوبا   - 3 یقرواپ } ص 162 . ج 5 ، دعـس ، نبا  تاقبط  یقرواپ .  .} دـندرک
 - 5 یقرواپ } ص 225 . ج 9 ، ۀـیاهنلاو ، ۀـیادبلا  یقرواـپ .  .} زیزعلادـبع نب  رمع   - 4 یقرواـپ } ص 31 . هعیـشلا ، قرف  یقرواپ .  .} دـندوب

گرم یهورگ  ع ؛)  ) قداص ماما  دنزرف  لیعامسا   - 6 یقرواپ } ص 36 . ج 4 ، لَصِفلا ، یقرواپ .  .} رفعج نب  هَّللادبع  نب  ۀیواعم  نب  هَّللادبع 
يرجه دـص  لاـس  رد  وا  نسح ؛ نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم   - 7 یقرواپ } نامه . یقرواپ .  .} دـندش وا  تیودـهم  هب  لـئاقو  هدرک  راـکنا  ار  وا 
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ص 23، ج 5 ، یفاک ، یقرواپ .  } یناهفصا جرفلاوبا  دندومنیم . توعد  وا  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  لازتعا  طخ  ناگرزب  دومن . تیودهم  ياعدا 
 . یقرواپ " .} دـندرک تعیب  وا  اب  زین  مشاهینب  زا  یهورگ  یّتحو  تسا ، يدـهم  وا  هک  تشادـن  کـش  یـسک  : " دـیوگیم یقرواـپ } ح 1 .

لافغا قیرط  نیا  زا  ار  مدرم  ات  تشاذگ  يدهم  ار  شدنزرف  بقل  یسابع  روصنم  یسابع ؛ يدهم   - 8 یقرواپ } ص 158 . نییبلاطلا ، لتاقم 
{ یقرواپ ص 162 . نامه ، یقرواپ .  .} دننک تعیب  وا  اب  تیودهم  داقتعا  هبو  هدرک 

؟ دنیامن ترضح  فرط  زا  نیغورد  ترافس  ياعدا  یخرب  دش  ثعاب  یلماوع  هچ 

شسرپ

؟ دنیامن ترضح  فرط  زا  نیغورد  ترافس  ياعدا  یخرب  دش  ثعاب  یلماوع  هچ 

خساپ

نانآ تشگ . ترافس  نیغورد  نایعدم  تبیصم  هب  التبم  سدقم  هاگتـسد  نیا  هک  دوب  هتـشذگن  هسدقم  هیحان  ترافـس  دهع  زا  یتّدم  زونه 
ددصرد اعدا  نیا  اب  دنتـشاد  یفیعـض  نامیا  هک  اجنآ  زا   - 1 زا : دوب  ترابع  هک  دـندومنیم  لابند  ار  یفادـها  دوخ  نیغورد  ياعدا  نیا  زا 

هب تبیغ  رد  ع )  ) نامز ماما  هک  اجنآ  زا  اریز  هیعرش ، قوقحو  مدرم  لاوما  ندروآ  تسد  هب  عمط   - 2 دندوب . یعیش  هعماجو  مدرم  فارحنا 
ماما هب  دوخ  باستناو  اعدا  نیا  اـب  اریز  هعماـج ، رد  دوخ  تیعقوم  شرتسگ   - 3 دنیامن . فّرصت  لاوما  رد  دنتـسناوتیم  اهنیا  دندربیم  رس 

. دندمآیمرب دوخ  ترهش  شرتسگ  ددصرد  ع )  ) يدهم

؟ دناهدوب یناسک  هچ  ترافس  نیغورد  نایعدم 

شسرپ

؟ دناهدوب یناسک  هچ  ترافس  نیغورد  نایعدم 

خساپ

دوب فورعم  يردق  هب  دیعس  نب  نامثع  وا  ردپ  اریز  ددرگیم ؛ زاب  يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  مّود  ریفس  رصع  هب  ترافس  رما  رد  ریوزت  عورش 
 . یقرواپ } وا زا  دعبو  دوب . یعیرش  دّمحموبا  دومن  نیغورد  ترافس  ياعدا  هک  یـسک  لوا  تشادن . ار  وا  اب  هضراعم  تأرج  سک  چیه  هک 
 . یقرواپ } لالب نب  یلع  نب  دـمحم  رهاطوباو  یخرک  لاله  نب  دـمحاو  يریمن  ریـصن  نبدـمحم  یقرواـپ } ص 367 . ج 51 ، راونألاراحب ،

رمحا قاحـساو  يدادـغب  نامثع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  رکبوباو  یلالب  یقرواپ } ص 368 . نامه ، یقرواـپ .  { } یقرواـپ ص 367 . ناـمه ،
{ یقرواپ نامه . یقرواپ .  . } یناـطقاب هب  یقرواـپ } ص 301 . نامه ، یقرواـپ .  { } یقرواـپ ص 369 . ناـمه ، یقرواـپ .  } فورعم يدرمو 
اب هلباقم  هب  تردق  مامت  اب  مود  ریفـس  دندومن . هشیپ  ار  فارحنا  هار  فلتخم  تاهج  هب  یلو  دندوب  حلاص  نادرم  زا  ادـتبا  رد  نانآ  زا  یخرب 

نطاب ءوسو  ییوگغورد  رب  تلالد  هک  دـش  رداص  نانآ  زا  يربتو  نعل  رد  دـیدش  تانایبو  تاعیقوت  هسدـقم  هیحاـن  زا  زینو  تخادرپ ، اـهنآ 
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یلع نب  دّـمحم  ماـن  هب  یـصخش  اریز  دـش ، رتشیب  هنیمز  نیا  رد  تبیـصم  موس - ریفـس   - حور نب  نیـسح  ترافـس  ناـمز  رد  تشاد . ناـنآ 
نمؤم يدرم  رما ، يادـتبا  رد  هچ  رگ  وا  تشاذـگ . ياج  هب  هعماج  فارحنا  رد  ار  ریثأت  نیرتشیبو  دومن  ترافـس  ياـعدا  يرفازغ  یناـغملش 
نیرخآ دش . هدیشک  فارحنا  هب  تبقاع  یلو  دوب ، حور  نب  نیسح  لیکوو  دیـسریم  رظن  یقرواپ } ص 303 . یسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  } هب

. دوب یقاب  مراهچ - ریفس   - يرمس تافو  زا  دعب  ات  دوخ  ياعدا  نیا  رب  هک  دوب  بتاک  فلدوبا  تشاد  ترافس  نیغورد  ياعدا  هک  یسک 

؟ تسیچ دنتیؤر  یبلاغ  ای  یمئاد  یعّدم  هک  یناسک  هب  تبسن  ام  هفیظو 

شسرپ

؟ تسیچ دنتیؤر  یبلاغ  ای  یمئاد  یعّدم  هک  یناسک  هب  تبسن  ام  هفیظو 

خساپ

وا يارب  دـنک  تاـقالم  هدارا  هک  هاـگ  رهو  دـشاب  ناـسنا  راـیتخا  هب  هک  تسین  روط  نیا  تیؤر  هلأـسم  ًـالوا : مییوگیم : قوف  لاؤـس  هراـبرد 
مهارف ار  تاـقالم  تامّدـقم  ترـضح  دوـش  هداـمآ  رگا  هک  تسا  یّـصاخ  حـلاصمو  طیارـش  يرـس  کـی  هب  هتـسباو  هـکلب  ددرگ ، لـصاح 

هک هاگ  رهو  دراد  طابترا  ترضح  اب  ًامئاد  هک  دنکیم  دومناو  ار  دوخ  هنوگ  نیاو  تسا  یمئاد  تاقالم  یعّدم  یـسک  رگا  ًایناث : دزاسیم .
يرمـس دّمحم  نب  یلع  هب  ترـضح  هک  یعیقوت  قباطم  وا  دـشاب ، ناشیاو  مدرم  نیب  هطـساوو  ȘјƏ ترـضح  تمدخ  دناوتیم  دنک  هدارا 
نیزاوم هب  لمع  ثیح  زا  ایآ  ، درک شیامزآو  ناحتما  ار  تاقالم  یعّدم  دیاب  ًاثلاث : درک . بیذکت  ار  وا  دـیاب  اذـلو  تسا . باّذـک  دناهتـشاد 

دوخ ناسنا  ادتبا  رد  دیاب  نابوخ  تاقالم  يارب  اریز  و ؛ ... تسین ؟ هعماج  رد  فارحناو  مدرم  بذجو  ایر  شفده  ایآ  ؟ تسا دنبیاپ  یمالـسا 
. دنک ادیپ  ّتیخنس  نانآ  اب 

؟  دنا هدرک  تیلاعف  هب  عورش  اجکزا   . دنراد تیلاعف  مه  دهشم  رد  ایآ  ، ریخای دنقحرب  دنراد ، يدئاقع  هچ  دینک ؟ فیرعت  ام  ياربار  هیتجح  هورگ 

شسرپ

هدرک تیلاعف  هب  عورش  اجکزا   . دنراد تیلاعف  مه  دهـشم  رد  ایآ  ، ریخای دنقحرب  دنراد ، يدئاقع  هچ  دینک ؟ فیرعت  ام  ياربار  هیتجح  هورگ 
؟  دنا

خساپ

، ناوج لسن  ًاصوصخ  یبهذمرـشق ، ندومنزیرگ  تسایـس  يزاـس و  یثنخرد  یبهذـم  ياتـسیا  ياـهنایرج  زا  یکی  ناونع  هب  هیتجح  نمجنا 
هدومن لابند  اردوخ  تالیکـشت  هدـش  لاعف  لاـس 1376  زا  هلاـس ، دـنچ  دوکرزا  سپ  هیتـجح  نمجنا  تسا .  هدوـمن  اـفیا  ار  يرثوـم  شقن 
هتسناوت هدش و  تیلاعف  لوغشم  نآرق  ریسفت  تاسلج  یبهذم و  ياه  تأیه  شـشوپ  اب  اهناتـسرهشو  نارهت  رد  هقرف  نیا  هب  هتـسباو  رـصانعو 

زا سپ  هیودـهم " هیتجح  هیریخ  نمجنا   " ماناب نمجنا  نیا  بالقنازا :  لـبق  فلا ) هچخیراـت  دـنیامن .  بذـج  ار  ناوج  رـشق  زا  يدارفا  دـنا 

زا 1779تیودهم هحفص 1150 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اب هزرابمرد  نکیل  . دـش سیـسأت  تیئاهب  اب  هلباقم  فدـه  اب  یبلح ) هب  فورعم  ) ییـالوت رکاذ  دـمحم  يربهر  اـب  دادرم 1332  ياتدوک 28 
رظن دم  ار  یهاشنهاشرورپ ) یئاهب  میژر  اه و  ینادزیربژه  اهادیوه ، ) ناریارد نآ  سوؤر  و  مسینویهـص )  ) تیئاهب ساسا  هاگ  چیه  تیئاهب ،
هنیزه فرـص  اب  گرزب  ياه  غابو  اه  قالییرد  ار  یمظنم  تاسلج  يدازآ ، لامکرد  یهاشنهاش  میژر  قاـنتخا  طـیحمرد  هکلب  هدادـنرارق ،

نیا دوـب . دادرخ  يایاضق 15  رد  شیاضعا  تکرـش  مدـع  بالقنا  زا  لبق  رد  نمجنا  نیا  تاراـختفا  زا  دـندرک . یم  رازگرب  نیگنـس  ياـه 
تموکح يرارقرب  هک  لیلد  نیا  هبو  هدوب  داسف  هعاشا  هب  دقتعم  جع )  ) تجح ترضح  روهظ  يارب  طیارش  ندومن  هدامآ  شـشوپ  اب  نایرج 
فارحنا داجیا  روظنم  هب  هیتجح  نمجنا  درکن . غیرد  یمالـسا  ماظن  اب  یتفلاخم  چـیه  زا  دـشاب ، یم  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  عناـم  یمالـس  ا 
شودخم يارب  يا  هعیاش  تمهت و  چیه  زاو  دندربیم  لاوس  ریز  ار  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  یهقف  تارظن  یمالـسا ، تضهنرد 

زا هدافتـسا  ءوس  اب  بالقنا  يادـتبارد  بالقنا :  زا  سپ  ب ) دـندرکن . غیرد  هرـس ) سدـق   ) نأشلا میظع  ماما  ياه  هشیدـنا  راـکفا و  ندومن 
لاسرد لحار  ماما  ینارنخـس  زا  سپ  دنتـساخرب . هیقف  تیالو  اب  گنج  هب  یتهاقف ، مالـسا  زا  عافد  شـشوپ  ابو  هدـمآ  دوجو  هب  زاب  ياـضف 

صوصخرد هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  دندش .  ادج  نمجنا  زاو  هدش  دوخ  تافارحنا  هجوتم  نایرج  نیا  ءاضعا  زا  يا  هدع   1362
ترـضح دیایب  بحاص  ترـضح  ات  دوشب  دایز  تبیـصم  دیراذگب  هک  تسا  نیا  ناشزت  هک  مه  رگید  هتـسد  کی  دندومرف :  هیتجح  نمجنا 

رطاخ ياربو  دیرادرب  دیملـسم  رگا  ادخ  رطاخ  يارب  ار  اه  يدنب  هتـسد  نیا  دیرادرب ، ار  تاجاجوعا  نیا   ... دـیآ یم  یچ  ياربرگم  بحاص 
دراو ار  ناتدوخ  جوم  نیارد  درب  یم  شیپ  هبار  تلم  نالا  هک  یجوم  نیارد  دـیرادرب ، ار  اه  يدـنب  هتـسد  نیا  دـیتسه ، یلم  رگا  ناتروشک 

، تسایس زا  يرانکرب  ياعدا  مغر  یلع  هیتجح  نمجنا  " 1  . " تسکـش دهاوخ  ناتیاپ  تسد و  هک  دینکن  تکرح  جوم  نیا  فالخربو  دینک 
، نایرج نیا  ثودح  تلعو  دنا  هتـشاد  دـنویپ  هناگیب  یـسایس  تانایرج  اب  دوخ  نآ  نیـسسؤم  میئوگن  رگاو  دراد  یـسایس  ياه  هشیر  ًاقیقد 

ناگدننادرگو دروخ  دنویپ  یـسایس  تانایرج  هب  نمجنا  دارفاز ، یـضعب ا  هطـساو  هب  سیـسأتز  سپ ا  مایارد  ًانیقی  اما  تسا ،  هدوب  رامعتـسا 
هکدوب يا  هنوگ  هب  كاواس ، يور  هب  نمجنا  زاـب  ياـهردو  هطبار  تیفیک  هک  ارچ  دـنا  هدوبن  عـالطا  یب  هلئـسم  نیا  زازین  نمجنا  ناریدـمو 

لیخد نمجنا  نیوکت  رد  یبنجا  يداـیا  هک  تسین  مهم  نیارباـنب  تسا . هدوب  لوصولا  لهـس  نآرد  ینلع  تروص  هب  يذوفن  لـماوع  داـجیا 
. دـندرب یم  هدرب و  ار  مزال  ظح  نمجنا ، نیا  ياـه  تیلاـعف  تاـیح و  زا  مالـسا  نانمـشد  ًاملـسم  هک  تسا  نآ  رتمهم  هکلب  هن ، اـی  دـنا  هدوب 

تموکح لیکـشت  اـب  تفلاـخم  هب  ناوت  یم  نمجنا ، عضاوم  زا  یمالـس :  تموکح ا  لیکـشت  اـب  تفلاـخم  فـلا )  هیتـجح  نمجنا  عـضاوم 
 : دـیامرف یم  سابع  نبا  هب  یهدـنامرفو  تموکح  سفن  هرابرد  ع )  ) نینموملاریما ترـضح  دومن . هراشا  بالقنا  زا  دـعب  ًاصوصخ  یمالـسا 

مناوتب امـش ، هب  تموکح  یهدنامرف و  هلیـسوب  هکنیا  رگم  تسارت  شزرا  مک  مه  هراپ  سردـنم و  شفک  نیا  زا  نمدزن  امـش  هب  یهدـنامرف 
اهقف هک  تسا  مزال  دـنیامرف :  یم  تموکح  باـبرد  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  مرادرب . ناـیم  زا  ار  لـطاب  مزاـس و  رارقرب  ار  قح 

بجاو دشاب  هتـشاد  ناکما  یـسک  يارب  رگا  رما  نیا  دنهد .  لیکـشت  یعرـش  تموکح  ماظن ، روغثو  دودح  يارجا  يارب  ًادارفنا  ای  ًاعامتجا 
تـسا دقتعم  نمجنا  تسا . مزال  تلادع  طرـش  هکلب  تسین  تمـصع  يرادـمامز ، همزال  نیاربانب  تسا .  یئافک  بجاو  هنرگ  تسا و  ینیع 

هب تموکح  لیکـشترما  هدیقع  نیا  ساسارب  هک  تسا  یعیبط  اذل  . دومن راذـگاو  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  هب  دـیاب  ار  مولظم  قح  دادرتسا  هک 
 : هیقف تیـالو  هب  داـقتعا  مدـع  ب ) دوش .  یم  هتخانـش  دروم  یب  قح  دادرتـسا  روظنم  هب  تموکح  ییاـپربو  ددرگ  یم  یفتنم  دوخ  يدوـخ 

، تسا روما  سأر  رد  طیارشلا  عماج  هیقف  روضح  هب  هتسب  تموکح  تیعورشم  ًالوصاو  تسا  یمالس  تموکح ا  کفنیال  ءزج  هیقف  تیالو 
یکی ناونع  هب  هیقف  تیالو  لصا  ناریارد  یمالـسا  ماظن  يرارقربو  بالقنا  روهظ  اب  دشاب . حیحـص  زرط  هب  مالـسا  ماکحا  يارجا  رب  رظان  ات 

. تسا هیقف  تیالو  لباقمرد  عجارم  هماع  تیالو  هب  لئاق  هیتجح  نمجنا  اما  . دیسر یساسا  نوناق  ناگربخ  سلجم  بیوصت  هب  ماظن  ناکرا  زا 
هتخانـش ملعا  هیقف  ناونع  هب  رفن  کی  اهنآ  نیب  ردو  دنـشاب  هتـشاد  تیالو  نیدهتجم  همه  هک  دنهاوخ  یم  تیالو  میمعت  اب  رگید  ترابع  هب 

ندرک ادـج  زا  یـشان  هک  تیعجرم  زا  تیربهر  ندرک  ادـج  اـب  نمجنا  تسین .  یتـموکح  ياوق  هیلک  ساررد  ملعا  هیقف  هاـگیاج  یلو  دوش 
سسؤمو ربهر  راظتناو :  تیودهم  ج ) دیامن .  یم  هیجوت  ار  دوخ  درکلمع  مه  صاخ و  عجارم  زا  شیوخ  دیلقت  مه  تسا  تسایـس  زا  نید 
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قادصم نآ  امش  تسا ، بوخ  یمالس  تموکح ا  ییوگ  یم  مه  نالا  تسا :  هتفگ  نینچ  دوخ  ینارنخـس  سرد و  هسلجرد  هیتجح  نمجنا 
بضغ ترهش و  تسایر و  بح  سوه و  يوه و  هک  ینآ  دیهدب ، ناشن  ار  دشاب  اطخ  زا  موصعم  هک  ینآ  دیهدب ، ناشن  ار  یمالـسا  ÙŠ اح

مدرم مامت  شیاپ ، كاخ  هب  دـتفا  řĘم دتفایب ، ولج  نادیم  يوت  دیایب  وا  دـیهدب ،  ناشن  دـنکنرثا ، وا  رد  هجو  چـیه  هب  یـسفن  تالیامت  و 
لیکـشت يارب  ماـیق  دوـخ ، یلبنتو  يراـک  شزاـس  توـخر و  هیجوـت  يارب  نمجنا  ياـضعا  بیترت  نیدـب  دـنوشیم .  شیاـپ  كاـخ  ناـبرق 
فرطربار تالاکشا  دیایب  نامز  ماما  دیاب   ) هماع شرگنرب  تسا  ینتبم  راظتنا  باب  رد  نمجنا  شرگن  دنیامن .  یم  یفن  ار  یعرـش  تموکح 

د) دنیامن .  نودم  یلالدتسا  لکش  هب  ار  هلئسم  نیا  دنا  هدرک  یعسو  دشاب  یم   ...( دریگ یمن  ماجنا  يراک  چیه  دیاین  ترـضح  نآ  اتو  دنک 
تـسا ماع  صاخ و  دزنابز  نآ  يرکف  صخاش  تسرپرـس و  هیتجح و  نمجنا  یفـسلف  دـض  عضوم  هفـسالف :  هفـسلف و  اب  تفلاخمو  نمجنا 

نیا هک  تسا  یهیدـب  اذـل  درادـنپ . یم  رامعتـسا  ياه  حرط  زا  راب ، نیتسخن  يارب  ار  یبرع  نابز  هب  نانوی  هفـسلف  همجرت  هفـسلف و  نمجنا ، .
تدـش هب  زین  هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  ینابر  ملاعو  دامادریم  اردـصالم ، اـت  هتفرگ  انیـس  یلعوبا  زا  یمالـسا  هفـسالف  اـب  هورگ 

نانیا ددرگ . یمرب  شیپ  نرق  راهچرد  يرگیرابخا  شیادیپ  هب  نآ ، اب  ظیلغ  تیدض  یفسلف و  راکنا  ءاشنمرس  هشیر و  دنـشاب .  یم  فلاخم 
ثیداحا هب  ًامیقتـسم  دـنناوت  یم  همهو  دراد  دوجو  نآرق  ثیداحارد و  دـشاب  ماوع  زاـین  دروم  هچ  ره  دـنتفگو  دـندش  لـقع  تیجح  رکنم 

 : تسایـس زا  تناید  ییادج  ه ) ـ دننک .  لمع  دنک  یم  مکح  ثیدح  رهاظ  هک  هچنآ  ره  هبو  دـنمهفب  ار  دوخ  دنتـسم  مکحو  هدرک  عوجو 
تـشاد دـهاوخن  هلخادـم  یـسایس  رومارد  هجو  چـیه  هب  نمجنا  هک ، تسا  هدامآ  دـشاب  یم  نمجنا  یـشم  طخ  ياـنبم  هک  يا  همانـساسارد 

( هرس سدق  ) ماما ترضح  دوبدهاوخ . نانآ  دوخ  هدهعرب  نمجنا ، هب  بستنم  دارفا  فرط  زا  یـسایس  لئاسمرد  تلاخد  عون  ره  تیلوئـسمو 
هدومرف رگید  ياجرد  نأشلا  میظع  ماـما  نینچمه  " 2" تسا مالسا  دضرب  مایق  نیدز  تسایـس ا  ندرک  ادج  هک :  دنا  هدومرف  اویـش  ینایبرد 

یم تلاخد  ص )  ) ربمغیپ هک  روط  نامه  مینک ، تلاخد  یـسایس  رومارد  میفلکم  ام  مینک ،  تلاخد  رومارد  هک  نیا  هب  میفلکم  اـم  هکدـنا : 
دروم ار  ص )  ) يدـمحم بان  مالـسا  رکفت  تهج  ود  زا  یمالـسا ، رهاظ  اـب  تواـفتم ، ناـیرج  ود  دـسر  یمرظن  هب  ساـسا  نیارب  " 3." درک
هـشیر ناـیرجود  ره  تقیقح  رد  هـک  یطاـقتلا ، یبهذـم  هبـش  يرکفنـشور  ناـیرج  يرگیدو  رجحت  ناـیرج  یکی  تـسا . هدادرارق  مجاـهت 

رت حیحص  ریبعت  هب  یمالسا و  ياهشزرا  گنهرف و  یگنهرف ، هلاحتسا  رد  هک  نانچمه  یمالسا  بالقنا  نانمشد  نیاربانب  دنراد . يرامعتـسا 
ترضح ینارنخس  ( 1  . ) دنا هدادرارق  دوخ  ضرعت  دروم  ار  هیقف  تیالوو  نید  رب  ینتبم  یسایس  هلاحتسا  رد  دنا ، هتفرگ  هناشن  ارمدرم  نامیا 

ص60 ج15 ، رون ـ هفیحص  اه  تمکح  اهدنپ و  راصق ، تاملک  ( 2  ) لاسرد 1362 ( هرس سدق  ) ینیمخ ماما 

یتجح يانبم  رب  اهنآ  لماک  لیالدو  دینک  دیق  ار  اهنآ  نارادمدرس  مان  دوش  یم  رگا  مدنمشهاوخ  مهاوخ  یم  یلماک  تاعالطا  هیتجح  هورگدروم  رد 
؟ دراد لوبق  ار  هیتجح  یسک  ًاقلطم  روط  هب  عجارمز  ایآ ا  ندوب ،

شسرپ

رب اهنآ  لماک  لیالدو  دـینک  دـیق  ار  اهنآ  نارادمدرـس  مان  دوش  یم  رگا  مدنمـشهاوخ  مهاوخ  یم  یلماک  تاـعالطا  هیتجح  هورگدروم  رد 
؟ دراد لوبق  ار  هیتجح  یسک  ًاقلطم  روط  هب  عجارمز  ایآ ا  ندوب ، یتجح  يانبم 

خساپ

، ناوج لسن  ًاصوصخ  یبهذمرـشق ، ندومنزیرگ  تسایـس  يزاس و  یثنخرد  یبهذـم  ياتـسیا  ياـهنایرج  زا  یکی  ناونع  هب  هیتجح  نمجنا  )
هدومن لابند  اردوخ  تالیکـشت  هدـش  لاعف  لاـس 1376  زا  هلاـس ، دـنچ  دوکرزا  سپ  هیتـجح  نمجنا  تسا .  هدوـمن  اـفیا  ار  يرثوـم  شقن 
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هتسناوت هدش و  تیلاعف  لوغشم  نآرق  ریسفت  تاسلج  یبهذم و  ياه  تأیه  شـشوپ  اب  اهناتـسرهشو  نارهت  رد  هقرف  نیا  هب  هتـسباو  رـصانعو 
زا سپ  هیودـهم " هیتجح  هیریخ  نمجنا   " ماناب نمجنا  نیا  بالقنازا :  لـبق  فلا ) هچخیراـت  دـنیامن .  بذـج  ار  ناوج  رـشق  زا  يدارفا  دـنا 
اب هزرابمرد  نکیل  . دـش سیـسأت  تیئاهب  اب  هلباقم  فدـه  اب  یبلح ) هب  فورعم  ) ییـالوت رکاذ  دـمحم  يربهر  اـب  دادرم 1332  ياتدوک 28 

رظن دم  ار  یهاشنهاشرورپ ) یئاهب  میژر  اه و  ینادزیربژه  اهادیوه ، ) ناریارد نآ  سوؤر  و  مسینویهـص )  ) تیئاهب ساسا  هاگ  چیه  تیئاهب ،
هنیزه فرـص  اب  گرزب  ياه  غابو  اه  قالییرد  ار  یمظنم  تاسلج  يدازآ ، لامکرد  یهاشنهاش  میژر  قاـنتخا  طـیحمرد  هکلب  هدادـنرارق ،

نیا دوـب . دادرخ  يایاضق 15  رد  شیاضعا  تکرـش  مدـع  بالقنا  زا  لبق  رد  نمجنا  نیا  تاراـختفا  زا  دـندرک . یم  رازگرب  نیگنـس  ياـه 
تموکح يرارقرب  هک  لیلد  نیا  هبو  هدوب  داسف  هعاشا  هب  دقتعم  جع )  ) تجح ترضح  روهظ  يارب  طیارش  ندومن  هدامآ  شـشوپ  اب  نایرج 
فارحنا داجیا  روظنم  هب  هیتجح  نمجنا  درکن . غیرد  یمالـسا  ماظن  اب  یتفلاخم  چـیه  زا  دـشاب ، یم  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  عناـم  یمالـس  ا 
شودخم يارب  يا  هعیاش  تمهت و  چیه  زاو  دندربیم  لاوس  ریز  ار  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  یهقف  تارظن  یمالـسا ، تضهنرد 

زا هدافتـسا  ءوس  اب  بالقنا  يادـتبارد  بالقنا :  زا  سپ  ب ) دـندرکن . غیرد  هرـس ) سدـق   ) نأشلا میظع  ماما  ياه  هشیدـنا  راـکفا و  ندومن 
لاسرد لحار  ماما  ینارنخـس  زا  سپ  دنتـساخرب . هیقف  تیالو  اب  گنج  هب  یتهاقف ، مالـسا  زا  عافد  شـشوپ  ابو  هدـمآ  دوجو  هب  زاب  ياـضف 

صوصخرد هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  دندش .  ادج  نمجنا  زاو  هدش  دوخ  تافارحنا  هجوتم  نایرج  نیا  ءاضعا  زا  يا  هدع   1362
ترضح دیایب  بحاص  ترـضح  ات  دوشب  دایز  تیـصعم  دیراذگب  هک  تسا  نیا  ناشزت  هک  مه  رگید  هتـسد  کی  دندومرف :  هیتجح  نمجنا 

رطاخ ياربو  دیرادرب  دیملـسم  رگا  ادخ  رطاخ  يارب  ار  اه  يدنب  هتـسد  نیا  دیرادرب ، ار  تاجاجوعا  نیا   ... دـیآ یم  یچ  ياربرگم  بحاص 
دراو ار  ناتدوخ  جوم  نیارد  درب  یم  شیپ  هبار  تلم  نالا  هک  یجوم  نیارد  دـیرادرب ، ار  اه  يدـنب  هتـسد  نیا  دـیتسه ، یلم  رگا  ناتروشک 

، تسایس زا  يرانکرب  ياعدا  مغر  یلع  هیتجح  نمجنا  " 1  . " تسکـش دهاوخ  ناتیاپ  تسد و  هک  دینکن  تکرح  جوم  نیا  فالخربو  دینک 
، نایرج نیا  ثودح  تلعو  دنا  هتـشاد  دـنویپ  هناگیب  یـسایس  تانایرج  اب  دوخ  نآ  نیـسسؤم  میئوگن  رگاو  دراد  یـسایس  ياه  هشیر  ًاقیقد 

ناگدننادرگو دروخ  دنویپ  یـسایس  تانایرج  هب  نمجنا  دارفاز ، یـضعب ا  هطـساو  هب  سیـسأتز  سپ ا  مایارد  ًانیقی  اما  تسا ،  هدوب  رامعتـسا 
هکدوب يا  هنوگ  هب  كاواس ، يور  هب  نمجنا  زاـب  ياـهردو  هطبار  تیفیک  هک  ارچ  دـنا  هدوبن  عـالطا  یب  هلئـسم  نیا  زازین  نمجنا  ناریدـمو 

لیخد نمجنا  نیوکت  رد  یبنجا  يداـیا  هک  تسین  مهم  نیارباـنب  تسا . هدوب  لوصولا  لهـس  نآرد  ینلع  تروص  هب  يذوفن  لـماوع  داـجیا 
. دـندرب یم  هدرب و  ار  مزال  ظح  نمجنا ، نیا  ياـه  تیلاـعف  تاـیح و  زا  مالـسا  نانمـشد  ًاملـسم  هک  تسا  نآ  رتمهم  هکلب  هن ، اـی  دـنا  هدوب 

تموکح لیکـشت  اـب  تفلاـخم  هب  ناوت  یم  نمجنا ، عضاوم  زا  یمالـس :  تموکح ا  لیکـشت  اـب  تفلاـخم  فـلا )  هیتـجح  نمجنا  عـضاوم 
 : دـیامرف یم  سابع  نبا  هب  یهدـنامرفو  تموکح  سفن  هرابرد  ع )  ) نینموملاریما ترـضح  دومن . هراشا  بالقنا  زا  دـعب  ًاصوصخ  یمالـسا 

مناوتب امـش ، هب  تموکح  یهدنامرف و  هلیـسوب  هکنیا  رگم  تسارت  شزرا  مک  مه  هراپ  سردـنم و  شفک  نیا  زا  نمدزن  امـش  هب  یهدـنامرف 
اهقف هک  تسا  مزال  دـنیامرف :  یم  تموکح  باـبرد  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  مرادرب . ناـیم  زا  ار  لـطاب  مزاـس و  رارقرب  ار  قح 

بجاو دشاب  هتـشاد  ناکما  یـسک  يارب  رگا  رما  نیا  دنهد .  لیکـشت  یعرـش  تموکح  ماظن ، روغثو  دودح  يارجا  يارب  ًادارفنا  ای  ًاعامتجا 
تـسا دقتعم  نمجنا  تسا . مزال  تلادع  طرـش  هکلب  تسین  تمـصع  يرادـمامز ، همزال  نیاربانب  تسا .  یئافک  بجاو  هنرگ  تسا و  ینیع 

هب تموکح  لیکـشترما  هدیقع  نیا  ساسارب  هک  تسا  یعیبط  اذل  . دومن راذـگاو  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  هب  دـیاب  ار  مولظم  قح  دادرتسا  هک 
ماـیق نیدز  تسایـس ا  ندرک  ادـج  دوش .  یم  هتخانـش  دروم  یب  قح  دادرتـسا  روظنم  هب  تموکح  ییاـپربو  ددرگ  یم  یفتنم  دوخ  يدوـخ 

میفلکم ام  مینک ،  تلاخد  رومارد  هک  نیا  هب  میفلکم  ام  هکدـنا :  هدومرف  رگید  ياجرد  نأشلا  میظع  ماما  نینچمه  " 2" تسا مالسا  دضرب 
اب توافتم ، نایرج  ود  دـسر  یمرظن  هب  ساـسا  نیارب  " 3." درک یم  تلاخد  ص )  ) ربمغیپ هک  روط  ناـمه  مینک ، تلاـخد  یـسایس  رومارد 

ناـیرج يرگیدو  رجحت  ناـیرج  یکی  تـسا . هدادرارق  مجاـهت  دروـم  ار  ص )  ) يدـمحم باـن  مالـسا  رکفت  تـهج  ود  زا  یمالـسا ، رهاـظ 
رد هک  نانچمه  یمالسا  بالقنا  نانمشد  نیاربانب  دنراد . يرامعتسا  هشیر  نایرجود  ره  تقیقح  رد  هک  یطاقتلا ، یبهذم  هبش  يرکفنشور 
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نید رب  ینتبم  یسایس  هلاحتـسا  رد  دنا ، هتفرگ  هناشن  ارمدرم  نامیا  رت  حیحـص  ریبعت  هب  یمالـسا و  ياهـشزرا  گنهرف و  یگنهرف ، هلاحتـسا 
میراد عالطا  ام  هک  یئاج  نآ  ات  هک  میئوگب  دـیاب  امـش  لاؤس  رخآ  تمـسق  صوصخرد  دـنا .  هدادرارق  دوخ  ضرعت  دروم  ار  هیقف  تیالوو 

ینارنخس ( 1 ... ) اءاش نا  دیامرفب  انشآ  بان  مالسا  اب  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  دنا . هتـشادن  اهنآزا  یحیرـص  يرادفرطردقیلاع  عجارم  زا  یـسک 
ینارنخس ( 4  ) ص60 ج15 ، رون ـ هفیحـص  ( 3  ) اه تمکح  اهدـنپ و  راصق ، تاـملک  ( 2  ) لاسرد 1362 ( هرس سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح 

ص60 ج15 ، رون ـ هفیحص  اه  تمکح  اهدنپ و  راصق ، تاملک  ( 5  ) لاسرد 1362 ( هرس سدق  ) ینیمخ ماما  ترضح 

؟ تسا هدوب  تهج  هچ  زا  دنا  هدرک  رگا  و  دنا ؟ هدرک  تنعل  ار  جالح  روصنم  نامز ( ماما  ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  تهج  هچ  زا  دنا  هدرک  رگا  و  دنا ؟ هدرک  تنعل  ار  جالح  روصنم  نامز ( ماما  ترضح  ایآ 

خساپ

هدومن ییاسرف  ملق  وا  دـیاقع  نالطب  رب  یهورگ  هتـسناد و  ّقحرب  ار  وا  یهورگ  و  تسا ، هدـش  نایب  یتوافتم  ياهرظن  جالح  روصنم  هرابرد 
اب " هادـف ، یحور   " يدـهم ترـضح  نامزلا ، رـصعلا و  بحاص  ، ۀـجح ترـضح  تفلاخم  جالح ، روصنم  نافلاخم  لیالد  نایم  رد  اما  دـنا .

فالتخا نیرتزراب  دـیاش  هچ  رگا  دوش ؛ یمن  متخ  جالح  روصنم  هب  افرع  نوماریپ  رظن  فـالتخا  هتبلا  دروخ . یمن  مشچ  هب  ناـشیا ، تارظن 
هتسویپ هدش ، هتخانش  یصاخ  یمسر  هار  ناونع  هب  هک  يزور  زا  نافرع  اما  تسا ، هدش  حرطم  جالح  بهذم  ندوب  لطاب  ای  قح  ةرابرد  رظن 
یهورگ و  دنا ، هتسناد  شتاجن  هار  اهنت  هک  دنا  هدش  نآ  هتفیش  نانچ  يا  هّدع  تسا . هدش  عقاو  لوبق  در و  دروم  یمالسا  نارکفتم  نایم  رد 

رثا " عمللا ،  " ینعی نافرع ، یمیدق  نوتم  زا  یکی  رد  صوصخ  نیا  رد  دـنا . هدروآ  امـش  هب  فارحنا  فیرحت و  لماع  نیرتگرزب  ارنآ  رگید 
ّدح زا  ارنآ  هتفر و  ولغ  طارفا و  هار  هب  نافرع  تلیـضف  رد  يا  هّدع   : " تسا هدمآ  نینچ  لاس 378 ه ، ـ هب  یفوتم  " یسوط ، جاّرس  رصنوبا  "

یشان ار  نافرع  رگید  يا  هّدع  و  دنا ، هتسناد  ینادان  لهج و  هب  تبسن  یتالابم  یب  بعل و  وهل و  یعون  ارنآ  یهورگ  و  دنا ، هدرب  رتالاب  دوخ 
نـعط و رد  یتعاـمج  و  دـنناد ، یم  هریغ  ندیـشوپ و  ساـبل  نـتفگ و  نخـس  شور  رد  يریگ  تخـس  یـشوپ و  هنیمــشپ  زیهرپ و  اوـقت و  زا 

فرط زا  افرع  نافرع و  هب  مجاهت  راکنا و  ّدر و  ( 1.") دنا هداد  تبسن  تلالـض  هفدنز و  هب  ار  افرع  هک  يدحات  هدرک ، يور  هدایز  یئوگدب 
همه نایم  زا  هک  ( 2 .) تسا هدوب  حرطم  و ...  يدام ، نادنمشناد  یبهذم ، نارکفتم  هفسالف و  یبهذم ، ياملع  ناعرـشتم و  نوچ  ییاههورگ 
هورگ ود  نیا  فـالتخا  دراوم  دروخ . یم  مشچ  هب  يرتدـیدش  وحن  هب  نیفوـصتم  اـفرع و  اـب  نید  ياـملع  یخرب  ناـیم  رظن  فـالتخا  اـهنآ 

نانخـس تاّیحطـش و  تیالو ، هلأسم  حرط  توبن و  هب  ییانتعا  یب  ناـیدا ، تدـحو  قح ، دـیحوت  دوجو و  تدـحو   " نوچ یلئاـسم  نوماریپ 
هدنسیون و دادعتسا  رحبت و  هب  زاین  و  دجنگیمن ، قاروا  نیا  هلصوح  رد  دراوم  نیا  زا  کی  ره  یسررب  هک  " دشاب ، یم  لیوأت  و  زیمآرارسا ،

يرهطم داتـسا  ددرگزاب . افرع  دـیاقع  تاحالطـصا و  زا  تسرد  يروصت  نتـشادن  هب  تافالتخا ، نیا  یلـصا  ّتلع  دـیاش  و  دراد ، بطاـخم 
هدرب یپ  نآ  قمع  هب  یـسک  رتمک  هک  تسا  ییاه  هشیدنا  نآ  زا  دوجو  تدحو   : " دیوگ یم  دوجو  تدحو  موهفم  ندوب  هدـیچیپ  نوماریپ 

، دنراد افرع  هک  يدوجو  تدحو  زا  یحیحـص  روصت  دنناوتب  هک  يدارفا  دنمک  رایـسب  رایـسب  تفگ ... ) دیاب  فراعت  نودب  ارنیا   ) درب یم  و 
تدحو نیا  نامدوخ ـ  نیقرشتسمریغ  زا  يا  هّدع  و  نیقرشتسم ـ  هشیمه  دینیبب  امش  نیقرـشتسم ؛ ریغ  ات  هتفرگ  نیقرـشتسم  زا  دنـشاب ، هتـشاد 

راکنا دروم  ناـفرع  فوصت و  رارـسا   : " دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  انیـس  نبا  ( 3  ... ") داـحتا لولح و  ماـن  هب  دـننک  یم  ریبـعت  يزیچ  ار  دوجو 
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هیاـم نـالفاغ  يارب  ناـفرع )  ) نف نیا  يوتحم   : " دـیوگ یم  رگید  ياـج  رد  دـشاب ".و  یم  نایانـشآ  میظعت  فارتـعا و  دروـم  نایانـشآان و 
و دشاب ، نیبدب  دوخ  هب  اهنت  دراد ، شوخان  دونـشب و  ار  بلطم  نیا  هک  ره  نیاربانب  تربع ؛ هیامرـس  ناهاگآ  يارب  تسا و  هدـنخ  رخـسمت و 

اما دنا ؛ هتخات  دوخ  ناکلـسم  همه  رب  یفاک  ردق  هب  زین  هیفوص  افرع و  دوخ  هک  مینک  یم  ناشن  رطاخ  رخآ  رد  ( 4.") دنیبب دوخ  رد  ار  صقن 
نایعدـم ناـیامن و  فراـع  هب  تقیقح  رد  هکلب  و  هیفوص ، اـفرع و  هب  هکلب  هدوبن ، فوصت  ناـفرع و  هب  تسا  یهیدـب  هکناـنچ  ناـنیا ، هلمح 

. تسا هدـیدرگ  زاربا  یفلتخم  تارظن  هعیـش ، ناهیقف  نادنمـشناد و  يوس  زا  جالح ، ةرابرد  دـش ، نایب  هک  روطناـمه  تسا . هّجوتم  فوصت 
زا رگید  يرایسب  اما  دناد . یم  حیحـص  ار  شا  هدیقع  تسرد و  ار  وا  هقیرط  و  تسا ، هتخادرپ  جالح  زا  عافد  هب  یـسوط  ریـصن  هجاوخ  ًالثم 
رد هرحاس و  ار  وا  و  دنا . هتفرگ  هدرخ  جالح  رب  يا  هنوگ  هب  مادک  ره  یضترم  دیس  دیفم و  خیش  یسوط ، خیـش  قودص ، خیـش  دننام  ءاملع 

ءاملع ارچ  هکنیا  اما  درادن . دوجو  یعطق  دنس  دشاب ، هدرک  تنعل  ار  وا  رصع ( یلو  ترضح  هکنیا  دروم  رد  دنا . هتسناد  لتق  قحتـسم  هجیتن 
باتک رد  یـسوطخیش  ًالثم  تسا . هدرک  حرطم  وا  هک  تسا  ینانخـس  دیاقع و  ۀطـساوب  دـنا ، هتـسج  يازیب  وا  زا  دـش ، هدرب  مان  هک  یگرزب 

زا و  هدرب ، مان  زین  جالح  زا  هتخادرپ ، دنا ، هدرک  نامز  ماما  زا  تباین  ياعدا  هک  یناسک  نیمومذم و  رکذ  هب  هک  40و402 )  ) هحفص هبیغلا " "

تلاـکو راـهظا  هک  تسا  یـسک  وا  و  تسا ، هدرک  راوـخ  اوـسر و  دـنوادخ  ار  جـالح   : " تسا هدرک  تیاور  بتاـک " دـمحم  نب  اۀـبه ... "

ار جـالح  وا  و  هدرک ، حرطم  ار  دوخ  ياـعدا  و  هتفر ، هعیـش  ناربـتعم  زا  یتـخبون  لیعامـسا  دزن  و  تسا ، هدرک  ار  رمـالا  بحاـص  ترـضح 
ندرک نوریب  هصق  ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  یـسوط  خیـش  درک ".و  اوسر  ار  وا  دـنک ، یم  بذـک  ياعدا  هک  دـیمهف  نوچ  و  درک ، ناحتما 
يارب دومن ". جارخا  ّتلذـم  يراوخ و  هب  مق  زا  ار  وا  و  داتـسرف ، تنعل  وا  رب  و   : " تسا هدومن  لقن  هیوباب ، نب  یلع  طـسوت  مق  زا  ار  جـالح 

نونیـسام و یئول  زا  جالح  بیاصم  سابع و  ناجلک  زا  جالح  روصنم  باتک  افـص و  ... حـیبذ ا ناریا ، رد  تایبدا  خـیرات  هب  رتشیب  تاعالطا 
یحی دیس  رتکد  نافرع ، هفسلف  یسوط ص21 2 . جاّرس  رصنوبا  عمّللا ، باتک  . 1 ذخآم :  عبانم و  دوش . هعجارم  ج6 ، عیشت ، فراعملا  ةرئاد 
ص198 یبرثی ، ییحی  دیس  رتکد  نافرع ، هفسلف  انیس  نبا  تاراشتنا ، طمن 9  ص88 4 . يرهطم ، داتسا  ظفاح ، نافرع  ص171 3 . یبرثی ،

. دیهد حیضوت  هیتجح )  نمجنا   ) هرابرد

شسرپ

. دیهد حیضوت  هیتجح )  نمجنا   ) هرابرد

خساپ

رد سپـس  يراذـگهیاپتیئاهب و  اب  هزرابم  تهج  ناسارخ  رد  یبلح  ياـقآ  طـسوت  یمالـسا  بـالقنا  زا  شیپ  اـهلاس  هیتجح  نمجنا  هیتجح :
ياهتکرح هب  ندرک  تشپار  نآ  دـنور  ادـعب  نوچ  یلو  دـندومن  دـییأت  ار  نآ  ءاـملع  زا  یخرب  زاـغآ  رد  تفاـی . شرتسگ  روشک  رـسارس 

هیتجح نمجنا  زین  یمالسا  بالقنا  يزوریپزا  سپ  دندرک . یغلم  ار  دوخ  تادییأت  هتـساخرب و  تفلاخم  هب  نانآ  زا  یهورگ  دنتفای ، یبالقنا 
زا ءاضعا  زا  يرایسب  ورنیازا  درک ، تکرح  بالقنا  مامافلاخم و  نایرج  رد  دنتشاد  تیلاعف  نآ  رد  ًالبق  هک  یناسک  زا  یخرب  حیرصت  هب  انب 

مالعا یبلح  ياقآ  طسوت  نآ  یلیطعت  نمجنا ، نیا  تارظن  هب  تبـسن  ماماترـضح  ياهيریگعضوم  زا  سپ  تیاـهن  رد  دـندش و  جراـخ  نآ 
-2 تسا . هدرک  توعد  اهالب  رب  ربص  نوکس و  توکـس و  هب  یهن و  تبیغ  رـصع  رد  یمایق  هنوگره  زا  هک  یتایاور  هب  دانتـسا  - 1 دیدرگ .

باب رد  تسا . موصعم  ماما  راک  ورملق  رد  تلاخد  تبیغ  نامز  رد  تموکح  لیکشت  هک  نیا  روصت  يربهر و  تماما و  زا  تسردان  ریـسفت 
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J .} 109 صص 154 -  لوا 1375 ، پاچ  مق ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد  ناگدنسیون ، زا  یعمج  يدهم ، هار  هب  مشچ  اگن : اههاگدید  نیا  دقن 

؟ غورد ای  دیوگیم  تسار  هک  میربب  یپ  هنوگچ  تسا  مالسلا » هیلع  » نامزلا بحاص  هک  درک  اعدا  یسک  رگا 

شسرپ

؟ غورد ای  دیوگیم  تسار  هک  میربب  یپ  هنوگچ  تسا  مالسلا » هیلع  » نامزلا بحاص  هک  درک  اعدا  یسک  رگا 

خساپ

هدش ریبعت  روهظ  مئالع  هب  ام  تایاور  رد  اهنآ  زا  دوب و  دهاوخ  يرایـسب  ياهینوگرگد  تالّوحت و  اب  نراقم  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  روهظ 
ینایفس و جورخ  ینامـسآ و  يادص  لاجد و  جورخ  دننام  ددنویپیم  عوقو  هب  اههناشن  نیا  ترـضح  نآ  ندش  رهاظ  اب  نامز  مه  هک  تسا 

مچرپ ناهج  طاقن  مامت  رد  دنکیم و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دیایب  هک  مالـسلا » هیلع  » رـصع ماما  اهنیا  رب  هفاضا  رگید و  ياههناشن  ریاس 
درف رگا  ات  تفرگ  دـهاوخن  ماجنا  یلومعم  يّداع و  روط  هب  ترـضح  نآ  روهظ  یّلک  روط  هب  دزاسیم و  اـپ  رب  ار  یهلا  تموکح  دـیحوت و 

هب دـناهدومن و  ّتیودـهم  ياعدا  غورد  هب  يرایـسب  دارفا  نونکات  ددرگ . عقاو  هابتـشا  دروم  اهناسنا  يارب  دومن  ّتیودـهم  ياـعدا  یـسانشان 
. تسا هدش  راکشآ  اهنآ  بذک  هتشگ و  اوسر  نآ  لابند 

يرغص تبیغ  هرود  رد  تباین 

هعبرا باون 

؟ دوب هچ  شمان  تسیچ و  نامز 7 ماما  بئان  نیرخآ  تشذگرد  يارجام 

شسرپ

؟ دوب هچ  شمان  تسیچ و  نامز 7 ماما  بئان  نیرخآ  تشذگرد  يارجام 

خساپ

نب نیسح  مساقلاوبا  تافو  هک  یماگنه  . دوب يرمس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  يدهم 7  ترضح  صاخ  بئان  لیکو و  نیرخآ  نیمراهچ و 
دنتـساوخ وا  زا  نایعیـش  دـش , کیدزن  يو  تافو  هک  یماـگنه  داد . رارق  دوخ  ماـقم  مئاـق  ار  وا  تّجح 7 ترـضح  رما  هـب  دیـسر , ارف  حور 

منک و یفرعم  ترـضح  صاـخ  بئاـن  ناونع  هب  ار  یـسک  ما  هدـشن  رومأـم  نم   : تفگ باوج  رد  وا  دـنک . یفرعم  تباـین  يارب  ار  یـصخش 
رجا وت  تبیصم  رد  ار  تا  ینید  ناردارب  دنوادخ  يرمس !  دمحم  نب  یلع  يا  هک :  دمآ  نوری  يدهم 7 ترضح  ءهسّدقم  ءهیحان  زا  یعیقوت 
تبیغ وت  تافو  زا  دـعب  نک .  ندرم  ءهدامآ  ار  دوخ  سپ  درک ; یهاوخ  تاـفو  هدـنیآ  زور  شـش  رد  هک  یتسرد  هب  دـیامرف . تمارک  میظع 

هک یماگنه  دوب . دهاوخ  ینالوط  تبیغ  زا  دعب  نآ  یلاعت و  يادخ  نذا  هب  رگم  دوب , دهاوخن  يروهظ  نم  ياربو  دـش  دـهاوخ  عقاو  يربک 
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دینادـب دـنا . هدـید  ارم  درک  دـنهاوخ  اـعدا  نم  نایعیـش  زا  یـضعب  يدوز  هب  دوش و  رپ  متـس  روج و  زا  نیمز  دریگ و  ارف  تواـسقار  اـه  لد 
نیا دیوگ : یم  يوار  ( 1< .) دیوگ یم  غورد  دیامن , ار  نم  ءهدهاشم  ياعّدا  ینامسآ  ءهحیص  ندیـسر  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سکره 

راضتحا تلاح  رد  مدید  متفر و  وا  دزن  دیسرارف , مشش  زور  نوچ  متفر .  نوریب  يرمـس  دمحم  نب  یلع  دزن  زا  مدرک و  تشاددای  ار  بلطم 
يرما ادخ  يارب  درادن و  یـصاخ  تباین  یـسک  نم  زادعب  تفگ :  تسا ؟  ترـضح  بئان  یـسک  هچ  امـش  زا  دـعب  دـش : لاؤس  وا  زا  تسا . 

ج لامآلا ,  یهتنم  یقروا 1. پـ ( ) 2 .) دوب يرجه  لاس 329 رد  هعقاو  نیا  دومن . تافو  تفگ و  ار  نیا  دـناسرب . مامتا  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا 
 . صیخلت اب  نامز 7  ماما  یناگدنز  موصعم ,  هدراهچ  هدازدامع ,  نیسح  یقروا 2. پـ  ) 2 ص 508

يرغص تبیغ  ار  هلاس  نارود 74  تسا . ماما  صاخ  بیان  دنک  اعدا  دناوتیمن  یسک  درادن و  صاخ  بیان  ترضح  يرمس  دمحم  نب  یلع  تافو  زا  سپ 
بیان نادهتجم  اهقف و  شتکرب  اب  روهظ  نامز  ات  درادن  ربخ  دنوادخ  زج  یسک  ترضح  روهظ  نامز  زا  دنیوگیم . يربک  تبیغ  ار  نآ  زا  سپ  نارود  و 

تسه ترضح  ماع 

شسرپ

ار هلاس  نارود 74  تسا . ماما  صاخ  بیان  دنک  اعدا  دناوتیمن  یسک  درادن و  صاخ  بیان  ترضح  يرمـس  دمحم  نب  یلع  تافو  زا  سپ 
اب روهظ  نامز  ات  درادـن  ربخ  دـنوادخ  زج  یـسک  ترـضح  روهظ  نامز  زا  دـنیوگیم . يربک  تبیغ  ار  نآ  زا  سپ  نارود  يرغـص و  تبیغ 

دهع و ياعد  ندناوخ  اب  میناوتیم  دننک . يوریپ  نانآ  زا  دیاب  ینئید  روما  رد  مدرم  دنتـسه و  ترـضح  ماع  بیان  نادهتجم  اهقف و  شتکرب 
نارای و زا  ار  امش  میهاوخیم  نانم  دنوادخ  زا  مینک . بدا  ضرع  شسدقم  تحاس  هب  ترضح ، یتمالـس  يارب  نداد  هقدص  هبدن و  ياعد 

؟ مشاب عضاوتم  هنوگچ  درادب . ناتقفوم  یگدنز  رد  هداد و  رارق  ترضح  نآ  یعقاو  نایعیش 

خساپ

وا حالص  هب  دومرف ، مالسا  هچ  نآ  دنک  رواب  ناج  قمع  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  دشاب ، رثؤم  ناسنا  عضاوت  رد  دناوتیم  هک  یلماع  نیرتمهم 
كاـنرطخ ياـهيرامیب  زا  گرزب و  ناـهانگ  زا  ینیب  گرزب  دوخ  ربکت و  مالـسا  رظن  زا  دراد  لاـبند  ار  یتخب  شوخ  نآ  هب  لـمع  تسا و 

تسا ياهماج  یگرزب  : " دومرف (ع ) قداص ماما  تسا . راتفرگ  بذعم و  ادخ  هاگشیپ " رد  ریقح و  تسپ و  مدرم  رظن  رد  ربکتم  تسا  یناور 
یگرزب مدرم  هب  دزیخرب و  هضراعم  هب  تفـص  نیا  رد  ادـخ  اـب  هک  یـسک  تسا . سدـقم  تاذ  نآ  هتـسیاش  زاـین و  یب  دـنوادخ  صوصخم 

هب مدرم  تسا . بوخ  هدیدنـسپ و  رایـسب  مالـسا  هاگدید  زا  ینتورف  عضاوت و  دیازفایمن " وا  رب  يزیچ  تراقح  یتسپ و  زج  ادخ  دـشورفب ،
: دومرف (ص ) ربمایپ دـنراذگیم . مارتحا  رتشیب  دـننکیم  یفرعم  هعماج  هب  شیوخ  یعقاو  شزرا  زا  رتمک  ار  دوخ  دنعـضاوتم و  هک  یناـسک 

عـضاوت : " دومرف (ع ) یلع ماما  دیوش " عقاو  یهلا  تمحر  ضیف و  لومـشم  تسا  دـیما  دـینک  عضاوت  دـیازفایمن . ماقم  تعفر  زج  عضاوت  "

داقتعا اب  سپ  " دناسریم . دنلب  ماقم  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، عضاوت  ادخ  ياضر  يارب  یسک  : " دومرف و  ( 1" .) دراد لابند  هب  یتمالس  تیارب 
رد باـختنا و  ار  عضاوت  تسا ، یتـسپ  یتخبدـب و  بجوم  ربـکت  مارتـحا و  راـبتعا و  تداعـس و  یتخبـشوخ و  هیاـم  عضاوت  هک  نیا  رواـب  و 
رب عضاوت  نک ، عـضاوت  ( 2 .) تساوخ کمک  دـیاب  ادـخ  زا  اـهراک  همه  رد  هشیمه و  هتبلا  دوب . میهاوخ  عضاوتم  یهلا  ناگدـنب  اـب  دروخرب 

تدزارفا تعفر  رـس  عضاوت  دشاب  رود  تورم  زا  گنـسرف  هب  دـشاب  رورغم  دوخ  هب  واک  سک  نآ  ره  قیال  تسین  ار  ادـخ  زج  ربکت  قیالخ 
 - 3 هرامش 21861 و 21875 . عضاوت ، هدام  همکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  دمحم  1 و 2 -  اهتشونیپ : ( 3 .) تدزادنا ردنا  كاخ  هب  ربکت 

ص 51 و 52. یگدنز ، رد  رعش  يدنجریب ، يدمحا  دمحا   - 4 ص 421 و 423 . ج 1 ، كدوک ، یفسلف ، یقت  دمحم 
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؟ دندوب یناسک  هچ  (ع ) يدهم ترضح  صاخ  باون 

شسرپ

؟ دندوب یناسک  هچ  (ع ) يدهم ترضح  صاخ  باون 

خساپ

ماـما صاـخ  بیاـن  نیلوا  يو  يرمع : دیعـس  نب  ناـمثع  ورمعوـبا  1 ـ حرـش :  نیدـب  دـندوب . رفن  راهچ  (ع ) يدـهم ترـضح  صاـخ  باون 
راذگتمدخ تلاسر  تصع و  تیب  رد  (ع ) داوج ماما  نامز  زا  ناگرزب  زا  یخرب  ۀتشون  هب  هکلب  و  (ع ) يداه ماما  نامز  زا  هک  دوب  (ع ) يدهم

نایعیش هب  تفایرد و  ار  شخساپ  درب و  یم  ع )  ) يرکسع ماما  دزن  ار  نایعیش  ياه  همان  یـشورف  نغور  بلاق  رد  راتتـسا و  تیاهن  رد  دوب و 
لاس زا  ع )  ) يرکـسع ماما  تداهـش  زا  دـعب  تشاد و  هدـهع  رب  ار  تلاکو  یفخم  نامزاس  يربهر  يداه  ماما  ناـمز  زا  يرمع  دـناسر . یم 
ماما رما  هب  دیعـس ، نب  نامثع  تشذگردزا  دعب  يرمع : دیعـس  نب  نامثع  نب  دـمحم  2 ـ تشاد . هدـهع  رب  زین  ار  صاخ  تباـین  ات 265   260
حور نب  نیسح  مساقلاوبا  3 ـ دوب . ماقم  نیا  راد  هدـهع  لاس 305  ات  دیعـس  نب  نامثع  دوب . راد  هدهع  ار  ماقم  نیا  دمحم  شدنزرف  يدـهم 
بیان نیرخآ  نیمراـهچ و  ناـشیا  يرمـس .  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  4 ـ دوب . ماـقم  نیا  راد  هدـهع  ات 326  لاس 305  زا  ناـشیا  یتخبون ،

ترـضح دیـسر و  ارف  يربک  تبیغ  ةرود  نیازا ،  دـعب  هک  دوب  ماـقم  نیا  يدـصتم  ات 329  لاس 326  زا  دوب و  (ع ) يدـهم ترـضح  صاخ 
يارب . 1 ( 1 .) دننک یم  تیلاعف  ترـضح  نآ  ماع  باّون  ناونع  هب  طیارـشلا  عماج  ياهقف  هرود  نیا  رد  هکلب  دنرادن ، صاخ  بیان  (ع ) يدهم

. دوش هعجارم  تبیغ  رصع  خیرات  باتک  هب  رت  شیب  حیضوت 

یسرتسد لباق  باتک  يدادعت  تسا ؟ اجک  دنکیم  روهظ  جع ) ) نامز ماما  هک  ییاج  نیلوا  دییامرفب  دیهد و  حیـضوت  رتشیب  ع )  ) نامز ماما  دروم  رد 
. دییامن یفرعم  جع ) ) نامز ماما  صوصخ  رد 

شسرپ

لباق باتک  يدادعت  تسا ؟ اجک  دنکیم  روهظ  جع ) ) نامز ماما  هک  ییاج  نیلوا  دـییامرفب  دـیهد و  حیـضوت  رتشیب  ع )  ) نامز ماما  دروم  رد 
. دییامن یفرعم  جع ) ) نامز ماما  صوصخ  رد  یسرتسد 

خساپ

مان شکرابم  باقلا  اب  شترـضح  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  یهن  شمان  ندرب  زا  تایاور  رد  هک  (ص ) مالـسا ربمغیپ  اب  تسا  مانمه  نامز  ماما 
مان دـش . دـلوتم  ارماس  رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 255  نابعـش  همین  رد  ترـضح  يدـهم و ... هَّللا ، هیقب  نامزلا ، بحاص  دـننام  دـنربیم ،

ثیداحا (ع ) موصعم ناماما  تفالخ  ناگدـننک  بصغ  روج و  ماکح  تسا . نوتاـخ  سجرن  شرداـم  ماـن  يرکـسع و  نسح  ماـما  شردـپ 
نیا زا  تسا . نایطوغاط  هدننک  عمق  علق و  متـس و  ملظ و  هدنرب  نیب  زا  (ع ) يدهم ماما  دناهدومرف : هک  دندوب  هدینـش  ار  ناماما  ادخ و  لوسر 
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دنزرف دلوت  دوب  انب  لوا  زا  ور  نیا  زا  دنناسرب . تداهش  هب  ار  وا  دش ، دلوتم  مهدزاود  ماما  تقو  ره  دندوب  بقارم  بظاوم و  دج  روط  هب  ور 
دنتسناوت صاخ  نایعیش  زا  یمک  رایـسب  دادعت  (ع ) يرکـسع ماما  تایح  نامز  رد  یتح  رطاخ  نیدب  دنامب ، یفخم  (ع ) يرکـسع نسح  ماما 

هب تماـما  هک  نیا  زا  سپ  دوب . هلاـس  جـنپ  شردـپ  تاـفو  ماـگنه  هب  رظتنم  يدـهم  دـننیبب . دـننک و  تراـیز  کـیدزن  زا  ار  (ع ) ناـمز ماـما 
اب مدرم  طابترا  يرغص ) تبیغ   ) لاس راهچ  داتفه و  تدم  فرظ  دش و  ناهنپ  هماع  هدید  زا  تحلصم  هیقت و  ضحم  دش ، لقتنم  شترـضح 
 - 3 دیعـس ، نب  ناـمثع  نب  دـمحم  رفعج  وـبا   - 2 دیعـس ، نب  ناـمثع  ورمع  وـبا   - 1 بیترت : هب  دوب ، صاـخ  هدـنیامن  راـهچ  هلیـسو  هب  يو 

ار مدرم  تاجایتحا  هدیـسر و  شتمدـخ  باون  تدـم  نیا  رد  يرمـس ، دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا   - 4 یتخبون ، حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا 
دعب هب  خیرات  نیا  زا  دیدرگ . عورش  يربک  تبیغ  دش و  مامت  يرغـص  تبیغ  تدم  رد 326  هدنیامن  نیمراهچ  تلحر  اب  دندومنیم ، عفترم 

هدنیامن طیارشلا  عماج  دهتجم  يربک  تبیغ  نامز  رد  تسا . وگ  غورد  دسریم ، شتمدخ  هب  ترضح  هدنیامن  ناونع  هب  دنک  اعدا  سک  ره 
یتقو نکیل  دنادیمن ، سک  چیه  ادخ  زا  ریغ  ار  ترـضح  روهظ  نامز  دـنیامنیم . عوجر  وا  هب  ینید  روما  رد  مدرم  هک  تسا  ترـضح  ماع 

: هلمج زا  تسا  هدـش  هتـشون  (ع ) نامز ماـما  هراـبرد  يداـیز  ياـهباتک  ( 1 .) دوـمرف دـهاوخ  روـهظ  ماـقم  نکر و  نیب  هکم  زا  دـنک  روـهظ 
ناگراتـس يزاجح ، نیدـلا  لامج  دیـس  زا  نامز  ماما  مایپ  یمیکح ، اضر  دـمحم  زا  برغم ، دیـشروخ  ینیما ، میهاربا  رثا  ناـهج ، رتسگداد 

يدهم یناود ، یلع   - 1 اهتشون : یپ  يزاریـش . مراکم  رـصان  هَّللا  تیآ  زا  نامز  ماما  یناهج  تموکح  یفجن و  داوج  دمحم  زا  ناشخرد 
. رظتنم يدهم  هدام : ص 716 ، ج 9 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیسح  یفطصم  ص 1098 ؛ دوعوم ،

، دندیناسر یم  ماما  روضح  ار  عیاقو  مزال و  بلاطم  هک  هتشاد  یصوصخم  ناریفس  يرغص  تبیغ  رد  مالسلا )) هیلع  )) رصع یلو  ترـضح  دنیوگ  یم 
؟. دسیونب هدرشف  روط  هب  ار  اهنآ  تاّیصوصخ  یئانشآ  يارب 

شسرپ

یم ماما  روضح  ار  عیاقو  مزال و  بلاطم  هک  هتشاد  یصوصخم  ناریفس  يرغص  تبیغ  رد  مالـسلا )) هیلع  )) رـصع یلو  ترـضح  دنیوگ  یم 
؟. دسیونب هدرشف  روط  هب  ار  اهنآ  تاّیصوصخ  یئانشآ  يارب  دندیناسر ،

خساپ

زا يرایـسب  و  دوب ، سامت  لاح  رد  ناملـسم  مدرم  اب  دوخ  صوصخم  ریفـس  راهچ  هلیـسو  هب  يرغـص  تبیغ  رد  مالـسلا )) هیلع  )) ناـمز ماـما 
نزو رب  ) يرْمَع دیعس  نب  نامثع  . 1 تسا : ریز  رارق  هب  نانآ  تاصخشم  دومن و  یم  فرطرب  دوخ  ناگدنیامن  قیرط  زا  ار  مدرم  ياهیدنمزاین 

باحـصا و زاو  تشاد  تلاسر  نادناخ  هب  يرازگتمدخ  راختفا  یگلاس  هدزای  زا  تسا و  رماع » نب  رمع و  ینب   » هلیبق هب  بوسنم  هک  یمرگ )
دوب ماما  نانیمطا  قوثو و  دروم  نانچنآ  وا  دوب  يرگسع  ماما  صوصخم  لیکو  و  تفر ، یم  رامش  هب  يرگـسع  ترـضح  ویداه  ماما  نارای 
ادیپ ار  يدـهم  ترـضح  زا  تباین  راختفا  ردـپ  تشذـگرد  زا  سپ  هک  نامثع » نب  دـمحم   » وا دـنزرف  يو و  هرابرد  يرگـسع  ترـضح  هک 
لقن دنا و  هدینش  نم  زا  هک  تسا  یتقیقح  دننک  لقن  امش  يارب  نم  زا  هچ  ره  دنتسه  نم  قوثو  دروم  وا  دنزرف  يرمع و  دمرف : نینچ  دومن ،

تبقارم اب  (. 1) دیئامن ارجا  ار  ود  ره  تاروتسد  دیهد و  ارف  شوگ  ود  ره  نانخـس  هب  دنتـسه  نم  دامتعا  دروم  هقث و  رفن  ود  ره  دنیامن ، یم 
زا يو  دنک  ندید  يدهم  ترضح  زا  هک  داد  یم  هزاجا  ار  یسک  رتمک  تشاد  دوخ  دنزرف  هب  تبـسن  يرگـسع  ترـضح  هک  يدیدش  ياه 
رد وا  یگدـنز  حرـش  دوب ، هدرک  ترایز  ًارارک  شا  هناخ  رد  يرگـسع  ترـضح  تایح  نارود  رد  ار  نامز  ماـما  هک  دوب  یـصوصخم  دارفا 
نب نامثع  نب  دـمحم  . 2 (. 3) تسا هدـماین  تسد  هب  يو  تشذـگرد  قیقد  خـیرات  و  ( 2) تسا هدـش  نایب  هدرتسگ  روط  هب  لاجر  ياـهباتک 
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البق هک  یثیدح  رد  هدرک و  كرد  ار  يرگـسع  ماما  نامز  هک  تسا  نامز  ماما  لیکو  ریفـس و  نیمود  دوخ  نیتسخن و  ریفـس  دنزرف  دـیعس ،
همان هراومه  دوب و  رت  هدرتسگ  ینالوط و  وا  ترافس  نارود  تسا  هدومن  قیثوت  یهجو  نیرتهب  هب  ار  وا  ردپ  يو و  يرگـسع  ماما  هدش  لقن 

(. 4) تسا هتشذگرد  ای 305  لاس 304 و  رد  يو  دینادرگ  یم  زاب  نایعیـش  هب  ار  یبتک  خساپ  دیناسر و  یم  ماما  روضح  هب  ار  نایعیـش  ياه 
ماما ذریفس  نیمود  نامثع  نب  دمحم  ناکیدزن  زا  تشاد و  راهتشا  تیارد  لقع و  هب  هعیش  ناهج  زور  نآ  هعماج  رد  هک  حور  نب  نیـسح  . 3

دمحم نب  یلع  . 4 (. 5) تشذگرد لاس 326  رد  دومن و  راذگاو  حور  نب  نیسح  هب  ماما  نامرف  هب  ار  ترافس  عوضوم  يو  دوب  وا  رادزار  و 
رگید یتسه  نم  صوصخم  ریفس  نیرخآ  وت  هک  تسا  هداد  روتـسد  هتـشون و  وا  دوخ  هب  ماما  و  مالـسلا )) هیلع  )) ماما ریفـس  نیرخآ  يرمس 

دش و هتسب  یصوصخ  ترافس  باب  وا  تشذگرد  اب  تشذگرد و  لاس 329  نابعش  همین  رد  يو  ینک  یفّرعم  دوخ  ياج  هب  ار  یسک  دیابن 
 - یقرواـپ 1 دـش . هتخانـش  دودرم  ترـضح  نآ  فرط  زا  هصاـخ  تباـین  ياـعدا  هنوگره  دـعب  هب  نآ  زا  و  (. 6) دـیدرگ زاغآ  يربک  تبیغ 
 - 2 نانوماملا . ناتقثلا  امهف  امهعطاو  امهل و  عمـساف  نالوقی  ینعف  کل  هالاقام  ناـیدؤی و  ینعف  ینع  کـیلا  اـیدا  اـمف  ناـتقث  هنبا  يرمعلا و 

ج بدالا ، هناحیر  رد  و   - 3 ص 185 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ، 2 ص 235 -  ج 6 ، لاجرلا ، سوماق  ، 246 ص 245 -  ج 1 ، لاقملا ، حیقنت 
رد يرگسع  ماما  لاس  نآ  هک  یتروص  رد  تسا  هدومن  نیعم  لاس 257  يرونموحرم  رئازلا  هیحت  زا  لقن  هب  ار  وا  تافو  خیرات  ص 133  ، 3

حیقنت لاـس 305  ثداوح  رثا  نبا  لـماک   - 4 ددرگ . مدرم  نایم  رد  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  بئان  دـناوت  یم  هنوگچ  دوب و  تاـیح  دـیق 
راـختفا لاـس  هاـجنپ  بیرق  يو  هک  دنـسیون  یم  كرادـم  نـیا  رد  و  ، 268 ص 267 -  ج 8 ، لاـجرلا ، سوماـق  ص 149 ، ج 2  لاـقملا ،

يو ردـپ  وا  زا  لبق  تشذـگ و  یم  يرغـص  تبیغ  زاغآ  زا  لاـس  وا 45  تافو  لاـس  رد  هک  یتروص  رد  تسا  هتـشاد  ار  ماـما  زا  یگدـنیامن 
ص 51. ج 7 ، لاجرلا ، سوماق   - 6 هریغ . ص 308 و  ج 2 ، لاقملا ، حیفنت   - 5 دوب . تباین  ماقم  راد  هدهع 

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ماما  لوا  ریفس 

شسرپ

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ماما  لوا  ریفس 

خساپ

رد دروآ . يور  یـشورف  نغور  لغـش  هب  ندـشن ، هتخانـش  تهج  هب  وا  تسا . يرْمَع  دیعـس  نب  ناـمثعورمعوبا  ع )  ) يدـهم ماـما  لوا  ریفس 
ع)  ) يداه ماما  صاخ  لیکو  ناونع  هب  راب  نیلوا  يارب  وا  مسا  اهنتو  تسا ، هدماین  نایم  هب  وا  تافوو  تدالو  لاس  زا  نخس  یخیرات  رداصم 

ياهتبسانم رد  ار  وا  زین  ترـضح  نآ  دش . ع )  ) يرکـسع ماما  فرط  زا  صاخ  لیکو  ع )  ) يداه ماما  تداهـش  زا  دعب  وا  تسا . هدش  هدرب 
یف یتقثو  یـضاملا  ۀـقث  نیمـألا ، ۀـقثلاورمعوبأ  اذـه  : " دومرف وا  قح  رد  هکنآ  هلمج  زا  دادیم . رارق  دوخ  شیاتـسو  حدـم  دروم  فلتخم 

ص یـسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  ،} تسا نیماو  هقثورمعوبا  نیا  " " ؛ هیّدؤی یّنعف  مکیلإ  ّيدأ  امو  هلوقی ، یّنعف  مکل  هلاق  امف  تامملاو ، ییحملا 
ره تسا ، نم  تایح  زا  دـعبو  تایح  رد  نم  ناـنیمطا  درومو  ناگتـشذگ  ناـنیمطا  دروم  یقرواـپ } ص 344 . ج 51 ، راونـألاراحب ، 354 ؛ 

ماما نایعیـش  زا  رفن  لهچ  اب  وا  هک  یـسلجم  رد  دشابیم ". نم  بناج  زا  دناسریم  امـش  هب  هچنآ  تسا و  نم  زا  دیوگیم  امـش  يارب  هچنآ 
ره : " دومرف وا  تلاکو  هرابردو  دومن ، حیرـصت  وا  تبیغو  تماما  ربو  داد  ناشن  وا  هب  ار  يدهم  دوخ  دنزرف  ترـضح  دندوب ، ع )  ) يرکـسع

يرکسع ماما  تداهش  ماگنه  یقرواپ } ح 1 . ص 346 ، ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  ... " . } دینک لوبق  دیوگیم  دیعس ) نب   ) نامثع هچنآ 
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ص 356. یـسوط ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  .} تشاد هدـهع  هب  ار  ناشیا  روما  ماـمتو  دوب  رـضاح  ترـضح  لیـسغت  رد  يرجه ، لاـس 260  رد  (ع )
هبتـشم ملظ  نامکاح  رب  رما  ات  هداد  ماجنا  ار  لیـسغت  لمع  رهاظ ، رد  وا  هک  مییامن  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  لمع  نیا  هک  تسا  نکمم  یقرواپ }

هب ع )  ) يرکـسع ماما  تداهـش  زا  دعب  دیعـس  نب  نامثع  تسا . ماما  هدهع  رب  ماما  نیفکتو  لیـسغت  رما  تایاور ، یخرب  قباطم  هنرگو  ددرگ 
فیاظو ماجنا  هب  عقوم  نآ  زاو  دـش ، ترـضح  نآ  لّوا  ریفـس  اّرماس ، هب  اهیّمق  دورو  ماگنه  ع )  ) يدـهم ماما  ّصنو  ترـضح  نآ  حیرـصت 

كاخ هب  دادغب  یبرغ  بناج  ردو  دش  وا  زیهجت  ّیلوتم  نامثع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  شدـنزرف  دیـسر . شتافو  تقو  هکنآ  ات  تخادرپ ، دوخ 
دـش رداص  ياهمان  هسدقم  هیحان  زا  دیعـس  نب  نامثع  تافو  زا  دعب  یقرواپ } ح 3 . ص 350 ، ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  . } دـش هدرپس 

لامک ص 361 ؛  یسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  . } دینادرگ بوصنم  دوخ  ترافس  هب  ار  وا  دّمحم ، شدنزرف  هب  تیلست  اب  همان  نآ  رد  ترضحو 
{ یقرواپ ص 348 . ج 51 ، راونألاراحب ، ص 510 ؛  نیدلا ،

؟ تسین دنسلا  فیعض  دراد ، دیعس  نب  نامثع  ترافس  هب  حیرصت  هک  یتیاور  ایآ 

شسرپ

؟ تسین دنسلا  فیعض  دراد ، دیعس  نب  نامثع  ترافس  هب  حیرصت  هک  یتیاور  ایآ 

خساپ

زا تسا  ع )  ) يدهم ماما  فرط  زا  دیعس  نب  نامثع  ترافس  رب  ع )  ) يرکسع ماما  مالعا  رد  حیرص  ّصن  هک  یتیاور  دیوگیم : بتاک  دمحا 
بیذـکت ار  وا  يرئاـضغلا  نباو  یـشاجن  هک  تسا  يزارف  کـلام  نب  دّـمحم  نـب  رفعج  نآ ، دنـس  رد  اریز  دـشابیم ؛ فیعـض  دنـس  ثـیح 

هک هدش  أشنم  يرئاضغلا  نبا  باتک  زا  وا  فیعضتو  تسا . هدومن  قیثوت  یسوط ؛ خیـش  ار  کلام  نب  دّمحم  نب  رفعج   - 1 خساپ : دناهدومن .
زا هفیاط  ناگرزب  زا  ییالعا  دنـس  هب  ۀبیغلا "  " باتک رد  یـسوط ؛ خیـش   - 2 تسا . هدیـسرن  تابثا  هب  هیماما  ياملع  روهـشم  دزن  باتک  نیا 
 - 3 یقرواپ } . 360ù359 ص یسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  . } تسا هدرک  تیاور  ار  شردپو  مود  بیان  لیکوت  هلأسم  یّمق  قاحـسا  نب  دمحا 

، تسا هدرکیمن  قیدـصت  ار  وا  فرح  ترافـس ، رب  یـصخش  ياعدا  دّرجم  هبو  هدرب  راک  هب  يدایز  تقد  ترافـسو  تماما  هلأسم  رد  هعیش 
. تسا هتخادرپ  هلباقم  هب  ًادیدش  ترافس  نیغورد  نایعّدم  اب  اذلو 

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  مود  ریفس 

شسرپ

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  مود  ریفس 

خساپ

ترافس ماقم  هب  دوب ، هدومن  حیرـصت  ع )  ) يرکـسع ماما  هک  هنوگ  نامه  شردپ  تافو  زا  دعب  يرْمَع  دیعـس  نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا 
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؛" مکّیدـهم ینبا  لیکو  دّـمحم  هنبا  ّنأو  یلیکو ، دیعـس  نب  نامثع  ّنأ  ّیلع  اودهـشا  : " دومرف اهیمق  تعاـمج  هب  ترـضح  نآ  دـش . لـیان 
لیکو دّمحم  وا  دنزرف  زینو  تسا . نم  لیکو  دیعـس  نب  نامثع  هک  نم  رب  دـیهد  تداهـش  { " یقرواپ ص 355 . یـسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  }
نایعیش دزن  وا  یقرواپ } ص 359 . نامه ، یقرواپ .  . } دیسر اضما  هب  شردپ  حیرصتو  ّصن  اب  وا  ترافـس  زینو  تسامـش ". يدهم  مدنزرف 

یلاح رد  دـننک  کش  هنوگچ  دنتـشادن . کش  بلطم  نیا  رد  هیماما  زا  کی  چـیهو  دوب . يراد  تناما  هب  فورعمو  قوثو  دروم  دوخ  رـصع 
ص نامه ، یقرواپ .  ... " . } دـنقوثو دروم  شدـنزرفو  يرْمَع  " " ؛ ناتقث هنبإو  يرمعلا  : " دومرف شردـپو  وا  قح  رد  ع )  ) يرکـسع ماـما  هک 

یـضر بألا  ةایح  یف  انتقث  لزی  مل  : " دومرفو داد  رارق  دوخ  دییأت  دروم  ار  وا  ع )  ) يدهم ماما  زینو  یقرواپ } ص 329 . ج 1 ، یفاک ، 360 ؛ 
دودح رد  يو  یقرواپ } ص 349 . ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  ... " . } يدوب ام  قوثو  دروم  ًاـمئاد  ردـپ  تاـیح  ناـمز  رد  وت  " " ؛ هنع هَّللا 
يدزیا تمحر  هـب  يرجه  ای 304  لاس 305  یلوالا  يدامج  رد  هکنآ  اـت  داد  ماـجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  فیاـظو  نسحا  وحن  هب  لاـس  هاـجنپ 

. تخادرپ تمدخ  هب  ماقمو  تسپ  نیا  رد  ناریفس  رگید  زا  رتشیب  نامثع  نب  دمحم  یقرواپ } ص 366 . یسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  . } تسویپ
ذخا ع )  ) يداه ماما  زاو  دیعس  نب  نامثع  شردپو  مالسلا ) امهیلع   ) يدهم ترضحو  يرکسع  ماما  زا  هک  هدرک  فیلأت  هقف  رد  ییاهباتک 
يربق دوخ  يارب  اذلو  تسا ، هتشاد  عالطا  شگرم  یقرواپ } ص 363 . نامه ، یقرواپ .  } نامز زا  ع )  ) يدهم ماما  داشرا  هب  وا  تسا . هدومن 

. دش هدرپس  كاخ  هب  شردپ  ربق  رانک  یقرواپ } ص 365 . نامه ،  . یقرواپ } رد تافو  زا  دعب  دوب . هدومن  هدامآ  ار 

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  موس  ریفس 

شسرپ

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  موس  ریفس 

خساپ

رب هک  دوب  يرْمَع  نامثع  نب  دّـمحم  رفعجیبا  لیکو  رما  يادـتبا  رد  وا  تسا . یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  لـیلج  خیـش  موس ، ریفس 
ص 372. نامه ، یقرواپ .  . } تشادـن کش  رما  نیا  رد  سک  چـیهو  دـش  یهتنم  وا  هب  ّصن  اب  ّتیـصو  هکنآ  ات  تشاد ، تراظن  وا  كـالما 

روتسد رفعجوبا  دناسرب ، ع )  ) نامز ماما  هب  ات  دنداتسرف  رانید  دصراهچ  رادقم  هب  يرْمَع  رفعجوبا  يارب  ار  یلام  نایعیش ، زا  یخرب  یقرواپ }
دیکأت رگید  راب  دید ، شترافس  ندشن  تباث  تهج  هب  ار  صخش  نآ  کشو  دیدرت  هک  یماگنه  وا  دنهدب . حور  نب  نیسح  هب  ار  نآ  ات  داد 

ینارحب يرْمَع  رفعجوبا  یجازم  عضو  هکنآ  زا  دعب  تسا . ع )  ) نامز ماما  روتسد  نیا  اریز  دناسرب ، حور  نب  نیـسح  هب  ار  غلبم  نیا  هک  درک 
یلع نب  لیعامسا  لهـسوبا  یناطقاب ، هَّللادبعوبا  بتاک ، دّمحم  نب  هَّللادبعوبا  مامه ، نب  یلعوبا  هلمج  نآ  زا  هعیـش  ناگرزب  زا  یتعامج  دش 
امـش نیـشناج  یـسک  هچ  داتفا  یقافتا  امـش  رب  رگا  هک  دـندرک  ضرعو  دـندش  دراو  وا  رب  ناگرزب ، رگیدو  ءاـنجو  نب  هَّللادـبعوبا  یتخبون ،
هقثو لیکو  وا  تسا . ع )  ) رمابحاصو امش  نیب  ریفسو  نم  ماقم  مئاق  حور ، نب  نیـسح  مساقلاوبا  نیا  دومرف : يرْمَع  رفعجوبا  دوب ؟ دهاوخ 
غالبا امـش  رب  ات  ماهدش  رما  بلطم  نیا  هب  نم  اریز  دـییامن ، دامتعا  وا  رب  مهم  روما  ردو  هدومن  هعجارم  وا  هب  ناتروما  رد  سپ  تسا ، نیما  و 

وا رـس  يالاب  نم  يرْمَع  نامثع  نب  دّـمحم  تافو  ماگنه  دـیوگیم : لیتم  دـمحا  نب  رفعجوبا  یقرواپ } ص 371 . نامه ، یقرواپ .  .} میاـمن
رما نم  دومرفو : هدومن  نم  هب  يور  نامثع  نب  دّمحم  تشاد . رارق  وا  ياپ  نییاپ  رب  زین  حور  نب  نیسحو  مدرکیم  لاؤس  وا  زاو  مدوب  هتسشن 

يالاب رب  دوخ  ياج  هب  ار  حور  یلع  نب  نیسح  هدش ، دنلب  دوخ  ياج  زا  ربخ  نیا  ندینش  اب  نم  منک . تّیصو  حور  نب  مساقلایبا  رب  ات  مدش 

زا 1779تیودهم هحفص 1162 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیـسح تیاصو  رب  نامثع  نب  دّمحم  هیحان  زا  تادیکأت  نیا  تهج  یقرواپ } ص 370 . نامه ، یقرواپ .  .} مداد رارق  نامثع  نب  دّـمحم  رس 
صاخ ناـکیدزن  زا  هچ  رگا  تسا ، هتـشادن  ناـماما : اـب  طاـبترا  تهج  هب  نایعیـش  نیب  رد  ياهژیو  هاـگیاج  نادـنچ  وا  هک  دوب  نیا  حور  نب 

هب يرْمَع  رفعجوبا  تافو  زا  دعب  يو  تسا . هدوب  وا  يراکادفو  صالخا  تهج  هب  وا ، هب  نداد  ترافـس  ّرـسو  تسا . هدوب  نامثع  نب  دّمحم 
رب ترضح  نآ  بناج  زا  ناوارف  دورد  رب  لمتشم  درک  تفایرد  ترضح  زا  هک  ار  ياهمان  نیلوا  تشاد . هدهع  رب  ار  ترافس  لاس  تدم 21 
هب دوب ، فعاضمو  دیدش  هّیقت  هب  مازتلا  وا  شورو  دـش . لوغـشم  دوخ  هفیظو  هب  نامز  نآ  زا  یقرواپ } ص 372 . نامه ، یقرواـپ .  .} دوب وا 
اب ًادـیدش  شترافـس  مایارد  وا  دـنک . لمع  دوخ  فیاظو  هب  دـناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  دومنیم  ّتنـس  لها  بهذـم  هب  داقتعا  راهظا  هک  یثیح 

. دومن تلحر  يرجه  لاس 326  رد  هکنآ  ات  دومنیم ، هزرابم  ترافس  یفارحنا  ياهاعداو  تافارحنا 

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  مراهچ  ریفس 

شسرپ

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچو  هدوب  یسک  هچ  مالسلاهیلعنامز  ماما  مراهچ  ریفس 

خساپ

زا یکی  ناونع  هب  راب  نیلوا  يارب  یلو  تسین ، صخشم  وا  تدالو  خیرات  تسا . يرَمَس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  لیلج  خیش  مراهچ ، ریفس 
لاجر یقرواپ .  } يّدصتم ع )  ) نامز ماما  فرط  زا  حور  نب  نیسح  هراشا  اب  دادغب  رد  هک  تسا ، هدش  هتخانش  ع )  ) يرکـسع ماما  باحـصا 

یقافتاو ملاست  اب  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  اهنتو  هدیسرن ، ینّیعم  ربخ  وا  ترافس  دروم  رد  دش . ترافس  رما  یقرواپ } ص 400 . یسوط ، خیش 
ماما فرط  زا  هک  تسناد  یغالبا  زا  فشاک  هجیتن ، رد  ناوتیم  ار  عوضوم  نیاو  دومن ، فشک  هدوب  وا  ترافس  هرابرد  نایعیـش  نیب  رد  هک 

. داد همادا  لاس  هس  تّدم  هب  حور  نب  نیسح  تافو  ماگنه  زا  ترافـس  رما  رد  ار  دوخ  فیاظو  وا  تسا . هدش  حور  نب  نیـسح  هب  ع )  ) نامز
رظن هب  دیعب  رما  نیاو  تسا . هتـشادن  ياهدرتسگ  ّتیلاّعف  ریفـس  هس  نآ  دننامه  یلو  دوب ، نانیمطاو  قوثو  دروم  نارگید  دـننامه  هچرگ  يو 

یگنهرف ياههمانرب  اب  هک  يروما  تسا ، هدوب  اهيریگردو  اهيزیرنوخو  روجو  ملظ  زا  رپ  یمالـسا  تکلمم  اهلاس  نآ  رد  اریز  دسریمن ؛
عورشو عاطقنا  رب  ع )  ) ماما مزعو  وا  تافو  زا  دعب  ترافـس  عاطقنا  رد  راذگریثأت  دناوتیم  ییاهنت  هب  دوخ  نیاو  تشاد . تافانم  یعامتجاو 

تبیغ ياهتنا  زا  ربخ  نآ ، رد  ترـضح  هک  دـنکیم  تفایرد  ع )  ) ماما زا  ار  یعیقوت  شتاـفو  زا  لـبق  زور  دـنچ  اذـلو  دـشاب . زین  اربک  تبیغ 
، نیدلا لامک  یقرواپ .  . } دیامنیم عنم  شدوخ  زا  دعب  يارب  ترافس  هب  ندرک  ّتیصو  زا  ار  واو  دهدیم  وا  گرم  اب  ترافس  دهعو  ارغص 

میدیـسر دّمحم  نب  یلع  تمدخ  هب  عیقوت  نیا  رودص  زا  زور  شـش  زا  دعب  دیوگیم : يوار  یقرواپ } ص 445 . يرولا ، مالعا  ص 516 ؛ 
ار نیا  " تسا . نآ  هدنناسر  وا  هک  تسا  يرما  ادخ  يارب  : " دومرف تسیک ؟ وت  ّیـصو  دش : ضرع  وا  هب  دوب . راضتحا  لاح  رد  هک  یلاح  رد 

. دومن تلحر  ایند  راد  زاو  تفگ 

؟ ددرگیم تابثا  هنوگچ  مالسلاهیلعترضح  ریفس  راهچ  تباین 

شسرپ
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؟ ددرگیم تابثا  هنوگچ  مالسلاهیلعترضح  ریفس  راهچ  تباین 

خساپ

. تسا هدومن  حیرصت  شبـصنم  رب  زین  ع )  ) يدهم ماماو  هدوب  ع )  ) يرکـسع ماما  قوثو  دروم  وا  مییوگیم : دیعـس  نب  نامثع  دروم  رد   - 1
زا هدوب ، يرکـسع  ماما  قوثو  دروم  هکنآ  زا  ریغو  هدوب  شردـپ  قیرط  زا  بوصنم  وا  مییوگیم : زین  نامثع  نب  دّـمحم  شدـنزرف  دروم  رد 

، دش بوصنم  تمس  نیا  هب  نامثع  نب  دّمحم  فرط  زا  زین  حور  نب  نیـسح  تسا . هتـشاد  هّصاخ  تباین  رما  نیا  رب  زین  ع )  ) نامز ماما  فرط 
ّطخ اهنآ  هک  تسا  نیا  راوگرزب  راهچ  نیا  تباـین  تاـبثا  يارب  مّود  هار   - 2 درک . بوصنم  ماقم  نیا  رب  ار  يرَمَـس  دّـمحم  نب  یلع  زین  واو 

فورعم نایعیش  دزن  ع )  ) يرکـسع ماما  شردپ  نامز  رد  ترـضح  ّطخ  دندرکیم . وگزاب  هداد ، ناشن  نارگید  هب  دوب ، فورعم  هک  ار  ماما 
نیا دـشاب . اـهنآ  ترافـس  هدـننک  تاـبثا  تسناوتیم  تفرگیم ، ماـجنا  ناراوـگرزب  نیا  كراـبم  تسد  هب  هک  یناوارف  تاـمارک   - 3 دوب .

نایعیـش عـالطا  هب  اـهنآ  هک  دوب  ع )  ) ناـمز ماـما  هب  بوسنم  زین  رگید  یخربو  تفرگیم  ماـجنا  اـهنآ  تسد  هب  دراوـم  یخرب  رد  تاـمارک 
دیس یقرواپ } . 518ù502 ص نیدلا ، لامک  یقرواپ .  . } تسا هدیسر  يدادغب  یلعوبا  زا  فورعم  هیـضق  رد  هک  هنوگ  نامه  دندناسریم ،
اهنآ تسد  رب  ع )  ) رـصع ماما  فرط  زا  ياهزجعم  هک  یتروص  رد  رگم  تفریذپیمن  ار  باّون  راتفگ  زگره  هعیـش  : " دیوگیم ّربش  هَّللادـبع 

{ یقرواپ ص 242 . نیقیلا ، ّقح  یقرواپ .  " . } تشاد اهنآ  تباین  تحصو  راتفگ  قدص  رب  تلالد  هک  تشگیم  رهاظ 

؟ تسا هدوب  هچ  هعبرا  باّون  باصتنا  رایعمو  كالم 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هچ  هعبرا  باّون  باصتنا  رایعمو  كالم 

خساپ

 - 1 لیبق : زا  دنتـشاد  رظن  دـم  ار  ییاهكالمو  اهرایعم  يرـس  کی  اهبصن  رد  ًاعطقو  دـندرکیم  راتفر  تمکح  ساسا  رب  موصعم : ناماما 
یسابع میژر  ياهیـسرزاب  زا  ار  دوخ  ات  دیـشوکیم  هیقت  تیاعر  يارب  دیعـس  نب  نامثع  ترـضح ، لّوا  ریفـس  الاب  ّدح  رد  يرادزارو  هّیقت 
یـسایس خیرات  یقرواپ .  . } دشیمن ریگرد  راکـشآ  تروص  هب  یـسایس  ای  یبهذم  هلداجمو  ثحب  چیه  رد  روظنم  نیدـب  وا  دراد . هگن  رود 

نارازگتمدخ زا  یکی  هیقت ، ظفحو  تیاعر  ياتسار  رد  زین  حور  نب  نیسح  یقرواپ } ص 149 . نیسح ، مساج  رتکد  مهدزاود ، ماما  تبیغ 
تماقتساو ربص   - 2 یقرواپ } ص 237 . یـسوط ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  . } درک جارخاو  لزع  دومن  نعل  ار  هیواعم  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  ار  دوخ 

رتهب ناماما ):  ) نانآ  : " تفگ باوج  رد  وا  يدشن ؟ ترضح  صاخ  بیان  وت  ارچ  دندیسرپ : یتخبون  لهسوبا  زا  ياهدع  زاتممو  یلاع  رایسب 
هچنآ رگا  منکیم . هرظانم  نانآ  ابو  مراد  دمآو  تفر  نانمشد  اب  هک  متسه  یمدآ  نم  تسا . ماقم  نیا  قیال  یـسک  هچ  هک  دننادیم  همه  زا 
لادـج هک  هاگ  نآ  نانمـشد ، اب  میاهثحب  رد  دـیاش  متـسنادیم ، نم  دـنادیم  ع )  ) يدـهم ماما  هراـبرد  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  هک  ار 

اما متخاسیم . المرب  ار  وا  تماقا  لحم  هجیتن  ردو  مهد  هئارا  ماما  دوجو  رب  ار  يداینب  لیالد  ات  مدیـشوکیم  مدـیدیم ، ار  ناـنآ  تجاـجلو 
ناشن ار  ع )  ) يدهم ماما  ات  دننک  هعطق  هعطق  یچیق  اب  ار  شندبو  دشاب ، هتشاد  ناهنپ  دوخ  يابع  ریز  ار  ماما  حور ، نب  نیسح  مساقلاوبا  رگا 

زا 1779تیودهم هحفص 1164 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ص 359. ج 51 ، راونألاراحب ، ص 240 ؛  یـسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  " . } دهدیمن ناشن  ار  ماماو  دنزیمن  رانک  ار  دوخ  يابع  زگره  دـهد ،
 . یقرواپ . } تسا هدرک  هراشا  ناـنآ  تیاردو  مهف  هب  ۀـبیغلا "  " باـتک رد  یـسوط  خیـش  ندوب  رتهدـیمهف  نارگید  هب  تبـسن   - 3 یقرواپ }

هدافتسا يدارفا  زا  دوخ  صاخ  نابیان  باختنا  رد  ع )  ) يدهم ماما  نانآ  هب  تبـسن  تموکح  ندوبن  ساّسح   - 4 یقرواپ } ص 236 . نامه ،
اذلو مهمو ؛ مهبمو  یفخم  رایسب  دوب  يراک  صاخ ، تباین  نوچ  دشابن ، یتیساسح  اهنآ  هب  تبـسن  یـسابع  ناملاظ  هاگتـسد  رد  هک  درکیم 

. دنوشن هتخانش  ات  دناهدرکیم  یبساک  هدوب ، لغش  ياراد  نانآ  زا  کی  ره 

؟ تسا هتشاد  زین  لیکو  ارفس ، زا  ریغ  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هتشاد  زین  لیکو  ارفس ، زا  ریغ  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

خساپ

ياهرهـشو کلامم  فارطا  رد  هک  تسا  هتـشاد  زین  ییالکو  فورعم ، ریفـس  راهچ  زج  هب  ع )  ) ناـمز ماـما  هک  دـیآیم  تسد  هب  خـیرات  زا 
هب ع )  ) نامز ماما  اب  ریفـس   - 1 تسا : هتشاد  دوجو  یساسا  قرف  ود  نالیکوو  ناریفـس  نیب  یلو  دناهدوب . هفیظو  ماجنا  هب  لوغـشم  یمالـسا 
زا ترضح  اب  ناشطابتراو  دناهدوبن ، نینچ  نیا  الکو  هک  یلاح  رد  تسا ، هتخانشیم  یـصخش  روط  هب  ار  واو  هتـشاد  ههجاوم  میقتـسم  روط 

هقطنم هدودحم  رد  لیکو  ّتیلوئسم  یلو  دشیم ، نایعیش  مامت  لماشو  دوب  یمومع  ریفـس ، ّتیلوئـسم   - 2 تفرگیم . ماجنا  ناریفس  قیرط 
. دوب شدوخ 

؟ تسا هدوب  هسدقم  هیحان  يالکو  دوجو  رد  یتحلصم  هچ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هسدقم  هیحان  يالکو  دوجو  رد  یتحلصم  هچ 

خساپ

رب هک  هدوب  ياهدرتسگ  ياهراک  لیهست  رد  ندش  میهس  لیکو ، راک   - 1 درک : هراشا  ناوتیم  یساسا  تحلصم  ود  هب  قوف  لاؤس  دروم  رد 
اب طاـبترا  رد  نایعیـش  روما  ندرک  ناـمتکو  ندوب  يّرـس  رب  رارق  هک  بلطم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ًاـصوصخ  دوب . هتفرگ  رارق  ریفـس  هدـهع 

. تسا هتشاد  ییازسب  ریثأت  وا  صخشو  مسا  نامتکو  ریفس  ندومن  یفخم  رد  اهنآ  درکلمع   - 2 دوب . ترضح 

؟ دیهد حیضوت  اربک  ارغص و  تبیغ  نامز  رد  (ع ) يدهم ترضح  نابئان  دروم  رد 
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شسرپ

؟ دیهد حیضوت  اربک  ارغص و  تبیغ  نامز  رد  (ع ) يدهم ترضح  نابئان  دروم  رد 

خساپ

ات يرجه  لاس 260  زا  ارغـص  تبیغ  اربک ،» تبیغ   » و ارغـص » تبیغ  : » دوشیم میـسقت  هرود  ود  هب  (ع ) يدـهم ماما  تبیغ  مینادیم  هکنانچ 
اب ياهنوگ  هب  نانآ  هکلب  دوبن ، عطق  یلک  روط  هب  (ع ) ماما اب  نایعیـش  طابترا  نارود  نیا  رد  دـیماجنا  لوط  هب  لاـس  دودح 69  رد  لاس 329 

شیوخ تالکشم  رگید  و  یمالک و ... یهقف ، تالاؤس  صاخ  باون  طسوت  دنتسناوتیم  مدرم  هک  تروص  نیا  هب  دنتشاد ؛ طابترا  (ع ) ماما
راهچ ارغـص ، تبیغ  نارود  رد  يدهم  ترـضح  صاخ  نابیان  دنیامن . تفایرد  ار  (ع ) ماما خساپ  اهنآ  قیرط  زا  دنراذگ و  نایم  رد  ماما  اب  ار 
نامثع رمع و  وبا  . 1 زا : دندوب  ترابع  دناهتفرگ و  مان  هعبرا » باون   » هک دندوب  هعیـش  گرزب  دـهاز و  ياملع  زا  هقباس و  اب  باحـصا  زا  نت 
دمحم نب  یلع  نسحلاوـبا  . 4 یتخبون . حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  . 3 يرمع / دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دـمحم  رفعجوبا  . 2 يرمع . دیعـس  نب 

ماما نینچمه  دندناسریم . ترضح  ضرع  هب  ار  مدرم  روما  دنتشاد و  رارق  (ع ) ماما يالکو  بتارم  هلـسلس  سأر  رد  رفن  راهچ  نیا  يرمس .
طـسوت نانآ  هک  دنتـشاد  روباشین و ... ناجیابرذآ ، زاوها ، نادمه ، مق ، هفوک ، دادغب ، دننام : فلتخم  قطانم  رد  يرگید  يالکو  (ع ) يدـهم

ياهتیلاعف فیاظو و  صاخ  باون  ياـهتیلاعف  فیاـظو و  { 1 .} دـندناسریم ترـضح  ضرع  هب  ار  مدرم  روما  صاخ  باون  راـهچ  نیا 
مان و نتشاد  ناهنپ  . 1 درک : هصالخ  لیذ  روما  رد  ناوتیم  ار  نانآ  یلصا  فیاظو  اما  تسا ، هدوب  عیسو  هدرتسگ و  رایـسب  هناگراهچ  باون 

نیا یهاگ  تشاد و  دوجو  نایعیـش  زا  یخرب  صاخ و  باون  يارب  ارغـص  تبیغ  نارود  رد  (ع ) يدهم ترـضح  رادید  ناکما  هچرگ  ناکم 
باون زا  مادـک  ره  تقو  تموکح  يوس  زا  ماما  ِناج  نداتفا  رطخ  هب  یـسایس و  تالکـشم  لـیلد  هب  اـما  { 2 ،} تفرگیم تروص  اهرادید 

ناگدنیامن و الکو  یهدـناماس  . 2 دـنزرو . يراددوخ  یمومع  حطـس  رد  ترـضح  لحم  ياشفا  زا  هک  دنتـشاد  هفیظو  دوخ  نامز  رد  هعبرا 
زا دنتشادن ، ار  ماما  دوخ  اب  میقتسم  طابترا  ناکما  دندوب و  رقتسم  نایعیش  قطانم  رد  ارغص ، تبیغ  رـصع  رد  (ع ) يدهم ماما  یلحم  يالکو 

بیان طسوت  ار  نایعیـش  یعرـش  تاهوجو  تالاؤس و  اههمان و  دـننک و  هفیظو  ماجنا  صاخ  بیان  رظن  ریز  هک  دـندوب  ریزگان  ناـنآ  ورنیا ،
دوجو و دوخ ، تباین  تلاـکو و  نارود  رد  مادـک  ره  (ع ) ماـما صاـخ  باون  ماـما  لاوما  عیزوت  ذـخا و  . 3 دنناسرب . ماما  رـضحم  هب  صاخ 

روتـسد (ع ) ماما هک  يدراوم  رد  دـندناسریم و  (ع ) ماـما هب  نکمم ، یقیرط  ره  هب  دـنتخادرپیم  نایعیـش  هک  ار  ارـضح  نآ  هب  قلعتم  لاوما 
یهقف و تـالاؤس  هب  ییوگخـساپ  هعبرا ، باون  تیلاـعف  هلمج  زا  یمـالک  یهقف و  تـالاؤس  هب  ییوگخـساپ  . 4 دندرکیم . فرـصم  دادیم 
زا هدافتـسا  اب  ار  فیاظو  نیا  هناگراهچ  باون  دشیم . حرطم  فلتخم  دارفا  بناج  زا  هک  دوب  یتدـیقع  یمالک و  تالکـشم  ّلح  یعرش و 

تاـثحابم و یمـالک  یهقف و  لـئاسم  هنیمز  رد  هعبرا  باون  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دـندادیم . ماـجنا  یـساسا  تروص  هب  ماـما  ياـهشزومآ 
تشذگرد اب  دناهتخومآ . (ع ) يدهم ماما  زا  ار  مولع  نیا  هک  دنتشاد  دیکأت  لباقم  فرط  ندرک  موکحم  نمض  اهنآ  تسا . یملع  تارظانم 

نیا رد  تفای . دهاوخ  همادا  دنادب  تحلـصم  دنوادخ  تقو  ره  ات  دیدرگ و  زاغآ  اربک  تبیغ  نارود  (ع ) يدـهم ماما  صاخ  بیان  نیمراهچ 
نایب ار  تباین  یلک  طیارش  طیاوض و  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا دوخ  هک  دنراد  هماع  تباین  (ع ) نامز ماما  يوس  زا  طیارـش  دجاو  ياملع  نارود 

، ایند نید و  رما  رد  جع ) ) دوعوم يدهم  زا  تباین  ناونع  هب  دناوتیم  دنک  قیبطت  وا  اب  هطباض  نآ  هک  يدرف  ره  نامز  لوط  رد  دـناهدومرف و 
هدومن عوجر  لداع  طیارشلا  عماج  ياهقف  هب  هک  دناهدرک  فظوم  اربک  تبیغ  نارود  رد  ار  ناناملـسم  يددعتم  تایاور  دشاب . مدرم  عجرم 

لالح رد  هدومن و  تیاور  ار  ام  ثیدح  یسک  هچ  دنرگنب  دیاب  مدرم  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  هچنانچ  دننک . لمع  نانآ  روتسد  قبط  و 
رارق مکاح  ار  وا  نم  اریز  دنریذپب  مکاح  ناونع  هب  ار  وا  تسا  هتخانـش  ار  ام  نیناوق  ماکحا و  هدش و  رظن  بحاص  هدـنکفا و  رظن  ام  مارح  و 
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طیارـش نیا  زا  یخرب  دوشیم . طیارـش  دجاو  نیدهتجم  اهقف و  همه  لماش  نآ  دافم  تسا و  یمومع  یلک و  نامرف  نامرف ، نیا  { 3 «.} مداد
بالقنا دهاش  هک  زور  نآ  دـیما  هب  یعامتجا  حـلاصم  هب  مامتها  یهاگآ و  یقالخا 3 . تیحالـص  اوقت و  هقف 2 . رد  داهتجا  . 1 زا : دنترابع 

، يدهملا [. 1 . ] ددرگ رونم  نشور و  شاینارون  لامج  ندـید  اب  ام  راکهنگ  ياهمشچ  میـشاب و  جـع ) ) ناـمز ماـما  لدـع  رـسارس  یناـهج و 
ص 67/ ج 1 ، یفاک ، لوصا  [. 3 / ] ص 44 یماللا ، رشن  مق ، نیدلالامک ، قودص  ، 246 ص 222 -  یسوط ، ْبیغلا ، [. 2 / ] ص 189 ردص ،

ترضح اب  باون  طابترا  تیفیک 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  (ع ) نامز ماما  اب  صاخ  باون  طابترا 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  (ع ) نامز ماما  اب  صاخ  باون  طابترا 

خساپ

رمعوبا  - 1 دوب : هدومرف  نییعت  باختنا و  صخـشم  نیعم و  تروص  هب  ار  اهنآ  هک  تشاد  هدـنیامن  راهچ  يرغـص  تبیغ  رد  (ع ) نامز ماما 
نب یلع  نسحلاوبا   - 4 یتخبون ، حور  نب  نیسح  مساقلاوبا   - 3 يرمع ، دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا   - 2 يرمع ، دیعس  نب  نامثع 

دندربیم و ماما  تمدخ  هب  ار  نایعیـش  ياههمان  تالاؤس و  دننک . رارقرب  طابترا  مدرم  و  (ع ) ماما نیب  دـندوب  فظوم  نانیا  يرمـس . دـمحم 
فرـصم هب  ماما  نذا  اـب  اـی  دـندناسریم  ماـما  رـضحم  هب  دـنتفرگیم و  لـیوحت  مدرم  زا  ار  هوجو  دـندناسریم و  اـهنآ  هب  ار  ماـما  خـساپ 

باون طابترا  نیا  ربانب  ( 1 . ) دـندومرفیم نایب  شـصاخ  باون  هب  ار  مزال  بلاطم  همان )  ) یتاعیقوت طسوت  (ع ) ماما مه  یهاگ  دـندناسریم .
یناگدـنز هداز ، رافغ  یلع   - 1 اهتشون : یپ  تسا . هدوب  همان  هلیـسو  هب  ای  ترـضح  اب  میقتـسم  سامت  هلیـسو  هب  (ع ) نامز ماما  اـب  صاـخ 

.690 ص 683 -  نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  34 ؛ ص 27 -  صاخ ، باون 

؟ دندیدیم ار  ناشیا  ایآ  دنتشاد ؟ طابترا  نامز  ماما  اب  هنوگچ  هعبرا  باون 

شسرپ

؟ دندیدیم ار  ناشیا  ایآ  دنتشاد ؟ طابترا  نامز  ماما  اب  هنوگچ  هعبرا  باون 

خساپ

یلو ترضح  اب  کیدزن  زا  نانآ  هک  دوشیم  تشادرب  تسا ، هدش  دراو  هعبرا  باّون  لاح  حرـش  رد  هک  ییاور  یخیرات و  نوتم  یـسررب  زا 
یخرب دافم  هتشاد و  رادید  ترضح  اب  نانآ  هک  تسا  نیا  يایوگ  تایاور  زا  یخرب  دناهتشاد . طابترا  يرغص  تبیغ  نارود  رد  جع ) ) رـصع

هب تابتاکم  هنوگ  نیا  زا  ثیدـح  ملع  حالطـصا  رد  هک  دوشیم  روآداـی  تسا ؛ هدوب  ناـنآ  ماـما و  نیب  مه  یتاـبتاکم  هک  تسا  نیا  رگید 
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طابترا ياتسار  رد  نایعیش  يارب  یبلق  نانیمطا  لوصح  ترـضح ، بناج  زا  تاعیقوت  رودص  تمکح  هک  تسین  دیعب  هدش و  ریبعت  عیقوت " "

یلع هلمج : زا  نایعیش  زا  نت  لهچ  دودح  - 1 میزادرپیم : هدیسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  یشخب  یسررب  هب  کنیا  دشاب . ماما  اب  نانآ 
زا دنتـشاد  دصق  دندش و  بایفرـش  (ع ) يرکـسع ماما  رـضحم  هب  بویا  نب  نسح  میکح و  نب  ۀیواعم  نب  دمحم  لاله ، نب  دمحا  لالب ، نب 

. هلب دندرک : ضرع  دیاهدمآ ؟ هچ  يارب  میوگب  امـش  هب  دیلیام  ایآ  دومرف : ماما  دنک ، یفّرعم  نانآ  هب  ار  دوخ  زا  سپ  ماما  دنهاوخب  ترـضح 
يرکـسع ترـضح  نآ  یپ  رد  دش و  دراو  جع ) ) يدهم ترـضح  لاح  نیمه  رد  دیـسرپب . نم  زا  سپ  ادخ  تّجح  زا  دـیاهدمآ  دومرف : ماما 

. دید دیهاوخن  ار  وا  رگید  سپ  نیا  زا  هک  دیشاب  هاگآ  دیوشن . هقرفت  راچد  دیربب و  نامرف  وا  زا  تسا . امش  ماما  رسپ  نیا  نم  زا  سپ  دومرف :
نامثع يارب  اهنت  هک  تفرگ  هرهب  ناوتیم  تیاور  نیا  زا  ( 1 .) تسا امش  ماما  نیشناج  وا  دیریذپب . دیوگیم  دیعس  نب  نامثع  هک  ار  هچ  ره 
بحاص ایآ  دیسرپ : دیعـس  نب  نامثع  نب  دمحم  زا  يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع  - 2 تشاد . دوجو  طابترا  ناکما  ترضح  اب  يرمَع  دیعس  نب 

هچنآ ایادخ ! ینتدعو ؛ ام  یلزجنأ  مهّللا  : " تفگیم دوب و  هبعک  رانک  مدـید ، ار  ترـضح  هک  يراب  نیرخآ  هلب ، تفگ : ياهدـید ؟ ار  رمألا 
دافم تشاد . رادید  جع ) ) رـصع ماما  اب  نامثع  نب  دـمحم  هک  دـناسریم  تحارـص  اب  تیاور  نیا  ( 2" .) ناسرب ياهداد  هدـعو  نم  هب  هک  ار 

تالاؤس و خساپ  دیوگیم : نایبلا  عمجم  بحاص  یـسربط  موحرم  تسین . تحارـص  نیا  هب  هچرگ  تسا ، بلطم  نیمه  اهترابع  زا  یخرب 
ات دندناسریم  ماما  هب  رفن  راهچ  نیا  طسوت  ار  تاقدص  سمخ و  نانآ  دیسریم و  نایعیش  هب  هناگراهچ  يارفس  طّسوت  ترـضح ، تاعیقوت 

بحاص ترضح  تاعیقوت  تسا : نینچ  هدروآ ، یـسوط  خیـش  موحرم  هک  يرگید  ثیدح  ( 3 .) دوش فرـصم  دوخ  ياج  رد  ماما  رظن  قبط 
تاعیقوت نیا  دیسریم و  نایعیش  ریاس  و  (ع ) يرکسع ترضح  صاوخ  هب  نامثع  نب  دمحم  شرسپ  دیعـس و  نب  نامثع  طّسوت  جع ) ) نامزلا

ماـما و نیب  هعبرا  باون  تطاـسو "  " قوف تراـبع  ود  رد  هجوـت  لـباق  هتکن  ( 4 .) تسا هدوب  نایعیـش  تالاؤس  خـساپ  اهیهن و  رما و  لـماش 
کیدزن زا  ماما  اب  ناـنآ  تفگ  ناوتیم  ور  نیا  زا  دـنکیم ؛ رادـید  فرط  ود  اـب  هطـساو  صخـش  عماوج ، رتشیب  فرع  رد  تسا و  ناـیعیش 

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دناهتـشاد  تاقالم  ماما  اب  هناگراهچ  يارفـس  هک  تسا  بلطم  نیمه  دّیؤم  زین  يرگید  تاکن  دناهتـشاد . رادید 
نم نیـشناج  حور  نب  نیـسح  تفگ : خساپ  رد  دش ، لاؤس  وا  زا  سپ  ّصاخ  بیان  هرابرد  نامثع  نب  دّمحم  زا  هک  یماگنه  فلا ) مینکیم :
نب نیسح  هب  وت  دوجو  اب  صاخ  ترافس  تیلوئسم  ارچ  دندیسرپ : یتخبون  لهسوبا  زا  ب ) ( 5 .) تسا (ع ) رمألا بحاص  امش و  نایم  ریفس  و 
نم رب  نانآ  متـسنادیم و  ار  (ع ) ماما ياج  نم  رگا  دوب  نکمم  مراد و  هرظانم  رادـید و  ترـضح  نانمـشد  اب  نم  تفگ : دـش ؟ هدرپس  حور 

نیرخآ رد  ج ) ( 6 .) درک دهاوخن  نینچ  دوش ، هراپ  هراپ  یچیق  اب  رگا  یتح  حور  نب  نیـسح  اّما  مدادیم ، ناشن  اهنآ  هب  دنتفرگیم ، تخس 
تگرم زا  سپ  هک  نکن  ّتیـصو  سک  چیه  هب  تسا : هدمآ  يرمـس  دمحم  نب  یلع  هب  باطخ  هدـش ، رداص  ترـضح  بناج  زا  هک  یعیقوت 

نینچ سک  ره  دنـشاب . نم  اب  رادید  یعّدم  تسا  نکمم  نایعیـش  زا  یخرب  هدنیآ  رد  تسا . هدیـسر  ارف  هّمات  تبیغ  تقو  دشاب . وت  نیـشناج 
نیرخآ باطخ و  نیرخآ  عیقوت  نیا  دناهتـشاد : راهظا  عیقوت ، نیا  نایب  زا  سپ  نارظن  بحاـص  زا  یخرب  ( 7 .) دیوگیم غورد  دنک ، ییاعدا 
یگدـنز ّلحم  نتـسناد  ریفـس ، ياهترابع  ( 8 .) تسا هدوـب  يرغـص  تبیغ  نارود  رد  مدرم  ماـما و  نـیب  هـک  دـشابیم  هطـساو  یب  طاـبترا 

رادید و  " نآ قادصم  نیرتزراب  هک  تسا  کیدزن  طابترا  يایوگ  همه  هطـساو ، یب  طابترا  نیرخآ  هدنیآ و  رد  هدهاشم  ياعّدا  ترـضح ،
دـشابیم تلاکو  ترافـس و  ياعّدا  دوب ، هدمآ  رخآ  تیاور  رد  هک  هدـهاشم " ياعدا   " زا دوصقم  رخآ : هتکن  تسا . ترـضح  اب  تاقالم "

تسا هدیسر  تبث  هب  هطوبرم  ياهباتک  رد  دناهدرک و  تاقالم  ماما  اب  یلیبدرا  ققحم  دیفم و  سوواط ، نب  دیـس  نوچمه  یناگرزب  هنرگو 
ح ص 357 ، مق ، یمالسا ، فراعم  هسـسؤم  یـسوط ، هبیغلا ، باتک  . 1 اهتشون : یپ  دناهتـشادن . ییاـعدا  نینچ  تحارـص  هب  دوخ  هچ  رگا 
.4 (. 143  ) ص 67 مق ، یفجن ، یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک  یـسربط ، هسیفن ،) هعومجم   ) دیلاوملا جات  . 3 ح 330 . ص 364 ، نامه ، . 2 . 319

ۀبیغلا خیرات  . 8 ح 365 . ص 395 ، نامه ، . 7 ح 358 . ص 391 ، نامه ، . 6 ح 342 . ص 371 ، نامه ، . 5 ح 318 . ص 356 ، ۀبیغلا ، باتک 
ص 415. ناهفصا ، نینمؤملا ، ریمأ  مامألا  ۀبتکم  ردص ، دّمحم  دیس  يرغصلا ،

باون فیاظو 
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لباق باتک  نیا  ایآ  دندوب  یناسک  هچ  مق  ياملع  نامز  نآ  رد  ءاملع  ندید  تهج  داتـسرف  مق  هب  تشون  ار  بیداتلا  یتخبون  حور  نب  نیـسح  یتقو 
تسا یسرتسد 

شسرپ

نیا ایآ  دـندوب  یناسک  هچ  مق  ياملع  ناـمز  نآ  رد  ءاـملع  ندـید  تهج  داتـسرف  مق  هب  تشون  ار  بیداـتلا  یتخبون  حور  نب  نیـسح  یتقو 
تسا یسرتسد  لباق  باتک 

خساپ

خیـش ردپ  یمق  هیوباب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  - 1 هلمج : زا  دوب ، هعیـش  رادـمان  ياهقف  ناثدـحم و  زا  يرایـسب  هاگیاپ  مق  ناـمز  نآ  رد 
مدآ نب  ایرکز  يزاوها 6 - دیعس  نب  نیسح  سیردا 5 - دمحا  نب  نیسح  لاجحلا 4 - دمحم  وبا  دیلو 3 - نب  نسح  نب  دمحم  - 2 قودص .

يایرکز ردارب  مدآ  نب  قاحسا  راطع 10 - ییحی  نب  دمحم  نب  دمحا  يرعشا 9 - یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  یقرب 8 - دمحم  نب  دلاخ  - 7
هیولوق 14- نب  یـسوم  نب  دمحم  نب  رفعج  یمق 13 - دـمحا  نب  یلع  نب  رفعج  قودص 12 - خیش  دیتاسا  زا  نیـسح  نب  رفعج  مدآ 11 -
هب فورعم  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  ناذاش 16 - نب  نسح  نب  یلع  نب  دمحا  - 15 (ع ) يرگسع نسح  ماما  صاوخ  زا  قاحـسا  نب  دمحا 

تنوکـس مـق  رد  ناـمز  نآ  رد  هـک  ناـگرزب  زا  يرگید  عـمج  قودـص و  خیـش  ردارب  دـمحم  نـب  یلع  نـب  نیــسح  و  قودص 17 - خـیش 
J .} دشاب سرتسد  رد  زورما  هک  بیدأتلا »  » باتک هک  تسین  مولعم  . دنتشاد

؟ تسا هدوب  هنوگچ  نایعیش  اب  هعبرا  باّون  طابترا 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  نایعیش  اب  هعبرا  باّون  طابترا 

خساپ

، دوب ترافس  نامزاس  رد  لصا  کی  هطـساو  اب  طابترا  میقتـسم  ریغو  هطـساو  اب  طابترا   - 1 دنتـشاد : طابترا  عون  ود  هعبرا  باّون  اب  نایعیش 
ياههار زا  مدرم  اـب  طاـبترا  رد  دـیاب  نیارباـنب  دـنک . تیلاـعف  هنادازآو  اراکـشآ  تسناوتیمن  نایـسابع  ملظ  تهج  هب  ناـمزاس  نیا  هک  ارچ 

، تشادن دوجو  ارغص  تبیغ  هرود  رد  هعبرا ، باون  تیلاّعف  زاغآ  رد  طابترا  نیا  هطـساویبو  میقتـسم  طابترا   - 2 تفرگیم . هرهب  يراتتسا 
هب نایعیـش  مک  مک  یلو  دـنهدن . ناشن  دوخ  زا  یـشنکاوو  باتزاب  روج  نامکاح  اـت  دـنامب ، یفخم  هصاـخ  تباـین  هلأـسم  هک  دوب  اـنب  اریز 

ترافس نامز  زا  ًاتدمع  راک  نیا  دنریگب . سامت  ًامیقتسم  نانآ  اب  دنتسناوتو  دنتفرگ  صاوخو  الکو  زا  ار  ریفس  یناشنو  مان  یناهنپ  تروص 
ماما يارفـس  دزن  دامتعا  دروم  دارفا  زا  ياهدع  : " دـسیونیم طابترا  عون  نیا  هرابرد  یـسوط  خیـش  تفای . هماداو  دـش  عورـش  ریفـس  نیمود 

". دندرکیم تفایرد  ارفـس  طسوتو  هسدقم  هیحان  زا  ار  نآ  خساپ  دوخ ، ياههتـساوخ  نتـشاد  نایب  ایو  همان  نداد  ابو  دنتفریم  ع )  ) يدـهم
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{ یقرواپ ص 257 . یسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  }

؟ تسا هدوب  هچ  هعبرا  باّون  ياهتیلوئسمو  فیاظو 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هچ  هعبرا  باّون  ياهتیلوئسمو  فیاظو 

خساپ

نیرتمهم ع )  ) يدهم ماما  دوجو  هرابرد  مدرم  تریحو  کش  ندودز   - 1 تسا : رارق  نیدـب  هعبرا  باون  ياهتیلاعف  یّلک  روحمو  فیاظو 
ماـما دـنک ، تباـث  نایعیـش  يارب  هک  دوب  نیا  تشاد  هدـهع  رب  يرْمَع  دیعـس  نب  ناـمثع  ینعی  لوا  ریفـس  هژیو  هب  هعبرا  باوـن  هک  ياهفیظو 

نتـشاد ناهنپ  هار  زا  ع )  ) يدهم ماما  ظفح   - 2 دشابیم . ترـضح  نآ  صاخ  بیان  واو  تسا  ماما  نونکا  هک  دراد  يدنزرف  ع )  ) يرکـسع
ترضح نآ  ناشنو  مان  رکذ  زا  هک  تشاد  نایب  يرْمَع  دیعـس  نب  نامثع  نب  دّمحم  هب  یعیقوت  رد  ع )  ) يدهم ماما  ترـضح  نآ  ناکمو  مان 

رد یتخبون  لهـسوبا  یقرواپ } ص 222 . نامه ، یقرواپ .  . } دـشوکب ترـضح  نآ  ناکمو  مان  نتـشاد  ناـهنپ  تهج  ردو  دـنک  يراددوخ 
 . یقرواپ " . } مشاب رادهگن  ّرـس  حور  نب  نیـسح  دـننام  مناوتیمن  نم  : " دومرف يدـشن ؟ هسدـقم  هیحان  ریفـس  وت  ارچ  هک  لاؤس  نیا  باوج 
ار دوخ  ینید  تاهبشو  اهشسرپ  نایعیش  نامزاس ، نیا  قیرط  زا  تلاکو  نامزاس  یتسرپرـسو  یهدنامزاس   - 3 یقرواپ } ص 240 . نامه ،

الکو هب  ار  دوخ  یعرش  هوجو  زینو  دندناسریم ، نایعیش  هب  ار  خساپ  هسدقم  هیحان  زا  ریفس  هطساو  هب  نانآو  دنتشاذگیم  نایم  رد  الکو  اب 
یهاگ نانآ  یتدـیقع  تالکـشمو  یهقف  ياهشـسرپ  هب  ییوگخـساپ   - 4 دـندادیم . لیوحت  نامزاس  لوئـسم  هب  ار  نآ  ـالکوو  دـندادیم 
غـالبا نایعیـش  هـبو  تفاـیرد  ار  نآ  خـساپو  دـندناسریم  ع )  ) يدـهم ماـما  ضرع  هـب  ار  نایعیـش  هثدحتـسم  لـئاسمو  یهقف  ياهشــسرپ 

زا دعب  زور  رد  ع )  ) يدهم ماما  ع )  ) يدهم ماما  هب  قلعتم  لاوما  عیزوتو  ذخا   - 5 یقرواپ } ص 452 . يرولا ، مالعا  یقرواپ .  .} دندرکیم
نیا زا  هک  داد  روتسد  اهیمق  تئیه  هب  ع )  ) يرکسع ماما  يراپسكاخ  مسارم  زا  دعب  زور ، نامه  رد  ایو  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تلحر 

، نیدلا لامک  یقرواپ .  .} دنهد لیوحت  يرْمَع ) دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا ،  ) دادـغب رد  شلیکو  هب  ار  ترـضح  نآ  هب  قلعتم  لاوما  دـعب ، هب 
یـسک ره  هلاس  داتفه  هرود  نیا  رد  هفیظو ، نیمه  ياتـسار  رد  ّتیبابو  تباین  نیغورد  نایعدـمو  تالغ  اب  هزرابم   - 6 یقرواپ } ص 478 .

هب یتاعیقوت  هسدـقم  هیحان  زاو  دنتـساخرب  هزرابم  هب  نانآ  اب  نارگیدو ، یناغملـش  جالح ، لثم  دومن ، تلاـکوو  ّتیباـب  ياـعدا  غورد  هب  هک 
هعبرا باون  ترافـس  هبو  دـندنام  نوصم  تافارحنا  عون  نیا  زا  هیماما  نایعیـش  نانآ ، ّتیهاـم  ندـش  نشور  اـبو  دـش ، رداـص  ناـنآ  هطـساو 
لودـع دوخ  یلـصا  فیاظو  زاو  دـندشیم  فرحنم  الکو  زا  یخرب  یهاگ  نئاخ  يـالکو  اـب  هزراـبم   - 7 دـندومن . دامتعا  رتشیب  تلاکوو 

هگن دوخ  دزن  ار  یعرـش  هوجو  یهاـگو  دـندروآیم ، دوـجو  هب  تلاـکو  یفخم  ناـمزاس  يارب  ار  یتالکـشم  تروـص  نیا  رد  دـندرکیم .
يزاس هدامآ   - 8 دـننک . هزرابم  نئاخ  لیکو  نآ  اب  اـت  دنتـشاد  تیلوئـسم  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  هعبرا  باون  تروص  نیا  رد  دنتـشادیم ،

ینیگنس ع )  ) يدهم ماما  ریفس  نیرخآ  يرَمَـس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  شود  رب  همه  زا  شیب  هفیظو  نیا  اربک  تبیغ  شریذپ  يارب  مدرم 
يو تافو  قیقد  نامزو  دومن  رداص  یعیقوت  شگرم  زا  لبق  زور  شـشو  درک  کمک  وا  هب  زاجعا  هار  زا  ع )  ) يدهم ماما  ور  نیا  زا  تشاد .

. دشاب ترضح  نآ  تبیغ  زا  يرگید  هرود  شریذپ  هدامآ  ناهذاو ، دوش  مامت  ناگمه  رب  تجح  هکنیا  ات  تشاد  نایب  ار 

؟ تسا هتشاد  هدهعرب  ار  ییاهتیلوئسمو  فیاظو  هچ  تلاکو  نامزاس 
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شسرپ

؟ تسا هتشاد  هدهعرب  ار  ییاهتیلوئسمو  فیاظو  هچ  تلاکو  نامزاس 

خساپ

هدوب اراد  ار  ینوگانوگ  ياهدرکراک  نآ ، تیلاعف  نایاپ  ات  زاغآ  زا  تلاکو  نامزاس  هک  دیآیم  تسد  هب  نینچ  یخیرات  دهاوش  یـسررب  اب 
داشراو ییاـمنهار   - 3 فاقوا . هب  یگدیـسر   - 2 یعرـش . هوجو  عیزوتو  لیوحت  تفاـیرد ،  - 1 زا : تسا  تراـبع  هلمج  نآ  زا  هـک  تـسا 

هب کـمک   - 6 تلاـکو . ناـمزاس  یطاـبترا  شقن  ياـفیا   - 5 تلاـکو . ناـمزاس  یـسایس  شقن  ياـفیا   - 4 نافلاخم . اب  هرظاـنمو  ناـیعیش 
تاعیقوت عوضوم : نایعیش . تالکشم  ّلحو  نادنمزاین 

؟ تسا هدوب  هچ  تاعیقوت  رد  ریفس  شقن 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هچ  تاعیقوت  رد  ریفس  شقن 

خساپ

ّطخ هب  ار  همان  لیذ  هک  تسوا  اریز  تسا ، رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  ترضح  هاگیاج  ع )  ) يدهم ترضح  تاعیقوت  رودص  رد  هچ  رگا 
هتفرگ لئاس  زا  ار  همان  هک  تسا  ریفـس  نیا  تفرگ . هدیدان  نآ  ندمآ  دـیدپ  رد  ار  ریفـس  شقن  ناوتیمن  یلو  تسا ، هدرک  نییزت  شکرابم 
عیقوت داجیا  رد  هطـساو  ریفـس  يریبعت ، هب  هکلب  تسا ، هدناسر  لئاس  هب  ار  نآ  باوج  ینالوط  ای  كدنا  تدم  ردو  هدـناسر  ماما  تسد  هبو 

. دومرفیمن عیقوت  ار  هدیسر  همان  زگره  تشادیمن  ینیما  ریفس  نینچ  ماما  رگا  اریز  تسا ، هدوب  زین 

يربک تبیغ  هرودرد  تباین 

؟ دننک رارقرب  طابترا  ترضح  نآ  ابروطچ  مدرم  سپ  درادن ؟ یبئان  رضاح  لاح  رد  نامز 7 ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دننک رارقرب  طابترا  ترضح  نآ  ابروطچ  مدرم  سپ  درادن ؟ یبئان  رضاح  لاح  رد  نامز 7 ماما  ارچ 

خساپ
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حیرصت هراشا و  تایاور  رد  بلطم ,  نیا  هب  دنتسه و  يدهم 7 ترضح  بئان  دنشاب , اوقت  اب  هک  يدیلقت  عجارم  اهقف و  اربک  تبیغ  نامز  رد 
زا یخرب  رد  طیارش  نیا  ( 2  : .) تسا لقن  يرکسع 7 ماما  زا  ( 1  : .) تسا هدمآ  تسا ,  يدهم  ترـضح  طخ  هب  هک  یعیقوترد  تسا .  هدش 

یلقع تّجح  مدرم  يارب  ودنشاب  یم  ناشیا  قوثو  دروم  ترـضح و  بئان  ماع ,  روط  هب  اسراپ , ياهقف  نیاربانب ,  دراد . روهظ  هعیـش  ناهیقف 
ماما اب  اـیوگ  دـننک , تفلاـخم  رگا  دـنا و  هدرک  تیعبت  ماـما 7 زا  هک  تسا  نیا  دـننام  دـننک , تـیعبت  ناـنآ  زا  مدرم  رگا  دنتـسه . یعرـش  و 
نامز رد  ترـضح  نآ  اب  طابترا  ًالوصا  . درک ادیپ  طابترا  يدهم 7 ترـضح  اب  ناوت  یمن  دیلقت  عجارم  اهقف و  طسوت  دـنا . هدرک  تفلاخم  7

 , قودص یقروا 1. پـ . ) دوش بیذکت  دیاب  تایاور  قبط  دـشاب , هتـشاد  ترـضح  نآ  اب  طابترا  ياعدا  سک  ره  تسا و  نکممان  اربک  تبیغ 
ج 16 ص 553 نیقداصلا ,  راثآ  شخبناسحا ,  قداص  یقروا 2. پـ  ) ج 2 ص 483 نیدلا ,  لامکا 

؟ دراد يا  هدنیامن  ام  نایم  رد  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دراد يا  هدنیامن  ام  نایم  رد  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

هماع تباین  جـع ) ) نامز ماما  يوس  زا  طیارـش ، دـجاو  ياملع  هرود ، نیا  رد  درادـن . یـصاخ  هدـنیامن  يربک  تبیغ  نامز  رد  (ع ) نامز ماما 
وا اب  هطباض  نآ  هک  يدرف  ره  تبیغ  لوط  رد  ات  تسا  هدرک  نایب  ار  یلک  یطباوظ  طیارـش و  ماما  هک  تسا  انعم  نیدـب  هماـع  تاـین  دـنراد .
رب هدـش  نایب  یطباوض  طیارـش و  دـشاب . یم  نایعیـش  عجرم  اـیند ، نید و  رما  رد  ماـما ، تباـین  هب  دـنیامن و  هعجارم  وا  هب  مدرم  دـنک  قیبطت 

نانآ تالکـشم  هب  هداد و  خـساپ  مدرم  ياـه  شـسرپ  هب  هک  دنتـسه  فظوم  تبیغ  ناـمز  رد  ناـنآ  هدومن و  قیبطت  طیارـش  دـجاو  ناـهیقف 
نیب رگا  مدیسرپ : (ع ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  هلظنح  نبرمع  تسا . هدش  حیرصت  بلطم  نیدب  زین  تایاور  زا  یخرب  رد  دنیامن . یگدیسر 

ره دومرف : ماما  تسا ؟ زیاج  راک  نیا  ایآ  دننک  هعجارم  تاضق  تموکح و  هب  دیآ و  شیپ  یفالتخا  ثرا  ای  ضرق  رس  رب  نایعیـش  زا  رفن  ود 
روط هب  دریگب  ناـنآ  مکح  هب  ار  هچ  ره  تسا و  هدرک  هعجارم  توغاـط  هب  تقیقح  رد  دـنک ، هعجارم  ناـنآ  هب  لـطاب  قح و  دروم  رد  سک 

دنزرو و رفک  وا  هب  تسا  هدرک  رما  دنوادخ  هک  تسا  هتفرگ  توغاط  مکح  هب  ار  نآ  اریز  دشاب ، وا  تباث  قح  دـنچ  ره  تسا ، هتفرگ  مارح 
مارح لالح و  رد  هدومن و  تیاور  ار  ام  ثیدح  امش  زا  یـسک  هچ  دننیبب  دننک  هاگن  دیاب  دومرف : منکب ؟ دیاب  هچ  سپ  مدیـسرپ  دننک . راکنا 

ار وا  نم  اریز  دـنریذپب ، يأر  بحاص  مکاح و  ناونع  هب  ار  وا  تسا ؛ هتخانـش  ار  ام  نیناوق  ماکحا و  هدـش و  رظن  بحاص  هدـنکفا و  رظن  اـم 
تسا هدرک  در  ار  ام  هدرمش و  کبس  ار  ادخ  مکح  دریذپن ، وا  زا  یسک  دنک و  مکح  ام  مکح  ساسا  رب  وا  رگا  ما . هداد  رارق  امش  رب  مکاح 

یلک و نامرف  ماما  نامرف  نیا  ( 1 .) تسا لاعتم  يادخ  هب  ندیزرو  كرـش  ۀلزنم  هب  نیا ،  تسا و  هدرک  ّدر  ار  ادخ  دـنک ، ّدر  ار  ام  یـسک  و 
دجاو ناهیقف  ای  هیقف و  ماما  ةدـنیامن  يربک  تبیغ  نامز  رد  ینعی  دوش ، یم  طیارـش  دـجاو  ياهقف  ۀـمه  لـماش  نآ  داـفم  هک  تسا  یمومع 

تشون یپ  دننک . زیهرپ  توغاط  ياه  تموکح  تاضق و  هب  هعجارم  زا  هدومن و  عوجر  نانآ  هب  هک  دنتسه  فظوم  زین  مدرم  هدوب و  طیارش 
ص 99. ج 11 ، هعیشلا ، لیاسو  ص 67 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 1 اه :

دروم درک ، یم  نییعت  رگا  هک  نیا  ای  تسا  مدرم  یهاگآ  حطـس و  نتفر  الاب  تهج  هب  ایآ  تسا ؟ هدرکن  نییعت  بیان  دوخ  يارب  جع ) ) نامز ماما  ارچ 
؟ تفرگ یم  رارق  دصق  ءوس 
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شسرپ

یم نییعت  رگا  هک  نیا  ای  تسا  مدرم  یهاگآ  حطـس و  نتفر  الاب  تهج  هب  ایآ  تسا ؟ هدرکن  نییعت  بیاـن  دوخ  يارب  جـع ) ) ناـمز ماـما  ارچ 
؟ تفرگ یم  رارق  دصق  ءوس  دروم  درک ،

خساپ

زین تبیغ  نامز  رد  یلو  تسا ، هدرکن  نییعت  شیوخ  بیان  ناونع  هب  ار  یـصاخ  دارفا  يرغـص  تبیغ  نامز  دـننام  جـع ) ) نامز ماـما  هچ  رگا 
؛ تسا هدـش  نییعت  ماع  تباـین  يربک  تبیغ  ناـمز  رد  یلو  ( 1) هتـشاد صاخ  باون  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  هک  توافت  نیا  اـب  دراد . بیاـن 
هدش و هتخانش  بیان  دشاب ، ناوخمه  وا  اب  طیارش  هک  يدرف  ره  نامز  لوط  رد  ات  هدرک  نایب  ار  یِّلک  طباوض  طیارـش و  ماما ، هک  انعم  نیدب 

اریز دنتـسه ؛ (ع ) نامز ماما  نابئان  طیارـش  دجاو  ياملع  يربک  تبیغ  نامز  رد  دـشاب . نایعیـش  عجرم  ایند ، نید و  رما  رد  ماما ، زا  تباین  هب 
طیارـش دجاو  نادهتجم  نید و  ياملع  ساسا  نیا  رب  دنک . یم  قیبطت  نانآ  رب  هدش ، نییعت  جع ) ) نامز ماما  يوس  زا  هک  یطباوض  طیارش و 

زا دـنزارپب . نانآ  يربهر  تیادـه و  هب  هدوب و  مدرم  ینید  لـیاسم  يوگخـساپ  و  دـننک . یگدیـسر  مدرم  تالکـشم  هب  هک  دنتـسه  فظوم 
ناـمثع نب  دـمحم  زا  دـیوگ : یم  بوقعی  نب  قاحـسا  دـنیامن . يوریپ  طیارـش  دـجاو  نادـهتجم  زا  هک  دـنراد  هفیظو  زین  مدرم  رگید  يوس 
هدیسرپ متشاد  هک  ار  یلکشم  لئاسم  همان  نآ  رد  دناسرب . ماما  هاگـشیپ  هب  ار  ما  همان  متـساوخ  جع )) ) يدهم ترـضح  صاخ  بئان  نیمود  )

یم خر  هک  یثداوح  رد  : " دومرف خـساپ  رد  منک ؟ هعجارم  یـسک  هچ  هب  تبیغ  رـصع  رد  اهدـماشیپ  رد  هکدوب  نیا  متالاؤس  هلمج  زا  مدوب .
نب قاحسا  هک  نآ  اب  ( 2" .) متسه امش ) رب   ) ادخ تجح  نم  دنتسه و  امـش  رب  نم  تجح  اه  نآ  دینک . هعجارم  ام  ثیداحا  نایوار  هب  دهد ،

هدومن نّیعم  ار  نایعیـش  ۀـمه  ۀـفیظو  هداد و  خـساپ  یمومع  تروص  هب  ماـما  یلو  درک ، لاؤس  دوخ  هفیظو  دروـم  رد  هماـن  نیا  رد  بوـقعی 
يربک تبیغ  نامز  رد  ماع  تباین  نییعت  تسا . هدرک  نییعت  هدنیامن  ماع  روط  هب  يربک  تبیغ  نامز  رد  جع ) ) نامز ماما  ساسا  نیا  رب  تسا .

، ماع بئان  تروص  هب  طیارـش ، دجاو  ياملع  نییعت  اب  هک  تفگ  ناوت  یم  نمـض  رد  تسا . هدوب  یمومع  حلاصم  نامز و  طیارـش  ساسا  رب 
زا دـنیآ و  یم  رب  ینید  ناملاع  نیرتاوقت  اب  نیرت و  ملاـع  نتفاـی  ددـص  رد  مدرم  اریز  تسا ؛ هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  مدرم  يرکف  دـشر 

تـشون یپ  دبای . یم  شیازفا  اهرایعم  اب  یناوخمه  يارب  ینید  ناملاع  مه  نید و  لصا  هب  تبـسن  مه  مدرم  كرد  مهف و  تردق  قیرط  نیا 
ص 101. ج 18 ، هعیشلا ، لیاسو  . 2 . 682 ص 675 ـ  نایاوشیپ ، ةریس  . 1 اه :

؟ دنشاب سامت  رد  مدرم  اب  امیقتسم  هک  دنراد  یباون  رضاح  لاح  رد  جع )  نامز (  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنشاب سامت  رد  مدرم  اب  امیقتسم  هک  دنراد  یباون  رضاح  لاح  رد  جع )  نامز (  ماما  ایآ 

خساپ

ات ع )  يرکـسع (  ترـضح  توـف  زا  نآ  زاـغآ  هک  يرغـص ؛ )  تـبیغ  هاـتوک (  تـبیغ  - 1 تـسا :  تـبیغ  ود  جـع )  ناـمز (  ماـما  يارب  - 
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طابترا رد  نایعیـش  اب  ناشدوخ ،  صاخ  باون  هلیـسو  هب  جع )  نامز (  ماما  تدم  نیا  رد  تسا .  هدوب  نآ  زا  دعب  لاس  راهچ  داتفهدودح و 
هب دـنتفرگ ؛ یم  ار  نآ  باوجو  دـندرک  یم  حرطم  ترـضح  دوخ  اب  امیقتـسم " ار  مدرم  تالکـشم  تالاوس و  ماما  صاخ  باون   . دـنا هدوب 
ات لاسدص  رازه و  دودح  هک  دعب  هب  نامز  نآ  زا  يربک ؛ )  تبیغ  تدـم (  دـنلب  تبیغ  -2 دندوب .  ع )  ماما (  مدرم و  نایم  هطـساو  یترابع 
هب دنا و  هدرکن  نییعت  دوخ  يارب  یـصاخ  بیان  ترـضح  تدم  نیا  رد  تسا .  هدـش  زاغآ  ترـضح  ینالوط  تبیغ  نامز  درذـگ ، یم  نالا 

طابترا هصاخ و  تباین  ياعدا  نیا  زا  دعب  یسک  رگا  نکن و  تباین  هب  تیصو  یـسک  هب  تدوخ  توف  زا  دعب  دندومرف :  دوخ  بیان  نیرخآ 
باون هب  ینید  تالکـشم  لیاسم و  رد  ار  مدرم  دوخ ، ینالوط  تبیغ  نامز  رد  جـع )  نامز (  ماما  تسا . وگ  غورد  دـشاب ، هتـشاد  ار  نم  اـب 
باون نیا   . دنا هدرک  یفرعم  مدرم  رب  دوخ  فرط  زا  تجح  ار  اهنآ  دنریگبارف و  نانآ  زا  ار  دوخ  نید  لیاسم  هک  دـنا  هداد  عوجر  دوخ  ماع 

 ; دنتسه هعیش  نادهتجم  املع و  ماع 

هدیسر ترضح  نآ  تمدخ  یسیع  نب  دّمحم  هک  هتشون  اهباتک  رد  ارچ  سپ  هدیسر  نایاپ  هب  تباین  هک  دنا  هدومرف  (( مالسلا هیلع  )) نامز ماما  هکنیا  اب 
؟ تسا

شسرپ

نآ تمدـخ  یـسیع  نب  دّـمحم  هک  هتـشون  اهباتک  رد  ارچ  سپ  هدیـسر  نایاپ  هب  تباین  هک  دـنا  هدومرف  (( مالـسلا هیلع  )) نامز ماـما  هکنیا  اـب 
؟ تسا هدیسر  ترضح 

خساپ

طیارش یخرب  رد  یلو  دسرن  ترضح  نآ  تمدخ  یسک  هک  تسا  نیا  رب  لصا  هچرگ  تسین  وا  رد  هصاخ  تباین  هک  يربک  تبیغ  نامز  رد 
رد مالسلا )) هیلع  )) یسیع نب  دمحم  هک  دنسر  یم  ترضح  نآ  تمدخ  يدارفا  دننادب  حالص  ترـضح  نآ  دوخ  هک  ییانثتـسا  يرورض و 

لکشم دیسر و  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  تمدخ  دوب  رطخ  ضرعم  رد  تّدش  هب  هعیش  لام  ناج و  هک  یطیارش  رد  رانا  هب  طوبرم  ناتـساد 
13ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دش لح  ترضح  نآ  دومنهر  تکرب  هب  نایعیش  گرزب 

عماج دهتجم  زا  دیلقت  بوجو  رب  تلالد  هنوگچ  ثیدح  نیا  طیارـشلا ؟ عماج  دـهتجم  ای  تسا  ع )   ) ماما هنامز )  ماما  فرعی  ملو  تام  نم  ) زا دارم 
؟ دنک یم  طیارشلا 

شسرپ

دهتجم زا  دیلقت  بوجو  رب  تلالد  هنوگچ  ثیدح  نیا  طیارشلا ؟ عماج  دهتجم  ای  تسا  ع )   ) ماما هنامز )  ماما  فرعی  ملو  تام  نم  ) زا دارم 
؟ دنک یم  طیارشلا  عماج 

خساپ
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تیاور هب  دنتـسمار  دیلقت  هلأسم  املع  زا  کی  چیه  تسا و  جع »  » نامز ماما  تخانـش  بوجو  زا  ریغ  طیارـشلا  عماج  دهتجم  زا  دیلقت  هلأسم 
طوبرم تیاور  نیا  دـیاهدومرف  هراشا  زین  دوخ  هک  روط  نامه  اریز  دـننادیمن . هیلهاج » هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تاـم و  نم  : » هفیرش
هتسجرب سانشراک  هب  هعجارم  ناونع  هب  ینید  لئاسم  رد  طیارـشلا  عماج  دهتجم  زا  دیلقت  تسا و  رـصع  ره  رد  (ع ) موصعم ماما  تخانـش  هب 
یگرزب ياهقف  زا  تیعبت  هدوب و  لمع  دروم  ترـضح  نآ  دوخروتـسد  هب  و  جع » » رـصع یلو  ترـضح  ياربک  تبیغ  زا  دعب  هک  تسا  ینید 

ماـما ياـههمان  رد  و  تـسا . هدوـب  باـب  نـیا  زا  هر » » ینیمخ ماـما  یلیبدرا و  سدـقم  یلح  همـالع  هفئاـطلا ) خیـش   ) یـسوط خیـش  نوـچمه 
رمال اعیطم  هاوهل  افلاخم  هنیدل  اظفاح  هسفنل  انئاص  اهقفلا  نم  ناک  نم  اما  و  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  هب  جـع » » نامز
طقف اهراک  رد  دوب و  سفن  ياوه  فلاخم  یهلا و  نید  رادـساپ  طلـسم و  دوخ  سفن  رب  هک  ناهیقفزا  مادـک  ره  هودـلقی . نا  ماوعللف  هـالوم 

زا دـیلقت  سپ  دـننک .» دـیلقت  وا  زا  دـنهد و  رارق  دوخ  دـلقم  عجرم و  ار  وا  تسا  مزـال  مدرم  رب  داد  رارق  راـککالم  ار  شیادـخ  زا  تعاـطا 
رد هتبلا  درادن . اهيوفـص  هب  یطبر  دنکیم  يرادـساپ  نید  زا  مالـسا  نانمـشد  لباقم  رد  تسا و  مالـسا  نصح  هکهاگآ  رادـیب و  یعجرم 
ماگ مالسا  ینغ  گنهرف  شرتسگ  دشر و  رد  تسناوت  دش و  رادروخرب  يرتشیب  لمع  يدازآ  زا  هعیش  تیعجرم  اهيوفـص  تموکح  هرود 

« تبیغ رصع  رد  هعیش  فیاظو   » يرفعج و یقت  دمحم  هقف » عبانم   : » ك رتشیب ر .  یهاگآ  يارب  درادرب . يرتدنلب 

دهتجم ناشیا  دنیامرف ، هعجارم  نیدهتجم  هب  دیاب  ینید  روما  هنیمز  رد  مدرم  دومرف ، تلحر  جـع ) ) نامز ماما  صاخ  بئان  نیمراهچ  هکنیا  زا  دـعب 
ار ناشدوخ ) رصع  مه  ای   ) ناشدوخ زا  دعب  دهتجم  دارفا  نیدهتجم ، نونکات  نامز  نآ  زا  دومرف . یفرعم  ار  شدوخ  زا  دعب  شدوخ و  رصع  مه  نی ) )

یم یفرعم 

شسرپ

ناشیا دنیامرف ، هعجارم  نیدـهتجم  هب  دـیاب  ینید  روما  هنیمز  رد  مدرم  دومرف ، تلحر  جـع ) ) نامز ماما  صاخ  بئان  نیمراهچ  هکنیا  زا  دـعب 
مه ای   ) ناشدوخ زا  دعب  دهتجم  دارفا  نیدهتجم ، نونکات  نامز  نآ  زا  دومرف . یفرعم  ار  شدوخ  زا  دـعب  شدوخ و  رـصع  مه  نی )  ) دـهتجم

( نیدهتجم هلسلس  مان  جع ) ) نامز ماما  صاخ  بئان  نیرفآ  تایح  نامز  دهتجم  مان  تسا  نکمم  رگا  دنیامن . یم  یفرعم  ار  ناشدوخ ) رصع 
. دیربب مانار  نونکات 

خساپ

هک (ع ) ماما روضح  ظاحل  هب  یهقف ، ماکحا  (ع ،) ماـما روضح  هرود  رد  دوش ، یم  میـسقت  (ع ) ماـما تبیغ  روضح و  ءهرود  ود  هب  هعیـش  هقف 
رد اـما  دـش ، یم  ذـخا  تنـس  نآرق و  زا  دسانـش ، یم  بوخ  ار  (ص ) هللا لوسر  تنـس  و  دـیقم و ...  قلطم و  تسا و  لـماک  نید  زا  وا  مهف 

هعیش هقف  رد  یصاخ  یهقف  لوصا  تفرگ ، تنـس  نآرق و  زا  ًامیقتـسم  دوش  یمن  ار  یهقف  ماکحا  دراوم  همه  هکنیا  ظاحل  هب  تبیغ ، نارود 
یلقع ياهلالدتسا  لیلحت و  اب  (ع ) هعیش ناماما  فرط  زا  هدش  ءاقلا  لوصا  هب  هجوت  اب  طیارشلا  عماج  هیقف  هک  هیلمع  لوصا  مان  هب  دش ، ررقم 
داجیا هب  هتـسویپ  زین  روضح  نامز  رد  (ع  ناماما هتبلا  دـنروآ . یم  تسدـب  ار  یعرـش  ماکحا  (ص ) مرکا ربمایپ  تنـس  نآرق و  بوچراچ  رد 

لوصا و نایب  ار  دوخ  ءهفیظو  دندرک و  یم  یلقع  لالدتسا  لیلحت و  هب  قیوشت  ار  نانآ  هتخادرپ و  نایعیش  نیب  رد  لالدتـسا  رکفت و  ءهنیمز 
نب رالـس  و  م/481 )  ) جارب نبا  دـننام  اـهقف  یخرب  اذـل  دنتـشاذگ ، یم  اـهقف  هدـهع  هـب  ار  یئزج  جاتنتـسا  عـیرفت و  هتـسناد و  یلک  دـعاوق 

هب دش ، رگید  ياهقف  يوریپ  لوبق و  دروم  هک  دندرک  داجیا  هقف  رد  یفرگـش  تالوحت  اه و  يدنب  میـسقت  و ...  ( 488 (م / یملید زیزعلادبع 
هتفای نامزاس  هعیش  یمان  ياهقف  ءهلیسو  هب  هک  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  یفلتخم  راودا  میسانش ، یم  هعیش  هقف  مان  هب  زورما  ام  هچنآ  هک  يروط 
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یم میسقت  يربک  تبیغ  زا  دعب  نارود  ياهقف  يربک و 2 ) تبیغ  نارود  ياهقف  تمسق 1 ) ود  هب  ار  اهقف  زین  ام  کنیا  تسا . هدش  لیمکت  و 
یلو ترضح  هصاخ  تیانع  دروم  ( 329 م /  ) یمق هیوباب  نب  یلع  يربک 1 . تبیغ  رصع  ياهقف  ( 1 میرب . یم  مان  ار  ناـنآ  زا  یخرب  مینک و 

هیوباب نب  یلع  زا  لبق  هتبلا  ( 261/ یشاجن لاجر  ) دش هتشون  وا  هب  یتخبون  حور  نب  نیسح  طسوت  ترضح  زا  زین  يا  همان  هدوب و  جع ) ) رصع
نانآ یثیدح  ياه  هبنج  یهتنم  درک  هراشا  ناوارف  خیاشم  ینیلک و  بوقعی  نب  دـمحم  و  ( 308 م /  ) یمق میهاربا  نب  یلع  هب  ناوـت  یم  یمق 
دینج نبا  . 4 م/329 )  ) ینامع لیقع  یبا  نبا  . 3 م/320 )  ) یشایع دوعسم  نب  دمحم  . 2 دراد . نانآ  یهقف  ياـه  هبنج  رب  هبلغ  تسا و  رتشیب 

توصال : » دـنا هدومرف  ناشیا  فصو  رد  دراد و  ناشیا  هب  یفیرـش  عیقوت  جـع ) ) ناـمز ماـما  هک  م/413 )  ) دیفم خیـش  . 5 م/381 )  ) یفاکسا
(436 م /  ) یضترم دیس  . 6 ص 11 .) دیفم ، خیش  رازملا  ص 3 ؛ ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  « ) امیظع لوسر  لآ  یلع  موی  وه  نا  كدقفب  یعانلا 

نامز هک  دنتسه  ییاهقف  رفن  شـش  نیا  ص 575 ) تانجلا ، تاضور   ) تفای يدـهلا  ملع  بقل  (ع ) یلع ماما  فرط  زا  ایؤر ـ  ملاـع  رد  هک ـ 
اما دـندرک . یم  عوـجر  ناـنیا  هب  ینید  یهقف و  لـیاسم  رد  مدرم  دـندوب و  يا  هتـسجرب  ياـهیگژیو  ياراد  هدرک و  كرد  ار  يربـک  تـبیغ 

رالس . 4 م/447 )  ) یبلح حالصلاوبا  خیـش  . 3 م/481 )  ) جارب نـبا  . 2 م/460 )  ) یسوط خیـش  . 1 زا : دـنترابع  يربک  تبیغ  زا  دـعب  ياـهقف 
نبا . 8 ای 630 ) م/598   ) يوسوم نیدلا  سمش  دیس  . 7 م/598 )  ) سیردا نبا  . 6 م/585 )  ) مراکملاوبا دیـس  هرهز  نبا  . 5 م/463 )  ) یملید
نب نسح  یلح  همالع  . 11 م/690 )  ) دیعس نب  ییحی  . 10 م/676 ) ( ) یلح ققحم   ) یلح دیعـس  رفعج  مساقلاوبا  . 9 م/585 )  ) یسوط هزمح 
نب دمحم  لوا  دیهـش  . 14 م/771 )  ) فـسوی نب  نسح  نب  دـمحم  نیققحملارخف  . 13 م/754 )  ) نیسح دیمع  دیـس  . 12 م/726 )  ) فسوی
نب یلع  نیدـلادیز  مود  دیهـش  . 17 م/940 )  ) یکرک یلاعلادـبع  نب  یلع  یناـث  ققحم  . 16 م/826 )  ) يرویـس دادقم  . 15 م/784 )  ) یکم

(1009 م /  ) یلماع دمحم  دیس  . 20 م/993 )  ) یلیبدرا سدقم  . 19 م/984 )  ) ییاهب خیش  ردپ  دمصلادبع  نسح  خیـش  . 18 م/966 )  ) دمحا
یناهبهب دیحو  . 24 م/1070 )  ) لوا یسلجم  همالع  . 23 م/1031 )  ) ییاهب خیش  ییاهب 22 . خیش  داتسا  م/1101 )  ) يرتشوش هللادبعالم  . 21

(1212 م /  ) مولعلارحب يدهم  دمحم  دیـس  . 27 ( 1125 م /  ) يراسناوخ لامج  اـقآ  . 26 م/1099 )  ) يراسناوخ نیسح  دیـس  . 25 (م/1205 )
.31 م/1281 )  ) يراصنا یضترم  خیـش  . 30 م/1266 )  ) رهاوج بحاص  نسح  دمحم  خیـش  . 29 م/1228 )  ) اطغلا فشاک  رفعج  خیـش  . 28

ییابطابط مظاک  دیس  . 34 م/1338 )  ) يزاریـش یقت  دمحم  مود  يازریم  . 33 م/1329 )  ) یناسارخ دنوخآ  . 32 م/1312 )  ) يزاریش يازریم 
دیس يرمق 36 . يرجه  ات 1365  ياهلاس 1338  مق  هیملع  هزوح  راذـگ  ناینب  يرئاـح  ینیئاـن ، یناهفـصا ، هللا  تیآ  . 35 م/1337 )  ) يدزی

.39 م/1371 )  ) یقت دمحم  دیس  يراسناوخ  هللا  تیآ  . 38 م/1366 )  ) ییابطابط یمق  نیـسح  اقآ  جاح  . 37 م/1365 )  ) یناهفصا نسحلاوبا 
دمحا دیس  . 42 م/1390 )  ) میکح نسحم  دیـس  . 41 م/1380 )  ) يدرجورب هللا  تـیآ  . 40 م/1372 )  ) يا هرمک  هوـک  تجح  دـمحم  دـیس 

رد هیقف  دنچ  ای  ود  اهنامز  زا  يرایسب  رد  هتبلا  م/1409 ) ( ) هر ) ینیمخ ماما  . 44 م/1413 ) ( ) هر  ) ییوخ هللا  تیآ  . 43 م/1405 )  ) يراسناوخ
عوجر دوش  یم  هک  یعبانم  ناریا . قارع و  لثم  روشک  ود  رد  یهاگ  دندوب  روشک  ای  رهش  کی  رد  هیقف  ود  یهاگ  یهتنم  دندوب  نامز  کی 

هقف خـیرات  يدـنفا  هللادـبع  ازریم  املعلا  ضایر  يراسناوخ  موحرم  تانجلا  تاضور  یمق  سابع  خیـش  باقلالا ، ینکلا و  زا : دـنترابع  درک 
موحرم هعیـشلا  نایعا  ردص  نسح  دیـس  لمآ ، لما  ۀـلمکت  یتابخ  میهاربا  هقف  راودا  یـشیاشخب  یقیقع  هعیـش  رادـمان  ياهقف  یجرگ  اهقفو 

. نیما نسحم  دیس 

؟ دنراد دوجو  (ع ) رصع ماما  صاخ  نابیان  ام  رصع  رد  رضاح و  لاح  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد دوجو  (ع ) رصع ماما  صاخ  نابیان  ام  رصع  رد  رضاح و  لاح  رد  ایآ 
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خساپ

نایم هتبلا  درک . بیذکت  ار  وا  دیاب  دنک  تباین  يوعد  سک  ره  درادن و  دوجو  جع )  ) يدهم ترـضح  يارب  صاخ  بیان  رـضاح  رـصع  رد 
رد جع )  ) نامز ماما  اب  بیان  قیرط 4  زا  مدرم  يرغص  تبیغ  نامز  رد  دراد . دوجو  توافت  صوصخ  نیا  رد  يربک  تبیغ  يرغـص و  تبیغ 

بیان نیرخآ  هر .) ) يرمس دمحم  نب  یلع  . 4 هر ؛)  ) حور نب  نیسح  . 3 هر ؛)  ) نامثع نب  دمحم  . 2 هر ؛)  ) دیعس نب  نامثع  . 1 دندوب : طابترا 
هتشون همان  نآ  رد  هک  دروآ  مدرم  يارب  جع )  ) رصعیلو ترضح  بناج  زا  ياهمان  هر ))  ) يرمـس دمحم  نب  یلع  ( ، ) جع ) تجح ترـضح 
تباـین رما  هراـبرد  سک  چـیه  هب  يوریم و  اـیند  زا  رگید  زور  ات 6  هر ))  ) يرمـس دـمحم  نب  یلع   ) وت هک  هدـب  ربخ  نایعیـش  هب  دوب  هدـش 

نذا ادخ  هک  ینامز  رد  تسا و  ینالوط  تبیغ  نیا  هدش و  عورش  يربک  تبیغ  نوچ  نکن . یفرعم  بیان  ناونع  هب  ار  یسک  نکن و  تیـصو 
یفاـص هللا  فـطل  هللا  تـیآ   ) تـسا وـگغورد  دـیامن  تباـین ) يوـعد  اـب  هارمه   ) هدـهاشم ياـعدا  سک  ره  دریگ و  تروـص  روـهظ  دـنهد 

نآ زا  هدـناوخ و  نامز  نآ  رد  نایعیـش  ناـیم  رد  هماـن  نیا  نتم  و 495 .) ص 494  جـع ،)  ) رـشعیناثلا مامالا  یف  رثالا  بختنم  یناگیاپلگ ،
ات يرمق  يرجه  لاس 329  رد  هر )  ) يرمس دمحم  نب  یلع  تافو  زا  سپ  هک  تسا  یعطق  نایعیش  دزن  بلطم  نیا  تسا . هدش  يرادربهخسن 

ناونع هب  طئارشلاعماج  ناهیقف  تسا  هدیـسر  جع )  ) يدهم ترـضح  فرط  زا  هک  یعیقوت  ساسا  رب  هتبلا  میرادن . صاخ  بیان  روهظ ، نامز 
ةاور یلا  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  : » تسا بلطم  نیمه  هب  رظان  فورعم  هلمج  هک  دـناهدش  یفرعم  جـع )  ) تجح ترـضح  ماع  لیکو 

هب سپ  دـیدج  ياهدادـیور  هرابرد  اـما  باـب 37 .) ص 140 ، هیمالـسالا ، بـتکلاراد  ج 11 ، هعیـشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیـش  « ) اـنثیداحا
. دییامن هعجارم  ام  ثیداحا  نایوار 

؟ تسیچ اربک  تبیغ  رصع  رد  هّماع  تباین  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ اربک  تبیغ  رصع  رد  هّماع  تباین  زا  دوصقم 

خساپ

همه زا  هطباض  نآ  هک  یـصخاش  درف  رـصع ، ره  رد  اـت  دـهدیم  تسد  هب  یّلک  ياهطباـض  ع )  ) ماـما هک  تسا  نیا  هماـع  تباـین  زا  دوصقم 
تبیغ هرود  رد  هک  یناسک  نیاربانب ، ددرگ . وا  هدـنیامن  هعماج ، ردو  دوش  هتخانـش  ماما  بیان  دـنکیم  قدـص  وا  رب  داعبا  همه  ردو  تاـهج 
تباین ماقم  باب ، نیا  رد  هدراو  تایاور  ساسا  رب  دنوشیم . هدیمان  صاخ " بیان   " دندوب هدش  یفرعم  مسرو  مسا  ابو  دنتـشاد  تباین  ارغص 

ود نیا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدـش  ضیوفت  طیارـش  عماج  هیقف  هب  ع )  ) تجح ترـضح  هژیو  هب  ناماما : دوخ  هلیـسو  هب  هماـع 
هب اـهنآ  يارب  ًـالومعم  هک  یتاـعزانمو  تالکـشم  رد  رگا  هک  دـنکیم  لاؤس  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هلظنح  نب  رمع   - 1 درک : هراـشا  تیاور 
ایو تقو  مکاح  هب  دـنناوتیم  اـیآ  ؟ دـننک هچ  داد  خر  هعیـش  رفن  ود  نیب  دـننکیم ، هعجارم  مکاـح  فرط  زا  بوصنم  تاـضق  هب  اـی  مکاـح 
اریز تسا ، مارح  اهنآ  هب  هعجارم  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  دـنیامن . لح  ار  ناشلکـشمو  دـنیامن  هعجارم  ناـنآ  فرط  زا  بوصنم  تاـضق 
اریز دننک ، هچ  سپ  درک : لاؤس  هرابود  وا  تسا . هدرک  یهن  ار  توغاط  هب  هعجارم  ناحبـس  يادخو  تسا  توغاط  هب  عوجر  اهنآ  هب  عوجر 

: دیامرفیم هدرک ، یفرعم  اهنآ  يارب  ار  طیارش  دجاو  ياملع  ییاهرایعم  رکذ  اب  ترضح  دوشیم . عیاض  ناشقح  هعجارم ، مدع  تروص  رد 
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مکیلع هتلعج  دـق  ّینإف  ًامکح  هب  اوضریلف  انماکحأ  فرعو  انمارحو  انلالح  یف  رظنو  انثیدـح  يور  دـق  نّمم  مکنم  ناک  نم  یلإ )  ) نارظنی "

... ؛" هَّللاب كرشلا  ّدح  یلع  وهو  هَّللا  یلع  ّدآرلا  انیلع  ّدآرلاو  ّدر ، انیلعو  هَّللا  مکحب  ّفختـسا  اّمنإف  هنم  هلبقیملف  انمکحب  مکح  اذإف  ًامکاح ،
تیاور ار  ام  ثیدح  هک  دینک  باختنا  ار  یسک  هعیش  ياهقف  زا  ناتدوخ  یقرواپ } ح 10 . ص 67 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ .  } نیب رد  "

نم فرط  زا  نانآ  اریز  دـییامن ، لح  وا  قیرط  زا  ار  دوخ  لکـشمو  تسا  هتخانـش  ار  ام  ماـکحا  هدومن و  رظن  اـم  مارح  لـالح و  رد  هدرک و 
ّدر ار  ام  دـنریذپن ، ار  مکح  اوعد  نیفرط  مکح ، ناـیبو  ناـنآ  هب  هعجارم  زا  سپ  رگا  مداد . رارق  مکاـح  امـش  رب  ار  اـهنآ  زین  نمو  دـنبوصنم 

دوب ".2 دهاوخ  ادخ  هب  كرشم  ّدح  رد  یصخش  نینچو  تسادخ  رب  ّدر  تقیقح  رد  ام  رب  ّدرو  دناهدرمش ، کبـس  ار  ادخ  مکحو  دناهدرک 
هب همان  نآ  لیذ  رد  هک  یعیقوت  رد  ماما  دنکیم . بلط  ار  اهنآ  باوج  ع )  ) يدـهم ترـضح  زا  یلئاسم  حرط  زا  دـعب  بوقعی  نب  قاحـسا  - 

ۀعقاولا ثداوـحلا  اـّمأ  : " ... هکنیا هدرک  هراـشا  نآ  رد  هک  یلئاـسم  هلمج  زا  دتـسرفیم ، يرْمَع  ناـمثع  نب  دّـمحم  دوـخ  مود  بیاـن  هلیـسو 
، ۀبیغلا ص 484 ؛  نیدـلالامک ، یقرواپ .  } دـیآیم شیپ  هک  یثداوح  رد  اّما  ... " " ؛ مکیلع یتّجح  مّهنإـف  انثیدـح  ةاور  یلإ  اـهیف  اوعجراـف 

... ". دنیامش رب  نم  تجح  نانآ  اریز  دینک ، هعجارم  ام  ثیدح  نایوار  هب  یقرواپ } ص 177 . یسوط ،

؟  تخانش تبیغ  نامز  رد  ار  جع )   ) نامز ماما  بیان  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟  تخانش تبیغ  نامز  رد  ار  جع )   ) نامز ماما  بیان  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

تیحالص هک  تفای  ار  يدارفا  ای  درف  نامز  ره  رد  ناوتیم  اهنآ  هب  هجوت  اب  هک  دراد  دوجو  ییاهرایعم  جع ) ) نامز ماما  بیان  تخانش  يارب 
صاخ بیان  ناونع  هب  ار  یصخش  جع ) ) نامز ماما  ینعی ، تسین ؛ صاخ  تباین  تباین ، نیا  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  دنشاب . هتـشاد  ار  هبترم  نیا 
یهلا ماکحا  هک  تسا  زاجم  ماع  روط  هب  دشاب ، یصاخ  تافـص  ياراد  هک  یـسک  ره  ینعی ، تسا ؛ ماع  تباین  هکلب  دننکیمن ؛ یفرعم  دوخ 

ترابع هک  دوشیم  هدافتسا  تنـس  نآرق و  زا  طیارـش  نیا  هعومجم  دریگبهدهع . رب  دنراد ، هدهع  رب  (ع ) ماما هک  ار  ینوؤش  دنک و  نایب  ار 
یتسرپایند و زا  ندرک  زیهرپ  اوقت و  دـهز و  ياراد  - 2 نآ ، عبانم  زا  یهلا  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  هوق  ياراد  ندوب و  ملاـع  - 1 زا : تسا 

ناـنآ مَلعَا  دـیاب  دـندوب ، طیارـش  نیا  ياراد  رفن  دـنچ  رگا  ناـمز  ره  رد  هتبلا  ناـمز . هب  ملاـع  تریـصب و  نتـشاد  - 3 نآ ، هب  ندـش  نوـتفم 
ماظن هک  نآ  تهج  هب  یتموکح  یـسایس و  لیاسم  رد  هتبلا  تسا . زاـجم  اـهنآ  زا  کـی  ره  باـختنا  دـندوب ، يواـسم  رگا  دوش و  هدـیزگرب 
هنرگو دـشاب  زکرمتم  وا  تسد  رد  زین  یتـموکح  تاراـیتخا  دریگ و  رارق  روـما  سأر  رد  هیقف ) یلو   ) رفن کـی  دـیاب  دوـشن ، لـتخم  هعماـج 

J .} ددرگیم روما  ندروخ  مه  هب  بجوم 

نارای

نارای ياهیگژیو 

میشاب جع  يدهم  ترضح  نارای  زا  هک  میهد  ماجنا  یلامعا  هچ  مینک و  راتفر  هنوگچ  یگدنز  رد 
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شسرپ

میشاب جع  يدهم  ترضح  نارای  زا  هک  میهد  ماجنا  یلامعا  هچ  مینک و  راتفر  هنوگچ  یگدنز  رد 

خساپ

تسا يربمایپ  بناج  زا  یمـسر  ةدنیامن  ناشیا  اریز  درادن ، ادخ  یگدنب  زا  ریغ  یلومرف  جع  يدهم  ترـضح  ناروای  فص  رد  نتفرگ  رارق 
تـسا هدمآ  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  تسا  یگدنز  يایاوز  مامت  رد  قافن  كرـش و  زا  ندش  اهر  دیحوت و  هب  توعد  شتلاسر  ۀـصالخ  هک 
دنوادخ هجیتن  رد  دینک  تعاطا  مرکا 9 » ربمایپ   ) نم زا  دـیراد  تسود  ار  ادـخ  رگا  ینعی  ( 39 «) هللا مکببحی  ینوعبتاـف  هللا  نوبحت  متنک  نا  »

وا و لوسر 9 ) بوبحم  مه  دش و  دهاوخ  ادخ  بوبحم  مه  ناسنا  دبای ، ققحت  ادـخ  یگدـنب  رگا  سپ  تشاد  دـهاوخ  تسود  ار  امـش  مه 
هب هجوت  دعب  ۀلحرم  رد  تسا و  تابجاو  ماجنا  تامرحم و  كرت  ادـتبا  فدـه  نیا  هب  لوصو  هار  نیرتنشور  و  راهطا ):( ۀـمئا  بوبحم  مه 

میناوتب ات  مینک  زیهرپ  دوشیم  یهلا  مشخ  دنوادخ و  هاگرد  زا  يرود  بجوم  هک  یلامعا  زا  دـیاب  نینچمه  تاهورکم  كرت  تابحتـسم و 
رگا ینعی  ( 40  ) عرَولاب ِّالا  اـنتیالو   ُ Ģ ال : » دـنیامرفیم قداص 7 ) ماما  هک  هنوگنامه  مییاـمن  بلج  ار  جـع  تجح  ترـضح  تیاـضر 

یقتدـمحم دیـس  زا  مراکملا  لایکم  باـتک  هعلاـطم  همتاـخ  رد  میزاـس  دوخ  هشیپ  ار  عرو  يوقت و  دـیاب  میـشاب  اـهنآ  ناراـی  ءزج  میهاوخب 
ص 281. ج 75 ، راحب ،  40 . - 31 نارمع /  لآ   39 : - یقرواپ مینکیم  هیصوت  امش  هب  ار  یناهفصا  يوسوم 

؟ دش رصع ( یلو  ترضح  نارای  زا  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دش رصع ( یلو  ترضح  نارای  زا  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

هیعدا و رد  دنـشاب ، یم  مظعالا " ۀیقب ا ...  " نینزان دوجو  ّیـضرم  بوبحم و  هک  یناسک  و  نارای ، باحـصا و  ياه  یگژیو  تایـصوصخ و 
نـشور شیوخ  هنیئآ  رد  ار  ماقم  نیا  هب  لوصو  قیرط  مادـک  ره  باحـصا ، ياه  هناشن  رب  هوالع  هک  هدـش ؛ نایب  ناـشیا  هب  طوبرم  تاراـیز 
يونعم تیبرت  ثحب  رد  یـساسا  روحم  ود  رادم  رئاد  دریگب ، شیپ  رد  دـیاب  هار  نیا  ةدـنور  کلاس و  هک  یقیرط  یلک  روطب  اما  دـیامنیم .

هچنآ زا  نتساریپ  و  نید ، یساسا  حیحص و  تخانش  ینعی  یملع ، تدهاجم  ماما ( ترـضح  شیامرف  هب  ای  يرظن ، ریـس  فلا ) تسا :  ناسنا 
همانرب قیقد و  هعلاطم  اب  نینچمه  ددرگ . یم  لصاح  تیب ، ( لـها  زا  روثأـم  تاـیاور  نآرق و  رد  هناـملاع  ّربدـت  اـب  راـک  نیا  تسا ، نیدریغ 

رد ییابطابط و )...  همالع  يرهطم ، دیهش  ياهباتک  دننام   ) دنا هتشون  مالـسا  دروم  رد  ناسانـش  مالـسا  نف و  لها  هک  ییاهباتک ، هدش  يزیر 
حالـصا يارب  ار  یقیقد  يزیر  همانرب  و  مینک . یم  ادـیپ  تفرعم  ناـمدوجو ، فلتخم  داـعبا  رد  شیوخ ، فیلاـکت  ماـکحا و  هب  اـم  ماـگ  نیا 
شرتسگ و  یلمع ، فئاـظو  زا  یهاـگآ  اـب  عقاو  رد  و  میروآ . یم  لـمعب  ناـمرادرک  راـتفر و  و  تافـص ، تاـیقلخ و  اـه ، هشیدـنا  راـکفا و 

هب اـی  یلمع ، ریـس  ب ) مینک . یم  شـشوک  شـالت و  شیوخ ، یقـالخا  يداـقتعا و  هینب  تیوقت  هار  رد  فراـعم  یناـبم و  زا  دوخ  تخاـنش 

زا 1779تیودهم هحفص 1179 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب مامتها  دریذپ . یم  ماجنا  بادآ  ندروآ  اج  هب  و  تعیرـش ، يرهاظ  ماکحا  زا  دیلقت  اب  راک  نیا  یلمع ، تدهاجم  ماما ( ترـضح  شیامرف 
يدرف و نوؤـش  همه  رد  اوـقت  تاـعارم  تسا . تکرح  نیا  نـکر  ود  ناـهانگ ، اهـشزغل و  یـصاعم ، زا  زیهرپ  و  ینید ، فئاـظو  تاـبجاو و 
و مینک ، یم  مادـقا  يزاسدوخ  هب  میتسه ، هک  یطیحم  ره  رد  عقاو  رد  تسوا . يایلوا  دـنوادخ و  هب  ناسنا  برق  لماع  نیرتگرزب  یعامتجا ،

نا . " مییامن یم  لیدبت  تانسح  هب  ار  تائّیس  و  میزاس ، یم  هدامآ  یهلا  رون  دورو  یلجت و  يارب  ار  شیوخ  بلق  هتـشذگ ، لامعا  زا  هبوت  اب 
ضرالا یف  مهانکم  نا  نیذـلا   : " دـیامرف یم  ناـشیا  باحـصا  و  يدـهم ( ترـضح  هب  عجار  میرک  نآرق  ( 1"  ) تائّیسلا نبهذی  تانـسحلا 

زامن میهد ، ییاناوت  تردق و  ناشیا  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناسک  ( ) 2"  ) رکنملا نع  اوهن  فورعملاب و  اورمآو  ةاکزلا  اوتآ  وا  ةالصلا  اوماقا 
هفیرش هیآ  نیا  نوماریپ  رقاب ( ماما  دننک ). یم  یهن  رکنم  زا  و  هدومن ، رما  فورعم  هب  و  دنشخب ، یم  قحتـسم  هب  ار  تاکز  و  هتـشاد ، اپ  هب  ار 
روهظ هنیمز  ندرک  مهارف  يارب  ام  عقاو  رد  دـییامرفب ، تقد  رگا  تسوا ". باحـصا  و  يدـهم (  و  دـمحم ، ( لآ  يارب  هیآ  نیا   : " دـندومرف

زین يربهر  مظعم  ماقم  هک  يا  هخسن  میدومن . تکرح  يدهم ،( ترضح  اب  شیوخ  ّتیخنـس  تهج  رد  و  میدومن ، زاغآ  دوخ  زا  ترـضح ،
انحاورا  " رصع ماما  نارای  تایصوصخ  زا  یخرب  هب  دنشاب . حلاص  دوخ  دیاب  یناهج  حلصم  ناروای  نارظتنم و  دنتـشاد ، نآ  رب  ابیز  يدیکأت 
یهارمگ تلالـض و  ياهبادرگ  زا  ات  دزاس ، نشور  ار  ام  يوسارف  و  دشاب ، هار  لعـشم  هک  تسا  دیما  دییامرف  هجوت  هادـفلا " همدـقم  بارتل 

يزوریپ و ترـــصن و  ینعی  جرف  ( 3 . ) تسا لاـمعا  نیرتـهب  زا  تبیغ ، ناـمز  رد  جرف  راـظتنا  هک  میراد  ددـعتم  تاـیاور  رد  میباـی . تاـجن 
نامرآ نیا  نتفای  ققحت  راظتنا  ینعی  جرف  راظتنا  نیاربانب  ددرگ . یم  لکـش  رـصع ( ماما  يربهر  هب  هک  يرتسگ  لدـع  دوصقم  و  شیاـشگ ،

و دشاب ، یهابت  متـس و  زا  نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم ، صخـش  هک  تسا ، تسار  يدـج و  هاگنآ  هاگتـساوخ ، نیا  و  یناهج . گرزب و 
هک یـسک  اریز  تسا . جرف  دوخ  جرف ، راظتنا  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  ور  نیا  زا  دـش . دـهاوخ  ییاوتحم  یب  راعـش  راـظتنا  نیا  هن ، رگا 

و دزاس . یم  راوتـسا  داد  لدع و  هیاپ  رب  ار  دوخ  یگدنز  تسوا ، رتسگ  لدع  تموکح  سیـسأت  و  ادخ ، تجح  روهظ  جرف و  رظتنم  ًاتقیقح 
نینچ وا  لدـع ، تموکح  لیکـشت  زا  لبق  و  درادـن . یتوافت  شکولـس  ریـس و  راـتفر و  ةوحن  ماـما  تبیغ  روضح و  رد  هک  تسا  یناـسنا  وا 

نآ هب  قشع  و  نامیا ، لدـع و  قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح ، جرف  راظتنا  نیاربانب  تسا . هتخاس  رادـیاپ  دوخ  یگدـنز  رد  ار  یتموکح 
نینچ تسا . اهییابیز  اهـشزرا و  ندعم  يوس  هب  وا  ۀنیـس  ِجرف  روهظ  راظتنا ، نیا  عقاو  رد  و  ددرگ . یم  نایامن  لمع  رد  زین  نآ  راثآ  و  دراد .
مئاق ۀقلطم  تنطلس  روهظ  دوخ ، بلق  رد  عقاو  رد  و  تسا . هدناسر  رمث  هب  و  هدومن ، افوکـش  شیوخ  سفن  رد  ار  یناسنا  لیاضف  یـصخش ،
ۀلزنم هب  دورب ، ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگره  يرظتنم  نینچ  تسا . هدییوب  ار  نآ  ۀـحئار  هدیـشچ و  ارنآ  معط  و  هدومن ، دوهـش  ار  يدـهملا (

نآ فیرـش  ترایز  رد  . 2 دـننک . یم  داـهج  ادـخ  هار  رد  وا  ناـمرف  تحت  و  دـنا ، هدـنز  تجح  ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یناـسک 
هک مشاب  یناسک  زا  "  ) کئادـعا یلع  کل  نیرـصانلا  نیعباتلا و  کل و  نیرظتنملا  نم  ینلعجی  نا   : " میناوخ یم  هعمج ، زور  رد  ترـضح 
مود هلحرم  اما  و  تفر ، شثحب  هک  راظتنا  تلاح  مریگ ). رارق  وت  نمـشد  هیلع  وت  ناگدننک  يرای  ناوریپ و  زا  و  دنتـسه ، يدهم ( راظتنا  رد 
یم هدـید  همئا ( تامیلعت  رد  هک  ماـما ، ( رظن  دروم  تافـص  هدیدنـسپ و  قـالخا  نآ  هب  قلخت  و  دوعوم ، ياـهنامرآ  زا  ّتیعبت  تسا ؛ ّتیعبت 
انوق و   : " میناوخ یم  تبیغ  ياعد  رد  هک  تسا  نینچ  و  دـنک . ادـتقا  شیوخ  ياـهاوه  هب  هکنآ  هن  تسا ؛ هدـنامرف  عباـت  رظتنم ، نمؤم  دوش .

ابیکـش راظتنا ،)  ) رما نیا  رب  ارم  و  رادـب ، مدـق  تباث  شیزوریپ  رب  و  اـناوت ، يو  تعاـطا  رب  ارم  ایادـخ  ... "  ) هتعباـتم یلع  ِبث  اـنتّ هتعاـط و  یلع 
، يا هدیـشوپ  هچنآ  زا  و  مهاوخن . يا ، هدرک  باتـش  وت  هچنآ  رد  ریخأـت  و  یهاوـخ ، یم  ار  شریخأـت  وـت  هچنآ  رد  باتـش  هکنآ  اـت  نادرگ ؛

رما یلو  ارچ  هنوگچ و  میوگن  و  هدرکن ، هعزاـنم  تریبدـت  رد  وت  اـب  و  مشاـب . هتـشادن  يا ، هدومن  ناـهنپ  هچنآ  رد  یثـحب  و  منکن . وجتـسج 
قـشاع هک  تسا  نیا  يارب  و  ار . شیوخ  یتحار  هن  دـهاوخ ، یم  ار  قوشعم  یتـحار  قشاـع  تسا . ترـصن  موس  هلحرم  دـنک )؟ یمن  روهظ 

یم قح  هب  توعد  رد  شبوخ  ناوت  هزادـنا  هب  و  دنتـسین . تواـفت  یب  یعقاو  نارظتنم  ین  دوجوم  تالکـشم  نیا  رد  تسا . رگـشالت  رظتنم ،
اب تاجانم  رد  هیعدا ، تارایز و  رد  زین  يرگید  رایسب  هدنزرا  وکین و  تافـص  دننک . ادیپ  ینالوط  هار  ین  يارب  یناهارمه  دیاش  ات  دنـشوک .

لّمعت لّمأت و  دـیناوت  یم  " هارث ،) باط   " یمق سابع  خیـش  رثا   ) نانجلا حـتیافم  هدنمـشزرا  باتک  هب  هعجارم  اـب  هک  دراد ، دوجو  ناـبحاص 
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ماما يامیـس  ینیما 2 . ... تیآ ا ناـهج ، رتـسگداد  . 1 دـییامن :  �جارم ریز  بتک  هب  دـیناوت  یم  شیوـخ  تاـمولعم  ندرب  ـالاب  يارب  دـییامن .
دیس نآرق ، رد  يدهم  ترضح  يامیس  .  4 ود یلع  " راونالاراحب ، دلج 13 همجرت  ، " دوعوم يدهم  نیدلا 3 . سمش  يدهم  دیس  Ř ز̠

 ( www.nahad.net هاگشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  تیاس  زا  هتفرگرب   ) ینارحب ینیسح  مشاه 

؟  هنوگچ درک ؟ دنهاوخ  يرای  ار  وا  دنتسه و  ماما 7 نارای  ءزج  دنناد  یم  نالا  نامز  ماما  نارای  ایآ 

شسرپ

؟  هنوگچ درک ؟ دنهاوخ  يرای  ار  وا  دنتسه و  ماما 7 نارای  ءزج  دنناد  یم  نالا  نامز  ماما  نارای  ایآ 

خساپ

دـشاب هدمآ  حـضاو  روط  هب  هک  میدرکن  دروخرب  یثیدـح  هب  تسا .  هدـشن  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  يدروم  رد  میراد  عالطا  ام  هک  ییاج  ات 
هک هدش  رکذ  ییاه  یگیو  ترضح  نارای  يارب  اریز  دنناد , یم  ًالامجا  نانآ  اما  دنـشاب , یم  ترـضح  نارای  ءزج  دنناد  یم  نالا  ماما  نارای 

ناراـی ياـه  یگژیو  دنتـسه . ناراـی  ءزج  هک  دـننادب  هتـسبرس  روط  هب  قیرط  نیا  زا  دـنبایب و  دوـخ  رد  ار  نآ  ترـضح  ناراـی  تسا  نکمم 
تریصب  2 تسا .  يدزیا  رون  ءهولج  قرغ  ناشدوجو  ءهمه  هتخانش و  یگتـسیاش  هب  ار  ادخ  نانآ  ییوجادخ ;   1 زا : تسا  ترابع  ترضح 

نادرم نانآ  یگدنب ;  تدابع و   3 دشخب . یم  ییاهر  ینادرگرـس  زا  ار  وا  اه  یهارود  رد  تسا و  هار  غارچ  دصقم , تخانـش  یهاگآ ;  و 
. دراد نوناق  نآ  رد  زیچ  همه  تسا و  اهزرم  نید  مالـسا ,  ادخ ; دودح  ناظفاح   4 بش .  نارگ  شیاین  زور و  ناریـش  دنا . شیاین  تدابع و 
6 دنرادن . یـساره  نمـشد  هوبنا  زا  دنراد و  دالوپ  نوچ  ییاه  لد  تعاجـش ;   5 نآ .  دودح  ناظفاحو  دـنیادخ  نید  نابزرم  يدـهم  نارای 
 , ّتین صالخا  دـصقم و  تدـحو  تاـساوم ;  راـثیا و   7 دـنیوا . هار  نازاب  كاپ  دـندوخ و  يالوم  ناقـشاع  يدـهم 7 نارای  يرب ;  ناـمرف 

هداس ناشیاذغ  یتسیز ;  هداس  دهز و   8 دننکفا . یم  جنر  هب  ار  دوخ  نارگید  يارب  دنرگیدکی و  راوخ  مغ  هداد و  دنویپ  مه  اب  ار  ناشیاهلد 
ياراد هک  یـسک  طابظن . مظن و   9 ( 1 .) دنـشاب یم  انـشآ  هعماج  ياهدرد  اب  دور و  یمن  رتارف  تشیعم  زا  ناشیگدنز  هیاریپ ,  یب  ناشـسابل  , 

یم ترـضح  نارای  زا  هک  دنک  یم  ساسحاًالامجا  دنراد , ار  اه  یگژیو  نیا  يدهم 7 نارای  تسا  هدناوخ  تایاور  رد  تسا و  تافـص  نیا 
383 يدهم 7 ص 373 ـ هار  هب  مشچ  ناگدنسیون ,  زا  یعمج  یقروا 1. پـ . ) دشاب

؟  تسا رادروخرب  نز  ناروای  زا  ماما  دیهد . حیضوت  دنوش , یم  بوسحم  نامز 7 ماما  نارای  زا  هک  ینانز  ياه  یگژیو  دروم  رد 

شسرپ

؟  تسا رادروخرب  نز  ناروای  زا  ماما  دیهد . حیضوت  دنوش , یم  بوسحم  نامز 7 ماما  نارای  زا  هک  ینانز  ياه  یگژیو  دروم  رد 

خساپ

نانز تشاد .  دنهاوخ  لاعف  روضح  تضهن  نیا  لحارم  ءهمه  رد  دنراد و  يدنمهوکش  هاگیاج  يدهم 7 ترضح  یناهج  تضهن  رد  نانز 
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(1 : ) دیامرف یم  7 رقاب دمحم  ماما  دننک . یم  کم  ماما 7 هب  اهراک  ءهرادا  رد  يزوریپ  زا  سپ  دنراد و  تکرـش  تکرح ,  تامدقم  ءهیهت  رد 
یقروا پـ  . ) تسا ترـضح  یناهج  بالقنا  رد  ناوناب  يالاو  تمظع  جوا و  رگناشن  يدهم 7 ترـضح  نارای  صاوخ و  نایم  رد  نانز  دوجو 

ج 52 ص 223 راونالاراحب , .1

. دینک رکذ  ار  ناشیگدنز  لحم  اهنآ و  دادعت  دنتسه ؟ زین  ناریا  زا  یناسک  جع )   ) نامز ماما  صاخ  نارای  نایم  رد  ایآ 

شسرپ

. دینک رکذ  ار  ناشیگدنز  لحم  اهنآ و  دادعت  دنتسه ؟ زین  ناریا  زا  یناسک  جع )   ) نامز ماما  صاخ  نارای  نایم  رد  ایآ 

خساپ

هک دوب  دهاوخ  ردب  هوزغ  رد  (ص )  ادـخ لوسر  نارای  دادـعت  هب  رفن  دودح 313  ترـضح  نآ  صاخ  نارای  باحـصا و  تایاور  لقن  ربانب 
هفوک زا  رفن   14 مق ,  زا  رفن   18 ناقلاط ,  زا  رفن   24 مینک :  یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  تسا و  صخشم  فلتخم  ياهرهش  زا  نانآ  دادعت 

رفن  9 ناجرج ,  زا  رفن   12 تسا ,)  هیکرت  هیروس و  زرم  کـیدزن   , ) هقر زا  رفن   3 ناتسجس ,  زا  رفن   3 ورم , زا  رفن   12 تاره ,  زا  رفن   12 , 
هکـسح و ناتـسا  رد  هیروـس  قارع و  زرم  کـیدزن   ) روباـخ زا  رفن   3 هرــصب ,  زا  رفن   3 روباـشین , زا  رفن   8 نئادــم ,  زا  رفن   8 توریب ,  زا 

هرونم هنیدم  زا  رفن   2 قشمد ,  زا  رفن   3 دهشم ,)  ) سوط زا  رفن   5 نمی ,  زا  رفن   6 ناردنزام ,)   ) ناتسربط زا  رفن   7 ير ,  زا  رفن   7 روزرید ,)
زا هیقب  راوزبس و  زا  رفن   2 قارع ,)  روشک  رد   ) طاطـسف زا  رفن   4 راجنز , زا  رفن   4 ملید ,  زا  رفن   4 نادـمه ,  زا  رفن   4 سیلفت ,  زا  رفن   5 , 

دننام رگید ; ياه  باـتک  دـینک . هعجارم  ص 1119 )) خـیراوتلا ,  بختنم   )) باـتک هب  دروم  نیا  رد  دوب . دـنهاوخ  قطاـنم  اهرهـش و  ریاـس 
 ((. تسا هداد  حیضوت  ار  قوف  بلاطم  زین  تنس  لها  يوس  زا  بصانلا ))  مازلا  ))

؟ ینس ای  دناهعیش  روهظ  ماگنه  رد  (ع ) نامز ماما  باحصا 

شسرپ

؟ ینس ای  دناهعیش  روهظ  ماگنه  رد  (ع ) نامز ماما  باحصا 

خساپ

یمالـسا قرف  همه  نیب  كرتشم  لیاسم  زا  لدـع  تموکح  يرارقرب  هب  داقتعا  دـنراد . وا  روهظ  دوعوم و  يدـهم  هب  داـقتعا  ناناملـسم  همه 
لیاسم یضعب  رد  ینس  هعیـش و  تسا . (س ) همطاف ترـضح  و  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  هلالـس  زا  وا  هک  دنراد  داقتعا  املع  همه  تسا و 

هدیدرگ و راذگاو  (ع ) یلع ترضح  هب  (ص ) مرکا لوسر  زا  دعب  تفالخ  دندقتعم  نایعیـش  ًالثم  دنراد ؛ یتافالتخا  مه  اب  يداقتعا  یهقف و 
تایاور تایآ و  زا  يرامـش  یب  دادـعت  زا  هتفرگرب  داقتعا  نیا  دـناهفیلخ . ماما و  تسا ، (ع ) یلع ماما  نانآ  نیرخآ  هک  شدـالوا  وا ، زا  سپ 
نیملسم نیب  یهقف  ياهتوافت  تسا ، هتفرگ  تروص  بهذم  ود  نیا  نیب  یهقف  لیاسم  رد  تافالتخا  یـضعب  ساسا ، نیمه  رب  تسا . يوبن 
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ماما نوچمه  یناگرزب  تسا و  هدوب  حرطم  زاب  رید  زا  رگید  هنوگ  هب  امش  لاؤس  دناروهشم . بهذم  راهچ  ياراد  تنسلها  دراد . دوجو  زین 
هعبرا بهاذم  زا  کی  مادک  قبط  رب  (ع ) يدـهم ماما  و  (ع ) یـسیع ترـضح  دـش  لاؤس  املع  زا  اهراب  دـناهتخادرپ . نآ  هب  یطویـس  يوون و 

یطویس دناهیجان ؟ هقرف  هللا و  لوسر  هقف  هب  رتکیدزن  یهقف  بهاذم  زا  کی  مادک  دننادب  دنتساوخیم  ناگدننک  لاؤس  داد . دنهاوخ  يوتف 
هک دهتجم  کی  هک  یتقو  دنک و  دیلقت  رگید  دهتجم  زا  دناوتیمن  دهتجم  املع ، رظن  هب  نوچ  تسا ؛ بیجع  لاؤس  نیا  دیوگیم  خـساپ  رد 

دوخ بهذم  زا  يرگید  ملاع  دهتجم و  زا  دناوتیمن  هدیسر  یملع  هلحرم  نآ  هب  شالت  اب  هک  تسا  يداع  یـصخش  تسا و  تما  ياملع  زا 
هعبرا بهاذـم  نادـهتجم  زا  یکی  دـلقم  هک  تفگ  ار  بلطم  نیا  (ع ) یـسیع ترـضح  و  (ع ) يدـهم ماـما  هب  ناوتیم  هنوگچ  دـنک ، دـیلقت 
يوبن تنـس  نآرق و  رب  لماک  هطاحا  هک  دننادیم  قلطم  دهتجم  ار  يدـهم  ماما  تنـس ، لها  ياملع  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  { 1 {!؟ دنشاب
یلوا لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا   ) هیآ قبط  شتعاطا  دش و  دـنهاوخ  وا  دـلقم  همه  وا ، روهظ  نامز  رد  اذـل  تسا . يوبن  ملع  وا  ملع  در و 
یهقف یلمع و  يرکف ، تدـحو  هب  ار  ناناملـسم  همه  (ع ) يدـهم ماما  دوب . دـهاوخ  لوصا  تاعورف و  همه  اههنیمز و  مامت  رد  مکنم ) رمالا 

ار (ع ) يدهم ماما  هورگ  ود  روهظ ، نامز  رد  دودز / دهاوخ  ناناملـسم  مالـسا و  نماد  زا  ار  يورجک  فارحنا و  هنوگ  ره  دیناسر و  دهاوخ 
هب (ع ) يدـهم ماما  مایق  اب  هک  دـنهدیم  لیکـشت  نامیا  اب  يدرم  ار  (ع ) يدـهم ماما  { 2} راصنا باحصا . . 2 راصنا ؛ . 1 داد : دـنهاوخ  يرای 

. دـنریگیم رارق  ترـضح  نآ  یحالـصا  ياهماگ  اههمانرب و  يارجا  تمدـخ  رد  دوجو  همه  اب  دـندنویپیم و  وا  رکـشل  هب  هکم  زا  جـیردت 
زا تعاطا  اب  نانآ  دوب . دنهاوخ  ماما  رماوا  ضحم  ناعیطم  هک  تفگ  هلمج  کی  رد  ناوتیم  دوب و  دنهاوخ  روهظ  نامز  مدرم  نایم  زا  نانیا 

یبهذـم ف شیارگ و  هنوگ  ره  ياراد  روهظ  زا  لبق  ات  (ع ) يدـهم ترـضح  نارای  دـننکیم . نیمأت  دوخ  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ماما ،
ماما نآ  نامز  رد  دنـشاب و  وا  باکر  رد  تشاد  دـنهاوخ  راختفا  دـنوشیم و  راصنا  زج  ماما  روهظ  ضحم  هب  دنـشاب ، هدوب  دـیاقتعا  یهق و 

بهاذملا عفری  : » دیوگیم یبرع  نبا  هک  روط  نامه  دوب ؛ دنهاوخ  وا  ِوریپ  يداقتعا ، یهقف و  رظن  زا  دنیامن و  داهج  دـننک و  یگدـنز  لداع 
{3 .} دـنامیم یقاب  صلاخ  نید  دـندنبیمرب و  تخر  نیمز  زا  بهاذـم  (ع ) يدـهم ماما  طسوت  صلاخلا ؛» نیدـلا  الا  یقبی  الف  ضرالا  نم 

مهکردی امل  نولوالا و  مهقبی  مل  ردب  باحصا  ْدع  یلع  مهیف  لخدی  : » دنتسه ترضح  نآ  مایق  نارادمچرپ  (ع ) يدهم ترـضح  ِباحـصا 
زا لبق  هک  يدارفا  هن  تسا . ردب  گنج  باحـصا  دادعت  هب  نانآ  دادعت  رهنلا ؛» هعم  اوزواج  نیذـلا  تولاط  باحـصلا  ددـع  یلع  نورخالا و 

. تفرگ دنهاوخن  تقبـس  يونعم  یحور و  تالامک  رظن  زا  نانآ  دننکیم ، یگدنز  نانآ  زا  دـعب  هک  يدارفا  هن  دـندرکیم و  یگدـنز  نانآ 
رد تسا . هدـش  نایب  رفن  نامز 313  ماما  باحـصا  دادـعت  تایاور ، رد  دنتـشذگ . رهن  زا  وا  اب  هک  دنتـسه  تولاط  باحـصا  دادـعت  هب  نانآ 

رتشیب تخانـش  يارب  هک  تسا  هدـیدرگ  لقن  اهنآ  یگدـنز  لـحم  یماـسا و  تسا  (ع ) نینمؤملا ریما  هب  بوصنم  هک  ناـیب  هب  فورعم  هبطخ 
نارای زا  فهک  باحصا  { 4;} يدهملا ناوعا  فهکلا  باحـصا  تیاور  زا  دییامن . هعجارم  دیآیم  لیذ  رد  هک  یعبانم  هب  دـیناوتیم  نانآ 
صاـخ لاـمک  هب  دـیحوت  صـالخا و  رد  هک  فـهک  باحـصا  نوـچمه  یناگدـیزگرب  ناـحلاص و  هـک  درب  یپ  ناوـتیم  دـنايدهم ، ماـما 
دنهاوخ (ع ) يدـهم ماما  يربهر  تحت  ناهج  هرادا  تهج  مزال  ییاراک  ياراد  هدـع  نیا  دوب . دـنهاوخ  ماما  صاخ  باحـصا  زا  دناهدیـسر 

ص ج 3 ، یبرع ، نبا  نیدلا  یحم  هیکم ، تاحوتف  [. 3 / ] ردص دمحم  روهظ ، زا  دعب  خیرات  [. 2 / ] ص 155 ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  [. 1 / ] دوب
/ يدنه یقتم  هب  فورعم  ماس  نبا  یلع  نامزلا ، يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  [. 4 / ] 327

/ دینک نایب  روهظ  ماگنه  ار  ترضح  نارای  ياهیگژیو 

شسرپ

/ دینک نایب  روهظ  ماگنه  ار  ترضح  نارای  ياهیگژیو 
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خساپ

هک ترـضح  نآ  صاخ  ناراـی  زا  رفن  دادعت 313  دنوشیم ، یناهج  دحاو  تموکح  لیکـشت  رومأم  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  هک  یماگنه 
. دندرگیم عمج  شسدقم  دوجو  عمش  فارطا  رد  دنتـسه  یحو  نادناخ  هتخابکاپ  ناقـشاع  زا  تیالو و  بکتم  ناگتفای  تیبرت  زا  یگمه 
: لیذ تایآ  هلمج  زا  دناهدش  ریـسفت  لیوأت و  جع ) ) يدهم ترـضح  نارای  دروم  رد  (ع ) موصعم ماما  طسوت  میرک  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ 

ماـما دروآیم . درگ  اـج  کـی  ار  امـش  ادـخ  دیـشاب  اـجک  ره  { 1(;} ًاـعیمج هللا  مکب  تأـی  اونوکت  اـمنیأ  : ) دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  . 1
باذعلا مهنع  انرخأ  نال  و  : ) تسا هدمآ  نآرق  رد  نینچمه  . 2 { 2 «.} تسا هدش  لزان  جع ) ) مئاق نارای  قح  رد  هیآ  نیا  : » دومرف (ع ) قداص
ترـضح درادیم . زاـب  ار  نآ  زیچ  هچ  دـنیوگ  مینک  رود  اـهنآ  زا  هدودـعم  تما  زا  ار  باذـع  رگا  { 3(;} هسبحی ام  ّنلوقیل  ْدودـعم  ّْما  یلا 

ياهیگژیو فاصوا و  دروم  رد  جع ) ) نامز ماما  دوخ  دنشابیم /» مئاق  ترضح  نارای  رفن  هدودعم 313  تما  زا  دارم  : » دیامرفیم (ع ) یلع
رد دنوشیمن ، دـیدرت  کش و  راچد  زگره  تسا ، نهآ  ياههعطق  دـننامه  ناشیاهلد  هک  دنتـسه  ینادرم  اهنآ  : » دـیامرفیم شیوخ  نارای 

تحت دنروآ  يور  يرهش  ره  هب  شیوخ  ياهمچرپ  اب  دننکیمرب . ياج  زا  دنربب  هلمح  اههوک  هب  رگا  دنتسه ، رتتخس  گنـس  زا  ادخ  قح 
دـننکیم و حـسم  ار  ماما  بسا  نیز  كربت  نمیت و  يارب  دـناكالاچ ، کـباچ و  باـقع  نوچ  اـهبسا  زارفرب  دـنروآیم . رد  دوخ  هرطیس 
رد دـننکیم و  يرپس  يرادهدـنز  بش  هب  ار  اـهبش  دـنهدیم . رارق  ماـما  ناـج  رپس  ار  دوخ  دـندرگیم و  شدوجو  عمـش  رود  راو  هناورپ 

ماما ربارب  رد  دنزور و  ناریـش  بش و  نادهاز  اهنآ  دسریم ، شوگ  هب  روبنز  يادص  نوچ  ناشتدابع  رکذ و  زامن و  ياههمغن  بش  رـسارس 
رایسب هدع  دنتسه و  برع  ریغ  ترضح ، نآ  نارای  رثکا  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  { 4 .} دنتسه میلست  عیطم و  ًالماک  ناشزیزع 

مدرم دیاب  راچان  هب  یلو  يرآ ، دومرف : ترـضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  ریـصبوبا  هکنانچ  دنـشابیم . برع  اهنآ  زا  یکدنا 
نارای رثکا  ای  همه  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  نینچمه  { 5 .} دندرگ جراخ  لابرغ  زا  مدرم  زا  يرایسب  دنوش و  لابرغ  شیامزآ و 

هیآ 148/ هرقب ، هروـس  [. 1 { ] 6 .} دناتداهـش قشاع  اهنآ  دراد ، ار  درم  لهچ  تردـق  اهنآ  زا  مادـک  ره  دنتـسه و  ناوج  جـع ) ) يدـهم ماما 
، ْادهلا تابثا  [. 6 / ] نامه [. 5 / ] 308 ص 316 -  ج 52 ، راونالاراحب ، [. 4 / ] هیآ 8 دوه ، هروـس  [. 3 / ] ص 404 باب 14 ، یناـمعن ، تبیغ  [. 2]

ص 73/ ج 7 ، یلماعرح ، خیش 

. دیسیونب ار  اهنآ  ياههناشن  دنتسه ؟ قطانم  مادک  رد  ات  دنچ  ع )  ) نامز ماما  نارای 

شسرپ

. دیسیونب ار  اهنآ  ياههناشن  دنتسه ؟ قطانم  مادک  رد  ات  دنچ  ع )  ) نامز ماما  نارای 

خساپ

، دادعت هب  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  نانآ ، ناکم  اهیگژیو و  دادعت ، درک : ثحب  ناوتیم  تهج  دنچ  زا  (ع ) نامز ماما  نارای  دادـعت  هرابرد 
، دشابیم نز  هاجنپ  اهنآ  نایم  رد  هک  رفن  هدزیـس  دصیـس و  مسق ! ادخ  هب  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . هدش  هراشا  نانآ  ناکم  اهیگژیو و 

تیاور نیا  زا  ( 1" .) دننکیم تعیب  ماقم  نکر و  نایم  وا  اب  ودنوشیم  عمج  همظعم  هکم  رد  یلبق  رارق  نودـب  يزییاپ ، ربا  ياههراپ  دـننامه 
اب ماقم  نکر و  نیب  نانآ  هکدوشیم  هدافتـسا  نارای  تعیب  لحم  روط  نیمه  دوشیم . هدافتـسا  ماـما  ناراـی  ياـهیگژیو  زا  یخرب  دادـعت و 
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زا تاـیاور  یخرب  رد  دنتـسه . ناـنز  (ع ) ماـما ناراـی  زا  رفن  هاـجنپ  دادـعت  هک  تسا  هدـش  هراـشا  تیاور  نیا  رد  دـننکیم . تعیب  ترـضح 
ناوتیمن دنتـسه ، نیمزرـس  مادـک  زا  ماما  نارای  هک  نیا  صوصخ  رد  تسا . هدـش  نایب  تیعطاـق  توق و  سرت و  مدـع  ناـنآ  ياـهیگژیو 

مثعا نبا  زا  هدوملا  عیبانی  باتک  دنتـسه . ناقلاط  زا  ماما  نارای  یخرب  هک  تسا  هدش  هراشا  نایاور  یـضعب  رد  یلو  دومن ، یعطق  رظن  راهظا 
، دنتـسین هرقن  الط و  هک  هتفهن  نانآ  نیب  ییاه  جنگ  اناوت  يادخ  اریز  ناقلاط ! مدرم  هب  ابحرم  : " دنکیم تیاور  (ع ) یلع ترـضح  زا  یفوک 

رامـش هـب  يدـهم  راـصنا  زا  ناـمز  رخآ  رد  هـک  دنتـسه  ناـشیا  دناهتخانـش . دـیاش  دـیاب و  هـک  روـط  نآ  ار  ادـخ  هـک  دنتـسه  ینادرم  یلو 
درم لهچ  ردق  هب  مئاق  نارای  زا  درم  کی  دنتـسه . يوق  يدهم  نارای  :" تسا هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 2.") دنیآیم

هب (ع ) يدـهم ناراـی  رگا  تسا . رتمکحم  رتيوق و  نهآ  هعطق  زا  (ع ) يدـهم باحـصا  زا  رفن  کـی  بلق  تشاد ! دـهاوخ  تردـق  توـق و 
دوخ زا  ار  ادـخ  هک  نیا  ات  دـننکیمن  فالغ  ار  دوخ  ياهریـشمش  نانآ  دـننکیم . بارخ  لزلزتم و  ار  اهنآ  دـننک ، هلمح  موجه و  اـههوک 
روط نیمه  تسا . هدش  دای  هکم  ترضح ، اب  نانآ  تعیب  لحم  هچرگ  درک ، نایب  ار  (ع) ماما نارای  ناکم  ناوتیمن  اقیقد  ( 3" .) دنیامن یضار 

ترـضح نارای  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  یلو  تسا ، هدـش  رکذ  تیعطاـق  توق و  تعاجـش ، ماـما ، ناراـی  ياـهیگژیو  زا  یخرب 
. تسا يزاسدوخ  يروابادخ و  اوقت ، نانآ  ياهیگژیو  زا  یـضعب  دیدرت  یب  ( 5 .) دنتـسه تاضق  ابجن و  ناهیقف ، زا  یخرب  (4)و  هدوب ناوج 
ص 424؛ هدوملا ، عیبانی   - 3 ص 34 . ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 449 ، هدوملا ، عیبانی   - 2 ص 223 . ج 52 ، راونالا ، راحب   - 1 اهتشون : یپ 

ص 612. نامه ،  - 5 . 612 ص 611 -  رثالا ، بختنم   - 4 ص 613 . رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص 

؟ دوب دنهاوخ  رهش  مادک  زا  رتشیب  (ع ) نامز ماما  باحصا 

شسرپ

؟ دوب دنهاوخ  رهش  مادک  زا  رتشیب  (ع ) نامز ماما  باحصا 

خساپ

هراشا اهنآ  دادعت  و  ( 1 () (ع نامز ماما  نارای  ياهیگژیو  زا  یخرب  هب  تاـیاور  یخرب  رد  دومن ، نییعت  ار  یـصاخ  رهـش  هقطنم و  ناوتیمن 
زا یـضعب  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد  درادـن . دوـجو  دـنک ، دـیکأت  نآ  رب  تاـیاور  همه  هک  یـصاخ  هـقطنم  یلو  ( 2 ، ) تسا هدـش 

تیاور (ع ) قداص ماما  ترضح  زا  ریبز  نب  ماوع  زا  لاصخ  باتک  رد  قودص  خیـش  موحرم  ( 3 . ) دنتسه ناقلاط  زا  (ع ) نامز ماما  باحصا 
هـس هلیبق  کی  زا  درم و  ود  هیلبق  کی  زا  درم و  کی  هلیبق  کی  زا  دمآ : دـهاوخ  دـناهلیبق ، هن  زا  هک  درم  جـنپ  لهچ و  اب  مئاق  : " تسا هدومن 

زا درم و  تشه  هلیبق  کی  زا  درم و  تفه  هلیبق  کی  زا  درم و  شـش  هلیبق  کی  زا  درم و  جـنپ  هلیبق  کی  زا  درم و  راهچ  هلیبق  کی  زا  درم و 
ییاه جنگ  دنوادخ  اریز  نقلاط ، مدرم  هب  ابحرم  : " دومرف ع )  ) یلع ماما  ( 4" .) دوش لیمکت  شنارای  دادعت  هک  هاگ  نآ  ات  درم  هن  هلیبق  کی 

رد هک  دنتـسه  ناشیا  دناهتخانـش . دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  ار  ادخ  هک  دنتـسه  ینادرم  یلو  دنتـسین ، هرقن  الط و  هک  تسا  هتفهن  اهنآ  نیب 
هدش دای  اهقف  تاضق و  امکاح ، ابجن ، ناونع  هب  (ع ) نامز ماما  نارای  زا  تایاور  یخرب  رد  " دنوریم . رامـش  هب  يدـهم  راصنا  زا  نامز  رخآ 

تیاور (ع ) قداص ماما  زا  نافع  زا  دانـسا  هب  یمق  دـمحم  مب  نسح  رثا  مق  خـیرات  باتک  زا  یـسلجم  همـالع  ( 6 .) دنتـسه فلتخم  قطانم  زا 
يرای و هب  هدمن و  عامتجا  نآ  لها  هک  دنداهن  مان  مق ، تهج  نادب  ار  مق  : " دومرف مدومن ، شـسرپ  مق  يراذگ  مان  زا  ترـضح  زا  دـنکیم :

يربط ریرج  نب  دمحم  هدرک ، رکذ  يرهـش  ره  زا  ار  (ع ) يدهم نارای  ددـع  میتفای و  هک  یتیاور  اهنت  ( 7" .) دنزادرپیم ترضح  نآ  کمک 
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(8 .) دنتسه ناقلاط  زا  ترضح  نارای  زا  نت  تسا 24  هدمآ  نآ  نمـض  هک  تسا  هدرک  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  ص 307  همامالا ، لئالد  رد 
زا لقن  هب  ص 449 ، هدوملا ، عیبانی   - 3 ص 595 . رثالا ، بختنم  یفاص ، هَّللا  فطل   - 2 ص 421 و 424 . ةدوملا ، عیبانی   - 1 اهتشون : یپ 

ص دوعوم ، يدـهم   - 4 ص 611 . رثـالا ، بختنم  ص 1099 ، دوعوم ، يدـهم  ص 55 ؛ ج 14 ، ناشخرد ، ناگراتـس  یفجن ، داوج  دمحم 
هب ص 612 ، رثـالا ، بختنم   - 7 همامالا . لیالد  زا  لـقن  هب  ص 612 ، رثـالا ، بختنم   - 6 ص 36 . ج 6 ، لاـمعلا ، زنک  بختنم   - 5 . 1102

مق ص 307. تاعوبطملل ، رئاخزلا  راد  يربط ، ریرج  نب  دمحم  همامالا ، لئالد   - 8 راونالا . راحب  زا  لقن 

؟  تشاد دهاوخ  ییاههناشن  هچ  روهظ  ماگنه  جع   ) نامز ماما  نارای 

شسرپ

؟  تشاد دهاوخ  ییاههناشن  هچ  روهظ  ماگنه  جع   ) نامز ماما  نارای 

خساپ

ار نآ  هک  يزور  زا  هک  تسا  یمچرپ  تسین و  هرقن  الط و  زا  هک  تسه  ناقلاط  رد  یجنگ   " هدرک لقن  ع   ) قداص ماما  زا  راـسی  نب  لیـضف 
هار اهنآ  رد  ادخ  هب  نامیا  رد  یکـش  تسا  نهآ  ياههراپ  دـنننام  اهنآ  ياهلد  هک  دنتـسه  ینادرم  تسا و  هدـشن  هتـشارفارب  دـناهدیچیپ ،

. دنرادیم رب  نایم  زا  هدنک و  ياج  زا  دننکب ، ياج  زا  ار  اههوک  هک  دـنراد  او  ار  اهنآ  رگا  دـنرتمکحم . گنـس  زا  نامیا  قیرط  رد  هتفاین و 
دننکیم عافد  يو  زا  دوخ  ناج  اب  هتفرگ و  نایم  رد  ار  ماما  اهگنج  رد  اهنآ  دنیامنیم . حتف  ار  نآ  دننکب  ار  يرهش  ره  دصق  نانآ  رکشل 
نوچمه تدابع  لاح  رد  اهنآ  ۀمزمز  دنباوخیمن . اهبش  هک  تسا  اهنآ  نایم  ینادرم  دـنهدیم ، ماجنا  شیارب  دـشاب  هتـشاد  يراک  ره  و 

دناهدنشخرد و ياهغارچ  دننام  نانآ  دننکیم . هلمح  نمشد  رب  هراوس  اهزور  دنلوغشم و  تدابع  هب  ار  بش  مامت  تسا  لسع  روبنز  ۀمزمز 
اجک ره  زا  نیسح  ناهاوخ  نوخ  يا   ) نیسحلا تاراثل  ای  تسا  نیا  نانآ  راعش  دننکیم . تداهـش  يانمت  دنـشابیم . دونـشخ  ادخ  فوخ  زا 

زوریپ ار  نانآ  دنوادخ  دننکیم و  يورـشیپ  هنوگ  نیدب  دریگیم . ياج  اهلد  رد  هار  هام  کی  ةزادنا  هب  شیپاشیپ  اهنآ  بعر  دنرذگیم ،
هدزیس دصیـس و  هفوک و  ربنم  رب  ار  مئاق  مرگنیم  ایوگ  : " دومرف ع   ) قداص ماما  دناهدش  رکذ  رفن  ترضح 313  صاخ  نارای  " دنادرگیم .

رازه ای 15  هد  یتح  دنوشیم  دایز  ترـضح  نارای  مک  مک  ردب " گنج  ناگدـنمزر  دادـعت  هب  دـناهدمآ ، درگ  وا  نوماریپ  هک  شنارای  رفن 
نیا رد  یلو  دنتـسه  ناهج  رـساترس  زا  نوگانوگ و  ياهداژن  اههورگ و  زا  هکلب  دنتـسین  یـصاخ  داژن  فنـص و  زا  جـع   ) يدـهم ناراـی  رفن 

1ـ جـع :   ) يدـهم ترـضح  ناراـی  ياـهیگژیو  دـنراد . هدـهع  رب  ماـما  يرازگتمدـخ  رد  یتـیمها  رپ  شقن  مجع  ناـمدرم  مـیظع  تـکرح 
يدـنمناوت 5ـ تعاجــش و  یگدــنب 4 ـ تداـبع و  نمـشد 3 ـ تـسود و  قـیقد  صیخـشت  یهاـگآ و  تریــصب و  دـیحوت 2 ـ ییوجادـخ و 

طابضنا مظن و  یتسیز 7 ـ هداس  دهز و  هدنامرف 6 ـ زا  تعاطا  ويربنامرف 

تایصوصخ --؟ دنتسه یناسک  هچ  نامز  ماما  نارای 

شسرپ

تایصوصخ --؟ دنتسه یناسک  هچ  نامز  ماما  نارای 
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خساپ

یماسا ام  دـناهتفگن و  يزیچ  جـع ) ) نامز ماما  نارای  یماسا  دروم  رد  تایاور  تسیچ ؟ نامز  ماما  نارای  یماـسا  ( 1 دراد : دوو  لاـمتحا  ود 
نارای ءزج  هک  اهناسنا  مامت  يارب  هار  اریز  دـشابن ؛ تحلـصم  هب  دـیاش  کی  ره  مان  ندـش  نییعت  ًالوصا  مینادیِمن . ار  ماما  نارای  کی  کی 

ماما نارای  تایـصوصخ  زا  یـضعب  هب  تایاور  یخرب  رد  دـنراد ؟ ییاهیگژیو  هچ  نامز  ماما  نارای   ( 2 تسا . زاب  دـنریگ ، رارق  نامز  ماما 
هحولرـس دیحوت  ییوجادخ و  ییوجادخ :  - 1 دـش : دـهاوخ  صخـشم  نانآ  شنم  ثیداحا ، یخرب  نایب  اب  هک  تسا  هدـش  هراشا  (ع ) نامز
هناصلاخ ینامیا  تسا و  يدزیا  رون  هولج  قرغ  ناشدوجو  همه  هتخانـش و  یگتـسیاش  هب  ار  ادخ  نانآ  تسا . يدهم  نارای  لاصخ  دیاقع و 

، تسا نهآ  ياههراپ  ناشیاهلد  اـیوگ  هک  ینادرم  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  ( 1 .) تسا هناگیب  نانآ  اب  دـیدرت  کش و  هک  دـنراد  هنیـس  رد 
يارب تسا ... ناراب  رون  ناشیاهلد  ایوگ  دـننازورف ، ياهغارچ  دـننامه  دـیالآیمن ... ار  ناـشرطاخ  يادـخ ، سدـقم  تاذ  رد  دـیدرت  راـبغ 

ماما زا  يربنامرف  رد  نانآ  تسا . یهاگآ  تریصب و  ماما  نارای  ياهیگژیو  زا  یکی  یهاگآ : تریصب و   - 2 ( 2 ... " .) دننکیم اعد  تداهش 
يایحا رد  هک  دوشیم  ببس  نانآ  تریصب  دنیوج . هار  هنارایـشوه  اههنتف  رد  هدشن و  لکـشم  راچد  لطاب  قح و  صیخـشت  وا و  تخانـش  و 

ادخ نامرف  نوچ  . " دننک ینکـش  تب  دنرادرب و  ربت  دوخ  ماما  هارمه  هب  ییادزكرـش  تلاسر  رد  دننکن و  گنرد  تعدب  اب  هزرابم  تنس و 
تدابع و  - 3 ( 3 ... " .) دندرک راکـشآ  دنتـشاد ، نید  هار  رد  هک  ار  یتریـصب  دنتخآ و  قح  هار  رد  ار  اهریـشمش  دروآ ، رـس  هب  ار  شیامزآ 
. دنتـسه بش  نارگـشیاین  زور و  ناریـش  يدـهم ، نارای  تسا . یگدـنب  تدابع و  (ع ) نامز ماما  ناراـی  مهم  ياـهیگژیو  زا  یکی  یگدـنب :
، تیدـبا اب  حور  دـنویپ  هنازابکاپ ، هنافراع و  شیاین  نانآ ، تدابع  هکلب  تسین ، دتـس  داد و  هلماعم و  یعون  ماما ، نارای  هاگدـید  زا  تداـبع 
(ع) رقاب ماما  ( 4 .) دنیرگیم هدرم  دنزرف  ناردام  نوچ  نانآ  تسا . ناگدازآ  تدابع  ادخ و  ربارب  رد  ناسنا  هنارازگساپس  شنکاو  نیرتیلاع 

ياج تسا . هتـشگ  سردنم  ناش  ياهسابل  هدیـسر و  نایاپ  هب  ناشیاه  هشوت  مرگنیم ، فرـشا  فجن  رد  ار  شنارای  مئاق و  ایوگ  : " دومرف
ناروآ گنج  دـندرم و  ریلد  (ع ) نامز ماـما  ناراـی  تعاجـش :  - 4 ( 5" .) بش نابهار  دـنزور و  ناریـش  تسا . نایامن  ناشیناشیپ  رب  هدـجس 

سرت ناشلیدب ، یب  تعاجش  ( 6 .) دنراد ار  درم  لهچ  تّوق  مادک  ره  هدرک و  ریخـست  ار  ناشدوجو  همه  فده ، هب  نامیا  دربن . ياهنادـیم 
دصیس مرگنیم ... ار  نانآ  ایوگ  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . رتمکحم  اراخ  گنس  زا  ناشاهناج  هتخاس و  هریچ  ناربکتـسم  ياهلد  رب  ار 

ماما نارای  ياهیگژیو  زا  یکی  يربنامرف :  - 5 ( 7 ... " .) دنراد دالوپ  نوچ  ییاهلد  دناهداتـسیا ، هفوک  فجن و  يادنلب  رب  دنلب  درم  يدنا  و 
ماـجنا رد  دنتـسه و  اـهناسنا  نیرتربناـمرف  دوخ و  يـالوم  ناقـشاع  ناـنآ  تسا . ناـش  يادـتقم  ـالوم و  زا  يربناـمرف  تعاـطا و  (ع ) ناـمز

اشوک رگشالت و  ( 9 (؛ هتعاط یف  نوّدجم  نوداّدک  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  ( 8 .) دنریگیم یشیپ  رگیدکی  رب  شیوخ  ماما  ياهروتـسد 
دصقم تدحو  تسا . يربارب  راثیا و  يدهم  نارای  زراب  تایصوصخ  زا  يربارب  و  یگتـشذگ ) دوخ  زا   ) راثیا  - 6" دنتسه . وا  زا  يوریپ  رد 

رد هدـنکفا و  جـنر  هب  ار  دوـخ  رگیدـکی  يارب  ناـنآ  دـنرگیدکی . راوـخمغ  راـی و  هداد و  دـنویپ  مـه  هـب  ار  ناـشیاهلد  تـّین ، صـالخا  و 
. تسا يربارب  تاساوم و  جع ) ) نامز ماما  تموکح  ياههصخاش  زا  یکی  دـنرادیم . شیپ  دوخ  رب  ار  نارگید  یهلا ، بهاوم  زا  يریگهرهب 

ناردارب ایوگ  تسا ، افص  فطل و  اب  زارمه ، لدمه ، ناتسود  يانعم  هب  هک  هدش  دای  اقفر "  " هب (ع ) نامز ماما  نارای  زا  تایاور  زا  یخرب  رد 
. دـناهدیرورپ ار  نانآ  ردام  ردـپ و  کی  ایوگ  ( 10 (؛ ۀحیـصّنلا ۀّبحملاب و  ۀعمتجم  مهبولق  ٌةدحاو ، ٌمأ  وأ  دـحاو  ٌبأ  مه  ّابر  اّهنأک  : " دـناینت
اب بساـنم  تالیکـشت  مظن و  ياراد  (ع ) ناـمز ماـما  ناراـی  مظن :  - 7" تسا . هدـنکآ  رگیدـکی  هب  یهاوخریخ  تبحم و  زا  ناـنآ  ياـهلد 
زا ماما  نایهاپـس  دـنربیم . شیپ  نشور  مکحم و  یلوصا  رب  ار  شیوخ  ياـهراک  یلو  هتـشاد ، مرگ  طـباور  مدرم  اـب  دـنایناهج . تموکح 

ایوگ : " دیاتسیم هنوگ  نیا  ار  (ع ) نامز ماما  نارای  (ع ) یلع ماما  دنتسه . ناهج  یمزر  يورین  نیرتمظنم  دننکیم و  هدافتـسا  ناسکی  سابل 
هداس دـهز و   - 8 ( 11" .) دـناسابل مه  دـننامه و  یگدـنزارب  لامج و  رد  ربارب ، تماق  دـق و  ناـسکی ، یتأـیه  يز و  هک  مرگنیم  ار  ناـنآ 
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ار یهلا  بهاوم  زا  يریگهرهب  رتسب  دنیوجیم و  نارگید  شمارآ  رد  ار  یتخب  کین  یماکـشوخ و  نانآ  تسا . يدهم  نارای  تنیز  یتسیز 
يراشفاپ ربارب  رد  (ع ) قداص ماما  تسا . هیاریپ  یب  ناشـسابل  هداس و  ناشیاذغ  دنزیتس . رد  ییارگ  ایند  اب  دوخ  هدرک و  مهارف  نارگید  يارب 

تشرد و شـسابل  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـیزرویم !؟ باتـش  مئاـق  جورخ  رد  ارچ  : " دومرف (ع ) مئاـق جورخ  رد  باتـش  ماـیق و  يارب  ناتـسود 
نارای ياهیگژیو  زا  یکی  تلادـع :  - 9 ( 12" .) تسا ریـشمش  هیاس  رد  گرم  ندیگنج و  وا  تموکح  رد  یگدـنز  تسا . زیچان  شیاذـغ 

(ع) يدـهم نارای  تنیز  دـنکیم ، روهظ  متـس  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  نارگید و  قوقح  تیاـعر  رد  هک  تلادـع  تسا . تلادـع  (ع ) ناـمز ماـما 
هک یناسک  دنشاب . ارگ  تلادع  دیاب  زین  وا  نازابرـس  نارازگراک و  ( 13 .) تسا تلادـع  یناهج  تموکح  مهم  ياههصخاش  زا  یکی  تسا .

، ییارگاوقت تامّرحم و  كرت  تابجاو ، تیاعر  یمالسا و  ياهروتسد  زا  يریگهرهب  اب  دیاب  دنشاب  (ع ) نامز ماما  نارای  زا  دنتسه  ددص  رد 
یپ دبلطیم . ار  لداع  نارای  لداع ، ماما  هک  دننک  ادیپ  ار  رای  ندید  تیلباق  دنناوتب  ات  دـننک  مادـقا  دوخ  دوجو  رد  تلادـع  هشیر  تیوقت  هب 

مازلا يریاـح ، يدزی  یلع   - 4 هبطخ 150 . مالـسالا ، ضیف  هغالبلا  جـهن   - 3 ناـمه .  - 2 ص 378 . ج 2 ، نیدـلا ، لاـمک   - 1 اهتشون :
ج راونالاراحب ،  - 7 ص 318 . ج 2 ، ياهرمک ، همجرت  قودص ، خیش  لاصخ   - 6 ص 7 . ج 53 ، راونارالاحب ،  - 5 ص 20 . ج 2 ، بصانلا ،

 - 12 ص 148 . نـتفلا ، نحـالملا و   - 11 ص 20 . ج 2 ، بصاــنلا ، مازلا   - . 10  - 9 ص 63 . اـضرلا ، راـبخا  نویع   - 8 ص 310 . ، 53
ص 425. هبیغلا ، باتک  ینامعن ، ص 469 ؛ ، 2 ج 1 -  هّدوملا ، عیبانی  ص 264 ؛ ج 14 ، لامعلازنک ،  - 13 ص 233 . هبیغلا ، ینامعن ،

؟ دنوشیم رفن  عومجم 313  هک  دش  دهاوخ  هدنز  هدرک و  توف  نانآ  زا  يدارفا  ای  دنا و  هدنز  همه  روهظ  نامز  رد  نامز  ماما  رای  رفن  ایآ 313 

شسرپ

رفن عومجم 313  هک  دـش  دـهاوخ  هدـنز  هدرک و  توف  نانآ  زا  يدارفا  اـی  دـنا و  هدـنز  همه  روهظ  ناـمز  رد  ناـمز  ماـما  راـی  رفن  ایآ 313 
؟ دنوشیم

خساپ

نامز ماما  روهظ  ماگنه  رد  دنشاب و  هدرم  هک  نیا  هن  دنتسه ، هدنز  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  رد  رفن  هک 313  دیآیم  رب  تایاور  رهاظ  زا 
هک دنتسه  ياهژیو  ياهورین  نانیا  دشاب . هّدِع  نیا  رد  رصحنم  وا  نارای  هک  نیا  هن  دنتـسه ، نامز  ماما  یلـصا  نارای  زا  هدع  نیا  دنوش . هدنز 
رد ( 1 .) دنهدیم لیکشت  ار  ماما  هاپس  يزکرم  هتسه  هدوب و  نامز  ماما  صاخ  باحصا  نانآو  دوب . دنهاوخ  ترضح  هارمه  تمایق  زاغآ  رد 

، يدهم دومرف : ع )  ) یلع ماما  ( 2 .) دریگیمن تروص  مایق  دنیاین ، درگ  نانآ  ات  هدـش و  دای  رفن  رازه  هد  (ع ) يدـهم نارای  تایاور  زا  یخرب 
طاـقن زا  هک  تسا  هدـش  هراـشا  یهوبنا  ياـههدوت  هب  رگید  تاـیاور  زا  یخرب  رد  ( 3 .) درک دـهاوخ  مایق  روای  رازه  هدزناپ  اـت  هدزاود  ناـیم 

، يدهم تموکح  هب  يزادنا  مشچ  یسبط ، نیدلا  مجن   - 1 تشون : یپ  ( 4 .) دنباتشیم ماما  يرای  هب  نیمز  قرشم  هژیو  هب  ناهج  نوگانوگ ،
ص 316. ج 60 ، راونالا ، راحب   - 4 نامز ص 295 . ماما  همان  هژیو  هزوح ، هلجم   - 3 ص 307 . هبیغلا ، باتک  ینامعن ،  - 2 ص 105 .

؟ دنک هبوت  دناوت  یم  عقوم  نآ  یسک  ایآ  دنوش ؟ یم  نامز ( ماما  نارای  زا  یناسک  هچ 

شسرپ
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؟ دنک هبوت  دناوت  یم  عقوم  نآ  یسک  ایآ  دنوش ؟ یم  نامز ( ماما  نارای  زا  یناسک  هچ 

خساپ

نانمؤم نمی ، رـصم و  زا  يا  هتـسیاش  دارفا  نانآ  نایم  رد  دنتـسه . ناهج  فلتخم  قطانم  زا  يدـهم  نارای  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  تاـیاور 
هطخ نیا   : " دیامرف یم  نینچ  ناقلاط  مدرم  ةرابرد  قداص ( ماما  ( 1 .) دراد دوجو  مق  ناقلاط و  زا  رگراثیا  نادرم  قارع و  ماـش و  زا  یقیقح 

زا رتدیدش  دنرادن ، يدیدرت  دـنوادخ  سدـقم  تاذ  هب  تبـسن  و  تسا ، مکحم  نهآ  ياه  هراپ  دـننام  نانآ  ياهبلق  هک  تسا  ینادرم  ياراد 
( نانمشد راید  زا   ) هک يراید  ره  گنهآ  دیحوت ، مچرپ  نتـشاد  تسدب  اب  دننک ، رب  ياج  زا  ار  نآ  دنوش ، رو  هلمح  هوک  رب  رگا  دنا ، شتآ 

راوگرزب نآ  دننز ، هسوب  نّمیت  كربت و  ناونع  هب  ماما ( بکرم  رب  دنراوس ، باقع  نوچمه  ناشیاهبسا  رب  دننک ، دوبان  ناریو و  ار  نآ  دننک 
رما عیطم  يرما  ره  رد  دنبش ، نادهاز  زور و  ناریش  دننک ، ... عافد  ترضح  نآ  زا  دوخ  ناج  اب  رطخ  ماگنه  هب  و  دنرادرب ، رد  راو  هناورپ  ار 
يوس هب  هورگ  هورگ  تسا ، یلع ( نب  نیسح  نادیهش  رالاس  یهاوخ  نوخ  ناشراعش  دنبلط و  تداهش  دنساره ، رد  ادخ  میب  زا  دنتسه ، ماما 

نیا زا  تنـس  لها  تایاور  رد  ( 2.") دنادرگ یم  زوریپ  ار  قح  رب  ماما  دنوادخ  نادرمدار ، نیا  ۀطـساوب  دـش و  دـنهاوخ  هناور  ترـضح  نآ 
ناریا لامـش  رد  زربلا  ياههوک  هتـشر  رد  يا  هقطنم  ناقلاط  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هدش . هدرب  مان  يدهم ( صاخ  باحـصا  ناونع  هب  هورگ 
شخب دـیوگیم  هک  یتیاور  ای  و  دـننک ، یم  یفرعم  يدـهم ( مایق  نازاس  هنیمز  ار  نایناریا  هک  رگید  تایاور  یخرب  هب  هجوت  اـب  دـشاب ، یم 

یم اضر ( مام  زین ا  مق  لها  ةرابرد  دشاب . ناریا  روشک  دوخ  ناقلاط ، زا  دارم  دـیاش  ( 3 .) دنهد یم  لیکشت  نایناریا  ار  ۀیقب ا (... شترا  مظعا 
يرگید یناسارخ و  دیس  یکی  ناریا ، زا  راوگرزب  ود  تیاور ، قبط  ( 4.") دنتسه مق  لها  ناهج ، نایعیش  نیب  زا  ام  ناوریپ  نیرتهب   : " دیامرف
بـصنم ياراد  ناریا  رد  روهظ  زا  لبق  ود  ره  هک  دـنماما  قیدـص  نارای  زا  دـشاب ،) يزمر  مان  تسا  نکمم   ) حـلاص نب  بیعـش  مان  هب  يدرف 

هدش هتخیگنارب  فهک  باحصا  ( 5 .) تشاد دهاوخ  هدهع  رب  روهظ  ماگنه  هب  ار  ماما ( ياهورین  لک  یهدنامرف  حلاص  نب  بیعش  و  دنتـسه .
و رـضخ ( ترـضح  حیـسم ،( یـسیع  ترـضح  یهلا ، ربمایپ  هس  ترـضح  نارای  هلمج  زا  زین  و  دـنریگ . یم  رارق  ترـضح  نارای  ةرمز  رد  و 
، يددـعتم تایاور  قبط  ( 6 .) دـندنویپ یم  يدـهم ( نارای  هب  هدـش و  هدـنز  یهلا  نامرف  هب  ناـگدرم  زا  یخرب  دنـشاب . یم  ساـیلا ( ترـضح 

نیا دیاش  و   ) ناوج مئاق  ترـضح  نارای  رتشیب  هک  دنامن  هتفگان  دننک . یم  اوادم  ار  ناحورجم  هک  دنتـسه  نانز  زین  ماما ( نارای  زا  يدادـعت 
شـسرپ مود  شخب  هب  خساپ  رد  ( 7 .) تشاد دهاوخ  دوجو  نانآ  نایم  رد  لاسنایم  یکدنا  رایـسب  دادعت  و  دـشاب ) نانآ  حور  بلق و  فصو 
رتکیدزن ام  هب  ار  وا  هک  دهد  ماجنا  يراک  دـیاب  امـش  زا  کی  ره   : " دـیامرف یم  اۀـیقب ( ... ترـضح  تشاد :  هجوت  ریز  تاکن  هب  دـیاب  امش 

هب امرما  اریز  دـنک . يرود  دزیگنا ، یمرب  ار  ام  مشخ  تسام و  دـنیاشوخان  هک  ییاهراک  زا  و  دـهد ، رارق  ام  یتسود  تبحم و  دروم  دزاس و 
شتقو رـس  دیاب  هک  تسا  دنوادخ  نیا  و  تسا ، تمایق  نوچمه  وا  لثم   : " دـیامرف یم  مرکا ( لوسر  ( 8.") دیسر دهاوخ  یناهگان  تروص 

یم دـنوادخ  ماعنا  ةروس  زا  هفیرـش 158  هیآ  قبط  ( 9.") یناـهگان تروص  هب  رگم  دوش ، یمن  عقاو  وا  روهظ  هثداـح  دـنک ، راکـشآ  ار  نآ 
، دـنا هدادـن  ماجنا  یکین  لمع  ای  و  دـنا ، هدرواین  نامیا  ًالبق  هک  يدارفا  ندروآ  نامیا  دریذـپ  ققحت  اه  هناشن  تایآ و  هک  ینامز   : " دـیامرف
، روهظ رما  ندوب  یناـهگان  رب  ینبم  يدـهم ( ماـما  و  لوسر ا (... مـالک  همیرک و  هیآ  نیا  هب  هجوت  اـب  تشاد ". دـهاوخن  ناـشلاح  هب  يدوس 

ناشناهانگ ترثک  تلع  هب  ای  و  دیاین ، شیپ  ناقـساف  ناراکهنگ و  يارب  هبوت  تصرف  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ثداوح  طیارـش و  تسا  نکمم 
بقارم دـیاب  سک  ره  جـع ) ) ماما ةدومرفب  نیاربانب  دـنورب . نیب  زا  هبوت  زا  لبق  ناـمز ، نآ  ثداوح  يـال  هبـال  رد  دـننکن و  ادـیپ  هبوت  قیفوت 
هنوگره ماجنا  زا  هکنیا  هن  تسا ، نید  نایاوشیپ  دـنوادخ و  يدونـشخ  بجوم  هک  دـهد  ماجنا  ار  یلاـمعا  هراومه  دـشاب و  شیوخ  لاـمعا 

ره نتفرگ  رارق  هک  تسا  هجوت  لباق  مهم و  هتکن  نیا  رکذ  نایاپ  رد  ددرگ . كـاله  اـت  دزادـنا  ریخأـت  هب  ار  هبوت  دزرون و  غیرد  يراکتـشز 
تـسا نیا  مهم  دوش . یم  کیدزن  وا  هب  سفن  بیذهت  صالخا و  نازیم  هب  یـسک  ره  تسین و  نکمم  ریغ  رادلد  نآ  نارای  ةرمز  رد  یـسک 

زا 1779تیودهم هحفص 1189 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شکاپ رـضحم  هب  لد  زا  یهار  دریگ و  رارق  زیزع  نآ  تاـهجوت  رون  شباـت  لـباق  اـت  میهد  وشتـسش  قـالخا  لـیاذر  زا  ار  شیوخ  بلق  هک 
نبا یطخ  هخسن  ص307 3 . نامه ، ص334 2 . ج52 . یناروک ، یلع  روهظ ، رـصع  لقنب  راونـالاراحب ، . 1 ذـخآم :  عباـنم و  دوش . هدوشگ 

ص269 6. یناروک ، یلع  روهظ ، رصع  . 5 عبنم ) نامه  زا  لقنب   ) ص216 ج60 ، راونلاراحب ، یناروک 4 . یلع  روهظ ، رـصع  زا  لقنب  دامح ،
، همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  ص446  ردص ، دمحم  دیس  يربک ،  تبیغ  خیرات  زا  لقنب  ج2،ص324 ، یسربط ،  جاجتحا  ص306 7 . نامه ،

ص447 ردص ، دمحم  دیس  يربک ، تبیغ  خیرات  زا  لقنب  ص373 ،  قودص ، خیش 

. دیهدب یتاحیضوت  ناشتایصوصخ  دروم  رد  دنتسه ؟ یناسک  هچ  نامز ( ماما  نازابرس  ای  ناوریپ و 

شسرپ

. دیهدب یتاحیضوت  ناشتایصوصخ  دروم  رد  دنتسه ؟ یناسک  هچ  نامز ( ماما  نازابرس  ای  ناوریپ و 

خساپ

هیعدا و رد  دنـشاب ، یم  مظعالا " ۀیقب ا ...  " نینزان دوجو  ّیـضرم  بوبحم و  هک  یناسک  و  نارای ، باحـصا و  ياه  یگژیو  تایـصوصخ و 
نـشور شیوخ  هنیئآ  رد  ار  ماقم  نیا  هب  لوصو  قیرط  مادـک  ره  باحـصا ، ياه  هناشن  رب  هوالع  هک  هدـش ؛ نایب  ناـشیا  هب  طوبرم  تاراـیز 
يونعم تیبرت  ثحب  رد  یـساسا  روحم  ود  رادم  رئاد  دریگب ، شیپ  رد  دـیاب  هار  نیا  ةدـنور  کلاس و  هک  یقیرط  یلک  روطب  اما  دـیامنیم .

هچنآ زا  نتساریپ  و  نید ، یساسا  حیحص و  تخانش  ینعی  یملع ، تدهاجم  ماما ( ترـضح  شیامرف  هب  ای  يرظن ، ریـس  فلا ) تسا :  ناسنا 
همانرب قیقد و  هعلاطم  اب  نینچمه  ددرگ . یم  لصاح  تیب ، ( لـها  زا  روثأـم  تاـیاور  نآرق و  رد  هناـملاع  ّربدـت  اـب  راـک  نیا  تسا ، نیدریغ 

رد ییابطابط و )...  همالع  يرهطم ، دیهش  ياهباتک  دننام   ) دنا هتشون  مالـسا  دروم  رد  ناسانـش  مالـسا  نف و  لها  هک  ییاهباتک ، هدش  يزیر 
حالـصا يارب  ار  یقیقد  يزیر  همانرب  و  مینک . یم  ادـیپ  تفرعم  ناـمدوجو ، فلتخم  داـعبا  رد  شیوخ ، فیلاـکت  ماـکحا و  هب  اـم  ماـگ  نیا 
شرتسگ و  یلمع ، فئاـظو  زا  یهاـگآ  اـب  عقاو  رد  و  میروآ . یم  لـمعب  ناـمرادرک  راـتفر و  و  تافـص ، تاـیقلخ و  اـه ، هشیدـنا  راـکفا و 

هب اـی  یلمع ، ریـس  ب ) مینک . یم  شـشوک  شـالت و  شیوخ ، یقـالخا  يداـقتعا و  هینب  تیوقت  هار  رد  فراـعم  یناـبم و  زا  دوخ  تخاـنش 
هب مامتها  دریذپ . یم  ماجنا  بادآ  ندروآ  اج  هب  و  تعیرـش ، يرهاظ  ماکحا  زا  دیلقت  اب  راک  نیا  یلمع ، تدهاجم  ماما ( ترـضح  شیامرف 

يدرف و نوؤـش  همه  رد  اوـقت  تاـعارم  تسا . تکرح  نیا  نـکر  ود  ناـهانگ ، اهـشزغل و  یـصاعم ، زا  زیهرپ  و  ینید ، فئاـظو  تاـبجاو و 
و مینک ، یم  مادـقا  يزاسدوخ  هب  میتسه ، هک  یطیحم  ره  رد  عقاو  رد  تسوا . يایلوا  دـنوادخ و  هب  ناسنا  برق  لماع  نیرتگرزب  یعامتجا ،

نا . " مییامن یم  لیدبت  تانسح  هب  ار  تائّیـس  و  میزاسیم ، هدامآ  یهلا  رون  دورو  یلجت و  يارب  ار  شیوخ  بلق  هتـشذگ ، لامعا  زا  هبوت  اب 
ضرالا یف  مهانکم  نا  نیذـلا   : " دـیامرف یم  ناـشیا  باحـصا  و  يدـهم ( ترـضح  هب  عجار  میرک  نآرق  ( 1"  ) تائّیسلا نبهذی  تانـسحلا 

زامن میهد ، ییاناوت  تردق و  ناشیا  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناسک  ( ) 2"  ) رکنملا نع  اوهن  فورعملاب و  اورمآ  ةاکزلا و  اوتآ  وا  ةالصلا  اوماقا 
هفیرش هیآ  نیا  نوماریپ  رقاب ( ماما  دننک ). یم  یهن  رکنم  زا  و  هدومن ، رما  فورعم  هب  و  دنشخب ، یم  قحتـسم  هب  ار  تاکز  و  هتـشاد ، اپ  هب  ار 
روهظ هنیمز  ندرک  مهارف  يارب  ام  عقاو  رد  دـییامرفب ، تقد  رگا  تسوا ". باحـصا  و  يدـهم (  و  دـمحم ، ( لآ  يارب  هیآ  نیا   : " دـندومرف

زین يربهر  مظعم  ماقم  هک  يا  هخسن  میدومن . تکرح  يدهم ،( ترضح  اب  شیوخ  ّتیخنـس  تهج  رد  و  میدومن ، زاغآ  دوخ  زا  ترـضح ،
انحاورا  " رصع ماما  نارای  تایصوصخ  زا  یخرب  هب  دنشاب . حلاص  دوخ  دیاب  یناهج  حلصم  ناروای  نارظتنم و  دنتـشاد ، نآ  رب  ابیز  يدیکأت 
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یهارمگ تلالـض و  ياهبادرگ  زا  ات  دزاس ، نشور  ار  ام  يوسارف  و  دشاب ، هار  لعـشم  هک  تسا  دیما  دییامرف  هجوت  هادـفلا " همدـقم  بارتل 
يزوریپ و ترـــصن و  ینعی  جرف  ( 3 . ) تسا لاـمعا  نیرتـهب  زا  تبیغ ، ناـمز  رد  جرف  راـظتنا  هک  میراد  ددـعتم  تاـیاور  رد  میباـی . تاـجن 

نامرآ نیا  نتفای  ققحت  راظتنا  ینعی  جرف  راظتنا  نیاربانب  ددرگ . یم  لکـش  رـصع ( ماما  يربهر  هب  هک  يرتسگ  لدـع  دوصقم  و  شیاـشگ ،
و دشاب ، یهابت  متـس و  زا  نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم ، صخـش  هک  تسا ، تسار  يدـج و  هاگنآ  هاگتـساوخ ، نیا  و  یناهج . گرزب و 
هک یـسک  اریز  تسا . جرف  دوخ  جرف ، راظتنا  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  ور  نیا  زا  دـش . دـهاوخ  ییاوتحم  یب  راعـش  راـظتنا  نیا  هن ، رگا 

و دزاس . یم  راوتـسا  داد  لدع و  هیاپ  رب  ار  دوخ  یگدنز  تسوا ، رتسگ  لدع  تموکح  سیـسأت  و  ادخ ، تجح  روهظ  جرف و  رظتنم  ًاتقیقح 
نینچ وا  لدـع ، تموکح  لیکـشت  زا  لبق  و  درادـن . یتوافت  شکولـس  ریـس و  راـتفر و  ةوحن  ماـما  تبیغ  روضح و  رد  هک  تسا  یناـسنا  وا 

نآ هب  قشع  و  نامیا ، لدـع و  قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح ، جرف  راظتنا  نیاربانب  تسا . هتخاس  رادـیاپ  دوخ  یگدـنز  رد  ار  یتموکح 
نینچ تسا . اهییابیز  اهـشزرا و  ندـعم  يوس  هب  وا  ۀنیـس  ِجرف  روهظ  راظتنا ، نیا  عقاو  رد  و  ددرگیم . نایامن  لمع  رد  زین  نآ  راثآ  و  دراد .
مئاق ۀقلطم  تنطلس  روهظ  دوخ ، بلق  رد  عقاو  رد  و  تسا . هدناسر  رمث  هب  و  هدومن ، افوکـش  شیوخ  سفن  رد  ار  یناسنا  لیاضف  یـصخش ،
ۀلزنم هب  دورب ، ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگره  يرظتنم  نینچ  تسا . هدییوب  ار  نآ  ۀـحئار  هدیـشچ و  ارنآ  معط  و  هدومن ، دوهـش  ار  يدـهملا (

نآ فیرـش  ترایز  رد  . 2 دـننک . یم  داـهج  ادـخ  هار  رد  وا  ناـمرف  تحت  و  دـنا ، هدـنز  تجح  ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یناـسک 
هک مشاب  یناسک  زا  "  ) کئادـعا یلع  کل  نیرـصانلا  نیعباتلا و  کل و  نیرظتنملا  نم  ینلعجی  نا   : " میناوخ یم  هعمج ، زور  رد  ترـضح 
مود هلحرم  اما  و  تفر ، شثحب  هک  راظتنا  تلاح  مریگ ). رارق  وت  نمـشد  هیلع  وت  ناگدننک  يرای  ناوریپ و  زا  و  دنتـسه ، يدهم ( راظتنا  رد 
یم هدـید  همئا ( تامیلعت  رد  هک  ماـما ، ( رظن  دروم  تافـص  هدیدنـسپ و  قـالخا  نآ  هب  قلخت  و  دوعوم ، ياـهنامرآ  زا  ّتیعبت  تسا ؛ ّتیعبت 
انوق و   : " میناوخ یم  تبیغ  ياعد  رد  هک  تسا  نینچ  و  دـنک . ادـتقا  شیوخ  ياـهاوه  هب  هکنآ  هن  تسا ؛ هدـنامرف  عباـت  رظتنم ، نمؤم  دوش .

ابیکـش راظتنا ،)  ) رما نیا  رب  ارم  و  رادـب ، مدـق  تباث  شیزوریپ  رب  و  اـناوت ، يو  تعاـطا  رب  ارم  ایادـخ  ... "  ) هتعباـتم یلع  ِبث  اـنتّ هتعاـط و  یلع 
، يا هدیـشوپ  هچنآ  زا  و  مهاوخن . يا ، هدرک  باتـش  وت  هچنآ  رد  ریخأـت  و  یهاوـخ ، یم  ار  شریخأـت  وـت  هچنآ  رد  باتـش  هکنآ  اـت  نادرگ ؛

رما یلو  ارچ  هنوگچ و  میوگن  و  هدرکن ، هعزاـنم  تریبدـت  رد  وت  اـب  و  مشاـب . هتـشادن  يا ، هدومن  ناـهنپ  هچنآ  رد  یثـحب  و  منکن . وجتـسج 
قـشاع هک  تسا  نیا  يارب  و  ار . شیوخ  یتحار  هن  دـهاوخ ، یم  ار  قوشعم  یتـحار  قشاـع  تسا . ترـصن  موس  هلحرم  دـنک )؟ یمن  روهظ 

قح هب  توـعد  رد  شبوـخ  ناوـت  هزادـنا  هب  و  دنتـسین . تواـفت  یب  یعقاو  نارظتنم  ین  دوـجوم  تالکـشم  نیا  رد  تـسا . رگـشالت  رظتنم ،
تاجانم رد  هیعدا ، تارایز و  رد  زین  يرگید  رایسب  هدنزرا  وکین و  تافص  دننک . ادیپ  ینالوط  هار  ین  يارب  یناهارمه  دیاش  ات  دنـشوکیم .

لّمعت لّمأت و  دیناوت  یم  " هارث ،) باط   " یمق سابع  خیـش  رثا   ) نانجلا حـتیافم  هدنمـشزرا  باتک  هب  هعجارم  اب  هک  دراد ، دوجو  نابحاص  اب 
ماما يامیس  ینیما 2 . ... تیآ ا ناـهج ، رتـسگداد  . 1 دـییامن :  هعجارم  ریز  بتک  هب  دـیناوت  یم  شیوخ  تاـمولعم  ندرب  ـالاب  يارب  دـییامن .

دیس نآرق ، رد  يدهم  ترضح  يامیس  یناود 4 . یلع  " راونالاراحب ، دلج 13 همجرت  ، " دوعوم يدهم  نیدلا 3 . سمش  يدهم  دیس  نامز ،
.1 ذخآم : عبانم و   ( www.nahad.net هاگـشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  تیاس  زا  هتفرگرب   ) ینارحب ینیـسح  مشاه 

رظن هدام  یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، ۀنیفس   41 هیآ / جح هکرابم  هروس  . 2 114 هیآ / دوه هکرابم  ةروس 

؟ دنا هدیسر  هجرد  نیا  هب  هک  دنداد  ماجنا  تابجاو  زا  ریغ  هب  ییاهراک  هچ  دنتسه  جع ) ) نامز ماما  نارای  ءزج  هک  یناسک 

شسرپ

؟ دنا هدیسر  هجرد  نیا  هب  هک  دنداد  ماجنا  تابجاو  زا  ریغ  هب  ییاهراک  هچ  دنتسه  جع ) ) نامز ماما  نارای  ءزج  هک  یناسک 
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خساپ

-3 یلقع ، توق  - 2 نامیا ، رد  يراوتسا  تبالص و  - 1 تسا : هدش  فیصوت  نینچ  جع )  ) نامز ماما  ناروای  لاصخ  نیرتهدمع  تایاور  رد 
َنیِذَّلَا اَهُّیَأ  اـی  هدومرف : ناـیب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 200  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  ؟ دوب جـع ) ) نامز ماما  ناراـی  زا  ناوتیم  هنوگچ  یندـب . يورین 

دیراداو و ربص  هب  ار  رگیدـکی  دـینک و  ربص  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  َهَّللَا  اوُقَِّتا  َو  اوُِطبار  َو  اوُِرباص  َو  اوُِربِْصا  اُونَمآ 
دینک ربص  : " دنیامرفیم هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  دیوش . راگتسر  هک  دشاب  دیزاس ، هشیپ  ار  یسرتاخ  اوقت و  دییامن و  هطبارم 

ار شراـظتنا  هـک   ) ناـتماما اـب  دـینک و  يرادـیاپ  نانمـشد  اـب  و  دیـشاب ) هتـشاد  تماقتــسا  یهلا  فیلاـکت  ماـجنا  رد  ینعی   ) ضیارف يادا  رب 
ندرگ وا  يرای  يوریپ و  تمدخ و  رب  نتـسب و  وتیالو  هتـشر  هب  ار  دوخ  ینعی  جـع )  ) نامز ماما  اب  هطبارم  و  ( 1" ،) دییامن هطبارم  دیشکیم )
ماجنا ییاهراک  دیاب  نینچمه  دوشن . ادج  وا  زا  دزاس و  طوبرم  شیوخ  ماما  هب  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  نداهن و 

ِیف ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلَا  دیامرفیم : ناشیا  باحـصا  يدهم و  ترـضح  هب  عجار  نآرق  . دـنهدیم ماجنا  ناشباحـصا  ترـضح و  نآ  هک  میهد 
اپب ار  زامن  میهد  ییاـناوت  ناـنآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناـسک  ِرَْکنُْملَا  ِنَع  اْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  اوُرَمَأ  َو  َةاـکَّزلَا  اَُوتآ  َو  َةـالَّصلَا  اوُماـقَأ  ِضْرَأـْلَا 
نیا : " دنیامرفیم هیآ  نیا  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  (. 2" ،) دننک یهن  رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم  هب  هدیشخب و  قحتسم ) هب   ) اکز هتـشاد و 

، میشاب ترـضح  نآ  نارای  باحـصا و  زا  میهاوخیم  مه  ام  رگا  هجیتن  رد  (. 3" ،) وا باحـصا  و  جع )  ) يدهم تسا ، دـمحم  لآ  يارب  هیآ 
يدهم ترـضح  ترایز  رد  هک  ییاهدومنهر  زا  دیاب  میـشاب ، جع )  ) نامز ماما  یعقاو  نارای  زا  هک  نیا  ياربمیزرو  مامتها  روما  نیا  هب  دیاب 

کل نیرظتنملا  نم  ینلعجی  نا  هک : مهاوـخیم  ادـخ  زا  میناوـخیم  فیرـش  تراـیز  نآ  رد  مـینک . هدافتـسا  هدـمآ  هـعمج  زور  رد  جـع ) )
. مریگ رارق  وت  نمشد  هیلع  ناگدننک  يرای  ناوریپ و  و  جع )  ) يدهم راظا  رد  هک  مشاب  یناسک  زا  کئادعا  یلع  کل  نیرـصانلاو  نیعباتلاو 
، يرکف یگدامآ  تسا  یگدامآ  تلاح  راظتنا ، تلاح  ترـصن . - 3 تیعبت ، - 2 راظتنا ، - 1 تسا : هدـمآ  ناونع  هس  ترایز  زا  زارف  نیا  رد 
هدیدنـسپ و قالخا  نآ  هب  ّقلخت  دوعوم و  ياهنامرآ  زا  تیعبت  تسا  ّتیعبت  مود  هلحرم  فدـه . هب  ندیـسر  يارب  همانرب  نتـشاد  یحور و 

ادـتقا شیوخ  ياهاوه  هب  هک  نآ  هن  تسا  هدـنامرف  عبات  رظتنم  نمؤم  دوشیم . هدـید  ع )  ) همئا تامیلعت  رد  هک  ع )  ) ماما رظن  دروم  تاـفص 
تباث شايوریپ  رب  اناوت و  يو  تعاطا  رب  ارم  ایادخ  هتعباتم . یلع  انتب  هتعاط  یلع  انّوق  و  میناوخیم : تبیغ  ياعد  رد  هک  تسا  نینچ  دنک و 
باتـش وت  هچنآ  رد  ریخأـت  یهاوـخیم و  ار  شریخأـت  وـت  هچنآ  رد  باتـش  هک  نآ  اـت  نادرگ  ابیکـش  راـظتنا )  ) رما نیا  رب  ارم  رادـب و  مدـق 

هدرکن و هعزانم  تریبدـت  رد  وت  اب  مشاـب و  هتـشادن  ین  ناـهنپ  هچنآ  رد  یثحب  منکن و  وجوتسج  ياهدیـشوپ  هچنآ  زا  مهاوخن و  ياهدرک 
ار و شیوخ  یتحار  هن  دـهاوخیم  ار  قوشعم  یتـحار  قشاـع  تسا . ترـصن  موس  هلحرم  دـنکیمن .؟ روهظ  رما  یلو  ارچ  هنوگچ و  میوگن 

ناوـت هزادـنا  هب  دنتـسین و  تواـفتیب  یعقاو ، نارظتنم  زین  دوـجوم  تالکـشم  نیا  رد  تسا . رگشـالت  رظتنم ، قشاـع  هک  تـسا  نـیا  يارب 
و جع )  ) رـصع یلو  اب  سنُا  نوچ  رگید  یلئاسم  دهدامآ . ینالوط  هار  نیا  يارب  یناهارمه  دـیاش  ات  دنـشوکیم  قح  هب  توعد  رد  شیوخ ،

کی تافـص  هدننک  یّلحتم  هک  تسا  ییاهشور  زا  زیزع ، دوجو  نآ  يارب  اعد  ترـضح و  نآ  هب  کین  لامعا  باوث  يادها  وا و  هب  لسوت 
. میرگنبرتحیحص عضوم  زا  میربب و  الاب  هدش  دای  دراوم  رد  ار  شیوخ  هشیدنا  كرد و  حطـس  هک  نیا  تسا  مهم  هچنآ  تسا . بوخ  رظتنم 
. تسین لفاغ  زین  اههتساوخ  نیا  زا  نابرهم  نآ  هچرگ  دشاب  نامدوخ  دودحم  ياههتساوخ  هب  ندیسر  يارب  ياهلیسو  دیابن  لسوت  لاثم  يارب 

رتشیب جـع )  ) دوعوم تابولطم  هب  ار  ام  زیزع  نآ  يونعم  نیریـش  ياهرادـید  رکذ  هدـش و  يروآعمج  هک  ع )  ) ماما نآ  ياهراتفگ  ندـناوخ 
دوخ تلاسر  راصنا  نیرجاهم و  یهارمه  اب  ص )  ) ربمایپ هنوگ  نامه  دـنایناهج  بالقنا  نیریز  ياهگنـس  ماما  نارای  فلا ) دزاسیم  انـشآ 

نادرم يراکمه  اب  زین  جع )  ) يدـهم ترـضح  دـیرفآ . گرزب  ياههسامح  شدیـشر  نارـسفا  تدـهاجم  اب  ع )  ) یلع دـناسر و  ماجنا  هب  ار 
هراوـمه ع )  ) ناـماما دراد . اـهتراشا  نادرمناوـج  نآ  يـالاو  هاـگیاج  رب  اـم ، ینید  عـنم  و  دروآ . دـهاوخ  زاـب  ناـهج  هـب  ار  تلادـع  هنوـمن 

ارم نامزلا و  بحاص  مرورـس  الوم و  رب  تسرفب  دورد  ایادخ  . " دناهدش رکذتم  عوضوم  نیا  هب  دندوب و  ترـضح  نآ  یهارمه  يدنموزرآ 
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."، تهارک هنوگ  چیه  یب  تبغر  قوش و  اب  دنـشونیم  تداهـش  تبرـش  شباکر ، رد  هک  نانآ  زا  هد و  رارق  وا  نایماح  ناوریپ و  نارای و  زا 
ربنم یلع  مئاقلا  یلا  رظنأ  ینأک  دیامرفیم : ع )  ) قداص ماما  تسا . هدش  دای  رفن  هدزیس  دصیـس و  ع )  ) يدهم نارای  ددع  تایاور  رد  و  (. 4)
رفن هدزیـس  دصیـس و  هفوک و  ربنم  رب  ار  مئاق  مرگنیم  ایوگ  ردبلا  لها  ةدع  یلع  ًالجر  رـشع  ثالث  ۀـئام و  ثالث  هباحـصا  هلوح  ۀـفوکلا و 

رد زین  هماع  نوتم  رد  تسا  هدیـسر  ام  همئا  زا  ضیفتـسم  روطب  تایاور  نیا  (5" ،) ردب لها  رامـش  هب  دناهدمآ ، درگ  شنوماریپ  هک  شنارای ،
بختنم . 2 ص 341 . دلج 52 ، راونالاراحب ، . 1 ك : هنیمز ر . نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا . هدمآ  هدش  دای  رامـش  يدـهم  نارای  ددـع 

یخرب رد  هتبلا  ص 307 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ص 672.4 . همعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ص 166 3 . یفاص ، هللافطل  رشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا 
لقن ع )  ) قداص ماما  زا  ریصبیبا  دروم  نیا  رد  دریگیمن . تروص  مایق  دنیاین  درگ  نانآ  ات  هدش و  دای  رفن  رازه  هد  يدهم  نارای  تایاور  زا 

جورخ مئاق  ددرگن  لماک  هقلح  ات  فآلا  ةرـشع  لاق : هقلحلا . هلمکت  مک  تلق : ۀـقلحلا . ۀـلمکت  نوکی  یتح  ع )  ) مئاـقلا جرخی  ـال  دـنکیم :
رد رتمک و  یهاگ  نارای  ددـع  تایاور  رد  هک  دـنامن  هتفگان  " رفن رازه  هد  دومرف : تسا ؟ رفن  دـنچ  هب  هقلح  ندـش  لـماک  متفگ : دـنکیمن 

كدـنا هورگ  نیا  دوریم  لامتحا  هکلب  دنتـسین ، ترـضح  يداع  نارای  زا  رفن  دـسریم 313  رظنب  هک  هچنآ  تسا . هدـش  دای  رتنوزف  یخرب 
رخذ صاوخ و  ءابقن و  هب  تیاور  رد  هورگ  نیا  زا  دنراد . هدهع  رب  ار  اهورین  یلصا  ياههتسه  زاغآ  رد  هک  دنشاب  ماما  ناریزو  ناهدنامرف و 

ضرالا و"  میلاقا  زا  دنـشابیم . نوگانوگ  ياهداژن  اههورگ و  زا  هکلب  دنتـسین ، هژیو  داژ  فنـص  زا  هورگ  نیا  و  (. 6 ،) تسا هدش  ریبعت  هللا 
رد نارای  ددع  ّتیمک  ًالوا : دـش  هراشا  ًالبق  هکنانچ  تسا . هدـماین  دوجوب  نارای  زا  ددـع  نیا  لاح  ات  ایآ  هکنیا  و  (. 7 .،) دن دالبلا  یصقا  نم 
هک تولاط  دنیآیم . دوجوب  فلتخم  شنیزگ  زا  دعب  دنهدیم  لیکـشت  ار  تضه  یلـصا  هتـسه  هک  نارای  نیا  ًایناث : تسا . فلتخم  تایاور 

ناحتما زا  دنتـسناوتن  ياهّدـع  دومزآ . یگنـشت  اب  ار  شنایرکـشل  تولاج  اب  دربن  رد  دـناهدش  هیبشت  وا  ناراـی  هب  يدـهم  ناراـی  تاـیاور  رد 
ناحتما و دـننک . لمحت  ار  شیاـمزآ  نیا  هناروبـص  دنتـسدنتشاد  هک  یعقاو  تریـصب  يرکف و  ناـمیا  اـب  ياهدـع  اـما  دـنیآ . نوریب  دـنلبرس 

ازارد هب  ناـنچ  مئاـق  تبیغ  نارود  : " دـیامرفیم ع )  ) قداـص ماـما  تسین . ناـحتما  نآ  زا  رتمک  ع )  ) يدـهم ترـضح  ناراـی  يارب  شنیزگ 
سرت هتـشاد و  كاپان  تشرـس  هک  یناسک  دوش ، ادج  صلاخان ، زا  صلاخ  ياهنامیا  دیامن و  خر  دوخ  صولخ  رد  قح  ات  دیـشک ، دـهاوخ 

(. 8." ،) دنوش ادج  نآ  زا  ع   ) يدهم مایق  شیپ  دـنهد ، ياج  نانمؤم  فص  رد  ار  دوخ  هناقفانم  مئاق ، تلود  يزوریپ  ماگنه  هب  هک  تسا  نآ 
، روهظ تقو  رد  : " دـیامرفیم دروم  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  زاب  دـنوشیم . زیامتم  نارظتنم  اهنومزآ  زا  رذـگ  نامیا و  تاـجرد  نازیم  هب  و 

مادک موش  تیادف  متفگ  دنراپسیم . هر  نامـسآ  رد  زور  یهورگ ، و  دناهکم . رد  نآ  يادرف  دنوشیم و  دیدپان  رتسب  رد  بش  نارای  یخرب 
یـصاخ ياهیگژیو  تافـص و  ياراد  ترـضحنآ  نارای  نیاربانب  (. 9 ،) دـنکیم تکرح  نامـسآ  رد  هک  نآ  دومرف : تشیب ؟ ناـشنامیا  کـی 

ماما نارای  ياهیگژیو  نیا  زا  دروم  دنچ  هب  دنـسریم . لحارم  نیا  هب  تخـس  ياهناحتما  فلتخم و  ياهنومزآ  زا  رذـگ  زا  دـعب  هک  دـنراد 
دننامیم ورف  نآ  رد  ناکریز  هک  ییاههنتف  رد  دندمآرس  تیارد  تریصب و  رد  ع )  ) يدهم ماما  نارای  یهاگآ : تریـصب و  . 1 دوشیم هراشا 

ادخ نامرف  نوچ  مهظعاو  رماب  مّهبرل  اوناد  مهفایسا و  یلع  مهرئاصب  اولمح  ءالبلا  ةدم  عاطقنا  ءاضقلا  قفاو  اذا  یتح  دنیوج . هار  هنارایشوه 
ار ناشراگدرورپ  تعاط  دـندرک . راکـشآ  دنتـشاد  نید  راـک  رد  هک  ار  یتریـصب  دـنتخآ و  قح  هار  رد  اهریـش  دروآ ، رـس  هب  ار  شیاـمزآ 

ینادرم . " تسا يدهم  نارای  لاصخ  دیاقع و  هحولرس  یئوجادخ  دیحوت و  یئوجادخ . . 2 (. 10" ،) دندینش ار  ناشظعاو  نامرف  دنتفریذپ و 
، دـننام رگید  فاصوا  و  (. 11." ،) دـیالآیمن ار  ناشرطاخ  يادـخ ، سدـقم  تاذ  رد  دـیدرت  رابغ  تسا . نهآ  ياههراپ  ناشیاهلد  اـیوگ  هک 
313 ب ) دوب . دنهاوخ  اراد  ع )  ) يدهم ترـضح  نارای  هک  يربنامرف ، تاساوم ، راثیا و  تعاجـش ، هللا ، دودـح  ناظفاح  یگدـنب ، تدابع و 

روظنم ماما  روهظ  رد  دـیاب  زین  ار  طیارـش  للع و  رئاس  هکلب  دـشابیمن  ترـضحنآ  مایق  يارب  همات  ّتلع  ع )  ) يدـهم ترـضح  ناراـی  زا  رفن 
نیا رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  . دشابیم ترـضح  نآ  روهظ  يارب  دنوادخ  تساوخ  هدارا و  هلمج ، زا  تسا  هدمآ  طوبرم  بتک  رد  هک  تشاد ،

هار هب  مشچ  . 4 یناگیاپلگ . یفاص  تیودهم ، تماما و  . 3 ینیما . میهاربا  ناهج ، رتسگداد  . 2 یناروک . یلع  روهظ ، رصع  . 1 ك : هنیمز ر .
ماجنا ار  ریـس  ود  تسا  مزال  میـشاب  جع )  ) نامز ماما  باحـصا  هرمز  رد  هللاأشنا  هک  نیا  يارب  هزوح . هّلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  يدهم ،
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نآرق و رد  هناملاع  ریبدـت  اـب  راـک  نی  تسا . نیدریغ  هچنآ  زا  نتـساریپ  نید و  یـساسا  حیحـص و  تخانـش  ینعی  يرظن  ریـس  فلا ) میهد :
رد ناسانـش  مالـسا  نف و  لها  هک  ییاهباتک  هدـش  يزیرهمانرب  قیعلاطم و  اب  نینچمه  ددرگیم . لصاح  ع )  ) تیبلها زا  روثأـم  تاـیاور 
هب تعیرش و  يرهاظ  ماکحا  هب  دیقت  اب  راک  نیا  یلمع  ریس  ییابطابط ).) همالع  يرهطم و  دیهـش  ياهباتک  دننام   ) دناهتـشون مالـسا  دروم 

يدرف و نوؤش  همه  رد  اوقت  تاع  تسا . تکرح  نیانیرتگرزب  تامرحم  زا  زیهرپ  تابجاو و  هب  مامتها  دریذـپیم . ماجنا  بادآ  ندروآ  اج 
روهظ يارب  یعقاو  ندوب  هدامآ  زور و  ره  رد  دهع  ياعد  ندـناوخ  تسا . وا  يایلوا  دـنوادخ و  هب  ناسنا  برق  لماع  نیرتگرزب  یعامتجا 

هک ارچ  دوب  هاوخ  ترـضح  نآ  باحـصا  نینچ  نیا  هک  یـسک  ًاملـسم  تسا . یقثولاةورع  نآ  هب  لاصتا  تابحوم  هلمج  زا  جـع )  ) نام ماما 
ینعی مالـسا  نید  تاروتـسد  هب  لمع  " دش . دهاوخ  بوسحم  نانآ  هلمج  زا  دـشاب  یمدرم  رادتـسود  هک  یـسک  مهنم  وهف  ًاموق  بحا  نم  "

یعقاو رظتنم  دراد . جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تیانع  بلج  رد  يدایز  ریثأت  باجح و . تیاـعر  مارح ، ياـهراک  زا  زیهرپ  بجاو ، ماـجنا 
ار یهلا  ماکحا  ینید و  فیاظو  ماـمت  دـیاب  یعقاو  رظتنم  ینید  فیلاـکت  هب  لـمع  - 1 دشاب : هتـشاد  تیـصوصخ  نیدنچ  دیاب  جع )  ) يدهم
زا ندوب  مورحم  تلع  هب  ندوـب  نوزحم  - 2 دوش . رداص  وا  زا  مارح  کی  هن  دوش و  كرت  وا  زا  بجاو  کـی  هن  لوا  هلحرم  رد  دـهد  ماـجنا 
وت منیبب و  ار  قلخ  هک  تسا  نارگ  نم  رب  يوجن . ًاسیسح و ال  کل  عمسا  يرتال و ال  قلخلا و  يرا  نا  یلع  زیزع  كرابم  دوجو  نآ  ترایز 

ماما تبییغ  نامز  رد  هک  میراد  ددعتم  تایاور  رد  ترـضح ، نآ  جرف  راظتنا  - 3 (. 12 ،) مونشن ار  وت  ناهنپ  راکشآ و  نخـس  يوشن و  هدید 
لامعا نیرتهب  ارچ  هک  دراد  حیـضوت  هب  زاین  اجنیا  رظن " هدام  یمق  سابع  خیـش  راحبلاۀنیفـس   " تسا جرف  راـظتنا  لاـمعا  نیرتهب  ع )  ) ناـمز

رفک و ياهتموکح  رب  يولع  لدـع  تموکح  يزوریپ  ترـصن و  دوصقم  شیاشگ و  يزوریپ و  ترـصن و  ینعی ، جرف  تسا . جرف  راـظتنا 
راـظتنا ینعی  جرف  راـظتنا  نیارباـنب  ددرگیم  لیکــشت  جـع )  ) رــصع ماـما  يربـهر  هـب  هـک  يرتـسگ  لدـع  يزوریپ  تـسا  داد  یب  كرش و 

نیا دـشاب و  یتموکح  نینچ  لیکـشت  ناـهاوخ  ًاـتقیقح  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رظتنم  تسا و  یناـهج  گرزب و  ناـمرآ  نیا  ینتفاـیققحت 
اعدا کی  دح  رد  جرف  راظتنا  هنرگ  دشاب و  یهابت  متس و  زا  نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم  صخش  هک  تسا  تسار  يدج و  هاگ  هتـساوخ 

جرف و رظتنم  ًاتقیقح  هک  یـسک  اریز  تسا  جرف  دوخ  جرف  راظتنا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  ورنیازا  دوب  دـهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعـش  و 
روضح هک  تسا  یناسنا  وا  دزاسیم و  راوتسا  داد  لدع و  هیاپ  رب  ار  دوخ  یگدنز  تسوا  رتگ  لدع  تموکح  سیسأت  ادخ و  تجح  روهظ 

دوخ یگدـنز  رد  ار  یتموکح  نینچ  وا  لدـع  تموکح  لیکـشت  زا  لبق  درادـن و  یتوافت  شکولـس  ریـس و  راتفر و  هوحن  رد  ماـما  تبیغ  و 
نایامن لمع  رد  زین  نآ  راثآ  دراد و  نآ  هب  قشع  نامیا و  ولدع  قح و  هب  تفرعم  رد  هشیر  یقیقح  جرف  راظتنا  نیاربانب  تسا  هتخاس  رادـیاپ 

ینید و تامدـقم  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  یتوافت و  یب  اب  دـیآیمن و  تسد  هب  راعـش  ظـفل و  اـب  یقیمع  لیـصا و  تقیقح  نینچ  ددرگیم و 
ماخ روصت  نیا  رب  یـضعب  اریز  یم  نشور  جرف  راظتنا  زا  ریـسفت  کی  یتسردان  اج  نیا  زا  تسا  ضقانت  ضراعت و  رد  یناـسنا  ياـهتلاسر 

نامز ماما  هکنیا  دیما  هب  نتشاذگ  تسد  يور  تسد  درذگیم و  رـشب  عماوج  رد  هچنآ  هب  تبـسن  یتوافت  یب  ینعی  جرف  راظتنا  هک  دنتـسه 
تقیقرـشب و تشونرـس  هب  ییانتعایب  یتوافتیب و  اب  تسا و  زاستیلوؤسم  نیرفآدهعت و  جرف  راظتنا  دیامن . حالـصا  اراهنآ  دـنک و  روهظ 

یهلا يربهر  تدایق  تماما و  هب  نامیا  ب ) تلیضف . ياوشیپ  لداع و  موصعم و  ماما  تفرعم  فلا ) ینعی : جرف  راظتنا  دراد . تافانم  تیلضف 
یتموکح يرارقرب  يارب  شالت  ك ) شخب . دیون  نشور و  ياهدنیآ  هب  دیما  ه ) یناسنا . ياهشزراو  تلادـع  هب  قشع  ج ) هشیپ . تلادـع  و 

جرف راظتنا  نیا  يریذـپتیلوؤسم . دـهعت و  هیحور  نتـشاد  خ ) یقـالخا . ینید و  نیناوق  نیزاوم و  تیاـعر  ح ) رتسگ . لدـع  هشیپ و  لدـع 
یناسک هلزنم  هب  دورب  ایند  زا  تبیغ  نامز  رد  هاگ  ره  دراد و  یلاع  یماقم  يرظتنم ، نینچ  تسا و  تدابع  نیرتهب  لامعا و  نیرتهب  هک  تسا 

دوجو ظفح  يارب  اـعد  - 4 (. 13 ،) دـننکیم داـهج  ادـخ  هار  رد  وا  ناـمرف  تحت  هدـنز و  جـع )  ) تجح ترـضح  روـهظ  زا  سپ  هک  تسا 
، دیفم خیش  ۀینغلا ، باتک  ( ) 1 : ) ذـخآم عبانم و  رگید . دراوم  جرف و  روهـشم  ياعد  نامه  لثم  وا  روهظ  رد  لیجعت  ترـضح و  نآ  كرابم 
ص 988، ياهشمق ، یهلا  همجرت  یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  ( ) 4 ( ) ص 87 ج 2 ، یّمق ، ریسفت  ( ) 3 ( ) هیآ 41 جح ، ( ) 2 ( ) ص 105
ج 53، راونالاراحب ، ( ) 6 ( ) نیسردم هعماج  تاراشتنا  ص 672 ، دلج 2 ، قودص ، خیش  همعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ( ) 5 ( ) یملع تاراشتنا 
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(11  ) هبطخ 150 مالسالاضیف ، هغالبلاجهن ، ( ) 10 ( ) ص 368 ج 52 ، راونالاراحب ، ( ) 9 ( ) ص 356 نیدلالامک ، ( ) 8 ( ) نامه ( ) 7 ( ) ص 7
ص 125- راونـالاراحب ج 52  ( ) 13 ( ) هبدـن ياعد  ( ) 12 ( ) ص 372 يدـهم ، هار  هب  مشچ  باـتک  زا  لـقن  ص 308  ج 52 ، راونالاراحب ، )

( فرصت اب   190 هامریت 1374 ص 193 - لوا  پاچ  مق  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رون ، نایهار  هشوتهر 

؟ میهد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  میوش  جع )  ) نامز ماما  نارای  زا  هللا  ءاشنا  هکنیا  يارب  ام 

شسرپ

؟ میهد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  میوش  جع )  ) نامز ماما  نارای  زا  هللا  ءاشنا  هکنیا  يارب  ام 

خساپ

تئارق اب  اهحبص  نینمؤم  هدش  شرافسو  هیلع  ... مالس ا يدهم  ترضح  ناشماما  اب  نینمؤم  نایم  تسا  يا  هدهاعم  هک  دهع  فیرش  ياعدرد 
نم ینلعجا  مهللا   . " تسا بسانم  امـش  لاؤس  هب  خـساپ  يارب  هک  هدـش  دراو  یفیرـش  تارابع  دـننک ، دـهع  دـیدجت  ناشیالوم  اب  اعد ، نیا 

نیدهـشتسملاو هتدارا  یلا  نیقباسلاو  هنع  نیماحملاو  هرماوال  نیلثتمملاو  هجئاوح  ءاضق  یف  هیلا  نیعراسملاو  هنع  نیباذـلاو  هراصناو  هناوعا 
ردو . دـیدرگ بوذ  شیوخ  يـالومرد  هک  یناـسک  هرمزرد  هدرارق ، هیلع " ... مالـس ا  " يدـهم میـالوم  ناراـی  زا  ارم  ادـنوادخ   "  ) هیدـی نیب 

دنـشاب یمالوم  هدارا  ماجنا  رد  هدنریگ  تقبـس  دنیوا و  هدننک  تیامح  دنیوا ، رماوا  ربنامرف  هکنانآ  . دـنریگ یم  باتـش  شجئاوح  ندروآرب 
دنوادـخ زا  دادمتـسا  یقیفوت  اجنیارد  مردارب  ددرگ ). یم  ناشبیـصن  تداهـش  قیفوتو  دـننک  یم  شراثن  ار  ناشناجالوم  باـکررد  هکناـنآ 
ترصن يوزرآ  هکنیا  هژیوب  ددرگ ) یم  اطع  ناسنا  هب  لاعتم  یح  بناج  زا  اه  تیقفوم  مامت  "  ) هللااب الا  یقیفوت  امو   . " تسا يورـض  لاعتم 

هجیتنردو نامتیلباق  مدـع  هب  رارقاو  يزیچانو  رقف  يورزاو  هنازجاـع  تساوخرد  زجو  تساـهیبوخ  همه  سأر  رد  جـع ) ) ناـمز ماـما  يراـیو 
نداد ترصنو  ماما  ندرک  يرایرد  قیفوت  نینمؤم  تساوخرد  دهع  ياعد  زارف  نیا  يادتبارد  دشاب .  یمن  رسیم  نابرهم  دنوادخ  يریگتـسد 

تفرعم نودب  مامارد  ندش  بوذ  امرف . بوذ  منامز  مامارد  ارم  ایادخ  تسا . هدـش  هداد  حیـضوت  انعم  نیا  دـعب  تارابعردو  تسا  ترـضح 
تالامک و یمامتو  تسا  نیمزرد  دنوادخ  هفیلخ  مالسلا " هیلع   " ماما دنادب  ناسنا  هکنیا  دشاب  یمن  رسیم  ماما  تقیقحو  هاگیاج  تخانـشو 

تسادخ تافـص  يامن  مامت  هنیئآ  واو  هتفرگرارق  ماما  تسدرد  ملاع  تارایتخا  مامت  تسا .  دوجوم  مامارد  دوخ  هجو  نیرتیلاع  رد  اهیبوخ 
بوذ تسا .  رترسیم  ماما  فادها  اب  ندش  خنس  مه  ناکما  دشاب ، رتشیب  ماما  تخانش  هچره  ًاملسم  يراد ) اهنتوت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  )

مه دوخ  يالوم  اب  مک  مک  ات  دـنک  تکرح  شیوخ  دوجو  رد  ماما  ياهیبوخ  لیـصحت  يوس  هب  یتکرح  هک  تسانعم  نیا  هب  ماما  رد  ندـش 
. میوش وا  يادیشو  قشاعو  بوذجم و  ات  ددرگ  نامدوجو  هلبق  ماماو  دجنگ ) یم  ام  تیفرظرد  هک  يا  هزادنا  هب   ) ددرگ ساسحا  مه  رکف و 

یماـمت اـبو  هد  متقبــس  نارگیدرب  تـسوا  هدارا  هـچنآردو  هدرارق  میـالوم  رماوا  وریپ  عباـت و  ارم  ادــنوادخ  هـک :  مـیراد  دــعب  تاراـبعرد 
بتکم راثن  ار  میتسهو  مدوجو  هک  یئاج  ات  هدـبرارق  مماـما  اـب  هارمهو  ناـبیتشپ  ارم  میدوجو  ياوق  یماـمتو  لاـیخورکف  حراوجوءاـضعا و 

. مدرگ ملاع  مالـسلا " هیلع   " ماما یهاونورماوا  هب  مناوت  یم  هنوگچ  هک  دینک  لاؤس  دـیاش  ددرگ . مدـیاع  تداهـش  قیفوتو  هدرک  وا  شنمو 
اه هصرع  نآ  زا  یکیو  دراد  روضح  یتسه  ملاع  ياـه  هصرع  یماـمترد  تسا  یهلا  گرزب  تیآ  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسنیا  خـساپ 

تیعقوم نآرد  ناـشیا  تیاـضرو  ماـما  تجاـح  یمهف  یم  يدرگ ، لـسوتمو  هجوتم  جـع ) ) رـصع ماـما  هب  هظحل  رهرد  تساـمدوخ . دوجو 
هب تسا  " مالـسلا هیلع  " ماما نامرف  نیا  شاـب . لـماع  نآ  هبو  ریگب  ار  مهف  نیمه  تسا .  ماـما  دـییأت  دروموت  ندرک  لـمع  هنوگچ  تسیچ و 
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تموادم رگا  قیاقح  نیا  هب  هجوت  رد  دشاب .  ماما  مایپ  مهف  وت  یعقاو  تساوخردو  دیـشاب  هتـشاذگ  رانکار  دوخ  عفانم  ًاعقاو  هک  یطرـشب  . وت
دهاوـخ مهارف  ار  مالـسلا "  هیلع  " رـصع ماـما  هب  تمدـخو  يزابرـس  هنیمزو  هدرک  رواـب  ار  اهنآامـش  بلق  مک  مک  دـیهد  تروـص  رارکتو 

...( اءاشنا . ) تخاس

؟ دنراد لماک  طلست  نآرق  ریسفت  نآرق و  مولع  هب  غنامز  ماما  نارای  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد لماک  طلست  نآرق  ریسفت  نآرق و  مولع  هب  غنامز  ماما  نارای  ایآ 

خساپ

زا يدراوم  دهز و  ناوارف  یندب  يورین  رترب ، لامک  زا  هک  تسا  هدمآ  يریباعت  تایاور  رد  غيدهم  ترـضح  نارای  ياهیگژیو  ةرابرد  . 1
رکذـفهللادبع یبا  دـنع  تنک  لاق  نایبظ  نب  سنوی  نع  " ـ  فلا دوش : نایب  روبزم  ریباعت  زا  ییاه  هنومن  اج  نیا  رد  دـنراد ; هراشا  تسد  نیا 

هاگ نآ  مدوبقداص  ماما  دزن  دیوگیم ; نایبظ  نب  سنوی  هئامثالث  یف  هسفن  يری  دحاو  لک  رـشع و  ۀثالث  ۀئامثالث و  لاقف  مئاقلا  باحـصا 
دص یس  رد  ار  دوخ  کی  ره  تسا و  رفن  هدزیس  دص و  یس  اهنآ  دادعت  دومرف : هدروآ و  نایم  هب  نخس  غيدهم  ترـضح  نارای  زا  ناشیا 
ره هک  تسا  نآ  روبزم  تیاور  روـظنم  ص 12 ). هیمالـسالا ج 4 ، فراعملا  ۀسـسؤم  جع ،   ) يدهملا مامالا  ثیداحا  مجعم  .") دنیبیم رفن 

يانعم رب  نوزفا  تسا  رفن  دص  یـس  دوخ  اهنآ ، زا  درف  ره  ییوگ  هک  دـنراد  ياهتـسجرب  ياهیگژیو  نانچ  نآ  غنامز  ماما  نارای  زا  کی 
یـس هورگ  کی  سأر  رد  ترـضح  نارای  زا  کی  ره  هک  نیا  نآ  ودوشیم  هداد  زین  رگید  لامتحا  هدـش  دای  ریبعت  ةراـبرد  روبزم ، يزاـجم 
لها ملعی  ًالجر  رـشع  ۀثالث  ۀئامثلث و  ۀکم  ینعی  اذه  مکدجـسم  نم  یتأیـسهللادبعوبا  لاق  لاق  بلغت  نب  نابا  نع  ب" ـ  دنتـسه . هرفن  دـص 
ماـما زا  بلغت  نب  ناـبا   .. ۀـملک ; فلا  حـتفت  ۀـملک  فیـس  لـک  یلع  بوـتکم  فویـسلا  مهیلع  مهدادـجاالو  مهئاـبآ  مه  دـلی  مل  هنا  ۀـکم 

ناردپ و دننادیم ، هکم  لها  هک  دمآ  دنهاوخ  درم  هدزیس  دصیـس و  هکم  ینعی  امـش ; دجـسم  زا  يدوز  هب  دومرف : هک  دنکیم  لقنقداص 
هک تسا  هدش  هتشون  ياهملک  نانآ  زا  يریشمش  ره  رب  دنراد و  تسد  رب  ییاهریـشمش  صاخـشا  نیا  دناهدرکن ; دلوتم  ار  اهنآ  ناشدادجا 

ةرابرد هک  یلک  شیاتس  اب  یلو  هدشن  حیرصت  غيدهم  نارای  ملع  هب  هدش  دای  ياهتیاور  رد  دنچره  . 2 نامه )  .") دراد رب  رد  هملک  رازه 
ریاس هب  هجوت  اب  زین  دنراد ; ياهژیو  یگتـسجرب  نآرق  هب  طوبرم  مولع  مه  نآ  یملع  رظن  زا  صاخـشا  نیا  دـیمهف  ناوتب  دـیاش  هدـمآ  نانآ 
رظن هب  نهذ  زا  رود  یتشادرب  نینچ  هدـمآ  ترـضح  نآ  مایق  یـسررب  هب  طوبرم  ياـهباتک  رد  هک  غيدـهم  ترـضح  ناراـی  ياـهیگژیو 

يرئاح يدزی  یلع  بئاغلا  ۀجحلا  تابثا  یف  بصانلا  مازلا  ر.ك  رتشیب : هعلاطم  يارب  دسریمن .

نیا داتسا  نودب  دناوت  یم  ایآ  دراد و  داتسا  هب  زاین  يزاسدوخ  رد  ایآ  دنکب  دیاب  راک  هچ  دوشب  (ع ) نامز ماما  اقآ  باحـصا  زا  دهاوخب  یـسک  رگا 
؟ تسیچ فیلکت  سپ  هن  رگا  دنک  یط  ار  هار 

شسرپ

نودب دناوت  یم  ایآ  دراد و  داتـسا  هب  زاین  يزاسدوخ  رد  ایآ  دـنکب  دـیاب  راک  هچ  دوشب  (ع ) نامز ماما  اقآ  باحـصا  زا  دـهاوخب  یـسک  رگا 
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؟ تسیچ فیلکت  سپ  هن  رگا  دنک  یط  ار  هار  نیا  داتسا 

خساپ

مینک زاغآ  دوخ  زا  دیاب  ام  ناشترضح ، روهظ  هنیمز  ندرک  مهارف  يارب  نیاربانب  دنـشاب ؛ حلاص  دوخ  دیاب  یناهج  حلـصم  ناروای  نارظتنم و 
اب میزادرپب و  نامرادرک  راتفر و  حالـصا  رییغت و  زین  اههشیدـنا و  راکفا و  حالـصا  هب  قیقد  ياهمانرب  خـسار و  یمزع  مکحم ، ياهدارا  اـب  و 

شالت و شیوخ ، یقـالخا  يداـقتعا و  هینب  تیوقت  هار  رد  یتفرعم ، ینید و  یناـبم  زا  دوخ  تخانـش  شرتسگ  یلمع و  فیاـظوزا  یهاـگآ 
هک یطیحم  ره  رد  ینید ـ  فیاظو  تابجاو و  نداد  ماجنا  ناهانگ و  اهشزغل و  یـصاعم ، زا  باـنتجا  اـب  هلمج  کـی  رد  و  مینک . شـشوک 

نیارباـنب میزاـس . هداـمآ  یهلا  رون  دورو  یّلجت و  يارب  ار  شیوـخ  بلق  هتـشذگ ، لاـمعا  زا  هبوتاـب  مینک و  مادـقا  يزاـسدوخ  هب  میتـسه ـ 
ماما یعقاو  ناروای  نارظتنم و  هگرج  هب  نتـسویپ  لامک و  دـشر و  هار  رد  یمهم  عنام  دـناوتیمن  دـشاب ـ  داـیز  دـنچ  ره  هتـشذگ ـ  ناـهانگ 
تمه هتـشذگ  حالـصا  هب  درک و  لیدبت  یکین  هنـسح و  هب  ار  هتـشذگ  ياهيدب  تائیـس و  ناوتیم  یعقاو ، هبوت  اب  سپ  دشاب . جـع ) ) نامز

هاکزلا و اوتآ  هالـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  دـیامرفیم : ناشیا  باحـصا  و  (ع ) يدـهم ترـضح  هب  عجار  نآرق  تشامگ .
[ قحتـسم هب   ] ار تاـکز  هتـشاد و  اـپ  هب  ار  زاـمن  میهد ، ییاـناوت  ناـنآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناـسک  رکنملا ؛ نـع  اوـهَن  فورعملاـب و  ورمآ 

لآ يارب  هیآ  نیا  : » دیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  هیآ 41 .) جح ،  ) دـننکیمیهن رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم  هب  دنـشخبیم و 
روما نیا  هب  دـیاب  میـشاب ، ترـضح  نآ  ناراـی  باحـصا و  زا  میهاوخیم  مه  اـم  رگا  هجیتن  رد  تسا .» وا  باحـصا  و  (ع ) يدـهم دـمحم و 
هیموی ياهزامن  . 2 دینک ؛ تیوقت  لاعتم  يادخ  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  . 1 دییامرف : هجوت  ریز  ياهراکهار  هب  هطبار  نیا  رد  میزرو . مامتها 

رـضحم رد  ار  دوخ  هشیمه  دیـشاب و  هتـشاد  بلق  روضح  زامن  رد  دـینک  یعـس  . 3 دـیناوخب ؛ تعاـمج  هب  رودـقملا  یتح  تقو و  لوا  رد  ار 
( جع ) نامز ماما  روضح  هب  امـش  لامعا  همان  هتفه ، ره  هک  دینادب  . 5 دینک ؛ بانتجا  یتیـصعم  هانگ و  هنوگ  ره  زا  . 4 دینادب ؛ لاعتم  دنوادخ 

تیقفوم سرد و  هب  ار  دوخ  هّجوت  نیرتشیب  دـیتسه ، ملع  لیـصحت  نارود  رد  هک  نونکا  . 6 دریگیم ؛ رارق  یـسررب  دروم  دوشیم و  هضرع 
شرتسگ قیمعت و  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  تخانـش  یهاگآ و  (ع ،) نامز ماما  هراـبرد  هک  ییاـهباتک  هعلاـطم  اـب  . 7 دیشاب ؛ هتشاد  یلیـصحت 

زا یـضعب  کمک  هب  ای  زوسلد و  نیدـتم و  نایوجـشناد  رگید  کمک  هب  ای  ییاهنت  هب  هاگـشناد ، یگنهرف  عاضوا  حالـصا  يارب  . 8 دیشخب ؛
هار نیا  رد  دـیریگب . ار  فـالخ  لاـمعا  یـضعب  ولج  هلیـسو  نیدـب  دـینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگـشناد ، یبهذـم  ياهلکـشت 

هانگ و زا  بانتجا  یقالخا و  ینید و  ياهشزرا  شرتسگ  رد  (ع ،) نامز ماـما  تیاـضر  يدونـشخ و  اریز  ؛ دیـشکن مه  تلاـجخ  دیـسارهن و 
فلا دنک : افیا  دناوت  یم  شقن  نیدنچ  داتسا  تسا .  ترورض  کی  لامک  ریسم  قالخا و  نافرع ، رد  امنهار  داتسا و  نتـشاد  تسا . فالخ 
هدوب هار  تالکشم  تالضعم و  رگنایب  هتسویپ  داتسا  هک  دوش  یم  ور  هبور  یلکشم  هدیچیپ و  لئاسم  اب  ناسنا  یقالخا  كولـس  ریـس و  رد  ( 

یتوافت یب  ای  فارحنا  ثعاب  جیردت  هب  اهنآ  لح  مدع  دنامب و  لد  رد  ییاه  هدقع  تروص  هب  اسب  هچ  هنرگو  دنک ; یم  داشرا  ار  کلاس  و 
كرد داتسا و  دوجو  ج )  دنک . نوزفا  ار  ناسنا  یهاگآ  عالطا و  دناوت  یم  داتـسا , هدرتسگ  براجت  عیـسو و  تاعالطا  ب )  ددرگ . ناسنا 
دوجو اهنیا  همه  رب  هوالع  د )  دنک . ادیپ  يا  هزات  طاشن  روش و  ناسنا  يدنچ  زا  ره  دـیامن و  شزیگنا  قوش و  داجیا  دـناوت  یم  وا ، رـضحم 
ناسنا یقرت  شرورپ و  رد  یـساسح  رایـسب  شقن  عوضوم  نیا  دـشاب و  هتـشاد  ینیع  مسجت  ناـسنا  یلاـمک  فادـها  يارب  دـناوت  یم  داتـسا 

هقالع و دروم  یـسک  رگا  هژیو  هب  دراذگ ; یم  رثا  وا  رد  نارگید  راتفر  هاوخان  هاوخ  تسا و  ریذپ  ماهلا  ناسنا  سفن  نوچ  تشاد ;  دهاوخ 
نا كایا  : )) دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  تسا .  هدش  رایسب  دیکأت  داتـسا  باختنا  رب  ساسا  نیمه  رب  تسا .  رتذفان  رثا  نیا  دشاب  وا  تبحم 
هاگ نآ  هدینادرگ و  صخاش  دوخ  يارب  ار  یسک  لیلد ,  تجح و  نتشاد  نودب  ادابم  لاق ;  ام  لک  یف  هقدصتف  هجحلا  نود  الجر " بصنت 

تسا هدش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  نینچ  مه  ص 126 .) ج 27 , هعیشلا ,  لئاسو  (( ) دینک قیدصت  ار  وا  تفگ ,  هچ  ره 
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ثیداحا ص 42 .) ج 1 , یفاک ,  « ) دیهد رارق  تلاهج  هیاپ  رب  ار  دوخ  تناید  هک  نیا  زا  دیـشاب  رذح  رب  ملعتال ;  امب  نیدـت  نا  كایا   : » هک
نم کله  : )) دـیامرف یم  (ع )  داجـس ماما  فلا )  تسا :  لـمأت  هجوت و  لـباق  هک  دراد  دوجو  اـمنهار  داتـسا و  دوجو  ترورـض  رد  یناوارف 

 ( ع  ) قداص ماما  ب )  تشاد .))  دهاوخ  رارق  تکاله  ضرعم  رد  دنکن , داشرا  ار  وا  يا  هنازرف  میکح  هک  یـسک  هدشری ;  میکح  هل  سیل 
بلق زا  هک  یـسک  هقنع ;  نم  هودـع  نکمتـسا  دـشرم  نیرق  هل  نکی  مل  هسفن و  نم  رجاز  هبلق و  نم  ظـعاو  هل  نکی  مـل  نـم  : )) دـیامرف یم 

نمـشد دشاب , هتـشادن  ییامنهار  هدننک و  داشرا  دوخ  رانک  رد  نینچ  مه  دشاب و  هتـشادن  يا  هدنرادزاب  شیوخ  سفن  زا  یظعاو و  شیوخ 
کناف مهتـشقانم  رثکاو  همکحلاو  عرولا  لها  سلاج  (. » ص 402 ج 4 , هیقفلا ,  هرـضحی  نم ال   (( ) تسا هتخاس  طلـسم  شیوخ  رب  ار  دوخ 

وگ تفگ و  هب  اهنآ  اب  رایسب  شاب و  هتشاد  تسلاجم  تمکح  عرو و  لها  اب  املع ; " تددزا  املاع " تنک  نا  كوملع و  الهاج " تنک  نا 
ررغ « ) دش دهاوخ  هدوزفا  وت  تامولعم  نازیم  رب  یشاب  ملاع  رگا  داد و  دنهاوخ  شزومآ  وت  هب  یـشاب  لهاج  رگا  تروص  نآ  رد  هک  زادرپب 

ناوتب دیاش  تسا و  لکـشم  سب  يراک  داتـسا  ندرک  ادـیپ  هک  تسا  نآ  تشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  یمهم  هتکن  اما  ص 429 .) مکحلا , 
؛ اریز تسا . هتـشاد  لابند  هب  زین  یتافآ  هک  هدش  تباث  هبرجت  هب  یتح  دـشابن و  حالـص  هب  ناناوج  يارب  هژیو  هب  يراک  نینچ  يریگیپ  تفگ 

دننامه يونعم  كولـس  ریـس و  يراتفر و  فلتخم  تاهج  زا  دنراد  تسود  دننک  یم  دامتعا  لماک  روط  هب  یـصخش  هب  هک  هاگ  نآ  ناناوج 
اه تمظع  نآ  مامت  دننک  هدهاشم  صخش  نآ  یگدنز  رد  کچوک  یتح  یشزغل  رگا  تسین  موصعم  صخش  نآ  هک  اج  نآ  زا  دنوش و  وا 

. دنوش یم  نیبدب  یتفرعم  ملع و  هدـننک  اعدا  ره  هب  تبـسن  اسب  هچ  هک  دـننک  یمن  دامتعا  وا  هب  رگید  اهنت  هن  تخیر و  دـهاوخ  ورف  هرابکی 
دنـشاب رگید  ناگتـسراو  ناملاع و  زا  يرایـسب  اسب  هچ  هک  یتروص  رد  تسوا . زا  يدنم  هرهب  رد  ندش  روصحم  داتـسا ، باختنا  مود  تفآ 
هتسراو ناملاع  رگید  زا  ار  هار  کلاس  داتسا ، کی  اب  دمآ  تفر و  رد  ندش  روصحم  دنـشاب و  ییاه  یگژیو  ياراد  یتهج  رد  مادک  ره  هک 

. دوش یم  نارگید  تیـساسح  ینیـشن و  تلزع  ریظن  یتافآ  راچد  یـصوصخ  تاـسلج  لومعم  روط  هب  هک  نیا  رب  هوـالع  دـنک ، یم  مورحم 
بوتکم راثآ  زا  هکلب  هدـنز  ناگتـسراو  رـضحم  زا  اـهنت  هن  دـنک و  هدافتـسا  فلتخم  ناـملاع  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  بساـنم  هار  نیارباـنب 

هب تمزالم  كولس  ریس و  هک  نیا  نآ  مهد و  یم  همتاخ  هیـصوت  هیآ و  کی  اب  ار  دوخ  نخـس  نایاپ  رد  دربب . هرهب  زین  هتـشذگ  ناگتـسراو 
تیاضر و هب  ندیـسر  هار  رد  سک  ره  دوش : یم  هدافتـسا  توبکنع  هروس  هفیرـش  هیآ  زا  دـشاب  یم  راـک  ساـسا  سدـقم  عرـش  تاروتـسد 
« نینسحملا عمل  هللا  نا  انلبس  مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو   » دیامن یم  تیاده  دوخ  ياه  هار  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، شالت  یهلا  يدونـشخ 

نیتسخن ياه  مدق  تسا . ناراکوکین  اب  هراومه  ادـخ  مینک و  یم  ناشتیادـه  دوخ  ياه  هار  يوس  هب  ام  دـننک  هدـهاجم  ام  رد  هک  یناسک  و 
یفرعم ام  هب  يداتـسا  دش  هدیـسرپ  هتاکرب ) تماد   ) تجهب هللا  تیآ  زا  یتقو  دشاب . یم  هبـساحم  تبقارم و  سپـس  نامیپ و  دهع و  هار ، نیا 

دوخ ياه  هتسناد  زا  دینادب  تسا  هداد  خر  يا  هفقو  ناتریس  رد  دیدید  رگا  دینک  لمع  تسا  حیحص  دیناد  یم  هچنآ  ره  هب  : » دندومرف دینک 
«. دیا هدومن  لودع 

؟ دنراد ییاهیگژیو  هچ  ناشیا  نارای  دننک ؟ یمن  روهظ  جع )   ) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دنراد ییاهیگژیو  هچ  ناشیا  نارای  دننک ؟ یمن  روهظ  جع )   ) نامز ماما  ارچ 

خساپ
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ماجنا هب  ار  دوخ  تلاسر  راصنا  نیرجاهم و  یهارمه  اـب  (ص ) ربماـیپ هنوگ  ناـمه  دـنایناهج  بـالقنا  نیریز  ياهگنـس  ماـما  ناراـی  فلا )
ار تلادع  هنومن  نادرم  يراکمه  اب  زین  جع ) ) يدهم ترضح  دیرفآ . گرزب  ياههسامح  شدیـشر  نارـسفا  تدهاجم  اب  (ع ) یلع دناسر و 
نآ یهارمه  يدـنموزرآ  هراومه  (ع ) ناماما دراد . اهتراشا  نادرمناوج  نآ  يالاو  هاگیاج  رب  ام ، ینید  عبانم  و  دروآدـهاوخ . زاب  ناـهج  هب 

ناوریپ و نارای و  زا  ارم  ناـمزلا و  بحاـص  مرورـس  ـالوم و  رب  تسرفب  دورد  ایادـخ  . » دـناهدش رکذـتم  عوضوم  نیا  هب  دـندوب و  ترـضح 
خیش نانجلا ، حیتافم  .«، ) تهارک هنوگ  چیه  یب  تبغر  قوش و  اب  دنشونیم  تداهش  تبرـش  شباکر ، رد  هک  نانآ  زا  هد و  رارق  وا  نایماح 

. تسا هدش  دای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  (ع ) يدهم نارای  ددـع  تایاور  رد  و  یملع .) تاراشتنا  ص 988 ، ياهشمقیهلا ، همجرت  یمق ، ساـبع 
؛  ردبلا لها  ةدع  یلع  ًالجر  رـشع  ثالث  ۀئام و  ثالث  هباحـصا  هلوح  ۀفوکلا و  ربنم  یلع  مئاقلا  یلا  رظنأ  ینأک  دیامرفیم : (ع ) قداص ماما 

نیدلالامک و «، ) M} ردب لها  رامش  هب  دناهدمآ ، درگ  شنوماریپ  هک  شنارای ، رفن  هدزیس  دصیـس و  هفوک و  ربنم  رب  ار  مئاق  مرگنیم  ایوگ 
نوتم رد  تسا  هدیـسر  ام  همئا  زا  ضیفتـسم  روطب  تایاور  نیا  نیـسردم .) هعماج  تاراشتنا  ص 672 ، دلج 2 ، قودصخیـش ، همعنلا ، مامت 

.2 ص 341 . دلج 52 ، راونالاراحب ، . 1 هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا . هدمآ  هدش  دای  رامش  يدهم  نارای  ددع  رد  زین  هماع 
هتبلا ص 307 . ینامعن ، ۀبیغلا ، . 4 ص 672 . همعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ص 166 3 . یفاص ، هللافطل  رـشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم 
ماما زا  ریـصبیبا  دروم  نیا  رد  دریگیمن . تروص  مایق  دـنیاین  درگ  نانآ  اـت  هدـش و  داـی  رفن  رازه  هد  يدـهم  ناراـی  تاـیاور  زا  یخرب  رد 

ددرگن لماک  هقلح  ات  فآلا ؛  ةرشع  لاق : هقلحلا . هلمکت  مک  تلق : ۀقلحلا . ۀلمکت  نوکی  یتح  (ع ) مئاقلا جرخی  ال  دنکیم : لقن  (ع ) قداص
نارای ددـع  تایاور  رد  هک  دـنامن  هتفگان  «. M} رفن رازه  هد  دومرف : تسا ؟ رفن  دـنچ  هب  هقلح  ندـش  لـماک  متفگ : دـنکیمن  جورخ  مئاـق 

دوریم لامتحا  هکلب  دنتسین ، ترـضح  يداع  نارای  زا  رفن  دـسریم 313  رظنب  هک  هچنآ  تسا . هدـش  دای  رتنوزف  یخرب  رد  رتمک و  یهاـگ 
ءابقن هب  تیاور  رد  هورگ  نیا  زا  دنراد . هدهع  رب  ار  اهورین  یلصا  ياههتسه  زاغآ  رد  هک  دنشاب  ماما  ناریزو  ناهدنامرف و  كدنا  هورگ  نیا 

ياهداژن اههورگ و  زا  هکلب  دنتسین ، هژیو  داژن  فنص و  زا  هورگ  نیا  و  ص 7 .) ج 53 ، راونالاراحب ، ،) تسا هدش  ریبعت  هللا  رخذ  صاوخ و  و 
. تسا هدـماین  دوجوب  نارای  زا  ددـع  نیا  لاح  ات  ایآ  هکنیا  و  ناـمه .) .،) دـن دـالبلا  یـصقا  نم  ضرـالا و «  میلاـقا  زا  دنـشابیم . نوگاـنوگ 

دنهدیم لیکـشت  ار  تضهن  یلـصا  هتـسه  هک  نارای  نیا  ایناث : تسا . فلتخم  تایاور  رد  نارای  ددـع  ّتیمک  ًالوا : دـش  هراشا  ًالبق  هکنانچ 
شنایرکشل تولاج  اب  دربن  رد  دناهدش  هیبشت  وا  نارای  هب  يدهم  نارای  تایاور ، رد  هک  تولاط  دنیآیم . دوجو  هب  فلتخم  شنیزگ  زا  دعب 

دنتسناوت دنتشاد  هک  یعقاو  تریـصب  يرکف و  نامیا  اب  ياهدع  اما  دنیآ . نوریب  دنلبرـس  ناحتما  زا  دنتـسناوتن  ياهّدع  دومزآ . یگنـشت  اب  ار 
(ع) قداص ماما  تسین . ناحتما  نآ  زا  رتمک  (ع ) يدـهم ترـضح  ناراـی  يارب  شنیزگ  ناـحتما و  دـننک . لـمحت  ار  شیاـمزآ  نیا  هناروبص 

ادـج صلاخان ، زا  صلاخ  ياهنامیا  دـیامن و  خر  دوخ  صولخ  رد  قح  ات  دیـشک ، دـهاوخ  ازارد  هب  ناـنچ  مئاـق  تبیغ  نارود  : » دـیامرفیم
ياج ناـنمؤم  فص  رد  ار  دوخ  هناـقفانم  مئاـق ، تلود  يزوریپ  ماـگنه  هب  هک  تسا  نآ  سرت  هتـشاد و  كاـپان  تشرـس  هک  یناـسک  دوش ،

زیامتم نارظتنم  اهنومزآ  زا  رذـگ  نامیا و  تاـجرد  نازیم  هب  و  ص 356 .) نیدلالامک ، .«، ) دنوش ادج  نآ  زا  (ع ) يدـهم مایق  شیپ  ، دـنهد
رد نآ  يادرف  دـنوشیم و  دـیدپان  رتسب  رد  بش  ناراـی  یخرب  روهظ ، تقو  رد  : » دـیامرفیم دروم  نیا  رد  (ع ) قداـص ماـما  زاـب  دـنوشیم .

نامـسآ رد  هک  نآ  دومرف : تسارتـشیب ؟ ناـشنامیا  کـی  مادـک  موـش  تیادـف  متفگ  دنراپـسیم . هر  نامـسآ  رد  زور  یهورگ ، و  دـناهکم .
زا رذگ  زا  دعب  هک  دنراد  یصاخ  ياهیگژیو  تافص و  ياراد  ترضحنآ  نارای  نیاربانب  ص 368 .) ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) دنکیم تکرح 

تریصب و . 1 دوشیم . هراشا  ماما  نارای  ياهیگژیو  نیا  زا  دروم  دنچ  هب  دنسریم . لحارم  نیا  هب  تخس  ياهناحتما  فلتخم و  ياهنومزآ 
یتح دنیوج . هار  هنارایشوه  دننامیم  ورف  نآ  رد  ناکریز  هک  ییاههنتف  رد  دندمآرس  تیارد  تریـصب و  رد  (ع ) يدهم ماما  نارای  یهاگآ :

، دروآ رـس  هب  ار  شیامزآ  ادـخ  نامرف  نوچ  مهظعاو ؛  رماب  مّهبرل  اوناد  مهفایـسایلع و  مهرئاصب  اولمح  ءالبلا  ةدـم  عاطقنا  ءاضقلا  قفاو  اذا 
ناشظعاو نامرف  دنتفریذپ و  ار  ناشراگدرورپ  تعاط  دندرک . راکشآ  دنتشادنید  راک  رد  هک  ار  یتریصب  دنتشادرب و  قح  هار  رد  اهریـشمش 

يدهم نارای  لاصخ  دیاقع و  هحولرـس  یئوجادـخ  دـیحوت و  یئوجادـخ . . 2 هبطخ 150 .) مالـسالاضیف ، هغالبلاجهن ، «، ) M} دندینش ار 
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ج راونالاراحب ، ...«، ) دیالآیمن ار  ناشرطاخ  يادخ ، سدقم  تاذ  رد  دیدرت  رابغ  تسا . نهآ  ياههراپ  ناشیاهلد  ایوگ  هک  ینادرم  . » تسا
راثیا تعاجش ، هللا ، دودح  ناظفاح  یگدنب ، تدابع و  دننام ، رگید  فاصوا  و  ص 372 .) يدهم ، هار  هب  مشچ  باتک  زا  لقن  ص 308  ، 52

نآ مایق  يارب  همات  ّتلع  (ع ) يدهم ترضح  نارای  زا  رفن   313 ب )  دوب . دنهاوخ  اراد  (ع ) يدهم ترضح  نارای  هک  يربنامرف ، تاساوم ، و 
هدارا و هلمج ، زا  تسا  هدمآ  طوبرم  بتک  رد  هک  تشاد ، روظنم  ماما  روهظ  رد  دـیاب  زین  ار  طیارـش  للع و  رئاس  هکلب  دـشابیمن  ترـضح 

رتسگداد . 2 یناروک . یلع  روهظ ، رصع  . 1 هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دشابیم . ترـضح  نآ  روهظ  يارب  دنوادخ  تساوخ 
يدهم . 5 هزوـح . هّلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  يدـهم ، هار  هب  مشچ  . 4 یناگیاپلگ . یفاص  تیودـهم ، تماما و  . 3 ینیما . میهاربا  ناـهج ،

یناود یلع  مجرتم : راحب ، همجرت ج 52  دوعوم ،

دنام هدنز  ناشیا  يرای  يارب  ترضح  نآ  روهظ  ات  ای  دش و  هدنز  يدهم  ترضح  روهظ  ماگنه  هب  گرم  زا  سپ  دنوادخ  هاگشیپ  هب  اعد  اب  ناوت  یم  ایآ 
؟ دنا هدنام  هدنز  یسیع  ترضح  ترضح و  نآ  دوخ  هکنانچمه 

هراشا

Could we by praying and asking Allah for it, be enlivened out of death when Haz

شسرپ

يرای يارب  ترـضح  نآ  روهظ  ات  ای  دش و  هدـنز  يدـهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  هب  گرم  زا  سپ  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  اعد  اب  ناوت  یم  ایآ 
Could we by praying and asking دنا ؟ هدـنام  هدـنز  یـسیع  ترـضح  ترـضح و  نآ  دوخ  هکنانچمه  دـنام  هدـنز  ناشیا 
Allah for it, be enlivened out of death when Hazrate Mahdi comes to help him or should
we also be taken off the ground without dying like Hazrate Eesa and Hazrate Mahdi to be

?able to do that

خساپ

رگید یخرب  2 و  دادقم بانج  1 و  یسراف ناملـس  دننام  تسا . هدش  رکذ  ناگدننکتعجر  وزج  تایاور  رد  ناشمان  هصوصخب  دارفا  یخرب 
ع)  ) قداص ماما  ًالثم  دنکیم . تعجر  دـشاب  هتـشاد  ار  تفـص  نیا  هک  ره  هک  هدـش  نایب  تایاور  رد  نانآ  یّلک  تفـص  هک  دنتـسه  يدارفا 

هدیسر صلاخ  كرش  ای  صلاخ  نامیا  هب  هک  دننکیم  تعجر  یناسک  اهنت  تسا و  یصاصتخا  هکلب  تسین ، یمومع  يرما  تعجر  : » دومرف
، دنناوخب ماگنه  حبص  ار  دهع  ياعد  نامیا  اب  زور  لهچ  هک  یناتشرسكاپ  نانمؤم و  دوشیم  هدافتـسا  هیعدا  یخرب  تایاور و  زا   3 .« دنشاب
زا یتمـسق  رد  دوب . دنهاوخ  ناگدننکتعجر  زا  دنکیم و  هدنز  روهظ  نامز  رد  ار  نانآ  ادخ  دنریمب ، جع )  ) رـصع ماما  روهظ  زا  شیپ  رگا 

یلع هتلعج  يذلا  توملا  هنیب  ینیب و  لاح  نإ  مهّللا  : » تسا هدمآ  نینچ  تسا ، هدش  رکذ  نانجلا  حیتافم  فیرـش  باتک  رد  هک  دـهع  ياعد 
رگا ایادـخ ، يدابلاو ؛ رـضاحلا  یف  یعاّدـلا  ةوعد  ایّبلم  یتانق  ًادّرجم  یفیـس  ًارهاش  ینفک  ًارزتوم  يربق  نم  ینجرخأف  ًاّیـضقم  ًامتح  كدابع 

ارم ياهنوگ  هب  تاهزادنایب  تردق  اب  تخادنا ، هلـصاف  ياهدومرف  رّرقم  تناگدنب  همه  رب  هک  یگرم  جع )) ) يدـهم  ) وا روهظ )  ) نم و نایم 
ات مشاـب  هتفرگ  تسد  رد  ار  ماهزین  هدروآرد ، فـالغ  زا  ار  مریـشمش  هدـیچیپ ، مدوخ  هب  ار  منفک  هک  نادرگب ) هدـنز  و   ) روآ نوریب  ربـق  زا 
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زا هتـساوخ  نیا  زین  اـهاعد  رگید  رد  نینچمه  منک ». تباـجا  دـنکیم  توعد  قـح ) هب  ار  مدرم   ) ناـبایب رهـش و  رد  هک  ار  ياهدـننکتوعد 
موصعم ناماما  زا  نینچ  هریبک  هعماـج  فیرـش  تراـیز  زا  ياهلمج  رد  هد . رارق  ناگدـننکتعجر  زا  ارم  هک  دوشیم  حرطم  لاـعتم  يادـخ 
کّلمیو مکتعجر  یف  ّرکیو  مـکترمز  یف  رـشحیو  مکادـهب  يدـتهیو  مکلیبـس  کلـسیو  مکراـثآ  صتقی  نّـمم  ینلعجو  : » مـینکیم بـلط 

دننکیم و يوریپ  امـش  هار  زا  هک  دهد  رارق  ینانآ  زا  ارم  ادخ  مکتیورب ؛ ًادغ  هنیع  ّرقتو  مکماّیا  یف  نّکمیو  مکتیفاع  یف  فّرـشیو  مکتلود 
رد دندرگیم و  زاب  امش  تعجر  رد  دنوشیم و  روشحم  امـش  هرمز  رد  دنریگیم و  تیاده  امـش  زا  دنراذگیم و  امـش  ياپ  ياج  رد  ماگ 

لامج هب  ناشناگدید  دنسریم و  رادتقا  هب  امش  راگزور  رد  دنباییم و  تلیضف  امـش  تیفاع  نما و  تلود  رد  دنراد و  یبیـصن  امـش  تلود 
نینچ تسا  هدش  دراو  نانجلاحیتافم  رد  نابعـشهمین  زور  رد  هک  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  ترایز  زا  یـشخب  رد  ددرگیم ». نشور  امش 
لآو دمحم  یلع  یّلـصی  نأ  هلئـسأو  یلاعت  هللا  یلا  نیرهاطلا  کئابآبو  کب  لّسوتأ  ّینإف  كروهظ  لبق  توملا  ینکردأ  نإف  : » تسا هدـمآ 

زا شیپ  رگا  ؛4  يداؤف کئادـعأ  نم  یفـشأو  يدارم  کـتعاط  نم  غلبأـِل  کـماّیأ  یف  ًۀـعجرو  كروـهظ  یف  ًةّرک  یل  لـعجی  نأو  دـمحم 
دورد شنامدود  دـمحم و  هب  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  دـیهاوخب و  ادـخ  زا  هک  موشیم  لـسوتم  تراوگرزب  ناردـپ  وت و  هب  مریمب ، تروهظ 
ماقتنا اب  موش و  لئان  وت  زا  تعاطا  هنیمز  رد  دوخ  دارم  هب  ات  دهد  رارق  وت  راگزور  رد  یتعجر  وت و  روهظ  رد  یتشگزاب  نم  يارب  دتـسرفب و 

6 هّیبجر ترایز  (، 5) سدقم بادرـس  صوصخم  ترایز  دننام  يرگید  ياهترایز  رد  تساوخرد  نیا  مریگ ». رارق  مارآ و  وت  نانمـشد  زا 
هک زین  وت  دننام  هکره  ینکیم و  كرد  ار  اهنآ  وت  ناملـس ، يا  : » دومرف ناملـس  هب  ص )  ) ادخ لوسر  . 1 اهتشونیپ : تسا . هدمآ  زین  و ...

ص 143) ج 53 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، همالع  «. ) دنکیم كرد  ار  نانآ  دنک ، يوریپ  درادـب و  تلود  دسانـشب و  تفرعم  يور  زا  ار  اهنآ 
.3 ص 86 ) نامه ، «. ) تسا دوسا  رسپ  دادقم  نانآ  زا  یکی  هک  دنـشابیم  نمی  لها  زا  جع )  ) مئاق نارای  زا  نت   20 : » دومرف نینمؤملاریما  . 2

حابـصم یمعفک ، یلع  نب  میهاربا  نیدـلا  یقت  ر.ك : . 4 ص 408 . ،ج 2 ، باتفآ نارهت ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  ینارحب ، مشاه  دـیس 
ص ج 102 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  دـمحم  همالع  نانجلا ؛ حـیتافم  یمق ، ساـبع  خیـش  ر.ك : . 5 ص 496 . ، 1349 نارهت ، یمعفک ،

ص 94. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  همالع  . 6 . 103

ماق دق  ول  الجر 2 . نیعبرا  ةوق  يدهملا ) باحصا   ) مهنم لجرلل  ریصی  . 1 دراد : دراد  یم  نایب  ار  رظتنم  ماما  روهظ  نامز  هک  تایاور  زا  یخرب  رد 
اد درم  يورین 40  زا  دارم  دنراگزاسان . لقع  اب  اه  نیا  ًاروج  ًاملظ و  تئلم  امک  الدع  ضرالا  ألمی  نادلبلا  عیمج  نم  انتعیش  هیلا  عمجی  انمئاق 

شسرپ

ول الجر 2 . نیعبرا  ةوق  يدهملا ) باحصا   ) مهنم لجرلل  ریصی  . 1 دراد : دراد  یم  نایب  ار  رظتنم  ماما  روهظ  نامز  هک  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
يورین زا  دارم  دنراگزاسان . لقع  اب  اه  نیا  ًاروج  ًاملظ و  تئلم  امک  الدـع  ضرالا  ألمی  نادـلبلا  عیمج  نم  انتعیـش  هیلا  عمجی  انمئاق  ماق  دـق 

؟ دنوش عمج  جع )  ) نامز ماما  دزن  نایعیش  همه  تسا  نکمم  هنوگچ  تسیچ ? جع )  ) يدهم ترضح  باحصا  زا  کی  ره  نتشاد  درم   40

خساپ

زا نآ  یلقع  داعبتسا  هدومن و  کمک  ثیدح  يانعم  تسرد  مهف  هب  دناوتب  ات  دوشیم  نایب  رصتخم  روط  هب  یتاکن  قوف ، لاؤس  هب  خساپ  رد 
( جع ) يدهم ترـضح  نارای  یندب  تردق  هک  مینک  انعم  هنوگنیا  ار  ثیدح  درادن  یموزل  تفگ : ناوتیم  لوا  ثیدح  دروم  رد  دورب . نایم 

نارای هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  درادن .) يدعب  دوش  هتفگ  نینچ  مه  رگا  هچرگ   ) دـنکیم يربارب  نانمـشد  زا  نت  لهچ  تردـق  اب 
ترابع هب  دیآیمن . تسد  هب  یندب  تردق  زا  طقف  اهگنج  رد  يزوریپ  هک  تسا  نشور  دنیامن . هبلغ  نانمـشد  زا  نت  لهچ  رب  دنرداق  ماما 

زا 1779تیودهم هحفص 1201 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، تعاجـش فده ، هب  نامیا  نردـم ، تازیهجت  زا  يرادروخرب  یگنج ، نونف  اب  ییانـشآ  تسا . یندـب  تردـق  زا  ریغ  یماظن  تردـق  رگید ،
نکی نا  : » دیوگیم میرک  نآرق  دروآ . دنهاوخ  ناغمرا  هب  ار  يزوریپ  هک  دنتـسه  یلماوع  يرابدرب و ... ربص و  هبرجتاب  هاگآ و  یهدـنامرف 

هیآ نیا  يانعم  («. 6 لافنا /  ( ـ  نوهقفیال ٌموق  مهناب  ورفک  نیذـلا  نم  ًافلا  اوبلغی  ۀـئم  مکنم  نکی  ناو  نیتئم  اوبلغی  نورباـص  نورـشع  مکنم 
هبلغ رفن  رازه  رب  دنـشاب ، رفن  دـص  امـش  زا  رگا  درک و  دـهاوخ  هبلغ  رفن  تسیود  رب  دنـشاب ، راـبدرب  رفن  تسیب  امـش  زا  رگا  هک  تـسا  نـیا 

هب ار  جع ) ) رـصع ماما  دنوادخ  دوجوم ، تایاور  ساسارب  تفرگ . هدیدان  دیابن  ار  یهلا  یبیغ  ياهدادما  شقن  نآ ، رب  هوالع  درک . دـنهاوخ 
ناحبـس يادـخ  هک  تسا  نیا  تشحو  بعر و  يورین  زا  روـظنم  ( 1 .) تشحو بعر و  نانمؤم و  ناگتـشرف ، دناسر : دـهاوخ  ددـم  ورین  هس 
یهاپـس اـب  ییوراـیور  ناوت  هدز ، تشحو  وسرت و  نوبز و  رکـشل  هک  تسا  یهیدـب  درک . دـهاوخ  داـجیا  نانمـشد  لد  رد  تشحو  سرت و 
یگدـنز ییایند  رد  ام  ًالوا ، درادـن ؛ يراگزاسانرـس  لقع  اب  زین  ثیدـح  نیا  مود ؛ ثیدـح  اّما  تشاد . دـهاوخن  ار  مواقم  نمؤم و  عاـجش ،

زین هدنیآ  رد  کش  نودـب  دـنک و  یط  ار  ینالوط  تفاسم  مک ، ینامز  رد  تسا  رداق  ناسنا  ریـسلاعیرس ، ياهامیپاوه  دوجو  اب  هک  مینکیم 
رد جع ) ) يدهم ترـضح  نارای  هکنیا  دوجو ، نیا  اب  دـهدیم . شیازفا  ار  ریـس  تعرـس  هک  دوب  میهاوخ  يرت  هدـیچیپ  تاعارتخا  دـهاش  ام 
رب نانآ   » هک هدمآ  تایاور  یضعب  رد  هک  هچنآ  تسین  دیعب  درادن . يداعبتسا  چیه  دنناسرب  وا  هب  ار  دوخ  بش  کی  رد  دنناوتب  روهظ  رـصع 

یماقم هب  دناوتیم  قیرط  نیا  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ییاسراپ  اوقت و  راثآ  زا  ًایناث ، دـشاب . بلطم  نیمه  هب  هراشا  زین  ( 2 «) دنوریم هار  اهربا 
زا يرایسب  ياهناتساد  ام  دوشیم و  ریبعت  ضرالا » ّیط   » هب نآ  زا  هک  تسا  نامه  نیا  دنک . یط  مک  نامز  رد  ار  ینالوط  ياههار  هک  دسرب 

هدش داعبتسا  نیا  بجوم  ام  لاثما  ییاناوت  اب  نانآ  ییاناوت  و  جع ) ) رـصع ماما  نارای  هسیاقم  کش ، نودب  میاهدینـش . ادخ  ءایلوا  ضرالایط 
زا ار  شنارای  دنک و  فّرـصت  تعیبط  ملاع  رد  تسا  رداق  تسا و  ینیوکت  تیالو  ياراد  ادـخ  یلو  ناونع  هب  جـع ) ) رـصع ماما  ًاثلاث ، تسا .
هک تسا  هدمآ  ثیدح  نتم  رد  ًاعبار ، تسا . تماما  هب  نامیا  مزاول  زا  هلأسم  نیا  هب  داقتعا  دنک . عمج  روهظ  تقو  رد  ناهج  رانک  هشوگ و 

يداعبتـسا دنک ، رـضاح  هنابـش  وا  دزن  رد  ار  جع ) ) رـصع ماما  نارای  دناوتب  دـنوادخ  هکنیا  ایآ  هیلا .» هللا  عمجی   » دـنکیم عمج  ار  نانآ  ادـخ 
ۀثالثب هللا  هدـّیؤی  . » 1 اهتشونیپ : مینک . راـکنا  دـیابن  تسا ، راوشد  اـم  رب  نآ  مهف  رگا  دنرایـسب و  ثیداـحا  لـیبق  نیا  لاـح ، ره  هب  دراد ؟
نآرق رد  . 2 ص 242 . اتیب ،] ، ] نارهت قودصلا ، ۀبتکم  ۀبیغلا ، باتک  ینامعنلا ، میهاربا  نب  دـمحم  بعُّرلاو ؛ نونمؤملاو ، ۀـکئالملا ، ٍدانجا :

نیا (ع ) قداص ماما  دنکیم .» رـضاح  ار  امـش  همه  دـنوادخ  دیـشاب ، اج  ره  148 ـ  هرقب : ًاـعیمج ـ  هللا  مکب  تأـی  اونوکت  اـمنیا  : » میناوخیم
، یـسلجم رقابدمحم  ًاراهن ؛» باحـسلا  یف  ریـسی  مهـضعبو  : » دومرف نانآ  هب  عجار  هداد و  قیبطت  جع ) ) يدـهم ترـضح  نارای  رب  ار  ثیدـح 

ص 286. دلج 52 ، 1403 ق ، توریب ، ءافولا ، ۀسسؤم  راونالاراحب ،

؟ ددنبیم نامیپ  یلوصا  هچ  رس  رب  دوخ  باحصا  اب  مالسلاهیلعنامز  ماما 

شسرپ

؟ ددنبیم نامیپ  یلوصا  هچ  رس  رب  دوخ  باحصا  اب  مالسلاهیلعنامز  ماما 

خساپ

تیمکاح لیکـشت  زاغآ  زا  یمالـسا  هعماج  رد  تعیبو  نامیپ  تسا . شیوخ  نارای  زا  يریگنامیپ  ع )  ) يدـهم ماما  ياهشورو  اههمانرب  زا 
زا نتفرگ  نامیپو  تعیب  نییآ  اب  ص )  ) مالسا ربمایپ  كرابم  تسد  هب  یمالسا  تموکحو  تّیزکرم  نیتسخن  يراذگهیاپو  دش ، مسر  مالسا 
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رـس رب  ماما  نامیپ  ددنبیم . نامیپ  نانآ  ابو  دریگیم  تعیب  شنارای  زا  شیوخ  ناکاین  نوچ  زین  ع )  ) يدـهم ماما  دوب . هارمه  مدرم  کیاکی 
نامیپ شنارای  اب  مئاق  اـنامه  : " دـیامرفیم ع )  ) یلع ماـما  دـنکیم . نییبت  تموکح  رد  ار  ماـما  شورو  هویـشو  مسرو  هار  هک  تسا  یلوصا 
قحان هب  ار  یـسک  دنربن ، موجه  ياهناخ  هب  دـننکن ، کته  ار  یمیرح  دـنهدن ... مانـشد  ار  یناملـسم  هک : دریگیم  تعیب  نانآ  زاو  ددـنبیم 
نیّرز دنبرمک  دنـشوپن . ریرحو  ّزخ  سابل  دنروخن ... ار  نامیتی  لام  دنزاسن . هتخودنا  وجو  مدنگ  نینچمه  دـننکن ، جـنگ  هرقنو  الط  دـننزن ،

هتـسیاش يداهج  هب  ادخ  هار  ردو  دنراذگب ... كاخ  رب  تروصو  دنـشوپب  تشرد  سابل  دننک ... هدنـسب  كدنا  هب  شاعم  روما  رد  دـندنبن ...
دننام یبوکرم  ربو  دـشوپب ، سابل  نانآ  نوچو  دورب ، دـنوریم  نانآ  هک  یهار  ناـمه  زا  هک  دوشیم  دـهعتم  زین  ماـما )  ) دوخ دـنزای . تسد 

زا هکنآ  زا  سپ  دنک  رپ  يرگداد  يادخ  يرای  اب  ار  نیمزو  دنک ، هدنسب  كدنا  هب  دنتـسه . نانآ  هک  دشاب  نانچو  دوش  راوس  نانآ  بوکرم 
{ یقرواپ ص 469 . رثألا ، بختنم  یقرواپ .  " .} درامگن ینابردو  بحاصو  دشاب ... هدش  رپ  متس 

؟ دناهنوگچ تعاجش  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  باحصا 

شسرپ

؟ دناهنوگچ تعاجش  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  باحصا 

خساپ

يدهم ترضح  هرابرد  وا  زا  یـصخش  هک  میدوب  ع )  ) یلع دزن  ام  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هیفنح  نب  دّمحم  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح 
، باحسلا عزقک  عزق  ًاموق  هل  یلاعت  هَّللا  عمجیف  لتق ، هَّللا  هَّللا  لجرلا : لاق  اذإ  نامزلا ، رخآ  یف  جرخی  : " دومرف ... ترضح  درک ؟ لاؤس  (ع )
، مکاح كردتسم  یقرواپ .  } جورخ نامزلارخآ  رد  وا  ... " " ؛ مهیف لخدی  دحأب  نوحرفیالو  دحأ  یلإ  نوشحوتسیال  مهبولق  نیب  هَّللا  ّفلؤی 
وا يارب  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  دوش . هتـشک  ار ! ادخ  ار  ادـخ  دـنک : نالعا  یـصخش  هک  یماگنه  درک ، دـهاوخ  یقرواپ } ص 554 . ج 4 ،

هدرکن تشحو  ساسحا  یـسک  زا  دیامنیم . گنهامه  ار  اهنآ  ياهبلق  دناقّرفتم ، هدنکارپ  ياهربا  دـننامه  هک  دـنکیم  عمج  ار  یهورگ 
... ". ددرگیمن داش  دوش  اهنآ  تعامج  رد  لخاد  هک  یسک  هبو 

؟ دنتسه یصاخ  هقطنم  زا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  باحصا  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه یصاخ  هقطنم  زا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  باحصا  ایآ 

خساپ

رایسب یتقو  رد  لاعتم  دنوادخو  دنربیم  رس  هب  ایند  رساترس  رد  هکلب  دنتسین  یّصاخ  هقطنم  زا  ترـضح  باحـصا  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
لقن ع )  ) نامز ماما  باحـصا  هرابرد  ع )  ) یلع ماما  زا  یثیدح  رد  سوواط  نب  دیـس  درک . دهاوخ  عمج  مارحلاهَّللاتیب  رانک  ار  اهنآ  كدـنا 
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دهاوخ عمج  مارحلا  هَّللا  تیب  رانک  رد  ملاع  برغو  قرـش  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  ردب ، باحـصا  ددع  هب  دنرفن  اهنآ 313  : " دومرف هک  دنکیم 
{ یقرواپ ص288-294 . ننملاب ، فیرشتلا  یقرواپ .  ... " . } درک

؟ دنراد ییاهیگژیو  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  باحصا 

شسرپ

؟ دنراد ییاهیگژیو  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  باحصا 

خساپ

هب ع )  ) داوج ماما  یتیاور  رد  صالخا   - 1 لیبق : زا  دنرادروخرب  ییاهیگژیوو  تافص  زا  ع )  ) ترضح باحصا  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
دهاوخ رهاظ  ار  وا  رما  دنوادخ  دش  عمج  صالخا  لها  زا  رفن "  313 " دادعت نیا  وا  يارب  هک  یماگنهو  : " ... دومرف ع )  ) ینسح میظعلادبع 

هک هدـش  لقن  یثیدـح  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  تماقتـسا  نیقی و   - 2 یقرواپ } . 378ù377 ص ج 2 ، نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  ... " . } درک
گنـس زا  رتمکحم  درادـن . دوجو  ادـخ  هب  عجار  اـهنآ  بولق  رد  یکـش  تسا ، نهآ  ياـههّکت  دـننام  هب  اـهنآ  ياـهبلق  اـیوگ  : " ... دوـمرف

تسا لقن  یثیدح  نمض  رد  ع )  ) یلع ماما  زا  یعقاو  سانشادخ   - 3 یقرواپ } ح 82 . ص 307 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  ... " . } تسا
نامزلارخآ رد  يدـهم  راصنا  نانآو  دـنراد  یعقاو  تفرعم  دـنوادخ  هب  هک  دـمآ  دـنهاوخ  نمؤم  ینامدرم  ناقلاط  رد  نکلو  : " ... دومرف هک 

هب عجار  یثیدح  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  بش  نادـهازو  زور  ناریـش   - 4 یقرواپ } ح 83 . ص 87 ، ج 51 ، نامه ، یقرواپ .  " . } دنـشابیم
رثا اهنآ  ياهیناشیپ  هب  اههدجـس  هفوک ... فجن  رد  وا  باحـصاو  مئاق  هب  منکیم  رظن  نم  ایوگ  : " دومرف هک  تسا  لقن  ع )  ) مئاق باحـصا 

یهلا دـییأت  زا  يرادروخرب   - 5 یقرواپ } ص 386 . ج 52 ، نامه ، یقرواپ .  ... " . } دـنا بش  رد  ناـبهارو  زور  رد  ناریـش  تسا ، هدراذـگ 
شاهکئالم هب  ار  وا  دنازیگنایمرب ... نامزلارخآ  رد  ار  يدرم  دنوادخ  هکنیا  ات  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) یلع ماما  زا  یتیاور  رد  یسربط 

{ یقرواپ ح 6 . ص 280 ، ج 52 ، نامه ، یقرواپ .  " . } دومن دهاوخ  ظفح  ار  شراصناو  هدرک  دییأت 

؟ درب هرهب  ناشیا  كرابم  دوجو  تابذج  زا  دوش  یم  هنوگچو  دمآ  باسح  هب  جع " " يدهم ترضح  نارای  زا  دوش  یم  هنوگچ  دیئامرفب  ًافطل 

شسرپ

هرهب ناشیا  كرابم  دوجو  تابذج  زا  دوش  یم  هنوگچو  دمآ  باسح  هب  جـع " " يدـهم ترـضح  نارای  زا  دوش  یم  هنوگچ  دـیئامرفب  ًافطل 
؟ درب

خساپ

رد دیاب  سناو  برق  نیا  رذبو  دراد  لد  رد  هشیر  هادف ، هاوس  نم  حاورا  رصع  ماما  ناکما ، ملاع  سمـش  هب  ندش  کیدزنو  طابترا  هنوگره 
هریغـص هریبک و  یـصاعم  زا  ار  لد  هناخ  دیاب  دهد . رمث  بش  کشاو  تفرعم  بآ  هب  رمتـسم  يرایبآو  هدهاجم  اب  سپـسو  دوش  هتـشاک  لد 
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ار لد  دیاب  اذل  ناد ، هلابز  رد  هن  دیور  یم  ناتسلگرد  لُگو  تسا  لُگ  دننام  ترضح  قشع  . دریگ رارق  شترضح  ینامهم  قیال  دومن ، كاپ 
؟ یک ات  قارف  متفگ  تسا  نایع  مخر  هنرو  یباجح  دوخ  وت  اتفگتسا  ناهن  ارچ  ام  زا  تهام  يور  هک  متفگ  دومن . كاپ  تیصعم  تافاثک  زا 

هیفـصت رد  دـیاب  تسا  ساـسحاو  قشع  رتـسب  هک  لد  رب  هوـالعو  تسا  ناـمه  نخـس  اـتفگ  تسا ، نیمه  سفن  متفگیتـسه  وت  اـت  هک  اـتفگ 
زیزع نآ  تفرعم  ماجزا  ام  ۀشیدنا  اتو  دوش  یمن  صلاخ  بان  تفرعم  نودب  یلمع  چـیه  هک  مییامن  هجوتو  میـشوکب  زین  هشیدـنا  بیذـهتو 

ترـضح نآ  دای  رارمتـسا  دوش  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  يرگید  رما  ددرگ . یمن  مهارف  شترـضح  قشع  مزب  رد  لد  یتسم  تامدـقم  دـشونن 
یمن روما  نآ  زج  یباوخ  هاگنابـشو  میـشیدنا  یم  نآهب  بش  ات  حبـص  هک  دـننک  یم  ریخـستار  ام  ۀـشیدنا  نانچ  يویند  روما  یهاـگ  تسا .

. دش دهاوخ  هدوشگ  شقـشع  هاگراب  برد  دش  دهاوخ  نایامن  شلاصو  لزنم  رـس  هب  یهار  ًامتح  میـشاب  راگن  نآ  رکف  رد  ًامئاد  رگا  مینیب .
نآ اب  یتهباشم  لمعردو  تسین  ناسآ  ترـضح  نارای  هگرج  رد  دورو  هک  تسا  نیا  تفگ  دیاب  امـش  لاؤس  هب  خساپ  رد  هک  يرگید  ۀتکن 

روای رای و  دوخ  ناوت  نازیم  هب  " جع " نامز ماما  يرگ  تیاده  ریسم  ردو  میشاب  تیرـشب  هاوخریخ  ترـضح  دننام  دیاب  دشاب . دیاب  ترـضح 
هب اردوخ  ناوت  یم  هنوگچ  تسا . لیبق  نیا  زا  يونعمو  يدام  نافعضتسم  مامتو  ناگدیدمتس  نامورحم ، ارقف ، هب  هجوت  هک  میشاب  ترضح 

بلطم نیمه  همادارد  میتسه . هجوت  یب  دوخ  ناعونمه  تیاده  هب  تبـسن  هکیلاحرد  دشزیزع  نآ  يزابرـس  یعدمو  درک  کیدزن  ترـضح 
یم زا  رمخلا  مئاد  ناـشون  هعرج  هک  دنتـسه  يا  هتـسراو  ياـهناسناو  دنتـسه  صاوخ  یخرب  دـنا . عوـن  ود  ترـضح  ناراـی  هک  منک  ضرع 

دنوش یم  صخـشم  روهظ  ماگنه  رد  هک  دنتـسه  يرفن  نآ 313  ءزجو  دشاب  یم  " ءادـفلا همدـقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  " نامز ماما  يافص 
رارق " ع " تیب لها  رماوا  قباطم  اردوخ  لامعاو  دـننک  لمع  دوخ  ندوب  هعیـش  ءاضتقا  هب  رگا  نایعیـش  مامت  دنترـضح . ماع  ناراـی  یـضعبو 

تروص ردو  دنتسه  ترضح  ماع  نارای  ةرمز  رد  دنشوکب  یمالسا  ياهشزرا  ظفحو  بان  مالـسا  ءایحا  قیرط  رد  دوخ  ناوت  دح  ردو  دنهد 
يارب دنوش . یم  بوسحم  صاخ  نارای  ءزجو  دنبای  یم  هار  شترضح  رضحم  هب  ًامتح  مالسا  يارب  ییادف  ناجو  دوخ  کین  لامعا  رارمتسا 
ياعد ریظن  تسارثؤم . رایـسب  تسا ، هدش  هیجوت  "ع " نیموصعم فرط  زا  هک  راکذاو  اهاعد  یـضعب  ندناوخ  دـیدومرف  هک  ییوزرآ  هب  لین 
تـسا حضاو  هتبلا  تسا . هدمآ  نانجلاحیتافم  فیرـش  باتک  ياهتنا  رد  هک  ییاهزامنو  اهاعد  ریاسو  هبدن  ياعد  نیـسای ، لآ  ترایز  دهع ،
نیمارف یـضعب  هب  ندرک  لـمعو  هیعدا  نیا  میهاـفمو  یناـعم  رد  رکفت  هکلب  تشاد  دـهاوخن  ینادـنچ  ریثأـت  اـهاعد  نیا  تئارق  فرـص  هـک 

 : مینک یم  ضرع  هادف  هاوس  نم  حاورا  رصع  ماما  هب  هک  هبدن  یناعم  رد  ًالثم  دشاب . یم  اه  اعد  نیا  زا  یقیقح  روظنم  اهاعد  نیا  رد  دوجوم 
تسام مشچ  تسا  روکو  دنیب  یمن  هک  یمشچ  هک  دومن  رکفت  دیاب  دینیببار . ام  امشو  مینیبب  ار  امـش  هک  دوش  یم  یک  كارنو " انارت  یتم  "

ام لد  مشچ  يروک  رطاخ  هب  تسام و  بناج  زا  طقف  ندیدن  نیا  سپ  دنتـسه  ام  تاین  یتحو  لامعا  رب  رظانو  دـنیب  یم  ار  ام  ترـضح  الاو 
تفرعم بسک  هب  هآو  کشاو  تئارق  نمـض  دیاب  تسا . نینچ  زین  اهاعدو  هیعدا  ریاسو  ار " وت  منک  اشامت  هک  هدب  رگد  یمـشچ   " دشاب یم 

. دنادرگ یم  تسود  يور  رادید  قیالو  هتـسیاش  ار  ناسناو  دناسر  یم  یقیقح  رظتنم  ماقم  هب  ار  ناسنا  دش  رکذ  هچنآ  مامت  دومن . هجوت  زین 
، دشاب ام  مئاق  نارای  زا  تسا  قاتشم  سکره   : " دندومرف یم  صوصخ  نیا  رد  " ع " قطان قح  هب  ماما  قداصلا ، دمحم  نبرفعج  یتیاور  رد 

یم هنوگچ  هکنیا  اما  " 1" " دشکب ار  زور  نآ  راظتنا  هنوگنیدبو  دشاب  وکین  قالخا  يارادو  دزاس  هشیب  يراگزیهرپو  دـشاب  وا  رظتنم  دـیاب 
مدرم هنوگچ  مدیسرپ :  "ع " قداص ماما  زا  دیوگ :  یم  شمعا ، نامیلس  بانج  زا  یتیاور  دومن ، هدافتسا  ترضح  نآ  دوجو  ضیف  زا  ناوت 

ملاع رون  هکنیا  ًالوا :  دنرب . یم  عفن  تسا  ناهنپ  اهربا  رد  هک  یباتفآ  زا  هک  روط  نامه  دندومرف :  دـنرب ؟ عافتنا  بئاغ  تجح  زا  دـنناوت  یم 
( راهطا همئا   ) هسدقم تاوذ  هک  هدش  تباث  هضیفتـسم  رابخا  اب  اریز  دـسر ، یم  ادـخ  قلخ  هب  ترـضح  نآ  طسوت  هب  تیادـهو  ملعو  یتسه 
هب لسوتو  تطاسو  تکرب و  هب  هک  هدـش  تباث  مهو  دیـسر  یمن  اهنآ  ریغب  ملاع  رون  دـندوبن  اهنآ  رگاو  دـنملاع ، قولخم  داجیا  یئاغ  تلع 

لامعا ۀلیـسوب  مدرم  دـندوبن  اهنآ  رگاو  دوش . یم  فرطرب  اـهنآ  زا  اـهیراتفرگو  ددرگ  یم  راکـشآ  مدرم  يارب  هقح  فراـعمو  مولع  اـهنآ ،
رد ربمغیپ " " وت هک  یمادام  "  ) مهیف تناو  مهبذـعیل  هللا  ناکو   : " تسا هدومرف  دـنوادخ  هکناـنچ  دـندوب  یهلا  باذـع  عاونا  قحتـسم  تشز 

دراو اه  هناخ  ياه  هکبشو  اه  هنزور  نازیم  هب  دیشروخ  عاعـش  هک  روط  نامه  ًایناث :  " 2 ( " دنک یمن  باذع  ار  اهنآ  ادخ  یتسه ، اهنآ  نایم 
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: زا تستراـبع  هک  ناـش  رعاـشمو  ساوح  عناوم  هزادـناب  زین  مدرم  نینچمه  دـبات ، یم  نآرد  اـه  هناـخ  عناوم  عاـفترا  ردـقب  دوـش و  یم  نآ 
ياـهلد زا  ار  اـه  فیثـک  يا  هدرپ  هک  љ قب مهو  تساهنآ ، ياهلد  ياـه  هکبـشو  اـه  هنزور  دوخ  هک  یناـسفن  قئـالعو  یناـسفن  تاوهش 

ماما تفرعم  ناتـسوب  زا  یلگ  هب  ار  خـساپ  نایاپ  رد  دـننک . یم  هدافتـسا  "ع " نیرهاط همئا  یئامنهار  تیادـه و  عاونا  زاو  دـننز  راـنک  دوخ 
زا ازف  حور  رغاس  مشاب  شیور  هتفشآو  هدرک  ناج  كرت  مشاب  شیوکرـس  كاخ  هک  زور  نآ  دیآ   Ů يامن یم  نیزم  زیزع  ینیمخ  لحار ،

مـشاب شیوبـسز  تمایق  حبـص  ات  تسمگرم  مد  ات  نانز  هسوب  شمدقرب  مهنرـس  مشاب  شیوم  ۀتـسب  ناهجود  ره  زا  لفاغمریگ  شفطل  فک 
راد زارتسمرـس  نادـنر  لفحم  رد  هک  زور  نآ  دـسر  مشاـب  شیوکن  يور  رد  هدز  یم  نوچ  وحمرمع  همه  شعمـشرب  مزوسب  هناورپ  وچمه 

،ج13،ص913 راهب همجرت  ( 1"  ) 3." مشاب شیوب  هتفشآ  لد  بوقعی  وچمه  رـس  منیلاب  رـسرب  دنزن  رگ  مفـسوی  مشاب  شیوگم  رارـسا  همه 
" هیلع یلاعت  ... ناوضر ا " ینیمخ ماما  راعشا  هعومجم  ، ماما ناوید   33/ لافنا هروس  ( 2)

؟ میوش جع ) ) يدهم ترضح  نارایزا  میناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ میوش جع ) ) يدهم ترضح  نارایزا  میناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

تئارق اب  اهحبص  نینمؤم  هدش  شرافسو  هیلع  ... مالس ا يدهم  ترضح  ناشماما  اب  نینمؤم  نایم  تسا  يا  هدهاعم  هک  دهع  فیرش  ياعدرد 
نم ینلعجا  مهللا   . " تسا بسانم  امـش  لاؤس  هب  خـساپ  يارب  هک  هدـش  دراو  یفیرـش  تارابع  دـننک ، دـهع  دـیدجت  ناشیالوم  اب  اعد ، نیا 

نیدهـشتسملاو هتدارا  یلا  نیقباسلاو  هنع  نیماحملاو  هرماوال  نیلثتمملاو  هجئاوح  ءاضق  یف  هیلا  نیعراسملاو  هنع  نیباذـلاو  هراصناو  هناوعا 
ردو . دـیدرگ بوذ  شیوخ  يـالومرد  هک  یناـسک  هرمزرد  هدرارق ، هیلع " ... مالـس ا  " يدـهم میـالوم  ناراـی  زا  ارم  ادـنوادخ   "  ) هیدـی نیب 

دنـشاب یمالوم  هدارا  ماجنا  رد  هدنریگ  تقبـس  دنیوا و  هدننک  تیامح  دنیوا ، رماوا  ربنامرف  هکنانآ  . دـنریگ یم  باتـش  شجئاوح  ندروآرب 
دنوادـخ زا  دادمتـسا  یقیفوت  اجنیارد  مردارب  ددرگ ). یم  ناشبیـصن  تداهـش  قیفوتو  دـننک  یم  شراثن  ار  ناشناجالوم  باـکررد  هکناـنآ 
ترصن يوزرآ  هکنیا  هژیوب  ددرگ ) یم  اطع  ناسنا  هب  لاعتم  یح  بناج  زا  اه  تیقفوم  مامت  "  ) هللااب الا  یقیفوت  امو   . " تسا يورـض  لاعتم 

هجیتنردو نامتیلباق  مدـع  هب  رارقاو  يزیچانو  رقف  يورزاو  هنازجاـع  تساوخرد  زجو  تساـهیبوخ  همه  سأر  رد  جـع ) ) ناـمز ماـما  يراـیو 
نداد ترصنو  ماما  ندرک  يرایرد  قیفوت  نینمؤم  تساوخرد  دهع  ياعد  زارف  نیا  يادتبارد  دشاب .  یمن  رسیم  نابرهم  دنوادخ  يریگتـسد 

تفرعم نودب  مامارد  ندش  بوذ  امرف . بوذ  منامز  مامارد  ارم  ایادخ  تسا . هدـش  هداد  حیـضوت  انعم  نیا  دـعب  تارابعردو  تسا  ترـضح 
تالامک و یمامتو  تسا  نیمزرد  دنوادخ  هفیلخ  مالسلا " هیلع   " ماما دنادب  ناسنا  هکنیا  دشاب  یمن  رسیم  ماما  تقیقحو  هاگیاج  تخانـشو 

تسادخ تافـص  يامن  مامت  هنیئآ  واو  هتفرگرارق  ماما  تسدرد  ملاع  تارایتخا  مامت  تسا .  دوجوم  مامارد  دوخ  هجو  نیرتیلاع  رد  اهیبوخ 
بوذ تسا .  رترسیم  ماما  فادها  اب  ندش  خنس  مه  ناکما  دشاب ، رتشیب  ماما  تخانش  هچره  ًاملسم  يراد ) اهنتوت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  )

مه دوخ  يالوم  اب  مک  مک  ات  دـنک  تکرح  شیوخ  دوجو  رد  ماما  ياهیبوخ  لیـصحت  يوس  هب  یتکرح  هک  تسانعم  نیا  هب  ماما  رد  ندـش 
. میوش وا  يادیـشو  قشاعو  بوذـجم  ات  ددرگ  نامدوجو  هلبق  ماماو  دـجنگ ) یم  ام  تیفرظرد  هک  يا  هزادـنا  هب  ) ددرگ ساسحا  مه  رکف و 

یماـمت اـبو  هد  متقبــس  نارگیدرب  تـسوا  هدارا  هـچنآردو  هدرارق  میـالوم  رماوا  وریپ  عباـت و  ارم  ادــنوادخ  هـک :  مـیراد  دــعب  تاراـبعرد 
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بتکم راثن  ار  میتسهو  مدوجو  هک  یئاج  ات  هدـبرارق  مماـما  اـب  هارمهو  ناـبیتشپ  ارم  میدوجو  ياوق  یماـمتو  لاـیخورکف  حراوجوءاـضعا و 
. مدرگ ملاع  مالـسلا " هیلع   " ماما یهاونورماوا  هب  مناوت  یم  هنوگچ  هک  دینک  لاؤس  دـیاش  ددرگ . مدـیاع  تداهـش  قیفوتو  هدرک  وا  شنمو 
اه هصرع  نآ  زا  یکیو  دراد  روضح  یتسه  ملاع  ياـه  هصرع  یماـمترد  تسا  یهلا  گرزب  تیآ  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسنیا  خـساپ 

تیعقوم نآرد  ناـشیا  تیاـضرو  ماـما  تجاـح  یمهف  یم  يدرگ ، لـسوتمو  هجوتم  جـع ) ) رـصع ماـما  هب  هظحل  رهرد  تساـمدوخ . دوجو 
هب تسا  " مالـسلا هیلع  " ماما نامرف  نیا  شاـب . لـماع  نآ  هبو  ریگب  ار  مهف  نیمه  تسا .  ماـما  دـییأت  دروموت  ندرک  لـمع  هنوگچ  تسیچ و 

تموادم رگا  قیاقح  نیا  هب  هجوت  رد  دشاب .  ماما  مایپ  مهف  وت  یعقاو  تساوخردو  دیـشاب  هتـشاذگ  رانکار  دوخ  عفانم  ًاعقاو  هک  یطرـشب  . وت
دهاوـخ مهارف  ار  مالـسلا "  هیلع  " رـصع ماـما  هب  تمدـخو  يزابرـس  هنیمزو  هدرک  رواـب  ار  اهنآامـش  بلق  مک  مک  دـیهد  تروـص  رارکتو 

...( اءاشنا . ) تخاس

درادن دوجو  ناهج  نیا  يوت  ات  نمؤم 40  همه  نیا  دوجو  اب  دنک . یم  روهظ  جع »   » نامز ماما  اقآ  دشاب  ناهج  يوت  نمؤم  ات  رگا 40  دنیوگ  یم  - 
؟!

شسرپ

ناهج نیا  يوت  اـت  نمؤم 40  همه  نیا  دوجو  اب  دـنک . یم  روهظ  جـع »   » نامز ماما  اقآ  دـشاب  ناـهج  يوت  نمؤم  اـت  رگا 40  دـنیوگ  یم  - 
؟!  درادن دوجو 

خساپ

دیآ یم  تسدب  جع »  رـصع  یلو  ترـضح  نارای  دادـعت  هرابرد  تایاور  زا  هچنآ  هک   ، دوش یم  ضرع  امـش  مود  شـسرپ  خـساپ  رد  ج2 -
دیسرپ مالسلا »  هیلع  قداص  ماما  زا  هفوک  لها  زا  يدرم   :» تسا هدمآ  نینچ  یتیاور  رد  دشاب .  یم  رفن  زا 40  زواجتم  دادعت  نیا  هک  تسنیا 

یلوا رد  رگم  دنک  یمن  جورخ  دومرف  نت , » هدزیـس  دصیـس و   » تسا ردب  ددع  هب  دنیوگ : یم  مدرم  درک ؟  دـنهاوخ  جورخ  مئاق  اب  ردـقچ 
هقلح هکنیا  ات  دنک  یمن  جورخ  تسا :  هدومرف  زین  دـنا و  هدرک  ریـسفت  رفن  رازه  هد  زا  ندوبن  رتمک  هب  ار  هوق » یلوا  نارـسفم «  هک  ( 1 هوق ( 

اب ای  تسا  نت  هدزیس  ودصیس  هوالع  هب  رفن  رازه  هد  ایآ  هکنیا  رفن » رازه  هد  دندومرف « :  تسا ؟  ردقچ  هقلح  دیسرپ  ریـصب » وبا  دوش «  مامت 
هیلع  » داوج ماما  تیاور  رد  اـما  ( 2 دـشاب (  هوـالع  هب  هک  تسا  نآ  رهاـظ  هچ  رگا  تسین  موـلعم  یعطق  روـط  هب  تسا و  رفن  رازه  هد  اـهنآ 

دنوادخ لوق  تسنیا  نت و  هدزیس  دصیـس و  ردب و  لها  ددع  هب  ناشیا  باحـصا  ترـضح  دزن  هب  دنوشیم  عمج  تسا  هدمآ  نینچ  مالـسلا » 
اریز دروآ ، یم  اعیمج  ار  امش  دنوادخ  دیـشاب  اجک  ره   : » ینعی ( 3 ریدـق ( } یـش  لک  یلع  نا ....  اعیمج  هللا  مکب  تأی  اونوکت  امنیا  هک { 
ادخ هب  دنگوس  دنا :  هدومرف  ترـضح  نارای  دادعت  هراب  رد  مالـسلا »  هیلع  رقاب «  ماما  زا  رگید  یثیدح  رد  و  تسا . رداق  يزیچ  ره  رب  وا  هک 
ریطخ رما  رد  ار  ترضح  هک  ینارای  دادعت  هتبلا  ( 4 تسا ( . نز  هاجنپ  نانآ  نایم  رد  دنیآ و  یم  درگ  نیـشیپ  هدع  يدنا و  هدزیـس و  دصیس 

رد هکنانچ  دنرادن  رب  تسد  ترضح  يرای  زا  یطیارـش  چیه  رد  هدوب و  نینهآ  مکحم و  نامیا  ياراد  دیاب  دننک  یم  یهارمه  لطاب  اب  دربن 
دنک یم  تیاور  یقر  دوواد  را  دوخ  دنسب  بوشآ  رهش  نبا  تسا .  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  ماما  نارای  یگژیو  نیا  بوشآ  رهـش  زا  یتیاور 

داد و مالـس  دـش  دراو  ترـضحنآ  رب  یناسارخ  نسح  نب  لهـس  هک  مدوب  مالـسلا »  هیلع  قداص «  ماـما  ترـضح  رـضحم  رد  نم  تفگ  هک 
نتفرگ زا  هک  دیراد  یعنام  هچ  دیـشاب  یم  تماما  نادناخ  تمحر و  تفأر و  ياراد  امـش  ربمغیپ  دـنزرف  يا  درک :  ضرع  هاگنآ  تسـشن و 
مالسلا هیلع  ماما «  دز ؟  دنهاوخ  ریشمش  وت  شیپاشیپ  هک  تفای  یهاوخ  نت  رازه  دص  دوخ  نایعیش  زا  هکنآ  لاح  دیا و  هدنام  زاب  دوخ  قح 
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رب شتآ  اـت  تخاـس  نشور  ار  رونت  نیا  هفینح  يا  هدومرف :  هدومن  دوخ  زینک  هب  ور  هاـگنآ  نیـشنب  دـنک  ظـفح  ار  وت  قح  يادـخ   : دومرف « 
ربمغیپ دنزرف  يا  نم ,  ياقآ  يا  تشاد  هضرع  یناسارخ  نیشنب  رونت  نیا  رد  زیخرب و  هدومرف :  هدومن و  یناسارخ  هب  ور  سپس  دش  هتخورفا 

یکم نوراه  ءانثا  نیا  رد  مدرک  فاعم  ار  وت  دومرف : مالـسلا »  هیلع  ماما  دیامرف :  فاعم  ارت  يادخ  امرف  فاعم  نکم و  باذع  شتآ  هب  ارم 
ماما هللا  لوسر  نبای  کـیلع  مالـسلا  تفگ :  هدـش  دراو  تشاد  هبابـس  تشگنا  ار  دوخ  نیلعن  هکیلاـحرد  ترـضحنآ )  باحـصا  زا  یکی  ) 

رد هتـشاذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  نیلعن  هدرک و  تعاطا  يو  سپ  نیـشنب  رونت  ناـیم  رد  راذـگب و  ار  دوخ  نیلعن  دومرف :  هداد و  ار  وا  باوج 
رد شدوخ  ترـضحنآ  یئوگ  دومرف و  نایب  یناسارخ  يارب  ار  ناسارخ  رابخا  درک  عورـش  مالـسلا »  هیلع  ماما  هاـگنآ  تسـشن .  رونت  ناـیم 
هب هعقاو  نیا  ندـید  زا  نطاب  رد  درک و  یم  تبحـص  ماما  اب  رهاظ  رد  یناسارخ  یلو  تسا  هدوب  راـبخا  نآ  عوقو  دـهاش  رـضاح و  ناـسارخ 
یم یناسارخ  نک .  هاگن  رونت  رد  زیخرب و  دوموف : یناسارخ  هب  هرکاذم  یتدـم  زا  سپ  دـمآ ؟  هچ  درم  نیا  رـس  رب  ایآ  هک  دـیچیپ  یم  دوخ 
دمآ نوریب  ام  يوس  هب  سپس  هتسشن و  وناز  راهچ  رونت  نایم  رد  نوراه  مدید  بجعت  لامک  اب  مدرک و  هاگن  رونت  رد  هتساخرب و  نم  دیوگ :
یم ادیپ  صخـش  نیا  دننام  نت  دـنچ  ناسارخ  رد  دومرف  هدومن  یناسارخ  نسح  نب  لهـس  هب  ور  مالـسلا »  هیلع  ماما «  هاگنآ  درک .  مالـس  و 
سپ درک .  یهاوخن  ادیپ  مه  نت  کی  يرآ  دومرف :  ماما  درک .  دـهاوخن  ادـیپ  مه  نت  کی  ادـخ  هب  دـنگوس  درک ؛ ضرع  یناسارخ  ینک ؟ 
دیاب تقو  هچ  هک  میناد  یم  رتهب  دوخ  ام  درک و  میهاوخن  جورخ  مینکن  ادـیپ  دـننک  ینابیتشپ  ام  زا  هک  نت  جـنپ  یتقو  ات  ام  هک  شاـب  هاـگآ 

جرف و رما  رد  لیجعت  ثعاـب  زین ,  يرگید  طیارـش  جـع »  » يدـهم ترـضح  روهظ  يارب  نینهآ  یناراـی  دوجو  زا  ریغ  ؛  هتبلا ( 5  . ) مینک ماـیق 
ام يالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  تموادم  مامتها و  تسا .  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  تموادم  اهنآ  نیرتمهم  هک  دوش  یم  ناشیا  روهظ 

لیلد دبای .  ققحم  رتدوز  روهظ  ددرگ و  عقاو  رتدوز  رما  نیا  هک  دوش  یم  ببس  ناکما  ردق  هب  نآ  طیارش  اب  مالسلا »  هیلع   » نامزلا بحاص 
 » قداص هللا  دبع  یبا  ترضح  زا  مدینش  تفگ :  هک  هدمآ  هرق  یبا  نب  لضف  زا  یشایع  زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هک  تسا  یثیدح  ینعم  نیا  رب 

» اب ار  عوضوم  نیا  ترـضح  نآ  سپ  دـش  دـهاوخ  دـلوتم  يدـنزرف  وا  يارب  هک  دومن  یحو  میهاربا  هب  دـنوادخ  دومرف :  هک  مالـسلا »  هیلع 
درک یحو  ترـضح  نآ  هب  دنوادخ  سپ  متـسه ؟  نز  ریپ  هکنآ  لاح  دییاز و  مهاوخ  نم  ایآ  تفگ :  هراس »  » یلو تشاذگ  نایم  رد  هراس »
هیلع قداص «  ماما  تفگ .  باوج  ارم  نخـس  هکنیا  رطاخ  هب  دنتفا  یم  جنر  تمحز و  هب  لاسدصراهچ  وا  دالوا  دییاز و  دهاوخ  هراس »  » هک

دندرک هیرگ  هجض و  دنوادخ  هاگرد  هب  حبص  لهچ  دیشک  لوط  لیئرسا  ینب  رب  اه  هجنکـش  اه و  راشف  هک  یماگنه  سپ  دومرف :  مالـسلا » 
 : ( دیوگ يوار  تشادرب ( .  اهنآ  زا  ار  لاس  داتفه  ودـص  سپ  دـنیامن  صالخ  نوعرف  زا  ار  اهنآ  هک  دومرف :  نوراه  یـسوم و  هب  دـنوادخ 
هتبلا دیـشابن  نینچ  رگا  یلو  داد  دهاوخ  جرف  ام  رب  دنوادخ  هنیآ  ره  دـیهد  ماجنا  رگا  امـش  نینچمه  دومرف « :  مالـسلا »  هیلع  قداص «  ماما 

دمحم خیش  جاح  رظتنم ,  يدهم  ح 887 2 -  / ص 378 ج 1 , یفاک ,  لوصا  -1 عبانم :  ( 6 درک (  دـهاوخ  یط  ار  هلحرم  نیرخآ  ات  رما  نیا 
 « , مالسلا هیلع   » قداص ترضح  ص 223 5-  , ج 52  , راونالا راحب  هیآ 148 4 -  , هرقب هروـس  میرک ,  نآرق  ص 228 3 -  , یناسارخ داوج 

 , مراکم لایکم  یناگیاپلگ 6 - دیرف  نسح   , مالسا یساسا  نوناق  و   , 113  - ص 112 هیمالسالا ,  بتکلا  راد  تاراشتنا  یناپمک ,  هللا  لضف 
ص 441 و  , ینیوزق يرئاح  يدـهم  دیـس  همجرت  یناهفـصا ,  یناسارخ  يوسوم  یقت  دـمحم  دیـس   « , جـع  » مئاق ماـما  تیـالوو  تفرعمرد 

 . ص 131 ج 52 ,  راونالاراحب , 

؟ تسیچ ناشیا  نارای  ندش  لابرغ  ماما و  نارای  صاخ  ياهیگژیو  تایصوصخ و  -2

شسرپ

؟ تسیچ ناشیا  نارای  ندش  لابرغ  ماما و  نارای  صاخ  ياهیگژیو  تایصوصخ و  -2

زا 1779تیودهم هحفص 1208 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

هتخابلد ناقـشاع  زا  تیالو و  بتکم  ناگدش  تیبرت  زا  یگمه  هک  دنـشاب ، یم  رفن  يدهم 313  ترـضح  صاخ  نارای  تایاور  قبط  ج2 -
رقاب ماما  زا  دنزادرپ  یم  ترـضح  نآ  يرای  هب  دنز و  یم  هقلح  شدرگ  هب  ترـضح  نآ  روهظ  ماگنه  دنتـسه . تراهط  تمـصع و  نادناخ 
دنا هدروآ  رد  دوخ  هرطیس  تحت  ار  ملاع  برغ  قرش و  مامت  هک  منیب  یم  ار  مئاق  باحصا  ایوگ  دومرف ؛ هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا »  هیلع  »

تیاضر هک  دننک  یم  شالت  زین  يراکـش  ناگدنرپ  نیمز و  ناگدنرد  یتح  ، دنکیم تعاطا  اهنآ  زا  هک  نیا  زج  تسین  يزیچ  ایند  مامت  رد  ،
نارای زا  یکی  زورما  دـیوگ  دـنک و  تاهابم  اهنیمز  رگید  رب  نیمز  هعطق  نآ  درذـگب  يا  هقطنم  رب  اهنآ  زا  یکی  نوچ  دـننک  بلج  ار  ناـنآ 

هب ار  رفن  مئاق 313  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالـسلا »  هیلع  » رقاب ماما  زا  هطبار  نیمه  رد  يرگید  ثیدـح  رد  -3 داهن .  ياپ  نم  يور  رب  مئاـق 
ورف یمکح  چـیهرد  سپ  دـشک  یم  اهنآ  فتک  ود  نیب  هنیـس و  رب  ار  شکرابم  تسد  نتفر  زا  لبق  دتـسرف ، یم  ملاع  فانکا  راطقا و  ماـمت 
یم هداد  یهاوگ  نآ  رد  ادخ  لوسر  يربمایپ  ادخ و  ییاتکی  هب  هکنیا  زج   ، دـنام یمن  یقاب  نیمز  يور  رد  يا  هطقن  چـیه  رگید  دـننام  یمن 

ياهورین دادـعت  هدراو  تایاور  بسحرب  تسین  ادـخ  ياضر  زج  ناشیاهراک  دنتـسه و  صلاـخ  هک  یناـسک  نآ  ینعی : ندرک  لاـبرغ  دوش .
گنج هب  زاـغآ  دـسرن  رفن  رازه  هد  هـب  ترـضح  يورین  اـت  دنتـسه  ترـضح  صوـصخم  ناراـی  ناـنآ  هـکلب  تـسین ، رفن  رد 313  رـصحنم 

يداع و قیرط  زا  تسا  نکمم  مه  ملاع  رب  ترـضح  هبلغ  دش و  دهاوخ  هدوزفا  ترـضح  نآ  ياهورین  دادعت  هب  ماودلا  یلع  درکدهاوخن و 
رغصا یلع  نابوخ ,  هشداپ  يرهاط 2- هللا  بیبح  باتفآ ,  يامیس  -1 عبانم :  دوب . نینچنیا  ربمایپ  يارب  هکنانچ  ، دشاب يداع  ریغ  قیرط  زا  مه 

نامرآ يدمحم  لگ  هدیرف  يدهم ,  یناهج  تلاسر  يزاریش 4- یمداخ  دمحم  روهظ ,  ياه  هناشن  يرکشل 3-

دادعت نیا  دنا و  هدوب  رفن  زا 313  رتشیب  رایسب  نونک  ات  ام  خیرات  ءاحلص  ءادهش و  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوب  مئاق  ترضح  باحـصا  زج  ناوت  یم  هنوگچ 
. تسا دودحم  يدادعت 

شسرپ

دنا و هدوب  رفن  زا 313  رتشیب  رایسب  نونک  ات  ام  خیرات  ءاحلص  ءادهش و  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوب  مئاق  ترـضح  باحـصا  زج  ناوت  یم  هنوگچ 
. تسا دودحم  يدادعت  دادعت  نیا 

خساپ

مینک زاغآ  دوخ  زا  دیاب  ام  ناشترضح ، روهظ  هنیمز  ندرک  مهارف  يارب  نیاربانب  دنـشاب ؛ حلاص  دوخ  دیاب  یناهج  حلـصم  ناروای  نارظتنم و 
اب میزادرپب و  نامرادرک  راتفر و  حالـصا  رییغت و  زین  اههشیدـنا و  راکفا و  حالـصا  هب  قیقد  ياهمانرب  خـسار و  یمزع  مکحم ، ياهدارا  اـب  و 

شالت و شیوخ ، یقـالخا  يداـقتعا و  هینب  تیوقت  هار  رد  یتفرعم ، ینید و  یناـبم  زا  دوخ  تخانـش  شرتسگ  یلمع و  فیاـظوزا  یهاـگآ 
هک یطیحم  ره  رد  ینید ـ  فیاظو  تابجاو و  نداد  ماجنا  ناهانگ و  اهشزغل و  یـصاعم ، زا  باـنتجا  اـب  هلمج  کـی  رد  و  مینک . شـشوک 

نیارباـنب میزاـس . هداـمآ  یهلا  رون  دورو  یّلجت و  يارب  ار  شیوـخ  بلق  هتـشذگ ، لاـمعا  زا  هبوتاـب  مینک و  مادـقا  يزاـسدوخ  هب  میتـسه ـ 
ماما یعقاو  ناروای  نارظتنم و  هگرج  هب  نتـسویپ  لامک و  دـشر و  هار  رد  یمهم  عنام  دـناوتیمن  دـشاب ـ  داـیز  دـنچ  ره  هتـشذگ ـ  ناـهانگ 
تمه هتـشذگ  حالـصا  هب  درک و  لیدبت  یکین  هنـسح و  هب  ار  هتـشذگ  ياهيدب  تائیـس و  ناوتیم  یعقاو ، هبوت  اب  سپ  دشاب . جـع ) ) نامز
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هاکزلا و اوتآ  هالـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  دـیامرفیم : ناشیا  باحـصا  و  (ع ) يدـهم ترـضح  هب  عجار  نآرق  تشامگ .
[ قحتـسم هب   ] ار تاـکز  هتـشاد و  اـپ  هب  ار  زاـمن  میهد ، ییاـناوت  ناـنآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناـسک  رکنملا ؛ نـع  اوـهَن  فورعملاـب و  ورمآ 

لآ يارب  هیآ  نیا  : » دیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  هیآ 41 .) جح ،  ) دـننکیمیهن رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم  هب  دنـشخبیم و 
روما نیا  هب  دـیاب  میـشاب ، ترـضح  نآ  ناراـی  باحـصا و  زا  میهاوخیم  مه  اـم  رگا  هجیتن  رد  تسا .» وا  باحـصا  و  (ع ) يدـهم دـمحم و 
هیموی ياهزامن  . 2 دینک ؛ تیوقت  لاعتم  يادخ  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  . 1 دییامرف : هجوت  ریز  ياهراکهار  هب  هطبار  نیا  رد  میزرو . مامتها 

رـضحم رد  ار  دوخ  هشیمه  دیـشاب و  هتـشاد  بلق  روضح  زامن  رد  دـینک  یعـس  . 3 دـیناوخب ؛ تعاـمج  هب  رودـقملا  یتح  تقو و  لوا  رد  ار 
( جع ) نامز ماما  روضح  هب  امـش  لامعا  همان  هتفه ، ره  هک  دینادب  . 5 دینک ؛ بانتجا  یتیـصعم  هانگ و  هنوگ  ره  زا  . 4 دینادب ؛ لاعتم  دنوادخ 

تیقفوم سرد و  هب  ار  دوخ  هّجوت  نیرتشیب  دـیتسه ، ملع  لیـصحت  نارود  رد  هک  نونکا  . 6 دریگیم ؛ رارق  یـسررب  دروم  دوشیم و  هضرع 
شرتسگ قیمعت و  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  تخانـش  یهاگآ و  (ع ،) نامز ماما  هراـبرد  هک  ییاـهباتک  هعلاـطم  اـب  . 7 دیشاب ؛ هتشاد  یلیـصحت 

زا یـضعب  کمک  هب  ای  زوسلد و  نیدـتم و  نایوجـشناد  رگید  کمک  هب  ای  ییاهنت  هب  هاگـشناد ، یگنهرف  عاضوا  حالـصا  يارب  . 8 دیشخب ؛
هار نیا  رد  دـیریگب . ار  فـالخ  لاـمعا  یـضعب  ولج  هلیـسو  نیدـب  دـینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگـشناد ، یبهذـم  ياهلکـشت 

هانگ و زا  بانتجا  یقالخا و  ینید و  ياهشزرا  شرتسگ  رد  (ع ،) نامز ماـما  تیاـضر  يدونـشخ و  اریز  ؛ دیـشکن مه  تلاـجخ  دیـسارهن و 
هب تموـکح و  نارـس  زا  دادـعت  نیا  تسا ، هدـش  رکذ  رفن  تیاور 313  رد  هک  (ع ) يدـهم ترـضح  نارای  دادـعت  دروم  رد  تسا . فـالخ 

رگید يدایز  دادعت  یلو  دنشاب . یم  جع ) ) يدهم ترضح  یناهج  تموکح  یلصا  ياهرداک  زا  و  (ع ) ماما تموکح  نانادرگراک  حالطصا 
هندـب مامت  ناـحلاص  تموکح  رد  نوچ  دنـشاب ، یم  (ع ) ماـمه ماـما  نآ  شخب  تداعـس  تموکح  رگید  تاـقبط  رت و  نییاـپ  ياـه  هدر  رد 

لها دیاب  رت  نییاپ  ياه  هدر  تسا ، رفن  زا 313  لکشتم  هک  یلصا  الاب و  ياهرداک  رب  هوالع  ددرگ و  لیکشت  حلاص  دارفا  زا  دیاب  تموکح 
.1 هلمج : زا  دوش  یم  هیصوت  ترضح  نآ  هب  طوبرم  بتک  هعلاطم  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح  هب  هجوت  تیوقت  يارب  دنـشاب . حالـص  اوقت و 
(، جع ) نامز ماما  هب  ناهج  یگتـسباو  یمیکح 3 . اضر  دمحم  داتـسا  برغم ، دیـشروخ  یناود 2 . یلع  هـمجرت  و 51 ، ج 52  راونالاراحب ،

ینیما میهاربا  هللا  تیآ  ناهج ، رتسگداد  یناگیاپلگ 4 . یفاص  هللا  تیآ 

؟ دنشاب یم  درم  جع )   ) يدهم ترضح  نارای  رتشیب  ارچ 

شسرپ

؟ دنشاب یم  درم  جع )   ) يدهم ترضح  نارای  رتشیب  ارچ 

خساپ

تسا صاخ  ّتیـسنجظاحل  نودب  یلک و  روطب  جع ) ) يدهم ترـضح  نارای  دیجمت  حدم و  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  رابخا و  زا  هک  هچنآ 
زاسهنیمز هک  دـنوشیم  جراخ  نیمزقرـشم  زا  یمدرم »  » نامزلا رخآ  رد  هناطلـس ؛  ینعی  يدـهملل  نوئّطویف  قرـشملا  نم  ساـن  جرخی  دـننام 

رشع یناثلل  رظتنملا  دندومرفهرواحم : گنهرف  ظاحل  هب  ای  و  ص 477 .) ج 2 ، همغلافشک ، ، ) M} دنتسه جع ) ) يدهم ترضح  تموکح 
هک تسا  یسک  دننام  باوث  تلیضف و  رددشاب  مهدزاود  ماما  یعقاو  رظتنم  هک  یسک  هنع ؛  ّبذی  (ص ) هللا لوسر  يدی  نیب  هفیـس  رهاشلاک 

ریبعت اـی  و  ج 52،ص 139 .) راونـالاراحب ، ، ) M} دنکیم عافد  ترـضح  نآ  زا  هدیـشک ، رب  ماین  زا  ریـشمش  (ص ) ادـخ لوسر  هاگـشیپ  رد 
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. میتفاین دشاب  تیـصوصخ  رب  لادهک  يزیچ  تایاور  رابخا و  ّناظم  رد  ضحفت  اب  ام  تسا و  ماع  ریباعت  هنوگنیا  همه  یتّما »... لامعا  لضفا  »
ناوناب لیهست  ظاحلهب  نیا  دنشاب و  درم  دننکیم  نارگمتس  هیلع  داهج  هب  مادقا  ترـضحنآ  یهارمه  هب  هک  نیدهاجم  نآ  تسا  نکمم  هلب 

جیهت اـب  ار  دوخ  ناردارب  نادـنزرفو و  نارهوش  نادرم و  هک  دنتـسه  نارـسمه  ناـنز و  نارداـم و  نیا  زاـب  اـما  تسا ، داـهج  راوـشد  رما  رد 
هب قشع  يداو  نیاربانب  دننکیم . يرگراثیا  رازراکیاههنحص و  نادیم و  نینچ  هدامآ  ملاس  حیحـص و  تیبرت  كاپ و  فطاوع  تاساسحا و 

هدژم ناونع  هب  (ص ) مرکا ربماـیپو  دـنکیم  توـعد  دوـخ  هب  ار  حـلاص  کـلاس  نز  درم و  ره  هک  تسا  ياهدرتـسگ  مَرَک  ناـخ  تیب ، لـها 
نینچنیا {M و  تسوت دنزرف  وت و  لسن  زا  (ع ) يدهمهک هدب  تراشب  ناج  همطاف  کنم ؛  ّيدهملا  ّناف  يرشبِا  همطاف ، ای  دیامرفیم : گرزب 

هک ینادرم  زین  هتـسراو و  نارهاوخ  ناردام و  وا ، باحـصاو  نارای  مه  تسا و  هدوتـس  گرزب و  رداـم  کـی  لـسن  زا  يدـهم  مه  هک  تسا 
يرلا يدمحملا  1 ـ هب : دینک  عوجر  جـع ) ) يدـهم ماما  نارای  تایـصوصخ  زا  عالطا  ییاور و  ثحب  يارب  دنـشابیم . دـندرک  تیبرت  اهنآ 
همالع یمالـسا 2 ـ تاغیلبت  رتفد  مق : جـع ،) ) مئاقلا ۀـماما  ناونع  تحت  ۀـصاخلا  ۀـمامالا  ثحب  لـیذ  ج 1 ، ۀـمکحلا ، نازیم  دـمحم ؛ يرهش 

J} هیمالسالا بتکلا  راد  نارهت : یناود ، یلع  همجرت  راونالا ، راحب  مهدزیس  دلج  همجرت  دوعوم ، يدهم  یسلجم ؛

صاخ نارای 

دادعت

؟ دنتسه نز  رفن  دنچ  درم و  اه  نآ  زا  يدادعت  هچ  دنرفن ؟ دنچ  نامز 7 ماما  نارای  دادعت 

شسرپ

؟ دنتسه نز  رفن  دنچ  درم و  اه  نآ  زا  يدادعت  هچ  دنرفن ؟ دنچ  نامز 7 ماما  نارای  دادعت 

خساپ

(1 .) دنـشاب یم  درم  هیقبو  دنتـسه  نز  ناـنآ  زا  رفن  هاـجنپ  دـنهد . یم  لیکـشت  ار  نامز 7 ماـما  ناراـی  ءهیلوا  ءهتـسه  رفن  هدزیـس ,  دـصیس و 
ج 52 ص 223 راونالاراحب , یسلجم ,  رقاب  دمحم  یقروا 1. (پـ

؟ تسا هدش  ناشیا  فیاظو  زین  اهنآ و  مان  هب  ياهراشا  ثیداحا  رد  ایآ  دنراد ؟ روضح  زین  نانز  (ع ) يدهم ترضح  باحصا  نایم  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  ناشیا  فیاظو  زین  اهنآ و  مان  هب  ياهراشا  ثیداحا  رد  ایآ  دنراد ؟ روضح  زین  نانز  (ع ) يدهم ترضح  باحصا  نایم  رد  ایآ 

خساپ

هراشا
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(ع) رقاب ماما  تسا . یمتح  يرما  (ع ) رـصعلا بحاص  ترـضح  نارای  رد  نز  دوجو  (ع ) موصعم زا  هرداص  ياهتیاور  زا  یـضعب  لقن  هب  انب 
لها زا  يدرم  ( 1" .) دراد دوجو  زین  نز  هاجنپ  نایم  رد  هک  دوب  دنهاوخ  وا  روای  ترـضح  مایق  ماگنه  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دودح  : " دومرف

دادعت هب  باوج  رد  ترـضح  دیـسرپ ؛ دننکیم ، جورخ  (ع ) دمحم لآ  مئاق  ترـضح  اب  هک  يدارفا  دادـعت  هرابرد  (ع ،) قداص ماما  زا  هفوک 
هفیرـش هیآ  ( 2" .) دـنرادروخرب ياهداـعلا  قوف  تردـق  زا  دـنوشیم ، هارمه  ترـضح  اـب  هک  يدارفا  : " تفگ طـقف  دومرفن و  هراـشا  تارفن 
تیاکح رفن  هدزیس  دصیس و  تیاکح  لاح  ره  رد  دشاب . ترضح  نارای  عامتجا  رب  يریسفت  دناوتیم  ًاعیمج " هَّللا  مکب  تأی  اونوکت  امنیأ  "

نانز دوجو  دوب . دنهاوخ  نیا  زا  رتشیب  رایسب  ترضح  ناهارمه  ناروای و  درک ، مایق  یتقو  ترضح  هتبلا  تسا و  روهظ  ماگنه  نارای  ریـسفت 
هب تایاور  رد  هک  لجر "  " هملک تسا . یناهج  بالقنا  رد  ناوناب  يالاو  تمظع  جوا و  هدنهد  ناشن  (ع ) يدهم ناریزو  صاوخ و  نایم  رد 

.1 اهتشون : یپ  ( 3 .) تسا هدش  دای  (ع ) يدـهم تضهن  رد  نانز  دوجو  زا  زین  هماع  تایاور  رد  رـصح . هن  تسا ، بیلغت  تمالع  هتفر ، راک 
ص 297. ، 71 هرامش 70 -  (ع ،) رصعلا بحاص  ترضح  همان  هژیو  هزوح ، هلجم  . 3 ص 324 . نامه ، . 2 ص 223 . ج 52 ، راونالاراحب ،

شسرپ

؟ دنراد یشقن  هچ  مدرم  ۀیقب  سپ  دنتسه . رفن  تیاور 313  رد  (ع ) نامز ماما  نارای 

؟ دنراد یشقن  هچ  مدرم  ۀیقب  سپ  دنتسه . رفن  تیاور 313  رد  (ع ) نامز ماما  نارای 

خساپ

هفوک و 313 ربنم  رب  ار  مئاق  مرگن  ایوگ  : " دومرف (ع ) قداص ماما  [ 18 .] تسا هدش  رکذ   313 (ع ) نامز ماما  نارای  دادعت  تایاور  یخرب  رد 
هدش نایب  رازه  هد  (ع ) نامز ماما  نارای  دادعت  رگید  تایاور  یخرب  رد  [ 19" .] ردب لها  رامش  هب  دنا  هدمآ  درگ  شنوماریپ  هک  شنارای ، رفن 

نودب رگید  تایاور  [ 21 .] درک دـهاوخ  مایق  روای  رازه  هدزناپ  ات  هدزاود  ناـیم  يدـهم ، هکدوش  یم  هدافتـسا  رگید  تاـیاور  زا  [ 20 .] تسا
هورگ هس  هب  ار  (ع ) ناـمز ماـما  ناراـی  ناوت  یم  تاـیاور  نیا  نیب  عمج  رد  [ 22 .] دـنک یم  هراشا  یهوبنا  دادـعت  هب  ماما ، نارای  دادـعت  رکذ 

 ... رادم و نید  عطاق ، نایاسراپ ، دادـعت  نیا  دنتـسه . رفن  هک 313  دنتـسه  هژیو  باحـصا  صاخ و  دارفا  نارای  زا  يدادعت  ( 1 دومن : میسقت 
یخرب رد  دـنهد . یم  لیکـشت  ار  تموکح  يزکرم  ۀتـسه  هدوب و  ماما  رواـی  اـه  هنیمز  ۀـمه  رد  اـه  نیا  دنتـسه . دارفا  نیرت  ربناـمرف  هدوب و 

ار تموکح  بالقنا و  یلک  ياه  تسایـس  هدوب و  يربهر  نیما  نارواشم  هک  دـنراد  دوجو  يا  هژیو  دارفا  ادـتبا  رد  زین  رگید  ياـه  بـالقنا 
رد سپس  بالقنا ، يریگ  لکش  رد  ار  ماما  هک  تشاد  دوجو  یصاخ  دارفا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يریگ  لکـش  يادبا  رد  دننک . یم  نییعت 

لیکـشت بالقنا و  يریگ  لکـش  رد  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  یناـسک  ار  ماـما  ناراـی  زا  يرگید  دادـعت  ( 2 دـندرک . يرای  تموکح  لکـشت 
شقن هک  دنتـسه  مدرم  ةدوت  موـس  ۀتـسد  ( 3 دنـشابن . راذـگ  ریثأت  رفن  دـننام 313  دـیاش  دادـعت  نیا  هچرگ  دـنراد ، يداینب  شقن  تموکح 

لیکـشت زا  دـعب  (ع ) نامز ماما  دـنهد . یم  لیکـشت  ار  ماظن  تارقف  نوتـس  مدرم  دـنراد . دـنم  نوناـق  رتسگ و  تلادـع  تموکح  رد  يداـینب 
یناهج تموکح  کـی  رد  دـننک . یم  ارجا  ار  شیوخ  يژتارتسا  تسایـس و  مدرم  ةدوت  زا  يریگ  هرهب  اـب  ناـفلاخم  رب  يزوریپ  تموکح و 

نآ تیاعر  هک  دنراد  یقوقح  نامز  ماما  تموکح  رد  نادنورهش  ناونع  هب  مدرم  دنک . یم  افیا  شقن  مادک  ره  هتـشاد و  روضح  مدرم  ۀمه 
ادتبا رد  اریز  دنراد ، تموکح  لیکـشت  يزوریپ و  رد  يرتشیب  شقن  لّوا  هورگ  هدوبن و  ناسکی  هورگ  هس  ینیرفآ  شقن  هتبلا  تسا . مزال  اه 
شقن تموکح  رد  مدرم  ۀمه  یناهج ، تموکح  لیکـشت  زا  دعب  دندنویپ . یم  ترـضح  هب  نارگید  دعب  دننک  یم  مایق  رفن  اب 313  ترضح 

ص هبیغلا ، ینامعن ، [ 20 . ] ص 672 همغلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  [ 19 . ] ص 341 ج 52 ، راونألاراحب ، [ 18 . ] دننک یم  ینیرفآ 
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ص 316. ج 60 ، راونالاراحب ، [ 22 . ] ص 65 نتفلاو ، نسحالملا  سوواط ، نب  دیس  [ 21 . ] 307

؟ دننک یم  یهارمه  ار  یمارگ  دوجو  نآ  دنشاب و  یم  مق  ناقلاط و  زا  جع ) ) نامز ماما  نارای  زا  دادعت  هچ 

شسرپ

؟ دننک یم  یهارمه  ار  یمارگ  دوجو  نآ  دنشاب و  یم  مق  ناقلاط و  زا  جع ) ) نامز ماما  نارای  زا  دادعت  هچ 

خساپ

اه نآ  ایآ  هک  تسا  نانآ  ياه  یگژیو  و  (ع ) نامز ماما  نارای  دادعت  تفگ : نخـس  نآ  ةرابرد  عطاق  روط  هب  ناوت  یمن  هک  یلئاسم  زا  یکی 
هدش دای  رفن   313 (ع ) نامز ماما  نارای  دادعت  تایاور  زا  یخرب  رد  هتبلا  دنتـسه ؟ نیمزرـس  مادک  زا  دنا و  هدش  دلوتم  ای  دـنا و  هتفر  ایند  زا 
مدرم هب  اـبحرم  : " دوـمرف (ع ) یلع ماـما  دنتـسه . ناـقلاط  زا  ماـما  ناراـی  زا  یخرب  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تاـیاور  زا  یخرب  رد  و  [ 2 .] تسا
دیاش دیاب و  هک  روط  نآ  ار  ادخ  هک  دنتـسه  ینادرم  یلو  دنتـسین ، هرقن  الط و  هک  هتفهن  نانآ  نیب  رد  ییاه  جنگ  اناوت  يادخ  اریز  ناقلاط !
نارای دادعت  هک  تسا  هدمآ  نید  نوتم  زا  یخرب  رد  [ 3]2". دنور یم  رامش  هب  يدهم  راصنا  زا  نامز  رخا  رد  هک  دنتسه  ناشیا  دنا . هتخانش 
یناکم اریز  تسین ؛ صخشم  ًاقیقد  تسا  رهش  مادک  ناقلاط  هک  نیا  زا  دوصقم  هتبلا  [ 4 .] دنتسه رفن  دنتسه 24  ناقلاط  زا  هک  (ع ) نامز ماما 
نینچمه دـشاب . هتـشاد  دوجو  ناقلاط  مان  هب  ییاهرهـش  زین  رگید  ياهروشک  رد  دـیاش  دراد و  دوجو  ناتـسناغفا  ناریا و  رد  ناـقلاط  ماـن  هب 

نب غبصا  زا  نتف  محالم و  باتک  رد  سوواط  نب  دیـس  یلو  تسین ، مولعم  ًاقیقد  دنـشاب ، مق  رهـش  زا  هک  يدهم  ترـضح  نارای  باحـصا و 
یخرب یماسا  تفگ . یم  نخس  شنارای  دادعت  و  ع )  ) يدهم ترـضح  فاصوا  ةرابرد  ع )  ) یلع ترـضح  زور  کی  هک  دنک  یم  لقن  هتابن 

رفن هد  مق  زا  رفن ، ناقلاط 24  زا  رفن ...  کی  رتشوش  زا  رفن ، کی  انم  زا  رفن ، کی  زاوها  زا  رفن ، ود  هرـصب  زا  درب : مان  ار  اه  رهـش  نانآ و  زا 
دادـعت عبانم  زا  یخرب  رد  ( 5  ... .) رفن و راهچ  ناهفـصا  زا  رفن ،  کی  ناسارخ  زا  تسا . قباطم  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  ماـن  اـب  ناـنآ  ماـن  هک 

رد هک  رفن  هدزیس  دصیس و  مسق !  ادخ  هب  دومرف " : (ع ) رقاب ماما  دنا . هدرمش  رفن  هاجنپ  دوب ، دنهاوخ  ترضح  نآ  باحـصا  زا  هک  ار  ینانز 
ماقم نکر و  نایم  وا  اب  دـنوش و  یم  عمج  همّظعم  ۀـکم  رد  یلبق  رارق  نودـب  يزییاپ  ربا  ياه  هراپ  دـننامه  دنـشاب ، یم  نز  هاجنپ  نانآ  نایم 
عیبانی [3 . ] ج2 ص 654 هعیـشلا ، نایعا  596 و  ص 594 _  رثالا ، بختنم  یناـگیاپلگ ، یفاـص  هللا  فطل  [2  ] یقرواپ ( 6" .) دننک یم  تعیب 

، راونالا راحب  ص 170 6 . ج 14 ، ناشخرد ، ناگراتس  یفجن ، داوج  دمح  .5 ص 653 _ 654 . ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  [4 . ] ص 244 هدوملا ،
ص 223. ج 52 ،

؟ دنشابیم ناوج  ای  نز ، درم ، نارای  نیا  زا  دادعت  هچ  تسیچ و  دنشابیم  رفن  طقف 313  جع ) ) نامز ماما  نارای  هک  نیا  زا  روظنم 

شسرپ

؟ دنشابیم ناوج  ای  نز ، درم ، نارای  نیا  زا  دادعت  هچ  تسیچ و  دنشابیم  رفن  طقف 313  جع ) ) نامز ماما  نارای  هک  نیا  زا  روظنم 

خساپ
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ماما نارای  دادـعت  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  دـنراد . فالتخا  ینید  نوتم  تایاور و  (ع ) نامز ماـما  ناراـی  دادـعت  صوصخرد 
، شنارای رفن  هفوک و 313  ربنم  رب  ار  مئاق  مرگنیم  ایوگ  : " دومن شرازگ  (ع ) قداص ماما  زا  رمع  نب  لضفم  ( 1 .) دنتسه رفن   313 (ع ) نامز
. تسا هدـش  نایب  رازه  هد  (ع ) نامز ماما  ناراـی  دادـعت  رگید ، تاـیاور  زا  یخرب  رد  ( 2") ردب لها  رامـش  هب  دـناهدمآ ، درگ  شنوماریپ  هک 
". تسا رفن  رازه  هد  هقلح  ندـش  لـماک  دـنکیمن ... جورخ  مئاـق  ددرگن ، لـماک  هقلح  اـت  : " دـنکیم تیاور  (ع ) قداـص ماـما  زا  ریـصبوبا 
هب رگید  تایاور  یخرب  رد  هک  نیا  رب  ًاـفاضم  ( 3 .) تسا هدـش  رکذ  رازه  هدزناپ  ات  هدزاود  زا  ماما  نارای  دادـعت  رگید  تاـیاور  رد  نینچمه 
زا دوصقم  نیاربانب  ( 5 .) دنباتـشیم ماما  کمک  هب  نیمز  قرـشم  هژیو  هب  ناهج ، نوگانوگ  طاقن  زا  هک  تسا  هدـش  هراشا  یهوبنا  ياههدوت 

دـشاب نیا  روظنم  دیاش  دنتـسه . دادعت  نامه  اهنت  ماما  نارای  هک  تسین  نآ  هدرک ، رکذ  رفن  ار 313  ماما  نرای  دادعت  هک  تایاور  هتـسد  نآ 
زا سپ  دـنراد و  هدـهعرب  ار  اهورین  یلـصا  ياههتـسه  زاـغآ ، رد  هک  دنـشاب  ماـما  صاـخ  ناراـی  زا  ناریزو و  ناهدـنامرف و  دادـعت  نیا  هک 

ناـنآ : " دوـمرف (ع ) قداـص ماـما  دـنوشیم . هداتـسرف  کـیدزن  رود و  ياهنیمزرــس  هـب  يرازگراـک  یــسرداد و  داـشرا و  يارب  يزوریپ ،
دیاش ( 6 .) تسا هدش  ریبعت  هللارخذ " صاوخ "و"  " " ءابقن  " هب هورگ ، نیا  زا  دنتـسه " نیمز  يور  ماما  نارازگراک  اهرکـشل و  نارادمچرپ 
نیا ندمآ  درگ  اب  دنشابیم . هکم  رد  دوعوم  روهظ  راظتنا  رد  هک  دنتسه  ترضح  هب  ناگدنورگ  نیتسخن  هک  دنشاب  یناسک  زا 313  روظنم 

(ع) قداص ماما  دـنوشیم . قحلم  اهنآ  هب  نامز  ماما  نارای  رگید  نآ ، شرازگ  ربخ و  راشتنا  زا  سپ  دوشیم . زاغآ  ترـضح  توعد  هورگ ،
هنیدم راپـسهر  سپ  هدرک ، تماقا  هکم  رد  رفن  رازه  هد  ندش  لماک  ماگنه  ات  وا  دـننکیم . تعیب  وا  اب  نارای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  : " دومرف

نیا هکلب  دنتسین ، رفن  هب 313  رصحنم  يدهم ، نارای  : " دسیونیم هدرک و  طابنتسا  تایاور  زا  ار  انعم  نیمه  یـسلجم  همالع  ( 7") ددرگیم
نارای زا  يدادعت  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  ( 8" .) دنکیم زاغآ  ار  تکرح  نانآ  کمک  هب  ترـضح  هک  دنتـسه  ینارای  رامش 

نایم رد  دنیآیم  درگ  نیشیپ  هدعو  نودب  رفن  دنا  دصیس و  ادخ ، هب  دنگوس  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  دنهدیم . لیکشت  نانز  ار  (ع ) نامز ماما 
ترـضح یناهج  بالقنا  رد  نانز  يالاو  تمظع  جوا و  رگناشن  يدـهم  ناریزو  صاوخ و  نایم  رد  نانز  دوجو  ( 9") تسا نز  هاجنپ  نانآ 

ناـهج رــسارس  زا  نوگاـنوگ و  ياـهداژن  اـههورگ و  زا  هـکلب  دنتــسین ، ياهژیو  داژن  فنــص و  زا  ع ،)  ) يدـهم ناراـی  تـسا . (ع ) يدـهم
همه يدـهم  ناراـی  : " دوـمرف (ع ) یلع ماـما  دـنهدیم . لیکـشت  ناـناوج  ار  (ع ) ناـمز ماـما  ناراـی  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  و  ( 10 .) دنتسه
هتبلا دنتـسه  مزال  اذغ  يارب  کمن  مشچ و  يارب  همرـس  دننام  هک  یکدنا  دادعت  زج  درادن ، دوجو  نانآ  نایم  رد  لاسنهک  ریپ و  دـنناناوج و 
رظن راـهظا  ناوتیمن  ًاـقیقد  تسیچ ، ندوب  ناوج  زا  دوصقم  هک  نیا  رد  ناوج  ناراـی  ( 11" .) تسا کمن  اذـغ  رد  زاین  دروم  زیچ  نیرتمک 

هک نیا  نخس  هاتوک  تردق ؟ هیحور و  رظن  زا  ای  دنتسه و  ناوج  ینس  رظن  زا  ترـضح  نارای  هک  تسا  نآ  ندوب  ناوج  زا  دوصقم  ایآ  درک 
زا هیلوا  هقلح  ياـیوگ  اـی  ترـضح ، هب  ناگدـنورگ  نیتسخن  ياـیوگ  دادـعت ، نیا  تسین . نت  راصحنا 313  رد  (ع ) يدـهم ترـضح  نارای 

؛ هیلوا نارای  نایم  دنکیم . تکرح  هدع  نیا  اب  تکرح  زاغآ  رد  ماما  هک  تسا  یتارفن  دادعت  يایوگ  ای  ترضح ، نارازگراک  ناهدنامرف و 
1 اهتشون : یپ  دنهدیم . لیکشت  ناناوج  ار  يدهم  ترـضح  نارای  قافتا  هب  بیرق  رثکا  دراد  دوجو  نز  هاجنپ  تیاور  قبط  نت  ینعی 313 
، سوواط نب  دیـس   - 3 ص 307 . یناـمعن ، ۀـبیغلا   - 2 ص 166 . رثـالا ، بختنم  ص 315 ؛ ۀـبیغلا ، ینامعن ، 341 ؛ ج52 ، راونـالاراحب ، - 

هژیو هزوح ، هلجم   - 5 ص 383 . ج2 ، دیفم ، داشرا   - 4 ص 295 . (ع ،) نامز ماما  هژیو  هزوح ، هلجم  زا  لقن  هب  ص 65 ، نتفلا ، مجالملا و 
، راونالاراحب  - 8 ص 323 . ج52 ، راونالاراحب ،  - 7 ص 383 . ج2 ، دیفم ، داشرا   - 6 ص 7 . ج53 ، راونالاراحب ، ص 296 ؛ (ع ) نامز ماما 

ص 284. ۀبیغلا ، یسوط ، ص 315 ؛ نیشیپ ، ینامعن ، ص 334 ؛ ج53 ، راونالاراحب ، ص 249.ؤ 10 -  هدوملا ، عیبانی   - 9 ص 223 . ج52 ،

؟ دنتسه ییاهرهش  هچ  زا  دنرفن و  دنچ  جع )  نامز (  ماما  نارای 

هراشا
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مادک زا  رفن و  دنچ  غيدهم  ترـضح  نارای  دییامرفب . حیـضوت  دنتـسه  ییاهناتـسرهش  هچ  زا  هک  " ع " نامز ماما  راصنا  رفن  دروم 313  رد 
؟ دنشابیم روشک 

شسرپ

دنتسه ییاهناتـسرهش  هچ  زا  هک  " ع " نامز ماما  راصنا  رفن  دروم 313  رد  دنتسه ؟ ییاهرهـش  هچ  زا  دنرفن و  دنچ  جع )  نامز (  ماما  نارای 
؟ دنشابیم روشک  مادک  زا  رفن و  دنچ  غيدهم  ترضح  نارای  دییامرفب . حیضوت 

خساپ

دوبدهاوخ ردب  هوزغ  رد  ص )  ادـخ (  لوسر  نارای  دادـعت  هب  رفن  ترضح 313  نآ  صاخ  نارای  باحـصا و  تایاور  لقن  ربانب  لوا  خساپ 
زا رفن   14 مق ،  زا  رفن   18 ناقلاط ،  زا  رفن   24 مینک :  یمرکذ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ام  تسا و  صخـشم  فلتخم  ياهرهـش  زا  نانآ  دادعت  هک 
 ، ناگرگ زا  رفن   12 تسا ، )  هیکرت  هیروس و  زرم  کیدزن  هقر ( ،  زا  رفن   3 ناتسجس ،  زا  رفن   3 ورم ، زا  رفن  12 تاره ،  زا  رفن   12 هفوک ، 

هکـسح ناتـسا  رد  هیروس  قارع و  زرم  کیدزن  روباخ (  زا  رفن   3 هرـصب ،  زا  رفن   3، روباشین زا  رفن   8 نیادـم ،  زا  رفن   8 توریب ،  زا  رفن   9
هنیدم زا  رفن   2 قشمد ،  زا  رفن   3 دهشم ، )  سوطزا (  رفن   5 نمی ،  زا  رفن   6 ناردنزام ، )  ناتسربط (  زا  رفن   7 ير ،  زا  رفن   7 روزریدو ، ) 

هیقب راوزبس و  زا  رفن  2 قارع ، )  روشک  رد  طاطسف (  زا  رفن   4 راجنز ، زا  رفن   4 ملید ،  زا  رفن   4 نادمه ،  زارفن   4 سیلفت ،  زا  رفن   5 هرونم ، 
دننام رگید ؛ ياه  باتک   . دینک هعجارم  ص 1119 ) )  خیراوتلا ،  بختنم  باتک ( (  هب  دروم  نیا  رد  دوب .  دنهاوخ  قطانم  اهرهش و  ریاس  زا 

بحاص هک  یماگنه  دومرف : ع )  ) قداص ترـضح  تسا ; . ) )  هداد  حیـضوت  ار  قوف  بلاطم  زین  تنـس  لها  يوس  زا  بصانلا ) )  مازلا  ) ) 
لاغشا ار  ناهج  برغ  قرش و  ( 1 . ) دنناسر یم  هکم  هب  ار  ناشدوخ  بش  نامه  رد  یلبق ، هدعو ي  نودب  هعیش  ناناوج  دومن ، روهظ  نامزلا 

رت تخـس  نهآ  ياه  هراپ  زا  ناشبولق  دراد و  درم  لهچ  يورین  اهنآ  زا  کی  ره  دننادرگ ، یم  رخـسم  ار  ناهج  تادوجوم  مامت  دـننک ، یم 
زا دوشن  مهارف  ادـخ  تیاضر  هک  یتقو  ات  دـننک و  یم  هراپ  ار  اهنآ  دـنیامن  دروخرب  نهآ  ياههوک  هب  فدـه  هار  رد  رگا  هکیروط  هب  تسا 

فلا مود  خساپ  ات 380  ص279  ج52 ، راونالا ، راحب  ص370 2 - ج52 ، راونالا ، راحب  1 ـ ذخآم : عبانم و  ( 2"  ) دنشک یمن  تسد  گنج 
یخرب هب  هجوت  اب  اما  دـشابیم  ردـب ـ  گنج  ناگدـنمزر  دادـعت  هب  رفن ـ ...  ناشیا 313  نارای  تسا  هدـمآ  تایاور  رتشیب  رد  هچنآ  قباـطم 

(1 .) دـنوشیم عمج  يو  رود  هب  هّکم  رد  ترـضح  ینلع  توعد  زا  لبق  هک  دنتـسه  یـصالخااب  صاخ و  نارای  زا  دارفا  نیا  رگید ، تایاور 
ناشیا مایق  هکنیا  ات  دنیآیم  ناشیا  دزن  ناشیا  يرای  يارب  رفن  رازه  لقادح 10  ماگنه  نیا  رد  دننکیم و  راکشآ  ار  توعد  ترضح  سپس 

زا ناریا  زا  لاثم  ناونعب  دشابیم  فلتخم  ياهروشک  توافتم و  ياهرهـش  زا  ترـضح  صاخ  نارای  تایاور  قباطم  ب  ( 2 .) دوشیم عورش 
رد ناوریق  رهـش  زا  نمی  رد  اعنـص  رهـش  زا  لصوم  هرـصب و  هفوک و  ياهرهـش  زا  قارع  زا  ناگرگ و ،... مق و  نیوزق و  نادـمه و  ياهرهش 
اَم َْنیَأ  ِت   َ َْریَْخلا ْاوُِقبَتْـساَف   " هرقب هروس  هیآ 148  تایاور  زا  ياهراـپ  رد  ( 3 ...) نیطسلف و رد  افای  رهـش  زا  رـصم ، رد  ناوسا  رهـش  زا  سنوت 

ندش عمج  رب  دروآ ". دهاوخ  ار  امـش  همه  دنوادخ  دیـشاب  هک  اجک  ره  دـیریگب ، تقبـس  کین  ياهراک  رد  اًعیِمَج ; ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  ْاُونوُکَت 
شخب نایناریا  تسا  هدش  تایاور  رد  هک  ییاههراشا  هب  هجوت  اب  ج  ( 4  ) تسا هدش  قیبطت  ترضح  مایق  يارب  نایعیش  لکای  صاخ و  نارای 

هب دیناوتیم  عوضوم  نیا  نوماریپ  رتشیب  هعلاطم  يارب  دنراد . ترـضح  مایق  رد  یمهم  شقن  دـنهدیم و  لیکـشت  ار  ترـضح  نارای  یلـصا 
ات ص 240  لاس 1371 ، یمالسا ـ  تاغیلبت  نامزاس  تاراشتنا  یلالج ـ  سابع  همجرت  یلماعلا ـ  یناروکلا  یلع  هتشون  روهظ ـ  رـصع  باتک 
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ثیدح داوج ) ماما  تایاور   ) باب 36 نیسردم  هعماج  تاراشتنا  قودص  خیـش  ۀمعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  () یقرواپ 1 دینک . هعجارم   260
.( هیمالسالا 1411 فراعم  هسسؤم  مق /  ص 39 . یلماعلا ج 5 ، یناروکلا  یلعيدهملا  مامالاثیداحا  مجعم  نینچمه  ص 377 /  ج 2 ، 2 ـ 
.( ص 38 يدـهملاماما ج 5 ، ثیداحا  مجعم  نینچمه  ص 654 /  ثیدح 20 ، جورخلا ،  تامالع   ) باب 57 قودص  خیش  نیدلالامک  () 2

قداص ماما  زا  ریـصبوبا  لقن  هب  ص 554ـ566 ، مق 1413 ، ۀثعب  هسـسؤم  يربطلا ـ  متـسر  نب  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  یبا  همامالالئالد ـ  () 3
یشایع ریـسفت  رد  اضر  ماما  تیاور  () 4 نینمؤملاریما )  زا  لـقن  هب  تیاور 647  ص 104 ، يدـهملا ج 3 ، مامالا  ثیداـحا  مجعم  نینچمه 

.( ص 38 يدهملا ج 5 ، مامالا  ثیداحا  مجعم  نینچمه  قوف /  هیآ  لیذ 

تسا هدرک  مالعا  رفن  ار 313  غيدهم  ترضح  نارای  دادعت  میرک  نآرق  ارچ 

شسرپ

تسا هدرک  مالعا  رفن  ار 313  غيدهم  ترضح  نارای  دادعت  میرک  نآرق  ارچ 

خساپ

نیا تسا و  رفن  ترـضح 313  نآ  نارای  دادعت  هک  میناوخیم  تایاور  رد  تسا  هدشن  نایب  میرک  نآرق  رد  غيدهم  ترـضح  نارای  دادعت 
ناهدـنامرف ترـضح و  نآ  هب  کیدزن  دارفا  تسا  ناوارف  ترـضح  نآ  ناراـی  دراد ، راـی  رفن  اهنت 313  ترـضح  نآ  هک  تسین  انعم  نیدـب 

، راونالاراحب ر.ك  .) دنتسه دادعت  نیا  دنوشیم ، عمج  وا  درگ  ترضح  مایق  زاغآ  رد  هک  یناسک  هدش  هتفگ  تسا و  دادعت  نیا  هب  وا  رگشل 
 ( توریب أفولا ، ۀسسؤم  ص 323 ، یسلجم ج 52 ، ۀمالع 

؟ دنراد زین  يرگید  باحصا  رفن  زا 313  ریغ  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد زین  يرگید  باحصا  رفن  زا 313  ریغ  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

خساپ

لقن ع )  ) رقاب ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم  تسین . رتمک  رفن  رازه  هد  زا  روهظ  زا  دـعب  ع )  ) نامز ماما  باحـصا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا 
یقاـب ادـخ  زج  هب  يدوبعم  نیمز  يور  رد  سپ  دـش ، عـمج  درم  رازه  هد  ع -)  ) يدـهم ترـضح  وا  يارب  هاـگ  ره  : " ... دوـمرف هک  دـنکیم 

هدرک نـیعم  رفن  ار 313  ترـضح  باحـصا  هک  یتاـیاورو  تاـیاور  نیا  زا  دوصقم  هکنیا  رد  یقرواـپ } ناـمه . یقرواـپ .  ... " . } دـنامیمن
هک وحن  نیا  هب  تسا ، اهنآ  صالخا  تاـجرد  رد  فـالتخا  تهج  هب  ترـضح  باحـصا  ندرک  هتـسد  ود   - 1 تسا : لامتحا  دـنچ  تسیچ 
رد هتسد  ود  فالتخا   - 2 دنرتنییاپ . ياهبترم  رد  رگید  رفن  رازه  هد  ای  رفن  رازه  هد  ات  هیقبو  دناصالخا ، هجرد  لامک  رد  اهنآ  زا  رفن   313

قحلم ترــضح  هـب  رتدوز  نارگید  زا  رفن  هک 313  وحن  نیا  هب  تسا ، ع )  ) يدـهم ترـضح  هب  ناـنآ  ندیـسرو  اـهنآ  ندـش  قحلم  تعرس 
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هک انعم  نیا  هب  دشاب  ترضح  زا  ندومن  عافد  رد  فالتخا   - 4 تسا . ترضح  اب  ندومن  تعیبو  نامیا  تعرس  رد  فالتخا   - 3 دنوشیم .
فالتخا تهج  هب  هک  تسا  ییاهراکو  فیاظو  ظاحل  هب  فالتخا   - 5 دومن . دنهاوخ  يرای  ار  ترضح  هک  تسا  ياهتسد  نیلوا  رفن   313

. دارفا هیقب  فالخ  رب  دنناسیئرو ، ناهدنامرف  زا  رفن  ًالثم 313  دش . دهاوخ  لّوحم  اهنآ  هب  باحصا  تاجرد 

؟ تسیچ جع )  ) نامز ماما  نارای  رفن   313 تافص 1 ـ

هراشا

؟ دندنویپ یم  ترضح  هب  اجک  رد  جع ) ) نامز ماما  نارای  - 3 دنهد ؟ یم  لیکشت  تلود  رفن  ایآ 313  - 2

شسرپ

هب اجک  رد  جـع ) ) نامز ماما  ناراـی  - 3 دـنهد ؟ یم  لیکـشت  تلود  رفن  ایآ 313  - 2 تسیچ ؟ جـع )  ) نامز ماما  ناراـی  رفن   313 تافص 1 ـ
؟ دندنویپ یم  ترضح 

خساپ

 ، دنترـضح اب  ناگدـننک  تعیب  نیتسخن  دـنوش ،  یم  عمج  ملاع  طاقن  یـصقا  زا  ناـنآ  دـنرب ، یم  رـس  هب  ناـنآ  راـظتنا  رد  رـصع  ماـما  ج1 ـ
ملاع فارطا  زا  تعاس  کی  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دننیمز ،  يور  نامکاح  رادمچرپ و   ، دننامز ماما  هژیو  ناظفاحم  صوصخم و  ناعفادـم 

تـساهنآ هارمه  ادـخ  تسد  هکنآ  لیلد  هب  دـنفورعم ،  نید  يایلوا  دزن  رد  ردـپ  مان  بسنو و  مان  اب  نانآ  دنـسر ،  یم  نامز  ماما  رـضحم  هب 
رارق تفرعم  يوقت و  ملع و  زا  يا  هبترم  رد  تسا ،  ایرد  زا  روبع  زمر  اضق و  دیلک  اپ  فکو  تسد  فک  دنتسه ،  مدق  تباثو  زوریپ  هشیمه 

رفن 50  ، درادن ار  اهنآ  اب  هلباقم  يارای  یسکو  دنتسه  راگزور  دمآ  رـس  دنروآ ،  یم  دورف  میلـست  رـس  اهنآ  ربارب  رد  تانئاک  همه  هک  دنراد 
دنهد و یم  هب  هبعک  تشپ  جع )  تجح  ترـضح  روهظ  ماگنه  دنهد  یم  لیکـشت  تموکح  يرآ  ج2 - دنتسه . نز  ماما ، نارای  رفن  313 زا

یـسیع و  مالـسلا , »  هیلع  » عشوی یـسوم و  لیعامـسا , میهاربا و  شنادنزرف ,  حون و  مدآ و  دـهاوخ ,  یم  سک  ره  مدرم ,  يا  دـنیامرفیم « 
دنک هاگن  نمب  دنکرظن  مالـسلا »  هیلع  یلع «  و  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص   » دمحم ترـضح  دهاوخ ,  یم  سکره  منم ,  دنیبب  ار  مالـسلا »  هیلع  »

ارم و دینک  تباجا  سپ  دنک  هراظن  ارم  دنک  رظن  مالسلا »  هیلع  نیسح «  نادنزرف  و  مالـسلا »  مهیلع  نیـسح «  نسح و  هب  دهاوخ  یم  هکره 
درگ ناهج  فلتخم  طاـقن  زا  هک  دـنرفن  ماما 313  ناراـی  ( 1 مهدـیم (  رادـشه  هدادـن , هداد ، رادـشه  نونک  ات  هچنآ  هب  ار  امـش  زورما  نم 

دنرادن تشحوو  سرت  يدحا  زا  هداد و  تفلا  مهب  ار  ناشبولق  دنوادخ  دـننکیم ,  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هکم  رد  دـنوشیم و  عمج  ترـضح 
 « مالـسلا هیلع   » نیـسحلا تراثل  ای  ناشراعـش «  دـنرادن  تسا  یهلا  هک  ناشراک  رد  دـیدرت  کـش و  مکحم و  ناـشبولق  هک  دنتـسه  یندارم 
 } هک دوشیم  هدینش  نامـسآ  زا  يادن  جع »  » يدهم ترـضح  روهظ  ماگنه  رد  مالـسلا »  هیلع  نیـسح « نوخ  ناگدنریگ  ماقتنا  ینعی :  تسا .

مدرم يا  همجرت «:  ( 2 هکمب ( }  اوقحلاف  هلا )  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هتما  ریخ  رمالا  یلو  نیرابجلا و  هدـم  مکنع  عطق  هللا  نا  سانلا  اهیا 
هللا یلص  » دمحم تسا و  صاخـشا  نیرتهب  يرورـس  تیال و  دناسر و و  نایاپ  هب  ار  نارابج  نارگمتـس و  تسایر  تموکح و  دنوادخ  ملاع 

 « مالسلا هیلع  رصع «  ماما  ج3 : - دیوش .  قحلم  جع )  ) يدهم ترضح  نارای  هب  دیروآ و  موجه  هکم  هب  داد  رارق  امـش  يارب  ار  هلاو »  هیلع 
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ادـتبا دـنوش .  یم  عمج  وا  درگ  هب  ناهج  رـسارس  زا  قشاع  ياه  هناورپ  نوچ  وا  ناراـی  هدرک و  روهظ  هکم  رد  صخـشم  یتعاـس  زور و  رد 
فلتخم طاقن  لک  زا  دادـعت  نیا  دـننک . یم  تعیب  جـع »  ماما «  اـب  هدـناسر و  هکم  هب  ار  دوخ  رفن  نامه 313  ینعی : ترـضح  صاخ  نارای 

يوسب دعب  هدنام و  هکمرد  یتدم  جع )   ) ماما تسا ,  بوتکم  ع )  يدهملا ( باتک  رد  رهـش  مادک  زا  رفن  دنچ  ره  دادعت  هک  دنتـسه  ناهج 
؟  دـنک یم  هچ  هکم  مدرم  اب  جـع )  يدـهم (  ترـضح  درک  لاوس  مالـسلا »  هیلع  قداـص «  ماـما  زا  رمع  نب  لـضف  دـنکیم  تکرح  هنیدـم 
رد ار  دوخ  نادناخ  زا  يدرم  هاگنآ  دـنیامن ، یم  تعاطا  يو  زا  مه  اهنآ  دـنک  یم  هنـسح  هظعوم  تموکح و  هب  توعد  ار  اهنآ  دـندومرف : 

: دندومرف جع »  ماما «  دوش ؟  یم  هچ  هنیدم  رد  دیـسرپ  لصفم  دیوگیم ، كرت  هنیدم  دصقب  ار  هکم  هتـشاد و  بوصنم  دوخ  تباین  هب  اجنآ 
ینسح و دیس  هدرک و  تاقالم  ینـسح  دیـس  اب  هفوک  رد  دیآ  یم  هفوک  قارع و  يوسب  دوخ  هاپـس  اب  هنیدم  رد  یتازرابم  زا  سپ  رـصع  ماما 
هفوک و عماج  دجـسم  رد  تموکح  لـحم  تسا و  هفوک  شتموکح  زکرم  جـع » ناـمز «  ماـما  ( 3 دـننکیم (  تعیب  ع ) ماما (  اـب  شناـیهاپس 

لحم ار  البرک  مایا  نآ  رد  ددرگیم و  البرک  رواجم  ات  دوشیم  دایز  هفوک  رهش  لوط  تسا  هلهس  دجـسم  لاملا  تیب  مئانغ و  میـسقت  هاگیاج 
حتف ار  ناهج  برغ  قرـش و  جع »  ماما «  درک  دهاوخ  ریزارـس  نآ  رد  ار  تمعن  تکرب و  دومن و  دهاوخ  نینمؤم  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و 

شیمارگ تیب  لها  هریس  ادخ و  باتک  و  هلاو »  هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ تنس  قبط  وا  دزاس  یم  امرفمکح  ناهج  رسارس  رب  ار  مالـسا  هدرک و 
راکشآ و نیمز  تاکرب  جع »  ماما «  تموکح  رد  تسا ,  نشخ  شـسابل  هداس ,  شیاذغ  مالـسلا »  هیلع  یلع «  شدج  دننام  دنک  یم  لمع 
 : عبانم دیشاب  قفوم  دهد . رارق  ناشیا  نیرظتنم  نارای و  باحـصا و  زج ء  ار  امـش  ام و  هللا  ءاش  نا  ادخ  دوشیم ...  رایـسب  تمعن ....  تورث و 

فراع یگدنز  نایتوهال ,  رـضحم  رد  -3 صاخ .  دـمحم  جـع »  » نامز ماما  یگدـنز  نادواج ,  ربهر  -2 یناود ,  یلع  دوـعوم ,  يدـهم  -1
یحلاص دمحم  مالسلا , »  هیلع   » اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  یگدنز  رد  قیقد  یشهوژپ  -5 شزوپ . نیرت  ابیز  هبوت  يدهتجم 4- رفعج 

؟  تسین ضیعبت  عون  کی  رفن  هب 313  جع )   ) يدهم ترضح  نارای  راصحنا  ایآ 

شسرپ

؟  تسین ضیعبت  عون  کی  رفن  هب 313  جع )   ) يدهم ترضح  نارای  راصحنا  ایآ 

خساپ

، دشابیم ترضح  ياهرکشل  ناهدنامرف  صاخ و  نارای  روظنم  یلو  تسا  یحیحص  بلطم  دنتسه  رفن  يدهم 313  ترضح  نارای  هک  نیا 
ياهنامز نینمؤم  زا  یهورگ  یتحو  دنشابیم  ترـضح  نآ  ناروای  نارای و  زا  نامز  نآ  رد  تانمؤم  نینمؤم و  همه  هک  تسین  یکـش  اریز 

زا ار  ام  دنوادخ  هک  میهاوخیم  دهع  ياعد  ردتهج  نیمه  هب  دنیامنیم  هزرابم  رفک  هیلع  رب  ترـضح  باکر  رد  دنوشیم و  هدنز  هتـشذگ 
اقطنم هکلب  دوشب ، يدرـسلد  سأی و  بجوم  دیابن  تیعقاو  نایبنآ  رب  نوزفا  میـشاب . هتـشاد  دوجو  ترـضح  باکر  رد  هک  دهد  رارق  یناسک 

هک رفن  نیا 313 ًارهاظ  دریگ . رارق  ترضح  نآ  هژیو  نارای  فیدر  رد  ات  دناسربتالامک  يالعا  دح  هب  ار  دوخ  هک  دنک  شالت  دیاب  سک  ره 
هد ترـضح  نآ  نارای  تایاور  رگید  رد  اریز  دنتـسه ; يدـهم 7 ترـضح  تضهن  ناماگـشیپ  ناراد و  هیالط  زا  تسا ,  هدـمآ  تایاور  رد 

ینعی كدنا ,  هورگ  نیا  دراد  لامتحا  سپ  تسا .  هدش  دای  ( 3  ,) هوبنا ياه  هدوت  ناونع  هب  یتح  و  ( 2) رازه هدزناپ  رازه , هدزاود  ( 1 ,) رازه
داشرا و يارب  يزوریپ  زا  سپ  دـنراد و  هدـهع  رب  ار  اهورین  یلـصا  ياـه  هتـسه  زاـغآ , رد  هک  دنـشاب  ماـما  ناریزو  ناهدـنامرف و  رفن , 313
صاوخ و ابقن , هب  هورگ  نیا  زا  ( 4 : .) دیامرف یم  قداص 7 ماما  دنوش . یم  هداتسرف  کیدزن  رود و  ياه  نیمزرس  هب  يرازگراک  یـسرداد و 
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لاثم میهاوخب  رگا  دننک . هرادا  ار  یناهج  دنناوتب  ات  دنشاب  لماک  نمؤم  دیاب  دارفا  نیا  مینک  تقد  بوخ  رگا  ( 5  .) تسا هدش  ریبعت  هّللارْخُذ 
هب ار  یگدـیچیپو  یگدرتسگ  نیا  اب  ییایند  دـناوتب  ات  دراد  زاین  هر )   ) ینیمخ ماـما  نوچمه  رواـی  هب 313 ترـضح  نآ  مییوگب  دیاب   , مینزب

یقروا ص 294 2)پـ هزوح ,  هلجم  زا  لـقن  هب  ص 307  ۀبیغلا , ینامعن ,  یقروا 1. پـ () 1 زور . نآ  دـیما  هب  ددرگ . نومنهر  گرزب  یبالقنا 
خیش یقروا 4. پـ () ص 295 4 ج 6  راونالاراحب , یـسلجم ,  رقاب  دـمحم  یقروا 3. پـ () ص 295 3 نتفلاو ,  محـالملا  سوواـط ,  نب  دیـس  .2

ج 53 ص 7 راونالاراحب , یقروا 5. پـ () ص 473 5 نیدلا ,  لامک  قودص , 

. دیهد حیضوت  تسا ؟ صخشم  جع ) ) نامز ماما  نارای  رفن  دادعت 313  ایآ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  تسا ؟ صخشم  جع ) ) نامز ماما  نارای  رفن  دادعت 313  ایآ 

خساپ

ام هب  ع )   ) همئا زا  ضیفتـسم )   ) ددعتم تایاور  لوا :  هتـسد  دراد  دوجو  تایاور  هتـسد  هس  جع :)   ) يدهم ترـضح  نارای  دادـعت  دروم  رد 
لـصفلا یناگیاپلگ ,  یفاص  رثالا , بختنم  , ) دنتـسه ردب  گنج  رد  ربمایپ  نارای  دادعت  هب  رفن  يدهم 313  ترضح  نارای  هک  تسا  هدیـسر 

هب دادعت  نیمه  زین  تنس  لها  ییاور  عبانم  رد  و  تسا )  هدرک  يروآدرگ  نومضم  نیا  اب  ار  تیاور  جنپ  تسیب و  سماخلا ,  بابلا  عباسلا , 
 , یطویسلا يواتفلل  يواحلا  ص 119 ; یمثیه ,  نیدلا  رون  دئاوفلا , عبنم  دئاوزلا و  عمجم   , ) تسا هدش  نایب  يدهم  ترـضح  نارای  ناونع 

تاغیلبت رتفد  ناگدنـسیون ,  زا  یعمج  يدـهم ,))  هار  هب  مشچ   )) زا لقن  هب  يدـهملا ,  مامالا  هعوسوملا  رد  باـتک  ود  ره  ص 150 , ج 2 ,
, راونالاراحب ص 307 ; ینامعن ,  هبیغلا ,  , ) دنک یم  رکذ  رفن  رازه  هد  ار  ناشیا  نارای  هک  یتایاور  مود :  هتـسد  ص 365 .) هزوح ,  یمالسا 
قرش و لها  دیوگ  یم  ای  دنوش و  یم  عمج  ترضح  درگ  رد  نایعیش  مامت  دیوگ  یم  هک  یتایاور  موس :  هتـسد  ص 306 و 326 .) ج 52 ,

عمج هجیتن ي  ص 597 .) سداسلا ,  بابلا  عباسلا ,  لصفلا  یناگیاپلگ ,  یفاص  رثالا , بختنم  , ) دـنوش یم  هارمه  وا  تضهن  اب  نیمز  برغ 
نارای هک 1 )  ترضح  صاخ  نارای  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  نیمه  دوخ  زا  هک  يدهاوش  نئارق و  هب  هجوت  اب  تایاور ,  نیا 
هدزیس دصیس و  دنتسه , جع )  ) يدهم ترضح  نارازگراک  ناهدنامرف و  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  اهورین  یلـصا  هتـسه  هک  ترـضح  صاخ 

وا نوماریپ  شنارای  هک  یلاح  رد  هفوک ,  ربنم  زارف  رب  جع )   ) مئاق هب  مرگن  یم  ایوگ  ع :)   ) قداص ماما  : )) دنـشاب یم  ردب  لها  دادعت  هب  رفن 
رد رفن , ینعی 313  صاخ  نارای  زا  ص 673 .) نیدلا ,  لامک  ((, ) دنتسه نیمز  يور  رب  ماما  نارازگراک  نارادمچرپ و  نانآ  دنا . هدز  هقلح 
زا ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  هدع ,  نیا  ص 7 .) ج 53 , راونالاراحب ,  , ) تسا هدش  زین  صاوخ ))   )) و ئابقن ))  )) هب ریبعت  تایاور 

نیتسخن رفن )  313  ) صاخ نارای  ردـصم .) نامه   , ) تسا هدـیزگرب  ناشتقایل  تیلباـق و  ببـس  هب  جـع ,)   ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لـبق 
توعد ندـش  راکـشآ  زا  سپ  دوش  یم  عورـش  نانآ  اب  يدـهم  ماـما  یناـهج  توعد  دـنیآ و  یم  عمج  ترـضح  درگ  هک  دنتـسه  یناـسک 

یهدنامرف تحت  ترـضح ,  ياهورین  هیلوا  هتـسه  ناونع  هب  دندنویپ و  یم  ع )   ) ماما هب  هک  دنتـسه  یناسک  رفن , رازه  هد  دادـعت  ترـضح , 
ماما صاخ  نارای  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هک  ینامز  (ع :)  داوج ماما  : )) دوش یم  زاغآ  هدـع  نیا  اب  نامز  ماما  یناهج  مایق  رفن , نامه 313 
نذا هب  دیسر , رفن  رازه  هد  هب  دادعت  نیا  یتقو  دنک و  یم  راکشآ  نایناهج  هب  ار  شتوعد  ترـضح ,  دندیـسر  راوگرزب  نآ  تمدخ  هب  مئاق 

زا مدرم  هوبنا  ياـه  هدوـت  تضهن ,  همادا ي  رد  و  ثیدح 10 .) ص 283 , ج 52 , راونالاراحب , ((, ) دنک یم  هناحلـسم  مایق  لاعتم  دـنوادخ 
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, رثالا بختنم  , ) دندنویپ یم  ناشیا  هب  دـنا , هدـمآ  هوتـس  هب  متـس  ملظ و  زا  دـنرب و  یم  رـس  هب  تیرـشب  یجنم  راظتنا  رد  هک  ناهج  رـسارس 
, رفن ینعی 313  صاخ  نارای  ایآ  هک  نیا  . 2 ص 65 .) سوواط ,  نبا  دیـس  نتفلا ,  محالملا و  ص 597 ; سداسلا ,  بابلا  عباسلا ,  لـصفلا 
زا یتافص  ندرمش  زج  اهنت  تارفن ,  نیا  دروم  رد  نوچ  تسین  مولعم  ام  يارب  رگید  روما  زا  يرایسب  دننام  هن ؟  ای  دنا  هدش  لیمکت  نونکات 

یسلجم همالع  تعجر ,  , ) رتشا کلام  ناملس ,  فهک ,  باحصا  لثم  دارفا  یخرب  زج  هدشن  رکذ  صوصخ  هب  نانآ  مان  تایاور  رد  نانآ , 
هک ترضح -  روهظ  نامز  دروم  رد  هکنیا  تشاد ,  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  يا  هتکن  . 3 ص 45 .) لوا ,  پاچ  ناهفصا ,  شهوژپ ,  نوناک  , 

اهنآ زا  یکی  هک  تسا ,  هدـش  رکذ  ترـضح  روهظ  طیارـش  اه و  هنیمز  مئالع و  ناونع  هب  يروما  تایاور  رد  تسا -  ملاع  نآ  هب  دـنوادخ 
لوصح نیا  رب  هوالع  هکلب  دننک  روهظ  ترضح  هدع ,  نیا  لیمکت  اب  ات  تسین  طرش  اهنت  نیا  اما  تسا  رفن  ینعی 313  صاخ  نارای  لیمکت 

 . تسا مزال  زین  يرگید  طیارش 

قیداصم

یسیع ترضح 

؟ دنترضح نارای  زا  جع )  ) نامز ماما  روهظ  عقوم  رد  ایآ  دنیاجک ؟ رد  ع )  ) یسیع ترضح  نآلا 

شسرپ

؟ دنترضح نارای  زا  جع )  ) نامز ماما  روهظ  عقوم  رد  ایآ  دنیاجک ؟ رد  ع )  ) یسیع ترضح  نآلا 

خساپ

رهش رد  مالسا  یمارگ  لوسر  ترجه  زا  شیپ  لاس ، رد 622  شردام  زا  دنوادخ  رما  هب  دنوادخ  ةدیزگرب  ربمایپ  میرم ، نب  یسیع  ترضح 
وا لتق  هب  میمـصت  دنتـشاد ، ینمـشد  رـس  حیـسم  ترـضح  اب  هراومه  اه  يدوهی  هک  ییاج  نآ  زا  دـش . دـلوتم  نیطـسلف  هرـصان )  ) محل تیب 

دندش هدنکارپ  یسیع  نادرگاش  ۀمه  دندمآرد ، غاب  هب  نوچ  دوهی  هاپس  دوب . یغاب  نایم  نویراوح  اب  یسیع  ترـضح  لاح  نآ  رد  دنتفرگ .
داتفا و اه  يدوهی  تسد  هب  دوب ، هداد  ناشن  وا  هب  زین  ار  یـسیع  ياـج  دوب و  یـسیع  ترـضح  هیبش  هک  اـه  يدوهی  زا  یکی  دـندرک . رارف  و 

دنوادخ لاح  نیا  رد  دنا . هدیشک  راد  هب  ار  یسیع  دندرک  رکف  دندز و  راد  ار  وا  دنتشادن ،  قیقحت  لاجم  نوچ  تسا و  یسیع  دندرک  لایخ 
یم هدافتسا  درب " الاب  ار  وا  ادخ  هکلب  هیلإ ؛ هللا  هعفر  لب  ۀفیرش "  ۀیآ  زا  تسا .  هدنز  نونکا  مه  هک  درب  الاب  نامسآ  هب  ار  یـسیع  ترـضح 
هلمج نیا  هتبلا  درب . الاب  ار  وا  داد و  تاجن  دننزب ، راد  هب  ار  یسیع  دنتساوخ  یم  هک  اه  يدوهی  رش  زا  ار  یـسیع  ترـضح  دنوادخ  هک  دوش 

وا حور  سمج و  اسآ  هزجعم  دـنوادخ  هک  دوش  یم  نیا  لماش  مه  دوش و  یم  یعیبط  تروص  هب  وا  ندـش  توف  لـماش  مه  تسا ؛ معا  مه 
نیمز هب  دـمحم  لآ  مئاق  روهظ  زا  دـعب  تایاور  ساسا  رب  و  [ 10 .] دسر یم  رظن  هب  حیحـص  لامتحا  ود  ره  دـشاب . هدـنز  نآلا  هدرب و  الاب  ار 

داز و نیرتهب  یـسرتادخ  اوقت و  یمارگ ! زیزع و  ردارب  [ 11 .] دناوخ یم  زامن  هدرک و  ادتقا  جع )  ) نامز ماما  رـس  تشپ  رد  دـیآ و  یم  دورف 
لامک هار  ندومیپ  يارب  مزـال  ناـکرا  زا  ناـهانگ  زا  زیهرپ  يرود و  ینید و  ناـملاع  زا  نید و  زا  تیاـمح  تسا . ترخآ  اـیند و  رد  ۀـشوت 

[11]3 ص 210 . ج 5 ، نازیملا ، ریسفت  [ 10]3 تسا . ام  ۀمه  یعرـش  فئاظو  زا  بالقنا  مظعم  يربهر  زا  يوریپ  ماما و  طخ  ندومیپ  تسا .
ثیدح ص 600 ، رثألا ،  بختنم  یفاص ، هللا  فطل  میرم ؛ نب  یسیع  هدام  ص 563ك  ج 7 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیسح  یفطصم 
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.3 1 ـ 

زا مالسلاهیلعیسیع  ترضح  زین  نالا  ایآ  دیامنیم . ادتقا  ناشیا  هب  جع )  ) يدهم روهظ  زا  سپ  مالسلاهیلعیسیع  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
؟ دننکیم تیعبت  جع )  ) يدهم ماما 

شسرپ

ترـضح زین  نـالا  اـیآ  دـیامنیم . ادـتقا  ناـشیا  هب  جـع )  ) يدـهم روـهظ  زا  سپ  مالـسلاهیلعیسیع  ترـضح  هک  تـسا  هدـمآ  تاـیاور  رد 
؟ دننکیم تیعبت  جع )  ) يدهم ماما  زا  مالسلاهیلعیسیع 

خساپ

هب هک  مالـسلاهیلعیسیع  ترـضح  دـننامه  يربمایپ  مه  نآ  دـنرادروخرب ، یهلا  هاگـشیپ  رد  یـصاخ  عضو  فیلاکت و  زا  یهلا  ماظع  ياـبنا 
(، 4  ) ءاسن درب . دوخ  دزن  ار  وا  دـنوادخ  دـش و  هبتـشم  ناشیارب  رمأ  هکلب  دـندرکن  رادرب  دنتـشکن و  ار  مالـسلاهیلعحیسم  دـیجم : نآرق  ریبعت 

یـسک دـشابیم ، ادـخ  دزن  تسا و  هدـنز  مالـسلاهیلعیسیع  ترـضح  هک  ام  تاـیاور  تاـیآ و  نیا  هب  هجوت  اـب  ًـالّوا : . 157 تایآ 158 - 
رد یسیع  ترـضح  ًایناث  دراد . یقیقد  عالطا  دنوادخ ، دزن  مالـسلاهیلعیسیع  ترـضح  تیعـضو  زا  اهنامـسآ و  زا  هک  دنک  اعدادناوتیمن 
هک تسا  رما  نیا  رگنایب  ًانمـض  هدـمآ ، میرک  نآرق  رد  هلئـسم  نیا  تسا . هداد  دـمحا "  " مان هب  يربمایپ  دوجو  هب  تراشب  شیوخ ، تاملک 

ترــضح هـک  مـیراد  یتاـیاور  ًاـثلاث : دــشابیم . ربماـیپ  تعیرــش  توـبن و  هـب  دــقتعم  یهلا  ربماـیپ  نـینچ  دوـجو  هـب  تراــشب  رب  هوــالع 
دنگوس : " دومرف مالسا  هلآو  هیلعو  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  درازگیم . زامن  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  جورخ و  زا  دعب  مالـسلاهیلعیسیع 

ردـق نآ  ار  زور  کی  ناـمه  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنامن  زور  کـی  زج  ناـهج ، رمُع  زا  رگا  داد ! رارق  نیتسار  روآ  هدژم  ارم  هک  یـسک  نآ  هب 
زاـمن يو  رــس  تـشپ  رد  و  دـیآیم ، دورف  هللا  حور  ياـسیع  وا ، جورخ  زا  سپ  دـنک . جورخ  جـع )  ) يدـهم مدـنزرف  اـت  دـنکیم  ینـالوط 

، قودص خیـش  " دـسریم . یتیگ  قرع  قرـش و  هب  جـع )  ) يدـهم تموکح  دوشیم و  نشور  راگدرورپ  غورف  اب  نیمز  هاگ  نآ  درازگیم ،
نیا هب  هجوت  اب  مق . تاغیلبت  رتفد  پاـچ  ص 279 ، تیالو ، دیـشروخ  راظتنا  رد  يراصنا ، نامحرلادـبع  زا  لقن  هب  ص 163 ، نیدلا ، لامک 

نارواـی زا  وا  هکنیا  و  جـع ) ) يدـهم ترـضح  رـس  تـشپ  ناـشیا  ندـناوخ  زاـمن  نامـسآ و  زا  مالـسلاهیلعیسیع  ترـضح  لوزن  تـیاور و 
تسا و جع ) ) يدهم ترـضح  تماما  هب  دقتعم  مالـسلاهیلعیسیع  ترـضح  هک  دومن  هدافتـسا  ناوتیم  دیآیم ، باسح  هب  جـع ) ) ترـضح

. دناسریم ار  یهلا  ربمایپ  نآ  تیعبت  ترضح  رس  تشپ  ندناوخ  زامن 

؟ تسا هنوگچ  (ع ) حیسم ترضح  و  (ع ) نامز ماما  روهظ 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  (ع ) حیسم ترضح  و  (ع ) نامز ماما  روهظ 

خساپ
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رد اما  دـناهدرک ، نایب  ار  روهظ  زا  شیپ  ثداوح  اههناشن و  يرایـسب  تایاور  تسا . رایـسب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  هنیمز  رد  تایاور 
برغ و قرـش و  زا  قئالخ  هک  تسا  هیبش  یتمایق  هب  روهظ  هماگنه  تسا : هدـمآ  تایاور  رد  دـتفایم . قاـفتا  یـصاخ  ثداوح  روهظ ، تقو 

هللادبعابا ترـضح  دوب . دـنهاوخ  رـضاح  شهارمه  دنترـضح ، نانواعم  ایوگ  هک  صاخ  ینارای  هدـش و  هاگآ  نادـب  نیمز  لامـش  بونج و 
جرف رظتنم  سپ  دوـب ، نازورف  زور  تـفه  اـی  هـس  قرـشم ، زا  يروـن )  ) یـشتآ دـیدید  هـک  ماـگنه  نآ  : " دوـمرف هـیلع  هللا  مالــس  نیــسحلا 
رادیب اههدیباوخ  هک  ییاج  ات  برغم  قرشم و  زا  دنونشیم  سپ  دهدیم ، ادن  يدهم "  " مسا هب  نامـسآ  زا  يدانم  دیـشاب ... (ص ) دمحملآ

رد دیوگیم . خساپ  ار  نآ  دونشیم و  ار  ادن  نیا  هک  داب  یسک  رب  ادخ  تمحر  سپ  دنزیخیمرب ، ناگتسشن  دننیشنیم ، ناگداتـسیا  هدش و 
متنک نا  مـکل  ریخ  هللا  ۀـیقب   " هفیرـش هـیآ  روـهظ  زا  سپ  ترــضح  ( 1" .) تسا نیمـالاحور  لـیئربج  يادـص  لوا  توص  ادـص و  تقیقح 

لآ مئاـق  روهظ  ماـگنه  (ع ) میرم نب  یـسیع  روضح  دروم  رد  هضرأ " یف  هللا  ۀـیقب  اـنا   " هک دـهدیم  همادا  هدوـمرف و  توـالت  ار  نینمؤـم "
روهظ تقو  هب  حیسم  ياسیع  هک  دنراد  هراشا  نکل  دنرادن ، یحورشم  حیـضوت  هچرگ  هک  میروخیمرب  ثیداحا  زا  یـضعب  هب  (ص ) دمحم
یسیع ترضح  تیعبت  هب  هراشا  انعم  نیا   ) داتسیا دنهاوخ  ماما  رس  تشپ  زامن  هماقا  ماگنه  درک و  دنهاوخ  یهارمه  ترـضح  اب  رـصع ، ماما 

یلع اهنآ  لوا  دنتسه ، نم  تیب  لها  زا  درم  هدزاود  نم  زا  دعب  ناماما  : " دومرف (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  تسا ) يدهم  ترـضح  زا  (ع )
(2" .) دراذـگیم زاـمن  شرـس  تـشپ  حیـسم  ياـسیع  هـک  تـما  يدـهم  تـسا  وا  تـسا . دـمحم  زین  اـهنآ  رخآ  دـمحم و  ناـشیا  طـسو  و 
ثیدح 157. ص 312 ، ج 36 ، راونالاراحب ،  - 2 . 8 ثیدح ص 449 ، باب 4 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  ۀیآ   - 1 اهتشونیپ :

نیا ایآ  تسا . هدنز  دنوادخ  رما  هب  یسیع  ترضح  هک  میراد  هدیقع  زین  تسا ،  نامز  ماما  تیرشب  ملاع  ةدنهد  تاجن  هک  میراد  داقتعا  ناناملـسم  ام 
؟ دنیآ یم  رشب  تاجن  يارب  مه  هارمه  تمایق  رد  ود 

شسرپ

هدنز دـنوادخ  رما  هب  یـسیع  ترـضح  هک  میراد  هدـیقع  زین  تسا ،  نامز  ماما  تیرـشب  ملاع  ةدـنهد  تاجن  هک  میراد  داقتعا  ناناملـسم  ام 
؟ دنیآ یم  رشب  تاجن  يارب  مه  هارمه  تمایق  رد  ود  نیا  ایآ  تسا .

خساپ

لیالد یملع و  ینابم  دقاف  هدوبن و  لوبق  لباق  دنزادرپ ، یم  رشب  تاجن  هب  تمایق  رد  ع )  ) نامز ماما  و  ع )  ) یـسیع ترـضح  هک  شرگن  نیا 
هب دوخ  روهظ  اب  ع )  ) نامز ماما  ینعی  دـشاب ، یم  ملاع  نیا  رد  تمایق و  زا  لبق  ینامرآ  هعماج  لیکـشت  اه و  ملظ  زا  رـشب  تاجن  دـشاب . یم 

دوجو داضت  ع )  ) نامز ماما  ندوب  یجنم  و  ع )  ) یـسیع ترـضح  ندوب  هدـنز  رب  ینبم  ام  دـیاقع  نیب  دـنزادرپ : یم  بولطم  هعماج  لیکـشت 
هک دراد  دوجو  یجنم  کی  تسا ، هدشن  نایب  ع )  ) نامز ماما  و  ع )  ) یـسیع ترـضح  ياه  مان  هب  یجنم  ود  مالـسا  فراعم  رد  اریز  درادـن ؛

زامن وا  اب  هتفرگ و  رارق  ناـمز  ماـما  راـنک  رد  هدومن و  لوزن  ع )  ) ناـمز ماـما  روهظ  ماـگنه  رد  ع )  ) یـسیع ترـضح  تسا  ع )  ) ناـمز ماـما 
نارای زا  دراد و  رارق  تسا ، ینامرآ  هعماج  لیکشت  هک  جع )  ) نامز ماما  یلاع  فده  ياتـسار  رد  و  ( 1 .) دنک یم  تعیب  ناشیا  اب  هدناوخ و 

ار ترضح  هدوب و  ع )  ) نامز ماما  ناهدنامرف  زا  یکی  ع )  ) یـسیع ترـضح  هک  تسا  هدش  حیرـصت  تایاور  یخرب  رد  دشاب . یم  ترـضح 
ینیشناج هب  ار  یسیع  ترضح  جع )  ) يدهم هاگ  نآ  : " دومرف ... ع )  ) یلع ماما  دنک . یم  يرای  نافلاخم  یبوکرس  تموکح و  لیکـشت  رد 

زاجح يوس  هب  لاّجد  دنک ...  یم  تکرح  لاّجد  یبوکرس  نتفای و  يارب  ع )  ) یـسیع دنیزگ . یم  رب  لاجد  هیلع  یمجاهت  تایلمع  رد  دوخ 
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یم دورف  وا  رب  تخـس  يا  هبرـض  دـشک و  یم  وا  رب  كانلوه  دایرف  دـسر و  یم  وا  هب  اـشره "  " ۀـندرگ رد  ع )  ) یـسیع دـنک و  یم  تکرح 
، رثالا بختنم   - 1 اه : تشون  یپ  ( 2" .) دوش یم  بوذ  شتآ  رد  برـس  هک  ناس  نآ  دـنک ، یم  بوذ  شتآ  ياـه  هلعـش  رد  ار  وا  دروآ و 

.94 ص 93 -  يدهم ، تموکح  هب  زادنا  مشچ  یسبط ، نیدلا  مجن  زا  لقن  هب  ج1 ص 167 ، هعجرلا ، هعیشلا و   - 2 ص 479 .

؟ ارچ دنک ، یم  روهظ  جع ) ) يدهم ترضح  اب  نامزمه  حیسم  ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ ارچ دنک ، یم  روهظ  جع ) ) يدهم ترضح  اب  نامزمه  حیسم  ترضح  ایآ 

خساپ

زا يرایـسب  تسا . ناناملـسم  یمامت  شریذپ  دروم  نامـسآ  زا  (ع ) یـسیع ترـضح  ندـمآ  دورف  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  اب  نامزمه 
ینـس هعیـش و  عبانم  رد  (ع ) یـسیع ترـضح  ندمآ  دورف  ةرابرد  تایاور  دـنا . هدرک  ریـسفت  انعم  نیمه  رب  ار  ءاسن  ةروس  ۀیآ 159  نارسفم 

یم ادخ  هناخ  جح  هب  لاس  ره  دراذگ و  یم  زامن  جع ) ) يدهم ماما  رس  تشپ  رد  یسیع  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  تسا . رایـسب 
ار وا  جع ) ) يدهم ترـضح  دنک . یم  تلحر  لاس  لهچ  زا  دعب  دنور و  یم  نادحلم  نافرحنم و  اب  دربن  هب  يو  یهارمه  هب  ناناملـسم  دور .
، تسا هدیـشوپ  ام  رب  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  تبیغ و  هب  طوبرم  قیاقح  زا  يرایـسب  دراپـس . یم  كاخ  هب  سدـق  رد  شردام  ربق  رانک 
. تسا جـع ) ) يدـهم ترـضح  بالقنا  مایق و  تیمها  یگرزب و  يایوگ  ناـمز  ماـما  هب  (ع ) یـسیع ترـضح  يادـتقا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 
هب داقتعا  شزرا  تیمها و  رب  ینـشور  هب  دشاب ، جع ) ) يدـهم ماما  وریپ  دـیرم و  یتقو  مزعلا ، یلوا  گرزب و  ربمایپ  نآ  (ع ) یـسیع ترـضح 

.349 ص 340 ـ  تاغیلبت ، نامزاس  رشن  یناروک ، یلع  روهظ ، رصع  باتک  هب  دینک  هاگن  رتشیب  هعلاطم  يارب  دراد . تلالد  تیودهم 

؟ دوشیم ناملسم  حیسم  ترضح  ایآ  دنک . یم  ادتقا  ناشیا  هب  یسیع  ترضح  جع ) ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  دنیوگ : یم 

شسرپ

؟ دوشیم ناملسم  حیسم  ترضح  ایآ  دنک . یم  ادتقا  ناشیا  هب  یسیع  ترضح  جع ) ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  دنیوگ : یم 

خساپ

. دناهدرک توعد  بتکم  کی  هب  ناربمایپ  همه  درادن . دوجو  نید  رد  فالتخا  تسا و  یکی  متاخ  ات  مدآ  زا  ادـخ  نید  میرک ، نآرق  رظن  زا 
بـسح هب  هک  تسا  یعرف  لیاسم  هلـسلس  کی  رد  ینامـسآ  عیارـش  توافت  تسا . هدوب  یکی  دوشیم ، هدـیمان  نید  هک  اـیبنا  بتکم  لوصا 

ياهمادنا توافتم و  ياهلکـش  همه  هدمآ و  دوجو  هب  دناهدش ، توعد  هک  یمدرم  ياهیگژیو  طیحم و  تایـصوصخ  نامز و  تایـضتقم 
تازاوم هب  يدعب  ناربمایپ  هک  هدوب  تامیلعت  حطـس  رد  رگید  توافت  تسا . هدوب  دوصقم  فدـه و  کی  يوس  هب  تقیقح و  کی  فلتخم ،

داعم و ادبم و  دروم  رد  مالسا  تامیلعت  ًالثم  دناهدرک  اقلا  هدوب  هنیمز  کی  رد  همه  هک  ار  شیوخ  تامیلعت  يرتالاب  حطـس  رد  رـشب  لماکت 

زا 1779تیودهم هحفص 1223 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


وا هک  هدوب  زومآشناد  کی  دننام  ایبنا  تامیلعت  رد  رشب  رگید  ریبعت  هب  دراد . توافت  لیاسم  حطس  رظن  زا  نیشیپ  ناربمایپ  فراعم  ناهج و 
هدیـسر تیرـشب  ات  هدـش  هضرع  یناسنا  هعماج  دادعتـسا  بسح  رب  ًاجیردـت  ناربمایپ  بتکم  دـنرب . الاب  سالک  نیرخآ  ات  لوا  سـالک  زا  ار 

هتـشاد و دوجو  هچ  نآ  نآرق  رظن  زا  دـش . هضرع  ص )  ) دـمحم ترـضح  طسوت  عماج  لـماک و  تروص  هب  بتکم  نآ  هک  يدـح  هب  تسا 
دنچ هن  دنکیم ، یفرعم  هتـسویپ  نایرج  کی  متاخ  ات  مدآ  زا  ار  ادخ  نید  نآرق  نایدا ، هن  تسا ، هدوب  نید  دـناهدرک ، هضرع  ناربمایپ  همه 

، هدش هدناوخ  مان  نیا  اب  ادـخ  نید  اههرود  همه  رد  هک  تبـسن  نیا  دوصقم  هتبلا  تسا . مالـسا "  " نآ دراذـگیم و  نآ  يور  مان  کی  و  ات ،
نیدلا نا  : " دیوگیم ور  نیا  زا  ( 1 .) تسا مالسا  ظفل  نآ  فرعم  نیرتهب  هک  تسا  یتیهام  ياراد  نید  تقیقح  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب 

نید سپ  ( 3" .) دوب ناملسم  وجقح و  هکلب  ینارصن ، هن  دوهی و  هن  میهاربا  : " دیوگیم ای  ( 2" .) تسا مالسا  ادخ  دزن  نید  مالسالا ؛ هللا  دنع 
فظوم نوگاـنوگ  نارود  رد  مدرم  دـش و  هتفگ  هک  یتیـصوصخ  نآ  اـب  تسا ، هدوب  یکی  هدـش ، هضرع  یهلا  ناربماـیپ  فرط  زا  هک  ادـخ 
هـضرع هتـشذگ  نامز  زا  رت  لـماک  لکـش  هب  نید  ناـمز  نآ  رد  هک  نیا  ظاـحل  هب  دـنیامن ، يوریپ  دوخ  ناـمز  ربماـیپ  تعیرـش  زا  دـناهدوب 

. دنیامن تیعبت  تسا  مالـسا  نید  هک  وا  نید  زا  دـیاب  ص )  ) مرکا لوسر  تثعب  زا  سپ  مدرم  همه  هک  تیمتاخ  نارود  هب  دـسرب  ات  دوشیم ،
هدوب ناملسم  زاغآ  زا  دش ، دهاوخ  رهاظ  جع ) ) نامز ماما  روهظ  اب  تسا و  هدنز  ناناملـسم  هدیقع  هب  هک  (ع ) یـسیع ترـضح  ساسا  نیا  رب 
تشاد نامیا  یهلا  دحاو  لماک و  نید  هب  یهلا  ناربمایپ  همه  دننام  يو  رب  اریز  دروآ ؛ مالسا  ( جع ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  هک  نیا  هن  تسا ،
ناگمه هک  تسا  ینید  مالـسا  هتفرگارف و  ار  ناهج  همه  مالـسا  نید  روهظ ، نامز  رد  نآ  رب  نوزفا  تسا . مالـسا  یهلا  لماک  نید  نیا  هک 

تسا جع ) ) نامز ماما  نارای  زا  یکی  هک  ع )  ) یسیع ترضح  ( 4"  ) نوکرشملا هرک  ول  هلک و  هنیدلا  یلع  هرهظیل  :" .... دنروآیم يور  نادب 
، نارمع لآ   - 2 ص 165 . توبن ، یحو و  يرهطم ، یضترم   - 1 اهتشونیپ : دنکیم . یهارمه  ار  جع )  ) نامز ماما  ناملـسم  ناونع  هب  زین 

هیآ (، 9  ) هبوت  - 4 هیآ 67 . نامه ،  - 3 هیآ 19 . ( 3)

؟ ریخ ای  تسا  ۀّجح  ترضح  روهظ  نامز  رد  ایآ  دنک  یم  روهظ  نامز  رخآ  رد  مالسلا )) هیلع  )) یسیع ترضح  هکنیا  - 1

شسرپ

؟ ریخ ای  تسا  ۀّجح  ترضح  روهظ  نامز  رد  ایآ  دنک  یم  روهظ  نامز  رخآ  رد  مالسلا )) هیلع  )) یسیع ترضح  هکنیا 

خساپ

ناک هیلا و  هللا  هعفد  لب  : » تسا هدرب  الاب  نامسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  دوش  یم  هدافتسا  میرک  نآرق  زا  هکنانچ  مالسلا )) هیلع  )) یسیع ترـضح 
ماـما روهظ  عـقوم  ترـضح  نآ  و  (. 1 «) تسا میکح  اـناوت و  دـنوادخ  درب و  ـالاب  دوـخ ، يوـس  هـب  ار  وا  دـنوادخ  هـکلب  ًاـمیکح ; ًازیزع  هللا 

یلا همایقلا  موی  لبق  لزنی  یـسیع  ّنا  : » هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا )) هیلع  )) رقاب ماما  زا  دوش . یم  لزان  نامـسآ  زا  (( مالـسلا هیلع  )) نامز
زا لبق  مالسلا )) هیلع  )) یسیع (( مالسلا ; هیلع  )) يدهملا فلخ  یلـصی  و  هتوم . لبق  هب  نمآ  الا  ینارـصنال  يدوهی و  ۀلم  لها  یقنیالف  ایندلا 
یم نامیا  ودـب  شگرم  زا  لبق  هکنیا  زج  دـنام  یمن  یقاـب  یحیـسم  يدوهی و  ّتلم  چـیه  دـیآ و  یم  دورف  اـیند  هب  تماـیق  زور  ندیـسر  ارف 

ج 2، نایبلا ، عمجم   - 2 هیآ 158 . ءاسن ، هروس  یقرواپ 1 -  (. 2 «) دناوخ یم  زامن  مالسلا )) هیلع  )) يدهم رس  تشپ  ترـضح  نآ  و  دروآ ،
ص 137.

؟ درک دهاوخ  روهظ  مه  (ع ) یسیع ترضح  دنک ، روهظ  جع ) ) نامز ماما  رگا 
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شسرپ

؟ درک دهاوخ  روهظ  مه  (ع ) یسیع ترضح  دنک ، روهظ  جع ) ) نامز ماما  رگا 

خساپ

 - ادـفلا هل  اـنحاورا  يرکـسعلا -  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  روهظ  رـصع  رد  هک  دـیآیم  تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  دوـجوم  تاـیاور  زا  هلب ،
دزن مّلـسم  یعطق و  روما  زا  رما  نیا  تشاد . دهاوخ  روضح  ترـضح  نآ  رـضحم  رد  درک و  دـهاوخ  لوزن  نامـسآ  زا  (ع ) حیـسم ترـضح 

ثیدح رد   - 1 مینکیم . هدنـسب  تیاور  دـنچ  لقن  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  ددـعتم  باب  نیا  رد  تایاور  تسا . تنـس  لها  روطنیمه  هعیش و 
هدزای وا  بلـص  زا  هک  مداد  رارق  ع ))  ) یلع  ) وا يارب  ار  تلیـضف  نیا  دمحم ، يا  دیامرفیم : (ص ) مالـسا ربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ  جارعم ،

نیدلا و لامک   - P . } دنکیم ادتقا  وا  هب  شزامن  رد  میرم ، نب  یـسیع  هک  تسا  یـسک  اهنآ  نیرخآ  و  مزاس ... جراخ  رگتیاده )  ) يدـهم
رد میرم  نب  یـسیع  دـنک ] مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  : ] دـیامرفیم (ص ) ادـخ لوسر   - P} 2 ص 471 . ج 1 ، قودـص ، خیـش  همعنلا ، مامت 

ار تینما  ام ، مئاق  تمارک  زا  میرم  نب  یـسیع  تسوا . نیـشناج  هدنیامن و  مئاق و  تسار  تسد  ریزو  وا  و  دیآ ؛ دورف  نیمز  هب  حبـص  ماگنه 
. دنراد ناعذا  هلأسم  نیا  هب  دوخ  ياههتشون  راثآ و  رد  زین  تنس  لها  ياملع  { P ص 306 . ج 5 ، نامه ،  - P . } دهدیم شرتسگ  ملاع  رد 

نب یـسیع  ام ، مئاق  مایق  ماگنه  رد  دومرف : (ص ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  يواتفلل ، يواحلا  شباتک ، رد  یطویـس  نیدـلالالج  هلمج  زا 
ام اب  ایب و  ام  عمج  هب  دیامرفیم : (ع ) یسیع هب  باطخ  جع ) ) يدهم ینعی  اهنآ  هدنامرف  ریما و  هاگنآ  دیآیم . دورف  نیمز  هب  نامسآ  زا  میرم 

{P نامه .  - P . } ناوخب زامن 

؟ دنکیم روهظ  نامزلابحاص ع ) اب  میرم ع ) نب  یسیع  ایآ 

شسرپ

؟ دنکیم روهظ  نامزلابحاص ع ) اب  میرم ع ) نب  یسیع  ایآ 

خساپ

آلِإ ِب  َـ َتِْکلا ِلْهَأ  ِم  ْنّ نِإَو  : " دیامرفیم دیجم  نآرق  دیآیم ، ورف  نامسآ  زا  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  نارود  رد  (ع ) حیـسم ترـضح  هلب 
زا یکی  رظن  قبط  دروآیم ". نامیا  شگرم  زا  لبق  وا  هب  هکنیا  رگم  تسین  باتک  لـها  زا  کـی  چـیه  و  ( 159، أسن  ) ِهتْوَم َْلبَق  ِيِهب  َّنَنِمُْؤَیل 
قبط هک  تسا  یماگنه  نیا  دنروآیم و  نامیا  وا  گرم  زا  شیپ  حیـسم  ترـضح  هب  باتک  لها  مامت  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  روظنم  ریـسافت ،

هللاتیآ هنومن  ریـسفت  .) درازگیم زامن  ترـضح  رـس  تشپ  دـیآیم و  ورف  نامـسآ  زا  غيدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد  یمالـسا  تایاور 
نا : " دوـمرف هک  مینیبیم  زین   7 رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  ار  نومـضم  نیا  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 204 ، نارگید ج 4 ، يزاریـش و  مراکم 

ترـضح غيدـهملا  فلخ  یـسیع  یلـصی  مهتوم و  لبق  هب  اونماء  ّـالإ  هریغـال  يدوهی و  هلم  لـها  یقبی  ـالف  ۀـمایقلا  موی  لـبق  لزنی  یـسیع 
تماما تموکح و  زا  يوریپ  هب  ار  باتک  لها  ۀمه  دیآیم و  ورف  نامسآ  زا  جع  يدهم  ترضح  نارود  رد  تمایق و  زور  زا  لبق  غیـسیع ،
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هللاتیآ رثالا ، بختنم  .") دناوخیم زامن  يدهم  ترـضح  رـس  تشپ  تجح  مامتا  يارب  مه  شدوخ  دناوخیم و  ارف  جع ) ) يدهم ترـضح 
دهاوخ غيدهم  ترضح  روهظ  نارود  رد  حیسم  ترـضح  هک  تسا  مّلـسم  رطاخ ، نیا  هب  هموصعم )  ترـضح  تاراشتنا  یفاص ص 600 ،
مالسا ینعی  دوجوم ; نییآ  زا  نامز  نآ  رد  دراد  هفیظو  هدوب  هتشذگ  هب  طوبرم  شنییآ  هکنیا  مکح  هب  حیسم  هک  تسا  نشور  هتبلا  دمآ و 

 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 204 ، نارگید ج 4 ، يزاریش و  مراکم  هللاتیآ  هنومن  ریسفت  .) دنک يوریپ  تسا  نآ  يرجم  غيدهم  هک 

؟  تسیچ تموکح  رد  ع )   ) یسیع ترضح  همانرب  شقن و  جع )   ) نامز ماما  روهظ  نامز  رد 

شسرپ

؟  تسیچ تموکح  رد  ع )   ) یسیع ترضح  همانرب  شقن و  جع )   ) نامز ماما  روهظ  نامز  رد 

خساپ

رب ار  ءاسن  هروس  هیآ 159  نیرسفم  زا  يرایسب  تسا و  ناناملسم  قافتا  دروم  نامزلارخآ  رد  نامسآ ، زا  یسیع  ترضح  ندمآ  دورف  هلئسم 
هک هدمآ  تایاور  رد  تسا . ناوارف  رایسب  ینس  هعیش و  عبانم  رد  یسیع  ترضح  ندمآ  دورف  باب  رد  تایاور  دناهدومن . ریـسفت  انعم  نیمه 

دوهی دربن  هب  يو  یهارمه  هب  ناناملسم  دوریم و  ادخ  هناخ  جح  هب  لاس  ره  درازگیم و  زامن  جع ) ) يدهم ماما  رس  تشپ  رد  یـسیعترضح 
رد شردام  ربق  رانک  رد  (ع ) یسیع جع ،) ) يدهم ترـضح  ینلع ، یمـسارم  رد  هدومن و  تلحر  لاس  لهچ  زا  دعب  دنوریم و  لاّجد  مور و 

، یناروک یلع  روهظ ، رـصع  دـینک  هاگن  رتشیب  هعلاطم  يارب  تسا . لکـشم  تایئزج  نیا  هرابرد  تواـضقهتبلا  دراپـسیم . كاـخ  هب  سدـق 
J}349 صص 340 ـ  تاغیلبت ، نامزاس 

تعافش تیالو و  دوخ  یحیسم  ینونک  ناوریپ  رب  درک  دهاوخ  روهظ  يدهم  ترضح  اب  تسا و  هدنز  هکنیا  هب  هجوت  اب  یسیع  ترضح  ایآ  مالسا  رظن  زا 
؟ دراد

هراشا

Assalamu Aleykum My questions about Christianity, Islam and Hazrate Mahdi: According
to our Islamic beliefs, could it b

شسرپ

دوخ یحیـسم  ینونک  ناوریپ  رب  درک  دهاوخ  روهظ  يدهم  ترـضح  اب  تسا و  هدـنز  هکنیا  هب  هجوت  اب  یـسیع  ترـضح  ایآ  مالـسا  رظن  زا 
Assalamu Aleykum My questions about Christianity, Islam and Hazrate دراد ؟ تعافـش  تیـالو و 
Mahdi: According to our Islamic beliefs, could it be that Hazrate Eesa (=Jesus) had and still
has - as he is still alive - "Velaya" and "Shefa'ah" towards his Christian followers (as a
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messenger of Allah and not as Allah's son), he is alive like Hazrate Mahdi and will come

?back to earth the way he will and with him

خساپ

تایاور رد  و  تسا . هدش  حیرصت  نآرق  رد  هک  تسا  يدراوم  زا  تسا  هدرب  اهنامسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  هدشن و  هتشک  یسیع  ترضح  هکنیا 
رگید هتکن  درک . دهاوخ  ءادتقا  جع ) ) نامز ماما  هب  دمآ و  دهاوخ  دورف  نیمز  هب  زین  وا  ترضح  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  هدمآ  زین  یناوارف 
تیالو اهنت  تجح  ترـضح  روهظ  نامز  رد  سپ  دراد . تیالو  مدرم  رب  یلو  کی  اهنت  ناـمز  زا  ههرب  ره  رد  اـم  تاداـقتعا  ساـسارب  هکنیا 

نـسح ماما  تایح  نامز  رد  ناوتیم  ار  عوضوم  نیا  ریظن  نارگید . یـسیع و  ترـضح  روضح  اب  یتح  تسا  مکاح  ناـهج  مدرم  رب  ناـشیا 
مدرم عوجر  تروص  رد  تسا و  هدشیم  لامعا  مدرم  رب  يو  هیحان  زا  تیالو  (ع ) نسح ماما  دوجو  اب  هک  درک  نایب  ع )  ) نیسح ماما  و  (ع )

. تسا رفن  کی  هدـهع  هب  نامز  ره  رد  تیالو  ینعی  تسا .  نامه  دـنیامرفب  (ع ) یبتجم ماما  هک  هچره  دومرفیم ‚ ناشیا  (ع ) نیـسح ماـما  هب 
ساسارب اهنآ  رب  دراد و  فارـشا  ناـیدوهی  نایحیـسم و  رب  لـماک  روط  هب  روهظ  زا  سپ  جـع  ) ناـمز ماـما  هک  میراد  یتاـیاور  هکنیا  هوـالع 

دهاوخ مکاح  جـع )  ) نامز ماما  تیالو  اهنت  هجیتن  رد  تفگ . دـهاوخ  نخـس  ناشیا  اب  اهنآ  قبط  رب  درک و  دـهاوخ  مکح  لـیجنا  تاروت و 
. دوب

رب نویراوح  اب  حیسم  ترضح  یتقو  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  میناد ، یم  تیحیسم  نییآ  هدنروآ  ربمایپ و  ار  (ع ) یسیع ترـضح  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب 
یم تئارب  تیحیسم  زا  تسین و  یحیسم  وا  هکنیا  زین  دنام و  دنهاوخ  هدنز  نیمز  رب  ناناملسم  اهنت  تشک و  دهاوخ  ار  نایحیسم  همه  دیآ  دورف  نیمز 

دیوج

شسرپ

اب حیـسم  ترـضح  یتقو  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  میناد ، یم  تیحیـسم  نییآ  هدنروآ  ربمایپ و  ار  (ع ) یـسیع ترـضح  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب 
تسین و یحیسم  وا  هکنیا  زین  دنام و  دنهاوخ  هدنز  نیمز  رب  ناناملسم  اهنت  تشک و  دهاوخ  ار  نایحیـسم  همه  دیآ  دورف  نیمز  رب  نویراوح 
Is it true that when they both come دریگ ؟ یم  شیپ  یناملسم  قیرط  هدوب و  ناملـسم  دیوج و  یم  تئارب  تیحیـسم  زا 
together to the earth with the "Havareeyoon" (=Gospels) they will kill all of the Christians
and that only Muslims will be left to live on earth, and that Hazrate Eesa is not a Christian
and hates Christianity and was a Muslim to start with???! But we say that he was a

"!?prophet of Allah and brought "Christianity

خساپ

زا دوب  دهاوخ  جع ) ) يدهم ترـضح  رانک  رد  دمآ و  دـهاوخ  دورف  نامـسآ  زا  ع )  ) تجح روهظ  نامز  رد  ع )  ) یـسیع ترـضح  هکنیا  رد 
باتک رد  يزودنق  دوشیم : هراشا  تیاور  دنچ  هب  هنومن  يارب  تسا .  هدـش  لقن  یتایاور  تنـس  لها  هعیـش و  بتک  رد  تسام و  تاداقتعا 
زامن وا  رـس  تشپ  رد  میرم  نب  یـسیع  هکیـسک  هفلخ » میرم  نب  یـسیع  یلـصی  يذـلا  انم   : » دـنکیم لـقن  ص )  ) ربماـیپ زا  ةدوملا » عیباـنی  »
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دناوخیم زامن  وا  رس  تشپ  هدش و  لزان  ع )  ) هللا حور  یـسیع  میرم ، رـسپ  تسا : لوقنم  ع )  ) رقاب ماما  زا  نینچمه  ( 1 .) تسام زا  دناوخیم 
ترـضح ناـمزلارخآ  ماـیق  یلـصا  روـحم  هک  تسا  تیمها  زئاـح  هـتکن  نـیا  هدـش  حرطم  لاوئـس  هـب  خـساپ  رد  هللا )...  حور  لزنی  و  ( ) 2 .)

مکاح لوصا  هجیتن  رد  تسا . دنوادخ  یضرم  نید  نآرق  حیرـصت  هب  هک  تسا  متاخ  ربمایپ  نید  مالـسا و  ماکحا  ندرک  هدنز  و  (ع ) يدهم
لیذ تیاور  درک . دهاوخ  تکرح  جع ) ) تجح ترضح  لابند  هب  زین  حیسم  ترضح  دوب و  دهاوخ  مالـسا  لوصا  روهظ  نامز  رد  ناهج  رب 
یف سانلا  سدقملا و  تیب  یتأیف  قیفا  اهل : لاقی  هسدقملا  ضرالاب  ۀـینث  یلع  یـسیع  لزنی  ( » ص  ) هللا لوسر  لاق  تسا : بلطم  نیمه  دـیؤم 

رد دوشیم  سدـقملا  تیب  دراو  دـیآیم  دورف  سدـقم  نیمزرـس  رد  قیفا »  » مان هب  ياهندرگ  رد  ع )  ) یـسیع مامألا ؛... رخأتیف  حبـصلا  ةالص 
دزادنایم و ولج  ار  وا  ع )  ) یسیع یلو  دوریم ، بقع  يدهم ) ترـضح   ) ماما سپ  دنـشاب  هدیـشک  فص  حبـص  زامن  يارب  مدرم  هک  یلاح 

دناوتیمن يدحا  هک  دیتسه  یتیب  لها  امش  دیامرفیم : دناوخیم و  زامن  (ص ) يدمحم تعیرـش  قبط  شرـس  تشپ  هدرک  ءادتقا  وا  هب  دوخ 
مه رگیدـکی  اب  یلک  لوصا  رد  (ص ) ربمایپ نانیـشناج  ءایـصوا و  اهنآ و  متاخ  و  (ع ) ءایبنا مامت  هکنیا : رب  هوـالع  ( 3 «) دریگب یشیپ  امش  رب 

. تشاد دنهاوخن  فالتخا  مه  اب  زگره  دنوش  عمج  مه  رانک  نامز  کی  رد  اهنآ  همه  هک  مینک  ضرف  رگا  هجیتن  رد  دنتسه . هارمه  هدیقع و 
لوصا رد  هنرگ  و  ( 48 هدـئام ،  ) اجازم هتعرـش و  مکنم  انلعج  لکل  تسا . هدوب  ایبنا  رگید  اب  توافتم  یلئاسم  رد  يربماـیپ  ره  نآرق  ریبعت  هب 

مصخ و مازلاو  قح  هب  يرواد  يارب  (ع ) حیسم ترـضح  لوزن  هجیتن  رد  دنتـسه . هارمه  هدیقع و  مه  مه ، اب  همه  داعم و )...  دیحوت ،   ) یلک
دونع ياهيدوهی  ٌاصوصخم  تسین . بیذـکت  يارای  ار  یـسک  هک  تسا  نانچنآ  وا ، لوزن  و  دـشابیم .  نایدا  همه  ناوریپ  رب  تجح  ماـمتا 
نمآ الا  هریغ ، يدوهی و ال  ۀلم ، لها  یقبی  الف  ایندلا ، یلا  لزنی  همایقلا  موی  لبق  یـسیع  نا  : » دـیامرفیم بلاج  یثیدـح  رد  رقاب  ماما  جوجل .
دوهی زا  ینیئآ  چیه  ناوریپ  دمآ ، دهاوخ  دورف  ناهج  نیا  هب  تمایق  زا  شیپ  ع )  ) یسیع ملسم  روط  هب  يدهملا . فلخ  یلصی  هتوم و  لبق  هب 

(4 !) دـناوخیم زامن  جـع ) ) يدـهم رـس  تشپ  رد  وا  دروآیم و  ناـمیا  وا  هب  شتاـفو  زا  شیپ  هکنیا  زج  دـنامیمن  نیمز  يور  رد  نآ  ریغ  و 
خیش ص 349 ؛ ج 14 ، راونالاراحب ، ص 546 ؛ ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  یطویـس  نیدلالالج  ص 110 ؛ ج 3 ، ةدوملا ، عیباـنی  . 1 اهتشونیپ :

 ، ۀمعنلامامت نیدلالامک و  قودـص ، خیـش  يدـهملا ص 226 ؛ مامالا  . 2 ص 535 . يدـهملا ج.1 ، مامالا  ثیداـحا  مجعم  یناروک ، یلع 
یبطرقلاریسفت ص279 ؛  ۀمئالا ج.3 ، ۀفرعم  یفۀمغلا  فشک  ص 107 و 108  ج 1 ، ملسم ، حیحص  . 3 ص 231 . یمالسالارشنلا ،  هسسؤم 

؛) بتکلاراد ۀسـسؤم   ) ص 158 ج 1 ، یمقلا ، ریــسفت  . 4 توریب )  - ۀلاسرلاۀســسؤم  ) ص 618 ج 14 ، لاــمعلازنک ،  ص 106 ؛ ج.16 ،
ص 77. ج 3 ، ةدوملا ،  عیباین  توریب ) ءافولاۀسسؤم -   ) ص 50 ج 53 ، راونالاراحب ،

دروم ینورد  تروصب  بیغ  زا  ار  ناشناوریپ  دنشاب و  ناناملسم  يارب  يدهم  ترضح  هباثم  هب  نایحیسم  يارب  (ع ) یسیع ترـضح  هک  تسا  نکمم  ایآ 
؟ دنهد رارق  ادخ  يوسب  تیاده 

هراشا

وتم هک  یتقو  ات  اما  دیشک  یم  تمحز  یلیخ  ادخ  هب  تشگزاب  هبوت و  يارب  شدوخ ) فیصوت  قبط   ) هک مسانش  یم  ار  یحیسم  يدرف  نم 

شسرپ

تروصب بیغ  زا  ار  ناشناوریپ  دنشاب و  ناناملسم  يارب  يدهم  ترـضح  هباثم  هب  نایحیـسم  يارب  (ع ) یـسیع ترـضح  هک  تسا  نکمم  ایآ 
ادخ هب  تشگزاب  هبوت و  يارب  شدوخ ) فیصوت  قبط   ) هک مسانش  یم  ار  یحیـسم  يدرف  نم  دنهد ؟ رارق  ادخ  يوسب  تیاده  دروم  ینورد 

 ، تساوخن یسیع  ترضح  زا  ششخب  تیاده و  رهمو و  فطل  دشن و  یسیع  ترضح  هب  لسوتم  هک  یتقو  ات  اما  دیـشک  یم  تمحز  یلیخ 
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ناشیا و هب  اعد  یـسیع  ترـضح  هب  لسوت  زا  دـعب  اـما  درک . یمن  سح  لد  رد  شیاـعد  هبوت و  یلوبق  ادـخ و  هب  یکیدزن  زا  يریثاـت  چـیه 
نید صلخم  غلبم  تسییالاب و  هتـسجرب و  ملاع  هک  ناشیا  زا  نم  درک . سح  لد  رد  ار  یعقاو  نامیا  رثا  هک  دوب  ناـشیا  هاگـشیپ  هب  رافغتـسا 
هدش دراو  تیحیسم  نید  رد  هک  تسا  يا  هفارخ  تسا و  كرـش  نآرق  رظن  زا  هک  ار  ثیلثت  هدیقع  ات  مدوب  هتـساوخ  تسا  تیحیـسم )  ) ادخ

یقطنم رظن  زا  دنک و  لوبق  تساوخیم  نورد  هب  ناشیا  ریغ . قلاخ و ال  يادخ  تسه . ادـخ  کی  طقف  هک  دـنک  لوبق  دراذـگب و  رانک  تسا 
ادخ تمس  هب  شدوخ  تشگزاب  رد  ار  یسیع  ترـضح  شقن  تروصنیا  رد  اما  تسناد  یم  رت  کیدزن  عقاو  هب  رت و  حیحـص  ار  دیحوت  مه 

. دنادب تساوخ  یم  ار 

خساپ

ماما مظعالا  هللا  یلو  ترـضح  نیب  يا  هدـمع  توافت  هک  دوش  یم  نشور  دـییامرف ، هجوت  هدـش ، لاسرا  نیا  شیپ  هک  ییاهباوج  هب  رگا  . 1
هفیلخ یح و  ماما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هکنیا  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هیلع و  هللا  مالـس  نامز 

اه اعد  دندروخ و  یم  يزور  دنتسه و  هدنز  ناشیا  نینزان  دوجو  هطـساو  هب  اهناسنا  هلمج  زا  تادوجوم و  همه  تسا و  نیمز  يور  رب  یهلا 
هب لماک  روط  هب  نآرق  تایآ  بسح  رب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  اما  دسر . یم  مدرم  هب  اه  تمعن  دوش و  یم  باجتسم  ناشیا  هطـساو  هب 

تسا و لاعتم  دنوادخ  یلو  ربمایپ و  زین  حیـسم  ترـضح  نیا  دوجو  اب  ددرگزاب . نیمز  هب  دعوم  زور  رد  ات  هدش  هدـنادرگزاب  دـنوادخ  دزن 
دوش و باجتسم  ناشیاعد  هک  تسا  دیما  دنوش ، لسوتم  ناشیا  هب  بلق  میمص  زا  تسا ، هدیسرن  اهنآ  هب  مالسا  تقیقح  هک  ینایحیـسم  رگا 

دشاب یم  تالکشم  ياشگهار  شسفن  مسا و  هک  تسا  شنیرفآ  ناهج  نادرم  نیرتگرزب  زا  یسیع  ترـضح  اریز  دنریگب . ار  دوخ  تجاح 
. دراد ار  ناوت  نیا  زین  نونکا  مه  هدرک ، یم  نامرد  ار  اهدرد  یهلا _ نذا  هب   _ يا هراشا  اب  تسا ، هدوب  نیمز  يور  رب  هک  ینامز  رد  هکنانچ 

كرش هدیقع  یمالسا و  بان  دیحوت  نودب  تیحیسم  مالسا و  نیب  يا  هسیاقم  هک  دینک  هیصوت  دوخ  دنمشناد  یحیـسم و  تسود  نآ  هب  . 2
اکیرمآ رد  هدش و  هتشون  یسیلگنا  نابز  هب  هک  رصن  نیسح  دیس  رتکد  ياهباتک  يدودح  ات  مالسا  تخانـش  يارب  دشاب . هتـشاد  ثیلثت  دولآ 

A Young Musllm,s Guide to the Modern World _Kasi باـتک  هژیو  هـب  دنتـسه . بساـنم  دـنا  هدـش  پاـچ  زین 
رد هک  دینک  هیصوت  ناشیا  هب  نینچمه  دنک . یم  حرط  ار  مالسا  مایپ  هک  نآ  لوا  شخب  هژیوب  . Publications inc. Chicago 1993
هب تبسن  ناشیا  رگا  اریز  دهاوخب . تیاده  کمک و  هیلع  هللا  مالس  حیسم  ترـضح  زا  هناصلاخ  تسرد  نییآ  قح و  نید  هب  تیاده  تهج 

دهد رارق  یضاق  رگید ، بتاکم  نایدا و  همه  تیحیسم و  اب  مالسا  هسیاقم  رد  ار  دوخ  لقع  دهدن و  ناشن  بصعت  هدش  فیرحت  تیحیـسم 
یم صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  دروآ و  یم  مالسا  كاپ  نییآ  هب  يور  انیقی  دهاوخب ، ییامنهار  تیاده و  قیفوت  حیـسم  ترـضح  زا  هاگنآ  و 

ءاسن 41_60 ؛ نارمع : لآ  و 253 ؛  87 هرقب : دـینک : توـالت  ار  حیـسم  ترـضح  هراـبرد  نآرق  تاـیآ  ناـشیا  يارب  هـکنیا  نمـض  دـهد .
نیا ریسفت  يارب  هبوت 30 و 31 . 63 ؛ فرخز : فص 6 و 14 ؛ 36_15 ؛ میرم : هدئام 17 و 72_75 و 110_118 ؛ 156_159 و 171_172 ؛

هـصالخ ام  ات  دینک  مالعا  دوبن ، ناتـسرتسد  رد  باتک  نیا  رگا  دینک و  هعجارم  ییابطابط  همالع  فیلات  نازیملا  ریـسفت  هب  دـیناوت  یم  تایآ 
هیلع هللا  مالس  مظعالا  هللا  یلو  ترضح  زا  دیتسه ، قحم  دوخ  شالت  رد  امش  هکنیا  مالک  هصالخ  مینک . لاسرا  هتـشاگن و  ار  تایآ  ریـسفت 

. میتسه تمدخ  رد  دیایب  رب  ام  زا  مه  یکمک  رگا  درادب  قفوم  نات  هناصلاخ  شالت  رد  ار  امش  ات  دیهاوخب  قیفوت 

؟ تسا هدنام  هدنز  نونکات  مالسلاهیلعحیسم  ترضح  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا هدنام  هدنز  نونکات  مالسلاهیلعحیسم  ترضح  ارچ 

خساپ

یسیع ترضح  رد   - 1 تسا : يروما  دنکیم  كرد  ام  لوقع  هک  هچنآ  بسح  رب  نونکات  ع )  ) حیـسم ترـضح  ندنام  هدنزو  اقب  تمکح 
رگیدو نتفر  اهنامسآ  هب  ناگدرم ، ندرک  هدنز  ردپ ، نودب  تدالو  لیبق  زا  تسا ، هدوبن  ایبنا  ریاس  رد  هک  دوشیم  تفای  یتایصوصخ  (ع )

زا شیب  يرمع  اب  حیـسم  ياقب  اریز  دوب ، دهاوخ  ع )  ) يدهم ماما  تبیغ  رب  يدهاشو  لیلدو  ناهرب  وا  ياقبو  ندوب  هدـنز   - 2 تایصوصخ .
يارب تایاور  رد  هک  یتمکح  نامه  تسا ، لاس  رادقم  نیا  زا  رتمک  رد  ع )  ) يدهم ترضح  تایحو  دوجو  ناکما  رب  یلیلد  لاس ، رازه  ود 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا " لامک   " رد قودـص ؛ خیـش  تسا . هدـش  نایب  رـضخ  ترـضح  رمع  لوط 
راکنإ نم  نوکی  ام  ملعو  رّدـقی ، ام  هتبیغ  مایآ  یف  ع )  ) مئاقلا رمع  نم  رّدـقی  نأ  هملع  قباس  یف  ناک  اّمل  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإ  یلب ، " ...

ع)  ) مئاقلا رمع  یلع  هب  لالدتـسالا  ۀـّلعل  ّالإ  کلذ  بجوی  ببـس  ریغ  یف  حـلاصلا  دـبعلا  رمع  لّوط  لوطلا ، یف  رمعلا  کلذ  رادـقمب  هداـبع 
دوـب هدـش  رّدـقم  دـنوادخ  قباـس  ملع  رد  هک  اـجنآ  زا  يرآ ، " " ؛ ... ۀـجح هَّللا  یلع  ساـنلل  نوـکی  ّـالئل  نیدـناعملا  ۀـجح  کلذـب  عـطقیلو 

ع)  ) مئاق رمع  یقرواپ } ص 222 . ج 51 ، راونألاراحب ، ح 129 ؛  ص 172 ، یسوط ، ۀبیغلا ، ح 53 ؛  ص 357 ، نیدلالامک ، یقرواپ .  } هک
اهنت ار  شحلاص  هدنب  رمع  اذل  دننکیم ، راکنا  شناگدـنب  ار  رمع  لوط  رادـقم  نیا  هک  تسنادیمو  دـنادرگیم  ینالوط  شتبیغ  مایا  رد  ار 

تجح مدرم  ياربو  ددرگ  عـطق  نیدـناعم  لـیلدو  تـجح  هـکنیا  اـتو  درک ، ینـالوط  ع )  ) مئاـق رمع  ندروآ  دــهاشو  لالدتــسا  تـهج  هـب 
." دشابن ادخ  رب  یلالدتساو 

؟ تسیچ یناهج  تموکح  لیکشت  رد  (ع ) حیسم ترضح  تکراشم  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ یناهج  تموکح  لیکشت  رد  (ع ) حیسم ترضح  تکراشم  تمکح 

خساپ

هک دراد  یتاهج  مهم  رما  نیا  رد  ع )  ) يدهم ترضح  تدعاسمو  یناهج  يدیحوت  لدع  تموکح  لیکشت  رد  ع )  ) حیسم ترضح  تکرش 
نامسآ زا  وا  لوزن  اب  اذل  دنهدیم ، لیکـشت  ملاع  مدرم  زا  ار  يدایز  تعامج  نایحیـسم  هک  اجنآ  زا   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب 
ترـضح میلـست  زین  نایحیـسم  ع ،)  ) يدـهم ترـضح  هب  وا  يادـتقاو  يوریپ  تهج  هب  تقیقح  ردو  هدروآ  ناـمیا  وا ، زا  هزجعم  هدـهاشمو 
نایحیسم نامیا  تهج  هب  اذلو  دش ، دهاوخ  رتناسآو  رتعیرس  ملاع  رب  ترـضح  يزوریپو  حتف  لّوا ، تهج  هجیتن  رد   - 2 دنوشیم . يدهم 

. تفرگ دهاوخ  رارق  ترضح  رایتخا  تحت  ملاع  زا  یمیظع  شخب  يزیرنوخو  گنج  نودب  ع )  ) يدهم ماما  هب 

؟ ددرگیم زاب  نیمز  هب  یسیع ع ) ترضح  ایآ 

شسرپ

زا 1779تیودهم هحفص 1230 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ددرگیم زاب  نیمز  هب  یسیع ع ) ترضح  ایآ 

خساپ

اّنحوـی لـیجنا  رد  ددرگیم . زاـب  نیمز  هب  خـیرات  ناـیاپ  ردو  تفر  اهنامـسآ  هب  ع )  ) یـسیع ترـضح  لـیجاناو ، نآرق  تاـیآ  ّصن  قباـطم 
، دیدج دهع  سدقم ، باتک  یقرواپ .  " . } مدرگیم زاب  امش  يوس  هب  هرابودو  موریم  نم  متفگ : امـش  هب  هک  دیدینـش  نم  زا  : " میناوخیم

لاـعتم دـنوادخ   - 1 تـسا : هدـش  هراـشا  ع )  ) یـسیع ترــضح  لوزن  هـب  زین  نآرق  رد  یقرواـپ } مـقر 28-30 . ص 339 ، اـّنحوی ، لـیجنا 
اب يریپ  ماگنهو  هراوهگ  یقرواپ } هیآ 46 . نارمع ، لآ  هروس  یقرواپ .  } رد یـسیع ]  ] واو " ؛} ًالْهَکَو ِدْهَملا  ِیف  َساّنلا  ُمِّلَُکیَو  : } دیامرفیم

لوزن نامز  نامه  يریپ  هب  دوصقم  سپ  تفر ، اهنامسآ  هب  یگلاس  یس  ماگنه  ع )  ) یسیع ترـضح  هک  مینادیم  دیوگیم ". نخـس  مدرم 
ْمِْهیَلَع ُنوُکَی  ِۀَمایِقلا  َمْوَیَو  ِِهتْوَم  َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  ّالِإ  ِباتِکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإَو  : } دیامرفیم دنوادخ  زینو   - 2 تسا . نامزلارخآ  رد  نامسآ  زا  وا 
نامیا حیـسم ]  ] وا هب  یقرواپ } هیآ 159 . ءاسن ، هروس  یقرواپ .  } شگرم زا  شیپ  هکنیا  رگم  تسین  باتک  لـها  زا  کـی  چـیهو  " ؛} ًادـیِهَش
یبوخ هب  هیآ  نیا  زا  ددرگیم . زاب  ع )  ) یـسیع ترـضح  هب  هتوم " هب "و"  " رد ریمـض  دوب ". دـهاوخ  هاوگ  اـهنآ  رب  تماـیق  زورو  دروآیم 
حیحـص ر.ك : یقرواپ .  . } دروآ دنهاوخ  نامیا  وا  هب  مدرمو  هدرک  لوزن  نامـسآ  زا  نامزلارخآ  رد  یـسیع  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا 
انامهو " ؛} اِهب َّنُرَتْمَتالَف  ِۀَـعاّسِلل  ٌْملَِعل  ُهَّنِإَو  : } دـیامرفیم زینو  . 3 یقرواـپ } و . ... ص 241 ؛  ج 2 ، روـثنملارد ، ص 143 ؛  ج 4 ، يراخب ،

عماج یقرواپ .  ."  } دیـشاب هتـشادن  کش  نآ  رد  سپ  تسا  تمایق  يارب  یقرواپ } هیآ 61 . فرخز ، هروس  یقرواپ .  } ینشور هناشن  یـسیع 
: تسا هدرک  هراشا  یسیع  ترضح  لوزن  هب  یّنسو  هعیـش  تایاور  زینو  یقرواپ } ص 386 . ج 9 ، طیحملا ، رحبلا  ص 115 ؛  ج 25 ، نایبلا ،
هچ ار  امـش  " " ؛ مکنم مکماـماو  مکیف  میرم  نبا  لزن  اذإ  متنا  فیک  : " دوـمرف هک  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  دوـخ  دنـس  هب  يراـخب 
زا امش  ماما  هک  یلاح  رد  یقرواپ } ص 143 . ج 4 ، يراخب ، حیحص  یقرواپ .  } هدمآ دورف  امـش  نایم  رد  میرم  دنزرف  هک  یماگنه  دوشیم 

روصنم اّنم  مئآقلا  : " دومرفیم هک  مدینش  ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  هدرک  لقن  یفقث  ملسم  نب  دّمحم  زا  شدنس  هب  قودص ؛ خیش  تسامش ". نیب 
يرای دـتفایم ] مدرم  بولق  رد  هک   ] تشحوو بعر  اب  هک  تساـم  زا  مئاـق  " " ؛ هفلخ یّلـصیف  میرم ، نب  یـسیع  هَّللا  حور  لزنیو  بعرلاـب ...
دهاوخ زامن  هب  وا  رـس  تشپو  هدمآ  دورف  میرم  نب  یـسیع  هَّللا  حورو  دـش ... یقرواپ } ح 16 . ص 331 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } دـهاوخ

." داتسیا

؟ دمآ دهاوخ  دورف  اجک  رد  ع )  ) یسیع ترضح 

شسرپ

؟ دمآ دهاوخ  دورف  اجک  رد  ع )  ) یسیع ترضح 

خساپ

ادـخ لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  یناربط  تسا . قشمد  نیمزرـس  نامزلارخآ  رد  حیـسم  ترـضح  لوزن  ناکم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  زا 
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تمـسق دیفـس  هرانم  رانک  میرم  نب  یـسیع  " " ؛ قشمد یقرـش  ءاضیبلا  ةرانملا  دنع  ع )  ) میرم نب  یـسیع  لزنی  : " دومرف هک  هدرک  لقن  (ص )
لاجد حیـسم  : " دیوگیم ریثک  نبا  دـمآ ". دـهاوخ  دورف  قشمد  نیمزرـس  یقرواپ } ص 217 . ج 1 ، ریبـکلا ، مجعملا  یقرواـپ .  } رد قرش 

حبـص زامن  ماگنه  قشمد  رد  یقرـش  دیفـس  هرانم  رانک  وا  دورف  ّلحمو  دـیآیم  دورف  نیمز  رب  نامـسآ  زا  حیـسم  هاـگ  نآ  دـنکیم ، جورخ 
{ یقرواپ ص 172 . محالملاو ، نتفلا  یقرواپ .  " . } تسا

؟ تسیچ نامسآ  زا  لوزن  زا  دعب  مالسلاهیلعیسیع  ترضح  فیاظو 

شسرپ

؟ تسیچ نامسآ  زا  لوزن  زا  دعب  مالسلاهیلعیسیع  ترضح  فیاظو 

خساپ

مالـسا هب  توعد  تهج  هب  مدرم  اب  دـیآیم ... دورف  نامـسآ  زا  وا  : " ... دومرف هک  دـنکیم  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  هریرهوبا 
ار مالـسا  زج  هب  اهتلم  همه  وا  رـصع  رد  دنوادخ  دنکیم . عضو  هیزجو  دـشکیم  ار  كوخو  هدرک  درخ  ار  بیلـص  درک ، دـهاوخ  گنج 
وا رب  ناناملـسم  تافو ، زا  دعبو  دـنکیم  گنرد  لاس  لهچ  نیمز  يور  رد  دـناسریم . تکاله  هب  زین  ار  لاجد  حیـسمو  دـنادرگیم  دوبان 

نکمم یقرواپ } ح 38843 . ص 333 ، ج 14 ، لاـمعلازنک ، ح 4324 ؛  ص 319 ، ج 2 ، دووادیبا ، ننـس  یقرواپ .  " . } دـنرازگیم زامن 
لاطبا زا  هیاـنک  هیزج ، عضو  زا  دوصقمو  دـشاب . رـصع  نآ  نایحیـسم  رب  نآ  ندروخ  میرحت  زا  هیاـنک  كوخ ، نتـشک  زا  دوصقم  هک  تسا 

{ یقرواپ ص 240 . ملاعلا ، ۀیاهنو  رظتنملا  حیسملا  یقرواپ .  . } تسا نایدا  عیمج 

زامن جع )  ) نامز ماما  رس  تشپ  دننکیم و  روهظ  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  نامز  رد  مه  یسیع  ترضح  هدش  هتفگ  تایاور  رد  هک  نیا  هب  هجوتاب  - 1
؟  دینک یم  فیصوت  هنوگچ  ار  توبنو  تماما  هاگیاج  دنناوخ  یم 

هراشا

؟ ) روهظ نامزرد  تسا (  ناملسم  ع )  ) یسیع ترضح  ایآ 

شسرپ

ماما رـس  تشپ  دننکیم و  روهظ  جع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  نامز  رد  مه  یـسیع  ترـضح  هدـش  هتفگ  تایاور  رد  هک  نیا  هب  هجوتاب  - 1
نامزرد تسا (  ناملـسم  ع )  ) یـسیع ترـضح  ایآ  دـینک ؟  یم  فیـصوت  هنوگچ  ار  توبنو  تماما  هاگیاج  دـنناوخ  یم  زامن  جـع )  ) نامز

؟ ) روهظ

خساپ
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تـسا توبن  ماقمزا  رتالاب  تماما  ماقم  تقیقحرد  یلو  درادـن  ار  توبن  بصنمو  ماقم  ماـما  هچرگ  هک  تسا  مهم  بلطم  نیا  هب  هجوت  ج1 -
میهاربا لتباذاو  : } دیامرف یم  رخآ  رد  دش  هللا  لیلخو  دیسر  توبن  ماقم  هب  هک  نیازا  دعب  میهاربا  ترضح  هک  مینیب  یم  میرک  نآرقرد  اذلو 
تماما ماقم  سپ  داد  ار  تماما  ماقم  وا  هب  دـنوادخ  اهماقم  نآ  همه  زا  دـعب  ینعی :  اماما } سانلل  کـلعاج  ینا  لاـق  نهمتاـف  تاـملکب  هبر 
ناربمایپ مامت  زا  مالـسلا »  مهیلع  موصعم « ناماما  اذـلو  تسا  رتالاب  مهربمایپ  زا  شتمظع  ماقم و  تقیقح  رد  ماـماو  تس  اـهماقم  نیرتـالاب 

هک دراذگ  یم  زامن  نامز  ماما  رس  تشپ  یـسیع  ترـضح  هک  تساذلو  تسا  رتالابورترب  ناشماقم  نامزلارخآربمایپ ) يانثتـسا  هب   ) هتـشذگ
نامز ماما  ماقم  سپ  وا  رس  تشپ  یسیع  دتسیا و  یم  ولج  جع )  ) يدهم ترضح  یلو  داتسیا  یم  رتولج  وا  دیاب  دوب  رتالاب  یـسیع  ماقم  رگا 
هکلب جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  نامزرد  اهنت  هن  هک   , مینک یم  ضرع  روهظ  نامزرد  یـسیع  ترـضح  نید  هب  تبـسن  اماو  تسا . رتالاب 

وا نید  دندش  ثوعبم  امربمایپ  هک  ینامز  زا  هدش و  خسن  شدوخ  نید  اریز  دیامن . یم  لمع  مالسا  نید  هب  تسه  هدنز  یـسیع  هک  مه  نآلا 
هب سپ   . تسا هدنز  ع )  ) یـسیع ترـضح  نوچو  دنیامن  لمع  وا  تاروتـسد  هب  همه  دـیابو  تسا  لبق  نایدا  مامت  خـسانو  نایدا  نیرت  لماک 

. تسوا نید  هب  ناملسمو  دیامن  یم  لمع  امربمایپ  تاروتسد 

؟ ریخ ای  تسا  ۀّجح  ترضح  روهظ  نامز  رد  ایآ  دنکیم  روهظ  نامز  رخآ  رد  مالسلا » هیلع  » یسیع ترضح  هکنیا 

شسرپ

؟ ریخ ای  تسا  ۀّجح  ترضح  روهظ  نامز  رد  ایآ  دنکیم  روهظ  Ơ امز رخآ  رد  مالسلا » هیلع  » یسیع ترضح  هکنیا 

خساپ

ناک هیلا و  هَّللا  هعفد  لب  : » تسا هدرب  الاب  نامـسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  دوشیم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا  هکنانچ  مالـسلا » هیلع  » یـسیع ترـضح 
ماـما روهظ  عـقوم  ترـضح  نآ  و  (. 7 «) تسا میکح  اـناوت و  دـنوادخ  درب و  ـالاب  دوـخ ، يوـس  هـب  ار  وا  دـنوادخ  هـکلب  ًاـمیکح ؛ ًازیزع  هَّللا 
ایندلا یلا  همایقلا  موی  لبق  لزنی  یـسیع  ّنا  : » هک تسا  هدش  تیاور  مالـسلا » هیلع  » رقاب ماما  زا  دوشیم . لزان  نامـسآ  زا  مالـسلا » هیلع  » نامز
ندیسر ارف  زا  لبق  مالسلا » هیلع  » یسیع مالسلا ؛» هیلع  » يدهملا فلخ  یلـصی  و  هتوم . لبق  هب  نمآ  الا  ینارـصنال  يدوهی و  ۀلم  لها  یقنیالف 

نآ و  دروآیم ، ناـمیا  ودـب  شگرم  زا  لـبق  هکنیا  زج  دـنامیمن  یقاـب  یحیـسم  يدوهی و  ّتلم  چـیه  دـیآیم و  دورف  اـیند  هب  تماـیق  زور 
ج 2، نایبلاعمجم ، ( 8 هیآ 158 . ءاسن ، هروس  ( 7 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  (. » 8 «) دناوخیم زامن  مالسلا » هیلع  » يدهم رس  تشپ  ترـضح 

ص 137

؟ دننکیم روهظ  مه  اب  (ع ) یسیع ترضح  و  جع ) ) يدهم ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ دننکیم روهظ  مه  اب  (ع ) یسیع ترضح  و  جع ) ) يدهم ترضح  ایآ 
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خساپ

(ص) مرکا ربمایپ  صوصخ  نیا  رد  دنکیم . روهظ  (ع ) یسیع ترضح  زا  لبق  جع ) ) يدهم ترضح  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  تایاور  زا 
رخآ و رد  (ع ) یـسیع لوا ، رد  نم  هـک  یتـما  { 1 {؛» اهطـسو یف  يدـهملا  اهرخآ و  یف  یـسیع  اهلوا و  یف  أنا  ٌۀَُّما  کـلُهت  نل  : » دـیامرفیم
(ع) يدـهم ترـضح  روهظ  هک  دوشیم  تشادرب  نینچ  هدـش  لقن  تیاور  زا  دـنتفایمن . تکاله  هب  زگره  میـشاب  نآ  طسو  رد  (ع ) يدـهم

رکذ تیاور  رد  طسو  زا  روظنم  دوب و  دهاوخ  ربمایپ  تما  هنایم  جع ) ) يدهم ترضح  نیاربانب  دریگیم ، ماجنا  (ع ) یسیع ترضح  زا  شیپ 
هب ناشیا  روضح  دمآ و  دـهاوخ  جـع ) ) يدـهم ترـضح  زا  سپ  (ع ) یـسیع ترـضح  نوچ  تسین  یقیقح  هنایم  تسا و  رخآ  لبق  ام  هدـش 

روهظ مه  اب  جع ) ) يدهم ترضحو  (ع ) یسیع ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  تشاد . دهاوخن  یتافانم  جع ) ) يدهم ترـضح 
ص 484، ج 2 ، همغلا ، فـشک  [. 1 { ] 2 .} دننکیم روهظ  (ع ) یسیع ترـضح  دعب  سپـس  و  جع ) ) يدهم ترـضح  تسخن  هکلب  دننکیمن 
 ، بلاطملا ۀـیافک  زا  لقن  هب  ص 211  نارهت ، ییاجر  اضر  یلع  جع ) ) نامز ماما  نوماریپ  خـساپو  شـسرپ  دـصکی  [. 2 . ] رشع یناثلا  بابلا 

ص 508. یعفاش ، یجنگ  نایبلا ،  همیمض 

قیداصم ریاس 

؟ دننایک تشاد و  دنهاوخ  یتمس  هچ  راوگرزب  نآ  تموکح  رد  دنیآ , یم  يدهم 7 ترضح  اب  دنتسه و  هدنز  هک  یناربمایپ 

شسرپ

؟ دننایک تشاد و  دنهاوخ  یتمس  هچ  راوگرزب  نآ  تموکح  رد  دنیآ , یم  يدهم 7 ترضح  اب  دنتسه و  هدنز  هک  یناربمایپ 

خساپ

ربمایپ نیا  تسا .  میرم  نب  یسیع  ترضح  دمآ , دهاوخ  يدهم 7 ترضح  يرای  هب  عطق  روط  هب  تسا و  هدنز  هک  یگرزب  ناربمایپ  زا  یکی 
بش رد  دناوخ . دهاوخ  زامن  ترضح  نآ  رـس  تشپرد  دباتـش و  یم  يدهم 7 ترـضح  يرای  هب  هدرک و  لوزن  نیمز  هب  نامـسآ  زا  یمارگ 

یتمس هچ  يدـهم 7 ترـضح  تموکح  رد  یـسیع  ترـضح  هک  هک  نیا  اما  دومرف . : 6 ایبنءالا متاخ  ترـضح  هب  لاعتم ,  دـنوادخ  جارعم , 
دادـقم و و  يراصنا ,  هناجدوبا  تسا :  هدرک  لقن  شیاه  باتک  زا  یکی  رد  دـیفم  خیـش  تسا  ینتفگ  میرادـن .  یعـالطا  تشاد ,  دـهاوخ 

یهتنم یقروا 1. پـ ( ) 1< .) دـنوش یم  بوصنماهرهـش  رد  مکاـح  ناوـنع  هب  ترـضح  نآ  فرط  زا  دنترـضح و  نآ  ناراـی  زا  رتـشا  کـلام 
ج 2 ص 291 لامءالا , 

یسک (ع ) یسیع ترـضح  زا  ریغ  هب  ماما  نارای  ایآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  تروص  نیا  رد  دننک ، روهظ  تمایق  زا  لبق  زور  کی  جع )  ) يدهم ترـضح  رگا 
؟ دوب دنهاوخ  ترضح  باحصا  زا  فهک  باحصا  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  ناماما  ناربمایپ و  زا  رگید 

شسرپ

ترـضح زا  ریغ  هب  ماما  نارای  ایآ  دـش ؟ دـهاوخ  هچ  تروص  نیا  رد  دـننک ، روهظ  تماـیق  زا  لـبق  زور  کـی  جـع )  ) يدـهم ترـضح  رگا 
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؟ دوب دنهاوخ  ترضح  باحصا  زا  فهک  باحصا  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  ناماما  ناربمایپ و  زا  رگید  یسک  (ع ) یسیع

خساپ

نم ًالجر  جرخی  یتح  مویلا  کلذ  هللا  لّوطل  ْْهدـحاو ) ْْهلیل   ) دـحاو موی  ّالإ  ایندـلا  نِم  قبی  ول   : " هک تسا  همئا  ربماـیپ و  زا  یناوارف  تاـیاور 
دنوادخ دشاب ، هدـنامن  یقاب  ایند  زا  بش ) کی  ای   ) زور کی  یتح  رگا  [ 1 [؛  ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًاطـسق  ًالدع و  ضرألا  ألمی  یتیب  لهأ 

هدـش روج  ملظ و  زا  ریپ  هک  نآ  زا  سپ  دـیامن ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  دـنک و  تمایق  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ات  دـنک  یم  ینالوط  ار  نآ 
دیکأت تایاور  نیا  هکلب  درک ، دهاوخ  روهظ  تمایق  زا  لبق  زور  کی  يدـهم  ترـضح  هک  تسین  نیا  تایاور ،  نیا  موهفم  انعم و  " دـشاب .

ترـضح نارای  دـشاب . تمایق  ییاپرب  زا  لبق  اه  لاس  ع )  ) يدـهم ترـضح  مایق  دـیاش  دراد . ع )  ) يدـهم ترـضح  تماـیق  ندوب  یمتح  رب 
ام يدهم  : " دومرف (ع ) ینـسح میظعلادبع  ترـضح  هب  ع )  ) یقت دمحم  ماما  دوب . دنهاوخ  رایـسب  ع ، )  ) یـسیع ترـضح  زا  ریغ  ع )  ) يدهم
رد ربمایپ  باحـصا  دادـعت  هب  شناراـی  دوش و  یم  ناـسآ  وا  رطاـخ  هب  یلکـشم  ره  دوش . یم  هدـیدرونمهرد  شیارب  نیمز  هک  تسا  یـسک 

عامتجا ترـضح  نوماریپ  ناصلخم  زا  "ه  دع نیا  هک  یتقو  دـنوش . یم  عمج  يو  درگ  نیمز  طاقن  نیرت  رود  زا  رفن  ینعی 313  ردب  گنج 
دنک و یم  مایق  راگدرورپ  نذا  هب  دیـسر ، رفن  رازه  هد  هب  نانآ  دادعت  ینعی  تشگ ، لماک  نامیپ  هک  یماگنه  دـنک و  یم  روهظ  كدـندرک 

تفای تایاور  زا  ییاج  رد  (ع ) یسیع ترضح  زا  ریغ  ناماما  ای  ناربمایپ  زا  ییاه  تیـصخش  یهارمه  [ 2" .] دیامن یم  رام  رات و  ار  نانمشد 
یم هدـنز  ینعی  دـننک ؛ یم  تعجر  ترـضح  هب  ندـناسر  يرای  يارب  دـنا ، هتفر  ایند  زا  هک  تنیط  كاپ  یناـنمؤم  حـلاص و  دارفا  هتبلا  دـشن .

ج 51، راونالاراحب ، [ 1]1 [ 3 .] دوب دنهاوخ  (ع ) يدهم يارزو  زا  فهک  باحـصا  هک  تسا  هدـمآ  ص 22 ،  ج 1 ، یبلح ، ةریـس  رد  دنوش .
ص 612. رثالا ،  بختنم  یناگیاپلگ ،  یفاص  [ 3]1 ص 1072 . دوعوم ، يدهم  یناود ، یلع  [ 2]1 ص 74 .

مه ماگنه  نآ  رد  دنریگ ، یم  رارق  ترضح  باکر  رد  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  رصع  رد  دنا و  هدنز  نونکا  هک  سایلا  رضخ و  ای  حیـسم  ترـضح  ایآ 
؟ تسا هتشذگ  هب  طوبرم  نانآ  يربمایپ  ای  دنراد ، ار  يربمایپ  ناونع 

شسرپ

رد دنریگ ، یم  رارق  ترضح  باکر  رد  (ع ) يدهم ترـضح  روهظ  رـصع  رد  دنا و  هدنز  نونکا  هک  سایلا  رـضخ و  ای  حیـسم  ترـضح  ایآ 
؟ تسا هتشذگ  هب  طوبرم  نانآ  يربمایپ  ای  دنراد ، ار  يربمایپ  ناونع  مه  ماگنه  نآ 

خساپ

ناربمایپ متاخ  یهلا و  ربمایپ  نیرخآ  (ص ) دمحم ترـضح  ینعی  تعیرـش  نیا  ةدنروآ  و  تسا ، ینامـسآ  نید  نیرخآ  مالـسا ، كاپ  نییآ 
ور نیا  زا  دنشاب . مالسا  نید  وریپ  دنفظؤم  تیرشب  ناهج  ۀمه  تمایق  ییاپرب  ات  دنا و  هدیدرگ  خسن  هتـشقذگ  نایدا  مالـسا  ندمآ  اب  تسا .

دنیامن يوریپ  وا  نید  زا  مدرم  هک  يربمایپ  ناونع  نکیل  دیآ  یم  دورف  نیمز  هب  جـع ) ) رـصع ماما  روهظ  ماگنه  (ع ) یـسیع ترـضح  هچرگ 
: دومرف (ص ) ادخ لوسر  دناوخ . یم  زامن  ماما  نآ  تشپ  رد  دـنک و  یم  ادـتقا  (ع ) نامز ماما  هب  (ع ) یـسیع ترـضح  هکلب  تشاد  دـهاوخن 

تردارب دـش : ضرع  تسا . مرـسپ  ناشرخآ  مردارب و  ناـش  لّوا  دـنرفن . هدزاود  نم  زا  دـعب  مدرم  رب  ادـخ  ياـه  تجح  اـفلخ و  ایـصوا و  "

نب یـسیع  هللا  حور  دنک ... یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  نامه  يدهم ، دومرف : تسیک ؟ ترـسپ  بلاط .  یبا  نب  یلع  دومرف : تسیک ؟
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دیآ و یم  حبـص  زامن  ماگنه  (ع ) یـسیع : " هدمآ رگید  ثیدـح  رد   3". دناوخ یم  زامن  يدـهم  ترـضح  رـس  تشپ  دوش و  یم  لزان  میرم 
ترضح رـضخ و  ترـضح  لوزن  دروم  رد   4". دناوخ یم  زامن  (ص ) دمحم تعیرـش  هب  شرـس  تشپ  درادـی و  مّدـقم م  ار  (ع ) رـصع ماما 

ص 392، نامه ،  4 ح 9 . ص 101 ، رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل   3 میتفاین . تسد  یبلطم  تیاور و  هب  (ع ) نامز ماما  روهظ  عقوم  ساـیلا 
ح 8.

؟ دمآ دهاوخ  ملاع  نیا  هب  ع )  ) نامز ماما  اب  تسا و  هدنز  ع )  ) رضخ ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ دمآ دهاوخ  ملاع  نیا  هب  ع )  ) نامز ماما  اب  تسا و  هدنز  ع )  ) رضخ ترضح  ایآ 

خساپ

زا رـضخ  : " تسا هدش  شرازگ  (ع ) اضر ماما  ترـضح  زا  ( 1 .) تسا هدنز  رـضخ  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  نوتم  تایاور و  یخرب  زا 
یلو میونـشیم ، ار  شیادـص  ام  دـنکیم و  مالـس  ام  هب  دـیآیم و  ام  دزن  يو  هشیمه  تسا و  هدـنز  روص  حـفن  ات  وا  دـشونب و  تایح  بآ 

رد هلاس  ره  دـینک و  مالـس  وا  رب  دـیدرب ، شمان  نوچ  سپ  دـبای ، روضح  اـج  نآ  رد  دوش ، هدرب  شماـن  اـجک  ره  مینیبیمن و  ار  وا  صخش 
شتبیغ رد  ار  ام  مئاق  دـیوگیم و  نیمآ  ار  نانمؤم  ياعد  تافرع  فقوم  رد  دـهدیم و  ماجنا  جـح  لامعا  دـنکیم و  تکرـش  جـح  مسوم 

ماما اب  يو  یهارمه  هب  مه  تسا و  هدش  هراشا  رضخ  ترضح  رمع  ندوب  ینالوط  للع  هب  مه  رگید  تایاور  رد  ( 2.") تسا سنوم  سینا و 
نیا يارب  تسا ، هداد  ینالوط  رمع  وا  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  رـضخ  ترـضح  حـلاص  هدـنب  اما  : " دومرف ع )  ) قداص ماما  (ع .) ناـمز

نیـشیپ نیئآ  نآ  هلیـسو  هب  ات  دوش  عیرـشت  وا  يارب  یتعیرـش  ای  ددرگ ، لزان  وا  رب  یباتک  ای  دوش ، هدیزگرب  يربمایپ  هب  هدـنیآ  رد  هک  تسین 
دـشاب و ینالوط  رایـسب  تبیغ  ناـمز  رد  اـم  مئاـق  رمع  هک  دوب  ردـقم  دـنوادخ  یلزا  ملع  رد  هک  تسا  نیا  يارب  طـقف  هکلب  ددرگ ... خـسن 

ینالوط رایـسب  رمع  رـضخ ) ترـضح   ) ار وا  شیادخ  درک . دـنهاوخ  راکنا  ار  ینالوط  رایـسب  رمع  نیا  نامدرم ، زا  يرایـسب  هک  تسنادیم 
نامدرم ات  دوش  مامت  جوجل  نانمـشد  رب  تجح  هلیـسو  نیدب  ددرگ و  لالدتـسا  مئاق  ینالوط  رمع  هب  وا  ینالوط  رمع  اب  هک  نیا  يارب  داد ...
ترـضح دنکیم ، حتف  ار  مور  روشک  (ع ) نامز ماما  هاپـس  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  نوتم  یخرب  رد  ( 3.") دشابن یتجح  ادخ  هاگشیپ  رد  ار 

ربمایپ مارم  زا  دـنکیم و  تکرح  وا  شیپاـشیپ  رد  رـضخ  : " تسا هدـمآ  یتیاور  رد  تسا . ع )  ) يدـهم ترـضح  ناـهارمه  زا  یکی  رـضخ 
حتف ناـیوگ  ریبـکت  ار  مور  رهـش  دـنکیم . شیراـی  هک  تسا  ياهتـشرف  دـنیبیمن  دوخ  هک  ییاـج  زا  وا  يارب  دـیامنیم . يوریپ  (ص ) مرکا

هک تسا  اطع "  " يارحـص رد  ادخ  نارکیب  فاطلا  درک . دنهاوخ  هدهاشم  ار  زیگناهسامح  يزوریپ  نیا  ناناملـسم  زا  لازه  داتفه  دننکیم .
هک تسا  هتفرن  ایند  زا  هدوب و  هدـنز  رـضخ  ترـضح  ساسا  نیا  رب  ( 4.") دـیامنیم راوتـسا  ار  نید  هدرک و  نک  هشیر  ار  نارگمتـس  متس و 
هک تسا  نآ  رب  عرف  تعجر  درادـن . انعم  وا  دروم  رد  هرابود ) تشگزاب   ) تعجر دـیامن . يرای  ار  ترـضح  ددرگرب و  ملاع  نیا  هب  هراـبود 

فراعم و  - 1 یقرواپ . : دنکیم . یهارمه  ار  ناشیا  هدوب و  هدنز  ماما  روهظ  ات  وا  دوش . هدـنز  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  دریمب و  یـسک 
، نامرآ يدمحم  لگ  هدیرف  ص 223 3 . -  ج 51 ، راونالا ، راحب   - . 2 289 ص 286 -  ج 13 ، راونالا ، راحب  ص 142 .  ج 5 ، فیراعم ،

 - ص 474 4 جع ،) ) يدهم ترضح  یناهج  تلاسر 

؟ دنتسه ( جع  ) نامز ماما  نارای  رفن  زج 313  مه  ناماما  ایآ 
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شسرپ

؟ دنتسه ( جع  ) نامز ماما  نارای  رفن  زج 313  مه  ناماما  ایآ 

خساپ

ساسا رب  دنا و  هدوب  روهظ  راظتنا  رد  هک  دنتـسه  ترـضح  هب  ناگدـنورگ  نیتسخن  زا  نت  نیا 313  دیآ  یم  تسدـب  تایاور  زا  هچنآ  ربانب 
هریخذ « ) هللا رخذ   » و صاوخ » « » ءابقن  » هب تایاور  رد  هورگ  نیا  زا  اذل  دنتسه  ماما  یلـصا  نارای  ناهدنامرف و  زا  هورگ  نیا  عقاو  رد  تایاور 
کـش نودب  تایاور  زا  هدافتـسا  اب  دشاب . یم  ناوناب  زا  دارفا  نیا  زا  نت  هک 50  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  یتح  تسا . هدـش  ریبعت  یهلا )

(ع) همئا همه  ایآ  هکنیا  رد  هتبلا  هک  دنیوگ  یم  نخـس  همئا  تعجر  زا  يرگید  ثحب  رد  تایاور  رد  اذل  دنتـسین  نت  نیا 313  ءزج  (ع ) همئا
ءزج همئا  نیاربانب  تسا . (ع ) نیـسح ماما  و  (ع ) نینمؤملاریما تعجر  دیآ  یم  تسدب  تایاور  زا  هچنآ  اهنآ ، زا  یـضعب  ای  دننک  یم  تعجر 

. دنتسین جع ) ) نامز ماما  نارای  رفن   313

؟ ریخ ای  تسا  هدش  دای  جع )  ) يدهم ماما  نارای  ناونع  هب  (ع ) سایلا سیردا و  ترضح  زا  ثیداحا  تایاور و  رد  ایآ 

شسرپ

؟ ریخ ای  تسا  هدش  دای  جع )  ) يدهم ماما  نارای  ناونع  هب  (ع ) سایلا سیردا و  ترضح  زا  ثیداحا  تایاور و  رد  ایآ 

خساپ

هدافتـسا نینچ  ربتعم  ياهتیاور  زا  اـما  تسا , هدـشن  دراو  ّیـصن  هراـب  نیا  رد  ًاـصوصخ  راوگرزب  ربماـیپ  ود  نیا  زا  ربتعم  ياـهتیاور  رد 
هب : » هدمآ نینچ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  دنباتـشیم . جع ) ) يدهم ماما  تموکح  يرای  هب  یمومع  تروصب  ناربمایپ  همه  هک  دوشیم 
رد ات  دنادرگیم  زاب  ار  اهنآ  ادخ  هک  نیا  زج  هدشن  ثوعبمیربمایپ  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  ات  ع )  ) مدآ ترـضح  نامز  زا  دنگوس  ادخ 

ترـضح دـننام   ) دـناهدنام یقاب  هک  ار  ایلوا  ناربمایپ و  زا  ياهراپ  هک  ییاهتیاور  زا  نینچمه   1 «. دننز ریـشمش  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ربارب 
ار روهظ  نارود  رد   4 فهک باحصا  3 و  رضخ ترضح  يرای  ع)2 و   ) یسیع ترضح  لوزن  درمشیم و  ار  سایلا ) رـضخ و  ع ,)  ) یـسیع

همالع . 1 اهتشونیپ : دوب . دـنهاوخ  ناشیا  ناراـی  زا  و  جـع )  ) رـصع ماـما  رـضحم  رد  زین  هورگ  نیا  هک  دـیآیمرب  نینچ  دـنکیم , هراـشا 
ناهربلاب هعجهلا  نم  ظاقیالا  یلماعلارح , خیـش  ر.ك : . 2 ط21 . نانبل , توریب , یبرعلا , ثارتلا  ایحاراد  راونالاراحب , یـسلجم , رقابدـمحم 

دمحم همالع  . 4 ص 108 . انیب , فرشا , فجن  موس , پاچ  هبیبغلا , یسوط , خیش  . 3 ص 300 و 301 . , 1380 مق , ام , لیلد  هعجرلا , یلع 
ص 90 و 91. ج 53 , راونالاراحب , یسلجم , رقاب 

؟ دنوش یم  هدنز  ترضح  نآ  يرای  يارب  ادهش  جع ) ) يدهم ترضح  مایق  ماگنه  هب  ایآ 
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هراشا

Will "shohada" be also alive and helping Hazrate Mahdi the day he arises? Thank you.
Jazakum Allah Kheir Assalamu Aleykum

شسرپ

Will "shohada" be also alive and دنوش ؟ یم  هدنز  ترضح  نآ  يرای  يارب  ادهش  جع ) ) يدهم ترـضح  مایق  ماگنه  هب  ایآ 
helping Hazrate Mahdi the day he arises? Thank you. Jazakum Allah Kheir Assalamu

Aleykum

خساپ

رادقم ره  هک  دوشیم  هدافتـسا  دناهدرک ، نایب  ضحم  كرـش  صلاخ و  نامیا  ار  ناگدننک  تعجر  یلک  رایعم  اهتیاور ، رد  هک  اج  نآ  زا 
ع)  ) قداص ماما  باحـصا  عمج  رد  يزور  دـیوگیم  ورمع  نب  لضفم  دـنوشیم . هدـنز  دنـشاب  هدیـسر  ضحم  نامیا  ماقم  هب  هک  ادهـش  زا 

نمؤملا یتأ  ماق  اذا  : » دندومرف ع )  ) قداص ماما  میدرکیم . ثحب  دـندوب  روهظ  رظتنم  هک  باحـصا  زا  ناگتفر  ایند  زا  و  جـع )  ) مئاق هرابرد 
مایق وا  هک  یماگنه  مقأف ؛ ّکبر  ۀـمارک  یف  میقت  نأ  أشت  نإو  قحلأف  هب  قحلت  نأ  أشت  ناف  کبحاص  رهظ  دـق  ّهنإ  اذـه  ای  هل : لاـقیف  هربق  یف 

قحلم وا  هب  یهاوخیم  رگا  تسا ، هدرک  روهظ  تیالوم  بحاص و  ینالف ، يا  دنیوگیم : وا  هب  یعقاو  نانمؤم  ربق  يور  ناگتـشرف ) ، ) دـنک
ج 53، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدـمحم  همالع  «. ) یتسه دازآ  یـشاب ، تراگدرورپ  تمارک  رد  یهاوخب  هچنانچ  يراد و  راـیتخا  يوش ،

(. ص 53

؟ درادن دوجو  برع  مالسلاهیلعنامز  ماما  باحصا  نایم  رد  ایآ 

شسرپ

؟ درادن دوجو  برع  مالسلاهیلعنامز  ماما  باحصا  نایم  رد  ایآ 

خساپ

مهنم مئآقلا  عم  جرخیمل  ّهنأ  امأ  ءوس ، ربخ  مهل  ّنإف  برعلا  ِّقتا  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسلجم  موحرم 
چیه هک  شاب  هاگآ  تسا . يراوگاـن  یقرواـپ } ص 333 . ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  } ربخ اـهنآ  يارب  اریز  زیهرپب ، برع  زا  " " ؛ دـحاو
دنس یلو  تسا . هدرک  لقن  یسوط  خیش  ۀبیغلا "  " باتک زا  ار  تیاور  نیا  یسلجم   - 1 خساپ : درک ". دهاوخن  جورخ  مئاق  اب  برع  زا  سک 
نیا دنـس  زا  ضامغا  اب   - 2 تسا . فیعـض  دنرادن ، یقیثوت  چیهو  دنلاحلا  لوهجم  هک  ملاس  نب  طابـساو  رابآلایـسوم  دوجو  تهج  هب  نآ 
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نآ هلمج  زا  تسا . برع  زا  ع )  ) نامز ماما  باحصاو  راصنا  زا  یخرب  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  يرگید  ثیداحا  اب  ضراعم  تیاور ،
ۀئامثالث ماقملاو  نکرلا  نیب  مئآقلا  عیابی  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماـما  زا  یفعج  رباـج  زا  شدنـس  هب  یـسوط  خیـش  هکنیا  تاـیاور 

نیب " " ؛ میقی نأ  هَّللا  ءآش  ام  میقیف  قارعلا ، لهأ  نم  رایخألاو  ماشلا  لهأ  نم  لادـبألاو  رـصم  لهأ  نم  ءآبجنلا  مهیف  ردـب ، لهأ  ةّدـع  فّینو 
تعیب مئاق  اب  ردب  لها  ددع  هب  يدـناو  دصیـس  ماقمو  یقرواپ } ص 334 . ج 52 ، راونألاراحب ، ص 284 ؛  یـسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  } نکر

يرادقم ات  ار  نید  هاگ  نآ  دراد ، دوجو  قارع  لها  زا  يرایخاو  ماش ، لها  زا  یلادـباو  رـصم ، لها  زا  ینابیجن  اهنآ  نایم  رد  درک ، دـنهاوخ 
." تشاد دهاوخ  اپرب  دهاوخب  دنوادخ  هک 

؟ دنرفن هلمج 313  زا  ترضح  نز  نارای  ایآ 

شسرپ

؟ دنرفن هلمج 313  زا  ترضح  نز  نارای  ایآ 

خساپ

نب رباج  دنترضح : صاخ  نارای  رفن  نایم 313  زا  دنتسه  ع )  ) يدهم ترـضح  باکر  رد  نانز  زا  هک  يرفن  هاجنپ  تایاور  زا  یخرب  قباطم 
ۀعضبو ۀئامثالث  هَّللاو  ءیجیو  : " دومرف هک  هدرک  لقن  روهظ  ياههناشن  یخرب  نایب  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  یلّصفم  ثیدح  نمـض  یفعج  دیزی 

 . یقرواپ } نیا زا  رفن  هاجنپ  هک  دنیآیم  رفن  هد  زا  رتالاب  دصیـس و  دنگوس ! ادخ  هب  ... " " ؛ ۀّکمب نوعمتجی  ةأرما  نوسمخ  مهیف  ًالاجر  رـشع 
عمج رگیدـکی  رانک  هکم  رد  دنتـسه و  نز  هدـع  یقرواپ } ص 500 . ج 1 ، ع ،)  ) يدـهم ماـمإلا  مجعم  ص 315 ؛  ج 7 ، دـئاوزلا ، عمجم 

هب ًالجر "  " هب ریبعتو  دـنرفن . هلمج 313  زا  نز  هاـجنپ  نیا  هک  دوـشیم  هدافتـسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  مهیف "  " هملک زا  ... " دـش . دـنهاوخ 
ترـضح متح  روط  هبو  هتفر  راک  هب  تسا  رکذم  بطاخم  عمج  يارب  هک  مک "  " ریمـض ریهطت  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . بیلغت  تهج 

" مهعم  " ریبعت زا  دیاب  دوب  رفن  نآ 313  اب  نانآ  یهارمه  نز ، هاـجنپ  نآ  دوجو  زا  ع )  ) ماـما دوصقم  رگاو  تسا  هیآ  لومـشم  زین  ع )  ) ارهز
: مییوگ باوج  رد  تسا ؟ هدماین  رفن  مان 313  نیب  رد  رفن  هاجنپ  نیا  یماسا  ارچ  سپ  هک : دوش  لاکشا  رگاو  " مهیف .  " هن درکیم ، هدافتـسا 

تسا نکمم  اذلو  تسا  هدماین  رفن  همه 313  مان  هک  میربیم  یپ  دناهدرک  رکذ  ار  ترـضح  صاخ  نارای  یماسا  هک  یتایاور  هب  هعجارم  اب 
. تسا هدشن  هدرب  نانآ  مان  یصاخ  تهج  هب  هک  دنشاب  نانز  زا  نانآ  هیقب 

ثحابم ریاس 

؟ تسیچ اه  نآ  ياه  مان  ای  مان و  دراد ؟ دوخ  شیپ  ار  یناسک  ای  یسک و  (ع ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تسیچ اه  نآ  ياه  مان  ای  مان و  دراد ؟ دوخ  شیپ  ار  یناسک  ای  یسک و  (ع ) نامز ماما  ایآ 
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خساپ

هک تسا  هدـش  حیرـصت  تایاور  زا  یخرب  رد  دـنزادرپ . یم  مدرم  يربهر  تیادـه و  هب  هتـشاد و  طابترا  مدرم  اب  (ع ) نامز ماـما  دـیدرت  یب 
ود مئاق  ماما  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دنسانش . یمن  دننیب و  یمن  ار  وا  مدرم  اما  دنیب  یم  ار  مدرم  دنک  یم  تکرش  جح  مسارم  رد  ترضح 
زا یخرب  رد   1". دنـسانش یمن  دـننیب و  یمن  ار  وا  مدرم  اـما  دـنیب ، یم  ار  مدرم  دـنک  یم  تکرـش  جـح  مـسارم  رد  یکی ، رد  دراد : تـبیغ 

تمدـخ رد  يرگید  سک  دور  یم  ایند  زا  اه  نآ  زا  یکی  هاگ  ره  هک  دنتـسه  ترـضح  هارمه  رفن  یـس  هک  تسا  هدـمآ  زین  رگید  تاـیاور 
ام هبیط و  لزنملا  معن  هلزع و  نم  هتبیغ  یف  هلّدـب  هبیغ و ال  نم  رمألاذـه  بحاـصل  دـبال  دومرف " : (ع ) قداـص ماـما   2. دیآ یم  رد  ترـضح 

هبیط هنیدم  تسا  یلزنم  وکین  دریگ و  یم  هرانک  مدرم  زا  تبیغ ، نارود  رد  دراد و  یتبغر  ریزگان  هب  رما  نیا  بحاص  ؛3  هتشحو نم  نیثالثب 
رد دریگ ، یم  سنا  نانآ  اب  ماما  هک  نت ، یـس  نیا  و  : " دـسیون یم  ثیدـح  نبا  ریـسفت  رد  يرون  ثدـحم  " تسین . یتشحو  نت ، یـس  اـب  و 

يرـصع ره  رد  ور  نیا  زا  تسین ، نانآ  يارب  هدـش ، رّدـقم  نانآ  يارب  هک  يرمع  اریز  دـننک ؛ یم  رییغت  ینرق  ره  رد  راچان ، هب  تبیغ ، نامز 
3 ص 92 . نامز ، ماما  هماـن  هژیو  هزوح ، هلجم   2 ص 339 . ج 1 ، یفاک ،  1 4". دنوش یم  ترضح  ياقل  هب  فّرشم  رادتـسود ، نمؤم  یس 

ج 53 ص 320. راونألاراحب ، رد  هدش  پاچ  ياوأملا ، هنج   4 ص 153 . ج 52 ، راونالاراحب ، ینامعن ص 188 ؛ هبیغلا  باتک 

؟ دشاب هتشاد  دوجو  نامز  نیا  رد  هک  درب  مان  ار  يدارفا  ناوت  یم  ایآ  (ع ) نامز ماما  نارای  ياه  یگژیو  تایصوصخ و  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دشاب هتشاد  دوجو  نامز  نیا  رد  هک  درب  مان  ار  يدارفا  ناوت  یم  ایآ  (ع ) نامز ماما  نارای  ياه  یگژیو  تایصوصخ و  هب  هجوت  اب 

خساپ

(ع) نامز ماما  دوش ، مهارف  زین  رگید  طیارـش  دـنوش و  هدامآ  صاخ  ناراـی  زا  رفن  هاگ 313  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  [ 1] تایاور یخرب  زا 
ایآ تسین . مولعم  دنا ، هتفر  ایند  زا  اه  نآ  زا  يدادعت  ای  دنیآ و  یم  ایند  هب  ًادعب  ای  دنراد و  دوجو  دادـعت  نیا  هک  نیا  یلو  دـنک ؛ یم  روهظ 

نویلیم هک  هزورما  تسین . مولعم  ًاقیقد  زاب  دنشاب ؛ هتشاد  ار  (ع ) نامز ماما  نارای  تایصوصخ  اه و  یگژیو  هک  دنتسه  يدارفا  رـصع  نیا  رد 
یفرعم ناوت  یمن  ار  یسک  یلو  دنـشاب ، ماما  نارای  زا  یـضعب  تیعمج  دادعت  نیا  نایم  تسا  نکمم  دنراد و  دوجو  نیمز  ةرک  رد  ناسنا  اه 

.596 ص 594 -  رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  [ 1 . ] دنشاب یم  لوهجم  هتخانشان و  نوچ  دشاب ، (ع ) نامز ماما  صاخ  نارای  زا  هک  درک 

همانرب دروم  رد  دنوش و  یم  عمج  ناکم  کی  رد  رگیدکی  اب  دنراد و  طابترا  وا  اب  رضاح  لاح  رد  دنتسه ، جع ) ) نامز ماما  اقآ  نارای  ءزج  یناسک  ایآ 
؟ دننک یم  ثحب  روهظ  نارود  ياه 

شسرپ

رد دنوش و  یم  عمج  ناکم  کی  رد  رگیدکی  اب  دنراد و  طابترا  وا  اب  رـضاح  لاح  رد  دنتـسه ، جـع ) ) نامز ماما  اقآ  نارای  ءزج  یناسک  ایآ 
؟ دننک یم  ثحب  روهظ  نارود  ياه  همانرب  دروم 

زا 1779تیودهم هحفص 1240 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

هعبرا باون  قیرط  زا  مدرم  يرغص  تبیغ  رد  [ 40 .] تسا يربک  يرغص و  تبیغ  ود  (ع ) نامز ماما  يارب  هک  تسا  هدش  حیرـصت  تایاور  رد 
مدرم لیاسم  تالکـشم و  هب  ترـضح  دنراذگ و  یم  نایم  رد  اه  نآ  اب  ار  شیوخ  تالکـشم  و  [ 41] هدرک رارقرب  طابترا  (ع ) نامز ماما  اـب 
دودرم تبیغ  نامز  رد  طابترا  یلو  دنـشاب ، هتـشادن  طاـبترا  ترـضح  اـب  مدرم  هک  تسین  اـنعم  نادـب  يرغـص  تبیغ  هتبلا  دـهد . یم  خـساپ 

رد هک  دنراد  هدـیقع  یخرب  دراد . دوجو  انبم  ود  ناشیا  اب  ماما  نارای  هژیو  هب  مدرم ، طابترا  صوصخ  رد  يربک  تبیغ  نامز  رد  [ 42 .] تسا
نامز ماما  اب  تاـقالم  هنوگ  ره  شرگن  نیا  ساـسا  رب  [ 43] درادـن ناکما  (ع ) نامز ماما  اب  يروضح  تاقالم  طاـبترا و  يربک  تبیغ  ناـمز 

تایاور رد  هشیر  شرگن  نیا  دـشاب . هتـشاد  ار  يروضح  تاقالم  طابترا و  ياعدا  هک  درادـن  قح  یـسک  رهاظ  بسح  هب  هتـشادن و  ناکما 
ینّیعم ناکم  ترضح  هک  دوش  یم  هدافتسا  نوتم  یخرب  زا  رگید  يوس  زا  [ 44 .] تسا هدرک  یفن  ار  يروضح  تاقالم  تایاور ، اریز  دراد ؛

زا يدـنم  هرهب  اب  تسا  نکمم  هچرگ  دـنوش . عمج  ناـکم  کـی  رد  ترـضح  ناراـی  هک  درادـن  ناـکما  رهاـظ  بسح  هب  ور  نیا  زا  درادـن ،
[45] رفن دـش و 313  مهارف  ماما  روهظ  طیارـش  هاگره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  رگید  تایاور  زا  دریگ . تروص  راک  نیا  یهلا  ياهدادـما 

روهظ ماگنه  رد  هتفر و  ایند  زا  اـه  نآ  زا  یخرب  اـی  دـنا و  هدـنز  یگمه  تسین 313  مولعم  لاح  دنک . یم  روهظ  ترـضح  دنتـشاد ، دوجو 
کی رد  ترضح  اب  تبیغ  نامز  رد  ماما  نارای  تفگ : ناوت  یمن  ور  نیا  زا  دنوش . یم  دلوتم  ًادعب  رفن  زا 313  یخرب  ای  دننک و  یم  تعجر 

شرگن نیا  ساـسا  رب  [ 46 .] دراد ناکما  (ع ) نامز ماما  اب  تاقالم  يربک  تبیغ  ناـمز  رد  هک  دـنراد  هدـیقع  یخرب  دـنوش . یم  عمج  ناـکم 
تـسا نآ  دوش ، یم  هدافتـسا  ینید  نوتم  زا  هچنآ  اریز  دنراد ، طابترا  ترـضح  اب  هدش و  عمج  ناکم  کی  رد  ماما  نارای  تفگ  ناوت  یمن 
شیوخ یسایس  یعرش و  لیاسم  مدرم  دنراد و  هدهع  رب  ار  ماما  ۀماع  تباین  طیارـش ، دجاو  نادهتجم  ناهیقف و  يربک ، تبیغ  نامز  رد  هک 

ماما سدـقم  دوجو  زا  يا  هظحل  نیمز  هتفرگ ، ماجنا  (ع ) نامز ماـما  طـسوت  مدرم  يربهر  داـشرا و  تیادـه و  هتبلا  دنـسرپ . یم  ناـنآ  زا  ار 
هب [ 47 ،] هدرک ادـیپ  روضح  فلتخم  ياه  ناـکم  رد  سانـشان  روط  هب  ترـضح  دـسر و  یم  ناـگمه  هب  ماـما  عفن  تسین . یلاـخ  (ع ) ناـمز

مدرم ماما  دنیب ، یم  ار  مدرم  دنک و  یم  تکرش  جح  مسارم  رد  مئاق ... ماما  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دنک . یم  یگدیـسر  مدرم  تالکـشم 
طابترا ترضح  اب  هدش و  عمج  ناشیا  روضح  رد  ماما  نارای  هک  تفگ  ناوت  یمن  لاح  نیع  رد  یلو  [ 48" .] دنسانش یمن  دننیب و  یمن  ار  وا 
نکمم نینچ  مه  دـنراد ، طابترا  ترـضح  اب  ماما  نارای  ماما ، روضح  نامز  رد  دـننک . یم  ثحب  روهظ  ياـه  هماـنرب  صوصخ  رد  هتـشاد و 

رد ماما  نارای  ندـش  عمج  صوصخ  رد  یعطاق  لیلد  یلو  دـنیامن ، رارقرب  طابترا  یبیغ ، ياهدادـما  زا  يریگ  هرهب  اب  تبیغ  ناـمز  رد  تسا 
.933 ص 931 -  دوعوم ، يدهم  ص 346 ؛ داشرا ، ص 444 ؛ يرولا ، مالعا  ص 46 ؛ ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  [ 40 . ] درادن دوجو  تبیغ  نامز 

ماما هژیو  هزوح ، ۀلجم  [ 43 . ] 54 ص 53 -  برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  [ 42 . ] ص 673 نایاوشیپ ، ةریس  ییاوشیپ ، يدهم  [ 41]
هیزنت [ 46 . ] 596 ص 594 -  رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل  [ 45 . ] ص 516 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 44 . ] دعب هب  ص 72  (ع ،) نامز

ص 307. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 48 . ] ص 14 ینامعن ، هبیغلا ، باتک  [ 47 . ] ص 182 یضترم ، دیس  ءایبنالا ،

؟ دنراد یهاگآ  رما  نیا  هب  تبسن  دننکیم و  یگدنز  مه  اب  نارای  ایآ  دشاب ، یم  رای  هدزیس  دصیس و  ياراد  جع ) ) نامز ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

یهاگآ رما  نیا  هب  تبـسن  دننکیم و  یگدنز  مه  اب  نارای  ایآ  دـشاب ، یم  رای  هدزیـس  دصیـس و  ياراد  جـع ) ) نامز ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دنراد
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( جع ) يدهم ترضح  يوس  هب  فلتخم  ياهرهـش  زا  دوعوم  نامز  رد  هکلب  دننک ، یمن  یگدنز  مه  اب  نانآ  هک  دوش  یم  هدیمهف  تایاور  زا 
هب سپس  دنیآ . یم  درگ  ترضح  دزن  فلتخم  رهوش  هلیبق و  هن  زا  نت  جنپ  لهچ و  زاغآ  رد  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دنوش . یم  راپـسهر 

دندرگ و یم  راپسهر  ترضح  يوس  هب  ياهژیو  تعرـس  اب  ترـضح  نارای  تسد  رود  فلتخم و  ياهرهـش  زاو  دنوش  یم  هدوزفا  هدع  نیا 
هک درب  یم  مان  راید  رهش و  دنچ  داتشه و  زا  هعیشلا  نایعا  گنـسنارگ  باتک  رد  ینیما  نسحم  دیـس  موحرم  دننز . یم  هقلح  ترـضح  رود 

، توریب سلبارط ، ناتـسربط ، ناگرگ ، ناـقلاط ، هفوک ، مق ، اـهنآ  هلمج  زا  دـنزیخ . یم  رب  اهرهـش  نآ  زا  نت ) هدزیـس  دصیـس و   ) هدـع نیا 
مه و اب  هک  نیا  نودـب  دنـسانش و  یمن  ار  رگیدـمه  اهنیا  تسا . ناـمرک  زاوها و  هرـصب ، ناـملید ، زاریـش ، نیوزق ، نیطـسلف ، ير ، قشمد ،

ایآ ( 1 .() ًاضعب مهُـضعب  فرعی  داعیم ال  ریغ  یلع  ضرألا  یـصاقأ  نِم  نوعمتجی   ) دنوش یم  عمج  ررقم  دعوم  رد  دنـشاب ، هتـشاذگ  ياهدـع 
دروخرب ياهتکن  هب  (ع ) ناموصعم تایاور  رد  دنـشاب ؟ یم  جـع ) ) يدـهم ترـضح  نارای  هرمز  زا  هک  دـنراد  یهاگآ  نت  هدزیـس  دـصیس و 

یم ترضح  رای  نت  هدزیس  دصیس و  ءزج  هک  دنراد  یهاگآ  شیپ  زا  جع ) ) يدهم ترضح  نارای  هک  دشاب  نخـس  نیا  يایوگ  هک  میدرکن 
ّالإ اهملعی  بیغلا ال  حیتافم  هدنع  و  : " دیوگ یم  نآرق  تسا . ادخ  رایتخا  رد  یبیغ  مولع  تسا و  یبیغ  مولع  زا  تاعالّطا  هنوگ  نیا  دنـشاب .

ناگدـنب زا  يدودـعم  هب  ار  یبیغی  اـهشناد  زا  یخرب  نکیل  " تسا . هاـگآ  یبـیغ  روما  زا  وا  اـهنت  تسا . ادـخ  دزن  بیغ  ياهدـیلک  ( 2 (؛ وه
ار نآ  تسا  یبیغ  روما  هب  ياناد  دنوادخ  ( 3 (؛ لوسر نم  یضترا  نَم  ّالإ  دحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  : " دنک یم  تیانع  شحلاص 

تاـعالّطا هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا  " ادـخ . تیاـضر  دروـم  ياـهناسنا  زا  یخرب  رگم  دـهد ، یمن  رارق  نارگید  راـیتخا  رد 
رد سپس  دراذگ و  یلع  ماما  رایتخا  رد  ار  شناد  نیا  ترضح  دومن و  تیانع  شربمایپ  هب  دنوادخ  ار  (ع ) يدهم ترـضح  نارای  هب  طوبرم 
هک یلماکت  هب  هجوت  اب  ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  جع ) ) يدـهم ترـضح  نارای  تسا  نکمم  ( 4 .) تفرگ رارق  (ع ) ناماما کیاکی  راـیتخا 

میریذپب رگا  دیامن . علّطم  گرزب  تمعن  نیا  زا  ار  نانآ  ترـضح ، روهظ  زا  لبق  یحابـص  دنچ  دیامن و  یلـضفت  گزرب  دنوادخ  دناهدومن ،
زا هک  تسین  دـیعب  دـنیآ ، یم  رامـش  هب  جـع ) ) يدـهم ماما  رای  هدزیـسودصیس  ءزج  (ع ) یـسیع ترـضح  دـننام  یهلا  ناربمایپ  زا  یخرب  هک 

مالـسا و ربمایپ  هک  یلیلد  نامه  هب  تسا و  لسرم  ناربماـیپ  زا  (ع ) یـسیع ترـضح  نوچ  دنـشاب . هتـشاد  یهاـگآ  لـبق  زا  شیوخ  ّتیعقوم 
دننام هتشذگ  حلاص  ياهناسنا  زا  یخرب  میریذپب  رگا  تسا . هدش  هاگآ  زین  یسیع  ترـضح  دندش ، هاگآ  یبیغ  روما  زا  ترـضح  يایـصوا 

تعجر و  ( 5) دنیآ یم  رامش  هب  ترضح  نارای  ءزج  دادقم  رتشا و  کلام  نون و  نب  عشوی  (ع ) یسوم ترضح  ّیـصو  زین  فهک ، باحـصا 
.2 ص 84 . ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  دیس  . 1 اهتشون : یپ  دنـشاب . ربخ  اب  دوخ  تیعقوم  زا  خزرب  ملاع  رد  تسین  دیعب  دننک ، یم 

. نامه . 5 ص 84 . هعیشلا ، نایعا  . 4 هیآ 27 . ( 72  ) نج . 3 هیآ 59 . ( 6  ) ماعنا

؟ دنتسه دارفا  نیا  وزج  زین  رگید  نایدا  زا  ای  دنتسه  هعیش  ناملسم و  همه  رفن )   313 جع ( )  نامز (  ماما  نارای  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه دارفا  نیا  وزج  زین  رگید  نایدا  زا  ای  دنتسه  هعیش  ناملسم و  همه  رفن )   313 جع ( )  نامز (  ماما  نارای  ایآ 

خساپ
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هتبلا دننامیااب  رایسب  صلاخ و  نایعیش  زا  یگمه  هک  دنشاب  یم  ترـضح  نآ  هژیو  صاخ و  نارای  زا  هدش  هراشا  تایاور  رد  هک  رفن   313 - 
ترـضح و نآ  اب  هشیدنا  مه  وسمه و  دیاب  یگمه  هدعاقلا  یلع  یلو  دراد  دوجو  ترـضح  نآ  يارب  يرگید  ددعتم  نارای  زین  نانآ  زا  ریغ 

ناملسم نایحیـسم  زا  يرایـسب  ترـضح  نآ  روهظ  زا  سپ  هک  دنهد  یم  ناشن  ره   ( ( 3 یتایاور ( (  نیا  رب  هوالع  دنـشاب  ناشیا  ياهنامرآ 
هدیورگ عیـشت  مالـسا و  هب  یگزات  هب  دنچره  دوب  دنهاوخ  هعیـش  ناملـسم و  ترـضح  نآ  نارای  لماک  ای  بلاغ  هجو  تهج  هب   . دـنوش یم 

 . ; دنشاب

؟ دنوشیم هکم  دراو  هنوگچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  باحصا 

شسرپ

؟ دنوشیم هکم  دراو  هنوگچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  باحصا 

خساپ

قباطم لامتحا  نیا  دنوشیم . هکم  دراو  تعرـس  ابو  زاجعا  روط  هب  تعامج  نیا  هکنیا   - 1 دراد : دوجو  لامتحا  دنچ  قوف  لاؤس  دروم  رد 
: دـننکیم عامتجا  ییاج  رد  تعاس  کی  رد  اهنآ  هک  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  تسا . رگید  تایاور  یخرب  حیرـصو  تاـیاور  یخرب  رهاـظ 
هب حیرـصت  تاـیاور  یخرب  رد  یلو  یقرواـپ } باـب 26 . ص 288 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، یقرواـپ .  " .} ةدـحاو ۀـعاسیف  هَّللاو  نوعمتجی  "

؛" هوعیابی یّتح  ًاّیط  مهل  يوطت  ضرألا  فارطأ  نم  هراصنأ  هیلإ  ریـصیف  : " تسا هدمآ  غابـص  نبا  تیاور  رد  تسا . هدش  نآ  ندوب  يزاجعا 
ربخ ردو  دـننک ". تعیب  وا  اب  هکنیا  ات  دـخرچیم  اهنآ  يارب  نیمز  هک  یلاـح  رد  دنـسریم  وا  تمدـخ  هب  نیمز  فارطا  زا  وا  راـصنا  سپ  "

دنسریم وا  تمدخ  نیمز  فارطا  زا  نایعیش  سپ  " " ؛ هوعیابی یّتح  ًاّیط  مهل  يوطت  ضرألا  فارطأ  نم  هتعیش  ریصتف  : " تسا هدمآ  یسربط 
هار زا  یخرب  فلا . دنوش : هتسد  دنچ  مدرم  هکنیا  رگید  لامتحا  دننک ".2 -  تعیب  وا  اب  هکنآ  ات  دـخرچیم ، اهنآ  يارب  نیمز  هک  یلاح  رد 

هکم رد  ار  دوـخ  ناـهگان  دـناهدیمرآ  دوـخ  باوـختخر  رد  هک  ماـگنه  بـش  زین  یخرب  ب . دـنوشیم . فّرـشم  ع )  ) ماـما تمدـخ  یعیبـط 
هب يداع  رفس  اب  یگمه  هک  تسا  نآ  مّوس  لامتحا   - 3 دنوشیم . فرشم  ترضح  تمدخ  هب  زور  رد  راوس  ربا  رب  زین  یخرب  ج . دنباییم .

، دوشیم هداد  ادـن  ناضمر  هام  رد  ع )  ) يدـهم مسا  هب  هدـش  هراشا  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  دـنوشیم ؛ فرـشم  ترـضح  تمدـخ 
لامتحا تالامتحا ، نیا  نایم  زا  دنناسریم . ترضح  هب  ار  دوخ  نیصلخم ، تّدم  نیا  هلـصاف  رد  تسا . مرحم  مهد  رد  زین  ترـضح  روهظو 

رد یلو  هدوب ، روصتم  زاجعا  اب  اهنت  رود  يدصقم  يوس  هب  عیرـس  تکرح  تایاور  نیا  رودص  نامز  قباطم  هچرگ  اریز  دراد ؛ حیجرت  مّوس 
. تسا هتخاس  نکمم  تعاس  کی  رد  ملاع  فارطا  زا  ار  يدارفا  عامتجا  هک  هدش  عیرـس  يّدـح  هب  اهتکرح  روهظ ، رـصع  هکلب  رـصع  نیا 

. دشاب ریسلاعیرس  راطقو  نیشام  اب  رفس  نیمز ، ندش  هدیچیپو  امیپاوه ، اب  رفس  اهرباو  باحس  رد  ریس  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  اذلو 

؟ دش زوریپ  برغ  رب  ناوتیم  قرش  یگدنامبقع  اب  هنوگچ  دنتسه ، قرش  زا  ترضح  نارای  رتشیب 

شسرپ

؟ دش زوریپ  برغ  رب  ناوتیم  قرش  یگدنامبقع  اب  هنوگچ  دنتسه ، قرش  زا  ترضح  نارای  رتشیب 
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خساپ

اذل تسا  قرـش  رد  یمالـسا  تما  هاگتسیزو  کلامم  هدمع  رگید  فرط  زاو  دنـشاب  ناملـسم  دارفا  زا  دیاب  ترـضح  نارای  یفرط  زا  ًالوا :
درک دهاوخ  هدافتسا  اهناسنا  لماکتو  هافر  يارب  یتفرـشیپ  عون  همه  زا  ع )  ) يدهم ترـضح  ًایناث : دنتـسه . قرـش  زا  ترـضح  نارای  رتشیب 

هب تبسن  قرش  یگداتفا  بقع  زا  دوصقم  ًاثلاث : تفرگ . دهاوخ  هرهب  یحور  یلاعت  هب  ندیـسر  يارب  ایند  زا  هکلب  یلالقتـسا ، دید  هب  هن  یلو 
یگداتفا بقع  دوصقم  رگاو  تسین . يّدام  لماکت  اهنت  ترـضح  یلـصا  فدـه  هک  تسا  يویند  لئاسمو  کـینکت  رد  رگا  تسیچ ؟ برغ 

ظاحل هب  برغ  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  میرادن . لوبق  ام  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  یگنهرف  تفرـشیپو  روعـشو  رکفو  لقع  هیحان  رد  قرش 
. تسا هتفرگ  یشیپ  قرش  رب  یگنهرفو  یقالخا 

ماع نارای 

؟ دنا هدناوخ  ار  دهع  ياعد  هک  یناسک  ای  شنارای و  طقف  ای  درک  دنهاوخ  گنج  وا  باکر  رد  مدرم  ۀمه  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  ایآ 

شسرپ

؟ دنا هدناوخ  ار  دهع  ياعد  هک  یناسک  ای  شنارای و  طقف  ای  درک  دنهاوخ  گنج  وا  باکر  رد  مدرم  ۀمه  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  ایآ 

خساپ

 ، تعیب يرادافو و  راهظا  ترضح و  باکر  رد  ندیگنج و  ترضح و  روهظ  هب  تبـسن  هقالع  قوش و  راهظا  دهع و  ياعد  ندناوخ  ًامّلـسم 
اب یهارمه  ترایز و  قیفوت  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  دناوخ ، یم  ار  دـهع  ياعد  هک  یـسک  دـهد . یم  رارق  ترـضح  نارای  ةرمز  زا  ار  ناسنا 
یم رـضاح  یهانگ  ره  رد  دنراد و  یمن  رب  مدق  اوقت  ساسا  رب  یلو  دنناوخ ، یم  ار  دـهع  ياعد  هک  يدارفا  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  ار  ترـضح 

ترـضح هب  ندناسر  يرای  قیفوت  یناسک  دنـشاب . ناشیا  نانمـشد  وزج  ترـضح  روهظ  اب  دیاش  نانیا  دنتـسین . ام  ثحب  دروم  دارفا  دـنوش ، 
رپ ار  نانآ  مشچ  یتسرپ  ایند  هک  يدارفا  دنهنن . رتارف  اپ  بلق  مشچ و  نابز و  یکاپ  اوقت و  ریـسم  زا  هراومه  هک  تفای  دنهاوخ  ار  (ع ) يدهم

. دنشاب هدناوخن  ای  دنشاب  هدناوخ  دهع  ياعد  دارفا  نیا  هاوخ  دنشاب . هتسبن  ایند  هب  لد  دشاب و  هدرکن 

هدنز روهظ  نامز  رد  دریمب  روهظ  زا  لبق  رگا  دش و  دهاوخ  نامز  ماما  نارای  زا  یکی  دناوخب  ار  دـهع  ياعد  حابـص  لهچ  ات  سک  ره  هک  هدـش  لقن 
هدنز ناوج  دوش  هدنز  روهظ  نامز  رد  یسک  رگا  دش . دهاوخ  ترضح  نآ  نارای  زا  یکی  کش  نودب  دشاب  مه  راکهانگ  یـسک  رگا  ینعی  دش  دهاوخ 

امه هب  ای  دوش  یم 

شسرپ

نامز رد  دریمب  روهظ  زا  لبق  رگا  دـش و  دـهاوخ  نامز  ماما  نارای  زا  یکی  دـناوخب  ار  دـهع  ياعد  حابـص  لهچ  ات  سک  ره  هک  هدـش  لـقن 
نامز رد  یـسک  رگا  دش . دهاوخ  ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  کش  نودب  دـشاب  مه  راکهانگ  یـسک  رگا  ینعی  دـش  دـهاوخ  هدـنز  روهظ 
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؟ تسا هتفر  ایند  زا  هک  ینس  نامه  هب  ای  دوش  یم  هدنز  ناوج  دوش  هدنز  روهظ 

خساپ

زا دناوخب  ار  دهع  ياعد  حابـص  لهچ  یـسک  رگا  : " هک نیا  رب  ینبم  دـنک  یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  ار  یتیاور  یمق  سابع  خیـش  موحرم 
ۀنوگ هب   1". دـشاب ترـضح  تمدـخ  رد  هک  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  ادـخ  دریمب  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دـشاب و  ام  مئاـق  ناراـی 

اعد يارب  نوچ  دراد ، دوجو  يا  هطبار  هچ  نتفرگ  رارق  (ع ) نامز ماما  نارای  زا  دـهع و  ياـعد  ندـناوخ  نیب  هک  تفگ  ناوت  یمن  صخـشم 
نیا هک  دید  دیاب  یلو  درادن ، يدیق  هدوب و  قلطم  روکذم  تیاور  هچرگ  تسا . هدـش  ینیب  شیپ  یـصاخ  يارـش  نآ  راثآ  عوقو  ندـناوخ و 
تفگ ناوت  یم  لاح  نیع  رد  دراد ؟ يا  هطبار  هچ  دنا ، هدرک  حرطم  ار  یصاخ  طیارـش  اعد  تباجتـسا  يارب  هک  يرگید  تایاور  اب  تیاور 

ص 1061. نانجلا ، حیتافم   1 دراد . دوجو  هطبار  هدش ، هراشا  نادب  تیاور  رد  هک  نآ  راثآ  جرف و  ياعد  ندناوخ  نیب  هک 

هچ هتسد  هس  نیا  دییامرفب  ًافطل  دننک . یم  يرای  ار  وا  هک  دناهتسد  هس  نامزلا  بحاص  ترضح  نایرگـشل  تسا : هدمآ  (ع ) رقاب ماما  زا  یثیدح  رد 
؟ دنتسه یناسک 

شسرپ

هـس نیا  دییامرفب  ًافطل  دننک . یم  يرای  ار  وا  هک  دناهتـسد  هس  نامزلا  بحاص  ترـضح  نایرگـشل  تسا : هدمآ  (ع ) رقاب ماما  زا  یثیدـح  رد 
؟ دنتسه یناسک  هچ  هتسد 

خساپ

ماما [ 1 .] دـنا هدرک  رکذ  رفن  ار 313  نارای  دادـعت  تایاور  یخرب  دراد . دوجو  تایاور  هتـسد  هس  (ع ) نامز ماما  ناراـی  دادـعت  صوصخ  رد 
ردـب لها  رامـش  هب  هدـمآ  درگ  شنوماریپ  هک  ار  شنارای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هفوک و  ربنم  رب  ار  مئاق  مرگن  یم  ایوگ  : " دومرف (ع ) قداص

شرازگ (ع ) قداص ماـما  زا  ریـصب  وبا  [ 3 .] دـنا هدرک  رکذ  رفن  رازه  هد  ار  (ع ) نامز ماـما  ناراـی  دادـعت  رگید  تاـیاور  یـضعب  [ 2" .] دنتسه
جورخ مئاق  ددرگن ، لماک  هقلح  ات  [ 4 [؛ فالآ ةرـشع  لاق : ۀقلحلا . ۀلمکت  مک  ٌتلق  ۀقلحلا . ۀلمکت  نوکی  یتح  (ع ) مئاقلا جرخی  ال  : " دومن

زا هقلح ، ندـش  لماک  ياج  هب  رگید ، تایاور  یـضعب  رد  " رفن . رازه  هد  هدومرف : تسا : رفن  دـنچ  هب  هقلح  ندـش  لـماک  متفگ  دـنک . یمن 
تاـیاور زا  یخرب  [ 7 .] دـنوشیم لیمکت  رفن  رازه  هد  ندـمآ  درگ  اب  هک  تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  [ 6"] هئف و"  [ 5"] دقعلا  " ندش لماک 

مایق روای  رازه  هدزناپ  ات  هدزاود  نایم  يدهم  : " دومرف (ع ) یلع ماما  تسا . هدومن  نایب  رفن  رازه  هدزناپ  ات  هدزاود  ار  ماما  نارای  دادـعت  رگید 
هب نیمز  قرـشم  هژیو  هب  ناهج ، نوگاـنوگ  طاـقن  زا  هک  تسا  هدـش  هراـشا  یهوبنا  ياـه  هدوت  هب  رگید  تاـیاور  یخرب  [ 8" .] درک دهاوخ 

نیا هک  دوشیم  مولعم  رتشیب  رّببدت  اب  یلو  دنراد  ضراعت  مه  اب  روکذـم  تایاور  هک  دـسریم  رظن  هب  ادـتبا  رد  [ 9 .] دنباتش یم  ماما  کمک 
رظان دنا ، هدومن  نایب  ار  رفن  هک 313  تایاور  زا  هتسد  نآ  اریز  دنتسه ، مه  لوط  رد  هدوب و  رگیدکی  لّمکم  هکلب  هتشادن ، ضراعت  تایاور 
ناونع هب  اـهنآ  زا  هک  دنتـسه  ماـما  هارمه  هکم  رد  هدـیورگ و  (ع ) ناـمز ماـما  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  نیتسخن  دادـعت  نیا  هک  تسا  نآ  رب 

یم لیکـشت  ار  ماما  تموکح  يزکرم  ۀتـسه  ماما  ناریزو  ناهدنامرف و  زا  رفن   313 [ 10 .] تسا هدـش  دای  هللارخذ " صاوخ "و"  " ، " ءابقن "

ماما صاخ  نارای  دراد و  نانآ  هاگیاج  زا  تیاکح  هک  تسا  هدش  نایب  رفن  دوجو 313  ماما  روهظ  طیارش  زا  یکی  تایاور  یخرب  رد  دنهد .
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ندش لماک  ماگنه  ات  وا  دننک . یم  تعیب  وا  اب  نارای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  : " دومرف نانآ  ندیورگ  تعیب و  ةرابرد  (ع ) قداص ماما  دنتـسه .
رازه هدزناپ  ات  هد  ار  ماما  نارای  دادعت  هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  [ 11" .] ددرگ یم  هنیدم  راپسهر  سپـس  هدرک ، تماقا  هکم  رد  رفن  رازه  هد 
روهظ هکم  زا  ماـما  هک  نآ  زا  دـعب  دـننک : یم  تعیب  ترـضح  اـب  صاـخ  ياـه  هورگ  دارفا و  بیترت  هب  هک  تسا  نآ  رب  رظاـن  هدومن ، ناـیب 
تعیب ماما  اب  تسا ، هدش  نایب  رازه  هدزناپ  ات  هد  اهنآ  دادعت  تایاور  رد  هک  ماما  نارای  دـسر ، یم  مدرم  هب  ترـضح  روهظ  ربخ  دـنکیم و 
هتـسد نیا  دـننک ؛ یم  تعیب  ماما  اب  ناـهج  نوگاـنوگ  طاـقن  زا  هک  تسا  هدـش  هراـشا  یهوبنا  ياـه  هدوت  هب  تاـیاور  یخرب  رد  دـننک . یم 

لیکـشت يارب  هدومن و  تعیب  وا  اب  ماما  نارای  هفوک ، هنیدم و  يوس  هب  وا  ندومن  تکرح  ماما و  روهظ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  رب  رظان  تایاور 
دیاب روکذـم  بلاطم  هب  هجوت  اب  دـبای ـ . یم  شیازفا  ماما  نارای  سپـس  دـننک . یم  يرای  ار  ترـضح  تلادـع  يرارقرب  یناهج و  تموکح 
رگا ساسا  نیا  رب  دشن . تفای  (ع ) نامز ماما  نایرگـشل  ندوب  هتـسد  هس  رب  ینبم  (ع ) رقاب ماما  زا  یثیدح  دش ، ماجنا  هک  یتاقیقحت  اب  تفگ :

تایاور زا  دوش  هدافتسا  نآ  زا  هباشم  ياه  شـسرپ  ییوگ  باوج  رد  ات  دیراد  لاسرا  زکرم  نیا  هب  عبنم  رکذ  اب  دراد ، دوجو  یثیدح  نینچ 
هدومن و تعیب  ماما  اب  هنوگچ  دنتسه و  ییاه  یگژیو  هچ  ياراد  هدوب و  رفن  نیدنچ  (ع ) نامز ماما  نارای  هک  دوشیم  هدافتسا  ینید  نوتم  و 
نیرت و کیدزن  ًالثم  دنـشاب ، ماما  نارای  صاخ  ياه  هورگ  هب  هراشا  دنراد ، فالتخا  دادعت  رد  هک  تایاور  نیا  دـیاش  دـننک . یم  يراکمه 
ره رد  هک  هنوگ  نامه  رتشیب ، ای  رفن  رازه  هدزناپ  نامز  ماما  نازابرـس  یمومع و  هورگ  رفن و  رازه  هد  يدـعب  هورگ  وا 313 و  نارای  صاوخ 

[2 . ] ص 315 ینامعن ، هبیغلا ، باتک  ص 424 ؛ هدوملا ، عیبانی  [ 1 . ] تسا لامتحا  کی  ًافرـص  نیا  هتبلا  دراد . دوجو  يدـنب  هدر  نیا  یهاپس 
[5 . ] ص 307 ینامعن ، هبیغلا ، باـتک  [ 4 . ] ص 157 راونالاراحب ج 51 ، [ 3 . ] ص 672 ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودـص ، خـیش 

مالعا [ 8 . ] ص 295 (ع ) نامز ماـما  هماـن  هژیو  هزوح ، ۀـلجم  [ 7 . ] ص 249 ج 1 ، نیلقث ، روـن  ریـسفت  [ 6 . ] ص 157 ج 51 ، راونـالاراحب ،
ۀمان هژیو  ةزوح ، ۀلجم  [ 10 . ] ص 316 ج 51 ، راونالاراحب ، [ 9 . ] ص 295 (ع ) نامز ماما  ۀمان  هژیو  هزوح ، هلجم  زا  لقن  هب  ص 65 ، نتفلاو ،

ص 383. ج 2 ، دیفم ، داشرا  [ 11 . ] ص 296 (ع ،) نامز ماما 

دوجو كاپ  دارفا  دادعت  نیا  لبق  ياه  نامز  رد  ای  ام  نامز  رد  ایآ  دننک ؟ مایق  (ع ) هّجح ترـضح  ات  دنوش  ادیپ  كاپ  دارف  رفن ا  دیاب 313  ًامتح  ایآ 
باوج چ دش . دنهاوخن  عمج  دادعت  نیا  هاگ  چیه  نیاربانب  دنور . یم  ایند  زا  نامز  رورم  اب  دشاب ، هتشاد  دوجو  يدادعت  نامز  کی  رد  رگا  تشادن ؟

شسرپ

كاپ دارفا  دادعت  نیا  لبق  ياه  نامز  رد  ای  ام  نامز  رد  ایآ  دننک ؟ مایق  (ع ) هّجح ترضح  ات  دنوش  ادیپ  كاپ  دارف  رفن ا  دیاب 313  ًامتح  ایآ 
عمج دادـعت  نیا  هاگ  چـیه  نیاربانب  دـنور . یم  ایند  زا  ناـمز  رورم  اـب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يدادـعت  ناـمز  کـی  رد  رگا  تشادـن ؟ دوجو 

؟ تسیچ باوج  دش . دنهاوخن 

خساپ

ردـب گنج  رد  ربمایپ  باحـصا  دادـعت  هب  رفن  ناشیا 313  مایق  ماگنه  (ع ) يدـهم باحـصا  هک  تسا  هدـش  دراو  نومـضم  نیا  هب  یتاـیاور 
هک یماگنه  : " هدـش لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  یتیاور  رد  و  [ 1 .] دش دنهاوخ  عمج  ترـضح  دزن  یگمه  تعاس  کی  رد  نانآ  دوب . دنهاوخ 
دزن یگمه  دـنادرگ . یم  هدـنز )  ) ثوـعبم يروآ و  عـمج  ار  يدارفا  نـیمز  فارطا  زا  دـنوادخ  دوـش ، یعطق  (ع ) يدـهم ترــضح  روـهظ 

فلتخم طاقن  قافآ و  زا  یگمه  مناد . یم  ار  اهنآ  ياه  هلیبق  مان  ناـنآ و  مسا  مسانـش و  یم  ار  ناـنآ  نم  هللاو  دـندرگ . یم  عمج  ترـضح 
هدـش لقن  نومـضم  نیا  هب  تیاور  دودـح 25  رثالا  بختنم  باـتک  رد  [ 2" .] دوب دهاوخ  ردب  لها  دادـعت  هب  نانآ  دادـعت  دـنوش . یم  عمج 
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ًادـعب هنرگو  تسا  نیزاغآ  یلّوا و  باحـصا  دارم  اـی  دـشاب  یم  ترـضح  مهم  صلاـخ و  باحـصا  دادـعت  تاـیاور  نیا  دارم  ًارهاـظ  تسا .
لها قرشملا و  لهأ  هل  هللا  عمج  دمحم  لهأ  مئاق  : " تسا هدمآ  يرگید  تایاور  رد  درک . دنهاوخ  يراکمه  ترـضح  اب  يرتشیب  باحـصا 

هللا عمجی  انمئاق  ماق  دق  ول  هللاو  : " هدمآ رگید  تیاور  رد  "و  درک . دهاوخ  عمج  ار  برغم  قرـشم و  لها  ترـضح  يارب  دـنوادخ  برغملا ؛
دهاوخ عمج  وا  دزن  اه  رهش  عیمج  زا  ار  ام  نایعیـش  دنوادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  مسق ! ادخ  هب  [ 3 [؛ نادلبلا عیمج  نِم  انتعیش  هیلإ 

زا دـشاب . هتـشاد  ورین  رفن  زا 313  رتشیب  دـیاب  ًامّلـسم  دـنکب ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  یماـمت  دـهاوخب  (ع ) يدـهم ترـضح  رگا  " درک .
هک تسین  نآ  تایاور  نیا  يانعم  دوب . دنهاوخ  رفن   313 دنک ، مایق  هک  یماگنه  ترضح  باحصا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  ۀعومجم 
رد تیعمج  همه  نیا  نیب  ایآ  هک : دـیآ  دوجو  هب  لاکـشا  نیا  ات  دوش  ادـیپ  كاپ  ناـسنا  رفن  هک 313  دـشاب  یم  نیا  رب  ینتبم  ترـضح  مایق 

مایق ةزاـجا  هکلب  تسین ، رفن  ندش 313  ادـیپ  رب  ینتبم  يدـهم  ترـضح  مایق  دوش !؟ یمن  ادـیپ  كاپ  ناسنا  رفن  فلتخم 313  ياـه  نارود 
ار ترـضح  نآ  مایق  ةزاجا  ادـخ  ات  دـشاب ، هتـشاد  یعقاو  روای  رفن   313 (ع ) يدهم ترـضح  نآلا  رگا  یتح  تسا . ادـخ  تسد  هب  ترـضح 

دمحم نب  یلع   " هب ترضح  عیقوت  نیرخآ  رد  رفن . ندش 313  ادیپ  هن  تسا ، ادخ  نذا  هزاجا و  مایق  ّتلع  نیاربانب  دنک . یمن  جورخ  دهدن ،
. يریم یم  رگید  زور  شـش  ات  وت  دنادرگ . میظع  وت  ةرابرد  ار  وت  ینید  ناردارب  رجا  دـنوادخ  : " تسا هدـمآ  صاخ  بیان  نیرخآ  يرمس "
زا دـعب  یلاـعت . يادـخ  نذا  زا  دـعب  رگم  دوب  دـهاوخن  يروهظ  دـش . عقاو  هماـت  يربک و  تبیغ  نکن . نییعت  نیـشناج  تدوخ  زا  دـعب  يارب 
زا يدادعت  تایاور ، ساسا  رب  هک  نیا  رگید  ۀـتکن  [ 4" .] روج ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  اه و  لد  ندرکادیپ  تواسق  تدـم و  ندـش  ینالوط 

هدنز درک و  دنهاوخ  تعجر  دنشاب ، هتفر  ایند  زا  رگا  یتح  دنشاب  اراد  ار  (ع ) يدهم ترضح  یهارمه  تیحالـص  هک  كاپ  صلاخ و  دارفا 
. نامه [ 2 . ] ص 594 رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاـص  هللا  تیآ  [ 1 . ] دوب هدش  هراشا  نادب  یلّوا  تیاور  رد  هک  روط  نامه  دـش . دـنهاوخ 

ص 580. لامآلا ، یهتنم  [ 4 . ] ص 597 نامه ، [ 3]

رد یتحار  هب  هک  دننکیم  راتفر  ياهنوگ  هب  مدرم  اب  تبیغ  نامز  رد  هک  دنتـسه  یناسک  جع )  ) نامز ماما  یعقاو  نارای  هدـش  هتفگ  هک  نیا  دروم  رد 
؟ دیهد حیضوت  دنوش ، تحاران  هک  نیا  نودب  دننکیم  هدافتسا  رگیدکی  لام  زا  هدرک و  تسد  رگیدکی  بیج 

شسرپ

هب هک  دـننکیم  راتفر  ياهنوگ  هب  مدرم  اب  تبیغ  نامز  رد  هک  دنتـسه  یناسک  جـع )  ) نامز ماما  یعقاو  ناراـی  هدـش  هتفگ  هک  نیا  دروم  رد 
؟ دیهد حیضوت  دنوش ، تحاران  هک  نیا  نودب  دننکیم  هدافتسا  رگیدکی  لام  زا  هدرک و  تسد  رگیدکی  بیج  رد  یتحار 

خساپ

. رگراثیا صلخم و  وجادـخ ، كاپ ، دنتـسه  يدارفا  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  روضح و  نامز  رد  هچ  تبیغ و  نارود  رد  هچ  یقیقح  ناـیعیش 
مه اب  ناشیاهلد  تسا  تاساوم  راثیا و  جع )  ) يدهم نارای  زراب  ياهیگژیو  زا  دنرادیم . مدـقم  دوخرب  ار  نارگید  یلام  لیاسم  رد  اهنآ 

نارگید یگدنز  ییاهییابیز  زا  يریگهرهب  رد  دننکفایم و  جنر  هب  ار  دوخ  رگیدکی  يارب  نانآ  دنرگیدمه . راوخمغ  رای  هدروخ و  دـنویپ 
نینمؤم يداش  مغ و  کیرـش  ار  دوخ  دیاب  هعیـش  تسین . یعقاو  هعیـش  مالـسلامهیلعموصعم ، ناماما  هاگدید  زا  دنرادیم . مدقم  دوخ  رب  ار 

ریغ رد  ددرگن . تحاران  تشادرب  لوپ  شزاین  هزادنااب  درک و  زارد  وا  لام  يوس  هب  تسد  دوخ ، زاین  هزادنا  هب  دنمزاین  ینمؤم  رگا  دـنادب و 
نایعیش امش  دومرف : مصاع  مان  هب  دوخ  نایعیش  زا  یکی  هب  مالسلاهیلعرفعج  هب  یـسوم  ترـضح  تسین . ناماما  تیاضر  دروم  تروص ، نیا 

امـش زا  یکی  یتقو  ایآ  دومرف : میتسه ! بوخ  یلیخ  درک : ضرع  دـیتسه ؟ هنوگچ  رگیدـکی  هب  ندومن  یکین  رگیدـکی و  هب  یگدیـسر  رد 
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نآ زا  شجایتحا  هزادناب  ات  دنروایب  ار  وا  هسیک  دهدیم  روتسد  تفاین ، هناخ  رد  ار  وا  تفر و  دوخ  ینید  ردارب  لزنم  هب  درک و  ادیپ  جایتحا 
هنوگ نآ  سپ  دومرف : میتسین  نینچ  نیا  ام  هن  درک : ضرع  دوشیمن ؟ تحاران  عوضوم  نیا  زا  دـیمهف ، لزنم  بحاـص  یتقو  اـیآ  و  درادرب ،

ترضح هب  میدوب . مالسلاهیلعرقاب  ترـضح  رـضحم  رد  دیوگ : یلجع  دیرب  ص 118 . راونـالاراحب ج 48 ، " مراد . تسود  نم  هک  دـیتسین 
زا اهنآ  هزاجا  نودب  یسک  هک  دنتسه  نانچ  دومرف : درک . دنهاوخ  تعاطا  وت  زا  یهد  نامرف  رگا  دنرایـسب ، هفوک  رد  ام  نارای  دش : ضرع 

: دومرف سپـس  دنرتلیخت ، ناج  راثن  رد  دننک ، غیرد  لام  لذـب  زا  هک  نانآ  دومرف : ریخ ! دـنتفگ : دـنک ؟ فرطرب  ار  دوخ  يدـنمزاین  ناشلام 
. دوشیمن شعنام  وا  دـنکیم و  هدروآرب  ار  دوخ  تجاح  هتفر و  دوخ  ردارب  لام  غارـس  هب  درم  دـسریم . ارف  تقافر  نارود  مئاق  مایق  نامز 

نارای تافص  دـیفم ص 24 . خیـش  صاصتخا  زا  لقن  هب  ص 306 ،  1374 يد -  رهم -  ، 70 لاـس 71 -  هزوح ، هلجم  زا  یکی  نیارباـنب ،
. دوب هنوگ  نآ  دیاب  زین  تبیغ  نامز  رد  و  دشابیم . تاساوم  راثیا و  جع )  ) يدهم ترضح 

؟  تسین ضیعبت  عون  کی  رفن  هب 313  جع )  يدهم (  ترضح  نارای  راصحنا  ایآ 

شسرپ

؟  تسین ضیعبت  عون  کی  رفن  هب 313  جع )  يدهم (  ترضح  نارای  راصحنا  ایآ 

خساپ

، دشاب یم  ترضح  ياهرکشل  ناهدنامرفو  صاخ  نارای  روظنم  یلو  تسا  یحیحص  بلطم  دنتسه  رفن  يدهم 313  ترضح  نارای  هک  نیا 
نامز نینموم  زا  یهورگ  یتح  دنـشاب و  یم  ترـضح  نآ  ناروای  ناراـی و  زا  ناـمز  نآ  رد  تاـنموم  نینموم و  همه  هک  تسین  یکـش  اریز 

دنوادخ هک  میناوخ  یم  دهع  ياعد  رد  تهج  نیمه  هب  دنیامن  یم  هزرابم  رفک  هیلعرب  ترـضح  باکر  رد  دنوش و  یم  هدنز  هتـشذگ  ياه 
، دوشب يدرـسلد  سای و  بجوم  دیابن  تیعقاو  نایب  نآ  رب  نوزفا  میـشاب .  هتـشاد  روضح  ترـضح  باکر  رد  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ار  ام 

.; دریگ رارق  ترضح  نآ  هژیو  نارای  فیدر  ردات  دناسرب  تالامک  يالعا  دح  هب  ار  دوخ  هک  دنک  شالت  دیاب  سک  ره  ًاقطنم  هکلب 

؟ دنزاس یم  مهارف  اقآ  روهظ  يارب  ار  هنیمز  روهظ  زا  لبق  هکنیا  ای  دنباتش  یم  وا  يرای  هب  ماما  روهظ  ماگنه  طقف  جع )  ) نامز ماما  نارای  ایآ 

شسرپ

؟ دنزاس یم  مهارف  اقآ  روهظ  يارب  ار  هنیمز  روهظ  زا  لبق  هکنیا  ای  دنباتش  یم  وا  يرای  هب  ماما  روهظ  ماگنه  طقف  جع )  ) نامز ماما  نارای  ایآ 

خساپ

هتفگن تیاور  رد  تسا . لمع  عون  کی  جرف  راظتنا  هک  دوش  یم  هدـیمهف  تیاور  نیا  زا  جرفلا . راظتنا  لامعالا  لضفا  هک  هدـمآ  تیاور  رد 
نشور غارچ  هکلب  مینیشن  یمن  یکیرات  رد  میـشاب  زور  ییانـشور  دیـشروخ و  رظتنم  ام  رگا  لامعالا  لضفا  هتفگ  هکلب  تالاحلا  لضفا  هک 

دروم رد  مینک . یم  مهارف  ار  نامرظن  دروم  تشک  يارب  ار  مزـال  هنیمز  هدومن و  هیهت  ینیمز  مینک  يزرواـشک  میهاوخب  رگا  اـی  مینک و  یم 
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مدرم و دوجو  رد  دـیاب  اـه  هنیمز  نآ  زا  یخرب  دـشاب و  ناـشیا  روـهظ  يارب  مزـال  ۀـنیمز  دـیاب  تسا  هنوـگنیا  زین  جـع )  ) ناـمز ماـما  روـهظ 
ریغ يارجم  زا  هزجعم و  قیرط  زا  اهراک  هک  هدوبن  هنوگ  نیا  هب  یهلا  تنـس  روما و  نایرج  ًاـساسا  دـشاب . مهارف  ترـضح  ناراـی  صوصخب 

نامز ماما  دروم  رد  دوش . لح  ناشیاهراک  مامت  هزجعم  اـب  هک  هدوبن  روطنیا  دـندش  هداتـسرف  هک  يربماـیپ  رازه  و 124  دوش . ماـجنا  یعیبط 
مهارف ییاه  هنیمز  دـیاب  هکلب  دوش  نوگرگد  هرابکی  هب  زیچ  همه  ناـشیا  روهظ  اـب  هک  تسین  روطنیا  و  دوب . دـهاوخ  هنوگ  نیمه  زین  جـع ) )

روهظ زا  لبق  ترضح  نارای  نایم  نیا  رد  دننک . ادیپ  تسد  رـشب  لماکت  يارب  رت  یلاع  فادها  هب  اه  هنیمز  نآ  زا  هدافتـسا  اب  ناشیا  دشاب و 
يزاس هنیمز  تهج  رد  نینموم  فیاظو  هلمج  زا  دشاب . یم  ناشیا  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  نامه  هک  دـنراد  هدـهع  رب  یمهم  هفیظو  ناشیا 

نارظتنم ام  : " دنیامرف یم  ماما  ترـضح  هنیمز  نیا  رد  هک  داد  لدع و  شرتسگ  - 1 درمشرب : لیذ  دراوم  رد  ناوت  یم  ترـضح  روهظ  يارب 
(1"  ) مینک مکاح  جع )  ) رـصع یلو  روشک  نیا  رد  هار  یهلا  لدع  نوناق  ات  مینک  شـشوک  ناوت  مامت  اب  ات  میتسه  فلکم  شکرابم ، مدـقم 
هچ ره  دـنیامرف : یم  يربهر  مظعم  ماقم  هچنانچ  رگید : ياهروشک  هب  مایپ  ناـمرآ و  نیا  رودـص  مالـسا و  نید و  ماـکحا  ندرک  هداـیپ  - 2

ار مالـسا  زا  یـشخب  اما  تسین ، هتبلا  لماک  مالـسا  مینک  یمن  هغلابم  میراد ، ناریا  رد  امـش  نم و  هک  یمالـسا  رادقم  نیا  هریاد  دیناوتب  امش 
رد رگید ، ياهروشک  رد  ملاع ، رگید  قافآ  رد  دیناوتب  امـش  هچ  ره  ار  مالـسا  زا  رادقم  نیمه  دنک ، هدایپ  ناریا  رد  تسا  هتـسناوت  تلم  نیا 

رگا دـیا  هدـش  کیدزن  دـیاهدرک و  کمک  رـصع  تجح  رما و  یلو  روهظ  هب  رادـقم  نامه  دـیهد ، شرتسگ  رگید ، ملظم  کیرات و  طاـقن 
رد ار  ادخ  دوخ و  هب  يونعم  یکیدزن  دهز و  يرادنید و  قالخا و  تلیـضف و  اوقت و  یبالقنا ، هعماج  نات ، هعماج  دوخ و  نورد  رد  دـیناوتب 

رادـقم تیفیک  تیمک و  ظاحل  زا  دـیناوتب  هچ  ره  دـیا و  هدرک  رت  مکحتـسم  ار  جـع )  ) رـصع یلو  روهظ  هدـعاق  هیاـپ و  دـینک  نیمأـت  دوخ 
مدـق هب  مدـق  میناوت  یم  ام  سپ  دـیا . هدـش  رت  کیدزن  رـصع ، یلو  روهظ  نامز  ماما و  هب  زاب  دـیهد  شیازفا  ار  صلخم  نمؤم و  ناناملـسم 

تاملک هر )  ) ینیمخ ماما  1 ـ ذخآم : عبانم و  ( 2"  ) مینک کیدزن  جع )  ) رـصع یلو  روهظ  خـیرات  هب  ار  دوخ  خـیرات  نامز و  دوخ و  هعماج 
217-216 صص يا ، هنماخ  هللا  تیآ  اب  هبحاصم  اههاگدید ، - 2 ینیمخ . ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  اه ، تمکح  اهدنپ و  راصق و 

؟ تسا یفاک  ناشیا  روهظ  يارب  نامز  ماما  يرای  يارب  نمؤم  درف  رفن  هدزیس  دصیس و  دوجو  ایآ 

شسرپ

؟ تسا یفاک  ناشیا  روهظ  يارب  نامز  ماما  يرای  يارب  نمؤم  درف  رفن  هدزیس  دصیس و  دوجو  ایآ 

خساپ

طیارـش زا  یکی  اریز  دنوش ؛ مهارف  ترـضح  يارب  روای  رفن   313 هک تسا  نیا  طقف  نامز  ماـما  روهظ  طرـش  هک  تسین  تسرد  روصت ، نیا 
نایعیش رگا  : » دناهدومرف یثیدح  رد  يدهمماما ع  ًالثم  دراد  دوجو  مه  يرگید  طیارـش  اما  تسا  روای  ندش 313  مهارفترضح  نآ  روهظ 

یکی دندشیمن ». مورحمام  رادید  زا  دشیم و  ناشبیصن  ام  رانک  رد  روضح  ضیف  دندرکیم و ... يرودناهانگ  زا  دندوب و  دحتم  مه  اب  ام 
مادـکچیه دـننیبب  دـننک و  هبرجت  ار  یمالـسا  ریغ  بتاکم  مامت  نایناهج  ینعی  تسایناهج  یگداـمآ  ترـضح  نآ  روهظ  طیارـش  زا  رگید 

دنشاب نامز  ماما  ینامسآ (  یهلا و  درم  کی  ندمآ  رظتنم  دروخبگنس و  هب  ناشرس  نیا  ربانب  دننک ، لح  ار  تیرشب  تالکـشم  دنناوتیمن 
دیاب طیارـشۀمه  هکلب  تسین  یفاک  روهظ  يارب  ییاهنت  هب  روای  ندش 313  مهارف  سپ  دنراذگن . شیاهنت  دـننادب و  ار  شردـقدمآ  یتقو  ات 

صوصخم روای  هک 313  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دیاب  دننکیمروهظ . ماما ع  تقو  نآ  هدیدرگ  مهارف  طیارـش  ۀـمه  رگا  دوش . مهارف 
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نارواـی ءزج  هک  دـناهدرک  ادـیپ  ار  نآ  تقاـیللیلد  نیا  هب  دنتـسه و  هـبترم  دـنلب  رایـسب  یقـالخا  يوـنعم و  رظن  زا  هـک  دـنايدارفا   ، ماـما ع
ناراـی هکلب  تسا  يدـب  مدآ  وا  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  دـشاب ، اـهنآ  وزج  تسناوتن  یـسک  رگا  نیارباـنب  دنـشاب . يدـهم ع  ماـما  صوصخم 

، دریگیم هزیاـج  تفرگ  ةرمن 20  سک  ره  دـنیوگب  هسردـم  رد  رگالاثم  ناونع  هب  دـنراد . يدـنلب  یلیخ  تاماقم  ترـضح  نآ  صوصخم 
بوخ ردـق  نآ  دنتـسناوتن  یناسک  رگامه  ماما ع  ناورای  دروم  رد  ریخ . دنتـسه ؟ یلبنت  نادرگاش  دـناهتفرگ  ای 18  هکيدارفا 19  ایآ  لاـح 

اب امش  هسردم  یناحور  دیاهتفگ  امش  نایاپ  رد  دنتـسه . يدب  ياهمدآ  سپ  تفرگ  هجیتن  ناوتیمن  ، دنـشاب ماما ع  رای  وزج 313  هک  دنشاب 
ندرک تواضق  هنوگ  نیا  مینکن  دامتعا  نایناحور  زا  مادک  چیه  هب  دـیاب  ام  سپ  هک  دـیاهتفرگ  هجیتن  امـش  وتشادـن  یبسانم  دروخرب  امش 

؟ دنتـسهيدب ياهمدآ  اـیند  ناریبد  ماـمت  سپ  هک  دـیریگیم  هجیتن  درک ، یمارتحایبامـش  هب  امـش  ناریبد  زا  یکی  رگا  اـیآ  تسین  تسرد 
؛ دنراد دوجو  یملاسان  ياهناسنا  زین  نایناحور  نایم  رد  تساهدوب ـ  هچ  امـش  اب  یناحور  نآ  دروخرب  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  هتبلا ـ  زگره .

. دیوش نیبدب  همه  هب  امش  هک  دوشیمنلیلد  نیا  یلو 

روهظ

؟ تسیچ ع )  ) دوعوم يدهم  روهظ  ياه  هناشنو  مئالع 

شسرپ

؟ تسیچ ع )  ) دوعوم يدهم  روهظ  ياه  هناشنو  مئالع 

خساپ

ياههزور دـنادیمن  رگا  ًالثم  تسا ، بجاو  دراد ، نیقی  هک  يدادـعت  ياضق  دـشابن ، مولعم  هدـش ، اضق  ناسنا  زا  هک  ییاههزور  دادـعت  رگا 
رـس و يوشتـسش  اب  هارمه  لسغ ، ماجنا  عقوم  رد  ناـسنا  رگا  تسا . بجاو  زور  تسیب  ياـضق  وا  رب  هدوب ، هزور  یـس  اـی  تسیب  وا  ییاـضق 
رس زا  معا  ندب  ياضعا  نتسش  ماگنه  دناوتیم  ناسنا  خساپ : دراد ؟ یلاکشا  دنک ، هدافتسا  ندرگ  رس و  نتسش  يارب  دوخ  تسد  زا  ندرگ 

یلاکشا ندرگ  رـس و  هب  ندیلام  تسد  دنک و  هدافتـسا  ندب  هب  بآ  ندناسر  يارب  شیاه  تسد  زا  پچ  فرط  تسار و  فرط  ندرگ و  و 
ریغ یمتح و  مئالع  دنا : هدرک  میسقت  مسق  ود  رب  ار  روهظ  ياههناشن  مئالع و  خساپ : تسیچ ؟ (ع ) يدهم ترضح  روهظ  ياههناشن  درادن .

دنکیم و میسرت  ار  نامزلا  رخآ  مدرم  تیعضو  هک  یتامالع  تسا . نامزلا  رخآ  رد  اهناسنا  تیعـضو  هب  طوبرم  مئالع  يرـس  کی  یمتح .
دـننک و تنایخ  اهتناما  هب  دـنهدن و  تیمها  زامن  هب  مدرم  نامز  نآ  رد  تسا : لیبق  نیا  زا  هدـش ، حیرـصت  ای  هراشا  اـهنآ  هب  تاـیاور  رد 

مکحم ار  اههناخ  دوش . ناوارف  يراوخ  ابر  هوشر و  دنرامـشب و  لالح  ار  ییوگغورد  دـننادرگ و  مکاـح  دوخ  رب  ار  راـکهانگ  ياـهناسنا 
ریگارف روجف  قسف و  دننک . نانز  هیبش  ار  دوخ  نادرم ، نادرم و  هیبش  ار  دوخ  نانز ، دـننک . محر  عطق  دنـشورفب و  ایند  هب  ار  نید  دـنزاسب و 
تراجت بسک و  رد  نادرم  اب  نانز  دوش . پاچ  ابیز  اهنآرق  دـنوش و  هتخاـس  اـبیز  اهدجـسم  دوش . ناوارف  ناـیغط  هاـنگ و  ناـتهب و  دوش و 
توکـس نمؤم  دوش و  ینلع  رهاظ و  روجف  قسف و  دـننک . يزاب  سنج  مه  نادرم  اب  نادرم  ینار و  توهـش  هب  نانز  اب  نانز  دـنوش . کیرش 

جرخ تارکنم  داسف و  يارب  ناوارف  لام  دوش و  ناوارف  انز  طاول و  دنرامـش . ریقح  ار  ناریپ  ناناوج ، دنکن . لوبق  ار  وا  فرح  یـسک  دنک و 
ریخ هار  دوشن و  نآ  عنام  یسک  دشاب و  زاب  هانگ  داسف و  هار  دوش . هدرمش  راوخ  لیلذ و  فورعم ، هب  رمآ  دوش و  هدیشون  ًانلع  بارـش  دننک .

نانز و دـننک . بسک  دـمآرد  هار  نیا  زا  و  دـنیامن ) یـشورفدوخ   ) دـننک یبساـک  دوخ  يولج  زا  ناـنز  دوخ و  بقع  زا  نادرم  دوش . هتـسب 
ریخ و لها  زا  دـنوش و  تسود  نانآ  اب  دـنوش و  کیدزن  رفک  لها  هب  یمالـسا ) ياهروشک   ) ناـمکاح دـنزادرپب . یناوخ  هزاوآ  هب  نارتخد 
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هب دننک و  یبساک  مارح  هار  زا  دنوش و  مکاح  بلاغ و  نادرم  رب  نانز  و  دننک ) انز   ) دننک جاودزا  مه  اب  نادنواشیوخ  دننک و  يرود  نامیا 
تذـل هنارت  یقیـسوم و  ندینـش  زا  یلو  دـیآیب ، ناشدـب  نآرق  تروص  زا  هک  دـیایب  ینامز  دوش . ینلع  رهاظ و  رامق  دـننک . قافنا  ناشنادرم 
دنزرف هک  دیایب  ینامز  دوش . ناوارف  جرم  جره و  دنزادرپن و  شیوخ  لام  تاکز  مدرم  دنیبب . ملظ  وا  زا  دـسرتب  هیاسمه  زا  هیاسمه  دـنربب و 
فسخ هنیدم و  هب  هلمح  ماش و  زا  ینایفس  جورخ  رگید : تامالع  ( 1 .) دوش لاحـشوخ  نانآ  ندرم  زا  دنک و  نیرفن  شیوخ  ردام  ردپ و  هب 

شتآ ندش  ریگارف  ینسح ؛ مایق  مهدراهچ ) مهدزیس و  زور  ) ناضمر هام  ياههمین  رد  یگتفرگ  دیـشروخ  هنیدم ، فارطا  رد  وا  نتفر ) ورف  )
؛ صیخلت اب  دعب ، هب  ص 256 ، ج52 ، راونالاراحب ، زا  هدافتـسا  اب   - 1 اهتشونیپ : ( 2 .) ینامسآ يادن  هحیص و  قرـشم ؛ فرط  رد  یمیظع 

. لامالا یهتنم  دعب ، هب  هحفص 230  زا  نامه ، نامزلارخآ . تامالع  لامالا ، یهتنم 

زاس هنیمز  لماوع 

هیلع » حلصم ات  دوش  دایز  داسف  دیاب  هک  درادن  اهرواب  نیا  اب  یتافانم  دهدیم ، ماجنا  قح ) هار  رد   ) هسـسؤم هچنآ  دننام  هدنزاس  یغیلبت و  تاکرح 
؟ دیامن روهظ  مالسلا »

شسرپ

ات دوش  دایز  داسف  دـیاب  هک  درادـن  اهرواب  نیا  اـب  یتاـفانم  دـهدیم ، ماـجنا  قح ) هار  رد   ) هسـسؤم هچنآ  دـننام  هدـنزاس  یغیلبت و  تاـکرح 
؟ دیامن روهظ  مالسلا » هیلع  » حلصم

خساپ

ای هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  هلمج  تسا . هدشن  یلصا  مالک  رد  ّتقد  زگره  اّما  دنرادن  روهـشم  ثیداحا  ناونع  هب  اهفرح  یـضعب  . 1
نآ ًاروج » ًاـملظ و  تئلـس  اـم  دـعب  ًادـع  ًاطـسق و  ضرـالا  ثـالث  : » دـیامرفیم هک  تسا  موتحم  تّیعقاو  کـی  زا  ربـخ  مالـسلا » مهیلع  » همئا

نینچ دوخ  موهفم  رد  زگره  ربخ  نیا  دشاب . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  دعب  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالـسلا » هیلع  » دوجوم
هیلع » ماما دیاب  نیحلصم  نیحلاص و  زا  یتیعمج  حیرص  تایاور  تایآ و  ساسارب  سکعرب  هکلب  میـشاب . داسف  لماع  زین  ام  هک  درادن  يزیچ 

هک دنیامرفیم  حیرـصت  مالـسلا » هیلع  » قداص ماما  یتیاور  رد  و  دـنوشیم . دوبان  ( 23) درم زا  نیدسفم  نیدـساف  دـننک و  يرای  ار  مالـسلا »
هدنزاس ياهراک  غیلبت و  هب  روتسد  . 2 دیوشن . كاله  هک  دیشاب  نیحلاص  نآ  نیب  رد  دینک  یعس  ینعی  دیـشاب ؟ هیقب  رد 13  دیرادن  تسود 
درادن یلیلد  چیه  سپ  دشاب . حلاص  دوخ  دیاب  دـبلطیم  ار  حلـصم  هک  یموق  تسا . مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  دـصقم  مامت  هکلب  اهراک  ءزج 

وریپ هک  ناناملـسم  ّتیلوئـسم  هزاـت  و  میاهدرک . ارجا  دوـخ  تسد  هب  ار  دوـخ  تکـاله  اریز  میـشاب . متـس  ملظ و  ناگدـننکرپ  ءزج  اـم  هـک 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . رتشیب  مالسلا » هیلع  » دندوعوم

؟ هنوگچ ؟  دشاب یم  دوعوم  هعماج  يزاس  هنیمز  هب  رداق  ینونک  ناهج  رد  یعامتجا   - یگنهرف تاحالصا  ایآ 

شسرپ

؟ هنوگچ ؟  دشاب یم  دوعوم  هعماج  يزاس  هنیمز  هب  رداق  ینونک  ناهج  رد  یعامتجا   - یگنهرف تاحالصا  ایآ 

خساپ
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متـس ملظ و  زا  رپ  ایند  جع ،) ) تجح ترـضح  روهظ  ماگنه  هک  دیآ  یم  رب  هنوگ  نیا  تایاور  یخرب  زا  تفگ  دیاب  قوف  لاؤس  هب  خساپ  رد 
اورـشبا : » دومرف (ص ) مالـسا ربماـیپ  دوش : یم  هراـشا  نآ  هب  عجار  يرورـض  تاحیـضوتو  ثیدـح  نتم  هب  رتـشیب  حیـضوت  يارب  دوـش . یم 

( ترـضح  ) هب ًاروج ؛  ًاملظ و  تئلم  امک  ًاطـسق  ًالدـع و  ضرالا  المیف  لازلز ، سانلا و  نم  فالتخا  یف  جرخی  شیرق  نم  لـجر  يدـهملاب 
یم رهاظ  دنرب ، یم  رس  هب  فالتخا  لزلزت و  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  تسا و  شیرق  زا  نم و  ترتع  زا  یـصخش  وا  هک  دیهد  تراشب  يدهم 

هب هجوـت  نودـب  دارفا  زا  یخرب   1 «. تسا هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ، یم  رپ  طـسق  لدـع و  زا  ار  نیمز  وا  هاـگنآ  دوـش .
، يرـشب عماوج  همه  دیاب  ترـضح  روهظ  يارب  هک  دنراد  یم  نایب  ثیدح  نیا  حیـضوت  ریـسفت و  رد  میرک ، نآرق  ناوارف  تایآ  ثیداحا و 
( ًاروج ًاملظ و  تئلم  امک   ) ندشرپ ات  دـنامن  یقاب  زین  حـلاص  درف  کی  یتح  دوش و  رپ  داسف  ملظ و  زا  اه  هناخ  اه و  هیرق  اهرهـش ، اهروشک ،

زگره تفگ  دیاب  نآرق ، رد  مالـسا  رگید  ياهروتـسد  ثیداحا و  هب  هجوت  اب  فیرـش و  ثیدح  نیا  رد  تقد  اب  هک  یلاح  رد  دنک ؛ قدـص 
، روظنم رگید ، ترابع  هب  یقیقح ! هن  تسا  یبسن  ندـشرپ  ندـشرپ ، زا  دارم  اریز  درک ؛ تشادرب  قوف  ثیدـح  زا  ار  ییانعم  نینچ  ناوتیمن 

زین مدرم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  ، 2 هدش لقن  مه  رایسب  هک  نآ  هباشم  ثیداحا  ثیدح و  نیا  زا  ور ، نیا  زا  تسا . متـسو  ملظ  یناوارف 
تسا نآ  دارم  يرآ ، دریگب . تروص  ترـضح  روهظ  يزاس  هنیمز  ات  دننک  کمک  ناهج  ندش  رت  هتفـشآ  هب  ثیدح  لیذ  ققحت  يارب  دیاب 

فلتخم ياهنامز  رد  یهورگ  هک  میراد  یناوارف  ثیداحا  لباقم ، رد  هکنیا  رگید  هتکن  دهن . یم  تماخو  هب  ور  روهظ ، رـصع  رد  ناهج  هک 
هک  3 تسا هدمآدرگ  بتک  زا  یخرب  رد  ثیداحا  نیا  دوب . دنهاوخ  تجح  روهظ  زاس  هنیمز  يرشب ، عماوج  رد  هنارگ  حالـصا  ياهتکرح  اب 

يارب دـننک و  یم  جورخ  قرـشم  زا  یمدرم  : » دومرف هک  دـننک  یم  لقن  ربمایپ  زا  همغلا  فشک  بحاـص  ددرگ : یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یکی  هب 
ياهیناماسان اهداسف و  لـباقمرد  یهجوت  یب  هک  تسا  مالـسا  نید  تاملـسم  زا  نیا ، رب  هوـالع   4 .« دننک یم  يزاس  هنیمز  يدهم  ترـضح 

شالت و يانعم  هب  هکلب  تسین ؛ یهجوت  یب  توکـس و  موهفم  هب  يزاس  هنیمز  ور  نیا  زا  تسا ؛ راگزاسان  مالـسا  میلاعت  حور  اـب  یعاـمتجا 
جوا رد  لطاب  قح و  ههبج  هک  تسا  ینامز  ترـضح ، روهظ  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . ناهج  هتفـشآ  عاضوا  اـب  هلباـقم  يارب  ناوارف  تیدـج 
نیع رد  زین  نیمز  ناحلاص  و  دـنهد ، یم  همادا  متـس  ملظ و  هب  دـنراد و  دوخ  هطاحا  رد  ار  ناهج  رثکا  نارگمتـس  ناملاظ و  دنتـسه . لـباقت 
جع ) يدهم ترـضح  روهظ  زاس  هنیمز  اهنت  هن  یعامتجا  تاحالـصا  عقاو  رد  دـنزادرپ . یم  هلأسم  نیا  اب  هلباقم  يارب  شالت  هب  ندوب  مولظم 
زین هتکن  نیا  ترـضح  روهظ  ءهرابرد  دنک . توکـس  دیابن  داسف و ...  ملظ و  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  مالـسا  نید  تایهیدـب  زا  هکلب  تسا ،

تقاـیل یگداـمآ و  روـهظ ، طرـش  تسا . نآ  ۀـناشن  هکلب  تسین  ترـضح  روـهظ  طرـش  متـس ، ملظ و  زا  ناـهج  ندـشرپ  هک  دراد  تـیمها 
هتفهن راظتنا  هژاو  رد  قیاقح  ثحابم و  ءهمه  جـع ) ) تجح ترـضح  روهظ  ياه  هنیمز  نتخاـس  مهارف  يارب  تسا . رظتنم  ددـعتم  ياـهناسنا 

. دـنک کیدزن  دـشک ) یم  ار  وا  راظتنا  هک  یـسک   ) رَظتنم هب  تایـصوصخ  تافـص و  رد  ار  دوخ  دـنک  یم  شـالت  رظتنم  ناـسنا  اریز  تسا ؛
هگن هدـنزاس و  يراظتنا  جرف ، راظتنا  يرهطم ، دیهـش  يابیز  ریبعت  هب  دـشاب . حلـصم  حـلاص و  دـیاب  زین  دوخ  تسا  حلـصم  رِظتنم  هک  یـسک 

ندوب و حـلاص  هجیتن  رد  تسا . یتسرپ  قح  تدابع و  یعون  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ شخب  كرحت  نیرفآ و  ورین  روآدـهعت ، هدـنراد ،
اهنت هن  یعامتجا  یگنهرف و  تاحالـصا  اذـل  دوب . دـهاوخ  تجح  ترـضح  روهظ  ياه  هنیمز  نیرت  مهم  زا  یکی  هعماج  حالـصا  هب  کمک 

زین دوخ  حلـصم  رظتنم  دریگ  رارق  ترـضح  هورگ  رد  دـهاوخ  یم  هک  تسا  يدرف  ره  فیاظو  زا  هکلب  هدوب  جـع ) ) تجح روهظ  زاس  هنیمز 
بطق نآ  هشیدنا  ریسم  رد  ترضح و  رانک  رد  دارفا  هک  دوش  یم  ثعاب  دارفا  تیبرت  هعماج و  ندرک  حالصا  هکنیا  رب  هوالع  دشاب . حلـصم 

نیب نیدهـشتسملا  هیلا و  نیعراسملا  هنع و  نیباذـلا  هراصنا و  هناوعا و  نم  انلعجا  جرفلا و  کـیلول  لـجع  مهللا  . » دوش داـیز  ناـکما ، ملاـع 
123 رثالا ، بختنم  باتک  رد  . 2 ص 179 . 1411 ق ، هیمالسالا ، فراعملا  ۀسسؤم  هبیغلا ، یسوط ، خیـش  . 1 اهتشونیپ : هللا . ءاشنا  هیدی »

ربکا یلع  همجرت  ییاهر ، راگزور  نامیلس ، لماک  رتشیب ر.ك : تاعالطا  يارب  . 3 ( 247 ص 250 - . ) تسا هدش  لقن  باب  نیا  رد  ثیدح 
هـسسؤم يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 267 ؛ ج 3 ، همئالا ، ۀـفرعم  یف  ۀـمغلا  فشک  . 4 یلا 1062 . ص 1034  ج 2 ، روپ ، يدـهم 

ص 387. ج 1 ، 1411 ق ، هیمالسالا ، فراعملا 
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؟ دننک روهظ  نامز  ماما  ات  دنشاب  هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  مدرم  ایند و 

شسرپ

؟ دننک روهظ  نامز  ماما  ات  دنشاب  هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  مدرم  ایند و 

خساپ

زا يدادعت  دنهدب و  تاجن  نارگمتـس  تسد  زا  ار  نافعـضتسم  دنیامرف و  روهظ  ترـضح  میتسه  راودـیما  ناهج  ینونک  طیارـش  اب  ام  هتبلا 
ام هدـنام و  یقاب  روهظ  ياه  هناشن  زا  یکدـنا  دادـعت  هتفای و  ققحت  یـصاعم  ترثک  متـس و  ملظ و  یناوارف  لثم  ترـضح  روهظ  ياه  هناشن 

صخـش یتح  سک  چـیه  يارب  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  نامز  یلو  دـننک  روهظ  رتدوز  هچ  ره  ترـضح  هک  میراد  راظتنا  میتسه و  راودـیما 
رد میراد ، يددـعتم  تاـیاور  اـنعم  نیا  رد  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  دزن  شملع  طـقف  هک  تسا  يدراوـم  ءزج  تسین و  موـلعم  زین  (ع ) ماـما
رد ارـصحنم  تمایق  عوقو  نامز  ملع  هک  هنوگ  نامه  ینعی ، تسا ؛ هدـش  هسیاقم  تمایق  عوقو  ناـمز  اـب  ترـضح  روهظ  ناـمز  اـم  تاـیاور 

ج 2، نیلقثلارون ، ریسفت  ، ) تسا لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  ارـصحنم  زین  ترـضح  روهظ  نامز  ملع  تسا ، الع -  لج و  قح -  ترـضح  رایتخا 
هظحالم ص 137  ج 2 ، یجیهال ، فیرش  ریسفت  رد  (ع ) قداص ماما  زا  ار  تیاور  نیا  هباشم  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  لقن  هب  ص 107 

دانتـسا اب  تسد  نیا  زا  یتاعیاش  یهاگ  زا  ره  هنافـسأتم  اما  دنک ، نییعت  ترـضح  روضح  يارب  ینامز  درادن ، قح  یـسک  نیاربانب  دییامرف .)
لمع تبیغ  ناـمز  رد  دوـخ  هفیظو  هب  میناوـتب  هک  مینکب  هچ  اـم  تسا ؛ هفیظو  تخانـش  مهم  دوـشیم . تسرد  هجوـم  دارفا  یخرب  هب  غورد 

زین ام  درک ، روهظ  ام  نامز  رد  ماما  رگا  هک  مینکب  هچ  و  میـشاب ؟ هدرک  کـمک  ماـما  روهظ  ناـمز  ندـش  رتکـیدزن  هب  مینکب  هچ  و  مینک ؟
راظتنا نیا  یجنم . راظتنا  جرف و  راظتنا  دناهدومرف ، نیعم  ار  تبیغ  نامز  رد  ار  ام  هفیظو  تایاور ، میشاب ؟ ترـضح  نآ  ناروای  نارای و  ءزج 

هدـش هدرب  مان  تبیغ  نامز  رد  نمؤم  تدابع  نیرترب  ناونع  هب  جرف  راظتنا  زا  تایاوررد  دـشاب . هارمه  حالـص  تفع و  عرو و  اب  دـیاب  امتح 
صص 200 و ج 1، یفجنلا ، یسیطلا  اضردمحم  هعجرلاو ، هعیشلاو  ، 644 صص 647 -  قودص ، خیـش  همعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ، ) تسا

هتکن نیا  هب  ام  تایاور  تسین و  رسیم  زین  ترضح  روهظ  دوشن ، هدامآ  روهظ  مایق و  هنیمز  ات  هک  تسا  نشور  هیمالـسالا .) بتکلاراد  ، 201
ایناث دوخ و  یهلا  هفیظو  يافیا  رد  اهنآ  ینامیپ  مه  نایعیش و  هنادنـسپادخ  اج و  هب  تسرد و  ياهرادرک  اب  ًالوا  هنیمز  نیا  دنراد . هراشا  زین 

ص یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یناهفصا ، یمویق  داوج  يدهملا ، هفیحـص  ، ) دوشیم لصاح  تین -  صولخاب  بلق و  هت  زا  ناوارف -  ياعد  اب 
هب نمؤم  صلخم و  یناروای  دوجو  تسا  روهظ  ياه  هناشن  طیارـش و  زا  هعماـج  رد  هاـنگ  ملظ و  يداـیز  هک  هنوگناـمه  سپ  و 351 .)  350

. مییامن ققحم  ار  طرش  نیا  میتسه  فظؤم  ام  دشاب و  یم  روهظ  طیارش  وزج  زین  يدهم  ترضح  نارای  ناونع 

هب یناهج  گرزب  لوحت  نآ  ندش  رادیدپ  نامز  تخاس ، لوغشم  دوخ  هب  ار  نم  نهذ  تیودهم  ثحب  يریگلکـش  يادتبا  زا  هک  ییاهـشسرپ  زا  یکی 
ياههغدغد زا  هراومه  جع ) ) نامز ماما  تدالو  زا  لبق  یتح  شسرپ  نیا  ایوگ  دوب ؛ مالسلا -  هیلع  مظعالا -  هللا  ۀیقب  یهالا  تجح  نیسپاو  يربهر 

هب مدرم  ینهذ 

شسرپ

گرزب لوحت  نآ  ندش  رادیدپ  نامز  تخاس ، لوغشم  دوخ  هب  ار  نم  نهذ  تیودهم  ثحب  يریگلکش  يادتبا  زا  هک  ییاهـشسرپ  زا  یکی 
( جـع ) نامز ماما  تدالو  زا  لبق  یتح  شـسرپ  نیا  ایوگ  دوب ؛ مالـسلا -  هیلع  مظعالا -  هللا  ۀـیقب  یهـالا  تجح  نیـسپاو  يربهر  هب  یناـهج 

؟ تسا یک  ماما  مایق  روهظ و  نامز  هک  نآ  دمآیم ، باسح  هب  مدرم  ینهذ  ياههغدغد  زا  هراومه 
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خساپ

یناسک یلو  دنتـسنادیم ؛ راگدرورپ  هژیو  ار  نآ  ملع  دـندرکیم و  راـیتخا  توکـس  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  هراومه  (ع ) نیموصعم همئا 
همئا مالک  رطعم  ناتـسوب  رد  هاتوک  يریـس  اب  دندروآ . يور  عقاو  فالخ  یتانایب  هب  نارظتنم  كاپ  تاساسحا  باوج  رد  هک  دناهدش  تفای 
نامز زا  یهاـگآ  ملع و  . 1 درک : يدنبهتـسد  هنوگ  نیا  ار  (ع ) يدهم ترـضح  روهظ  تقو  هب  طوبرم  تایاور  نومـضم  ناوتیم  (ع ) راهطا
همئا هراومه  . 3 دشاب . هتفرگ  رارق  (ع ) ناموصعم رایتخا  رد  یهالا  هدارا  اب  یهاگآ  نیا  تسا  نکمم  . 2 تسا . لاعتم  راگدرورپ  هژیو  روهظ 
روهظ رما  ینیبشیپ و  لـباق  ریغ  روـهظ  تقو  . 4 دـناهدرک . رما  ناراذـگتقو  بیذـکت  هب  هداد ، زیهرپ  روـهظ  تقو  نییعت  زا  ار  مدرم  نـید 

ياههدودحم رارـسا و  زا  ياهراپ  تایاور  یخرب  رد  یلو  تسا ؛ یهالا  رارـسا  زا  روهظ  دوخ  دـننامه  روهظ  تقو  . 5 دوب . دهاوخ  یناهگان 
نامز هب  ملع  هک  تسخن  هتسد  تایاور  تسا . هدش  رکذ  توافتم  روهظ  ماگنه  هب  ترـضح  دوخ  ندش  هاگآ  هوحن  . 6 تسا . هدش  رکذ  نآ 

یعازخ لبعد  هعیـش  هزاوآرپ  رعاش  یتقو  دیامنیم : دنمدوس  ریز  دراوم  هب  هجوت  هنومن  يارب  تسا . رایـسب  هتـسناد ، دـنوادخ  هژیو  ار  روهظ 
کشرس درب ، نایاپ  هب  نایعیش  ياوشیپ  نیسپاو  مایق  هب  هراشا  اب  ار  نخس  دناوخ و  کین  يرعش  تیالو  نامسآ  باتفآ  نیمتـشه  رـضحم  رد 

یتم مامالا و  اذه  نم  يردت  لهف  نیتیبلا  نیذهب  کناسل  یلع  سدقلا  حور  قطن  یعازخ  ای  دومرف «: دش و  يراج  مامه  ماما  نآ  ناگدید  زا 
»؟ درک دهاوخ  مایق  یک  تسیک و  ماما  نیا  ینادیم  ایآ  سپ  تفگ . نخـس  تیبود  نیا  اب  تنابل  زا  سدـقلا  حور  ایوگ  یعازُخ ، يا  موقی ؛ 
ْنَع ِهیبَا  ْنَع  یبَا  ینَثَدَـح  ْدَـقَف  ِتقَوـلا  ِنَع  ُهُراـبْخِاَف  یتَـم  اَّمَا  َو  داد « : همادا  هنوـگ  نیا  تـخادرپ و  رظتنم  ماـما  یفرعم  هـب  شترـضح  سپس 

اهیلَّجَی ال   » یتلا ۀعاسلا  لثم  هلثم  مالسلا : هیلع  لاقف  کتیرذ ؟ نم  مئاقلا  جرخی  یتم  لوسر  ای  هل  لیق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبَنلا  َّنَا  (ع ) ِِهئابآ
ناشیا شردپ و  زا  مردپ  درک ؟ دهاوخ  روهظ  ینامز  هچ  هک  نیا  اما  1و2 و  ؛  ُۀَتَْغبَِّالا مُکَّنیتَأت  ِضرَألا ال  ِتاومَّسلا و  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  َِّالا  اِهْتقَِول 
باوج رد  ترـضح  نآ  درک ؟ دـهاوخ  روهظ  یک  وت  تنادـنزرف  زا  مئاـق  دـش  هتفگ  (ص ) مرکا ربماـیپ  هب  یتقو  هک  درک  لـقن  شناردـپ  زا 

راکـشآ ار  نآ  تقو  دناوتیمن ]  ] وا زج  سک  چـیه  : » دومرف نآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  تسا  تمایق ) (و  تعاس دـننامه  وا  روهظ  لثم  دومرف :
ُهَّنِأَف ِجَرَفلا  رُوُهُظ  اَّمَا  َو  تسا « : هدـش  روآ  دای  هنوگ  نیا  زین  بئاغ  ماـما  نآ  ار  بلطم  نیمه  تسا ». نیگنـس  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  دزاـس .
زاغآ نامز  هک  تفاـیرد  ناوتیم  ینـشور  هب  هراـب  نیا  رد  رگید  تاـیاور  تیاور و  ود  نیا  زا   3 . « نوتاّقَولا َبِذَـک  َو  ُهُرکِذ  یلاـعَت  ِهَّللا  یِلا 
رارق (ع ) همئا ربمایپ و  رایتخا  رد  ایآ  هک  نیا  اما  تسا . هاتوک  یسب  نآ  هب  ندیسر  زا  رشب  هشیدنا  تسد  تسا و  یهالا  رارـسا  زا  یکی  روهظ 

ناـمه یکی  لـیلد : ود  هب  دنتـسه . عـالطایب  روهظ  ناـمز  قیقد  ملع  زا  زین  (ع ) تارـضح نآ  یتـح  دـسریم ، رظن  هب  ریخ ؟ اـی  تسا  هتفرگ 
اب دومرف . داهـشتسا  فیرـش  هیآ  هب  هتـسناد ، دـنوادخ  هژیو  مولع  زا  تمایق  تعاس  دـننامه  ار  روهظ  تعاس  هک  (ص ) مرکا ربمایپ  شیاـمرف 

نامز زا  وت  ایوگ  هک  نانچ  دـننکیم ، لاؤس  وت  زا  هَّللاَدـْنِعاهُْملِع ؛ امَّنِا  ُْلق  اـْهنَع  ٌیفَح  َکـَنَاَک  َکَنُولَئْـسَی  هیآ « -  یناـیاپ  شخب  هب  هعجارم 
. دنتشادن عالطا  روهظ  نامز  قیقد  ملع  زا  زین  ناکاپ  نآ  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  « - M} تسا ادخ  دزن  اهنت  شملع  وگب : يربخاب ، نآ  عوقو 

دوخ نیا  تسا . هدرک  نایب  ار  روهظ  نامز  زا  (ع ) نامز ماـما  ندـش  هاـگآ  یگنوگچ  هتفرگ  رارق  هراـشا  دروم  ًادـعب  یتاـیاور  نیا ، رب  نوزفا 
روهظ نامز  زا  (ع ) نیموصعم همئا  یتح  هک  ضرف  نیااب  تسین . هاـگآ  روهظ  ناـمز  هب  ترـضح  نآ  هک  دـشاب  هتکن  نیا  رب  یلیلد  دـناوتیم 

نیا زا  یخرب  تسا . هدومرف  هیـصوت  ناراذـگ  تقو  بیذـکت  هب  ار  نایعیـش  یناوارف  تاـیاور  ارچ  هک  تفاـیرد  ناوتیم  دـناهدوب  عـالطایب 
يرما نامز  زا  ارم  موش  ناتیادف  تفگ : دـش و  دراو  (ع ) قداص ترـضح  رب  مزهِم  دـیوگیم : ریثک  نب  نامحر  . 1 زا : تسا  ترابع  تایاور 

زا راسی  نب  لیـضف  . 2 4  «. نُوتاقَولا َبِذَک  مُزهِم  ای  دومرف «: ترـضح  نآ  دـیهد . ربخ  جـع ]) ) يدـهم ترـضح  روهظ   ] میتسه نآ  رظتنم  هک 
رب مکحم  هلدا  هلمج  زا   5  «. نُوتاقَولا َبِذَک  نُوتاقَولا  َبِذَک  نُوتاقَولا  َبِذَک  دومرف : (ع ) ماما دیـسرپ . روهظ  نامز  هرابرد  (ع ) رقاب ترـضح 

( فلا تسا . نینچ  تایاور  نیا  زا  یخرب  تسا . هدرک  رکذ  ناهگان  ار  روهظ  هثداـح  هک  تسا  یناوارف  تاـیاور  روهظ  تقو  ندوب  مولعماـن 
یتسه و ماظن  هثداح  نیرتگرزب  هرابرد  اما  تسا ؛ یناوارف  تامدـقم  دـنمزاین  گرزب  ثداوح  تسا . هبـش  کـی  روهظ  رما  ندـش  حالـصا 
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. دروآیم مهارف  بش  کی  رد  ار  تامدقم  مامت  دراذگیم و  شیامن  هب  ار  شیوخ  تردق  مامت  دـنوادخ  یناهج  لدـع  تموکح  يرارقرب 
هک تسا  (ع ) تیبلها ام  زا  يدهم  ٍۀَْلَیل ؛  یف  ُهَْرمَا  َُهل  ُهللا  ُِحلُْصی  ِْتیَبلا  َلْهَا  اَّنِم  ُيدْهَملا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لُوسَر  َلاق  دومرف : (ع ) یلع

راگزاس یلبق  تقو  نییعت  اب  یناهگان  هبـش و  کـی  ندـش  مهارف  دـیدرتیب   6 .« دیامرفیم حالـصا  بش  کی  رد  ار  ]ش  روهظ ] رما دـنوادخ 
هیآ نامه  رد  هدش و  هیبشت  تمایق  هب  (ص ) ربمایپ مالک  رد  يدهم  ترـضح  روهظ  دـش ، هراشا  هک  روط  نامه  یناهگان  ندـمآ  ب ) تسین .

یناهگان روط  هب  زج  و  ۀتغب ؛ً  ِّالا  مُکیتَأت  ال  دیامرفیم ...«: دنوادخ  هک  تسا  زیخاتسر  نامز  ياهیگژیو  زا  ندوب  یناهگان  داهـشتسا ، دروم 
( جـع ) يدـهم ترـضح  روهظ  يارب  (ع ) ناـموصعم هک  یتاـهیبشت  هلمج  زا  نازورف  باهـش  نوچ  ندـمآ  ج ) « M .} دیآیمن امش  غارـس  هب 
ینیبشیپ و لباق  ریغ  باهـش  ندش  راکـشآ  هک  تسا  حضاو  رپ  تسا . نازورف  گنـس  باهـش  هب  يدـهم  ترـضح  روهظ  هیبشت  دـناهدرک ،

یباهـش دننامه  سپـس  ِداقَولا ؛ ِباهَـشلاَک  َو  دـْبَی  َُمث  دومرف : جـع ) ) يدـهم ترـضح  تبیغ  نایب  زا  سپ  (ع ) رقاب ماما  دوب . دـهاوخ  یناهگان 
ِباـهَّشلاَک ُلَـبقَی  کـلذ  َدـْنِعَف  تسا «: هدـش  رکذ  ناـیب  نیا  هب  زین  (ص ) مرکا ربماـیپ  فرط  زا  هیبـشت  نیمه   7 .« دش دهاوخ  راکشآ  نیـشتآ 

تایاور رد  تسا . هدـشن  نایب  روهظ  نامز  تایئزج  زا  کی  چـیه  هک  تسین  اـنعم  نادـب  تفرگ ، رارق  هراـشا  دروم  هچنآ  هتبلا   8 ... «. ِِبقاثلا
نینچ گرزب  هعقاو  نآ  ياهیگژیو  زا  يرامـش  لاـثم  يارب  تسا ؛ هدـیدرگ  رکذ  اراکـشآ  روهظ  ناـمز  بلاـطم  زا  یـشخب  (ع ) ناـموصعم
تیب لها  ام  مئاق   9 هعمجلا ؛ َموَی  ِتیَبلا  َلْهَا  انِْمئاق  ُجُرْخَی  َو  دومرف « : (ع ) قداص مام  دوب . دـهاوخ  فداـصم  هعمج  اـب  روهظ  زور  . 1 تسا :
ُمَوَیلا اذه  َو  دومرف ...«: اروشاع  هرابرد  (ع ) رقاب ماما  وب . دـهاوخ  فداصم  اروشاع  زور  اب  روهظ  زور  . 2 درک ». دهاوخ  روهظ  هعمج  زور  رد 

ماما تسا . درف  روهظ  لاـس  . 3 درک .» دـهاوخ  مایق  نآ  رد  (ع ) مئاق هک  تسا  يزور  اروشاـع ]  ] زور نیا  و  جـع ؛»  » 10 مئاقلا ِهیف  ُمُوُقَی  يذلا 
زج هتبلا  درف ». ياهلاس  زا  یکی  رد  رگم  درک  دهاوخن  روهظ  جـع ) ) مئاق 11 ؛  ... نینِـسلا َنِم  ٍرتَو  یف  الا  مئاقلا  جرخیال  دومرف « : (ع ) قداص

ترضح دوخ  هک  نیا  اما  تسین . نامز  نییعت  يانعم  هب  کی  چیه  هک  هدش  رکذ  روهظ  نامز  يارب  زین  يرگید  ياههدودحم  هدش  دای  دراوم 
رب ماهلا  اب  دـنوادخ  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  یخرب  تسا . توافتم  تانایب  دوشیم ، هاگآ  روهظ  ناـمز  ندیـسر  ارف  زا  هنوگچ  جـع ) ) يدـهم

نابز هب  ار  ترـضح  نآ  ریـشمش  دـنوادخ  رگید ، یتایاور  ساـسارب   12. دزاسیم هاـگآ  روهظ  ناـمز  زا  ار  يو  ترـضح  نآ  سدـقم  بلق 
تسد رد  مایق  ماگنه  ترـضح  نآ  هک  یملع  مچرپ و  تسا : هدمآ  زین  یتایاور  رد   13. درادیم مالعا  ار  روهظ  ناـمز  قیرط  نآ  زا  هدروآ ،
دراوم نیا  همه  نیب  عمج  هتبلا   14. دزاسیم علطم  روهظ  زاغآ  زا  ار  يدهم  ترضح  هدش ، هتـشارفارب  یهالا  نذا  تردق و  هب  تشاد  دهاوخ 

لیذ دراوم  رد  ناوتیم  ار  روـهظ  ناـمز  ندوـب  یفخم  هفـسلف  هک  دوـب  دـهاوخن  فـطل  زا  یلاـخ  هتکن  نیا  رکذ  ناـیاپ  رد  تسا . نکمم  زین 
تسین و مولعم  ًاقیقد  نآ  تقو  نوچ  رگید ، يوس  زا  دوشیم . ادـیپ  ناگمه  يارب  لمع  يدازآ  یعون  نآ  ندوب  یفخم  اـب  . 1 درک : هصالخ 
ره دشیم ، نییعت  خـیرات  رگا  هک  ارچ  دراد ؛ ناوارف  یتیبرت  راثآ  هک  تسا  یمئاد  شاب  هدامآ  تلاح  شاهجیتن  تسا ، لمتحم  ینامز  ره  رد 
زا ار  لمع  يدازآ  دوب  نکمم  دوب ، کیدزن  شنامز  هاگره  دـنتفریم و  ورف  يربخیب  رورغ و  تلفغ و  رد  ناـگمه  دوب  رود  شناـمز  هاـگ 
هب ندش  هتـشک  زا  میب  (ع ) يدهم ترـضح  تبیغ  ياهتمکح  زا  یکی  هک  اج  نآ  زا  . 2 دنک . ادیپ  يرارطـضا  هبنج  ناشلامعا  هداد ، تسد 

هدامآ ترـضح  نآ  يدوبان  يارب  نانمـشد  ًاـنیقی  تشاد و  دـهاوخ  تاـفانم  تمکح  نآ  اـب  روهظ  تقو  قیقد  نییعت  تسا ، نانمـشد  تسد 
رابخا نویع  . 2 . 187 (: 7) فارعا . 1 تشونیپ : تشاد . دهاوخن  ییانعم  راظتنا  رگید  تقو  ندوب  نیعم  اب  هک  نیا  نخس  هاتوک  دش . دنهاوخ 

ج1، یفاکلا ، . 5 ص368 . ج1 ، ینیلک ، یفاـکلا ، . 4 ص290 . یـسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، باتک  . 3 ص266 . ج2 ، قودص ، خیـش  (ع ،) اضرلا
، نیدلا لامک  . 8 ص324 . ج1 ، نیدلا ، لامک  ص159 ، ۀبیغلا ، باتک  . 7 ص152 . ج1 ، نیدلا ، لامک  . 6 ص425 . ۀبیغلا ، باتک  ص368 ؛
، نیظعاولا ۀـضور  . 11 ص300 . ج4 ، یـسوط ، خیـش  ماکحالا ، بیذـهت  . 10 ص394 . ج2 ، قودـص ، خیـش  لاصخلا ، ، 9 ص287 . ج1 ،
، ۀبیغلا باتک  ص192 ؛ یـشکرمع ، نب  دـمحم  یـشک ، لاجر  ر.ك : . 12 . 453 ۀـبیغلا ، باتک  ص263 ؛ يروباشین ، لاـتف  نسح  نبدـمحم 

بطق عیارجلا ، جیارخلا و  ر.ك : . 14 ص155 . ج1 ، نیدلالامک ، ص266 ؛ یمق ، زازخ  دمحم  نب  یلع  رثالا ، ۀـیافک  ر.ك : . 13 ص164 .
info@porseman.net ص63 . ج1 ، (ع ،) اضرلا رابخا  نویع  ص550 ؛ ج2 ، يدنوار ، نیدلا 
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؟ دش میسرت  هنوگچ  دوعوم  زور  يارب  یّلک  طوطخ  مالسا  روهظ  زا  دعب 

شسرپ

؟ دش میسرت  هنوگچ  دوعوم  زور  يارب  یّلک  طوطخ  مالسا  روهظ  زا  دعب 

خساپ

نایاپ رد  يدیحوت  یناهج  لدـع  تموکح  قیبطت  يارب  ار  حرط  نیرتلماک  مالـسا   - 1 داد : میهاوخ  یتامدقم  رکذ  اب  ار  لاؤس  نیا  خـساپ 
هک اجنآ  زا  مالسا  زا  لبق  رشب  تسا . یناهج  مالسا  توعد  رگید  یفرط  زاو  تسا . ینامسآ  تعیرش  نیرخآ  مالـسا  اریز  تسا ؛ هداد  خیرات 

ربمایپ یعقوم  دش . راذگاو  مالـسا  روهظ  هرود  هب  اذل  دیامن  كردو  دـمهفب  ار  لماک  حرط  نیا  هک  دوب  هدیـسرن  ّدـح  نیا  هب  شکردو  مهف 
ساسحا ار  عماج  حرط  نیا  ات  دوب  هدیـسر  یگنهرفو  یلقع  حطـس  نیا  هب  رـشب  هک  تسا  هداد  ار  یناهج  لدع  تموکح  حرط  ص )  ) مالـسا

مدرم هب  نآ  تراشبو  حرط  نیا  زا  رابخا ، رد  هباحص  زا  يرایـسبو  وا  زا  دعب  موصعم : ناماماو  ص )  ) مالـسا ربمایپ   - 2 دنک . كردو  هدرک 
ياربو هتفرگ  راـک  هب  ار  دوخ  شـالتو  یعـس  ماـمت  ناراوگرزب  نیا  دنتـسه . حرط  نیا  یلـصا  نـالماح  اـهنآ  اریز  دناهتـشاد ؛ ییازـسب  مهس 
تقلخ گرزب  فدـه  ققحت  زا  نداد  ربخ  فلا . لـیبق : زا  دـندومن ، تیبـثت  ار  مهم  عوضوم  نیا  فلتخم  ياـههار  زا  مدرم  ینهذ  یگداـمآ 

زا ربخ  ج . تسا . ص )  ) ادـخ لوسر  هیرذ  زا  موصعم  یماما  تموکح  نیا  ربهر  هکنیا  رب  دـیکأت  ب . یناهج . لدـع  تموکح  ققحت  ماگنه 
شریذپ يارب  مدرم  يزاس  هدامآ  رد  زین  ع )  ) يدـهم ماما  دوخ   - 3 تفای . دهاوخ  شرتسگ  ملاع  رد  روهظ  زا  لبق  هک  يدادـیبو  ملظ  عوقو 

تدالو رب  لیلد  هماـقا  فلا . لـیبق : زا  تسا ، هدرک  یعاـسم  کیرـشت  دوخ  زا  لـبق  ناـماماو  ربماـیپ  اـبو  هتـشاد  ییازـسب  مهـس  مهم  رما  نیا 
تیودهم زا  عافد  عوضوم : شروهظو . تبیغ  يارب  لماک  حرط  نایب  ب . مدرم . اب  اهتاقالم  رارکت  اب  شدوجوو 

؟ تسا یناهج  دحاو  تموکح  زاسهنیمز  یلماوع  هچ 

شسرپ

؟ تسا یناهج  دحاو  تموکح  زاسهنیمز  یلماوع  هچ 

خساپ

لیکـشت رگیدـکی ، هب  تبـسن  اـهنآ  يراـگزاسانو  اـهتموکح  عونتو  بهاذـم  فـالتخاو  ارآ  ّتتـشت  هب  هجوت  اـب  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
لیکـشت اهنت  هن  درک . عمج  يدـحاو  تموکح  تحت  ار  اـهتلیم  همه  ناوتیم  هنوگچ  دـسریمن ؛ رظن  هب  نکمم  یناـهج  دـحاو  تموکح 

لیخد نآ  يزاس  هنیمز  رد  يدایز  لماوعو  للعو  دـسریم  رظن  هب  مزالو  یمتح  يرما  هکلب  تسا ، روسیمو  نکمم  یناهج  دـحاو  تموکح 
تموکح تدحو  اب  اهنت  هدنکفا ، هیاس  یناسنا  عماوج  رس  رب  یکانتشحو  سوباک  دننام  هراومه  هک  يزیرنوخو  گنج  رطخ   - 1 دنشابیم :

ياهدروخرب یلّواو  یلصا  هشیر  عفانم " داضت   " نادنمـشناد حیرـصت  هب   - 2 دوشیم . فرطرب  اهتما  همه  یگچراپکیو  ناـهج  حطـس  رد 
ّلک يارب  فاصناو  لدـع  ترـضح ، تموکح  راعـش  هک  مینادـب  رگا  لاح  تسا . رگیدـکی  اـب  اـهتموکح  نیگمهـس  ياـهراکیپو  نینوخ 

، یناهج تموکح  لیکـشت  لماوع  زا  رگید  یکی   - 3 دـنوشیم . هداد  قوس  یناهج  لدـع  تموکح  يوس  هب  یگمه  تسا ، يرـشب  هعماج 
هار رد  دوخ  هیحاـن  زا  مه  رـشب  اریز  ددرگ ؛ یناـهج  تموکح  زاـسهنیمز  دـناوتیم  دوخ  هبون  هب  هک  تسا  رـشب  تاـکارداو  لوـقع  لـماکت 
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، ددرگیم لیان  دوخ  ییاهن  لامک  هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  ماگنه  رد  مهو  تسا  ینـالقع  لـماکتو  یّقرتو  لاـمک  يوس  هب  تکرح 
لهجو یلقع  مـک  هیحاـن  زا  اـهمحازتو  ضراـعت  هـمه  اریز  دـنهد ، نـت  یناـهج  تموـکح  هـبو  هدرک  ّفلأـت  رگیدـکی  اـب  دـنناوتیم  اذـلو 

. تسا يدرخمکو 

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  يارب  یّلک  تیفرظ 

شسرپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  يارب  یّلک  تیفرظ 

خساپ

هدـیدپ هک  يرـشب  لـک  یجنم  روـهظ  دروـم  رد  دراد . بساـنم  ياـهتیفرظ  ندرک  هداـمآ  هب  جاـیتحا  یعاـمتجا  راـک  ره  هک  تسین  یکش 
یصاخ هقبط  رد  ولو  یمالسا  تما  نایم  رد  ینید  تفرـشیپ   - 1 تسا ؛ یصاخ  طیارـشو  تامدقم  ققحت  هب  جایتحا  تسا  یمیظع  یعامتجا 

نید زا  مدرم  ندـش  رود  هجیتـن  ردو  مومع  حطـس  رد  داـسفو  ملظ  شرتـسگ   - 3 مدرم . نـیب  رد  یموـمع  فارحنا  شرتـسگ   - 2 اـهنآ . زا 
. وا يرایو  ترصن  يارب  ترضح  صاخ  نارای  ندش  هدامآ   - 5 يژولونکتو . تعنص  رد  رشب  تفرشیپ   - 4 سفن . ياوه  زا  تعباتمو 

؟ مینکن ششوک  نآ  شرتسگ  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  و  تسا ؟ جع )  ) يدهم ترضح  بالقنا  هیام  داسف  يریگارف  ایآ 

شسرپ

؟ مینکن ششوک  نآ  شرتسگ  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  و  تسا ؟ جع )  ) يدهم ترضح  بالقنا  هیام  داسف  يریگارف  ایآ 

خساپ

ربمابپ - 1 درک . تباث  ناوتیم  هار  ود  زا  ار  بلطم  نیا  تسا و  ناهج  رد  روجوملظ  يریگارف  نامز ، ماما  بالقنا  زاـغآ  ياـههناشن  زا  یکی 
المی : » تسا هدومرف  دـناهدرک ، لـقن  یمالـسا  ناثدـحم  هک  یثیدـح  رد  هتـسناد و  بـالقنا  زاـغآ  هناـشن  ار ، روـج  ملظ و  يریگارف  یمارگ 

ناسیونگنهرف ددرگرپ ] روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دـنکیم ، لدـع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  « ] اروجو املُظ  تئلُم  امک  الدـع  ًاطـسق و  ضرـالا 
زا تموکح  ياههیاپ  ندرک  مکحم  و  تسا . ملظ » ، » شیوخ هب  نآ  نداد  صاـصتخا  نارگید و  قوقح  هب  زواـجت  دنـسیونیم : برع  ناـبز 

، دـشاب تسرد  ظفل  ود  نیا  يارب  يریـسفت  نینچ  هاگره  تسا . روج » ، » ضیعبت هعاشا  مدرم و  لام  ناـج و  رب  یهورگ  ندرک  طلـسم  قیرط 
ياههناشن زا  یکی  یمالـسا ، ثیداحا  رظن  زا  داسف  يریگارف  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  روج ، لباقم  هطقن  لدـع  و  ملظ ، لباقم  هطقن  طـسق  ًارهق 
ياهراجفنا دننام  یعامتجا ، ياهراجفنا  ددرگیم . راجفنا  هیام  درذـگب ، ّدـح  زا  هاگره  قانتخا  راشف و  - 2 تسا . يدهم  ترضح  بالقنا 

ار بالقنا  نامز ، ناک  احـض  هلیـسو  هب  داسف  شرتسگ  تقیقح  رد  و  دـهدیم . خر  راـجفنا  راـشف ، زا  ینیعم  هجرد  رد  هک  تسا  یکیناـکم 
اب دریذپ . تروص  بالقنا  دسرب و  دوخ  جوا  هب  نارحب  هک  ياهظحل  ات  دیامنیم ، يرایبآ  ار  بالقنا  ياهرذب  هجیتن  رد  و  دنکیم ، رتکیدزن 
ام هفیظو  سپ  تسا ، يداینب  ياهبالقنا  ققحت  هیام  نارحب ، داـسف و  رگا  هک : ددرگیم  حرطم  یلاؤس  اـج  نیا  رد  بلطم ، ود  نیا  هب  هجوت 

بقع هب  ار  یهلا  بالقنا  دوخ  تسد  اب  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا . نآ  شرتسگ  رد  شـشوک  داسف و  هب  ندز  نماد  ماـما ، تبیغ  ناـمز  رد 
زا یخرب  ياـپ  تسد و  هب  هک  لاکـشا  نیا  لـیلحت  هیزجت و  هب  نونکا  درک . میهاوخ  سح  بولطماـن  یگدـنز  کـی  رد  ار  دوخ  هتخادـنا و 
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یفاک داسف  شرتسگ  1 ـ  دربب . نیب  زا  ار  لاکشا  ساسا  دناوتیم  مادکره  هک  میراد  خساپ  ود  اجنیا  رد  میزادرپیم  تسا  هدیچیپ  ام  ناناوج 
هب داسف  شرتسگ  اهنت  هک  تسا ، هدش  روصت  هک  نیا  نآ  دهدیم و  لیکشت  بلطم  کی  ار  لاکشا  هیاپ  تسا . مزال  زین  یهاگآ  هکلب  تسین 
نآ نودـب  هک  تسا  مزال  يرتیـساسا  طرـش  داسف ، شرتسگ  رانک  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، یفاک  بالقنا  ققحت  رد  نارحب  ندیـسر  جوا 
رد يرایـشوه  یهاگآ و  حطـس  نتفر  ـالاب  قیرط  زا  بـالقنا ، يارب  مدرم  یگداـمآ  زا : تسا  تراـبع  طرـش  نآ  و  دـهدیمن ، خر  بـالقنا 

ملظ و لمحت  و  دـنرببیپ ، دوخ  دوجو  جرا  تیعقوم و  هب  اهناسنا ، هک  تسا  نیا  یهاگآ ، حطـس  نتفر  الاب  زا  دوصقم  فلتخم . ياههورگ 
متـس و  دوخ ، تاـناکما  طیارـش و  یباـیزرا  اـب  هاـگنآ  تسین . ناـسنا  ماـقم  هتـسیاش  هک  دـننک  یقلت  يراـبگرم  نیگنن و  یگدـنز  ار  داـسف 

، تسادیپ هتفگان  دنشوکب . نآ  يرایبآ  رد  نوگانوگ ، قرط  اب  دنشاپب و  هدامآ  دعتـسم و  نیمزرـس  رد  ار  بالقنا  رذب  یتوغاط ، ياهتردق 
، دنجنـسن تسرد  ار  فرط  دوخ و  تاناکما  و  دندرگن ، فقاو  دوخ  شزرا  رب  اهناسنا  و  دیاین ، دیدپ  یهاگآ  نینچ  اههدوت  رد  هک  ینامز  ات 

شرتسگ اهنت  بالقنا ، کی  ققحت  يارب  رتنشور : ترابع  هب  دـنک . نیمـضت  ار  مدرم  حـلاصم  دـناوتیمن ، هک  دـهدیم  خر  يروک  بالقنا 
ياهب بسانم  عقوم  رد  مدرم  هک  تسا  مزال  يرکف  یحور و  یگدامآ  نیا ، رب  هوالع  هکلب  تسین ، یفاک  قیال  ربهر  کی  دوجو  اـی  داـسف و 

رد دوجوم ، عضو  هب  افتکا  یلبنت و  یتسس و  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنزادرپب . تسا ، فده  هار  رد  تداهش  يرگراثیا و  نامه  هک  ار  بالقنا 
نید هب  یـسیع  دوخ ، نید  هب  یـسوم   » قطنم هب  کسمت  اب  و  دنکیمن . ادیپ  هار  نانآ  نهذ  هب  بالقنا  هشیدنا  و  دنیزگیم ، هنال  هعماج  حور 

ار دوجوم  عضو  تالمج ، نیا  لاثما  و  مراد » نارگید  راک  هب  راـک  هچ  نم  «، » دربب نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  میلگ  دـیاب  سک  ره   » اـی و  دوخ ،»
هک دومن  هجوت  دیاب  دهدیم . حیجرت  مادعا  لتق و  هجنکـش و  نادـنز و  لّمحت  بالقنا و  مایق و  رب  تسا ، یبلطتحار  عون  کی  اب  مأوت  هک 

نیرتدـیدش هب  ایـسآ - اقیرفآ و  هژیوب   – ناهج قطانم  زا  يرایـسب  رد  اهتردـق  ربا  داسف  تسا . هتفرگ  ارف  ار  ناهج  داسف ، هک  تساهتدـم 
دوخ ملاظم  رب  ناـهج ، فلتخم  طاـقن  رد  زور  ره  هدـنارورپ ، رـس  رد  ار  قرـش  رب  طلـست  هشیدـنا  برغ ، هک  يزور  زا  تسا . هدیـسر  عضو 

رب ییایوگ  نشور و  دنس  ایسآ  بونج  اقیرفا و  ةدزرامعتسا  ياهروشک  عضو  یـسررب  اهنت  تسا . هدیـشک  دنب  رد  ار  رفن  اهنویلیم  هدوزفا و 
یتبرـض يورین  اّیهم و  شترا  کی  مالـسلاهیلع ، يدهم  ترـضح  مایق  ققحت  يارب  رظتنم  يایهم  يورین  کی  شرورپ  - 2 تسا . بلطم  نیا 

روج و ملظ و  نازوس  منهج  رد  دیاب  تهج  نیا  زا  دشاب . وا  نامرف  هب  شوگ  هداتـسیا و  مالـسلاهیلع  ماما  رـس  تشپ  هک  تسا  مزال  دمآراک 
و دـندرگ ، زهجم  اوقت  نامیا و  يورین  هب  دـیاب  هورگ  نیا  دنـشاب  تلادـع  راهب  روآمایپ  ات  دـنبای ، شرورپ  يراکادـف  دارفا  ضیعبت ، داـسف و 

دنرامگ تمه  دارفا ، هنوگ  نیا  تیبرت  يارب  نامز  ره  رد  هک  تسا  زوسلد  ناحلصم  هدهع  رب  يدارفا ، نینچ  تیبرت  دنشاب . راکادف  زابناج و 
یحالصا ياهراک  زا  تسا ، بالقنا  راجفنا و  هیام  داسف  هک  یهاو  لیلد  نیا  هب  ناوتیمن  زگره  نیاربانب  دنزرون . تلفغ  راک  نیا  زا  ینآ  و 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  مایق  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دـیاب  ام  هتـشذگ ، اهنیا  همه  زا  دز . زاب  رـس  ددرگ ، يدارفا  نینچ  تیبرت  هب  رجنم  هک 
یلاعت هللا  لجع  يدـهم  بالقنا  هک  دوب  میهاوخ  یناـسک  زا  مینک ، کـمک  داـسف  شرتسگ  هب  اـم  رگا  تسا  یهیدـب  مینک . صخـشم  هجرف 

باحـصا هرمز  رد  هک  دوب  میهاوخ  یناسک  زا  میـشاب ، هعماج  حالـصا  ددـصرد  رگا  و  دریگیم . تروص  اـهنآ  ندـیبوک  مهرد  يارب  هجرف 
هیلع هللا  تاولص  يدهم  ماما  روهظ  داسف ، هعـسوت  هب  ندرک  کمک  اب  هکنیا  ضرف  هب  نیاربانب  تشاد . دنهاوخ  تیوضع  شترـضح  راکادف 

ندرک هاتوک  يارب  مالـسلاهیلع  هللاۀیقب  ترـضح  هک  تسا  نیا  هن  رگم  میاهتخادنا . رطخ  هب  عطق  روط  هب  ار  دوخ  عضو  میزادنیب ، شیپ  هب  ار 
نیاربانب میوش ؟ دنمهرهب  راوگرزب  نآ  مایق  زا  داسف ، شرتسگ  اب  میناوتیم  هنوگچ  ام  دنکیم ؟ مایق  داسف  ملظ و  ندـیچرب  نادـساف و  تسد 

زا هن  تسا ، حیحص  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  يارب  یلک  ظاحل  زا  هن  داسف ، هعسوت  هب  کمک  ای  و  داسف ، ربارب  رد  توکس 
رارف اهتیلوئـسم  راب  ریز  دنهاوخیم ا ز  هک  دـناهدرک  تسرد  یناسک  ار  يراکهطلغم  لاکـشا و  نیا  هک  دـسریم  رظنب  رتشیب  یـصخش . رظن 

، دوشب متـس - ملظ و  شریذـپ  ینعی  « - مـالظنا  » هبرجنم رگا  ملظ ، داـسف و  شرتسگ  هصـالخ ، روطب  دـنوش . يداـسف  ره  هدولآ  اـی  و  دـننک ،
. دشاب یکین  تلادـع و  ققحت  تهج  رد  هزرابم  همدـقم  هک  تسا  دـیفم  یتروص  رد  اهنت  هکلب  دـش . دـهاوخن  نآ  هیلع  مایق  ۀـنیمز  هاگچـیه 
حالـص و رهاظم  نآ ، ربارب  رد  و  دننادب . ار  ملظ  يدب  مدرم ، هک  ینامز  رگم  دش ، دهاوخن  یلمع  هاگچیه  زین  همدـقم  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
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رد رگید ، يوـس  زا  تسا . يوـقت  حالـص و  تمـس  هب  مدرم  توـعد  تخانـش ، نیا  هار  اـهنت  و  دنـسانشب . زین  ار  یعاـمتجا  يدرف و  ياوـقت 
، دادـس حالـص ، فافع ، عرو ، يوقت ، زا  نخـس  اج  همه  دـناهدرک ، نیعم  ار  نارظتنم  فیاظو  مالـسلاهیلع  راهطاهمئا  ربمایپ و  هک  یثیداـحا 

لمعیلو رظتنیلف  مئاقلا  باحصا  نم  نوکی  نا  هرس  نم  : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  هنومن ، ناونع  هب  تسادخ . هب  برق  هانگ و  زا  يرود 
اهتیا مکل  ًائینه  اورظتناو  اودجف  هکردأ . نم  رجأ  لثم  رجألا  نم  هل  ناک  هدعب ، مئاقلا  ماقو  تام  ناف  رظتنم . وه  قالخالا و  نساحم  عرولاب و 

، دشاب مالـسلاهیلع  مئاق  باحـصا  زا  هک  دوشیم  دونـشوخ  سک  ره  ( ] ینامعن تبیغ  زا  لقن  هب  ، 52/140 راونالاراحب ، « ) ۀموحرملا ۀباصعلا 
شترـضح روهظ  زا  شیپ  یـصخش ، نینچ  رگا  تسا . رظتنم  هک  یلاـح  رد  دـنک ، لـمع  وـکین  قـالخا  عرو و  هب  و  دـشاب ، رظتنم  دـیاب  سپ 

. دیـشاب رظتنم  دیـشوکب و  اهیکین ) تهج  رد   ) سپ تسا . هدرک  كرد  ار  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  هک  تسا  یـسک  دـننام  وا  رجا  دریمب ،
یئاهباتک تبیغ ، نامز  رد  نارظتنم  فیلاکت  فیاظو و  هرابرد  ام ، هتـشذگ  ياملع  هدش .] تمحر  هورگ  يا  امـش  رب  داب  اراوگ  راظتنا ) نیا  )

(، یفوتم 1327  ) يرون نیسحازریم  جاح  موحرم  فیلات  بقاثلا » مجن  :» دننام دناهداد . صاصتخا  ار  دوخ  بتک  زا  یلوصف  ای  هتشون  لقتـسم 
« مالسلاهیلع نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  مدرم  هفیظو  (، » یفوتم 1348  ) یناهفصا يوسوم  یقت  دمحم  ازریم  موحرم  فیلات  مراکملا » لایکم  »

ندرک رپ   » هاگچیه هدـش ، هتـشون  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تایاور  ساسا  رب  اهنت  هک  اهنآ  هباشم  اـهباتک و  نیا  رد  راوگرزب . ناـمه  فیلاـت 
انـشآ موصعم  مالک  يابفلا  اب  هک  دوشیمن  ادیپ  یلقاع  چیه  عقاو ، رد  تسا . هدشن  دای  بیغ  نامز  رد  رظتنم  هفیظو  ناونع  هب  ملظ » زا  ناهج 

بوکرس هلیسو  ناونعب  ار  نخس  نیا  هک  دشاب ، هناگیب  لقع  زا  يارگپچ  ياهکهورگ  دننام  هکنیا  رگم  دشاب . هتشاد  ياهدیقع  نینچ  هدوب و 
. درب راکب  اههورگ  یضعب 

زا یکی  نینچمه  مینک و  مهارف  ناشیا  روهظ  يارب  ار  هنیمز  ات  میهد  ماجنا  جع )  ) رصع یلو  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  دیاب  ام  ار  یفیاظو  اهراک و  هچ 
مهارف ناشیا  روهظ  يارب  ار  هنیمز  هک  یتاقافتا  نامز و  ماما  رصع  تعجر و  ثحب  دروم  رد  دییامرفب .  نشور  قیقد و  تاحیضوت  میـشاب  ناشیا  نارای 

یم

شسرپ

مینک و مهارف  ناـشیا  روهظ  يارب  ار  هنیمز  اـت  میهد  ماـجنا  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تبیغ  ناـمز  رد  دـیاب  اـم  ار  یفیاـظو  اـهراک و  هچ 
هنیمز هک  یتاقافتا  نامز و  ماما  رصع  تعجر و  ثحب  دروم  رد  دییامرفب .  نشور  قیقد و  تاحیـضوت  میـشاب  ناشیا  نارای  زا  یکی  نینچمه 

؟  دیهد حیضوت  لصفم  روطب  دنک  یم  مهارف  ناشیا  روهظ  يارب  ار 

خساپ

نیرتـگرزب هلمج  زا  ترـضحنآ . روهظ  جرف  راـظتنا  و   . نیموصعم هریـس  یگدـنز و  ياـهباتک  هب  عوـجر  اـب  ترـضحنآ  تخانـش  تفرعم و 
یمالسا تموکح  کی  لیکشت  مدق  نیرتهب   . تسام فیاظو  سأر  رد  تیالو  تهاقف و  هسلس  زا  يوریپ  عابتا و  هدش و  هدرمـش  رب  تادابع 

يوسب همه  تموکح  کی  عماج  ياه  همانرب  هیاس  رد  دـنناوتب  دـنبای و  تسد  يدازآ  دـشر  هب  دنقاتـشم  هک  یناـسک  نآ  هیاـس  رد  اـت  تسا 
 . تسام رایتخا  رد  هز )  ) ینیمخ ماما  ياناوت  تسدب  تمعن  نیا  هک  دنوادخ  رکـش  دـنرادرب . مدـق  تسا  حیحـص  راظتنا  کی  هتـسیاش  هچنآ 
هب رداق  رـضاح  لاح  رد  ام  هک  تسیراک  مینک  شالت  روشک  یگدـنزاسو  يزاسدوخ  هار  رد  يربهر  مظعم  ماقم  میلاعت  تحت  هکنیمه  سپ 

قاتـشم سکره  دروایب .  ار  نآ  دـهاوخب  دـنوادخ  هاگره  هک  تسا  یتلود  ار  ام  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میتسه .  نآ  ماـجنا 
زور نآ  راظتنا  هنوگ  نیدـبو  دـشاب  وکین  قالخا  يارادو  دـنک  هشیپ  يراگزیهرپو  دـشاب  وا  رظتنم  دـیاب  دـشاب  اـم  مئاـق  ناراـی  زا  هک  تسا 
دینک یعس  سپ  تسا .  هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  هک  دراد  یسک  باوث  دنک  مایق  مئاق  وا  گرم  زا  دعبو  دریمب  تلاح  نیا  رد  رگا  . دشک
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دشاب راوگرزب  نآ  رای  دهاوخیم  سکره  تسا .  هدرک  دوخ  تمحر  لومشم  ار  امش  دنوادخ  هک  يدرم  امـش  لاحب  شوخ  دیـشاب .  رظتنمو 
نامنید ماکحا  یتسردب  ام  هاگره  دزاس . دونشخ  ار  ترـضحنآ  هک  دشاب  يا  هدیدنـسپ  راتفرو  لیاضف  نیـشنمه  رای و  دیاقع ،  تسود  دیاب 

مدـق ادـخ  یگدـنب  طقف  هار  رد  هناصلاخو  میریگب  شیپ  یگدـنز  رد  هدیدنـسپ  راتفر  قالخا و  نامبلق  ياـهرواب  تقادـص  هبو  میـسانشب  ار 
دیاب دنیب  یم  دوخ  تیصخش  رد  هک  یتعاطتساو  توقو  ناوت  دح  رد  سکره  میا . هداد  ماجنا  ار  نامفیاظو  هجو  نیرتهب  هب  ًانئمطم  میرادرب 

لیکشت هک  تسا  يدح  رد  شیاوقتو  يدنمناوت  ینیمخ  ماما  نوچمه  یـصخش  درادرب . ماگ  هار  نیا  رد  زور  قباطمو  یعقاو  ياه  همانرب  اب 
میتسه لمعو  نید  هسردم  ناکدوک  نوچمه  هک  ام  لثم  یصخشو  تسا  هدرمـشرب  یهلا  فیلکتو  هفیظو  دوخ  يارب  ار  یمالـسا  تموکح 

هک روطنامه  میزیهرپب  دیاب  يوردنت  هنوگ  ره  زا  میروآ . يور  دش  رکذ  الاب  رد  هک  ییاهراتفر  هب  شیوخ  هداوناخو  هناخ  نوماریپ  رد  دـیاب 
راتفر هب  ار  یمدآ  رتشیب  یهاگآ  میئازفیب . نامیهاگآ  رب  رتشیب  هعلاطماب  میـشاب . رکذو  رکف  هب  هتـسویپو  دنمفدهو  لداعتم  دیاب  يوردنک . زا 

یگدـنز خـیرات  رد  هتبلا  هک  دراد  دوجو  یعوضوم  ع )  ) نیموصعم ثیداحا  رد  نآ  لیوأتو  نآرق  تایآ  قبط  دزاسیم . نومنهر  رت  حـیحص 
یم هچ  تعجر  هرابرد  نسحلاوبا  يا  دیـسرپ :  ع )  ) اضر ماما  زا  نومأم  بایا »  ای  تعجر  مانب «  یعوضوم  میا ،  هدروخرب  نآ  هب  اهراب  ءایبنا 

راحب ج53 دیوگ [ . یم  نخس  نآ  هرابرد  نآرقو  هداتفا  قافتا  مه  نیـشیپ  ياهتما  رد  هک  قح  تسا  يا  هلأسم  دندومرف :  ترـضح  ییوگ ؟ 
نآ هب  هک  یناسآ  نامه  هب  دندرگ (  یمرب  ایند  نیا  هب  خزرب  ملاع  زا  ادـخ  رما  هب  مدرم  زا  یهورگ  ینآرق  تالیوأتو  تایاور  رب  انب  ص59 ] 
زا رتشیب  یبلق  نانیمطا  هب  ندیسر  يارب  ع )  ) میهاربا ترضحو  دومن  یم  هدنز  ادخ  رما  هب  ار  هدرم  ع )  ) یسیع ترـضح  هکنانچ  دنتفر ) ملاع 

تـسا هعیـش  هقح  دیاقع  زا  تعجر  دروآ . یم  مه  درگ  ًانآ  تمایق ،  رد  ار  ناگدرم  هدش  قرفتم  رکیپ  هنوگچ  دـهد  ناشن  ات  تساوخ  ادـخ 
اعدو تیاور  هیآ و  زا  معا  ینید  ّصن  دصـشش  هـب  کـیدزن  يریازج )  هللا  تـمعنریم  ه (  ــــ یناـمعنلا راونـالا  باـتک  هدنـسیون  لوـق  هـب  هـک 
لئاق تعجر  هب  هاگنآ  دنـشابن  لئاق  تماما  هب  یناسک  روطچ  تسا (  نایعیـش  دـیاقع  صاخ  هک  هتبلاو  دراد  دوجو  تعجر  هرابرد  تراـیزو 

يدـناریم هرابود  ار  ام  ایادـخ  دـنیوگ « :  یم  ادـخ  هب  یهورگ  هک  تسا  هدـمآ  نمؤم  هروس  هیآ 11  رد  یمالـسا )  قرف  ریاس  لثم  دنـشاب ؟
یماوقا صوصخم  هیآ  نیا  رد  یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  دـنیامرف  یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  يدرک »  هدـنز  هراـبودو 
تداهش زا  دعب  یئابطابط ) همالع  رضحم  زا  خساپ  شسرپ و  باتکزا 666 لقن  هب  دـنوش ( . یم  عقاو  تعجر  رد  ناشگرم  زا  سپ  هک  تسا 

یم عوجر  همئا  یقاب  دعبو  ص )  ) ادخلوسر دعبو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دعب  ع )  ) نیسح ماما  لوا  جع )   ) يدهم ترضح 
دمحم ماما  روهظ ،  زا  لبق  اماو  یئابطابط )  همالع  داتـسا  رـضحمرد  باتکزا  لقن  هب  دـنیامن . یم  تموکحو  تماما  ناهج  مدرمربو  دـنیامن 

ار ییاهزیچو  دندرب  نآرق  رد  تسد  تفرگ ،  ار  اج  همه  ملظ  دنتفر ،  قح  لهاو  تفر  نایم  زا  قح  هک  يدید  هاگره  دـیامرف :  یم  ع )  ) رقاب
ناـنز هب  ناـنزو  نادرم  هب  نادرم  درک ، ادـیپ  رییغت  نید  دـندومن ،  هیجوت  ار  نآ  سفن  ياوه  يارو  زاو  دـندرک  نآ  لـخاد  هدوبن  نآ  رد  هک 

یم لذب  ادخ  ریغ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  مدرم  دنا ،  هدیرب  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  دـنک ،  یم  هرخـسم  ار  گرزب  کچوک ،  دـندرک ،  افتکا 
هدش لیطعت  ادخ  هناخ  جح  تسا ،  زاب  رـش  لامعا  هارو  هدش  هتـسب  ریخ  هنوگره  هار  دوش ،  یم  هدیـشون  راکـشآ  روطب  بارـش  عاونا  دننک ،

هب دـنریگ ،  یم  ار  اه  سلجم  نادرم  دـننام  ناـنز  دـننک ،  یمن  لـمع  دـنیوگ  یم  هک  ار  هچنآ  مدـمرو  دـنراد  یماو  نآ  كرت  هب  ار  مدرمو 
نارگید هب  غورد  دهاش  اب  مدرم  دشاب ،  دازآ  ات  دـهد  یم  هوشر  دوخ  رهوش  هب  نز  دـننک ،  عورـشمان  لمع  اهنآ  اب  ات  دـنهد  یم  لوپ  اهدرم 

 ، دـنهاوخ یم  هوشر  ماکحا  يارجا  هار  رد  نایلاو  دـمنا ،  هدـش  يرج  ناـهانگ  باـکترا  رد  مدرم  هتـشگ ،  لـالح  مارح  دـننک  یم  يدـعت 
هدـش راکـشآ  ردامو  ردـپ  هب  یمارتحا  یب  تسا ،  ناسآ  مدرم  يارب  هدو  ــ هیبو لطاب  نانخـس  هدینـشو  نارگ  مدرم  رب  نآرق  توالت  ندـینش 

شاداـپ دـنوادخ  هک  نادـب  هاوخب .  دـنوادخ  زا  ار  اـه  هکلهم  نیا  زا  تاـجنو  راد  هاـگن  اردوـخ  دنرامـش و000  یم  کبـس  ار  اهنآ  ماـقمو 
هک ام  يارب  ار  ناهج  عاضوا  طقف  ثیداحا  نیا  هک  مینک  هجوت  دیاب  هتبلا  راونالاراحب ج13 ]  زا  لقن  هب  دنادک [ . یمن  عیاض  ار  ناراکوکین 

رکـش ار  ادـخو  مینیب  یم  ار  تامالع  نیا  حوضوب  دـیرگنب  اهروشک  ریاس  زینو  یمالـسا  ياهروشک  رد  رگا  هکلب  هدرکن  نایب  میناوخ ،  یم 
لاس نامه  رد  هک  تسا  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  هک  هدش  لقن  تمالع  دنچ  میناهج . حلـصم  يرای  هشیدـنا  رد  یمالـسا  ناریا  رد  ام  هک 
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رد دیـشروخ  نتفرگو  هام  رخآ  هب  هدـنام  زور  جـنپ  هام  نتفرگ  رما  نیا  شیپاشیپ  دـنیامرف :  یم  ع )  ) رقابدـمحم ماـما  دوش .  یم  عقاو  روهظ 
یم مهب  دور  یم  نیب  زا  یـسانش  هراتـس  تابـساحم  هک  تسا  یتلاح  نینچ  رد  تسا . ناضمر  كرابم  هام  رد  نیاو  دـتفا  یم  قافتا  هام  همین 
خر دیـشروخو ،  هام  شدرگ  طیارـش  نیا  اب  یموجن  تاعلاطم  رد  یتلاح  نینچ  هکنیا  حیـضوت  ینامعن ص272 ( ]  تبیغ  باـتک  دروخ [ . 

 . تسا یعطق  لئاسم  زا  نامـسآ  زا  ادن  دنیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اهنآ )  تاکرح  رد  مظن  ندروخ  مهب  تلع  هب  رگم  دـهد  یمن 
زا لقن  تسا [ .  یمتح  ینامی  تسا .  یعطق  ءادـیب  رد  راـکتیانج ) يا  هدـع  ندـش (  هدرب  ورف  تسا .  یمتح  ینایفـس  ماـنب  یـصخش  ندـمآ 

نایفـسوبا هب  شبـسنو  دنک  یم  یـشک  رکـشل  قح  ههبج  دض  رب  هک  دیلپ  تسا  يدرف  ینایفـس  هکنیا  حیـضوت  ینامعن 252و257 ( ]  تبیغ 
یم مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دنک ). یم  مایقو  دیامن  یم  توعد  میقتسم  طارص  هب  هک  تسا  يدرف  ینامی  ددرگ . یمرب  مالسا  ردص  كرـشم 

وا تماما  هب  دقتعم  هک   . نامز نید  لها  دش .  دهاوخ  ینالوط  وا  زا  سپ  همئا  زا  دخ ا  لوسر  یـصو  نیمهدزاود  رب  تبیغ  نارود  دـنیامرف : 
طیارـش هک  دیامرف  یم  اطع  اهنآ  هب  یتفرعمو  مهفو  لقع  لاعتم  دنوادخ  اریز  دـنناراگزور .  همه  نامدرم  نیرترب  دنتـسه  شروهظ  رظتنم  و 

یم دربن  ریـشمش  اب  ادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  هک  دننام  یم  يرگراکیپ  نادـهاجم  هبو  ددرگ  یم  روضح  نامز  نوچ  ناشمـشچ  رد  تبیغ 
نیدلا ج1 ب31 لامکا  زا  لقن  هب  دنراکـشآ [ . ناهنپ و  رد  ادخ  نید  هب  ناگدننک  توعدو  نیتسار  نایعیـشو  یعقاو  ناصلخم  اهنآ  دننک . 

موـصعم ینیوزق  مظاـک  دمحمدیــسروهظ  اـت  تدـالو  زا  جــع )   ) يدــهم ماـما  دــیئامن : هـعجارم  ریز  بـتک  هـب  دــیناوت  یم  ًانمــض  ج2 ] 
ینب دمحمدیـس  ( جـع  ) رـصع ماما  تفرعم  يوسوم  سابعدیـسنابوخ  هشداپ  یجادـمحم  جـع )   ) يدـهم صئاـصخ  لـضاف  داوجمهدراـهچ 

يردیحروپ بنیزتسا  کیدزن  رحس  هدازیلع  يدهمراظتنا  هماکچو  رای  ياه  هناشن  یمیهاربا  هللا  تمحرتشهب  سوواط  اب  تاقالم  یمشاه 

؟  یعمج لمع  نیرتهب  تسا ؟  مادک  مالسلا »  هیلع  » نامز ماما  جرف  لیجعتو  نتخادنا  شیپ  يارب  تبیغ  نارود  رد  يدرف  لمع  نیرتهب  - 1

شسرپ

؟  یعمج لمع  نیرتهب  تسا ؟  مادک  مالسلا »  هیلع  » نامز ماما  جرف  لیجعتو  نتخادنا  شیپ  يارب  تبیغ  نارود  رد  يدرف  لمع  نیرتهب  - 1

خساپ

تاروتسد ماکحا و  مینک و  لمع  نامدوخ  يدرف  فیاظو  هب  میوش و  هتسارآ  کین  قالخا  هب  میشوکب و  نامدوخ  سوفن  حالصا  رد  الوا  - 
هک انعم  نیا  هب  ددرگ  كاپ  رهاط و  حور  مارح  تاوهـش  زا  سفن  نتـشاد  هاگن  رثا  رد  ینعی :  ینمادـکاپ  تراهط و  میدـنبب  راک  هب  ار  نآرق 

هکنانچ درک ، ظـفح  ار  دوخ  دومن و  تمواـقم  وا  لـباقم  رد  دـیاب  دروآ  يور  تاـمرحم  فرط  هب  دوش و  شکرـس  تساوخ  سفن  هاـگ  ره 
ینمادکاپ تفع و  اهتوهـش  ربارب  رد  تمواقم   : » ینعی هّفع }  توهـشلا  یلع  ربصلا  دـیامرف { :  یم  مالـسلا »  هیلع  نینموملا « ریما  ترـضح 

لیصحت یلاعتم  فده  هب  ندیسر  يارب  لمعوروتسد  نیرتمهم  سفن  هیکزت  يوقت و  - 1 تسا :  ترابع  یتخبشوخ  تداعس و  دیلک  تسا » 
یم نآرق  هکناـنچ  دـندش ،  هداتـسرف  اـهتما  ناـیم  رد  نآ  نتخاـس  یلمع  يارب  مالـسلا »  هیلع  ءاـیبنا  یماـمت  هک  تسا ، سفن  هیکزت  يوقت و 

دزومایب و تمکح  باتک و  ار  اهنآ  دـناوخب و  نانآ  رب  ار  وت  تایآ  اـتزیگنارب  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  اـهنآ  ناـیم  رد  اراـگدرورپ  دـنیامرف « :
وا رضان  رـضاح و  لاعتم  دنوادخ  هک  تسناد  اتقیقح  ناسنا  هاگ  ره  راگدرورپ  رـضحم  رد  یتسه .  میکح  اناوت و  وت  اریز ؛ دنک . ناش  هیکزت 
 . دریگ یم  رارق  حیحـص  تهج  رد  شراتفگ  رادرک و  مامت  دراد  رارق  راگدرورپ  رـضحم  رد  دنوادخ و  دید  رظنم  رد  هظحل  ره  رد  تسا و 

هبقع لزانم و  دراو  نآ  زا  دعب  درک و  دهاوخ  روبع  نآ  زا  امتح  هک  تسا  یهار  دننامه  ایند  رد  یگدـنز  نادـب  يدـبا .  تایح  هب  هجوت  - 3
هداوناخ طیحم  هب  نداد  تیمها  جاودزا 7 - رکف 6 - لرتنک  تدابع 5 - زامن و  - 4 تسوت . يدبا  تایح  يارب  همدقم  هک  دش  دـهاوخ  یئاه 

فلخریم مساق   , روهظلا صق  يرهاط 2 - هللا  بیبح   , باتفآ يامیس  -1 عبانم :  لسوت  هطبارم و  باجح 10 -  ظفح  هانگ 9 - زا  يرود  - 8
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یمیکح اضر  دمحم   , برغم دیشروخ  يداتسا 4- اضر   , بیاغ دیشروخ  هداز 3 -

؟  دنا یعقاو  رظتنم  اهناسنا  همه   ، هن ای  تسا  هتفرگ  داسف  ار  ایند  مامت  دننک  روهظ  اقآ  یتقو  ایآ  -2

شسرپ

؟  دنا یعقاو  رظتنم  اهناسنا  همه   ، هن ای  تسا  هتفرگ  داسف  ار  ایند  مامت  دننک  روهظ  اقآ  یتقو  ایآ  -2

خساپ

امتح مالسلا »  هیلع  نامز «  ماما  دشاب  بسانم  طیارش  هنیمز و  رگا  تسا و  مزال  يزاس  هنیمز  جع »  » يدهم روهظ  يارب  هک  مینادب  دیاب  ج2 -
ببـس هک  هدـش  ناـیب  حوـضو  هب  بلطم  نیا  یمالـسا  تیاور  رد  دـش ،  دـهاوخ  رهاـظ  مدرم  ناـیم  رد  هدـش و  جراـخ  تـبیغ  هدرپ  سپ  زا 

اهنآ دادـعت  یلو  دنتـسه  یعقاو  رظتنم  ، دنتـسین یعقاو  رظتنم  همه  هکنیا  و  دنتـسه . مدرم  دوخ  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  رادـید  زا  تیمورحم 
اب هزراـبم  يرادـیاپ و  تماقتـسا و  ینعی :  راـظتنا  میـشاب . اـقآ  رظتنم  دـیاب  دنتـسه و  هدـنکارپ  ناـهج  فارطا  رد  دارفا  نیا  تسا و  دودـحم 

ياراد هک  یسک  هراب  رد  دییوگ  یم  هچ  دیسرپ  مالسلا »  هیلع  قداص «  مامازا  یسک   ، لطاب ربارب  رد  ربکت  قح و  ربارب  رد  عضاوت  توغاط و 
یسکدننامه وا  دندومرف ؛ خساپ  رد  ماما  دور .  یم  ایند  زا  لاح  نیا  رد  دشک و  یم  ار  قح  تموکح  روهظ  راظتنا  تسا و  نایاوشیپ  تیالو 

هارمه شازرابم  رد  مالـسا  ربمایپ  اب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دومرف ؛  درک و  توکـس  یمک  سپـس  تسا ، هدوب  وا  همیخ  رد  مئاق  اب  هک  تسا 
اهتعدـب هدوسرف و  نآرق  هتفرگ ,  ارف  ار  اج  همه  یـشک  مدآ  يزیرنوخ و  متـس  ملظ و  هک   ، تسا نیا  روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  تسا .  هدوب 

لها دنزاس 4 - نوگژاو  ار  نآ  هک  یفرظ   ، دننامه هدش  يوتحم  یب  المع  ادخ  نییآ  - 3 تسا . هدمآ  نآ  میهافم  رد  سوه  يوه و  يور  زا 
-7 دـننک . رایتخا  توکـس  نامیا  اب  رهاظ  هب  دارفا  - 6 دـننک . تعانق  نانز  هب  ناـنز  نادرم و  هب  نادرم  - 5 دنریگب . یـشیپ  قح  لها  رب  لطاب 

هتفگ هچنآ  دوش . هدیشون  بارش  اراکـشآ  - 9 دوش . هدیرب  يرن  يدنواشیوخ و  دـنویپ  - 8 دـننکن . تیاعر  ار  اهرتگرزب  مارتحا  اهرتکچوک 
هنامز یتقو  روهظ  زا  لبق  مکاح  وج  تسا  نیا  تسا . ثیدح  تالمج  زا  یخرب  همجرت  دراوم  نیا  هک  هدش  نایب  تیاور  کی  نمض  رددش 

-1 عبانم :  درک .  دهاوخ  روهظ  تیرـشب  تاجن  يارب  اهیلع »  هللا  مالـس  » همطاف يدهم  دندرک ،  طوقـس  دـح  نیا  ات  درم م  دیـسر و  اجنیا  هب 
ترضح یناهج  تلاسر  يرکشل 3- رغـصا  یلع  نابوخ ,  هشداپ  يرهاط 2- هللا  بیبح  رتکد  نیملـسملا ,  مالـسالا و  هجح  باتفآ ,  يامیس 

يدمحم لگ  هدیرف  جع , »  » يدهم

؟ دنک روهظ  رتدوز  ترضح  نآ  ات  درک  دیاب  هچ  تسا و  هدیسرن  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  روهظ  عقوم  یشک  قح  داسف و  همه  نیا  اب  ایآ 

شسرپ

؟ دنک روهظ  رتدوز  ترضح  نآ  ات  درک  دیاب  هچ  تسا و  هدیسرن  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  روهظ  عقوم  یشک  قح  داسف و  همه  نیا  اب  ایآ 

خساپ

نآ روهظ  يو  تموکح  شریذـپ  يارب  نیمز یگدامآ  هکلب  دوشیمن  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  روهظ  ثعاب  یـشک  قح  داـسف و  شرتسگ 
ملاع یکاپان  داسف و  هکنیا  اب  دوش و  دیحوت  لدع و  تموکح  شریذپ  يهدامآ  ایند  هک  یعقوم  ساسا  نیا  رب  دزاسیم  کیدزن  ار  ترـضح 

دننیبب ناوتان  عوضوم  نیا  رد  ار  نتشیوخ  دننک و  يدیماان  سأی و  راهظا  یمومع  یلک و  حالصا  زا  ناهج  نارادمامز  ناحلصم و  هدش  ریگ 
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دیاب نیاربانب  داد  دهاوخ  لیکـشت  ترـضح  نآ  تسد  هب  ار  دحاو  لدع  تموکح  دروآ و  دهاوخ  نوریب  تبیغ  زا  ار  شیوخ  یلو  دنوادخ 
تموکح نآ  يارب  ار  هعماج  دنهد و  قیبطت  رتشیب  ینید  میلاعت  اب  ار  نتـشیوخ  یگدنز  دوش و  رتنوزفا  ناشيراکادف  شالت و  دارفا  يهمه 

رد زین  دنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  تسا و  نیمه  نیتسار  راظتنا  يانعم  دننک و  لمع  رتهب  ار  مالسا  تاروتسد  دنزاس و  رتهدامآ  ناشخرد 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دوب « . دهاوخ  ّرثؤم  زین  ترضح  نآ  روهظ  لیجعت 

تجح نیرخآ  دریگ ، ارف  یگدولآ  داسف و  ار ، يرشب  عامتجا  هرهچ  متس و  روج و  ار  نیمز  يور  هک  یماگنه  دیوگیم : یمالسا  ( 2) رتاوتم ثیداحا 
دهاوخ ياهنیمز  رد  ترضح ، نآ  روهظ  نیاربانب  دیامنیم ، داد  زا  رپ  ار  ناهج  و  هدمآ ، نوریب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  مالسلا » هیلع  » يدهم ترـضح  ادخ 

هک دوب 

شسرپ

، دریگ ارف  یگدولآ  داـسف و  ار ، يرـشب  عاـمتجا  هرهچ  متـس و  روج و  ار  نیمز  يور  هک  یماـگنه  دـیوگیم : یمالـسا  ( 2) رتاوتم ثیداحا 
نآ روهظ  نیارباـنب  دـیامنیم ، داد  زا  رپ  ار  ناـهج  و  هدـمآ ، نوریب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  مالـسلا » هیلع  » يدـهم ترـضح  ادـخ  تجح  نیرخآ 
هن ام  یئادـخ  یبیغ و  بالقنا  نیا  هنیمز  ندروآ  دـیدپ  يارب  عقوم  نیا  رد  دریگارف  ار  ناهج  داـسف ، هک  دوب  دـهاوخ  ياهنیمز  رد  ترـضح ،

تـضهن نیا  طئارـش  رتدوز  هچ  ره  ات  میئامن ، شـشوک  یگدولآ ، داسف و  شرتسگ  رد  دـیاب  هکلب  مینکن ، هزرابم  هانگ  متـس و  اب  دـیاب  اـهنت 
ریخأـت هب  ار  یبـیغ  رگداد  نیا  تضهن  دوخ ، تسد  اـب  تروـص  نیا  ریغ  رد  و  ددرگ ، نکمم  نآ  روـهظ  تامّدـقم  و  دـیآ ، مهارف  ینامـسآ 

؟ میاهتخادنا

خساپ

رظن زا  ناهج ، مدرم  هاگره  هکلب  تسین  یناسنا  عامتجا  رد  داسف  شرتسگ  هب  رـصحنم  زگره  ماـما ، روهظ  طرـش  هک  دومن  هّجوت  دـیاب  ًـالوا 
نیا رد  دـندرگ ، وا  يربـهر  هتـسیاش  دـنیامن و  كرد  ار  ماـما  دوجو  شزرا  دـنناوتب  هک  دنـسرب  يّدـح  هب  یحور  تـالامک  يرکف و  دـشر 
روط هب  بهاذم  دیاقع و  ياهباتک  رد  دیآیم . نوریب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  هدومن و  روهظ  یطرش  دیق و  چیه  نودب  مالسلا » هیلع  » ماما تروص 
يارب یناسنا  هعماج  یگدامآ  مدع  تایحور و  قالخا و  ماما ، تبیغ  يارب  یـساسا  عنام  هک  تسا  هدش  یـسررب  ثحب و  هدرتسگ  طوسبم و 

فوسلیف گرزب و  دنمـشناد  دـش . دـهاوخ  يرپـس  وا  تبیغ  نارود  ددرگ ، فرطرب  عناـم  نیا  رگا  تسا و  ترـضح  نآ  تموکح  روـهظ و 
حیضوت اب  هک  دراد  زغم  رپ  هاتوک و  هلمج  هس  هراب ، نیا  رد  دئاقعلا » دیرجت   » باتک رد  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  موحرم  مالسا  ردق  یلاع 

يونعم و تمعن  یناسنا  هعماج  يارب  ناـهنپ  هاوخ  راکـشآ و  هاوخ  موصعم  ماـما  دوجو  فطل : دوجو  . 1 مینکیم : لقن  اجنیا  رد  يرـصتخم 
زا يرایسب  ددرگیم و  رارقرب  ماما  هلیسوب  مدرم ، ادخ و  نایم  یهلا  تیاده  يهطبار  اریز  تسا  راگدرورپ  نامرف  تعاطا  هب  یکیدزن  هلیـسو 

ار وا  هچ  رگا  تسا  یگـشیمه  هتـسیاش  دارفا  هب  تبـسن  ماما  يونعم  تیاده  یّتح  دـسریم  مدرم  هب  ماما  رطاخ  هب  يّدام  يونعم و  ياهتمعن 
هب ار  روما  مامز  دزادرپب و  يرهاظ  ییاـمنهار  هب  دـیآ و  نوریب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  ماـما  هاـگره  رخآ : فطل  هفرـصتم  . 2 دنـسانشن . دننیبن و 
وا دوجو  زا  یناسنا  عماج  همه  هکلب  دندرگیم  دنمهرهب  وا  دوجو  زا  هورگ  کی  اهنت  هن  عقوم  نیا  رد  تسیرگید  تمعن  دوخ  دریگب ، تسد 
رد فّرـصت  زا  وا  هاگره  انم : همدعو  . 3 دوب . دنهاوخ  دـنمرهب  تسا ، یهلا  ماکحا  ینامـسآ و  ياهروتـسد  يرجم  داد و  لدـع و  رهظم  هک 

یعناوم يارب  دشخبیمن ، ققحت  رشب  يوزرآ  لامآ و  نیرتکیدزن  هب  دربیم و  رـس  هب  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  دنکیم و  يراددوخ  مدرم  روما 
يارب مدرم  دوـخ  رگا  و  دنتـسه ، مدرم  دوـخ  تمعن ، نیا  بلـس  یـساسا  ّتلع  دـناهدروآ و  دوـجو  هب  وا  هار  رـس  رب  مدرم  دوـخ  هـک  تـسا 

روط هب  دننک ، ادیپ  یگدامآ  یمالـسا ، ماکحا  قوقح و  تیاعر  داد و  لدـع و  قالخا و  تلیـضف و  هیاپ  رب  مه  نآ  یناهج  دـحاو  تموکح 
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ار یهلا  هّقح  تموکح  روهظ  هک  دنمدرم  دوخ  نیا  هدوبن  فطل  زاربا  زا  یهاتوک  دنوادخ  هیحان  زا  هاگ  چیه  دش و  دـهاوخ  راکـشآ  مّلـسم 
يرگید هار  رکف  هب  نآ ، زج  هب  هک  تسین  ماما  روهظ  رـصحنم  طرـش  یگدولآ  شرتسگ  داـسف و  هعـسوت  نیارباـنب  (. 3) دناهتخادنا ریخأت  هب 
ترابع هب  و  تسا . مدرم  رد  یگتـسیاش  تقایل و  شیادـیپ  ناـمه  هک  دراد ، يرتکیدزن  هار  هکلب  میئاـمن  عیرـست  نآ  شیادـیپ  رد  میـشابن و 
ققحت مدرم  هیحان  زا  مّود  طرـش  رگا  ًاملـسم  ربهر . شریذـپ  يارب  مدرم  یگدامآ  . 2 ربهر ؛ دوجو  . 1 تسا : زیچ  ود  يربهر  طرـش  رگید ؛

هکلب درادن  یفده  هبنج  رشب  هعماج  حطـس  رد  یگدولآ  داسف و  شرتسگ  ًایناث ؛ دومن . دهاوخ  داجیا  هلـصافالب  ار  لّوا  طرـش  دنوادخ  دبای ،
مامت رد  متـس  ملظ و  ياههنامیپ  یتقو  اریز  دزاسیم ، مهارف  تسا  راوتـسا  داد  لدـع و  هیاپ  رب  هک  یهلا  قیمع  بـالقنا  کـی  يارب  ار  هنیمز 

دیآیم دیدپ  مدرم  عون  رد  یحالصا  بالقنا  کی  يارب  یجراخ ) هن  يرکف  هتبلا  ) يرکف هنیمز  تشگ ، ولمم  رپ و  رـشب ، یگدنز  ياهتمـسق 
نیا هک  دننک  ادیپ  نیقی  هک  دوشیم  ببس  دریگ  ماجنا  يرشب  هعماج  فرط  زا  هک  یحالصا  زت »  » عون ره  تسکش  هتشذگ و  خلت  براجت  و 

تروص ياهقطنم  لقاال  ای  یـصخش  دوس  يّدام و  ضارغا  ساـسارب  ًاـبلاغ  هک  یهلاریغ ، ياـهتضهن  يرـشب و  نیناوق  يّداـم و  ياـهتوکح 
همتاخ اهیناماسبان  همه  هب  هک  تسا  مزال  يرترب  بالقنا  يرگید و  شقن  هکلب  دـهدیمن  تاجن  ار  هعماج  هدرکن  اود  ار  يدرد  دریذـپیم و 
لـصا کـی  هـک  اـضاقت » هـضرع و   » لـصا دریذـپیمن و  ماـجنا  یلبق  يرکف  هـنیمز  کـی  نودـب  یحالــصا  تـضهن  چـیه  ًـالوصا ؛ دـشخب .
يّدام يونعم و  يـالاک  عون  ره  هضرع  دـشابن  مدرم  رد  یتساوخرد  اـت  و  دـشابیم ، زین  یعاـمتجا  لـصا  کـی  لاـح  نیع  رد  تسیداـصتقا 

يرارقرب هب  رجنم  هک  یناـهج ، یحالـصا و  تضهن  کـی  يارب  یحور  یگداـمآ  يرکف و  هنیمز  اـیآ  یلو  دوب . دـهاوخ  رمثیب  شزرایب و 
نیا ای  تسا ، یفاک  ددرگ ، مالـسا  تاررقم  قوقح و  تیاعر  یقالخا و  ياهـشزرا  داد و  لدـع و  ساسارب  مه  نآ  یناهج  دـحاو  تموکح 

هار رـس  زا  ار  عنام  عون  ره  و  دروآرد ، یجراخ  بـالقنا  تروص  هب  ار  يرکف  ینوگرگد  نیا  هک  دراد  مزـال  يرگید  هناوتـشپ  يرکف  هنیمز 
ار بلطم  نیا  یلاوـتم  ياهـشیامزآ  رامـشیب و  براـجت  اـهنت  هن  دـیامنب . ار  يرادرب  هرهب  رثکادـح  يرکف  هـنیمز  نـیا  زا  درادرب و  تـضهن 

بالقنا هک  دناسریم  اراکـشآ  تسا ، هدش  دراو  یناهج  حلـصم  نیا  تضهن  هرابرد  هک  يدایز  ثیداحا  تایاور و  هکلب  دنکیم ، قیدـصت 
ياـههنیمز زا  تردـق ، نآ  وـترپ  رد  دـناوتب  هک  دراد  ورین  تردـق و  هب  زاـین  يرکف ، هنیمز  کـی  ندـمآ  دـیدپ  زا  سپ  یهلا  تجح  نیرخآ 

راصنا و دوجو  هب  یمالسا  ثیداحا  رد  و  دزاس ، فرطرب  دراد ، دوجو  دوخ  تضهن  هار  رس  رب  هک  ار  یعنام  ره  دنک و  يرادرب  هرهب  دوجوم 
يارب دیاب  ام  عقوم  نیا  رد  تسا . هدش  حیرـصت  دوب ، دهاوخ  ورین  تردـق و  اب  مأوت  مالـسلا » هیلع  » يدـهم مایق  هکنیا  اهنآ و  دادـعت  نارای و 

رد دـنیامن ، يراکادـف  دربـن و  یهلا  ياـهنامرآ  هار  رد  فک  هب  ناـج  هک  راکادـف  نازابرـس  راـصنا و  ناوعا و  تیبرت  مود و  روـظنم  نیمأـت 
تیبرت ار  يدارفا  یناهج ، عیـسو  تضهن  نینچ  کی  يارب  دـهدیم ، هزاجا  تاناکما  هک  اـجنآ  اـت  میـشوکب  زاـبناج  حـلاص و  دارفا  شرورپ 
ماـجنا یتروص  رد  سّدـقم  فدـه  نینچ  کـی  دنـشخب و  ققحت  ناـهج  رـساترس  رد  ار  ترـضح  نآ  یناـهج  ياـهنامرآ  دـنناوتب  هک  مینک 

زا ًاثلاث : دـنزرون . غیرد  نامیا  اب  دارفا  تیبرت  هار  رد  یمادـقا  هنوگ  چـیه  زا  دـنراذگن و  تسد  يور  تسد  عامتجا  ناحلـصم  هک  دریگیم ،
داسف شرتسگ  هب  ام  رگا  تسا  یهیدب  مینک ، صخشم  مالـسلا »» هیلع  » يدهم  » بالقنا هنیمز  رد  ار  دوخ  ّتیعقوم  دیاب  ام  هتـشذگ  اهنیا  همه 
ددـص رد  رگا  دریگیم و  تروص  اـهنآ  ندـیبوک  مه  رد  يارب  مالـسلا » هیلع  » يدـهم بـالقنا  هک  دوـب  میهاوـخ  یناـسک  زا  مینک ، کـمک 

اب هکنیا  ضرف  هب  نیاربانب ، دـنکیم ، يراکمه  مالـسلا » هیلع  » يدـهم بالقنا  شترا  رد  هک  دوب  میهاوخ  یناسک  زا  میـشاب ، هعماج  حالـصا 
نیا هن  رگم  میاهتخادنا  رطخ  هب  عطق  روط  هب  ار  دوخ  عضو  میزادنایب ، شیپ  هب  ار  مالسلا » هیلع  » يدهم روهظ  داسف ، هعسوت  هب  ندرک  کمک 

اب میناوتیم  هنوگچ  اـم  دـنکیم ، ماـیق  داـسف  ملظ و  طاـسب  ندـیچرب  نادـساف و  تسد  ندرک  هاـتوک  يارب  مالـسلا » هیلع  » يدـهم هک  تسا 
روهظ يارب  یّلک  ظاحل  زا  هن  داسف ، هعـسوت  هب  کمک  ای  داسف و  ربارب  رد  توکـس  نیاربانب  میوش ؟ دـنمهرهب  وا  بـالقنا  زا  داـسف  شرتسگ 

دناهدرک تسرد  یناسک  ار  يراک  هطلغم  لاکشا و  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  رتشیب  یصخش . رظن  زا  هن  تسا و  حیحـص  مالـسلا » هیلع  » يدهم
ناهج یبیغ  حلصم  هرابرد  ( 2 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  دنوش « . يداسف  ره  يهدولآ  ای  دننک و  رارف  اهتّیلوئـسم  راب  ریز  زا  دـنهاوخیم  هک 
هکلب هعیش  هعماج  اهنت  هن  تسا  هدش  دراو  ردقیلاع ، نایاوشیپ  گرزب و  ربمایپ  زا  تیاور  رازه  هس  زا  زواجتم  مالـسلا » هیلع  » يدهم ترـضح 

زا 1779تیودهم هحفص 1264 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سپ یکدنا  ای  و  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  ّدلوت  زا  شیپ  اهنآ  همه  هک  يذمرت  دواد  یبا  ملسم ، يراخب ، دننام  ننست  لها  گرزب  نادنمـشناد 
نآ نوماریپ  یلقتـسم  ياهباتک  نانآ  زا  یهورگ  هدروآ و  دوخ  ننـس  حاص  رد  ار  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  دناهتـشذگ  رد  يو  دـّلوت  زا 

ص ادیصطدارملا ، فشک  ( 3 تسا . هدش  دراو  نآ  نوماریپ  تایاور  ثیداحا و  همه  نیا  نآ ، دننام  یعوضوم  رتمک  دناهتـشون و  ترـضح 
.226

؟ درک يزاس  هنیمز  نامز  ماما  روهظ  يارب  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ درک يزاس  هنیمز  نامز  ماما  روهظ  يارب  دیاب  ارچ 

خساپ

بالقنا مایق و  دراد و  يزاسهنیمز  هب  زاین  دوشن  وربور  تسکش  اب  ای  دوش و  هتخانـش  نآ  داعبا  هک  نیا  يارب  یبالقنا  ره  هک  تسا  حضاو  رپ 
شیپاشیپ دـیاب  تهج  نیدـب  دوش  نشور  ناگمه  يارب  نآ  داعبا  هک  راک  نیا  يارب  اما  دـشابیمن  تسکـش  هب  موکحم  هچ  رگا  (ع ) يدـهم

نارق دـناهدرک  هراشا  نآ  داعبا  هب  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  سپـس  هدـش  عورـش  نآرق  زا  يزاسهنیمز  نیا  هتبلا  درک .  يزاـس  هنیمز  نآ  يارب 
دهاوخ راذگاو  اهنآ  هب  هدنیآ  رد  هک  ار  نیمز  يور  تموکح  نینچ  مه  هداد و  دیون  نیمز  هب  تبـسن  ار  ناحلاص  تثارو  هیآدنچ  رد  دیجم 

هک میتـشون  روبز  رد  ثراوـت  زا  سپ  { 1 {؛» نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نأ  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  اـنبتک  دـقل  و  : » هدومرف و  درک .
ۀـمئا و مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نّمن  نأ  دـیرن  و  : » هدومرف و  دوب . دـنهاوخ  نم  راکوکین  ناگدـنب  نیمز  ییاهن  ثارو 
: هدوـمرف میهد و  رارق  نیمز  يور  ناـثراو  ناـیاوشیپ و  ار  ناـنآ  میهن و  تنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میهاوـخیم  اـم  { 2 {؛» نیثراولا مهلعجن 

دعب نم  مهّنلدـبیل  مهل و  یـضترا  يذـلا  مهنید  مهل  نّنکمیلو  ضرـالا  یف  مهنفلختـسیل  تاـحلاصلااولمع  مـکنم و  اوـنمآ  نیذـلا  هَّللادـعو  »
رارق نیمز  نانیـشناج  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدعو  ناراکهتـسیاش  نانمؤم و  هب  دنوادخ  { 3 {؛» ًائیش یب  نوکرـشی  یننو ال  دبعی  اّنمأ  مهفوخ 

ياهمهاو یـسرت و  نودب  دـیامن و  تینما  هب  لیدـبت  ار  نانآ  فوخ  نارود  دزاس  رقتـسم  تساهدیدنـسپ و  ار  نآ  اهنآ  يارب  هک  ینید  دـهد 
ثراو مه  هک  دننایک  ناحلاص  نیا  هک  هتشاداو  رکف  هب  ار  مدرم  تهج  نیدب  دنهنن . ندرگ  ار  ادخ  ریغ  تعاطا  دنتسرپب و  ار  شیوخ  يادخ 
تینما رد  تشحو و  سرت و  نودب  هدومن و  یناهج  ریگارف و  ار  مالـسا  مه  دنریگیم و  تسدب  ار  یهلا  تموکح  مه  دوب و  دنهاوخ  نیمز 

يور یتموکح  نینچ  ایآ  هن و  ای  هداد  خر  ياهثداح  نینچ  نونکات  ایآ  هک  دـنوریم  ورف  رکف  نیا  رد  و  دـنزادرپ . یمادـخ  تدابع  هب  لماک 
هب ار  ناناملـسم  تسخن  نامه  زا  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  دـنوادخ ، يوس  زا  تایآ  نیا  حرط  لابند  هب  و  هن ؟ ای  تسا  هدـش  رارقرب  نیمز  هرک 

لقن يو  زا  هک  یناوارف  تایاور  رد  و  { 4 .} تسا هداد  ربخ  هدوب  شاهینک  مه  مان و  مه  هک  شنادنزرف  زا  یکی  يربهر  هب  یناهج  یتموکح 
هب يرتشیب  لیاسم  نییبت  اب  هللا  ۀمحرناموصعم  تسا و  هتخاس  انـشآ  یهلا  تموکح  نیا  سدقم و  هرهچ  نیا  هب  ار  ناناملـسم  مدرم و  هدـش 

هنوگچ تسا . طبترم  ًالماک  يزاسهنیمز  اب  (ع ) يدـهم ماما  هرابرد  یمالـسا  ثیداحا  نیا  مامت  هک  ياهنوگ  هب  دـناهتخادرپ  نآ  داـعبا  ماـمت 
: مینکیم هدنـسب  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  ناوارف  اههنیمز  نیا  مینک و  مهارف  ار  روهظ  هنیمز  هک  میراد  هفیظو  زین  ام  مینک و  يزاـس  هنیمز 

ماما یسک  رگا  تایاور  ریبعت  هب  هک  تسا  دنمشزرا  لیاسم  زا  (ع ) نامز ماما  تخانش  هلأسم  (ع ) رصعیلو ترضح  ندناسانش  نتخانش و  . 1
ام لمع  اهنت  هن  میـسانشن  ار  وا  رگا  هک  تسا  تهج  نیدب  هَّللاۀیقب  تخانـش  و  { 5 .} تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانـشنار  شیوخ  نامز 

دنک اهر  ار  وا  هک  ره  تسا و  ناگدنب  تجح  ماما  دـیامرفیم : (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  دـش . میهاوخ  هارمگ  فرحنم و  هکلب  تسا  لطاب 
هب ار  تدوخ  ایادخ  میناوخیم : اعد  رد  هک  تسا  تهج  نیدب  { 6 .} دوشیم راگتسر  دباییم و  تاجن  دشاب  وا  اب  هک  ره  دوشیم و  هارمگ 
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مهاوخن ار  تتجح  هنرگو  ناسانـشب  نم  هب  ار  تلوسر  ایادخ  تخانـش  مهاوخن  ار  تلوسر  یناسانـشن  نم  هب  ار  دوخ  رگا  هک  ناسانـشب  نم 
میتفگ نیا  زا  شیپ  اهيورجک  تافارحنا و  اب  هزرابم  . 2 دش . مهاوخ  هارمگ  دوخ  نید  زا  هنرگو  ناسانشب  نم  هب  ار  تتجح  ایادخ  تخانش 
يارب يزاس  هنیمز  ناهانگ  اب  هزرابم  دوشیم و  هدز  نماد  هعماج  رد  نآ  هب  هک  تسا  یناهانگ  دوجو  ماـما  تبیغ  ياـهتمکح  زا  یکی  هک 

ات هک  دیآیم  ماما  تسا  دسافم  يدوبان  اهيورجک و  تافارحنا و  اب  هزرابم  ماما ، مهم  رایـسب  فادها  زا  یکی  هک  ارچ  دشابیم . ماما  روهظ 
ًاملظ تئلم  امک  ًالدـع  ًاطـسق و  ضرالا  هب  هَّللاألمی  : » دومرف (ع ) ربمایپ دـنارتسگب ، نیمز  يور  ار  داد  لدـع و  هداد و  ماـجرف  متـس  ملظ و  هب 

نکمم میوش  وا  اب  ماگمه  راک  نیا  رد  هتفاتش و  ماما  کمک  هبدیاب  میشاب  هدرک  مهارف  ار  روهظ  هنیمز  میهاوخب  رگا  نیاربانب ، { 7 «.} ًاروجو
لقادح ای  دز و  نماد  دسافم  هب  دیاب  هک  دننک  رکف  نینچ  یعامتجا ، دسافم  تافارحنا و  ربارب  رد  دوخ  یتوافت  یب  توکس و  اب  یخرب  تسا 

طلغ و ًالماک  هشیدناو  هیرظن  نیا  هک  یلاح  رد  دنک  روهظ  ماما  نآ  ندش  دایز  رثا  رب  ات  دوش  نادنچ  دص  هعماج  رد  دسافم  ات  درک  توکس 
دهاوخن ماما  هدشن  ملظ  روج و  زا  رپ  نیمز  ات  هک  نیا  هن  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  ندمآ  زا  سپ  ترـضح  هک  ارچ  تسا  ساسایب 

هلأسم ماما  فادها  نییبت  . 3 دیآیمن !!؟ ماما  ارچ  نیاربانب  تسا ، هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  یفاک  هزادنا  هب  نیمز  هک  تسا  نیا  شلیلد  دـمآ و 
دروم یـسررب و  ار  ماما  فادها  (ع ) رـصع ماما  هب  تفرعم  تخانـش و  زا  سپ  هک  نیا  دـشابیم  (ع ) نامز ماما  روهظ  زاس  هنیمز  هک  يرگید 
نادـب نآرق  رد  هک  یتموکح  هک  مینادـب  نینچ  مه  نیـشیپ ، ياهتموکح  ریاس  زا  نآ  زاـیتما  تموکح و  ياـهیگژیو  میهد . رارق  هعلاـطم 

تموکح تشاد  دهاوخ  یـساسا  توافت  اهتموکح  مامت  اب  دناهدرک  ییوگـشیپ  ناربمایپ  هداد و  ربخ  نآ  زا  دـنوادخ  تسا و  هدـش  هراشا 
تلادـع طسب  تموکح  تسا  یناهج  تینما  يرارقرب  تموکح  تسا  تیب  لـها  نآرق و  نید و  تیمکاـح  تموکح  تسا ؛ یهلا  یناـهج و 

نیرتیلاع ات  دیآیم  ماما  دناسرب  ماجنا  هب  ار  یهلا  يایبنا  مامت  هدشن  هدایپ  فادـها  ات  دـیآیم  ماما  تسا  قالخا  تیمکاح  تموکح  تسا 
دنکیم ماما  هک  يراک  هصالخ  دناسرب و  دوخ  یعقاو  لامک  هب  ار  رـشب  ات  دیآیم  ماما  دراذـگب  شیامن  هب  ار  یقرتم  تموکح  کی  رهاظم 

اههتـساوخ نآ  مامت  هب  لمع  هماج  ات  دـیآیم  وا  تسا  هدـشن  ماجنا  خـیرات  لوط  رد  ناهج  رد  یمکاح  ای  ربماـیپ و  چـیه  تسد  رب  نونکاـت 
ار نارگید  میرادرب و  هار  رـس  زا  ار  عناوم  میزرو  شالت  یتموکح  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  هک  دوشیم  ببـس  لئاسم  نیا  هب  داقتعا  دناشوپب .

جرف راظتنا  (ع ) نامز ماما  روهظ  يزاسهنیمز  دراوم  رگید  زا  جرف  راظتنا  . 4 دشابیم . اههنیمز  داجیا  اهراک  نیمه  مینک و  بیغرت  قیوشت و 
لامعا و نیرترب  ار  نأ  تایاور  رد  هک  يراـظتنا  دـناهدرک  توعد  نآ  هب  ار  اـم  نیموصعم  هلآو و  هیلعو  هللا  یلـصربمایپ  هک  يراـظتنا  تسا 
رد هچ  رگا  دوب  دهاوخ  دیهـش  دریمب  راظتنا  لاح  رد  یـصخش  رگا  (ع ) قداص ماما  ریبعت  هب  هک  يراظتنا  دناهدرمـش  نانموم  تدابع  نیرتهب 
هللا یلـصربمایپ  شرافـش  ثیداحا و  تایاور و  ساسا  رب  ام  ناگرزب  نآ  هب  لـمع  فیاـظو و  تخانـش  . 5 { 8 .} دـشاب هدرم  مه  باوختخر 

روهظ زاسهنیمز  دوخ  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دناهدرک  نایب  يربک  تبیغ  لاح  رد  مدرم  يارب  ار  یفیاظو  مالـسلامهیلعنیموصعم  هلآو و  هیلعو 
ماـیا رد  باـنج  نآ  يارب  ندوب  مومهم  . 1 تسا : هدرک  هراشا  اـهنآ  زا  دروم  دـنچ  هب  یمق  ثدـحم  موحرم  دوب  دـهاوخ  (ع ) دوعوم يدـهم 

وا هبلغ  رفظ و  ترصن و  جرف و  لیجعت  بلط  نج و  سنا و  نیطایش  رورش  زا  (ع ) رصع ماما  كرابم  دوجو  ظفح  يارب  ندرکاعد  . 2 تبیغ ؛
ماما زا  تباین  هب  جـح  ندروآ  اجب  . 4 رـصع ؛ یلو  كرابم  دوجو  ظفح  يارب  ناوت  دح  رد  نداد  هقدـص  . 3 نیقفانم ؛ نیدـحلم و  رافک و  رب 

مان هژیوب  ترـضح  نآ  كرابم  ماـن  ندینـش  میظعت  يارب  زا  نتـساخرب  . 5 تسا ؛ هدوب  موسرم  هعیـش  نایم  هتـشذگ  رد  هچ  ناـنچ  (ع ) رـصع
دادمتسا و . 7 تاهبـش ؛ زا  ییاهر  نیطایـش و  دربتـسد  زا  نامیاو  نید  ظفح  يارب  دـنوادخ  زا  تساوخرد  عرـضت و  . 6 دـشاب ؛ مئاق  كرابم 

کی ره  تایاور  هب  بسانت  هب  سپس  اههنتف . تاهبش و  اهيرامیب و  اهيراتفرگ و  ياهیتخس و  ماگنه  رد  بانج  نآ  هب  هثاغتسا  تناعتسا و 
هیآ 5. صصق ، هروس  [. 1 . ] دومن هعجارم  { 9} لامالا یهتنم  فیرـش  باتک  هب  ناوتیم  رتشیب  یهاگآ  تهج  دـنکیم و  هراشا  دراوم  نیا  زا 
ص 211. ج 4  ۀنـسلا ، جاهنم  ص 32 و  رردلادقع ، ص 325 ؛ صاوخلا ، ةرکذـت  [. 4 . ] هیآ 55 رون ، هروـس  [. 3 . ] هیآ 105 اـیبنا ، هروس  [. 2]
ص 81. ینامعن ، تبیغ  [. 7  ] يدهم ج 4 ص 148 مامالا  ثیداحا  مجعم  [. 6 . ] ص 412 ج 2 ، نیدلالامک ، ص 155 و  یقرب ، نساحم  [. 5]
ج یناربطلا ، مجعم  هب  ناوتیم  هک  هدـش  هراشا  زین  جرف  راظتنا  هب  تنـس  لها  ياـهباتک  رد  ًانمـض  ص 432 ، ج 1 ، ۀعجرلا ، هعیـشلا و  [. 8]
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ص 483. ج 2 ، [. 9 . ] درک هعجارم  ص 154 و ... ج 2 ، دادغب ، خیرات  ص 62 ؛ ج 1 ، باهش ، دنسم  ص 124 ؛ ، 10

؟  تسا هنوگچ  ترضح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  روهظ و  رصع  رد  نایناریا  روضح 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  ترضح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  روهظ و  رصع  رد  نایناریا  روضح 

خساپ

یم افیا  رت  يدج  رت و  قیمع  یشقن   , گرزب تازرابم  ياه  هنحـص  رد  دنراد و  یلاّعف  روضح  يدهم 7  ترضح  روهظ  راگزور  رد  نایعیش 
لاعف روضح  هب  حیرصت  ثیداحا  زا  یخرب  رد  . دننک یم  افیا  ترـضح  یناهج  تضهن  رد  يرت  لاعف  شقن  نایناریا  نایعیـش ,  نایم  زا  دننک .

رد نآ  قادـصم  نیرتـشیب  يوق ,  لاـمتحاهب  نکیل  تسا ,  برع  ریغ  ياـه  تلم  مجع ,  زا  دوـصقم  هتبلا  تسا .  هدـش  يدـهم 7 ءهعماج  رد 
ددع هب  اه  نآ  ددع  هک  نامز 7 ماما  صاخ  نارای  نایم  زا  ( 1  .) تسا ناریا  عیشت  لقث  زکرم  هک  هژیو  هب  دوب , دنهاوخ  نایناریا  روهظ , ماگنه 

نارای ءهیلوا  ءهتسه  دنتسه و  اهرهش  رگید  ناقلاط و  مق ,  ناهفصا ,  زاریش , ياهرهـش  زا  یناریا  يدایز  دادعت  ( 2  ,) تسا رفن  ردب 313 لها 
ترـضح روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  ناـیناریا  هک  يا  هفیظو  ( 3 .) دـنهد یم  لیکـشت  ار  دالبریاس  زا  نارای  رگید  رانک  رد  ترـضح  صاوخ  و 

نیا ماجنا  اب  نایعیش  تبیغ ,  نامز  رد  دوش . ایهم  ترـضح  روهظ  ءهنیمز  اتدراد  هدهع  رب  تبیغ  رـصع  رد  هعیـش  هک  تسا  يا  هفیظو  دنراد ,
مدع زا  ندوب  تحاران   3 7 دمحم لآ  جرف  راظتنا  ترضح ; 2  يارب  ندرکاعد   1 ( 4 :) دنوش ترـضح  روهظ  زاس  هنیمز  دنناوت  یم  فیاظو 

يزاسدوخ و تبیغ ; 6  نامز  رد  دوخ  نامیا  ظفح  يارب  اعد  يدهم 7 5  ترضح  زا  تباین  هب  جح  ماجنا  يدهم 7 4  ترضح  هب  یسرتسد 
يزاسدوخ دیاب  نایعیش  ریاس  دننام  نایناریا  هعماج .  حالصا  تالکشم ; 8  اه و  یتخس  رد  يدهم 7 ترضح  زا  دادمتسا  سفن ; 7  ءهیکزت 

هک یموق  ره  نوچ  دنشاب , هتشاد  ار  ناهج  حلصم  اب  یلدمه  یهارمه و  یگتسیاش  ات  دنهد  رارق  دوخ  ءهحولرس  ار  یعرش  فیاظو  ماجنا  و 
, راونالاراحب یقروا 2. پـ  ) ص 380 برغم ,  دیـشروخ  یمیکح ,  اضر  دمحم  یقروا 1. پـ . ) دشاب حلاص  زین  دوخ  دیاب  تسا ,  حلـصم  رظتنم 
رد يراصنا ,  نمحرلادـبع  یقروا 4. پـ  ) ص 168و 169 ج 14  ناـشخرد ,  ناگراتـس  یفجن ,  داوج  دـمحم  یقروا 3. پـ  ) ص 341 ج 52 

 . صیخلت اب  ات 138  ص 128 دیشروخ , راظتنا 

. دینک نایب  نامز 7 ماما  روهظ  ءهنیمز  ندرک  مهارف  ءهرابرد  ار  ناگرزب  شرافس 

شسرپ

. دینک نایب  نامز 7 ماما  روهظ  ءهنیمز  ندرک  مهارف  ءهرابرد  ار  ناگرزب  شرافس 

خساپ

 , ناگتسشن راظتنا  هب  و  تسا ,  هدمآ  لیذ  حرـش  هب  تایاور  رابخا و  رد  هک  تسا .  نامه  7 دوعوم يدهم  نارظتنم  فیلاکت  هعیش و  فیاظو 
هدامآ هشیمه  ار  هعیش  لصا ,  نیا  جرف ,  راظتنا  دیامن . یم  بلجار  شیالوم  تیانع  هدومن و  يزاسدوخ  تبیغ ,  نارود  فیاظو  هب  لمع  اب 

رد اعد   2 دومرف . : یلع 7 تسا .  هدـش  لقن  راظتنا  يارب  یمیظع  باوث  و  دراد , یم  هگن  ترـضح  بالقنا  مایق و  رد  تکرـش  يارب  اـّیهم  و 
. دـیامرف لیجعت  ناقفانم  وراّفک  رب  شنداد  هبلغ  روهظ و  رد  دـیامن و  ظـفح  سنا  نج و  رـش  زا  ار  راوگرزب  نآ  دـنوادخ  هک  ترـضح  قح 
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دوجو یتمالـس  يارب  نداد  هقدص   4 ترـضح .  ندوب  بیاـغ  يارب  ندوب  نیگمغ   3 دنناوخ . یم  ار  ياعد  زامن , زا  دعب  نایعیـش  هّللادـمحب 
ماگنه اج  زا  ندش  دنلب   6 دراد . رایسب  باوث  هک  ترضح  زا  تباین  هب  جح  ماجنا  ادخ و  ءهناخ  ترایز   5 مظعالا .  هللاۀّیقب  ترضح  سّدقم 

دوخ يارب  ناسنا   8 اه . يراتفرگ  دئادش و  درکیور  عقاوم  رد  ترضح  هب  ندرب  هانپ  هثاغتـسا و   7 كرابم .  بقل  ندینـش  ای  ندروآ  نابز  هب 
قداص ماما  راظتنا . رـصع  رد  یماظن  یگدامآ   9 دناوخب . : ار  اعد  نیا  هژیو  هب  دـیامن , ظفح  نیطایـش  رکم  رـش و  زا  ار  يو  ادـخ  دـنک  اعد 

یماظن ریغ  دارفا  دشاب و  یم  حّلسم  ياهورین  ءهدهعرب  یگدامآ  نیا  هزورما  هک  تسا  زور  ياه  حالسا  هب  ندش  حّلسم  دارم  هتبلا  دومرف . : 7
ماکحا يارجا  یمالـسا و  تموکح  يرارقرب  يارب  شـالت   10 دـنراد . هگن  اّیهم  ار  دوخ  یماظن ,  یگدامآ  ياه  هرود  ندـید  اـب  دـنناوت  یم 

هدش رارقرب  هر )   ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  یمالـسا  تموکح  ماظن  ناریا  رد  هک  ییاج  نآ  زا  دومرف .: مالسا 6 یمارگ  ربمایپ  مالسا .  ینارون 
تهج يزاس  هنیمز  نآرق ,  نیرخآ  تداعـس  نیناوق  قیقد  ندـش  هداـیپ  سّدـقم و  ماـظن  نیا  تسارح  ظـفح و  رد  شـشوکو  یعـس  تسا , 

زا يرادروخ  رب  و  هناـصلاخ ,  ناـمیا  دـیحوت و  نتـشاد  لـیبق  زا  يدـهم 7  ناروای  فاـصوا  هب  ندـش  فصّتم   11 تـسا .  رظتنم  ماـماروهظ 
ناسنادوش یم  بجوم  ناورهن  جراوخ  نوچ  مه  هتـسب  یناشیپ  رب  هنیپ  نالهاج  اـب  ییوراـیور  رد  تسا و  هار  غارچ  هک  یهاـگآ  تریـصب و 

لد هب  ساره  نمشد  هوبنازا  مالسا  درب  شیپ  رد  ندوب و  عاجش  دشاب . مکحتـسم  اجرب و  اپ  ماما  زا  تیامح  قح و  هار  رد  هنابآم  رتشا  کلام 
رثءالا بختنم  یناگیاپلگ ,  یفاص  هللا  فطل  یقروا 1. پـ ( ) 1  .) یتسیز هداس  دهز و  يردارب و  تاساوم و  راثیا و  حور  تیوقت  ندادـن و  هار 

ناگراتـس یفجن ,  داوج  دـمحم  ص 366ح 146  ج 52  راونءالا , راـحب  یـسلجم ,  رقاـب  دـمحم   645 ص 635 ـ رـشع , یناـثلا  ماـمالا  یف 
;307 71 ص 299 ـ لاس 70 ـ هزوح ,  ءهلجم  404 ص 330 ـ برغم ,  دیـشروخ  یمیکح ,  اضر  دمحم  ; 124 ج 14 ص 119 ـ ناشخرد , 

491 ص 483 ـ لامآلا ,  یهتنم  یمق ,  سابع 

؟ دنراد هدهع  رب  یفیاظو  هچ  نایعیش  يدهم 7  ترضح  روهظ  ءهنیمز  ندومن  ایهم  يارب 

شسرپ

؟ دنراد هدهع  رب  یفیاظو  هچ  نایعیش  يدهم 7  ترضح  روهظ  ءهنیمز  ندومن  ایهم  يارب 

خساپ

ار ترـضح  روهظ  ءهنیمز  ات  , دنراد هدـهع  رب  نایعیـش  هک  یفیاظو  نیرتمهم  میرازگـساپس .  دـیدومن  هبتاکم  ام  اب  هکنیا  زا  یمارگ !  رهاوخ 
اعد  3 7 دمحم لآ  مئاق  جرف  راظتنا  يدهم 7 2  ترضح  هب  یـسرتسد  مدع  زا  ندوب  تحاران  نوزحم و   1 تسا :  لیذ  رارق  هب  دـنیامن , ایهم 

اه و یتخس  رد  يدهم  ترضح  زا  دادمتسا  هیکزت ; 6  يزاسدوخ و  يدهم 7 5  ترضح  زا  تباین  هب  جح  ماجنا  ترضح ; 4  يارب  ندرک 
هجوت تیانع و  دروم  شلامعا  دراد  تسود  هک  سک  ره  ( 1  .) فیلکت ماجنا  نامز و  تایضتقم  تخانش  هعماج ; 8  حالصا  تالکشم ; 7 

لامعا و يدهم 7 ترـضح  قاتـشم  قاشع و  ِنایعیـش  دهد . رارق  مامتها  درومار  روکذم  فیاظو  دـنک  یعـس  دـیاب  دریگ , رارق  نامز 7 ماما 
. دشاب هتـشاد  هارمه  هب  ار  زیزع  نآ  ياضر  دنـشاب و  7 رظتنم يدـهم  لاصو  هب  لین  قیرط  رد  هک  دـنهدیم  ماـجنا  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  راـتفر 

 . صیخلت اب   136 ص 128 ـ تیالو ,  دیشروخ  راظتنا  رد  يراصنا ,  نمحرلادبع  یقروا 1. (پـ

؟ دومن مهارف  ار  ترضح  روهظ  هنیمز ء  ناوت  یم  روطچ  و  دنک ؟ روهظ  جع )   ) نامز ماما  ات  دوش  متس  ملظ و  زا  رپ  ناهج  دیاب  ارچ 

شسرپ
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؟ دومن مهارف  ار  ترضح  روهظ  هنیمز ء  ناوت  یم  روطچ  و  دنک ؟ روهظ  جع )   ) نامز ماما  ات  دوش  متس  ملظ و  زا  رپ  ناهج  دیاب  ارچ 

خساپ

تقایل یگدامآ و  جرف ، طرش  هکلب  دشابیمن . راوگرزب  نآ  جرف  طرش  متس  ملظ و  زا  هعماج  نتشگ  هتشابنا  جع ) ) نامز ماما  روهظ  باب  رد 
نیا رد  هناشن  طرـش و  توافت  تسا و  روهظ  رـصع  تامالع  اههناشن و  هلمج  زا  متـس  ملظ و  هک  یلاح  رد  تسا . رظتنم  ددـعتم  ياـهناسنا 

رد هعماج  هک  نیا  ولو  ددرگیم ، ققحم  زین  روهظ ) جرف و   ) طورـشم اهناسنا ) تقایل  یگداـمآ و   ) طرـش ققحت  تروصرد  ًـالوا  هک  تسا 
. دریگیمن تروص  روهظ  جرف و  هجو  چیه  هب  طرش  ققحت  مدع  هناشن و  نتشگ  نایامن  تروص  رد  اما  دشابن . يدعت  تیصعم و  ناروف  دح 

ءزج طرش  ایناث ، دسریمن . همدقملايذ  هب  تبون  ددرگن  مهارف  همدقم  ات  تسا و  روهظ  همدقم  وزاسهنیمز  دارفا  تیلباق  دادعتـسا و  هک  ارچ 
ًالصا تسا و  تیعقاو  کی  رگتیاکح  رگشیامن و  هناشن  تمالع و  هک  یلاح  رد  دوشیم  عقاو  طورشم )  ) ءیـش ققحت  بابـسا  للع و  هلـسلس 

کی مرش  تلاجخ و  ینعی  تسا . تلاجخ  تمالع  هناشن و  هرهچ  یخرس  مییوگیم  هک  نیا  لثم  ددرگیمن . عقاو  للع  بابسا و  هلسلس  رد 
اما دـشاب  تلاجخ  مرـش و  تلاح  يدارفا  رد  اسب  هچ  دـشابیم و  ینطاب  تلاح  نآ  رگـشرازگ  هرهچ  یخرـس  تسا و  ینطاـب  یناـسفن و  رما 

ینـشور و هب  (ع ) نیموصعم تارـضح  تاـیاور  رد  دـشابن . مرـش  تلاـجخ و  رطاـخ  هب  اـما  دـشاب  هرهچ  یخرـس  اـی  دـشابن و  هرهچ  یخرس 
ماـیق يارب  (ع :) قداـص ماـما  هدوـمرف  هب  روـهظ . طرـش  تلع و  هن  تسا  هدـش  هدرمـشرب  روـهظ  رـصع  ياـههناشن  زا  روـج  ملظ و  تحارص 

اههناشن تامالع و  نآ  هک  دـنکیم  لاؤس  يوار  یتقو  نمؤم و  ياهناسنا  يارب  دـنوادخ  هیحان  زا  دـیابیم  هک  تسا  یتاـمالع  جـع ) ) مئاـق
جورخ زا  لبق  نمؤمیاهناسنا  ینعی  مّکنولبنلو )  ) مینکیم شیامزآ  ار  امش  ام  هنیآ  ره  هک  تسادخ  لوق  نآ  دیامرفیم : ترـضح  تسیچ ؟

ر.ك: ، ) ار ابیکش  دارفا  هدب  تراشب  تارمث و  سوفن و  لاوما و  رد  یتساک  یگنـسرگ و  سرت و  هب  دنوشیم  شیامزآ  جع ) ) مئاق ترـضح 
دریگیم تروص  روهظ  جرف و  گنردیب  یگداـمآ ) رارقتـسا و   ) طرـش ققحت  تروص  رد  هک  نیا  باـب  رد  ص 314 .) ج 1 ، نیلقثلارون ،

ياهناسنا ردب  گنج ) رد  مالـسا  نایهاپـس  ) ددـع هب  رگا  انمئاق ؛  ماقل  ردـب  لها  هدـع  مکیف  ناکول  : » دـیامرفیم (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما 
ياههنیمز نتخاـس  مهارف  باـب  رد  ص63 .) راونالاتاکـشم ، ر.ك : «، ) M} دومنیم ماـیق  ترـضح  هنیآ  ره  دوب  دوجوم  هداـمآ  دعتـسم و 

راظتنا نم  تما  لامعا  نیرتتلیـضف  اب  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  هدومرف  هب  تسا  هتفهن  راـظتنا  هژاو  رد  قیاـقح  همه  ترـضح  نآ  روهظ 
روهظ هنیمز  نتخاس  مهارف  يارب  راک  نیرتگرزب  میتسه . وا  راظتنا  رد  هک  یسک  رظتنم و  ناسنا  نایم  یگنهامه  تیخنس و  داجیا  تسا . جرف 
دیاـب زین  دوخ  تسا  یناـهج  حلـصم  رظتنم  هک  نآ  دریگیم . دوخ  هب  ار  رظتنم  يوب  گـنر و  رظتنم  ناـسنا  هک  ارچ  دـشابیم ، ترـضح  نآ 

ماما تیاضر  يدنسرخ و  يداش و  ثعاب  هچنآ  تسا و  راظتنا  فالخ  دزاسیم  رود  شترضح  ریـسم  زا  ار  ام  هچنآ  دشاب . حلـصم  حلاص و 
اب دیاب  ار  تیودهم  هشیدناو  تسا  تیودهم  هشیدنا  عماج  مهف  رب  ینتبم  راظتنا  يانعم  قیقد  كرد  تسا . راظتنا  نیع  ددرگیم  جع ) ) رـصع

هدرک و روهظ  يزور  جع ) ) يدهم ینید ، ياههزومآ  رب  انب  دید . مالسا  نید  یلک  فده  ياتـسار  رد  یمالـسا و  فراعم  هعومجم  هب  هجوت 
تموکح رد  ناشحلاص  لمع  نامیا و  نازیم  هب  نانمؤم  دشابیم و  ناحلاص  تموکح  هدننک  اپرب  وا  دروآیمرد  ارجا  هب  ار  یهلا  ياههدعو 

دیما ندش  روهلعـش  لماع  دنکیم و  ریوصت  ناسنایگدنز  نایرج  يارب  ینارون  ابیز و  ینایاپ  هشیدنا  نیا  دنراد . تلزنم  برق و  جع ) ) يدهم
هب دـیما  تسا و  یگدـنز  رد  ناسنا  تکرح  روتوم  دـیما  تسادـخ . هب  دـیما  نامه  جـع ) ) يدـهم روهظ  هب  دـیما  تسا . نینمؤم  ياهلد  رد 

دـیما و جرف ، راظتنا  زا  دوصقم  دـشابیم . نید  یلـصا  فدـه  نامه  ینعی  اهیبوخ  ریـسم  رد  ناسنا  رتراوتـسا  تکرح  لماع  جـع ) ) يدـهم
، روآدـهعت هدـنرادهگن ، هدـنزاس و  يراظتنا  يرهطم ، دیهـش  ریبعت  هب  نید  دوصقم  جرف  راـظتنا  نیارباـنب  تسا . جـع ) ) يدـهم هب  یگتـسبلد 
ار تیودـهم  هشیدـنا  ياهنوگ  هب  اـطخ  هب  یخرب  تسا . یتسرپقح  تداـبع و  یعون  دوخ  هک  ياهنوگ  هب  تسا . شخبكرحت  نیرفآورین و 

نینچ کشیب  هک  یلاح  رد  دشابیم  هانگ  زا  ایند  ندشرپ  داسف و  ملظ و  دشر  هب  کمک  يانعم  هب  نآ  ساسارب  راظتنا  هک  دـننکیم  ریوصت 
نیا ایند  رد  اهیبوخ  همه  هماقادـیما  اهیبوخ و  همه  هب  قشع  ینعی ، يدـهم ؛ هب  قشع  راظتنا و  نیاربانب  تسا ، هناگیب  نید  فدـه  اب  يروما 
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جرف راــظتنا  سپ  درادرب ، مدــق  اــهیبوخ  هار  رد  رتمـکحم  رتــشیب و  هـچ  ره  اــت  درادیماو  ار  ناــسنا  هـک  تـسا  یلماــع  دــیما  قـشع و 
دیهش يدهم ، بالقنا  مایق و  - 1 تسا : دـیفم  رایـسب  ریز  عبانم  دراد . يرتشیب  هعلاطم  هب  زاین  عوضوم  نیا  رد  ثحب  تسا . نیرفآتیلوؤسم 

، مق یمالسا  تاراشتنا  یفاصهللاتیآ ، تیودهم ، تماما و  - 2 تسا .) هتخادرپ  راظتنا  يانعم  هب  اساسا  باتک  نیا   ) نارهت اردـص ، يرهطم ،
ج تسا ، باتک  ياهلصف  زا  یکی  زین  راظتنا  ثحب  صوصخو  هتخادرپ  جع ) ) يدهم ماما  نوماریپ  اهثحب  زا  ياهعومجم  هب  رثا  نیا   ) 1375

توعد هب  نتفگ  کیبل  شریذپ و  يارب  هعماج  نتخاس  هدامآ  ندـش و  هدامآ  يانعم  هب  زیچ  ره  زا  شیب  جرف  راظتنا  (. 398 صص 351 -  ، 1
نارگ بتکم  اب  رتشیب  هچ  ره  مازتلا  ییانـشآ و  رـصع  نیا  رد  ام  هفیظو  نیرتمهم  نیاربانب  تسا . جع )  ) نامز ماما  روهظ  يزاس  هنیمز  قح و 

هار رد  يراکادف  يارب  ندرک و  تیوقت  ار  نارگید  دوخ و  نامیا  رگید  فرط  زا  تسا . نایناهج  هب  نآناشخرد  هرهچ  یفرعم  مالـسا و  ردـق 
. تسا مزال  زین  ناشجرف  يارب  اعد  دای و  مان و  نتشاد  هدنز  ترضح و  نآ  هب  هجوت  روما  نیا  رانک  رد  نتخانشن . ياپ  زا  رـس  نآرق  مالـسا و 

J}

دوخ فیاظو  نایعیش  رگا  دزادنایب ؟ رت  بقعای  رتولج و  ار  يدهم 7 ترضح  روهظ  نامز  هک  تسا  راذگ  ریثأت  يوحن  هب  هعیش  هعماج ي  یلعف  دنور  ایآ 
؟ دش دهاوخ  لوکوم  هداد ,  رارقدنوادخ  هک  یتیاهن  هب  ترضح  روهظ  نامز  دنهدن , ماجنا  تبیغ  نامز  رد  ار 

شسرپ

نایعیش رگا  دزادنایب ؟ رت  بقعای  رتولج و  ار  يدهم 7 ترضح  روهظ  نامز  هک  تسا  راذگ  ریثأت  يوحن  هب  هعیـش  هعماج ي  یلعف  دنور  ایآ 
؟ دش دهاوخ  لوکوم  هداد ,  رارقدنوادخ  هک  یتیاهن  هب  ترضح  روهظ  نامز  دنهدن , ماجنا  تبیغ  نامز  رد  ار  دوخ  فیاظو 

خساپ

صخـشم روهظ  نامز  یحلاصم  هب  انب  یلو  تسا ,  یعطق  مّلـسم و  روما  زا  نآ ,  ندـش  کیدزن  ياه  هناشن  يدهم 7و  ترضح  روهظ  لصا 
یلو دنا , هدیسرپ  مئاق 7 جورخ  نامز  دروم  رد   : ناماما زا  باحـصا  اهراب  تسین .  هاگآ  نآ  تقو  زا  دنوادخ  زج  سک ,  چـیه  وتـسا  هدـشن 

(1 .) دـنا هتـسناد  دـنوادخ  هب  رـصحنم  تمایق ,  هب  ملع  نوچمهار  روهظ  نامز  دـنا و  هدرک  عانتما  نآ  ندرک  صخـشم  زا  تحارـص  هب  نانآ 
تقو هچ  هک  درک  لاؤس  ترضح  زا  تیمک  ( 2 : ) دومرف راب  هس  ماما 7 تسا ؟  هدش  نّیعم  یتقو  روهظ  يارب  ایآ  دیسرپ : 7 رقاب ماما  زا  لیضف 

یناهگان رگم  دیآ  یمن  يدهم 7 تسا .  تمایق  ییاپرب  نوچمه  يدهم 7 روهظ  لَثَم  دومرف : دومرف : ماما 7 دنک , یم  روهظ  يدهم 7 ترضح 
لصا نیا  هب  هجوتاب  درک . نیعم  يدـهم 7 روهظ  يارب  ناوت  یمن  يور ,  چـیه  هب  هک  تسا  نآ  رگید  ثیداحا  ثیداحا و  نیا  ياـضتقم  < . 

ار روهظ  نامز  هک  دـشاب  یتیاوررگا  دـنرادن . یتلالد  نآ  زا  شیب  دـنروهظ و  نامز  ندـش  کیدزن  رگنایب  اـهنت  روهظ  ياـه  هنـشان  مّلـسم , 
هتشاد ترـضح  روهظ  ققحت  يارب  یتبثم  دنور  هعیـش  ءهعماج  رگا  ( 3 .) داهن يرانک  هب  ای  درک  هیجوت  ار  نآ  دـیاب  ریزگان  دزاـس , صخـشم 

ای دننکن  لمع  تبیغ  رـصع  رد  دوخ  فیاظو  هب  نایعیـش  رگا  دـشابن و  رادروخرب   , ترـضح اب  یهارمه  تهج  مزال  یگدامآ  زا  ای  دـشاب و 
ای تسا  رترید  ترضح  روهظ  ایآ  هک  نیا  رما و  نیا  صیخشت  اما  دشاب , راذگ  ریثأت  ترـضحروهظ  رد  دناوت  یم  اه  نیا  ءهمه  دننکب , لمع 

ییاپرب هب  ملع  فیدر  رد  هک  تسا  يارـسا  ءزج  تسا و  یهلا  رارـسا  زا  جراخ و  ام  ءهدهع  زا  هدرک ,  ررقمدـنوادخ  هک  يدـعوم  زا  رتدوز 
هب رـصحنم  راـهطا : ءهمئا  ار  رما  نیا  هب  ملع  مییاـمن .  صحتف  شاـکنک و  نآ  ییاسانـش  نییعت و  تهج  رد  میناوت  یمنو  هتفرگ  رارق  تماـیق 

ج 52 ص 103 راونالاراحب , یقروا 2. پـ  ) 71 ص 236 نامز 7 ش 70 ـ ماما  هماـن  هژیو  هزوح ,  هلجم  یقروا 1. پـ ( ) 4 .) دنا هتسناد  دنوادخ 
ج 52 ص 182 راونالاراحب , یقروا 4. پـ  ) 71 ص 237 ش 70 ـ هزوح ,  هلجم  یقروا 3. (پـ

؟ دنک روهظ (ع) نامز ماما  هک  تسا  هدیسر  دوخ  لماک  دح  هب  ملظ  ایآ 
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شسرپ

؟ دنک روهظ  (ع ) نامز ماما  هک  تسا  هدیسر  دوخ  لماک  دح  هب  ملظ  ایآ 

خساپ

انعم نیدب  دشاب ، هدش  روج  ملظ  زا  رپ  ناهج  هک  درک  دهاوخ  روهظ  (ع ) يدهم ترضح  یتقو  هک  تسا  هدمآ  ناوارف  تایاور  رد  هک  هچنآ 
دهاوخب ناملد  هن  مینکب و  ملظ  نامدوخ  دیابن  ام  زگره  هن  میشاب ! لاحـشوخ  ام  دندرک ، ملظ  رگا  زین  نارگید  مینکب و  ملظ  دیاب  هک  تسین 

ناملاظ اب  زاب  دـننک ، ملظ  نارگید  هک  دـشاب  یـضار  رگا  تسا و  منهج  شهاگیاج  دـشاب ، ملاظ  ناسنا  رگا  نوچ  دـننکب ، ملظ  نارگید  هک 
ندش رپ  . " دش دهاوخ  ملظ  زا  رپ  ناهج  هک  دوب  دهاوخ  نیا  يدهم  ترـضح  روهظ  ۀناشن  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  تایاور  نیا  دوب . دـهاوخ 

ملظ هب  یضار  ای  نامالظ  اب  هارمه  دیابن  مینکب و  ملظ  دیابن  ام  سپ  ترضح . روهظ  ّتلع  هن  تسا ، ترـضح  روهظ  تمالع  ملظ " زا  ناهج 
زا رپ  ناهج  ایآ  میشاب . ترضح  نآ  ناروای  باحصا و  زا  میناوتب  ات  میرادرب  ماگ  یکاپ  اوقت و  ریسم  رد  هراومه  دیاب  ام  میشاب . نانآ  ندرک 

یقرش و یبرغ و  گنهرف  شرتسگ  ۀطساو  هب  میناد  یم  طقف  دناد . یمن  یسک  ار  بلطم  نیا  دش ؟ دهاوخ  ینامز  هچ  رد  یک و  هدش ؟  ملظ 
لتق داسف و  يراب و  دنب و  یب  يوس  هب  ار  ایند  ناوج  ۀـعماج  اه  نآ  ندـشن  لرتنک  یفرط  زا  هراوهام و  تنرتنیا و  قیرط  زا  تاطابترا  رارق  رب 

دنک و یم  هلمح  دهاوخب ،  شلد  هک  ییاج  ره  هب  هتخیـسگ  ماجل  اکیرما ،  یگدرکرـس  هب  یناهج  رابکتـسا  یفرط  زا  دناشک . یم  لواپچ  و 
. دوش یم  يرـشب  عماوج  رد  یتلادـعیب  ملظ و  داسف و  شرتسگ  ثعاب  اه  نیا  ۀـمه  دـشک . یم  ار  ناـنز  لاـفطا و  هاـنگ و  یب  ياـه  ناـسنا 

تیامح ناملاظ  ملظ و  زا  میشابن و  راگزور  ناملاظ  وزج  تراهط  تمصع و  نادناخ  هب  نادنم  هقالع  نینمؤملاریما و  نایعیش  ام  میراوادیما 
. میرادرب ماگ  فاصنا  لدع و  يرارقرب  رد  مینکن و 

؟ دهدیم يور  یتالوحت  هچ  هنوگچ و  اجک و  زا  روهظ  ماگنه 

شسرپ

؟ دهدیم يور  یتالوحت  هچ  هنوگچ و  اجک و  زا  روهظ  ماگنه 

خساپ

قح تموکح  شریذپ  يارب  نایناهج  راکفا  تشگ و  دعاسم  ناهج  یمومع  عاضوا  هک  یماگنه  دوشیم : هدافتسا  (ع ) تیب لها  ثیداحا  زا 
هب ار  شروهظ  تراشب  لیئربج )  ) قح يدانم  ددرگیم و  رهاظ  هکم  رد  ناهگان  سپ  دهدیم . تضهن  هزاجا  (ع ) يدهم هب  ادخ  دش ، هدامآ 

، هتفگ کیبل  ار  قح  يادن  نیلوا  هدـش ، نییعت  رفن  ناشدادعت 313  تیاور  نیدنچ  رد  هک  ناهج  هدیزگرب  نادرم  دـناسریم . نایناهج  عمس 
روهظ (ع ) نامزلا بحاص  هک  یماگنه  : " دومرف (ع ) قداـص ترـضح  دـندرگیم . تیـالو  سیطاـنغم  بوذـجم  توعد ، تاـعاس  نیلوا  رد 
عورـش ار  شیوخ  یمومع  توـعد  سپـس  ( 1" .) دـنناسریم هکم  هب  ار  ناـشدوخ  بش  ناـمه  رد  یلبق  هدـعو  نودـب  هعیـش  ناـناوج  دومن ،
نادرم زا  یهوبنا  هاپـس  ینامز  كدنا  ردو  دننکیم  تعیب  وا  اب  و  دنیامنیم ، عامتجا  شرود  سویأم  اج  همه  زا  هدید و  جنر  مدرم  دنکیم ،

: دندومرف مئاق  نارای  فیصوت  رد  (ع ) قداص رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  دنوشیم . زهجم  شیارب  ناهج ، بلط  حالصا  راکادف و  عاجش و 
و دراد ، درم  لهچ  يورین  اهنآ  زا  کـی  ره  دـننادرگیم ، رخـسم  ار  ناـهج  تادوجوم  ماـمت  دـننکیم ، لاغـشا  ار  ناـهج  برغ  قرـش و  "
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ات دنربیم و  نیب  زا  ار  اهنآ  دنیامن ، دروخرب  نهآ  ياههوک  هب  فده  هار  رد  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، رتتخس  نهآ  ياههراپ  زا  ناشبولق 
ساسحا نادوجو  یب  رگ  متـس  رـس و  دوخ  ناراد  مامز  عقوم  نآ  رد  ( 2 .) دنـشکیمن تسد  گنج  زا  دوشن ، مهارف  ادخ  تیاضر  هک  یتقو 
حالـصا هاوخ و  تلادع  نازابرـس  اما  دنناسریم . شیوخ  ناکلـسم  مه  هب  ار  تفلاخم  يادن  دنیآیم و  رب  عافد  ددص  رد  دنیامنیم و  رطخ 
تادییأت اب  دنیامنیم ، هلمج  اهنآ  هب  شـشوک  داحتا و  اب  دنریگیم و  ار  ییاهن  میمـصت  دناهدش ، هتـسخ  يدعت  روج و  زا  هک  ناهج  نابلط 

. دـندرگیم قح  تلود  میلـست  دریگیم و  ارف  ار  همه  سرت  بعر و  دـننکیم . ناش  ماـع  لـتق  هدومن ، نک  هشیر  ار  ناراکمتـس  يدـنوادخ 
رارـصا شیوـخ  ملظ  رفک و  رد  هک  ییاـه  نآ  دـنورگیم . مالـسا  نید  هـب  تـقیقح  قدـص و  مئـالع  ندـید  هطـساو  هـب  راـفک  زا  يرایـسب 

دباییم و لیکـشت  نیمز  رـس  ات  رـس  رد  مالـسا  دنمورین  ردتقم و  تسود  هناگی  دنوشیم . ماع  لتق  (ع ) يدـهم رکـشل  تسد  هب  دـنزرویم ،
(4 .) دوشیم دراو  اهنیمزرس  مامت  رد  ددرگیم و  یمومع  مالسا  نید  ( 3 .) دنیامنیم ششوک  نآ  تسارحو  ظفح  رد  لد  ناج و  زا  مدرم 

میهاربا  - 5 ص 55 . ج 51 ، نامه ،  - 4 . 380 ص 279 -  نامه ،  - 3 . 327 نامه ،  - 2 ص 370 . ج 52 ، راونالا ، راحب   - 1 اهتشون : یپ 
.302 ص 301 -  ناهج ، رتسگداد  ینیما ،

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  روهظ  تیفیک  یناشن و  طیارش و 

شسرپ

؟ تسیچ (ع ) نامز ماما  روهظ  تیفیک  یناشن و  طیارش و 

خساپ

زا دنرگیدکی ؛ لمکم  هتـشاد و  مه  هب  طابترا  طیارـش  هک  تسا  هدش  نایب  يددـعتم  ياه  هناشن  طیارـش و  (ع ) نامز ماما  روهظ  ققحت  يارب 
داجیا يارب  ییاسراپ : _ 1 روهظ : طیارش  فلا ) ددرگ : یم  هراشا  ترضح  روهظ  تیفیک  اه و  هناشن  هب  سپس  طیارش ، اه و  هنیمز  هب  ور  نیا 

، يرالاس هتـسیاش  ساسا  رب  هک  یتموکح  تسا . يرورـض  هعماج  دارفا  يزاسدوخ  ییاسراپ و  تلادـع ، اه و  شزرا  رب  ینتبم  ملاس  ۀـعماج 
رد هک  دشاب  ساسا  نیمه  رب  دیاش  دـشاب . نایاسراپ  ناحلاص و  دـیاب  نآ  ناگدـنروآ  دـیدپ  دریگ ، یم  لکـش  اه  تیلباق  ییارگ و  تیونعم 

[1 .] دنک یم  روهظ  جع ) ) نامز ماما  ترضح  دوش ، مهارف  رگید  طیارش  دنوش و  هدامآ  رفن  هاگره 313  تسا ؛ هدش  حیرصت  تایاور  یخرب 
دیاب دشاب ، مئاق  باحـصا  رامـش  رد  دراد  شوخ  سک  ره  : " دومرف (ع ) قداص ماما  تسا . ییاسراپ  دادعت ، نیا  طیارـش  زا  یکی  دـیدرت  یب 
دوخ (ع ) نامز ماما  هک  تسا  هدش  حیرصت  تایاور  یخرب  رد  [ 2" .] دشاب هتـشاد  عرواب  رادرک  دریگ و  شیپ  ییاسراپ  و  دشاب ، هار  هب  مشچ 
نید (ع ) نامز ماما  روهظ  زاس  هنیمز  لماوع  زا  یکی  ییارگ : فیلکت  يرادـم و  نید  _ 2 دـنک . روهظ  ات  دومن  اوقت  هب  توعد  ار  نارگید  و 

ماجنا هب  دیقم  دنک و  زیهرپ  تامّرحم  زا  هدومن و  هجوت  یهلا  ياهروتـسد  هب  رتشیب  تبیغ  رـصع  رد  دیاب  ناسنا  تسا . يراد  نید  يرادـم و 
. دنراد يونعم  يوق  ۀناوتـشپ  هب  زاین  دریگ و  یم  رارق  اه  بیـسآ  تافآ و  ضرعم  رد  رتشیب  اه  ناسنا  تبیغ  رـصع  رد  دشاب . ییادخ  فیلکت 

بیـسآ هب  ناوت  یم  یهلا  فیلاکت  ماجنا  اب  رگید  يوس  زا  تسا . نید  زا  يرادساپ  ینید و  ياهرواب  تیوقت  يوق ، ۀناوتـشپ  نیا  دـیدرت  یب 
هدناوخ ارف  (ع ) تیب لها  هب  لسوت  اعد و  لامعا و  تحـص  و  يرادـنید ، هب  ار  مدرم  نید ، نایاوشیپ  ساسا  نیمه  رب  دـیاش  تخادرپ . ییادز 

رد گنچ  و  دزاس ، هشیپ  اوقت  دـیاب  یـسک  ره  نارود  نیا  رد  تسا . ینالوط  یتبیغ  رمالا  بحاص  يارب  : " دـیامرف یم  (ع ) قداص ماـما  دـنا .
، گرزب تمایق  کی  رد  : " تسا یماظن  یگدامآ  (ع ) نامز ماما  روهظ  زاس  هنیمز  مهم  لماوع  زا  یکی  یماظن : یگدامآ  _ 3 [ 3" .] دنز نید 

يورین دـیاب  هـشیمه  ناناملـسم  دنـشاب . هتـشاد  یمزر  یگداـمآ  نارظتنم  تـسا  مزـال  یناـهج ، مـیظع  يریگرد  نینوـخ و  بـالقنا  کـی  و 
هسامح دندنویپب و  (ع ) يدهم باکر  نارگراکیپ  فص  هب  لطاب ، قح و  ياه  يریگرد  قح و  عولط  ماگنه  رد  ات  دنشاب  هتـشاد  يروشحلس 
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هدامآ حلـسم  ياهورین  هب  زاـین  وا  تسا ، نینچ  رگا  دـگنج ؟ یم  نازیتس  نیدو  نارگمتـس  اـب  ناـمز  ماـما  هک  تسا  نیا  هن  رگم  [ 4 .] دننیرفآ
دنیبب دـنوادخ  یتقو  نوچ  دـشاب ، هزین  کی  هچ  رگا  دـینک ، هیهت  هحلـسا  مئاق  جورخ  يارب  امـش  زا  کی  ره  : " دومرف (ع ) قداص ماـما  دراد .

_4 [ 5" .] دشاب يدهم  ناروای  زا  دیامن و  كرد  ار  روهظ  ات  دنک  زارد  ار  وا  رمع  تسا  دیما  هدرک ، هیهت  هحلسا  يدهم  يرای  تین  هب  یـسک 
رد هک  شرگن  نیا  ینید  ياه  هزومآ  رد  تسا . هعماج  حالـصا  (ع ) نامز ماما  روهظ  رد  دراذـگ  ریثأت  مهم  لماوع  زا  یکی  هعماج : حالـصا 

، نیا تسین و  هدـش  هتفریذـپ  دز ، نماد  ییاه  يراجنهان  هب  یتح  دوب و  انتعا  یب  اه  یتلادـع  یب  اه و  يراجنهان  ربارب  رد  دـیاب  تبیغ  رـصع 
هب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رـصنع  ود  زا  يریگ  هرهب  اـب  هک  دـنراد  هفیظو  ناـگمه  یعیـش  ۀـشیدنا  رد  تسا . راـظتنا  موهفم  فیرحت 

فیاظو زا  یکی  تایاور  یخرب  رد  دنـشاب . یگتـسیاش و ...  تلادـع ، رب  ینتبم  ملاس ، ۀـعماج  تخاـس  ددـص  رد  هتخارپ و  هعماـج  حالـصا 
جرف راضتنا  [ 6" .] ّلجوّزع هللا  نِم  جرفلا  راظتنا  یتما  لامعا  لضفا  : " دومرف (ص ) ربمایپ تسا . هدش  دای  جرف  راظتنا  تبیغ  رـصع  رد  نایعیش 
مایق راظتنا ، هکلب  تسین ، متس  ربارب  رد  ندش  میلست  هعماج و  تشونرس  ربارب  رد  ندوب  انتعا  یب  تسایس و  ۀنحـص  زا  يریگ  هرانک  يانعم  هب 
هنوگ هب  ندوب ، دوعوم " يدهم   " هار هب  مشچ  روهظراظتنا و  هک  تشادنپ  دیابن  : " دـسیون یم  ناگدنـسیون  زا  یکی  تسا . اه  يرباربان  هیلع 

" نتفریذـپن  " هب توعد  راظتنا  تسین . نینچ  زگره  تسا . یعامتجاو  ینید  ياه  هسامح  و  یحالـصا ، تکرح  نتـشه  تسد  زا  بجوم  يا 
ره ربارب  رد  تسا ، تمواـقم  رگ  داـینب  شفرد  راـظتنا  تلذ . یگدرب و  نتفریذـپن  متـس ، نتفریذـپن  لـطاب ، نتفریذـپن  " نتفریذـپ ،  " هن تسا ،
هک تسا  نیا  هاوگ  هراومه  خیرات ، لوط  رد  هعیش ، نینوخ " ياه  مایق  ریذپان و"  یگتسخ  تادهاجم  يرگ . متس  ره  یمتـس ، ره  و  یقحان ،
رب داد  ۀبلغ  و  لطاب ، رب  قح  ۀبلغ  راظتنا  ینعی  " راظتنا ،  " ةزوح رد  روضح  اب  هعیش ، درادن . هار  یتسـس  چیه  یـشزاس و  چیه  بتکم ، نیا  رد 

حالـصا یگدامآ و  مدع  (ع ) نامز ماما  روهظ  مدع  للع  زا  یکی  دـیدرت  یب  [ 7" .] ینیب روک  رب  یهاگآ  ۀبلغ  هانگ و  رب  اوقت  ۀـبلغ  و  دادـیب ،
يور هک  متفگ  تسا . مدرم  نامز و  ماما  نایم  هدرپ  یگداـمآ  مدـع  دـبلط و  یم  ار  یمومع  تاحالـصا  ناـهج  لـک  حلـصم  تسا . هعماـج 

هچ ناشن  اتفگ  تیوک  ناشناناج  مسرپ ، وت  زا  هک  متفگ  تسا  نا  ـ یع ـم  َخُر هنرو  یبا ، ـ جح دو  و خـ ــ ا ت ــ تفگ تسا  ناهن  ارچ  نم  زا  تبوخ ،
ماما روهظ  يزاس  هنیمز  مهم  رـصانع  زا  ییادز  عناوم  یگنهرف و  دشر  ییادز : عناوم  یگنهرف و  دشر  تسا 5 _ ناشن  یب  يوک  نآ  یسرپ ؟

و (ع ) نامز ماما  تخانش  ور  نیا  زا  [ 8 .] تسا هدش  شرافس  نآ  زا  تعاطا  يربهر و  تخانش  موزل  هب  تایاور  یخرب  رد  دنتـسه . (ع ) نامز
هک دـننک  یم  روصت  دـننک و  یم  تفلاخم  وا  اب  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  رد  یخرب  تسا . ترورـض  کـی  ماـما  تموکح  ياـه  یگژیو 

عناوم هتـشادن و  یناوخمه  ناـمز  ماـما  تموکح  اـب  ییارگدومج  و  یـشیدنا ، مگد  تسا  یعیبـط  [ 9 .] تسا هدروآ  دـیدج  نید  نامز  ماـما 
ماـما ناراـی  ياـه  یگژیو  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ  رـصع  رد  یگنهرف  دـشر  تریـصب و  ترورـض  ساـسا  رب  دـیاش  دنتـسه . روهظ  گرزب 

یم باسح  هب  روهظ  گرزب  عناـم  زین  نتـسب  اـیند  هب  لد  یبلط و  تحار  رگید  يوس  زا  [ 10 .] تسا هدش  نایب  یهاگآ  تریـصب و  (ع ) نامز
یم داضت  رد  شیوخ  عفانم  اب  ار  (ع ) نامز ماما  يارگ  تلادع  تموکح  هک  نیا  لیلد  هب  نابلط  تحار  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  رد  دیآ .
هداس يروحم و  ادـخ  (ع ) نامز ماما  نارای  تایـصوصخ  زا  یکی  هک  تسا  نآ  تقد  لباق  ۀـتکن  [ 11 .] دننک یم  تفلاخم  ترـضح  اب  دننیب ،

اب یبلط  تحار  ییارگ و  هتـشذگ  یـشیدنا و  مگد  لیلد  هب  یلو  دـنراد ، ار  (ع ) نامز ماما  يوریپ  ياعدا  مدرم  زا  یخرب  [ 12 .] تسا یتسیز 
ترضح روهظ  زا  سپ  یلو  دنراد ، ار  وا  يوریپ  ياعدا  هک  یناسک  زا  رایسب  هچ  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دننک . یم  تفلاخم  (ع ) نامز ماما 

میالع زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  هک  دوش  یم  میـسقت  یمتح  ریغ  یمتح و  هب  روهظ  ياه  هناشن  اه : هناشن  ب - [ 13" .] دننادرگ یم  يور  وا  زا 
زا شیپ  : " تسا هدـش  رکذ  ینایفـس  جورخ  (ع ) نامز ماما  روهظ  یمتح  مئالع  زا  یکی  ینایفـس : جورخ  - 1 دوش : یم  هراـشا  روهظ  یمتح 
هب دبیرف و  یم  ار  ناناملـسم  زا  يدایز  هورگ  يرادـنید ، هب  رهاظت  اب  دـنک و  یم  جورخ  ماش  ۀـقطنم  رد  نایفـس  لسن  زا  يدرم  (ع ) مئاق مایق 

، صمح ماش ، ۀناگجنپ  قطانم  رب  دروآ و  یم  رد  شیوخ  فرصت  هب  ار  مالسا  ياه  نیمزرـس  زا  يا  هدرتسگ  شخب  دروآ و  یم  دوخ ، درِگ 
نامه تسا ؛ یعطق  (ع ) مئاق ترضح  روهظ  : " دومرف (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  [ 14" .] دبای یم  هرطیس  قارع ، ۀقطنم  نیرسنق و  ندرا  نیطسلف ،

ياه هناشن  زا  یکی  لاجد : روهظ  - 2 [ 15" .] دنک یم  مایق  ینایفس  کی  يا  هدننک  مایق  ره  ربارب  رد  تسا و  یعطق  ینایفـس  جورخ  هک  روط 
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ربمایپ دـنراد . فالتخا  اه  هاگدـید  تسیچ ، نآ  تاصخـشم  لاجد و  هک  نیا  رد  هچ  رگا  تسا . لاـجد  جورخ  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ 
تصش هک  یتقو  ات  دنک  یمن  مایق  (ع ) يدهم دنک و  مایق  منادنزرف  زا  (ع ) يدهم هک  یتقو  ات  دوش ، یمن  اپ  رب  تمایق ، : " دومرف (ص ) مالـسا

، تایاور رد  تسا . رگ  هلیح  يوگغورد  يانعم  هب  لجد  ۀـشیر  زا  لاـجد " [ "16" .] مربمایپ نم  دیوگب : مادک  ره  دـننک و  جورخ  وگغورد 
ماما روهظ  ياه  هناـشن  زا  یکی  ناـسارخ : زا  هایـس  ياـه  مچرپ  ندـمآ  رد  - 3 [ 17 .] تسا هدـش  هدرب  مان  ناوارف  نایوگغورد  اـه و  لاـجد 
هناشن زا  یکی  ناونع  هب  مچرپ  ندش  رادـیدپ  زا  زین  (ع ) ناموصعم تایاور  رد  تسا . ناسارخ  زا  هایـس  ياه  مچرپ  ندـش  رادـیدپ  (ع ) نامز

یم رد  تکرح  هب  هفوک  بناج  هب  دـیآ و  یم  نوریب  ناسارخ  زا  یهایـس  ياه  قریب  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . هدـش  دای  ماـماروهظ  ياـه 
مچرپ ِجورخ  زا  روظنم  هک  دنا  هداد  لامتحا  یخرب  [ 18" .] دننک یم  تعیب  هب  توعد  ار  يو  نانیا  دوش ، رهاظ  (ع ) يدهم نوچ  سپ  دـنیآ .

لبق ملـسموبا  مایق  اریز  تسین ، تسرد  لامتحا  نیا  یلو  تسا ، يرمق  يرجه  لاس 140  رد  یناسارخ  ملسموبا  مایق  ناسارخ ، زا  هایـس  ياه 
رد فوسک  كروهظ  ياه  هناـشن  زا  فوسک : فوسخ و  - 4 [ 19 .] تسا دامتعا  لباق  زین  دنـس  رظن  زا  تسا و  هدوب  (ع ) نامز ماما  دـلوت  زا 

ياه زور  رد  فوسخ  هام و  رخآ  ياهزور  تسخن و  ياهزور  رد  فوسک  تسا . هام  ناـمه  لّوا  اـی  رخآ  رد  فوسخ  ناـضمر و  هاـم  ۀـمین 
تسا يداع  ریغ  رما  هام  طسو  رد  یگتفرگ  هام  دیـشروخ و  یلو  تسا ، هداد  خر  اهراب ، خیرات  لوط  رد  تسا و  يداع  یعیبط و  هام ، ینایم 

رد (ع ) مدآ طوبه  نامز  زا  هک  دمآ  دهاوخ  دیدپ  (ع ) يدهم مایق  زا  شیپ  هناشن ، ود  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  [ 20 .] درادن ناکما  نآ  تیؤر  و 
ریگارف متـس : ملظ و  زا  ناهج  ندش  ریگارف  - 5 [ 21" .] نآ رخآ  رد  هام  نتفرگ  ناضمر و  هام  ۀـمین  دیـشروخ  نتفرگ  تسا : هقباس  یب  نیمز 
ثیدـح نیا  هک  نانچ  هدرک ، نایب  ار  هناـشن  نیا  ددـعتم  تاـیاور  تسا . (ع ) ناـمز ماـما  روهظ  فورعم  ياـه  هناـشن  زا  روج ، ملظ و  ندـش 

ۀلیسو هب  دنوادخ  [ 22 [؛ ًاروج ًاملظ و  تئلم  ام  دعب  ًالدع  ثاطـسق و  ضرالا  هب  هللا  المی  : " تسا هدش  نایب  نوگانوگ  ياه  دنـس  هب  فورعم 
(ع) قداص ماما  زا  یـسلجم  همالع  " دـشاب . هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دزاس . یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  (ع ) يدـهم روهظ 

یمالسا عماوج  ریگنماد  تبیغ  نامز  رد  هک  یگنهرف  یعامتجا و  یقالخا ، فارحنا  هانگ و  عون  دص  کی  زا  شیب  هک  تسا  هدروآ  یثیدح 
رد ًارهاظ  هک  تسا  هدـش  نایب  ینامـسآ  ۀحیـص  روهظ ، ياه  هناشن  زا  یکی  ینامـسآ : ۀحیـص  - 6 [ 23 .] تسا هدـش  ییوگ  شیپ  دوـش ، یم 
راک هب  زین  توص  ادن و  ياهریبعت : تایاور  رد  دنونـش . یم  ار  نآ  مدرم  ۀمه  و  [ 24] دوش یم  هدینش  نامسآ  زا  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه 

، نامسآ زا  هک  يا  هدننک  ادن  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  دنتـسه . هناگادج  ياه  هناشن  ای  دشاب و  ینامـسآ  ۀحیـص  هب  هراشا  دیاش  هک  تسا  هتفر 
ناگداتـسیا و رادـیب ، اه  هدـیباوخ  ادـص ، نیا  تشحو  زا  دونـش . یم  ار  نآ  تسا ، برغ  قرـش و  رد  هک  ره  سپ  دـنک . یم  ادـن  ار  مئاق  مان 

رکذلا قوف  میالع  هب  رصحنم  (ع ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  نایب  " دنتسیا . یم  شیوخ  ياپ  ود  رب  ناگتسشن 
[28 ،] برغم زا  دیشروخ  عولط  [27 ،] جوجأم جوجأ و  جورخ  [26 ،] هیکز سفن  لتق  [ 25  ] ینامی جورخ  دننام  رگید  ياه  هناشن  هکلب  تسین ،

یم هدافتـسا  تایاور  رتشیب  زا  تفگ : دـیاب  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  ناکم  صوصخ  رد  تسا . هدـش  نایب  زین  و ...  [ 29 ،] نینوخ ياه  گنج 
اذإف انمئاق  جورخ  کلذ  دنعف  رصنلاب  دیؤم  بعرلاب ، ٌروصنم  اّنم  مئاقلا  ّنإ  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دنک . یم  روهظ  هکم  رد  ترـضح  دوش 

يذ رد  شنارای  زا  درم  هدزیـس  دصیـس و  اـب  مئاـق  : " دومرف (ع ) رقاـب ماـما  [ 30" .] رـشع هثلث  هأـمثلث و  عـمتجاو  هبعکلا  یلإ  هرهظ  دنـس  جرخ 
، یناگیاپلگ یفاص  [ 1 [ ] 32" .] دروآ رد  زازتها  هب  ار  هتخیوآ  مچرپ  دـنز و  هیکت  دوسالا  رجح  هب  هک  یعقوم  ات  تسا  ماـیق  رظتنم  [ 31] يوط
ص برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  [ 4 . ] ص 135 نامه ، [ 3 . ] ص 140 ج 52 ، راونالاراحب ، [ 2 . ] 596 ص 594 - رثألا ، بختنم 
ص برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  [ 7 . ] ص 629 رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  [ 6 . ] ص 366 ج 52 ، راونالاراحب ، [ 5 . ] 350

ۀلجم [ 9 . ] ص 338 ، 71 ةرامـش 70 -  (ع ،) نامز ماماۀمان  هژیو  هزوح ، ۀـلجم  134 ؛ ص 132 -  ج 52 ، راونـالاراحب ، [ 8 . ] 335  - 334
ص ج 1 ، هـمکحلا ، نازیم  [ 13 . ] نامه [ 12 . ] ص 309 نامه ، [ 11 . ] ص 300 ناـمه ، [ 10 . ] ص 313 (ع ،) نامز ماـما  ۀـمان  هژیو  هزوح ،
ص 182. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 15 . ] ص 221 ناـهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا  ص 248 ؛ نامز ، ماما  ۀمان  هژیو  هزوح ، ۀـلجم  [ 14 . ] 292
، یسوط خیش  [ 18 . ] ص 263 (ع ،) نامز ماـما  ةژیو  هزوح ، ۀـلجم  [ 17 . ] ص 115 ج 4 ، دواد ، ننـس  ص 371 ، ج 2 ، دـیفم ، داشرا  [ 16]
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[21 . ] ص 270 ناـمه ، [ 20 . ] ص 269 (ع ،) ناـمز ماـما  ةژیو  هزوح ، هلجم  [ 19 . ] ص 217 ج 53 ، راونـالاراحب ، ص 452 ؛ هبیغلا ، باـتک 
.260 ص 256 - ج 52 ، راونالاراحب ، [ 23 . ] ص 448 هدوملا ، عیبانی  ص 264 ؛ ج 14 ، لامعلازنک ، [ 22 . ] ص 271 ینامعن ، هبیغلا ، باتک 

بختنم [ 26 . ] ص 254 نامز ، ماـما  ۀـمان  هژیو  هزوح  ۀـلجم  ص 252 ؛ يربک ، تبیغ  خـیرات  [ 25 . ] ص 254 یناـمعن ، هبیغلا ، باـتک  [ 24]
بختنم یناگیاپلگ  یفاص  [ 30 . ] ص 246 ج 52 ، راونالاراحب ، [ 29 . ] ص 446 ج 2 ، یفاو ، [ 28 . ] ص 461 نامه ، [ 27 . ] ص 459 رثالا ،

ص 1097. دوعوم ، يدهم  [ 32 . ] تسا هکم  رواجم  رد  یهوک  يوط  يذ  [ 31 . ] ص 578 رثالا ،

رفک و نینچ  دنمانب و  نامز  ماما  ار  دوخ  ياهدع  هک  اسفناو  هرود  نیا  رد  مه  نآ  تسا ؟ هدرک  تخس  ار  جع " " نامز ماما  هب  یـسرتسد  دنوادخ  ارچ 
! دردب مه  زا  ار  هعماج  هانگ ،

شسرپ

دـنمانب و نامز  ماما  ار  دوخ  ياهدـع  هک  اسفناو  هرود  نیا  رد  مه  نآ  تسا ؟ هدرک  تخـس  ار  جـع " " نامز ماما  هب  یـسرتسد  دـنوادخ  ارچ 
! دردب مه  زا  ار  هعماج  هانگ ، رفک و  نینچ 

خساپ

یسررب مود : شخب  جع .) ) نامز ماما  اب  طابترا  ّتیحالـص  هنیمز و  داجیا  ترورـض  تسخن : شخب  مینکیم : حرطم  شخب  ود  رد  ار  ثحب 
ناگرزب اب  طابترا  هک  تسا  نشور  ماوقا  للم و  همه  فرع  رد  جـع .) ) نامز ماما  اب  طابترا  تهج  هنیمز  داجیا  ترورـض  - 1 تبیغ . لماوع 

نآ اب  یـسرتسد  طابترا و  هزاجا  یمدرم  فرع  دـنیاین ، دـیدپ  طیارـش  اـت  هک  تسا  ياهژیو  طیارـش  ياراد  یگرزب ، ره  تیـصخش  نازیم  هب 
ّتیعقوم هب  هّجوت  اب  تفگ : ناوتیم  هکلب  تسین ، جراخ  هنودرگ  نیا  زا  جع ) ) نامز ماما  هب  یسرتسد  دهدیمن . يدرف  چیه  هب  ار  ّتیـصخش 

ماـما اـب  طاـبترا  ندرک  حرطم  زا  دارفا  زا  یخرب  تـسا  نـکمم  هـک  ییاـه  هدافتـسا  ءوـس  تـبیغ "و   " عوـضوم ینعی  ترـضح  یـصاصتخا 
اب دناوتب  یناسآ  هب  يدرف  ره  هک  تسین  نانچ  دشابیم و  يرتتخس  رتشیب و  طیارش  ياراد  ترضح ، هب  یسرتسد  دنشاب ، هتشاد  جع ) ) نامز

هرهب دوخ  شالت  هزادـنا  هب  سک  ره  تسادـنمزاین و  یگتـسیاش  تقایل و  بسک  هب  ریـسم  نیا  رد  نتـشاذگ  مدـق  دـنک . رارقرب  طابترا  ماـما 
نامه دراد ؛ زاین  تقایل  یگتـسیاش و  هنیمز  داـجیا  هب  يربک  تبیغ  نارود  رد  ناـمز  ماـما  هب  یـسرتسد  طاـبترا و  هک : نیا  هصـالخ  دربیم .
ماـما اـب  طاـبترا  رگید  يوس  زا  دنتـشاد ؛ طاـبترا  ترـضح  اـب  هر )  ) یلیبدرا ققحم  مولعلارحب و  دیـس  دـننامه  ناـگرزب  زا  یخرب  هک  هنوگ 

تروص هب  تاجانم و  اعد و  قیرط  زا  ًالثم   ) تسا دوجوم  طابترا  يارب  يرگید  ياـههار  هکلب  تسین ، يروضح  تاـقالم  اـهنت  جـع ) ) ناـمز
مدرم تیاده  هب  هدرپ  تشپ  دراد و  تراظن  نایعیش  راتفر  لامعا و  رب  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  نمـض  رد  ینورد .)

ار وا  مدرم  اما  دنیبیم ، ار  مدرم  دراد و  روضح  جح  مسارم  رد  ترـضح  : " دیوگیم هک  یتایاور  دننامه  دراد ، روضح  اج  همه  هتخادرپ و 
نیا رد  ناوتیم  دـشاب  هتـشاد  ریثأت  جـع ) ) نامز ماما  تبیغ  رد  تسا  رّوصت  لباق  هک  ار  یلماوع  تبیغ . لـماوع  یـسررب  - 2 ( 4" .) دننیبیمن

-3 تسا . تبیغ  ناهاوخ  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح  - 2 دـشاب . بیاغ  ترـضح  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  - 1 درک : نایب  ضرف  دـنچ 
( فلا هک : نیا  لیلد  هب  دناهدرمش ، دودرم  ار  مود  لوا و  دروم  مالک  ياملع  نف و  لها  دنرادن . ار  ترضح  شریذپ  روهظ و  یگدامآ  مدرم 

لالز همـشچ  زا  وا ، روضح  روهظ و  اب  دنناوتب  تقیقح  قح و  هنـشت  ناگدنب  ات  تسا  جع ) ) نامز ماما  روهظ  یـضتقم  ناگدنب  هب  ادخ  فطل 
دوخ ضیف  زا  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  ار  یهلا  ضیف  تفایرد  تیلباق  يدوجوم ، ره  اهناسنا و  رشب و  رگا  ینعی  دنوش . باریس  شتیاده 

دنمهرهب وا  ياهییامنهار  اهداشرا و  زیزع و  نآ  روضح  ضیف  زا  مدرم  هک  دـنکیم  اضتقا  ترـضح  تمـصع  ماـقم  ب ) دـنکیمن . مورحم 
نب دـمحم  تسا . روهظ  هدـعو  قّقحت  ناهاوخ  مه  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا  یلقع ، لـیلد  نیا  رب  نوزفا  ( 5 (؛ دنشاب

زا 1779تیودهم هحفص 1275 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یلزجنأ مهّللا  : " درکیم اعد  هنوگ  نیا  ترضح  هک  یلاح  رد  دوب ، ادخ  هناخ  رانک  ترـضح  اب  نم  رادید  نیرخآ  دیوگیم : يرمع  نامثع 
لماع اهنت  هک  دنامیم  یقاب  موس  ضرف  طقف  قوف ، دراوم  زا  نیاربانب  " ناسرب . ياهداد  هدـعو  نم  هب  هک  ار  هچ  نآ  ایادـخ ! ( 6 (؛ ینتدعو ام 

نیا دناهدیـسرن و  یهلا  گرزب  ضیف  نیا  تفایرد  هب  زونه  اـهناسنا  ینعی  يرـشب ، هعماـج  ندوبن  هداـمآ  ینعی  دوشیم ، بوسحم  تبیغ " "

یلاـخ ادـخ  تّجح  دوجو  زا  نیمز  هک  دـینادب  : " دومرف (ع ) یلع ترـضح  هراـب  نیا  رد  تسا . هدـماین  دوجو  هب  زوـنه  اـهنآ  يارب  تیلباـق 
ریصن هجاوخ  ( 7" .) درک دـهاوخ  مورحم  وا  اب  طابترا  رادـید و  زا  ار  نانآ  مدرم  فارـسا  روج و  ملظ و  رطاخ  هب  دـنوادخ ، یلو  دـنامیمن ،

، تسا مدرم  هیحان  زا  هکلب  ترـضح ، هیحان  زا  هن  تسا و  ادخ  هیحان  زا  هن  جع ) ) يدهم ماما  تبیغ  : " تسا هتفگ  هراب  نیارد  یـسوط  نیدلا 
: تفگ ناوتیم  نیاربانب  ( 8" .) دـسریم ارف  روهظ  ماگنه  دوش ، هدودز  تبیغلماع  هاگره  دنتـسین و  ماما  زا  تعاطا  هداـمآ  ناـگمه  هک  ارچ 
هب مدرم  زا  یـشخب  هچرگ  تسا ، روهظ  يارب  يرـشب  هعماج  ندوبن  هدامآ  ترـضح ، تبیغ  و  جع ) ) نامز ماما  هب  یـسرتسد  مدـع  لماع  اهنت 

هقلطم تیالو  ياراد  هک  یصخش  هیحان  زا  رگم  تسین . نکمم  ریگارف  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  هعماج و  حالصا  هک  دناهدیسر  هجیتن  نیا 
يارجا وا و  مدـقم  زا  ییاریذـپ  ناهاوخ  اـهناسنا  رثکا  اـی  ناـگمه  دـسرن و  مزـال  ّدـح  هب  یمدرم  هتـساوخ  نیا  اـت  و  دـشاب ؛ ادـخ  فرط  زا 

ماـما اـب  دـناوتیمن  يداـع  تروـص  هب  يدرف  ره  هچ  رگا  تـشاد ، هجوـت  دـیاب  نـینچ  مـه  ( 9 .) درک دهاوخن  روهظ  دنـشابن ، شیاهروتـسد 
یهلا و باتک  اریز  میـشابیم ، مورحم  یهلا  تیاده  زا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  اما  دـنک ، رادـید  ار  وا  دـشاب و  هتـشاد  طابترا  جـع ) ) نامز

یهلا ماکحا  نید و  هب  هک  یناملاع  دوجو  نینچمه  میراد . ار  اهنآ  تایاور  موصعم و  ناماما  هریـس  و  (ص ) مالـسا ربمایپ  تاـیاور  تنس و 
يراگتـسر دنمتداعـس و  یگدـنز  همزال  هک   ) یناسنا ياهشزرا  یهلا و  ماـکحا  هب  ندیـسر  رد  ار  اـم  هار  دراوم  نیا  همه  دـنراد . یهاـگآ 

دنوادخ تیاده  زا  تیمورحم  یهلا و  تیاده  رون  نادقف  يانعم  هب  ماما ، نادقف  تبیغ و  نیاربانب  دـنکیم ؛ نشور  راومه و  تسا ) هنادواج 
لقع موـصعم و  ناـماما  ربماـیپ و  ّتنـس  تسین و  فـیرحت  راـچد  هک  دـنوادخ  باـتک  هیاـس  رد  اـم  يارب  هزورما  روـما  زا  يرایـسب  تـسین .

هب زاین  روما  نیا  رد  مینک . كرد  ار  تیاده  نشور  هار  هدـش ، نایب  مالـسا  رد  هک  یلک  لوصا  ساسا  رب  میناوتیم  تسا . نشور  يدادادـخ 
. تسا رترب  ياهزاین  رتیلاع و  فراعم  كرد  يارب  نامز  ماما  روضح  هب  ندیـسر  تسا . صخـشم  ًـالماک  اـم  هفیظو  میرادـن و  یبیغ  تسد 
.2 هیآ 50 . ( 20  ) هط . 1 اهتشون : یپ  میاهدومن . لمع  نام  هفیظو  هب  مینک ، لمع  هدـش ، نایب  ام  يارب  مینادیم و  هک  هچنآ  هب  میتسناوت  رگا 
ثیداحا 13 و ص 175 ، نارهت ، قودصلا ، ۀـبتکم  ینامعنلا ، میهاربا  نب  دـمحم  هبیغلا ، باتک  . 4 هیآ 3 . ( 76  ) ناسنا . 3 هیآ 8 . ( 91  ) لمن

خیـش ۀبیغلا ، باتک  . 6 ص 163 . مق ، هـیملع  هزوـح  تیریدـم  زکرم  ج 2 ، يزارخ ، نسحم  ۀـّیهلالا ، فراـعملا  ۀـیادب  . 5 و 16 . و 15   14
يدهم دیـس  همجرت  یناهفـصا ، يوسوم  یقت  دمحم  دیـس  مراکملا ، لایکم  . 7 ح 330 . ص 364 ، ۀیمالسالا ، فراعملا  ۀسـسؤم  یـسوط ،

فراعملا ۀیادب  . 8 ح 2 . ص 141 ، نارهت ، قودصلا ، ۀبتکم  ینامعنلا ، میهاربا  نب  دـمحم  ۀـبیغلا ، باتک  ص 160 ؛ ج 1 ، ینیوزق ، يرئاـح 
ص 164. نامه ، ۀیهلالا ، فراعملا  ۀیادب  . 9 ۀیهلا .

؟ دریگب داسف  ملظ و  ار  اج  همه  هک  دنک  یم  روهظ  یماگنه  (ع ) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دریگب داسف  ملظ و  ار  اج  همه  هک  دنک  یم  روهظ  یماگنه  (ع ) نامز ماما  ارچ 

خساپ

مهارف و طیارـش  زا  یخرب  هک  تسا  زاین  نآ  شریذپ  يریگ و  لکـش  يارب  داد . دهاوخ  لیکـشت  یناهج  تموکح  (ع ) نامز ماما  دیدرت  یب 
. دـشاب یم  نانآ  دـیدش  زاین  ساسحا  مدرم و  یگدامآ  یناهج ، تموکح  داـجیا  طیارـش  زا  یکی  دـنوش . داـجیا  نآ  يریگ  لکـش  لـماوع 
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تروص نیا  ریغ  رد  دنشاب . هدرک  هتـسخ  ار  نانآ  داسف  ملظ و  هبرجت و  ار  نامکاح  ياه  متـس  مدرم  هک  دوش  یم  لصاح  هاگ  نآ  یگدامآ 
وچکیل قفـشم ، تسا و  مد  احیـسم  قشع  بیبط  دـنناد . یم  ار  نآ  شزرا  ردـق و  هن  دراد و  ار  یناهج  تموکح  شریذـپ  یگدامآ  هن  مدرم 
تموکح شریذپ  یگدامآ  زونه  مدرم  اریز  دراد ، دوجو  يددـعتم  ياه  تموکح  ناهج  رد  هزورما  ـد !؟ نکب اود  ار  چـه  دـنیبن ، وت  رد  درد 

يارب دنتسه . ناربهر  نیرت  قفوم  اه  نآ  ناربهر  تموکح و  نیرتهب  نانآ  ياه  تموکح  دننک  یم  ساسحا  یخرب  یتح  دنرادن ؛ ار  یناهج 
نآ ياه  هنیمز  زا  یکی  دننک . ادـیپ  ار  ماما  تموکح  شریذـپ  یگدامآ  یمومع  راکفا  تسا  مزال  (ع ) نامز ماما  یناهج  تموکح  شریذـپ 

لد و زا  هدومن و  ار  هنالداع  تموکح  يوزرآ  مدرم  هک  دـنوش  یم  بجوم  اه  يراجنهان  اه و  متـس  شرتسگ  تسا . داسف  ملظ و  شرتسگ 
ثداوح دـنیآ . یم  دوجو  هب  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  ملظ  اه و  گنج  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  دـنریذپب . ار  نآ  ناج 

یم يدولوم  ةراـبرد  : " دومرف (ع ) یلع ماـما  دـنراد . مدرم  طـسوت  نآ  شریذـپ  تموـکح و  يریگ  لکـش  رد  يداـینب  شقن  روـهظ  زا  لـبق 
(1" .) دشاب هدنکآ  دادیب  متـس و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  يدهم  وا  تسا و  نم  لسن  زا  هک  مشیدـنا 

يراک تسا . نآ  رد  ملظ  شرتسگ  زا  دعب  یتیگ  هنهپ  رد  تلادع  داجیا  جـع ) ) يدـهم ترـضح  راک  تیمها  اه و  شزرا  زا  یکی  نینچ  مه 
تلادع ندینارتسگ  نآ  هدشن و  ماجنا  وا  زا  شیپ  ناماما  ناربمایپ و  زا  کی  چیه  ۀلیسو  هب  دریگ ، یم  تروص  جع ) ) نامز ماما  ۀلیسو  هب  هک 

هچنآ لباقم  ۀـطقن  هب  ار  هعماج  عضو  ینعی  دـنک ، یم  نادـنچ  ود  ار  نامز  ماـما  تضهن  تیمها  راـک  نیا  تسا . رایـسب  متـس  ملظ و  زا  سپ 
هتبلا تسا . هتفرگن  تروص  هاگ  چـیه  هک  يراک  دنتـسه . نآ  راـظتنا  رد  بهاذـم  ناـیدا و  ماـمت  رطاـخ  نیمه  هب  دـناشک ، یم  دراد ، دوجو 

هتـشادن و دوجو  هتـسیاش  حـلاص و  دارفا  هعماج  رد  هک  تسین  نآ  دـنک ، یم  روهظ  ماما  تفرگ ، داسف  ار  ناهج  هاـگ  ره  هک  نیا  زا  دوصقم 
يدب هاگره  1 ـ دراد : دوجو  يددـعتم  تالامتحا  تسیچ ، ملظ  داسف و  شرتسگ  زا  دوصقم  هک  نیا  رد  دـشاب . هتفر  نیب  زا  اـه  شزرا  ۀـمه 

يراجنهان ملظ و  شرتسگ  زا  دوصقم  2 ـ دنک . یم  روهظ  ماما  دنیامن ، هبلغ  تلادع  رب  ملظ  اه و  شزرا  رب  اه  شزرا  دـض  اه ، یبوخ  رب  اه ،
اه يراجنهان  ملظ و  رگا  ور  نیا  زا  دننک ، كرد  بوخ  ار  دسافم  ناملاظ و  ملظ و  يانعم  هدیـسر و  يرکف  دـشر  هب  مدرم  هک  تسا  نآ  اه 

دنتسه و یکین  تلادع و  ناهاوخ  مدرم  هچ  رگا  3 ـ دنرب . یم  جنر  ًادیدش  دننک و  یم  ساسحا  مدرم  دیآ ، دوجو  هب  دودحم  روط  هب  هچرگ 
يرارقرب هزاجا  دـننک و  یم  لاـمیاپ  ار  اـه  نآ  قوقحو  دنرگمتـس  یمدرم  اـه  نآ  ناـمکاح  اـما  دـننک ، یم  ساـسحا  ار  نآ  بلق  نورد  زا 

هدیسر و جوا  هب  يزیتس  متـس  گنهرف  (ع ) نامز ماما  روهظ  نامز  رد  ناس  نیدب  دننک . یمن  ارجا  ار  نآ  ای  دنهد و  یمن  تاواسم  تلادع و 
دیعـس یقـش و  زا  کـی  ره  هک  تسا  نآ  ملظ  شرتـسگ  زا  دوـصقم  دـیوگ : یم  يرهطم  دیهـش  دـننک ؛ یمن  لـمحت  ار  داـسف  مـلظ و  مدرم 

یم يراکبان  يدـب و  زا  يا  هجرد  هب  ناراکدـب  ناراکمتـس و  دنـسر : یم  دوخ  راک  تیاهن  هب  لـطاب  قح و  هورگ  تخبـشوخ ) تخبدـب و  )
دریگ یم  لکش  ینامز  رد  ماما  روهظ  ساسا  نیا  رب  ( 2 .) دنتسه تیمولظم  رد  ناحلاص  دریگ و  یم  ارف  ار  همه  نانآ ، ِشتآ  بیهل  هک  دنسر 

صیخـشت ارگ  لطاب  ملاظ و  زا  بلط  قح  ياه  ناسنا  هتفای و  شرتسگ  يزیتس  متـس  گنهرف  هعماج ، رد  هدرک و  ادیپ  يرکف  دشر  مدرم  هک 
ماما یناهج  تموکح  شریذـپ  ةداـمآ  مدرم  هک  تسا  ییاـضف  نینچ  رد  دـنا . هتفرن  نیب  زا  تلادـع  اـه و  شزرا  ۀـمه  زونه  اـما  هدـش  هداد 

ص 66. يدهم ، بالقنا  مایق و  . 2 ص 289 . ج 1 ، نیدلا ، لامک  . 1 اه : تشون  یپ  دنوش . یم  جع ) ) نامز

؟ دشابیم جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زاسهنیمز  یعامتجا  طیارش  هچ 

شسرپ

؟ دشابیم جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زاسهنیمز  یعامتجا  طیارش  هچ 

خساپ
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یـسایس و ياهبتکم  دـنیآیمن و  رب  روما  هرادا  هدـهع  زا  نوگانوگ ، ياـهمیژر  رد  مکاـح  ياـهتئیه  هک  دـنمهفب  اـهتلم  رـشب و  هعماـج  هکنیا 
ناونع هب  اهنآ  ياهـششوک  اهحرط و  یللملا و  نیب  ياهنامزاس  اهـسنارفنک و  تاعامتجا و  دـننکیمن و  ناـمرد  ار  يدرد  فلتخم ، يداـصتقا 

داسف و دنوش و  سویأم  دوشیم  حرطم  ادرف  زورما و  هک  اهحرط  نیا  مامت  زا  تاحالصا  رد  درک و  دنهاوخن  افیا  ار  یشقن  رـشب  قوقح  ظفح 
دنک ادیپ  جاور  يردقب  ءاشحف  یتفعیب و  نیا  تسا  تایاور  رد  هک  روطنامه  دراذگ  راشف  جنر و  رد  ار  همه  متـس  ملظ و  تاوهـش و  نایغط 

هچنانچ دورب . نایم  زا  اهنآ  مرزآ  اـیح و  دـننکن و  مرـش  نآ  باـکترا  زا  تاـناویح  دـننام  ًاـنلع  درم  نز و  ماـعألم  اـهنابایخ و  راـنک  رد  هک 
بارطضا ببس  داسف و  ملظ و  جّورم  یعقاو و  نّدمت  فلاخم  ریـسم  رد  دننکیم ، هک  یئاهيزیریپ  دوشیم و  هداد  هک  یئاهحرط  مینیبیم 

یناسنا ياههبنج  هب  دوشیم و  هجوت  یمسج  یناویح و  ياههبنج  نیمأت  هب  رتشیب  تسا و  عاجترا  دادترا و  یحور و  ياههدقع  ینارگن و  و 
ارف ار  ناهج  یکیرات  دندمآ و  هوتـسب  همه  ینونک  تّیناسنا ) ياهنم   ) نّدمت زا  دش و  هنوگنیا  لاوحا  عاضوا و  یتقو  دنرادن . انتعا  یحور  و 

تقیقح و ناگنشت  هب  هتفاکش و  مه  زا  اهیکیرات  دوشیم و  هجاوم  لابقتسا  نسح  اب  یبیغ  تایانع  وترپ  رد  یهلا  لجر  کی  روهظ  تفرگ 
َدَْعب َضرَأـْلا  ِییُْحی  َهللا  َّنَا  اوُمَلِْعا  : » هک دـمدیم  ون  حور  هدرم ، لد  رـشب  نیا  دـبلاک  رد  دـهدیم و  تداعـس  تفرعم و  لـالز  بآ  تلادـع ،
کی یناحور  يادن  زا  هعماج  شریذپ  طیارـش ، نیا  رد  دـنادرگیم ] هدـنز  ندرم ، زا  دـعب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  دـینادب   ] 17/ دیدح اِهتْوَم »
طیارش رگا  یلو  تسا . رتراکشآ  نآ  رثا  جرا و  رترهاظ و  رون  یگدنشخرد  یکیرات ، تّدش  رد  اریز  دوب ؛ دهاوخ  ریظنیب  ینامـسآ  يدانم 
روظنم روهظ  نیا  زا  هک  يدـیاوف  جـیاتن و  دوشن  عقاو  دراد  ار  نآ  ياضتقا  یهلا  تمکح  هک  يریخأـت  دـشابن و  دـعاسم  لاوحا  عاـضوا و  و 

یـضتقم یهلا  تمکح  لصاح و  نآ  طیارـش  هک  یماگنه  رد  دتفا و  ریخأت  هب  مولعم  تقو  ات  روهظ  نیا  دیاب  سپ  ددرگیمن . لصاح  تسا 
هتفگ غورد  دنک ، نّیعم  نآ  يارب  یتقو  سکره ، درادن و  عالطا  نآ  تقو  زا  یسک  دوش و  ماجنا  درک ، مالعا  ار  نآ  ینامـسآ  يدانم  دش و 
ادـخ دزن  رد  نآ  ملع  تماـیق  زور  دـننام  هکنآ  يارب  تسین  یتـقو  روهظ ، يارب  زا  دوـمرف : هک  تسا  تیاور  (ع ) قداـص ترـضح  زا  تسا .

یعدم دـنادب و  ادـخ  ملع  رد  کیرـش  ار  دوخ  هک  سک  نآ  رگم  دـنکن ، نّیعم  تقو  یـسک  ام ، يدـهم  روهظ  يارب  دومرف : هکنیا  ات  تسا ،
 ( 7/55 ةادهلا / تابثا  . ) تسا هدرک  هاگآ  شدوخ  ّرس  رب  ار  وا  ادخ  هک  دشاب 

؟ تسا مزال  یگدامآ  عون  دنچ  ددرگ  اریذپ  ار  جع ) ) يدهم ترضح  تموکح  ایند  هکنیا  يارب 

شسرپ

؟ تسا مزال  یگدامآ  عون  دنچ  ددرگ  اریذپ  ار  جع ) ) يدهم ترضح  تموکح  ایند  هکنیا  يارب 

خساپ

فلتخم قطاـنم   » اـی داژن »  » ۀـلأسم ًـالثم  دـننادب  هـک  دور  ـالاب  ناـنچ  نآ  ناـهج  مدرم  راـکفا  حطــس  ینعی  یگنهرف  يرکف و  یگداـمآ  1 ـ 
. دزاس ادـج  مه  زا  ار  رـشب  عون  دـنناوتیمن  اهنیمزرـس  اهنابز و  اهگنر و  توافت  تسین . رـشب  یگدـنز  رد  یهّجوت  لباق  ۀلئـسم  یئاـیفارغج »

ياهمیس اب  یگتخاس  ياهزرم  دنکفا ؛ رود  هب  دیاب  ار  رترب » داژن   » زیمآ هرخـسم  رکف  دریمب ؛ هشیمه  يارب  دیاب  یهورگ  ياهلیبق و  ياهبّـصعت 
زا دیاب  ناهج  مدرم  یعامتجا  ياهیگدامآ  2 ـ  دزاس . رود  مه  زا  ار  اهناسنا  دناوتیمن  نیچ ! یناتـساب  راوید  نوچمه  ییاهراوید  و  رادراخ !
هار نیا  ۀمادا  هک  نیا  زا  یّتح  دـننک و  ساسحا  ار  يدـعب  کی  يّدام و  یگدـنز  نیا  یخلت  دـنوش و  هتـسخ  دوجوم  تاماظن  متـس و  ملظ و 

و 19 نرق 18  رد  هچنآ  دـنمهفب  دـیاب  ناهج  مدرم  دـندرگ . سویأم  دـنک ، لح  ار  ینونک  تالکـشم  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  يدـعب  کـی 
ای و  دوبن ؛ شیب  يزبس  غاب  رد  عقاو  رد  دشیم ، هداد  دیون  اهنآ  هب  ینیشام  ياهتفرشیپ  وترپ  رد  يرشب  نّدمت  ناشخرد  هدنیآ  ةرابرد  يدالیم 

هکلب دشن ، نیمأت  ناهج  مدرم  ّتینما  هافر و  حلـص و  اهنت  هن  ماک . هنـشت  نارفاسم  ناگدـید  ربارب  رد  نازوس  نابایب  کی  رد  یبارـس  نوچمه 
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ياهفاکـش رامعتـسا و  ضیعبت و  ملظ و  بلاج ، رهاظ  هب  نیناوق  عضو  اهنت  هن  تفای . شرتسگ  يونعم  يّدام و  ياهینما  ان  تاـشقانم و  ۀـنماد 
عـضو قمع  هب  ندرب  یپ  درک . زورب  رتکانرطخ  لاکـشا  رتمیظع و  ياهـسایقم  رد  نیـشیپ ، دسافم  هکلب  دـیچن ، رب  ناهج  زا  ار  یتاقبط  میظع 

رب هبناج  همه  بالقنا  کی  يارب  یگدامآ  ناهج و  دوجوم  عضو  زا  سأی  ماجنارس  دیدرت و  سپس  رّکفت ، تلاح  تسخن  ینونک ، كانرطخ 
تـسرد تسین ، نکمم  ياهلحرم  نانچ  هب  ندیـسر  ددرگن  لـصاح  اـت  هک  تسا  يزیچ  نیا  دروآیم . دوجو  هب  دـیدج  ياـهشزرا  ساـسا 

هچنآ فالخ  رب  یطابترا  يژولونکت و  ياـهیگدامآ  3 ـ  دیـسر . دهاوخن  ارف  نآ  ندز  رتشن  ۀظحل  دریگن  جضن  ات  هک  ینیکرچ  لمد  دـننامه 
يدوباـن اـب  هارمه  ًاـمتح  تلادـع ، حلـص و  زا  هدـنکآ  یناـهج  هب  ندیـسر  یعاـمتجا و  لـماکت  ۀـلحرم  هب  ندیـسر  هک  دـنرادنپیم  یـضعب 

دیاش هکلب  دوب ، دهاوخن  یناهج  ۀـنالداع  تموکح  کی  محازم  اهنت  هن  هتفرـشیپ  عیانـص  نیا  دوجو  تسا ، ریذـپ  ناکما  دـیدج  يژولونکت 
تسا مزال  نردم  قوفام  لیاسو  هلسلس  کی  یناهج ، ماظن  کی  لرتنک  سپس  داجیا و  يارب  تسا . لاحم  یفده  نینچ  هب  لوصو  نآ  نودب 

تاناکما زاین  تروص  رد  دـش و  هاگآ  اج  همه  زا  درک ؛ یـشکرس  اج  همه  هب  دـیدرون و  رد  یهاتوک  تّدـم  رد  ار  ناـهج  ناوتب  نآ  اـب  هک 
ایند طاقن  ۀـمه  هب  تدـم  نیرتمک  رد  ار  زاـین  دروم  ياـهیهاگآ  تاـعالّطا و  اـهمایپ و  درب و  رگید  يوس  هب  ناـهج  يوس  کـی  زا  ار  مزـال 

. دیناسر

؟ تسا مزال  (ع ) يدهم بالقنا  شریذپ  يارب  یگدامآ  عون  دنچ 

شسرپ

؟ تسا مزال  (ع ) يدهم بالقنا  شریذپ  يارب  یگدامآ  عون  دنچ 

خساپ

ناهج مدرم  دننک . كرد  ار  اهیتلادعیب  ناماسبان و  عضو  نیا  یخلت  یفاک  ردـقب  دـیاب  ناهج  مدرم  یناور ) یگدامآ   ) شریذـپ یگدامآ  1 ـ 
رد اهنت  هک  دنبایب  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  ناهج  مدرم  دـننک . سمل  یعامتجا  تلادـع  يارجا  يارب  ار  يرـشب  نیناوق  فعـض  یئاسران و  دـیاب 
ره تالکشم  هکلب  دوشیمن ، لح  ناهج  لکـشم  اهناسنا  ۀتخاس  دوخ  تارّرقم  دوجوم و  ییارجا  تنامـض  يّدام و  ياهدنویپ  لوصا و  ۀیاس 

تاماظن ةدییاز  ینونک  ياهنارحب  هک  دـننک  ساسحا  دـیاب  ناهج  مدرم  ددرگیم . رتهدـیچیپ  یمگرد  رـس  فالک  ۀـنوگ  هب  رتمکارتم و  زور 
لوصا گرزب ، فده  نیا  هب  لوصو  يارب  هک  دننک  كرد  دیاب  ناهج  مدرم  دنزجاع . ماجنارس  اهنارحب  ّلح  زا  تاماظن  نیا  تسا و  ینونک 

حوریب و کشخ و  لوصا  اهنت  هن  دـشاب ، قالخا  يرـشب و  فطاوع  نامیا و  یناسنا و  ياهـشزرا  هب  یکّتم  هک  تسا  مزـال  هزاـت  یتاـماظن  و 
تّیرشب و تفرشیپ  موهفم  هب  ًامازلا  يژولونکت  تفرـشیپ  دنمهفب  هک  دنـسرب  یعامتجا  دشر  زا  دح  نیا  هب  دیاب  ناهج  مدرم  يّدام . ییاسران 

هلـسلس کی  رتچ  ریز  هک  تسا  تداعـس  یتخبکین و  نماض  یتروص  رد  اـهنت  هتفرـشیپ  يژولونکت  هکلب  تسین ، اـهناسنا  یتخبـشوخ  نیمأـت 
ناهج مدرم  تسا . يرگناریو  ۀیام  دوب و  دـهاوخ  نیرفآالب  میاهدـید ـ  اهراب  هک  هنوگ  نامه  ّالا ـ  دـبای و  رارقتـسا  یناسنا  يونعم و  لوصا 
اهگنج تاـعیاض  یناریو و  داـعبا  هب  دـش و  دـهاوخ  هدوزفا  ینونک  تالکـشم  مجح  رب  دـنیآرد  یتب  تروص  هب  رگا  عیانـص  دـنبایرد  دـیاب 
دنوشن هنشت  ات  دنوش و  هنشت  دیاب  ناهج  مدرم  هرخالاب  هتسیاش . ياهناسنا  لرتنک  تحت  دنیآرد  يرازبا  لکش  هب  دیاب  هکلب  دشخبیم ، تعسو 

هاتوک مچرپ ، کی  ریز  رد  ناهج  مدرم  مامت  يروآدرگ  رگید  يوس  زا  یتعنـص  یگنهرف و  لـماکت  2 ـ  دنوریمن . بآ  ياههمشچ  غارس  هب 
هلأسم نیا  لماک  میهفت  حوطـس ، ۀمه  رد  ناکما  ّدح  نیرخآ  رد  تیبرت  میلعت و  ندرتسگ  اج ، همه  رد  ناردلق  نادـنمروز و  تسد  نتخاس 
هداوناخ کی  رد  ناردارب ، دننامه  دنناوتن  ناهج  مدرم  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  اهنآ ، دننام  ییایفارغج و  ۀـقطنم  و  داژن ، و  نابز ، فالتخا  هک 

دـشر هب  زاین  اهناسنا ، ۀمه  يارب  یفاک  ملاس و  داصتقا  کی  نتخاس  مهارف  و  دنیامن . تسیز  تلادع  يردارب و  حلـص و  رد  دننک و  یگدنز 
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عیرـس و دـنویپ  دـناوتب  هک  یلئاسو  دراد ، رگید  يوس  زا  یتعنـص  لئاسو  لماکت  و  وس ، کی  زا  يرـشب  شناد  حطـس  نتفر  ـالاب  یگنهرف و 
تموکح کی  تسا  نکمم  هنوگچ  تسین . نکمم  نامز  تشذگ  نودـب  مه  نآ  هک  دزاس  رارقرب  ناهج  طاقن  مامت  نایم  یمئاد  کیدزن و 

هب نآ  اب  مایپ  کی  نداتـسرف  هک  یلئاسو  اب  ناوتیم  هنوگچ  دریگ ؟ تروص  يدـنک  هب  تاطابترا  رگا  دـنک  یگدیـسر  ناـهج  ۀـمه  عضو  هب 
رد ار  ناهج  مدرم  یگدـنز  لکـش  هک  تایاور  زا  ياهراپ  زا  درک ؟ هرادا  ار  ایند  دراد  مزال  تقو  لاس  دـنچ  ای  کی  ناهج  ةداتفا  رود  طاقن 
نآ رد  یطابترا  لقن و  لمح و  عیانص  ًاصوصخم  تعنـص  يژولونکت و  تفرـشیپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  دنکیم  میـسرت  ع )  ) يدهم مایق  رـصع 

کی مکح  یّتح  برغ  قرش و  دنیآیمرد و  مه  هب  کیدزن  رهـش  دنچ  تروص  هب  ًالمع  ناهج  گرزب  ياههّراق  هک  دوب  دهاوخ  نانچ  رـصع 
بالقنا شهج و  کی  وترپ  رد  روما  نیا  زا  یتمـسق  تسا  نکمم  هّتبلا  دش . دهاوخ  لح  یّلکب  ناکم  نامز و  لکـشم  دنکیم ؛ ادـیپ  ار  هناخ 

ـ  3 دـشاب . يرـصع  ناـنچ  ۀناتـسآ  رد  دـیاب  هنیمز  ناونع  هب  یملع  یگداـمآ  عون  کـی  هرخـالاب  یلو  دریگ ، تروص  رـصع  نآ  رد  یتعنص 
یلصا ۀتسه  هک  دنبای  شرورپ  ناهج  نیا  رد  دنـشاب  ّتیّلقا  رد  دنچ  ره  یهورگ  تسا  مزال  ماجنارـس  یبالقنا  یتبرـض  يورین  کی  شرورپ 
تیبرت راک  نیا  يارب  زابناج  راکادـف و  زوسلد  عاجـش ، هاگآ ، هداعلاقوف  يدارفا  دـیاب  دـنهد . لیکـشت  ار  گرزب  حلـصم  نآ  یبالقنا  شترا 
مهارف بالقنا  یلـصا  رـصانع  ددرگ و  راکـشآ  یلـصا  ریاخذ  ات  دنرذگب  يرگید  زا  سپ  یکی  روظنم  نیا  يارب  ییاهلـسن  دـنچ  ره  دـنوش 

. دهاوخیم نامز  زین  نیا  و  دوش ،

؟ مینکن ششوک  نآ  شرتسگ  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  و  تسا ؟ جع )  ) يدهم ترضح  بالقنا  هیام  داسف  يریگارف  ایآ 

شسرپ

؟ مینکن ششوک  نآ  شرتسگ  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  و  تسا ؟ جع )  ) يدهم ترضح  بالقنا  هیام  داسف  يریگارف  ایآ 

خساپ

ربمابپ - 1 درک . تباث  ناوتیم  هار  ود  زا  ار  بلطم  نیا  تسا و  ناهج  رد  روجوملظ  يریگارف  نامز ، ماما  بالقنا  زاـغآ  ياـههناشن  زا  یکی 
المی : » تسا هدومرف  دـناهدرک ، لـقن  یمالـسا  ناثدـحم  هک  یثیدـح  رد  هتـسناد و  بـالقنا  زاـغآ  هناـشن  ار ، روـج  ملظ و  يریگارف  یمارگ 

ناسیونگنهرف ددرگرپ ] روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دـنکیم ، لدـع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  « ] اروجو املُظ  تئلُم  امک  الدـع  ًاطـسق و  ضرـالا 
زا تموکح  ياههیاپ  ندرک  مکحم  و  تسا . ملظ » ، » شیوخ هب  نآ  نداد  صاـصتخا  نارگید و  قوقح  هب  زواـجت  دنـسیونیم : برع  ناـبز 

، دـشاب تسرد  ظفل  ود  نیا  يارب  يریـسفت  نینچ  هاگره  تسا . روج » ، » ضیعبت هعاشا  مدرم و  لام  ناـج و  رب  یهورگ  ندرک  طلـسم  قیرط 
ياههناشن زا  یکی  یمالـسا ، ثیداحا  رظن  زا  داسف  يریگارف  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  روج ، لباقم  هطقن  لدـع  و  ملظ ، لباقم  هطقن  طـسق  ًارهق 
ياهراجفنا دننام  یعامتجا ، ياهراجفنا  ددرگیم . راجفنا  هیام  درذـگب ، ّدـح  زا  هاگره  قانتخا  راشف و  - 2 تسا . يدهم  ترضح  بالقنا 

ار بالقنا  نامز ، ناک  احـض  هلیـسو  هب  داسف  شرتسگ  تقیقح  رد  و  دـهدیم . خر  راـجفنا  راـشف ، زا  ینیعم  هجرد  رد  هک  تسا  یکیناـکم 
اب دریذپ . تروص  بالقنا  دسرب و  دوخ  جوا  هب  نارحب  هک  ياهظحل  ات  دیامنیم ، يرایبآ  ار  بالقنا  ياهرذب  هجیتن  رد  و  دنکیم ، رتکیدزن 
ام هفیظو  سپ  تسا ، يداینب  ياهبالقنا  ققحت  هیام  نارحب ، داـسف و  رگا  هک : ددرگیم  حرطم  یلاؤس  اـج  نیا  رد  بلطم ، ود  نیا  هب  هجوت 

بقع هب  ار  یهلا  بالقنا  دوخ  تسد  اب  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا . نآ  شرتسگ  رد  شـشوک  داسف و  هب  ندز  نماد  ماـما ، تبیغ  ناـمز  رد 
زا یخرب  ياـپ  تسد و  هب  هک  لاکـشا  نیا  لـیلحت  هیزجت و  هب  نونکا  درک . میهاوخ  سح  بولطماـن  یگدـنز  کـی  رد  ار  دوخ  هتخادـنا و 

یفاک داسف  شرتسگ  1 ـ  دربب . نیب  زا  ار  لاکشا  ساسا  دناوتیم  مادکره  هک  میراد  خساپ  ود  اجنیا  رد  میزادرپیم  تسا  هدیچیپ  ام  ناناوج 
هب داسف  شرتسگ  اهنت  هک  تسا ، هدش  روصت  هک  نیا  نآ  دهدیم و  لیکشت  بلطم  کی  ار  لاکشا  هیاپ  تسا . مزال  زین  یهاگآ  هکلب  تسین 
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نآ نودـب  هک  تسا  مزال  يرتیـساسا  طرـش  داسف ، شرتسگ  رانک  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، یفاک  بالقنا  ققحت  رد  نارحب  ندیـسر  جوا 
رد يرایـشوه  یهاگآ و  حطـس  نتفر  ـالاب  قیرط  زا  بـالقنا ، يارب  مدرم  یگداـمآ  زا : تسا  تراـبع  طرـش  نآ  و  دـهدیمن ، خر  بـالقنا 

ملظ و لمحت  و  دـنرببیپ ، دوخ  دوجو  جرا  تیعقوم و  هب  اهناسنا ، هک  تسا  نیا  یهاگآ ، حطـس  نتفر  الاب  زا  دوصقم  فلتخم . ياههورگ 
متـس و  دوخ ، تاـناکما  طیارـش و  یباـیزرا  اـب  هاـگنآ  تسین . ناـسنا  ماـقم  هتـسیاش  هک  دـننک  یقلت  يراـبگرم  نیگنن و  یگدـنز  ار  داـسف 

، تسادیپ هتفگان  دنشوکب . نآ  يرایبآ  رد  نوگانوگ ، قرط  اب  دنشاپب و  هدامآ  دعتـسم و  نیمزرـس  رد  ار  بالقنا  رذب  یتوغاط ، ياهتردق 
، دنجنـسن تسرد  ار  فرط  دوخ و  تاناکما  و  دندرگن ، فقاو  دوخ  شزرا  رب  اهناسنا  و  دیاین ، دیدپ  یهاگآ  نینچ  اههدوت  رد  هک  ینامز  ات 

شرتسگ اهنت  بالقنا ، کی  ققحت  يارب  رتنشور : ترابع  هب  دـنک . نیمـضت  ار  مدرم  حـلاصم  دـناوتیمن ، هک  دـهدیم  خر  يروک  بالقنا 
ياهب بسانم  عقوم  رد  مدرم  هک  تسا  مزال  يرکف  یحور و  یگدامآ  نیا ، رب  هوالع  هکلب  تسین ، یفاک  قیال  ربهر  کی  دوجو  اـی  داـسف و 

رد دوجوم ، عضو  هب  افتکا  یلبنت و  یتسس و  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنزادرپب . تسا ، فده  هار  رد  تداهش  يرگراثیا و  نامه  هک  ار  بالقنا 
نید هب  یـسیع  دوخ ، نید  هب  یـسوم   » قطنم هب  کسمت  اب  و  دنکیمن . ادیپ  هار  نانآ  نهذ  هب  بالقنا  هشیدنا  و  دنیزگیم ، هنال  هعماج  حور 

ار دوجوم  عضو  تالمج ، نیا  لاثما  و  مراد » نارگید  راک  هب  راـک  هچ  نم  «، » دربب نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  میلگ  دـیاب  سک  ره   » اـی و  دوخ ،»
هک دومن  هجوت  دیاب  دهدیم . حیجرت  مادعا  لتق و  هجنکـش و  نادـنز و  لّمحت  بالقنا و  مایق و  رب  تسا ، یبلطتحار  عون  کی  اب  مأوت  هک 

نیرتدـیدش هب  ایـسآ - اقیرفآ و  هژیوب   – ناهج قطانم  زا  يرایـسب  رد  اهتردـق  ربا  داسف  تسا . هتفرگ  ارف  ار  ناهج  داسف ، هک  تساهتدـم 
دوخ ملاظم  رب  ناـهج ، فلتخم  طاـقن  رد  زور  ره  هدـنارورپ ، رـس  رد  ار  قرـش  رب  طلـست  هشیدـنا  برغ ، هک  يزور  زا  تسا . هدیـسر  عضو 

رب ییایوگ  نشور و  دنس  ایسآ  بونج  اقیرفا و  ةدزرامعتسا  ياهروشک  عضو  یـسررب  اهنت  تسا . هدیـشک  دنب  رد  ار  رفن  اهنویلیم  هدوزفا و 
یتبرـض يورین  اّیهم و  شترا  کی  مالـسلاهیلع ، يدهم  ترـضح  مایق  ققحت  يارب  رظتنم  يایهم  يورین  کی  شرورپ  - 2 تسا . بلطم  نیا 

روج و ملظ و  نازوس  منهج  رد  دیاب  تهج  نیا  زا  دشاب . وا  نامرف  هب  شوگ  هداتـسیا و  مالـسلاهیلع  ماما  رـس  تشپ  هک  تسا  مزال  دمآراک 
و دـندرگ ، زهجم  اوقت  نامیا و  يورین  هب  دـیاب  هورگ  نیا  دنـشاب  تلادـع  راهب  روآمایپ  ات  دـنبای ، شرورپ  يراکادـف  دارفا  ضیعبت ، داـسف و 

دنرامگ تمه  دارفا ، هنوگ  نیا  تیبرت  يارب  نامز  ره  رد  هک  تسا  زوسلد  ناحلصم  هدهع  رب  يدارفا ، نینچ  تیبرت  دنشاب . راکادف  زابناج و 
یحالصا ياهراک  زا  تسا ، بالقنا  راجفنا و  هیام  داسف  هک  یهاو  لیلد  نیا  هب  ناوتیمن  زگره  نیاربانب  دنزرون . تلفغ  راک  نیا  زا  ینآ  و 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  مایق  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دـیاب  ام  هتـشذگ ، اهنیا  همه  زا  دز . زاب  رـس  ددرگ ، يدارفا  نینچ  تیبرت  هب  رجنم  هک 
یلاعت هللا  لجع  يدـهم  بالقنا  هک  دوب  میهاوخ  یناـسک  زا  مینک ، کـمک  داـسف  شرتسگ  هب  اـم  رگا  تسا  یهیدـب  مینک . صخـشم  هجرف 

باحـصا هرمز  رد  هک  دوب  میهاوخ  یناسک  زا  میـشاب ، هعماج  حالـصا  ددـصرد  رگا  و  دریگیم . تروص  اـهنآ  ندـیبوک  مهرد  يارب  هجرف 
هیلع هللا  تاولص  يدهم  ماما  روهظ  داسف ، هعـسوت  هب  ندرک  کمک  اب  هکنیا  ضرف  هب  نیاربانب  تشاد . دنهاوخ  تیوضع  شترـضح  راکادف 

ندرک هاتوک  يارب  مالـسلاهیلع  هللاۀیقب  ترـضح  هک  تسا  نیا  هن  رگم  میاهتخادنا . رطخ  هب  عطق  روط  هب  ار  دوخ  عضو  میزادنیب ، شیپ  هب  ار 
نیاربانب میوش ؟ دنمهرهب  راوگرزب  نآ  مایق  زا  داسف ، شرتسگ  اب  میناوتیم  هنوگچ  ام  دنکیم ؟ مایق  داسف  ملظ و  ندـیچرب  نادـساف و  تسد 

زا هن  تسا ، حیحص  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  يارب  یلک  ظاحل  زا  هن  داسف ، هعسوت  هب  کمک  ای  و  داسف ، ربارب  رد  توکس 
رارف اهتیلوئـسم  راب  ریز  دنهاوخیم ا ز  هک  دـناهدرک  تسرد  یناسک  ار  يراکهطلغم  لاکـشا و  نیا  هک  دـسریم  رظنب  رتشیب  یـصخش . رظن 

، دوشب متـس - ملظ و  شریذـپ  ینعی  « - مـالظنا  » هبرجنم رگا  ملظ ، داـسف و  شرتسگ  هصـالخ ، روطب  دـنوش . يداـسف  ره  هدولآ  اـی  و  دـننک ،
. دشاب یکین  تلادـع و  ققحت  تهج  رد  هزرابم  همدـقم  هک  تسا  دـیفم  یتروص  رد  اهنت  هکلب  دـش . دـهاوخن  نآ  هیلع  مایق  ۀـنیمز  هاگچـیه 
حالـص و رهاظم  نآ ، ربارب  رد  و  دننادب . ار  ملظ  يدب  مدرم ، هک  ینامز  رگم  دش ، دهاوخن  یلمع  هاگچیه  زین  همدـقم  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
رد رگید ، يوـس  زا  تسا . يوـقت  حالـص و  تمـس  هب  مدرم  توـعد  تخانـش ، نیا  هار  اـهنت  و  دنـسانشب . زین  ار  یعاـمتجا  يدرف و  ياوـقت 

، دادـس حالـص ، فافع ، عرو ، يوقت ، زا  نخـس  اج  همه  دـناهدرک ، نیعم  ار  نارظتنم  فیاظو  مالـسلاهیلع  راهطاهمئا  ربمایپ و  هک  یثیداـحا 
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لمعیلو رظتنیلف  مئاقلا  باحصا  نم  نوکی  نا  هرس  نم  : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  هنومن ، ناونع  هب  تسادخ . هب  برق  هانگ و  زا  يرود 
اهتیا مکل  ًائینه  اورظتناو  اودجف  هکردأ . نم  رجأ  لثم  رجألا  نم  هل  ناک  هدعب ، مئاقلا  ماقو  تام  ناف  رظتنم . وه  قالخالا و  نساحم  عرولاب و 

، دشاب مالـسلاهیلع  مئاق  باحـصا  زا  هک  دوشیم  دونـشوخ  سک  ره  ( ] ینامعن تبیغ  زا  لقن  هب  ، 52/140 راونالاراحب ، « ) ۀموحرملا ۀباصعلا 
شترـضح روهظ  زا  شیپ  یـصخش ، نینچ  رگا  تسا . رظتنم  هک  یلاـح  رد  دـنک ، لـمع  وـکین  قـالخا  عرو و  هب  و  دـشاب ، رظتنم  دـیاب  سپ 

. دیـشاب رظتنم  دیـشوکب و  اهیکین ) تهج  رد   ) سپ تسا . هدرک  كرد  ار  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  هک  تسا  یـسک  دـننام  وا  رجا  دریمب ،
یئاهباتک تبیغ ، نامز  رد  نارظتنم  فیلاکت  فیاظو و  هرابرد  ام ، هتـشذگ  ياملع  هدش .] تمحر  هورگ  يا  امـش  رب  داب  اراوگ  راظتنا ) نیا  )

(، یفوتم 1327  ) يرون نیسحازریم  جاح  موحرم  فیلات  بقاثلا » مجن  :» دننام دناهداد . صاصتخا  ار  دوخ  بتک  زا  یلوصف  ای  هتشون  لقتـسم 
« مالسلاهیلع نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  مدرم  هفیظو  (، » یفوتم 1348  ) یناهفصا يوسوم  یقت  دمحم  ازریم  موحرم  فیلات  مراکملا » لایکم  »

ندرک رپ   » هاگچیه هدـش ، هتـشون  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تایاور  ساسا  رب  اهنت  هک  اهنآ  هباشم  اـهباتک و  نیا  رد  راوگرزب . ناـمه  فیلاـت 
انـشآ موصعم  مالک  يابفلا  اب  هک  دوشیمن  ادیپ  یلقاع  چیه  عقاو ، رد  تسا . هدشن  دای  بیغ  نامز  رد  رظتنم  هفیظو  ناونع  هب  ملظ » زا  ناهج 

بوکرس هلیسو  ناونعب  ار  نخس  نیا  هک  دشاب ، هناگیب  لقع  زا  يارگپچ  ياهکهورگ  دننام  هکنیا  رگم  دشاب . هتشاد  ياهدیقع  نینچ  هدوب و 
. درب راکب  اههورگ  یضعب 

ملظ زا  رپ  ایند  هک  دنک  یم  روهظ  یتقو  ترضح  نآ  هک  هدمآ  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  هک  ینومضم  هب  هّجوت  اب 
؟ دشاب یمن  روهظ  نداتفا  بقع  يارب  یماگ  اهبالقنا  نیا  ایآ  دنزیخرب و  نآ  اب  هزرابم  متس و  ملظ و  عفر  يارب  اهناسنا  تسا  حیحص  ایآ  هدش  روج  و 

شسرپ

ایند هک  دنک  یم  روهظ  یتقو  ترضح  نآ  هک  هدمآ  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  هک  ینومـضم  هب  هّجوت  اب 
نداتفا بقع  يارب  یماگ  اهبالقنا  نیا  ایآ  دنزیخرب و  نآ  اب  هزرابم  متس و  ملظ و  عفر  يارب  اهناسنا  تسا  حیحص  ایآ  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ 

؟ دشاب یمن  روهظ 

خساپ

ایند ندش  رپ  هب  هتسباو  نامز  ماما  روهظ  هک  دوش  یمن  هدافتسا  هدمآ  اهنآ  رد  روکذم  نومـضم  هک  یثیداحا  زا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  الّوا ;
کی روـج  ملظ و  زا  اـیند  ندـش  رپ  هکلب  ددرگ  رهاـظ  یمارگ  نآ  دوـش  رپ  روـج  ملظ و  زا  ناـهج  هکنیا  درجم  هب  اـت  تسا  روـج  ملظ و  زا 

هـشیدنا نیا  نیاربانب  تسا  هدـش  هداد  ربخ  نآ  هب  تبـسن  ثیداحا  رد  ّتیعقاو  نیا  تسا و  نورقم  نآ  اب  نامز  ماما  روهظ  هک  تسا  یتّیعقاو 
; ًایناث تسین . دییات  دروم  یثیدح  چیه  هیحان  زا  هک  تسا  يا  هشیدـنا  دوش  رهاظ  رتدوز  نامز  ماما  ات  دوش  رتشیب  ملظ  هک  مینک  شالت  اب  هک 

لیجعت يارب  نتـشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  داسف  ای  ندز و  نماد  ملظ  داسف و  هب  اـیآ  هکنیا  میریگب و  رظن  رد  ار  مالـسا  عرـش  کلـسم  دـیاب  اـم 
هک تسا  يرایـسب  تایآ  نآ  ینامـسآ  باتک  رد  هک  یمالـسا  ریخ ؟ ای  تسا  راگزاس  یمالـسا  هشیدـنا  اب  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  روهظ 

، نیملاظلا بحیال  هنا  نیملاضلا ، لضی  و  نیدسفملا ، بحیال  هللا  نا  داسفلا ، بحیال  هللا  نا  : » هکنیا دـننام  دـنک  یم  موکحم  ار  ملظ  داسف و 
رد هکنیا  يارب  هک  دـهد  یم  هزاجا  ایآ  اهنیا  دـننام  هیآ  اهد  و  ناودـعلا » مثالا و  یلع  اونواـعت  ـال  و  یغبلا ، رکنملاو و  ءاـشحفلا  نع  یهنی  و 

ضئارف و مها  زا  یکی  هک  یمالـسا  دـنیامن !!!؟ مادـقا  يراـک  هبت  ملظ و  داـسف و  هب  دارفا  دوـش  لـیجعت  مالـسلا )) هیلع  )) ناـمز ماـما  روـهظ 
داسف و هب  دارفا  دوخ  دـهد  یم  هزاجا  ایآ  دـنک  یم  رما  حالـص  ریخ و  هب  توعد  هب  دـناد و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  تاـبجاو 

هیـصوت یهلا  دودح  هماقا  هرابرد  هک  یمالـسا  دننادب  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  جرف  لیجعت  بجوم  ار  نیا  دننزب و  نماد  ملظ  يراکهبت و 
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ار متـس  ملظ و  ناسنا  دـهد  یم  هزاجا  ایآ  دـناد  یم  دـسافم  عفر  يارب  یلـصا  لماع  ار  تموکح  تیالو و  دراد و  دـیکا  ياهـشرافس  اـه و 
حیـضوت نیا  اـب  دـنادب !!؟ جرف  لـیجعت  ارب  یهیجوـت  ار  نیا  دـنزب و  نماد  داـسف  هب  دـنکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دریگب و  هدـیدان 

اب دیابن  هک  درادـن  نیا  رب  تلالد  هدـش  هتـسناد  نامز  ماما  ندـمآ  اب  نورقم  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندـش  رپ  هک  یثیداحا  هک  دوش  یم  نشور 
رضاح لاح  رد  ناوت  یم  ار  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  و  دز . نماد  جرف  رد  عیرست  يارب  روج  ملظ و  هب  دیاب  ای  درک  هزرابم  متـس  ملظ و 
روشک ناریا  نیمزرـس  نیا  دـشاب  نوصم  ناـملاظ  ملظ  اهتردـقربا و  زواـجت  زا  نوـنکا  هک  تسا  نیمز  زا  هقطنم  مادـک  اریز  تسناد  قـقحم 

رد دیدرگ  لدـبم  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هب  دـش و  نوگژاو  نآ  رد  یتنطلـس  ماظن  تفرگ و  تروص  نآ  رد  بالقنا  هکنیا  اب  ام  یمالـسا 
رد مالسا  نانمـشد  هیحان  زا  اه  هئطوت  دهاش  هراومه  ام  تسا و  نشور  نآ  رد  دوب  یلیمحت  گنج  الثم  هک  اهتردقربا  تیانج  رثا  لاح  نیع 
رد مینک  عیرـست  دیوگب ، یـسک  هک  تسین  نیا  ياج  تسا و  ققحم  رـضاح  لاح  رد  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  نیاربانب  میـشاب . یم  نآ 
یم اریز  تسا . هنیمز  ندرک  مهارف  هار  رد  رتشیب  شالت  جرف  لیجعت  روهظ و  عیرست  يارب  هار  دوش  رپ  روج  ملظ و  زا  نیمز  ات  ملظ  شرتسگ 

تایاور رد  نوچ  دورب  شیپ  زاجعا  ساسا  رب  اهنت  دشاب و  زیمآزاجعا  الماک  هک  تسین  يا  هلئسم  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  روهظ  هک  میناد 
دیدرت نیدب  یلو  تسا  رادروخرب  زین  یعیـسو  یبیغ  ياهدادما  زا  ترـضح  نآ  هچرگ  و  هیدی » نیب  نیدهـشتسملا  نم  ینلعجاو  : » هدمآ مه 

هب دیاب  ار  یگدامآ  نیا  دننک و  ادیپ  ترـضح  نآ  شریذـپ  يارب  یگدامآ  اهتّلم  دارفا  هک  تسا  نیمه  ترـضح  نآ  ّتیقفوم  زومر  زا  یکی 
کی زا  دنوشن  اهنآ  اب  هزرابم  يارب  هدامآ  دنربن و  یپ  اهتردق  ربا  یتوغاط  ندوب و  ملاظ  ّتیهام  متس و  ملظ و  هب  مدرم  ات  نوچ  دروآ  دوجو 

هیلع جیـسب  يارب  نانآ  یگدامآ  يارب  هنیمز  اهتّلم  یهاگآ  نیارباـنب  درک  دـنهاوخن  تیاـمح  دـنزب  یمومع  ماـیق  کـی  هب  تسد  هک  حلـصم 
يا هنیمز  هللاءاشنا  ات  دـیآ  مهارف  ام  یمالـسا  بالقنا  رودـص  نیمه  ندیـشخب و  یهاگآ  اب  یگدامآ  نیا  هللاءاشنا  تسا  یتوغاط  ياهتردـق 

تسا و ترـضح  نآ  جرف  لیجعت  يارب  صولخ  اـب  هدرتسگ و  ياـعد  زین  روهظ  عیرـست  يارب  رگید  لـماع  ترـضح . نآ  روهظ  يارب  دـشاب 
هب ام  یمالـسا  بالقنا  نیا  ددرگ و  ام  گرزب ؟؟  ضیف  نیا  هللاءاشنا  تسا  دیما  دناسرب . ار  قحلاب  مئاق  یقیقح و  حلـصم  نآ  دنوادخ  هکنیا 

تموکح هک  مالـسلا )) مهیلع  )) موصعم ماما  نآ  ياناوت  تسد  هب  تموکح  نیا  و  ددرگ . لصتم  مظعا  هللا  یلو  نآ  لومـشم  ناهج  بالقنا 
الماک مالسا  ماکحا  مامت  ندرک  هدایپ  رد  ار  بالقنا  ربهر  دوش و  میلست  تخاس  دهاوخ  رقتـسم  یتسه  هنهپ  رد  ناهج و  حطـس  رد  ار  لدع 

. دیامرف قفوم 

تجح نیرخآ  دریگ ، ارف  یگدولآ  داسف و  ار ، يرشب  عامتجا  هرهچ  متس و  روج و  ار  نیمز  يور  هک  یماگنه  دیوگ : یم  یمالسا  ( 1) رتاوتم ثیداحا 
يا هنیمز  رد  ترـضح ، نآ  روهظ  نیاربانب  دیامن ، یم  داد  زا  رپ  ار  ناهج  و  هدمآ ، نوریب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  مالـسلا )) هیلع  )) يدهم ترـضح  ادخ 

دوب ك دهاوخ 

شسرپ

، دریگ ارف  یگدولآ  داسف و  ار ، يرـشب  عاـمتجا  هرهچ  متـس و  روج و  ار  نیمز  يور  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  یمالـسا  ( 1) رتاوتم ثیداحا 
نآ روهظ  نیاربانب  دیامن ، یم  داد  زا  رپ  ار  ناهج  و  هدمآ ، نوریب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  مالـسلا )) هیلع  )) يدـهم ترـضح  ادـخ  تجح  نیرخآ 

دوب ك دهاوخ  يا  هنیمز  رد  ترضح ،

خساپ

رظن زا  ناهج ، مدرم  هاگره  هکلب  تسین  یناسنا  عامتجا  رد  داسف  شرتسگ  هب  رـصحنم  زگره  ماـما ، روهظ  طرـش  هک  دومن  هّجوت  دـیاب  ـالوا 
نیا رد  دـندرگ ، وا  يربـهر  هتـسیاش  دـنیامن و  كرد  ار  ماـما  دوجو  شزرا  دـنناوتب  هک  دنـسرب  يّدـح  هب  یحور  تـالامک  يرکف و  دـشر 
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هب بهاذم  دیاقع و  ياهباتک  رد  دیآ . یم  نوریب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  هدومن و  روهظ  یطرـش  دیق و  چیه  نودب  مالـسلا )) هیلع  )) ماما تروص 
یناسنا هعماج  یگدامآ  مدع  تایحور و  قالخا و  ماما ، تبیغ  يارب  یـساسا  عنام  هک  تسا  هدـش  یـسررب  ثحب و  هدرتسگ  طوسبم و  روط 

یبیغ حلصم  هرابرد   - 1 دـش . دـهاوخ  يرپس  وا  تبیغ  نارود  ددرگ ، فرطرب  عنام  نیا  رگا  تسا و  ترـضح  نآ  تموکح  روهظ و  يارب 
هعماج اهنت  هن  تسا  هدش  دراو  ردـقیلاع ، نایاوشیپ  گرزب و  ربمایپ  زا  تیاور  رازه  هس  زا  زواجتم  مالـسلا )) هیلع  )) يدـهم ترـضح  ناهج 

ای و  (( مالسلا هیلع  )) نامز ماما  ّدلوت  زا  شیپ  اهنآ  همه  هک  يذمرت  دواد  یبا  ملسم ، يراخب ، دننام  ننست  لها  گرزب  نادنمشناد  هکلب  هعیش 
یلقتـسم ياهباتک  نانآ  زا  یهورگ  هدروآ و  دوخ  ننـس  حاص  رد  ار  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  دنا  هتـشذگ  رد  يو  ّدلوت  زا  سپ  یکدنا 

گرزب و دنمشناد  تسا . هدش  دراو  نآ  نوماریپ  تایاور  ثیداحا و  همه  نیا  نآ ، دننام  یعوضوم  رتمک  دنا و  هتشون  ترضح  نآ  نوماریپ 
هک دراد  زغم  رپ  هاتوک و  هلمج  هس  هراب ، نیا  رد  دئاقعلا » دیرجت   » باتک رد  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  موحرم  مالـسا  ردق  یلاع  فوسلیف 

تمعن یناسنا  هعماج  يارب  ناهنپ  هاوخ  راکـشآ و  هاوخ  موصعم  ماما  دوجو  فطل : دوجو  . 1 مینک : یم  لقن  اجنیا  رد  يرصتخم  حیـضوت  اب 
ددرگ و یم  رارقرب  ماما  هلیسوب  مدرم ، ادخ و  نایم  یهلا  تیاده  هطبار ي  اریز  تسا  راگدرورپ  نامرف  تعاطا  هب  یکیدزن  هلیـسو  يونعم و 

رگا تسا  یگشیمه  هتسیاش  دارفا  هب  تبسن  ماما  يونعم  تیاده  یّتح  دسر  یم  مدرم  هب  ماما  رطاخ  هب  يّدام  يونعم و  ياهتمعن  زا  يرایـسب 
روما مامز  دزادرپب و  يرهاظ  ییامنهار  هب  دیآ و  نوریب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  ماما  هاگره  رخآ : فطل  هفرـصتم  . 2 دنسانشن . دننیبن و  ار  وا  هچ 

زا یناسنا  عماج  همه  هکلب  دـندرگ  یم  دـنم  هرهب  وا  دوجو  زا  هورگ  کی  اـهنت  هن  عقوم  نیا  رد  تسیرگید  تمعن  دوخ  دریگب ، تسد  هب  ار 
زا وا  هاگره  انم : همدـعو  . 3 دوب . دـنهاوخ  دـنمرهب  تسا ، یهلا  ماـکحا  ینامـسآ و  ياهروتـسد  يرجم  داد و  لدـع و  رهظم  هک  وا  دوـجو 

یمن قـقحت  رـشب  يوزرآ  لاـمآ و  نیرت  کـیدزن  هب  درب و  یم  رـس  هب  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  دـنک و  یم  يراددوـخ  مدرم  روـما  رد  فّرـصت 
رگا و  دنتـسه ، مدرم  دوخ  تمعن ، نیا  بلـس  یـساسا  ّتلع  دنا و  هدروآ  دوجو  هب  وا  هار  رـس  رب  مدرم  دوخ  هک  تسا  یعناوم  يارب  دشخب ،
ادیپ یگدامآ  یمالسا ، ماکحا  قوقح و  تیاعر  داد و  لدع و  قالخا و  تلیضف و  هیاپ  رب  مه  نآ  یناهج  دحاو  تموکح  يارب  مدرم  دوخ 

تموکح روهظ  هک  دنمدرم  دوخ  نیا  هدوبن  فطل  زاربا  زا  یهاتوک  دنوادخ  هیحان  زا  هاگ  چیه  دش و  دهاوخ  راکـشآ  مّلـسم  روط  هب  دننک ،
رکف هب  نآ ، زج  هب  هک  تسین  ماما  روهظ  رصحنم  طرـش  یگدولآ  شرتسگ  داسف و  هعـسوت  نیاربانب  (. 1) دنا هتخادـنا  ریخأت  هب  ار  یهلا  هّقح 

هب و  تسا . مدرم  رد  یگتسیاش  تقایل و  شیادیپ  نامه  هک  دراد ، يرتکیدزن  هار  هکلب  میئامن  عیرست  نآ  شیادیپ  رد  میـشابن و  يرگید  هار 
مدرم هیحان  زا  مّود  طرش  رگا  ًاملـسم  ربهر . شریذپ  يارب  مدرم  یگدامآ  ربهر ;2 . دوجو  . 1 تسا : زیچ  ود  يربهر  طرـش  رگید ; ترابع 
درادن یفده  هبنج  رشب  هعماج  حطس  رد  یگدولآ  داسف و  شرتسگ  ًایناث ; دومن . دهاوخ  داجیا  هلصافالب  ار  لّوا  طرـش  دنوادخ  دبای ، ققحت 

رد متـس  ملظ و  ياه  هنامیپ  یتقو  اریز  دزاس ، یم  مهارف  تسا  راوتـسا  داد  لدـع و  هیاپ  رب  هک  یهلا  قیمع  بالقنا  کی  يارب  ار  هنیمز  هکلب 
یم دیدپ  مدرم  عون  رد  یحالصا  بالقنا  کی  يارب  یجراخ ) هن  يرکف  هتبلا  ) يرکف هنیمز  تشگ ، ولمم  رپ و  رشب ، یگدنز  ياهتمسق  مامت 
دننک ادیپ  نیقی  هک  دوش  یم  ببس  دریگ  ماجنا  يرـشب  هعماج  فرط  زا  هک  یحالـصا  زت »  » عون ره  تسکـش  هتـشذگ و  خلت  براجت  دیآ و 

يا هقطنم  لقاال  ای  یـصخش  دوس  يّدام و  ضارغا  ساسارب  ًابلاغ  هک  یهلاریغ ، ياـه  تضهن  يرـشب و  نیناوق  يّداـم و  ياـهتوکح  نیا  هک 
همه هـب  هـک  تـسا  مزـال  يرترب  بـالقنا  يرگید و  شقن  هـکلب  دـهد  یمن  تاـجن  ار  هعماـج  هدرکن  اود  ار  يدرد  دریذــپ و  یم  تروـص 

هک اضاقت » هضرع و   » لصا دریذـپ و  یمن  ماجنا  یلبق  يرکف  هنیمز  کی  نودـب  یحالـصا  تضهن  چـیه  الوصا ; دـشخب . همتاخ  اـهیناماسبان 
يونعم و يالاک  عون  ره  هضرع  دـشابن  مدرم  رد  یتساوخرد  ات  و  دـشاب ، یم  زین  یعامتجا  لصا  کی  لاح  نیع  رد  تسیداصتقا  لصا  کی 
هب رجنم  هک  یناـهج ، یحالـصا و  تضهن  کـی  يارب  یحور  یگداـمآ  يرکف و  هنیمز  اـیآ  یلو  دوـب . دـهاوخ  رمث  یب  شزرا و  یب  يّداـم 

، تسا یفاک  ددرگ ، مالسا  تاررقم  قوقح و  تیاعر  یقالخا و  ياهـشزرا  داد و  لدع و  ساسارب  مه  نآ  یناهج  دحاو  تموکح  يرارقرب 
رس زا  ار  عنام  عون  ره  و  دروآرد ، یجراخ  بالقنا  تروص  هب  ار  يرکف  ینوگرگد  نیا  هک  دراد  مزال  يرگید  هناوتشپ  يرکف  هنیمز  نیا  ای 

ار بلطم  نیا  یلاوتم  ياهـشیامزآ  رامـش و  یب  براجت  اهنت  هن  دـیامنب . ار  يرادرب  هرهب  رثکادـح  يرکف  هنیمز  نیا  زا  درادرب و  تضهن  هار 
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بالقنا هک  دناسر  یم  اراکشآ  تسا ، هدش  دراو  یناهج  حلـصم  نیا  تضهن  هرابرد  هک  يدایز  ثیداحا  تایاور و  هکلب  دنک ، یم  قیدصت 
ياـه هنیمز  زا  تردـق ، نآ  وترپ  رد  دـناوتب  هک  دراد  ورین  تردـق و  هب  زاـین  يرکف ، هنیمز  کـی  ندـمآ  دـیدپ  زا  سپ  یهلا  تجح  نیرخآ 

راصنا و دوجو  هب  یمالسا  ثیداحا  رد  و  دزاس ، فرطرب  دراد ، دوجو  دوخ  تضهن  هار  رس  رب  هک  ار  یعنام  ره  دنک و  يرادرب  هرهب  دوجوم 
يارب دیاب  ام  عقوم  نیا  رد  تسا . هدش  حیرـصت  دوب ، دهاوخ  ورین  تردق و  اب  مأوت  مالـسلا )) هیلع  )) يدهم مایق  هکنیا  اهنآ و  دادعت  نارای و 

رد دـنیامن ، يراکادـف  دربـن و  یهلا  ياـهنامرآ  هار  رد  فک  هب  ناـج  هک  راکادـف  نازابرـس  راـصنا و  ناوعا و  تیبرت  مود و  روـظنم  نیمأـت 
تیبرت ار  يدارفا  یناهج ، عیـسو  تضهن  نینچ  کی  يارب  دـهد ، یم  هزاجا  تاناکما  هک  اجنآ  اـت  میـشوکب  زاـبناج  حـلاص و  دارفا  شرورپ 

یم ماجنا  یتروص  رد  سّدـقم  فدـه  نینچ  کی  دنـشخب و  ققحت  ناهج  رـساترس  رد  ار  ترـضح  نآ  یناهج  ياهنامرآ  دـنناوتب  هک  مینک 
همه زا  ًاثلاث : دنزرون . غیرد  نامیا  اب  دارفا  تیبرت  هار  رد  یمادقا  هنوگ  چـیه  زا  دـنراذگن و  تسد  يور  تسد  عامتجا  ناحلـصم  هک  دریگ ،
داسف شرتسگ  هب  ام  رگا  تسا  یهیدب  مینک ، صخـشم  مالـسلا »)) هیلع  )) يدـهم  » بالقنا هنیمز  رد  ار  دوخ  ّتیعقوم  دـیاب  ام  هتـشذگ  اهنیا 
ددـص رد  رگا  دریگ و  یم  تروص  اهنآ  ندـیبوک  مه  رد  يارب  مالـسلا )) هیلع  )) يدـهم بالقنا  هک  دوب  میهاوخ  یناـسک  زا  مینک ، کـمک 

اب هکنیا  ضرف  هب  نیاربانب ، دنک ، یم  يراکمه  مالسلا )) هیلع  )) يدهم بالقنا  شترا  رد  هک  دوب  میهاوخ  یناسک  زا  میشاب ، هعماج  حالـصا 
هن رگم  میا  هتخادنا  رطخ  هب  عطق  روط  هب  ار  دوخ  عضو  میزادنایب ، شیپ  هب  ار  مالسلا )) هیلع  )) يدهم روهظ  داسف ، هعـسوت  هب  ندرک  کمک 
اب میناوت  یم  هنوگچ  ام  دنک ، یم  مایق  داسف  ملظ و  طاسب  ندیچرب  نادساف و  تسد  ندرک  هاتوک  يارب  (( مالسلا هیلع  )) يدهم هک  تسا  نیا 

روهظ يارب  یّلک  ظاحل  زا  هن  داسف ، هعـسوت  هب  کمک  ای  داسف و  ربارب  رد  توکـس  نیاربانب  میوش ؟ دـنم  هرهب  وا  بالقنا  زا  داـسف  شرتسگ 
هدرک تسرد  یناسک  ار  يراک  هطلغم  لاکشا و  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  رتشیب  یصخش . رظن  زا  هن  تسا و  حیحص  مالـسلا )) هیلع  )) يدهم

ص 226. ادیص ، طدارملا  فشک  یقرواپ 1 -  دنوش . يداسف  ره  هدولآ ي  ای  دننک و  رارف  اهتّیلوئسم  راب  ریز  زا  دنهاوخ  یم  هک  دنا 

؟ دننک یمن  روهظ  ترضح  روج  ملظ و  همه  نیا  دوجو  ام  ارچ  سپ  تسا  روج  ملظ و  ترضح  نآ  روهظ  هنیمز  رگا 

شسرپ

؟ دننک یمن  روهظ  ترضح  روج  ملظ و  همه  نیا  دوجو  ام  ارچ  سپ  تسا  روج  ملظ و  ترضح  نآ  روهظ  هنیمز  رگا 

خساپ

هتفگ ارف  ار  ملاع  مامت  روج  ملظ و  هک  دوش  یم  رهاظ  یتقو  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  زا  يرایـسب  رهاظ  زا 
ماـما روـهظ  هک  میزوـمآ  یم  نینچ  زین  ثیداـحا  زا  اـم  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب  دوـش  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ناـهج  يو  تسد  هب  هک  دـشاب 

هک میفلکم  ام  دشاب و  هدمآ  دوجو  هب  ترـضح  نآ  تموکح  شریذـپ  يارب  یگدامآ  هک  دریگ  یم  تروص  یعقوم  مالـسلا )) هیلع  )) نامز
هیلع )) ناـمز ماـما  روـهظ  اـب  هطبار ، رد  اـم  تسد  زا  هچنآ  هک  تسا  نیمه  جرف  راـظتنا  ياـنعم  ًاـساسا  میروآ و  دوـجو  هب  ار  یگداـمآ  نیا 

تسد هب  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  دهاش  زورما  ام  و  میهد . ماجنا  تسا  هتخاس  هینمز  نیا  رد  ام  زا  هک  ار  يراک  دیآ و  یمرب  مالـسلا ))
نآ رد  اهنآ  لامع  اهتردقربا و  نیا  متـس  لاگنچ  نونکا  هک  دشابن  نیمز  زا  یی  هقطنم  دـیاش  میـشاب  یم  اهنآ  نارودزم  گرزب و  ياهتردـق 

زواجت متـس و  دروم  زونه  هدرک  بالقنا  یمالـسا  تموکح  ندرک  هدایپ  لالقتـسا و  يدازآ و  يارب  هک  مه  ناریا  روشک  دـشاب و  هتفرن  ورف 
يارب هک  میناد  یم  یئوس  زا  دوش . یم  سمل  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  یتّیعقاو  کی  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندـش  رپ  نیاربانب  تسا و  ناـنآ 

يرایـشوه يرادـیب و  يارب  يّرثؤم  لماع  ام  یمالـسا  بالقنا  نیا  تسا و  مزال  ناـهج  فعـضتسم  ياـهتّلم  یگداـمآ  عضو  نیا  اـب  هزراـبم 
يارب هنیمز  هللاءاشنا  ات  دیآ  لمع  هب  عیـسو  تامادقا  رت  هدرتسگ  حطـس  رد  اهتّلم  ندرک  رادـیب  يارب  دـیاب  نیا  رب  انب  دوب  فعـضتسم  ياهتّلم 
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ماما جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  تسا  ّرثؤم  روهظ  Əљ يارب 0 هک  یلئاسم  هلمج  زا  و  ددرگ . مهارف  یناهج  گرزب  حلـصم  نآ  روهظ 
شالت و زا  مینک و  اعد  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماـما  جرف  لـیجعت  يارب  دـیاب  هراومه  ناریا  ناملـسم  ّتلم  اـم  تسا  ( Ę ũ سلا هیلع  )) نامز

. میتسیان زاب  یمارگ  نآ  روهظ  يارب  هنیمز  ندرک  دعاسم  تهج  هب  هدهاجم 

هیلع )) حلصم ات  دوش  دایز  داسف  دیاب  هک  درادن  اهرواب  نیا  اب  یتافانم  دهد ، یم  ماجنا  قح ) هار  رد   ) هسسؤم هچنآ  دننام  هدنزاس  یغیلبت و  تاکرح 
؟ دیامن روهظ  مالسلا ))

شسرپ

ات دوش  دایز  داسف  دـیاب  هک  درادـن  اهرواب  نیا  اب  یتاـفانم  دـهد ، یم  ماـجنا  قح ) هار  رد   ) هسـسؤم هچنآ  دـننام  هدـنزاس  یغیلبت و  تاـکرح 
؟ دیامن روهظ  مالسلا )) هیلع  )) حلصم

خساپ

(( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) مرکا ربمایپ  هلمج  تسا . هدشن  یلصا  مالک  رد  ّتقد  زگره  اّما  دنرادن  روهـشم  ثیداحا  ناونع  هب  اهفرح  یـضعب  . 1
نآ ًاروج » ًاملظ و  تئلـس  ام  دعب  ًادـع  ًاطـسق و  ضرالا  ثالث  : » دـیامرف یم  هک  تسا  موتحم  ّتیعقاو  کی  زا  ربخ  مالـسلا )) مهیلع  )) همئا ای 
دوخ موهفم  رد  زگره  ربخ  نیا  دشاب . هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالـسلا )) هیلع  )) دوجوم
دیاب نیحلـصم  نیحلاص و  زا  یتیعمج  حیرـص  تایاور  تایآ و  ساسارب  سکعرب  هکلب  میـشاب . داسف  لـماع  زین  اـم  هک  درادـن  يزیچ  نینچ 

یم حیرصت  مالسلا )) هیلع  )) قداص ماما  یتیاور  رد  و  دنوش . یم  دوبان  ( 32) درم زا  نیدسفم  نیدساف  دننک و  يرای  ار  مالسلا )) هیلع  )) ماما
غیلبت و هب  روتـسد  . 2 دـیوشن . كاله  هک  دیـشاب  نیحلاص  نآ  نیب  رد  دـینک  یعـس  ینعی  دیـشاب ؟ هیقب  رد 31  دـیرادن  تسود  هک  دـنیامرف 

سپ دشاب . حلاص  دوخ  دیاب  دبلط  یم  ار  حلصم  هک  یموق  تسا . (( مالـسلا هیلع  )) نامز ماما  دصقم  مامت  هکلب  اهراک  ءزج  هدنزاس  ياهراک 
تّیلوئـسم هزاـت  و  میا . هدرک  ارجا  دوـخ  تسد  هب  ار  دوـخ  تکـاله  اریز  میـشاب . متـس  ملظ و  ناگدـننکرپ  ءزج  اـم  هک  درادـن  یلیلد  چـیه 

. تسا رتشیب  مالسلا )) هیلع  )) دندوعوم وریپ  هک  ناناملسم 

. دیهد حیضوت  ًافطل  میرادن  لوبق  هک  ام  دوش  دایز  هعماج  رد  داسف  دیاب  هک  دنا  هتفگ  جع ) ) نامز ماما  روهظ  صوصخ  رد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ًافطل  میرادن  لوبق  هک  ام  دوش  دایز  هعماج  رد  داسف  دیاب  هک  دنا  هتفگ  جع ) ) نامز ماما  روهظ  صوصخ  رد 

خساپ

طقف و و  دراد ، يراجفنا  تیهام  ًافرـص  هک  تسین  نیا  دوعوم  يدهم  بالقنا  مایق و  تیودهم و  نایرج  زا  مدرم  زا  یخرب  يرـشق  تشادرب 
هک تسا  نتفای  ناماس  یعون  نیا  دوش ، یم  یشان  اهییهابت  اهیـشک و  قح  اهقانتخا و  اهـضیعبت و  اهملظ و  جاور  هعاشا و  شرتسگ و  زا  طقف 

نادیم زات  هکی  لطاب  دشاب ، هتـشادن  يرادفرط  چیه  تقیقح  قح و  دـسرب ، رفـص  ۀـطقن  هب  حالـص  هک  هاگ  نآ  تسا . ندـش  ناشیرپ  لولعم 
تاجن يارب  بیغ  تسد  دهد و  یم  خر  راجفنا  نیا  دوشن و  تفای  ناهج  رد  یحلاص  درف  دـنکن ، تموکح  ییورین  لطاب  يورین  زج  ددرگ ،

حالـصا ره  اریز  تسا ، موکحم  یحالـصا  ره  اذهیلع  دیآ ، یم  نوریب  نیتسآ  زا  درادن ـ  يرادـفرط  تقیقح  اریز  تقیقح  لها  هن  تقیقح ـ 
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ملظ و ره  داسف و  هانگ و  ره  سکعرب ، دوش . یمن  رهاظ  تبیغ  تسد  تسه ، ینشور  ۀطقن  عامتجا  هنحـص  رد  ات  تسا و  نشور  هطقن  کی 
اهفدـه اریز  تساور ، دـنک  یم  عوقولا  بیرق  ار  راـجفنا  تسا و  یلک  حالـص  همدـقم  نیا  مکح  هب  يدـیلپ  ره  یـشکقح ، ره  ضیعبت و  ره 

نیا تسا . داسف  ۀعاشا  جیورت و  راظتنا ، لکش  نیرتهب  روهظ و  رد  عیرست  هب  کمک  نیرتهب  سپ  دننک . یم  عورشم  ار  عورـشمان  يا  هلیـسو 
هب ًاعبط  هورگ  نیا  ییاهن . سدـقم  بالقنا  هب  کمک  مه  تسا و  ییوجماـک  تذـل و  مه  اـشامت ، مه  تسا و  لاـف  مه  هاـنگ ، هک  تسا  اـج 

روهظ و نازادنا  ریخأت  زا  ار  نانآ  اریز  دنرگن . یم  توادـع  ضغب و  یعون  اب  رکنم  زا  نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  نادـهاجم و  ناحلـصم و 
ناراکهانگ و هب  تیاضر  یعون  اب  هشیدنا  ریمض و  قمع  رد  دنـشابن  هانگ  لها  مه  دوخ  رگا  سکع ، رب  دنرامـش . یم  دوعوم (  يدهم  مایق 

روهظ تسا ، تشادرب  نیا  سکع  تایاور  نآرق و  قطنم  رد  اما  دـنیامن . یم  مهارف  ار  روهظ  تامدـقم  نانیا  اریز  دـنرگن  یم  داسف  نالماع 
کی ندوب  میهـس  دوش و  یم  یهتنم  قح  لها  ییاهن  يزوریپ  هب  هک  لطاب ، لها  قح و  لها  هزرابم  تاقلح  زا  تسا  يا  هقلح  دوعوم  يدهم 

دنک یم  لقن  قداص ( ماـما  زا  یتیاور  قودـص  خیـش  دـشاب . قح  لـها  هورگ  رد  ًـالمع  درف  نآ  هک  تسنیا  هب  فوقوم  تداعـس  نیا  رد  درف 
يدیعس هک  تسین  نیا  رد  نخس  دسرب . دوخ  راک  تیاهن  هب  دیعس  یقـش و  زا  کی  ره  هکنیا  رگم  دریذپ  یمن  ققحت  رما  نیا  هکنیا  رب  ینبم 

روهظ ضحم  هب  هک  تسا  هدبز  هورگ  زا  نخس  یمالـسا ، تایاور  رد  هکلب  دنـسرب . تواقـش  هجرد  یهتنم  هب  ءایقـشا  طقف  دشابن و  راک  رد 
جاور هعاشا و  نیع  رد  دوش  یم  مولعم  دنوش ، یمن  قلخ  نکاس  هب  ادتبا  هورگ  نیا  هک  تسا  یهیدب  دـنوش . یم  قحلم  ترـضح  نآ  هب  ماما 

رفـص هب  تقیقح  قح و  اهنت  هن  هک  دناسر  یم  دوخ  نیا  دـهد . یم  شرورپ  ار  هدـبز  هورگ  نینچ  هک  دراد  دوجو  ییاه  هنیمز  داسف ، ملظ و 
نارای فیدر  رد  دـننامیا و  لها  نیرت  هدـنزرا  ّتیفیک  رظن  زا  دنـشابن ، هجوت  لـباق  تّیمک  رظن  زا  قح  لـها  رگا  ًاـضرف  هکلب  تسا  هدیـسرن 
رحبلا ّربلا و  یف  داسفلا  رهظ   " دشاب یم  زین  ربتعم  هیعدا  زا  یضعب  ّصن  تسا و  هدمآ  ترضح  روهظ  مئالع  رد  هک  هچنآ  سپ  ءادهـشلادیس .

نیا هب  اما  تسا . حیحـص  دریگ ، یم  ارف  داسف  ار  اـج  همه  دوش و  یم  رهاـظ  یکـشخ  اـیرد و  رد  داـسف  هک  ( 2 ... ") سانلا يدیا  تبـسک  امب 
کی ای  هّلحم  کی  داسف  يارب  دیاش  دساف  درف  کی  " دساف ،  " دومرفن داسف "و   " دومرف اریز  دنوش ، یم  دایز  مه  داسف  لها  هک  تسین  ینعم 

رد داسف  هک  تسا  هنوگنیا  و  دـنک . تیافک  ایند  طاقن  مامت  رد  داسف  جـیورت  يارب  اکیرمآ  روهمج  سیئر  لثم  يدرف  اـی  دـشاب ، یفاـک  رهش 
یتح هک  دوب  دـنهاوخ  دنتـسه و  ییاهناسنا  داـسف  هاـنگ و  زا  ّولمم  ياـیند  ناـمه  رد  اـما  تسا ، هدیـسر  دوخ  جوا  هب  ترـضح  روهظ  هظحل 
لوبق دوش  یمن  اما  دوش  یم  دایز  داسف  روهظ  مئالع  قبط  هک  درک  لوبق  دوش  یم  سپ  ناهانگ . هب  دـسرب  هچ  دـنهدن  ماـجنا  ار  تاـهورکم 

رد مالـسا ( ربمایپ  روهظ  نارود  مالـسا و  ردـصرد  دـشابن . ایند  رد  يا  هتـسراو  ناـسنا  چـیه  هک  يّدـح  اـت  دوشب ، داـیز  مه  دـساف  هک  درک 
یکاپ ناناوج  نارود ، نامه  رد  اـما  دوب ، هتفرگارف  ار  نیمزرـس  نآ  ۀـمه  یتسرپ  تب  تراـغ و  لـتق و  یهاـبت ، داـسف و  زین  زاـجح  نیمزرس 
يرای هب  ربمایپ  دـنتفرگرب و  رد  ار  دوجو  ناـشخرد  نیگن  نیا  ياهقلح  نوچ  مالـسا ، راوگرزب  ربماـیپ  تثعب  زا  عـالطا  ضحم  هب  هک  دـندوب 

زا رادلد  هناگی  نآ  هک  زورنآو  تفرگربرد . ار  ملاع  برغ  قرش و  مالـسا ، دیناسر و  اهلد  نیرت  کیرات  هب  ار  مالـسا  دیـشروخ  عاعـش  اهنآ 
يادهش دادعت  هب  یکاپ  ناناوج  دنیشن  ناهج  رصم  یهاشداپ  تخت  رب  و  دوش ، نوریب  قارف  هاچ  زا  فسوی  نوچ  دیآ و  رد  هب  تبیغ  باجح 

تمـصع يوبن و  تمحر  يولع و  تلادـع  يانبم  رب  نامیلـس  کلم  ناشیا  تّمه  هب  دـنریگ و  یم  رب  رد  ار  ملاع  ود  ياـبیز  ردـب  نیا  ردـب ،
حیتافم ص64و65 2 . يرهطم ، دیهش  بالقنا ، مایق و  . 1 ذخآم :  عبانم و  هتمدـخ  قیفوت  هروهظ و  كرد  ... انقزر ا دریگ . یم  لکـش  یمطاف 

دهع ياعد  نانجلا ،

؟ دنک روهظ  "ع " نامز ماما  هک  دشاب  هنوگچ  دیاب  مالسا 

شسرپ

؟ دنک روهظ  "ع " نامز ماما  هک  دشاب  هنوگچ  دیاب  مالسا 
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خساپ

ماـما روهظ  ۀـنیمز  دوخ ، رد  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  مالـسا و  هفیظو  ًـالوا  هک  دوـش  ضرع  دـیاب  دـیدومرف  ناـیب  هک  یلاؤـس  صوـصخرد 
ای ناناملسم  تیرثکا  رضاح  لاح  رد  هنافسأتم  ناناملسم . ریغ  نارگید و  رد  ًایناث  دنیامنب و  هدامآ  ار  فیرـشلا " هجرف  یلاعت  ... لجع ا " نامز

یضعب ای  دنسانش و  یمن  تسرد  ار  وا  دنراد  لوبق  هک  مه  اهنآ  زا  یضعب  ای  دنرادن و  لوبق  ار  فیرـشلا " هجرف  یلاعت  ... لجع ا  " نامز ماما 
لایکم باتک  رد  هک  یتیاور  رد  رطاـخ  نیمه  هب  دـنیامنیمن . لـمع  لـماک  روط  هب  ترـضح ، لاـبق  رد  ناـشفیاظو  هب  دنـسانش  یم  هک  مه 

نیا دـش . دـهاوخ  ققحم  روهظ  رما  دـنوش  هدامآ  ترـضح  یلـصا  نارواـی  رفن  رگا 313  هک  نیماـضم  نیا  هب  میناوـخ  یم  هدـمآ  مراـکملا 
دودح 80 مراکملا  لایکم  فیرـش  باتک  مود  دلج  رد  درادـن . یعقاو  روای  رفن  زونه 313  هک  تسا  راوگرزب  نآ  تبرغ  رب  لیلد  نیرتـالاب 

مهم باب  نیا  رد  هچنآ  هتبلا  دـتفا . یمن  ریخأت  هب  ردـقنیا  ترـضح  جرف  رما  دوش  تیاعر  ًاـعقاو  رگا  هک  هدـش  هدربماـن  نایعیـش  يارب  هفیظو 
ار ناهج  دنوشن و  قفوم  هار  نیا  رد  هچ  رگا  دنشاب  هتشاد  ار  مالسا  ياهنامرآ  ققحت  هار  رد  تیدج  یعـس و  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  تسا 

لمع تسا  هدمآ  مالسلا " مهیلع  " نیموصعم تایاور  نآرق و  رد  هک  دوخ  ۀفیظو  هب  ناناملسم  رگا  لاح  ره  هب  دریگ . ارف  یتلادع  یب  ملظ و 
لایکم باتک  هب  دـیناوت  یم  فیاـظو  نیا  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  دوشیم . مهارف  ترـضح  روهظ  تیعقوم  دـنریگن ، هجیتن  دـنچ  ره  دـننکب 

... ءاشنا ا دهدب  رارق  راوگرزب  نآ  یعقاو  نازابرس  زا  ار  ام  همه  لاعتم  دنوادخ  دییامرفب . هعجارم  مراکملا ج2 

داسف ملظ و  نیا  رثا  رد  مدرم  زاین  شیادیپ  ببس  دشاب و  یم  نیمز  رد  داسف  ملظ و  ندش  رپ  " ع " نامز ماما  روهظ  ياه  هنیمز  هلمج  زا  هک  میناد  یم 
؟ ددرگ یم  ملاع  لک  هب  طوبرم  ای  ددرگ  یم  ناناملسم  هب  طوبرم  طقف  رما  نیا  ایآ  ددرگ  یم  تیرشب  ملاع  یجنم  هب 

شسرپ

نیا رثا  رد  مدرم  زاین  شیادـیپ  ببـس  دـشاب و  یم  نیمز  رد  داسف  ملظ و  ندـش  رپ  " ع " نامز ماما  روهظ  ياه  هنیمز  هلمج  زا  هک  میناد  یم 
؟ ددرگ یم  ملاع  لک  هب  طوبرم  ای  ددرگ  یم  ناناملسم  هب  طوبرم  طقف  رما  نیا  ایآ  ددرگ  یم  تیرشب  ملاع  یجنم  هب  داسف  ملظ و 

خساپ

مرکا لوسر  میزادرپب . جع ) ... ) ۀـیقب ا ترـضح  مایق  روهظ و  دروم  رد  یلک  يریگ  هجیتن  هب  هاگنآ  مینک و  هراشا  هراب  نیا  رد  تیاور  دـنچ 
هب گرزب  هن  دننز ، یم  نوخیبش  رگیدـکی  هب  اهروشک  هتفرگ و  ارف  جرم  جره و  ار  ایند  هک  دـنک  یم  مایق  یماگنه  وا  : " دـیامرف یم  "ص "

هک یماگنه  زج  دـنک  یمن  مایق  مئاق  : " دـیامرف ... یم  " ع " رقاب ماما  ( 1."  ) دزرو یم  رهِم  ناوتان  رب  دـنمورین  هن  دـنک و  یم  محر  کچوک 
دیدش فالتخا  هنایشحو ، راتـشک  دشاب . هدرک  هطاحا  ار  نانآ  اهیرامیب  اهیراتفرگ و  اهبوشآ و  اهنارحب و  هتفرگارف و  ار  مدرم  دیدش  یـسرت 
گرم يوزرآ  ماش  حبـص و  هک  دنـشاب  هداتفا  رگیدـکی  ناج  هب  هدـش و  یگدرـسفا  جـنر و  راچد  نادـنچ  هداتفا و  مدرم  نیب  ینید  هقرفت  و 

چیه ات  تفای  دـهاوخن  ققحت  رما  نیا  : " دـیامرف یم  " ع " قداص ماـما  ( 2."  ) درک دـهاوخ  جورخ  مدرم  قلطم  يدـیماان  رد  وا  يرآ  دـننک .
میدومن یم  راتفر  تلادع  هب  میدرک  یم  تموکح  ام  رگا  دیوگن  یـسک  ات  دشاب ، هدرک  تموکح  مدرم  رب  هکنیا  رگم  دنامن ، یقاب  یهورگ 

زا هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم  رپ  لدـع  طسق و  زا  ار  نیمز  دـیامرف " : یم  ربمایپ  ( 3."  ) درک دـهاوخ  تلادـع  قح و  هب  مایق  ام  مئاق  هاگنآ  و 
دنوادخ دریگ و  یم  ارف  ار  ملاع  برغ  قرـش و  وا  تنطلـس  ییاورنامرف و  : " ... دـیامرف یم  " ع " رقاب ماما  ( 4."  ) تسا هدـش  رپ  روج  ملظ و 

دابآ نیمز  ياه  یناریو  فلاخم ، دنشاب و  دونـشخان  ناکرـشم  دنچ  ره  دنادرگ ، یم  زوریپ  ناهج  بتاکم  مامت  رب  يو  هلیـسوب  ار  دوخ  نید 
یم طابنتـسا  نینچ  تایاور  نیا  زا  ( 5  ... ") دـنک رارقا  فارتعا و  " ص " دـمحم تلاسر  هب  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  یقاب  یـسک  ددرگ ، یم 
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صاـخ و یموـق  هن  مدرم و  ناـیم  رد  نارحب  هقرفت و  صاـخ ، يا  هقطنم  هن  ناـهج و  رـسارس  رد  متـس  مـلظ و  جرم و  جره و  دوـجو  ددرگ :
ار یتیگ  رسارس  روهظ ، هناتسآ  رد  نیاربانب  ناناملسم . هعماج  طقفهن  روهظ و  زا  سپ  تسا  ناهج  لک  رد  مدرم  نایم  طسق  لدع و  يرارقرب 

داسف متـس و  ملظ و  لباقم  رد  دنـشیوخ و  یتحار  هافر و  عفانم و  یپ  رد  دارفا  رثکا  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  دریگ ، یم  ارف  دادیب  متس و 
اوقت و نامیا و  رـصنع  زگره  مه ، ینارحب  طیارـش  نینچ  رد  لاح  نیا  اب  دنتـسه . توافت  یب  ًالوصا  ای  دـننکیم و  تیلوؤسم  ساسحا  رتمک 
تسا و صالخا  اب  نمؤم و  ياهناسنا  دوجو  " جـع ،  " رـصع یلو  ترـضح  روهظ  طیارـش  هلمج  زا  هکلب  ددرگیمن ، دوبان  وحم و  ییاـسراپ 

نک هشیر  ناشلد  زا  سرت  : " دـیامرف یم  نینمؤم  نیا  ةرابرد  " ع " قداص ماما  دـنیوا . نیتسار  ناوریپ  قیدـص و  نارای  هک  دنتـسه  نانیا  مه 
باب ج52 ، راحب ، . 1 ذخآم :  عبانم و  ( 6."  ) تسا رتکاب  یب  ریش  زا  رتورشیپ و  هزین  رس  زا  نانآ  زا  کی  ره  هداتفا ، نانمشد  لد  رد  و  هدش ... 

ص 407، يربک ، تبیغ  خـیرات  زا  لقنب  ص146 ، ینامعن ، تبیغ  باب 3 . نامه  عبنم ، نامه  تیاور 99 ، تیاور 189 2 . هنامز ، صئاصخ 
، مالسا تخانـش  ص357  یناروک ، یلع  روـهظ ، رـصع  زا  لـقنب  ص191 ، ج52 ، راـحب ، ص367 5 . يربـک ، تبیغ  خـیرات  ردص 4 . دـیس 

هدازلگ رنهاب ، دیهش  یتشهب ، رتکد  دیهش  ص212 ،

حیحـص تاعوضوم  نیا  ایآ  دوش ، دیاب  یقحان  هانگ و  دایز  هعماجرد  هک  دنیوگ  یم  یـضعب  دنک ؟ روهظ  ع )  ) نامز ماما  ات  دشاب  دیاب  هنوگچ  هعماج 
. دینک ییامنهار  تسا ؟

شسرپ

نیا اـیآ  دوش ، دـیاب  یقحاـن  هاـنگ و  داـیز  هعماـجرد  هک  دـنیوگ  یم  یـضعب  دـنک ؟ روهظ  ع )  ) ناـمز ماـما  اـت  دـشاب  دـیاب  هنوگچ  هعماـج 
. دینک ییامنهار  تسا ؟ حیحص  تاعوضوم 

خساپ

طقف و و  دراد ، يراجفنا  تیهام  ًافرـص  هک  تسین  نیا  دوعوم  يدهم  بالقنا  مایق و  تیودهم و  نایرج  زا  مدرم  زا  یخرب  يرـشق  تشادرب 
هک تسا  نتفای  ناماس  یعون  نیا  دوش ، یم  یشان  اهییهابت  اهیـشک و  قح  اهقانتخا و  اهـضیعبت و  اهملظ و  جاور  هعاشا و  شرتسگ و  زا  طقف 

نادیم زات  هکی  لطاب  دشاب ، هتـشادن  يرادفرط  چیه  تقیقح  قح و  دـسرب ، رفـص  ۀـطقن  هب  حالـص  هک  هاگ  نآ  تسا . ندـش  ناشیرپ  لولعم 
تاجن يارب  بیغ  تسد  دهد و  یم  خر  راجفنا  نیا  دوشن و  تفای  ناهج  رد  یحلاص  درف  دـنکن ، تموکح  ییورین  لطاب  يورین  زج  ددرگ ،

حالـصا ره  اریز  تسا ، موکحم  یحالـصا  ره  اذهیلع  دیآ ، یم  نوریب  نیتسآ  زا  درادن ـ  يرادـفرط  تقیقح  اریز  تقیقح  لها  هن  تقیقح ـ 
ملظ و ره  داسف و  هانگ و  ره  سکعرب ، دوش . یمن  رهاظ  تبیغ  تسد  تسه ، ینشور  ۀطقن  عامتجا  هنحـص  رد  ات  تسا و  نشور  هطقن  کی 

اهفدـه اریز  تساور ، دـنک  یم  عوقولا  بیرق  ار  راـجفنا  تسا و  یلک  حالـص  همدـقم  نیا  مکح  هب  يدـیلپ  ره  یـشکقح ، ره  ضیعبت و  ره 
نیا تسا . داسف  ۀعاشا  جیورت و  راظتنا ، لکش  نیرتهب  روهظ و  رد  عیرست  هب  کمک  نیرتهب  سپ  دننک . یم  عورشم  ار  عورـشمان  يا  هلیـسو 
نیا هک  تسا  اج  نیا  ییاهن . سدـقم  بالقنا  هب  کمک  مه  تسا و  ییوجماک  تذـل و  مه  اشامت ، مه  تسا و  لاف  مه  هانگ ، هک  تسا  اـج 

هب ًاعبط  هورگ  نیا  درک  دیاب  یهنگ  دیاین  تسد  زا  تعاطدرک  دیاب  یهر  هلیح  ره  هب  تسود  لد  رد  دبای :  یم  ار  دوخ  یعقاو  قادصم  رعش 
روهظ و نازادنا  ریخأت  زا  ار  نانآ  اریز  دنرگن . یم  توادـع  ضغب و  یعون  اب  رکنم  زا  نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  نادـهاجم و  ناحلـصم و 

ناراکهانگ هب  تیاضر  یعون  اب  هشیدنا  ریمض و  قمع  رد  دنـشابن  هانگ  لها  مه  دوخ  رگا  سکع ، رب  دنرامـش . یم  ع )  ) دوعوم يدهم  مایق 
روهظ تسا ، تشادرب  نیا  سکع  تایاور  نآرق و  قطنم  رد  اما  دنیامن . یم  مهارف  ار  روهظ  تامدقم  نانیا  اریز  دـنرگن  یم  داسف  نالماع  و 
کی ندوب  میهـس  دوش و  یم  یهتنم  قح  لها  ییاهن  يزوریپ  هب  هک  لطاب ، لها  قح و  لها  هزرابم  تاقلح  زا  تسا  يا  هقلح  دوعوم  يدهم 
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دنک یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  قودص  خیـش  دـشاب . قح  لها  هورگ  رد  ًالمع  درف  نآ  هک  تسنیا  هب  فوقوم  تداعـس  نیا  رد  درف 
يدیعس هک  تسین  نیا  رد  نخس  دسرب . دوخ  راک  تیاهن  هب  دیعس  یقـش و  زا  کی  ره  هکنیا  رگم  دریذپ  یمن  ققحت  رما  نیا  هکنیا  رب  ینبم 

روهظ ضحم  هب  هک  تسا  هدبز  هورگ  زا  نخس  یمالـسا ، تایاور  رد  هکلب  دنـسرب . تواقـش  هجرد  یهتنم  هب  ءایقـشا  طقف  دشابن و  راک  رد 
جاور هعاشا و  نیع  رد  دوش  یم  مولعم  دنوش ، یمن  قلخ  نکاس  هب  ادتبا  هورگ  نیا  هک  تسا  یهیدب  دـنوش . یم  قحلم  ترـضح  نآ  هب  ماما 

رفـص هب  تقیقح  قح و  اهنت  هن  هک  دناسر  یم  دوخ  نیا  دـهد . یم  شرورپ  ار  هدـبز  هورگ  نینچ  هک  دراد  دوجو  ییاه  هنیمز  داسف ، ملظ و 
نارای فیدر  رد  دـننامیا و  لها  نیرت  هدـنزرا  ّتیفیک  رظن  زا  دنـشابن ، هجوت  لـباق  تّیمک  رظن  زا  قح  لـها  رگا  ًاـضرف  هکلب  تسا  هدیـسرن 
رحبلا ّربلا و  یف  داسفلا  رهظ   " دشاب یم  زین  ربتعم  هیعدا  زا  یضعب  ّصن  تسا و  هدمآ  ترضح  روهظ  مئالع  رد  هک  هچنآ  سپ  ءادهـشلادیس .

نیا هب  اما  تسا . حیحـص  دریگ ، یم  ارف  داسف  ار  اـج  همه  دوش و  یم  رهاـظ  یکـشخ  اـیرد و  رد  داـسف  هک  ( 2 ... ") سانلا يدیا  تبـسک  امب 
کی ای  هّلحم  کی  داسف  يارب  دیاش  دساف  درف  کی  " دساف ،  " دومرفن داسف "و   " دومرف اریز  دنوش ، یم  دایز  مه  داسف  لها  هک  تسین  ینعم 

رد داسف  هک  تسا  هنوگنیا  و  دـنک . تیافک  ایند  طاقن  مامت  رد  داسف  جـیورت  يارب  اکیرمآ  روهمج  سیئر  لثم  يدرف  اـی  دـشاب ، یفاـک  رهش 
یتح هک  دوب  دـنهاوخ  دنتـسه و  ییاهناسنا  داـسف  هاـنگ و  زا  ّولمم  ياـیند  ناـمه  رد  اـما  تسا ، هدیـسر  دوخ  جوا  هب  ترـضح  روهظ  هظحل 
لوبق دوش  یمن  اما  دوش  یم  دایز  داسف  روهظ  مئالع  قبط  هک  درک  لوبق  دوش  یم  سپ  ناهانگ . هب  دـسرب  هچ  دـنهدن  ماـجنا  ار  تاـهورکم 

رد (ص ) مالـسا ربمایپ  روهظ  نارود  مالـسا و  ردصرد  دشابن . ایند  رد  يا  هتـسراو  ناسنا  چیه  هک  يّدـح  ات  دوشب ، دایز  مه  دـساف  هک  درک 
یکاپ ناناوج  نارود ، نامه  رد  اـما  دوب ، هتفرگارف  ار  نیمزرـس  نآ  ۀـمه  یتسرپ  تب  تراـغ و  لـتق و  یهاـبت ، داـسف و  زین  زاـجح  نیمزرس 
يرای هب  ربمایپ  دـنتفرگرب و  رد  ار  دوجو  ناـشخرد  نیگن  نیا  ياهقلح  نوچ  مالـسا ، راوگرزب  ربماـیپ  تثعب  زا  عـالطا  ضحم  هب  هک  دـندوب 

زا رادلد  هناگی  نآ  هک  زورنآو  تفرگربرد . ار  ملاع  برغ  قرش و  مالـسا ، دیناسر و  اهلد  نیرت  کیرات  هب  ار  مالـسا  دیـشروخ  عاعـش  اهنآ 
يادهش دادعت  هب  یکاپ  ناناوج  دنیشن  ناهج  رصم  یهاشداپ  تخت  رب  و  دوش ، نوریب  قارف  هاچ  زا  فسوی  نوچ  دیآ و  رد  هب  تبیغ  باجح 

تمـصع يوبن و  تمحر  يولع و  تلادـع  يانبم  رب  نامیلـس  کلم  ناشیا  تّمه  هب  دـنریگ و  یم  رب  رد  ار  ملاع  ود  ياـبیز  ردـب  نیا  ردـب ،
حیتافم ص64و65 2 . يرهطم ، دیهش  بالقنا ،  مایق و  . 1 ذخآم :  عبانم و  هتمدخ  قیفوت  هروهظ و  كرد  ... انقزر ا دریگ . یم  لکـش  یمطاف 

دهع ياعد  نانجلا ،

؟ دنراذگب ریثأت  غنامز  ماما  روهظ  رب  ادخ ، زا  تساوخرد  اعد و  اب  دنناوتیم  اهناسنا  ایآ 

شسرپ

؟ دنراذگب ریثأت  غنامز  ماما  روهظ  رب  ادخ ، زا  تساوخرد  اعد و  اب  دنناوتیم  اهناسنا  ایآ 

خساپ

ببس دوخ  ناگدنب  هک  نیا  رگم  دریگیمن ، دوخ  ناگدنب  زا  ار  یتمعن  چیه  تسا و  قلطم  هدنهد  ضیف  لاعتم  يادخ  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
تمعن لاعتم  يادخ  تسا  وا  زا  ةدافتسا  ماما و  روضح  تمعن  يرـشب  ۀعماج  رب  یهلا  ياهتمعن  نیرتهب  زا  یکی  دنوش . تمعن  نتفر  نیب  زا 
تیادـه ام  رما  هب  هک  یناماما  ار  اهنآ  میداد  رارق  و  ( 73 أیبنا ، ;  ) اَنِْرمَِأب َنوُدْهَی  ًۀَّمغَأ  ْمُه  َـ َْنلَعَج َو  : " دـیامرفیم هداد و  اهناسنا  هب  ار  تماما 

ندوبن هدامآ  ناگدنب و  دب  لامعا  هک  تسین  یکش  چیه  دش و  گرزب  تمعن  نیا  نتفر  نیب  زا  ببـس  تمعن  نارفک  یـساپسان و  دننکیم ".
هجاوخ موحرم  هک  ناـنچ  تسا  ترـضح  تبیغ  لـماع  نیرتـمهم  غيودـهم ، لدـع  تموکح  قـقحت  غناـمز و  ماـما  شریذـپ  يارب  اـهنآ 

ّتلع ام  یهاتوک  تسام و  ۀیحان  زا  يدهم  ترضح  تبیغ  اّنم " هتبیغ  رخآ و  فطل  هفرصت  فطل و  هدوجو  : " دیوگیم یسوط  نیدلاریـصن 
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اعد مینادیم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  يروکـشا )  تاراشتنا  ص 389 ، داقتعالا ، دیرجت  حرش  یف  دارملا  فشک  .) دشابیم ترـضح  نآ  تبیغ 
یـسک تسین  لوقعم  یقطنم و  دشابن ; نابز  ۀـقلقل  طقف  هک  تسا  یعقاو  یقیقح و  یعقوم  نتـساوخ  نتـساوخ و  ندرک و  تساوخرد  ینعی 
فدـه هب  ندیـسر  ِهار  رد  یقیقح و  نتـساوخ  ینعی  اـعد  دـنکن . تکرح  دنیـشنب و  لاـح  نیع  رد  مهاوـخیم و  بآ  ماهنـشت و  نم  دـیوگب 

اعد غترـضح  نآ  روهظ  يارب  هک  هدـش  رما  ناطیـش  هب  غنامز  ماـما  كراـبم  عیقوت  رد  هلمج  زا  یناوارف و  ياـهتیاور  رد  ندرک  تکرح 
لایکم  ") تسا نآ  رد  امـش  جرف  هک  ارچ  دـینک ، اعد  دایز  جرف  لیجعت  يارب  مکجرف ;  کـلذ  ناـف  جرفلا  لـیجعتب  اعدـلا  اورثکاو  : " دـننک

هدش و نییعت  شیپ  زا  تقو  غيدهم  ترضح  روهظ  هک  تسا  هنوگ  نیا  ترضح  جرف  رب  اعد  يراذگرثا  مزیناکم  ص 26 ). مراکملا ج 1 ،
هدامآ تبیغ  یـساسا  ّتلع  دـیامرفیم ; روهظ  ترـضح  دـننک ، ادـیپ  ار  وا  تموکح  يارب  مزال  یگدامآ  مدرم  هاـگره  درادـن و  یـصّخشم 

هنوگ نیا  نینچ  مه  دوشیم . فرطرب  عنام  حالطـصا  هب  دـنکیم و  اریذـپ  هداـمآ و  ار  مدرم  یعقاو  تساوخرد  اـعد و  تسا و  مدرم  ندوبن 
هب زین  میـشاب  روهظ  رظتنم  دـیاب  هتفه  ره  ام  هک  نیا  دـیامرفیم و  روهظ  دوش ، لـماک  ترـضح  ناراـی  ةدـع  رگا  هک  درک  یباـیزرا  ناوتیم 
هک ییاـعد  هتبلا  نتـساوخ  ینعی  اـعد  تسا و  مدرم  تساوخ  تسد و  هب  ترـضح  روهظ  رما  هک  تسا  هاوگ  اـهنیا  ۀـمه  تسا  تلع  نیمه 

يارب ای  دشاب و  حلاص  رظتنم  تسین  حلاص  دوخ  هک  یـسک  تسین  ینتفریذپ  تسا  حـلاص  حلـصم  رظتنم  ساسا  نیا  رب  دـشابن و  نابز  ۀـقلقل 
زین يرگید  ۀـنوگ  هب  نیا  رب  نوزفا  دراد . ترـضح  روهظ  رب  یّمهم  رایـسب  شقن  ندرک  اـعد  ور ، نیا  زا  دـنک ; یعقاو  ياـعد  حلـصم  روهظ 
ماما یتیاور  رد  هک  نانچ  داد . رییغت  زین  ار  اههمانرب  ناوتیم  اـعد  اـب  درادـن و  یتیدودـحم  لاـعتم  يادـخ  ياـطع  هک  درک  لـیلحت  ناوتیم 
لاح ره  هب  ص 247 ). ۀمکحلا ج 3 ، نازیم  .") دنادرگیم رب  زین  ار  یمتح  ياضق  اعد  ًاماربا ; مربا  دق  اضقلا و  دری  اعدلا  : " دیامرفیمقداص

. درک راکنا  ناوتیمن  ار  غيدهم  ترضح  روهظ  رب  اعد ، تفرگش  ریثأت 

نیا ایآ  درادن * انعم  هعماج  حالـصا  سپ  اروج  املظ و  ضرالا  تئلم  هک  دنک  یم  روهظ  یتقو  جع )   ) نامز ماما  دیامرف  یم  هک  یثیدح  هب  هجوت  اب 
؟  تسا تسرد  هیرظن 

شسرپ

* درادن انعم  هعماج  حالـصا  سپ  اروج  املظ و  ضرالا  تئلم  هک  دنک  یم  روهظ  یتقو  جع )   ) نامز ماما  دیامرف  یم  هک  یثیدح  هب  هجوت  اب 
؟  تسا تسرد  هیرظن  نیا  ایآ 

خساپ

حالـصا يارب  ام  هفیظو  زا  ور  نیا  زا  دنکیم  ناهج  يامیـس  میـسرت  هکلب  تسین ,  روهظ  طرـش  رگنایب  داسف  شرتسگ  تایاور  تسناد  دیاب 
تـسد هب  هنامولظم  هتـسراو  ياهناسنا  هعماج و  ناحلـصم  هک  تسا  نآ  ملظ  قیداـصم  زا  یکی  هکنیا  رب  هوـالع  دـهاکیمن . هعماـج  دوخ و 

ياهرازبا هتفرـشیپ و  ياهحالـس  هب  هجوت  اب  نامزلارخآ  نارود  رد  اهتیانج  عون  نیا  و  دـنوشیم . هتـشک  هاوخهداـیز  راـکهبت و  نارادـمدرس 
تسا يراکشآ  لیلد  دوخ  هکلب  تسین  هزرابم  یفن  ینیشنهناخ و  رب  یلیلد  اهنت  هن  روکذم  ثیدح  نیاربانب  . دباییم شرتسگ  هجنکش  دیدج 
مدرم رب  هصرع  نانچ  نآ  هک  ياهنوگ  هب  متس ، ملظ و  ناگدرکرس  تسد  هب  نانآ  هنامولظم  تداهش  رگحالصا و  نازرابم  يدج  تیلاعف  رب 
یعقاو یگدامآ  نیمه  و  دـیآیمدیدپ . مدرم  نایم  رد  یلـصا  هدـنهدتاجن  زا  لابقتـسا  يارب  یقیقح  راظتنا  هک  دوشیم  گـنت  فعـضتسم 

لوط رد  مینکیم : بلج  ریز  بلاطم  هب  ار  امـش  هجوت  رتشیب  حیـضوت  يارب  . دشابیم جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  روهظ  طیارـش  زا  هک  تسا 
تیلوئـسم راب  ریز  زا  اتدـنبلطیم  ياهناهب  نانآ  هدـمآ و  دـیدپ  یخرب  رد  هنابلط  شیاـسآ  رکفت  یعون  ریخا  نورق  رد  هژیو  هب  تبیغ  خـیرات 

مینک هزرابم  ملظ  اب  یتسیابن  ام  هک  تسا  نآ  دراوم  نیا  هلمج  زا  دـشاب . هتـشاد  ینید  گنر  هناهب  نیا  هک  رتهب  هچ  لاح  دـننک ! یلاخ  هناـش 
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ات دیـشوک  نآ  شرتسگ  رد  درک و  کـمک  زین  داـسف  ملظ و  هب  دـیاب  هک  دناهتـشادنپیخرب  یتح  دـتفایم و  ریخأـت  هب  ناـمز  ماـما  روهظ  اریز 
روهظ عوضوم  زا  طـلغ  تشادرب  یهلا و  نید  نتخانـشن  تیلوئـسم و  تخانـش  مدـع  زا  یـشان  رکفت  نیا  دوش !؟ مهارف  رتشیب  روهظ  بابـسا 

، تسینیطرش نینچ  هب  طورشم  داسف و ...  اب  هزرابم  فورعم ، هب  رما  جح ، هزور ، زامن ، دننام  یعرش  فیلاکت  زا  کی  چیه  ًالوا : اریز : تسا .
ریخأت ای  روهظ  رد  عیرست  بجوم  هچ  تسا ، یمازلا  اهنآ  هب  لمع  هک  نآ  ینعی  دنتسه . قلطم  یفیلاکت  رکنم  زا  یهن  ای  زامن و  فیلکت  ینعی 

يریگیپ ( لاحم ضرف  هب   ) مینک ضرف  رگا  دـیامن . لطعم  ار  نید  ساساو  ناکرا  دـناوتیمن  نید  ياههزومآ  زا  کی  چـیه  ًاـیناث : دوش . نآ 
هنوگ نیا  هب  صاصتخا  روهظ ، هب  طوبرم  تایاور  ًاـثلاث : تسا . بجاو  میلاـعت  نآ  هب  لـمع  زاـب  دوش ، روهظ  رد  ریخأـت  بجوم  نید  میلاـعت 
ناهج رد  یهاوخمالـسا  جوم  شرتسگ  ناریا و  بـالقنا  دـننام  یحالـصایاهتکرح  عوقو  زا  ربخ  يرگید  تاـیاور  هکلب  درادـن ، تاـیاور 

. دهدیم

روهظ هنیمز  دناوتیم  ناریا  انیقی  تسا ؟؟؟  فیعض  ردق  نیا  نامز  ماما  روهظ  حیرشت  دوخ و  بهذم  دروم  رد  ناریا  هعیش و  یناسر  عالطا  ارچ  مالس  اب 
؟  تسیچ امش  رظن  ناهج ...  رد  دنک  یناسر  عالطا  بوخ  رگا  دنک  مهارف  ار 

شسرپ

دناوتیم ناریا  انیقی  تسا ؟؟؟  فیعض  ردق  نیا  نامز  ماما  روهظ  حیرشت  دوخ و  بهذم  دروم  رد  ناریا  هعیـش و  یناسر  عالطا  ارچ  مالـس  اب 
؟  تسیچ امش  رظن  ناهج ...  رد  دنک  یناسر  عالطا  بوخ  رگا  دنک  مهارف  ار  روهظ  هنیمز 

خساپ

يراوتـسا تیناقح و  یتسرد و  هک  یناسنا  دنـشابیم . هشیدنا  نآ  هب  نادـقتعم  هشیدـنا ، کی  جـیورت  غیلبت و  يارب  دارفا  نیرتقیال  نیرتهب و 
یـششوک نینچ  لقادح  ای  هدومن و  لمع  نآ  قبط  رب  همانرب  لمع و  رد  هتـشگ و  تباث  شیارب  ناهرب  قطنم و  اب  شنیب  اهرواب و  تاداقتعا و 

نآ ياهمایپ  فادها و  اوتحم و  ندناسر  نآ و  راشتنا  رد  دناوتیمن  تسا  هتشگ  نمهرهب  نآ  يونعم  يدام و  نیریش  جیاتن  زا  تسا و  هتشاد 
طقف هن  رما  نیا  و  دشابیمن . شخب  تداعس  یلاعتم و  بتکم  نیا  دروخ  رد  هعیش  تیناقح  هرابرد  یناسر  عالطا  هنافسأتم  دشاب . توافت  یب 
ناهج مدرم  ناهذا  شیوشت  نییآ و  نیا  هیلع  رب  یعقاو  ریغ  تاغیلبت  دوجو  هعیـش و  نافلاخم  یـشارت  عنام  ناـهاوخ و  هب  ینمـشد  رطاـخ  هب 
نایعیش ام  هدهع  رب  هک  تسا  يریطخ  فیاظو  هب  ندومن  لمع  یتسـس و  یهاتوک و  رطاخ  هب  هکلب  رادهشیر  لیـصا و  بتکم  نیا  هب  تبـسن 

دنراد كاپ  بتکم  نیا  ندناسانش  هار  رد  يزورهنابش  شالت  هک  یـصلخم  دهعتم و  درافا  دنتـسین  مک  دنچ  ره  میـضرتعم . نادب  دشابیم و 
مقر دـنناسریم ، ناـیناهج  عـالطا  هب  ار  دوخ  زیمآرفک  تاداـقتعا  یفارخ و  دـیاقع  هدوـلآ و  راـکفا  هک  يزکارم  هوـبنا  اـب  هسیاـقم  رد  یلو 

نامیا یناهج  شرتسگ  ملظ ، لطاب و  يورین  رب  تلادع  حلـص و  قح و  يورین  ییاهن  يزوریپ  هشیدـنا  هک  تسا  تسرد  دـشابیمن . یگرزب 
هدیا و نیا  يارجا  هرخالاب  و  ینامرآ ، لا و  هدیا  هعماج  هلضاف و  هنیدم  لیکشت  یمالسا ، ياهشزرا  هبناج  همه  لماک و  رارقتسا  یمالـسا ،
، تسا هدش  ریبعت  دوعوم  يدهت  هب  وا  زا  یمالـسا  رتاوتم  تایاور  رد  هک  ردـق  یلاع  سدـقم و  یتیـصخش  هلیـسو  هب  یناسنا  یمومع و  رواب 

بسح هب  هشیدنا ، نیا  اریز  دندقتعم ، قفوم و  نادبییاه  فالتخا  اهتوافت و  اب  یمالسا  بهاذم  قرف و  مه  شیب  مک و  هک  تسا  ياهشیدنا 
تـسرد قیمع و  هبناج و  همه  حیرـشت  نییبت و  لاح  ره  هب  یلو  دراد ، اهناسنا  همه  ترطف  نورد  رد  تسا  ینآرق  ياهشیدنا  هشیر ، لصا و 
ياهدیقع دنچ  ره  بیاغ  هدنز  ماما  و  جع -  دوعوم -  يدهم  دوجو  هب  هدیقع  نوچ  دومن ، تساوخرد  هعیـش  بهذم  زا  دیاب  ار  هشیدـنا  نیا 

نیا دوریم . رامـش  هب  هیماـما  بهذـم  ناـکرا  زا  تسا و  حرطم  عیـشت  بهذـم  رد  هتـسجرب  سوملم و  هدـنز و  روط  هب  یلو  تسا  یمالـسا 
ار دیحوت  تموکح  ناشخرد  رصع  کیرات ، رصع  نیمه  رد  دنرادروخرب و  نیرفآ  دیما  هدیقع  كانبات و  هشیدنا  نیا  زا  هک  دنتسه  نایعیش 
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نینچ راـظتنا  دـنزاسیم . هداـمآ  یناـهج  بـالقنا  نینچ  يارب  ار  ناـشدوخ  دـنربیم و  رـس  هب  شراـظتنا  رد  هدومن ، مسجم  شیوخ  زغم  رد 
ناـشلد رد  دـیما  غارچ  هک  یهورگ  ره  دـشابیم و  تیقفوم  ياـههار  نیرتگرزب  زا  یکی  جرف  راـظتنا  تاـیاور  ریبـعت  هب  ییـالط و  يرـصع 

هک يدارفا  نکیل  دید . دهاوخن  ار  تیقفوم  تداعـس و  يور  زگره  دومن ، لاغـشا  ار  ناشلد  روشک  يدیماان  سأی و  هاپـس  تشگ و  شوماخ 
زا يرادرب  هرهب  يارب  دنزاس و  راومه  ار  فدـه  هب  ندیـسر  ياههار  دنـشوکب و  تردـق  دحرـس  ات  دـیاب  دنتـسه  جرف  تیقفوم و  راظتنا  رد 

دنمقالع سک  ره  سپ  دیدرگ . دهاوخ  رارقرب  کش  یب  (ع ) دمحم نآ  تموکح  دومرف : (ع ) قداص ترضح  دنزاس . هدامآ  ار  دوخ  دصقم 
کین قالخا  هب  ار  دوخ  دـهد . رارق  دوخ  هویـش  ار  يراکزیهرپ  اوقت و  دـنک . تبقارم  ًالماک  دـیاب  دـشاب ، ام  مئاق  نارای  باحـصا و  زا  تسا 

یلو تشاد  راتظنا  یگدامآ و  نینچ  نیا  ام ، مئاق  روهظ  يارب  سک  ره  دشاب  جع  دمحم  لآ  مئاق  جرف  راظتنا  رد  دعب  دزاس و  نیزم  تیناسنا 
: دومرف سپـس  ددرگیم ، لیان  باـنج  نآ  ناراـی  باوث  رجا و  هب  دیـسر ، ارف  شلجا  ترـضح ، نآ  روهظ  زا  لـبق  تشگن و  شبیـصن  قیفوت 
. داب ناتیاراوگ  يزوریپ  تیقفوم و  دیتسه . ادخ  هجوت  دروم  هک  یهورگ  يا  دیـشاب . تیقفوم  جرف و  راودـیما  دـینک و  تیدـج  شـشوک و 

نانامـسم یگدامآ  عوضوم  هب  يدح  هب  مالـسا  (. 1378 پاچ 18 ، ص 16 ، ینیما ، میهاربا  ناـهج ، رتـسگداد  ص 106 ، یناـمعن ، تبیغ  )
زین کی  ندرک  هریخذ  هب  دنچ  ره  دیزاس  هدامآ  ایهم و  مئاق  روهظ  يارب  ار  ناتدوخ  دیامرفیم : یتیاور  رد  (ع ) قداص ماما  هک  هداد  تیمها 

ملظ و هاگتسد  دوش . حالصا  ناناملـسم  هلیـسو  هب  ناهج  هتفـشآ  عاضوا  هک  هدومرف : ررقم  دنوادخ  ص 366 .) ج 52 ، راونالاراحب ،  ) دشاب
دیدرت تنج  نیا  رد  یعالطا  اب  یـصخش  چیه  دوش و  یناگمه  مالـسا  سدقم  نید  ددرگ . نکهشیر  يرگيدام  رفک و  دوش ، هدیچرب  متس 

هب هجوت  اب  درادـن . عوقو  ناکما  تامدـقم  هیهت  نودـب  هتـشاد ، مزال  یگتـسیاش  تیحالـص و  یناـهج ، گرزب  بـالقنا  نینچ  هک  دـنکیمن 
یتسس یهاتوک و  هنوگ  چیه  نآ  بابسا  تامدقم و  هیهت  هب  تبسن  دنـشاب و  یناهج  بالقنا  نآ  رادمچرپ  دیاب  ناناملـسم  روکذم ، بلاطم 

، اهتموکح تدـحو  نایدا ، تدـحو  دـنک و  هرادا  ار  ملاـع  مالـسا ، تموکح  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  میراد  نیقی  اـم  دـنراد . اور  دـیابن 
هـشیدنا دوشیم و  رتشیب  رـشب  هعماج  نایم  رد  زور  ره  اهتدحو  نیا  لصا  نارادفرط  هناتختـشوخ  ددرگ . یلمع  نیناوق  اهماظن و  تدـحو 

، ناهج ياهتلم  مامت  نیب  هطبار  داجیا  يارب  تدحو و  مها  هب  یللملانیب  عماجم  اهنامزاس و  هدـمآ و  نایم  هب  هعماج  تموکح و  لیکـشت 
ره هب  یلو  دشابیم  یـسایس  ضارغا  مدرم و  نداد  بیرف  لافغا و  فده  اب  رتشیب  اهنامزاس  عماجم و  نیا  دنچ  ره  هک  تسا  هدش  سیـسأت 

نیمه تسا و  رـشب  ترطف  حور و  هتـساوخ  یـسایس ، ینید و  یعاـمتجا و  تدـحو  یمومع و  داـحتا  کـی  هک  تسا  نیا  زا  فشاـک  لاـح 
تماـما و هـب  دـینک  عوـجر  . ) تـسا مالـسا  یناـهج  تموـکوح  يارب  رـشب  یقیقح  یگداـمآ  یعقاو و  تاـکرح  همدـقم  يزاـجم  تاـکرح 

نیا رد  مالـسا  میلاعت  هب  دـشیم و  حرطم  رتمک  یناهج  هعماج  لیکـشت  رکف  هک  نیا  رب  قباس  ج 3 .) یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  هیآ  تیودـهم ،
؛ دندرمشیم نکممان  هکلب  راوشد و  رایـسب  ار  یناهج  هعماج  لیکـشت  قباس ، طابترا  لیاسو  اب  هک  دوب  نیا  يارب  دشیم ، هجوت  رتمک  هنیمز 

لها لاثما  ناهج و  مدرم  هدـمآ و  رد  هدـکهد  کی  تروص  هب  ناـهج  يروآ ، نف  رد  تفرـشیپ  تاـعالطا و  راـجفنا  رثا  رد  هک  زورما  یلو 
هدرک مهارف  زین  ار  مالـسا  عماج  یقرتم و  میلاعت  هیاس  رد  یناهج  تموکح  کی  لیکـشت  هنیمز  تسا ؛ هداد  رارق  هداوناخ  کی  هلحم و  کی 

يایلوا ياهتراشب  رتهدامآ و  زین  مالـسا  یلاع  ماکحا  يارجا  هنیمز  دیامن ، يرتشیب  یقرت  تفرـشیپ و  يروآ  نف  تعنـص و  ملع و  هچ  ره  و 
روط هب  اهتلم ، مومع  هدراذگ و  فعـض  هب  ور  ایند  رد  يدرف  یلحم و  ياهتردق  اهتیعقوم و  جیردت  هب  دوشیم . رتکیدزن  عوقو  هب  نید 

دناوتیم هک  یماظن  اهنت  دوریم و  نیب  زا  ياهقطنم  نیناوق  تاماظن و  دنیامنیم و  تلاخد  ایند  تشونرس  نییعت  رد  میقتسم  ریغ  ای  میقتـسم 
ياهفده يوس  هب  دوخ  هب  دوخ  ملاع  سپ  تسا . یمالـسا  ماظن  دـیامن ، هرادا  هنالداع  روط  هب  ار  همه  دوش و  تاماظن  نیا  مامت  نیزگیاج 

یمومع مهافت  کی  دراذـگیم و  رـس  تشپ  ار  یـسایس  یعامتجا و  ياهمتـسیس  نیناوق ، تاماظن ، فالتخا  نیا  دراد و  یمرب  ماـگ  مالـسا 
هنیمز رد  ام  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نیا  هتبلا  تفای . دهاوخ  نایاپ  طیرفت  طارفا و  زواجت و  متـس و  ملظ و  دـمآ و  دـهاوخ  دوجو  هب  یمالـسا 

، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تالامک  تافـص و  اهیگژیو و  تیـصخش و  یفرعم  تیودـهم و  مایپ  غـالبا  یناـسر و  عـالطا 
هب ار  رـشب  دـتفایم ، قافتا  ناهج  رد  هک  یثداوح  ملاـع و  ياهدادـخر  یهلا و  هرادا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  هکلب  مییاـمن  یهاـتوک  یتسس و 
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یناوارف شقن  دنور  نیا  عیرـست  رد  ام  یناسر  مایپ  يرگنـشور و  غیلبت و  شـشوک و  شالت و  یلو  دـهدیم  تکرح  الاو  فدـه  نیا  يوس 
. دزاسیم رتکیدزن  هدوب ، دـنوادخ  كاپ  ناگدـنب  ناماما و  ناربمایپ و  همه  يزورآ  هک  لآهدـیا  یناـمرآ و  هعماـج  نآ  هب  ار  ناـهج  دراد و 

نآ زا  رتمهم  یلو  تسا  يرورـض  مهم و  رایـسب  دـنچ  ره  نیرفآ  تداعـس  كاپ و  هدـیقع  نیا  غیلبت  یناسر و  عالطا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
یتقو نوچ  دـیآیم . رامـش  هب  غیلبت  عون  نیرنعب  هک  تسا  ماقم  یلاع  ياوشیپ  نآ  زا  ماما  نیا  رواب و  نیا  هب  نادـقتعم  يوریپ  يور و  هلابند 
اهلد هلبق  نآ  يدونـشخ  تیاـضر و  لاـبند  هب  دنـشابیم و  دـهعتم  دـنیپاپ و  نآ  هب  لـمع  رد  هدـیقع  نیا  هـب  نادـقتعم  هـک  دـننیبب  نارگید 

اپ ریز  ار  رواـب  نیا  لـمع  رد  نایعیـش  دوخ  رگا  یلو  دـندرگیم . نآ  ناوریپ  زا  دـندرگیم و  هدـیقع  نیا  بذـج  دوـخ  هب  دوـخ  دنـشابیم 
رواب نیا  فالخ  یفنم و  لمع  دنـشاب ، اشوک  يوق و  یناسر  عالطا  رد  هک  مه  ردق  ره  دنـشابن  لئاق  یـشزرا  مارتحا و  نآ  يارب  دنراذگب و 

ناماما یناوارف  تایاور  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم . هدـیقع  نیا  زا  اهنآ  نتفرگ  هلـصاف  نارگید و  ندیـسر  ثعاـب  اـهنآ  فرط  زا 
غلبم ًالمع  دندرگ و  زهجم  تماقتسا  اوقت و  نامیا و  تفرعم و  ملع و  حالس  هب  تبیغ  نامز  رد  دناهتساوخ  نایعیش  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم 

نیتباثلا انمئاق ، هبیغ  یف  انبحب  نیکسمتملا  انتعیـشل  یبوط  : » تسا هدمآ  نینچ  مالـسلا -  هیلع  مظاک -  ماما  زا  یتیاور  رد  دنـشاب . هدیقع  نیا 
انتجرد یف  انعم  هلا  مه و  مهل ! یبوطف  هعیـش ، مهب  انیـضر  همئا و  انب  اوضر  دـق  مهنم ، نحن  انم و  کئلوا  انئادـعا ، نم  هئاربلا  انتالاوم و  یلع 

ام تبحم  نامـسیر  هب  ام  مئاق  تبیغ  نامز  رد  هک  نانآ  اـم ، نایعیـش  لاـح  هب  اـشوخ  : » ینعی ص 427 ) ج 3 ، ةادـهلا ، هرابثا  ( ؛ » همایقلا موی 
دندنسرخ ام  ییاوشیپ  زا  اهنآ  مییاهنآ . زا  ام  ام و  زا  نانیا  دنشابیم . مدق  تباث  راوتسا و  ام  نانمشد  اب  ینمشد  اهیتسود و  رب  هدز و  گنچ 

. دنشابیم هجرد  مه  هبتر و  مه  ام  اب  تمایق  زور  رد  اهنآ  دنگوس ، ادخ  هب  اهنآ ، لاح  هب  اشوخ  اهنآ . ندوب  هعیش  ور  هلابند  زا  ام  و 

؟ درادن ضقانت  نیا  ایآ  میئامن  حالصا  ار  دوخ  دیاب  ام  یفرط  زا  دوش و  ملظ  زا  رپ  دیاب  ناهج  روهظ  نامز  رد 

شسرپ

؟ درادن ضقانت  نیا  ایآ  میئامن  حالصا  ار  دوخ  دیاب  ام  یفرط  زا  دوش و  ملظ  زا  رپ  دیاب  ناهج  روهظ  نامز  رد 

خساپ

تسا روآ  دهعت  هدنرادهگن و  هدنزاس و  هک  يراظتنا  تسا . هنوگ  ود  هدنیآ  هب  نتسب  لد  دیما و  وزرآ و  و  (ع ) تجح ترـضح  جرف  راظتنا 
تسا و هاـنگ  هک  يراـظتنا  و  دوش . هدرمـش  یتسرپقح  تداـبع و  یعون  دـناوتیم  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تسا  شخب  كرحت  نیرفآ و  ورین 
(ع) رـصع یلو  ترـضح  جرف  راظتناعون  ود  نیا  ددرگ . بوسحم  دیاب  يرگیحابا  یعون  تسا و  هدننک  جلف  شخب و  تراسا  تسا  رگناریو 

بالقنا ماـیق و  تیودـهم و  زا  مدرم  زا  يرـشق  تشادرب  هک  رگناریو : راـظتنا  تسا . (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  تشادرب  عون  ود  لولعم 
اـهقانتخا و اهـضیعبت و  اـهملظ و  جاور  هعاـشا و  شرتـسگ و  زا  طـقف  طـقف و  دراد  يراـجفنا  تیهاـم  افرـص  هک  تسا  نیا  دوـعوم  يدـهم 
(ع) يدهم ترـضح  جرف  راظتنا  عون  نیا  رد  تسا . ندـشناشرپ  لولعم  هک  تسا  نتفای  ناماس  یعون  دوشیم ، یـشان  اهیهابت  اهیـشکقح و 

لوبقم رگناریو  راظتنا  نیا  و  دهدیمن . قفو  ینآرق  یمالـسا و  نیزاوم  اب  هجو  چیه  هب  دوش  یمالـسا  تارّرقم  دودح و  لیطعت  هب  رجنم  هک 
هزرابم تاقلح  زا  تسا  ياهقلح  (ع ) يدهم ترـضح  روهظ  هک  دوشیم  هدافتـسا  میرک  نآرق  تایآ  زا  ياهّدـع  هدـنزاس : راظتنا  . 2 تسین .

حالـصا هنیمز  مه  دشاب و  حلاص  شدوخ  مه  دیاب  درف  ره  راظتنا  عون  نیا  رد  دوشیم  یهتنم  قح  لها  يزوریپ  هب  هک  لطاب  لها  قح و  لها 
نیاربانب (. 105 ءایبنا /  هروس   ، ) نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  ّنا  رکذـلا  دـعب  نم  روبّزلا  یف  اـنبتک  دـقل  و  دـیامنمهارف . ناوت  دـح  رد  ار 
دنروایب فیرشت  ترضح  ات  دشاب  هتـشاد  جاور  ملظ  دوشب و  لیطعت  یمالـسا  دودح  ماکحا و  هک  تسین  انعم  نیدب  (ع ) يدهم روهظ  راظتنا 
بالقنا مایق و  . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دـنکیم . مهارف  ترـضحنآ  روهظ  يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  مزال  هدـنزاس  تبثم و  راظتنا  هکلب 
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ملظ زا  ناهج  ندش  رپ  زا  ربخ  هک  یتایاور  هدازرافص . نیسحدمحم  نارظتنم /  يدهم و  ماما  . 2 يرهطم . یضترم  دیهش  داتسا  (ع / ) يدهم
طیارـش نیا  داـجیا  هب  فـظوم  اـم  تسا و  نینچ  تبیغ  نارود  رد  ناـهج  طیارـش  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  دـهدیم  روـهظ  نارود  رد 
دادـیب ملظ و  هک  تساهنوگنیا  اـیند  تیعـضو  روهظ  نارود  رد  دـنچ  ره  میتسه  دوخ  يزاـس  هداـمآ  حالـصا و  هب  فظوم  اـم  هکلب  میتسین .

مه یفرع  ریباعت  رد  دنتـسه  ملاظ  اهناسنا  همه  هک  تسین  نیا  روج  ملظ و  يریگارف  يانعم  هک  تسا  مولعم  هتفگان  تسا . هتفرگارف  ار  ناهج 
روهظتایاور رد  رظن  دروم  ملظ  اساسا  هک  نیا  هب  افاضم  میهدیم  تبسن  دارفا  لک  هب  ار  دراوم  بلاغ  هب  طوبرم  مکح  هک  تسا  جیار  رایـسب 

ار یجنم  روهظ  راظتنا  يدایز  ياهناسنا  روهظ  نارود  رد  تایاور  ریاس  هب  هجوت  اب  هک  ارچ  دارفا  هن  دـشاب  اهتموکح  متـس  ملظ و  دـیاش ،
J .} تسا هدنهد  تاجن  هنشت  ناهج  دنشکیم و 

كرت حلـص و  هب  توعد  روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  ار  مدرم  ارچ  سپ  تسا  روهظ  ياه  هناشن  زا  ناهج  رد  روج  ملظ و  ندش  ریگارف  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دننک یم  هانگ  ملظ و 

شسرپ

هب توعد  روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  ار  مدرم  ارچ  سپ  تسا  روهظ  ياـه  هناـشن  زا  ناـهج  رد  روج  ملظ و  ندـش  ریگارف  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
؟ دننک یم  هانگ  ملظ و  كرت  حلص و 

خساپ

هب رایـسب  تایاور  رد  هناشن  نیا  دوریم و  امـش  هب  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  فورعم  ياـههناشن  زا  ناـهج  رد  روج  ملظ و  ندـش  ریگارف 
ياهدنـس اـب  هک  یفورعم  تاـیاور  رد  هک  ناـنچ  هتفرگ ، رارق  هراـشا  دروـم  یلک  ناوـنع  نیمه  هـب  تاـیاور  یـضعب  رد  دروـخیم و  مـشچ 

رپ ار  نیمز  (ع ) يدهم روهظ  هلیـسو  هب  دنوادخ  اروج ؛  املظ و  تئلم  ام  دعب  ًالدع  اطـسق و  ضرالا  هب  هّللا  المی  هدمآ : هدش  لقن  نوگانوگ 
لقن هزوح ، هلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  يدهم ، هار  هب  مشچ  «، ) M} دشاب هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  ، دزاسیم داد  لدع و  زا 

جرهلا و ةرثک  يروهظ  ۀـمالع  هدـش : لقن  (ع ) يدـهم ترـضح  زا  ای  ص 264 .) ج14 ، لاـمعلا ، لزنک  107 و  ج 4 ، دواد ،» یبا  ننــس   » زا
دایز ص 320 .) ج 51 ، راونالاراحب ، «، ) M} تسا اهبوشآو  اههنتف  جرم و  جره و  ندـش  دایز  نم  ندـش  راکـشآ  هناشن  نتفلا ؛ ... جرملا و 
نایم رد  شیب  مک و  هاـنگ  داـسف و  هتبلا  تسا . نیمز  يور  روج  ملظ و  ندـش  ریگارف  زا  یعون  عقاو  رد  مدرم ، ناـیم  رد  اـهداسف  نیا  ندـش 

یتیاور يرهطم ، دیهـش  دباییم . هبلغ  اهشزرا  رب  اهـشزرادض  اهیبوخ ، رب  اهيدب  هک  ياهنوگ  هب  تسا  نآ  ندش  ریگارف  مهم  هدوب ، مدرم 
. دسرب دوخ  راک  تیاهن  هب  دیعـس  یقـش و  زا  کی  ره  هکنیا  رگم  دریذپیمن  ققحت  (ع )) يدـهم مایق   ) رما نیا  دروآیم . قودصخیـش  زا  ار 

راک رد  يدیعس  هک  تسین  نیا  رد  نخـس  دنـسرب . دوخ  راک  تیاهن  هب  مادک  ره  ایقـشا  هورگ  ءادعـس و  هورگ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  سپ 
روهظ يهدیا  یفرط  زا  و  ص 57 و 58 .) يرهطم ، داتسا  دیهش  يدهم ، بالقنا  مایق و  ، ) دنـسربتواقش هجرد  اهتنم  هب  ءایقـشا  طقف  دشابن و 

هب دروآ و  دـهاوخ  ناغمرا  هب  ناسنا  تایح  خـیرات  ینایاپ  عطقم  رد  ار  شیاسآ  شیاشگ و  طسق ، لدـع ، دوخ  جورخ  اـب  هک  گرزب  یجنم 
شخبو مالـسا ) تیحیـسم و  تیدوهی و   ) یمیهاربا هناگ  هس  نایدا  ناوریپ  هک  تسا  ياهدـیقع  دیـشخب ، دـهاوخ  نایاپ  زواـجت  ملظ و  متس ،

یجنم کـی  روـهظ  هـب  دـندقتعم ـ  (ع ) یـسیع تشگزاـب  هـب  هـک  نایحیــسم  دـننام  دوـهی  دـنراد . ناـمیا  نادـب  لـلم  ریاـس  زا  يریگمـشچ 
ادوب ندمآ  زاب  رظتنم  اهییادوب  دناهتـسب و  لد  ونـشیو  جورخ  هب  زین  اهودنه  و  دناهاشمارهب . تعجر  راظتنا  رد  زین  نایتشترز  دندیـشیدنایم 

، تسا نیمز  برغم  غباون  زا  یهجوت  لباق  تاحیرـصت  فلتخم  ياهتلم  تادـقتعم  نیا  رانک  رد  ص45 .) سونقق ، راظتنا  رد  ، ) دنتسه و ...
مچرپ و کی  ریز  ار  يرشب  هعماج  تفرگ و  دهاوخ  تسد  هب  ار  روما  يهتشر  رس  هک  تسا  يریبک  حلصم  راظتنا  رد  ناهج  هک  نیا  رب  ینبم 

زا 1779تیودهم هحفص 1295 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يهیاس رد  ار  ناگمه  هک  تسا  یحلـصم  هار  هب  مشچ  ایند  دیوگیم : لساردنارترب  هلمجزا : دروآ . دـهاوخ  مه  درگ  فدـه  کی  لابند  هب 
تموکح افص  حلص و  ناهج ، ياج  ياج  رد  هک  يزور  نآ  ندیـسر  ارف  دیوگیم : نیاتـشینا  تربلا  دزاس . دّحتم  راعـش  کی  مچرپ و  کی 
یمالـسا ثیداحا  نآرق و  تایآ  زا  نامه .) ، ) دییاپ دهاوخن  يرید  دنـشاب  ردارب  تسود و  رگیدکی  اب  يرـشب  هعماج  ياضعا  يهمه  دنک و 

رب دراد . هدـهع  رب  ار  نآ  يربهر  (ع ) دوعوم يدـهم  هک  یناگمه  بـالقنا  کـی  رد  ماجنارـس  ناـهج  نیفعـضتسم  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین 
(. 5 صصق ، هروس  ... ، ) نیثراولا مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یفاوفعـضتسا  نیّذلا  یلع  ّنمن  نا  دیرن  و  دندرگیم . زوریپ  نیربکتـسم 

نیا اب  مزالم  نینچ  مه  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  يزیتسملظ  یحلاص و  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نآ  ندـش  ریگارف  داـسف و  ملظ و  شرتسگ  و 
یجنم و لابند  دـشاب  هک  ياهلحن  ره  زا  رـشب  هکنیا  قوف و  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  ددرگیمن . رب  داسف  ملظ و  زا  رگید  رـشب  هک  تسین  اـنعم 

هدش شریگنماد  هک  ضیعبت  داسف و  ملظ و  هب  هجوت  اب  يرـشب  ناهج  هک  دهدیم  ار  دیون  نیا  تسا . شیاسآ  شمارآو و  لدـع  هب  ندیـسر 
یقرت رد  زورب  هب  زور  رـشب  فراعم  لوقع و  دـشر  نآ  رب  هفاـضا  و  دـشاب . یهلا  ترطف  اـب  قفاوم  لآهدـیا و  تموکح  راتـساوخ  هدـنیآ  رد 

ياهدشمگ يوس  هب  رـشب  ریـس  نیاربانب  دناهداد . سپ  عماوج  درک  هارادا  رد  ار  دوخ  ناحتمافلتخم  ياهمسا  بتاکم و  یفرط  زا  دـشابیم و 
رد رـشب  هک  تسا  (ع ) يدـهم ناـمه  هدـشمگ  فـسوی  نیا  دـشاب و  ناـنآ  ياـهمخز  رب  یمهرم  دوـخ  ياحیـسم  سفن  اـب  دـناوتب  هک  تسا 

عقوم و  تسا . ییاهدـیما  اهربخ و  اـهلد  هفیحـص  ونیوکت  بتک  رد  مه  یهلا و  عیرـشت  بتک  رد  مه  وا  ندـمآ  هب  هک  دـشابیم . شراـظتنا 
هدعو یهلا  هناشن  نیا  ربارب  رد  اهناسنا  مامت  دیوگیم  تایاور  و  دسریم . برغ  قرش و  زا  نایناهج  شوگ  هب  نامسآ  رد  شربخ  زین  ندمآ 

میتسرفیم ورف  اهنآ  رب  ياهزجعم  نامسآ  زا  میهاوخبرگا  تسا « . دنوادخ  هتفگ  نیا  ریـسفت  هک  اریز  دنروآیم  دورف  میلـست  رـس  هدش  هداد 
ناشیاههناخ زا  هدـمآرد و  دایرف  هلاـن و  هب  ینامـسآ  هحیـص  نیا  زا  مدرم  (. 4 ارعـش /  هروس  «، ) M} دـندروآ دورف  میلـست  نآ  ربارب  رد  هک 

(ع) يدهم ماما  زا  يوریپ  هب  يزیرنوخ و  يریگرد و  رفک و  ملظ و  زا  يراددوخ  هب  ار  مدرم  ادن  نآ  تسا ! ربخ  هچ  دننیبب  ات  دنیآیم  نوریب 
J .} ج 52 راونالاراحب ، دروم ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دنکیم . توعد 

روهظ عناوم 

؟ تسا هدرکن  روهظ  لاح  ات  (ع ) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدرکن  روهظ  لاح  ات  (ع ) نامز ماما  ارچ 

خساپ

عاضوا دشاب و  مهارف  تهج  ره  زا  نآ  هنیمز  هک  دراد  يزوریپ  ناکما  یتروص  رد  دوش ، اپ  رب  ینیعم  فدـه  يارب  هک  یبالقنا  تضهن و  ره 
يارب یمومع  راکفا  دنـشاب و  بالقنا  نآ  راتـساوخ  تلم  مومع  هک  تسا  نیا  تیقفوم  مهم  طیارـش  زا  یکی  دـشاب . هدامآ  الماک  طیارـش  و 

نیا زا  زین  دوعوم  يدـهم  مایق  تضهن و  دـش . دـهاوخ  هجاوم  تسکـش  اب  بالقنا  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب . اـیهم  نآ  یناـبیتشپ  دـیکأت و 
کی بانج  نآ  تضهن  دشاب . مهارف  هیمز  دـعاسم و  طیارـش  عاضوا و  هک  ددرگ  زوریپ  دـناوتیم  یتروص  رد  هدوبن ، ینثتـسم  یلک  هدـعاق 
مامت دـهاوخیم  دراد ، يراوشد  قیمع و  رایـسب  همانرب  تسا و  یناهج  هبناج و  همه  بالقنا  کی  هکلب  تسین ، کچوک  یحطـس و  تضهن 

همه ات  دنک  هرادا  دنمورین  تموکح  کی  اب  ار  یتیگ  رس  ات  رـس  دزاس و  فرط  رب  ار  ینید  یمارم و  ینابز و  يروشک و  يداژن و  تافالتخا 
عطق هشیر  زا  ار  زیگنافالتخا  لماوع  درک و  حالصا  همشچ  رس  زا  دیاب  ار  بآ  هک  دنادیم  وا  دننک . یگدنز  مه  رانک  افص  حلص و  اب  رشب 
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هب ار  نایناهج  مومع  دزاس و  نک  هشیر  ار  يرگ  يدام  رفک و  دهاوخیم  دـنهدب . تسد  زا  ار  یگدـنرد  يوخ  ناتفـص ، گرگ  ات  دـنکیم 
کی يوس  هب  ار  رـشب  یناشیرپ  راـکفا  دـهاوخیم  دـنادرگ . یناـگمه  نییآ  ار  مالـسا  نید  دـنک و  هجوتم  یهلا  ياـههمانرب  نیناوق و  يوس 
بذاک ياهتیصخش  اههراق و  اهبزح ، اهمارم ، اهروشک ، اهداژن ، اهزرم ، دننام : ار  زیگناهنتف  نیغورد و  ياهدوبعم  دنک و  زکرمتم  فده 

عاـمتجا دـناسرب و  یعقاو  لاـمک  تداعـس و  هب  ار  یناـسنا  عماوج  رـشب و  عون  دـهاوخیم  هصـالخ  روط  هب  دـنک . نک  هشیر  رـشب  زغم  زا  ار 
ناکما اهتلم  یگتـسیاش  نودب  یبالقنا  نینچ  دشاب . راوتـسا  کین  قالخا  یناسنا و  تافـص  لیاضف و  هیاپ  رب  هک  دروآ  دوجو  هب  یحلاص 
تــسد هـب  ار  نـیمز  تردـق  اـم  راد  تیحالــص  هتــسیاش و  ناگدـنب  هـک  میتـشون  روـبز  رد  اـم  : " دـیامرفیم مـیرک  نآرق  درادــن . عوـقو 

روهظ دوعوم  يدـهم  ددرگن ، هدامآ  قح  تموکح  نتفریذـپ  يارب  دـسرن و  دـشر  لاـمک و  دـح  هب  رـشب  عون  اـت  نیا  رباـنب  ( 1" .) دنریگیم
ص 240. ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا   - 2 هیآ 105 . ( 21  ) ءایبنا  - 1 اهتشون : یپ  ( 2 .) درک دهاوخن 

؟ دنک یمن  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ایند  دنک و  یمن  روهظ  جع ) ) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یمن  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ایند  دنک و  یمن  روهظ  جع ) ) نامز ماما  ارچ 

خساپ

رد دشاب ، مهارف  تهج  ره  زا  نآ  ياه  هنیمز  هک  تسا  زوربپ  یتروص  رد  دـیآ ، یم  دوجو  هب  ینیعم  فدـه  يارب  هک  یتضهن  بالقنا و  ره 
زوریپ دناوت  یم  یتروص  رد  تسین و  ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  جع ) ) نامز ماما  مایق  دش . دـهاوخ  وربور  تسکـش  اب  بالقنا  تروص  نیا  ریغ 

یطیارش رب  ینتبم  روهظ  هکلب  دنک ، روهظ  دهاوخ  یمن  هک  تسین  تهج  نادب  نامز  ماما  روهظ  مدع  ( 1 .) ددرگ مهارف  نآ  طیارش  هک  دوش 
ياه هنیمز  رد  دیاب  یگدامآ  دشاب . یم  مدرم  یگدامآ  روهظ ، مهم  طیارش  زا  یکی  دومن . دهاوخ  روهظ  ترضح  اه  نآ  ققحت  اب  هک  تسا 

هک دنروآ  دوجو  هب  مدرم  دـیاب  ار  اه  یگدامآ  ( 2 .) دنیامن روهظ  يرکف  دشر  یماظن و  یگدامآ  یناهج ، تموکح  شیریذـپ  يزاسدوخ ،
ياه يراجنهان  اه و  ملظ  زا  مدرم  دـیاب  تسخن  یناهج  تموکح  شریذـپ  یگدامآ  يارب  تسا . هدـماین  دوجو  هب  یگدامآ  نینچ  ًـالامتحا 
نامز ماما  تموکح  شریذپ  ةدامآ  مه  ات  دنشاب ، هدرک  هبرجت  ار  روهظ  زا  لبق  ياه  تموکح  ياه  تسایـس  هدش ، هتـسخ  هعماج  رد  مکاح 
ماما دنک ، یم  لاؤس  (ع ) نامز ماما  روهظ  ریخأت  صوصخ  رد  (ع ) قداص ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  دننادب . ار  یناهج  بالقنا  ردق  مه  دنوش و 

یـسک داد ، لیکـشت  ار  شتموکح  یتقو  هک  نیا  يارب  دـنک . یمن  مایق  رمالا  بحاص  دنـسرن ، تموکح  هب  مدرم  فانـصا  ۀـمه  اـت  : " دومرف
. تسا اه  تلود  نیرخآ  ام  تلود  : " دومرف (ع ) رقاب ماـما  ( 3" .) میدرک یم  راتفر  تلادع  اب  میدیـسر ، یم  تموکح  هب  مه  ام  رگا  دـیوگن :

دندید ار  نآ  درکراک  دش و  سیسأت  ام  تموکح  یتقو  ات  دنسر  یم  تموکح  هب  ام  زا  لبق  دنشاب ، هتـشاد  تموکح  تقایل  هک  ینادناخ  ره 
تایاور ( 4" .) نیقتملل ۀبقاعلاو  : " هیآ يانعم  تسا  نیا  میدرک و  یم  لمع  دمحم  لآ  دننام  میدیـسر ، یم  تموکح  هب  رگا  مه  ام  دـنیوگن :

هک دش  دایز  ردق  نآ  متس  ملظ و  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  ( 5) دنا هدرک  نایب  متس  ندش  ریگارف  ار  (ع ) نامز ماما  روهظ  طیارش  زا  یکی 
هب ار  مدرم  یـسوط  خیـش  موحرم  دـنیامنب . ار  هنالداع  بولطم و  تموکح  يوزرآ  دـسرب و  دوخ  جوا  هب  اـه  تموکح  زا  مدرم  یتیاـضران 

، دـیوگ یم  هتـسناد و  ماما  دوجو  زا  يریگ  هرهب  یلـصا  عنام  ار  نانآ  لامعا  هدومن و  شهوکن  ماـما  روهظ  يارب  دوخ  ندرکن  ناـیهم  لـیلد 
لامعا ار  وا  روهظ  ریخأت  تلع  نامز و  ماما  تبیغ  ببس  زین  یـسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  ( 6 .) دنروآ مهارف  ار  ماما  رادتقا  هنیمز  مدرم  دـیاب 

ببـس هک   ) نافّلکم لامعا  رد  ار  ماما  تبیغ  ببـس  دیاب  هکلب  دشاب ، نامز  ماما  ای  ادخ ، هدارا  زا  یـشان  دـناوت  یمن  تبیغ  : " دـناد یم  مدرم 
، ینیما میهاربا  . 1 اـه : تشون  یپ  " دورب . نیب  زا  تبیغ  ببـس  هک  دـش  دـهاوخ  بجاو  یتـقو  روـهظ  تسج . تسا ) ندرکن  يوریپ  سرت و 
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ج 1، نیدلا ، لامک  . 5 ص 332 . نامه ، . 4 ص 297 . ج 52 ، راونالاراحب ، . 3 ص 350 . برغم ، دیشروخ  . 2 ص 294 . ناهج ، رتسگداد 
ص 11. هبیغلا ، باتک  زا  لقن  هب  ص 435 ، نامز ) ماما  همان  هژیو   ) هزوح ۀلجم  . 6 ص 257 .

؟ دنکیمن روهظ  جع ) ) نامز ماما  دراد ، ماما  ربهر و  هب  زاین  هعماج  هکنیا  دوجو  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دنکیمن روهظ  جع ) ) نامز ماما  دراد ، ماما  ربهر و  هب  زاین  هعماج  هکنیا  دوجو  اب  ارچ 

خساپ

. دراد روضح  فلتخم  ياههنحـصرد  هتخادرپ و  مدرم  تیادـه  يربهر و  هب  ًالمع  یلو  تسا ، بیاغ  رهاظ  بسح  هب  (ع ) نامز ماـما  هچرگا 
نیا ریغ  رد  تسین . یلاخ  ادـخ  تجح  زا  نیمز  ياهظحل  (ع ) ناموصعم تایاور  قبط  تسا . رـشب  رب  یهلا  ضیف  طـساو ? جـع ) ) ناـمز ماـما 

هب ماما -  یهاگ  دـنکیم : روهظ  فلتخم  ياهبلاق  رد  ماما  طسوت  نانآ  تیادـه  مدرم و  نایم  ماماروضح  ( 1 .) دزیریم ورف  نیمز  تروص 
کی نیمز ، رگا  : " دنکیم شرازگ  (ع ) یلع ماما  زا  (ع ) قداص ماما  دنسانشیمن . ار  وا  مدرم  دباییم و  روضح  مدرم  نایم  سانـشان -  روط 

ار وا  مدرم  نـکیل  دسانــشیم ، ار  مدرم  ناـمز ،) ماـما   ) تـجح . درب دـهاوخ  ورف  ار  دوـخ  ناـنکاس  دــشاب ، یلاـخ  ادــخ  تـجح  زا  تعاـس 
راوتـسا نیمز  رب  قح  تجح  : " دومرف ومه  (. 2.") دنتخانشیمن ار  وا  نانآ ، اما  تخانـشیم  ار  مدرم  فسوی ، هک  هنوگنامه  دنـسانشیمن ،

ار مدرم  نخـس  دزادرپیم . شدرگ  هب  نیمز  برغ  قرـش و  رد  دوشیم و  دراو  اهرـصق  اـههناخ و  رد  دـنکیم ، تکرح  اـههداج  رد  تسا ،
تیانع دروم  ار  مدرم  رگید  ياههار  اب  (ع ) نامز ماـما  یهاـگ  ( 3" .) دوشیمن هدید  دنیبیم و  دنکیم . مالـس  مدرم  تعامج  رب  دونـشیم و 

عفن مدرم  هب  دیـشروخ  دـننام  هک  تسا  هدـش  هیبـشت  ربا  تشپ  دیـشروخ  هب  ماـما  تاـیاور  زا  یخرب  رد  دـناسریم  عـفن  ناـنآ  هب  هداد ، رارق 
تالکـشم هب  نانآ  هک  تسا  هداد  رارق  بیان  ماع ، تباین  نوگ ? هب  ار  ناـهیقف  يربک ، تبیغ  ناـمز  رد  ماـما  رگید  يوس  زا  ( 4" .) دناسریم

نآ رب  نوزفا  ( 5 .... ") انثیدـح ةاور  یلإ  اهیف  اوعجرْاف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  : " دـنهد خـساپ  نانآ  ياهشـسرپ  هب  و  دـننک ، یگدیـسر  مدرم 
، مدرم یگدامآ  دـننام  یطیارـش  دـنکیم ، روهظ  ترـضح  اهنآ  ققحت  اب  هک  تسا  طیارـش  زا  یخرب  ققحت  هب  طونم  (ع ) نامز ماـما  روهظ 

ترـضح دهاوخب ، دـنوادخ  هاگره  تسا . دـنوادخ  تساوخ  هب  طونم  ماما  روهظ  رتمهم  همه  زا  نارای . ندـش  هدامآ  یمومع و  راکفادـشر 
( جع  ) نامز ماما  تبیغ  نیمز ? هک  دندوب  مدرم  هک  نآ  رتمهم  دـشابیم . ادـخ  تساوخ  هب  ماما  تبیغ  لصا  هک  هنوگنامه  دـنکیم . روهظ 
زا یکی  تایاور  زا  یضعب  رد  دندناسریم . تداهـش  هب  زین  ار  وا  دوب ، مدرم  نایم  همئا  ریاس  دننام  ماما  رگا  هک  انعم  نیدب  دندرک ؛ مهارف  ار 
رب دندناسریم . تداهـش  هب  ار  وا  دوب ، مدرم  نایم  رهاظ  بسح  هب  ماما  رگا  ینعی  تسا ، هدش  نایب  ترـضح  ناج  ظفح  (ع ) ماما تبیغ  للع 

روهظ ترـضح  دندش ، یناهج  تموکح  شریذپ  ةدامآ  مدرم  رگا  دننک . مهارف  ار  نامز  ماما  روهظ  طیارـش  هنیمز و  مدرم  دـیاب  ساسا  نیا 
ماـما تبیغ  هفـسلف  دـنکیمن . روـهظ  هدرک و  یهاـتوک  ماـما  هک  نیا  هن  ددرگیمرب ، مدرم  راـتفر  هب  ماـما  روـهظ  مدـع  تلع  سپ  دـنکیم :

هک نآ  همه  زا  رت  مهم  دنتـسه . رازگ  ریثأت  ناشیا  تبیغ  يریگ  لکـش  رد  رگید  لماوع  هکلب  تسین ؛ ماما  ناج  ظفح  هب  رـصحنم  (ع ) ناـمز
(ع) نامز ماما  تبیغ  تلع  تایاور  زا  یخرب  رد  ور  نیا  زا  تسا . زجاع  نآ  كرد  زا  لقع  هک  هتفرگ  قلعت  ترـضح  تبیغ  رب  یهلا  تیـشم 
هب تساد ؛ دهاوخ  یتبیغ  رمالا  بحاص  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دیوگ : یم  یمـشاه  لضف  نب  هللادـبع  تسا . هدـش  هتـسناد  یهلا  رارـسا  زا 

رارـسا زا  تبیغ  عوضوم  مینک ... نایب  ار  شتلع  میرادن  هزاجا  : " دومرف ارچ ؟ مدرک  ضرع  " دنوش . یم  عقاو  کش  رد  ناهارمگ  هک  يروط 
مدرم ناحتما  ( 6" .) دوش رداص  تمکح  يور  زا  شیاهراک  دـیاب  میناد ، یم  میکح  ار  ادـخ  نوچ  تسا . یهلا  ياهتبیغ  زا  یتبیغ  ادـخ و 

ترـضح تبیغ  رثا  رد  هک  اـنعم  نیدـب  ( 7 .) تسا هدـش  رکذ  مدرم  ناحتما  جـع ) ) ناـمز ماـما  تبیغ  لـلع  زا  یکی  رگید  تاـیاور  یخرب  رد 
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. دندرگ یم  دیدرت  کش و  شوختـسد  دوشیم و  رهاظ  ناشنطاب  دنرادن ، يراوتـسا  نامیا  یهورگ  دـنوش . یم  شیامزآ  مدرم  (ع ،) يدـهم
رت هتسیاش  رت و  هتخپ  دئادش ، ربارب  رد  یگداتسیا  ترضح و  روهظ  راظتنا  ببس  هب  تسا ، هدناود  هشیر  ناشبلق  قامعا  رد  نامیا  هک  یناسک 

دهاوخ یتبیغ  ریزگان  وا  اریز  دیـشاب ، دوخ  نید  بظاوم  دـش ، بئاغ  مدـنزرف  نیمجنپ  هک  یماـگنه  : " دومرف (ع ) مظاـک ماـما  دـندرگ . یم 
(8" .) دـنک یم  شیاـمزآ  ار  شیوخ  ناگدـنب  تبیغ ، ۀلیـسو  هب  دـنوادخ  دـندرگ . یم  رب  شیوخ  ةدـیقع  زا  یهورگ  هک  يروط  هب  تشاد ،
؛ تسا هدـش  نایب  نامز  رگمتـس  ِنامکاح  اب  تعیب  غوی  زا  وا  يدازآ  ماما ، تبیغ  لـلع  زا  یکی  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  تعیب  غوی  زا  يدازآ 

رصع ياه  تموکح  اب  دیاب  دوبن ، تبیغ  رد  ترضح  رگا  دسانش . یمن  تیمـسر  هب  هیقت ، يور  زا  یتح  ار ، یمیژر  چیه  ماما  هک  انعم  نیدب 
ار نایعیـش  ییوگ  : " دومرف متـشه  ماما  دـیوگ : یم  لاّضف  نب  نسح  تشادـن . یناوخمه  ماما  نامرآ  فادـها و  اب  هک  درک ، یم  تعیب  دوخ 
". دنبای یمن  ار  وا  ماما  دندرگ . یم  ار  اج  همه  دوخ ، ماما  يوجتـسج  رد  يرکـسع ) نسح  ماما   ) مدنزرف نیموس  گرم  ماگنه  هک  منیب  یم 

یپ ( 9" .) دـشابن يو  ندرگ  رب  یـسک  تعیب  دـنک ، یم  ماـیق  ریـشمش  اـب  یتـقو  هک  نیا  يارب  : " دومرف دوـشیم ؟ بیاـغ  ارچ  مدرک : ضرع 
، هعیشلا لیاسو   5 ص 23 . هدوملا ، عیبانی   4 ص 144 . نامه ،  3 ص 14 . هبیغلا ، باتک  ینامعن ،  2 ص 179 . ج 1 ، یفاک ، لوصا   1 تشون :

باتک ینامعن ، ص 204 ، هغبیلا ، باتک  یسوط  خیش   8 ص 438 . ج 6 ، هادهلا ، تابثا   7 ص 91 . ج 52 ، راونالاراحب ،  6 ص 101 . ج 18 ،
ص 152. ج 51 ، راونالاراحب ،  9 ص 154 . هبیغلا ،

؟  تسا ناهنپ  ناگدید  زا  ترضح  نآ  زاب  ارچ   , دوش یم  راهظا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نادنمتدارا  بناج  زا  هک  يا  ـه  قال ـن هـمـه عـ یا بـا 

شسرپ

؟  تسا ناهنپ  ناگدید  زا  ترضح  نآ  زاب  ارچ   , دوش یم  راهظا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نادنمتدارا  بناج  زا  هک  يا  ـه  قال ـن هـمـه عـ یا بـا 

( لوا تمسق  ) خساپ

ـن یا رد غـیـر  نو  چـ دـشاب .  هیاپ  نامه  ربزین  هضرع  تسا ,  دوجوم  اضاقت  هک  تبـسن  نامه  هب  هک  دـنک  یم  مکح  اضاقت  هضرع و  نو  ـ نا قـ
دوب اهلاس  میناد ,  یم  هکنانچ  دیآ .  یم  دیدپ  یگتفـشآ  هجیتن  رد  و  دور ,  یم  نایم  زا  لداعت  دروخ و  یم  مه  هب  یگدنز  ماظن  ترو ,  صـ

نمشد ـت و  سود فار  ـتـ عا بـه  دندومن .  یم  قح  نید  تسار و  هار  هب  توعد  ار  مدرم  دندوب و  ناناملسم  سرتسد  رد  مالـسا  نایاوشیپ  هک 
هتسجرب تافص  مامت  رد  يرکسع -  نسح  ماما  ات  هتفرگ  نانمومری  ـ ما زا  مالسلا ,  مهیلع  نیرهاط  همئا  ینعی  ربمغیپ -  نادناخ  زا  نایاوشیپ  , 

ود و یط  خیرات ,  تداهش  هب  ـف  ـصو ـ لا مـع  دندوب .  دوخ  رـصع  مدرم  نیرترب  مالـسا و  تما  دارفا  نیرتهب  یمالـسا  هیلاع  لئاضفو  یناسنا 
 , دـندش هتـشاذگ  رانک  مالـسا  تسایـس  هنحـص  زا  ردـقیلاع  ناربهر  نآ  مام  تـ هلآ ,  هیلع و  هّللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  نرق  مین 

يردقب عوضوم  نیا  دنتـشگ .  هجاوم  ندش  هتـشک  نادـنز و  لمع و  تدـش  اب  دـندومن ,  لفاغ  مدرم  یئامنهار  هب  مادـقا  هاگره  هک  اجنآات 
نانیـشناج هک  ریظن -  یب  تیـصخش  هدزای  ـی ,  لا ـد تـعـ نواد خـ دـنادرگ .  یم  زاـین  یب  يرتشیب  حیـضوت  هنوگره  زا  ار  اـم  هک  تسا  نشور 

دوبن اضاقت  اب  گنهامه  هضرع  نیا  هجو ,  چیهب  یلو  تشاد ,  هضرع  ناهج  هب  یناسنا  هعماج  يربهر  روظنمب   - دندوب مالسا  ربمایپ  هتـسیاش 
ات دوـشن ,  هضرع  ناـهج  مدرم  هـب  ددرگ و  بئاـغ  اـهرظن  زا  ینـالوط  یتدـم  يارب  ناـنآ ,  درف  نـیرخآ  هـک  رتـهب  هـچ  لـصا ,  ـن  یا يور  . 

لاعتم دنوادخ  دـیدرگدعاسم ,  هنیمز  هک  نامز  نآ  رد  و  دـیآ ,  دـیدپ  یتیگ  مدرم  رد  یماقمیلاع  ياوشیپ  نینچ  ياضاقت  سح  هنوگنیدـب 
راظتنا زا  یمالسا ,  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  تساجنیا  بلا  نـکـتـه جـ دراذگب .  ناگدننک  اضاقت  رایتخا  رد  هتـشاد و  هضرع  ار  وا  دوجو 
ترضح نآ  ندمآ  راظتنا  رد  هتسویپ  هک  نانآزا  و  هدمآ ,  نایم  هب  نخس  هیلع  هّللا  تاولص  نا  ـ مز ما  ـ ما رو  يارب ظـهـ مدرم  یگدامآ  جرف و 

نامه زج  يزیچ  هجرف -  یلاعت  هّللا  لـجع  ناـمز -  ماـما  جرف  را  ـتـظـ نا عو  ـ ـضو مـ تسا .  هدـمآ  لـمع  هب  یهجوت  لـباق  شیاتـس  دنتـسه , 
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دیجم نآرق  هصاخ  ینامسآ -  بتک  بهاذم و  خیرات  رد  هکنانچ  هوالعب ,  تسین .  سدقم  دوجو  نآ  نتشاد  هضرع  يارب  یمومع  ياضاقت 
يارب رـشب  خـیرات  لوـط  رددـنوادخ  هک  یناربماـیپ  هیلک  میناوـخ ,  یم  تسا -  ینید  یخیرا و  هدرو تـ تسد نـخـ هدنزدنـس و  نیرتـهب  هـک 

 , رکف هاتو  مدر کـ مـ دندوب .  هجاوم  مدرم  دیدش  لمعلا  سکع  اب  دوخ  سدقم  هفیظو  ماجنا  هار  رد  هشیمه  تسا ,  هداتـسرف  اهناسنا  تیاده 
رازآ و ماقم  رد  یهاوخدوخو  یتسرپ  او  يور هـ زا  ءایبنا  یناـسنا  بتکم  یلاـع و  فدـه  هب  هجوت  نودـب  یگیاـمورف ,  يرـسدوخ و  رثا  رب 

یلص مرکا -  لوسر  ترـضح  نانآ  يالعا  هنومن  ـکـه  یئا تـا جـ ـد ,  ند ـ مآر ـ بدو ینامـسآ خـ گرزب  ناربهر  ناربمایپ و  دنخـشیر  هجنکش و 
تمیقب ماجنارس  شکمشک  مداصت و  نیا  همادا  تسا .  هدیدن  رازآ  دوخ  موق  زا  نم  دننام  يربمغیپ  چیه  دومرف :  یم  اهراب   - هلآ هیلع و  هّللا 

اب دـنداد ,  تسدزا  رطخ  رپ  هار  نیا  رد  مه  ار  دوخ  زیزع  ناج  نانآ ,  رتشیب  و  دـش .  مامت  ناربماـیپ  ندـید  بیـسآ  دـیعبت و  نتفر و  نادـنز 
 , تفای همادا  نانچمه  ضیف  نیا  تشادـن و  غیرد  دوخ  ناگدـنب  زا  اراهنآ  دوجو  تمعن  تجح ,  مامتا  يار  نابرهم بـ دـنوادخ  نیا ,  دوجو 

ینامرفان و لمعلا  سکع  تیرـشب  دش  مزال  هک  دیـسر  یئاجب  راک  و  تشذگ ,  دح  زا  نانآ  راجنهان  لمعلا  سکع  مدرم و  راتفر  ءوس  یلو 
هدوب ناسکی  راودا  مامت  رد  لم ,  هو عـ نـحـ دزادرپب .  ار  دوخ  لمع  همیرج   , رت نشور  ترابعب  و  دـنیبب .  ار  دوخ  یتسرپ  اوه  یئوج و  هزیتس 
همانرب کی  و  دندومیپ ,  یم  ار  فده  کی  همه  نیعمجا -  مهیلع  هّللا  تاول  ـ ـص نیرهاط -  همئاو  ناربمایپ  هلـسلس  هک  ینعم  نیا  هب  تسا , 

رـشب دـیراذگب  تفگ :  دـیاب  تاـهج  نیا  نـت  ـ فر رد نـظـر گـ بـا  تـسا .  هدوـب  تخاوـنکی  زین  اـهلمعلا  سکع  هـک  نـیا  بلاـج  و  دنتـشاد , 
ار نابرهمزیزع  نآ  هب  نتفاین  تسد  تلع  و  دروآدای ,  هب  ار  هتشذ  گـ اد ,  هد خـ ـ یز ـ گر ـن بـ یر ـ خآ ینالوط  تبیغ  اب  رـس ,  هریخ  هاوخدوخ و 
زا مدرم  دیدرگ ,  دعاسم  ناهج  عاضوا  دش ,  مهارف  هنیمز  تهج  ره  زا  هک  ینامز  هاگنآ  دنک .  وجتسج  هداد ,  ناشن  دوخ  هک  یـشنکاو  رد 

ار ای  ـ ند هد  ـنـ هد تاجن  نابرهم ,  راگدرورپ  دـندومن ,  ربهر  بلط  نانم  دـنوادخ  زا  ناـج  لد و  زا  مهاـب  هم  ـد و هـ ند ـ ـش سویاـم  اـج  همه 
ياوشیپ نآ  بایغ  رد  هک  اه ,  یناریو  می  ـ مر یتخبدـبو و تـ يرگدادـیب  زا  اهناسنا  تاجن  ات  دزاـس ,  راکـشآ  ناـهج  یـساسا  حالـصا  يارب 

يارب یتیگ  رسارسات  دهد ,  نایاپ  یمومع  مالآ  بئاصم و  مامت  هب  وا  هلیـسوب  و  دوش ,  زاغآ  تسا ,  هدش  تیرـشب  ریگنماد  یناهج ,  گرزب 
دنمـشناد قودص -  خی  ـ ـش دوش .  یم  هدـید  مه  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  عوضوم  نیا  درب .  رـسب  لماک  شمارآ  افـص و  حلـص و  رد  هشیمه 

تلع هب  عجار  يرابنا  ناورم  باو  ـ جرد مال  ـ ـس ـ لا ـر عـلـیـه  قا دمحم بـ ماما  هک  دنک  یم  تیاور  عیارـشلا  للع  باتک  رد  هعیـش -  ماقم  یلاع 
اهنآ نایمزا  ار  ام  تشاد ,  شوخان  ام  يارب  ار  یمدرم  یتسیزمه  دـنوادخ ,  هکیماگنه  دنتـشون :  هی  هّللا عـلـ تاولـص  رمـالا  بحاـص  تبیغ 

عیادو هک  مادام  دومرف :   ( ع  ) قداص ماما  هک  دنک  یم  تیاور  رابخالا  یناعم  دوخ  رگید  باتک  رد  روبزم  دـن  ـمـ ـش ـ ناد ( . 1  ) درب یم  نوریب 
یم راکـشآ  زین  وا  دـندش ,  ادـیپ  راکادـف  مدـق و  تباث  نموم و  نادرم  نآ  هکیماگن  هـ درک .  دـهاوخن  روهظ  وا  مئاق  دوشن ,  راکـشآ  یهلا 

اب رـشب  یگدـنز  هک  میناد  یم  ددرگ .  رادـیب  اهنادـجو  دـیراذگب  ( . 2  ) دـنک یم  دوباـن  ار  همه  هتـشذگ  زوریپ  ادـخ  نانمـشد  رب  و   , ددرگ
حیحص قیرط  تداعس و  هار  هب  ار  رشب  اعطق  دتفا ,  راکب  حیحـص  هار  رد  هچنانچ   , فطاوع زئارغ و  ـن  یا دراد .  یگتـسب  وا  زئارغ  فطاوع و 
لداعت ریـسم  زا  هچ  ـ نا ـی چـنـ لو مینک .  یمریبعت  ینامـسآ  میلاعت  ادـخ و  هب  ناـمیا  يرادـنید و  هب  نآ  زا  اـم  هک  دـهد ,  یم  قوس  یگدـنز 
نایغط درک .  دـهاوخ  تالکـشم  تارطاخم و  راچد  ار  عامتجا  درف و  تفر ,  راک  هب  شخب  ناـیز  طـلغ و  ياـه  هار  رد  دـیدرگ و  فرحنم 

یم يدوبان  بوشآ و  یهابت و  داسفو و  جرم  جره و  هب  ار  یناسنا  هعماـج  دزیر و  یم  مهرد  ار  یگدـنز  ماـظن  زئارغ ,  یـشکرسو  فطاوع 
یم گرزب  نادرم  نآ  هک  هدوبن  نیازج  مه ,  ناـبرهم  دـنوادخ  بناـج  زا  ماـقم  یلاـع  ناـماما  ندـیزگرب  ءاـیبنا و  تثعب  تمکح  دـناشک . 

لا قـلـبـی هـر ـیـ ما ـن  یا لا ,  ـن حـ یا رد  دنهد .  رارق  لادتعا  لاح  رد  دننک و  راهم  ارزئارغ  فطاوع و  دوخ ,  دنـسپدرخ  میلاعت  اب  دنتـساوخ 
رطاخ شمارآ  نت و  شیاسآ  اب  عاـمتجادارفا  نآ ,  هیاـس  رد  اـت  ددرگ ,  یم  لاـمعا  یلوقعم  حیحـص و  يارجم  رد  مزـال و  نازیم  هب  مادـک 

رـضاح یناسآ  نیا  هب  تسا ,  شیوخ  ملاس  نادـجو  اب  عازن  زئارغ و  فطاوع و  نایغط  ضرعم  رد  هتـسویپ  هک  رـش  ـی بـ لو دـننک .  یگدـنز 
هک یئاهـشن  ـ کاو ددرگ .  میلـست  دهنب و  ندرگ  تسوا -  عفنب  دـصرددص  هک  ینید -  ناربهر  ءایبنا و  میلاعت  ربارب  رد  دـیایب و  هار  هب  تسین 

هجیتن رد  هک  دوب  زئارغ  یـشکرس  فطاوع و  نایغط  نامه  دنداد ,  یم  ناشندوخ  زا  ناماما  ءایبنا و  هناهاوخریخ  حیاصن  تاغیلبت و  ربارب  رد 
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یم جراخ  لطاب  قح و  وابیز  تشز و  صیخـشت  حیحـص و  تواـضق  هنحـص  زا  دز و  یم  راـنک  ار  اـهنآ  میلـس  لـقع  نیب و  عقاو  نادـجو  , 
ناد ـ جو ـد ,  نراد لوذبم مـی  رـشب  تیاده  هار  رد  هک  یـششوک  یعـس و  همه  اب  دندید  یم  هک  یهلا  ناربمایپ  تاهج ,  نیا  يور  تخاس . 
هراچ نیرخآ  دنهد ,  یمن  رثا  بیترت  اهنآ  ياه  یئا  ـنـمـ هار هب  و  ددرگ ,  یمنرادیب  زئارغ  یـشکرس  فطاوع و  نایغط  رثا  نا بـر  ـ نآ خـفـتـه 

اب تسرپ  اوه  مدرم  شکرس و  هدوت  هکدشاب  دنورب .  نوریب  اهنآ  نایم  زا  یتدم  دنراذگاو و  دوخ  لاحب  ار  هعماج  هک  دندید  یم  نیا  رد  ار 
هتفخ نادجو  يرتهب ,  تصرف  رتشیب و  تغارف  اب  و  دننک ,  رظن  دیدج  دو تـ تشونرـسو خـ شور  هرابرد  یتسرپرـس ,  یب  یئاهنت و  ساسحا 

هک میناوخ  یم  دی  نآر مـجـ رد قـ دنربب .  اهنآ  یتسرپ  ادخ  یلاع  بتکم  ءایبنا و  ینارون  ياهفدـه  هب  یپ  یبسانم  وج  رد  دوش و  رادـیب  ناش 
سکع دـیدهت و  اـب  و  تشگ ,  سویاـم  دوخ  تسرپ  تب  شارت و  تب  موق  یئاـمنهار  زا  دـیحوت ,  ناـمرهق  لـیلخ ,  میهاربا  ترـضح  نوچ 

یم ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  نم  ( . 3  ) یبر اوعداو  هّللا  نود  نم  نوعدـت  ام  مکلزتعا و  و  دومرف :  دـیدرگ ,  هجاوماهنآ  دـیدش  لـمعلا 
ماش نارح  رهـش  هب  و  دمآ ,  نوریب  ناینادلک  نایم  زا  قطنم  نیا  اب  میهاربا  ترـضح  مناوخ .  یمار  دوخ  يادخ  مریگ و  یم  هرانک  دـیناوخ , 

هتفرگ باوخ  نادجو  زین  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  ـیـم  هار ـ با دـندیتسرپ .  یم  هراتـس  هام و  باتفآ و  دـندوب و  كرـشم  مه  نارح  مدرم  تفر . 
تاومـسلا و رطف  يذلل  یهجو  تهجو  ینا  تفگ :  تشاذگ و  اتکی  يادخ  هب  نامیا  نا  ـ یر رد جـ و   , درک رادـیب  دوخ  یهلا  قطنم  اب  ار  اهنآ 

دنوادخ فینح  نید  وریپ  نم  دیرفآ ,  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ما  هدروآ  یئادخ  يوسب  ور  نم  ( . 4  ) نیکرشملا نم  انا  ام  افینح و  ضرالا 
ود نآ  زا  میهاربا  نتفر  اب  میناو ,  ـخ مـی خـ یرا رد تـ ـکـه  یرو بـطـ دش .  نیطسلف  راپسهر  رهش  نآ  زا  سپـس  متـسین .  ناکرـشم  زا  میاتکی و 

تاـغیلبت و داـی  هب  شیوخ ,  فطاوع  ناـیغط  نتـسشنورف  نادـجو و  يرادـی  ـپـس بـا بـ ـس دنتـشگزاب .  دوخ  هتفخ  نادـجو  هب  مدرم  هطقن , 
 . دندروآ نامیا  هناگی  يادخ  هب  يو  بایغ  رد  يا  هظحالم  لباق  دادعت  رذگهر ,  نیمه  زا  و  دنداتفا .  ترضح  نآ  دنمدوس  ياه  یئامنهار 
ار اهنآ  دـنتفریذپن ,  دو و  اد نـمـ نید خـ هب  توعد  ار  دوخ  شکرـس  موق  سنوی ,  ترـضح  نوچ  هک  میناوخ  یم  سنوی  هروس  رد  نینچمه 

دنسپان راتفر  شنکاو  هک  ـهـی -  لا باذ  يدوز عـ و بـ ـد ,  نا لمعلا نـمـی مـ سکع  نودبدنوادخ  فرط  زا  امش ,  یشکرس  هک  درک  دیدهت 
اب تشاذگ .  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآو  تفر  نوریب  موق  نایم  زا  دندرکن ,  شوگ  مهزاب  نوچ  و  دریگ .  یم  ارف  ار  همه  دـسر و  یم   - تسامش

دندرک و هبوت  نادجو ,  يرادیب  اب  و  دندروآ .  دایبار  وا  نانخس  دندمآ و  دوخ  هب  موق  باذع ,  مئالع  ندید  سنوی و  ندش  دیدپان  نتفر و 
رـشب و ياهنادجو  يرادـیب  راکفا و  تیادـه  يارب  نر  هد هـا قـ یط  ناحبـس ,  دـنوادخ  میئوگ :  یم  کنیا  دیدرگن 0000 لزان  مه  باذـع 

سکع ـر  گا و  تشادنرب .  دوخ  ياه  يرسدوخ  زا  تسد   , رس هریخ  رشب  یلو  تخیگنارب .  هتسیاش  یناربهر  اهنآ ,  زئارغ  فطاوع و  لیدعت 
ـن یر ـ خآد ـ یراذ ـن بـگـ یا ـر  با بـنـ دوب .  شزرا  یب  زیچان و  رایـسب  دوخ ,  نایاوشیپ  ءایبنا و  تامحز  هب  تبـسن  داد ,  ناشن  مه  یقفاوم  لمعلا 

تبیغ نیمه  ات  ددرگ ,  جراخ  رـشب  سرت  ـ ـسد زا  ـی  نالو ـی طـ تد مـ هیلع -  هّللا  تاولـص  دوعوم  يدهم  يرـشب -  ياهنادـجو  هدـننک  رادـیب 
دنک ادیپ  یگدامآ  دادعتسا و  نانچنآ  يو  بایغ  رد  و  دنک ,  رادیب  نارگ  باوخ  زا  ار  اهنادجو   , سدقم دوجو  نآ  يریگ  هرانک  ینالوط و 

ملظ و زا  رپ  هک  نانچ  دـنک ,  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  و   , ددرگ زاب  بئاغ  ياوشیپ  نآ  دـنتفای ,  یگتـسیاش  رظن  ره  زا  هک  یماـگنه  تـا  , 
نآ رگا  هک :  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  للع  زا  رگید  یکی  دـنوش .  یم  شیاـمزآ  ماـما ,  تبیغ  رد  مدرم  دـشاب .  هدـش  متس 

هتخانـش نمـشد  تسود و   , دیاب هک  روطنآ  تشاد ,  رارق  ناگمه  سرتسد  رد  دوب و  راکـشآ  شراوگرز  ناردـپ بـ دـننامردق  یلاع  ياوشیپ 
اهنآ ینمشد  یتسود و  نازیم  و  دنوش ,  یم  هتخانش  یبوخب  یعقاو  نانمشد  یقیقح و  ناتسود  ترضح ,  نآ  تب  ـی بـا غـیـ لو دندش .  یمن 

ینامعن و تبیغ  ياهباتکرد  ار  نآ  زا  یتمـسق  تسا .  هدیـسر  امب  هعیـش  ربتعم  تایاور  زا  يرایـسب  یط  ینعم  نیا  ددرگ .  یم  مولعم  الماک 
شیامزآ الماک  مدرم  ات  دماجنا  یم  لوط  هب  ردـقنآ  ام  مئاق  تبیغ  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  ـر  قا ما بـ ـ ما میناوخ .  یم  یـسوط  خیـش  تبیغ 
تشگزاب امـش  يوسب  دوعوم  مئاق  دومرف :  مالـسلا  هی  قدا عـلـ ـ ـص ما  ـ ما و  ( . 5  ) دـنامب یقاب  یکاـپ  و  ددرگ ,  فرطرب  یگدولآ  و  دـنوش , 

زا امش  دب  کین و  هکنآ  رگم   , دیآ یمن  ادخب  هن .  دندرگ .  سویام  وا  ندمآ  زا  تبیغ )  لوط  هطساوب  مدرم (  هکنآ  زادعب  رگم  دنک ,  یمن 
یقـش و دارفا  هکنآ  زا  دعب  رگم  دیآ ,  یمن  ادخب  هن .  دیوش .  صلاخ  كاپ و  هک  یتقو  رگم  دیآ ,  یمن  وا  ادخب  هن .  دنوش .  ادج  رگیدکی 
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دوش یم  هدید  دایز  دوعوم  يدهم  تایاور  رد  هک  يرگید  هت  نـکـ دنامب .  ظوفحم  دیاب  ادخ  هدنیامن  نیرخآ  ( . 6  ) دنوش هتخانشدنمتداعس 
 . دـندمآرب يو  نتـشک  نتفرگ و  ددـصرد  دراد ,  یلاسدرخ  دـنزرف  مهدزاـی  ماـما  دـندش  هجوتم  تیب  لـها  نانمـشد  نوچ  هک  تسا  نیا  , 
 , دندوب ترضحنآ  فلاخم  یسابع  يافلخ  زور  نآ  دنیوگب :  تسا  نکم  مـ داد .  تاجن  نانمشد  دصق  ءوس  زا  ار  ترضح  نآ  مه  دنوادخ 

نونکات اهنآ ,  تادقتعم  هب  تبسن  هعیش  نافلاخمرکف  زرط  رگم  میئوگ :  یم  دشن . ؟  راکـشآ  ارچ  يدعب ,  راوداو  اهنآ  طوقـس  زا  دعب  یلو 
زا يدر  هعیش و مـ ماما  يو  هکنیا  ناونع  هب  طقف  ناناملسم  تیرثکا  دوش ,  راکـشآ  ترـضح  نآ  زورما  رگا  عطق  روطب  تسا . ؟  هدرک  قرف 
اب دوب ,  ترـضح  نآ  هجوتم  یـسابع  يافلخ  هیحان  زا  هک  يرطخ  ناـمه  تساـخ و  دـنهاوخرب  تفلاـخمب  يو  اـب  تسا ,  ربمغی  ناد پـ ـ نا خـ
رد ؟  دینادرگن ناهنپ  نانمشد  رطخ  زا  ار  ترضح  ناردپ  نانم ,  دنوادخ  ارچ  هکنیا :  رگید  هت  نـکـ درک .  دهاوخ  یئامندوخ  يرتشیب  تدش 
هک دوب  يرگید  دیسر ,  یم  لتقب  نانآ  زا  یکیرگا  دندوب ,  مدرم  سرتسد  رد  راکشآ و  هک  ترضح  ناردپ  میئوگ :  یم  لاوس  ـن  یا خساپ 

يدـهم هک  تـسا  هـتفرگ  رارق  نـیا  رب  یهلا  تیـشم  دـنیوگ :  یم  ناناملـسم  ماـمت  هـک  تـسا  نـیا  رد  ـخـن  ـس ـی  لو دـشاب .  يو  نیـشناج 
ناهج اتدرادب  ظوفحم  يرطخ  هنوگره  زا  ار  وا  دوجو  ناحبس ,  دنوادخ  هک  ـت  ـسا مزال  ـن  یا ـر  با بـنـ دشاب .  ادخ  هدیزگرب  نیرخآدوعوم 
هعیـش گرزب  فوس  زا فـیـلـ ـر  یز ها و پـر مـغـز  ـ تو ـخـن کـ ـس دـنیبب .  دوـخ  هب  يراگتـسر  حالـص و  يور  ادـخ ,  هدـنیامن  نیرخآ  هلیـسوب 

هفرصت فطل و  هدوجو  دسیون :  یم  هجاوخ  دراد .  لماک  بسانت  ام  ثحب  اب  هک  تسا  دیاقعلادیرجت  باتک  رد  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ 
فطل مه  مدرمروما ,  رد  يو  فرـصت  و  تسا .  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  بناـج  زا  یفطل  ع )   ) ناـمز ماـما  دوـجو  اـنم .  همدـع  رخآ و  فـطل 

روهظ میا .  هداد  تسد  زا  ار  ترضح  نآ  هک  تسام  ریـصقت  رگید  نیا  مینیب ,  یمن  ار  وا  ام  تسین و  ام  نای  رد مـ وا  ـر  گا و  تسا .  يرگید 
یک یـ ؟  مینکن شـشوک  نآ  شرتسگ  رد  ارچ  تسا  ع )   ) يدهم ترـضح  بالقنا  هیام  داسف  ير  ـیـ گار ـر فـ گا داسف .  شرتسگ  نامز و  ماما 

ربمایپ  - 1  : درک تباث  ناوت  یم  هار  ود  زا  ار  بلطم  نیا  تسا و  ناهج  رد  روج  ملظ و  يریگارف  نامز ,  ماما  بالقنا  زاـغآ  ياـه  هناـشن  زا 
ءالمی تسا :  هدومرف  دـنا ,  هدرک  لقن  یمالـسا  ناثدـحم  هک  یثیدـح  رد  هتـسناد و  بالقنا  زاغآ  هناـشن  ار ,  روج  ملظ و  يریگارف  یمارگ 

گنهرف ددرگ .  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  ناـنچ  دـنک ,  یم  لدـع  طـسق و  زا  رپ  ار  نیمز  اروـج .  اـملظ و  تئلم  اـمک  الدـع  اطـسق و  ضرـالا 
ياه ـه  یا ندر پـ و مـحـکـم کـ تسا .  ملظ  نتشیوخ ,  هب  نآ  نداد  صاصتخا  نارگید و  قوقح  هب  زواجت  دنسیون :  یم  برع  نابز  ناسیون 

ظفلود نیا  يارب  يریـسفت  نینچ  هاـگر  هـ تسا .  روج  ضیعبت ,  هعاـشا  مدرم و  لاـم  ناـجرب و  یهورگ  ندرک  طلـسم  قـیرط  زا  تموـکح 
 , یمالـسا ثیداحا  رظن  زا  داسف  يریگارف  نیا  ربانب  دوب .  دـهاوخ  روج ,  لباقم  هطقن  لدـع  و  ملظ ,  لباقم  هطقن  طسق  ارهق  دـشاب ,  تسرد 

ددرگ یم  راجفنا  هیام  درذگب ,  دح  زا  هاگره  قانتخا  راشف و   - 2 تسا .  يدهم  ترضح  بالقنا  ياه  هناشن  زا  یکی 

( مود تمسق  ) خساپ

تق رد حـقـیـ و  دـهد .  یم  خر  راـجفنا  راـشف ,  زا  ینیعم  هجرد  رد  هک  تسا  یکیناـکم  ياـهراجفنا  دـننام  ـی ,  عا ـتـمـ جا يا  ـ هرا ـفـجـ نا . 
يا هظحل  ات  دیامن ,  یم  يرایبآ  ار  بالقنا  ياهرذـب  هجیتن  رد  و  دـنک ,  یمرتکیدزن  ار  بالقنا  نامز ,  ناکاحـض  هلیـسو  هب  داسف  شرتسگ 

داسف و رگا  هک :  ددرگ  یم  حرطم  یلاوس  اج  نیا  رد  بلطم ,  ود  نیا  هب  هجوت  بـا  دریذپ .  تروص  بالقنا  دسرب و  دوخ  جوا  هب  نارحب  هک 
نآ شرتسگ  رد  شـشوک  داسف و  هب  ندز  نماد  ماما ,  تبیغ  ناـمز  رد  اـم  هفیظو  سپ  تسا ,  يداـینب  يا  بـال هـ ـقـ نا ققحت  هیاـم   , نارحب

میهاوخ سح  بولطمان  یگدـنز  کی  رد  ار  دوخ  هتخادـنا و  بقع  هبار  یهلا  بالقنا  دوخ  ـت  ـسد بـا  ترو ,  ـ ـص ـن  یا رد غـیـر  و  تسا . 
رد تسا  یماگ  مت ,  ـ ـس داسف و  لیلقت  رد  شـشوک  و  گرزب ,  ای  کچوک  ياه  ساـیقم  رد  دارفا  تیبرت  یئارگ و  حالـصا  عو  هـر نـ درک . 

نیگنن تموکح  تاـیح و  هب  نا ,  ـمـیـنـ طا يا  ـچـه هـ یرد عون  نیا  ندراذـگزاب  قیرط  زا  هک  هناـملاظ  ياـهمیژر  یئاـپرید  میکحت و  تهج 
اما دـنت ,  داح و  ناناوج  زا  یخرب  بالقنا ,  زا  شیپ  نارود  رد  هک  مراد  رطاخ  هب  دـنزات .  یم  تلم  ناج  لام و  رب  و   , دـنهد یم  همادا  دوخ 

ياـسرفناوت ياهــششوک  رب   , دـندوب هـتفرگ  رارق  اـمن  یبـالقنا  پـچ  ياـهکهورگ  زا  ـی  خر يدا بـ را مـ ـکـ فا ریثاـت  تـحت  هـک  حوـل  هداـس 
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تاحالـصا نیا  اب  امـش  دـنتفگ :  یم  دـنتفرگ و  یم  هدرخ  دـندرک و  یمداـقتنا  روشک ,  هاوخریخ  لاـجر  ناگدنـس و  ـ یو نا و نـ ـ گد ـنـ یو گـ
 , تهج نیا  زا  دیزادنا .  یم  بقع  ار  ناریا  تلم  بالقنا  هجیتن  رد  دیهاک و  یم  تموکح  هاگتسد  راشف  زا   , يرـشق یحطـس و  کچوک و 

ملظ رش  زا  مدرم  دهد و  خر  راجفنا  ات  دز ,  نماد  داسف  شرتسگ  هب  یحالصا  روما  رگید  یگنهرف و  ینامرد و  زکارم  سیسات  ياج  هب  دیاب 
هدـیچیپ ام  ناناوج  زا  یخرب  ياپ  تسد و  هب  هک  لاکـشا  نیا  لیلحت  هیزجت و  نو بـه  ـنـ کا ـخ  ـسا پـ دـنوش .  هدوسآو  تحار  مکاـح  متـس  و 

یفاک داـسف  شرتسگ   - 1 دربـب .  نیب  زا  ار  لاکـشا  ساـسا  دـناوت  یم  مادـک  ره  هک  میراد ,  خـساپ  ود  اـج ,  نیا  رد  میزادرپ .  یم  تسا , 
هک تسا ,  هدـش  روـصت  هـک  تـسا  نـیا  نآ  دـهد و  یم  لیکـشت  بـلطم  کـی  ار  لا  ـکـ ـشا ـه  یا پـ تـسا .  مزـال  زین  یهاـگآ  هـکلب  تـسین 

يرت یـساسا  طرـش  داسف ,  شرتسگرانک  رد  هک  یتروص  رد  تسا ,  یفاک  بالقنا  ققحت  رد  نارحب  ندیـسر  جوا  هب  داسف و  شرتسگاـهنت 
حطـس نتفر  الاب  قیرط  زا  بالقنا ,  يارب  مدرم  یگداـمآ  زا :  تسا  ترابعطرـش  نآ  و  دـهد ,  یمن  خر  بـالقنا  نآ  نودـب  هک  تسا  مزـال 
دوجو جرا  تیعقوم و  هب  اه ,  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یهاـگآ ,  حطـس  نتفر  ـالاب  زا  دوصقم  فلتخم .  ياـههورگ  رد  يرایـشوه  یهاـگآ و 

یبا ـ یزرا ها بـا  ـگـ نآ تسین .  ناـسنا  ماـقم  هتـسیاش  هک  دـننک  یقلت  يراـبگرم  نیگنن و  یگدـنز  ار  داـسف  ملظ و  لـمحت  و  دـنربب ,  یپدوخ 
 , نوگانوگ قرط  اب  دنـشاپب و  هدامآ  دعتـسم و  نیمزرـس  رد  ار  بـالقنا  رذـب  یتوغاـط ,  ياـه  تردـق  متـس  و  دوخ ,  تاـناکما  طـیارش و 

فقاو دوـخ  شزرا  رب  اـهناسنا  و  دـیایندیدپ ,  یهاـگآ  نـینچ  اـه  هدوـت  رد  هـک  یناـمز  اـت  تسادـیپ ,  هـتف  ـ گا نـ دنـشوکب .  نآ  يراـیبآرد 
 . دنک نیمـضت  ار  مدرم  حلاصم  دناوت ,  یمن  هک  دهد  یم  خر  يروک  بالقنا  دنجنـسن ,  تسرد  ار  فرط  دوخ و  تانا  ـکـ ما و  ـد ,  ندر نـگـ
 , نیا رب  هوالع  هکل  بـ ـت ,  ـس یفاک نـیـ قیال  ربهر  کی  دوجو  ای  داسف و  شرتسگ  اهنت  بالقنا ,  کـی  ققحت  يارب  رت :  نشور  تراـب  بـه عـ
 , تسا فدـه  هار  رد  تداهـش  يرگراثیا و  نامه  هک  ار  بالقنا  ياـهب  بساـنم  عقوم  رد  مدرم  هک  تسا  مزـال  يرکف  یحور و  یگداـمآ 

نهذ هب  بالقنا  هشیدنا  و  دنیزگ ,  یم  هنال  هعماج  حور  رد  دوجوم ,  عضو  هب  افتکا  یلبنت و  یتس و  ـ ـس ترو ,  ـ ـص ـن  یا ـیـر  غرد دنزادرپب . 
نوریب بآزا  ار  دوخ  میلگ  دیاب  یسک  ره  ای  و  دوخ ,  نید  هب  یسیع  دوخ ,  نید  هب  یـسوم  قطنم  هب  کسمت  اب  و  دنک .  یمن  ادیپ  هار  نانآ 

ماـیق و رب  تسا ,  یبل  ـت طـ حار عو  ماوت بـا یـک نـ هک  ار  دوجوم  عضو  تـالمج ,  نیا  لاـثما  مراد و  نارگید  راـک  هب  راـک  هچ  نم  دربب , 
تسا هتفرگ  ارف  ار  ناهج  داسف ,  هک  تساه  تدم  هک  دومن  هجوت  دیاب  دهد .  یم  حیجرت  مادعا  لتق و  هجنکشو و  نادنز  لمحت  بالقنا و 

 , بر يزور کـه غـ زا  تسا .  هدیـسر  عضو  نیرتدـیدش  هب  ایـسآ -  اقیرفآ و  هژیوب  ناهج -  قطاـنم  زا  يرایـسب  رداـه  تردـقر  ـ با دا  ـ ـس فـ . 
هدیـشک دـنب  رد  ار  رفن  اهنویلیم  هدوزفا و  دوخ  ملاظم  رب  ناهج ,  فلتخم  طاـقن  رد  زور  ره  هدـنارورپ ,  رـس  رد  ار  قرـش  رب  طلـست  هشید  ـ نا
شرورپ  - 2 تسا .  بلطم  نیا  رب  ییایوگ  نشور و  دنس  ایسآ  بونج  اقیرفا و  هدز  رامعتـسا  ياهرو  ـ ـش ـع کـ ـضو ـی  ـسرر تـنـهـا بـ تسا . 

تشپ هک  تسا  مزال  دمآراک  یتبرـض  يورین  ایهم و  شترا  کی  مالـسلا ,  هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  ققحت  ياربرظتنم  يایهم  يورین  کی 
دارفا ضیعبت ,  داـسف و  روج و  ملظ و  نازوس  منهج  رد  ـد  یا ـن جـهـت بـ یا زا  دـشاب .  وا  ناـمرف  هب  شوگ  هداتـسیا و  مالـسلا  هیلع  ماـما  رس 

 . دنشاب راکادف  زابناج و  و   , دندرگ زهجم  اوقت  نامیا و  يورین  هب  دیاب  هورگ  نیا  دنشاب .  تلادع  راهب  روآ  مایپات  دنبای ,  شرورپ  يراکادف 
راـک نیا  زا  ینآ  دـنرامگ و  تمه  دارفا ,  هنوگ  نیا  تیبرت  يارب  ناـمز  رهرد  هک  تسا  زوسلد  ناحلـصم  هدـهع  رب  يدارفا ,  نینچ  تیبر  تـ
رجنم هک  یحالـصا  ياهراک  زا  تسا ,  بالقنا  راجفنا و  هیام  داسف  هک  یهاو  لیلد  نیا  هب  ناوت  یم  ـز نـ گر ـن هـ یا ـر  با بـنـ دنزرون .  تلفغ 
هجرف یلاعت  هّللا  لجع  يدـهم  مایق  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دـیاب  ام  هتـشذگ ,  اهنیا  هم  زا هـ دز .  زابرـس  ددرگ ,  يدارفا  نینچ  تیبرت  هب 
هجرف یلاعت  هّللا  لجع  يدـهم  بالقنا  هک  دوب  میهاوخ  یناسک  زا  مینک ,  کمک  داسف  شرتسگ  هب  اـم  رگا  تسا  یهیدـب  مینک .  صخـشم 

باحـصا هرمز  رد  هک  دوب  میهاوخ  یناـسک  زا  میـشاب ,  هعماـج  حـال  ـ ـصا دد  ـ ـصرد ـر  گاو دریگ .  یم  تروص  اـهنآ  ندـیبوک  مهرد  يارب 
هّللا تاولـص  يدهم  ماما  روهظ   , داسف هعـسوت  هب  ندرک  کمک  اب  هکنیا  ضرف  هب  ـن  یا ـر  با بـنـ تشاد .  دنهاوخ  تیوضع  شترـضحراکادف 

يارب مالـسلا  هیلع  هّللا  هیقب  ترـضح  هک  تسا  نیا  هن  رگم  میا .  هتخادـنا  رطخ  هب  عطق  روـط  هب  ار  دوـخ  عـضو  میزادـنیب ,  شیپ  هب  ار  هیلع 
هرهب راوگرزب  نآ  مایق  زا  داسف ,  شرتسگاب  میناوت  یم  هنوگچ  ام  دـنک ؟  یم  ما  دا قـیـ ـ ـس ملظ و فـ ندـیچرب  نادـساف و  تسد  ندرک  هاتوک 
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هّللا لجع  دوعوم  يدـهم  روهظ  يارب  یلک  ظاحل  زا  هن  داـسف ,  هعـسوت  هب  کـمک  اـی  و  داـسف ,  ربارب  رد  توکـس  ـن  یا ـر  با بـنـ ؟  میوش دـنم 
یم هک  دنا  هدرک  تسرد  یناسک  ار  يراک  هطلغم  لاکشا و  نیا  هک  دسر  یم  رظنب  رتشی  بـ یصخش .  رظن  زا  هن  تسا ,  حیحـص  هجرف  یلاعت 

ینعی مالظنا -  هب  رجنم  رگا  ملظ ,  داسف و  شرتسگ  هصالخ ,  روطب  دنوش .  يداسف  ره  هدولآ  ای  و  دننک ,  رارف  اهتیلوسم  راب  ریز  زادـنهاوخ 
تهج رد  هزرابم  همدقم  هک  تسادـیفم  یتروص  رد  اهنت  هکلب  دـش .  دـهاوخن  نآ  هیلع  مایق  هنیمز  هاگ  چـیه  دوشب ,  متـسو -  ملظ  شریذـپ 

ار ملظ  يدـب  مدرم ,  هک  یناـمز  رگم  دـش ,  دـهاوخن  یلمع  هاـگچیه  زین  همدـقم  نیا  ـت کـه  ـسا ـهـی  ید بـ دـشاب .  یکین  تلادـع و  ققحت 
حالص تمس  هب  مدرم  توعد  تخانش ,  نیا  هار  اهنت  و  دنسانشب .  زین  ار  یعامتجا  يدرف و  ياوقت  حالص و  رهاظم  نآ ,  رباربرد  و  دننادب . 
يوقت زا  نخس  اج  همه  دنا ,  هدرک  نیعم  ار  نارظتنم  فیاظو  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  هک  یثیداحا  رد  رگید ,  يوس  زا  تسا .  يوقت  و 

نم نوکی  نا  هرـس  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هنومن ,  ناون  بـه عـ تسادخ .  هب  برق  هانگ و  زا  يرود  دادـس ,  حالـص ,  عرو ,  , 
نم رجا  لثم  رجالا  نم  هل  ناک  هدـعب ,  مئاقلا  ماق  تام و  ناـف  رظتنموه .  قـالخالا و  نساـحم  عرولاـب و  لـمعیل  رظتنیلف و  مئاـقلا  باحـصا 
سپ دشاب ,  مالسلا  هیلع  مئاق  باحصا  زا  هک  دوش  یم  دونشوخ  سک  ره  ( . 7  ) هموحرملا هباصعلا  اهتیا  مکل  ائینه  اورظتناو  اودجف  هکردا . 

 , دریمب شترضح  روهظزا  شیپ  یـصخش ,  نین  ـر چـ گا تسا .  رظتنم  هک  یلاح  رد  دنک ,  لمع  وکین  قالخا  عرو و  هب  و   , دشاب رظتنم  دیاب 
نیا دیشاب ( .  رظتنم  دیـشوکب و  اه )  یکین  تهج  رد  سپ (  تسا 0 هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  روهظ  نامز  هک  تسا  یـسک  دننام  وا  رجا 

یئاهباتک تبیغ ,  نامز  رد  نارظتنم  فیلاکت  فیاظو و  هرابرد  ام ,  هتـشذگ  ياـمل  عـ هدـش .  تمحر  هورگ  ياامـش  رب  داـب  اراوگ  راـظتنا ) 
يافوتم يرون (  نسح  ازریم  جاح  موحرم  فیلات  بقاـثلا  مجن  ـنـد :  نا مـ دـنا .  هداد  صاـصتخا  ار  دوخ  بتک  زا  یلوصف  اـی  هتـشون  لقتـسم 

ماما تبیغ  ناـمز  رد  مدرم  هفیظو  يافوتم 1348 , )  یناهفـصا (  يوسوم  یقت  دـمحم  ازری  مو مـ ـ حر ـیـف مـ لا مراکملا تـ لایکم   ( , 1327
 , هدـش هتـشون  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  ساسا  رب  اهنت  هک  اهنآ  هباشم  اهباتک و  نیا  رد  راوگرزب .  نامه  فیلات  مالـسلا  هیلع  نامز 

يابفلا اب  هک  دوش  یمن  ادیپ  یلقاع  چیه  عقاو ,  رد  تسا .  هدشن  دای  تبیغ  نامز  رد  رظتنم  هفیظو  ناونع  هب  ملظ  زا  ناهج  ندرک  رپ  هاگچیه 
نخس نیا  هک  دشاب ,  هناگیب  لقع  زا  يارگپچ  ياهکهورگ  دننام  هکنیا  رگ  مـ دشاب .  هتـشاد  يا  هدیقع  نینچ  هدوب و  انـشآ  نیموصعم  مالک 

 . درب راکب  اههورگ  یضعب  بوکرس  هلیسو  ناونعب  ار 

؟ تسیچ رضاح  رصع  ناهج و  رد  ینونک و  ۀعماج  رد  جع )  ) نامز ماما  روضح  هار  رس  عنام  نیرتگرزب  نیرتمهم و 

شسرپ

؟ تسیچ رضاح  رصع  ناهج و  رد  ینونک و  ۀعماج  رد  جع )  ) نامز ماما  روضح  هار  رس  عنام  نیرتگرزب  نیرتمهم و 

خساپ

همدقم نآو  داد  حیضوت  همدقم  کی  اب  ناوت  یم  ار  اهنآ  هدمع  هک  دومن  حرطم  ناوت  یم  ار  يددعتم  تاکن  یلاعترضح  لاؤس  اب  هطبار  رد 
نیا اهنآ ،  ققحت  نودب  هک  تسا  یطیارش  رب  فقوتم  تسا  نآرق  رد  دنوادخ  هدعو  هک  نیمز  رد  ناحلاص  ندیـسر  تماما  هب  هک  تسا  نیا 

نک هل  لوقی  نا  ًائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا  دهد "  ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  ینیوکت  رما  اب  تسا  رداق  دنوادخ  دنچ  ره  دوب ،  دهاوخن  نکمم  مهم 
... یناکمو و ینامز  طیارـش  تاعارم  نودـبو  اـج  کـی  ار  ضیف  ماـمت  دـنناوت  یمن  هک  تسا  نیا  ناگدـنریگ  ضیف  لکـشم  یلو  نوکیف " 
هللا ۀـیقب  دوجو  زا  لبق  همئا  شریذـپ  مدـع  هب  هاتوک  يرظن  تسا و  مزال  شریذـپ  دادعتـساو  تیلباق  داجیا  يارب  نامز  سپ  دـننک ،  تفایرد 

هدمع هک  تسا  طئارش  نآ  ققحت  يارب  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  اذل  دنک ،  یم  حضاو  ار  مهم  نیا  یتحار  هب  دوخ  رـصع  مدرم  فرط  زا  جع ) )
تیرشب رگید  ریبعت  هب  تسا ،  ترضح  نآ  یناهج  هنالداع  تموکح  شریذپ  يارب  مدرم  رد  یگدامآ  داجیاو  حلاص  ياهناسنا  شرورپ  نآ 
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یگدامآ هک  دـنک  ساـسحا  دوخ  رد  ردـقنآ  ار  وا  یناـهج  تموکح  ققحت  شطعو  یگنـشتو  دـسرب  ترـضح  نآ  تموکح  غولب  هب  دـیاب 
تقلخ هراصع  باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  زیزع  رهاوخ  امـش  تسا  بوخ  دـبایب .  دوخ  رد  ارنآ  شریذـپو  لـمحت 

 . دینک هعجارم  یلمآ  يداوج  هللاۀیآ 

؟ دننک یمن  روهظ  جع )  ) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  روهظ  جع )  ) نامز ماما  ارچ 

خساپ

عاضوا دشاب و  مهارف  تهج  ره  زا  نآ ، ۀنیمز  هک  دراد  يزوریپ  ناکما  یتروص  رد  دوش  اپ  رب  ینیعم  فدـه  يارب  هک  یبالقنا  تضهن و  ره 
يارب یمومع  راکفا  دنـشاب و  بالقنا  نآ  راتـساوخ  تلم  مومع  هک  تسا  نیا  تیقفوم  مهم  طیارـش  زا  یکی  دـشاب . هدامآ  ًالماک  طیارـش  و 
ةدعاق نیا  زا  زین  دوعوم  يدهم  مایق  تضهن و  دش . دهاوخ  هجاوم  تسکش  اب  بالقنا  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب . ایهم  نآ  ینابیتشپ  دییأت و 

تـضهن کی  بانجنآ  تضهن  دشاب . مهارف  هنیمز  دـعاسم و  طئارـش  عاضوا و  هک  ددرگ  زوریپ  دـناوت  یم  یتروص  رد  هدوبن  ینثتـسم  یلک 
تافالتخا مامت  دـهاوخ  یم  دراد . يراوشد  قیمع و  رایـسب  ۀـمانرب  تسا . یناهج  هبناج و  همه  بالقنا  اـی  هکلب  تسین  کـچوک  یحطس و 

حلص اب  رشب  ۀمه  ات  دنک  هرادا  دنمورین  تموکح  کی  اب  ار  یتیگ  رـساترس  دزاس و  فرطرب  ار  ینید  یمارم و  ینابز و  يروشک و  يداژن و 
هشیر زا  ار  زیگنا  فالتخا  لماوع  للع و  اذل  درک و  حالـصا  همـشچرس  زا  دیاب  ار  بآ  هک  دناد  یم  وا  دننک . یگدنز  مه  رانک  رد  افـص  و 

رفک و دهاوخ  یم  دننک . یگدنز  مه  رانک  رد  نادنفـسوگ  دـننام  دـنهدب و  تسد  زا  ار  یگدـنرد  يوخ  ناتفـص ، گرگ  ات  دـنک  یم  عطق 
. دـنادرگ یناگمه  نییآ  ار  مالـسا  نید  دـنک و  هجوتم  یهلا  ياه  همانرب  نیناوق و  يوسب  ار  نایناهج  مومع  دزاس و  نک  هشیر  ار  يرگیدام 
، اهروشک اهداژن ، اهزرم ، دننام : ار  زیگنا  هنتف  نیغورد و  ياهدوبعم  دـنک و  زکرمتم  فدـه  کی  يوسب  ار  رـشب  ناشیرپ  راکفا  دـهاوخ  یم 
هب ار  یناسنا  عماوج  رشب و  عون  دهاوخ  یم  هصالخ ، روطب  دزاس و  نک  هشیر  رـشب  زغم  زا  ار  بذاک  ياهتیـصخش  اه و  هراق  اهبزح ، اهمارم ،

هتبلا دشاب . راوتـسا  کین  قالخا  ناسنا و  تافـص  لئاضف و  ۀـیاپ  رب  هک  دروآ  دوجو  هب  یحلاص  عامتجا  دـناسرب و  یعقاو  لامک  تداعس و 
یناهج و بالقنا  نینچ  کی  نتسویپ  عوقو  هب  هک  دنناد  یم  قیقحت  لها  نادنمشناد و  نکیل  تسین  راوشد  بلاطم  هنوگنیا  نتشون  نتفگ و 

ناکما هنیمز ، ندوب  مهارف  یمومع و  راکفا  یگدامآ  تامدقم و  بابـسا و  هیهت  نودـب  هک  تسین  نانچ  راوشد و  رایـسب  تسا  يراک  قیمع 
یم هک  ناناملسم  صخالاب  اهناسنا  ۀمه  دریگب و  همـشچرس  نایناهج  ياهلد  نرودنا  زا  دیاب  یقیمع  بالقنا  نینچ  کی  دشاب . هتـشاد  عوقو 
یم هتـسناد  بالقنا  نآ  طرـش  ار  تیحالـص  یگتـسیاش و  زین  میرک  نآرق  دنـشاب . هتـشاد  یگدامآ  دنـشاب ، تضهن  نآ  رادمچرپ  دـنهاوخ 
دح هب  رـشب  عون  ات  نیارباـنب ، ( 1 . ) دنریگ یم  تسدـب  ار  نیمز  تردـق  ام  رادتیحالـص  هتـسیاش و  ناگدـنب  هک  میتشون  روبز  رد  ام  دـیامرف :
ینآ ۀثداح  کی  يرکف  دشر  هتبلا  دـش . دـهاوخن  رهاظ  دوعوم  يدـهم  ددرگن  هدامآ  قح  تموکح  نتفریذـپ  يارب  دـسرن و  دـشر  لامک و 

نآ روشک و  نیا  ردقنآ  نایناهج  دیاب  دور . یم  لامک  هب  ور  دوش و  یم  ادیپ  راگزور  ياهدمآ  شیپ  ۀطساو  هب  مایا و  لوط  رد  هکلب  تسین 
هتخاس و اهزرم  دودـح و  هک  دـنمهفب  دـنیآ و  هوتـسب  اـت  دـننک  يزیرنوخ  دـنگنجب و  يروشک  موهوم  ياـهزرم  رـس  رب  و  دـنیوگب ، روشک 

ناهج مامت  و  دـنوش ، یم  رجنم  زیگنا  فالتخا  يرابتعا و  دودـح  نآ  زا  تروص  نآ  رد  تساهناسنا . یهاوخدوخ  هاتوک و  راـکفا  هتخادرپ 
درز و دیفس ، هایس و  ماگنه  نآ  رد  دنناد . یم  کیرش  یتخبدب  تداعس و  ررـض و  عفن و  رد  نطومه و  ار  رـشب  دارفا  ۀمه  روشک و  کی  ار 

دیاـب دـننک . هاـگن  مـشچ  کـی  هـب  دـنناوت  یم  ار  مـجع  برع و  یتاـهد ، يرهــش و  یئاـپورا ، یئاـکیرمآ و  یئاـقیرفآ ، یئایــسآ و  خرس ،
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ار اهنآ  یتدم  زا  دعب  دننزب و  اهنآب  هرصبت  دننک و  نیودت  نوناق  ردقنآ  اهناسنا  شیاسآ  تداعس و  یمومع و  تاحالصا  يارب  نادنمـشناد ،
هاـتوک راـکفا  رـشب و  نیناوق  یتسـس  ناـصقن و  هب  ناـیناهج  دـنوش و  هتـسخ  اـت  دـنراذگب  اـهنآ  ياـج  هب  ار  يرت  هزاـت  نیناوق  دـننک و  وـغل 

هک دننک  فارتعا  بلطم  نیدب  دنوش و  سویأم  دریگب  ماجنا  دهاوخ  یم  نیناوق  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  یتاحالـصا  زا  دـنربب و  یپ  ناراذـگنوناق 
. دوش میلست  ادخ  ياه  همانرب  لباقم  رد  تسین  رـضاح  زونه  رـشب  تسا . یهلا  نیناوق  يارجا  ناربمیپ و  زا  يوریپ  رـشب  حالـصا  قیرط  هناگی 

رانک ار  تایونعم  یهلا و  ياه  همانرب  اذل  دزاس ، مهارف  ار  اهناسنا  تداعس  بابسا  دناوت  یم  تاعارتخا  مولع و  هلیسو  هب  هک  دنک  یم  نامگ 
بلطم نیدـب  هاگنآ  دروخب . گنـس  هب  شرـس  دـیآ و  هوتـس  هب  شناج  ات  دودـب  ردـقنآ  دـیاب  دود . یم  تایدام  لابند  هبـسا  ود  هتـشاذگ و 

دـننادرگ و شرخـسم  ار  ینامـسآ  تارک  دـنهد و  زاورپ  اـضف  هب  ار  ناـسنا  دـنناوت  یم  هچ  رگ  تاـعارتخا  موـلع و  هـک  دـنک  یم  فارتـعا 
ار يرگدادیب  رامعتـسا و  دـننک ، لح  ار  یناهج  تالکـشم  دـنناوت  یمن  اما  دـنهد  رارق  شرایتخا  رد  ار  هدـننک  ناریو  هدنـشک و  ياهحالس 
هدرک و ادـیپ  اورناـمرف  رادـمامز و  مکاـح و  رـشب  هک  یتـقو  نآ  زا  دـنناسرب . یناور  شیاـسآ  تداعـس و  هـب  ار  رـشب  دـنزاس و  نـک  هـشیر 

ولج كریز  دـنمروز و  دارفا  نآ  هک  تسه  هدوب و  راودـیما  هشیمه  تسا . هتـشاد  اـهراظتنا  ناـنآ  زا  هراومه  تسا  هتفریذـپ  ار  ناـشتموکح 
هاوخلد تموکح  هب  دسرب و  شیوزرآ  دیما و  هب  هک  هدش  رتمک  نکیل  دنزاس . مهارف  ار  مومع  شیاسآ  هافر و  بابسا  دنریگب و  ار  تایدعت 

نامه عضو  هک  هدش  هدهاشم  يدنچ  زا  دـعب  اما  دـنا ، هداد  نادـب  يا  هزات  لکـش  هدروآ  رد  یتروص  هب  ار  نآ  يرـصع  ره  رد  دـبای . تسد 
هب هدنبیرف  بازحا  اهمارم و  دوش و  سیـسأت  ناهج  رد  گنراگنر  ياهتموکح  ردقنآ  دیاب  تسا . هدرکن  یتوافت  نادنچ  تسا و  قباس  عضو 

تفریذـپ يارب  دوش و  ییادـخ  تاحالـصا  ۀنـشت  ددرگ و  سویأم  اـهنآ  تاحالـصا  زا  رـشب  اـت  دوش  تباـث  اـهنآ  یتقاـیل  یب  دـیآ و  دوجو 
دنسرن تموکح  هب  مدرم  فانـصا  ۀمه  ات  هدومرف : هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ملاس  نب  ماشه  ددرگ . هدامآ  دیحوت  تموکح 
تلادع اب  میدیـسر  یم  تموکح  هب  مه  ام  رگا  دـیوگن : یـسک  داد  لیکـشت  ار  شتموکح  یتقو  هکنیا  يارب  دـنک . یمن  مایق  رمالا  بحاص 

هب ام  زا  لبق  دنـشاب  هتـشاد  تموکح  تقایل  هک  ینادـناخ  ره  تسا . تلود  نیرخآ  اـم  تلود  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما  ( 2 . ) میدرک یم  راـتفر 
لآ دـننام  میدوب  هدیـسر  تموکح  هب  رگا  مه  ام  دـنیوگن : دـندید  ار  نآ  راتفر  دـش و  سیـسأت  ام  تموکح  یتقو  اـت  دنـسر ، یم  تموکح 

يارب تیناسنا  عبط  زونه  هک  دش  نشور  هتـشذگ  نانخـس  هب  هجوت  اب  ( 3  ) نیقتملل هبقاعلا  و  هیآ ، يانعم  تسنیا  میدرک و  یم  لـمع  دـمحم 
میکح دنوادخ  هکلب  دنامب . مورحم  گرزب  تمعن  نیا  زا  هشیمه  يارب  هک  تسین  نانچ  نکیل  هدشن ، ایهم  هدامآ و  دـیحوت  تموکح  لمحت 

زا رـشب  تخاس . دـنهاوخن  مورحم  بولطم ، تیاـغ  هب  ندیـسر  زا  زین  ار  ناـسنا  عون  دـناسر ، یم  بولطم  لاـمک  هب  ار  تادوجوم  عاونا  هک 
شالت و نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  هدوب و  شخبتداعـس  شوخ و  یعامتجا  یگدـنز  کـی  يوزرآ  رد  هشیمه  هتـشاذگ  نیمز  رب  اـپ  هک  يزور 

نیا دشابن . نآ  رد  يدعت  ملظ و  هک  هدوب  یحلاص  عامتجا  ناشخرد و  رصع  کی  راتساوخ  لد  ناج و  زا  هشیمه  تسا . هدومن  یم  ششوک 
درک دـهاوخن  مورحم  یبولطم  تیاغ  نینچ  هب  لوصو  زا  ار  ناسنا  عون  میکح  دـنوادخ  تسین و  تیاـغ  فدـه و  یب  رـشب  ینورد  ۀتـساوخ 

نوگاـنوگ ياـه  مارم  هماـنرب و  نیناوق و  ماـکحا و  زا  دوش ، یم  رادـیب  ًـالماک  مدرم  راـکفا  هک  دراد  شیپ  رد  ار  يزور  ناـهج  عطق  روـطب 
هوتس هب  هدش  هیهت  ناشدوخ  تسد  هب  هک  ییاه  يراتفرگ  تالکـشم و  زا  دنوشیم ، دیماان  رـشب  نایاورنامرف  ماکح و  زا  دندرک ، یم  سویأم 
ءایبنا بتکم  زا  يوریپ  رد  ار  یعامتجا  لحنیال  تالکـشم  اهدرد و  ةراـچ  دـنوش . یم  یهلا  نیناوق  ادـخ و  هجوتم  فرط  ره  زا  دـنیآ و  یم 

هدروخن و تسد  لماک و  نیناوق  و  تاحالـصا . ۀـشقن  همانرب و  لوا  دـنراد : جایتحا  اـهبنارگ  زیچ  ود  هب  هک  دـننک  یم  ساـسحا  دـنناد . یم 
اطخ هابتـشا و  وهـس و  راچد  ییادـخ  ياه  همانرب  ماکحا و  يارجا  قیرط  رد  هک  يا  هداعلا  قوف  موصعم و  رادـمامز  کی  مود  یهلا . نشور 

نیناوق و هدومن و  هریخذ  یساسح  عقوم  نینچ  کی  يارب  ار  دوعوم  يدهم  میکح  دنوادخ  دنک . هاگن  مشچ  کی  هب  ار  اهناسنا  همه  دوشن و 
روهظ رد  ریخأت  يارب  زین  يرگید  تلع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  تسا . هتـشاذگ  هعیدو  شدزن  رد  ار  مالـسا  نیتم  ياـه  هماـنرب 
تهج نیمه  هب  تسا ، هداهن  هعیدو  ار  ینامیااب  دارفا  ۀفطن  ناقفانم  نارفاک و  بلـص  رد  ادخ  دومرف : ع )  ) قداص ترـضح  تسا . هدـش  رکذ 
تـسد نانآ  زا  کی  ره  هب  نآ ، زا  دعب  دیآ و  دوجوب  نانآ  زا  نمؤم  دالوا  ات  دومن  یم  يراددوخ  رفاک ، ناردپ  نتـشک  زا  ع )  ) یلع هک  دوب 
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. دـنوش جراخ  نارفاک  بلـص  زا  یهلا  ياهتناما  هکنیا  ات  دوش  یمن  رهاظ  تیب  لها  ام  مئاق  نینچمه  درک . یم  ترداـبم  شلتق  هب  تفاـی  یم 
هضرع نارفاک  هب  ار  یتسرپادخ  مالـسا و  نید  هک  تسا  نیا  نامز  ماما  ۀمانرب  ( 4 . ) دناسر یم  لتق  هب  ار  رافک  دوش و  یم  رهاظ  نآ  زا  دـعب 

. دوش یم  هتشک  دیزرو  عانتما  مالسا  لوبق  زا  داد و  ناشن  یتخسرس  سک  ره  دنک و  یم  ادیپ  تاجن  لتق  زا  دروایب  نامیا  سک  ره  دراد  یم 
هب نمؤم  تسرپ و  ادخ  نادنزرف  قفانم  ای  رفاک  دارفا  لسن  زا  هک  دتفا  یم  هداتفا و  قافتا  رایسب  خیرات  لوط  رد  هک  میناد  یم  رگید  فرط  زا 

هدرک ماع  لتق  ار  هکم  رافک  هکم ، حتف  رد  ادخ  لوسر  رگا  دندماین ؟ دوجو  هب  رفاک  ناردپ  زا  مالسا  ردص  ناناملسم  رگم  دنا . هدمآ  دوجو 
مایا و لوط  رد  ات  دراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  اهناسنا  هک  دراد  اضتقا  ادـخ  ضیف  فطل و  دـمآ . یمن  دوجوب  ناشلـسن  زا  ناملـسم  همه  نآ  دوب 

نمؤم ناسنا  شدادعتسا  تیلباق و  رادقم  هب  هدام  ناهج  دیاب  دنیآ . دیدپ  ناشلـسن  زا  دنراد  دوجو  ناکما  هک  ینمؤم  نادنزرف  زارد  راگزور 
دوجو هب  نآ  زا  تسرپادخ  نمؤم و  دارفا  دهد و  یم  رمث  ناسنا  عون  هک  یمادام  دوش . هضافا  دوجو  اهنآ  هب  ادـخ  بناج  زا  دـهد و  لیوحت 

رد ددرگ  هدامآ  یتسرپادخ  دیحوت و  شریذپ  يارب  یمومع  راکفا  هکیماگنه  ات  دراد  همادا  نانچمه  عضو  نیا  دنامب و  یقاب  دـیاب  دـیآ  یم 
عاضوا طیارـش و  نآ  اب  هک  مه  يدارفا  دنروآ ، یم  نامیا  بانجنآ  تسد  هب  رافک  زا  يرایـسب  دنک . یم  روهظ  جع )  ) نامز ماما  ماگنه  نآ 

، ءایبنا ةروس  1 ـ ذخآم : عبانم و  دمآ . دهاوخن  دوجو  هب  اهنآ  زا  نمؤم  نادنزرف  هک  دنتـسه  یـصاخشا  دنیامن  يراشفاپ  يرگیدام  رفک و  رد 
میهاربا ناـهج ، رتسگداد  ص105 5 ـ ج7 ، هادـهلا ، تابثا  ص332 4 ـ ج52 ، راونالا ، راـحب  ص244 3 ـ ج52 ، راونالا ، راـحب  هیآ 105 2 ـ

ص240ـ244 ینیما ،

؟  تسیچ نآ  نداتفا  ریخات  هب  ای  نامز و  ماما  اقآ  روهظ  عناوم 

شسرپ

؟  تسیچ نآ  نداتفا  ریخات  هب  ای  نامز و  ماما  اقآ  روهظ  عناوم 

خساپ

لوهجم ام  يارب  شنیرفآ  رارـسا  زا  يرایـسب  تایاور  میرک و  نآرق  تایآ  یـضعب  هب  هجوت  اب  هک  موش  رکذـتم  ار  هتکن  کی  دـیاب  ادـتبا  رد 
ملق ناتخرد  مامت  رگا  دـیامرف  یم  لاعتم  دـنوادخ  هچنانچ  تسا . شنیرفآ  زومر  ماـمت  هب  فقاو  هک  تسین  یعدـم  مه  سک  چـیه  تسا و 

ترضح هیآ 27 .) ناـمقل ،  ) ددرگن ماـمت  دـنوادخ  تاـملک  شراـگن  زاـب  ددرگ  بکرم  رگید  ياـیرد  تفه  هفاـضا  هب  اـیرد  بآ  دوـشب و 
کچوک رایـسب  تسا  ناهنپ  ام  زا  وت  تردـق  زا  هچنآ  هراـنک  رد  نکل  منیب  یم  وت  شنیرفآ  زا  هچنآ  تسا  گرزب  هچ  دـیامرف : یم  (ع ) یلع

تبیغ و تلع  هک  دنا  هدرک  حیرصت  (ع ) نیموصعم دوخ  هک  تسا  یهلا  تاملک  زا  یکی  مه  نآ  للع  رِس و  ترضح و  تبیغ  هلأسم  تسا و 
اب تبحاصم  نامز  رد  دشن  مولعم  رضخ  ترضح  ياهراک  تمکح  هچنانچ  ترـضح  روهظ  زا  دعب  رگم  دش  دهاوخن  مولعم  شروهظ  عناوم 
اب لصف 2 .) باب 28 ، یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیآ  رثالا  بختنم  باتک  رد  قداص  ماما  تیاور  نومـضم   ) تقرافم زا  دـعب  رگم  (ع ) یـسوم

اهنآ تفرعم  هرفس  رس  مه  اب  هک  هدرک  هراشا  روهظ  عناوم  تبیغ و  للع  زا  یضعب  هب  هدز و  رانک  ار  هدرپ  یهاگ  ناگرزب  نیا  دوخ  لاح  نیا 
نآ ات  هک  هدش  رکذ  یطیارـش  جع ) ) نامز ماما  روهظ  يارب  يرایـسب  تایاور  رد  هک  مینک  یم  هراشا  اتمدـقم  نکل  میرب . یم  هرهب  هتـسشن و 

ینایفس و مایق  يددعتم -  تایاور  رد  الثم  روهظ  عناوم  زا  دوش  یم  طیارش  نآ  دوبن  هک  دنیامرف  یمن  روهظ  ترـضح  دنوشن  ققحم  طیارش 
سپ دنیامرف  روهظ  ترضح  ات  دنوش  ققحم  دیاب  تسا  هدش  نایب  احورشم  تایاور  رد  هک  رگید  ثداوح  لاجد و  مایق  ینـسح و  دیـس  مایق 

دمحم هدنیآ ، ناهج  . 1 هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دوش . یمن  ققحم  روهظ  دنشابن  لصاح  تامدقم  طیارـش و  نیا  هک  مادام 
تروص هب  دوش  یم  هدافتـسا  ترـضح  روهظ  عناوم  هرابرد  تایاور  زا  هچنآ  یفاص  هللا  تیآ  ناما ، نما و  دـیون  یناشاک 2 . يوسوم  نسح 
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رـشق و ره  زا  مدرم  فانـصا  همه  دشک  یم  لوط  ردـق  نآ  ترـضح  تبیغ  ینعی  راشقا ؛ همه  ندیـسر  تموکح  هب  - 1 زا : دنترابع  هصالخ 
(ع) قداص ماما  هچنانچ  دنتسین . تلادع  يارجا  هب  رداق  هک  دوش  مولعم  همه  هب  ددرگ و  مامت  همه  رب  تجح  ات  دنسرب  تیمکاح  هب  يا  هقبط 

یـسک هک  نیا  ات  دننک  ادیپ  تیالو  هک  نیا  رگم  مدرم  زا  یفنـص  چیه  دنامن  هک  نآ  ات  ترـضح ] روهظ   ] رما نیا  دوب  دهاوخن  دـنیامرف  یم 
نبا دمحم  ینامعن ، تبیغ   ) دـنک مایق  تلادـع  قح و  هب  مئاق  ترـضح  سپـس  میدـیزرو  یم  تلادـع  میتفای  یم  تیالو  ام  رگا  هک  دـیوگن 
یم تسا  ناحتما  تبیغ  ندـش  ینالوط  يارب  دـنیامرف  یم  هراـشا  (ع ) رقاـب ماـما  هک  يرگید  تلع  - 2 ش 53 .) باب 14 ، یناـمعن ، میهاربا 

هدافتسا رگید  تایاور  زا  و  ص 13 .) یناشاک ، يوسوم  نسح  دمحم  هدـنیآ ، رد  ناهج  « ) هب نمؤی  بیغلاب و  هعیطی  نم  هللا  ملعیل   » دـنیامرف
مدرم رتشیب  دوش  یم  ینالوط  رایـسب  هک  تبیغ  لصا  نوچ  فلا ) تسا : تاناحتما  نیرتدیدش  زا  تهج  زا 2  تبیغ  هب  ناحتما  هک  دوش  یم 

هچناـنچ دـنام  دـهاوخن  یقاـب  تماـما  هـب  هدـیقع  رب  یـسک  لـماک  تـفرعم  ياراد  صلخم و  صاخــشا  زج  دـنتفا و  یم  بـیر  کـش و  رد 
(. ثیدح 45 باب 8 ، لصف 1 ، یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیآ  رثالا ، بختنم  « ) نامیالل هبلق  هللا  نحتما  نمالا  اهیف  تبثی  ال   » دومرف (ص ) ربماـیپ

تبیغ رـصع  رد  دهاوخب  سک  ره  هک  دومرف  (ع ) قداص ماما  هک  دهد  یم  خر  تبیغ  نامز  رد  هک  ییاه  یتخـس  اه و  يراوگان  مود  تهج 
نیا رد  نایور  هیـس  ات  دـشک  یم  لوط  تبیغ  دـنزب و  رانک  تسد  اب  ار  امرخ  تخرد  ياـهراخ  هک  تسا  یـسک  لـثم  دـشاب  مزتلم  شنید  هب 
نیا هب  مدرم  ینعی  نارظتنم  رد  تیلباـق  ندـش  ادـیپ  - 3 ص 16 .) ج 2 ، قودـص ، خیـش  همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک   ) دـنوش مولعم  کحم 

یتلادع یب  اه و  ینانامسبان  هب  اه  نیمز  همه  رد  ولو  اه  تفرشیپ  تسین  یفاک  تلادع  يارجا  رد  يرشب  نیناوق  هک  دنـسرب  تفرعم  زا  حطس 
مدرم دوش و  یم  هدایپ  لماک  تلادـع  ترـضح  روهظ  وترپ  رد  طقف  هک  دـنمهفب  دـنوش و  یم  رتشیب  زور  هب  زور  هکلب  دـهد  یمن  نایاپ  اـه 

تلادع يارجا  لمحت  تیلباق و  مدرم  هک  (ع ) یلع نامز  دننام  هن  دنشاب  هتشاد  ار  ترضح  طسوت  تلادع  يارجا  يارب  یگدامآ  دادعتـسا و 
ناگمه ات  دسرب  همه  ماک  هب  ملظ  یخلت  دریگ و  ارف  ار  ملاع  همه  يدعت  ملظ و  هک  تسا  ینامز  نیا  و  هلدع » هدشل  لتق   » هک دنتـشادن  ار  وا 

ام دعب  الدع  اطسق و  ضرالا  ألمی  . » دهد یمن  صیخـشت  ار  تلادع  میـسن  دشاب  هدیـشچن  ار  ملظ  یخلت  ناسنا  ات  نوچ  دنوش  تلادع  هنـشت 
ص ج 1 ، قودص ، خیـش  نیدلا ، لامک  « ) دش روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نیا  زا  دعب  دیامن  یم  طسق  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  اروج ؛ املظ و  تئلم 
، نانمـشد دـنزگ  زا  ناج  ظفح  يارب  ناملاظ  اب  ندرک  تعیب  دـننام  هدـش  رکذ  تبیغ  ندـش  ینالوط  يارب  يرگید  للع  تاـیاور  رد  (. 289

دیس باتفآ ، راسخر  . 1 هنیمز ر.ك : نیا  رد  هدـننک . يرای  رـصان و  ندوبن  ناملاظ ، نارفاـک و  هب  نداد  تلهم  نایعیـش ، یـضعب  دـب  رادرک 
راگزور یناود 5 . یلع  دوعوم ، يدهم  يوسوم 4 . نسح  دمحم  هدنیآ ، رد  ناهج  یفاص 3 . هللا  تیآ  ناما ، نما و  دیون  يرویغ 2 . یبتجم 

هب ترـضح  تبیغ  ندش  ینالوط  هک  نیا  هدش  دیکأت  نآ  رب  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  یتلع  نیرتمهم  نکل  روپ  يدهم  ربکا  یلع  ییاهر ،
هچنانچ دنربخ  اب  نآ  زا  دنتسه  یهلا  رارـسا  مرحم  هک  اهنآ  دنوادخ و  اهنت  هک  تسا  ییاه  تمکح  حلاصم و  ياراد  تسا و  یهلا  تمکح 

زا يرـس  هلأسم  نیا  انامه  لضف  رـسپ  يا  دیامرف  یم  دـننک  یم  لاؤس  دروم  نیا  رد  یتقو  یمـشاه  لضف  نب  هللادـبع  باوج  رد  قداص  ماما 
تحلـصم تمکح و  قباـطم  ار  وا  لاـعفا  همه  مینادـب  میکح  ار  دـنوادخ  اـم  یتـقو  تسا و  یهلا  ياـه  بیغ  زا  یبـیغ  تسا و  یهلا  رارـسا 

ص ج 2 ، يربط ، جاجتحالا  زا  لقن  ص 54  يرویغ ، یبتجم  دیس  باتفآ ، راسخر   ) دشابن نشور  ام  يارب  اهنآ  تلع  هچرگ  تسناد  میهاوخ 
مهم هچنآ  تسا و  یتمکح  تحلصم و  نآ  زا  مینادب  دیاب  دشابن  مولعم  ام  يارب  ترـضح  تبیغ  ندش  ینالوط  رـس  تلع و  ولو  سپ  (. 303
لمع دینک . اعد  رایسب  نم  جرف  يارب  دومرف  هک  ترضح  دوخ  هدومرف  هب  مینک و  لمع  ترضح  یعقاو  رظتنم  کی  فیاظو  هب  هک  نیا  تسا 

«. جرفلا کیلول  لجع  مهللا  . » ددرگ رونم  شلامج  هب  نامنامشچ  هک  هللاءاشنا  مینک .

؟ دزاسیمن رهاظ  قوثو  دروم  نانمؤم  يارب  ار  دوخ  مالسلاهیلعنامز  ماما  ارچ 

شسرپ
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؟ دزاسیمن رهاظ  قوثو  دروم  نانمؤم  يارب  ار  دوخ  مالسلاهیلعنامز  ماما  ارچ 

خساپ

تحـص رد  اـت  دـیامن  راـهظا  ياهزجعم  دوخ  یفرعم  يارب  تسیاـبیم  ریزگاـن  دوش  رهاـظ  وخب Ù سک  ره  يارب  ترــضح  نآ  ًـالوا :
ار دوخو  دننکیم ، نینچ  وداجو  رحـس  هار  زا  مدرم  بیرف  ياربو  دنوشیم  ادیپ  رحاسو  زابهّقح  ياهدـع  نایم  نیا  رد  دـننک . نیقی  شیاعدا 

نیا ّدس  تهج  هب  یلو  دندرکیم ، تیؤر  ياعداو  هدرک  هدافتسا  عوضوم  نیا  زا  رگهلیح  دارفا  ًایناث : دنیامنیم . دومناو  نامز  ماما  ناونع  هب 
هب یئزجو  یّلک  حـلاصم  ربانبو  بسانم  ياهتیعقوم  رد  دارفا  زا  یّـصاوخ  هچ  رگ  دـش ، عونمم  هدرتسگ  ّدـح  رد  تاقالم  تاـفارحنا ، هنوگ 

. دنوشیم بایفرش  ترضح  تاقالم 

؟ دوبیم رهاظ  مدرم  نیب  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  رگا  تشاد  يروذحم  هچ 

شسرپ

؟ دوبیم رهاظ  مدرم  نیب  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  رگا  تشاد  يروذحم  هچ 

خساپ

بسانم عقوم  رد  زین  واو  دندرکیم  هدافتسا  شدوجو  زاو  دوب  مدرم  نیب  رد  ترضح  رگا  تشاد  یلاکـشا  هچ  دنیوگب : تسا  نکمم  یخرب 
هدیچرب ع )  ) يدهم ترضح  تسد  هب  متسو  ملظ  هاگتـسد  هک  دندوب  هدرک  دزـشوگ  مدرم  هب  ًارارک  راهطا : همئاو  مرکا  ربمایپ  دومنیم . مایق 

. دوب دایز  ناشدادعت  هک  ملاع  ناگدیدمتسو  نیمولظم  فلا . تفرگ : رارق  هتسد  ود  هجوت  دروم  ترضح ، دوجو  تهج  نیا  زا  دش . دهاوخ 
رد هشیمه  اذلو  دندومنیم ، عافدو  تضهن  ياضاقت  وا  زاو  دندرکیم  عامتجا  ماما  دوجو  رود  هب  تیامح ، دیماو  مّلظت  راهظا  دصق  هب  نانآ 

ناراکمتـسو ناـیوگروز  ب . تسا . هدـشن  مهارف  یـساسا  طیارـش  زونه  هک  یلاـح  رد  دوـب . هدـش  هطاـحا  يریثـک  هورگ  ترـضح  فارطا 
رـضاحو دندرکیمن  راذگورف  یلمع  چـیه  زا  شیوخ  یـصخش  عفانم  هب  ندیـسر  هار  ردو  هتفای  ّطلـست  مولظم  ياهتّلم  رب  هک  يراوخنوخ 

دندـیدیم دوخ  هار  ّدـسو  عنام  ار  ترـضح  دوجو  نوچ  هورگ  نیا  هجیتن  رد  دـننک . دوخ  یـصخش  عماطم  يادـف  ار  مدرم  مامت  هک  دـندوب 
. دندمآیم رب  ترضح  يدوبان  ددصرد 

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  جرف  ریخأت  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  جرف  ریخأت  تلع 

خساپ

، ناهج حطـس  رد  يدـیحوتو  لدـع  تموکح  لیکـشت  اریز  ددرگیم ، زاب  اهناسنا  دوخ  هب  ع )  ) نامز ماما  ام  يالومو  اقآ  جرف  ریخأت  تلع 
يّدح هب   - 2 دننادب . ار  لدـع  موهفم  مدرم   - 1 هکنیا : لیبق  زا  دراد ، مدرم  دوخ  فرط  زا  مزال  ياهیگدامآو  طیارـش  هب  جاـیتحا  ًاتدـمع 
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رد هچ  رگ  دنـسرب ، یگنهرفو  يرکف  روعـش  يالاب  ّدح  هب  عرـش  تاروتـسد  هب  لمع  اب   - 3 دنـشاب . لدع  ناهاوخ  لدو  ناج  زا  هک  دنـسرب 
مدرم دوخ  هیحاـن  زا  ار  ترـضح  تبیغ  دـیرجت " حرـش   " رد یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  موـحرم  اذـلو  دـشاب . مدرم  زا  یـشخب  هدودـحم 
روهظ ریخأت  تلع  روهظ ، يارب  مزال  طیارـش  عومجم  ندـشن  مهارف  عومجم  ردو  کینکتو . تعنـص  هیحاـن  زا  رـشب  تفرـشیپ   - 4 دنادیم .

نم عامتجا  یلع  هتعاطل - هَّللا  مهقّفو   - انعایشأ ّنأ  ولو  : " دیامرفیم دتسرفیم  دیفم ؛ خیش  هب  هک  یعیقوت  رد  ع )  ) نامز ماما  تسا . ترـضح 
انـسبحی امف  انب ، مهنم  ۀفرعملا  ّقح  یلع  انتدـهاشمب  ةداعـسلا  مهل  تلّجعتلو  انئآقلب ، نُمیلا  مهنع  رّخأت  امل  مهیلع ، دـهعلاب  ءآفولا  یف  بولقلا 

، جاجتحا یقرواپ .  } يافیا هار  رد  دهد - ناشتعاط  قیفوت  دنوادخ  هک   - ام نایعیـش  رگا  " " ؛ مهنم هرثؤنالو  ههرکن  اّمم  انب  لصّتی  ام  ّالإ  مهنع 
ام رادید  تداعسو  داتفایمن ، ریخأت  هب  ناشیا  زا  ام  تاقالم  تنمیم  دندشیم ، لدمه  دنراد ، شود  رب  هک  ینامیپ  یقرواپ } ص 315 . ج 2 ،

يزیچ اهنآ  زا  ام  ندـش  یفخم  تلع  ام . هب  تبـسن  نانآ  زا  یتقادـصو  نیتسار  یتخانـش  يانبم  رب  يرادـید  تشگیم ، اـهنآ  بیـصن  رتدوز 
." میرادن اهنآ  زا  ار  اهراک  نیا  ماجنا  عّقوت  امو  دسریم  ام  هب  اهنآ  رادرک  زا  هک  هچنآ  زج  تسین 

؟ دنکیمن روهظ  جع )  ) نامز ماما  هتفرگ  ارف  ار  ناهج  رسارس  ملظ  هکنیا  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دنکیمن روهظ  جع )  ) نامز ماما  هتفرگ  ارف  ار  ناهج  رسارس  ملظ  هکنیا  اب  ارچ 

خساپ

/ دوشیم میسقت  یمتح » ریغ   » و یمتح »  » میالع شخب  ود  هب  دوخ  هک  تسا  هدش  نایب  ترضح  نآ  روهظ  يارب  یلک  ياههناشن  تایاور  رد 
اب هک  { 1 ،} تسا هدـش  دای  نآ  زا  تایاور  رد  هک  تسا  ماما  روهظ  نامز  ندیـسرارف  يارب  یلک  ياـههناشن  زا  یکی  متـس  داـسف و  يریگارف 

نکیل تسا . هدروآ  هوتس  هب  ار  نامولظم  زا  يرایسب  هک  یتیعقاو  درک ، ناعذا  نآ  ندوب  ریگارف  هب  ناوتیم  رصاعم ، ناهج  تیعـضو  هب  هاگن 
يرگید یمتح  ریغ  ای  یمتح و  لماوع  دـیاب  ددرگیمن و  یقلت  مایق  لماع  اهنت  تسا و  ماما  تضهن  ياـههناشن  زا  یکی  داـسف  ملظ و  ینوزف 

ار مدرم  یگدامآ  مهم ، هتکن  نیا  تسا و  (ع ) يدـهم مایق  ققحت  همزال  رایـشوه  دـمآراک و  مزال ، يورین  ندـش  هدامآ  دنیـشن / روهظ  هب  زین 
(ع) قداص ماما  دنـشخب . تعرـس  ار  طرـش  نیا  ققحت  دوخ ، يرکف  یحور و  يرایـشوه ، یهاگآ ، حطـس  ندرب  ـالاب  قیرط  زا  اـت  دـبلطیم 
رد دـنک ، لمع  وکین  قالخا  عرو و  هب  و  دـشاب ، رظتنم  دـیاب  سپ  دـشاب ، (ع ) مئاق باحـصا  زا  هک  دوشیم  دونـشوخ  سک  ره  : » دـیامرفیم

ص 140/ ج 52 ، نامه ، [. 2 / ] ص 143 ج 52 ، راونالاراحب ، [. 1 { ] 2 .«} تسا رظتنم  هک  یلاح 

؟ تسا ناهنپ  ناگدید  زا  ترضح  نآ  زاب  ارچ  دوشیم  راهظا  جع )  ) نامز ماما  نادنمتدارا  بناج  زا  هک  ياهقالع  همه  نیا  اب 

شسرپ

؟ تسا ناهنپ  ناگدید  زا  ترضح  نآ  زاب  ارچ  دوشیم  راهظا  جع )  ) نامز ماما  نادنمتدارا  بناج  زا  هک  ياهقالع  همه  نیا  اب 

خساپ

هب دندومنیم . قح  نید  تسار و  هار  هب  توعد  ار  مدرم  دـندوب و  ناناملـسم  سرتسد  رد  مالـسا  نایاوشیپ  هک  دوب  اهلاس  مینادیم ، هکنانچ 
 – يرکسع نسح  ماما  ات  هتفرگ  نانمؤم  ریما  زا  مالسلامهیلع ، نیرهاط  همئا  ینعی   – ربمغیپ نادناخ  زا  نایاوشیپ  نمـشد ، تسود و  فارتعا 
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تداهش هب  فصولاعم  دندوب . دوخ  رصع  مدرم  نیرترب  مالسا و  تما  دارفا  نیرتهب  یمالسا  هیلاع  لئاضف  یناسنا و  هتسجرب  تافص  مامت  رد 
رانک مالـسا  تسایـس  هنحـص  زا  ردـقیلاع  ناربهر  نآ  ماـمت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  نرق  مین  ود و  یط  خـیرات ،
نیا دنتـشگ . هجاوم  ندش  هتـشک  نادـنز و  لمع و  تدـش  اب  دـندومن ، لفاغ  مدرم  یئامنهار  هب  مادـقا  هاگره  هک  اجنآ  ات  دـندش . هتـشاذگ 

هک  – يرظن یب  تیصخش  هدزای  یلاعت ، دنوادخ  دنادرگیم . زاین  یب  يرتشیب  حیـضوت  هنوگره  زا  ار  ام  هک  تسا  نشور  يردق  هب  عوضوم 
اب گنهامه  هضرع  نیا  هجو ، چـیهب  یلو  تشاد ، هضرع  ناهج  هب  یناسنا  هعماج  يربهر  روظنمب  دـندوب - مالـسا  ربمایپ  هتـسیاش  نانیـشناج 
ات دوشن ، هضرع  ناهج  مدرم  هب  ددرگ و  بئاغ  اهرظن  زا  ینالوط  یتدـم  يارب  نانآ ، درف  نیرخآ  هک  رتهب  هچ  لصا ، نیا  يور  دوبن . اـضاقت 

لاعتم دنوادخ  دـیدرگ ، دـعاسم  هنیمز  هک  نامز  نآ  رد  و  دـیآ ، دـیدپ  یتیگ  مدرم  رد  یماقمیلاع  ياوشیپ  نینچ  ياضاقت  سح  هنوگنیدـب 
راظتنا  » زا یمالـسا ، تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  تساجنیا  بلاج  هتکن  دراذـگب . ناگدـننک  اـضاقت  راـیتخا  رد  هتـشاد و  هضرع  ار  وا  دوجو 

ترـضح نآ  ندمآ  راظتنا  رد  هتـسویپ  هک  نانآ  زا  و  هدمآ ، نایم  هب  نخـس  هیلع  هللا  تاولـص  نامز  ماما  روهظ  يارب  مدرم  یگدامآ  و  جرف »
ياضاقت نامه  زج  يزیچ  هجرف - یلاعت  هللا  لجع   – نامز ماـما  جرف  راـظتنا  عوضوم  تسا . هدـمآ  لـمع  هب  یهجوت  لـباق  شیاتـس  دنتـسه ،

هک دـیجم  نآرق  هصاـخ  ینامـسآ –  بتک  بهاذـم و  خـیرات  رد  هکناـنچ  هوـالعب  تسین . سدـقم  دوجو  نآ  نتـشاد  هضرع  يارب  یموـمع 
تیادـه يارب  رـشب  خـیرات  لوط  رد  دـنوادخ  هک  یناربمیپ  هیلک  میناوخیم ،  – تسا ینید  یخیراـت و  هدروخن  تسد  هدـنز و  دنـس  نیرتهب 

دوخ رثا  رب  رکف ، هاتوک  مدرم  دندوب . هجاوم  مدرم  دـیدش  لمعلاسکع  اب  دوخ  سدـقم  هفیظو  ماجنا  هار  رد  هشیمه  تسا ، هداتـسرف  اهناسنا 
هجنکـش و رازآ و  ماـقم  رد  یهاوخدوخ  یتـسرپاوه و  يور  زا  ءاـیبنا  یناـسنا  بتکم  یلاـع و  فدـه  هب  هجوت  نودـب  یگیاـمورف ، يرس و 
- هلآ هیلع و  هللا  یلـص   – مرکا لوسر  ترـضح  نانآ  يالعا  هنومن  هکیئاج  ات  دندمآرب ، دوخ  ینامـسآ  گرزب  ناربهر  ناربمایپ و  دنخـشیر 
نتفر و نادنز  تمیقب  ماجنارـس  شکمـشک  مداصت و  نیا  همادا  تسا .» هدیدن  رازآ  دوخ  موق  زا  نم  دننام  يربمغیپ  چـیه  : » دومرفیم اهراب 

دنوادخ نیا ، دوجو  اب  دنداد . تسد  زا  رطخ  رپ  هار  نیا  رد  مه  ار  دوخ  ریزع  ناج  نانآ ، رتشیب  و  دش . مامت  ناربمایپ  ندید  بیـسآ  دیعبت و 
مدرم راتفر  ءوس  یلو  تفای ، همادا  نانچمه  ضیف  نیا  تشادـن و  غیرد  دوخ  ناگدـنب  زا  ار  اهنآ  دوجو  تمعن  تجح ،» مامتا   » يارب نابرهم 

یتسرپ اوه  یئوجهزیتس و  ینامرفان و  لمعلاسکع  تیرشب  دش  مزال  هک  دیسر  یئاجبراک  و  تشذگ ، دح  زا  نانآ  راجنهان  لمعلاسکع  و 
هلـسلس هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، هدوب  ناسکی  راودا  مامت  رد  لمع ، هوحن  دزادرپب . ار  دوخ  لمع  همیرج  رتنشور ، تراـبعب  و  دـنیبب . ار  دوخ 
سکع هک  نیا  بلاج  و  دنتـشاد ، همانرب  کی  و  دـندومیپیم ، ار  فدـه  کی  همه  نیعمجا - مهیلع  هللا  تاولـص   – نیرهاط همئا  ناربمایپ و 
نیرخآ ینالوط  تبیغ  اب  رـسهریخ ، هاوخدوخ و  رـشب  دیراذگب  تفگ : دیاب  تاهج  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا . هدوب  تخاونکی  زین  اهلمعلا 

هاگنآ دنک . وجتسج  هداد ، ناشن  دوخ  هک  یشنکاو  رد  ار  نابرهم  ریزع  نآ  هب  نتفاین  تسد  تلع  و  دروآ ، دای  هب  ار  هتـشذگ  ادخ ، هدیزگرب 
زا ناج  لد و  زا  مه  اب  همه  دـندش و  سویام  اج  همه  زا  مدرم  دـیدرگ ، دـعاسم  ناـهج  عاـضوا  دـش ، مهارف  هنیمز  تهج  ره  زا  هک  یناـمز 
زا اهناسنا  تاجن  ات  دزاس ، راکشآ  ناهج  یساسا  حالـصا  يارب  ار  ایند  هدنهد  تاجن  نابرهم ، راگدرورپ  دندومن ، ربهر  بلط  نانم  دنوادخ 
وا هلیـسوب  و  دوش ، زاغآ  تسا ، هدش  تیرـشب  ریگنماد  یناهج ، گرزب  ياوشیپ  نآ  بایغ  رد  هک  اهیناریو ، میمرت  یتخبدب و  يرگدادـیب و 
رد عوضوم  نیا  درب . رـسب  لماک  شمارآ  افـص و  حلـص و  رد  هشیمه  يارب  یتیگ  رـسارس  ات  دـهد ، نایاپ  یمومع  مالآ  بئاـصم و  ماـمت  هب 

دمحم ماما  هک  دنکیم  تیاور  عیارشلا » للع   » باتک رد  هعیش - ماقم  یلاع  دنمشناد   – قودص خیـش  دوشیم . هدید  مه  تایاور  زا  ياهراپ 
یتسیزمه دنوادخ ، هکیماگنه  :» دنتـشون هیلع  هللا  تاولـص  رمالا » بحاص   » تبیغ تلع  هب  عجار  يرابنا » ناورم   » باوج رد  مالـسلاهیلع  رقاب 

رگید باتک  رد  روبزم  دنمـشناد  ( 2 ثیدح ص244 ، عئارـشلا ، للع  « ) دربیم نوریب  اهنآ  نایم  زا  ار  اـم  تشاد ، شوخاـن  اـم  يارب  ار  مدرم 
. درک دـهاوخن  روهظ  اـم  مئاـق  دوشن ، راکـشآ  یهلا  عیادو  هک  ماداـم  : » دومرف (ع ) قداـص ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  راـبخالا » یناـعم   » دوخ

دوبان ار  همه  هتـشگ  زوریپ  ادخ  نانمـشد  رب  و  ددرگیم ، راکـشآ  زین  وا  دندش ، ادیپ  راکادـف  مدـق و  تباث  نموم و  نادرم  نآ  هک  یماگنه 
ًاعطق دتفا ، راکب  حیحـص  هار  رد  هچانچ  فطاوع ، زئارغ و  نیا  دراد . یگتـسباو  وا  زئارغ  فطاوع و  اب  رـشب  یگدنز  هک  مینادیم  دـنکیم ».
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. مینکیم ریبعت  ینامسآ  میلاعت  ادخ و  هب  نامیا  يرادنید و  هب  نآ  زا  ام  هک  دهدیم  قوس  یگدنز  حیحـص  قیرط  تداعـس و  هار  هب  ار  رـشب 
تارطاـخم و راـچد  ار  عاـمتجا  درف و  تـفر ، راـک  هـب  شخب  ناـیز  طـلغ و  ياـههار  رد  دـیدرگ و  فرحنم  لداـعت  ریـسم  زا  هچناـنچ  یلو 
داسف و جرم و  جره و  هب  ار  یناسنا  هعماج  دزیریم و  مه  رد  ار  یگدنز  ماظن  زئارغ ، یـشکرس  فطاوع و  نایغط  درک . دـهاوخ  تالکـشم 
هک هدوبن  نیا  زج  مه ، نابرهم  دنوادخ  بناج  زا  ماقم  یلاع  ناماما  ندیزگرب  ءایبنا و  تثعب  تمکح  دناشکیم . يدوبان  بوشآ و  یهابت و 

نیا لاح ، نیارد  دنهد . رارق  لادـتعا  لاح  رد  دـننک و  راهم  ار  زئارغ  فطاوع و  دوخ ، دنـسپدرخ  میلاعت  اب  دنتـساوخیم  گرزب  نادرم  نآ 
نت و شیاـسآ  اـب  عاـمتجا  دارفا  نآ ، هیاـس  رد  اـت  ددرگیم ، لاـمعا  یلوقعم  حیحـص و  يارجم  رد  مزـال و  نازیم  هب  مادـک  ره  بلق  لاـیما 

یناسآ نیا  هب  تسا ، شیوخ  ملاس  نادجو  اب  عازن  زئارغ و  فطاوع و  نایغط  ضرعم  رد  هتسویپ  هک  رشب  یلو  دننک . یگدنز  رطاخ  شمارآ 
یئاهـشنکاو ددرگ . میلـست  دهنب و  ندرگ  تسوا - عفنب  دصرددص  هک   – ینید ناربهر  ءایبنا و  میلاعت  ربارب  رد  دیایب و  هار  هب  تسین  رـضاح 

رد هک  دوب  زئارغ  یـشکرس  فطاوع و  نایغط  نامه  دـندادیم ، ناشن  دوخ  زا  ناماما  ءایبنا و  ۀـناهاوخ  ریخ  حـیاصن  تاـغیلبت و  ربارب  رد  هک 
جراخ لطاب  قح و  ابیز و  تشز و  صیخـشت  حیحـص و  تواضق  هنحـص  زا  دزیم و  راـنک  ار  اـهنآ  میلـس  لـقع  نیبعقاو و  نادـجو  هجیتن ،

نادجو دنرادیم ، لوذـبم  رـشب  تیادـه  هار  رد  هک  یـششوک  یعـس و  ۀـمه  اب  دـندیدیم  هک  یهلا  ناربمایپ  تاهج ، نیا  يور  تخاسیم .
نیا رد  ار  هراچ  نیرخآ  دنهدیمن ، رثا  بیترت  اهنآ  ياهیئامنهار  هب  ددرگیمن و  رادیب  زئارغ  یشکرس  فطاوع و  نایغط  رثا  رب  نانآ  ۀتفخ 

ساسحا اب  تسرپاوه  مدرم  شکرـس و  ةدوت  هک  دشاب  دنورب . نوریب  اهنآ  نایم  زا  یتدـم  دـنراذگاو و  دوخ  لاحب  ار  هعماج  هک  دـندیدیم 
رادیب ناش  ۀتفخ  نادجو  يرتهب ، تصرف  رتشیب و  تغارف  اب  و  دننک ، رظن  دـیدجت  دوخ  تشونرـس  شور و  ةرابرد  یتسرپرـس ، یب  یئاهنت و 

ترـضح نوچ  هک  میناوخیم  دیجم  نآرق  رد  دنربب . اهنآ  یتسرپادـخ  یلاع  بتکم  ءایبنا و  ینارون  ياهفدـه  هب  یپ  یبسانم  ّوج  رد  دوش و 
اهنآ دـیدش  لـمعلالسکع  دـیدهت و  اـب  و  تشگ ، سویأـم  دوخ  تسرپتب  شارتتب و  موق  یئاـمنهار  زا  دـیحوت ، ناـمرهق  لـیلخ ، میهاربا 
هرانک دیناوخیم ، ادخ  زا  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  نم   ] 48/ میرم ّیبَر » اوعْدَا  َو  ِهللا  ِنُود  نم  َنوُعدـَت  ام  َو  ْمُُکلِزَتْعَا  َو  : » دومرف دـیدرگ ، هجاوم 
مدرم تفر . ماش  ناّرح »  » رهـش هب  و  دـمآ ، نوریب  ناینادـلک  ناـیم  زا  قطنم  نیا  اـب  میهاربا  ترـضح  مناوخیم .] ار  دوخ  يادـخ  مریگیم و 
قطنم اب  ار  اهنآ  هتفرگ  باوخ  نادجو  زین  اجنآ  رد  مالـسلاهیلع  میهاربا  دندیتسرپیم . هراتـس  هام و  باتفآ و  دـندوب و  كرـشم  مه  نارح » »

اَم َو  ًافینَح  َضْرَْالا  َو  ِتاومَّسلا  َرَطَف  يذَّلل  َیهْجَو  ُتْهَّجَو  ینِا  : » تفگ تشاذگ و  اتکی  يادخ  هب  نامیا  نایرج  رد  و  درک ، رادیب  دوخ  یهلا 
زا میاـتکی و  دـنوادخ  فینح  نید  وریپ  نم  دـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ماهدروآ  یئادـخ  يوسب  ور  نم   ] 79/ ماعنا َنیکِرْـشُملا » َنِم  انَا 

نادجو هب  مدرم  هطقن ، ود  نآ  زا  میهاربا  نتفر  اب  میناوخیم ، خیرات  رد  هکیروطب  دش . نیطسلف  راپسهر  رهش  نآ  زا  سپس  متسین ] ناکرـشم 
نآ دـنمدوس  ياهیئامنهار  تاغیلبت و  داـی  هب  شیوخ ، فطاوع  ناـیغط  نتـسشن  ورف  نادـجو و  يرادـیب  اـب  سپـس  دنتـشگزاب . دوخ  هتفخ 

« سنوی  » هروس رد  نینچمه  دـنروآ . نامیا  هناگی  يادـخ  هب  يو  بایغ  رد  ياهظحالم  لباق  دادـعت  رذـگهر ، نیمه  زا  و  دـنداتفا . ترـضح 
، امش یشکرس  هک  درک  دیدهت  ار  اهنآ  دنتفریذپن ، دومن و  ادخ  نید  هب  توعد  ار  دوخ  شکرـس  موق  سنوی ، ترـضح  نوچ  هک  میناوخیم 

ارف ار  همه  دـسریم و  تسامـش - دنـسپان  راـتفر  شنکاو  هـک   – یهلا باذـع  يدوزب  و  دـنامیمن ، لـمعلاسکع  نودـب  دـنوادخ  فرط  زا 
ندید سنوی و  ندش  دـیدپان  نتفر و  اب  تشاذـگ . دوخ  لاحب  ار  اهنآ  تفر و  نوریب  موق  نایم  زا  دـندرکن ، شوگ  مهزاب  نوچ  و  دریگیم .
کنیا دیدرگن ... لزان  مه  باذع  دندرک و  هبوت  نادـجو ، يرادـیب  اب  و  دـندروآ . دایب  ار  وا  نانخـس  دـندمآ و  دوخ  هب  موق  باذـع ، مئالع 

یناربهر اـهنآ ، زئارغ  فطاوع و  لیدـعت  رـشب و  ياهنادـجو  يرادـیب  راـکفا و  تیادـه  يارب  نرق  اـههد  یط  ناحبـس ، دـنوادخ  میئوگیم :
هب تبـسن  داد ، ناشن  مه  یقفاوم  لـمعلاسکع  رگا  و  تشادـنرب . دوخ  ياهيرـس  دوخ  زا  تسد  رـسهریخ ، رـشب  یلو  تخیگنارب . هتـسیاش 

دوعوم يدهم   – يرـشب ياهنادجو  هدننک  رادـیب  نیرخآ  میراذـگب  نیاربانب  دوب . شزرایب  زیچان و  رایـسب  دوخ ، نایاوشیپ  ءایبنا و  تامحز 
اهنادجو سدقم ، دوجو  نآ  يریگهرانک  ینالوط و  تبیغ  نیمه  ات  ددرگ ، جراخ  رشب  سرتسد  زا  ینالوط  یتدم  هیلع - هللا  تاولص  مالـسا 

نآ دنتفای ، یگتـسیاش  رظن  ره  زا  هک  یماگنه  ات  دـننک ، ادـیپ  یگدامآ  دادعتـسا و  نانچنآ  يو  بایغ  رد  و  دـنک ، رادـیب  نارگباوخ  زا  ار 
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. دشاب هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  هکنانچ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  و  ددرگزاب ، بئاغ  ياوشیپ 

؟ دنک یمن  روهظ  جع ) ) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یمن  روهظ  جع ) ) نامز ماما  ارچ 

خساپ

رد ترضح  دوخ  زا  ینخس  ادتبا  رد  يدهم ( ترضح  روهظ  يارب  امش  قایتشا  زا  يدنسرخ  راهظا  و  مبوخ ، تسود  امش  لاؤس  هب  خساپ  رد 
یگدـنب تعاط و  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  ام  نایعیـش  رگا   : " دـنیامرف یم  دـیفم  خیـش  هب  يا  همان  رد  ناـشیا  مینک . یم  رکذ  ناـشتبیغ  تلع 

رادید تداعس  دندرمش ، یم  مرتحم  ار  یهلا  نامیپ  دهع و  و  دنتـشاد ، داحتا  قافتا و  یهلا ، نامیپ  دهع و  هب  يافو  رد  درادب ، قفوم  شیوخ 
ام هب  تبسن  اهنآ  تقادص  تفرعم و  ساسا  رب  هک  یتروص  رد  دندش ؛ یم  لیان  ام  رادید  تداعـس  هب  نیا  زا  رتدوز  و  داتفا ؛ یمن  ریخأت  هب  ام 

یگدنز ینادان و  یهارمگ و  زا  نیگمغ  ادـخ ، نابرهم  نیرت  نابرهم  نآ  دـییامرف ، یم  هظحالم  هک  روطنامه  مبوخ ، تسود  ( 1."  ) دوبیم
یگدنز ینادان و  یهارمگ و  ندرب  نیب  زا  هار  رد  یسک  رگا  سپ  دشاب . یم  ترضح  تبیغ  یلـصا  تلع  رما  نیمه  و  تسادخ ؛ ناگدنب  دب 

يرازگراک دننام  عقاو  رد  دنک ، کمک  تیاده و  دشاب ، ادخ  یلو  هک  دوخ  یقیقح  تسرپس  یلو و  يوس  هبار  نانآ  و  دشوکب ، اهناسنا  دب 
هجوتم دوخ  ّبحم  قیدـص و  رازگتمدـخ  هب  یمیرک  يالوم  ره  رظن  تیاـنع و  هتبلا  .و  تساهدرکلمعترـضحنآتموکح نارازگراـک  زا 
تبسن نابرهم  يردام  دننام  و  تسا ، نابرهم  ردارب  تسود و  نیما و  هک  یماما  دنشاب ، هتـشاد  تفرعم  دوخ  ماما  هب  تبـسن  مدرم  رگا  تسا .

یم تخبـشوخ  دنمتداعـس و  ردـقچ  وا  روهظ  مایا  رد  هک  دـننادب  اـهناسنا  رگا  و  دـشاب ، یم  مدرم  هاـگهانپ  و  تسا ، لاـسدرخ  نادـنزرف  هب 
يوزرآ ترـضح ، راوج  رد  یگدنز  روهظ و  قایتشا  و  هتفرگ ، اج  اهلد  رد  ماما  تبحم  دننک ، يروآدای  مه  هب  تبـسن  ار  رما  نیا  و  دـنوش ،

عفر اب  و  دنـشوک ؛ یم  یهلا  تعاـطا  روهظ و  عناوم  عفر  رد  دـشاب ، ترـضح  روهظ  مدرم  یقیقح  يوزرآ  رگا  و  دوش . یم  اـهناسنا  گرزب 
درف دوجو 313  نامز ، ( ماما  روهظ  طیارـش  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  دننک . یم  روهظ  يدهم ( ترـضح  روهظ ، عناوم 

زا يرتقیقد  عالطا  ام  یلو  درک . دـنهاوخ  کمک  ناشیا  هب  ناهج  ةرادا  رد  و  دوب ؛ دـنهاوخ  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  اـهنآ  همه  هک  تسا ،
ربکا یلع  يدـهم ، ( ماما  نامدای  . 1 ذخآم :  عبان و  دـننک . مهارف  ار  یتیعقوم  نینچ  دوخ ، راتفر  اب  دـیاب  اهناسنا  اما  میرادـن . نانآ  تیعـضو 

ص92 و یفالت ، ربکا  یلع  يدهم ،(  ماما  نامدای  ص324 3 . اضر ،( ماما  ینارحلا ، هبعش  نیسحلا  نب  یلع  لوقلا ، فحت  ص94 2 . یفالت ، 
ج3 يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  يداقتعا ، ینابم  تیوقت   93

؟  تسیچ مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  روهظ  ریخأت  مهم  ياهتلع  - 1

شسرپ

؟  تسیچ مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  روهظ  ریخأت  مهم  ياهتلع  - 1

خساپ

مه اهنآ  دـناد  یمن  یـسک  راـهطا  همئا  زج  تسا و  یهلا  رارـسا  زج  تبیغ  یلـصا  تلع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  فیرـش  ثیدـح  زا 
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 : دوش یم  هراشا  نآ  هب  راصتخا  هب  الیذ  هک  هدـش  نایب  نآ  ياهتمکحزا  یـضعب  تایاور  یخرب  رد  یلو  دـندوبن  نآ  ندرکوگزاب  هب  نوذام 
قامعا رد  نامیا  هک  یناسک  دوش و  یم  رهاظ  ناشنطاب   ، دـنرادن یفاک  نامیا  هک  یهورگ  ینالوط . تبیغ  نیا  رثا  رد  ناحتماو  شیامزآ  - 1

یم لیان  باوث  زا  یتاجرد  هب  دوش و  یم  مولعم  ناشـشزرا  تبیغ  هب  ناـمیا  طئارـش و  رب  ربص  جرف  راـظتنا  هطـساو  هب  هدرک و  هشیر  ناـشلد 
ظوفحم عوضوم  هدـش ، لقن  تایاور  رد  ترـضح  نآ  تبیغ  يارب  هک  یتمکح  دـیاؤف و  زا  یکی  ناراکمتـس ,  اب  ندرکن  تعیب  - 2 دنوش . 
هاگتـسد نوچ ، دـش  یفرعم  لتق  زا  تاجن  عوضوم  اه  تمکح  زا  یکی  لتقزا .  تاـجن  - 3 تسا .  ناراکمتـس  اب  تعیب  هدهاعم و  زا  ندنام 

-5 تسین . تبیغ  زج  يا  هراـچ  دـناسرب  لـتق  هب  هدروآ و  گـنج  هب  ار  وا  اـت  دوـب  ترـضح  نآ  يوجتـسج  بیقعت و  رد  تدـش  هـب  مکاـح 
یگدامآ هکلب ؛ تسین  یفاک  هتـسیاش  ربهر  کی  دوجو  اـهنت  ناـهج  حطـس  رد  هبناـج  همه  بـالقنا  کـی  ققحت  يارب  شریذـپ .  یگداـمآ 

متـس ملظ و  هکنیا  فرـص  اریز  تسا .  هدشن  جع »  » يدهم ترـضح  تموکح  شریذپ  هدامآ  زونه  ایند  هنافـسأتم  تسا و  مزال  زین  یمومع 
یگدامآ نانچ  هاگره  انیقی  تسا و  مدرم  یگداـمآ  بابـسا  زا  یکی   ، ملظ هک  ارچ  دـنک .  روهظ  ماـما  هک  تسین  یفاـک  هتفرگ  ارف  ار  ملاـع 
یگدامآ فلا -)  دنک :  روهظ  ترـضح  نآ  ات   ، تسا مزال  یگدامآ  عون  دنچ  لقادح  دش .  دهاوخ  یمتح  یعطق و  زین  روهظ  دیآ ،  مهارف 

يرهاط هللا  بیبح  باتفآ ،  يامیس  -1 عبانم :  یبالقنا  یتبرض  يورین  کی  ثیحزا  یگدامآ  یتعنـص ج )  یگنهرف و  یگدامآ  یناور ب ) 
دارم ناهج ،  حلصم  يامیـس  نامرآ 4- يدمحم  لگ  هدیرف  يدـهم ،  ترـضح  یناهج  تلاسر  يرکـشل 3- رغـصا  یلع  نابوخ ،  هشداپ  -2

یضیف

؟ دنکیمن روهظ  ارچ  سپ  دوش  داسف  زا  رپ  ناهج  هک  دنکیم  روهظ  یتقو  نامز  ماما  دنیوگیمن  رگم 

شسرپ

؟ دنکیمن روهظ  ارچ  سپ  دوش  داسف  زا  رپ  ناهج  هک  دنکیم  روهظ  یتقو  نامز  ماما  دنیوگیمن  رگم 

خساپ

روج ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدش  رکذ  تنـسلها  هعیـش و  تایاور  رد  ییاههناشن  مئالع و  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  يارب 
ص 7 ج 2 ، دواد یبا  حیحص  . 1 دوشیم : لقن  هنیمز  نیا  رد  تنـسلها  هناگـشش  حاحـص  زا  یکی  زا  تیاور  ود  هنومن  ناونع  هب  دشابیم ،
ملظ و زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  (ع ) يدهم ترـضح  : » دنکیم لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا   207

رخآ رد  هک  دنکیم  لقن  یمارگ  لوسر  زا  ار  یتیاور  (ع ) يدهم ترـضح  فاصوا  رد  دـلج ، نیمه  هحفص 208  رد  . 2 دشاب /» هدش  روج 
ملظ و زا  نیمز  هکنآ  زا  سپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  ًاروج ،» ًاملظ و  تئلم  امک  ًالدع  اطـسق و  ضرالا  ألم  : » دـیامرفیم ثیدـح 

روج ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  درک ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دمآ و  دهاوخ  يدهم  ترـضح  هکنیا  رد  سپ  دشاب . هدـش  رپ  روج 
رد ار  تلادع  دنکیم ، روهظ  یتقو  ترضح  هکنیا  نآ  دش و  رکذتم  دیاب  اجنیا  رد  ار  یبلطم  تسین . فالتخا  ینس  هعیش و  نایم  تسا  هدش 

يرارقرب و  تسین ، بهذم  تلم و  کی  ای  هقطنم و  کی  هژیو  جع ) ) نامز ماما  تلادع  درک و  دـهاوخ  رارقرب  يرـشب  هعماج  ناهج و  حـطس 
هب جاـیتحا  یهلا  هدـعو  نیا  ققحت  تفاـی . دـهاوخ  ققحت  ناـهج  حطـس  رد  (ع ،) ناـمز ماـما  تسد  هب  هک  تسا  یهلا  هدـعو  کـی  تلادـع 
رد یمومع  یگدامآ  نآ  زونه  دیاش  هتبلا  دـشابیم . یهلا  حلـصم  نآ  روهظ  يارب  يرـشب  هعماج  یگدامآ  نآ  هلمج  زا  هک  دراد  یتامدـقم 

لاـبند هب  زونه  مدرم ، زا  ییاـههورگ  دز و  دـنهاوخ  تلادـع  زا  مد  يداـیز  دارفا  زورما ، ياـیند  رد  تسا  هدـماین  دوـجو  هب  یناـهج  هعماـج 
زا تلادع  ققحت  زا  يدیمون  سأی و  زونه  دننکیم . تیلاعف  یناهج  هعماج  رد  تلادع  ققحت  دـیما  هب  دـنتفایم و  تلادـع  نیغورد  نایدانم 

تلادـع ققحت  زا  مدرم  هک  دوش  دایز  ردـق  نآ  داسف  ملظ و  يزور  رگا  هدـشن ، مکاح  ناهج  مدرم  رب  یناهج  ياههورگ  اهنامزاس و  قیرط 
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زا رپ  ار  نیمز  درک و  دـهاوخ  روهظ  (ع ) نامزماما هاگ  نآ  دـنبایب  ار  یناهج  حلـصم  روهظ  یگدامآ  همه  دـنوش و  سویأم  اهناسنا  طـسوت 
ناهج ندش  رپ  هکنیا  رب  هوالع  تین  داسف  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا و  هدشن  ققحم  طرـش  نیا  زونه  هدش  هتفگ  دومن / دهاوخ  داد  لدع و 

. دراد مه  يرگید  للع  طیارش و  روهظ  تسا و  روهظ  ياههنیمز  للع و  زا  یکی  متس  ملظ و  زا 

روهظ ياه  هناشن 

یمتح مئالع 

تایلک

؟  تسا هدش  صخشم  یمیالع  هچ  لاح  هب  ات  و  تسیچ ؟  نامز 7 ماما  روهظ  میالع 

شسرپ

؟  تسا هدش  صخشم  یمیالع  هچ  لاح  هب  ات  و  تسیچ ؟  نامز 7 ماما  روهظ  میالع 

خساپ

جورخ  1 زا : تسا  ترابع  لامجاروط  هب  هیمتح  ياه  تمالع  یـضعب  هیمتح ,  ریغ  هیمتح و  تسا :  مسق  ود  يدهم 7 ترضح  روهظ  میالع 
ترـضحدیشاب هاگآ  قیالخ !  دنک : یم  ادن  يدانم  دوش , یم  رهاظ  هبعک  رانک  رد  ترـضح  یتقو  هک  ینامـسآ  يادـن  هحیـص و   2 لاجد ; 

جورخ  3 دنونـش . یم  ملاع  برغ  قرـشهک و  تسا  يوق  ردق  نآ  ادـص  نیا  دـییامن . تعیب  وا  اب  دـییایب  تسا .  هدرک  روهظ  7 دوعوم يدهم 
4 دوش . یم  بکترم  يرایـسب  تایانج  دـنک و  یم  جورخ  ماش  هکم و  نیب  یلحم  رد  تسا و  شمـسا  هک  نایفـسوبا ,  ناگداون  زا  ینایفس , 
هک ینسح  دیس  جورخ   5 دوش . یم  دیهش  هکم  رد  میهاربا 7 ترضح  ماقم  نکر و  نیب  7و  دمحم لآ  زا  تسا  يرسپ  هک  هیکز ,  سفن  لتق 
رب هبلغ  زا  دعب  تسا و  یبتجم 7 نیـسح  مامادالوا  زا  ًارهاظ  دـنوش . یم  عمج  شرود  يدایز  هورگ  دـنک و  یم  مایق  نیوزق  ملید و  فرط  زا 

ترضح اب  یگمه  دوش و  یم  علطم  7 دمحم لآ  يدـهم  ترـضحروهظ  زا  اج  نآ  رد  دوش و  یم  هفوک  دراو  فلتخم  ياهاج  رد  ملظ  لها 
یهاگآ يارب  ناـضمر .  رخآ  رد  فوسخ  ناـضمر و  ءهمین  رد  باـتفآ  فوسک   7 نامـسآ .  زا  یتسد  فک  ندش  ادـیپ   6 دـننک . یم  تعیب 

ریغ میالع  دوش . هعجارم  ج 2 ص 335 337 یمق ,  ثّدـحم  فیلأت  لامآلا ,  یهتنم  هلمج  زا  هطوبرم  ياه  باتک  هب  رگید , مئـالع  زا  رتشیب 
رد نوعاـط  هلزلز و  عوـقو   2 دـیدش . یطحق  ندـش  رهاظ   1 هلمج :  زا  دوـش , یم  هدنـسب  اـت  دـنچ  رکط  هب  اـهنت  تسا و  داـیز  یلیخ  هیمتح 

نوخ لتق و  ترثک   4 دوش . یم  هتخاس  دنلب  رایسب  اه  هرانم  يدنب و  نیزآ  اهدجسم  رـشتنم و  ییابیز  زرط  هب  اه  نآرق   3 اهرهش . زا  يرایسب 
هب مدرم  دایز  لیامت   6 دـنک . یم  ادـیپ  هبلغ  ملاع  رد  قوسف  رفک و  ینعی  یـصاعم ;  قوسف و  رفک و  رد  ملاع  نتفر  ورف   5 هفوک .  رد  يزیر 

تعیرش راثآ  ینید و  روما  رد  مدرم  یتسس  فعض و   7 ناکرشم .  راّفک و  هب  رایسب  ءهقالع  اه و  سابل  اه و  نامتخاس  اه و  شور  تالاح و 
زا يدایز  هّدع  هک  دنـسر  یم  ییاج  هب  مدرم   9 البرک و ... هنیدم و  هکم و  فجن و  ناریا و  ءهسدـقم  دالب  هب  رافک  دـمآ  تفر و  ترثک   8 . 

هرخسم ار  ناراد  هزور  دننک و  یم  راختفا  يراوخ  هزور  لثم  گرزب  یصاعم  هب  ناراد  لوپ  فارشا و  دنربخ و  یب  مالـسا  يرورـض  لیاسم 
لها نارگ  تعنـص  نادنمـشناد و  زا  دیجمت  فیرعت و  هب  نانآ  دنریگ . یم  داریاو  دـننز  یم  دنخـشیر  یهلا  نیناوق  اهراک و  رب  دـننک و  یم 

10 دنوش . یم  هتسخ  لولم و  داعم , نید و  ملع  تبحـص  رکذ و  زا  دنزیرگ و  یم  یمالـسا  نادنمـشیدنا  املع و  سلاجم  زا  هتخادرپ و  رفک 
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سنج مه   12 دـنریگ . یمرارق  مارتحا  دروم  ناراد  لوپ  ددرگ و  یم  دایز  هلطاب  يارآ  تاوهـش و  زا  يوریپ  دوش و  یم  مک  زامن  هب  لـیامت 
13 دنوش . یم  کیرـش  شیوخ  نارهوش  اب  تراجت  رد  نانز  دـنوش و  یم  نادرم  هیبش  نانز  نانز و  هیبش  نادرم  دـنک و  یم  ادـیپ  جاور  زاب 
هدرک و تنیز  ـالط  هب  نادرم   14 دراد . هنیک  رگیدـکی  اب  ناشیاه  بلق  هک  یلاح  رد  دوش , یم  داـیز  تعاـمج  زاـمن  رد  مدرم  ياـه  فص 

342 ج 2 ص 337 ـ لامآلا ,  یهتنم  یمق ,  ثدحم  یقروا 1. پـ .)( ) دوش یم  يداع  يرما  نتفرگ  هوشر   15 دنشوپ . یم  یمشیربا  سابل 

؟ دینک نایب  ار  جع )  ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن 

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  جع )  ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن 

خساپ

ناونع هب  هک  ییاه  هناشن  هب  اج  نیا  رد  ام  تسا . هدـش  رکذ  جـع ) ) رـصع ماما  روهظ  مئالع  ناونع  هب  يددـعتم  ياـه  هناـشن  ینید  عباـنم  رد 
ماش ۀـقطنم  رد  نایفـسوبا  لسن  زا  يدرم  (ع ) مئاق ماـیق  زا  شیپ  ینایفـس ؛ جورخ  : 1 مینک : یم  هراشا  دـنا  هدـش  حرطم  یمتح  ياه  تمالع 

؛ ءادیب رد  فسخ  _ 2 دـنک . یم  عمج  دوخ  رود  هب  دـبیرف و  یم  ار  ناناملـسم  زا  يدایز  هورگ  يراد ، نید  هب  رهاظت  اـب  دـنک و  یم  جورخ 
نیب ءادـیب  ۀـقطنم  رد  و  دور ، یم  ترـضح  گنج  هب  میظع  یهاپـس  اب  ددرگ ، یم  ربخاب  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  هک  هاگ  نآ  ینایفس 

. دنوش یم  كاله  دنور و  یم  ورف  نیمز  رد  رفن  دنچ  زج  هب  يو  نایرکـشل  ۀمه  ادخ  رما  هب  دـنک . یم  دروخرب  ماما  هاپـس  اب  هنیدـم  هکم و 
هب ار  اه  يدوهی  تسایر  دـنک و  یم  جورخ  ع )  ) هللا هیقب  ترـضح  مایق  زا  شیپ  نامزلا و  رخآ  رد  هک  تسا  يدرف  لاجد  لاجد ؛ جورخ  _3

رانک رد  (ع ) حیسم یسیع  تسد  هب  ماجنارس  و  دبیرف ، یم  ار  يدایز  عمج  زیگنا ، تفگش  يداع و  ریغ  ياهراک  ماجنا  اب  دریگ و  یم  تسد 
یم توعد  لدع  قح و  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  مایق  نمی  زا  يرادرس  ینامی ؛ جورخ  _ 4 دسر . یم  تکاله  هب  ماش  ۀقطنم  رد  دل "  " ةزاورد

هناصلخم ایوگ  هک  (ع ) تجح ترضح  روهظ  ۀناتـسآ  رد  (ع ) یبتجم نیـسح  ماما  دالوا  زا  كاپ  هانگ و  یب  درف  هیکز ؛ سفن  لتق  _ 5 دنک .
ۀناتسآ رد  ینامسآ ؛ هحیحص  _ 6 دوش . یم  هتشک  میهاربا  ترضح  ماقم  نکر و  نیب  هکم  رد  دشوک ، یم  (ع ) يدهم بالقنا  مایق و  هار  رد 

هب دنونش و  یم  ار  نآ  برغ  قرـش و  رد  نیمز ، ةرک  يور  مدرم  ۀمه  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  هدینـش  نامـسآ  زا  ییادص  ع )  ) ماما روهظ 
، روهظ ياه  هناشن  زا  فوسک ؛ فوسخ و  _ 7 تسا . (ع ) يدهم ترضح  اب  تعیب  قح و  هب  توعد  ینامـسآ ، مایپ  ياوتحم  دنیآ . یم  دوخ 

نام زا  هک  دمآ  دهاوخ  دیدپ  (ع ) يدـهم مایق  زا  شیپ  ۀـناشن  ود  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . هام  نامه  لّوا  ای  رخآ  رد  یگتفرگ  دیـشروخ 
یهتنم یمق ، سابع  خیـش   4 4". هام رخآ  رد  هاـم  نتفرگ  ناـضمر و  هاـم  ۀـمین  دیـشروخ  نتفرگ  تسا : هقباـس  یب  نیمز  رد  (ع ) مدآ طوبه 

.270 ص 248 -  يد 1374 ، رهم -  ، 71 لاس 70 -  هزوح ، هلجم  ص 493 ؛ لامآلا ،

؟ دنمادک جع " " يدهم ترضح  روهظ  ياههناشن  نیرتربتعم 

شسرپ

؟ دنمادک جع " " يدهم ترضح  روهظ  ياههناشن  نیرتربتعم 
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خساپ

زا یخرب  ماـع  فرع  رد  مکی : درک : ثحب  ناوتیم  هیواز  ود  زا  (ع ) ناـمز ماـما  روـهظ  ياـههناشن  ندوـب  ربـتعم  ریغ  ربـتعم و  صوـصخ  رد 
هدوب ربتعم  ریغ  اههناشن  زا  هتسد  نیا  دنرادن . یهاگیاج  یمالسا  فراعم  رد  هک  دوشیم  نایب  (ع ) نامز ماما  روهظ  میالع  ناونع  هب  اههناشن 

میـسقت ربتعم  ریغ  ربتعم و  هب  ار  (ع ) نامز ماما  روهظ  ياـههناشن  هک  یناـنآ  دـیاش  دـنوشیمن . بوسحم  (ع ) ناـمز ماـما  روهظ  ياـههناشن  و 
هزوح رد  مود : تسا . هدـشن  هراشا  نادـب  ینید  ینابم  رد  دـننکیم و  حرطم  مدرم  زا  یخرب  هک  دـشاب  ییاه  هناـشن  ناـشدوصقم  دـننکیم ،

میـسقت یمتح  ریغ  یمتح و  هب  اـههناشن  هکلب  دوـشیمن ، میـسقت  ربـتعم  ریغ  ربـتعم و  هب  (ع ) ناـمز ماـما  روـهظ  ياـههناشن  مالـسا  یتاـمیلعت 
یلو تسین ؛ یمتح  (ع ) ناـمز ماـما  روـهظ  زاـب  اـهنآ  ندـش  مهارف  اـب  هـک  دنتـسه  اـههناشن  زا  هتـسد  نآ  یمتح ، ریغ  ياـههناشن  دوـشیم .

تاحیـضوت تهج  دـنکیم . روهظ  (ع ) نامز ماما  رگید  طیارـش  ندـش  مهارف  اهنآ و  ققحت  اب  هک  دنتـسه  ییاه  هناـشن  یمتح ، ياـههناشن 
جورخ (ع ) نامز ماما  روهظ  یمتح  مئالع  زا  یکی  ینایفـس : جورخ  - 1 دوشیم : هراشا  روهظ  ربتعم  یمتح و  ياـههناشن  زا  یخرب  هب  رتشیب 
يدایز هورگ  يرادنید ، هب  رهاظت  اب  دنکیم و  جورخ  ماش  هقطنم  رد  نایفس  لسن  زا  يدرم  (ع ) مئاق مایق  زا  شیپ  : " تسا هدش  رکذ  ینایفس 

رب دروآیم و  رد  شیوخ  فرـصت  هب  ار  مالـسا  ياهنیمزرـس  زا  ياهدرتـسگ  شخب  دروآیم و  دوخ ، درگ  هب  دـبیرفیم و  ار  ناناملـسم  زا 
ترـضح روهظ  : " دومرف نیدـباعلا  نیز  ماما  ( 1" .) دباییم هرطیـس  قارع ، هقطنم  نیرـسنق و  ندرا  نیطـسلف ، صمح ، ماش ، هناگجنپ  قطانم 

روهظ - 2 ( 2" .) دنکیم مایق  ینایفـس  کی  ياهدـننک  مایق  ره  ربارب  رد  تسا و  یعطق  ینایفـس  جورخ  هک  روط  نامه  تسا ؛ یعطق  (ع ) مئاق
تارابع و تسیچ ، نآ  تاصخـشم  لاجد و  هک  نیا  رد  هچ  رگا  تسا . لاجد  جورخ  (ع ) يدهم ترـضح  روهظ  ياههناشن  زا  یکی  لاجد :

مایق يدهم  دنک و  مایق  منادنزرف  زا  (ع ) يدهم هک  یتقو  ات  دوشیمن ، اپ  رب  تمایق ، : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  دنراد . فالتخا  اههاگدـید 
يوگغورد يانعم  هب  لجد  هشیر  زا  لاـجد " ( "3" .) مربمایپ نم  دیوگب : مادک  ره  دننک و  جورخ  وگغورد  تصـش  هک  یتقو  ات  دـنکیمن ،

زا یکی  ناسارخ : زا  هایـس  ياهمچرپ  ندمآ  رد  - 3 ( 4" .) تسا هدـش  هدرب  مان  ناوارف  نایوگغورد  اهلاجد و  تاـیاور  رد  تسا . رگ  هلیح 
هایس ياهمچرپ  ندش  رادیدپ  زا  زین  ناموصعم  تایاور  رد  تسا . ناسارخ  زا  هایـس  ياهمچرپ  ندش  رادیدپ  (ع ) نامز ماما  روهظ  ياههناشن 

هب هفوک  بناج  هب  دـیآیم و  نوریب  ناسارخ  زا  یهایـس  ياهقریب  : " دومرف (ع ) رقاب ماـما  تسا . هدـش  داـی  ماـما  روهظ  ياـههناشن  ناونع  هب 
زا روظنم  هک  دـناهداد  لامتحا  یخرب  ( 5" .) دـننکیم تعیب  هب  توعد  ار  يو  نانیا  دوش ، رهاظ  (ع ) يدـهم نوچ  سپ  دـنیآیم . رد  تمرح 

لامتحا نیا  یلو  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  يرمق  يرجه  لاس 140  رد  هک  تسا  یناسارخ  ملـسموبا  مایق  ناسارخ ، زا  هایـس  ياهمچرپ  جورخ 
فوسخ و - 4 ( 6 .) تسین دامتعا  لـباق  ریغ  زین  دنـس  رظن  زا  تسا و  هدوب  (ع ) ناـمز ماـما  دـلوت  زا  لـبق  ملـسموبا  ماـیق  اریز  تسین ، تسرد 
تسخن و ياهزور  رد  فوسک  تسا . هام  نامه  لوا  ای  رخآ و  رد  فوسخ  ناـضمر و  هاـم  همین  رد  فوسک  روهظ ، ياـههناشن  زا  فوسک :

دیـشروخ یلو  تسا ، هداد  خر  اـهراب ، خـیرات  لوـط  رد  تسا و  يداـع  یعیبـط و  هاـم  یناـیم  ياـهزور  رد  فوـسخ  هاـم و  رخآ  ياـهزور 
مایق زا  شیپ  هناشن ، ود  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  ( 7 .) درادـن ناکما  نآ  تیؤر  تسا و  يداع  ریغ  رما  هام  طسو  رد  یگتفرگ  هام  ای  یگتفرگ و 

رد هام  نتفرگو  ناضمر  هام  همین  دیـشروخ  نتفرگ  تسا : هقباس  یب  نیمز  رد  (ع ) مدآ طوبه  ناـمز  زا  هک  دـمآ  دـهاوخ  دـیدپ  (ع ) يدـهم
تایاور تسا . (ع ) نامز ماما  روهظ  فورعم  ياههناشن  زا  روجو ، ملظ  ندش  ریگارف  متـس : ملظ و  زا  ناهج  ندش  ریگارف  - 5 ( 8" .) نآ رخآ 

ًالدع ًاطـسق و  ضرالا  هب  هَّللاألمی  : " تسا هدش  نایب  نوگانوگ  ياهدنـس  هب  فورعم  ثیدح  نیا  هک  نانچ  هدرک ، نایب  ار  هناشن  نیا  ددـعتم 
رپ متـس  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دزاسیم . داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  (ع ) يدهم روهظ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  ( 9 (؛ اروج ًاملظ و  تئلم  ام  دعب 
هک یگنهرف  یعامتجا و  یقالخا ، فارحنا  هانگ و  عون  دص  کی  زا  شیب  هک  تسا  هدروآ  (ع ) قداص ماما  زا  یـسلجم  همالع  " دشاب . هدـش 

هحیـص روهظ  ياههناشن  زا  یکی  ینامـسآ : هحیـص  - 6 ( 10 .) تسا هدـش  ییوگ  شیپ  دوشیم ، یمالـسا  عـماوج  ریگنماد  تبیغ  ناـمز  رد 
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رد دنونـشیم . ار  نآ  مدرم  هـمه  و  ( 11 .) دوشیم هدینـش  نامـسآ  زا  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  رد  ًارهاظ  هک  تسا  هدـش  ناـیب  ینامـسآ 
ماما دنتـسه . هناگادـج  ياههناشن  ای  دـشاب و  ینامـسآ  هحیـص  هب  هراشا  دـیاش  هک  تسا  هتفر  راک  هب  زین  توص  ءادـن و  ياهریبعت : تایاور 
نیا تشحو  زا  دونـشیم . ار  نآ  تسا ، برغ  قرـش و  رد  هک  ره  سپ  دنکیم . ادن  ار  مئاق  مان  نامـسآ ، زا  ياهدـننک  ادـن  : " دومرف (ع ) رقاب

هک تسا  يرورـض  هتکن  نـیا  ناـیب  دنتـسیایم . شیوـخ  ياـپ  ود  رب  ناگتـسشن  هتـسشن و  ناگداتـسیا  دـنوشیم ، رادـیب  اههدـیباوخ  ادـص ،
(، 13) هیکز سفن  لـتق  (، 12) ینامی جورخ  دـننام  رگید  ياـههناشن  هکلب  تسین ، قوف  میـالع  هب  رـصحنم  (ع ) ناـمز ماـما  روهظ  ياـههناشن 

هلجم . 1 اـهتشون : یپ  تسا . هدـش  ناـیب  و ... (، 16) نینوخ ياهگنج  (، 15  ) برغم زا  دیـشروخ  عوـلط  (، 14) جوجأم جوجأـی و  جورخ 
ص ج 2 ، دیفم ، داشرا  . 3 ص 182 . ج 52 ، راونألاراحب ، . 2 ص 221 . ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا  ص 248 ؛ نامز ، ماما  هژیو  هزوح ،
ج راونألاراحب ، ص 452 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  . 5 ص 263 . (ع ،) نامز ماما  هژیو  هزوح ، هلجم  . 4 ص 115 . ج 4 ، دواد ، ننس  371 ؛
، لامعلازنک . 9 ص 271 . ینامعن ، ۀبیغلا ، باتک  . 8 ص 270 . نامه ، . 7 ص 269 . (ع ،) نامز ماما  همان  هژیو  هزوح ، هلجم  . 6 ص 217 . ، 52

خیرات . 12 ص 254 . ینامعن ، هبیغلا ، باـتک  . 11 . 260 ص 256 -  ج 52 ، راونألاراحب ، . 10 ص 448 . هّدوملا ، عیباـنی  ص 264 ؛ ج 14 ،
ج 2، یفاو ، . 15 ص 461 . نامه ، . 14 ص 459 . رثألا ، بختنم  . 13 ص 254 . نامز ، ماما  هماـن  هژیو  هزوح  هلجم  ص 252 ؛ يربک ، تبیغ 

ص 246. ج 52 ، راونألاراحب ، . 16 ص 446 .

؟ تسیچ جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  ثداوح  مئالع و 

شسرپ

؟ تسیچ جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  ثداوح  مئالع و 

خساپ

.1 ددرگ : یم  دـیق  ییاه  هدـیزگ  ینامز . بسانت  راصتخا و  تهج  هب  تسا  رفاو  رایـسب  روهظ  زا  لبق  ثداوح  میـالع و  تادنتـسم  دراوم و 
باجح و فشک  . 2 دیامن . یم  مایق  جورخ و  نیوزق  ناملید  هیحان  زا  تسا و  نایعیش  ناگرزب  زا  يدرم  هک  ناقلاط  زا  ینسح  دیـس  جورخ 
ناردپ و هب  الّوا  نداد  مانـشد  . 3 ناشنارهوش . زا  نانز  ندرکن  نیکمت  نارهوش و  اب  تراـجت  رد  اـهنز  ندـش  کیرـش  اـهنز و  زا  یتفع  یب 
.5 اهزیچ . عیمج  رد  شیوخ  رهوش  رب  نز  ندش  یلوتسم  . 4 ناشیا . رازآ  ندز و  اهنآ و  گرم  هب  ندش  داش  ناشیا و  هب  ندز  ارتفا  ناردام و 

ازهتـسا اب  ار  هدرم  . 6 (. 1) نادرم ناناوج و  رـس  يولج  ناوسیگ  ندراذـگ  دـنلب  نادرم و  هیبش  نانز  دـنروآ و  رد  نانز  هیبش  ار  دوخ  اـهدرم 
. دشاب یم  هتسیاش  مدرم  رظن  هب  ندرک  تبیغ  دوش ، دایز  رش  اهتعدب و  لاس  ره  رد  . 7 دنکن . يراز  هیرگ و  وا  هزانج  لابند  یسک  دنرادرب و 
اوه و يور  زا  ییاهتعدب  هدـش و  هدوسرف  نآرق  . 11 تسا . هدش  ریگارف  اج  همه  متـس ، ملظ و  . 10 دوش . ناوارف  قحاـن  هب  ندروخ  مسق  . 9
ار وا  یسک  دیوگ و  یم  غورد  قساف  . 13 دـننک . یم  تعانق  نانز  هب  نانز  نادرم و  هب  نادرم  . 12 تسا . هدمآ  دـیدپ  نآ  میهافم  رد  سوه 
ش .) تسا هدش  هدیرب  يدنواشیوخ  دـنویپ  . 14 55 ـ ـ . ح 14 ص 392 ، ج 7 ، ةادـهلا ، تابثا  یقرواپ 1 -  دنک . یمن  شنزرـس  شغورد  رب 
رب ینید  تاروتـسد  نیناوق و  . 17 دوش . یم  هدرمـش  مارح ، لالح  زاـجم و  مارح ، . 16 تسا . هدش  ناوارف  یـسولپاچ  یحادـم و  . 15 (. 17

ساسح ياهتُسپ  . 19 ش 36 .) . ) تسا هدش  جیار  تلود  نانکراک  نایم  رد  يراوخ  هوشر  . 18 ددرگ . یم  ریسفت  صاخشا  تالیامت  ساسا 
مدرم رب  نآرق  قیاقح  ندینـش  . 21 دـنیوگ . یم  ازـسان  تیب  لها  ام  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ماکح  نابرقم  . 20 دوش . یم  هدارذگ  هدـیازم  هب 
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هب ار  دجاسم  . 23 دراذگ . یم  مارتحا  شنابز  سرت  زا  دوخ  هیاسمه  هب  هیاسمه  . 22 تسا . ناسآ  لهس و  لطاب ، ندینش  اما  دیآ ، یم  نارگ 
، دشاب قح  رب  هاوخ   ) تسا زوریپ  هک  دنوش  یم  یـسک  رادـفرط  مدرم  . 25 دوش . یم  داهج  جح و  ادـخ ، ریغ  يارب  . 24 دنیارآ . یم  اهرویز 
هک دنوش  یم  ادیپ  يدارفا  . 28 دتفا . یم  نانز  تسد  هب  تموکح  . 27 دنوش . یم  نادنمتورث  وریپ  همه  لفاحم  مدرم و  . 26 لطاب .) رب  هاوخ 

ندرک و تـبیغ  يارب  اـجنآ  رد  تـسا و  سرتـن  ادـخ  مدرم  زا  رپ  دـجاسم  . 29 دنتـسه . نیگمغ  دـنهدن ، ماـجنا  يا  هریبک  هاـنگ  يزور  رگا 
. دننک یم  تواضق  ادـخ  نوناق  فالخ  رب  ناسرداد  . 30 دننک . یم  فیـصوت  ار  تارکـسم  دنوش و  یم  عمج  قح  ناوریپ  تشوگ  ندروخ 

یم انتعا  یب  زامن  تقو  هب  تبسن  مدرم  . 32 دنک . یمن  لمع  نآ  هب  دوخ  هدننک  توعد  یلو  دوش ، یم  اوقت  هب  اه  توعد  اهربنم  زارفارب  . 31
رمع رخآ  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح مالـسلا :) هیلع  ) قداـص ترـضح  دوش . یم  ناـشجرف  مکـش و  فرـص  مدرم ، تمه  ماـمت  . 33 دنوش .

ار وا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح دیامرف و  تلحر  ایند  زا  مالـسلا ،) هیلع  ) مئاق ترـضح  56 ـ ـ  سپس دوش . یم  هدنز  مالـسلا ) هیلع  ) مئاق ترـضح 
رمع و رکبوبا و  دندومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  رقاب  ماما  زا  هلآو .) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  زا  یثیدح  رد  تما  ماما  مان  دـهد . یم  لسغ 
رد دش و  جراخ  هناخ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترـضح  دندوب . هتـسشن  هللا  لوسر  هناخ  رد  هناتـسآ  رد  فوع  نب  نمحرلادبع  ریبز و 

تمـس رد  دـندومرف : دـنداد و  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  هب  ار  نآ  دوب ، هدـش  هراپ  شـشفک  دـنب  هک  یلاح  رد  تسـشن  نانآ  راـنک 
زا زین  ناشسابل  رون و  زا  ناشتروص  دنتسه . رون  زا  يربانم  رب  ام ) ناوریپ  زا   ) ام زا  یموق  شرع  تسار  تمس  ای  لج و  زع و  دنوادخ  تسار 

؟ دنتـسه یناسک  هچ  اهنآ  هللا  لوسر  ای  تفگ : رکبوبا  دـنک . یم  بلج  اـهنآ  هب  ار  ناگدـننیب  ناگدـید  ناشامیـس  یگدنـشخرد  تسا ، رون 
سپ دـندرک . توکـس  هللا  لوسر  ترـضح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  هللا  لوسر  اـی  تفگ : ریبز  سپـس  درک . توکـس  هللا  لوسر  ترـضح 
هیلع ) بلاط یبا  نب  یلع  هاگنآ  دادن . خساپ  درک و  توکس  هللا  لوسر  ترـضح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  هللا  لوسر  ای  تفگ : نمحرلادبع 

رگیدکی اب  هللا  حور  اب  هطبار  رد  هک  دنتسه  یموق  اهنآ  دندومرف : هللا  لوسر  ترضح  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  هللا  لوسر  ای  دومرف : مالسلا )
هعیش اهنآ و  لاوما  رطاخ  هب  هن  يدنواشیوخ و  یگتـسب و  ببـس  هب  هن  تسا  هللا  حور  اهنآ  یکیدزن  اهبلق و  دنویپ  هلیـسو  دننک و  یم  تبحم 

راونالاراحب ذخآم :  - 2 ص 139 . ج 68 ، راونالاراحب ،  - 1(2  ) یقرواپ تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  (. ) 1) یلع ای  ییاهنآ  ماما  وت  دنتسه و  وت 
ج 4; ۀـمغلا ، فشک  ج 7 ; ةادـهلا ، تابثا  یـسوط ، خیـش  تبیغ  ینامعن ; تبیغ  لاـمآلا ; یهتنم  ج 1 ; یفاـک ، لوصا  و 53 ;  52 ج 51 ،

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  ((. ) مالسلا مهیلع  )) تیب لها  یملع  هریس  بقاثلا ; مجن  رثالا ; بختنم  محالملا ;

؟ تسا نامزلا  رخآ  هرود  نونکا  مه  ایآ  تسیچ و  نامزلا  رخآ  ياهیگژیو 

شسرپ

؟ تسا نامزلا  رخآ  هرود  نونکا  مه  ایآ  تسیچ و  نامزلا  رخآ  ياهیگژیو 

خساپ

ای بالقنا  ای  هدـیدپ  نآ  ندوب  عوقولا  برق  زا  ناوتیم  اهنآ  هطـساوب  هک  تسا  ییاههناشن  مئالع و  ياراد  یبـالقنا  یعاـمتجا و  هدـیدپ  ره 
رب ینبم  ینامـسآ  يادـن  ریظن  یمتح  مئالع  . 1 دناهتـسد : دنچ  زین  جـع )  ) نامز ماما  مایق  روهظ و  مئالع  دـش . ربخاب  نآ  ندوب  عوقولا  دـیعب 

تفع نتـسبرب  تـخر  نادرخباـن ـ . زا  يوریپ  اهــشزرا ـ . ندـش  جرا  مـک  ریظن ـ : یمتح  ریغ  مئـالع  . 2 راوگرزب . نآ  ماـیق  عورـش  مـالعا و 
تایاور تسیروآدای  هب  مزال  هریغ ... و  .ـ . يزیرنوخ اب  تافالتخا  خـساپ  نکـش ـ . رمک  هاـکناج و  ثداوح  عوقو  يرـالاس ـ . نز  یمومع ـ .
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هب هنیمز  نیا  رد  ره  رد  ناهج  رتسگداد  روهظ  زا  هک  يدادبتـسا  ياهتموکح  طسوت  هژیوب  هدنامن  فیرحت  زا  نوصم  هنافـسأتم  روهظ  مئالع 
مئالع هجرف " یلاعت  هللا  لجع   " رمالا بحاص  ترـضح  روهظ  يارب  دییامرف . هجوت  ینیما  ۀـمالع  هتـشون  ناهج  رتسگداد  باتک  زا  هصالخ 
تهج نودب  ددرگیم و  ینالوط  نخـس  مینک  ثحب  اهنآ  کی  کی  رد  میهاوخب  ام  رگا  نکیل  تسا  هدـش  تبث  ثیدـح  بتک  رد  يرایـسب 

هک تسیدحاو  ربخ  مئالع ، زا  یـضعب  كردم  . 1 میهد : رکذت  ًالامجا  تسا  مزال  ار  هتکن  دـنچ  اما  دوشیم . لاغـشا  هسلج  نیدـنچ  تاقوا 
میسقت مسق  ودب  ار  روهظ  مئالع  تیب  لها  ثیداحا  . 2 دنتسین . نیقی  دیفم  هدش و  عقاو  نآ  قیرط  رد  قثوم  ریغ  ای  لاحلا  لوهجم  صاخـشا 

یمتح ریغ  ار  مود  مسق  دوش . عقاو  دـیاب  روهظ  زا  لبق  تسین و  طورـشم  یطرـش  دـیق و  چـیه  هب  هک  تسا  یمتح  اـهنآ  زا  یکی  دـناهدومن :
نآ رگا  هک  تسا  یطرـشب  طورـشم  هکلب  تسین  روهظلا  مئـالع  زا  متح  قلطم و  روـطب  هک  یثداوـح  زا  تستراـبع  نآ  دـناهدومن و  یفرعم 
زا لامجا  روطب  هک  هدوب  تحلصم  دباییمن و  ققحت  زین  طورشم  ددرگ  دوقفم  طرـش  رگا  دوشیم و  ققحتم  زین  طورـشم  دبای  ققحت  طرش 

کی ره  ثودح  ددرگیمن و  رهاظ  رمالا  بحاص  ترضح  دوشن  عقاو  ات  هک  دنتسه  ییاهزیچ  روهظ  مئالع  . 3 دوش . هدرمش  روهظلا  مئالع 
بحاص ترـضح  هلـصافالب ، تمالع و  نآ  ثودح  زا  دعب  هک  درادن  یتلالد  اما  هدش  کیدزن  ياهزادنا  ات  جرف  مایا  هک  تسا  لیلد  اهنآ  زا 

مئالع زا  یضعب  . 4 دوشیم . عقاو  ترـضح  نآ  روهظ  نراقم  هک  تسا  هدش  حیرـصت  اهنآ  زا  یـضعب  دروم  رد  یلو  دیامنیم . روهظ  رمالا 
نایناهجب ار  عاضوا  یگداعلا  قوف  دـننک و  دـییأت  ار  دوعوم  يدـهم  ياعدا  تحـص  ات  دـنوشیم  عقاو  هداعلا  قراخ  زاـجعا و  روطب  روهظلا 

هتخانـش دودرم  دـیابن  تسین  راگزاس  يداع  نایرج  اب  هکنیا  فرـص  هب  و  تسا ، ناسکی  تازجعم  ریاس  اب  مئالع ، نیا  مکح  دـنراد . مـالعا 
تقو رد  هدش : هتفگ  هکنیا  دننام  دـسریم  رظن  هب  لاحم  ًاتداع  اهنآ  عوقو  هک  دوشیم  هدـید  اهباتک  رد  روهظلا  مئالع  زا  عون  کی  . 5 دوش .

هدیشوپ نادنمشناد  رب  دریگیم . هام  نامه  رخآ  رد  هام  ناضمر و  هام  ۀمین  رد  دیـشروخ  دنکیم و  عولط  برغم  زا  دیـشروخ  يدهم  روهظ 
هک دـینادب  دـیاب  اـما  دـبای . رییغت  یـسمش  هموظنم  تکرح  دروخب و  مه  رب  ملاـع  مظن  هک  تسنیا  ثداوح  هنوـگنیا  عوـقو  ۀـمزال  هک  تسین 

لوعجم ار  اهنآ  دناوتیم  درک  هشدخ  اهنآ  دنسرد  یـسک  رگا  دنتـسین و  نیقی  دیفم  هک  تسین  شیب  يداحآ  رابخا  مئالع ، هنوگنیا  كردم 
تـضهن مایق و  تقو  ۀمکاح  هاگتـسد  هیلع  رب  يدـهم  ناونعب  يدارفا  تاقوا  نآ  رد  اریز  دـنادب . اهنآ  لامع  سابع و  ینب  هیما و  ینب  يافلخ 

راکنا لباق  يدـهم  ثیداحا  لصا  دـندیدیم  نوچ  تقو  ياـفلخ  دـندرکیم . عمج  شیوخ  رود  رب  ار  ياهدـع  هلیـسو  نادـب  دـندومنیم و 
مئالع روظنم  نادب  دنیامن . لتخم  ار  نییولع  تضهن  راک  دـنزاس و  فرـصنم  ار  مدرم  هلیـسو  نادـب  ات  دندیـشیدنا  يرگید  ۀـلیحاذل  تسین 
درادن یعنام  دوب  حیحـص  ثیداحا  رگا  اما  دننکن ، تباجا  ار  نییولع  توعد  دننیـشنب و  مئالع  نآ  راظتنا  رد  مدرم  ات  دندرک  لعج  ار  لاحم 

. دنزاس مهارف  ار  قح  تلود  تفرـشیپ  بابـسا  دننک و  مالعا  نایناهجب  ار  عاضوا  یگداعلا  قوف  ات  دـنبای  ققحت  زاجعا  روطب  مئالع  هنوگنیا 
ـ  یناهج راگزور  ینیما  ناهج ـ  رتسگداد  بیغتسد 2 . دیهش  جع ـ ) ) دوعوم يدهم  . 1 دییامرف : هعجارم  لیذ  ياهباتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب 

. نامیلس لماک 

. دییامرف نایب  ار  جع  نامز  ماما  تافو  یگنوگچ  ب  دییامن . نایب  ار  جع   ) نامز ماما  روهظ  مئالع  زا  دروم  دنچ  فلا 

شسرپ

. دییامرف نایب  ار  جع  نامز  ماما  تافو  یگنوگچ  ب  دییامن . نایب  ار  جع   ) نامز ماما  روهظ  مئالع  زا  دروم  دنچ  فلا 

خساپ
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یبالقنا ره  ندش  کیدزن  ناوتیم  نآ  ةدهاشم  اب  هک  ياهناشن  نیلوا  داسف : ملظ و  ندـش  ریگارف  ( 1 زا : دنترابع  روهظ  مهم  ياههناشن  فلا 
يداـقتعا و دـسافم  عاونا  نارگید و  قوـقح  هب  زواـجت  داـسف و  روـج و  ملظ و  شرتـسگ  درک ، ینیبشیپ  ار ، گرزب  بـالقنا  نیا  هلمج  زا 

دـسافم نیا  زا  عون  اههد  هب  هراشا  قداص 7 ) ماما  زا  یتیاور  رد  دـشابیم . هعماج  رد  داسف  هعـسوت  لماع  دوخ  هک  تسا  یقالخا  تاـفارحنا 
هورگ درک : میسقت  هورگ  هس  هب  ناوتیم  ار  دسافم  نیا  تسا  هدش  دراد ، یقالخا  هبنج  یشخب  یسایس و  يداقتعا و  هبنج  نآ  زا  یتمسق  هک 
دارفا هک  اجنآ  ات  لمع  نایب و  يدازآ  مدع  لطاب  نایماح  يزوریپ  متـس  شرتسگ  دننام  اهتموکح  یقوقح و  لیاسم  هب  طوبرم  دسافم  لوا 

یتاحیلـست تاقباسم  اهگنج و  قیرط  رد  اهتورث  فرـص  نینچمه  دننک . رفنت  زاربا  ملاظ  ملظ و  زا  دـنناوتیم  لد  رد  اهنت  یهاگ  نامیااب 
یتدـیقع هبنج  هک  يدـسافم  موس  هورگ  یـسولپاچ و ... قلمت و  شرتسگ  دـننام  یقالخا  لیاسم  هب  طوبرم  دـسافم  مود  هورگ  رگناریو و ...

... یبهذم و لیاسم  رد  يدام  یصخش و  ياهيریگتهج  يأر و  هب  ریـسفت  نآرق و  رب  شیوخ  دولآسوه  ياههتـساوخ  لیمحت  دننام  دراد 
هجوتم نهذ  طقف  هنایماع  ینهذ  هقباس  کی  قبط  ًالومعم  دـیآیم  نایم  هب  لاجد  زا  نخـس  هک  یماـگنه  رگهلیح : ریوزترپ و  درم  لاـجد  ( 2
دهاوخ روهظ  يدهم 7 ) ترضح  بالقنا  زا  لبق  صوصخم  ياهمانرب  اب  ياهناسفا  یبکرم  هثج و  اب  هک  دوشیم  یمشچ  کی  نیعم  صخش 

يارب یلک  ناونع  هکلب  تسین  درف  کی  هب  رـصحنم  لاجد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یثیدـح  عبانم  لاـجد و  يوغل  هشیر  رد  تقد  اـب  یلو  درک .
رـس رب  دننکیم و  هدافتـسا  ياهلیـسو  ره  زا  دوخ  لابند  هب  مدرم  ياههدوت  ندیـشک  يارب  هک  دشابیم  راکبیرف  رگهلیح و  ریوزترپ و  دارفا 
لآ زا  ینیعم  صخـش  ینایفـس   » هک دـیآیمرب  تاـیاور  یـضعب  زا  هـچرگ  ینایفـس  روـهظ  ( 3 دـنوشیم و ... رهاظ  ياهدـنزاس  بـالقنا  ره 

تافص و هب  هراشا  هکلب  هدوبن  درف  کی  هب  رصحنم  ینایفس  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  تایاور  یخرب  زا  یلو  تسوا  نادنزرف  نایفـسوبا و 
هدش لقن  نیـسحلا 7 ) نب  یلع  ماما  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  دناهدوب . نآ  رهظم  يدایز  دارفا  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یـصخشم  ياههمانرب 
مایق ره  ربارب  رد  تسا و  ملـسم  یمتح و  لیاسم  زا  ینایفـس  روهظ  ینایفـسب  ّـالا  مئاـق  نوکیـال  هللا و  نم  متح  ینایفـسلا  رما  : » دـندومرف هک 

هک تسا  ناهج  مدرم  همه  هب  ینامسآ  يادن  روهظ  زا  لبق  مهم  ياههناشن  زا  ینامسآ  يادن  ( 4 ( 116 .«) دراد دوجو  ینایفس  کی  ياهدننک 
هب دـنکیم  ادـن  ار  مئاق  مان  نامـسآ  زا  يدانم   » تفگ هک  تسا  لوقنم  ملـسم  نب  دـمحم  زا  دنونـشیم . دوخ  نابز  هب  ار  نآ  ینابز  ره  لـها 
هب هتسشن  دنیشنیم و  هداتـسیا  دوشیم ، رادیب  هتفخ  ادص ، نآ  رثا  رد  دونـشیم . ار  نآ  دشاب  ناهج  برغ  قرـش و  رد  سک  ره  هک  ياهنوگ 
رد یتاـفالتخا  هنیمز  نیا  رد  جـع :   ) يدـهم ترـضح  تلحر  یگنوـگچ  ب  ( 117  «) تسا نیمالاحور  لـیئربج  يادـص  نآ  دزیخیم و  اـپ 
رب ناناملـسم  دننکیم و  تافو  سپـس  درک و  دـنهاوخ  تموکح  یتدـم  ترـضح  نآ  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  دراد . دوجو  تیاور 
اب ناراکتیانج  تسد  هب  دوب و  دهاوخن  یعیبط  ترضح  نآ  گرم  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  یضعب  زا  ( 118 .) دنرازگیم زامن  ناشیا 
زا سپ  هک ...«  تسا  هدـمآ  نینچ  نـیا  اـهلقن  یخرب  رد  و  ( 119 .) دسریم تداهـش  هب  هدـش  رکذ  تایاور  رد  نانآ  يارب  هک  یتاصخـشم 

نایاپ داد ، لدـع و  زا  نامز  نیمز و  نتخاس  راشرـس  وا و  تکربرپ  هنالداع و  تموکح  زا  لاس  داـتفه  نتـشذگ  جـع و  يدـهم  ماـما  روهظ 
نآ روبع  ماگنه  هب  يزور  دراد ، هرهچ  رب  وم  نادرم  دـننام  هک  میمت  ینب   » زا راکهبت  ینز  دـسریم و  رـس  هب  ناشیا  راختفا  رـسارس  یگدـنز 

لایکم  » ياهباتک هعلاـطم  هنیمز  نیا  رد  ( 120 .«) دناسریم تداهـش  هب  ار  ناشیا  ماب  تشپ  زا  یگنـس  هتخت  نتخادنا  اب  هچوک  زا  ترـضح 
دیـس روـهظ » اـت  تدـالو  زا  يدـهم  ماـما   » یناروـک یلع  روـهظ ،» رـصع   » دـلج و ود  رد  یناهفـصا  يوـسوم  یقتدـمحم  دیــس  مراـکملا ، 

: - یقرواپ مینکیم  داهنـشیپ  ار  ینیما  هللاتیآ  زا  ناهج  رتسگداد   » یناگیاپلگ و یفاص  هللاتیآ  ناـما  نما و  دـیون   » ینیوزق و مظاکدـمحم 
118 . - ص 278-279 روهظ ، رصع  یناروک  یلع   117 . - گرزب ص 178-207 یبالقنا  يدهم  هللاهظفح ،)  ) يزاریش مراکم  هللاتیآ   116

تاـغیلبت رتـفد  تاراـشتنا  يدـهم  هار  هب  مشچ  هزوـح  هلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج   119 . - ص 383 ج 52 ، راونالاراحب ، یـسلجم  همـالع 
يدزی يرئاـح  یلع  خیــش   120 (. - ناـمز 7 ماـما  یگدـنز  دـلوت و  هـب  یهاـگن  یبوـقعی  مساـقلاوبا  قـیقحت  هدنـسیون   ) ص 357 یمالـسا 

ینیوزق مظاکدمحم  دیس  روهظ ، ات  تدالو  زا  يدهم  ماما  باتک  زا  لقن  هب  مجنپ ص 146 ، پاچ  یملعالا  هسسؤم  (، 2  ) دلج بصانلامازلا 
ینیسح ص 785. دمحم  دیس  یمرک و  یلع  قیقحت  همجرت و 

زا 1779تیودهم هحفص 1321 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اجنآ زا  اما  ما  هدرک  هعلاطم  يدهم  ترضح  روهظ  مئالع  صوصخ  رد  ار  یبلاطم  تسا  راونالا  راحب  مهدزیس  دلج  همجرت  هک  دوعوم  يدهم  باتک  رد 
اذل تسا  جراخ  امـش  هیرـشن  ناگدنناوخ  رثکا  هدهع  زا  اهنآ  يدنب  عمج  نینچمه  مقـس و  تحـص و  رظن  زا  تایاور  يور  رب  یـسانشراک  راک  هک 

کی ج رد  مدنمشهاوخ 

شسرپ

هدرک هعلاطم  يدهم  ترـضح  روهظ  مئالع  صوصخ  رد  ار  یبلاطم  تسا  راونالا  راحب  مهدزیـس  دلج  همجرت  هک  دوعوم  يدـهم  باتک  رد 
هیرـشن ناگدنناوخ  رثکا  هدهع  زا  اهنآ  يدـنب  عمج  نینچمه  مقـس و  تحـص و  رظن  زا  تایاور  يور  رب  یـسانشراک  راک  هک  اجنآ  زا  اما  ما 

نیا زا  ایآ  دنمادک و  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  یمتح  مئالع  الوا  هک  دییامرفب  یلک  يدنب  عمج  کی  رد  مدنمـشهاوخ  اذل  تسا  جراخ  امش 
هک یگرزب  ياهناحتما  دراوم  اههاگـشزغل و  اـثلاث  ؟ دـنمادک روهظ  زا  شیپ  یمتح  ریغ  مئـالع  اـیناث  ؟  تسا هتـسویپ  عوقو  هب  يدروم  مئـالع 

؟ تسیچ دیآ  یم  شیپ  نایعیش  يارب  روهظ  زا  شیپ 

خساپ

، تسا هدش  رکذ  ثیداحا  رد  يرایسب  ياه  هناشن  هادف  همدقم  بارتل  یحور  ملاع  یجنم  روهظ  يارب  هدش  هراشا  شسرپ  رد  هک  روط  نامه 
شیپ لباق  يدودـح  ات  یمتح  ياه  هناشن  زا  یـضعب  درک . میـسقت  یمتح  ریغ  یمتح و  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  میـسقت  کی  هب  هک  ییاه  هناـشن 
نیقی هب  هک  یقالخا  یعاـمتجا و  تاـفارحنا  دـسافم و  عاونا  نارگید و  قوقح  هب  زواـجت  داـسف و  روج و  ملظ و  شرتسگ  دـننام  تسا  ینیب 

حیرصت ای  هراشا  ینیب  شیپ  نیا  تایئزج  زا  يرایـسب  هب  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  تسا و  یناسنا  میظع  زیختـسر  نآ  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی 
زا تفای و  تسد  نآ  هب  ناوت  یمن  ثیداحا  رب  هیکت  اب  زج  هک  تسا  زیمآ  زاجعا  ییاه  ییوگشیپ  اه  هناشن  نیا  زا  یضعب  اما  ( 1 .) تسا هدش 

ناگرزب زا  یـضعب  یمتح : ياهتمالع  مینک : یم  رکذ  ار  تمالع  هنوگ  ود  ره  زا  یتسرهف  اجنیا  رد  تسا  رایـسب  اه  تمالع  نیا  هک  اـجنآ 
، هدرک تیهولا  ياـعدا  هک  تسا  یناـسک  لبمـس  اـب  یـسک  يو  لاـجد ؛ جورخ   - 1 دـنا : هدرک  رکذ  دروـم  هد  اـت  ار  یمتح  ياـه  تمـالع 

یم نآ  ندوب  یمتح  رب  تلالد  یناوارف  ثیداـحا  راـبخا و  هک  ینامـسآ  يادـن  هحیـص و   - 2 دزادـنا . یم  هار  هب  يزیگنا  هنتف  يزیرنوـخ و 
تراغ و لتق و  و  هدش ، طلسم  رهش  جنپ  رب  هک  دراد  رارق  ماش  هکم و  رهش  ود  نیب  هک  یفلع  بآ و  یب  يداو  زا  ینایفس  جورخ   - 3 دیامن .

دادعت رفن  رازه  دصیس  ات  هک  ءادیب ، مان  هب  یلحم  رد  هنیدم  هکم و  ریسم  رد  ینایفس  رکـشل  نتفر  ورف  4 ـ  درک . دهاوخ  رامش  یب  تازواجت 
شوخ یناوج  ینسح ، دیـس  جورخ   - 6 دـش . دـهاوخ  دیهـش  ماقم  نکر و  نیب  هک  هیکز  سفن  لتق   - 5 تسا . هدش  هرامـش  ناگدنورورف 

رد رمق  فوسخ  ناضمر و  هام  همین  رد  باتفآ  فوسک   - 7 دومن . دهاوخ  جورخ  نیوزق  ملید و  فرط  زا  هک  ترـضح  نارای  زا  تروص و 
رد هک  یتسد  فک  ندـش  رهاظ   - 9 دـیامن . یم  خر  نوگانوگ  يادـن  هس  دوش و  یم  رهاظ  بجر  هام  رد  هک  یتاـمالع   - 8 هام . نآ  نایاپ 

ینب فالتخا   - 10 دوشیم . رهاـظ  دیـشروخ  همـشچ  دزن  رد  یتسد  فک  هنیـس و  تروص و  رگید  تیاور  رد  دـیامن و  یم  عولط  نامـسآ 
اجنیا ات  ( 2 .) دمآ دهاوخ  ناسارخ  تمس  زا  هک  ینایرکشل  هلیـسو  هب  ترـضح  مایق  زا  شیپ  اهنآ  ضارقنا  ناشیا و  تلود  ضارقنا  سابع و 

لـصتم هچنآ  دنتـسین . لصتم  هک  ییاه  تمالع  دنتـسه و  روهظ  هب  لصتم  هک  یمتح  ياه  تمالع  دنا : هنوگ  ود  اه  تمالع  هک  دش  نشور 
ترضح روهظ  جرف و  لصا  ندیسر  ات  اه  هناشن  زا  یـضعب  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  نونک  ات  هک  تسا  يدروم  دشاب و  یم  هرامش 10  تسین 

میالع زا  يا  هراپ  هلصاف  هتبلا  دوب  دهاوخن  بش  هدزناپ  زا  شیب  ترضح  مایق  هیکز و  سفن  لتق  هلـصاف  ًالثم  تشاد  دهاوخن  ینادنچ  هلـصاف 
(3 .) دوـش یم  هدـیمهف  ثیداـحا  یخرب  زا  هک  ناـنچ  هاـم ، دـنچ  دودـح  تسین  داـیز  نادـنچ  اـما  تسا  رتـشیب  زور  زا 15  روـهظ  اـب  یمتح 
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ندش رهاظ   - 1 ( 4 .) میزادرپ یم  دـنا  هدرک  هراشا  هک  اهنآ  زا  یـضعب  هب  راوتسرهف  هک  دنرایـسب  اه  تمالع  نیا  یمتح  ریغ  ياـهتمالع 
زا هک  خرک  هلحم  هب  دادغب  رسج  نتسب   - 3 دنوش ، تماما  یعدم  هک  تاداس  زا  رفن  ندش 12  رهاظ  توبن 2 -  نیغورد  یعدم  رفن  تصش 

هفوک دجسم  راوید  ندش  بارخ   - 6 دادغب ، ندش  بارخ  نداد 5 -  رارق  دجسم  ار  اه  ناتسربق   - 4 دشاب ، هنهک  دادغب  بناج  هب  ون  دادغب 
. فجن يایرد  ندش  بآ  رپ   - 9 ندش . بارخ  زا  دعب  هفوک  رهش  ندش  دابآ   - 8 هفوک . ياه  هچوک  رد  تارف  طش  زا  رهن  ندش  يراج   - 7

یم هتخاس  ایسآ  رهن  نآ  يور  رب  و  دوش . ایرد  لخاد  فرشا  فجن  زا  بآ  نآ  و  فرشا ) فجن   ) يرغ هب  تارف  زا  يرغ  ندش  يراج   - 10
زا کـی  ره  يـالط  نآ  زا  دارم  ًارهاـظ   ) ارمح يربق  ندـش  اـنب   - 11 ( 5 ،) دـنا هدرمـش  یمتح  ياه  تمالع  زا  ار  تمـالع  نیا  یـضعب  دوش 
زا یـضعب  زین  ار  نیا  دیدش ، یطحق  ندش  رهاظ  يدج 13 -  هراتس  یکیدزن  رد  راد  هلابند  هراتـس  ندش  رهاظ   - 12 تسا ). هفرشم  دهاشم 
هب هرـصب  ندش  بارخ  ( - 16 . ) تقو ریغ  تقو و  رد  خـلم  ندـمآ   - 15 دـیدش . نوعاط  هلزلز و  عوقو   - 14 ( 6) دنا هدرمـش  یمتح  میالع 

الط و ياـهتنیز  هب  اـه  نآرق  ندومن  نیزم  مدرم 18 -  نیب  رد  رایـسب  راتـشک  تشک و  عوقو  جنز 17 -  بحاص  هب  بقلم  يدیـس  تسد 
(. 21  ) اثارب دجـسم  ندش  بارخ  (. 20 . ) رگیدکی اب  ناگراتـس  ندومن  هنراقم  (. 19  ) دجـسم ياههرانم  نتخاس  دنلب  نآ و  دـننام  دروجال و 

هکنیا اما  ( 7) تسا هتـسویپ  عوقو  هب  اه  تمالع  نیا  زا  يرایـسب  دـناهتفگ  هفوک . يوس  هب  دوسالا  رجح  ندومن  لمح  هبعک و  ندـش  مدـهنم 
نآ عوقو  مدع  عوقو و  لامتحا  اهتمالع  نیا  نایب  نامز  زا  هک  دـشاب  رابتعا  نیا  هب  دـیاش  دناهدرمـش  یمتح  ریغ  ار  اهتمالع  هنوگنیا  ارچ 

روهظ زا  شیپ  ناحبـس  دنوادخ  اهناحتما  تسا . انعم  یب  ندوب  یمتح  ریغ  تسا  هدـش  عقاو  روما  نیا  مینادیم  هک  ام  هب  تبـسن  اما  هتفریم 
هب قح و  هار  ندرک  مگو  یهارمگ  رفک و  نیگنـس : ناحتما   - 1 مینکیم . هراشا  دراوم  نآ  زا  یـضعب  هب  هک  دومن  دهاوخ  ناحتما  ار  مدرم 

عبات ار  نآرق  هدرک و  لاماپ  ار  اهنآ  قوقح  نایاور  نامرف  اهنآ ، نادنمشناد  ءارق و  نارادمامز و  دوشیم  هدایپ  هیحان  ود  زا  هک  نآرق  هلیـسو 
لباـقم رد  يراـبدرب  سفن و  ّفک  رطخ  نیا  زا  ندـنام  تمالـس  هار  دـنناشکیم و  یهارمگ  هب  ار  ءارق  هداد و  رارق  دوـخ  یناـسفن  ياـهاوه 

شیامزآ تهج  تسا  ییاههناشن  مئاق  مایق  زا  شیپ  دندومرف : جـع ) ) قداص ماما   - 2 (. 8) تسا هنتف  زکارم  زا  يریگهرانک  قوقح و  عییـضت 
هدومرف هک  تسا  لجوزع  دنوادخ  راتفگ  نآ  دندومرف : تسیچ ؟ اههناشن  نآ  مدرک  ضرع  شنمؤم . ناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  بناج  زا 

رطاخ هب  یگنسرگ  و  ناشیرادمامز - . نایاپ  رد  نالف  ینب  ناهاشداپ  زا  سرت  زا  يزیچ  يرادقم و  هب  ار - : نانمؤم  امـش  مییامزایب  هنییآ  ره 
يزرواشک و ندـش  مک  ینعی ) ) تالوصحم و  عیرـس -  گرم  ینعی ) ) اهناج و  اهتراجت -  داسف  اـهلام و  زا  نتـساک  و  اـهتمیق -  ندوب  ـالاب 
یگداتسیا و هار  اهنت  هک  دوشیم  مولعم  ( ... 9) مالسلا هیلع  مئاق  جورخ  هب  تقو  نیا  رد  ار  نارباص  هد  تراشب  تالوصحم و  تکرب  دوبمک 
هب اهنآ  همه  هک  هدش  هدرب  مان  دروم  هدرک 72  لقن  ار  نآ  هفیذـح  هک  ربمایپ  تیاور  هب  هعجارم  اب   - 3 تسا . ندرک  هشیپ  ربص  يراد  نید 

هجیتن تسا . هدش  هراشا  زین  یلبق  ياهناحتما  رد  دراوم  نیا  زا  یـضعب  هتبلا  ( 10 . ) شیامزآ زا  هنالقاع  جورخ  هار  ای  تسا  ناحتما  ای  یعون 
ار هار  نیا  تیارد  لـقع و  اـب  نایعیـش  هک  میراودـیما  شیاـمزآ و  دراوم  یمتح و  ریغ  یمتح و  ياـه  هناـشن  زا  دوب  يا  هنوگشرازگ  اـهنیا 
زا دنلبرـس  زوریپ و  ءادفلا  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  رـصع  یلو  تایانع  تحت  دنـشاب و  ظوفحم  ثداوح  دـنزگ  زا  هدومیپ و 
هب نآ  یملع  هیجوت  اـهتمالع و  رتشیب  یـسررب  يارب  . 260 ص 256 -  راونالا ج 52 ، راـحب  . 1 اهتشونیپ : دـنیآ . رد  هب  تاناحتما  نیا 

ج هیمالسا ، هیملع  نیدحوملا ، ۀیافک  لیعامسا ، دیس  يرون ، یسربط  . 2 دینک . عوجر  ( 558  - 549  ) ردص ص دمحم  يربک  تبیغ  خیرات 
ص 1135 ات ، یب  اج ، یب  روهظ ، تامالع  رد  متفه  لصف  موصعم ، هدراهچ  یگدنز  لامالا  یهتنم  یمق ، سابع  خیش  405 و  ص 400 -  ، 3

خیراـت ك . و ر . ص 128 . ش ، ه . ـ ناتـسمز 1360  یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  برغم ، دیـشروخ  اضر ، دمحم  یمیکح ، . 3 . 1130 - 
ص نیدحوملا ، ۀیافک  . 6 ص 410 . نیدحوملا ، ۀیافک  . 5 . 415 ص 408 -  نیدحوملا ، ۀـیافک  ر.ك . . 4 ص 624-559 . يربک ، تبیغ 

ترضح روهظ  ياه  هناشن  دمحم ، يزاریش ، یمداخ  . 8 دینک . عوجر   415 ص 405 -  نیدحوملا ، ۀـیافک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  . 7 . 412
نیمه روهدلا ص 291 و  بئاون  زا  لقن  هب   57 ص 52 -  نامه ، ر.ك : . 10 . 18 نامه ص 17 -  . 9 ص 67 . لوا 1371 ، پاچ  هللا ، ۀیقب 

ص 449-413. نیسح ، هدازراختفا  همجرت  ردص ، دمحم  دیس  يربک ، تبیغ  خیرات  روط 
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؟ دیسیونب ار  نامزلا  رخآ  ياه  هناشن 

شسرپ

؟ دیسیونب ار  نامزلا  رخآ  ياه  هناشن 

خساپ

ناـمزلارخآ ربماـیپ  زین  ربماـیپ  هب  دوـشیم و  هدـیمان  ناـمزلارخآ  دـعب ، هـب  (ص ) مرکا ربماـیپ  ناـمز  زا  . 1 دراد : حالطــصا  ود  ناـمزلا  رخآ 
زا سپ  تمایق  ییاپرب  اهناسنا و  يهمه  ندرم  يدام و  ملاع  رد  ناسنا  یگدـنز  يهرود  نتفای  نایاپ  تمایق و  ییاـپرب  يهعیلط  . 2 دنیوگیم .
نآ هب  نآرق  تایآ  هک  دوشیم . اپرب  تمایق  هاگنآ  هدرم و  اهناسنا  يهمه  دیـسر و  دـهاوخ  نایاپ  هب  ایند  رمع  ناـمزلا ، رخآ  هرود  تشذـگ 

ییاههناشن مئالع و  نامزلا  رخآ  نارود  يارب  تایاور  رد  تریس »... لابجلا  اذا  و  تردکنا ، موجنلا  اذا  و  تروک ، سمشلا  اذا  : » دراد هراشا 
نامز ماما  روهظ  دوخ  ًالثم  دش  دهاوخ  ققحم  ایند ، ندیسر  رخآ  هب  زا  لبق  هک  تسا  یبلاطم  نایب  اههناشن  نیا  زا  دوصقم  تسا و  هدش  رکذ 

دیـشروخ ندش  راکـشآ  لاجد ، جورخ  دوشیمن . اپرب  تمایق  دسریمن و  نایاپ  هب  ایند  دننکن  روهظ  ترـضح  ات  ینعی  تسا  مئالع  زا  یکی 
ناونع هب  تنس  لها  تایاور  رد  هژیو  هب  ییاور  عبانم  رد  رگید  روما  یخرب  يدهم و  ترـضح  جورخ  نامـسآ ، زا  یـسیع  لوزن  برغم ، رد 
تسا جع )   ) ترـضح نآ  روهظ  ندش  کیدزن  زا  يدیون  کی  ره  هک  روهظ  ياه  هناشن  مئالع و  تسا  هدش  رکذ  تمایق  ییاپرب  ياههناشن 
روهظ زا  شیپ  هک  تسا  نایفسوبا  لسن  زا  يدرم  ینایفـس  ینایفـس :  جورخ  - 1 مینک :  یم  اـفتکا  اـهنآ  نیرت  مهم  رکذ  هب  هک  تسا  ناوارف 

رب هک  میتسه  ینادناخ  ود  نایفـسوبا  نادناخ  ام و  : )) دومرف ع )   ) قداص ماما  دگنج . یم  ماما  اب  روهظ  زا  سپ  دنک و  یم  جورخ  ترـضح 
درک و هزرابم  (ص )  ربمایپ اب  نایفسوبا  دندرک . بیذکت  نانآ  میدرک و  قیدصت  ار  دنوادخ  نخـس  ام  میراد .  ینمـشد  مه  اب  ادخ  نید  رس 
ج راونالاراحب , , ) دیگنج دهاوخ  جـع )   ) مئاق اب  زین  ینایفـس  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  ع )   ) یلع نب  نیـسح  اب  دـیزی  و  ع )   ) یلع اب  هیواعم 

رکـشل نتفر  ورف  نآ  زا  دارم  تسا و  هنیدم  هکم و  نیب  نیمزرـس  ءادـیب  نتفر و  ورف  ینعی ,  فسخ ;  ءادـیب : رد  فسخ  - 2 ص 182 .) , 52
هنیدـم يوس  هب  يو  هاپـس  دـنک . یم  جورخ  ینایفـس  جـع )   ) يدـهم ام , مئاق  روهظ  هناتـسآ  رد  دومرف : ع )   ) یلع تسا .  نیمز  رد  ینایفس 

پاـچ يزودـنق ,  هدوملا ,  عیباـنی  , ) درب یم  ورف  نیمز  ماـک  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دنـسر  یم  ءادـیب  نیمزرـس  هب  نوـچ  دـنک و  یم  تکرح 
ع  ) قداص ماما  دنک . یم  توعد  لدع  قح و  هب  ار  مدرم  هدرک و  مایق  هک  نمی  زا  تسا  يرادرـس  ینامی :  جورخ  - 3 ص 427 .) یتریصب , 

ینامی مچرپ  هزادـنا  هب  یمچرپ  چـیه  نایم  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  زور  کی  لاس و  کـی  رد  یناـمی  ینایفـس و  یناـسارخ و  ماـیق  دومرف : ( 
هیکز سفن  لتق  - 4 دنک . یم  قح  هب  توعد  زین  یناسارخ  ارهاظ " ص 252 .) ینامعن ,  هبیغلا ,  باتک  , ) دنک یمن  تیاده  قح و  هب  توعد 

زور هنابـش  هدزناپ  زا  شیب  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  و  جع )   ) يدهم روهظ  نیب  : )) دومرف (ع )  رقاب ماما  كاپ .  ناسنا  ینعی ,  هیکز ;  سفن  : 
. دوش یم  هدینش  نامسآ  زا  روهظ  هناتسآ  رد  هک  تسا  ییادص  ارهاظ " ینامسآ :  هحیـص  - 5 ص 374 .) ج 2 , داشرالا ,  ((, ) تسین هلصاف 
 , هبیغلا باتک  , ) دونش یم  ار  نآ  تسا  برغ  قرش و  رد  هکره  سپ  دنک  یم  اد  ار  مئاق  مان  نامسآ  زا  يا  هدننک  ادن  : )) دومرف (ع )  رقاب ماما 

عیشت 2- رـشن  رورپ , تداعـس  یلع  رون , روهظ  - 1 نآ ر.ك :  هعلاـطم  يارب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياـه  هناـشن  ص 252 .) ینامعن , 
تدالو زا  رینم 4 - رشن  یندم ,  تاداس  روهظ , ياه  هناشن  یفحص 3 - تاراشتنا  ینادمه ,  نیـسح  دمحم  جع ,)   ) نامز ماما  روهظ  مئالع 

ياه هناشن  یسررب  هلاقم  يداهلا 6 - تاراشتنا  یبرک ,  روهظ , ات  تدـالو  زا  قافآ 5 - رـشن  ینودیرف ,  همجرت :  ینیوزق ,  مظاک  روهظ , ات 
یلیعامسا لیعامسا  روهظ ,
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. دیئامرفب یتاحیضوت  جع ) ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن  مئالع و  دروم  رد 

شسرپ

. دیئامرفب یتاحیضوت  جع ) ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن  مئالع و  دروم  رد 

خساپ

روهظ رـصع  یلیـصفت  میـسرت  دومن . میـسرت  ناوتیم  ار  روهظ  نارود  عیاـقو  اـما  تسین  موـلعم  داـسف  زا  ناـهج  ندـش  كاـپ  ناـمز  تدـم 
روهظ تکرح  بالقنا و  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  تاـیاور  مینکیم : هراـشا  نآ  یلک  يامیـس  هب  هدرـشف  تروص  هب  اـما  تسین  ریذـپناکما 
ناهج حطـس  رد  هاگنآ  ددرگیم . زاغآ  هکم  زا  یناهج  ياهقطنم و  ياهیگدامآ  تامدقم و  ندـش  مهارف  زا  دـعب  جـع ) ) يدـهم ترـضح 
هقطنم حطس  رد  اما  ددرگیم . یناهجگنج  هب  رجنم  هک  ییاج  ات  دیآیم  دوجو  هب  اهنآ  ناراداوه  ای  ناکرت و  اهیبرغ و  نایم  تخس  يدربن 

، روهظ زا  لبق  یتدـم  ترـضح  نآ  یناریا  نارای  هک  دـش ... دـهاوخ  لیکـشت  نمی  ناریا و  رد  جـع ) ) يدـهم ترـضح  راداوه  تموکح  ود 
روهظزا شیپ  ینامز  كدنا  دندرگیم . زوریپ  نآ  رد  ماجنارس  هک  دنوشیم  ینالوط  یگنج  ریگرد  هدومن و  سیـسأت  ار  شیوخ  تموکح 
نایناریا هدش و  رهاظ  یماظن  ربهر  حـلاص  نب  بیعـش  یـسایس و  ربهر  یناسارخ ، دیـس  ناونع  اب  تیـصخش  ود  نایناریا  نیب  رد  راوگرزب  نآ 

دنچ نانآ  بالقنا  مایق و  يو ، ینمی  نارای  اما  درک . دـنهاوخ  افیا  ترـضح  نآ  روهظ  تکرح  رد  ار  یمهم  شقن  نت  ود  نیا  يربهر  تحت 
. دیامنیم يراکمه  دیآیم  دوجو  هب  زاجح  رد  هک  یسایس  ءالخ  هب  ندیـشخب  ناماس  رد  ناشیا  ارهاظ  هدوب و  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هام 

ترـضح روـهظ  ياـههناشن  ماـگنه  نـیا  رد  دـهدیم . خر  هنیدـم  هـکم و  مرح  ود  ناـیم  هـک  تـسا  ياهثداـح  روـهظ  ياـههناشن  هـلمج  زا 
نیا زا  سپ  دوشیم  هدینـش  ناضمر  هام  رد 23  وا  مان  هب  هک  تسا  ینامـسآ  يادن  نآ ، هناشن  نیرتگرزب  دیاش  هدش و  راکـشآ  جع ) ) يدهم
یتیگ رـسارس  رد  راوگرزب  نآ  هرابرد  دیامنیم . رارقرب  طابترا  دوخ  نارای  زا  یخرب  اب  يرـس  روط  هب  جـع ) ) يدهمترـضح ینامـسآ  يادـن 

كانمیب ترـضح  نآ  روضح  زا  نانمـشد  دریگیم . ياج  اهلد  رد  شتبحم  هتـشگ و  ناگمه  دزنابز  يو  مان  هدمآ و  نایم  هب  رایـسب  نخس 
ریگتسد ار  وا  هتفای  تسد  هک  یمشاه  درم  ره  هب  هتشگ و  هنیدم  دراو  یهاپس  ورنیازا  دنرادرب  نایم  زا  هتفای و  ار  يو  ات  دنـشوکیم  هدش و 

مهد بش  رد  ار  شیوخمایق  هک  نیا  ات  هتفرگ  سامت  هکم  رد  دوخ  نارای  زا  یخرب  اب  ترـضح  نآ  دـنزادنایم  نادـنز  هب  اـی  هتـشک و  اـی  و 
مرحم مهد  زور  حبص  رد  دباییم . طلست  هکم  رب  يریگرد  زا  سپ  دنکیم و  زاغآ  یکم  فیرش  مرح  زا  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دعب  مرحم 

، هدرک توعد  شیوخ  يرای  هب  ار  اـیند  لـلم  دـنکیم و  غـالبا  ناـهج  ماـمت  هب  فلتخم  ياـهنابز  هب  ار  دوخ  ماـیپ  جـع ) ) يدـهم ترـضح 
ورف نآ  دوش و  ققحم  هدومرف  هدعو  (ص ) لوسر ترـضح  شایمارگ  دـج  هک  ياهزجعم  ات  دـنام  دـهاوخ  یقاب  هکم  رد  هک  درادیممالعا 

ترضح نآ  ددنویپب . عوقو  هب  دنوشیم  هکم  یهار  ترضح  نآ  تکرح  نتـسکش  مهرد  يارب  هک  تسا  نیمز  هب  ینایفـس  نایرکـشل  نتفر 
ياـهورین اـب  يدربن  زا  سپ  دوشیم و  هنیدـم  راپـسهر  هکم  زا  تسا  نت  رازه  يدـنا  هد و  زا  لکـشتم  هک  دوخ  هاپـس  اـب  هزجعم  نیا  زا  سپ 

يو دباییم . همتاخ  هقطنم  رب  طلست  زاجح و  حتف  هنیدم  هکم و  مرح  ود  يزاسدازآ  اب  هاگنآ  هتخاس  دازآ  ار  هنیدم  اجنآ ، رد  رقتسم  نمشد 
نب بیعش  یناسارخ و  يربهر  هب  ناماس  نآ  مدرم  ياههدوت  ناریا و  هاپس  اب  اجنآ  رد  دوشیم و  ناریا  بونج  یهار  زاجح  رب  يزوریپ  زاسپ 

يزوریپ هب  ماجنارـس  هک  دنزادرپیم  راکیپ  هب  هرـصب  رد  نمـشد  ياوق  اب  رگیدکی  یمزرمه  اب  هدرک و  تعیب  وا  اب  نانآ  دروخیمرب . حلاص 
يایاقب اب  يریگرد  اب  دنکیم و  يزاسکاپ  ار  اجنآ  یلخاد  عاضواو  هدیدرگ  قارع  دراو  جع ) ) ماما سپس  دنباییمتسد . يراکشآ  گرزب و 
تختیاپ ار  هفوک  تموکح و  زکرم  ار  قارع  هاگنآ  دناسریم . لتق  هب  هداد و  تسکش  ار  اهنآ  شروش  ددعتم  ياههورگ  ینایفس و  ياهورین 
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. دیآیمرد ترـضح  نآ  ییاورنامرف  تحت  هچراپکی  سرافجـیلخ  ياهروشک  قارع و  ناریا ، ، زاجح نمی ، ناسنیدـب  دـهدیم و  رارق  دوخ 
نیا زا  یحیـسم  نایبرغ  تسا . جع ) ) ترـضح نآ  زا  يزوریپ  ود  ره  رد  هک  دریذپیم  تروص  نایدوهی  ناکرت و  اب  ییاهگنج  نآ  زا  دـعب 
هدمآ دورف  فیرش  سدق  هب  نامسآ  زا  (ع ) حیسم یسیع  ترضحهاگان  یلو  دننکیم  گنج  نالعا  ترضح  اب  هدش و  نارگن  تخـس  عیاقو 

تمالع و ناهج  يارب  (ع ) یـسیع ترـضح  ندـمآ  دورف  دـهدیم . رارق  باطخ  دروم  ار  نایحیـسم  هژیو  هب  ناـهج و  شیوخ  نانخـس  اـب  و 
ترـضح نایم  (ع ) حیـسم ترـضح  هک  دسریم  رظن  هب  دیدرگ . دـهاوخ  یحیـسم  ياهتلم  ناناملـسم و  يداش  بجوم  هک  تسا  ياهناشن 

لاس ود  زا  دـعب  اهیبرغ  اما  دوشیم . هتـسب  فرط  ود  نایم  لاس  تفه  تدـم  هب  یحلـص  دادرارق  هدومن و  تطاـسو  اـهیبرغ  و  (ع ) يدـهم
شروی نیطـسلف  ماش و  نیمزرـسهب  زابرـس  نویلیم  کی  هب  کیدزن  اـب  یناـهگان  موجه  کـی  رد  ناـیمور  اذـل  دننکـشیم ، ار  حلـص  ناـمیپ 

هتشاد مالعا  جع ) ) يدهم ترضح  اب  گنهامه  ار  دوخ  عضوم  (ع ) حیسم ترضح  هتفرگ و  رارق  اهنآ  يورایور  مالـسا  ياهورین  دنروآیم .
حتفزا و سپ  ددرگیم . حتف  ماما  طسوت  برغ  سپس  دنوشیم . زوریپ  ناناملـسم  گنج  نیارد  دراذگیم . زامن  سدق  رد  يو  رـس  تشپ  و 
. دنراذگیم زامن  وا  رکیپ  رب  ناناملسم  و  جع ) ) يدهم ترضح  هدومن و  تلحر  (ع ) حیسم ترـضح  ناماس ، نآ  مدرم  رتشیب  ندروآ  مالـسا 

سدق رد  شردام  فیرـش  رازم  راوج  رد  هدومن و  نفک  تسا  (ع ) هقیدص میرم  شردام  تفابتسد  هک  ياهچراپ  اب  ار  وا  كاپ  رکیپ  سپس 
للم نایم  رد  نوگانوگ و  داعبا  رد  یهلا  فادها  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تاحوتف  نیا  زا  سپ  دراپـسیمکاخ . هب 

شرتسگ تهج  هدومن و  مایق  ناگمه  هافر  يرگناوت و  ققحت  يدام و  یگدنز  ییافوکـش  ندیـشخب و  یلاعت  يارب  دـنکیم و  مادـقا  ناهج 
وا بوشآ  هنتف و  نوعلم و  لاجد  شبنج  هک  دـسریم  رظن  هب  دـشوکیم . مدرم  ییایند  ینید و  یهاگآحطـس  ندرب  ـالاب  شناد و  گـنهرف و 

. دـباییم تسد  نآ  هب  يرـشب  هعماج  جـع ) ) ماما نامز  رد  هک  دـشاب  یهاـفر  تلاـح  مولع و  تفرـشیپ  زا  يریگهرهب  یفارحنا  تکرح  کـی 

. دنکیم هدافتسا  دنهدیم  لیکشت  ار  وا  ناوریپرتشیب  هک  نانز  رتخد و  رسپ و  ناناوج  بیرف  يارب  يدنبمشچ ، هتفرـشیپ  ياهشور  زا  لاجد 
ياهگنرین جع ) ) يدهم ترضح  اما  دننکیم  رواب  ار  وا  ياهيراکبیرف  هک  دروآیم  دوجو  هب  بوشآ  هنتف و  زا  یجوم  ناهج  رد  ورنیازا 

ترـضح یناـهج  بـالقنا  تکرح و  زا  یلک  ییاـمنرود  نـیا  دـشخبیم . همتاـخ  شناراداوـه  وا و  یگدـنز  هـب  هتخاـس و  راکـشآ  ار  يو 
اما یمالـساتاغیلبت .) نامزاس  تاراشتنا  یلالج ، سابع  همجرت  یناروک ، یلع  روهظ ، رـصع  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  ، ) دوب جـع ) ) يدـهم
اهنآ نیرتمهم  رکذ  هب  هک  تسا  ناوارف  تسا  جـع ) ) ترـضح نآ  روهظ  ندـش  کیدزن  زا  يدـیون  کی  ره  هک  روهظ  ياـههناشن  مئـالع و 

اب روهظ  زا  سپ  دنکیم و  جورخ  ترضح  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  نایفـسوبا  لسن  زا  يدرم  ینایفـس  ینایفـس : جورخ  - 1 مینکیم : افتکا 
نخـس ام  میراد . ینمـشد  مه  اب  ادخ  نید  رـس  رب  هک  میتسه  ینادناخ  ود  نایفـسوبا  نادـناخ  ام و  : » دومرف (ع ) قداص ماما  دـگنجیم . ماما 

(ع) یلع نب  نیسح  اب  دیزی  و  (ع ) یلع اب  هیواعم  درک و  هزرابم  (ص ) ربمایپ اب  نایفسوبا  دندرک . بیذکت  نانآ  میدرک و  قیدصت  ار  دنوادخ 
ورف ینعی ، فسخ ؛  ءادیب : رد  فسخ  - 2 ص 182 .) ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) دیگنج دهاوخ  جع ) ) مئاق اب  زینینایفس  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب 

روهظ هناتـسآ  رد  دومرف : (ع ) یلع تسا . نیمز  رد  ینایفـس  رکـشل  نتفر  ورف  نآ  زا  دارم  تسا و  هنیدم  هکم و  نیب  نیمزرـس  ءادـیب  نتفر و 
ار اهنآ  دنوادخ  دنسریم  ءادیب  نیمزرس  هب  نوچ  دنکیم و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  يو  هاپس  دنکیم . جورخ  ینایفس  جع ) ) يدهم ام ، مئاق 
هدرک و مایق  هک  نمی  زا  تسا  يرادرـس  ینامی : جورخ  - 3 ص427 .) یتریـصب ، پاچ  يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  ، ) دربیم ورف  نیمز  ماک  رد 
دوب و دهاوخ  زور  کی  لاس و  کی  رد  ینامی  ینایفـس و  یناسارخ و  مایق  دومرف : (ع ) قداص ماما  دنکیم . توعد  لدـع  قح و  هب  ار  مدرم 

زین یناسارخ  ارهاظ  ص 252 .) ینامعن ، هبیغلاباتک ، ، ) دنکیمن تیاده  قح و  هب  توعد  ینامی  مچرپ  هزادنا  هب  یمچرپ  چیه  نایم  نیا  رد 
ندش هتـشک  و  جع ) ) يدـهم روهظ  نیب  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  كاپ . ناسنا  ینعی ، هیکز ؛ سفن  هیکز : سفن  لتق  - 4 دنکیم . قح  هب  توعد 

هناتسآ رد  هک  تسا  ییادص  ارهاظ  ینامسآ : هحیـص  - 5 ص 374 .) ج 2 ، داشرالا ، «، ) تسین هلـصاف  زورهنابـش  هدزناپ  زا  شیب  هیکز  سفن 
تسا برغ  قرش و  رد  هک  ره  سپ  دنکیم  ادن  ار  مئاق  مان  نامسآ  زا  ياهدننک  ادن  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  دوشیم . هدینـش  نامـسآ  زا  روهظ 

ماما هک : نیا  دننام  تسا  هدـش  دراو  یتایلک  ترـضح  نآ  صاخ  نارای  دادـعت  هرابرد  ص 252 .) ینامعن ، هبیغلا ، باتک  ، ) دونـشیم ار  نآ 
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ج 52، راونالاراحب ، ، ) تسا نز  هاجنپ  نانآ  نایم  رد  دنیآیم  درگ  نیـشیپ  هدعو  نودب  رفن  يدناو  دصیـس  ادخ ، هب  دنگوس  دومرف : (ع ) رقاب
دهز و راثیا ، يربنامرف ، تعاجش ، یگدنب ، تدابع و  یـسانشادخ ، تایاور  زا  یخرب  قبط  زین  ترـضح  ناراییاهیگژیو  هرابرد  ص 223 .)
رپ ار  نیمز  - 1 دوشیم : هراشا  (ع ) نامز ماما  تایصوصخ  زا  یضعب  هب  تسا . هدش  هدرمش  نانآ  تافـص  زا  طابـضنا  مظن و  یتسیزهداس و 
(. دشاب هتشاد  کیلبمـس  هبنج  تسا  نکمم  ریـشمش  هتبلا   ) دنکیم مایق  ریـشمش  اب  (ص ) ربمایپ شدج  دننامه  - 2 دنکیم . طسق  لدـع و  زا 

-5 دنکیم . راکـشآ  ار  قح  نید  ادـخ و  رما  هدرب و  نیب  زا  ناملاظ  نارابج و  تموکح  - 4 تشاد . دـنهاوخ  ناوج  هرهچ  روهظ  ماگنه  - 3
روهظ ن - 1 نآ ر.ك : هعلاطم  يارب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياههناشن  دندرگیمرب . تیاده  ادخ و  لوسر  تنس  نآرق و  هب  ار  مدرم 

اب ام  دروخرب  و  تسیچ . یلئاسم  نینچ  لباقم  رد  ام  هفیظو  هدش ؟ دایز  نآ  ياه  ینیب  شیپ  يدـهم و  ترـضح  روهظ  مئالع  هراب  رد  تبحـص  هزورما 
. تسا روطچ  دننک  یم  ار  ییاه  ینیب  شیپ  نینچ  هک  يدارفا 

شسرپ

و تسیچ . یلئاسم  نینچ  لباقم  رد  ام  هفیظو  هدـش ؟ داـیز  نآ  ياـه  ینیب  شیپ  يدـهم و  ترـضح  روهظ  مئـالع  هراـب  رد  تبحـص  هزورما 
. تسا روطچ  دننک  یم  ار  ییاه  ینیب  شیپ  نینچ  هک  يدارفا  اب  ام  دروخرب 

خساپ

هب تبسن  سکچیه  دنوادخ  زا  ریغ  اریز  دنک ، مالعاار  ینیعم  صخشم و  نامز  دناوت  یمن  سکچیه  جع )  ) نامز ماما  روهظ  نامز  هب  تبسن 
ساسا رب  هک  تسا  یمیالع  اههناشن و  تسا ، هدـمآ  (ع ) نامز ماما  روهظ  نامز  هرابرد  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  هچنآ  درادـن . یهاـگآ  نآ 

زا کی  چـیه  اما  دـناهدرک . روهظ  نامز  ندوبن  کیدزن  ای  ندوب و  کیدزن  هب  تبـسن  ییاهرظن  راهظا  نارظن  بحاص  املع و  زا  یخرب  اـهنآ 
( جـع  ) نامز ماـما  اـیآ  اـهیکیدزن  نیا  رد  هک  تفگ  ناوت  یمن  ور ، نیا  زا  دـناهدرکن . حرطم  ار  ییاـهرظن  راـهظا  نینچ  عطق  روط  هب  ناـنآ 

ریذـپ رییغت  ریذـپان و  رییغت  ياـههناشن  درک : میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  روـهظ  ياـه  هناـشن  لاـح  ره  هب  ریخ . اـی  درک  دـهاوخ  روـهظ 
یمتح ریذـپان  رییغت  ياههناشن  یمتح  ياه  تمـالع  درک . میـسقت  یمتح  ریغ  یمتح و  ياـه  هناـشن  هب  ناوت  یم  ار  ریذـپان  رییغت  ياـههناشن 

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یضعب  دنتـسین و  روهظ  هب  لصتم  ای  هام و  دنچ  ای  زور  ( 15  ) هلصاف اب  دنتسه  روهظ  هب  لصتم  ای  هک  دنتـسه  ییاه  هناشن 
نیب هیکز  سفن  لتق  «، » ءادیب رد  ینایفـس  رکـشل  نتفرورف  «، » سبای يداو  زا  ینایفـس  جورخ  «، » ینامـسآ يادـن  هحیـص و  «، » لاجد جورخ  »

هام رد  ادن  هس  نآ « ،» نایاپ  رد  هام  فوسخ  ناضمر و  هام  همین  رد  باتفآ  فوسک  «، » نیوزق ملید و  زا  ینسح  دیس  جورخ  «، » ماقم نکر و 
(. 1 «) دــیدش یطحق  ندــش  رهاـظ  «، » يرغ هـب  تارف  زا  يرهن  ندــش  يراــج  « » ساــبع ینب  ضارقنا  «، » نـمی زا  یناــمی  جورخ  «، » بـجر

دوش یم  یقلت  يرورـض  یمتح و  یفـسلف  رظن  زا  هتـسویپ و  عوقو  هب  اهنآ  زا  يدایز  دادـعت  هچ  رگ  اهتمالع  نیا  یمتح  ریغ  ياـهتمالع 
ندـش رهاظ  دـننام « دـناهدش  هدـیمان  یمتح  ریغ  ور  نیا  زا  تسا  هدـشن  صخـشم  نآ  تیمتح  هدـش  یم  هداد  ربخ  اهنآ  زا  هک  یماگنه  یلو 
بارخ «، » اهناتسربق ندرک  دجسم  «، » دادغب رـسج  نتـسب  «، » تماما یعدم  تاداس  زا  رفن  ندش 12  رهاظ  «، » توبن نیغورد  یعدـم  تصش 
دهاوخ ققحم  املـسم  اقآ  روهظ  اهنآ  ندمآ  اب  دـناهدرکن و  رییغت  اهتمالع  نیا  ( 2 ...) و هفوک ،» دجـسم  راوید  ندش  بارخ  «، » دادغب ندش 
مدینش هک  دنکیم  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  سینخ  نب  یلع  رییغت  لباق  ياههناشن  دنشابیم . رییغت  لباق  هک  دراد  دوجو  ییاههناشن  اما  دش 

نآ رد  لیدبت  رییغت و  لامتحا  ینعی  دوب  دهاوخن  یمتح  میالع  نآ  زا  ياهلمج  تسا و  تاموتحم  زا  تاروما  میالع و  زا  یـضعب  دومرفیم :
روهظ رد  دیامن و  ناسآ  ناشیا  رب  ار  دیادش  دیامرف و  عفد  نینمؤم  زا  دوخ  مرک  لضف و  هبار  اههنتف  اهالب و  نآ  دـنوادخ  هک  دـیاش  دوریم 
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هدـشن و نآ  تیمتح  هب  مالعا  تسا و  عوقولا  لـمتحم  اـی  و  هدـشن ، عقاو  زونه  هک  یتاـمالع  زا  يدادـعت  (. 3 «) دـیامرف لیجعت  راوگرزب  نآ 
ات لاوز  لوا  زا  نامـسآ  طسو  رد  باتفآ  نداتـسیا  : » زا دنترابع  دنوریم  هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  دنوادخ  هدارا  هچنآ  رد  لیدـبت  رییغت و  لامتحا 
«، ناـسارخ زا  یناـسارخ  جورخ  «، » نمی زا  یناـمی  جورخ  «، » برغم زا  دیـشروخ  ندوـمن  عوـلط  «، » دـنک تکرح  هکنآ  نودـب  رـصع  تـقو 

« تنطلـس بلاط  رفن  هس  جورخ  ببـس  هب  ماـش  رد  اـهقریب  فـالتخا  «، » نآ یحاون  رـصم و  ندـش  کـلام  رـصم و  بناـج  هب  یبرغم  جورخ  »
تایار فالتخا  لیلد  هب  مدرم  هک  لاسکی  ات  برغم  یحاون  زا  دلب  ره  رد  لادـج  گنج و  عوقو  ماش ،» دجـسم  یبرغ  تمـس  ندـش  بارخ  »

«، اهالب اههنتف و  ماسقا  تراغ و  لتق و  زا  ماش  ندش  بارخ  «، » دنوش یم  هتـشک  رفن  رازه  دـص  هک  ماش  رد  هژیو  هب  دنـشک . یم  ار  رگیدـکی 
رثکا رد  نیطالس  زا  يرایـسب  تنطلـس  نتفای  نایاپ  «، » تسایر هب  نیوزق  رهـش  زا  یقیدنز  جورخ  «، » ماش رد  نیمز  رد  هیباج  هیرق  نتفر  ورف  »

ياهلزلز عوقو  «، » میظع ياهنتف  ندش  اپ  رب  یملس و  فوع  زا  دعب  يدنقرمس  جورخ  «، » هریزج نیمزرس  رد  یملس  فوع  جورخ  «، » اهروشک
سرت زیگنا و  فوخ  روآ و  بجعت  یـشتآ  ندش  رهاظ  «، » دـهدیم هتـشک  رفن  رازه  دـص  زا  شیب  هک  ینایفـس  جورخ  زا  لبق  ماش  رد  میظع 

نهپ نامسآ  فارطا  رد  هک  دیدش  یخرس  ندش  رهاظ  «، » نیمز قرشم  تمـس  رد  نامـسآ  نیمز و  نایم  رد  زور  تفه  ای  هس  تدم  هب  روآ ،
رد تسا  هیکز  سفن  ندش  هتشک  «، » فلتخم تایار  تهج  زا  هفوک  رد  يزیرنوخ  لتق و  ترثک  « » دریگ یم  ار  نامـسآ  همه  ایوگ  دوش  یم 

لوزن «، » تارف طش  راـنک  رد  اـسیقرق  رد  ساـبع  ینب  ناورم و  لآ  ناـیم  رد  یمیظع  گـنج  عوقو  (، » 4 «) احلـص زا  رفن  داتفه  اـب  هفوک  تشپ 
«، ناسارخ زا  هایـس  ياهقریب  ندرک  تکرح  «، » كوخ نومیم و  تروص  هب  ياهفیاـط  ندـش  خـسم  «، » هلمر رد  مور  لـها  هریزج و  رد  كرت 

قلطم «، » هدشن هدید  نآ  دننام  هک  ریازج  مور و  رد  یگرزب  رایـسب  گرگت  ندیراب  « » بجر هیناثلا و  يدامج  هام  رد  ریظن  یب  ناراب  ندـمآ  »
هدنـشخرد هام  دننام  هک  قرـشم  زا  هراتـس  عولط  «، » راق ود  ناش  زا  مجع  نیطالـس  جورخ  «، » درکلمع دمآ و  تفر و  رد  برع  ندش  نانعلا 

ققحم نآ  طیارش  رگا  هک  تسا  یطرش  دوجو  هب  طورـشم  ثداوح  نیا  زا  یـضعب  اهربق ،» زا  ندروآرب  رـس  ناگدرم و  ندش  هدنز  «، » تسا
رییغت ریذـپ و  رییغت  دنتـسه  مسق  ود  رب  میالع  هجیتن  دوشب . دـیاب  هک  ییاـهزیچ  نآ  هب  تسا  رتاـناد  یلاـعت  دـنوادخ  دوشیم و  دوجوم  دوش 

یعناوم تایـضتقم و  حـلاصم و  مکح و  تهج  هب  اسب  هچ  دوش و  یم  عقاو  دـنوادخ  هدارا  هب  هک  تسا  یمیالع  ریذـپ  رییغت  میـالع  ریذـپان :
زا و  دوش . عفر  نآ  هب  ءالتبا  ناگدنب  تاعاط  هیعدا و  هب  ای  دشاب و  ادخ  ناگدـنب  لاح  هب  حلـصا  هک  يوحن  هب  دوش  هداد  رییغت  ای  دوشن  عقاو 
رد بلطم  نـیا  و  ( 5 .) تسا ایوگ  تاـیاور  زا  یـضعب  هراـب  نیا  رد  دـتفا و  ریخأـت  هب  جرف  یحلاـصم  اـی  عناوم  رطاـخ  هب  تسا  نکمم  یفرط 

جرف زادنا  ریخأت  هک  تسا  يروما  زا  نآ  دننام  موصعم و  ماما  ندناسر  لتق  هب  زار  ياشفا  دننام  یلئاسم  دوشیم و  هدـیمان  ءادـب » » حالطـصا
یـسک رظتنم  اتقیقح  ناسنا  یتقو  دنک . یگدـنز  یعقاو  رظتنم  کی  دـننام  هک  تسا  نیا  (ع ) نامز ماما  رظتنم  هفیظو  ( 6 .) تسا هدش  هدرمش 

، دـنکیم بترم  زیمت و  ار  هناخ  امتح  دـشاب  نامهیم  رظتنم  رگا  لاثم  ناونع  هب  دراد . وا  ندوب  رظتنم  زا  ناشن  شتانکـس  راتفر و  مامت  دـشاب 
رظتنم هک  دـنک  اعدا  دـناوتیم  یـسک  نینچ  دـنامیم . راظتنا  رد  باداش  ياهرهچ  بترم و  سابل  اـب  دـنکیم و  هداـمآ  ار  ییاریذـپ  لـیاسو 
يزیمت بترم و  سابل  هن  تسا و  هدومن  هداـمآ  ار  ییاریذـپ  لـیاسو  هن  تسا و  هدرک  بترم  ار  هناـخ  هن  هک  یـسک  اـما  تسا . هدوب  ناـمهیم 

ییوگهفازگ رب  درک و  دنهاوخ  دنخشیر  ار  وا  همه  هدوب  نامهیمراظتنا  رد  هک  دنک  اعدا  رگا  تسا  نامهیم  رکف  هب  ًالصا  هن  تسا و  هدیشوپ 
زا هکنآ  زا  لبق  دـیاب  راظتنا  نیاربانب  دـننارجه  قحتـسم  نینچ  نازاب  قشع  غورد  فال  یهز  راـی  زا  هلگ  قشع و  فـال  دـیدنخ . دـنهاوخ  وا 

ار جـع ) ) نامز ماما  تیالو  یتسود و  ياعدا  هک  ار  یـسک  ره  ناوتیمن  دوش . هدـیمهف  وا  رادرک  راتفر و  زا  دوش  یم  هدـیمهف  ناسنا  ياعدا 
یحیـضوت نینچ  اـب  دـیوگبراطع .» هکنآ  هن  دـیوبب  دوخ  هک  تسا  نآ  کـشم   » يرآ دوـمن . دادـملق  وا  نارظتنم  ناتـسود و  رامـش  رد  دراد 

ره رد  ینعی  دشاب . جع ) ) نامز ماما  روهظ  رظتنم  هظحل  ره  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  شراتفر  دیاب  نامز  ماما  یعقاو  رظتنم  کی  هک  تسا  نشور 
ار دوخ  دیامن و  داهج  شیوخ  ناج  لام و  اب  جع ) ) نامز ماما  يرای  يارب  دشاب  هدامآ  دوش و  لاحـشوخ  دـنهدب  وا  هب  ار  ربخ  نیا  هک  هظحل 
زا دـناوتیمن  یـسک  نـینچ  هـک  ارچ  تـسین  اـیند  هـب  یگتـسبلد  هاـنگ و  لـها  یعقاو  رظتنم  کـی  نیارباـنب  دـیامن . ادـف  ترـضح  نآ  هاررد 
هب هجوت  اب  دـشاب . (ع ) نامز ماما  سدـقم  فادـها  تهج  رد  تمدـخ  هب  هداـمآ  درادرب و  تسد  اـهیگدولآ  اهیگتـسبلد و  اهیگتـسباو و 
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نامهیم ناسنا  ات  تسا  تفرعم  راظتنا ؛ طرـش  نیلوا  . 1 درک : رکذ  نینچ  ار  (ع ) نامز ماما  رظتنم  فیاظو  یخرب  ناوتیم  هدـش  رکذ  تاـکن 
ار وا  هک  دنیـشنیم  یـسک  راظتنا  رد  ناسنا  یماگنه  اهنت  دش . دـهاوخن  وا  رظتنم  دـشابن  علطم  وا  بوخ  تایـصوصخ  زا  دسانـشن و  ار  دوخ 

دهاوخن وا  رظتنم  تشاد و  دهاوخن  یتیمها  شیارب  دمآ  دهاوخ  صخش  نآ  هک  دنادب  ولو  دسانشن  ار  یـسک  ناسنا  رگا  اما  دسانـشب  بوخ 
راظتنا زگره  رگید ، نایدا  لها  ای  رافک و  دننام  دنـسانشیمن  ار  ترـضح  نآ  هک  یناسک  تسا . نینچ  مه  نامز  ماما  راظتنا  دروم  رد  دنام .

ماـما هک  یناـسک  دـننامیم . وا  رظتنم  دـننادیمار  وا  ماـقم  دنـسانشیم و  ار  وا  شزرا  دنـسانشیم و  ار  وا  هک  یناـسک  اـما  دنـشکیمن  ار  وا 
ربمایپ هکنانچ  دناهتفر . ایند  زا  تیلهاج  لاح  رد  دنریمب  لاح  نیا  رد  هچنانچ  دنـشاب  ناملـسم  رهاظ  هب  هچ  رگا  دنـسانشیمن  ار  جـع ) ) نامز

ایند زا  تیلهاج  ندرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  هیلهاج ؛ هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : » دومرف (ص ) مرکا
ره هک  تسا  یعیبط  تسا و  نامز  ماما  دروم  رد  تفرعم  داجیا  راـظتنا ، طرـش  نیلوا  نیارباـنب  ص 331 .) ج 32 ، راونالاراحب ، « ) تسا هتفر 

درب و دهاوخ  یپ  رتشیب  وا  تمظع  هب  درک و  دهاوخ  كرد  رتشیب  ار  وا  شزرا  ناسنا  دشاب  رتشیب  نامز  ماما  هب  تبـسن  ناسنا  تفرعم  رادـقم 
شطع یگنشت و  ساسحا  زگره  ترـضح ، نآ  شزرا  هب  هاگآان  لهاج و  دارفا  هک  یلاح  رد  دش . دهاوخ  ترـضح  نآ  دوجو  هنـشت  رتشیب 

هرپ بش  هب  دیشروخ  لصو  يرآ : دنتسه . نوریب  وا  نارظتنم  هرمز  زا  تهج  نیدب  تشاد و  دنهاوخن  ترـضح  نآ  سدقم  دوجو  هب  تبـسن 
ترـضح نآ  دوجو  یخیرات  تخانـش  لوا ، تسا . هنوگ  ود  نامز  ماما  تخانـش  هتبلا  دـنناریح  نارظنبحاص  هنیآ  نیا  رد  هک  دـسرن  یمعا 

ماقم تخانـش  (ع ،) نامز ماما  تخانـش  رگید  هنوگ  اما  نآ . دننام  تسا و  یلاس  هچ  رد  شتدالو  خیرات  تسا و  مهدزاود  ماما  هکنیا  دـننام 
ماما صاخ  باحصا  تقیقح  رد  و  دهاوخیم . يدایز  تقایل  تیفرظ و  تسینیسک و  ره  راک  تخانـش  نیا  هک  تسا  ترـضح  نآ  تینارون 
هریبک هعماج  ترایز  هب  عوجر  تماما  میظع  ماقم  زا  یهاگآ  يارب  دناهتخانش  تینارون  ماقم  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دنتسه  یناسک  (ع ) نامز
تـسا هدـش  هتـشون  (ع ) ناـمز ماـما  دروم  رد  هک  يربتعم  بتک  ندـناوخ  نینچمه  دوشیم . هیـصوت  نآ  بیجع  قیمع و  یناـعم  رد  لـمأت  و 

نآ نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  (ع ؛) نامز ماما  هب  تبحم  . 2 دزاس . انشآ  (ع ) نامز ماما  تمظع  ماقم و  هب  يدح  ات  ار  ناسنا  دناوتیم 
وا هب  تبـسن  دـیاین و  شـشوخ  شیوخ  نامهیم  زا  ناسنا  ات  هک  تسا  یهیدـب  دـنهد . شیازفا  ار  نآ  دـننک و  داجیا  دوخ  رد  دـیاب  ترـضح 

هنوگچ دیایب  شدب  دوخ  نامهیم  زا  ناسنا  رگا  دشاب  وا  ندـمآ  رظتنم  اعقاو  دـناوتیمن  دسانـشبار  وا  هک  مه  دـنچ  ره  دـشاب  هتـشادن  تبحم 
هتفرگن و لکـش  ناسنا  دوجو  رد  نامز  ماما  هب  تبحم  اـت  سپ  دـنک ؟ هداـمآ  وا  زا  ییاریذـپ  يارب  ار  دوخ  دـشاب و  وا  مدـق  رظتنم  دـناوتیم 
هب زین  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ياهفیظو  نامز  ماـما  هب  تبحم  . دـیامن لـمع  یعقاو  نارظتنم  فیاـظو  هب  دـناوتیمن  دـشاب  هدـشن  روهلعش 

.3 (. 23 هیآ يروش ، « ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  هک  اجنآ  تسا . هتساوخ  ام  زا  ادخ  روتسد 
یلماک تیخنس  هک  دنهدیم  ناماس  ياهنوگ  هب  اب  دوخ  یلمع  يرکف و  یحور و  تیعضو  یعقاو  نارظتنم  (ع ؛) نامز ماما  اب  تیخنس  داجیا 
تشاد ار  یسک  تبحم  ناوتیم  ایآ  تشادن ؟ تیخنس  تهباشم و  وا  اب  دوب و  یسک  مودق  رظتنم  ناوتیم  ایآ  دنشاب . هتشاد  (ع ) نامز ماما  اب 
يونعم تاجرد  یقالخا و  لیاضف  اوقت و  نامیا و  تیوقت  قیرط  زا  نامز  ماما  اب  تیخنس  داجیا  تشادن ؟ یتهباشم  تیخنـس و  چیه  وا  اب  اما 
قباطم شراتفر  ناسنا  هک  یتروص  رد  تشاد . ار  نامز  ماـما  هب  تبحم  ياـعدا  ناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اـهنت  و  دوشیم . لـصاح 

وا رب  ار  شايرود  دروآ و  دهاوخ  دایرف  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  قشع  دیـشک و  دهاوخ  هنابز  شلد  رد  وا  تبحم  هلعـش  دشاب  نامز  ماما  لیم 
دش و دهاوخ  رتشیب  ناسنا  هب  ترـضح  نآ  تبحم  دـشاب  رتشیب  تیخنـس  نیا  ردـقچ  ره  هک  تسا  یعیبط  تخاس . دـهاوخ  راوگان  تخس و 

ترـضح نآ  همانرب  هک  دـنادیم  نامز  ماما  رظتنم  رگید ؛ نارظتنم  اب  طاـبترا  . 4 تشگ . دـهاوخ  رتنوزفا  ترـضح  نآ  هب  زین  ناسنا  تبحم 
نآ نارظتنم  ناراـی و  شرتسگ  رکف  هب  نیارباـنب  دوش . زوریپ  شتکرح  اـت  دـشاب  هتـشاد  يداـیز  نارواـی  دـیاب  تسا و  یناـهج  هماـنرب  کـی 

ّربلا و یلع  اونواعت  ساسا  رب  ات  تخادرپ  دـهاوخ  نارگید  دوخ و  ینامیا  تاـیحور  تیوقت  هب  اـهنآ  اـب  طاـبترااب  داـتفا و  دـهاوخ  ترـضح 
ره یعقاو  رظتنم  (ع ؛) نامز ماما  روهظ  رد  عیرست  يارب  اعد  . 5 دیامنب . ترضح  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  رگید  رظتنم  نانمؤم  کمک  هب  يوقتلا 
زا ترـضح  نآ  جرف  يارب  ناوارف  ياعد  نیاربانب  دـناسرب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  دـشکیم و  ار  بوبحم  راـظتنا  هظحل 
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طابترا . 6 دشابیم . زین  ترضح  نآ  هیصوت  دروم  نامز  ماما  جرف  رد  عیرست  يارب  ياعد  دشابیم . شترـضح  نآرظتنم  یگـشیمه  فیاظو 
قیرط زا  ار  شیوخ  بوبحم  يرود  مدع  دنکیم  یعـس  دباین  ار  شیوخ  بوبحم  رظتنم  ناسنا  رگا  فلتخم ؛ ياهلکـش  هب  (ع ) نامز ماما  اب 
رظتنم نینچمه  دشاب . هتـشاد  وا  اب  یفیعـض  طابترا  لقا  تسا ال  هدـشن  قفوم  وا  تاقالم  هب  رگا  ات  دـیامن  ناربج  همان  نفلت و  دـننام  يرگید 
فرط زا  هک  دـهع  ياـعد  نیـسای ، لآ  تراـیز  هبدـن ، ياـعد  ندـناوخ  قیرط  زا  دوشیمن  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  قفوم  یتقو  ناـمز  ماـما 
ناوارف دای  . 7 دنکیم . ظفح  ترـضح  نآ  اب  ار  دوخ  طابترا  نارکمج  دجـسم  هب  نتفر  قیرط  زا  زین  و  تسا ، هدـش  هیـصوت  رایـسب  ناگرزب 

اهتدم زا  سپ  دناهتسناوتن  اما  دنتسه  شیوخ  بوبحم  رظتنم  يدنچ  هک  تسا  قشاع  نارظتنم  هنیرید  تداع  بوبحم  زا  ندرک  دای  ترضح ؛
، ثیداحا رکذ  اب  نایعیش  هب  وا  تیانع  رـصع و  ماما  ندروآ  دای  هب  دننکیم . مارآ  وا  مان  وا و  دای  اب  لقا  ار ال  دوخ  لاح  دننیبب و  ار  وا  راظتنا 

دای مان و  هراومه  قیرط  نیدـب  دـننکیم و  ساسحا  یعقاو  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  نایعیـش  هب  ماما  تیانع  ماما و  ماـقم  تاـمارک ،
ههبش عفر  ترضح 9 . نآ  يارب  ییاهباوث  ندومن  هلاوح  ای  زیزع و  نآ  یتمالس  يارب  هقدص  نداد  . 8 دنرادیم . هگن  هدنز  ار  ترضح  نآ 

نآ بالقنا  ماـیق و  هب  يراودـیما  . 10 نارظتنم . نیب  رد  ترـضح  نآ  يدوجو  راـثآ  رمع و  لوط  دوجو ، هراـبرد  نانکفاههبـش  اـب  هزراـبم  و 
ندعیل : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  ترـضح  روهظ  يارب  یمزر  مئاد  یگدامآ  داجیا  نارگید 11 . هب  نداد  دـیما  و  (س ) ارهز فسوی 

ج راونالاراحب ، « ) دشاب ریت  کی  هیهت  اب  دنچ  ره  ددرگ  هدامآ  دیاب  ( جع ) مئاق مایق  يارب  امـش  زا  کی  ره  امهـس ؛ ول  مئاقلا و  جورخل  مکدحا 
ام ناشترضح ، روهظ  هنیمز  ندرک  مهارف  يارب  نیاربانب  دنشاب ؛ حلاص  دوخ  دیاب  یناهج  حلصم  ناروای  نارظتنم و  ح 146 .) ص 366 ، ، 52

راتفر و حالـصا  رییغت و  زین  اههشیدـنا و  راکفا و  حالـصا  هب  قیقد  ياهمانرب  خـسار و  یمزع  مکحم ، ياهدارا  اب  مینک و  زاغآ  دوخ  زا  دـیاب 
يداـقتعا و هینب  تیوقت  هار  رد  یتفرعم ، ینید و  یناـبم  زا  دوخ  تخانـش  شرتسگ  یلمع و  فیاـظوزا  یهاـگآ  اـب  میزادرپـب و  ناـمرادرک 

فیاظو تابجاو و  نداد  ماجنا  ناهانگ و  اهشزغل و  یـصاعم ، زا  بانتجا  اب  هلمج  کـی  رد  و  مینک . شـشوک  شـالت و  شیوخ ، یقـالخا 
هداـمآ یهلا  رون  یّلجت  يارب  ار  شیوـخ  بلق  هتـشذگ ، لاـمعا  زا  هبوتاـب  مینک و  مادـقا  يزاـسدوخ  هب  میتـسه ـ  هک  یطیحم  ره  رد  ینید ـ 
ناروای نارظتنم و  هگرج  هب  نتسویپ  لامک و  دشر و  هار  رد  یمهم  عنام  دناوتیمن  دشاب ـ  دایز  دنچ  ره  هتـشذگ ـ  ناهانگ  نیاربانب  میزاس .
حالـصا هب  درک و  لیدـبت  یکین  هنـسح و  هب  ار  هتـشذگ  ياهيدـب  تائیـس و  ناوتیم  یعقاو ، هبوت  اب  سپ  دـشاب . جـع ) ) ناـمز ماـما  یعقاو 

هالصلا و اوماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیدلا  : » دیامرفیم ناشیا  باحـصا  و  (ع ) يدهم ترـضح  هب  عجار  نآرق  تشامگ . تمه  هتـشذگ 
هب  ] ار تاکز  هتـشاد و  اپ  هب  ار  زامن  میهد ، ییاناوت  ناـنآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناـسک  رکنملا ؛ نع  اوهَن  فورعملاـب و  ورمآ  هاـکزلا و  اوتآ 
هیآ نیا  : » دیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  هیآ 41 .) جح ،  ) دننکیمیهن رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم  هب  دنـشخبیم و   ] قحتـسم
نیا هب  دیاب  میشاب ، ترـضح  نآ  نارای  باحـصا و  زا  میهاوخیم  مه  ام  رگا  هجیتن  رد  تسا .» وا  باحـصا  و  (ع ) يدهم دمحم و  لآ  يارب 

ياهزامن . 2 دینک ؛ تیوقت  لاعتم  يادخ  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  . 1 دییامرف : هجوت  ریز  ياهراکهار  هب  هطبار  نیا  رد  میزرو . مامتها  روما 
رضحم رد  ار  دوخ  هشیمه  دیشاب و  هتشاد  بلق  روضح  زامن  رد  دینک  یعس  . 3 دیناوخب ؛ تعامج  هب  رودقملا  یتح  تقو و  لوا  رد  ار  هیموی 

هک دینادب  . 6 دینک ؛ تیاعر  ًالماک  ار  دوخ  راقو  تناتم و  باجح ، . 5 دینک ؛ بانتجا  یتیصعم  هانگ و  هنوگ  ره  زا  . 4 دینادب ؛ لاعتم  دنوادخ 
ملع لیصحت  نارود  رد  هک  نونکا  . 7 دریگیم ؛ رارق  یسررب  دروم  دوشیم و  هضرع  جع ) ) نامز ماما  روضح  هب  امـش  لامعا  همان  هتفه ، ره 

یهاگآ و (ع ،) نامز ماما  هرابرد  هک  ییاهباتک  هعلاطم  اـب  . 8 دیشاب ؛ هتشاد  یلیـصحت  تیقفوم  سرد و  هب  ار  دوخ  هجوت  نیرتشیب  دیتسه ،
رگید کـمک  هب  اـی  ییاـهنت  هب  هاگـشناد ، یگنهرف  عاـضوا  حالـصا  يارب  . 9 دیـشخب ؛ شرتـسگ  قـیمعت و  هنیمز  نیا  رد  ار  دوـخ  تخاـنش 
هلیـسو نیدب  دینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگـشناد ، یبهذم  ياهلکـشت  زا  یـضعب  کمک  هب  ای  زوسلد و  نیدتم و  نایوجـشناد 

شرتسگ رد  (ع ،) نامز ماما  تیاضر  يدونـشخ و  اریز  ؛ دیـشکن مه  تلاجخ  دیـسارهن و  هار  نیا  رد  دیریگب . ار  فالخ  لامعا  یـضعب  ولج 
هیملع نیدحوملا ، ۀیافک  لیعامسا ، دیس  يرون ، یـسربط  . 1 اهتشونیپ : تسا . فالخ  هانگ و  زا  بانتجا  یقـالخا و  ینید و  ياـهشزرا 

یب ات ، یب  روهظ ، تامالع  رد  متفه  لصف  موصعم ، هدراهچ  یگدـنز  لامالا  یهتنم  یمق ، ساـبع  خیـش  405 و  ص 400 -  ج 3 ، هیمالسا ،
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ص 405 نیدحوملا ، ۀیافک  . 2 یمالسا ص 128 . گنهرف  رشن و  رتفد  برغم ، دیـشروخ  اضر ، دمحم  یمیکح  1132 و  ص 1135 -  اج ،
ياهیکز سفن  نآ  زا  ریغ  هیکز  سفن  نیا  ًارهاـظ  . 4 ص 422 . ج 3 ، نیدحوملا ، ۀیافک ، . 3 . 1136 لاـمالا ص 1135 -  یهتنم  415 و  - 
همجرت یسلجم ، همالع  دوعوم ، يدهم  راونالا ، راحب  همجرت  . 5 دوشیم . دیهش  ماقم  نکر و  نیب  هدش و  رکذ  یمتح  تامالع  رد  هک  تسا 

نامه . 6 . 865 هیمالسالا ص 863 -  بتکلا  راد  یناود ، یلع 

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  روهظ  مئالع  - 1

هراشا

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  یگدنز  ناکم   ) ءارضخ هریزج  ینسح 4 - دیس  تیصخش  - 3 مالسلا ) هیلع   ) نامز ماماو  تیدودهم  هب  داقتعا  - 2
 . ادومرب ثلثماب  نآ  قابطناو  ( 

شسرپ

ءارضخ هریزج  ینسح 4 - دیس  تیصخش  - 3 مالسلا ) هیلع   ) نامز ماماو  تیدودهم  هب  داقتعا  - 2 مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  روهظ  مئالع  - 1
 . ادومرب ثلثماب  نآ  قابطناو  مالسلا ) ) هیلع   ) نامز ماما  یگدنز  ناکم  )

خساپ

هب هدش _  تیاور  ثیدح  باتکرد  هک  ار _  مالسلا  هیلع  يدهم _  ترـضح  روهظ  ياه  هناشن  مالـسلا :) هیلع   ) نامز ماما  روهظ  مئالع  - 1
نیا دیوگ ,  یم  نخس  یمالسا  ریغ  یمالسا و  ياهروشکرد  هک  هدمآدوجوب  تافارحنا  زا  هک  ییاه  هناشن  لوا :  دننک :  یم  میسقت  عون  هس 

 . دنیآ دوجوب  شترـضح  روهظزا  لبق  لاس  اههد  تیا  نکمم  هکلب  دنـشاب ,  يدهم  ترـضح  روهظ  نراقم  هک  دنتـسیت  ییاه  هناشن  مئالع , 
 ) ماما جورخ  رب  لیلد  اما  دـنراوگرزب .  نآ  مایق  کیدزنو  دـتفا  یم  قافتا  ترـضح  روهظ  زا  لـبق  كدـنا  یناـیلاس  هک  ییاـه  هناـشن  مود : 

تروص ثیداحا  نآ  رودـص  نامز  زا  سپ  یئاهنرقرد  هک  دـنا  هدـنیآ  ثداوح  زا  ییاهییوگـشیپ  عاونازا  هکلب  دنـشاب ,  یمن  لاس  ناـمهرد 
هب دوخ  زین  موس  عون  دهد .  یم  خر  روهظزا  لبق  لاس  ای  يدهم (  ترـضح  روهظ  لاسرد  هک  ییاه  هناشن  موس :  دـنا .  هتفرگ  دوخ  هب  عقاو 

گنر مک  ریظن :  دنوشن .  عقاو  ایو  دنوش  عقاو  تسا  نکمم  هک  ییاه  هناشن  ینعی  یمتح :  ریغ  ياه  هناشن  لوا :  دوش :  یم  میسقت  هنوگ  ود 
عیاجف يرایـسب  و  ینید ... ,  یب  داحلاو و  رفک  جاور  يرالاس ,  نز  یمومع ,  تفع  نتـسبرب  تخر  نادرخباـن ,  زا  يوریپ  اهـشزرا ,  ندـش 
تـسین دـیدرتو  کش  لباق  هک  یمتح :  ياه  هناـشن  مود :  ( 1  .) تسا هدـش  رکذ  ام  نایاوشیپ  تایاور  رد  نوگاـنوگ  تاراـبع  اـب  هک  رگید 
ترـضح هب  وا  يادتقاو  حیـسم (  یـسیع  لوزن  ینامـسآ ,  يادـن  ینـسح ,  دیـس  جورخ  , ینایفـس جورخ   : ریظن داتفا .  دـهاوخ  قافتا  امتحو 

يدادبتـسا ياهتموکح  طسوت  هژیو  هب  هدنامن ,  قیرحت  زا  نوصم  هنافـساتم  روهظ  مئالع  تایاور  هک  تسا  يروآ  دای  هب  مزال  ( 2  ) ) يدهم
هاگتـسد هیلع  رب  يدـهم  ناونع  هب  يدارفا  سابع ,  ینب  هیما و  ینب  ياـفلخ  نارودرد  لـثملا  یف  دنـساره ,  رد  ناـهج  رتسگداد  روهظزا  هک 

لـصا دندید  یم  نوچ  تقو  يافلخ  دندرک  یم  عمج  شیوخ  رود  رب  ار  يا  هدـع  هلیـسو  نادـبو  دـندومن  یم  تضهن  مایق و  تقو  همکاح 
لتخم ار  نییولع  تضهن  راکو  دنزاس  فرـصنم  ار  مدرم  هلیـسو  نادـب  ات  دندیـشیدنا  يرگید  هلیح  اذـل  تسین  راکنا  لباق  يدـهم  ثیداحا 
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داقتعا - 2 ( 3  .) دننکن تباجا  ار  نییولع  توعد  دننیـشنب و  مئالع  نآ  راظتنا  رد  مدرم  ات  دندرک  لعج  ار  لاحم  مئالع  روظنم  نادب  دنیامن . 
هن تسا ,  یجنم  روهظ  هب  داقتعا  تسا ,  گرزب  هفسلف  کی  عیشترد _  صخالابو  مالسارد _  تیدودهم  هلئسم  نامز (  ماماو  تیودهم  هب 

کی هک  تسین  نیا  هب  طوبرم  تیرـشب .  یگدـنز  عاعـشرد  هکلب  داژن ,  کی  ایو  هقطنم  کی  ایو  تلم  کـیو  موق  کـی  یگدـنز  عاعـشرد 
روهظ حلصم  یجنم و  کی  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  دهد ,  تاجن  ار  ناهج  ناناملسم  ای  لار  ایسآ  ای  ار  ناریا  ای  ار  هعیـش  ًالثمو  دیایب  یجنم 

اب مالـسلا _  هیلع  یلع _  الوم  دهدب . رییغت  رـشب  تداعـسو  حالـص  تهجردو  دنک  نوگرگد  ملاعرد  ار  رـشب  یگدنز  عاضوا  مامتو  دـنک 
 , اهعاضر اولح  اهفالخا ,  هئولمم  اهذجاون ,  ایداب  قاس  یلع  مکب  برحلا  موقت  یتح   : " دـنیامرف یم  نینچ   ) دوعوم يدـهم  روهظ  هب  هراشا 
اما ضرالا  هل  جرختو  اهلامعا  يواسم  یلع  اهلامع  اه  ریغ  نم  یلاولا  ذـخای  نوفرعت _  ـالامب  دـغ  یتایـسو  دـغ ,  یفوـالا  اـهتبقاع ,  اـهقلع 

یلاحرد هک  دوب  دهاوخ  ملعدق  گنج  ( 4  . "  ) هنسلاو باتکلا  تیم  ییحیو  هریسلا  لدع  فیک  مکیریف  اهدیلاقم  املس  هیلا  یقلتو  اهدبکذیل 
ادرف ادرف _ و  انامه  خلت .  نآ  تبقاعو  تسا  نیریش  راک  عورش  تسا .  هدامآ  تسارپ و  شیاهناتـسپ  دهد .  یم  ناشنار  دوخ  ياهنادند  هک 
يازس هب  ار  یلبق  ياهتموکح  لامعز  کی ا  ره  یبالقنا  مکاح  نآ  دیرادن _  ار  شراظتناو  دیسانش  یمن  ار  وا  هک  درک  دهاوخ  رهاظ  يزیچ 

اب اردوخ  ياهدـیلکو  دروآ  دـهاوخ  نوریب  وا  يارب  تاکربو  تاریخو  نداـعمزا  ار  دوخ  رگج  ياـه  هراـپ  نیمز  دـیناسر ,  دـهاوخ  شیوخ 
ءایحا ار  ربمایپ  تنـسو  ادـخ  باتکو  تسیچ ,  یعقاو  تلادـع  هک  داد  دـهاوخ  ناشن  امـش  هب  تقو  نآ  درک ,  دـهاوخ  میلـست  وا  هب  نیکمت 

بش نیا  نایاپ  رد  یلع  یلو  دنک  یم  دای  از  تشحو  ياهگنج  كانمشخو و  سوبع  هدنیآ  کیزاازین  مالسلا _  هیلع  یلع _  درک .  دهاوخ 
يدابع اهثری  ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتکدقلو  دیامرف " :  یم  مه  میرک  نآرق  دهد .  یم  دیون  ار  ینومیم  يدیفـس  کی  هیس 

رایتخارد نیمز  هشیمه  يارب  دوب (  دهاوخام  هتسیاش  حلاص و  ناگدنب  نیمز ,  یلـصا  ثراو  هک  میا  هداد  عالطا  شیپزا  ام  ( 5"  ) نوحلاصلا
هکنیا نیعرد  تسا ,  تیدودـهم  گرزب  هفـسلف  نیاو  دوب ).  دـهاوخن  سفن  ياوه  ناریـساو  ماقمو  هاج  ناگدـنبو  بضغو  توهـش  بابرا 

لماک يزوریپ  شخب و  تداعس  هدنیآ  کی  ینیب  شیپ  تساه .  یتلادع  اهراتـشکو و  اهیناماسبانو  دیدش  ياهناکت  هلـسلس  کی  ینیب  شیپ 
بغرن انا  مهللا   . " تس وزرآو  دیون  اذـهل  تسا  تواقـش  رب  تداعـس  ملظ ,  رب  تلادـع  کشرب ، نامیا   , كرـش رب  دـیحوت  لهج ,  رب  لقع 

اهب انقزرتو  کلیبس  یلا  هداقلاو  کتعاط  یلا  هاعدلا  نم  اهیف  انلعجتو  هلهاو  قافنلا  اهب  لذـتو  هلهاو  مالـسالا  اهبرغت  همیرک  هلود  یف  کیلا 
ناریارد و هک  تسا  نایعیش  ناگرزب  زا  يدرم  ینـسح  دیـس  همئا ,(  تایاورب  انب  ینـسح :  دیـس  تیـصخش  - 3 ( 6"  ) هرخالاو ایندـلا  همارک 

وجادـخ يدرم  دـنک .  یم  مایق  جورخ و  دراد ) مان  ناملید  نآ  تمـسق  کـی  هک  نیوزق  یلامـش  یناتـسهوک   (( ) نیوزقو ملید  هیحاـنزا (( 
ار هفوک  ات  دوخ  لحم  زاو  دنک ,  یم  ادیپ  رایـسب  ناوریپو  دریگ  یم  الاب  شراکو  دنک ,  یمن  تیودـهمو  تماما  ياعدا  هک  تساراوگرزبو 

نایهاپس اب  هک  یماگنهو  دنک ,  یم  تموکح  یلداع  ناطلـس  دننامو  تسا  سیئرو  عاطمو  دزاس ,  یم  كاپ  روجف  قسف و  روج و  ملظ و  زا 
دیـس تسا ,  هدـمآ  هفوک  یحاون  هب  دوخ  ناوریپ  ناراـی و  اـب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ماـما  هک  دـنهد  یم  ربخ  وا  هب  تسا  هفوک  رد  دوخ  ناراـیو 
هکنآ يارب  اما  دسانش  یم  ار  ماما  ینسح  دیس  هک  دنا :  هدومرف  قداص (  اما م  دنک ,  یم  اقالم  مالسلا  هیلع  ماما  اب  دوخ  نایرکشل  اب  ینسح 

تماما و لئالد  هک  دهاوخ  یم  ماما  زاو  دزاس ,  یمن  راکـشآ  ار  دوخ  یئانـشآ  دـنک  تباث  ار  ماما  لیاضف  تماما و  دوخ  ناوریپ  نارای و  هب 
یم تعیب  ماما  اب  ینـسح  دیـس  و  دیامرف ,  یم  راکـشآ  یتازجعم  دنیامرف و  یم  هئارا  ماماو (  دهد .  هئارا  تسوا  دزن  ناربمایپ  زا  هک  یثیرام 

يرگوداجو رحـس  تبـسن  ماما (  هبو  دـنریذپ  یمن  هک  رفن  رازه  راهچ  Ș یهورگ ح زجب  دـننک ,  یم  تعیب  ماما  اـب  زین  وا  ناوریپ  دـنک و 
دنیامرف یم  رداصار  اهنآ  لـتق  روتـسد   , دـنروآ یمن  ناـمیاو  دـنریذپ  یمن  نوچ  تحیـصنو ,  هظعوم  زرو  هس  زا  سپ  ) Š اماو دـنهد ,  یم 

هلاس يا 700  هقباس  ارضخ  هریزج  يارجام  ادومرب :  ثلثم  رب  نآ  قابطناو  ُارضخ  هریزج  - 4 ( 7  .) دنوش یم  هتشک  ماما  نامرف  هب  نانآ  همهو 
تـسا هدرک  رفـس  ارـضخ  هریزج  هب  هک  درک  اعدا  يرمق  لاسرد 699  ینارادـنزام ,  لضاف  نب  یلع  ماـن  هب  يدرمراـب  نیـسخن  يارب  دراد . 

هب زین  هریزج  نیا  هراداو  تموکحو  تسا  ناشیا  نارایو  نادـنزرفو  ( جـع ) رـصع ماـما  یگدـنز  لـحم  اوه و  بآ و  شوخ  نیمزرـس  اـجنآو 
سکچیه دنرب و  یم  رـس  هب  یتحار  شیاسآرد و  یگمهو  دوش  یم  تفای  روفو  هب  اجنآرد  تمعنو  تسا  جع ) ) رـصع ماما  نادـنزرف  تسد 
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هب دورو  دصق  ینمـشد  رگاو  دشاب .  ترـضح  نآ  نایلاومو  نابحم  زا  هکنیا  رگم  درادن ,  ار  نیمزرـسو  هریزج  نیا  هدودحم  هب  دورو  هزاجا 
هتفرگارف نیریـش  دیفـس و  ياهبآ  ار  هریزج  رود  ات  رودو  ددرگ  یم  دوبانو  هدش  نافوطر  اچد  لاعتم  يادخ  تردق  هب  دشاب  هتـشاد  ار  اجنآ 

هدادن یحیضوت  دنراد  رارق  هریزج  نیا  ریسم  ای  هریزج  نیا  رانکرد  هک  یقطانم  ریاسو  ارضخ  هریزج  ییایفارغج  تیعقوم  هرابرد  يو  تسا . 
دنا هدرک  طابنتـسا  نینچ  دنا ,  هدرک  رکذ  دوخ  تکرح  ریـسمرد  ناشیا  هک  يا  هطقن  نیرخآ  زا  هدافتـسا  اب  يا  هدـع  تلع  نیمه  هبو  تسا 

یـسلجم د موحرم  ار  ناتـساد  نیا  هتبلا  دـنا . هتـشادنپ  سلط  سونایقارد ا  ارنآ  زین  يا  هدـعو  دراد  رارق  هنارتیدـم  ياـیردر  هریزج د  نیا  هک 
هریزج ناتساد  ایآ  هکنیا  اب  هطباررد  اما  ( 8  .) متفاین نآ  رب  يربتعم  لیلد  نم  هک  هداد  حیضوتو  تسا  هدروآ  هناگادج  یبابردو  راونالاراحبر 

زین ثیداحاو  دنا  هتفریذپزین  يا  هدع  هدرک و  دییات  ار  نآ  املع  زا  يا  هدع  ریخای ؟ دراد  تحـص  ینارادنزام  لضاف  نب  یلع  رفـس  ارـضخ و 
نیا هوالع  هبو  تسا  هتخانشان  لضاف  نب  یلع  ینعی  درف  نیا  اریز  تسا ,  لاکشا  لحم  دنا  هتفگ  زین  دنـس  رظن  زاو  تسا  هدرکن  هراشا  نآ  هب 

لصا نیاربانب  (9 .) ذرادن یتیعقاو  چیه  املعزا  يرایـسب  رظن  قبط  نیاربانب  دنا  هدرک  لقن  دنا  هدوب  يو  رـصع  مه  هک  یناسک  ار  مهم  ناتـساد 
یفاک ص 42-36 هضور  هب :  دوش  عوجر  ( ( 10) ادومرب ثلثم  رب  نآ  قابطنا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  يدج  دیدرت  لحم  ءارضخ  هریزج  تیاور 

دنا هدرک  رکذ  ار  نتفو  مئالع  هک  رگید  بتک  يرایسبو  مهدزاود ص 107-106  ماما  یگدنز  لامالا ,  یهتنم  راونالاراحب ج52 ص254  .
یهتنم (7  ) حاتتفا ياـعد  تارقف  زا  (6  ) 105  / ءایبنا (5  ) هبطخ 136 هغالبلا ,  جـهن  (4  ) ناهجرتسگداد (3  ) چرس هعیـش  یتنرتنیا  تیاس  (2 . )

 , راونالاراحب (8  ) ج 2ص 843-842  , نیدـحوملا هیاـفک  ص 16-15 ,  راونـالاراحب 53  مهدزاود ص103-104  ماما  یگدـنز  لاـمالا ,
 , یلماع یضترم  رفعج  دیس  تیعقاو ,  ای  هناسفا  ارـضخ  هریزج  رتشیب ر.ك : عالطا  يارب  (9  ) باب 24 ج 52 ص 159   , یسلجم رقاب  دمحم 

ثلثم نوـماریپ  یقیقحتو  ارـضخ  هریزج   . ینیما میهارباو  يرتـشوش  یقتدـمحم  تیعقاواـی ,  هناسفاارـضخ  هریزج  يرهپـس ,  دـمحم  همجرت 
ناتـساد هک  دتفا  یم  قافتا  ادومرب  ثلثمرد  یعیاقو  هتـشذگ  ياهلاس  لوطرد  روپ .  يدهم  ربکا  یلع  قیقحتو  همجرت  راجن , یجان  ادومرب , 
ادـیرولف هریزج  هبـش  هکیروتروپ و  ادوـمرب ,  ریازج  نیب  سلطا و  سوناـیقا  برغرد  ثلثم  نیا  دـنک .  یم  دـیدجت  هراـبود  ارارـضخ  هریزج 

یخرب دنوش , یم  هثداح  راچد  دننک  یم  روبع  نآ  زا  هک  ینارفاسمو  دتفا  یم  قافتا  نآرد  بیجع  یعیاقو  هتـشذگ  ياهلاس  یطو  درادرارق 
هدـهاشم ارنآ  نونکاـت  هک  يا  هریزج  زا  ربخو  دـننک  یم  لـقن  ار  دوخ  تادـهاشم  ییویدار  زکارم  اـب  دوخ  ياـه  ساـمت  نیرخآرد  اـهنآزا 

رتفد اه ,  خساپ  شـسرب و  (10  . ) تسا هتفرگ  ارف  نیریـش  دیفـس و  ياه  بآ  ار  هریزج  نیا  فارطا  دننک  یم  ناعذاو  دـنهد  یم  دـنا  هدرکن 
اههاگشناد رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامنداهن  مود - 

؟  دیسیونب ار  نامز  ماما  روهظ  مئالع  زا  یخرب  -1

شسرپ

؟  دیسیونب ار  نامز  ماما  روهظ  مئالع  زا  یخرب  -1

خساپ

نیزاوم رد  اهروشک  ریاس  یمالسا و  ياهروشک  تافارحنا  لماش  یمومع  ياه  هناشن  - 1 دوش :  یم  میسقت  هتسد  هس  هب  روهظ  مئالع  اما  و 
نیا ياج  ياـج  رد  حوضوب  نـالآ  هکناـنچ  دـنوشیم  عقاو  روهظ  زا  لـبق  اـهلاس  زا  هکلب  تسین ,  روهظ  نراـقم  مئـالع  نیا  يرطف و  ینید و 

هناشن - 3 تسا .  روهظ  رما  ندوب  کیدزن  لیلد  دـتفا و  یم  قافتا  روهظزا  لبق  كدـنا  نایلاس  هک  ياه  هناـشن  - 2 مینیب .  یم  هتفـشآ  يایند 
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یم مالسلا »  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  یعطق .  یعطق  یضعب  تسا و  یمتح  ریغ  یضعب  موس  هتسد  نیا  زا  تسا  روهظ  لاس  هب  طوبرم  هک  ییاه 
كرابم هام  رد  نیا  دتفا و  یم  قافتا  هام  همین  رد  دیـشروخ  نتفرگ  هام و  رخآ  هب  هدنام  زور  جـنپ  هام  نتفرگ  رما ,  نیا  شیپاشیپ  دـنیامرف : 

قداص ماما  ص 272 »  یناـمعن ,  تبیغ  دور « .  یم  نیب  زا  ناسانـش  هراتـس  تابـساحم  هک  تسا  یتلاـح  نینچ  رد  دوش  یم  عـقاو  ناـضمر 
ینامی تسا .  یعطق  ادیب » رد « راکتیانج )  يا  هدع  ندش (  هدربورف  تسا .  یمتح  ینایفس  تسا .  یعطق  لئاسم  زا  نامسآ  زا  ادن  دندومرف : 

 , روهظ مئالع  رهدـلا  بئاون  باـتک  فلوم  - 3 ص 252-257 »   , یناـمعن تبینع  تسا « .  یعطق  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  تـسا .  یمتح 
فالتخا - 1 دنیامرفیم :  لقن  دنتـسم  روطب  ار  روهظ  زا  لبق  ثداوح  مئالع و  زا  دروم  دصناپ  دودـح  هر »  یناهج «  ریم  نسح  دیـس  موحرم 

-4 دادـغب . رد  هلزلز  وقو ع  - 3 تسا . يدـیلپ  درم  هیواعم و  نبدـیزی  لـسن  زا  تسا  يدرم  هک  ینایفـس  جورخ  - 2 نیمز .  يور  رد  رایـسب 
لهچ ات  دجاسم  ندش  لیطعت  - 5 ناشنارهوش . زا  ندرکن  نیکمت  تراجت و  رد  اهنز  ندـش  کیرـش  اهنز و  رد  یتفع  یب  باجح و  فشک 
دایز - 9 روهظ .  زا  شیپ  لاـس  رد  دـیدش  هنتف  روهظ  - 8 ير . ندـش  بارخ  - 7 اهیبرغ . اهیقرـش و  نایمرد  هنتف  ندـش  عقاو  - 6 زور . هنابش 

يرادتناما ندش  مک  تاوهش و  زا  ندرک  يوریپ  اهزامن و  ندرک  عیاض   - 10 یناشیرپ . هنتف و  تدش  رثا  رد  یگناوید  عرص و  ضرم  ندش 
-13 ناشیا . ندرک  مکح  هتسنادن  مکحرد و  تاضق  نتفرگ  هوشر  - 12 یقیقح . ءاملع  ندش  مک  ریخ و  ياهراک  ندش  مک  -11 مدرم . رد 
نتـشک و نانآ و  یئوگدـب  شنزرـس و  نتفرگ و  لد  رد  نید  ءاملع  هنیک  - 14 میرک . نآرق  روتـسد  نید و  فالخرب  هلطاب  مولع  سیردـت 

حیاصن هب  یئانتعا  یب  مشچ و  کشا  ندش  کشخ  اهلد و  ندش  تخـس  - 16 ندناوخ . زاوآ  زاس و  اب  ار  نآرق  - 15 تاداس .  ندرک  راوخ 
لاس ره  رد  - 18 دـنیامن . یم  یهن  راـک  نیا  رد  ار  وا  دـننک و  تمـالم  شنزرـس و  ار  هدـننک  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 17 اهدنپ . و 

دننک و یم  فرصم  راگدرورپ  تعاط  رد  ار  ناشلام  زا  يرصتخم   - 19 دشاب .  هتسیاش  مدرم  رظن  هب  ندرک  تبیغ  دوش  دایز  رـش  اهتعدب و 
دایز یئادج  قالط و  - 21 دننک . بارخ  هلولگ  اب  ار  مالسلا »  مهیلع   » همئا روبق  دنیامن 20 -  یم  راگدرورپ  تعاط  ریغ  فرصم  ارنآ  رتشیب 

هک میفظوم  ام  همه  هک  موشیم  رکذـتم  نایاپ  رد  ( 2 . ) ددرگ ناوارف  مدرم  نیبرد  یغورد  تاـفراعت  دوش و  هتخورف  اـیند  هب  نید  دوش 22 -
تابجاو مها  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوش  مک  هعماجرد  هانگ  هک  نآو  میـشاب  جع » يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  زاس  هنیمز 

تجح ترـضح  تموکح  شریذپ  تیلباق  دنتـشادن و  رکف ي  دشر  مدرم  هکینامز  ات  و  دـنک . ادـیپ  ءاقترا  یگنهرف  يرکف و  دـشر  تسا و 
لآ مئاق  لدع  تموکح  رب  يا  همدقم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا  دیما  و  درک .  دـهاوخن  روهظ  مالـسلا »  هیلع  ترـضح «  دنـشاب  هتـشادن 

نامنابز درِو  شیاعد  شرکذ و  شدای و  زور  بش و  دنک و  زیزع  نامهم  نیا  ياریذپ  هدامآ  ار  دوخ  دشاب و  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  دمحم « 
مجرتم تسا و  یـسلجم  همالع  راونالا  راحب  مهدزیـس  دـلج  همجرت  مالـسلا »  هیلع  دوعوم  يدـهم  باتک  هب  رتشیب  تاـعالطا  يارب  دـشاب و 

یلماک عماج و  باتک  دـندروآ و  ریرحت  قیقحت و  هتـشرب  ناوارف  تمحز  اـب  هتاـکرب » تماد   » یناود یلع  ياـقآ  رـصاعم  ققحم  دنمـشناد و 
یتمالع نتـشاد  ترـضح  نآ  مئالع  هلمجزا  تسا . روطـسم  باتک  نیا  رد  دشاب  زاین  دروم  هک  جـع ) يدـهم (  ماما  زا  یعالطا  ره  تسا و 

تماق رب  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هرز  طقف  هکنیا  زین  دنتـشاد و  اه  هناش  كرابم  تشپ  رد  ربماـیپ  هک  یتمـالع  لـثم  تشپ  رد  تسا 
ادتقا ترضح  نآ  هب  دیآ و  یم  نیمز  هب  نامسآ  زا  مالسلا »  هیلع  » یسیع ترضح  هکنیا  دیآ و  یم  تسرد  تسار و  جع » يدهم «  ترضح 
یعقاو همه  یلو  رامـش  دح و  یب  بئاجع  رارـسا و  نامیا ؛  یپ  زا  نامیا  هزجعم ؛  ردنا  هزجعم  دوب  دهاوخ  شیپ  رد  يراگزور  يرآ  دنکیم 

. تسا مالسلا » هیلع  نامز «  ماما  لماک  ناسنا  رـصع  دیامرف :  یم  رـسخ }  یفل  ناسنالا  نا  رـصعلاو  ریـسفت {  رد  هر » ینیمخ «  ماما  یعقاو . 
رگم تسین , مدرم  بلغا  يارب  روصت  لباق  الـصا  هک  دمآ  دهاوخ  يرـصع  نیاربانب  هجو . نیرتلماک  هب  مهنآ  تادوجوم  مامت  هراصع  ینعی :
ماما -1 عبانم :  میشاب .  ترضحنآ  تاکرب  ریخ و  ياهاعد  لومشم  میناوتب  ام  هک  شاک  يا  دنتـسه .  تقیقح  يایوج  تقد و  لها  هکیناسک 

يدارم سابع  دیس  نابوخ ,  هشداپ  یجار 3 - دمحم  هتشون  يدهم ,  صئاصخ  ینیوزق 2- مظاک  دمحم  دیـس  روهظ ,  ات  تدالو  زا  يدهم 
 , لامالآ یهتنم  یمشاه 5- ینب  دمحمدیس  رصع ,  ماما  تفرعم  - 4
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؟  دنوش یم  عقاو  ءادب »  لومشم «  روهظ ، هیمتح  مئالع  ایآ  - 1

شسرپ

؟  دنوش یم  عقاو  ءادب »  لومشم «  روهظ ، هیمتح  مئالع  ایآ  - 1

خساپ

دوب دهاوخ  یباتفآ  اوه  هدنیآ  تاعاس  رد  مینک  یم  مکح  هکنیا  لثم  لماوع ، للع و  هب  هجوت  اب  یفخ  يزیچ  راهظا  زا  تسا  ترابع  ءادـب » »
ادخ هرادا  تساوخ و  طقف  همات و  تلع  هن  دنتسه  یضتقم  یگمه  تارِدَقُم  هک ، تسنیا  ءادب » راتفگ «  زا  دوصقم  دوش و  یم  يربا  سپـس  , 
ادـخ دزن  تابثا  وحم و  حول  هب  طوبرم  دـشاب و  یم  یعیرـشت  روما  رد  خـسن » دـننام «  تسا و  ینیوکت  روما  هژیو  ءادـب »  . » تسا هماـت  تلع 

یـضعب مولعم و  ناگدنب  يارب  روما  یـضعب  تاردقم  دشاب . یم  مولعم  زاغآ  زا  ادخ  يارب  ددرگ و  یم  زاب  یهلا  قلطم  ملع  هب  امامت  تسا و 
هیمتح میالع  ناونع  هب  هچنآ  سپ  دـشاب . یم  همئا ) خـسار (  ناملاع  مکحم و  نالوسر  رابخا  یهاگآ و  تبـسن  هب  ملع  نیا  و  دـنمولعم . اـن 
تسین ادخ  تیـشم  رد  رییغت  ءادب » تسا « . هتفرگ  قلعت  اهنآ  تابث  ءاقب و  رب  ادخ  تساوخ  هدارا و  هک  تسا  یعیاقو  زا  ربخ  تسا  هدش  رکذ 
دنوادخ هکنیا  لثم  درادن ؛  يرییغت  هدش  هداد  تباث  هدعو  هچنآ  ددرگ .  یم  زاب  ادخ  تساوخ  هب  تسا  تاردقم  دنور  ریـس و  نامه  هکلب  ، 

قیرط زا  روهظ  همیتح  میالع  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  روطنیمه  داد . مور  هاپس  اب  گنج  رد  ناناملـسم  حتف  زا  ربخ  و  مورلا }  تبلغ  دومرف { : 
یفخم قلخ  دزن  تسا و  مولعم  ادخ  دزن  ءادب » مکح « داعیملا }  فلخیال  هللا  نا  دش {. دهاوخ  عقاو  امتح   ، دـنا هدرک  یفرعم  ربتعم  ثیداحا 

 . دنتسه یهلا  تیشم  ملع و  عبات  تاردقم  عیمج  و  دنا ؛  ردقم  زین  تاقولخم  لعف  ملع و  اریز ؛  تسا .

؟ داد صیخشت  نیغورد  نایعدم  زا  ار  ترضح  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  دنمادک و  جع )   ) نامز ماما  روهظ  مئالع 

شسرپ

؟ داد صیخشت  نیغورد  نایعدم  زا  ار  ترضح  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  دنمادک و  جع )   ) نامز ماما  روهظ  مئالع 

خساپ

زا فلتخم  ياهدنسهب  اهنآ  زا  یشخب  دنرایـسب . دوخ  هبون  هب  دننکیم  نایب  ار  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  مئالع  هک  یثیداحا  لوا : شخب 
. دناهدرک هراشا  دوخ  ياج  رد  اهنآ  زایخرب  هب  عیـشت  تنـس و  لها  دـناهدش . لقن  (ع ) ناماما يوس  زا  مه  رگید  یـشخب  و  (ص ) ربمایپ هیحان 

روهظ مئالع  نایم  بتک  یخرب  رد  دـسریم  رظن  هب  تسامئالع . نآ  عون  روهظ و  مئالع  دومن ، هجوت  نآ  هب  دـیاب  تسا و  مهم  هک  هچنآ  اما 
رد هنومن  باب  زا  تسه . توافت  ود  نیا  نایم  هک  نآ  لاح  دناهدشهتـشاگنا و  ناسکی  هتفرگ و  تروص  طـلخ  ماـما  روهظ  مئـالع  تماـیق و 

تهج نیمه  هب  ص 432 ) رثالابختنم ، ، ) تسا هدش  یقلت  جع ) ) يدهم روهظ  مئالعزا  یلو  هتفر ، راک  هب  ۀعاسلا » طارـشا   » ترابع یثیدح 
، دوشیم هدرمـش  تمایق  مئالع  زا  هماع  رظن  رد  تسا  جع ) ) يدهم روهظ  مئالع  زا  هعیـش  رظن  هب  هک  برغمزا  باتفآ  عولط  هدـیدپ  مینیبیم 

ریخا باتک  نیا  رد  ص 28 .) یمالسا ، رشن  هسسؤم  پاچ  لبنح ، نب  دمحا  دنسم  نم  يدهملا  ثیداحا  داوج ، دمحم  دیس  ، ینیسح یلالج  )
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ریخا باتک  نیا  رد  ص 28 .) یمالسا ، رشن  هسسؤم  پاچ  لبنح ، نب  دمحا  دنسم  نم  يدهملا  ثیداحا  داوج ، دمحم  دیس  ، ینیسح یلالج  )
لتق ءادیب ، نیمزرـس  رد  ینایفـس  شترا  نتفر  ورف  ینایفـس ، جورخ  ینامـسآ ، ءادن  لاجد ، جورخ  تسا : هدشهدرمـش  یمتح  لیذ  تامالع 

قرـشم زا  شتآ  جورخ  نمی و  زا  ینامی  جورخ  برغم ، زا  باـتفآ  عولط  تسا : هدـش  بوسحم  یمتحریغ  مه  لـیذ  تاـمالعو  هیکز  سفن 
هب اهنیا  زا  یـشخب  تساهنآ . عون  روهظ و  مئالع  هب  هجوت  تسا  مهم  هک  هچنآ  لاح  ره  هب  نامه .) ، ) زور ای 7  زور  هس  ات  نآ  ندنام  یقابو 

بارخ رادهلابند و  هراتس  روهظ  لاس 337 ه ، هب  ۀطمارق  تسد  هب  هبعک  مادـهنا  سابع ، ینب  کلم  عاطقنا  اهنآهلمج : زا  تسا  هتـسویپ  عوقو 
کی هـب  یمالــسا  ثیداـحا  رد  مییوـگیم : ور  نـیا  زا  تـسا  هدـش  لوـکوم  هدـنیآ  هـب  اـهنآ  زا  یــشخب  و  ص 29 ) نامه ، ،) هرـصب ندـش 

. درادار زیمآزاجعا  ییوگشیپ  کی  لکـش  رتشیب  هک  یئزج  ياههناشن  یـضعب  دنایلک و  ياههناشن  یخرب  هک  هدش  هراشا  اهتمالعهلـسلس 
تاـیاور زا  يرایـسب  رد  عوضوم  نیا  داـسف ؛ ملظ و  ندـش  ریگارف  فـلا ) مینکیم : هراـشا  تمـسق  ود  ره  زا  گرزب  هناـشن  هس  هب  اـجنیا  رد 

هب ار  قوف  ملاظم  دسافم و  تسا . هدمآ  دشاب » هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  ناهج  هک  هنوگنامه  ؛ اروج املظ و  تئلم  امک   » ناونع تحت  یمالـسا 
لمع نایب و  يدازآ  مدع  لطاب ، نایماح  يزوریپ  متـس ، شرتسگ  دـننام : اهتموکح  یقوقح و  لئاسم  - 1 درک : میـسقت  ناوتیم  هورگ  هس 

ینارمعیاههنیزه رب  یگنج  ياههنیزه  نتفرگ  یـشیپ  هدوهیب ، فراـصم  رد  میظع  ياههیامرـس  فرـص  يراوخهوشر ، هعـسوت  ، نینمؤم يارب 
، ملاسان ياهیمرگرـسشرتسگ  تسپ ، ياـهراک  هب  نادرم  نداد  نت  اهیمـشچ ، مه  مشچ  قلمت ، شرتسگ  دـننام : یقـالخا  لـئاسم  - 2 و ...

ياهيریگتهج يأر ، هب  ریـسفت  دننام : یبهذم  ینید و  لئاسم  - 3 تورث و ... مجح  هب  دارفا  تیـصخش  یبایزرا  يزابیتراپ و  يراـکایر ،
کچوک اوتحم ، زا  اـهنآ  ندـش  یلاـخ  اـهنآ ، نیئزت  هب  هداـعلاقوف  تیمها  دـجاسمرد ، هدولآ  دارفا  ماـحدزا  یبهذـم ، لـئاسم  رد  یـصخش 

یعون هرهچ  رایعم  هکلب  ددرگ  راکـشآ  ناهج  طاقن  مامت  رد  دسافم  نیا  درادـن  یموزل  هک  تسایرورـض  هتکن  نیا  رکذ  هتبلا  زامن . ندرمش 
رد يداـیز  تاـیاور  ود  ره  هراـبرد  رگبیرخت : ینایفـس  رگهلیح و  ریوزترپ و  لاـجد  روهظ  ب )  برغ . رداـی  قرـش  رد  هاوخ  تسا . مدرم 
زا ار  دوخ  موق  حون  زا  دعب  يربمایپ  ره  : » میناوخیم (ص ) ربمایپ زا  یثیدح  رد  لاجد  هرابرد  هنومن  ناونع  هب  تساهدش . لقن  ثیدح  بتک 

روهظ : » میناوخیم (ع ) نیـسحلا نبیلع  ماما  زا  یثیدح  رد  مه  ینایفـس  هرابرد  مرادیم » رذحرب  ار  امـش  زین  نم  تشاد  رذحرب  لاجدـهنتف 
ئاملع نایم  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  رکذت  دراد .» دوجو  ینایفس  کی  ياهدننک  مایق  ره  ربارب  ردو  تسا  ملـسم  یمتح و  لئاسم  زا  ینایفس 

ياههمانرب اب  هک  تسا  یفیـصوت  یمکح و  ناونع  هب  رظانای  تسا  نیعم  صخـش  هب  رظان  ایآ  تاـیاور  نیا  داـفم  هک  نیا  رد  تسا  فـالتخا 
زا جـع ) ) يدـهم ترـضح  صیخـشت  يارب  مود : شخب  يزاریـشمراکم .) گرزب ، یبـالقنا  يدـهم  ، ) دوـب دـنهاوخ  نآ  رهظم  يدارفا  نیعم 
هک نانچ  دناهتشاد . هزجعم  هب  زاین  دوخ  یفرعم  يارب  امومع  (ع ) ناماما ناربمایپ و  - 1 درک : هراشا  لیذ  تاکن  هب  ناوتیم  نیغورد  نایعدم 

نایب یبلطم  عوضوم  نیا  رد  احیرـص  هدیـسر  ثیداحا  هچرگ  دومن . دهاوخ  هزجعم  لمع  هب  مادقا  امتحدنک  ادیپ  نادـب  يزاین  ترـضح  نآ 
ماما تخانش  مزاول  زا  (ص ) ربمایپ هیحان  زا  حیرصت  صن و  هعیش  رظن  رد  هچرگ  هک ، نیا  نآ  تسا و  مزال  ياهتکن  رکذتهتبلا  تسا . هتـشادن 

رب هنیرقو  لیلد  دناوتیم  دوخ  هبون  هب  هلأسم  نیا  دریگب ، تروص  هزجعم  راهظا  هارمه  هب  یـسک  بناج  زا  تماما  ياعدا  رگا  اما  تساحرطم 
دننام يرگید  فرعم  هب  يزاین  دشاب و  یفاک  ترضح  نآ  یفرعم  يارب  دناوتیم  مایق  زا  لبق  ياههناشن  - 2 ددرگ . یقلت  صخش  نآ  تماما 

، ینامسآهحیص یعیبط ، تقو  ریغ  رد  فوسک  فوسخ و  دننام : ینامسآ  ياهدادیور  زا : دنترابع  اهتمالع  نآ  دشابن . یصاخهزجعم -  - 
هکم و نایم  ینایب  رد  ار  ینایفسشترا  نیمز  ندرب  ورف  ینایفس ، جورخ  لاجد و  روهظ  دننام : یعامتجا  ثداوح  روهظ و  رد  ینامـسآ  نالعا 

صیخـشت رب  لیلد  دـناوتیم  عومجم  رد  اهتمالع  نیا  لاح  ره  هب  ماقم . نکر و  نایم  مارحلا  دجـسم  رد  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  هنیدـم ،
ار مدرم  (ص ،) دمحم لآ  مئاق  ناونع  هب  مارحلادجـسم  رد  راکـشآ  تروص  هب  مئالعنیا  زا  سپ  هک  یـسک  ینعی  دشاب  هدوب  جع ) ) نامز ماما 

نیمه رد  دش . دهاوخ  اوسر  دشاب  سک  ره  وا  زا  ریغ  اریز  دشاب . دناوتیمن  رگید  یـسک  جـع ) ) دوعومیدـهم زج  دـنک  توعد  درف  يوس  هب 
يارب دومرف : (ع ) قداـصماما : » تسا هدـمآ  نینچ  نیا  ح 20 ) ص 340 ، ج1 ،  ) یفاک لوصا  باـتک  رد  (ع ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  هنیمز 

هدیـسر تکـاله  هب  دـش  دـهاوخ  هتفگیرگید  رد  ددرگیم و  زاـب  شاهداوناـخ  يوس  هب  اـهنآ  زا  یکی  رد  تسا  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاـص 
دینک یتالاؤس  وا  زا  درک  اعدا  ار  نآ  یـسک  رگا  : دومرف مینک ؟ هچ  دـش  يدـمآ  شیپ  نینچ  رگا  متفگ : تسا ؟ هتفر  نابایب  مادـک  رد  تسا .
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هچنآ هدمآ : مه  لیذ  ناونع  ص 15   ، ج 2 یفاک ، لوصا  باتک  رد  هک  هچنآ  نآ  رب  نوزفا  داد .» دهاوخ  باوج  دشاب ) تسار  اعدا  رد  رگا  )
، یناحبس رفعج  تایهلا ، ص 370 -  دارملافشک ، ر.ك : دنکیم . دیکأت  ار  ام  نخس  دنکیم ، مولعم  وگغوردزا  ار  وگتسار  تماما  ياعدا 

(. ص 26 ج 4 ،

دوب دهاوخ  لاح  نآ  رد  دشدهاوخ و  رپ  روج  ملظ و  زا  اج  همه  هدش و  هدیشک  داسف  هب  ناهج  یلک  روطب  مدرم و  نامزلا  رخآ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ 
دهاوخ ارف  ار  ناهج  یملظو  داسف  نینچ  هب  یعیبط  روطب  ماجنارس و  رگا  هک  تسا  حرطم  لاوئس  نیا  لاح  درک  دنهاوخ  روهظ  ( جع  ) رـصع ماما  هک 

ارچ سپ  تفرگ 

شسرپ

لاح نآ  رد  دـشدهاوخ و  رپ  روج  ملظ و  زا  اج  همه  هدـش و  هدیـشک  داسف  هب  ناهج  یلک  روطب  مدرم و  نامزلا  رخآ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ 
یملظو داسف  نینچ  هب  یعیبط  روطب  ماجنارس و  رگا  هک  تسا  حرطم  لاوئـس  نیا  لاح  درک  دنهاوخ  روهظ  ( جع  ) رـصع ماما  هک  دوب  دهاوخ 

دوخ و هک  تسا  هدش  هیصوت  مالسا  رد  دکوم  مینک و  تکرح  هعماج  دوخ و  حالـصا  تمـس  هب  دیاب  ارچ  سپ  تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  ناهج 
رد لیجعت  هب  رجنم  هعماج  ندش  هدیـشک  داسف  هب  هجیتن  رد  حالـصا و  تمـس  هب  ام  تکرح  مدـع  ایآ   . دـیروآ رد  حالـصا  هب  ار  نات  هعماج 

؟ ددرگ یمن  روهظ 

خساپ

هب رایـسب  تایاور  رد  هناشن  نیا  دوریم و  امـش  هب  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  فورعم  ياـههناشن  زا  ناـهج  رد  روج  ملظ و  ندـش  ریگارف 
ياهدنـس اـب  هک  یفورعم  تاـیاور  رد  هک  ناـنچ  هتفرگ ، رارق  هراـشا  دروـم  یلک  ناوـنع  نیمه  هـب  تاـیاور  یـضعب  رد  دروـخیم و  مـشچ 

رپ ار  نیمز  (ع ) يدهم روهظ  هلیـسو  هب  دنوادخ  اروج ؛ املظ و  تئلم  ام  دعب  ًالدع  اطـسق و  ضرالا  هب  هّللا  المی  : » هدمآ هدش  لقن  نوگانوگ 
زا لقن  هزوح ، هلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  يدهم ، هار  هب  مشچ  «، ) دشاب هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دزاسیم ، داد  لدـع و  زا 

جرملا جرهلا و  ةرثک  يروهظ  ۀمالع  : » هدش لقن  (ع ) يدهم ترـضح  زا  ای  ص 264 .) ج 14 ، لامعلالزنک ، 107 و  ج 4 ، دواد ،» یبا  ننس  »
هب هک  نآ  زا  لبق  ص 320 .) ج 51 ، راونالاراحب ، «، ) تسا اهبوشآ  اههنتف و  جرم و  جره و  ندش  دایز  نم  ندـش  راکـشآ  هناشن  نتفلا ؛... و 

ياههنیمز نامز و  ماما  روهظ  عوضوم  زا  تشادرب  نیا  یخیرات  ریس  هب  هراشا  دسریم  رظن  هب  میزادرپب  هدش  حرطم  عوضوم  یلوصا  یسررب 
نانآ هدمآ و  دیدپ  یخرب  رد  هنابلط  شیاسآ  رکفت  یعون  ریخا  نورق  رد  هژیو  هب  تبیغ  خیرات  لوط  رد  دـشاب . دـیفم  همدـقم  ناونع  هب  نآ ،

نآ دراوم  نیا  هلمج  زا  دشاب . هتـشاد  ینید  گنر  هناهب  نیا  هک  رتهب  هچ  لاح  دـننک ! یلاخ  هناش  تیلوئـسم  راب  ریز  زا  ات  دـنبلطیم  ياهناهب 
زین داسف  ملظ و  هب  دـیاب  هک  دناهتـشادنپ  یخرب  یتح  دـتفایم و  ریخأت  هب  نامز  ماـما  روهظ  اریز  مینک  هزراـبم  ملظ  اـب  یتسیاـبن  اـم  هک  تسا 
نید نتخانشن  تیلوئسم و  تخانـش  مدع  زا  یـشان  رکفت  نیا  دوش !؟ مهارف  رتشیب  روهظ  بابـسا  ات  دیـشوک  نآ  شرتسگ  رد  درک و  کمک 
روج ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  درک ، دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج   » هک ریبعت  نیا  ًالوا  تسا . روهظ  عوضوم  زا  طـلغ  تشادرب  یهلا و 

نآ رد  اهناسنا  يهمه  هک  تسین  انعم  نیدب  تسا و  نآ  يریگارف  ملظ و  تدـش  رگناشن  هک  تسا  ییانک  ریبعت  نایب و  کی  تسا » هدـش  رپ 
يورارف يددعتم  تالکشم  هک  نیا  زا  هیانک  تسا » هجاوم  لکـشم  رازه  اب  راکنالف ،  » مییوگیم هک  ریبعت  نیا  دننام  دندساف . ملاظ و  نامز 
تموکح ثراو  هک  تسا  هداد  هدـعو  نانآ  هب  میرک  نآرق  هک  دـنراد  دوجو  زین  حـلاص  ياـهناسنا  نارود ، نآ  رد  تسا . لـمع  نآ  ققحت 

و دوب ؟ دنهاوخ  جع ) ) يدهم ترضح  ناروای  حلاص ، هتخاسدوخ و  ياهناسنا  نیمه  زج  یناسک  رگم  و  هیآ 55 ). رون ، دش ( دنهاوخ  نیمز 
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رب تسا . یهابت  داسف و  ملظ و  زا  مدرم  ياههدوت  ندمآ  هوتـس  هب  جع ) ) يدهم ترـضح  یناهج  بالقنا  مایق و  شریذپ  رتسب  هنیمز و  اساسا 
تردـق و هک  مکاـح  يهقبط  اـهتموکح و  هب  هجوتم  هدـمع ، تروص  هب  تاـیاور ، رد  رظن  دروم  روـج  ملظ و  تفگ  ناوـتیم  ساـسا  نیا 

طیارش تیعضو و  زا  ربخ  تقیقح  رد  دراد ، متس  ملظ و  زا  ناهج  ندش  رپ  رب  تلالد  هک  یتایاور  ایناث  دشابیم . دنراد ، تسد  رد  ار  تورث 
ام هک  انعم  نیا  هب  دنک ، نایب  ار  ام  یعرش  هفیظو  هک  نیا  هن  داد  دهاوخ  خر  هک  تسا ، یتیعقاو  کی  زا  رابخا  دهدیم . نارود  نآ  رد  ناهج 
اب یتافانم  ناهج ، تیعـضو  زا  تایاور  نیا  راـبخا  دوش . داـسف  ملظ و  زا  رپ  ناـهج  مینک  کـمک  مینک و  داـجیا  ار  یطیارـش  نینچ  میفظوم 

وترپ رد  زج  هک  تسا  لامک  ریـسم  رد  تکرح  ناسنا ، هفیظو  درادـن . هعماج  درف و  حالـصا  تهج  رد  ام  یعامتجا  يدرف و  ياـهتیلوؤسم 
لامک و يوس  هب  ریـس  نیمه  ياتـسار  رد  زین  دوعوم  يدهم  ندمآ  هدـعو  دوب و  دـهاوخن  رـسیم  هعماج  دوخ و  حالـصا  فیاظو و  هب  لمع 
زا غراف  اهناسنا ، ات  دیآیم  وا  دنک . رتایهم  یلامک  ریـس  تکرح و  نیا  يارب  ار  رتسب  ات  دیآیم  دوعوم  يدهم  تسا . هعماج  درف و  حالـصا 

روط هب  اثلاث  دـنیامیپب . ار  تداعـس  هب  ندیـسر  قح و  ترـضح  تفرعم  دوخ و  حالـصا  لامک و  ریـسم  نارگداسفا ، داسف  نارگمتـس و  ملظ 
يدروم نینچ  هب  ضرف  هب  رگا  دـشاب . نید  ساـسا  ناـکرا و  ریاـس  هدـننکلیطعت  یفاـن و  دـناوتیمن  نید  يهزوـمآ  کـی  هاـگ  چـیه  یلک ،

انعم تسا ، دیحوت  نید ، ناکرا  زا  یکی  لاثم  ناونع  هب  دوب . دهاوخ  نید  هب  هزومآ  نآ  دانتـسا  مدـع  نآ و  نالطب  رب  لیلد  دوخ  میدروخرب ،
ینیوکت رما  کی  زا  رابخا  افرـص  هک  یتایاور  قوف ، لصا  هب  هجوت  اب  دهد . روتـسد  نآ  هب  دـییأت و  ار  كرـش  نید ، زا  ياهزومآ  هک  درادـن 

مامت نید و  حور  اساسا  دـشاب . ملظ  داسف و  جورم  دـیؤم و  دـناوتیمن  دـهدیم ، روهظ  زا  لبق  ناهج  عاـضوا  طیارـش و  زا  ربخ  ینعی  تسا 
نیاربانب تسا . هدمآ  هعماج  درف و  حالـصا  يارب  نید  تسا . لامک  جوا  هب  ناسنا  ندناسر  یهابت و  داسف و  ندیچرب  يارب  نید ، ياههزومآ 

. تسا لسر  لاسرا  نید و  تقیقح  اب  یفانم  تسردان و  ًالماک  یتشادرب  قوف  تایاور  زا  یتشادرب  نینچ 

. دییامن یفرعم  تسا  یصاخ  باتک  رگا  انمض  ؟  دشاب یم  هچ  تایاور  تایآ و  ساسا  رب  ینونک  رصع  رد  روهظ  مئالع 

شسرپ

. دییامن یفرعم  تسا  یصاخ  باتک  رگا  انمض  ؟  دشاب یم  هچ  تایاور  تایآ و  ساسا  رب  ینونک  رصع  رد  روهظ  مئالع 

( لوا تمسق  ) خساپ

هناشن هب  ناوت  یم  ار  ریذـپان  رییغت  ياههناشن  ریذـپ  رییغت  ریذـپان و  رییغت  ياههناشن  درک : میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  روهظ  ياه  هناشن 
دنتسه روهظ  هب  لصتم  ای  هک  دنتسه  ییاه  هناشن  یمتح  ریذپان  رییغت  ياههناشن  یمتح  ياه  تمالع  درک . میسقت  یمتح  ریغ  یمتح و  ياه 

«، ینامـسآ يادـن  هحیـص و  «، » لاجد جورخ  : » زا دـنترابع  اهنآ  زا  یـضعب  دنتـسین و  روهظ  هب  لصتم  ای  هام و  دـنچ  اـی  زور  ( 15  ) هلـصاف اب 
ملید و زا  ینسح  دیس  جورخ  «، » ماقم نکر و  نیب  هیکز  سفن  لتق  «، » ءادیب رد  ینایفـس  رکـشل  نتفرورف  «، » سبای يداو  زا  ینایفـس  جورخ  »

ضارقنا «، » نمی زا  ینامی  جورخ  «، » بجر هام  رد  ادـن  هس  نآ « ،» نایاپ  رد  هام  فوسخ  ناـضمر و  هاـم  همین  رد  باـتفآ  فوسک  «، » نیوزق
دادـعت هچ  رگ  اهتمالع  نیا  یمتح  ریغ  ياهتمالع  (. 1 «) دیدش یطحق  ندش  رهاظ  «، » يرغ هب  تارف  زا  يرهن  ندـش  يراج  « » سابع ینب 

نآ تیمتح  هدش  یم  هداد  ربخ  اهنآ  زا  هک  یماگنه  یلو  دوش  یم  یقلت  يرورض  یمتح و  یفسلف  رظن  زا  هتسویپ و  عوقو  هب  اهنآ  زا  يدایز 
زا رفن  ندش 12  رهاظ  «، » توبن نیغورد  یعدـم  تصـش  ندـش  رهاظ   » دـننام دـناهدش  هدـیمان  یمتح  ریغ  ور  نیا  زا  تسا  هدـشن  صخـشم 

(2 ...) و هفوک ،» دجسم  راوید  ندش  بارخ  «، » دادغب ندش  بارخ  «، » اهناتسربق ندرک  دجسم  «، » دادغب رسج  نتسب  «، » تماما یعدم  تاداس 
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. دنـشابیم رییغت  لباق  هک  دراد  دوجو  ییاههناشن  اما  دـشدهاوخ  ققحم  ملـسم  اقآ  روهظ  اـهنآ  ندـمآ  اـب  دـناهدرکن و  رییغت  اـهتمالع  نیا 
تاموتحم زا  تاروما  میالع و  زا  یـضعب  دومرفیم : مدینـش  هک  دـنکیم  تیاور  (ع ) قداص ماـما  زا  سینُخ  نب  یلع  رییغت  لـباق  ياـههناشن 

هبار اههنتف  اهالب و  نآ  دـنوادخ  هک  دـیاش  دوریم  نآ  رد  لیدـبت  رییغت و  لامتحا  ینعی  دوب  دـهاوخن  یمتح  میالع  نآ  زا  ياهلمج  تسا و 
زا يدادعت  (. 3 «) دـیامرف لـیجعت  راوگرزب  نآ  روهظ  رد  دـیامن و  ناـسآ  ناـشیا  رب  ار  دـیادش  دـیامرف و  عفد  نینمؤم  زا  دوخ  مرک  لـضف و 
هب دنوادخ  هدارا  هچنآ  رد  لیدبت  رییغت و  لامتحا  هدشن و  نآ  تیمتح  هب  مالعا  تسا و  عوقولا  لمتحم  ای  و  هدـشن ، عقاو  زونه  هک  یتامالع 

عولط «، » دـنک تکرح  هکنآ  نودـب  رـصع  تقو  ات  لاوز  لوا  زا  نامـسآ  طسو  رد  باتفآ  نداتـسیا  : » زا دـنترابع  دـنوریم  هتفرگ  ّقلعت  نآ 
رصم و ندش  کلام  رصم و  بناج  هب  یبرغم  جورخ  «، » ناسارخ زا  یناسارخ  جورخ  «، » نمی زا  ینامی  جورخ  «، » برغم زا  دیشروخ  ندومن 
گنج و عوقو  ماش ،» دجـسم  یبرغ  تمـس  ندـش  بارخ  « » تنطلـس بلاط  رفن  هس  جورخ  ببـس  هب  ماش  رد  اهقریب  فـالتخا  «، » نآ یحاون 

رفن رازه  دص  هک  ماش  رد  هژیو  هب  دنـشک . یم  ار  رگیدکی  تایار  فالتخا  لیلد  هب  مدرم  هک  لاسکی  ات  برغم  یحاون  زا  دلب  ره  رد  لادـج 
جورخ «، » ماش رد  نیمز  رد  هیباج  هیرق  نتفر  ورف  «، » اـهالب اـههنتف و  ماـسقا  تراـغ و  لـتق و  هار  زا  ماـش  ندـش  بارخ  «، » دـنوش یم  هتـشک 

نیمزرـس رد  یملـس  فوع  جورخ  «، » اهروشک رثکا  رد  نیطالـس  زا  يرایـسب  تنطلـس  نتفای  ناـیاپ  «، » تساـیر هب  نیوزق  رهـش  زا  یقیدـنز 
هک ینایفـس  جورخ  زا  لبق  ماش  رد  میظع  ياهلزلز  عوقو  «، » میظع ياهنتف  ندـش  اـپ  رب  یملـس و  فوع  زا  دـعب  يدنقرمـس  جورخ  «، » هریزج

نایم رد  زور  تفه  ای  هس  تدم  هب  روآ ، سرت  زیگنا و  فوخ  روآ و  بجعت  یـشتآ  ندـش  رهاظ  «، » دـهدیم هتـشک  رفن  رازه  دـص  زا  شیب 
« دریگ یم  ار  نامسآ  همه  ایوگ  دوش  یم  نهپ  نامسآ  فارطا  رد  هک  دیدش  یخرس  ندش  رهاظ  «، » نیمز قرشم  تمس  رد  نامسآ  نیمز و 
(، 4 «) احلـص زا  رفن  داتفه  اب  هفوک  تشپ  رد  تسا  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  «، » فلتخم تایار  تهج  زا  هفوک  رد  يزیرنوخ  لـتق و  ترثک  »
«، هلمر رد  مور  لـها  هریزج و  رد  كرت  لوزن  «، » تارف طـش  راـنک  رد  اـسیقرق  رد  ساـبع  ینب  ناورم و  لآ  ناـیم  رد  یمیظع  گـنج  عوقو  »

يدامج هام  رد  ریظن  یب  ناراب  ندـمآ  «، » ناسارخ زا  هایـس  ياـهقریب  ندرک  تکرح  «، » كوخ نومیم و  تروص  هب  ياهفیاـط  ندـش  خـسم  »
دمآ و تفر و  رد  برع  ندش  نانعلا  قلطم  «، » هدشن هدید  نآ  دـننام  هک  ریازج  مور و  رد  یگرزب  رایـسب  گرگت  ندـیراب  « » بجر هیناثلا و 

رـس ناگدرم و  ندش  هدـنز  «، » تسا هدنـشخرد  هام  دـننام  هک  قرـشم  زا  هراتـس  عولط  «، » راق ود  ناش  زا  مجع  نیطالـس  جورخ  «، » درکلمع
دنوادـخ دوشیم و  دوجوم  دوش  ققحم  نآ  طیارـش  رگا  هک  تسا  یطرـش  دوجو  هب  طورـشم  ثداوح  نیا  زا  یـضعب  اـهربق ،» زا  ندروآرب 
یمیالع ریذپ  رییغت  میالع  ریذـپان : رییغت  ریذـپ و  رییغت  دنتـسه  مسق  ود  رب  میالع  هجیتن  دوشب . دـیاب  هک  ییاهزیچ  نآ  هب  تسا  رتاناد  یلاعت 

هب دوش  هداد  رییغت  اـی  دوشن  عـقاو  یعناوـم  تایـضتقم و  حـلاصم و  مکح و  تهج  هب  اـسب  هچ  دوـش و  یم  عـقاو  دـنوادخ  هدارا  هب  هک  تسا 
رطاخ هب  تسا  نکمم  یفرط  زا  و  دوش . عفر  نآ  هب  ءالتبا  ناگدـنب  تاعاط  هیعدا و  هب  اـی  دـشاب و  ادـخ  ناگدـنب  لاـح  هب  حلـصا  هک  يوحن 

دوشیم و هدیمان  ءادب » » حالطـصا رد  بلطم  نیا  و  ( 5 .) تسا ایوگ  تایاور  زا  یـضعب  هراب  نیا  رد  دـتفا و  ریخأت  هب  جرف  یحلاصم  ای  عناوم 
حیضوت ( 6 .) تسا هدـش  هدرمـش  جرف  زادـنا  ریخأت  هک  تسا  يروما  زا  نآ  دـننام  موصعم و  ماما  ندـناسر  لتق  هب  زار  ياشفا  دـننام  یلئاسم 

ياـهیگدامآ تامدـقم و  ندـش  مهارف  زا  دـعب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  تکرح  بـالقنا و  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  تاـیاور  رتشیب 
دوجو هب  اهنآ  ناراداوه  ای  و  ( 7) ناکرت اهیبرغ و  نایم  تخـس  يدربن  ناهج  حطـس  رد  هاگنآ  ددرگیم . زاغآ  هکم  زا  یناهج  ياهقطنم و 

نمی ناریا و  رد  جـع ) ) يدـهم ترـضح  راداوه  تموکح  ود  هقطنم  حطـس  رد  اما  ددرگیم . یناهج  گنج  هب  رجنم  هک  ییاج  اـت  دـیآیم 
ینالوط یگنج  ریگرد  هدومن و  سیـسأت  ار  شیوخ  تموکح  روهظ ، زا  لبق  یتدم  ترـضح  نآ  یناریا  نارای  هک  دـش ... دـهاوخ  لیکـشت 

دیـس ناونع  اب  تیـصخش  ود  نایناریا  نیب  رد  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  شیپ  ینامز  كدـنا  دـندرگیم . زوریپ  نآ  رد  ماجنارـس  هک  دـنوشیم 
روهظ تکرح  رد  ار  یمهم  شقن  نت  ود  نیا  يربهر  تحت  نایناریا  هدش و  رهاظ  یماظن  ربهر  حلاص  نب  بیعش  یـسایس و  ربهر  یناسارخ ،
ناماس رد  ناشیا  ارهاظ  هدوب و  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هام  دنچ  نانآ  بالقنا  مایق و  يو ، ینمی  نارای  اما  درک . دـنهاوخ  افیا  ترـضح  نآ 

مرح ود  نایم  هک  تسا  ياهثداح  روهظ  ياههناشن  هلمج  زا  دیامنیم . يراکمه  دیآیم  دوجو  هب  زاجح  رد  هک  یـسایس  ءالخ  هب  ندیـشخب 
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ینامسآ يادن  نآ ، هناشن  نیرتگرزب  دیاش  هدش و  راکشآ  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  ياههناشن  ماگنه  نیا  رد  دهدیم . خر  هنیدم  هکم و 
نارای زا  یخرب  اب  يرـس  روط  هب  جع ) ) يدهم ترـضح  ینامـسآ  يادن  نیا  زا  سپ  دوشیم  هدینـش  ناضمر  هام  رد 23  وا  ماـن  هب  هک  تسا 

شتبحم هتشگ و  ناگمه  دزنابز  يو  مان  هدمآ و  نایم  هب  رایسب  نخـس  یتیگ  رـسارس  رد  راوگرزب  نآ  هرابرد  دیامنیم . رارقرب  طابترا  دوخ 
یهاپـس ورنیازا  دنرادرب  نایم  زا  هتفای و  ار  يو  ات  دنـشوکیم  هدـش و  كانمیب  ترـضح  نآ  روضح  زا  نانمـشد  دریگیم . ياج  اهلد  رد 

نارای زا  یخرب  اب  ترضح  نآ  دنزادنایم  نادنز  هب  ای  هتشک و  ای  ریگتـسد و  ار  وا  هتفای  تسد  هک  یمـشاه  درم  ره  هب  هتـشگ و  هنیدم  دراو 
دنکیم زاغآ  یکم  فیرـش  مرح  زا  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  مرحم  مهد  بش  رد  ار  شیوخ  مایق  هک  نیا  ات  هتفرگ  سامت  هکم  رد  دوخ 

مامت هب  فلتخم  ياـهنابز  هب  ار  دوخ  ماـیپ  جـع ) ) يدـهم ترـضح  مرحم  مهد  زور  حبـص  رد  دـباییم . طلـست  هکم  رب  يریگرد  زا  سپ  و 
دج هک  ياهزجعم  ات  دـنام  دـهاوخ  یقاب  هکم  رد  هک  درادیم  مالعا  هدرک ، توعد  شیوخ  يراـی  هب  ار  اـیند  لـلم  دـنکیم و  غـالبا  ناـهج 

نتـسکش مهرد  يارب  هک  تسا  نیمز  هب  ینایفـس  نایرکـشل  نتفر  ورف  نآ  دوش و  ققحم  هدوـمرف  هدـعو  (ص ) لوـسر ترـضح  شایمارگ 
زا تسا  نت  رازه  يدنا  هد و  زا  لکـشتم  هک  دوخ  هاپـس  اب  هزجعم  نیا  زا  سپ  ترـضح  نآ  (. 8) دنوشیم هکم  یهار  ترـضح  نآ  تکرح 

هکم مرح  ود  يزاسدازآ  اب  هاگنآ  هتخاس  دازآ  ار  هنیدم  اجنآ ، رد  رقتسم  نمـشد  ياهورین  اب  يدربن  زا  سپ  دوشیم و  هنیدم  راپـسهر  هکم 
ناریا و هاپس  اب  اجنآ  رد  دوشیم و  ناریا  بونج  یهار  زاجح  رب  يزوریپ  زا  سپ  يو  دباییم . همتاخ  هقطنم  رب  طلست  زاجح و  حتف  هنیدم  و 

ياوق اب  رگیدـکی  یمزرمه  اب  هدرک و  تعیب  وا  اب  نانآ  دروخیمرب . حـلاص  نب  بیعـش  یناـسارخ و  يربهر  هب  ناـماس  نآ  مدرم  ياـههدوت 
هدیدرگ قارع  دراو  جع ) ) ماما سپس  دنباییم . تسد  يراکشآ  گرزب و  يزوریپ  هب  ماجنارـس  هک  دنزادرپیم  راکیپ  هب  هرـصب  رد  نمـشد 

هداد و تسکـش  ار  اهنآ  شروش  ددعتم  ياههورگ  ینایفـس و  ياهورین  يایاقب  اب  يریگرد  اب  دـنکیم و  يزاسکاپ  ار  اجنآ  یلخاد  عاضواو 
قارع و ناریا ، ، زاـجح نـمی ، ناسنیدـب  دـهدیم و  رارق  دوـخ  تختیاـپ  ار  هفوـک  تموـکح و  زکرم  ار  قارع  هاـگنآ  دــناسریم . لـتق  هـب 

دریذپیم تروص  نایدوهی  ناکرت و  اب  ییاهگنج  نآ  زا  دعب  دیآیمرد . ترضح  نآ  ییاورنامرف  تحت  هچراپکی  سرافجیلخ  ياهروشک 
دننکیم گنج  نالعا  ترـضح  اب  هدش و  نارگن  تخـس  عیاقو  نیا  زا  یحیـسم  نایبرغ  تسا . جع ) ) ترـضح نآ  زا  يزوریپ  ود  ره  رد  هک 

دروم ار  نایحیـسم  هژیو  هب  ناهج و  شیوخ  نانخـس  اب  هدـمآ و  دورف  فیرـش  سدـق  هب  نامـسآ  زا  (ع ) حیـسم یـسیع  ترـضح  هاگان  یلو 
ياهتلم ناناملـسم و  يداش  بجوم  هک  تسا  ياهناـشن  تمـالع و  ناـهج  يارب  (ع ) یـسیع ترـضح  ندـمآ  دورف  دـهدیم . رارق  باـطخ 

هب یحلص  دادرارق  هدومن و  تطاسو  اهیبرغ  و  (ع ) يدهم ترضح  نایم  (ع ) حیسم ترـضح  هک  دسریم  رظن  هب  دیدرگ . دهاوخ  یحیـسم 
یناهگان موجه  کی  رد  نایمور  اذل  دننکشیم ، ار  حلص  نامیپ  لاس  ود  زا  دعب  اهیبرغ  اما  دوشیم . هتسب  فرط  ود  نایم  لاس  تفه  تدم 
ترـضح هتفرگ و  رارق  اهنآ  يورایور  مالـسا  ياهورین  دـنروآیم . شروی  نیطـسلف  ماش و  نیمزرـس  هب  زابرـس  نویلیم  کی  هب  کـیدزن  اـب 

گنج نیارد  دراذـگیم . زامن  سدـق  رد  يو  رـس  تشپ  هتـشاد و  مـالعا  جـع ) ) يدـهم ترـضح  اـب  گـنهامه  ار  دوخ  عضوم  (ع ) حیـسم
(ع) حیسم ترضح  ناماس ، نآ  مدرم  رتشیب  ندروآ  مالسا  حتفزا و  سپ  ددرگیم . حتف  ماما  طسوت  برغ  سپس  دنوشیم . زوریپ  ناناملـسم 

شردام تفابتسد  هک  ياهچراپ  اب  ار  وا  كاپ  رکیپ  سپس  دنراذگیم . زامن  وا  رکیپ  رب  ناناملسم  و  جع ) ) يدهم ترضح  هدومن و  تلحر 
ترـضح تاـحوتف  نیا  زا  سپ  دراپـسیم . كاـخ  هب  سدـق  رد  شرداـم  فیرـش  رازم  راوـج  رد  هدوـمن و  نفک  تـسا  (ع ) هقیدـص مـیرم 

ندیـشخب و یلاعت  يارب  دـنکیم و  مادـقا  ناهج  للم  نایم  رد  نوگانوگ و  داـعبا  رد  یهلا  فادـها  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  جـع ) ) يدـهم
یهاگآ حطـس  ندرب  الاب  شناد و  گنهرف و  شرتسگ  تهج  هدومن و  ماـیق  ناـگمه  هاـفر  يرگناوت و  ققحت  يداـم و  یگدـنز  ییاـفوکش 

هـشیر زا  لاجد  فلا ) تسا . ینایفـس  لاجد و  مان  هب  يدارفا  ندش  ادـیپ  روهظ  مهم  مئالع  زا  رگید  یکی  دـشوکیم . مدرم  ییایند  ینید و 
مایق زا  شیپ  نامزلارخآ و  رد  هک  تسا  يدرف  لاـجد  دوشیم  هدافتـسا  راـبخا  رهاـظ  زا  هچنآ  ساـسا  رب  تسا و  وگغورد  ياـنعم  هب  لـجد 

تسد هب  ماجنارس  دبیرفیم و  ار  مدرم  زا  يایز  عمج  زیگناتفگش  ياهراک  ماجنا  اب  تسا و  يداع  ریغ  ناسنا  دنکیم و  جورخ  (ع ) يدهم
نایرج رکفت و  کی  ای  دشابیم  اهیگژیو  نآ  اب  دحاو  صخـش  لاجد  ایآ  هکنیا  و  دسریم . تکاله  هب  ماش  هقطنم  رد  (ع ) یـسیع ترـضح 
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چوپ ياعدا  اب  هک  یسک  ره  هکلب  تسین  ینیعم  صخش  مان  لاجد  - 1 دراد . دوجو  ددعتم  فلتخم و  تالامتحا  دروم  نیا  رد  تسا  يداحلا 
(ص) مرکا ربمایپ  تسا . هدافتسا  لباق  هتکن  نیا  زین  ثیداحا  زا  تسا و  لاجد  دشاب  هتـشاد  مدرم  بیرف  رد  یعـس  يرگ  هلیح  ساسا و  یب  و 
اپ رب  تمایق  یبن ؛ انا  لوقی  مهلک  اباذک  نوتـس  جرخی  یتح  يدهملا  جرخی  يدلو و ال  نم  يدهملا  جرخی  یتح  هعاسلا  موقتال  : » دیامرفیم

یگمه هک  دنک  جورخ  وگغورد  تصـش  هک  یتقو  ات  دنکیمن  مایق  (ع ) يدهم دـنک و  روهظ  منادـنزرفزا  (ع ) يدـهم هک  یتقو  ات  دوشیمن 
شیب لاجد  جورخ  زا  شیپ  :) هک تسا  هدش  لقن  ربمایپ  زا  رگید  یتیاور  رد  و  ص 209 ) دلج 52 ، راونالاراحب ، « ) دننک یم  يربمایپ  ياعدا 

ددـعتم و اهلاجد  هک  تفگ  ناوتیم  تاـیاور  نیا  هب  هجوت  اـب  ص 200 ) دـلج 14 ، لامعلا ، لزنک  ( ) درک دـهاوخ  جورخ  لاجد  داتفه  زا 
هک يرگهلیح  دایش و  دارفا  هک  رگید  ياهلاجد  تسا و  هدش  دصق  ینیعم  صخش  نآ  زا  تیاور  رد  هک  نامه  یعقاو  لاجد  تسا و  عونتم 

همه رب  هک  تسا  يدام  گنهرف  یناـهج و  رفک  زا  هیاـنک  لاـجد  - 2 دنراد . مدرم  بیرف  رد  یعـس  ندـش  رهاظ  اب  یعامتجا  ياههدـیدپ  رد 
بوعرم دـنبیرفیم و  عون  هب  ار  ناناملـسم  دنتـسه و  يوق  یتعنـص  يدام و  تردـق  ظاحل  زا  هک  يرکتبم  ياهروشک  دراد ؛  هرطیـس  ناهج 

اب یناهج  رابکتـسا  اصوصخ  رکتبم  ياهروشکدـننکیم  یقلت  هتخاب  دوخ  اهنآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناناملـسم  هک  اجنآ  ات  دـنزاسیم  شیوخ 
بالقنا رد  مانب  ياهتیصخش  زا  ینایفس  ب )  دنراد . مدرم  بیرف  رد  یعس  دشکیم و  رس  ملاع  ياج  همه  دوخ  تفرشیپ  یتعنص و  هرطیس 

ياههدعو زا  ینایفـس  جورخ  تایاور  حیرـصت  هبانب  دوریم و  رامـش  هب  ترـضح  نآ  تخـسرس  نانمـشد  زا  تسا و  (ع ) يدـهم ترـضح 
یعطق دـنوادخ  بناج  زا  زین  ینایفـس  رما  تسا و  یمتحدـنوادخ  يوس  زا  مئاق  رما  : » دـیامرفیم نیدـباعلانیز  ماـما  تسا  دـنوادخ  یمتح 

ص 115) یناروک ، یلع  روهظ  رـصع  باتک  زا  لقن  ، 182 ، 53 راونالاراحب ، « ) ینایفـس گرم  زا  سپ  رگم  دنکیمن  روهظ  مئاق  دشابیم و 
راـبت زا  يو  هکارچ  تسا  نایفـسوبا  اـب  نتـشاد  تبـسن  رطاـخ  هب  ینایفـس  هب  وا  هیمـست  هجو  هک  تسا  رظن  قاـفتا  یمالـسا  نادنمـشناد  نیب 

هکیلاح رد  ینایفـس  . تسا یبرغ  ینایفـس  یـسایس  شیارگ  گنهرف و  تایاور ، قبط  و  ص 116 ) باتک ، نامه  . ) دیآیم رامشب  نایفـسوبا 
ص یسوط ، تبیغ  . ) دروآیم يور  نایمور  نیمزرس  زا  دراد و  ندرگ  رب  بیلص  ینارـصن  صخـش  دننام  دراد  هدهع  هب  ار  یهورگ  يربهر 

لها هب  تبسن  درف  نیرتزوت  هنیک  زا  تسا و  نایفسوبا  رابت  زا  ینایفس  تایاور  هک  نیا  هصالخ  ص 118 ) روهظ ، رصع  باتک  زا  لقن  ، 278
هس رد  نشخ و  رایسب  وا  شبنج  دوشیم و  جراخ  جع ) ) ماما روهظ  زا  لبق  تسا  وا  یماشآ  نوخ  هناشن  هک  خرس  مچرپ  اب  دشابیم  (ع ) تیب

، دشابیم زاجح  قارع و  هب  موجه  هک  ینایفس  شبنج  مود  هلحرم  دشکیم  لوط  هام  شـش  هک  هطلـس  تیبثت  هلحرم  دریگیم . ماجنا  هلحرم 
سدق لیئارسا و  ماش و  نیمزرس  زا  دوخ  تافرصتم  ظفح  تاهج  (ع ) يدهم ترضح  هاپس  كرحت  ربارب  رد  عافد  نآ  شبنج  موس  هلحرم  و 

-1 تسا : هدـش  هدرب  مان  زین  رگید  تمالع  دـنچ  زا  تمالع  ود  نیا  رانک  رد  دـماجنایم . لوط  هب  هام   15 ماجنا ات  زاـغآ  زا  وا  جورخ  و  و ...
. تسا نیمز  رد  ینایفس  رکشل  نتفر  ورف  نآ  زا  دارم  تسا و  هنیدم  هکم و  نیب  نیمزرس  ءادیب  نتفر و  ورف  ینعی ، فسخ ؛  ءادیب : رد  فسخ 
هب نوچ  دـنکیم و  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  يو  هاپـس  دـنکیم . جورخ  ینایفـس  جـع ) ) يدـهم ام ، مئاـق  روهظ  هناتـسآ  رد  دومرف : (ع ) یلع

: ینامی جورخ  - 2 ص427 .) یتریصب ، پاچ  يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  ، ) دربیم ورف  نیمز  ماک  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دنـسریم  ءادیب  نیمزرس 
ینامی ینایفـس و  یناسارخ و  مایق  دومرف : (ع ) قداص ماما  دنکیم . توعد  لدـع  قح و  هب  ار  مدرم  هدرک و  مایق  هک  نمی  زا  تسا  يرادرس 

، هبیغلاباتک ، ) دنکیمن تیاده  قح و  هب  توعد  ینامی  مچرپ  هزادنا  هب  یمچرپ  چیه  نایم  نیا  رد  دوب و  دهاوخ  زور  کی  لاس و  کی  رد 
(. ص 252 ینامعن ،

( مود تمسق  ) خساپ

روـهظ نیب  : » دوـمرف (ع ) رقاـب ماـما  كاـپ . ناـسنا  ینعی ، هیکز ؛ سفن  هـیکز : سفن  لـتق  - 3 دـنکیم . قح  هب  توـعد  زین  یناـسارخ  ارهاـظ 
ارهاظ ینامسآ : هحیص  - 4 ص 374 .) ج 2 ، داشرالا ، «، ) تسین هلـصاف  زورهنابـش  هدزناپ  زا  شیب  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  و  جع ) ) يدـهم

زا 1779تیودهم هحفص 1341 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سپ دنکیم  ادن  ار  مئاق  مان  نامـسآ  زا  ياهدننک  ادن  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  دوشیم . هدینـش  نامـسآ  زا  روهظ  هناتـسآ  رد  هک  تسا  ییادص 
دراو یتایلک  ترـضح  نآ  صاخ  نارای  دادعت  هرابرد  ص 252 .) ینامعن ، هبیغلا ، باتک  ، ) دونـشیم ار  نآ  تسا  برغ  قرـش و  رد  هک  ره 
هاجنپ نانآ  نایم  رد  دنیآیم  درگ  نیـشیپ  هدعو  نودب  رفن  يدناو  دصیـس  ادخ ، هب  دنگوس  دومرف : (ع ) رقاب ماما  هک : نیا  دـننام  تسا  هدـش 

، یگدنب تدابع و  یسانشادخ ، تایاور ، زا  یخرب  قبط  زین  ترضح  نارای  ياهیگژیو  هرابرد  ص 223 .) ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) تسا نز 
ریگارف روهظ  مئالع  نیرتمهم  زا  - 5 تسا . هدش  هدرمش  نانآ  تافـص  زا  طابـضنا  مظن و  یتسیزهداس و  دهز و  راثیا ، يربنامرف ، تعاجش ،

هراشا دروم  یلک  ناونع  نیمه  هب  تایاور  یـضعب  رد  دروخیم و  مشچ  هب  رایـسب  تایاور  رد  هناشن  نیا  تسا : ناهج  رد  روج  ملظ و  ندش 
املظ تئلم  ام  دعب  ًالدع  اطسق و  ضرالا  هب  هّللا  المی  هدمآ : هدش  لقن  نوگانوگ  ياهدنس  اب  هک  یفورعم  تایاور  رد  هک  نانچ  هتفرگ ، رارق 
ننس «، )» M} دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  ، دزاسیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  (ع ) يدهم روهظ  هلیسو  هب  دنوادخ  اروج ؛  و 

جرملا و جرهلا و  ةرثک  يروهظ  ۀـمالع  هدـش : لقن  (ع ) يدـهم ترـضح  زا  ای  ص 264 .) ج14 ، لاـمعلا ، لزنک  107 و  ج 4 ، دواد ،» یبا 
نیا ندش  دایز  ص 320 .) ج 51 ، راونالاراحب ، «، ) M} تسا اهبوشآو  اههنتف  جرم و  جره و  ندش  دایز  نم  ندـش  راکـشآ  هناشن  نتفلا ؛ ...

، هدوب مدرم  نایم  رد  شیب  مک و  هانگ  داـسف و  هتبلا  تسا . نیمز  يور  روج  ملظ و  ندـش  ریگارف  زا  یعون  عقاو  رد  مدرم ، ناـیم  رد  اـهداسف 
خیـش زا  ار  یتیاور  يرهطم ، دیهـش  دباییم . هبلغ  اهشزرا  رب  اهـشزرادض  اهیبوخ ، رب  اهيدب  هک  ياهنوگ  هب  تسا  نآ  ندش  ریگارف  مهم 
نخس سپ  دسرب . دوخ  راک  تیاهن  هب  دیعـس  یقـش و  زا  کی  ره  هکنیا  رگم  دریذپیمن  ققحت  (ع )) يدهم مایق   ) رما نیا  دروآیم . قودص 
طقف دشابن و  راک  رد  يدیعس  هک  تسین  نیا  رد  نخس  دنسرب . دوخ  راک  تیاهن  هب  مادک  ره  ایقـشا  هورگ  ءادعـس و  هورگ  هک  تسا  نیا  رد 

ریگارف داـسف و  ملظ و  شرتـسگ  و  و 58 .) ص 57  يرهطم ، داتسا  دیهـش  يدهم ، بالقنا  مایق و  ، ) دنـسرب تواقـش  هجرد  اهتنم  هب  ءایقـشا 
ملظ و زا  رگید  رـشب  هک  تسین  انعم  نیا  اب  مزالم  نینچ  مه  تشاد و  دهاوخن  دوجو  يزیتسملظ  یحلاص و  هک  تسین  انعم  نیدب  نآ  ندـش 

شیاسآ شمارآو و  لدع  هب  ندیسر  یجنم و  لابند  دشاب  هک  ياهلحن  ره  زا  رـشب  هکنیا  قوف و  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  ددرگیمن . رب  داسف 
لآهدیا و تموکح  راتساوخ  هدنیآ  رد  هدش  شریگنماد  هک  ضیعبت  داسف و  ملظ و  هب  هجوت  اب  يرشب  ناهج  هک  دهدیم  ار  دیون  نیا  تسا .

ياهمسیا بتاکم و  یفرط  زا  دـشابیم و  یقرت  رد  زورب  هب  زور  رـشب  فراعم  لوقع و  دـشر  نآ  رب  هفاـضا  و  دـشاب . یهلا  ترطف  اـب  قفاوم 
ياحیـسم سفن  اب  دـناوتب  هک  تسا  ياهدـشمگ  يوس  هب  رـشب  ریـس  نیاربانب  دـناهداد . سپ  عماوج  ندرک  هارادا  رد  ار  دوخ  ناحتما  فلتخم 

رد مه  وا  ندمآ  هب  هک  دشابیم . شراظتنا  رد  رشب  هک  تسا  (ع ) يدهم نامه  هدشمگ  فسوی  نیا  دشاب و  نانآ  ياهمخز  رب  یمهرم  دوخ 
شوگ هب  نامـسآ  رد  شربـخ  زین  ندـمآ  عـقوم  و  تسا . ییاهدـیما  اـهربخ و  اـهلد  هفیحـص  نیوـکت و  بتک  رد  مه  یهلا و  عیرـشت  بتک 

دنروآیم دورف  میلـست  رـس  هدش  هداد  هدعو  یهلا  هناشن  نیا  ربارب  رد  اهناسنا  مامت  دیوگیم  تایاور  و  دسریم . برغ  قرـش و  زا  نایناهج 
« دندروآ دورف  میلست  نآ  ربارب  رد  هک  میتسرفیم  ورف  اهنآ  رب  ياهزجعم  نامـسآ  زا  میهاوخب  رگا  . » تسا دنوادخ  هتفگ  نیا  ریـسفت  هک  اریز 

نآ تسا ! ربخ  هچ  دننیبب  ات  دـنیآیم  نوریب  ناشیاههناخ  زا  هدـمآرد و  دایرف  هلان و  هب  ینامـسآ  هحیـص  نیا  زا  مدرم  هیآ 4 .) ارعش ، هروس  )
روهظ نامز  مالک  هصالخ  دنکیم . توعد  (ع ) يدهم ماما  زا  يوریپ  هب  يزیرنوخ و  يریگرد و  رفک و  ملظ و  زا  يراددوخ  هب  ار  مدرم  ادن 

تسا و لاعتم  دنوادخ  دزن  شملع  طقف  هک  تسا  يدراوم  ءزج  تسین و  مولعم  زین  (ع ) ماما صخـش  یتح  سک  چیه  يارب  جع ) ) نامز ماما 
هک هنوگ  نامه  ینعی ، تسا ؛ هدش  هسیاقم  تمایق  عوقو  نامز  اب  ترـضح  روهظ  نامز  ام  تایاور  رد  میراد ، يددـعتم  تایاور  انعم  نیا  رد 

دنوادـخ دزن  رد  ارـصحنم  زین  ترـضح  روهظ  نامز  ملع  تسا ، الع -  لج و  قح -  ترـضح  رایتخا  رد  ارـصحنم  تماـیق  عوقو  ناـمز  ملع 
ریـسفت رد  (ع ) قداص ماما  زا  ار  تیاور  نیاهباشم  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  زا  لـقن  هب  ص 107  ج 2 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  ، ) تسا لاعتم 

ره هنافسأتم  اما  دنک ، نییعت  ترـضح  روضح  يارب  ینامز  درادن ، قح  یـسک  نیاربانب  دییامرف .) هظحالم  ص 137  ج 2 ، یجیهال ، فیرش 
میناوتب هک  مینکب  هچ  ام  تسا ؛ هفیظو  تخانش  مهم  دوشیم . تسرد  هجوم  دارفا  یخرب  هب  غورد  دانتسا  اب  تسد  نیا  زا  یتاعیاش  یهاگ  زا 

رگا هک  مینکب  هچ  و  میـشاب ؟ هدرک  کمک  ماما  روهظ  نامهم  ندـش  رتکیدزنهب  مینکب  هچ  و  مینک ؟ لمع  تبیغ  ناـمز  رد  دوخ  هفیظو  هب 
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راظتنا دناهدومرف ، نیعم  ار  تبیغ  نامز  رد  هفیظو  ام  تایاور  میشاب ؟ ترـضح  نآ  ناروای  نارای و  ءزج  زین  ام  درک ، روهظ  ام  نامز  رد  ماما 
نمؤم تدابع  نیرترب  ناونع  هب  جرف  راظتنا  زا  تایاوررد  دشاب . هارمه  حالـص  تفع و  عرو و  اب  دیاب  امتح  راظتنا  نیا  یجنم . راظتنا  جرف و 

یسیطلا اضردمحم  هعجرلاو ، ۀعیشلاو  ، 644 صص 647 -  قودص ، خیـش  ۀقنلا ، مامت  نیدلالامک و  ، ) تسا هدش  هدرب  مان  تبیغ  نامز  رد 
رـسیم زین  ترـضح  روهظ  دوشن ، هدامآ  روهظ  ماـیق و  هنیمز  اـت  هک  تسا  نشور  هیمالـسالا .) بتکلاراد  و 201 ، صص 200  ج 1، یفجنلا ،

رد اهنآ  ینامیپمه  نایعیش و  هنادنـسپادخ  اج و  هب  تسرد و  ياهرادرک  اب  ًالوا  هنیمز  نیا  دنراد . هراشا  زین  هتکن  نیا  هب  ام  تایاور  تسین و 
يدـیق داوـج  يدـهملا ، هفیحـص  ، ) دوـشیم لـصاح  تین -  صولخاـب  بلق و  هـت  زا  ناوارف -  ياـعد  اـب  اـیناث  دوـخ و  یهلا  هـفیظو  ياـفیا 
هعجارم ریز  ياهباتک  هب  نآ  ياه  هناشن  ناـمز و  ماـما  روهظ  هنیمز  رد  هعلاـطم  يارب  ص 350 و 351 .) یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یناهفـصا ،

ياههناشن یفحص -  تاراشتنا  ینادمه ، نیسح  دمحم  جع ،) ) نامز ماما  روهظ  مئالع  عیشت -  رشن  رورپتداعـس ، یلع  رون ، روهظ  دینک - :
، یبرک روهظ ، اـت  تدـالو  زا  قاـفآ -  رـشن  ینودـیرف ، همجرت : ینیوزق ، مظاـک  روهظ ، اـت  تدـالو  زا  رینم -  رـشن  یندـم ، تاداـس  روـهظ ،
 ، رثالا بختنم  همجرت  ینارهت -  یلاجر  نامز ، ماما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دصکی  روپدمحم -  نامز ، ماما  همانباتک  يداهلا -  تاراشتنا 

ناهج یگتسباو  هیمالسالا -  بتکلاراد  یناود ، یلع  همجرت  یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، همجرت ج 52  دوعوم ، يدهم  یفاص -  هّللا  تیآ 
، ناـهج رتسگداد  یملع -  یلع  دـمحم  روهظ ، مئـالع  یناود -  یلع  نارگید ،  راـتفگ  رد  ناـمز  ماـما  یفاـص -  هّللا  فطل  ناـمز ، ماـما  هب 

ۀیافک لیعامسا ، دیس  يرون ، یسربط  . 1 اهتشونیپ : یمیکح  اضر  دمحم  برغم ، دیشروخ  یناروک -  یلع  روهظ ، رصع  ینیما -  میهاربا 
تامالع رد  متفه  لصف  موصعم ، هدراهچ  یگدـنز  لامالا  یهتنم  یمق ، سابع  خیـش  405 و  ص 400 -  ج 3 ، هیمالسا ، هیملع  نیدحوملا ،

ۀیافک . 2 یمالـسا ص 128 . گنهرف  رـشن و  رتفد  برغم ، دیـشروخ  اضر ، دـمحم  یمیکح  1132 و  ص 1135 -  اـج ، یب  اـت ، یب  روهظ ،
زا ریغ  هیکز  سفن  نیا  ًارهاظ  . 4 ص 422 . ج 3 ، نیدحوملا ، ۀیافک ، . 3 . 1136 لامالا ص 1135 -  یهتنم  415 و  ص 405 -  نیدحوملا ،

، دوعوم يدـهم  راونالا ، راحب  همجرت  . 5 دوـشیم . دیهـش  ماـقم  نکر و  نیب  هدـش و  رکذ  یمتح  تاـمالع  رد  هک  تسا  ياهیکز  سفن  نآ 
یم هداد  قیبطت  نایبرغ  رب  تاـیاور  رد  ناـکرت  نامه 7 . . 6 . 865 هیمالـسالا ص 863 -  بتکلا  راد  یناود ، یلع  همجرت  یـسلجم ، همالع 

. تسین روهظ  یمتح  مئالع  ءزج  خیراوت  نیا  دش  هداد  حیضوت  شیپ  رد  هکنانچ  . 8 دنوش .

؟ دیسیونب میارب  روهظ  ياههناشن  دروم  رد  یمک  ًافطل 

شسرپ

؟ دیسیونب میارب  روهظ  ياههناشن  دروم  رد  یمک  ًافطل 

خساپ

نیا هک  میباییم  رد  روهظ  مئالع  رد  تقد  اب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت  مینک  یسررب  ار  ترـضح  روهظ  ياههناشن  ثحب  هکنآ  زا  لبق 
نامز اهنت  هکلب  دنتـسین  روهظ  ققحت  ببـس  تلع و  اههناشن  نیا  ینعی  دـنرادن  یببـسم  یببـس و  يهطبار  روهظ  هب  تبـسن  اههناشن  مئـالع و 

ياـههناشن رگید  ریبـعت  هـب  تـسا و  هدـش  کـیدزن  روـهظ  هـک  تـسا  تـیعقاو  نـیا  زا  فشاـک  حالطــصا  هـب  دـننکیم و  مـالعا  ار  روـهظ 
هکنیا هن   421. ماما روهظ  زا  لابقتسا  يارب  مدرم » یناور  یگدامآ  داجیا   » و روهظ » یکیدزن  یمومع  مالعا   » يارب دنتـسه  ییاهدادخرروهظ 

يهدارا یلو  دیایب  ياهناشن  تسا  نکمم  هکلب  دباییم . ققحت  ماما  روهظ  اههناشن ، ندـش  رهاظ  زا  دـعب  ًامتح  مییوگب  هک  دـشاب  روهظ  تلع 
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روهظ زا  شیپ  (ع ) همئا ینیبشیپ  ساـسارب  هک  ار  ییاهدادـخر  روهظ : ياـههناشن  زا  روـظنم  دوـشن . ماـجنا  ماـما  روـهظ  دـنک و  رییغت  یهلا 
ندش رتکیدزن  رب  تسا  يدیون  اههناشن  زا  مادک  ره  ققحت  دـنیوگ ، روهظ  ياههناشن  دـمآ  دـنهاوخ  دـیدپ  نآ ، يهناتـسآ  رد  ای  ترـضح 

. دناسریمن ار  روهظ  نامز  ندش  رتکیدزن  زج  يزیچ  روهظ ، ياههناشن  هعومجم  زا  هناشن  دنچ  ای  کی  ندش  رادـیدپ  نیاربانب  ماما ؛ روهظ 
، مالسا تما  نایم  رد  فالتخا  هب  تایاور  رد  ًالثم  تسا . هتسویپ  عوقو  هب  دناهدرک  ییوگشیپ  (ع ) همئا هک  یمئالع  اههناشن و  زا  یضعب  هتبلا 
422. تسا هدرک  ادـیپ  ققحت  اـهنآ  ًارهاـظ  هک  هدـش ، هداد  ربـخ  روهظ  ياـههناشن  ناونع  هب  یبیلـص و ...  ياـهگنج  ساـبعینب و  فارحنا 

روهظ زا  لبق  یتاقافتا  اـههناشن و  هتبلا  تسا و  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  لـصا  یعطق ، ملـسم و  روما  زا  روهظ : ناـمز  ندوبن  صخـشم 
ناناملسم اهراب  درادن ، یهاگآ  روهظ  تقو  زا  دنوادخ  زج  سک  چیه  تسین و  صخشم  ترضح  روهظ  نامز  یلو  دیآیم  دیدپ  ترـضح 

؛ دناهتفگ نخس  روهظ  نامز  ندوبن  صخشم  زا  تحارص  هب  (ع ) همئا یلو  دندرکیم ، لاوس  ترـضح  روهظ  نامز  زا  همئا  باحـصا  یتح  و 
تیاکح یتیاور  رد  (ع ) یلع ترـضح  زا  تسا : دـنوادخ  هب  رـصحنم  تمایق ، ناـمز  هب  ملع  نوچمه  روهظ  ناـمز  هب  ملع  هک  دـناهدومرف  و 

، دهد جورخ  هزاجا  دنوادخ  هک  ینامز  ات  وا  هکلب  تسا  هدشن  صخشم  ام  يارب  ینـشور  هب  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  نامز  اما  و  : » هدش
راب درک 3  روهظ  نیعم  تقو  زا  لاوس  هک  یـسک  باوج  رد  (ع ) رقاب ماـما  هک  هدـش  لـقن  رگید  یتیاور  رد  423 و  .« تسا ناهنپ  نارگید  زا 
ماما روهظ  نآ : مئالع  اب  روهظ  ياـههنیمز  تواـفت  دنتـسه ». وگغورد  دـننکیم  نیعم  تقو  هک  یناـسک   » 424 ؛» نوتاقولا بذک  : » دندومرف

هک تسا  نآ  ود  نیا  توافت  دوشیم  دای  نآ » مئـالع   » و روهظ » ياـههنیمز   » ناونع هب  اـهنآ  زا  هک  دراد  ییاـههناشن  طیارـش و  جـع ) ) ناـمز
دهاوخن روهظ  اهنآ  نودـب  دـتفایم و  قافتا  ماما  روهظ  اهنآ . ندـش  مهارف  اب  هک  ياهنوگ  هب  دـنراد  یعقاو  ریثات  روهظ ، ققحت  رد  اههنیمز 
کیدزن ای  ترـضح و  روهظ  لصا  هب  ناوتیم  اهنآ  يهلیـسو  هب  هک  دنتـسه  ییاههناشن  اهنت  هکلب  دنرادن  شقن  روهظ  رد  مئالع »  » یلو دوب ؛

تیمها زا  اههناشن  مئالع و  هب  تبـسن  طیارـش  اههنیمز و  هک  تفاـیرد  ناوتیم  یبوخ  هب  هدـش  داـی  تواـفت  هب  هجوت  اـب  درب . یپ  نآ  ندـش 
ققحت رد  ناوت  دـح  رد  مینک و  هجوت  روهظ  ياههنیمز  هب  میـشاب  روهظ  مئالع  لابند  هب  هکنآ  زا  شیپ  نیارباـنب  دنتـسه . رادروخرب  يرتشیب 

راهچ جع ،) ) يدهم ترضح  طسوت  يرـشب  میظع  بالقنا  یحالـصا و  تکرح  يارب  روهظ : ياههنیمز  طیارـش و  مینک . شالت  اههنیمز  نآ 
راب هب  بالقنا  ات  دـشاب  مهارف  دـیاب  طرـش  هنیمز و  راهچ  نیا  میظع  تکرح  نآ  زا  لبق  رگید  یحالـصا  ماـیق  ره  دـننام  هدـش و  رکذ  طرش 
مینک داجیا  ار  اههنیمز  نآ  دیاب  ام  تسا و  رشب  تارایتخا  يهدودحم  رد  طرش  هنیمز و  ود  جع ) ) يدهم ترضح  بالقنا  دروم  رد  دنیـشنب .
رییغت ار  هعماج  دوجوم  عضو  دهاوخب  هک  یـشزیخ  شبنج و  ره  همانرب : حرط و  دوجو  . 1 تسا : رشب  تارایتخا  زا  جراخ  رگید  طرـش  ود  و 

. تسا هدش  نیودت  گرزب  دنوادخ  طسوت  تکرح  نیا  همانرب  حرط و  هتبلا  هک  دراد  همانرب  حرط و  هب  زاین  دناسرب  بولطم  عضو  هب  دـهد و 
ناسنا یعامتجا ...  يدرف و  يدام و  یحور و  فلتخم  داعبا  هب  هجوت  اب  دـشابیم و  ناـسنا  يدوجو  فلتخم  داـعبا  هب  ملاـع  هک  يدـنوادخ 

رد زین  طرش  نیا  اناوت : يربهر  . 2 تسا . هداد  رارق  (ع ) همئا نآ  زا  دعب  ربمایپ و  رایتخا  رد  نآرق  باتک  مالـسا و  نید  مان  تحت  ار  ياهمانرب 
لـصتم یحو  همـشچرس  هب  هتفای و  شرورپ  تماما  ناماد  رد  مایق  نیا  يربهر  نوچ  تسا ، مهارف  جع ) ) يدـهم ترـضح  گرزب  مایق  دروم 
ناوتیم یبوخ  هب  خـیرات ، هب  یهاگن  اب  ناراـی : . 3 تسا . یهلا  دـییات  دروم  دراد و  هطاـحا  هماـنرب ) حرط و   ) نید فراـعم  نآرق و  هب  تسا .

هنوگچ هک  درک  شومارف  ناوتیم  ار  (ع ) نسح ماما  حلـص  ناتـساد  رگم  تفاـیرد . اـهشزیخ  اـهتکرح و  رد  ار  نارواـی  هاـگیاج  شقن و 
( جـع ) نامز ماما  اب  یهارمه  مدـع  هک  روط  نامه  دـش ؟ همان  حلـص  ياضما  لوبق و  هب  روبجم  ناشیا  تیاهن  رد  دـندرک و  اـهر  ار  ترـضح 
زا هتسویپ  مه  هب  یفوفـص  میدنبب و  يرادافو  نامیپ  دوخ  تمعن  یلو  اب  مییایب  سپ  تسا  نیرفآ  روهظ  يروای ، یهارمه و  تسا ، زاستبیغ 

یهارمه و یماـیق ، بـالقنا و  ره  مهم  طیارـش  زا  یکی  یمومع : یگداـمآ  . 4 مینک ! كرد  ار  شروهظ  اـت  میروآ  مهارف  نیتـسار  نارواـی 
مدرم یلو  دریگ  رارق  هتـشذگ  ناج  زا  بختنم و  ینارای  اب  ربهر  نیرتهب  رایتخا ، رد  همانرب  حرط و  نیرتهب  رگا  ینعی  تسا ؛ یمدرم  شریذـپ 

دنتساوخ برثی  مدرم  هک  دوب  تهج  نادب  دش  يراذگهیاپ  هنیدم  رد  یمالـسا  تموکح  رگا  دیـسر . دهاوخن  ماجنا  هب  ًاعطق  دنریذپن ، ار  نآ 
ترـضح یتـقو  : » دـنیوگیم مدرم  مدرک : ضرع  (ع ) رقاـب ماـما  هـب  دـیوگیم  ریـشب  دندیــشک . راـظتنا  ار  ربماـیپ  كراـبم  مدـقم  اـهزور  و 
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هب مناج  هک  یـسک  هب  مسق  تسین  نینچ  زگره  : » دومرف ترـضح  دوشیم ». تسرد  وا  يارب  دوخ  هب  دوخ  اـهراک  دـنک  ماـیق  جـع ) ) يدـهم
همئا تایاور  رد  روهظ : ياههناشن  دئاوف   425 .« دشیم نینچ  ادـخ  لوسر  يارب  دوش  تسرد  دوخ  هب  دوخ  اهراک  دوب  انب  رگا  تسوا ! تسد 

زا یـضعب  دنتـسه و  يداع  یعیبط و  اههدیدپ  مئالع و  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  رکذ  ترـضح  روهظ  يارب  یناوارف  مئالع  (ع ) موصعم
تیمها زا  ناشن  تقیقح  نیا  هب  ناناملـسم  نداد  هجوت  عوضوم و  نیا  حرط  هب  (ع ) همئا مامتها  دنتـسه . اـسآ  هزجعم  يداـعریغ و  اههدـیدپ 

هب روهظ  مئالع  دیاوف  زا  یضعب  دراد . ناناملـسم  یعمج  يدرف و  تداعـس  تیاده و  رد  يرایـسب  راثآ  هتبلا  هک  دراد  مئالع  نآ  هداعلا  قوف 
رون ندش  رتغورف  رپ  . 3 جع ؛) ) تجح ترضح  روهظ  يارب  مدرم  یگدامآ  . 2 تیودهم ؛ نیغورد  نایعدم  تخانش  اب  . 1 تسا : بیترت  نیا 

(. (ع همئا تقادـص  تابثا  . 5 روهظ ؛ تهج  ندـش  اـیهم  هتـشذگ و  ناربـج  تهج  ناـفرحنم  هب  رادـشه  . 4 نایعیـش ؛ ناـنمؤم و  لد  رد  دـیما 
یمتح و ياـههناشن  تسا : مسق  ود  رب  ترـضح  روـهظ  ياـههناشن  هک  تـسا  نـیا  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هـچنآ  روـهظ : ياـههناشن 

یمازلا یعطق و  یطرـش ، دیق و  چـیه  نودـب  اهنآ  ندـش  رادـیدپ  ققحت و  هک  تسا  نآ  اههناشن  نیا  زا  روظنم  یمتح : ياههناشن  یمتحریغ .
اههناشن نیا  ندش  عقاو  زا  شیپ  یـسک  رگا  درک و  دهاوخن  روهظ  جع ) ) يدـهم ترـضح  ددرگن ، عقاو  اهنآ  ات  هک  ياهنوگ  هب  دوب  دـهاوخ 

(ع) قداص ماما  ینایفـس : ماـیق  . 1 دـشابیم : لیذ  حرـش  هب  مئـالع  نیا  زا  هنومن  دـنچ  تسا . هدرک  یتسرداـن  ياـعدا  دـیامن ، روهظ  ياـعدا 
موصعم نایاوشیپ  هک  یمتح  مئالع  زا  یکی   426 .« دوب دهاوخ  بجر  هام  رد  وا  مایق  و  تسا ، یمتح  میالع  زا  ینایفـس  جورخ  : » دنیامرفیم

يوما و يدرم  تایاور  زا  ياهراپ  قبط  هک  صخش ، نیا  تسا  ینایفس  جورخ  دناهدومرف  نایب  حیرص  روط  هب  هدرک و  دیکات  رایسب  نآ  رب  ام 
رد دراد و  ياهژیو  ینمـشد  نایعیـش  تماما و  توبن و  نادناخ  اب  تسا ، مدرم  نیرتدـیلپ  زا  تسا و  نایفـسیبا  نب  هیواعم  نب  دـیزی  لسن  زا 

رارف قـشمد  ماـش و  هب  قارع  زا  یتدـم  زا  دـعب  ینایفـس  دوـشیم ... بکترم  یگرزب  تاـیانج  هفوـک ، فـجن و  رد  هژیو  هب  قارع  ياـهرهش 
.2 427. دـننکیم ادـج  ار  شرـس  هدرک و  كاله  سدـقملا » تیب   » رد ار  وا  ماجنارـس  دتـسرفیم و  وا  بیقعت  هب  ار  یهاپـس  ماـما  دـنکیم ؛

ینایفس فرط  زا  یهاپـس  هنیدم ، رد  تراغ  لتق و  زا  دعب  تسا . ءادیب »  » رد ینایفـس  رگـشل  نتفر  ورف  یمتح ، مئالع  هلمج  زا  ءادیب : فسخ 
يربتعم ثیدـح  رد  (ع ) رقاب ماما   428. دـنوریم ورف  نیمز  هب  لاـعتم  يادـخ  ناـمرف  هب  هنیدـم  هکم و  هار  نیب  رد  دوریم و  هکم  يوـس  هـب 

نآ لابند  هب  ار  یهاپـس  وا  تسا . هدرک  تکرح  هکم  يوس  هب  جع ) ) يدـهم هک  دـسریم  شرازگ  ینایفـس  رگـشل  هدـنامرف  هب  دـنیامرفیم :
« ءادیب  » رد شهاپـس  اب  ینایفـس  هاپـس  هدنامرف  دوشیم ... هکم  لخاد  جع ) ) يدهم دـنباییمن و  تسد  يو  هب  اهنآ  دـنکیم . هناور  ترـضح 

ورف دوخ  رد  ار  اهنآ  نیمز  سپ  نک »! دوبان  ار  نانیا  ءادیب »  » ِنیمز يا  : » دهدیم ادن  نامـسآ  زا  ياهدنهد  ادن  ماگنه ، نیا  رد  دنیآیم . دورف 
نتفر ورف  ینایفـس و  مایق  داتفا  دهاوخ  قافتا  مایق  زا  شیپ  هک  یمتح  میالع  زا  : » هدـش تیاکح  (ع ) قداص ماما  زا  نینچمه  429 و  ... دربیم

اسر بیهم و  رایسب  یگناب  هکم  رد  ماما ، روهظ  زا  سپ  ددعتم ، تایاور  ساسارب  ینامسآ : يادن  هیبحص و  . 3 430 .« تسا ءادیب »  » نیمز رد 
تیاده ات  دننک  تعیب  ماما  اب  هک  دنکیم  هیصوت  مدرم  هب  دنکیم و  یفرعم  ناگمه  هب  بسن  مسا و  اب  ار  ماما  هک  دوشیم  هدینش  نامسآ  زا 
ُتعمس لاق  هلظنح  نب  رمع  نع  : » دنیامرفیم هک  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  دنوشیم . هارمگ  هک  دننکن  تفلاخم  وا  اب  دنبای و 

؛» ءادیبلا فسخلا  هیکزلا و  سفنلا  لتق  هحیحـصلا و  ینایفـسلا و  ینامیلا و  تاموتحم  تامالع  سمخ  مئاقلا  مایق  لبق  : » لوقی (ع ) هللادبع ابا 
لتق . 4 431« ءادـیب فسخ  هیکز و  سفن  لتق  ینامـسآ و  يادـن  هحیحـص و  ینایفـس ، ینامی ، تسا : یمتح  تمالع  جـنپ  مئاق  مایق  زا  لـبق  »
یکی نمی  نیمزرس  زا  يرادرس  مایق  ینامی : جورخ  . 5 دوشیم . هتشک  هکم  لها  طسوت  ماقم  نکر و  نیب  یکاپ  ناوج و  ناسنا  هیکز : سفن 

دنکیم مایق  تافارحنا  اهيدب و  هیلع  تسا  نمؤم  حلاص و  يدرم  هک  يو  داد  دهاوخ  خر  روهظ  زا  شیپ  یکدنا  هک  تسا  یمتح  مئالع  زا 
مایق زا  لبق  هک   [ ییاهقریب نایم  رد  هدـش : تیاکح  هراب  نیا  رد  (ع ) رقاـب ماـما  زا  دـنکیم . هزراـبم  اـهیهابت  اهيدـب و  اـب  ناوت  ماـمت  اـب  و 

: یمتحریغ ياههناشن   432. تسا تیاده  مچرپ  نآ  هک  درادن  دوجو  ینامی  مچرپ  زا  رت  هدننک  تیاده  یمچرپ  دوشیم [ دنلب  جع ) ) يدـهم
ماما زا  یتیاور  هب  میرامشیمرب . ار  اههناشن  نیا  زا  یضعب  دیآیم . دیدپ  هناشن  ناونع  هب  طیارش  ندوب  مهارف  تروصرد  هک  دنتـسه  يروما 
دوخ نارای  زا  یکی  هب  (ع ) قداص ماـما  هک  هدـش  تیاـکح  دـینک : هجوت  هدومرف  هراـشا  ناـمزلارخآ  دـسافم  زا  ياهشوگ  هب  هک  (ع ) قداـص
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نآ زا  هدش و  راکـشآ  دب  ياهراک  . 3 هدش ؛ ریگارف  متـس  ملظ و  . 2 دنوش ؛ دوبان  شنارادـفرط  دریمب و  قح  . 1 هک : يدـید  هاگ  ره  دومرف :
نانز هک  دـننک  نامه  رـسپ ، ناناوجون  . 5 دـنراذگیمن ؛ مارتحا  اهرتگرزب  هب  اـههچب  . 4 دـنوشیمن ؛ تساوخزاب  ناراکدـب  دوشیمن و  یهن 

.8 تسا ؛ لیلذ  راوخ و  دـنکیم  فورعم  هب  رما  هک  یـسک  . 7 دننکیم ؛ فرـصم  ادـخ  تعاطا  ریغ  رد  ار  دوخ  لاوما  اهناسنا  . 6 دننکیم ؛
لاس هب  لاس  . 11 درادن ؛ تسود  ادخ  هک  دـننکیم  ییاهراک  هنیدـم  هکم و  رد  . 10 تسا ؛ داـیز  جرم  جره و  . 9 دنرامش ؛ کبـس  ار  زامن 

فده . 13 دورن ؛ شیپ  اهنآ  يارب  اهنآ  يهتساوخ  زج  يراک  چیه  دننیـشنب و  تموکح  دنـسم  رب  اهنز  . 12 دوش ؛ رتشیب  اهيدب  اهتعدب و 
زا هک  هاوخب  ادخ  زا  نک و  ظفح  ار  دوخ  تقو  نیا  رد  تسا ، هدش  ناریو  قح  ياههناشن  هک  يدـید  و  . 14 تسا ؛ ناشتوهش  مکش و  مدرم 

طـش زا  يرهن  ندـش  يراج  . 2 هفوک ؛ دجـسم  راوید  ندـش  بارخ  . 1 نامزلارخآ : ياـههناشن  زا  یـضعب   433! دـهدب تتاجن  هانگ  تارطخ 
زا هایـس  ياهمچرپ  تکرح  . 5 دـالب ؛ زا  يریثک  رد  نوعاـط  هلزلز و  عوقو  . 4 روهظ ؛ زا  لبق  دـیدش  یطحق  . 3 هفوک ؛ ياـههچوک  رد  تارف 
رد یـصاعم  رفک و  تملظ و  نتفرگ  ارف  . 8 ناضمر ؛ هام  مهدراهچ  ای  مهدزیس  رد  دیـشروخ  فوسک  . 7 هرصب ؛ ندش  بارخ  . 6 ناسارخ ؛

یخرب هچنانچ  دبای ( ققحت  روهظ  ياههناشن  ات  مینک  کمک  متـس  هانگ و  هب  ام  هک  تسین  انعم  نادب  اههناشن  نیا  يروآدای :  434. ملاع مامت 
لدع يهعسوت  هعماج و  حالـصا  هار  رد  شـشوک  ) یعامتجا شالت  و  يزاس ) دوخ   ) يدرف شالت  اب  دیاب  ام  هکلب  دنرادنپیم ). نارکف  هتوک 
هنیمز نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  باتک : یفرعم  میریگرارق . ( جـع  ) نامز ماما  ناراـی  زا  هللاءاـشنا  میدرگ و  ترـضح  روهظ  زاـس  هنیمز  و )...
لاجر اضریلع  نامز ، ماما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دصکی  . 2 ناگدنـسیون . زا  یعمج  يدهم ، هار  هب  مشچ  باتک  . 1 هب : دییامرف  هعجارم 

بالقنا نازاـس  هنیمز  . 5 یناروک . یلع  روـهظ ، رـصع  . 4 هدازراختفا . رتکد  همجرت  ردـص ، دـمحم  دیـس  يربک ، تبیغ  خـیرات  . 3 ینارهت .
، ردص دمحم   . 421 یقرواپ : نامزلارخآ . روآ  تفگـش  ياههناشن  باتک  . 6 يدیهش . یمشاه  هللادسا  دیس  جع ،) ) يدهم ترـضح  یناهج 

مئالع ینامعن ، تبیغ   . 422 هدازراختفا . نسح  دیـس  رتکد  همجرت  يربک  تبیغ  خیرات  مان  هب  هدش  همجرت  ص 396 ، يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات 
 . 424 لیــصفتلا »... هـجو  یلع  اـنل  موـلعمل  سیلف  (ع ) هـجورخ تـقو  اـما  و   » ،ص425 یـسوط خیـش  هـبیغلا ، باـتک   . 423 ماــیق . زا  شیپ 

، يرافغ داوجدمحم  همجرت  ص 416  یناـمعن ، تبیغ   . 426 . 399 ج 2 ، باب 15 ، یناـمعن ، تبیغ   . 425 ص 103 . ج 52 ، راونالاراحب ،
هنـس بجر  یف  هباتک  نم  هنامر  نب  میهاربا  نب  لضفا  نب  دمحم  ینثدح  لاق : هدـقع  نبا  دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  انربخا  قودـص . رـشن 
یبا نع  نیعا  نب  یـسیع  نع  قاحـساوبا  نوـمیم  نب  ۀـبلعث  انثدـح  لاـق : لاـضف  نب  یلع  نـب  نـسحلا  انثدـح  لاـق : نیتأـم  نیتـسو و  سمخ 

ص 296؛ ج 2 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  دمحم ، نب  دـمحا  تقاثو  هرابرد  بجر ... یف  هجورخ  موتعملا و  نم  ینایفـسلا  لاق  هنا  (ع ) هللادـبع
ص ج 5 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  یلع ، نب  نسح  تقاثو  هرابرد  ص 268 ؛ ج 7 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  لضف ، نب  دـمحم  تقاثو  هرابرد 
ج ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  نیعا ، نب  یـسیع  تقاثو  هرابرد  ص 408 ؛ ج 4 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  نومیم ، نب  ۀـبلعث  تقاثو  هرابرد  44 ؛

رتکد مالسالاتجح  باتفآ ، يامیس   . 428 ص 277 . رئاز ، تاراشتنا  يرهاط ، رتکد  مالسالاتجح  باتفآ ، يامیـس   . 427 ص 179 ؛ ، 13
، دمحم نب  دمحا  ثیدح  نیا  تقاثو  هرابرد  ح 67 . باب 14 ، ص 392 ، ینامعن ، تبیغ   . 429 ص 277 و 278 . رئاز ، تاراشتنا  يرهاط ،

لاـجر مجعم  بوـبحم ، نب  نسح  ص 97 ، ج 2 ، ثیدـحلا ، لاـجر  مجعم  نیـسح ، نب  دـمحا  ص 296 ، ج 2 ، ثیدـحلا ، لاـجر  مجعم 
ج 8، یفاک ،  . 431 ص 372 . ینامعن ، تبیغ   . 430 ص 17 . ج 4 ، یفعج ، دیزی  نب  رباج  ماوقلا ، یبا  نب  ورمع  ص 72 ، ج 13 ، ثیدحلا ،

هبتکم رشان  ص 267  یسوط ، تبیغ  ح 9 ؛ باب 14 ، ص 252 ، یناـمعن ، تبیغ  یبرع ؛ ج 2 ، ص 650 ، قودص ، نیدـلا  لامک  ص 210 ؛
تبیغ خیرات  نیدم ؛ رشان  ص 264  ج 13 ، ینامعن ، تبیغ  ص 157 ؛ شنیرفآ ، نـیگن   . 432 تیاور . نومضم  ریدغ ، پاچ  مق ، یتریـصب 

ص ج 52 ، راونـالاراحب ،  . 434 . 256 ص 260 ـ  ج 52 ، راونـالاراحب ،  . 433 هدازراـختفا . همجرت  ص 653  ردص ، دـمحم  دیـس  يربک ،
. نامزلارخآ روآتفگش  ياههناشن  باتک  و  ... 275

ینایفس
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. دیهد حیضوت  ار  نآ  ًافطل  تسا .  هیکز  سفن  لتق  ینامی و  ینایفس و  جورخ  7 رصع یلو  ترضح  روهظ  مئالع  زا 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  نآ  ًافطل  تسا .  هیکز  سفن  لتق  ینامی و  ینایفس و  جورخ  7 رصع یلو  ترضح  روهظ  مئالع  زا 

خساپ

نیب فلع  بآ و  یب  ینابایب  زا  يو  تسا .  هیواعم  نبدیزی  دالوا  زا  هسبنع و  نب  نامثع  شمـسا  ور . هلبآ  تروص و  دب  تسا  يدرم  ینایفس 
یم یشکرکشل  هفوک  دادغب و  تمس  هب  نیطـسلف و ... ندراو و  قشمد  لثم  یگرزب  قطانم  فرـصت  زا  سپ  دنک و  یم  جورخ  ماش ـ  هکم و 

هس هنیدم  رد  و  دناسر . یم  لتق  هب  ار  يرایـسب  نادرم  فرـشا  فجن  هفوک و  رد  ودوش  یم  بکترم  رایـسب  تایانج  تراغ و  لتق و  وا  دنک .
نب  ّ یلع ناتسود  نایعیـش و  هب  تبـسن  ًاصوصخ  تسا ,  دایز  هزادنا  زا  شیب  نوعلم  نآ  ءهنتف  دروآ . یمراب  هب  ناوارف  یبارخ  ماع و  لتق  زور 

یناگدژم درواـیب , ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناتـسود  زا  رفن  کـی  رـس  سک  ره  دـنک : یم  داـیرف  وا  فرط  زا  يا  هدـنیوگ  یتح  بلاـط ;  یبا 
یتقو دتسرف . یم  هکم  تمس  هب  يرکـشل  وا  دنهد . یم  شرازگ  رگیدکی  لاح  زا  يویند  ءهفیج  رطاخ  هب  مه  مدرم  تفرگ .  دهاوخ  يدایز 

دوخ رد  ار  ناراک  تیانج  نیا  ءهمه  دنک : یم  رما  نیمز  هب  ادخ  بناجزا  یکلم  دنسر , یم  هنیدم )  هکم و  رد  عقاو   ) ءادیب نیمزرس  هب  اهنآ 
تکاله دور و  یم  هکم  هب  يرگید .  ماـن و  هب  یکی  هّینهُج ;  هفیاـط  زا  دـنردارب  ود  ره  هک  ار  رفن  ود  رگم  دـعلب , یم  ار  همه  نیمز  رب ! ورف 

زا سپ  دـناسرت . یم  ترـضح  تردـق  زا  ار  ینایفـس  دور و  یم  ماش  هب  مه  دـهد و  یم  ربخ  نامز  ماـما  ترـضح  هب  ار  ینایفـس  نایرکـشل 
نآ دـنوش , یم  هفوک  دراو  نامز 7 ماما  ترـضح  یتقو  دـنک . یم  داجیا  دایز  یبارخ  دـنک و  یم  تکرح  هفوک  بناـج  هب  ربخ  نیا  ندـینش 
ادج شندب  زا  ار  شسحن  رس  دنـشک و  یم  سدقملا  تیبء  هرخـص  رد  ار  وا  مظعءالا  هّللا  یلو  نازابرـس  یلو  دنک , یم  رارف  ماش  هب  نوعلم 

 , مدرم لاوما  لواپچ  ییوگروز و  ابر و  اب  هک  دوب  يرگتراغ  تسا .  يدیلپ  لبمس  ناینایفس  ءهلسلس  رس  ناونع  هب  نایفسوبا  ( 1 .) دنزاس یم 
یلهاج ِیتاقبط  ماظن  هب  ندز  نمادو  تافارخ  جـیورت  هدیـشک و  متـس  ياه  هدوت  بیرف  هار  زا  دوب و  هدروآ  گنچ  هب  یتفگنه  ياـه  تورث 

يردارب تلادـع و  زا  هک  ار  یـشبنج  عوـن  ره  یتوغاـط ,  يراد  هیامرـس  كرـش و  رادمدرـس  ناوـنع  هب  نایفـسوبا  تشاد .  یناوارف  تردـق 
اه یگژیو  نیا  اب  تسا  يدرف  ینایفـس ,  تساخ .  یم  رب  هزرابم  هب  نآ  ربارب  رد  مامت  تردـق  اب  تسناد و  یم  نمـشد  دز , یم  مد  يدازآو 

(2 ;) صخش کی  هن  تسا ,  نایرج  کی  ینایفس  تقیقح  رد  ساسا  نیا  رب  دنک . یم  جورخ  يدهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  ربارب  رد  هک 
زا یکی  یناـمی ,  یناـمی :  جورخ  مینک .  هیجوت  هنوـگ  نیا  ار  تاـیاور  میناوـت  یمن  درادـن و  یـصاخ  لـیلد  كـالم و  یهیجوـت  نینچ  اـما 
رد ینامی  ینایفس و  یناسارخ و  مایق  دنیامرف <: یم  قداص 7 ماما  دنک . یم  توعد  لدـع  قح و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نمی  مدرم  نارادرس 

تیادـه تقیقح  قح و  هب  ار  مدرم  ینامی  مچرپ  ءهزادـنا  هب  یمچرپ  چـیه  نایم  نیا  رد  دوبدـهاوخ و  زور  کی  هام و  کی  رد  لاس و  کی 
يدهم روهظ  هناتـسآ  رد  درادن . یمرج  هدادن و  ماجنا  لتق  هک  یـسک  هانگ ,  یب  درف  ینعی  هّیکز ;  سفن  هیکز :  سفن  لتق  ( 3< .) دنک یمن 

یم ماما 7 هار  رد  هناـصلخم  روهـشم , تیـصخشاب و  صلخم و  هتخاـبکاپ و  يدرف  يدـهم 7 بالقنا  زاس  هنیمز  ياـه  هزراـبم  رادوریگ  رد  7
ماـما تسا .  هدـشدای  ناونع و  هب  وا  زا  تاـیاور  رد  هک  تسا  یبتجم 7 ماما  نادـنزرف  زا  صخـش  نیا  دـسر . یم  لتق  هب  هنامولظم  دـشوک و 

لاس هرامـش 4و 5  هزوح ,  هلجم  یقروا 2. پـ  ) ص 494و 495 ج 2  لاـمءالا ,  یهتنم  یمق ,  ساـبع  خیـش  یقروا 1. پـ ( ) 4 : .) دومرف 7 رقاب
ص 255و 256 هزوح ,  هلجم  یقروا 4 .. پـ  ) ص 254 نامه ,  یقروا 3. پـ  ) 250 آمهدزاود ص 248 ـ

؟ دنتسه ینایفس  نامه  نوراش  لیرا  ای  ندال  نب  هماسا  ایآ 
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شسرپ

؟ دنتسه ینایفس  نامه  نوراش  لیرا  ای  ندال  نب  هماسا  ایآ 

خساپ

نآ نارظتنم  زا  ار  ام  همه  دیامرفب و  لیجعت  ترـضح  روهظ  رد  میهدیم  مسق  ع )  ) يدـهم ترـضح  قح  هب  ار  ادـخ  تسین . مولعم  ام  يارب 
میهاوخیم نیدتم  زیزع و  ملعم  امش  زا  نایاپ  رد  دهد . رارق  ناشیا  ياعد  لومشم  ار  ام  ترـضح و  یـضرم  ار  ام  لامعا  دهد و  رارق  هنازرف 

هب ار  مدرم  دـندوب و  هللا " یلا  یعدا   " اهنآ تسا . اـیبنا  لغـش  یملعم  لغـش  هک  اریز  دـینک ، توعد  رتشیب  ادـخ  اوقت و  هب  ار  نازومآشناد 
يارب یبسانم  بوخ و  يوگلا  دینک  یعـس  دنریگب . وگلا  امـش  راتفر  قالخا و  زا  دیاب  امـش  نادرگاش  دندرکیم . توعد  اوقت  ادخ و  يوس 
بوخ مه  نازومآشناد  هک  دشاب  نیا  ناتششوک  ّمه و  مامت  دینک . يزوسلد  نانآ  سرد  اوقت و  هب  تبسن  هک  نیا  رگید  هتکن  دیـشاب . نانآ 

ندـناوخ سرد  بوخ  یکاپ و  هب  ار  اهنآ  دـینک و  تراـظن  هنازوسلد  نازومآشناد  کـت  کـت  يارب  دنـشاب . كاـپ  مه  دـنناوخب و  سرد 
. دشاب ناسکی  همه  هب  تبسن  امش  يزوسلد  دیراذگن . نازومآشناد  نیب  یقرف  دینک و  توعد 

؟ تسیچ ینایفس  مئالع 

شسرپ

؟ تسیچ ینایفس  مئالع 

خساپ

وا دنک . یم  جورخ  کشخ ) هرد   ) سب ای  يداو  زا  راوخ  رگج  دنه  دنزرف  ینایفـس  دـندومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا 
دراد مشچ  کـی  هک  يرادـنپ  ینیب  یم  ار  وا  یتـقو  تسادـیپ  هلبآ  رثا  وا  تروـصرب  گرزب ، رـس  ياراد  هفایقدـب  هناـشراهچ و  تسا  يدرم 
یبآ شمارآاب و   ) نیعم رارق و  نیمزرـس  دراو  تسا  نایفـسوبا  نادنزرف  زا  وا  تسا  ( دنا هتفگ  یخرب  هیـسبنع   ) هنییع شردپ  نامثع و  شمان 

هعجارم زا  دعب  هب  ص 116  روهظ ، رصع  باتک  هب  ینایفـس  یلیـصفت  تخانـش  يارب  ودریگ  یم  رارق  اجنآ  ربنم  يالاب  رب  دوش و  یم  اراوگ )
. دیئامرف

رکذ تایاور  رد  هک  دشاب  نامه  درف  نیا  دناوت  یم  ایآ  هدرک  تاقالم  ینایفس  مان  هب  يدرف  اب  دندومرف  دنتشاد  هیروس  هب  هک  يرفـسرد  لولهب  ياقآ 
؟  هن ای  تسا  هدش 

شسرپ
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رد هک  دـشاب  نامه  درف  نیا  دـناوت  یم  ایآ  هدرک  تاقالم  ینایفـس  مان  هب  يدرف  اـب  دـندومرف  دنتـشاد  هیروس  هب  هک  يرفـسرد  لولهب  ياـقآ 
؟  هن ای  تسا  هدش  رکذ  تایاور 

خساپ

اقیقد وا  دنتـسین  نئمطم  هک  دناهتـشاد  راهظا  ناشیا  دوخ  یلو  دناهدرک  رادید  هیروس  رد  هسبنع ) نب  نامثع  ) ینایفـس مان  هب  یـسک  اب  ناشیا 
J .} دشاب یمسا  هباشت  کی  افرص  اسب  هچ  هکلب  هدش  رکذ  تایاور  رد  هک  دشاب  یصخش  نامه 

. دییامرف حیضوت  هطبار  نیا  رد  دنرادن  یموهفم  ینایفس  دننامه  یماسا  نامزلا  رخآ  مئالع  رد  تایاور  زا  یضعب  رد 

شسرپ

. دییامرف حیضوت  هطبار  نیا  رد  دنرادن  یموهفم  ینایفس  دننامه  یماسا  نامزلا  رخآ  مئالع  رد  تایاور  زا  یضعب  رد 

خساپ

تسا یبرع  یمان  ، هملک نیا  تسیچ ؟ درادن  موهفم  هک  نیا  زا  روظنم  درادن ؛ یموهفم  رضاح  لاح  رد  ینایفـس »  » دننام يایماسا  دیاهتـشون 
J .} دنسانشرس فورعم و  يدارفا  ، مان نیا  ناگدنراد  زا  یخرب  دراد و  برع  ناهج  رد  مه  يرایسب  قیداصم  نتشاد ، موهفم  رب  هوالع  هک 

. مشاب یم  ینایفس  دروم  رد  تاعالطا  راتساوخ 

شسرپ

. مشاب یم  ینایفس  دروم  رد  تاعالطا  راتساوخ 

خساپ

هسَبنَع نب  نامثع  يو  مان  ( 1 .) تسا هدش  رکذ  ینایفـس  جورخ  جع ،)  ) يدهم ماما  روهظ  یمتح  ياههناشن  زا  یکی  يددعتم  ياهتیاور  رد 
دارم دیاش   ) مور ياهرهش  زا  وا  ( 3 .) دشابیم غاز  ینامشچ  دیفس و  یتسوپ  خرـس ، ییور  ياراد  يو  ( 2 .) دشابیم نایفسوبا  نادنزرف  زا  و 

ار (ع ) نینمؤملاریما ینمشد  هک  دشاب  یفرحنم  ناملسم  ای  یحیـسم  وا  دیاش  ( 4 .) دراد بیلـص  ندرگ  رب  دزیخیم و  اپب  دشاب ) یلعف  ياپورا 
رازه دروایب ، ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هعیش  رـس  هک  ره  دنکیم  مالعا  هفوک  رد  يو  هک  هدمآ  اهتیاور  یخرب  رد  اریز  دراد . لد  هب 

هام  15 ماجنا ، اـت  زاـغآ  زا  يو  جورخ  دـنادیم . بجر  هاـم  ار  يو  جورخ  ناـمز  یتیاور ، رد  ع )  ) قداـص ماـما  ( 5 .) دریگیم هزیاج  مهرد 
اهنآ رب  هاـم  دـنکیم و 9  لاغـشا  ار  بـلح  ندرا و  نیطـسلف ، صمح ، قـشمد ، مـهم : ناـکم  دزادرپیم و 5  دربـن  هـب  هاـم  هک 6  دـشابیم 
هاپـس هک  تسا  هدـش  هداد  ربخ  ءادـیب »  » ماـنب هنیدـم  هکم و  ناـیم  یناـکم  رد  يدربن  زا  اـهتیاور  زا  يرایـسب  رد  ( 6 .) دنکیم ییاورنامرف 
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یتیاور رد  دوریم . ورف  نیمز  رد  نمشد  هاپس  دنوشیم و  ور  رد  ور  ناکم  نآ  رد  ناشیا  ِنیزاغآ  ِنایرکشل  و  جع )  ) يدهم ماما  اب  ینایفس 
هنیدم هب  ینایفـس  رکـشل  هک  دنیامرفیم  ( 7 «) َتوَفالَف اوعِزَف  ذإ  يَرت  َولو   » هفیرـش هیآ  لـیوأت  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدـمآ 

دعب ام  خـیرات  يربک و  تبیغ  خـیرات  باـتک  هب  رتشیب  هعلاـطم  يارب  ( 8 .) دربیم ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  ادخ  دنـسرب ، ءادـیب »  » هب ات  دـنیآیم 
خیش . 1 اهتشونیپ : دییامرف . هعجارم  ةرامش 8 ) تشونیپ   ) هدازراختفا نسح  دیـس  رتکد  همجرت  هب  ردص  دمحم  دیـس  دیهـش  رثا  روهظلا 

ص نامه ، . 2 ص650 . مق ، مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  قودـص ،
، ۀبیغلا یسوط ، خیـش  . 4 ص 435 . نارهت ، قودـص ، هناـخباتک  ، 1363 لوا ، پاچ  يراـفغ ، داوج  همجرت  ۀـبیغلا ، یناـمعن ، خیـش  . 3 . 651

تبیغ خیرات  ردص ، دمحم  دیس  . 8 هیآ 51 . أبس ، هروس  . 7 ص 426 . ۀبیغلا ، ینامعن ، خیش  . 6 ص 273 . نامه ، . 5 ص 278 . مق ، یتریصب ،
ص 648. ، 1371 نارهت ، فراعم ، کین  هدازراختفا ، نسح  دیس  رتکد  همجرت  يربک ،

؟ تسیک ینایفس 

شسرپ

؟ تسیک ینایفس 

خساپ

خیـش تسا : هدـمآ  نایم  هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  یمتح  میالع  زا  یکی  ناونع  هب  ینایفـس  جورخ  زا  نخـس  تیب : لـها  تاـیاور  رد 
، یـسوط ۀـبیغلا ، یقرواپ .  " .} تسا روهظ  یمتح  میالع  زا  ینایفـس  جورخ  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  شدنـس  هب  یـسوط ؛
اب هلباقم  دصق  هب  هک  تسا  نیدناعم  زا  یصخش  ینایفس ، هک  دیآیم  تسد  هب  ّتنـس  لهاو  هعیـش  تایاور  هعومجم  زا  یقرواپ } ص 435 .

لوسر زا  دوخ  دنس  هب  ملسم  تفر . دنهاوخورف  نیمز  هب  شنایرکشل  اب  دنوادخ  رما  هب  ادیب  مان  هب  ینیمزرـس  ردو  دزیخیمرب  ع )  ) نامز ماما 
هب هک  یماگنه  دوشیم ، هداتـسرف  وا  يوس  هب  يرکـشل  هاـگ  نآ  دربیم ، هاـنپ  ادـخ  هناـخ  هب  یـصخش  : " دومرف هک  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ

قداص ماما  دوخ ا ز  دنـس  هب  زین  ینامعن  یقرواپ } ص 167 . ج 8 ، ملسم ، حیحص  یقرواپ .  " .} تفر دنهاوخورف  نیمز  هب  دندیـسر  ادیب " "

ص 252. ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  " .} درامـشیم رب  ار  ادیب  فسخ  هلمج  نآ  زا  تسا ، تمالع  جنپ  مئاق  يارب  : " دومرف هک  هدرک  لقن  (ع )
{ یقرواپ ص 264 . نامه ، یقرواپ .  .} دنادیم ادیب  فسخو  ینایفس  جورخ  ار  روهظ  میالع  هلمج  زا  رگید ، ییاج  رد  ینامعن  یقرواپ }

 ... هیکز و سفن  ینامیو و  ینسح  دیس 

یمتح و تسا :  مسق  ود  رب  نامزلا  بحاص  ترضح  روهظ  میالع  تسا ؟  هدش  صخشم  تمالع  دنچ  لاح  هب  ات  تسا و  ات  دنچ  نامز 7 ماما  روهظ  مئالع 
 . یمتح ریغ 

شسرپ

مسق ود  رب  نامزلا  بحاص  ترـضح  روهظ  میالع  تسا ؟  هدش  صخـشم  تمالع  دنچ  لاح  هب  ات  تسا و  ات  دنچ  نامز 7 ماما  روهظ  مئالع 
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 . یمتح ریغ  یمتح و  تسا : 

خساپ

یم كاله  دنور و  یم  ورف  نیمز  رد  رفن , دنچ  زج  هب  يو  نایرکشل  ءهمه  ادخ , رما  هب  دنک و  یم  دروخرب  ماما 7 هاپس  اب  هنیدم  هکم و  نیب 
هب يدهم 7  روهظء  هناتـسآ  رد  هک  نایفـسوبا  ياه  یگژیو  اب  تسا  يدرف  هکلب  تسین ,  یـصخشم  درف  ینایفـس  دسر , یم  رظن  هب  دـنوش ...
زا يرادرـس  تسا .  روهظ  میالع  زا  نمی )  لها   ) ینامی جورخ  دناشک . یم  فارحنا  هب  ار  ناناملـسم  دنک و  یم  جورخ  لطاب  زا  يرادـفرط 

یمتح ياه  هناشن  زا  ینامی ,  جورخ  نیارباـنب  دـیامرف . : یم  قداص 7 ماما  دـنک . یم  توعد  لدـع  قح و  هب  ار  مدرم  دـنک و  یم  مایق  نمی 
روهظ ءهناتـسآ  رد  ایوگ  تسا .  روهظ  میـالع  زا  هیکز ,  سْفَن  لـتق  تسین .  نشور  يو  ماـیق  یگنوگچ  تاـیئزج و  دـنچ  ره  تسا ,  روهظ 

یم لتق  هب  هنامولظم  دشوک و  یم  ماما 7 هار  رد  هناصلخم  هتخاـبکاپ ,  يدرف  يدـهم 7  بالقنا  زاس  هنیمز  تازرابم  راد  ریگ و  رد  يدهم 7
میالع رگید  زا  تسا .  هدش  دای  ینسح  دیـس  ناونع و  هب  وا  زا  یهاگ  تایاور  رد  هک  تسا  یبتجم 7 نسح  مامادالوا  زا  هدش  دای  درف  دسر .

یم هدینش  نامسآ  زا  يدهم 7 ترضحروهظ  ءهناتسآ  رد  هک  تسا  ییادص  ًارهاظ  ینامـسآ  ءهحیـص  زا  روظنم  تسا .  ینامـسآ  ءهحیـص  , 
هدینش نامسآ  زا  ادص  نیا  تسا و  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  عومجم  زا  دنونـش . یم  ار  نآ  مدرم  ءهمه  دوش و 
توعد ینامسآ ,  مایپ  نیا  ياوتحم  دنیآ . یم  دوخ  هب  دنونش و  یم  ار  نآ  برغ  قرـشرد و  نیمز  ءهرک  مدرم  ءهمه  هک  هنوگ  هب  دوش , یم 

يور رد  نآ ,  زا  سپ  یمک  ای  نامسآ و  زاادص  نیا  ندش  هدینـش  اب  نامز  مه  ياهریبعت و .  اب  تسا ,  يدهماب 7 تعیب  تیامح و  قح و  هب 
رد دیدرت  داجیا  اب  دنک  یم  شالت  دناوخ و  یم  ارف  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ناطیـش  هدـنهد  ادـن  دوش . یم  هدینـش  ییادـص  زین  نیمز 

ياهورین ناطیـش و  دـناوخ و  یم  ارف  قح  هب  ار  مدرم  لیئربج ,  دراد . زاب  ینامـسآ ,  توعد  تباـجا  يدـهم 7و  تیامح  زا  ار  نانآ  مدرم . 
روهظ ياه  هناشن  رگید  زا  تسا  هدـش  نّیعم  ناضمر  هام  هعمج 23 بش  نآ ,  نامز  تایاور  یخرب  رد   . لطاب هب  ینایفـس  ناوریپ  یناـطیش و 

يدـهم مایق  زا  شیپ  ناـمزلا و  رخآ  رد  هک  تسا  يدرف  لاـجد  دوش , یم  هدافتـسا  راـبخا  رهاـظ  زا  هچ  نآ  ساـسا  رب  تسا .  لاّـجد  جورخ 
یـسیع تسد  هب  ماجنارـسو  دـبیرف  یم  ار  مدرم  زا  يدایز  عمج  زیگنا , تفگـش  ياهراک  ماجنا  اـب  تسا و  يداـع  ریغ  دـنک و  یم  جورخ  7

رد روهظ , ءهناـشن  ناونع  هب  زین  ناـسارخ  زا  هایـس  ياـه  مچرپ  ندـمآ  رد  دـسر . یم  تکـاله  هب  ماـش  هقطنم  رد  هزاورد  راـنک  رد  حیسم 7
يدایز ياه  تمـسق   ) میدـق ناسارخ  ءهقطنم  رد  يدـهم 7 روـهظ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  تاـیاور  نیا  نومـضم  تسا .  هدـش  رکذ  تاـیاور 
زازتها هب  ار  هایس  ياه  مچرپ  هک  یلاح  رد  مدرم  دوش و  یم  اپ  رب  یبالقنا  ناتسکبزا )  ناتـسکیجات و  ناتـسنمکرت و  ناتـسناغفا و  ناریازا و 

هام نامه  لوا  ای  رخآ  رد  فوسخ  ناضمر و  هاـم  ءهمین  رد  فوسک  روهظ , ياـه  هناـشن  رگید  زا  دـنیآ . یم  رد  تکرح  هب  دـنا , هدروآ  رد 
خیرات لوط  رد  تسا و  يداـع  یعیبط و  هاـم ,  یناـیم  ياـهزور  رد  فوسخ  هاـم و  رخآ  ياـه  هزور  تسخن و  ياـهزوررد  فوسک  تسا . 

یلو دـیآ , یم  باـسح  هب  يداـع  ءهدـیدپ  هدـش ,  داـی  ياـهزور  رد  فوـسک  فوـسخ و  یملع ,  رظن  زا  تسا و  هداد  خر  اـهراب , اـهراب و 
ندش يریگارف  درادن . ناکما  نآ  تیؤر  يداع و  ریغ  يرما  ًارهاظ  نآ ,  رخآ  ای  لوا و  رد  یگتفرگ  هام  ای  هام  طسو  رد  یگتفرگ  دیـشروخ 
روهظ ءهلیـسو  هب  دـنوادخ  تسا :  تاـیاوررد  دور . یم  رامـش  هب  يدـهم 7 ترـضح  روهظ  فورعم  ياه  هناـشن  زا  روج , ملظ و  زا  ناـهج 

راکشآ ءهناشن  تسا :  لقن  يدهم 7 ترضح  زا  دشاب . هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دزاس , یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  يدهم 7
نایم رد  یعامتجا  یقالخا و  دـسافم  ناهانگ و  ندـش  دایز  زین , یهاـگ  تسا .  اـه  بوشآو  اـه  هنتف  جرم و  جره و  ندـش  داـیز  نم  ندـش 

زا ار  یتیاور  روهظ , ياه  هناشن  باب  رد  یـسلجم  ءهمالع  تسا .  هدش  ییوگ  شیپ  روهظ , ندش  کیدزن  ياه  هناشن  ناونع  هب  ناناملـسم , 
نماد تبیغ ,  نارود  رد  هک  یگنهرف  يداقتعا و  یعامتجا و  یقالخا و  فارحنا  هانگ و  عون  دصکی  زا  شیب  نآ  رد  هک  هدرو  قداص 7 ماما 

, طاول انز , ندـش  دایز  يراوخ ,  بارـش  يزاب ,  راـمق  يراوخ ,  هوشر  هلمج :  زا  تسا ,  هدـش  ییوگ  شیپ  دوش , یم  یمالـسا  عماوجریگ 
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مک تاکز ,  سمخ و  نتخادرپن  مرـش ,  نتفر  نایم  زا  مکـش ,  توهـش و  هب  مدرم  ماـمتها  ناـمدرم ,  ندـش  لد  گنـس  محر ,  ءهلـص  عطق 
ندرکن تیاعر  ادخ , ریغ  يارب  يدام و  ياه  هزیگنا  هب  جح  ندرازگ  تالآرویز ,  هب  دجاسم  نتسارآ  زامن , تاقوا  هب  ییانتعا  یب  یشورف , 

... ییوگ و قلمت  یـسولپاچ و  ینید ,  یب  لاذتبا و  داسفرد و  میظع  ياه  هیامرـس  ندرک  فرـص  نادـنمتورث ,  زا  يوریپ  اهرتگرزب , مارتحا 
مک و هانگ ,  داسف و  هتبلا  تسا .  نیمز  يور  روج  ملظ و  ندش  ریگارف  یعون  عقاو  رد  مدرم  نایم  رد  اه  یگدولآ  اهداسف و  نیا  ندـش  دایز 

دبای یم  هبلغ  اه  شزرا  رب  اه  شزرا  دض  اه , یبوخ  رب  اه  يدـب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ,  نآ  ندـشریگارف  مهم ,  هدوب ,  مدرم  نایم  رد  شیب 
دایز زا  نخس  يروآدای :  دور . یم  ورف  طاطحنا  داسف و  قالتاب  رد  یناسنا  ءهعماج  دریگ و  یم  ار  همه  نماد  یهابتو ,  داسف  شتآ  بیهل  و 
نامه رد  دـشابن . یحلاص  درف  روط  چـیه  ایدـنوش  رفاک  مدرم  ءهمه  هک  نیا  هن  تسا ,  حـلاص  دارفا  ندـش  مک  هانگ و  روج و  ملظ و  ندـش 

ار ترـضح  نآ  مایق  ءهنیمز  یحلاص  دـهعتم و  هتخابکاپ و  دارفا   , هدـنکفا هیاس  هانگ  ءهریت  ياهربا  هتفرگ و  ارف  یهابت  ار  اـج  همه  هک  ناـمز 
نودب اه  بالقنا  رگید  نوچ  مه  يدهم 7 ترـضح  بالقنا  دنزیخ . یم  رب  داهج  هب  گرزب ,  یجنم  نآ  زا  تیامح  رد  دنزاس و  یم  هدامآ 
مهارف ترـضح  نآ  روهظ  يارب  ار  هنیمز  دریگ و  یم  اپ  ییاه  تکرح  روهظ , ءهناتـسآرد  هکلب  دـیآ , یمن  دوجو  هب  يزاس  هنیمز  همدـقم و 
تـسا هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  هچ  نآ  ساسا  رب  دریگ , یم  تروص  نایوپ  قح  يوس  زا  هک  اـه  بـالقناو  اـه  ماـیق  هلـسلس  نیا  دروآ . یم 

زا یکی  يربهر  هب  یتـموکح  يدهم 7 روهظ  زا  شیپ  دـنیوگ  یم  تایاور  یخرب  دـنک . یم  هدامآ  يدـهم 7 یناهج  تکرح  يارب  ار  هنیمز 
تموکح نیا  دزاس و  یمایهم  ار  روهظ  ءهنیمز  ددرگ و  یم  لیکشت  قرشم  ءهیحان  رد  دشاب , ربمایپ  نادنزرف  زا  دور  یم  نامگ  هک  ناحلاص 

ناریا یمالسا  بالقنا  رب  تسا ,  هدمآ  تایاوررد  هک  اه  هناشن  زا  يرایسب  دبای . یم  همادا  ترـضح  هب  نآ  میلـست  يدهم 7و  ندش  رهاظ  ات 
سرت و نودـب  وا  نارای  دـنک و  یم  مایق  مق  زا  تسا و  ربمغیپ  دالوازا  يدیـس  هک  مایق  ربهر  هب  تایاور ,  یخرب  رد  هژیو  هب  دـنک , یم  قیطت 

ءهناتـسآ رد  تروص ,  ره  هب  دنک . یم  قدص  یمالـسا  بالقنا  رب  اه  نآ  یگمه  هک  تسا ,  هدش  هراشا  دنرادیاپ , توغاط  ربارب  رد  همهاو 
روهظ ياربار  هنیمز  دنریگ و  یم  اپ  نآ  زا  تیامح  هب  ییاه  بالقنا  دنیآ و  یم  راک  يور  قح ,  زا  تیامح  هب  ییاه  تلود  يدـهم ,  روهظ 

ار نیمز  روهظ  لاس  رد  هک  تسا  یپایپ  ياه  ناراب  روهظ , ياه  هناشن  رگید  زا  تسا .  روهظ  ياه  هناشن  زا  نیا  دنزاس و  یم  هدامآ  يدهم 7
هدـش دای  روهظ  ياه  هناشن  ناونع  هب  زین  گرزب  ياهراتـشک  نینوخ و  ياـه  گـنج  دوش . یم  رتهب  مدرم  عضو  دـنک و  یم  زبسرـس  داـبآ و 

زا کی  چیه  يزوریپ  نودب  تیاهن  رد  هک  دـهد  یم  يور  یـسایس  يدام و  ياه  تباقر  رـس  رب  لطاب  لها  نیب  اه , گنج  نیا  ایوگ  تسا . 
ریگارف داسف و  یعیبطء  هجتین  گرزب ,  ياه  هعجاف  نینچ  زورب  دـبای . یم  نایاپ  اـه  هتـشک  زا  یهوبنا  نتـشاذگ  ياـجرب  زا  سپ  هورگ و  ود 

نینچ عوقو  تسا .  برغم  زا  دیـشروخ  عولط  هدـش ,  هراـشا  نآ  هب  تاـیاور  رد  هک  روهظ  ياـه  هناـشن  هلمج  زا  تسا .  روج  ملظ و  ندـش 
زا ناـمز 7 ماـما  روهظ  زا  هیاـنک  برغم  زا  دیـشروخ  روهظ  دـنا  هتفگ  ور  نیا  زا  دوـش ; یم  ناـهج  مظن و  نتخیر  مه  رد  ثعاـب  يا  هدـیدپ 
هب ات 280  ص 223 روهظ , ياه  هناشن  یـسررب  ; 71 هرامش 70 ـ مظعالا 7  هللاۀـّیقب  هژیو  هزوح ,  هلجم  یقروا 1. پـ  .)( ) تسا شهاـگبورغ 

. راصتخا

رد دّیس  ود  نیا  دنیوگ : یم  دنتسه . نامز 7 ماما  نارای  زا  ود  نیا  دننک و  یم  مایق  یناسارخ  ینسح و  دّیس  ود  نامز 7 ماما  روهظ  زا  لبق  ما  هدینش 
؟ دراد تقیقح  بلطم  نیا  ایآ  دننک . یم  یگدنز  مق 

شسرپ

ود نیا  دنیوگ : یم  دنتسه . نامز 7 ماما  نارای  زا  ود  نیا  دننک و  یم  مایق  یناسارخ  ینـسح و  دّیـس  ود  نامز 7 ماما  روهظ  زا  لبق  ما  هدـینش 
؟ دراد تقیقح  بلطم  نیا  ایآ  دننک . یم  یگدنز  مق  رد  دّیس 
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خساپ

لآ زا  یناوج  رسپ   1 دنا : هدش  هدرمش  روهظ  میالع  زا  دّیـس  رفن  ود  میا  هدناوخ  هطوبرم  ياه  باتک  رد  میراد و  عالطا  ام  هک  ییاج  نآ  ات 
نیا دشا . یبتجم 7 ماما  نادنزرف  زا  دیاش  هک  ینسح ,  يدّیس   2 دوش . یم  هتش  میهاربا 7 ترضح  ماقم  نکر و  نیب  هبعک ,  رانک  هک  6 دمحم

ًاـصوصخ دنیامن , یم  يرای  ار  وا  يدایز  نیعمج  دنک و  یم  جورخ  نیوزق  و  میدق )  نادـنزامو  نالیگ  زا  یتمـسق   ) ملید زا  راوگرزب  دـّیس 
ناکاپان قاسف و  ناملاظ و  دوجو  ثول  زا  هدرک و  حـتف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهرهـش  مک  مک  نانآ  ناـقلاط .  زا  يریلد  عاجـش و  نادرم 

دراو هنیدـم  زا  هدرک و  روهظ  نامز 7 ماما  ترـضح  دـنهد  یم  ربخ  وا  هب  هفوک  هب  دورو  زا  سپ  دـنوش . یم  هفوک  رهـشدراو  هدومن و  كاپ 
رهش نکاس  ًالعف  هک  نیا  اّما  ( 1 .) دنیامن یم  تعیب  وا  اب  دنسر و  یم  ترضح  تمدخ  دوخ , باحصا  قافتا  هب  ینسح  دّیـس  دنا . هدش  هفوک 

جورخ ینسح  دیس  هن  يدوز  نیا  هب  دیشاب  نئمطم  . دننک تسس  ار  مدرم  دیاقع  هلیسو  نیدب  دنهاوخ  یم  تسا و  هعیاش  دنتـسه , مق  سدقم 
 . صیخلت اب  ج 2 ص 337  لامآلا ,  یهتنم  یمق ,  ثدحم  یقروا 1. پـ . ) دیامن یم  روهظ  نامز  ماما  هن  دنک و  یم 

. دیهد حیضوت  صوصخ  نیا  رد  تسا . ءادیب " فسخ  ( " جع ) يدهم ترضح  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  یکی 

شسرپ

. دیهد حیضوت  صوصخ  نیا  رد  تسا . ءادیب " فسخ  ( " جع ) يدهم ترضح  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  یکی 

خساپ

مان ءادیب  و  [ 2 .] تسا ندـش  ناهنپ  نتفر و  ورف  يانعم  هب  فسخ  ةژاو  تسا . ءادـیب "  " رد فسخ  (ع ) نامز ماما  روهظ  ياـه  هناـشن  زا  یکی 
گنج دصق  هب  میظع  يرکشل  اب  ینایفس  هک  نیا  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ءادیب  رد  فسخ  زا  دوصقم  ًارهاظ  هنیدم . هکم و  نیب  تسا  ینیمزرس 

دنوادخ ارما  هب  زاجعا  ۀنوگ  هب  تسا ، فورعم  ءادیب  نیمزرـس  هب  هک  یلحم  رد  هنیدم و  هکم و  نیب  رد  دوش و  یم  هکم  مزاع  ع )  ) يدهم اب 
نآ زا  يرامش  رد  هدش و  نایب  روهظ  ياه  هناشن  ناونع  هب  ینس  یعیش و  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هثداح  نیا  [ 3 .] دنور یم  ورف  نیمز  لد  رد 
ربخ نوچ  دـنک ، یم  ماـیق  مرح  نیمزرـس  رد  نم  نادـناخ  زا  يدرم  : " دومرف (ع ) یلع ماـما  [ 4 .] تسا هدـش  هدـیکأت  نآ  ندوب  یمتح  هب  اه 

تسکش ار  نانآ  يدهم ]  ] هاپس یلو  دتسرف ، یم  وا  يوس  هب  گنج  يارب  ار  دوخ  نایرکشل  زا  یهاپس  يو  دسر ، یم  ینایفـس  هب  يو  روهظ 
زج دنور و  یم  ورف  نیمز  رد  دنرذگ ، یم  ءادیب  نیمزرـس  زا  نوچ  دنور و  یم  يو  گنج  هب  دوخ  نایرکـشل  اب  ینایفـس  هاگ  نآ  دهد ، یم 

ءادیب ۀقطنم  رد  فسخ  ۀثداح  هچرگ  تسا : يرورـض  هتکن  نیا  نایب  [ 5" .] دـنوش یم  كاله  یگمه  دروآ ، یم  ار  نانآ  ربخ  هک  رفن ، کی 
هدش دای  زین  برغم  قرـشم و  رد  فسخ  زا  ءادیب  رد  فسخ  زا  ریغ  تایاور ، یخرب  رد  یلو  دوش ، یم  عقاو  ینایفـس  رکـشل  صوصخ  رد  و 

ع)  ) يدهم نانمـشد  دنوادخ  تیانع  هب  دـهد و  یم  خر  یثداوح  نینچ  زین  رگید  ياهاج  ریاس  رد  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نیا  و  [ 6] تسا
تبیغ خیرات  [5 . ] نامه [4 . ] ص 253 نامز ، ماما  همان  هژیو  هزوح ، ۀلجم  [3 . ] ص 67 ج 9 ، برعلا ، ناسل  [2 . ] دندرگ یم  دوبان  هلیسو  نیدب 
.445 ص 442 -  رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  [6 . ] 254 ص253 -  (ع ،) نامز ماما  همان  هژیو  هزوحۀلجم ، زا  لقن  ص 521 ، يربک ،

حیضوت دگنج ، یم  (ع ) يدهم ترضح  نانمشد  اب  ودنک  یم  يروآ  عمج  قارع  فرط  هب  نیمز  قرـشم  زا  ار  يرکـشل  هک  یناسارخ  دّیـس  دروم  رد 
؟ تسا هدنز  ایآ  دنک ؟ یم  یگدنز  ناسارخ  رد  ایآ  تسا ؟ یناریا  صخش  نیا  ایآ  دیهد .
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شسرپ

، دگنج یم  (ع ) يدهم ترضح  نانمشد  اب  ودنک  یم  يروآ  عمج  قارع  فرط  هب  نیمز  قرشم  زا  ار  يرکـشل  هک  یناسارخ  دّیـس  دروم  رد 
؟ تسا هدنز  ایآ  دنک ؟ یم  یگدنز  ناسارخ  رد  ایآ  تسا ؟ یناریا  صخش  نیا  ایآ  دیهد . حیضوت 

خساپ

. تسا هدیسر  (ع ) ناموصعم زا  یتایاور  نآ  دروم  رد  هدش و  نایب  روهظ  ۀناشن  ناونع  هب  ناسارخ  زا  هایس  ياه  مچرپ  جورخ  ینید  عبانم  رد 
، ناریا زا  يدایز  ياه  تمـسق  میدـق  ناـسارخ  دـیاش   ] ناـسارخ ۀـقطنم  رد  (ع ) يدـهم روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  تاـیاور  نیا  نومـضم 
، دنا هدروآ  رد  زازتها  هب  ار  هایس  ياه  مچرپ  هک  یلاح  رد  مدرم  دوش و  یم  اپ  رب  یبالقنا  ناتسکبزا ] ناتسکیجات و  ناتسنمکرت ، ناتسناغفا ،

نامز رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، نآ  زا  شیپ  یکدـنا  اـی  روهظ و  ۀناتـسآ  رد  هناـشن  نیا  ندـش  رادـیدپ  ًارهاـظ  [ 1 .] دـنیآ یم  رد  تکرح  هب 
ناسارخ زا  یهایس  ياه  قریب  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  دناوخ . یم  ارف  شیوخ  يوس  هب  ار  نانآ  (ع ) يدهم ترضح  دنتـسه و  زین  نانآ  روهظ ،

زا ریغ  [ 2" .] دنک یم  تعیب  هب  توعد  ار  نانیا  دوش ، رهاظ  (ع ) يدهم نوچ  سپ  دنیآ . یم  رد  تکرح  هب  هفوک  بناج  هب  دـیآ و  یم  نوریب 
ۀناتـسآ رد  هدنیآ  رد  هک  تسا  یمایق  ناسارخ  زا  هایـس  ياهمچرپ  جورخ  دـهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تایاور  قوف  تیاور 

زا روظنم  هک  دـنا  هداد  لاـمتحا  یخرب  دروآ . دـنهاوخ  هارمه  هب  (ع ) يدـهم ناراـی  ار  هایـس  ياـه  مچرپ  تقیقح  رد  دوش . یم  اـپ  رب  روهظ 
هب هک  تسا ، هّیما  ینب  ۀـهام  رازه  تیمکاح  هیلع  يرمق  يرجه  لاس 132  رد  یناسارخ  ملسموبا  مایق  ناسارخ ، زا  هایـس  ياه  مچرپ  جورخ 

ملـسموبا مایق  نوچ  كدسر  یم  رظن  هب  دیعب  لامتحا  نیا  یلو  دیماجنا ، سابع  ینب  ندـمآ  راک  يور  هیما و  ینب  تموکح  نتـسسگ  مه  زا 
نامزمه ینامی  ینایفـس و  یناسارخ ، جورخ  : " دومرف (ع ) قداص ماـما  [ 3 .] تسا هدوب  (ع ) يدـهم ترـضح  دـلوت  زا  لبق  نرق  کی  زا  شیب 

دیـس مان  هب  دـشاب و  دیـس  هک  نیا  اـّما  تسا . ناـسارخ  زا  هایـس  ياـه  مچرپ  یناـسارخ و  جورخ  هدـمآ ، تیاور  رد  هچنآ  [ 4" .] دوب دهاوخ 
هژیو ( 71  - 70  ) ةزوح هلجم  [ 1 . ] تسین صخشم  وا  ندوب  هدنز  تیعـضو  یگدنز و  ّلحم  تسا و  هدشن  صخـشم  تایاور  رد  یناسارخ ،

یسوط ص خیـش  هبیغلا  باتک  ص 217 و  ج 52 ، راونـالاراحب ، ص 431 و  هدوملا ، عیباـنی  زا  لـقن  هب  ص 268 ، (ع ) يدهم ترـضح  ۀمان 
.252 ینامعن ، هبیغلا  باتک  زا  لقن  هب  ص 254 ، نامه ، [ 4 . ] نامه [ 3 . ] نامه [ 2 . ] 452

ینسح دیس  ایآ  هداتفا ؟ قافتا  اه  نیا  ایآ  تسا ؛ هدش  نایب  یناسارخ  یمق و  یناقلاط و  جورخ  جع ) ) نامز ماما  روهظ  مئالع  زا  تایاور  زا  یضعب  رد 
؟ تسا هدش  عقاو  نامز  ماما  روهظ  ۀیمتح  ریغ  هیمتح و  مئالع  ایآ  دشاب ؟ یم  يربهر  مظعم  ماقم  ینیسح ، و 

شسرپ

ایآ هداتفا ؟ قافتا  اه  نیا  ایآ  تسا ؛ هدـش  نایب  یناسارخ  یمق و  یناقلاط و  جورخ  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  مئـالع  زا  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
؟ تسا هدش  عقاو  نامز  ماما  روهظ  ۀیمتح  ریغ  هیمتح و  مئالع  ایآ  دشاب ؟ یم  يربهر  مظعم  ماقم  ینیسح ، ینسح و  دیس 

خساپ
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رد ناـمزلا و  رخآ  رد  گرزب  حلـصم  روهظ  مالـسا  نییآ  رد  میزادرپب : همّدـقم  ناونع  هب  هاـتوک  یبلطم  ناـیب  هب  تسا  مزـال  خـساپ  زا  شیپ 
ریـسفت جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  هعیـش  بهذـم  نایم  نیا  رد  تسا . مّلـسم  يرما  دزوس ، یم  داسف  ملظ و  شتآ  رد  رـشب  هک  یطیارش 

يارب يدـیون  اه  هناشن  نیا  زا  کی  ره  ققحت  تسا . هدرک  نایب  روهظ " مئالع   " ناونع تحت  ار  ییاه  هناـشن  نآ  يارب  هداد و  هئارا  ینـشور 
روهظ جع ) ) يدهم ترضح  هناشن ، نیرخآ  عوقو  لابند  هب  اه و  نآ  ۀمه  ققحت  اب  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، جع ) ) مئاق ترضح  روهظ  یکیدزن 

. دناسر یمن  ار  روهظ  ندش  رت  کیدزن  زج  هب  يزیچ  روهظ  ياه  هناشن  ۀعومجم  زا  هناشن ، دنچ  ای  کی  ندش  رادیدپ  نیاربانب  درک . دهاوخ 
مئالع مامت  هک  درک  اعدا  ناوت  یمن  هاگ  چـیه  سپ  تسا ، لکـشم  یقادـصم  تهج  زا  روهظ  مئالع  مامت  قیقد  تخانـش  هک  دـنامن  هتفگان 

ود هب  روهظ  مئالع  تایاور  ساسا  رب  درک . دهاوخ  روهظ  جع ) ) يدهم ترـضح  ینّیعم  خـیرات  رد  عطق  روط  هب  اما  تسا  هتفای  ققحت  روهظ 
، دبای یم  ققحت  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  شیپ  دیدرت  نودب  هک  دنتسه  ییاه  تمالع  یمتح ؛ مئالع  فلا ) دنوش : یم  میـسقت  هتـسد 

قّقحم روهظ  زا  شیپ  تسا  نکمم  هک  ییاه  تمـالع  ř ریغ ح̠ مئالع  ب ) لاجد . ینایفـس و  جورخ  داسف و  ملظ و  ندش  ریگارف  دـننامه :
: یناقلاط جورخ  فلا ) هدمآ : شسرپ  رد  هک  يدراوم  یسررب  درادن . تحارـص  دراوم  نیا  رد  تایاور  دنوشن ؛ قّقحم  تسا  نکمم  دنوش و 
، میدیدن ام  لقادح  ای  هدماین  تایاور  رد  جع ،) ) دّـمحم لآ  يدـهم  روهظ  زا  شیپ  ناگدـننک  جورخ  زا  یکی  ناونع  تحت  یناقلاط "  " هژاو
( جـع ) يدـهم ترـضح  نارای  ءزج  دـسر ، یم  رفن  راهچ  تسیب و  هب  نانآ  راـمآ  هک  ناـقلاط  زا  یـصاخشا  تسا : هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  يرآ 

تایاور رد  درک ، دهاوخ  جورخ  تّجح  ترضح  روهظ  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  یکی  ناونع  هب  یمق "  " هژاو یمق : جورخ  ب ) دوب . دنهاوخ 
ناریا و یمالـسا  بالقنا  اـب  ار  نآ  تاـیوتحم  یخرب ، هک  هدـش  هداد  تبـسن  (ع ) رفعجنبیـسومترضح هب  یثیدـح  هتبلا  دوش ؛ یمن  هدـید 

یمدرم دناوخ . یم  ارف  قح  هار  هب  ار  مدرم  مق  لها  زا  يدرم  : " تسا حرش  نیدب  تیاور  نتم  دنا . هداد  قیبطت  ینیمخ  ماما  ترضح  يربهر 
وا درگ  دنهد ، یمن  هار  دوخ  هب  سرت  دنوش و  یمن  هتـسخ  گنج  زا  دنازرل و  یمن  ار  نانآ  دنت  ياهداب  هک  نهآ  مکحم  ياه  هکت  دـننامه 

دراو روهظ  مئالع  زا  یکی  ناونع  هب  یناسارخ "  " جورخ تایاور  رد  یناسارخ : جورخ  "ج ) دـننک . یم  لّـکوت  ادـخ  هب  دـنوش و  یم  عمج 
زا لامجا  وحن  هب  تیاور  دـنچ  رد  طقف  تسین ؛ رایتخا  رد  یهجوت  لباق  بلطم  دـشاب ؟ یم  ییاه  یگژیو  هچ  ياراد  تسیک و  وا  اما  هدـش ،

نایم يدنچ  زا  سپ  دننک ، یم  تموکح  یتدم  نالف  ینب  راچان  هب  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  1 ـ هلمج : زا  تسا ؛ هدش  دای  وا  جورخ  یناسارخ و 
یم جورخ  نانآ  رب  برغم  زا  يرگید  قرشم و  زا  یکی  ینایفس ، یناسارخ و  هاگ  نآ  دشاپ ، یم  مه  زا  نانآ  عمج  دتفا و  یم  فالتخا  نانآ 

. دشاب نایـسابع  تلود  ماما  دوصقم  هک  دراد  لامتحا  هتبلا  " دننام ؛ یمن  یقاب  نانآ  زا  رفن  کی  یتح  دنراد و  یم  رب  نایم  زا  ار  همه  دننک و 
دهاوخ زور  کی  هام و  کی  لاس و  کی  رد  ینامی  ینایفـس و  یناـسارخ و  جورخ  : " هک تسا  هدـش  تیاور  (ع ) قداـص رقاـب و  ماـما  زا  2 ـ
دننامه صاخ  یقادـصم  رب  نآ  قیبطت  تسا و  روهظ  مئالع  نایم  مهبم  نیواـنع  زا  یکی  زین  ناونع  نیا  ینیـسح : اـی  ینـسح  دّیـس  "د ) دوب .

روهظ یکیدزن  نامزلا و  رخآ  مئالع  نایب  رد  هک  یثیدـح  نمـض  رد  (ع ) رقاب ماما  تسین . ینـشور  رما  یلاـعلا ) هلظّدـم  ) يربهر مظعم  ماـقم 
" هّیکز سفن  نسحلا  نب  دـمحم   " وا مان  هک  ماقم  نکرب و  نیب  (ع ) دّـمحم لآ  زا  یناوج  ندـش  هتـشک  : " دومرف تسا ، (ع ) تّجح ترـضح 

دافم " تسا . هلـصاف  زور  هدزناپ  طقف  هّیکز  سفن  لتق  و  (ع ) مئاق ترـضح  ماق  نیب  : " تسا هدش  تیاور  زین  (ع ) قداص ترـضح  زا  " تسا .
ای عوقو   ( ه دشاب . جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  ياه  یکیدزن  رد  دـیاب  وا  لتق  هدـماین و  زونه  یتح  دیـس  هک : تسا  نیا  تایاور  هنوگ  نیا 

دنترابع ثداوح  نآ  دنشاب . روهظ  مئالع  ءزج  دسر  یم  رظن  هب  هک  هداتفا  قافتا  ثداوح  زا  يرامش  هّیمتح . ریغ  هّیمتح و  مئالع  عوقو  مدع 
هایس ياه  مچرپ  نداتفا  هار  هب  یبیلـص ، ياهگنج  نانآ ، تموکح  یگدیـشاپ  مه  زا  سابع و  ینب  ضارقنا  مالـسا ، تما  نایم  فالتخا  زا :
يور لپ  ندش  هتـسب  رامعتـسا ، دیق  زا  یبرع  ياهروشک  ندـش  اهر  نایمطاف ، تلود  لیکـشت  رـصم و  زا  یبرغم  جورخ  ناسارخ ، ۀـیحان  زا 

رد هک  دـشاب  یثداوـح  ناـمه  هداد ، يور  ثداوـح  هک  تسن  نشور  1 ـ تسا : مزـال  هتکن  دـنچ  هب  هجوـت  خرک و . ...  دادـغب و  نیب  هـلجد 
ًافرـص اهنآ ، رتشیب  ای  همه  هکلب  دنروهظ ، یمتح  ياه  هناشن  هک  تسین  انعم  نیدـب  ثداوح  نیا  لاثما  عوقو  زا  ربخ  2 ـ تسا . هدمآ  تایاور 
ۀحیص لاّجد و  ینایفـس ، جورخ  دننامه : هّیمتح  مئالع  زا  یـشخب  3 ـ دنا . هداد  ربخ  اه  نآ  عوقو  زا  (ع ) ناموصعم هک  دنتـسه  ییاهدادـخر 

زا 1779تیودهم هحفص 1355 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دنا هدشن  عقاو  زونه  هک  دنتسه  هّیمتح  مئالع  زا  ینامسآ 

؟ دنک یم  مایق  هنوگچ  دنک و  یم  روهظ  اجک  رد  تسیک ، ینسح  دیس 

شسرپ

؟ دنک یم  مایق  هنوگچ  دنک و  یم  روهظ  اجک  رد  تسیک ، ینسح  دیس 

خساپ

. تسا هدش  رکذ  جع ) ) رصع ماما  روهظ  ياههناشن  زا  ینسح  دیس  مایق  تایاور  یخرب  رد  تسا . (ع ) یبتجم نسح  ماما  لسن  زا  ینـسح  دیس 
لآ يا  دنز : یم  ادص  اسر  يادص  اب  هدرک و  جورخ  ملید  نیمزرس  فرط  زا  ابیز  ناوج  نآ  ینسح  دیـس  : " میناوخ یم  تایاور  زا  یکی  رد 

سپ دوش ، یم  دـنلب  (ص ) ربـمغیپ حیرـض  هیحاـن  زا  ادـص  نیا  دـینک . تباـجا  دـیدوب ، فّسأـتم  شتبیغ  زا  هک  ار  سک  نآ  توـعد  دـمحا !
دنتـسه ینادرم  هکلب  تسا ، هرقن  هن  الط و  هن  هک  یجنگ  هچ  اما  دنتـسه  ییاه  جنگ  اهنآ  دنوش . یم  اریذپ  ار  وا  ناقلاط  زا  ادـخ  ياهجـنگ 

هک نآ  ات  هتـشک  ار  نارگمتـس  یپ  رد  یپ  هتفرگ و  تسد  هب  هحلـسا  دـنوشیم و  راوس  کباچ  ياهبسا  رب  و  دـنراد ، نیدالوف  یناـمیا  هک 
رارق دوخ  تماقا  لحم  ار  هفوک  اـهنآ  دـناهدرک . فاـص  ناـنید  یب  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  يور  رثکا  عقوم  نآ  رد  دـنوش . یم  هفوک  دراو 
نیا ربمغیپ ! رسپ  يا  دنیوگ : یم  وا  هب  شنارای  دسر ، یم  شباحصا  و  ینسح ) دیـس   ) وا هب  (ع ) يدهم ترـضح  روهظ  ربخ  نوچ  دنهد . یم 

ینسح دیـس  مسق ! ادخ  هب  دهاوخ . یم  هچ  تسیک و  وا  منیبب  ات  دییایب  نم  اب  دیوگ : یم  ینـسح  دیـس  هدمآ ؟ دورف  ام  ورملق  رد  هک  تسیک 
نوریب ینسح  دیس  تسیک . وا  هک  دناسانشب  شباحصا  هب  هک  دیوگ  یم  نیا  يارب  یلو  دسانش ، یم  ار  وا  تسا و  (ع ) يدهم وا  هک  دناد  یم 
نهاریپ رتشگنا و  و  (ص ) ربمغیپ تّدج  ياصع  یتسه ، دّمحم  لا  (ع ) يدهم وت  رگا  دسرپ : یم  يو  زا  دسر و  یم  (ع ) يدهم هب  ات  دـیآیم 

" روفعی لدلد "و"   " شرطاق ءابضغ "و  ود  شرتش  عوبری "و   " شبـسا باک "و   " مان هب  شکرابم  همامع  لضاف "و   " هب موسوم  شهرز  و 
نوریب ار  اهنیا  ماـمت  (ع ) يدـهم ترـضح  تسا ؟ اـجک  هدرک  يروآعمج  (ع ) ناـنمؤمریما هک  ینآرق  قارب "و   " شیلـصا بسا  شغـالا و 

امـش اب  ات  هدب  ار  كرابم  تسد  هَّللا ! لوسر  نبای  ربکاهَّللا ! دـنکیم : ضرع  ینـسح  دیـس  هاگ  نآ  دـهد . یم  ناشن  ینـسح  دیـس  هب  هدروآ ،
رگم دننک . یم  تعیب  ترـضح  نآ  اب  شنایرکـشل  ریاس  سپـس  دوخ ، تسخن  ینـسح  هدرک و  زارد  ار  شتـسد  مه  (ع ) يدـهم منک . تعیب 

.1 اهتشون : یپ  ( 1" .) دنزرو یم  عانتما  ندرک  تعیب  زا  هک  دنشاب  یم  هیدیز "  " هب فورعم  دنراد و  دوخ  اب  ار  اهنآرق  هک  رفن  رازه  لهچ 
ص 1163. راونالاراحب ) همجرت   ) دوعوم يدهم 

زا هک  تسا  نامه  دراد  روضح  دوعوم ع  يدهم  روهظ  نامز  رد  تایاور  رد  هک  يا  هیکز  سفن  ایآ  جع  رـصع  ماما  تحاس  هب  بدا  ضرع  مالـس و  اب 
؟ دشاب یم  یبتجم  نسح  ماما  دالوا 

شسرپ

نامه دراد  روضح  دوعوم ع  يدـهم  روهظ  نامز  رد  تایاور  رد  هک  يا  هیکز  سفن  ایآ  جـع  رـصع  ماما  تحاس  هب  بدا  ضرع  مالـس و  اب 
؟ دشاب یم  یبتجم  نسح  ماما  دالوا  زا  هک  تسا 
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خساپ

ینعم هب  یکَز »  » زا هیکز  هلماـک .» سفن  « ؛» كاـپ ناـج  : » ینعی تسا ؛ تفـص  هملک  نیا  هکلب  تـسین  ینیعم  درف  ماـن  هـیکز  سفن  هـملک  . 1
اهتیاور رد  هک  نیا  هچ  دشابیمن . صاخ  درف  يارب  مَلَع  مسا  هملک  نیا  تسناد  دیاب  ادتبا  سپ  تسا . هدـش  هتفرگ  حالـص  دـشر و  یکاپ ،

سفنلا نیـسحلا  نب  یلع  نأ  ینتربخأ  ّکنإ  : »... ح 8 ص 352 ، ج 41 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  (ع .() داجـس ماما  هب  هاگ 
حلاـصلا دـبعلاب  فرعیو  لوـالا و ... نسحلاوـبا  هتینک  رفعج  نب  یـسوم  ماـمالا  : » ح 7 ص 11 ، ج 48 ، نامه ، () (ع مظاـک ماـما  هیکزلا ،).»

قلطنا : »... ص 219 ق ،  1383 فجن ، هیردـیح ، هناـخباتک  یفطـصملا ، ةراـشب  يربط ، نیدـلادامع  () (ص ادـخ لوسر  هیکزلا ،) .» سفنلاو 
، هغالبلاجهن حرش  یلزتعملا ، دیدحلایبا  نبا  (ع () یبتجم نسح  ماما  هیکزلا ،).»... سفنلااهیا  لوقیف : (ص ) هللا لوسر  ربق  یلا  کلملا  کلذ 
مد لیـسی  نأ  هیکزلا  سفنلا  لتق  ۀـیآ  نأ  مهدـنع  ًاروهـشم  ناـک  : » ص 308 ج 3 ، ق ،)  1404 ، ) مق یفجن ، یـشعرم  هللا  تـیآ  هناـخباتک 

دمحم زا  مشش  دالوا  هک  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  یکی  هب  زین  و  (ع ).») بلاطیبأ نب  یلع  نب  نسحلا  ربق  اذه  بوتکم  ۀنیدملاب ...
، مق یفجن ، یـشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  هیوقلا ، ددعلا  یلح ، فسوی  نب  یلع  نیدلایـضر  (ر.ك : دـشابیم نسح  نب  نسح  نب  هللادـبع  نب 
هک ياهیکز  سفن  . 1 تسا . هدش  قالطا  درف  هب 3  روهظ  تایاور  رد  هیکز  سفن  اما  تسا . هدش  هتفگ  هیکز  سفن  ص 357 ؛). (1408 ق ،)

(ص) دمحم لآ  نم  ٍمالغ  لتقو  : » تسا Řص ) حم ترضح  نادناخ  زا  یناوج  دوشیم و  هتشک  مایق  زا  شیپ  هکم ـ  رد  ماقم ـ  نکر و  نیب 
شمسا Š قم نکر و  ناـیم  (ص ) دـمحم نادـناخ  زا  یناوج  ندـش  هتـشک  و  ۀـیکزلا ؛ سفنلا  نسحلا  Řنب  �م همـسا  ماـقملاو  نکرلا  نیب 

هک تسا  یـسک  ناـمه  وا  ح 78 ). ص 192 ، ج 52 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاـب  دـمحم  همـالع  .«) تسا هیکز  سفن  نسح  رـسپ  دـمحم 
جورخ کلذ  دـنعف  : » دـیوگیم یلبق  ترابع  همادا  رد  اریز  دوشیم . ققحم  جـع ) ) يدـهم ترـضح  مایق  شندـش  هتـشک  زا  سپ  هلـصافالب 

ماما دالوا  زا  تسا و  روهظ  ماگنه  جع ) ) يدهم ماما  ریزو  هک  ياهیکز  سفن  . 2 نامه ). «.) دزیخیم اپب  ام  مئاق  ماگنه  نیمه  رد  سپ  انمئاق ؛
هتفگ تیاور  رد  یلو  دوـشیم  هتـشک  رفن  داـتفه  هارمه  هب  هفوـک  فارطا  رد  هک  ياهیکز  سفن  . 3 ص 223 ). نامه ، .) دشابیم (ع ) نیـسح
داتفه هارمه  هب  هفوک  تشپ  رد  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  و  نیعبـس ؛ یف  ۀـفوکلا  رهَظب  هیکزلا  سفنلا  لتقو  . » تسا یـسک  هچ  دـنزرف  هدـشن 
هیدیز ياههبعـش  زا  یکی  هیدوراج  هقرف  هب  دننادیم  نسح  ماما  نادـنزرف  زا  ار  هیکز  سفن  هک  شـسرپ  نیا  هشیر  ص 273 ). نامه ، «.) رفن
سفن هب  فورعم  هک  (ع ») بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم   » هک دـنرواب  نیا  رب  هقرف  نیا  زا  یهورگ  ددرگیمرب .

وا تسا و  نیمز  رب  تموکح  لاح  رد  تسا و  هدنز  دش ، هتشک  لاس 145 ق . رد  درک و  مایق  یسابع  روصنم  راگزور  هب  تسا و  هدوب  هیکز 
.( ص 70 لوا ، پاچ  مق 1377 ، رصان ، مالعا ،) ( ) جع ) دوعوم گنهرف  یلگدیب ، یهاشمیرک  نیسح  .) دوب دهاوخ  يدهم  نامه 

؟ دنتسه ینسح  دیس  اقآ  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه ینسح  دیس  اقآ  ایآ 

خساپ

تروص هب  دـشاب و  لامتحا  تروص  هب  رگا  اـصوصخ  دـسر  یمن  رظن  هب  یحیحـص  راـک  صاخـشا  رب  هدـمآ  روهظ  مئـالع  رد  هچنآ  قیبطت 
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هب یناسارخ  تایاور  یـضعب  رد  نیا  رب  نوزفا  تسین . مولعم  روهظ  يهناشن  ناونع  هب  یناسارخ  جورخ  ندوب  یمتح  دـشابن . یمزج  یعطق و 
قیبـطت یناـسارخ  ملـسموبا  رب  تروص  نیا  رد  هک  ص 234 ) . ج 52 ، راونالاراحب ، ) هدـش حرطم  سابعینب  تموکح  هدـننک  طـقاس  ناونع 

مولعم ام  يارب  یناسارخ  تیـصخش  هک  نیا  رب  هوالع  درادن ، يربتعم  دهاش  يربهر  مظعم  ماقم  رب  یناسارخ  قیبطت  تروص  ره  هب  دوشیم .
ص 210. ج 52 ، راونالاراحبتسا ، هدش  یفرعم  نآ  زا  رترب  ینامی  تایاور  یضعب  رد  تسین و 

. میربب یپ  وا  ياعا  ندوب  بذک  ای  قدص  هب  اجک  زا  دنک  ییاعدا  نینچ  یسک  رگا  دراد ؟ یتاصخشم  هچ  تسیک ؟ ینامی  دیس  مالس  اب 

شسرپ

. میربب یپ  وا  ياعا  ندوب  بذک  ای  قدص  هب  اجک  زا  دنک  ییاعدا  نینچ  یسک  رگا  دراد ؟ یتاصخشم  هچ  تسیک ؟ ینامی  دیس  مالس  اب 

خساپ

نع : » تسا هدش  هدرمش  رب  جع ،) ) رصع یلو  مایق  زا  شیپ  ياهدادیور  زا  فورعم  هناشن  جنپ  زا  یکی  تایاور  رد  ینامی  تکرح  دادیور  . 1
، هیکزلا سفنلا  لتق  و  ینامیلا ، جورخ  و  ادیبلا ، فسخلا  و  ینایفسلا ، و  هحیـصلا ، تامالعلا : نم  مئاقلا  مایق  لبق  سمخ  لاق : (ع ) هللادبع یبا 
رد نیمز  نتفر  ورف  ینایفـس ، جورخ  نامـسآ ، زا  ییادـص  تسا : دروم  جـنپ  جـع ،) ) يدـهم مایق  زا  شیپ  ياه  هناشن  زا  دومرف : قداص  ماـما 

هبتکم ص 454 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  (( . ) (ع یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا   ) هیکز سفن  ندش  هتـشک  ینامی و  جورخ  نابایب ،
هبتکم ص 252 ، هبیغلا ، باتک  ینامعنلا ، دمحم  یمالسالا ، رـشنلا  هسـسؤم  ص 649 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیـش  ردـصلا ،

: لاـق هنا  (ع ) هللادـبع یبا  نع  : » هلمج زا  تسا ، هدـش  هدرب  ماـن  هدـنهد  هقباـسم  بسا  ناوـنع  هـب  يو  زا  زین  رگید  تاـیاور  رد  . 2 قودصلا )
مامالا ثیداحا  مجعم  . ) دنتـسه هقباسم  بسا  ود  دـننامه  ینایفـس  ینامی و  دومرف : (ع ) قداـص ماـما  ناـهر ؛ یـسرفک  ینایفـسلا  یناـمیلا و 

دسر یم  رظن  هب  قودصلا ) هبتکم  ص 305 ، هبیغلا ، باتک  ینامعنلا ، دمحم  هیمالسالا ، فراعملا  هسـسؤم  ص 478 ، ج 3 ، جع ،) ) يدهملا
زا ای  دننک ، یم  جورخ  جع ) ) يدهم ترـضح  رب  نامزمه  ود  ره  هک  نیا  ای  دـشاب ، تهج  ود  زا  هقباسم  بسا  ود  هب  ینامی  ینایفـس و  هیبشت 

، ینامعن زا  تبیغ  باتک  همجرت  یناجنز ، يرهف  يدمحا  . ) دـنزادرپ یم  هقباسم  هب  رگیدـکی  اب  هفوک  فرـصت  هرابرد  ود  ره  هک ، يور  نآ 
ترـضح مایق  اب  وا  تکرح  ییورایور  رد  هک ، هدـش  هراـشا  تاـیاور  رد  يا  هنوگ  هب  ینایفـس  هراـبرد  . 3 هیمالـسالا ) بتکلاراد  ص 359 ،

، يدهملا مامالا  ثیداحا  مجعم  ) وا تامادـقا  حیرـشت  زین  ینایفـس و  جورخ  هب  ریبعت  هلمج  زا  دراذـگ و  یمن  یقاب  يدـیدرت  جـع ،) ) يدـهم
زا یکی  ناونع  هب  اهنت  وا  مادـقا  زا  هدـشن و  هدـید  تایاور  رد  يریباعت  نینچ  یناـمی  تکرح  هراـبرد  یلو  ص 328_326 ،) ج 1 ، نیشیپ ،

نارظن بحاص  يوس  زا  ینامی ، دیـس  هراـبرد  هدـش  داـی  درکیور  هب  هجوت  اـب  . 4 تسا . هدـش  دای  جـع ) ) رـصع یلو  روهظ  شیپ  ياه  هناشن 
راکـشآ جع ) ) يدهم ماما  روهط  زا  شیپ  يو  فلا . هلمج : زا  تسا  هدـش  نایب  ییاه  ینز  هنامگ  تایاور ، دانتـسا  هب  يو و  هرابرد  یمالـسا 
نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  نادناخ  زا  يو  ب . ص 297 ) نامه ، . ) دریگ یم  رارق  يو  نارای  زا  جـع ) ) ترـضح نآ  روهظ  ماگنه  هب  هدـش و 

: هلمج زا  تسا  هدـش  نایب  يراگزاسان  تایاور  تنـس ، لها  يوس  زا  ینامی ، دیـس  هراـبرد  . 5 نامه ) . ) دوش یم  راکـشآ  اعنـص  رد  هدوب و 
اب . 6 نامه ) . ) تسا جع )  ) يدهم ترضح  دوخ  يو  جع ،) ) يدهم ترضح  زا  سپ  يو  روهظ  و  جع ) ) يدهم ترـضح  زا  شیپ  يو  روهظ 

طوبرم ار  ینامی  جورخ  هک  اه  نآ  فالخ  رب  حیحص  یتایاور  زین  تنس و  لها  دانتسا  دروم  ثیداحا  رد  ینف  ياه  ییاسران  دوجو  هب  هجوت 
ار تنـس  لها  ریخا  هاگدید  ود  ندوب  هابتـشا  تسا ، هدومن  قبطنم  ترـضح  رب  ار  یناطحق  اهنت  یهگناو  هتـسناد ؛ ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هب 
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. دزاس یم  راکشآ 

؟ تسیک دش  دهاوخ  هتشک  روهظ  زا  لبق  هک  هیکز " سفن   " زا دوصقم 

شسرپ

؟ تسیک دش  دهاوخ  هتشک  روهظ  زا  لبق  هک  هیکز " سفن   " زا دوصقم 

خساپ

، تیانج نیا  زا  دـعب  هک  تسا  هدـش  هراشا  هیکز " سفن  لتق   " ناونع هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  یتمـالع  هب  هعیـش  تاـیاور  رد 
ۀـسمخ ّالإ  ۀّیکزلا  سفنلا  لتق  نیبو  دّمحم  لآ  مئآق  مایق  نیب  سیل  : " دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  درک . دنهاوخ  روهظ  ترـضح 
هلصاف یقرواپ } ص 649 . نیدـلالامک ، یقرواپ .  } زور هنابـش  هدزناپ  زا  شیب  هیکز  سفن  ندـش  هتـشکو  ع )  ) مئاق مایق  نیب  " " ؛ ۀـلیل رـشع 
یقرواپ " . } تسا نیحلاص  زا  رفن  داتفه  اب  هفوک  تشپ  رد  هیکز  سفن  ندش  هتشک  روهظ ، میالع  هلمج  زا  : " دیوگیم دیفم ؛ خیش  تسین ".

نامز ماما  فرط  زا  غیلبت  رومأم  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  يرگید  هیکز  سفن  دوجو  تایاور ، یخرب  زا  یقرواپ } ص 368 . ج 2 ، داشرا ، . 
تسا نکمم  یخرب  یقرواپ } ح 81 . ص 307 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  . } دیـسر دهاوخ  تداهـش  هب  ماقمو  نکر  نیب  هک  تسا  (ع )
تسا بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  نامه  هدش  هراشا  نآ  تداهـش  هب  تایاور  نیا  رد  هک  هیکز  سفن  هک  دننک  نامگ 
تلالد ار  لامتحا  نیا  فالخرب  دوجوم  نئارقو  دهاوش  یلو  دناتـسب . ناملاظ  زا  ار  تیب : لها  قح  ات  درک  مایق  یـسابع  روصنم  نامز  رد  هک 

هب هطقن  نآ  رد  نسحلا  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  هک  دراد ، ماقمو  نکر  نیب  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  هب  هراشا  تاـیاور  یخرب  رد   - 1 دراد :
ندش هتشک   - 3 تسا . هلصاف  بش  هدزناپ  هیکز  سفن  ندش  هتشکو  ترـضح  روهظ  نیب  تایاور  یخرب  قباطم   - 2 تسا . هدیسرن  تداهش 

نب دمحم   - 4 تسناد . روهظ  میالع  زا  ار  نآ  ناوتیمن  اذلو  تسا  هدوب  ع )  ) يدهم ترـضح  تدالو  زا  لبق  نسحلا  نب  هَّللادبع  نب  دمحم 
زا دـعب  ار  وا  زین  شردـپو  دومن  تیودـهم  ياعدا  نییبلاطلا " لتاقم   " لقن ربانب  اذـلو  تسا ، هتـشادن  دوخ  درکلمع  زا  صلاخ  ّتین  هَّللادـبع 
 - 5 یقرواپ } ص 171 . نییبلاطلا ، لتاقم  یقرواپ .  . } درک یفرعم  يدهم  ناونع  هب  سابعینب ، تلود  سیسأت  زا  لبقو  هیماینب  تلود  لاوز 

ّتیدـعب رد  هک  " درک . دـهاوخ  روهظ  رما  بحاص  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  : " دومرف هک  میناوخیم  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد 
{ یقرواپ ص 225 . ج 8 ، یفاک ، یقرواپ .  . } دراد روهظ  کیدزن 

؟ تسیچ روهظ  میالع  رد  ینامسآ  عزفو  هحیص  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ روهظ  میالع  رد  ینامسآ  عزفو  هحیص  زا  دوصقم 

خساپ
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ّنإو : " هدش لقن  یثیدـح  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  تسا . هدـش  یفرعم  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  میالع  ناونع  هب  تایاور  رد  تمالع  ود  نیا 
." تسا ناضمر  هام  رد  ياهحیص  ثودح  يدهم ... جورخ  میالع  زا  انامهو  " " ؛ ناضمر رهـش  یف  ءامـسلا  نم  ۀحیـص  هجورخ ... مئالع  نم 

ۀیآ یه  ناضمر ... رهـش  یف  ۀـعزفلاو  : " هدـش ... لقن  یثیدـح  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  یقرواپ } ح 7 . ص 328 ، نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  }
، ینامعن ۀبیغلا ، یقرواپ .  } نانز هک  دـش  دـهاوخ  ثداح  ناضمر  هام  رد  یعزفو  " " ؛ ناظقیلا عزفتو  مئانلا  ظقوتو  اهردـخ ، نم  ةاتفلا  جرخت 

نامز ماما  درادیم ". او  عزف  هب  ار  رادیبو  رادـیب  ار  باوخ  ناسناو  دروآیم  نوریب  اههدرپ  تشپ  زا  همیـسارس  ار  ناوج  یقرواپ } ص 252 .
وا دـنک  هدـهاشم  ياعدا  هحیـصو ، ینایفـس  جورخ  زا  لبق  سک  ره  شاب ، هاـگآ  : " ... دومرف يرَمَـس  دّـمحم  نب  یلع  هب  دوخ  عیقوت  رد  (ع )

هکنیا  - 1 دراد : دوجو  لامتحا  ود  تایاور  نیا  رد  یقرواپ } ص 297 . ج 2 ، یـسربط ، جاجتحا  یقرواپ .  " . } تسا هدننز  ارتفاو  وگغورد 
دوصقم هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا   - 2 دزادنایم . عزف  هب  ار  همهو  دوشیم  دنلب  لیئربج  زا  هک  دشاب  ییادن  نامه  عزفو  هحیص  زا  دوصقم 

ياهراجفنا دننام  دباییم ، ققحت  ع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  رـشب  طسوت  هب  هک  دشاب  یناهج  ياهگنجو  يویند  باذـع  ود  نآ  زا 
يوحن هب  دباییم  ققحت  نیچو  هیسورو  اکیرمآو  اپورا  رد  اهراجفنا  هنوگ  نیا  لصا  هک  وحن  نیا  هب  نامز ، کی  رد  ملاع  رساترس  رد  یمتا 

. دسریم نانآ  شوگ  هب  شیادص  اهنتو  دنناما  رد  نآ  زا  نیملسم  یلو  درادیم ، او  عزفو  عزج  هب  ار  همه  هک 

؟ تسیچ روهظ  میالع  رد  ینامسآ  يادن  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ روهظ  میالع  رد  ینامسآ  يادن  زا  دوصقم 

خساپ

یمتح میالع  زا  ادن  نیا  هکنیاو  دراد ، لامجا  تروص  هب  ادن  دوجو  رب  تلالد  هک  یتایاور   - 1 دراد : دوجو  تیاور  هتسد  هس  دروم  نیا  رد 
ادن هنوگ  ود  رب  تلالد  هک  تسا  یتایاور  مود  هتـسد   - 2 یقرواپ } ص 649 . نیدلا ، لامک  یقرواپ .  . } تسا ع )  ) يدهم ترـضح  روهظ 

ص 254. ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  . } تسا نآ  زا  دعب  هک  لطاب  هب  يادن  يرگیدو  دـیآیم ، دـیدپ  ادـتبا  رد  هک  ّقح  هب  يادـن  یکی  دراد :
يرظن اب  یقرواپ } ح 7 . ص 328 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  . } تسا مئاق  مسا  هب  ادن  هک  هدـش  هراشا  زین  تایاور  زا  یخرب  رد   - 3 یقرواپ }

ياهریبعت اب  هچ  رگ  دنراد ، هراشا  كرتشم  يانعم  کی  هب  اهنآ  مامت  هک  میربیم  یپ  ینامـسآ " يادنو  عزفو  هحیـص   " ثیداحا عومجم  هب 
ود ره  تقو  ب . تسا . هدش  هداد  تبسن  لیئربج  هب  ود  ره  ادنو  هحیـص  فلا . دومن : هماقا  يدهاوش  ناوتیم  اعّدا  نیا  ربو  دناهدمآ  فلتخم 

. تسا هدش  نایب  ناسکی  ود  نیا  راثآ  ج . تسا . هدش  نیعم  ناضمر  هام  موسو  تسیب  هعمج ، بش  ینعی  نامز  کی  رد 

لاجد

؟ تسیک دوشیم  رهاظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هناتسآ  رد  هک  لاّجد  زا  روظنم 

شسرپ
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؟ تسیک دوشیم  رهاظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هناتسآ  رد  هک  لاّجد  زا  روظنم 

خساپ

هتـسناد تمایق  ییاپ  رب  ياههناشن  زا  تنـس  لها  عبانم  رد  لاّجد  جورخ  تسا . رگ  هلیح  يوگغورد  رایـسب  يانعم  هب  لـجد  هشیر  زا  لاـجد 
يدرف لاّجد  دوشیم  هدافتسا  رابخا  رهاظ  زا  هچ  نآ  تسا . (ع ) يدهم ترضح  روهظ  ياههناشن  زا  هعیـش  ییاور  ياهباتک  رد  یلو  هدش ،

زا يدایز  عمج  زیگناتفگش  ياهراک  ماجنا  اب  تسا و  يداع  ریغ  دنکیم و  جورخ  (ع ) يدهم ماما  مایق  زا  شیپ  نامز و  رخآ  رد  هک  تسا 
هک دروآیم  مدرم  رظن  هب  هک  تسا  یهایس  هوک  وا  شیپ  رد  تسا ، تسدربز  رحس  رد  تسا  دنمونت  گرزب و  رایـسب  ( 1 .) دبیرفیم ار  مدرم 

دایرف دنایامنیم و  يراج  فاص  ياهبآ  تروص  هب  مدرم  يارب  رحـس  قیرط  زا  هک  تسا  يدیفـس  هوک  وا  رـس  تشپ  رد  تسا و  نان  هوک 
نادـنزرف راّفک ، نارگوداج ، ناقفانم ، ناملاظ ، نیطایـش ، " میامـش . گرزب  راگدرورپ  نم  مناتـسود  یلعالا ؛ مکبر  اـنا  یئاـیلوا  : " دـنکیم

فیعـض ياـهناسنا  زا  يرایـسب  راـک  نیا  اـب  دـنوشیم و  لوغـشم  زاـس و ... بعل و  وهل و  تـالآ  عاونا  هب  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  عورـشمان 
ینیعم صخـش  مان  - 1 دراد : دوجو  لاـمتحا  دـنچ  وا  ياـهیگژیو  زا  رظن  فرـص  لاّـجد  دروم  رد  هتبلا  ( 9 . ) دـننکیم فرحنم  ار  نامیالا 

زا تایاور  رد  هک  نیا  تسا . لاّجد  دشاب  مدرم  بیرف  ددـص  رد  گنرین  يرگ و  هلیح  هب  لّسوت  اب  چوپ و  ياهاعدا  اب  هک  یـسک  ره  تسین ،
هک یتقو  اـت  دوشیمن  اـپ  رب  تماـیق  : " دومرف (ص ) مرکا ربماـیپ  دـنکیم . تیوقت  ار  لاـمتحا  نیا  هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  ناوارف  ياـهلاّجد 

ینیعم درف  مان  - 2 ( 3" .) دننک جورخ  رگ  هلیح  يوگغورد  تصـش  هک  یتقو  ات  دنکیمن  مایق  (ع ) يدهم دنک و  مایق  منادنزرف  زا  (ع ) يدهم
رهاظ دنکیم . فرحنم  ار  ياهدع  دنکیم و  جورخ  میدش  رکذتم  ًالبق  هک  ییاه  یگژیو  نامه  اب  تبیغ  هرود  رد  لاّجد  ناونع  هب  هک  تسا 

اب رابکتسا  دشاب . يدام  گنهرف  هرطیس  یناهج و  رفک  زا  هیانک  لاجد  دراد  مه  لامتحا  - 3 تسا . لامتحا  نیا  رگ  نایب  تایاور  زا  يرایسب 
(4 ...) دـنکیم و بوعرم  ار  مدرم  دراد  هک  یتعنـص  یملع و  يدام ، تردـق  اب  دـبیرفیم و  ار  ناناملـسم  هژیو  هب  ار  مدرم  هدـنبیرف  يرهاـظ 
.4 ص 371 . ج 2 ، داشرا ، . 3 ص 493 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  . 2 ص 262 . مهدزاود ، لاس  هرامـش 4 و 5 ، هزوح ، هلجم  . 1 اهتشونیپ :

پاچ يدهم  هار  هب  مشچ  مان  هب  لقتـسم  باتک  تروص  هب  هک  مهدزاود  لاس  هرامـش 4 و 5 ، هزوح  هلجم  زا  دیناوتیم  رتشیب  عالطا  يارب 
. دینک هعجارم  هدش ،

؟  تسیچ ای  تسیک  لاجد 

شسرپ

؟  تسیچ ای  تسیک  لاجد 

خساپ

ِینید عبانم  سدـقم و  ياـه  باـتک  رد  زین  و  ( 1  .) تسا هدـمآ  فاـب  غورد  هدـنهد و  بیرف  وگ , غورد  رایـسب  ياـنعم :  هب  تغل  رد  لاـجد 
ترـضح روـهظ  ياـه  هناـشن  زا  یکی  ار  لاـجد  تسا ,  فورعم  هک  هنوـگ  نآ  ( 2 .) رگ هیلح  وـگغورد و  ینعی  تـسا ;  هدـمآ  نایحیـسم , 

رد یلو  تسا ,  هدش  هتسناد  تمایق  ییاپرب  ياه  هناشن  زا  ّتنـس  لها  ياه  باتک  رد  هناشن  نیا  دنا . هتـسناد  تمایق  روهظ  ای  نامزلا  بحاص 
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اهریبعت اهریسفت و  یناهج ,  ءهرطیس  يرابکتـسا و  تردق  ای  تسا  صخـش  لاجد  هک  نیا  رد  ( 3 .) روهظ ياه  هناشن  زا  هعیـش ,  ییاور  عبانم 
لـصا دروم  رد  يداحلا ؟  نایرج  ای  تسا  صخـش  لاجد  ایآ  تسا ؟  يداع  ریغ  تافـص  اـه و  یگژیو  ياراد  لاـجد  اـیآ  تسا .  تواـفتم 
دوجو لامتحا  دنچ  دراد , كانسرتو  بیهم  يا  هرهچ  ای  تسا  مشچ  کی  ياراد  ایآ  هک  وا  ینامـسج  ياه  یگژیو  زا  رظن  فرـص  لاجد , 
بیرف ددص  رد   , گنرین يرگ و  هلیح  هب  لسوت  اب  وا  ساسا  یب  چوپ و  ياهاعدا  اب  هک  یسک  ره  تسین و  ینّیعم  صخش  مان  لاجد   1 دراد :
ربمایپ دنک . یم  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  تسا ,  هدمآ  نایم  هب  نخـس  ناوارف  ياه  لاجد  زا  تایاور ,  رد  هک  نیا  تسا .  لاّجد  دـشاب , مدرم 
يدرف  2 تسا .  ناراـکبیرف  ناـیوگغورد و  ءهمه  دمآرـس  هک  دـشاب  يدرف  تسا  نکمم  ثحب  دروم  لاـجد  هتبلا  دومرف . : مالسا 6 یمارگ 

فارحنا هب  ار  مدرم  ودـنک  جورخ  هدـش ,  نایب  يو  يارب  هک  ییاه  یگژیو  ناـمه  اـب  تبیغ  ءهرود  رد  لاـجد  ناونع  هب  صخـشم ,  نّیعم و 
دامتعا نآ  رب  دوشب  هک  يربتعم  دنـس  تایاور  نیا  زا  مادک  چـیه  ًابیرقت  یلو  تسا ,  لامتحا  نیا  رگنایب  تایاور  زا  يرایـسب  رهاظ  دـناشک .

رد دایز  تایاور  هب  هجوت  اب  یلو  تسین ,  انتعا  دامتعا و  لباق  هک  دنا  هدرک  لقن  لاّجد  ریسفت  انعم و  رد  يرگید  تالامتحا  اما  دنرادن . درک 
تـسرد دـناوت  یمن  , دـنا هتفگ  شا  ءهرابرد  هک  یتاحیـضوت  فیرعت و  نکیل  داشب , حیحـص  تسین  دـیعب  لاجد  ءهیـضق  لصا  هّماع ,  عباـنم 
تهابـش هناسفا  هب  رت  شیب  تسا و  نکمم  ریغ  ًابیرقت  یعیبط ,  تروص  هب  میدرک ,  هراشا  نادـب  هک  یفاصوا  اب  لاـجد ,  جورخ  اریز  دـشاب ,

نیا هدوبن و  حیحـص  تسا ,  وا  ناگتـسباو  زا  ای  لاجد  ًامتح  سپ  دشاب , مشچ  کی  ياراد  سک  ره  هک  نیا  ( 4  .) هزجعم تیعقاو و  ات  دراد 
ص 266  71 هرامـش 70 ـ هزوـح ,  هلجم  یقروا 2. پـ  ) ص 1498 ج 3  نـیعم ,  یـسراف  گـنهرف  یقروا 1. پـ  . ) تـسا یطلغًــالماک  رکفت 

 . هفاضا صیخلت و  اب  نامه ,  یقروا 4. پـ  ) ص 262 نامه ,  یقروا 3. (پـ

ترـضح دراد  ناکما  اه  هناشن  نیا  ققحت  نودب  ایآ  تسا . هدش  نایب  (ع ) نامز ماما  روهظ  يارب  لاجد  جورخ  دننام  یمئالع  تایاور ،  زا  یخرب  رد 
؟ دنک روهظ 

شسرپ

دراد ناکما  اه  هناشن  نیا  ققحت  نودب  ایآ  تسا . هدـش  نایب  (ع ) نامز ماما  روهظ  يارب  لاجد  جورخ  دـننام  یمئالع  تایاور ،  زا  یخرب  رد 
؟ دنک روهظ  ترضح 

خساپ

ینعی تسا ؛ ترـضح  روهظ  یمتح  مئالع  اههناشن ، یخرب  ( 1 .) تسا هدش  نایب  يددـعتم  ياه  هناشن  (ع ) نامز ماما  روهظ  يارب  تایاور  رد 
نیا ققحت  رب  هوالع  هک  تسا  یمتح  ریغ  ياه  ناشن  مئالع ،  زا  یخرب  تسا . یعطق  (ع ) نامز ماما  روهظ  دـش ، ققحم  اه  هناشن  نیا  هاگ  ره 

هب دنا ، هدرک  نایب  ار  ع )  ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن  هک  یتایاور  تسا . مزال  (ع ) نامز ماما  روهظ  ققحت  رد  رگید  لماوع  طیارش و  هناشن 
رد هدوب و  دانتـسا  لباق  هک  یتایاور  دنوش . یم  میـسقت  دانتـسا  لباق  ریغ  فیعـض و  لوعجم و  تایاور  ای  دانتـسا ، لباق  حیحـص و  ۀتـسد  ود 

تسا نیا  نآ  يانعم  هک  هدومن  یمتح  ياه  هناشن  ققحت  هب  طونم  ار  ماما  روهظ  دنتـسه ، (ع ) نامز ماما  روهظ  یمتح  ياه  ناشن  نایب  ددص 
نودب ترـضح  رگا  دـنک . یمن  روهظ  ماما  مئالع  طیارـش و  نآ  ققحت  نودـب  هدوب و  هطبار  اه  هناشن  ققحت  و  (ع ) نامز ماما  روهظ  نیب  هک 

نایب تروص ، نیا  رد  اریز  دـندرک ، یمن  نایب  ع )  ) ماما روهظ  مئالع  ناونع  هب  ار  هناـشن  (ع ) ناـموصعم درک . یم  روهظ  یمتح  ياـه  هناـشن 
 ، یمتح ياه  هناشن  ققحت  نودب  تفگ : ناوت  یمن  ساسا  نیا  رب  درادـن . یناوخمه  ناموصعم  تنـس  اب  تیوغل  هک  دوب ، دـهاوخ  وغل  مئالع 
 ، یمتح ياه  هناشن  زا  روظنم  دـنا . هدـش  دای  روهظ " یمتح  مئالع   " ناونع هب  اهنآ  زا  يرامـش  اه  هناشن  نایم  رد  دـنک . یم  روهظ  ع )  ) ماما
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ترضح دندرگن ، عقاو  اه  نآ  ات  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، دهاوخیم  یمازلا  یعطق و  یطرـش ، دیق و  نودب  اه ،  نآ  ندش  رادیدپ  هک  تسا  نآ 
تـسردان ییاعدا  دنکب ، ار  ع )  ) يدـهم روهظ  ياعدا  یمتح ، ياه  هناشن  ندـش  عقاو  زا  شیپ  یـسک  رگا  دـش . دـهاوخن  رهاظ  ع )  ) يدـهم

نآ ققحت  هب  طونم  ار  ماما  روهظ  ققحت  هدرک و  نایب  ار  (ع ) نامز ماما  روهظ  ياـه  هناـشن  لوعجم ، فیعـض و  تاـیاور  زا  یخرب  ( 2 .) تسا
دراد هابتشا  هتفای و  رییغت  نآ  نتم  هک  نآ  اب  ار ،  تیاور  نیا  دسیون " : یم  ثیداحا  نیا  زا  یکی  لیذ  رد  یسلجم  همالع  موحرم  دنا . هدومن 

زا يراـبخا  ةدـنریگرب  رد  اریز  مدروآ ، ددرگ ، یم  یهتنم  داـب ـ  وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  دعـس ـ  نب  رمع  ادـخ ، قـلخ  نیرتدـب  هـب  نآ ، دنـس  و 
نودـب (ع ) نامز ماما  رگا  ساـسا  نیا  رب  ( 3.") ددرگ هتـسناد  يو  دروم  رد  قفاوم  فلاخم و  قاـفتا  هک  نآ  اـت  تسا ، (ع ) يدـهم ترـضح 

روهظ اه  هناشن  نیا  ققحت  نودب  ترـضح  هک  تسین  انعم  نادب  دنک ، روهظ  تسا ، هدـش  نایب  تایاور  هتـسد  نیا  رد  هک  ییاه  هناشن  ققحت 
زا دشاب . اه  نآ  هب  طونم  ع )  ) ماما روهظ  ققحت  مدـع  ققحت و  ات  تسا ، هدوبن  ترـضح  روهظ  میالع  زا  ًالوصا  هناشن  نیا  اریز  تسا ، هدومن 

دوجو طابترا  اه  هناشن  نیا  ماما و  روهظ  نیب  تفگ  ناوت  یمن  زاب  دومن ، روهظ  میالع  زا  هتسد  نیا  ققحت  اب  (ع ) نامز ماما  رگا  رگید  يوس 
و ( 4 .) تسا هدـش  یهن  (ع ) ماـما روهظ  تقو  نییعت  زا  تاـیاور ، یخرب  رد  دـنا . هدوبن  ترـضح  روهظ  مئـالع  زا  هناـشن  نیا  ًـالوصا  دراد و 

مایق تقو  ( 5"  . ) نوتاقولا بذک  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  دنا . هدش  هدناوخ  باذک  دنا ، هدومن  نییعت  ار  ترضح  نآ  روهظ  تقو  هک  یناسک 
دنوادخ طسوت  هدوب و  یهلا  رارسا  زا  ع )  ) ماما روهظ  مدع  روهظ و  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  هتـسد  نیا  زا  ( 6 .) تسین مولعم  ماما  جورخ  و 

هچ اب  یِک و  ترـضح  تفگ  ناوت  یمن  ًاقیقد  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  هتـسناد  دـنوادخ  هب  رـصحنم  تمایق ، هب  ملع  دـننام  و  دوش ، یم  نییعت 
يوس زا  دزادنا . ریخأت  هب  طیارـش  ندش  مهارف  مغر  هب  ار  ترـضح  تبیغ  هتـسناد ، حالـص  دنوادخ  تسا  نکمم  دـنک . یم  روهظ  یطیارش 

نآ دوش ،  یم  هدافتسا  تایاور  رهاظ  زا  دنک . لیجعت  ترـضح  روهظ  رد  دنوادخ  هدشن ، مهارف  طیارـش  هک  نآ  مغر  هب  تسا  نکمم  رگید 
هلجم . 2 ص 366 . ج2 ،  دیفم ، داشرا  دعب ؛ هب  ص 180  ج 52 ،  راونالاراحب ، . 1 تسا . اه  هناشن  ققحت  هب  طونم  ترـضح  روهظ  هک  تسا 

 ، رثألا بختنم  یناگیاپلگ ،  یفاص  . 4 صیخلت . اب  ص 234 ، نامه ، . 3 صیخلت . اب  ص 240 ،  ، 71 ش 70 ـ (ع ، ) نامز ماـما  هژیو  هزوح ، 
ص 425. ْْهبیغلا ، باتک   ، یسوط خیش  . 6 ص 103 . ج 52 ، راونألاراحب ، . 5 ص 573 .

؟ تسیک لاجد 

شسرپ

؟ تسیک لاجد 

خساپ

رد هک  تسا  يدرف  لاـجد  دوـشیم  هدافتـسا  یمالـسا  تاـیاور  رهاـظ  زا  تسا . رگهلیح  وـگغورد و  ياـنعم  هـب  لـجد "  " هـشیر زا  لاـجد 
يداع ریغ  يرهاظ  اب  يدوهی و  يردام  زا  مشچ و  کی  ياراد  هک  يدرم  دنکیم . جورخ  جع ) ) يدهم ترـضح  مایق  زا  شیپ  نامزلارخآ و 

ملظ و زا  رپ  ار  ایند  هلاس  لهچ  ای  هزور  لهچ  هرود  کی  رد  دـهدیم و  بیرف  ار  يدایز  عمج  زیگناتفگـش  ياـهراک  ماـجنا  اـب  يو  تسا .
هب نم  تما  هک  تسا  هدش  تیاور  (ص ) ربمایپ زا  ( 1 .) دسریم تکاله  هب  حیسم  ياسیع  ترضح  تسد  هب  ماجنارس  درف  نیا  دنکیم . روج 

دروم نیا  رد  یفارحنا ؟ نایرج  کی  ای  تسا  صخـش  مان  لاـجد  اـیآ  ( 2 .) تسا لاجد  هنتف  نآ  نیمراهچ  هک  ددرگیم  راـتفرگ  هنتف  راـهچ 
هب لسوت  اب  ساسایب و  چوپ و  ياهاعدا  اـب  هک  یـسک  ره  هکلب  دـشابن ، ینّیعم  درف  ماـن  لاـجد  تسا  نکمم   - 1 دراد : دوجو  لامتحا  دـنچ 
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(ع) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  تسا  اتـسار  نیمه  رد  دـیآرب  مدرم  بیرف  ددـصرد  اهگنرین  اههلیح و 
ییاه یگژیو  اب  تبیغ  هرود  رد  لاجد  ناونع  هب  نّیعم  يدرف  دراد  لاـمتحا   - 2 ( 3 .) دومن دنهاوخ  جورخ  يددعتم  ياهلاجد  اهباذک و 

اب يدرف  ینعی  دـشاب ؛ ینایفــس  لاـجد ، زا  دارم  تـسا  نـکمم   - 3 دـناشکب . فارحنا  هـب  ار  مدرم  دـنک و  جورخ  دــش ، ناـیب  وا  يارب  هـک 
هب رت  شیب  تنس  لها  ياهباتک  رد  درف  نیا  دناشکب . داسف  بوشآ و  هب  ار  ناهج  دنک و  مایق  نایفـسوبا  لسن  زا  ای  نایفـسوبا ، ياهیگژیو 

فرحنم طلغ و  گنهرف  زا  هیانک  لاـجد  تسا  نکمم   - 4 تسا . هدش  دای  ینایفـس  ناونع  هب  رت  شیب  هعیـش  ياهباتک  رد  لاجد و  ناونع 
رد رت  شیب  عالطا  يارب  دشاب . ناهج  همه  رب  يدام  گنهرف  هرطیـس  یناهج و  رفک  دوصقم  ای  دوش ، نآ  بجوم  هک  يرازبا  ره  ای  هدـننک و 
 - 1 اـهتشونیپ : دـییامن . هعجارم  روهظ " ياـههناشن  یـسررب   " هب طوبرم  ثحب  (ع ) يدـهم هار  هب  مشچ   " باـتک هب  دـیناوتیم  هنیمز  نیا 

خ 31049. ص 163 ، ج 11 ، لامعلازنک ،  - 2 ص 921 . ح 1 ، یسراف ، فراعملاةرئاد  بحاصم ، ص 262 ؛ ، 70 ش 71 -  هزوح ، همانلصف 
ص 200. ح 14 ، لامعلازنک ، ص 371 ؛ ج 2 ، دیفم ، داشرا  ص 209 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ،  - 3

؟ دنکیم تموکح  يدهم  ترضح  زا  لبق  هک  تسا  لاجد  نامه  ینایفس  ایآ 

شسرپ

؟ دنکیم تموکح  يدهم  ترضح  زا  لبق  هک  تسا  لاجد  نامه  ینایفس  ایآ 

خساپ

(ع) يدـهم ترـضح  مایق  زا  شیپ  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد  ینایفـس ، دروم  رد  میدومن . هراشا  مود  لاؤس  باوج  رد  ار  خـساپ 
هدمآ تایاور  زا  یخرب  رد  دهدیم . بیرف  ار  ناناملـسم  زا  يدایز  هورگ  يرادنید  هب  رهاظت  اب  دنکیم و  جورخ  نایفـسوبا  لسن  زا  يدرم 
کی مان  هکلب  تسین ، صاخ  يدرف  مان  ینایفـس  هک  ار  لامتحا  نیا  یخرب  تسا . نایفـسوبا  نادـناخ  زا  هبنع و  نب  نامثع  يو  ماـن  هک  تسا 

وا تسا . يدـیلپ  لبمـس  ناینایفـس  هلـسلسرس  ناوـنع  هـب  نایفـسوبا  تـقیقح  رد  ینعی  دـناهداد ؛ حـیجرت  تـسا  يداـحلا  یفارحنا و  ناـیرج 
ياههدوت رامعتسا  بیرف و  هار  زا  دروآ و  گنچ  هب  یتفگنه  ياهتورث  مدرم ، لاوما  لواپچ  ییوگروز و  يراوخابر ، اب  هک  دوب  يرگتراغ 

رد روکذم  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  دروآ . تسد  هب  یناوارف  تردـق  یلهاج ، یتاقبط  ماظن  هب  ندز  نماد  تافارخ و  جـیورت  هدیـشک و  متس 
تایاور رت  شیب  رد  لاجد و  ناونع  هب  تنـس  لـها  تاـیاور  رت  شیب  رد  هک  تسا  لاـجد  ینایفـس  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  ینایفـس ، دروم 

روهظ ياـههناشن  هب  طوبرم  ثحب  يدـهم  هار  هب  مشچ  باـتک  هب  رت  شیب  حیـضوت  يارب  تسا . هدـش  ریبعت  يو  زا  ینایفـس  ناونع  اـب  هعیش ،
. دییامن هعجارم 

؟ دوش یم  هتشک  جع ) ) نامز ماما  تسد  هب  هک  تسا  یلاجد  نامه  شوب  جرج  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  هتشک  جع ) ) نامز ماما  تسد  هب  هک  تسا  یلاجد  نامه  شوب  جرج  ایآ 
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خساپ

. دشاب یم  (ع ) نامز ماما  ياههناشن  زا  شجورخ  هک  تسین  لاجد  نامه  یلو  دهد ، یم  ماجنا  هنوگ  لاجد  یناطیـش و  ياهراک  شوب  جرج 
ریغ دـنک و  یم  جورخ  (ع ) يدـهم مایق  زا  شیپ  ناـمّزلارخآ و  رد  هک  تسا  يدرف  وا  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  رهاـظ  زا  لاـجد  دروم  رد 

هب (ع ) حیسم ياسیع  ترـضح  تسد  هب  ماجنارـس  دهد و  یم  بیرف  ار  مدرم  زا  يدایز  عمج  ریگناتفگـش  ياهراک  ماجنا  اب  تسا و  يداع 
هب یبلاطم  هراب  نیا  رد  دومن . تواضق  نیقی  روط  هب  ناوت  یمن  يداحلا ، ناـیرج  کـی  اـی  تسا ، درف  کـی  لاـجد  اـیآ  دـسر . یم  تکـاله 

لاجد دوشیم  هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  رهاظ  زا  تسا . رگهلیح  وگغورد و  يانعم  هب  لجد "  " هشیر زا  لاجد  ددرگ . یم  لاسرا  تسویپ 
اب يدوهی و  يردام  زا  مشچ و  کی  ياراد  هک  يدرم  دنکیم . جورخ  جع ) ) يدهم ترضح  مایق  زا  شیپ  نامزلارخآ و  رد  هک  تسا  يدرف 
ایند هلاس  لهچ  ای  هزور  لهچ  هرود  کی  رد  دهدیم و  بیرف  ار  يدایز  عمج  زیگناتفگش  ياهراک  ماجنا  اب  يو  تسا . يداع  ریغ  يرهاظ 

تسا هدش  تیاور  (ص ) ربمایپ زا  ( 1 .) دسریم تکاله  هب  حیسم  ياسیع  ترضح  تسد  هب  ماجنارس  درف  نیا  دنکیم . روج  ملظ و  زا  رپ  ار 
؟ یفارحنا نایرج  کی  ای  تسا  صخـش  مان  لاجد  ایآ  ( 2 .) تسا لاجد  هنتف  نآ  نیمراهچ  هک  ددرگیم  راـتفرگ  هنتف  راـهچ  هب  نم  تما  هک 
اب ساسایب و  چوپ و  ياهاعدا  اب  هک  یـسک  ره  هکلب  دشابن ، ینّیعم  درف  مان  لاجد  تسا  نکمم  - 1 دراد : دوجو  لامتحا  دنچ  دروم  نیا  رد 

ترـضح روهظ  زا  لبق  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  تسا  اتـسار  نیمه  رد  دـیآرب . مدرم  بیرف  ددـصرد  اهگنرین  اـههلیح و  هب  لـسوت 
اب تبیغ  هرود  رد  لاـجد  ناوـنع  هب  نـّیعم  يدرف  دراد  لاـمتحا  - 2 ( 3 .) دومن دنهاوخ  جورخ  يددـعتم  ياهلاجد  اهباذـک و  (ع ) يدـهم

ینعی دـشاب ؛ ینایفـس  لاجد ، زا  دارم  تسا  نکمم  - 3 دـناشکب . فارحنا  هب  ار  مدرم  دـنک و  جورخ  دـش ، ناـیب  وا  يارب  هک  ییاـه  یگژیو 
تنـس لها  ياهباتک  رد  درف  نیا  دـناشکب . داسف  بوشآ و  هب  ار  ناهج  دـنک و  مایق  نایفـسوبا  لسن  زا  ای  نایفـسوبا ، ياهیگژیو  اب  يدرف 

طلغ و گنهرف  زا  هیانک  لاجد  تسا  نکمم  - 4 تسا . هدش  دای  ینایفس  ناونع  هب  رت  شیب  هعیـش  ياهباتک  رد  لاجد و  ناونع  هب  رت  شیب 
عالطا يارب  دـشاب . ناهج  همه  رب  يدام  گنهرف  هرطیـس  یناـهج و  رفک  دوصقم  اـی  دوش ، نآ  بجوم  هک  يرازبا  ره  اـی  هدـننک و  فرحنم 

. دـییامن هعجارم  روـهظ " ياـههناشن  یـسررب   " هـب طوـبرم  ثـحب  (ع ) يدـهم هار  هـب  مـشچ   " باـتک هـب  دـیناوتیم  هـنیمز  نـیا  رد  رت  شیب 
ص ج 11 ، لامعلازنک ، - 2 ص 921 . ح 1 ، یسراف ، فراعملاةرئاد  بحاصم ، ص 262 ؛ ، 70 ش 71 -  هزوح ، همانلصف  - 1 اهتشونیپ :

ص 200. ح 14 ، لامعلازنک ، ص 371 ؛ ج 2 ، دیفم ، داشرا  ص 209 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، - 3 خ 31049 . ، 163

پ) (؟ دنشاب ینایفس  لاجد و  نامه  شوب ، مادص و  دننام  یصاخشا  دنناوت  یم  ایآ  تایاور ، هب  هجوت  اب 

شسرپ

پ) (؟ دنشاب ینایفس  لاجد و  نامه  شوب ، مادص و  دننام  یصاخشا  دنناوت  یم  ایآ  تایاور ، هب  هجوت  اب 

خساپ

ریغ دـنک و  یم  جورخ  (ع ) يدـهم مایق  زا  شیپ  ناـمّزلارخآ و  رد  هک  تسا  يدرف  وا  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  رهاـظ  زا  لاـجد  دروم  رد 
هب (ع ) حیسم ياسیع  ترـضح  تسد  هب  ماجنارـس  دهد و  یم  بیرف  ار  مدرم  زا  يدایز  عمج  ریگناتفگـش  ياهراک  ماجنا  اب  تسا و  يداع 
هب لجد "  " هشیر زا  لاجد  دومن . تواضق  نیقی  روط  هب  ناوت  یمن  يداحلا ، نایرج  کی  ای  تسا ، درف  کی  لاجد  اـیآ  دـسر . یم  تکـاله 
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ترضح مایق  زا  شیپ  نامزلارخآ و  رد  هک  تسا  يدرف  لاجد  دوشیم  هدافتسا  یمالسا  تایاور  رهاظ  زا  تسا . رگهلیح  وگغورد و  يانعم 
ياـهراک ماـجنا  اـب  يو  تسا . يداـع  ریغ  يرهاـظ  اـب  يدوهی و  يرداـم  زا  مشچ و  کـی  ياراد  هک  يدرم  دـنکیم . جورخ  جـع ) ) يدـهم

ماجنارس درف  نیا  دنکیم . روج  ملظ و  زا  رپ  ار  ایند  هلاس  لهچ  ای  هزور  لهچ  هرود  کی  رد  دهدیم و  بیرف  ار  يدایز  عمج  زیگناتفگش 
هک ددرگیم  راتفرگ  هنتف  راهچ  هب  نم  تما  هک  تسا  هدش  تیاور  (ص ) ربمایپ زا  ( 1 .) دسریم تکاله  هب  حیسم  ياسیع  ترضح  تسد  هب 

-1 دراد : دوجو  لامتحا  دـنچ  دروم  نیا  رد  یفارحنا ؟ نایرج  کـی  اـی  تسا  صخـش  ماـن  لاـجد  اـیآ  ( 2 .) تسا لاجد  هنتف  نآ  نیمراـهچ 
بیرف ددصرد  اهگنرین  اههلیح و  هب  لسوت  اب  ساسایب و  چوپ و  ياهاعدا  اب  هک  یسک  ره  هکلب  دشابن ، ینّیعم  درف  مان  لاجد  تسا  نکمم 

يددـعتم ياهلاجد  اهباذـک و  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لـبق  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  تسا  اتـسار  نیمه  رد  دـیآرب . مدرم 
دنک جورخ  دش ، نایب  وا  يارب  هک  ییاه  یگژیو  اب  تبیغ  هرود  رد  لاجد  ناونع  هب  نّیعم  يدرف  دراد  لامتحا  - 2 ( 3 .) دومن دنهاوخ  جورخ 

نایفسوبا لسن  زا  ای  نایفـسوبا ، ياهیگژیو  اب  يدرف  ینعی  دشاب ؛ ینایفـس  لاجد ، زا  دارم  تسا  نکمم  - 3 دـناشکب . فارحنا  هب  ار  مدرم  و 
رت شیب  هعیش  ياهباتک  رد  لاجد و  ناونع  هب  رت  شیب  تنـس  لها  ياهباتک  رد  درف  نیا  دناشکب . داسف  بوشآ و  هب  ار  ناهج  دنک و  مایق 
ای دوش ، نآ  بجوم  هک  يرازبا  ره  ای  هدـننک و  فرحنم  طلغ و  گنهرف  زا  هیانک  لاجد  تسا  نکمم  - 4 تسا . هدش  دای  ینایفس  ناونع  هب 
هار هب  مشچ   " باتک هب  دـیناوتیم  هنیمز  نیا  رد  رت  شیب  عالطا  يارب  دـشاب . ناهج  همه  رب  يداـم  گـنهرف  هرطیـس  یناـهج و  رفک  دوصقم 

ص 262؛ ، 70 ش 71 -  هزوـح ، همانلـصف  - 1 اـهتشونیپ : دـییامن . هعجارم  روـهظ " ياـههناشن  یـسررب   " هب طوـبرم  ثحب  (ع ) يدـهم
داشرا ص 209 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، - 3 خ 31049 . ص 163 ، ج 11 ، لامعلازنک ، - 2 ص 921 . ح 1 ، یسراف ، فراعملاةرئاد  بحاصم ،

ص 200. ح 14 ، لامعلازنک ، ص 371 ؛ ج 2 ، دیفم ،

؟ تسیچ تسا  هداد  لاجد  هب  یتردق  نینچ  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ تسا  هداد  لاجد  هب  یتردق  نینچ  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  تلع 

خساپ

هک تسا  يدرف  لاجد  دوشیم ، هدافتسا  رابخا  رهاظ  زا  هچنآ  ساسارب  1 ـ منکیم . ضرع  ار  یتاکن  امش  لاؤس  هب  خساپ  رد  یمارگ  تسود 
ربانب تسا و  رگهلیح  يوگغورد  يانعم  هب  لاجد  2 ـ تسا . يداع  ریغ  دنکیم و  جورخ  جع )  ) يدـهم ماما  مایق  زا  شیپ  نامزلا و  رخآ  رد 

زا وا  ۀنتف  تسا و  نالاجد  ۀـمه  دمآرـس  یبیرف  مدرم  يرگهلیح و  ییوگغورد و  رد  هکنآ  دراد و  دوجو  لاجد  اههرود  یمامت  رد  تایاور 
روطب دـشاب . يداحلا  نایرج  کی  هکلب  دـشابن  ینیعم  درف  لاجد  تسا  نکمم  3 ـ تسا . جـع )  ) نامز ماما  روهظ  ۀـناشن  تسا ، رتگرزب  همه 
مادقا اهتلم  یتایح  عبانم  رب  طلست  ایند و  رسارس  رد  راتشک  هب  يدازآ  رـشب و  قوقح  مسا  اب  هک  تسا  لاجد  کی  زراب  قادصم  اکیرمآ  لاثم 

نآ هب  ناققحم  هک  تسا  یتـالامتحا  زا  عوضوم  نیا  یلو  میتسین  تسا  لاـجد  یـسک  هچ  هکنیا  نییعت  لابندـب  اـم  تروص  ره  رد  دـنکیم .
هب لماک  يرایـشوه  اب  ات  دـناهداد  ام  هب  ار  ییاههورگ  اـی  دارفا  نینچ  دوجو  ربخ  تاـیاور ، رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  4 ـ دناهدرک . هراشا 

رطخ زا  ار  شیوخ  تما  يربمایپ ، ره  : " تسا هدـش  دـیکأت  یتیاور  رد  5 ـ میوشن . راتفرگ  نادایـش  ماد  رد  میورب و  یثداوح  نینچ  لابقتـسا 
كاخ هب  تیاهن  رد  اما  دناهتفر  شیپ  اهتما  فارحنا  دح  رـس  ات  فلتخم  ياهتما  رد  اهلاجد  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  " هتـشاد . رذـح  رب  لاجد 
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، تردـق هب  یبایتسد  ناکما  اهناسنا  ۀـمه  هب  دـنوادخ  تسا و  رایتخا  راد  ایند ، 6 ـ دناهدروخ . تسکـش  مامت  ییاوسر  اب  دنآهداتفا و  تلذـم 
همه ناـملاظ ، ناربکتـسم ، اـهلاجد ، تسا . هدـش  هدوشگ  اـهناسنا  يارب  نومزآ  هار  بیترت  نیا  هب  تسا . هداد  ار  ملع و ...  ترهـش ، تورث ،
یهلا نومزآ  رد  اهنآ  اما  دننک  يرادربهرهب  رشب  دوخ و  تداعس  يارب  تسا  هتـشاذگ  اهنآ  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتاناکما  زا  دنتـسناوتیم 

تردـق اهنآ  هب  دـنوادخ  هکنیا  سپ  دـناهتفای . تسد  اهتردـق  نیا  هب  کین  لداع و  ياهناسنا  زا  يرایـسب  هک  روطنامه  دـناهدروخ : تسکش 
تکرب هب  زورما  دـندرکیم و  تموکح  ایند  زا  یمین  رب  اهلاس  ع )  ) نانمؤم ریما  ًالثم  تسا . یهلا  ۀـنالداع  هنامیکح و  ماظن  زا  یـشخب  هداد ،

سفن ياوه  راچد  رگا  میتسه  دـنوادخ  نومزآ  نیا  ضرعم  رد  مه  ام  سپ  تسا . ناریا  مالـسا ، ناهج  لوا  تردـق  هر )  ) ینیمخ ماـما  ماـیق 
ریـسم باختنا  رد  رـشب  يدازآ  ینعی  نیا  میتسه و  اهلاجد  ۀتـسد  راد و  وزج  مینک ، متـس  ملظ و  رگا  دوب و  مهاوخ  ع )  ) تیب لها  اـب  میوشن 

 : ذخآم عبانم و  دوخ . تشونرس 

؟ دنوش هارمه  اهنآ  اب  مدرم  تسا  نکمم  هنوگچ  ینایفس ,  لاجد و  جورخ  دروم  رد  دایز  تایاور  دوجو  اب 

شسرپ

؟ دنوش هارمه  اهنآ  اب  مدرم  تسا  نکمم  هنوگچ  ینایفس ,  لاجد و  جورخ  دروم  رد  دایز  تایاور  دوجو  اب 

خساپ

جرخ هب  تجاجل  ياهدـع  نشور ) لیالد  تازجعم و  دوجو  اب   ) یهلا ناربماـیپ  ربارب  رد  هک  دـید  میهاوخ  میرگنب ، خـیرات  هب  یکدـنا  رگا  {
رد دـناهتخیر . نیمز  رب  ار  نانآ  نوخ  اسب  هچ  هتخادرپ و  لادـج  گنج و  هب  ناشیا  اب  رگید  ياهسوه  ای  دوخ و  عفانم  رطاـخ  هب  دـناهداد و 

تفلاخم ترضح  نآ  اب  زین  نید  ياملع  زا  ياهدع  هک  هدش  دراو  رابخا  زا  یخرب  رد  یتح  تسا . تروص  نیمه  هب  عوضوم  زین  نامزلارخآ 
رـس زا  ورنیمه  زا  دـنریذپیمن . نیمز  رب  ار  یهلا  قح  تموکح  هکتـسا  ییاهناطیـش  اهتردـق و  یماـمت  رهظم  زین  لاـجد  درک . دـنهاوخ 

زا تسا . زاب  باختنا  ياضف  تسا و  ناسنا  ناسنا ، زین  نامز  نآ  رد  نیاربانب  دـنروخیم . تسکـش  اتیاهن  دـنیآیمرد و  ترـضح  اـب  گـنج 
اج نیا  رد  دش . دنهاوخ  هارمه  نانآ  اب  زین  ياهدـع  تسا  یعیبط  درک و  دـنهاوخ  مادـقا  ترـضح  اب  ییورایور  هب  ناتـسرپایند و ... ورنیمه 

لاجد جورخ  یلالج : مینکیم : لقن  امـش  يارب  تسا  هدـمآ  ینیما  میهاربا  ناهج ، رتسگداد  باتک  رد  هک  لاجد  دروم  رد  تایرظن  یـضعب 
شیناشیپ رد  مه  نآ  درادـن  شیب  مشچ  کی  رفاک ، تسا  يدرم  دـنیامنیم : فیـصوت  نینچ  ار  وا  دنرامـشیم و  روهظلا  مئالع  زا  یکی  ار 

زا یهوک  دناوخیم . ار  نآ  داوسیب  داوساب و  ره  هک  يروط  هب  تسا  رفاک  هتشون : يو  یناشیپ  رد  دشخردیم ، ياهراتس  دننام  هدش و  عقاو 
ناراب يو  روتـسد  هب  نامـسآ  تسا . هار  لیم  کی  شماگ  ره  هک  دوشیم  راوس  يدیفـس  غالا  رب  تسا . وا  اـب  هشیمه  بآ  زا  يرهن  ماـعط و 

ادـن دنونـشیم  نایناهج  مامت  هک  ییادـص  اب  دـنکیم ، هدـنز  ار  هدرم  تسا . وا  اب  نیمزیاهجـنگ  رایتخا  دـنایوریم ، هاـیگ  نیمز  دـهدیم و 
(ص) مرکا ربمغیپ  نامز  رد  دنیوگیم : دیباتشب . نم  يوس  هب  مناسریم ، يزور  هدیرفآ  ار  امش  هک  متـسه  امـش  گرزب  يادخ  نم  دنکیم :

ییادخ یعدم  وا  دنتفر  شاهناخ  هب  رادید  دصق  هب  شباحـصا  و  (ص ) مرکا ربمغیپ  تسا . دیـص  نبدـئاص  ای  هّللادـبع  شمان  هدوب و  دوجوم 
جورخ هیدوهی  هیرق  ناهفصا  رهـش  زا  نامزلارخآ ، رد  تسا و  هدنز  نونکات  دش . عنام  (ص ) ربمغیپ یلو  دناسرب  شلتق  هب  تساوخ  رمع  دوب .

لوق زا  ص 212 .) ج 2 ، دواد ، یبا  ننـس  ات 87 و  ص 46  ج 18 ، ملسم ، حیحـص  ات 197 و  ص 193  ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) درک دـهاوخ 
زا یکی  رد  ار  لاجد  نم  تسا : هتفگ  هک  دـناهدرک  تیاکح  هدروآ ، مالـسا  يرجه  مهن  هنـس  رد  هدوب و  ینارـصن  ءادـتبا  هک  يرادـلا  میمت 
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نابز هب  ار  لاجد  رایشوه : ص 214 .) ج 3 ، دواد ، یبا  ننس  ص 79 و  ج 18 ، ملسم ، حیحص  ، ) دوب ریجنز  لغ و  رد  هک  مدید  برغم  رئازج 
ره برع  تغل  رد  هکلب  تسین  ینیعم  صخش  مان  لاجد  هملک  حیسم . نمـشد  ای  دض  ینعی  دنیوگ  ( Antichrist  ) تسیرکیتنا یسیلگنا 

وگغورد تسا : هتـشون  انحوی  لوا  هلاسر  رد  دوشیم . هدـید  دایز  لاجد  ظفل  مه  لیجنا  باتک  رد  دـنمان . لاـجد  ار  يزاـبهلیح  وگغورد و 
(. هیآ 22 باب 2 ، انحوی ، هلاسر  ، ) دیامنیم راکنا  ار  رسپ  ردپ و  هک  تسا  لاجد  نآ  دنک ، راکنا  ار  یسیع  ندوب  حیسم  هک  نآ  زج  تسیک ،
رد هیآ 18 .) باب 2 ، لوا ، هلاسر  ، ) دـناهدش رهاظ  رایـسب  نالاجد  مه  لاحلا  دـیآیم  لاجد  هک  دیاهدینـش  دـسیونیم : هلاسر  نامه  رد  زاب 

ودیآیم دیاهدینـش  هک  لاجد  حور  تسا  نیا  تسین و  ادخ  زا  دنک  راکنا  ار  هدـش  مسجم  یـسیع  هک  یحور  ره  و  دـیوگیم : هلاسر  نامه 
نوریب ایند  هب  رایسب  ناگدننک  هارمگ  اریز  تسا : هتشون  انحوی  مود  هلاسر  رد  هیآ 3 .) باب 4 ، انحوی ، لوا  هلاسر  ، ) تسا ناهج  رد  مه  نالا 

تایآ زا  هیآ 7 .) انحوی ، مود  هلاسر  ، ) لاجد هدننک و  هارمگ  تسا  نآ  دـننکیمن ، رارقا  ار  مسج  رد  هدـش  رهاظ  حیـسم  یـسیع  هک  دـندش 
، شندوب هدنز  لاجد و  جورخ  ناتساد  هک : دوشیم  هدافتـسا  تسا و  هدننک  هارمگ  وگغورد و  ینعم  هب  لاجد  هک : دوشیم  هدافتـسا  لیجنا 

مدرم هداد و  ربخ  ار  لاجد  جورخ  (ع ) یـسیع ترـضح  ارهاظ  دـناهدوب . شجورخ  راظتنا  رد  هدوب و  عیاش  يراصن  نیب  رد  مه  نامز  نآ  رد 
نامه یـسیع ، ترـضح  دوعوم  لاجد  بیرق ، یلیخ  لامتحا  هب  دناهدوب و  شراظتنا  رد  يراصن  اذل  تسا ، هتـشادیم  رذـح  رب  شاهنتف  زا  ار 

راد هب  هک  تسا  وا  دومن و  يربمغیپ  ياعدا  غورد  هب  دش و  رهاظ  حیسم  ياسیعزا  دعب  نرق  جنپ  دودح  رد  هک  هدوب  یلاجد  بذاک و  حیـسم 
«(. ناریا رد  میوقت  خـیرات و   » باتک ج 3 و  نازیملا ، ریـسفت  هب  دوش  عوجر  حیـسم  دوجو  ددعت  عوضوم  رد  ، ) ربمغیپ حیـسم  هن  دش  هتخیوآ 

(. ص 197 ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) دـندیناسرتیم لاجد  هنتف  زا  ار  شیوخ  موق  دـندش  ثوعبم  حون  زا  دـعب  هک  یناربمایپ  یماـمت  دومرفیم :
: دومرف (ص ) ربمغیپ هّللالوسر ؛  هنا  معزی  مهلک  نولاـجد  نوثـالث  جرخی  یتح  ۀـعاسلا  موقتـال  هّللا ص :) لوسر  لاـق  لاـق ؛ ةریره  یبا  نع  »
ود زا  دومرف : (ع ) یلع ج 2 .) دواد ، یبا  ننس  ، ) M} دنوش رهاظ  دنرادنپیم  ربمغیپ  ار  دوخ  هک  لاجد  رفن  یس  هک  نیا  ات  دوشن  اپ  رب  تمایق 

همدـقم وا  تسین و  نم  زا  هک  دـنکیم  جورخ  هرـصب  هلجد  زا  مه  یلاـجد  دیـشاب . رذـحرب  دـنیآیم  دوجو  هب  همطاـف  دـالوا  زا  هک  یلاـجد 
رهاظ لاجد  وگغورد و  رفن  یـس  هک  نیا  ات  دوشیمن  اـپرب  تماـیق  دومرف : (ص ) ربمغیپ ص 113 .) نتفلاو ، محالملا  همجرت  ، ) تساـهلاجد
لاجد رفن  داتفه  زا  زواـجتم  لاـجد ، جورخ  زا  شیپ  دومرف : (ص ) ربمغیپ ج 2 .) دواد ، یبا  ننـس  ، ) دندنب غورد  شلوسر  ادخرب و  دـنوش و 

ره هب  تسین و  ینیعم  صخش  مان  لاجد  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  روکذم  ثیداحا  زا  ص 333 .) ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ، ) دش دنهاوخ  رهاظ 
زا دعب  درک . ادیپ  يراصن  نیب  رد  سدـقم و  باتک  رد  دـیاب  ار  لاجد  ناتـساد  هشیر  هصالخ : دوشیم . قالطا  ياهدـننک  هارمگ  وگغورد و 

تسین دیعب  لامجا ، روط  هب  لاجد  هیضق  لصا  لاح  ره  هب  تسا . اهنآ  قرط  هب  تنس و  لها  بتک  رد  شتالیـصفت  نآ و  ثیداحا  رثکا  نآ ،
ود تافیوصت ، نآ  هدمع  كردم  اریز   ) درادن يدامتعا  لباق  كردم  هدش  شاهرابرد  هک  یتافیصوت  تافیرعت و  نکیل  دشاب  هتشاد  تحص 

هخیاشم نع  دانـسالا  اذهب  نامثعنب  رمع  نب  دمحم  : » دنـس نیا  هب  تسا ، هدش  هتـشون  رگید  بتک  راونالاراحب و  باتک  رد  هک  تسا  یثیدح 
يدولجلا نع  یناقلاطلا  رگید : ثیدح  هّللا و  لوسر  نع  رمع  نبا  نع  عفان  نع  بویا  نع  دامح  نب  یلعالادبع  نع  یلوصملا  یلعی  یبا  نع 

نع ةربـس  نب  لازن  نع  محازم  نب  كاحـضلا  نع  ینابیـشلا  رایـس  یبا  نع  مقرا  نب  سنوـی  نع  صفح  نب  سیق  نع  ذاـعم  نب  نیـسحلا  نع 
: دسیونیم نامثع  نبرمع  نب  دمحم  هرابرد  یناقمام  اریز  تسین  دامتعا  لباق  ثیدح  ود  نیا  دنس  هک  تسین  هدیـشوپ  نادنمـشناد  رب  یلع .»

شلاوحا هتـشون : رمع  هرابرد  تسا و  هدوب  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  دـشابیم و  رمع  نبا  مـالغ  : هتـشون عفاـن  هراـبرد  تسا و  لاـحلا  لوهجم 
شلاوحا هتـشون : هربس  نب  لازن  هرابرد  و  میتفاین . دـهد  رارق  ناکین  زا  ار  وا  هک  یکردـم  هتـشون : محازم  نب  لاحـض  هرابرد  تسین و  مولعم 

یقیقح تروص  هدش و  هتخیمآ  ییاههناسفا  اب  دیدرت  نودب  اما  دشاب  هتشاد  تحص  لاجد  هیضق  لصا  هک  نیا  ضرف  رب  سپ  تسین .) مولعم 
دش دهاوخ  ادیپ  یـصخش  ( جع ) رمالابحاص ترـضح  روهظ  کیدزن  نامزلارخآ و  رد  تفگ : نینچ  ناوتیم  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ 

شچوپ ياهاعدا  اب  دراد ، يرترب  هتـشذگ  ياهلاجد  ماـمت  رب  ییوگغورد  رد  دـشابیم و  شنارقا  دمآرـس  يزاـبهقح  ییوگغورد و  رد  هک 
نامگ هک  دنوشیم  لافغا  يروط  هب  مدرم  تسوا . تسد  هب  مدرم  نان  بآ و  تایح و  هک : دهدیم  هولج  نینچ  دنکیم . هارمگ  ار  یهورگ 
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بوخ ار  دب  ياهراک  دـب و  ار  بوخ  ياهراک  هک  دـسریم  ییاج  هب  شراک  ییوگغورد  رد  تسوا . رایتخا  رد  نیمز  نامـسآ و  دـننکیم :
لیلد نکیل  تسا . حـضاو  يداوساـب  داوـسیب و  ره  رب  شرفک  نکیل  دـهدیمهولج . تشهب  ار  منهج  مـنهج و  ار  تـشهب  دـنکیم . یفرعم 

فیعـض ثیدح  دنـس  هک  نیا  رب  هوالع  اریز  دشاب  هدنز  لاح  ات  ادـخ  لوسر  نامز  زا  دوعوم و  لاجد  دیـص ، نبدـئاص  هک  میرادـن  يربتعم 
رد هدـش  دراو  رهـش  ود  نیا  رد  دیـص  نبدـئاص  هک  یتروص  رد  ددرگیمن  هکم  هنیدـم و  لخاد  دومرف : لاـجد  هراـبرد  (ص ) ربمغیپ تسا ،

اردئاص (ص ) مرکا ربمغیپ  هک  نیا  ضرف  رب  ص 199 ) ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) دندوب شگرم  دهاش  مدرم  زا  یهورگ  دومن و  تافو  هنیدـم 
ار دـئاص  (ص ) مرکا ربـمغیپ  رگید  تراـبع  هب  روهظلامئـالع . زا  دوعوم  لاـجد  هن  تسوگغورد  ینعی  يوـغل  لاـجد  دـشاب ، هدـیمان  لاـجد 

ناـمزلارخآ رد  لاـجد  جورخ  زا  ادـعب  نوچ  درک و  یفرعم  شیوخ  باحـصا  هب  لاـجد  قیداـصم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  دوـمن و  تاـقالم 
رد دـیاب  هک  تسا  یلاـجد  ناـمه  هدـیمان  لاـجد  ار  وا  ربمغیپ  هک  دـئاص  دـندرک  ناـمگ  دـش و  مدرم  هابتـشا  ببـس  بلطم  ود  نیا  دادربخ ،

.} دنتفرگهجیتن شیارب  ار  لیوط  رمع  ندنام و  هدنز  عوضوم ، نیمه  زا  دنک و  جورخ  نامزلارخآ 

. دیئامن رکذ  ار  ینایفس  لاجد و  تاصخشم  عبانم  رکذ  اب 

شسرپ

. دیئامن رکذ  ار  ینایفس  لاجد و  تاصخشم  عبانم  رکذ  اب 

خساپ

رد هک  تسا  يدرف  لاـجد  دوـشیم  هدافتـسا  راـبخا  رهاـظ  زا  هچنآ  ساـسا  رب  تـسا و  وـگغورد  ياـنعم  هـب  لـجد  هـشیر  زا  لاـجد  فـلا )
ار مدرم  زا  يایز  عمج  زیگناتفگـش  ياهراک  ماجنا  اب  تسا و  يداع  ریغ  ناسنا  دـنکیم و  جورخ  (ع ) يدـهم ماـیق  زا  شیپ  ناـمزلارخآ و 

اهیگژیو نآ  اب  دحاو  صخـش  لاجد  ایآ  هکنیا  و  دـسریم . تکاله  هب  ماش  هقطنم  رد  (ع ) یـسیع ترـضح  تسد  هب  ماجنارـس  دـبیرفیم و 
تسین ینیعم  صخش  مان  لاجد  - 1 دراد . دوجو  ددعتم  فلتخم و  تالامتحا  دروم  نیا  رد  تسا  يداحلا  نایرج  رکفت و  کی  ای  دـشابیم 

لباق هتکن  نیا  زین  ثیداحا  زا  تسا و  لاجد  دشاب  هتشاد  مدرم  بیرف  رد  یعس  يرگ  هلیح  ساسا و  یب  چوپ و  ياعدا  اب  هک  یسک  ره  هکلب 
اباذک نوتـس  جرخی  یتح  يدهملا  جرخی  يدلو و ال  نم  يدـهملاجرخی  یتح  هعاسلا  موقتال  دـیامرفیم : (ص ) مرکا ربمایپ  تسا . هدافتـسا 

هک یتقو  ات  دـنکیمن  مایق  (ع ) يدـهم دـنک و  روهظ  منادـنزرفزا  (ع ) يدـهم هک  یتقو  ات  دوشیمن  اپ  رب  تمایق  ینعی  یبن ؛  اـنا  لوقی  مهلک 
جورخ زا  شیپ  :) هک تسا  هدـش  لـقن  ربماـیپ  زا  رگید  یتـیاور  رد  و  ص 209 ) دـلج 52 ، راونالاراحب ،  ) M} دـنک جورخ  وگغورد  تصش 

اب ص 291 ) يدـهم ، هار  هب  مشچ  باـتک  زا  لـقن  ص 200 ، دـلج 14 ، لامعلا ، لزنک  ( ) درک دـهاوخ  جورخ  لاجد  داـتفه  زا  شیب  لاـجد 
هدش دـصق  ینیعم  صخـش  نآ  زا  تیاور  رد  هک  نامه  یعقاو  لاجد  تسا و  عونتم  ددـعتم و  اهلاجد  هک  تفگ  ناوتیم  تایاور  هب  هجوت 

لاجد - 2 دـنراد . مدرم  بیرف  رد  یعـس  ندـش  رهاظ  اب  یعامتجا  ياههدـیدپ  رد  هک  يرگهلیح  دایـش و  دارفا  هک  رگید  ياهلاجد  تسا و 
یتعنـص يدام و  تردـق  ظاحل  زا  هک  يرکتبم  ياهروشک  دراد ؛  هرطیـس  ناهج  همه  رب  هک  تسا  يدام  گـنهرف  یناـهج و  رفک  زا  هیاـنک 

یقلت هتخاب  دوخ  اهنآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناناملـسم  هک  اجنآ  ات  دنزاسیم  شیوخ  بوعرم  دنبیرفیم و  عون  هب  ار  ناناملـسم  دنتـسه و  يوق 
بیرف رد  یعـس  دشکیم و  رـس  ملاع  ياج  همه  دوخ  تفرـشیپ  یتعنـص و  هرطیـس  اب  یناهج  رابکتـسا  اصوصخ  رکتبم  ياهروشکدـننکیم 
رامـش هب  ترـضح  نآ  تخـسرس  نانمـشد  زا  تسا و  (ع ) يدـهم ترـضح  بالقنا  رد  مانب  ياهتیـصخش  زا  ینایفـس  ب )  دـنراد . مدرم 
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يوـس زا  مئاـق  رما  : » دـیامرفیم نیدـباعلانیز  ماـما  تسا  دـنوادخ  یمتح  ياههدـعو  زا  ینایفـس  جورخ  تاـیاور  حیرـصت  هباـنب  دوریم و 
، راونالاراحب « ) ینایفس گرم  زا  سپ  رگم  دنکیمن  روهظ  مئاق  دشابیم و  یعطق  دنوادخ  بناج  زا  زین  ینایفـس  رما  تسا و  یمتحدنوادخ 
هب ینایفـس  هب  وا  هیمـست  هجو  هک  تسا  رظن  قافتا  یمالـسا  نادنمـشناد  نیب  ص 115 ) یناروک ، یلع  روـهظ  رـصعباتک  زا  لـقن  ، 182 ، 53

گنهرف و تاـیاور ، قبط  و  ص 116 ) باتک ، نامه  . ) دیآیم رامشب  نایفسوبا  رابت  زا  يو  هکارچ  تسا  نایفـسوبا  اب  نتـشاد  تبـسن  رطاخ 
دراد و ندرگ  رب  بیلص  ینارصن  صخش  دننام  دراد  هدهع  هب  ار  یهورگ  يربهر  هکیلاح  رد  ینایفس  . تسا یبرغ  ینایفس  یـسایس  شیارگ 
زا ینایفـس  تایاور  هک  نیا  هصالخ  ص 118 ) روهظ ، رـصع  باتک  زا  لقن  ص 278 ، یسوط ، تبیغ  . ) دروآیم يور  نایمور  نیمزرـس  زا 

روهظ زا  لبق  تسا  وا  یماشآ  نوخ  هناشن  هک  خرـس  مچرپ  اب  دشابیم  (ع ) تیب لها  هب  تبـسن  درف  نیرتزوت  هنیک  زا  تسا و  نایفـسوبا  رابت 
هلحرم دشکیم  لوط  هام  شش  هک  هطلس  تیبثت  هلحرم  دریگیم . ماجنا  هلحرم  هس  رد  نشخ و  رایسب  وا  شبنج  دوشیم و  جراخ  جع ) ) ماما

(ع) يدـهم ترـضح  هاپـس  كرحت  ربارب  رد  عاـفد  نآ  شبنج  موس  هلحرم  و  دـشابیم ، زاـجح  قارع و  هب  موـجه  هک  ینایفـس  شبنج  مود 
يارب دـماجنایم . لوط  هب  هاـم   15 ماجنا ات  زاـغآ  زا  وا  جورخ  و  سدـق و ... لیئارـسا و  ماـش و  نیمزرـس  زا  دوخ  تافرـصتم  ظـفح  تاـهج 

هب مشچ  یلالج 3 - سابع  همجرت  یناروک ، یلع  روهظ ، رـصع  ینیما 2 - میهاربا  ناهج ، رتسگداد  - 1 هینمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاـگآ 
. هزوح هلجم  ناگدنسیون  زا  یعمج  يدهم ، هار 

یم ؟ تسا هنوگچ  دتفا  یم  راک  زا  ایند  هتفرـشیپ  ياهحالـس  مامت  دگنج و  یم  ریـشمش  اب  ناشیا  دیآ  یم  ( جع ) نامز ماما  یتقو  دنیوگ  یم  هک  نیا 
مان هب  يدرف  ای  یناسارخ  دیس   . دنک یم  تکرح  وا  يولج  رد  هوک  کی  وا و  رـس  تشپ  زا  هوک  کی   ، دراد مشچ  کی  ، تسا غالا  رب  راوس  لاجد  دنیوگ 

دیآ یم  ینایفس 

شسرپ

هنوگچ دـتفا  یم  راک  زا  ایند  هتفرـشیپ  ياهحالـس  مامت  دـگنج و  یم  ریـشمش  اب  ناشیا  دـیآ  یم  ( جـع ) نامز ماما  یتقو  دـنیوگ  یم  هک  نیا 
دیـس  . دنک یم  تکرح  وا  يولج  رد  هوک  کی  وا و  رـس  تشپ  زا  هوک  کی   ، دراد مشچ  کی  ، تسا غالا  رب  راوس  لاجد  دـنیوگ  یم  ؟ تسا

زا یکی  رد  تفگ  یم  ناتـسود  زا  یکی  ؟ تسا دامن  هباشت و  یعون  ای  تسا  تیعقاو  اهنیا  ایآ  ... دیآ و یم  ینایفـس  مان  هب  يدرف  ای  یناسارخ 
یناسارخ دیـس  ؟ دراد دوجو  عوضوم  نیا  لوبق  يارب  يربتعم  دنـس  ایآ  تسا  لاجد  نامه  شوب  هک  دـنا  هتـشون  لیلد  اب 4  تنرتنیا  ياهتیاس 

؟ ریخ ای  تسا  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ناهج  نایعیش  ربهر  نامه  هک  تشادنپ  ناوت  یم  ایآ  تسیک 

خساپ

هلاسر ، ) تسا هدـمآ  نایحیـسم  سدـقم  ياهباتک  رد  لاّجد  ناتـساد  لصا  تسا . رگهلیح  يوگغورد  ياـنعم  هب  لـجد »  » يهشیر زا  لاّـجد 
ار رـسپ » ردـپ و   » ای دنـشاب و  حیـسم  ترـضح  رکنم  هک  یناسک  زا  هتفر و  راک  هب  اهراب  هژاو  نیا  لیجنا  رد  هیآ 18 و 22 .) باب 2 ، اّنحوی ،
Anti  ) تسیرک یتنآ  هژاو  یحیـسم  سدـقم  ياهباتک  یـسیلگنا  همجرت  رد  تهج  نیمه  هب  تسا  هدـش  دای  لاجد  ناونع  هب  دـننک  راکنا 

هدش هتـسناد  تمایق  ییاپرب  ياههناشن  زا  لاّجد  جورخ  ّتنـس ، لها  زا  يدایز  تایاور  رد  تسا . هتفر  راک  هب  حیـسم ، دـض  ینعی  ( christ
یمالسا تایاور  و  ات 81 .) ص 46  ج 18 ، ملسم ، حیحص  ص 115 ، ج 4 ، دواد ، یبا  ننس  ات 519 ، ص 507  ج 4 ، يذمرت ، ننس  ، ) تسا

ناونع هب  لاّجد  جورخ  دروم  رد  تیاور  ود  اهنت  هعیش ، یئاور  بتک  رد  تسا . ّتنس  لها  تایاور  نیمه  نآ ، تافیـصوت  لاّجد و  دروم  رد 
دنـس رظن  زا  تیاور  ود  نیا  زا  مادکچیه  هک  (، 526 ص 525 ، قودص ، نیدلالامک  ، ) تسا هدمآ  يدـهم  ترـضح  روهظ  مئالع  زا  یکی 
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. درادـن دوجو  دـشاب ، روهظ  مئالع  زا  یکی  لاّجد  جورخ  هک  نیا  رب  يربتعم  لیلد  یعیـش ، عبانم  رظن  زا  نیاربانب ، تسین . لوبق  لباق  ربتعم و 
تحص لامجا ، روط  هب  لاّجد  هیضق  لصا  هک  نیا  لامتحا  تسا ، هدمآ  ّتنس  لها  عبانم  رد  هک  يدایز  تایاور  هب  هجوت  اب  لاح  نیع  رد  اما 

زا يرایسب  دیدرت  نودب  اما  دشاب ، هتـشاد  تحـص  لاّجد  هیـضق  لصا  هک  نیا  ضرف  هب  نکل  تسا . ینکمم  رما  دراد و  دوجو  دشاب ؛ هتـشاد 
لمتحم يرما  ناونع  هب  ار  لاّجد  هیـضق  لصا  نیاربانب  تسین . شیب  ییاههناسفا  دسریم  رظن  هب  تسا  هدـش  نایب  نآ  يارب  هک  ییاهیگژیو 

نیا رد  یـساسا  لامتحا  ود  تسیچ ؟ لاّجد  زا  دوصقم  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  شریذـپ  ضرف  هب  لاـح  میریذـپب . تسین  دـیعب  نکمم  و 
چوپ و ياهاعدا  اب  هک  یـسک  ره  هکلب  دـشابن . ینیعم  یـصخش  مان  نآ ، زا  دوصقم  لاجد ، يوغل  ياـنعم  هب  هجوت  اـب  . 1 دراد : دوجو  هنیمز 

ددـعتم اهلاّجد  ساسا ، نیا  رب  تسا . لاجد  دـشاب ، مدرم  بیرف  ددـص  رد  گـنرین ، يرگهلیح و  بابـسا  عاونا  هب  کـسمت  اـب  ساـسایب و 
رد دوجوم  تایاور  نامه  . ) دنکیم تیوقت  ار  لامتحا  نیا  تسا ، هتفر  ددعتم  ياهلاّجد  زا  نخس  نآ  رد  هک  یتایاور  دوجو  دوب . دنهاوخ 

شیپ ًالاجر ؛ نیعبـس  یلع  فّین  لاجدلا  جورخ  لبق  نوکی  (ص :) هللا لوسر  لاق  : » دننام تسا .) هدمآ  لاّجد  دروم  رد  هک  تنـس  لها  بتک 
لاجد هیـضق  تقیقح  رد  لامتحا ، نیاربانب  ص 200 .) ج 14 ، لامعلازنک ، «، ) درک دـهاوخ  جورخ  لاجد ، داتفه  زا  شیب  لاـجد ، جورخ  زا 

همه یلهاج ، ماظن  گنهرف و  نتـشادهگن  يارب  يرگهلیح  راکبیرف و  دارفا  يدـهم ، ماما  بالقنا  هناتـسآ  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب 
ود ای  درسلد و  نآ  يربهر  يراوتسا  بالقنا و  نآ  ققحت  تلاصا و  هب  تبـسن  ار  مدرم  يرگهلیح  ریوزت و  اب  هتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  شالت 

يدـییأت دوخ  تسا ،» هتـشاد  رذـح  رب  لاّجد  رطخ  زا  ار  شیوخ  تما  يربمایپ ، ره  : » تسا هدـش  دـیکأت  تایاور  نیمه  رد  هکنیا  دـننک . لد 
رد (ع ) يدـهم ترـضح  جورخ  زا  لـبق  هک  تسا  ییوگغورد  رگهلیح و  صخـش  ره  لاّـجد ، زا  دوصقم  هک  تسا  لاـمتحا  نیمه  رب  رگید 
اب هدـنبیرف و  يرهاظ  اب  رابکتـسا  دـشاب . ناهج  همه  رب  يدام  گنهرف  هرطیـس  یناهج و  رفک  زا  هیانک  لاـجد ، . 2 تسا . مدرم  بیرف  ددـص 

دنک دوخ  هدنبیرف  رهاظ  تردق و  بوعرم  دهد و  بیرف  ار  مدرم  دنکیم  یعـس  دراد  رایتخا  رد  هک  یمیظع  ینف  یتعنـص و  يدام و  تردق 
يربمایپ چـیه  لاجدـلا ؛... هموق  رذـنا  دـق  ّالا و  اّیبن  هللا  ثعب  ام  ، » دـناهداد میب  لاجد  هنتف  زا  ار  دوخ  ياـهتما  ناربماـیپ  هکنیا  ساـسا ، نیا  رب 

ماد هب  نداتفا  زا  ار  نانآ  تقیقح  رد  ص 205 .) ج 52 ، راونالاراحب ، «، ) تشاد رذح  رب  لاجد  يهنتف  زا  ار  شموق  هک  نآ  رگم  دشن  ثوعبم 
هک یفاصوا  طیارش و  نآ  اب  لاجد  زا  روظنم  دوریم  لامتحا  سپ  دناهتشاد . رذحرب  یناهج  رابکتـسا  توغاط و  تیمکاح  هطرو  تیدام و 
هب بآ  زا  يرهش  ماعط و  زا  یهوک   » هدش هتفگ  لاجد  فاصوا  رد  ًالثم  دشاب . یناهج  رابکتسا  نامه  هدش  هدرمـش  وا  يارب  تایاور  نیا  رد 

زکرم يدهم ، هار  هب  مشچ  . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دراد . رایتخا  رد  رابکتـسا  هک  ياهدرتسگ  میظع و  تاناکما  زا  هیانک  دراد » هارمه 
هک تسا  یتاکن  اتسار  نیا  رد  ص 223  ینیما ، میهاربا  ناهج ، رتسگداد  . 2 ص 289 . ناگدنـسیون ، زا  یعمج  مق ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا 

يدربراک نینچ  دراوم  يرایسب  رد  هکنانچ  دشاب . یم  حالس  قلطم  زا  هیانک  هدمآ ، تایاور  رد  هک  فیـس »  » هملک ( 1 تفرگ : رظن  رد  دیاب 
یلاح رد  دشاب  نآ  رثؤم  درب  رد  هک  تسا  یسک  ره  هدننک  دوبان  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ایند  دوجوم  ياهحالـس  تسا  ملـسم  هچنآ  ( 2 دراد .

نیا اما  دنناما . رد  نآ  دنزگ  زا  نابوخ  دربیم و  نیب  زا  ار  نامیایب  دساف و  راکهبت و  ياه  ناسنا  اهنت  شنارای  و  جع »  » نامز ماما  حالس  هک 
دنبای یم  تسد  ینردم  قوف  حالس  هب  ترـضح  نآ  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  تسا  هدیـشوپ  ام  رب  دیآیم  تسد  هب  هنوگچ  یگژیو  نیا  هک 

يدـیدج حالـس  تسا  نکمم  زین  درادـن و  ینادـنچ  ییاراک  تسا و  ناوتاـن  نآ  ربارب  رد  نارگید  ياهحالـس  دراد و  يدربراـک  نینچ  هک 
قلعت اهحالـس  رگید  نداتفا  راک  زا  رب  یهلا  هدارا  دـنزیخرب و  دربن  هب  ییادـتبا  ییاه  حالـس  اب  دوشن و  هتفرگ  راـک  هب  ترـضح  نآ  طـسوت 
هاگن هنومن  ناونع  هب  ) تسا هدـیدرگ  رکذ  روهظ  مئالع  ناونع  هب  ینامی  جورخ  رکذ  رانک  رد  یناسارخ  جورخ  تایاور  زا  یخرب  رد  دریگ .
جورخ ندوب  یمتح  یلو  هدـش ، هدرمـش  روهظ  یمتح  مئالع  زا  یناـمی  جورخ  دـنچ  ره  ص 210 و 274 .) . ج 52 ، راونالاراحب ، هب  دـینک 

سابعینب تموکح  هدـننک  طقاس  ناونع  هب  یناـسارخ  تاـیاور  یـضعب  رد  نیا  رب  نوزفا  تسین . مولعم  روهظ  يهناـشن  ناونع  هب  یناـسارخ 
رب یناسارخ  قیبطت  تروص  ره  هب  دوشیم . قیبطت  یناـسارخ  ملـسموبا  رب  تروص  نیا  رد  هک  ص 234 ) . ج 52 ، راونالاراحب ، ) هدش حرطم 
زا رترب  ینامی  تایاور  یـضعب  رد  تسین و  مولعم  ام  يارب  یناسارخ  تیـصخش  هک  نیا  رب  هوالع  درادن ، يربتعم  دـهاش  يربهر  مظعم  ماقم 
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ص 210. ج 52 ، راونالاراحب ، ) تسا هدش  یفرعم  نآ 

؟ دراد قادصم  ام  ینونک  هعماج  رد  ایآ  تسیچ ؟ لاجد  زا  روظنم  دمآ . دهاوخ  لاجد  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  هدش  هراشا  تایاور  زا  یضعب  رد 

شسرپ

قادصم ام  ینونک  هعماج  رد  ایآ  تسیچ ؟ لاجد  زا  روظنم  دمآ . دهاوخ  لاجد  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  هدـش  هراشا  تایاور  زا  یـضعب  رد 
؟ دراد

خساپ

نیا لیجنا  رد   1. تسا نایحیـسم  سدـقم  ياهباتک  رد  لاجد  ناتـساد  لصا  تسا . رگهلیح  يوگغورد  يانعم  هب  لجد »  » هشیر زا  لاـجد 
هب تسا . هدش  دای  لاجد  ناونع  هب  دننک ، راکنا  ار  رـسپ » ردپ و   » ای دنـشاب و  حیـسم  ترـضح  رکنم  هک  یناسک  زا  هتفر و  راک  هب  اهراب  هژاو 

. تسا هتفر  راک  هب  حیـسم  دض  ینعی  ( Anti christ) تسیرک یتنآ  هژاو  یحیـسم ، سدقم  ياهباتک  یـسیلگنا  همجرت  رد  تهج  نیمه 
ود اهنت  هعیـش ، ییاور  ياـهباتک  رد   2. تسا هدـش  هتـسناد  تمایق  ییاپرب  ياههناشن  زا  لاجد  جورخ  تنـس ، لـها  زا  يداـیز  تاـیاور  رد 

ربتعم دنس  رظن  زا  اهنآ  زا  کی  چیه  هک   3 تسا هدمآ  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  مئالع  زا  یکی  ناونع  هب  لاجد  جورخ  دروم  رد  تیاور 
رد اما  درادن ؛ دوجو  دشاب ، روهظ  مئالع  زا  یکی  لاجد  جورخ  هک  نیا  رب  يربتعم  لیلد  یعیـش ، عبانم  رظن  زا  نیاربانب ، تسین . لوبق  لباق  و 

هتشاد تحص  لامجا  روط  هب  لاجد  هیضق  لصا  هک  نیا  لامتحا  تسا ، هدمآ  تنـس  لها  عبانم  رد  هک  يدایز  تایاور  هب  هجوت  اب  لاح  نیع 
، هدـش نایب  نآ  يارب  هک  ییاهیگژیو  زا  يرایـسب  دـیدرتیب  دـشاب ، هتـشاد  تحـص  لاجد  هیـضق  لصا  رگا  یتح  هتبلا  دراد . دوجو  دـشاب ؛

لاجد زا  دوصقم  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  دـیامنیم . نکمم ، لمتحم و  يرما  لاـجد  هیـضق  لـصا  سپ ، دـسریم . رظن  هب  هناـسفا 
؛ تسین ینیعم  صخـش  مان  نآ  زا  دوصقم  لاجد ،»  » يوغل يانعم  هب  هجوت  اب  . 1 دراد : دوجو  لامتحا  ود  هژاو  نیا  قادـصم  هرابرد  تسیچ ؟

لاجد دـشاب ، مدرم  بیرف  ددـص  رد  گنرین  يرگهلیح و  بابـسا  عاونا  هب  کسمت  اـب  ساـسایب و  چوپ و  ياـهاعدا  اـب  هک  یـسک  ره  هکلب 
ار لاـمتحا  نیا  تسا ، هتفر  ددـعتم  ياـهلاجد  زا  نخـس  نآ  رد  هک  یتاـیاور  دوجو  دوـب . دـنهاوخ  ددـعتم  اـهلاجد  ساـسا ، نیا  رب  تسا .

داتفه زا  شیب  لاجد ، جورخ  زا  شیپ   4 ؛ً  الاجر نیعبس  یلع  فّین  لاجدلا  جورخ  لبق  نوکی  (ص :) هللا لوسر  لاق  دننام « : دنکیم ؛ تیوقت 
( جع ) يدـهم ماما  بالقنا  هناتـسآ  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  لاجد  هیـضق  تقیقح  رد  لامتحا ، نیاربانب  درک .» دـنهاوخ  جورخ  لاجد 
هب تبـسن  ار  مدرم  يرگهلیح  ریوزت و  اب  ات  دـنریگیم  راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه  یلهاج ، ماـظن  گـنهرف و  نتـشادهگن  يارب  رگهلیح  دارفا 

تما يربمایپ  ره  : » تسا هدـش  دـیکأت  تایاور  نیمه  رد  هک  نیا  دـنزاس . دـیدرت  راچد  شیربهر ، يراوتـسا  بالقنا و  نآ  ققحت  تلاصا و 
غورد رگهلیح و  صخـش  ره  لاجد ، زا  دوصقم  هک  تسا  لامتحا  نیمه  رب  رگید  يدـییأت  دوخ  تسا ،» هتـشاد  رذـح  رب  رطخ  زا  ار  شیوخ 

رب يدام  گنهرف  هرطیس  یناهج و  رفک  زا  هیانک  لاجد ، . 2 تسا . مدرم  بیرف  ددص  رد  (ع ) يدهم ترضح  جورخ  زا  لبق  هک  تسا  ییوگ 
بیرف ار  مدرم  دنکیم  یعس  دراد ، رایتخا  رد  هک  یمیظع  ینف  یتعنـص و  يدام ، تردق  اب  هدنبیرف و  يرهاظ  اب  رابکتـسا  تسا . ناهج  همه 

ثعب ام  دناهداد « : میب  لاجد  هنتف  زا  ار  دوخ  ياهتما  ناربمایپ  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  دنک . دوخ  هدنبیرف  رهاظ  تردـق و  بوعرم  دـهد و 
نانآ تقیقح  رد  تشاد ،» رذح  رب  لاجد  هنتف  زا  ار  شموق  هک  نآ  رگم  دشن  ثوعبم  يربمایپ  چیه   5 ؛.. . لاجدلا هموق  رذنا  دق  الا و  ایبن  هللا 

نآ اب  لاجد -  زا  روظنم  دوریم  لامتحا  سپ  دناهتـشاد . رذح  رب  یناهج  رابکتـسا  توغاط و  تیمکاح  هطرو  تیدام و  ماد  هب  نداتفا  زا  ار 
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زا یهوک   » هدش هتفگ  لاجد  فاصوا  رد  ًالثم  دشاب ؛ یناهج  رابکتـسا  نامه  هدش -  هدرمـش  وا  يارب  تایاور  نیا  رد  هک  یفاصوا  طیارش و 
، انحوی هلاسر  . 1 تشونیپ :  6. دراد رایتخا  رد  رابکتـسا  هک  ياهدرتسگ  میظع و  تاناکما  زا  هیانک  دراد » هارمه  هب  بآ  زا  يرهـش  ماـعط و 
.5 ص200 . لامعلازنک 14 ، . 4 و 526 . ص525  قودص ، نیدـلا  لامک  . 3 . 519 ص507 -  ج4 ، يذمرت ، ننـس  . 22ù18. 2 هیآ اباب 2 ،
، ناگدنـسیون زا  یعمج  مق ، تاـغیلبت  رتـفد  تاراـشتنا  زکرم  يدـهم ، هار  هب  مشچ  فلا ) هب : دـینک  عوجر  . 6 ص205 . ج52 ، راونالراحب ،

ص223. ینیما ، میهاربا  ناهج ، رتسگداد  ب ) ص289 .

؟ تسیک لاجد  حیسم 

شسرپ

؟ تسیک لاجد  حیسم 

خساپ

قلطم تروص  هب  یتقو  یلو  ددرگیم ، قالطا  زین  لاجد  رب  دوشیم ، قالطا  ع )  ) یسیع ترضح  ادخ  ربمایپ  رب  هک  هنوگ  نامه  حیسم  بقل 
هیمـست هجو  رد  یلو  تسا . فورعم  لاجد  نامه  لاجد  حیـسم  رهاظ ، رد  تسا . دارم  ع )  ) یـسیع ترـضح  نامه  دوش  هدروآ  دیق  نودـبو 

ایوگو دریگیم  ارف  ار  نیمز  همه  وا  مایق   - 2 درک . دهاوخ  روهظ  تیحیسم  مچرپ  اب  نوچ   - 1 تسا : هدش  هداد  یتالامتحا  حیسم  هب  لاجد 
. تسا هدش  قالطا  حیسم  زین  وا  هب  دزادرپیم  هلباقم  هب  وا  اب  حیسم  ترضح  هک  اجنآ  زا   - 3 دنکیم . حسم  ار  نآ 

؟ تسیچ هدمآ  باسح  هب  روهظ  میالع  زا  هک  لاجد  جورخ  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ هدمآ  باسح  هب  روهظ  میالع  زا  هک  لاجد  جورخ  زا  دوصقم 

خساپ

دراو ع )  ) يدهم ماما  تموکح  ییاپرب  زا  لبقو  نامزلارخآ  رد  لاجد  جورخ  هرابرد  ّتنس  لها  یثیدح  رداصم  رد  ًاتدمع  يرایـسب  تایاور 
دورف هنیدم  زا  ياهیحان  رد  هکنیا  ات  درک  دهاوخ  جورخ  لاجد  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شدنـس  هب  يراخب  تسا . هدش 

، يراخب حیحـص  یقرواپ .  " .} دنکیم تکرح  یقفانمو  رفاک  ره  وا  يوس  هب  هاگ  نآ  دهدیم ، گنج  شاب  هدامآ  نالعا  راب  هسو  دـیآیم ،
ننس یقرواپ .  .} دنکیم تیبوبر  ياعدا   - 1 لیبق : زا  تسا  هدش  رکذ  یتافص  لاجد  يارب  ّتنس  لها  رداصم  رد  یقرواپ } ص 102 . ج 8 ،
بآ وا  هارمه   - 3 یقرواپ } ص 205 . ج 8 ، ملـسم ، حیحـص  یقرواپ .  .} دراد ینـالوط  رمع   - 2 یقرواپ } ص 1360 . ج 2 ، هجامنبا ،

، دمحا دنسم  یقرواپ .  .} دهدیم افش  ار  صربو  هدرک  انیب  ار  روک   - 4 یقرواپ } ص 103 . ج 8 ، يراخب ، حیحص  یقرواپ .  .} تسا شتآو 
هدــنز ار  وا  هاــگ  نآ  دــشکیم ، ار  یــسک   - 6 یقرواـپ } ناـمه . یقرواــپ .  .} دــنکیم هدــنز  ار  هدرم   - 5 یقرواـپ } ص 13 . ج 5 ،
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ص 435. ج 5 ، دمحا ، دنـسم  یقرواپ .  .} تسا شتآو  تشهب  وا  اب   - 7 یقرواپ } ص 537 . ج 4 ، مکاح ، كردتـسم  یقرواپ .  .} دنکیم
هدروآرب وا  هتساوخ   - 9 یقرواپ } ص 56 . ج 2 ، ریبکلا ، مجعم  یقرواپ .  .} تسا شتآ  زا  يرهنو  دیفـس  بآ  زا  يرهن  وا  اب   - 8 یقرواپ }
یـصخش لاّجد  فلا . دراد : دوجو  یتالامتحا  فاصوا  نیا  اب  لاجد  هرابرد  یقرواـپ } ص 197 . ج 8 ، ملسم ، حیحـص  یقرواپ .  .} دوشیم

ج. تسا . ناطیش )  ) سیلبا نامه  لاجد  هب  دوصقم  ب . دهدیم . ماجنا  وداجو  رحـس  بلاق  رد  ار  ياهداعلاقراخ  ياهراک  هک  تسا  یقیقح 
زا دوصقم  د . تسا . هدـش  ناوارف  دـیکأت  نامزلارخآ  رد  وا  جورخ  هب  هعیـش  تایاور  رد  هک  تسا  ینایفـس  نامه  لاجد  هک  دوریم  لامتحا 

ّتنس لها  ثیداحا  رد  هک  دشاب  یتایلیئارسا  هلمج  زا  لاجد  ثیداحا  هک  دسریم  رظن  هب  لامتحا  نیا  ادتبا  رد  تسا . لیئارـسا  نامه  لاجد 
رابحألابعک زا  لاجد  ثیداحا  بلاغ  ًایناث : دروخیمن . مشچ  هب  تیب : لها  تایاور  رد  ثیداحا  نیا  زا  يرثا  ًـالوا : اریز : تسا ، هدـش  دراو 

دنکیم جورخ  رظتنم  حیسم  هک  داقتعا  نیا  ًاثلاث : دسریم . رظن  هب  كوکـشم  شلاوقاو  لاعفا  مامت  هک  یـسک  تسا . هدیـسر  لصالايدوهی 
تایاور نیا  لـیوأت  لاـمتحا  تاـیاور  نیا  تّحـص  ضرف  رب  لاـح  ره  رد  دوشیم . هدـهاشم  دوهی  دـیاقع  رد  دـناسریم  لـتق  هب  ار  لاـجدو 

برغ کینکتو  نّدمت  جوا  زا  تسا  يزمر  لاجد  : " دیامرفیم ردص ؛ دّمحم  دیـس  تسا . دایز  اهنآ  نتـشاد  کیلبمـس  هبنجو  ندوب  يزمرو 
هک مینکیم  هدـهاشم  حوضو  روط  هب  ام  تسا ... یناسنا  ره  ندیـشک  هطلـس  هب  ددـصرد  هک  ینّدـمت  دراد . زیتس  نآ  یناـبمو  مالـسا  اـب  هک 
ام خیرات  یقرواپ .  ... " . } تسا هدرک  ادـیپ  ّطلـست  ناناملـسم  یّتح  عماوج ، مامت  رب  رـصع  نیا  رد  ارگيدام  برغ  کینکتو  ندـمت  هنوگچ 
 . یقرواپ } هقیلعت رد  هیبعوبا  میهف  دّـمحم  خیـش  يرـصم  هدنـسیونو  ّیط  دّـمحم  داتـسا  تانایب  زا  یقرواـپ } . 142ù141 ص روهظلا ، دـعب 

تـسد هب  لامتحا  نیمه  زین  ۀـیاهنلاو " ۀـیادبلا  ۀـیاهن   " باـتک رب  دوخ  یقرواـپ } ص 177 . يرـشبلا ، رکفلاو  نیدـلا  نیب  رظتنملا  يدـهملا 
یناهج دوعوم  روهظو  نآرق  عوضوم : یقرواپ } ص 118 . ج 1 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ۀیاهن  یقرواپ .  . } دیآیم

؟  دهد یم  ماجنا  ییاهراک  هچ  و  تسا ،  یسک  هچ  لاجد  - 1.

شسرپ

؟  دهد یم  ماجنا  ییاهراک  هچ  و  تسا ،  یسک  هچ  لاجد  - 1.

خساپ

هدـش و عقاو  شیناشیپ  رد  مه  نآ  ، درادـن شیب  مشچ  کی   ، رفاک تسا  يدرم  يو  هک  تسا  نیا   ، تسا فورعم  لاـجد  فیـصوت  رد  هچنآ 
ماعط و زا  یهوک  دـناوخ ، یم  ار  نآ  داوسیبو  داوس  اب  ره  هک  يروط  هب  رفاک ، تسا  هتـشون  يو  یناـشیپ  رد  دـشخرد  یم  يا  هراتـس  دـننام 
دهد و یم  ناراب  يو  روتسد  هب  نامسآ   ، تسا هار  لیم  کی  شماگره  هک  دوش  یم  راوس  يدیفس  غالا  رب  تسوا ،  اب  هشیمه  بآ  زا  يرهن 

امش هک  متسه  امـش  گرزب  يادخ  نم  دنکیم ، ادن  دنوش  یم  نایناهج  مامت  هک  ییادص  اب  دنک ، یم  هدنز  ار  هدرم  دندیور ، یم  هایگ  نیمز 
نب دـئاص  ای  هللادـبع  شمان  ودوب  دوجوم  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  دیباتـشب . نم  يوسب  مناـسر ،  یم  يزور  هدـیرفآ ،  ار 

ربمایپ یلو  دناسرب  شلتق  هب  ار  وا  تساوخ  رمع  دوب  يادخ  یعدم  وا  دنتفر ،  شا  هناخ  هب  وا  رادید  دـصقب  شباحـصا  ربمایپ و  تسا . دـیص 
ادـتبا هک  يرادـلا » ممیت   » لوق زا  درک . دـهاوخ  جورخ  هیدوهی » هیرق «  ناهفـصا  رهـش  زا  نامز  رخآ  رد  تسا و  هدـنز  نونک  اـت  هدـش  عناـم 

رد هک  مدید  برخم  ریازج  زا  یکی  رد  ار  لاجد  نم  تسا :  هتفگ  هک  دنا  هدرک  تیاکح  هدروآ  مالسا  يرجه  مهن  هنس  رد  هدوب و  ینارصن 
یناونع هکلب  تسین ، یـصاخ  درف  هب  رـصحنم  صخـش و  مان  لاجد  هک ،  دـیآ  یم  تسد  هب  یثیدـح  عبانم  تاـیاور و  زا  دوب . ریجنز  لـغ و 
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هدافتـسا يا  هلیـسو  ره  زا  دوخ  لابند  هب  مدرم  ياه  هدوت  ندیـشک  يارب  هک  زاب  هقح  رکم و  رپ  رگ و  هلیحو  ریوزت  رپ  دارفا  يارب  یلک  تسا 
یم نینچ  یثیدـح  رد  ربمایپ  اذـل  دوش . یم  رهاـظ  دریگ  یم  تروص  فلتخم  داـعبا  رد  هک  يا  هدـنزاس  بـالقنا  ره  هار  رـس  رب  دـنک و  یم 

هک يدارفا  هلمج  زا  لاجد  مراد ،  یم  رذح  رب  ار  امـش  زین  نم  تشاد  رذحرب  لاجد  هنتف  زا  ار  دوخ  مدـق  حون  زا  دـعب  يربمایپ  ره  دـیامرف : 
یم هتشک  بولغم و  تیاهن  رد  وا  تسا  هدش  هدرمـش  نامز  رخآ  مئالع  زا  هک  تسا  لاجد   ، دومن دهاوخ  یـشارت  عنام  دوعوم  ماما  ربارب  رد 

یناشیپ طسو  رد  مشچ  کی  هک  تسا  یناسنا  لاجد  دـسیون  یم  هدرک و  هئارا  ینیـشنلد  ریـسفت  لاجد  هراـب  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  دوش .
خـسم ناسنا  درگن و  یم  مشچ  کی  اب  ار  ناسنا  هک  تسا  يدعب  کی  یماظن  ناهج  رب  مکاح  دیلپ  ماظن  تسا ، يدـعب  کی  یناسنا  وا  دراد 
هدـننک خـسم  تسا و  اه  نهذ  رگنوسفا  لاجد  نیا  پچ  مشچ  اب  مه  نآ  درگن و  یم  مشچ  کی  اب  ار  تایحو  ناهج  زین  ماظن  نیا  رد  هدـش 

هللا زیزع  تاجن ،  دـیما و  مسجت  -1 عبانم :  تسا . نامزلا  رخآ  ناسنا  رب  مکاح  یناسنا  دـض  یحور و  یگنهرف و  ماظن  رهظم  لاـجد  اـهناسنا 
 . یجنگ نیسح  يدهم ،  ترضح  اب  يونعم  طابترا  يرهاط 4  هللا  بیبح  باتفآ ،  يامیس  ضیف 3- دارم  ناهج ،  حلصم  يامیس  يردیح 2-

یمتح ریغ  مئالع 

؟ دراد تحص  دنک ، یم  روهظ  جع ) ) نامز ماما  دشاب ، هعمج  اروشاع  ای  دشاب ، هعمج  زور  ناضمر  ام  رگا 25  دنیوگ  یم  هک  نیا 

شسرپ

؟ دراد تحص  دنک ، یم  روهظ  جع ) ) نامز ماما  دشاب ، هعمج  اروشاع  ای  دشاب ، هعمج  زور  ناضمر  ام  رگا 25  دنیوگ  یم  هک  نیا 

خساپ

یم روهظ  (ع ) نامز ماما  هناشن ، طیارش و  نآ  ققحت  اب  هک  [ 65 ،] تسا هدش  نایب  هژیو  ياه  هناشن  طیارش و  (ع ) نامز ماما  روهظ  ققحت  يارب 
نایب ماما  روهظ  ياه  هناشن  طیارش و  زا  دنک ، یم  روهظ  نامز  ماما  دشاب ، هعمج  اروشاع  ای  ودشاب  هعمج  زور  ناضمر  هام  هک 25  نیا  دنک .

هک تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هتبلا  دشاب . هتـشاد  تحـص  رکذـلا  قوف  بلطم  هک  تفگ  ناوت  یمن  عطاق  روط  هب  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدـش 
نیـسحلا هیف  ِلُتق  يّذلا  موی  وه  اروشاع و  موی  یف  يدـهملا  رهظی  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  [ 66 .] دـنک یم  روهظ  اروشاع  زور  د  (ع ) نامز ماما 

رد (ع ) نامز ماما  روهظ  " دنک . یم  روهظ  دش  دیهش  (ع ) نیسح ماما  هک  يزور  رد  اروشاع ، زور  رد  (ع ) يدهم ترـضح  [ 67 [؛) (ع یلع نب 
هـصاخ میالع  هصاخ . هن  تسا ، هماع  میالع  زا  ینعی  دـنک ؛ یم  روهظ  (ع ) نامز ماما  دـشاب ، هعمج  اروشاع  رگا  هک  تسا  نآ  ریغ  اروشاـع ،

[65 . ] دـنک یم  ادـیپ  ققحت  روهظ  هک  درذـگ  یمن  هام  راهچ  زا  زواجتم  هک  ینامـسآ  ۀحیـص  لاجد و  ینـسح و  دیـس  ینایفـس و  مایق  لثم 
. دـیفم داشرا  زا  لقن  هب  ص 574 ، رثالا ، بختنم  یفاـص ، هللا  فطل  [ 66 . ] ص 252 ینامعن ، هبیغلا ، باـتک  ص 215 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ،

ص 576. رثالا ، بختنم  [ 67]

تیعقاو نیا  ایآ  دـنک  یم  روهظ  تسا  زورون  اروشاع و  زور  اب  فداصم  هک  هعمج  زور  (ع ) نامز ماما  هک  تسا  هدـش  حرطم  اه  باـتک  زا  یخرب  رد 
؟ دراد

شسرپ
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نیا ایآ  دـنک  یم  روهظ  تسا  زورون  اروشاع و  زور  اب  فداصم  هک  هعمج  زور  (ع ) نامز ماما  هک  تسا  هدـش  حرطم  اه  باتک  زا  یخرب  رد 
؟ دراد تیعقاو 

خساپ

روهظ هعمج  زور  (ع ) نامز ماما  هک  دـنراد  تلالد  تایاور  زا  یخرب  دراد : دوجو  تیاور  هتـسد  هس  (ع ) نامز ماما  روهظ  زور  صوصخ  رد 
رد تیب  لها  ام  مئاق  : " دومرف (ع ) قداص رفعج  ماما  تسا . هدماین  نایم  هب  نخـس  زورون  اروشاع و  زور  زا  تایاور  هتـسد  نیا  رد  دـنک . یم 

(ع) نیسح ماما  زور  نآ  رد  هک  اروشاع  زور  0ع ) نامز ماما  هک  تسا  هدش  حیرصت  رگید  تایاور  یخرب  رد  [ 1" .] دنک یم  مایق  هعمج  زور 
تافالتخا هب  هجوت  اب  [ 3 .] دـنک یم  روهظ  زورون  (ع ) نامز ماما  هک  دـنراد  تلالد  تایاور  زا  یخرب  [ 2 .] دنک یم  روهظ  تسا ، هدش  دـیهش 

روهظ هعمج  زور  ترضح  هک  تسا  نآ  تسا  روهـشم  هچنآ  تسا . لکـشم  (ع ) نامز ماما  روهظ  زور  نییعت  صوصخرد  تواضق  تایاور ،
هللا فطل  [ 2 . ] ص 1066 دوعوم ، يدـهم  [ 1 . ] تسین مولعم  دـشاب  زورون  زور  ای  اروشاع و  زور  اـب  فداـصم  هعمج  زور  لاـح  دـنک ، یم 

.92 ص 91 -  ج 56 ، راونالاراحب ، [ 3 . ] 576 ص 574 -  رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص 

مهارف (ع ) نامز ماما  روهظ  يارب  ار  هنیمز  هدـنیآ  ثداوح  رما و  نیا  تفگ  دوش  یم  برغ  ناهج  یلعف  عاضوا  قارع و  هب  اکیرما  هلمح  زا  دـعب  ایآ 
؟ تسا هدرک 

شسرپ

(ع) نامز ماما  روهظ  يارب  ار  هنیمز  هدنیآ  ثداوح  رما و  نیا  تفگ  دوش  یم  برغ  ناهج  یلعف  عاضوا  قارع و  هب  اکیرما  هلمح  زا  دـعب  ایآ 
؟ تسا هدرک  مهارف 

خساپ

اههعماج و دوش و  یم  رهاظ  هک  یحیبق  تشز و  هرهچ  ره  رد  اه  يزیر  نوخ  اه و  گـنج  تعیرـش  هدـنیآ  ناـهج و  ثداوح  هب  یلک  هاـگن 
ندمت و يوس  هب  دننک و  یم  یط  ار  لماکت  هار  تیاهن ، رد  دنراد ، هک  ییاه  يریگرد  داضت و  اه و  فالتخا  ۀمه  اب  اه  گنهرف  اهندمت و 
هک نیا  ترطف و  تلاصا  ۀیرظن  ربانب  : " دـیامرف یم  هر ) ) يرهطم دیهـش  دور . یم  شیپ  هب  دـحاو  یناهج  ۀـعماج  شیادـیپ  هناگی و  گنهرف 

لامک هب  لوصو  يارب  ناسنا  یعون  ترطف  هک  تسا  يا  هلیـسو  هعماج  یعمج  حور  هرخالاب  وا  یعامتجا  یگدنز  ناسنا و  یعامتجا  دوجو 
تیاهن رد  ندش و  لکـشلا  دحتم  ندش ، هناگی  يوس  هب  اه  گنهرف  اه و  ندـمت  اه و  هعماج  تفگ : دـیاب  تسا ، هدرک  باختنا  دوخ  ییاهن 

ياه شزرا  همه  نآ  رد  هک  تسا  هتفای  لماکت  دحاو  یناهج  هعماج  یناسنا ، عماوج  ةدنیآ  دـننک و  یم  ریـس  ندـش  ماغدا  رگیدـکی  رد  رما 
زا دیسر . دهاوخ  دوخ  لیـصا  تیناسنا  هب  هرخالاب  دوخ و  یعقاو  تداعـس  یقیقح و  لامک  هب  ناسنا  دسر و  یم  تیلعف  هب  تیناسنا  یناکما 

ناـیقّتم اوقت و  نآ  زا  تبقاـع  تسا و  لـطاب  ةرـسکی  ندـش  دوباـن  قح و  تموکح  ییاـهن ، تموکح  هک  تسا  مّلـسم  بلطم  نیا  نآرق  رظن 
رد یلو  تسا ، هارمه  تیانج  ملظ و  داسف و  بیرخت و  اب  هچ  رگا  دـتفا ، یم  قافتا  ایند  ياجک  ره  قارع و  رد  هک  یثداوح  ۀـعومجم  تسا .

هیعاد هک  رگمتـس  ملاـظ و  ياـه  تموـکح  زا  هدروخرـس  دزاـس و  یم  رادـیب  نارگ  باوـخ  زا  ار  تلفغ  رورغ و  رد  هتفر  ورف  رـشب  تیاـهن 

زا 1779تیودهم هحفص 1376 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد شایناوتان  هب  ار  وا  ینامـسآ ، ربهر  یحو و  هب  دـیدش  زاین  ساسحا  داجیا  اب  دوش و  یم  دـنراد ، يدازآ  هنـالداع و  تموکح  حالـصا و 
راکفا دزاس و  یم  دعاقتم  ناسنا  یتخبشوخ  تداعس و  نیمأت  يارب  نامسآ  یحو و  زا  ادج  شناد  درخ و  ناصقن  ییاسران و  ناهج و  ةرادا 

روهظ هلئـسم  اب  نآ  طابترا  قارع و  ثداوح  دهد . یم  قوس  هجرف ) یلاعت  لمع ا ...  ) دوعوم يدـهم  نامـسآ و  يوس  هب  ار  نایناهج  یعمج 
، هدش ییوگشیپ  ینیب و  شیپ  (ع ) همئا تارضح  و  (ص ) مالـسا ربمایپ  طسوت  رمالا  بحاص  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  یتاقافتا  ثداوح و 

ةدعو ققحت  ندش  کیدزن  روآ  مایپ  روهظ و  ندوب  عوقولا  بیرق  ياه  هناشن  ثداوح ، زا  هتسد  کی  دوش : یم  میسقت  هتسد  ود  هب  یتهج  زا 
زا شیپ  ثداوح  نآ  تسا . هدـمآ  ینید  ياه  هزومآ  رد  ًافرـص  هک  تسا  یثداوح  رگید ، ۀتـسد  لاجد . ینایفـس و  جورخ  لـثم  تسا ، یهلا 
اه نرق  هکلب  اه و  لاس  ای  دتفا  یم  قافتا  روهظ  ۀناتـسآ  رد  هک  تسا  هدشن  ياهراشا  چیه  تسویپ و  دهاوخ  عوقو  هب  (ع ) مئاق ترـضح  مایق 

و (ص ) دـمحم لآ  مئاق  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  هدـمآ  ینید  ياـه  هزومآ  رد  هلمج  زا  دـشاب . هتـشاد  هلـصاف  روهظ  ناـمز  اـب  تسا  نکمم 
دادـغب دوش و  یم  بارخ  دوش ، یم  هتخیر  دوه  قیرط  زا  هک  یی  ( اه پمت   ) اه شتآ  هلیـسو  هب  هرـصب  دادـغب و  ًاـصوصخم  قارع  ياـهرهش 
بیرخت مدرم و  سومان  لاوما و  هب  زواـجت  اـه و  يزیر  نوخ  هجیتن  رد  دـیآیم ، رد  بارعا  ریغ  هطاـحا  هطلـس و  تحت  ددرگیم و  لاغـشا 

نیا میناد  یمن  ًالّوا  دـننک و ...  یمن  تینما  ساسحا  قارع  زا  يا  هطقن  چـیه  رد  مدرم  هک  ددرگ  یم  داجیا  یتشحو  فوخ و  ناـنچ  اـهرهش 
ناطیـش یگدرکرـس  هب  اه  یبرغ  ۀناشنم   " موجه ایآ  هک  میناد  یمن  ًاقیقد  ًایناث  دراد . هلـصاف  ردـقچ  ترـضح  روهظ  نامز  ات  ثداوح  هنوگ 

يزیچ نامه  قادصم  قارع ، همه  رد  ینماان  سرت و  فوخ و  هعـسوت  هرـصب و  دادغب و  ندـش  هدـیبوک  قارع و  نیمزرـس  هب  اکیرما  گرزب 
ناشتاعالطا هک  یناسک  ادـخ و  زج  اّما  درادـن  لاکـشا  نامگ  تروص  هب  نآ  رکذ  نیاربانب  تسا . هدـش  ییوگ  شیپ  تاـیاور  رد  هک  تسا 

رد هک  یمئالع  تاـیاور و  قادـصم  ناونع  هب  نآ  تاـبثا  اـی  یفن  رد  یعطق  تروص  هب  دـناوت  یمن  رگید  یـسک  تسا  یهلا  ملع  هب  لـصتم 
. دهدب رظن  دتفا ، یم  قافتا  روهظ  ۀناتسآ 

؟ تسا هدنام  یقاب  هدعو  دنچ  تسا و  هداد  يور  روهظ  ةدعو  زا  یمئالع  نونک  ات  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدنام  یقاب  هدعو  دنچ  تسا و  هداد  يور  روهظ  ةدعو  زا  یمئالع  نونک  ات  ایآ 

خساپ

روهظ زا  شیپ  دـیدرت  نودـب  هک  دنتـسه  ییاه  تمالع  یمتح ؛ مئـالع  1 ـ دـنوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  روهظ  مئالع  تایاور  ساـسا  رب 
مئالع زا  دارم  یمتح ، ریغ  مئالع  2 ـ لاجد . ینایفس و  جورخ  داسف و  ملظ و  ندش  ریگارف  دننامه  دش ؛ دهاوخ  عقاو  جع ) ) يدهم ترـضح 

نیا قّقحت  هک : نیا  حیـضوت  دنوشن ؛ قّقحم  تسا  نکمم  دـنوش و  ققحم  روهظ  زا  شیپ  تسا  نکمم  هک  دنتـسه  ییاه  تمالع  یمتح  ریغ 
یمن دـیدپ  اه  تمالع  نآ  هنرگو  دـنوش  یم  قّقحم  زین  مئالع  نآ  روما ، نآ  قّقحت  تروص  رد  هک  تسا  يروما  هب  طورـشم  اهتمالع  هنوگ 

هک تسا  ینتفگ  دنتـسین  ینیقی  یعطق و  تامالع  نآ  يانعم  تلالد و  دنـس و  رظن  زا  دـننک ، یم  نایب  ار  میـالع  نآ  هک  یتاـیاور  اـی  دـنیآ .
نیقی روط  هب  هتفای و  قّقحت  روهظ  مئالع  مامت  هک  درک  اعّدا  ناوت  یمن  هاگ  چـیه  سپ  تسا ، لکـشم  زین  روهظ  مئالع  ماـمت  قیقد  تخاـنش 

زین نآ  قیبطت  دوش و  عقاو  هک  روهظ  ياه  هناشن  عومجم  زا  دادعت  ره  هلب  درک ، دهاوخ  روهظ  جع ) ) يدـهم ترـضح  یـصّخشم  خـیرات  رد 
هک ار  یعیاقو  ثداوح و  زا  يرامـش  مییوگ : یم  ساسا  نیا  رب  دهد . یم  تراشب  ار  روهظ  ندش  کیدزن  هک  تفگ  ناوتیم  دشاب ، تسرد 

زا 1779تیودهم هحفص 1377 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یـشخب ریز  دراوم  دنا ؛ هدش  عقاو  دـنا ، هدرمـش  رب  روهظ  مئالع  ناونع  هب  ای  هداد و  ربخ  يربک  تبیغ  نارود  رد  ار  نآ  عوقو  (ع ) نیموصعم
هایس ياه  مچرپ  نداتفا  هار  هب  نانآ ، تموکح  یگدیشاپ  مه  زا  سابع و  ینب  ضارقنا  مالسا ، تما  نایم  رد  فالتخا  تسا : ثداوح  نآ  زا 

رب هوالع  دیاب  هبلا  رامعتسا و . ...  دیق  زا  یبرع  ياهروشک  ندش  اهر  نایمطاف ، تلود  لیکـشت  رـصم و  زا  یبرغم  جورخ  ناسارخ ، ۀیحان  زا 
دوصقم هدمآ و  تایاور  رد  هک  دـشاب  یثداوح  نامه  هداد  يور  ثداوح  هک  تسین  مولعم  1 ـ تشاد : هجوت  زین  تاکن  نیا  هب  قوف  بلاطم 

اه نیا  تسا  نکمم  هکلب  دـنروهظ ، یمتح  ياه  هناـشن  اـه  نیا  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  یثداوح  نینچ  عوقو  زا  ربخ  2 ـ تسا . هدوب  تایاور 
، ینایفس جورخ  دننامه : هدمآ ، تایاور  رد  هک  مه  هّیمتح  مئالع  زا  یشخب  دنا . هداد  ربخ  اه  نآ  عوقو  زا  ناموصعم  هک  دنشاب  ییاهدادخر 

. دنا هدشن  عقاو  زونه  ینامسآ  ۀحیص  لاجد و 

. دییامن نایب  ار  دنا  هتفگ  جع )  ) نامز ماما  دروم  رد  هک  ار  ییاه  ییوگشیپ  و  تسا ؟ ینامز  هچ  ماما  روهظ  زور  و  جع )  ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن 

شسرپ

ار دـنا  هتفگ  جـع )  ) نامز ماما  دروم  رد  هک  ار  ییاه  ییوگـشیپ  و  تسا ؟ ینامز  هچ  ماما  روهظ  زور  و  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناـشن 
. دییامن نایب 

خساپ

ای بالقنا  ای  هدیدپ  نآ  ندوب  عوقولا  بیرق  زا  ناوت  یم  اهنآ  هطـساوب  هک  تسا  ییاه  هناشن  مئالع و  ياراد  یبالقنا  یعامتجا و  هدـیدپ  ره 
رب ینبم  ینامـسآ  يادن  ریظن  یمتح  مئالع  1 ـ دنا : هتـسد  دنچ  زین  جـع )  ) نامز ماما  مایق  روهظ و  مئالع  دـش . ربخاب  نآ  ندوب  عوقولا  دـیعب 

یمومع تفع  نتسب  رب  تخر  نادرخبان ـ  زا  يوریپ  اهشزرا ـ  ندش  جرا  مک  ریظن ـ : یمتح  ریغ  مئالع  2 ـ راوگرزب . نآ  مایق  عورش  مالعا و 
روهظ مئالع  تایاور  تسیروآدای  هب  مزال  هریغ .... و  يزیرنوخ ـ  اب  تافالتخا  خساپ  نکـش ـ  رمک  هاکناج و  ثداوح  عوقو  يرالاس ـ  نز   ـ

هب هنیمز  نیا  رد  دنـساره . رد  ناـهج  رتـسگداد  روهظ  زا  هک  يدادبتـسا  ياـهتموکح  طـسوت  هژیوـب  هدـنامن ، فـیرحت  زا  نوـصم  هنافـسأتم 
رد يرایـسب  مئالع  جع "  " رمالا بحاص  ترـضح  روهظ  يارب  . " دییامرف هجوت  ینیما  ۀـمالع  هتـشون  ناهج  رتسگداد  باتک  زا  يا  هصالخ 

تاقوا تهج  نودـب  ددرگ و  یم  ینـالوط  نخـس  مینک  ثحب  اـهنآ  کـی  کـی  رد  میهاوخب  اـم  رگا  نکیل  تسا  هدـش  تبث  ثیدـح  بتک 
صاخشا هک  تسیدحاو  ربخ  مئالع ، زا  یضعب  كردم  1 ـ مهد : رکذت  ًالامجا  تسا  مزال  ار  هتکن  دنچ  اما  دوش . یم  لاغـشا  هسلج  نیدنچ 

هدومن میسقت  مسق  ودب  ار  روهظ  مئالع  ع )  ) تیب لها  ثیداحا  2 ـ دنتسین . نیقی  دیفم  هدش و  عقاو  نآ  قیرط  رد  قثوم  ریغ  ای  لاحلا  لوهجم 
یفرعم یمتح  ریغ  ار  مود  مسق  دوش . عقاو  دیاب  روهظ  زا  لبق  تسین و  طورـشم  یطرـش  دـیق و  چـیه  هب  هک  تسا  یمتح  اهنآ  زا  یکی  دـنا :

طرـش نآ  رگا  هک  تسا  یطرـشب  طورـشم  هکلب  تسین  روهظلا  مئـالع  زا  متح  قلطم و  روطب  هک  یثداوـح  زا  تستراـبع  نآ  دـنا و  هدوـمن 
زا لاـمجا  روطب  هک  هدوب  تحلـصم  دـبای و  یمن  ققحت  زین  طورـشم  ددرگ  دوقفم  طرـش  رگا  دوش و  یم  ققحتم  زین  طورـشم  دـبای  قـقحت 
ره ثودـح  ددرگ و  یمن  رهاظ  رمالا  بحاص  ترـضح  دوشن  عقاو  ات  هک  دنتـسه  ییاـهزیچ  روهظ  مئـالع  3 ـ دوش . هدرمـش  روهظلا  مئالع 

ترـضح هلـصافالب ، تمالع و  نآ  ثودح  زا  دعب  هک  درادـن  یتلالد  اما  هدـش  کیدزن  يا  هزادـنا  ات  جرف  مایا  هک  تسا  لیلد  اهنآ  زا  کی 
زا یضعب  4 ـ دوش . یم  عقاو  ترـضح  نآ  روهظ  نراقم  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  اهنآ  زا  یـضعب  دروم  رد  یلو  دـیامن . روهظ  رمالا  بحاص 

ار عاضوا  یگداعلا  قوف  دـننک و  دـییأت  ار  دوعوم  يدـهم  ییاعدا  تحـص  ات  دـنوش  یم  عقاو  هداعلا  قراـخ  زاـجعا و  روطب  روهظلا  مئـالع 
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دودرم دـیابن  تسین  راگزاس  يداع  نایرج  اب  هکنیا  فرـص  هب  و  تسا ، ناسکی  تازجعم  ریاس  اب  مئالع ، نیا  مکح  دـنراد . مالعا  نایناهجب 
: هدش هتفگ  هکنیا  دننام  دسر  یم  رظن  هب  لاحم  ًاتداع  اهنآ  عوقو  هک  دوش  یم  هدـید  اهباتک  رد  روهظلا  مئالع  زا  عون  کی  5 ـ دوش . هتخانش 
رب دریگ . یم  هاـم  ناـمه  رخآ  رد  هاـم  ناـضمر و  هاـم  ۀـمین  رد  دیـشروخ  دـنک و  یم  عوـلط  برغم  زا  دیــشروخ  يدـهم  روـهظ  تـقو  رد 
اما دبای . رییغت  یـسمش  هموظنم  تکرح  دروخب و  مه  رب  ملاع  مظن  هک  تسنیا  ثداوح  هنوگنیا  عوقو  ۀمزال  هک  تسین  هدیـشوپ  نادنمـشناد 

دناوت یم  درک  هشدخ  اهنآ  دنس  رد  یسک  رگا  دنتـسین و  نیقی  دیفم  هک  تسین  شیب  يداحآ  رابخا  مئالع ، هنوگنیا  كردم  هک  دینادب  دیاب 
تقو ۀمکاح  هاگتـسد  هیلع  رب  يدهم  ناونعب  يدارفا  تاقوا  نآ  رد  اریز  دـنادب . اهنآ  لامع  سابع و  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  لوعجم  ار  اهنآ 

يدهم ثیداحا  لصا  دندید  یم  نوچ  تقو  يافلخ  دندرک . یم  عمج  شیوخ  رود  رب  ار  يا  هدع  هلیسو  نادب  دندومن و  یم  تضهن  مایق و 
نادـب دـنیامن . لتخم  ار  نییولع  تضهن  راک  دـنزاس و  فرـصنم  ار  مدرم  هلیـسو  نادـب  ات  دندیـشیدنا  يرگید  ۀـلیح  اذـل  تسین  راکنا  لباق 

دوب حیحص  ثیداحا  رگا  اما  دننکن ، تباجا  ار  نییولع  توعد  دننیـشنب و  مئالع  نآ  راظتنا  رد  مدرم  ات  دندرک  لعج  ار  لاحم  مئالع  روظنم 
ار قح  تلود  تفرـشیپ  بابـسا  دـننک و  مالعا  نایناهجب  ار  عاضوا  یگداعلا  قوف  ات  دـنبای  ققحت  زاجعا  روطب  مئالع  هنوگنیا  درادـن  یعنام 
ینیما 3ـ ناـهج ، رتـسگداد  بیغتـسد 2 ـ دیهـش  دوعوم ، يدـهم  1 ـ دـییامرف . هعجارم  لـیذ  ياـهباتک  هب  رتـشیب  عـالطا  يارب  دـنزاس . مهارف 

نامیلس لماک  ییاهر ، راگزور 

نقتم یملع  لیالد  هب  تسا ؟ هیانک  کی  نیا  ای  دنک  یم  عولط  برغ  زا  یـسمش _  هموظنم  زکرم  دیـشروخ _  يدهم ع  ماما  روهظ  زور  حبـص  ایآ 
. دنک یم  عولط  قرش  زا  هشیمه  دیشروخ 

شسرپ

یملع لیالد  هب  تسا ؟ هیانک  کی  نیا  ای  دنک  یم  عولط  برغ  زا  یسمش _  هموظنم  زکرم  دیشروخ _  يدهم ع  ماما  روهظ  زور  حبـص  ایآ 
. دنک یم  عولط  قرش  زا  هشیمه  دیشروخ  نقتم 

خساپ

اما مینک . ضرف  يا  هیانک  ار  هیآ  ای  تیاور و  ریبعت  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـشاب  نکمم  ریغ  لاحم و  يراک  ماجنا  رگا  یملع  یلقع و  رظن  زا 
هداعلا قراخ  راک  ماجنا  مهم  يا  هثداح  عوقو  هماگنه  نیارباـنب  تسا  هداـعلا  قراـخ  هچ  رگا  تسین  یلقع  لاـحم  برغم  زا  دیـشروخ  عولط 

ریذپماجنا وا  هدارا  هب  هداعلاقراخ  روما  دشابیم و  ینکمم  راک  ره  ماجنا  هب  رداق  لاعتم  يادخ  هعیـش  هاگدـید  رد  ور  نیا  زا  تسین . لاحم 
ماگنه هک  ییادـخ  نامه  تسا . یندـش  راک  نیا  ادـخ  هدارا  هب  یلو  درادـن  دوجو  برغ  زا  دیـشروخ  عولط  ناـکما  يداـع  قیرط  هب  تسا .

قرش زا  نآ  رود  هب  نیمز  شدرگ  رد  مظن  نیا  هب  دیشروخ  هک  تفرگ  قلعت  نیا  هب  شاهدارا  ناهیک  یسمش و  هموظنم  دیشروخ و  شنیرفآ 
يزاین چیه  دیایب و  الاب  برغ  زا  دیـشروخ  يرگید  ماگنه  ره  ای  روهظ  زور  دادماب  رد  هک  دریگ  قلعت  نیا  هب  شاهدارا  دناوتیم  دنک ، عولط 

دیـشروخ دننام  ار  جع ) ) نامز ماما  كرابم  دوجو  ناوتیم  هتـشذگ  نیا  زا  درادن . نآ  دـییأت  يدام و  دـیدج و  ملع  هب  ناهاگآ  قیدـصت  هب 
رد هچنآ  نیمز و  هدومن  بسک  ملاع  راگدرورپ  زا  هک  يرون  اب  وا  اّهبر » رونب  ضرالا  تقرـشأو   » دیامنیم نشور  ار  اهیکیرات  هک  تسناد 

ییانـشور ناشیا  روهظ  اب  هک  تسا  نشور  دیآیم . برغم  زا  جع ) ) نامز ماما  هک  هدش  هراشا  تایاور  ياهراپ  رد  دـنکیم  نشور  تسا  نآ 
. دریگیم ارف  زین  ار  قرش  دریگیم و  ارف  ار  برغ  رون  و 
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یم رییغت  دیشروخ  رود  نیمز  شدرگ  عاضوا  ایآ  هچ ؟ ینعی  تسا  برغم  زا  دیـشروخ  عولط  دوعوم  روهظ  ياه  هناشن  زا  دنیوگ  یم  هک  نیا  هرابرد 
؟ دنک

شسرپ

دیـشروخ رود  نیمز  شدرگ  عاضوا  ایآ  هچ ؟ ینعی  تسا  برغم  زا  دیـشروخ  عولط  دوعوم  روهظ  ياه  هناشن  زا  دنیوگ  یم  هک  نیا  هرابرد 
؟ دنک یم  رییغت 

خساپ

، ینامـسآ مارجا  شدرگ  یعیبط  نیناوق  باـسح  يداـع و  قیرط  هب  هک  تسناد  دـیاب  ادـتبا  داد : خـساپ  ناوتیم  هنوگ  دـنچ  شـسرپ  نیا  هب 
ياهدع دراد و  ار  دوخ  شدرگ  ریسم  رییغت  ناکما  هرایس  هک  دناهتفای  یسکع » تکرح   » مان هب  ینامسآ  مارجا  رد  تکرح  یعون  نادنمشناد 

Retrogade یـسکع (  تکرح  نوناق  هطـساوب  هدـیخرچیم و  دوخ  رود  هب  یلعف  تهج  فـالخ  رب  نیا  زا  شیپ  خـیرم  دـنرواب  نیا  رب 
ناکما زین  نیمز  یهاگدـید ، نینچ  تحـص  تروص  رد  تسا . هدرک  شدرگ  هب  عورـش  تهج  فالخ  هک  هدیـسر  ياهطقن  هب   ( motion

رد نیا ، زا  هتـشذگ  درک ! دـهاوخ  عوـلط  برغ  زا  دیـشروخ  تروـص  نیا  رد  هک  دراد ، ار  دوـخ  رود  هـب  یـشخرچ  تـکرح  شدرگ  رییغت 
ناکما يداع  قیرط  هب  تسا . ریذپماجنا  وا  هدارا  هب  هداعلاقراخ  روما  دشابیم و  ینکمم  راک  ره  ماجنا  هب  رداق  لاعتم  يادخ  هعیش  هاگدید 
هموظنم دیـشروخ و  شنیرفآ  ماگنه  هک  ییادـخ  نامه  تسا . یندـش  راـک  نیا  ادـخ  هدارا  هب  یلو  درادـن  دوجو  برغ  زا  دیـشروخ  عولط 

دناوـتیم دـنک ، عوـلط  قرـش  زا  نآ  رود  هب  نیمز  شدرگ  رد  مظن  نیا  هب  دیـشروخ  هک  تفرگ  قـلعت  نـیا  هـب  شاهدارا  ناـهیک  یـسمش و 
ناهاگآ قیدصت  هب  يزاین  چیه  دـیایب و  الاب  برغ  زا  دیـشروخ  يرگید  ماگنه  ره  ای  روهظ  زور  دادـماب  رد  هک  دریگ  قلعت  نیا  هب  شاهدارا 

اهیکیرات هک  تسناد  دیشروخ  دننام  ار  جع ) ) نامز ماما  كرابم  دوجو  ناوتیم  هتـشذگ  نیا  زا  درادن . نآ  دییأت  يدام و  دیدج و  ملع  هب 
نـشور تسا  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  هدومن  بسک  ملاـع  راـگدرورپ  زا  هک  يرون  اـب  وا  اـّهبر » روـنب  ضرـالا  تقرـشأو   » دـیامنیم نشور  ار 

ارف ار  برغ  رون  ییانشور و  ناشیا  روهظ  اب  هک  تسا  نشور  دیآیم . برغم  زا  جع ) ) نامز ماما  هک  هدش  هراشا  تایاور  ياهراپ  رد  دنکیم 
نخـس ناـمزلارخآ  ياهدـماشیپ  و  جـع ) ) رـصع ماـما  روـهظ  هراـبرد  (ع ) ناـنمؤمریما هک  ياهبطخ  رد  دریگیم . ارف  زین  ار  قرـش  دریگیم و 

لازن تسا . هدرک  لقن  (ع ) یلع ماما  لوق  زا  هعـصعص  ار  تیاور  نیا  دنربیم . راک  هب  ار  برغ  زا  دیـشروخ  عولط  ترابع  نیمه  دنیوگیم .
نبای : » دـهدیم خـساپ  نینچ  هعـصعص  دـسرپیم . ار  مالک  نیا  ینعم  بجعت  اب  دونـشیم  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  زا  ار  تیاور  هک  هربس  نب 

اهبرغم نم  ۀعلاطلا  سمشلا  وهو  یلع  نب  نیـسحلا  دلُو  نم  عساتلا  ةرتعلا ، نم  رـشع  یناثلاوه  میرم  نب  یـسیع  هفلخ  یّلـصی  يذلا  نإ  ةربس ،
نادناخ زا  نیمهدزاود  دراذگیم ، زامن  وا  تشپ  میرم  رسپ  یسیع  هک  یـسک  انامه  هربس  رـسپ  يا  ضرألا ؛ رّهُطی  ماقملاو  نکرلادنع  رهظی 

، دنکیم عولط  نیمز  برغم  زا  هک  تسا  يدیشروخ  نامه  وا  تسا و  مالـسلاامهیلع  یلع  رـسپ  نیـسح  دنزرف  نیمهن  هک  تسا  (ص ) ربمایپ
مهف هک  نیا  زا  ص 195 ). ج 52 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  دـمحم  همالع  .«) دزاسیم كاپ  ار  نیمز  دـنکیم ، روهظ  ماقم  نکر و  ناـیم 
هدرک ریـسفت  نینچ  يو  هک  تسا  هدوب  راک  رد  ياهنیرق  ای  دیؤم  دوش  هدافتـسا  دیاش  تسا ، جـع ) ) يدـهم ماما  صخـش  ترابع ، زا  هصعص 

. تسا

؟ تسیچ تسا  روهظ  میالع  زا  هک  فوسکو  فوسخ  زا  دوصقم 
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شسرپ

؟ تسیچ تسا  روهظ  میالع  زا  هک  فوسکو  فوسخ  زا  دوصقم 

خساپ

. تسا تداـع  فـالخرب  هاـم  لّوا  رد  فوسخو  هاـم  طـساوا  رد  فوسک  روـهظ ، ياـههناشن  زا  یکی  هک  هدـمآ  روـهظ  میـالع  تاـیاور  رد 
هک هدرک  لقن  ع )  ) رقاب دّـمحم  ماما  زا  شدنـس  هب  ینطقراد  یقرواـپ } ص 285 . ج 2 ، يرولا ، مـالعا  ص 368 ؛  دـیفم ، داشرا  یقرواپ .  }

بش لّوا  رد  هام  فوسخ  یکی  تسا ، هدوبن  هنوگ  نیا  نیمزو  اهنامـسآ  تقلخ  نامز  زا  هک  تسا  هناشن  ود  ام  يدهم  يارب  انامه  : " دومرف
ود نیا  ثودح  ّتیفیک  رد  یقرواپ } ص 51 . ج 2 ، ینطقراد ، ننس  یقرواپ .  " . } ناضمر هام  همین  رد  دیشروخ  فوسک  يرگیدو  ناضمر 
هک یمارجا  دوشیم ، ادـیپ  یناهگان  روط  هب  اضف  رد  هک  دـشاب  یمرِج  طسوت  هب  ود  نیا  ثودـح   - 1 تسا : لامتحا  دـنچ  يداع  ریغ  هعقاو 

داجیا فوسکو  فوسخ  اهنآ  اـبو  دوشیم  هلـصاف  دیـشروخو  هاـم  نیب  هاـگ  هک  دوشیم ، داـی  اوه  رد  نادرگرـس  مارجا  هب  اـهنآ  زا  هزورما 
یملع تفرـشیپ  اب  رـشب  هک  تسا  نکمم  اریز  دوشیم ؛ ادـج  نیمز  زا  هک  دـشاب  یمرج  طـسوت  هب  فوسکو  فوسخ  قّقحت   - 2 ددرگیم .

فوسکو فوسخ  ثعاب  هجیتن  ردو  دنادرگ  قّلعم  اوه  رد  ار  نآو  هتخاس  ادـج  ار  نیمز  هرک  زا  میظع  ییاههکت  دـناوتب  دراد  هک  یکینکتو 
. دشاب تعیبط  نوناق  قرخو  زاجعا  وحن  هب  ود  نیا  ققحت   - 3 ددرگ .

؟  تسیچ جع )  ) نامز ماما  روهظ  مئالع  - 1

شسرپ

؟  تسیچ جع )  ) نامز ماما  روهظ  مئالع  - 1

خساپ

ینعم هب  یلو  دـتفا  یم  قافتا  هک  یمئالع  ینعی  یمتح :  ریغ  مئالع  فلا :  تسا :  هنوگودو  هتـسدود  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  مئـالع  ج1 -
-1 زا : دنترابع  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  دایز  مئالع  نیا  دشاب و  یقاب  زونه  تبیغ  زا  يدایز  تدم  دـیاش  هکلب  . تسین روهظ  ندوب  کیدزن 
زا نایجاح  عنم  - 3 رکنم . زا  یهنو  فورعم  هب  رما  روتسد  هب  ندرکن  لمعو  ندش  شومارف  -2 باجح . فشکو  يرابو  دنب  یبو  هانگ  جاور 

یمکو اهخرن  ینارگو  دانع  فوخ و  هب  مدرم  يراـتفرگ  -5 نادرم . هب  نانز  ناـنز و  هب  نادرم  ندـش  هیبش  - 4 لاس . هس  ادـخ  هناخ  ترایز 
مئالع هریغ 2- بارـش و  شورف  ندـش  ینلع  - 7 دـنکن . عنم  یـسک  نیملـسم و  عمج  رد  اهزاس  ندـش  هتخاون  زیرنوخو 6 - گرمو  لاوـما 
تـسا هداتفین  قافتا  زونه  مئـالع  نیاو  دوش  یم  عقاو  ترـضح  روهظ  هاـم  دـنچ  هلـصاف  هب  اـهنآ  ندـش  عقاو  اـب  هک  یمئـالع  ینعی  یمتح : 

-4 هیکز . سفن  ندش  هتشک  - 3 یناسارخ . دیس  جورخ  - 2 دیشروخو . هام  نتفرگو  ینامـسآ  ياه  هناشن  - 1 زا : دنترابع  اهنآ  زا  یـضعبو 
. دوش یم  هتشک  ترضح  تسدب  هک  ینایفس  جورخ  - 6 دنوش .  یم  هتشک  ترضح  تسد  هب  هک  ینایفس  جورخ  - 5 لاجر . جورخ 

؟ تسیچ جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  ثداوح  مئالع و 
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شسرپ

؟ تسیچ جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  ثداوح  مئالع و 

خساپ

.1 ددرگیم : دـیق  ییاههدـیزگ  ینامز . بسانت  راـصتخا و  تهج  هب  تسا  رفاو  رایـسب  روهظ  زا  لـبق  ثداوح  میـالع و  تادنتـسم  دراوم و 
باجح و فشک  . 2 دیامنیم . مایق  جورخ و  نیوزق  ناملید  هیحان  زا  تسا و  نایعیش  ناگرزب  زا  يدرم  هک  ناقلاط  زا  ینـسح  دیـس  جورخ 
ناردـپ و هب  ًالّوا  نداد  مانـشد  . 3 ناشنارهوش . زا  نانز  ندرکن  نیکمت  نارهوش و  اـب  تراـجت  رد  اـهنز  ندـش  کیرـش  اـهنز و  زا  یتفعیب 
.5 اهزیچ . عیمج  رد  شیوخ  رهوش  رب  نز  ندش  یلوتسم  . 4 ناشیا . رازآ  ندز و  اهنآ و  گرم  هب  ندش  داش  ناشیا و  هب  ندز  ارتفا  ناردام و 

ازهتسا اب  ار  هدرم  . 6 (. 14) نادرم ناناوج و  رـس  يولج  ناوسیگ  ندراذگ  دـنلب  نادرم و  هیبش  نانز  دـنروآ و  رد  نانز  هیبش  ار  دوخ  اهدرم 
. دشابیم هتسیاش  مدرم  رظن  هب  ندرک  تبیغ  دوش ، دایز  رـش  اهتعدب و  لاس  ره  رد  . 7 دنکن . يراز  هیرگ و  وا  هزانج  لابند  یسک  دنرادرب و 
اوه و يور  زا  ییاهتعدب  هدـش و  هدوسرف  نآرق  . 11 تسا . هدش  ریگارف  اج  همه  متـس ، ملظ و  . 10 دوش . ناوارف  قحاـن  هب  ندروخ  مسق  . 9
رب ار  وا  یسک  دیوگیم و  غورد  قساف  . 13 دننکیم . تعانق  نانز  هب  نانز  نادرم و  هب  نادرم  . 12 تسا . هدمآ  دیدپ  نآ  میهافم  رد  سوه 

، مارح . 16 تسا . هدش  ناوارف  یـسولپاچ  یحادم و  . 15 ش 17 .) .) تسا هدش  هدیرب  يدنواشیوخ  دـنویپ  . 14 دنکیمن . شنزرس  شغورد 
رد يراوخهوشر  . 18 ددرگیم . ریسفت  صاخشا  تالیامت  ساسا  رب  ینید  تاروتـسد  نیناوق و  . 17 دوشیم . هدرمـش  مارح ، لالح  زاجم و 
هک دنتسه  یناسک  ماکح  نابرقم  . 20 دوشیم . هدارذگ  هدیازم  هب  ساسح  ياهتُسپ  . 19 ش 36 .) . ) تسا هدش  جـیار  تلود  نانکراک  نایم 
هب هیاسمه  . 22 تسا . ناسآ  لهس و  لطاب ، ندینـش  اما  دیآیم ، نارگ  مدرم  رب  نآرق  قیاقح  ندینـش  . 21 دنیوگیم . ازـسان  تیب  لها  ام  هب 

.25 دوشیم . داهج  جـح و  ادـخ ، ریغ  يارب  . 24 دـنیارآیم . اهرویز  هب  ار  دـجاسم  . 23 دراذـگیم . مارتحا  شنابز  سرت  زا  دوخ  هیاـسمه 

. دنوشیم نادـنمتورث  وریپ  همه  لفاحم  مدرم و  . 26 لطاب .) رب  هاوخ  دـشاب ، قح  رب  هاوخ   ) تسا زوریپ  هک  دـنوشیم  یـسک  رادـفرط  مدرم 
دجاسم . 29 دنتـسه . نیگمغ  دنهدن ، ماجنا  ياهریبک  هانگ  يزور  رگا  هک  دنوشیم  ادیپ  يدارفا  . 28 دتفایم . نانز  تسد  هب  تموکح  . 27

فیـصوت ار  تارکـسم  دـنوشیم و  عـمج  قـح  ناوریپ  تشوـگ  ندروـخ  ندرک و  تـبیغ  يارب  اـجنآ  رد  تـسا و  سرتـن  ادـخ  مدرم  زا  رپ 
هب دوخ  هدننک  توعد  یلو  دوشیم ، اوقت  هب  اهتوعد  اهربنم  زارفارب  . 31 دننکیم . تواضق  ادخ  نوناق  فالخ  رب  ناسرداد  . 30 دننکیم .

ترضح دوشیم . ناشجرف  مکـش و  فرـص  مدرم ، تمه  مامت  . 33 دـنوشیم . انتعایب  زامن  تقو  هب  تبـسن  مدرم  . 32 دـنکیمن . لمع  نآ 
ایند زا  مالسلا ، هیلعمئاق  ترـضح  سپـس  دوشیم . هدنز  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  رمع  رخآ  رد  مالـسلا ، هیلعنیـسح  مالـسلا : هیلعقداص 

تیاور رقاب  ماما  زا  هلآو . هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  زا  یثیدـح  رد  تما  ماما  مان  دـهدیم . لسغ  ار  وا  مالـسلا  هیلعنیـسح  دـیامرف و  تلحر 
یلصلوسر ترضح  دندوب . هتـسشن  هللا  لوسر  هناخ  رد  هناتـسآ  رد  فوع  نب  نمحرلادبع  ریبز و  رمع و  رکبوبا و  دندومرف : هک  تسا  هدش 

هیلعبلاطیبا نبا  یلع  هب  ار  نآ  دوب ، هدـش  هراپ  شـشفک  دـنب  هک  یلاح  رد  تسـشن  ناـنآ  راـنک  رد  دـش و  جراـخ  هناـخ  زا  هلآو  هیلع  هللا 
رون زا  يربانم  رب  اـم ) ناوریپ  زا   ) اـم زا  یموق  شرع  تسار  تمـس  اـی  لـج و  زع و  دـنوادخ  تسار  تمـس  رد  دـندومرف : دـنداد و  مالـسلا 

: تفگ رکبوبا  دنکیم . بلج  اهنآ  هب  ار  ناگدننیب  ناگدید  ناشامیس  یگدنشخرد  تسا ، رون  زا  زین  ناشسابل  رون و  زا  ناشتروص  دنتـسه .
ترضح دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  هللا  لوسر  ای  تفگ : ریبز  سپس  درک . توکس  هللا  لوسر  ترضح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  هللالوسر  ای 

. دادن خساپ  درک و  توکس  هللا  لوسر  ترضح  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  هللالوسر  ای  تفگ : نمحرلادبع  سپ  دندرک . توکـس  هللا  لوسر 
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رد هک  دنتسه  یموق  اهنآ  دندومرف : هللا  لوسر  ترضح  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  هللا  لوسر  ای  دومرف : مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  هاگنآ 
هن يدنواشیوخ و  یگتسب و  ببـس  هب  هن  تسا  هللا  حور  اهنآ  یکیدزن  اهبلق و  دنویپ  هلیـسو  دننکیم و  تبحم  رگیدکی  اب  هللا  حور  اب  هطبار 

ص 392، ج 7 ، ةادهلا ، تابثا  ( 14 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  ( » 16 (.) 15) یلع ای  ییاهنآ  ماما  وت  دنتسه و  وت  هعیش  اهنآ و  لاوما  رطاخ  هب 
؛ ینامعن تبیغ  لامآلا ؛ یهتنم  ج 1 ؛ یفاک ، لوصا  52 و 53 ؛ راونالاراحب ج 51 ، ذخآم : ( 16 ص 139 . ج 68 ، راونالاراحب ، ( 15 ح 14 .

«. مالسلا مهیلع  » تیب لها  یملع  هریس  بقاثلا ؛ مجن  رثالا ؛ بختنم  محالملا ؛ ج 4 ؛ ۀمغلافشک ، ج 7 ؛ ةادهلا ، تابثا  یسوط ، خیش  تبیغ 

؟ تسیچ جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  مئالع 

شسرپ

؟ تسیچ جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  مئالع 

خساپ

ماما میوشیم . رکذتم  تسا  هدمآ  اهنآ  رد  مئالع  نیا  هک  یثیداحا  هب  رتشیب  نانیمطا  تهج  دـش ، یـسررب  روهظ  مئالع  تادنتـسم  دراوم و 
متس ملظ و  هک : يدید  و  . 2 دنوش . دوبان  شنارادفرط  دریمب و  قح  هک : يدید  هاگ  ره  . 1 دومرف : دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلعقداص 
نید هک : يدید  و  . 4 تسا . هدمآ  نآ  میهافم  رد  سوه ، اوه و  يور  زا  ییاهتعدـب  هدوسرف و  نآرق  هک : يدـید  و  . 3 تسا . هدش  ریگارف 

. دناهتفرگ یشیپ  قح  لها  رب  لطاب  لها  نارادفرط و  هک : يدید  و  . 5 دنزاس ! نوگژاو  ار  نآ  هک  یفرظ  دننامه  هدش ، یلاخ  وت  ًالمع ) ) ادخ
( رهاظ هب  ) دارفا هک : يدـید  و  . 7 دـنوشیمن . تساوخزاب  ناراکدـب  دوشیمن و  یهن  نآ  زا  هدـش و  راکـشآ  دـب  ياهراک  هک : يدـید  و  . 6
در ار  وا  ياوران  تبسن  غورد و  یسک  و  دیوگ ، غورد  راکدب و  صخش  هک : يدید  و  . 9 دنریذپیمن . ار  ناشنخس  هدرک و  توکس  نامیااب 

: هک يدید  و  . 12 دوش . يدنواشیوخ  دـنویپ  عطق  هک : يدـید  و  . 11 دـنراذگیمن . مارتحا  ناگرزب  هب  اههچب ، هک : يدـید  و  . 10 دنکیمن .
.14 دننکیم . نانز  هک  دننک  نامه  رسپ ، ناناوجون  هک : يدید  و  . 13 ددرگنرب . وا  هب  شدب  نخس  دوش و  داش  وا  دننک و  شیاتس  ار  راکدب 

عنام یـسک  دننکیم و  فرـصم  ادـخ  تعاطا  ریغ  رد  ار  دوخ  لاوما  اهناسنا  هک : يدـید  و  . 15 دـنیامن . جاودزا  نانز  اب  نانز  هک : يدـید  و 
زا نیغورد  یحادـم  هک : يدـید  و  . 17 دـنربیم . هانپ  ادـخ  هب  نمؤم ، بسانمان  شالت  راـک و  ندـید  اـب  دارفا  هک : يدـید  و  . 16 دوشیمن .
هب رفاک  هک : يدـید  و  . 19 دوشیمن . يریگولج  نآ  زا  دـنکیم و  تیذا  ار  دوخ  هیاسمه  هیاـسمه  هک : يدـید  و  . 18 دوش . دایز  صاخشا ،

دنوادخ زا  دننیـشنیم و  مه  رانک  نآ  ندیـشون  يارب  دنماشآیم و  اراکـشآ  ار  بارـش  هک : يدید  و  . 20 تسا . داش  نمؤم ، یتخـس  رطاخ 
ار نآ  هچنآ  رد  راکدب  مدآ  هک : يدـید  و  . 22 تسا . لیلذ  راوخ و  دنکیم  فورعم  هب  رما  هک  یـسک  هک : يدید  و  . 21 دنسرتیمن . لاعتم 

کین هار  هک : يدید  و  . 24 دنراوخ . اهنآ  ناتـسود  نآرق و  لها  هک : يدید  و  . 23 تسا . شیاتـس  دروم  دنمورین و  درادن ، تسود  دنوادخ 
نابز هب  ناسنا  هک : يدید  و  . 26 دوشیم . هداد  روتسد  نآ  یلیطعت  هب  و  هدش ، لیطعت  هبعک  هناخ  هک : يدید  و  . 25 تسا . زاب  دب  هار  هتسب و 

و . 29 دوش . راکـشآ  انز  تعدب و  هک : يدید  و  . 28 دوش . هدرمـش  لیلذ  راوخ و  نمؤم ، هک : يدـید  و  . 27 دنکیمن . لمع  یلو  دیوگیم 
: هک يدید  و  . 31 ددرگ . لالح  مارح ، دوش و  مارح  لالح ، هک : يدـید  و  . 30 دننک . دامتعا  قحان  یهاوگ  تداهـش و  هب  مدرم  هک : يدید 

رگید دوش و  راکـشآ  هانگ  رب  تأرج  هک : يدید  و  . 32 ددرگ . لیطعت  نآ  ماکحا  ادخ و  باتک  و  دوش ، ینعم  صاخـشا  لیم  ساسارب  نید 
: هک يدـید  و  . 34 شبلق . رد  رگم  دـنک  رکنم  زا  یهن  دـناوتن  نمؤـم  هک : يدـید  و  . 33 درگن . بش  یکیرات  رظتنم  نآ  ماـجنا  يارب  یـسک 
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.36 دنوش . رود  ناراکوکین  زا  دنوش و  کیدزن  نارفاک  هب  نارادمدرس  هک : يدید  و  . 35 ددرگ . جرخ  ادخ  مشخ  هار  رد  دایز  رایسب  تورث 
و . 38 یگتسیاش . ساسارب  هن  تسا  هدیازم  ساسارب  نایلاو  مهم  ياهتسپ  هک : يدید  و  . 37 دنریگب . هوشر  تواضق  رد  نایلاو  هک : يدید  و 

رارق شنزرس  دروم  دوخ  نارـسمه  اب  يرتسبمه  رطاخ  هب  درم  هک : يدید  و  . 39 دنـشکب . نظ  ءوس  ای  تمهت و  يور  زا  ار  مدرم  هک : يدید 
یجرخ شرهوش  هب  دهدیم و  ماجنا  تسین  رهوش  يدونشخ  دروم  هک  ییاهراک  دوش و  طلسم  دوخ  رهوش  رب  نز  هک : يدید  و  . 40 دریگ .

: هک يدـید  و  . 43 دوشیم . يزاب  راـمق  اراکـشآ  هک : يدـید  و  . 42 ددرگ . رایـسب  ادـخ  هب  غورد  ياهدـنگوس  هک  يدـید  و  . 41 دهدیم .
شتنطلـس زا  مدرم  هک  یـسک  طسوت  مرتحم  مدرم  هک : يدـید  و  . 44 دوشیم . شورف  دیرخ و  عنام  نودـب  راکـشآ  روطب  یکلا  تابورـشم 

هداوناـخ اـم  هـب  ییوگازــسان  هـب  هـک  دنتــسه  یناـنآ  نارادـنامرف  هـب  مدرم  نیرتکـیدزن  هـک : يدـید  و  . 45 دـنوش . راوـخ  دــنراد ، سرت 
لوـبق ار  شایهاوـگ  هدــناوخ و  وـگغورد  ار  وا  دراد  تـسود  ار  اـم  سک  ره  هـک : يدــید  و  . 46 دنوش . شیاتـس  مالـسلا  مهیلعتصمع 
نیگنس مدرم  رب  قح  نخس  ندینش  هک : يدید  و  . 48 دننک . تباقر  رگیدمه  اب  غورد  لطاب و  نخس  نتفگ  رد  هک : يدید  و  . 47 دننکیمن .

دودح هک : يدید  و  . 50 دنکیم . مارتحا  هیاسمه  هب  نابز  سرت  زا  هیاسمه  هک : يدید  و  . 49 تسا . ناسآ  ناشیارب  لطاب  ندینش  یلو  تسا 
نیرتوگتسار هک : يدید  و  . 52 دوش . هداد ) تنیز  ) يراکالط اهدجسم  هک : يدید  و  . 51 دوش . لمع  سوه  اوه و  قبط  دوش و  لیطعت  یهلا 

: هک يدید  و  . 54 دوشیم . ششوک  ینیچنخس  يارب  هدش و  راکـشآ  يراکدب  هک : يدید  و  . 53 تسا . وگغورد  نایرتفم  اـهنآ  دزن  مدرم 
: هک يدید  و  . 56 دننک . تراشب  نآ  هب  ار  رگید  یضعب  دوش و  اهنآ  شوخ  نخس  تبیغ ، هک : يدید  و  . 55 تسا . هدش  عیاش  زواجت  متس و 
زا رتشیب  یبارخ  هک : يدـید  و  . 58 دنک . راوخ  ار  نمؤم  صخـش  رفاک ، رطاخ  هب  ناطلـس  هک : يدید  و  . 57 تسین . ادخ  يارب  داهج  ّجـح و 

: هک يدید  و  . 61 ددرگ . ناسآ  يزیرنوخ  هک : يدید  و  . 60 دیآیم . تسد  هب  یشورف  مک  زا  ناسنا  شاعم  هک : يدید  و  . 59 تسا . يدابآ 
یلو هدرک ، عمج  يدایز  تورث  ناسنا  هک : يدید  و  . 63 دنرامش . کبس  ار  زامن  هک : يدید  و  . 62 دنکیم . تسایر  شیایند  رطاخ  هب  درم 
جرم جره و  هک : يدید  و  . 65 دننک . تیذا  ار  اهنآ  دنفاکـشب و  ار  اههدرم  ربق  هک : يدید  و  . 64 تسا . هدادـن  ار  شتاکز  رخآ ، ات  زاغآ  زا 
چیه دـناسرب و  حبـص  هب  لاونم  نیمه  هب  زین  ار  دوخ  بش  و  دـناسریم ، بش  هب  یتسم  اـب  ار  دوخ  زور  درم  هک : يدـید  و  . 66 تسا . رایسب 
یتقو دوریم  زامن ) لحم  ) دجـسم هب  درم  هک : يدید  و  . 68 دوشیم . شزیمآ  تاناویح  اب  هک : يدـید  و  . 67 دهدن . مدرم  همانرب  هب  یتیمها 
مدرم ياهلد  هک : يدـید  و  . 70 دنردب . ار  رگیدمه  تاناویح  هک : يدـید  و  . 69 دناهدیدزد .) ار  شـسابل  ) درادن ندب  رد  سابل  ددرگیمرب 
يدید و  . 72 دننک . تباقر  اراکشآ  مارح  ياهبسک  رس  رب  هک : يدید  و  . 71 تسا . نارگ  ناشیارب  ادخ  دای  کشخ و  ناشناگدید  تخس و 
مارتحا شیاتـس و  مارح  بلاط  دزومآیمن و  هقف  ادـخ  نید  يارب  هیقف  هک : يدـید  و  . 73 دـناوخیم . زامن  ییامندوخ  يارب  ناوخزامن  هک :

، مارح بلاط  دوشیم و  شنزرـس  تمذم و  لالح ، بلاط  هک : يدـید  و  . 75 دـننادنمتردق . فارطا  رد  مدرم  هک : يدـید  و  . 74 ددرگیم .
يریگولج نآ  زا  یـسک  درادـن و  تسود  ادـخ  هک  دـننکیم  ییاـهراک  هنیدـم  هکم و  رد  هک : يدـید  و  . 76 ددرگیم . مارتحا  شیاـتس و 

راکـشآ هکم  هنیدـم و  رد  وهل  یقیـسوم و  تالآ  هک : يدـید  و  . 77 دوشیمن . عنام  ناشدـب  ياهراک  اـهنآ و  نیب  سک  چـیه  و  دـنکیمن ،
. دنرادیم رذحرب  راک  نیا  زا  ار  وا  نارگید  یلو  دـنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیوگ و  قح  نخـس  درم  هک : يدـید  و  . 78 ددرگ .
. درادن هدنور  هار  یلاخ و  کین  هار  هک : يدید  و  . 80 دنیامن . يوریپ  راکدب  مدرم  زا  و  دننکیم ، هاگن  رگیدمه  هب  مدرم  هک : يدید  و  . 79
.83 دوش . رتشیب  اهیدب  تعدب و  لاس  هب  لاس  هک : يدید  و  . 82 دوشن . نیگهودنا  وا  يارب  یسک  دننک و  هرخسم  ار  هدرم  هک : يدید  و  . 81
رد یلو  دندنخب ، شیارب  هک  دنهد  ار  يزیچ  هب ف هک : يدید  و  . 84 دننکن . يوریپ  نارادهیامرـس  زا  زج  اهتیعمج  مدرم و  هک : يدید  و 
رد تاناویح  دننام  مدرم  هک : يدید  و  . 86 دوشن . نارگن  نآ  زا  یسک  دوش و  ینامـسآ  میالع  هک : يدید  و  . 85 تسا . محرت  ادخ  ریغ  هار 
ادخ ریغ  هار  رد  ناسنا  هک : يدـید  و  . 87 دنکیمن . يریگولج  نآ  زا  مدرم  سرت  زا  یـسک  دنروآیم و  اج  هب  یـسنج  لمع  رگیدکی  راظنا 

یمارتحا چیه  نادنزرف  دراد و  جاور  ردام  ردپ و  قوقع  هک : يدید  و  . 88 دراد . هقیاضم  مه  كدنا  زا  ادخ  هار  رد  یلو  دنک ، جرخ  رایسب 
اهنآ هتساوخ  زج  يراک  چیه  دننیشنب و  تموکح  دنـسم  رب  اهنز  هک : يدید  و  . 89 دنرتدب . همه  زا  دنزرف  دزن  هکلب  دنتـسین  لئاق  اهنآ  يارب 
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يدید و  . 91 ددرگ . داش  ناشگرم  زا  دنک و  نیرفن  ار  شردام  ردپ و  و  دهدب ، غورد  تبـسن  شردپ  هب  رـسپ  هک : يدید  و  . 90 دورن . شیپ 
.92 تسا . تحاران  هدادن  ماجنا  یتشز  یـشورف و  مک  يراکدب ، دننام  یگرزب  هانگ  زور  نآ  رد  وا  یلو  درذـگب ، يدرم  رب  يزور  رگا  هک :

هیلع هللا  یلــصربمایپ  نادـنواشیوخ  قـح  لاوـما  هـک : يدـید  و  دـننک 93 . راـکتحا  ار  مدرم  یموـمع  ياذـغ  نادـنمتردق ، هـک : يدــید  و 
يارب اوادم و  ار  رامیب  بارش  هلیسو  هب  هک : يدید  و  . 94 دوش . يراوخبارش  يزاب و  رامق  نآ  اب  ددرگ و  میسقت  لطاب  هار  رد  سمخ ) ) هلآو

: هک يدید  و  . 96 دـنناسکی . تواـفتیب و  نید  كرت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  هک : يدـید  و  . 95 دـننک . زیوجت  ار  نآ  يدوبهب 
: هک يدید  و  . 98 دـنریگیم . دزم  زاـمن  ناذا و  يارب  هک : يدـید  و  . 97 تسا . شوماخ  نابلط  قح  يادـص  اما  اپرب ، ناـقفانم  يادـص  ورس 
و . 100 دنوش . هدوتـس  نامیتی  لاوما  ناگدنروخ  هک : يدـید  و  . 99 دنیامن . مه  تبیغ  دنـسرتن و  ادـخ  زا  هک  یناسک  زا  تسا  رپ  اهدجـسم 

رارق دوخ  نیما  ار  ناـنئاخ  عـمط ، يور  زا  نارادناتـسا  هک : يدـید  و  . 101 دننک . تواضق  دنوادخ  روتـسد  فالخ  رب  نایـضاق  هک : يدـید 
يور رب  هک : يدید  و  . 103 دنهد . رارق  ربخ  ییادخ  زا  ناراکدب  رایتخا  رد  ار  نافعـضتسم  ثاریم  نایاورنامرف ، هک : يدـید  و  . 102 دنهد .
نودب نارگید ، تطاسو  اب  ار  هقدـص  هک : يدـید  و  . 104 دنتـسین . راکزیهرپ  نآ  ناگدنیوگ  یلو  دنیوگیم ، نخـس  يراکزیهرپ  زا  اهربنم 

مه و هک : يدید  و  . 106 دنرامش . کبـس  ار  اهزامن  لوا )  ) تقو هک : يدید  و  . 105 دنهدب . مدرم  تساوخرد  رطاخ  هب  دـنوادخ و  ياضر 
ناریو قح  هتسجرب  ياههناشن  هک : يدید  و  . 108 تسا . هدرک  يور  اهنآ  هب  ایند  هک : يدید  و  . 107 تسا . ناشتوهش  مکش و  مدرم  فده 

(17 تـالاؤس »  هـب  خـساپ  شخب  (. » 17) دـهدب تتاـجن  هاـنگ  تارطخ  زا  هک  هاوـخب  ادـخ  زا  نک و  ظـفح  ار  دوـخ  تقو  نـیا  رد  تـسا ؛
262،ح 147 ص 254 -  ج 52  م ، ه 1983   1403 ۀیناثلا ، ۀعبطلا  نانبل  توریب ، ءاغونا  هسـسؤم  رقابدـمحم ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ،

. یفاک هضور  زا  لقن 

مئالع ریاس 

؟  تسا عمج  لباق  هنوگچ  ود  نیا  تسا  صالخا  تدابع و  ام  هفیظو  رگید  ییوس  زا  تسا ,  روهظ  هنیمز  ایند  رد  هانگ  ملظ و  تایاور  قبط 

شسرپ

؟  تسا عمج  لباق  هنوگچ  ود  نیا  تسا  صالخا  تدابع و  ام  هفیظو  رگید  ییوس  زا  تسا ,  روهظ  هنیمز  ایند  رد  هانگ  ملظ و  تایاور  قبط 

خساپ

هب يروما  تایاور ، رد  تسه . تواـفت  روهظ ، ياـههناشن  روهظ و  بابـسا  نیب  . 1 درک : هّجوت  هتکن  ود  هب  دـیاب  خـساپ ، ندـش  نشور  يارب 
يروما دوب . دهاوخ  نامز  مه  جع ) ) نامز ماما  روهظ  اب  اههناشن ، نیا  شیادیپ  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛ هدـش  یفرعم  روهظ » ياههناشن   » ناونع
بابـسا هک  تسا  نشور  دشابیم . روهظ  ببـس  تلع و  روما ، نیا  شیادیپهک  انعم  نیدب  تسا ، هدـش  یفرعم  روهظ  بابـسا »  » ناونع هب  زین 

ياههناشن هک  تسین  نینچ  یلو  دوب ؛ دـهاوخ  نآ  اب  ناـمز  مه  روهظ  ببـس  تلع و  هک  ارچ  دـشاب ؛ زین  روهظ  هناـشن  دـناوتیم  دوخ  روهظ ،
روهظ اب  نامز  مه  طقف  روهظ  ياههناشن  یلو  تسا ؛ روهظ  زاس  هنیمز  روهظ  بابسا  رگید ، ترابع  هب  دنـشاب . روهظ  بابـسا  زا  امتح  روهظ 

، نآ ياههناشن  هن  دوشیم ، نییعت  روهظ  بابـسا  ساسا  رب  روهظ ، نامز  ندـش  رتکـیدزن  يارب  تبیغ  نارود  رد  اـم  هفیظو  . 2 دوب . دهاوخ 
یناوارف تفای . ار  لاؤس  خـساپ  ناوتیم  هتکن ، ود  نیا  ساـسا  رب  لاـح  نآ . ياـههناشن  هن  تسا ؛ رثؤم  روهظ  لـیجعت  رد  روهظ  بابـسا  اریز 

مادـقا یگدامآ و  بسک  زا  تسا  ترابع  هک  یقیقح ـ  راـظتنا  هک  یلاـح  رد  نآ ؛ بابـسا  زا  هن  تسا ، روهظ  ياـههناشن  زا  ناـهج ، رد  ملظ 
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ترابع هب  دـننک . مهارف  ار  نآ  بابـسا  دـیاب  جرف ، لیجعتیارب  ناناملـسم  تسا و  روهظ  بابـسا  زا  مالـسا ـ  یناهج  تموکح  يرارقرب  يارب 
نآ داجیا  هب  ناناملـسم  کیرحت  روهظ ، ياههناشن  ماـیپ  اـما  تسا ؛ بابـسا  نآ  داـجیا  هب  ناناملـسم  نداد  قوس  روهظ ، بابـسا  ماـیپ  رگید 

J .} تسین

؟  تسین کیدزن  يدهم 7 ترضح  روهظ  ایآ  دنا  هدروآ  يور  اه  یقیسوم  عاونا  هب  مدرم  زا  يرایسب  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟  تسین کیدزن  يدهم 7 ترضح  روهظ  ایآ  دنا  هدروآ  يور  اه  یقیسوم  عاونا  هب  مدرم  زا  يرایسب  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

باکر رد  تداهش  قیفوت  دیامرفب و  کیدزن  ار  ترضح  نآ  روهظ  دنوادخ  تسا  دیما  دناد . یمن  یـسک  ار  يدهم 7 ترضح  روهظ  نامز 
ار ام  ءهمه  دنوادخ  میوش .  یم  هدومزآ  یتخس  ناحتمارد  تسا و  ساسح  رایسب  ام  نامز  هتبلا  دیامرفب . تیانع  ام  ءهمه  هب  ار  ترضح  نآ 

ناوارف نورد ,  زا  نآ  ندرک  یهت  یمالـسا و  بالقنا  ندرب  نیب  زا  يارب  ایند  گرزب  نیطایـش  ياه  هئطوت  دـیامن . زارفارـس  ناـحتما  نیا  رد 
دیاب امو  تسا ,  لاس  رازه  لوط  رد  مالسا  گرزب  ياملع  تادهاجم  دیهش و  نارازه  نوخ  ءهرمث  بالقنا  نیا  هک  میناد  یم  امء  همه  تسا 

يداصتقا و ياهراشف  گنج و  لیمحت  زا  دـعب  بالقنا  نانمـشد  نوچ  میـشوکب  نآ  ياهـشزرا  بالقنا و  ظفح  يارب  دوخ  راتفر  لمع و  اب 
رالد درایلیم  تسیب  اکیرمآ  تلود  دنا و  هدش  دراو  یگنهرفء  هئطوت  هار  زا  دنسرب  دوخ  فادها  هب  دنتسناوتن  ناریا  ناملـسم  مدرم  رب  یناور 

اه هئطوت  نیا  اب  روشک  نیلوئسم  ناریا و  مدرم  رگا  تسا .  هدرک  هنیزه  نانآ  ندناشکداسف  هب  ناریا و  مدرم  ناناوج و  فارحنا  يارب  هجدوب 
رد روضح  يربهر و  مظعم  ماقم  زا  تیعبت  بالقنا و  ياه  شزرا  ظفح  اب  دـیاب  ام  ءهمه  دوب  دـهاوخ  شیپرد  یمیظع  رطخ  دـننکن , هلباـقم 

 . مینک ظفح  ار  نامبالقنا  میربب و  رد  هب  ملاس  ناج  اه  هئطوت  نیا  زا  يربهر  بالقنا و  مالسا و  زا  تیامح  بالقنا و  ياه  هنحص 

؟  تشاد دهاوخ  ییاههناشن  هچ  روهظ  ماگنه  جع   ) نامز ماما 

شسرپ

؟  تشاد دهاوخ  ییاههناشن  هچ  روهظ  ماگنه  جع   ) نامز ماما 

خساپ

مایق هعمج  زور  رد  تیبلها  ام  مئاق  : " دومرف ع   ) قداص ماما  تسا  نینچ  تایاور  ساـسارب  روهظ  ماـگنه  جـع   ) يدـهم ترـضح  ياـههناشن 
تعیب يو  اـب  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  هدـنرپ  نآ  دـیآیم و  دورف  مئاـق  رب  ياهدـنرپ  دوسـالارجح  نکر  فرط  زا  : " دومرف زاـب  " دـنکیم .

همئا ام  زا  کی  ره  : " دومرف ع   ) یبتجم ماما  " دـنکیم . هیکت  نآ  رب  مئاق  هک  تسا  ینکر  ناـمه  دوسـالارجح  تسا و  لـیئربج  وا  دـنکیم .
تشپ هللا  حور  یسیع  تسین و  وا  ةدهع  رب  یتوغاط  چیه  تعیب  هک  جع   ) يدهم ترـضح  رگم  دتفایم ، شندرگ  هب  یناطلـس  تعیب  ریزگان 
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اب هاگنآ  دنادرگیم  ینالوط  شتبیغ  تدم  رد  ار  وا  رمع  دنوادخ  تسا  نیـسح  مردارب  نادـنزرف  زا  ماما  نیمهن  وا  دراذـگیم . زامن  وا  رس 
زا یبتجم  ماما  " دراد . تردق  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک  دننادب  مدرم  ات  دزاسیم  راکـشآ  هلاس  لهچ  یناوج  تروص  هب  دوخ  ۀـلماک  تردـق 
رب ار  يدرم  مدرم  یناداـن  لـهج و  ناـیم  رد  تخـس  يراـگزور  ناـمزلا و  رخآ  رد  دـنوادخ   " هـک دـنکیم  لـقن  ع   ) نینمؤـملاریما شردـپ 

نیمز ةرک  رب  دـهدیم و  ترـصن  دوخ  ياههناشن  تایآ و  اب  دـنکیم و  ظفح  ار  وا  نارای  دـنکیم و  دـییأت  ناگتـشرف  اـب  ار  وا  دزیگنایم و 
لدع و زا  رپ  ار  نیمز  وا  سپـس  دـنورگیم . ادـخ  نید  هب  رابجا  اب  یهورگ  لیم و  يور  زا  مدرم  زا  ياهراپ  هک  اجنآ  ات  دـنادرگیم  بلاغ 

." دوشیم حالصا  هک  نیا  رگم  دنامیمن  ياهراکدب  چیه  دنوشیم . عضاخ  وا  ربارب  رد  ناهج  مدرم  مامت  دنکیم . ناهرب  رون و  داد و 

؟ تسا روهظ  میالع  لقن  رد  يراثآ  هچ 

شسرپ

؟ تسا روهظ  میالع  لقن  رد  يراثآ  هچ 

خساپ

زا یخرب  هب  کنیا  درب . میهاوخ  هعماج  نایم  رد  اهنآ  رـشن  دـیاوفو  راثآ  هب  یپ  نآ ، هبناج  همه  یـسرربو  روهظ  میالع  تایاور  رد  یلمأت  اـب 
قح ياـهتوعد  روهظ  هب  تراـشب   - 2 هدـننک . هارمگو  لالـض  ياـهتوعد  اـهمچرپ و  زا  تّما  یهاـگآ   - 1 درک : میهاوخ  هراـشا  اـهنآ 

تماماو توبن  لیالد  ّمها  زا  تسا  تداع  قرخ  هک  تهج  نآ  زا  یبیغ  رابخا   - 3 دنیامنیم . توعد  ّقح  هب  ار  مدرم  نآ  رد  هک  ییاهمایقو 
شریذپ يارب  راّفک  هک  تهج  نآ  زا   - 4 دش . دهاوخ  ناناملسم  بولق  رد  نیقی  ندش  دایز  ببس  اهنآ  ققحتو  رشن  اذلو  دیآیم ، رامـش  هب 

ره ققحت  زادعب   - 5 دوب . دهاوخ  اهنآ  يارب  یتّجح  اهنآ ، یعطق  قّقحت  زا  دـعب  رابخا  هنوگ  نیا  دـناهزجعمو ، ناهربو  لیلد  لابند  هب  مالـسا 
مزع هدـننک  سکعنم  جراخ ، رد  روهظ  میالع  کیاکی  ققحت   - 6 دـش . دـهاوخ  رتشیب  روهظ  لصا  هب  مدرم  نانیمطا  روهظ ، میالع  زا  کی 

هنیمزو ندـش  هدامآ  يارب  ار  ناناملـسم   - 7 تسا . نیمز  هرک  ّلک  حطـس  رد  راّفک  رب  نیملـسمو  مالـسا  ترـصن  رد  لاعتم  دنوادخ  يّدـج 
زا  - 8 داد . دهاوخ  ار  ترـضح  نآ  تموکح  رد  تکرـش  يارب  يداهجو  یـسایس  یحور ، یگدامآ  اهنآ  هبو  هدرک  کیرحت  روهظ  يزاس 

هیحانزا يرکف  تاـفارحنا  يولج  یمالـساو ، یعقاو  راـبخا  هنوگ  نیا  حرط  اـب  دراد ، یبیغ  راـبخا  ندینـش  هب  لـیمو  هزیرغ  ناـسنا  هک  اـجنآ 
دیاـب هک  دـیآیم  باـسح  هب  مالـسا  یـسایس  روما  زا  روهظ  میـالع  زا  یّمهم  شخب   - 9 دوشیم . هتفرگ  قـیرط  نیا  زا  ناـمجنمو  ناـنهاک 

يزیریپ اهنآ  ساسا  رب  نالک  حطـس  رد  ار  دوخ  ياههمانرب  هدومن و  هجوت  اهنآ  هب  دوخ  کیژتارتسا  لئاسم  یـسررب  رد  الاب  هدر  نیلوئـسم 
شیبو مک  ینییآو  نید  ره  رد  هکلب  دشاب ، هتشاد  ناناملسم  ای  هعیش  هب  صاصتخا  هک  تسین  یعوضوم  روهظ ، میالع  زا  ثحب   - 10 دننک .

" تسایـسو ربخ   " دوخ باـتک  رد  لیـسلاه "  " یناـملآ هدنـسیون  تسا . هدـش  هتخادرپ  یماـنو  مسا  ره  هب  تیرـشب ، یجنم  روهظ  میـالع  هب 
دهاوخ نایاپ  هب  نوّدـجمره "  " مان هب  ياهکرعم  رد  رود  نادـنچ  هن  ياهدـنیآ  رد  تیرـشب  خـیرات  هک  میراد  نامیا  نایحیـسم  ام  دـیوگیم :

ص 63. مالسالا ، ۀّمأ  رمع  یقرواپ .  " . } درک دهاوخ  تموکح  ناگدرمو  اههدنز  مامت  ربو  هتـشگزاب  حیـسم  نآ ، رد  هک  ياهکرعم  دیـسر .
{ یقرواپ

؟ دراد تافانم  تیقوت  یفن  ثیداحا  اب  روهظ  میالع  ایآ 

زا 1779تیودهم هحفص 1387 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

؟ دراد تافانم  تیقوت  یفن  ثیداحا  اب  روهظ  میالع  ایآ 

خساپ

ندرک نّیعمو  تیقوت  زا  یهن  ثیداحا  اـب  هعماـج  رد  روهظ  تاـمالعو  طیارـش  رـشن  هک  دـنک  روطخ  نینچ  یـسک  نهذ  هب  هک  تسا  نکمم 
هدـش یهن  نآ  زا  تایاور  رد  هک  روهظ  تقو  نییعتو  تیقوت  دـیآیم . نایم  هب  نخـس  اـهنآ  زا  ارچ  سپ  دـشاب ، هتـشاد  تاـفانم  روهظ  تقو 

هک مینک ، نّیعم  روهظ  يارب  ار  یّـصاخ  تقو  قیقد ، روط  هب  هک  تسا  نآ  تیقوت  زا  دوصقم  اریز  تسین ؛ روهظ  طیارـشو  میالع  لقن  لماش 
: دشابیم زین  يرگید  تالاکـشا  ياراد  تسا  یهن  رب  لمتـشم  هکنآ  زا  ریغ  روهظ  يارب  ندرک  نّیعم  تقو  تسا . هدرک  یهن  نآ  زا  تایاور 
رد اذلو  دمآ . دـنهاوخرب  نآ  زا  يریگولجو  هلباقم  ددـصرد  نانمـشد  دـشاب  مولعم  روهظ  خـیرات  رگا   - 2 تسا . لیلد  نودـب  ییاـعدا   - 1

هدیمد هعماج  رد  تایحو  دیما  هیحور  ندرکن ، نیعم  تقو  اب   - 3 دوب . دهاوخ  یناهگان  روط  هب  ع )  ) ترضح روهظ  هک  میناوخیم  تایاور 
. دسر ارف  ترضح  روهظ  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  هظحل  ره  رد  اریز  دش ، دهاوخ 

؟ دوشیم عقاو  ادب  قّلعتم  روهظ  میالع  ایآ 

شسرپ

؟ دوشیم عقاو  ادب  ّقلعتم  روهظ  میالع  ایآ 

خساپ

، دـنوشیمن عقاو  رظن  دـیدجتو  ادـب  دروم  هک  دـنایمتح  یخرب  دنتـسه : مسق  ود  رب  روهظ  میـالع  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا 
ینورد هتـساوخو  ترطف  باوج  نآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یمتح  يرما  روهظ  لصا  یلو  دـندرگیم ، عقاو  ادـب  قلعتم  رگید  یخربو 

رفعجیبا دزن  ام  : " دـیوگیم مساقلایبا  نب  دوواد  دـنکیمن . هدـعو  فلخ  زگره  دـنوادخو  تسا  هداد  نآ  ققحت  هب  هدـعوو  هداد  ار  رـشب 
ع)  ) رفعجوبا هب  تسا . یمتح  وا  رما  هک  هدمآ  تیاور  رد  هکنیاو  دمآ  نایم  هب  ینایفس  جورخ  زا  نخس  هک  میدوب  ع )  ) اضرلایلع نب  دّمحم 
؟ دوش لصاح  ادب  زین  مئاق  رما  رد  هک  میسرتیم  ام  مدرک : ضرع  يرآ . دومرف : ترضح  دش ؟ دهاوخ  یمتح  رما ، رد  ادب  ایآ  مدرک : ضرع 
ص 303 ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  " . } درک دهاوخن  فّلخت  دوخ  هدعو  رد  دنوادخو  هدش  هداد  هدـعو  هک  تسا  يروما  زا  مئاق  رما  دومرف :

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  ییاههناشن  دوشیمن ، عقاو  ادـب  دروم  هک  یمتح  میـالع  یقرواـپ } . 251ù250 ص ج 52 ، راونألاراحب ،  ؛
هب دیکأت   - 5" مال .  " هب دـیکأت   - 4" ّدبال .  " هب دـیکأت   - 3 مسق . هب  دـیکأت   - 2 تاـیاور . رد  نآ  ندوب  یمتح  هب  حیرـصت   - 1 مینکیم :

". فوسو نیس   " هب دیکأت   - 7 رارکت . هب  دیکأت   - 6" ّنا . "

؟ دینکیم داهنشیپ  روهظ  میالع  یسررب  رد  یحیحص  هار  هچ 
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شسرپ

؟ دینکیم داهنشیپ  روهظ  میالع  یسررب  رد  یحیحص  هار  هچ 

خساپ

. ربتعم لیلد  هب  تمالع  تابثا   - 1 دریگ : رارق  قیقد  یسررب  دروم  مادک  ره  دیاب  هک  دراد  دوجو  یساسا  لکـشم  هس  روهظ  میالع  دروم  رد 
تابثا يارب  جراخ . رد  تمـالع  ققحت  یفن  اـی  تاـبثا  يارب  نیقی  دـعاوق  فشک   - 3 ماهباو . ضومغ  بلاـق  زا  تمـالع  ندرک  جراـخ   - 2

اریز تسا ، یفاک  موصعم  زا  تایاور  رودـص  هب  نانیمطاو  هقث  دارفا  رب  دامتعا  یلعج ، تایاور  زا  اهنآ  زییمتو  روهظ  میالع  تایاور  تحص 
رب يدهاوشو  تادّیؤم  یلو  تسا  دنسلافیعض  هچرگ  رگید  یخربو  دنربتعمو ، حیحص  ای  ضیفتـسم  ای  رتاوتم  یخرب  روهظ  میالع  تایاور 

. فلا تسا : ریذپناکما  عون  ود  هب  روهظ  تمالع  ندـش  نشور  هارو  تسا . هدـش  دراو  حیحـص  دنـس  اب  هک  دراد  رگید  تایاور  رد  تحص 
روهظ میـالع  صوصخ  هب  طوبرم  هک  یملع ، تامدـقم  ب . ددرگیم . عقاو  هدافتـسا  دروم  زین  یهقف  تاـیاور  دروم  رد  هک  یملع ، لوـصا 

یفن ای  تاـبثا  فشک  ياربو  تسا . روهظ  میـالع  هب  طوبرم  تاحالطـصاو  لـمجو  باـسح  ملع  اـیفارغج ، خـیرات ، اـهنآ : نیرتمهمو  تسا 
قیقد تروص  هب  ار  تمالع  نآ  فاصوا   - 1 درب : یپ  رما  تقیقح  هب  اهنآ  لامعا  اب  ات  تشاد  نایب  ار  يدـعاوق  ناوتیم  جراخ  رد  یتمـالع 

ققحت لامتحا   - 3 تسا . هتفاین  ققحت  جراخ  رد  قباس  نامز  تمالع  نآ  هک  دوش  تباث  لیلد  اب   - 2 دومن . قیبطت  جراخ  ربو  هتفرگ  رظن  رد 
. دنک یفن  هدنیآ  نامز  رد  ار  نآ 

؟ دراد ینتمو  يدنس  لاکشا  روهظ  میالع  تایاور  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ینتمو  يدنس  لاکشا  روهظ  میالع  تایاور  ایآ 

خساپ

لوقعم زین  نومـضم  تهج  زاو  هدوب ، فیعـض  دنـس  هیحان  زا  شتایاور  بلاغ  اریز  تسا ؛ هدیافیب  روهظ  میالع  زا  ثحب  دـنیوگیم  یخرب 
دنسلاحیحص روهظ  میالع  رابخا  زا  يرایـسب   - 1 خـساپ : دراد . رگیدـکی  اب  يدایز  هباشت  دـتفایم  قافتا  هک  يروما  هکنآ  ًاصوصخ  تسین ،

ّصن مکح  رد  هک  ياهجرد  هب  دـنراد  نشورو  حـضاو  ینومـضم  اهنآ  زا  يرامـشیب  دادـعت  هکنیا  ًاـفاضم  تسا . رتاوتم  اـی  ضیفتـسم  هکلب 
ثعاب هلأسم  نیا  دراد ، دوجو  فلتخم  ياهربخو  ینید  تاعوضوم  ماـمت  رد  فیعـض  تاـیاور  دوجو   - 2 تسا . دوخ  عوضوم  رد  حـیرص 

3 دزادرپب . اهنآ  يدنس  یسررب  هب  حیحص  یـشور  اب  هک  دراد  هفیظو  هکلب  درادرب ، نآ  یـسرربو  ثحب  زا  تسد  قّقحم  ناسنا  هک  دوشیمن 
هفیظو هکلب  میرادرب ، قیقحتو  ثحب  زا  تسد  هک  دوشیمن  ثعاب  رما  نیا  یلو  هتفرگ ، تروص  یتاهابتشا  روهظ  میالع  قیبطت  رد  هچ  رگ  -

. میبای تسد  جراخ  رد  میالع  حیحص  قیبطت  يارب  ربتعمو  حیحص  یقیرط  هب  ربتعمو  یملع  یشور  نتفرگ  راک  هب  اب  ات  میراد 

؟ تسیچ نوّدجمره  هکرعم 
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شسرپ

؟ تسیچ نوّدجمره  هکرعم 

خساپ

تایاور ریبعت  هبو  نوّدجمره  مان  هب  ياهقطنم  رد  یگنج  هکرعم  عوقو  ار  ع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  میالع  زا  یکی  نادنمـشناد ، زا  یخرب 
، ایرکز رفس  16-13/16 ؛  اّنحوی ، يایؤر  یقرواپ .  . } تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  باتک  لها  بتک  رد  یّتح  هیـضق  نیا  دـننادیم . ایـسیقرق 
رد هک  دـننادیم  كانرطخو  میظع  سب  ار  یگنج  هکرعم  نیا  اراصنو  دوهی  زا  باتک  لـها  یقرواـپ } ص 843 . سدـقم ، باتک  5-1/14 ؛ 
هوک ای  يداو  مسا  هک  وّدـجم " و" هوک ، ياـنعم  هب  ْرَه "  " زا قتـشم  تسا  ياهملک  نودـجمره " . " داـتفا دـهاوخ  قاـفتا  رـشب  خـیرات  ناـیاپ 

نیطسلف لامش  رد  وّدجم "  " هقطنم زا  گنج  نیا  هکرعم  تحاسم  هک  تسا  نیا  رب  نامگ  ار  باتک  لها  تسا . نیطسلف  لامش  رد  یکچوک 
نیا رد  هک  دندقتعم  نانآ  یقرواپ } ص 4 . تامولعم ، هکبش  یقرواپ .  . } تسا لیم  تسیود  دودح  هک  دراد  دادتما  بونج  رد  مودیا "  " ات

هیـسور بونج  رد  زاقفقو  نادوس  یبیل ، ناریا ، قارع ، زا  هک  يرکـشل  تشاد . دـنهاوخ  تکرـش  رفن  نویلم  دودح 400  اب  يرکـشل  گنج 
میرکلادـبع رتکد  یقرواپ } . 16ù15 هرامـش دـیدجلا ، رکفلا  هلجم  یقرواـپ .  . } تسا هدـش  یقرواـپ } ص 2 . نامه ، یقرواـپ .  } لیکـشت

هب نآ  زا  تایاور  ردو  تفای ، دهاوخ  ققحت  ع )  ) يدهم ماما  روهظ  زا  لبق  هک  تسا  یگرزب  هثداح  نامه  هثداح  نیا  : " ... دیوگیم يدـیبز 
، یبرع برغم  ياـهتلودو  رـصم  هیکرت ، هیـسور ، اـپورا ، اـکیرمآ ، زا  رکـشل  اـهنویلیم  هعقاو  نآ  رد  تسا . هدـش  داـی  ایـسیقرق "  " هـکرعم
زا ایسیقرق  مان  هب  ياهقطنم  رد  یگمه  تشاد . دنهاوخ  تکرش  لیئارساو  نیطسلف  نانبل ، ندرا ، هیروس ، ینعی  ماش  ياهرهش  زا  ینایرکـشلو 

دوخ دنس  هب  ینیلک  یقرواپ } نامه . یقرواپ .  ... " . } درک دهاوخ  جورخ  ماگنه  نیا  رد  ینایفـسو  تشاد ، دنهاوخ  ههجاوم  مه  اب  ماش  دالب 
تارفلا ئطاش  کیدزن  درک : ضرع  تسا "؟ هلصاف  ایسیقرقو  امش  نیب  رادقم  هچ  رّسیم ! يا  دومرف : رّـسیم  هب  هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا 

تماد ام  اهلثم  نوکیالو  ضرألاو  تاومسلا  یلاعتو  كرابت  هَّللا  قلخ  ذنم  اهلثم  نکیمل  ۀعقو  اهب  نوکیـس  ّهنأ  امأ  : " دومرف ترـضح  تسا .
هک داتفا  دهاوخ  قافتا  ياهعقاو  ناکم  نآ  رد  هک  شاب  هاگآ  ... " " ؛ ءآمسلا رویطو  ضرألا  عابس  اهنم  عبشت  ریطلل  ۀبدأم  ضرالاو . تاومسلا 

قافتا یلاعتو  كرابت  دنوادخ  بناج  زا  نیمزو  اهنامـسآ  تقلخ  یقرواپ } ح 451 . ص 245 ، ج 8 ، یفاک ، یقرواپ .  } ناـمز زا  نآ  ریظن 
زا دش ". دنهاوخ  ریـس  نآ  زا  نامـسآ  ناگدنرپو  نیمز  ناگدنرد  دوب . دهاوخ  ناگدنرپ  ییاریذپ  ّلحم  اجنآ  داتفا . دـهاوخنو  تسا  هداتفین 

، مالـسا نانمـشد  بناـج  زا  گـنج  نیا  یتاـیلمع  هدـنامرف  گـنج  نیا  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  باـب  نیا  رد  تاـیاور  هعوـمجم 
ّدض رب  ار  مدرمو  هتخادنا  هقرفت  مدرم  نایم  رد  اکیرمآو  دوهی  یسوساج  زکارم  کمک  هب  هک  تسا  یسک  وا  تسا . ینایفس  مان  هب  یصخش 

ترـضح اب  هلباقم  ددصرد  دوخ  نارای  زا  ياهدع  اب  هبعک  هب  ع )  ) نامز ماما  ندرب  هانپ  زا  دعب  زینو  درک ، دـهاوخ  کیرحت  تیب  لها  نایعیش 
هدیـشاپ مه  زا  دوهی  هینب  هک  تسا  گنج  نیمه  رد  تفر . دنهاوخورف  نیمز  هب  ادـیب  مان  هب  ياهقطنمرد  شنایرکـشل  اب  وا  دوخ  هک  هدـمآرب 

هکنآ ات  دوشیمن  اپرب  تمایق  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شدنـس  هب  يراخب  دـش . دـنهاوخ  دوبان  اهنآ  زا  يرایـسبو  هدـش 
يا دیوگیم : هتفرگ  هانپ  نآ  رد  يدوهی  کی  هک  یگنس  یّتح  هک  دش  دهاوخ  هتشک  نانآ  زا  يّدح  هب  ماگنه  نآ  رد  دیگنجب ، دوهی  اب  امش 

{ یقرواپ ص 232 . ج 3 ، يراخب ، حیحص  یقرواپ .  " . } ناسرب لتق  هب  ار  وا  هتفرگ ، هانپ  نم  رانک  رد  هک  تسا  يدوهی  نیا  ناملسم !

؟ تسیچ ربکاو  رغصا  روهظ  زا  دارم 
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شسرپ

؟ تسیچ ربکاو  رغصا  روهظ  زا  دارم 

خساپ

تبیغ يارب  هنیمز  ات  درک  رّدـقم  ار  ارغـص  تبیغ  ع )  ) نامز ماما  يارب  لاعتم  دـنوادخ  اربک ، تبیغ  نداتفا  اجو  تیبثت  يارب  هک  هنوگ  ناـمه 
يرغصا روهظ  نآ ، يارب  یگدامآ  داجیا  يارب  دنوادخ  ربکا ، روهظ  زا  لبق  هک  هدش  هتفگ  زین  ترـضح  روهظ  دروم  رد  ددرگ ، مهارف  اربک 

ات دربیم  الاب  هعماج  فلتخم  تاقبط  رد  ار  مدرم  یملع  حطـس  ربکا ، روهظ  زا  لبق  یتّدم  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  تسا . هدرک  ینیبشیپ  ار 
روعـش ندرب  الاب   - 1 دوشیم : لصاح  قیرط  ود  زا  یگداـمآ  نیا  دـنیامن . ادـیپ  ار  مزـال  تیلباـق  ع )  ) يدـهم ترـضح  رـصع  كرد  يارب 

. یتموکح نینچ  شریذپ  يارب  مدرم  یملع  حطس  ندرب  الاب   - 2 يدیحوت . یناهج  تموکح  نتشاد  جایتحا  هب  تبسن  مدرم  یهاگآو 

روط هب  ترضح  هکنیا  اب  روهظ ، يارب  بیرق  میالع  ایآ 

هراشا

؟ دراد تافانم  دنکیم  روهظ  یناهگان 

شسرپ

؟ دراد تافانم  دنکیم  روهظ  یناهگان  روط  هب  ترضح  هکنیا  اب  روهظ ، يارب  بیرق  میالع  ایآ 

خساپ

ترـضح نآ  قح  رد  دـنوادخ  تایانع  زا  نیاو  دوب ، دـهاوخ  یناهگان  روط  هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  مایقو  روهظ  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
ار یعیقوت  یسربط  دنک . بلس  اهنآ  زا  ترضح  دض  رب  ار  یمادقا  هنوگ  رهو  هتفرگ  ار  اهنآ  ریبادت  ولجو  هدرک  ریگلفاغ  ار  نانمـشد  ات  تسا 

بذج دوخ  هب  ار  ام  تبحم  هک  دنک  يراک  دیاب  سک  ره  : " تسا هدمآ  نینچ  نآ  رخآ  رد  هک  هدرک  لقن  دـیفم ؛ خیـش  هب  هسدـقم  هیحان  زا 
". داتفا دهاوخ  قافتا  یناهگان  روط  هبو  هعفد  کی  ام  رما  انامه  سپ  دـنک . يرود  دزیگنایم  رب  ار  ام  طخـسو  تهارک  هک  يراک  زاو  هدرک 

دننامه ع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  يارب  بیرق  میالع  مییوگیم : قوف  لاکـشا  هیجوت  رد  یقرواپ } ص 324 . ج 2 ، جاجتحا ، یقرواـپ .  }
هتـشاد یهاگآ  روهظ  برق  زا  ات  تسا ، نانمؤمو  نیـصلخم  یهاـگآ  يارب  میـالع ، رگیدو  شلها  اـب  ادـیب  نیمز  نتفرورفو  ینامـسآ  يادـن 

نیا زا  ات  تسا  ع )  ) يدهم ترضح  نانمشد  يارب  یناهگان  روهظو  قافتا  رصنع  يرآ  دوب . دهاوخن  یناهگان  اهنآ  يارب  روهظ  اذلو  دنـشاب ،
تـسا دادو  لدع  شرتسگو  ناملاظ  رب  هطلـس  نامه  هک  دوخ  یلاع  دصاقم  هب  دـناوتب  ترـضح  دـهدیم  رارق  اهنآ  رد  دـنوادخ  هک  یتلفغ 

. دسرب
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؟  تسیچ هداتفا  قافتا  لاحب  ات  دنتسه و  راکشآ  نشور و  الماک  هک  نامزلا  رخآ  ياه  هناشن  - 1

شسرپ

؟  تسیچ هداتفا  قافتا  لاحب  ات  دنتسه و  راکشآ  نشور و  الماک  هک  نامزلا  رخآ  ياه  هناشن  - 1

خساپ

ترـضح لد  هویم  و  جع ) مظعالا (  هللا  هیقب  هراب  رد  ناوت  دح  ات  دـنادومن و  ثحب  جـع )  يدـهم ( رـضح ت  درومرد  هکیئاهباتک  رد  ج1 -
مئالع هرابرد  یبلاطم  دنا  هتفگ  شدوجو  لگ  نالبلب  ناقشاع و  هب  ناکما  هریاد  بطق  راسخر  لگ  زا  يا  همِـش  هدومن و  یئاسرف  ملق  ءارهز 

قیقحت و شاکنک و  دروم  دیاب  اهنآ  مادک  ره  هک  هدیدرگ  حرطم  دایز  مئالع  تسا و  هتفای  شراگن  ناشیراگن  تسدـب  ترـضح  نآ  روهظ 
قدـص و لیلحت و  هیزجت و  اما  میهد ,  یم  رارق  ثحب  دروم  ار  هعیـشت  لها  بتک  رد  هدـش  هدرب  ماـن  مئـالع  زا  یـضعب  دریگ .  رارق  صحفت 

ماما زا  لامعالا  باوث  باتک  رد  قودص  خیـش  - 1 میراذگ .  یم  هتـشر  نیا  رد  نف  لهاو  ناهوژپ  شناد  نارگـشهوژپ و  هدهعب  ارنآ  بذک 
زج نآرق  زا  هک  دـمآ  دـهاوخ  تما  نیا  رب  ینامز  دـندومرف :  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا »  هیلع  قداـص 

ناشمان هک  یمالـسا  ياهروشک  دننام  دـنرود , مالـسا  زا  هکیلاح  رد  دـنمانیم  ناملـسم  ار  دوخ  اهنآ  دـنامن ,  مسا » زج « مالـسا  زا  و  مسر » »
 « هیلع هللا  همحر  ینیمخ «  ماما  یمالسا  بالقنا  راذگناینب  تامحز  تکرب و  زا  ناریا  اما  تسا ,  فیعض  مالـسا  گنهرف  اما  تسا  یمالـسا 

ربمایپ میراد ,  نآرق  ظفاح  رفن  رازه  دنچ  زورما  هک  دنا  هدش  انشآ  نآرق  اب  ناناوج  مه  تفای و  یهاگآ  مالـسا  زا  تلم  مه   , ادهـش نوخ  و 
لباقمرد  : ینعی دنتسه .  نایاناد  نیرتدب  اهنآ  نایاناد  تسا و  بارخ  تسا و  یلاخ  يوقت  تیاده و  ظاحل  زا  یلو  دابآ  دجاسم  دندومرف « : 

دنکیم تیاور  ملـسم  نب  دمحمزا  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  نینچمه  - 2 دننک .  یمن  مایق  مالـسا  رد  تعدـب  رفک و  توغاط و 
نداعم اهجنگ و  دوشیم ,  هدید  رون  شیاپ  ریز  نیمز  هتشاد ,  دیؤم  ترصن  اب  ادخ  ار  ام  مئاق  دندومرف :  مدینش  مالسلا »  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک 

بلاغ هلطاب  نایدا  اهکلسم و  همه  رب  ار  دوخ  نید  وا  هلیسوب  دنوادخ  درگیم و  ارف  ار  ملاع  برغ  قرش و  شتنطلس  ددرگیم  راکـشآ  شیارب 
وا اب  هدش و  لزان  مالـسلا »  هیلع  یـسیع  دزاس و  دابآ  ارنآ  هکنآ  رگم  دنامیمن  نیمز  يور  يا  هناری  و  دنهاوخن , ناکرـشم  دنچ  ره   , دنادرگ
رب اهنز  دنوش و  اهدرم  هیبش  اهنز  اهنز و  هیبش  اه  درم  هکیماگنه  دمآ ؟  دهاوخ  یک  امش  مئاق  هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  نم  درازگ  زامن 
 » رصع ماما  هکعیقوم   ... دوش و ناسآ  ابر  ندروخ  انز و  دوش و  در  نالداع  یهاوگ  دتفا و  لوبق  قحان  اهنز ي  یهاوگ  دندرگ و  راوس  اهنیز 

هیقب نآ  منم  هضرا }  یف  هللا  هیقب  انا  تسنیا {  وا  نخس  نیلوا  دندرگ . عمج  وا  فارطا  درم  هدرک و 313  هبعک  هب  هیکت  دنوش  راکشآ  جع » 
 «, روهظ مئالع  یفرهدلا  بئاون  باتک « فلوم  - 3 ( 1 دیامرف ( . مایق  دنوش  عمج  يو  دزن  درم  رازه  هد  نوچ  نیمز و  يور  رد  یهلا  يارَفُس 

فالتخا - 1 دنیامرفیم :  لقن  دنتـسم  روطب  ار  روهظ  زا  لبق  ثداوح  مئالع و  زا  دروم  دـصناپ  دودـح  هر »  یناهج « ریم  نسح  دیـس  موحرم 
-4 دادـغب . رد  هلزلز  وـقو ع  - 3 تسا . يدـیلپ  درم  هیواـعم و  نبدـیزی  لـسن  زا  تسا  يدرم  هک  ینایفـس  جورخ  - 2 نیمز . يور  رد  رایـسب 

لهچ ات  دجاسم  ندش  لیطعت  - 5 ناشنارهوش . زا  ندرکن  نیکمت  تراجت و  رد  اهنز  ندـش  کیرـش  اهنز و  رد  یتفع  یب  باجح و  فشک 
ندش دایز  - 9 روهظ . زا  شیپ  لاس  رد  دیدش  هنتف  روهظ  - 8 ير . ندش  بارخ  - 7 اهیبرغ . اهیقرش و  نایمرد  هنتف  ندش  عقاو  - 6 زور . هنابش 

رد يرادتناما  ندـش  مک  تاوهـش و  زا  ندرک  يوریپ  اهزامن و  ندرک  عیاض   - 10 یناشیرپ . هنتف و  تدـش  رثا  رد  یگناوید  عرـص و  ضرم 
-13 ناشیا . ندرک  مکح  هتـسنادن  مکحرد و  تاـضق  نتفرگ  هوشر  - 12 یقیقح . ءاملع  ندـش  مک  ریخ و  ياهراک  ندـش  مک  -11 مدرم .
نتـشک و نانآ و  یئوگدـب  شنزرـس و  نتفرگ و  لد  رد  نید  ءاملع  هنیک  - 14 میرک . نآرق  روتـسد  نید و  فالخرب  هلطاب  مولع  سیردـت 
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حیاصن و هب  یئانتعا  یب  مشچ و  کشا  ندش  کشخ  اهلد و  ندش  تخس  - 16 ندناوخ . زاوآ  زاساب و  ار  نآرق  - 15 تاداس . ندرک  راوخ 
اهتعدب لاس  ره  رد  - 18 دنیامن . یم  یهن  راک  نیا  رد  ار  وا  دننک و  تمالم  شنزرس و  ار  هدننک  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 17 اهدنپ .

رتشیب دننک و  یم  فرـصم  راگدرورپ  تعاط  رد  ار  ناشلام  زا  يرـصتخم   - 19 دشاب .  هتـسیاش  مدرم  رظن  هب  ندرک  تبیغ  دوش  دایز  رـش  و 
دایز یئادـج  قالط و  - 21 دـننک . ارخ ب  هلولگ  اـب  ار  مالـسلا »  مهیلع   » همئا روبق   - 20 دـنیامن . یم  راگدرورپ  تعاط  ریغ  فرـصم  ارنآ 

هک میفظوم  ام  همه  هک  موشیم  رکذـتم  نایاپ  رد  ( 2 . ) ددرگ ناوارف  مدرم  نیبرد  یغورد  تاـفراعت  دوش و  هتخورف  اـیند  هب  نید  - 22 دوش .
تابجاو مها  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوش  مک  هعماجرد  هانگ  هکنآو ؛ میـشاب  جع » يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  زاس  هنیمز 

تجح ترـضح  تموکح  شریذپ  تیلباق  دنتـشادن و  رکف ي  دـشر  مدرم  هکینامز  ات  دـنک و  ادـیپ  ءاقترا  یگنهرف  يرکف و  دـشر  تسا و 
لآ مئاق  لدع  تموکح  رب  يا  همدقم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا  دـیما  و  درک , دـهاوخن  روهظ  مالـسلا »  هیلع  ترـضح «  دنـشاب  هتـشادن 
درِو شیاـعد  شرکذ و  شداـی و  زور  بش و  مینک و  زیزع  ناـمهم  نیا  ییاریذـپ  هداـمآ  ار  دوـخ  دـشاب و  هـلاو »  هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم « 

تسا و یسلجم  همالع  راونالا  راحب  مهدزیـس  دلج  همجرت  هک  مالـسلا »  هیلع  دوعوم  يدهم  باتک  هب  رتشیب  تاعالطا  يارب  دشاب .  نامنابز 
عماج و باتک  دـندروآ و  ریرحت  قیقحت و  هتـشرب  ناوارف  تمحز  اـب  هتاـکرب » تماد  یناود « یلع  ياـقآ  رـصاعم  ققحم  دنمـشناد و  مجرتم 
ص 961 2- دوعوم ,  يدهم  -1 عبانم :  تسا . روطـسم  باتک  نیا  رد  دشاب  زاین  دروم  جع » يدهم «  ماما  زا  هک  یعالطا  ره  تسا و  یلماک 

عفرا مظاک  دیس  مالسلا , »  مهیلع  تیبلها «  یلمع  هریس 

؟  ترضح دوخ  ای  روهظ !!  تسیچ ؟  نامز  ماما  ياه  هناشن  - 1

شسرپ

؟  ترضح دوخ  ای  روهظ !!  تسیچ ؟  نامز  ماما  ياه  هناشن  - 1

خساپ

؟  تسیچ مئاق  ياهتمالع  مدرک  ضرع  ترضح  هب  دیوگ  یم  مالسلا »  هیلع  اضر  ماما  نارای  زا  تلصابا  میزادرپ .  یم  ثیدح  دنچ  رکذ  هب 
ای لاس و  دودح 40  ینس  درب  یم  نامگ  هدننیب  هک  اجنآ  دراد  ناوج  يا  هرهچ  یلو  تسا  دایز  وا  نس  هک  تسا  نآ  يو  تمالع  دندومرف : 
 « ص 652 دلج 2 ,  نیدلا ,  لامکا  دسر « . ارف  شلجا  هکنآ  ات  دوش  یمن  ریپ  اهبش  اهزور و  تشذگ  اب  هکنیا  وا  ياه  هناشن  زا  دراد .  رتمک 
 : دندومرف نینچمه  ص 117 »  نایبلا ,  دراد « .  هدیـشک  ینیب  هداشگ و  یتروص  تسا  نم  زا  يدهم  دندومرف :  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
نم نادنزرف  زا  يدهم  نیا  دهدیم :  ادن  هک  يا  هدـنهد  ادـن  ربا  نآ  رد  تسا و  يربا  شرـس  رب  هک  یلاحرد  دـنک  یم  جورخ  جـع »  يدـهم 
ماقم نکر و  نیبرد  وا  تسا  نم  نادنزرف  زا  يدهم  دندومرف :  مالسلا »  هیلع  یلع  ترضح  ص 117 »  نایبلا ,  دینک « .  يوریپ  واز  ا  تسا . 

هک ادـخ  لوسر  نخـس  وا  دوجو  رب  لـیلد  دـشاب .  یم  شیاـپ  رب  نیلعن  شرکیپ و  رب  لیعامـسا  هلح  وا  نت  رب  میهاربا  نهاریپ  دوشیم .  رهاـظ 
 « ص 7  , یلماعرحلا خیـش   , يدـهملا تابثا  دوب «  دـهاوخ  هارمه  نم  نادـناخ  يدـهم  اب  هدـمآ و  دورف  نامـسآ  زا  میرم  نب  یـسیع  هدومرف 

دننام شا  هرهچ  دسر و  یم  رظن  هب  هلاس  لهچ  روهظ  تقو  تسا  نم  نادـنزرف  زا  يدـهم  دـیامرف :  یم  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ «  لوسر 
لیئارـسا ینب  زا  يدرم  ییوگ  تسا  گنر )  دیفـس  یناوطق (  يابع  ود  وا  رب  تسا و  هایـس  یلاخ  وا  تسار  هنوگ  رد  تسا  ناشخرد  هراـتس 

دیامن یم  حتف  ار  كرـش  ياهرهـش  دنکیم و  جارختـسا  ار  اه  جنگ  دـنک و  یم  تموکح  لاس  تسیب  دـنمونت )  تماق و  دـنلب  ینعی  تسا (. 
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ياهروشک تافارحنا  لماش  یمومع  ياه  هناـشن  - 1 دوش :  یم  میـسقت  هتـسد  هس  هب  روهظ  مئالع  اـما  و  ص 137 »  یعفاش ,  جـنگ  نایبلا , 
هکنانچ دـنوشیم  عقاو  روهظ  زا  لبق  اهلاس  زا  هکلب  تسین ,  روهظ  نراقم  مئالع  نیا  يرطف و  ینید و  نیزاوم  رد  اهروشک  ریاـس  یمالـسا و 

کیدزن لیلد  دـتفا و  یم  قافتا  روهظزا  لبق  كدـنا  نایلاس  هک  ياه  هناشن  - 2 مینیب .  یم  هتفـشآ  يایند  نیا  ياج  ياج  رد  حوضوب  نـالآ 
 . یعطق یعطق  یضعب  تسا و  یمتح  ریغ  یضعب  موس  هتـسد  نیا  زا  تسا  روهظ  لاس  هب  طوبرم  هک  ییاه  هناشن  - 3 تسا .  روهظ  رما  ندوب 
هام همین  رد  دیـشروخ  نتفرگ  هام و  رخآ  هب  هدـنام  زور  جـنپ  هام  نتفرگ  رما ,  نیا  شیپاشیپ  دـنیامرف :  یم  مالـسلا »  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما 

تبیغ دور « .  یم  نیب  زا  ناسانش  هراتـس  تابـساحم  هک  تسا  یتلاح  نینچ  رد  دوش  یم  عقاو  ناضمر  كرابم  هام  رد  نیا  دتفا و  یم  قافتا 
يا هدـع  ندـش (  هدربورف  تـسا .  یمتح  ینایفـس  تـسا .  یعطق  لـئاسم  زا  نامـسآ  زا  ادـن  دـندومرف :  قداـص  ماـما  ص 272 »  یناـمعن , 

-3 ص 252-257 »   , یناـمعن تبینع  تسا « .  یعطق  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  تسا .  یمتح  یناـمی  تسا .  یعطق  ادـیب » رد « راـکتیانج ) 
ار روهظ  زا  لبق  ثداوح  مئالع و  زا  دروم  دصناپ  دودـح  هر »  یناهج «  ریم  نسح  دیـس  موحرم  روهظ ,  مئالع  رهدـلا  بئاون  باتک  فلوم 

يدیلپ درم  هیواعم و  نبدیزی  لسن  زا  تسا  يدرم  هک  ینایفس  جورخ  - 2 نیمز .  يور  رد  رایسب  فالتخا  - 1 دنیامرفیم :  لقن  دنتسم  روطب 
زا ندرکن  نـیکمت  تراـجت و  رد  اـهنز  ندـش  کیرــش  اـهنز و  رد  یتـفع  یب  باـجح و  فـشک  - 4 دادـغب . رد  هـلزلز  وـقو ع  - 3 تسا .

روهظ - 8 ير . ندش  بارخ  - 7 اهیبرغ . اهیقرـش و  نایمرد  هنتف  ندش  عقاو  - 6 زور . هنابـش  لهچ  ات  دجاسم  ندش  لیطعت  - 5 ناشنارهوش .
اهزامن و ندرک  عیاـض   - 10 یناشیرپ . هنتف و  تدش  رثا  رد  یگناوید  عرـص و  ضرم  ندـش  دایز  - 9 روهظ .  زا  شیپ  لاس  رد  دـیدش  هنتف 

نتفرگ هوشر  - 12 یقیقح . ءاملع  ندـش  مک  ریخ و  ياهراک  ندـش  مک  -11 مدرم . رد  يرادـتناما  ندـش  مک  تاوهـش و  زا  ندرک  يوریپ 
رد نید  ءاملع  هنیک  - 14 میرک . نآرق  روتـسد  نید و  فالخرب  هلطاب  مولع  سیردت  - 13 ناشیا . ندرک  مکح  هتـسنادن  مکحرد و  تاضق 

اهلد و ندش  تخس  - 16 ندناوخ . زاوآ  زاس و  اب  ار  نآرق  - 15 تاداس .  ندرک  راوخ  نتشک و  نانآ و  یئوگدب  شنزرـس و  نتفرگ و  لد 
ار وا  دننک و  تمالم  شنزرس و  ار  هدننک  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 17 اهدنپ . حیاصن و  هب  یئانتعا  یب  مشچ و  کشا  ندش  کشخ 

ناشلام زا  يرصتخم   - 19 دشاب .  هتسیاش  مدرم  رظن  هب  ندرک  تبیغ  دوش  دایز  رش  اهتعدب و  لاس  ره  رد  - 18 دنیامن . یم  یهن  راک  نیا  رد 
اب ار  مالـسلا »  مهیلع   » همئا روبق  دنیامن 20 -  یم  راگدرورپ  تعاط  ریغ  فرـصم  ارنآ  رتشیب  دـننک و  یم  فرـصم  راگدرورپ  تعاط  رد  ار 
رد ( 2 . ) ددرگ ناوارف  مدرم  نیبرد  یغورد  تافراعت  دوش و  هتخورف  ایند  هب  نید  دوش 22 - دایز  یئادج  قالط و  - 21 دننک . بارخ  هلولگ 
رما دوش  مک  هعماجرد  هانگ  هک  نآو  میشاب  جع » يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  زاس  هنیمز  هک  میفظوم  ام  همه  هک  موشیم  رکذتم  نایاپ 

دنتـشادن و رکف ي  دشر  مدرم  هکینامز  ات  و  دـنک . ادـیپ  ءاقترا  یگنهرف  يرکف و  دـشر  تسا و  تابجاو  مها  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
ناریا یمالسا  بالقنا  تسا  دیما  و  درک .  دهاوخن  روهظ  مالسلا »  هیلع  ترضح «  دنشاب  هتشادن  تجح  ترـضح  تموکح  شریذپ  تیلباق 

زور بش و  دنک و  زیزع  نامهم  نیا  ياریذپ  هدامآ  ار  دوخ  دـشاب و  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم «  لآ  مئاق  لدـع  تموکح  رب  يا  همدـقم 
راحب مهدزیـس  دلج  همجرت  مالـسلا »  هیلع  دوعوم  يدـهم  باتک  هب  رتشیب  تاعالطا  يارب  دـشاب و  نامنابز  درِو  شیاعد  شرکذ و  شدای و 
ریرحت قیقحت و  هتشرب  ناوارف  تمحز  اب  هتاکرب » تماد   » یناود یلع  ياقآ  رصاعم  ققحم  دنمشناد و  مجرتم  تسا و  یسلجم  همالع  راونالا 
هلمجزا تسا . روطـسم  باتک  نیا  رد  دـشاب  زاین  دروم  هک  جـع ) يدـهم (  ماما  زا  یعالطا  ره  تسا و  یلماـک  عماـج و  باـتک  دـندروآ و 

هرز طـقف  هکنیا  زین  دنتـشاد و  اـه  هناـش  كراـبم  تشپ  رد  ربماـیپ  هک  یتمـالع  لـثم  تشپ  رد  تسا  یتمـالع  نتـشاد  ترـضح  نآ  مئـالع 
نامسآ زا  مالسلا »  هیلع  » یسیع ترضح  هکنیا  دیآ و  یم  تسرد  تسار و  جع » يدهم «  ترضح  تماق  رب  هلاو »  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر 

رارـسا و نامیا ؛  یپ  زا  نامیا  هزجعم ؛  ردنا  هزجعم  دوب  دهاوخ  شیپ  رد  يراگزور  يرآ  دنکیم  ادتقا  ترـضح  نآ  هب  دـیآ و  یم  نیمز  هب 
ناسنا رصع  دیامرف :  یم  رسخ }  یفل  ناسنالا  نا  رصعلاو  ریسفت {  رد  هر » ینیمخ «  ماما  یعقاو .  یعقاو  همه  یلو  رامش  دح و  یب  بئاجع 

لباق الصا  هک  دمآ  دهاوخ  يرصع  نیاربانب  هجو . نیرتلماک  هب  مهنآ  تادوجوم  مامت  هراصع  ینعی : تسا . مالـسلا » هیلع  نامز «  ماما  لماک 
ریخ و ياـهاعد  لومـشم  میناوتب  اـم  هک  شاـک  يا  دنتـسه .  تقیقح  ياـیوج  تقد و  لـها  هکیناـسک  رگم  تسین , مدرم  بلغا  يارب  روصت 
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دمحم هتـشون  يدهم ,  صئاصخ  ینیوزق 2- مظاک  دـمحم  دیـس  روهظ ,  ات  تدالو  زا  يدـهم  ماـما  -1 عبانم :  میـشاب .  ترـضحنآ  تاکرب 
 , لامالآ یهتنم  یمشاه 5- ینب  دمحمدیس  رصع ,  ماما  تفرعم  يدارم 4 - سابع  دیس  نابوخ ,  هشداپ  یجار 3 -

؟  دیهدب یتاحیضوت  ناشیا  روهظ  یگنوگچ  دروم  رد  - 2

شسرپ

؟  دیهدب یتاحیضوت  ناشیا  روهظ  یگنوگچ  دروم  رد  - 2

خساپ

ترـضح لد  هویم  و  جع ) مظعالا (  هللا  هیقب  هراب  رد  ناوت  دح  ات  دـنادومن و  ثحب  جـع )  يدـهم ( رـضح ت  درومرد  هکیئاهباتک  رد  ج2 -
مئالع هرابرد  یبلاطم  دنا  هتفگ  شدوجو  لگ  نالبلب  ناقشاع و  هب  ناکما  هریاد  بطق  راسخر  لگ  زا  يا  همِـش  هدومن و  یئاسرف  ملق  ءارهز 

قیقحت و شاکنک و  دروم  دیاب  اهنآ  مادک  ره  هک  هدیدرگ  حرطم  دایز  مئالع  تسا و  هتفای  شراگن  ناشیراگن  تسدـب  ترـضح  نآ  روهظ 
قدـص و لیلحت و  هیزجت و  اما  میهد ,  یم  رارق  ثحب  دروم  ار  عیـشت  لـها  بتک  رد  هدـش  هدرب  ماـن  مئـالع  زا  یـضعب  دریگ .  رارق  صحفت 

ماما زا  لامعالا  باوث  باتک  رد  قودص  خیـش  - 1 میراذگ .  یم  هتـشر  نیا  رد  نف  لهاو  ناهوژپ  شناد  نارگـشهوژپ و  هدهعب  ارنآ  بذک 
زج نآرق  زا  هک  دـمآ  دـهاوخ  تما  نیا  رب  ینامز  دـندومرف :  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا »  هیلع  قداـص 

ناشمان هک  یمالـسا  ياهروشک  دننام  دـنرود , مالـسا  زا  هکیلاح  رد  دـنمانیم  ناملـسم  ار  دوخ  اهنآ  دـنامن ,  مسا » زج « مالـسا  زا  و  مسر » »
 « هیلع هللا  همحر  ینیمخ «  ماما  یمالسا  بالقنا  راذگناینب  تامحز  تکرب و  زا  ناریا  اما  تسا ,  فیعض  مالـسا  گنهرف  اما  تسا  یمالـسا 

ربمایپ میراد ,  نآرق  ظفاح  رفن  رازه  دنچ  زورما  هک  دنا  هدش  انشآ  نآرق  اب  ناناوج  مه  تفای و  یهاگآ  مالـسا  زا  تلم  مه   , ادهـش نوخ  و 
لباقمرد  : ینعی دنتسه .  نایاناد  نیرتدب  اهنآ  نایاناد  تسا و  بارخ  تسا و  یلاخ  يوقت  تیاده و  ظاحل  زا  یلو  دابآ  دجاسم  دندومرف « : 

دنکیم تیاور  ملسم  نب  دمحمزا  نیدلا  لامکا  باتک  رد  قودص  خیـش  نینچمه  - 2 دننک .  یمن  مایق  مالـسا  رد  تعدب  رفک و  توغاط و 
نداعم اهجنگ و  دوشیم ,  هدید  رون  شیاپ  ریز  نیمز  هتشاد ,  دیؤم  ترصن  اب  ادخ  ار  ام  مئاق  دندومرف :  مدینش  مالسلا »  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک 

بلاغ هلطاب  نایدا  اهکلسم و  همه  رب  ار  دوخ  نید  وا  هلیسوب  دنوادخ  درگیم و  ارف  ار  ملاع  برغ  قرش و  شتنطلس  ددرگیم  راکـشآ  شیارب 
وا اب  هدش و  لزان  مالـسلا »  هیلع  یـسیع  دزاس و  دابآ  ارنآ  هکنآ  رگم  دنامیمن  نیمز  يور  يا  هناری  و  دنهاوخن , ناکرـشم  دنچ  ره   , دنادرگ
رب اهنز  دنوش و  اهدرم  هیبش  اهنز  اهنز و  هیبش  اه  درم  هکیماگنه  دمآ ؟  دهاوخ  یک  امش  مئاق  هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  نم  درازگ  زامن 
 » رصع ماما  هکعیقوم   ... دوش و ناسآ  ابر  ندروخ  انز و  دوش و  در  نالداع  یهاوگ  دتفا و  لوبق  قحان  اهنز ي  یهاوگ  دندرگ و  راوس  اهنیز 

هیقب نآ  منم  هضرا }  یف  هللا  هیقب  انا  تسنیا {  وا  نخس  نیلوا  دندرگ . عمج  وا  فارطا  درم  هدرک و 313  هبعک  هب  هیکت  دنوش  راکشآ  جع » 
 «, روهظ مئالع  یفرهدلا  بئاون  باتک « فلوم  - 3 ( 1 دیامرف ( . مایق  دنوش  عمج  يو  دزن  درم  رازه  هد  نوچ  نیمز و  يور  رد  یهلا  يارَفُس 

فالتخا - 1 دنیامرفیم :  لقن  دنتـسم  روطب  ار  روهظ  زا  لبق  ثداوح  مئالع و  زا  دروم  دـصناپ  دودـح  هر »  یناهج « ریم  نسح  دیـس  موحرم 
-4 دادـغب . رد  هلزلز  وـقو ع  - 3 تسا . يدـیلپ  درم  هیواـعم و  نبدـیزی  لـسن  زا  تسا  يدرم  هک  ینایفـس  جورخ  - 2 نیمز . يور  رد  رایـسب 

لهچ ات  دجاسم  ندش  لیطعت  - 5 ناشنارهوش . زا  ندرکن  نیکمت  تراجت و  رد  اهنز  ندـش  کیرـش  اهنز و  رد  یتفع  یب  باجح و  فشک 
ندش دایز  - 9 روهظ . زا  شیپ  لاس  رد  دیدش  هنتف  روهظ  - 8 ير . ندش  بارخ  - 7 اهیبرغ . اهیقرش و  نایمرد  هنتف  ندش  عقاو  - 6 زور . هنابش 
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رد يرادتناما  ندـش  مک  تاوهـش و  زا  ندرک  يوریپ  اهزامن و  ندرک  عیاض   - 10 یناشیرپ . هنتف و  تدـش  رثا  رد  یگناوید  عرـص و  ضرم 
-13 ناشیا . ندرک  مکح  هتـسنادن  مکحرد و  تاـضق  نتفرگ  هوشر  - 12 یقیقح . ءاملع  ندـش  مک  ریخ و  ياهراک  ندـش  مک  -11 مدرم .
نتـشک و نانآ و  یئوگدـب  شنزرـس و  نتفرگ و  لد  رد  نید  ءاملع  هنیک  - 14 میرک . نآرق  روتـسد  نید و  فالخرب  هلطاب  مولع  سیردـت 
حیاصن و هب  یئانتعا  یب  مشچ و  کشا  ندش  کشخ  اهلد و  ندش  تخس  - 16 ندناوخ . زاوآ  زاساب و  ار  نآرق  - 15 تاداس . ندرک  راوخ 

اهتعدب لاس  ره  رد  - 18 دنیامن . یم  یهن  راک  نیا  رد  ار  وا  دننک و  تمالم  شنزرس و  ار  هدننک  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 17 اهدنپ .
رتشیب دننک و  یم  فرـصم  راگدرورپ  تعاط  رد  ار  ناشلام  زا  يرـصتخم   - 19 دشاب .  هتـسیاش  مدرم  رظن  هب  ندرک  تبیغ  دوش  دایز  رـش  و 

دایز یئادـج  قالط و  - 21 دـننک . ارخ ب  هلولگ  اـب  ار  مالـسلا »  مهیلع   » همئا روبق   - 20 دـنیامن . یم  راگدرورپ  تعاط  ریغ  فرـصم  ارنآ 
هک میفظوم  ام  همه  هک  موشیم  رکذـتم  نایاپ  رد  ( 2 . ) ددرگ ناوارف  مدرم  نیبرد  یغورد  تاـفراعت  دوش و  هتخورف  اـیند  هب  نید  - 22 دوش .

تابجاو مها  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوش  مک  هعماجرد  هانگ  هکنآو ؛ میـشاب  جع » يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  زاس  هنیمز 
تجح ترـضح  تموکح  شریذپ  تیلباق  دنتـشادن و  رکف ي  دـشر  مدرم  هکینامز  ات  دـنک و  ادـیپ  ءاقترا  یگنهرف  يرکف و  دـشر  تسا و 

لآ مئاق  لدع  تموکح  رب  يا  همدقم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا  دـیما  و  درک , دـهاوخن  روهظ  مالـسلا »  هیلع  ترـضح «  دنـشاب  هتـشادن 
درِو شیاـعد  شرکذ و  شداـی و  زور  بش و  مینک و  زیزع  ناـمهم  نیا  ییاریذـپ  هداـمآ  ار  دوـخ  دـشاب و  هـلاو »  هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم « 

تسا و یسلجم  همالع  راونالا  راحب  مهدزیـس  دلج  همجرت  هک  مالـسلا »  هیلع  دوعوم  يدهم  باتک  هب  رتشیب  تاعالطا  يارب  دشاب .  نامنابز 
عماج و باتک  دـندروآ و  ریرحت  قیقحت و  هتـشرب  ناوارف  تمحز  اـب  هتاـکرب » تماد  یناود « یلع  ياـقآ  رـصاعم  ققحم  دنمـشناد و  مجرتم 
ص 961 2- دوعوم ,  يدهم  -1 عبانم :  تسا . روطـسم  باتک  نیا  رد  دشاب  زاین  دروم  جع » يدهم «  ماما  زا  هک  یعالطا  ره  تسا و  یلماک 

عفرا مظاک  دیس  مالسلا , »  مهیلع  تیبلها «  یلمع  هریس 

. دشاب یم  هنوگچ  تسا  هدش  هدهاشم  نامسآ  رد  يرون  هک  زیربت   ، لیبدرا ینعی  یبرغ  لامش  ياهرهش  رد  هک  ییاهرون  روهظ  مئالع  رگید 

شسرپ

. دشاب یم  هنوگچ  تسا  هدش  هدهاشم  نامسآ  رد  يرون  هک  زیربت   ، لیبدرا ینعی  یبرغ  لامش  ياهرهش  رد  هک  ییاهرون  روهظ  مئالع  رگید 

خساپ

ياهدادیور زا  یخرب  فلا ) داد : ياج  ریز  ياه  فیدر  رد  ناوت  یم  ار  جع ) ) رـصع یلو  روهظ  ياه  هناشن  هاتوک ، زادـنا  مشچ  کی  رد  . 1
هبان اهداسف و  ندش  رتسگ  نماد  ب ) نآ . دننام  ینایفس و  روهظ  (ع ،)) نسح ماما  ناگداون  زا   ) هیکز سفن  ندش  هتـشک  نوچمه  یعامتجا ،

زا یخرب  ج )  تـسد . نـیا  زا  ییاـهداسف  راکــشآ و  ياـه  يراوخاـبر  روـج ، ناـمکاح  ییاور  ناـمرف  نوـچمه  یعاـمتجا ، ياـه  یناـماس 
هدـمآ (ع ) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  . 2 تسد . نیا  زا  يدراوم  ناضمر و  هام  رد  مدرم  رب  لیئربج  گـناب  فوسخ ، دـننام  یعیبط  ياهدادـیور 

نا لجو ، زع  هللاءاشنا  (ص ) دمحم لآ  جرف  اوعقوتف  هعبـس  وا  مایا  هثالث  علطت  میظعلا  يورهلا  هبـش  قرـشملا  لبق ]  ] نم اران  متیأر  اذا  : » تسا
ای هس  هک  دـشاب  یم  كانمهـس  خرـس ) درز و  گنر  يوره :  ) نوچمه هک  دـیدید  رواخ  بناـج ]  ] زا یـشتآ  هک  هاـگنآ  میکح ؛... زیزع  هللا 

، هبیغلا باتک  ینامعنلا ، دمحم  « ) تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  هک  هللاءاشنا ، دیشاب  (ص ) دمحم لآ  جرف  راظتنا  هب  دشک ، یم  رس  زور  تفه 
، ناریا نامسآ  زا  ییاه  شخب  رد  هدش  هدید  ینارون  ءیش  . 3 هیمالسالا .) بتکلاراد  ص 297 ، باتک ، همجرت  قودصلا ، هبتکم  ص 253 ،
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، هدـمآ ثیدـح  رد  هک  هنوگ  نآ  ینارون ، یئیـش  نیا  وس  کی  زا  اریز  تسین  راـگزاس  روبزم ، تیاور  رد  هدـش  هدرمـشرب  ياـه  یگژیو  اـب 
ای هس  زا  شیب  نآ  نامز  تدـم  هرخالاب ، دوب و  هدرواین  رب  رـس  ملاـع  هرک  قرـشم  بناـج  زا  یهگناو  دوبن ؛ گرزب  هداـعلا  قوف  نیگمهس و 

ریبعت هدنرپ  باقـشب  مان  هب  نآ  زا  هدهاشم و  ناریا  نامـسآ  رد  ینارون  ءیـش  نیمه  هباشم  لاس 1355 ، رد  . 4 دـیماجنا . لوط  هب  زور  تفه 
سک ره  نامز  نآ  هتبلا  دـندوب . لوغـشم  نآ  هدـهاشم  هب  حبـص  ات  دابآرهم  هاگدورف  رد  یخرب ، هک  دنتـشون  نامز  نآ  ياـه  هماـنزور  دـش .

کیزیف دیتاسا  زا  روبزم  ینارون  ءیش  یتسیچ  زا  رت  قیقد  ندرب  یپ  يارب  دسر  یم  رظن  هب  . 5 تشاد . یم  نایب  نآ  هرابرد  ییاه  ینز  هنامگ 
. دوش شسرپ  نآ  هرابرد  اه  نآ  دننام  و 

؟ دش دهاوخ  اپرب  موس  یناهج  گنج  جع ) ) تجح ترضح  روهظ  زا  لبق  ایآ 

شسرپ

؟ دش دهاوخ  اپرب  موس  یناهج  گنج  جع ) ) تجح ترضح  روهظ  زا  لبق  ایآ 

خساپ

ییاهتراسخ فرط  ره  زا  دریگیم و  ارف  ار  ناهج  تیانج  ملظ و  تشحو ، سرت و  هیلع ) هللا  مالـس   ) يدـهم ترـضح  روهظ  کیدزن  ناـمز 
یکی دراد  دوجو  گرم  عوـن  ود  مئاـق  شیپاـشیپ  هک  هدـمآ  تیاور  رد  هکناـنچ  دوـشیم . دراو  اهناملـسم  ریغ  صوـصخ  هب  مدرم  رب  میظع 

هتخورفارب برغ  قرش و  زا  گنج  ياههلعـش  نامز  نآ  رد  و  دنورب . نیب  زا  رفن   5 رفن ، تفه  ره  زا  ات  دیفس ، گرم  يرگید  خرـس و  گرم 
تشحو سرت و  یپ  رد  رگم  دنکیمن  مایق  مئاق  دندومرف : هک  هدش  تیاورمالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دنتفایم . جنر  یتخـس و  رد  مدرم  هدش و 

نیب يزیرنوخ  گنج و  نآ ، زا  دـعب  نوئاط و  راـتفرگ  نآ  زا  شیپ  هک  دـنوش  نآ  راـتفرگ  مدرم  هک  ییاـهالب  بوشآ و  هنتف و  اـههلزلز و  و 
نداتفا مه  ناج  هب  هدـهاشم  رثا  رد  هک  ياهنوگب  نانآ  لاوقا  ینوگرگد  ناـشنید و  رد  یگدـنکارپ  مدرم  نیب  فـالتخا  داـجیا و  بارعا و 

زا لبق  ریزگان  دندومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  و  دـیامنیم . گرم  يوزرآ  ماش ، حبـص و  ره  رد  سک  ره  ندروخ ، ار  رگیدـکی  مدرم و 
زا دریگ . ارف  ار  نانآ  راتـشک  رثا  رد  تخـس  یتشحو  سرت و  دـنربیم و  جـنر  یگنـسرگ  زا  نآ ، رد  مدرم  هک  دوب  دـهاوخ  یلاس  مئاق ، مایق 

نیا اـما  دـهدیم . خر  ناـهج  رد  یمومع  یگنج  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  زا  لـبق  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  تاـیاور  عومجم 
اب یناروک  یلع  ياقآ  زا  روهظ " رصع   " ناونع تحت  یباتک  تسا . هاگآ  نادب  ادخ  نآ  زا  دعب  یگنج  ای  دش  اب  موس  یناهج  گنج  گنج ،

خـساپ شخب  مینکیم « . هیـصوت  ار  نآ  هعلاطم  روهظ  رـصع  فلتخم  لئاسم  زا  عالطا  تهج  تسا  هتفای  راشتنا  یلالج  سابع  ياقآ  همجرت 
 « تالاؤس هب 

؟ تسا هنوگچ  ترضح  نآ  روهظ  زا  لبق  ایند  تیعضو  دش و  دهاوخ  روط  هچ  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  ایند 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ترضح  نآ  روهظ  زا  لبق  ایند  تیعضو  دش و  دهاوخ  روط  هچ  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  ایند 
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خساپ

ثیداحا رد  روهظ  زا  دـعب  يایند  فلا ) تسا . هدـش  میـسرت  نآ  زا  دـعب  و  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  لبق  اـیند  تیعـضو  ربتعم  ثیداـحا  رد 
اب نیمز  مامت  تفای ، هرطیس  طلست و  ناهج  برغ  قرـش و  رب  دش و  زوریپ  گنج  رد  درک و  روهظ  جع ) ) دوعوم يدهم  هاگ  ره  : » میناوخیم

دیامنیم لیسگ  مزال  تاروتسد  همانرب و  اب  ار  یقیال  نارادناتسا  اهناتسا ، دالب و  مامت  يارب  دوشیم . هرادا  یمالـسا  یناهج  تموکح  کی 
رد ار  اهروشک  تانایرج  ثداوح و  مامت  رود  زا  جـع ) ) يدـهم ترـضح  ددرگیم . دابآ  نیمز  ماـمت  اـهنآ  شـشوک  تیدـج و  ببـس  هب  و 
اب وا  دننکیم و  هدهاشم  ار  يو  رود  ياههلـصاف  زا  زین  شنارای  باحـصا و  ددرگیم . دابآ  نیمز  طاقن  مامت  دراد و  رظن  ریز  نیمز  رـسارس 

یمومع تینما  دننکیم . یگدنز  افـص  قدص و  اب  هدش و  نابرهم  مه  اب  مدرم  دریگیم . ارف  ار  نیمز  مامت  شداد  لدع و  دـنیامنیم . ملکت 
تاکز قحتسم  هک  يروط  هب  دوشیم ، بوخ  رایـسب  مدرم  يداصتقا  عضو  تسین . يرگید  رازآ  ددص  رد  یـسک  دریگیم و  ارف  ار  اج  همه 
یناـهج نید  مالـسا ، نید  دوشیم . داـیز  ادـخ  هب  مدرم  هجوت  دوشیم . داـیز  نیمز ، تـالوصحم  دراـبیم و  رایـسب  ناراـب  دوـشیمن . ادـیپ 

رد اهنز  هک  يروط  هب  دوریم  الاب  یمومع  تامولعم  حطـس  ددرگیم و  لماک  مدرم  ياهلقع  دوشیم . دنلب  اج  همه  دیحوت  گناب  دوشیم ،
روهظ زا  سپ  ناـهج  ياـهیگژیو  زا  یکی  صوـصخ  رد  مالـسلاهیلعقداص  ماـما  نینچ  مه  دـنیآیم . رب  تواـضق  هدـهع  زا  شیوـخ  هناـخ 

یلو تسا  هتفرگن  رارق  رـشب  سرتسد  رد  تمـسق  ود  زا  شیب  نونک  ات  اما  هدش  میـسقت  تمـسق  تفه  تسیب و  هب  شناد  ملع و  : » دیامرفیم
يایند ب ) { 1 «.} دیامنیم شخپ  رشب  نیب  رد  دنکیم و  راکشآ  ار  رگید  تمـسق  جنپ  تسیب و  دنکیم  روهظ  جع ) ) يدهم ترـضح  یتقو 
تـسا یتریح  تبیغ و  وا  يارب  تسا . نم  نادنزرف  زا  جع ) ) يدـهم : » دـیامرفیم صوصخ  نیا  رد  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  روهظ  زا  لبق 

زا رپ  هک  نانچ  مه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دیآیم و  بقاث  باهش  دننامه  هاگ  نآ  دنوشیم . هارمگ  يرایسب  نامدرم  نآ  رد  هک 
يارب روهظ  زا  لبق  ار  ایند  تیعـضو  و  جع ) ) نامز ماما  روهظ  ياهتمالع  مالـسلاهیلعقداص  ماما  یثیدح  رد  نینچ  مه  { 2 «.} تسا هدشملظ 
نامه  - 3 دوش . ریگارف  متس  ملظ و   - 2 دنوش . دوبان  شنارادفرط  دریمب و  قح  يدید  هاگ  ره   - 1 : » دننکیم فیصوت  دوخ  نارای  زا  یکی 

ار نآ  هک  یفرظ  دـننامه  دوش  یلاخوت  ًـالمع  ادـخ  نید   - 4 دـشاب . هدـمآ  نآ  رد  سوه  اوه و  يور  زا  ییاهتعدـب  هدومرف  نآرق  هک  روـط 
هب نانز  نادرم و  هب  نادرم   - 6 دنوشیمن . تساوخزاب  ناراکدب  دوشیمن و  یهن  نآ  زا  هدش و  راکـشآ  دب  ياهراک   - 5 دنزاس . نوگژاو 
 - 8 دـنریذپیمن . ار  ناـشیاهفرح  هدرک و  توکـس  ناـمیا  اـب  رهاـظ -  هب  دارفا -   - 7 يزاب .-  سنجمه  زا  هیاـنک  دـننکیم -  اـفتکا  ناـنز 

عطق  - 10 دـننکیمن . مارتحا  ناگرزب  هب  اـههچب   - 9 دنکیمن . در  ار  وا  ياوران  تبـسن  غورد و  یـسک  دـیوگیم و  غورد  راکدـب  صخش 
، میداد حیضوت  نآ  زا  دعب  مالسلاهیلعنامز و  ماما  روهظ  زا  لبق  ار  ایند  تیعـضو  يدودح  ات  لاح  ره  هب  { 3 ...} دوش و يدنواشیوخ  دنویپ 
ار دوخ  یقالخا  لیاذر  زا  يرود  شیوخ و  هیکزت  اب  تسا  مزـال  ناناملـسم  اـم  هک  تسا  نیا  تسا  تیمها  اـب  هطبار  نیا  رد  هک  هچ  نآ  اـما 
ص 336. ج 52 ، یسلجم ، راونالا ، راحب  [. 1 . ] مییامن بسک  ار  ترضح  نآ  باکر  رد  يزابرس  راختفا  ات  مینک  ترـضح  نآ  روهظ  هدامآ 
ص ینارهت ، ییاجر  جع ،) ) نامز ماما  نوماریپ  خـساپ  شـسرپ و  دـصکی  [. 3 . ] ص 287 قودص ، خیـش  ۀـمعنلا ، مامتا  نیدـلا و  لامک  [. 2]

ص 93. ج 51 ، راونالا ، راحب  زا  لقن  هب   169

. دیهد حیضوت  ترضح  نآ  اب  طابترا  یگنوگچ  و  شروهظ ، مئالع  و  جع )  ) نامز ماما  روهظ  دروم  رد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ترضح  نآ  اب  طابترا  یگنوگچ  و  شروهظ ، مئالع  و  جع )  ) نامز ماما  روهظ  دروم  رد 
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خساپ

شریذـپ يارب  نایناهج  راکفا  تشگ و  دـعاسم  ناهج  يومع  عاـضوا  هک  یماـگنه  دوشیم : هدافتـسا  مالـسلامهیلعتیب  لـها  ثیداـحا  زا 
قح يدانم  و  دنکیم ، روهظ  هکم  رد  سپ  دهدیم . روهظ  هزاجا  جـع )  ) نامز ماما  ترـضح  هب  ادـخ  دـش ، هدامآ  تلادـع  قح و  تموکح 
هب  ) رفن هدزیـس  دصیـس و  ناشدادعت  تیاور  نیدـنچ  رد  هک  ناهج  هدـیزگرب  ياهناسنا  دـناسریم . نایناهج  شوگ  هب  ار  شروهظ  تراشب 

ترضح رـضحم  هب  ار  دوخ  توعد ، تاعاس  نیلوا  رد  هتفگ ، کیبل  ار  قح  يادن  نیلوا  هدش ، نییعت  " جع )  " نامز ماما  صاخ  نارای  ناونع 
نودب هعیـش  ناناوج  دومن ، روهظ  جع ) ) نامزلا بحاص  هک  یماگنه  : " دومرف مالـسلاهیلعقداص  ماما  دنیامنیم  يراکادف  مالعا  هدـناسر و 

ص 370. ج 52 ، راونـالاراحب ، عورـش  ار  شیوخ  یمومع  توعد  سپـس  " دـنناسریم . هکم  هب  ار  ناـشدوخ  بش  ناـمه  رد  یلبق ، هدـعو 
ینامز كدنا  رد  دننکیم و  تعیب  وا  اب  دنیامنیم و  عامتجا  ترـضح  رود  سویأم  اج  همه  زا  هدیـشک و  متـس  هدیدجنر و  مدرم  دـنکیم .

( جـع ) مئاق ناراـی  فیـصوت  رد  مالـسلاهیلعقداص  ماـما  دوشیم . زهجم  شیارب  بلط  حالطـصا  راکادـف و  عاجـش و  مدرم  زا  یهوبنا  هاـپس 
زا ناشياهبلق  دراد . ار  درم  لهچ  يورین  اهنآ  زا  کی  ره  دـننکیم . رخـسم  ار  ناهج  تادوجوم  مامت  ناـهج و  برغ  قرـش و  : " دومرف
هک یتقو  ات  دـننکیم و  هراپ  ار  اهنآ  دـنیامن ، دروخرب  نهآ  ياههوک  هب  فدـه  هار  رد  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، رت  تخـس  نهآ  ياههراپ 
یب نارگمتس  رسدوخ و  نارادمامز  عقوم ، نآ  رد  ص 327 . ج 52 ، راونألاراحب ، " دنـشکیمن . تسد  گنج  زا  دوشن ، مهارف  ادخ  تیاضر 

تلادع نازابرـس  اما  دنناسریم ، شیوخ  ناکلـسممه  هب  ار  تفلاخم  يادن  دنیآیم و  رب  عافد  ددـصرد  دـننکیم و  رطخ  ساسحا  نادـجو 
، دنوادخ دییأت  اب  دننکیم و  هلمح  رفک  رکشل  هب  دنریگیم و  ار  ییاهن  میمصت  دناهدش ، هتـسخ  يّدعت  ملظ و  روج و  زا  هک  ترـضح  هاوخ 

رافک زا  يرایسب  دندرگیم . قح  تلود  میلست  دریگیمارف و  ار  همه  سرت  بعر و  دننکیم . ناش  ماع  لتق  هدومن ، نک  هشیر  ار  ناراکمتس 
تـسد هب  دنزرو ، رارـصا  شیوخ  ملظ  رفک و  رد  هک  ییاه  نآ  دنورگیم . مالـس  نید ا  هب  تقیقح ، قدـص و  ياههناشن  ندـید  هطـساو  هب 

يزوریپ هب  نافعـضتسم  دباییم . لیکـشت  نیمز  رـسارس  رد  مالـسا  دنمورین  ردتقم و  تلود  هناگی  دـنوشیم . ماع  لتق  جـع ) ) يدـهم رکـشل 
هرک رـسارس  رد  ددرگیم و  یمومع  یمالـسا  نید  دـنیامنیم و  شـشوک  قح  تلود  تسارح  ظفح و  رد  لد  ناج و  زا  مدرم  دنـسریم و 

ققحم دنک ، باجیا  عاضوا  رگا  ینعی  تسا ، یمتح  ریغ  ياههناشن  اهنآ  زا  یـشخب  دنمـسق : ود  روهظ  ياههناشن  دـباییم . شرتسگ  نیمز 
زا ات  دنچ  دنوشیم . عقاو  ًامتح  ترـضح  روهظ  زا  لبق  ینعی  دنتـسه ، یمتح  اهتمالع  رگید  شخب  ددـنویپیمن . عوقو  هب  هنرگو  دوشیم .

دنکیم و جورخ  ماش  هقطنم  رد  نایفسوبا  لسن  زا  يدرم  جع )  ) مئاق مایق  زا  شیپ  ینایفـس ؛ جورخ   - 1 مینکیم : رکذ  ار  یمتح  ياههناشن 
هکم و نیب  ءادـیب "  " هقطنم رد  دـیآیم و  جـع )  ) نامز ماما  گنج  هب  و  دـبیرفیم ، ار  ناناملـسم  زا  يداـیز  هورگ  يراد ، نید  هب  رهاـظت  اـب 

مایق نمی  زا  يرادرس  ینامی ؛ جورخ   - 2 دنوشیم . كاله  دنوریم و  ورف  نیمز  رد  رفن  دنچ  زج  هب  يو  نایرکـشل  همه  ادخ  رما  هب  هنیدم 
نـسح ماما  لسن  زا  هتخابکاپ  درف  ترـضح ، روهظ  هناتـسآ  رد  هیکز ؛ سفن  لتق   - 3 دنکیم . توعد  تلادـع  قح و  هب  ار  مدرم  دـنکیم و 

هک يداع  ریغ  تسا  يدرف  لاجد  لاجد ؛ جورخ   - 4 دسریم . لتق  هب  هنامولظم  دشوکیم و  جع )  ) ماما هار  رد  هناصلخم  مالسلاهیلعیبتجم 
ترـضح تسد  هب  ماجنارـس  دـبیرفیم و  ار  يدایز  عمج  زیگناتفگـش  ياـهراک  ماـجنا  اـب  دـنکیم و  جورخ  جـع )  ) يدـهم ماـیق  زا  شیپ 

ندناوخ اب  دناوتیم  ناسنا  ات 262 . ص 248  ، 1374 ، 70 هرامش 71 -  هزوح ، هلجم  دسریم . تکاله  هب  ماش  هقطنم  رد  مالـسلاهیلعیسیع 
، تسا هدمآ  نانجلاحیتافم  رد  هک  نیـسای و ... لآ  ترایز  دهع ، ياعد  هبدن ، ياعد  دننام  جـع )  ) نامز ماما  هب  طوبرم  ياهترایز  اهاعد و 

نآ اب  سفن ، هیکزت  یهلا و  تامرحم  كرت  تاـبجاو و  رب  تبقارم  ترـضح و  نآ  یتمالـس  يارب  نداتـسرف  تاولـص  هقدـص و  نداد  اـب  زین 
. دنک رارقرب  يونعم  طابترا  سدقم  دوجو 

؟ تسا هدش  ققّحم  کی  مادک  هتفای و  ققحت  رادقم  هچ  ات  تسا ، رمالا  بحاص  ترضح  روهظ  هنیمز  شیپ  هک  یتاقافتا  ثداوح و  هلسلس 
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هراشا

؟ تسیچ رابفسا  ثداوح  نیا  صوصخ  رد  ام  هفیظو  تسا ؟ روهظ  زاس  هنیمز  ثداوح  زا  تایلاع  تابتع  هب  تمرح  کته  ایآ  - 

شسرپ

- ؟ تسا هدش  ققّحم  کی  مادک  هتفای و  ققحت  رادقم  هچ  ات  تسا ، رمالا  بحاص  ترضح  روهظ  هنیمز  شیپ  هک  یتاقافتا  ثداوح و  هلسلس 
؟ تسیچ رابفسا  ثداوح  نیا  صوصخ  رد  ام  هفیظو  تسا ؟ روهظ  زاس  هنیمز  ثداوح  زا  تایلاع  تابتع  هب  تمرح  کته  ایآ 

خساپ

تـسویپ هب  ار  یبلاـطم  تسا . هتفاـی  ققحت  نآ  زا  رادـقم  هچ  هک  نیا  روهظ و  مئـالع  اـی  تّجح ، ترـضح  روهظ  ياـههنیمز  شیپ  دروم  رد 
تمرح کته  هلمج  زا  هداتفا ، قافتا  قارع  رد  هک  یثداوح  تشاد  ناـیب  نیقی  روط  هب  ناوتیمن  بلاـطم ، نآ  هب  هجوت  اـب  میرادیم . لاـسرا 

هدرک میسرت  مالسا  ار  یلک  طوطخ  ثداوح : هنوگ  نیا  لابق  رد  ام  هفیظو  تسا . روهظ  ياههنیمز  شیپ  ثداوح و  هرمز  زا  تایلاع ، تابتع 
مالسا زا  عافد  يارب  رتشیب  هچ  ره  یگدامآ  داجیا  مالسا ، نانمـشد  تخانـش  رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هب  رما  داهج ، يّربت ، ّیلوت ، دننام  تسا 

مها یلقع  یّلک و  نوناق  ناکم و  نامز و  رصنع  زا  يریگهرهب  اب  تسیابیم  ار  نآ  ندرک  هدایپ  یگنوگچ  اّما  یمالسا و . ... ياهنیمزرس  و 
. تسا هدش  رکذ  روهظ  ياههناشن  ناونع  هب  روما  یخرب  تایاور  رد  روهظ : ياههناشن  دومن . وجتسج  یمالـسا  تیربهر  زا  تعاطا  مهم و  و 

ياهمچرپ ندمآ  رد  ناناملـسم ، تسد  هب  هینطنطـسق  حـتف  یبیلـص ، گنج  نانآ ، تموکح  نتـسسگ  مه  زا  ساّبع و  ینب  فارحنا  هلمج  زا 
رد نایمور  ندـش  دراو  نیرهّنلا ، نیب  هقطنم  رد  اهكرت  ندـش  دراو  نایمطاف ، تلود  لیکـشت  رـصم و  رد  یبرغم  جورخ  ناسارخ ، زا  هاـیس 
هب نآ  ندش  ریزارس  هلجد و  هناخدور  بآ  ندمآ  الاب  رامعتـسا ،)  ) ملاظ ياهتردق  دیق  زا  برع  ياهروشک  ندش  اهر  ماش ، هلمر و  هقطنم 

جورخ ناوارف ، يزیرنوخ  گـنج و  برغ و  قرـش و  نیب  فـالتخا  خرک ، دادـغب و  نیب  رد  هلجد  يور  لـپ  ندـش  هتـسب  هفوک ، ياـههچوک 
نآ رـشن  مق و  رد  ینید  مولع  جاور  ملظ ، زا  ناهج  ندش  ریگارف  هیکز ، سفن  لتق  ینامـسآ ، هحیـص  لاجد ، جورخ  ینامی ، جورخ  ینایفس ،
هب کی  مادـک  زین  تسا ، یمتح  ریغ  کـی  مادـک  یمتح و  کـی  مادـک  دومن  تواـضق  ناوتیمن  روما  نیا  زا  نکیل  ( 1 ....) دالب و ریاـس  رد 

ندش نشور  يارب  هدمآ . تایاور  رد  هک  تسا  نامه  هتـسویپ ، عوقو  هب  هچ  نآ  ددنویپیم و  عوقو  هب  هدنیآ  رد  کی  مادک  هتـسویپ و  عوقو 
، دـیآیم نایم  هب  نخـس  روهظ  ياـههناشن  زا  رگا  روهظ : تقو  ندوب  مولعماـن  - 1 ددرگ . نایب  حرـش  نیدـب  يروما  تسا  مزال  بلاـطم  نیا 

صخـشم ترـضح  روهظ  نامز  یحلاصم  هب  انب  مینک . صخـشم  ار  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  تقو  قیرط  نیا  زا  هک  تسین  انعم  نیدـب 
اما دندیـسرپ ، مئاق  جورخ  نامز  دروم  رد  (ع ) ناماما زا  اهراب  تسین . هاگآ  ترـضح  روهظ  قیقد  تقو  زا  ادخ  زج  سک  چیه  تسا . هدـشن 
رد " یسوط  خیش  ( "2 .) درک یفّرعم  ادـخ  راصحنا  رد  تمایق  هب  ملع  دـننامه  ار  روهظ  نامز  دـندومن و  یهن  نآ  ندومن  صخـشم  زا  ناـنآ 

هاگدید زا  دهدب ، جورخ  هزاجا  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  وا  هکلب  تسین ، مولعم  ام  رب  ینـشور  هب  جع ) ) يدهم روهظ  نامز  دیوگیم : هرابنیا 
رگا لاح  تشاد . راظتنا  دـیابن  نآ  زا  شیب  تسا . روهظ  ناـمز  ندـش  کـیدزن  رگناـیب  اـهنت  روهظ  ياـههناشن  نیارباـنب  ( 3 .) تسا ناهنپ  اـم 

زا دارم  - 2 داهن . يراـنک  هب  اـی  دومن و  هیجوت  ار  نآ  دـیاب  ریزگاـن  تسا ، هدـش  صخـشم  ترـضح  روهظ  ناـمز  نآ  رد  هک  دـشاب  یتیاور 
تسا ییاهدادخر  دارم ، هکلب  دباییم ، عوقو  ترضح  روهظ  کی  ره  ققحت  اب  هک  تسین  نیا  روهظ  ياههناشن  زا  دوصقم  روهظ : ياههناشن 
دیون کی  ره  ققحت  هک  دـمآ  دـنهاوخ  دـیدپ  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  ای  شیپ و  (ع ) ناموصعم ییوگـشیپ  ساـسا  رب  هک 
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مایق ترـضح  روهظ ، ياههناشن  نیرخآ  لابند  هب  اهدادـخر و  نآ  یمامت  عوقو  اـب  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، ترـضح  روهظ  ندـش  رتکـیدزن 
يدنب هتسد  میسقت و  حرش  نیدب  ار  روهظ  ياههناشن  ناوتیم  (ع ) ناموصعم تایاور  هب  یهاگن  اب  روهظ : ياههناشن  عاونا  - 3 دومن . دهاوخ 

دیق چیه  نودب  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ هدش  دای  روهظ  یمتح  مئالع  ناونع  هب  ینشور  هب  ییاههناشن  یمتح : ریغ  یمتح و  ياههناشن  أ ) دومن :
هتفگ ییاههناشن  هب  یمتح  ریغ  ياههناشن  اّما  دـشابیم ، اـهنآ  شیادـیپ  هب  طونم  ترـضح  روهظ  تفاـی و  دـنهاوخ  ققحت  ًاـعطق  یطرـش  و 

يداع و ياههناشن  ب ) ( 4 .) دنیآیم رامش  هب  هناشن  ناونع  هب  اهنآ ، ققحت  تروص  رد  هک  دنتـسه  يروما  هب  طورـشم  دیقم و  هک  دوشیم 
یعیبط ریغ  لاور  هب  یخرب  یلو  نایسابع ، تلود  لاوز  دننام  دباییم ، ققحت  يداع  یعیبط و  لاور  هب  روهظ  ياههناشن  زا  یخرب  يداع : ریغ 

نوچ دومن ، انعم  صاخ  یعون  هب  دیاب  ار  تایاور  هتـسد  نیا  " برغم . زا  دیـشروخ  عولط  ینامـسآ "و"  هحیـص   " دـننام تسا  يداع  ریغ  و 
نآ يرهاظ  يانعم  زا  ای  دومن ، هیجوت  داد و  رارق  هزجعم  بوچ  راچ  رد  تسیابیم  ای  ار  اـهنیا  تسین . نکمم  ًاـتداع  اـهنآ  ندـش  رادـیدپ 
هب روهظ  ياههناشن  زا  يرامـش  تایاور  رد  لصتم : ریغ  لـصتم و  ياـههناشن  ج ) تسناد . نآ  يزاـجم  ییاـنک و  ياـنعم  هب  دیـشک و  تسد 

لـصتم روهظ  نامز  هب  هکلب  درادـن ، دوجو  ياهلـصاف  ترـضح  روهظ  اهنآ و  نیب  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  تسا  هدـش  ناـیب  ياهنوگ 
ققحت نیب  هک  تسا  رگید  ياهنوگ  هب  اههناشن  رتشیب  اّما  دـنروهظ ، هب  لصتم  ياههناشن  اـهنیا  یناـمی . ینایفـس و  جورخ  دـننام  دنـشابیم ،

رد اههناشن  زا  یکی  هدمآ : تایاور  رد  لاثم  ناونع  هب  دشاب ، هتشاد  دوجو  يدایز  هلصاف  تسا  نکمم  يدهم  ترـضح  روهظ  نامز  اهنآ و 
هناشن و نیا  نیب  مینک ، ریسفت  ناگماج  هایس  هاپس  یناسارخ و  ملسموبا  جورخ  هب  ار  نیا  رگا  لاح  تسا . ناسارخ  زا  هایـس  ياهمچرپ  ندمآ 

ینـشور قیقد و  خـساپ  روهظ  ياههناشن  رامـش  دروم  رد  روهظ : ياـههناشن  رامـش  - 4 تسا . هلـصاف  ینالوط  نامز  يدـهم  ترـضح  روهظ 
(ع) ناموصعم زا  هک  يراثآ  رابخا و  هب  هراشا  اب  مئاقلا " مایق  تامالع   " ثحب رد  دیفم  خیـش  دـننام  گرزب  ناملاع  زا  یخرب  درادـن . دوجو 

لها ناملاع  ( 6 .) دناهدش رّکذتم  ار  يرتشیب  رامش  یسلجم  همالع  دننامه  رگید  یخرب  ( 5 .) تسا هدرک  نایب  ار  هناشن  هاجنپ  زا  شیب  هدیسر ،
هجوتم مینک ، تقد  تاـیاور  اـههناشن و  راـثآ و  نیا  هب  هک  یماـگنه  دـناهدرک . هراـشا  رگید  روـما  یخرب  هب  شیوـخ  ياـهباتک  رد  تنس 

یئزج روما  هب  یخرب  دنتـسه و  یلک  یـضعب  تماـیق . ییاـپرب  روهظ و  هناـشن  یخرب  دـنروهظ و  هناـشن  اـهنت  مئـالع  زا  یخرب  هک : میوشیم 
نیاربانب دنرادن ، یضعب  دنراد و  لکشم  ییانعم  تلالد  رد  یخرب  دنرادن . لکشم  ياهراپ  دنراد و  لکـشم  دنـس  رظن  زا  یخرب  دناهتخادرپ .

دننام اههناشن  زا  یخرب  تمایق : ییاپرب  روهظ و  ياههناشن  نیب  طلخ  - 5 تفگ . نخس  هناعطاق  روهظ  ياههناشن  دادعت  دروم و  رد  ناوتیمن 
رد اما  تسا ، هدمآ  ۀعاسلا " طارـشا  تمایق و"  ییاپرب  ياههناشن  زا  ییاور ، عبانم  زا  ياهراپ  رد  برغم ، زا  دیـشروخ  عولط  لاجد و  جورخ 

تروص ییاجباج  اههناشن  هتـسد  ود  نیا  نیب  تایاور  یخرب  رد  دـسریم  رظن  هب  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  مایق  ياـههناشن  زا  رگید  یـضعب 
، تسا هدـمآ  ترـضح  روـهظ  ياـههناشن  زا  ییاور ، عباـنم  زا  ياهراـپ  رد  هـک  يداـع  ریغ  ياـههناشن  زا  یخرب  تـسین  دـیعب  دـشاب . هـتفرگ 
مئاق و نیب  طـلخ  - 6 دراد . بسانت  رتشیب  ۀـعاسلا " طارـشا   " اب روما  هنوگ  نیا  نوچ  روهظ ، ياههناشن  هن  دنـشاب ، تمایق  ییاپرب  ياـههناشن 

هژاو هک  ار  يدراوم  یمامت  ناوتیمن  مئاق ، زا  یهاگ  تسا و  هدمآ  جع ) ) يدهم ترضح  زا  نخس  یهاگ  تایاور  رد  جع :) ) دوعوم يدهم 
تـسا هدـمآ  تیاور  رد  تسا . هدـش  قالطا  (ع ) ناماما یمامت  هب  هژاو  نیا  هک  ارچ  دومن ، لمح  دوعوم  يدـهم  هب  تسا ، هتفر  راک  هب  مئاـق 
قالطا مه  ناـماما  ریغ  هب  زین  " میتسه . ادـخ  مکح  هب  هدـننک  ماـیق  يرگید  زا  سپ  یکی  اـم  همه  ( 7 (؛ دحاو دعب  ٌدـحاو  هَّللارمأب  مئاق  انّلک  "

رد (ع ) یلع ماما  تسا . مئاق  دناوخ ، ارف  ملظ  دض  رب  ار  مدرم  دنک و  بالقنا  هک  یـسک  ره  تسا . هدـننک  مایق  يانعم  هب  مئاق  هک  ارچ  هدـش ،
رد مئاـق  هک  یماـگنه  ( 8 (؛ نـالیجب مئاـق  اـّنم  ماـق  و  ناـسارخب ... مئاـقلا  ماـق  اذإ  : " دومرف درک  داریا  هدـنیآ  ثداوح  دروم  رد  هک  ياهبطخ 

. تسناد جع ) ) يدهم ترضح  هرابرد  ناوتیمن  ار  ثیداحا  نیا  ... " دنک . مایق  نالیگ  نیمزرـس  رد  ام  زا  ياهدننک  مایق  دنک و  مایق  ناسارخ 
جرف و نایعیـش  و  (ص ) ربمایپ تیب  لها  يارب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  هچرگ  جـع :) ) يدـهم ترـضح  روهظ  جرف "و   " نیب طـلخ  - 7

تفای یطلخ  نینچ  یهاـگ  هنافـسأتم  دومن . لـمح  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  هب  ناوتیمن  ار  جرف  هژاو  اـج  همه  نکیل  تسا ، شیاـشگ 
تکرح اهنآ و  یشاپورف  یگنوگچ  نایـسابع و  نایوما و  تموکح  نارود  ياهدادخر  دروم  رد  (ع ) ناموصعم ياهییوگ  شیپ  دوشیم .
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ترـضح روهظ  ياههناشن  يانعم  هب  ًاموزل  هک  تسا ، هدـش  دای  جرف  مئـالع  هب  اـهنآ  زا  هاـگ  دریگیم ، لکـش  اـهنآ  لـباقم  رد  هک  ییاـه 
ثحب ّتیمها  فیرحت : لعج و  لامتحا  - 8 دشاب . نایعیش  راک  رد  شیاشگ  ینعی  جرف ؛ يوغل  يانعم  هب  دناوتیم  هکلب  تسین ، جع ) ) يدهم

هدـنیآ و ياهدادـخر  یگنوگچ  زا  یهاگآ  هب  ناناملـسم  دـیدش  هقالع  و  وس ، کـی  زا  یـسایس  راـب  زا  نآ  يدـنم  هرهب  هژیو  هب  ّتیودـهم 
روهظ ياههناشن  ّتیودهم و  هنیمز  رد  تایاور  لعج  فیرحت و  یپ  رد  یخرب  هک  دش  ببس  رگید ، يوس  زا  روهظ  ياههناشن  ندش  رادیدپ 

، دراد دوجو  روهظ  ياههناشن  هنیمز  رد  هک  یتایاور  زا  يرایسب  اریز  دوشیم ، دییأت  نخس  نیا  روهظ  ياههناشن  ِتایاور  رد  تقد  اب  دنیآرب .
میوشیم لیان  هجیتن  نیا  هب  دـش ، نایب  هک  یبلاطم  زا  تسا . هجاوم  لکـشم  اب  زین  اهنآ  تلالد  تسا و  هشقانم  لباق  فیعـض و  دنـس  رظن  زا 

یعطاق تواضق  ناوتیمن  تسا ، هتسویپ  عوقو  هب  یتسار  هب  اهنآ  زا  کی  مادک  هک  نیا  و  جع ،) ) يدهم ترضح  روهظ  مئالع  هنیمز  رد  هک 
، ینامعن میهاربا  نب  دمحم  ۀبیغلا ، باتک  دعب ؛ هب  ص 472  ج 2 ، يربکلا ، هبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم  دیس  . 1 اهتشون : یپ  دومن . زاربا  ار 

هرامش هزوح ، هلجم  . 4 ص 425 . هبیغلا ، . 3 ص 182 . ج 52 ، راونألاراحب ، یسلجم ، . 2 ص 445 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  247 ؛ ص 283 - 
، راحب یسلجم ، . 8 ص 536 . ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، . 7 . 180 ص 279 -  ج 52 ، راحب ، . 6 دعب . هب  ص 368  ج 2 ، داشرا ، . 5 ص 240 . ، 72

ص 235. ج 52 ،

یتموکح عون  هچ  تسا ، نایسابع  تموکح  هیبش  یتموکح  دوشیم و  لیکشت  یبرع  ياهروشک  زا  یکی  رد  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  لبق  هک  یتموکح 
. دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  دشاب ؟ نامه  دناوتیم  تسا ، هدش  لیکشت  قارع  رد  نونکا  هک  یتموکح  ایآ  تسا ؟

شسرپ

هچ تسا ، نایـسابع  تموکح  هیبش  یتموکح  دوشیم و  لیکـشت  یبرع  ياهروشک  زا  یکی  رد  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  لبق  هک  یتموکح 
. دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  دشاب ؟ نامه  دناوتیم  تسا ، هدش  لیکشت  قارع  رد  نونکا  هک  یتموکح  ایآ  تسا ؟ یتموکح  عون 

خساپ

نینچ ًـالوصا  تسا . تموـکح  مادـک  دوـشیم  لیکـشت  یبرع  ياـهروشک  زا  یکی  رد  هک  یتـموکح  زا  دوـصقم  درک  تواـضق  ناوـتیمن 
لبق ثداوح  همه  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  صوصخ  نیا  رد  تواضق  تسا ؟ هدش  هدرمش  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  لبق  ثداوح  زا  یتموکح 
ماـما روهظ  ياـههناشن  ثداوح و  زا  یخرب  هک  نآ  لاـح  دـشاب ، فافـش  (ع ) ناـمز ماـما  روهظ  یمتح  ریغ  یمتح و  ياـههناشن  روـهظ و  زا 
لباق دـناهدش ، هدرمـش  روهظ  ياههناشن  زا  هک  ثداوح  زا  هتـسد  نآ  اـب  روهظ  زا  لـبق  ثداوح  زا  یخرب  دـیاش  تسین  صخـشم  (ع ) ناـمز

زا لبق  ثداوح  زا  یخیرات ، نوتم  تاـیاور و  رد  هک  تسا  یثداوح  ناـمه  ثداوح  نیا  تفگ : ناوتیمن  نیقی  روط  هب  یلو  دـشاب ، قاـبطنا 
همان 30096/1 زا  لوا  لاؤس  خساپ  همیمض  دوشیم . لاسرا  تسویپ  هب  یبلاطم  رتشیب ، یهاگآ  تهج  دناهدمآ . باسح  هب  روهظ 

نینچ یمالسا  نوتم  رد  ایآ  گنج . ررکم و  ياههلزلز  ًالثم  تسا ، هدش  هدید  (ع ) رـصع ماما  روهظ  يارب  يدهاوش  هک  هدش  پاچ  تاوزج  یخرب  رد 
. دیناسرب ام  عالطا  هب  ار  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  ًافطل  دراد ؟ دوجو  يزیچ 

شسرپ
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نوتم رد  ایآ  گنج . ررکم و  ياههلزلز  ًـالثم  تسا ، هدـش  هدـید  (ع ) رـصع ماـما  روهظ  يارب  يدـهاوش  هک  هدـش  پاـچ  تاوزج  یخرب  رد 
. دیناسرب ام  عالطا  هب  ار  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  ًافطل  دراد ؟ دوجو  يزیچ  نینچ  یمالسا 

خساپ

لبق ياهدادخر  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  روهظ  ياههناشن  ققحت  و  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  لبق  ياهدادـخر  ثداوح و  عوقو  هرابرد  تواضق 
دقاف روهظ  ياههناشن  ثداوح و  زا  یـضعب  هک  نآ  لاح  دـشاب ، مولعم  روهظ  یمتح  ریغ  یمتح و  ياـههناشن  همه  هدوب و  فافـش  روهظ  زا 

ثداوح زا  یضعب  تایاور ، ینید و  نوتم  زا  یخرب  رد  دشابیم . صوصخ  نیا  رد  ییاهن  تواضق  عنام  اهنآ  تیفافش  مدع  دنتسه . تیفافش 
، داتفا دـنهاوخ  قافتا  ای  هداتفا و  قافتا  ثداوح  نیا  هک  نیا  اما  دـناهدش ، دای  روهظ  میـالع  زا  اـههناشن  یخرب  روهظ و  زاـس  هنیمز  ناونع  هب 

ياههناشن ناونع  هب  روما  یخرب  تایاور  رد  روهظ : ياههناشن  دوشیم : هتخادرپ  ریز  بلاطم  نایب  هب  رتشیب  تاحیـضوت  تهج  تسین . مولعم 
، ناناملسم تسد  هب  هینطنطسق  حتف  یبیلـص ، گنج  نانآ ، تموکح  نتـسسگ  مه  زا  ساّبع و  ینب  فارحنا  هلمج  زا  تسا . هدش  رکذ  روهظ 

دراو نیرهّنلا ، نیب  هقطنم  رد  اهكرت  ندش  دراو  نایمطاف ، تلود  لیکشت  رصم و  رد  یبرغم  جورخ  ناسارخ ، زا  هایس  ياهمچرپ  ندمآ  رد 
هلجد و هناخدور  بآ  ندمآ  الاب  رامعتـسا ،)  ) ملاظ ياهتردـق  دـیق  زا  برع  ياهروشک  ندـش  اهر  ماش ، هلمر و  هقطنم  رد  نایمور  ندـش 

يزیرنوخ گنج و  برغ و  قرش و  نیب  فالتخا  خرک ، دادغب و  نیب  رد  هلجد  يور  لپ  ندش  هتـسب  هفوک ، ياههچوک  هب  نآ  ندش  ریزارس 
رد ینید  مولع  جاور  ملظ ، زا  ناهج  ندش  ریگارف  هیکز ، سفن  لتق  ینامسآ ، هحیص  لاجد ، جورخ  ینامی ، جورخ  ینایفس ، جورخ  ناوارف ،

مادک زین  تسا ، یمتح  ریغ  کی  مادک  یمتح و  کی  مادک  دومن  تواضق  ناوتیمن  روما  نیا  زا  نکیل  ( 1 ....) دالب و ریاس  رد  نآ  رشن  مق و 
يارب هدـمآ . تایاور  رد  هک  تسا  ناـمه  هتـسویپ ، عوقو  هب  هچ  نآ  ددـنویپیم و  عوقو  هب  هدـنیآ  رد  کـی  مادـک  هتـسویپ و  عوقو  هب  کـی 

نایم هب  نخس  روهظ  ياههناشن  زا  رگا  روهظ : تقو  ندوب  مولعمان  - 1 ددرگ . نایب  حرـش  نیدب  يروما  تسا  مزال  بلاطم  نیا  ندش  نشور 
ترـضح روهظ  نامز  یحلاصم  هب  انب  مینک . صخـشم  ار  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  تقو  قیرط  نیا  زا  هک  تسین  انعم  نیدـب  دـیآیم ،

مئاق جورخ  ناـمز  دروم  رد  (ع ) ناـماما زا  اـهراب  تسین . هاـگآ  ترـضح  روهظ  قیقد  تقو  زا  ادـخ  زج  سک  چـیه  تسا . هدـشن  صخـشم 
خیش ( "2 .) درک یفّرعم  ادخ  راصحنا  رد  تمایق  هب  ملع  دـننامه  ار  روهظ  نامز  دـندومن و  یهن  نآ  ندومن  صخـشم  زا  نانآ  اما  دندیـسرپ ،

جورخ هزاجا  دـنوادخ  هک  هاگنآ  ات  وا  هکلب  تسین ، مولعم  اـم  رب  ینـشور  هب  جـع ) ) يدـهم روهظ  ناـمز  دـیوگیم : هراـبنیا  رد  یـسوط "
راظتنا دـیابن  نآ  زا  شیب  تسا . روهظ  نامز  ندـش  کیدزن  رگناـیب  اـهنت  روهظ  ياـههناشن  نیارباـنب  ( 3 .) تسا ناهنپ  ام  هاگدـید  زا  دـهدب ،

. داهن يرانک  هب  ای  دومن و  هیجوت  ار  نآ  دیاب  ریزگان  تسا ، هدش  صخـشم  ترـضح  روهظ  نامز  نآ  رد  هک  دشاب  یتیاور  رگا  لاح  تشاد .
، دارم هکلب  دـباییم ، عوقو  ترـضح  روهظ  کـی  ره  ققحت  اـب  هک  تسین  نیا  روـهظ  ياـههناشن  زا  دوـصقم  روـهظ : ياـههناشن  زا  دارم  - 2

ققحت هک  دمآ  دنهاوخ  دیدپ  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  ای  شیپ و  (ع ) ناموصعم ییوگـشیپ  ساسا  رب  هک  تسا  ییاهدادخر 
، روهظ ياههناشن  نیرخآ  لابند  هب  اهدادـخر و  نآ  یمامت  عوقو  اب  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، ترـضح  روهظ  ندـش  رتکیدزن  دـیون  کـی  ره 

میسقت حرش  نیدب  ار  روهظ  ياههناشن  ناوتیم  (ع ) ناموصعم تایاور  هب  یهاگن  اب  روهظ : ياههناشن  عاونا  - 3 دومن . دهاوخ  مایق  ترضح 
نیدب تسا ؛ هدش  دای  روهظ  یمتح  مئالع  ناونع  هب  ینـشور  هب  يرامـش  ياههناشن  یمتح : ریغ  یمتح و  ياههناشن  أ ) دومن : يدنب  هتـسد  و 
یمتح ریغ  ياههناشن  اّما  دشابیم ، اهنآ  شیادیپ  هب  طونم  ترـضح  روهظ  تفای و  دنهاوخ  ققحت  ًاعطق  یطرـش  دیق و  چیه  نودب  هک  انعم 

ب) ( 4 .) دنیآیم رامش  هب  هناشن  ناونع  هب  اهنآ ، ققحت  تروص  رد  هک  دنتسه  يروما  هب  طورـشم  دیقم و  هک  دوشیم  هتفگ  ییاههناشن  هب 
یخرب یلو  نایـسابع ، تلود  لاوز  دننام  دباییم ، ققحت  يداع  یعیبط و  لاور  هب  روهظ  ياههناشن  زا  یخرب  يداع : ریغ  يداع و  ياههناشن 

صاخ یعون  هب  دیاب  ار  تایاور  هتسد  نیا  " برغم . زا  دیشروخ  عولط  ینامسآ "و"  هحیـص   " دننام تسا  يداع  ریغ  یعیبط و  ریغ  لاور  هب 
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زا ای  دومن ، هیجوت  داد و  رارق  هزجعم  بوچ  راچ  رد  تسیاـبیم  اـی  ار  اـهنیا  تسین . نکمم  ًاـتداع  اـهنآ  ندـش  رادـیدپ  نوچ  دومن ، اـنعم 
زا يرامـش  تایاور  رد  لصتم : ریغ  لصتم و  ياـههناشن  ج ) تسناد . نآ  يزاـجم  ییاـنک و  ياـنعم  هب  دیـشک و  تسد  نآ  يرهاـظ  ياـنعم 
هب هکلب  درادـن ، دوجو  ياهلـصاف  ترـضح  روهظ  اهنآ و  نیب  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  تسا  هدـش  نایب  ياهنوگ  هب  روهظ  ياـههناشن 

تسا رگید  ياهنوگ  هب  اههناشن  رتشیب  اّما  دنروهظ ، هب  لصتم  ياههناشن  اهنیا  ینامی . ینایفس و  جورخ  دننام  دنشابیم ، لصتم  روهظ  نامز 
یکی هدمآ : تایاور  رد  لاثم  ناونع  هب  دشاب ، هتشاد  دوجو  يدایز  هلصاف  تسا  نکمم  يدهم  ترـضح  روهظ  نامز  اهنآ و  ققحت  نیب  هک 

، مینک ریسفت  ناگماج  هایـس  هاپـس  یناسارخ و  ملـسموبا  جورخ  هب  ار  نیا  رگا  لاح  تسا . ناسارخ  زا  هایـس  ياهمچرپ  ندمآ  رد  اههناشن  زا 
خـساپ روهظ  ياههناشن  رامـش  دروم  رد  روهظ : ياههناشن  رامـش  - 4 تسا . هلـصاف  ینالوط  نامز  يدـهم  ترـضح  روهظ  هناـشن و  نیا  نیب 

زا هک  يراثآ  رابخا و  هب  هراشا  اب  مئاقلا " مایق  تامالع   " ثحب رد  دیفم  خیش  دننام  گرزب  ناملاع  زا  یخرب  درادن . دوجو  ینـشور  قیقد و 
رّکذـتم ار  يرتـشیب  رامـش  یــسلجم  همـالع  دـننامه  رگید  یخرب  ( 5 .) تـسا هدرک  ناـیب  ار  هناـشن  هاـجنپ  زا  شیب  هدیــسر ، (ع ) ناـموصعم
تایاور اههناشن و  راثآ و  نیا  هب  هک  یماگنه  دـناهدرک . هراشا  رگید  روما  یخرب  هب  شیوخ  ياهباتک  رد  تنـس  لها  ناملاع  ( 6 .) دناهدش

یخرب دنتـسه و  یلک  یـضعب  تمایق . ییاپرب  روهظ و  هناشن  یخرب  دنروهظ و  هناشن  اهنت  مئالع  زا  یخرب  هک : میوشیم  هجوتم  مینک ، تقد 
یـضعب دنراد و  لکـشم  ییانعم  تلالد  رد  یخرب  دنرادن . لکـشم  ياهراپ  دنراد و  لکـشم  دنـس  رظن  زا  یخرب  دناهتخادرپ . یئزج  روما  هب 

یخرب تمایق : ییاپرب  روهظ و  ياههناشن  نیب  طلخ  - 5 تفگ . نخس  هناعطاق  روهظ  ياههناشن  دادعت  دروم و  رد  ناوتیمن  نیاربانب  دنرادن ،
" ۀـعاسلا طارـشا  تمایق و"  ییاپرب  ياههناشن  زا  ییاور ، عبانم  زا  ياهراپ  رد  برغم ، زا  دیـشروخ  عولط  لاجد و  جورخ  دـننام  اـههناشن  زا 

اههناشن هتـسد  ود  نیا  نیب  تایاور  یخرب  رد  دـسریم  رظن  هب  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  مایق  ياههناشن  زا  رگید  یـضعب  رد  اما  تسا  هدـمآ 
ترـضح روهظ  ياههناشن  زا  ییاور ، عبانم  زا  ياهراپ  رد  هک  يداع  ریغ  ياـههناشن  زا  یخرب  تسین  دـیعب  دـشاب . هتفرگ  تروص  ییاـجباج 

طلخ - 6 دراد . بسانت  رتشیب  ۀعاسلا " طارـشا   " اب روما  هنوگ  نیا  نوچ  روهظ ، ياههناشن  هن  دنـشاب ، تمایق  ییاپرب  ياههناشن  تسا ، هدـمآ 
هژاو هک  ار  يدراوم  یمامت  ناوتیمن  مئاق ، زا  یهاگ  تسا و  هدمآ  يدهم  ترضح  زا  نخـس  یهاگ  تایاور  رد  دوعوم : يدهم  مئاق و  نیب 

تـسا هدـمآ  تیاور  رد  تسا . هدـش  قالطا  (ع ) ناماما یمامت  هب  هژاو  نیا  هک  ارچ  دومن ، لمح  دوعوم  يدـهم  هب  تسا ، هتفر  راک  هب  مئاـق 
قالطا مه  ناـماما  ریغ  هب  زین  " میتسه . ادـخ  مکح  هب  هدـننک  ماـیق  يرگید  زا  سپ  یکی  اـم  همه  ( 7 (؛ دحاو دعب  ٌدـحاو  هَّللارمأب  مئاق  انّلک  "

رد (ع ) یلع ماما  تسا . مئاق  دناوخ ، ارف  ملظ  دض  رب  ار  مدرم  دنک و  بالقنا  هک  یـسک  ره  تسا . هدـننک  مایق  يانعم  هب  مئاق  هک  ارچ  هدـش ،
رد مئاـق  هک  یماـگنه  ( 8 (؛ نـالیجب مئاـق  اـّنم  ماـق  و  ناـسارخب ... مئاـقلا  ماـق  اذإ  : " دومرف درک  داریا  هدـنیآ  ثداوح  دروم  رد  هک  ياهبطخ 

. تسناد جع ) ) يدهم ترضح  هرابرد  ناوتیمن  ار  ثیداحا  نیا  ... " دنک . مایق  نالیگ  نیمزرـس  رد  ام  زا  ياهدننک  مایق  دنک و  مایق  ناسارخ 
جرف و نایعیـش  و  (ص ) ربمایپ تیب  لها  يارب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  هچرگ  جـع :) ) يدـهم ترـضح  روهظ  جرف "و   " نیب طـلخ  - 7
. دوشیم تفای  یطلخ  نینچ  یهاگ  هنافـسأتم  دومن . لمح  يدـهم  ترـضح  روهظ  هب  ناوتیمن  ار  جرف  هژاو  اج  همه  نکیل  تسا ، شیاشگ 
رد هک  ییاه  تکرح  اهنآ و  یشاپورف  یگنوگچ  نایـسابع و  نایوما و  تموکح  نارود  ياهدادخر  دروم  رد  ناموصعم  ياهییوگ  شیپ 

( جـع ) يدـهم ترـضح  روهظ  ياههناشن  يانعم  هب  ًاموزل  هک  تسا ، هدـش  دای  جرف  مئالع  هب  اـهنآ  زا  هاـگ  دریگیم ، لکـش  اـهنآ  لـباقم 
هب ّتیودهم  ثحب  ّتیمها  فیرحت : لعج و  لامتحا  - 8 دشاب . نایعیش  راک  رد  شیاشگ  ینعی  جرف ؛ يوغل  يانعم  هب  دناوتیم  هکلب  تسین ،

ندـش رادـیدپ  هدـنیآ و  ياهدادـخر  یگنوگچ  زا  یهاگآ  هب  ناناملـسم  دـیدش  هقالع  و  وس ، کی  زا  یـسایس  راب  زا  نآ  يدـنم  هرهب  هژیو 
اب دـنیآرب . روهظ  ياههناشن  ّتیودـهم و  هنیمز  رد  تایاور  لعج  فیرحت و  یپ  رد  یخرب  هک  دـش  ببـس  رگید ، يوس  زا  روهظ  ياـههناشن 

رظن زا  دراد ، دوجو  روهظ  ياههناشن  هنیمز  رد  هک  یتایاور  زا  يرایـسب  اریز  دوشیم ، دـییأت  نخـس  نیا  روهظ  ياههناشن  ِتاـیاور  رد  تقد 
رد هک  میوشیم  لیان  هجیتن  نیا  هب  دش ، نایب  هک  یبلاطم  زا  تسا . هجاوم  لکـشم  اب  زین  اهنآ  تلالد  تسا و  هشقانم  لباق  فیعـض و  دـنس 

ار یعطاق  تواضق  ناوتیمن  تسا ، هتـسویپ  عوقو  هب  یتسار  هب  اهنآ  زا  کی  مادـک  هک  نیا  و  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  روهظ  مئـالع  هنیمز 
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ص ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ۀبیغلا ، باتک  دعب ؛ هب  ص 472  ج 2 ، يربکلا ، هبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم  دیس  . 1 اهتشون : یپ  دومن . زاربا 
هرامش 72، هزوح ، هلجم  . 4 ص 425 . هبیغلا ، . 3 ص 182 . ج 52 ، راونألاراحب ، یسلجم ، . 2 ص 445 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  247 ؛  - 283
ح راحب ، یسلجم ، . 8 ص 536 . ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، . 7 . 180 ص 279 -  ج 52 ، راحب ، . 6 دعب . هب  ص 368  ج 2 ، داشرا ، . 5 ص 240 .

ص 235. ، 52

پ) (؟ تسا هتسویپ  عوقو  هب  نونک  ات  کی  مادک  روهظ  مئالع  زا 

شسرپ

پ) (؟ تسا هتسویپ  عوقو  هب  نونک  ات  کی  مادک  روهظ  مئالع  زا 

خساپ

نتـسسگ مه  زا  ساـّبع و  ینب  فارحنا  هلمج  زا  تسا . هدـش  رکذ  روهظ  ياـههناشن  ناوـنع  هب  روـما  یخرب  تاـیاور  رد  روـهظ : ياـههناشن 
رـصم و رد  یبرغم  جورخ  ناسارخ ، زا  هایـس  ياـهمچرپ  ندـمآ  رد  ناناملـسم ، تسد  هب  هینطنطـسق  حـتف  یبیلـص ، گـنج  ناـنآ ، تموکح 

ياهروشک ندـش  اهر  ماش ، هلمر و  هقطنم  رد  ناـیمور  ندـش  دراو  نیرهّنلا ، نیب  هقطنم  رد  اـهكرت  ندـش  دراو  ناـیمطاف ، تلود  لیکـشت 
يور لپ  ندش  هتـسب  هفوک ، ياههچوک  هب  نآ  ندش  ریزارـس  هلجد و  هناخدور  بآ  ندمآ  الاب  رامعتـسا ،)  ) ملاظ ياهتردـق  دـیق  زا  برع 

، لاـجد جورخ  یناـمی ، جورخ  ینایفـس ، جورخ  ناوارف ، يزیرنوـخ  گـنج و  برغ و  قرـش و  نیب  فـالتخا  خرک ، دادـغب و  نیب  رد  هلجد 
روما نیا  زا  نکیل  ( 1 ....) دالب و ریاس  رد  نآ  رشن  مق و  رد  ینید  مولع  جاور  ملظ ، زا  ناهج  ندش  ریگارف  هیکز ، سفن  لتق  ینامسآ ، هحیص 
عوقو هب  هدنیآ  رد  کی  مادک  هتـسویپ و  عوقو  هب  کی  مادک  زین  تسا ، یمتح  ریغ  کی  مادک  یمتح و  کی  مادک  دومن  تواضق  ناوتیمن 
نایب حرش  نیدب  يروما  تسا  مزال  بلاطم  نیا  ندش  نشور  يارب  هدمآ . تایاور  رد  هک  تسا  نامه  هتسویپ ، عوقو  هب  هچ  نآ  ددنویپیم و 
روهظ تقو  قیرط  نیا  زا  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  دـیآیم ، ناـیم  هب  نخـس  روهظ  ياـههناشن  زا  رگا  روهظ : تقو  ندوـب  مولعماـن  - 1 ددرگ .

قیقد تقو  زا  ادخ  زج  سک  چیه  تسا . هدـشن  صخـشم  ترـضح  روهظ  نامز  یحلاصم  هب  انب  مینک . صخـشم  ار  جـع ) ) يدـهم ترـضح 
دـندومن و یهن  نآ  ندومن  صخـشم  زا  نانآ  اما  دندیـسرپ ، مئاق  جورخ  نامز  دروم  رد  (ع ) ناـماما زا  اـهراب  تسین . هاـگآ  ترـضح  روهظ 
هب جع ) ) يدهم روهظ  نامز  دیوگیم : هرابنیا  رد  یسوط " خیش  ( "2 .) درک یفّرعم  ادخ  راصحنا  رد  تمایق  هب  ملع  دـننامه  ار  روهظ  نامز 

روهظ ياههناشن  نیاربانب  ( 3 .) تسا ناهنپ  ام  هاگدـید  زا  دـهدب ، جورخ  هزاجا  دـنوادخ  هک  هاگنآ  ات  وا  هکلب  تسین ، مولعم  ام  رب  ینـشور 
ترـضح روهظ  نامز  نآ  رد  هک  دـشاب  یتیاور  رگا  لاح  تشاد . راظتنا  دـیابن  نآ  زا  شیب  تسا . روهظ  نامز  ندـش  کـیدزن  رگناـیب  اـهنت 

نیا روهظ  ياههناشن  زا  دوصقم  روهظ : ياـههناشن  زا  دارم  - 2 داهن . يرانک  هب  ای  دومن و  هیجوت  ار  نآ  دـیاب  ریزگان  تسا ، هدـش  صخـشم 
ای شیپ و  (ع ) ناموصعم ییوگشیپ  ساسا  رب  هک  تسا  ییاهدادخر  دارم ، هکلب  دباییم ، عوقو  ترـضح  روهظ  کی  ره  ققحت  اب  هک  تسین 
هک ياهنوگ  هب  تسا ، ترضح  روهظ  ندش  رتکیدزن  دیون  کی  ره  ققحت  هک  دمآ  دنهاوخ  دیدپ  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هناتـسآ  رد 
هب یهاگن  اب  روهظ : ياـههناشن  عاونا  - 3 دومن . دـهاوخ  مایق  ترـضح  روهظ ، ياههناشن  نیرخآ  لابند  هب  اهدادـخر و  نآ  یمامت  عوقو  اـب 

ياههناشن یمتح : ریغ  یمتح و  ياههناشن  أ ) دومن : يدنب  هتـسد  میـسقت و  حرـش  نیدـب  ار  روهظ  ياههناشن  ناوتیم  (ع ) ناموصعم تایاور 
تفای و دنهاوخ  ققحت  ًاعطق  یطرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛ هدـش  دای  روهظ  یمتح  مئالع  ناونع  هب  ینـشور  هب  يرامش 
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يروما هب  طورـشم  دـیقم و  هک  دوشیم  هتفگ  ییاههناشن  هب  یمتح  ریغ  ياههناشن  اـّما  دـشابیم ، اـهنآ  شیادـیپ  هب  طونم  ترـضح  روهظ 
هب روهظ  ياههناشن  زا  یخرب  يداع : ریغ  يداع و  ياههناشن  ب ) ( 4 .) دنیآیم رامش  هب  هناشن  ناونع  هب  اهنآ ، ققحت  تروص  رد  هک  دنتسه 

هحیـص  " دـننام تسا  يداـع  ریغ  یعیبـط و  ریغ  لاور  هب  یخرب  یلو  نایـسابع ، تلود  لاوز  دـننام  دـباییم ، قـقحت  يداـع  یعیبـط و  لاور 
نکمم ًاتداع  اهنآ  ندش  رادـیدپ  نوچ  دومن ، انعم  صاخ  یعون  هب  دـیاب  ار  تایاور  هتـسد  نیا  " برغم . زا  دیـشروخ  عولط  ینامـسآ "و" 

ییانک و يانعم  هب  دیـشک و  تسد  نآ  يرهاظ  يانعم  زا  ای  دومن ، هیجوت  داد و  رارق  هزجعم  بوچ  راچ  رد  تسیاـبیم  اـی  ار  اـهنیا  تسین .
اهنآ زا  هک  تسا  هدـش  نایب  ياهنوگ  هب  روهظ  ياههناشن  زا  يرامـش  تایاور  رد  لصتم : ریغ  لصتم و  ياههناشن  ج ) تسناد . نآ  يزاجم 

. ینامی ینایفس و  جورخ  دننام  دنشابیم ، لصتم  روهظ  نامز  هب  هکلب  درادن ، دوجو  ياهلصاف  ترضح  روهظ  اهنآ و  نیب  دوشیم  هدافتـسا 
نکمم يدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  اهنآ و  ققحت  نیب  هک  تسا  رگید  ياهنوگ  هب  اههناشن  رتشیب  اّما  دـنروهظ ، هب  لصتم  ياههناشن  اهنیا 

. تسا ناسارخ  زا  هایـس  ياهمچرپ  ندمآ  رد  اههناشن  زا  یکی  هدـمآ : تایاور  رد  لاثم  ناونع  هب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يدایز  هلـصاف  تسا 
ینالوط نامز  يدـهم  ترـضح  روهظ  هناشن و  نیا  نیب  مینک ، ریـسفت  ناگماج  هایـس  هاپـس  یناسارخ و  ملـسموبا  جورخ  هب  ار  نیا  رگا  لاح 
گرزب ناملاع  زا  یخرب  درادن . دوجو  ینـشور  قیقد و  خـساپ  روهظ  ياههناشن  رامـش  دروم  رد  روهظ : ياههناشن  رامـش  - 4 تسا . هلصاف 

نایب ار  هناشن  هاجنپ  زا  شیب  هدیـسر ، (ع ) ناموصعم زا  هک  يراثآ  رابخا و  هب  هراشا  اب  مئاـقلا " ماـیق  تاـمالع   " ثحب رد  دـیفم  خیـش  دـننام 
هب شیوخ  ياهباتک  رد  تنـس  لها  ناـملاع  ( 6 .) دناهدش رّکذتم  ار  يرتشیب  رامـش  یـسلجم  همالع  دـننامه  رگید  یخرب  ( 5 .) تسا هدرک 

اهنت مئالع  زا  یخرب  هک : میوشیم  هجوتم  مینک ، تقد  تایاور  اـههناشن و  راـثآ و  نیا  هب  هک  یماـگنه  دـناهدرک . هراـشا  رگید  روما  یخرب 
لکشم دنـس  رظن  زا  یخرب  دناهتخادرپ . یئزج  روما  هب  یخرب  دنتـسه و  یلک  یـضعب  تمایق . ییاپرب  روهظ و  هناشن  یخرب  دنروهظ و  هناشن 

ياههناشن دادعت  دروم و  رد  ناوتیمن  نیاربانب  دنرادن ، یـضعب  دنراد و  لکـشم  ییانعم  تلالد  رد  یخرب  دنرادن . لکـشم  ياهراپ  دنراد و 
زا دیـشروخ  عولط  لاجد و  جورخ  دـننام  اههناشن  زا  یخرب  تمایق : ییاپرب  روهظ و  ياـههناشن  نیب  طـلخ  - 5 تفگ . نخـس  هناعطاق  روهظ 

مایق ياههناشن  زا  رگید  یـضعب  رد  اما  تسا  هدـمآ  ۀـعاسلا " طارـشا  تمایق و"  ییاـپرب  ياـههناشن  زا  ییاور ، عباـنم  زا  ياهراـپ  رد  برغم ،
زا یخرب  تسین  دیعب  دشاب . هتفرگ  تروص  ییاجباج  اههناشن  هتـسد  ود  نیا  نیب  تایاور  یخرب  رد  دسریم  رظن  هب  جع ،) ) يدـهم ترـضح 
هن دنـشاب ، تماـیق  ییاـپرب  ياـههناشن  تسا ، هدـمآ  ترـضح  روـهظ  ياـههناشن  زا  ییاور ، عباـنم  زا  ياهراـپ  رد  هک  يداـع  ریغ  ياـههناشن 

یهاگ تایاور  رد  دوعوم : يدـهم  مئاق و  نیب  طـلخ  - 6 دراد . بسانت  رتشیب  ۀـعاسلا " طارـشا   " اب روما  هنوگ  نیا  نوچ  روهظ ، ياـههناشن 
دوعوم يدـهم  هب  تسا ، هتفر  راک  هب  مئاق  هژاو  هک  ار  يدراوم  یمامت  ناوتیمن  مئاـق ، زا  یهاـگ  تسا و  هدـمآ  يدـهم  ترـضح  زا  نخس 

همه ( 7 (؛ دحاو دعب  ٌدحاو  هَّللارمأب  مئاق  انّلک   " تسا هدمآ  تیاور  رد  تسا . هدش  قالطا  (ع ) ناماما یمامت  هب  هژاو  نیا  هک  ارچ  دومن ، لمح 
ره تسا . هدننک  مایق  يانعم  هب  مئاق  هک  ارچ  هدش ، قالطا  مه  ناماما  ریغ  هب  زین  " میتسه . ادخ  مکح  هب  هدـننک  مایق  يرگید  زا  سپ  یکی  ام 
درک داریا  هدـنیآ  ثداوح  دروم  رد  هک  ياهبطخ  رد  (ع ) یلع ماما  تسا . مئاق  دـناوخ ، ارف  ملظ  دـض  رب  ار  مدرم  دـنک و  بـالقنا  هک  یـسک 

نیمزرـس رد  ام  زا  ياهدـننک  مایق  دـنک و  مایق  ناسارخ  رد  مئاق  هک  یماگنه  ( 8 (؛ نالیجب مئاق  اّنم  ماق  و  ناسارخب ... مئاـقلا  ماـق  اذإ  : " دومرف
(: جع ) يدهم ترضح  روهظ  جرف "و   " نیب طلخ  - 7 تسناد . جع ) ) يدهم ترضح  هرابرد  ناوتیمن  ار  ثیداحا  نیا  ... " دنک . مایق  نالیگ 
هب ناوتیمن  ار  جرف  هژاو  اج  همه  نکیل  تسا ، شیاشگ  جرف و  نایعیـش  و  (ص ) ربمایپ تیب  لها  يارب  جع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  هچرگ 

نارود ياهدادخر  دروم  رد  ناموصعم  ياهییوگ  شیپ  دوشیم . تفای  یطلخ  نینچ  یهاگ  هنافـسأتم  دومن . لمح  يدهم  ترـضح  روهظ 
جرف مئالع  هب  اهنآ  زا  هاگ  دریگیم ، لکش  اهنآ  لباقم  رد  هک  ییاه  تکرح  اهنآ و  یشاپورف  یگنوگچ  نایسابع و  نایوما و  تموکح 

رد شیاشگ  ینعی  جرف ؛ يوغل  يانعم  هب  دناوتیم  هکلب  تسین ، جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  ياههناشن  يانعم  هب  ًاموزل  هک  تسا ، هدـش  دای 
دیدش هقالع  و  وش ، کی  زا  یسایس  راب  زا  نآ  يدنم  هرهب  هژیو  هب  ّتیودهم  ثحب  تّیمها  فیرحت : لعج و  لامتحا  - 8 دشاب . نایعیش  راک 

یپ رد  یخرب  هک  دـش  ببـس  رگید ، يوس  زا  روـهظ  ياـههناشن  ندـش  رادـیدپ  هدـنیآ و  ياهدادـخر  یگنوـگچ  زا  یهاـگآ  هب  ناناملـسم 
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، دوشیم دـییأت  نخـس  نیا  روهظ  ياههناشن  ِتایاور  رد  تقد  اب  دـنیآرب . روهظ  ياههناشن  ّتیودـهم و  هنیمز  رد  تایاور  لـعج  فیرحت و 
لکشم اب  زین  اهنآ  تلالد  تسا و  هشقانم  لباق  فیعض و  دنس  رظن  زا  دراد ، دوجو  روهظ  ياههناشن  هنیمز  رد  هک  یتایاور  زا  يرایـسب  اریز 

کی مادک  هک  نیا  و  جع ،) ) يدهم ترـضح  روهظ  مئالع  هنیمز  رد  هک  میوشیم  لیان  هجیتن  نیا  هب  دـش ، نایب  هک  یبلاطم  زا  تسا . هجاوم 
هبیغلا خیرات  ردص ، دـمحم  دیـس  . 1 اـهتشون : یپ  دومن . زاربا  ار  یعطاـق  تواـضق  ناوتیمن  تسا ، هتـسویپ  عوـقو  هب  یتـسار  هب  اـهنآ  زا 

، یسلجم . 2 ص 445 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  247 ؛ ص 283 -  ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ۀـبیغلا ، باتک  دـعب ؛ هب  ص 472  ج 2 ، يربکلا ،
ج راحب ، . 6 دعب . هب  ص 368  ج 2 ، داشرا ، . 5 ص 240 . هرامش 72 ، هزوح ، هلجم  . 4 ص 425 . هبیغلا ، . 3 ص 182 . ج 52 ، راونألاراحب ،

ص 235. ح 52 ، راحب ، یسلجم ، . 8 ص 536 . ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، . 7 . 180 ص 279 -  ، 52

زا رود  دنورب ، نیب  زا  اهگنج  رثا  رد  ناهج  مدرم  موس  ود  هکنآ  رگم  جع ) ) يدهم دوشیمن  رهاظ  هک : هدـمآ  هفیرـش  ثیداحا  رد  هک  بلطم  نیا  ایآ 
؟ تسین نهذ 

شسرپ

، دنورب نیب  زا  اهگنج  رثا  رد  ناهج  مدرم  موس  ود  هکنآ  رگم  جع ) ) يدهم دوشیمن  رهاظ  هک : هدمآ  هفیرش  ثیداحا  رد  هک  بلطم  نیا  ایآ 
؟ تسین نهذ  زا  رود 

خساپ

نیب یعمج  طابترا  لیاسو  ندوبن  اب  قباس و  ياههحلسا  نآ  اب  اریز  دیـسریم ، رظن  هب  دیعب  رایـسب  ییاهگنج  نینچ  عوقو  شیپ ، نرق  کی  ات 
شرتسگ گنج  هنماد  دـسرب و  رترود  ای  هیاسمه و  ياهروشک  هب  شربخ  هکنآ  زا  شیپ  ًالوا  دـشیم ، عقاو  یگنج  رگا  اهروشک ، اهرهش و 

نیب زا  ای  فرط  ود  زا  یکی  طلـست  گنج ، نتفای  همتاخ  بولغم ، زا  بلاغ  نییعت  اهنامز ، نآ  رد  ًایناث  دیـسریم و  نایاپ  هب  گنج  نآ  دـبای ،
اب دنیامنیم  ینیب  شیپ  همه  هک  يروط  هب  رضاح  رصع  رد  اما  دوبن . هریغ  بمب و  لامعتـسا  یمومع و  ياهراتـشک  رب  فقوتم  نیفرط ، نتفر 

نامیا یب  نارادـمامز  تسد  رد  هک  یتازیهجت  اههحلـسا و  اب  و  هدومن ؛ هلحم  کی  رهـش و  کی  ۀـلزنم  هب  ار  ملاع  ۀـمه  هک  یطابترا  لـئاسو 
بولغم زا  بلاغ  هکنآ  رب  هوالع  دوش ، عورـش  گنج  رگا  تسین ، اهنآ  یتسرپ  هاج  توهـش و  مشخ و  لرتنک  يارب  ياهلیـسو  چـیه  تسا و 

. دنوش دوبان  یناف و  تعاس  دنچ  فرظ  رد  تسا  نکمم  نیمز  ةرک  ۀنکـس  للم و  رثکا  دـنوریم ، نیب  زا  نیفرط  دوشیمن و  هداد  صیخـشت 
نانآ ثلث  دـنریمب و  اهنآ  ثلث  دـنوش و  هشک  مدرم  ثلث  هکنآ  رگم  (ع ) يدـهم دوشیمن  رهاظ  : » دـناهدومرف هفیرـش  ثیداـحا  رد  رگا  سپ 

ص 452 و ف 6 و ب 5 ، رثالا ، بختنم  « ) دنورب نیب  زا  مدرم  ثلث  ود  یتقو  ات  دـش ، دـهاوخن  عقاو  روهظ  نیا  دـناهدومرف : و  دـننامب . یقاب 
هدنیآ و زا  اهنآ  یهاگآ  و  (ع ) نیرهاط همئا  و  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  نایاپ  یب  مولع  ۀناشن  ار  نآ  دیاب  هکلب  درک ، بجعت  دیابن  ( 453

. دروآ رامش  هب  ناشتامارک  تازجعم و  زا  تسناد و  ادخ  میلعت  نذا و  هب  تابّیغم  رب  ناشتاعالطا 

؟ تسیچ ع )  ) رصع یلو  ترضح  روهظ  میالع 

شسرپ
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؟ تسیچ ع )  ) رصع یلو  ترضح  روهظ  میالع 

خساپ

تایاور زا  الامجا  اما  دنوش  یـسررب  تایاور  مامت  هک  دراد  زاین  تسا و  هدیچیپ  یمک  روهظ  میالع  هرابرد ي  ثحب  ( 49 : ) یلامجا باوج 
هک دنوش  یم  عقاو  روهظ  زا  شیپ  ًامتح  هک  یمیالع  هتسد  کی  دنتسه : یلک  هتسد  ود  رب  تهج  کی  زا  روهظ  میالع  هک  دوش  یم  هدافتسا 

یقبام لاّجد . جورخ  نابایب و  رد  ینایفس  رکشل  نتفر  ورف  هّیکز ، سفن  لتق  ینامسآ ، هحیص ي  ینامی ، جورخ  ینایفس ، جورخ  زا : دنترابع 
: دومن میـسقت  ناوت  یم  یلک  هتـسد ي  راهچ  هب  ار  روهظ  میـالع  لاـح  ره  هب  دـهدن . خر  تسا  نکمم  تسا و  یمتح  ریغ  لـیالد  میـالع و 

ترابع هک  يداقتعا : ینید و  ب - تسا . يرـشب  طحنم  ندمت  طوقـس  زا  ترابع  نآ  هجیتن ي  هصالخ  روط  هب  هک  یعامتجا : میالع  فلا -
هحیـص ي لـثم  يا : هزجعم  يدرف و  د - یکلف و ... ناـهج  رد  رییغت  نوـچ  یلیاـسم  یعیبـط : ج - تسا . یهلا  نید  ندـش  هنوراو  مدـه و  زا 
هب تاـیاور  رد  هک  دراد  ار  دوخ  صاـخ  هعومجم ي  ریز  میـالع  لـماوع و  نیا  زا  مادـک  ره  هّیکز ... سفن  ندیـسر  تداهـش  هب  ینامـسآ ،

تایاور اریز  تسا  لکـشم  هدیچیپ و  یمک  روهظ  میالع  هرابرد ي  ثحب  ( 49 : ) یلیصفت باوج  تسا . هدش  ثحب  اهنآ  هرابرد ي  لیـصفت 
تیحیسم و لثم  مالسا  زا  شیپ  نایدا  ینامسآ و  ياه  باتک  یتح  تنس و  لها  نینچمه  هعیـش و  ییاور  ياه  باتک  عماوج و  رد  يددعتم 
. دراد لماک  یـسررب  دقن و  يدـنب و  عمج  هعلاطم ، هب  زاین  هک  تسا  هدـمآ  هراب  نیا  رد  يدـنه  بتاکم  نایدا و  تشترز و  نید  تیدوهی و 

یلک هتسد  ود  رب  روهظ  میالع  هک  دیآ  یم  رب  هعیش  تایاور  زا  دوش . عقاو  تقد  دروم  تلالد  دنس و  ظاحل  زا  دیاب  تایاور  نیا ، زا  هتشذگ 
: زا دـنترابع  میالع  نیا  دـنرادن . یطرـش  دـیق و  چـیه  دـنوش و  یم  عقاو  روهظ  زا  شیپ  هک  یمیالع  یمتح ، میـالع  - 1 دنوش : یم  میـسقت 

ریغ میالع  - 2 لاّجد . جورخ  ناـبایب و  رد  ینایفـس  رکـشل  نتفر  ورف  هّیکز ، سفن  Ġ ینامسآ ، هحیـص ي  ینامی ، جورخ  ینایفـس ، جورخ 
تهج زا  اما  دنتسه . ناوارف  اهنیا  هک  دنوش  یم  ققحم  میالع  نیا  دنبای ، ققحت  اهنآ  رگا  هک  دنتـسه  یطورـش  ای  طرـش  رب  ینتبم  هک  یمتح 

هب هک  یعامتجا : لماوع  فلا - دوش . یم  هداد  حیضوت  راصتخا  هب  هک  دومن  میسقت  ناوت  یم  یلک  هتـسد ي  راهچ  هب  ار  روهظ  میالع  رگید 
رد روجو  ملظ  راشتنا  - 1 دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يرشب  طحنم  ندمت  طوقس  لماوع ، نیا  ققحت  هجیتن ي  هصالخ  روط 

تسا يرورـض  هتکن  نیا  رکذت  ناهج : نامکاح  ندش  قساف  - 2 روجو . ملظ  ندش  ریگارف  ندش و  یناهج  رگید  ترابع  هب  ناهج ، رـسارس 
، یـسایس یعامتجا ، ملظ  رب  ینتبم  یـسایس  ياه  ماظن  ناهج  رـسارس  رد  هک  تسا  نیا  ناـمکاح  قسف  یناـهج و  داـسف  ملظ و  زا  روظنم  هک 
هک تسین  نیا  روظنم  هتبلا  دننک ، یم  تموکح  دادبتسا  رامعتـسا و  رابکتـسا و  ساسا  رب  زین  نامکاح  هدش و  لیکـشت  يداصتقا  یگنهرف و 

-3 دوب . دـهاوخ  دـساف  هناملاظ و  ماظن  ناهج ، رب  مکاح  ماظن  هکلب  دوش  یمن  ادـیپ  هنالداع  تموکح  ماظن و  اـی  لداـع و  ناـسنا  ناـهج  رد 
روهظ هعماج . حالـصا  ياعّدا  اب  نالاّجد  نایوگغورد و  شیادـیپ  - 4 دـشاب . یم  هناملاظ  ماظن  جـیاتن  زا  هک  يداصتقا  یناـماسبان  ینارگ و 

لطاب و هب  قح  هدـنناشوپ  يانعم  هب  تغل  رد  لاّجد  دـنا . هدرک  هراـشا  نآ  هب  هتـشذگ  ناـیدا  ماـمت  هک  تسا  روهظ  یمتح  میـالع  زا  لاـجد 
هکلب دـشابن  درف  کی  هب  رـصحنم  لاـجد  هدـش ) رکذ  تیاور  رد  هک  یمیـالع  هب  هجوت  اـب   ) دـسر یم  رظن  هب  تسا و  هلیح  رکم و  هعدـخ و 
یخرب دتـسیا . یم  قح  هار  رـس  رب  دـبیرف و  یم  ار  مدرم  ياـه  هدوت  هک  دـشاب  يرگ  هلیح  ریوزت و  رپ  ياـه  ماـظن  دارفا و  يارب  یلک  ناوـنع 

( دنوش یم  هعماج  رازگراک  نایفس  . ) دنوش یم  هعماج  يوگنخس  وگغورد  تسپ و  دارفا  - 5 دنداد . تیارس  برغ  یلعف  ندمت  هب  ار  لاّجد 
-7 دـنریگ . یم  رارق  دـییأت  دروم  نز  فال  وگغورد ، مدرم  سکع ، رب  دـنوش و  یم  هتـشاذگ  راـنک  بیذـکت و  قداـص  حـلاص و  مدرم  - 6

ياه ماظن  دارفا و  يارب  یلک  ناونع  هکنیا  اـی  تسا  ینیعم  درف  ینایفـس  هکنیا  رد  تسا . روهظ  یمتح  میـالع  زا  زین  نآ  هک  ینایفـس  جورخ 
دنمتردق و رگتراغ ، راد ، هیامرس  ياه  ماظن  دارفا و  ای  درف  ینایفـس  تسا  نشور  هچنآ  اما  دومن  یعطق  رظن  راهظا  ناوت  یمن  دشاب  زاب  لغد 
ینایفـس و هک  دـنراد  هراشا  تایاور  ( 8 .) دـشاب یم  هعماج  عیـسو  بیرخت  اهنآ ، هّزیمم ي  تفـص  دنتـسه . تافارخ  جّورم  عجترم و  ملاـظ ،
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دنک یم  رـشتنم  ار  هاپـس  نتفر  ورف  ربخ  هک  رفن  کی  اهنت  دنور و  یم  ورف  نیمز  هب  هنیدم ) هکم و  نیب  ینیمزرـس   ) ءاْدَیب نابایب  رد  شرکـشل 
زا هک  دنتـسه  یماوقا  ًارهاظ  هک  ، ) كرت فرط  زا  یگنج  هب  تایاور  رد  ناهج : رد  يزیرنوخ  هنتف و  گـنج و  شیادـیپ  - 8 دنام . یم  هدنز 
یم یگدنز  ناتسودنه  ناتسناغفا ، يربیس ، هیکرت ، باجنپ ، ناتسلوغم ، ياه  نیمزرس  رد  هزورما  دنـشاب و  یم  حون  نب  ثفای  نب  كرت  لسن 

، روهظ زا  شیپ  هک  دنراد  هراشا  تایاور  نینچمه  دنوش . یم  لماش  زین  ار  یبرغ  ياهروشک  نآ  عیـسو  يانعم  هک  تسا ، هدش  هراشا  دننک )
یناهج داسف  ملظ و  اب  هزرابم  يارب  ییاه  بالقنا  - 9 دوش . یم  دای  یمتح  ریغ  میالع  ناونع  هب  نآ  زا  هک  دنوش  یم  هتشک  ناهج  مدرم   32

فارحنا و ربارب  رد  قح  مایق  لبمـس  هک  ینامی  تکرح  جورخ و  دـندرگ . یم  تموکح  لیکـشت  هب  قفوم  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دوش  یم  اـپرب 
مایق تسا و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  لسن  زا  هک   ) یناسارخ دیس  تضهن  تساه . مایق  نیا  زا  یکی  تسا  نامزلارخآ  رد  دوجوم  یهارمگ 

ترـضح روـهظ  نازاـس  هنیمز  زا  تسا  ناریا  رد  يرگید  نمی و  رد  یکی  هک  تضهن  ود  نـیا  تـسا . لـماوع  رگید  زا  دـنک ) یم  طـسق  هـب 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  مالسا و  هب  ار  مدرم  الوا  دوش  یم  لیکشت  ناریا  رد  هک  یتموکح  هک  دنراد  هراشا  تایاور  دشاب . یم  جع )  ) يدهم

هب مالـسلا ) هیلع   ) ماما روهظ  ضحم  هب  دزاس و  یم  كاپ  داسف  ملظ و  زا  ار  هفوک  ات  دوخ  تموکح  تحت  هقطنم ي  ًایناث  دنک و  یم  توعد 
زا تایاور  رد  تسا . نید  ندـش  هنوراو  مدـه و  ناـمه  هک  يداـقتعا  ینید و  لـماوع  ب - دـنک . یم  تیعبت  ناـشیا  زا  دـنویپ و  یم  ناـشیا 
ابر دوش ، یم  لالح  غورد  ددرگ ، یم  عیاض  تناـما  دوش ، یم  اـهر  زاـمن  ناـمزلارخآ  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  ( مالـسلا هیلع   ) ناـنمؤملاریما

، ددرگ یم  محر  عطق  دوش ، یم  تروشم  نانز  اب  دوش ، یم  هتخورف  اـیند  هب  نید  دوش ، یم  ریگ  همه  يریگ  هوشر  دـبای ، یم  جاور  يراوخ 
یم نئاـخ  ناـفراع  دوش ، یم  هدرمـش  رخف  ملظ  ددرگ ، یم  یقلت  فعـض  ربص  دوش ، یم  يداـع  يرما  لـتق  دـنوش ، یم  تسرپ  يوه  مدرم 
یم هتـسکش  اهدهع  دندرگ ،) یم  یهت  اوتحم  زا  اما   ) ددرگ یم  دنلب  اه  هرانم  دـنوش و  یم  ابیز  دـجاسم  دـندرگ ، یم  قساف  نایراق  دـنوش ،

ینعی تسا  یبسن  یلیطعت  نیا  اما  ددرگ  یم  لـیطعت  مالـسا  ماـکحا  روهظ ، زا  شیپ  یلک  تراـبع  هب  دـندرگ . یم  فلتخم  اـهاوه  دـنوش و 
هویش و اب  دننک  یم  روهظ  مالسلا ) هیلع   ) ماما یتقو  هک  تسا  هدش  دراو  ام  تایاور  رد  هچنانچ  تسا . نینچ  يرـشب  هعماج ي  بلاغ  تفص 
هک هدش  هتخیمآ  يونعم  ياه  فیرحت  اب  نآرق  تافارخ و  اب  نانچ  مالـسا  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  دننک  یم  تموکح  دیدج  نید  باتک و 
هک دشاب  یم  یعیبط  ياهالب  ترضح  روهظ  ياه  هنیمز  لماوع و  رگید  زا  یعیبط : لماوع  ج - تسا . هدیدرگ  شومارف  نآ  نطاب  تقیقح و 

ناهج رد  رییغت  یعیبط ، تاقوا  ریغ  رد  یگتفرگ  دیـشروخ  یگتفرگ و  هام  نامزلارخآ ، ياه  هقعاص  دننام : تسا ، هدیدرگ  رکذ  تایاور  رد 
هزورما تاقافتا  زا  یـضعب  اب  قیبطت  لباق  زین  تاـیاور  نیا  هتبلا  هک  برغم و ... زا  دیـشروخ  عولط  ییاوه و  بآ و  يّوج و  عاـضوا  یکلف و 

هللا ۀمحر  ینیمخ  ماما  هلیسو ي  هب  مالسا -  روهظ  هب  ار  برغم  زا  دیشروخ  عولط  هیلع  هللا  ۀمحر  يرهطم  دیهـش  داتـسا  هچنانچ  دنـشاب  یم 
هک دیآ  یم  رب  نینچ  تایاور  رهاظ  زا  ینامسآ : يادن  هحیـص و  - 1 يا : هزجعم  يدرف و  لماوع  د - تسا . هدومن  قیبطت  سیراـپ  زا  هیلع - 

، هتـشرف نیا  دهد ، یم  تراشب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روهظ  هب  ار  مدرم  دـهد و  یم  ادـن  نامـسآ  رد  يا  هتـشرف  روهظ ، هماگنه ي  رد  ای  شیپ 
نآ تهج  اما  دنوش  یم  ار  ادن  نآ  دوخ ، هجهل ي  نابز و  هب  سک  ره  دوش و  یم  هدینش  نیمز  رسارس  رد  وا  يادن  دشاب و  یم  نیما  لیئربج 

. تسا مدرم  نتخادنا  ههبـش  هب  وا  فده  دش ، هتـشک  مولظم  نامثع  دراد : یم  رب  دایرف  ناطیـش  ادن ، نیا  رانک  رد  دوش . یمن  هداد  صیخـشت 
هجاوم ینایفـس  هاپـس  اب  وا  دشاب . یم  عیفر  سب  یماقم  ياراد  هک  تسا  یمـشاه  یناوج  بقل  هّیکز ، سفن  هّیکز : سفن  تداهـش  لتق و  - 2
دمحم لآ  هب  توعد  هکم  رد  دوش . یم  هکم  یهار  دور ، یم  هنیدم  هب  ینایفس  هاپـس  هک  یماگنه  دوش و  یم  هدنهانپ  هنیدم  هب  ددرگ و  یم 

یم رادیب  ار  نایناهج  نادجو  وا  تداهش  ددرگ . یم  حبذ  هنامولظم  ماقم  نکر و  نیب  یهانگ  چیه  نودب  اما  دیامن  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  )
زور هدزناپ  ( مالسلا هیلع   ) ماما مایق  زاغآ  يو و  تداهـش  نیب  دننک . یم  ادیپ  ار  ( مالـسلا هیلع   ) ماما اب  تعیب  یگدامآ  مدرم  هک  يّدح  ات  دنک 
نایب تایاور  رد  يرگید  ياه  هناـشن  دـش ، رکذ  هک  یمیـالع  زج  هب  دـشاب . یم  مدرم  نیب  رد  ماـما  هداتـسرف ي  هدـنیامن و  وا  تسا . هلـصاف 

. تسا هدیدرگ 
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؟ تسا مسق  دنچ  رب  نامزلارخآ  نارود  دسافم 

شسرپ

؟ تسا مسق  دنچ  رب  نامزلارخآ  نارود  دسافم 

خساپ

يزوریپ متـس ، شرتسگ  دننام  اهتموکح  یقوقح و  لئاسم  هب  طوبرم  دسافم  درک 1 ـ  میـسقت  هورگ  هس  هب  ناوتیم  ار  گنراگنر  دسافم  نیا 
نینچمه دـننک ، رّفنت  زاربا  ملاظ  ملظ و  زا  دـنناوتیم  لد  رد  اهنت  یهاگ  نامیا  اب  دارفا  هک  اجنآ  ات  لمع ، نایب و  يدازآ  مدـع  لطاب ، ناـیماح 

شیارگ اهبصنم ، اهتـسپ و  ندراذگ  هدیازم  هب  يراوخ ، هوشر  ۀعـسوت  رگناریو ، رابنایز و  ای  هدوهیب  فراصم  رد  میظع  ياههیامرـس  فرص 
اهگنج و قیرط  رد  اهتورث  فرـص  نینچمه  دـشاب ،) هک  سک  ره   ) ددرگ زوریپ  هک  یتردـق  ره  هب  هدـنزاس  گـنهرف  دـقاف  فیعـض و  مدرم 

ینارمع ياههنیزه  رب  یگنج  ياههنیزه  هک  اجنآ  ات   ) يدابآ نارمع و  زا  رتشیب  یّتح  لئاسم  نیا  هب  مامتها  رگناریو و  یتاحیلـست  تاـقباسم 
ربارب رد  یـسک  رتمک  ددرگ و  ř عادـبا  رامعتـسا  رامثتـسا و  ملظ و  داسف و  يارب  ياهزات  ياههار  لاـس  ره  زین  و  تفرگ .) دـهاوخ  یـشیپ 

یشخب 2 ـ  دنشاب . توافت  یب  لئاسم  نیا  ربارب  رد  هک  دننکیم  هیصوت  رگیدکی  هب  یّتح  دنکیم و  ّتیلوؤسم  ساسحا  یعامتجا  ياهیراجنهان 
هب نادرم  نداد  نت  اهیمـشچ ، مه  مشچ و  یـسولپاچ ، قـّلمت و  شرتـسگ  دـننام  تسا  یقـالخا  لـئاسم  هـب  طوـبرم  دـسافم  نـیا  زا  يرگید 

راتفگ ملاسان ، ياهیمرگرس  عاونا  رامق و  بارش و  شرتسگ  نینچمه  رسمه )! یـشورف  دوخ  قیرط  زا  قازترا  دننامه   ) تسپ رایـسب  هراک
دننام ناشتورث و  مجح  هب  دارفا  ّتیـصخش  یبایزرا  نادـنمزاین ، هب  کمک  رد  یّتح  يزاـب  یتراـپ  يزاـس و  يراکایر و  لمع ، نودـب 

نآرق و رب  شیوخ  دولآ  سوه  ياههتساوخ  لیمحت  دننام  دراد  طابترا  یبهذم  ًافرص  ياههبنج  هب  دسافم  نیا  زا  يرگید  تمـسق  3 ـ  اهنیا .
هب هداعلا  قوف  ّتیّمها  دجاسم ، رد  راکهانگ  هدولآ و  دارفا  ماحدزا  یبهذم ، لئاسم  رد  يّدام  یصخش و  ياهیریگ  تهج  و  يأر ، هب  ریـسفت 

. اهنیا دننام  نآ و  هب  هّجوت  مدع  زامن و  ندرمش  کچوک  اوتحم ، زا  اهنآ  ندش  یلاخ  دجاسم و  نییزت 

؟ دش دهاوخ  اپرب  موس  یناهج  گنج  جع ) ) تجح ترضح  روهظ  زا  لبق  ایآ 

شسرپ

؟ دش دهاوخ  اپرب  موس  یناهج  گنج  جع ) ) تجح ترضح  روهظ  زا  لبق  ایآ 

خساپ

ییاهتراسخ فرط  ره  زا  دریگ و  یم  ارف  ار  ناهج  تیانج  ملظ و  تشحو ، سرت و  هیلع ) هللا  مالـس   ) يدـهم ترـضح  روهظ  کیدزن  نامز 
یکی دراد  دوجو  گرم  عون  ود  مئاـق  شیپاـشیپ  هک  هدـمآ  تیاور  رد  هکناـنچ  دوـش . یم  دراو  اهناملـسم  ریغ  صوـصخ  هب  مدرم  رب  میظع 

هتخورفارب برغ  قرش و  زا  گنج  ياه  هلعش  نامز  نآ  رد  و  دنورب . نیب  زا  رفن   5 رفن ، تفه  ره  زا  ات  دیفس ، گرم  يرگید  خرس و  گرم 
سرت و یپ  رد  رگم  دـنک  یمن  مایق  مئاق  دـندومرف : هک  هدـش  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  زا  دـنتفا . یم  جـنر  یتخـس و  رد  مدرم  هدـش و 
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سرت و یپ  رد  رگم  دـنک  یمن  مایق  مئاق  دـندومرف : هک  هدـش  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  زا  دـنتفا . یم  جـنر  یتخـس و  رد  مدرم  هدـش و 
گـنج و نآ ، زا  دـعب  نوئاـط و  راـتفرگ  نآ  زا  شیپ  هک  دـنوش  نآ  راـتفرگ  مدرم  هـک  ییاـهالب  بوـشآ و  هـنتف و  اـه و  هـلزلز  تـشحو و 
هب هدـهاشم  رثا  رد  هک  يا  هنوگب  نانآ  لاوقا  ینوگرگد  ناـش و  نید  رد  یگدـنکارپ  مدرم  نیب  فـالتخا  داـجیا و  بارعا و  نیب  يزیرنوخ 

( مالـسلا هـیلع  ) قداـص ماـما  و  دـیامن . یم  گرم  يوزرآ  ماـش ، حبـص و  ره  رد  سک  ره  ندروـخ ، ار  رگیدـکی  مدرم و  نداـتفا  مـه  ناـج 
راتشک رثا  رد  تخس  یتشحو  سرت و  دنرب و  یم  جنر  یگنسرگ  زا  نآ ، رد  مدرم  هک  دوب  دهاوخ  یلاس  مئاق ، مایق  زا  لبق  ریزگان  دندومرف :

ناهج رد  یمومع  یگنج  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تایاور  عومجم  زا  دریگ . ارف  ار  ناـنآ 
زا روهظ " رصع   " ناونع تحت  یباتک  تسا . هاگآ  نادب  ادخ  نآ  زا  دعب  یگنج  ای  دش  اب  موس  یناهج  گنج  گنج ، نیا  اما  دهد . یم  خر 
یم هیصوت  ار  نآ  هعلاطم  روهظ  رـصع  فلتخم  لئاسم  زا  عالطا  تهج  تسا  هتفای  راشتنا  یلالج  سابع  ياقآ  همجرت  اب  یناروک  یلع  ياقآ 

. مینک

؟ دوش یم  هچ  راکمتس  ملاظ و  ياهناسنا  تبقاع  دهد ؟ یم  يور  هچ  نامز ( ماما  روهظ  ماگنه 
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؟ دوش یم  هچ  راکمتس  ملاظ و  ياهناسنا  تبقاع  دهد ؟ یم  يور  هچ  نامز ( ماما  روهظ  ماگنه 

خساپ

يا و هقطنم  ياهیگدامآ  تامدـقم و  ندـش  مهارف  زا  دـعب  اۀـیقب (... ترـضح  روهظ  بـالقنا و  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  يددـعتم  تاـیاور 
تموکح راداوه  تموکح  ود  دنراد ، رارق  یمالـسا  ياهروشک  ًامومع  هک  هنایمرواخ  ۀقطنم  رد  دش . دهاوخ  زاغآ  همظعم  هّکم  زا  یناهج ،

و دنا . هدرک  سیـسأت  ار  شیوخ  تموکح  روهظ ، زا  لبق  یتدم  ترـضح  نآ  یناریا  نارای  هک  دوش  یم  لیکـشت  نمی  ناریا و  رد  يدـهم ( 
یم دوجوب  تردق  رس  رب  ییاهـشکمشک  اهیریگرد و  زین  ناتـسبرع  رد  ." دوب دهاوخ  ماما ( روهظ  زا  شیپ  یکدنا  ینمی  نارای  بالقناو  مایق 
مان اب  اهنآ  زا  تایاور  رد  هک  ناناملسم  هیلع  اهیبرغ  ياهیزیگنا  هنتف  ( 1.") تسا ... ادبع مان  هب  هاشداپ  نیرخآ  ندش  هتشک  زا  سپ  نیا  دیآ و 

هک دنتـسه  یعیاقو  هلمج  زا  روهظ  زا  لبق  ینایفـس  لاـجد و  روهظ  نینچمه  نیطـسلف ، هنتف  هب  فورعم  يرگید ، هنتف  زین  هدـشدای و  اـهیمور 
دنوش و یم  لصتم  يدهم ( ماما  مایق  هب  هک  دنتسه  یثداوح  هلمج  زا  عقاو  رد  و  دراد ، همادا  نانچمه  ۀیقب ا (... ترضح  روهظ  ات  اهنآ  ۀنماد 

ینید دض  يرـشب و  دض  تانایرج  اب  يریگرد  دربن و  ناناملـسم و  ناماسبان  عاضوا  هب  ندیـشخب  ناماس  يارب  شنارای  و  ماما ( مایق  روهظ و 
ترضح نآ  هکنیا  يارب  تسا ، یهلا  هناشن  ود  ۀلزنم  هب  هک  دهد  یم  خر  هثداح  ود  روهظ ، زا  شیپ  دوب . دهاوخ  نایمور  ینایفس و  لاجد و 

ینایفـس و يربهر  هب  هیروس ) ) ماش رد  اتدوک  عوقو  زا :  دنترابع  هثداح  ود  نیا  دـنک ؛ زاغآ  شیوخ  سدـقم  روهظ  تهج  ار  مزال  یگدامآ 
تایاور قبط  دنیآ . یم  رد  دایرف  هلان و  هب  نآ  ندینش  زا  هک  دنونش  یم  ار  نآ  ناهج  مدرم  همه  هک  تسا  ینامسآ  يادن  عوقو  مود ، ۀثداح 

ایهم يو  يرای  تهج  ار  دوخ  دنهن و  یم  رکش  هدجس  ربرس  نآ  ندینـش  اب  نینمؤم  دناوخ و  یم  شردپ  دوخ و  مان  اب  ار  ترـضح  ادن ، نیا 
هک ددرگ ، یم  لماک  هام  هدراهچ  تدـم  رد  دوعوم ( يدـهم  سدـقم  بالقنا  تضهن و  هک  دراد  تلالد  نینچمه  تاـیاور  ( 2 .) دنزاس یم 
یم روهظ  همظعم  هکم  رد  يدعب  هام  تشه  رد  دـنک و  یم  يربهر  شیوخ  نارای  طسوت  یناهنپ  روط  هب  ار  ثداوح  ماما ( لوا ، ۀـهام  شش 

هب هقطنم ، رب  ندش  طلـسم  زا  سپ  ددرگ . یم  دربن  دراو  مالـسا  نانمـشد  اب  هدرک و  تکرح  قارع  يوس  هب  هاگنآ  هنیدم و  يوس  هب  دـنک و 
نازورفا و گنج  برع و  ریغ  برعو و  دبای  یم  طلـست  نایدوهی  رب  دیآ ، یم  دورف  سدقملا  تیب  رد  هدرک و  تکرح  فیرـش  سدق  يوس 
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شقن رـصع ، ماما  ینمی  یناریا و  ناراـی  اـهدربن ، نیا  رد  ( 3 .) دـندرگ یم  دوبان  ای  دـنیآ و  یم  ردوا  تعاطا  هب  یگمه  اـه ) یبرغ   ) ناـیمور
نیمز هب  نامسآ  زا  حیـسم ( ندمآ  دورف  روهظ ، نامز  عیاقو  هلمج  زا  تشاد . دنهاوخ  هدهع  رب  ماما ( هب  ندناسر  يرای  تیامح و  رد  یمهم 

اهنآ زا  يریثک  دادعت  ندش  ناملـسم  نامز و  ماما  هب  نایحیـسم  ندروآ  نامیا  و  يدـهم ( ترـضح  رـس  تشپ  ترـضح  نآ  ندرازگ  زامن  و 
) قداص ماما  تسا . ثداوح  رگید  زا  زین  ماما  هب  ناـنآ  نتـسویپ  و  ( 4) فهک باحـصا  ندش  هتخیگنارب  ناگدرم ، یخرب  ندش  هدـنز  تسا .

يرما مالـسا  روهظ  زاغآ  رد  ربمایپ ( هک  هنوگ  نامه  دروآ ، یم  دیدج  يرما  دزیخ  اپ  هب  مئاق  هک  نیمه   : " دـیامرف یم  اۀـیقب (... مایق  ةرابرد 
ربمایپ دننامه  دزیر ، یم  ورف  مه  رد  هدوب  نآ  زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  درک ، ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  نامه   : " دیامرف یم  زین  دروآ ".و  دیدج 

، مئاق  : " دیامرف یم  نانمشد  رب  رصع ( یلو  ترضح  ۀبلع  ةرابرد  رقاب ( ماما  ( 5.") دروآ ون  زا  ار  مالسا  تخیر و  مه  رد  ار  یلهاج  ماظن  هک 
دوخ نید  دنوادخ  دریگ . یم  ارف  ار  ملاع  برغ  قرش و  وا  تنطلسو  ییاورنامرف  ددرگ و  یم  زوریپ  نانمشد  لد  رد  سرت  شیادیپ  ببس  هب 

ددرگ و یم  دابآ  نیمز  ياه  یناریو  فلاخم . دنشاب و  دونشخان  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ، یم  زوریپ  ناهج  بتاکم  مامت  رب  يو  هلیسوب  ار 
) دـمحم تلاـسر  هب  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  یقاـب  یـسک  درازگ و  یم  زاـمن  ترـضح  رـس  تشپ  دـیآ و  یم  دورف  نیمز  هب  احور (... یـسیع 
هک راگزور  نآ  رد   : " دیامرف یم  يدهم ( تیمکاح  رارقتسا و  زا  سپ  نامز  نآ  عاضوا  یگنوگچ  ةرابرد  زین  و  ( 6.") دنک رارقا  فارتعا و 
...، ددرگ یم  رورابو  لماک  نانآ  یناسنا  ياهتلصخ  افوکش و  ناشیاهلقع  دنریگ و  یم  رارق  وا  تیامح  ۀیاس  رد  مدرم  دزیخیم ،  رب  ام  مئاق 

ساسا رب  نانز  هک  دوش  یم  یمومع  نادنچ  تمکح  ملع و  دزاسیم . يراج  مدرم  نیب  رد  ار  تلادع  دـنک و  یم  میـسقت  هنالداع  ار  تورث 
یم هدرتسگ  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  شناد   : " دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  قداص ( ماـما  ( 7 .) دننک یم  مکح  ادخ  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک 

ناراکدب و  : " دیامرف یم  ناراکدـب  ةرابرد  و  ( 8.") تسین هسیاقم  لباق  هتـشذگ  اب  هدـش  فشک  یملع  لئاسم  نازیم  هک  هنوگ  نادـب  دوش ،
 : دیامرف یم  داوج ( ماما  ( 9.") دننک یم  هیبنت  ار  نانآ  ریشمش  اب  شنارای  ماما و  دندرگ و  یم  هتخانش  ناشیامیـس  هب  زور  نآ  رد  ناراکهنگ 

يازـس هب  ناراکدب  هنوگنیا  بیترت  نیدـب  ( 10  ... . ") ددرگ دونـشخ  يو  زا  دنوادخ  ات  دـهد  یم  همادا  ادـخ  نانمـشد  نتـشک  هب  هتـسویپ  "

هب ینیمزرس  رد  دنوش  یم  ماما  اب  دربن  مزاع  هک  ینامز  تایاور  قبط  زین  ینایفس  نایرکشل  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دیـسر . دنهاوخ  ناشلامعا 
مایق روهظ و  هنیمز  رد  ثیداحا  اه و  تیاور  عیاقو و  ثداوح و  زا  يا  هصالخ  دـیدرگ ، رکذ  هچنآ  ( 11 .) دنور یم  ورف  نیمز  رد  ءادیب  مان 

، راونالاراحب .1 ذـخآم :  عباـنم و  دـییامرف . هعجارم  هدـیدرگ  فیلأـت  هـنیمز  نـیا  رد  هـک  یبـتک  هـب  رتـشیب  عـالطا  يارب  تـسا ، ناـمز ( ماـما 
، یناروک یلع  روهظ ، رصع  زا  لقنب  ج52،ص119،290،292 ، راونالاراحب ، ص292 2. یناروک ، یلع  روهظ ، رصع  زا  لقنب  ج52،ص210 ،
ج52، راونالاراحب ، ص305 5. نامه ،  زا  لقنب  ج52،ص275 ، راونالاراحب ، نامه 4. زا  لقن  هب  ص96 ، دامح ، نبا  یطخ  هخسن  ص279 3.

رصع زا  لقنب  ج52،ص191 ، راونالاراحب ، رنهاب 6. دیهش  یتشهب ، رتکد  دیهش  مالـسا ، تخانـش  زا  لقنب  تیاور 82 ، قالخا ، هریـس و  باب 
لقنب تیاور 73، نامه ، ص215،214 8. مالسا ، تخانش  زا  لقنب  تیاور 106 ، قالخا ، هریس و  باب  ج52 ، راونالاراحب ، ص357 7. روهظ ،

، رثالا بختنم  ص353  نامه ، زا  لقنب  ص157، ج52 ، راونالاراحب ، ص352 10. روهظ ، رصع  زا  لقنب  ص127 ، ینامعن ، تبیغ  نامه 9. زا 
ردص دمحم  دیس  فیلأت  ص649 ، يربک ، تبیغ  خیرات  زا  لقنب  ص458 ،

؟ دوش یم  هچ  راکهانگ  ياهناسنا  تبقاع  دهد ؟ یم  يور  هچ  نامز ( ماما  روهظ  ماگنه 

شسرپ

؟ دوش یم  هچ  راکهانگ  ياهناسنا  تبقاع  دهد ؟ یم  يور  هچ  نامز ( ماما  روهظ  ماگنه 

زا 1779تیودهم هحفص 1412 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

تامدقم ندش  مهارف  زا  دعب  اۀیقب (... ترضح  روهظ  بالقنا و  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  يددعتم  تایاور  یمارگ ؛ رهاوخ  امـش  هب  مالـس  اب 
ود دنراد ، رارق  یمالـسا  ياهروشک  ًامومع  هک  هنایمرواخ  ۀقطنم  رد  دـش . دـهاوخ  زاغآ  همظعم  هّکم  زا  یناهج ، ياهقطنم و  ياهیگدامآ  و 

تموکح روهظ ، زا  لـبق  یتدـم  ترـضح  نآ  یناریا  ناراـی  هک  دوـش  یم  لیکـشت  نمی  ناریا و  رد  يدـهم (  تموـکح  راداوـه  تموـکح 
اـهیریگرد و زین  ناتـسبرع  رد  ." دوـب دـهاوخ  ماـما ( روـهظ  زا  شیپ  یکدـنا  ینمی  ناراـی  بـالقناو  ماـیق  و  دـنا . هدرک  سیـسأت  ار  شیوـخ 

هیلع اهیبرغ  ياهیزیگنا  هنتف  ( 1.") تسا ... ادبع مان  هب  هاشداپ  نیرخآ  ندش  هتشک  زا  سپ  نیا  دیآیم و  دوجوب  تردق  رس  رب  ییاهشکمشک 
لبق ینایفـس  لاجد و  روهظ  نینچمه  نیطـسلف ، هنتف  هب  فورعم  يرگید ، هنتف  زین  هدشدای و  اهیمور  مان  اب  اهنآ  زا  تایاور  رد  هک  ناناملـسم 

هب هک  دنتسه  یثداوح  هلمج  زا  عقاو  رد  و  دراد ، همادا  نانچمه  ۀیقب ا (... ترضح  روهظ  ات  اهنآ  ۀنماد  هک  دنتسه  یعیاقو  هلمج  زا  روهظ  زا 
يریگرد دربن و  ناناملـسم و  ناماسبان  عاضوا  هب  ندیـشخب  ناماس  يارب  شنارای  و  ماما ( مایق  روهظ و  دنوش و  یم  لصتم  يدهم ( ماما  مایق 

هناشن ود  ۀلزنم  هب  هک  دهد  یم  خر  هثداح  ود  روهظ ، زا  شیپ  دوب . دهاوخ  نایمور  ینایفس و  لاجد و  ینید  دض  يرـشب و  دض  تانایرج  اب 
اتدوک عوقو  زا :  دـنترابع  هثداح  ود  نیا  دـنک ؛ زاغآ  شیوخ  سدـقم  روهظ  تهج  ار  مزال  یگدامآ  ترـضح  نآ  هکنیا  يارب  تسا ، یهلا 

هب نآ  ندینش  زا  هک  دنونش  یم  ار  نآ  ناهج  مدرم  همه  هک  تسا  ینامـسآ  يادن  عوقو  مود ، ۀثداح  ینایفـس و  يربهر  هب  هیروس ) ) ماش رد 
یم رکش  هدجس  ربرس  نآ  ندینش  اب  نینمؤم  دناوخ و  یم  شردپ  دوخ و  مان  اب  ار  ترضح  ادن ، نیا  تایاور  قبط  دنیآ . یم  رد  دایرف  هلان و 

تدم رد  دوعوم ( يدهم  سدقم  بالقنا  تضهن و  هک  دراد  تلالد  نینچمه  تایاور  ( 2 .) دنزاس یم  ایهم  يو  يرای  تهج  ار  دوخ  دنهن و 
هام تشه  رد  دنک و  یم  يربهر  شیوخ  نارای  طسوت  یناهنپ  روط  هب  ار  ثداوح  ماما ( لوا ، ۀهام  شـش  هک  ددرگ ، یم  لماک  هام  هدراهچ 

. ددرگ یم  دربن  دراو  مالـسا  نانمـشد  اب  هدرک و  تکرح  قارع  يوس  هب  هاگنآ  هنیدم و  يوس  هب  دـنک و  یم  روهظ  همظعم  هکم  رد  يدـعب 
برعو دبای  یم  طلست  نایدوهی  رب  دیآ ، یم  دورف  سدقملا  تیب  رد  هدرک و  تکرح  فیرش  سدق  يوس  هب  هقطنم ، رب  ندش  طلسم  زا  سپ 

نارای اـهدربن ، نیا  رد  ( 3 .) دـندرگ یم  دوبان  ای  دـنیآ و  یم  ردوا  تعاـطا  هب  یگمه  اـه ) یبرغ   ) ناـیمور نازورفا و  گـنج  برع و  ریغ  و 
دورف روهظ ، نامز  عیاقو  هلمج  زا  تشاد . دنهاوخ  هدـهع  رب  ماما ( هب  ندـناسر  يرای  تیامح و  رد  یمهم  شقن  رـصع ، ماما  ینمی  یناریا و 

نامز و ماما  هب  نایحیـسم  ندروآ  نامیا  و  يدـهم ( ترـضح  رـس  تشپ  ترـضح  نآ  ندرازگ  زاـمن  نیمز و  هب  نامـسآ  زا  حیـسم ( ندـمآ 
زا زین  ماما  هب  نانآ  نتسویپ  و  ( 4) فهک باحصا  ندش  هتخیگنارب  ناگدرم ، یخرب  ندش  هدنز  تسا . اهنآ  زا  يریثک  دادعت  ندش  ناملـسم 
هک هنوگ  نامه  دروآ ، یم  دـیدج  يرما  دزیخ  اپ  هب  مئاق  هک  نیمه   : " دـیامرف یم  اۀـیقب (... مایق  ةرابرد  قداـص ( ماـما  تسا . ثداوح  رگید 

هدوب نآ  زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  درک ، ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  نامه   : " دیامرف یم  زین  دروآ ".و  دیدج  يرما  مالسا  روهظ  زاغآ  رد  ربمایپ (
یلو ترضح  ۀبلع  ةرابرد  رقاب ( ماما  ( 5.") دروآ ون  زا  ار  مالـسا  تخیر و  مه  رد  ار  یلهاج  ماظن  هک  ربمایپ  دـننامه  دزیر ، یم  ورف  مه  رد 
برغ قرش و  وا  تنطلسو  ییاورنامرف  ددرگ و  یم  زوریپ  نانمـشد  لد  رد  سرت  شیادیپ  ببـس  هب  مئاق ،  : " دیامرف یم  نانمـشد  رب  رـصع (

دنـشاب و دونـشخان  ناکرـشم  دنچ  ره  دـنادرگ ، یم  زوریپ  ناهج  بتاکم  مامت  رب  يو  هلیـسوب  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  دریگ . یم  ارف  ار  ملاع 
یقاب یسک  درازگ و  یم  زامن  ترضح  رـس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  نیمز  هب  احور (... یـسیع  ددرگ و  یم  دابآ  نیمز  ياه  یناریو  فلاخم .

تیمکاح رارقتـسا و  زا  سپ  نامز  نآ  عاضوا  یگنوگچ  ةرابرد  زین  و  ( 6.") دنک رارقا  فارتعا و  دمحم ( تلاسر  هب  هکنآ  رگم  دـنام  یمن 
افوکــش و ناـشیاهلقع  دـنریگ و  یم  رارق  وا  تیاـمح  ۀـیاس  رد  مدرم  دزیخیم ،  رب  اـم  مئاـق  هـک  راـگزور  نآ  رد   : " دـیامرف یم  يدـهم (
ملع و دزاسیم . يراج  مدرم  نیب  رد  ار  تلادع  دـنک و  یم  میـسقت  هنالداع  ار  تورث  ددرگ ،... یم  رورابو  لماک  نانآ  یناسنا  ياهتلـصخ 

یم هراب  نیا  رد  قداص ( ماـما  ( 7 .) دننک یم  مکح  ادـخ  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  ساسا  رب  نانز  هک  دوش  یم  یمومع  نادـنچ  تمکح 
هـسیاقم لـباق  هتـشذگ  اـب  هدـش  فشک  یملع  لـئاسم  نازیم  هک  هنوگ  نادـب  دوش ، یم  هدرتسگ  فلتخم  ياـه  هتـشر  رد  شناد   : " دـیامرف
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اب شنارای  ماما و  دـندرگ و  یم  هتخانـش  ناشیامیـس  هب  زور  نآ  رد  ناراکهنگ  ناراکدـب و   : " دـیامرف یم  ناراکدـب  ةرابرد  و  ( 8.") تسین
دونشخ يو  زا  دنوادخ  ات  دهد  یم  همادا  ادخ  نانمـشد  نتـشک  هب  هتـسویپ   : " دیامرف یم  داوج ( ماما  ( 9.") دننک یم  هیبنت  ار  نانآ  ریـشمش 

قبط زین  ینایفـس  نایرکـشل  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دیـسر . دنهاوخ  ناشلامعا  يازـس  هب  ناراکدـب  هنوگنیا  بیترت  نیدـب  ( 10  ... . ") ددرگ
زا يا  هصالخ  دیدرگ ، رکذ  هچنآ  ( 11 .) دنور یم  ورف  نیمز  رد  ءادیب  مان  هب  ینیمزرـس  رد  دـنوش  یم  ماما  اب  دربن  مزاع  هک  ینامز  تایاور 

فیلأت هنیمز  نیا  رد  هک  یبتک  هب  رتشیب  عـالطا  يارب  تسا ، ناـمز ( ماـما  ماـیق  روهظ و  هنیمز  رد  ثیداـحا  اـه و  تیاور  عیاـقو و  ثداوح و 
، راونالاراحب ص292 2. یناروک ، یلع  روهظ ، رـصع  زا  لـقنب  ج52،ص210 ، راونالاراحب ، . 1 ذخآم :  عبانم و  دـییامرف . هعجارم  هدـیدرگ 
، راونالاراحب نامه 4. زا  لقن  هب  ص96 ، دامح ، نبا  یطخ  هخسن  ص279 3. یناروک ، یلع  روهظ ، رصع  زا  لقنب  ج52،ص119،290،292 ،

رتکد دیهش  مالـسا ، تخانـش  زا  لقنب  تیاور 82 ، قالخا ، هریـس و  باـب  ج52 ، راونالاراحب ، ص305 5. ناـمه ،  زا  لـقنب  ج52،ص275 ،
تیاور 106، قالخا ، هریس و  باب  ج52 ، راونالاراحب ، ص357 7. روهظ ، رصع  زا  لقنب  ج52،ص191 ، راونالاراحب ، رنهاب 6. دیهش  یتشهب ،
ص352 روهظ ، رـصع  زا  لـقنب  ص127 ، یناـمعن ، تبیغ  نامه 9. زا  لـقنب  تیاور 73، ناـمه ، ص215،214 8. مالـسا ، تخانـش  زا  لقنب 

دیس فیلأت  ص649 ، يربک ، تبیغ  خـیرات  زا  لقنب  ص458 ، رثالا ، بختنم  ص353 11. نامه ، زا  لقنب  ص157، ج52 ، راونالاراحب ، .10
ردص دمحم 

هب يدایز  دیما  هللا  ءاشنا  ایآ  قارع و ،...  ثداوح  هلمج  زا  تسا . هدمآ  جع )  ) هجح ترـضح  روهظ  ةرابرد  يدایز  تادنتـسم  تایاور و  ثیداحا ،
هدعو املع  زا  یلیخ  ایآ  و  دوش . خوسنم  یلیالد  هب  هزورما  یلو  دشاب  هدـش  رکذ  جرف  ةرابرد  َالبق  يدراوم  تسا  نکمم  هکنیا  ای  تسه و  اقآ  روهظ 

زا ییاه 

شسرپ

دیما هللا  ءاشنا  ایآ  قارع و ،...  ثداوح  هلمج  زا  تسا . هدـمآ  جـع )  ) هجح ترـضح  روهظ  ةرابرد  يدایز  تادنتـسم  تاـیاور و  ثیداـحا ،
ایآ و  دوش . خوسنم  یلیالد  هب  هزورما  یلو  دـشاب  هدـش  رکذ  جرف  ةرابرد  َالبق  يدراوم  تسا  نکمم  هکنیا  ای  تسه و  اـقآ  روهظ  هب  يداـیز 

. الاب زا  يا  هراشا  ای  هدوب  یصخش  رظن  دنا  هداد  اکیرمآ  یشاپورف  زا  ییاه  هدعو  املع  زا  یلیخ 

خساپ

تامدقم ندش  مهارف  زا  دعب  جع )  ) هللا هیقب  ترضح  روهظ  بالقنا و  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ددعتم  تایاور  هک  مینک  یم  ضرع  خساپ  رد 
دای اهیمور  مان  اب  نانآ  زا  تایاور  رد  هک  ناناملـسم  هیلع  اهیبرغ  ياهیزیگنا  هنتف  تفرگ . دهاوخ  تروص  یناهج  يا و  هقطنم  ياهیگدامآ  و 

انحاورا رـصع  یلو  ترـضح  روهظ  ات  اهنآ  هنماد  هک  دنتـسه  یعیاقو  هلمج  زا  قارع  نارحب  ینایفـس و  لاجد و  روهظ  نیطـسلف ، هنتف  هدـش ،
رصع ماما  بالقنا  و  دنشاب ، یم  جع )  ) يدهم ماما  روهظ  مایق و  هب  لصتم  هک  دنتسه  یثداوح  هلمج  زا  عقاو  رد  و  دراد . همادا  نانچمه  هادف 

لاجد و ینید  دـض  يرـشب و  دـض  تانایرج  اب  يریگرد  دربن و  ناناملـسم و  ناماسبان  عاضوا  هب  ندیـشخب  ناـماس  يارب  شناراـی  و  جـع ) )
ماجل هنایمرواخ و  هقطنم  ینارحب  عاضوا  ملاع و  رد  هدـمآ  شیپ  ثداوح  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تساـهنآ . ناگدرکرـس  ناـیمور و  یناـیفس و 

همه روما ، رثکا  رد  داسف  دوجو  نیملـسم و  روما  رد  نانآ  میقتـسم  تلاخد  هقطنم و  رد  اـهیبرغ )  ) ناـیمور روضح  دوهی و  موق  یگتخیـسگ 
هک مینک  ضرع  دیاب  امش  شسرپ  مود  شخب  هب  خساپ  رد  تسا . کیدزن  جع )  ) رصع یلو  ترضحروهظ  هللا  ءاشنا  هک  دراد  نیا  رب  تلالد 
رد همه  نیا  و  دـنوش ، يداصتقا  و  یقالخا ، يداقتعا ، ياه  هنیمز  رد  داسف  راتفرگ  هک  ددرگ  یم  یتلم  ریگنابیرگ  ینامز  يدوبان  طاطحنا و 
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تامدقم هکلب  تسین ، نآ  رد  يدـیدرت  تسا و  یمتح  یماظن  نینچ  یـشاپورف  نیاربانب  تسا  قداص  اکیرمآ  صوصخب  برغ  هعماج  دروم 
هتبلا و  هتشگ ، مهارف  هانگ  یب  دارفا  ندیشک  نوخ  كاخ و  هب  مالسلا و  مهیلع  همئا  فیرـش  روبق  تمرح  کته  قارع و  هب  زواجت  اب  زین  نآ 

تـسدب ار  نایبرغ )  ) نایمور دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  دریذـپ . یم  تروص  رـصع  یلو  ترـضح  كرابم  تسدـب  تسکـش  نیا 
هللا هیقب  ترضح  هاپس  زا  ار  یشحاف  تسکش  ماش  نیطسلف و  رد  نایمور  تایاور  قبط  زین  و  ( 1 .) داد دهاوخ  تسکش  جع )  ) يدهم ترضح 

زا روظنم  دارم و  جـع )  ) يدـهم ماما  روهظ  نامزلارخآ و  هب  طوبرم  تاـیاور  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ( 2 .) تشگ دنهاوخ  لمحتم  جع ) )
. دنتـسه میدق  مور  يروطارپما  ناثراو  نایمور و  نادنزرف  هک  دـشاب  یم  اکیرمآ  رد  نانآ  شرتسگریخا  ياهنرق  رد  ییاپورا و  للم  نایمور ،

یناروک یلع  ص348 ، روهظ ، رصع  یناروک 2 ـ یلع  ص336 ، روهظ ، رصع  1 ـ ذخآم : عبانم و 

؟ دراد تقیقح  دوشیم ، هتفگ  غنامز  ماما  روهظ  ةرابرد  هک  ینانخس  ایآ 

شسرپ

؟ دراد تقیقح  دوشیم ، هتفگ  غنامز  ماما  روهظ  ةرابرد  هک  ینانخس  ایآ 

خساپ

زا دوشیم . هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  هک  هدـش  تیاور  غنامز  ماما  روهظ  میـالع  زا  یخرب  یّنـس  هعیـش و  ییاور  ياـههعومجم  رد 
نآ روهظ  تاـیاور  هب  هجوت  اـب  عوـمجم  رد  هدادـن و  خر  زوـنه  اـهنآ  زا  یخرب  یلو  هتـسویپ  عوـقو  هب  یخرب  هچرگ  روـهظ ، میـالع  ناـیم 
هچ نآ  ساسارب  ترضح ـ  نآ  روهظ  دنچ  ره  هک  میهدیم  هجوت  هتکن  نیا  هب  ار  امش  نایاپ  رد  درک . یبایزرا  کیدزن  ناوتیم  ار  ترـضح 

يارب هک  ار  یناـسک  هدرک  حیرـصت  هتکن  نیا  رب  زین  تاـیاور  تسین و  هاـگآ  روهظ  قیقد  ناـمز  زا  سک  چـیه  یلو  تسا  کـیدزن  میتفگ ـ 
هک هدرک  تیاورقداص  ماـما  زا  یفاـک  باـتک  رد  ینیلک  موحرم  تسا  هدرک  باـطخ  وگ  غورد  دـننکیم ، نییعت  ار  یـصاخ  ناـمز  روهظ ،

لقن  7 رقاب ماـما  زا  نینچمه  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ثیدح 3 ، ص 368 ، یفاک ج 1 ،  ) تقِّونال تیبلالها  اـنا  نوتاـّقولا  َبَذَـک  : " ... دومرف
نامه ج 1،  ..) نوتاقولا بذک  نوتاقولا  بذـک  نوتاقولا  بذـک  : " دومرف راب  هس  دیـسرپ ، روهظ  نامز  زا  هک  یـصخش  خـساپ  رد  هک  هدرک 
زا شـسرپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یمارگ  رگـشسرپ  ... " دـنیوگغورد . دـننکیم ، نییعت  نامز  روهظ  يارب  هک  یناـسک  .( ثیدح 5 ; ص 368 ،

خـساپ ات  دیتسرفب ، رتنشور  ینایب  اب  يدعب  ۀـمان  رد  ار  دوخ  شـسرپ  دـشابن ، یفاک  یلاسرا  خـساپ  هچنانچ  تسین  رادروخرب  مزال  ینـشور 
. دوش هداد  یضتقم 

تسا هتشگ  یفرعم  هچ  نآرق  يوس  زا  نامزلارخآ  رد  یتینما  لیاسم  نیرتمهم 

شسرپ

تسا هتشگ  یفرعم  هچ  نآرق  يوس  زا  نامزلارخآ  رد  یتینما  لیاسم  نیرتمهم 

خساپ
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ینامـسآ نایدا  ناوریپ  نیب  رد  هدـش  هتخانـش  یحالطـصا  هژاو  نیا  ددـنویپیم . تمایق  هب  هک  دـنیوگ  ار  نارود  نیـسپاو  شخب  نامزلارخآ 
.) دـناهتخادرپ رـشب ، لـسن  نارود  ناـیاپ  رد  مهم  ياهدادـیور  زا  ییوـگشیپ  هب  هک  تسا  یتاـیاور  هعوـمجم  نومـضم  زا  هتفرگرب  تسا و 

روهظ زا  شیپ  ناـمز  هب  ناـمزلارخآ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نیـشیپ  بلاـطم  زا  ناـمزلارخآ )  هژاو  یتـشد  ینیـسح  فیراـعم  فراـعم و 
ـ  نرق ود  ای  نرق  کـی  ًـالثم  نآ ـ  قیقد  نییعت  تسا  یبسن  يرما  نوچ  و  دوشیم . قـالطا  ترـضح  نآ  روهظ  ماـگنه  غيدـهم و  ترـضح 

نیا رد  دوشیم . لماش  ار  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  نوگانوگ  ياهشخب  تسا و  ياهعماج  ره  مهم  لیاسم  زا  یکی  تینما  تسا  لکـشم 
هژیو هب  نامزلارخآ  یتینما  لیاسم  رذگهر ، نیا  زا  هک  میزادرپیم  نآ  هب  طوبرم  لیاسم  تینما و  هرابرد  مالـسا  یلک  هاگدید  هب  همان  خساپ 
ْاُونَماَء َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  ; " دش دـهاوخ  نشور  تشاد  دـهاوخ  دوجو  یلماک  هویـش  هب  نامز  نآ  رد  هعماج  تینما  هک  يدـهم  ترـضح  نامز 

مُهََّنلِّدَُبَیلَو ْمَُهل  َیَـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْر   ?َ ْالا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِت  َـ َِحل ـَـ َّصلا ْاُولِمَع  َو  ْمُکنِم 
رایعم فیلکت  قح و  تساراوتـسا و  طباوض  لصا  رب  یعامتجا  طباور  مارآ  نما و  هعماج  رد  مالـسا  رظن  زا  ( 55، رون ;) اًْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ِم  نّ

رد دسریم . لقادـح  هب  يریگرد  داضت و  ددرگیم . نیمات  يرادـقح  ره  قح  ودوشیم  نیمات  همه  عفانم  یعامتجا  تینما  اب  تسا  اههطبار 
یسک تسین  نامدرم  رد  ینارگن  هرهلد و  ساره  میب  نما  ۀعماج  رد  دراد . میب  نوناق  زا  نوناق  يرجم  یتح  تسا و  مکاح  نوناق  نمَا  ۀعماج 

یتسرد نخس  قحب و  ياعدا  یسک  ره  نما  هعماج  رد  دنرادن . طلـست  هعماج  رب  ناذفتنم  ناراد و  هیامرـس  دسرتیمن و  تهج  یب  یـسک  زا 
هک یتما  : " دـنکیم لقن  مرکا  ربمایپ  زایلع  ترـضح  هک  نانچ  دـنک ; راهظا  ار  دوخ  رظن  قح و  دروآ و  ناـبز  رب  میب  یب  دـناوتیم  تشاد 

یعامتجا و تینما  هدنروآدیدپ  غيدهم  ترضح  تسین "  مارتحا  لباق  دریگب ، یموق  زا  نابز  تنکل  یب  ار  شیوخ  قح  دناوتن  نآ  فیعض 
اهرایعم و ۀـمه  دوخ ، داینب  تلادـع  ۀـعماج  رد  وا  تسا  هدـیدن  ار  نآ  دـننام  دوخ ، خـیرات  نارود  همه  رد  تیرـشب  هک  یتینما  تسا  يدرف 

هار رـس  زا  ار  نازیگناساره  نانیرفآ و  میب  دنکیم . دوبان  ار  سرت  ینارگن  هرهلد  لماوع  دـنزیم و  رانک  ار  تسردان  یناسنا و  ریغ  طباوض 
لدـع و نوناق و  ياههیاپ  رب  ار  یعامتجا  طباور  هعماج و  تکرح  دـنکیم و  یفن  ار  اهینکـشنوناق  اهذوفن و  لامعا  و  درادـیم . رب  هعماج 
رد یمالـسا )  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  یمیکح ص 196 ، دمحم  یگدنز  رـصع  ر.ك  دزاسیم (. راوتـسا  ناسنا  شزرا  قوقح و  هب  مارتحا 

اههویـش نیا  مینکیم  هراـشا  دراد  یعاـمتجا  يدرف و  تـینما  يرارقرب  رد  یمهم  شقن  هـک  ترـضح  ییارجا  ياههویـش  زا  یخرب  هـب  لـیذ 
هب یلمع  هریس  تسا 1. هدـنام  راگدای  هب  ناـشیا  تموکح  يدـهم و  ترـضح  هراـبرد  موصعم  ناـیاوشیپ  زا  هک  تسا  یثیداـحا  زا  هتفرگرب 
یب يرگید  نآ  بیج  زا  دراد ، زاین  هچ  ره  سک  ره  هک  اج  نآ  ات  تسا  یگناـگی  یتسود و  تسه  هچنآ  غيدـهم  ترـضح  روهظ  ماـگنه 

يرگید نادند  ریز  یسک  قح  رگا  یتح  تفرگ  دهاوخ  ار  يرادقح  ره  قح  غيدهم  ترـضح  یبالقنا  ةریـس  .2 درادیم . رب  یتعنامم  چیه 
ماگنه هب  یسایس  ةریـس  .3 دـنادرگ . دـنهاوخ  زاب  قح  بحاص  هب  و  دیـشک ، دـنهاوخ  نوریب  بصاغ  زواجتم و  ناـسنا  نادـند  ریز  زا  دـشاب ،
زکرم ناناملسم  ۀلبق  هّکم  رهش  ددرگیم . دوبان  نانئاخ  ناقفانم و  یسایس  ذوفن  ناربکتـسم  ناراّبج و  تموکح  غيدهم  ترـضح  تموکح 

نوچ یعامتجا  هریس  .4 داد . دـنهاوخ  همتاخ  ناـهج  رد  تیحیـسم  دوهی و  ذوفن  هب  ناـشیا  و  دوشیم ... يدـهم  ترـضح  یبـالقنا  تکرح 
داد لدع و  زا  ار  نیمزرسارس  و  دزادنایم ، رب  ار  متس  ملظ و  دور ـ  هک  اهگنج  و  دتفا ، هک  اهیتخس  زا  سپ  دننک ـ  روهظ  غيدهم  ترضح 

یحالصا هریس  .5 دش . دهاوخن  یمتس  هنوگ  چیه  هب  زیچ ، چیه  رد  سک  چیه  رب  هک  دشاب ، نانچ  يدهم  ترضح  تلادع  درک ... دهاوخ  رپ 
نآ رگم  دنامیمن ، یناریو  ياج  ناهج  رد  دشخبیم . تاجن  مُگ  رد  رس  ریگ و  همه  گرزب و  یبوشآ  زا  ار ، ناهج  مدرم  غيدهم  ترضح 
رب دادیب  ملظ و  ینزوس  رس  يو  تموکح  رد  يدهم و  ترضح  ماکحا  اهتواضق و  رد  ییاضق  هریـس  .6 دزاس . دابآ  ار  اج  نآ  غيدهم  هک 

گنهرف رـشن  رتفد  پاچ  یمیکح ص 30ـ35 ، اـضر  دـمحم  برغمدیـشروخ  ر.ك  دنیـشنیمن (. یـسک  لد  رب  یجنر  و  دوشیمن ، یـسک 
 ( یمالسا

هنوگچ تسا  نکمم  ریغ  یلعف  طیارـش  رد  هکیلاح  رد  تسا  هدومن اهمایق یـضعب هب هراشا هک  تسه  یتایاور  جع )   ) نامز ماما  روهظ  اب  هطبار  رد 
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؟ دینک یم  هیجوت 

شسرپ

تـسا نکمم  ریغ  یلعف  طیارـش  رد  هکیلاح  رد  تسا  هدومن  اهمایق  یـضعب  هب  هراشا  هک  تسه  یتایاور  جع )   ) نامز ماما  روهظ  اب  هطبار  رد 
؟ دینک یم  هیجوت  هنوگچ 

خساپ

روظنم تسینمولعم  ینعی ، تسا ؛ لمجم  یفرط  زا  دـسریم ، رظن  هب  نکمم  ریغ  ناـهج  یلعف  طیارـش  رد  اـهمایق  زا  یخرب  دـیاهتفگ  هک  نیا 
یناهج مینکیمیگدـنز ، نآ  رد  ام  هک  ییایند  درادـن . دوجو  اـهنآ  ناـکما  مدـع  رب  یلیلد  رگید  فرط  زا  تساـهنآ و  زا  کـی  مادـک  اـمش 

يرّوصت تسا  نکمم  رگید  فرطزا  دراد . دوجو  هبّقرتم  ریغ  دادـخر  هثداـح و  نارازه  عوقو  ناـکما  هظحل  ره  رد  تسا و  تاـبثیب  تخس 
همه امتح  مییوگب  میهاوخیمن  هکنآ  هصالخ  . دـنک یّقلت  نکممان  ار  ثداوح  نیا  عوقو  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  دـیراد  تاـیاور  زا  امـش  هک 

J .} درادندوجو اهنآ  ناکما  مدع  رب  مه  یلیلد  چیه  یلو  دش ؛ دنهاوخ  رادیدپ  روما  نیا 

نیا زا  یکی  هک  مسرت  یم  یلیخ  دنوش . یم  بلطایند  دـنوش و  یم  نادرم  هیبش  نانز  هک  تسا  نیا  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا  میناد  یم 
؟ مشابن دارفا  نیا  زا  ات  منک  هچ  مراد  یساسحا  نینچ  مور  یم  هاگشناد  هب  یتقو  اصوصخم  موش  دارفا 

شسرپ

یکی هک  مسرت  یم  یلیخ  دنوش . یم  بلطایند  دـنوش و  یم  نادرم  هیبش  نانز  هک  تسا  نیا  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا  میناد  یم 
؟ مشابن دارفا  نیا  زا  ات  منک  هچ  مراد  یساسحا  نینچ  مور  یم  هاگشناد  هب  یتقو  اصوصخم  موش  دارفا  نیا  زا 

خساپ

جرهلا ةرثک  يروهظ  ۀمالع  هدش : لقن  جع ) ) يدهم ترـضح  دوخ  زا  هچنانچ  تسا  روج  ملظ و  زا  ناهج  ندـش  ریگارف  روهظ  ياههناشن  زا 
یهاگ ص 320 .) ج 51 ، راونالاراحب ، ) M} تساهبوشآ اههنتف و  جرم و  جره و  ندش  دایز  نم ، ندـش  راکـشآ  هناشن  نتفلاو ... جرملاو 

باب رد  یسلجم  همالع  تسا . هدش  نایب  ناناملسم  نایم  رد  یعامتجا  یقالخا و  دسافم  ناهانگ و  ندش  دایز  ناونع  هب  روهظ  ياههناشن  زین 
هک یگنهرفو  يداقتعا  یعامتجا ، یقالخا ، فارحنا  عون  دـصکی  زا  شیب  نآ  رد  هک  هدروآ  (ع ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  روهظ ، ياـههناشن 

دایز يراوخهوشر ، هلمج : زا  ص 256 ). ج 52 ، راونالاراحب ، تسا ( هدش  ییوگشیپ  دوشیم ، یمالسا  عماوج  ریگنماد  تبیغ ، نارود  رد 
سلاجملا نذختی  ءاسّنلا  تیأر  و  مرـش و ... نتفر  نایم  زا  مکـش ، توهـش و  هب  اهنت  مدرم  مامتها  مدرم ، ندـش  لدگنـس  طاول ، انز و  ندـش 

ندـش دایز  لیبق . نیا  زا  ییاـهتمالع  {M و  دـنباییم روهظ  روضح و  نادرم  دـننام  هب  سلاجم ، هعماج و  رد  نانز  لاجرلا  اهذـختی  اـمک 
نایم رد  شیب  مک و  هانگ  داسف و  هتبلا  تسا . نیمز  يور  روج  ملظ و  ندـش  ریگارف  یعون  عقاو ، رد  مدرم ، ناـیم  رد  اـهیگدولآ  دـسافم و 

هانگ و متـس و  ملظ و  ندش  دایز  زا  نخـس  دنکیم . ادیپ  هبلغ  اهشزرا  رب  اهشزرا  دض  فورعم و  رب  رکنم  هک  تسا  نیا  مهم  هدوب ، مدرم 
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هتفرگ ارف  ار  اج  همه  یهابت  هک  لاح  نامه  رد  دنـشابن . چیه  حلاص  دارفا  ای  دنوش  رفاک  مدرم  همه  هک  نیا  هن  تسا ، حلاص  دارفا  ندـش  مک 
هب گرزب  یجنم  نآ  زا  تیامح  رد  دنزاسیم و  هدامآ  ار  جع ) ) ترضح نآ  مایق  هنیمز  هک  دنتـسه  یحلاص  دهعتم و  هتخابکاپ ، دارفا  تسا ،

هراشا زین  هتکن  نیا  هب  تسا  هدـش  دای  روهظ  مئالع  ناونع  هب  متـس  ملظ و  ندـش  هدرتسگ  زا  هک  روط  نامه  تایاور  رد  دـنزیخیمرب . داهج 
سفن بیذهت  هب  نارظتنم  دننکب و  يدـج  شالت  اهشزرادـض ، اب  هزرابم  اهشزرا و  نتـشاد  اپ  هب  رد  دـیاب  يدـهم ، رظتنم  هعماج  هک  هدـش 
ینامز ره  رد  هدیدنسپ ، قالخا  هلیسو  هب  نآ  نداد  رویز  و  تشز ، ياهيوخ  تافص و  زا  نورد  يزاسكاپ  سفن و  بیذهت  دنزادرپب و ...

هیآ سمش ، ) M} دوشیم راگتـسر  دیامن ، كاپ  ار  دوخ  هک  یـسک  یتسرد  هب  یکزت  نم  حلفا  دق  دیامرفیم  نآرق  هک  نانچ  تسا . بجاو 
یگتسب ترضح ، نآ  باحصا  هرمز  رد  نتفرگ  رارق  هک  تسا  نآ  تهج  زا  جع ) ) رـصع ماما  تبیغ  نارود  رد  سفن  هیکزت  تیمها  اما  . ( 9

نارای فص  رد  نتفرگ  رارق  وا و  تبحـص  تلیـضف  كرد  سپ  تسا  ناسنا  نیرتكاپ  نیرتبذـهم و  اقآ  نینزاـن  دوجو  دراد  نآ  هب  ماـمت 
زا لقن  هب  ص 81  ج 102 ، رارونالاراحب ، رد  یـسلجم  همالع  سی » لآ  ترایز   » زا دـعب  ییاـعد  رد  دراد . زاـین  سفن  بیذـهت  هب  ترـضح 

يوس هب  ام  هلیـسو  هب  دیدومن  هدارا  هاگره  هدمآ : يریمح  دمحم  هب  جـع ) ) رـصعیلو ترـضح  هسدـقم  هیحان  زا  هدروآ : یـسربط  جاجتحا 
هرـصنا مهللا  میناوخیم : تسا ). لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ترایز  نیا  دـیناوخب . ار  سی » لآ  ترایز   » دـییامن هجوت  ام  يوس  هب  دـنوادخ و 

وا هطـساو  هب  امرف و  اطع  ترـصن  نامز  ماما  هب  ادخ ! يا  مهنم  انلعجاو  هراصنا  هتعیـش و  هئایلوا و  کئایلوا و  هب  رُـصناو  کنیدـل  هب  رـصتناو 
سپ نانجلاحیتافم )  ) M} هد رارق  ترضح  نایعیش  ناتسود و  زا  ار  ام  امرف و  يرای  ار  وا  ناتسود  ناروای و  نایعیـش و  تناتـسود و  تنید و 

یتیاور (ع ) قداص ماما  زا  ینامعن »  » تسا سفن  بیذهت  جع ) ) نامزلابحاص نامیالوم  ياربک  تبیغ  نارود  رد  فیلاکت  نیرتمهم  زا  یکی 
هب لاـح  نیا  رد  دـشاب و  رظتنم  هک  دـیاب  دـشاب ، جـع ) ) مئاـق ترـضح  باحـصا  زا  دراد  تسود  سک  ره  دـیامرفیم : ترـضح  هـک  هدروآ 
وا شاداپ  دزیخ ، اپب  جـع ) ) مئاق شندرم  زا  سپ  دریمب و  هچنانچ  سپ  دـشاب ، رظتنم  هک  یلاح  رد  دـیامن ، راتفر  وکین  قالخا  يراـکزیهرپ و 

هورگ يا  ار  امـش  داب  اراوگ  دینامب . راظتنا  رد  دـینک و  شـشوک  سپ  تسا ، هدرک  كرد  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  نوچمه 
يرما نورد  يزاسکاپ  سفن و  بیذهت  و  ص 437 ) ج 2 ، یناهفصا ، يوسوم  یقت  دمحم  دیس  مراکملالایکم ،  ) دنوادخ تمحر  لومـشم 

. درادن هعماج  زا  یصاخ  سنج  عون و  رشق و  هب  صاصتخا  دننک و  لمع  نآ  هب  دیاب  هعیش  ناملسم و  نانز  مه  نادرم و  هک م  تسا  یمومع 
يرهطم دیهش  يدهم ، بالقنا  مایق و  یمیکح 2 - اضر  دمحم  همالع  برغم ، دیشروخ  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب 

؟  تسا رگید  ياه  نامز  زا  رت  تخس  نامزلارخآ  رد  يرادنید  ارچ  تسا  تسد  رد  شتآ  نتفرگ  لثم  نامزلارخآ  رد  يرادنید  هک  تسا  تیاوررد 

شسرپ

رگید ياه  نامز  زا  رت  تخس  نامزلارخآ  رد  يرادنید  ارچ  تسا  تسد  رد  شتآ  نتفرگ  لثم  نامزلارخآ  رد  يرادنید  هک  تسا  تیاوررد 
؟  تسا

خساپ

رد هنومن  يارب  تسامهارف . رتشیب  رتهب و  زین  ندش  رادنید  ياههنیم  لماوع و  هب  تبسن  نامه  هب  تسا  راوشد  نامزلا  رخا  رد  نید  ظفح  رگا 
ریوصت و توص ، باتک ، دننام  تساهدوبن : مهارف  تخانـش  ار  نید  اهنآ  کمک  هب  ناوتب  هک  یلیاسو  رازبا و  ام  نامز  هزادنا  هب  ینامز  چیه 

ندز اب  زورما  دومنیم  یط  ار  نابایب  تمـس  هاراهگنـسرف  یثیدـح  عامتـسا  يارب  یـصخش  هشذـگ  رد  رگا  فراعم . شناد و  شرتسگ  زین 
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رب هوالع  دنک . ادیپ  یسرتسد  تاعالطا  نامه  هب  دناوتیم  ویریوصت ... ییویدار و  جاوما  زین  اهباتک و  هب  هداس  هعجارم  ای  هنایار و  دیلک  دنچ 
دیحوت و هروس  تایآ  دنوادخ  دـندومرف : هک  هدـش  لقن  (ع ) داجـس ماما  زا  دـنرادروخرب  يرتشیب  شوه  لقعزا و  نامزلا  رخآ  مدرم  هک  نآ 

ربانب دـنرادروخرب ، يرتالاب  شنیب  لقع و  زا  ناـمزلا  رخآ  مدرم  هک  ارچ  تسا . هدرک  لزاـن  ناـمزلا  رخآ  مدرم  يارب  ار  رـشح  هروس  لوا  زین 
J .} دراد زین  يرتشیب  شزرا  نامزلارخآ  رد  نامیا  رگید  هیواز  زا  تساهتفرگن . تروص  یتلادعیب  چیه  تهج  نیا  زا  نیا 

؟  تسیچ تسا  هدنامن  یقاب  مان  زج  يزیچ  نآرق  مالسا و  زا  روهظ  نامز  دنیوگ  یم  هک  هلمج  نیا  يانعم 

شسرپ

؟  تسیچ تسا  هدنامن  یقاب  مان  زج  يزیچ  نآرق  مالسا و  زا  روهظ  نامز  دنیوگ  یم  هک  هلمج  نیا  يانعم 

خساپ

هک ام  ًالوا ، دـشابنامزلا .) رخآ  راودا  زا  یخرب  هب  طوبرم  تسا  نکمم  نوچ  . ) دـشاب روهظ  ناـمز  هب  طوبرم  روکذـم ، ثیدـح  هک  ضرف  رب 
ینعی دنتـسه  یبلاغ »  » احالطـصا تاریبعت  لیبق  نیا  اـیناث ، تسین . اـی  تسه  ناـنچ  اـیآ  هک  مینک  تواـضق  اـت  میاهدـیدن  ار  ناـمز  نآ  زونه 
يدایز شالت  نونکا  ام  روشک  رد  هچرگ  اثلاث ، دنـشابننانچ . يروشک  یتح  ای  ياهدـع و  دـنچ  ره  تسا ، نینچ  ناناملـسم  بلاـغ  تیعـضو 
. دراد دوجو  تایعقاو  نآرق و  ياهنامرآنیب  يدایز  هلصاف  لمع  رد  زونه  یلو  دریگیم  تروص  نآرق  قالخا  ماکحا و  يرارقرب  يارب 

؟ دنیآ یم  رتشیب  نید  فرطب  هکنیا  ای  دنریگ  یم  هلصاف  نید  زا  مدرم  همه  روهظ  هب  کیدزن  رصع  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دنیآ یم  رتشیب  نید  فرطب  هکنیا  ای  دنریگ  یم  هلصاف  نید  زا  مدرم  همه  روهظ  هب  کیدزن  رصع  رد  ایآ 

خساپ

هکلب تسین ؛ اهناسنا  همه  ندوب  دساف  يانعم  هب  جع ) ) نامزماما روهظ  زا  لبق  داسف  ندـش  ریگملاع  دـنرادن . رگیدـکی  اب  یتافانم  ود  نیا  - 
، حالـصا هب  ناحلـصم  نایدا و  همه  هیـصوت  مغریلع  یلو  دنالوغـشم ؛ داسف  اب  هزرابم  هب  زین  ناـمز  ناـمه  رد  يرایـسب  حـلاص  ياـهناسنا 

رظن هب  میزادرپب  هدش  حرطم  عوضوم  یلوصا  یسررب  دریگیمربرد . داسف  ار  اج  همه  هک  ياهنوگ  هب  دننکیم  داسف  نیمز  يور  رب  اهتردق 
خیرات لوط  رد  دـشاب . دـیفم  همدـقم  ناونع  هب  نآ ، ياههنیمز  نامز و  ماما  روهظ  عوضوم  زا  تشادرب  نیا  یخیرات  ریـس  هب  هراشا  دـسریم 

هناش تیلوئـسم  راب  ریز  زا  ات  دـنبلطیم  ياهناهب  ناـنآ  هدـمآ و  دـیدپ  یخرب  رد  هناـبلط  شیاـسآ  رکفت  یعون  ریخا  نورق  رد  هژیو  هب  تبیغ 
اریز مینک  هزرابم  ملظ  اب  یتسیابن  ام  هک  تسا  نآ  دراوم  نیا  هلمج  زا  دـشاب . هتـشاد  ینید  گنر  هناهب  نیا  هک  رتهب  هچ  لاـح  دـننک ! یلاـخ 

بابسا ات  دیـشوک  نآ  شرتسگ  رد  درک و  کمک  زین  داسف  ملظ و  هب  دیاب  هک  دناهتـشادنپ  یخرب  یتح  دتفایم و  ریخأت  هب  نامز  ماما  روهظ 
: اریز تسا . روهظ  عوضوم  زا  طلغ  تشادرب  یهلا و  نید  نتخانشن  تیلوئسم و  تخانش  مدع  زا  یشان  رکفت  نیا  دوش !؟ مهارف  رتشیب  روهظ 
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ینعی تسین ، یطرـش  نینچ  هب  طورـشم  داسف و ...  اب  هزرابم  فورعم ، هب  رما  جح ، هزور ، زامن ، دننام  یعرـش  فیلاکت  زا  کی  چـیه  ًالوا - 
نآ ریخأت  ای  روهظ  رد  عیرـست  بجوم  هچ  تسا ، یمازلا  اهنآ  هب  لمع  هک  نآ  ینعی  دنتـسه . قلطم  یفیلاکت  رکنم  زا  یهن  ای  زامن و  فیلکت 

يریگیپ لاحم ) ضرف  هب   ) مینک ضرف  رگا  دـیامن . لطعم  ار  نید  ساساو  ناکرا  دـناوتیمن  نید  ياـههزومآ  زا  کـی  چـیه  ًاـیناث -  دوش .
مدرم زا  يرایـسب  رگا  درادـن . کمک  هب  يزاین  داسف  ًاثلاث -  تسا . بجاو  میلاعت  نآ  هب  لمع  زاب  دوش ، روهظ  رد  ریخأت  بجوم  نید  میلاعت 
روهظ يارب  هنیمز  دوزفا و  دهاوخ  دوخ  ورملق  هعسوت  رب  زور  ره  هکلب  دش  دهاوخن  نکهشیر  داسف  زاب  دنزیخرب  هزرابم  هب  داسف  اب  زین  ناهج 

میارذگب و تسد  يور  تسد  ددرگن  رجنم  روهظ  هب  اسب  هچ  هک  دوخ  رمع  رـسارس  رد  ام  هک  تسا  لوقعم  ایآ  ًاعبار -  دش . دـهاوخ  مهارف 
!؟ تسا هنادنسپ  ادخ  يرذع  نیا  ایآ  ددرگ  لیجعت  روهظ  رد  میهاوخیم  ام  هک  هناهب  نیدب  میارذگب  يرانک  هب  ار  تایاور  تایآ و  همه 

؟ تسا هدشن  لزان  يا  هیآ  ای  یثیدح  دروم  نیا  رد  ًالبق  ایآ  تسا و  نامزلارخآ  هرود  دینک  یمن  رکف  قارع  اکیرما و  گنج  دوجو  اب 

شسرپ

؟ تسا هدشن  لزان  يا  هیآ  ای  یثیدح  دروم  نیا  رد  ًالبق  ایآ  تسا و  نامزلارخآ  هرود  دینک  یمن  رکف  قارع  اکیرما و  گنج  دوجو  اب 

خساپ

روهظ رـصع  یلیـصفت  میـسرت  دومن . میـسرت  ناوتیم  ار  روهظ  نارود  عیاـقو  اـما  تسین  موـلعم  داـسف  زا  ناـهج  ندـش  كاـپ  ناـمز  تدـم 
روهظ تکرح  بالقنا و  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  تاـیاور  مینکیم : هراـشا  نآ  یلک  يامیـس  هب  هدرـشف  تروص  هب  اـما  تسین  ریذـپناکما 
ناهج حطـس  رد  هاگنآ  ددرگیم . زاغآ  هکم  زا  یناهج  ياهقطنم و  ياهیگدامآ  تامدقم و  ندـش  مهارف  زا  دـعب  جـع ) ) يدـهم ترـضح 
هقطنم حطس  رد  اما  ددرگیم . یناهجگنج  هب  رجنم  هک  ییاج  ات  دیآیم  دوجو  هب  اهنآ  ناراداوه  ای  ناکرت و  اهیبرغ و  نایم  تخس  يدربن 

، روهظ زا  لبق  یتدـم  ترـضح  نآ  یناریا  نارای  هک  دـش ... دـهاوخ  لیکـشت  نمی  ناریا و  رد  جـع ) ) يدـهم ترـضح  راداوه  تموکح  ود 
روهظزا شیپ  ینامز  كدنا  دندرگیم . زوریپ  نآ  رد  ماجنارس  هک  دنوشیم  ینالوط  یگنج  ریگرد  هدومن و  سیـسأت  ار  شیوخ  تموکح 
نایناریا هدش و  رهاظ  یماظن  ربهر  حـلاص  نب  بیعـش  یـسایس و  ربهر  یناسارخ ، دیـس  ناونع  اب  تیـصخش  ود  نایناریا  نیب  رد  راوگرزب  نآ 

دنچ نانآ  بالقنا  مایق و  يو ، ینمی  نارای  اما  درک . دـنهاوخ  افیا  ترـضح  نآ  روهظ  تکرح  رد  ار  یمهم  شقن  نت  ود  نیا  يربهر  تحت 
. دیامنیم يراکمه  دیآیم  دوجو  هب  زاجح  رد  هک  یسایس  ءالخ  هب  ندیـشخب  ناماس  رد  ناشیا  ارهاظ  هدوب و  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هام 

ترـضح روـهظ  ياـههناشن  ماـگنه  نـیا  رد  دـهدیم . خر  هنیدـم  هـکم و  مرح  ود  ناـیم  هـک  تـسا  ياهثداـح  روـهظ  ياـههناشن  هـلمج  زا 
نیا زا  سپ  دوشیم  هدینـش  ناضمر  هام  رد 23  وا  مان  هب  هک  تسا  ینامـسآ  يادن  نآ ، هناشن  نیرتگرزب  دیاش  هدش و  راکـشآ  جع ) ) يدهم
یتیگ رسارس  رد  راوگرزب  نآ  هرابرد  دیامنیم . رارقرب  طابترا  دوخ  نارای  زا  یخرب  اب  يرـس  روط  هب  جع ) ) يدهم ترـضح  ینامـسآ  يادن 

كانمیب ترـضح  نآ  روضح  زا  نانمـشد  دریگیم . ياج  اهلد  رد  شتبحم  هتـشگ و  ناگمه  دزنابز  يو  مان  هدمآ و  نایم  هب  رایـسب  نخس 
ریگتسد ار  وا  هتفای  تسد  هک  یمشاه  درم  ره  هب  هتشگ و  هنیدم  دراو  یهاپس  ورنیازا  دنرادرب  نایم  زا  هتفای و  ار  يو  ات  دنـشوکیم  هدش و 

مهد بش  رد  ار  شیوخ  مایق  هک  نیا  ات  هتفرگ  سامت  هکم  رد  دوخ  نارای  زا  یخرب  اب  ترـضح  نآ  دـنزادنایم  نادـنز  هب  ای  هتـشک و  اـی  و 
مرحم مهد  زور  حبص  رد  دباییم . طلست  هکم  رب  يریگرد  زا  سپ  دنکیم و  زاغآ  یکم  فیرش  مرح  زا  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دعب  مرحم 
مالعا هدرک ، توعد  شیوخ  يرای  هب  ار  ایند  للم  دنکیم و  غالبا  ناهج  مامت  هب  فلتخم  ياهنابز  هب  ار  دوخ  مایپ  جـع ) ) يدـهم ترـضح 
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نتفر ورف  نآ  دوش و  ققحم  هدومرف  هدعو  (ص ) لوسر ترـضح  شایمارگ  دـج  هک  ياهزجعم  ات  دـنام  دـهاوخ  یقاب  هکم  رد  هک  درادیم 
زا سپ  ترضح  نآ  ددنویپب . عوقو  هب  دنوشیم  هکم  یهار  ترضح  نآ  تکرح  نتسکش  مهرد  يارب  هک  تسا  نیمز  هب  ینایفس  نایرکشل 

نمـشد ياهورین  اـب  يدربن  زا  سپ  دوشیم و  هنیدـم  راپـسهر  هکم  زا  تسا  نت  رازه  يدـنا  هد و  زا  لکـشتم  هک  دوخ  هاپـس  اـب  هزجعم  نیا 
زاسپ يو  دباییم . همتاخ  هقطنم  رب  طلـست  زاجح و  حتف  هنیدم  هکم و  مرح  ود  يزاسدازآ  اب  هاگنآ  هتخاس  دازآ  ار  هنیدم  اجنآ ، رد  رقتـسم 

نب بیعـش  یناـسارخ و  يربهر  هب  ناـماس  نآ  مدرم  ياـههدوت  ناریا و  هاپـس  اـب  اـجنآ  رد  دوشیم و  ناریا  بونج  یهار  زاـجح  رب  يزوریپ 
يزوریپ هب  ماجنارـس  هک  دنزادرپیم  راکیپ  هب  هرـصب  رد  نمـشد  ياوق  اب  رگیدکی  یمزرمه  اب  هدرک و  تعیب  وا  اب  نانآ  دروخیمرب . حلاص 

يایاقب اب  يریگرد  اب  دنکیم و  يزاسکاپ  ار  اجنآ  یلخاد  عاضواو  هدیدرگ  قارع  دراو  جع ) ) ماما سپس  دنباییمتسد . يراکشآ  گرزب و 
تختیاپ ار  هفوک  تموکح و  زکرم  ار  قارع  هاگنآ  دناسریم . لتق  هب  هداد و  تسکش  ار  اهنآ  شروش  ددعتم  ياههورگ  ینایفس و  ياهورین 

. دیآیمرد ترـضح  نآ  ییاورنامرف  تحت  هچراپکی  سرافجـیلخ  ياهروشک  قارع و  ناریا ، ، زاجح نمی ، ناسنیدـب  دـهدیم و  رارق  دوخ 
نیا زا  یحیـسم  نایبرغ  تسا . جع ) ) ترـضح نآ  زا  يزوریپ  ود  ره  رد  هک  دریذپیم  تروص  نایدوهی  ناکرت و  اب  ییاهگنج  نآ  زا  دـعب 
هدمآ دورف  فیرش  سدق  هب  نامسآ  زا  (ع ) حیسم یسیع  ترضح  هاگان  یلو  دننکیم  گنج  نالعا  ترضح  اب  هدش و  نارگن  تخس  عیاقو 

تمالع و ناهج  يارب  (ع ) یـسیع ترـضح  ندـمآ  دورف  دـهدیم . رارق  باطخ  دروم  ار  نایحیـسم  هژیو  هب  ناـهج و  شیوخ  نانخـس  اـب  و 
ترـضح نایم  (ع ) حیـسم ترـضح  هک  دسریم  رظن  هب  دیدرگ . دـهاوخ  یحیـسم  ياهتلم  ناناملـسم و  يداش  بجوم  هک  تسا  ياهناشن 

لاس ود  زا  دـعب  اهیبرغ  اما  دوشیم . هتـسب  فرط  ود  نایم  لاس  تفه  تدـم  هب  یحلـص  دادرارق  هدومن و  تطاـسو  اـهیبرغ  و  (ع ) يدـهم
شروی نیطـسلف  ماش و  نیمزرـس  هب  زابرـس  نویلیم  کی  هب  کیدزن  اب  یناـهگان  موجه  کـی  رد  ناـیمور  اذـل  دننکـشیم ، ار  حلـص  ناـمیپ 

هتشاد مالعا  جع ) ) يدهم ترضح  اب  گنهامه  ار  دوخ  عضوم  (ع ) حیسم ترضح  هتفرگ و  رارق  اهنآ  يورایور  مالـسا  ياهورین  دنروآیم .
حتفزا و سپ  ددرگیم . حتف  ماما  طسوت  برغ  سپس  دنوشیم . زوریپ  ناناملـسم  گنج  نیارد  دراذگیم . زامن  سدق  رد  يو  رـس  تشپ  و 
. دنراذگیم زامن  وا  رکیپ  رب  ناناملسم  و  جع ) ) يدهم ترضح  هدومن و  تلحر  (ع ) حیسم ترـضح  ناماس ، نآ  مدرم  رتشیب  ندروآ  مالـسا 

سدق رد  شردام  فیرـش  رازم  راوج  رد  هدومن و  نفک  تسا  (ع ) هقیدص میرم  شردام  تفابتسد  هک  ياهچراپ  اب  ار  وا  كاپ  رکیپ  سپس 
للم نایم  رد  نوگانوگ و  داعبا  رد  یهلا  فادها  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  جع ) ) يدهم ترـضح  تاحوتف  نیا  زا  سپ  دراپـسیم . كاخ  هب 

شرتسگ تهج  هدومن و  مایق  ناگمه  هافر  يرگناوت و  ققحت  يدام و  یگدنز  ییافوکـش  ندیـشخب و  یلاعت  يارب  دـنکیم و  مادـقا  ناهج 
وا بوشآ  هنتف و  نوعلم و  لاجد  شبنج  هک  دـسریم  رظن  هب  دـشوکیم . مدرم  ییایند  ینید و  یهاگآ  حطـس  ندرب  الاب  شناد و  گـنهرف و 

. دـباییم تسد  نآ  هب  يرـشب  هعماج  جـع ) ) ماما نامز  رد  هک  دـشاب  یهاـفر  تلاـح  مولع و  تفرـشیپ  زا  يریگهرهب  یفارحنا  تکرح  کـی 

. دنکیم هدافتسا  دنهدیم  لیکشت  ار  وا  ناوریپرتشیب  هک  نانز  رتخد و  رسپ و  ناناوج  بیرف  يارب  يدنبمشچ ، هتفرـشیپ  ياهشور  زا  لاجد 
ياهگنرین جع ) ) يدهم ترضح  اما  دننکیم  رواب  ار  وا  ياهيراکبیرف  هک  دروآیم  دوجو  هب  بوشآ  هنتف و  زا  یجوم  ناهج  رد  ورنیازا 

ترـضح یناـهج  بـالقنا  تکرح و  زا  یلک  ییاـمنرود  نـیا  دـشخبیم . همتاـخ  شناراداوـه  وا و  یگدـنز  هـب  هتخاـس و  راکـشآ  ار  يو 
اما یمالـساتاغیلبت .) نامزاس  تاراشتنا  یلالج ، سابع  همجرت  یناروک ، یلع  روهظ ، رـصع  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  ، ) دوب جـع ) ) يدـهم
اهنآ نیرتمهم  رکذ  هب  هک  تسا  ناوارف  تسا  جـع ) ) ترـضح نآ  روهظ  ندـش  کیدزن  زا  يدـیون  کی  ره  هک  روهظ  ياـههناشن  مئـالع و 

اب روهظ  زا  سپ  دنکیم و  جورخ  ترضح  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  نایفـسوبا  لسن  زا  يدرم  ینایفـس  ینایفـس : جورخ  - 1 مینکیم : افتکا 
نخـس ام  میراد . ینمـشد  مه  اب  ادخ  نید  رـس  رب  هک  میتسه  ینادناخ  ود  نایفـسوبا  نادـناخ  ام و  : » دومرف (ع ) قداص ماما  دـگنجیم . ماما 

(ع) یلع نب  نیسح  اب  دیزی  و  (ع ) یلع اب  هیواعم  درک و  هزرابم  (ص ) ربمایپ اب  نایفسوبا  دندرک . بیذکت  نانآ  میدرک و  قیدصت  ار  دنوادخ 
ورف ینعی ، فسخ ؛  ءادیب : رد  فسخ  - 2 ص 182 .) ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) دیگنج دهاوخ  جع ) ) مئاق اب  زینینایفس  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب 

روهظ هناتـسآ  رد  دومرف : (ع ) یلع تسا . نیمز  رد  ینایفـس  رکـشل  نتفر  ورف  نآ  زا  دارم  تسا و  هنیدم  هکم و  نیب  نیمزرـس  ءادـیب  نتفر و 
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ار اهنآ  دنوادخ  دنسریم  ءادیب  نیمزرس  هب  نوچ  دنکیم و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  يو  هاپس  دنکیم . جورخ  ینایفس  جع ) ) يدهم ام ، مئاق 
هدرک و مایق  هک  نمی  زا  تسا  يرادرـس  ینامی : جورخ  - 3 ص427 .) یتریـصب ، پاچ  يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  ، ) دربیم ورف  نیمز  ماک  رد 
دوب و دهاوخ  زور  کی  لاس و  کی  رد  ینامی  ینایفـس و  یناسارخ و  مایق  دومرف : (ع ) قداص ماما  دنکیم . توعد  لدـع  قح و  هب  ار  مدرم 

زین یناسارخ  ارهاظ  ص 252 .) ینامعن ، هبیغلاباتک ، ، ) دنکیمن تیاده  قح و  هب  توعد  ینامی  مچرپ  هزادنا  هب  یمچرپ  چیه  نایم  نیا  رد 
ندش هتـشک  و  جع ) ) يدـهم روهظ  نیب  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  كاپ . ناسنا  ینعی ، هیکز ؛ سفن  هیکز : سفن  لتق  - 4 دنکیم . قح  هب  توعد 

هناتسآ رد  هک  تسا  ییادص  ارهاظ  ینامسآ : هحیـص  - 5 ص 374 .) ج 2 ، داشرالا ، «، ) تسین هلـصاف  زورهنابـش  هدزناپ  زا  شیب  هیکز  سفن 
تسا برغ  قرش و  رد  هک  ره  سپ  دنکیم  ادن  ار  مئاق  مان  نامسآ  زا  ياهدننک  ادن  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  دوشیم . هدینـش  نامـسآ  زا  روهظ 

ماما هک : نیا  دننام  تسا  هدـش  دراو  یتایلک  ترـضح  نآ  صاخ  نارای  دادـعت  هرابرد  ص 252 .) ینامعن ، هبیغلا ، باتک  ، ) دونـشیم ار  نآ 
ج 52، راونالاراحب ، ، ) تسا نز  هاجنپ  نانآ  نایم  رد  دنیآیم  درگ  نیـشیپ  هدعو  نودب  رفن  يدناو  دصیـس  ادخ ، هب  دنگوس  دومرف : (ع ) رقاب
دهز و راثیا ، يربنامرف ، تعاجش ، یگدنب ، تدابع و  یـسانشادخ ، تایاور  زا  یخرب  قبط  زین  ترـضح  ناراییاهیگژیو  هرابرد  ص 223 .)

یتایاور زین  دتفا  یم  قافتا  قارع  رد  روهظ  زا  لبق  هک  یثداوح  هب  عجار  تسا . هدش  هدرمش  نانآ  تافص  زا  طابـضنا  مظن و  یتسیزهداس و 
زا ار  شیاسآ  هک  درگی  یم  ارف  یـسرت  ار  قارع  لها  ناـمز  نآ  رد  رارق » هعم  نوکی  ـال  فوخ  قارعلا  لـها  لومـش  و  ( » فلا دـننام : میراد 

دادـغب رد  یگتفر  ورف  دادـغب » یه  هروزملا و  فـسخ  و  « ؛ » دادــغبب فـسخ  و   ( » ب ص 221 .) ج 52 ، راحب ،  ) دـنک یم  بلـس  نآ  مدرم 
سپس دوش . بارخ  هرصب  هک  نیا  ات  دنام  یم  ناما  رد  رصم  نامز  نآ  رد  هرصبلا » برخت  یتح  بارخلا  نم  تنما  رـصملا  نا   ( » ج نامه .) )

رد ناـهج   ) دوش یم  باـیان  قارع  رد  اذـغ  لوـپ و  اـهزیفق » اـمهرد و  قارعلا  تعنم   ( » د ص 57 .) هدـنیآ ، رد  ناهج   ) ددرگ بارخ  رـصم 
دیـس ینایفـس و  مایق  دـننام   ) یـصاصتخا ياه  هناشن  هن  تسا  روهظ  یکیدزن  یمومع  ياـه  هناـشن  زا  قارع  ثداوح  هتبلا  ص 59 .) هدنیآ ،
دناوت یمن  ناسنا  روهظ  یمومع  ياـه  هناـشن  ریاـس  هچ  قارع و  ثداوح  هب  عجار  هچ  هک  تسا  نیا  رگید  هجوت  لـباق  هتکن  و  ینـسح و )...
. تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  يرگید  نامز  رد  یلصا  هعقاو  تسا و  نآ  هیبش  ای  تسا  هدش  هداد  هدعو  هثداح  نامه  هثداح  نیا  دنک  نیقی 

؟  میراد ام  هک  تسا  یتاروصت  نیا  ای  تسا  کیدزن  روهظ  ياه  هناشن  زین  امش  رظن  هب  ایآ 

شسرپ

؟  میراد ام  هک  تسا  یتاروصت  نیا  ای  تسا  کیدزن  روهظ  ياه  هناشن  زین  امش  رظن  هب  ایآ 

خساپ

مالعا اهنآ ، شیادـیپ  ققحت و  ینعی  دـننکیم . ادـیپ  ققحت  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  يروما  اهدادـیور و  عیاـقو ، روهظ ، ياـههناشن  زا  دارم 
ماگنه اریز  دـش . دـهاوخ  ماجنا  روهظ  اهنآ ، شیادـیپ  اب  ًامتح  دوش  هتفگ  هک  درادـن  یقیقح  یگتـسباو  طابترا و  اما  تسا ، روهظ  یکیدزن 

روهظ ماگنه  هک  يدارفا  هک  تسا  هدش  لقن  يرایـسب  ثیداحا  رد  تسین و  هاگآ  لاعتم  يادخ  زج  سک  چیه  ار  جـع )  ) يدـهم ماما  روهظ 
نآ روهظ  يارب  اهتیاور  زا  ياهراـپ  رد  تسا . راـگزاسان  تقو  نییعت  اـب  تبیغ  تمکح  هفـسلف و  اریز  دنتـسه . وگغورد  دـنیامن ، نییعت  ار 

. دـنیوگیم مه  یمتحریغ  ياههناشن  ار  اهنآ  هک  تسا  نامزلارخآ  هرود  ياههناشن  اهنآ  زا  یخرب  تسا ، هدـش  رکذ  ییاههناشن  جـع )  ) ماـما
ققحم روهظ  ياههناشن  دوشیم  هتفگ  یهاـگ  هک  نیا   1. دناهدش میـسقت  یمتحریغ  یمتح و  هب  روهظ ، ياههناشن  اهتیاور  رد  هک  نیا  هچ 
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اوه و ساسارب  نید  لیوأت  بارـش ، ندیـشون  اراکـشآ  داـسف ، شرتسگ  دـننام  تسا . ناـمزلارخآ  هرود  ياـههناشن  ققحت  دارم  تسا ، هدـش 
: تسا هدش  نایب  نینچ  جـع )  ) رـصع ماما  روهظ  یمتح  ياههناشن  زا  ياهراپ  اهتیاور  رد   2 ... ندروخ و ادخ  هب  غورد  ياهدـنگوس  سوه ،

نایم ینیعم  تدـم  اههناشن ، ياهراـپ  رد  رگید  ناـیب  هب  . 3 نابایب رد  نتفر  ورف  هیکز ، سفن  لتق  ینامـسآ ، هحیـص  ینایفـس ، یناـمی ، جورخ 
طوبضم روهظ  اهنآ و  شیادیپ  نایم  هلـصاف  نامز  تدم  اههناشن ، رگید  هراپ  اما  ینایفـس ، مایق  دننام  تسا  هدش  هراشا  روهظ  نآ و  شیادیپ 
ياهتـسد تسا . هتـسد  ود  روـهظ  ياـههناشن  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  راـسی  نـب  لیـضف  . 1 اهتشونیپ : دـشابیمن .

داوـج همجرت  ۀـبیغلا ، یناـمعن ، خیـش  «. ) تسین نآ  زج  یهار  هک  تـسا  یمتح  ياـههناشن  زا  ینایفـس  جورخ  یمتح . ياهتـسد  یمتحریغ و 
ات 260. ص 256  ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  . 2 ص 429 .) باب 18 ، لوا ، پاچ  ، 1363 قودص ، هناخباتک  يرافغ ،

موس ص650. پاچ  مق ,  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  ۀمعنلا , مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  . 3

رگا هن و  ای  دش  دهاوخ  نشور  شلامج  هب  ام  مشچ  درک و  دهاوخ  روهظ  اه  یکیدزن  نیا  رد  وا  تسا و  نامز  ماما  نامربهر  يا  هنماخ  ماما  زا  دعب  ایآ 
دراد ناکما  رگا  . دریگ هدهع  رب  ار  نایعیش  يربهر  هک  تسا  راک  نیا  هدنزارب  یسک  هچ  لقادح  ای  دوب  دهاوخ  یسک  هچ  ربهر  درکن  روهظ  نامز  ماما 

کی

شسرپ

دـش دهاوخ  نشور  شلامج  هب  ام  مشچ  درک و  دهاوخ  روهظ  اه  یکیدزن  نیا  رد  وا  تسا و  نامز  ماما  نامربهر  يا  هنماخ  ماما  زا  دـعب  ایآ 
هدهع رب  ار  نایعیش  يربهر  هک  تسا  راک  نیا  هدنزارب  یـسک  هچ  لقادح  ای  دوب  دهاوخ  یـسک  هچ  ربهر  درکن  روهظ  نامز  ماما  رگا  هن و  ای 

. دیتسرفب میارب  نام  ربهر  زا  هتشون  تسد  کی  دراد  ناکما  رگا  . دریگ

خساپ

هب تبسن  سکچیه  دنوادخ  زا  ریغ  اریز  دنک ، مالعاار  ینیعم  صخشم و  نامز  دناوت  یمن  سکچیه  جع )  ) نامز ماما  روهظ  نامز  هب  تبسن 
ساسا رب  هک  تسا  یمیالع  اههناشن و  تسا ، هدـمآ  (ع ) نامز ماما  روهظ  نامز  هرابرد  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  هچنآ  درادـن . یهاـگآ  نآ 

زا کی  چـیه  اما  دـناهدرک . روهظ  نامز  ندوبن  کیدزن  ای  ندوب و  کیدزن  هب  تبـسن  ییاهرظن  راهظا  نارظن  بحاص  املع و  زا  یخرب  اـهنآ 
( جـع  ) نامز ماـما  اـیآ  اـهیکیدزن  نیا  رد  هک  تفگ  ناوت  یمن  ور ، نیا  زا  دـناهدرکن . حرطم  ار  ییاـهرظن  راـهظا  نینچ  عطق  روط  هب  ناـنآ 
هب تسا  مزال  تشاد ، دهاوخ  يا  هنماخ  هللا  تیآ  زا  سپ  ار  نایعیش  يربهر  یگتسیاش  هک  یتیـصخش  هب  تبـسن  ریخ . ای  درک  دهاوخ  روهظ 

يزوریپ زا  لـبق  اـت  یـسایس . يربهر  یبهذـم و  يونعم و  يربـهر  تسا : هنوگ  ود  رب  نایعیـش  يربـهر  هکنآ  تسخن ،  درک : هجوت  هتکن  ود 
ار یسایس  يربهر  یعقاوم ، رد  دنتـشاد و  هدهع  رب  ار  نایعیـش  یبهذم  يونعم و  يربهر  شقن  هعیـش  گرزب  عجارم  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 

عجارم يربهر  یمالـسا ، بـالقنا  زا  سپ  اـما  دـندرکیم . اـفیا  ار  یمهم  شقن  زین  یعاـمتجا  یـسایس  تـالوحت  رد  هتفرگ و  راـیتخا  رد  زین 
يربهر مه  ینیمخ  ماما  دـیدرگ و  عمج  يربهر  دـعب  ود  نیا  ینیمخ  ماما  دوجو  رد  اما  دـش ، ظفح  هک  دـنچ  ره  یبهذـم  يونعم و  ظاـحلب 

هنماخ هللا  تیآ  دوجو  رد  هلأسم  نیا  زین  ینیمخ  ماما  زا  سپ  دنتفرگ . هدهع  رب  ناهج  نایعیش  هب  تبسن  ناریا و  رد  ار  یـسایس  مه  یبهذم و 
يربهر شقن  هعیـش  گرزب  عجارم  هچ  رگا  زین  يا  هنماخ  هللا  تیآ  يربهر  زا  سپ  رـضاح ، لاؤس  هب  خساپ  رد  ور ، نیا  زا  تفای . موادـت  يا 

هتکن دشاب . یـسایس  یبهذم و  يربهر  شقن  ود  هدننک  افیا  دـناوت  یم  زین  يو  نیـشناج  ماما  تشاد  دـنهاوخ  هدـهع  رب  نانچمه  ار  یبهذـم 
يروـهمج یـساسا  نوناـق  رد  رما  نیا  هک  تفگ  دـیاب  يا ،  هنماـخ  هللا  تیآ  زا  سپ  يربـهر  طیارـش  دـجاو  درف  نییعت  صوـصخ  رد  مود ،
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ینوناق فیاظو  ساسا  رب  ناگربخ  سلجم  تسا . ناگربخ  سلجم  هدـهعرب  طیارـش  دـجاو  درف  نییعت  تسا . هدـش  سکعنم  ناریا  یمالـسا 
یـسایس و يربهر  ًارهق  دوش  باختنا  سلجم  نیا  يوس  زا  هک  یـصخش  دیامن . باختنا  ار  يربهر  يارب  طیارـش  دـجاو  درف  دـناوت  یم  دوخ 
زا نانچمه  هعیـش  دیلقت  عجارم  يو ،  رانک  رد  هکنآ  نمـض  دروآیم . تسدب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  ساسا  رب  ار  یبهذم 

. دوب دنهاوخ  رادروخرب  یبهذم  يربهر  تیعجرم و 

؟ تسا هنوگچ  نامزلارخآ  هرود  رد  ناهج  مدرم  ناهج و  عاضوا  هچ ؟ ینعی  نامزلارخآ 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  نامزلارخآ  هرود  رد  ناهج  مدرم  ناهج و  عاضوا  هچ ؟ ینعی  نامزلارخآ 

خساپ

تمایق ییاپرب  زا  شیپ  رـصع  ایند و  رد  ناسنا  یگدـنز  یناـیاپ  نارود  ياـنعم  هب  نوگاـنوگ  ناـیدا  رد  هک  تسا  یحالطـصا  ناـمزلارخآ » »
مود تماـیق و  ییاـپرب  اـت  (ص ) مالـسا ربماـیپ  توبن  نارود  تسخن  دوریم . راـک  هب  اـنعم  ود  رد  حالطـصا  نیا  مالـسا ، نید  رد  1. دشابیم

نیرخآ (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  نیا  تسخن  ياـنعم  رد  حالطـصا  نیا  ندرب  راـک  هب  تلع  جـع .) ) يدـهم ماـما  روـهظ  تـبیغ و  نارود 
حالطـصا ندرب  راک  هب  تلع  تسا و  هدش  فورعم  نامزلارخآ  هب  نید  نیا  نارود  سپ  نید ، نیرخآ  مالـسا  نید  دشابیم و  ادخ  هداتـسرف 

هرود ود  لماش  هک  ناشیا  تماما  نارود  دنشابیم و  مالسلامهیلع ) ) موصعم ناماما  نیرخآ  جع ) ) يدهم ماما  هک  تسا  نیا  مود ، يانعم  رد 
اههیآ یخرب  میرک  نآرق  رد  دـشابیم . (ص ) دـمحم ترـضح  تـما  یناـیاپ  نارود  دـشابیم ، روـهظ  و  يربـک ) يرغـص و   ) تـبیغ هدـمع 

لماکت ییافوکـش و  هب  رجنم  یهتنم و  خیرات  نایرج  هک  تسا  خیرات  هفـسلف  یعون  رگنایب  هک  درادیم  نایب  ار  نامزلارخآ  ياهینوگرگد 
ره هب  هک  تسادخ  نآ  زا  نیمز  انامه  نیقتملل ؛ ۀبقاعلاو  هدابع  نم  ءاشی  نم  اهثروی  ضرالا هللا  نا  : » دـننام ددرگیم . رـشب  عامتجا  اهناسنا و 

اندابعل انتملک  تقبس  دقلو   » 2. تسا ناراکزیهرپ  نآ  زا  تبقاع  نسح  ریخ و  تشونرـس  دهدیم و  ثرا  هب  ار  نآ  دهاوخب  شناگدنب  زا  هک 
زوریپ نارفاـک  رب  اـهنامه  هتبلا  هک  تسا  هتفرگ  یـشیپ  اـم  هداتـسرف  ناگدـنب  هراـبرد  اـم  دـهع  اـنامه  نوروـصنملا ؛ مـهل  مـهنا  نیلـسرملا ،

زیچ همه  نایاپ  ینعم  هب  نامزلارخآ  تفر و  دـهاوخ  لماکت  يدوبهب و  هب  ور  هرود  نیا  رد  نآ  مدرم  ناهج و  عاـضوا  يور  نیا  زا  3 .« دنوش
. دوشیم امرفمکح  ناهج  رب  لماکت  لادـتعا و  تسا ، هداد  خر  اهنآ  جوا  هطقن  هک  یگتفـشآ  ياـههرود  ندرک  يرپس  زا  سپ  ینعی  تسین .
نایحیسم و نایدوهی ، نید  رد  یسانشماجرف  ای  نامزلارخآ  . 1 تشونیپ : .4 و 5  دشابیم زین  یبرغ  نادنمشیدنا  یخرب  دییأت  دروم  انعم  نیا 
، تیمک هرطیـس  رـصع  اـی  ناـمزلارخآ  ر.ك : . 4 و 172 .  171 تاـفاصلا ، . 3 . 128 فارعـالا ، . 2 تـسا . هژیو  تـیمها  ياراد  ناـیتشترز 

. نامزلارخآ مئالع  باب  ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  ر.ك : . 5 نونگهنر .

؟ دراد دوجو  تایاور  تایآ و  ای  یلقع  لالدتسا  هچ  نامز  ماما  روهظ  دروم  رد 

شسرپ

؟ دراد دوجو  تایاور  تایآ و  ای  یلقع  لالدتسا  هچ  نامز  ماما  روهظ  دروم  رد 
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خساپ

(ص) مرکا ربمایپ  مانمه  هک  جع ) ) يدهم هک  دننآ  رب  نیملسم  همه  تسا . ناناملـسم  دزن  ملـسم  يارآ  زا  جع ) ) دوعوم يدهم  ماما  هب  داقتعا 
زا ناشیا : روهظ  و  جع ) ) يدهم ترضح  دوجو  موزل  رب  یلقع  لیلد  دنکیم . داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنکیم و  روهظ  نامزلارخآ  رد  تسا 

فیلکت تسا ، اپ  رب  ایند  هک  ینامز  ات  و  تسا . مالـسا  نید  نید ، نیرخآ  تمایق ، ات  تسا  ءایبنالا  متاخ  هک  (ص ) مالـسا ربمایپ  تلحر  نامز 
نیا یفرط  زا  دـننک ؛ تعاـطا  ار  وا  تاروتـسد  تسا ، هداد  رارق  ناـنآ  رب  لاـعتم  يادـخ  هک  ییاـهتجح  قبط  دـیاب  ناـفلکم  دراد و  دوجو 

. دـشابیمن موصعم  تجح  نیا  زا  یلاخ  تقوچیه  نیمز  دـشاب و  (ع ) موصعم هک  دـنریگب  ییاوشیپ  ماما و  زا  ار  دوخ  ماکحا  دـیاب  ناـفلکم 
یلاخ تجح  زا  هاگچیه  نیمز  : » دیامرفیم زین  (ع ) یلع ماما  هک  نیا  هچ  درادن . انعم  لماک  ناسنا  دوجو  نودب  فلکم  ناسنا  شنیرفآ  سپ 

ور نـیا  زا  ( 1 .«) ددرگن لطاب  ادـخ  ياهناهرب  اهتجح و  اـت  ناـهنپ ؛ تسا و  فئاـخ  اـی  اراکـشآ و  تسا و  رهاـظ  اـی  ادـخ  تجح  تسین .
ماما روضح  نامدرم ، نامکاح و  هک  دیسر  ییاج  هب  ناهج  طیارـش  هک  اج  نآ  زا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  نیمز  رد  لماک  ناسنا  دیاب  هراومه 

طیارـش و ندـش  هداـمآ  اـب  و  دوب . وا  تبیغ  يو ، ندـشن  هتـشک  نیمز و  رد  لـماک  ناـسنا  دوجو  هار  اـهنت  دـنتفاتنرب ، ار  هعماـج  رد  موصعم 
زا ياهراپ  رد  میرک : نآرق  زا  نامز  ماما  روهظ  رب  لالدتـسا  دـناسرب . لامک  هب  ار  مدرم  ات  دومن  دـهاوخ  روهظ  بیاغ  ماما  رظتنم ، ياـهناسنا 

نامز ار  نامز  نآ  (ع ) موصعم ناماما  ریـسفت ، رد  هک  تسا  هدش  هداد  نیمز  تشونرـس  خـیرات و  هدـنیآ  هرابرد  ییاهتراشب  نآرق  ياههیآ 
(، 3) نایدا رگید  رب  نآ  هبلغ  مالـسا و  نید  طـسب  ( 2 ،) یناهج تموکح  لیکـشت  هدعو  اههیآ  یخرب  رد  دننادیم . جع ) ) يدـهم ماما  روهظ 
هک تسا  هدش  هداد  جع ) ) يدهم ماما  روهظ  هب  تراشب  زین  يدایز  ياهتیاور  رد  اما  تسا . هدش  هداد  ( 4) ناگتسیاش ناحلاص و  يرادمامز 

ماـما روهظ  هراـبرد  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  اـت  (ص ) ادـخ لوـسر  رـصع  زا  اـهتیاور  نیرتربـتعم  یلک  روـط  هب  دـسریم . رتاوـت  ّدـح  هب 
هدش هتشون  ياهباتک  یخرب  رد  یتح  هک  تسا  هدش  تیاور  ماما  نآ  یناهج  تموکح  لیکشت  هماگنه  نآ و  میالعو  طیارش  جع ،) ) نامز
نیا (. 6) یلاله سیق  نب  میلس  باتک  ای  ( 5) بوبحم نب  نسح  هخیـشم  باتک  ًالثم  تسا . دوجوم  هدش و  طبـض  يرجه  مود  لوا و  نرق  رد 

يدـهملا باتک  يرجه : نرق 3  دـننام  تسا . هدیـسر  رـضاح  نرق  هب  ات  هدـش  لقن  گرزب  نادنمـشناد  ياهباتک  رد  نرق  هب  نرق  اـهتیاور 
.1 اهتشونیپ : و ... ( 8) دیفم خیش  ۀبیغلا  باتک  نرق 5 : (7 ؛) رهاط یخا  نبا  رثا  (ع ) مئاقلا رکذ  نرق 4 : فطعتسم ؛ نارهم  نب  یسیع  فیلأت 
ات دینک  داهج  نارفاک  اب  هّلل ؛ هّلک  نیدـلا  نوکیو  ۀـنتف  نوکتال  یتح  مهولتاقو  . » 2 ۀـجح . نم  ولختال  ضرألا  نأ  باب  ج 1 ، یفاک ، لوصا 

قحلا نیدو  يدهلاب  هلوسر  لسرأ  يذـلاوه  . » 3 هیآ 39 ) لافنا ، هروس  .« ) ددرگ ادـخ  نید  همه  نییآ  دـنامن و  یقاـب  نیمز  رد  ياهنتف  چـیه 
هبلغ يرترب و  ملاع  نایدا  همه  رب  ات  داتـسرف  ناگدیرفآ  تیاده  هب  قح  نید  اب  ار  شاهداتـسرف  هک  ییادـخ  تسوا  هّلک ؛ نیدـلا  یلع  هرهظیل 

رد تاروت  زا  سپ  ام  انامه  نوحلاصلا ؛ يدابع  اهثری  ضرألا  نأ  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  اـنبتک  دـقلو  . » 4 هیآ 33 ) هبوت ، هروس  .« ) دـهد
اولمعو مکنم  اونمآ  نیذلا  هللادـعو   » زین و  هیآ 105 ) ءایبنا ، هروس  .« ) دـنربیم ثرا  هب  ار  نیمز  نم  راکوکین  ناگدـنب  هتبلا  هک  میتشون  روبز 

هیآ 55) رون ، هروس  .« ) دهد تفالخ  نیمز  رد  دوش  راکوکین  امـش  زا  هک  یناسک  هب  هداد  هدعو  ادـخ  ضرالا ؛ یف  مهّنفلختـسیل  تاحلاصلا 
ق. 413 ه . ـ تافو : . 8 ق . 358 ه . ـ تافو : . 7 ق . ای 90 ه . ـ  70 تافو : . 6 ق . 224 ه . ـ تافو : . 5

تفای راکهنگ  رگید  ترضح  روهظ  زا  دعب  رگم  تسا  غنامز  ماما  مایق  زور  رگا  تسا  يزور  هچ  مولعملا  تقولا  موی  : " رجح ةروس  ۀیآ 38  هب  هجوت  اب 
؟ دراد دوجو  اراصن  دوهی و  مه  زاب  ترضح  نآ  روهظ  زا  دعب  ایآ  دنزیمن ؟ لوگ  ناطیش  ار  غنامز  ماما  لتاق  رگم  دوشیمن ؟

شسرپ
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رگید ترـضح  روهظ  زا  دـعب  رگم  تسا  غنامز  ماما  ماـیق  زور  رگا  تسا  يزور  هچ  مولعملا  تقولا  موی  : " رجح ةروس  ۀیآ 38  هب  هجوت  اب 
دوجو اراصن  دوهی و  مه  زاب  ترـضح  نآ  روهظ  زا  دـعب  ایآ  دـنزیمن ؟ لوگ  ناطیـش  ار  غنامز  ماما  لـتاق  رگم  دوشیمن ؟ تفاـی  راـکهنگ 

؟ دراد

خساپ

هک دـننادیم  لوا  روص  خـفن  زور  ار  نآ  یخرب  دراد ، دوجو  رظن  فـالتخا  نارـسفم  نیب  تسا  يزور  هچ  مولعملا  تقولا  موی   " هک نیا  رد 
مراکم هللا  ۀیآ  هنومن  ریسفت  تسا (  روصت  لباق  تیـصعم  تفلاخم و  هک  تسا  فیلکت  زور  نیرخآ  نامز  نآ  و  دنریمیم ، تادوجوم  مامت 

مرکا ربمایپ  تعجر  نامز  ار  زور  نآ  ناماما  زا  یتایاور  هبدانتسا  اب  رگید  یهورگ  هیمالسالا )  بتکلاراد  ص 71 و 72 ، نارگید ج 11 ، و 
ماما زا  يرگید  تیاور  رد  دوشیم . هتـشک  سدقملا  تیب  رد  یگنـس  يور  ناشیا  تسد  هب  سیلبا  هک  دـننادیم ، ایند ) هب   9 ربمایپ تشگزاب 
زور دـنزیم ، ار  شندرگ  هتفرگ  ار  سیلبا  یناشیپ  يوم  زور ، نآرد  و  دـنک ، روهظ  غمئاق  هک  تسا  يزور  دارم  هک  تسا  هدـش  لقنقداص 

ینعم يروط  ار  تیاور  هس  ره  تسا  نکمم  : " دـیامرفیم ... ثیدـح  هس  نیا  ناـیب  زا  دـعب  ییاـبطابط ،  همـالع  تسا  زور  نآ  موـلعم  تقو 
زور هب  یهاگ  تمایق  هب  طوبرم  تایآ  بلاغ  تیب  لها  ناماما  قرط  زا  هدراو  تایاور  رد  هک  نایب  نیا  هب  دشابن ، اهنآ  نیب  یتافانم  هک  مینک 

كرتشم دنقیاقح ، روهظ  زور  هک  نیا  رد  زور  هس  نیا  هدش  ریـسفت  تمایق  زور  هب  یهاگ  تعجر و  زور  هب  یهاگ  غيدهم  ترـضح  روهظ 
رگید زور  ود  نآ  رب  مه  تمایق  مکح  نیاربانب  دـشابیم ; فعـض  تدـش و  ياراد  فلتخم و  اـهنآ  رد  قیاـقح  زوُرب  هک  دـنچره  دنتـسه ،
یملع يرکف  داـینب  ; 253 ص 252 ـ  ینادـمه ج 12 ، يوسوم  رقاب  دـمحم  دیـس  همجرت  ییابطابط  همالع  نازیملا  ریـسفت   " تسا ( يراـج 

هب و  دوب ، دـهاوخ  هدـنز  مه  غنامز  ماما  روهظ  زا  دـعب  تسا و  هدـنز  لوا  روص  خـفن  ات  سیلبا  رظن ، نیا  ساسا  رب  هر ) .   ) ییابطابط همالع 
رظن نیا  ربانب  دنک و  رثا  هشیمه  زا  رتمک  وا  سواسو  هدیـسر و  ینامیا  یلقع و  غولب  هب  اهناسنا ، هک  نیا  رگم  دـهدیم ، همادا  دوخ  تنطیش 
ۀنیمز اهناسنا ، يارب  مه  زاب  دوش ، هتـشک  ناشیا  تسد  هب  و  دـشابمرکا ، ربمایپ  تعجر  ای  ناـمز  ماـما  روهظ  ناـمز  سیلبا  تلهم  ناـیاپ  هک 

و دنراد ، دوجو  سیلبا  زا  ریغ  نیطایش  رگید  سفن و  تاوهش  و  ایند ، ياههولج  هراّما و  سفن  سیلبا  گرم  اب  اریز  دراد ، دوجو  هانگ  ماجنا 
هب تیاده  یهارمگ و  دب و  بوخ و  صیخـشت  ۀنیمز  هک  مه  غنامز  ماما  تموکح  نامز  رد  یتح  تسا  راتخم  دازآ و  يدوجوم  هک  ناسنا 

روط هب  نامز  نآ  رد  اهناسنا  هک  تسین  هنوگنیا  و  دروآ ، يور  هاـنگ  هب  دوخ ، باـختنا  ءوس  اـب  دـناوتیم  مه  زاـب  دوشیم ، نشور  یبوخ 
رب مییوگیم  امش  شسرپ  رخآ  تمسق  باوج  رد  اما  و  دندرگ . لیدبت  رایتخا  هدارایب و  يدوجوم  هب  و  دننکن ، هانگ  دنروآ و  نامیا  يربج 

َةَوادـعلا ْمُهَْنَیب  اَْنیَرغَأَف  مهقاثیم ..  انذَـخَا  َيراصن  ّانِا  اولاـق  َنیذـّلا  َنِم  َو  : " دـنراد دوجو  تماـیق  زور  اـت  اراـصن  دوهی و  نآرق  تاـیآ  ساـسا 
زردنا نآ  هب  ار  هچنآ  زا  یشخب  میتفرگ و  نامیپ  ناشیا  زا  میتسه  اراصن  ام  دنتفگ : هک  یناسک  زا  و  هدئام 14 )  .. ;) ۀمایقلا موی  َیِلا  َأَضْغَْبلاَو 
اَْنیَْقلَأَو ... ٌَۀلُوْلغَم ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو   .. ";  " میدـنکفا هنیک  ینمـشد و  ناشنایم  تمایق  زور  ات  مه  ام  و  دـندرک ، شومارف  دـندوب  هدـش  هداد 

ینمشد و ناشنایم  تمایق  زور  ات  ام  " و  تسا ... هتـسب  ادخ  تسد  : " دنتفگ دوهی  و  هدئام 64 )  .. ;) ۀَم َـ َیِْقلا ِمْوَی  ََیلِإ  َءآَضْغَْبلاَو  ََةو   َ َدَْعلا ُمُهَْنَیب 
روهظ ناـمز  رد  یتـح  دـنراد ، دوجو  تماـیق  زور  اـت  نایحیـسم  ناـیدوهی و  هک  دوشیم  هدـیمهف  یبوخ  هب  هیآ  ود  نیا  زا  میدـنکفا "  هنیک 

یطیارش اب  مالسا  تلود  نامرف  ذوفن و  ریز  اما  تشاد  دنهاوخ  دوجو  اراصن  دوهی و  مه  زاب  نآ  ندش  ریگناهج  غيدهم و  ترضح  تلود 
. دنهدیم همادا  دوخ  یگدنز  هب 

روهظ زور  عیاقو 

لحمو خیرات 
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؟ دنکیم روهظ  هعمج  زور  رد  نامز  ماما  دنیوگیم : ارچ  و  دراد ؟ (ع ) نامز ماما  هب  صاصتخا  هعمج  زور  ارچ 

شسرپ

؟ دنکیم روهظ  هعمج  زور  رد  نامز  ماما  دنیوگیم : ارچ  و  دراد ؟ (ع ) نامز ماما  هب  صاصتخا  هعمج  زور  ارچ 

خساپ

هدرک تیاور  فلد " یبا  نبرقس   " مان هب  یصخش  زا  دنتسم  روط  هب  هر ) ) هیوباب نبا  تسا : هتفگ  عوبـسألا  لامج  باتک  رد  سوواط  نب  دّیس 
ضرع منک . ترایز  ار  ترضح  هک  متفر  درک  ینادنز  ار  وا  دیبلط و  ارماس  هب  ار  (ع ) یقنلا یلع  ماما  ترضح  یـسابع ، لّکوتم  یتقو  تسا :

ینمـشد امـش  اب  هک  دـینکن  ینمـشد  اهزور  اب  مکیداعتف ؛ ماّیألا  اوداعت  ـال  هَّللا  لوسر  نباـی  تسا : هدـش  تیاور  (ص ) ادـخ لوسر  زا  درک :
ترـضح مسا  هب  هبنـش  میتسه . ام  ماّیا  زا  دارم  دومرف : ترـضح  دینک . ماییامنهار  ًافطل  میدـیمهفن . ار  ثیدـح  نیا  يانعم  " درک . دـنهاوخ 

ماما هبنشراهچ  (ع .) قداص ماما  رقاب و  ماما  داّجس و  ماما  هب  هبنش  هس  (ع .) نیسح نسح و  هبنـشود  نانمؤملاریما . هبنـشکی  تسا . ادخ  لوسر 
دنزرف هب  قلعتم  هعمج  و  (ع ) يرکسع نسح  ماما  مدنزرف  هب  هبنشجنپ  نم . دوخ  همئالاداوج و  ماما  ترضح  اضر و  ترضح  مظاک و  یسوم 

همه زا  رتوـلج  یناـمز  رظن  زا  (ص ) مرکا ربماـیپ  نوـچ  دوـشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  ( 1 .) تسا (ع ) نامز ماما  يدهم  ترـضح  مدـنزرف 
هعمج زور  نوچ  دراد . قلعت  وا  هب  هعمج  اذل  تسا ، همه  زا  رتبقع  (ع ) رصع ماما  ترضح  دراد و  قلعت  وا  هب  هبنـش  دنتـسه ، (ع ) ناموصعم

حیتافم یمق ، ثدحم  . 1 اهتشون : یپ  دـتفایم . قاـّفتا  زور  نآ  رد  ترـضح  روهظ  دـشابیم ، یگرزب  زور  تسا و  راوگرزب  نآ  هب  قلعتم 
. يوبن تاراشتنا  ص 97 ، نانجلا ،

؟ تسا هکم  رد  وا  روهظ  لحم  ارچ  دنکیمن و  روهظ  ناریا  رد  (ع ) نامز ماما  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هکم  رد  وا  روهظ  لحم  ارچ  دنکیمن و  روهظ  ناریا  رد  (ع ) نامز ماما  ارچ 

خساپ

رد ترـضح  هک  دـناهدش  ببـس  ریز  للع  زا  یخرب  دـیاش  دـنکیم . روهظ  هکم  رد  (ع ) نامز ماـما  هک  تسا  نآ  تسا ، فورعم  هک  هچ  نآ 
رظان تایاور  دیاش  هدوب و  هکم  رد  ترـضح  روهظ  میریذپب  ادبعت  دیاب  هک  دریگیم  رارق  یـسررب  دروم  تایاور  ادتبا  رد  دـنک . روهظ  هکم 

هدافتـسا تایار  زا  یخرب  زا  تاـیاور .  - 1 دوشیم : هراـشا  رگید  لـلع  تاـیاور و  هب  اـج  نیا  رد  هک  دـشاب  ریز  لـماوع  نیمه  زا  یخرب  هب 
هک تسا  عقوم  نامه  رد  دوشیم . دـیؤم  روصنم و  ام  مئاـق  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  دـنکیم ، روهظ  هکم  رد  (ع ) ناـمز ماـما  هک  دوشیم 

نیا رد  هک  روط  نامه  ( 1" .) دننکیم عامتجا  ترضح  نآ  فارطا  رد  رفن  هدزیـس  دصیـس و  درک و  دهاوخ  هیکت  هبعک  هب  دنکیم و  جورخ 
رب ینتبم  ناکم  نیا  رد  ترـضح  روهظ  دـیاش  تفریذـپ ؛ ادـبعت  دـیاب  هک  دـنکیم  روهظ  هکم  زا  (ع ) ناـمز ماـما  تسا  هدـش  هراـشا  تیاور 
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زین شـسرپ  نیا  درکیم ، روهظ  ناریا  رد  (ع ) نامز ماما  رگا  رگید  يوس  زا  مینادن . ار  نآ  هدوب و  زجاع  نآ  كرد  زا  ام  هک  دشاب  یحلاصم 
. یحو لوزن  لـحم   - 2 درکیم ؟ روهظ  رگید  ناـکم  اـی  هکم و  رد  دوـبن  رتـهب  درک و  روـهظ  ناریا  رد  ناـمز  ماـما  ارچ  هک  دـشیم  حرطم 

لوزن لحم  تلاسر و  زکرم  سدقم  ناکم  نیا  اریز  تسا ، (ع ) نامز ماما  روهظ  يارب  ناکم  نیرتسدقم  همظعم  هکم  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
دیاب هتشاد ، هدهع  هب  ار  نید  زا  يرادساپ  هدوب و  (ص ) ربمایپ ثراو  هک  (ع ) نامز ماما  تسا  یعیبط  تسا . (ص ) مالسا ربمایپ  تثعب  یحو و 

زا یناهج . تموکح  لیکـشت  يارب  ناـکم  نیرتبساـنم   - 3 دزادرپـب . یهلا  ماـکحا  يارجا  هب  هداد و  تموکح  لیکـشت  ناـکم  ناـمه  رد 
تموکح لیکـشت  يارب  درگیم . ارف  ار  ناـهج  همه  هک  دـهدیم  لیکـشت  یناـهج  تموکح  (ع ) ناـمز ماـما  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور 

دوجو نآ  رد  هبعک  هک  نیا  لیلد  هب  هکم  دـشاب . تمووکح  زکرم  ناهج  يارقلا  ما  ناونع  هب  هک  تسا  ناـکم  نیرتسدـقم  هب  زاـین  یناـهج 
هرادا و  (ع ) نامز ماما  روهظ  يارب  ناـکم  نیرتهب  دنتـسه ، لـیاق  نآ  يارب  یـصاخ  تسادـق  تمرح و  ناناملـسم  هژیو  هب  مدرم ، همه  ودراد 
عالطا يارب  ناکم  نیرتمهم  تسا ، ناـکم  نیرتسدـقم  هک  نآ  رب  هوـالع  هکم  ناناملـسم . عاـمتجا  لـحم   - 4 تسا . وا  یناـهج  تموکح 

يارب ناناملـسم  خـیرات ، لوط  رد  دراد ، دوجو  نآ  رد  هبعک  هک  نآ  تهج  هب  هکم  تسا . زین  ناناملـسم  عاـمتجا  لـحم  ناـیناهج و  یناـسر 
عالطا تهج  زکرم ، نیرتمهم  هکم  رگید  يوس  زا  دـنراد . ییانـشآ  نآ  ياج  ياج  هب  هدرک و  ادـیپ  روضح  اج  نآ  رد  جـح  کسانم  ماجنا 

باختنا ناناملـسم  یهاگآ  یناسر و  عالطا  هاگیاپ  ناونع  هب  ار  هک  (ع ) نیـسح ماما  هک  دـشاب  ساسا  رب  دـیاش  تسا . ناگمه  يارب  یناـسر 
هدش حیرـصت  نا  هب  زین  تایاور  رد  هدش و  شنیزگ  ترـضح  روهظ  لحم  ناونع  هب  هکم  هک  دوب  رکذلا  قوف  لماوع  ساسا  رب  دـیاش  دومن .
روهظ لحم  ناونع  هب  هک  درادنار ، هکم  يایازم  تسادق و  یلو  تسا ، هتـشاد  ار  اهیگژیو  زا  یخرب  هک  نآ  مغر  هب  ناریا  دیدرت  یب  تسا .

ج 278. همکحلا ، نازیم  ص 578 ؛ رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص   - 1 اهتشون : یپ  دش . باختنا  (ع ) نامز ماما 

؟ تسا اجک  تسیک و  نامز  ماما  درک ؟ دهاوخ  روهظ  یک  (ع ) نامز ماما 

شسرپ

؟ تسا اجک  تسیک و  نامز  ماما  درک ؟ دهاوخ  روهظ  یک  (ع ) نامز ماما 

خساپ

زا ( 1 .) تسا هدش  نایب  یهلا  رارـسا  زا  (ع ) ترـضح روهظ  تقو  نییعت  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا . هدشن  نییعت  (ع ) نامز ماما  روهظ  خیرات 
باتک رد  یـسوط  خیـش  دـناهدمآ ، باسح  هب  ناـیوگ  غورد  زا  دـناهدرک ، نیعم  ار  روهظ  تقو  ماـما ، روهظ  يارب  هک  یناـسک  رگید  يوس 

تقو هک  اهنآ  : " دومرف دراد ؟ ینیعم  تقو  (ع ) نامز ماما  روهظ  ایآ  مدیـسرپ : (ع ) رقاب ماما  زا  تسا : هدومن  تیاور  راسی  نب  لـضف  زا  تبیغ 
جورخ ( 3 ،) لاجد جورخ  دننام  ییاه  هناشن  (ع ) نامز ماما  روهظ  يارب  هتبلا  ( 2" .) دنتفگ غورد  دنتفگ ، غورد  دنتفگ ، غورد  دننک ، نییعت  ار 

ملظ و زا  ناهج  ندـش  ریگارف  و  ( 8 ،) هایـس ياهمچرپ  ندمآ  رد  ( 7 ،) ینامسآ هحیص  ( 6 ،) هیکز سفن  لتق  ( 5 ،) ینامی جورخ  ( 4 ،) ینایفس
یک میالع  نیا  لاح  دنتسه . ترضح  روهظ  هناشن  اریز  دننکیمن ، نییعت  ار  ترضح  روهظ  تقو  اههناشن  نیا  هک  تسا  هدش  نایب  ( 9 ،) روج

زا هک  تسا  یماما  نیمهدزاود  (ع ) نامز ماما  دنراد  هدـیقع  نایعیـش  تسین . نیعم  دـنوشیم ، مهارف  یک  رگید  طیارـش  دـنوشیم و  ققحم 
ناهج هب  هدید  ارماس "  " رهش رد  لاس 255 ه ق  نابعش  همین  رد  ترـضح  نآ  تسا . هدش  بوصنم  نایناهج  يربهر  تماما و  هب  ادخ  يوس 

ترـضح نآ  هینک  مه  و  م ح م د )  ) مالـسا ربمایپ  ماـن  مه  وا  ( 11 . ) دناهدرک نایب  لاس 256 ه . ار  وا  دـلوت  خـیرات  یخرب  هتبلا  ( 10 .) دوشگ

زا 1779تیودهم هحفص 1428 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ تبیغ  ود  ام ، بیاغ  : " دومرف (ع ) یلع ماما  تسا . هدش  نایب  يربک  يرغـص و  تبیغ  ود  (ع ) ترـضح يارب  تسا . ( 12 ( ) مساقلاوبا )
روهظ بیغ و  زا  دناهدرک و  دای  مئاق  ناونع  هب  (ع ) نامز ماما  زا  (ع ) ناموصعم همه  ( 13" .) دوب دهاوخ  رگید  زا  رتینالوط  یکی  هک  تشاد 
لامک هب  مدرم  درخ  كرد و  هاگ  نآ  دهن . مدرم  رس  رب  ار  دوخ  تسد  دنک ، مایق  ام  مئاق  نوچ  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  دناهداد . ربخ  ترضح 
تـسا نم  تما  يدهم  نم و  تیب  لها  مئاق  اهنآ  یمهن  : " دومرف (ع ) نامز ماما  ياهیگژیو  صوصخ  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  ( 14" .) دسر
نایدا همه  رب  ار  ادخ  نید  وا  دنکیم و  روهظ  ینالوط  تبیغ  زا  دعب  هک  تسا  رتهیبش  وت  هب  سک  همه  زا  شلاعفا  لاوقا و  لئامـش و  رد  هک 

صاصتخا لک  حلصم  هب  داقتعا  ( 15" .) دشاب هدش  متس  روج و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا )  ) دنادرگ و بلاغ  رگید 
زا تنـس  لها  عبانم  رد  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناهج  حلـصم  قادصم  رد  هتبلا  تسا . یمومع  ياهرواب  زا  یکی  هکلب  درادن ، نایعیـش  هب 
زور کی  زج  ناهج  رمع  زا  رگا  : " دومرف ترـضح  هک  دهدیم  شرازگ  (ص ) مالـسا ربمایپ  زا  لبنح  لمحا  تسا . هدش  دای  دوعوم  يدهم 
هدش ملظ  زا  رپ  هک  نانچ  دنکیم ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  وا  دزیگنایم و  رب  ار  ام  زا  یـصخش  زور  نآ  رد  امتح  دـنوادخ  دـنامن ، یقاب 

هب دراد ، هک  يرایـسب  نایوار  لیلد  هب  يدهم ، هرابرد  ص)  ) مرکا ربمایپ  ثیداحا  : " دیوگیم یعفاش  یجنگ  هَّللادـبعوبا  ظفاح  ( 16" .) دشاب
ایآ تسا ؛ ترـضح  تنوکـس  لحم  ناکم و  تسا ، وگ  تفگ و  دروم  (ع ) نامز ماما  هرابرد  هک  یلئاـسم  زا  ( 17.") تسا هدیسر  رتاوت  دح 

دوجو (ع ) نامز ماما  هرابرد  هک  یتایاور  تساجک ؟ ناکم  نآ  تسا ، ياهژیو  ناـکم  رد  رگا  دراد ؟ تنوکـس  یـصاخ  ناـکم  رد  ترـضح 
هلمج نآ  زا  دـنکیم . یفرعم  اههوک  اهنابایب و  رد  ار  ترـضح  هاگیاج  هدرکن و  نییعت  ار  یـصاخ  لـحم  یخرب   - 1 دناهتسد : دنچ  دنراد 

تنوکـس يارب  هک  داد  نامرف  تفرگ و  نامیپ  نم  زا  (ع ) نسح ماـما  مردـپ  راـیزهم ! دـنزرف  : " دومرف راـیزهم  رـسپ  هب  (ع ) يدـهم ترـضح 
مدرم سرتسد  زا  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  ( 18" .) منیزگرب ار  تسد  رود  کشخ و  ياهنیمزرـس  تخـس و  ياههوک 

داـی ترـضح  تنوکـس  لـحم  ناونع  هب  ار  یـصاخ  هقطنم  تاـیاور  یخرب   - 2 تسین . هاـگآ  يو  تنوکـس  لـحم  زا  یـسک  تـسا و  رود 
یتبیغ تلزع و  ار  (ع ) نامز بحاص  : " مدینش (ع ) رقاب ماما  زا  دیوگیم  ریـصبوبا  تسا . هدش  هراشا  نآ  نوماریپ  هنیدم و  رد  ًالثم  دناهدومن ،

يو تّوـق  هب  و   ) دـننکیم رود  يو  زا  ار  ییاـهنت  تشحو و  دنتـسه و  ترـضح  اـب  هک  رفن  یـس  هب  تسا  دـنمورین  تبیغ  نآ  رد  هـک  تـسا 
هراومه يدارفا  دراد و  زنم  هنیدم  رد  ترـضح  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  ( 19" .) هبیط هنیدم )  ) تسا یهاگیاج  بوخ  و  دـنیازفایم )

. دـناهدرک نایب  تسا . هنیدـم  فارطا  رد  هک  ناوضر "  " هوک ار  (ع ) نامز ماما  ناکما  تاـیاور  یخرب  دنتـسه . سانـشان  تروص  هب  ناـشیااب 
هب ار  شهاگن  ترـضح  میدیـسر ، هک  هنیدم ) فارطا   ) ءاحور هب  میدش . جراخ  هنیدم  زا  (ع ) قداص ماما  اب  دـیوگیم : ماس  لآ  یلعالادـبع 

تبیغ ارغـص و  تبیغ  رد  بئاـغ ) ماـما   ) فئاـخ يارب  تسا  یهاـگهانپ  بوـخ  دراد . ماـن  ناوـضر  هوـک  نـیا  : " دوـمرف تـخود و  یهوـک 
دنکیم و یگدـنز  تسا . هکم  فارطا  رد  هک  " يوط يذ   " مان هب  یناکم  رد  (ع ) نامز ماما  دوشیم  هدافتـسا  رگید  تایاور  زا  ( 20 .) يربک

هقطنم هب  درک  هراشا  اههّرد "و  زا  یـضعب  رد  تسا  یتبیغ  ار  نامز  ماما  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  دـنکیم ، مایق  دوخ  نارای  هارمه  اج  ناـمه  زا 
اب هک  دنکیم  دای  يدرف  ناونع  هب  ترضح  زا  یلو  دربیمن ، مان  (ع ) نامز ماما  يارب  ار  یصاخ  هاگیاج  تایاور  یخرب   - 3 ( 21 .) يوط يذ 

ترضح هب  یتهابش  رمالا  بحاص  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دنکیم . یگدنز  سانـشان  ياهنوگ  هب  دراد و  رـشن  رـضح و  نانآ  نایم  مدرم و 
نآ (ع ) نامزلا بحاص  داد . ماجنا  فسوی  اب  هک  دـهد  ماـجنا  ار  يراـک  دوخ  تجح  اـب  دـنوادخ  هک  تسین  راـکنا  ياـج  دراد  ع )  ) فسوی
وا نکیل  دنیشنیم  ناتـسود  ياهلزنم  شرف  رب  یهاگ  ودهنیم  مدق  رازاب  رد  دنکیم . دمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  هداد ، تسد  زا  قح  مولظم 

تیاور نیا  زا  ( 22) داد هزاجا  (ع ) فسوی هب  هک  هنوگ  نآ  دـنک ، یفرعم  ار  دوخ  دـهد  نذا  يو  هب  دـنوادخ  هک  یناـمز  اـت  دنـسانش  یمنار 
یلومعم یعیبط و  یگدـنز  دراد و  رـشن  رـشح و  مدرم  اب  تسا ، هعماج  عمج و  نایم  هتـشادن ، نیعم  ناکم  (ع ) ناـمز ماـما  دوشیم  هدافتـسا 

هب (ع ) ماما تیانع  دراد ، هقباس  هک  تسا  يرما  نیا  تسین و  هدش  هتخانـش  یلو  دیوجیم ، تکرـش  جـح  کسانم  یبهم و  مسارم  رد  دراد .
ماما درک  هدافتـسا  ناوتیم  تایاور  نیب  عمج  زا  دراد . روضح  اج  همه  رد  ترـضح  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  مدرم  يربهر  تیادـه و  مدرم و 

نآ اریز  دـناهدرک ، نایب  هکم  هنیدـم و  دـننام  نیعم  ناکم  هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  اب  درادـن  تافانم  نیا  دراد و  روضح  اج  همه  (ع ) ناـمز
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هک تایار  زا  هتـسد  نآ  دنکیم . ادیپ  روضح  ترـضح  نآ  یـصاخ  ياهناکم  اهنامز و  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نآ  رب  رظان  تایاور  هتـسد 
روضح قیداصم  زا  یکی  دـیدرت  یب  دراد . روضح  اج  همه  رد  ترـضح  هک  تسا  نآ  رب  رظان  هدرکن ، نایب  ماـما  يارب  ار  یـصخشم  ناـکم 

ص ج 2 ، دیفم ، داشرا   - 3 نامه .  - 2 . 863 ص 862 -  دوعوم ، يدهم   - 1 اهتشون : یپ  دـشابیم . صاخ  ياهناکم  اج ، همه  رد  ماما 
 - 7 ص 459 . رثالا ، بختنم  یناـگیاپلگ ، یفاـص   - 6 ص 252 . هبیغلا ، باـتک  یناـمعن ،  - 5 ص 215 . ج 52 ، راونـالا ، راـحب   - 4 . 371

، لامعلا زنک   - 9 ص 452 . ۀبیغلا ، باتک  یسوط  خیش  ص 217 ؛ ج 52 ، راونالا ، راحب  ص 431 ؛ ةدوملا ، عیبانی   - 8 ص 443 . ج 2 ، یفاو ،
، ۀمغلا فشک   - 12 ص 432 . نیدلا ، لامک  قودص ،  - 11 ص 292 . نیظعاولا ، ۀضور  ص 346 ؛  دیفم ، داشرا   - 10 ص 272 . ج 14 ،

دنسم  - 16 ص 1125 . دوعوم ، يدهم   - 15 ص 328 . ج 52 ، راونالا ، راحب   - 14 ص 427 . ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی   - 13 ص 427 . ج 3 ،
ج 52، راونالا ، راحب   - 18 ص 699 . نایاوشیپ ، هریس   - 17 ص 698 . نایاوشیپ ، هریـس  ییاوشیپ ، يدهم  زا  لقن  هب  ص 99 ، ج 1 ، دمحا ،
، نامه  - 21 ص 682 . ۀبیغلا ، باتک  ینامعن ،  - 20 ۀبیغلا و ص 162 . باتک  یسوط ، خیش   - 19 ص 340 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 153 ؛

. نامه  - 22 ص 164 .

نیا رد  اه  هناسر  ایآ  دوش  یم  لصاح  عالطا  هنوگچ  دنتـسه  رود  ياهروشک  رد  هک  يدارفا  يارب  دریگ ، یم  تروص  هّکم  رد  (ع ) نامز ماما  روهظ 
؟ دنراد یشقن  هنیمز 

شسرپ

اه هناسر  ایآ  دوش  یم  لصاح  عالطا  هنوگچ  دنتسه  رود  ياهروشک  رد  هک  يدارفا  يارب  دریگ ، یم  تروص  هّکم  رد  (ع ) نامز ماما  روهظ 
؟ دنراد یشقن  هنیمز  نیا  رد 

خساپ

یماگنه دوش ، یم  مارحلا  دجسم  دراو  ییاهنت  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  هدمآ  ترضح  نآ  روهظ  ةرابرد  تایاور  زا  یخرب  رد  هچ  نآ 
دننک یم  غالبا  ار  ترـضح  روهظ  هب  رما  تراشب  ترـضح  نآ  رب  فص  هب  فص  هکئالم  لییاکیمو و  لییربج  تفر  باوخ  هب  اه  مشچ  هک 
ءاشن ثیح  هّنجلا  نم  ُءؤبتن  ضرالا  انثروأ  هدعو و  انقدص  يّذلا  دمحلا هللا  : " دیوگ یم  دشک و  یم  شیوخ  تروص  رب  یتسد  ترـضح  نآ 

يا دـیتسه و  نم  صاخ  نارای  ّصاوخ و  زا  هک  یناسک  يا  دـنز : یم  داـیرف  دتـسیا و  یم  ماـقم  نکر و  نیب  سپـس   12". نیلماعلارجأ معنف 
نارای هک  یطاقن  یمامت  هب  ترـضح  نآ  يادص  دیباتـشب . تسا  هدرک  هدامآ  هریخذ و  نم  هب  ندناسر  يرای  يارب  ار  امـش  ادـخ  هک  یناسک 

ترـضح دزن  اسآ  هزعم  مامت و  تعرـس  اب  دوش و  یم  نکفا  نینط  نانآ  شوگ  رد  دـسر و  یم  تسه  ملاع  برغ  قرـش و  رد  ترـضح  نآ 
طقف دایرف  نیا  تسا و  هنامرحم  یناوخارف  نیا  هتبلا  دنوش . یم  عمج  ماقم  نکر و  نیب  ترـضح  يور  شیپ  نانآ  یمامت  ات  دـنوش  یم  عمج 
لها یمامت  هک  دشک  یم  رب  يدایرف  دـمآ : رب  هکم  باتفآ  دـندش و  عمج  یگمه  هک  یتقو  دـسر . یم  ترـضح  صاخ  باحـصا  شوگ  هب 

ات دینکن  تفلاخم  وا  اب  دیوش و  تیاده  ات  دـینک  تعیب  وا  اب  تسا  دـمحم  لآ  يدـهم  نیا  مدرم ! هورگ  يا  دـنمهف : یم  نیمز  اه و  نامـسآ 
ۀمه شوگ  هب  ای  صاخ و  باحـصا  شوگ  هب  ترـضح  نآ  يادص  ندیـسر  یگنوگچ  تیفیک و  دش  نایب  هک  روط  نامه   13. دیوش هارمگ 
همه هب  هلیسو  نیا  اب  دشاب و  رت  هتفرـشیپ  رایـسب  نامز  نآ  رد  یتوص  يا و  هناسر  تازیهجت  تاناکما و  دراد  لامتحا  تسین  صخـشم  مدرم 
يارب تسا . هدش  هتشون  (ع ) يدهم ترـضح  دروم  رد  یناوارف  ياه  باتک  دشاب . هداعلا  قراخ  اسآ و  هزجعم  تسا  نکمم  دسرب و  ربخ  اج 

دیشروخ - 2 یناود ؛ یلع  داتسا  فیلأت  راونالاراحب ، 52 و 53  ياهدلج 51 ، ۀمجرت  (ع ) دوعوم يدهم  - 1 دوش : یم  یفرعم  رثا  دنچ  هنومن 
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تیآ رثا  رشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  - 4 ینیما ؛ میهاربا  هللا  تیآ  رثا  ناهج ، رتسگداد  - 3 یمیکح ؛ اضر  دمحم  داتسا  رثا  برغم ،
روـط هب  هک  تسا  (ع ) قداـص ماـما  زا  تیاور  نیا  دـعب . هب  ص 8  ج 53 ، راونـالاراحب ،  13 ۀیآ 74 . ( 39  ) رمز  12 یناگیاپلگ . یفاـص  هللا 

. تسا هدش  هدروآ  نآ  ثحب  لّصفم 

؟ دسر یم  ارف  تمایق  دنریم و  یم  مدرمۀمه  دنک ، روهظ  يدهم  ترضح  رگا  دییامرفب . حیـضوت  (ع ) نامز ماما  روهظ  ناکم  یگنوگچ و  صوصخ  رد 
؟ دش دنهاوخ  هاگآ  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  زا  ناربمایپ  ایآ 

شسرپ

ارف تمایق  دنریم و  یم  مدرمۀمه  دنک ، روهظ  يدهم  ترضح  رگا  دییامرفب . حیـضوت  (ع ) نامز ماما  روهظ  ناکم  یگنوگچ و  صوصخ  رد 
؟ دش دنهاوخ  هاگآ  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  زا  ناربمایپ  ایآ  دسر ؟ یم 

خساپ

هک دنک  یم  روهظ  یلاح  رد  نامز  ماما  دوش  یم  هدافتـسا  یخیرات  نوتم  تایاور و  زا  مکی : دراد : ترورـض  ریز  بلاطم  نایب  باوج  يارب 
يو هب  تسا . هدرک  مایق  (ص ) دمحم تما  نیرتهب  دیسر ، نایاپ  هب  نارابج  تموکح  نامز  مدرم ! يا  : " دنز یم  ادص  نامسآ  زا  يا  هدنیوگ 

[2 .] دــننک یم  تـعیب  ترــضح  اـب  ماــقم  نـکر و  رد  قارع ... زا  ییاــه  هتــسد  ماــش و  رــصم ، زا  ییاــبجن  هاــگ  نآ  [ 1" .] دـیوش قحلم 
زا [ 3" .] دننک عامتجا  يو  دْرِگ  هب  ردب  گنج  نادرم  دادعت  هب  رفن  هک 313  دنک  یم  روهظ  مئاق  یماگنه  یلع  ای  : " دومرف (ص ) مالساربمایپ

لوسر ثاریم  دـش : لاؤس  سپـس  ادـخ . لوسر  ثاریم  اب  دومرف : دـنک ؟ یم  روهظ  هنوگچ  (ع ) ناـمز ماـما  هک : دـش  لاؤس  (ع ) قداـص ماـما 
رازبا لـیاسو و  زا  يریگهرهب  اـب  ترـضح  ینعی  [ 4 [؛ ربمایپ بسا  گرب  نیز و  مچرپ ، اـصع ، اـبع ، هماـمع ، هرز ، ریـشمش ، دومرف : تسیچ ؟
مئاق : " دومرف (ع ) رقاب ماما  [ 5 .] دنک یم  روهظ  هکم  زا  (ع ) نامز ماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یـضعب  زا  مود : دنک . یم  روهظ  روکذم 

دنز و هیکت  دوسالارجح  هب  هک  عقوم  نآ  ات  تسا  مایق  رظتنم  هکم ) رهش  رواجم  یهوک   ) يوط يذ  رد  دوخ  نارای  زا  درم  هدزیس  دصیس و  اب 
هدز و هیکت  هبعک  هب  روهظ  ماگنه  رد  (ع ) ناـمز ماـما  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تاـیاور  یخرب  رد  [ 6" .] دروآ رد  زازتـها  هب  ار  هتخیوآ  مچرپ 

رازه هد  هاگ  نآ  " نینمؤم . متنک  نإ  مکل  ریخ  هللا  ۀیقب  : " دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  ترـضح  دـننک و  یم  عامتجا  وا  درگ  رفن  هدزیـس  ودـصیس 
هب تمایق  (ع ) نامز ماـما  روهظ  زا  دـعب  هک  نیا  صوصخ  رد  موس : [ 7 .] دننک یم  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  هدومن ، یهارمه  ار  ترـضح  رفن 

ماما یناهج  تموکح  ۀـمزال  هتبلا  تسین . صخـشم  (ع ) ناـمز ماـما  تموکح  تدـم  اریز  دومن ؛ تواـضق  ناوت  یمن  هن  اـی  دـیآ  یم  دوجو 
دنراد تلالد  تایاور  زا  یخرب  دنک . ادیپ  تیمکاح  مالـسا  نید  هدش و  رارق  رب  تلادع  نآ  ۀـیاس  رد  هک  تسا  نآ  ندوب  ینالوط  (ع ) نامز

. تسا ترـضح  تموـکح  ندوـب  ینـالوط  رب  رظاـن  تاـیاور  هتـسد  نیا  هک  دـنک  یم  ادـیپ  همادا  تماـیق  اـت  (ع ) ناـمز ماـما  تموـکح  هـک 
زور ات  مناتسود  نیب  ار  وا  راگزور  مهد و  یم  همادا  ار  يدهم  تنطلـس  نم  دومرف : نم  هب  میلع  يادخ  جارعم  بش  رد  : " دومرف (ص ) ربمایپ

دوصقم دیاش  [ 9 .] تسا هدش  رکذ  لاس  ای 9   7 (ع ) نامز ماما  تموکح  تدم  رگید  تایاور  زا  یخرب  رد  [ 8" .] درک مهاوخ  ینالوط  تمایق 
نوتم تایاور و  یخرب  زا  تفگ : دـیاب  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  ناربماـیپ  یهاـگآ  صوصخ  رد  مراـهچ : دـشاب . نرق  ای 9   7 لاس ، و 9   7 زا

هدومن و تعیب  (ع ) نامز ماما  اب  (ع ) یسیع ترضح  هکنانچ  دننکیم ، تعیب  (ع ) نامز ماما  اب  ناربمایپ  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینید 
(ع) نامز ماما  روهظ  زا  نانآ  یهاگا  رب  عرف  ماـما ، اـب  ندومن  تعیب  ماـما و  رـس  تشپ  ندـناوخ  زاـمن  [ 10 .] دـناوخ یم  زامن  ماما  رـس  تشپ 

ماما روهظ  زا  دـعب  اه  ناـسنا  یخرب  هک  تسا  اـنعم  نادـب  تعجر  [ 11 .] تسا هدـش  هتفریذـپ  تعجر  یعیـش  رکفت  رد  رگید  يوس  زا  تسا .
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نیتسخن : " دومرف (ع ) قداص ماما  [ 12" .] دننک یم  تعجر  ایند  هب  (ع ) یلع و  (ص ) ربمغیپ : " دومرف (ع ) رقاب ماما  دنوش . یم  هدـنز  (ع ) نامز
هراشا ناهج  حلـصم  هب  یهلا  ناـیدا  زا  یخرب  رد  [ 13" .] تسا (ع ) یلع نب  نیـسح  ددرگ ، یم  رب  ایند  هب  هدـش و  هتفاکـش  شربق  هک  یـسک 

رظن فالتخا  تسیک ، ناهج  حلـصم  هک  نیا  رد  هتبلا  تسا . هدومن  مهارف  نارگید  يارب  ار  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  یهاگآ  ۀـنیمز  هک  هدـش 
و (ع ) نامز ماما  تاصخشم  روهظ و  هب  نید  ناگرزب  مالسا  رد  تسا . هدمآ  نایم  هب  حلصم  روهظ  زا  نخـس  لاح  نیع  رد  یلو  دراد ؛ دوجو 

دش دهاوخن  مامت  ایند  : " دومرف ترضح  هک  دنک  یم  شرازگ  (ص ) ربمایپ زا  دوعسم  نب  هللادبع  دناهدومن . هراشا  وا  تموکح  ياه  یگژیو 
[3 . ] نامه [ 2 . ] ص 1095 دوعوم ، يدهم  [ 1 [ ] 14" .] دنک تموکح  مدرم  رب  دوش  یم  هدیمان  يدـهم  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هک  نیا  ات 
ص 1098. دوعوم ، يدهم  [ 6 . ] ص 577 579 رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  [ 5 . ] 1092  - 1091 دوعوم ، يدهم  [ 4 . ] نامه

يدهم [ 10 . ] ص 28 ج 3 ، دمحا ، دنـسم  لبنح ، دمحا  [ 9 . ] ص 486 هوملا ، عیباـنی  [ 8 . ] 581 ص 580 -  نیـشیپ ، یفاـص ، هللا  فطل  [ 7]
ج راونالاراحب ، [ 14 . ] ص 1186 نامه ، [ 13 . ] ص 1187 دوعوم ، يدهم  [ 12 . ] ص 555 هنومن ج 15 ، ریسفت  [ 11 . ] ص 1067 دوعوم ،

ص 75. ، 51

؟ دز دهاوخ  هیکت  هبعک  ناکرا  زا  نکر  مادک  هب  روهظ  تقو  رد  (ع ) نامز ماما 

شسرپ

؟ دز دهاوخ  هیکت  هبعک  ناکرا  زا  نکر  مادک  هب  روهظ  تقو  رد  (ع ) نامز ماما 

خساپ

زاغآ ماقم  نکر و  نیب  مارحلا ، دجسم  هکم و  ینعی  ناکم ، نیرتهب  زا  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  هک  تسا  هدمآ  (ع ) تیب لها  تایاور  رد 
ینعی ( 2 (؛ ماقم نکر و  نیب  دومرف : ترـضح  تسا ، لضفا  ياهعقب  ناکم و  هچ  دیـسرپ : (ع ) داجـس ماما  زا  یلاـمث  هزمح  یبا  ( 1 .) دوش یم 

( جـع ) يدـهم ترـضح  میهاربا  ماقم  و  دوسالارجح )  ) نکر نیب  هک  منیب  یم  ایوگ  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  میهاربا . ماـقم  دوسـالارجح و  نیب 
ماما زا  يزاوها  رایزهم  نب  یلع  ( 3" .) دراد یم  نالعا  ار  شتوعد  دناوخ و  یم  ارف  قح  هب  ار  مدرم  زامن  ندروآ  اج  هب  زا  دعب  هتفرگ و  رارق 

هتفرگ و رارق  میهاربا  ماقم  دوسالا و  رجح  نیب  ینعی  ماـقم ، نکر و  نیب  هک  یلاـح  رد  جـع ) ) يدـهم ترـضح  هک  دـنک  یم  لـقن  (ع ) داوج
ملظ و زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  درک ، دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  دـناوخیم و  ارف  تعیب  هب  ار  مدرم  دراد ، رارق  ترـضح  دزن  لـیئربج 
، هبیغلا باتک  یسوط ، خیش  .1 اهتشون : یپ  دـشاب . یم  دوسالا  رجح  نکر  نکر ، زا  دوصقم  قوف ، تایاور  هب  هجوت  اـب  ( 4 .) دوب هدش  روج 
ج 52، نامه ، .4 ص 222 و 135 . ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، .3 ص 122 . ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعرح ، خیـش  .2 ص 453 و 454 .

ص 290.

؟ تشاد میهاوخ  ار  ترضح  رادید  تداعس  درک و  دهاوخ  روهظ  جع )  ) نامز ماما  ام  نامز  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تشاد میهاوخ  ار  ترضح  رادید  تداعس  درک و  دهاوخ  روهظ  جع )  ) نامز ماما  ام  نامز  رد  ایآ 
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خساپ

هعلاـطم بوخ  ار  نآ  تسا . هدـش  لاـسرا  تسویپ  تروص  هب  هک  تسا  یباوج  اـم  خـساپ  تسا و  لوا  شـسرپ  رارکت  یعوـن  هب  لاؤـس  نیا 
. دینک تفایرد  ار  خساپ  دیسیونب و  ام  يارب  دیناوت  یم  دنام ، یقاب  یلاؤس  زاب  رگا  دییامن ،

؟  درک دهاوخ  روهظ  دنه  زا  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟  درک دهاوخ  روهظ  دنه  زا  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

نیا زا  کی  ره  نییعت  اتعیبط  داد , دهاوخ  خر  هدـنیآ  رد  هک  تسا  یلیاسم  زا  جـع )   ) تجح ترـضح  روهظ  نامز  خـیرات و  ـجـا کـه  نآ زا 
 ( ع  ) تیب لها  ثیداحاو  رابخا  هب  هعجارم  زین  نآ  تفرع  هار مـ هناـگی  دـیاش  ددرگ و  یم  بوسحم  هدـنیآ  زا  راـبخا  ییوگـشیپ و  لـیاسم , 

تقو ناگدننک  نییعت  ینعی   ) نوتاقو هکلب  هدرکن ,  نییعتار  ترـضح  نآ  روهظ  خیرات  اهنت  هن  رابخا , ثیداحا و  دشاب . تراهط  تمـصع و 
ثیداحا روهظ  ناکم  هنیمز  رد  اما  (1  .) تسا هدرمـش  یهورکم  رما  ار  روهظ  نامز  نییعت  ـالوصا  هدرک و  بیذـکت  هئ و  مه تـخـطـ ار )  نآ 

اج نیا  رد  تسا .  ماقم  ـن و  کر صا بـیـن  رو خـ همرکم و بـه طـ هکم  زا  ترضح  روهظ  , اهنآ همه  نومضم  هک  هدیسر  ام  هب  يدایز  رایـسب 
دنک و مایق  هکم  رد  جع )   ) مئاق ترـضح  نوچ  دو : ـ مر فـ ـر(ع )  قا ما بـ ـ ما 1 ـ   : هدنـسب مـی کـنـیـم ثیداحا  نیا  زا  ییاه  هنومن  رکذ  هب  اهنت 

رتش راب  کی  هک  یـسوم  ترـضح  گنـس  درادن و  رب  دوخ  هارمه  یندیماشآ  یندروخ و  یـسک  هک  دشک  دایرف  يدانم  , دن هفوک کـ گنهآ 
 . دنک باریـس  ار  هنـشت  ریـس و  ار  هنـسرگ  هک  دشوجب  نآ  زا  یبآ  همـشچ  دنیآ , دورف  هک  یلزنم  ره  رد  تسا ,  ترـضح  نآ  اب  دراد , نزو 

یم رب  ارم  دالوا  زا  يدرم  دنوادخ  زور  نآ  رد  , دنامن یقاب  زور  کی  ـیـا جـز  ند زا  رگا  دومرف : (ص )  ربمایپ هک  هدش  لقن  هفیذـح  زا  (2)2 ـ 
یثیدح نمـض  رد  هفیذح  نینچمه  3)3 ـ   . ) دـننک یم  تعیب  وا  اـب  ماـقم  نکر و  نیب  مدر  ـ مو هدو  مه خـلـق مـن بـ مسا و  مـه  هـک  دزیگنا 

ادن نامـسآ  زا  يدانم  دوش , یم  بکترم  هک  يروجف  لامعا  ینایفـس و  جورخ  زادـعب  دومرف : هک  هدرک  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  ینالوط 
ینعی (ص ,)  دـمحم تما  نیرتهب  ماگنه  نیا  رد  امـش  رما  بحا  ـ ـص هدروآ و  رـس  هب  ار  ناراکمتـس  نارابج و  نامز  دـنوادخ  هک  دـهد  یم 

هک ییاروشاع  زور  رد  ار  جع )   ) مئاق ییوگ  دومرف : (ع )  رقاب ماما  4)4 ـ   . ) دیوش قحلم  وا  هب  هک  رد مـ سپ  تسا ,  جع )   ) يدهم ترضح 
تسادخ نآ  زا  تعی  ـد:بـ هد ادن مـی  وا  رانک  رد  لیئربج  تسا و  هداتسیا  ماقم  نکر و  نیب  هک  ـی  لا رد حـ مـی بـیـنـم   , ـت ـسا ـنـبـه  ـش زور 

یلا جرخی  مل  تسا ...(( :  هدـش  لقن  ینالوط  ـثـی  ید ـمـن حـ ـض رد  (ع )  داجـس ماما  زا  5)5 ـ  .) دـنک یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  , 
(ع رقاب دمحم  ماما  زا  6)6 ـ  .) دنوش یم  هارمه  وا  اب  مه  مدرم  هتفر و  هکم  يوس  هب  جع )   ) ترـضح حـجـت اهب ,... نوعمتجی  سانلا  هکم و 

(7 .) دوش یم  تعیب  (ص )  ادخ لوسر  تنس  ادخ و  باتک  رب  هکم  رد  جع )   ) نامز ماما  اب  دومرف : هک  هدش  لقن  ( 

؟ تسا حیحص  درک  دهاوخ  روهظ  اجنآ  زا  تسا و  یقاب  تسا  ناشیا  تبیغ  لحم  هک  بادرس  رد  جع )  ) نامز ماما  هک  اعدا  نیا  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا حیحص  درک  دهاوخ  روهظ  اجنآ  زا  تسا و  یقاب  تسا  ناشیا  تبیغ  لحم  هک  بادرس  رد  جع )  ) نامز ماما  هک  اعدا  نیا  ایآ 

خساپ

هدرک و تبیغ  بادرس  رد  ماما  تسا  دقتعم  هعیش  دنیوگیم : هک  تسا  نیا  تیب  لها  يادعا  هعیش و  نانمشد  نیـضرغم و  تائارتفا  زا  یکی 
راکشآ کین  ناگراتس  ات  دنتـسیایم  بادرـس  رد  رب  برغم  زامن  زا  دعب  بش  ره  دش و  دهاوخ  رهاظ  بادرـس  زا  تسا و  یقاب  بادرـس  رد 

هچ تسا  نایع  هک  يزیچ  میتسین  حیـضوت  هنوگ  چیه  هب  جاتحم  ارتفا  نیا  ّدر  بیذکت و  رد  ام  دعب . بش  ات  دنوشیم  قرفتم  سپـس  دـندرگ 
هعیـش و اب  ینمـشد  هزیگنا  ساسا  رب  لعج و  رجح ، نبا  نودـلخ و  نبا  لاثما  زا  تاـئارتفا  هنوگنیا  هک  دـننادیم  همه  سا ـ نایب  هب  تجاح 
ام نامز  ات  دندمآ  اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  ناگدنسیون و  نیا  تسا . تلاسر  نادناخ  نانمـشد  هیما و  ینب  هب  لیامت  و  تیب ، لها  زا  فارحنا 

ناینیـشیپ تائارتفا  تاّیلعج و  ای  هتخادرپ  ارتفا  لعج و  هب  دـنروآ  تسد  هب  ناشیاهباتک  زا  دوخ و  زا  ار  هعیـش  يارآ  دـیاقع و  هکنیا  ياج  هب 
دوخ و دـنهدیم و  رارق  اـهنآ  يارآ  تفرعم  هعیـش و  دـیاقع  هراـبرد  قیقحت  نازیم  كـالم و  ار  اـهنآ  هدـنادرگ و  تسد  هب  تسد  ار  دوـخ 
ءارآ و اـهنآ  ردـق  یلاـع  هدنـسیون  نارازه  هک  یتّما  کـی  هب  هک  تسا  زیگنا  تفگـش  رایـسب  بیجع و  یلیخ  دـنزاسیم . هارمگ  ار  نارگید 
. تسا هدادن  مه  ار  نآ  لامتحا  اهنآ ، زا  يدحا  يرصع  چیه  رد  هک  دوش  هداد  یتبـسن  دناهتـشاگن ، دوخ  تافیلأت  رد  ًاحیرـص  ار  ناشدیاقع 
رد تبیغ  عوضوم  رد  تسا و  طوبـضم  ظوفحم و  هعیـش  دـیاقع  تاداقتعا ، مالک و  ياهباتک  رد  رگید  يداقتعا  لوصا  تماـما و  دروم  رد 
رثا ءارتفا  نیا  زا  ياهتشون  باتک و  چیه  رد  هدش و  روکذم  نآ  تایـصوصخ  همه  هدش  فیلأت  نآ  زا  دعب  و  (ع ) همئا رـصع  زا  هک  یئاهباتک 

زا هک  تامارک  تازجعم و  همه  نآ  هعیـش و  تایاور  بتک و  هکلب  تسا  یفخم  ءارماس  بادرـس  رد  ماما  هتفگن  يدـحا  تسین . ياهناـشن  و 
دناهدش فرـشم  تبیغ  ود  نیا  لوط  رد  شروضح  كرد  فرـش  هب  هکنانآ  تایاکح  هدش و  لقن  يربک  يرغـص و  تبیغ  رد  ترـضح  نآ 
ترایز ادـخ و  تدابع  زامن و  اعد و  هب  اـجنآ  رد  هعیـش  هک  تسا  یبادرـس  هفرـشم  ارماـس  رد  یلب  دـنیامنیم . بیذـکت  ار  تبـسن  نیا  همه 

هکلب دـنادب ، اجنآ  رد  میقم  ار  ماما  یـسک  ای  تسا ، ناهنپ  یفخم و  اجنآ  رد  ماما  هکنیا  يارب  هن  دـننکیم  راتفر  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح 
ترضح نآ  تدالو  لحم  اههناخ و  هفیرش و  نکاسم  لزانم و  نییرکـسع  مرح  نآ و  یحاون  بادرـس و  هب  فورعم  عضوم  نآ  هکنآ  يارب 

فیرش تویب  نآ  رد  شدج  شردپ و  رـصع و  ماما  هک  هنمزا  نآ  دای  راصعا و  نآ  تارطاخ  دیدجت  تسا و  هدوب  تازجعم  یـضعب  زورب  و 
رد هدوب ، تیب  لها  ناّبحم  هعیـش و  دش  دمآ و  لحم  دـندرکیم و  شتـسرپ  ار  ادـخ  تسا ، بادرـس  هب  فورعم  راد  نیمه  هلمج  نآ  زا  هک 

36/ رون ِلاـصَْالا » َو  ِّوُدـُْغلِاب  اـهیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَـهیف  َرَکْذـُی  َو  َعَفُرت  ْنَأ  ُهللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف  : » لولدـم هب  هفیرـش  فـقاوم  تاـماقم و  ناـمه 
.[ دـننک وا  كاپ  تاذ  هیزنت  حـیبست و  ماش  حبـص و  دوش و  ادـخ  مان  رکذ  اجنآ  رد  دـبای و  تعفر  اجنآ  هک  هداد  هزاجا  ادـخ  ار  ییاـههناخ  ]
ار نکاما  نآ  ترـضح  نآ  هدـش  مولعم  هکنآ  يارب  تسا  هعیـش  مارتحا  دروم  هک  تسه  زین  رگید  تاماقم  لزانم و  هچناـنچ  تسا . بساـنم 

(. مق نارکمج  دجسم  دننام  ) تسا هدومرف  دوخ  مودق  هب  فرشم 

؟ درک دهاوخ  هچ  نآ  زا  سپ  و  دنکیم ؟ روهظ  یعقوم  هچ  تسوا  راظتنا  رد  ناهج  هک  یحلصم 

شسرپ
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؟ درک دهاوخ  هچ  نآ  زا  سپ  و  دنکیم ؟ روهظ  یعقوم  هچ  تسوا  راظتنا  رد  ناهج  هک  یحلصم 

خساپ

اج همه  رد  يرگدادـیب  ملظ و  شتآ  دوش و  تابارطـضا  نیرتتخـس  راـتفرگ  اـیند  هک  یماـگنه  رتاوتم ، ثیداـحا  یعطق و  كرادـم  قـبط 
گنج دنوش ، زجاع  داسف  اب  هزرابم  روما و  ةرادا  زا  اهروشک  نارادمامز  ددنب و  رب  تخر  رشب  عون  نایم  زا  يردارب  تینما و  ددرگ ، روهلعش 
تافـص دیامن و  یقرت  العا  دح  هب  رابگرم ، ياه  حالـس  بیهم و  تاعارتخا  دنک . ضارقنا  هب  دیدهت  ار  رـشب  لسن  فالتخا ، يزیرنوخ و  و 

هب لسوت  زا  هدیدمتـس ، دارفا  فیعـض و  للم  دریگب ، ار  نآ  ياج  یعامتجا  یقالخا و  دسافم  هتـسب و  رب  تخر  رـشب  عماوج  زا  ناسنا  یلاع 
تایانج و عاونا  هصالخ  دنریگن و  هجیتن  دوشیم  هداد  لیکشت  کچوک  للم  تیاعر  ءافعـض و  قوقح  ظفح  مان  هب  هک  یـسلاجم  عماجم و 

هدش هداد  تایصوصخ  تاصخـشم و  مامت  اب  وا  روهظ  تراشب  هک  یهلا  گرزب  حلـصم  کی  عقوم  نیا  رد  ددرگ ، جیار  تارکنم  ءاشحف و 
ناهج ماقم ، یلاع  حلصم  نیا  دهدیم . همتاخ  اهیتخبدب  نیا  مامت  هب  دنزیم و  ملاع  مامت  رد  یمومع  حالـصا  کی  هب  تسد  دنکیم و  مایق 
نشور تابـصق  ءارق و  کچوک و  گرزب و  ياهرهـش  همه  رد  ار  مالـسا  رون  دروآ و  دهاوخ  رد  تلادع  قح و  تموکح  کی  ياول  رد  ار 

همه رب  تـسا ) هزنم  یـصخش  عفاـنم  ضارغا و  زا  هـک  ) یهلا نیناوـق  تاررقم و  دوـش ، ارجا  نآرق  ینامـسآ  ماـکحا  اـج  هـمه  رد  دـنادرگ .
همانرب نیرتهب  اب  رـشب  یقالخا  یملع و  لماکت  دنـشوکب و  يدابآ  نارمع و  قلخ و  شیاسآ  هافر و  هار  رد  اـهنامزاس  همه  دـنک و  تموکح 

. دنامن یقاب  ایند  مامت  رد  يریقف  یگدنز ، حطس  یقرت  دوبهب و  طرف  زا  هرخألاب  دوش و  عورش 

حیحص دننک  یم  یگدنز  ارضخ  هریزج  رد  ترضح  العف  هک  عوضوم  نیا  ایآ  دننک ؟ یم  عورش  ار  دوخ  مایق  اجک  رد  جع )  نامزلا (  بحاص  ترـضح 
؟  تسا

شسرپ

یم یگدنز  ارضخ  هریزج  رد  ترـضح  العف  هک  عوضوم  نیا  ایآ  دننک ؟ یم  عورـش  ار  دوخ  مایق  اجک  رد  جع )  نامزلا (  بحاص  ترـضح 
؟  تسا حیحص  دننک 

خساپ

تسا مارحلا  دجسم  زا  نآ  یمومع  مهم و  هلحرم  دراد و  هلحرم  دنچ  ترـضح  نآ  مایق  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  تایاور  يدنب  عمج  زا 
 ( تیعقاو ای  هناسفا  ارضخ  هریزج  باتک ( (  هب :  دینک  عوجر  هنیمز  نیا  رد  تسین .  شیب  يا  هناسفا  نیققحم  رظن  هب  ءارضخ  هریزج  هلئـسم  . 

 . ; تسا هدیدرگ  يروآ  عمج  نادنمشناد  ءاملع و  زا  رفن  رظن 5  نآ  رد  هک  ( 

؟ دهد یم  خر  نامزلارخآ  رد  جع )  يدهم (  ترضح  روهظ  ارچ 

شسرپ
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؟ دهد یم  خر  نامزلارخآ  رد  جع )  يدهم (  ترضح  روهظ  ارچ 

خساپ

هب میظع  هثداح  نیا  هک  تسا  يددعتم  طیارش  رطاخ  هب  دهد  یم  خر  نامزلا  رخآ  رد  جع )  رـصع (  ماما  یناهج  هبلغ  روهظ و  هکنیا  فلا ) 
یم خر  دوخ  صاخ  یخیراتو  ینامز  رتسب  رد  جـیردت  هب  دـسر ، یم  یـصاخ  ناـمز  رد  هک  يا  هویم  دـننام  طیارـش  نآ  تسا و  هتـسباو  نآ 

ار ناماما  ندش  هتـشک  ریـصقت  یـسک  هچ  دیـسرپ  دیاب  دنتـشک ) )...  ار  یلبق  ناماما  تسیچ  ام  ریـصقت  دـیا ( ( :  هدروآ  هکنیا  ب )   . دـیامن
ربارب رد  میراد و  یفیاـظو  میـشاب  هک  يرـصع  یخیراتطیارـش و  ره  رد  کـی  ره  نارگید  امـش و  اـم و  نکیل  تـسا ؟  هداـهن  امـش  شودرب 

میسانشب ار  دوخ  تلاسر  یخیراتطیارـش و  دیاب  نیاربانب  میرب .  یم  شاداپ  ادخ  هار  رد  اه  يراوشد  لمحت  ربارب  ردو  لووسم  ادخ  ياهتمعن 
دهاوخ ام  ریگتسد  جع )  رصع (  ماما  فاطلا  ییایند و  تایانع  يورخا و  شاداپ  تروص  نیا  رد   ، میـشوپب لمع  هماج  اهنآ  هب  یتسرد  هب  و 

هب دـیابن  ًاساسا   . دوش تسرد  راو  هزجعم  کیتاموتا و  روط  هب  زیچ  همه  هک  تسین  نانچ  زین  جـع )  رـصع (  ماـما  روهظ  ناـمز  رد  ج )   . دوب
دیاب زین  روهظ  رـصع  رد  ناشیا  قیفوت  ترـضح و  نآ  روهظ  يارب  هکلب  تشاد .  هنازیرگ  تیلویـسم  هنابلط و  تیفاـع  یهاـگن  روهظ  هلاـسم 

مغ رد  نونک  ات  میدوب  هدومن  بسک  دوخ  رد  ار  مزال  ياه  یگدامآ  نارگید  امش و  ام و  رگا  ًاعطق  هدرک و  یناشفناج  يراکادف و  شالت ، 
شآ دـهد  ناماسورـس  ار  ناهج  ياهراک  دـیایب و  وا  اـت  میـشکب  راـنک  ار  دوخ  میهاوخب  رگا  مه  نونکا  میتخوس ،  یمن  ترـضح  نآ  قارف 

ار همیا  تسا  هتـساوخ  ادـخ  دوش  لایخ  هک  تسا  یـشیدنا  چوپ  يرگن و  یحطـس  رایـسب  د )   . دوب دـهاوخ  هساک  نامه  هساک  شآ و  نامه 
هر اهیکین  ریسم  رد  تداهشدح  رـس  ات  یکی  تسا .  لمع  رد  هقباسم  نادیم  ناهج  نیا  ًاساسا  دنربب !! یپ  نانآ  یبوخ  هب  نارگید  ات  دنـشکب 
ره و  دزای ، یم  تسد  لامعا  نیرت  فیثک  هب  نارذگ  چوپ  تاینمت  یناسفن و  ياهاوه  یپرد  يرگید  دسر و  یم  نییلع  یلعا  هب  درپس و  یم 

 . ; تسا هتشاک  دوخ  هک  درود  یم  نآ  هورگ  ود  زا  کی 

؟ دنونشب نایناهج  مامت  هک  دومن  دنهاوخ  ادا  ار  ربکا  هللا  هملک  اجک  رد  درک و  دنهاوخ  روهظ  اجک  زا  جع )  نامز (  ماما 

شسرپ

؟ دنونشب نایناهج  مامت  هک  دومن  دنهاوخ  ادا  ار  ربکا  هللا  هملک  اجک  رد  درک و  دنهاوخ  روهظ  اجک  زا  جع )  نامز (  ماما 

خساپ

ربکا هللا  ریبکت (  يادص  درک و  دهاوخ  روهظ  دوسالا  رجح  هبعک و  رانک  رد  همظعم  هکم  رد  جع ) )  يدهم ( (  ترـضح  تایاور  ساسا  رب 
؛ ادص هدنهد  لاقتنا  ياههاگتسد  طسوت  تسا  نکمم  ندیـسر  هوحن  اما  و   . دیـسر دهاوخ  نایناهج  همه  شوگ  هب  اج  نآ  زا  ترـضح  نآ  ( 

 . ; تسا هدشن  صخشم  تایاور  رد  ربکا  هللا  يادص  ندیسر  یگنوگچ   . دریگ تروص  رگید  قرط  ای  ویدار و  نوچمه 

. دیهد حیضوت  ًارصتخم  نامز  نآ  مدرم  هعماج و  روهظ و  هوحن  دروم  رد  تسا ؟ تمایق  زا  لبق  جع ) ) نامز ماما  روهظ  ایآ 

شسرپ
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. دیهد حیضوت  ًارصتخم  نامز  نآ  مدرم  هعماج و  روهظ و  هوحن  دروم  رد  تسا ؟ تمایق  زا  لبق  جع ) ) نامز ماما  روهظ  ایآ 

خساپ

یتیگ رسارس  رد  لدع  قح و  هب  ندیشخب  تیمکاح  يارب  جع ) ) نامز ماما  ترضح  تسا . تمایق  زا  لبق  ًانیقی  ًاعطق و  جع ) ) نامز ماما  روهظ 
، دناهدش قح  تیمکاح  تلادع و  نشت اهناسنا  هتفرگ و  ارف  ار  ناهج  متـس  ملظ و  هک  ینامز  رد  یهابت  Šو  تس ملظ و  ندرک  نکهشیر  و 
، یهابت ملظ و  زا  ناگدمآ  هوتس  هب  تلادع و  ناگنشت  دزادرپیم و  نیمولظم  توعد  هب  قح  یفرعم  نایب و  نآرق و  حالس  اب  دزیخیم و  اپهب 
اب دنزیخیم و  رب  متس  رفک و  نارادمدرـس  عمق  علق و  هب  ترـضح  نآ  باکر  رد  دنورگیم و  ناشیا  هب  دننکیم و  تباجا  ار  ناشیا  توعد 

، دـشاب هدـنامن  یقاـب  مه  زور  کـی  زج  اـیند  رمع  زا  رگا  : « دومرف (ص ) ادـخ لوسر  دنـشخبیم . ققحت  ار  قـح  تیمکاـح  ناـنآ  بوـکرس 
راحب  - P .» } دنادرگ طسق  لدع و  زا  ولمم  ار  روج  ملظ و  زا  رپ  ِناهج  دنک و  مایق  ام  مئاق  ات  دنکیم  ینالوط  ردـقنآ  ار  زور  نآ  دـنوادخ 

رد جع ) ) يدهم ترـضح  تماما   « باتک هب  دـینک  عوجر  نامز  نآ  رد  مدرم  هعماج و  روهظ و  هوحن  هرابرد  { P ص 340 . ج 36 ، راونالا ،
زکرم تاراـشتنا  زا  ، 162 ص 142 -  دک 204/1 ، جع ،«) ) يدهم ترـضح  تخانـش   « باتک 132 و  ص 118 -  دـک 133/1 ، ام ،« داقتعا 

. هاپس رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  تاقیقحت 

؟ دنکیم روهظ  یهام  هچ  رد  ینامز و  هچ  رد  يزور و  هچ  رد  نامز  ماما 

شسرپ

؟ دنکیم روهظ  یهام  هچ  رد  ینامز و  هچ  رد  يزور و  هچ  رد  نامز  ماما 

خساپ

تسا لاعتم  دنوادخ  دزن  شملع  طقف  هک  تسا  يدراوم  زا  تسین و  مولعم  زین  ماما (  صخش  یتح  سک  چیه  يارب  جع )  ) ماما روهظ  نامز 
هک هنوگ  نامه  ینعی  تسا  هدـش  هسیاقم  تمایق  عوقو  نامز  اب  تجح  روهظ  نامز   ، ام تایاور  رد   . میراد يددـعتم  تایاور  اـنعم  نیا  رد  و 

. تسا لاعتم  دـنوادخ  دزن  رد  زین  ترـضح  روهظ  نامز  ملع  ، تسا الع  لج و  قح  ترـضح  رایتخا  رد  ًارـصحنم  تمایق  عوقو  ناـمز  هب  ملع 
 : دـندومرف هبترم  هس  خـساپ  رد  ترـضح  دراد ؟ نیعم  تقو  جـع ) ) يدـهم روهظ  ایآ  مدرک  ضرع  رقاب (  ماما  تمدـخ  دـیوگیم :  لـضفم 

ترضح روهظ  يارب  ینامز  درادن  قح  یـسک  نیاربانب  ( 1 . ) دیوگیم غورد  دـنک  نییعت  یتقو  روهظ  يارب  سک  ره  ینعی  نوتاّقولا  بّذـک 
زین امش  لاوس  زا  یشخب  يوگخـساپ  هک  میروآیم  ار  ( جع ) يدهم ترـضح  روهظ  ياههناشن  زا  یخرب  راصتخا  هب  اجنیا  رد  اما  دنک ، نییعت 

يدـهم روهظ  ياههناشن  ماگنه  نیا  رد  دـهدیم  خر  هنیدـم  هکم و  مرح  ود  نایم  هک  تسا  ياهثداح  روهظ  ياـههناشن  هلمج  زا  دـشابیم :
يادـن نیا  زا  سپ  دوشیم . هدینـش  ناضمر  رد 23  وا  مان  هب  هک  تسا  ینامـسآ  يادـن  نآ ، هناشن  نیرتگرزب  دـیاش  هدـش و  راکـشآ  جـع ) )

نخس یتیگ  رسارس  رد  راوگرزب  نآ  هرابرد  دیامنیم . رارقرب  طابترا  دوخ  نارای  زا  یخرب  اب  يرس  روط  هب  جع )  ) يدهم ترضح  ینامـسآ 
هتشگ و كانمیب  ترضح  نآ  روضح  زا  نانمشد  دریگیم . ياج  اهلد  رد  شتبحم  هتشگ و  ناگمه  دزنابز  يو  مان  هدمآ و  نایم  هب  رایـسب 

ریگتسد ار  وا  دننک  ادیپ  تسد  هک  یمشاه  درم  ره  هب  هتشگ و  هنیدم  دراو  یهاپس  ور  نیا  زا  دنرادرب ، نایم  زا  هتفای و  ار  يو  ات  دنـشوکیم 
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مهد بش  رد  ار  شیوخ  مایق  هک  نیا  ات  هتفرگ  سامت  هکم  رد  دوخ  نارای  زا  یخرب  اب  ترـضح  نآ  دنزادنایم و  نادنز  هب  ای  هتـشک و  ای  و 
مهد زور  حبـص  رد  دـباییم . طلـست  هکم  رب  يریگرد  زا  سپ  دـنکیم و  زاغآ  یکم  فیرـش  میرح  زا  ءاشع  برغم و  زاـمن  زا  دـعب  مرحم 

، هدرک توعد  شیوخ  يرای  هب  ار  ایند  للم  دنکیم و  غالبا  ناهج  مامت  هب  فلتخم  ياهنابز  هب  ار  دوخ  مایپ  جـع ) ) يدـهم ترـضح  مرحم 
نتفرورف نآ  دوش و  ققحم  هدومرف  هدع  و  لوسر (  ترـضح  شایمارگ  دج  هک  ياهزجعم  ات  دنام  دهاوخ  یقاب  هکم  رد  هک  درادیم  مالعا 

عبانم و ( 3) ددنوپب عوقو  هب  دـنوشیم  هکم  یهار  ترـضح  نآ  تکرح  نتـسکش  مه  رد  يارب  هک  تسا  سبای "  " نیمز هب  ینایفـس  رکـشل 
اههاگشناد رد  يربهر  مظعم  ماقم  داهن  ناسرپ ـ  رازفا  مرن  ینیما 3 ـ  میهاربا  ناهج /  رتسگداد  ص103 2 ـ  راونالاراحب ج52 /  1 ـ  ذخآم :

؟ دنکیم روهظ  اجک  رد  هنوگچ و  نامز  ماما 

شسرپ

؟ دنکیم روهظ  اجک  رد  هنوگچ و  نامز  ماما 

خساپ

تسا نینچ  دیآیم ، تسد  هب  تایاور  عومجم  زا  هچنآ  یلو  دراد . توافت  مه  اب  نآ  نامز  روهظ و  تضهن  زاغآ  تیفیک  دروم  رد  تایاور 
نارای کیکی  مرحم  مهن  زور  بورغ  هاگنآ  دـنکیم  روهظ  دوخ  نارای  زا  نت  هدزیـس  دـص و  یـس  نایم  رد  تسخن  هللا  هیقب  ترـضح  هک 

. دـنکیم زاغآ  هکم  لها  يارب  مایپ  لاسرا  اب  إءاشع  زامن  زا  دـعب  ار  دوخ  سدـقم  تضهن  ماما  هدـش و  هکم  رد  مارحلا  دجـسم  لـخاد  ماـما 
ره تغل  نابز و  هب  نایناهج  هجوتم  ار  دوخ  مایپ  ماما  مرحم  مهد  زور  دندرگیم و  طلـسم  هکم  رهـش  مرح و  رب  بش  نآ  رد  وا  نارای  سپس 
هللا لوسر  مچرپ  هک  یلاح  رد  دنکیم  روهظ  ءاشع  زامن  ماگنه  يدهم  ماما  دـیامرفیم " : هراب  نیا  رد  رقاب  ماما  ( 1 . ) دیامنیم للم  زا  کی 
اـسر دـنلب و  يادـص  اـب  دروآ ، اـج  هب  ار  ءاـشع  زاـمن  یتقو  تسا . ناـیب  رون و  اـههناشن و  ياراد  و  دراد ، دوخ  اـب  ار  وا  ریـشمش  نهاریپ و  و 

باـتک و  دـیزگرب و ....  ار  دوخ  تجح  وا  دیاهداتـسیا ،  ادـخ  روضح  رد  کـنیا  امـش  مروآیم  امـش  داـی  هب  ار  ادـخ  مدرم  يا  دـیامرفیم :
هدنز دییامن و  وا  لوسر  ادخ و  يرادرب  نامرف  تعاطا و  دیهدن و  رارق  وا  کیرش  ار  يزیچ  هک  درک  رما  ار  امش  داتـسرف و  ورف  ار  ینامـسآ 

توعد وا  تنس  ءایحا  لطاب و  كرت  ادخ و  باتک  هب  لمع  شلوسر و  ادخ و  هب  ار  امـش  نم  هتـشادهگن ...  هدنز  نآرق  ار  هچنآ  دیرادهگن 
مه هب  لاح  نیع  رد  هدـنکارپ و  يزییاپ  ربا  نوچمه  هک  ردـب  گـنج  نادرم  دادـعت  هب  درم  هدزیـس  دـص و  یـس  هارمه  هب  وا  سپـس  منکیم 

سک ره  يو  دیاشگیم . يدهم  يارب  ار  زاجح  نیمزرس  ادخ  دننکیم و  روهظ  یلبق  رارق  نودب  دنزور ، ناریـش  بش و  نادهاز  دنلـصتم و 
هب تعیب  تهج  یهورگ  دـیآیم و  دورف  هفوک  رد  هاپـس  ياهشخرد  هاگنآ  دزاسیم ، دازآ  دربیم  رـس  هب  نادـنز  رد  هک  ار  مشاـه  ینب  زا 

همه درادیم و  رب  نایم  زا  ار  ناملاظ  ملظ و  دنکیم و  هناور  ناهج  رسارس  هب  ار  دوخ  نایرکـشل  ترـضح  نآ  دنوشیم  هناور  يدهم  يوس 
اب دنتسه  ینایرکـشل  تیاور  نیا  رد  هایـس  ياهـشخرد  زا  روظنم  ( 2 . ) دنیآیم رد  يراکتـسرد  یتسار و  تلادـع  هب  وا  هتـساوب  اهنیمزرس 

عبانم و دنتـسه . ع )  ) ماما هب  ندـناسر  يرای  راظتنا  رد  و  دـننک . یم  تکرح  هفوک  يوس  هب  ناسارخ  زا  تایاور  رب  انب  هک  هایـس  ياـه  مچرپ 
316ـ317 صص روهظ ، رصع  زا  لقن  هب  ص95 ، دامح ، نبا  یطخ  هخسن  ص313 2 ـ یناروک ، یلع  روهظ ، رصع  1 ـ ذخآم :

؟ درک دنهاوخ  روهظ  نامز  هچ  جع ) مهدزاود  ماما 
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شسرپ

؟ درک دنهاوخ  روهظ  نامز  هچ  جع ) مهدزاود  ماما 

خساپ

، أبس ;  ) ٍبیِرَق ٍناَکَّم  نِم  ْاوُذِخُأَو  َتْوَف  َالَف  ْاوُعِزَف  ْذِإ  ََّيَرَت  َْول  َو  : " دیامرفیم دنکیم و  هراشا  غنامز  ماما  روهظ  یبیرقت  نامز  هب  میرک  نآرق 
راـتفرگ کـیدزن  ییاـج  زا  تسا و  هدـنامن  يزیرگ  هار  هک  اـجنآ   [ دـناهدز تشحو  نارفاـک   [ هک ار  یماـگنه  يدـیدیم  شاـک  يا  و  ( 51
بتکم وریپ  هک  یهورگ   ) ینایفـس جورخ  رب  قوف  ۀـیآ  تسا  هدـش  لقن  تنـسلها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یناوارف  تاـیاور  قبط  دـناهدمآ ".
قیبطت وا  نایرکـشل  و  دننکیم ) جورخ  غيدهم  ترـضح  مایق  هناتـسآ  رد  قح  ِنارادفرط  دض  رب  دـنتیلهاج و  رـصع  ياههلافت  نایفـسوبا و 

روهظ و نامز  صیخشت  اب  هطبار  رد  اّما  دنوشیم . راتفرگ  ارحص  رد  نآ ـ  ریخـست  دصق  هب  هّکم ـ  يوس  هب  تکرح  ماگنه  اهنآ  تسا  هدش 
يارب مه  ناماما  بناج  زا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  دراد ، ربخ  روهظ  قیقد  نامز  زا  هک  سک  نآ  هک  مینادب  دـیاب  ادـتبا  نآ  ةرابرد  رظن  راهظا 

تمدخ دـیوگیم : لیـضف  لاثم  يارب  تسا  هدـش  بیذـکت  روهظ ، قیقد  تقو  ةدـننک  نییعت  ناشیا  فرط  زا  هکلب  هدـشن  نییعت  یتقو  روهظ 
یتقو روهظ ، يارب  سک  ره  دومرف : هبترم  هس  خـساپ  رد  ترـضح  دراد ؟ ینیعم  تقو  غيدـهم  ترـضح  روهظ  ایآ  مدرک  ضرع  رقاب : ماـما 

هبقداص ماما  دیوگیم : ملسم  نب  دمحم  توریب )  أفو ، رـشن  ص 103 ، یـسلجم ج 52 ، موحرم  راونالاراحب ، .) دیوگیم غورد  دنک ، نییعت 
مینکیمن نییعت  یتقو  روهظ  يارب  ام  اریز  شاب  هتشادن  كاب  شندومن  بیذکت  زا  درک ، نییعت  وت  يارب  ار  روهظ  تقو  سک  ره  دومرف : نم 

چیه مه  اـهنیا  ریغ  دـناهدرکن ;و  نییعت  ار  روـهظ  تقو  ناـماما  6 و  ربمایپ هکدوشیم  هدافتـسا  ثیداـحا  نیا  زا  و 117 ). ص 104  نامه  )
نیمه هب  دـنیوگیمن ; ناماما  تایاور  زا  ریغ  ینخـس  نوچ  ام ، ياملع  نینچ  مه  دـنک ; صخـشم  ار  تقو  نآ  هک  تسین  رداـق  رگید  سک 
ةرابرد رظن  راهظا  مه  نتـسناد و  مه  هک  تسا  هدـش  نایب  روهظ  يارب  یمیالع  تایاور  رد  هلب  دـنعالطا . یب  روهظ  تقو  زا  زین  نانآ  تهج 
يدرم هک  دنکیم  جورخ  نایفـسوبا  لسن  زا  يدرمنامز  ماما  روهظ  زا  شیپ   " تسا هدـش  دراو  نیموصعم  تایاور  رد  درادـن . یعنام  اهنآ 

ار مدرم  زا  یناوارف  هورگ  هک  تسا  اهناسنا  نیرتثیبخ  نیرتدـیلپ و  زا  اّما  تسا  يراـج  شناـبز  رب  ادـخ  رکذ  مئاد  تسا و  حالـصا  رهاـظ 
املع زا  یبلاـطم  ناـمز  ثداوح  رب  نآ  قیبـطت  روهظ و  میـالع  اـب  هطبار  رد  تسا  نکمم  امـش  دـنکیم ". هارمه  دوـخ  اـب  دـهدیم و  بیرف 

رتسگداد  ) تسا رتشیب  هرابنیا  رد  نانآ  سدح  ناکما  دنتسه ، رتانشآ  همئا  تایاور  اب  نانآ  نوچ  صوصخ  هب  درادن و  یعنام  هک  دیونـشب 
 ( قفش رشن  ینیما ص 221ـ223 ، میهاربا  ناهج 

؟  تسا حیحص  تسا  کیدزن  روهظ  دنا  هتفگ  ءاملع  هکنیا  روهظ و  يارب  تقو  نییعت  ایآ 

شسرپ

؟  تسا حیحص  تسا  کیدزن  روهظ  دنا  هتفگ  ءاملع  هکنیا  روهظ و  يارب  تقو  نییعت  ایآ 

خساپ
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صخـشم دـنکیمروهظ . لاس  نالف  ای  هام  نالف  ای  زور  نالف  رد  ماـما ع  هک  دـنک  اـعدا  یـسک  تسا 1 . تروـص  ود  هب  روـهظ  تقو  نییعت 
دننکیم نییعت  تقو  روهظ  يارب  هک  یناـسک  : » دـناهدومرف هک  مه  ناـمزماما ع  روظنم  تسین و  تسرد  تروص  نیا  هب  روـهظ  تقو  ندرک 

هک یمیالع  هب  هجوت  اب  دـیوگب  یـسک  هک  نیا  ینعی  روهظ ؛ میـالع  رکذ  تسا 2 . هدوب  لکـش  نیا  هب  روهظ  تقو  نییعت  دنتـسهوگغورد »
رگید لاس  کی  تسا  ینامز  هچ  روهظ  هک  نیا  اما  تساکیدزن  روهظ  سپ  هتـسویپ  عوقو  هب  میالع  نآ  زا  یخرب  تسا و  هدمآ  تایاوررد 

یمیالع هدش  لقن  موصعم ع  نامامازا  هک  یتایاور  رد  اریز  درادن ؛ یلاکشا  ینخس  نینچ  تسین  مولعم  ای ... لاسهاجنپ و  ای  رگید  لاس  هد  ای 
روهظ دـنیوگیماملع  رگا  سپ  تسا  کیدزن  روهظ  داتفا ، قافتا  میالع  نیا  یتقو  دـناهدومرف  همئا ع  دوخ  دـناهدرک و  لـقن  روهظ  يارب  ار 

. دنیوگیم نخس  هدیسر  موصعم ع  ناماما  زا  هک  یتایاورساسا  رب  هکلب  دنیوگیمن  يزیچ  ناشدوخ  زا  تسا  کیدزن 

؟ دنک یم  روهظ  عق  وم  هچ  نامز 7 ماما 

شسرپ

؟ دنک یم  روهظ  عق  وم  هچ  نامز 7 ماما 

خساپ

هک نیا  اـب  تسین .  هاـگآ  نآ  قـیقد  تقو  زا  دـنوادخ  زج  سک  چـیه  تـسا و  هدـشن  صخـشم  نامز 7 ماما  روهظ  ناـمز  یحلاـصم ,  رباـنب 
زا یتقو  هک  ییاجات  , دندرک یم  يراددوخ  روهظ  تقو  ندرک  صخـشم  زا  نانآ  یلو  دندرک , یم  لاؤس  دروم  نیا  رد  ناماما 7 زا  باحصا 
زا دیامرف : یم  ترضح  نآ  يرگید  تیاور  رد  ( 1 : ) دیامرف یم  راب  هس  ماما 7 تسا ,  هدش  نّیعم  یتقو  روهظ  يارب  ایآ  دسرپ  یم  7 رقاب ماما 

هاگآ نآ  تقو  زا  ادـخزج  یـسک   ) تسا تمایق  ییاـپرب  نوچمه  يدهم 7 روهظ  لَثَم  دومرف : ترـضح  دـش , هدیـسرپ  بلطم  نیمه  6 ربمایپ
تقو قیقد  نییعت  يانعم  هب  مه  نآ  هک  تسا  هدـش  رکذ  روهظ  ياـه  هناـشن  تاـیاور  رد  هتبلا  ( 2  .) یناهگان رگم  دیآ  یمن  يدـهم  تسین ) 

ج 36 ص 391 نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ج 52 ص 103 راونالاراحب , یقروا 1. پـ  . ) تسین روهظ 

؟  تسین مولعم  سکچیه  رب  نامز 7 ماما  روهظ  نامز  ارچ 

شسرپ

؟  تسین مولعم  سکچیه  رب  نامز 7 ماما  روهظ  نامز  ارچ 

خساپ

تسا و هدشن  صخشم  روهظ  نامز  یحلاصم  هب  انب  یلو  تسا ,  یعطق  مّلـسم و  روما  زا  نآ  ندش  کیدزن  ياه  هناشن  روهظ و  لصا  هچرگ 
هب نانآ  یلو  دنا , هدیسرپ  يدـهم 7 جورخ  نامز  دروم  رد  ناماما  باحـصا  اهراب  تسین .  هاگآ  نآ  قیقد  تقو  زا  دـنوادخ  زج  سک  چـیه 

خیـش زا  باتک  رد  دنا . هتـسناد  ادخ  هب  رـصحنم  تمایق  هب  ملع  نوچ  مه  ار  روهظ  نامز  دـنا و  هدرک  یهن  نآ  ندرک  صخـشم  زا  تحارص 
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رایـسب خساپ  رد  ریخأت  زا  ( 1 : .) دومرف راب  هس  ماما 7 تسا ؟  هدـش  نّیعم  یتقوروهظ  يارب  ایآ  دیـسرپ : 7 رقاب ماما  زا  لیضف  هدمآ . :  یـسوط 
تفایرد باوج  رتعیرـس  دیتسرفب و  مق 197 یتسپ  قودنـص  سردآ :  هب  ًامیقتـسم  ار  دوخ  تـالاؤس  دـیناوت  یم  امـش  میهاوخ  یم  ترذـعم 

71 ص 236 ءهرامش 70 ـ هزوح ,  ءهلجم 5 یقروا 1. پـ . ) دیراد

؟ درک دهاوخ  روهظ  سدقم  بادرس  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ درک دهاوخ  روهظ  سدقم  بادرس  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

خساپ

جورخ اّرماس  بادرـس  زا  نامزلارخآ  رد  ع )  ) يدهم ماما  دندقتعم  نانآ  هک  تسا  نیا  هدش  هداد  هعیـش  هب  هک  ییاوران  ياهتبـسن  هلمج  زا 
دقتعم هعیـش  هکلب  تسا . غوردو  بذک  تبـسن  نیا  هک  درب  میهاوخ  یپ  هعیـش  یمالکو  یثیدح  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  یلو  درک . دهاوخ 
قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ناذاش  نب  لضف  دومن . دنهاوخ  روهظ  همّرکم  هکم  زا  ص )  ) ادخ لوسر  شدج  دننامه  ترـضح  نآ  هک  تسا 

... ؛" نینکرلا نـیب  رهظی  نیـسح ! اـی  كدـلو  نـم  عساـتلا  وـه  : " دوـمرف هـک  هدرک  لـقن  ینـالوط  یثیدـح  رد  ع )  ) نینمؤـملاریما زا  واو  (ع )
نیب هک  نیـسح ! يا  تسوت  نادـنزرف  زا  نیمهن  یقرواـپ } ح 578 . ص 23 ، ج 3 ، ع ،)  ) يدـهملا مامالا  ثیداـحا  مجعم  یقرواـپ .  } وا " ...

روصنم اـّنم  مئآـقلا  : " دومرف هک  دـنکیم  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  قودـص ؛ خیـش  ... " درک . دـهاوخ  روهظ  ماـقمو  نکر 
مئاق ... " " ؛ ًالجر رشع  ۀثالثو  ۀئامثالث  هیلإ  عمتجاو  ۀبعکلا ، یلإ  هرهظ  دنسأ  جرخ  اذإف  انمئآق ، جورخ  کلذ  دنعف  رـصنلاب ... دّیؤم  بعرلاب ،

{ یقرواپ ص 292 . ج 2 ، يرولا ، مالعا  ح 16 ؛  ص 331 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } هبو هدش  يرای  سرتو  بعر  هب  هک  تسا  یـسک  ام  زا 
دـصیس ماگنه  نآ  رد  دـنز ، هیکت  هبعک  رب  دـنک  جورخ  هک  یماگنه  سپ  اـم . مئاـق  جورخ  تسا  ماـگنه  نآ  رد  دوشیم ... دـییأت  ترـصن ،

تبیغ رصع  فیلاکت  عوضوم : ... " دنوشیم . عمج  وا  رود  رفن  هدزیسو 

؟ تسیچ ترضح  روهظ  تقو  ندوبن  نیعم  تمکح 

شسرپ

؟ تسیچ ترضح  روهظ  تقو  ندوبن  نیعم  تمکح 

خساپ

: مییوگیم لاؤس  نیا  باوج  رد  تسا ؟ هدشن  نیعم  یمالسا  عبانم  رد  روهظ  تقو  ارچ  هک  دنکیم  روطخ  ناسنا  نهذ  رد  لاؤس  نیا  یهاگ 
هشیمه تسا ، هدامآ  هشیمه  تسا ، راظتنا  لاح  رد  هشیمه  دنادیمن  ار  وا  ندمآ  تقوو  تسا  ینتشادتسود  صخـش  رظتنم  هک  یـسک   - 1
رایسب هک  دنادب  هکنآ  ًاصوصخ  دنادب  ار  وا  ندیسر  نامز  هک  یتروص  رد  یلو  تسا . عامتجاو  دوخ  رد  وا  تاروتـسد  ندرک  هدایپ  ددصرد 
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مدرم يارب  تسا  یناحتما  عون  کی  روهظ ، تقو  ندوبن  نیعم   - 2 دنکیمن . هدامآ  يدوز  نیا  هب  ار  دوخ  زگرهو  هدـش  سویأم  تسا ، رود 
ریخأتو میدقت  رد  تحلصم  هاگ   - 3 ریخ . ای  دنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  فلتخم ، ياهیتخـس  همه  نیا  اب  مدرم  ایآ  ددرگ  مولعم  ات 

اب وا  تاقالم  همادا  تهج  هب  ع )  ) یسوم ترضح  هصق  رد  اذلو  درادن . يراگزاس  روهظ  نامز  ندوب  نیعم  اب  انعم  نیا  هک  تسا  تبیغ  نامز 
ددصرد ع )  ) ترضح نانمـشد  روهظ ، ندوب  نیعم  تروص  رد   - 4 دندش . هدیشک  فارحنا  هب  ياهدع  زور ، لهچ  ات  زور  یـس  زا  دنوادخ 

هب روهظ " ندوب  یناهگان   " رـصنع زا  یمالـسا  تایاور  رد  اذل  تساوخ . دنهاوخرب  هلباقم  هب  نامز  نامه  رد  ترـضح  ابو  هدمآرب  كرادـت 
ملاـع یتـسار  هب  ناـمعن ! رـسپ  يا  : " دومرف ناـمعنلا  نبا  هب  ع )  ) قداـص ماـما  تسا . هدـش  داـی  ترـضح  يزوریپ  رد  یـساسا  رـصنع  ناونع 

هب یلو  دش  کیدزن  جرف - رما   - رما نیا  راب  هس  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـینکن ، هلجع  سپ  دزاس ... هاگآ  ار  وت  دراد  عالطا  هچ  ره  هب  دـناوتیمن 
هب امش  نانمشد  هکنآ  رگم  تسین  يّرس  امـش  دزن  دنگوس ! ادخ  هب  تخادنا . ریخأت  هب  ار  نآ  دنوادخ  دیدرک  شاف  ار  نآ  امـش  هکنآ  تهج 
هک دش ، دهاوخ  مکاح  اهناسنا  رب  یّصاخ  عّرضتو  هجوتو  عاطقنا  تلاح  روهظ ، تقو  نییعت  مدع  تروص  رد   - 5" دنرتهاگآ . امش  زا  نآ 

يونعم رثا  نیا  زا  رگید  دـشاب  صّخـشم  عطق  روط  هب  روهظ  تقو  رگا  یلو  ددرگ . ع )  ) نامز ماـما  جرف  رد  لـیجعت  ببـس  رما  نیا  اـسب  هچ 
صخـشم روهظ  تقو  قیقد  روط  هب  دیابن  اذل  دوشیم ، عقاو  ادب "  " قّلعتم روهظ ، میالع  دـننامه  روهظ  تقو  هک  اجنآ  زا   - 6 تسین . يربخ 

لوط هب  ترـضح  روهظ  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  زا   - 7 تسا . ع )  ) نامز ماما  روهظ  رد  ّرثؤم  هک  دـنوش  قیوشت  ییاهراک  هب  مدرم  اـت  دـشاب 
تـسد زا  ار  تبثم  راظتنا  تلاح  هظحل  ره  رد  ترـضح  روهظ  لامتحا  ابو  دنـشابن  سویأم  مدرم  ات  تسا  هدشن  نیعم  نآ  تقو  اذل  دـماجنا ،

. دنهدن

؟ تسا حیحص  روهظ  تقو  نییعت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا حیحص  روهظ  تقو  نییعت  ایآ 

خساپ

مینک نیعم  یلیصفتو  قیقد  روط  هب  ار  ترضح  روهظ  تقوو  خیرات  هکنیا   - 1 تسا : روصتم  وحن  دنچ  هب  ع )  ) نامز ماما  روهظ  خیرات  نییعت 
هب ًافاضمو  تسا  هدـشن  هراشا  نآ  هب  یتیاور  چـیه  رد  اریز  تسا ، لطاب  لامتحا  نیا  دوب . دـهاوخ  زور  نالفو  هام  نالفو  لاس ، نـالف  رد  هک 
هب ددرگ ، نییعت  لامجا  وحن  هب  روهظ  دـعوم  هکنیا   - 2 تسا . هتفرگ  رارق  نعل  دروم  روهظ  تقو  هدـننک  نییعت  ثیداـحا  زا  یخرب  رد  هکنیا 
 - 3 تسا . حیحصو  هتشادن  یلاکشا  متح  روط  هب  لامتحا  نیا  درک . دهاوخ  روهظ  ترـضح  نآ  دنک  هدارا  دنوادخ  هاگ  ره  مییوگب : هکنیا 
رگ لامتحا  نیا  میهد . ربخ  نآ  زاو  هدرک  ادیپ  ملع  ترضح  روهظ  نامز  هب  لیـصفت  ای  لامجا  روط  هب  رفجو ، باسح  دعاوق  قیرط  زا  هکنیا 
 . یقرواـپ } نـکمم روـهظ ، خـیرات  هـکنآ  ًاـصوصخ  تـسین . رادروـخرب  يربـتعم  دنـس  زا  یلو  هدـش  هراـشا  نآ  هـب  تاـیاور  یخرب  رد  هـچ 
هب لامجاو  یّلک  روط  هب  تاـیاور  زا  یخرب  قباـطم  هکنیا   - 4 دوش . عقاو  ادـب  دروم  تسا  یقرواپ } ح 13 . ص 106 ، ج 52 ، راونألاراحب ،

يدـحإ ۀنـس  نینـسلا ، نم  رتو  یف  ّالإ  مئآقلا  جرخیال  : " هک هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  یـسربط  ددرگ : هراشا  ترـضح  نآ  روهظ  ناـمز 
؛  ص 286 ج 2 ، يرولا ، مالعا  یقرواپ .  } ای کی  لاس  درک ، دـهاوخ  روهظ  درف ]  ] رتو لاس  رد  مئاق  " " ؛ عستوأ عبـسوأ  سمخوأ  ثـالثوأ 

: دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  زینو  هن ". ای  تفه  ای  جـنپ  اـی  هس  یقرواـپ } ح 36 . ص 291 ، ج 52 ، راونألاراحب ،
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هب (... " ع" ؛  ) یلع نب  نیـسحلا  هیف  لتق  يذـّلا  وهو  ءآروشاع ، یف  موقیو  ناضمر  رهـش  نم  نیرـشعو  ثالث  ۀـلیل  یف  مئآقلا  مساـب  يداـنی  "

نآو درک ، دـهاوخ  مایق  اروشاع  زور  ردو  دـش  دـهاوخ  هداد  ادـن  ناضمر  هام  مّوسو  تسیب  بش  رد  مئاق  یقرواـپ } ناـمه . یقرواـپ .  } مسا
." دیسر تداهش  هب  زور  نآ  رد  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  يزور 

؟ تساجک دنکیم  روهظ  اجنآ  رد  ترضح  هک  یناکم  نیلوا 

شسرپ

؟ تساجک دنکیم  روهظ  اجنآ  رد  ترضح  هک  یناکم  نیلوا 

خساپ

لوسر زا  شدنس  هب  یطویـس  تسا . ماقمو  نکر  نیب  دنکیم  روهظ  اجنآ  رد  ترـضح  هک  یناکم  نیلوا  ّتنـس  لهاو  هعیـش  تایاور  قباطم 
نآ دنک  جورخ  ناشنایم  زا  هک  دنهاوخیم  وا  زا  مدرم  دنکیم ، جورخ  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  يدـهم  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادـخ
خیش یقرواپ } ص 152 . ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  یقرواپ .  ... " . } دراد تهارک  هک  یلاـح  رد  دـننکیم  تعیب  ماـقمو  نکر  نیب  وا  اـب  هاـگ 

هدـهاشم ماقمو  نکر  نیب  هداتـسیا  هبنـش ، زور  اروشاع ، زور  رد  ار  مئاق  ایوگ  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  شدنـس  هب  یـسوط 
. تسا یخیرات  تابثا  لباق  اهنآ  رفاظتو  ترثک  تهج  هب  رابخا  نیا  یقرواپ } ص 102 . نامه ، یقرواپ .  ... " . } منکیم

؟ درک دهاوخ  روهظ  دنه  زا  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ درک دهاوخ  روهظ  دنه  زا  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  ایآ 

خساپ

نانآ هب  نامولظم  قح  ندنادرگزاب  ملظ و  زا  رشب  تاجن  يارب  یهلا ، نایدا  رگید  ناوریپ  و  ینس -  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم -  هدیقع  ربانب 
دهاوخ یتیگ  رـسارس  رد  ار  مالـسا  نید  ترـضح  نآ  دنکیم . داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  درک و  دـهاوخ  روهظ  يدرف  ناملاظ ، زا  ماقتنا  و 

دـنکیم و مایق  روهظ و  هکم ، رهـش  زا  اهناسنا  یجنم  دـنادرگیم . دوبان  ار  خوسنم  لـطاب و  بهاذـم  كرـش و  رفک و  نارـس  دـینارتسگ و 
ماگنه : » تسا هدـمآ  روهظ  نامز  ياهدادـخر  هرابرد  (ص ) ربمایپ زا  تنـس  لها  ِتاـیاور  یخرب  رد  ددرگیم . زاـغآ  اـجنآ  زا  شتازراـبم 

هکم يوس  هب  دوشیم و  جراخ  هنیدـم  رهـش  زا  يدرم  نآ ، یپ  رد  دـهدیم . يور  یگدـنکارپ  فالتخا و  نامز } نآ  رد  اـی   } هفیلخ گرم 
شرازگ نمـض  رد  { 1 ...«.} دـننکیم تعیب  ماـقم  نکر و  نـیب  رد  وا  اـب  و  دنباتـشیم ...  شرـضحم  هـب  هـکم  لـها  زا  یهورگ  دزیرگیم .

یلا هربخ  غلبیف  هکمب  يدهملا  رهظی  مث  تسا ...« : هدـمآ  رابحالا ، بعک  زا  لقن  هب  أیبنالا ، صـصق  رد  یئاسک ،  دـیبع  نب  دـمحم  نسحلاوبا 
هراوید رب  هاگ  نآ  سپ  : »... دومرف (ع ) یلع ماـما  دـسریم .» ینایفـس  هب  شربخ  دـنکیم و  ماـیق  هکم  رد  يدـهم  هاـگ  نآ  { » 2«;} ینایفسلا
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فرطرب دمحم ، تما  يا  تسا ؛ هدمآ  امش  سردایرف  دمحم ، تما  يا  تسا ؛ هدمآ  امـش  سردایرف  هک  ناه  : » دنزیم گناب  قشمد  دجـسم 
ناهربلا باتک  رد  { 3 «.} دینک تباجا  ار  شتوعد  ماگنه  نآ  رد  تسا . هدرک  جورخ  هکم  زا  هک  تسا  يدهم  وا  تسا . هدمآ  اهمغ  هدـننک 

هکم رد  اشع  ماگنه  (ع ،) يدهم هک  تسا  هدش  شرازگ  (ع ) رقاب ماما  زا  : » تسا هدمآ  يدنه ، یقتم  هتشون  نامزلا ، رخآ  يدهم  تامالع  یف 
وبا زا  : » تسا هدمآ  ینامعن ، میهاربا  نبدـمحم  خیـش  هتـشون  هبیغلا ، باتک  رد  { 4 «.} تسوا هارمه  (ص ) ادـخ لوسر  مچرپ  دـنکیم و  مایق 
نآ نیاربانب  { 5  ...«.} دـهد رد  ادـن  وا  يدانم  دـنک ، جورخ  هکم  زا  مئاق  یتقو  هک  تسا  هدـش  لـقن  (ع ) داوج ماـما  یلع ، نب  دـمحم  رفعج 

دنسم [. 1 / ] دشاب هینایداق  نوچ  یفرحنم  ياههورگ  برخم  تاغیلبت  دنه ، زا  ناشیا  روهظ  هعیاش  تلع  دیاش  دنکیم  روهظ  هکم  زا  ترضح 
نب فسوی  رظتنملا ، رابخا  یف  رردلا  دـقع  [. 2 / ] توریب رداصراد ، ص 316 ، هملـس ، ما  ثیدح  یبنلا ، جاوزا  ضعب  ثیدـح  ج 6 ، دمحا ،

يرظن یلع  قیلعت  ولحدمحم ، حاتفلادـبع  قیقحت  ، ) ص 116 هتیالو ، یلع  ْلادـلا  نتفلا  نم  رهظی  ام  یف  عبارلا  باب  یعفاـش ، سدـقم  ییحی 
ص360 ج29 ، یفجنیـشعرمهلاتیآ ، قحلاقاقحا ، تاقحلم  [. 4 / ] ص 131 نامه ، [. 3' ( ] ه  1416 لوا ، پاچ  حـیاصن ، تاراـشتنا  درفنم ،

ْبتکم  ) ص 238 ح 28 ، هلعف ، هتریـس و  هتفـص و  یف  يورام  باـب  یناـمعن ، میهاربا  نب  دـمحم  ْبیغلا ، باـتک  [. 5' ( ] 1415ه لوا : پاچ  )
(/ قودصلا

ایند زا  هک  ترضح  نآ  نارای  هک  هدمآ  تایاور  رد  اریز  غرصع  یلو  ترضح  روهظ  ای  دتفایم  قافتا  رتدوز  هدمآ  نآ  فیصوت  نآرق  رد  هک  تمایق  ایآ 
؟..  میراد تمایق  رد  ار  ندش  هدنز  نیا  زین  ام  و  دنتسه ، ترضح  نآ  تمدخ  رد  دنوشیم و  هدنز  ترضح  نآ  روهظ  نامز  رد  دناهتفر 

شسرپ

نآ نارای  هک  هدـمآ  تایاور  رد  اریز  غرـصع  یلو  ترـضح  روهظ  ای  دـتفایم  قاـفتا  رتدوز  هدـمآ  نآ  فیـصوت  نآرق  رد  هک  تماـیق  اـیآ 
رد ار  ندش  هدنز  نیا  زین  ام  و  دنتسه ، ترضح  نآ  تمدخ  رد  دنوشیم و  هدنز  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  رد  دناهتفر  ایند  زا  هک  ترـضح 

؟..  میراد تمایق 

خساپ

اب تلادع  يرارقرب  هار  رد  دوخ  روهظ  ابترضح  نآ  دوشیم و  دابآ  ایند  ترـضح  نآ  روهظ  زا  دعب  تسا  تمایق  زا  لبق  غنامز  ماما  روهظ 
دنوادخ هکنانچ  دنکیم ; داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  درادیم و  او  میلست  تسکـش و  هب  ار  نانآ  ۀمه  دنکیم و  هزرابم  نارگمتـس  نارابج و 

هک امش  زا  یناسک  هب  ادخ  ( 55 رون ، ... ;  ) ِضْر  ?َ ْالا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِت  َـ َِحل ـَـ َّصلا ْاُولِمَع  َو  مکنم  اونماَء  نیذلا  هّللا  دعو  : " دـیامرفیم لاعتم 
زا يرایسب  ... " دهد . رارق  دوخ [  [ نیـشناج نیمزرـس  نیا  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا 

نیا لماک  قادصميدهم  ماما  تموکح  دیدرتیب  تسا و  غيدهم  ترـضح  تموکح  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  یهلا  ةدعو  دندقتعم : نارـسفم 
تسد هب  اهنآ  يارب  ار  راک  نیا  دنوادخ  دنتسه ; ام  نایعیـش  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  : " دومرف هیآ  نیا  ریـسفت  رد   7 داجس ماما  دشابیم . هیآ 

هدـش رپ  روـج  مـلظ و  زا  هـک  هنوـگنآ  دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نـیمز  تـسا  تـما  نـیا  يدـهم   " هـک دـهدیم  ماـجنا  اـم  زا  يدرم 
موحرم ناـیبلاعمجم  ۀیمالـسالا /  بتکلاراد  ، 532 ص 527 ـ  نارگید ج 14 ، يزاریـش و  مراـکم  هللاۀـیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  ... " .) دـشاب

تسا و نم  ۀینک  شاهینک  نم و  مسا  وا  مسا  تسا  نم  زا  يدهم  : " دیامرفیممرکاربمایپ توریب )  یملعا  هسـسؤم  ص 267 ، یسربط ج 7 ،
زا هدش ـ  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  روطنامه  ار ـ  نیمز  سپ  تسا ..  یتبیغ  ياراد  وا  دـشابیم ، نم  هب  قلُخ ـ  قلَخ و  رظن  زا  ناسنا ـ  نیرتهیبش 

: دومرف ترـضح  نآ  زاب  توریب )  یملعا  هسـسؤم  قودص ص 271 ، خیـش  ۀمعنلا  مامت  نیدـلالامک و  ر.ك  .) دـنکیم ُرپ  يربارب  لدـع و 
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نـشور لاـعتم  دـنوادخ  روـن  هب  ار  نیمز  وا  سپـس  دـناوخیم ، زاـمن  يدـهم  رـستشپ  دـیآ و  دورف  نامـسآ  زا  میرمنبیـسیع  هللاحور  " ...
ص 507، یلبرإ ج 2 ، یـسیع  نب  یلع  هّمغلافشک  ر.ك  .) دنکیم ادـیپ  شرتسگ  نیمز  هرک   ) برغم قرـشم و  رد  وا  تنطلـس  دزاسیم و 
ار يدرم  مدرم  ینادان  لهج و  نایم  رد  تخـس  راگزور  نامز و  رخآ  رد  دنوادخ  : " دیامرفیمیبتجم نسح  ماما  یمـشاهینب )  ۀبتکم  رـشن 

يرای ار  وا  شدوخ  ياههناشن  تایآ و  اب  دنکیم و  ظفح  ار  وا  ناروای  دیامرفیم و  کمک  و   ) دییأت دوخ  ناگتشرف  اب  ار  وا  دزیگنایم و  رب 
، دـنورگیم ادـخ  نید  هب  هارکا  اب  لیمیب و  یهورگ  لیم و  يور  زا  ياهراپ  مدرم  هک  اجنآ  ات  دـنادرگیم . بلاغ  نیمز  ةرک  رب  دـهدیم و 

هکنآ رگم  دنامیمن  یقاب  يرفاک  چیه  دنوش  عضاخ  وا  ربارب  رد  ناهج  مدرم  مامت  دنکیم  ناهرب  رون و  داد و  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  سپس 
قرشم نیب  رد  لاسلهچ  دوشیم و  راکشآ  وا  يارب  نداعم  اهجنگ و   " ددرگ ... حالـصا  هکنآ  رگم  دنامیمن  يراکدب  چیه  دوش و  نمؤم 

ماـما یتـیاور  رد  هوـسا )  تاراــشتنا  ، 297 ص 294 ـ  یــسربط ج 2 ، موـحرم  جاـجتحالا  ر.ك  ... ") دــنکیم تنطلــس  ملاـع  برغم  و 
کلام دادقم و  يراصنا  هناجدوبا  یسراف  ناملس  یسوم ،  ترـضح  یـصو   ) نون نب  عشوی  فهک  باحـصا  زا  رفن  تفه  دیامرفیمقداص :

رشن ص 386 ، ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرالا ، .) دوب دنهاوخ  ترضح  نآ  نایاورنامرف  ءزج  دنوشیم و  هدنز  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  زین  رتشا 
ناگدرم ندـش  هدـنز  نیارباـنب  زیربت ). یمـشاه  ینب  ۀـبتکم  ص 466 ، یلبرإ ج 2 ، یـسیع  نـب  یلع  هـمغلا  فـشک  دـیفم /  خیــش  هرگنک 

ندش هدنز   ) تایآ 55 و 56 هرقب  ةروس  رد  ار  نآ  زا  ییاههنومن  دـیجم  نآرق  هداتفا و  قافتا  زین  ایند  رد  هکلب  درادـن ، تمایق  هب  صاـصتخا 
گرم سرت  زا  هک  یتیعمج   ) 243 یسوم ،  ترضح  روتـسد  هب  لوتقم  ندش  هدنز   ) 73 یسوم ،  ترضح  نامز  رد  لیئارـسا  ینب  زا  ياهدع 

زا دعب  ربمایپ  ریزع  ندش  هدنز   ) 259 دومن ،) هدنز  ار  اهنآ  سپـس  داد و  اهنآ  هب  گرم  نامرف  دنوادخ  هک  دنتفر  نوریب  دوخ  ياههناخ  زا 
نایعیـش ام  دیاقع  زا  یکی  تعجر  دش . دنهاوخ  هدنز  ياهدع  زین  تعجر   " نامز رد  نامز و  ماما  روهظ  زادعب  تسا  هدومن  نایب  لاس ،  دـص 

زاب ایند  هب  هک  یسک  نیلوا  دومرف : هک  دنکیم  لقنقداص  ماما  زا  صاصتخا  باتک  رد  دیفم ; خیش  موحرم  تسا  تمایق  زا  لبق  هب  طوبرم  و 
زاـب دنـشاب ، صلاـخ  ضحم و  كرـش  رد  اـی  ناـمیا و  رد  هکیناـسک  اـهنت  هکلب  تـسین  یموـمع  تـعجر  تسایلعنبنیـسح و  ددرگیم ،
لها اـیآ  دومرف : لاؤس  ریـصبوبا  زا   7 رقاب ماما  ترـضح  هک  هدـش  لقن  باتک  ناـمه  رد  ص 39 ). ج 53 ، راونالا ، راحب  ر.ك  .) دـندرگیم

ۀّمأ ِّلک  نم  رـشحن  مویو  : " دیامرفیم هک  دـناهدناوخن  ار  نآرق  ایآ  دومرف : ماما  هلب  داد : باوج  ریـصبوبا  دـننکیم ؟ راکنا  ار  تعجر  قارع 
یسک نیلوا  دومرفقداص : ماما  ترضح  هک  هدمآ  باتک  نامه  رد  ثارتلاأیحاراد )  ص 40 ، ج 53 ، راونالا ، راحب  ر.ك  () لمن 83 "  ) ًاجوف

نیعبرا ترایز  رد  نامه ص 46 ). ... .) دریگیم تسدهب  ار  تموکح  ماـمز  نآ  زا  سپ  تسایلعنبنیـسح و  دـنکیم ، عوجر  اـیند  هب  هک 
زارف هک  یلمع  میتاوخ  ینید و  عیارـشب  نقوم  مکبایاب  نمؤم و  مکب  ّینا  هلـسر  هأـیبنا و  هتکئـالم و  هللا و  دهـشا  " و  تسا هدمآنیـسح  ماـما 
بتک زا  تـعجر  ۀـنیمز  رد  تـیاور  ۀـعجرلا 162  باب  ج 53 ، راونـالاراحب ، رد   ) مراد نـیقی  امـش  تشگزاـب  هـب  ینعی  نقوـم ;  مکباـیاب  "

 ( تسا هدش  يروآعمج  نوگانوگ 

؟  تسا تقو  هچ  جع ) نامز (  ماما  روهظ  نامز  - 1.

شسرپ

؟  تسا تقو  هچ  جع ) نامز (  ماما  روهظ  نامز  - 1.

خساپ
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زا يا  هراـپ  رد  هچناـنچ   ، تسا رگید  ياـهزور  زا  رتـشیب  زور  نآرد  جرفراـظتنا  بقرت و  دوب و  دـهاوخ  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  روهظ 
یلع کیلع و  هللا  تاولـص  نامزلا  بحاص  ای  يالوم  ای   } هک هعمج  زور  رد  تسا  بانج  نآ  هب  هصتخم  ترایز  رد  نآ و  هب  حیرـصت  رابخا 

نم ياقآ  يا  ینعی «؛ دیایب . هچنآ  رخآ  ات  کیدی }  یلع  نینمؤملا  هیف  جرفلا  كروهظ و  هیف  عقوتملا  کموی  وه  هعمج و  مویاذه  کتیب  لآ 
رد دوش و  یم  هدیـشک  راظتنا  هک  تسا  وت  زور  نآ  تسا و  هعمج  زور  نیا  وت ، تیب  لآ  رب  وت و  رب  دـنوادخ  دورد  هک  ناـمزلا  بحاـص  يا 
زا یمیرک و  نم ! ياقآ  يا  وت  هب  هدروآ  هانپ  متسه و  وت  نامهیم  نآ  رد  نم  ياقآ  يا  نم  وت و  بانج  تسد  رب  نینمؤم  جرف  وت و  روهظ  نآ 

ياهدـیعزا یکی  ار  نآ  ندرمـش  هعمج و  زور  ندوب  دـیع  هکلب  هد .  هانپ  نک و  ینامهم  ارم  سپ  نداد  هانپ  هب  يرومأم  ناراوگرزب و  دـالوا 
یمداخ دـمحم  روهظ ،  ياه  هناشن  يرهاط 2- هللا  بیبح  باـتفآ ،  يامیـس  -1 عبانم :  تسا  فیرـش  زور  نآ  تهج  هب  اـتقیقح  هناـگراهچ 

یجنگ نیسح  يدهم ،  ترضح  اب  يونعم  طابترا  یضیف 4- دارم  ناهج ،  حلصم  يامیس  يزاریش 3-

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  ( جع ) نامز ماما  روهظ  هوحن  ناکم و 

شسرپ

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  ( جع ) نامز ماما  روهظ  هوحن  ناکم و 

خساپ

نآ ربکاهللا )  ) ریبکت يادص  درک و  دهاوخ  روهظ  دوسالا  رجح  هبعک و  رانک  رد  همظعم  هکم  رد  جـع »  » يدـهم ترـضح  تایاور  ساسا  رب 
؛ ادـص هدـنهد  لاقتنا  ياههاگتـسد  طـسوت  تسا  نکمم  ندیـسر  هوحن  اـما  و  دیـسر . دـهاوخ  ناـیناهج  همه  شوگ  هب  اـج  نآ  زا  ترـضح 

تایاور روهظ  هچرگ  تسا . هدشن  صخـشم  تایاور  رد  ربکاهللا  يادص  ندیـسر  یگنوگچ  دریگ . تروص  رگید  قرط  ای  ویدار و  نوچمه 
یحیحص بلطم  دنتسه  رفن  يدهم 313  ترضح  نارای  هک  نیا  تسا . هزجعم  تروص  هب  ناگمه  هب  ترضح  نآ  يادص  ندیسر  رد  رتشیب 

زا نامز  نآ  رد  تانمؤم  نینمؤم و  همه  هک  تسین  یکـش  اریز  دشابیم ، ترـضح  ياهرکـشل  ناهدنامرف  صاخ و  نارای  روظنم  یلو  تسا 
رفک هیلع  رب  ترـضح  باکر  رد  دـنوشیم و  هدـنز  هتـشذگ  ياهنامز  نینمؤم  زا  یهورگ  یتح  دنـشابیم و  ترـضح  نآ  ناروای  نارای و 

هتـشاد دوجو  ترـضح  باکر  رد  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  میناوخیم  دـهع  ياعد  رد  تهج  نیمه  هب  دـنیامنیم  هزرابم 
يالعا دح  هب  ار  دوخ  هک  دـنک  شالت  دـیاب  سک  ره  اقطنم  هکلب  دوشب ، يدرـسلد  سأی و  بجوم  دـیابن  تیعقاو  نایب  نآ  رب  نوزفا  میـشاب .

نیا رد  تسا  هدرک  جاودزا  ترـضح  هک  نیا  رب  ینبم  میراد  یتایاور  دریگ . رارق  ترـضح  نآ  هژیو  نارای  فیدر  رد  اـت  دـناسرب  تـالامک 
رمع ترـضح  نآ  رـسمه  یلو  دناهدرک  جاودزا  (ع ) ماما يرغـص ، تبیغ  نارود  رد  تسا  نکمم  تسا . حرطم  يددعتم  تالامتحا  تایاور 

ره رد  دنـشاب . هداد  ماجنا  يددـعتم  ياهجاودزا  تبیغ  ياهلاس  لوط  رد  ترـضح  تسا  نکمم  تسا و  هدومن  تاـفو  هتـشادن و  ینـالوط 
هب ترـضح  نآ  لمع  جاودزا  ّتنـس  لیلد  هب  اهنت  ترـضح  نآ  جاودزا  لصا  هک  نانچ  تسین  مولعم  ام  رب  دراوم  نیا  قیقد  تیفیک  تروص 
؛  تسین تسد  رد  ینهربـم  یعطق  لـیلد  هنرگ  دوـش و  كرت  تنـس  نیا  تبیغ  تمکح  ناـمه  لـیلد  هب  تسا  نکمم  دـنچ  ره  تسا  تـّنس 

لکـشم دنـس  رظن  زا  ای  دراد  یلالد  ماهبا  ای  تسا  رایتخا  رد  هک  یعبانم  نوچ  تفگ ، نخـس  دروم  نیا  رد  دوشیمن  عطاـق  روط  هب  نیارباـنب 
. دیامنیمن لح  ار  یعامتجا  يداقتعا و  يرکف ، تالکـشم  زا  یلکـشم  چیه  تسا و  هدیافیب  يروما  نینچ  هب  ام  ملع  تروص  ره  رد  دراد .

دروم رد  عطاق  روط  هب  دوشیمن  دنـشابیم ، مهبم  تلالد  رظن  زا  یـضعب  دـنراد و  يدنـس  لاکـشا  یـضعب  هک  تایاور  هب  هجوت  اب  نیارباـنب 
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ماما روضح  گرزب  تمعن  زا  اـهناسنا  دـش  ثعاـب  هک  تبیغ  تمکح  دـش  هتفگ  هک  ناـنچ  داد و  رظن  دـنزرف  نتـشاد  ترـضحنآ و  جاودزا 
باتک رد  یـسلجم  موحرم  ملعا .) هللا  و   ) درواین لمع  هب  ار  جاودزا  تنـس  ترـضح  هک  دوش  ثعاب  تمکح  ناـمه  دـیاش  دـندرگ  مورحم 

رب تیاور  نیا  رد  دشابیم . هلهس  دجسم  رد  ناشمرتحم  هداوناخ  و  (ع ) ماما تنوکـس  لحم  هک  دنیامرفیم  لقن  یتیاور  راونالاراحب  فیرش 
رتشیب ر.ك: یهاگآ  يارب  تسا . هدرک  یفرعم  زین  ءایبنا  زا  یضعب  تنوکس  لحم  ار  اجنآ  هدش و  دیکأت  هلهس  دجـسم  يالاب  تلزنم  نأش و 

. یمالسا تاغیلبت  نامزاس  روهظ ، رصع  یلع ، یناروک ،

حیحص دننک  یم  یگدنز  ارضخ  هریزج ء  رد  ترضح  العف  هک  عوضوم  نیا  ایآ  دننک ؟ یم  عورش  ار  دوخ  مایق  اجک  رد  جع )   ) نامزلا بحاص  ترضح 
؟  تسا

شسرپ

یم یگدنز  ارضخ  هریزج ء  رد  ترضح  العف  هک  عوضوم  نیا  ایآ  دننک ؟ یم  عورش  ار  دوخ  مایق  اجک  رد  جع )   ) نامزلا بحاص  ترـضح 
؟  تسا حیحص  دننک 

خساپ

. تسا مارحلادجـسمزا  نآ  یمومع  مهم و  هلحرم  دراد و  هلحرم  دنچ  ترـضح  نآ  مایق  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  تایاور  يدـنبعمج  زا 
همجرت و تیعقاو » اـی  هناـسفا  ارـضخ  هریزج   » باـتک هب : هنیمز ر.ك. نیا  رد  تسین . شیب  ياهناـسفا  نیققحم  رظن  هـب  ارـضخ  هریزج  هلاـسم 
. تسا هدـیدرگ  يروآ  عمج  نادنمـشناد  املع و  زا  رفن  رظن 5  نآ  رد  هک  مق  یمالـسا  تاغیلبترتفد  تاراشتنا  رادهقیرط ، لـضفلاوبا  قیقحت 

J .} تسادیفم هنیمز  نیا  رد  يرهپس  دمحم  همجرت : یضترم ، رفعج  دیس  همالع  دقن ، يوزارت  رد  ءارضخ  هریزج  باتک  نینچمه 

؟ دننک یم  روهظ  هعمج  زور  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دننک یم  روهظ  هعمج  زور  جع )   ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

ار نآـهمه  هک  يروط  هب  دـنزیم ، ادـص  نامـسآ  زا  ياهدـنیوگ  زور  لوا  تسا : هدیـسر  يراـبخا  روهظ  زور  رد  ینامـسآ  يادـن  دروم  رد 
. دوب دهاوخ  هعمج  زور  زور ، نآ  هک  هدمآ  رابخا  رد  ص 344 .) یسوط ، خیش  تبیغ ، ... ، ) دنونشیم

؟ درک صخشم  ار  روهظ  نامز  ناوت  یم  ایآ  اه  هتفگ  یضعب  هب  هجوت  اب 
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شسرپ

؟ درک صخشم  ار  روهظ  نامز  ناوت  یم  ایآ  اه  هتفگ  یضعب  هب  هجوت  اب 

خساپ

دنوادـخ دزن  شملع  طقف  هک  تسا  يدراوم  ءزج  تسین و  مولعم  زین  (ع ) ماما صخـش  یتح  سک  چـیه  يارب  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  نامز 
، ینعی تسا ؛ هدـش  هسیاقم  تمایق  عوقو  نامز  اب  ترـضح  روهظ  نامز  ام  تایاور  رد  میراد ، يددـعتم  تایاور  انعم  نیا  رد  تسا و  لاـعتم 
رد دنرصحنم  زین  ترضح  روهظ  نامز  ملع  تسا ، الع -  لج و  قح -  ترضح  رایتخا  رد  ارـصحنم  تمایق  عوقو  نامز  ملعهک  هنوگ  نامه 

(ع) قداص ماما  زا  ار  تیاور  نیاهباشم  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  لقن  هب  ص 107  ج 2 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  ، ) تسا لاعتم  دنوادخ  دزن 
اما دنک ، نییعت  ترـضح  روضح  يارب  ینامز  درادـن ، قح  یـسک  نیاربانب  دـییامرف .) هظحالم  ص 137  ج 2 ، یجیهال ، فیرش  ریـسفت  رد 
هچ اـم  تسا ؛ هفیظو  تخانـش  مهم  دوشیم . تسرد  هجوم  دارفا  یخرب  هب  غورد  دانتـسا  اـب  تسد  نیا  زا  یتاـعیاش  یهاـگ  زا  ره  هنافـسأتم 

و میـشاب ؟ هدرک  کمک  ماما  روهظ  نامهم  ندـش  رتکـیدزنهب  مینکب  هچ  و  مینک ؟ لـمع  تبیغ  ناـمز  رد  دوخ  هفیظو  هب  میناوتب  هک  مینکب 
نیعم ار  تبیغ  نامز  رد  هفیظو  ام  تایاور  میشاب ؟ ترضح  نآ  ناروای  نارای و  ءزج  زین  ام  درک ، روهظ  ام  نامز  رد  ماما  رگا  هک  مینکب  هچ 
ناونع هب  جرف  راظتنا  زا  تایاوررد  دـشاب . هارمه  حالـص  تفع و  عرو و  اب  دـیاب  امتح  راظتنا  نیا  یجنم . راـظتنا  جرف و  راـظتنا  دـناهدومرف ،

ۀعیشلاو ، 644 صـص 647 -  قودـص ، خیـش  ۀـقنلا ، ماـمت  نیدـلالامک و  ، ) تسا هدـش  هدرب  ماـن  تبیغ  ناـمز  رد  نمؤـم  تداـبع  نیرترب 
هداـمآ روـهظ  ماـیق و  هنیمز  اـت  هک  تسا  نشور  هیمالـسالا .) بتکلاراد  و 201 ، صص 200  ج 1، یفجنلا ، یـسیطلا  اضردـمحم  هعجرلاو ،

اـج و هب  تسرد و  ياـهرادرک  اـب  ًـالوا  هنیمز  نیا  دـنراد . هراـشا  زین  هتکن  نیا  هـب  اـم  تاـیاور  تـسین و  رـسیم  زین  ترـضح  روـهظ  دوـشن ،
، دوشیم لصاح  تین -  صولخاب  بلق و  هت  زا  ناوارف -  ياعد  اب  ایناث  دوخ و  یهلا  هفیظو  يافیا  رد  اهنآ  ینامیپمه  نایعیش و  هنادنـسپادخ 

J (.} ص 350 و 351 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یناهفصا ، يدیق  داوج  يدهملا ، هفیحص  )

. دنراد عالطا  ناشیا  روهظ  خیرات  زا  دارفاایآ  تسیچ . دننک  یم  نییعت  تقو  نامز  ماما  اقآ  روهظ  يارب  هک  يدارفا  دروم  رد  امش  رظن 

شسرپ

. دنراد عالطا  ناشیا  روهظ  خیرات  زا  دارفاایآ  تسیچ . دننک  یم  نییعت  تقو  نامز  ماما  اقآ  روهظ  يارب  هک  يدارفا  دروم  رد  امش  رظن 

خساپ

ینادـناخ ام  دـنا  هدومرف  همئا  تسین ، یحیحـص  تسرد و  راـک  بحاـص  ترـضح  روهظ  يارب  تقو » نییعت   » و تیقوت »  » تاـیاور ساـسارب 
هک نانآ  دنا  هتفگ  غورد  : » تسا هدومرف  (ص ) لوسر ترضح  هک  نانچ  مینک ، یمن  صخشم  ار  یتقو  ترـضح  نآ  روهظ  يارب  هک  میتسه 
(. ص 573 یناگیاپلگ ، یفاـص  هللا  تیآ  رثـالا ، بختنم  ص 289 -  ینامعن ، میهاربا  دمحم  هبیغلا ، باتک  اگن : « ) دـننک یم  صخـشم  تقو 

تامالع زا  یخرب  هک  تسا  هتکن  نیا  تفگ  ناوت  یم  هک  هچنآ  دـنرادن . یعالطا  شیوخ  روهظ  ناـمز  زا  ترـضح  دوخ  یتح  يدرف  چـیه 
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تدـح تدـش و  زا  دـح  هچ  رد  مئالع  نیا  ققحت  هک  نیا  اـی  ریخ ؟ اـی  تسا  هدـش  ققحم  اـهنآ  همه  هک  نیا  اـما  تسا  هتـشگ  ققحم  روهظ 
. تسا رود  هب  يرشب  یهاگآ  ملع و  زا  دنرادروخرب 

یباوج دشاب  هبنـشراهچ  زور  تسناوت  یم  یتح  دشاب  هتفه  رگید  ياهزور  تسناوت  یم  دنا  هدرک  باختنا  روهظ  يارب  ار  هعمج  زور  نامز  ماما  ارچ 
؟ دراد دوجو  هعمج  سدقت  زا  ریغ 

شسرپ

دشاب هبنشراهچ  زور  تسناوت  یم  یتح  دشاب  هتفه  رگید  ياهزور  تسناوت  یم  دنا  هدرک  باختنا  روهظ  يارب  ار  هعمج  زور  نامز  ماما  ارچ 
؟ دراد دوجو  هعمج  سدقت  زا  ریغ  یباوج 

خساپ

زور رد  ناـمز  ماـما  تراـیز  لـثم   ) هیعدا یخرب  نینچمه  مـکی و  یـس و  باـب  یناود ، یلع  دوـعوم ، يدـهم   ) تاـیاور یخرب  رد  دـنچ  ره 
هک هبنـش  زور  رد  ترـضح  مایق  هک  دنکیم  تلالد  ربتعم  ددـعتم  تایاور  نکل  تسا ، هدـش  نایب  هعمج  زور  ترـضح ، روهظ  زور  هعمج ))

هتکن ات 576 .) ص 574  ات 7 ، ثیدح 1  عساتلا ، بابلا  سداسلا ، لصفلا  رثالابختنم ، ، ) دـش دـهاوخ  عقاو  تسا ، اروشاع  زور  اب  فداصم 
، ترـضح نآ  روهظ  ناـمز  رگا  اریز  لاؤس ، دروـم  بلطم  هلمج  زا  تسین  رادرب  لاؤـس  اـهزیچ  یخرب  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هک  نآ  رگید 

نآ روهظ  لاح  ره  هب  دوبن  رگید  زور  ارچ  هک  تسا  شـسرپ  ياج  مه  زاب  دـشاب ، ای ... هبنـش و  هس  ای  هبنـشراهچ  ـالثم  هتفه  رگید  ياـهزور 
هتفه رگید  ياهزور  رب  نوزفا  يونعم  شزرا  لیلد  هب  هعمج -  زور  تسا  نکمم  هچرگ  تسا . هدـش  نییعت  ینامز  هلحرم  کـی  رد  راوگرزب 
تسا هدش  رکذ  تایاور  رد  هک  نانچ  تسه  مه  هبنـش »  » زور لامتحا  نانچ  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  نانچ  دشاب  روهظ  یلامتحا  نامز  - 

پاچ یناسارخ ، يدـعاس  رقاب  دـمحم  خیـش  همجرت  ص 700 ، دـیفم ، خیـش  داشرا  « ) دـشاب (ع ) ینیـسح ياروشاع  اب  فداـصم  هک  يزور  »
(. هیمالسا

؟ تسا حیحص  نداد  عالّطا  روهظ  تقو  زا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا حیحص  نداد  عالّطا  روهظ  تقو  زا  ایآ 

خساپ

هک اجنآ  زا   - 2 تسا . هدـشن  هراـشا  روهظ  قیقد  ریغ  یتحو  قیقد  تقو  هب  یتیاور  چـیه  رد   - 1 داد : روهظ  تقو  زا  ربخ  دـیابن  یتاـهج  هب 
اذل میـشاب ، هتـشادن  یعالطا  نآ  زا  امو  دوش  عقاو  ءادـب "  " قلعتم يریبعت  هبو  دـنک  ادـیپ  رییغت  یطیارـش  تهج  هب  تسا  نکمم  روهظ  نامز 

اب یهاگ   - 3 دیامن . لصاح  ملع  ایاضق  زا  هدرپ  کی  هب  يداع  ریغ  ياههار  زا  تسا  نکمم  ناسنا  هچ  رگ  میهد ، ربخ  روهظ  نامز  زا  دـیابن 
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یب نانآ  دـید  زا  هعقاو  لصاو  دـنوشیم  نیبدـب  روهظ  لصا  هب  مدرم  تسا  هتفاین  ققحت  مه  جراخ  رد  هک  روهظ  هب  تبـسن  اهربخ  زا  یخرب 
. دناهدومن یهن  روهظ  تقو  ندرک  نیعم  تیقوت و  زا  تایاور ، زا  یخرب   - 4 ددرگیم . رابتعا 

نالعا یگنوگچ 

؟ دوب دهاوخ  هچ  روهظ  زا  سپ  يدهم 7 ترضح  مادقا  نیتسخن 

شسرپ

؟ دوب دهاوخ  هچ  روهظ  زا  سپ  يدهم 7 ترضح  مادقا  نیتسخن 

خساپ

سدقم هبعک  هب  هیکت  دـننک و  یم  روهظ  همّظعم  هکم  رد  يدهم 7 ترضح  دوش , یم  هدافتـسا  تایاور  زا  دنا و  هتـشون  یخرب  هک  روط  نآ 
نآ صاخ  نارای  دنونـشب . ار  شیادـص  ملاع  لک  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک , یم  نالعا  ار  ترـضح  روهظ  اسر  يادـص  اـب  يداـنم  دـنهد و  یم 
یم عورش  ار  دوخ  توعد  ترضح  نآ  زادعب  دنناسر و  یم  ترضح  هب  ار  دوخ  یهاتوک  تدم  رد  تسا ,  رفن  ناشدادعت 313 هک  راوگرزب 

ار مدرم  مه  اج  نآ  دنوش و  یم  هرونم  ءهنیدم  دراو  نآ  زا  سپ  . دنروآ یم  دوجو  هب  شفارطا  مارحلا و  دجـسم  رد  یلّوحت  رییغت و  دـننک و 
دجـسم هفوک  جراخ  رد  دـنوش  یم  هفوک  دراو  سپـس  دـنروآ و  یم  دوجو  هب  یتارییغت  يرـس  کـی  دـننک و  یم  توعد  تقیقح  قح و  هب 

يدـمحم دـمحم  ناـهج و  رتـسگداد  ینیما ,  میهاربا  یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دـالب اهرهـش و  ریاـسرد  روـط  نیمه  و  دـننک . یم  ثادـحا  یگرزب 
 . نارکمج ناراشتنا  تیالو ,  نابات  غورف  يدرداهتشا , 

؟ دهد یم  ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  ًائادتبا  دنک  یم  روهظ  هک  یتقو  (ع ) نامز ماما 

شسرپ

؟ دهد یم  ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  ًائادتبا  دنک  یم  روهظ  هک  یتقو  (ع ) نامز ماما 

خساپ

دنمزاین يا  هعماج  نینچ  داجیا  تسا  یعیبط  تسا . يروحم  ادخ  يرادم و  نید  تلادع ، رب  ینتبم  يا  هعماج  داجیا  ددص  رد  (ع ) نامز ماما 
_2 ییادتبا ، ۀـلحرم  _  1 دریگ : یم  ماـجنا  هـلحرم  رد  رد  اـهراکهار  نـیا  هـک  دـشاب  یم  دـمآ  راـک  یقطنم و  ياـه  يژتارتـسا  راـکهار و 

مالعا _ 1 دوش : یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دزادرپ  یم  يددـعتم  ياه  هماـنرب  يارجا  هب  ادـتبارد  (ع ) ناـمز ماـما  تدـم . زاردۀـلحرم 
توعد _ 2 [ 13" .] نینمؤم متنک  نإ  مکل  ٌریخ  هللا  هیقب   " دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  [ 12 ،] دنک یم  روهظ  هکم  رد  هکنآ  زا  دعب  نامز  ماما  روهظ :

. دننک یم  عامتجا  هکم  رد  ترـضح  نارای  زا  رفن  هاگ 313  نآ  دناوخ  یم  ارف  ار  شیوخ  نارای  روهظ  مالعا  زا  دـعب  (ع ) نامز اما  نارای : زا 
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هرـشع هباحـصأ  ّمتی  یتح  هّکمب  میقی  و  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دـنک . یم  مایق  دـندش  هدامآ  (ع ) ماـما ناراـی  زا  رفن  رازه  هد  هک  یماـگنه 
هکم زا  هاگ  نآ  دنسرب  رفن  رازه  هد  هب  شنارای  ات  دنیزگ  یم  تماقا  روهظ ) زا  سپ   ) هکم رد  [ 14 [؛ هنیدملا یلإ  اهنم  ریسی  مث  سفنأ  فالآ 
تهج یمومع  ناوخارف  (ع ) نامز ماـما  مهم  ياـه  هماـنرب  زا  یکی  تعیب : تهج  یمومع  ناوخارف  _ 3" دننک . یم  تکرح  هنیدـم  يوس  هب 

ترـضح اب  یخرب  ماما  توعد  زا  دعب  دندرگ . صخـشم  ترـضح  نانمـشد  ناتـسود و  هک  دوش  یم  بجوم  یمومع  ناوخارف  تسا . تعیب 
ماما هک  تسا  هدـش  حیرـصت  تاـیاور  زا  یخرب  رد  [ 16 .] تسا لیئربج  دـنک  یم  تعیب  ترـضح  اب  هک  یـسک  نیلوا  [ 15 .] دننک یم  تعیب 

اب مئاق  ماما ] : "] دومرف (ع ) یلع ماما  دـنک . یم  طیارـش  لوصا و  زا  یخرب  هب  تیاـعر  هب  مزلم  ار  شیوخ  ناراـی  تعیب  ماـگنه  رد  (ع ) ناـمز
کته ار  یمیرح  دـنهدن ... مانـشد  ار  یناملـسم  دـننک ... ) لـمع  لوـصا  نیا  هب   ) هک دریگ  یم  تعیب  ناـنآ  زا  ددـنب و  یم  ناـمیپ  شناراـی 
مدرم یمومع  ناوخارف  زا  دـعب  ناـفلاخم : هیلع  ماـیق  _ 4 [ 17" .] دننک هدنـسب  كدنا  هب  شاعم  رما  رد  دـننزن ... قحان  هب  ار  یـسک  دـننکن ...

یم لیکشت  هورگ  دنچ  ار  ماما  نافلاخم  دنوش . یمن  میلست  ناشیا  ربارب  رد  هتخادرپ ، ترضح  تفلاخم  هب  یخرب  ترـضح ،  اب  تعیب  تهج 
ياعدا هچ  رگا  دنتـسین  دـنیاشوخ  ترـضح  روهظ  زا  یخرب  هنافـسأتم  [ 18 .] ناقفانم نارفاک و  ناشیدـنا  دومج  نابلط  تحار  دـننام  دـنهد ،

یم يور  وا  زا  ترضح ، روهظ  زا  سپ  یلو  دنراد ، ار  وا  يوریپ  ياعدا  هک  یناسک  زا  رایسب  هچ  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دننک . یم  يوریپ 
يدـهم ماـیق  زا  راـفک  ناکرـشم و  دوـمرف "  (ع ) قداـص ماـما  دنتـسین . دنـسرخ  ترـضح  روـهظ  زا  زین  نارفاـک  ناـقفانم و  [ 19" .] دننادرگ

ناـفلاخم رب  يزوریپ  زا  دـعب  دور و  یم  هفوک  هنیدـم و  هب  ترـضح  سپـس  دوش  یم  زاـغآ  هکم  زا  (ع ) ناـمز ماـما  ماـیق  [ 20" .] دندونشخان
رارق رب  تلادع  دنک و  یم  ادیپ  تیمکاح  ناهج  رب  ادخ  نید  ترـضح ، تموکح  ۀـیاس  رد  هک  دـهد  یم  لیکـشت  رتسگ  تلادـع  تموکح 

. ددرگ یم  رارق  رب  تینما  هدش ، دابآ  اهاتسور  اه و  رهش  هدمآ و  دوجو  هب  هعماج  رد  یساسا  رییغت  لوحت و  هدش ،

ار شیوخ  يادص  هبعک  زا  هنوگچ  (ع ) نامز ماما  تروص  نیا  رد  داتفا . دهاوخ  راک  زا  یناسر  عالطا  ياه  هاگتسد  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  ایآ 
؟ دناسر یم  نایناهج  هب 

شسرپ

يادـص هبعک  زا  هنوگچ  (ع ) نامز ماما  تروص  نیا  رد  داتفا . دـهاوخ  راک  زا  یناسر  عالطا  ياه  هاگتـسد  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  اـیآ 
؟ دناسر یم  نایناهج  هب  ار  شیوخ 

خساپ

هدومن هزرابم  یمومع ـ  توعد  تیاده و  زا  دـعب  دوخ ـ  نافلاخم  اب  (ع ) نامز ماما  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هدافتـسا  ینید  نوتم  زا  هک  هچنآ 
طابترا لیاسو  نیرت  هتفرشیپ  زا  هکلب  هدرکن ، هزرابم  یعمج  طابترا  رازبا  لیاسو و  اب  ترضح  اما  دزادنا ، یم  راک  زا  ار  نانآ  ياه  حالس  و 

رازبا زا  رت  هتفرشیپ  بتارم  هب  هک  شیوخ  رصع  لیاسو  رازبا و  زا  (ع ) نامز ماما  دناسر . یم  نایناهج  هب  ار  شیوخ  مایپ  هتفرگ ، هرهب  یعمج 
هک شرگن  نیا  ور  نیا  زا  دراد ؛ (ع ) نامز ماما  یناسر  عالطا  رد  يرثؤم  شقن  زین  یبیغ  ياهدادما  دریگ . یم  هرهب  تسا ، رصع  نیا  لیاسو 

مایپ یناسر و  عالطا  رد  (ع ) نامز ماما  هدوبن و  لوبق  لباق  دتفا  یم  راک  زا  هتفرشیپ  یعمج  طابترا  رازبا  لیاسو و  نامز  اما م  روهظ  رصع  رد 
رایـسب نامز  رد  هزورما  درادن . لکـشم  دـنوادخ ، تیانع  اب  یناسر و  عالطا  لیاسو  رازبا و  نیرت  هتفرـشیپ  زا  يریگ  هرهب  اب  شیوخ  یناسر 

نآ زا  ناگمه  هدـش و  هرباخم  ویدار و ...  نویزیولت ، هراوهام ، دـننام  یعمج  لیاسو  رازبا و  زا  يریگ  هرهب  اب  اه  شرازگ  راـبخا و  دودـحم 
. دنریگ یم  هرهب  رازبا  نامه  زا  ترضح  هدوب و  رت  هتفرشیپ  بتارم  هب  تاطابترا  رازبا  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  رد  دنریگ . یم  هرهب 
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؟ تسیچ دومرف ، دنهاوخ  روهظ  زا  سپ  هجرف ) هَّللا  جع  ) نامز ماما  هک  ياهلمج  نیلّوا 

شسرپ

؟ تسیچ دومرف ، دنهاوخ  روهظ  زا  سپ  هجرف ) هَّللا  جع  ) نامز ماما  هک  ياهلمج  نیلّوا 

خساپ

ٌریخ هَّللا  ۀّیقب  : " تسا همیرک  هیآ  نیا  دنیامرفیم ، روهظ  زا  سپ  ترضح  هک  ياهلمج  نیلوا  : " تسا هدش  لقن  هیلع ) هَّللا  مالـس  ) رقاب ماما  زا 
ثیدح ص 192 ، توریب ، پاچ  راونـالاراحب ، . 1 اهتشون : یپ  ( 1" .) هضرأ یف  هَّللا  ۀیقب  انأ  : " دـنیامرفیم سپـس  نینمؤم " متنک  نإ  مکل 

.24

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نآ  زا  سپ  ایند  لاور  دنونشیم ؟ ار  شترضح  يادص  ملاع  همه  جع " " نامز ماما  روهظ  زور  ایآ 

شسرپ

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نآ  زا  سپ  ایند  لاور  دنونشیم ؟ ار  شترضح  يادص  ملاع  همه  جع " " نامز ماما  روهظ  زور  ایآ 

خساپ

شدافم هک  یتیاور  ناگمه  طسوت  روهظ  ماگنه  رد  جع ) ) نامز ماما  يادص  ندینش  فلا ) دوشیم : میسقت  لقتسم  شخب  ود  هب  امـش  لاؤس 
دوشیم هدیمهف  تایاور  زا  میاهدیدن . ام  لقادح  ای  تسین ؛ سرتسد  رد  دنونشیم ، روهظ  تقو  رد  ار  ترضح  يادص  مدرم  همه  دشاب  نیا 

نیا ثیداحا  زا  یخرب  نومضم  دوشیم . ناگدرم  یتح  نامسآ و  نیمز و  لها  اهناسنا و  همه  يدنـسرخ  بجوم  (ع ) يدهم ترـضح  مایق 
هدنرد و تاناویح  ناگدنرپ ، نیمز ، نامـسآ و  لها  همه  : " دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  دننکیم . وزرآ  ار  ناگدرم  ندش  هدنز  مدرم  هک  تسا 

روط هب  ترـضح  روهظ  زا  ناگمه  یهاگآ  عـالطا و  یگنوگچ  زا  اـّما  ( 1" .) دنوشیم نامداش  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  ایرد  نایهام 
شوگ هب  تسا ، لیئربج  هحیـص  هک  ناضمر  كرابم  هام  رد  ياهحیـص  : " تسا هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد  هدـماین ؛ ناـیم  هب  ینخـس  فاّـفش 

ادن نآ  تسا ، ملاع  قرشم  برغم و  رد  سک  ره  هک  دهدیم ، ادن  نامسآ  زا  جع ) ) يدهم ترـضح  مان  هب  يدانم  هاگ  نآ  دسریم ، قئالخ 
ياپ هب  ناگتـسشن  همه  دـنوریم و  هتـسشن  تلاح  هب  دناهداتـسیا ، هک  ناـنآ  همه  دـنوشیم ، رادـیب  ناـگتفخ  همه  ادـن  نآ  اـب  دونـشیم . ار 

یپ رد  : " دراد هفاـضا  زین  ار  بلطم  نـیا  عباـنم  یخرب  رد  ( 2" .) دیـشاب ردارب  نامرف  هدینـش و  ار  نآ  دینکن و  دیدرت  ادن  نیا  رد  دـنزیخیم ؛
تاـیاور زا  هورگ  نیا  ( 3" .) دندرگرب ایند  هب  ناکما  تروص  رد  هک  دنهاوخیم  دـنروآیم و  نوریب  اهربق  زا  رـس  ناگدرم  ، ینامـسآ يادـن 
ترـضح : " هک تسا  (ع ) رقاـب ترـضح  زا  يرگید  تیاور  رد  یلو  دـننادیم ، روـهظ  هناتـسآ  رد  روـهظ و  زا  شیپ  هب  طوـبرم  ار  رادـن  نیا 

وا و مسا  هب  يدانم  ماگنه  نیا  رد  دنیآیم . وا  درگ  ترضح  نارای  زا  رفن  هدزیس  دصیس و  دوشیم و  هّکم  دراو  دنکیم و  روهظ  (ع ) يدهم
يادن هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  ( 4" .) دنونـشیم ار  ادص  نآ  نیمز  لها  همه  هک  یتروص  هب  دهدیم ، ادن  نامـسآ  زا  وا  نامرف  هب 
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شدافم هک  یتیاور  تروص  ره  رد  ترضح . دوخ  هن  تسا ، وا ) ریغ  ای  لیئربج   ) يرگید صخش  هلیسو  هب  ترضح  روهظ  زا  سپ  ینامـسآ 
مایق ام  مئاق  هک  یتقو  : " تسا هدـمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  هلب  تسین ؛ سرتسد  رد  دنونـشیم ، ار  ترـضح  يادـص  همه  دـشاب  نیا 

دننیبب و ار  وا  دنشاب ، هک  اجک  ره  دشابن و  ياهطساو  نایعیـش  وا و  نایم  هک  يروط  هب  دنک ، دنت  ار  ام  نایعیـش  شوگ  مشچ و  دنوادخ  دنک ،
نتم رد  هک  هنوگ  نامه  دوشیم . رتشیب  ییاونـش  ییانیب و  تردق  هک  تسا  نیا  شیانعم  شوگ  مشچ و  ندش  دـنت  ( 5" .) دنونشب ار  شنخس 

زا سپ  ایند  لاور  ب ) مدرم . همه  هن  تسا ، نایعیـش  صوصخم  هلیـسو  نودب  ترـضح  ندید  ادص و  ندینـش  تسا ، هدـش  حیرـصت  تیاور 
نآ زا  تسا ؛ هدیـسر  ترـضح  تموکح  ندوب  یناهج  هراـبرد  (ع ) تیب لـها  زا  یناوارف  ثیداـحا  تسا ؟ هنوگچ  جـع ) ) ناـمز ماـما  روهظ 

نینرقلاوذ رایتخا  رد  ار  َملاع  برغ  قرـش و  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  : " مدینـش (ص ) ربمایپ زا  دـیوگیم : يراصنا  هَّللادـبع  نبرباج  هلمج :
داد لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دریگیم و  ارف  ار  نیمز  برغ  قرـش و  وا  تموکح  درک . دهاوخ  نینچ  (ع ) يدهم ترـضح  يارب  دوب ، هداد  رارق 
هب هاـتوک  یهاـگن  یناـهج ، تموکح  نیا  ياـهیگژیو  هب  ندیـسر  يارب  ( 6" .) دوب هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  روـط  ناـمه  درک ، دـهاوخ 
زا تایاور  یخرب  ترـضح . نارازگراک  و  جـع ) ) يدـهم ترـضح  یتسیز  هداس  - 1 میزادـنایم : تسا  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یثیداـحا 

هلجع (ع ) مئاـق روهظ  يارب  تهج  هچ  هب  : " دومرف ریـصبوبا  هب  (ع ) قداـص ماـما  دـهدیم ؛ ربـخ  روـهظ  نارود  رد  ترـضح  هداـس  یگدـنز 
زین (ع ) نینمؤملاریمأ تموکح  رد  یگژیو  نیا  ( 7" .) تسا کشخ  وا  ياذغ  تسا و  نشخ  تشرد و  وا  سابل  دنگوس ! ادـخ  هب  دـینکیم ؟

تلادع نایاوشیپ  رب  دنوادخ  متسین ، وت  لثم  نم  وت ، رب  ياو  :" دومرف دوخ  نارازگراک  زا  یکی  حیبوت  رد  ترـضح  تسا ؛ دوهـشم  یبوخ  هب 
زا يداصتقا  دشر  - 2 ( 8" .) دناشکن نایغط  هب  ار  ناریقف  يرادن ، ات  دننک  يریگهزادنا  ناوتان  مدرم  اب  ار  دوخ  هک  تسا  هدومرف  بجاو  هشیپ 
ای ریز و  رد  هک  هچ  ره  ایند  تورث  لاوما و  همه  ( 9 ،) دنکیم هضرع  ترضح  رب  ار  دوخ  ياهندعم  اهجنگ و  نیمز  فلا ) فلتخم . تاهج 

دزیریم و ورف  ار  دوخ  ياهناراب  نامـسآ  جع ) ) تجح ترـضح  روهظ  تکرب  هب  ب ) ( 10 .) دوشیم عمج  ترـضح  دزن  تسا ، نیمز  يور 
علاط زا  رگا  هک  دینادب  : " دومرف (ع ) نینمؤملاریما دـسریم . ناماس  هب  مدرم  يداصتقا  یگدـنز  ج ) ( 11 .) دنایوریم ار  دوخ  ناهایگ  نیمز 

لال يرک و  يروک و  زا  هاگ  نآ  سپ  دـناشکیم ، (ص ) ربمایپ هار  ندومیپ  هب  ار  امـش  دـینک ، يوریپ  جـع )) ) رـصع یلو  ترـضح   ) قرـشم
نآ ریسم  رد  نارگید  رب  متس  يزور و  بلط  رد  جنر  زا  نارود  نآ  رد  امش  تفای . دیهاوخ  تاجن  تیاده ) ریـسم  يونعم و  روما  رد   ) ندوب

سک چیه  رب  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  جع ) ) يدـهم ترـضح  تموکح  رد  تلادـع  تلادـع . شرتسگ  - 3 ( 12" .) تشگ دیهاوخ  هدوسآ 
هک تسا  نیا  ترضح  یناهج  تموکح  رد  نآ  ياههناشن  نیرتزراب  زا  یکی  دنسریم . دوخ  قوقح  هب  ناگمه  دوشیمن و  یمتس  نیرتمک 

جراخ دوسألا  رجح  رانک  زاو  فاطم  هدودـحم  زا  دـنروآ ، اج  هب  یبحتـسم  فاوط  دـنهاوخیم  هک  نانآ  : " دـنکیم مالعا  ترـضح  يدانم 
لاوما روهظ ، نارود  رد  جع )  ) ام مئاق  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  ( 13" .) دوش زاب  دنراد  بجاو  لاوط  هک  یناسک  يارب  بسانم  ياضف  ات  دـنوش 
رارقرب ار  یعاـمتجا  یمالـسا و  تلادـع  راکدـب ، راـکوکین و  زا  معا  يرـشب  هعماـج  رد  دـنکیم و  میـسقت  يواـسم  روـط  هب  ار  لاـملا  تیب 

رد هـک  ییاـه  باـتک  هـب  دـیناوتیم  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  دراد . زین  يرگید  ياـهیگژیو  رــصع  یلو  ترــضح  تموـکح  ( 14" .) دنکیم
نیدلا مجن  هتـشون  جـع ،) ) يدـهم تموکح  هب  يزادـنا  مشچ  - 1 هلمج : زا  دـییامرفب ؛ هعجارم  تسا  هدـش  فیلأـت  عوـضوم  نیا  صوـصخ 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  یقاحسا ، نیسح  دیس  هتـشون  دیما ، هدیپس  - 2 یمالسا .) تاغیلبت  رتفد   ) مق باتک  ناتسوب  تاراشتنا  زا  یـسبط ،
یپ تسا . دّدـعتم  فلتخم و  تاـیاور  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تموکح  زا  سپ  ملاـع  عضو  دروم  رد  تاراـشتنا . ناـمه  زا  امیـس ، ادـص و 

میهاربا نب  دمحم  ۀبیغلا ، باتک  . 2 ص 66 . مق ، باتک ، ناتسوب  یـسبط ، نیّدلا  مجن  جع ،) ) يدهم تموکح  هب  يزادنا  مشچ  . 1 اهتشون :
ریسفت . 4 (. 150  ) ص 74 نایبلا ، عمجم  بحاص  یـسربط ، دیلاوملا ) جات   ) سیفن هعومجم  . 3 ح 13 . ص 254 ، قودصلا ، ۀبتکم  ینامعنلا ،

، یلماعلا ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  ةادـهلا ، تابثا  . 5 ح 117 . ص 84 ، ج 1 ، توریب ، یملعا ، هسسؤم  یشایعلا ، دوعسم  نب  دمحم  یـشایعلا ،
ص ءزج 2 ، مق ، نیسّردم ، هعماج  تاراشتنا  قودص ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  . 6 ح 59 . ص 371 ، ج 6 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد 
.10 ۀمعنلا . مامت  نیدلا و  لامک  . 9 ص 325 . مالک 209 ، حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  . 8 ح 20 . ص 233 ، ۀبیغلا ، باتک  . 7 ح 4 . ، 394
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، یفاک . 12 ح 11 . ص 316 ، ج 52 ، راونــالاراحب ، . 11 ح 3 . ص 192 ، ءزج 1 ، توریب ، یملعا ، هسـسؤم  قودـص ، عیارــشلا ، لـلع 
ح 3. ص 192 ، ءزج 1 ، عیارشلا ، للع  . 14 ح 1 . ص 427 ، ج 4 ، یفاک ، . 13 ح 22 . ص 55 ، ج 8 ، توریب ، ءاوضألاراد ،

؟ دتفایم یقافتا  هچ  ایند  رد  دنکیم ، روهظ  جع ) ) نامز ماما  هک  ینامز 

شسرپ

؟ دتفایم یقافتا  هچ  ایند  رد  دنکیم ، روهظ  جع ) ) نامز ماما  هک  ینامز 

خساپ

مهم دادخر  دنچ  نایب  هب  اهنت  (ع ) تیب لها  تایاور  زا  يدنم  هرهب  اب  تسا . رایـسب  دتفایم ، جـع ) ) يدـهم ماما  روهظ  هرود  رد  هک  یتاقافتا 
روهظ تسا . (ع ) نامز ماما  روهظ  مالعا  دریگیم ، لکش  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  هک  ياهثداح  نیلوا  روهظ : نالعا  - 1 مینکیم : هراشا 

دوخ روهظ  قح ، هب  توعد  اب  تسا ، هداد  هیکت  هبعک  هب  هک  یلاح  رد  ترضح  هاگ  نآ  ددرگیم ، مالعا  ینامسآ  يدانم  هلیسو  هب  ترضح 
تموکح شریذپ  تهج  یمومع  ناوخارف  روظنم  هب  مه  تسا و  ترضح  روهظ  مالعا  روظنم  هب  مه  ترضح  توعد  ( 1 .) درادیم مالعا  ار 

بلاط رگا  تسا و  دـمحم  لآ  ِنآ  زا  قح  دـهدیم : ادـن  نامـسآ  زا  يدانم  هک  یماگنه  : " دومرف (ع ) یلع ماـما  دریگیم . تروص  یناـهج 
زا یخرب  تشگزاب  تعجر و  - 2 ( 2" .) دنکیم روهظ  جع ) ) يدهم ترـضح  دینز ، گنچ  دمحم  لآ  ناماد  هب  دیتسه ، تداعـس  تیاده و 
اب وا  هزرابم  مایق و  رد  دوب و  دـنهاوخ  جـع ) ) يدـهم ترـضح  باـکر  رد  هک  (ع ) یـسیع ترـضح  دـننام  یهلا  ناربماـیپ  حـلاص و  ناـنمؤم 

هزرابم دـیآیم ، دوجو  هب  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دـعب  هک  مهم  ثداوح  زا  یکی  جـع :) ) نامز ماما  تازرابم  - 3 دنراد . تکرش  نارگمتس 
هب ترـضح  اب  دـنباتیمن و  رب  ار  (ع ) نامز ماما  رتسگ  تلادـع  تموکح  اههورگ  دارفا و  زا  یخرب  تسا . روهظ  نافلاخم  نانمـشد و  اب  ماما 

ماما تسا . توافتم  اهنآ  ربارب  رد  ماـما  تسایـس  و  ( 3) دـنهدیم لیکـشت  فلتخم  ياههورگ  دارفا و  ار  ماما  نافلاخم  دـنزادرپیم . گنج 
دنریگیم هدیدان  ار  ماما  توعد  نانمشد  اّما  دیامنیم . راتفر  اهنآ  اب  ارادم  اب  دناوخیم و  ارف  حلـص  نید و  هب  ار  ناگمه  تسخن  (ع ) نامز

عوقو هب  یتخـس  گنج  و  دـنکیم ، دروخرب  نانمـشد  اب  تاناکما ، تردـق و  همه  زا  يریگهرهب  اـب  ماـما  دـنزادرپیم . ماـما  اـب  گـنج  هب  و 
ماجنارـس اهيریگرد  نیا  رد  جـع :) ) نامز ماـما  يزوریپ  - 4 ( 6 .) ینایفـس و  ( 5) لاجد اب  جـع ) ) نامز ماـما  گـنج  هلمج  زا  ( 4 .) ددنویپیم

(ع) رقاب ماـما  تسا . هدـش  شرازگ  ( 8) هلبق بوـنج و  (، 7 ،) برغ قرـش و  رب  ماـما  يزوریپ  زا  تاـیاور  یخرب  رد  دوـشیم . زوریپ  ترـضح 
هک تسا  هدش  شرازگ  (ص ) مالسا ربمایپ  زا  ( 9" .) دریگیم ارف  ار  برغ  قرش و  ترضح  ییاورنامرف  تسا و  ام  زا  مئاق  ترـضح  : " دومرف

ياـهزرم ندـش  هدـیچرب  یناـهج و  تموکح  لیکـشت  - 5 ( 10 .) درادیم لیـسگ  نیمز  رـسارس  هب  ار  شنایرکـشل  جـع ) ) يدـهم ترـضح 
تموکح نامه  تموکح  نیا  دـنیچیم . رب  ار  ییایفارغج  ياـهزرم  دـهدیم و  لیکـشت  یناـهج  تموکح  جـع ) ) يدـهم ماـما  ییاـیفارغج :

هب یهاگ  بولطم و  هعماج  هب  یهاـگ  ( 11 .) تسا هدش  هتفگ  نخـس  هلـضاف "  " هنیدم هب  یهاگ  تایاور  رد  نآ  زا  هک  تسا  دوعوم  ینامرآ 
اهنآ زا  مادک  ره  ققحت  هک  تسا  رادروخرب  ییاه  هصخاش  اههّفلؤم و  زا  (ع ) نامز ماما  یناهج  تموکح  تسا . هدش  دای  همیرک " تلود  "

ماما تموکح  ياهیگژیو  زا  یکی  تلادع : شرتسگ  أ ) هلمج : زا  دنوش ، بوسحم  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  ثداوح  زا  یکی  دـناوتیم 
ادیپ ققحت  نامز  ماما  تموکح  رد  هدشمگ  نیا  دنتـسه . نآ  لابند  ناگمه  هک  تسا  ياهدش  مگ  رـصنع  تلادـع  تسا . تلادـع  (ع ) نامز

ياهنوگ هب  ار  تموکح  (ع ) ناـمز ماـما  ( 12" (؛ ًاروج ًاملظ و  ْتئلم  ام  دـعب  ًالدـع  ًاطـسق و  ضرألا  ءالمی  : " دومرف مالـسا  ربماـیپ  دـنکیم .
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: هتسیاش نارازگراک  شنیزگ  ب ) دنکیمن ؛ ملظ  يرگید  هب  یسک  ددنبیم و  رب  تخر  اهنهذ  زا  متس  هژاو  رگید  هک  دنکیم  یهدنامزاس 
ناحلاص و زا  زین  نآ  نارازگراک  دراد ، هدـهع  رب  اسراپ  حلـصم و  ماما  ار  نآ  يربهر  هک  (ع ) نامز ماما  ینامرآ  تموکح  هک  تسا  یعیبط 
زا ناحلاص و  نانآ و  نانیـشناج  ناربمایپ و  زا  یخرب  ار  (ع ) نامز ماما  تلود  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ور  نیا  زا  دوب ، دـنهاوخ  نایاسراپ 

ریما هن  ماهدش ؛ هداتسرف  ریزو  ناونع  هب  نم  : " دیوگیم (ع ) نامز ماما  هب  (ع ) یسیع ترضح  دنهدیم . لیکشت  (ص ) مالسا ربمایپ  باحـصا 
روهظ هرود  تسا . (ع ) نامز ماما  رصع  رد  تعنص  شناد و  دشر  مهم  رایسب  ثداوح  زا  یکی  شناد : یهاگآ و  دشر  - 6 ( 13" .) اورنامرف و 

ار دوخ  ياج  ملظ  هک  هنوگ  نامه  یجنم  نآ  ندمآ  اب  تسا . ملعلا " ۀنیدم   " یمالـسا هلـضاف  هنیدم  تسا و  ییاناد  ملع و  شرتسگ  نارود 
-7 ( 14 .) ددرگیم هدـنکآ  شناد  لقع و  رون  زا  ناهج  دوشیم و  ینادان  لـهج و  نیزگیاـج  یگنازرف  ییاـناد و  دـهدیم ، داد  لدـع و  هب 

ترـضح روهظ  رـصع  رد  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  ددرگیم . لیان  تینالقع  تیمکاح  هب  رـشب  هرود  نیا  رد  يزرو : درخ  لقع و  دـشر 
لقع و رظن  زا  مدرم  دوشیم و  هدیـشک  مدرم  ياهلقع  رب  يدزیا  تمحر  تسد  هتـشاد و  ینازرا  رـشب  هب  يدنوادخ  تاکرب  جـع ) ) يدـهم

ترـضح روضح  هرود  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  هدومرف  هب  یتشیعم : يداصتقا و  هافر  - 8 ( 15 .) دنریگیم رارق  يدننام  یب  عضو  رد  تریـصب 
دوشیم و لزان  نامـسآ  زا  یهلا  تاکرب  ناگمه  يارب  درادن . هقباس  ینامز  چیه  رد  هک  دندرگیم  لیان  ییاه  تمعن  هب  مدرم  جع ) ) يدهم
زا هدیـسر  تایاور  قبط  هک  تسا  يّدح  هب  هرود  نیا  رد  یگدـنز  هافر  حطـس  ( 16 .) دنکیمن ناهنپ  ار  دوخ  ياهیندـییور  زا  يزیچ  نیمز 

نیا رد  یعامتجا : تینما  يرارقرب  - 9 ( 17 .) دـنهدب وا  هب  ار  ناشلاوما  تاکز  مدرم  ات  دوشیمن  تفای  يریقف  هرود  نیا  رد  (ع ) قداص ماـما 
رد دـیامن ، ترفاسم  ماـش  هب  قارع  زا  دـهاوخب  ییاـهنت  هب  ینز  رگا  هک  ياهنوگ  هب  ددرگیم . رارقرب  لـماک  وحن  هب  یعاـمتجا  تینما  هرود 

یتیبرت و دشر  هب  دارفا  هرود  نیا  رد  یقالخا : یگنهرف و  ییافوکـش  یتیبرت و  دـشر  - 10 ( 18 .) درادن ياهرهلد  سرت و  چـیه  شتینما  دروم 
اهلد زا  اههنیک  دـنک ، مایق  ام  مئاق  نوچ  : " دومرف (ع ) یلع ماما  دـندرگیم . لیان  ییافوکـش  یلاعت و  هجرد  نیرتالاب  هب  هعماـج  یقـالخا و 

نانآ قالخا  دشخبیم و  یلاعت  ار  مدرم  يرکف  ياوق  دنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  ( 19" .) دوشیم هدودز 
رد نانمؤم  نیب  یگناگی  یتسود و  روهظ ، هرود  رد   " هک تسا  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  رگید  یتیاور  رد  ( 20" .) دناسریم لامک  هب  ار 
مه يرگید  و   ) درادیم رب  لوپ  يرگید  بیج  زا  یتعنامم  چیه  نودـب  دـشاب ، دـنمزاین  سک  ره  هک  ياهنوگ  هب  دریگیم ، رارق  دوخ  تیاهن 
رد یشهوژپ  مالـسا ، ناسنا و  هدنیآ  یگنوگچ  یگدنز و  رـصع  باتک  هب  دروم  نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب  ( 21" .) تسا یضار  راک  نیا  زا 
هب يزادـنا  مشچ  یـسبط ، نیّدـلا  مجن  . 1 اهتشون : یپ  دـییامن . هعجارم  یمیکح  دـمحم  فیلأت  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  یناهج  بـالقنا 

ص 539؛ ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  ص 231 ؛ هبیغلا ، باتک  یناـمعن ، . 3 ص 324 . ج 13 ، قحلا ، قاـقحا  . 2 . 65 ص 64 -  يدـهم ، تموکح 
، یفاص . 7 نامه . . 6 ص 60 . رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  . 5 ص 138 . نامه ، یسبط ، نیدلا  مجن  . 4 ص 353 . ج 52 ، راونالاراحب ،
، راونالاراحب ص 487 ؛ هّدوملا ، عیبانی  ص 259 ؛ ج 13 ، قحلا ، قاقحا  . 9 ص 119 . نامه ، یسبط ، نیّدلا  مجن  . 8 . 471 ص 470 -  نامه ،
ص نامز ، ماما  هژیو  هزوح ، هلجم  . 11 ص 121 . نامه ، یسبط ، نیدلا  مجن  زا : سابتقا  اب  ص 23 ، رصتخملا ، لوقلا  . 10 ص 378 . ج 52 ،
.15 ص 607 . رثالا ، بختنم  یفاـص ، هَّللا  فطل  . 14 ص 83 . محالم ، سوواط ، نبا  . 13 ص 175 . ج 14 ، لامعلا ، زنک  . 12 دعب . هب   134
ص 484. نامه ، . 19 ص 474 . رثالا ، بختنم  . 18 ص 337 . ج 52 ، نامه ، . 17 ص 78 . ج 51 ، نامه ، . 16 ص 51 . ج 75 ، راونالاراحب ،

ص 19. صاصتخا ، دیفم ، . 21 ص 336 . ج 52 ، راونألاراحب ، . 20

؟ دنونش یم  نیمز  هرک  نامدرم  مامت  ار  يو  نخس  درک  روهظ  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  هک  ینامز  ایآ 

شسرپ
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؟ دنونش یم  نیمز  هرک  نامدرم  مامت  ار  يو  نخس  درک  روهظ  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  هک  ینامز  ایآ 

خساپ

روهظ یگنوگچ  راوگرزب و  نآ  هب  عجار  ثیداحا  رد  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) دّمحم لآ  مئاق  ترضح  لاح  حرش  هب  طوبرم  ياهباتک  رد 
یم توعد  دوخ  يوس  هبار  مدرم  دنک و  یم  یفّرعم  ار  دوخ  هّکم  زا  دنونـشب  ملاع  همه ي  هک  ییادص  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن 

هب ) ارادن نآ  ینابز  ره  لها  دومرف  ترـضح  نآ  هک  هدمآ  نینچ  تسا  هدش  لقن  مالـسلا )) هیلع  )) قداص ترـضح  زا  هک  یتیاور  رد  دـنک و 
مـشچ شوگ و  دنوادخ  دنک  مایق  ام  مئاق  نوچ  هک : تسا  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  دونـش . یم  دوخ  نابز  هب  یلاعت ) قح  تردـق 

اب ماما  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب  هتـشادن  دوجو  کیپ  تُسپ و  مالـسلا )) هیلع  )) ماما اهنآ و  نیب  هک  دـنک  یم  تیوقت  نانچ  ار  ام  ناـیعیش 
ج 52، راونالاراحب ، یقرواپ 1 -  (. 1) دراد رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ماما  هک  یلاح  رد  دنیب  یم  ار  وا  دنونش و  یم  نانآ  دیوگ  یم  نخـس  اهنآ 

ص 236.

؟ دننک یم  رارقرب  طابترا  ترضح  اب  هنوگچ  رود  هار  زا  نینمؤم  مالسلا )) هیلع  )) ۀّجح ترضح  روهظ  نامز  رد 

شسرپ

؟ دننک یم  رارقرب  طابترا  ترضح  اب  هنوگچ  رود  هار  زا  نینمؤم  مالسلا )) هیلع  )) ۀّجح ترضح  روهظ  نامز  رد 

خساپ

زا ار  ترضح  یتحار  هب  روهظ  رصع  رد  نینمؤم  مدرم و  تسا ، هدش  لقن  هک  یثیداحا  قبط  مالسلا )) هیلع  )) ۀّجح ترـضح  روهظ  نامز  رد 
دنوادخ دـیامن  مایق  ام  مئاق  نوچ  دـندومرف : هک  ( 1) تسا هدش  تیاور  مالـسلا )) هیلع  )) رقاب ماما  زا  دنونـش . یم  ار  وا  يادـص  هدـید و  رود 

اب ماما  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد  دـهاوخن  دوجو  کیپ  تُسپ و  ماما  اـهنآ و  نیب  هک  هدومن  تیوقت  ناـنچ  ار  اـم  نایعیـش  شوگ  مشچ و 
ماما هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  زین  و  دراد . رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ماما  دـننیب و  یم  ار  وا  دنونـش و  یم  نانآ  دـیوگ  یم  نخـس  اـهنآ 

تـسا برغم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  درب ، یم  رـسب  قرـشم  رد  هک  یلاح  رد  نمؤم  صخـش  مئاق  نامز  رد  : » دندومرف مالـسلا )) هیلع  )) قداص
 - 2 ص 236 . ج 52 ، راونـــالاراحب ، یقرواـپ 1 -  (. 2) دـید دــهاوخ  قرــشم  رد  ار  شیوـخ  ردارب  تـسا  برغم  رد  هـکنآ  زین  هدــید و 

ص 391. ج 52 ، راونالاراحب ،

دتفا یم  قافتا  یثداوح  هچ  يدهم  ترضح  روهظ  رصع  رد 

شسرپ

دتفا یم  قافتا  یثداوح  هچ  يدهم  ترضح  روهظ  رصع  رد 
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خساپ

ار يداـیز  تقو  اـهنآ  همه  حیـضوت  هک  دـتفایم  قاـفتا  روهظ  زا  دـعب  لـبق و  رد  یثداوح  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  دروـم  رد 
ترضح یماح  رادفرط و  ياهدع  دننکیم . ادیپ  عالطا  ترضح  دوجو  مان و  زا  روهظ ، نامز  رد  ناهج  مدرم  همه  لاح ، ره  هب  اما  دبلطیم .

هلمج زا  دریگیم . ارف  ار  ناهج  مامت  هدش و  ریگارف  ترضح  تموکح  جیردت  هب  اما  دنشابیم  راوگرزب  نآ  نمشد  يرگید  هدع  دنتـسه و 
دنیامنیم ینارنخس  ناهج  مدرم  مامت  يارب  هداد و  هیکت  هبعک  راوید  هب  هدش و  هکم  نیمزرس  زاجح و  دراو  ترضح  هک  تسا  نیا  ثداوح 

(. میقتسم شخپ  هراوهام و  نویزیولت و  قیرط  زا  الثم   ) دننیبیم ار  وا  ناهج  مدرم  همه  هک  ياهنوگ  هب 

؟ تنرتنیا هکبش  زا  هدافتسا  اب  تسا  نکمم  ای  دنکیم  رارق  رب  تابترا  مدرم  همه  اب  هزجعم  قیرط  زا  روهظ  ماگنه  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تنرتنیا هکبش  زا  هدافتسا  اب  تسا  نکمم  ای  دنکیم  رارق  رب  تابترا  مدرم  همه  اب  هزجعم  قیرط  زا  روهظ  ماگنه  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

نیعم نشور و  سکچیه  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه   - 1 تسا : تیمها  زئاح  لیذ  تاکن  هب  هجوت  قوف  شسرپ  هب  خساپ  رد 
ياه ههد  نیا  رد  کینکت  ملع و  هلفاق  رگید  يوس  زا  میـشاب . هتـشاد  هلـصاف  روهظ  اب  رگید  لاس  اهدـص  دـیاشو  لاس  اههد  اسب  هچ  تسین .
هکبش سپ  دنهد . یم  يرگید  هب  ار  دوخ  ياج  یتدم  زا  سپ  يژولونکت  ياهدرواتـسد  هک  دور  یم  شیپ  تعرـس  اب  ناباتـش و  نانچ  ریخا 
رترب یکینکت  هب  ار  شیوخ  ياج  کیدزن  يا  هدـنیآ  رد  اسب  هچ  تسا  رادروخرب  یناوارف  لومـش  ییآراـک و  زا  نارود  نیا  رد  هک  تنرتنیا 

هک ددرگ  حرط  لکش  نیدب  هتکن  نیا  هب  تیانع  اب  قوف  لاؤس  تسا  راوازس  سپ  دنامب . یقاب  رـشب  ندمت  خیرات  رد  یمان  اهنت  نآ  زا  دهد و 
نآ رد  کیژولونکت  ياهدرواتـسد  زا  ای  دومن ، دـهاوخ  هدافتـسا  هزجعم  زا  مدرم  اب  طابترا  يارب  روهظ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  اـیآ 

ماما روهظ  رصع  رد  نانمؤم  نایم  طابترا  يارب  هداعلا  قراخ  يا  هویش  زا  نخـس  تایاور  زا  یخرب  رد   - 2 دش ؟ دهاوخ  دنم  هرهب  زین  ماگنه 
رد دـنک ، یم  یگدـنز  نیمز  قرـشم  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نامز  رد  نمؤم  : » دـیامرف یم  (ع ) قداص ماما  تسا . هدـمآ  نایم  هب  (ع ) نامز

يرگید تیاور  رد   1 «. دنیب یم  قرـش  رد  ار  شیوخ  ردارب  تسا  برغ  رد  هک  سکنآ  نینچمه  و  دـنیبیم ، برغ  رد  ار  دوخ  ردارب  هکیلاح 
مـشچ شوگ و  هب  دنوادخ  دـیامن  روهظ  مالـسلا  هیلع  ام  مئاق  هکیماگنه  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

رد هکیلاح  رد  دـیوگ ، یم  نخـس  نانآ  اب  وا  دوب ، دـهاوخن  يرب  ماغیپ  ناسر و  همان  نانآ  نایم  هک  ياهنوگب  داد  دـهاوخ  هعـسوت  ام  نایعیش 
زا جراـخ  هک  تـسا  هداـعلا  قراـخ  يرما  هزجعم  3 ـ )  ) 2 .« دـننیب یم  زین  ار  وا  دنونـش و  یم  ار  وا  نانخـس  نایعیــش  و  تـسا ، دوـخ  ناـکم 
هک دـهد  یم  یهاوگ  هتکن  نیا  رب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  خـیرات  هریـس و  و  دـشابیم ، یعیبط  يدام و  للع  بابـسا و  بوچراـچ 

ساسا رب  نانآ  هرمزور  يداـع و  یناگدـنز  دـنا و  هتفرگ  هرهب  شیوخ  تیناـقح  تاـبثا  يارب  و  صاـخ ، يدراوم  رد  اـهنت  هزجعم  زا  ناـشیا 
يرورض صاخ و  دراوم  رد  (ع ) نامز ماما  دروم  رد  ار  هزجعم  راکنا  ناوت  یمن  هچ  رگا  سپ  تسا . هتشگن  يرپس  یعیبط  ریغ  روما  زاجعا و 

یب  - 4 دـیامن . یم  هدافتـسا  هویـش  نیا  زا  هتـسویپ  دوخ  هرمزور  روما  رد  ترـضح  نآ  هک  درک  اـعدا  ناوت  یمن  رگید  يوس  زا  یلو  دومن ؛
اهنت هن  و  داد ، دـهاوخ  قوس  ییافوکـش  ینادابآ و  يوس  هب  ار  اهناسنا  يونعم  يدام و  يایند  دوخ  روهظ  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  دـیدرت 
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تعرس و رب  هکلب  دنادرگ ؛ دهاوخن  زاب  ناینیشیپ  رصع  هب  ار  ناهج  و  درب ، دهاوخن  نایم  زا  ار  تیرـشب  کیژولونکت  یملع و  ياهدرواتـسد 
هدمآ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  تخاس . دهاوخ  مولعم  نشور و  نانآ  يارب  ار  یناوارف  تالوهجم  دوزفا و  دهاوخ  ملع  باتش 

زج نونک  ات  زین  مدرم  و  تسا ، هدوب  فرح  ود  دنا  هدروآ  ناربمایپ  هچنآ  مامت  هک  دـشاب  یم  فرح  تفه  تسیب و  شناد  : » دومرف هک  تسا 
مدرم نایم  درک و  دهاوخ  راکـشآ  ار  رگید  فرح  جـنپ  تسیب و  دـیامن  روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  نوچ  سپ  دنـسانش ، یمن  ار  فرح  ودـنیا 
زاغآ رد  صوصخب  تقیقح -  نایب  تجح و  ماـمتا  يارب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  دـنچ  ره  هکنآ : نخـس  هجیتن   3 ...« داد دهاوخ  شرتسگ 
روهظ رصع  رد  یهلا  هدعو  دروم  هک  ار  اهناسنا  یتشیعم  يدام و  تداعس  یلو  دومن ، دهاوخ  هدافتسا  تمارک  هزجعم و  زا  شیوخ ـ  توعد 

هعـسوت رب  هکلب  درک ، دـهاوخ  هدافتـسا  رـشب  یملع  ياهدرواتـسد  زا  اهنت  هن  وا  سپ  داد . دـهاوخن  ناماس  یعیبط  ریغ  روما  اب  دـشاب ، یم  وا 
ص (، 52  ) ج توریب ، ءافولا ، ۀسـسؤم  راونالا ، راحب  رقاب ، دـمحم  یـسلجم ، . 1 اهتشونیپ : دوزفا . دـهاوخ  رایـسب  زین  اـهنآ  یفیک  یمک و 

(. 336  ) ص (، 52  ) ج نامه ، یسلجم ، . 3 (. 241  ) ص (، 8  ) ج نارهت ، يدنوخآ ، یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 2 (. 391)

ای هدمآ و  نایم  هب  ینخس  نآرق  رد  هرابنیا  رد  ایآ  دتفایم . راک  زا  دیدج " ياههاگتـسد   " مامت دیامرفیم ، روهظ  غنامز  ماما  یتقو  دنیوگیم :
، دریگیم رارق  هبعک  هناخ  رانک  رد  هک  یماگنه  غنامز  ماما  دییامرفب  نمض  رد  دینک . نایب  ار  ثیدح  ًافطل  تسا  هدش  دراو  همئا  زا  یثیدح 

شسرپ

هدمآ نایم  هب  ینخس  نآرق  رد  هرابنیا  رد  ایآ  دتفایم . راک  زا  دیدج " ياههاگتـسد   " مامت دیامرفیم ، روهظ  غنامز  ماما  یتقو  دنیوگیم :
رارق هبعک  هناخ  رانک  رد  هک  یماگنه  غنامز  ماما  دـییامرفب  نمـض  رد  دـینک . نایب  ار  ثیدـح  ًاـفطل  تسا  هدـش  دراو  همئا  زا  یثیدـح  اـی  و 

؟ دناسر دهاوخ  نایناهج  هب  ار  شیادص  هنوگچ  دریگیم ،

خساپ

رد ار  بلطم  نیا  ای  هتفگ و  ار  نآ  یسک  هچ  دیتشونیم  دوب  بوخ  دتفایم " راک  زا  روهظ  ماگنه  دیدج  ياههاگتـسد  : " دیاهتـشون هک  نیا 
ترضح ندمآ  اب  هک  تسا  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  میرک  نآرق  رد  تسا  هدماین  بلطم  نیا  تایاور  نآرق و  رد  اریز  دیاهدید ، یباتک  هچ 

هدنز نآ  گرم  زا  دـعب  ار  نیمز  دـنوادخ  دـینادب  ( 17، دـیدح ;) اَِهتْوَم َدـَْعب  َضْر   ?َ ْالا ِیُْحی  َهَّللا  َّنَأ  ْاَّوُمَلْعا  : " دوشیم داـبا  نیمز  غيدـهم 
.") دشاب هدرم  هک  نآ  زا  دعب  دنکیم ، هدنز  غيدـهم  ترـضح  ۀلیـسو  هب  ار  نیمز  دـنوادخ  : " دـیامرفیم هرابنیا  رد   7 رقاب ماما  ." دنکیم 
زا امـش  دوـصقم  رگا  تروـص  ره  رد  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  رـشن  ص 343 ، نارگید ج 23 ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ  هنوـمن  ریـسفت 
نآ يزوریپ  رب  تلالد  هک  تسا  یبلاطم  هدمآ  تایاور  نآرق و  رد  هچ  نآ  هرابنیا  رد  هک  تسا  یگنج  ياهحالس  " دیدج ، ياههاگتـسد  "

تهابش  6 دمحم شدج  اب  تهج  نیا  زا  يدـهم  : " دـناهدومرف  7 رقاب ماما  دیامرفیم ، مایق  ریـشمش  اب  ترـضح  نآ  هک  نیا  دراد و  ترـضح 
چیه دباییم و  ترصن  سرت  ریشمش و  اب  دناسریم . لتق  هب  ار  لوسر  ادخ و  نانمشد  ناگدننک و  هارمگ  دنکیم و  مایق  ریشمش  اب  هک  دراد 

تاناکما رظن  زا  هک  تسا  هدوب  نیا  هّمئا  ایبنا و  ةریـس  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـنچ ـ  ره  ددرگ ". یمنرب  هدروخ  تسکـش  شیاهمچرپ  زا  کـی 
لاح ره  هب  یلو  تسا  مایق  ندوب  هناحلسم  دایز ، لامتحا  هب  ریشمش  اب  مایق  زا  دوصقم  دناهدرکیم ـ  تکرح  عماوج  زور  فرع  قباطم  يدام 

دوصقم رگا  و  توریب )  أفو ، رشن  ص 218 ، یسلجم ج 51 ، ۀمالع  راونالاراحب ، درادن (. دیدج  ياهحالـس  نداتفا  راک  زا  هب  ياهراشا  چیه 
رخآ هک  ناـنچ  تسا ـ  هناـسر و ... ّبط و  ۀـنیمز  رد  دـیدج  يژولونکت  لوصحم  هک  تسا  ییاههاگتـسد  " دـیدج ، ياههاگتـسد   " زا اـمش 

اب هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیداحا  زا  هکلب  میرادـن  بلطم  نیا  رب  یلیلد  اـهنت  هن  فلا ـ  تفگ  دـیاب  تسا ـ  بلطم  نیا  ياـیوگ  امـش  شـسرپ 
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الاب یمومع  تاـمولعم  حطـس  ددرگیم و  لـماک  مدرم  لوقع  غيدـهم  رـصع  رد  دـنکیم ، يزیگناتفگـش  تفرـشیپ  مولع  ناـشیا  ندـمآ 
تمـسق تفه  تسیب و  هب  شناد  ملع و  دومرفقداص : ماما  دـنیآیم . رب  تواضق  ةدـهع  زا  شیوخ  ۀـناخ  رد  اهنز  هک  ياهنوگ  هب  دوریم ،

ار رگید  تمسق  جنپ  تسیب و  دومن ، مایق  ام  مئاق  یتقو  تسا  هتفرگن  رارق  رشب  سرتسد  رد  نآ  تمـسق  ود  زا  شیب  نونک  ات  اما  هدش  میـسقت 
هن هک  تسا  یبوخ  دـهاش  تیاور  نیا  ص 336 ) . ج 52 ، یسلجم ،  همالع  راونالاراحب ، دیامنیم (. شخپ  رـشب  نیب  رد  دنکیم و  راکـشآ 

باوج الاب  بلاطم  هب  هجوت  اب  ب ـ  دنوشیم . زین  رتلماکتم  رتهتفرـشیپ و  هکلب  دتفایمن ، راک  زا  دـیدج  ياههاگتـسد  روهظ ، نامز  رد  اهنت 
ماما هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  اریز  دوشیم ، نشور  دیـسر ، دهاوخ  نایناهج  ۀـمه  هب  هنوگچ  غيدـهم  ترـضح  يادـص  هک  شـسرپ  نیا 
نیا دینش ". دنهاوخ  ناشدوخ  نابز  اب  ار  نخس  نآ  یموق  ره  هک  يروط  هب  تسا  قح  ینامسآ  يادن  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ  : " دومرفقداص

ناـهج رتـسگداد  دوش (. ماـجنا  همجرت  اـههناسر و  قیرط  زا  تسا  نکمم  مه  دریگ و  تروـص  هزجعم  تروـص  هب  دراد  ناـکما  مه  بلطم 
 ( قفش رشن  ینیما ص 314ـ320 ، میهاربا 

یبلطم نایناهج  شوگ  هب  مایپ  نیا  ندیـسر  هبعک و  زا  غنامز  ماما  مایپ  لاقتنا  یگنوگچ  دروم  رد  موصعم ،  ناماما  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  اـیآ 
تسا هدمآ 

شسرپ

نایناهج شوگ  هب  مایپ  نیا  ندیـسر  هبعک و  زا  غنامز  ماما  مایپ  لاقتنا  یگنوگچ  دروم  رد  موصعم ،  ناماما  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  اـیآ 
تسا هدمآ  یبلطم 

خساپ

میرک نآرق  رد  تسا و  هدـش  هراـشا  نآ  هب  همئا  تاـیاور  رد  ياهزادـنا  اـت  دوشیم ، طوبرم  غيدـهم  ترـضح  روـهظ  تاـیئزج  هب  هچ  نآ 
نایناهج شوگ  هبماما  مایپ  هدیـسر  ةرابرد  اّما  تسا  هدمآ  و ... ( 69 رمز ،  ) وا فادها  ( 55 رون ،  ) ترـضح نآ  مایق  هب  تراشب  دننام  یتاّیلک 

ناسنا هک  هدـش  ناـیب  ییاـهیگژیو  تاـیاور  رد  دـنکیم ، یفرعم  ناـیناهج  هب  اريدـهم  ترـضح  زیچ ، ره  زا  شیپ  هک  ییادـن  نآ  هژیو  هب 
ره تسا 1 . ریز  رارق  هب  دـشابیم ، روهظ  میـالع  زا  دـنکیم و  یفرعم  ار  ترـضح  هک  ادـن  نیا  ياـهیگژیو  یخرب  دوـشیم . هدز  تفگش 

دننام دنتسه ، شوگ  اپ  ارـس  ندینـش  ماگنه  اهناسنا  . 3 دـمهفیم . دوخ  نابز  هب  ار  ادـن  نآ  یموق  ره  . 2 دونشیم . ار  نآ  یـشوگ  بحاص 
زا همه  . 4 رشن ) ... ص 225 ، يدزی ج 2 ، یلع  بئاغلا  ۀجحلا  تابثا  یف  بصانلا  مازلا  ) دـشاب هتـسشن  اهنآ  رـس  يور  رتوبک  هک  یـصخش 

يدانم . 6 نارهت )  قودصلا  ۀـبتکم  رـشن  ینامعن ص 265 ، ۀـبیغلا  تسا (  نامـسآ  زا  ادـن  . 5 نامه )  میونـشیم (  هچ  دنـسرپیم  رگیدکی 
تسا هدشن  دراو  دنونشیم ، ناگمه  هک  نآ  زج  يزیچ  ترضح  دوخ  نخس  هرابرد  اّما  نامه 263 )  تسا (  لیئربج 

تعیب

؟ دوشیم ربخ  اب  لوا  یسک  هچ  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه 

شسرپ
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؟ دوشیم ربخ  اب  لوا  یسک  هچ  (ع ) نامز ماما  روهظ  ماگنه 

خساپ

وا اب  ترضح  باحصا  نارای و  زا  رفن  وا 313  زا  دعب  تسا و  لیئربج  ترضح  هک  هدمآ  نایم  هب  تبحـص  هدننک  تعیب  نیلوا  زا  تیاور  رد 
ار مدرم  و  دریگیم ، رارق  ربنم  يور  ترضح  داد ، روهظ  دزاجا  (ع ) مئاق ترضح  هب  دنوادخ  یتقو  : " دومرف (ع) قداص ماما  دننکیم . تعیب 

ضرع دیآیم و  دورف  مارحلا " دجسم  رد  میطح و  رد  لیئربج  دتـسرفیم . ترـضح  فرط  هب  ار  لیئربج  دنوادخ  دنکیم ، دوخ  هب  توعد 
وت اب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  دیوگیم : لیئربج  دهدیم . ربخ  وا  هب  ار  دوخ  روهظ  هلئسم  ترضح  ینکیم ؟ توعد  زیچ  هچ  هب  دنکیم :

تعیب ترـضح  اـب  رفن  يدـناو  دصیـس  وا  زا  دـعب  دـنکیم . حـسم  ار  ترـضح  تـسد  لـیئربج  سپ  نـک . زاـب  ار  تتــسد  مـنکیم . تـعیب 
زا يدیفـس  هدنرپ  تروص  هب  هک  تسا  لیئربج  دـنکیم ، تعیب  مئاق  اب  هک  یـسک  نیلوا  : " دومرف رگید  تیاور  رد  ترـضح  ( 1" .) دننکیم

دراذگیم سدقملا  تیب  يور  ار  رگید  ياپ  هکم و  رد  ادخ  هناخ  يور  ار  دوخ  ياپ  کی  هاگنآ  نکیم ، تعیب  اب  دـیآیم و  دورف  نامـسآ 
هدیسر ارف  نامرجم  ناکرشم و  تازاجم  يارب  ادخ  نامرف  : " دیوگیم دنونشب  نیمز  يور  مدرم  مامت  هک  يروط  هب  حیصف  اسر و  يادص  اب  و 

ص دوـعوم ، يدـهم  یناود ، یلع   - 2 ص 580 . رثـالا ، بختنم  یفاـص ، هَّللا  فـطل   - 1 اـهتشون : یپ  ( 2" .) دـینکن هلجع  نآ  ایرب  تسا ،
.1074

؟ تسیک دنک ، یم  تعیب  وا  اب  هک  یسک  نیلوا  جع ) ) نامز ماما  روهظ  عقوم  رد 

شسرپ

؟ تسیک دنک ، یم  تعیب  وا  اب  هک  یسک  نیلوا  جع ) ) نامز ماما  روهظ  عقوم  رد 

خساپ

زارد ار  شتـسد  دهد و  یم  ادخ  هناخ  هب  هیکت  دنک ، روهظ  هک  هاگ  نآ  جع ) ) يدـهم ماما  : " هک تسا  هدـمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد 
دناوخ یم  ار  حتف  هروس  هد  هیآ  سپس  تسا . ادخ  رما  هب  ادخ و  بناج  زا  ادخ و  تسد  نیا  دیوگ : یم  دهج و  یم  نآ  زا  يرون  دنک و  یم 

، تسا نانآ  ياهتسد  يالاب  ادـخ  تسد  دـننک ؛ یم  تعیب  ادـخ  اب  تقیقح  رد  دـننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  تسا : نیا  شیاـنعم  هک  )
تسا و لـیئربج  دـسوب ، یم  تعیب ) يارب   ) ار وا  تسد  هک  یـسک  نیلوا  تسا .) هدومن  دوخ  ناـیز  هب  يراـک  دنکـشب ، ار  تعیب  هک  ره  سپ 

نیلوا ص 1154 . دوعوم ، يدهم  یـسلجم ، همالع  . 1 اهتشون : یپ  ( 1" .) دـنیامن یم  تعیب  وا  اب  اهناسنا  نایرپ و  ناگتـشرف ، ریاس  سپس 
ماما دـننک . یم  تعیب  وا  اب  ترـضح  هیلوا  نارای  رفن  وا 313  زا  سپ  تسا و  لیئربج  ترـضح  دـنک ، یم  تعیب  (ع ) نامز ماما  اب  هک  یـسک 

: دیوگ یم  دوش و  یم  لزان  لیئربج  دـنک ، یم  توعد  دوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  دـنک و  یم  روهظ  ترـضح  هک  یماگنه  : " دومرف (ع ) قداص
". دنک یم  تعیب  هدرک و  حسم  ار  ترضح  تسد  لییربج  دعب  نک . زاب  ار  تتسد  منک . یم  تعیب  وت  اب  هک  متسه  یسک  نیلّوا  نم 

؟ درک دهاوخ  تعیب  دوخ  تما  اب  هنوگچ  (ع ) نامز ماما 
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شسرپ

؟ درک دهاوخ  تعیب  دوخ  تما  اب  هنوگچ  (ع ) نامز ماما 

خساپ

دنهاوخ ردب  باحصا  هرامش  هب  هک  يرفن  دنچ  دصیس و  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  (ع ) رقاب ماما  ترضح  زا  تبیغ  باتک  رد  یسوط  خیش 
قارع لها  نابوخ  ماش و  روـالد  نادرم  رـصم و  بیجن  ناـمدرم  ار  هدـع  نیا  درک . دـنهاوخ  تعیب  (ع ) يدـهم اـب  ماـقم  نکر و  نیب  رد  دوب 
يدهم ترضح  هب  اناوت  يادخ  هک  یعقوم  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  داشرا  باتک  هدنسیون  نینچمه  دنهدیم . لیکـشت 
توعد قح  يوس  هب  دهدیم و  مسق  ادخ  هب  ار  نانآ  دیامنیم . توعد  دوخ  بناج  هب  ار  مدرم  راوگرزب  نآ  دهد  جورخ  زاجا ? (ع ) دوعوم

وت توعد  نایرج  دـیوگیم : ترـضح  نآ  هب  لیئربج  دتـسرفیم . مئاق  دزن  ار  (ع ) لیئربج اـناوت  يادـخ  هک  تسا  عقوم  نیمه  رد  دـنکیم .
تعیب وت  اب  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  تفگ : دهاوخ  لیئربج  دهدیم . حرـش  يو  يارب  ار  دوخ  توعد  نایرج  (ع ) يدهم تسا ؟ هنوگچ 

دصیـس و دادعت  هک  تسا  نایرج  نیا  زا  سپ  درک . دـهاوخ  حـسم  ار  ترـضح  نآ  تسد  لیئربج  هاگنآ  ياشگب : ار  دوخ  تسد  منکیم ،
ات دـنکیم  فقوت  هکم  رد  ترـضح  نآ  دـندرک  تعیب  يدـهم  اب  ناشیا  هک  نیمه  درک . دـنهاوخ  تعیب  راوگرزب  نآ  اـب  رفن  ( 313  ) هدزیس

تیاور (ع ) یلع ترـضح  زا  نتف  محـالم و  باـتک  رد  ددرگ . هنیدـم  هجوتم  هکم  زا  دـسرب و  رفن  ( 10000  ) رازه هد  هب  وا  باحـصا  دادعت 
یناملـسم هب  دنیامنن ، تقرـس  دـننکن ، انز  هک :  دـنکیم  طرـش  ناشیا  اب  دریگیم و  تعیب  دوخ  نارای  زا  مئاق  ترـضح  دومرف : هک  دـنکیم 

، دنروخن ار  میتی  لام  دنیامنن ، راکتحا  وج  مدنگ و  هرقن و  الط و  دننزن ، قح  نودب  ار  یـسک  دننکن ، موجه  یلزنم  چـیه  هب  دـنیوگن ، شحف 
زا دنیامن ، مامشتسا  شوخ  يوب  دنماشاین ، هدننک  تسم  تاعیام  دننکن ، بارخ  ار  يدجسم  دنهدن ، تداهش  دنرادن  ملع  هک  يزیچ  رابرد ?

روط نآ  ادخ  هار  رد  دنراذگب ، كاخ  يور  ار  دوخ  تروص  باوخ  عقوم  رد  دنیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک ، يرود  تساجن 
ناشیا اب  زین  وا  دنورب  ترضح  نآ  باحـصا  هک  اج  ره  دنکیم : طرـش  دوخ  نارای  اب  ترـضح  رگید  يوس  زا  دننک . داهج  دیاش  دیاب و  هک 

اب يدهم  دوش ، راوس  مه  ترـضح  نآ  دـنوشیم  راوس  نانآ  هک  روط  نآ  دـشوپب ، مه  راوگرزب  نآ  دنـشوپیم  نانآ  هک  یـسابل  ره  دـشاب ،
ملظ و زارپ  هک  روط  نآ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ادخ  وق ? لوح و  هب  ار  نیمز  دـشاب ، عناق  كدـنا  لیلق و  يزیچ  هب  دـشاب ، قفاوم  نانآ  دارا ?
، یفجن داوج  دمحم   - 1 تشون : یپ  ( 1 .) دشاب هتشادن  ینابرد  بجاح و  دنک ، تدابع  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  ار  يادخ  دشاب ، هدش  متس 

.49 ص 47 -  ج 14 ، ناشخرد ، ناگراتس 

؟ تسا یسک  هچ  دنکیم  تعیب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  هک  یسک  لّوا 

شسرپ

؟ تسا یسک  هچ  دنکیم  تعیب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  هک  یسک  لّوا 

خساپ
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هک هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  بلغت  نب  ناـبا  تسا . لـیئربج  دـنکیم  تعیب  ع )  ) يدـهم ترـضح  اـب  هک  یـسک  لوا  تاـیاور ، قباـطم 
: دومرف یثیدـح  رد  هک  هدرک  لقن  ع )  ) هَّللادـبعیبا زا  یـسربط  ... " تسا . لیئربج  دـنکیم  تعیب  ع )  ) مئاق اب  هک  یـسک  لوا  انامه  : " دومرف
زا ار  وا  مئاق  ینکیم ؟ توعد  يزیچ  هچ  هب  دیوگیم : وا  هب  دنک ، لاؤسو  هدـمآ  وا  دزن  ات  دتـسرفیم  ار  لیئربج  ّلجوّزع  دـنوادخ  سپ  " ...

، هدب ار  تتسد  فک  دیوگیم : هاگ  نآ  منکیم . تعیب  وت  اب  هک  متسه  یسک  لّوا  نم  سپ  دیوگیم : لیئربج  دهدیم . ربخ  توعد  تیهام 
لامتحا ود  تسا ، انعم  هچ  هب  لیئربج  تعیب  هکنیا  رد  یقرواـپ } ص 431 . جاجتحا ، یقرواپ .  ... " . } دنکیم حـسم  دوخ  تسد  رب  ار  نآو 

یهلا هدـنیامن  نیرتگرزب  لیئربج  اریز  تسا ، ترـضح  يارب  یهلا  دـییأت  نآ  زا  دوصقم  هک  اـنعم  نیا  هب  يزمر : ياـنعم   - 1 دراد : دوجو 
يانعم  - 2 تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  دشابن ، نکمم  نآ  رهاظو  حیرص  يانعم  رب  لمح  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  انعم  نیا  یلو  تسا .

: تسا زیچ  ود  نآ  هدیافو  دنهدیم . ماجنا  نارگیدو  هفیلخ  اب  مدرم  هک  تسا  نآ  جیار  يانعم  نامه  تعیب  هب  دوصقم  هک  انعم  نیا  هب  جیار :
(. ع  ) نامز ماما  مایقو  تکرح  دییأت  ب . ترضح . اب  تعیب  موزل  هب  مدرم  هجوت  فلا .

؟ دوشن لزان  نیمز  رب  هک  هدرک  دهع  هلآو  هیلعو  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  لیئربج  ایآ 

شسرپ

؟ دوشن لزان  نیمز  رب  هک  هدرک  دهع  هلآو  هیلعو  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  لیئربج  ایآ 

خساپ

: درک ضرعو  دـمآ  تدایع  تهج  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  لیئربج  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا  همغلا " فشک   " رد یلبرا 
{ یقرواپ . 19ù18 ص ج 1 ، همغلا ، فشک  یقرواپ .  " . } میآیم دورف  ایند  يوس  هب  هک  تسا  يزور  نیرخآ  نیا  دّـمحم ! يا  وت  رب  مـالس 
! دّمحم يا  تفگ : لیئربج  ماگنه  نآ  رد  دش ... کیدزن  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  هک  یماگنه  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  زینو 
هک یمادام  ات  هکنیا  نآو  تسا  يدـیق  هب  دـیقم  تایاور  نیا  همه  ًالوا : یقرواپ } ناـمه . یقرواـپ .  ... " . } دوب اـیند  هب  نم  لوزن  نیرخآ  نیا 
اب تعیرش  اریز  دوشیمن ، لزان  ربمایپ  تافو  زا  دعب  رگید  یحو  لوزن  تهج  هب  هک  دوب  نآ  لیئربج  دوصقم  ًایناث : دشابن . نیب  رد  یتحلـصم 

رتشیب دادـعت  ثیح  زا  ع )  ) نامز ماما  اب  تعیبو  لیئربج  ترـضح  لوزن  تایاور  ضراعت ، ضرف  رب  ًاثلاث : دـش . دـهاوخ  لماک  ناـشیا  تلحر 
. تسا رتحیحص  دنس  ثیح  زاو  هدوب 

؟ دوشیم تعیب  هارکا  يور  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  اب  ایآ 

شسرپ

؟ دوشیم تعیب  هارکا  يور  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  اب  ایآ 

خساپ
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زا هداتق  دـننکیم . تعیب  وا  اب  هارکا  اب  مدرم  هکنیا  ایو  دـنکیم  تعیب  مدرم  اب  هارکا  اب  ترـضح  هک  هدـش  هراشا  نیقیرف  تاـیاور  یخرب  رد 
جورخ ناـشنیب  زا  هک  دـنهاوخیم  وا  زا  مدرم  دـنکیم ، جورخ  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  يدـهم  : " دومرف هک  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر 

{ یقرواپ ص 152 . ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  یقرواپ .  ... " . } دـننکیم تعیب  دراد  تهارک  هک  یلاح  رد  ماـقمو  نکر  نیب  وا  اـب  سپ  دـنک ،
هتفگ وا  هب  دریگیم . رارق  ماقم  تشپو  دـیآیم  وا  سپ  دوشیم ، هداد  ادـن  مئاق  مسا  هب  : " دومرف هک  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هرارز 

: دـیوگیم هرارز  دوشیم . تعیب  وا  اـب  هدـش ، هتفرگ  وا  تسد  یتـسه ؟ يزیچ  هچ  رظتنم  دوشیم ، هداد  ادـن  وت  مسا  هب  قـیقحت  هب  دوـشیم :
یهارکتسا نیا  میتسناد  یلو  میتسنادیمن ، ار  وا  هارکتسا  هجوو  دوشیم )  ) دنکیم تعیب  تهارک  اب  ع )  ) مئاق هک  میدینشیم  ام  هَّلل ، دمحلا 

هب تبسن  ترضح  هک  یهارکتسا  هب  دوصقم  تسا  نکمم  یقرواپ } ص 140 . ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  " . } تسین نآرد  یهانگ  هک  تسا 
ادتبا رد  عضاوت  يور  زا  ترـضح  اذـل  دـننکیم  ملظ  عفر  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  نامولظم  هک  اجنآ  زا  هک  دـشاب  نیا  دـنراد  مدرم  تعیب 

. دریذپ تروص  دنوادخ  ّتیشمو  هداراو  نذا  هب  دیاب  راک  نیا  هکنآ  ًاصوصخ  دنهدیم . ناشن  دوخ  زا  یهارکتسا 

؟ درک دنهاوخ  تعیب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ درک دنهاوخ  تعیب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  اب  یناسک  هچ 

خساپ

ماع باحصا  - 3 ترضح . صاخ  باحصا  - 2 ع .)  ) نیما لیئربج  - 1 زا : دناترابع  بیترت  هب  درک  دنهاوخ  تعیب  ترـضح  اب  هک  یناسک 
. دننکیم ادیپ  نانیمطاو  دامتعا  شتوعدو  وا  هبو  هدوب  رضاح  هکم  رد  هک  یناسک  - 4 ترضح .

ترضح تخانش  هار 

؟ میسانشیم ار  وا  هرهچ  دنکیم ، روهظ  ع )  ) نامز ماما  یتقو  ایآ 

شسرپ

؟ میسانشیم ار  وا  هرهچ  دنکیم ، روهظ  ع )  ) نامز ماما  یتقو  ایآ 

خساپ

ور نیا  زا  متسه . دوعوم  يدهم  نم  : " دنیامرفیم مه  دنیامنیم و  یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  دننکیم ، روهظ  جع )  ) نامز ماما  ترضح  یتقو 
يا دنزیم : گناب  نامـسآ  زا  ياهدنیوگ  جع )  ) مئاق ندـمآ  عقوم  رد  : " دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  تخانـش . دـنهاوخ  ار  راوگرزب  نآ  همه 
هاگ نآ  دـیوش . قحلم  يو  هب  هکم  رد  تسا . هدرک  مایق  ص )  ) دـمحم تما  نیرتهب  رما  ّیلو  دیـسر ، نایاپ  هب  نارابج  تموکح  نامز  مدرم !
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لثم ناشاهلد  دنـشابیم و  ریـش  نوچمه  ار  اهزور  لوغـشم و  تدابع  هب  ار  اهبش  هک  قارع  ياههتـسد  ماـش و  زا  لادـبا  رـصم و  زا  اـبجن 
ج 51 همجرت ،  ) دوعوم يدهم  یناود  یلع   - 1 اهتشونیپ : ( 1" . ) دننک تعیب  يو  اب  ماقم  نکر و  نیب  رد  دـنیایب و  تسا ، نهآ  ياههراپ 

ص 109. راونالاراحب ، و 52 و 53 

؟  تسا ماما  وا  هک  دنمهفب  اجک  زا  مدرم  دننک  یم  روهظ  جع )  نامز (  ماما  هک  یتقو 

شسرپ

؟  تسا ماما  وا  هک  دنمهفب  اجک  زا  مدرم  دننک  یم  روهظ  جع )  نامز (  ماما  هک  یتقو 

خساپ

ار دوعوم  حلصم  قح و  ماما  میالع  نوچ  دنرادروخرب و  ییالاب  تامولعم  یهاگآ و  زا  روهظ ، نامز  مدرم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا 
يادتبارد ترضح  نآ  نارای  زا  يدادعت  هک  تسا  هدمآ  زین  یتیاور  رد   . درب دنهاوخراوگرزب  نآ  تیناقح  هب  یپ  روهظ  نامز  رد  دنناد ، یم 

وا هب  دـنوادخ  هک  یتـمظع  تردـق و  تسه و  ترـضح  رد  هک  یتاصخـشم  تافـص و  نوچ  دـننک و  یم  شدرگ  نیمز  رـسارس  رد  روهظ ،
ور نیازا  تسا .  مرکم  دوجو  نیمه  تسا  هداد  هدعو  دنوادخ  هچنآ  هک  دننک  یم  ادیپ  نیقی  دنبای ، یمن  رگید  سک  چـیهرد  هدرک  تیانع 

.; دننک یم  یناشفناج  شباکر  رد  هدومن و  تعیب  ترضح  اب 

هدوب و بئاغ  يو  هک  یتروص  رد  تسا  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  نآ  هک  دنمهف  یم  مدرم ، هنوگچ  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  روهظ  ماگنه 
؟ دنا هدیدن  ار  يو  مدرم 

شسرپ

يو هک  یتروص  رد  تسا  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  نآ  هک  دنمهف  یم  مدرم ، هنوگچ  مالـسلا )) هیلع  )) يدهم ترـضح  روهظ  ماگنه 
؟ دنا هدیدن  ار  يو  مدرم  هدوب و  بئاغ 

خساپ

دزاس یم  نشور  ار  يو  تماماو  توکلم  ناهج  اب  ار  ترـضح  نآ  طابترا  هک  تسا  یعطاق  نشور و  ياهلیلد  اب  هارمه  ترـضح  نآ  روهظ 
ماـما زا  هک  یتـیاور  رد  درک . دـنهاوخ  نیقی  تسا  دوـعوم  حلـصم  ناـمه  يو  هکنیا  هب  دـنا  هدـیدن  ار  يو  هکنیا  اـب  مدرم  هک  یی  هنوـگ  هب 

هب هراشا  اب  ترضح  تشاد  ار  شـسرپ  نیمه  ترـضح  زا  هک  یفعج  رمع و  نب  لصفت  هب  ترـضح  تسا  هدش  لقن  مالـسلا )) هیلع  )) قداص
، يرآ تفگ : ینیب ؟ یم  ار  دیشروخ  نیا  ایآ  لّصقم ، يا  دندومرف : تفات ، یم  (( مالـسلا هیلع  )) ماما لزنم  ناویا  لخاد  نآ  رون  هک  دیـشروخ 

. تسا رت  نشور  دیشروخ  نیا  زا  ام  مئاق  رما  دنوادخ  هب  دنگوس  دومرف :
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؟ تسیچ هلمج  نآ  تسا  هدش  هتشون  يا  هلمج  مچرپ  يور  دنراد و  تسد  رد  مچرپ  کی  دنیوگ  یم  دننک  یم  روهظ  یتقو  جع ) ) نامز ماما 

شسرپ

هلمج نآ  تسا  هدـش  هتـشون  يا  هلمج  مچرپ  يور  دـنراد و  تسد  رد  مچرپ  کـی  دـنیوگ  یم  دـننک  یم  روـهظ  یتـقو  جـع ) ) ناـمز ماـما 
؟ تسیچ

خساپ

ریما زا  مینک . یم  هراـشا  یلع ( ترـضح  زا  تیاور  کـی  هب  هک  تسه  ییاور  بـتک  رد  یفلتخم  تاـیاور  دـیدومرف  هـک  یلاؤـس  دروـم  رد 
بقع نآ  زا  سک  ره  دوـش ، یم  هدـیدزد  دریگب  یـشیپ  نآ  رب  سک  ره  هک  تسه  یمچرپ  تیبـلها  اـم  يارب   : " هک تسا  تیاور  ناـنمؤم (

صوصخم تعیب  هِّلل " ۀعیبلا   : " دوش یم  هتشون  مچرپ  نآ  љș ددنویپ ، یم  نآ  هب  دنک  يوریپ  نآ  زا  سکره  ددرگ و  یم  كاله  دـنامب 
راگزور ذـخآم * :  عباـنم و  میـشاب . ناـمز ( ماـما  تمدـخ  رد  مچرپ و  نیا  ریز  رد  هک  میـشاب  یناـسک  زا  امـش  نم و  مراودـیما  تسا ". ا ...

ص461 ج1 ، ییاهر ،

ترضح نیفلاخم 

؟ دنزیخیم اپ  هب  ناشیا  هیلع  یناسک  هچ  نامز  ماما  روهظ  ماگنه 

شسرپ

؟ دنزیخیم اپ  هب  ناشیا  هیلع  یناسک  هچ  نامز  ماما  روهظ  ماگنه 

خساپ

هک دوب  دهاوخ  یناسک  بناج  زا  اهینکشراک  نیرتشیب  رگدادیب ، ناربکتسم  زج  هب  تشاد  دهاوخ  يزوت  هنیک  ریگتخس و  نانمشد  ماما 
دارم قفو  رب  ار  اـهراک  نوچ  ماـما  هب  نتـسویپ  زا  سپ  ناـنیا  دـننادیم ، ترـضح  نارظتنم  زا  ار  دوـخ  دـنراد و  ار  ماـما  اـب  تقفاوـم  ياـعدا 

 : ع  ) قداص ماما  ةدومرف  هب  هک  دنوریم  ماما  گنج  هب  بهذم  نید و  حالـس  اب  دـنرذگرد ، دوخ  عورـشمان  عفانم  زا  دـنراچان  دـننیبیمن و 
ياـهورگ دارفا و  زا  یخرب  دـننادرگیم ". يور  وا  زا  ترـضح  روهظ  زا  سپ  یلو  دـنراد  ار  وا  يوریپ  ياـعدا  هک  یناـسک  زا  رایـسب  هچ  "

دننام دشابن ، مهازت  رد  دوخ  هافراب  هک  دننکیم  هیجوت  ياهنوگ  هب  ار  نید  هک  ناتسرپدوخ  نابلط و  تحار  1 ـ زادنترابع : ترضح  فلاخم 
ربمایپ میگنجب  نانآ  اب  یهد  هزاجا  رگا  مینانمـشد  رازآ  دروم  نوچ  هتفگ  ربمایپ  هب  هنیدـم  هب  ترجه  زا  شیپ  هک  هکم  ناناملـسم  زا  یعمج 

ضارتعا نابز  دـندش ، داهج  هب  رومأم  هک  ترجه  زا  سپ  یلو  دـیهدب  تاکز  دـیناوخب و  زامن  ًالعف  میتسین  گنج  هب  رومأـم  نونکا  دومرف :
یبـلطتحار ار  ناـنآ  تشحو  سرت و  ۀـشیر  نآرق  یتخادـناین  ریخأـت  هـب  یتدـم  ار  نآ  يداد و  گـنج  ناـمرف  ارچ  ایادـخ : هـک  دـندوشگ 

ترفاسم لاح  رد  ار  شاهزور  ربمایپ  دـمآ و  رفـس  رد  هزور  ندروخ  روتـسد  یتقو  هک  نانآ  دـننام  ناـیارگ  دووج  نارجعتم و  2 ـ درمشیم .
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درک دروخرب  نانآ  اب  ربمایپ  دنداد . همادا  هزور  هب  دراد و  باوث  یتخـس  ره  دنتفگ : بآ  سدقم  رتغاد و  شآ  زا  هساک  ياددعت  درک ، راطفا 
هب اهتموکح  هک  ار  ییاهنیمز  دـنکیم و  هرداصم  ار  عورـشمان  لاوما  یمومع  تلادـع  داجیا  يارب  ترـضح  دـیمان . راکهانگ  ار  ناـنآ  و 

. دنکیم هاتوک  یمومع  لاوما  زا  ار  راوخمارح  تسد  زین  دننادرگیم . رب  لاملا  تیب  هب  دـناهدرک ، هیدـه  دوخ  نایانـشآ  ناتـسود و  هب  اوران 
رد ار  بجاو  جح  هتـسب و  دنوریم ، ادخ  ۀناخ  یبحتـسم  ترایز  هب  هک  يدارفارب  ار  هار  هک  دوریم  شیپ  اج  نآ  ات  تلادـع  يارجا  رد  يو 

ریـسفت رد  دزاسیم . كاپ  يرورـض  ریغ  تانییزت  زا  ار  دجاسم  دنـسپیمن و  ار  ییامن  دجـسم  يزاس و  مرح  اهویـش  دهدیم . رارق  تیولوا 
دوجو هب  عامتجا  گنهرف و  ۀـصرع  رد  یمهم  تـالوحت  دزاـسیم و  راکـشآ  هدـنام  ناـهنپ  مدرم  رب  هک  ار  يزومر  یناـهنپ و  رارـسا  نآرق 
نارفاک 3 ـ دنیآیم . رب  ترـضح  اب  تفلاخم  ددصرد  ور  نیا  زا  تسین  راگزاس  ياهدـع  عفانم  اب  هاوخان  هاوخ  تالوحت  هنوگ  نیا  دروآیم .

مایق زا  رافک  ناکرـشم و  دـنک ، مایق  ع   ) يدـهم هک  یماگنه  : " دومرف ع   ) قداص ماـما  درک . دـنهاوخ  تفلاـخم  ترـضح  اـب  زین  ناـقفانم  و 
." دننکیم مادقا  ترضح  هیلع  نارگید و  ینایفس و  دنام  دندونشخان ، ترضح 

یم ار  مدرم  زا  یلیخ  جع ) ) نامز ماما  دیوگ  یم  یکی  دنا  هدنارن  نخـس  تروص  کی  هب  جع ) ) نامز ماما  زا  دوخ  ياه  باتک  رد  گرزب  ياملع  ارچ 
؟ تسا نینچ  ارچ  دشک و ...  یم  ار  رفن  دیوگ 7  یم  یکی  دشک 

شسرپ

زا یلیخ  جع ) ) نامز ماما  دـیوگ  یم  یکی  دـنا  هدـنارن  نخـس  تروص  کی  هب  جـع ) ) نامز ماما  زا  دوخ  ياه  باتک  رد  گرزب  ياملع  ارچ 
؟ تسا نینچ  ارچ  دشک و ...  یم  ار  رفن  دیوگ 7  یم  یکی  دشک  یم  ار  مدرم 

خساپ

رد هچنآ  هکلب  دشک ، یم  ار  رفن  تفه  ای  دشک  یم  ار  مدرم  زا  یلیخ  جع )  ) يدهم ترضح  هک  دنا  هتفگن  دوخ  بتک  رد  ام  گرزب  ياملع 
نیملاظ و دوش و  یم  بلاغ  ناهج  رب  متـس  ملظ و  ترـضح  روهظ  زا  لـبق   - 1 تسا . بلطم  ود  تسا  هدـمآ  ام  تایاور  ام و  ياـملع  بتک 

ماجنا ترـضح  ار  اهلتق  نیا  هکنیا  هن  اما  دـنک  یم  روهظ  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دـنناسر  یم  لتق  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  وگروز  نامکاح 
تفه ره  زا  هکنیا  ات  دیفـس  گرم  خرـس و  گرم  دراد ؛ دوجو  گرم  ود  مئاق  مایق  زا  لبق  دیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـشاب . هداد 

دنیاـمرف یم  يرگید  تـیاور  رد  و  ( 1 . ) تسا نوعاط  يرامیب  دیفـس  گرم  تسا و  ندـش  هتـشک  خرـس ، گرم  دـنریم و  یم  رفن  جـنپ  رفن 
هچنآ نیاربانب  (. 2) دننامب یقاب  رگید  ثلث  دنورب و  ایند  زا  رگید  ثلث  دنوش و  هتشک  مدرم  زا  ثلث  کی  هکنیا  ات  دننک  یمن  جورخ  ترضح 

، مود یناهج  گنج  لیبق  زا  دوش  یم  عقاو  نیملاظ  طسوت  ترـضح  مایق  زا  لبق  هک  تسا  ییاهلتق  هب  طوبرم  دنا  هدرک  رکذ  تایاور  املع و 
ياهگنج اـی  زومرم  ياـهیرامیب  عویـش  دـنهد و  یم  ماـجنا  ناـملاظ  رگید  ینایفـس و  لاـجد و  هک  ییاـه  گـنج  قارع و  ناریا و  گـنج 

هیقب انا  دیامرف : یم  هدومن و  یفرعم  ار  دوخ  شور  هریـس و  روهظ  يادـتبا  رد  ترـضح  دوخ  هکنیا  مود  بلطم   - 2 یمتا و ...  ای  یبورکیم 
هب هجوتم  ترضح  هحلسا  ریشمش و  نیاربانب  ( 3 .) مریگ یم  ماقتنا  ادخ  نانمشد  زا  متـسه و  هللا  ۀیقب  نم  هئادعا ؛ نم  مقتنملا  هضرا و  یف  هللا 

ربماـیپ هک  روـط  نیمه  دـننک و  یم  دروـخرب  یمالـسا  تمحر  تفأر و  اـب  مدرم  موـمع  هب  تبـسن  تسا و  زیر  نوـخ  نارگمتـس  نیملاـظ و 
رگا مه  نانمشد  رب  یتح  ترضح  تسا . نیملاعلل  همحر  مه  هللا  هیقب  ترضح  دوب  نیملاعلل  همحر  تسا  ترـضح  اب  مان  مه  هک  (ص ) مرکا
هتشاد زیمآ  تملاسم  یگدنز  ناناملسم  رانک  رد  دنوش  رضاح  ای  دنروایب  نامیا  رگا  سپ  دنک ، یم  هضرع  ار  نامیا  دنشابن  صاصق  قحتسم 

نمـشد یبصان (  ره  رب  ار  نامیا  دنک  مایق  ام  مئاق  هاگ  ره  دنیامرفیم : هطبار  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  هچنانچ  دنک . یم  اهر  ار  اهنآ  دنـشاب ،
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تایلام  ) هیزج دوش  رـضاح  درواین و  نامیا  رگا  درادـن و  يراک  وا  اـب  سپ  درواـیب ، ناـمیا  وا  رگا  سپ  دـنکیم ، هضرع  ربماـیپ ) تیب  لـها 
دنکن تخادرپ  تایلام  دشاب و  هتشاد  ناناملسم  اب  زیمآ  تملاسم  یگدنز  دوشن  رضاح  رگا  دنک و  یم  اهر  ار  وا  دنک  تخادرپ  صوصخم )

ود نآ  تسین و  حیحـص  هدـش  هداد  تبـسن  گرزب  ياملع  هب  لاؤس  رد  هچنآ  نیاربانب  ( 4 .) دناسر یم  لتق  هب  ار  وا  دـنکن  باختنا  مالـسا  و 
ج نامه ، . 3 ص 75 . نامه ، . 2 یخرسهد . ص 291 ، ج 4 ، نتفلاو ، محـالملا  مجعم  . 1 اهتشونیپ : تسا . حیحـص  دش  رکذ  هک  یبلطم 

. ینیوزق ص 809 ، ج 10 ، (ع ،) قداصلا مامالا  ۀعوسوم  . 4 ص 288 . ، 4

؟ تسا دوجوم  یتیاور  دراد ؟ تحص  يزیچ  نینچ  ایآ  دنوش ، یم  نمشد  ناشیا  اب  هرود  نآ  ياهقف  یمامت  دنک  روهظ  ماما  هک  یماگنه  دنیوگ 

شسرپ

دوجوم یتیاور  دراد ؟ تحـص  يزیچ  نینچ  ایآ  دنوش ، یم  نمـشد  ناشیا  اب  هرود  نآ  ياهقف  یمامت  دـنک  روهظ  ماما  هک  یماگنه  دـنیوگ 
؟ تسا

خساپ

رد هک  یناضراعم  تشاد . دهاوخ  دوخ  ربارب  رد  يزوت  هنیک  ریگ و  تخـس  نانمـشد  ماما ، ( هک  تسنیا  دیآ ، یم  تسدـب  تایاور  زا  هچنآ 
دهد یم  ناشن  نافلاخم ، ةراـبرد  واکودـنک  دیـشوک . دـنهاوخ  نآ  يدوباـن  رد  زین  يزوریپ  زا  سپ  و  دـننک ، یم  لـالخا  تضهن  تامدـقم 

اب تقفاوم  ياعدا  هک  تسا  یناسک  بناج  زا  اهینکشراک  نیرتشیب  دراد ، رارق  يدهم  هاپس  رهق  هحولرـس  رد  هک  رگدادیب  ناربکتـسم  ياوس 
اب ماما  ندرک  هارمه  يارب  هکلب  لیـصا ، مالـسا  ندرک  هدایپ  رطاخ  هب  هن  ار  ماما  نانیا  دنناد . یم  يدهم  نارظتنم  زا  ار  دوخ  و  دنراد ، ار  ماما 

عورـشمان عفانمزا  دنراچان  و  دننیب ، یمن  دوخ  دارم  قفو  رب  ار  اهراک  نوچ  ماما ، هب  نتـسویپ  زا  سپ  دنهاوخ . یم  دوخ  ياهـسوه  اهوزرآ و 
يددعتم تایاور  رد  هک  ( 1 . ) دنور یم  ماما  گنج  هب  بهذم  نید و  حالـس  ابو  دنروآ ، یم  يور  دوخ  فادها  هیجوت  هب  دنرذگرد ، دوخ 

ترضح اب  هرود  نآ  ياهقف  یمامت  ینمشد  هلأسم  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اهنآ  نوماریپ  تقد  یسررب و  اب  هک  دوش ، هراشا  هورگ  نیا  هب 
زا رایسب  هچ   : " دنیامرف یم  قداص ( ماما  میزادرپ :  یم  تایاور  نیا  زا  یخرب  یـسررب  هب  اجنیا  رد  تسا . هدشن  حرطم  ماکچیه  رد  يدهم (

، يرادنید نایعدم  ینادرگ  يور  هلأسم  ( 2") دننادرگیمرب يور  وا  زا  ترـضح  روهظ  زا  سپ  یلو  دنراد ، ار  وا  يوریپ  ياعدا  هک  یناسک 
هیجوت يا  هنوگ  هب  ار  نید  هک  دوش  یم  ثعاب  دارفا ، یضعب  یبلط  تحار  یبلط و  تّذل  دروخ . یم  مشچ  هب  زین  هتشذگ  ناربمایپ  نارود  رد 

. دزادنین رطخ  رد  ار  ناشیایند  هک  دنرـسدرد ، نودب  هداس و  ماکحا  زا  هتـسد  نآ  لابند  رتشیب  نانآ  دشابن . محازت  رد  اهنآ  هافر  اب  هک  دننک ،
دروم هک  دنتـشاد  زاربا  هدیـسر ، Ș ماـیپ تمدـخ  هنیدـم  هب  ترجه  زا  شیپ  هـکم ، ناناملـسم  زا  یعمج  هـک  تـسا  Ř مالـسا  خیرات  رد 
زامن دـیراد ، هاگن  تسد  میتسین ، هزرابم  هب  رومأم  نونکا   : " دـندومرف ربماـیپ   Ů نج یم  نانمـشد  اب  یهد ، هزاجا  رگا  مینانمـشد ، رازآ 

هب نابز  تشگ ، لزان  داهج  روتـسد  هکنآ  زا  سپ  رهـش ، نآ  رد  یبسن  یـشمارآ  داجیا  هنیدم و  هب  ترجه  زا  سپ  ." دیهد تاکز  دیناوخب و 
یبلط تحار  ار  نانآ  تشحو  سرت و  هشیر  نآرق  یتخادنین ؟ ریخأت  هب  یتّدم  ار  نآ  و  يداد ، دربن  نامرف  ارچ  ایادخ  هک  دـندوشگ  ضارتعا 

يزوریپ هب  نوخ  شتآ و  زا  نتـشذگ  نودب  نامز ، ماما  یناهج  بالقنا  ( 3 . ) دهد یم  رادشه  نانآ  ماجرف  هب  تبسن  ار  مدرم  و  درمـشیم ،
، هتفر لابقتـسا  هب  شیپاشیپ  نیتسار  نانمؤم  دروآ . یم  رد  شیامزآ  هب  ار  اهنامیا  الب  غیت  قرب  ناربکتـسم ، اب  ناـمورحم  دربن  رد  دـسر . یمن 

نیا دنتـسه . شیوخ  هاگیاپ  عضو و  هیجوت  یپ  رد  بهذـم ، نداد  رارق  زیواتـسد  اب  نابلط  تحار  یلو  دـننک ، یم  هدامآ  ایالب  يارب  ار  دوخ 
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زین ماـما  روهظ  ماـگنه  هب  و  تسا ، هدـش  متـس  روز و  اـب  ناـنآ  یتسدـمه  ببـس  یبـلط  تحار  تبیغ ، نارود  رد  هک  دنتـسه  اـهنامه  هورگ 
(4 .) دنوشیمن هارمه  ترضح  اب  هزرابم ، اغوغ و  زا  رود  هب  رسدرد و  نودب  یگدنز  همادا  يارب  و  دنهد ، رییغت  ار  یگدنز  هویـش  دنناوتیمن 

دوخ راگزور  نانادان  يوس  زا  ام  يدهم  هک  ییاهیگدرزآ   : " تسا هدمآ  نینچ  يدهم ( نافلاخم  هرابرد  قداص ( ماما  زا  رگید  ثیدـح  رد 
ینامز رد  ربمایپ  : " دومرف هنوگچ "  : " متفگ هدـش ". دراو  دوخ  نامز  نـالهاج  زا  ربماـیپ  هب  هک  تسا  یتاـمحز  زا  شیب  دوش ، یم  لـمحتم 

هب دننک . یم  لیوأت  ار  نآرق  وا  هیلع  مدرم  دنک ، یم  مایق  هک  هاگنآ  مئاق  دندیتسرپ ، یم  بوچ  تخرد و  گنس و  مدرم  هک  دش ، هتخیگنارب 
ام مئاق  روهظ  تقو  رد  : " دنیامرفیم رگید  یتیاور  رد  و  ( 5.") دش دهاوخ  نانآ  ياهارس  دراو  امرگ ، امرـس و  دننامه  تلادع  دنگوس  ادخ 

دهاوخ دوبان  ار  امش  هدیگنج ، امش  اب  وا  درک . دیهاوخ  شروش  هلیمر  رد  وا  هیلع  دیرادن . ارنآ  ندینش  بات  هک  دیوگ ، یم  ینانخـس  ناتیارب 
نیا یلو  دندیگنج . یم  ربمایپ  مالسا و  اب  راکشآ  و  دنتشادن ، ییابا  ینمـشد  نالعا  زا  هک  دوب ، وربور  هدرپ  یب  نارفاک  اب  ربمایپ  ( 6."  ) درک

و دنور ... یم  ماما  گنج  هب  نید  حالـس  اب  و  دنروهـشم ، عرو  دهز و  هب  مدرم  نایم  رد  و  دنراد ، یناشیپ  رب  هنیپ  يدهم  ناضراعم  زا  هتـسد 
، دنتسه نایعیش  زا  ماما ، نافلاخم  زا  هورگ  نیا  هک  تسا  نآ  رگناشن  دیوگ ، یم  امـش  يارب  ینانخـس  هک  تسا  هدمآ  مود  ثیدح  رد  هکنیا 
هک دوش ، یم  طابنتـسا  هنوگنیا  تایاور  زا  دـیدومرف ، هظحالم  هک  روطناـمه  زیزع ! تسود  ( 7 . ) دـنور یم  نایم  زا  ماما  تسدـب  یگمه  و 

یمامت ای  املع  همه  هکنیا  اما  دننز . یم  نآرق  لیوأت  هب  تسد  ماما  هیلع  رب  دوخ  كدـنا  ملع  اب  و  دنتـسه ، املع  زا  يدـهم (  نافلاخم  یخرب 
هدزاود خیرات  هب  یتقو  رگید  يوس  زا  اما  دشاب . یمن  تایاور  دـییأت  دروم  دـنزیخرب ، يدـهم ( ترـضح  اب  ینمـشد  هب  روهظ  نامز  رد  اهقف 

یم مدرم  زا  یعمج  رب  ترـضح  نآ  ياهیئاشگ  لکـشم  اه و  هولج  دـهاش  مینکفا  رظن  ماجنا  هب  اـت  زاـغآ  ناـمه  زا  هتـشگزاب ، هتـشذگ  نرق 
نارود رد  مدرم  داقتعا  نید و  نارادـمامز  هک  هدـیزگرب ـ  ناهیقفرب  ترـضح  نآ  زا  نوگانوگ  ياهدادـما  عوقو  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  میوش ،

زا و  تسا ، نارود  نیا  يربهر  هنحـص  رد  راوگرزب  ماـما  نآ  یگـشیمه  روضح  رگناـشن  یفرط  زا  هک  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  دـنناشیا ـ  تبیغ 
اهقف و اما  دنشاب ، یمن  ترضح  دییأت  دروم  هدوبن ، ماما  نارای  ءزج  اهقف  ًانایحا  املع و  یـضعب  هچ  رگا  هک  تسنیا  هدنهد  ناشن  رگید  فرط 

نآ نارای  ءزج  زین  روهظ  نامز  رد  یناسک  نینچ  و  دنـشاب . یم  نامز  ماما  دـییأت  دروم  هدوب ، ءاـیبنا  راد  ثاریم  هک  دنتـسه  يرایـسب  ياـملع 
، هنیدل اظفاح  هسفنل ، انئاص  ءاهقُفلا ، نِم  ناک  نَم   : " دیامرف یم  ناشیا  هرابرد  دوخ  تاعیقوت  زا  یکی  رد  يدهم ( ماما  دنـشاب . یم  ترـضح 
اب دشاب و  شنید  ظفاح  و  دراد ، هگن  ار  نتـشیوخ  سفن  هک  اهقف  زا  مادـک  ره   ) ینعی ( 8") هودـلقی نا  ماوعللف  هالومرمال  ًاعیطم  هاوهل  افلاخم 

اهقف و هلمج  زا  و  دننک ). دیلقت  وا  زا  هک  تسا  بجاو  مدرم  مومع  رب  دـنک ، تعاطا  شیالوم  نامرف  زا  و  دـنک ، تفلاخم  دوخ  سوه  اوه و 
، سوواط نبدیس  دیفم ، خیش  قودص ، خیـش  هب  ناوت  یم  دندرک ، ادیپ  ار  يدهم ( ترـضح  كرابم  رـضحم  هب  یبایفرـش  قیفوت  هک  ییاملع 

روهـشم هک  تسا  یفیراعم  زا  هعیـش و  ياملع  ناگرزب  زا  هک  سوواط ، نب  دیـس  تالاوحا  رد  درک . هراـشا  یلیبدرا  سدـقم  یلح و  همـالع 
یگتفیش ییانشآ و  نانچنآ  ناشیا   : " تسا هدمآ  نینچ  تسا ، هدش  دنم  هرهب  يرادیب ـ  باوخ و  رد  ترضح ـ  تاضویف  زا  ررکم  هک  تسا 

رد هک  دـنک ، یم  لقن  ار  یهاگرحـس  ناتـساد  دوخ  و  دنتخانـش . یم  ناشمالک  گنهآ  زا  ار  ناشیا  یتح  هک  دنتـشاد ، يدـهم ( ترـضح  اب 
رب ياعد  هب  نابز  هک  هدینـش ، یم  ار  شترـضح  یتوکلم  ياون  هدوب ، دهاش  ناکم  نآ  رد  ار  شترـضح  تاجانم  رودارود  سدـقم  بادرس 

هدش هتـشرس  ام  تشرـس  يدایز  ام و  دوجو  رون  وترپ  زا  ام  نایعیـش  ایادخ  ( "9 . ) دنا هتـشاد  هضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  و  هدوشگ ، نایعیش 
زا و  هدومن ، لخاد  دوخ  تشهب  هب  ار  نانآ  ایادخ  دنوش ... یم  يدایز  ناهانگ  بکترم  ام  تیالو  یتسود و  ءاکتا  هب  نانآ  هک  اسب  هچ  دـنا ،

نادرگاش دمآرس  هک  دیفم  خیش  و  ( 10.") هدم رارق  دوخ  بضغ  خزود  رد  ام  نانمشد  رانک  رد  ار  ناشیا  و  راد ؛ ظوفحم  رانک و  رب  تشتآ 
بطاخم هتـشاد ، تفایرد  هسدقم  هیحان  زا  ترـضح  نآ  دوخ  طخ  هب  ییاههمان  تبون ، هس  رد  هک  هتفای  ار  راختفا  نیا  تسا ، قودـص  خـیش 

دای و  مینک ، یمن  یهاتوک  امـش  لاح  تیاعر  رد  ام   : " تسا هدـمآ  نینچ  اهنآ  زا  يزارف  رد  هک  دریگ . رارق  ترـضح  نآ  میقتـسم  تاغالبا 
اب دنتسکش ".11 ) یم  مه  رد  ار  امش  نانمـشد  و  دروآیم ، يور  امـش  هب  اهیراتفرگ  دوب ، نیا  زج  رگا  هک  میرب  یمن  دوخ  رطاخ  زا  ار  امش 

ا ـــ عد سا  ــ متلا دـشاب . هدومن  فرطرب  ار  امـش  ماـهبا  هدـش ، هئارا  خـساپ  میراد  دـیما  دـیدومن . حرطم  اـب  ار  دوخ  لاؤس  هک  امـش  زا  رکـشت 
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ج1، يرهش ، ير  همکحلا ، نازیم  ص384 2 . هزوح ، هلجم  ناگدنسیون  زا  یعمج  يدهم ( هار  هب  مشچ  . 1 ذخآم :  عبانم و  راد  ــــ هگناد خـ
ناگدنسیون زا  یعمج  يدهم ( هار  هب  مشچ  ءاسن 4 . ۀکرابم  هروس  هیآ 144  لیذ  ج1،ص144  یمق ، میهاربا  یلع  یمق ، ریسفت  ص292 3 .

، هزوـح هلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  يدـهم ( هار  هب  مـشچ  ج52،ص375  راونالاراحب ، . 6 297 ینامعن ، ۀـبیغلا  ص386 5 . هزوـح ، هلجم 
نیدلاردص " مریـسا ، نارجه  بش  تسد  رد  هک  دیما  حبـص  باتفآ  يا  آرب ، تیاور 12 8" . ص88، ج2 ، راونالاراحب ، ر،ك :  ص391 7 .

تیاکح بقاثلا ، مجن  و   ، 55 تیاکح يوأملا  ۀنج  باتک  رد  ار  يدهم ( ترضح  تاملک  ناتساد و  نیا  حورـشم  ص108 9 . اناد ، یمشاه 
ص175 ج53 ، راونالاراحب ، دشاب . یم  يرون  نیسح  ازریم  جاح  موحرم  فیلأت  باتک  ود  نیا  دییامرف . هظحالم  ، 19

ترضح تازیهجت 

نمشد و همه  نآاب  دناوت  یم  هنوگچ  هدش ,  جراخ  هدر  زا  یمیدق و  ياهرازفا  گنج  تیعمج و  یمک  اب  دنک , یم  روهظ  نامز 7 ماما  ترضح  یتقو 
؟ دوش زوریپ  اه  نآ  رب  هدرک و  هزرابم  زّهجم  حالس  ياراد 

شسرپ

نآاب دـناوت  یم  هنوگچ  هدـش ,  جراخ  هدر  زا  یمیدـق و  ياهرازفا  گنج  تیعمج و  یمک  اـب  دـنک , یم  روهظ  نامز 7 ماما  ترـضح  یتقو 
؟ دوش زوریپ  اه  نآ  رب  هدرک و  هزرابم  زّهجم  حالس  ياراد  نمشد و  همه 

خساپ

يریثک ءهدع  دنک , یم  روهظ  ترضح  یتقو  ًایناث : دننک . ادیپ  تیرثکا  ناناملـسم  يدهم 7 ترـضح  روهظ  زا  لبق  دوش  یم  ینیب  شیپ  ًالّوا :
ماـما هک  ناـنچ  دـنوش . یم  هداـمآ  قح  شریذـپ  يارب  هدوـمن و  یقرت  رـشب  دادعتـسا  موـلع و  حطـس  اریز  دـنوش , یم  ناملـسم  ناـیناهج  زا 
برغ قرش و  یتاحیلست  ءهقباسم  كانرطخ و  تاعارتخا  تفرشیپ  رثا  رد  ًاثلاث : ( 2 : .) دیامرف یم  نینمؤملاریما  ترضح  و  ( 1 : .) دومرف 7 رقاب

زا يرایسب  هدنشک ,  ياه  حالـس  اب  هداتفا و  مه  ناج  هب  اراصن  دوهی و  هکلب  گرزب ,  لَُود  دوش  یم  ینیب  شیپ  تیرـشب ,  یقالخا  لّزنت  و  , 
زا ام  ًاعبار : ( 3 .) دنور نیب  زا  كانرطخ  ضارما  ءهطـساو  هب  مه  یهورگ  دـنیامن و  دوخ  یگدـنرد  یهاوخدوخ و  سح  يادـف  ار  نایناهج 

قّوفت يرترب و  نیریاس  رب  تردقو  مولع  عیانص و  رد  یتلم  روشک و  مادک  میناد  یمن  میربخ و  یب  ناهج  ءهدنیآ  ياهدمآ  شیپ  ثداوح و 
هرهب يدادادخ  ياه  تورث  زا  و  دنراذگب , رانک  ار  تافالتخا  هدش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  یمالسا  للم  هدنیآ  رد  دیاش  درک . دهاوخادیپ 
برغ قرش و  ءهتخیسگ  راسفا  شکرس و  يورین  يولج  هدرک و  تفرشیپ  زّهجم  ياه  حالـس  نتخاس  عیانـص و  مولع و  رد  هدومن و  يرادرب 

نکمم ًاسماخ : دزاس . عونمم  ار  یمتا  ياه  حالـس  دیلوت  درادرب و  تسد  يرـسدوخ  دانع و  تلاهج و  زا  رـشب  هدنیآ  رد  دـیاش  دـنریگب . ار 
یگنج لیاسو  مامت  رب  هک  دنک  عارتخا  ییاه  حالـس  دراد  ناکما  هکلب  دیامن , هدافتـسا  زور  یگنج  ياه  حالـس  زا  يدهم 7 ترضح  تسا 

ج 7 ص 49 ةادهلاتابثا , یقروا 2. پـ  ) ص 313 ناـهج ,  رتسگداد  لـقن  قبط  ج 52 ص 328  راحب , یقروا 1. پـ ( 4 .) ددرگ بلاـغ  زور  نآ 
ص 317 نامه ,  یقروا 4. پـ  ) 314 ناهج ,  رتسگداد  ینیما ,  میهاربا  یقروا 3. پـ  ) ص 313 ناهج ,  رتسگداد  لقن  قبط 

؟ حالس نیرتهتفرشیپ  اب  ای  درک  دهاوخ  روهظ  ریشمش  بسا و  اب  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

شسرپ
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؟ حالس نیرتهتفرشیپ  اب  ای  درک  دهاوخ  روهظ  ریشمش  بسا و  اب  جع ) ) نامز ماما  ایآ 

خساپ

یمتا گـنج  موس ، یناـهج  گـنج  هک  درک  ینیب  شیپ  نیتـشینا  یکازاـکان ، امیـشوریه و  رد  یمتا  تمب  نیلوا  راـجفنا  زا  سپ  دـنیوگیم 
هک مینادیم  طقف  دومن . روصت  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  زیگناساره  كانتشهد و  يردق  هب  نآ  یناسنا  ریغ  یناسنا و  هعجاف  دوب و  دهاوخ 

، ددرگیم ریذپهیجوت  ریشمش  اب  گنج  تینهذ ، ضرف و  شیپ  نیا  اب  دندرگیم . رب  رجح "  " رصع هب  یگدنز  تاناکمفا  ظاحل  زا  اهناسنا 
رتسگ ناهج  ریگارف و  ینوناق  هبناج ، همه  تفرـشیپ  لماکت و  دراد . موادـت  لماکت "  " لصا رب  ناسنا  یگدـنز  ریـس  شنیرفآ و  ماـظن  نکیل 

یهافر و فلتخم  ياـهرازبا  تخاـس  رد  ددرگیم و  ون  هب  ون  نآ  راـثآ  هتفرگ و  رارق  لـماکت  ریـسم  رد  هتـسویپ  رـشب  هشیدـنا  ملع و  تسا .
، لامک يوس  هب  مولع  ریـس  دنکیم . ادـیپ  یلجت  تسا ، ناهیک  ای  نیمز  رد  نآ  دربراک  هک  يرازبا  یهاگـشیامزآ و  مولع  یعنـص و  یعافد ،
ات شنیرفآ  زاغآ  زا  ناسنا  یلو  ددرگیم ، رتنوزفا  بآ  تعرـس  رتشیب و  نآ  بیـش  دوریم ، ولج  هب  هچ  ره  هک  تسا  هناخدور  بآ  دننامه 

مولع و دـصرد  مهدراهچ  تفه و  ددرگیم  رداق  طقف  شیوخ  هشیدـنا  ملع و  غوبن ؛ شوه و  يریگراـک  هب  شـالت و  همه  اـب  روهظ  رـصع 
ارف اب  سپ  دش . دهاوخ  هتخانـش  روهظ و  رـصع  رد  نآ  هیقب  ار و  نآ  تمـسق  ( 1  ) زا 27 تمـسق  ود  ینعی  دـنک ؛ فشک  ار  یتسه  تایعقاو 

هوالع یعامتجا  تلادع  يرارقرب  تاناکما و  هنالداع  عیزوت  اب  دوشیم و  رتزیت  نآ  ندـش  يرپس  تقیقح و  دیـشروخ  یلجت  نامز  ندیـسر 
هزنیشام تکرح  رگید : ناب  هب  ددرگیم . مولعم  زین  رشب  هدنام  یقاب  تالوهجم  دصرد  مهد  شـش  شـش و  دون و  نیـشیپ ، ياهتفرـشیپ  رب 
تارطخ ینیشام و  یگدنز  یفنم  هبنج  زا  يریگشیپ  اب  مأوت  هک  یلماکت  دباییم ، لماکت  تعرـس  اب  هکلب  ددرگیمن ، فقوتم  اهنت  هن  نردم 

ییارگ و سپاو  ناوتیم  هنوـگچ  سپ  ( 2" .) دوشیم هیفـصت  مه  دباییم و  لماکت  مه  هزنیـشام  رگید  ریبعت  هب  دوب و  دهاوخ  نآ  زا  یـشان 
شیوخ دادجا  ابآ و  دننامه  هک  ددرگیم  ارگ  هتـشذگ  نانچ  نآ  روهظ  رـصع  ناسنا  هکدش  دقتعم  دومن و  رواب  ار  يرازبا  یملع و  عاجترا 
تشحو سرت و  عون  کی  ساسحا  لیبق  زا  ترضح  حالس  ایآ  تسا ؟ يدام  جع ) ) نامز ماما  حالـس  دنکیم ؟ عافد  دگنجیم و  ریـشمش  اب 

زا یناور و  يزومرم  ریثأت  عون  کی  ای  دوشیم ، هنیمز  نیا  رد  رافک  يریگمیمـصت  هنوگ  ره  عنام  هک  تسا  نانمـشد  بولق  رد  هداـعلا  قوف 
زاجعا و اب  ای  دزاـسیم ؟ لـتخم  ار  برخم  ياهحالـس  زا  هدافتـسا  تردـق  هک  تسا  رود  هار  زا  اـهنآ  يرکف  ياههاگتـسد  نتخادـنا  راـک 

کی دننامه  حالس  نیا  ای  دزاسیم ؟ كاپ  ناربکتسم  نادسفم و  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  دراد و  یمرب  هار  رس  زا  ار  عناوم  ناگتشرف  کمک 
زا کــی  ره  ( 3 (؟ دـنک یثـنخ  ار  همه  دـناوتیم  تسا و  ینوـنک  ياهحالـس  همه  يارواـم  شدربراـک  هک  تـسا  زوـمرم  لوـهجم و  هعـشا 
هب تسا  نکمم  نمـشد  ینمیرها  تاماکحتـسا  نتـسکش  عناوم و  نتـشادرب  يارب  ترـضح  نامز  رد  هک  تسا  يرازبا  هدش  رکذ  ياهحالس 
رد يداع  ریغ  ياهحالس  زاجعا و  زا  ددرگن و  جراخ  يداع  یعیبط و  ریسم  زا  مدرم  یگدنز  هک  تسا  نیا  رب  لصا  نکیل  دوش ، هتفرگ  راک 

حالس زا  هدافتسا   - 1 مینک : نایب  ار  هتکن  ود  تسا  مزال  سپ  ددرگ . هدافتـسا  نانمؤم  یحور  شمارآ  یمرگلد و  تهج  ترورـض و  عقاوم 
الف هَّللا  رما  یتأ   " هیآ حیـضوت  رد  (ع ) قدص ماما  دراد . يدایز  شقن  جع )  ) نامز ماما  يزوریپ  رد  یهلا  تیامح  یبیغ و  دادـما  يدام : ریغ 

و (ع ) تیب لها  اـم  رما  دـینکن ، هلجع  نآ  ققحت  يارب  دـنکیم و  ادـیپ  ققحت  ًاـمتح  هک  ياهثداـح  زا  روظنم  : " دـیامرفیم ( 4" . ) هولجعتست
دییأت زیچ  هس  هب  ار  وا  دنوادخ  درک ، روهظ  ترـضح  یتقو  تسا . (ع ) ناماما تعجر  یناهج و  تموکح  لیکـشت  و  جـع ) ) نامز ماما  روهظ 

بـسانت هب  ناگتـشرف  ددـع  تایاور  یخرب  رد  " نانمؤم . هلیـسو  هب   - 3 نانمـشد ، لد  رد  بعر  داـجیا   - 2 ناگتـشرف ،  - 1 دومن . دهاوخ 
هک دـناسریم  تایاور  هتـسد  نیا  ( 5 . ) تسا هدـش  رکذ  رفن  رازه  شـش  لـهچ و  رازه و  جـنپ  رازه ، هس  فلتخم  زاـین  دروـم  ياـهتیعقوم 

: يدام حالس  زا  هدافتسا   - 2 دربیم . هرهب  اهنآ  دوجو  زا  فلتخم  ياهتیعقوم  رد  دنتسه و  ترضح  نامرف  تحت  نج  دننامه  ناگتـشرف 
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اـسرف تقاط  جـنر  اب  هکلب  دـهدیمن ، تسد  یناسآ  هب  يزوریپ  اما  دراد ، ییازـس  هب  شقن  جـع ) ) ماما يزوریپ  رد  یبیغ  ياهدادـما  هچ  رگا 
زا یکی  اهیتخـس  دـیادش و  رد  نتفرورف  دـنریگیم . رارق  شیامزآ  دروم  هتـسویپ  ًامومع  اهناسنا  هکلب  نانمؤم و  هک  نیا  هچ  تسا ، هارمه 

يدهم امش  تسود  يارب  ( 6 . ) قرع بوخ و  باقرغ  رد  رگم  دیآیمن  تسد  هب  يزوریپ  : " دیامرفیم (ع ) قداص ماما  تسا . شیامزآ  رازبا 
تسا يربا  : " دومرف (ع ) ماما تسیچ ؟ یشکرس  هلیسو  زا  روظنم  مدیسرپ  دیوگیم : ثیدح  يوار  " تسا . هدش  هریخذ  شکرـس  هلیـسو  نآ 

هب ددرگیم و  راوس  اهربا  رب  يدوز  هب  وا  دیشاب  هاگآ  دوشیم . راوس  هلیسو  نیا  رب  وا  تسا . قرب  ای  هقعاص  تدش  دعر و  شرغ  نآ  رد  هک 
ربا ربا ، زا  روـظنم  ًاملـسم  ( 7" .) ددرونیم مه  رد  ار  هناـگ  تفه  ياـهنیمز  اـی  نیمز  ياـج  همه  دـنکیم و  دوعـص  هناـگتفه  ياهنامـسآ 

اب دـنتکرح و  رد  نیمز  کیدزن  وج  رد  نوچ  درک ، ییاضف  رفـس  اهنآ  اب  ناوتب  هک  دنتـسین  ياهلیـسو  يومعم  ياهربا  اریز  تسین ، یلومعم 
هب نامـسآ  رد  هک  تسا  يریـسلا  یعیرـس  هداعلا  قوف  هلیـسو  هب  هراشا  هکلب  دنورب ، رتالاب  نآ  زا  دـنناوتیمن  دـنراد و  يزیچان  هلـصاف  نیمز 

هدش رکذ  ثیدح  زا  دراد . قرب  هقعاص و  نوچ  مه  یتدش  تردق و  دعر و  دننامه  یشرغ  دسریم . رظن  هب  ربا  زا  هدرـشف  ياهدوت  تروص 
نآ تازاوم  هب  هک  تسا  ياهداعلاقراخ  تفرـشیپ  زا  نخـس  سکع  هب  هکلب  تسین ، راک  رد  یتعنـص  درگ  بقع  عوضوم  تفاـیرد  ناوتیم 

يزیر نوخ  گنج و  ینعی  تسا ؛ گـنج  زا  هیاـنک  ریـشمش  يریگراـک  هب  زا  روظنم  سپ  ( 8 .) دریگ تروص  اههنیمز  همه  رد  لـماکت  دـیاب 
گنج و اب  هچ  رگا  دریگب ، ار  يرگدادیب  يولج  و  دنک ، ریگملاع  ار  مالسا  نید  تسا  رومأم  ناشیا  تسا . دووم  يدهم  یمسر  همانرب  ءزج 

افتکا زردـنا  دـنپ و  هب  دنتـشادن و  يداـح  تیرومأـم  نـینچ  هـک  شراوـگرزب  ناردـپ  هـیور  هریـس و  فـالخ  رب  دـشاب ، ریـشمش  هـب  لـسوت 
گنهرف ملع و  زا  هیانک  ملق "  " هک هنوگ  نامه  تسا ، یماظن  تردق  هب  اکتا  فیـس  هب  جع ) ) يدـهم مایق  زا  روظنم  نیا  ربانب  ( 9 .) دندرکیم

1 اهتشون : یپ  ( 10 .) تسا هدش  دراو  تسا ، تردق  لبمس  هک  ریشمش  دروم  رد  فلتخم  ياهگنهرف  رد  يدایز  ياهلثملا  برـض  تسا .
ص 274. جع ،)  ) يدهم یناهج  تموکح  يزاریش ، مراکم  رـصان   - 2 ص 221 . ج 2 ، دوعوم ، يدهم  ياهیمورا ، یلو  دـمحم  نب  نسح  - 
ص باب 15 ، نامه ،  - 6 ص 234 و 243 . هبیغلا ، باتک  یناـمعن ، میهاربا  نب  دـمحم   - 5 هیآ 1 . (16  ) لمن  - 4 صیخلت . اب  ناـمه ،  - 3
8 ص 323 . راحب ،) همجرت ج 13   ) دوعوم يدهم  ياهیمورا ، یلو  دمحم  نب  نسح   - 7 . 357 ص 9 -  ج 52 ، راونالا ، راحب  285 ؛  - 283

 - 10 صیخلت . اب  ص 316 ، ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا   - 9 صیخلت . اب  ص 281 ، يدهم ، یناهج  تموکح  يزاریش ، مراکم  رصان  - 
ص 359. ج 2 ، دوعوم ، يدهم  ياهیمورا ، یلو ، دمحم  نب  نسح 

ریشمش دننام  یمیدق  ياه  حالس  اب  رگا  یمیدق ؟ ياه  حالس  اب  ای  دنک  یم  مایق  يزورما  ياه  حالس  اب  دنک ، یم  روهظ  هک  یتقو  جع ) ) نامز ماما  ایآ 
؟ دنک هزرابم  نردم  ياه  حالس  اب  دناوت  یم  هنوگچ  دشاب ،

شسرپ

یمیدق ياه  حالـس  اب  رگا  یمیدق ؟ ياه  حالـس  اب  ای  دنک  یم  مایق  يزورما  ياه  حالـس  اب  دـنک ، یم  روهظ  هک  یتقو  جـع ) ) نامز ماما  ایآ 
؟ دنک هزرابم  نردم  ياه  حالس  اب  دناوت  یم  هنوگچ  دشاب ، ریشمش  دننام 

خساپ

ياراد كرابم و  کی  ره  هک  (ع ) یلع ماما  راقفلاوذ  و  (ص ) ربمایپ مچرپ  هرز و  دنک . یم  مایق  ریشمش  اب  تایاور  بسح  رب  جع ) ) نامز ماما 
تیرومأم و رب  لیلد  ریشمش  دنک ، یم  مایق  ریشمش  اب  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  نیا  دنشاب . یم  ترضح  دزن  دنتسه ، تسادق 

نیا دومن ، دـنهاوخ  هدافتـسا  نآ  زا  هللا  نانمـشد  لتق  رد  ترـضح  هک  تسا  نیا  نایاور  رهاظ  هچرگ  تسا . هناحلـسم  داهج  هب  ناـشیا  ماـیق 
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ياه حالس  هک  تسین  نیا  ریـشمش  زا  دوصقم   1. دریگ یم  هرهب  روهظ  رـصع  فراعتم  ياه  حالـس  زا  ترـضح  مییوگب : هک  درادن  تافانم 
ياه حالس  زا  ترضح  تسا  نکمم  هکلب  دنک ، یم  يراددوخ  يرگید  حالس  هنوگ  ره  لامعتسا  زا  تسا و  ریـشمش  هب  رـصحنم  وا  یگنج 

رب نوزفا   2. ددرگ بلاغ  زور  نآ  یگنج  لیاسو  مامت  رب  هک  دنک  عارتخا  ار  يرگید  ياه  حالـس  دراد  ناکما  و  دنک ، هدافتـسا  زور  یگنج 
بعر هب  روصنم  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  دوش . یم  زوریپ  دریگ و  یم  هرهب  ناگتـشرف  يرای  یبیغ و  ياهدادما  زا  ترـضح  نیا 

ص ناـهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا   2 ص 148 . ج 1 ، نید ، فراعم  یفاـص ، هللا  فطل   1 3. دشاب یم  ادخ  هدش  دییأت  رـصن و  هب  دیؤم  و 
ص 218. ج 51 ، راونألاراحب ، یسلجم ،  3 . 317

؟ تسا یحالس  هچ  هزرابم  ماگنه  رد  جع ) ) نامز ماما  حالس  نیرتهب 

شسرپ

؟ تسا یحالس  هچ  هزرابم  ماگنه  رد  جع ) ) نامز ماما  حالس  نیرتهب 

خساپ

تروص نیا  رد  تسا . هزرابم  مایق و  ماگنه  رد  يدهم  ترضح  هدافتسا  دروم  یگنج  ياهارزبا  حالس ، زا  امش  دوصقم  هک  دسریم  رظن  هب 
روط هب  یتیاور  باتک و  چـیه  هک  دـسریم  رظن  هب  هدـمآ  لمع  هب  فلتخم  ياه  باتک  رد  هراـب  نیا  رد  هک  یـشهوژپ  قیقحت و  هب  هجوت  اـب 

: دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . هدرواین  نایم  هب  ینخس  نامز  نآ  ياهدمآ  شیپ  ثداوح و  و  جع ) ) نامز ماما  یگنج  لیاسو  حالـس و  زا  نیقی ،
ادخ و نانمـشد  ناگدننک و  هارمگ  ناراکمتـس و  دنکیم و  مایق  ریـشمش  اب  هک  دراد  تهابـش  (ص ) دمحم شّدج  اب  تهج  نیا  زا  يدهم  "

(1" .) ددرگ یمن  رب  هدروخ  تسکـش  شیاه  مچرپ  زا  کی  چیه  دبای و  یم  ترـصن  سرت ، ریـشمش و  اب  دـناسریم . لتق  هب  ار  (ص ) لوسر
ریشمش جع ) ) نامز ماما  حالس  نیرتهب  دیاش  هک : تسا  نآ  دوش ، یم  هدافتـسا  نیا  هب  هیبش  تایاور  تیاور و  نیا  زا  هک  یتالامتحا  زا  یکی 
عومجم زا  رگید : لامتحا  دشاب . هتشادن  يرثاو  دتفیب  راک  زا  ای  دورب و  نیب  زا  زور  نآ  رد  هتفرشیپ  ياه  حالـس  ۀمه  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ،

( جع ) ترـضح روهظ  نامز  رد  هک  یلیاسو  زا  هک  میوش  یم  هّجوتم  تسا ، هدـش  دراو  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تکرح  ةرابرد  هک  یتایاور 
زا هدش و  راوس  ربا  ( 2 (؛ بابسالا یف  یقریو  باحّسلا  بکریس  : " تسا هدش  دراو  تایاور  یـضعب  رد  ًالثم  دنک ، یم  هدافتـسا  دراد ، دوجو 

هفوک تشپ  رد  هنیدـم ، زا  ترـضح  یتقو  [" دوب . دـهاوخ  وا  مار  ناهج  لـلع  بابـسا و  ماـمت   ] دور یم  ـالاب  شراـگزور )  ) لـلع بابـسا و 
تایاور زا  رگید  یضعب  رد  ( 3 .) تسا اهنآ  زا  کی  مادک  رد  دوش  یمن  هتسناد  هک  دراد  رارق  رون  زا  هیال  تفه  رد  دیآ ، یم  دورف  قارع ) )

هک دسریم  رظن  هب  ( 4" .) دوش نشور  وا  يارب  برغم  قرشم و  نایم  ۀلصاف  دروآ ، رد  زازتها  هب  ار  شمچرپ  هک  یماگنه  : " تسا هدش  دراو 
( جع  ) ترضح هوالع  هب  دندرک . یم  هدافتسا  رصع  لیاسو  زا  یماما  ربمایپ و  ره  هک  ارچ  دنک ، یم  هدافتسا  ناشرصع  لیاسو  زا  جع )  ) ماما

هدافتـسا ترـضح  هک  یلیاسو  دـیاش  دـهد . یم  ناشن  دوخ  زا  هک  یتازجعم  نامیلـس و  متاخ  و  (ع ) یـسوم ياصع  دـننامه  دراد  یتازجعم 
. تسا باب ]  ] فرح تفه  تسیب و  شناد  : " دومرف (ع ) قداص ماما  یتیاور  رد  هک  ارچ  دـشاب ، دوخ  رـصع  لـیاسو  زا  رت  هتفرـشیپ  دـنکیم ،

رگید باب ]  ] فرح جنپ  تسیب و  دنک ، مایق  ام  جع )  ) مئاق هک  یماگنه  اما  تسین ... رتشیب  فرح  ود  دـنا ، هدروآ  ناربمایپ  هک  ار  هچنآ  مامت 
ج51، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع   - 1 یقواپ : درک . نایب  صوصخ  نیا  رد  ناوت  یمن  ار  یعطق  نخـس  لاح  ره  رد  ( 5 ... " .) دزاس رهاظ  ار 

يدهم هرابرد  شـسرپ  ینارنخـس و  تیودهم ، نامتفگ  زا  لقن  هب  ص 376 ، صاصتخا ،  هر ، )  ) دـیفم خیـش   - 2 توریب . پاچ  ص 218 ،
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، تیودهم نامتفگ  زا  لقن  هب  ص 103 ،  یشایع ، ریسفت  یملسلا ، شایع  نب  دمحم   - 3 مق . تاغیلبت  رتفد  راظتنا  هسسوم  ص 120 ، جع ، ) )
ص 336. ج52 ،  نامه ،  - 5 ص 35 . ج56 ، راونالاراحب ،  - 4 . 121 ص 120 - 

؟ دریگ یم  هرهب  نمشد  اب  هزرابم  يارب  ییاه  حالس  هچ  زا  جع )   ) نامز ماما  روهظ , ماگنه  رد 

شسرپ

؟ دریگ یم  هرهب  نمشد  اب  هزرابم  يارب  ییاه  حالس  هچ  زا  جع )   ) نامز ماما  روهظ , ماگنه  رد 

خساپ

صوصخ نیا  رد  اریز  دریگ , یم  هرهب  یگنج  رازبا  هچ  زا  نانمـشد  اب  هزرابم  تهج  روهظ  ماگنه  جـع )   ) نامز ماما  هک  تسین  مولعم  ًاقیقد 
.)( ) دریگ یم  هرهبریـشمش  زا  روهظ  ماگنه  رد  ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  دراد  فالتخا  تاـیاور  یخیراـت و  نوتم 

زا یخرب  رد  ص 59  ج 51  راونـالاراحب , یقروا - ))  ــ پ دوـمرف ( )(. : (ع ) رقاـب ماـما  ص 376  صاـصتخالا ,  دـیفم , خیـش  یقروا - ))  ــ پ
صاصتخالا دیفم , خیش  یقروا - ))  ــ پ یخرب (  زا  نینچمه  تسا )( .  هدمآ  نایم  هب  نخس  روهظ  ماگنه  ملع  تعنص و  تفرشیپ  زا  تایاور 

همهرب ترـضح  هدوب و  جع )   ) نامز ماما  تردـق  ریـسا  اه  تردـق  مامت  روهظ , ماگنه  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  تایاور  ص 376  , 
هرهب روهظ  نامز  یگنج  لـیاسو  نونف و  مولع و  زا  دـنک  یم  اـضتقا  تموکح  ناـمز  رد  جـع )   ) ناـمز ماـما  طلـست  دـشاب . یم  طلـسم  زیچ 

یم هدافتـسا  نانمـشد  اب  هزرابم  تهجدوخ  نامز  هتفرـشیپ ي  یگنج  رازبا  لیاسو و  زا  ماما  هک  دـنراد  هدـیقع  یخرب  ساسا  نیارب  دـنریگ .
ص ناهج ,  رتسگداد  ینیما ,  میهاربا  یقروا - ))  ــ پ دریگ و (  یم  هرهب  یبیغ  ياهدادـما  زا  جـع )   ) ناـمز ماـما  هک  نیا  رب  ًاـفاضم  دـنک )(,
. دـهد یم  رارق  سدـقم  دوجو  نآ  رایتخا  رد  ار  تاناکما  ءهمه  دـنوادخ  ص 283  گرزب ,  یبالقنا  يدـهم  يزاریـش ,  مراکم  رـصان   317

یم هدافتـسا  ریـشمش  زا  روهظ  ماگنه  رد  جع )   ) نامز ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخربرد  رگا  دـنراد : هدـیقع  شرگن  نیا  نارادـفرط 
تیمکاح هک  هدش  حیرـصت  تایاور  زا  یخرب  رد  ور  نیا  زا  تسا )(,  یماظن  تردق  لبمـس  ریـشمش  تسا و  یماظن  تردق  زا  هیانک  دـنک ,

(ع) رقاب ماما  تسا .  ریذپ  ناکما  ریشمش  زا  يریگ  هرهب  ءهیاس  رد  يدنم و ... تزع  ص 12  تیودهم ,  نامتفگ  یقروا - ))  ــ پ اه ( , یبوخ 
 ) ص 12 تیودهم ,  نامتفگ  یقروا - ))  ــ پ دسیون ( )( : یم  ناگدنسیون  زا  یکی  ج 11 ص 9  هعیشلا ,  لئاسو  یقروا - ))  ــ پ دومرف ( )( :

نامز یگنج  رازبا  هحلـسا و  زا  جـع )   ) نامز ماما  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  تشذـگ  هچنآ  زا  ص 317  ناـهج ,  رتسگداد  یقروا - ))  ــ پ
. دریگ یم  هرهب  روهظ 

؟ هتفرشیپ حالس  اب  ای  دگنجیم  ریشمش  اب  جع ) ) نامز ماما 

شسرپ

؟ هتفرشیپ حالس  اب  ای  دگنجیم  ریشمش  اب  جع ) ) نامز ماما 

خساپ
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هب ناربمایپ و  ییامنهار  یهلا و  تیادـه  زا  هدافتـسا  اب  هک  دـش  هدـیرفآ  نیا  يارب  ناسنا  تازاجم  هناخ  هن  تسا  لمع  هناخ  ناسنا  يارب  ایند 
شخب و تذـل  ياـهتمعن  زا  هدیـسر و  یگـشیمه  تداعـس  یتـخب و  شوخ  هب  هدومیپ و  ار  لـماکت  هار  دوـخ ، شوـه  لـقع و  يریگراـک 
اب ناسنا  رگا  ینعی  دـشاب ، يرایتخا  هک  دـناسریم  لامک  هب  ار  وا  تسا و  شخب  رمث  یتقو  ناـسنا  لاـمعا  دوش . دـنمهرهب  یتشهب  نادـیواج 

دنکیم و ناسحا  شدوخ  لام  زا  يدرف  یتقو  دوشیم . هداد  باوث  وا  هب  دراد و  یتیبرت  یناسنا و  رثا  داد ، ماجنا  ار  بوخ  راک  دوخ ، رایتخا 
فرط زا  میظع  شاداپ  مه  دراد و  یتیبرت  یحور و  رثا  مه  دیامنیم ، کمک  دجـسم  هب  دزاس و  یم  هسردـم  دـنکیم و  یگدیـسر  ارقف  هب 
یحور رثا  دوش ، هدناسر  هیریخ  فرصم  هب  هتفرگ و  لوپ  روز  هب  صخـش  نیمه  زا  هچنانچ  نکیل  دوشیم ، هداد  یـصخش  نینچ  هب  دنوادخ 
یتشهب شاداپ  هب  دریگب ، هزور  دـناوخب و  زامن  دوخ  هدارا  اب  تین و  صولخ  اـب  هک  یـسک  دوشیمن . هداد  ناـسحا  باوث  درادـن و  یتیبرت  و 

مه ناهانگ  تایانج و  رد  تشاد  دهاوخن  یباوث  شاداپ و  دـهدماجنا ، ار  شلامعا  رابجا  هب  ای  ییایر  تین  اب  رگا  یلو  دـسریم ، لامعا  نیا 
سرت رطاخ  هب  هکلب  دش ، یمن  يرایتخا  هانگ  كرت  رگید ، درکیم  تازاجم  هانگ  باکترا  زا  دـعب  هلـصافالب  ار  راکهانگ  ره  دـنوادخ  رگا 

تفرگیم و ار  اـج  همه  دـنگ  يوـب  تفر و  یم  ورف  ناـبز  رد  راـخ  غورد  نتفگ  ضحم  هب  رگا  ـالثم  دـش ، یم  كرت  يوـیند  تازاـجم  زا 
ناسنا دـش . یمن  ناسنا  لـماکت  بجوم  تشادـن و  یتیبرت  رثا  نیا  هک  تفگ  یمن  غورد  یـسک  دـیوگیم ، غورد  فرط  دـشیم  صخـشم 

، دـنکیمن يدزد  مه  هداتفا  نادـنز  هب  دزد  دـنادیم . یهلا  تاررقم  فالخرب  ار  لمع  نیا  نوچ  دـنزیمن ، يدزد  هب  تسد  اوقت  اب  نمؤم و 
ایند رد  دـنوادخ  هک  نیا  سپ  درادـن . يدزد  رب  تردـق  تسا و  دـنب  رد  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  تسا  مارح  يدزد  هک  رطاـخ  نیا  هب  هن  اـما 

شناگدنب رب  ای  درادن  نایناج  تازاجم  رب  تردق  ای  تسین و  لداع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  دـنکیمن ، تازاجم  هلـصافالب  ار  ناراکهانگ 
تروص نیا  ریغ  رد  دنک ، باختنا  ار  اهراک  دوخ  رایتخا  اب  دشاب و  دازآ  ایند  رد  دیاب  رشب  هک  تسا  تسا  رطاخ  نیدب  هکلب  دنکیمن ، محر 

راـیتخا و هار  زا  ندیـسر  لاـمک  هب  ناـسنا  تقلخ  زا  فدـه  ددرگیمن . لـیان  تسا  یهلا  برق  لاـمک و  هب  ندیـسر  هک  شتقلخ  فدـه  هب 
نم هب  دنبای و  لماکت  هار  نیا  زا  و   ) دـننک متدابع  هک  نیا  يارب  زج  مدـیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  : " دـیامرفیم نآرق  رد  ادـخ  تسا  باختنا 
سپ ساپـسان ". هاوخ  ددرگ ، اریذـپ  دوخ  رایتخا  اب  دـشاب و  رکاش  هاوخ  میداد  ناشن  ناـسنا   ) وا هب  ار  هار  اـم  : " دومرف و  [ 1."] دنوشکیدزن
فرط زا  باذـع  باوث و  لحم  هن  تسا  لمع  فیلکت و  يارـس  ایند  هک  تسا  نیا  اـیند  رد  ناراـکفالخ  تازاـجم  مدـع  ياـهتلع  زا  یکی 

هب دـش ، اپ  رب  تمایق  هک  یماگنه  دوشن . تازاجم  مرجم  هک  تسین  هنوگ  نیا  تفرگ  دـهاوخ  ملاـظ  زا  ار  مولظم  داد  ناـبرهم  يادـخ  رگید 
هک اهنآ  : " دیامرفیم نآرق  دـندرک . یمن  ار  شروصت  هک  دـندرگ  یم  تازاجم  نانچ  نایناج  ناملاظ و  ودوشیم  یگدیـسر  همه  باسح 

چیه هب  سپ  مینکیم  اپ  رب  تمایق  زور  رد  ار  لدـع  ياهوزارت  ام  [ "2 "] تسا اجک  هب  ناش  تشگزاب  هک  دننادیم  يدوز  هب  دـندرک ، متس 
هک يزور  [ "3  . "] مینکیم رـضاح  ار  نآ  اـم  دـشاب ، دـب  کـین و  راـک  لدرخ  هناد  کـی  رادـقم  هب  رگا  ودوـشیمن  یمتـس  نیرتمک  سک 

يوس زا  [ 4 "] مدوب هدیزگرب  یهار  ادـخ  لوسر  اب  شاک  يا  دـیوگیم : دریگ و  یم  نادـند  هب  ار  دوخ  تسد  ترـسح  تدـش  زا  راکمتس 
زا هدروخ و  هرگ  مه  هب  نامرجم  ناـکاپ و  تشونرـس  اریز  تسین  ریذـپناکما  رفیک  شاداـپ و  ماـقم  رد  لـماک  لدـع  ققحت  اـیند  رد  رگید 

ناهانگیب نایوج و  قح  هک  ار  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  درادن . ار  یخرب  رفیک  شاداپ و  شیاجنگ  ایند  زین  تسین  ریذپکیکفت  رگیدکی 
دارفا هنوگ  نیا  دریمیم !؟ ریت  کی  اب  درادـن و  رتشیب  ناج  کی  ياج  هک  یلاح  رد  داد ، رفیک  ناهج  نیا  رد  هتخاس  دوباـن  ار  يرامـش  یب 

نآ تشاد و  هجوت  دیاب  يرگید  هلئـسم  هب  اج  نیا  رد  دنوشتازاجم . دریذپیمن ، نایاپ  درادن و  گرم  هک  ترخآ  ناهج  تمایق و  رد  دیاب 
ار دوخ  هک  نیا  يارب  دارفا  زا  يرایـسب  اهتنم  تسا  وا  دوخ  شیلـصا  لماع  هک  دریگیم  ار  ناسنا  نماد  يدایز  بئاصم  یگدـنز  رد  هک  نیا 

باسح هب  ار  اهنیا  همه  دنزادنیب ، رگید  لماوع  ندرگ  هب  دـنریگب و  هدـیدان  ار  دوخ  ياهیتسـس  اهیلبنت و  يراک و  منادـن  و  دـننک ، هئربت 
. دنتـسه یعقاو  رـصقم  یلـصا و  لماع  هعماج  ای  درف  میرگنب  تسرد  رگا  هک  لاح  رد  دنربیم ، لاؤس  ریز  ار  وا  تلادع  دنراذگیم و  ادـخ 
. دنتـسه يدودعم  دارفا  ناملاظ  هک  ارچ  تسا  لیبق  نیا  زا  ًالومعم  دریگیم ، ار  مدرم  نماد  رابج  ياهتموکح  يوس  زا  هک  ییاهيراتفرگ 
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دـنوشراوس و مدرم  هدرُگ  رب  هک  دـشخب  یم  ناوت  ورین و  نانآ  هب  هک  تسا  اهنآ  اب  مدرم  يراکمه  هاگ  لـیلد و  یب  میلـست  توکـس و  نیا 
هب دنهدیمن و  شوگ  مدرم  یلو  دیـشاب ، اقآ  ات  دیورن  ملظ  راب  ریز  هداد  روتـسد  مدرم  هب  ادخ  [ 5 .] دننیرفایب نانآ  يارب  یتخبدب  هنوگ  رازه 

یتخبدب یتخب و  شوخ  دیجم  نآرق  دننکیم . لمحت  ار  ملظ  دننکیم و  هشیپ  ار  میلست  یتسـس و  سرت و  مایق  ضارتعا و  تعاجـش و  ياج 
يرییغت ناشدوخ  هک  ات  دنکیمن  ضوع  ار  یتلم  چـیه  عضو  دـنوادخ  : " دـنادیم هعماج  تسد  هب  ریذـپانرییغت  تنـس  ناونع  هب  ار  اههعماج 
یـضعب هجیتن  دهاوخیم  ادخ  تسا  هدش  راکـشآ  دناهداد ، ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  ایرد  یکـشخ و  رد  داسف  [ "6."] دننک داجیا 
صخـش ریگنماد  یتـبکن  چـیه  : " دومرف مالـسا  یمارگ  لوـسر  [ 7" .] دـندرگزاب قح  يوـس  هب   ) دـیاش دـناشچب ، ناـنآ  هب  ار  ناـشلامعا  زا 

 . تسا هدیرفآ  دازآ  ار  وت  دنوادخ  شابم  سک  چیه  هدـنب  : " دومرف یلع ع ) [ 8 "] تسا هدش  بکترم  هک  یهانگ  ۀطـساو  هب  رگم  دوشیمن 
ینانآ هب  الب  دـناشوپیم و  نانآ  نت  رب  تلذ  سابل  دـنوادخ  دـننادرگرب ، يور  داهج  زا  هک  یمدرم  : " دـیامرفیم داـهج  هبطخ  رد  ترـضح 
هجیتن [ 9."] دوشیم لامیاپ  اهنآ  قح  داهج ، عیـضت  رطاخ  هب  ددرگیم و  هابت  ناش  مهف  لـقع و  دـنوشیم ، لـیلذ  راوخ و  دروآیم ، موجه 
قوقح ناگدـننک  عییـضت  ناملاظ و  ترخآ  رد  ازج . شاداـپ و  هن  تسا  لـمع  لـحم  اـیند  دـنکیمن و  ملظ  يدـحا  هب  تسا و  لداـع  ادـخ 

دنریذپیم ار  ملظ  هک  دنتسه  مدرم  دوخ  اهمتـس  زا  يرایـسب  أشنم  رگید  فرط  زا  دوشیم . هتفرگ  ملاظ  زا  مولظم  قح  دنوشیم و  تازاجم 
دنهدب و تیعـضو  رییغت  دیاب  دوخ  ادخ ، هب  لکوت  اب  هعماج  درف و  هک  تسا  نیا  ادـخ  یگـشیمه  تنـس  دـننکیم . اهر  ار  هزرابم  داهج و  و 
هیآ 227. ( 26  ) ارعش [ 2 . ] هیآ 56 ( 51  ) تایراذ [ 1 : ] تشون یپ  دنریگب . ار  تایانج  يولج  دـننک و  هرادا  بولطم  تیعـضو  اب  ار  شیوخ 

مور [ 7 . ] هیآ 11 ( 13  ) دعر [ 6 . ] نآرق ج 2 ص 456 مایپ  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  [ 5 . ] هیآ 27 ( 25  ) ناقرف [ 4 . ] هیآ 47 ( 21  ) ءایبنا [ 3]
 . مالسالا ضیف  هغالبلا  جهن  [ 9 . ] ص 269 یفاک ج 2 ، لوصا  ص 15 ؛ كدوک ج 1 ، یفسلف  یقت  دمحم  [ 8 . ] هیآ 41 ( 30)

؟ هتفرشیپ حالس  اب  ای  دگنجیم  ریشمش  اب  جع ) ) نامز ماما 

شسرپ

؟ هتفرشیپ حالس  اب  ای  دگنجیم  ریشمش  اب  جع ) ) نامز ماما 

خساپ

نیا رد  دندرکن . نایب  دنتشاد ، هک  یهاتوک  تصرف  رد  ار  ینید  فیلاکت  ماکحا و  مه ? مالـسا ، ربمایپ  هک  دنراد  رظن  قافتا  ناناملـسم  مامت 
دوب هدماین  شیپ  ناناملسم  يارب  مکح  عوضوم  ای  دوب ، هتفاین  اهنآ  نایب  يارب  مزال  تصرف  ربمایپ  هک  دنراد  دوجو  ماکحا  زا  يرایـسب  نایم 

تلحر زا  دعب  تایآ  ریـسفت  رد  زین  دوب ، هدش  نایب  هک  یهلا  فیلاکت  ماکحا و  دادـعت  نامه  رد  رگید  فرط  زا  دـیامن . نایب  ار  نآ  ربمایپ  ات 
. دندش میسقت  نوگانوگ  ياههتسد  هب  دوخ  تایرظن  ارآ و  ساسا  رب  فلتخم  ياههورگ  دارفا و  دش و  داجیا  فالتخا  ناناملسم  نایم  ربمایپ 

درکیور ینید  لئاسم  ماکحا و  رد  مادـک  ره  هک  دنـشابیم  یمالـسا  ياههورگ  نیرتیلـصا  نایعیـش ، تّنـس و  لها  هورگ  ود  ناـیم  نیا  رد 
کی ره  ددرگ . یم  رب  ینید  ماکحا  طابنتسا  ینابم  رد  فالتخا  هب  لئاسم  نیا  رد  تنس  لها  هعیـش و  فالتخا  دنا . هتفرگ  شیپ  ار  یـصاخ 

ینابم و لوصا ، رد  رگا  هک  تسا  یعیبط  دنریگ . یم  هرهب  ینابم  لوصا و  يرسکی  زا  نید ، ماکحا  طابنتسا  يارب  یمالسا  یهقف  بهاذم  زا 
، ینس هعیش و  یهقف  تافالتخا  زا  يرایسب  دش . دهاوخ  توافتم  اه  طابنتـسا  درواهر  هجیتن و  دنـشاب ، هتـشاد  فالتخا  مه  اب  طابنتـسا  عبانم 
هباحـص و تنـس  هب  (ص ) ربمایپ تنـس  نآرق و  رب  نوزفا  تنـس  لها  ًالثم  دراد ، طابنتـسا  یناـبم  لوصا و  رد  اـه  هاگدـید  تواـفت  رد  هشیر 
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دنهد و یم  اهب  (ص ) ربمایپ تیب  لها  تنـس  هب  ص ،)  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  رب  نوزفا  هعیـش  یلو  دـنهد ، یم  شزرا  نیعبات  تنـس  هب  یهاگ 
هتکن نیمه  رد  هشیر  یهقف  تافالتخا  زا  یخرب  دـنریذپ . یمن  یعرـش  عبنم  ناونع  هب  دـشابن ، ربماـیپ  ّتنـس  هب  دنتـسم  رگا  ار  هباحـص  تنس 

دننک یم  هعجارم  (ع ) موصعم ناماما  تیب و  لها  هب  نیلقث ، ثیدـح  هب  کسمت  اب  نایعیـش  تسا . عون  نیمه  زا  مه  وضو  رد  فالتخا  دراد .
يریگولج تسایس  رمع )  ) مود ۀفیلخ  هژیو  هب  افلخ  نامز  رد  دنتـسین . نینچ  نیا  ّتنـس  لها  اّما  دنریگ ، یم  ارف  ار  شیوخ  یعرـش  ماکحا  و 

زا يرایـسب  ماجنارـس  هک  دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  تسایـس  نیمه  زیزعلادـبع ، نب  رمع  نامز  ات  يدـعب  ياـفلخ  تشاد و  جاور  ثیدـح  رـشن  زا 
سپ نیز  دندش . هناگیب  نآ  هب  تبـسن  يدعب  ياه  لسن  دش و  هدرپس  یـشومارف  هب  مالـسا  ردص  ثداوح  و  (ص ) مالـسا ربمایپ  ياه  تیاور 

؛ دنهد رارق  شیوخ  یگدنز  قشمرس  ار  نآ  دنبایرد و  ار  (ص ) ربمایپ هدش  شومارف  تنس  دنتسناوت  (ع ) موصعم ناماما  هب  هعجارم  اب  نایعیش 
(1 .) تخاـسیم وضو  نینچ  ص )  ) ربماـیپ دومرف : تخادرپ و  وضو  هب  تشادرب و  یبآ  فرظ  اتـسار  نیا  رد  (ع ) رقاـب ماـما  لاـثم : ناوـنع  هب 

يانعم رهاظ  دنراد . ( 2"  ) قفارملا یلا  مکیدیا  مکهوجو و  اولسغاف   " هیآ زا  ناشیا  هک  تسا  يریسفت  تهج  هب  تنـس  لها  يوضو  تیفیک 
زا ار  اهتسد  دـیوگیم  هیآ  هک  دـننکیم  لایخ  یلا "  " هملک زا  تنـس  لها  دـییوشب . جـنرآ  ات  ار  اـهتسد  تروص و  هک  تسا  نینچ  هیآ 

تّیفیک هن  تسا ، نتـسش  ّدـح  نایب  يارب  اهنت  یلا "  " هملک هک  دوشیم  نشور  ّتقد  یکدـنا  اب  یلو  دـییوشب ، جـنرآ  فرط  هب  ناتـشگنارس 
یهیدب دنک .  گنر  رتم  کی  ات  فک  زا  ار  قاتا  راوید  دنکیم  شرافس  يرگراک  هب  ناسنا  هک  دنامیم  نآ  هب  تسرد  هیآ  حیضوت : نتسش .

. رتمک هن  رتشیب و  هن  دوش ، گنر  دـیاب  رادـقم  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوش ، گنر  الاب  هب  نییاپ  زا  راوید  هک  تسین  نیا  روظنم  تسا 
ام هب  تیب  لها  هلیـسو  هب  هک   ) ربماـیپ تنـس  رد  نآ  تیفیک  اـما  هدـش  رکذ  هیآ  رد  دوش ، هتـسش  دـیاب  هک  تسد  زا  يرادـقم  طـقف  نیارباـنب 
زا وضو  ماگنه  تسد  نتسش  تنس ، لها  هناگراهچ  بهاذم  هتبلا  ( 3 .) ناتشگنا رس  فرط  هب  تسا  جنرآ  نتسش  نآ  تسا و  هدمآ  هدیـسر )

جنرآ زا  دـناهتفگ : هعیـش ) ) هیماما دوش . هتفرگ  وضو  قیرط  نیدـب  هک  تسا  رتهب  دـنیوگیم  دـننادیمن و  بجاو  ار  جـنرآ  اـت  ناتـشگنا  رس 
نتـسش دـناهتفگ : بهاذـم  یقاـب  تسا . بجاو  پچ  رب  تسار  تسد  نتـشاد  مّدـقم  هک  ناـنچ  مه  تسا ، لـطاب  نآ  سکع  تسا و  بجاو 

يرتشیب باوث  ینعی  ( 4 ( ؛ تسا لضفا  جـنرآ  ات  ناتـشگنا  زا  عورـش  تسار و  تسد  میدـقت  هدوب و  بجاو  دـشاب ، هک  یقیرط  ره  هب  اـهنآ 
هملک اهنآ  رظن  هب  دناهداد . هئارا  هیآ  نامه  همادا  زا  هک  تسا  یصاخ  ریسفت  دراد ، جاور  تنس  لها  نایم  هک  حسم  ياج  هب  اپ  نتـسش  دراد .
هملک زا  دـعب  هملک  نیا  تسا  دـقتعم  هعیـش  اما  دوش ، هتـسش  نآ  دـننام  دـیاب  هدـش و  فطع  اهتروص ) "  ) مکهوجو  " رب اـهاپ ) "  ) مکلجرا "

یشان یمالسا  بهاذم  رد  لمع  فالتخا  لاح  ره  رد  دینک . حسم  رس  دننام  ار  اهاپ  دیاب  تسا و  نآ  هب  فطع  هدش و  رکذ  اهرـس )  ) سوؤر
هک دراد  راختفا  هعیـش  اما  دـننادیم ، دوخ  هدـیقع  قبط  هورگ  ود  ره  ار  ربمایپ  تنـس  هدوب و  تایآ  زا  تواـفتم  مهف  تشادرب و  فـالتخا  زا 

ریـسفت رتتسرد  هدوب و  رتهاگآ  (ص ) ادـخ لوسر  راتفگ  تنـس و  شور و  یهلا و  تایآ  زا  (ع ) موصعم نایاوشیپ  هدوب و  راـهطا  همئا  وریپ 
تسد هلئـسم  تسا . هدوب  هعیـش  شور  هب  (ص ) ربمایپ يوضو  شور  هک  هدش  نایب  (ع ) همئا تایاور  رددش  نایب  هک  هنوگ  نامه  و  دننکیم .
ناشیا ياه  تعدـب  زا  دـش و  موسرم  مود  ءهفیلخ  نامز  زا  دـنهد , یم  ماجنا  تنـس  لها  هکزامن  لاح  رد  فّتکت ) اـی  ریفکت و   ) ندوب هتـسب 

راـک نیمه  دـندش , دراو  رمع  رب  یناریا  یگنج  ناریـسا  هک  یماگنهدـندناوخ  یم  زاـمن  روـط  نیا  لوا  ءهـفیلخ  ربماـیپ و  ناـمز  رد  تـسا . 
هب هجوت  اب  هعیـش  اما  مینکب .  ار  راک  نیمه  راگدرورپ  ربارب  رد  زاـمن  رد  تسا  بوخ  تفگ :  دـمآ و  شـشوخ  راـک  نیا  زا  رمع  دـندرکار .

عنـصی اّمناف  رّفکت  الو  لاق :  کتالـص ...  یلع  لابقالاب  کیلع  و  دومرف : (ع ) رقاب ماـما  دـناد . . یمن  تسرد  ار  نآ  موصعم  ناـماما  تاـیاور 
ربانب (. 5  ) تسا سوجم  راک  نیا  اریز  راذگن , زامن  لاح  رد  تسد  يور  رب  تسد  و  تزامن ...  رب  یبلق  هجوت  هب  داب  وت  رب  سوجملا ;  کلذ 

یم بوـسحم  نید  رد  تعدـب  اریز  تسا ,  زاـمن  تـالطبم  زا  یکی  ریفکتو  تسین  تسرد  ندـناوخ  زاـمن  وـحن  نیا  هعیـش  هدـیقع  هـب  نـیا 
یمن هتسب  تسد  باحـصا  ربمایپ و  دیناوخب . زامن  مناوخ  یم  زامن  نم  هک  روطنامه  یلـصأ ;  ینومیتأر  امک  اّولـص  دومرف : (ص) ربمایپ . دوش

ج 4، هنومن ، ریسفت   - 3 هیآ 6 . ( 5  ) هدئام هروس   - 2 ج 7 . ص 274 ، ج 1 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماع ، ّرح  خیـش  - 1 اهتشونیپ : دندناوخ .
عطاوق باوبا  زا  باب 15  ج 4  هعیـشلا ,  لئاسو   - 5 ص 40 . يداوجروپ ، مظاـک  همجرت   ، یقیبطت هقف  هینغم ، داوج  دـمحم   - 4 ص 286 .
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نیا دوصقم  رگا  خساپ : دش ؟ دهاوخ  هنوگچ  ناهج  عاضوا  دنک ، دروخرب  ناگدنب  اب  شلدع  اب  دنوادخ  دـشاب  رارق  رگا  شسرپ 4 : ةالصلا 
يرشب هعماج  ضرف  نیا  رد  هک  تسا  نیا  خساپ  دنک ، رارقرب  یناسنا  عماوج  رد  ار  یعامتجا  تلادع  روز  هیرهق و  وق ? اب  دنوادخ  هک  تسا 

هب دریگیم و  رارق  بولطم  رایـسب  تیعـضو  رد  یگدـنز  یتحار  شیاـسآ و  يدادادـخ و  یعیبـط و  ياـهتمعن  زا  ندـش  دـنم  هرهب  رظن  زا 
اریز دوریم ، نیب  زا  اـهناسنا  يونعم  یقرت  لـماکت و  هنیمز  تروص  نیا  رد  تشاد  هجوـت  دـیاب  یلو  دوـشیم ، ناتـسلگ  ناـهج  حالطـصا 

هب دنوادخ  رگا  درادن . شزرا  يروز  هزور  زامن و  ًالثم  دوش ، ماجنا  رایتخا  يور  زا  هک  دوشیم  شلماکت  بجوم  یتروص  رد  یمدآ  لامعا 
دوشیمن مولعم  زین  دوشیمن ؛ راکـشآ  ناشدوجو  تقیقح  دـننکب ، يراک  دـنناوتن  ناـنآ  دریگب و  ار  مدرم  قوقح  هب  نازواـجتم  يولج  روز 
يرارقرب یهلا  ناربمایپ  مه ? مهم  یلـصا و  فادـها  زا  یکی  دـنزیم . ار  شفرح  طـقف  یـسک  هچ  تسا و  ادـخ  هار  رد  دـهاجم  یـسک  هچ 

تردق روز و  اب  دوبن  انب  هک  ارچ  دـننک ، هدایپ  بولطم  وحن  هب  ار  مهم  نیا  دنتـسناوتن  یلو  تسا ، هدوب  يرـشب  عماوج  رد  یعامتجا  تلادـع 
. دـننک توعد  تلادـع  يارجا  یهلا و  تموکح  لیکـشت  یتسرپادـخ و  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  نانآ  هفیظو  هکلب  دـننکب ، ار  راک  نیا  یهلا 
، دوب ناش  هفیظو  هک  هنوگ  نآ  مدرم  نکیل  دوب  ناـنآ  فادـها  ققحت  ياتـسار  رد  شـالت  داـهج و  اـیبنا و  توعد  شریذـپ  مه  مدرم  هفیظو 

تلادـع زا  هزادـنا  ناـمه  هب  دـناهداد ، شوگ  هعماـج  ناحلـصم  یهلا و  ناربماـیپ  فرح  هب  مدرم  ردـق  ره  خـیرات  لوط  رد  دـندرکن . مادـقا 
دنناوتب شجنس  هلیـسو  باتک و  نیا  اب  هک  نیا  ات  میداتـسرف  نشور  لیالد  اب  ار  ناربمایپ  ام  : " دیامرفیم نآرق  دناهدش . رادروخرب  یعامتجا 

هک دوب  نیا  فده  دـیامرفیمن  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  رد  بلاج  هتکن  ( 1" .) دننک مایق  داد  لدع و  هب  دوخ  هک  دـنزاسب  يا  هنوگ  هب  ار  مدرم 
تسا نیا  مهم  يرآ  دنـشاب . لدع  طسق و  يرجم  دوخ  مدرم  هک  دوب  نیا  فده  دیوگیم : هکلب  دننک ، طسق  هماقا  هب  راداو  ار  اهناسنا  ایبنا 

( جع ) نامز ماما  ترـضح  یناهج  لدع  تموکح  يرارقرب  هک  تسا  ییاج  ات  مدرم  شقن  دنـشاب . تلادـع  يرجم  ناهاوخ و  دوخ  مدرم  هک 
رب ار  شتسد  دومن ، مایق  ام  مئاق  یتقو  دومرف " : (ع ) رقاب ماما  دنـشاب . لادع  يرارقرب  ناهاوخ  ناهج  مدرم  رثکا  هک  دش  دهاوخ  ققحم  یتقو 

لاؤس زا  دارم  رگا  ( 2" .) دزاسیم هجوتم  فده  کی  يوس  هب  دنکیم و  زکرمتم  ار  نانآ  دـنکارپ ? راکفا  لوقع و  دـهنیم و  ناگدـنب  رس 
فرط زا  ًاروف  دش ، بکترم  یهانگ  درک و  یفلخت  ره  سک  ره  ینعی  دـنک ، تازاجم  ایند  رد  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هچنانچ  هک  تسا  نیا 

زا یکدنا  دادـعت  و  جـع ) ) نامز ماما  زا  ریغ  سک  چـیه  دـیاش  ضرف  نیا  رد  تسا : نیا  خـساپ  دـیآیم ؟ شیپ  هچ  دوش ، تازاجم  دـنوادخ 
ناملاح لماش  یهلا  وفع  رگا  هک  تسا  هایـس  نانچ  ام  رثکا  دنورپ ? اریز  دنوش ، دوبان  یهلا  لاذـع  لوزن  رثا  رب  همه  دـننامن و  یقاب  ناحلاص 

: دیامرفیم (ع ) داجس ترـضح  دش . میهاوخ  هدننک  كاله  كاندرد و  ياهباذع  راتفرگ  دنک ، راتفر  شلدع  اب  دهاوخب  دنوادخ  دوشن و 
راذگتنم ام  رب  سپ  ینکیم ، باذع  ار  ام  یهاوخب  رگا  تتلادع  رطاخ  هب  و  یـشخبیم ،  ار  ام  یهاوخب  رگا  تلـضف  رطاخ  هب  ادنوادخ ، " 

ياج رد  ترضح  ( 3" .) میرادن یتاجن  هار  وت  شـشخب  نودـب  ام  زا  کی  چـیه  مینک و  لمحت  ار  وت  تلادـع  میناوتیمن  هک  ارچ  شخبب ، و 
ار شقاقحتـسا  نم  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  هکلب  تسا ، تلادع  قباطم  يدنازوسیم ، ارم  اهنت  منهج  رد  رگا  اراگدرورپ ، : " دـیامرفیم رگید 
رد یجاح  : " دش دراو  رگید  ثیدح  رد  ( 5" .) تتلادع اب  هن  نک ، راتفر  نم  اب  تلضف  مرک و  اب  ایادخ ، : " دومرف رگید  ياعد  رد  (. 4") مراد

رگا سپ  ( 6" .) تتلادع اب  هن  نک ، راتفر  تتمحر  وفع و  اب  نم  اب  ایادخ ، دـیوگب : دنتـسیاب و  هکم ) رد   ) مارحلا دجـسم  ِرد  نابرق  دـیع  زور 
دنام و دهاوخ  رـشب  نودب  ناهج  دنک ، تازاجم  ناشلامعا  قبط  ار  همه  ینعی  دنک ، راتفر  تلادع  هب  شناگدنب  اب  ایند  رد  دهاوخب  دـنوادخ 
زا یـضعب  اریز  درادن ، ار  یهلا  لدع  ندش  هدایپ  شیاجنگ  ایند  هک  هجوت  نیا  اب  دـش . دـنهاوخ  هدـننک  دوبان  تخـس و  ياهالب  راتفرگ  همه 

ناسنا و نارازه  لتاق  هک  مادـص  ًالثم  هک  ارچ  دومن ، تازاجم  ار  اهنآ  ًالماک  دوشیمن  ناهج  نیا  رد  هک  دـنهانگ  رد  قرغ  نانچ  اـهناسنا 
نینچ هک  تسا  مزـال  اـیند  يارواـم  یناـهج  ور  نیا  زا  دوشیم ، صـالخ  دریمیم و  هلوـلگ  کـی  اـب  تسا ، هناـشاک  هناـخ  نارازه  رگناریو 

يرادیب يارب  دنوادخ  ار  اهالب  اهیتخس و  یخرب  ایند ، رد  لاح  نیع  رد  تسا . ترخآ  ناهج  نآ  دنسرب و  ناشلامعا  يازـس  هب  یـصاخشا 
 - 1 تشون : یپ  دـنروآ . یهلا  هاگرد  هب  ور  هدـش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  اهناسنا ، اـت  هدرک  ررقم  ناـنیا  شیاـمزآ  تلفغ و  زا  اـهناسنا 
 - 5 ص 336 . ج 96 ، راونالا ، راـحب   - 4 مهد . ياعد  هیداجس ، هفیحـص   - 3 ص 336 . ج 52 ، راونالا ، راـحب   - 2 هیآ 25 . (، 57  ) دیدح
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ص 215. ج 84 ، راونالا ، راحب   - 6 ص 400 . یمعفک ، حابصم 

؟ هتفرشیپ حالس  اب  ای  دگنجیم  ریشمش  اب  جع ) ) نامز ماما 

شسرپ

؟ هتفرشیپ حالس  اب  ای  دگنجیم  ریشمش  اب  جع ) ) نامز ماما 

خساپ

یمتا گـنج  موس ، یناـهج  گـنج  هک  درک  ینیب  شیپ  نیتـشینا  یکازاـکان ، امیـشوریه و  رد  یمتا  تمب  نیلوا  راـجفنا  زا  سپ  دـنیوگیم 
هک مینادیم  طقف  دومن . روصت  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  زیگناساره  كانتشهد و  يردق  هب  نآ  یناسنا  ریغ  یناسنا و  هعجاف  دوب و  دهاوخ 

. ددرگیم ریذپهیجوت  ریـشمش  اب  گنج  تینهذ ، ضرف و  شیپ  نیا  اب  دندرگیم . رب  رجح "  " رـصع هب  یگدنز  تاناکما  ظاحل  زا  اهناسنا 
ینوناق هبناج ، همه  تفرشیپ  لماکت و  دراد . موادت  لماکت "  " لصا رب  ناسنا  یگدنز  ریـس  شنیرفآ و  ماظن  هک  مینادیم  رگید  فرط  زا  اما 

ياهرازبا تخاس  رد  ددرگیم و  ون  هب  ون  نآ  راثآ  هتفرگ و  رارق  لماکت  ریسم  رد  هتـسویپ  رـشب  هشیدنا  ملع و  تسا . رتسگ  ناهج  ریگارف و 
مولع ریس  دنکیم . ادیپ  یلجت  تسا ، ناهیک  ای  نیمز  رد  نآ  دربراک  هک  يرازبا  یهاگشیامزآ و  مولع  یتعنـص و  یعافد ، یهافر و  فلتخم 

زا ناسنا  یلو  ددرگیم ، رتنوزفا  بآ  تعرـس  رتشیب و  نآ  بیـش  دوریم ، ولج  هب  هچ  ره  هک  تسا  هناخدور  بآ  دـننامه  لامک ، يوس  هب 
مهد راهچ  تفه و  ددرگیم  رداق  طقف  شیوخ  هشیدـنا  ملع و  غوبن ؛ شوه و  يریگراک  هب  شالت و  همه  اب  روهظ  رـصع  ات  شنیرفآ  زاغآ 
سپ (. 1) دش دهاوخ  هتخانش  روهظ  رصع  رد  نآ  هیقب  نآ و  تمسق  زا 27  تمسق  ود  ینعی  دنک ؛ فشک  ار  یتسه  تایعقاو  مولع و  دصرد 

رب هوـالع  یعاـمتجا  تلادــع  يرارقرب  تاـناکما و  هنـالداع  عـیزوت  اـب  دوـشیم و  رتزیت  تـقیقح  دیــشروخ  یلجت  ناـمز ، ندیــسر  ارف  اـب 
هزنیـشام تکرح  رگید : نایب  هب  ددرگیم . مولعم  زین  رـشب  هدنام  یقاب  تالوهجم  دـصرد  مهد  شـش  شـش و  دون و  نیـشیپ ، ياهتفرـشیپ 

تارطخ ینیشام و  یگدنز  یفنم  هبنج  زا  يریگشیپ  اب  مأوت  هک  یلماکت  دباییم ، لماکت  تعرس  هب  هکلب  ددرگیمن ، فقوتم  اهنت  هن  نردم 
ییارگ و سپاو  ناوتیم  هنوـگچ  سپ  ( 2" .) دوشیم هیفـصت  مه  دـباییم و  لماکت  هزنیـشام  مه  رگید  ریبعت  هب  دوب . دـهاوخ  نآ  زا  یـشان 

شیوخ دادجا  ابآ و  دننامه  هک  ددرگیم  ارگ  هتـشذگ  نانچ  نآ  روهظ  رـصع  ناسنا  هکدش  دقتعم  دومن و  رواب  ار  يرازبا  یملع و  عاجترا 
تشحو سرت و  عون  کی  ساسحا  لیبق  زا  ترضح  حالس  ایآ  تسا ؟ يدام  جع ) ) نامز ماما  حالـس  دنکیم ؟ عافد  دگنجیم و  ریـشمش  اب 

راک زا  یناور و  زومرم  ریثأت  عون  کی  ای  دوشیم ، هنیمز  نیا  رد  رافک  يریگمیمصت  هنوگ  ره  عنام  هک  تسا  نانمشد  بولق  رد  هداعلا  قوف 
کمک زاجعا و  اب  ای  دزاسیم ؟ لتخم  ار  برخم  ياهحالـس  زا  هدافتـسا  تردـق  هک  تسا  رود  هار  زا  اهنآ  يرکف  ياههاگتـسد  نتخادـنا 

هعشا کی  دننامه  حالس  نیا  ای  دزاسیم ؟ كاپ  ناربکتسم  نادسفم و  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  دراد و  یمرب  هار  رـس  زا  ار  عناوم  ناگتـشرف 
ياهحالـس زا  کی  ره  ( 3 (؟ دـنک یثنخ  ار  همه  دـناوتیم  تسا و  ینونک  ياهحالـس  همه  يارواـم  شدربراـک  هک  تسا  زومرم  لوهجم و 

هتفرگ راک  هب  تسا  نکمم  نمشد  ینمیرها  تاماکحتـسا  نتـسکش  عناوم و  نتـشادرب  يارب  ترـضح  نامز  رد  هک  تسا  يرازبا  هدش  رکذ 
عقاوم رد  يداع  ریغ  ياهحالـس  زاـجعا و  زا  ددرگن و  جراـخ  يداـع  یعیبط و  ریـسم  زا  مدرم  یگدـنز  هک  تسا  نیا  رب  لـصا  نکیل  دوش ،

ریغ حالس  زا  هدافتـسا   - 1 مینک : ناـیب  ار  هتکن  ود  تسا  مزـال  سپ  ددرگ . هدافتـسا  ناـنمؤم  یحور  شمارآ  یمرگلد و  تهج  ترورض و 
الف هَّللا  رما  یتأ   " هیآ حیـضوت  رد  (ع ) قداص ماما  دراد . يدایز  شقن  جـع )  ) ناـمز ماـما  يزوریپ  رد  یهلا  تیاـمح  یبیغ و  دادـما  يداـم :
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و (ع ) تیب لها  اـم  رما  دـینکن ، هلجع  نآ  ققحت  يارب  دـنکیم و  ادـیپ  ققحت  ًاـمتح  هک  ياهثداـح  زا  روظنم  : " دـیامرفیم ( 4" . ) هولجعتست
دییأت زیچ  هس  هب  ار  وا  دنوادخ  درک ، روهظ  ترـضح  یتقو  تسا . (ع ) ناماما تعجر  یناهج و  تموکح  لیکـشت  و  جـع ) ) نامز ماما  روهظ 

بـسانت هب  ناگتـشرف  رامـش  تایاور  یخرب  رد  " ناـنمؤم . هلیـسو  هب   - 3 نانمـشد ، لد  رد  بـعر  داـجیا   - 2 ناگتـشرف ،  1 دومن : دـهاوخ 
هک دـناسریم  تایاور  هتـسد  نیا  ( 5 . ) تسا هدـش  رکذ  رفن  رازه  شـش  لـهچ و  رازه و  جـنپ  رازه ، هس  فلتخم  زاـین  دروـم  ياـهتیعقوم 

: يدام حالس  زا  هدافتسا   - 2 دربیم . هرهب  اهنآ  دوجو  زا  فلتخم  ياهتیعقوم  رد  دنتسه و  ترضح  نامرف  تحت  نج  دننامه  ناگتـشرف 
اـسرف تقاط  جـنر  اب  هکلب  دـهدیمن ، تسد  یناسآ  هب  يزوریپ  اما  دراد ، ییازـس  هب  شقن  جـع ) ) ماما يزوریپ  رد  یبیغ  ياهدادـما  هچ  رگا 

زا یکی  اهیتخـس  دـیادش و  رد  نتفرورف  دـنریگیم . رارق  شیامزآ  دروم  هتـسویپ  ًامومع  اهناسنا  هکلب  نانمؤم و  هک  نیا  هچ  تسا ، هارمه 
يدهم امش  تسود  يارب  ( 6 . ) قرع بوخ و  باقرغ  رد  رگم  دیآیمن  تسد  هب  يزوریپ  : " دیامرفیم (ع ) قداص ماما  تسا . شیامزآ  رازبا 

تسا يربا  : " دومرف (ع ) ماما تسیچ ؟ یشکرس  هلیسو  زا  روظنم  مدیسرپ  دیوگیم : ثیدح  يوار  " تسا . هدش  هریخذ  شکرـس  هلیـسو  نآ 
هب ددرگیم و  راوس  اهربا  رب  يدوز  هب  وا  دیشاب  هاگآ  دوشیم . راوس  هلیسو  نیا  رب  وا  تسا . قرب  ای  هقعاص  تدش  دعر و  شرغ  نآ  رد  هک 
ربا ربا ، زا  روـظنم  ًاملـسم  ( 7" .) ددرونیم مه  رد  ار  هناـگ  تفه  ياـهنیمز  اـی  نیمز  ياـج  همه  دـنکیم و  دوعـص  هناـگتفه  ياهنامـسآ 

اب دنتکرح و  رد  نیمز  کیدزن  وج  رد  نوچ  درک ، ییاضف  رفـس  اهنآ  اب  ناوتب  هک  دنتـسین  ياهلیـسو  یلومعم  ياهربا  اریز  تسین ، یلومعم 
هب نامـسآ  رد  هک  تسا  يریـسلا  یعیرـس  هداعلا  قوف  هلیـسو  هب  هراشا  هکلب  دنورب ، رتالاب  نآ  زا  دـنناوتیمن  دـنراد و  يزیچان  هلـصاف  نیمز 

هدش رکذ  ثیدح  زا  دراد . قرب  هقعاص و  نوچمه  یتدش  تردق و  دعر و  دننامه  یـشرغ  دـسریم . رظن  هب  ربا  زا  هدرـشف  ياهدوت  تروص 
نآ تازاوم  هب  هک  تسا  ياهداعلاقراخ  تفرـشیپ  زا  نخـس  سکع  هب  هکلب  تسین ، راک  رد  یتعنـص  درگ  بقع  عوضوم  تفاـیرد  ناوتیم 

يزیر نوخ  گنج و  ینعی  تسا ؛ گـنج  زا  هیاـنک  ریـشمش  يریگراـک  هب  زا  روظنم  سپ  ( 8 .) دریگ تروص  اههنیمز  همه  رد  لـماکت  دـیاب 
گنج اب  هچ  رگا  دریگب ، ار  يرگدادیب  يولج  و  دنک ، ریگملاع  ار  مالسا  نید  تسا  رومأم  ناشیا  تسا . دوعوم  يدهم  یمـسر  همانرب  ءزج 
افتکا زردـنا  دـنپ و  هب  دنتـشادن و  يداـح  تیرومأـم  نینچ  هک  شراوـگرزب  ناردـپ  هیور  هریـس و  فـالخ  رب  دـشاب ، ریـشمش  هـب  لـسوت  و 

گنهرف ملع و  زا  هیانک  ملق "  " هک هنوگ  نامه  تسا ، یماظن  تردق  هب  اکتا  فیس ، هب  جع ) ) يدهم مایق  زا  روظنم  نیا  ربانب  ( 9 .) دندرکیم
1 اهتشون : یپ  ( 10 .) تسا هدش  دراو  تسا ، تردق  لبمس  هک  ریشمش  دروم  رد  فلتخم  ياهگنهرف  رد  يدایز  ياهلثملا  برـض  تسا .
ص 274. جع ،)  ) يدهم یناهج  تموکح  يزاریش ، مراکم  رـصان   - 2 ص 221 . ج 2 ، دوعوم ، يدهم  ياهیمورا ، یلو  دـمحم  نب  نسح  - 
ص باب 15 ، نامه ،  - 6 ص 234 و 243 . هبیغلا ، باتک  یناـمعن ، میهاربا  نب  دـمحم   - 5 هیآ 1 . (16  ) لمن  - 4 صیخلت . اب  ناـمه ،  - 3
ص يدهم ، یناهج  تموکح   - 8 ص 323 . راحب ،) همجرت ج 13   ) دوعوم يدهم   - 7 . 357 ص 9 -  ج 52 ، راونالا ، راحب  285 ؛  - 283

قودنص مق  سردآ :  ص 359 . ج 2 ، دوعوم ، يدهم   - 10 صیخلت . اب  ص 316 ، ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا   - 9 صیخلت . اب  ، 281
یتسپ 197

؟ درک دهاوخ  مایق  ریشمش  اب  شدج  دننام  هنوگچ  فوخم  ياهحالس  ربارب  رد  (ع ) يدهم ماما  - 1

شسرپ

؟ درک دهاوخ  مایق  ریشمش  اب  شدج  دننام  هنوگچ  فوخم  ياهحالس  ربارب  رد  (ع ) يدهم ماما 

خساپ
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زا هیانک  ریـشمش ، اب  مایق  نیا  ربانب  تسا . قح  هملک  ءالعا  يارب  هحلـسا  هب  لسوت  داهج و  هب  تیرومأم  ریـشمش ، اـب  جورخ  زا  دوصقم  ًـالوا :
یهیدـب تسین . رافک  اب  هحلاصم  هب  رومأم  ترـضح  نآ  هکنیا  تسا و  ترـضح  نآ  تیرومأم  عون  نییعت  داهج و  راکیپ و  هحلـسا و  اب  مایق 

نامز رد  هک  ياهحلسا  هنوگره  زا  دنیامنیم و  داهج  نارگمتـس  رافک و  اب  شباحـصا  ترـضح و  نآ  دشاب ، مزال  هک  ياهحلـسا  ره  اب  تسا 
، ترضح نآ  روهظ  نامز  رد  هک  اجک  زا  ًایناث : دنیامنیم . هدافتسا  دنشاب ، تشاد  تجاح  نآ  لامعتسا  هب  دشاب و  لوادتم  ترضح  نآ  روهظ 

ياـهگنج دـیدش و  تاـبالقنا  اـهبوشآ و  ثداوـح و  رثا  رد  هـک  تـسا  نـکمم  اریز  دـشاب ؛ یقاـب  رـشب  راـیتخا  رد  بـیهم  ياههحلـسا  نـیا 
دیاش ددرگ و  مودـعم  یمنهج  ياههحلـسا  نیا  دوش ، دوبان  رـشب  ثلث  ود  دوشیم  عقاو  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  هک  یناهج ، زوسنامناخ 

. تسا هجوت  لباق  اجب و  ًالماک  مه  لامتحا  نیا  دیامن و  هیهت  ار  اهنآ  ای  دنک ، هدافتسا  اههحلسا  نیا  زا  دناوتب  هک  دنامن  یقاب  یسک 

؟ دشابیم دوجوم  يدهم  ترضح  دزن  (ع ) یلع ترضح  ریشمش  ایآ 

شسرپ

؟ دشابیم دوجوم  يدهم  ترضح  دزن  (ع ) یلع ترضح  ریشمش  ایآ 

خساپ

«، بقانم «،» رابخالا یناعم  («، » (ع اضّرلا راـبخا  نویع  «، » لاـصخ «، » یناـمعن ۀـبیغ  : » لـثم ربتعم ، ياـهباتک  رد  هک  دّدـعتم  تاـیاور  بسحرب 
ریاس دـننام  تسا ؛ تماما  تّوبن و  ریاخذ  زا  هک  راقفلاوذ »  » هب موسوم  ریـشمش  هدـش ، تیاور  تاوعّدـلا » جـهم   » »و جاجتحا «، » رثالا هیاـفک  »
نیا ندوب  روخذـم  تسا . ظوفحم  دوجوم و  ءادـفلا ـ  هل  نیملاـعلا  حاورا  هللا ـ  هّیقب  اـنالوم  رـصع  یلو  دزن  رد  ع )  ) ءاـیبنا ثیراوم  ریاـخذ و 

زا هّیهلا و  تایآ  زا  ثیراوم  نیا  تسا . تماما  تازایتما  تافیرـشت و  ماما و  صیاـصخ  زا  ع )  ) هّمئا دزن  هروخذـم  ثیراوم  ریاـسو  ریـشیمش 
ياراد كرابم و  کیره  راقفلاوذ  فیـس  و  ص )  ) ادـخ لوسر  مچرپ ) ) ءاول و  هرز ) رد ع( صوصخلاب  تسا ؛ ءایبنا  هب  هّینّابر  تیانع  رهاـظم 
ًامـسر دـیدرگن و  مهارف  دـنریگ ، راک  هب  ار  اهنآ  راّفک  اب  داهج  رد  هک  نیا  تصرف  (س ) راـهطا هّمئا  رتشیب  يارب  دـنچ  ره  دنتـسه ؛ تسادـق 
فیـس نیا  رب  ءادفلا ـ  هتعیـش  مدقم  بارتل  یحور  نامّزلا ـ  بحاص  ترـضح  تایاور  نیا  ضعب  بسح  رب  یلو  دندشن . ریـشمش  نیا  دـّلقتم 

. تسا داهج  هب  ناشیا  مایق  ّتیرومأم و  رب  لیلد  ریشیمش ، نیا  هب  ناشیا  دّلقت  سفن  دنوشیم و  دّلقتم 

؟ درک دنهاوخ  هدافتسا  ناهج  رد  دیدج  یگنج  رازبا  زا  نیکرشم  رافک و  اب  گنج  رد  ترضح  نآ  ایآ 

شسرپ

؟ درک دنهاوخ  هدافتسا  ناهج  رد  دیدج  یگنج  رازبا  زا  نیکرشم  رافک و  اب  گنج  رد  ترضح  نآ  ایآ 

خساپ

يدـیدرت کش و  چـیه  نیاربانب  دوشیم ؛ بوسحم  یهلا  مایق  نآ  ربهر  ناونع  هب  وا  تسا و  یهلا  مایق  کی  ترـضح  نآ  ماـیق  هک  اـجنآ  زا 
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ياـهییاناوت زا  زین  ترـضح  نآ  صاـخ  باحـصا  هک  روط  ناـمه  درک . دـنهاوخ  يراـی  ار  وا  یبیغ  ياهدادـما  یهلا و  ترـصن  هک  تسین 
نهآ هراپ  زا  اهنآ  بلق  دـنراد و  ار  درم  لهچ  ییاناوت  ع )  ) مئاق باحـصا  زا  کـی  ره  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  دنتـسه . رادروخرب  ياهژیو 

ام مئاق  دزن  رد  یـسوم  ياصع  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  { P ص 594 . ج 1 ، قودص ، خیـش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک   - P .} تسا رتراوتسا 
نیرتدـنمتردق دامن  ناونع  هب  یـسوم  ياصع  عقاو  رد  .) درب نارمع  نب  یـسوم  هک  درب  دـهاوخ  ار  ياهرهب  ناـمه  نآ ، زا  وا  دریگیم و  رارق 

زین ع )  ) قداص ماما  { P ص 595 . نامه ،  - P ( } دوشیم هدرمـش  دوب ، دوخ  رـصع  رد  رگید  ياهتردق  مامت  قوفام  هک  یتردـق  رازبا و 
وا رد  امرـس  امرگ و  سپ  درک . وا  نت  رب  ار  نآ  دروآ و  تشهب  زا  ینهاریپ  وا  يارب  لیئربج  دـندنکفا  شتآ  رد  ار  ع )  ) میهاربا نوچ  دومرف :

باحصا ياهییاناوت  اهیگژیو و  هرابرد  { P ص 595 و 596 . نامه ،  - P .} تسوا هارمه  مئاق ، مایق  ماگنه  رد  نهاریپ  نآ  داـتفین و  رثؤم 
يرتراوتـسا ناـمیا  هک  دنتـسه  یناـسک  :? آآ : ؛ إـهنآ دـننکیم و  رفـس  ربا  اـب  مئاـق  باحـصا  زا  یخرب  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما  ترـضح ، نآ 

زا هک  رگید  ياهلیسو  { P ص 593 . نامه ،  - P} ای تسا  نامـسآ  ياهربا  نامه  ًاعقاو  دارم  ایآ  هک  دراد  ریـسفت  هب  زاین  ربا ، اب  رفـس  . دنراد
هکلب درادـن ، دوجو  زور  ياهحالـس  تازیهجت و  زا  هدافتـسا  عنم  رب  یلیلد  اهنت  هن  اـهنیا ، همه  زا  هتـشذگ  اـما  تسا . هدـش  ربا  هب  ریبعت  نآ 

نانمؤم و همه  ٍةَُّوق « ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِـعَا  َو   « هفیرـش هیآ  تسا . هدرک  زور  یماظن  تاناکما  زا  هدافتـسا  هب  رما  تایآ  یخرب  نیماـضم 
حطـس نیرتالاب  رد  یمزر  تاناکما  { P لافنا . هیآ 60 ، زا  یتمـسق   - P} يروآ عمج  هب  ار  اـهنآ  هداد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  ناناملـسم 

دافم هب  هجوت  اب  تسا و  هیآ  نیا  نابطاخم  زا  نانمؤم  سیئر  ریما و  ناونع  هب  زین  جـع )  ) رـصع ماما  و  دـنکیم . رما  نانمـشد  اب  هلباقم  تهج 
. تسا نانمشد  اب  هلباقم  تهج  مزال  تاناکما  تازیهجت و  مامت  زا  هدافتسا  هب  مزلم  ترضح  نآ  هیآ ،

؟ دیدج حالس  ای  تسا  یمیدق  ياهحالس  اب  روهظ  عقوم  رد  جع ) ) نامز ماما  گنج  ایآ 

شسرپ

؟ دیدج حالس  ای  تسا  یمیدق  ياهحالس  اب  روهظ  عقوم  رد  جع ) ) نامز ماما  گنج  ایآ 

خساپ

دوصقم ًارهاظ  { P ص 219 . نیشیپ ، یلاجر ،  - P : } تسا لیذ  حرش  هب  جع )  ) نامز ماما  نوماریپ  خساپ  شسرپ و  دصکی  باتک  زا  خساپ 
هحلاـصم هب  راّـفک  زا  کـی  چـیه  اـب  هکنیا  تسا و  قـح  هملک  يـالعا  يارب  هحلـسا  هب  لّـسوت  داـهج و  هـب  تیرومأـم  ریـشمش  اـب  جورخ  زا 

و تسا . گنهرف  ملع و  زا  هیانک  ملق «  « هک هنوگ  نامه  تسه ، هدوب و  یماظن  يورین  تردـق و  زا  هیانک  هشیمه  ریـشمش «  « اریز دنیـشنیمن .
، تسا تردق  رب  ياکتا  نامه  ریشمش ، اب  مایق  زا  روظنم  سپ  ریـشمش . ملق و  دوشیم ؛ هرادا  زیچ  ود  اب  روشک  هک  هدوب  فورعم  میدق  زا  زین 
ار ناما  هک  تسا  یهلا  ردتقم  ربهر  کی  وا  هکلب  دنکیم  لمع  ظعاو  کی  ای  ملعم  کی  لکـش  هب  گرزب  حلـصم  نیا  هک  دنرادنپن  مدرم  ات 

مود دـلج  رد  یناگیاپلگ  یفاـص  هللا  تیآ  زا  ـالاب  لاؤس  خـساپ  { ) P ص 219 . نیـشیپ ، یلاـجر ،  - P . } دریگیم ناـقفانم  نارگمتـس و  زا 
قح هملک  ءالعا  يارب  هحلـسا  هب  لسوت  داهج و  هب  تیرومأم  ریـشمش ، اب  جورخ  زا  دوصقم  ًـالوا : نیارباـنب  تیـالو ) دـهم  تماـما و  باـتک 

رومأم ترضح  نآ  هکنیا  تسا و  ترضح  نآ  تیومأم  عون  نییعت  داهج و  راکیپ و  هحلسا و  اب  مایق  زا  هیانک  ریشمش ، اب  مایق  نیاربانب  تسا .
دنیامنیم و داهج  نارگمتس  رافک و  اب  شباحصا  ترـضح و  نآ  دشاب ، مزال  هک  ياهحلـسا  ره  اب  تسا  یهیدب  تسین . رافک  اب  هحلاصم  هب 
زا ًایناث : دنیامنیم . هدافتـسا  دنـشاب  هتـشاد  تجاح  نآ  لامعتـسا  هب  دشاب و  لوادتم  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  رد  هک  ياهحلـسا  هنوگره  زا 
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اهبوشآ و ثداوح و  رثا  رد  هک  تسا  نکمم  اریز  دشاب ؛ یقاب  رشب  رایتخا  رد  بیهم  ياههحلسا  نیا  ترـضح ، نآ  روهظ  نامز  رد  هک  اجک 
ياههحلـسا نیا  دوش ، دوبان  رـشب  ثلث  ود  دوشیم  عقاو  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  هک  یناهج ، زوسنامناخ  ياهگنج  دـیدش و  تاـبالقنا 

ًالماک مه  لامتحا  نیا  دیامن و  هیهت  ار  اهنآ  ای  دنک ، هدافتسا  اههحلـسا  نیا  زا  دناوتب  هک  دنامن  یقاب  یـسک  دیاش  ددرگ و  مودعم  یمّنهج 
، دـهدیم ناشن  عوقولا  نکمم  ار  نآ  ینونک  عاـضوا  هدـش و  هداد  ربخ  نآ  زا  ثیداـحا  رد  هک  يروما  زا  یکی  تسا . هجوت  لـباق  اـج و  هب 
ار رشب  نویلیم  اهدص  و  دوشیم ، ناریو  اهرهش  ددرگیم و  یلاخ  هنکس  زا  نیمز  طاقن  رتشیب  نآ ، رثا  رد  هک  تسا  يریگناهج  ياهگنج 
قباس و ياههحلسا  نآ  اب  اریز  دیسریم ، رظن  هب  هب  دیعب  رایـسب  ییاهگنج  نینچ  عوقو  زا  شیپ  نرق  کی  ات  دزاسیم . رگید  راید  راپـسهر 
ای هیاسمه و  ياهروشک  هب  شربخ  هک  نآ  زا  شیپ  ًالوا  دـشیم ، عقاو  یگنج  رگا  اهروشک ، اهرهـش و  نیب  یعمج  طابترا  لیاسو  ندوبن  اـب 

نتفای همتاخ  بولغم ، زا  بلاغ  نییعت  اهنامز ، نآ  رد  ًاـیناث  دیـسریم و  ناـیاپ  هب  گـنج  نآ  دـبای ، شرتسگ  گـنج  هنماد  دـسرب و  رترود 
هب رضاح  رصع  رد  اما  دوبن . هریغ  بمب و  لامعتسا  یمومع و  ياهراتشک  رب  فقوتم  ، نیفرط نتفر  نیب  زا  ای  فرط  ود  زا  یکی  طلست  گنج ،

اههحلـسا و اب  و  هدومن ؛ هلحم  کی  رهـش و  کی  هلزنم  هب  ار  ملاع  همه  هک  یعمج  طابترا  لـیاسو  اـب  دـنیامنیم  ینیب  شیپ  همه  هک  يروط 
گنج رگا  تسین ، اهنآ  یتسرپ  هاج  توهـش و  مشخ و  لرتنک  يارب  ياهلیـسو  چـیه  تسا و  نامیا  یب  نارادـمامز  تسد  رد  هک  یتازیهجت 
تـسا نکمم  نیمز  هنکـس  للم و  رثکا  دـنوریم ، نیب  زا  نیفرط  دوشیمن و  هداد  صیخـشت  بولغم  زا  بلاغ  هک  نآ  رب  هوالع  دوش ، عورش 

مدرم ثلث  هک  نآ  رگم  جع )  ) يدهم دوشیمن  رهاظ  دناهدومرف : هفیرـش  ثیداحا  رد  رگا  سپ  دـنوش . دوبان  یناف و  تعاس  دـنچ  فرظ  رد 
نیب زا  مدرم  ثلث  ود  یتـقو  اـت  دـش  دـهاوخن  عقاو  روهظ  نیا  دـناهدومرف : و  دـننامب ، یقاـب  ناـنآ  ثلث  دـنریمب و  اـهنآ  ثلث  دـنوش و  هتـشک 

ترضح نایاپ  یب  مولع  هناشن  ار  نآ  دیاب  { P ص 452 و 453 . ب 5 ، ف 6 ، رثالا ، بختنم  هب  ر ك   - P} هکلب درک ، بجعت  دیابن  . دنورب
تازجعم و زا  تسناد و  ادـخ  میلعت  نذا و  هب  تاـبیغم  رب  ناـشعالطا  هدـنیآ و  زا  اـهنآ  یهاـگآ  و  ع )  ) نیرهاـط همئا  و  ص )  ) مرکا لوـسر 

. دروآ رامش  هب  ناشتامارک 

ردق نیا  هک  لاح  نامز  رد  مسرپب  مهاوخ  یم  دنشک  یم  ار  ملاظ  مدرم  دنیآ و  یم  ریـشمش  اب  جع ) ) نامزلا بحاص  ترـضح  هک  هدمآ  ثیداحا  رد 
؟ دگنج یم  ریشمش  اب  طقف  جع ) ) نامز ماما  روطچ  دراد  دوجو  هتفرشیپ  ياه  حالس 

شسرپ

هک لاح  نامز  رد  مسرپب  مهاوخ  یم  دنـشک  یم  ار  ملاظ  مدرم  دنیآ و  یم  ریـشمش  اب  جع ) ) نامزلا بحاص  ترـضح  هک  هدمآ  ثیداحا  رد 
؟ دگنج یم  ریشمش  اب  طقف  جع ) ) نامز ماما  روطچ  دراد  دوجو  هتفرشیپ  ياه  حالس  ردق  نیا 

خساپ

ریشمش نوچ  يدرس  حالس  ترضح  نآ  یعافد  رازبا  ایآ  فلا ـ) زا : دنترابع  تسا  حرط  لباق  ترضح  نآ  یعافد  رازبا  هرابرد  هک  یتالاؤس 
نیب زا  راگزور  نآ  رد  ینیـشام  یتعنـص و  لماکت  ایآ  ج -) دنکیم ؟ دییأت  ار  هیرظن  مادک  یمالـسا  تایاور  دافم  ب -) هن ؟ ای  دوب  دـهاوخ 
رظن هب  اما  تفرگ  کمک  ناوتیم  یلقع  لیالد  زا  مه  ثیدـح و  عبانم  زا  مه  اهلاؤس  نیا  خـساپ  نتفای  يارب  مییوگیم  هن ؟ ای  تفر  دـهاوخ 

زا یکی  نآ  رب  نوزفا  ددرگ . فقوتم  هعماـج  یقرت  تلادـع  قح و  يوس  هب  یناـسنا  هعماـج  شهج  اـب  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  چـیه  لـقع :
نکمم یتعنـص  لماکت  نودب  عوضوم  نیا  تسا و  یطابترا  لیاسو  رظن  زا  ایند  یگتـسویپ  مه  هب  یناهج  دحاو  تموکح  رارقتـسا  ياههیاپ 

زا . دشابیم یماظن  يورین  تردق و  زا  هیانک  مه  ریشمش  تسا . گنهرف  ملع و  زا  هیانک  ملق  هک  هنوگنامه  مییوگب  تسین  دیعب  سپ  تسین 
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نییعت رگید  تاهج  زا  هن  ندوب و  یناور  ای  يدام  رظن  زا  هن  ار  حالس  نیا  عون  میناوتیمن  هک  مینک  فارتعا  نخس  نیا  هب  میناوتیم  اجنیمه 
راکهانگ و هک  تسین  یحالس  حالس  نآ  مینادیم  هک  نانچمه  دوب . دهاوخ  رترب  حالـس  کی  مییوگب  میناوتیم  ًالامجا  هزادنانیمه  مینک .

ناسنا يارب  فلتخم  يداعبا  رد  ار  مولع  لماکت  مادک  ره  دوخ  هبون  هب  هدش ، لقن  هک  یثیداحا  ثیداحا : رظن  هب  اما  و  دـنک . دوبان  مه  اب  یب 
راگزور نآ  مولع  دشر  تفرشیپ و  رب  یگمه  هک  مینکیم  هدهاشم  ار  لیذ  نیوانع  رثالابختنم  باتک  رد  هنومن  باب  زا  دننکیم . دزـشوگ 

: هنومن باب  زا  تسا . ثیدـح  هد  هراب  نیا  رد  دـنکیم . راهظا  ار  دوخ  نداعم  زونک و  نیمز ، هک  نیا  رد  موس  باب  فلا -) دـنکیم . تلالد 
(- ب ددرگیم . کیدزن  ناـشیا  يارب  يرود  رما  ره  دوشیم و  رهاـظ  نیمز  ياـههنیجنگ  ترـضح  نآ  يارب  دومرف : ع )  ) رفعج نب  یـسوم 

ص)  ) ربمایپ لاثم : باـب  زا  تسا . ثیدـح  نآ 12  ردو  دـنوشیم  رهاظ  ود  نیا  ریغ  یـضرا و  يوامـس و  تاکرب  هک  نیا  رد  مراـهچ : باـب 
باب ج -) دنکیم . هضرع  يو  رب  ار  شتاتابن  نیمز  باریـس و  ار  وا  ناراب  هک  نآ  لاح  دنکیم و  جورخ  يدهم  متما  رخآ  نامز  رد  دومرف :
يور دومرف : ترـضح  هلمج : نآ  زا  تسا . هدش  دراو  ثیدـح  هنیمز 5  نیا  رد  دـباییم . نارمع  يو  تلود  رد  نیمز  هـک  نـیا  رد  مهدزاـی 
هدرک ادیپ  لیهست  ناشیا  رـصع  رد  روما  هک  نیا  رد  مهدزاود  باب  ددنکیم -) دابآ  ار  نآ  يدهم  هک  نیا  رگم  دنامیمن  یقاب  یبارخ  نیمز 

دمحم لآ  مئاق  نامز  رد  دومرف : ع )  ) قداص ماما  هنومن  باب  زا  تسا . هدش  لقن  ثیدح  نآ 7  رد  دنکیم و  ادیپ  لماکت  مه  مدرم  لوقع  و 
رد هک  ار  دوـخ  ردارب  تسا  برغم  رد  ینمؤـم  روـطنیمه  دـنیبیم . تسا  برغم  رد  هک  ار  دوـخ  ردارب  تسا  قرـشم  رد  هک  ینمؤـم  (ص )
زا هیانک  هدـمآ ، تایاور  رد  هک  فیـس "  " هملک ( 1 تفرگ : رظن  رد  دیاب  هک  تسا  یتاکن  اتـسار  نیا  رد  دـنکیم . هدـهاشم  تسا ، قرـشم 

تسا ياهنوگ  هب  ایند  دوجوم  ياهحالس  تسا  ملـسم  هچنآ  ( 2 دراد . يدربراک  نینچ  دراوم  يرایـسب  رد  هکنانچ  دشاب . یم  حالـس  قلطم 
راکهبت و ياه  ناسنا  اهنت  شنارای  جـع "و   " نامز ماما  حالـس  هک  یلاـح  رد  دـشاب  نآ  رثؤم  درب  رد  هک  تسا  یـسک  ره  هدـننک  دوباـن  هک 

تـسا هدیـشوپ  ام  رب  دیآیم  تسد  هب  هنوگچ  یگژیو  نیا  هک  نیا  اما  دنناما . رد  نآ  دـنزگ  زا  نابوخ  دربیم و  نیب  زا  ار  نامیایب  دـساف و 
نآ ربارب  رد  نارگید  ياهحالـس  دراد و  يدربراک  نینچ  هک  دنبای  یم  تسد  ینردم  قوف  حالـس  هب  ترـضح  نآ  هک  داد  لامتحا  ناوتیم 

هیادتبا ییاه  حالس  اب  دوشن و  هتفرگ  راک  هب  ترضح  نآ  طسوت  يدیدج  حالـس  تسا  نکمم  زین  درادن و  ینادنچ  ییاراک  تسا و  ناوتان 
. دریگ قلعت  اهحالس  رگید  نداتفا  راک  زا  رب  یهلا  هدارا  دنزیخرب و  دربن 

ثیداحا اب  روطچ  تسا ، دیدج  ياهحالس  رگا  دیدج و  ياهحالس  ای  تسا  یمیدق  هحلسا ي  ریشمش و  روهظ ,  ماگنه  رد  نارای  ترضح و  حالـس  - 2
؟  دراد قیبطت 

شسرپ

روطچ تسا ، دیدج  ياهحالس  رگا  دیدج و  ياهحالس  ای  تسا  یمیدق  هحلسا ي  ریشمش و  روهظ ,  ماگنه  رد  نارای  ترضح و  حالس  - 2
؟  دراد قیبطت  ثیداحا  اب 

خساپ

 « مالسلا هیلع  قداص «  ماما  مالک  نوچمه   ، تسا هدش  ینامسآ  ياهریشمش  هب  هراشا  ثیداحا  رد  شنارای  ترضح و  حالـس  هراب  رد  ج2 -
رظن رد  دیاب  ص 244 }  , ینامعن تبیغ  دنیآ {  یم  ورف  نامسآ  زا  لاتق  ياهریشمش  دیامرف  یم  مایق  مالـسلا »  هیلع  مئاق «  نوچ  دومرف :  هک 

يدنب عمج  ثیدح  نصیصختم  دیاب  تاعوضوم  نیا  رد  ایناث :  تسا .  شدوخ  نیبطاخم  اب  راتفگ  نابز  ثیداحا  یضعب  نابز  الوا : تشاد : 
دوجو مالـسلا  مهیلع   » نیموصعم ثیداحا  رد  نیدامن  مالک  زاجیا و  راصق و  هویـش  مالـسلا »  مهیلع  نیموصعم «  راتفگ  رد  نینچمه   ، دـننک

زا 1779تیودهم هحفص 1483 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تسین لبق  لاس  ماما 1200  افرص  تسا ، رصع  ماما  مالـسلا »  هیلع  يدهم «  ماما  یفرط  زا  دوش .  یم  نشور  حصاو و  نف  لها  اب  نآ  دراد و 
تسا و ملسم  ام  يارب  هک  هچنآ  میـشاب .  ثیداحا  رد  دوجوم  تاملک  قیداصم  نیع  لابند  دیابن  نیا  ربانب  دنک .  راتفر  رـصع  نآ  قباطم  هک 

هیلع  » رـصع ماما  هک  دیرـضحتسم  داد و  میهاوخ  رارق  ناحلاص  رایتخا  رد  يزور  ار  نیمز  هک  یهلا  هدعو  اب  رـصع  ماما  روضح  تسا  یعطق 
يارب ملسم  روطب  درک و  دنهاوخ  تمواقم  يا  هدع  يداع  روطب  اما  درکدهاوخ . روهظ  تیرشب  هب  یهلا  مایپ  غالبا  اب  ءایبنا  هویش  هب  مالـسلا »

نوچ دشاب . هتـشاد  نالآ  زا  رت  يوق  ياهحالـس  اب  دیاش  یقیرط ؟ هچ  هب  اما  تفرگ . دنهاوخ  ار  اهنآ  ولج  شنارای  اب  ماما  مهم  رما  نیا  ماجنا 
سابع  , روهظ رصعرد  ندمت  یجار 2- دمحم   « , جع  » يدهم صئاصخ  -1 عبانم :  دش .  دهاوخ  رت  هتفرشیپ  داعبا  همه  رد  نامز  نآ  رد  ملع 
دمحم برغم ,  دیشروخ  يدمحم 5- لگ  هدیرف   « , جع  » يدهم ترضح  یناهج  تلاسر  یمیکح 4- دمحم  یگدنز ,  رصع  یسردملا 3-

یمیکح اضر 

؟  تسیچ روهظ  ماگنه  جع )   ) نامز ماما  عافد  رازبا 

شسرپ

؟  تسیچ روهظ  ماگنه  جع )   ) نامز ماما  عافد  رازبا 

خساپ

رد هکنانچ  دشاب . یم  حالس  قلطم  زا  هیانک  هدمآ ، تایاور  رد  هک  فیـس »  » هملک ( 1 تفرگ : رظن  رد  دیاب  هک  تسا  یتاکن  اتـسار  نیا  رد 
هک تسا  یـسک  ره  هدننک  دوبان  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ایند  دوجوم  ياهحالـس  تسا  ملـسم  هچنآ  ( 2 دراد . يدربراک  نینچ  دراوم  يرایـسب 

دربیم و نیب  زا  ار  نامیایب  دـساف و  راکهبت و  ياه  ناسنا  اهنت  شناراـی  و  جـع »  » ناـمز ماـما  حالـس  هک  یلاـح  رد  دـشاب  نآ  رثؤم  درب  رد 
ترـضح نآ  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  تسا  هدیـشوپ  ام  رب  دیآیم  تسد  هب  هنوگچ  یگژیو  نیا  هک  نیا  اما  دنناما . رد  نآ  دنزگ  زا  نابوخ 

درادن ینادنچ  ییاراک  تسا و  ناوتان  نآ  ربارب  رد  نارگید  ياهحالـس  دراد و  يدربراک  نینچ  هک  دنبای  یم  تسد  ینردم  قوف  حالـس  هب 
زا رب  یهلا  هدارا  دنزیخرب و  دربن  هب  ییادتبا  ییاه  حالـس  اب  دوشن و  هتفرگ  راک  هب  ترـضح  نآ  طسوت  يدـیدج  حالـس  تسا  نکمم  زین  و 
نآ یعافد  رازبا  ایآ  - 1 زا : دنترابع  تسا  حرط  لباق  ترضح  نآ  یعافد  رازبا  هرابرد  هک  یتالاؤس  دریگ . قلعت  اهحالـس  رگید  نداتفا  راک 

یتعنص و لماکت  ایآ  - 3 دنک ؟ یم  دییأت  ار  هیرظن  مادک  یمالسا  تایاور  دافم  - 2 هن ؟  ای  دوب  دهاوخ  ریشمش  نوچ  يدرس  حالس  ترضح 
یلقع لیالد  زا  مه  ثیدح و  عبانم  زا  مه  تالاؤس  نیا  خساپ  نتفای  يارب  مییوگ  یم  هن ؟  ای  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  راگزور  نآ  رد  ینیـشام 
هعماـج یقرت  تلادـع  قح و  يوس  هب  یناـسنا  هعماـج  شهج  اـب  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  چـیه  لـقع :  رظن  هب  اـما  تفرگ  کـمک  ناوت  یم 

نیا تسا و  یطابترا  لیاسو  رظن  زا  ایند  یگتـسویپ  مه  هب  یناهج  دـحاو  تموکح  رارقتـسا  ياه  هیاپ  زا  یکی  نآ  رب  نوزفا  ددرگ . فقوتم 
مه ریـشمش  تسا . گنهرف  ملع و  زا  هیانک  ملق  هک  هنوگ  ناـمه  مییوگب  تسین  دـیعب  سپ  تسین .  نکمم  یتعنـص  لـماکت  نودـب  عوضوم 
رظن زا  هن  ار  حالس  نیا  عون  میناوت  یمن  هک  مینک  فارتعا  نخـس  نیا  هب  میناوت  یم  اج  نیمه  زا  دشاب . یم  یماظن  يورین  تردق و  زا  هیانک 
نانچ مه  دوب . دـهاوخ  رترب  حالـس  کی  مییوگب  میناوت  یم  الامجا  هزادـنا  نیمه  مینک .  نییعت  رگید  تاهج  زا  هن  ندوب و  یناور  ای  يداـم 

هب هدـش ,  لقن  هک  یثیداحا  ثیداحا :  رظن  هب  اما  و  دـنک . دوبان  مه  اب  ار  هانگ  یب  راـکهانگ و  هک  تسین  یحالـس  حالـس  نآ  میناد  یم  هک 
لیذ نیوانع  رثالا  بختنم  باتک  رد  هنومن  باب  زا  دننک . یم  دزـشوگ  ناسنا  يارب  فلتخم  يداعبا  رد  ار  مولع  لماکت  مادـک  ره  دوخ  هبون 
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نداعم زونک و  نیمز ,  هک  نیا  رد  موس  باـب  - 1 دننک : یم  تلالد  راگزور  نآ  مولع  دشر  تفرـشیپ و  رب  یگمه  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار 
نیمز ياه  هنیجنگ  ترضح  نآ  يارب  دومرف : (ع )  رفعج نب  یـسوم  هنومن :  باب  زا  تسا .  ثیدح  هد  هراب  نیا  رد  دنک . یم  راهظا  ار  دوخ 

ود نیا  ریغ  یـضرا و  يوامـس و  تاکرب  هک  نیا  رد  مراهچ :  باـب  - 2 ددرگ . یم  کـیدزن  ناـشیا  يارب  يرود ، رما  ره  دوش و  یم  رهاـظ 
هک نآ  لاح  دنک و  یم  جورخ  يدهم  متما  رخآ  نامز  رد  دومرف : (ص )  ربمایپ لاثم :  باب  زا  تسا .  ثیدـح  نآ 12  رد  دنوش و  یم  رهاظ 

نیا رد  دـبای . یم  نارمع  يو  تلود  رد  نیمز  هک  نیا  رد  مهدزای  باب  - 3 دنک . یم  هضرع  يو  رب  ار  شتاتابن  نیمز  باریـس و  ار  وا  ناراب 
یم دابآ  ار  نآ  يدهم  هک  نیا  رگم  دـنام  یمن  یقاب  یبارخ  نیمز  يور  دومرف : ترـضح  هلمج :  نآ  زا  تسا .  هدـش  دراو  ثیدـح  هنیمز 5 

ثیدح نآ 7  رد  دنک و  یم  ادـیپ  لماکت  مه  مدرم  لوقع  هدرک و  ادـیپ  لیهـست  ناشیا  رـصع  رد  روما  هک  نیا  رد  مهدزاود  باب  - 4 دنک .
رد هک  ار  دوخ  ردارب  تسا  قرـشم  رد  هک  ینمؤم  (ص )  دـمحم لآ  مئاق  نامز  رد  دومرف : ع )   ) قداص ماما  هنومن  باب  زا  تسا .  هدـش  لقن 

. دنک یم  هدهاشم  تسا ,  قرشم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  تسا  برغم  رد  هک  ینمؤم  روط  نیمه  دنیب . یم  تسا  برغم 

روهظ یگنوگچو  فده 

؟ دراد ییاه  همانرب  هچ  دنکیم ، رهظ  جع ) ) نامز ماما  هک  یتقو 

شسرپ

؟ دراد ییاه  همانرب  هچ  دنکیم ، رهظ  جع ) ) نامز ماما  هک  یتقو 

خساپ

 - 1 دوشیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  راـصتخا  تیاـعر  تهج  هک  دـهدیم  هئارا  ار  مهم  ياهتسایـس  روهظ  ماـگنه  رد  (ع ) ناـمز ماـما 
رشب ترخآ  وایند  تداعـس  نآ  رد  هک  تسا  نیا  یناهج  تموکح  لیکـشت  (ع ) ماما مهم  ياهيژتارتسا  زا  یکی  یناهج . تموکح  لیکـشت 

شریذـپ هدامآ  مدرم  ناـهج ، رب  مکاـح  ياـهتموکح  متـس  يریگارف  زا  دـعب  هک  دـنراد  رواـب  ناراـگن  هریـس  ناـخروم و  دوشیم . نیمأـت 
تموکح هدامآ  مدرم  رثکا  یلو  دـننکیم ؛ تفلاخم  (ع ) نامز ماـما  تموکح  لیکـشت  اـب  یخرب  هچ  رگ  دـنوشیم ، ارگ  تلادـع  تموکح 

زا (ع ) نامز ماما  ور  نیا  زا  تسا ، یمدرم  هاـگیاپ  هب  زاـین  ینوناـق ، یناـهج و  تموکح  لیکـشت  يارب  نتفرگ . تیب   - 2 دنوشیم . (ع ) ماما
زا رگمتـس  ملاظ و  نامدرم  داتـسرف . دـهاوخ  ناـهج  فارطا  هب  تعیب  نتفرگ  تهج  ار  دوخ  نایهاپـس  (ع ) يدـهم : " دـنریگیم تعیب  مدرم 

هدرک تفلاخم  (ع ) نامز ماما  یناهج  تموکح  اب  مدرم  یخرب  هتبلا  ( 1" .) دش دنهاوخ  میلست  يدهم  يارب  زا  اهرهش  لها  تفر و  دنهاوخنیب 
هک تسا  هدـش  حیرـصت  تایاور  زا  یخرب  رد  لاجد . اـب  هزراـبم   - 3 دـنکیم . دروخرب  نانآ  اب  تیعطاق  اـب  اـماما  یلو  دـننکیمن ، تعیب  و 

دوجو رظن  فالتخا   ، دـنکیم گنج  وا  اب  هنوگچ  ترـضح  تسیچ و  لاـجد  هک  نیا  رد  دـنگنجیم . لاـجد  اـب  روهظ  ماـگنه  رد  (ع ) ماـما
ینایفـسلا و یقتلا  اذا  : " تسا هدـمآ  يرهُز  زا  نتفلا  باـتک  رد  تـسا . لاـجد  اـب  هزراـبم  (ع ) ناـمز ماـما  ياهتسایـس  زا  یکی  یلو  دراد ؛

میلعت شزوـمآ و   - 4 ( 2(" .) (ع يدهملا ینعی  نالف  باحـصا  نم  هَّللا  ءایلوا  ّنإ  الأ  اتوص  ءامـسلا  نم  نوعمـسی  ذئموی  لاتقلا  (ع ) يدـهملا
هدـش داـی  نآرق  تیروجهم  ناوـنع  هب  نآ  زا  نآرق  رد  هک  دـناهتفرگ  هلـصاف  نآرق  دـنلب  فراـعم  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  تیعقاو  نآرق .

اب مدرم  مه  هتفای و  ییاهر  تیروجهم  زا  نآرق  مه  ات  تسا ، نآرق  شزومآ  روهظ ، ماگنه  رد  (ع ) نامز ماـما  ياـههمانرب  زا  یکی  ( 3 .) تسا
هک یناسک  يارب  دنکیم  بصن  ییاههمیخ  دـنک ، مایق  (ص ) دـمحم لآ  مئاق  هاگره  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما  دـنوش . انـشآ  نآ  دـنلب  فراعم 
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ماما مهم  ياـههمانرب  زا  یکی  ییادز . تعدـب  تاـفارخ و  اـب  هزراـبم   - 5 ( 4" .) دـنهد میلعت  مدرم  هب  هدـش ، لزاـن  هک  روـط  ناـمه  ار  نآرق 
یقلت دـیدج  ینید  (ع ) ماـما روـهظ  زا  لـبق  هک  دریگیم  تأـشن  اـج  نآ  زا  تسایـس  نیا  تسا . اهتعدـب  تاـفارخ و  اـب  هزراـبم  (ع ) ناـمز

زا لبق  یهارمگ  تعدـب و  راثآ  زا  هچ  نآ  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . هدروآ  دـیدج  نید  ماما  دـننکیم  روصت  یخرب  ور  نیا  زا  دوشیم ؛
 - 6 ( 5" .) دریگیم رـس  زا  ار  مالـسا  ون  زا  هاگ  نآ  درک . مدهنم  ار  تیلهاج  ساسا  (ص ) ربمغیپ هک  نانچ  دـنکیم  مدـهنم  تسا ، هدوب  يو 

. تسا ناهج  رب  نید  تیمکاح  مالـسا و  نیناوق  يارجا  ع )  ) ماما مهم  ياههمانرب  زا  یکی  ناهج . رب  نید  تیمکاـح  مالـسا و  نیناوق  يارجا 
صوصخ رد  ار  هیآ  نیا  ینآرق  نارگشهوژپ  نارسفم و  ( 6" .) نوکرشملا هرک  ول  هّلک و  نیدلا  یلع  هرهظیل  : " تسا هدش  حیرـصت  نآرق  رد 

دوخ ریسفت  رد  یشایع  تسا . هتشادن  ناهج  مامت  رب  تیمکاح  مالـسا  زونه  اریز  دناهتـسناد ، (ع ) نامزماما روهظ  نامز  رد  مالـسا  تیمکاح 
" ًاهرک ًاعوط و  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  ملسأ  هل  و  : " هیآ ریسفت  رد  هک  مدینـش  (ع ) قداص ترـضح  زا  هدرک : لقن  یـسوم  نب  ۀعافر  زا 

دهشأ هَّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشأ   " يادص اج  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دنامیمن ، یقاب  نیمز  يور  ییاج  درک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  : " دومرف
تلادع شرتسگ  (ع ) ماما تموکح  ياهیگژیو  زا  یکی  داسف . ندرب  نیب  زا  تلادع و  شرتسگ   - 7 ( 7" .) دوش دنلب  هَّللا " لوسر  ادمحم  نا 

ماما ( 8" (؛ ًاملظ ًاروج و  تئلم  امک  اطـسق  الدـع و  ضرالا  ـألمیف  : " دومرف (ص ) مالـسا ربماـیپ  تسا . داـسف  اـهيراجنهان و  ندرب  نیب  زا  و 
اب دروخرب  دـننام  يرگید  ياههمانرب  (ع ) نامز ماما  " دـشاب . هدـش  متـس  روج و  زا  رپ  هک  ناـنچ  دـنک ، داد  لدـع و  زا  رپار  نیمز  (ع ) ناـمز

. دراد اهاتسور  اهرهش و  ینادابآ  نید و  نانمشد 

؟ تسا اجک  دش  دهاوخ  حتف  (ع ) نامز ماما  هلیسوب  هک  ییاج  نیلوا 

شسرپ

؟ تسا اجک  دش  دهاوخ  حتف  (ع ) نامز ماما  هلیسوب  هک  ییاج  نیلوا 

خساپ

ومه ( 2" .) ماقملا نکرلا و  نیب  مئاقلا  عیابی  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  دنکیم . روهظ  هکم  زا  (ع ) نامز ماما  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
مچرپ دـنز و  هیکت  دوسـالا  رجح  هب  یعقوم ه  اـت  تسا  ماـیق  رظتنم  ( 2  ) يوطيذ رد  شنارای  زا  درم  رفن  هدزیـس  دصیـس و  اـب  مئاـق  : " دومرف

هکم درک ، دهاوخ  حتف  هک  ار  یناکم  نیلوا  ترـضح  دوشیم  هدافتـسا  رگید  تایاور  تیاور و  نیا  زا  ( 3" .) دروآ رد  زازتها  هب  ار  هتخیوآ 
ماما رتسگ  تلادـع  تموکح  زا  هدـع  نیا  هک  دـنراد ، دوجو  نآ  رد  هتـسیاش  حـلاص و  دارفا  هدوب و  ناکم  نیرتسدـقم  هکم  دوب . دـهاوخ 

دروخرب تدـش  هب  نانآ  اب  ماما  دـنزادرپیم و  ماما  تفلاخم  هب  هک  دـنراد  روضح  هکم  رد  زین  ینافلاخم  یلو  دـننکیم ، لابقتـسا  (ع ) نامز
رد ( 4 .) تسا هدش  حیرـصت  نآ  هب  تایاور  یخرب  رد  هک  نانچ  دنکیم ، تکرح  هنیدم  يوس  هب  هکم  حـتف  زا  دـعب  (ع ) نامز ماما  دـنکیم .
هب صاصتخا  (ع ) نامز ماما  تاحوتف  دنکیم . حتف  ار  هفوک )  ) قارع هنیدـم ، زا  دـعب  (ع ) نامز ماما  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تایاور  زا  یخرب 

اوماقا ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  : " هیآ ریـسفت  زا  (ع ) رقاب ماما  زا  درک . دهاوخ  حتف  ار  ملاع  برغ  قرـش و  هکلب  درادن ، قوف  ياهناکم 
حتف ار  ملاع  برغ  قرـش و  هک  تسا  وا  باحـصا  و  جـع ) ) يدـهم هراـبرد  هیآ  نیا  : " دومرف ترـضح  دـش ، لاؤس  ةوکزلا " اوتآ  ةولـصلا و 

رد يوـط  يذ   - 2 ص 1098 . دوعوم ، يدـهم  581 ؛ ص 580 -  رثـالا ، بختنم  یفاـص ، هَّللا  فطل   - 1 اهتشون : یپ  ( 5" .) درک دهاوخ 
ص 425. هدوملا ، عیبانی   - 5 دیفم . داشرا  زا  لقن  هب  ص 580 ، رثالا ، بختنم   - 4 ص 1098 . دوعوم ، يدهم   - 3 دراد . رارق  هکم  رواجم 
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تّحص بلاطم  نیا  ایآ  دوب . دهاوخ  سدقملا  تیب  اه  رهـش  نیرت  نما  نیرترب و  تشذگ و  دهاوخ  ناریا  بونج  زا  (ع ) نامز ماما  رکـشل  دنیوگ  یم 
؟ دراد

شسرپ

بلاطم نیا  ایآ  دوب . دهاوخ  سدقملا  تیب  اه  رهش  نیرت  نما  نیرترب و  تشذگ و  دهاوخ  ناریا  بونج  زا  (ع ) نامز ماما  رکشل  دنیوگ  یم 
؟ دراد تّحص 

خساپ

حتف ار  نیمز  طاقن  یمامت  (ع ) يدهم ترـضح  نارای  يارب  دـنوادخ  ؛1  اهبراغم ضرالا و  قراشم  مهل  هللا  حـتفی  : " تسا هدـمآ  تایاور  رد 
دریگ و یم  ارف  ار  نیمز  یماـمت  وا  تموکح  تردـق  دـنک و  یم  جورخ  (ع ) نینمؤملاریما ینعی  ربـکا ، قیدـص  هک :  نیا  اـی  " درک . دـهاوخ 

ترضح نآ  نایرکشل  ناگدنیامن و  هدعاقلا  یلع  دشاب  یناهج  ترضح  نآ  تموکح  رگا   2. دریگ یم  ارف  ار  نیمز  نامسآ و  وا  ششخرد 
تفای یبلطم  تشذـگ " دـهاوخ  ناریا  بونج  زا  (ع ) نامز ماما  رکـشل   " هک نیا  دروم  رد  یلو  درک ، دـنهاوخ  ادـیپ  طلـست  طاقن  یمامت  رب 

نامز سانلا  یلع  ّنیتأیل  سّدقملا  تیب  ذئموی  نکاسملاریخ  : " هک تسا  هدش  لقن  یلع  ترضح  زا  یتیاور  سدقملا  تیب  دروم  رد  اما  دشن .
اجنآ نانکاس  زا  هک  دننک  یم  وزرآ  مدرم  هک  يروط  هب  تسا  سدقملا  تیب  تنوکس ، يارب  اهاج  نیرتهب  ؛3  هناّکس نم  ّهنأ  مهدحأ  ینّمتی 

ص 193. ج 52 ، نامه ،  3 ص 16 . ج 53 ، نامه ،  2 ص 217 . ج 52 ، راونالاراحب ،  1 دنشاب .

يزیرنوخ ماقتنا و  یپ  دنک و  یم  مایق  هّکم  زا  هک  دننک  یم  ناونع  يراوس  بسا  تسد و  هب  ریشمش  ار  وا  دوش ، یم  نامز  ماما  زا  تبحـص  یتقو  ارچ 
؟ دنک اپ  هب  نوخ  ای  دنک  نید  جیورت  ات  دیآ  یم  نامز  ماما  ًالوصا  دش ! یمن  بیاغ  نامز  ماما  هک  دوب  نتشک  گنج و  هب  رارق  رگا  دوریم !؟

شسرپ

ماقتنا و یپ  دنک و  یم  مایق  هّکم  زا  هک  دننک  یم  ناونع  يراوس  بسا  تسد و  هب  ریـشمش  ار  وا  دوش ، یم  نامز  ماما  زا  تبحـص  یتقو  ارچ 
نوخ ای  دنک  نید  جیورت  ات  دیآ  یم  نامز  ماما  ًالوصا  دش ! یمن  بیاغ  نامز  ماما  هک  دوب  نتـشک  گنج و  هب  رارق  رگا  دوریم !؟ يزیرنوخ 

؟ دنک اپ  هب 

خساپ

ناهج رد  هک  دیآ  یم  ياه  فاجحا  ملظ و  تافارخ و  ینکهشیر  داد و  لدع و  ییاپرب  مالسا و  نید  ندرک  هدنز  يارب  (ع ) يدهم ترضح 
ار ادخ  لوسر  راثآ  دنک و  یم  راتفر  (ص ) ادخ لوسر  ةریس  هب  درک  مایق  ام  مئاق  هک  یتقو  : " دومرف (ع ) قداص ترضح  دوب . دهاوخ  ناوارف 
تالکـشم و اب  مدرمۀیحان  زا  درک ، مایق  ام  مئاق  یتقو   : " مدینـش (ع ) رقاب ترـضح  زا  دیوگ : یم  راسی  نب  لیـضف  " دـنک . یم  نایب  ریـسفت و 
؟ روطچ مدرک : ضرع  " دوب . هدـشن  هجاوم  رادـقم  نآ  هب  تیلهاـج  رـصع  مدرم  بناـج  زا  (ص ) ربماـیپ هک  دوش  یم  هجاوـم  ییاـه  یتـخس 

يو ّدض  رب  ار  ادخ  ماکحا  مدرم  دنک ، مایق  یتقو  ام  مئاق  اّما  دندیتسرپ ، یم  بوچ  گنس و  مدرم  دش ، ثوعبم  ربمغیپ  هک  یماگنه  : " دومرف
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ناشیاههناخ نوردنا  رد  مئاق  تلادع  دنگوس ! ادخ  هب  دنیامن ... یم  همصاخم  جاجتحا و  يو  اب  نآرق  ۀلیسو  هب  دننک و  یم  ریـسفت  لیوأت و 
تافارخ ندودز  داد و  لدـع و  شرتسگ  نامز  ماما  مایق  زا  فدـه  نیارباـنب  " ددرگ . یم  لـخاد  اـمرگ  امرـس و  هک  ناـنچ  دوش  یم  لـخاد 

وا دنیبب ، دوخ  هار  رس  یلاخم  رگا  شیوخ  ياه  همانرب  يارجا  يارب  ماما  دیآ ، یمن  مدرم  راتشک  يارب  ترـضح  راتـشک . تشک و  هن  تسا ،
عاونا اب  هک  یمدرم  تسا . ییاناوت  هحلـسا و  نتـشاد  دیامن ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دـهاوخب  هک  یتموکح  نینچ  ۀـمزال  دراد . یم  رب  ار 

دنپ و اب  امّلـسم  دنتـسه ، زواجت  ملظ و  یناب  ثعاب و  هک  رفک  ياهروشک  نادرمتلود  نارادمتـسایس و  دـنا ، هتفرگ  دوخ  تاوهـش  دـسافم و 
نیا دوشن ، ملظ  راچد  دوخ  ناسنا  ات  دوب . دهاوخ  هحلسا  ریـشمش و  هیرهق و  هّوق  هب  جایتحا  نیاربانب  دش . دنهاوخن  میلـست  تحیـصن  زردنا و 

، دوش یم  بارخ  ناشیاه  هناخ  دنوش و  یم  هتـشک  زور  ره  هک  ینیطـسلف  ةراوآ  مدرم  نآلا  دنک . یمن  كرد  دوخ  دـمهف و  یمن  ار  تقیقح 
ادخ تسین . يا  هراچ  دـنیوگ : یم  تسا ، مزال  دریگب ، ار  ملظ  يولج  ریـشمش  هحلـسا و  اب  دـناوتب  هک  یـسک  ایآ  مینکب : لاؤس  نانآ  زا  رگا 
ماما فدـه  نیاربانب  دـهد . تاجن  يردـبرد  یگدراوآ و  زا  ار  ام  دریگب و  ار  تایانج  ملظ و  يولج  دـناوتب  هک  دـیایب  یـشخب  تاـجن  دـنک 

يا هراچ  دوب ) دنهاوخ  هاوخان  هاوخ  هک   ) دنیبب ریسم  نیا  رد  یمحازم  رگا  یلو  تسا ، مالـسا  ماکحا  تلادع و  يارجا  هکلب  تسین ، راتـشک 
. دوب دهاوخن  هحلسا  ریشمش و  زج 

پ) (؟ تسا هنوگچ  نامز  ماما  مایق 

شسرپ

پ) (؟ تسا هنوگچ  نامز  ماما  مایق 

خساپ

تموکح شریذـپ  يارب  نایناهج  راکفا  تشگ و  دـعاسم  ناهج  یمومع  عاضوا  هک  یماگنه  دوش : یم  هدافتـسا  ع )  ) تیب لها  ثیداـحا  زا 
تراشب لـیئربج )   ) قح يداـنم  ددرگ و  یم  رهاـظ  هکم  رد  ناـهگان  سپ  دـهد . یم  تضهن  هزاـجا  ع )  ) يدـهم هب  ادـخ  دـش ، هداـمآ  قح 

قح يادن  نیلوا  هدش ، نییعت  رفن  ناشدادعت 313  تیاور  نیدنچ  رد  هک  ناهج  هدیزگرب  نادرم  دـناسر . یم  نایناهج  عمـس  هب  ار  شروهظ 
بحاص هک  یماگنه  : " دومرف ع )  ) قداص ترـضح  دـندرگ . یم  تیالو  سیطاـنغم  بوذـجم  توعد ، تاـعاس  نیلوا  رد  هتفگ ، کـیبل  ار 
یمومع توعد  سپـس  ( 1" .) دـنناسر یم  هکم  هب  ار  ناـشدوخ  بش  ناـمه  رد  یلبق  هدـعو  نودـب  هعیـش  ناـناوج  دومن ، روهظ  (ع ) ناـمزلا

ینامز كدنا  رد  دننک و  یم  تعیب  وا  اب  و  دنیامن ، یم  عامتجا  شرود  سویأم ،  اج  همه  زا  هدیدجنر و  مدرم  دـنک ، یم  عورـش  ار  شیوخ 
مئاق نارای  فیـصوت  رد  ع )  ) قداص رفعج  ماما  رقاـب و  دـمحم  ماـما  ( 2 .) دـنوش یم  زهجم  شیارب  راکادـف  عاجـش و  نادرم  زا  یهوبنا  هاپس 
درم لهچ  يورین  اه  نآ  زا  کی  ره  دننادرگ ، یم  رخـسم  ار  ناهج  تادوجوم  مامت  دننک ، یم  لاغـشا  ار  ناهج  برغ  قرـش و  : " دـندومرف
نیب زا  ار  اه  نآ  دنیامن ، دروخرب  نهآ  ياه  هوک  هب  فدـه  هار  رد  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، رت  تخـس  نهآ  ياه  هراپ  زا  ناشبولق  و  دراد ،

نادجو یب  رگمتس  رس و  دوخ  نارادنامز  عقوم  نآ  رد  ( 2 .) دنشک یمن  تسد  گنج  زا  دوشن ، مهارف  ادخ  تیاضر  هک  یتقو  ات  دنرب و  یم 
هاوخ تلادع  نازابرس  ماما  دنناسر . یم  شیوخ  ناکلسم  مه  هب  ار  فلاخم  يادن  دنیآ و  یم  رب  عافد  ددص  رد  دنیامن و  یم  رطخ  ساسحا 

یم قح  تلود  میلـست  دریگ و  یم  ارف  ار  همه  سرت  بعر و  دـننک . یم  نک  هشیر  ار  ناراکمتـس  يدـنوادخ  تادـییأت  اـب  (ع ) يدـهم ماـما 
رارصا شیوخ  ملظ  رفک و  رد  هک  ییاه  نآ  دنورگ . یم  مالسا  نید  هب  تقیقح  قدص و  مئالع  ندید  هطـساو  هب  رافک  زا  يرایـسب  دندرگ .
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مدرم دبای و  یم  لیکشت  نیمزرس  ات  رس  رد  مالسا  دنمورین  ردتقم و  تلود  هناگی  دنوش . یم  هتشک  ع )  ) يدهم رکـشل  تسد  هب  دنزرو ، یم 
(4 .) دوش یم  دراو  اه  نیمزرس  مامت  رد  ددرگ و  یم  یمومع  مالـسا  نید  ( 3 . ) دنیامن یم  شـشوک  نآ  تسارح  ظفح و  رد  لد  ناج و  زا 

 - 5 ص 55 . ج51 ، نامه ،  - 4 . 380 ص 279 -  نامه ،  - 3 ص 327 . ناـمه ،  - 2 ص 370 . ج52 ، راونالاراحب ،  - 1 اـه :  تشون  یپ 
.302 ص 301 -  ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا 

؟ ینامسج ای  تسا و  يونعم  تروص  هب  جع ) ) نامز ماما  روهظ 

شسرپ

؟ ینامسج ای  تسا و  يونعم  تروص  هب  جع ) ) نامز ماما  روهظ 

خساپ

حور هک  نآ  هن  دنک ، یم  روهظ  يرهاظ  تایصوصخ  مسج و  اب  ترـضح  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ ینامـسج  جع ) ) نامز ماما  روهظ  دیدرت  یب 
ماما ینامسج  يرهاظ و  تایـصوصخ  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  1 ـ تسا : هرگن  نیا  دیؤم  يددعتم  لئالد  دهاوش و  دـیامن . روهظ  ترـضح 

ترضح نک . فیصوت  میارب  ار  يدهم )  ) درم نیا  مدرک : ضرع  ادخ  لوسر  هب  دیوگ : یم  نیصح  رـسپ  نارمع  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس 
مایق نم  تما  يراتفرگ  اه و  یتخس  ماگنه  هب  تسا . ربتس  تخـس و  لیئارـسا  ینب  نادرم  نانوچ  شمادنا  تسا ؛ نم  نادنزرف  زا  وا  : " دومرف

(1" .) دشخرد یم  هام  ةراپ  نوچ  شتروص  دیامن و  یم  هلاس  لهچ  درم  نوچ  شا  هفایق  دراد . تهابـش  برع  هب  شا  هرهچ  گنر  دـنک . یم 
ناوج هرهچ  رظن  زا  یلو  تسا ؛ دایز  وا  نس  : " دیامرف یم  ماما  تسا ، هنوگچ  يدهم ) ) ینامـسج تیعـضو  دوش : یم  لاؤس  (ع ) اضر ماما  زا 

ینامـسج روهظ  رگنایب  نّیعم  ناکم  زا  روهظ  دـنک . یم  روهظ  هکم  زا  (ع ) نامز ماـما  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  2 ـ ( 2" .) تسا
نهاریپ و مچرپ و  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم  روهظ  اشع  زامن  ماگنه  هب  هکم  رد  جع ) ) يدـهم ترـضح  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . ترـضح 
وا اب  هدـش و  عمج  وا  رود  نارای  ترـضح ، روهظ  زا  دـعب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  3 ـ ( 3 ... " .) دراد هارمه  ار  ربمایپ  ریـشمش 

ۀتسد 4 ـ ( 4 .) دنیامن یهارمه  ار  ترـضح  هک  دـننک  یم  يرادافو  مالعا  هدرک و  تعیب  ماما  اب  هدـما ، رگید  دارفا  سپـس  دـننک و  یم  تعیب 
شیوخ نافلاخم  اب  هداد و  لیکشت  ینامرآ  هعماج  نآ  ۀیاس  رد  دهد . یم  لیکشت  تموکح  ترضح  هک  دننک  یم  تلالد  تایاور  زا  رگید 

یملع يرکف و  دشر  رظن  زا  اه  ناسنا  هدش و  رارقرب  تلادع  تینما و  تموکح ، نیا  رد  دهد . یم  لیکشت  تموکح  و  ( 5) دیامن یم  هزرابم 
هجوت اب  يا  هعماج  نینچ  لیکـشت  تسا  یعیبط  ( 7 .) دریگ یم  ارف  ار  ملاع  همه  یناداـبآ  نارمع و  نآ  رب  نوزفا  ( 6 .) دنسر یم  دوخ  جوا  هب 

نامز طیارش  اب  وسمه  ياه  حالس  زا  ترضح  يریگ  هرهب  و  جع ) ) نامز ماما  مایق  5 ـ دوش . یم  بوسحم  زایتما  نامز  ماما  يرهاظ  روهظ  هب 
رد اه  تیلاعف  هنوگ  نیا  اریز  تسا ؛ جع ) ) نامز ماما  ینامسج  روهظ  رب  يوق  لیلد  ( 8 ،) نید نانمشد  نافلاخم و  اب  ماما  گنج  دروخرب و  و 
یم تعجر  یهلا  ناربهر  نانمؤم و  زا  يا  هدع  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  هک  دنراد  رواب  نایعیش  6 ـ دراد . دوجو  يرهاظ  ياه  تموکح 
نیا رد  هک  رگید  لیالد  الاب و  دهاوش  لئالد و  تسا . هیجوت  لباق  يرهاظ  تموکح  لیکشت  يدوجو  ۀفـسلف  اب  اهنت  نانآ  تعجر  ( 9 .) دننک

.2 ص 289 . یسربط ، جاجتجا  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . ینلع  يرهاظ و  ًالماک  ماـما  تموکح  هک  تسا  نآ  رگناـیب  دراد ، دوجو  صوصخ 
هب يزادـنا  مشچ  یـسبط ، نیدـلا  مجن  . 5 ص 1098 . دوـعوم ، يدـهم  . 4 ص 64 . محـالم ، سوواـط ، نـبا  . 3 ص 432 . يروـلا ، مـالعا 

.8 ص 119 . یگدنز ، رـصع  یمیکح ، دـمحم  ص 309 ؛ ج 52 ، ناـمه ، . 7 ص 61 . ج 1 ، راونـالاراحب ، . 6 ص 166 . يدـهم ، تموکح 
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ص 1186. دوعوم ، يدهم  . 9 ص 229 . ینامعن ، تبیغ 

؟  تسا نکمم  هنوگچ  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  مالسلا و  هیلع  يدهم  مایق 

شسرپ

؟  تسا نکمم  هنوگچ  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  مالسلا و  هیلع  يدهم  مایق 

خساپ

و دوـب ,  هتفر  ورف  یتـسرپداژن  مسیلانویـسان و  باـت  بت و  رد  برغ  متـسیب ,  نرق  زاـغآ  زا  یـشخب  مهدزوـن و  نرق  رخاوا  رد  هک  یلاـح  رد 
رکف هب  اهناسنا ,  تاجن  ياـج  هب  نارادمتـسایس  و  ـد ,  ند ـیـ ـش نوخ مـی کـ كاـخ و  هب  ار  ناـهج  داژن ,  يرترب  هناـهب  هب  رلتیه  ینیلوسوم و 

نادنمشناد زا  یخرب  رظن  رد  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  موزل  مسیلانویسانرتنا و  هشیدنا  ناهگان  ـد ,  ندو یموق بـ يداژن و  هطلس  هعسوت 
نیا دـیدجت  تلع  رت ,  نشور  تراـبع  اـب  و  رکف -  نیا  شیادـی  عـلـت پـ دـیدرگ .  هئارا  دروـم  نیا  رد  یئاـهحرط  تـفرگ و  توـق  برغ , 
دوخ یکانتشحو  تروص  هب  هک  دوب  مود  لوا و  یناهج  ياهگنج  فوخم  يالویه  نامه  دراد -  هنیر  ـ ید هقباس  نیـشیپ  ماوقا  رد  هک  هشیدنا 

و دندش ,  رثالا  دوقفم  رفن  نویلیم  هد  لولعم و  رفن  نویلیم  دش و 22  هتشکرفن  نویلیم  دودح 9  یناهج  لوا  گنج  رد  اهنت  و  داد ,  ناش  ار نـ
یعونصم ياهزرم  دوجو  هک  درک  تباث  المع  ناهج ,  ياهدربن  نیا  دوب .  تسخن  گنج  زا  رت  كانشحو  رایسب  یناهج  مود  گنج  تافلت 

هباشم بقاوع  نیمه  یتسرپداژن  یطارفا و  مسیلانویـسان  هکنانچمه  تسا ,  یتخبدـب  يزیرنوخ و  هیام  دربن و  گنج و  لماع  اه ,  تلم  نایم 
هعماج کی  سیـسات  ایو  دنتـشاد -  تیوضع  روشک  نآ 26  رد  هک  لوا -  یناـهج  گـنج  زا  سپ  لـلم  هعماـج  سیـسات  درادربرد .  زین  ار 

هک تسا  یناهج  دـحاو  تموکح  سیـسات  رکف  زا  يوترپ  نآ ,  هب  هتـسباو  یللملا  نیب  ياه  هیداحتا  و  دـحتم ,  للم  نامزاس  مان  هب  یناـهج 
تـسا نکمم  هک  دـننک  یم  ینیب  شیپ  نارکفتم  زا  ـی  هور گـ دـشاب .  یم  حرطم  نارکفتم  ناـیم  رد  هشیدـنا  رکف و  کـی  تروص  هب  زوـنه 

هدرک يزیر  یپ  ار  یناهج  دحاو  تموکح  کی  زکرم  تروصب  هدـنیآرد  تسا ,  یناهج  ناملرا  کی پـ تروص  هب  هک  دـحتم  للم  نامزاس 
رد هک  يا  هیمالعا  رد  هور  ـن گـ یا دـنهد .  یم  شرازگ  هیئاضق  هوق  کی  و  هیرجم ,  هوق  کـی  و  هننقم ,  هوق  کـیزا  دروم ,  نیا  رد  و  دـنا , 

یمن یلمع  اهنامیپ  اه و  هماندهع  هلیـسوب  زگره  یمئاد  حل  ـ ـص نو  هک چـ دنا  هدـشروآدای  دـنا  هدرک  رـشتنم  لاـس 1963  رد  ویکوت  هرگنک 
يارب تهج  نیا  زا  دور ,  یمن  رتارف  زردنا  دـنپ و  هرئاد  زا  وا  تابوصم  تسا ,  یئارجا  هوق  دـقاف  هکنیا  رطاخ  هب  دـحتم  للم  نامزاس  دوش و 

هدا يار پـیـ هور بـ ـن گـ یا تسین .  یناهج  دـحاو  تموکح  کی  لیکـشت  زج  يا  هراچ  اهناسنا  لام  نوخ و  فرـش و  ظـفح  یمئاد و  حـلص 
 - 1 دبای .  ققحت  ریز  روما  تسا  مزال  یناهج ,  دحاو  تموکح  لیکـشت  يارب  دنیوگ :  یم  هدرک و  داهنـشیپ  ار  یحرط  هشیدنا  نیا  ندر  کـ

شیب اهروشک ,  نیرت  تیعمجرپ  هدنیامن  و  دنـشاب ,  هتـشاد  تیوضع  نآ  رد  دیاب  ناهج  ياهروشک  همه  هطق ,  ـن نـ یا رد  یناهج .  ناملراپ 
رایتخا رد  تردق  نیا  تسا و  ناهج  حلص  ظفح  نآ ,  لی  ـکـ ـش زا تـ فد  هـ یناهج .  شترا   - 2 تشاد .  دهاوخ  يار  رگید  ياهروشک  زا 

ناوید  - 4 دوب .  دـهاوخ  یناهج  ناملراپ  هیرجم  هوق  اروش ,  نیا  یئارجا .  یلاـع  ياروش   - 3 تفرگ .  دـهاوخ  رارق  یئارجا  یلاع  ياروش 
ناـکما شریذـپ  هناتـسآ  رد  نارکف  تسا کـه مـتـ یکاـح  یگمه  اهداهنـشیپ ,  اـه و  حرط  اـه و  یئاـمهدرگ  نینچ  یللملا  نیب  يرتسگداد 

نین ـی کـه چـ لا رد حـ دوش .  یم  یقلت  لاـحم  عنتمم و  زت  کـی  تروص  هب  هتـشذگ  رد  هک  دنتـسه  یناـهج  دـحاو  تموـکح  کـی  قـقحت 
نینچ لیکـشت  هب  قـفو  مـ دراد ,  يدا کـه  قـال مـ ـ خا اـب  زورمارـشب  ملـسم ,  روـطب  یلو  تسا ,  یتـقوشوخ  هیاـم  یئاـه  حرط  اـه و  هشیدـنا 
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حور هک  دنتـسه  یمدرم  همه ,  همه و  نارواد  نایرجم و  ناـحارط و  ناـگد و  ـنـ هد داهنـشیپ  اریز   , دـش دـهاوخن  یناـهج  دـحاو  تموکح 
مه راک  زاغآ  رد  رگا  دـننک .  یمن  ساسحا  ار  اه  ناسنا  هب  قشع  دوخ  نورد  رد  زگره  هدوب و  مکاح  اـهنآ  رب  يروحمدوخ  یهاوخدوخ و 

فرحنمار نانآ  يدام ,  قالخا  رگید  لـماع  ـهـا  هد یئارگداژن و  یهاوخ ,  ماـقم  یهاوخدوخ ,  راـکءانثا ,  رد  دنـشاب ,  هتـشاد  یتین  نسح 
کـسورع کـی  تروص  هب  و  دوش ,  یم  راـچد  ینونک  دـحتم  لـلم  نا  ـ مزا ـ ـس هعماـج مـلـل و  تشونرـس  هب  حرط  نیا  ماجنارـس  و  هدرک , 
ناحارطرد رگید ,  يارس  ادخ و  هب  نامیا  یسرتادخ ,  يوقت ,  یکاپ ,  تیونعم ,  عون  کی  ات  و  دیآ .  یمرد  اه  تردقربا  تسد  رد  یئالط 

و دنـشخب .  یمن  هجیتن  لاخ ,  طخ و  شوخ  ياـه  حرط  نیا  هاـگ  چـیه  دـیاین ,  دـیدپ  یناـهج  دـحاو  تمو  نا حـکـ ـ یر ناسـسوم و مـجـ و 
هب یلو  ناهج .  ناوتان  فیعـض و  ياه  تلم  نافعـضتسم و  قوقح  وحم  يارب  مه  نآ  اـه ,  تردـقربا  تسد  رد  دوش  یم  يرازبا  ماـجنارس 

هیلک هب  تبـسن  ناه  ناد جـ ـمـنـ ـش ـ ید ـ نا نارکفتم و  رد  يدیمونو  سای  عون  کی  رگناشن  هشیدنا ,  نیا  دمدب ,  شتلود  حبـص  ات  شاب  مکح 
نآ زا  ار  دوخ  ياهدرد  نامرد  دنا و  هتخود  اهنآ  هب  دیما  مشچ  ام  نارکفت  تسا مـ اهتدـم  هک  تسا  يدام  تالیکـشت  يرـشب و  ياهنامزاس 
ارم تفگ :  اهنآ  یگمه  هب  دیاب  تسین و  تکرب  ریخ و  عبنم  دشابن ,  جنر  درد و  هیام  اه  نامزاس  عون  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  دـندیبلط ,  یم 
 - ینونک رشب  رب  یناهج ,  دحاو  تموکح  داجیا  هک  یلاح  رد  یناهج .  دحاو  تموکح  يدهم و  مایق  ناسرم .  رـش  تسیندیما ,  وت  ریخ  هب 

ماخ و يوزرآ  کی  تروص  هب  هدرک -  شکورف  اه  ناسنا  هب  تبـسن  وا  كا  تا پـ ـ ـسا ـ ـس ـ حا تایونعم و  هتفر و  ورف  يدام  قـالخا  رد  هک 
هیلع دوعوم  يدـهم  مایق  ياه  یگژیو  وزا  ار  مالـسا  یناهج  دـحاو  تموکح  لیکـشت  یمالـسا ,  ثیداحا  تسا ,  هدـمآرد  یئالط  ياـیور 

 , نو ـ نا کی قـ تلود ,  کی  تموکح ,  کی  ياول  تحت  ناهج  شترـضح ,  لدع  وترپرد  دنناسر  یم  یهلا  تانایب  نیا  دناد .  یم  مالـسلا 
 , دوش یم  هدیچرب  کچو  گرز و کـ زا بـ نامز  ياه  کنوراق  اه و  نوراق  اهنوعرف و  اهتردقربا و  مامت  طاسب  دـیآ و  یمرد  تردـق  یـک 

هیلع رقاب  ماما  دریگ .  یم  ارف  ار  ناهج  رـشب  عون  هب  قشع  تمیمـص و  افـصو و  هدـمآرد  زازتها  هب  ناهج  رـسارس  رد  داد ,  لدـع و  مچرپ  و 
رد زاب  دوش .  یم  دوبان  لطاب  ياه  تموکح  درک ,  مایق  مئاـق  ماـما  هک  هاـگنآ  ( . 1  ) لطابلا هلود  بهذ  مئاقلا  ماق  اذا  دـیامرف :  یم  مالـسلا 
رد مالسلا  هیلع  رقاب  ما  ـ ما زا  بـ دریگ .  یم  ارف  ار  برغ  قرـش و  وا  تردق  ( . 2  ) برغملا قرشملا و  هناطلـس  غلبی  دیامرف :  یم  رگید  ثیدح 
( . 3  ) رومالا هبقاـع  هّلل  رکنملا و  نع  اوهنو  فورعملاـب  اورما  هوکزلا و  اوتآ  هولـصلا و  اوماـقا  ضرـالا  یف  مهاـنکم  نا  نیذـلا  هیآ :  ریـسفت 

راکـشآ ار  ادخ  نید  و  دنادرگ .  یم  طلـسم  نیمز  برغ  قرـش و  رب  ار  وا  نارای  وا و  ادخ  تسا .  يدـهم  تموکح  رگنایب  هیآ  نیا  دومرف : 
هدید يرثا  متـس  زا  هک  اجنآ  ات  دندو ,  هد بـ ـ نار ار مـیـ قح  نادرخ  یب  هکنانچمه  دناریم ,  یم  اراهتعدـب  شنارای  وا و  هلیـسو  هب  دزاس و  یم 
ياـه یگژ  ـ یو ( . 4  ) روـما ماجنارـس  تسا  ادـخ  ياربو  دـنراد .  یم  زاـب  اـه  يدـب  زا  هدرک و  رما  اـه  یکین  هـب  ار  مدرم  ناـنآ  دوـش ,  یمن 

یگژیو زا  یگژیو  کی  هب  ای  ماما و  یناهج  دحاو  تموکح  لوصا  زا  یلـصا  هب  هتـشذگ ,  ثیدح  تالمج  زا  کی  ره  يودـهم  تموکح 
 , دـنواد خـ اـهبراغم .  ضرـالا و  قراـشم  هّللا  مهکلمی  دوش :  هجوت  اـهزارف  نیا  نتم  هب  تسا  هتـسیاش  دـنک .  یم  هراـشا  وا  تموکح  ياـه 

رهظی و  يا .  هقطنم  هن  ددرگ  یم  لومـش  ناهج  وا ,  تموکح  ینعی  دـهد ,  یم  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  رتخاـب  رواـخ و  زا  ار  ناـهج  رـسارس 
نیناوق ینعی  دوش  یم  دوبان  اه  لطاب  اه و  تعدب  هدنز و  ادـخ  ـن  ید وا ,  ـیـلـه  ـسو بـه  لطابلا .  عدـبلا و  هباحـصاب  هب و  هّللا  تیمی  نیدـلا و 

نورماـی ملظلا و  نم  رثا  يری  ـال  یتـح  دـیامرف :  یمزین  و  دـهد .  یم  لیکـشت  تسا ,  مالـسا  متاـخ  نیئآ  هک  یهلا  نیناوق  ار ,  وا  تموکح 
عون ره  هک  ددرگ ,  یم  يا  هدرتسگ  یئارجا  تردق  ياراد  ینعی  دـننک .  یم  رما  اه  یکین  هب  دوش و  یمن  هدـید  يرثا  متـس  زا  فورعملاب . 

تسا و مالـسا  یناهج  تموکح  نآ  زا  طقف  یئاه  یگژیو  نینچ  دنهد .  یم  شرتسگ  ار  اه  یکین  دـنیادز و  یم  ناهج  رـسارس  رد  ار  متس 
ناـهج و رـسارس  رد  يداـبآ  نارمع و  شرتسگ  ماـما ,  تموکح  ياـه  یگژیو  زا  یکی  تسا .  نآ  شخب  ققحت  ناـمز ,  يدـهم  هک  سب , 
رد دـیامرف :  یم  دروم  نیا  رد  یمارگربمایپ  دـبای .  یم  تسد  لماکت  نیا  رب  لدـع  وترپ  رد  رـشب  و  تسا .  ینیمز  ریز  نداعمرب  رـشب  طلـست 

سا ـن عـبـ با ( . 5  ) دیآ یم  نوریب  نیمز  لد  زا  اهجنگو  راهنا  دیآ و  یم  دیدپ  يراهنا  هدرک و  ادـیپ  شیازفا  ناهج  رد  بآ  يدـهم ,  نامز 
فیـصوت نینچ  ار  نا  ـ مز يد  نارود مـهـ ـتـه ,  فا شرورپ یـ امهلآو  امهیلع  هّللا  یلـص  نانمومریما  ماما  بتکم  یمارگ و  ربمایپ  نماد  رد  هک 
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یم نوریب  اردوخ  رگج  ياه  هراپ  نیمز  دوش و  یم  رپ  متـس  زا  وا  زا  شیپ  هکناـنچمه  هدرک ,  رپ  داد  زا  ار  نیمز  يور  يدـهم ,  دـنک :  یم 
دراو ثیدـح  ياهباتک  رد  يونعم  رتاوت  اب  هک  ثیداحا  هنوگ  ـن  یا ( . 6  ) هرقن وو  الط  زا  یئاهنوتـس  تفگ :  هنومن  ناونع  هب  هاـگنآ  دزیر . . 
روهظ یئالطرـصع  رد  هک  دـهد ,  یم  شرازگ  يداـم  راد  هشیر  قـیمع و  ندـمت  اـب  ماو  ـهـی تـ لا یناـهج  تموـکح  کـی  زا  تسا ,  هدـش 

 . دریذپ یم  ققحت  هیلع  هّللا  تاولص  نسحلا  نب  تجح  ترضح 

؟ دیزادرپب نآ  نامز  روهظ و  نامز  میسرت  هب  دیناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ دیزادرپب نآ  نامز  روهظ و  نامز  میسرت  هب  دیناوت  یم  ایآ 

خساپ

هک تسا  نیا  زا  یکاح  تایاور  مینکیم : هراشا  نآ  یلک  يامیس  هب  هدرشف  تروص  هب  اما  تسین  ریذپناکما  روهظ  رصع  یلیـصفت  میـسرت 
. ددرگیم زاغآ  هکم  زا  یناهج  ياهقطنم و  ياهیگدامآ  تامدقم و  ندش  مهارف  زا  دعب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  تکرح  بالقنا و 

یناهجگنج هب  رجنم  هک  ییاج  ات  دـیآیم  دوجو  هب  اـهنآ  ناراداوه  اـی  ناـکرت و  اـهیبرغ و  ناـیم  تخـس  يورین  ناـهج  حطـس  رد  هاـگنآ 
نآ یناریا  نارای  هک  دـش ... دـهاوخ  لیکـشت  نمی  ناریا و  رد  جـع ) ) يدـهم ترـضح  راداوه  تموکح  ود  هقطنم  حطـس  رد  اما  ددرگیم .

زوریپ نآ  رد  ماجنارـس  هـک  دـنوشیم  ینـالوط  یگنج  ریگرد  هدوـمن و  سیــسأت  ار  شیوـخ  تموـکح  روـهظ ، زا  لـبق  یتدـم  ترــضح 
نب بیعـش  یـسایس و  ربهر  یناسارخ ، دیـس  ناونع  اب  تیـصخش  ود  نایناریا  نیب  رد  راوگرزب  نآ  روهظزا  شیپ  ینامز  كدـنا  دـندرگیم .
اما درک . دـنهاوخ  افیا  ترـضح  نآ  روهظ  تکرح  رد  ار  یمهم  شقن  نت  ود  نیا  يربهر  تحت  نایناریا  هدـش و  رهاظ  یماظن  ربهر  حـلاص 
رد هک  یـسایس  ءالخ  هب  ندیـشخب  ناماس  رد  ناشیا  ارهاظ  هدوب و  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هام  دـنچ  نانآ  بالقنا  مایق و  يو ، ینمی  ناراـی 

نیا رد  دهدیم . خر  هنیدم  هکم و  مرح  ود  نایم  هک  تسا  ياهثداح  روهظ  ياههناشن  هلمج  زا  دیامنیم . يراکمه  دیآیم  دوجو  هب  زاجح 
هام رد 23  وا  مان  هب  هک  تسا  ینامـسآ  يادن  نآ ، هناشن  نیرتگرزب  دیاش  هدـش و  راکـشآ  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  ياههناشن  ماگنه 

. دـیامنیم رارقرب  طابترا  دوخ  نارای  زا  یخرب  اـب  يرـس  روط  هب  جـع ) ) يدهمترـضح ینامـسآ  يادـن  نیا  زا  سپ  دوشیم  هدینـش  ناـضمر 

. دریگ ř ياج  اهلد  رد  شتبحم  هتـشگ و  ناگمه  دزناـبز  يو  ماـن  هدـمآ و  ناـیم  هب  رایـسب  نخـس  یتیگ  رـسارس  رد  راوگرزب  نآ  هراـبرد 
ره هب  هتشگ و  هنیدم  دراو  یهاپس  ورنیازا  دنرادرب  Ơ یم زا  هتفای و  ار  يو  ات  دنشوکیم  هدش و  كانمیب  ترضح  نآ  روضح  زا  نانمشد 

هتفرگ سامت  هکم  رد  دوخ  نارای  زا  یخرب  اب  ترضح  نآ  دنزادنایم  نادنز  هب  ای  هتشک و  ای  ریگتسد و  ار  وا  هتفای  تسد  هک  یمـشاه  درم 
هکم رب  يریگرد  زا  سپ  دـنکیم و  زاغآ  یکم  فیرـش  مرح  زا  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  مرحم  مهد  بش  رد  ار  شیوخمایق  هک  نیا  اـت 

ایند للم  دنکیم و  غالبا  ناهج  مامت  هب  فلتخم  ياهنابز  هب  ار  دوخ  مایپ  جع ) ) يدهم ترضح  مرحم  مهد  زور  حبـص  رد  دباییم . طلـست 
(ص) لوسر ترـضح  شایمارگ  دـج  هک  ياهزجعم  ات  دـنام  دـهاوخ  یقاـب  هکم  رد  هک  درادیممـالعا  هدرک ، توعد  شیوخ  يراـی  هب  ار 

هکم یهار  ترـضح  نآ  تکرح  نتـسکش  مهرد  يارب  هک  تسا  نیمز  هب  ینایفـس  نایرکـشل  نتفر  ورف  نآ  دوـش و  قـقحم  هدوـمرف  هدـعو 
هنیدم راپـسهر  هکم  زا  تسا  نت  رازه  يدنا  هد و  زا  لکـشتم  هک  دوخ  هاپـس  اب  هزجعم  نیا  زا  سپ  ترـضح  نآ  ددنویپب . عوقو  هب  دنوشیم 
زاجح حتف  هنیدم  هکم و  مرح  ود  يزاسدازآ  اب  هاگنآ  هتخاس  دازآ  ار  هنیدم  اجنآ ، رد  رقتـسم  نمـشد  ياهورین  اب  يدربن  زا  سپ  دوشیم و 
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نآ مدرم  ياههدوت  ناریا و  هاپـس  اب  اجنآ  رد  دوشیم و  ناریا  بونج  یهار  زاجح  رب  يزوریپ  زاسپ  يو  دـباییم . همتاخ  هقطنم  رب  طلـست  و 
هب هرـصب  رد  نمـشد  ياوق  اب  رگیدـکی  یمزرمه  اب  هدرک و  تعیب  وا  اب  نانآ  دروخیمرب . حـلاص  نب  بیعـش  یناسارخ و  يربهر  هب  ناـماس 

ار اجنآ  یلخاد  عاضواو  هدیدرگ  قارع  دراو  جع ) ) ماما سپس  دنباییمتسد . يراکشآ  گرزب و  يزوریپ  هب  ماجنارس  هک  دنزادرپیم  راکیپ 
هاگنآ دناسریم . لتق  هب  هداد و  تسکـش  ار  اهنآ  شروش  ددعتم  ياههورگ  ینایفـس و  ياهورین  يایاقب  اب  يریگرد  اب  دـنکیم و  يزاسکاپ 

هچراپکی سرافجیلخ  ياهروشک  قارع و  ناریا ، ، زاجح نمی ، ناسنیدـب  دـهدیم و  رارق  دوخ  تختیاپ  ار  هفوک  تموکح و  زکرم  ار  قارع 
نآ زا  يزوریپ  ود  ره  رد  هک  دریذـپیم  تروص  نایدوهی  ناکرت و  اب  ییاهگنج  نآ  زا  دـعب  دـیآیمرد . ترـضح  نآ  ییاورناـمرف  تحت 

یـسیع ترـضحهاگان  یلو  دننکیم  گنج  نالعا  ترـضح  اب  هدش و  نارگن  تخـس  عیاقو  نیا  زا  یحیـسم  نایبرغ  تسا . جـع ) ) ترـضح
دورف دـهدیم . رارق  باطخ  دروم  ار  نایحیـسم  هژیو  هب  ناهج و  شیوخ  نانخـس  اب  هدـمآ و  دورف  فیرـش  سدـق  هب  نامـسآ  زا  (ع ) حیـسم

رظن هب  دیدرگ . دهاوخ  یحیسم  ياهتلم  ناناملـسم و  يداش  بجوم  هک  تسا  ياهناشن  تمالع و  ناهج  يارب  (ع ) یـسیع ترـضح  ندمآ 
فرط ود  نایم  لاس  تفه  تدم  هب  یحلص  دادرارق  هدومن و  تطاسو  اهیبرغ  و  (ع ) يدهم ترضح  نایم  (ع ) حیسم ترـضح  هک  دسریم 
زابرس نویلیم  کی  هب  کیدزن  اب  یناهگان  موجه  کی  رد  نایمور  اذل  دننکشیم ، ار  حلص  نامیپ  لاس  ود  زا  دعب  اهیبرغ  اما  دوشیم . هتسب 

اب گنهامه  ار  دوخ  عضوم  (ع ) حیسم ترضح  هتفرگ و  رارق  اهنآ  يورایور  مالسا  ياهورین  دنروآیم . شروی  نیطـسلف  ماش و  نیمزرـسهب 
طسوت برغ  سپس  دنوشیم . زوریپ  ناناملسم  گنج  نیارد  دراذگیم . زامن  سدق  رد  يو  رس  تشپ  هتشاد و  مالعا  جع ) ) يدهم ترضح 

و جـع ) ) يدـهم ترـضح  هدومن و  تلحر  (ع ) حیـسم ترـضح  ناماس ، نآ  مدرم  رتشیب  ندروآ  مالـسا  حـتفزا و  سپ  ددرگیم . حـتف  ماـما 
هدومن و نفک  تسا  (ع ) هقیدص میرم  شردام  تفابتسد  هک  ياهچراپ  اب  ار  وا  كاپ  رکیپ  سپـس  دـنراذگیم . زامن  وا  رکیپ  رب  ناناملـسم 

فادها هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  جع ) ) يدهم ترـضح  تاحوتف  نیا  زا  سپ  دراپـسیمکاخ . هب  سدـق  رد  شردام  فیرـش  رازم  راوج  رد 
هافر يرگناوت و  ققحت  يدام و  یگدنز  ییافوکش  ندیـشخب و  یلاعت  يارب  دنکیم و  مادقا  ناهج  للم  نایم  رد  نوگانوگ و  داعبا  رد  یهلا 

هک دـسریم  رظن  هب  دـشوکیم . مدرم  ییاـیند  ینید و  یهاگآحطـس  ندرب  ـالاب  شناد و  گـنهرف و  شرتـسگ  تهج  هدومن و  ماـیق  ناـگمه 
( جع ) ماما نامز  رد  هک  دـشاب  یهافر  تلاح  مولع و  تفرـشیپ  زا  يریگهرهب  یفارحنا  تکرح  کی  وا  بوشآ  هنتف و  نوعلم و  لاجد  شبنج 
وا ناوریپرتشیب  هک  نانز  رتخد و  رـسپ و  ناناوج  بیرف  يارب  يدنبمشچ ، هتفرـشیپ  ياهشور  زا  لاجد  دباییم . تسد  نآ  هب  يرـشب  هعماج 

دننکیم رواب  ار  وا  ياهيراکبیرف  هک  دروآیم  دوجو  هب  بوشآ  هنتف و  زا  یجوم  ناهج  رد  ورنیازا  دنکیم . هدافتسا  دنهدیم  لیکشت  ار 
زا یلک  ییامنرود  نیا  دـشخبیم . همتاخ  شناراداوه  وا و  یگدـنز  هب  هتخاـس و  راکـشآ  ار  يو  ياـهگنرین  جـع ) ) يدـهم ترـضح  اـما 

، یلالج ساـبع  همجرت  یناروک ، یلع  روهظ ، رـصع  رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  ، ) دوب جـع ) ) يدـهم ترـضح  یناـهج  بـالقنا  تکرح و 
تـسا جـع ) ) ترـضح نآ  روهظ  ندـش  کیدزن  زا  يدـیون  کی  ره  هک  روهظ  ياههناشن  مئالع و  اما  یمالـساتاغیلبت .) ناـمزاس  تاراـشتنا 

روهظ زا  شیپ  هک  تسا  نایفـسوبا  لـسن  زا  يدرم  ینایفـس  ینایفـس : جورخ  - 1 مینکیم : اـفتکا  اـهنآ  نیرتمهم  رکذ  هب  هک  تـسا  ناوارف 
رـس رب  هک  میتسه  ینادناخ  ود  نایفـسوبا  نادناخ  ام و  : » دومرف (ع ) قداص ماما  دگنجیم . ماما  اب  روهظ  زا  سپ  دنکیم و  جورخ  ترـضح 

درک و هزرابم  (ص ) ربمایپ اب  نایفـسوبا  دـندرک . بیذـکت  نانآ  میدرک و  قیدـصت  ار  دـنوادخ  نخـس  ام  میراد . ینمـشد  مه  اـب  ادـخ  نید 
ص ج 52 ، راونالاراحب ، ، ) دیگنج دهاوخ  جع ) ) مئاق اب  زینینایفس  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  (ع ) یلع نب  نیـسح  اب  دیزی  و  (ع ) یلع اب  هیواعم 
رد ینایفس  رکـشل  نتفر  ورف  نآ  زا  دارم  تسا و  هنیدم  هکم و  نیب  نیمزرـس  ءادیب  نتفر و  ورف  ینعی ، فسخ ؛  ءادیب : رد  فسخ  - 2 (. 182

دنکیم و تکرح  هنیدم  يوس  هب  يو  هاپـس  دنکیم . جورخ  ینایفـس  جع ) ) يدـهم ام ، مئاق  روهظ  هناتـسآ  رد  دومرف : (ع ) یلع تسا . نیمز 
-3 ص427 .) یتریـصب ، پاچ  يزودـنق ، هدوملا ، عیباـنی  ، ) دربیم ورف  نیمز  ماـک  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دنـسریم  ءادـیب  نیمزرـس  هب  نوچ 
یناسارخ و مایق  دومرف : (ع ) قداص ماما  دـنکیم . توعد  لدـع  قح و  هب  ار  مدرم  هدرک و  ماـیق  هک  نمی  زا  تسا  يرادرـس  یناـمی : جورخ 

تیادـه قح و  هب  توعد  ینامی  مچرپ  هزادـنا  هب  یمچرپ  چـیه  نایم  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  زور  کـی  لاـس و  کـی  رد  یناـمی  یناـیفس و 
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ناسنا ینعی ، هیکز ؛ سفن  هیکز : سفن  لـتق  - 4 دـنکیم . قح  هب  توعد  زین  یناسارخ  ارهاـظ  ص 252 .) ینامعن ، هبیغلاباتک ، ، ) دـنکیمن
ج 2، داشرالا ، «، ) تسین هلـصاف  زورهنابـش  هدزناپ  زا  شیب  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  و  جـع ) ) يدـهم روهظ  نیب  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  كاپ .
زا ياهدننک  ادن  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  دوشیم . هدینش  نامسآ  زا  روهظ  هناتسآ  رد  هک  تسا  ییادص  ارهاظ  ینامسآ : هحیـص  - 5 ص 374 .)

نارای دادعت  هرابرد  ص 252 .) ینامعن ، هبیغلا ، باتک  ، ) دونشیم ار  نآ  تسا  برغ  قرش و  رد  هک  ره  سپ  دنکیم  ادن  ار  مئاق  مان  نامسآ 
نیـشیپ هدعو  نودب  رفن  يدناو  دصیـس  ادخ ، هب  دـنگوس  دومرف : (ع ) رقاب ماما  هک : نیا  دـننام  تسا  هدـش  دراو  یتایلک  ترـضح  نآ  صاخ 

زا یخرب  قبط  زین  ترـضح  ناراـی  ياـهیگژیو  هراـبرد  ص 223 .) ج 52 ، راونـالاراحب ، ، ) تسا نز  هاـجنپ  ناـنآ  ناـیم  رد  دـنیآیم  درگ 
هدش هدرمـش  نانآ  تافـص  زا  طابـضنا  مظن و  یتسیزهداس و  دهز و  راثیا ، يربنامرف ، تعاجـش ، یگدـنب ، تدابع و  یـسانشادخ ، تایاور 
ماما روهظ  مئالع  عیشت 2 - رشن  رورپتداعـس ، یلع  رون ، روهظ  - 1 نآ ر.ك : هعلاـطم  يارب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياـههناشن  تسا .
مظاک روهظ ، اـت  تدـالو  زا  رینم 4 - رـشن  یندـم ، تاداس  روهظ ، ياـههناشن  یفحـص 3 - تاراشتنا  ینادمه ، نیـسح  دمحم  جـع ،) ) نامز

ناگدنـسیون زا  یعمج  يدهم ، هار  هب  مشچ  يداهلا 6 - تاراشتنا  یبرک ، روهظ ، اـت  تدـالو  زا  قافآ 5 - رـشن  ینودیرف ، همجرت : ینیوزق ،
یعامسا لیعامسا  روهظ ، ياههناشن  یسررب  هلاقم  - 7 245 صص 316 -  ناتسمز 1375 ، لوا  پاچ  مق ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد 

؟ دنهدیم ماجنا  یلمع  هچ  روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح 

شسرپ

؟ دنهدیم ماجنا  یلمع  هچ  روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح 

خساپ

زا شدنس  هب  ینامعن  دیامنیم : توعد  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  هاگ  نآ  هدناوخ ، ياهبطخ  ماقمو  نکر  نیب  روهظ ، زا  دعب  تایاور ، قباطم 
مارحلاتیب رب  هیکت  تسا ، هکم  رد  زور  نآ  رد  مئاقو  : " دومرف ینالوط  یثیدـح  رد  هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  یفعج  دـیزی  نب  رباـج 

زا شدنس  هب  یـسلجم  یقرواپ } ص 150 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  !... " .} سانلا اهّیأ  ای  : " دـهدیم ادـن  هاگ  نآ  دربیم . هانپ  نآ  هبو  هداد 
میهاربا ماقم  رانک  اجنآ  ردو  دیآیم  رد  تکرح  هب  مارحلادجـسم  يوس  هب  ع -)  ) نامز ماما   - وا انامه  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماما 

دورد وا  ربو  هدرک  ربمایپ  زا  زین  يداـیو  هدروآ  ياـج  هب  ار  وا  ياـنثو  ادـخ  دـمح  دوسـألارجح  رب  هیکت  اـبو  درازگیم  زاـمن  تعکر  راـهچ 
ص 180. ج 13 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  ... " .} تسا هتفگن  نخس  نینچ  یـسک  زگره  هک  درک  دهاوخ  زاغآ  ار  ینخـس  هاگ  نآ  دتـسرفیم .

ماقمو نکر  نیب  هک  یلاح  رد  منکیم  رظن  وا  رب  ایوگ  : " دومرف یثیدـح  رد  هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  شدنـس  هب  یناـمعن  یقرواـپ }
{ یقرواپ ص 139 . ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  ... " .} دننکیم تعیب  وا  اب  مدرم 

روهظ زا  سپ 

تعجر

تعجر موهفم 
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؟  تسیچ هعیش  هاگدید  زا  تعجر 

شسرپ

؟  تسیچ هعیش  هاگدید  زا  تعجر 

خساپ

زا هنومن  دنچ  رکذ  تعجر 4  هفسلف   3 دنراد ؟ تعجر  یصاخشا  هچ   2 تسیچ ؟  تعجر  تسا ; 1  مزال  رما  دنچ  تسناد  تعجر  دروم  رد 
هناتـسآ رد  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  روـهظ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  تعجر  تیهاـم  میهد : یم  خـساپ  ارذـگ  اـیند  رد  تعجر  قـقحت 

هک ییاه  نآ  صلاخ ,  نانمؤم  دـنراد : تعجر  هورگ  ود  دـیآ , یم  رب  تایاور  عومجم  زا  دـندرگ . یمزاب  ناهج  نیا  هب  یهورگ  زیخاتـسر ،
هیلع قداص  ماما  دـنراد . رارق  ملظ  رفک و  زا  یطحنم  هلحرم  رد  هک  ینارگمتـس  راـفک و  مود  هورگ  دـنراد . رارق  ناـمیا  زا  یلاـع  هلحرم  رد 

صلاخ كرـش  ای  صلاخ  نامیا  هک  دـننک  یم  تعجر  یهورگ  اهنت  دراد . یـصوصخ  هبنج  هکلب  تسین ,  یمومع  تعجر  : " دومرف مالـسلا 
یناهج تموکح  رظان  دنهد , همادا  ایند  رد  یلماکت  ریس  هب  ات  دنروآ  یم  ار  صلاخ  نانمؤم  دنا : هتفگ  تعجر  ءهفسلف  هب  عجار  ( 1.") دنراد
ترخآ ملاع  رد  صاخ  رفیک  رب  هوالع  ات  دنروآ  یم  ار  ضحم  رگمتـس  رفاک و  دنیوج . تکرـش  تموکح  نیا  رد  دنـشاب و  تلادـع  قح و 

دنچ رد  لامجا ,  روط  هب  نآرق ,  دننیبب . هب  دنا  هدید  نایدورمن ,  ناینوعرف و  دننام  یـشکرس  ماوقا  هچ  نآ  ریظن  ار  ناهج  نیا  ياه  تازاجم 
هب هک  یهورگ  2 ـ ( 1  . ) دش هدنز  اددجم  لاس  دص  زا  دعب  هک  ربمایپ  ریزع  1 ـ تسا :  هدرک  دای  نیشیپ  ياه  تما  رد  تعجر  ققحت  زا  دروم 

(2;  ) دندش هدنز  سپـس  دندرم , همهادخ  نامرف  هب  هار  نیب  رد  اما  دنتفر ,  نوریب  هناخ  زا  هدرک و  يراددوخ  داهج  رد  تکرـش  زا  ابو  هناهب 
زا یتمـسق  ندز  اب  لیئارـسا  ینب  زا  یلتاق  ندش  هدنز   4 ( 3 . ) دندش هدـنز  راگدرورپ  نذا  هب  ع )   ) یـسیع ترـضح  تسد  هب  هک  يدارفا  3 ـ

هیآ 73 هرقب ، . 4 هیآ 110 . هدئام ،  )3 . 243 هرقب ،  )2 هیآ 259 . هرقب ، )1 ( 4  .) وا هب  واگ  ندب 

. دیهد حیضوت  ار  تعجر 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  تعجر 

خساپ

هناتـسآ رد  و  جع ) يدهم  ترـضحروهظ  زا  دعب  تسا : نینچ  هاتوک  ترابع  کی  رد  شریـسفت  تسا و  هعیـش  فورعم  دیاقع  زا  تعجر " "

یط ار  لامک  زا  یجرادـم  لّوا  هورگ  دـندرگیمزابناهج . نیا  هب  رورـش  رایـسب  نایغاط  راـفک و  صلاـخ و  ناـنمؤم  زا  یهورگ  ریخاتـسر ،
ترضح روهظ  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ  دیامرفیم : هعیـش  ياملع  زا  یـضترمدیس  موحرم  دننیبیم . يدیدش  ياهرفیک  مود  هورگ  دننکیم و 
هدـهاشم وا و  يرای  تاراختفا  باوث و  رد  اـت  دـنادرگیمزابناهج ، نیا  هب  دـناهتفر ، اـیند  زا  ًـالبق  هک  ار  یناـسک  زا  یهورگ  جـع ) يدـهم 

: دیامرفیم دعب  دریگ . ماقتنا  اهنآ  زا  ات  دنادرگیمزاب  ار  تخسرس  نانمشد  زا  یهورگزین  دنیوج . تکرش  ناهج  رـسارس  رب  قح  تموکح 
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"

منان سرسخت را بازمیگرداند تا از آنها انتقام گیرد. بعد میفرماید:  حکومت حق بر سراسـر جهان شرکت جویند. نیزگروهی از د ش 
دلیـل بر اثبـات این عقیـده اجمـاع امـامیه است، زیرا احـدي از آنها با این عقیـده مخالفتنکرده است.]1[ البته از کلمـات بعضـی از 
قـدماي علماي شـیعه و هم چنین از سـخنان مرحوم طبرسـی در مجمع البیانبرمیآیـد که اقلیت بسـیار کوچکی از شـیعه با این عقیده 
مخـالف بودنـد و رجعت را به معنی بـازگشت دولت وحکومت اهل بیت)ع( تفسـیر میکردنـد، نه بازگشت اشـخاص و زنـده شـدن 
مردگان، ولی مخالفت آنها طورياست که لطمهاي به اجماع نمیزنـد.]2[ بدون تردید احیاي گروهی از مردگان در این دنیا محال 
نیست، همـانگونه که احیـاي جمیع انسانهـا درقیـامت کامًال ممکن است، عقل چنین امري را محال نمیبینـد و قـدرت خـدا آنچنان 
وسیع و گسترده است که همه این امور در برابر آن سهل و آسان است در قرآن مجید، وقوع رجعت اجماًال در پنج مورد از امتهاي 
پیشـینآمده است از جمله این آیات، 1 ـ آیه 243 سوره بقره است که در آن سـخن از جمعیـتی است که از ترس مرگ ازخانههـاي 
فرد بیرون رفتنـد خداونـد فرمـان مرگ به آنها داد و سـپس آنها را زنـده کرد". فقال لهم اهللا موتوا ثماحیاهم]"3[ 2 ـ و نیز بـه آیه 
261 سوره بقره اسـتدالل شـده که در آن سـخن از پیـامبري است که از کنـار یـک آبـادي عبورکرد در حـالی که دیوارهاي آن فرو 
ریخته بود و اجساد و اسـتخوانهاي اهل آن در هر سور پراکنده شده بود و ازخود پرسـید چگونه خداوند اینها را پس از مرگ زنده 

ا خدا او را یکصد سال میراند و سـپس زنده کرد وبه او گفت چقدر درنگ کردي؟ عرض کرد یکروز یا قسـمتی از آن، میکنـد، امّ
زیر باشد یا پیامبر دیگري تفاوت نمیکند، مهم صـراحت قرآن در زندگی پس از  فرمود نه بلکه یکصـد سال بر تو گذشت. اینپیامبر ُع

مرگ در همین دنیا است فاماته اهللا مأهْْ عام ثم بعثه."4]1[ 3 ـ در آیه 55 و 56 سوره بقره درباره بنیاسرائیل میخوانیم که گروهی از 
آنها بعد از تقاضاي مشاهدهخداوند گرفتار صاعقه مرگباري شدند و مردند، سـپس خداوند آنها را به زندگی برگرداند تا شکر 

نعمت او را بهجا آورند"، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون "4 ـ در آیه 110 سوره مائده ضمن برشمردن معجزات حضرت 
:تو مردگان را با فرمان من زنده میکردي. این تعبیر نشان میدهد که مسیح)ع( از این  عیسـی)ع( میخوانیم: و اذا تخرج الموتی باذنی"

معجزه خـود احیـايموتی( اسـتفاده کرد، بلکه تعـبیر فه فعـل مضـارع تخرج( دلیـل بر تکرار آن است و این خـود یکنـوع رجعت 
برايبعضـی محسوب میشود. 5 ـ در سـوره بقره آیـه 3 در مورد کشـتهاي که در بنیاسـرائیل براي پیـدا کردن قـاتلش نزاع و جـدال 
: دسـتور داده شد گاوي را با ویژگیهایی سر ببرند و بخشی از آن را بر بدن مرده زنند تا به حیاتبازگردد و  برخاسـتهبود، میفرماید"
قاتل خود را معرفی کند و نزاع خاتمه یابد"( فقلنا اضـربوه ببعضها کذلک یحیی اهللا الموتی و یریکم آیاته لعلکمتعقلون.]"5[ مرحوم 
عالـمه مجلسـی میفرمایـد: بیش از دویست حـدیث داریم که چهـل و چنـد نفر از راویـان تفـات و علماي بزرگوار در بیش از پنجاه 
ند و این روایات وقوع رجعت را تأیید میکنند.]6[ امام صادق)ع( در حدیثی میفرماید: ان الرجعْهْ لیست بعامْهْ ، و هی  کتاب آوردها
، او محضالشرك محضاً ر جعت عمومی نیست بلکه جنبه خصوصی دارد، تنها گروهی  خاصْهْ ، ال یرجع اال من محض االیمان محضاً
بـازگشت میکننـد که ایمان خالص یاشـرك خالص دارنـد."7]2[ رجعـت از معتقـدات شـیعه است و رایحه قیـامت از آن استشـمام 
میشود و بـا شواهـد قرآن که ذکر شـد تحققآن مشـکل نیست و مهـدي موعود عـج( انتقـام خونهـاي به ناحق ریخته را از اشـقیا و 
دشمنان ائمه خواهد گرفت. )]1[ تفسیر نمونه، ج 15، ص 555. )]2[ همان، ص 556. )]3[ تفسیر نمونه، ج 15، ص 556. )]4[ تفسیر 

نمونه، ج 15، ص 556. )]5[ تفسیر نمونه، ج 15، ص 557. )]6[ عالمه محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 53، ص 122. )]7[ همان،ص 
.39

. دییامن نایب  ار  نآ  زا  فده  تعجر و 

شسرپ
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. دییامن نایب  ار  نآ  زا  فده  تعجر و 

خساپ

ترضح روهظ  زا  سپ  یمالـسا  تما  زا  یهورگ  تشگزاب  هعیـش ، گنهرف  رد  نآ  زا  دوصقم  و  تسا ، هعیـش  فورعم  دیاقع  زا  تعجر  1 ـ
زاب ایند  هب  نایعیـش  ۀـمه  ای  ناگدرم  همه  تعجر  رد  دـش ، هراشا  هک  هنوگ  ناـمه  2 ـ تسا . ایند  هب  تمایق  ییاپ  رب  زا  لـبق  و  جـع ) ) يدـهم

زا یهورگ  تشگزاـب  3 ـ [ 1 .] دـندرگ یم  زاب  ناهج  نیا  هب  رورـش  رایـسب  نایغاط  راـفک و  صلاـخ و  ناـنمؤم  يا  هدـع  هکلب  دـندرگیمن ،
هدـنز رگید  راب  گرم  زا  سپ  یهورگ  زین  نیـشیپ  ياه  تما  رد  اریز  تسین ، يروآ  تفگـش  يرما  ناهج  نیا  هب  ناراکهبت  اـی  ناـحلاص و 

زا دـیجم  نآرق  هک  يرگید  دراوم  و  [ 3 ،] لاس دص  زا  سپ  ریزع  ندش  هدنز  دـننام  [ 2  ] دنا هتـشذگ  رد  مود  راب  يارب  یتدم  زا  سپ  هدش و 
هب ناگمه  تمایق  رد  هک  نانچ  مه  دنوش ، یم  هدـنز  َملاع  راگدرورپ  رما  هب  ناگدـننک  تشگزاب  تعجر ، رد  4 ـ [ 4 .] تسا هداد  ربخ  اهنآ 

تردق یهلا و  نذا  هب  مه  نآ  دنا ، هدش  هدنز  (ع ) یـسیع ترـضح  تسد  هب  يدادعت  رگا  دندرگ . یم  هدـنز  هللا  سدـقا  تاذ  تردـق  رما و 
وت و هب  هک  ار  یتمعن  نک  دای  تفگ : میرم  نب  یسیع  هب  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  : ") دیامرفیم نآرق  تسا . هدوب  يدادادخ 
(ع) نامز ماما  ياعد  هب  تعجر  هچنانچ  نیارباـنب  [ 5" .] يدرک یم  هدـنز  ار  ناگدرم  نم  نامرف  نذا و  هب  هک  یماگنه  و  مدیـشخب ... تردام 

ادـخ نذا  هب  یهلا و  تجح  ۀلیـسو  هب  هکلب  دـشاب ، ربمایپ  ًاـمتح  تسین  مزـال  سپ  تسا ؛ هتفرگ  ماـجنا  ادـخ  تردـق  هب  زاـب  دریگ ؛ تروص 
هتشادن یهاگآ  نآ  یعقاو  تلع  لیصافت و  زا  تسا  نکمم  تسا ، هعیـش  دیاقع  زا  هک  تعجر  هب  داقتعا  زا  سپ  5 ـ دِرگ . تروص  دناوتیم 

ربخ نآ  زا  نآرق  نوچ  میراد ، نامیا  هکئالم  دوجو  هب  هک  نیا  لثم  دنکیمن . داجیا  ام  ةدیقع  رد  یتسس  لاکشا و  هنوگ  چیه  نیا  و  میشاب ،
قیقد عـالطا  تسا ، هنوگچ  لیـصفت  روط  هب  ناـشیاهراک  تسا و  هنوـگچ  ناـش  يدوـجو  ةوـحن  تسا ، ردـقچ  ناشدادـعت  یلو  تسا  هداد 

تـشگزاب هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  تعجر ، تایاور  هب  هجوت  اب  یلو  دشابن ، نشور  ام  يارب  تعجر  یعقاو  تلع  تسا  نکمم  6 ـ میرادن .
هورگ يویند  رفیک  ندیـشچ  نانمؤم "و   " لّوا هورگ  یلماکت  ۀـقلح  کی  لیمکت  روظنم  هب  ایند ، یگدـنز  هب  نارفاک  ناـنمؤم و  زا  هورگ  ود 
هدـش ور  هب  ور  دوخ  یگدـنز  رد  یعناوم  اب  يونعم  لماکت  ریـسم  رد  هک  صلاخ  نانمؤم  زا  یهورگ  رگید : ریبعت  هب  تسا . نارفاـک "  " مود
ناهج نیا  هب  ددـجم  تشگزاب  قیرط  زا  ار  دوخ  یلماکت  ریـس  هک  دـنکیم  باجیا  یهلا  تمکح  تسا ، هدـنام  مامتان  اهنآ  لـماکت  دـنا و 

لیکـشت رد  تکرـش  هک  ارچ  دنیوج ، تکرـش  تموکح  نیا  يانب  رد  و  دنـشاب ؛ تلادع  قح و  یناهج  تموکح  رظان  دهاش و  دنهد ؛ همادا 
رد دوخ  صاخ  رفیک  رب  هوالع  تخـسرس  رابج  نارفاک  ناـقفانم و  زا  یهورگ  سکع  هب  تسا . تاراـختفا  نیرت  گرزب  زا  یتموکح  نینچ 

اهنت و  دننیبب ، دندید  طول  موق  و  دومث ، داع و  ناینوعرف و  دننام  یـشکرس  ماوقا  هچ  نآ  ریظن  ناهج ، نیا  رد  ییاه  تازاجم  دـیاب  زیخاتـسر 
تلادع و ساسا  رب  كاپ و  ملاع  نیا  نطاب  تسا  دقتعم  هک  هنوگ  نامه  یهلا ، لدـع  تمکح و  هب  دـقتعم  ناسنا  [ 6 .] تسا تعجر  نآ  هار 

ساسا رب  نآ  نطاب  هک  هنوگ  نامه  دوشیم و  نطاب  دننامه  ملاع  نیا  مامت  رهاظ  هک  دـسریم  ارف  يزور  تسا  دـقتعم  هدـش ، ناینب  یتسرد 
هدوب لدـع  ملظ و  لامک  مامت و  قادـصم  هک  یناسک  يرما ، نینچ  ققحت  يارب  دوشیم و  هنوگ  نیا  زین  نآ  رهاـظ  تسا ، ناـیرج  رد  لدـع 
ًاعقاو هک  دورن  نامگ  دـنا ، هدرک  يرپس  یبایماک  اب  ار  ایند  نیا  ناملاظ  رگا  دوش . هدـنایامن  ملاع  نیا  تقیقح  اـت  دـنوشیم  هتخیگنارب  دـنا ،

ناملاظ و يایند  ماجنارس  دیاب  سپ  تسین ، ملاع  نیا  مسجت  روهظ و  زج  يزیچ  تمایق ، هک  میناد  یم  اریز  کتـسا  هنوگ  نیمه  اهنآ  نایاپ 
هب دوش . لاکـشآ  یعقاو  تروص  هب  تلذ  تمایق ، رد  ات  دـشاب ، تلذ  تسکـش و  هیواعم ، دـننام  دـنا  هدرک  يرپس  یباـیماک  اـب  هک  ینارفاـک 

ریسم نیا  ات  دوش  هتـشادرب  دنا ، هدوب  ور  هب  ور  ایند  رد  یعناوم  اب  هک  اهنآ  یلماکت  ریـسم  دیاب  نانمؤم  يارب  هک  هنوگ  نامه  رگید : ترابع 
تموکح و دنسرب و  دوخ  یلوزن  یلماکت  ریسم  تیاهن  هب  دیاب  زین  ناملاظ  صلاخ و  نارفاک  دسرب ، يدوعـص  یلماکت  ریـس  دوخ و  نایاپ  هب 

دیاب دوش . ادیوه  یهلا  تمعن  ای  باذع ، نیمه  قبط  تمایق  رد  دوش و  راکشآ  دوشن ، راکشآ  یلوزن  ریس  تیاهن  هک  هدش  ثعاب  هک  یتردق 
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نایب هک  هتکن  نیا  هتبلا  دنوشیم . هتخانش  ناناملسم  زا  يرایسب  دزن  راکتسرد  ياه  ناسنا  ناونع  هب  هیواعم  دننام  یناسک  زونه  تشاد  هجوت 
حرط لیاسم  زا  يرایـسب  ای  میا ، هتفاین  تسد  هک  هدـش  نایب  نآ  تلع  هفـسلف و  رد  یلیاسم  دراد  ناکما  هدیـسر ، ام  شناد  لقع و  هب  هدـش ،
لوبق قطنم  لقع و  مکح  هب  ار  اهنآ  ماما  دـبای ، تسد  اهنآ  یعقاو  تلع  هب  دـناوتن  ام  لـقع  اـی  هدـشن و  ناـیب  نآ  هفـسلف  ًـالوصا  هک  دوش 
لیلد نیدـنچ  تعجر  يارب  7 ـ دوشیم . هداد  حیـضوت  نایاپ  رد  هلئـسم  نیا  تسا . هدـش  رداص  یهلا  ریذـپان  اطخ  هاگیاج  زا  نوچ  مینکیم 
لیلد ود  هب  اج  نیا  رد  تسا . هدومن  نایب  لیلد  هدزاود  هعجهلا " نم  ظاقیالا   " فیرـش باتک  رد  یلماعرح  خیـش  موحرم  یتح  هدـش ، رکذ 

ترـضح روهظ  زا  دـعب  ادـخ  : " دـیوگیم تسا  هعیـش  ناگرزب  زا  هک  یـضترم  دیـس  موحرم  هعیـش .)  ) هیماما عامجا  فلا ) مینکیم : اـفتکا 
چیه هک  تسا  نآ  هدـیقع  نیا  تحـص  رب  لیلد  دـنادرگ . یم  زاب  ناهج  نیا  هب  دـنا ، هتفر  ایند  زا  ًالبق  هک  ار  یناـسک  زا  یهورگ  (ع ) يدـهم
اریز تسا ، هیماما  عامجا  هدیقع ، نیا  تابثا  رب  لیلد  تسین . یلاحم  ۀلئـسم  هک  ارچ  دنک ، راکنا  رما  نیا  رب  ار  ادخ  تردق  دناوت  یمن  یلقاع 

تسا ناوارف  تعجر  دروم  رد  (ع ) راهطا همئا  زا  ثیداحا  تایاور . ب ) [ 7" .] تسا هدرکن  تفلاخم  تعجر )  ) هدیقع نیا  اب  اهنآ  زا  يدحا 
(ع) تیب لها  ۀـمئا  راتفگ  قدـص  هب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  : " دـیامرفیم یـسلجم  همالع  موحرم  هک  ییاج  ات  هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  و 
لهچ و هک  دسریم  ثیدح  تسیود  دودح  هب  نآ  رامـش  هک  یحیرـص  ثیداحا  دریذـپن ؟ ار  تعجر  رتاوتم  تایاور  دـشاب و  هتـشاد  نامیا 

ّلک نم  ِرـشخم  موی  " و  هیآ يانعم  (ع ) قداص ماما  زا  [ 8" .] دـنا هدروآ  باتک  هاجنپ  زا  شیب  رد  مالعا  ياملع  و  ّقثوم ، نایاور  زا  رفن  دـنچ 
: دنیوگیم مدرم  تفگ : لئاس  دنیوگیم ؟ هچ  مدرم  دومرف : دـش ، لاؤس  [ 9" .] مینکیم هدنز  ار  یهورگ  یتما ، ره  زا  هک  يزور  ًاجوف ؛ ۀـمأ 

هابتشا مدرم   ) ریخ دننک ؟ یمن  هدنز  ار  هیقب  دننک و  یم  هدنز  ار  یهورگ  یتما  ره  زا  تمایق  رد  رگم  دومرف : ترضح  تسا . تمایق  زور  نآ 
زا هیآ  نیا  هک  یتروص  رد  يا ، هدـع  هن  دـنوشیم ، روشحم  همه  تماـیق  رد  اریز  تماـیق ، هن   ) تسا تعجر  هب  طوـبرم  هیآ  نیا  دـننک ) یم 
یم هچ  تعجر  ةرابرد  درک : ضرع  (ع ) اـضر ترـضح  هب  یـسابع ) دنمـشناد  هفیلخ   ) نومأـم [ 10 (.] دیوگیم نخـس  یهورگ  ندش  هدنز 

و تسا ، نآ  دهاش  نآرق  هتشاد و  هقباس  نیشیپ  ياه  تما  رد  ناگدرم  زا  یضعب  تشگزاب  تسا . تسرد  تعجر  دومرف : ترضح  دییامرف ؟
لیلد يزیچ  نتفاین  هک  هنوگ  نامه  يروآدای : [ 11" .] دوب دهاوخ  زین  نم  تما  رد  هدوب ، هتشذگ  ياه  تما  رد  هچ  نآ  : " دومرف (ص ) ربمایپ
یلو میمهف ، یمن  اـم  هک  تسه  يرایـسب  یملع  بلاـطم  دـشابیمن . نآ  ندوبن  تسرد  رب  لـیلد  مه  یبلطم  ندـیمهفن  تسین ، نآ  ندوبن  رب 

تسا نکمم  وضو  رد  حسم  ۀفسلف  ًالثم  تسا ، روط  نیمه  مه  یعرش  تاداقتعا  رد  دشابن . حیحص  بلطم  نآ  هک  دوش  یمن  لیلد  ندیمهفن 
هب دشن ، لح  ام  يارب  يا  هلئـسم  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین  درادن . تلع  اپ  ای  رـس  حسم  هک  تسین  نآ  هناشن  نیا  دـشابن . نشور  ام  يارب 
یم هداد  ربخ  هلئـسم  نیا  زا  موصعم  ای  نآرق  نوچ  مییوگ  یم  اریز  تسا ، داضت  رد  دـیاقع  ریاس  ای  نآرق  اب  اـم  ةدـیقع  هک  تسین  ینعم  نیا 

ًامّلـسم دنـشاب ، هداد  ربخ  نآ  زا  ماما  ربمایپ و  ای  ادـخ  هچ  نآ  میدـقتعم  اریز  دـشاب ، هدـشن  لح  نآ  ۀفـسلف  زونه  ام  ارب ي  هچ  رگا  میریذـپ ،
ۀلئـسم مینکن . كرد  ار  اهنآ  فادـها  هفـسلف و  هلئـسم و  تیفیک  هچ  رگا  تسا ، هدـش  رداـص  يریذـپان  اـطخ  ماـقم  زا  نوچ  تسا ، تسرد 

تما رد  هعیـش ، تایاور  هب  انب  و  تسا ، هداد  ربخ  اهنآ  زا  تحارـص  هب  نآرق  هدـش و  عقاو  هتـشذگ  ياـه  تما  رد  هک  تسا  يزیچ  تعجر 
داجیا هک  تسا  يا  هلئـسم  نآ  تایئزج  زا  عالطا  مدع  هن  دنک و  چیگ  ار  ناسنا  هک  تسا  یلاحم  زیچ  هن  نیا  دـش . دـهاوخ  عقاو  مه  مالـسا 

نآ ۀفـسلف  ندیمهفن  نکمم و  تسا  يرما  تعجر  ۀلئـسم  سپ  تسا . نآرق  اب  داضت  رد  ام  ةدـیقع  مینک  لایخ  هک  دـنک ، ام  ةدـیقع  رد  للخ 
ریذپان اطخ  عبنم  زا  نوچ  اما  میرادـن ، یهاگآ  اهنآ  ۀفـسلف  زا  هک  رگید  روما  زا  یـضعب  دـننام و  دـنک . یمن  داجیا  ام  ةدـیقع  رد  یلکـشم 

تباث ار  ینامـسج  داعم  مناوت  یمن  دوخ  لقع  اب  نم  هچ  رگا  دـیوگیم : افـش  باتک  رد  انیـس  نبا  ًالثم  میریذـپ . یم  لـقع  مکح  هب  هدـمآ ،
ج هنومن ، ریسفت  [1 (. ] تسا ینالقع  یقطنم و  هلئسم  نیا  و   ) مریذپ یم  هداد ، ربخ  نآ  زا  مالـسا ) ربمایپ   ) یقداص هدنهد  ربخ  نوچ  اما  منک ،
ۀیآ 55 و 56 و 72 و 73 ( 2  ) هرقب [4 . ] ۀیآ 259 ( 2  ) هرقب [3 . ] ص 129 ص 241 ، هیماما ، دیاقع  روشنم  یناحبس ، رفعج  [2 . ] ص 555 ، 15
( نانجلا حیتافم  بحاص  ) یمق سابع  خیش  [7 . ] ص 559 ج 15 ، هنومن ، ریسفت  [6 . ] ۀیآ 110 ( 5  ) هدئام [5 . ] ۀیآ 49 ( 3  ) نارمع لآ  و 243 ؛
، فیراعم فراعم و  یتشد ، ینیسح  یفطصم  [10 . ] 83 ۀیآ ( 27  ) لمن [9 . ] ج 53 راونالاراحب ، [8 . ] عجرهدام ص 511 ، ج 1 ، راحبلا ، هنیفس 
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(. ص 1200 رونالاراحب ، ات ج 53  ۀمجرت ج 51   ) دوعوم يدهم  [11 (. ] تعجر هدام :  ) ص 632 ج 5 ،

؟  دیراد داقتعا  نآ  هب  ارچ  تسیچ و  تعجر 

شسرپ

؟  دیراد داقتعا  نآ  هب  ارچ  تسیچ و  تعجر 

خساپ

زور زا  شیپ  گرم و  زا  سپ  اـه  ـ نا ـ ـس ـ نا زا  یهورگ  تشگزاـب  رب  حالطـصا ,  رد  تسا و  تشگزاـب  ياـنعم  هـب  بر  رد لـغـت عـ ـعـت  جر
تافانم لقع  اب  هن  تقیقح ,  نیا  دریگ و  یم  تروص  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  یناهج  تضهن  اب  نامزمه  هک  دوش  یم  قالطا  زیخاتـسر 

نآ بـه زا  هک  دهد ,  یم  لیکـشت  يو  درجم  حور  ار  ناسنا  هرهوج  یهلا ,  رگید  ياه  نییآ  مالـسا و  هاگدـید  زا  یحو .  قطنم  اب  هن  ودراد 
راگدرورپ رگید  يو  ـ ـس زا  دـهد .  یم  همادا  دوخ  هنادواج  تاـیح  هب  ودـنام  یم  یقاـب  ندـب ,  ياـنف  زا  دـعب  دوش و  یم  ریبع  نـفـس نـیـز تـ

ددرگ یم  نشور  هاتوک ,  همدـق  ود مـ ـن  یا بـا  دزاس .  یمن  دودـحم  ار  وا  ییاناوت   , یعنام چـیه  تسا و  قلطم  رداق  نآرق ,  رظن  زا  گرزب , 
اهناسنا زا  هورگ  نیا  ندـنادرگزاب  هک  دوش  یم  مولعم  ـلـی  ما كد تـ ـ نا ار بـا  ـ یز نکمم ;  تسا  يرما  لقع  هاگدـید  زا  تعجر ,  هلاـسم  هک 

رب دـیدرت  یب  تسا ,  هدـیرفآ  ار  ناـنآ  لوا  هلهو  رد  هک  يراـگدرورپ  نیار  ـ با بـنـ تسا .  رت  لهـس  ناـنآ ,  نیتـسخن  شنیرفآ  زا  بتارم  هـب  ,
نآر قـ تفاـی .  ناوت  یم  نیـشیپ  ياـهتما  رد  ار  تعجر  زا  ییاـه  هنومن  یحو ,  قطنم  ساـسا  رب  دراد .  ییاـناوت  ناـنآ  ددـجم  ندـنادرگزاب 

مث نورظنت ,  متنا  هقعاـصلا و  مکتذـخاف  هرهج  هّللا  يرن  یتـح  کـل  نموـن  نل  یـسوم  اـی  متلق  ذا  و  دـیامرف :  یم  هـن  ـیـ مز ـن  یا رد  مـجـیـد 
دنوادـخ هک  نآ  اـت  میروآ  یمن  ناـمیا  وت  هب  زگره  اـم  یـسوم  يا  دـیتفگ  ها کـه  ـگـ نآ (- 1  . ) نورکـشت مکلعل  مکتوم  دـعب  نم  مکانثعب 

 , میتخیگنارب ناتگرم  زا  سپ  ارامـش  سپـس  دـیدرک .  یم  هاگن  هک  یلاح  رد  تفرگربرد  ار  امـش  هقعاـص  سپ  مینیبب ,  راکـشآ  ار  گرزب 
نذا هب  ار  ناگدرم  (- 2  . ) هّللا نذاب  یتوملا  یحا  و  دیامرف :  یم  حیـسم  یـسیع  نابز  زا  رگید  ياج  رد  و  دییامن .  يرازگـساپس  هک  دـشاب 

اهناسنازا یعمج  تشگزاب  ققحت  عوقو و  هک  دراذگ  یم  هحـص  تعجر  ناکما  رب  اهنت  هن  میرک  نآرق  منادرگ .  یم  هدنز  گرزب ,  يادـخ 
زا یهورگ  ندـنادرگزاب  هب  میروآ  یم  کـنیا  هک  يا  هیآود  رد  نآرق  دـنک ,  یم  دـییات  دنتـسبرب ,  ـت  خر نا  زا جـهـ نآ کـه  زا  پـس  ار , 

سانلا نا  مهملکت  ضرالا  نم  هباد  مهل  انجرخا  مهیلع  لوقلا  ـع  قو اذا  و  دـنک .  یم  هراـشا  تماـیق ,  ییاـپرب  زا  شیپ  گرم و  زا  سپ  مدرم 
دوش عقاو  نانآ  رب  ادخ )  نخ (  نو سـ و چـ (- 3  . ) نوعزوی مهف  انتایاب  بذکی  نکمم  اجوف  هما  لک  نم  رشحن  موی  نونقوی و  انتایاباوناک ال 

زا زور کـه  نآ  و  دـیوگ .  نخـس  دنتـشادن ,  رواب  ار  اـم  راـتفگ  هک  نیا  هراـبرد  مدرم  اـب  هک  میروآ  یم  نوریب  ناـنآ  نیب  زا  ار  يدوجوم  , 
يزاس ـیـنـه  مز يار  بـ دش .  دـنهاوخ  هتـشادزاب  نانآ  سپ  میزیگنارب  ار ,  ام  ياه  هناشن  ناگدـننک  بیذـک  زا تـ جـمـعـی  ـت ,  ما نا هـر  مـیـ

 : دریگ رارق  هجوت  دروم  ریز  رد  هد  دا شـ تا یـ ـت نـکـ سا هتسیاش   , زیخاتسر زور  زا  شیپ  تعجر  هلاسم  رب  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  هب  لالدتـسا 
ار زیخاتـسر  زا  شیپ  ياه  هناشن  زا  یکی  نیتسخن ,  هیآ  دیوگ و  یم  نخـس  تمایق  نوماریپ  هیآ ,  ود  نیا  هک  دننآرب  یمالـسا  نارـسفم   - 1
زا هباد  جورخ  هک  دنک  یم  لقن  هفیذح  زا  وا  هبیـش و  یبا  نبا  زا  روثنملا  ردـلا  ریـسفت  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  هکنا  دـنک ; چـنـ یم  نایب 
زا نیعم  هورگ  کی  هن  دندرگ ,  یم  روشحم  اهناسنا  همه  زیخاتـسر ,  زور  رد  هک  تسین  يدـیدر  تـ  - 2(4  . ) تسا تمایق  زا  شیپ  ثداوح 

يزور نآ ,  (- 5  . ) سانلا هل  عومجم  موی  کلذ  دیامرف :  یم  نینچ  اهناسنا  رـشح  ندوب  ریگارف  تیمومع و  دروم  رد  نآرق  تما ,  ره  نایم 
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مهانررشح هزراب و  ضراللا  يرت  لابجلا و  ریسن  موی  و  دیامرف :  ـگـر مـی  ید يا  رد جـ 6)و   . ) دنوش یم  هدروآ  درگ  مدرم ,  همه  هک  تسا 
هدومن و يروآدرگار  نانآ  همه  ینیبب و  راکـشآ  ار  نیمز  میدروآرد و  تکرح  هب  ار  اـههوک  هک  يزور  و  (- 7  ) ادحا 0 مه  رداغن مـنـ ملف 

صاصتخا ینیعم  عمج  هب  رما  نیا  دـنوش و  یم  هتخیگنارب  رـشب  دارفا  همه  تمایق ,  زور  رد  نیار ,  ـ با بـنـ مییاـمنن .  راذـگ  ورف  ار  سک  چـیه 
اهناسنا همه  هن  دـیامن  یم  حیرـصتاهتما  زا  ینیعم  عمج  صاـخ و  هورگ  ندـش  هتخیگنار  بـه بـ رو ,  ـ کذ ـه مـ یآ ود  زا  مود  ـه  یآ  - 3 درادن . 

زا یهورگ  تما ,  ره  نایم  زا  هک  زور  نآ  و  انتایاب 000 - .  بذکی  نمم  اجوف  هما  لک  نم  رشحن  موی  و  دیامرف :  یم  هفیرـش  هیآ  نیا  اریز 
 . دـهد یم  یهاوگ  اـهناسنا  همه  ندـش  هتخیگنارب  مدـع  رب  ینـشور  هب  هلمج  نیا  تخیگنا .  میهاوخرب  ار  دوخ  تاـیآ  ناگدـننک  بیذـکت 
 , یهلا تایآ  هدننک  بیذکت  ياهناس  ـ نا زا  یصاخ  هورگ  نتخیگنارب  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  هاتوک ,  همدقم  ـه  ـس ـن  یا زا  نـتـیـجـه : 

زیخاتسر زور  رد  اهناس  ـ نا ار حـشـر  ـ یز داد .  دهاوخ  يور  مایق ,  ندش  اپرب  زا  شیپ  هک  تسا  يا  هثداح  دوش ,  یم  هدافتـسا  مود  هیآ  زا  هک 
زا یهورگ  تشگزاب  رب  ینبم  ام  راتفگ  ینـشور  نایب ,  ـن  یا بـا  دوش .  یمن  دودـحم  یـصاخ  هورگ  هب  ددرگ و  یم  رـشب  دارفا  همه  لـماش  , 

ربمایپ تیب  لها  سا ,  ـ سا ـن  یا بـر  تسا .  تعجر  نامه  هدیدپ  نیا  دسر و  یم  توبث  هب  زیخاتـسر ,  ییاپرب  زا  شیپو  گرم  زا  سپ  اهناسنا 
زا راتفگ  ود  هب  راصتخا ,  تیاعر  يارب  ام  دـن و  ـتـ ـسا ـ خر ـیـنـه بـ مز نیا  رد  يرگنـشور  هب  دنتـسه ,  یهلا  یحو  نارـسفم  نآرق و  نیرق  هک 
 , یهلا مایا  همایقلا - .  موی  هرکلا و  موی  مالسلا و  هیلع  مئاقلا  موی  هثالث  هّللا  مایا  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   : مینک یم  هراشا  نانآ 

نموی مل  نم  انم  سیل  دیامرف :  یم  رگید  ياج  رد  و  زیخاتسرزور .  تعجر و  زور  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  زور  دنتسه  زور  هس 
هفسلف  - 1 مینک :  هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  اجنیا  رد  ـت  سا ـسـتـه  یا شـ تسین .  ام  زا  دریذپن  ایند  هب  ار  ام  ددجم  تشگزاب  هک  یسک  انترکب -. 

لـالج و نداد  ناـشن  یکی  مینک ;  یمدروخرب  هدـیدپ ,  نیا  فادـها  زا  دـنلب  فدـه  ود  هب  ـعـت ,  جر ياـه  هزیگنا  رد  هشیدـنا  اـب  تعجر 
 . نارگمتس نارفاک و  ندومن  رفیک  راکوکین و  نامیا و  اب  ياهناسنا  هب  شاداپ  نداد  يرگید  رفک و  یگدنک  ـ فار مال و سـ ـ سا ـعـی  قاو هوکش 

اریز تسین ;  خسانت  هب  داقتعا  مز  زگره مـسـتـلـ هعیـش  هاگدید  زا  تعجر  هلاسم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  خسانت  اب  تعجر  زراب  توا  تـفـ  - 2
بـر تسا .  نآ  زا  شیپ  هرود  رارکت  يا  هرود  ره  هک  دـناد  یم  مئاد  شدرگ  رد  ار  ناـهج  تسا و  ینتبم  زیخاتـسر  راـکنا  رب  خـسانت  هـیرظن 
رد حور  ـر  گا پـس  دوش .  یم  لقتنم  يرگید  ندب  هبو  ددرگ  یم  زاب  ایند  هب  رگید  راب  گرم ,  زا  سپ  یناسنا  ره  حور  هیرظن ,  نیا  سا  ـ سا

یندب هب   , هدوب ناراکدب  زا  رگا  دنارذگ و  یم  ـی  ـشو اب خـ ار  دعب  نارود  هک  دریگ  یم  رارق  یندبرد  هدوب ,  ناراکوکین  زا  هتـشذ  نا گـ ـ مز
هب نادـقتعم  هک  یلاح  رد  تسا  وا  زیخاتـسر  مکحرد  تشگزا  ـن بـ یا و  دـنک .  یم  يرپس  اه  یتخـس  اب  ار  دـعب  نارود  هک  دوش  یم  لـقتنم 

رگید ندب  هب  ار  ندب  زا  هدش  ادج  حور  کی  لاقتنا  رگید  يوس  زا  دنراد و  نامیا  داعم  تمایق و  هب   , مالـسا تعیرـش  زا  يوریپ  هب  تعجر , 
ند ـ ـش هدروآر  زا بـ سپ  دـندرگ و  یم  زاب  ناهج  نیا  هب  تمایق  زا  شیپ  اـهناسنا ,  زا  یهورگ  هک  ـنـد  نآر و تـنـهـا بـ ( 8  . ) دنناد یم  لاحم 

و دنوش ؟  هتخیگنارب  اهناس  ـ نا ـگـر  ید هار بـا  هـمـ زیخاتـسر ,  زور  رد  ات  دنباتـش  یم  ینادواج  يارـس  هب  رگید  راب  نآ ,  حلاصم  اهتم و  حـکـ
 . ددرگ یمن  لقتنم  يرگید  نیدب  هب  ندب ,  زا  ندش  ادج  زا  سپ  حور ,  کی  زگره 

؟  دینک نایب  ار  تعجر  هلئسم  یقطنم  ریس 

شسرپ

؟  دینک نایب  ار  تعجر  هلئسم  یقطنم  ریس 

خساپ
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تمایق دننام  تعجر  ینعی  دنناد  یمن  مالسا  تایرورض  زا  ارنآ  یهورگ  تسا ، رظن  فالتخا  تعجر  هرابرد  یمالسا  نادنمـشیدنا  نایم  رد 
هب طوـبرم  ار  ترورـض  نیا  دـنناد  یم  تایرورـض  زا  ار  نآ  هک  یهورگ  اـما  تسین .  ناملـسم  رگید  دوـش  نآ  رکنم  يدرف  رگا  هک  تسین 

ضیف موحرم  دنک . راکنا  ار  تعجر  هک  درک  ادیپ  ناوتن  مه  ار  رفن  کی  دیاش  هعیـش  ياملع  نایم  رد  لاح  نیا  اب  دـنناد . یم  هعیـش  بهذـم 
هفشاکم تلاح  رد  تفرعم  لها  رب  حاورا  روهظ  ینعی  دنیوگ  یم  حاورا  ياملع  هک  تسا  يزیچ  نیا  ریظن  تعجر  هک  تسا  دقتعم  یناشاک 

ارهز ترضح  هک  یتقو  هکنانچ  تسا  هدش  نایب  بلطم  نیا  مه  تایاور  رد  دنا  هدرک  فارتعا  رارقا و  نآ  هب  دوهش  فشک  لها  نافراع  هک 
يرای ار  وا  ات  دندمآ  نز  راهچ  دندیزرو  عانتما  س )  ) هجیدخ ترضح  هب  ندرک  کمک  زا  هکم  ياهنز  دنیایب و  ایند  هب  دنتساوخ  یم  (س )

کی رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  دنزیخرب  ربق  زا  اه  هدرم  هک  تسا  نیا  تعجر  هک  دنک  یم  هفاضا  ضیف  میرم ...،  هیـسآ ،  اوح ، دننک : 
 : دـنیوگ یم  لحن  هروس  زا  هیآ 83  هب  هجوت  اب  یئابطابط (  همالع  دـنوشیم . رهاظ  یلاثم  ياـه  ندـب  اـب  حاورا  زا  يا  هدـع  یـصاخ ، عضو 
هک يزور  نوعَزُوی و  مهف  انتایآب  بَّذُکی  نمم  ًاجوف  ٍۀَُّما  لک  نم  رـشحن  موی  و  تسا :  هیآ  نیا  دراد  تل  الد  تعجر  رب  هک  یتایآ  زا  یکی  "

مه هب  همه  ات  دـنوش  یم  هتـشاد  هاـگن  مینادرگ و  یم  روشحم  دـندرکیم  بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ  هک  یناـسک  زا  یهورگ  یتما  ره  زا  نآ  رد 
ار يا  هتسد  یتما  ره  زا  ینعی  ًاجوف  ٍهَُّما  لک  نم  دیامرف :  یم  ًهیضیعبت  نم  ًهملک  اب  نوچ  تسین  تمایق  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  دوصقم  دندنویپب "

ملف مهانرـشح  ادـحا و  مهنم  رداغن  ملف  مهانرـشح  و  دـیامرف : یم  تمایق  زور  رـشح  هرابرد  میرک  نآرق  هک  یلاـح  رد  مینادرگیم  روشحم 
مکبایاب و نموم  دـینامرف :  یم  زین  هعماج  ترایز  رد  مینک .  یمن  راذـگ  ورف  ار  کـی  چـیه  میروآ و  یم  درگ  ار  همه  ادـحا و  مهنم  رداـغن 

همئا یقاب  دعب  و  (ص ) لوسر ترضح  دعب  و  ع )  ) ریما ترضح  دعب  ع )  ) نیسح ماما  لوا  هک  تسا  یتعجر  نامه  دوصقم  مکتعجرب  قدصم 
مکبایأب و نموم  دـنیامرف : یم  زین  هعماج  ترایز  رد  مینک .  یمن  راذـگ  ورف  ار  کی  چـیه  میروآ و  یم  درگ  ار  همه  و  دـنیامن .  یم  عوجر 

همئا یقاب  دعب  و  (ص ) لوسر ترضح  دعب  و  ع )  ) ریما ترضح  دعب  ع )  ) نیسح ماما  لوا  هک  تسا  یتعجر  نامه  دوصقم  مکتعجرب  قدصم 
. داش خر  نیسح  دمحم  هر )  ) یئابطابط همالع  روضح  رد  2 ـ هر )  ) يرهطم داتسا  داعم ، 1 ـ زا :  هتفرگرب  دنیامن .  یم  عوجر 

؟ دشاب یم  تروص  هچ  هب  نیموصعم  تعجر  ؟ هچ ینعی  تعجر 

شسرپ

؟ دشاب یم  تروص  هچ  هب  نیموصعم  تعجر  ؟ هچ ینعی  تعجر 

خساپ

زیخاتـسر هناتـسآردو  ع )  ) يدـهم روهظ  زا  دـعب  تسا :  نینچ  هاتوک  ترابع  کـیرد  شریـسفتو  تسا  هعیـش  فورعم  دـیاقع  زا  تعجر "
یم یط  ار  لامک  زا  یجرادـم  لوا  هورگ  دـندرگ ، یم  زاب  ناهج  نیا  هب  رورـش " رایـسب  نایغاط  ورافک  صلاـخ "و"  ناـنمؤم   " زا یهورگ 
دعب لاعتمدنوادخ   : " دیوگ یم  نینچ  تسا  هعیش  ناگرزب  زا  هک  یضترم " دیـس  " موحرم دننیب . یم  يدیدش  ياهرفیک  مود  هورگو  دننک ،

وا يرای  تاراـختفاو  باوثرد  اـت  دـنادرگ ، یم  زاـب  ناـهج  هب  دـنا  هتفر  اـیندزا  ًـالبق  هک  یناـسک  زا  یهورگ  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا 
. دریگ ماقتنا  اهنآزا  ات  دنادرگ  یم  زاب  ار  تخـسرس  نانمـشد  زا  یهورگ  زینو  دـنیوج ، تکرـش  ناهج  رـسارس  رب  قح  تموکح  هدـهاشمو 

هلأسم نیا  هک  ارچ  دنک  راکنا  رما  نیارب  ار  ادخ  تردق  دناوت  یمن  یلقاع  چیه  هک  تسا  نیا  بهذم  نیا  تحـصرب  لیلد  دیازفا :  یم  سپس 
. دنرمـشیم نکمم  ریغو  لاحمار  نآ  یئوگ  هک  دـننک  یم  راکنا  ار  عوضوم  نیا  نانچ  ام  نیفلاخم  زا  یـضعب  هک  یلاحرد  تسین ، یلاـحم 
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هتبلا "  1" " تسا هدرکن  تفلاخم  هدـیقع  نیا  اب  اهنآ  زا  يدـحا  اریز  تسا  هیماما  عامجا  هدـیقع  نیا  تابثارب  لـیلد  دـنک :  یم  هفاـضا  دـعب 
هعیش زا  یکچوک  رایسب  تیلقا  هکدیآیمرب  نایبلا  عمجمرد  یسربط  موحرم  نانخس  زا  نینچمه  هعیش و  ياملع  يامدق  زا  یضعب  تاملکزا 

تـشگزاب هن  دـندرک ، یم  ریـسفت  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تموکح  تلود و  تشگزاب  ینعم  هب  ار  تعجرو  دـندوب ، فلاخم  هدـیقع  نیا  اـب 
یناوارف ياهثحب  اجنیارد  لاح  ره  هب  دـنز . یمن  عامجا  هب  يا  همطل  هک  تسا  يروط  اهنآ  تفلاخم  یلو  ناـگدرم ، ندـش  هدـنزو  صاخـشا 
ناگدرم زا  یهورگ  يایحا  دیدرت  نودـب  - 1 میروآ :  یم  اجنیارد  هدرـشف  تروص  هب  يریـسفت  ثحبزرط  زا  ندـشن  جراخ  يارب  هک  تسا 

بحعت نوچمه  يرما  نینچ  زا  بجعت  تسا و  نکمم  ًالماک  تمایق  رد  اهناسنا  عیمج  يایحا  هک  هنوگنامه  تسین ، تالاحم  زا  اـیند  نیارد 
نینچ لقع  هک  ارچ  دشاب ، یم  داعم  درومرد  اهنآ  هیرخـس  دـننامه  نآ  ربارب  رد  هیرخـسو  تساداعم  هلأسم  زا  تیلهاج  ناکرـشمزا  یهورگ 

نآرقرد - 2 تسا .  ناسآو  لهـس  نآ  رباربرد  روما  نیا  همه  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  نانچنآ  ادخ  تردـقو  دـنیب ، یمن  لاحم  ار  يزیچ 
درک روبع  يدابآ  کـی  راـنکزا  هک  يربماـیپ   " درومرد فلا ـ  تسا . هدـمآ  نیـشیپ  ياـهتما  زا  دروم  جـنپ  رد  ًـالامجا  تعجر  عوقو  دـیجم 

هنوـگچ دیـسرپ  دوـخ  زاو  دوـب ، هدـش  هدـنکارپوس  ره  رد  نآ  لـها  ياهناوختــساو  داـسجاو  دوـب  هـتخیرورف  نآ  ياـهراوید  هـک  یلاـحرد 
؟ يدرک گنرد  ردـقچ  تفگ  وا  هبو  درک  هدـنز  سپـسودناریم  لاس  دـصکی  اروا  ادـخاما  دـنک ؟ یم  هدـنز  گرم  زا  سپ  ار  اهنیادـنوادخ 

ربمایپ ای  دـشاب  ریزع  ربمایپ ، نیا  هرقب " هروس  هیآ 259  " تشذگ وت  رب  لاس  دـصکی  هکلب  هن  دومرف  نآزا ؟ یتمـسق  ای  زور  کی  درک  ضرع 
نآرق هثعب "ب ـ  مث  ماع  هأـم  هللا  هتاـماف   " اـیند نیمهرد  تسا  گرم  زا  سپ  یگدـنز  رد  نآرق  تحارـص  مهم  دـنک ، یمن  تواـفت  يرگید 

زا نوعاط  يرامیب  هناهب  هب  نارـسفم  هتفگ  قبطو  ) گرم سرتزا   " هک دروآ  یم  ناـیم  هب  يرگید  تیعمج  زا  نخـس  هرقب  هروس  هیآرد 243 
هدـنز ار  اهنآ  سپـسو  داد  اهنآ  هب  گرم  نامرف  دـنوادخ  دـنتفر  نوریب  دوخ  ياه  هناـخ  زاو  دـندرک ) يراددوخ  داـهج  نادـیم  رد  تکرش 

اهنت ار  نآ  دننک  لمحت  ار  يداع  ریغ  هثداح  نینچ  عوقو  دنا  هتسناوتن  هک  نارسفم  زا  یـضعب  هچرگ  مهایحا " مث  اوتوم  هللا  مهل  لاقف  ،" درک
لوبق لباق  هلأسم ، نیا  عوقورد  هیآ  تحارـص  هکلب  روهظ  رباربرد  تالیوأت  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور  یلو  دـنا ، هدرمـش  لاـثم  کـی  ناـیب 
راتفرگ دنوادخ  هدهاشم  ياضاقت  زا  دـعب  اهنآ  زا  یهورگ  هک  میناوخ  یم  لیئارـسا " ینب   " هرابرد هرقب  هروس  هیآرد 55 و 56  ج ـ  تسین .

دعب نم  مکانثعب  مث  " دـنروآ اجب  ار  وا  تمعن  رکـش  ات  دـنادرگ  زاب  یگدـنز  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  سپـس  دـندرمو ، دـندش  يرابگرم  هقعاص 
وت "  ) ینذاب یتوملا  جرخت  ذاو   : " میناوخ یم  (ع ) یسیع تازجعم  ندرمشرب  نمـض  هدئام  هروس  هیآرد 110  نورکـشت "د ـ  مکلعل  کتوم 

هکلب درک ، هدافتـسا  یتوم ) يایحا   ) دوخ هزجعم  نیا  زا  (ع ) حیـسم هکدهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  يدرک .) یم  هدنز  نم  نامرف  هب  ار  ناگدرم 
هروسرد هرخالاب  ه ـ ـ دوش . یم  بوسحم  یـضعب  يارب  تعجر  عونکی  دوخ  نیاو  تسا  نآ  رارکت  رب  لـیلد  جرخت " " عراـضم لـعف  هب  ریبعت 

هداد روتسد   : " دیوگ یم  نآرق  دوب ، هتـساخرب  لادج  عازن و  شلتاق  درکادیپ  يارب  لیئارـسا  ینبرد  هک  يا  هتـشک  درومرد  هیآرد 73  هرقب 
همتاخ عازنو  دـنک  یفرعم  ار  دوخ  لتاقو  ) ددرگ زاب  تایح  هب  ات  دـننز  هدرم  ندـب  رب  ار  نآ  زا  یـشخبو  دـنربب  یئاهیگژیو  اب  ار  يواـگ  دـش 

نآرقرد يرگید  دراوم  دروم ، جـنپ  نیارب  هوالع  نولقعت " مکلعل  هتایآ  کیریو  یتوملا  هللا  ییحی  کلاذـک  اهـضعبب  هوبرـصا  انلقف  ( " دـبای
هک (ع) میهاربا هناگراهچ  ياهغرم  ناتسادو  دوب ، تعجر  هب  هیبش  يزیچ  زین  نآ  هک  فهک  باحـصا  ناتـساد  نوچمه  دوش  یم  هدید  دیجم 

هجوت لباق  زین  تعجر  هلأسم  رد  هک  دنزاس  مسجم  وا  يارب  اهناسنا  دروم  رد  ار  داعم  ناکما  اتدنتـشگزاب  یگدنز  هب  رگید  راب  حـبذ  زا  دـعب 
ناـکما زاـب  نشور  تاـیآ  همه  نیا  اـب  دریذـپب و  ینامـسآ  باـتک  کـی  ناونع  هب  ار  نآرق  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاـح  ره  هب  تسا . 

زیخاتـسرز یکچوک ا  هنومن  تعجر  رگم  تسا ؟ گرم  زا  دـعب  تایح  هب  تشگزاب  زج  يزیچ  تعجر  رگم  ًاساسا  دـنک ؟ راـکنا  ار  تعجر 
شسرپ زا 180  هتفگرب  عجر ) هدام  ، ) ص 511 دلج 1 ،  راحبلا " هنیفس  ( "1  : ) ذـخآم عبانم و  دوش ؟ یمن  بوسحم  کچوک  ناهج  نیارد 

هنومن ص 559و560و561 ریسفت  زا  خساپ  و 

؟ تسیچ تعجر 
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شسرپ

؟ تسیچ تعجر 

خساپ

ینعم حالطـصا  رد  دـشابیم و  اـیند  يوس  هب  تشگزاـب  ینعم  هب  يداـقتعا  ياـه  ثحب  رد  تسا . تشگزاـب  تدوع و  ینعم  هب  تعجر  - 1
، بیترت هب  ع )  ) يدهم ترضح  تموکح  همادا  رد  تمایق  مایق  زا  شیپ  دنیوگیم ، هک  تسا  نینچ  هعیش  نادنمـشناد  املع و  رظن  زا  تعجر 
هب نامز  ره  زا  دب  رایسب  ناراکدب  نینچمه  نارود و  ره  زا  کین  رایـسب  ناکین  زا  یعمج  دسررف و  ع )  ) اده همئا  زا  کی  ره  تعجر  نارود 

باذع تبوقع و  يارب  زا  ناراکدب  داد و  لدع و  تموکح  يوزرآ  هب  ندیسر  تیبلها و  همیرک  تلود  ندید  يارب  ناکین  دندرگزاب . ایند 
دانـسا و هراب  نیا  رد  تسویپ و  دهاوخ  عوقو  هب  تسا و  یمتح  يرما  تعجر  هلأسم  - 2 دناهدیدن ایند  نیا  رد  ار  دوخ  لامعا  يازس  هک  ایند 
هب بیرق  يرایـسب  ثیداحا  نینچمه  دناهدرک و  نایب  لیوأت  ماقم  رد  تعجر  هرابرد  ار  يرایـسب  تایآ  هک  نارـسفم  نایب  ینآرق و  كرادـم 

َمْوَی فلا ) دوشیم . هراـشا  تعجر  هب  طوبرم  تاـیاور  تاـیآ  زا  دروم  دـنچ  هب  تسا  دوجوم  دروم  نیا  رد  رتاوـت  روـط  هب  تیاور  تسیود 
هب دننکیم  بیذکت  هک  اهنآ  زا  یجوف  یتما  ره  زا  مینادرگ  ثوعبم  هک  يزور  َنوُعَزُوی  ْمُهَف  اِنتایِآب  ُبِّذَُـکی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن 
هیآ رد  تایآ "  " زا روظم  تسا . هدمآ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  لثم  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  (. 1 ،) دش دنهاوخ  هتـشادزاب  ناشیا  سپ  ام  تایآ 

ام راب  ود  وت  اراگدرورپ  دـنیوگ  نارفاک  لاح  نآ  رد  ِْنیَتَْنِثا . اَنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنِثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  اُولاق  ب ) (. 2 ،) تسا ع )  ) همئا نینمؤملاریما و  هفیرش 
ماما زا  میهاربا  نب  یلع  دشابیم . ناشیا  لوق  نایب  تسا و  زیخاتـسر  رد  رفک  لها  هرابرد  هیآ  نیا  (. 3 .،) يدرک هدنز  راب  ود  يدناریمب و  ار 
هدـنز ندرم ، زا  سپ  هک  تسا  ياهفیاط  صوصخم  تسا و  تعجر  رد  هیآ  نیا  دـندومرف ، هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاـب ماـما  قداـص و 

سنوی و. هروس  زا  هیآ 39  هرقب و  هروس  زا  تایآ 243  و  ( 4 ،) دنوشیم هدنز  تمایق  رد  دنریمیم و  هاگنآ  دننکیم  تشگزاب  دـنوشیم و 
نم الا  عجریال  ۀصاخ  یه  ۀـماعب و  تسیل  ۀـعجرلا  نا  دـیامرفیم : ع )  ) قداص ماما  فلا ) ثیداحا : اما  و  دراد . تلالد  تعجر )  ) عوضومهب

نمؤم هک  دندرگیم  زاب  ایند  هب  یناسک  طقف  تسا و  صاخ  هکلب  تسین  یناگمه  تعجر  ًاضحم  كرـشلا  ضحم  وا  ًاضحم  نامیالا  ضحم 
قداص ماما  دشابیم . ع )  ) نیسح ماما  دوشیم ، هتفاکـش  وا  رب  نیمز  هک  یـسک  نیلوا  تعجر  رد  ب ) (. 5 ،) دنشاب ضحم  كرشم  ای  صلاخ 

هب دوشیم و  هتفاکش  وا  يور  هب  ربق  هک  یـسک  نیتسخن  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  ایندلا  یلا  عجری  هنع و  ضرالا  قشن  نم  لوا  دیامرفیم : (ع )
یلع ریسفت  زا  لقن  ص 69 ، ج 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ( ) 2 ( ) هیآ 83 لمن ، ( ) 1 : ) ذخآم عبانم و  تسا . (ع ) یلع نب  نیـسح  ددرگیمرب  ایند 

ح 6941 ص 1984 ، ج 4 ، همکحلانازیم ، ( ) 5 ( ) ص 900 ج 3 ، یجیهال ، ریسفت  ( ) 4 ( ) هیآ 11 رفاغ ، ( ) 3 ( ) میهاربا نب 

. دییامرفب حیضوت  الماک  ار  جع )   ) نامز ماما  تعجر  هلءاسم 

شسرپ

. دییامرفب حیضوت  الماک  ار  جع )   ) نامز ماما  تعجر  هلءاسم 

خساپ
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املع رظن  زا  تعجر  ینعم  حالطـصا  رد  دشابیم و  ایند  يوس  هب  تشگزاب  ینعم  هب  اجنیا  رد  تسا . تشگزاب  تدوع ، ینعم  هب  تعجر  - 1
ره تعجر  نارود  بیترت ، هب  (ع ) يدهم ترـضح  تموکح  همادا  رد  تمایق  مایق  زا  شیپ  دـنیوگیم ، هک  تسا  نینچ  هعیـش  نادنمـشناد  و 

. دندرگزاب ایند  هب  نامز  ره  زا  دب  رایـسب  ناراکدـب  نینچمه  نارود و  ره  زا  کین  رایـسب  ناکین  زا  یعمج  دـسر و  ارف  (ع ) ادـههمئا زا  کی 
يازس هک  ایند  باذع  تبوقع و  يارب  زا  ناراکدب  داد و  لدع و  تموکح  يوزرآ  هب  ندیـسر  تیبلها و  همیرک  تلود  ندید  يارب  ناکین 

كرادـم دانـسا و  هراـب  نیا  رد  تسویپ و  دـهاوخ  عوـقو  هب  تسا و  یمتح  يرما  تعجر  هلأـسم  - 2 دـناهدیدنایند . نیا  رد  ار  دوخ  لاـمعا 
تـسیود هب  بیرق  يرایـسب  ثیداحا  نینچمه  دناهدرک و  نایب  لیوأت  ماقم  رد  تعجر  هرابرد  ار  يرایـسب  تایآ  هک  نارـسفم  نایب  ینآرق و 

نم رـشحن  موی  فلا ) دوشیم . هراشا  تعجر  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  زا  درومدنچ  هب  تسا ؛ دوجوم  دروم  نیا  رد  رتاوت  روط  هب  تیاور 
ام تایآ  هب  دـننکیم  بیذـکتهک  اهنآ  زا  یجوف  یتما  ره  زا  مینادرگ  ثوعبم  هک  يزور  نوعزوی  مهف  انتایاب  بذـکی  نمم  اـجوف  ۀـما  لـک 
رد تایآ »  » زا روظنم  تسا . هدمآ  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  لثم  ریسافت  زا  یضعب  رد  هیآ 83 .) لمن ، ، ) M} دش دنهاوخ  هتشادزاب  ناشیا  سپ 

نیتنثا و انتما  انبر  اولاق  ب )  میهاربا .) نب  یلع  ریـسفت  زا  لقن  ص 69 ، ج 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ، ) تسا (ع) همئا نینمؤملاریما و  هفیرـش  هیآ 
هیآ نیا  هیآ 11 .) رفاغ ، ، ) M ...} يدرکهدـنز راب  ود  يدـناریمب و  ار  ام  راب  ود  وت  اراگدرورپ  دـنیوگ  نارفاک  لاح  نآ  رد  نیتنثا ... انیتیحا 

هک تسا  هدرک  تیاور  (ع ) رقاب ماما  قداص و  ماـما  زا  میهاربا  نب  یلع  دـشابیم . ناـشیا  لوق  ناـیب  تسا و  زیخاتـسر  رد  رفک  لـها  هراـبرد 
دنریمیم و هاگنآ  دننکیم  تشگزاب  دنوشیم و  هدنز  ندرم ، زا  سپ  هک  تسا  ياهفیاط  صوصخم  تسا و  تعجر  رد  هیآ  نیا  دـندومرف ،

عوضوم نیا  هب  سنوی و ... هروـس  زا  هیآ 39  هرقب و  هروـس  زا  تایآ 243  و  ص900 ) ج 3 ، یجیهال ، ریـسفت  ، ) دنوشیم هدـنز  تمایق  رد 
ضحم نم  الا  عجریال  ۀـصاخ  یه  ۀـماعب و  تسیل  ۀـعجرلا  نا  دـیامرفیم : (ع ) قداـص ماـما  فلا ) ثیداـحا : اـما  و  دراد . تلـالد  تعجر ) )
صلاخ نمؤم  هک  دـندرگیم  زاب  ایند  هب  یناسک  طقف  تسا و  صاخ  هکلب  تسین  یناگمهتعجر  اضحم ؛  كرـشلا  ضحم  وا  اضحم  نامیالا 

، دوشیم هتفاکش  وا  رب  نیمز  هک  یـسک  نیلوا  تعجر  رد  ب )  ح6941 .) ص 1984 ، ج 4 ، همکحلانازیم ، ، ) M} دنشاب ضحم  كرشم  ای 
یـسک نیتسخن  (ع ؛ ) یلع نب  نیـسحلا  ایندلا  یلا  عجری  هنع و  ضرالا  قشنت  نم  لوا  دیامرفیم : (ع ) قداص ماما  دـشابیم . (ع ) نیـسح ماما 

(ع) رقاب ماما  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  نینچمه  و  . M} تسا (ع ) یلع نب  نیسح  ددرگیمرب  ایند  هب  دوشیم و  هتفاکـش  وا  يور  هب  ربق  هک 
ج 3، راحبلاۀنیفس ، ح 6932 و 6933 -  ص 1982 ، ج 4 ، همکحلانازیم ، ، ) درک دنهاوخ  تعجریلع  ادـخ و  لوسر  دومرف : نیعا  نبریکب  هب 
. تسیچ تعجر  هرابرد  امـش  رظن  نسحلابا  يا  درک : ضرع  اـضر  ماـما  هب  نومأـم  تسا : هدـش  لـقن  (ع ) اـضر ترـضح  زا  ج )  ص 315 .)
(ص) ادخ لوسر  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  نآرق  تسا و  هتـشاد  دوجو  زین  نیـشیپ  ياهتما  نایم  رد  دراد . تقیقح  دومرف : ترـضح 
ح 6927، ج 4 ، همکحلانازیم ، ، ) دمآ دـهاوخ  شیپ  وم  هب  وم  انیع و  زین  تما  نیا  نایم  رد  هدوب  هتـشذگ  ياهتمارد  هچ  ره  تسا  هدومرف 

ینالوط ار  زور  نآ  یلاعت  يادخ  دـشاب  هدـنام  یقاب  زور  کی  طقف  ایند  رمع  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  هک  نیا  و  - 3 ص 1980 .)
همیرک تلود  ترـضح و  نآ  روـهظ  هک  نوـچ  تسا ، اـیند  ياـهزور  زا  زور  نـیا  ًـالوا ، دـنک : روـهظ  جـع ) ) تـجح ترـضح  اـت  دـنکیم 

هب دیکأت  ماقم  رد  تسا و  یعطق  یمتح و  روهظ  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  زا  (ع ) موصعم روظنم  ایناث ، تسا . تمایق  مایق  زا  لبق  (ع ) تیبلها
هدـنام زور  کی  ایند  رمع  زا  رگا  تسین ، يراکنا  ياج  درک و  دـنهاوخ  روهظ  ماـما  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، هدومرف  ار  بلطم  نیا  روهظ  رما 

اقآ روهظ  تیمتح  نایب  ماقم  رد  افرـص  هکلب  دتفایم ، قافتا  ایند  رخآ  زور  رد  جع ) ) ماماروهظ هک  تسا  نیا  تیاور  دوصقم  نیاربانب  دشاب .
ینالوط نآ  زا  دـعب  روهظ و  نارود  کشیب  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دـعب  عیاقو  نوماریپ  تایاور  تعجر و  تایاور  رب  انب  ـالاو  دـشابیم 

، ینعی تعجر ؛ - 2 دراد . دوجو  يددعتم  لیالد  نآ  نوماریپ  دشابیم و  هعیش  بهذم  تاملسم  زا  تعجر  - 1 نخس :  هصالخ  دوب . دهاوخ 
تعجر هک  ییاـههورگ  زا  یکی  دـندرگیم ، زاـب  يویند  یگدـنز  هب  دـناهتفر  اـیند  زا  جـع ) ) ماـما روهظ  زا  لـبق  هک  ییاـهناسنا  زا  یـضعب 
J} يدوبهب رقاب  دمحم  تعجر ، یسبط 2 - نیدلامجن  هعیش ، رظن  زا  تعجر  - 1 رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  دنشابیم . (ع ) همئا دننکیم ،
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. دیهد حیضوت  ار  ءادب  تعجر و  هلأسم 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  ءادب  تعجر و  هلأسم 

خساپ

املع رظن  زا  تعجر  ینعم  حالطـصا  رد  دشابیم و  ایند  يوس  هب  تشگزاب  ینعم  هب  اجنیا  رد  تسا . تشگزاب  تدوع ، ینعم  هب  تعجر  - 1
ره تعجر  نارود  بیترت ، هب  (ع ) يدهم ترـضح  تموکح  همادا  رد  تمایق  مایق  زا  شیپ  دـنیوگیم ، هک  تسا  نینچ  هعیـش  نادنمـشناد  و 

. دندرگزاب ایند  هب  نامز  ره  زا  دب  رایـسب  ناراکدب  نینچمه  نارود و  ره  زا  کین  رایـسب  ناکین  زا  یعمج  دـسر و  ارف  (ع ) ادـه همئا  زا  کی 
يازس هک  ایند  باذع  تبوقع و  يارب  زا  ناراکدب  داد و  لدع و  تموکح  يوزرآ  هب  ندیـسر  تیبلها و  همیرک  تلود  ندید  يارب  ناکین 

نامیالا ضحم  نم  الا  عجریـال  هصاـخ  یه  هماـعب و  تسیل  هعجرلا  نا  : » دـیامرفیم (ع ) قداـص ماـما  دـناهدیدنایند . نیا  رد  ار  دوخ  لاـمعا 
ای صلاخ  نمؤم  هک  دـندرگیم  زاب  ایند  هب  یناسک  طـقف  تسا و  صاـخ  هکلب  تسین  یناـگمه  تعجر  اـضحم ؛ كرـشلا  ضحم  وا  اـضحم 

ماـما دوـشیم ، هتفاکـش  وا  رب  نیمز  هک  یـسک  نـیلوا  تـعجر  رد  ح 6941 .) ص1984 ، ج 4 ، هـمکحلانازیم ، « ) دنـشاب ضحم  كرـشم 
ربق هک  یسک  نیتسخن  (ع ؛) یلع نب  نیسحلا  ایندلا  یلا  عجری  هنع و  ضرالا  قشن  نم  لوا  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  دشابیم . (ع ) نیـسح

نبریکب هب  (ع ) رقاب ماما  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نینچمه  تسا .» (ع ) یلع نب  نیـسح  ددرگیمرب  اـیند  هب  دوشیم و  هتفاکـش  وا  يور  هب 
ص ج 3 ، راحبلا ، هنیفـس  ح 6932 و 6933 -  ص 1982 ، ج 4 ، همکحلانازیم ، ، ) درک دـنهاوخ  تعجر  یلع  ادـخ و  لوسر  دوـمرف : نیعا 

ترـضح تسیچ . تعجر  هرابرد  امـش  رظن  نسحلابا  يا  درک : ضرع  اضر  ماـما  هب  نومأـم  تسا : هدـش  لـقن  (ع ) اـضر ترـضح  زا  (. 315
هدومرف (ص ) ادـخ لوسر  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  نآرق  تسا و  هتـشاد  دوجو  زین  نیـشیپ  ياـهتما  ناـیم  رد  دراد . تقیقح  دومرف :

ص ح 6927 ، ج 4 ، همکحلانازیم ، ، ) دـمآ دـهاوخ  شیپ  وم  هب  وم  اـنیع و  زین  تما  نیا  ناـیم  رد  هدوب  هتـشذگ  ياـهتمارد  هچ  ره  تسا 
ات دنکیم  ینالوط  ار  زور  نآ  یلاعت  يادخ  دشاب  هدنام  یقاب  زور  کی  طقف  ایند  رمع  زا  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  رد  هک  نیا  و  (. 1980
زا لبق  (ع ) تیبلها همیرک  تلود  ترـضح و  نآ  روهظ  هک  نوچ  تسا ، ایند  ياهزور  زا  زور  نیا  ًالوا ، دنک : روهظ  جع ) ) تجح ترـضح 

نیا روهظ  رما  هب  دـیکأت  ماـقم  رد  تسا و  یعطق  یمتح و  روهظ  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  زا  (ع ) موـصعم روـظنم  اـیناث ، تسا . تماـیق  ماـیق 
نیاربانب دـشاب . هدـنام  زور  کی  ایند  رمع  زا  رگا  تسین ، يراکنا  ياج  درک و  دـنهاوخ  روهظ  ماما  هک  انعم  نیدـب  تسا ، هدومرف  ار  بلطم 

الاو دشابیم  اقآ  روهظ  تیمتح  نایب  ماقم  رد  افرـص  هکلب  دـتفایم ، قافتا  ایند  رخآ  زور  رد  جـع ) ) ماماروهظ هک  تسا  نیا  تیاور  دوصقم 
. دوب دـهاوخ  ینالوط  نآ  زا  دـعب  روهظ و  نارود  کشیب  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دـعب  عیاقو  نوماریپ  تایاور  تعجر و  تاـیاور  رب  اـنب 
زا یضعب  ینعی ، تعجر ؛ - 2 دراد . دوجو  يددعتم  لیالد  نآ  نوماریپ  دشابیم و  هعیـش  بهذم  تاملـسم  زا  تعجر  - 1 نخس :  هصالخ 

(ع) همئا دننکیم ، تعجر  هک  ییاههورگ  زا  یکی  دندرگیم ، زاب  يویند  یگدنز  هب  دناهتفر  ایند  زا  جع ) ) ماما روهظ  زا  لبق  هک  ییاهناسنا 
هب أدب  زا  تسا  مسا  ءادب  يدوبهب  رقاب  دمحم  تعجر ، یسبط 2 - نیدلامجن  هعیش ، رظن  زا  تعجر  - 1 رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  دنشابیم .

هدش هیـصوت  نآ  هب  نامیا  هک  تسا  هعیـش  صاخ  تادقتعم  زا  یکی  ءادب   . تسا روهظ »  » يانعم هب  یمـسا  يانعم  رد  هک  ندـش  رهاظ  يانعم 
یـسک زا  ندش  راکـشآ  يزیچ   » يانعم هب  لصا  رد  ءادب » . » دنا هتخادرپ  تفلاخم  هب  نآ  اب  دندیمهفن  ار  نآ  يانعم  نوچ  تنـس  لها  تسا و 

هعیش و مدقتم  املع  نیرتگرزب  زا  دیفم  خیش  ریسفت  ربانب  هدیسر و  (س ) یحو نادناخ  تایاور  زا  هچنانچ  ءادب »  » یحالطصا يانعم  و  تسا »
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لوهجم اهناسنا  يارب  رما  نیا  هک  تسا » لاعتم  دنوادخ  زا  يرما  ندش  راکـشآ   » يانعم هب  هعیـش  رـصاعم  املع  ناگرزب  زا  یئابطابط  همالع 
يرهاظ طیارـش  تایـضتقم و  فالخ  ثداوح  اه و  هدیدپ  ندـش  راکـشآ  يانعم  هب  ءادـب  نیاربانب  دـندرکیم . روصت  ار  نآ  فالخ  هدوب و 

، تسا هدرک  توف  یبلق  هتکـس  رثا  رب  دراد ، لاح  رـس  ملاس و  يرهاظ  هک  یناوج  هک  دسرب  ربخ  ام  هب  رگا  الثم  درادـنپیم . ناسنا  هک  تسا 
هدش دادخر  نیا  ثعاب  هک  تسا  یلماوع  للع و  هلـسلس  هب  ام  لهج  زین  نآ  لیلد  و  تسا . هدـننک  ریگ  لفاغ  هرظتنم و  ریغ  ام  يارب  ربخ  نیا 

تسا و هدوب  راکـشآ  نشور و  لبق  زا  ادـخ  يارب  یقافتا  نینچ  اما  تسا . هدوب  رامیب  وا  بلق  عقاو  رد  اما  میتشادـنپ  یم  ملاس  ار  وا  ام  تسا .
هب تساههدیدپ و  یلصا  لماوع  للع و  هب  انـشآ  ان  ياهناسنا  ام  روصت  فالخ  هک  يرما  ندش  راکـشآ  ینعی  ءادب  سپ  تباث . یهلا  ملع  رد 

هعیـش تادقتعم  زا  ءادب »  » زا انعم  نیا  تساهناسنا و  ملع  هیحان  رد  رییغت  لیدبت و  يانعم  هب  هکلب  تسین . یهلا  ملع  رد  رییغت  لیدبت و  يانعم 
تاقافتا و ثداوح و  هک  ددرگ  یم  رب  انعم  نیمه  هب  زین  روهظ  ياهیگژیو  رد  ءادب  اما  تسا . هدش  قیوشت  بیغرت و  نآ  هب  نامیا  هک  تسا 

يارب هک  تسا  هدش  دیکا  هیـصوت  لیلد  نیا  هب  تسام . روصت  فالخرب  میربخیب و  اهنآ  للع  اهنآ و  زا  اهناسنا  ام  هک  دیآیم  شیپ  یلئاسم 
یم هابتـشا  لصا  زا  تسا و  ددعتم  تایاور  حیرـص  فلاخم  نوچ  هک  تسا  مه  يرگید  ریـسفت  روهظ  رد  ءادب  اب  هطبار  رد  دـینک . اعد  جرف 

زا یناگیاپلگ  یفاـص  هللا  تیآ  تیودـهم ، ناـمتفگ  باـتک  هب  نآ  دـقن  ریـسفت و  نیا  اـب  هطبار  رد  مینک . یمن  رکذ  اـجنیا  رد  ار  نآ  دـشاب ،
تعرـس دـناهداد . حیـضوت  زین  ار  ءادـب  هلأسم  لـصا  نآ  نمـض  هک  دـینک  هعجارم  اـت 230   221 نارکمج ص : سدـقم  دجـسم  تاراـشتنا 
طابترا اب  تسا  یهیدب  دینک . يرای  ار  ام  تالاؤس ، شیاریپ  يدنبتیولوا و  اب  تسا  دنمشهاوخ  تسا . نارگـشسرپ  تاراظتنا  زا  یهدخساپ 

دوب میهاوخ  امش  ياهشسرپ  رگید  يوگخساپ  ررکم ،

هک نا  لاح  و  دهد . خر  ص )   ) ربمغیپ تایح  نامز  رد  تازجعم ,  رگید  دننام  یتسیاب  تسا ,  توبن  تحص  لئالد  اه و  هناشن  زا  تعجر ,  هک  اج  نآ  زا 
. دهد یم  يور  يدهم ع  ماما  روهظ  نامزلا و  رخآ  نامز  رد  دییوگ  یم 

شسرپ

. دهد خر  ص )   ) ربمغیپ تایح  نامز  رد  تازجعم ,  رگید  دننام  یتسیاب  تسا ,  توبن  تحـص  لئالد  اه و  هناشن  زا  تعجر ,  هک  اج  نآ  زا 
. دهد یم  يور  يدهم ع  ماما  روهظ  نامزلا و  رخآ  نامز  رد  دییوگ  یم  هک  نا  لاح  و 

خساپ

. تسا تشگزاب  يانعم  هب  تغل  رد  تعجر  تسا . تعجر  هب  هدـیقع  دراد ، رواب  ار  نآ  یماما  هدزاود  هعیـش  هک  ياهژیو  تاداـقتعا  زا  یکی 
(ص) دمحم تما  زا  يرامش  جع )) ) يدهم ترضح  روهظ  اب  نامز  مه   ) دنوادخ هک  تسا  نیا  هعیـش  هاگدید  زا  تعجر  یحالطـصا  ینعم 

یتسرد رب  زین  نآرق  هک  دشاب  یم  (ص ) دـمحم لآ  بهذـم  ياهیگژیو  زا  رواب  نیاو  دـنازیگنا  یم  رب  تمایق  زا  شیپ  ناشگرم و  زا  سپ  ار 
حیضوت نینچ  ار  هیماما  هاگدید  زا  تعجر  رب  هدیقع  زین  يدهلا  ملع  یضترم  دیس  موحرم  هعیش ، گرزب  دنمشناد  ( 1 .) دهد یم  یهاوگ  نآ 

نآ روهظ  زا  شیپ  هکار  نایعیـش  زا  یهورگ  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیماـما  هعیـش  رواـب  دـهد ، یم 
لیان سدـقم  دوجو  نآ  تموکح  كرد  یهارمه و  يروای و  شاداپ  هب  نانآ  اـت  دـنادرگ  یم  زاـب  ناـهج  نیا  هبدـنا  هتفر  اـیند  زا  ترـضح 

قح و ندش  راکشآ  هک  تروص  نیدب  دریگ ، ماقتنا  نانآ  زا  ات  دنک  یم  هدنز  ار  ترـضح  نآ  نانمـشد  زا  یخرب  دنوادخ  نینچمه  دندرگ .
دوجو تعجر »  » لصا رد  يدیدرت  هنوگ  چیه  هعیـش ، نادنمـشناد  هاگدید  زا  ( 2 .) دنوش نیگهودنا  دنرگنب و  ار  قح  ناوریپ  تبترم  يدـنلب 
باتک رد  یسلجم  همالع  موحرم  دنا . هدرمش  رب  تیب  لها  ناوریپ  ياه  یگژیو  زا  ار  تعجر  هب  داقتعا  یعیـش  گرزب  ناملاع  همه  درادن و 
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راکـشآ نادنچ  نخـس  نیا  هدوب و  هعیـش  بهذـم  قافتا  دروم  اه  نارود  مامت  رد  تعجر ، هب  هدـیقع  دـیامرف : یم  راونالا  راحب  گنـسنارگ 
(4 .) دناهدرمش یعامجا  هعیش  دزن  ار  تعجر  هب  داقتعا  زین  یضترم  دیس  دیفم و  خیـش  ( 3 .) دزیخرب نآ  راکنا  هب  دناوت  یمن  یـسک  هک  تسا 

درگ شیوخ  ياه  باتک  رد  ار  تعجر  هب  طوبرم  تایاور  هک  هعیـش  زا  یناگدنـسیون  رامـش  یناوارف  دـیامرف : یم  یلماع  رح  خیـش  موحرم 
قودص خیش  ( 5 .) تسا هعیـش  هاگدید  زا  تعجر  هب  داقتعا  ندوب  یعطق  رب  لیلد  تسا -  رتشیب  باتک  داتفه  زا  نآ  دادـعت  هک  دـنا - هدروآ 

ییاور و ینآرق ، لیالد  هب  تعجر  تابثا  يارب  هعیـش  نادنمـشناد  ( 6 .) تسا هتـسناد  عیـشت  ناوریپ  ياه  یگژیو  زا  ار  تعجر  هب  داـقتعا  زین 
زیچ ره  زا  شیپ  تعجر ، ققحت  نشور  هاوگ  مینک : یم  هدنسب  اه  لالدتسا  نیا  زا  ییاه  هنومن  لقن  هب  اهنت  ام  هک  دنا  هتـسج  کسمت  عامجا 

زا هک  يزور  نوعزوی ؛) مهف  انتایآب  بذکی  نمم  ًاجاوفا  ۀما  لک  نم  رشحن  موی  و  :) دیامرف یم  لمن  هروس  هیآ 84  رد  هک  تسا  میرک  نآرق 
دروم تعجر  تابثا  يارب  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  مینادرگ . یم  هدـنز  دـندرک ، یم  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  ار  ناـنآ  زا  یهورگ  یتلم ، ره 

، دنوش یم  هتخیگنارب  مدرم ) همه  هن  و   ) یهورگ اهنت  هک  تسا  يزور  زا  نخس  تسا ، هتفرگ  رارق  هعیـش  نادنمـشناد  و  ( 7 ( ) (ع همئا دانتسا 
غرفف روصلا  یف  خفنی  موی  و  :) دیامرف یم  هک  اجنآ  دندرگ ، یم  هتخیگنارب  اه  ناسنا  همه  میرک  نآرق  حیرصت  هب  انب  تمایق  رد  هک  یلاح  رد 

اه و نامسآ  رد  هک  یناسک  همه  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  يزور  نیرخآ ؛) هوتا  لک  هللا و  ءاش  نم  الا  ضرالا  یف  نم  تاومسلا و  یف  نم 
ود نیا  هسیاقم  زا  ( 8 .) دندرگ یم  رـضاح  وا  دزن  تلذ  اب  ناگمه  دناسرت و  یم  تدش  هب  دهاوخ ، ار  ادخ  هک  سک  نآ  رگم  دنتـسه ، نیمز 

لها تاـیاور  رد  هک  تسا  يزور  ناـمه  نآ  تسا و  تماـیق  زا  ریغ  يزور  هب  طوبرم  تسخن  هیآ  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  هفیرـش  هیآ 
. دراذگ یم  هحص  نآ  عوقو  رب  هک  تسا  يرامـش  یب  تایاور  تعجر  تابثا  یلـصا  لیلد  اما  تسا . هدیدرگ  فورعم  تعجر »  » مان هب  تیب 

شیوخ ياه  باتک  رد  ار  تعجر  تایاور  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  هعیـش  ناثدـحم  ناملاع و  زا  نت  هاجنپ  زا  شیب  مان  یـسلجم  همالع  موحرم 
، ینیلک مالسالا  ۀقث  یمق ، میهاربا  نب  یلع  رافـص ، نب  نسح  یلاله ، سیق  نب  میلـس  تسا : رارق  نیدب  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هک  دنا  هدروآ 

همالع موحرم  سوواط و . ...  نبا  یسوط ، خیش  یشاجن ، یکجارک ، حتفلاوبا  یـضترم ، دیـس  دیفم ، خیـش  قودص ، خیـش  یـشک ، یـشایع ،
هک يرتاوتم  هلأسم  هرابرد  دناوت  یم  هنوگچ  دراد  نامیا  (ع ) راهطا همئا  تنیاقح  هب  هک  یسک  دیامرف : یم  تعجر  تایاور  هراب  رد  یسلجم 
رد ار  اهنآ  هعیـش  ناملاع  تاقث و  زا  نت  لـهچ  زا  شیب  هدیـسر و  هنیمز  نیا  رد  حیرـص  تیاور  تسیود  هب  کـیدزن  هدـش و  لـقن  ناـنآ  زا 

عوضوم نیمادک  رد  سپ  تسناد ، رتاوتم  روما  زا  ناوتن  ار  تعجر  لثم  ياهلأسم  رگا  یتسار  هب  دنک ؟ دـیدرت  دـنا ، هدروآ  دوخ  ياه  باتک 
هدـش يونعم  رتاوت  هب  لئاق  نآ  هراب  رد  هتـسناد و  رامـش  زا  نوزف  ار  تعجر  تایاور  زین  یلماع  رح  خیـش  ( 9 (؟ دومن رتاوت  ياـعدا  ناوت  یم 
انتما انبر  : ) هیآ هرابرد  (ع ) قداص ماـما  زا  . 1 میزارپ : یم  تعجر  رامـش  یب  تایاور  زا  تیاور  ود  لقن  هب  اهنت  ماـقم  نیا  رد  اـم  ( 10 .) تسا

نآ نینچمه  . 2 ( 11 .) تسا تعجر  دروم  رد  هیآ  نیا  ۀعجرلا ؛ یف  کلذ  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  دـش ، شـسرپ  نیتنثا ) انتییحا  نیتنثا و 
، تاـیاور نآرق و  رب  نوزفا  ( 12 .) تسین ام  زا  دـشاب ، هتـشادن  نامیا  ام  تعجر  هب  سک  ره  انمرکب ، نمؤی  مل  نم  اـنم  سیل  دومرف : ترـضح 
ار تعجر  هک  يا  یعطق  هلدا  هب  هجوت  اب  لاـح  ( 13 .) دنا هتسناد  یعامجا  هیماما  دزن  رد  ار  تعجر  هب  هدیقع  هعیـش ، ناملاعزا  یناوارف  رامش 
؟ تسا (ص ) مرکا ربمایپ  تازجعم  هلمج  زا  تعجر  ایآ  تسیچ ؟ تعجر  زا  فده  دید  یتسیاب  دنک ، یم  تباث  تسرد  هدیقع  کی  هباثم  هب 
رد رگید  یفدـه  ای  رگید و  ياهلأسم  تعجر  ًالـصا  ای  و  تسا ؟ ترـضح  نآ  تازجعم  ای  و  جـع ) ) يدـهم روهظ  ياه  هناشن  زا  تعجر  اـیآ 

فدـه ضرغ و  عطاق  روط  هب  ناوتن  اـم  كاردا  ملع و  تیدودـحم  تهج  هب  تسا  نکمم  هچ  رگ  تسا ؟ هدـش  يزیر  حرط  شنیرفآ  ماـظن 
زا ار  لیذ  فادـها  ناوتب  دـیاش  تسا  هدیـسر  ام  هب  تعجر  دروم  رد  هک  یثیداـحا  عومجم  هب  هجوت  اـب  اـما  درک ، رکذ  ار  تعجر  زا  یلـصا 
زا كرـش  رفک و  تلذ  مالـسا و  تزع  نداد  ناشن  فده  اب  تعجر  . 1 دـنک : یم  هیجوت  ار  تعجر  ققحت  موزل  هک  تسناد  يدراوـم  هلمج 

مکاح ناهج  رـسارس  رب  ادـخ  نید  هک  ددـنویپ  یم  عوقو  هب  ینامز  رد  ایند  هب  تشگزاب  هک  اـنعم  نیدـب  دریگ ، یم  تروص  دـنوادخ  يوس 
دنهاوخ لیلذ  راوخ و  ناگـشیپ  متـس  نارفاک و  هتفرگ و  رارق  نایوج  ادـخ  نانمؤم و  رایتخا  رد  هرـسکی  تسا ، نآ  رد  هچنآ  نیمز و  هدـش ،

دهاوخ ورف  هودنا  جـنر و  هب  ار  نارفاک  ناراکهبت و  دنـسرخ و  نامداش و  ار  يرادـنید  ناسنا  ره  يا  هثداح  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  تشگ .
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یم زاـب  ناـهج  هب  زور  نآ  رد  ار  تخـسرس  نارفاـک  زا  يرامـش  نیتسار و  ناـنمؤم  زا  یهورگ  میکح ، ناـبرهم و  دـنوادخ  ور  نیا  زا  درب .
ناوریپ تردق  تکوش و  هدهاشم  رثا  رب  زین  نارفاک  دنیآ و  دجو  هب  نانمؤم  تیمکاح  مالسا و  تمظع  هوکـش و  ندید  زا  نانآ  ات  دنادرگ ،

دارفا تسا  نکمم  هک  نیا  زا  هتشذگ  . 2 تسا . ریذپان  فلخت  یهلا  هدعو  هک  دنبای  رد  ناگمه  دندرگ و  كانهودنا  نیگمشخ و  ادخ  نید 
ناوت یم  دنـسرب ، تاماقم  نآ  هب  دـنناوت  یم  مالـسا  لماک  هرطیـس  ماگنه  رد  اهنت  هک  دـنبای  تسد  یتاماقم  هب  تشگزاـب  نیا  رد  ناـمیا  اـب 
هدوب جوجل  تخسرس و  دوخ  رفک  رد  رایسب  هک  دنتـسه  يدارفا  هلمج  زا  دننک  یم  تعجر  هک  ینارفاک  تایاور ، قبط  هک  اج  نآ  زا  تفگ :

ایند رد  ار  دوخ  نیگنن  لامعا  يازج  زا  كدنا ، دنچ  ره  يرادـقم  مک  تسد  هک  دریگ  ماجنا  فدـه  نیا  اب  تسا  نکمم  نانآ  تعجر  دـنا ،
نانآ هب  ترخآ  يارـس  رد  یلـصا  تازاجم  دنچ  ره  دنـشاب ، دوخ  دح  یب  ياه  متـس  ملظ و  زا  يا  هراپ  يوگخـساپ  يدودـح  ات  دنـشچب و 
راتفگ رد  هن  تعجر و  هب  طوبرم  تایاور  رد  هن  هک  دـش  روآداـی  مه  ار  هتکن  نیا  یتسیاـب  هتفگ  شیپ  بلاـطم  هب  هجوت  اـب  دیـسر . دـهاوخ 

، یسربط مالـسالا  نیما  موحرم  تسا ، هدماین  (ص ) مرکا ربمایپ  يارب  نآ  ندوب  هزجعم  تعجر و  نایم  يا  همزالم  هنوگ  چیه  هعیـش  ناگرزب 
رثکا هکلب  نایعیش ) ) ام دزن  تسا : هدومرف  هتسناد و  لطاب  ار  نآ  (ص ) ربمایپ توبن  تحص  تعجر و  نایم  همزالم  نخس  نیا  هب  هراشا  نمض 

تازجعم هلمج  زا  ار  نآ  ناوت  یم  تعجر ، ققحت  ماـگنه  هب  نیارباـنب  ( 14 .) تساور زین  ایلوا  همئا و  تسد  هب  هزجعم  روهظ  یمالـسا ، تما 
. یملاعلا رمتؤملا  رـشان : رهم ، ۀـعبطملا  ص 32 ، دیفم ، خیـش  هیورـسلا ، لئاسملا  .1 تشونیپ : دروآ . رامـش  هب  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح 

راحب .3 ءادهشلا . دیسلا  ۀعبطم  ق ، 1405 ه . ـ نآرقلا ، راد  رشان : ییاجر ، يدهم  دیس  قیقحت  ص 125، ج 1 ، یضترملا ، فیرشلا  لئاسر  .2
لقن هب  .5 ص 139-136 . نامه ،  4 توریب . تاعوبطملل  یملعالا  ۀسسؤم  ق ، 1405 ه . ـ یلوالا ، ۀعبطلا  ، 122 ص 144 -  ج 53 ، راونالا ،

.122 ص 144 -  ج53 ، راحب ، .9 هیآ 87 . لحن ، هروس  .8 ص 53 . ج 53 ، راحب ، .7 مود . باب  هعجهلا ، نم  ظاـقیالا  .6 ص 121 . نامه ، زا 

.136 ص 139 -  ج 53 ، نامه ، .13 ص 92 . ج 53 ، نامه ، .12 ص 56 . ج 53 ، راحب ، .11 موس . لیلد  مود ، باب  ۀـعجهلا ، نم  ظاقیالا  .10
ص 223. ج 1 ، نایبلا ، عمجم  .14

هب ار  نامیا  مک  يا  هدع  و  ددرگ , یم  مدرم  لهج  هب  ارغا  ثعاباریز  تسین ,  اور  حیحص و  تعجر  هب  مالعا  هک  میشاب  رواب  نیا  رب  هک  تسا  تسرد  ایآ 
؟ دننک لوکومدوخ  تشگزاب  هب  ار  ناهانگ  زا  هبوت  ای  یصاعم  باکترا  مدع  نانا  هک  دهد  یم  قوس  هانگ 

شسرپ

يا هدـع  و  ددرگ , یم  مدرم  لهج  هب  ارغا  ثعاباریز  تسین ,  اور  حیحـص و  تعجر  هب  مالعا  هک  میـشاب  رواـب  نیا  رب  هک  تسا  تسرد  اـیآ 
؟ دننک لوکومدوخ  تشگزاب  هب  ار  ناهانگ  زا  هبوت  ای  یصاعم  باکترا  مدع  نانا  هک  دهد  یم  قوس  هانگ  هب  ار  نامیا  مک 

خساپ

هجرد رد  ههبـش ، نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  ( 1 .) تسا هدرک  حرطم  یخلب  مساقلاوبا  یـسربط ، مالـسالا  نیما  لقن  هب  انب  ار ، هدـش  داـی  ههبش 
اه ناسنا  همه  ًالوا  تعجر ، ققحت  اب  هک  هدش  هتشادنپ  نینچ  اریز  هدش ، یشان  هعیـش  دزن  رد  تعجر  موهفم  تسرد  كرد  مدع  زا  تسخن ،
زا ینامیـشپ  اب  دـنناوت  یم  مه  تعجر  زا  سپ  اه  ناسنا  یگدـنز ، تسخن  هلحرم  دـننامه  ًایناث  دـندرگ . یم  زاب  يویند  یگدـنز  هب  هراـبود 

ندش نشور  يارب  تسین . تسرد  رادنپ  نیا  هک  یلاح  رد  تفریذپ . دـهاوخ  ار  نانآ  هبوت  مه  دـنوادخ  هدرک و  هبوت  دوخ  هتـشذگ  ناهانگ 
اهنت تعجر  هعیـش ، هاگدید  زا  . 1 تسا : يرورـض  لیذ  لیاسم  هب  هجوت  دیماجنا ، دهاوخ  زین  روکذـم  ههبـش  خـساپ  هب  هک  تعجر  تقیقح 
هتفای تسد  نامیا  يالاو  لحارم  هب  هک  نیتسار  نانمؤم  و  دـناهتفر ، ورف  لماک  روط  هب  رفک  رد  هک  تخـسرس  نارفاـک  تسا : هورگ  ود  هژیو 
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ياه هتفگ  تعجر و  تایاور  رکذ  زا  سپ  یـسلجم ، همالع  موحرم  تشگ . دـهاوخن  زاـب  اـیند  هب  رگید  یـسک  هورگ ، ود  نیا  زا  ریغ  دـنا و 
بادرگ رد  هتفر  ورف  نارفاک  نیتسار و  نانمؤم  زا  یهورگ  هب  اهنت  تعجر  نایعیـش )  ) هاگدـید زا  دـنک : یم  حیرـصت  یعیـش  گرزب  ناملاع 

یم دروم  نیا  رد  زین  دیفم  خیش  موحرم  ( 2 .) تشگ دهاوخن  زاب  ایند  هب  رگید  یـسک  هورگ ، ود  نیا  زا  ریغ  دراد و  صاصتخا  داحلا  رفک و 
ياه تما  دارفا  لماش  تسا و  تما  نیا  زا  تخـسرس  نارفاک  نیتسار و  نانمؤم  هژیو  اـهنت  تاـیاور ) رد  هدـش  هداد  هدـعو  ) تعجر دـیامرف :

ار نآ  زا  هنومن  ود  اهنت  اج  نیا  رد  ام  هک  تسا  هدـمآ  زین  تعجر  هب  طوبرم  تایاور  رد  تحارـص  هب  بلطم  نیا  ( 3 .) ددرگ یمن  زین  نیشیپ 
هعجرلا نا  : » دومرف دننک ، یم  تعجر  جع )) ) يدهم ترـضح  روضح  اب  نامزمه  هک ( يدارفا  هراب  رد  (ع ) قداص ماما  فلا ) مینک : یم  لقن 

هکلب دوـشیمن ، مدرم  همه  هب  طوـبرم  تعجر  ( 4 (؛» ًاضحم كرـشلا  ضحم  وا  نامیالا  ضحم  نم  الا  عجری  ـال  هصاـخ  یه  هماـعب و  تسیل 
. تشگ دهاوخن  زاب  ایند  هب  سک  چیه  كرـش ، رفک و  بالجنم  رد  هتفر  ورف  ناکرـشم  نیتسار و  نانمؤم  زج  تسا و  دودحم  یهورگ  هژیو 

شـسرپ مینادرگ ) یم  روشحم  ار  یهورگ  تلم ، ره  زا  هک  يزور  و  ًاجوف ؛ ۀـما  لک  نم  رـشحن  موی  (و  هیآ هراـبرد  (ع ) قداـص ماـما  زا  ب )
ترـضح تسا . تمایق  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دندقتعم  نانآ  دنتفگ : دـنیوگ ؟ یم  هچ  هیآ  نیا  هرابرد  مدرم  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  دـش ،

مدرم همه  تماـیق  رد  هکلب   ) تسین نینچ  زگره  دـنوش !؟ یم  هداـهناو  هیقب  هتخیگنارب و  يا  هتـسد  تما  ره  زا  تماـیق ، زور  رد  اـیآ  دوـمرف 
، دنام یمن  یقاب  روکذم  ههبش  يارب  ییاج  رگید  هتفگ ، شیپ  بلاطم  هب  هجوت  اب  ( 5 .) تسا تعجر  هب  طوبرم  هیآ ، نیا  دندرگیم ) روشحم 

دارفا زا  سک  چیه  ًایناث ، تسا . كدنا  رایـسب  اه ، ناسنا  مامت  هب  تبـسن  هدـش ، هداد  نانآ  هرابرد  تعجر  هدـعو  هک  يدارفا  رامـش  ًالوا  اریز 
زاب تعجر  نارود  رد  هک  دروآ  باسح  هب  يدارفا  رامـش  رد  ار  وا  تسناد و  تعجر  مکح  لومـشم  عطق  روط  هب  ناوت  یمن  ار  موصعم  ریغ 
هداد تعجر  هدعو  نانآ  هب  هک  دشابن  يدارفا  ءزج  هک  داد  لامتحا  ناوت  یم  (ع )) ناموصعم زج  هب  ) سک ره  دروم  رد  اریز  تشگ ، دنهاوخ 

تعجر تخـسرس  نارفاک  اهنت  نایـصع ، فالخ و  لـها  زا  هک  اـج  نآ  زا  دـناهتفگ : هعیـش  ناـملاع  زا  یخرب  نیا ، رب  نوزفا  . 2 تسا . هدش 
زا يزیچ  دشاب ، هتفر  باوخ  هب  هک  یسک  دننامه  تسا و  یشوه  یب  يربخ و  یب  تلاح  دارفا ، هنوگ  نیا  يارب  گرم  تلاح  درک ، دنهاوخ 

نیا يارب  ار  يزیچ  توم  تارکـس  ًاساسا  دندرگ و  یم  زاب  گرم  زا  شیپ  تلاح  نامه  هب  هرابود  هتـشگن ، راکـشآ  وا  رب  ناهج  نآ  قیاقح 
يارب تعجر  ماگنه  رد  هک  یقیاقح  نیا ، رب  هوـالع  ( 6 .) دـنور یم  ورف  يربخ  یب  تلاح  رد  ندرم ، اـب  هکلب  دـنک ، یمن  نشور  دارفا  هنوگ 

ربـخ دـنوادخ  اـج  نآ  رد  ددرگ و  یم  راکـشآ  دارفا  يارب  گرزب ، زیخاتـسر  زور  رد  هک  تسین  یقیاـقح  زا  شیب  ددرگ ، یم  نشور  دارفا 
هروس رد  دنروآ . یمن  دورف  میلـست  رـس  زگره  دنزرو و  یم  رارـصا  دوخ  رفک  رب  مه  زاب  مینادرگزاب ، ایند  هب  ار  نارفاک  رگا  هک  تسا  هداد 

زاب رگید  راب  شاک  دنیوگ ، یم  دنریگ ، یم  رارق  خزود  شتآ  ربارب  رد  نانیا  هک  یماگنه  يدید  یم  شاک  دیامرف ، یم   29 هیآ 28 -  ماعنا 
، دندوب هتشاد  ناهنپ  ار  هچنآ  نانیا  يرآ ! میدوب . یم  نانمؤم  هرمز  زا  میدرک و  یمن  بیذکت  ار  نامراگدرورپ  تایآ  میدش و  یم  هدنادرگ 

ناـنیا دـندرگ ، یم  زاـب  دـندوب ، هدـش  یهن  نآ  زا  هـک  دوـخ  نیـشیپ  لاـمعا  ناـمه  هـب  مـه  زاـب  دـندرگزاب ، رگا  دـنتخاس و  راکـشآ  زورما 
دب لامعا  زا  قیاقح ، ندش  راکـشآ  اب  رظن ، دروم  نارفاک  هک  دنا  هدرب  نامگ  تعجر  نافلاخم  هک  تسین  نانچ  نآ  نیاربانب ، دننایوگغورد .

ۀسسؤم ، 1415 یلوالا ، ۀعبطلا  ص 224 ، ج 1 ، یـسربط ، نایبلا ، عمجم  .1 تشونیپ : دنریگ . شیپ  رد  حالـصا  هار  دـنوش و  نامیـشپ  دوخ 
لئاسملا .3 ق . ه . ـ  1403 ناـنبل -  توریب -  اـفولا ، ۀسـسؤم  ص 138 ، ج 53 ، راونالا ، راـحب  .2 ناـنبل . توریب -  تاـعوبطملل -  یملعـالا 

، نایبلا عمجم  ریسفت  .6 ص 53 . ج 53 ، نامه ، .5 ص 39 . ج 53 ، راونالا ، راحب  .4 یملاعلا . رمتؤملا  رـشان ؛ ص 35 ، دیفم ، خیش  ۀیورـسلا ،
(. 223  ) ج 1 ص یسربط ،

؟ تسا ینامز  هچ  زا  تعجر  هب  داقتعا  هقباس 

شسرپ
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؟ تسا ینامز  هچ  زا  تعجر  هب  داقتعا  هقباس 

خساپ

هدـیقع نیا  لـصا  هچ  رگ  تسا . تیب : لـها  بـتکم  تایـصوصخ  زا  نآ  هـب  داـقتعا  هـک  تـسا  يرادهـشیر  ثحاـبم  زا  تـعجر  هـب  داـقتعا 
تّنـس لها  مجارت  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  اذـل  تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  ص )  ) ادـخ لوسر  ثیداـحا  ردو  هتـشاد  ینآرق  ياهمـشچرس 
هدیقع نیا  رس  رب  دوخ  نافلاخم  اب  هک  هدش  هدهاشم  زین  ناماما  باحصا  نیب  رد  دننکیم . دای  داقتعا  نیا  اب  هیماما  زا  هک  مییامنیم  هدهاشم 
خیرات لوط  رد  تهج  نیمه  هب  درک . هراـشا  ناوتیم  هفینحوبا  اـب  قاـطلا  نمؤم  تاـثحابم  هب  هلمج  نآ  زا  هک  دناهتـشاد . يداـیز  تاـثحابم 

خیـش دـناهدرک . فیلأت  باـتک  هراـب  نیا  رد  یخرب  هک  يّدـح  هب  دناهتـشاد  هدـیقع  نیا  تیبثت  هار  رد  يداـیز  یعـس  هعیـش  ياـملع  مالـسا ،
نیب رد  هچنآ  ره  دومرف : ص )  ) ربماـیپو تسا ، هدوب  نیـشیپ  ياـهتما  ناـیم  رد  تعجر  هک  تسا  نآ  حیحـص  لوـق  : " دـیامرفیم قودـص ؛

 . یقرواـپ " . } دـشاب تعجر  زین  تّما  نیا  رد  هک  تسا  بجاو  سپ  داـتفا ، دـهاوخ  قاـّفتا  زین  تّما  نـیا  رد  هداـتفا  قاـفتا  نیـشیپ  ياـهتّما 
لبقو ناشتافو  زا  دعب  ار  ص )  ) دّمحم تّما  زا  یهورگ  لاعتم  دنوادخ  : " دیامرفیم دیفم ؛ خیـش  یقرواپ } . 42ù41 ص قودص ، تاداقتعا 

لئاسملا یقرواـپ .  " . } دـشابیم دـهاش  نآ  رب  زین  نآرقو  تسا  دّـمحملآ : هب  ّصتخم  هدـیقع  نیاو  دومن ، دـهاوخ  روشحم  تماـیق  زور  زا 
لاعتم دنوادخ  هک  تسا  نآ  هعیـش  تاداقتعا  زا  : " دـیامرفیم یـضترم  دیـس  یقرواپ } ص 136 . ج 53 ، راونـألاراحب ، ص 32 ؛  ۀیورسلا ،

هدش لیان  ترضح  نآ  ترـصنو  يرای  باوث  هب  ات  دنادرگیم  زاب  دناهتفر  ایند  زا  هک  ار  نایعیـش  زا  یهورگ  ع ،)  ) يدهم ماما  روهظ  ماگنه 
فیرشلا لئاسر  یقرواپ .  " . } دناتسب نانآ  زا  ار  شماقتنا  ات  دنادرگیم  زاب  ار  نانمـشد  زا  یهورگ  نینچمه  دنیامن . هدهاشم  ار  وا  تلودو 

{ یقرواپ ص 25 . ج 1 ، یضترملا ،

؟ تسا عیشت  تایرورض  زا  تعجر  ایآ 

شسرپ

؟ تسا عیشت  تایرورض  زا  تعجر  ایآ 

خساپ

انامه : " دیامرفیم یلماع  ّرح  خیش  دیآیم ؛ باسح  هب  بهذم  تایرورـض  زا  هیماما  ياملع  زا  یهورگ  يأر  قباطم  تعجر  هب  داقتعا  لصا 
عوضوم نیا  زا  زین  هماع  یتحو  دیآیم ، باسح  هب  هیماما  بهذم  تایرورض  زا  روهـشم  نیفنـصمو  فورعم  ياملع  همه  دزن  تعجر  توبث 

دروم اهرصع  همه  رد  تعجر  هب  داقتعا  انامه  : " دیامرفیم یـسلجم  موحرم  یقرواپ } ص 60 . ۀعجهلا ، نم  ظاقیالا  یقرواپ .  " . } دنربخاب
همالع یقرواپ } ص 123 . ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " . } تسا مولعم  زور  طسو  رد  دیـشروخ  دـننام  هلأسم  نیاو  هدوب ، هعیـش  عاـمجا 

ص 107. ج 2 ، نازیملا ، یقرواپ .  " . } تسا هدیـسر  اـم  هب  يونعم  رتاوت  هب  تیب : لـها  قیرط  زا  تعجر  تاـیاور  : " دـیامرفیم ییاـبطابط ؛
هب هدـیقع  لصا  رد  اّما  دـناهتفرگ ، تلود  تعجر  يانعم  هب  ار  نآ  یخربو  هدـش  فالتخا  اـملع  نیب  تعجر "  " ياـنعم رد  هچرگ  یقرواـپ }
. تسا هعیش  ياملع  دزن  روهشم  يانعم  تسا ، روهظ  رصع  رد  ایند  نیا  هب  تشگزاب  نامه  هک  نآ ، دوهعم  يانعم  هکلب  تسا ، قافتا  تعجر 
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؟ دننکیم حرطم  مالک  ملع  رد  ار  تعجر  زا  ثحب  نیملکتم  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیم حرطم  مالک  ملع  رد  ار  تعجر  زا  ثحب  نیملکتم  ارچ 

خساپ

تـسا يداقتعا  روما  زا  تعجر   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  مـالک  ملع  رد  تعجر  زا  ثحب  رد  یفلتخم  لـماوع 
هعیـش ناماما  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  اریز  دراد ؛ طابترا  تماما  هلأسم  اب  تعجر   - 2 تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  يرایـسب  تایاور  رد  هک 

هک اجنآ  زا  تعجر   - 3 درک . دنهاوخ  تموکحو  هتشگزاب  ع )  ) يدهم ترضح  تموکح  رصع  رد  اذلو  دناهتفرگ  رارق  يدعتو  ملظ  دروم 
هک هنوگ  نامه  اریز  تسا ، داـعم  هب  داـقتعا  زاـسهنیمز  تعجر   - 4 دوشیم . ثحب  دـیاقع  رد  اذـل  تسا  داعم  هب  طوبرمو  تمایق  میـالع  زا 

. دوب دهاوخ  اربک  تمایق  هدننک  راومه  تسا  تعجر  نامه  هک  زین  ارغص  تمایق  دوب ، نآ  هدننک  راومهو  اربک  تبیغ  زاسهنیمز  ارغـص  تبیغ 
ایو رفک  لامک  رد  هک  یناسک  يارب  باوثو  باقع  زا  تسا  ییاههناشن  نآ  رد  اریز  دراد ، طاـبترا  زین  باـقعو  باوث  هلأـسم  اـب  تعجر   - 5

. دناهدرب رس  هب  نامیا 

؟ دراد دوجو  ییاههاگدید  هچ  تعجر  هرابرد 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ییاههاگدید  هچ  تعجر  هرابرد 

خساپ

زا هک  تیب : لـها  همئاو  نینمؤم  حاورا  يارب  تسا  یتـالّثمت  دـننامه  تعجر   - 1 دراد : دوجو  ییاههاگدـید  اـیند  نیا  رد  تعجر  دروم  رد 
: لـیبق زا  هفـسالف  زا  یخرب  هب  هچ  رگ  ریـسفت  نیا  دومن . دـنهاوخ  ملاـع  نیا  رد  یتافرـصت  هدرک ، روهظ  ناـنآ  حور  هراـبودو  دـناهتفر  اـیند 

عوجر و  ع )  ) نامز ماـما  روهظ  تعجر ، زا  دوصقم   - 2 درادن . يراگزاس  هلدا  رهاوظ  اب  یلو  هدش  هداد  تبـسن  ینیوزق  یعیفرو  يدابآهاش 
3 تسا . هلدا  رهاظ  فالخ  نآ ، رب  تعجر  قالطا  یلو  تسا  حیحـص  هچرگ  انعم  نیا  لصا  تسا . لدعو  دیحوت  هماقا  تهج  هب  مدرم  هب  وا 

نیا تسا . ع )  ) يدـهم ترـضح  تموکح  رـصع  رد  صاخ  یحلاصم  تهج  هب  ایند  نیا  هب  تاوما  زا  ياهدـع  عوجر  تعجر ، زا  دوصقم  - 
. دشابیم هلدا  رهاوظ  قفاومو  روهشم  يأر  لوق 

؟ دییامرفب حیضوت  ثیداحاو  نآرق  رد  نآ  هب  طوبرم  ثیداحا  تعجر و  هرابرد 

شسرپ
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؟ دییامرفب حیضوت  ثیداحاو  نآرق  رد  نآ  هب  طوبرم  ثیداحا  تعجر و  هرابرد 

خساپ

زیخاتـسر هناتـسآردو  ع )  ) يدهم روهظ  زا  دـعب  تسا :  نینچ  هاتوک  ترابع  کیرد  شریـسفتو  تسا  هعیـش  فورعم  دـیاقع  زا  تعجر " "

یم یط  ار  لامک  زا  یجرادـم  لوا  هورگ  دـندرگ ، یم  زاب  ناهج  نیا  هب  رورـش " رایـسب  نایغاط  ورافک  صلاـخ "و"  ناـنمؤم   " زا یهورگ 
دعب لاعتمدنوادخ   : " دیوگ یم  نینچ  تسا  هعیش  ناگرزب  زا  هک  یضترم " دیـس  " موحرم دننیب . یم  يدیدش  ياهرفیک  مود  هورگو  دننک ،

وا يرای  تاراـختفاو  باوثرد  اـت  دـنادرگ ، یم  زاـب  ناـهج  هب  دـنا  هتفر  اـیندزا  ًـالبق  هک  یناـسک  زا  یهورگ  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا 
. دریگ ماقتنا  اهنآزا  ات  دنادرگ  یم  زاب  ار  تخـسرس  نانمـشد  زا  یهورگ  زینو  دـنیوج ، تکرـش  ناهج  رـسارس  رب  قح  تموکح  هدـهاشمو 

هلأسم نیا  هک  ارچ  دنک  راکنا  رما  نیارب  ار  ادخ  تردق  دناوت  یمن  یلقاع  چیه  هک  تسا  نیا  بهذم  نیا  تحـصرب  لیلد  دیازفا :  یم  سپس 
. دنرمـش یم  نکمم  ریغو  لاحمار  نآ  یئوگ  هک  دـننک  یم  راکنا  ار  عوضوم  نیا  نانچ  ام  نیفلاخم  زا  یـضعب  هک  یلاحرد  تسین ، یلاحم 

هتبلا "  1" " تسا هدرکن  تفلاخم  هدـیقع  نیا  اب  اهنآ  زا  يدـحا  اریز  تسا  هیماما  عامجا  هدـیقع  نیا  تابثارب  لـیلد  دـنک :  یم  هفاـضا  دـعب 
هعیش زا  یکچوک  رایسب  تیلقا  هکدیآیمرب  نایبلا  عمجمرد  یسربط  موحرم  نانخس  زا  نینچمه  هعیش و  ياملع  يامدق  زا  یضعب  تاملکزا 

تـشگزاب هن  دـندرک ، یم  ریـسفت  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تموکح  تلود و  تشگزاب  ینعم  هب  ار  تعجرو  دـندوب ، فلاخم  هدـیقع  نیا  اـب 
یناوارف ياهثحب  اجنیارد  لاح  ره  هب  دـنز . یمن  عامجا  هب  يا  همطل  هک  تسا  يروط  اهنآ  تفلاخم  یلو  ناـگدرم ، ندـش  هدـنزو  صاخـشا 
ناگدرم زا  یهورگ  يایحا  دیدرت  نودـب  - 1 میروآ :  یم  اجنیارد  هدرـشف  تروص  هب  يریـسفت  ثحبزرط  زا  ندـشن  جراخ  يارب  هک  تسا 

بحعت نوچمه  يرما  نینچ  زا  بجعت  تسا و  نکمم  ًالماک  تمایق  رد  اهناسنا  عیمج  يایحا  هک  هنوگنامه  تسین ، تالاحم  زا  اـیند  نیارد 
نینچ لقع  هک  ارچ  دشاب ، یم  داعم  درومرد  اهنآ  هیرخـس  دـننامه  نآ  ربارب  رد  هیرخـسو  تساداعم  هلأسم  زا  تیلهاج  ناکرـشمزا  یهورگ 

نآرقرد - 2 تسا .  ناسآو  لهـس  نآ  رباربرد  روما  نیا  همه  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  نانچنآ  ادخ  تردـقو  دـنیب ، یمن  لاحم  ار  يزیچ 
درک روبع  يدابآ  کـی  راـنکزا  هک  يربماـیپ   " درومرد فلا ـ  تسا . هدـمآ  نیـشیپ  ياـهتما  زا  دروم  جـنپ  رد  ًـالامجا  تعجر  عوقو  دـیجم 

هنوـگچ دیــسرپ  دوـخ  زاو  دوـب ، هدـش  هدـنکارپوس  رهرد  نآ  لـها  ياهناوختــساو  داـسجاو  دوـب  هـتخیرورف  نآ  ياـهراوید  هـک  یلاـحرد 
؟ يدرک گنرد  ردـقچ  تفگ  وا  هبو  درک  هدـنز  سپـسودناریم  لاس  دـصکی  اروا  ادـخاما  دـنک ؟ یم  هدـنز  گرم  زا  سپ  ار  اهنیادـنوادخ 

ربمایپ ای  دـشاب  ریزع  ربمایپ ، نیا  هرقب " هروس  هیآ 259  " تشذگ وت  رب  لاس  دـصکی  هکلب  هن  دومرف  نآزا ؟ یتمـسق  ای  زور  کی  درک  ضرع 
نآرق هثعب "ب ـ  مث  ماع  هأـم  هللا  هتاـماف   " اـیند نیمهرد  تسا  گرم  زا  سپ  یگدـنز  رد  نآرق  تحارـص  مهم  دـنک ، یمن  تواـفت  يرگید 

زا نوعاط  يرامیب  هناهب  هب  نارـسفم  هتفگ  قبطو  ) گرم سرتزا   " هک دروآ  یم  ناـیم  هب  يرگید  تیعمج  زا  نخـس  هرقب  هروس  هیآرد 243 
هدـنز ار  اهنآ  سپـسو  داد  اهنآ  هب  گرم  نامرف  دـنوادخ  دـنتفر  نوریب  دوخ  ياه  هناـخ  زاو  دـندرک ) يراددوخ  داـهج  نادـیم  رد  تکرش 

اهنت ار  نآ  دننک  لمحت  ار  يداع  ریغ  هثداح  نینچ  عوقو  دنا  هتسناوتن  هک  نارسفم  زا  یـضعب  هچرگ  مهایحا " مث  اوتوم  هللا  مهل  لاقف  ،" درک
لوبق لباق  هلأسم ، نیا  عوقورد  هیآ  تحارـص  هکلب  روهظ  رباربرد  تالیوأت  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور  یلو  دـنا ، هدرمـش  لاـثم  کـی  ناـیب 
راتفرگ دنوادخ  هدهاشم  ياضاقت  زا  دـعب  اهنآ  زا  یهورگ  هک  میناوخ  یم  لیئارـسا " ینب   " هرابرد هرقب  هروس  هیآرد 55 و 56  ج ـ  تسین .

دعب نم  مکانثعب  مث   " دنروآ اجب  ار  وا  تمعن  رکـش  ات  دـنادرگ  زاب  یگدـنز  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  سپـس  دـندرمو ، دـندش  يرابگرم  هقعاص 
وت "  ) ینذاب یتوملا  جرخت  ذاو   : " میناوخ یم  (ع ) یسیع تازجعم  ندرمشرب  نمـض  هدئام  هروس  هیآرد 110  نورکـشت "د ـ  مکلعل  کتوم 

هکلب درک ، هدافتـسا  یتوم ) يایحا   ) دوخ هزجعم  نیا  زا  (ع ) حیـسم هکدهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  يدرک .) یم  هدنز  نم  نامرف  هب  ار  ناگدرم 
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هروسرد هرخالاب  ه ـ ـ دوش . یم  بوسحم  یـضعب  يارب  تعجر  عونکی  دوخ  نیاو  تسا  نآ  رارکت  رب  لـیلد  جرخت " " عراـضم لـعف  هب  ریبعت 
هداد روتسد   : " دیوگ یم  نآرق  دوب ، هتـساخرب  لادج  عازن و  شلتاق  درکادیپ  يارب  لیئارـسا  ینبرد  هک  يا  هتـشک  درومرد  هیآرد 73  هرقب 

همتاخ عازنو  دـنک  یفرعم  ار  دوخ  لتاقو  ) ددرگ زاب  تایح  هب  ات  دـننز  هدرم  ندـب  رب  ار  نآ  زا  یـشخبو  دـنربب  یئاهیگژیو  اب  ار  يواـگ  دـش 
نآرقرد يرگید  دراوم  دروم ، جـنپ  نیارب  هوالع  نولقعت " مکلعل  هتایآ  کیریو  یتوملا  هللا  ییحی  کلاذـک  اهـضعبب  هوبرـصا  انلقف  ( " دـبای

هک (ع) میهاربا هناگراهچ  ياهغرم  ناتسادو  دوب ، تعجر  هب  هیبش  يزیچ  زین  نآ  هک  فهک  باحـصا  ناتـساد  نوچمه  دوش  یم  هدید  دیجم 
هجوت لباق  زین  تعجر  هلأسم  رد  هک  دنزاس  مسجم  وا  يارب  اهناسنا  دروم  رد  ار  داعم  ناکما  اتدنتـشگزاب  یگدنز  هب  رگید  راب  حـبذ  زا  دـعب 

ار تعجر  ناکما  زاب  نشور  تایآ  همهنیا  ابو  دریذپب  ینامسآ  باتک  کی  ناونع  هب  ار  نآرق  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  ره  هب  تسا . 
نیارد زیخاتـسرز  یکچوک ا  هنومن  تعجر  رگم  - 2 تسا ؟ گرم  زا  دـعب  تایح  هب  تشگزاب  زج  يزیچ  تعجر  رگم  ًاساسا  دـنک ؟ راکنا 
هنومن ریسفت  زا  خساپ  شسرپ و  زا 180  هتفگرب  عجر ) هدام  ، ) ص 511 دلج 1 ،  راحبلا " هنیفس  ( "1 ( ؟ دوش یمن  بوسحم  کچوک  ناهج 
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؟ تسیچ تعجر 

شسرپ

؟ تسیچ تعجر 

خساپ

املع رظن  زا  تعجر  ینعم  حالطـصا  رد  و  دـشاب . یم  ایند  يوس  هب  تشگزاب  يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا . تشگزاب  تدوع و  ینعم  هب  تعجر 
ره تعجر  نارود  بیترت ، هب  يدـهم ،( ترـضح  تموکح  همادا  رد  تمایق ، ماـیق  زا  شیپ  هک  دـنیوگ  یم  تسا  نینچ  هعیـش  نادنمـشناد  و 
هب اـیند  هب  ناـمز ، ره  زا  دـب  رایـسب  ناراکدـب  نـینچمه  و  نارود ، ره  زا  کـین  رایـسب  ناـکین  زا  یعمج  و  دـسر ، ارف  يدـه (  ۀـمئا  زا  کـی 

، لطاب رب  قح  هبلغ  معط  ندیشچ  زا  نانمؤم ، ناکین و  ندرب  تذل  رگید :  داعم ؛ تابثا  ًالوا :  هدش . رکذ  نآ  رب  يددعتم  هفـسلف  دندرگزاب و 
يازـس هک  اـیند ، باذـع  تبوقع و  يارب  زا  زین  نارفاـک  و  داد . لدـع و  تموکح  يوزرآ  هب  ندیـسرو  تیب ،( لـها  همیرک  تلود  ندـید  و 

یعامجا یعطق و  تاداقتعا  زا  رما  نیا  و  تسویپ . دهاوخ  عوقو  هب  و  تسا ، یمتح  يرما  تعجر  هلأسم  دـنا . هدـیدن  ایند  رد  ار  دوخ  لامعا 
تایّلک هک  تفگ  دـیاب  زین  و  تسا . نادنمـشناد  املع و  ناـیم  ثحب  لـحم  تسا ، بهذـم  اـی  نید  تایرورـض  زا  هکنیا  رد  اـما  تسا . هعیش 

نایب و  ینآرق ، كرادـم  دانـسا و  هراب  نیا  رد  تسین . نشور  لماک  روطب  نآ  تاـیئزج  یلو  تسا ، هدـش  تباـث  ینید  صوصخ  رد  تعجر 
هب تیاور  تسیود  هب  بیرق  يرایـسب ـ  ثیداحا  نینچمه  و  دـنا ، هدرک  نایب  لیوأت  ماقم  رد  تعجر ، هرابرد  ار  يرایـسب  تایآ  هک  نارـسفم 

تـالالد نآ  رب  هکلب  هدرمـشن ، نکمماـن  ار  تعجر  اـهنت  هن  میرک  نآرق  رد  هک  تفگ  دـیاب  زین  و  تسا . دوجوم  دروم  نیا  رد  رتاوت ـ  روـط 
باحـصا هلمج  زا  تسا ؛ هداد  ربخ  هتـشذگ ، ياهنامز  رد  اـیند ، رد  ناـگدرم  ندـش  هدـنز  زا  يرگید ، رامـشیب  تاـیآ  رد  هدروآ . يرایـسب 

تایآ و زا  دروم  دـنچ  هب  و ... لیئارـسا ، ینب  موق  زا  رفن  داتفه  و  ربمایپ ، ریَزُع  هیـضق  و  یـسیع ،( ترـضح  طسوت  ناگدرم  ياـیحاو  فهک ،
نآ رد  هک  يزور  ( ) 1"  ) نوعزوی مُهَف  اِنتایِاب  ُبِّذَُکی  ْنَّمِم  ًاجوف  ۀُما  ِّلُک  نِم  ُرـشَح  َموَی  - "1 دوش :  یم  هراشا  تعجر ، هب  طوبرم  تاـیاور 

.( دش دنهاوخ  هتـشادزاب  ناشیا  سپ  مینادرگ ، یم  ثوعبم  روشحم و  دندرک ، یم  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  زا  یهورگ  یتما ، ره  زا 
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زا دوصقم  و  تسا . قوف  هیآ  دراد ، تلالد  تعجر  رب  هک  یتایآ  زا  یکی   : " دـنیوگ یم  رکذـلاقوف  هیآ  صوصخ  رد  یئاـبطابط ، (  همـالع 
یم روشحم  ار  يا  هتـسد  یتما ، ره  زا  ینعی  ًاجوف " ٍۀَُما  لک  نِم   : " دیامرف یم  هّیـضیعبت  نِم " " هملک اب  نوچ  تسین ، تمایق  هفیرـش  هیآ  نیا 
یم درگ  ار  همهو  ( ) 2"  ) اًدَـحَا ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ملف  ْمُهانرَـشَح  َو   : " دـیامرف یم  تمایق  زور  رـشح  هرابرد  میرک ، نآرق  هک  یلاح  رد  مینادرگ .

، اراگدرورپ  : " دنیوگ نارفاک  لاح  نآ  ( ) 3  ... "  ) ِْنیَتَْنثا اَنَْتیَیْحَا  ِْنیَتَْنثا و  انَّتَمَا  انبَر  اولاـق  - "2 مینکیمن ). راذگورف  ار  کی  چـیه  و  میروآ ،
نب یلع  دـشاب . یم  ناشیا  لوق  نایب  و  تسا ، زیخاتـسر  رد  رفک  لها  ةراـبرد  هیآ  نیا  ." يدرک ) هدـنز  راـب  ود  و  يدـناریم ، ار  اـم  راـبود  وت 
سپ هک  تسا  يا  هفیاط  صوصخم  و  تسا ؛ تعجر  رد  هیآ  نیا   : " دـندومرف هک  تسا ، هدرک  تیاور  رقاب ( ماما  و  قداص ( ماـما  زا  میهاربا 

َّنِا  : " دیامرف یم  قداص ( ماما  - 3 ( 4."  ) دنوش یم  هدنز  تمایق  رد  و  دنریم ، یم  هاگنآ  دننک ؛ یم  تشگزاب  و  دـنوشیم ، هدـنز  ندرم ، زا 
هکلب تسین ، یناگمه  تعجر  ( ) 5"  ) ًاضحم كرـشلا  ضحم  َوا  ًاضحم  نامیالا  ضحم  نِم  ّالا  عجری  ۀّـصاخ ال  یه  ۀـّماِعب و  تسل  َۀَـعْجَّرلا 

 : هدش تیاور  قداص ( ماما  زا  زین  و  - 4 دنشاب ). ضحم  كرـشم  ای  صلاخ ، نمؤم  هک  دندرگ ، یم  زاب  ایند  هب  یناسک  طقف  و  تسا . صاخ 
یمرب اـیند  هب  و  دوش ، یم  هتفاکـش  وا  هب  ربق  هک  یـسک  نیتسخن  ( ) 6  ) "  ) یلع نب  نیـسحلا  ایندـلا  یلا  عجری  هنع و  ضرـالا  قشت  نَم  لوا  "

دنهاوـخ تعجر  یلع (  ادـخ و  لوـسر   : " دـندومرف ُنیْعَا " نبریبـکت   " هب هـک  تـسا ، رقاـب ( ماـما  زا  - 5 تـسا ). یلع ( نـب  نیـسح  ددرگ ،
"؟ تسیچ تعجر  ةرابرد  امـش  رظن  نسحلا ، یبا  يا   : " درک ضرع  ماما  هب  نومأـم  هک  تسا  هدـش  لـقن  اـضر ( ترـضح  زا  - 6 ( 7.") درک
) ادـخ لوسر  هدروآ ".و  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  نآرق  و  تسا ، هتـشاد  دوجو  زین  نیـشیپ  ياهتما  ناـیم  رد  دراد . تقیقح   : " دومرف ترـضح 
، يددعتم ترایز  رد  ( 8."  ) دـمآ دـهاوخ  شیپ  وم ، هب  وم  ًاـنیع و  زین  تما  نیا  ناـیمرد  هدوب ، هتـشذگ  ياـهتما  رد  هچ  ره   : " تسا هدومرف 

همتاخ رد  مکرماوـال " رظتنم  مکتعجرب ، قّدـصم  مکباـیاب ، نمؤم   : " هریبک هعماـج  تراـیز  رد  هلمج  زا  میناوخ ؛ یم  ار  تعجر  هب  فارتعا 
هلأسم نیا  اریز  درادن . زین  ناهج  رب  مکاح  ماظن  اب  یتافانم  هدوبن ، لاحم  یلقع  رظن  زا  ایندب ، تشگزاب  تعجر و  هلأسم  هک  مینک  یم  ضرع 
يادـخ يارب  یلو  تسا ، جراخ  يداع  روط  هب  رـشب  دارفا  تردـق  زا  هکلب  نکممریغ . هن  تسا ، هداعلا  قراخ  يرما  تازجعم ، ریاس  ریظن  زین 

هاگــشناد رد  يربـهر  داـهن  خــسپ  شــسرپ و  تیاـسزا  هـتفرگرب  " ریدــق (  یــش  لـک  یلع  ... نا ا ." تـسا نـکمم  لهــس و  لاـعتم  رداــق 
؛ یسبط نیدلا  مجن  هعیـش ـ  رظن  زا  تعجر  .1 دـییامرف :  هعجارم  لیذ  بتک  هب  دـیناوت  یم  رتشیب  یهاـگآ  يارب   ( WWW.nahad.net

تفرعم يداـه  حور ـ  تشگزاـب  یـسلجم 4. رقاـب  دـمحم  همـالع  تعجر ـ  يزاریـش 3. یمداـخ  دـمحم  تعجر ـ  دـلو 2. هاـشریم  ... تیآ ا
هیآ 11 / رفاغ ۀکرابم  هروس  هیآ 47 3. / فهک ۀکرابم  هروس  هیآ 83 2. / لمن ۀکرابم  هروس  .1 ذخآم :  عبانم و  دیرف  باهولادـبع  تعجر ـ  .5

باب همکحلا ، نازیم  ،ح6932 7. تعجر باـب  همکحلا ، نازیم  ،ح6941 6. تعجر باب  ، همکحلا نازیم  ج3،ص900 5. یجیهال ، ریـسفت  .4
،ح6926 تعجر باب  همکحلا ، نازیم  ،ح6933  تعجر

دروم رد  نینچمه  ؟ درک ادیپ  بسانم  تفرعم  نامیا و  ناوت  یم  هنوگچ  دـتفا  یم  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  هک  یتاقافتا  تعجر و  هلئـسم  دروم  رد 
؟ ناشیا كرابم  دوجو  نامز و  ماما  روهظ 

شسرپ

رد نینچمه  ؟ درک ادیپ  بسانم  تفرعم  نامیا و  ناوت  یم  هنوگچ  دتفا  یم  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  هک  یتاقافتا  تعجر و  هلئسم  دروم  رد 
؟ ناشیا كرابم  دوجو  نامز و  ماما  روهظ  دروم 

( لوا تمسق  ) خساپ
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ماما روهظ  زا  سپ  ایند ، هب  تاوما  زا  ياهدـع  تشگزاـب  هعیـش ، ياـملع  حالطـصا  رد  نآ  زا  دوصقم  و  تسا . تشگزاـب  ياـنعم  هب  تعجر 
زا یخرب  ندش  هدنز  تعجر : ناکما  فلا ) تسا . مزال  بلطم  دنچ  هب  هجوت  اج  نیا  رد  تسا . تمایق  زور  ندیـسر  ارف  زا  لبق  و  جع ) ) نامز
ذا و  : » لیئارسا ینب  زا  ياهدع  تعجر  .1 دراد : تلالد  نآ  رب  تایاور  نآرق و  تایآ  تسا و  هدش  عقاو  نیـشیپ  ياهتما  رد  تعجر ) ، ) تاوما
دای  ] و نورکشت » مکّلعل  مکتوم  دعب  نم  مکانثعب  مث  نورظنت *  متنا  هقعاصلا و  مکتذخاف  هرهج  هللا  يرن  یتح  کل  نمؤن  نل  یسوم  ای  متلق 

رد تفرگارف  ار  امش  هقعاص  سپ  مینیبب  اراکشآ  ار  ادخ  هکنآ  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  زگره  یـسوم  يا  دیتفگ  هک  ار  یماگنه  دینک ]
نارازه تعجر  .2 و 56 .)  55 هرقب /  «، ) دـینک يرازگـساپس  دـیاش  میتخیگنارب ، ناتندرم  زا  سپ  ار  امـش  سپـس  دـیتسیرگنیم *  هک  یلاح 

هللا نا  مهایحا  مث  اوتوم  هللا  مهل  لاقف  توملا  رذح  فولا  مه  مهراید و  نم  اوجرخ  نیذلا  یلا  رتملا  : » دندمآ نوریب  دوخ  رهش  زا  هک  يرفن 
هک یلاح  رد  دـندمآ  نوریب  دوخ  رهـش  زا  گرم  زا  زیرگ  يارب  هک  یناسک  هب  ایآ  نورکـشی » سانلا ال  رثکا  نکل  سانلا و  یلع  لـضف  وذـل 

یناوارف شـشخب  مدرم  رب  دنوادخ  دیدرتیب  تخاس . هدنز  ار  اهنآ  سپـس  دیریمب  تفگ  نانآ  هب  ادـخ  سپ  یتسیرگنن . دـندوب ، رفن  نارازه 
ینب یلا  الوسر  و  (: » (ع یـسیع تسد  هب  ناگدرم  ندش  هدنز  تعجر و  .3 (. 243 هرقب /  «، ) دننکیمن يرازگـساپس  نانآ  رتشیب  نکل  دراد و 

نم تفگیم ] هک  داد  رارق   ] لیئارسا ینب  يوس  هب  ياهداتـسرف  ار ] وا   ] و هللا » نذاب  یتوملا  یحا  و  مکبر ... نم  هیآب  مکتنج  دق  ّینأ  لیئارـسا 
هک يرایسب  تایآ  (. 49 نارمع /  لآ  «، ) منکیم هدـنز  ادـخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  و  ماهدروآ ... امـش  يارب  ياهناـشن  ناـتراگدرورپ  فرط  زا 
(. یسلجم همالع  تعجر  و  دلو ، هاشریم  دمحم  دیس  تعجر ، هعیش و  باتک  هب  دینک  عوجر  ، ) تسا هتشذگ  ياهتما  رد  تعجر  زا  یکاح 

تایاور تایآ و  دوشیمن و  هدرمش  دیاقع  لوصا  وزج  دنچ  ره  تسا ، هعیش  دزن  يرورـض  مّلـسم و  یبلطم  ینعم ، نیا  هب  تعجر  لصا  ب )
ار یهورگ  یتما  ره  زا  هک  يزور  اجوف ؛ هما  لـک  نم  رـشحن  موی  و  - » 1 دینک : هجوت  تایآ  نیا  هب  هنومن  يارب  دـنراذگ . یم  هحـص  نآ  رب 

يزور تمایق ، زا  شیپ  هک  دراد  تلالد  هیآ  اـما  دـنوش  یم  ثوعبم  مدرم  همه  تماـیق  رد  هک  تسا  حـضاو  هیآ 83 ) لـمن ، « ) مینک روشحم 
ره رب  و  نوعجری ؛ ـال  مهنا  اـهنکلها  هیرق  یلع  مارح  و  - » 2 تسا . تعجر  ناـمه  نیا  دـنوش و  یم  روشحم  یهورگ  یتـما ، ره  زا  هک  تسا 

نـشور اریز  ددرگ ، یم  رب  تعجر  هب  زین  هیآ  نیا  هیآ 95 ) ءایبنا ، « ) دـندرگ یمن  زاب  اهنآ  تسا و  مارح  میتخاس ، دوبان  ار  اـهنآ  هک  يا  هیرق 
همالع موحرم  دناردن . یتشگزاب  دنوش و  یم  هدنامرد  هورگ  نیا  هک  تسا  تعجر  رد  سپ  دـندرگ . یم  زاب  مدرم  همه  تمایق  رد  هک  تسا 

یلع ياقآ  نینچمه  دنا . هدرک  ثحب  تعجر  هرابرد  لیصفت  هب  ص 106 ) ج 2 ، نازیملا ، ، ) هرقب هکرابم  هروس  هیآ 210  لیذ  رد  ییابطابط 
ج) . 219 صص 257 -  دنا ، هدورآ  لیـصفت  هب  ار  باب  تایاور  درف ، يریزو  داوجدمحم  دیـس  همجرت : رون ، روهظ  باتک  رد  رورپ  تداعس 
هک نیا  لثم  دوشیم  هدافتـسا  تعجر  تایاور  زا  بلاـطم  یخرب  نکل  تسین  يرورـض  ملـسم و  يرما  تعجر  تاـیفیک  هب  طوبرم  ثحاـبم 

، دننامیا رد  ضّحمم  تایاور  ریبعت  هب  صلاخ  رایسب  نانمؤم  هتسد  کی  دناهتـسد  ود  دننکیم  تعجر  يدهم  ترـضح  نامز  رد  هک  یناسک 
نانمؤم ردصم .) نامه  ، ) كرـش رد  ضّحمم  تایاور  ریبعت  هب  دب  رایـسب  ناراکدب  هتـسد  کی  و  ثیدح 1 ) ص 39 ، ج 53 ، راونالاراحب ، )

ماقتنا تبوقع و  يارب  رورـش  رایـسب  نایغاط  نامز و  ماما  يرای  ترـصن و  باوث  هب  ندیـسر  تیب و  لها  همیرک  تلود  ندـید  يارب  صلاخ 
ترـضح هتفاـی  تـعجر  ناراـی  وزج  رتـشا  کـلام  دادـقم و  رذوـبا و  ناملــس و  فـهک و  باحــصا  تاـیاور ، یخرب  رد  ناـنآ . زا  نـتفرگ 

تعجر زا  تایاور  یخرب  رد  و  ص 45 ) لوا ، پاچ  ناهفصا ، شهوژپ  نوناک  یسلجم ، همالع  تعجر ، ، ) تسا هدش  هدرمـش  جع ) ) يدهم
ص 39، ج 53 ، راونالاراحب ، ، ) تسا هدـمآ  نایم  هب  نخـس  (ع ) نیـسح ماما  و  (ع ) یلع ترـضح  و  (ص ) مرکا ربمایپ  هژیو  هب  یهلا  ناربمایپ 
یگنوگچ و اما  تسا ؛ تاملسم  زا  (ع ) راهطا همئا  تعجر  تایاور ، رد  ثیداحا 2 و 12 و 13 و 14 و 19 و 20 و 23 و 30 .) هعجرلا  باب 

نابعـش هام  مهدزناپ  زور  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح  دینک :  هجوت  ریز  بلاطم  هب  جع )  ) نامز ماما  دروم  رد  تسا . هدـشن  رکذ  نآ  تایئزج 
ابا شردـپ  (ع .)) بحاصلا دـلوم  باب  ص 514 ، لوا ، ج  یبرع ، يدـنوخآ ، پاـچ  یفاـک ، لوصا  ، ) دـمآ اـیند  هب  يرمق  يرجه  لاس 255 
یلو ترضح  ردام  ص 503 .) نامه ، ، ) دیـسر تداهـش  هب  يرمق  يرجه  لاس 260  رد  هک  تسا  (ع) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  دمحم 

هب هثلاث  هدئاف  ص 464 ، ج 2 ، هاورلا ، عماج  ، ) دوشیم هتفگ  لقیـص »  » و نسوس » «، » سگرن  » وا هب  هک  هناحیر  ماـنب  تسا  یئوناـب  (ع ) رـصع
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رد تسیزیم و  شراوگرزب  ردـپ  یتسرپرـس  تیبرت و  تحت  يرمق  يرجه  لاس 260  ات  (ع ،) رـصع یلو  ترـضح  همّالع .) هصالخ  زا  لقن 
. تشادن تاقالم  ترضح  نآ  اب  یـسک  (ع ،) يرکـسع نسح  ماما  نایعیـش  زا  یّـصاوخ  زج  دشیم و  هتـشادهگن  ناهنپ  مدرم  زا  نامز  نامه 

ابا هب  دـیوگیم : مشاه  وبا  دـندوب . ربخ  یب  ترـضح  نآ  دوجو  زا  تسا  يرکـسع  نسح  ماما  ّصاوخ  زا  هک  يرفعج  مشاه  وبا  لاثما  یتح 
: متفگ سرپب . دومرف : ماما  منکب ؟ یلاؤس  مناوتیم  ایآ  تسا . نم  شـسرپ  عنام  وت  تلالج  متفگ : (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  دمحم 
ص ج 1 ، یفاک ، ، ) هنیدم رد  دومرف : منیبب ؟ اجک  رد  ار  وا  دمآ ، شیپ  ياهثداح  رگا  متفگ : مراد . دومرف : دیراد ؟ يدنزرفامـش  ایآ  مرورس !

نب نامثع  ورمع  وبا  تسا ، هدـید  ار  رـصع  یلو  ترـضح  هک  یناسک  زا  یکی  (ع .)) رادـلا بحاص  یلا  صنلا  هراـشالا و  باـب  ح 2 ، ، 328
قاحسا نب  دمحا  میدرک ، عامتجا  همه  یتقو  میتفر . قاحسا  نبدمحا  دزن  ورمع  وبا  نم و  دیوگیم : يریمح  رفعج  نب  هللادبع  تسا . دیعس 

! ورمع ابا  يا  متفگ : ورمع  وبا  هب  مسرپب . ورمع  وبا  زا  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دـمحم  ابا  ترـضح  نیـشناج  هرابرد  هک  درک  هراـشا  نم  هب 
یلاـخ ادـخ  تجح  زا  نیمز  هرک  هک  تسا  نیا  نم  نید  نم و  داـقتعا  نوـچ  مرادـن  یکـش  نآ  رد  هـک  مـنکب  لاؤـس  يزیچ  زا  مهاوـخیم 
شیپ یسک  رگا  دوشیم و  هتـسب  هبوت  هار  دوشیم و  هتـشادرب  تجح  دسرب  زور  نآ  نوچ  تمایق و  زور  هب  هدنام  زور  لهچ  رگم  دنامیمن 

مراد نیا  هب  نامیا  هچرگ  دوب . دنهاوخ  قلخ  نیرتدـب  دارفا  نآ  دیـشخب و  دـهاوخن  يدوس  وا  هب  شنامیا  رگید  دـشاب ، هدرواین  نامیا  نآ  زا 
هدنز تیفیک  وا  هب  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  میهاربا  ترـضح  هک  يروطنامه  ددرگ  رتشیب  منیقی  منک و  ادـیپ  رطاخ  نانیمطا  مهاوخیم  یلو 

نب دمحا  دوش و  نئمطم  مبلق  مهاوخیم  ارچ ، داد : باوج  وا  يدرواین و  نامیا  رگم  تفگ : وا  هب  دنوادخ  دـهدب و  ناشن  ار  اههدرم  ندرک 
مریگب و وا  زا  ار  منید  منک و  دمآ  تفر و  یسک  هچ  اب  مدیسرپ : (ع ) يداه ماما  نسحلاابا  ترضح  زا  يزور  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  قاحـسا 
زا تفگ : قاحسا  نب  دمحا  نینچمه  ماهتفگ و  نم  هتفگ  وا  هچ  ره  تسا و  نم  دامتعا  دروم  ورمع  وبا  تسا  هتفگ  (ع ) يداه ماما  ترـضح 
نم دامتعا  دروم  شرسپ  ورمع و  وبا  دومرف : ترضح  نآ  مریگب و  ار  دوخ  نید  ماکحا  یسک  هچ  زا  مدیسرپ : يرکسع  نسح  ماما  ترضح 

دامتعا دروم  ود  ره  هک  نک  تعاطا  دـنیوگیم  هچ  ره  شاب و  نانآ  وریپ  وت  دـناهتفگ . تسرد  دنتفگامـش ، يارب  هچ  ره  نم  زا  نانآ  تسا .
ار تلاؤس  تفگ : نآ  زا  سپ  تسیرگ . داتفا و  هدجس  هب  دینش  ارم  ياهفرح  ورمعوبا  یتقو  تسوت . هرابرد  ماما  ود  راتفگ  نیا ، دنتـسه . نم 

هدنام رگید  لاؤس  کی  متفگ : ماهدید  مسق  ادـخ  هب  دومرف : ياهدـید ؟ ار  (ع) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  نیـشناج  امـش  ایآ  متفگ : وگب .
روتـسد هن  تسا  ترـضح  دوخ  روتـسد  نیا  تسا و  هدش  میرحت  امـش  رب  وا  مان  زا  لاؤس  تفگ : تسیچ ؟ شمان  متفگ : وگب . تفگ : تسا .
میسقت شثاریم  تسا و  هتشاذگن  ياج  هب  دوخزا  يدنزرف  هتفای و  تافو  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  درادنپیم  نینچ  هفیلخ  اریز  نم 

شبیقعت دتفیب ، اهنابز  هب  ترضح  مسا  رگا  دنرادن . ار  یـسک  دناهدش و  ردب  رد  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  هداوناخ  درادنپیم  وا  تسا . هدش 
ورمع و وبا  نیا  ح 1 .) (ع ،) هآر نم  هیمست  یف  باب  ص 329 ج 1 ، یفاک ، ، ) دیرادرب تسد  عوضوم  نیا  زا  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  دننکیم .

باون زج  رگید  شردپ ، تداهش  زا  سپ  (ع ) رصع یلو  ترضح  دنتسه . (ع ) رصع یلو  ترضح  صوصخم  ياهنیشناج  زا  ود  ره  شرسپ 
، دندیـسر تداهـش  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  هک  نامز  نآ  زا  و  یئانثتـسا . دراوم  رد  رگم  درکیمن  تاقالم  وا  اب  یـسک  هصاخ 

نآ زا  یکی  تسا . شیپ  رد  تبیغ  ود  (ص ) دمحم لآ  مئاق  يارب  دومرف : (ع ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  دـش . عورـش  (ع ) نامز ماما  تبیغ 
ینالوط تبیغ  رد  دـنهاگآ و  ترـضح  نآ  ياج  زا  هعیـش  صاوخ  طقف  تدـم ، هاتوک  تبیغ  رد  تسا . ینالوط  يرگید  تسا و  هاـتوک  ود 
نیـشناج رفن  راهچ  يرغـص  تبیغ  رد  ترـضح  نآ  ح 19 .) ص 340 ، ج 1 ، یفاک ، ،) دنتـسه ربخاب  ترـضح  نآ  ياـج  زا  یلاوم  ّصاوخ 

تبیغ يرمس . دمحم  نب  یلع  یتخبون و  حور  نب  نیسح  نامثع ، نب  دمحم  يرمع ، دیعس  نب  نامثع  دنفورعم : هعبرا » باون   » هب هک  دنتشاد 
دهاوخب دـنوادخ  هک  یتقو  ات  عورـش و  زا 329  يربک  تبیغ  و  تفاـی . همتاـخ  لاـس 329  رد  عورـش و  يرمق  يرجه  لاـس 260  زا  يرغص 

درادن و ّصاخ  بیان  رصع  یلو  ترـضح  يربک ، تبیغ  رد  لوا ) پاچ  ص 148 ، ییابطابط ، همالع  مالسا ، رد  هعیـش  ، ) تفای دهاوخ  همادا 
نایاپ زا  سپ  (ع ) رصع یلو  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  يدایز  تایاور  رد  تسا . بذاک  دوخ  ياعدا  رد  دنک ، صاخ  تباین  ياعدا  سک  ره 

هتـشون رثالا » بختنم   » باـتک هب  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تاـیاور  هظحـالم  يارب  درک . دـهاوخ  لدـع  زا  رپ  ار  ناـهج  روهظ و  يربک  تبیغ 
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همطاـف مه  (ص ،) مالـسا ربماـیپ  مه  تـسا . هدروآار  تاـیاور  نوگاـنوگ  ذـخآم  زا  باـب 25  رد ص 247  دـینک . هـعجارم  یفاـص  هللاۀـیآ 
ترـضح دوـجو  هب  مه  ّتنـس  لـها  هعیـش و  هوـالع  هب  دـناهداد . تراـشب  يدـهم  ترـضح  دوـجو  هب  (ع ) موـصعم ناـماما  مه  و  (س ) ارهز

برعلا کلمی  یتح  ایندلا  بهذت  ال  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  تسا : تروص  نیا  هب  تنس  لها  تایاور  زا  یخرب  دنتسه . دقتعم  (ع ) يدهم
«، M} دـنک تموکح  برع  رب  تسا  نم  مانمه  هک  متیبلها  زایدرم  ات  دـسریمن  ناـیاپ  هب  ناـهج  مسا ؛ همـسا  ءیطاوی  یتیب  لها  نم  لجر 

هلیل یف  هللا  هحلصی  تیبلا  لها  اّنم  يدهملا  دومرف : مرکا  ربمایپ  ص 376 .) ج 1 ، دمحا ، دنسم  هیندم ، پاچ  ص 343 ، ج 3 ، يذمرت ، ننس  )
زا تفگ : هملـس  ما  ص 928 .) ج 2 ، هجام ، نبا  ننـس  «، ) Ù M یم هاربور  هبـش  کی  ار  وا  راک  دـنوادخ  تسا و  ام  نادـناخ  زا  يدـهم   ؛

: دومرف ادـخ  ربمایپ  ص 1368 .) ناـمه ، «، ) M} تسا همطاف  نادنزرف  زا  يدـهم  همطاف ؛  دـلو  řƠ يدهملا ومرف  هک  مدینـش  ادخ  لوسر 
رد ص558 .) ج 4 ، نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  «، ) M} دـنکیم جورخ  يدـهم  نم ، تما  ناـیاپ  رد  يدـهملا ؛  یتـما  رخآ  یف  جرخی 
زا دیوگیم : هملـس  ما  نامه .) «، ) M} تسا نم  تما  رد  يدهم ، يدـهملا ؛  یتما  یف  نوکی  دومرف : مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح 

ج 4،ص دواد ، یبا  ننس  «، ) M} تسا همطاف  لسن  زا  نم و  نادناخ  زا  يدـهم  همطاف ؛  نم  یترتع ، نم  يدـهملا  دومرف : هک  مدینـش  ربمایپ 
(ع) نامز ماـما  رظتنم  هفیظو   J (.} دیدج پاچ  ص 334 ، ج 2 ، نیطمـسلا ، دـئارف   ، ) جرفلا راظتنا  هدابعلا  لضفا  دومرف : ادـخ  لوسر  (. 107
وا ندوب  رظتنم  زا  ناشن  شتانکس  راتفر و  مامت  دشاب  یـسک  رظتنم  اتقیقح  ناسنا  یتقو  دنک . یگدنز  یعقاو  رظتنم  کی  دننام  هک  تسا  نیا 

بترم و سابل  اب  دـنکیم و  هدامآ  ار  ییاریذـپ  لیاسو  دـنکیم ، بترم  زیمت و  ار  هناخ  امتح  دـشاب  نامهیم  رظتنم  رگا  لاثم  ناونع  هب  دراد .
هدرک بترم  ار  هناخ  هن  هک  یـسک  اما  تسا . هدوب  نامهیم  رظتنم  هک  دنک  اعدا  دـناوتیم  یـسک  نینچ  دـنامیم . راظتنا  رد  باداش  ياهرهچ 

دنک اعدا  رگا  تسا  نامهیم  رکف  هب  ًالـصا  هن  تسا و  هدیـشوپ  يزیمت  بترم و  سابل  هن  تسا و  هدومن  هدامآ  ار  ییاریذپ  لیاسو  هن  تسا و 
فال یهز  راـی  زا  هلگ  قشع و  فـال  دـیدنخ . دـنهاوخ  وا  ییوگهفازگ  رب  درک و  دـنهاوخ  دنخـشیر  ار  وا  همه  هدوب  ناـمهیمراظتنا  رد  هک 

. دوشیم هدیمهف  وا  رادرک  راتفر و  زا  دوش  هدیمهف  ناسنا  ياعدا  زا  هکنآ  زا  لبق  راظتنا  نیاربانب  دننارجه  قحتـسم  نینچ  نازاب  قشع  غورد 
نآ کشم   » يرآ دومن . دادـملق  وا  نارظتنم  ناتـسود و  رامـش  رد  دراد  ار  نامز  ماـما  تیـالو  یتسود و  ياـعدا  هک  ار  یـسک  ره  ناوتیمن 

ياهنوگ هب  شراتفر  دـیاب  نامز  ماما  یعقاو  رظتنم  کـی  هک  تسا  نشور  یحیـضوت  نینچ  اـب  دـیوگبراطع .» هکنآ  هن  دـیوبب  دوخ  هک  تسا 
يارب دـشاب  هدامآ  دوش و  لاحـشوخ  دـنهدب  وا  هب  ار  ربخ  نیا  هک  هظحل  ره  رد  ینعی  دـشاب . (ع ) نامز ماما  روهظ  رظتنم  هظحل  ره  هک  دـشاب 

هانگ و لها  یعقاو  رظتنم  کی  نیاربانب  دـیامن . ادـف  ترـضح  نآ  هاررد  ار  دوخ  دـیامن و  داهج  شیوخ  ناـج  لاـم و  اـب  ناـمز  ماـما  يراـی 
رد تمدخ  هب  هدامآ  درادرب و  تسد  اهیگدولآ  اهیگتسبلد و  اهیگتـسباو و  زا  دناوتیمن  یـسک  نینچ  هک  ارچ  تسین  ایند  هب  یگتـسبلد 

: درک رکذ  نینچ  ار  (ع ) نامز ماما  رظتنم  فیاظو  یخرب  ناوتیم  هدش  رکذ  تاکن  هب  هجوت  اب  دـشاب . (ع ) نامز ماما  سدـقم  فادـها  تهج 
اهنت دش . دهاوخن  وا  رظتنم  دشابن  علطم  وا  بوخ  تایصوصخ  زا  دسانـشن و  ار  دوخ  نامهیم  ناسنا  ات  تسا  تفرعم  راظتنا ؛ طرـش  نیلوا  . 1
دمآ دهاوخ  صخش  نآ  هک  دنادب  دسانـشن و  ار  یـسک  ناسنا  رگا  اما  دسانـشب  بوخ  ار  وا  هک  دنیـشنیم  یـسک  راظتنا  رد  ناسنا  یماگنه 

ار ترـضح  نآ  هـک  یناـسک  تـسا . نـینچ  مـه  ناـمز  ماـما  راـظتنا  دروـم  رد  دـنام . دـهاوخن  وا  رظتنم  تـشاد و  دـهاوخن  یتـیمها  شیارب 
دنسانشیم و ار  وا  شزرا  دنسانشیم و  ار  وا  هک  یناسک  اما  دنـشکیمن  ار  وا  راظتنا  زگره  رگید ، نایدا  لها  ای  رافک و  دننام  دنـسانشیمن 

دنریمب لاح  نیا  رد  هچنانچ  دنـشاب  ناملـسم  رهاظ  هب  هچ  رگا  دنـسانشیمن  ار  نامز  ماما  هک  یناسک  دننامیم . وا  رظتنم  دننادیمار  وا  ماقم 
دریمب و سک  ره  هیلهاجلا ؛ هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هکنانچ  دـناهتفر . ایند  زا  تیلهاج  لاح  رد 

تفرعم داجیا  راظتنا ، طرش  نیلوا  نیاربانب  ص 331 .) ج 32 ، راونالاراحب ، « ) تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  ندرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماـما 
كرد رتشیب  ار  وا  شزرا  ناسنا  دـشاب  رتشیب  نامز  ماـما  هب  تبـسن  ناـسنا  تفرعم  رادـقم  ره  هک  تسا  یعیبط  تسا و  ناـمز  ماـما  دروم  رد 

هب هاگآان  لهاج و  دارفا  هک  یلاح  رد  دـش . دـهاوخ  ترـضح  نآ  دوجو  هنـشت  رتشیب  درب و  دـهاوخ  یپ  رتشیب  وا  تمظع  هب  درک و  دـهاوخ 
نارظتنم هرمز  زا  تهج  نیدب  تشاد و  دنهاوخن  ترضح  نآ  سدقم  دوجو  هب  تبسن  شطع  یگنشت و  ساسحا  زگره  ترضح  نآ  شزرا 
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يرآ دنتسه . نوریب 

( مود تمسق  ) خساپ

لوا هنوـگ  تسا . هنوـگ  ود  ناـمز  ماـما  تخانـش  هتبلا  دـنناریح  نارظنبحاـص  هنیآ  نیا  رد  هک  دـسرن  یمعا  هرب  بش  هـب  دیـشروخ  لـصو 
هنوگ اما  نآ . دـننام  تسا و  یلاس  هچ  رد  شتدالو  خـیرات  تسا و  مهدزاود  ماما  هکنیا  دـننام  تسا  ترـضح  نآ  دوجو  یخیرات  تخانش 

يدایز تقایل  تیفرظ و  تسینیـسک و  ره  راک  تخانـش  نیا  هک  تسا  ترـضح  نآ  تینارون  ماقم  تخانـش  (ع ،) نامز ماـما  تخانـش  رگید 
زا یهاگآ  يارب  دناهتخانـش  تینارون  ماقم  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دنتـسه  یناسک  (ع ) نامز ماما  صاخ  باحـصا  تقیقح  رد  و  دهاوخیم .

يربتعم بتک  ندـناوخ  نینچمه  دوشیم . هیـصوت  نآ  بیجع  قیمع و  یناعم  رد  لمأت  هریبک و  هعماج  ترایز  هب  عوجر  تماما  میظع  ماـقم 
ماما هب  تبحم  . 2 دزاس . انـشآ  (ع ) نامز ماما  تمظع  ماقم و  هب  يدح  ات  ار  ناسنا  دـناوتیم  تسا  هدـش  هتـشون  (ع ) نامز ماما  دروم  رد  هک 

زا ناسنا  ات  هک  تسا  یهیدب  دـنهد . شیازفا  ار  نآ  دـننک و  داجیا  دوخ  رد  دـیاب  ترـضح  نآ  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  (ع ؛) نامز
رگا دشاب  وا  ندمآ  رظتنم  اعقاو  دناوتیمن  دسانشبار  وا  هک  مه  دنچ  ره  دشاب  هتشادن  تبحم  وا  هب  تبـسن  دیاین و  شـشوخ  شیوخ  نامهیم 
ماما هب  تبحم  ات  سپ  دنک . هدامآ  وا  زا  ییاریذپ  يارب  ار  دوخ  دشاب و  وا  مدـق  رظتنم  دـناوتیم  هنوگچ  دـیایب  شدـب  دوخ  نامهیم  زا  ناسنا 

ياهفیظو نامز  ماما  هب  تبحم  . دیامن لمع  یعقاو  نارظتنم  فیاظو  هب  دناوتیمن  دشاب  هدشن  روهلعش  هتفرگن و  لکش  ناسنا  دوجو  رد  نامز 
هدوملا الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  هک  اجنآ  تسا . هتساوخ  ام  زا  ادخ  روتسد  هب  زین  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا 
ياهنوگ هب  اب  دوخ  یلمع  يرکف و  یحور و  تیعـضو  یعقاو  نارظتنم  (ع ؛) نامز ماما  اب  تیخنـس  داـجیا  . 3 (. 23 هیآ يروش ، « ) یبرقلا یف 

؟ تشادن تیخنس  تهباشم و  وا  اب  دوب و  یسک  مودق  رظتنم  ناوتیم  ایآ  دنشاب . هتشاد  (ع ) نامز ماما  اب  یلماک  تیخنس  هک  دنهدیم  ناماس 
اوقت نامیا و  تیوقت  قیرط  زا  نامز  ماما  اب  تیخنس  داجیا  تشادن ؟ یتهباشم  تیخنس و  چیه  وا  اب  اما  تشاد  ار  یـسک  تبحم  ناوتیم  ایآ 

رد تشاد . ار  نامز  ماما  هب  تبحم  ياعدا  ناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  و  دوشیم . لصاح  يونعم  تاجرد  یقـالخا و  لـیاضف  و 
دایرف هب  ار  وا  ترـضح  نآ  قشع  دیـشک و  دهاوخ  هنابز  شلد  رد  وا  تبحم  هلعـش  دشاب  نامز  ماما  لیم  قباطم  شراتفر  ناسنا  هک  یتروص 
تبحم دشاب  رتشیب  نامز  ماما  اب  تیخنـس  ردقچ  ره  هک  تسا  یعیبط  تخاس . دهاوخ  راوگان  تخـس و  وا  رب  ار  شايرود  دروآ و  دـهاوخ 

رظتنم رگید ؛ نارظتنم  اب  طاـبترا  . 4 تشگ . دهاوخ  رتنوزفا  ترـضح  نآ  هب  زین  ناسنا  تبحم  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  ناسنا  هب  ترـضح  نآ 
هب نیاربانب  دوش . زوریپ  شتکرح  ات  دشاب  هتـشاد  يدایز  ناروای  دیاب  تسا و  یناهج  همانرب  کی  ترـضح  نآ  همانرب  هک  دنادیم  نامز  ماما 
ات تخادرپ  دهاوخ  نارگید  دوخ و  ینامیا  تایحور  تیوقت  هب  اهنآ  اب  طابترااب  داتفا و  دهاوخ  ترضح  نآ  نارظتنم  نارای و  شرتسگ  رکف 

روهظ رد  عیرـست  يارب  اعد  . 5 دـیامنب . ترـضح  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  رگید  رظتنم  نانمؤم  کمک  هب  يوقتلا  ّربلا و  یلع  اونواـعت  ساـسا  رب 
ياعد نیارباـنب  دـناسرب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  دـشکیم و  ار  بوبحم  راـظتنا  هظحل  ره  یعقاو  رظتنم  (ع ؛) ناـمز ماـما 

نآ هیصوت  دروم  نامز  ماما  جرف  رد  عیرست  يارب  ياعد  دشابیم . شترضح  نآرظتنم  یگشیمه  فیاظو  زا  ترـضح  نآ  جرف  يارب  ناوارف 
مدع دنکیم  یعـس  دـباین ، ار  شیوخ  بوبحم  رظتنم ، ناسنا  رگا  فلتخم ؛ ياهلکـش  هب  (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  . 6 دشابیم . زین  ترضح 

وا اب  یفیعض  طابترا  لقا  تسا ال  هدشن  قفوم  وا  تاقالم  هب  رگا  ات  دیامن  ناربج  همان  نفلت و  دننام  رگید  قرط  زا  ار  شیوخ  بوبحم  دورو 
، نیـسای لآ  ترایز  هبدـن ، ياعد  ندـناوخ  قیرط  زا  دوشیمن  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قفوم  یتقو  نامز  ماما  رظتنم  نینچمه  دـشاب . هتـشاد 

ظفح ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  طابترا  نارکمج  دجـسم  هب  نتفر  قیرط  زا  زین  و  تسا ، هدش  هیـصوت  رایـسب  ناگرزب  فرط  زا  هک  دهع  ياعد 
اما دنتـسه  شیوخ  بوبحم  رظتنم  يدـنچ  هک  تسا  قشاع  نارظتنم  هنیرید  تداع  بوبحم  زا  ندرک  دای  ترـضح ؛ ناوارف  داـی  . 7 دنکیم .
هب وا  تیانع  رصع و  ماما  ندروآ  دای  هب  دننکیم . مارآ  وا  مان  وا و  دای  اب  لقا  ار ال  دوخ  لاح  دننیبب و  ار  وا  راظتنا  اهتدم  زا  سپ  دناهتسناوتن 
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نیدـب دـننکیم و  ساسحا  یعقاو  نارظتنم  هک  تسا  يرگید  هفیظو  نایعیـش  هب  ماما  تیانع  ماما و  ماقم  تامارک ، ثیداحا ، رکذ  اب  نایعیش 
يارب ییاهباوث  ندومن  هلاوح  ای  زیزع و  نآ  یتمالـس  يارب  هقدـص  نداد  . 8 دنرادیم . هگن  هدـنز  ار  ترـضح  نآ  دای  مان و  هراومه  قیرط 

يراودیما . 10 نارظتنم . نیب  رد  ترضح  نآ  يدوجو  راثآ  رمع و  لوط  دوجو ، هرابرد  نانکفاههبش  اب  هزرابم  ههبـش و  عفر  ترضح 9 . نآ 
تیاور رد  هکنانچ  ترـضح  روهظ  يارب  یمزر  مئاد  یگدامآ  داجیا  نارگید 11 . هب  نداد  دـیما  و  (س ) ارهز فسوی  نآ  بالقنا  مایق و  رب 

ریت کی  هیهت  اب  دنچ  ره  ددرگ  هدامآ  دیاب  ( جـع ) مئاق مایق  يارب  امـش  زا  کی  ره  امهـس ؛ ول  مئاقلا و  جورخل  مکدـحا  ندـعیل  : » تسا هدـمآ 
ياهباتک هب  هنیمز  نیا  رد  دشابیم . نارظتنم  فیاظو  زا  یکی  جیـسب  رد  تکرـش  ورنیا  زا  ح 146 .) ص 366 ، ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دشاب

رثالا بختنم  همجرت  ینارهت 3- یلاجر  نامز  ماما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دصکی  روپدمحم 2- نامز  ماما  همانباتک  -1 دینک : هعجارم  ریز 
نارگید راتفگ  رد  نامز  ماما  یفاص 6- هّللا  فطل  نامز  ماما  هب  ناهج  یگتـسباو  یناود 5- یلع  همجرت  دوعوم  يدهم  یفاص 4- هّللا  تیآ 

یملع یلع  دمحم  روهظ  مئالع  یناود 7- یلع 

؟ تسیچ تعجر  هرابرد  حیحص  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ تعجر  هرابرد  حیحص  رظن 

خساپ

ماما روهظ  نارود  رد  اـیند  هب  راـفک  زا  یعمج  ناـنمؤم و  زا  یعمج  تشگزاـب  تعجر ،»  » زا دارم  فلا -  تفگ : دـیاب  تیعجر  حیـضوت  رد 
یلو دیآیمن  شیپ  یلکـشم  نآ  هب  داقتعا  زا  تسا و  هدـش  دراو  نآ  رب  تیاور  اهدـص  هکلب  اههد  تسین و  لاحم  رما  نیا  تسا و  (ع ) نامز
رفن داتفه  تعجر  .1 دراد : رایسب  ياههنومن  نیشیپ ، ياهتما  رد  تعجر  ب -  دننکیم / يراشفاپ  نآ ، راکنا  ّدر و  رد  ّتنسلها  زا  یـضعب 

هکنانآ يوس  هب  يدـیدن  اـیآ  ینعی : { 1 ...«.} مهراـید نم  اوـجرخ  نیذـلا  یلا  رتملأ   » گرم زا  سپ  رفن  نارازه  تـعجر  .2 یـسوم / موق  زا 
وا درک / هدـنز  ار  نانآ  سپـس  دریمب ، هک  ادـخ  ار  ناشیا  تفگ  سپ  گرم ، سرت  زا  دـندوب ، نارازه  ناشیا  ناشیاههناخ و  زا  دـنتفر  نوریب 

تعجر .6 { 3 .} بوّیا نادنزرف  تعجر  .5 اـیند / هب  حون  نب  ماـس  تعجر  .4 لاس / دـص  زا  دـعب  زیزع  تعجر  .3 { 2 .} ْيرق یلع  رم  يذـلاک 
ایند هـب  گرم ، زا  سپ  یناـسک ، تـسا و  هتــشاد  دوـجو  تـعجر  زا  يداـیز  ياـههنومن  زین  مالــسا  رد  ج -  { 4 .} لیئومـشا عسیلا ، عشوی ،

ناتـسبرع رد  هک  توملا » دـعب  شاع  نم   » مان هب  هتـشون  یباـتک  هنیمز  نیا  رد  يافوتم 208 ه )‘  ) هماع ياملع  زا  ایندـلا  یبا  نبا  دنتـشگزاب .
ار نآ  زا  هنومن  دنچ  کنیا  تسا . هدرک  يدروآ  عمج  دناهدش ، هدنز  گرم  زا  دـعب  هک  ار  یناسک  زا  ییاههنومن  لاح  حرـش  هدـش و  پاچ 
5 شارخ / نبا  تعجر   - 4 هملیسم / نیلوتقم  زا  يدرم  تعجر   - 3 راصنا / زا  یناوج  تعجر   - 2 هجراخ / نبدیز  تعجر   - 1 میروآیم :

ياـههنومن و  هنیهج / ینب  زا  یـصخش  تعجر   - 7 ناـجیب / رتـخد  هیؤر  تعجر   - 6 كاحـض / نبا  ییاد -  ناگتـسب -  زا  یکی  تـعجر  - 
رب هچنآ  ینعی : { 5 «.} لعّنلااب لعّنلا  وذـح  لیئارـسا  ینب  یتأ  ام  یتّمأ  یلع  ّنیتایل  :» هک دـننکیم  لقن  (ص ) ربمایپ هک  یثیدـح  زین  و  رگید ///
ناک نم  ننـس  ّنعبتتل  ( » (ص یبّنلا نع  دیوگیم : يراخب  دمآ / دهاوخ  تساک  مک و  نودب  زین  نم  تما  رـس  رب  هدمآ  نیـشیپ  ياهتما  رس 

{6 «.} نذا نمف  لاق : يراصنلا ؟ دوهیلا و  هللا  لوسر  ای  اولاقف  مهومتعبتـال  بض  رحج  یف  اولخد  ول  یّتح  عارذـب  ًاـعارذ  ریـشب و  ًاربش  مکلبق 
مه امش  دنشاب  هدش  دراو  يرامـسوس  هنال  هب  رگا  یتح  و  درک . دیهاوخ  لابند  عارذ  هب  عارذ  بجو و  هب  بجو  ار  شیپ  ياهتنـس  یمامت  »
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زا ریغ  یـسک  هچ  يرآ ، دومرف ، دنتـسه  يراصن  دوهی و  ناینیـشیپ  زا  امـش  روظنم  هللا  لوسر  ای  دندرک  ضرع  درک . دـیهاوخ  لابند  ار  نانآ 
هب هک  ياهفیرـش  تاـیآ  رب  هفاـضا  تسا . هدیـسر  تیاور  دـصناپ  زا  شیب  نیرهاـط  همئا  زا  هنیمز ، نیا  رد  هرخـالاب -  مراد !؟ دـصق  ار  ناـنآ 

، يزادرپب شواک  هب  هنیمز  نیا  رد  رگا  : » دـیامرفیم تعجر  هرابرد  هعیـش  گرزب  رـسفم  ییاـبطابط  همـالع  { 7 .} تسا هدش  ریـسفت  تعجر 
تـسین نیا  و  دـناهدرک ، ریـسفت  (ع ) ماما روهظ  هب  یهاگ  تعجر و  هب  یهاگ  تمایق و  هب  نیرهاط  همئا  زا  هک  یباییم  ار  یتایآ  زا  يرایـسب 

تیوه و زا  فشک  هنیمز  رد  دـناهدرکن و  ثحب  تمایق  تقیقح  رد  مدرم  نوچ  نکیلو  اـنعم / هس  نیا  نیب  تیخنـس  تدـحو  ظاـحل  هب  رگم 
و دناهدرک -  حرط  در و  ار  نآ  یضعب  هدرک و  ادیپ  فالتخا  تایاور  نیا  يانعم  رد  دناهتخادرپن ، یعیسو  قیقحت  هب  میظع  زور  نیا  تیعقاو 

یـضعب و  دنتحارـص / ای  روهظ و  لامک  رد  اهنآ  هکنآ  لاح  هدرک و  لیوأت  ار  نآ  رگید  یـضعب  و  تسا . تیاور  دـصناپ  زا  شیب  هکنآ  لاح 
هوزج نیا  هلـصوح  زا  هک  دـنکیم  حرطم  ار  یلـصفم  ثحب  ییابطابط  همالع  { 8 ...} دناهدرک دـقن  يرظن  راهظا  هنوگ  ره  نودـب  ارنآ  رگید 

ج 16، نایبلا ، عماج  ص 316 ؛ ج 5 ، روثنملا ، ّردلا  هب : دوش  عوجر  [. 3 / ] هیآ 259 هرقب ، هروس  [. 2 / ] هیآ 243 هرقب ، هروس  [. 1 / ] تسا جراخ 
رظن زا  تعجر  یـسبط . اضر  دمحم  خیـش  هللاتیآ  موحرم  فیلأت  ص 154 ، ج 2 ، هعجرلا ، هعیـشلا و  ص 44 ؛ يروباشین ، ریـسفت  ص 42 ؛

، يذمر [. 5 / ] ص 154 ج 1 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 170 ؛ ج 11 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 280 ؛ ج 1 ، يربط ، خیرات  [. 4 / ] 28 هعیش :
ص 108/ ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  [. 8 / ] ص 161 ج 2 ، ْعجرلا ، ْعیشلا و  [. 7 / ] ص 264 ج 4 ، يراخب ، [. 6 / ] ص 26 ج 5 ،

ناگدننک تعجر 

؟ دندروآ یم  نوریب  كاخ  زا  رس  جع ) ) نامز ماما  اقآ  روهظ  ماگنه  رد  گرم  زا  سپ  دنتسه ، جع ) ) نامز ماما  اقآ  یعقاو  ناقشاع  هک  یناسک  ایآ 

شسرپ

یم نوریب  كاخ  زا  رـس  جـع ) ) نامز ماما  اقآ  روهظ  ماگنه  رد  گرم  زا  سپ  دنتـسه ، جـع ) ) نامز ماما  اقآ  یعقاو  ناقـشاع  هک  یناسک  ایآ 
؟ دندروآ

خساپ

صلاخ نانمؤم  زا  یهورگ  زیخاتسر ، ۀناتسآ  رد  و  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  هک  تسا  انعم  نیدب  تسا و  هعیش  فورعم  دیاقع  زا  تعجر 
ياـهرفیک مود  هورگ  دـننک و  یم  یط  ار  لاـمک  زا  یجرادـم  لّوا  هورگ  دـندرگ . یم  زاـب  ناـهج  نیا  هب  رورـش  رایـسب  ناـیغاط  راّـفک و  و 

عامتجا ياعدا  تعجر  صوصخ  رد  یضترم  دیس  موحرم  هک  نانچ  دنرادن ، رظن  فالتخا  تعجر  لصارد  نایعیش  [ 51 .] دننیب یم  يدیدش 
دـنهد و یم  لیکـشت  تموکح  هدومن و  تعجر  (ع ) تیب لها  هک  تسا  انعم  نیدـب  تعجر  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  یلو  [ 52 [؛ هدومن
[54 .] رگید صاخشا  هن  دنوش ، یم  هدنز  (ع ) تیب لها  هک  دنراد  هدیقع  نایعیـش  یخرب  هک  نانچ  [ 53 [؟ دننک یم  تعجر  زین  رگید  دارفا  ای 

هدع نیا  لاح  دننک . یم  تعجر  يا  هدـع  هکلب  دـنوش ، یمن  هدـنز  ناگمه  ینعی  تسین ، یمومع  تعجر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا 
صحم نمالإ  عجری  ال  ۀـصاخ ، یهو  ۀـماعب ، تسیل  ۀـعجرلا  ّنإ  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  دـنراد . فـالتخا  تاـیاور  دنتـسه ، یناـسک  هچ 

هک دننک  یم  تشگزاب  یهورگ  اهنت  دراد . یـصوصخ  ۀبنج  هکلب  تسین ، یمومع  تعجر  [ 55 [؛ ًاضحم كرشلا  ضحم  وأ  ًاضحم ، نامیالا 
، ددرگ یم  رب  ایند  هب  هدش ، هدنز  دفاکش و  یم  شربق  هک  یسک  نیتسخن  : " دومرف (ع ) قداص ماما  " دنراد . صلاخ  كرـش  ای  صلاخ  نامیا 

نکمم دریگ . یم  تروص  تعجر  (ع ) نامز ماما  روهظ  رـصع  رد  تفگ : دیاب  روکذم ، بلاطم  هب  هجوت  اب  [ 56" .] تسا (ع ) یلع نب  نیسح 
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یب دننک ، یم  تعجر  هک  یعقاو  نانمؤم  صلاخ و  دارفا  اریز  دنشاب ، (ع ) نامز ماما  یعقاو  ناقـشاع  نامه  دننک ، یم  تعجر  هک  نانآ  تسا 
ج 2، هنومن ، ریسفت  [ 53 . ] ص 511 ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  [ 52 . ] ص 555 ج 15 ، هنومن ، ریسفت  [ 51 . ] دنتسه (ع ) نامز ماما  ناقـشاع  دیدرت 

ص 1186. دوعوم ، يدهم  [ 56 . ] ص 39 ج 53 ، راونالاراحب ، [ 55 . ] نامه [ 54 . ] نایبلا عمجم  زا  لقن  هب  ص 556 ،

؟ دنیآیم ناربمایپ  جع ) ) يدهم ترضح  ندمآ  زا  دعب  ایآ 

شسرپ

؟ دنیآیم ناربمایپ  جع ) ) يدهم ترضح  ندمآ  زا  دعب  ایآ 

خساپ

تایاور ینید و  نوتم  یخرب  زا  یلو  تسین ، مولعم  ًاقیقد  دـننکیم ، تعجر  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دـعب  ناربماـیپ  زا  دادـعت  هچ  هک  نیا  رد 
شرازگ (ع ) رقاب ماما  زا  یفعج  دیزی  نبرباج  دـننکیم . لوزن  نامـسآ  زا  (ع ) یـسیع ترـضح  زین  (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتـسا 
تعجر یناـمز  رد  وا  ندـمآ  و  (ص ) دـمحم نآ  زا  دوـصقم  : " دوـمرف رذـنأف " مـق  رثّدـملا  اـهّیأ  اـی   " هـیآ ریـسفت  رد  ترـضح  هـک  هدوـمن 

ّنا : " دومرف (ع ) یـسیع ترـضح  لوزن  صوصخ  رد  (ع ) رقاب ماـما  ( 2" .) دـننکیم تعجر  ایند  هب  (ع ) یلع و  (ص ) مرکا ربماـیپ  ( 1 ...) تسا
دورف ایند  هب  نامـسآ  زا  تمایق ، زا  شیپ  زور  کـی  (ع ) یـسیع ( 3 (؛ يدهملا فلخ  یلـصی  و  اینّدلا ... یلأ  ۀـمایقلا  موی  لبق  لزنی  (ع ) یـسیع

ماما هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  (ع ) یسیع ترـضح  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایاور  یخرب  رد  " درازگیم . زامن  يدهم  ِرـس  تشپ  و  دیآیم ...
رب لاجد  هیلع  یمجاهت  تایلمع  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  (ع ) یـسیع ترـضح  يدـهم ، هاگ  نآ  : " دومرف .. (ع ) یلع دوب . دـهاوخ  (ع ) نامز

شیوخ هب  ار  مدرم  دراد ، دوخ  ّطلـست  تحت  ار  اج  همه  هک  لاّجد  دـنکیم . تکرح  لاّجد  یبوکرـس  نتفای و  يارب  (ع ) یـسیع دـنیزگیم .
عیبانی . 3 ص 851 . ناـمه ، . 2 ص 853 . دوعوم ، يدـهم  . 1 اـهتشون : یپ  ( 4" .) دزادرپیم وا  یبوکرس  هب  یـسیع  ترـضح  دناوخیم و 

.94 ص 93 -  (ع ) يدهم تموکح  هب  يزادنا  مشچ  یسبط ، نیّدلا  مجن  زا  لقن  هب  ص 167 ؛ ج 1 ، هعجرلا ، هعیشلا و  . 4 ص 422 . هّدوملا ،

؟ دنیآیم ترضح  نآ  کمک  هب  (ع ) همئا ایآ 

شسرپ

؟ دنیآیم ترضح  نآ  کمک  هب  (ع ) همئا ایآ 

خساپ

هتـسناد صلاـخ  كرـشم  صلاـخ و  نمؤم  صوصخم  طـقف  ار  تعجر  تاـیاور  یخرب  رد  تسا . طوبرم  تعجر  ثحب  هب  لاؤس  نیا  خـساپ 
: دـنیامرفیم ع )  ) قداص ماما  { P ص 266 . جـع ،)  ) نامز ماما  نوماریپ  خـساپ  شـسرپ و  دـصکی  ینارهت ، یلاجر  اضر  یلع   - P . } تسا

دیس  - P » } صلاخ كرـشم  ای  دنـشاب  صلاخ  نمؤم  هک  دـننکیم  تعجر  یناسک  اهنت  تسا ، یـصوصخ  هکلب  تسین ، یناـگمه  تعجر  «
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ترـضح دـعولا ، قداص  لیعامـسا  ترـضح  ناربمایپ ، زا  تایاور ، زا  یـضعب  قبط  رب  { P ص 408 . ج 2 ، ناهرب ، ریـسفت  ینارحب ، مشاـه 
باحصا زا  یعمج  و  (ع ) نیموصعم ریاس  و  (ع ) نیسح ماما  (ع ،) یلع نینمؤملاریما  و  ص ،)  ) مرکا لوسر  ترضح  رضخ ، ترضح  یـسیع ،

فهک و باحـصا  زین  رمع و  نب  لضفم  رتشا ، کلام  يراصنا ، هللادـبع  نب  رباج  دادـقم ، ناملـس ، نوچ : یباحـصا  مالـسا و  ربمایپ  يافو  اب 
نیتسخن هک  دـنکیم  مولعم  تعجر  تیاور  یـسررب  اما  { P ص 266 . نیـشیپ ، ینارهت ، یلاجر   - P . } درک دـنهاوخ  تعجر  رگید  یخرب 

یسک نیتسخن  تسا : هدومرف  ع )  ) قداص ماما  هک  نانچ  تسا . ع )  ) نیسح ماما  ترضح  دنکیم  تعجر  ناهج  ییاورنامرف  يارب  هک  یسک 
ج 53، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع   - P . } تسا ع )  ) یلع نب  نیسح  دنکیم  تعجر  نیمز  يور  هب  دوشیم و  هتفاکش  وا  يارب  نیمز  هک 

راظتنا هناقـشاع  هک  يدارفا  زا  و  جع )  ) يدـهم ترـضح  زا  تبحـص  ع )  ) قداص ماما  تمدـخ  رد  دـیوگیم : رمع  نب  لضفم  { P ص 46 .
مایق جـع )  ) يدـهم ترـضح  هک  یماگنه  : « دومرف دـش ؛ وگتفگ  دـنوریم ، ایند  زا  یتداعـس  نینچ  هب  لین  زا  شیپ  دنـشکیم و  ار  شروهظ 
رگا تسا ، هدرک  روهظ  تیالوم  ادـخ ! هدـنب  يا  دـنیوگیم : اهنآ  هب  دـنریگیم و  ساـمت  نمؤم  صاخـشا  اـب  ربق  رد  یهلا  نیرومأـم  دـنک ،

ص 92. نامه ،  - P » } یتسه دازآ  مه  زاـب  یناـمب  معنتم  یهلا  ياـهتمعن  رد  یهاوخب  رگا  یتسه و  دازآ  يدـنویپب  وا  هب  هک  یهاوخیم 
رد دنتـسه  جـع ) ) نامز ماما  هب  نتـسویپ  قاتـشم  ًاعطق  مه  ع )  ) همئا هک  میریگیم  هجیتن  اـهنآ  ندوب  یعطق  تروص  رد  تاـیاور  نیا  رد  { P

ماما هک  تسا  هدـشن  بلطم  نیا  هب  ياهراشا  تایاور  نیا  رد  هتبلا  دوب . دـنهاوخ  ترـضح  نآ  رانک  رد  درک و  دـنهاوخ  تعجر  روهظ  نامز 
. دنیامنیم تعجر  هک  تسا  یناسک  هیحان  زا  يرای  کمک و  رظتنم  جع )  ) نامز

تعافش ار  اهنآ  تسا  فیعض  ناشنامیا  هک  یئاهنآ  ایآ  ایند  رد  داد  لدع و  زا  دعب  دش و  دنهاوخ  هدنز  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  رد  ناماما  همه  ایآ 
( دیهد حیضوت   ) درک دنهاوخ 

شسرپ

تـسا فیعـض  ناشنامیا  هک  یئاهنآ  ایآ  ایند  رد  داد  لدع و  زا  دعب  دش و  دنهاوخ  هدنز  جـع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  رد  ناماما  همه  ایآ 
( دیهد حیضوت   ) درک دنهاوخ  تعافش  ار  اهنآ 

خساپ

هکیتایاور -1 دنا .  هنوگ  ود  دنراد  ایند  هب  یتشگزاب  تعجر و  دنبای و  یم  روضح  جع )  ) يدهم ماما  تلود  رد  هکیناسک  هب  تبـسن  تایاور 
اب دارفا  زا  هکیتاـیاور  -2 دـننک .  یم  تعجر  دـنوش  يوـیند  یگدـنز  ماـگنه  رد  اهیـصلاخان  همه  ندودز  هـب  قـفوم  هکیناـنموم  دـیوگ  یم 

دیئامرف هعجارم  یئابطابط  همالع  رضحم  رد  باتک  هب  حیضوت  يارب  همئا ( و  مالسا (  ربمایپ  یسیع (  ترضح  ریظن  تسا  هدرب  مان  تاصخشم 
راونا هب  اهتلاهج  اهتملظ و  زا  تاجن  يرگتیادـه و  ایند  رد  نآ  هولج  هبذـج  نیا  تسا و  لماک  ياهناسنا  دوجو  ياه  هبذـج  تعافـش  اما  و  . 

زا يرادروخرب  هک  ایند  رد  هبذـج  نآ  زا  يرادروخرب  هک  تسیروآدای  هب  مزال  تساههصیقن  میمرت  قاـفرا و  ترخآ  رد  تساـه و  شنادو 
نودـب يراودـیما  دـبلط و  یم  ار  ناوت  دـح  رد  شـشوک  شـالت و  تسا  تعافـش  زا  يدـنم  هرهب  وـترپ  رد  هک  ترخآ  رد  تسا و  تیادـه 

. نک حالصا  ار  دوخ  یناوج  رد  هدم و  تسد  زا  ار  تصرف  دندومرف :  هراب  نیا  رد  ینیمخ (  ماما  درب .  یمن  یئاج  هب  ار ه  تمه  ششوک و 
زا راک  دندش  لقتنم  اج  نیا  زا  رگا  و  دننکب ،  ار  اهتیـصعم  اهیراکهبت و  ناربج  دنناوت  یم  دنتـسه  ملاع  نیا  رد  ات  هک  دننادب  دـیاب  زین  ناریپ 
هک نانآ  تالاح  هب  امش  تسا ؛ یناطیش  گرزب  ياه  هعدخ  زا  یصاعم  رد  يّرجت  و  ایلوا (  تعافش  هب  نتسب  لد  تسا .  جراخ  نانآ  تسد 

ياهزادگو زوس  اهاعد و  اه و  هیرگ  اه و  هلان  دیرگنب ،  دینک ، یم  تأرج  یـصاعم  هب  هدـش و  ربخ  یب  ادـخ  زا  و  هتـسب ، ناشتعافـش  هب  لد 
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بیرق دومن و  راضحا  ار  دوخ  نادنزرف  ناگتسب و  رمع ،  رخاوا  رد  قداص (  ترضح  هک  تسا  ثیدح  رد  دیریگب .  تربع  دینیبب و  ار  نانآ 
هوالع دراد " .  هدیاف  نم  هب  امش  یگتسب  دینکن  نامگ  دیورب و  دنوادخ  رـضحم  رد  دیاب  لمع  اب  ادرف  هک :  دومرف  نانآ  هب  نومـضم  نیا  هب 

ماما لوا  هک  تسا  یتعجر  نامه  دوصقم  دـشاب  لصاح  ناشیونعم  طابترا  عیفـش  اب  هک  دوش  نانآ  بیـصن  تعافـش  هک  دراد  لامتحا  نآ  رب 
هک دشاب  يروط  نانآ  اب  یهلا  هطبار  و  دنیامن .  یم  عوجر  همئا  یقاب  دعب  و  (ص ) لوسر ترضح  دعب  و  ع )  ) ریما ترـضح  دعب  ع )  ) نیـسح
رد اه  هیکزت  اه و  هیفـصت  زا  دـعب  دـیاش  دوشن  لصاح  ملاـع  نیا  رد  رما  نیا  رگا  و  دنـشاب ،  هتـشاد  تعافـش  هب  ندـش  لـئان  يارب  دادعتـسا 

 . دنوش تعافش  قیال  منهج ،  هکلب  خزرب ،  ياهباذع 

؟ تسا نیا  ریغ  ای  دوش  یم  متخ  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هب  عورش و  ع )  ) نیسح ماما  زا  تعجر  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نیا  ریغ  ای  دوش  یم  متخ  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هب  عورش و  ع )  ) نیسح ماما  زا  تعجر  ایآ 

خساپ

املع رظن  زا  تعجر  ینعم  حالطـصا  رد  دشابیم و  ایند  يوس  هب  تشگزاب  ینعم  هب  اجنیا  رد  تسا . تشگزاب  تدوع ، ینعم  هب  تعجر  - 1
ره تعجر  نارود  بیترت ، هب  ع )  ) يدهم ترـضح  تموکح  همادا  رد  تمایق  مایق  زا  شیپ  دنیوگیم ، هک  تسا  نینچ  هعیـش  نادنمـشناد  و 

. دندرگزاب ایند  هب  نامز  ره  زا  دب  رایـسب  ناراکدب  نینچمه  نارود و  ره  زا  کین  رایـسب  ناکین  زا  یعمج  دسر و  ارف  ع )  ) ادـه همئا  زا  کی 
يازس هک  ایند  باذع  تبوقع و  يارب  زا  ناراکدب  داد و  لدع و  تموکح  يوزرآ  هب  ندیـسر  تیبلها و  همیرک  تلود  ندید  يارب  ناکین 

كرادـم دانـسا و  هراـب  نیا  رد  تسویپ و  دـهاوخ  عوقو  هب  تسا و  یمتح  يرما  تعجر  هلأـسم  دـناهدیدن 2 -  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  لاـمعا 
تـسیود هب  بیرق  يرایـسب  ثیداحا  نینچمه  دناهدرک و  نایب  لیوأت  ماقم  رد  تعجر  هرابرد  ار  يرایـسب  تایآ  هک  نارـسفم  نایب  ینآرق و 

ْنِم ُرُـشَْحن  َمْوَی  فلا ) دوشیم . هراشا  تعجر  هب  طوبرم  تاـیاور  تاـیآ  زا  دروم  دـنچ  هب  تسا  دوجوم  دروم  نیا  رد  رتاوت  روط  هب  تیاور 
ام تایآ  هب  دـننکیم  بیذـکت  هک  اهنآ  زا  یجوف  یتما  ره  زا  مینادرگ  ثوعبم  هک  يزور  َنوُعَزُوی  ْمُهَف  اِنتایِآب  ُبِّذَُـکی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک 

هفیرـش هیآ  رد  تایآ "  " زا روظم  تسا . هدـمآ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  لثم  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  (. 1 ،) دش دنهاوخ  هتـشادزاب  ناشیا  سپ 
ار ام  راب  ود  وت  اراگدرورپ  دـنیوگ  نارفاک  لاـح  نآ  رد  ِْنیَتَْنِثا . اَـنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنِثا  اَـنَّتَمَأ  اـنَّبَر  اُولاـق  ب ) (. 2 ،) تسا ع )  ) همئا نینمؤـملاریما و 

ماما زا  میهاربا  نب  یلع  دـشابیم . ناشیا  لوق  نایب  تسا و  زیخاتـسر  رد  رفک  لـها  هراـبرد  هیآ  نیا  (. 3 .،) يدرک هدنز  راب  ود  يدـناریمب و 
هدـنز ندرم ، زا  سپ  هک  تسا  ياهفیاط  صوصخم  تسا و  تعجر  رد  هیآ  نیا  دـندومرف ، هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاـب ماـما  قداـص و 

... سنوی و هروس  زا  هیآ 39  هرقب و  هروس  زا  تایآ 243  و  ( 4 ،) دنوشیم هدنز  تمایق  رد  دنریمیم و  هاگنآ  دننکیم  تشگزاب  دنوشیم و 
عجریال ۀصاخ  یه  ۀـماعب و  تسیل  ۀـعجرلا  نا  دـیامرفیم : ع )  ) قداص ماما  فلا ) ثیداحا : اما  و  دراد . تلالد  تعجر )  ) عوضوم نیمه  هب 

هک دندرگیم  زاب  ایند  هب  یناسک  طقف  تسا و  صاخ  هکلب  تسین  یناگمه  تعجر  ًاضحم  كرشلا  ضحم  وا  ًاضحم  نامیالا  ضحم  نم  الا 
ماما دشابیم . ع )  ) نیسح ماما  دوشیم ، هتفاکـش  وا  رب  نیمز  هک  یـسک  نیلوا  تعجر  رد  ب ) (. 5 ،) دنشاب ضحم  كرشم  ای  صلاخ  نمؤم 

هتفاکـش وا  يور  هب  ربق  هک  یـسک  نیتـسخن  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  ایندـلا  یلا  عجری  هنع و  ضرـالا  قشنت  نم  لوا  دـیامرفیم : ع )  ) قداـص
ادخ و لوسر  دومرف : نیعا  نبریکب  هب  ع )  ) رقاب ماما  هک  تسا  هدمآ  رد  نینچمه  و  تسا . ع )  ) یلع نب  نیسح  ددرگیمرب  ایند  هب  دوشیم و 
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هرابرد امـش  رظن  نسحلابا  يا  درک : ضرع  اضر  ماما  هب  نومأم  تسا : هدـش  لقن  ع )  ) اضر ترـضح  زا  ج ) (. 6 ،) درک دنهاوخ  تعجر  یلع 
هدروآ و نایم  هب  نخـس  نآ  زا  نآرق  تسا و  هتـشاد  دوجو  زین  نیـشیپ  ياهتما  ناـیم  رد  دراد . تقیقح  دومرف : ترـضح  تسیچ . تعجر 

نیا و  - 3 (. 7 ،) دمآ دـهاوخ  شیپ  وم  هب  وم  ًانیع و  زین  تما  نایم ن  رد  هدوب  هتـشذگ  ياهتما  رد  هچ  ره  تسا  هدومرف  ص )  ) ادـخ لوسر 
ترـضح ات  دـنکیم  ینالوط  ار  زور  نآ  یلاعت  يادـخ  دـشاب  هدـنام  یقاب  زور  کی  طـقف  اـیند  رمع  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  هک 

مایق زا  لبق  ع )  ) تیبلها همیرک  تلود  ترـضح و  نآ  روهظ  هک  نوچ  تسا ، اـیند  ياـهزور  زا  زور  نیا  ًـالوا ، دـنک : روهظ  جـع )  ) تجح
ار بلطم  نیا  روهظ  رما  هب  دیکأت  ماقم  رد  تسا و  یعطق  یمتح و  روهظ  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  زا  ع )  ) موصعم روظنم  ًایناث ، . تسا تمایق 

دوصقم نیاربانب  دـشاب . هدـنام  زور  کی  ایند  رمع  زا  رگا  تسین ، يراکنا  ياج  درک و  دـنهاوخ  روهظ  ماـما  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، هدومرف 
رب انب  الاو  دـشابیم  اقآ  روهظ  تیمتح  نایب  ماقم  رد  ًافرـص  هکلب  دـتفایم ، قافتا  ایند  رخآ  زور  رد  جـع )  ) ماـما روهظ  هک  تسا  نیا  تیاور 

هـصالخ دوب  دهاوخ  ینالوط  نآ  زا  دعب  روهظ و  نارود  کشیب  جع )  ) نامز ماما  روهظ  زا  دـعب  عیاقو  نوماریپ  تایاور  تعجر و  تایاور 
ییاهناسنا زا  یضعب  ینعی ، تعجر  - 2 دراد . دوجو  يددعتم  لیالد  نآ  نوماریپ  دشابیم و  هعیش  بهذم  تاملـسم  زا  تعجر  - 1 نخس :

ع)  ) همئا دـننکیم ، تعجر  هک  ییاـههورگ  زا  یکی  دـندرگیم ، زاـب  يوـیند  یگدـنز  هب  دـناهتفر  اـیند  زا  جـع )  ) ماـما روـهظ  زا  لـبق  هـک 
رتشیب ر. یهاگآ  يارب  يدوبهب  رقاب  دـمحم  تعجر ، یسبط 2 - نیدلامجن  هعیـش ، رظن  زا  تعجر  - 1 ك : رتشیب ر . هعلاطم  يارب  دنـشابیم .

تعجر لصا  یسلجم . رقاب  دمحم  همالع  تعجر  يزاریش 3 - یمداخ  دمحم  تعجر  یسبط 2 - نیدلا  مجن  هعیـش  رظن  زا  تعجر  - 1 ك :
. تسا یفالتخا  ع )  ) ادهشلادیس ریما و  ترضح  هب  تسا  رـصحنم  ای  دنیآیم  ناراوگرزب  نآ  همه  ایآ  اما  تسا  تاملـسم  زا  ع )  ) راهطا همئا 
یـسلجم 4- همالع  تعجر ، يزاریـش 3 - یمداخ  تعجر ، یـسبط 2 - نیدلا  مجن  هعیـش ، رظن  زا  تعجر  - 1 ك : رتشیب ر . یهاـگآ  يارب 

نب یلع  ریسفت  زا  لقن  ص 69 ، ج 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ( ) 2 ( ) هیآ 83 لمن ، ( ) 1 : ) ذخآم عبانم و  دلو  هاشریم  دمحم  دیس  تعجر ، هعیش و 
، همکحلانازیم ( ) 6 ( ) ح 6941 ص 1984 ، ج 4 ، همکحلانازیم ، ( ) 5 ( ) ص 900 ج 3 ، یجیهال ، ریسفت  ( ) 4 ( ) هیآ 11 رفاغ ، ( ) 3 ( ) میهاربا

ص 1980) ح 6927 ، ج 4 ، همکحلانازیم ، ( ) 7 ( ) ص 315 ج 3 ، راحبلاۀنیفس ، ح 6932 و 6933 - ص 1982 ، ج 4 ،

یم دوجوم  تیاور  هیآ و 500   200( دودح رد  ای  (و  زا شیب  یـسلجم  همالع  لوق  هب  هک  نامز  ماما  روهظ  هماگنه  رد  ناسنا  هرابود  تعجر  ثحب  رد 
هتسد دروم  رد  ماندب ) راکدب و  ) حلاط ناسنا  مود  هتسد  حلاص و  ناسنا  لوا  هتـسد  دنراد  تعجر  تیلباق  اهناسنا  زا  هتـسد  ود  هک  تسا  حرطم  دشاب 

چیه هک  لوا 

شسرپ

تیاور هیآ و 500   200( دودـح رد  ای  (و  زا شیب  یـسلجم  همالع  لوق  هب  هک  نامز  ماما  روهظ  هماگنه  رد  ناـسنا  هراـبود  تعجر  ثحب  رد 
راکدب و ) حلاط ناسنا  مود  هتـسد  حـلاص و  ناسنا  لوا  هتـسد  دـنراد  تعجر  تیلباق  اهناسنا  زا  هتـسد  ود  هک  تسا  حرطم  دـشاب  یم  دوجوم 

نآرق رد  هک  يرایـسب  تایآ  دوجو  اب  هنوگچ  مود  دروم  رد  اما  تشاد  دهاوخن  دوجو  يدـیدرت  هنوگچیه  هک  لوا  هتـسد  دروم  رد  ماندـب )
ناوارف تمادن  رطاخ  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  هتـسد  نیا  زاب  درادن ) اهنآ  لاح  هب  يدوس  چیه  ناراکدب  ینامیـشپ  هک   ) دشاب یم  دوجوم  میرک 
اهناسنا یضعب  تسا  هدش  هتفگ  دنـشاب و  هتـشاد  يدیدج  یناگدنز  رگید  راب  ات  دریگ  یم  رارق  ناشرایتخا  رد  یتصرف  یلاعت  يراب  يوس  زا 
اهنادـب هرابود  یتصرف  دـنا  هدـش  راچد  گرم  هب  نیح  نیا  رد  دوب و  هیلاع  تاجرد  هب  لماکت  لاح  رد  ناشحور  نوچ  ناـشتایح  تدـم  رد 

. ما هدناوخ  رصع  یلو  ترضح  یناگدنز  لصف  رد  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  باتک  زا  ار  بلطم  نیا  دوش . یم  هداد 

خساپ
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رظن هب  هک  ناتبلاطم  زا  ییاه  هشوگ  نینچمه  مناسر و  یم  ناتـضرع  هب  ار  یتاکن  ناـتبلاطم  زا  یـشخب  لـیمکت  دـییأت و  رد  یمارگ ؛ تسود 
هب تعجر  دیرـضحتسم  هکنانچ  تسا . ناراکدـب  تشگزاب  هفـسلف  نآ  میاـمت و  یم  حالـصا  تساـهنآ  هجوتم  زین  ههبـش  لاؤس و  دـسر  یم 

اـملع و رظن  زا  تعجر  ینعم  حالطـصا  رد  دـشاب و  یم  اـیند  يوـس  هب  تشگزاـب  ياـنعم  هـب  اـجنیا  رد  تـسا . تشگزاـب  تدوـع و  ياـنعم 
ره تعجر  نارود  بیترت ، هب  " ع " يدهم ترضح  تموکح  همادا  رد  تمایق ، مایق  زا  شیپ  دنیوگ :  یم  هک  تسا  نینچ  هعیـش  نادنمـشناد 
یم زاب  ایند  هب  نامز ، ره  زا  دب  رایـسب  ناراکدـب  نینچمه  و  نارود ، ره  زا  کین  ناکین  زا  یعمج  و  دـسر ، یم  ارف  " ع " يدـه همئا  زا  کی 

و لطاب ، رب  قح  هبلغ  معط  ندیـشچ  زا  نانمؤم  ناکین و  ندرب  تذل  رگید :  داعم ، تابثا  ًالوا  هدـش . رکذ  نآ  رب  يددـعتم  هفـسلف  و  دـندرگ .
يازـس هک  ایند ، باذع  تبوقع و  يارب  زا  زین  نارفاک  و  داد . لدـع و  تموکح  يوزرآ  هب  ندیـسر  " ع "و  تیب لها  ۀـمیرک  تلود  ندـید 

، مراهچ دلج  يرهـش ، ير  يدمحم  دمحم  همکحلا ، نازیم  باتک  رد  یندـناوخ  یتایاور  هطبار  نیا  رد  دـنا . هدـیدن  ایند  رد  ار  دوخ  لامعا 
هعیـش یعامجا  یعطق و  تاداقتعا  زا  رما  نیا  تسویپ و  دـهاوخ  عوقو  هب  و  تسا ، یمتح  يرما  تعجر  هلأـسم  تسا . دوجوم  تعجر  باـب 

رد تعجر  تایلک  هک  تفگ  دیاب  زین  و  تسا . نادنمـشناد  املع و  نایم  ثحب  لحم  تسا  بهذم  ای  نید  تایرورـض  زا  هکنیا  رد  اما  تسا .
هک نارـسفم  نایب  ینآرق و  كرادـم  دانـسا و  هراب  نیا  رد  تسین . نشور  لـماک  روطب  نآ  تاـیئزج  یلو  تسا ، هدـش  تباـث  ینید  صوصن 
ـ  رتاوت روطب  تیاور  تسیود  هب  بیرق  يرایـسب ـ  ثیداحا  نینچمه  و  دـنا ، هدرک  نایب  لـیوأت  ماـقم  رد  تعجر  ةراـبرد  ار  يرایـسب  تاـیآ 

هکلب هدرمـشن  نکممان  ار  تعجر  اهنت  هن  میرک  نآرق  رد  هک  تفگ  دیاب  زین  و  تسا . دوجوم  دروم  نیا  رد  دیدومن ، زین  هراشا  نادب  هکنانچ 
هلمج زا  تسا ؛ هداد  ربخ  هتـشذگ  ياهنامز  رد  ایند ، رد  ناگدرم  ندـش  هدـنز  زا  يرگید  رامـشیب  تایآ  رد  هدروآ . يرایـسب  تلالد  نآ  رب 

تایآ و زا  دروم  دنچ  هب  لیئارسا و ...  ینب  موق  زا  رفن  داتفه  و  ربمایپ ، ریزع  هیضق  " ع "و  یـسیع طسوت  ناگدرم  يایحا  فهک و  باحـصا 
زا نآ  رد  هک  يزور  ( ) 1"  ) نوعزوی مهف  انتایاب  بذکی  نمم  ًاجوف  ۀما  لک  نم  رشحن  موی  . "1 مینک ؛ یم  هراشا  تعجر  هب  طوبرم  تایاور 
.( دـش دـنهاوخ  هتـشادزاب  ناشیا  سپ  مینادرگ ، یم  ثوعبم  روشحم و  دـندرک ، یم  بیذـکت  ار  ام  تاـیآ  هک  یناـسک  زا  یهورگ  یتما  ره 

و تسا . قوف  هیآ  دراد  تلـالد  تعجر  رب  هک  یتاـیآ  زا  یکی  دـنیوگ : یم  رکذـلا  قوف  هیآ  صوصخ  رد  هرـس " سدـق  " ییاـبطابط همـالع 
ار يا  هتـسد  یتما  ره  زا  ینعی  اجوف " ۀـما  لک  نِم  : " دـیامرف یم  هّیـضیعبت  نِم "  " هملک اـب  نوچ  تسین ، تماـیق  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  دوصقم 
ار همه  و  ( ) 2"  ) ادحا مهنم  رداغن  ملف  مه  انرشحو  : " دیامرف یم  تمایق  زور  رـشح  ةرابرد  میرک  نآرق  هک  یلاح  رد  مینادرگ . یم  روشحم 
: دـنیوگ نارفاک  لاـح  نآ  ( ) 3  ... "  ) نیتنثا اـنتییحا  نیتـنثا و  اـنتما  اـنبر  اولاـق  . "2 مـینک ) یمن  رازگورف  ار  کـی  چــیه  مـیروآ و  یم  درگ 
. دـشاب یم  ناشیا  لوق  نایب  و  تسا ، زیخاتـسر  رد  رفک  لها  ةرابرد  هیآ  نیا  يدرک " هدـنز  رابود  و  يدـناریم ، ار  ام  رابود  وت  اراگدرورپ ! "

يا هفیاط  صوصخم  تسا و  تعجر  رد  هیآ  نیا  : " دـندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  " ع " رقاب ماما  " ع "و  قداص ماما  زا  میهاربا  نیا  یلع 
" ع" قداص ماما  . 3 ( 4."  ) دنوش یم  هدنز  تمایق  رد  دنریم و  یم  هاگنآ  دننک ؛ یم  تشگزاب  و  دـنوش ، یم  هدـنز  ندرم ، زا  سپ  هک  تسا 

ضحم كرـشم  ای  صلاخ ، نمؤم  هک  دـندرگ  یم  زاـب  اـیند  هب  یناـسک  طـقف  تسا و  صاـخ  هکلب  تسین ، یناـگمه  تعجر  : " دـیامرف یم 
نب نیـسح  ددرگ  یمرب  ایند  هب  و  دوش ، یم  هتفاکـش  وا  رب  ربق  هک  یـسک  نیتسخن  : " هدش تیاور  " ع " قداص ماما  زا  زین  و  . 4 ( 5."  ) دنشاب

قدـصم مکبایاب ، نمؤم  : " هریبک هعماـج  تراـیز  هلمج  زا  میناوخ ؛ یم  ار  تعجر  هب  فارتعا  يددـعتم  تاراـیز  رد  ( 6."  ) تسا " "ع  یلع
مکاح ماظن  اب  یتافانم  هدوبن و  لاحم  یلقع  رظن  زا  ایندـب ، تشگزاب  تعجر و  مینک  یم  ضرع  زین  همتاخ  رد  مکرماوـال " رظتنم  مکتعجرب ،

تعجر . 1 " ياهباتک هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  نکمم . ریغ  هن  تسا  تداع  قراخ  يرما  تازجعم  ریاس  ریظن  هلأسم  نیا  درادـن و  زین  ناهج  رب 
 : ذـخآم عباـنم و  دـییامن . هعجارم  تفرعم " ... تـیآ ا حور ، تشگزاـب  . 3 یمداـخ / دـمحم  تعجر ، . 2 یـسبط / نیدـلا  مجن  هعیـش ، رظن  زا 

هیآ 47 3. فهک / هکراـبم  هروس  . 2 83 هیآ لهن / هکراـبم  هروس  . www.nahad.net 1 هاگـشناد رد  يربهر  داهن  تیاـس  زا  هتفرگرب 
، هعجرلا باـب  هـمکحلا ، نازیم  ح6941  هعجرلا ، باـب  هـمکحلا ، نازیم  ص900 5 . ج3 ، یجیهال ، ریـسفت  . 4 11 هیآ رفاغ / هکراـبم  هروس 
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ح6932

هب غیسیع  ترـضح  ندمآ  دورف  ناوتیم  هیآ  نیا  ۀطـساو  هب  ایآ  َّیَلِإ " َکُعِفاَرَو  َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ   " تسا هدمآ  نارمعلآ  هکرابم  ةروس  ۀیآ 55  رد 
مینادب تعجر  ماسقا  زا  یکی  ار  غيدهم  ترضح  روهظ  نامز  رد  نیمز 

شسرپ

ترـضح ندـمآ  دورف  ناوتیم  هیآ  نیا  ۀطـساو  هب  اـیآ  ََّیلِإ " َکـُِعفاَرَو  ِفَوَتُم  َکـیّ ّیِنِإ   " تسا هدـمآ  نارمعلآ  هکراـبم  ةروس  ۀـیآ 55  رد 
مینادب تعجر  ماسقا  زا  یکی  ار  غيدهم  ترضح  روهظ  نامز  رد  نیمز  هب  غیسیع 

خساپ

ام تایاور  رد  هک  دندرگیمرب  ایند  هب  هدش  هدنز  نامزلارخآ  رد  ناگدرم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  یحالطـصا  يانعم  هب  تعجر  یمارگ  ردارب 
مینادب تعجر  ار  غیـسیع  ندمآ  دورف  انعم ، نیا  هب  ناوتیمن  ور  نیا  زا  هدش  هدرمـش  نکمم  ضحم  رفاک  حـلاص و  هورگ  ود  يارب  رما  نیا 

اهنت دنوادخ  هدش و  هتـشک  حیـسم  هک  تسا  دقتعم  رانملا ) ةدنـسیون  دـننام   ) نارـسفم زا  یخرب  هچ  رگ  تسا  هدرمن  ترـضح  نآ  هک  نوچ 
هدشن و هتشک  حیـسم  هک  تسا  نیا  أسن ، ةروس  ۀیآ 157  دانتسا  هب  یمالسا  نارـسفم  نایم  رد  فورعم  اما  تسا  هدرب  نامـسآ  هب  ار  وا  حور 
هچ رگ  نیاربانب  هیمالسالا )  بتکلاراد  ص 430 ، نارگید ج 4 ، يزاریش و  مراکم  تیآ  هنومن  ریسفت   ) تسا هدرب  نامـسآ  هب  ار  وا  دنوادخ 
نآ لماش  حلطـصم  تعجر  نکل  دشاب ، تعجر  دناوتیم  يوغل  يانعم  هب  یعون و  هب  غيدهم  ترـضح  نامز  رد  ترـضح  نآ  ندمآ  دورف 

. دوشیمن

نآ نارای  ءزج  و  دنوش , یم  هدنز  هریغ  یمق و  سابع  خیش  رتشا و  کلام  دننام  یحلاصدارفا  جع )   ) نامز ماما  روهظ  نامزرد  هک  تسا  حیحـص  ایآ 
؟ دنریگ یم  رارق  ترضح 

شسرپ

ءزج و  دنوش , یم  هدنز  هریغ  یمق و  سابع  خیـش  رتشا و  کلام  دننام  یحلاصدارفا  جـع )   ) نامز ماما  روهظ  نامزرد  هک  تسا  حیحـص  ایآ 
؟ دنریگ یم  رارق  ترضح  نآ  نارای 

خساپ

دنیآ و ایند  هب  ( جع ) رـصع ماما  سدقم  باکر  رد  داهج  يارب  دنناوتیم  هتخابکاپ  نیتسار و  نینموم  هک  تسا  هدـمآ  ینید  هلدا  زا  یخرب  رد 
هدمآ ترضح  نآ  نایعیشیاههتساوخ  زا  یکی  ناونع  هب  گرزب  نامرآ  نیا  زین  دهع  ياعد  رد  دنـشون . تداهـش  تبرـش  سدقم  هار  نیا  رد 
هوعد ایبلم  یتانق  ادرجم  یفیـس  ارهاش  ینفکارزتءوم  يربق  نم  ینجرخاف  ایـضقمامتحهتلعج  يذلا  توملا  هنیب  ینیب و  لاح  نا  مهللا  : » تسا
نفک هک  یلاحرد  رآ  نوریب  شیوخ  ربق  زا  ارم  تخادناهلصاف  وا  نم و  نایم  گرم  رگا  اراگدرورپ ! ینعی . يدابلا .» رـضاحلا و  یف  یعادلا 
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J ...«.} هدامآ یحالس  اب  هدرک  نت  هب 

نیمز رد  تفالخ  هرود  کی  دنک و  یم  تعجر  هرابود  (ع ) یلع ترـضح  ناشیا  تماما  نارود  و  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  هک  دراد  تقیقح  ایآ 
؟ دراد

شسرپ

تفالخ هرود  کی  دنک و  یم  تعجر  هرابود  (ع ) یلع ترضح  ناشیا  تماما  نارود  و  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  هک  دراد  تقیقح  ایآ 
؟ دراد نیمز  رد 

خساپ

ماما روهظ  زا  سپ  ایند ، هب  تاوما  زا  ياهدـع  تشگزاـب  هعیـش ، ياـملع  حالطـصا  رد  نآ  زا  دوصقم  و  تسا . تشگزاـب  ياـنعم  هب  تعجر 
زا یخرب  ندش  هدنز  تعجر : ناکما  فلا ) تسا . مزال  بلطم  دنچ  هب  هجوت  اج  نیا  رد  تسا . تمایق  زور  ندیـسر  ارف  زا  لبق  و  جع ) ) نامز
ذا و  : » لیئارسا ینب  زا  ياهدع  تعجر  . 1 دراد : تلالد  نآ  رب  تایاور  نآرق و  تایآ  تسا و  هدش  عقاو  نیشیپ  ياهتما  رد  تعجر ) ، ) تاوما
دای  ] و نورکشت » مکّلعل  مکتوم  دعب  نم  مکانثعب  مث  نورظنت *  متنا  هقعاصلا و  مکتذخاف  هرهج  هللا  يرن  یتح  کل  نمؤن  نل  یسوم  ای  متلق 

رد تفرگارف  ار  امش  هقعاص  سپ  مینیبب  اراکشآ  ار  ادخ  هکنآ  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  زگره  یـسوم  يا  دیتفگ  هک  ار  یماگنه  دینک ]
نارازه تعجر  . 2 و 56 .)  55 هرقب /  «، ) دینک يرازگـساپس  دـیاش  میتخیگنارب ، ناتندرم  زا  سپ  ار  امـش  سپـس  دـیتسیرگنیم *  هک  یلاح 

هللا نا  مهایحا  مث  اوتوم  هللا  مهل  لاقف  توملا  رذح  فولا  مه  مهراید و  نم  اوجرخ  نیذلا  یلا  رتملا  : » دندمآ نوریب  دوخ  رهش  زا  هک  يرفن 
هک یلاح  رد  دـندمآ  نوریب  دوخ  رهـش  زا  گرم  زا  زیرگ  يارب  هک  یناسک  هب  ایآ  نورکـشی » سانلا ال  رثکا  نکل  سانلا و  یلع  لـضف  وذـل 

یناوارف شـشخب  مدرم  رب  دنوادخ  دیدرتیب  تخاس . هدنز  ار  اهنآ  سپـس  دیریمب  تفگ  نانآ  هب  ادـخ  سپ  یتسیرگنن . دـندوب ، رفن  نارازه 
ینب یلا  الوسر  و  (: » (ع یـسیع تسد  هب  ناگدرم  ندش  هدنز  تعجر و  . 3 (. 243 هرقب /  «، ) دننکیمن يرازگـساپس  نانآ  رتشیب  نکل  دراد و 

نم تفگیم ] هک  داد  رارق   ] لیئارسا ینب  يوس  هب  ياهداتـسرف  ار ] وا   ] و هللا » نذاب  یتوملا  یحا  و  مکبر ... نم  هیآب  مکتنج  دق  ّینأ  لیئارـسا 
هک يرایسب  تایآ  (. 49 نارمع /  لآ  «، ) منکیم هدـنز  ادـخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  و  ماهدروآ ... امـش  يارب  ياهناـشن  ناـتراگدرورپ  فرط  زا 
(. یسلجم همالع  تعجر  و  دلو ، هاشریم  دمحم  دیس  تعجر ، هعیش و  باتک  هب  دینک  عوجر  ، ) تسا هتشذگ  ياهتما  رد  تعجر  زا  یکاح 

طوبرم ثحابم  ج ) دوشیمن . هدرمش  دیاقع  لوصا  وزج  دنچ  ره  تسا ، هعیش  دزن  يرورض  مّلسم و  یبلطم  ینعم ، نیا  هب  تعجر  لصا  ب )
رد هک  یناسک  هک  نیا  لـثم  دوشیم  هدافتـسا  تعجر  تاـیاور  زا  بلاـطم  یخرب  نکل  تسین  يرورـض  ملـسم و  يرما  تعجر  تاـیفیک  هب 

، راونالاراحب ، ) دننامیا رد  ضّحمم  تایاور  ریبعت  هب  صلاخ  رایسب  نانمؤم  هتـسد  کی  دناهتـسد  ود  دننکیم  تعجر  يدهم  ترـضح  نامز 
يارب صلاخ  نانمؤم  ردصم .) نامه  ، ) كرـش رد  ضّحمم  تایاور  ریبعت  هب  دب  رایـسب  ناراکدـب  هتـسد  کی  و  ثیدح 1 ) ص 39 ، ج 53 ،

. نانآ زا  نتفرگ  ماقتنا  تبوقع و  يارب  رورش  رایسب  نایغاط  نامز و  ماما  يرای  ترصن و  باوث  هب  ندیـسر  تیب و  لها  همیرک  تلود  ندید 
هدش هدرمش  جع ) ) يدهم ترـضح  هتفای  تعجر  نارای  وزج  رتشا  کلام  دادقم و  رذوبا و  ناملـس و  فهک و  باحـصا  تایاور ، یخرب  رد 
ماما و  (ع ) یلع ترـضح  تعجر  زا  تاـیاور  یخرب  رد  و  ص 45 ) لوا ، پاچ  ناهفـصا ، شهوژپ  نوناک  یـسلجم ، همالع  تعجر ، ، ) تسا

(. ثیداحا 2 و 12 و 13 و 14 و 19 و 20 و 23 و 30 هعجرلا  باب  ص 39 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ، ) تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  (ع ) نیـسح
(ع) ادهـشلادیس ریما و  ترـضح  هب  تسا  رـصحنم  ای  دـنیآیم  ناراوگرزب  نآ  همه  ایآ  اما  تسا ؛ تاملـسم  زا  (ع ) راهطا همئا  تعجر  لصا 
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همالع تعجر ، يزاریـش 3 ـ یمداخ  تعجر ، یـسبط 2 ـ نیدلا  مجن  هعیـش ، رظن  زا  تعجر  1 ـ رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  تسا . یفـالتخا 
دلو هاشریم  دمحم  دیس  تعجر ، هعیش و  یسلجم 4 ـ

هنوگ نیدب  ایآ  دوش  یم  ضقن  یصو  يربهر  یبن  روضح  ماگنه  رد  القع  سپ  تسا  تبثم  خساپ  رگا  ؟  تسا قداص  زین  مرکا  ربمایپ  دروم  رد  تعجر  ایآ 
؟  تسا

شسرپ

دوش یم  ضقن  یـصو  يربهر  یبن  روضح  ماگنه  رد  القع  سپ  تسا  تبثم  خساپ  رگا  ؟  تسا قداص  زین  مرکا  ربمایپ  دروم  رد  تعجر  ایآ 
؟  تسا هنوگ  نیدب  ایآ 

خساپ

يددعتم تایاور  - 1 تفگ : ناوت  یم  اما  تسا ، هدـشن  رکذ  تاـیاور  رد  تعجر : تاـیئزج  ثحب  دـش ، نشور  مکی  شـسرپ  رد  هک  ناـنچ 
نیلوا و - 2 دننک . یم  تعجر  (ع ) راهطا همئا  نانمؤم و  ریما  نینچمه  یهلا و  ناربمایپ  هکلب  و  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هک  دـنراد  راعـشا 

تدم هکلب  تسین  یهاتوک  تدم  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  سپ  نامز  - 3 تسا . (ع ) نیسح ماما  دنک  یم  تعجر  هک  یسک  نیتسخن 
ترابع هب  تسا . تبون  هب  تموکح  نیا  دـننک . یم  تموکح  (ع ) راهطا همئا  نانمؤم و  ریما  و  (ص ) مرکا ربمایپ  نآ  رد  تسا و  يا  ینالوط 

تبون نآ  زا  سپ  دـسر و  یم  (ع ) نیـسح ماما  تموکح  تبون  ناـشیا  زا  دـعب  تسا و  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تموکح  تبون  ادـتبا  رگید 
کی (ع ،) نانمؤم ریما  و  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دیآ  یم  رب  تایاور  زا  نینچمه  - 4 تسا . (ع ) نانمؤم ریما  دعب  و  (ص ) مرکا ربمایپ  تموکح 

زین ءایبنا  همه  تعجر  نیا  رد  هک  تسا  ناطیش  هاپس  تسکش  و  جع ) ) تجح ترـضح  هب  ندناسر  يرای  يارب  تعجر  کی  دنرادن . تعجر 
نیا شیادیپ  لیکـشت و  زا  سپ  هک  تسا  جع ) ) يدهم ترـضح  طسوت  یمالـسا  یناهج  تموکح  لیکـشت  زا  سپ  يدـعب  تعجر  دنتـسه .

ترـضح هـب  ندـناسر  يراـی  فرـص  لوا ، تـعجر  رد  - 5 دـننک . یم  تموـکح  دــنوش و  یم  دــنم  هرهب  نـیمز  بهاوـم  زا  اـهنآ  تـلود ،
تموکح هاگنآ  تسا و  مدقم  (ص ) هللا لوسر  ترـضح  تموکح  مود  تعجر  رد  اما  تسا . حرطم  ناطیـش  هاپـس  تسکـش  و  جع ) ) تجح

دیس همجرت  رورپ ، تداعس  یلع  رون ، روهظ  اگن : رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا . جع ) ) يدهم ترضح  تداهش  زا  سپ  اهنیا  همه  نانمؤم و  ریما 
.258 صص 219 -  باتک ، ءایحا  تاراشتنا  تکرش  درف ، يریزو  داوج  دمحم 

؟ داد دهاوخ  لسغ  یسک  هچ  ار  ترضح  دهد ، لسغ  رگید  ماما  ار  ماما  دیاب  رگا 

شسرپ

؟ داد دهاوخ  لسغ  یسک  هچ  ار  ترضح  دهد ، لسغ  رگید  ماما  ار  ماما  دیاب  رگا 

خساپ
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ار ماما  " " ؛ مامإلا ّالإ  هلّـسغیال  مامإلا  ّنإ  : " دومرف ع )  ) اضر ماما  هلمج  زا  دـهد ، لسغ  دـیاب  ماما  اهنت  ار  ماما  تایاور ، زا  یخرب  قباطم  يرآ 
دیاب موصعم  ناماما  زا  یکی  هک  تسا  نآ  مّلـسم  ردـق  نیاربانب ، یقرواـپ } ص 384 . ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  ."  } دـهدیمن لسغ  ماـما  زج 

زا دهدیم ؟ ماجنا  ار  يراپـسكاخو  لیـسغت  مسارم  ناراوگرزب  نآ  زا  کی  مادک  اّما  دهد . لسغ  تلحر  زا  دـعب  ار  ع )  ) يدـهم ترـضح 
: " ... دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دش . دهاوخ  رما  نیا  رادهدهع  تعجر ، زا  دعب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور 
ارف تجح  گرم  " " ؛ ... ّیـصولا ّالإ  ّیـصولا  یلیالو  نیـسحلا  هترفح  هجالیإو  هطونحو  هنفکو  هلـسغ  یلی  يذلا  نوکیف  توملا  ۀّجحلا  ءآج 

یسکو تسا  ع )  ) نیسح ماما  وا  نفدو  طونحو  نفکو  لسغ  ّیلوتم  یقرواپ } ح 46 . ص 56 ، ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } سپ دسریم 
ع)  ) نیسحلا ّهنأ  نینمؤملا  بولق  یف  ۀفرعملا  تّرقتسا  اذإف  : " دومرف رگید  یتیاور  قباطم  زینو  دوشیمن ". یـصو  روما  ّیلوتم  یـصو  زج  هب 

نوچ " " ؛ ... ّیصولا ّالإ  ّیـصولا  یلیالو  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  هترفح  یف  هدحلیو  هطنحیو  هنفکیو  هلـسغی  يذلا  نوکیف  توملا  ۀّجحلا  ءآج 
{ یقرواپ ح 103 . ص 94 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 206 ؛  ج 8 ، یفاک ، یقرواپ .  } نینمؤم ياهلد  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هب  نامیاو  تفرعم 

زگرهو دش ، دهاوخ  ناشیا  نفدو  طونحو  نفکو  لسغ  ّیلوتم  ع )  ) نیـسح ماما  سپ  دـسریم ، ارف  تّجح  ترـضح  گرم  تفای ، رارقتـسا 
يدیحوت یناهج  لدع  تموکح  تّدم  عوضوم : " دنکیمن . يراپسكاخ  يارب  هدامآو  زیهجت  ار  ّیصو  ّیصو ، زا  ریغ 

؟ تسا یناگمهو  یمومع  تعجر  ایآ 

شسرپ

؟ تسا یناگمهو  یمومع  تعجر  ایآ 

خساپ

یمومع داـعم  دـننامه  تعجر   - 1 هک : تسا  نیا  دوـشیم  هدافتـسا  تیب : لـها  تاـیاور  زا  هچنآ  تفگ : دـیاب  شـسرپ  نـیا  هـب  خـساپ  رد 
ّنإ : " دومرف ع )  ) قداص ماما  دـنراد . صلاخو  ضحم  رفک  ای  صلاخو  ضحم  نامیا  هک  تسا  یناـسک  صوصخم  هکلب  تسین ، یناـگمهو 
هبنج هکلب  تسین  یمومع  تعجر  " " ؛ ًاضحم كرـشلا  ضحموأ  ًاضحم  نامیإلا  ضحم  نم  اـّلإ  عجریـال  ۀّـصاخ  یهو  ۀـّماعب  تسیل  ۀـعجرلا 

صلاخ كرـش  ای  صلاخ  نامیا  هک  دـننکیم  تشگزاب  یهورگ  یقرواـپ } ص 39 . ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } اـهنت دراد . یـصوصخ 
هک یـسک  نیتسخن  : " دومرف هک  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دراد . صوصخ  روط  هب  دارفا  تشگزاب  هب  هراـشا  هک  یتاـیاور   - 2 دنراد ".

{ یقرواپ ص 360 . ج 2 ، بصانلا ، مازلا  یقرواپ .  " .} تسا ع )  ) یلع نب  نیـسح  ددرگیم ، زاـب  نیمز  هبو  دوشیم  هتفاکـش  وا  يارب  نیمز 
تموکح يردـق  هب  وا  تسا ، ع )  ) یلع نب  نیـسح  دـنکیم  تعجر  اـیند  هب  هک  یـسک  نیتـسخن  : " دوـمرف هک  هدـش  لـقن  ترـضح  زا  زینو 

{ یقرواپ ص 46 . ج 53 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " .} دزیریم شناگدید  يور  شیاهوربا  ّنس ، ترثک  زا  هک  دنکیم 

تسا یناسک  هچ  هب  طوبرم  تعجر 

شسرپ

تسا یناسک  هچ  هب  طوبرم  تعجر 
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خساپ

نیا هب  رجاف  ناقفانم  یخرب  صلاخ و  ناـنمؤم  یـضعب  تشگزاـب  زا  تسا  تراـبع  حالطـصا  رد  تشگزاـب و  ياـنعم  هب  تغل  رد  تعجر  . 1
همالع راونـالاراحب ، تسا (  رجاـف  ناـقفانم  صلاـخ و  ناـنمؤم  صوصخم  تعجر  فیرعت  نیا  هب  هجوت  اـب  تماـیق  ییاـپ  رب  زا  شیپ  ناـهج 

 ، جع  ) نامز ماما  رتسگ  تلادـع  تموکح  ندـید  روظنم  هب  تشگزاب  نیا  توریب )  یبرعلا  ثارتلا  أیحا  راد  ص 138 ، هر ج 53 ،  ) یسلجم
ۀمیرک تلود  ای  تعجر  دندرکیم (. ییارآ  فص  قح  ربارب  رد  هک  تسا  مود  هورگ  ندیسر  دوخ  لامعا  يازـس  هب  لوا و  هورگ  هلیـسو  هب 

هدـمآ و جـع   ) مئاق روهظ  زا  شیپ  هک  یناسک  همه  تسا  نشور  . 2 غیلبت )  رشن و  هسـسؤم  يزاریـش ص 15 ، یمداخ  دمحم  یحو  نادناخ 
ًـا; جوَف ٍۀَُّما  ِّلُک  نِم  ُرُشَحن  َموَیو  : " دیامرفیم میرک  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دننکیم . تعجر  اهنآ  زا  یهورگ  هکلب  دندرگ ، یمنرب  دناهتفر ،

یه و  ٍۀـماعب ، تسیل  هعجّرلا  نا  و  : " دـنیامرفیم هراـب  نیا  ردقداـص  ماـما  مـیزیگنایم "  رب  ار  یهورگ  یتـما  ره  زا  هـک  يزور  لمن 83 ) )
یناسک اهنت  تسا  یـصاصتخا  هکلب  تسین  یناـگمه  تعجر  ًاـضحم ; كرـشلا  ضحم  وا  ًاـضحم  ناـمیالا  ضحم  ْنَم  ّـالا  عجریـال  ۀّـصاخ 

هیآ 78 ریسفت  رد  هک  یتایاور  ساسا  رب  . 3 ص 408 ) . ناهرب ج 2 ، ریسفت   " صلاخ ( كرشم  ای  دنشاب  صلاخ  نمؤم  هک  دننکیم  تعجر 
ادـخ هب   " تسا هدـمآ  راونالاراحب  فیرـش  باتک  رد  لاـثم  يارب  دـننکیم ; تعجر  ناربماـیپ  ۀـمه  تسا  هدیـسر  همئا  زا  نارمع  لآ  ةروس 

نب یلع  ربارب  رد  ات  دـنادرگیم ، زاب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  نیا  زج  هدـشن  ثوعبم  يربمایپمرکا  لوسر  اـت  مدآ  ترـضح  ناـمز  زا  دـنگوس 
ترـضح تسا  یعطق  ریز  صاخـشا  تعجر  ناموصعم  تایاور  هاگن  زا  لبق  دنب  رد  هدـش  هراشا  دروم  رب  نوزفا  دننزب ".4 . ریشمشبلاطیبا 

، دادقم ناملـس  هلمج  زا  ، 9 ربمایپ باحـصا  زا  یعمج  موصعم  ناماما  ریاس  نیـسح  ماما  ناـنمؤمریما  مرکا  لوسر  رـضخ ، یـسیع  لیعامـسا 
باحـصا نون و  نب  عشوی  نوعرف  لآ  نمؤم  نیعا  نب  نارمع  رمع ، نب  لضفم  رتشا ، کـلام  يراـصنا  ۀـناجدوبا  يراـصنا  هّللادـبع  نبرباـج 

نم ظاقیالا  غیلبت 2 . رشن و  ۀسـسؤم  يزاریـش  یمداخ  دمحم  یحو  نادناخ  ۀمیرک  تلود  ای  تعجر  رتشیب ر.ك 1 . هعلاـطم  يارب  فهک ( 
. ( نارهت 1362 دیون ، تاراشتنا  یتنج  دمحا  ۀمجرت  یلماعلا  رحلا  نسحلا  نبدمحم  خیشلا  هعجرلا  یلع  ناهربلاب  هعجهلا 

؟ دراد دوجو  جع »  رصع  ماما  زا  دعب  مالسلا »  مهیلع   » ناماما تموکح  ایآ  -1

شسرپ

؟ دراد دوجو  جع »  رصع  ماما  زا  دعب  مالسلا »  مهیلع   » ناماما تموکح  ایآ  -1

خساپ

 . دشاب یم  تعجر » ینعی «: جع »  يدهم  ترضح  تموکح  دروم  رد  نایعیش  هژیو  صاخ  تاداقتعا  زا  یکی  دروم  رد  امش  لاوس  نیا  ج1 -
نارفاک تشرـس و  كاپ  نانمؤم  زا  یهورگ  تمایق  ییاپ  رب  زا  شیپداـقتعا  نیا  ساـسا  رب  تسا ، هعیـش  يداـقتعا  لوصا  زا  یکی  تعجر » » 
تلود ییاهن  تیمکاح  دنبایرد و  ار  دوخ  دب  کین و  ماجنارـس  ات  دندرگیم و  رب  ایند  هب  رگید  راب  هدش و  هدـنز  گرم  زا  سپ  تنیط  تشز 

صلاخ و نمؤم  تشگزاب  رب  تلالد  تایاور  زا  يا  هتـسد  : • میراد تیاور  هتـسد  ود  ناگدننک  تعجر  دروم  رد  اما  دننک .  هدهاشم  ار  قح 
هک امـش  لاوس  اما  دـنا . هدومن  رکذ  هناگادـج  صاـخ و  روط  هب  ار  صاخـشا  تاـیاور  زا  رگید  هتـسد  دـنراد • . صلاـخ  كرتشم  رفاـک و 

ترضح  « ، مالسلا هیلع  نیسح «  ماما  دعولا ,  قداص  لیعامسا  ترـضح  ناربمایپ ،  تایاور  قبط  هک ، تفگ  دیاب  تسا  مود  هتـسد  نوماریپ 
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 « مالسلا مهیلع  موصعم «  ناماما  ریاس  و  مالسلا »  هیلع   » نینموملا ریما  هلاو »  هیلع  هللا  یلص  مرکا «  لوسر  ترضح  رضخ ,  ترضح   , یسیع
و رمع ,  نب  لصفم  رتشا ,  کلام  يراصنا ,  هللا  دبع  نبرباج  دادقم ,   , ناملس هلاو : »  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ «  يافواب  باحـصا ،  زا  یعمجو 

يارب هک  یـسک  نیتسخن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تعجر  تیاور  یـسررب  اـب  اـما  درک .  دـنهاوخ  تعجر  رگید  یخرب  فهک و  باحـصا  زین 
نیتسخن تسا : هدومرف  مالسلا » هیلع   » قداص ماما  هکنانچ  تسا  مالـسلا »  هیلع   » نیـسح ماما  ترـضح  دنک ,  یم  تعجر  ناهج  ییاورنامرف 

: دـیامرف یم  زین  تسا و  مالـسلا »  هیلع   » یلع نب  نیـسح  دـنک ،  یم  تعجر  نیمز  يور  هب  دوـش و  یم  هتفاکـش  وا  يارب  نـیمز  هـک  یـسک 
شیاهوربا نس  ترثک  زا  هک  دنک  یم  تموکح  يردق  هب  تسا  مالسلا »  هیلع   » یلع نب  نیسح  دنک  یم  تعجر  ایند  هب  هک  یـسک  نیتسخن 

 . دزیر یم  شناگدید  يور 

؟) (ع نامز ماما  ای  نیسح  ماما  تسا ؟ رت  هتسیاش  تموکح  رب  ماما  مادک  تعجر  زا  سپ 

شسرپ

؟) (ع نامز ماما  ای  نیسح  ماما  تسا ؟ رت  هتسیاش  تموکح  رب  ماما  مادک  تعجر  زا  سپ 

خساپ

ار ناهج ..  دننک و  یم  روهظ  (ع ) رصع ماما  هک  انعم  نیدب  تسا . (ع ) رصع ماما  تداهش  زا  سپ  (ع ) نیسح ماما  تعجر  تایاور ، بسح  رب 
(ع) نیسح ماما  تعجر  هب  تبون  ناشیا  تشذگرد  زا  سپ  دننک . یم  اپ  رب  یتیگ  رسارس  رد  ار  یهلا  تموکح  دننک و  یم  داد  لدع و  زا  رپ 

. دسر یم 

یم تموکح  هب  هدش و  هدنز  مهدزای  ات  لوا  زا  ناماما  مامت  دننک  روهظ  هدـمآ و  نوریب  تبیغ  زا  نامز  ماما  یتقو  هک  تسا  تسرد  هدـیقع  نیا  ایآ 
نامشچ يولج  يدنلب  زا  ناشیا  يوربا  یم  هک  دنک  یم  تموکح  ینامز  ات  نیـسح  ماما  دنیوگ  یم  الثم  دننک  یم  تموکح  يدایز  ياهلاس  دنـسر و 

یم گ ار  ناشیا 

شسرپ

هب هدـش و  هدـنز  مهدزای  ات  لوا  زا  ناـماما  ماـمت  دـننک  روهظ  هدـمآ و  نوریب  تبیغ  زا  ناـمز  ماـما  یتقو  هک  تسا  تسرد  هدـیقع  نیا  اـیآ 
زا ناشیا  يوربا  یم  هک  دنک  یم  تموکح  ینامز  ات  نیسح  ماما  دنیوگ  یم  الثم  دننک  یم  تموکح  يدایز  ياهلاس  دنسر و  یم  تموکح 

؟ دننک یم  رظن  فرط  ره  هب  هتفرگ و  الاب  ار  اهوربا  تسد  اب  ناشیا  دریگ و  یم  ار  ناشیا  نامشچ  يولج  يدنلب 

خساپ

يانعم هب  تغل  رد  تعجر  تسا . تعجر  هب  هدـیقع  دراد ، رواب  ار  نآ  یماما  هدزاود  هعیـش  هک  ياهژیو  تاداقتعا  زا  یکی  هدافتـسا ) تهج  )
زا يرامـش  جع )) ) يدهم ترـضح  روهظ  اب  نامز  مه   ) دنوادخ هک  تسا  نیا  هعیـش  هاگدید  زا  تعجر  یحالطـصا  ینعم  تسا . تشگزاب 
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هک دـشاب  یم  (ص ) دـمحم لآ  بهذـم  ياهیگژیو  زا  رواب  نیاو  دـنازیگنا  یم  رب  تمایق  زا  شیپ  ناـشگرم و  زا  سپ  ار  (ص ) دـمحم تما 
هاگدید زا  تعجر  رب  هدیقع  زین  يدهلا  ملع  یضترم  دیـس  موحرم  هعیـش ، گرزب  دنمـشناد  ( 1 .) دـهد یم  یهاوگ  نآ  یتسرد  رب  زین  نآرق 

هکار نایعیش  زا  یهورگ  جع )  ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیماما  هعیش  رواب  دهد ، یم  حیضوت  نینچ  ار  هیماما 
دوجو نآ  تموکح  كرد  یهارمه و  يروای و  شاداپ  هب  نانآ  ات  دنادرگ  یم  زاب  ناهج  نیا  هبدنا  هتفر  ایند  زا  ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ 
راکشآ هک  تروص  نیدب  دریگ ، ماقتنا  نانآ  زا  ات  دنک  یم  هدنز  ار  ترضح  نآ  نانمـشد  زا  یخرب  دنوادخ  نینچمه  دندرگ . لیان  سدقم 

لـصا رد  يدیدرت  هنوگ  چیه  هعیـش ، نادنمـشناد  هاگدید  زا  ( 2 .) دـنوش نیگهودـنا  دـنرگنب و  ار  قح  ناوریپ  تبترم  يدـنلب  قح و  ندـش 
همالع موحرم  دـنا . هدرمـش  رب  تیب  لها  ناوریپ  ياه  یگژیو  زا  ار  تعجر  هب  داقتعا  یعیـش  گرزب  ناملاع  همه  درادـن و  دوجو  تعجر » »
نخس نیا  هدوب و  هعیـش  بهذم  قافتا  دروم  اه  نارود  مامت  رد  تعجر ، هب  هدیقع  دیامرف : یم  راونالا  راحب  گنـسنارگ  باتک  رد  یـسلجم 

یعامجا هعیش  دزن  ار  تعجر  هب  داقتعا  زین  یضترم  دیس  دیفم و  خیـش  ( 3 .) دزیخرب نآ  راکنا  هب  دناوت  یمن  یسک  هک  تسا  راکـشآ  نادنچ 
ياه باتک  رد  ار  تعجر  هب  طوبرم  تایاور  هک  هعیش  زا  یناگدنـسیون  رامـش  یناوارف  دیامرف : یم  یلماع  رح  خیـش  موحرم  ( 4 .) دناهدرمش

(5 .) تسا هعیـش  هاگدـید  زا  تعجر  هب  داقتعا  ندوب  یعطق  رب  لیلد  تسا -  رتشیب  باتک  داتفه  زا  نآ  دادـعت  هک  دـنا - هدروآ  درگ  شیوخ 
لیالد هب  تعجر  تاـبثا  يارب  هعیـش  نادنمـشناد  ( 6 .) تسا هتـسناد  عیـشت  ناوریپ  ياـه  یگژیو  زا  ار  تعجر  هب  داـقتعا  زین  قودـص  خـیش 

، تعجر ققحت  نشور  هاوگ  مینک : یم  هدنسب  اه  لالدتسا  نیا  زا  ییاه  هنومن  لقن  هب  اهنت  ام  هک  دنا  هتسج  کسمت  عامجا  ییاور و  ینآرق ،
مهف انتایآب  بذـکی  نمم  ًاجاوفا  ۀـما  لـک  نم  رـشحن  موی  و  :) دـیامرف یم  لـمن  هروس  هـیآ 84  رد  هـک  تـسا  مـیرک  نآرق  زیچ  ره  زا  شیپ 
يارب هک  هفیرش  هیآ  نیا  رد  مینادرگ . یم  هدنز  دندرک ، یم  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  ار  نانآ  زا  یهورگ  یتلم ، ره  زا  هک  يزور  نوعزوی ؛)

( مدرم همه  هن  و   ) یهورگ اـهنت  هک  تسا  يزور  زا  نخـس  تسا ، هتفرگ  رارق  هعیـش  نادنمـشناد  و  ( 7 ( ) (ع همئا دانتـسا  دروم  تعجر  تابثا 
موی و  :) دیامرف یم  هک  اجنآ  دندرگ ، یم  هتخیگنارب  اه  ناسنا  همه  میرک  نآرق  حیرصت  هب  انب  تمایق  رد  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  هتخیگنارب 
همه دوش ، هدـیمد  روص  رد  هک  يزور  نیرخآ ؛) هوتا  لـک  هللا و  ءاـش  نم  ـالا  ضرـالا  یف  نم  تاومـسلا و  یف  نم  غرفف  روـصلا  یف  خـفنی 
یم رـضاح  وا  دزن  تلذ  اب  ناگمه  دناسرت و  یم  تدش  هب  دـهاوخ ، ار  ادـخ  هک  سک  نآ  رگم  دنتـسه ، نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  یناسک 

يزور نامه  نآ  تسا و  تمایق  زا  ریغ  يزور  هب  طوبرم  تسخن  هیآ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  هفیرش  هیآ  ود  نیا  هسیاقم  زا  ( 8 .) دندرگ
رب هک  تسا  يرامـش  یب  تایاور  تعجر  تابثا  یلـصا  لیلد  اما  تسا . هدـیدرگ  فورعم  تعجر »  » ماـن هب  تیب  لـها  تاـیاور  رد  هک  تسا 

تعجر تایاور  هک  دنک  یم  رکذ  ار  هعیش  ناثدحم  ناملاع و  زا  نت  هاجنپ  زا  شیب  مان  یسلجم  همالع  موحرم  دراذگ . یم  هحـص  نآ  عوقو 
میهاربا نب  یلع  رافـص ، نب  نسح  یلاله ، سیق  نب  میلـس  تسا : رارق  نیدب  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هک  دنا  هدروآ  شیوخ  ياه  باتک  رد  ار 

نبا یـسوط ، خیـش  یـشاجن ، یکجارک ، حتفلاوبا  یـضترم ، دیـس  دیفم ، خیـش  قودص ، خیـش  یـشک ، یـشایع ، ینیلک ، مالـسالا  ۀـقث  یمق ،
یم هنوگچ  دراد  نامیا  (ع ) راهطا همئا  تنیاقح  هب  هک  یـسک  دـیامرف : یم  تعجر  تایاور  هراب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  سوواط و . ... 

تاقث زا  نت  لهچ  زا  شیب  هدیسر و  هنیمز  نیا  رد  حیرـص  تیاور  تسیود  هب  کیدزن  هدش و  لقن  نانآ  زا  هک  يرتاوتم  هلأسم  هرابرد  دناوت 
، تسناد رتاوتم  روما  زا  ناوتن  ار  تعجر  لثم  ياهلأسم  رگا  یتسار  هب  دنک ؟ دیدرت  دنا ، هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  اهنآ  هعیـش  ناملاع  و 

نآ هراب  رد  هتـسناد و  رامـش  زا  نوزف  ار  تعجر  تایاور  زین  یلماـع  رح  خیـش  ( 9 (؟ دومن رتاوت  ياـعدا  ناوت  یم  عوضوم  نیمادـک  رد  سپ 
ماـما زا  . 1 میزارپ : یم  تـعجر  رامـش  یب  تاـیاور  زا  تـیاور  ود  لـقن  هـب  اـهنت  ماـقم  نـیا  رد  اـم  ( 10 .) تسا هدـش  يونعم  رتاوـت  هب  لـئاق 
دروم رد  هیآ  نیا  ۀـعجرلا ؛ یف  کلذ  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  دـش ، شـسرپ  نیتنثا ) انتییحا  نیتنثا و  انتما  انبر  : ) هیآ هراـبرد  (ع ) قداـص

ام زا  دـشاب ، هتـشادن  ناـمیا  اـم  تعجر  هب  سک  ره  اـنمرکب ، نمؤی  مل  نم  اـنم  سیل  دوـمرف : ترـضح  نآ  نینچمه  . 2 ( 11 .) تسا تعجر 
اب لاح  ( 13 .) دنا هتسناد  یعامجا  هیماما  دزن  رد  ار  تعجر  هب  هدیقع  هعیش ، ناملاعزا  یناوارف  رامـش  تایاور ، نآرق و  رب  نوزفا  ( 12 .) تسین
زا تعجر  ایآ  تسیچ ؟ تعجر  زا  فده  دـید  یتسیاب  دـنک ، یم  تباث  تسرد  هدـیقع  کی  هباثم  هب  ار  تعجر  هک  يا  یعطق  هلدا  هب  هجوت 
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تعجر ًالصا  ای  و  تسا ؟ ترضح  نآ  تازجعم  ای  و  جع ) ) يدهم روهظ  ياه  هناشن  زا  تعجر  ایآ  تسا ؟ (ص ) مرکا ربمایپ  تازجعم  هلمج 
ام كاردا  ملع و  تیدودـحم  تهج  هب  تسا  نکمم  هچ  رگ  تسا ؟ هدـش  يزیر  حرط  شنیرفآ  ماظن  رد  رگید  یفدـه  ای  رگید و  ياهلأـسم 

تسا هدیسر  ام  هب  تعجر  دروم  رد  هک  یثیداحا  عومجم  هب  هجوت  اب  اما  درک ، رکذ  ار  تعجر  زا  یلصا  فده  ضرغ و  عطاق  روط  هب  ناوتن 
تزع نداد  ناشن  فدـه  اب  تعجر  . 1 دـنک : یم  هیجوت  ار  تعجر  ققحت  موزل  هک  تسناد  يدراوم  هلمج  زا  ار  لـیذ  فادـها  ناوتب  دـیاش 

نید هک  ددنویپ  یم  عوقو  هب  ینامز  رد  ایند  هب  تشگزاب  هک  انعم  نیدب  دریگ ، یم  تروص  دنوادخ  يوس  زا  كرـش  رفک و  تلذ  مالـسا و 
متـس نارفاک و  هتفرگ و  رارق  نایوج  ادـخ  نانمؤم و  راـیتخا  رد  هرـسکی  تسا ، نآ  رد  هچنآ  نیمز و  هدـش ، مکاـح  ناـهج  رـسارس  رب  ادـخ 

ار نارفاک  ناراکهبت و  دنسرخ و  نامداش و  ار  يرادنید  ناسنا  ره  يا  هثداح  نینچ  هک  تسا  یهیدب  تشگ . دنهاوخ  لیلذ  راوخ و  ناگشیپ 
نآ رد  ار  تخسرس  نارفاک  زا  يرامش  نیتسار و  نانمؤم  زا  یهورگ  میکح ، نابرهم و  دنوادخ  ور  نیا  زا  درب . دهاوخ  ورف  هودنا  جنر و  هب 

هدهاشم رثا  رب  زین  نارفاک  دـنیآ و  دـجو  هب  نانمؤم  تیمکاح  مالـسا و  تمظع  هوکـش و  ندـید  زا  نانآ  ات  دـنادرگ ، یم  زاب  ناهج  هب  زور 
زا هتشذگ  . 2 تسا . ریذپان  فلخت  یهلا  هدعو  هک  دنبای  رد  ناگمه  دندرگ و  كانهودنا  نیگمـشخ و  ادخ  نید  ناوریپ  تردـق  تکوش و 
نآ هب  دـنناوت  یم  مالـسا  لماک  هرطیـس  ماگنه  رد  اهنت  هک  دـنبای  تسد  یتاماقم  هب  تشگزاـب  نیا  رد  ناـمیا  اـب  دارفا  تسا  نکمم  هک  نیا 
رفک رد  رایـسب  هک  دنتـسه  يدارفا  هلمج  زا  دـننک  یم  تعجر  هک  ینارفاک  تایاور ، قبط  هک  اـج  نآ  زا  تفگ : ناوت  یم  دنـسرب ، تاـماقم 

يازج زا  كدنا ، دنچ  ره  يرادقم  مک  تسد  هک  دریگ  ماجنا  فدـه  نیا  اب  تسا  نکمم  نانآ  تعجر  دـنا ، هدوب  جوجل  تخـسرس و  دوخ 
یلصا تازاجم  دنچ  ره  دنشاب ، دوخ  دح  یب  ياه  متـس  ملظ و  زا  يا  هراپ  يوگخـساپ  يدودح  ات  دنـشچب و  ایند  رد  ار  دوخ  نیگنن  لامعا 

هب طوبرم  تایاور  رد  هن  هک  دش  روآدای  مه  ار  هتکن  نیا  یتسیاب  هتفگ  شیپ  بلاطم  هب  هجوت  اب  دیـسر . دـهاوخ  نانآ  هب  ترخآ  يارـس  رد 
موحرم تسا ، هدماین  (ص ) مرکا ربمایپ  يارب  نآ  ندوب  هزجعم  تعجر و  نایم  يا  همزالم  هنوگ  چـیه  هعیـش  ناگرزب  راتفگ  رد  هن  تعجر و 

دزن تسا : هدومرف  هتسناد و  لطاب  ار  نآ  (ص ) ربمایپ توبن  تحص  تعجر و  نایم  همزالم  نخس  نیا  هب  هراشا  نمض  یسربط ، مالسالا  نیما 
نآ ناوت  یم  تعجر ، ققحت  ماگنه  هب  نیاربانب  ( 14 .) تساور زین  ایلوا  همئا و  تسد  هب  هزجعم  روهظ  یمالسا ، تما  رثکا  هکلب  نایعیـش ) ) ام

: رشان رهم ، ۀعبطملا  ص 32 ، دیفم ، خیش  هیورـسلا ، لئاسملا  . 1 تشونیپ : دروآ . رامش  هب  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح  تازجعم  هلمج  زا  ار 
ۀعبطم ق ، ه . ـ  1405 نآرقلا ، راد  رـشان : ییاجر ، يدهم  دیـس  قیقحت  ص 125، ج 1 ، یـضترملا ، فیرـشلا  لئاسر  . 2 یملاعلا . رمتؤملا 

، نامه . 4 توریب . تاعوبطملل  یملعالا  ۀسـسؤم  ق ، 1405 ه . ـ یلوالا ، ۀعبطلا  ، 122 ص 144 -  ج 53 ، راونالا ، راحب  . 3 ءادهشلا . دیسلا 
.9 هیآ 87 . لحن ، هروس  . 8 ص 53 . ج 53 ، راحب ، . 7 مود . باب  هعجهلا ، نم  ظاـقیالا  . 6 ص 121 . نامه ، زا  لـقن  هب  . 5 ص 139-136 .
ص 92. ج 53 ، نامه ، . 12 ص 56 . ج 53 ، راحب ، . 11 موس . لیلد  مود ، باب  ۀـعجهلا ، نم  ظاـقیالا  . 10 . 122 ص 144 -  ج53 ، راحب ،

ص 223. ج 1 ، نایبلا ، عمجم  . 14 . 136 ص 139 -  ج 53 ، نامه ، . 13

؟ دنوشیم هدنز  جع ) ) نامز ماما  نامز  رد  فهک  باحصا  و  (ع ) یسیع ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ دنوشیم هدنز  جع ) ) نامز ماما  نامز  رد  فهک  باحصا  و  (ع ) یسیع ترضح  ایآ 

خساپ
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تایآ و ربانب  تسا . نکمم  يرما  ایند  رد  تعجر  عوقو  تسا . ایند  هب  گرم  زا  دعب  ناسنا  تشگزاب  يانعم  هب  هعیـش و  تادقتعم  زا  تعجر 
{2 ،} لیئارسا ینب  زا  یتعامج  تجر  { 1 ،} لاس دص  زا  دعب  تعجر  دننام  تسا . هدـش  عقاو  هتـشذگ  ياهتما  رد  تعجر  ناوارف ، تایاور 

نومأملا لاق  تسا : هدـمآ  تایاور  رد  یـسیع / ترـضح  تسد  هب  ناـگدرم  ندـش  هدـنز  و  { 3 ،} لیئارـسا ینب  ياههدش  هتـشک  ندش  هدنز 
نوکی (ص ) هللا لوسر  لاق  دق  نآرقلا و  قطن  هَِفلاّسلا و  مَمُالا  یف  تناک  دـق  ُقحلا  اهَّنا  (ع ) لاقف ْعجرلا ، یف  لوقت  ام  نسحلا  ابا  ای  (ع ) اضرلل

ماما درک ، لاؤس  تجر  هرابرد  (ع ) اضر ماما  زا  نومأم  { 4«;} ّْذقلاب ّْذَقلا  و  لعنلاب ، لعنلا  ودخ  ْفلاسلا  ممالا  یف  ناک  ام  ُّلُک  ْمُالا  هذه  یف 
ياهتما رد  هک  هچ  ره  دومرف  (ص ) ربماـیپ تسا و  هدرک  ناـیب  ار  نآ  نآرق  تسا . هدوب  هتـشذگ  ياـهتما  رد  تسا و  قح  تعجر  دـمرف :

تایاور تایآ و  دینک . لمع  زین  امش  دناهدرک  لمع  ار  نآ  هتشذگ  ياهتما  هک  هنوگ  نامه  دوب ؛ دهاوخ  زین  مالسا  تما  ردهدوب  هتـشذگ 
زا يزور  دنوادخ  { 5(;} ًاجوَف َّما  ّلُک  نِم  ُرُـشحن  موَی  و  : ) دـنننام دراد ؛ دوجو  تمایق  زا  لبق  ناـمزلا و  رخآ  رد  تعجر  دروم  رد  يددـعتم 

دارفا زا  یـضعب  هیآ  نیا  قـبط  نوـچ  دراد ، تواـفت  تماـیق  زور  رد  نتخیگنارب  اـب  هـیآ ، رد  نـتخیگنارب  دزیگنایمرب . ار  یهورگ  یتـما  ره 
هدـمآ تیاور  رد  زین  تسین . تمایق  هیآ ، نیا  زا  دارم  سپ  دـننکیم . تعجر  اـهتما  دارفا  ماـمت  تماـیق  رد  یلو  دـننکیم  تعجر  اـهتما 
بهذ زونک ال  هل  تامالعلا و  لئالدـلا و  رهظت  نیح  هماِهت  نرم  ُجُرخی  بعک ، نب  یبال  یبنلا  لاق  (ع ) هئابا نع  یناـثلا  رفعج  یبا  نع  : » تسا

ْفیحـص هعم  زًالجر  رـشع  ْثالث  ْئام و  ثالث  ردب  لها  ّْدـع  یلع  البلا  یـصاقا  نم  هل  هللا  عمجی  همّؤسم  لاجِر  ْمهطم و  لویخِّالا  ْضف  و ال 
تیاور (ع ) داوج ماما  زا  { 6«;} هتعاط یف  نودجم  نوداّدک  مهانک  مهالح و  مهعئابط و  مهنادلب و  مهئامـسأب و  هباحـص  ًاددع  اهیف  ْموتخم 

مان هب  ینیمزرس  زا  ترـضح  نآ  دوشیم ، رهاظ  (ع ) يدهم ترـضح  روهظ  تامالع  لئالد و  یتقو  دومرف : بعک  نب  یبا  هب  ربمایپ  هک  هدش 
وکین تاهج  مامت  زا  هک  دنتـسه  ییاهبسا  هکلب  هضف ، هن  دنتـسه و  الط  هن  هک  تسا  ییاهجنگ  ترـضح  نآ  هارمه  دـنکیم . روهظ  هماهت 

دصیس و ردب ، باحصا  دادعت  هب  اهرهش  نیرترود  زا  ار  ینادرم  دنوادخ  دناهدید ، شزومآ  هک  تسا  ینادرم  ترضح  نآ  هارمه  دنتـسه و 
اهرهـش و نانآ و  ياهمان  اب  ترـضح  باحـصا  دادعت  نآ  رد  هک  تسا  هدش  رهم  ياهفیحـص  ترـضح  نآ  هارمه  دنکیم . عمج  رفن  هدزیس 

نآ زا  تعاطا  يوریپ و  رد  یناوارف  ياهشـشوک  اهتمحز و  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  تسا و  هدـش  تبث  ناشیاههنیک  اهیکین و  لئابق و 
نآ هارمه  يدهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  هک  دنتـسه  جـع ) ) يدـهم ترـضح  نارای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دادـعت  نیا  دناهدیـشک . ترـضح 

رارقرب ار  لدع  تموکح  جع ) ) يدهم ترضح  هکنیا  زا  دعب  دوشیم و  داد  لدع و  زا  رپ  ناهج  ترضح  نآ  روهظ  ماگنه  دنتسه . ترضح 
ماگنه تایاور ، ربانب  نینچمه  { 7 .} دننکیم تعجر  نیکرشم  زا  ياهدع  نینمؤم و  زا  ياهدع  تیبلها و  لسر و  أیبنا و  زا  يرایـسب  دندرک 
تشپ دنیآیم و  دورف  نیمز  هب  نامسآ  زا  (ع ) میرم نب  یسیع  ترضح  دننکیم و  تعجر  فهک  باحصا  جع ) ) يدهم ترـضح  تموکح 

رهظ نم  مساقلا  عنم  جرخی  لاق  (ع ) هللادبع یبا  نع  . » 1 مییامنیم : میدقت  هرابنیا  رد  تیاور  هس  نایاپ  رد  دناوخیم . زامن  ترضح  نآ  رس 
نون و نب  عشوی  و  فهک ، لها  نم  ْعبس  نولدعی و  هب  قحلاب و  نودهی  اوناک  نیذلا  (ع ) موق نم  رـشع  ْسمخ  ًالجر  نورـشع  َعبـس و  هَفوکلا 
تسیب و دومرف : (ع ) قداص ماـما  { 8«;} ًاماکح ًاراصنا و  هیدـی  نیب  نونوکیف  رتشالا  کلام  دادـقملا و  يراصنالا و  هجاـجد  وبا  ناملـسم و 

تیاده قح  يوس  هب  هک  (ع ) یـسوم ترـضح  موق  زا  رفن  هدزناپ  دـننکیم . جورخ  جـع ) ) يدـهم ترـضح  اب  هفوک  تشپ  زا  درم  رفن  تفه 
کلام دادقم و  يراصنا ، هجاجد  وبا  ناملـسم ، نون ، نب  عشوی  و  فهک ، باحـصا  زا  رفن  تفه  دننکیم ؛ تلادع  قح  هطـساو  هب  دـندش و 

ْلم لها  یقبی  الف  ایندلا  یلا  همایقلا  موی  لبق  نزین  یـسیع  ّنا  (ع ) رقابلا لاق  . » 2 دنتسه . (ع ) يدهم ترضح  نارای  نایاورنامرف و  زا  هک  رتشا 
رد تمایق  زور  زا  لبق  (ع ) یـسیع ترـضح  دیامرفیم : (ع ) رقاب ماما  { 9«;} يدـهملا فلخ  یّلـصی  هتوم و  لبق  هب  نماّالا  هریغ  يدوهی و ال 

ترضح رس  تشپ  دنروآیم و  نامیا  (ع ) یسیع ترـضح  هب  دوهی  ریغ  دوهی و  تلم  مامت  دنیآیم و  دورف  نیمز  هب  نامـسآ  زا  نامزلا  رخآ 
(ع) اضر ماما  { 10«;} هفلخ یلـصف  (ع ) میرم نب  یـسیع  لزن  يدلو  نم  يدهملا  جرخ  اذا  (ع ) اضرلا نع  . » 3 دنناوخیم . زامن  جع ) ) يدهم
، دنیآیم دورف  نیمز  هب  نامـسآ  زا  (ع ) میرم نب  یـسیع  ترـضح  دـنکیم ، روهظ  نم  لسن  زا  (ع ) يدـهم ترـضح  هک  ینامز  دـیامرفیم :

هروس [. 4 / ] 72 هیآ 73 -  نامه ، [. 3 / ] 55 هیآ 56 -  نامه ، [. 2 / ] هیآ 259 هرقب ، هروس  [. 1 . ] دناوخیم زامن  يدهم  ترضح  رس  تشپ  سپس 
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هیآ 83/ لمن ، هروس  [. 6 / ] یبرعلا ثارتلا  أیحاراد  توریب ، پاـچ  ص 59 ، ج 53 ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [. 5 / ] هـیآ 49 نارمع ، لآ 
ص 51/ نامه ، [. 10 / ] ص 91 نامه ، [. 9 / ] 39 ص 41 -  ج 53 ، نامه ، [. 8 / ] ص 311 ج 52 ، راونالاراحب ، [. 7]

تعجر هفسلف 

پ) (؟ تسا ع )  ) ناماما کی  کی  تموکح  تعجر و  هب  یموزل  هچ  رگید  دوش ، لدع  زا  رپ  ناهج  یتقو  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  تسیچ ؟ تعجر  هفسلف 

شسرپ

ناماما کی  کی  تموکح  تعجر و  هب  یموزل  هچ  رگید  دوش ، لدـع  زا  رپ  ناهج  یتقو  نامز  ماـما  روهظ  زا  دـعب  تسیچ ؟ تعجر  هفـسلف 
پ) (؟ تسا (ع )

خساپ

ترـضح روهظ  زا  سپ  یمالـسا  تما  یهورگ  تشگزاـب  هعیـش ، گـنهرف  رد  نآ  زا  دوصقم  و  تسا ، هعیـش  فورعم  دـیاقع  زا  تعجر  1 ـ
زاب ایند  هب  نایعیـش  ۀـمه  ای  ناگدرم  همه  تعجر  رد  دـش ، هراشا  هک  هنوگ  ناـمه  2 ـ تسا . ایند  هب  تمایق  ییاپ  رب  زا  لـبق  و  جـع ) ) يدـهم

زا یهورگ  تشگزاـب  3 ـ [ 1 .] دـندرگ یم  زاب  ناهج  نیا  هب  رورـش  رایـسب  نایغاط  راـفک و  صلاـخ و  ناـنمؤم  يا  هدـع  هکلب  دـندرگیمن ،
هدـنز رگید  راب  گرم  زا  سپ  یهورگ  زین  نیـشیپ  ياه  تما  رد  اریز  تسین ، يروآ  تفگـش  يرما  ناهج  نیا  هب  ناراکهبت  اـی  ناـحلاص و 

زا دـیجم  نآرق  هک  يرگید  دراوم  و  [ 3 ،] لاس دص  زا  سپ  ریزع  ندش  هدنز  دـننام  [ 2  ] دنا هتـشذگ  رد  مود  راب  يارب  یتدم  زا  سپ  هدش و 
هب ناگمه  تمایق  رد  هک  نانچ  مه  دنوش ، یم  هدـنز  َملاع  راگدرورپ  رما  هب  ناگدـننک  تشگزاب  تعجر ، رد  4 ـ [ 4 .] تسا هداد  ربخ  اهنآ 

تردق یهلا و  نذا  هب  مه  نآ  دنا ، هدش  هدنز  (ع ) یـسیع ترـضح  تسد  هب  يدادعت  رگا  دندرگ . یم  هدـنز  هللا  سدـقا  تاذ  تردـق  رما و 
وت و هب  هک  ار  یتمعن  نک  دای  تفگ : میرم  نب  یسیع  هب  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  : ") دیامرفیم نآرق  تسا . هدوب  يدادادخ 
(ع) نامز ماما  ياعد  هب  تعجر  هچنانچ  نیارباـنب  [ 5" .] يدرک یم  هدـنز  ار  ناگدرم  نم  نامرف  نذا و  هب  هک  یماگنه  و  مدیـشخب ... تردام 

زین ادـخ  نذا  هب  یهلا و  تجح  ۀلیـسو  هب  هکلب  دـشاب ، ربمایپ  ًامتح  تسین  مزال  سپ  تسا ؛ هتفرگ  ماجنا  ادـخ  تردـق  هب  زاب  دریگ ؛ تروص 
هتشادن یهاگآ  نآ  یعقاو  تلع  لیصافت و  زا  تسا  نکمم  تسا ، هعیـش  دیاقع  زا  هک  تعجر  هب  داقتعا  زا  سپ  5 ـ دریگ . تروص  ناوتیم 

ربخ نآ  زا  نآرق  نوچ  میراد ، نامیا  هکئالم  دوجو  هب  هک  نیا  لثم  دنکیمن . داجیا  ام  ةدیقع  رد  یتسس  لاکشا و  هنوگ  چیه  نیا  و  میشاب ،
6ـ میرادن . قیقد  عالطا  تسا ، هنوگچ  لیـصفت  روط  هب  ناشیاهراک  تسا و  هنوگچ  ناش  یگدنز  ةوحن  تسا ، ردقچ  ناشدادعت  یلو  هداد ،
زا هورگ  ود  تشگزاب  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  تعجر ، تایاور  هب  هجوت  اب  یلو  دشابن ، نشور  ام  يارب  تعجر  یعقاو  تلع  تسا  نکمم 
" نارفاک  " مود هورگ  يویند  رفیک  ندیشچ  نانمؤم "و   " لّوا هورگ  یلماکت  ۀقلح  کی  لیمکت  روظنم  هب  ایند ، یگدنز  هب  نارفاک  نانمؤم و 

لماکت دـنا و  هدـش  ور  هب  ور  دوخ  یگدـنز  رد  یعناوم  اب  يونعم  لـماکت  ریـسم  رد  هک  صلاـخ  ناـنمؤم  زا  یهورگ  رگید : ریبعت  هب  تسا .
؛ دـنهد همادا  ناهج  نیا  هب  دّرجم  تشگزاب  قیرط  زا  ار  دوخ  یلماـکت  ریـس  هک  دـنکیم  باـجیا  یهلا  تمکح  تسا ، هدـنام  ماـمتان  اـهنآ 

نینچ لیکـشت  رد  تکرـش  هک  ارچ  دـنیوج ، تکرـش  تموـکح  نیا  ياـنب  رد  و  دنـشاب ؛ تلادـع  قـح و  یناـهج  تموـکح  رظاـن  دـهاش و 
رد دوـخ  صاـخ  رفیک  رب  هوـالع  تخـسرس  راـبج  نارفاـک  ناـقفانم و  زا  یهورگ  سکع  هب  تـسا . تاراـختفا  نـیرت  گرزب  زا  یتـموکح 

اهنت و  دننیبب ، دندید  طول  موق  و  دومث ، داع و  ناینوعرف و  دننام  یـشکرس  ماوقا  هچ  نآ  ریظن  ناهج ، نیا  رد  ییاه  تازاجم  دـیاب  زیخاتـسر 
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تلادع و ساسا  رب  كاپ و  ملاع  نیا  نطاب  تسا  دقتعم  هک  هنوگ  نامه  یهلا ، لدـع  تمکح و  هب  دـقتعم  ناسنا  [ 6 .] تسا تعجر  نآ  هار 
ساسا رب  نآ  نطاب  هک  هنوگ  نامه  دوشیم و  نطاب  دننامه  ملاع  نیا  مامت  رهاظ  هک  دـسریم  ارف  يزور  تسا  دـقتعم  هدـش ، ناینب  یتسرد 

هدوب لدـع  ملظ و  لامک  مامت و  قادـصم  هک  یناسک  يرما ، نینچ  ققحت  يارب  دوشیم و  هنوگ  نیا  زین  نآ  رهاـظ  تسا ، ناـیرج  رد  لدـع 
ًاعقاو هک  دورن  نامگ  دـنا ، هدرک  يرپس  یبایماک  اب  ار  ایند  نیا  ناملاظ  رگا  دوش . هدـنایامن  ملاع  نیا  تقیقح  اـت  دـنوشیم  هتخیگنارب  دـنا ،

ناملاظ و يایند  ماجنارس  دیاب  سپ  تسین ، ملاع  نیا  مسجت  روهظ و  زج  يزیچ  تمایق ، هک  میناد  یم  اریز  کتـسا  هنوگ  نیمه  اهنآ  نایاپ 
هب دوش . راکـشآ  یعقاو  تروص  هب  تلذ  تمایق ، رد  ات  دـشاب ، تلذ  تسکـش و  هیواعم ، دـننام  دـنا  هدرک  يرپس  یباـیماک  اـب  هک  ینارفاـک 

ریسم نیا  ات  دوش  هتـشادرب  دنا ، هدوب  ور  هب  ور  ایند  رد  یعناوم  اب  هک  اهنآ  یلماکت  ریـسم  دیاب  نانمؤم  يارب  هک  هنوگ  نامه  رگید : ترابع 
تموکح و دنسرب و  دوخ  یلوزن  یلماکت  ریسم  تیاهن  هب  دیاب  زین  ناملاظ  صلاخ و  نارفاک  دسرب ، يدوعـص  یلماکت  ریـس  دوخ و  نایاپ  هب 

دیاب دوش . ادیوه  یهلا  تمعن  ای  باذع ، نیمه  قبط  تمایق  رد  دوش و  راکشآ  دوشن ، راکشآ  یلوزن  ریس  تیاهن  هک  هدش  ثعاب  هک  یتردق 
نایب هک  هتکن  نیا  هتبلا  دنوشیم . هتخانش  ناناملسم  زا  يرایسب  دزن  راکتسرد  ياه  ناسنا  ناونع  هب  هیواعم  دننام  یناسک  زونه  تشاد  هجوت 
حرط لیاسم  زا  يرایـسب  ای  میا ، هتفاین  تسد  هک  هدـش  نایب  نآ  تلع  هفـسلف و  رد  یلیاسم  دراد  ناکما  هدیـسر ، ام  شناد  لقع و  هب  هدـش ،
لوبق قطنم  لقع و  مکح  هب  ار  اهنآ  ماما  دـبای ، تسد  اهنآ  یعقاو  تلع  هب  دـناوتن  ام  لـقع  اـی  هدـشن و  ناـیب  نآ  هفـسلف  ًـالوصا  هک  دوش 
لیلد نیدـنچ  تعجر  يارب  7 ـ دوشیم . هداد  حیـضوت  نایاپ  رد  هلئـسم  نیا  تسا . هدـش  رداص  یهلا  ریذـپان  اطخ  هاگیاج  زا  نوچ  مینکیم 
لیلد ود  هب  اج  نیا  رد  تسا . هدومن  نایب  لیلد  هدزاود  هعجهلا " نم  ظاقیالا   " فیرـش باتک  رد  یلماعرح  خیـش  موحرم  یتح  هدـش ، رکذ 

ترـضح روهظ  زا  دـعب  ادـخ  : " دـیوگیم تسا  هعیـش  ناگرزب  زا  هک  یـضترم  دیـس  موحرم  هعیـش .)  ) هیماما عامجا  فلا ) مینکیم : اـفتکا 
چیه هک  تسا  نآ  هدـیقع  نیا  تحـص  رب  لیلد  دـنادرگ . یم  زاب  ناهج  نیا  هب  دـنا ، هتفر  ایند  زا  ًالبق  هک  ار  یناـسک  زا  یهورگ  (ع ) يدـهم
اریز تسا ، هیماما  عامجا  هدیقع ، نیا  تابثا  رب  لیلد  تسین . یلاحم  ۀلئـسم  هک  ارچ  دنک ، راکنا  رما  نیا  رب  ار  ادخ  تردق  دناوت  یمن  یلقاع 

هتـشادن و لوبق  انعم  نیا  هب  ار  تعجر  هعیـش  ياـملع  زا  یهورگ  هتبلا  [ 7" .] تسا هدرکن  تفلاخم  تعجر )  ) هدـیقع نیا  اب  اهنآ  زا  يدـحا 
تعجر دروم  رد  (ع ) راهطا همئا  زا  ثیداحا  تایاور . ب ) دـنا . هدرک  ریـسفت  ع )  ) يدـهم ترـضح  تلود  تموکح و  يانعم  هب  ار  تعجر 

لها ۀمئا  راتفگ  قدص  هب  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  : " دیامرفیم یسلجم  همالع  موحرم  هک  ییاج  ات  هدیـسر  رتاوت  دح  هب  تسا و  ناوارف 
هک دسریم  ثیدح  تسیود  دودح  هب  نآ  رامـش  هک  یحیرـص  ثیداحا  دریذپن ؟ ار  تعجر  رتاوتم  تایاور  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  (ع ) تیب

ِرـشحن موی  " و  هیآ يانعم  (ع ) قداص ماما  زا  [ 8" .] دـنا هدروآ  باتک  هاجنپ  زا  شیب  رد  مالعا  ياملع  و  ّقثوم ، تایاور  زا  رفن  دـنچ  لهچ و 
مدرم تفگ : لئاسم  دنیوگیم ؟ هچ  مدرم  دومرف : دـش ، لاؤس  [ 9" .] مینکیم هدـنز  ار  یهورگ  یتما ، ره  زا  هک  يزور  ًاجوف ؛ ۀـمأ  ّلک  نم 

ریخ دننک ؟ یمن  هدنز  ار  هیقب  دننک و  یم  هدـنز  ار  یهورگ  یتما  ره  زا  تمایق  رد  رگم  دومرف : ترـضح  تسا . تمایق  زور  نآ  دـنیوگیم :
هک یتروص  رد  يا ، هدع  هن  دـنوشیم ، روشحم  همه  تمایق  رد  اریز  تمایق ، هن   ) تسا تعجر  هب  طوبرم  هیآ  نیا  دـننک ) یم  هابتـشا  مدرم  )

تعجر ةرابرد  درک : ضرع  (ع ) اضر ترضح  هب  یـسابع ) دنمـشناد  هفیلخ   ) نومأم [ 10 (.] دیوگیم نخـس  یهورگ  ندش  هدنز  زا  هیآ  نیا 
نآ دهاش  نآرق  هتشاد و  هقباس  نیشیپ  ياه  تما  رد  ناگدرم  زا  یضعب  تشگزاب  تسا . تسرد  تعجر  دومرف : ترـضح  دییامرف ؟ یم  هچ 

نتفاین هک  هنوگ  نامه  يروآداـی : [ 11" .] دوب دـهاوخ  زین  نم  تما  رد  هدوب ، هتـشذگ  ياـه  تما  رد  هچ  نآ  : " دومرف (ص ) ربماـیپ و  تسا ،
یمن اـم  هک  تسه  يرایـسب  یملع  بلاـطم  دـشابیمن . نآ  ندوبن  تسرد  رب  لـیلد  مه  یبلطم  ندـیمهفن  تسین ، نآ  ندوبن  رب  لـیلد  يزیچ 
وضو رد  حسم  ۀفسلف  ًالثم  تسا ، روط  نیمه  مه  یعرش  تاداقتعا  رد  دشابن . حیحص  بلطم  نآ  هک  دوش  یمن  لیلد  ندیمهفن  یلو  میمهف ،

ام يارب  يا  هلئـسم  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین  درادن . تلع  اپ  ای  رـس  حسم  هک  تسین  نآ  هناشن  نیا  دـشابن . نشور  ام  يارب  تسا  نکمم 
هلئـسم نیا  زا  موصعم  ای  نآرق  نوچ  مییوگ  یم  اریز  تسا ، داضت  رد  دـیاقع  ریاس  ای  نآرق  اب  ام  ةدـیقع  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دـشن ، لـح 

هداد ربخ  نآ  زا  ماما  ربمایپ و  ای  ادـخ  هچ  نآ  میدـقتعم  اریز  دـشاب ، هدـشن  لـح  نآ  ۀفـسلف  زونه  اـم  ارب ي  هچ  رگا  میریذـپ ، یم  هداد  ربخ 

زا 1779تیودهم هحفص 1536 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. مینکن كرد  ار  اهآ  فادها  هفسلف و  هلئسم و  تیفیک  هچ  رگا  تسا ، هدش  رداص  يریذپان  اطخ  ماقم  زا  نوچ  تسا ، تسرد  ًامّلسم  دنشاب ،
رد هعیـش ، تایاور  هب  انب  و  تسا ، هداد  ربخ  اهنآ  زا  تحارـص  هب  نآرق  هدش و  عقاو  هتـشذگ  ياه  تما  رد  هک  تسا  يزیچ  تعجر  ۀلئـسم 
هک تسا  يا  هلئـسم  نآ  تایئزج  زا  عالطا  مدع  هن  دـنک و  جـیگ  ار  ناسنا  هک  تسا  یلاحم  زیچ  هن  نیا  دـش . دـهاوخ  عقاو  مه  مالـسا  تما 

ۀفسلف ندیمهفن  نکمم و  تسا  يرما  تعجر  ۀلئـسم  سپ  تسا . نآرق  اب  داضت  رد  ام  ةدیقع  مینک  لایخ  هک  دنک ، ام  ةدیقع  رد  للخ  داجیا 
ریذپان اطخ  عبنم  زا  نوچ  اما  میرادن ، یهاگآ  اهنآ  ۀفـسلف  زا  هک  رگید  روما  زا  یـضعب  دننام  دـنک . یمن  داجیا  ام  ةدـیقع  رد  یلکـشم  نآ 

تباث ار  ینامـسج  داعم  مناوت  یمن  دوخ  لقع  اب  نم  هچ  رگا  دـیوگیم : افـش  باتک  رد  انیـس  نبا  ًالثم  میریذـپ . یم  لـقع  مکح  هب  هدـمآ ،
هفاضا نایاپ  رد  رد  تسا .) ینالقع  یقطنم و  هلئـسم  نیا  و   ) مریذپ یم  هداد ، ربخ  نآ  زا  مالـسا ) ربمایپ   ) یقداص هدنهد  ربخ  نوچ  اما  منک ،

ایآ هکنیا  اما  تسا ، یناهج  لدـع  تموکح  ییاپرب  رد  تکرـش  تعجر و  لصا  دـسر ، یم  رظن  هب  یعطق  ناـماما  دروم  رد  هچنآ  مینک : یم 
یم تموکح  ًالـصا  و  هن ، ای  درک  دـنهاوخ  تموکح  وا  زا  سپ  ای  نامز ، ماما  هارمه  هب  ای  درک  دـنهاوخ  تموکح  لقتـسم  روط  هب  مه  اهنآ 

رد تایاور  تفگ و  نخس  ناوت  یمن  یعطق  روط  هب  (ع ) نیـسح ماما  ریما و  ترـضح  دننام  یـضعب  ای  دننک  یم  تموکح  همه  ایا  زین  دننک ،
ص 241، هیماما ، دیاقع  روشنم  یناحبـس ، رفعج  [2 . ] ص 555 ج 15 ، هنومن ، ریسفت  [1  : ] اه تشون  یپ  تسا . فلتخم  ددـعتم و  هراـب  نیا 

ریسفت [6 . ] ۀیآ 110 ( 5  ) هدئام [5 . ] ۀیآ 49 ( 3  ) نارمع لآ  ۀیآ 55 و 56 و 72 و 73 و 243 ؛ ( 2  ) هرقب [4 . ] ۀیآ 259 ( 2  ) هرقب [3 . ] ص 129
ج 53. راونالاراحب ، [8 . ] عجرهدام ص 511 ، ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  نانجلا ) حیتافم  بحاص  ) یمق سابع  خیـش  [7 . ] ص 559 ج 15 ، هنومن ،
ۀمجرت ج  ) دوعوم يدهم  [11 (. ] تعجر هدام :  ) ص 632 ج 5 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیسح  یفطـصم  [10 . ] 83 ۀیآ ( 27  ) لمن [9]
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؟  تسیچ اهناسنا  یمومع  زیخاتسر  زا  لبق  تعجر  زا  فده 

شسرپ

؟  تسیچ اهناسنا  یمومع  زیخاتسر  زا  لبق  تعجر  زا  فده 

خساپ

و دـنراد ,  رارق  نامیا  زا  یلا  هلحرم عـ کـیرد  هک  دراد  یلمعلا  حـلاص  ناـنموم  هب  صاـصتخا  هکلب  درادـن ,  یناـگمه  هبنج  عوضو  ـن مـ یا
ود نیا  ددجم  تشگزاب  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  دنراد  رارق  ملظ  رفک و  زا  هک  یطحنم  هلحرمرد  هک  يرگمتس  نایغاط  رافک و  نینچمه 

 . تسا مود  هورگ  يویندرفیک  ندیشچ  لوا و  هورگ  یلماکت  هقلح  کی  لیمکت  روظنم  هب  ایند  یگدنز  هب  هورگ 

؟  دیراد داقتعا  نآ  هب  ارچ  تسیچ و  تعجر 

شسرپ

؟  دیراد داقتعا  نآ  هب  ارچ  تسیچ و  تعجر 
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خساپ

زور زا  شیپ  گرم و  زا  سپ  اـه  ـ نا ـ ـس ـ نا زا  یهورگ  تشگزاـب  رب  حالطـصا ,  رد  تسا و  تشگزاـب  ياـنعم  هـب  بر  رد لـغـت عـ ـعـت  جر
تافانم لقع  اب  هن  تقیقح ,  نیا  دریگ و  یم  تروص  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  یناهج  تضهن  اب  نامزمه  هک  دوش  یم  قالطا  زیخاتـسر 

نآ بـه زا  هک  دهد ,  یم  لیکـشت  يو  درجم  حور  ار  ناسنا  هرهوج  یهلا ,  رگید  ياه  نییآ  مالـسا و  هاگدـید  زا  یحو .  قطنم  اب  هن  ودراد 
راگدرورپ رگید  يو  ـ ـس زا  دـهد .  یم  همادا  دوخ  هنادواج  تاـیح  هب  ودـنام  یم  یقاـب  ندـب ,  ياـنف  زا  دـعب  دوش و  یم  ریبع  نـفـس نـیـز تـ

ددرگ یم  نشور  هاتوک ,  همدـق  ود مـ ـن  یا بـا  دزاس .  یمن  دودـحم  ار  وا  ییاناوت   , یعنام چـیه  تسا و  قلطم  رداق  نآرق ,  رظن  زا  گرزب , 
اهناسنا زا  هورگ  نیا  ندـنادرگزاب  هک  دوش  یم  مولعم  ـلـی  ما كد تـ ـ نا ار بـا  ـ یز نکمم ;  تسا  يرما  لقع  هاگدـید  زا  تعجر ,  هلاـسم  هک 

رب دـیدرت  یب  تسا ,  هدـیرفآ  ار  ناـنآ  لوا  هلهو  رد  هک  يراـگدرورپ  نیار  ـ با بـنـ تسا .  رت  لهـس  ناـنآ ,  نیتـسخن  شنیرفآ  زا  بتارم  هـب  ,
نآر قـ تفاـی .  ناوت  یم  نیـشیپ  ياـهتما  رد  ار  تعجر  زا  ییاـه  هنومن  یحو ,  قطنم  ساـسا  رب  دراد .  ییاـناوت  ناـنآ  ددـجم  ندـنادرگزاب 

مث نورظنت ,  متنا  هقعاـصلا و  مکتذـخاف  هرهج  هّللا  يرن  یتـح  کـل  نموـن  نل  یـسوم  اـی  متلق  ذا  و  دـیامرف :  یم  هـن  ـیـ مز ـن  یا رد  مـجـیـد 
دنوادـخ هک  نآ  اـت  میروآ  یمن  ناـمیا  وت  هب  زگره  اـم  یـسوم  يا  دـیتفگ  ها کـه  ـگـ نآ (- 1  . ) نورکـشت مکلعل  مکتوم  دـعب  نم  مکانثعب 

 , میتخیگنارب ناتگرم  زا  سپ  ارامـش  سپـس  دـیدرک .  یم  هاگن  هک  یلاح  رد  تفرگربرد  ار  امـش  هقعاـص  سپ  مینیبب ,  راکـشآ  ار  گرزب 
نذا هب  ار  ناگدرم  (- 2  . ) هّللا نذاب  یتوملا  یحا  و  دیامرف :  یم  حیـسم  یـسیع  نابز  زا  رگید  ياج  رد  و  دییامن .  يرازگـساپس  هک  دـشاب 

اهناسنازا یعمج  تشگزاب  ققحت  عوقو و  هک  دراذگ  یم  هحـص  تعجر  ناکما  رب  اهنت  هن  میرک  نآرق  منادرگ .  یم  هدنز  گرزب ,  يادـخ 
زا یهورگ  ندـنادرگزاب  هب  میروآ  یم  کـنیا  هک  يا  هیآود  رد  نآرق  دـنک ,  یم  دـییات  دنتـسبرب ,  ـت  خر نا  زا جـهـ نآ کـه  زا  پـس  ار , 

سانلا نا  مهملکت  ضرالا  نم  هباد  مهل  انجرخا  مهیلع  لوقلا  ـع  قو اذا  و  دـنک .  یم  هراـشا  تماـیق ,  ییاـپرب  زا  شیپ  گرم و  زا  سپ  مدرم 
دوش عقاو  نانآ  رب  ادخ )  نخ (  نو سـ و چـ (- 3  . ) نوعزوی مهف  انتایاب  بذکی  نکمم  اجوف  هما  لک  نم  رشحن  موی  نونقوی و  انتایاباوناک ال 

زا زور کـه  نآ  و  دـیوگ .  نخـس  دنتـشادن ,  رواب  ار  اـم  راـتفگ  هک  نیا  هراـبرد  مدرم  اـب  هک  میروآ  یم  نوریب  ناـنآ  نیب  زا  ار  يدوجوم  , 
يزاس ـیـنـه  مز يار  بـ دش .  دـنهاوخ  هتـشادزاب  نانآ  سپ  میزیگنارب  ار ,  ام  ياه  هناشن  ناگدـننک  بیذـک  زا تـ جـمـعـی  ـت ,  ما نا هـر  مـیـ

1  : دریگ رارق  هجوت  دروم  ریز  رد  هد  دا شـ تا یـ ـت نـکـ سا هتسیاش   , زیخاتسر زور  زا  شیپ  تعجر  هلاسم  رب  هفیرش  هیآ  ود  نیا  هب  لالدتسا 
نایب ار  زیخاتسر  زا  شیپ  ياه  هناشن  زا  یکی  نیتسخن ,  هیآ  دیوگ و  یم  نخس  تمایق  نوماریپ  هیآ ,  ود  نیا  هک  دننآرب  یمالسا  نارسفم  - 

ثداوح زا  هباد  جورخ  هک  دنک  یم  لقن  هفیذح  زا  وا  هبیش و  یبا  نبا  زا  روثنملا  ردلا  ریسفت  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  هکنا  دنک ; چـنـ یم 
ره نایم  زا  نیعم  هورگ  کی  هن  دندرگ ,  یم  روشحم  اهناسنا  همه  زیخاتـسر ,  زور  رد  هک  تسین  يدـیدر  تـ  - 2(4  . ) تسا تمایق  زا  شیپ 
هک تسا  يزور  نآ ,  (- 5  . ) سانلا هل  عومجم  موی  کلذ  دیامرف :  یم  نینچ  اهناسنا  رشح  ندوب  ریگارف  تیمومع و  دروم  رد  نآرق  تما , 
ملف مهانررـشح  هزراب و  ضرـاللا  يرت  لاـبجلا و  ریـسن  موی  و  دـیامرف :  ـگـر مـی  ید يا  رد جـ 6)و   . ) دـنوش یم  هدروآ  درگ  مدرم ,  هـمه 
چیه هدومن و  يروآدرگار  نانآ  همه  ینیبب و  راکـشآ  ار  نیمز  میدروآرد و  تکرح  هب  ار  اههوک  هک  يزور  و  (- 7  ) ادحا 0 مه  رداغن مـنـ

 . درادن صاصتخا  ینیعم  عمج  هب  رما  نیا  دنوش و  یم  هتخیگنارب  رـشب  دارفا  همه  تمایق ,  زور  رد  نیار ,  ـ با بـنـ مییامنن .  راذگ  ورف  ار  سک 
نیا اریز  اهناسنا  همه  هن  دـیامن  یم  حیرـصتاهتما  زا  ینیعم  عمج  صاـخ و  هورگ  ندـش  هتخیگنار  بـه بـ رو ,  ـ کذ ـه مـ یآ ود  زا  مود  ـه  یآ  - 3

بیذـکت زا  یهورگ  تما ,  ره  نایم  زا  هک  زور  نآ  و  انتایاب 000 - .  بذکی  نمم  اجوف  هما  لک  نم  رشحن  موی  و  دیامرف :  یم  هفیرـش  هیآ 
زا نـتـیـجـه :  دهد .  یم  یهاوگ  اهناسنا  همه  ندش  هتخیگنارب  مدع  رب  ینـشور  هب  هلمج  نیا  تخیگنا .  میهاوخرب  ار  دوخ  تایآ  ناگدـننک 
هیآ زا  هک  یهلا ,  تایآ  هدننک  بیذـکت  ياهناس  ـ نا زا  یـصاخ  هورگ  نتخیگنارب  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  هاتوک ,  همدـقم  ـه  ـس ـن  یا

لماش زیخاتـسر ,  زور  رد  اهناس  ـ نا ـر  ـش ار حـ ـ یز داد .  دـهاوخ  يور  مایق ,  ندـش  اپرب  زا  شیپ  هک  تسا  يا  هثداح  دوش ,  یم  هدافتـسا  مود 
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اهناسنا زا  یهورگ  تشگزاب  رب  ینبم  ام  راـتفگ  ینـشور  ناـیب ,  ـن  یا بـا  دوش .  یمن  دودـحم  یـصاخ  هورگ  هب  ددرگ و  یم  رـشب  دارفا  همه 
هک ربمایپ  تیب  لها  سا ,  ـ ـسا ـن  یا بـر  تسا .  تعجر  ناـمه  هدـیدپ  نیا  دـسر و  یم  توبث  هب  زیخاتـسر ,  ییاـپرب  زا  شیپو  گرم  زا  سپ 

نانآ زا  راتفگ  ود  هب  راصتخا ,  تیاعر  يارب  ام  دن و  ـتـ سا ـ خر ـیـنـه بـ مز نیا  رد  يرگنـشور  هب  دنتـسه ,  یهلا  یحو  نارـسفم  نآرق و  نیرق 
هس یهلا ,  مایا  همایقلا - .  موی  هرکلا و  موی  مالـسلا و  هیلع  مئاقلا  موی  هثالث  هّللا  مایا  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   : مینک یم  هراشا 

نموی مل  نم  انم  سیل  دیامرف :  یم  رگید  ياج  رد  و  زیخاتـسرزور .  تعجر و  زور  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  مایق  زور  دنتـسه  زور 
هفسلف  - 1  : مینک هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  اجنیا  رد  ـت  سا ـسـتـه  یا شـ تسین .  ام  زا  دریذپن  ایند  هب  ار  ام  ددجم  تشگزاب  هک  یـسک  انترکب -. 

لـالج و نداد  ناـشن  یکی  مینک ;  یمدروخرب  هدـیدپ ,  نیا  فادـها  زا  دـنلب  فدـه  ود  هب  ـعـت ,  جر ياـه  هزیگنا  رد  هشیدـنا  اـب  تعجر 
 . نارگمتس نارفاک و  ندومن  رفیک  راکوکین و  نامیا و  اب  ياهناسنا  هب  شاداپ  نداد  يرگید  رفک و  یگدنک  ـ فار مال و سـ ـ سا ـعـی  قاو هوکش 

اریز تسین ;  خسانت  هب  داقتعا  مز  زگره مـسـتـلـ هعیـش  هاگدید  زا  تعجر  هلاسم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  خسانت  اب  تعجر  زراب  توا  تـفـ  - 2
بـر تسا .  نآ  زا  شیپ  هرود  رارکت  يا  هرود  ره  هک  دـناد  یم  مئاد  شدرگ  رد  ار  ناـهج  تسا و  ینتبم  زیخاتـسر  راـکنا  رب  خـسانت  هـیرظن 
رد حور  ـر  گا پـس  دوش .  یم  لقتنم  يرگید  ندب  هبو  ددرگ  یم  زاب  ایند  هب  رگید  راب  گرم ,  زا  سپ  یناسنا  ره  حور  هیرظن ,  نیا  سا  ـ سا

یندب هب   , هدوب ناراکدب  زا  رگا  دنارذگ و  یم  ـی  ـشو اب خـ ار  دعب  نارود  هک  دریگ  یم  رارق  یندبرد  هدوب ,  ناراکوکین  زا  هتـشذ  نا گـ ـ مز
هب نادـقتعم  هک  یلاح  رد  تسا  وا  زیخاتـسر  مکحرد  تشگزا  ـن بـ یا و  دـنک .  یم  يرپس  اه  یتخـس  اب  ار  دـعب  نارود  هک  دوش  یم  لـقتنم 

رگید ندب  هب  ار  ندب  زا  هدش  ادج  حور  کی  لاقتنا  رگید  يوس  زا  دنراد و  نامیا  داعم  تمایق و  هب   , مالـسا تعیرـش  زا  يوریپ  هب  تعجر , 
ند ـ ـش هدروآر  زا بـ سپ  دـندرگ و  یم  زاب  ناهج  نیا  هب  تمایق  زا  شیپ  اـهناسنا ,  زا  یهورگ  هک  ـنـد  نآر و تـنـهـا بـ ( 8  . ) دنناد یم  لاحم 

و دنوش ؟  هتخیگنارب  اهناس  ـ نا ـگـر  ید هار بـا  هـمـ زیخاتـسر ,  زور  رد  ات  دنباتـش  یم  ینادواج  يارـس  هب  رگید  راب  نآ ,  حلاصم  اهتم و  حـکـ
 . ددرگ یمن  لقتنم  يرگید  نیدب  هب  ندب ,  زا  ندش  ادج  زا  سپ  حور ,  کی  زگره 

؟ تسیک يارب  تسیچ و  تعجر  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیک يارب  تسیچ و  تعجر  هفسلف 

خساپ

دهاوخ ضحم  نارفاک  زا  یهورگ  ضحم و  نانمؤم  زا  ییهدع  يارب  تعجر  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  ثیداحا  تایآ  یخرب  زا  هچنآ 
رد ار  یهلا  تبوقع  ماقتنا و  زا  ییهلحرم  رـضحم  نارفاک  دننیبیم و  ار  مالـسا  یناهج  لدع  تموکح  تمظع  هوکـش و  ضحم  نانمؤم  دوب 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  درک « . دنهاوخ  تفایرد  ناهج  نیمه 

تعجر لیالد 

تعجر لیالد 
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هراشا

؟ درک دنهاوخ  تموکح  بیترت  هب  هدومن  تشگزاب  ناماما  رگید  و  (ع ) یلع ترضح  ایآ  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ 

شسرپ

؟ درک دنهاوخ  تموکح  بیترت  هب  هدومن  تشگزاب  ناماما  رگید  و  (ع ) یلع ترضح  ایآ  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  تعجر  لیالد 

خساپ

زا لبق  تسا  يدارفا  تشگزاب  ندش و  هدنز  هب  حالطصا  رد  تشگزاب "و   " يانعم هب  تغل  رد  تعجر  تعجر : یحالطـصا  يوغل و  يانعم 
رب هدیقع  ار  هعیش  تعجر : هفـسلف  تقیقح و  دنرادن . هدیقع  نآ  هب  یمالـسا  ياههقرف  هیقب  دشابیم و  هعیـش  صتخم  هدیقع  نیا  ( 1 .) تمایق

رارق نامیا  یلاع  هلحرم  رد  هک  راکتـسرد  نانمؤم  یخرب  و  (ع ) نیموصعم همئا  نآ ، زا  دـعب  ای  جـع ) ) تجح روهظ  ماـگنه  رد  هک  تسا  نآ 
ریـس هک  دـنکیم  باجیا  یهلا  تمکح  تسا ، هدـنام  مامتان  اهنآ  لماکت  دـناهدش و  هجاوم  یعناوم  اـب  يونعم  لـماکت  ریـسم  رد  دـنراد و 

رد دنـشاب و  تلادع  قح و  یناهج  تموکح  رظان  دهاش و  دـیابیم  نانیا  دـنهد . همادا  ناهج  نیا  هب  تشگزاب  قیرط  زا  ار  شیوخ  یلماکت 
تعجر دـنراد ، رارق  ملظ  رفک و  زا  یّطحنم  هلحرم  رد  هک  يرگمتـس  نایغاط  رافک و  نینچ  مه  دـنیوج . تکرـش  تموکح  نیا  عیفر  ياـنب 
تعجر : " دومرف (ع ) قداص ماـما  تاـیاور  ب : ( 2 .) دـننیبب ناهج  نیا  رد  ییاهتازاجم  زیخاتـسر ، رد  صاـخ  رفیک  رب  هوـالع  اـت  دـننکیم 
تعجر دـنراد ، رارق  كرـش  بتارم  نیرتنییاپ  نامیا و  هبترم  نیرتالاب  رد  هک  یناـسک  اـهنت  و  دراد ، یـصوصخ  هبنج  هکلب  هدوبن ، یمومع 

زا هک  دـناهدومن  يروآ  عمج  لیلد  هدزاود  یخرب  هک  اج  نآ  ات  تسا  هدـش  هماقا  تعجر  رب  یناوارف  لیالد  تعجر  لـیالد  ( 3" .) دنیامنیم
روط هب  هک  تسا  هدومن  رکذ  ار  هیآ  یلماع 65  ّرح  خیش  نآرق : فلا ) تسا : نیا  هلدا  نآ  زا  یخرب  ( 4 .) تسا هدش  هماقا  هعیش  ياملع  يوس 

( روآ رطاخ  هب  : ") تسا هیآ  نیا  هلمج ، زا  ( 5 .) تسا تعجر  عوقو  رگنایب  اهنآ  لیذ  رد  هدراو  ثیداحا  هب  مامضنا  هطساو  هب  ای  میقتـسم و 
هک هدـش  دراو  ریـسافت  زا  يرخب  رد  ( 6" .) مینکیم روشحم  دـندرکیم  بیذـکت  ار  ام  تاـیآ  هک  ار  یهورگ  یتما ، ره  زا  اـم  هک  ار  يزور 

دنوادخ هک  نیا  ات  ددرگن  يرپس  ایند  نیا  مسق  ادـخ  هب  دومرف : (ع ) قداص ماما   - 1 ( 7 .) دنتسه (ع ) همئا نینمؤملاریما و  تایآ "  " زا روظنم 
ماما  - 2 ( 8 .) دراد اپ  رب  دهاوخیم  هک  نانچنآ  ار  دوخ  نید  دنادرگزاب و  شلها  هب  ار  قح  دناریمب و  ار  اههدـنز  دزاس و  هدـنز  ار  یناگدرم 

(ع) رقاب ماما   - 3 ( 9" .) تسا (ع ) یلع هب  نیـسح  ددرگیمرب ، ایند  هب  هدش و  هدنز  دفاکـشیم و  شربق  هک  یـسک  نیتسخن  : " دومرف قداص 
لماک تروص  هب  نانآ  تموکح  نینچمه  تشگزاـب و  تیفیک  اـما  ( 10" .) دـننکیم تعجر  اـیند  هب  (ع ) یلع و  (ص ) مرکا ربمغیپ  : " دومرف
یخرب هتبلا  تسا . نآ  زا  دعب  ای  دشابیم  جع ) ) يدهم ترضح  نامز  رد  ناراوگرزب  نآ  تموکح  دنراد و  تموکح  ایآ  هک  هدشن  صخشم 

تسا هدش  هماقا  زین  يرگید  ناوارف  هلدا  ( 11 .) دناهدومن نایب  ار  نآ  بیترت  تموکح و  نازیم  بیترت  هب  تایاور ، زا  هدافتـسا  اب  ناروشیدنا 
 - 3 یسبط . نیدلا  مجن  هعیـش ، رظن  زا  تعجر   - 2 ص 555 . ج15 ، هنومن ، ریسفت   - 1 دیبای : یهاگآ  لیذ  بتک  هب  عوجر  اب  دـیناوتیم  هک 
 - 2 ص 1097 . ج 1 ، نرق ، همانـشناد   - 1 اهتشونیپ : تعجر . مراهچ ، یـس و  باـب  دوعوم ، يدـهم   - 4 يدوبهب . رقاب  دـمحم  تعجر ،

، نامه  - 5 . 72 ص 29 -  ۀعجهلا ، نم  ظاقیالا  یلماع ، رح  خیـش   - 4 ص 39 . ج 53 ، راونالاراحب ،  - 3 ص 559 . ج 15 ، هنومن ، ریسفت 
ج 11، راحب ،  - 8 میهاربا . نب  یلع  ریـسفت  زا  لقن  هب  ص 69 ، ج 4 ، نیلقثلارون ، ریـسفت   - 7 هیآ 83 . ( 27  ) لمن  - 6 ات ص 97 . ص 72 ،
رد يریـس   ) مینک رواب  هنوگ  نیا  يدورهاش ، يدـمحا  هَّللاۀـیآ   - 11 ص 1187 . ناـمه ،  - 10 ص 1186 . دوـعوم ، يدـهم   - 9 ص 27 .
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. مق باتک ، ناتسوب  پاچ  دعب ، هب  ص 400  دیاقع ،)

یتقو دهاوخ  یم  ار  دوخ  ناگدنب  لامک  تسا و  نیرتنابرهم  هک  اجنآ  زا  دنوادخ  دنا :  هدرک  لیلد  هماقا  نینچ  تعجر  راکنا  یفن و  يار  ـی بـ خر بـ
نیاربانب دشاب .  هدیسر  تیلعف  هب  هدش  افوکش  شدادعتـسا  اوق و  همه  دشاب و  هدرک  ادیپ  تسد  دوخ  تالامک  همه  هبوا  هک  درب  یم  ایند  زا  ار  یـسک 

وجر

شسرپ

یم ار  دوخ  ناگدـنب  لاـمک  تسا و  نیرتناـبرهم  هک  اـجنآ  زا  دـنوادخ  دـنا :  هدرک  لـیلد  هماـقا  نینچ  تعجر  راـکنا  یفن و  يار  ـی بـ خر بـ
تیلعف هب  هدش  افوکـش  شدادعتـسا  اوق و  همه  دشاب و  هدرک  ادیپ  تسد  دوخ  تالامک  همه  هبوا  هک  درب  یم  ایند  زا  ار  یـسک  یتقو  دهاوخ 

لاحم يرما  نینچ  دادعتسا و  هوق و  هب  تیلعف  لامک و  عوجر  اب  تسا  ربارب  گرم  زا  سپ  ایند  هب  یسک  نینچ  عوجر  نیاربانب  دشاب .  هدیسر 
لاحمالقع تعجر  سپ  دنا .  هدادن  يربخ  نینچ  وا  يایلوا  دنوادخ و  اما  دـهد  ربخ  نآ  زا  دـنوادخ  لثم  قداص  يربخم  هکنآ  رگم  تسا . 

 . تسا

خساپ

هوق هب  تیلعف  عوجر  ایناث :  تسا .  ریذپان  ءانثتسا  یلقع  لاحم  اریز  دوش  یمن  نکمم  قداص  يربخم  رابخا  اب  دشاب  لاحم  تعجر  رگا  الوا : 
زا شیپ  فدا  ـ ـص رثا تـ رد  یناـسنا  رگا  هک  روطناـمه  تفگ  ناوت  یم  اریز  تسین  قداـص  يزیچ  نینچ  تعجر  دروم  رد  ـا  ما تسا .  لاـحم 
یم لیصحت  يرتشیب  تالامکاملسم  دنام  یم  یقاب  ـر  گا ینعی  تسا  هدرکن  ادیپ  تسد  دوخ  تالامک  هب  دورب  ایند  زا  یعیبط  رمع  ندنارذگ 

ندنارذگ تسا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  یطیارش  ياراد  زین  اه  ناسنا  یخر  يا بـ ـ هداد ـتـعـ ـسا همه  ندیـسر  لامک  هب  تفگ  ناوت  یم  درک ; 
تلالد بلطم  نیا  رب  هلمجلا  یف  زین  نآرق  تایآ  نیا ,  رب  هوالع  یلامک .  ریـس  مامتا  يارب  ایند  هب  تشگرب  گرمزا و  سپ  یخزرب  یگدنز 

 , یسوم میهاربا ,  دننام  یناربمایپ  ناتساد   ( [ . 214 هرقب -  مکلبق (  نم  اولخ  نیذلا  لثم  مکتای  امل  هنجلا و  اولخدت  نا  متبسح  ما  دنراد [ . 
 . دنا بلطم  نیا  دهاش  زین  ایمرا  ریزع و  یسیع , 

؟  ارچ دراد ؟  تعجر  هب  داقتعا  اب  یتافانم  تشگزاب ,  نیا  یفن  ایآ  و  دنک ؟  یم  یفن  ار  ایند  هب  تشگزاب  مادک  ـم  یر نآر کـ قـ

شسرپ

؟  ارچ دراد ؟  تعجر  هب  داقتعا  اب  یتافانم  تشگزاب ,  نیا  یفن  ایآ  و  دنک ؟  یم  یفن  ار  ایند  هب  تشگزاب  مادک  ـم  یر نآر کـ قـ

خساپ

یم لزان  ناشیارب  يا  هدـننک  كاله  باذـعای  دـسر  یم  ارف  ناشگرم  هک  یماگنه  هک  دـنک  یم  لقن  ناراـکهبت  نارفاـک و  زا  میرک  نآر  قـ
یم تساوخرد  لاعتم  يادـخ  زا  ای  میدـش ,  یم  ناراکوکی  نامیا و نـ لها  زا  میتشگ و  یمربایند  هب  شاک  يا  هک  دـننک  یم  وزرآ  هک  دوش 

زا 1779تیودهم هحفص 1541 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ءاج اذا  یتح  دوش .  یمن  یلمع  اهتـساوخرد ,  اهوزرآ و  نینچ  یلو  مینک ,  ناربج  ار  دوخ  هتـشذگ  اـت  نادرگرب ,  اـیند  هب  ار  اـم  هک  دـننک 
گرم هک  هاگنآ  ات  همجرت :   ( 99 نونمو /  مـ اهلئاق (  وه  هملکاهنا  الک  تکرت  ام  یف  احلاص  لمعا  یلعل  نوعجرا  بر  لاق  توملا  مهدـحا 

نیا زگره  مهد .  ماجنا  ما  هدرک  كرت  هک  يدروم  رد  يا  هتـسیاش  راـک  دـیاش   , نادرگرب ارم  اراـگدورپ  دـیوگ :  دـسر  ارف  ناـشیا  زا  یکی 
نم نوکاـف  هرک  یل  نا  وـل  باذـعلا  يرت  نیح  لوـقت  وا  دوـش . )  یمن  یلمع  زگره  هک  تسا  ییوزرآ  دـیوگ ( :  یم  وا  هـک  تـسا  ینخس 

نومرج ـمـ لا ذا  موش .  ناراکوکین  زا  ات  متـشاد  یم  یتشگزاب  شاک  يا  دیوگ :  دنیب  یم  ار  باذـع  هک  یماگنه  ای   ( 17 رمز /  نینسحملا ( 
شیوخ ياهرس  ناراکهزب  هک  یماگنه   ( 12 هدج /  سـ نونقوم (  انااحلاص  لمعن  انعجراف  انعمس  انرصبا و  انبر  مهبر  دنع  مهـسوور  اوسکان 

میهد ماجنا  يا  هتـسیاش  راکات  نادرگرب  ار  ام  سپ  میدینـش  میدید و  نونکا  ارا  ـ گدرور پـ دنیوگ :  دنا و  هدـنکفا  ورف  ناشراگدرورپ  دزن  ار 
تسین و فیلاکت  هب  لمع  هار و  باختنا  ياج  ترخآ  ملاـع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  تا بـه  ـ یآ ـن  یا زا  میتسه .  نیقی  لـها  اـم  کـنیا 
 , دروآ یمن  یشاداپ  قاق  ـتـحـ سا و  درادن ,  ناسنا  لماکترد  يریثات  دوش ,  یم  لصاح  ترخآ  ملاع  رد  ای  گرم  ماگنه  هک  ینی  حـتـی یـقـ

یلو دـنهد ,  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـنروایب و  ناـمیا  اراـیتخا  اـت  دـندرگرب  اـیند  هب  هک  دـننک  یم  وزرآ  ناراـکهنگ  نارفاـک و  ور  نیا  زا 
ار يرمع  هک  دنک  یم  یفن  ار  یناسک  تشگزاب  نآرق  اریز  درادن  تافانم  تعجر  اب  اهنآ  ياضاق  در تـ و  دوش .  یم  دودرم  اهنآ  تساوخرد 
هب ترخآ  زا  تشگزاب  دنراد و نـیـز  ار  دوخ  ناهانگ  ناربج  ایند و  هب  تشگزاب  يوزرآ  گرم  لاح  رد  دـنا و  هدـنارذگ  نایـصع  رفک و  اب 

یناسک دـش ,  هتفگ  البق  هک  نانچ  اریز  تسین  ایند  هب  خزرب )  ملاع  زا  تشگزاب (  هنوگره  یفن  ینعم  هب  نیا  دـنک و  یم  یفن  اقلطم  ار  اـیند 
زا دعب  نایعیـش ,  هدیقع  قبط  و  فهک )  باحـصا  زیزع و  ترـضح  لثم  دنا ( هدش  هدـنز  ایند  نیمه  رد  هرابود  گرم  زا  دـعب  هک  دـنا  هدوب 

 . درک دنهاوخ  تعجر  ایند  هب  یناسک  زین ,   ( جع  ) يدهم ترضح  روهظ 

؟ دنک یم  ایند  هب  نادیهش  هرابود  تعجر  رب  تلالد  هک  هدیسر  نیموصعم  زا  یتایاور  هچ 

شسرپ

؟ دنک یم  ایند  هب  نادیهش  هرابود  تعجر  رب  تلالد  هک  هدیسر  نیموصعم  زا  یتایاور  هچ 

خساپ

(ع) رفعج ابأ  لأسأ  نأ  ُتهرک  : » دـیوگ هرارز  تشاد . دـنهاوخ  تعجر  ایند  هب  رگید  راب  نادیهـش  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  تاـیاور  یخرب  زا 
لتقلاو توم  توملا  ال  لاق : تامأ ؟ لتق  نّمع  ینربخأ  تلقف : یتجاح . اهیف  غلبأ  ۀفیطل  ًۀلأسم  ّنلأسأل  تلق : کلذ . تیفختـساو  ۀعجّرلا  نع 

ّمتم نئلو   » لاقو لتق » وأ  تام  نإفأ  : » لاقف نآرقلا  یف  امهنیب  قّرف  کلوق  نم  قدصأ  هللا  لوق  لاقف : تام ؟ دقو  ّالإ  لتقی  دحأ  ام  تلق : لتق .
نم لاق : توملا .» ۀـقئاذ  سفن  لک  : » لوقی هللا  ّنإف  تلق : لتق . لتقلا  توم و  توملا  هرارز .  ای  تلق  امک  سیل  نورـشحت » هللا  یلإل  متلتق  وأ 

هلأسم هرابرد  (ع ) رقاب ماما  زا  متشادن  شوخ  [ ؛) نیلقثلا 1/403 رون  « ) توملا قوذی  یّتح  عجری  نأ  نم  ّدبال  لاق : مث  توملا . قذـی  مل  لتق 
. دوش هدروآرب  تعجر )  ) مزاین نآ  نمض  رد  هک  مسرپیم  وا  زا  يرت  فیطل  هلأسم  متفگ  دوخ  اب  هتشاد  ناهنپ  ار  نآ  مسرپب . ًامیقـسم  تعجر 
. ندـش هتـشک  ندـش  هتـشک  تسا و  ندرم  ندرم ، هن ، دومرف : تسا ؟ هدرم  اـیآ  هدـش  هتـشک  هک  یـسک  زا  هد  ربخ  نم  هب  مدرک : ضرع  سپ 
رد ود  نیا  نایم  دـنوادخ )  ) وا تسوت . راتفگ  زا  رت  تسار  دـنوادخ  راـتفگ  دومرف : تسا . هدرم  هک  نیا  زج  دوش  یمن  هتـشک  یـسک  متفگ :

دیهاوخ روشحم  ادخ  يوس  هب  دیوش  هتشک  ای  دیریمب  رگا  دومرف : دوش و  هتشک  ای  دریمب  هک  یسک  ایآ  تسا : هدومرف  هتشاذگ و  قرف  نآرق 
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یـسفن ره  دیامرف : یم  دنوادخ  متفگ : ندش  هتـشک  ندـش  هتـشک  تسا و  ندرم  ندرم ، هرارز . يا  ییوگ  یم  وت  هک  تسین  هنوگ  نیا  دـش .
. دشچب ار  گرم  ات  تعجر )  ) ددرگرب دیاب  راچان  دومرف : سپـس  دشچ . یمن  ار  گرم  دوش  هتـشک  هک  یـسک  دومرف : تسا . گرم  ةدنـشچ 

نع لئس  : » تسا هدومرف  یّفرعم  زین  ار  هللا » لیبس   » زراب قادصم  هتشاد  نایب  ار  دیهش  تعجر  هک  نیا  نمض  يرگید  تیاور  رد  (ع ) رقاب ماما 
(ع) ّیلع هللا  لیبس  لاق  کنم . هعمـسأ  نأ  ّالإ  هللا  تلقف ال و  هللا ؟ لیبس  ام  رباـج  اـی  يردـتأ  لاـق : مّتُم » وأ  هللا  لـیبس  یف  ُمتلتق  نئلو   » هللا لوق 
. ۀتیم ۀلتق و  هلو  ّالإ  ۀـّمُألا  هذـه  نم  نمؤی  نم  سیل  هللا . لیبس  یف  تام  هتیالو  یف  تام  نم  هللا و  لیبس  یف  لتق  هتیالو  یف  لتق  نمف  هتّیرذو .

یف متلتق  نئلو   » ۀـیآ یلاعت و  قح  راتفگ  هرابرد  [ ؛) 403 نیلقثلا 1 / رون  « ) لتقی یّتح  رـشنی  تام  نم  تومی و  یتح  رـشنی  لتق  نم  ّهنإ  لاـق :
. مونـشب امـش  زا  هک  نیا  زج  ادخ  هب  هن  متفگ  تسیچ ؟ هللا  لیبس  ینادـیم  رباج  يا  دومرف : دـش . لاوئـس   157/ نارمع لآ  مّتم » وأ  هللا  لـیبس 

هار رد  هک  یسک  هدش و  دیهـش  ادخ  هار  رد  دوش  هتـشک  وا  تیالو »  » هار رد  هک  یـسک  دنتـسه . وا  رابت  ۀّیرذ و  و  (ع ) یلع هللا  لیبس  دومرف :
ندرم کی  ندش و  هتـشک  کی  وا  رب  هک  نیا  زج  تسین  (ص )) ربمایپ  ) تّما نیا  زا  ینمؤم  چیه  تسا . هدرم  ادـخ  هار  رد  دریمب  وا  تیالو » »

.[ ددرگ دیهش  ات  دنک  یم  تعجر  دریمب  هک  یسک  دریمب و  ات  دنک  یم  تعجر  دوش  هتشک  هک  یسک  تسا .

؟ دراد دوجو  بلطم  نیا  دییأت  رب  زین  ینآرق  لیلد  ایآ  تسا ، نیسح  ماما  هدننک  تعجر  نیتسخن  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

دوجو بلطم  نیا  دـییأت  رب  زین  ینآرق  لیلد  اـیآ  تسا ، نیـسح  ماـما  هدـننک  تعجر  نیتسخن  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
؟ دراد

خساپ

زا هدافتسا  اب  دنچ  ره  اذل  تسا ، هدش  نایب  نیموصعم : تایاور  ۀلیسو  هب  نآ  تایئزج  تسا و  ماکحا  تایلک  ةدننک  نایب  میرک ، نآرق  تایآ 
ماـما هدـننک  تعجر  نیتـسخن  هک  نیا  نآ و  تاـیئزج  هب  ياـهراشا  اـّما  دوـشیم ، تباـث  تـعجر  لـصا  83 و ... لمن ، دـننام : تاـیآ ، یخرب 

.( هیمالسالا Ø لاراد ص 559 ، ج 15 ، نارگید ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن ، ریسفت  ك : ر . .) تسا هدشن  تسانیسح ،

؟ دینک یم  تابثا  تایآ  مادک  هب  دانتسا  اب  ار  تعجر 

شسرپ

؟ دینک یم  تابثا  تایآ  مادک  هب  دانتسا  اب  ار  تعجر 

خساپ

املع رظن  زا  تعجر  ینعم  حالطـصا  رد  دشابیم و  ایند  يوس  هب  تشگزاب  ینعم  هب  اجنیا  رد  تسا . تشگزاب  تدوع ، ینعم  هب  تعجر  - 1
ره تعجر  نارود  بیترت ، هب  (ع ) يدهم ترـضح  تموکح  همادا  رد  تمایق  مایق  زا  شیپ  دـنیوگیم ، هک  تسا  نینچ  هعیـش  نادنمـشناد  و 
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. دندرگزاب ایند  هب  نامز  ره  زا  دب  رایـسب  ناراکدب  نینچمه  نارود و  ره  زا  کین  رایـسب  ناکین  زا  یعمج  دـسر و  ارف  (ع ) ادـه همئا  زا  کی 
يازس هک  ایند  باذع  تبوقع و  يارب  زا  ناراکدب  داد و  لدع و  تموکح  يوزرآ  هب  ندیـسر  تیبلها و  همیرک  تلود  ندید  يارب  ناکین 

نامیالا ضحم  نم  الا  عجریـال  هصاـخ  یه  هماـعب و  تسیل  هعجرلا  نا  : » دـیامرفیم (ع ) قداـص ماـما  دـناهدیدنایند . نیا  رد  ار  دوخ  لاـمعا 
ای صلاخ  نمؤم  هک  دـندرگیم  زاب  ایند  هب  یناسک  طـقف  تسا و  صاـخ  هکلب  تسین  یناـگمه  تعجر  اـضحم ؛ كرـشلا  ضحم  وا  اـضحم 

ماـما دوـشیم ، هتفاکـش  وا  رب  نیمز  هک  یـسک  نـیلوا  تـعجر  رد  ح 6941 .) ص1984 ، ج 4 ، هـمکحلانازیم ، « ) دنـشاب ضحم  كرـشم 
ربق هک  یسک  نیتسخن  (ع ؛) یلع نب  نیسحلا  ایندلا  یلا  عجری  هنع و  ضرالا  قشن  نم  لوا  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  دشابیم . (ع ) نیـسح

نبریکب هب  (ع ) رقاب ماما  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نینچمه  تسا .» (ع ) یلع نب  نیـسح  ددرگیمرب  اـیند  هب  دوشیم و  هتفاکـش  وا  يور  هب 
ص ج 3 ، راحبلا ، هنیفـس  ح 6932 و 6933 -  ص 1982 ، ج 4 ، همکحلانازیم ، ، ) درک دـنهاوخ  تعجر  یلع  ادـخ و  لوسر  دوـمرف : نیعا 

ترـضح تسیچ . تعجر  هرابرد  امـش  رظن  نسحلابا  يا  درک : ضرع  اضر  ماـما  هب  نومأـم  تسا : هدـش  لـقن  (ع ) اـضر ترـضح  زا  (. 315
هدومرف (ص ) ادـخ لوسر  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  نآرق  تسا و  هتـشاد  دوجو  زین  نیـشیپ  ياـهتما  ناـیم  رد  دراد . تقیقح  دومرف :

ص ح 6927 ، ج 4 ، همکحلانازیم ، ، ) دـمآ دـهاوخ  شیپ  وم  هب  وم  اـنیع و  زین  تما  نیا  ناـیم  رد  هدوب  هتـشذگ  ياـهتمارد  هچ  ره  تسا 
ات دنکیم  ینالوط  ار  زور  نآ  یلاعت  يادخ  دشاب  هدنام  یقاب  زور  کی  طقف  ایند  رمع  زا  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  رد  هک  نیا  و  (. 1980
زا لبق  (ع ) تیبلها همیرک  تلود  ترـضح و  نآ  روهظ  هک  نوچ  تسا ، ایند  ياهزور  زا  زور  نیا  ًالوا ، دنک : روهظ  جع ) ) تجح ترـضح 

نیا روهظ  رما  هب  دـیکأت  ماـقم  رد  تسا و  یعطق  یمتح و  روهظ  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  زا  (ع ) موـصعم روـظنم  اـیناث ، تسا . تماـیق  ماـیق 
نیاربانب دـشاب . هدـنام  زور  کی  ایند  رمع  زا  رگا  تسین ، يراکنا  ياج  درک و  دـنهاوخ  روهظ  ماما  هک  انعم  نیدـب  تسا ، هدومرف  ار  بلطم 

الاو دشابیم  اقآ  روهظ  تیمتح  نایب  ماقم  رد  افرـص  هکلب  دـتفایم ، قافتا  ایند  رخآ  زور  رد  جـع ) ) ماماروهظ هک  تسا  نیا  تیاور  دوصقم 
. دوب دـهاوخ  ینالوط  نآ  زا  دـعب  روهظ و  نارود  کشیب  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دـعب  عیاقو  نوماریپ  تایاور  تعجر و  تاـیاور  رب  اـنب 
زا یضعب  ینعی ، تعجر ؛ - 2 دراد . دوجو  يددعتم  لیالد  نآ  نوماریپ  دشابیم و  هعیـش  بهذم  تاملـسم  زا  تعجر  - 1 نخس :  هصالخ 

(ع) همئا دننکیم ، تعجر  هک  ییاههورگ  زا  یکی  دندرگیم ، زاب  يویند  یگدنز  هب  دناهتفر  ایند  زا  جع ) ) ماما روهظ  زا  لبق  هک  ییاهناسنا 
يدوبهب رقاب  دمحم  تعجر ، یسبط 2 - نیدلامجن  هعیش ، رظن  زا  تعجر  - 1 رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  دنشابیم .

؟  دراد یلقع  لیلد  ناهرب و  تعجر  ایآ 

شسرپ

؟  دراد یلقع  لیلد  ناهرب و  تعجر  ایآ 

خساپ

دیاب دتفا  یم  یقافتا  نینچ  هک  نیا  اما  تسین . لاحم  یلقع  رظن  زا  تعجر  هک  دهد  یم  اوتف  اهنت  لقع  دنتـسه . یلقن  یگمه  تعجر ، لیالد 
هک دـهد  یم  اوتف  اهنت  لقع  درک و  هعجارم  یخیرات  لیالد  هب  دـیاب  هاـشردان  یخیراـت  دوجو  تاـبثا  يارب  هک  ناـنچ  درک . هعجارم  لـقن  هب 

یلقن لیالد  اب  هک  تسا  ینید  یلـصا  زین  تعجر  تسین . لاحم  صاـخ  تایـصوصخ  اـه و  یگژیو  نآ  اـب  هاـشردان  ماـن  هب  یـصخش  دوجو 
. دوش یم  تابثا 

زا 1779تیودهم هحفص 1544 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیضحمم صلاخ و  نانموم  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دنسر ؟ یم  شیوخ  لمع  يازج  ازس و  هب  تمایق  رد  دب  بوخ و  زا  معا  مدرم  همه  هک  تسین  نینچ  ایآ 
یمن تفایرد  ادخ  زا  ار  شیوخ  ياه  هدرک  هجیتن  نانآ  رگم  دهد ؟ یم  خر  يزیچ  نینچ  ارچ  دنگنجب ؟ رگیدکی  اب  ات  دنوش  یم  هدنز  هرابود  كرش  رد 

رد ن و  دننک ؟

شسرپ

ناـنموم هک  تسا  هنوگچ  سپ  دنـسر ؟ یم  شیوخ  لـمع  يازج  ازـس و  هب  تماـیق  رد  دـب  بوخ و  زا  معا  مدرم  همه  هک  تسین  نینچ  اـیآ 
هدرک هجیتن  نانآ  رگم  دهد ؟ یم  خر  يزیچ  نینچ  ارچ  دـنگنجب ؟ رگیدـکی  اب  ات  دـنوش  یم  هدـنز  هرابود  كرـش  رد  نیـضحمم  صلاخ و 

Is it not that all people from دـنور ؟ یمن  منهج  ای  تشهب  هب  تیاـهن  رد  و  دـننک ؟ یمن  تفاـیرد  ادـخ  زا  ار  شیوخ  ياـه 
good and bad will receive their award or punishment in the day of judgment? So how is it
that the very faithful and the very moshrek will be brought to life again to fight with each
other? Why would that be? Don’t they get the result of what they did from Allah and

“?eventually go to “Behesht” or “Jahannam

خساپ

نانموم ینعی  دندشن . ءارجا  هب  قفوم  دنتشاد و  ایند  رد  هک  تسا  یمامتان  ياهراک  ماجنا  ناکرشم ، نانموم و  يارب  تعجر  زا  یلـصا  فده 
نید نانمـشد  اه و  توغاـط  تفلاـخم  اـب  اـما  دـنهدب ، شرتسگ  نیمز  رد  ار  قح  نید  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشـشالت  همه  اـیند  رد  صلاـخ ،
باب زا  دوش و  یم  نیمات  هیلع  هللا  مالـس  يدهم  ترـضح  تموکح  رد  فده  نیا  دندنامزاب . دوخ ، فده  ندرک  هدایپ  زا  دـندش و  هجاوم 

دناوتب ات  دنادرگ  یم  زاب  ایند  هب  اددجم  ار  اهنآ  دنک و  یم  فطل  اهنآ  هب  تفای ، صلاخ  ناشفادـها  رد  ار  نانموم  نیا  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا 
دنتفرگ ار  قح  نید  يولج  هک  رفک  قافن و  كرش و  نارـس  نینچمه  دننک . ارجا  ار  دوخ  فده  هیلع  هللا  مالـس  يدهم  ترـضح  باکر  رد 

ار یساسا  یلصا و  تازاجم  تمایق  رد  تسا  تسرد  دنوش ، هیبنت  ایند  نیمه  رد  قح  يزوریپ  اب  دنوش و  تازاجم  ایند  نیمه  رد  تسیاب  یم 
هللا لجع  يدهم  ترـضح  همیرک  تلود  رد  ناشتازاجم  اهنآ و  تعجر  اب  درادن  يویند  درد  نالذـخ و  اب  یتافانم  نیا  اما  دیـشچ ، دـنهاوخ 

رد دب  بوخ و  لمع  شاداپ  يازج و  اب  یتافانم  چیه  تعجر  نیاربانب  دنـشچ . یم  ایند  رد  ار  دوخ  دـب  لامعا  يازـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
يدبا باذـع  هب  زین  رفک  قافن و  كرـش و  نارـس  درب و  دـنهاوخ  ار  هرهب  لامک  دوخ  نامیا  زا  تمایق  رد  صلاخ  نانموم  هلب  درادـن . تمایق 

هیلع هللا  مالس  يدهم  ترضح  تلود  اما  تسا ، صلاخ  كرـشم  صلاخ و  نموم  هورگ  ود  یلـصا  يازج  شاداپ و  نیا  دنوش و  یم  راتفرگ 
نانموم دبای ، یم  لماک  طسب  تلادـع  مالـسا و  هک  تلود  نیا  رد  تسا و  صلاخ  نانموم  یهلا و  ءایلوا  ناربمایپ و  ياهوزرآ  همه  هصالخ 

زین دوخ  دنیبب و  ار  قح  ندش  هدایپ  ینیع  روط  هب  هک  دوش  یم  قفوم  یلوا  هک  دنسر  یم  ایند  رد  دوخ  قح  هب  زین  صلاخ  ناکرشم  صلاخ و 
ایند رد  ار  شیاهشالت  مامت  ندوب  بارـس  لطاب و  هنیعب  یمود  و  تسا . هدوب  شیگدنز  رـسارس  فده  نیا  دشاب و  هتـشاد  تکراشم  نآ  رد 

. تساهنآ يارب  نیگنس  یتازاجم  مه  نیا  دنیب و  یم 

لاثم ناونع  هب  دنا ؟ هتشاد  يربهر  تماما و  دروم  رد  ضراعت  عازن و  لکشم  هک  دنتـسه  یناسک  دنوش  یم  هدروآ  تعجر  رد  مایق  هب  هک  یناسک  ایآ 
رما رد  ات  شباحصا و ...  دیزی و  ربارب  رد  ناشباحصا  نیـسح و  ماما  اب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  ربارب  رد  (س ) همطاف ترـضح  و  (ع ) یلع ترـضح 

هارمه يربهر 
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شسرپ

هب دـنا ؟ هتـشاد  يربهر  تماما و  دروم  رد  ضراعت  عازن و  لکـشم  هک  دنتـسه  یناسک  دـنوش  یم  هدروآ  تعجر  رد  مایق  هب  هک  یناسک  ایآ 
دـیزی و ربارب  رد  ناشباحـصا  نیـسح و  ماـما  اـب  ناـمثع  رمع و  رکبوـبا و  ربارب  رد  (س ) همطاـف ترـضح  و  (ع ) یلع ترـضح  لاـثم  ناوـنع 

نیا مایق  هفـسلف  ایآ  دـننک ؟ راکیپ  دنباتـشب  اهنآ  يرای  هب  دـنناوتب  هک  دـننک  یم  اعد  هک  یناسک  اب  هارمه  يربهر  رما  رد  اـت  شباحـصا و ... 
Would the people who are brought to the “gheeyam” for “rojaa” be the people who تسا ؟
had problems and conflicts about leadership? For example would “Hazrate Imam Ali and
Hazrate Fatima” vs “Abu-bakr, Umar and Usman” - “Imam Hossein and as-hab” vs “Yazid
and as-hab” be there that all have to do with conflicts on leadership along with any other

“?faithful people who pray and doa to be able to help? Is this the “falsafe” of “gheeyam

خساپ

اما دنراد ، تعجر  دنوش و  یم  هدنادرگزاب  قافن  رفک و  نارس  نامیا و  نارس  هک  تسا  صخشم  الامجا  تسین ، نشور  تعجر  رد  تایئزج 
مهیلع و هللا  مالـس  راهطا  همئا  هک  تسا  ملـسم  هلب  تسا . لوهجم  ام  يارب  دـننک ، یم  تعجر  یناسک  هچ  اقیقد  تسا و  هنوگچ  نآ  تیفیک 

تعجر زا  زین  قافن  رفک و  بناج  رد  دـنراد . تعجر  ناشـصلاخ  نارای  نیـشیپ و  ناربمایپ  زا  یخرب  اهنآ و  هتخاب  كاـپ  باحـصا  زا  یخرب 
فلاخم بناج  رد  هدوب و  صلاخ  نامیا  رد  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  تعجر  هک  تسا  ملـسم  نینچمه  تسا . هدش  هدرب  مان  دارفا  یخرب 

. دنشاب قافن  رفک و  ناربهر  نارس و  زا 

؟ دراد دوجو  تعجر  ترورض  رب  یلقع  لیلد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  تعجر  ترورض  رب  یلقع  لیلد  ایآ 

خساپ

رسق لوا : لیلد  مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دناهدرک . کسمت  یلقع  ياهلدا  هب  تعجر  ترورض  تابثا  يارب  ناگرزب  زا  یخرب 
هب نآ  هجوت  گرم  زا  دعب  هاگ  ره  اذلو  دراد  يرـصنع  ندب  هب  مات  هقالع  هقطان ، سفنو  حور  فلا . لیلد : ریرقت  تسا  لاحم  يرثکا  ای  مئاد 
هوق ياراد  ماماو  ربمایپ  اذل  دراد ، يرثاو  ّتیـصاخ  تقیقح ، ره  ب . تسا . نکمم  دیدج  یگدـنز  دوش ، لصاح  لماک  وحن  هب  یعیبط  ندـب 

ره ینعی  تسا ، لاحم  يرثکا  ای  یمئاد  رسق  هک  هدیسر  تابثا  هب  تمکح  رد  ج . تمایق . زور  ات  تسا  رـشب  عیمج  هب  تبـسن  میلعتو  لیمکت 
ایند هب  ناماماو : ربمایپ  عوجر  هکنیا  هجیتن  ددرگ . مورحم  شتیـصاخ  زا  تاقوا  رثکا  رد  ای  تقو  چیه  رد  هک  تسا  لاحم  یتقیقحو ، تعیبط 

ناحلـصم هار  موادـت  ترورـض  مود : لیلد  تسا . يرورـض  هدیـسرن ، تیلعف  هب  رـشب  مومع  میلعت  هب  تبـسن  ناشتایح  نامز  رد  هک  اـجنآ  زا 
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لوصا هک  دراد  ینانیـشناج  هب  جایتحا  تسا ، هعماج  حطـس  رد  گرزب  یتضهن  ییاپرب  ددـصرد  هک  یبالقنا  صخـش  ره  فلا . لیلد : ریرقت 
یّنـسو هعیـش  تایاور  قباطم  ب . دندش . بوصنم  ماما : هدزاود  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  اذلو  دنیامن ، قیبطتو  نییبت  ار  وا  هیحان  زا  هدـش  میـسرت 

هک تسا  یناهج  هدننک  مایق  نیرتگرزب  ع )  ) يدهم ترـضح  مهدزاود ، ماما  ج . دنرفن . هدزاود  تمایق  زور  ات  ص )  ) ربمایپ زا  دـعب  ناماما 
هک دراد  وا  زا  دعب  یصاخشا  ندمآ  هب  زاین  مایق ، هنوگ  نیا  د . دومن . دهاوخ  مایق  ناهج  حطس  رد  يدیحوت  لدع  تموکح  ییاپرب  فده  اب 

ترورض هجیتن : دنرادروخرب . تمصع  ماقم  زا  وا  دننامه  هک  دنـشاب  وا  تضهن  لوصاو  تایونم  قیبطتو  نییبت  هنیمز  رد  وا  هار  هدنهد  همادا 
رمع ب . تسا . رـشب  يرطف  یملاـع ، لدـع  تموکح  ترورـض  فـلا . لـیلد : ریرقت  تعجر  ندوـب  يرطف  موـس : لـیلد  تیب .: لـها  تعجر 

يدیحوت لدع  تموکح  تدـم  تایاورو ، هدـعاق  قباطم  ج . تسا . زاجعا  مدـع  رد  لصا  اریز  دوب ، دـهاوخ  يداع  روهظ  زا  دـعب  ترـضح 
ّهلدا نیا  زا  ریغ  تعجر . ترورـض  هجیتن : دنتـسه . وا  هار  هدنهد  همادا  هک  ترـضح  دوخ  لثم  دنـشاب  یناسک  دیاب  د . دوب . دـهاوخ  ینالوط 

 - 2 تعجر . عوـضوم  رد  ناوارف  تاـیاور  دوـجو   - 1 دزاـسیم : يرورـض  ار  تعجر  هب  داـقتعا  هـک  دراد  دوـجو  يرگید  تاـهج  یلقع ،
هب ار  مدرم  داقتعاو  تسا  داعم  هب  داقتعا  زاسهنیمز  تعجر ،  - 3 دراد . تیب : لها  ّتیمولظم  هب  هراشاو  هدروخ  هرگ  تماما  هلأسم  اب  تعجر ،

نیمز يور  تشهب  دننام  هب  روهظ  رـصع  هک  اجنآ  زا  اریز  دراد ، هعماج  رد  یبیترت  رثا  تعجر ، هب  هدـیقع   - 4 دزاسیم . راومه  اربک  تمایق 
تلیـضف نیا  هب  ات  تسا  بوخ  راک  رب  ناسنا  قّوشم  هدیقع  نیا  اذل  دننکیم ، تعجر  دـب  رایـسبو  بوخ  رایـسب  ياهناسنا  نآ  رد  هک  تسا 

. دیآ لیان  تعجر  اب  روهظ  رصع  رد  نیمز  تشهب  رد  یگدنز  ینعی 

؟ تسا هدومن  هراشا  ایند  نیا  هب  یناسک  تعجر  هب  نآرق  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدومن  هراشا  ایند  نیا  هب  یناسک  تعجر  هب  نآرق  ایآ 

خساپ

هراـشا نآ  ياـههنومن  زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا . هدـش  هراـشا  يداـیز  دراوـم  رد  اـیند  نیا  هب  یـسک  عوـجر  ياـنعم  هب  تعجر  هب  نآرق  رد 
َُّمث اوـُتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاـقَف  ِتْوَـملا  َرَذَـح  ٌفوـُلُأ  ْمُهَو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُـجَرَخ  َنـیِذَّلا  َیلِإ  ََرتْمـَلَأ  : } دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ   - 1 مینکیم :
نت نارازه  هک  دنتفر  نوریب  دوخ  یقرواپ } هیآ 243 . هرقب ، هروس  یقرواپ .  } راید زا  گرم  سرت  زا  هک  ار  یناسک  دیدیدن  ایآ  " ؛} ْمُهایْحَأ
رثا رب  هک  دراد  راوناخ  رازه  داتفه  ندـش  هدـنز  هب  هراـشا  هیآ  درک ". هدـنز  ار  ناـنآ  سپـس  دـندرم  همه  دـیریمب ، دومرف : دـنوادخ  دـندوب ،

: دیامرفیم دـنوادخ   - 2 یقرواپ } ص 797 . ج 2 ، نایبلا ، عماـج  ص 311 ؛  ج 1 ، روثنملارد ، یقرواپ .  " . } دـندوب هتفر  اـیند  زا  نوعاـط 
رب ارواگ  نآ  ياضعا  زا  ياهراپ  هک  میداد  روتسد  سپ  " ؛} َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِهتایآْمُکیُِریَو  یتْوَملا  ُهَّللا  ِییُْحی  َِکلذَک  اهِـضْعَِبب  ُهُوبِرْـضا  اَْنلُقَف  }

لماک تردقو  دومن  دهاوخ  هدنز  ار  ناگدرم  هنوگ  نیا  دـنوادخ  هک  دـینیبب  یقرواپ } هیآ 73 . هرقب ، هروس  یقرواپ .  } ات دینزب  هتـشک  ندب 
. دش هدنز  دنوادخ  تردق  هب  هک  تسا  لیئارساینب  هتـشک  هب  طوبرم  هیآ  دییآرد ". درخ  هب  امـش  دیاش  تخاس ، دهاوخ  راکـشآ  ار  شیوخ 

ََکل َنِمُْؤن  َْنل  یسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإَو  : } دیامرفیم دنوادخ   - 3 یقرواپ } ص 509 . ج 1 ، نایبلا ، عماج  ص 79 ؛  ج 1 ، روثنملا ، رد  یقرواپ .  }
تایآ ، هرقب هروس  یقرواپ .  } هبو " ؛} َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکاْنثََعب  َُّمث  َنوُرُْظنَت ×  ُْمْتنَأَو  ُۀَقِعاّصلا  ُمُْکتَذَخَأَف  ًةَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یّتَح 
هقعاص سپ  مینیبب ، اراکـشآ  ار  ادـخ  هکنآ  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  ام  یـسوم ! يا  دـیتفگ : هک  ار  یتقو  دـیرآ  دای  یقرواپ } . 56ù55
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رکـش ار  ادـخ  هک  دـشاب  میتـخیگنارب ، گرم  زا  دـعب  ار  امـش  سپـس  دـیدرک . هدـهاشم  دوـخ  مشچ  هب  ار  نآو  دـمآ  دورف  امـش  رب  نازوـس 
لوزن ببس  هتساوخ  نیا  هک  دندرک  ار  مشچ  هب  ادخ  تیؤر  ياضاقت  هک  تسا  ع )  ) یسوم ترـضح  موق  زا  یخرب  هب  طوبرم  هیآ  دیرازگ ".

ص 27. ج 1 ، فاـشک ، ص 70 ؛  ج 1 ، روثنملا ، ّرد  یقرواپ .  . } درک هدـنز  ار  اـهنآ  رگید  راـب  دـنوادخ  یلو  دـش  ناـنآ  گرمو  باذـع 
ٍماع َۀَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف  اِهتْوَم  َدَْعب  ُهَّللا  ِهِذه  ِییُْحی  ّینَأ  َلاق  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِهَو  ٍۀَیْرَق  یلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  َْوأ  : } دیامرفیم زینو   - 4 یقرواپ }

، دوب هدش  ناریوو  بارخ  هک  درک  رذـگ  ياهدـکهد  یقرواپ } هیآ 259 . هرقب ، هروس  یقرواـپ .  } هب هک  یـسک  نآ  دـننام  هب  اـی  " ؛} ُهَثََعب َُّمث 
شاهدنز سپـسو  دـناریم  لاس  دـص  ار  وا  دـنوادخ  سپ  درک ، دـهاوخ  هدـنز  هرابود  ار  ناگدرم  نیا  هنوگچ  دـنوادخ  هک  متریح  هب  تفگ :

، روثنملارد ص 295 ؛  ج 1 ، فاشک ، یقرواپ .  . } دش هدـنز  هرابود  لاس  دـص  زا  سپ  هک  تسا  یهلا  يایبنا  زا  یکی  هب  طوبرم  هیآ  درک ".
یتْوَملا ِییْحُأَو  : } دومرف هک  هدرک  تیاکح  ع )  ) یـسیع ترـضح  زا  دنوادخ   - 5 یقرواپ } ص 40 . ج 3 ، نایبلا ، عماـج  ص 331 ؛  ج 1 ،

یسیع ترضح  : " دیوگیم يربط  یقرواپ } هیآ 49 . نارمع ، لآ  هروس  یقرواپ .  ."  } منکیم هدنز  ادـخ  نذا  هب  ار  هدرم  نم  " ؛} ِهَّللا ِنْذِِإب 
رد هچنآ  ره  هک  يوـبن  تاـیاور  یقرواـپ } ص 375 . ج 3 ، نایبلا ، عماج  یقرواـپ .  } قباـطم " درکیم . هدـنز  شیاـعد  اـب  ار  ناـگدرم  (ع )

یندـش عقاو  يرما  زین  تما  نیا  رد  گرم  زا  دـعب  ایند  هب  عوجر  هلأسم  دـش ، دـهاوخ  عقاو  زین  تما  نیا  رد  هداـتفا  قاـفتا  نیـشیپ  ياـهتما 
. تسا

؟ دراد يراگزاس  هفسلفو  لقع  اب  تعجر  ایآ 

شسرپ

؟ دراد يراگزاس  هفسلفو  لقع  اب  تعجر  ایآ 

خساپ

هب ناراکتیـصعم  عوجر  دـیوگیم : يولهد  هَّللا  یلو  یلقع  لاکـشا   - 1 دراد : يراگزاسان  هفـسلفو  لقع  اـب  تعجر  هک  دـندقتعم  یخرب 
. دیآیم باسح  هب  ملظ  ایند  رد  نآ  رارکتو  تسا ، ترخآ  رد  اهنآ  باذـع  اریز  تسا ، ملظ  نیا  هک  باذـع ، تهج  هب  فلا . تسا : یتاهج 
هب اهنآ  تنایخ  راهظا  تهج  هب  ج . تسا . هدوهیبو  ثبع  تعجر  اب  هراـبود  اذـلو  هتفاـی  ققحت  ربق  رد  هک  تسوا ، رازآو  تیذا  تهج  هب  ب .
هب هک  دیآیم  مزال  ناکین  تعجر  اب  د . دنریگب . تربع  رصع  نآ  مدرم  ات  تسا  رتراوازس  اهنآ  رـصعو  نامز  رد  تهج  نیا  هک  تسا ، مدرم 
زا تعجر  زا  دعب  ناراکهانگو  نارفاک  باذـع  ًالوا : یقرواپ } ص 484 . هیرـشع ، ینثا  هفحت  یقرواپ .  . } دـنوش تیذا  ندرم  راب  ود  تهج 

نیب رد  یلقع  روظحم  سپ  دریذـپ . تروص  ایند  نیا  رد  نآ  زا  یـشخب  هدرک  اضتقا  تحلـصم  هک  دـیآیم  باسح  هب  اـهنآ  تاـبوقع  هلمج 
تعجر نیا  اـهنآ  رـصع  رد  رگاو  تسا ، رثؤم  زین  دـناهدوبن  اـهنآ  رـصع  رد  هک  یمدرم  هب  تبـسن  ناراـکهانگ  تناـیخ  راـهظا  ًاـیناث : تسین .
يایلوا هب  تبـسن  حور  عزنو  گرم  تایاور ، قباطم  ًاثلاث : دـنتفین . ءاـجلاو  راـبجا  هب  مدرم  هک  تسا  تهج  نیا  هب  تفرگن  تروص  باذـعو 

زا جورخو  تایح  لامکتسا  نودب  گرم  دنیوگیم : یفـسلف  لاکـشا   - 2 تسا . شوخ  يوب  مامـشتسا  دننامه  ایـصواو  ایبنا  ًاصوصخ  یهلا 
هب نآ  نـالطب  هفـسلف  رد  هک  تسا  ّتیلعف  زا  دـعب  هّوق  هب  عوجر  تقیقح  رد  گرم  زا  دـعب  اـیند  هب  عوجرو  دوشیمن . لـصاح  لـعف  هب  هوـق 

نیا رد  اهنآ  تایح  هک  ضرمو  لتق  لیبق  زا  یمارتخا  ياـهگرم  هن  تسا  قداـص  یعیبط  ياـهگرم  رد  لاکـشا  نیا  تسا . هدیـسر  تاـبثا 
. تسا هدیسرن  همات  تیلعف  هب  دراوم 
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؟ تسا دوهی  زا  هتفرگرب  تعجر  هب  داقتعا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا دوهی  زا  هتفرگرب  تعجر  هب  داقتعا  ایآ 

خساپ

ص 33. مالـسالا ، رجف  یقرواـپ .  " . } تسا هتـشاد  ریثأـت  زین  عّیـشت  رد  تعجر  هب  داـقتعاو  لوق  رد  دوهی  : " دـیوگیم يرـصم  نیما  دـمحا 
هب باطخ  نآرق  فیـصوت  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  اذـلو  دـشاب ، فلاخم  روما  همه  رد  تیدوهی  اب  مالـسا  هک  تسین  هنوگ  نیا   - 1 یقرواپ }

." تسامش اب  هک  تسا  يزیچ  هدننک  قیدصت  یقرواپ } هیآ 41 . هرقب ، هروس  یقرواپ .  } نآرق نیا  " ؛} ْمُکَعَم اِمل  ًاقِّدَصُم  : } دـیامرفیم نانآ 
امـش رب  هزور  { " یقرواپ هیآ 183 . هرقب ، یقرواـپ .  {؛}... ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اـمَک  ُماـیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َبـِتُک  : } دـیامرفیم نآرق  زینو 
لها قرط  زا  هک  تسا  یتاـیاور  عـبت  هب  تعجر  هب  داـقتعا  تسا ".2 -  هدش  ضرفو  هتـشون  نیـشیپ  ياهتما  رب  هک  هنوگ  نآ  دـش  بوتکم 

. تسا رتاوت  ّدح  قوف  هک  یتایاور  تسا ، هدیسر  تراهطو : تمصع  تیب 

؟ تسا هدش  دراو  هعیش  قرط  زا  تعجر  ثیداحا  مامت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  دراو  هعیش  قرط  زا  تعجر  ثیداحا  مامت  ایآ 

خساپ

هعیش تایاور   - 1 خساپ : درادن . يرابتعا  اذلو  هدیسر  هعیش  قرط  زا  اهنت  تعجر  ثیداحا  هک  دننکیم  لاکشا  ّتنـس  لها  زا  یخرب  خسا : 
اذـلو تسا ، رادروخرب  تمـصع  زا  ناـشمالک  ثیدـحو ، نآرق  ّصن  هب  هک  تسا  تراـهطو  تمـصع  تیب  لـها  قـیرط  زا  تعجر  باـب  رد 

هک دـشاب  تهج  نیا  هب  دـیاش  ّتنـس  لـها  بتک  رد  هلأـسم  نیا  حرط  مدـع  ّرـس   - 2 تسا . بجاو  زین  ّتنـس  لـها  رب  یتـح  نآ  هـب  داـقتعا 
هرابود دـنوادخ  اذـل  هدـش ، بصغ  اهنآ  ّقح  نوچ  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا  تقیقح  ردو  تسا ، هعیـش  ناـماما  تماـما  یّلجت  تعجر " "

. دیناسر دهاوخ  لماک  تیالو  هبو  هداد  عاجرا  ایند  هب  ار  اهنآ 

؟ تسا لطاب  خسانت  مزلتسم  تعجر  هب  لوق  ایآ 

شسرپ

؟ تسا لطاب  خسانت  مزلتسم  تعجر  هب  لوق  ایآ 
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خساپ

حور تعجر ، اب  اریز  تسا ، هدیـسر  تابثا  هب  نآ  نالطب  ءارآ  قاّفتا  هب  مالک  ملع  رد  هک  تسا  یخـسانت  ناـمه  تعجر  دـنیوگیم : یخرب 
تـسا حور  لاقتنا  يانعم  هب  خسانت  تسا . خسانت  يانعم  قیقد  مهف  مدعو  تشادرب  ءوس  زا  یـشان  لاکـشا  نیا  ددرگیم . زاب  ندـب  هب  ناسنا 

رد تعجر  دروم  هک  یلاح  رد  دنک . ادیپ  همادا  ایند  رمع  نایاپ  ات  لمع  نیاو  تسا  لوا  ندب  اب  نیابم  هک  رگید  ندب  هب  یندب  زا  ایند  نیا  رد 
نآ دش ، دهاوخ  لقتنم  ناشمسج  هب  اهنآ  حور  تقو  نآ  ردو  داتفا  دهاوخ  قاّفتا  تاوما  زا  یخرب  دروم  رد  هک  تسا  یّصاخ  نامزو  رـصع 

. دوب دهاوخ  تمایق  رد  هک  هنوگ 

؟ تسا تعجر  هب  لوق  فلاخم  نآرق  ایآ 

شسرپ

؟ تسا تعجر  هب  لوق  فلاخم  نآرق  ایآ 

خساپ

هک ار  یناسک  تساوخرد  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  تسین  ریذـپناکما  اـیند  نیا  هب  ناـسنا  تعجر  تاـیآزا ، یخرب  قباـطم  دـیوگیم : يولهد 
اهَّنِإ اّلَک  ُتْکََرت  امِیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا ×  ِّبَر  َلاق  دـیامرفیم ...{ : هک  اجنآ  تسا  هدرک  ّدر  دـناهدومن  ار  ایند  هب  عوجر  ياضاقت 

.100ù99 تاـیآ ، نونموم هروس  یقرواـپ .  } زاـب ارم  نم ! راـگدرورپ  دـیوگیم : " ؛} َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئآرَو  ْنِمَو  اـُهِلئآق  َوُه  ٌۀَِـملَک 
نیا تسین ! نینچ  دـنیوگیم ]: وا  هب  یلو  . ] مهد ماجنا  یحلاص  لمع  مدرک ] یهاتوک  و   ] مدرک كرت  هچنآ  رد  دـیاش  دـینادرگ . یقرواـپ }

هک يزور  اـت  تسا  یخزرب  ناـنآ  رـس  تشپو  تسا ،] هتـشذگ  نوچمه  شراـک  ددرگ ، زاـب  رگا  و   ] دـیوگیم ناـبز  هب  وا  هک  تسا  ینخس 
اذـل دراد ، قالطاو  مومع  هیآ  هک  یلاح  رد  تسا  نیقـسافو  نینمؤم  زا  صاخ  یهورگ  تعجر  ثحب ، دروم   - 1 خساپ : ." دنوش  هتخیگنارب 

ماگنهو گرم  زا  لبق  ایند  هب  عوجر  ياـضاقت  رد  هیآ  روهظ   - 2 دز . دـییقت  دارفا ، زا  یخرب  تعجر  رتاوتم  رابخا  هب  ار  نآ  قالطا  ناوتیم 
رفاک بلط  اب  ایند  هب  تعجر  ققحت  مدع  رد  روهظ  هیآ   - 3 تسا . گرم  زا  دعب  تعجر  درومو  گرم ، زا  دعب  هن  تسا  توملا  کلم  ندید 

رب اذلو  دراد ، ایند  نیا  رد  تعجر  ققحت  رد  صن  يرایسب  تایآ   - 4 تسا . هداتفا  یقاّفتا  نینچ  نیشیپ  ياهتما  اب  هک  درادن  تافانمو  دراد ،
، تسا یعّدم  زا  ّصخا  هیآ   - 5 تسا . رهاظ  رب  مّدقم  ّصن  اریز  دومن ، لیوأت  ار  نآ  روهظ  دیاب  عوجر  مدع  رد  رظن  دروم  هیآ  روهظ  ضرف 

. تسا معا  ثحب  دروم  هک  یلاح  رد  تسا ، راّفک  فرط  زا  تعجر  تساوخرد  هب  طوبرم  اریز 

تسا راگزاس  ناگدرم  رشح  تمایق و  اب  تعجر  هب  داقتعا  ایآ 

شسرپ

تسا راگزاس  ناگدرم  رشح  تمایق و  اب  تعجر  هب  داقتعا  ایآ 
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خساپ

هرقب نوچ  یتایآ  تسا  هدـش  هراشا  نآ  ةدـنیآ  عوقو  مه  هتـشذگ و  دادـیور  هب  مه  میرک  نآرق  رد  هدوب  هعیـش  یمتح  ياـهرواب  زا  تعجر 
هتشذگ دادیور  زا  هدئام 110 ، 73 و  ، 214 ، 55 ، 243 هرقب 259 ، ياههیآ  زین  هدرک  هراشا  هدـنیآ  رد  تعجر  عوقو  ناکما  هب  لمن 83  ;  56
هراـشا هعیــش  يداـقتعا  عوـضوم  نـیا  هـب  زین ، ناــموصعم  تاــیاور  نآرق  تاــیآ  رب  نوزفا  دــناهتفگ ; نخــس  نیــشیپ  ياــهتما  رد  نآ 

نداد يور  لـیالد  زا  . 2 ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  دـعب ، هب  ص 555  ج 15 ،  ، نارگید يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  .) دـناهدرک
ای لتق  رثا  رب  ندرم  دننام  یلیمحت  سردوز و  یعیبط  ریغ  گرم  عوقو  لیلد  هب  مه  نآ  اهناسنا ، یخرب  لماکت  لحارم  ندنام  مامتان  تعجر 

ینامز هرود  کی  يارب  دوخ ، مامتان  لامک  لحارم  ندـنارذگ  يارب  ناسنا  دراد  ناـکما  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نشور  دـشابیم ; ضرم 
، وا لماکت  لحارم  ندرک  يرپس  طرـش  هک  نیا  ای  دوش ، هدنز  رگید  راب  يارب  روظنم  نیمه  هب  هدش  هدامآ  شاییایند  یلوا  یگدـنز  زا  سپ 
ص ج 2 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ریسفت  .) ددرگزاب ایند  هب  روبزم ، طرـش  لوصح  زا  سپ  ور ، نیا  زا  دشاب ; یخزرب  تایح  ندش  هلـصاف 
یلّیخت و ياههبنج  همه  نتفر  نایم  زا  اهنآ ، ۀـلمج  زا  هک  تماـیق  زور  ياـهیگژیو  هب  هجوت  اـب  . 3 تاعوبطملل )  یملعالا  ۀسـسؤم  ، 107
اب تعجر  دادخر  تسا  ملاع  بابـسا  زا  دنوادخ  لماک  ندش  غراف  نآ  ۀناشن  هک  تسا  یهلا  تایآ  لماک  ندـش  نایامن  ملاع و  ۀـنوگ  مهو 

تسا نآ  هار  رس  رب  یعنام  تفگ  ناوتیمن  هدوبن  ور  هب  ور  یلکشم  اب  تمایق  صاخ  فرظ  رد  ینامسج  ملاع  یگژیو 

تسیچ يارب  تشهب  سپ  دنسرب ; ناشتامحز  شاداپ  هب  ناحلاص  ناماما و  هک  تسا  نآ  يارب  تعجر  رگا 

شسرپ

تسیچ يارب  تشهب  سپ  دنسرب ; ناشتامحز  شاداپ  هب  ناحلاص  ناماما و  هک  تسا  نآ  يارب  تعجر  رگا 

خساپ

هدافتسا یمالـسا  تایاور  زا  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  تسا  هدش  هتفگ  نینچ  اهناسنا ، یمومع  زیخاتـسر  زا  شیپ  تعجر  زا  فده  هیجوت  رد  . 1
ياهلحرم رد  هک  حـلاص  لمع  ياراد  نانمؤم  یکی  دوشیم ; طوبرم  صاخ  هورگ  ود  هب  هکلب  هتـشادن  یمومع  ۀـبنج  عوضوم  نیا  دوشیم ،

رد هک  نانچ  مه  دناهتفرگ ; رارق  ملظو  رفک  زا  یتسپ  ۀـلحرم  رد  هک  يرگمتـس  ناشکرـس  نارفاک و  يرگید  و  دـنراد ، رارق  نامیا  زا  یلاع 
، زین مود  هورگ  تساهنآ  لماکت  هقلح  لیمکت  يارب  ایند ، یگدنز  هب  لوا  هورگ  ةرابود  تشگزاب  دش ، هتفگ  امش  نیشیپ  شـسرپ  هب  خساپ 
نارگید ج 15، يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  .) دـندرگیم زاب  ایند  نیا  هب  رگید  راب  نآ  رفیک  لّـمحت  يویند و  تازاـجم  يارب 
تّزع و لامک  رد  لّوا  هورگ  دهدیم . يور  غيدـهم  ترـضح  نامز  رد  زین  ایند ، هب  روبزم  تشگزاب  . 2 ۀیمالسالا )  بتکلاراد  ص 559 ،
، دناهدش ور  هب  ور  یهلا  رفیک  اب  هک  یلاح  رد  يراوخ  اب  زین  مود  هورگ  و  دید ، دنهاوخ  ارموصعم  ماما  نیا  تلادع  قح و  تموکح  راختفا ،
.( ;ص 89 دیفم ، خیش  تالاقملا  لیاوا  .) دناهتفرگ رارق  نانآ  متس  ملظ و  دروم  هک  دنوشیم  یناسک  مشخ  ندرک  شکورف  یّفشت و  بجوم 

هراشا اهنآ  دـب  هک  یهاتوک  لیالد  هب  هدوب و  تمایق  رفیک  شاداپ و  زا  ریغ  هدـش  دای  هورگ  ود  يارب  رفیک  شاداـپ و  نیا  هک  اـج  نآ  زا  . 3
، اهنآ ییاهن  رفیک  شاداپ و  خزود و  تشهب و  عوضوم  اـب  يدادـخُر  نینچ  ور ، نیا  زا  دـنکیم ; باـجیا  ار  نآ  عوقو  یهلا  تمکح  دـش ،

يرگید اب  یکی  دوجو  هدوب  اجرب  اپ  ود  ره  ایند ، هدام و  ملاع  خزرب و  ملاع  کنیا  مه  هک  هنوگ  نامه  تشاد  دـهاوخن  یتاـفانم  هنوگ  چـیه 
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نیا ناـمه ص 108 ). .) دوریم نیب  زا  رـشب  لـسن  تماـیق  زا  شیپ  هک  تسا  ریذـپمهف  تاـیاور  تاـیآ و  زا  هتکن  نیا  هـتبلا  تـسا  راـگزاس 
هب ناگدرم  یخرب  تشگزاب  ینعی  تعجر  موهفم  هب  هجوت  اـب  . 4 درادن . یتافانم  تمایق  زا  شیپ  ناگدرم  یخرب  ندـش  هدـنز  اب  زین  عوضوم 
هب دـنچ  ره  زور ، نیا  رد  هک  ارچ  تسا  نآ  هبتر  زا  رتنییاپ  تمایق و  بتارم  زا  ياهبترم  تعجر  زور  هک  دوشیم  هدـیمهف  بلطم  نیا  اـیند ،

موی هّرکلا و  موی  روهظلا ، موی  هثالث  هّللا  مایا  دـنیامرفیم  هک  مه  همئا  زا  یتاـیاور  موهفم  دراد . دوجو  داـسف  رـش و  ناـکما  صقاـن  تروص 
.( نامه ص 109  ) تسانعم نیمه  تمایق  زور  تعجر و  زور  غيدهم  ترضح  روهظ  زور  تسا  زور  هس  دنوادخ ، ياهزور  ۀمایقلا 

؟  دشابیم جع )  يدهم (  ماما  ندش  دیهش  زا  دعب  مالسلا »  مهیلع   » همئا تشگزاب  ایآ  تسا ؟  حیحص  تعجر  ایآ 

شسرپ

؟  دشابیم جع )  يدهم (  ماما  ندش  دیهش  زا  دعب  مالسلا »  مهیلع   » همئا تشگزاب  ایآ  تسا ؟  حیحص  تعجر  ایآ 

خساپ

ام دیامرف :  یم  دوخ  نایعیش  هب  تبسن  جع )  ) يدهم ماما  منک  یم  لقن  ار  جع )  رصع (  ماما  زا  یثیدح  میزادرپب  امش  خساپ  هب  هکنیا  زا  لبق 
نانمشد دروآ و  یم  ور  امش  هب  اهیراتفرگ  دوب  نیا  زج  رگا  هک  میا  هدربن  رطاخ  زا  ار  امـش  دای  مینک و  یمن  یهاتوک  امـش  لاح  تیاعر  رد 

تاکنامش لاوس  دروم  رد  اما  ص 175 »  ج 53 ,  راونالا ,  راحب  دینک « .  ینابیتشپ  ار  ام  دیـسرتب و  ادخ  زا  دـندرک ,  یم  نک  هشیر  ار  امش 
دروم یلقن  ییاور و  یلقع ,  یفـسلف ,  یمالک ,  توافتم  ياـه  هلوقمز  عوضوم ا  نیا  نوچ  ددرگ  یم  تساوخ  رد  تسا ,  رکذ  لـباق  لـیذ 

یـصاصتخا يداقتعا  لوصا  زا  تعجر  دینک .  هعلاطم  ار  یعاجرا  بتک  كرابم  نهذ  ریونت  رتشیب و  تاعالطا  يارب  امتح  هتفرگ  رارق  ثحب 
و مالـسلا »  مهیلع   » راهطا همئا  دروم  رد  هکلب  درادـن . یناـگمه  یمومع و  هبنج  تعجر  دـنرادن .  يداـقتعا  نآ  هب  قرف  ریاـس  تسا و  هعیش 

دس نانآ  ریسم  رد  نوچ  ناقفاوم  دروم  رد  مالسلا »  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هب  انب  دبای .  یم  صاصتخا  رگمتـس  نارفاک  صلاخ ,  نانمؤم 
هب ندیـسر  تهج  دـنرادن  ارنآ  هجرد  نیرت  تسپ  هک  صلاـخ  نیکرـشم  يارب  لاـمک و  قیرط  همادا  يارب  اذـل  دوب . هدـش  داـجیا  یعناوـم  و 

هیلع قداـص  ماـما  تسین .  صخـشم  ترـضح  روهظ  دـننام  زین  نآ  ناـمز  تسا و  يراـیتخا  تعجر  دریگ .  یم  تروـص  تعجر  تازاـجم 
نیلوا دومن .  دـنهاوخ  گنج  تعجر  ماگنه  مالـسلا »  هیلع  یلع  باکر  رد  مالـسلا »  مهیلع  ناربماـیپ «  یماـمت  هک  دـنیامرف : یم  مالـسلا » 

نبا دشاب .  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نایعیـش  ماما  مالـسلا »  هیلع  قداص «  ماما  زا  لقن  هب  دنک  یم  تعجر  ایند  هب  هک  یـصخش 
هک یـسک  نآ   : ینعی  { داعم یلا  كدارل  نارقلا  کیلع  ضرف  يذلا  نا  هیآ {  ریـسفت  رد  مالـسلا »  هیلع  داجـس  ماما  زا  لقن  هب  یلباک  دـلاخ 
زاب امش  يوس  هب  ناماما  همه  و  مالـسلا »  مهیلع  یلع «  ربمایپ و  دسیون :  یم  دنادرگ .  یم  رب  هاگتـشگزاب  هب  ار  وت  درک  ضرف  وترب  ار  نآرق 

قدـصم مکباـی ,  اـب  نموم  مکب ,  فرتعم  میناوخ {  یم  هعماـج  تراـیز  رد  تسا .  هدـش  هراـشا  هلأـسم  نیا  هب  زین  هیعدا  رد  دـندرگ .  یم 
ار امـش  تعجر  مراد و  امـش  تشگزاـب  هب  ناـمیا  منک و  یم  فارتـعا  امـش  هب  نم  ینعی «:  مکتلودـل }  بقترم  مکرمـالرظتنم و  مکتعجرب 

نم نایم  يا  هدومن  ملسم  تناگدنب  همه  رب  هک  یگرم  رگا  دنوادخ  متسه » .  امش  تلود  هار  هب  مشچ  امش و  رما  رظتنم  منک و  یم  قیدصت 
فالغ زا  ار  مریـشمش  هدیچیپ ,  مدوخ  هب  ار  منفک  هک  یلاح  رد  روایب  نوریب  ربق  زا  ارم  تتیاهن  یب  تردق  اب  زادنیب  ییادج  میالوم  روهظ  و 

هروس  , تایآ 83 میوگب « .  کیبل  دروآ  یم  رب  کناب  ارحص  رهش و  رد  هک  ار  يا  هدننک  توعد  ات  مدنادرگ  تسدب  ار  ما  هزین  هدروآ ,  رد 
12 تایراذ ,  هکرابم  هروس   13 هکرابم ص ,  هروس  هفیرش 79 ,  هیآ  رجف ,  هکرابم  هروس   36 رثدم ,  هکرابم  هروس  هیآ 1 , لمن ,  هکرابم 
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دروم هب  زین  ءایبنا  هکرابم  هروس   95 هط ,  هکرابم  هروس   124 سنوی ,  هکرابم  هروس   39 هدئام ,  هکرابم  هروس   20 تاعزان ,  هکرابم ,  هروس 
نومأم يزور  دـیوگ  مهج  نب  نسح   : میزادرپ یم  دروم  نیا  رد  مالـسلا »  هیلع  اضر «  ماما  زا  یتیاور  هب  اهتنار  د  دـنا .  هدرک  هراشا  تعجر 

تسا و یحیحص  داقتعا  دندومرف :  ترـضح  تسیچ ؟  تعجر  دروم  رد  امـش  رظن  نسحلا  ابا  يا  تشاد  هضرع  مالـسلا »  هیلع  اضر  ماما  هب 
هناخ زا  گرم  سرت  زا  هک  یماگنه  ریزع :  هصق  لـثم  تسا (  هتفگ  نخـس  نآ  دروم  رد  مه  نآرق  هدوب و  هتـشذگ  ياـهتما  رد  تعجر  نیا 

زا یکی  دـتفا و  یم  قافتا  مه  تما  نیا  رد  هداد  خر  هتـشذگ  ياهتما  رد  هچنآ  اقیقد  ینعی  شوگ (  هب  شوگ  و  دـندرک )......  رارف  ناشیاه 
تاراشتنا یسلجم ,  همالع  راونالا  راحب  زا  یحرـش  همجرت و  ج2 , دوعوم ,  يدهم  -1 هعلاطم :  يارب  رتشیب  عباـنم  تسا .  تعجر  دراوم  نآ 

یلع ناهربلاب  هعجملا  نم  ظاـقیالا  يریمـض 3- اضر  دـمحم  لقن ,  لقع و  هاگدـید  زا  تعجر  موهفم  عماج  یـسررب  تعجر  نارکمج 2 -
یلع 6- دمحم  يدابآ  هاش  راحبلا ,  تاحشر  يزاریش 5- یمداخ  دمحم  یحو ,  نادناخ  همیرک  تلود  ای  تعجر  یلماعلارحلا 4- هعجرلا , 

یسبط اضر  دمحم  هیردیحلا ,  هعجرلا  هعیشلا و 

هب ار  نامیا  مک  ياهدع  ددرگیم و  مدرم  لهج  هب  ارغا  ثعاب  اریز  تسین  اور  حیحـص و  تعجر  هب  مالعا  هک  میـشاب  رواب  نیا  رب  هک  تسا  تسرد  ایآ 
؟ دننک لوکوم  دوخ  تشگزاب  هب  ار  ناهانگ  زا  هبوت  ای  یصاعم  باکترا  مدع  نانآ  هک  دهدیم  قوس  هانگ 

شسرپ

مک ياهدـع  ددرگیم و  مدرم  لهج  هب  ارغا  ثعاب  اریز  تسین  اور  حیحـص و  تعجر  هب  مالعا  هک  میـشاب  رواب  نیا  رب  هک  تسا  تسرد  ایآ 
؟ دننک لوکوم  دوخ  تشگزاب  هب  ار  ناهانگ  زا  هبوت  ای  یصاعم  باکترا  مدع  نانآ  هک  دهدیم  قوس  هانگ  هب  ار  نامیا 

خساپ

هجرد رد  ههبـش ، نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  { 1 .} تسا هدرک  حرطم  یخلب  مساقلاوبا  یـسربط ، مالـسالا  نیما  لقن  هب  انب  ار ، هدـش  داـی  ههبش 
اهناسنا همه  ًالوا  تعجر ، ققحت  اب  هک  هدش  هتشادنپ  نینچ  اریز  هدش ، یـشان  هعیـش  دزن  رد  تعجر  موهفم  تسرد  كرد  مدع  زا  تسخن ،

زا ینامیـشپ  اب  دـنناوتیم  مه  تعجر  زا  سپ  اـهناسنا  یگدـنز ، تسخن  هلحرم  دـننامه  ًاـیناث  دـندرگیم . زاـب  يویند  یگدـنز  هب  هراـبود 
ندش نشور  يارب  تسین . تسرد  رادنپ  نیا  هک  یلاح  رد  تفریذپ . دـهاوخ  ار  نانآ  هبوت  مه  دـنوادخ  هدرک و  هبوت  دوخ  هتـشذگ  ناهانگ 
اهنت تعجر  هعیـش ، هاگدید  زا  . 1 تسا : يرورـض  لیذ  لیاسم  هب  هجوت  دیماجنا ، دهاوخ  زین  روکذـم  ههبـش  خـساپ  هب  هک  تعجر  تقیقح 

تـسد ناـمیا  يـالاو  لـحارم  هب  هک  نیتـسار  ناـنمؤم  و  دـناهتفر ، ورف  لـماک  روط  هب  رفک  رد  هک  تخـسرس  نارفاـک  تسا : هورگ  ود  هژیو 
ياههتفگ تعجر و  تایاور  رکذ  زا  سپ  یسلجم ، همالع  موحرم  تشگ . دهاوخن  زاب  ایند  هب  رگید  یـسک  هورگ ، ود  نیا  زا  ریغ  دناهتفای و 

بادرگ رد  هتفر  ورف  نارفاک  نیتسار و  نانمؤم  زا  یهورگ  هب  اهنت  تعجر  نایعیـش )  ) هاگدـید زا  دـنکیم : حیرـصت  یعیـش  گرزب  ناـملاع 
دروم نیا  رد  زین  دیفم  خیـش  موحرم  { 2 .} تشگ دـهاوخن  زاب  ایند  هب  رگید  یـسک  هورگ ، ود  نیا  زا  ریغ  دراد و  صاـصتخا  داـحلا  رفک و 

ياهتما دارفا  لماش  تسا و  تما  نیا  زا  تخـسرس  نارفاک  نیتسار و  نانمؤم  هژیو  اهنت  تایاور ) رد  هدش  هداد  هدعو   ) تعجر دیامرفیم :
ار نآزا  هنومن  ود  اهنت  اج  نیا  رد  ام  هک  تسا  هدـمآ  زین  تعجر  هب  طوبرم  تایاور  رد  تحارـص  هب  بلطم  نیا  { 3 .} ددرگیمن زین  نیشیپ 

هعجرلا نا  : » دومرف دـننکیم ، تعجر  جـع ») » يدـهم ترـضح  روهظ  اب  نامزمه   ) هک يدارفا  هرابرد  (ع ) قداص ماـما  فلا ) مینکیم : لـقن 
هکلب دوشیمن ، مدرم  همه  هب  طوـبرم  تعجر  { 4«;} ًاضحم كرـشلا  ضحم  وا  نامیالا  ضحم  نمّالا  عجری  هصاـخ ال  یه  هّماـعب و  تسیل 

. تشگ دهاوخن  زاب  ایند  هب  سک  چیه  كرـش ، رفک و  بالجنم  رد  هتفر  ورف  ناکرـشم  نیتسار و  نانمؤم  زج  تسا و  دودحم  یهورگ  هژیو 
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شـسرپ مینادرگیم -  روشحم  ار  یهورگ  تلم ، ره  زا  هک  يزور  و  ًاجوف ؛) هّما  لک  نم  رـشحن  موی  و   ) هیآ هرابرد  (ع ) قداص ماـما  زا  ب )
ترـضح تسا . تمایق  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دندقتعم  نانآ  دـنتفگ : دـنیوگیم ؟ هچ  هیآ  نیا  هرابرد  مدرم  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  دـش ،

مدرم همه  تماـیق  رد  هکلب   ) تسین نینچ  زگره  دـنوشیم !؟ هداـهناو  هیقب  هتخیگنارب و  ياهتـسد  تـما  ره  زا  تماـیق ، زور  رد  اـیآ  دوـمرف :
، دنامیمن یقاب  روکذم  ههبش  يارب  ییاج  رگید  هتفگ ، شیپ  بلاطم  هب  هجوت  اب  { 5 .} تسا تعجر  هب  طوبرم  هیآ ، نیا  دندرگیم ) روشحم 

ریغ دارفا  زا  سک  چیه  ًایناث ، تسا . كدنا  رایسب  اهناسنا ، مامت  هب  تبسن  هدش ، هداد  نانآ  هرابرد  تعجر  هدعو  هک  يدارفا  رامش  ًالوا  اریز 
زاـب تعجر  نارود  رد  هک  دروآ  باـسح  هب  يدارفا  رامـش  رد  ار  وا  تسناد و  تعجر  مکح  لومـشم  عـطق  روـط  هـب  ناوـتیمن  ار  موـصعم 

هدـعو نانادـب  هک  دـشابن  يدارفا  زج  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  مالـسلا » مهیلع  ) ناـموصعم زج  هب   ) سک ره  دروم  رد  اریز  تشگ ، دـنهاوخ 
تخسرس نارفاک  اهنت  نایصع ، فالخ و  لها  زا  هک  اج  نآ  زا  دناهتفگ : هعیـش  ناملاع  زا  یخرب  نیا ، رب  نوزفا  . 2 تسا / هدش  هداد  تعجر 

، دـشاب هتفر  باوخ  هب  هک  یـسک  دـننامه  تسا و  یـشوهیب  يربخیب و  تلاح  دارفا ، هنوگ  نیا  يارب  گرم  تلاح  درک ، دـنهاوخ  تعجر 
ار يزیچ  توم  تارکـس  ًاساسا  دـندرگیم و  زاب  گرم  زا  شیپ  تلاح  نامه  هب  هرابود  هتـشگن ، راکـشآ  وا  رب  ناهج  نآ  قیاقح  زا  يزیچ 

تعجر ماگنه  رد  هک  یقیاقح  نیا ، رب  هوالع  { 6 .} دنوریم ورف  يربخیب  تلاح  رد  ندرم ، اب  هکلب  دنکیمن ، نشور  دارفا  هنوگ  نیا  يارب 
ربخ دنوادخ  اج  نآ  رد  ددرگیم و  راکشآ  دارفا  يارب  گرزب ، زیخاتـسر  زور  رد  هک  تسین  یقیاقح  زا  شیب  ددرگیم ، نشور  دارفا  يارب 

هروس رد  دـنروآیمن . دورف  میلـست  رـس  زگره  دـنزرویم و  رارـصا  دوخ  رفک  رب  مه  زاب  مینادرگزاب ، ایند  هب  ار  نارفاک  رگا  هک  تسا  هداد 
زاب رگید  راب  شاک  دنیوگیم ، دـنریگیم ، رارق  خزود  شتآ  ربارب  رد  نانیا  هک  یماگنه  يدـیدیم  شاک  دـیامرفیم ،  29 هیآ 28 -  ماعنا 

، دندوب هتـشاد  ناهنپ  ار  هچنآ  نانیا  يرآ ! میدوبیم . نانمؤم  هرمز  زا  میدرکیمن و  بیذکت  ار  نامراگدرورپ  تایآ  میدـشیم و  هدـنادرگ 
ناـنیا دـندرگیم ، زاـب  دـندوب ، هدـش  یهن  نآ  زا  هک  دوـخ  نیـشیپ  لاـمعا  ناـمه  هـب  مـه  زاـب  دـندرگ ، زاـب  رگا  دـنتخاس و  راکـشآ  زورما 

دب لامعا  زا  قیاقح ، ندش  راکـشآ  اب  رظن ، دروم  نارفاک  هک  دناهدرب  نامگ  تعجر  نافلاخم  هک  تسین  نانچ  نآ  نیاربانب ، دـننایوگغورد .
یملعالا ْسسؤم  ، 1415 یلوالا ، هعبطلا  ص 224 ، ج 1 ، یـسربط ، نایبلا ، عمجم  [. 1 / ] دنریگ شیپ  رد  حالـص  هار  دنوش و  نامیـشپ  دوخ 

خیش ْيورسلا ، لئاسملا  [. 3 ق / 1403 ه ‘ نانبل -  توریب -  افولا ، ْسسؤم  ص 138 ، ج 53 ، راونالاراحب ، [. 2 / ] نانبل توریب -  تاعوبطملل - 
ج یسربط ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  [. 6 / ] ص 53 ج 53 ، نامه ، [. 5 / ] ص 39 ج 53 ، راونالاراحب ، [. 4 / ] یملاعلا رمتؤملا  رشان ؛ ص 35 ، دیفم ،

ص 223/ ، 1

، دهد خر  (ص ) ربمایپ تایح  نامز  رد  تازجعم ، رگید  دننامه  تعجر  دراد  ترورـض  تسا ، توبن  تحـص  لیالد  اههناشن و  زا  تعجر  هک  اج  نآ  زا 
؟ دهدیم يور  نامزلارخآ  رد  و  جع »  » يدهم ترضح  نامز  رد  تعجر  دییوگیم : هک  نآ  لاح 

شسرپ

(ص) ربمایپ تایح  نامز  رد  تازجعم ، رگید  دننامه  تعجر  دراد  ترورض  تسا ، توبن  تحص  لیالد  اههناشن و  زا  تعجر  هک  اج  نآ  زا 
؟ دهدیم يور  نامزلارخآ  رد  و  جع »  » يدهم ترضح  نامز  رد  تعجر  دییوگیم : هک  نآ  لاح  دهد ، خر 

خساپ

. تسا تشگزاب  يانعم  هب  تغل  رد  تعجر  تسا . تعجر  هب  هدـیقع  دراد ، رواب  ار  نآ  یماما  هدزاود  هعیـش  هک  ياهژیو  تاداـقتعا  زا  یکی 
(ص) دمحم تما  زا  يرامش  جع »)  » يدهم ترضح  روهظ  اب  نامز  مه   ) دنوادخ هک  تسا  نیا  هعیش  هاگدید  زا  تعجر  یحالطـصا  يانعم 
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یتسرد رب  زین  نآرق  هک  دشابیم  (ص ) دـمحم لآ  بهذـم  ياهیگژیو  زا  رواب  نیا  دـنازیگنایمرب و  تمایق  زا  شیپ  ناشگرم و  زا  سپ  ار 
حیضوت نینچ  ار  هیماما  هاگدید  زا  تعجر  رب  هدیقع  زین  يدهلا  ملع  یضترمدیس  موحرم  هعیش ، گرزب  دنمشناد  { 1 .} دهدیم یهاوگ  نآ 

نآ روهظ  زا  شیپ  هک  ار  نایعیـش  زا  یهورگ  جـع » » نامز ماما  روهظ  ماگنه  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیماـما  هعیـش  رواـب  دـهدیم ،
لیان سدـقم  دوجو  نآ  تموکح  كرد  یهارمه و  يرواـی و  شاداـپ  هب  ناـنآ  اـت  دـنادرگیمزاب  ناـهج  نیا  هب  دـناهتفر  اـیند  زا  ترـضح 

قح و ندش  راکـشآ  هک  تروص  نیدب  دریگ ، ماقتنا  نانآ  زا  ات  دنکیم  هدنز  ار  ترـضح  نآ  نانمـشد  زا  یخرب  دنوادخ  نینچمه  دندرگ .
دوجو تعجر »  » لصا رد  يدیدرت  هنوگ  چیه  هعیش ، نادنمـشناد  هاگدید  زا  { 2 .} دنوش نیگهودنا  دنرگنب و  ار  قح  ناوریپ  تبترم  يدـنلب 
باتک رد  یـسلجم  همالع  موحرم  دناهدرمـشرب . تیب  لها  ناوریپ  ياهیگژیو  زا  ار  تعجر  هب  داقتعا  یعیـش  گرزب  ناملاع  همه  درادـن و 
تسا راکشآ  نادنچ  نخس  نیا  هدوب و  هعیـش  بهذم  قافتا  دروم  اهنارود  مامت  رد  تعجر ، هب  هدیقع  دیامرفیم : راونالاراحب  گنـسنارگ 

{4 .} دناهدرمـش یعامجا  هعیـش  دزن  ار  تعجر  هب  داـقتعا  زین  یـضترمدیس  دـیفم و  خیـش  { 3 .} دزیخرب نآ  راـکنا  هب  دـناوتیمن  یـسک  هک 
درگ شیوخ  ياـهباتک  رد  ار  تعجر  هب  طوبرم  تاـیاور  هک  هعیـش  زا  یناگدنـسیون  رامـش  یناوارف  دـیامرفیم : یلماـعرح  خیـش  موحرم 

قودص خیش  { 5 .} تسا هعیـش  هاگدید  زا  تعجر  هب  داقتعا  ندوب  یعطق  رب  لیلد  تسا -  رتشیب  باتک  داتفه  زا  نآ  دادعت  هک  دـناهدروآ - 
ییاور و ینآرق ، لیالد  هب  تعجر  تابثا  يارب  هعیـش  نادنمـشناد  { 6 .} تسا هتـسناد  عیـشت  ناوریپ  ياهیگژیو  زا  ار  تعجر  هب  داقتعا  زین 

زیچ ره  زا  شیپ  تعجر ، ققحت  نشور  هاوگ  مینکیم : هدنـسب  اهلالدتـسا  نیا  زا  ییاههنومن  لقن  هب  اهنت  ام  هک  دناهتـسج  کـسمت  عاـمجا 
زا هک  يزور  نوعزوی ؛) مهف  انتایآب  بذکی  نمم  ًاجاوفا  هما  لک  نم  رشحن  موی  و  : ) دیامرفیم لمن  هروس  هیآ 84  رد  هک  تسا  میرک  نآرق 

دروم تعجر  تابثا  يارب  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  مینادرگیم . هدـنز  دـندرکیم ، بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ  هک  ار  ناـنآ  زا  یهورگ  یتلم ، ره 
هتخیگنارب مدرم ) همه  هن  و   ) یهورگ اهنت  هک  تسا  يزور  زا  نخس  تسا ، هتفرگ  رارق  هعیش  نادنمـشناد  و  { 7 (} مالسلا مهیلع  ) همئا دانتسا 

یف خـفنی  موی  و  : ) دـیامرفیم هک  اجنآ  دـندرگیم ، هتخیگنارب  اهناسنا  همه  میرک  نآرق  حیرـصت  هب  انب  تمایق  رد  هک  یلاح  رد  دـنوشیم ،
رد هک  یناسک  همه  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  يزور  نیرخآ ؛) هوتا د  لک  هللاأش و  نمّالا  ضرالا  یف  نم  تاومـسلا و  یف  نم  غرفف  روصلا 
زا { 8 .} دندرگیم رـضاح  وا  دزن  تلذ  اب  ناگمه  دناسرتیم و  تدـش  هب  دـهاوخ ، ادـخ  هک  ار  سک  نآ  رگم  دنتـسه ، نیمز  اهنامـسآ و 
رد هک  تسا  يزور  نامه  نآ  تسا و  تمایق  زا  ریغ  يزور  هب  طوبرم  تسخن  هیآ  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  هسیاـقم 

هحص نآ  عوقو  رب  هک  تسا  يرامـشیب  تایاور  تعجر  تابثا  یلـصا  لیلد  اما  تسا . هدیدرگ  فورعم  تعجر »  » مان هب  تیب  لها  تایاور 
ياهباتک رد  ار  تعجر  تایاور  هک  دنکیم  رکذ  ار  هعیش  ناثدحم  ناملاع و  زا  نت  هاجنپ  زا  شیب  مان  یـسلجم  همالع  موحرم  دراذگیم .

مالسالا هقث  یمق ، میهاربا  نب  یلع  رافـص ، نب  نسح  یلدله ، سیق  نب  میلـس  تسا : رارق  نیدب  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هک  دناهدروآ  شیوخ 
موحرم سوواط و / /// نبا  یسوط ، خیش  یشاجن ، یکجارک ، حتفلاوبا  یضترم ، دیـس  دیفم ، خیـش  قودص ، خیـش  یـشک ، یـشایع ، ینیلک ،

هرابرد دناوتیم  هنوگچ  دراد ، نامیا  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  تیناقح  هب  هک  یـسک  دیامرفیم : تعجر  تایاور  هرابرد  یـسلجم  همالع 
ناملاع تاقث و  زا  نت  لهچ  زا  شیب  هدیـسر و  هنیمز  نیا  رد  حیرـص  تیاور  تسیود  هب  کیدزن  هدـش و  لقن  ناـنآ  زا  هک  يرتاوتم  هلأـسم 

رد سپ  تسناد ، رتاوتم  روما  زا  ناوتن  ار  تعجر  لثم  ياهلأسم  رگا  یتسار  هب  دـنک ؟ دـیدرت  دـناهدروآ ، دوخ  ياـهباتک  رد  ار  اـهنآ  هعیش 
رتاوت هب  لیاق  نآ  هرابرد  هتسناد و  رامش  زا  نوزف  ار  تعجر  تایاور  زین  یلماعرح  خیش  { 9 {؟ دومن رتاوت  ياعدا  ناوتیم  عوضوم  نیمادک 
هرابرد (ع ) قداص ماـما  زا  . 1 میزادرپیم : تعجر  رامـشیب  تایاور  زا  تیاور  ود  لقن  هب  اـهنت  ماـقم  نیا  رد  اـم  { 10 .} تسا هدش  يونعم 

.2 { 11 .} تسا تعجر  دروم  رد  هیآ  نیا  هعجرلا -  یف  کلذ  دومرف : خساپ  رد  ترضح  دش ، شسرپ  نیتنثا ) انتییحا  نیتنثا و  انثا  انبر  : ) هیآ
نآرق رب  نوزفا  { 12 .} تسین ام  زا  دشاب ، هتشادن  نامیا  ام  تعجر  هب  سک  ره  انمّرکب ، نمؤی  مل  نم  انم  سیل  دومرف : ترـضح  نآ  نینچمه 

هک يایعطق  هلدا  هجوت  اب  لاـح  { 13 .} دناهتـسناد یعامجا  هیماما  دزن  رد  ار  تعجر  هب  هدیقع  هعیـش ، ناملاع  زا  یناوارف  رامـش  تایاور ، و 
ربماـیپ تازجعم  هلمج  زا  تعجر  اـیآ  تسیچ ؟ تعجر  زا  فدـه  دـید  یتسیاـب  دـنکیم ، تباـث  تسرد  هدـیقع  کـی  هباـثم  هب  ار  تـعجر 
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ای رگید و  ياهلأسم  تعجر  ًالـصا  ای  و  تسا ؟ ترـضح  نآ  تازجعم  ای  و  جـع » » يدـهم روهظ  ياههناشن  زا  تعجر  ایآ  تسا ؟ (ص ) مرکا
عطاـق روط  هب  ناوـتن  اـم  كاردا  ملع و  تیدودـحم  تهج  هب  تسا  نکمم  هچرگ  تسا ؟ هدـش  يزیرحرط  شنیرفآ  ماـظن  رد  رگید  یفدـه 
ناوتب دـیاش  تسا  هدیـسر  اـم  هب  تعجر  دروم  رد  هک  یثیداـحا  عوـمجم  هب  هجوـت  اـب  اـما  درک ، رکذ  ار  تعجر  زا  یلـصا  فدـه  ضرغ و 

تلذ مالـسا و  تزع  نداد  ناشن  فده  اب  تعجر  . 1 دـنکیم : هیجوت  ار  تعجر  ققحت  موزل  هک  تسناد  يدراوم  هلمج  زا  ار  لیذ  فادـها 
رـسارس رب  ادخ  نید  هک  ددننویپیم  عوقو  هب  ینامز  رد  ایند  هب  تشگزاب  هک  انعم  نیدب  دریگیم ، تروص  دنوادخ  يوس  زا  كرـش  رفک و 

راوخ و ناگـشیپ  متـس  نارفاک و  هتفرگ و  رارق  نایوج  ادـخ  نانمؤم و  رایتخا  رد  هرـسکی  تسا ، نآ  رد  هچنآ  نیمز و  هدـش ، مکاح  ناـهج 
هودنا جنر و  هب  ار  نارفاک  ناراکهبت و  دنـسرخ و  نامداش و  ار  يرادنید  نانـسا  ره  ياهثداح  نینچ  هک  تسا  یهیدب  تشگ . دنهاوخ  لیلذ 

ناهج هب  زور  نآ  رد  ار  تخـسرس  نارفاک  زا  يرامـش  نیتسار و  نانمؤم  زا  یهورگ  میکح ، نابرهم و  دنوادخ  ورنیا  زا  درب . دـهاوخ  ورف 
تردق تکوش و  هدهاشم  رثا  رب  زین  نارفاک  دنیآ و  دجو  هب  نانمؤم  تیمکاح  مالـسا و  تمظع  هوکـش و  ندید  زا  نانآ  ات  دـنادرگیمزاب ،
نکمم هک  نیا  زا  هتـشذگ  . 2 تسا . ریذپانفلخت  یهلا  هدعو  هک  دـنبایرد  ناگمه  دـندرگ و  كانهودـنا  نیگمـشخ و  ادـخ  نید  ناوریپ 

، دنـسرب تاماقم  نآ  هب  دـنناوتیم  مالـسا  لماک  هرطیـس  ماگنه  رد  اهنت  هک  دـنبای  تسد  یتاماقم  هب  تشگزاب  نیا  رد  ناـمیا  اـب  دارفا  تسا 
تخـسرس و دوخ  رفک  رد  رایـسب  هک  دنتـسه  يدارفا  هلمج  زا  دـننکیم  تعجر  هک  ینارفاک  تاـیاور ، قبط  هک  اـج  نآ  زا  تفگ : ناوتیم 

دوخ نیگنن  لامعا  يازج  زا  كدنا ، دنچ  ره  يرادـقم  مکتسد  هک  دریگ  ماجنا  فدـه  نیا  اب  تسا  نکمم  نانآ  تعجر  دـناهدوب ، جوجل 
هب ترخآ  يارس  رد  یلصا  تازاجم  دنچ  ره  دنشاب ، دوخ  دحیب  ياهمتس  اهملظ و  زا  ياهراپ  يوگخساپ  يدودح  ات  دنـشچب و  ایند  رد  ار 

راتفگ رد  هن  تعجر و  هب  طوبرم  تایاور  رد  هن  هک  دش  روآدای  مه  ار  هتکن  نیا  یتسیاب  هتفگ  شیپ  بلاطم  هب  هجوت  اب  دیسر . دهاوخ  نانآ 
، یـسربط مالـسالا  نیما  موحرم  تسا ، هدماین  (ص ) مرکا ربمایپ  يارب  نآ  ندوب  هزجعم  تعجر و  نایم  ياهمزالم  هنوگ  چیه  هعیـش  ناگرزب 

هکلب نایعیـش )  ) ام دزن  تسا : هدومرف  هتـسناد و  لطاب  ار  نآ  (ص ) ربمایپ توبن  تحـص  تعجر و  نایم  همزـالم  نخـس  نیا  هب  هراـشا  نمض 
هلمج زا  ار  نآ  ناوـتیم  تعجر ، قـقحت  ماـگنه  هب  نیارباـنب  { 14 .} تساور زین  اـیلوا  همئا و  تسد  هب  هزجعم  روـهظ  یمالـسا ، تـما  رثـکا 
خیش یملاعلا  رمتؤملا  رـشان : رهم ، هعبطملا  ص 32 ، دیفم ، خیش  هیورـسلا ، لئاسملا  [. 1 . ] دروآ رامش  هب  جع » » رصعیلو ترـضح  تازجعم 

/ أدهـشلادیسلا ْعبطم  1405 ه‘ق ، نآرقلاراد ، رـشان : ییاـجر ، يدهمدیـس  قیقحت  ص 125 ، ج 1 ، یـضترملا ، فیرـشلا  لئاسر  [. 2 / ] دیفم
/139 ص 136 -  نامه ، [. 4 / ] توریب تاعوبطملل  یملعالا  ْسسؤم  ق ، 1405 ه ‘ یلوالا ، هعبطلا  ، 122 ص 144 -  ج 53 ، راونالاراحب ، [. 3]
ج 53، راحب ، [. 9 / ] هیآ 87 لحن ، هروس  [. 8 / ] ص 53 ج 53 ، راحب ، [. 7 / ] مود باب  هعجهلا ، نم  ظاقیالا  [. 6 / ] ص 121 نامه ، زا  لقن  هب  [. 5]
، نامه [. 13 / ] ص 92 ج 53 ، نامه ، [. 12 / ] ص 56 ج 53 ، راحب ، [. 11 / ] موس لیلد  مود ، باب  ْعجهلا ، نم  ظاـقیالا  [. 10 / ] 122 ص 144 - 

ص 223/ ج 1 ، نایبلا ، عمجم  [. 14 / ] 136 ص 139 -  ج 53 ،

نکممیزیچ نینچ  ایآ  دنوش  یم  هدنز  دندرگ و  یم  رب  ایند  هب  هرابود  ناگدرم  زایاهدع  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  نامز  رد  دنیوگ  یم  هکنیا 
؟ تسا

شسرپ

نینچ ایآ  دـنوش  یم  هدـنز  دـندرگ و  یم  رب  ایند  هب  هرابود  ناگدرم  زایاهدـع  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ترـضح  نامز  رد  دـنیوگ  یم  هکنیا 
؟ تسا نکممیزیچ 

خساپ
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رد ار  اهناسنا  همه  دراد  تردـق  هکییادـخ  میتسه و  دـقتعم  ترخآ  ردـیمومع  تعجر  داـعم و  هب  ناناملـسم  اـم  اریز  تسا  نکمم  یلب   - 1
دنوادـخ هک  دوش  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  تاـیآ  زا   - 2 دیامن / هدـنز  هرابود  ایند  نیمه  رد  ار  اهنآ  زایخرب  دـناوت  یم  دـنک  هدـنز  تمایق 

ره ناکمایارب  لیلد  نیرتهب  مینک و  یم  هراشا  هنومن  دـنچ  هب  اـم  هک  تسا  هدرک  هدـنز  اـیند  نیمه  رد  ناـشگرم  زا  سپ  ار  اـهناسنا  زایـضعب 
نیا هنوگچ  هک  نک  شیوـخ  غـالا  هدـنکارپ  ياهناوختـسا  هب  یهاـگن  ریزع ! يا  تسا ، هدرکن  يرییغت  ینـالوط  تسا / نآ  ندـش  عـقاویزیچ 
هدـنز ریزع  نامـشچ  ربارب  رد  اپراهچ  هکیتقو  مینک . یم  هدـنز  ار  نآ  منایور و  یم  تشوگ  اهنآ  رب  منک و  یم  عمج  ار  هدنکارپیاهناوختـسا 

میناوـخ یم  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  ناتـساد  رد  هرقب  هروـس  رد  ب -  تسا / رداـقیزیچ  ره  رب  دـنوادخ  هک  مناد  یم  تـفگ : دـش 
، تفرگ الاب  فالتخا  عازن و  دـندومن ، لتق  هب  مهتم  ار  درک / هدـنز  ًاددـجم  دـندوب  هدـش  هتـشک  هقعاص  رثا  رب  هک  ار  لییارـسا  ینب  زایهورگ 
دوش و هدنز  ات  دننزب  لوتقم  ندب  هب  دننک و  حبذ  اریواگ  داد  روتسد  وا  دندرک و  حرطم  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  دزن  رد  ار  عوضوم 
( مالسلا هیلع   ) یسیع ترضح  د -  دنک / یم  هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  نینچ  نیا  دیامرف و  یم  همادا  رد  نآرق  دیامنیفرعم ، ار  شیوخ  لتاق 
« میامن یم  هدـنز  ادـخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  "و   » ِهللا ِنذِِابیتوَملایُْحا  َو  : " دـیوگ یم  درامـش و  یم  دوخ  تازجعم  زا  ار  ناـگدرم  ندرک  هدـنز 
رد دناوت  یم  تسا و  هدرک  هدنز  ایند  نیمه  رد  اریهورگ  نیشیپیاهتما  رد  دنوادخ  دیدومرف  هظحالم  تایآ  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب 

زایکی دیدومن  هظحالم  قوف  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دنک و  یم  ادتقا  زامن  دیامن / هدنز  اریاهدع  زین  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  روهظ  نامز 
نکمم سپ  دنـشاب  هتفرگ  وا  زا  ار  هزجعم  نیا  هک  میرادنیلیلد  تسا و  هدوب  ناگدرم  ندرک  هدنز  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  تازجعم 

هک تسا  دیعب  ایآ  دشاب ؟ هتـشادن  اریتردق  نینچ  مالـس ) دیامن / هدنز  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم مامایراییارب  راگدرورپ  نذا  هب  اریدارفا  وا  تسا 
نیا هب  تبسن  اما  تسا  ناگدرم  ندش  هدنز  تعجر  زا  هعیـش  دوصقم  دنچ  ره  دشاب  هتـشادیتردق  نینچ  مه  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم ماما  دوخ 
همئا زا  دروـم  نـیا  رد  ه  درادـنیدیکأت / دـیامن  یم  هدـنز  ار  نانآیــضخش  طـسوت  اـی  دـنک  یم  هدـنز  ار  ناـنآ  ًامیقتــسم  دــنوادخ  اـیآ  هـک 

زا دناهدومن  رکذ  ار  تایاور  نیا  اهنآ  رد  دناهتشون و  تعجر  هرابردیناوارفیاهباتک  رد  هعیـشیاملع  تسا و  هدیـسر  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها
/ تسا هدش  پاچ  هک  هعجرلا  تابثایف  هعجهلا  ظاقیا  مان  هب  درادیباتک  هعیشلا  لئاسو  فلؤمیلماع  ّرح  خیش  همالع  هلمج 

؟ تسیچ مینک  یم  هدنز  ار  امش  زا  یجوفام  دیامرف  یم  هک   83 هیآ : لمن  هروس  هیآ  نیا  زا  روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ مینک  یم  هدنز  ار  امش  زا  یجوفام  دیامرف  یم  هک   83 هیآ : لمن  هروس  هیآ  نیا  زا  روظنم 

خساپ

تـسا هدـمآ  نینچ  رگید  هیآ  رد  تمایق  هرابرد ي  نوچ  تسین  تمایق  هب  طوبرم  هک  دـش  یم  هدافتـسا  مه  امـش  لاؤس  زا  هکناـنچ  هیآ  نیا 
تسا یناگمه  یمومع و  تمایق  رد  رضح  نیاربانب  درک . میهاوخن  راذگ  ورف  ار  سکچیه  نانآ  زا  سپ  میزاس  یم  روشحم  ارنانآ  همجرت - 
نادب تسا  تعجر  هب  طوبرم  تسا  هدـمآ  يرایـسب  تایاور  رد  هکنانچ  هیآ  نیا  امـش -  لاؤس  دروم  هیآ  اما  تسین . صاخ  یهورگ  هژیو  و 

ار تموکح  مامز  نانآ  دـنادرگ و  یمرب  ناهج  نیا  هب  ار  رگید  ناماما  لاعتم  دـنوادخ  ( مالـسلا هیلع  ) مهدزاود ماما  روهظ  زا  سپ  هک  ینعم 
هدنز زین  دندرک  یم  بیذکت  يو  تایآ  ادخ  هب  تبـسن  هک  مه  یناسک  زا  یهورگ  دننک و  یم  تموکح  نایناهج  رب  دـنریگ و  یم  تسدـب 
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تعجر تبیغ و  باتک  هب  دیناوت  یم  رتشیب  عالطا  يارب  تسا . هعیش  یساسا  تادقتعم  زا  یکی  یلامجا  روطب  تعجر  هب  داقتعا  دنوش و  یم 
31ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دییامرف هعجارم  ینیوزق  یبتجم  خیش  ياقآ  هتشون 

؟ دناهدومن ریسفت  نینچ  نارّسفم  یخرب  هکنانچ  درک ، تابثا  ار  تعجر  نمؤم   [= رفاغ ةروس  ۀیآ 11  هب  لالدتسا  اب  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دناهدومن ریسفت  نینچ  نارّسفم  یخرب  هکنانچ  درک ، تابثا  ار  تعجر  نمؤم   [= رفاغ ةروس  ۀیآ 11  هب  لالدتسا  اب  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

هکنانچ يدرک "  هدنز  راب  ود  يدـناریم و  راب  ود  ار  ام  اراگدرورپ ! دـنیوگیم : اهنآ  نمؤم 11 )  ) ْنیَتَْنثا اَنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  آَنَّبَر  ْاُولاَـق  "

هدش ثعاب  هک  یتلع  هدش و  هئارا  نارّسفم  یخرب  طسوت  تعجر  تابثا  يارب  هفیرش  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  دیاهدرک ، هراشا  شـسرپ  رد  دوخ 
يرگید تالامتحا  يدینادرگ ،  هدنز  راب  ود  ندناریم و"  راب  ود   " ةرابرد هک  تسا  نیا  دنرواین ، يور  لالدتـسا  نیا  هب  نارّـسفم  ۀمه  تسا 

هک تسا  تعجر  تابثا  اـب  بساـنتم  هیآ  نیا  مینک  اـعدا  میناوتیم  یناـمز  طـقف  تسین  تعجر  تاـبثا  اـب  بساـنتم  هک  تسا  هدـش  هداد  زین 
دعب مود  راب  میوش و  هدنز  تعجر  يارب  سپس  دتفیب ، قافتا  یلعف  یگدنز  نیا  رد  راب  کی  گرم  هک  دشاب  نیا  ندناریم  راب  ود   " زا روظنم 

ـ  هدینادرگ هدنز  ایند  رد  ار  ام  راب  کی  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  مه  ندینادرگ  هدنز  راب  ود   " زا روظنم  و  دشاب . تعجر  رـصع  رد  یگدنز  زا 
تعجر تابثا  اـب  يریـسفت  نینچ  دـنکیم ; هدـنز  تعجر  رـصع  يارب  ار  اـم  مّود  راـب  میریمیم و  سپـس  میربیم ـ  رـس  هب  نآ  رد  ًـالعف  هک 

ـ  تسا هدشن  تباث  نارفاک  ۀمه  ةرابرد  تعجر  هکنآ  لاح  و  دیوگیم ـ  نخس  راّفک  ۀمه  ةرابرد  هفیرش  ۀیآ  نیا  نوچ  یلو  تسا  راگزاس 
رشن ، 45 ص 43 ـ  نارگید ج 20 ، يزاریش و  مراکم  هللاۀیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك   ) تسا هدش  عقاو  وگ  تفگ و  دروم  ریـسفت  نیا  ور  نیا  زا 

 ( ۀیمالسالا بتکلاراد 

؟ دراد تلالد  تعجر  عوقو  رب  هرقب  ةروس  ۀیآ 28  هنوگچ 

شسرپ

؟ دراد تلالد  تعجر  عوقو  رب  هرقب  ةروس  ۀیآ 28  هنوگچ 

خساپ

رد دیوشیم ، رفاک  دـنوادخ  هب  هنوگچ  هرقب 28 )  ) نوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ْمُکِییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُک  َـ َیْحَأَف اـًت   َ َْومَأ ُْمتنُک  َو  ِهَّللاـِب  َنوُرُفْکَت  َْفیَک  "

يوس هب  سپس  دنکیم ، هدنز  ار  امش  رگید  راب  و  دناریمیم ، ار  امش  سپس  درک ، هدنز  ار  امش  وا  دیدوب و  یحوریب  ماسجا  امـش  هک  یلاح 
1ـ  [= تسا ندینادرگ  هدنز  راب  ود  مکتیمی و   [= ندناریم کی  و  اتاومأ [ متنک   [= ندرم کی  زا  نخس  هفیرش  ۀیآ  نیا  رد  دیدرگیم ". زاب  وا 
ام هک  تسا  ینامز  هفیرش  ۀیآ  رد  ندرم   " زا روظنم  مییوگب  هک  تسا  نیا  تسا  تعجر  تابثا  اب  بسانم  هک  يریـسفت  مکییحی  مکایحاف 2 ـ
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زا دعب  تسین  مزال  ندوب  هدرم  یلو  تسا  تایح  زا  دعب  ندناریم  اریز  دومرفن ; ندناریم  هب  ریبعت  مه  تهج  نیمه  هب  میاهدـماین  ایند  هب  زونه 
دناریم یلعف  یگدنز  نیا  زا  ار  وا  ادخ  هک  نآ  زا  دعب  و  دوشیم . ققحم  لّوا  ندینادرگ  هدنز  ، " دمآ ایند  هب  ناسنا  یتقو  سپ  دشاب ; یتایح 

امش : " دیامرفیم سپس  ندناریم ;   ، " ندینادرگ هدنز   ، " ندرم . " دش ققحم  هلحرم  هس  اجنیا  ات  سپ  دوشیم ، ققحم  مه  هیآ  ِندناریم " "

يوس هب  نآ  زا  دعب  ینعی  نوعجرت ;  هیلإ  ّمث  : " دـیامرفیم رخآ  رد  تسا و  تعجر  نامه  ندرک  هدـنز  نیا  زا  دوصقم  مینادرگیم  هدـنز  ار 
اب قباطم  هک  درک  ریسفت  ناوتیم  زین  رگید  ياههنوگهب  ار  هفیرـش  ۀیآ  نیا  هتبلا  تعجر .  نایاپ  زا  دعب  ندناریم  هب  هراشا   ) دیدرگیمرب ادخ 
رد دیوگیم ، نخس  راّفک  ۀمه  ةرابرد  هیآ  اریز 1 . تسا  لکشم  تعجر  ۀلئـسم  رب  هفیرـش  هیآ  قیبطت  لاح  ره  هب  یلو  دشاب ، تعجر  عوقو 

رتشیب تایح  کی  گرم  زا  دعب  دیامرفیم : تحارص  هب  هیآ  تسین 2 . مّلـسم  دشاب ـ  راّفک  ۀمه  ةرابرد  تعجر  هک  بلطم ـ  نیا  هک  یلاح 
بتکلاراد رشن  ص 164 ، نارگید ج 1 ، يزاریـش و  مراکم  هللاۀـیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك   ) تسا ترخآ  یگدـنز  تاـیح و  ًاـعبط  هک  تسین 

 ( ۀّیمالسالا

داوم ریاس 

تبث هرابود  دارفا  نیا  لامعاایآ  دندرگ . یم  ترـضح  نارای  ءزج  دنوش و  یم  هدناوخارف  خزرب  ملاع  زا  حلاص ,  دارفا  زا  يا  هدع  نامز  ماما  زا  دعب 
؟ دراد دوجو  هعماج  نآ  رد  نایصع  هانگ و  ایآ  ؟ دنراد ربق  راشف  ندنک و  ناج  درد  هرابود  ایآ  ددرگ ؟ یم  تساوخزاب  اهنآ  زا  تمایق  رد  ددرگ و  یم 

شسرپ

دارفا نیا  لامعاایآ  دـندرگ . یم  ترـضح  نارای  ءزج  دـنوش و  یم  هدـناوخارف  خزرب  ملاع  زا  حـلاص ,  دارفا  زا  يا  هدـع  نامز  ماـما  زا  دـعب 
رد نایـصع  هانگ و  ایآ  ؟ دـنراد ربق  راشف  ندـنک و  ناج  درد  هرابود  ایآ  ددرگ ؟ یم  تساوخزاب  اهنآ  زا  تمایق  رد  ددرگ و  یم  تبث  هرابود 

؟ دراد دوجو  هعماج  نآ 

خساپ

روهظ و هب  قایتشا  یبلق ,  نامیا  حور ,  تراهط  رد  هک  دنوادخ  يایلوا  زا  دودحم  رایسب  يا  هدع  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  روهظ  زا  سپ 
رد ناشیا  زا  يا  هدع  دندنویپ . یم  ترضح  ناروای  عمج  هب  دنراد و  یم  رب  كاخ  زا  رـس  دنا , هدوب  درف  هب  رـصحنم  یقالخا ,  لیاضف  ریاس 

ار ناهج  رد  یگدـنز  رابود  اهنآ  بیترت  نیدـب  تفردـنهاوخ .  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  يا  هدـع  دنـسر و  یم  تداهـش  هب  ترـضح  باکر 
زج نوچ  اما  ددرگ . یم  طبـض  تبث و  هتـشذگ  دننام  نانآ  لامعا   , هجتین رد  دوب . دنهاوخ  نآ  نوناق  عبات  يور  نیا  زا  درک . دنهاوخ  هبرجت 

درادن و یموهفم  انعم و  ناشیارب  نادنچ  ربق  راشف  راضتحا و  لاح  رد  ندنک  ناج  تمایق ,  باذع  تساوخزاب  دنز , یمن  رـس  ناشیا  زا  ریخ 
هک مییوگب  دـیاب  يا  هعماج  نانچ  رد  هانگ  دوجو  ءهرابرد  دراد .)( دوجو  توافت  یلومعم  ياه  ناسنااب  نانآ  تامم  تاـیح و  ناـیم  ًامّلـسم 

یقروا 1. پـ . ) ریگ ملاع  عیـسو و  روط  هب  هن  تسا ,  اـه  هورگ  دارفا و  دـحرد  یهتنم  دراد , دوجو  نایـصع  هاـنگ و  هعماـج  نآ  رد  هنافـسأتم 
 . توریب پاچ  ردص , دمحمدیس  روهظلا , دعبام  خیرات 

البرک نالتاق  و  (س ) ارهز همطاف  نالتاق  مالسا و  نانمـشد  دننام  دارفا ، یـضعب  زا  ناشیا  (ع ) نامز ماما  روهظ  عقوم  رد  دنیوگیم  هک  نانچ  نآ 
. دیهد حیضوت  تسا ؟ هنوگچ  رما  نیا  دناهدرم . شیپ  اهلاس  اهنآ  هک  یتروص  رد  دریگیم ، ماقتنا 
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شسرپ

نالتاق و  (س ) ارهز همطاف  نالتاق  مالـسا و  نانمـشد  دـننام  دارفا ، یـضعب  زا  ناشیا  (ع ) نامز ماما  روهظ  عقوم  رد  دـنیوگیم  هک  ناـنچ  نآ 
. دیهد حیضوت  تسا ؟ هنوگچ  رما  نیا  دناهدرم . شیپ  اهلاس  اهنآ  هک  یتروص  رد  دریگیم ، ماقتنا  البرک 

خساپ

هعیـش فورعم  دیاقع  زا  تعجر " . " دریگ رارق  یـسررب  دروم  تعجر  تقیقح  تسا  مزال  ور  نیا  زا  تسا . تعجر  صوصخ  رد  لاؤس  نیا 
صلاخ و نانمؤم  زا  یهورگ  زیخاتسر  هناتسآ  رد  و  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  زا  دعب  تسا : نینچ  هاتوک  ترابع  کی  رد  شریسفت  تسا و 

يدیدش ياهرفیک  مود  هورگ  دننکیم و  یط  ار  لامک  زا  یجرادم  لّوا  هورگ  دـندرگیم . زاب  ناهج  نیا  هب  رورـش  رایـسب  نایغاط  رافک و 
ًالبق هک  ار  یناسک  زا  یهورگ  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ  دیامرفیم : هعیش  ياملع  زا  یضترم  دیـس  موحرم  دننیبیم .

دنیوج و تکرش  ناهج  رسارس  رب  قح  تموکح  هدهاشم  وا و  يرای  تاراختفا  باوث و  رد  ات  دنادرگیم ، زاب  ناهج  نیا  هب  دناهتفر ، ایند  زا 
هیماما عامجا  هدـیقع  نیا  تابثا  رب  لیلد  دـیامرفیم : دـعب  دریگ . ماقتنا  اهنآ  زا  ات  دـنادرگیم  زاـب  ار  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  یهورگ  زین 
نانخس زا  نینچمه  هعیـش و  ياملع  يامدق  زا  یـضعب  تاملک  زا  هتبلا  ( 1 .) تسا هدرکن  تفلاخم  هدیقع  نیا  اب  اهنآ  زا  يدـحا  اریز  تسا ،

تشگزاب ینعم  هب  ار  تعجر  دندوب و  فلاخم  هدیقع  نیا  اب  هعیش  زا  یکچوک  رایسب  ّتیلقا  هک  دیآیم  رب  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  موحرم 
هک تسا  يروط  اهنآ  تفلاـخم  یلو  ناـگدرم ، ندـش  هدـنز  صاخـشا و  تشگزاـب  هن  دـندرکیم ، ریـسفت  (ع ) تیبلها تموکح  تلود و 

اهناسنا عیمج  يایحا  هک  هنوگ  نامه  تسین ، لاحم  ایند  نیا  رد  ناگدرم  زا  یهورگ  يایحا  دیدرت  نودـب  ( 2 .) دنزیمن عامجا  هب  ياهمطل 
رد روما  نیا  همه  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  نانچنآ  ادـخ  تردـق  دـنیبیمن و  لاحم  ار  يرما  نینچ  لقع  تسا . نکمم  ًـالماک  تماـیق  رد 

-1 تایآ ؛ نیا  هلمج  زا  تسا ، هدمآ  نیشیپ  ياهتما  زا  دروم  جنپ  رد  ًالامجا  تعجو  عوقو  دیجم ، نآرق  رد  تسا . ناسآ  لهس و  نآ  ربارب 
هب گرم  نامرف  دنوادخ  دنتفر . نوریب  دوخ  ياههناخ  زا  گرم  سرت  زا  هک  تسا  یتیعمج  زا  نخـس  نآ  رد  هک  تسا  هرقب  هروس  هیآ 243 
زا نخس  نآ  رد  هک  هدش  لالدتسا  هرقب  هروس  هیآ 261  هب  زین  - 2 ( 3 (.) مهایحأ مث  اوتوم  هّللا  مهل  لاقف  . ) درک هدنز  ار  اهنآ  سپس  اهنآ و 
ره رد  نآ  لها  ياهناوختـسا  داسجا و  دوب و  هتخیر  ورف  نآ  ياهرادـید  هک  یلاح  رد  درک ، روبع  يدابآ  کی  راـنک  زا  هک  تسا  يربماـیپ 

هدنز سپـس  دناریم و  لاس  دصکی  وا  ادخ  دنکیم ؟ هدنز  گرم  زا  سپ  ار  اهنیا  دنوادخ  هنوگچ  دیـسرپ : دوخ  زا  دوب و  هدش  هدنکارپ  وس 
ربمایپ نیا  تشذگ . وت  رب  لاس  دصکی  هکلب  هن ، دومرف : نآ . زا  یتمـسق  ای  زورکی  درک : ضرع  يدرک ؟ گنرد  ردـقچ  تفگ : وا  هب  درک و 

مث ماع  ةأم  هّللا  هتامأف   ) تسا ایند  نیمه  رد  گرم  زا  سپ  یگدنز  رد  نآرق  تحارـص  مهم  دنکیمن . توافت  يرگید ، ربمایپ  ای  دـشاب  ریزُع 
راتفرگ دنوادخ  هدهاشم  ياضاقت  زا  دـعب  اهنآ  زا  یهورگ  هک  میناوخیم  لیئارـسا " ینب   " هرابرد هرقب  هروس  هیآ 55 و 56  رد  - 3 هثعب .)

دعب نِم  مکانثعب  مث  . ) دندروآ اج  هب  ار  وا  تمعن  رکـش  ات  دنادرگرب  یگدنز  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  سپـس  دندرم ، دندش و  يرابگرم  هقعاص 
یتوملا جرخت  ذإ  و  : " میناوخیم (ع ) یسیع ترضح  تازجعم  ندرمـش  رب  نمـض  هدئام  هروس  هیآ 110  رد  - 4 نورکشت .) مکلعل  مکتوم 
هدافتسا ناگدرم ) يایحا   ) دوخ هزجعم  نیا  زا  (ع ) حیـسم هک  دهدیم  ناشن  ریبعت  نیا  " يدرکیم . هدنز  نم  نامرف  اب  ار  ناگدرم  وت  ینذإب ؛

هروس رد  - 5 دوشیم . بوسحم  یـضعب  يارب  تعجر  عون  کی  نیا  تسا و  نآ  رارکت  رب  لیلد  جرخت )  ) عراـضم لـعف  هب  ریبعت  هکلب  درک ،
دـش هداد  روتـسد  : " دیامرفیم دوب ، هتـساخرب  لادج  عازن و  شلتاق  ندرک  ادـیپ  يارب  لیئارـسا  ینب  رد  هک  ياهتـشک  دروم  رد  هیآ 73  هرقب 

همتاخ عازن  دنک و  یفرعم  ار  دوخ  لتاق  و   ] ددرگ زاب  تایح  هب  ات  دننز  هدرم  ندب  رب  ار  نآ  زا  یشخب  دنربب و  رـس  ییاهیگژیو  اب  ار  يواگ 
ناتـساد نوـچمه  ار  يرگید  دراوـم  هتبلا  ( 4 () نوـلقعت مکّلعل  هتاـیآ  مکیری  یتوـملا و  هّللا  ییحی  کلاذـک  اهـضعبب  هوبرـضا  اـنلقف  [ ) دـبای
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زا شیب  دیامرفیم : یـسلجم  همالع  موحرم  درک . هدهاشم  میرک  نآرق  رد  ناوتیم  دوب ، تعجر  هب  هیبش  يزیچ  زین  نآ  هک  فهک  باحـصا 
عوقو تایاور  نیا  دـناهدروآ و  باتک  هاجنپ  زا  شیب  رد  راوگزب  ياملع  تاـقث و  ناـیوار  زا  رفن  دـنچ  لـهچ و  هک  میراد  ثیدـح  تسیود 

ضحم نم  الإ  عجریال  ۀـصاخ ، یه  و  ۀـماعب ، تسیل  ۀـعجرلا  ّنإ  : " دـیامرفیم یثیدـح  رد  (ع ) قداـص ماـما  ( 5 .) دننکیم دـییأت  ار  تعجر 
نامیا هک  دننکیم  تشگزاب  یهورگ  اهنت  دراد . یصوصخ  هبنج  هکلب  تسین ، یمومع  تعجر  ًاصخم ؛ كرـشلا  ضحم  وأ  ًاضحم ، نامیإلا 

رکذ هک  نآرق  دهاوش  اب  دوشیم و  مامشتسا  نآ  زا  تمایق  هحیار  تسا و  هعیـش  تادقتعم  زا  تعجر  ( 6") دنراد صلاخ  تکرش  ای  صلاخ 
ریسفت .1 . ) تفرگ دهاوخ  همئا  نانمشد  ایقـشا و  زا  ار  هتخیر  قحان  هب  ياهنوخ  ماقتنا  (ع ) دوعوم يدهم  تسین و  لکـشم  نآ  قققحت  دش ،

ص 557. ج 15 ، هنومن ، ریسفت   4 یقرواپ ص 556 . ج 15 ، هنومن ، ریسفت   . 3 یقرواپ ص 556 . نامه ، .2 یقرواپ ص 555 . ج 15 ، هنومن ،
ص 39. نامه ،  6 یقرواپ ص 122 . ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  . 5 یقرواپ

ماما نالتاق  رگم  تفرگ ؟ دهاوخ  ماقتنا  یـسک  هچ  زا  (ع ) نامز ماما  تسا . (ع ) نامز ماما  (ع ،) نیـسح ماما  نوخ  هدنریگ  ماقتنا  دنیوگیم  همه 
؟ دندیسرن دوخ  لامعا  يازس  هب  (ع ) نیسح

شسرپ

نالتاق رگم  تفرگ ؟ دهاوخ  ماقتنا  یـسک  هچ  زا  (ع ) نامز ماما  تسا . (ع ) نامز ماما  (ع ،) نیـسح ماما  نوخ  هدـنریگ  ماقتنا  دـنیوگیم  همه 
؟ دندیسرن دوخ  لامعا  يازس  هب  (ع ) نیسح ماما 

خساپ

عم كراث  بلط  ینقزری  نا  : " تسا هدـش  حرطم  (ع ) نامز ماما  طسوت  (ع ) نیـسح یهاوخنوخ  عوضوم  هبدـن  ياعد  اروشاـع و  تراـیز  رد 
هثداح کی  تروص  هب  نآ  هب  مینادـب و  اروشاع  رـصع  ات  اعوسات  زور  زا  ار  البرک  ناتـساد  رگا  (" (ص . دـمحم تیب  لـهأ  نم  روصنم  ماـما 
نیگنن لمع  يازـس  هب  دـندروآ ، دوجو  هب  ار  نینوخ  هعجاف  نآ  هک  دعـس  رمع  دایز و  نبا  دـیزی و  هتبلا  مینکفا ، رظن  هلابند  همدـقم و  نودـب 
هعلاطم دروم  تسه ، رـشب  هک  یتقو  ات  رـشب  خیرات  زاغآ  زا  ار  البرک  میرگنب و  رتشیب  تقد  اب  خیرات  نایرج  نیا  هب  رگا  اما  دندیـسر ، دوخ 

البرک ار  نیمز  ره  اروشاـع و  ار  زور  ره  هکلب  میرادـنپن ، صوـصخم  نیمز  ار  ـالبرک  زور و  دـنچ  تعاـس و  دـنچ  ار  اروشاـع  میهد و  رارق 
دمحم یسیع ، یسوم ، میهاربا ، حون ، لیباه ، نوخ  ثراو  (ع ) نیسح مینک . وجتسج  تیرشب  خیرات  لوط  رد  دیاب  ار  (ع ) نیسح ماما  مینادب ،

ادـیپ همادا  نامزلارخآ  ات  مدآ  زا  ینـالوط  هریجنز  نیا  دـنوشیم . (ع ) نیـسح نوخ  ثراو  اروشاـع ، زا  دـعب  ناحلـصم  ماـمت  تسا و  یلع  و 
زا نخـس  هکلب  تسین ، دعـس  رمع  رمـش و  دـیزی و  زا  نخـس  اجنیا  دـسریم . (ع ) نامز ماـما  ینعی  یلـصا  مقتنم  هاوخنوخ و  هب  اـت  دـنکیم ،

ناـملاظ و هقلح  نیرخآ  دـنزیریم . نیمز  هب  ار  ناینیـسح  نوـخ  هک  تسا  (ع ) نیـسح زا  دـعب  خـیرات  رد  اهرمـش  اـهدایز و  نبا  نایدـیزی و 
. دش دهاوخ  هتفرگ  اهنوخ  نیا  ماقتنا  هدش و  هتشک  (ع ) نامز ماما  تسد  هب  دنتسه ، نامز  نایدیزی  هک  نارگمتس 

ای دنوش و  یم  هدنز  هرابود  نامز  نآ  ناگدرم  ایآ  تفرگ  مهاوخ  دـندرک  ملظ  اهنآ  هب  هک  نارفاک  زا  ار  دوخ  ناردـپ  نوخ  ماقتنا  هک  هدـش  تیاور 
؟ تسه زورما  نارفاک  زا  دوصقم 

شسرپ
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یم هدـنز  هرابود  نامز  نآ  ناگدرم  ایآ  تفرگ  مهاوخ  دـندرک  ملظ  اـهنآ  هب  هک  نارفاـک  زا  ار  دوخ  ناردـپ  نوخ  ماـقتنا  هک  هدـش  تیاور 
؟ تسه زورما  نارفاک  زا  دوصقم  ای  دنوش و 

خساپ

تسا بلطم  نیا  ةدنهد  ناشن  هک  دراد  دوجو  ع )  ) تیبلها نانمشد  زا  جع )  ) رصع یلو  ترضح  نتفرگ  ماقتنا  ۀنیمز  رد  ثیداحا  تایاور و 
لدع و ساسا  رب  ار  دوخ  تلود  تالیکـشت  نامزاس  ناشیا  دراد و  یم  اپ  هب  یعقاو  حلـص  دـنکیم و  اپرب  یقالخا  میظع  بالقنا  ناشیا  هک 

ماقتنا دروم  رد  یلع  ترـضح  تفرگ . دـنهاوخ  نارگدادـیب  زا  ار  نامولظم  ماقتنا  دومرف و  دـنهاوخ  ییامرفنامرف  تشاذـگ و  دـنهاوخ  داد 
دروآ دهاوخ  درگ  ار  امش  دنوادخ  دنزاس  هدنکارپ  اهگنس  ریز  ار  امش  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیامرفیم " : نینچ  هیما  ینب  زا  ترضح  ییوج 

زین امـش  دنتـسشن  هناخ  رد  دنوش و  تکاس  اهنآ  رگا  دینک  هاگن  ناتربمایپ  تیب  لها  هب  امـش  تساهزور . نیرترب  اهنآ  يارب  هک  يزور  يارب 
تیب لها  زا  يدرم  تسد  هب  لاعتم  يادـخ  هتبلا  هک  دیباتـشب  اـهنآ  يراـی  هب  دـندیبلط  يراـی  امـش  زا  رگا  دبـسچب و  نیمز  هب  هدرک  توکس 

لامیاپ شیاهاپ  ریز  ار  اهنآ  ات  دومن  دهاوخ  طلـسم  هیما  ینب  هب  ار  وا  دنوادخ  داب ...... وا  يادف  مردپ  هک  درک  دـهاوخ  تیانع  جرف  ناهگان 
هچ دوشیم  هتـشک  هدش ، ریگتـسد  دنوش  تفای  اجک  ره  دنتـسه ، اههدش  تنعل  اهنآ  : ) هک دـنک  راتفر  بایـسآ  گنـس  نوچ  اهنآ  اب  دزاس و 

(1 ( ) تفای یهاوخن  لیدبت  رییغت و  ادخ  تنـس  يارب  زگره  دنتفر و  دندمآ و  ًالبق  هک  اهنآ  دروم  رد  تسادـخ  تنـس  نیا  هب  یندـش  هتـشک 
نیا هدنهد  ناشن  هلمج  نیا  دنتفر . دندمآ و  ًالبق  هک  اهنآ  يارب  ادـخ  تنـس  نیا  هک  دروخیم  مشچ  هب  هلمج  نیا  تیاور  نیا  نایاپ  رد  و ....

ماقتنا دنوشیم و  هدـینادرگ  زاب  ایند  هب  هدرک  تعجر  هرابود  اهنآ  هک  دـشابیم  زین  هتـشاذگ  نیملاظ  يارب  ییوج  ماقتنا  نیا  هک  تسا  بلطم 
زا دوش  رهاظ  ام  مئاـق  هک  یماـگنه  دومرف " : هک  هدـش  دراو  یلع  ماـما  زا  زین  يرگید  تیاور  دناتـس . دـنهاوخ  اـهنآ  زا  ار  تیب  لـها  نوخ 
ایآ دندرک ؟ لیمکت  اهنآ  هک  دوب  صقان  ادـخ  نید  ایآ  اهنآ . ناوریپ  اهنآ و  رب  ياو  دـنریگیم . ماقتنا  دـناهداد  يوتف  ملع  نودـب  هک  یناسک 

دروم رد  ناشیا  دناهدرک " يوریپ  وا  زا  هک  هدمآ  مرکا  لوسر  زا  دعب  يربمایپ  ایآ  دندرک ....... ؟ تسرد  هنآ  هک  دوب  یفارحنا  ادخ  نید  رد 
يأر اب  خاتسگ  نادنمـشناد  بآم ، دهاز  نادان  خاتسگ 2 ـ نادنمشناد  1 ـ تسکـش : ار  مرمک  هورگ  ود  دیامرفیم : نادنمـشناد  زا  تیاکش 
نیا ( 2 . ) دنـشکیم یهارمگ  هب  ار  مدرم  دوخ  طلغ  ةویـش  اب  بآم  دهاز  نادان  دنزاسیم و  نوگرگد  ار  نید  ماکحا  دنهدیم و  يوتف  دوخ 

دنناشک یهارمگ  هب  ار  مدرم  دوخ  طلغ  ياهيوتف  اب  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هک  دنتسه  ییاههورگ  دراد  هفوکش  اهنآ  زا  ترـضح  هک  هورگ  ود 
نیا تجح  ترـضح  روضح  اب  هک  دـیامنیم  رازیب  مالـسا  زا  ار  مدرم  دوخ  تسرداـن  ياـهاوتف  اـب  رـضاح  لاـح  رد  هک  يدارفا  نینچ  مه  و 

رد هک  یتخـس  زور  زا  رقاب  دمحم  ماما  دناتـس . دنهاوخ  ینینچ  نیا  ناملاظ  تسد  زا  ار  نامولظم  قح  تفرگ و  دـنهاوخ  نیب  زا  زین  اههورگ 
؟ دنکیم هچ  نارگمتس ـ  اب  جورخ ـ  ماگنه  هب  يدهم  هک  دننادب  مدرمرگا  دیامرفیم " : هتفگ  نخـس  تسا  نارگمتـس  ناراکتیانج و  راظتنا 

ریـشمش اهنآ  زا  دنکیم و  زاغآ  شیرق  زا  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  دننیبن  ار  راتـشک  نآ  دـننکن و  كرد  ار  وا  هک  دـنرادیم  تسود  مدرم  رتشیب 
رد رقاب  ماـما  ( 3"  ) درکیم محرت  دوب  دـمحم  لآ  زا  نیا  دـنیوگیم  مدرم  زا  يرایـسب  دـنهدینم . ریـشمش  ربخ  اهنآ  هب  دـنکیم و  تفایرد 
زا دـنک  مایق  مئاق  رگا  هک  يداد  تلهم  هدـب  تلهم  ار  نارفاک  دـمحم  يا  دومرف " : ًادـیور " مهلهما  نیرفاـکلا  لـهمف  هفیرـش "  هیآ  ریـسفت 
هک دـیآیم  رب  نینچ  تـیاور  ثیداـحا و  نـیا  زا  ( 4"  ) تفرگ دـهاوخ  ماـقتنا  رگید  موـق  ره  و  هـیما ، ینب  شیرق ، نارگتیاـنج  نارگمتس و 
هب ار  همطاف  نسحم  دندومن و  متـس  همئا  هب  هک  ینارفاک  زا  مه  نامز و  نیا  نارفاک  زا  مه  ار  دوخ  ناردـپ  نوخ  ماقتنا  رـصع  یلو  ترـضح 
ـ  ص238 رثـالا ، بختنم  . 61،63 بازحا . -1 ذـخآم : عبانم و  ترـضح . رتدوز  هچ  ره  جرف  دـیما  هب  تفرگ  دـنهاوخ  ار  دـندناسر  تداهش 

،2 دلج يواتفلا ، يواـحلا  هحفص 10205 ، ، 1 دلج هغالبلا ، جـهن  هحفص 199 ـ  مالـسالا ، هراشب   323 هحفص دـلج 2 ، یفاـک  لوصا  ، 172
ـ  277 هحفص مالسالا ، هراشب  هحفص 354 . دلج 51  راونالاراحب ، هحفص 75 3- مالـسا  هراشب  194 ـ  هحفص بصانلا ، مازلا  -2 . 146 هحفص
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باتک زا  هدـش  يروآ  عمج  بلاطم  هحفص 58 و 120  ، 53 دلج راونا ، راـحب  هحفص 243 ـ  بصانلا ، مازلا  هحفـص 223 4- بصانلا ، مازلا 
روپ يدهم  ربکا  یلع  همجرت : نامیلس ،  لماک  فیلأت  ییاهراگزور ،

دنریگ یم  ار  نیرهاط  همئا  و  ءادهشلا و ... دیس  ترـضح  ماقتنا  درک و  دنهاوخ  روهظ  دروآ و  دنهاوخ  فیرـشت  جع )  ) نامز ماما  دنیامرفیم  هکنیا 
یم ماقتنا  یناسک  هچ  زا  تجح  ترضح  سپ  دنا  هدرم  همه  هک  تموکح ) نازابرـس   ) رخآ ات  ءافلخ )  ) سآر زا  دنا  هدرک  ملظ  همئا  هب  هکیناسک  بوخ 

؟ دنریگ

شسرپ

یم ار  نیرهاط  همئا  و  ءادهشلا و ... دیس  ترـضح  ماقتنا  درک و  دنهاوخ  روهظ  دروآ و  دنهاوخ  فیرـشت  جع )  ) نامز ماما  دنیامرفیم  هکنیا 
هچ زا  تجح  ترضح  سپ  دنا  هدرم  همه  هک  تموکح ) نازابرس   ) رخآ ات  ءافلخ )  ) سآر زا  دنا  هدرک  ملظ  همئا  هب  هکیناسک  بوخ  دنریگ 

؟ دنریگ یم  ماقتنا  یناسک 

خساپ

یمرب ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  هدمآ  دراوم  یضعب  رد  1 ـ دسر : یم  رظن  هب  هجوت  لباق  ریز  تاکن  دـیدومرف  نایب  هک  یلاؤس  صوصخ  رد 
یماهبا چـیه  هجیتن  رد  3 ـ ( 2 . ) دـنک یم  هدـنز  جـع )  ) نامز ماما  دوخ  هک  دراد  زین  دراوم  یـضعب  رد  2 ـ ( 1 () دنک یم  هدـنز  ینعی   ) دزیگنا

لاعتم دنوادخ  مییوگب  رگا  نوچ  جع ـ )  ) نامز ماما  هب  مه  داد و  تبسن  لاعتم  دنوادخ  هب  مه  ار  ندرک  هدنز  ناوت  یم  نوچ  درادن ـ  دوجو 
و درک . دهاوخ  هدنز  زین  اجنآ  دنک ، یم  هدـنز  تمایق  رد  ار  ام  هک  روطنامه  تسا و  رداق  زیچ  همه  رب  وا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هدرک  هدـنز 
ع)  ) یـسیع ترـضح  هک  ینامز  دنک و  یم  هدنز  وا  تردق  یهلا و  رما  هب  زین  وا  هک  لیلد  نیا  هب  دنکیم  هدنز  جع )  ) نامز ماما  مییوگب  رگا 
ار ام  همه  لاعتم  دنوادخ  دناوت . یم  ًامتح  هک  يدهم  ترـضح  دوخ  دنک  هدـنز  هدرم  دـناوت  یم  تسا  جـع )  ) نامز ماما  رکون  زابرـس و  هک 

دعب هب  ص195  یناسارخ ، داوج  دمحم  خیش  رظتنم ، يدهم  باتک  1و 2 ـ ذخآم : عبانم و  هللا  ءاش  نا  دهد  رارق  شنید  رد  ریصب 

تسیچ تعجر  هب  داقتعا  اب  تنس  لها  تفلاخم  زا  فده 

شسرپ

تسیچ تعجر  هب  داقتعا  اب  تنس  لها  تفلاخم  زا  فده 

خساپ

نایعیـش و زا  یهورگ  غيدهم  ترـضح  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  نآ  زا  ترابع  نایعیـش  هیماما و  ةدـیقع  هب  تعجر  "

كرد یهارمه و  يروای و  شاداپ  هب  نانآ  اـت  دـنادرگیم  زاـب  اـیند  هب  دـناهتفر ، اـیند  زا  ترـضح  نآ  ماـیق  زا  شیپ  هک  ار  نیتسار  ناـنمؤم 
بیترت نیدـب  دوش و  هتفرگ  ماقتنا  ناشیا  زا  ات  دـنکیم  هدـنز  ار  تیبلها  نانمـشد  زا  یخرب  زین  دـنیآ و  لـئان  سّدـقم  دوجو  نآ  تموکح 
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ۀسسؤم ج ص 138 ، یـسلجم ،  همالع  راونالاراحب ، ر.ك  دنوش (. نیگهودنا  دنرگنب و  ار  قح  ناوریپ  هبترم  ماقم و  يدـنلبو  قح  ینـشور 
تـسا نآ  يانعم  هب  دنریذپب ، ار  ياهدیقع  نینچ  رگا  اریز  دـننادیم ; دودرم  ار  تعجر  هب  داقتعا  تنـس  لها  رطاخ  نیمه  هب  توریب )  أفولا ،

زا دوشیم ، قیبطت  اهنآ  رب  تعجر  هب  طوبرم  روما  ثداوح و  هتفرگ و  رارق  تیبلها  نانمشد  هورگ  رد  هدوب و  هابتشا  رد  اهنآ  يافلخ  هک 
هب هدیقع  تعجر و ... ندوب  فده  یب  یهلا  یمومع  تنـس  اب  تعجر  ندوب  فلاخم  نوچمه  ییاهلالدتـسا  اب  هک  دـناهدرک  شالت  ور  نیا 

هداد و يور  زین  هتـشذگ  ياهتما  رد  هدوبن و  یهلا  یمومع  تنـس  فالخ  رب  تعجر  هک  نآ  زا  لـفاغ  دـنهد ; هولج  ساـسا  یب  ار  تعجر 
یلک دص  رد  دص  ّتنس  کی  ار  تعجر  هلأسم  ناوتیمن  سپ  دناهتفر  هرابود  هتـشگزاب و  ناهج  نیمه  هب  ندرم  زا  دعب  اهناسنا  زا  يرامش 

زا قح و  مالسا و  تزع  ةدهاشم  روظنم  هب  تعجر  هلمج 1 . زا  تسا  بترتم  یفادها  تعجر  رب  نیا  رب  نوزفا  تسناد و  یهلا  ریذـپانفلخت 
اب تسا 2 . نآ  ندوب  قح  یهلا و  ةدـعو  نتفاـی  ققحت  ۀـناشن  دـشابیممرکا و  ربماـیپ  تیبلـها  اـب  ینمـشد  رفک و  ّتلذ  نداد  ناـشن  یفرط 

یگدـنزاس و رد  اهنآ  يویند  ياهرفیک  دـننیبیم و  دـننیبب ، تسیابیم  هک  ار  ییاهرفیک  اهباذـع و  ایند  رد  نارفاکو  ناراکهانگ  تعجر 
روز و ملظ و  اـب  يراـگزور  هک  دوشیم  یناـسک  یگدنکفارـس  يراوخ و  بجوم  و  دراد . یـساسا  شقن  اـیند  رد  اـهناسنا  يزومآتربـع 

هعماج هب  هتسباو  تاراشتنا  یمراط ص 3ـ70 ، نسح  ثیدح  نآرق  لقع  هاگدید  زا  تعجر  ر.ك  و (... دـناهدرکیم . تموکح  یـشکقح 
 ( مق هیملع  هزوح  نیسردم 

؟  دسر یم  نایاپ  هب  ( جع  ) نامز ماما  زا  دعب  تیالو  هرود  ایآ 

شسرپ

؟  دسر یم  نایاپ  هب  ( جع  ) نامز ماما  زا  دعب  تیالو  هرود  ایآ 

خساپ

هتـشادرب اب  دوش و  یم  هتـشادرب  هک  يزیچ  نیرخآ  نیمز  رد  تیالو  دریذـپ . نایاپ  تیالو  هرود  جـع ) ) ناـمز ماـما  زا  سپ  هک  تسین  نینچ 
و (ع ) راهطا همئا  جـع ) ) نامز ماما  زا  سپ  تایاور  قبط  الوا ، دوش . یم  اپرب  تمایق  دوش و  یم  هتـشادرب  زین  نامز  نیمز و  طاسب  نآ ، ندـش 

دیس همجرت  رورپ ، تداعـس  یلع  رون ، روهظ  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دبای . یم  دادتما  تیالو  اهنآ  اب  دننک و  یم  تعجر  ناربمایپ  یخرب 
نیمز ناما  راهطا ، همئا  ررکم  تاـیاور  بسح  رب  اـیناث ، (. 258 صص 219 -  مود 1380 ، پاچ  فباتک  ءاـیحا  درف ، يریزو  داوج  دـمحم 
لقن تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هرابرد  يددـعتم  تایاور  تنـس  لها  قیرط  زا  دوش . یم  هدـیچرب  نامز  نیمز و  اهنآ  دوبن  اـب  هک  دنتـسه 
ناما موجنلا  دـنکیم : لقن  (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  : 1/19 هدوملا ، عیباـنی  رد  - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدـش 
یناما ناگراتس  ضرالا ؛  لها  بهذ  یتیب  یلها  بهذاذاف  ضرالا ، لهال  ناما  یتیب  لها  ءامسلا و  بهذ  موجنلا ، تبهذ  اذاف  ءامـسلا ، لهال 

، تسا نیمز  یلاـها  ناـما  نم ، نادـناخ  دوریم و  ] نیب زا   ] مه نامـسآ  دـنورب ،  ] نیب زا   ] ناگراتـس هک  یماـگنه  تـسا ، اهنامـسآ  لـها  رب 
لقن مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  ص 20 ، نیطعسلا ، دئارف  رد  - M. 2} دنوریم نیب  زا  مه  نیمز  یلاها  دـنورب ، ایند ] زا   ] منادـناخ هک  یماگنه 
ناما نم  نادـناخ  و  نودـعویاوناک ؛ ... ام  تایالا  نم  ضرالا  لها  ءاج  یتیب  لها  بهذ  اذاف  ضرالا ، لهال  ناـما  یتیب  لـها  و  دـنکیم ... :

، تسا هدش  هداد  هدـعواهنآ  هب  هک  ییاههناشن  نیمز  یلاها  يارب  دـنورب ،  ] ایند زا   ] نم نادـناخ  هک  یماگنه  سپ  دنتـسه ، نیمز  یلاها  يارب 
باتک هب  رتشیب  عالطا  يارب  هک  تسا ، رایسب  تنـس  لها  ياهباتک  رد  هراب  نیا  رد  تایاور  . M (} دوشیم اپرب  تمایق  ینعی   ) دیآیم شیپ 
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زین هعیـش  ییاور  ياـهباتک  رد  هعیـش و  قـیرط  زا  دـییامرف . هعجارم   9 صص 10 -  یـسبط ، اضردمحم  خیـش  موحرم  هعجرلاو ،» ۀعیـشلا  »
وا (ع :) قداص ماـما  زا  ، 1/179 یفاکلا ، - 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  طقف  هک  تسا  هدـش  لقن  نومـضم  نیا  هب  يددـعتم  تاـیاور 

كـاله نآ  لـهاو  نـیمز   ) دــشاپیم مـه  زا  دــشاب ، یقاـب  ماـما  نودــب  ياهـظحل  نـیمز  رگا  تخاـسل ؛  ۀــعاس  ماـما  ریغب  ضرـالا  تـیقب 
[ تیب لها   ] ام زا  یکی  نیمز  رد  رگا  اهلهاب ؛  تخاسل  اّنم  ضرالا  یف  ام  الول  و  (ع :) قداص ماـما  زا  ، 23/5 راونالاراحب ، - M. 2 (} دنوشیم

نم نیع  ۀفرط  ضرالا  قلخ  ول  (ع :) اضر ماما  زا  ، 23/29 راونالاراحب ، - M. 3 (} دنوشیم كاله  و   ) دشاپیممه زا  شلها  اب  نیمز  دشابن ،
تسا نیا  تیاور  يانعم  . M} دوشیم هدیشاپ  مه  زا  شیلاهااب  دشاب ، یلاخ  تجح  زا  یندز  مه  هب  مشچ  نیمز  رگا  اهلهاب ؛  تخاسل  ۀجح 

تاـضویف و یماـمت  هطـساو  هکلب  تسا و  نیمز  يور  رب  یهلا  هفیلخ  نیمز و  يور  رب  ادـخ  تجح  هک  تسا  لـماک  ناـسنا  ماـما  نوـچ  هـک 
یهلا ضیف  هطـساو  هک  دـشابن  وا  زا  سپ  یماما  ددـنب و  رب  تخر  ایند  زا  ماما  رگا  تسا ، یناکما  رتالاب  نآ  زا  يدام و  تادوجوم  رب  اهتمعن 

اما دوشیمن ، عطق  هاگچیه  تسا و  یمئاد  یهلا  ضیف  هک  تسا  هدش  تابثا  دوخ  ياج  رد  اریز  دیـشاپ . دهاوخ  مه  زا  نامز  نیمز و  دـشاب ،
ملاـع اـب  شاهطبار  ضیف  هطـساو  دـشابن و  ماـما  رگا  دـسریم و  تادوـجوم  ناگدـنب و  هب  ادـخ  تجح  یهلا و  هفیلخ  هطـساو  هب  ضیف  نیا 

نآ هب  رگید  تسا ، هدوب  شیاـقب  ماود و  ثعاـب  هک  یـضیف  دوشیم . مورحم  ضیف  زا  زین  يداـم  ناـهج  اـتعیبط  دوش ، عطق  يداـم  تعیبط و 
رقف دوشیم ، ریبـعت  هللا  يوساـم  هب  اـهنآ  زا  هک  ناـکما  ملاـع  يداـم و  ناـهج  تادوجوم  دیـشاپ . دـهاوخ  مه  زا  نیارباـنب  دیـسر . دـهاوخن 

ضیف نودب  دنـشابیم و  یلاعت  قح  هب  یگتـسباو  طبر و  نیع  لاح  ره  رد  دناقلطم و  زاینیب  دـنمزاین  دوخ  اقب  شیادـیپ و  رد  دـناضحم و 
یماـمت دـشابن ، وا  رگا  تسا و  یهلا  تاـضویف  همه  هطـساو  (ع ) ماـما دـنرادن و  دوجو  زاربا  تاـیح و  همادا  یگداتـسیا و  يارب  یناوت  یهلا 

ناکما ملاع  ماما و  هطبار  ندش  نشور  يارب  اهبلاق .» دزیر  ورف  مد  رد  دنک  يزان  رگا  . » دیـشاپ دهاوخ  مه  زا  ناکما  ملاع  هکلب  يدام  ناهج 
اما دراد . ییانبور  تخاس و  ریز  هدش و  لیکـشت  فلتخم  یحلاصم  ازجا و  زا  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  ینامتخاس  دـییامرف . هجوت  لاثم  نیا  هب 
رد دنراد ، رب  ار  هیاپ  نیا  رگا  تساههیاپ . نیا  هب  نامتخاس  ماکحتسا  ماود و  ماوق و  هک  تسا  هدش  انب  ییاههیاپ  يور  رب  نامتخاس  نیا  مامت 
ورف مد  رد  ناهج  دـشابن ، رگا  هک  تسا  ناهج  ياهنوتـس  هلزنم  هب  شنیرفآ  ناهج  رد  ماما  دوشیم . بارخ  شنانکاس  يور  رب  نامتخاس  مد 

هک ياهتیـسیرتکلا  نایرج  ینعی  همـشچرس  عبنم و  زا  ار  دوخ  رون  نیا  اـما  دـنکیم  یناـشفا  رون  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یغارچ  اـی  دزیریم .
تسا لصتم  غارچ  هب  هدش ، هدیشک  هاگورین  زا  هک  یمیس  قیرط  زا  هتیسیرتکلا  نایرج  نیا  اما  دریگیم . دنکیم ، دیلوت  ار  نآ  قرب  هاگورین 

شوماـخ غارچ  دـشابن ، هطـساو  نیا  رگا  تسا . غارچ  هـب  قرب  ناـیرج  ندیـسر  رد  يهطـساو  ینعی  ضیف  هطـساو  میـس  نآ  عـقاو ، رد  ینعی 
یلیلد اب  اریز  تسا . ناکما  ملاع  هعومجم  تایاور  رد  ضرالا »  » زا روظنم  تسا . هللا  يوس  ام  هب  دنوادخ  ضیف  يهطـساو  (ع ) ماما دوشیم .

زین دراد ، نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  هب  هراشا  هک  یتایاور  تایآ و  تسا . هللا  يوس  ام  ناکما و  ملاع  مامت  ضیف  هطساو  ماما  دش  هماقا  هک 
ماما نیرخآ  تشذـگرد  اب  هکنیا  رثکادـح  هکلب  دوشیمن ، یلاخ  تجح  زا  ناهج  هاـگچیه  هک  تسا  ملـسم  اـما  تسا . بلطم  نیمه  دـیوم 
موی . » ددرگیم اپ  رب  يربک  تمایق  دوشیم و  هدـیچرب  يدام  ملاع  طاسب  دوشیم و  مورحم  ضیف  هطـساو  تجح و  زا  يداـم  ملاـع  نیمز و 

 / میهاربا «، ) نینچمه زین  نامـسآ  دوشیم و  لدبم  رگید  ینیمز  هب  نیمز  هک  تسا  يزور  تمایق ) ( ؛ تاومـسلا ضرالا و  ریغ  ضرالا  لدبت 
يانعم لاحره  هب  دش . دهاوخن  یلاخ  تجح  زا  نیمز  هک  تسا  هیانک  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  نیمز  نیمه  نیمز  زا  روظنم  مه  دیاش  (. 48
يدام ناهج  لک  يانعم  هب  هچ  تسا و  یـسمش  هموظنم  رد  یکاخ  هرک  نیمه  هک  دـشاب  نآ  يرهاظ  يانعم  هب  هچ  دـشاب ، هچ  ره  ضرالا » »

تجح و ماما  هک  تسا  نشور  تیاور  يانعم  دـشاب ، هللا  يوس  ام  ناکما و  ملاع  ياـنعم  هب  هچ  تسا و  نیمز  نامـسآ و  هعومجم  هک  دـشاب 
نذا هزاجا و  هب  ماما  هتبلا  دوشیم . لتخم  ضیف  ماود  ماما  نودـب  تسا و  ناـکما  ملاـع  رد  یهلا  ضیف  هطـساو  نیمز و  يور  رب  یهلا  هفیلخ 
رارق یهلا  ضیف  تردق و  تمکح و  لوط  رد  وا  رگید  ترابع  هب  تسین . یهلا  تردق  ربارب  رد  یلقتـسم  تردق  تسا و  ضیف  هطـساو  یهلا 

تسین ياهراک  نایناهج  يادخ  ربارب  رد  يدوجوم  چیه  ًالوصا  تسا . یهلا  تاروتسد  رومأم  یهلا و  ضیف  يارجم  نآ و  ضرع  رد  هن  دراد 
لقتسم ببس  اهنت  دنیوا و  هب  قلعتم  هتسباو و  نارگید  دنکیم و  ییادخ  هک  تسادخ  اهنت  اریز  دنیوا . روهقم  رادربنامرف و  هدنب و  ناگمه  و 
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، دورب ایند  زا  ماما  نیرخآ  یتقو  دـنیوا . هزاجا  هب  وا و  بناـج  زا  ضیف  هطـساو  دـنرادن و  یلالقتـسا  دوخ  زا  زین  یهلا  ياـهتجح  تسوا و 
هللاۀـفیلخ نیمز و  يور  رب  ادـخ  تجح  ماما ، اریز  دـنکیم . دـییأت  زین  ناـهرب  ار  بلطم  نیا  دوشیم . اـپرب  تماـیق  دـشاپیم و  مه  زا  نیمز 

مامت هکلب  ینیمز و  تادوجوم  رب  (ع ) ماما هطـساو  هب  اهتمعن  تاـضویف و  یماـمت  تسا و  لـماک  ناـسنا  نیمز و  يور  رب  ادـخ ) نیـشناج  )
هب ضیف  نیا  اما  دوشیمن ، عطق  هاگچیه  تسا و  یمئاد  یهلا  ضیف  هک  تسا  هدـش  تابثا  دوخ  ياج  رد  اریز  دـسریم . یناکما  تادوجوم 

، ضیف هطساو  اریز  دنوشیم . هدیشاپ  مه  زا  نامز  نیمز و  ددنبرب ، ایند  زا  تخر  ماما  نیرخآ  رگا  دسریم و  ناگدنب  هب  یهلا  هفیلخ  هطساو 
زا دیـسر و  دـهاوخن  دـشاب ، شیاقب  ماود و  بجوم  هک  یـضیف  زین  يدام  یناهج  هب  اتعیبط  دوشیم ، عطق  يدام  تعیبط و  ملاع  اـب  شاهطبار 

هتـسباو و همه  اریز  دـنرادن  تایح  یگداتـسیا و  يارب  یناوت  ضیف  نودـب  یناکما -  تادوجوم  ماـمت  و  هداـم -  ملاـع  دیـشاپ . دـهاوخ  مه 
دنراد دیکأت  ام  تایاور  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اهبلاق . دنزیر ، ورف  مد  رد  دنک  يزان  رگا  دنتسه و  الع -  لج و  قح -  ترـضح  هب  طبترم 

، درادیمرب ایند  زا  تخر  هک  یـسک  نیرخآ  دوب و  دـهاوخ  ادـخ  تجح  ماما و  اـهنآ  زا  یکی  دنـشاب ، یقاـب  نیمز  يور  رد  رفن  ود  رگا  هک 
(. ص 179 و 180 یفاک ، لوصا  ر.ك : ، ) تسا (ع ) ماما

هلئسم دعب  دننک و  یم  تموکح  اهلاس  ناشیا  تسا و  تمایق  زا  لبق  يدهم  ترضح  مایق  هک  دنیوگ  یم  اریز  مینادب  رود  یلیخ  تمایق  زا  دیاب  ار  دوخ  ام 
. دشاب رود  یلیخ  دناوت  یم  تمایق  زا  دعب  تعجر 

شسرپ

دننک یم  تموکح  اهلاس  ناشیا  تسا و  تمایق  زا  لبق  يدهم  ترضح  مایق  هک  دنیوگ  یم  اریز  مینادب  رود  یلیخ  تمایق  زا  دیاب  ار  دوخ  ام 
. دشاب رود  یلیخ  دناوت  یم  تمایق  زا  دعب  تعجر  هلئسم  دعب  و 

( لوا تمسق  ) خساپ

ام زا  تمایق  هک  دینک  ساسحا  هاگنآ  دییامن و  هاگن  ار  هلأسم  دـیا ، هدرک  روصت  امـش  هک  لکـش  نیدـب  ات  تسا  ینامز  دـعب  زا  رتارف  تمایق 
نیا تاـقلعت  اـه و  یگدوـلآ  لـیلد  هب  یلو  میراد  رارق  دوـخ  تماـیق  رداـم  تسه و  نوـنکا  مه  تماـیق  سکع  رب  هکلب  تـسا ،  رود  یلیخ 

نآرق تماـیقو  نآرق  میور : یم  فیرـش  نآرق  رـضحم  هب  تماـیق -  تقیقح   - رت قـیمع  رتـشیب و  مهف  يارب  تسا . بوـجحم  اـم  زا  تقیقح 
هب سک  ره  يارب  هک  دراد  تمایق  تقیقح  يزاس  نشور  رد  ینوگانوگ  ياه  نایب  اه و  تیاکح  دوخ ،  صاخ  تاـکن  تاراـشا و  اـب  میرک 

ناربمایپ تعامج  ام  یتسرد  هب  (: » ص  ) ادـخ لوسر  هدومرف  هب  هک  ارچ  دراد ؛ یهجوت  روخ  رد  مزـال و  ياـه  تیادـه  شکرد  مهف و  دـح 
راحب مهلوقع » ردـق  یلع  سانلا  ملکن  نا  انرما  ایبنالا  رـشاعم  انا  « )» مییوگ نخـس  ناشتاکاردا ] و   ] اـه لـقع  نازیم  هب  مدرم  اـب  هک  میرومأـم 

یلکـش هب  دوش ، یم  هتفگ  مدرم  يارب  نوچ  دوش ، یم  يراـج  ادـخ  لوسر  ناـبز  هب  هچنآ  یحو و  ور ،  نیا  زا  ص 140 ) ج 77 ، راونالا ، 
مهس هزادنا  هب  يدرف  ره  هک  تسا  يرارـسا  نآرق  رد  تلع  نیمه  هب  دشاب و  هدافتـسا  لباق  شمهف  هزادنا  هب  یـسک  ره  يارب  ات  هتـشگ  نایب 
درخ لقع و  هزادنا  هب  یصخش  ره  هک  تسا  تاعوضوم  نیا  هلمج  زا  زین  تمایق  ددرگ . دنم  هرهب  اهنآ  زا  دناوت  یم  دوخ  تشادرب  يرکف و 

عیاقو و داعبا ، نوگانوگ  ياه  نحل  اب  نایب و  ار  تماـیق  تیعقاو  تواـفتم  ياـیاوز  زا  نآرق  تاـیآ  دـبایرد . ار  نآ  تقیقح  دـناوت  یم  دوخ 
یتسه و ماظن  نطاب  تمایق  هک  تسا  نآ  داعبا  نیا  زا  یکی  تسا . هدرک  حیرـشت  تشذـگ ، دـهاوخ  نآ  رد  هک  ار  یلئاسم  دوجوم و  بتارم 

نآرق هاگدـید  زا  ور ، نیا  زا  دنـشاب . یم  نآ  رهاظ  رتالاب  ملاوع  یخزرب و  ماظن  نینچمه  میتسه و  نآ  دـهاش  ام  هک  یماظن  نیا  هدوب و  ایند 
طئاس و نتفر و  رانک  اب  ادـعب  هکلب  دـیآ ،  یمن  دـیدپ  ادـعب  اه و  باجح  باجح و  ریز  رد  هدرپ و  تشپ  رد  یلو  تسه ، نونکا  مه  تمایق 
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کی هب  هک  هدرک  نایب  رـشب  يارب  ار  قیقد  مهم و  عوضوم  نیا  ینوگانوگ  ریباعت  اـب  نآرق  تاـیآ  ددرگیم . زراـب  رهاـظ و  تقیقح  نآ  عناوم 
شسرپ و تروص  هب  هک  میراد  تایآ  هلـسلس  کی  لوا : هتـسد  تسناد : رما  نیا  رگ  تیاکح  ار  تایآ  زا  هتـسد  هورگ و  هس  ناوت  یم  هجو 

یم ماظن  نیا  لوط  رد  ار  ترخآ  ملاع  هدرک و  روصت  ینامز  دـعب »  » تروص هب  ار  تمایق  هک  طلغ  نامگ  نیا  اـت  دـشوک  یم  هدوب و  خـساپ 
(ص) ادخ لوسر  زا  اذل  داتفا ، دهاوخ  قافتا  ادعب  دیدرگ و  دهاوخ  اپ  رب  ادعب  تمایق  هک  دندرک  یم  نامگ  یخرب  دزاس . لطاب  دنا ، هتشادنپ 
هک دنوش  یم  رکذتم  نآرق  تایآ  لطاب ، نظ  نیا  خساپ  رد  و  داد »؟ دهاوخ  خر  هچ  ادعب   » هک دـندرک  یم  لاوس  یهاو  رادـنپ  نیا  ساسا  رب 
اه خـساپ  یخرب  رد  تسا . هدـش  نایب  حور  کی  اب  یلو  توافتم ، نحل  ود  اب  خـساپ  هتبلا  تسه . مه  ـالاح  نیمه  تسین ، هدـنیآ  رد  تماـیق 

ینعی دتفا ،  یم  قافتا  دعب  تمایق   » هکدوش یم  نایب  اه  خساپ  يا  هراپ  رد  و  دتفا » یمن  قافتا  ادعب  تسه و  نالا  تمایق  : » هک دوش  یم  هتفگ 
یتم نولوقی  و  . » 1 مینک : یم  هراشا  دـنریگ ، یم  اج  هورگ  نیا  رد  هک  یتایآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  دوش » یم  زراـب  دـنک و  یم  روهظ  ادـعب 
متنک يذلا  اذه  لیق  اورفک و  نیذلا  هوجو  تئیـس  هفلز  هوأر  املف  نیبم ، ریذن  انا  امنا  هللا و  دنع  ملعلا  امنا  لق  نیقداص ، متنک  نا  دعولا  اذـه 

تسادخ و شیپ  طقف  نآ ]  ] ملع ! » وگب دوب »؟ دهاوخ  یک  هدعو  نیا  دییوگ ، یم  تسار  رگا  دنیوگ : یم  و  ( » 25-27 کلم ،  « ) نوعدت هب 
مه رد  دـنا  هدـش  رفاک  هک  یناسک  ياه  هرهچ  دـینیب ، کیدزن  ار  دوعوم ] هظحل  ] نآ هک  هاگنآ  و  مراکـشآ ». يا  هدـنهد  رادـشه  افرـص  نم 
دزن هلأـسم  نیا  هب  ملع  وـگب ! دـیامرف ؛ یم  دـنوادخ  هک  نیا  دـیدناوخ »! یم  ارف  ار  نآ  هک  يزیچ  ناـمه  تـسا ، نـیا  « ؛ دوـش هـتفگ  و  دور ،
هکلب تشاد ، دیهاوخن  كرد  تردق  امـش  دنامهف و  امـش  هب  دوش  یمن  دیمهف و  یمن  امـش  دشاب ، دعب  رگا  هک  تسین  نیا  روظنم  تسادخ ،

اه باجح  رگا  هلب  تسا . جراخ  امـش  كرد  تردـق  زا  دـنک ؟ یم  ادـیپ  روهظ  یک  اما  تسه ، مه  نونکا  مه  تمایق  هک  تسا  نآ  دوصقم 
يولج زا  يداـم  ماـظن  ینعی  باـجح  کـی  نوچ  دنتـسه  خزرب  رد  هک  ینارفاـک  لـثم  دـید  دـیهاوخالاح  نیمه  ار  تماـیق  امـش  دور  راـنک 

هیآ نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ناـنچ  ور  نیا  زا  هدـید و  ار  تماـیق  هنحـص  یکیدزن  ودـنرتکیدزن  تماـیق  هب  تسا ، هتفرراـنک  ناشنامـشچ 
، مینک یم  ساسحا  رت  مک  ار  یکیدزن  نآ  میتسه ، بوجحم  ایند  رد  هک  ییاجنآ  زا  اـم  ددرگ . یم  ردـکم  مه و  رد  ناـشیاه  هرهچ  دومرف ،
ار تماـیق  زین  نارفاـک  یتـح  ددرگ ، یم  رت  نشور  ناـمیارب  نآ  روهظ  تفر  راـنک  باـجح  هلحرم  کـی  میدـش و  دراو  خزرب  هب  یتـقو  اـما 

یف تلقث  وه  الا  اهتقول  اهیلجی  یبر ال  دنع  اهملع  امنا  لق  اهیسرم  نایا  هعاسلا  نع  کنولئسی  . » 2 دوش ] تقد  . ] دنا تحاران  هدید ،  کیدزن 
(187 فارعا ،  «) نوملعی سانلا ال  رثکا  نکل  هللا و  دنع  اهملع  امنا  لق  اهنع  یفح  کناک  کنولئـسی  هتغب  الا  مکیتاتال  ضرالا  تاومـسلا و 
ار نآ  سک ] چـیه   ] وا زج  تسا . نم  راگدرورپ  دزن  اهنت  نآ ، ملع  ! » وگب تسا ؟ تقو  هچ  نآ  عوقو  هک ]  ] دنـسرپ یم  تمایق  هراـبرد  وت  زا  »

دنسرپ یم  وت  زا  زاب ] « ] دسر یمن  امش  هب  ناهگان  زج  تسا ، نارگ  نیمز  اه و  نامـسآ  رب  هثداح ] نیا  . ] دنادرگ یمن  راکـشآ  دوخ  عقوم  هب 
دوخ صاخ  ریبعت  اب  زین  هیآ  نیا  دـنناد ». یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسادـخ ، دزن  اهنت  نآ  ملع ، ! » وگب یهاگآ .  نآ  عوقو ] ناـمز   ] زا وت  اـیوگ 

تمایق Ơ دـش راکـشآ  ملع   » ریبعت نیا  زا  دوصقم  ایناث ، ندمآ . دیدپ  ندمآ و  دوجو  هب  هن  تسا ، هدرک  تمایق  ندش  راکـشآ  هب  ریبعت  الوا ، 
دعب ینامز و  هلأسم  کی  تمایق  ندمآ  رگا  دـسر . یمن  تقو ،  هچ  نامز  نیا  هک  اجنآ  هب  ناشملع  مدرم  رثکا  هک  تسا  نآ  تسادـخ .» دزن 

هلأسم هک  دوش  یم  صخشم  سپ  دتفا . یم  قافتا  دعب  ياهلاس  ای  لاس  دنچ  یک و  هک  دریگ  یم  دای  دنیوگب ،  هک  یـسک  ره  هب  دوب ، ینامز 
اهملع امنا  لق  هعاسلا  نع  سانلا  کلئسی  . » 3 دناد .  یم  دنوادخ  اهنت  تسا و  جراخاه  ناسنا  كرد  زا  تسا و  ینامز  دـعب  زا  رتارف  تمایق 

و تسادخ » دزن  طقف  نآ  ملع   » وگب دنسرپ ،  یم  زیخاتسر  هرابرد  وت  زا  مدرم  ( » 63 بازحا ، « ) ابیرق نوکت  هعاسلا  لعل  کیردی  ام  هللادنع و 
کیدزن نطاب  نآ  هب  رهاظ  نیا  ینعی  دشاب ، کیدزن  تمایق  زیخاتـسر و  دیاش  هک  ریبعت  نیا  دشاب .» کیدزن  زیخاتـسر  دـیاش  یناد ؟ یم  هچ 

تاومسلا یف  نم  ملعیال  لق  . » 4 دینک ] تقد  . ] تسه مه  کیدزن  نآ  هب  تسا  رهاظ  رب  طیحم  نطاب  هک  اجنآ  زا  اریز  دراد ، فارشا  تسا و 
66-66 لمن ، «.) نومع اهنم  مه  لب  اهنم  کش  یف  مه  لب  هرخالا  یف  مهملع  كاردا  لب  نوثعبی  نایا  نورعـشی  ام  هللا و  الا  بیغلا  ضرـالا  و 

ملع هکلب  هن ] [ »؟ دش دـنهاوخ  هتخیگنارب  یک  دـنناد  یمن  دنـسانش و  یمن  ار  بیغ  ادـخ  زج  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  ره  : » وگب ( »
هب هیآ  نیا  دـنا ». لد  روـک  نآ  دروـم  رد  ناـنآ  هکلب  هن ]  ، ] دـنراد دـیدرت  نآ ، هراـبرد  ناـشیا  هکلب  هن ] [ ؛ تساـسران ترخآ  هراـبرد  ناـنآ 

زا 1779تیودهم هحفص 1567 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


صقان ترخآ  هب  ناشملع  مدرم  هک  دـنک  یم  نایب  ار  لبق  تایآ  دافم  نامه  قیاقح  يرگید  نحل  اـب  یلو  هدوبن ، خـساپ  شـسرپ و  تروص 
یمن دـندوبن  لد  روک  رگا  دـننیب ، یمن  اه  نآ  تسه و  تمایق  ینعی  دـنیانیبان ؛ تماـیق  هب  تبـسن  مدرم  رتـالاب ، دـنا و  کـش  رد  هکلب  تسا ،

و . » 5 تسا . نآ  رب  طیحم  ملاع و  نیا  نطاب  تسه و  نالا  تمایق  هک  دندید  یم  دوب ،  انیب  ناشلد  مشچ  رگا  دیآ »؟ یم  تمایق  یک  : » دنتفگ
رگا دنیوگ  یم  و  ( » 71-72 نامه ، « ) نولجعتـست يذلا  ضعب  مکل  فدر  نوکی  نا  یـسع  لق  نیقداص ، متنک  نا  دـعولا  اذـه  یتم  نولوقی 

امش بیقر  و   ) امـش یپ  رد  دیهاوخ  یم  باتـش  هب  ار  هچنآ  زا  یخرب  دیاش  : » وگب دوب »؟ دهاوخ  یک  تمایق )  ) هدعو نیا  دییوگ ، یم  تسار 
، تسا یمتح  دیاش  هکلب  تسین ، ام  ياه  دیاش  لثم  دنوادخ  ياهدیاش  الوا ، دشاب » امش  بیقر  دیاش  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  نیا  دشاب ». ( 

ینعی تسا ؛ بیقر  هکنیا  ایناث ،  دنک .  یم  تشادرب  شدوخ  مهف  ردق  هب  یـسک  ره  هدـمآ ؟ دـیاش  تروص  هب  یقیقحت  هلأسم  کی  ارچ  یلو 
: دـییوگن یه  تسه ، نم  اب  بیقر  ناونع  هب  نونکا  مه  ما ،  یمنهج  ای  ما  یتشهب  هک  نم  نطاـب  تساـپرب ، مه  متماـیق  متـسه ، ـالاح  هک  نم 
زا یقلخلا  هجو  هبنج  هک  يزور  هدرپ و  باجح و  تشپ  رد  یلو  تسامش ، اب  امـش  تمایق  ددرگ »؟ یم  اپ  رب  تمایق  تقو  هچ  اجک و  یک ، »

دهاوخ ار  تمایق  دوش . یتمایق  ایند  نیمه  رد  یسک  رگا  هتبلا  دش . دهاوخ  نایامن  نطاب ، نیا  ددرگ ، رهاظ  یهللا  هجو  هبنج  هتساخرب و  نایم 
لقع مالظ  ای  دـشاب  راونا  نآ  هاوخ  مامت  شا  ینادـن  وا  يدرگن  ات  نیا  تسا  طرـش  ار  زیچ  ره  ندـید  نیبب  ار  تمایق  وش  تماـیق  سپ  دـید .
نآرق رد  تایآ  يرس  کی  مود  هتسد  تایبا 756-758 ) مشش ، رتفد  يونثم ،  ) لابذ یناد  ار  قشع  يدرگ  قشع  لامک  یناد  ار  لقع  يدرگ 
دهاوخ يزور  هتفرگ ، رارق  اه  باجح  اه و  هدرپ  ریز  رد  تماـیق  هک  دـیوگ  یم  صاـخ  ینحل  اـب  هدوب و  خـساپ  شـسرپ و  زا  ریغ  هک  تسا 

یم نایبار  تقیقح  نیا  تایآ  زا  هتـسد  نیا  رگید ، نایب  هب  دوش . یم  رهاظ  تسه ، هدرپ  تشپ  هچنآ  هتفر ، رانک  اـه  باـجح  نیا  هک  دیـسر 
. بوجحم ام  زا  تسه و  عقاو  رد  نونکا  مه  هک  هچنآ  روهظ  اه و  هدرپ  نتفر  رانک  اه و  باجح  ندـش  فرط  رب  ینعی  تمایق  مایق  هک  دـنک 
هک دراد  یم  نایب  ار  تیعقاو  نیا  صاخ  يریبعت  اب  هیآ  نیا  دنوش ». یم  رهاظ  ادـخ  ربارب  رد  یگمه  و  ( » 21 میهاربا ، «) اعیمج اوزرب هللا  و  . » 1
رد دـنراد و  دـنوادخ  اب  یطابترا  هچ  هنوگچ و  هک  ددرگ  یم  رهاظ  ناش  یهلا  هبنج  هجو و  ینعی  دـنوش ؛ یم  زراب  دـب  بوخ و  ياه  ناسنا 

کی ره  رما  عقاو  رد  نالا  دراد و  یطابترا  نینچ  یمنهج  ای  یتشهب  ناـسنا  نونکا  مه  هتبلا  دـنراد .  یتیعـضو  هچ  تیدوبع  تداـبع و  ماـقم 
هبنج هک  مود  خفن  اب  تسا و  باجحرد  تقیقح  نیا  هتشگن ، زاب  شلد  مشچ  هک  یـسک  يارب  یلو  میراد ، دنوادخ  اب  طابترا  يا  هوحن  امزا 
زراب  » ینعی اوزرب »  » هب درک  ریبعت  دنوادخ  ور ،  نیا  زا  دوش . یم  رهاظ  نطاب  نیا  دور ، یم  رانک  یقلخلا  هجو  هبنج  هتشگ و  زراب  یهللا  هجو 
هدرپ ریز  دوب و  هک  يزیچ   » ینعی زورب » . » دیایب دوجو  هب  دعب  دـشابن و  نالا  هک  نیا  هن  دوش ، یمرهاظ  دـعب  تسه ، نالا  سپ  دـش » دـنهاوخ 

تادوجومو یتسه  همه  تمایق  زور  رد  هک  دراد  تلالد  رگید  يا  هیآ  نحل  رتقیقد ،  و  دش . داجیا  دـعب  دوبن و  هکنآ  هن  دـش » راکـشآ  دوب ،
ریغ هب  نیمز  هک  يزور  ( » 48 نامه ، «) راهقلا دحاولا  اوزرب هللا  تاومسلا و  ضرالا و  ریغ  ضرالا  لدبت  موی  . » دنوش یم  نایع  دنوادخ  يارب 
هبنج نآ  نامـسآ  نیمز و  ینعی  دنوش .» رهاظ  راهق  هناگی  يادـخ  ربارب  رد  ددرگ و  یم  لدـبم  اهنامـسآ ] نیا  ریغ  هب   ] اهنامـسآ نیمز و  نیا 

تزرب و  نیقتملل ،  هنجلا  تـفلزا  و  . » 2 دزاس . یم  ناـیع  ار  شدوخ  یتماـیق  هجو  هدرک و  زورب  هدـمآ ، نوریب  هدرپ  تشپ  زا  شا  یهللا  هجو 
.« دوش یم  رادومن  ناـهارمگ  يارب  منهج  ددرگ و  یم  کـیدزن  ناراـکزیهرپ  يارب  تشهب  زور ] نآ   ] و ( » 90-91 ارعش ، « ) نیواغلل میحجلا 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  دوش و  یم  کیدزن  تشهب  اه ، باجح  اـه و  هدرپ  نتفر  راـنک  اـب  هک  دراد  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  یبوخ  هب  زارف  نیا 
هناد نیا  هچ  ره  تسه و  دوخ  لیامـش  لکـش و  نآ  اب  تخرد  هناد ،  کی  نطاـب  نورد و  رد  ـالثم  تسین . یناـکم  یکیدزن  یکیدزن ،  نیا 

اج نیا  رد  ددرگ . یم  کیدزن  تخرد  زورب  روهط و  دنزب ، رانک  ار  عناوم  هچ  ره  دنک و  یط  ندـش  تخرد  يوس  هب  ار  دوخ  صاخ  بتارم 
زراب ناهارمگ  يارب  مه  منهج  هک  دیامرف  یم  نینچمه  دشاب . یمن  یناکم  دـعب  برق و  ینعم  هب  دراد و  ار  دوخ  صوصخم  يانعم  یکیدزن 

دهاوخ ناـیع  تماـیق  زور  رد  تسه و  نونکا  مه  ود ، نآ  هکلب  دوش  یمن  هتخاـس  تماـیق  زور  رد  منهج  تشهب و  سپ  دوـش . یم  رهاـظ  و 
کئاطغ کنع  انفشکف  اذه  نم  هلفغ  یف  تنک  دقل  دیهش ، قئاس و  اهعم  سفن  لک  تءاج  و  دیعولا ، موی  کلذ  روصلا  یف  خفن  و  . » 3 دش .

وا اب  هک ] یلاح  رد   ] دیِآ یم  یـسک  ره  و  نم .]  ] دـیدهت زور  تسا  نیا  دوش ، هدـیمد  روص  رد  و  ( » 22-21-20 ق ، «) دیدح مویلا  كرصبف 
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زا  ] ار تا  هدرپ  ام  یل ]  ] و يدوب . تلفغ  رد  تخـس  لاـح ]  ] نیا زا  هک  اـعقاو  :[ » دـنیوگ یم  وا  هب   ] تسا يا  هدـنهد  یهاوگ  هدـنهد و  قوس 
یم تمایق  زور  رد  هچنآ  دیوگ ؛ یم  ناسنا  هب  باطخ  تحارـص ،  هب  تایآ  نیا  تسا ». زیت  زورما  تا  هدـید  میتشادرب و  تنامـشچ ] يولج 

تـشپ ار  هچنآ  وت  میتشادرب و  ار  هدرپ  اهنت  ام  يدرب ، یم  رـس  هب  تلفغ  رد  وت  اما  دوب ، اه  نیا  دشاب ، هدـمآ  دوجو  هب  هزات  هک  نیا  هن  ینیب ، 
نیا نطاـب  يا ، هدرک  ادـیپ  یهللا  هجو  مشچ  وت  هتفر و  ناـیم  زا  یقلخلا  هجو  نوچ  هدـش و  نیبزیت  تمـشچ  زور  نآ  رد  يدـید . دوب ، هدرپ 

نورتل نیقیلا  ملع  نوملعت  ول  الک  نوملعت ، فوس  الک  مث  نوملعت ،  فوس  الک  رباقملا ،  مترز  یتح  رثاکتلا  مکیهلا  . » 4 ینیب . یم  ار  رهاظ 
رگا دوز  تسا ، نینچ  هن  دیسر . ناتسروگ  هب  ناتیاپ  ناتراک و  ات  تشاد  لفاغ  ار  امـش  نتـشاد ، رت  شیب  هب  رخافت  ( » 6-1 رثاکت ،  « ) میحجلا

هب تاـیآ  نیا  دـیدید ». ار  خزود  نیقی  هب  دـیتشاد ،  نیقیلا  ملع  رگا  تسین ، نینچزگره  دـینادب . رگا  دوز  تسا ، نینچ  هن  مـه  زاـب  دـینادب ،
تاقلعت رد  نداد  هقباسم  نتفرگ و  تقبس  دننام  یناسنا  تاقلعت  یلو  تسه ، نونکا  مه  تمایق  هک  دنک  یم  وگزاب  ار  تقیقح  نیا  ینـشور 

دوخ و تماـیق  نـالا  نیمه  یـسک  ره  دوش ، عفترم  باـجح  نیا  رگا  تسا و  هدرک  بوـجحم  نآ ، تفاـیرد  زا  ار  یمدآ  يوـیند ،  يداـم و 
دوخ لوغـشم  ار  امـش  رثاکت )  ) نتـشاد رت  شیب  رد  رخافت  هک  سوسفا  دص  اما  دـنک ، یم  كرد  دوخ ، يدوجو  هعـس  هزادـنا  هب  ار  نارگید 
یم تمایق  تقیقح  ندید  عنام  هک  تسا  باجح  نیا  عقاو  رد  تسا و  هتـشاد  زاب  دیـسرب ، دـییایب و  دـینادب و  دـیاب  هچنآ  زا  ار  امـش  هتخاس ،

شباجح وک  نآ  نتفگ  وا  راوید  فدـص  نوچ  لایخ  نآ  وک و  رحب  دـیوگ  رحب  رد  رهگ  نوچ  دـیایب . دوجو  هب  ادـعب  تمایق  هکنآ  هن  دوش ،
شوه وا  شوه  مه  هدش  وا  شوگ  دنب  شدس  هتـشگ  وا  دس  عفر  نیع  شدب  مشچ  مه  تسوا  مشچ  دـنب  دوش  یم  شباتفآ  باتربا  دوش  یم 

رهاظ تمایق و  ندوب  نطاب  هب  زین  تایآ  زا  هتـسد  کـی  موس  هتـسد  تاـیبا 1083-1080 ) ، مجنپ رتفد  يونثم ،   ) وا شوهدـم  يا  راد  قح  اـب 
نایمنهج معنتم و  دـنا و  تشهب  رد  نونکا  مه  نایتشهب  هک  دراد  هراشا  صاخ  نایب  نیا  اـب  نونکا  رد  شدوجو  ققحت و  دـعب و  رد  شندـش 

ییادـخ ههجو  یتسه ، یقلخ  هبنج  رهاظ و  نتفر  اب  تماـیق  رد  هدوب ، هدرپ  تشپ  رد  تقیقح  نیا  یلو  بذـعم ،  دـنا و  منهج  رد  نونکا  مه 
ام نیدلا و  موی  اهنولصی  میحج ،  یفل  راجفلا  نا  میعن و  یفل  راربالا  نا  . » 1 دش . دهاوخ  نایع  ندوب  باذع  ای  تمعن  رد  نیا  هتشگ و  رهاظ 

-13 راطفنا ، «) ذئموی هللا رمالا  ائیـش و  سفنل  سفن  کلمتال  موی  نیدلا ،  موی  ام  کیردا  ام  مث  نیدلا ، موی  ام  کیردا  ام  نیبئاغب و  اهنع  مه 
(19

( مود تمسق  ) خساپ

وت دوب و  دنهاوخن  رود  باذع )  ) نآ زا  دـنیآ و  رد  اجنآ  رد  ازج  زور  دـنا ،  خزود  رد  ناراک  دـب  کش ،  یب  دـنا و  تشهب  رد  ناکین  اعطق  »
، زور نآ  رد  و  ј يراـیتخا  چـیه  یـسک  يارب  یـسک  هک  يزور  تسیچ ؟ ازج  زور  هک  یناد  هچ  زاـب  تسیچ ؟ ازج  زور  هک  یناد  هـچ 

نیا دـنا و  میحجرد  نالا  ناراکهانگ  دـنا و  میعن  رد  نونکا  مه  راربا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگتیاکح  تایآ  نیا  تسادـخ ». نآ  زا  ناـمرف 
مه هکلب  تسین ، بیاغ  اه  نآ  زا  تمعن  باذـع و  نآ  دـنبای و  یم  رد  تماـیق  رد  ار  نآ  دیـسر و  دـهاوخ  روهظ  هب  تماـیق  زور  رد  نطاـب ،

منهج  љ ( ») 21 اـبن ، «) اداـصرم تناـک  منهج  نا  . » 2 تسا . تقیقح  نـیا  ندـید  زا  عناـم  اـه   ̘ یلو طـیحم ، اـهنآ  رب  تـسه و  نوـنکا 
رد تسه و  ینعی  تسه ؛ نیمک  رد  دـید ،  دـنهاوخ  تایئزج  ماـمت  اـب  هک  یمنهج  هک  دـیوگ  یم  هیآ  نیا  هدوب » یهاـگنیمک  زاـب ) رید  )

، ناسنا «) اریعس الالغا و  لسالـس و  نیرفاکلل  اندتعا  انا  . » 3 درک . دهاوخ  ادـیپ  روهظ  دـعب  تقیقح  نیا  میبوجحم و  نآ  زا  ام  تسا و  نیمک 
دهاوخ رهاظ  ادـعب  یلو  هدامآ  تسه و  نونکا  مه  اه  نیا  ینعی  میا .» هدرک  هدامآ  نازورف  یـشتآ  واه  لغ  اهریجنز و  نارفاک  يارب  اـم  ( » 4

-12 لمزم ،  « ) الیهم ابیثک  لابجلا  تناک  لابجلا و  ضرالا و  فجرت  موی  امیلا  اباذـع  هصغاذ و  اماعط  امیحج و  الاکنا و  انیدـل  نا  . » 4 دش .
تـشپ رد  تقیقح  نیا  اما  . ) تسا درد  رپ  یباذـع  ریگولگ و  ییاذـغ  خزود و  اهریجنز و  نونکا ) مه  ام ، دزن   ) اـم و شیپ  تقیقحرد  ( » 14

نالا یهلا  باذـع  سپ  دـندرگ ». ناور  گیر  ناـسب  اـه  هوک  دـنیآ و  رد  هزرل  هب  اـه  هوک  نیمز و  هک  يزور  دوش ) یم  ناـیع  یک  باـجح 
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هک دـنا  تقیقح  نیا  رگتیاکح  توافتم  ياهریبعت  اـب  یگمه  تاـیآ  هتـسد  هس  نیا  هکنآ ، هجیتن  ددرگ . یم  رهاـظ  تماـیق  زور  رد  تسه و 
یم ناـیم  زا  تادوـجوم  یقلخ  هبنج  هک  لوا  هخفن  زا  سپ  اـما  تسا . بوـجحم  اـم  زا  یلو  تسه ، نوـنکا  مه  یهللا  هجو  هـبنج  تماـیق و 
مئاق تقیقح  یقلخ  عناوم  اه و  هدرپ  اه ، باجح  نتفر  الاب  اب  تشگ و  دهاوخ  زراب  رهاظ و  یهللا  هجو  هبنج  ایحا  هخفن  مود و  هخفن  اب  ، دور

ارچ میـشاب ؛ دوخ  دیاقع  فاصوا و  راکفا ، لامعا ، بقارم  مینک و  هدافتـسا  تیعقاو  نیا  زا  دیاب  دش . دهاوخ  نایع  فشکنم و  قح  هب  ندوب 
لاح رد  ای  مییادـخ  اب  تفلاخم  لاح  رد  رما  نطاب  رد  ای  میراد ؛ لاعتم  دـنوادخ  اب  طابترا  يا  هوحن  نونکا  مه  ام  هلأسم ،  نیا  ساـسا  رب  هک 

هجوت و هیآ  نیا  هب  قشع . قایتشا و  تبحم ، یتسود ، رد  قح  ترضح  اب  ای  میگنج  ینمشد و  زیتس و  رد  دنوادخ  اب  رما  نطاب  رد  ای  تدابع ؛
یلا نوعدی  اوناک  دق  هلذ و  مهقهرت  مهراصبا  هعـشاخ  نوعیطتـسی ،  الف  دوجـسلا  یلا  نوعدی  قاس و  نع  فشکی  موی  : » دینک ربدـت  نآ  رد 

ییاـناوتدوخ رد  دـنوش و  هدـناوخ  ارف  هدجـس  هب  دوش و  راوشد ] ییاـهر  و   ] راز راـک ،  هک  يزور  ( » 42-43 ملق ، «) نوملاس مه  دوجـسلا و 
تـسردنت دـندش و  یم  توعد  هدجـس  هب  نیا ] زا  شیپ   ] هک یلاح  رد  دریگ ، یمورف  ار  نانآ  يراوخ  هداتفا ، ریز  هب  ناش  ناگدـید  دـنباین ،

تکرح کی  میراد .  طابترا  هظحل  هب  هظحل  دوخ ، نطاب  اب  ام  دـهد ، یم  ناشن  هک  تسا  تماـیق  ياـه  هنحـص  زا  هنومن  کـی  نیا  دـندوب ».
هدرک رکذ  يا  هنومن  طقف  هیآ  نیا  دراد . یباسح  دنوادخ  اب  هیضق  يوس  نآ  رد  یبلق  رکذ  کی  ریخ ، لعف  کی  حیحص ،  رکف  کی  بوخ ،

رد هک  لیلد  نیا  هب  ارچ ؟ هچ و  ینعی  ؛ دننک هدجـس  دنناوتیمن  اه  نیا  اما  دـننک ، یم  توعد  هدجـس  هب  ار  اه  نیا  تمایق  رد  وس و  نآ  رد  هک 
نینچ رهاظ  رد  هک  یسک  دندرکیمن ، هدجس  هدجس ،  هب  روتسد  مغر  یلع  دنتـشاد ، هدارا  دندوب و  رادروخرب  یتمالـس  زا  هک  یلاح  رد  ایند 

نیا رد  هک  یسک  تسا . هدوب  ناطیش  ریـسا  هک  ارچ  دنک ، هدجـس  دناوت  یمن  ارهق  مه  لمع  نیا  یهللا  هجو  روهظ  ماگنه  نطاب و  رد  تسا ،
، دوب دهاوخ  بوجحم  لاعتم  راگدرورپ  زا  اه  نطاب  روهظ  رد  وس و  نآ  رد  دوش ، یم  هتسب  شلد  رب  راگنز  هک  يدح  هب  دنک  یم  هانگ  ایند 

ذئموـی مـهبر  نـع  مـهنا  ـالک  . » تـسا قـح  ترــضح  يور  رادــید  باـجح  نطاـب ، رد  اـه  قـلعت  ماـهوا و  اـهاوه ،  اـه ،  یگدوـلآ  نوـچ 
اب لاعتم  دـنوادخ  يوس  هب  رما  نطاب  رد  هک  میریگ  رارق  هورگ  هتـسد و  نآ  رد  هکلب  میـشابن ، نینچ  هکنآ  يارب  ( 15 نیففطم ، «) نوبوجحمل

کی تقیقح  رد  یلو  دـنزیچ ، ود  رهاظ  هب  اـه  نیا  میـشاب . هتـشاد  هبقارم  رب  ماود  هبقارم و  دـیاب  دـنا ، تکرح  رد  تبحم  قاـیتشا و  قشع و 
هک تسوا  رضحم  رد  روضح  رب  هبنت  ادخ و  دای  اب  تسا ،  روتـسد  ترورـض و  کی  راگدرورپ  رـضحم  رد  روضح  ماود  يارب  هبقارم  دنرما ،

مینادرگ ادخ  ریـسا  ار  بلق  وا  دای  اب  دیاب  ( 152 هرقب ، ««) منک ناتدای  دینک ، مدای  مکرکذأ ؛  ینورکذاف  : » دـنک یم  دای  ناسنا  زا  زین  دـنوادخ 
هنافسأتم دوب و  ردقنارگ  گرزب و  یتمعن  هک  یسودقلا _ » هرـس  هللا  سدق   » ییابطابط همالع  داتـسا  ترـضح  میوشن . لفاغ  یلاح  ره  رد  ات 

رد اج  همه  دوب . يرهوگ  هچ  وا  هک  دندیمهفن  مه  ناکیدزن  زا  یخرب  یتح  دشن ، میظع  تمعن  نیا  هجوتم  یـسک  يدودـعم ،  دادـعت  زج  هب 
هکنآ اب  دوب ، مدرم  يارب  یتمعن  لزنم  نیرت  هدش  شومارف  رد  روشک و  زا  يا  هشوگرد  همالع . لزنم  رگم  ادص  رس و  دوب و  دمآ  تفر و  مق 
بترم یـصاخ  قشع  قایتشا و  قوش و  اـب  ناشفیرـش  رمع  رخآ  رد  هک  دوب  هدیـسر  یحور  تاـماقم  زا  يا  هجرد  هب  دوبن _  مدرم  اـب  یلیخ 

دهد رارق  یناگتسراو  نینچ  نادردق  ار  ام  دنادرگ و  داش  ار  شحور  دنوادخ  مکرکذا » ینورکذأف  : » دومرف یم  تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیمه 
نیرفآ هجاوخ  رون  رد  مه  هجاوخ  ناد  وحم  دوخ  هجاوخ  رد  ار  هدنب  ناوخم  ود  نادم و  ود  وگم و  ود  وا . رد  یناف  دنرای و  لامج  وحم  هک 
تاـیبا مشـش ، رتـفد  يونثم ،  ) ار هچاـبید  مه  نتم و  مه  ینک  مگ  ار  هجاوخ  نیا  قح  ینیب ز  ادـج  نوچ  نیفد  تاـم و  هدرم و  تسا و  یناـف 
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؟ دوش یم  هچ  اهنآ  ترایز  هاگراب و  روبق و  فیلکت  تیب  لها  تعجر  رد 

خساپ

تـسا هیماما  نیب  تاملـسم  زا  تسا  زیخاتـسر  زور  زا  شیپ  گرم و  زا  سپ  اه  ناسنا  زا  یهورگ  تشگزاب  يانعم  هب  هک  تعجر  هب  داـقتعا 
زا نـت  ود  ص 337 ] هیمامالا ، دـیاقع  یف  هیهلا  فراـعملا  هیادـب  همجرت   ] رفظم موحرم  و  هعجهلا ] نم  ظاـقیالا   ] یلماـع رح  خیـش  هچناـنچ 

همالع و  ص 123 ] ج 53 ، راونالاراحب ،  ] یسلجم همالع  تسا و  هیماما  بهذم  تایرورض  زا  تعجر  دنیامرف  یم  هعیش  گرزب  نادنمـشناد 
هللا تیآ  و  تسا » ثیدح  دـصناپ  زا  شیب  رتاوت و  دـح  هب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  : » دـنیامرف یم  ص 110 ) ج 2 ، نازیملا ، ریسفت   ) ییابطابط

هب تبسن  نکل  (. 7 ص 22 -  تعجر ، تابثا   ) هدومن کسمت  یلقع  هلدا  تایآ و  هب  تاـیاور  رب  هوـالع  تعجر  تاـبثا  رب  یعیفر  نسحلاوبا 
یم مشچ  هب  یتافالتخا  تایاور  نیب  رد  (ع ) همئا یـضعب  ای  (ع ) همئا ای  (ع ) ءایبنا ای  طقف  تسا  نانمؤم  هب  صوصخم  ایآ  هک  تعجر  تایئزج 

راونالاراحب رد ج 53  یـسلجم  همالع  ار  اهنآ  هعومجم  هک  یتایاور  رد  دوش . یم  هچ  هاگراب  روبق و  فیلکت  هک  نیا  اـب  هطبار  رد  و  دروخ .
نیا رد  ناوت  یم  هتکن  کی  هب  هجوت  اب  نکل  دـهد  یم  خر  هچ  هک  درک  مکح  ناوت  یمن  یعطق  تروص  هب  هدـشن و  نایب  يزیچ  هدومن  لقن 

ندوب طبترم  تهج  زا  میتسه  لئاق  اـه  هاـگراب  روبق و  نیا  يارب  اـم  هک  یتسادـق  مارتحا و  هک  تسا  نیا  هتکن  دز و  سدـح  ار  یبلطم  هنیمز 
صخـش کی  لئاسو  ریاس  ای  ریـشمش و  رتشگنا و  درادن . یتسادق  چـیه  هرقن  الط و  بوچ و  نهآ و  سفن  الا  تسا و  روبق  نابحاص  اب  اهنیا 

سدح ناوت  یم  اذهل  ریخ . ای  دشاب  هدنز  صخـش  نآ  هچ  لاح  دنک . یم  ادیپ  تسادق  تسا  صخـش  نآ  اب  طبترم  هک  تهج  نآ  زا  گرزب 
دهاوخ مارتحا  تسادـق و  ياراد  مه  زاب  هدوب  همئا  داسجا  نفد  لحم  البق  هک  تهج  نآ  زا  نامز  نآ  رد  اه  هاـگراب  روبق و  نیا  هک  دز  يوق 

. تسا تسادق  ياراد  هدوب  ناناملسم  هلبق  البق  هک  تهج  نآ  زا  نکل  تسین  نیملسم  هلبق  نالا  ولو  سدقملا  تیب  هچنانچ  دوب .

؟ تفرگ دهاوخ  ماقتنا  رمعو  رکبوبا  زا  روهظ ، زا  دعب  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ تفرگ دهاوخ  ماقتنا  رمعو  رکبوبا  زا  روهظ ، زا  دعب  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

خساپ

جرخی لاق : ال . تلق : ع ؟)  ) مئاقلا هب  ءدـبی  ام  لّوأ  يردـت  له  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  لاّبن  ریـشب  زا  شدنـس  هب  یـسلجم 
ماجنا مئاق  هک  يراک  نیلوا  یقرواـپ } ص 386 . ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } هک ینادیم  ایآ   ... " اـمهقّرحیف " ؛ نیّـضغ  نیبطر  نیذـه 
دهاوخ شتآ  ار  ود  رهو  هدرک  جراخ  دنتـسه  هزاتو  رت  هک  یلاـح  رد  ار  رفن  ود  نآ  دومرف : ترـضح  ریخ ، تفگ : ریـشب  تسیچ ؟ دـهدیم 

يارب لاجر  بتک  رد  یقیثوت  یلو  تسا . هدرک  لقن  لاّبن  ریشب  زا  شدنس  هب  ناذاش  نب  لضف  باتک  زا  ار  ثیدح  نیا  یسلجم ؛  - 1 ... " دز .
هک هنوگ  نامه  تیاور ، دنس  تحص  ضرف  رب   - 2 تسین . جاجتحا  لباقو  هدوب  دنسلافیعض  تهج  نیا  زا  تیاور  اذلو  هدیسرن ، لاّبن  ریشب 

حیرصت تیاور  رد   - 3 دیآیم . باسح  هب  نآ  زراب  قادصم  لمع  نیاو  تسا ، لدعو  ّقح  هماقا  ع )  ) يدهم ماما  راک  نیرتمهم  دـش  هراشا 
تروـص رد   - 4 دنـشاب . ساـبعینب  اـی  هّیماینب  ياـفلخ  زا  یخرب  دوـصقم  هک  تسا  نکمم  اذـل  تسیک ، رفن  ود  نآ  زا  دوـصقم  هک  هدـشن 
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دیدجت هفیلخ  ود  نیا  هب  تبسن  ّتنـس  لها  دیاب  تسا  قحو  لدع  نیع  وا  لمعو  هدوب  موصعم  ع )  ) يدهم ماما  هک  اجنآ  زا  ثیدح ، تحص 
زگرهو دیآیم ، باسح  هب  ص )  ) ربمایپ هرجح  دـناهدش  نفد  نآ  رد  ود  نیا  هک  یناکم   - 5 دننک . رظن  نانآ  هب  يرگید  دید  ابو  هدرک  رظن 
. دروآیم نوریب  ناکم  نآ  زا  ار  ود  نآ  دسج  اذل  تسا ، لدع  هماقا  ترضح  راک  هک  اجنآ  زاو  دنوش ، نفد  نآ  رد  هک  دنتشادن  یّقح 

مالسا هب  نایناهج  توعد 

یناهن رارـسا  مولع و  ظاحل  زا  صاخ  یلماکت   , نآرق نیا  ایآ  تسیچ ؟  دشاب  یم  مظعالا 7 هّللا  ۀیقب  ترضح  دزن  لماک  نآرق  دوشیم : هتفگ  هک  نیا 
؟ دشاب یم  لماک  نآرق 

شسرپ

مولع و ظاحل  زا  صاـخ  یلماـکت   , نآرق نیا  اـیآ  تسیچ ؟  دـشاب  یم  مظعالا 7 هّللا  ۀـیقب  ترـضح  دزن  لـماک  نآرق  دوشیم : هتفگ  هک  نیا 
؟ دشاب یم  لماک  نآرق  یناهن  رارسا 

خساپ

رایـسب ياه  فرح  اما  تسا ,  شوماخ  ادـخ و  مالک  هچرگ  نآرق  تسا .  تماص  هّللا  مالک  نآرق  هک  نانچ  تسا ,  قطاـن  هّللا  مـالک  ماما 7
يا هتفهن  رارسا  تروص  ره  رد  < دراد . يرگید  نطاب  زین  شنطاب  دراد و  ینطاب  يرهاظ و  نآرق  ( 1;) ًانطاب ًارهاظ و  تایاور  ریبعت  هب  دراد .

يرّـسفم ملعم و  هب  جایتحا  هتفهن  رارـسا  ءهمه  اب  نآرق  دنک . یم  كرد  ار  اه  نآ  دـشاب , نآ  رارـسا  هب  ِملاع  یـسک  رگا  هک  تسا  نآرق  رد 
یلع درک و  یم  الما  یلع 7 رب  ار  نآ  ترضح  دش و  لزان  6 ربمایپ رب  یحو  تسا :  هدمآ  تایاور  رد  دشاب . انـشآ  نآ  بو م  ریز  اب  هک  دراد 

رشبزاین تمایق  زور  ات  هک  هچنآ  نآ و  نطاب  رهاظ و  هب  دوب و  ربخ  اب  اه  نامز  ءهرابرد  تایآ  تایـصوصخ  زا  یلع 7 تشون .  یمار  اه  نآ  7
تشوگ تسا .  6 ادخ لوسر  قورع  تسوپ و  نم ,  قورع  تسوپ و  هّللاو  دومرف : نیعأ  نبریکب  هب  قداص 7 ماما  ( 2  .) تشاد یهاگآ  تسا , 

ام تسا .  ترخآ  اـیند و  رد  ار  هچ  نآ  مناد  یم  تسا و  نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هک  ار  هچ  نآ  مناد  یم  نم  هـّللاو  تـسا .  وا  تشوـگ  نـم 
یباب ره  زا  هک  تخومآ  یلع 7 هب  ملع  باب  رازه  ربماـیپ  دومرف : قداص 7 ماما  زاب  ( 3 .) دنرادن نارگید  هک  میراد  ادـخ  لوسر  زا  یتاعالطا 
ماما ناماما ,  ءهلمج  زا  دـنراد . یهاـگآ  ینآرق  رارـسا  هب  ندتـسه و  ملع  جاّوم  زج  هب  ناـماما  يرآ  ( 4 .) دـش یم  هدوشگ  رگید  باب  رازه 
يارب شتایعقاو  مامت  اب  ار  نآرق  اذل  دوب . دهاوخ  رادروخرب  یهلا  تاماهلا  زا  تشاد و  دهاوخ  ار  ینآرق  عیسو  تاعالظاو  یهاگآ  يدهم 7

لدع و هب  لیدبت  ار  نآ  دگنج و  یم  دادیب  ملظ و  اب  هک  هنوگ  نامه  ترـضح  دوب . دهاوخ  نآرق  نیمه  وا  نآرقو  درک  دهاوخ  نییبت  مدرم 
ات دـیآ  یم  وا  ددرگ . یم  هدـنکآ  شناد  لقع و  رون  زا  ناهج  دـنادرگ و  یم  بلاغ  ینادانو  لـهج  رب  ار  یگناررق  ییاـناد و  دـنک , یم  داد 

نورق راصعا و  لوط  رد  هک  ار  ییاه  شناد  مولع و  ناشیا  دـناسر . لامک  هب  ار  نانآ  ياهدَرِخ  دـشخبزکرمت و  ار  اهدوت  ِینالقع  ياـهورین 
(5 .) دـشخب یم  شرتسگ  درم  نز و  زا  معا  اه  ناسنا  کت  کـت  دوجو  لاـمعا  اـت  دزاـس و  یم  هدـنکارپ  هدـنام ,  نونکماـه  هدرپ  تشپ  رد 
ج نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ص 90 ج 1 ,  ینارکنل ,  لضاف  هّللا  تیآ  لئاسملا  عماـج  ج 1 ص 536  هلیسولا ,  ریرحت  زا  هدافتسا  اب  یقروا 1. (پـ

71 ص 176 ءهرامش 70 ـ هزوح ,  ءهلحم  نامز ,  ماما  ءهمان  هژیو  یقروا 5. پـ  . ) نامه یقروا 4. پـ  ) ص 28 نامه ,  یقروا 3. پـ  ) 26 ص 27

؟ درادن دوجو  ناناملسم  نیب  تسا  جع ) ) رصع ماما  تسد  هب  هک  ینآرق  ارچ 
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شسرپ

؟ درادن دوجو  ناناملسم  نیب  تسا  جع ) ) رصع ماما  تسد  هب  هک  ینآرق  ارچ 

خساپ

شّدـج طـسوت  هـک  تـسا  ینآرق  نآ  تـسا و  اـیند  ناناملـسم  تـسد  رد  نوـنکا  هـک  تـسا  ناـمه  تـسا  ع )  ) ناـمز ماـما  دزن  هـک  ینآرق 
ناناملـسم ام  تسد  رد  نالا  هک  تسا  ینآرق  نیمه  نیع  زین  هتـشون  (ع ) یلع هک  ینآرق  تسا . هدـش  يروآ  عمج  میظنت و  (ع ) نینمؤملاریما

یـسک هک  دـنام  یم  نیا  لثم  هکلب  تسین  نآرق  رد  توافت  اه ، توافت  نآ  هدـش و  ناـیب  يدـعب  لاؤس  خـساپ  رد  هک  یتواـفت  هس  اـب  تسا ،
. دیامن هفاضا  ار  يدیوجت  دعاوق  ای  تایآلا  فشک  نآرق  رخآ  ای  لّوا  هب  ای  دنک ، تشاد  دای  نآرق  لّوا  ۀحفـص  رد  ار  شدنزرف  دـلوت  خـیرات 

یلو ترـضح  یتقو  هک  دـننک  یم  نایب  ار  نآ  نانارنخـس  یـضعب  هدـش و  هتـشون  اـه  باـتک  یخرب  رد  هک  دـشاب  یبلطم  ناـتروظنم ، دـیاش 
دومن و دهاوخ  مکاح  ار  یقیقح  نآرق  تخاس و  دهاوخ  اپ  هب  یگنهرف  يرکف و  يا  هلزلز  نوچ  یقیقح  یبالقنا  دندرک . روهظ  جع ) ) رصع

دنیآ یم  رب  نآرق  نییبت  ریـسفت و  میهفت و  ماقم  رد  دندرک و  روهظ  ترـضح  یتقو  هک  تسا  نیا  تانایب  تایاور و  هنوگ  نیا  زا  روظنم  ... . 
گنهرف زا  فارحنا  تلع  هب  ینآرق  یمالـسا و  ياه  هعماج  یتح  يرـشب  عماوج  دننک ، هدایپ  نآرق  ۀیاپ  رب  ار  یهلا  تموکح  دنهاوخ  یم  و 

. تسین نینچ  هک  یتروص  رد  تسا ، رگید  ینآرق  تسا ، ترضح  دزن  هک  ینآرق  دنرادنپ  یم  ینآرق ، لیصا 

؟ دش دهاوخ  یفرعم  مالسا  یعقاو  ةرهچ  روهظ ، زا  دعب  ایآ 

شسرپ

؟ دش دهاوخ  یفرعم  مالسا  یعقاو  ةرهچ  روهظ ، زا  دعب  ایآ 

خساپ

يراجنهان زا  یخرب  ناـتروظنم  اـیآ  تسیچ . دـیتسه  نآ  دـهاش  هعماـج  رد  هک  نید  عضو  زا  ناـتروظنم  میناد  یمن  اریز  تسا ، مهبم  لاؤس 
؟ تسا ناناملـسم  لاعفا  لامعا و  رد  نید  روضح  يدج  ندرکن  هدهاشم  ناتروظنم  دینک ؟ یم  هدهاشم  هعماج  رد  هک  تسا  یعامتجا  ياه 

نیا دیاش  دراد . يدایز  ياه  هلـصاف  تسا ، هداد  ار  نآ  تراشب  مالـسا  ربمایپ  هک  یلآ  هدیا  هعماج  اب  نانیدتم ، ِزورما  عماوج  تروص  ره  رد 
رد اریز  دش ، دهاوخ  رهاظ  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  یمالسا  یعقاو  هرهچ  دشاب . مالسا  ینارون  ماکحا  هب  ندرکن  لمع  رطاخ  هب  هلصاف 

یخرب دوش ؛ یم  نوگرگد  ناناملسم  زا  يرایسب  دزن  مالسا  میهافم  زا  يرایسب  دوش ؛ یم  هتـشاذگ  نید  رد  ییاه  تعدب  يربک  تبیغ  نامز 
نایم (ص ) ربماـیپ تیب  لـها  لزنم  ردـق و  دوش ؛ یم  هدولآ  اـه  كرـش  عاونا  هب  دـیحوت  دوش ؛ یم  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  نآ  ماـکحا  زا 
یعقاو ةرهچ  فیرحت  رابغ  درگ و  نانچ  دوش و  یم  نوگرگد  هعماج  یـشزرا  ياـهرایعم  دـنام ؛ یم  هتخانـشان  ناناملـسم  زا  يداـیز  هورگ 

هک دزاس  یم  فرط  رب  مالسا  ةرهچ  زا  ار  رابغودرگ  هدرک ، هزرابم  اه  تعدب  اب  دنک و  یم  روهظ  ترـضح  یتقو  هک  دناشوپ  یم  ار  مالـسا 
تسا هدش  دراو  یتیاور  رد  دراد ! توافت  تبیغ  نامز  فراعتم  مالسا  اب  هک  تسا  يدیدج  مالـسا  ترـضح ، نید  دننک  یم  روصت  يا  هدع 
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مورحم نآ  زا  مدرم  ةدوت  هدش و  وحم  شراثآ  هک  ینید  هب  دنک و  یم  توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  ون  زا  دنک ، مایق  مئاق  ترـضح  یتقو  : " هک
، تسا هللا  لوـسر  نییآ  زا  ریغ  ینییآ  جّورم  ترـضح  هک  تسین  بلطم  نیا  ناـیب  ددـص  رد  تیاور  نـیا  ( 1" .) دنک یم  يربهر  دنا ، هدـنام 

ربمایپ تنـس  مالـسا و  عفادـم  ار  ترـضح  يرگید  ناوارف  تایاور  دـناد ، یم  نید  نیرخآ  ار  مالـسا  هک  تاـیاور  تاـیآ و  رب  هوـالع  نوچ 
( جع ) يدهم ترضح  : " دومرف ترضح  تسا ، هنوگچ  جع ) ) يدهم ترضح  راتفر  دیسرپ : (ع ) قداص ماما  زا  يوار  هلمج  زا  هدرک ، یفرعم 

ساسا (ص ) مرکا ربمایپ  هک  روط  نامه  دزاس ، یم  دوبان  ار  دوجوم  تافارحنا  دهد : یم  ماجنا  هداد ، ماجنا  ادـخ  لوسر  هک  ار  يراک  نامه 
رتهب ات  دینک  نایب  رت  حضاو  ار  لاؤس  يدعب  ياه  همانرب  رد  میراودیما  ( 2" .) دنک یم  انب  ون  زا  ار  مالسا  هاگ  نآ  تخاس ، ناریو  ار  تیلهاج 

ص 352. ج 52 ، راونالاراحب ، . 2 ص 110 . ج 7 ، هادهلا ، تابثا  . 1 اه : تشون  یپ  میهدب . خساپ  میناوتب 

؟ دش دهاوخ  یفرعم  مالسا  یعقاو  ةرهچ  روهظ ، زا  دعب  ایآ 

شسرپ

؟ دش دهاوخ  یفرعم  مالسا  یعقاو  ةرهچ  روهظ ، زا  دعب  ایآ 

خساپ

يراجنهان زا  یخرب  ناـتروظنم  اـیآ  تسیچ . دـیتسه  نآ  دـهاش  هعماـج  رد  هک  نید  عضو  زا  ناـتروظنم  میناد  یمن  اریز  تسا ، مهبم  لاؤس 
؟ تسا ناناملـسم  لاعفا  لامعا و  رد  نید  روضح  يدج  ندرکن  هدهاشم  ناتروظنم  دینک ؟ یم  هدهاشم  هعماج  رد  هک  تسا  یعامتجا  ياه 

نیا دیاش  دراد . يدایز  ياه  هلـصاف  تسا ، هداد  ار  نآ  تراشب  مالـسا  ربمایپ  هک  یلآ  هدیا  هعماج  اب  نانیدتم ، ِزورما  عماوج  تروص  ره  رد 
رد اریز  دش ، دهاوخ  رهاظ  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  یمالسا  یعقاو  هرهچ  دشاب . مالسا  ینارون  ماکحا  هب  ندرکن  لمع  رطاخ  هب  هلصاف 

یخرب دوش ؛ یم  نوگرگد  ناناملسم  زا  يرایسب  دزن  مالسا  میهافم  زا  يرایسب  دوش ؛ یم  هتـشاذگ  نید  رد  ییاه  تعدب  يربک  تبیغ  نامز 
نایم (ص ) ربماـیپ تیب  لـها  لزنم  ردـق و  دوش ؛ یم  هدولآ  اـه  كرـش  عاونا  هب  دـیحوت  دوش ؛ یم  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  نآ  ماـکحا  زا 
یعقاو ةرهچ  فیرحت  رابغ  درگ و  نانچ  دوش و  یم  نوگرگد  هعماج  یـشزرا  ياـهرایعم  دـنام ؛ یم  هتخانـشان  ناناملـسم  زا  يداـیز  هورگ 

هک دزاس  یم  فرط  رب  مالسا  ةرهچ  زا  ار  رابغودرگ  هدرک ، هزرابم  اه  تعدب  اب  دنک و  یم  روهظ  ترـضح  یتقو  هک  دناشوپ  یم  ار  مالـسا 
تسا هدش  دراو  یتیاور  رد  دراد ! توافت  تبیغ  نامز  فراعتم  مالسا  اب  هک  تسا  يدیدج  مالـسا  ترـضح ، نید  دننک  یم  روصت  يا  هدع 

مورحم نآ  زا  مدرم  ةدوت  هدش و  وحم  شراثآ  هک  ینید  هب  دنک و  یم  توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  ون  زا  دنک ، مایق  مئاق  ترـضح  یتقو  : " هک
، تسا هللا  لوـسر  نییآ  زا  ریغ  ینییآ  جّورم  ترـضح  هک  تسین  بلطم  نیا  ناـیب  ددـص  رد  تیاور  نـیا  ( 1" .) دنک یم  يربهر  دنا ، هدـنام 

ربمایپ تنـس  مالـسا و  عفادـم  ار  ترـضح  يرگید  ناوارف  تایاور  دـناد ، یم  نید  نیرخآ  ار  مالـسا  هک  تاـیاور  تاـیآ و  رب  هوـالع  نوچ 
( جع ) يدهم ترضح  : " دومرف ترضح  تسا ، هنوگچ  جع ) ) يدهم ترضح  راتفر  دیسرپ : (ع ) قداص ماما  زا  يوار  هلمج  زا  هدرک ، یفرعم 

ساسا (ص ) مرکا ربمایپ  هک  روط  نامه  دزاس ، یم  دوبان  ار  دوجوم  تافارحنا  دهد : یم  ماجنا  هداد ، ماجنا  ادـخ  لوسر  هک  ار  يراک  نامه 
رتهب ات  دینک  نایب  رت  حضاو  ار  لاؤس  يدعب  ياه  همانرب  رد  میراودیما  ( 2" .) دنک یم  انب  ون  زا  ار  مالسا  هاگ  نآ  تخاس ، ناریو  ار  تیلهاج 

ص 352. ج 52 ، راونالاراحب ، . 2 ص 110 . ج 7 ، هادهلا ، تابثا  . 1 اه : تشون  یپ  میهدب . خساپ  میناوتب 

؟ دوش ریگملاع  يدهم  ترضح  نامز  رد  مالسا  نید  دراد  ناکما  هنوگچ 
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شسرپ

؟ دوش ریگملاع  يدهم  ترضح  نامز  رد  مالسا  نید  دراد  ناکما  هنوگچ 

خساپ

نانمـشد ایند و  گرزب  نارگتراغو  فیعـض ، ياهتّلم  هب  نازواجتم  نازورفا و  گنج  رگا  دنیوگیم و  نخـس  داد  لدع و  زا  نارگ  متـس  رگا 
تلادع و رشب و  قوقح  نازاس  لامیاپ  رگا  و  دنیامنیم . داهنشیپ  ار  حالس  علخ  یتیسیزمه و  حلـص و  مورحم  مدرم  تینما  شیاسآ و  یعقاو 

یقیقح دوـجو  راتـساوخ  رـشب  ترطف  هـک  تـسا  نـیا  يارب  هـمه  دـنیامنیم ، يزوـسلد  نآ  يارب  دـننکیم و  ناوـنع  ار  رـشب  قوـقح  يدازآ ،
نامزلارخآ رد  تسا و  دحاو  هک  تسا  ترطف  نید  نامه  نیا  تسا و  رـشب  قوقح  هب  مارتحا  تّینما و  حلـص و  تلادع و  دحاو و  تموکح 

فادـها نید و  نیا  لوبق  يوس  هب  ایند  دریگیم و  ارف  ار  ناهج  ادـخ ، نادرم  ۀـمه  ایلوا و  ءاـیبنا و  بوبحم  زیزع و  دوعوم  نآ  يربهر  تحت 
. دوشیم هدامآ  دهدب  تبثم  باوج  ارهز  یلع و  لد  ةویم  یفطصم و  نیعلاةرق  نآ  يادن  هب  هکنآ  يارب  دوریم و  شیپ  هب  نآ  یناسنا  كاپ و 

؟ هچ ینعی  دراد  قرف  نآرق  نیا  اب  هک  دروآ  یم  ینآرق  هکنیا 

شسرپ

؟ هچ ینعی  دراد  قرف  نآرق  نیا  اب  هک  دروآ  یم  ینآرق  هکنیا 

خساپ

زج درادن  یتوافت  چیه  نآرق  نیا  اب  دروآ  یم  جـع )  ) نامز ماما  هک  ینآرق  دـیدرک  لاؤس  دروآ  یم  جـع )  ) نامز ماما  هک  ینآرق  هرابرد ي 
بتاـک مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  طـقف  ربـتعم  تاـیاور  قـبط  هک  ظاـحل  نیدـب  تسا  تاـیآ  لـیوأت  ریـسفت و  اـب  هارمه  نآرق  نآ  هـکنیا 

هب درک  یم  لزان  لیئربج  هک  ار  يا  هیآ  رب  مرکا ، ربمایپ  ترـضح  دنتـشاد  دوجو  زین  یمومع  نابتاک  هکنیا  اب  دندوب  مرکا  ربمایپ  یـصوصخ 
( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  حیضوت و ... ریـسفت و  دننام  دوب  هیآ  نآ  نوماریپ  هک  هچ  نآ  دندومرف و  یم  ءالما  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 

تافو زا  دعب  دش . یم  عراز  لوط 70 هب  نآ  عومجم  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  دنتشون  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  روتـسد  هب 
يزاین ام  ینعی  هللا  باتک  انبسح  هک  دندینش  باوج  دندرک و  هضرع  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر 

دیهاوخن ار  باتک  نیا  رگید  دندومرف  مه  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دنک . یم  تیافک  ام  يارب  دـنوادخ  باتک  میاردـن و  باتک  نیا  هب 
یلو ترضح  دزن  رد  نونکا  دنام و  یقاب  شموصعم  نادنزرف  دزن  رد  ترضح  زا  سپ  تسا  فورعم  هعماج  باتک  هب  هک  باتک  نیا  دید و 

هک تسا  نامه  نیا  و  دوش . یم  لمع  نآ  نیماضم  اب  هدش و  هضرع  نینمؤم  رب  باتک  نیا  ترـضح  نآ  روهظ  اب  هک  دشاب  یم  جـع ) ) رـصع
نآ و ياه  هفسلف  اهتمکح و  نایب  حیضوت و  ریـسفت و  اب  ار  نآرق  نامه  ترـضح  هک  یلاح  رد  دروآ  یم  دیدج  ینآرق  ترـضح  دنتـشادنپ 

. دنروآ یم  نآ ... تاعورف 
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؟ هچ ینعی  دروآ  یم  يدیدج  نید  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هکنیا  ایآ 

شسرپ

؟ هچ ینعی  دروآ  یم  يدیدج  نید  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هکنیا  ایآ 

خساپ

یم رـشن  ناهج  رـساترس  رد  ار  مالـسا  تعیرـش  نامه  دوش  یم  رهاظ  هک  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هک  میناد  یم  یعطق  ياهلیلد  ساسارب 
یم يدیدج  نید  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هک  هدمآ  تایاور  زا  یی  هراپ  رد  هکنیا  دزاس و  یم  رقتـسم  ایند  رد  ار  مالـسا  تموکح  دهد و 

دوجو هب  نآ  رد  ییاهتعدب  ای  دندیـشک و  تسد  مالـسا  نییآ  يوریپ  ندرک و  لمع  زا  نوچ  مدرم  هک  دـشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  دروآ 
ياعد رد  هک  نانچ  دوب  دهاوخ  هزات  دیدج و  مدرم  يارب  دنک  یم  هضرع  مدرم  هب  ار  یعقاو  مالسا  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  یتقو  دندروآ 

هدیزگرب هک  سک  نآ  تسا  اجک  ننـسلا ; ضئارفلا و  دیدج  تلرخ  دملا  نیا  : » هدمآ ریبعت  نیا  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هرابرد ي  هبدـن 
40ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  «. ) دیامن دیدجت  ار  مالسا  تعیرش  نییآ و  ات  هدش 

لوبق دروم  ایآ  دنروایب  نامیا  ناشیا  هب  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  رگا  دنـشابن  مه  ع)  ) همئا ادخ و  رکنم  دیاش  هدوبن و  هزور  زامن و  لها  هک  یناسک 
؟  دنوش یم  عقاو 

شسرپ

ایآ دـنروایب  نامیا  ناشیا  هب  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  رگا  دنـشابن  مه  ع)  ) همئا ادـخ و  رکنم  دـیاش  هدوبن و  هزور  زامن و  لها  هک  یناـسک 
؟  دنوش یم  عقاو  لوبق  دروم 

خساپ

هب ودـنیوگب  کـیبل  ( جـع  ) يدـهم ترـضح  توعد  هب  دـننک و  هبوت  دوخ  هاـنگ  زا  هک  یناناملـسم  دوش : یم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا 
تارمث زا  هکلب  هتفرگن  رارق  ضرعت  دروم  دـنروآ  يور  قح  نیدو  مالـسا  نید  هب  ینارفاک  رگاو  دـنیامن  لمع  دوخ  یقیقح  ینید  تاـبجاو 

شیپ ناوت  یم  روهظ  نامز  یمومع  عاضوا  زا  : ) دیامرف یم  ینیما  میهاربا  هللا  تیآ  دش . دنهاوخدنم  هرهب  دوعوم  يدهم  داد  لدع و  نیریش 
هب ار  مالسا  یحالصاو  یبالقنا  همانرب  تشاد و  هضرع  ناهج  مدرم  هب  ار  مالسا  قیاقح  ودش  رهاظ  جع ) ) دوعوم يدهم  یتقو  هک  دومن  ینیب 

هـسسوم ناهج ، رتسگداد  میهاربا ، ینیما ، .) دـننک یم  ادـیپ  تاجن  لتق  زا  دـننک و  یم  لوبق  ار  مالـسا  مدرم  زا  يرایـسب  دـیناسر  نانآ  عمس 
زا دوب . دهاوخ  (ص ) ربمایپ شدج  هریسو  شور  ترضح ، نآ  هریـس  شور و  جع : )  ) دوعوم يدهم  هریـس  ص 289 ) رکفلاراد ، یتاعوبطم 

يدبا تاعمل  هب  هدش و  دنم  هرهب  یهلا  تمحر  زا  دـنوش  تیادـه  تسار  هار  هب  هتـشاد و  ار  شترـضح  تعاطا  قیفوت  هک  ییاهناسنا  یمامت 
نیب زا  دنیامن  مادقا  يو  اب  ینمشد  دانع و  هبو  دننک  یچیپرـس  ترـضح  نآ  ینید  تاروتـسد  قح و  نید  تعاطا  زا  هک  ینانآ  دنـسر و  یم 

رکفلاراد یتاعوبطم  هسسوم  ناهج ،  رتسگداد  ، میهاربا ینیما  -1 دییامرفب :  هعلاطم  ار  ریز  بتک  رتشیب  تاعالطا  يارب  افطل  تفر . دـنهاوخ 
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نامزاس ، یلالج سابع  مجرتم  ، روهظرصع ، یلع یناروک  نیـسردم 3- هعماج  تاراشتنا  تیودهمو ، تماما   ، هللا فطل  یناگیاپلگ  یفاص  -2
داوج دمحم  دیس  درف  يریزو  مجرتم  ، رون روهظ  ، یلعرورپ تداعس  یمالسا 4- تاغیلبت 

؟  تسا هنوگچ  نامز  ماما  طسوت  نید  دیدجت 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  نامز  ماما  طسوت  نید  دیدجت 

خساپ

نیرتی روحم  هچ  رگ  هدـننادرگ  هدولآ  ارنآ  هدرک و  دـیدهت  ار  نهک  نوتم  نایدا و  همه  هک  تسیکانرطخ  تنایرج  زا  درب  تسد  فیرحت و 
ورف ار  نارق  ام  تسا (  هدـنام  ناـما  رد  فیرحت  هنوگره  زا  یهلا  هژیو  ياـهتیانع  هب  میرک  نارق  ینعی  مالـسا  نتم  نیرت  یـساسا  نیرتمهم و 
ناما رد  فیرحت  زا  ناما (  و  ص ) ربمایپ (  نانخـس  ثیداـحا و  کـش  نودـب  یلو  میرک )  نارق  مینا -  رادـساپ  ظـفاح و  دوخ  میداتـسرف و 

زا فلتخم  اهریـسفت  اهبهذم و  دوجو  هک  تسا  هدیدرگ  فیرحت  راچد  زین  یحو  نارق و  زا  يرـشب  اهتـشادرب ي  اه و  ریـسفت  هکنانچ  هدوبن 
فافـش شیالاپ و  يدمحم و  بان  مالـسا  نتـساریپ  روهظ  زا  سپ  ع ) نامز (  ماما  رثوم  تامادقا  زا  یکی  رذگهر  نیا  زا  تسنا  دـمایپ  نید 
يدیدج نارق  نید و  زا  روظنم  شسرپ :  تسا  هدیدرگ  نید  دیدجت  هب  ریبعت  تایاور  رد  نآ  زا  هک  تساهیگدولآ  فیرحت و  زا  نآ  ندومن 

هک دندرگیم  لزان  نامسا  زا  هک  دنتسه  یفافش  لالز و  با  دننام  تقیقح  رد  ینامـسا  نایدا  خساپ  تسیچ ؟  دروا  یم  ع )  ) نامز ماما  هک 
اب یگتخیما  ناضرغم و  هدولا  ياهتسد  نالهاج و  طحنم  راکفا  سامت  اب  یلو  دنتـسه  باتفا  ییانـشور  ناراب و  یکاپ  افـص و  دننام  زاغا  رد 

مالسا نتساریپ  جع )  ) نامز ماما  ياهتلاسر  زا  یکی  دنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  هبذاج  هک  دنوشیم  فیرحت  نانچ  یهاگ  تافارخ  تاداع و 
زا تایاور  زا  يا  هراپ  رد  ور  نیا  زا  تسا  مالـسا  دنمهوکـش  خاک  يانب  يزاسون  رگید  ریبعت  هب  اه و  هیاریپ  تافارخ و  اه و  یگدولا  نیا  زا 

دیدج و باتک  دـیدج و  رما  دـنک  جورخ  میاق  هک  یماگنه  دـیامرف ( :  یم  ع )  ) قداص ماما  تسا  هدـش  دـیدج  نید  هب  ریبعت  يزاسون  نیا 
یم نوریب  تسردان  ریـسافت  اه و  فیرحت  تافارخ و  هوبنا  يالبال  زا  نانچنا  ار  مالـسا  نامز  نا  رد  ینعی   (، دروا یم  دوخ  اـب  دـیدج  شور 

دیدـج نارق  هکنیا  یکی  داد  حیـضوت  ناوت  یم  هنوگ  ود  دـیدج  نارق  هب  عجار  اما  تسا  هتخاـس  دـیدج  ون و  ـالماک  ییاـنب  ییوگ  هک  دروا 
هکنانچ تسا  هدرک  يروا  عمج  هدـش  لزان  ربمایپ  رب  لاس 23  رد  هک  بیترت  تروص و  ناـمه  هب  ع )  ) نینموملا ریما  هک  تسا  ینارق  ناـمه 

نامه دوصقم  هک  یناسک  يارب  دـنک  یم  بصن  یی  اه  هیمخ  دـنک  مایق  ص )  ) دـمحم لا  میاق  هک  یماگنه  تسا  هدومرف  رقاـب  دـمحم  ماـما 
 : زا هتفرگرب  دنیامن .  یم  عوجر  همئا  یقاب  دعب  و  (ص ) لوسر ترضح  دعب  و  ع )  ) ریما ترضح  دعب  ع )  ) نیسح ماما  لوا  هک  تسا  یتعجر 

نارق سکع  هب  نارق  نا  اریز  تس  اهراک  نیرتلکشم  نیا  دنهد  میلعت  مدرم  هب  هدش  لزان  هک  روطنامه  ار  نارق  هر )  ) يرهطم داتـسا  داعم ، 1 ـ
نا رب  دیدج  باتک  مان  ناوت  یم  هک  دشک  یم  نوریب  تسردان  اهریـسفت ي  يونعم و  تافیرحت  يایاوز  زا  نانچ  ار  هدـش  يروا  عمج  یلعف 
رد هکنیا  يارب  تسین  یندـش  رما  نیا  هک  دوش  لزان  رب  دـیدج  ینامـسا  باتک  کـی  هک  دـیا  یم  مزـال  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  تشاذـگ 
نم نادـنزرف  زا  مئاق  دـیامرف ( :  یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا  هدـش  یفرعم  میرک  نارق  ظفاح  یعاد و  کـی  ناونع  هب  ترـضح  نا  تاـیاور 

 .( دیامن یم  توعد  راگدرورپ  باتک  هب  ار  اهنا  دراد و  یم  او  نم  نییا  نم و  يوریپ  هب  ار  مدرم  تسا ،... 

اب دناهدروآ ، يدیدج  نید  ییوگ  هک  دننکیم  كاپ  اههیاریپ  زا  ار  مالـسا  نید  نانچنآ  دننکیم ، روهظ  جـع )  ) نامز ماما  یتقو  دـنیوگیم  هکنیا 
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دوجو اب  رگید  ترابع  هب  تسا ؟ عمج  لباق  هنوگچ  دنیامن ، حرطم  نآ  تسرد  لکـش  هب  ار  مالـسا  نید  دننکیم  یعـس  هک  ام  ماظع  عجارم  دوجو 
دیلقت عجارم 

شسرپ

يدـیدج نید  ییوگ  هک  دـننکیم  كاـپ  اـههیاریپ  زا  ار  مالـسا  نید  ناـنچنآ  دـننکیم ، روهظ  جـع )  ) ناـمز ماـما  یتـقو  دـنیوگیم  هکنیا 
هب تسا ؟ عمج  لباق  هنوگچ  دـنیامن ، حرطم  نآ  تسرد  لکـش  هب  ار  مالـسا  نید  دـننکیم  یعـس  هک  ام  ماظع  عجارم  دوجو  اب  دـناهدروآ ،

نامز ماما  تقو  هک  دوشیم  فلتخم  اههیاریپ  فارحنا و  راچد  نانچنآ  نید  ایآ  مهزاب  نید  ءاملع  دـیلقت و  عجارم  دوجو  اـب  رگید  تراـبع 
؟ دنیامنیم حرطم  نآ  حیحص  لکش  هب  ار  مالسا  دننکیم ، روهظ  جع ) )

خساپ

درایلیم و کی  یتیعمج  دنا ، هدـش  لیکـشت  روشک  داتفه  زا  هک  مالـسا  ناهج  لک  رد  تفگ : دـیاب  یمارگ  رهاوخ  امـش  لاؤس  هب  خـساپ  رد 
نآ بلاغ  تیعمج  دنهد و  یم  لیکـشت  ننـست  لها  ار  تیعمج  نیا  دصرد  زا 70  شیب  تسا . هداد  ياـج  شدوخ  رد  ار  ینوـیلیم  تسیود 
لاح نیا  اب  تسا . تیب  لها  فراعم  ياهنم  هک  دـننک  یم  غیلبت  ار  یمالـسا  ننـست  لها  ياملع  دنـشاب . یم  تیب  لها  بان  فراعم  زا  رودـب 

هنومن هدش  نآ  دراو  یبرغ  فرحنم  ياه  هیاریپ  نآ  ياج  هب  و  تسا ، هدش  لیطعت  تسا  مالسا  نید  یعامتجا  دعب  هک  یهلا  دودح  يرایـسب 
ذوفن یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  هزورما  یبرغ  یسارکمد  تیباهو و  ياهشیارگ  دید  ناوت  یم  یمالسا  فلتخم  ياهروشک  رد  ار  نآ 
لها زا  يرتمک  یلیخ  دصرد  دهد . یم  لیکـشت  ار  مالـسا  ناهج  دصرد  جـنپ  تسیب و  ات  تسیب  ًابیرقت  عیـشت  تیعمج  تسا . هدرک  یبیجع 

یم لماش  ار  ناناملـسم  مامت  هکلب  دنـشاب  یمن  هک  قارع  ای  ناریا و  راوگرزب  عجارم  طقف  مالـسا  ناهج  درک  تقد  دـیاب  دنـشاب . یم  ننـست 
زا یخرب  هکلب  دنهد . یمن  ماجنا  دننک  نآ  غیلبت  رد  یعـس  یمالـسا  ياهتلود  همه  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  یمالـسا  بان  مولع  هنافـسأتم  دوش .

. دشاب یم  اکیرمآ  لیئارسا و  هب  یمالسا  لود  زا  یخرب  شیارگ  نآ  هنومن  دنراد  یهلا  رون  نیا  ندرک  شوماخ  رد  یعس  یمالـسا  ياهتلود 
قرف هب  مینک  هسیاقم  ییاکیرمآ  مالـسا  یفارحنا  فراعم  اب  ار  نآ  سپـس  میـشاب و  هتـشاد  تیب  لها  بان  فراعم  مولع و  رد  یلمأت  اـم  رگا 

ننـست لها  هورگ  هک  ناناملـسم  زا  یلیخ  فلا ـ  هک : درک  تشادرب  هنوگ  نیا  تیاور  زا  ناوت  یم  سپ  درب . میهاوخ  یپ  ود  نآ  نیب  شحاف 
( جع  ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  ار  دیدج  نید  مهوت  نیمه  يارب  دنسانش . یم  تیب  لها  فراعم  ياهن  مار  مالسا  نوچ  دنهد  یم  لیکـشت  ار 

رثا رد  مدرم  و  دوش ، یم  لح  هعماج  تالکـشم  زا  یلیخ  جع )  ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  مالـسا  نیمارف  ندش  یلمع  اب  ب ـ  دـننکیم . ادـیپ 
ماما هک  تسا  یمالـسا  نامه  نیا  دننک و  یم  بان  مالـسا  غیلبت  فرـص  ار  دوخ  تمه  مامت  راوگرزب  عجارم  ياه  هلق  هب  مالـسا  هب  يدنبیاپ 

شمولع زا  یتح  دوش و  یمن  ارجا  یمالـسا  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  زورما  فراـعم  نیمه  هنافـسأتم  یلو  دـنک  یم  یلمع  ار  نآ  جـع ) )
. دنرادن یهاگآ 

دربیم و نیب  زا  ار  ناراکدب  مامت  یتصرف  چیه  نودـب  ای  دزادرپیم  نید  غیلبت  هب  رگید ، ناماما  دـننام  ایآ  دـنکیم ، روهظ  غنامز  ماما  هک  یتقو 
؟ دنامیمن یقاب  نارگید  حالصا  يارب  ییاج 

شسرپ
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دربیم نیب  زا  ار  ناراکدب  مامت  یتصرف  چیه  نودب  ای  دزادرپیم  نید  غیلبت  هب  رگید ، ناماما  دننام  ایآ  دنکیم ، روهظ  غنامز  ماما  هک  یتقو 
؟ دنامیمن یقاب  نارگید  حالصا  يارب  ییاج  و 

خساپ

هدرک روهظ  تلادـع  تایونعم و  شرتسگ  يارب  ینید و  ینآرق و  نیزاوم  ساسارب  جـع ) ) نامز ماـما  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هّجوت 
ّتیلاعف ترـضح و  تموکح  ةرابرد  هچنآ  دنکیم . لمع  تیبلها  ةریـس  هب  یّـصاخ  دراوم  زج  دیامنیم و  لح  ار  تالکـشم  زا  يرایـسب 

هعماج دهدیم و  صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  دسریم و  لماکت  هب  يرشب  لقع  ترضح  روهظ  اب  هک 1 . تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  شایناهج 
، رـشب ییاناد  رادقم  دیامرفیم : هراب  نیا  ردقداص  ماما  دـباییم . قّقحت  يریگمشچ  وحن  هب  یملع  یلقع و  دـشر  دـباییم ; ییاهر  لهج  زا 

ناـمز رد  نآ  فرح  و 25  روهظ ، زا  لـبق  نآ  فرح  ود  اـهنت  ملع  فرح  زا 27  تسین و  هسیاـقم  لـباق  روهظ ، زا  دـعب  و  روهظ ، نارود  رد 
يروک و زا  ار  اهناسنا  ترـضح  نآ  اهناسنا : یتیبرت  دـشر  . 2 ص 336 ). ج 52 ، یـسلجم ،  همالع  راونالاراحب ، .) دوشیم فشک  روهظ ،

نامه  ) لوسرلا جاهنم  مکب  کلس  . " دنکیم تیاده  تیبرت و  ار  مدرم  مرکاربمایپ  دننام  دهدیم و  تاجن  تیاده  ریسم  رد  یگنگ  يرک و 
باختنا ۀـنیمز  ساسا  نیا  رب  دـنکیم . هضرع  مدرم  رب  ار  تقیقح  دربیم و  نیب  زا  ار  تاـفارخ  هدـش و  فیرحت  نید  . 3 ص 123 ). ج 51 ،

رارق یتسرّپقح  ریـسم  رد  دـهدن و  ّقح  هب  نت  شالت  ّتیلاعف و  همه  نیا  زا  دـعب  یـسک  رگا  دـیآیم و  دوجو  هب  مدرم  ۀـنادازآ  هناـهاگآ و 
همه يارب  حالصا  تصرف  لاح  نیع  رد  درادیمرب ; اهناسنا  تیاده  ریسم  يولج  زا  ار  عناوم  تّیعطاق  اب  ترضح  دنک ، یشارتعنام  دریگ و 
رگید ۀتکن  دنتسیاب . قح  هار  لباقم  هک  تسا  یناسک  اب  ترضح  نآ  ةزرابم  تسا و  مدرم  حالـصا  تیاده و  ترـضح  شقن  دراد و  دوجو 
اهنآ هب  ترـضح  درکن ، داجیا  تیاده  ریـسم  رد  یعنام  دشن و  ناملـسم  قح ـ  ندش  نشور  زا  دعب  یّتح  باتکلها ـ  زا  یـسک  رگا  هکنآ 
دیمهف ناوتیم  دیجم  نآرق  زا  ار  بلطم  نیا  درادـن . دوجو  هدـیقع  رد  یهارکا  ربج و  دـننامیم و  یقاب  دوخ  نید  هب  اهنآ  درادـن و  يراک 

رصع (.) هدـئام 14 "  ) ِۀَـم َـ یِقلا ِموَی  َیِلا  َأضغَبلاو  َةوادَـعلا  ُمُهَنَیب  اـنیَرغَاَف  : " دـنراد دوجو  تماـیق  اـت  اراـصن  دوهی و  دـیامرفیم : یتاـیآ  رد  هک 
 ( مق یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ، 100 یمیکح ص 60 ـ  دمحم  یگدنز 

؟ دنکیم روهظ  لماک  نآرق  دیدج و  نید  ابغنامز  ماما  هک  تسا  حیحص  ایآ 

شسرپ

؟ دنکیم روهظ  لماک  نآرق  دیدج و  نید  ابغنامز  ماما  هک  تسا  حیحص  ایآ 

خساپ

ره و  دمآ . دهاوخن  یتعیرـش  نید و  چیه  نآ  زا  سپ  دروآ و  مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  مالـسا  تعیرـش  نید و  یهلا  تعیرـش  نید و  نیرخآ 
دهاوخ جـیورت  نایب و  ار  ناشّدـج  نید  نامه  ناشروهظ  اب  غنامز  ماما  ترـضح  دـیوگیم . غورد  ماهدروآ  دـیدج  نید  نم  دـیوگب  سک 

روهظ ترـضح  نآ  هک  یماگنه  دش ، دهاوخ  دایز  ياهزادنا  هب  مالـسا  نید  رد  تعدب  لطاب و  ریـسفت  فیرحت  خـیرات  لوط  رد  اّما  دومرف ;
ناناملـسم تسد  رد  نونکا  هک  ینآرق  تسا  هدروآ  دیدج  نید  ترـضحنآ  درک  دنهاوخ  لایخ  مدرم  دیامن ، نایب  ار  یقیقح  نید  دیامن و 
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ناققحم و زا  ياهدع  رظن  هب  یلو  درادـن . یتوافت  دـشابیم  غنامز  ماما  تسد  رد  هک  ینآرق  اب  تسا و  لماک  تایآ  تاملک و  رظن  زا  تسا 
رد تماـما  ةدرپـس  ناونع  هب  ار  نآ  يرگید  زا  سپ  یکی  ناـماما  درک و  يروآعـمج  ربماـیپ  زا  دـعب  ار  نآرقیلع  ترـضح  هعیـش  ناثدـحم 

خیرات .) دومرف دـهاوخ  هئارا  مدرم  هب  دوخ  روهظ  زا  سپ  ار  نآ  هک  تسا  هدیـسر  غنامز  ماما  هب  ات  دـناهداد ، رارق  دوخ  زا  سپ  ماما  راـیتخا 
تئارق ربانب  نآرق  طبض  . 1 دوب : لیذ  ياهیگژیو  يارادیلع  ترضح  فحصم  ریبکریما ). تاراشتنا  ، 413 ص 410 ـ  رایمار ، رتکد  نآرق 

ماـن دوب ; هیآ  لوزن  بجوـم  هک  یتبـسانم  رکذ  هیـشاح  رد  یتاحیـضوت  نتـشادرب  رد  لوزن 3 . بسحرب  عوـضوم  قـیقد  بیترت  . 2; 9 ربمایپ
نآرق موـلع  شزوـمآ  ...) دوـب و هدـش  لزاـن  ناـنآ  ةراـبرد  هیآ  هـک  يدارفا  ماـن  هـیآ  لوزن  تعاـس  دـش ، لزاـن  اـجنآ  رد  هـیآ  هـک  یناـکم 

زا یتوافت  هنوگچیه  یلعف  نآرق  نیاربانب  یمالـسا )  تاغیلبت  نامزاس  رـشن : یلیکو  دمحموبا  همجرت  ص 349 ، تفرعم ج 1 ، يداهدمحم 
مدرم هب  دوخ ، روهظ  زا  دعب  غرـصعیلو  ترـضح  هک  یفحـصم  اب  صاخ ـ  بیترت  تاحیـضوت و  نتـشاد  زج  هب  اهنآ ـ  دادـعت  تایآ و  رظن 

. درادن داد ، دنهاوخ  هیارا 

لوبق دروم  ایآ  دنروایب  نامیا  ناشیا  هب  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  رگا  دنـشابن  مه  ع)  ) همئا ادخ و  رکنم  دیاش  هدوبن و  هزور  زامن و  لها  هک  یناسک 
؟  دنوش یم  عقاو 

شسرپ

ایآ دـنروایب  نامیا  ناشیا  هب  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  رگا  دنـشابن  مه  ع)  ) همئا ادـخ و  رکنم  دـیاش  هدوبن و  هزور  زامن و  لها  هک  یناـسک 
؟  دنوش یم  عقاو  لوبق  دروم 

خساپ

هب ودنیوگب  کیبل  ( جـع  ) يدـهم ترـضح  توعد  هب  دـننک و  هبوت  دوخ  هانگ  زا  هک  یناناملـسم  هک : دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا 
تارمث زا  هکلب  هتفرگن  رارق  ضرعت  دروم  دـنروآ  يور  قح  نیدو  مالـسا  نید  هب  ینارفاک  رگاو  دـنیامن  لمع  دوخ  یقیقح  ینید  تاـبجاو 

شیپ ناوت  یم  روهظ  نامز  یمومع  عاضوا  زا  : ) دیامرف یم  ینیما  میهاربا  هللا  تیآ  دش . دنهاوخدنم  هرهب  دوعوم  يدهم  داد  لدع و  نیریش 
هب ار  مالسا  یحالصاو  یبالقنا  همانرب  تشاد و  هضرع  ناهج  مدرم  هب  ار  مالسا  قیاقح  ودش  رهاظ  جع ) ) دوعوم يدهم  یتقو  هک  دومن  ینیب 

هـسسوم ناهج , رتسگداد  میهاربا , ینیما , .) دـننک یم  ادـیپ  تاجن  لتق  زا  دـننک و  یم  لوبق  ار  مالـسا  مدرم  زا  يرایـسب  دـیناسر  نانآ  عمس 
زا دوب . دهاوخ  (ص) ربمایپ شدج  هریسو  شور  ترـضح ، نآ  هریـس  شور و  جع : )  ) دوعوم يدهم  هریـس  ص 289 ) رکفلاراد , یتاعوبطم 

يدبا تاعمل  هب  هدش و  دنم  هرهب  یهلا  تمحر  زا  دـنوش  تیادـه  تسار  هار  هب  هتـشاد و  ار  شترـضح  تعاطا  قیفوت  هک  ییاهناسنا  یمامت 
نیب زا  دنیامن  مادقا  يو  اب  ینمشد  دانع و  هبو  دننک  یچیپرـس  ترـضح  نآ  ینید  تاروتـسد  قح و  نید  تعاطا  زا  هک  ینانآ  دنـسر و  یم 

رکفلاراد یتاعوبطم  هسسوم  ناهج ,  رتسگداد  , میهاربا ینیما  -1 دییامرفب :  هعلاطم  ار  ریز  بتک  رتشیب  تاعالطا  يارب  افطل  تفر . دـنهاوخ 
تاغیلبت نامزاس  , یلالج سابع  مجرتم  , روهظرـصع , یلع یناروک  نیـسردم 3- هعماج  , تیودـهمو تماما   , هللا فطل  یناگیاپلگ  یفاـص  -2

داوج دمحم  دیس  درف  يریزو  مجرتم  , رون روهظ  , یلعرورپ تداعس  یمالسا 4-

؟ دنکیم هدافتسا  ریشمش  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  ارچ  یناسنا ، تیبرتو  یقالخا  توعد  هار  زا  رشب  تیاده  ناکما  اب 
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شسرپ

؟ دنکیم هدافتسا  ریشمش  زا  مالسلاهیلعنامز  ماما  ارچ  یناسنا ، تیبرتو  یقالخا  توعد  هار  زا  رشب  تیاده  ناکما  اب 

خساپ

هتـشاگنا نینچ  تسا  نکمم  گنج  هلأسم  رد  تسا . ماشآ  نوخ  ياهناسنا  مامت  اب  رایع  ماـمت  یگنج  ع )  ) دوعوم ماـما  یمتح  ياـهراک  زا 
. تسین گنجو  يزیرنوخ  هب  يزاینو  تسا  ریذپناکما  تسرد ، تیبرتو  یقالخا  توعد  اب  يرـشب  هعماج  نتخاسو  ناسنا  تیادـه  هک  دوش 

لماکتو دشر  هار  عناوم  هک  دزاسیم  راکـشآ  ار  تیعقاو  نیا  یبوخ  هب  تسا - هدنام  ياج  رب  یخیرات  هک  يزور  زا   - يرـشب خیرات  هعلاطم 
هتـشاد هدرتسگو  فرژ  ياهریثأت  دـنچ  ره  یتیبرت  لوصاو  یقالخا  میلاعتو  دوشیمن ، هتـشادرب  هار  رـس  زا  يزیرنوخو  تردـق  اب  زج  ناسنا 

، يداـصتقا عباـنم  هک  رگرامثتـساو  راداـیندو  بلطهطلـس  هقبط  ردو  تسا ، هدوـب  یناـسنا  بیجن  دارفا  زا  یخرب  رد  اـهریثأت  نیا  نکیل  تسا 
يارب تسا . هدوبن  زاسنوگرگدو  نیرفآلّوحت  نآ  ریثأت  ای  هتشادن و  يریثأت  چیه  ای  دنرادو ، هتـشاد  تسد  رد  ار  اههعماج  یماظنو  یـسایس 

ناگمه ات  دـندنبن ، اههدوت  رب  ار  دـشر  هارو  دـندرگن  اهناسنا  هار  ّدـس  ات  تسا  هتفریم  راک  هب  يرگید  لـماع  دـیاب  ناـنآ  تیادـهو  تیبرت 
یبایتسد يارب  ترورـض  کی  ناونع  هبورین  دربراکو  گنج  هلأسم  ور  نیا  زا  دنهد . همادا  شیوخ  دشر  هار  هب  یعنام  هنوگچـیهیب  دـنناوتب 

هار ناونع  هب  هکلب  ناـمرآو  فدـه  ناوـنع  هب  هن  ار  گـنج  اـهتیعقاو  نیمه  هب  هجوـت  اـب  مالـسا ، ددرگیم . حرطم  یناـسنا  ياهفدـه  هب 
؛}... ِِهَّلل ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَیَو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَتال  یّتَح  ْمُهُوِلتاقَو  : } تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  تسا . هتفریذپ  لدـع  دـیحوت و  ققحت  يارب  هلیـسوو 

ور نیا  زا  ... " ددرگ . ادـخ  يارب  شاهمه  نیدو ، دـشابن  ياهنتف  رگید  ات  دـینک  دربن  نانآ  اـب  { " یقرواـپ هیآ 193 . هرقب ، هروس  یقرواـپ .  }
دیلاقم فویسلاو  فیسلا ، ّالإ  سانلا  میقیالو  فیسلا ، ّلظ  تحتو  فیسلا  یف  هّلک  ریخلا  : " دومرف تسا  نیملاعلل " ۀمحر   " هک مالـسا  ربمایپ 

ار نامدرمو  ریشمش ، هیاس  ریز  ردو  تسا  ریـشمش  یقرواپ } ص 5 . ج 11 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  یقرواپ .  } رد ریخو  یکین  مامت  " " ؛ رانلاو ۀّنجلا 
نم ًاهبـش  دّـمحم  لآ  نم  مئاقلا  یف  ّنإ  : " ... دومرف ع )  ) رقاب ماما  دـنخزودو ". تشهب  ياهدـیلک  اهریـشمشو  دـنکیمن . تسار  ریـشمش  زج 

رصنی ّهنأو  تیغاوطلاو ، نیراّبجلاو  هلوسر  ءادعأو  هَّللا  ءادعأ  هلتقو  فیـسلاب  هجورخف  یفطـصملا  هّدج  نم  ههبـش  اّمأو  لسرلا ... نم  ۀسمخ 
{ یقرواپ ص 7 . ج 1 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } اّما دراد ... ناربمایپ  زا  نت  جـنپ  اب  ییاهتهابـش  دـمحم : لآ  مئاق   ... " " ؛ بعرلاو فیـسلاب 

سرتو ریشمش  اب  وا  ناشکرسو ، ناراّبجو  شربمایپو ، ادخ  نانمشد  نتشکو  تسا  ریشمش  اب  مایق  ص )  ) مرکا لوسر  دوخ  ّدج  هب  وا  تهابش 
." ددرگیم ددم  دوشیم ] هدنکفا  نارابج  لد  رد  هک  ]

؟ دنکیم تموکح  ملاع  رب  نید  مادک  اب  مالسلاهیلعيدهم  ماما 

شسرپ

؟ دنکیم تموکح  ملاع  رب  نید  مادک  اب  مالسلاهیلعيدهم  ماما 

خساپ
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دنچ اب  ار  اعدم  نیا  تسا . مالـسا  نید  دنکیم  تموکح  مدرم  رب  نآ  اب  روهظ  زا  دعبو  تسا  نیّدتم  نآ  هب  ع )  ) يدـهم ماما  دوخ  هک  ینید 
رب وا  متح  روط  هب  تسا  رارقو  تسا ، مالـسا  ربمایپ  يایـصوا  متاخ  ع )  ) يدـهم ترـضح  هک  اـجنآ  زا   - 1 دـناسر : تابثا  هب  ناوتیم  لیلد 

قباطم ع )  ) يدهم ترـضح  تموکح  هک  اجنآ  زا   - 2 تسا . مالـسا  نید  نامز ، نآ  رد  مکاح  نید  متح  روط  هب  اذل  دـنک ، تموکح  ملاع 
هک ار  یماظن  میریگیم  هجیتن  تسا ، مالسا  رد  رصحنم  زین  لماک  لدعو  تساههنیمز ، مامت  رد  لدع  تموکح  هحیحـصو ، هرتاوتم  تایاور 

تما رب  ع )  ) يدـهم ترـضح  راـبخا ، زا  یخرب  قباـطم   - 3 دوب . دـهاوخ  مالـسا  ماظن  درک ، دـهاوخ  تموکح  نآ  اب  ع )  ) يدـهم ترـضح 
. دوب دهاوخ  یمالسا  وا  ییارجا  ماکحاو  هدوب  یمالسا  وا  مکح  هک  دراد  تلالد  دوخ  هبون  هب  تایاور  نیا  درک ، دهاوخ  تموکح  یمالسا 

جورخ هک  تسا  يدهم  نم  تّما  نایم  رد  انامه  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  يردـخ  دیعـسیبا  زا  نسح  دنـس  هب  يذـمرت 
هکنیا رب  دراد  تلالد  حیرـص  روط  هب  زین  تاـیاور  زا  یخرب   - 4 یقرواپ } ص 126 . ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  یقرواپ .  ... " . } درک دـهاوخ 

زینو طسوالا " مجعملا   " رد یناربط  تشاذگ : دهاوخ  ارجا  هب  روهظ  زا  دعب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تنسو  مالسا  ماکحا  ع )  ) يدهم ترضح 
جورخ متیب  لـها  زا  يدرم  دومرفیم : هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تفگ : هک  دـناهدرک  لـقن  يردـخ  دیعـسیبا  زا  یناهفـصا  میعنوبا 

ص)  ) ادـخ لوسر  زا  رتاوتم  روط  هب  هک  یتاـیاور   - 5 یقرواپ } ص 131 . نامه ، یقرواپ .  ... " . } دیامنیم مایق  نم  تنـس  هب  هک  دـنکیم 
یّلجتم لماکو  متاخ  نید  رد  اهنت  لماک  لدـعو  درک . دـهاوخ  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  ع )  ) يدـهم ماما  هک  هدـش  دراو  تیب : لها  همئاو 

. دشابیم مالسا  نید  نامه  تسا  روهظ  رصع  رد  مکاح  هک  ینید  هکنیا  هجیتن  تسا . مالسا  نید  نامه  هک  تسا 

؟ تسا مکاح  بهذم  نیمادک  روهظ  رصع  رد 

شسرپ

؟ تسا مکاح  بهذم  نیمادک  روهظ  رصع  رد 

خساپ

" نییبنلا متاخ   " ناونع هب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسا . لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  رشب  نید  نیرخآ  مالسا  هک  تسین  یکش 
نیب زا  هک  تسا  نیا  لاؤس  نکل  دوـب . دـهاوخن  رگید  يربماـیپ  دوـخ  زا  دـعب  هک  هدوـمن  نیا  هب  حیرـصت  زین  ترـضح  نآ  هدرک ، فیـصوت 
نید روهظ  رصع  رد  مکاح  نید  ناوارف  تایاورو  تایآقباطم  دمآ . دهاوخ  رد  ارجا  هب  یمالسا  بهاذم  زا  بهذم  نیمادک  دوجوم  بهاذم 
رصع رد  جیار  بهذم  هک  میربیم  یپ  لامکا  هیآ  هب  تایآنیا  ندرک  همیمض  اب  یلو  یقرواپ } هیآ 33 . هبوت ، هروس  یقرواپ .  ،} تسا مالسا 

َمالْـسِإلا ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَیلَا  : } دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  تسا . عیـشت  بهذـم  نامه  روهظ 
ناونع هب  ار  مالساو  مدومن  یقرواپ } هیآ 3 . هدئام ، هروس  یقرواپ .  } مامت امش  رب  ار  دوخ  تمعنو  مدرک  لماک  ار  امـش  نید  زورما  " ؛} ًانیِد

ار تمعنو  هدرک  لماک  مدرم  رب  ار  دوخ  نید  نآ  ببـس  هب  دنوادخ  هک  تسا  هداتفا  قافتا  هچ  زور  نآ  رد  متفریذپ ". امـش  نادواج ]  ] نییآ
قادصم ندش  نشورو  هیآ  لوزن  نأش  یـسررب  اهلاؤس  نیا  مهف  دـیلک  تسا ؟ هتفریذـپ  نآ  اب  هارمه  ار  مالـساو  تسا ، هدومن  مامت  نانآ  رب 

تسا ياهیـضق  هیآ  لوزن  نأش  هک  میربیم  یپ  قوف  هیآ  لیذ  رد  نیرّـسفم  نایبو  تایاور  هب  هعجارم  اب  تسا . هفیرـش  هیآ  رد  مویلا "  " هملک
ار واو  هدرک  دنلب  ار  ع )  ) یلع ترـضح  تسد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زور  نآ  رد  تسا . هداتفا  قافتا  هجحيذ  مهدجیه  زور  مخ ، ریدغ  رد  هک 

دهاوخ بلاغ  نایدا  همه  رب  هک  روهظ  رصع  رد  دنوادخ  یضرم  نید  سپ  تسا . هدرک  یفّرعم  دوخ  زا  دعب  نیشناجو  هفیلخو  ماما  ناونع  هب 
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اذـل تسا . هدـش  رولبتم  وا  نادـنزرف  زا  موصعم  ماـما  هدزاـیو  ع )  ) یلع ماـما  زا  يوریپ  ینعی  عیـشت  بهذـم  رد  هک  تسا  ینید  ناـمه  دـش ،
هدایپ تسا  هدیدنـسپ  اهنآ  يارب  هک  ار  ینیدو  " ؛}... ْمَُهل یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  دیامرفیم ...{ : رون  هروس  رد  لاعتم  دـنوادخ 

تیـالو ّطـخ  اـب  مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  تسا  ینید  ناـمه  هدیدنـسپ  نید  نیا  یقرواـپ } هیآ 55 . رون ، هروس  یقرواـپ .  ."  } دوـمن دـهاوخ 
. تسا مادتسم 

یلیلد ایآ  عوضوم  نیا  دننارذگ  یم  غیت  مد  زا  ار  همه  تسد  هب  ریشمش  روهظ  ماگنه  رد  جع )  ) نامز ماما  هک  دننکیم  رکف  هنافسأتم  دارفا  یضعب  - 1
؟  مینک كاپ  مدرم  نهذ  زا  هنوگچ  ار  يرکف  هابتشا  نیا  تسا  رهمو  فطل  زا  راش  رس  نامز  ماما  كرابم  دوجو  اریز  تسین . نامز  ماما  تیمولظمرب 

شسرپ

عوضوم نیا  دننارذگ  یم  غیت  مد  زا  ار  همه  تسد  هب  ریشمش  روهظ  ماگنه  رد  جع )  ) نامز ماما  هک  دننکیم  رکف  هنافـسأتم  دارفا  یـضعب  - 1
نهذ زا  هنوگچ  ار  يرکف  هابتـشا  نیا  تسا  رهمو  فطل  زا  راش  رـس  نامز  ماما  كرابم  دوجو  اریز  تسین . نامز  ماما  تیمولظمرب  یلیلد  ایآ 

؟  مینک كاپ  مدرم 

خساپ

هدش نایب  طقف  ترضح  نآ  بناوج  زا  یضعب  جع )  ) نامز ماما  یفرعمرد  هنافـسأتم  تسا  تسردو  حیحـص  الماک  امـش  شیامرف  نیا  ج1 -
لوا مدقرد  جـع )  ) نامز ماما  تسا . هدـش  شومارف  الک  شترـضح  تایـصوصخ  زا  یـضعبو  لماکریغ  تروص  هب  تاقوازا  یهاگ  مه  نآ 

هبو دـنا  هتـسشن  وا  هرفـس  رـس  همه  ملاع  مامت  يارب  تمحر  فطلو و  رهم  هیام  ینعی : تسا . نیملاعلل » همحر  هک « تسا  نآ  شتفـص  نیلوا 
هتفگ شترضح  ماقتنا  طقفو  هدش  وگزاب  رتمک  تاهج  نیا  فسأت  لامک  اب  نایمدآ , دنقـشع  یتسه  لیفط  هک  دنروخ  یم  يزور  وا  تکرب 

شدادـجاو ءابآ  هب  ای  دنتـسیاب  شلباقم  رد  هک  دریگ  یم  ماقتنا  شنانمـشدزا  ترـضح  اریز ؛ حیحـص  ریغ  تروص  هب  مه  نآ  هزات  دوش  یم 
. دربب نیبزا  ار  وا  دهاوخب  دراد  لوبق  ار  شترضح  تماما  هک  یسک  ایو  دشکب  ار  دوخ  تسود  هک  نیا  هن  دنشاب . هدرک  ملظ 

ترضح نانمشد 

هراشا

؟ دشاب (ع ) نامز ماما  لتاق  دوش و  ادیپ  یسک  دیاب  ارچ  سپ  دننک ؟ یمن  یگدنز  تینما  حلـص و  اب  دارفا  مامت  (ع ) نامز ماما  نارود  رد  رگم 
غیت مد  زا  یناسک  هچ  دنک  یم  روهظ  ماما  هک  ینامز  تسا ؟ هدـماین  ایند  هب  (ع ) نامز ماما  لتاق  هک  هتفگ  یناحور  کی  هک  تسا  تسار  ایآ 

ناشیا

شسرپ

لتاق دوش و  ادیپ  یـسک  دیاب  ارچ  سپ  دننک ؟ یمن  یگدـنز  تینما  حلـص و  اب  دارفا  مامت  (ع ) نامز ماما  نارود  رد  رگم  ترـضح  نانمـشد 
دنک یم  روهظ  ماما  هک  ینامز  تسا ؟ هدماین  ایند  هب  (ع ) نامز ماما  لتاق  هک  هتفگ  یناحور  کی  هک  تسا  تسار  ایآ  دـشاب ؟ (ع ) نامز ماما 
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؟ دنسر یم  تکاله  هب  دنرذگ و  یم  ناشیا  غیت  مد  زا  یناسک  هچ 

خساپ

تموکح نامز  رد  هک  تسین  انعم  نادـب  تینما  يرارقرب  هتبلا  تسا . یناهج  تینما  يرارقرب  (ع ) نامز ماما  تموکح  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
یبـیغ و ياهدادـما  زا  يریگ  هرهب  اـب  (ع ) ناـمز ماـما  دـنک . یمن  دـیدهت  ار  هعماـج  تینما  دـشاب و  هتـشادن  دوـجو  نمـشد  (ع ) ناـمز ماـما 

نافلاخم ناشیدـنا و  دومج  نایارگ و  تردـق  یلو  درادـن ؛ هقباس  نامز  نآ  ات  هک  دـنک  یم  رارقرب  تینما  يا  هنوگ  هب  بسانم  ياـهراکهار 
گرم تیفیک  دور . یمن  نیب  زا  اه  دـیدهت  نیا  دـننک و  یم  دـیدهت  ار  تینما  تسا ، داضت  رد  یناهج  تموکح  اب  نانآ  عفانم  هک  تموکح 

هک نیا  تسیک ؟ ترضح  لتاق  هک  تسین  مولعم  نینچ  مه  دسر ؟ یم  تداهش  هب  ای  تسا و  یعیبط  هک  تسین  صخشم  ًاقیقد  (ع ) نامز ماما 
هب (ع ) نامز ماما  هک  تسین  مولعم  ًالّوا  اریز  تسین ، لیلد  كرادـم و  رب  ینتبم  تسا ، هدـماین  ایند  هب  ماما  لتاق  هک  هتفگ  یناـحور  یـصخش 
هب ترـضح  دوش  تابثا  هک  تسا  نآ  رب  عرف  هدـماین ، اـیند  هب  ماـمالتاق  هک  نیا  دـسر ؟ یم  تداهـش  هب  اـی  دور و  یم  اـیند  زا  یعیبط  گرم 

هدـماین ایند  هب  ماما  لتاق  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  تسا . هدـمآ  ایند  هب  ماما  لتاق  هک  درادـن  دوجو  یکردـم  لـیلد و  ًاـیناث  دـسر . یم  تداـهش 
دلوتم دیابن  دشاب ، هتشاد  لتاق  ترضح  رگا  ور  نیا  زا  تسین ، صخشم  ترضح  تموکح  تدم  هدرکن و  روهظ  ترضح  زونه  اریز  دشاب ،

هب زونه  تسیک و  ماما  لتاق  هک  نیا  تابثا  ور  نیا  زا  دبلط ، یم  كردم  لیلد و  (ع ) نامز ماما  یگدـنز  داعبا  ةرابرد  تواضق  دـشاب . هدـش 
: نابلط تحار  - 1 دوش : یم  هراشا  یخرب  هب  هک  دـنک  یم  دروخرب  هورگ  دـنچ  اب  (ع ) نامز ماما  دراد . كردـم  هب  زاـین  تسا ، هدـماین  اـیند 
ار ماما  یناهج  تموکح  یلو  دـننک  یم  ار  (ع ) نامز ماما  يوریپ  ياعدا  دنتـسه ، شیوخ  عفانم  نیمأـت  ددـص  رد  هشیمه  هک  ناـبلط  تحار 
: دومرف (ع ) قداص ماما  دنک . یم  دروخرب  اه  نآ  اب  زین  ترـضح  هدومن و  تفلاخم  ترـضح  اب  ور  نیا  زا  دنناد ، یم  شیوخ  عفانم  فلاخم 
رد ناقفانم : نارفاک و  - 2 [ 1" .] دننادرگ یم  يور  وا  زا  ترـضح ، روهظ  زا  سپ  یلو  دـنراد ، ار  وا  يوریپ  ياعدا  هک  یناسک  رایـسب  هچ  "

هتفایرد دوخ  عفانم  اب  داضتم  فلاخم و  ار  يدازآ  تلادع و  هتـساوخرب و  تفلاخم  هب  يرادم  نید  نید و  اب  ناقفانم  نارفاک و  خـیرات  لوط 
شیوخ عفانم  فلاخم  ار  (ع ) نامز ماما  تموکح  هک  نیا  لیلد  هب  ناقفانم  نارفاک و  دنا . هدومن  تفلاخم  تلادـع  نید و  اب  ور  نیا  زا  دـنا ؛

اذإ : " دومرف (ع ) قداص ماما  دیامن . یم  هزرابم  نانآ  اب  (ع ) نامز ماما  دننک و  یم  تفلاخم  نامز  ماما  يارگ  تلادع  تموکح  اب  دنناد ، یم 
روهظ زا  كرشم  رفاک و  ره  دنک ، روهظ  مئاق  ترضح  هک  یماگنه  [ 2 [؛ هجورخ هرک  ّالإ  رفاک ، میظعلا و ال  هللااب  ٌكرشم  ِقبی  مل  مئاقلا  جرف 

. دنتـسه ماما  یناهج  تموکح  نید و  يایحا  عناوم  نیرت  مهم  زا  نایارگ  رهاـظ  ناشیدـنا و  دومج  ناشیدـنا : دومج  - 3 تسا . دونشخان  وا 
یم دروخرب  هورگ  نیا  اب  (ع ) نامز ماما  دنتسه و  هتسد  نآ  زا  نویناحور  یخرب  هک  دومن  میسقت  هتـسد  دنچ  هب  ناوت  یم  ار  ناشیدنا  دومج 
یم دروخرب  نانآ  اب  ماما  هدمآ و  باسح  هب  (ع ) نامز ماما  یناهج  تموکح  تخـسرس  نافلاخم  زا  ناهج  ناربکتـسم  ناربکتـسم : - 4 دنک .

فادها نایب  اب  ماما  تسا . نوناق  تلادع و  ساسا  رب  نافلاخم  اب  ترـضح  هزرابم  دروخرب و  ةویـش  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  نایب  دـنک .
رطاخ هب  ار  شیوخ  یبهذم  نافلاخم  دناوخ و  یم  ارف  ادخ  نید  قح و  شریذـپ  هب  ار  ناگمه  دوخ  یناهج  تموکح  يژتارتسا  تموکح و 

تنوشخ اب  نانآ  اب  هدومن و  توعد  نانآ  زا  ادـتبا  رد  (ع ) نامز ماما  دـنک . یمن  هزرابم  اه  نآ  اب  هدرکن و  تازاـجم  یبهذـم  ياـه  شیارگ 
گنهر هب ف  رگید  يوس  زا  دنک . یمن  توعد  شیوخ  تموکح  هب  ار  یبهذم  یسایس و  نافلاخم  قطنم ، لالدتـسا و  اب  دنک و  یمن  راتفر 

نید و یعقاو  فراـعم  اـب  زین  ناـیارگ  رهاـظ  ناشیدـنا و  دومج  اـت  دـهد  یم  یگنهرف  دـشر  مدرم  هب  هتخادرپ و  يرورپ  گـنهرف  يزاـس و 
. دنک یم  دروخرب  نافلاخم  اب  ترضح  هاگ  نآ  دش ، راذگ  ریثأت  نافلاخم  اب  ماما  زیمآ  حلص  راتفر  هاگ  ره  دنوش . انشآ  نامز  ماما  تموکح 

ص 121. ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  ینارحب  مشاه  دیس  [ 2 . ] ص 292 ج 1 ، همکحلا ، نازیم  [ 1]

؟ دنزیخ یم  رب  هزرابم  هب  جع ) ) يدهم ترضح  اب  یناسک  هچ 
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شسرپ

؟ دنزیخ یم  رب  هزرابم  هب  جع ) ) يدهم ترضح  اب  یناسک  هچ 

خساپ

هک دوب  دهاوخ  یناسک  بناج  زا  اهینکشراک  نیرتشیب  رگدادیب ، ناربکتسم  زج  هب  تشاد  دهاوخ  يزوت  هنیک  ریگتخس و  نانمشد  ماما 
دارم قفو  رب  ار  اـهراک  نوچ  ماـما  هب  نتـسویپ  زا  سپ  ناـنیا  دـننادیم ، ترـضح  نارظتنم  زا  ار  دوـخ  دـنراد و  ار  ماـما  اـب  تقفاوـم  ياـعدا 

 : ع  ) قداص ماما  ةدومرف  هب  هک  دنوریم  ماما  گنج  هب  بهذم  نید و  حالـس  اب  دـنرذگرد ، دوخ  عورـشمان  عفانم  زا  دـنراچان  دـننیبیمن و 
ياـهورگ دارفا و  زا  یخرب  دـننادرگیم ". يور  وا  زا  ترـضح  روهظ  زا  سپ  یلو  دـنراد  ار  وا  يوریپ  ياـعدا  هک  یناـسک  زا  رایـسب  هچ  "

دننام دشابن ، مهازت  رد  دوخ  هافراب  هک  دننکیم  هیجوت  ياهنوگ  هب  ار  نید  هک  ناتسرپدوخ  نابلط و  تحار  1 ـ زادنترابع : ترضح  فلاخم 
ربمایپ میگنجب  نانآ  اب  یهد  هزاجا  رگا  مینانمـشد  رازآ  دروم  نوچ  هتفگ  ربمایپ  هب  هنیدـم  هب  ترجه  زا  شیپ  هک  هکم  ناناملـسم  زا  یعمج 

ضارتعا نابز  دـندش ، داهج  هب  رومأم  هک  ترجه  زا  سپ  یلو  دـیهدب  تاکز  دـیناوخب و  زامن  ًالعف  میتسین  گنج  هب  رومأـم  نونکا  دومرف :
یبـلطتحار ار  ناـنآ  تشحو  سرت و  ۀـشیر  نآرق  یتخادـناین  ریخأـت  هـب  یتدـم  ار  نآ  يداد و  گـنج  ناـمرف  ارچ  ایادـخ : هـک  دـندوشگ 

ترفاسم لاح  رد  ار  شاهزور  ربمایپ  دـمآ و  رفـس  رد  هزور  ندروخ  روتـسد  یتقو  هک  نانآ  دـننام  ناـیارگ  دووج  نارجعتم و  2 ـ درمشیم .
درک دروخرب  نانآ  اب  ربمایپ  دنداد . همادا  هزور  هب  دراد و  باوث  یتخـس  ره  دنتفگ : بآ  سدقم  رتغاد و  شآ  زا  هساک  ياددعت  درک ، راطفا 

هب اهتموکح  هک  ار  ییاهنیمز  دـنکیم و  هرداصم  ار  عورـشمان  لاوما  یمومع  تلادـع  داجیا  يارب  ترـضح  دـیمان . راکهانگ  ار  ناـنآ  و 
. دنکیم هاتوک  یمومع  لاوما  زا  ار  راوخمارح  تسد  زین  دننادرگیم . رب  لاملا  تیب  هب  دـناهدرک ، هیدـه  دوخ  نایانـشآ  ناتـسود و  هب  اوران 
رد ار  بجاو  جح  هتـسب و  دنوریم ، ادخ  ۀناخ  یبحتـسم  ترایز  هب  هک  يدارفارب  ار  هار  هک  دوریم  شیپ  اج  نآ  ات  تلادـع  يارجا  رد  يو 

ریـسفت رد  دزاسیم . كاپ  يرورـض  ریغ  تانییزت  زا  ار  دجاسم  دنـسپیمن و  ار  ییامن  دجـسم  يزاس و  مرح  اهویـش  دهدیم . رارق  تیولوا 
دوجو هب  عامتجا  گنهرف و  ۀـصرع  رد  یمهم  تـالوحت  دزاـسیم و  راکـشآ  هدـنام  ناـهنپ  مدرم  رب  هک  ار  يزومر  یناـهنپ و  رارـسا  نآرق 
نارفاک 3 ـ دنیآیم . رب  ترـضح  اب  تفلاخم  ددصرد  ور  نیا  زا  تسین  راگزاس  ياهدـع  عفانم  اب  هاوخان  هاوخ  تالوحت  هنوگ  نیا  دروآیم .

مایق زا  رافک  ناکرـشم و  دـنک ، مایق  ع   ) يدـهم هک  یماگنه  : " دومرف ع   ) قداص ماـما  درک . دـنهاوخ  تفلاـخم  ترـضح  اـب  زین  ناـقفانم  و 
." دننکیم مادقا  ترضح  هیلع  نارگید و  ینایفس و  دنام  دندونشخان ، ترضح 

؟ نز ای  تسه  درم  تسا  یسک  هچ  دریمیم  نایمدآ  زا  هک  يرفن  نیرخآ  تسا و  یسک  هچ  تشک  دهاوخ  ار  شنانمشد  زا  ماما  هک  يرفن  نیرخآ 

شسرپ

تسه درم  تسا  یسک  هچ  دریمیم  نایمدآ  زا  هک  يرفن  نیرخآ  تسا و  یـسک  هچ  تشک  دهاوخ  ار  شنانمـشد  زا  ماما  هک  يرفن  نیرخآ 
؟ نز ای 

خساپ

زا یضعب  رد  نکل  تسین  تسد  رد  یقیقد  كردم  امش  شسرپ  لوا  تمـسق  هرابرد  زیزع . امـش  خساپ  لاسرا  رد  ریخأت  زا  ناوارف  شزوپ  اب 
مئاق نیتسخن  وا  : " دیامرفیم ریز  تایاور  رد  هکنانچ  تسا  هدمآ  دنکیم  هزرابم  ناشیا  اب  جع )  ) رصع ماما  هک  یهورگ  نیرخآ  هب  تایاور 
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هیلع درگتسد  ياههپت  رد  رذگهر  نیا  زا  دینک . لمحت  ارنآ  دیناوتیمن  هک  دیوگیم  ینانخس  امش  هب  دنکیم و  مایق  هک  تسا  تیبلها  ام  زا 
زا لاح  نیا  اب  دننکیم ". جورخ  وا  هیلع  هک  تسا  یهورگ  نیرخآ  نآ  دزاسیم و  ریشمش  همعط  ار  امش  دیگنجیم و  وا  اب  هدرک  جورخ  وا 

ندنارذگ . 2 یناگمه . شریم  ناهج و  ینونک  ماظن  نتخیر  مه  رب  . 1 زا : دنترابع  هک  دهدیم  خر  یعیاقو  تمایق  ات  جع )  ) ماما روهظ  زاغآ 
طارص زا  روبع  . 6 تاین . دیاقع ، لامعا ، یسررب  یسرباسح و  . 5 یهلا . لدع  هاگداد  هب  نتفر  . 4 روبق . زا  ندش  هتخیگنارب  . 3 خزرب . ملاع 

، ییاهدادـیور هلـسلس  کی  عوقو  یپ  رد  يدام  ملاع  ناـهج و  ینونک  ماـظن  يربک  تماـیق  روهظ  ماـگنه  فصو  نیا  اـب  نآ و ...  فقاوم  و 
تمایق و ناهج  نآ  نورد  زا  نآ و  اب  نامزمه  دوریم و  نیب  زا  ناگراتـس و ...  ندـش  شوماخ  اههوک ، تکرح  میظع ، ياههلزلز  نوچمه 
. دریگیم ارف  ار  نیمز  همه  یناگمه  گرم  هدـش  حور  ضبق  اهناسنا  یناـگمه  دـیدش  لوحت  کـی  اـب  ناـیم  نیا  رد  دـیامنیم . خر  ترخآ 
ار ام  هک  زیزع  نآ  هب  ام  هیـصوت  نایاپ  رد  تسین . حیحـص  درم  ای  تسا  نز  دریمیم  هک  نایمدآ  زا  يدرف  نیرخآ  هکنیا  زا  شـسرپ  نیارباـنب 
رب رـس  ناـسنا  ناـج  قمع  هک  ییاهـشسرپ  دـننک ، یـساسا  ياهـشسرپ  هجوتم  ار  دوخ  نهذ  هک  تسا  نآ  دـناهداد  رارق  شیوخ  فطل  دروم 
لد لاوحا  زا  لفاغ  ارچ  هک  منخس  بش  همه  تسا و  نیا  نم  رکف  بش  زور و  دوشیم . نومنهر  تایح  هبترم  دنلب  ملاوع  هب  ار  وا  دروآیم 

نامیلـس لـماک  ییاـهر ، راـگزور  زا : هتفرگرب  منطو ؟ ییاـمنن  رخآ  موریم ؟ اـجک  هب  دوـب ؟ هـچ  رهب  مندـمآ  ماهدـمآ ؟ اـجک  زا  منتـشیوخ 
www. Nahad. net

دیهش یسک  هچ  طسوت  ترضح  نآ  سپ  تسا  یفنم  خساپ  رگا  ریخ ؟ ای  دراد  دوجو  ترـضح  نآ  اب  ینمـشد  جع )  ) رـصعیلو ترـضح  نامز  رد  ایآ 
؟ دوشیم

شسرپ

هچ طسوت  ترـضح  نآ  سپ  تسا  یفنم  خـساپ  رگا  ریخ ؟ ای  دراد  دوجو  ترـضح  نآ  اب  ینمـشد  جـع )  ) رـصعیلو ترـضح  نامز  رد  اـیآ 
؟ دوشیم دیهش  یسک 

خساپ

حیرصت هبانب  دوریم و  رامش  هب  ترضح  نآ  تخسرس  نانمشد  زا  تسا و  ع )  ) يدهم ترـضح  بالقنا  رد  مانب  ياهتیـصخش  زا  ینایفس 
رما تسا و  یمتح  دنوادخ  يوس  زا  مئاق  رما  : " دیامرفیم نیدـباعلانیز  ماما  تسا  دـنوادخ  یمتح  ياههدـعو  زا  ینایفـس  جورخ  تایاور 

تسا رظن  قافتا  یمالسا  نادنمـشناد  نیب  ( 1") ینایفـس گرم  زا  سپ  رگم  دنکیمن  روهظ  مئاق  دـشابیم و  دـنوادخ  بناج  زا  زین  ینایفس 
، تایاور قبط  و  ( 2 .) دیآیم رامشب  نایفسوبا  رابت  زا  يو  هکارچ  تسا  نایفسوبا  اب  نتـشاد  تبـسن  رطاخ  هب  ینایفـس  هب  وا  هیمـست  هجو  هک 
رب بیلص  ینارصن  صخش  دننام  دراد  هدهع  هب  ار  یهورگ  يربهر  هک  یلاحرد  ینایفـس  تسا . یبرغ  ینایفـس  یـسایس  شیارگ  گنهرف و 
درف نیرتزوت  هنیک  زا  تسا و  نایفـسوبا  رابت  زا  ینایفـس  تاـیاور  هک  نیا  هصـالخ  ( 3 .) دروآیم يور  ناـیمور  نیمزرـس  زا  دراد و  ندرگ 

رایسب وا  شبنج  دوشیم و  جراخ  جع ) ) ماما روهظ  زا  لبق  تسا  وا  یماشآ  نوخ  هناشن  هک  خرس  مچرپ  اب  دشابیم  ع )  ) تیب لها  هب  تبـسن 
قارع و هب  موجه  هک  ینایفـس  شبنج  مود  هلحرم  دـشکیم  لوط  هام  شـش  هک  هطلـس  تیبثت  هلحرم  . دریگیم ماجنا  هلحرم  هس  رد  نشخ و 

ماش نیمزرس  زا  دوخ  تافرصتم  ظفح  تاهج  ع )  ) يدهم ترـضح  هاپـس  كرحت  ربارب  رد  عافد  نآ  شبنج  موس  هلحرم  و  دشابیم ، زاجح 
، ناهج رتسگداد  - 1 ك : هینمز ر . نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  ماجنایم  لوط  هب  هام  ماجنا 15  ات  زاغآ  زا  وا  جورخ  و  سدق و . لیئارسا و  و 

یکدنا رگا  وح . هلجم  ناگدنسیون  زا  یعمج  يدهم ، هار  هب  مشچ  یلالج 3 - سابع  همجرت  یناروک ، یلع  روهظ ، رصع  ینیما 2 - میهاربا 
هب دـناهداد و  جرخ  هب  تجاجل  ياهدـع  نشور ) لـیالد  تازجعم و  دوجو  اـب   ) یهلا ناربماـیپ  ربارب  رد  هک  دـید  میهاوخ  میرگنب ، خـیرات  هب 
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زین نامزلارخآ  رد  دناهتخیر . نیمز  رب  ار  نانآ  نوخ  اسب  هچ  هتخادرپ و  لادـج  گنج و  هب  ناشیا  اب  رگید  ياهسوه  ای  دوخ و  عفانم  رطاخ 
. درک دنهاوخ  تفلاخم  ترـضح  نآ  اب  زین  نید  ياملع  زا  ياهدع  هک  هدش  دراو  رابخا  زا  یخرب  رد  یتح  تسا . تروص  نیمه  هب  عوضوم 

ترضح اب  گنج  رس  زا  ورنیمه  زا  دنریذپیمن . نیمز  رب  ار  یهلا  قح  تموکح  هک  تسا  ییاهناطیش  اهتردق و  یمامت  رهظم  زین  لاجد 
هب ناتـسرپایند و . ورنیمه  زا  تسا . زاب  باختنا  ياضف  تسا و  ناسنا  ناسنا ، زین  نامز  نآ  رد  نیاربروخیم  تسکـش  ًاـتیاهن  دـنیآیمرد و 

دروم رد  تایرظن  یـضعب  اج  نیا  رد  دـش . دـنهاوخ  هارمه  نانآ  اب  زین  ياهدـع  تسا  یعیبط  درک و  دـنهاوخ  مادـقا  ترـضح  اب  ییوراـیور 
روـهظلا مئـالع  زا  یکی  ار  لاـجد  جورخ  مـینکیم : لـقن  امـش  يارب  تـسا  هدـمآ  ینیما  مـیهاربا  ناـهج ، رتـسگداد  باـتک  رد  هـک  لاـجد 
ياهراتس دننام  هدش و  عقاو  شیناشیپ  رد  مه  نآ  درادن  شیب  مشچ  کی  رفاک ، تسا  يدرم  دنیامنیم : فیـصوت  نینچ  ار  وا  دنرامـشیم و 

وا اب  هشیمه  بآ  زا  يرهن  ماعط و  زا  یهوک  دنار . نآ  داوسیب  داوساب و  ره  هک  يروط  هب  تسا  رفاک  هتـشون : يو  یناشیپ  رد  دـشخردیم ،
، دـنایوریم هایگ  نیمز  دـهدیم و  ناراب  يو  روتـسد  هب  نامـسآ  تسا . هار  لیم  کی  شماگ  ره  هک  دوشیم  راوس  يدیفـس  غالا  رب  تسا .

متـسه امـش  گرزب  يادخ  دنکیم : ادن  دنونـشیم  نایناهج  مامت  هک  ییادص  اب  دنکیم ، هدنز  ار  هدرم  تسا . وا  اب  نیمز  ياهجـنگ  رایتخا 
باب 2، لوا ، هلاسر  ( ) 2 ( ) هیآ 22 باب 2 ، انحوی ، هلاسر  ( ) 1 : ) ذخآم عبانم و  دیباتـشب . نم  يوس  هب  مناسریم ، يزور  هدیرفآ  ار  امـش  هک 

هیآ 3) باب 4 ، انحوی ، لوا  هلاسر  ( ) 3 ( ) هیآ 18

؟ دریگیم تروص  ترضح  نآ  تسد  هب  ای  دهدیم  خر  غنامز  ماما  روهظ  زا  لبق  لیئارسا  يدوبان  ایآ 

شسرپ

؟ دریگیم تروص  ترضح  نآ  تسد  هب  ای  دهدیم  خر  غنامز  ماما  روهظ  زا  لبق  لیئارسا  يدوبان  ایآ 

خساپ

یشکرس داسف و  نیمز  رد  راب  ود  لیئارسا  ینب  هک  تسا  هدمآ  ،4ـ7 ) أرسا  ) نآرق رد  دش . دنهاوخ  دوبان  اهتسینویهص  لیئارسا و  دیدرت  یب 
زا سپ  دننکیم . دوبان  ار  نانآ  دنکیم و  ّطلسم  نانآ  رب  دنمورین  یناگدنب  دنوادخ  تسخن  گرزب  یـشکرس  داسف و  زا  سپ  درک . دنهاوخ 

داسف و زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  دنریگیم ، شیپ  یمود  گرزب  یـشکرس  داسف و  دـنوشیم و  دـنمورین  لیئارـسا  ینب  هرابود  نیا 
ماما روهظ  زا  سپ  تسینویهـص  لیئارـسا و  ندش  نک  هشیر  ییاهن و  يدوبان  نیاربانب  دـنوشیم . دوبان  غنامز  ماما  تسد  هب  مود  یـشکرس 

 ( توریب أفولا ، ۀسسؤم  ص 45ـ46 ، ج 51 ، یسلجم ،  همالع  راونالاراحب ، ر.ك   ) تسا غنامز 

؟ تسیچ جع ))  ) نامز ماما   ) ترضح نآ  تسد  هب  ناطیش  ندش  هتشک  زا  روظنم 

هراشا

ترضح تسدب  تفای و  ینامسج  یلکش  روهظ  زا  سپ  ناطیش  هکنیا  رب  لاد  یتیاور  ایآ  مسرپب  متساوخ  یم  رکشت  امش و  تمدخ  مالس  اب 
؟ ریخ ای  دراد  دوجو  دوش  یم  هتشک 

شسرپ

ایآ مسرپب  متساوخ  یم  رکـشت  امـش و  تمدخ  مالـس  اب  تسیچ ؟ جع ))  ) نامز ماما   ) ترـضح نآ  تسد  هب  ناطیـش  ندش  هتـشک  زا  روظنم 
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؟ ریخ ای  دراد  دوجو  دوش  یم  هتشک  ترضح  تسدب  تفای و  ینامسج  یلکش  روهظ  زا  سپ  ناطیش  هکنیا  رب  لاد  یتیاور 

خساپ

دنوادخ هب  دش  هدنار  یهلا -  روتسد  زا  درمت  ناسنا و  رب  هدجس  مدع  لیلد  هب  هک -  نیا  زا  سپ  هک  دنک  یم  لقن  ناطیش  زا  دیجم  نآرق  رد 
هیآ رجح ، « ) هد تلهم  دش  دنهاوخ  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  ارم  اراگدرورپ  تفگ : ناطیش  نوثعبی ؛ موی  یلا  ینرظناف  بر  لاق  : » درک ضرع 
زور تماـیق و  اـت  تلهم  نیا  . 2 دوـش . هداد  تلهم  وا  هـب  . 1 تسا : هتـساوخ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  بلطم  ود  تساوخرد  نیا  رد  ناطیـش  (. 36
موی یلا  نیرظنملا ، نم  کناف  لاـق  : » تسا نینچ  وا  تساوخرد  هب  یلاـعت  قح  ترـضح  خـساپ  دـشاب . هتـشاد  همادا  ناگدـنب  ندـش  ثوعبم 

تسا هداد  تلهم  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  ینعی  هیآ 37 و 38 .) رجح ، « ) مولعم تقو  زور و  ات  یناـگتفای ، تلهم  زا  وت  دومرف : مولعملا ؛ تقولا 
هدـشن تباجا  دـشاب  هتـشاد  تلهم  تمایق  زور  ات  دوب  هتـساوخ  هک  ار  وا  مود  تساوخرد  اـما  تسا . هدرک  تباـجا  ار  وا  یلوا  تساوخرد  و 

ج راونالاراحب ، رد  تسا ؟ ینامز  هچ  مولعم  تقو  هک  تسا  نیا  شـسرپ  اما  تسا . هدـش  هداد  تلهم  وا  هب  مولعم  تقو  زور و  ات  هکلب  تسا 
دنک یم  شسرپ  تسا  هدمآ  روکذم  هیآ  رد  سیلبا  تشونرـس  هرابرد  ماما  زا  بهو  نبا   » هک دراد  یتیاور  (ع ) قداص ماما  زا  ص 221  ، 60

مدرم زور  نآ  رد  ادخ  هک  تسا  ینامز  زور ، نآ  هک  ینک  یم  روصت  ایآ  بهو  يا  دنیامرف : یم  ماما  تسا ؟ ینامز  زور و  هچ  زور  نیا  هک 
ار سیلبا  ترـضح  ناـمز ، نآ  رد  دـهد . یم  تلهم  اـم  مئاـق  ماـیق  زور  اـت  ار  سیلبا  دـنوادخ  هکلب  تسین ) نینچ  نیا   ) دـنک یم  ثوعبم  ار 
اب يرشب  هعماج  رد  تداعس  تسا و  تداعـس  ناسنا ، یلـصا  فده  تسا .» مولعم  نامز  زور  نآ  دنز و  یم  ار  وا  ندرگ  دنریگ ، یم  مکحم 
نآ رد  تسین . ملظ  رفک و  زا  يربخ  دوش و  یم  داد  لدع و  زا  رپ  نیمز  نامز  نآ  رد  هک  دوش  یم  لصاح  جع ) ) يدـهم ترـضح  تموکح 
زج يراک  هک  اه -  ناطیـش  سیئر  سیلبا -  زور  نیا  رد  ددرگ . یم  دوبان  داسف  دوش و  یم  كاپ  یناطیـش  ياـه  هسوسو  زا  اـه  بلق  ناـمز 

ناطیش سیلبا و  ندش  هتشک  زا  روظنم  سپ  دوش . یم  هدز  ندرگ  داسف  لصا  ناونع  هب  درادن  يرـشب  هعماج  ندناشک  فارحنا  هب  هسوسو و 
يانعم هب  سیلبا  ناطیش و  لتق  هتبلا  دوب . هدش  هداد  ناطیش  هب  هک  تسا  یتلهم  نایاپ  ناطیـش و  صخـش  ندناسر  لتق  هب  ترـضح ، تسد  هب 

رـش ریخ و  رایتخا  رادـمرئاد  فیلکت  تسا و  رارقرب  فیلکت  اریز  تسین . تفـص  ناطیـش  ياـه  ناـسنا  هژیو  هب  نیطایـش -  همه  نتفر  نیب  زا 
 - سیلبا اه -  ناطیش  سیئر  اما  تسا . زین  هراما  سفن  هک  نیا  نمـض  دنراد . هدهع  رب  ار  ناطیـش  شقن  هک  دنتـسه  اه  ناسنا  یخرب  تسا و 
هیآ لیذ   167 ص 169 -  ج 14 ، نازیملا ، ریسفت  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دور . یم  نیب  زا  دراد  هانگ  فارحنا و  يارب  یـساسا  شقن  هک 

. دوش هعجارم  روکذم  هیآ  زا  تیاور  ثحب  لیذ  رجح و ص 184  هکرابم  هروس   38

زا روهظ  زا  سپ  نامدرم  هک  تسا  یتلادع  هنوگچ  نیا  سپ  دنـشک  یم  ار  ناطیـش  بانج  روهظ  زا  سپ  نامز  ماما  اهنآ  قبط  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب 
. دنام دنهاوخ  ناما  رد  ناطیش  ياهبیرف 

شسرپ

زا سپ  نامدرم  هک  تسا  یتلادع  هنوگچ  نیا  سپ  دنـشک  یم  ار  ناطیـش  بانج  روهظ  زا  سپ  نامز  ماما  اهنآ  قبط  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب 
. دنام دنهاوخ  ناما  رد  ناطیش  ياهبیرف  زا  روهظ 

خساپ

نم کنا  لاق  نوثعبی  موی  یلا  ینرظنا  لاق  فلا -  دنریز : رارق  هب  دنا ، هتخادرپ  ناطیش  يرگاوغا  نامز  لوط  هب  هک  نآرق  تایآ  زا  یخرب  . 1
( دـنوادخ ( ، ) راذـگب هدـنز  و   ) هد تلهم  دـنوش ، یم  هتخیگنارب  مدرم )  ) هک يزور  اـت  ارم  تفگ : سیلبا ) ( ؛ ) 15-14 فارعا ،   ) نـیرظنملا
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-36 رجح ،  ) مولعملا تقولا  موی  یلا  نیرظنملا  نم  کناف  لاق  نوثعبی  موی  یلا  ینرظناف  بر  لاق  ب -  یناگدش »  هداد  تلهم  زا  وت  دومرف :
زور اـت  هن  اـما   ) یناـگتفای تلهم  زا  وـت  دوـمرف  راذـگب ، ) هدـنز  و   ) هد تلهم  زیخاتـسر  زور  اـت  ارم  ار ،  راـگدرورپ  تفگ :  سیلبا ) ( ؛ ) 38

هب تمایق  ییاپ  رب  ات  يو  هک  دوب  ور  نآ  زا  مدرم  نتخیگنارب  ماگنه  اـت  سیلبا  نتـساوخ  تلهم  . 2 ینیعم ». تقو  زور و  ات  هکلب ) زیخاتـسر ، 
تقفاوم ینیعم  زور  ات  هکلب  هدش ،  دای  نامز  ات  هن  ار  نآ  یتلهم ،  نینچ  تساوخرد  هب  خساپ  رد  دـنوادخ  یلو  دـهد  همادا  ناسنا  يرگاوغا 

« منک یم  اوغا  ار  نانآ  همه  : » تفگ هرابود  مه  نآ  رجح ، فارعا و  كرابم  هروس  رد  روکذـم  تایآ  همادا  رد  سیلبا ،  هک  نیا  زا  . 3 درک .
هک تسادیپ  ور ، نیا  زا  تشاد ؛ دهاوخ  یسر  تسد  نانآ  ياوغا  هب  و  دوب ، هدنز  رشب  دارفا  زا  درف  نیرخآ  ات  تسناد  یم  وا  تسا  نآ  هاوگ 
رب هدننک  یگدنز  رـشب  رمع  زور  نیرخآ  مولعم ،  زور  زا  روظنم  هک  هدوب  هدیمهف  مولعم » تقو  زور  ات  مولعملا ؛ تقولا  موی  یلا   » هلمج زا  وا 

روظنم هک  داد  دوجو  مه  یتایاور  دهد ، همادا  دوخ  ياوغا  راک  هب  دناوت  یم  وا  هک  تسا  یتصرف  نیرخآ  نامز ، نیمه  و  هدوب ،  نیمز  يور 
. دنریم یم  اه  هدیرفآ  یمامت  هک  تسا ،  لوا  خفن  زور  نامه  ، 

؟ دراد هراشا  یتقو  هچ  هب  هدش  هراشا  نآ  هب  تیودهم  تایاور  رد  هک  يراتشک 

شسرپ

؟ دراد هراشا  یتقو  هچ  هب  هدش  هراشا  نآ  هب  تیودهم  تایاور  رد  هک  يراتشک 

خساپ

لبق ياههنتفو  محالم  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یتمسق  فلا . تسا : مسق  ود  رب  دناهدرک  حرطم  ار  یعیـسو  مجح  رد  راتـشک  اهنآ ، رد  هک  يرابخا 
زا تایاور  نیا  رتشیب  تسا . روهظ  زا  شیپ  ناهج  ناماسبان  عاضوا  هب  رظان  اهنتو  درادـن  روهظ  نارود  هب  یطاـبترا  هنوگ  چـیهو  تسا  روهظ 

تایاور عون  نیا  تسا . ع )  ) نامز ماما  تموکحو  روهظ  هماگنه  هب  طوبرم  تایاور  زا  رگید  ياهتـسد  ب . تسا . تنـس  لها  هسرم  تایاور 
، لسرم اهنآ  زا  یضعب  هک  يروط  هب  دراد ، يدنس  لکشم  اهنآ  رتشیبو  تسا  تاّیوبن  زاو  هماع  قیرط  زا  هک  یتایاور   - 1 دناهنوگ : ود  رب  زین 
. تسا هدوبن  ناملـسم  ربمایپ  ناـمز  رد  هک  هدـش  لـقن  راـبحالابعک  دـننام  يدارفا  زا  هکلب  دوشیمن ، یهتنم  ص )  ) ربماـیپ هب  رگید  یخربو 
، ریثکنبا دـننام  ّتنـس  لـها  زا  یملاـع  دـناهدش . ییاور  ياـهباتک  دراو  یفلتخم  ضارغا  اـب  هک  تسا  تایلیئارـسا  زا  تاـیاور  نیا  هدـمع 

ياهباتکو اهریـسفت  دراو  هک  یغورد  رابخا  همه  نیا  زا  ار  اـم  ادـخ  : " دـیوگیم دـسریم  راـبحالابعک  لاـثما  تاـیاور  هب  هک  یماـگنه 
ایو هدـش  لقن  تیب : لها  قرط  زا  هک  یتایاور   - 2 یقرواپ } ص 17 . ج 4 ، ریثکنبا ، ریـسفت  یقرواپ .  ... " . } دنک زاینیب  هدـش ، ییاور و ...

یهتنم ترـضح  نآ  هب  هدـش  لـقن  هک  رگید  یخربو  تیب : لـها  زا  لوقنم  راـبخا  اـهباتک ، نیا  رد  تسا . هدـش  رکذ  هعیـش  ياـهباتک  رد 
. دوشیمن

؟ تسا رادقم  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  مایق  ماگنه  رد  اهيزیرنوخو  اهراتشک  مجح 

شسرپ

؟ تسا رادقم  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  مایق  ماگنه  رد  اهيزیرنوخو  اهراتشک  مجح 

خساپ
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فرطرب نودب  میظع  هعقاو  نیا  ًامّلـسم  اریز  دهدیمن ؛ خر  يراتـشکو  لتق  هنوگ  چـیه  ع )  ) نامز ماما  مایق  ماگنه  هک  مینک  اعدا  میناوتیمن 
يزیرنوخو لتق  لصا  رب  تیب : لها  هک  مینکیم  هدهاشم  تایاور  رد  اذلو  دش . دهاوخن  رّسیم  ترضح  نآ  هار  رـس  نانمـشدو  اهراخ  ندرک 

رفعجوبا لزنم  فرط  هب  مدش  دراو  هنیدم  هب  هک  یماگنه  دـیوگیم : لاّبن  هکارایبا  نب  ریـشب  دـناهدرک . هراشا  ترـضح  مایقو  روهظ  ماگنه 
هزادنا هبو  دش  دهاوخ  راومه  وا  يارب  اهراک  همه  دـهد  يور  مئاق  مایق  هک  یماگنه  دـنیوگیم : هئجرم  مدرک : ضرع  متفر ... ع )  ) رقاب ماما 

 . یقرواپ ... " {؛ قلعلاو قرعلا  متنأو  حـسمن  یّتح  هدـیب  یـسفن  يذـّلاو  اّلک  : " دومرف ... ترـضح  دزیریمن . نوخ  مه  تماـجح  فرظ  کـی 
هب راک  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  تسین ، نینچ  زگره  { " یقرواپ ص 356 . ج 52 ، راونألاراحب ، ص 283 ؛  ینامعن ، ۀبیغلا ،
زا یلو  تسا . هدیـسر  زین  يرگید  تایاور  نومـضم  نیا  هب  درک ". میهاوخ  كاپ  ار  هدش  هتـسب  نوخو  قرع  امـشو  ام  هک  دـماجنایم  اجنیا 
نآ یعیبط  ریسم  زاو  يداع  روط  هب  ار  روما  دناهتشاد  یعـس  تیب : لها  ناماماو  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  دهدیم  یهاوگ  خیرات  رگید  یفرط 

هعماج رد  لدـع  شرتسگ  هکنآ  زج  تسا ، مدرم  تیادـهو  داشرا  نانآ  فدـه  اریز  دـنربن ، ریـشمش  هب  تسد  ناکمالایّتحو  دـنهد ، ماـجنا 
زین یطارفا  هشیدنا  یلو  دوش ، ّلح  هزجعم  قیرط  زا  روما  مامت  هک  تسین  رارقو  دراد ، ار  دودحم  ّدح  رد  هچ  رگ  يراتـشکو  تشک  ياضتقا 

هکنآ ًاصوصخ  درادن ، دوجو  عیـسو  يّدح  رد  اهراتـشک  یگدرتسگ  رب  یلقنو  ییالقعو  یلقع  یلیلد  زگرهو  تسین  حیحـص  هلأسم  نیا  رد 
.! دنوشیم هتشک  رفن  جنپ  رفن  تفه  ره  زا  ای  رفن  تفه  رفن  هن  ره  زا  یخرب ، ياعدا  قباطم 

؟ دوب دهاوخ  یتقو  هچ  رد  اهلتق  هعیش ، تایاور  قباطم 

شسرپ

؟ دوب دهاوخ  یتقو  هچ  رد  اهلتق  هعیش ، تایاور  قباطم 

خساپ

تفگ ناوتیم  اذلو  دوب . دهاوخ  نینوخ  ياهگنج  دهاش  روهظ  زا  لبق  یکدـنا  ناهج  هک  درب  میهاوخ  یپ  تیب : لها  ثیداحا  هب  هجوت  اب 
ابو هدرک  هدافتسا  تیعقوم  نیا  زا  زین  ترضحو  تفر ، دنهاوخ  یملاع  یحلـصم  لابقتـسا  هب  اهگنج  نیا  اب  ههجاومو  هدهاشم  اب  مدرم  هک 

بهذی یّتح  رمألا  اذه  نوکیال  : " دومرف ع )  ) قداص ماما  درک . دهاوخ  حـتف  ار  ملاع  نیملاظو ، دوخ  نیفلاخم  فرط  زا  یتماقتـسا  نیرتمک 
(- ع  ) نامز ماما  ماـیق   - رما نیا  "؟ " ؛ یقاـبلا ثلثلا  اونوکت  نأ  نوضرت  اـمأ  : 7 لاقف یقبی ؟ امف  ساـنلا  ثلث  بهذ  اذإ  هل : لـیقف  ساـنلا . ثلث 

يوار دـنورب . نیب  زا  مدرم  مّوس  ود  هکنیا  اـت  دوشیمن  عقاو  یقرواـپ } ح 29 . باب 57 ، ، 656ù655 ص ج 2 ، نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  }
دنـسرخو یـضار  ایآ   : " دومرف ترـضح  دنامیم ؟ یقاب  یـسک  هچ  دنورب ، نیب  زا  مدرم  مّوس  ود  رگا  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگیم :

؟ دراد تقیقح  ینامسآ  يادن  ایآ  مدرک : ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگیم : هرارز  دیشاب ". هدنام  یقاب  موس  کی  زا  امـش  هک  دیوشیمن 
، دنگوس ادخ  هب  يرآ  " " ؛ سانلا راشعأ  ۀعـست  بهذـی  یتح  رمألا  اذـه  نوکیال  : 7 لاقو مهناسلب . موق  ّلـک  هعمـسی  یتح  هَّللاو  يإ  : " دومرف

ترضح نآ  دنونشیم . یقرواپ } ح 54 . باب 14 ، ص 274 ، ینامعن ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  } ار نآ  ناشدوخ  نابز  اب  یموق  ره  هک  تسا  نانچ 
هک مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگیم : دلاخ  نب  نامیلس  دنورب ". نایم  زا  مدرم  ( 910  ) مهد ُهن  هکنیا  ات  دوشیمن  قّقحم  رما  نیا  : " دومرف

: ضیبألا توملاو  فیـسلا ، رمحألا ، توملا  ۀسمخ : ۀعبـس  ّلک  نم  بهذی  یتح  ضیبأ  تومو  رمحأ  توم  ناتتوم : مئاقلا  مّدـق  : " دومرفیم
باب 57، ص 655 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } ات دیپس ، گرمو  خرس  گرم  دهدیم ، خر  گرم  عون  ود  مئاق  مایق  زا  لبق  " " ؛ نوعاطلا

نیا هظحالم  اـب  تسا ". نوعاـط  اـب  دـیپس  گرمو  ریـشمش  اـب  خرـس  گرم  دورب . نیب  زا  رفن  جـنپ  رفن  تفه  ره  زا  هکنیا  یقرواـپ } ح 27 .
ع)  ) يدهم ترضح  مایق  زا  شیپ  نارود  هب  طوبرم  اهيزیرنوخو  اهراتشک  زا  یعیـسو  مجح  هک  درب  میهاوخ  یپ  رگید  ثیداحاو  ثیداحا 
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دنناـم یّـصاخ  ياـههزیگناو  فادـها  اـبو  هدوـب  تایلیئارـساو  تـالوعجم  زا  زین  تاـیاور  زا  یخرب  هچرگ  تـسا . ینامـسآ  يادـن  زا  لـبقو 
هدش ییاور  ياهباتک  دراو  تاحوتف و ... رد  اهراتشک  هیجوت  ایو  ع )  ) يدهم ترـضح  تموکحو  یناهج  تضهن  هرهچ  ندرک  رادهشدخ 

دننامه دراد . يدنس  لکـشمو  تسا  هعوفرمو  لسرم  اهنآ  زا  يرـس  کی  زینو  تسا . هداد  تبـسن  ع )  ) نامز ماما  هب  ار  يدایز  ياهراتـشکو 
هل لوقیف  قوسلا . غلبی  یّتح  ع )  ) مئاقلا لتقی  : " دومرف ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ًاعوفرم  ناذاش  نب  لضف  هک  ار  یتیاور 

ار یقرواپ } ح 203 . باب 27 ، ص 387 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } اهناسنا زا  ردق  نآ  ع )  ) مئاق ترـضح  ... " " ؛ هیبأ دـلو  نم  لجر 
هک نانچمه  هتبلا  ... " دـنکیم . دـیدش  ضارتعا  وا  هب  شردـپ  نادـنزرف  زا  یـصخش  هکنآ  ات  دریگیم ، ارف  نوخ  ار  اپ  قاس  ات  هک  دـشکیم 
رد هک  قوس "  " هک تسا  نکمم  اریز  تسا ، مامتان  شتلالدو  اوتحم  یفرط  زاو  دراد . يدنس  لکـشمو  هدوب  هعوفرم  ثیدح  نیا  دش  هراشا 

نایم هب  نوخ  زا  نخـس  روکذم  ثیدح  رد  هکنآ  ًاصوصخ  دشاب . زاوهالا " قوس   " دـننامه یّلحم  ای  رهـش  مان  نآ  زا  دوصقم  هدـمآ  تیاور 
دنس فعـض  يرگید  تاهج  هب  تایاور  زا  یخرب  زینو  دشاب . صوصخم  ناکمو  لحم  قوس "  " هک دسریم  رظن  هب  نینچ  اذل  تسا . هدماین 
درم نیا  رگا  دنیوگیم : نالهاج  هک  تشک  دهاوخ  ار  ناملاظ  زا  يّدح  هبو  : " ... دومرف هک  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  دراد :

هک تسا  یمدآ  نامثع  نب  دمحا  نآ  دنس  رد  اریز  تسا ؛ لاکشا  دروم  دنس  ثیح  زا  تیاور  نیا  یلو  " درکیم . محرت  دوب  دّمحم  هّیرذ  زا 
هک مدینـش  ع )  ) یلع زا  دیوگیم : شیبح  نب  ّرز  یقرواپ } ص 365 . ج 1 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع  كردتـسم  یقرواپ .  . } دشابیم لوهجم 

نانآ ربو  دنادرگیم  لیلذو  راوخ  ار  نارگهنتف -  - نانآو دزاسیم  فرطرب  ار  اهبوشآو  اههنتف  ام  زا  يدرم  هطساو  هب  دنوادخ  : " دومرفیم
زا نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنیوگیم : هکنیا  ات  دـنکیم  هزراـبم  تدـش  هب  هاـم  تشهو  هداـهن  شود  رب  ریـشمش  دـنکیمن . دراو  ریـشمش  زج 
نب یسیع  زاو  یقرواپ } ص 589 . ج 1 ، لامعلا ، زنک  یقرواپ .  " . } درکیم محر  ام  هب  دوب  همطاف  نادنزرف  زا  رگا  تسین ، همطاف  نادـنزرف 

دیرطلا رمألا  بحاص  نکلو  ال ، : " دومرف دیتسه ؟ رما  نیا  بحاص  امش  ایآ  مدرک : ضرع  ع )  ) یلع نب  نیسح  ماما  هب  هک  هدش  لقن  باشخ 
 . یقرواپ ،} هداتفا رود  هدـش ، هدـنار  رما ، بحاص  یلو  ریخ ، " " ؛ رهـشأ ۀـینامث  هقتاع  یلع  هفیـس  عضی  هّمعب ، یّنکملا  هیبأب  روتوملا  دیرـشلا 
رب هام  تشه  ار  شریـشمش  دـشابیم . شیومع  هینک  يارادو  شردـپ  هاوخنوخ  یقرواـپ } ح 5 . باب 30 ، ص 318 ، ج 1 ، نیدـلا ، لامک 

ًاجره رهشأ  ۀینامث  هقتاع  یلع  فیـسلا  عضی  : " دومرفیم ع )  ) رقاب ماما  هک  مدینـش  دومرف : هک  هدش  لقن  ریـصبوبا  زاو  دهنیم ". دوخ  شود 
دهنیم دوخ  شود  رب  هام  تشه  ار  ریشمش  ... " " ؛ ... ۀمحرلا هبلق  یف  هَّللا  یقلی  لاق : هَّللا ؟ یضر  ملعی  فیکف  تلقف : هَّللا . یضری  یّتح  ًاجره 
تیاضر هنوگچ  مدرک : ضرع  دوش . یـضار  دـنوادخ  هکنیا  یقرواپ } ص 164 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  } ات دـنکیم  هزرابم  تّدـش  هبو 

مودو لوا  دنس  رد  اریز  دنتسه ، فیعض  دنس  ثیح  زا  تایاور  نیا  دهدیم ". رارق  تمحر  ناشیا  لد  رد  دنوادخ  دومرف : دنادیم ؟ ار  ادخ 
دروـم مه  وا  هک  هدـش  عـقاو  هزمحیبا  نبا  مّوـس  تیاور  دنـس  ردو  دـنلوعجم . ودره  هک  دـنراد  دوـجو  باـشخ  نب  یـسیعو  سیق  نب  رمع 

هک دشاب  ترضح  نایرکشل  یمجاهت  تایلمع  تّدم  ثیداحا ، نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  رگید  یفرط  زا  تسا . هتفرگ  رارق  فیعـضت 
شرتسگ نامه  ینعی  دـهدیم  ماجنا  ترـضح  هک  میظع  سب  يراک  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  دـباییم . همادا  هاـم  تشه  لوط  رد 
ترـضح مایق  اب  اریز  دراد ، ار  دودحم  يّدح  رد  هچ  رگ  يراتـشکو  لتق  نینچ  ياضتقا  نیمز  يور  هرک  حطـس  رد  یناهج  لدـع  تموکح 

هجوت لباق  نادنچ  مینکیم  هظحالم  هک  رگید  ياهتضهنو  اهمایق  لباقم  رد  ار  اهراتشک  نیا  یلو  دوب ، دنهاوخن  تکاس  نارگمتـس  زگره 
. تسین

؟ تسا ناناملسم  زا  دریگیم  ماجنا  ترضح  طسوت  هک  اهلتق  رتشیب  ایآ 

شسرپ

؟ تسا ناناملسم  زا  دریگیم  ماجنا  ترضح  طسوت  هک  اهلتق  رتشیب  ایآ 
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خساپ

نیا لاؤس  داتفا ، دهاوخ  قافتا  ناناملـسم  نیبو  یمالـسا  دالب  هدودحم  رد  اهلتق  رتشیب  هک  تسا  نآ  تایاور  زا  دافتـسم  دنیوگیم : یخرب 
ات دنرتراوازـس  ندش  هتـشک  هب  اهنآ  اذلو  ناملـسم ، ات  دـنرترود  ّقح  زا  رفاکو  كرـشم  مینادیم  هکنآ  اب  دـش  دـهاوخ  نینچ  هنوگچ  تسا :

لتق هب  ار  رافک  زا  یـسک  ترـضحو  تسا  ناناملـسم  هدودـحم  رد  طقف  اهلتقو  اهراتـشک  هکنیا  رب  درادـن  تلالد  تایاور  ًـالوا : ناملـسم .
، تسا ترـضح  تموکح  ییاپرب  زا  عنام  داجیا  ددـصرد  هک  يدـناعم  ره  لماش  هک  تسا  مومع  تایاور  زا  یخرب  رهاظ  هکلب  دـناسریمن ،

نیا یلو  تسا ، هدش  رکذ  تایاور  رد  دنسریم  لتق  هب  ناشباحـصاو  ترـضح  طسوت  هک  یتاعامج  زا  یخرب  یماسا  هچ  رگ  ًایناث : دوشیم .
: ًاثلاث دناسریمن . لتق  هب  ار  یسک  ناکرشمو  رافک  زا  ترضحو  دتفایمن  قافتا  رگید  تاعامجو  اههتسد  رد  راتشکو  لتق  هک  درادن  تلالد 

یّلک دعاوق  اب  قباطم  هکلب  تسین ، هرظتنمریغ  يرما  نیا  دشاب ، هتشاد  نیملـسم  رد  اهلتق  ترثک  صاصتخا  رد  روهظ  تایاور ، هک  ضرف  رب 
يزاسكاپ تهج  هب  نیملسم  نیب  رد  لتق  ترثکو  دش ، دنهاوخ  ترضح  میلست  رفک  دالب  زا  يرایسب  تایاور ، زا  یخرب  قباطم  اریز  تسا ؛

يرذـع سک  چـیه  زا  اذـل  تسا  هدـش  مامت  مدرم  يارب  بناوج  مامت  رد  تّجح  یمالـسا  تما  ناـیم  رد  تسا . بولطماـن  رـصانع  زا  ناـنآ 
اهفارحنا لکـشم  دوـشیم  ورهـبور  نآ  اـب  ع )  ) يدـهم ماـما  هـک  یتالکــشم  زا  یکی  هـکنیا : بـلطم  نـیا  حیــضوت  دوـشیمن . هتفریذـپ 

هعماج نهذ  رد  اهنرقو  هدمآ  دیدپ  یهلا  ماکحا  عورفو  لوصاو  ادخ  نید  ياهشورو  هار  رد  هک  تسا  یتسردان  ياهریسفتو  اهتشادربو 
ربارب رد  يداقتعایبو  ینیدیبو  رفک  عنام  تسا . ع )  ) يدهم ماما  هار  رس  رب  میظع  یعنام  عوضوم ، نیا  تسا . هدرک  خوسرو  ذوفن  یمالـسا 
لصا وا  ياربو  تسا ، هتخوماین  هنوگژاو  مالسا  مان  هب  ار  یّقح  داقتعا  یب  ناسناو  تسین  زّهجم  یحالـس  هب  رفک  تسا . هداس  يرما  عنام  نیا 

ای هیآو  تسا ، هدادـن  ياج  نهذ  رد  ادـخ  نید  مان  هب  تسردانو  یفارحنا  لکـش  هب  ار  يزیچو  تسا ، هدرکن  ریـسفت  تسردان  ار  یلوصا  اـی 
ياهنوگ هب  ار  نآ  زا  ییاهشخب  ای  نید  میلاعت  هک  یـسانشادخ  یعّدمو  ناملـسم  اب  یلو  تسا . هدرکن  ینعم  شیوخ  هاوخلد  هب  ار  یثیدح 
دنبياـپ ییاـهشورو  هارو  یناـبمو  لوصا  هبو  تسا ، هدـیمهف  هنوگژاو  ار  ینآرق  تاـیآو  ثیداـحا  زا  يرایـسب  ياـنعمو  هتخومآ  یفارحنا 

راتـشک ياـههمانرب  زا  یـشخب  دـش ؟ ورهبور  ناوتیم  هنوـگچ  تسا ، ناربماـیپ  شورو  هارو  ادـخ  نید  ّدـض  تقیقح  رد  هک  تسا  دـقتعمو 
تقیقح رد  هک   - یفارحنا مالـسا  هبرح  اب  ناناملـسم  هک  دشاب  تلع  نیا  هب  دیاش  یمالـسا  ياههعماج  رد  ع )  ) يدهم ماما  ریگارفو  هدرتسگ 

رد هتبلا  دنکیم ، هرسکی  ار  نانآ  راکو  دوشیم  ورهبور  نانآ  اب  تّیعطاق  اب  ریزگان  ماماو  دنزیخیم ، رب  ماما  اب  گنج  هب  تسا - مالـسا  ّدض 
هیلع نولّوأتیف  هیلع  نوجرخی  مئاقلا  ّنإو  : " دومرف ... ع )  ) قداص ماما  دنرادنرب . تسد  شیوخ  تسردان  ياههشیدناو  راکفا  زا  هک  یتروص 

، ۀـبیغلا یقرواپ .  } وا يور  رد  ور  هک  دوشیم  ورهبور  یمدرم  اب  شیوخ ] زیخاتـسر  ماـگنه  رد   ] مئاـق نکیل  " " ؛ هیلع هنولتاـقیو  هَّللا  باـتک 
رب دربن  هب  وا  اب  اتـسار  نیمه  ردو  دننکیم ، لیوأت  دوخ  رظن  هب  وا  ربارب  رد  ار  ادخ  باتک  ياههیآو  دنتـسیایم  یقرواپ } ص 297 . ینامعن ،

." دنزیخیم

؟ تسانعم هچ  هب  تسا  دیدش  برع  ربروهظماگنه  مالسلاهیلعنامز  ماما  هکنیا 

شسرپ

؟ تسانعم هچ  هب  تسا  دیدش  برع  ربروهظماگنه  مالسلاهیلعنامز  ماما  هکنیا 

خساپ

: دروخیم مشچ  هب  ریبعت  نیا  هدمآ  نایم  هب  دیدج  باتکو  دیدج  رما  دیدج ، تواضق  دیدج ، تنس  زا  نخس  نآ  رد  هک  یتایاور  بلاغ  رد 
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ار دوخ  مایق  ع )  ) يدهم ترـضح  هکنیا : یلاعت - هَّللا  دنع  ملعلاو   - دیآیم نهذ  هب  هچنآ  تسیچ . هلمج  نیا  يانعم  " دـیدش ، برعلا  یلع  "

شیپ هب  ار  شیوخ  مارمو  دصقم  هبناج ، همه  هعسوتو  یحالصا  ياهمانرب  اب  ترضح  درک . دهاوخ  عورش  تسا  برع  نیمزرـس  هک  هکم  زا 
نافرحنم رگیدو  اهلاّجدو  اهینایفس  اب  يریگرد  تسا ، هارمه  یناوارف  تالکشم  اب  اههمانرب  نیا  ندرک  هدایپ  هک  تسا  یعیبط  درب . دهاوخ 

رد ترضح  همانرب  یطیارش  نینچ  اب  هک  تسا  یعیبط  دوب . دهاوخ  هقطنم  نیمه  رد  تساخ ، دنهاوخرب  هلباقم  هب  ترـضح  ياههمانرب  اب  هک 
زین يزاجعا  تاناکما  زا  ع )  ) نامز ماـما  هچرگ  دیـشک ، دـهاوخ  نآ  زا  یناوارف  ياهیتخـس  برع  اذـل  دـش . دـهاوخ  هداـیپ  یتخـس  رـصع 

برعلل لیو  : " تسا هدمآ  نینچ  دیدش " برعلا  یلع   " هلمج لیذ  تایاور  زا  یخرب  رد  هکنیا  انعم  نیا  دهاش  درب . دـنهاوخ  هرهبو  هدافتـسا 
ح ص 294 ، ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } نکمم نیاو  تسا . هدـش  کـیدزن  وا  رب  هک  يّرـش  زا  برع  رب  ياو  ینعی  برتقا " دـق  ّرـش  نم 

. دشاب اهنآ  رب  مّحرت  راهظا  تهج  هب  هک  تسا  یقرواپ } . 42

؟ دنکیم عورش  هعیش  نافرحنم  زا  نافرحنم ، اب  دوخ  هلباقم  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دنکیم عورش  هعیش  نافرحنم  زا  نافرحنم ، اب  دوخ  هلباقم  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما  ایآ 

خساپ

هب ار  اهنآ  هدرک ، عورـش  هعیـش  نایوگغورد  زا  دنک  مایق  ام  مئاق  رگا  : " دومرفیم هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگیم : رمع  نب  لضفم 
زا دـعب  ًـالوا : مییوـگیم : ثیدـح  نیا  هیجوـت  رد  یقرواـپ } ص 589 . ج 2 ، لاـجرلا ، ۀـفرعم  راـیتخا  یقرواـپ .  " . } دـناسر دـهاوخ  لـتق 

، دوشیم لماش  ار  یعیش  ياههقرف  رگیدو  هیدیز  هیلیعامسا ، هیماما ، هقرف  هعیش "  " هملک هک  مینادیم  ثیدح ، دنس  فعـض  زا  یـشوپمشچ 
. ددرگیم قالطا  تسا  هدـش  فرحنم  تیب  لـها  ّطـخ  زا  یتّدـم  زا  دـعب  یلو  هداد  تبـسن  عّیـشت  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  رب  هک  هنوگ  ناـمه 
: تیب لها  هک  یلاح  رد  دنتـشاد ، عّیـشت  ياعدا  هک  نیفرحنم  رگیدو  رقازعلایبا  نبا  ییاتربع ، لاله  نب  دمحا  دیعـس ، نب  ةریغم  باطخلاوبا ،
هک باطخلاوبا  هب  فورعم  بنیزیبا " نب  دّمحم  یف  يور  ام   " ناونع تحت  ار  قوف  ربخ  یّـشک  اذل  دناهتـسد . نیا  زا  دـندوب  رازیب  اهنآ  زا 

رداص وا  نیرفنو  نعل  دروم  رد  ماما  فرط  زا  يدایز  ثیداحا  هک  دوب  یـسک  وا  تسا . هدرک  لقن  دوشیم ، هداد  تبـسن  وا  هب  هیباـطخ  هقرف 
نیباذـک زا  دوصقم  هجیتن : رد  یقرواپ } ص 591 . نامه ، یقرواپ .  . } دـناشچب وا  هب  ار  ریـشمش  ترارح  هک  دومن  بلط  دـنوادخ  زاو  دـش 

ناماما اذـلو  دـناهدرک  فرحنم  ار  یهورگ  غوردو ، اوران  ياهتبـسن  اب  هک  دـناهیماما  زا  ریغ  هعیـش ، رگید  ياههقرف  اـیو  دارفا  نیمه  هعیش ،
دوبان ار  اـهنآ  ادـتبا  رد  ع )  ) ناـمز ماـما  زین  روهظ  ماـگنهو  دناهتـسج . يّربت  اـهنآ  زاو  هدومن  اـهنآ  رفک  هب  مکحو  هدرک  نعل  ار  اـهنآ  هعیش 
توعد تسا  رولبتم  لیصا  عّیشت  رد  هک  يدّمحم  بان  مالـسا  هب  توعد  ار  مدرم  ع )  ) يدهم ترـضح  هک  تهج  نآ  زا  ًایناث : درک . دهاوخ 

اهنآ اب  هلباقم  هک  یناسک  دنک . دراو  هار  نیا  هب  ار  نارگید  دناوتب  ات  هدرب ، نیب  زا  ار  لیـصا  هار  نیا  زا  نیفرحنم  لّوا  هبترم  رد  دیاب  دنکیم ،
لها ثیدح  نایوار  هب  یطبر  زگره  قوف  ثیدح  هجیتن : رد  تسا . رگید  بهاذمو  نایدا  نابحاصو  راّفک  زا  رتراوشدو  رتتخـس  بتارم  هب 
قیرط زا  هک  دـندوب  یناسک  نانآ  دـندناسر . ناگدـنیآ  تسد  هب  مامت  تقد  اـبو  هدرک  ذـخا  ار  تیب  لـها  مولع  هک  ییاـهنآ  درادـن ، تیب :

. درب مان  ریصبوبا  یلجع ، دیرب  ملسم ، نب  دّمحم  هرارز ، زا  اهنآ  سأر  رد  ناوتیم  هک  دنتفرگ  رارق  شیاتسو  حدم  دروم  هعیش  ناماما 

يرکف تافارحنا  اب  روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح 

هراشا
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؟ درک دهاوخ  دروخرب  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک دهاوخ  دروخرب  هنوگچ  يرکف  تافارحنا  اب  روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح 

خساپ

هار رد  هک  تسا  یتسردان  ياهریـسفتو  اهتشادربو  اهفارحنا  لکـشم  دوشیم ، ورهبور  نآ  اـب  ع )  ) يدـهم ماـما  هک  یتالکـشم  زا  یکی 
، عوضوم نیا  تسا . هدرک  خوسرو  ذوفن  یمالـسا  هعماج  نهذ  رد  اهنرقو  هدمآ  دـیدپ  یهلا  ماکحا  عورفو  لوصاو  ادـخ  نید  ياهشورو 

هنوگژاو مالسا  مان  هب  ار  یّقح  داقتعایب ، ناسناو  تسین  زّهجم  یحالـس  هب  رفاکو  رفک  اریز  تسا ؛ ع )  ) يدهم ماما  هار  رـس  رب  یمیظع  عنام 
مدرم نهذ  رد  ادخ  نید  مان  هب  تسردانو  یفارحنا  لکش  هب  ار  يزیچو  هدرکن  ریـسفت  تسردان  ار  یلوصا  ای  لصا  وا  ياربو  تسا  هتخوماین 

یعّدـمو ناملـسم  اـب  نکیل  تسا ، یناـسآ  راـک  نیا  تسا ... هدرکن  ینعم  شیوخ  هاوخلدو  يأر  هب  ار  یثیدـح  اـی  هیآو  تسا  هدادـن  ياـج 
سکعرب ار  ینآرق  تایآو  ثیداحا  زا  يرایـسب  يانعمو  هتخومآ  یفارحنا  ياهنوگ  هب  ار  نآ  زا  ییاهشخب  ای  نید  میلاـعت  هک  یـسانشادخ 

هک اهلیوأتو  ریـسفتو  اههشیدناو  راکفا  نیا  هک  دـنامهف  هقبط  نیا  هب  ناوتیم  ناس  هچو  دـش ؟ ورهبور  ناوتیم  هنوگچ  تسا و ... هدـیمهف 
؟ تسین ادخ  نید  دناهدرک  رارکتو  هتفگ  اهنرق  هکلب  اهلاسو  دناهداد  شزومآ  نید  مان  هب  ناشیا  یبهذم  ناغّلبمو  نایاوشیپو  هعماجو  نانآ 

ماما هار  رـس  رب  گرزب  عناوم  زا  یکی  نایرج  نیا  درادـن ؟ دوجو  ناداقتعایبو  نارفاـک  دروم  رد  هک  دـهدیم  يور  یتالکـشم  اـج  نیا  رد 
اهفارحناو اهلیوأتو  اههیجوت  یلـصا  نیلماع  هکلب  تسین ، ور  رد  ور  هاگآان  ياههدوت  اب  اهنت  ماما  نایرج  نیا  رد  اریز  تسا ، ع )  ) يدـهم

نآرق ندرک  ریسفت  سکعرب  یلصا  نالماع  دنالوغـشم . يرگهنتفو  راکفا  کیرحت  هب  هراومهو  دنراد  رارق  نانآ  رـس  تشپ  زین  اهفیرحتو 
. یمالسا رهاظ  هب  ياهتموکح   . 3 فارشاو . نارادهیامرس   . 2 هتسباوو . رادایند  نایناحور   - 1 دنوشیم : لیکـشت  نایرج  هس  زا  ثیدحو 
هک دشاب  تلع  نیا  هبو  دشاب  طابترا  نیا  رد  یمالـسا  ياههعماج  رد  ع )  ) يدهم ماما  ریگارفو  هدرتسگ  راتـشک  ياههمانرب  زا  یـشخب  دیاش 

نانآ اب  ّتیعطاق  اب  ریزگان  ماماو  دـنزیخیمرب ، ماـما  اـب  گـنج  هب  تسا - مالـسا  ّدـض  تقیقح  رد  هک   - یفارحنا مالـسا  هبرح  اـب  ناناملـسم 
ماق اذإ  انمئآق  ّنإ  : " دومرف ع )  ) قداص ماما  دنرادنرب . تسد  شیوخ  تسردان  ياههشیدناو  راکفا  زا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دوشیم ، ورهبور 
مهو سانلا  یتأ  ص )  ) هَّللا لوسر  ّنإ  لاق : کلذ ؟ فیکو  تلق : ۀّیلهاجلا . لاّهج  نم  هَّللا  لوسر  هلبقتـسا  اّمم  ّدشأ  سانلا  ۀلهج  نم  لبقتـسا 

 ... ؛" هب هیلع  ّجتحیو  هَّللا  باتک  هیلع  لّوأتی  مهّلکو  سانلا  یتأ  ماق  اذإ  انمئآق  ّنأو  ۀتوحنملا ، بشخلاو  نادیعلاو  روخصلاو  ةراجحلا  نودبعی 
رتتخس یـسب  یقرواپ } ص 297 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  } دـنیب نامزلارخآ  نالهاج  زا  شیوخ  زیخاتـسر  ماـگنه  هب  مئاـق  هک  يرازآ  "

نایم هب  ربمایپ  دومرف : ماـما  دوشیم ؟ هنوگچ  نیا  متفگ  دـیوگیم : يوار  دـید . ّتیلهاـج  مدرم  زا  ص )  ) ربماـیپ هک  رازآ  همه  نآ  زا  تسا 
باتک زا  همه  نامدرم  دنک  مایق  هک  ام  مئاقو  دندیتسرپیم ، ار  هدیشارت  ياههتختو  بوچو  هرخـصو  گنـس  ناشیا  هک  یلاح  رد  دمآ  مدرم 
تسا ینادانو  لهاج  ياههدوت  لکشم  ع ،)  ) نامز ماما  لکشم  دننکیم ". هیجوتو  لیوأت  ار  نآرق  ياههیآو  دنروآیم  لیلد  يو  يارب  ادخ 

لهج رـس  زا  امنملاع  نارگریوزت  ییامنهارو  يربهر  هبو  دـناهدوب  نید  میلاعت  رد  هدرتسگ  ياهيزومآدـب  راتفرگ  دوخ  رمع  نارود  رد  هک 
اب يریگردو  دـنزیخیمرب ، زیتس  هب  ّقح  رب  ماما  اب  نید  ملع  نیغورد  نایعدـم  کـیرحت  اـبو  دنتـسیایم ، شیوخ  یجنمو  ماـما  يور  رد  ور 
ّدح ندرک  صّخشمو  يرـشب  تایح  لئاسم  رب  نآرق  میلاعت  قیقدو  تسرد  قیبطت  وا  تلاسرو  ماما  شـشوک  دوب . دهاوخ  نآرق  لیوأت  هبرح 

. تسا مالسا  ماکحا  یعقاو  ياهزرمو 
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؟  دنراد یتیعضو  هچ  روهظ  ماگنه  نیطایش  سیلبا و  -1

شسرپ

؟  دنراد یتیعضو  هچ  روهظ  ماگنه  نیطایش  سیلبا و  -1

خساپ

نایر مشخب :  یم  تنیز  جع » دوعوم «  يدهم  ترضح  سدقم  دوجو  دروم  رد  مالـسلا »  هیلع   » اضر اما  زا  یثیدح  اب  ار  مالک  ًاتمدقم  ج1 -
هک یسک  نآ  اما ، مسته  رمالا  بحاص  نم  دومرف :  دیتسه ؟  رمالا  بحاص  امش  ایآ  متفگ  مالـسلا »  هیلع   » اضر ماما  اب  دیوگ :  تلـصابا  نب 

مئاق ،و  ینیب یم  ارم  ندب  فعـض  هک  یلاح  رد  مشاب  وا  هنوگچ  و  متـسین ، دشاب  هدش  روج  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس  هدنکآ  لدع  زا  ار  نیمز 
نیمز يور  تخرد  نیرتگرزب  هب  شتـسد  رگا  هک  یتیاغ  هب  دشاب و  دـنمورین  دـنک و  مایق  ناناوج  رظنم  یخویـش و  نسرد  هک  تسا  یـسک 

نامیلس متاخ  و  مالسلا »  هیلع   » یسوم ياصع  دشاپ  ورف  نآ  ياه  هرخص  دروآ  رب  دایرف  اههوک  نیب  رگا  دنکرب و  ياج  ار ا ز  نآ  دنک  زارد 
لدع رد  ار  نیمز  وا  هطساو  هب  دنک و  رهاظ  ار  وا  سپ  دزاس ، ناهن  دوخ  رتسرد  ار  وا  دنوادخ ، تسا  نم  نادنزرف  زا  نیمراهچ  وا  تسو ,  اب 
ندش هتشک  نوماریپ  امش  لاوس  دروم  رد  اما  همعنلا )  مامت  نیدلا و  لامک  دشاب ( .  هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس  هدنکآ  داد  و 
دروم ترـضح  تموکح  رد  یتح  تالاح  همه  رد  تهج  هس  زا  رـشب  هک  مناسرب  یلاعترـضح  راضحتـسا  هب  دـیاب  نامزلا » رخآ  رد « ناطیش 

زا سپ  یتدم و  زا  دعب  دـنوش  یم  يدـیلپ  سفن  ياراد  هک  ییاهناسنا  ناینج )  یّنج ( نیطایـش  شبانذا و  ناطیـشب ،   . دوش یم  عقاو  دـیدهت 
اذل دوب . دنهاوخ   ، رـشب نیب  رد  شدیلپ  دـصاقم  رد  وا  ییارجا  ياهورین  زا  دـندش و  دـنهاوخ  وا  زا  يا  هنومن  دوخ  میجر  ناطیـش  زا  يوریپ 

. دنتسه ناشیا  تداهش  یپ  رد  ودنرادن  ار  ترضح  دوجو  زا  يدنمرهب  تقایل  هک  يا  هدع  ، دنتسه مه  مئاق  ترـضح  تموکح  زا  سپ  یتح 
ریـسافت هب  عوضوم  نیا  رتشیب  كرد  يارب  امتح  هک  مهدیم  داهنـشیپ  منک و  یم  يزاس  دوخ  سفن و  بیذـهت  هب  توعد  ار  امـش  دوخ  اذـل ،

هیزجت و هب  ود  نآ  نتـشون  نمـض  هک  میراد  توافتم  ثیدح  ود  امـش  خـساپ  دروم  رد  دـینک .  عجارم  نیتذوعم  هروس  ود  ءزج 30 ،  نآرق 
نم کناف  دومرف {:  ناطیش  هب  دنوادخ  هکنیا  مدیـسرپ  مالـسلا » هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  عیمج  نب » بهو  میزادرپ « .  یم  زین  لیلحت 

یناـمز هچ  مولعم  تقو  نیا  یناگدـش ». هداد  تلهم  زا  مولعم ،  تقو  زور  اـتوت   » هیآ 38 , رجح هروس  مولعملا }  تقوـلا  موـی  یلا  نیرظنملا 
دنوادـخ یتقو  تسا .  هداد  تلهم  ناطیـش  هب  ام  مئاق  مایق  زور  ات  دـنوادخ  تسا ؟  تمایق  زور  زور ,  نیا  يا  هتـشادنپ  اـیآ  دومرف :  تسا ؟ 

اب  , دور یم  هار  دوخ  ناوناز  اب  هک  یلاح  رد  ناطیـش  ماـگنه  نآ  رد  دور ,  یم  هفوک  دجـسم  هب  ترـضح  دـنک ,  یم  ثوعبم  ار  شترـضح 
ماگنه نآ  دنزیم و  ار  شندرگ  ودرگیم  ار  وا  یناشیپ  يوم  جع »  يدهم  ترـضح  سپ  زورما !  زا  نم  رب  ياو  يا  دیوگیمو :  ، دیآ یم  اجنآ 
مولعم تقو  زور  هک  تسه  مالـسلا »  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  و  دسر .  یم  نایاپ  هب  ناطیـش  تلهم  هک  تسا  مولعم  تقو  زور 
ینیمز هک  دشاب  ءاحور » رد « ناشیا  گنج  لحم  دننک و  هلمح  شرکشلو  ناطیش  رب  دوخ  باحـصا  اب   « مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دوش  هک 

ار مالسلا »  هیلع  نینمؤملاریما  رکشل  مینیب  یم  ایوگ  هدادن ,  خر  نآ  دننام  هک  دننک  یمیظع  گنج  هفوک ,  هب  بیرق   ، تارف یضارا  زا  تسا 
یهارمه هب  هکئالم  اهربا و  اب  قح  توربج  هاـگان  هتفر ,  تارف  رد  ناـشیا  زا  یـضعب  ياـپ  هکنیا  یتح  ، دـنا هتـشگرب  بقع  هب  مدـق  دـص  هک 
ترضح نآ  هب  سیلبا  وچ ن  سپ  رون ,  زا  دشاب  يا  هبرح   « هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ « تسد  رد  دننک و  طوبه  هلاو »  هیلع  هللا  یلص   » ربمغیپ

 ، منیب یم  نم  : دیوگب سپ  میدش .  زوریپ  ام  کنیا  يور ؟  یم  اجک  دـنیوگب  وا  هب  يو  رکـشل  ددرگرب .  بقع  هب  دـنک و  تشپ   ، دـنک هاگن 
ود نیبام  رد  وا  هب  نعط  کی  دـسرب و  وا  هب  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ «  سپ  ار ، نیملاع  راگدرورپ  مسرت  یم  نم  دـینیب ، یمن  امـش  هچنآ 

یتافانم چیه  تایاور  نیا  نیب  عمج  - 1 تایاور :  نیا  ریسفت  اما  دوب .  دهاوخ  وا  باحصا  كاله  وا  كاله  هنعط  نآ  رد  هک  دنزب  شا  هناش 
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 « جع  » نامز ماما  لیوحت  ریگتـسد و  ار  وا  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ «  کمک  هب  مالـسلا »  هیلع  یلع «  ماما  تسا  نکمم  اذل  ، درادـن مه  اب 
تموکح ناشخرد  رصع  رد  ملظ  فارحنا و  لماوع  داسف و  ياه  هشیر  هک  دشاب  زین  هنوگنیا  دناوت  یم  ناطیش  نتشک  نینچمه  - 2 دنیامن . 

یم ریوزت  گرم  ناطیـش و  ذوفن  ندـش  عطق  و  دـنکیم . تموکح  ملع  نامیا ، ، لقع نآ  ياـج  هب  ددرگ و  یم  دوباـن  مالـسلا »  هیلع   » يدـهم
ابر , ملظ ، متس ناقفانم ,  كرش  داسف , نایعیش ,  ریغ  ثول  زا  نیمز  و  دوش . یم  هتسب  هتشاد و  رب  هبوت  روهظ  رـصع  رد  هکیئاجنآزا  - 3 دشاب . 
 , لماک اهلقع  ءایحا و  نآرق و  مکاح و  ناهجرسارس  رد  دیحوت  هملک  و  هدیدرگ ، كاپ  ینادان ,  تیصعم ,  يرامیب ,  رقف ,  لطاب ,  وشر ه, , 

داجیا هملک  تدحو  ینارون  ادخ  تفرعم  اب  لد  هدش ,  داجیا  تیمیمـص  بلـس ,  تاناویح  ییاذـیا  تعیبط  هدرتسگ ,  تلادـع  لیاز ,  اهمغ 
ترـضح تلود  رد  تعیبط  رـشب و  رد  یگژیو  تافـص و  نیا  ات  دوش ، دوبان  دیاب  ناطیـش  هک  تسین  نیا  زجاذل   ..... زیزع و نانمؤم  هدـش و 

 . دوش هعجارم  لیذ  تاعوضوم  بتک و  هب  قیاقح  بسک  رتشیب و  تاعلاطم  يارب  دوش  یم  داهنـشیپ  نایاپ  رد  دوش .  داـجیا  جـع »  يدـهم « 
 , ییاهر راـگزور  يراـسناوخ 3 - یعیفـش  ریم  داوج  دیـس  قیلعت ,  قـیقحت و  - 2 یناسارخ .  داوج  دـمحم  خیـش  جاـح  رظتنم ,  يدـهم  -1
 , نیتذوعم هروس  ود  زا  ءزج 30  ریسفت  نازیملا ,  هنومن ,  ریسفت  -4 روپ .  يدهم  ربکا  یلع  همجرت  نامیلس ,  لماک  صالخلا ، ) موی  همجرت  )

هباد ناونع  هب  مالـسلا »  هیلع  یلع «  ترـضح  هژیوب  راهطا  همئا  تشگزاب  نوماریپ  اصوصخم  تعجر  ثحب  هعلاطم  هیآ 38 5 - رجح  هروس 
ص 243 ج 2 , یشایع ,  ریسفت  يریمض 6 - اضردمحم  تعجر ,  بتک  زا  ضرالا 

؟ تخادرپ دنهاوخ  هزرابم  هب  یلکش  هچ  هب  نامز ، ماما 

شسرپ

؟ تخادرپ دنهاوخ  هزرابم  هب  یلکش  هچ  هب  نامز ، ماما 

خساپ

هلباقم هب  دوخ  نانمـشد  اـب  دـنکیم  تدـعاسم  ار  ترـضح  هک  یهلا  زاـجعا  اـب  هارمه  یلو  ریـشمش  اـب  یـصخش  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  . 1
يارب دشاب  يدک  اجنیا  رد  ریشمش  يهژاو  تسا  نکمم  . 2 دتفایم . راک  زا  یهلا  تردق  هب  نردم  ياههحلـسا  تروص  نآ  رد  هک  دزادرپب ؟

نآ رد  ناناملـسم  اریز  تسا  هحلـسا  توق و  ریـشمش ، زا  دوصقم  دوشیم و  گنج  دراو  شنانمـشد  اب  نامز  ماـما  ینعی  تاحیلـست ، یفرعم 
هب هحلسا »  » زا اذل  تسا ، هدرکیمن  روطخ  یتاحیلست  نینچ  اهنآ  نهذ  هب  هتـشادن و  ریـشمش  زج  هب  ياهحلـسا  لاس  رازه  زا  لبق  ینعی  رـصع 

نافلاخم و دض  رب  دوجوم  تاحیلـست  رب  طلـست  هار  زا  ای  یهلا و  زاجعا  تردق و  اب  زین  جع ) ) نامز ماما  نیاربانب : تسا . هدـش  ریبعت  ریـشمش 
یگنج لیاسو  نتخادنا  راک  زا  يریگمیمـصت و  زکارم  رب  طلـست  اب  جـع ) ) نامز ماما  تفگ : ناوتیم  یفرط  زا  و  دـنکیم . هدافتـسا  ناملاظ 

.3 دـنکیم . هبلغ  اهنآ  رب  دزادـنایم و  راک  زا  يداع  قیرط  زا  ای  زاجعا  هار  زا  ار  اـهنآ  ماـمت  دراد ، طاـبترا  يزکرم  ياههتـسه  اـب  هک  اـهنآ 
هب هکلب  دراد ، رارق  ام  سرتسد  رد  هک  ییاهنهآ  نیا  لـثم  هن  یلو  تسا ، نهآ  زا  ترـضح  باحـصا  ياهریـشمش  تاـیاور ، یخرب  قباـطم 

هنوگ هب  نانآ  یعافد  يهلیـسو  رگید ، ریبعت  هب  دنکیم و  مین  ود  ار  نآ  دـنزب ، هوک  هب  دوخ  ریـشمش  اب  نانآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  ياهنوگ 
زا دنربیم  راک  هب  شنارای  ترـضح و  هک  ار  ياهحلـسا  تسا  نکمم  اذـل   5. تسین رگراک  اهنآ  رب  زگره  نمـشد  يهحلـسا  هک  تسا  تسا 

هنوگ نامه  دشابن ، رگراک  نآ  رب  یهاگتسد  چیه  لباقم ، رد  یلو  دزادنیب  راک  زا  ار  نانمشد  ياههاگتـسد  يهمه  دناوتب  هک  دشاب  یلیاسو 
زا یکی  ناهج  رب  ترضح  نآ  يهرطیس  و  جع ) ) نامز ماما  يزوریپ  زمر  . 4 مینکیم . هدهاشم  ار  دیدج  ياههحلسا  یخرب  نامز  نیا  رد  هک 

دهدیم رارق  ناملاظ  نافلاخم و  بولق  رد  دنوادخ  هک  تسا  یبعر » سرت و   » هار زا  رگید  تسا و  ناشیا  يوس  هب  مدرم » یمومع  لابقا   » هار
تازجعم زا  يرادقم  یتقو  روهظ ، يادتبا  رد  هکنآ  ًاصوصخ  دنوشیم ، میلـست  ای  هدرک  رارف  هدراذـگ ، نیمز  رب  ار  دوخ  تاحیلـست  مامت  ات 
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ترضح ę Š ست تهج  نیدـب  درک ، هلباـقم  یهلا  تیـشم  اـب  ناوـتیمن  تـسا و  یهلا  دادـما  هـک  ř هفیم دندرک  هدـهاشم  ار  ترـضح 
ترـضح روهظ  ناـمز  رد  هک  تسین  موـلعم  . 5 دـنروخیم . تسکـش  دـنزادرپیم  هلباقم  تفلاـخم و  هب  هک  زین  یکدـنا  هورگ  دـنوشیم و 

یناهج ياهگنج  اهبوشآ و  ثداوح و  رثا  رد  تسا  نکمم  اریز  دشاب ؛ هدنام  یقاب  رـشب  رایتخا  رد  à نرطخ تاحیلست  نیا  جع ) ) يدهم
لهج و یهارمگ و  يهجیتن  هنامحریب ، ياهراتشک  اهگنج و  . 6 دوش . دوبان  تاحیلست  نیا  دتفایم  قافتا  ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  هک 

نآ دنشاب  هتشاد  رایتخا  رد  كانرطخ  ياهحالس  هک  یضرف  رب  دوش ، لماک »  » مدرم لقع » ، » روهظ رصع  رد  رگا  لاح  تسا . رشب  يدرخیب 
داجیا اب  نینچمه  هدرب و  ترـضح  تیناقح  هب  یپ  دنراد  رایتخا  رد  ار  حالـس  نآ  هک  ییاهورین  و  دـنریگیمن ؛ راک  هب  رگیدـکی  دـض  رب  ار 

رد هک  یگژیو  ود  هب  ناـیاپ  رد  . 7 دننکیم . يراددوخ  ترـضح  دـض  رب  نآ  ندرب  راک  هب  زا  دریگیمرارق  ناشلد  رد  هک  تشحو  بعر و 
راتشک تاحیلست  فالخ  هب  درک  لمع  یشنیزگ  اهراتشک  رد  ناوتیم  ریشمش  اب  گنج  رد  . 1 مینکیم : هراشا  تسا  هتفهن  ریشمش  اب  گنج 
شور مارم و  زا  نیا  هک  دربیم ، نیب  زا  مه  اـب  ار  همه  هـمه و  ار  هاـنگیب  راـکهانگ و  ریـصقتیب و  رـصقم و  لـهاج و  ملاـع و  هـک  یعمج 

هب تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  هک  میراد  روتـسد  داهج  ماکحا  رد  تسا  هدـمآ  یمالـسا  هقف  عبانم  رد  هچناـنچ  . 2 تسا . رود  هب  یهلا  ياـیلوا 
. یلعف موسرم  یماظن  تاودا  اب  گنج  فالخ  هب  دشابیم  یعرش  مکح  نیا  ياتسار  رد  ریـشمش  اب  گنج  اذل  دسرن ، بیـسآ  تسیز  طیحم 

دننام يرازبا  اب  همه  دوش و  طقاس  اـهنآ  یتاحیلـست  ییاـناوت  ناـمز ، ماـما  یهلا  تردـق  هب  هک  تسین  دـیعب  یگژیو  ود  نیا  هب  هجوت  اـب  اذـل 
ص 218. ج 51 ، راونالاراحب ،  . 4 ص 324 . ج 2 ، جاجتحا ،  . 3 ص 96 . نایبلا ،  . 2 ص 198 . ینامعن ، ۀبیغلا ،  . 1 دنوش . گنج  دراو  ریشمش 

ص 141. تاجردلا ، رئاصب   . 5

یبیغ ياهدادما 

للع ای  تسا  تداع  قرخ  زاجعا و  روط  هب  ترضح  نآ  هبلغ  ایآ  دنک ؟ رخسم  ار  ایند  رفن  هدزیس  دصیس و  اب  نامزلا  بحاص  ترضح  تسا  نکمم  هنوگچ 
؟ دزاسیم نکمم  ار  بانج  نآ  يزوریپ  هبلغ و  زین  يرهاظ  لماوع  و 

شسرپ

قرخ زاجعا و  روط  هب  ترـضح  نآ  هبلغ  ایآ  دـنک ؟ رخـسم  ار  ایند  رفن  هدزیـس  دصیـس و  اب  نامزلا  بحاـص  ترـضح  تسا  نکمم  هنوگچ 
؟ دزاسیم نکمم  ار  بانج  نآ  يزوریپ  هبلغ و  زین  يرهاظ  لماوع  للع و  ای  تسا  تداع 

خساپ

نآ باحصا  صاوخ  زا  رفن  هدزیس  دصیس و  تسخن  دنوشیم ، رهاظ  (ع ) رمالا بحاص  ترضح  یتقو  هفیرـش ، ثیداحا  تایاور و  بسح  رب 
جراخ هکم  زا  دیـسر  رفن  رازه  هد  هب  ناگدـننک  عامتجا  باحـصا و  ةدـع  یتقو  دـندرگیم و  شتمدـخ  هب  رـضاح  همظعم  هکم  رد  ترـضح 
تسا نکمم  مالـسا ، یناهج  تموکح  ترـضح و  نآ  ۀبلغ  اما  و  ص 475 و 476 ) ف 7 ، ب 5 ، رثالا ، بختنم  هب  دوش  عوجر  . ) دـنوشیم

، دوش عقاو  عون  ود  ره  هب  تسا  نکمم  دشاب و  يرهاظ  للع  بابسا و  ندش  مهارف  اب  تسا  نکمم  دبای و  ماجنا  تداع  قرخ  زاجعا و  روطب 
هک تسین  حیضوت  هب  جاتحم  تداع ، قرخ  زاجعا و  روطب  اما  دوب . عون  ودره  هب  مالـسا  ياوق  و  (ص ) مرکا ربمغیپ  ۀبلغ  تفرـشیپ و  هکنانچ 

ياـهتراشب حیرـص و  ياههدـعو  اـب  و  لوقعم ، نکمم و  تسا  يرما  دـنوادخ ، تساوخ  هب  ترـضح ، نآ  يارب  قـلطم  ۀـبلغ  نینچ  لوـصح 
ٍۀَلیلَق ٍۀَِئف  ْنِم  ْمَک  : » ۀیآ قادصم  هب  دنوادخ  و  دـش ، دـهاوخ  لصاح  ههبـش  نودـب  هدـش ، هداد  رتاوتم  ثیداحا  دـیجم و  نآرق  رد  هک  یمتح 
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، ترضح نآ  دنباییم ]. یگریچ  يرایسب  هورگ  رب  دنوادخ ، نذا  هب  هک  یکدنا  هورگ  دنرایسب  هچ   ] ۀیآ 249 هرقب ، ِهللا » ِنْذِِاب  ًةریثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ 
للع بابـسا و  ظاحل  زا  و  دهدیم . رارق  ضرا  کلام  ثراو و  مکاح و  بلاغ و  للم ، مامت  رب  ار  ادخ  هتـسیاش  ناگدـنب  مومع  شباحـصا و 

نآ اریز  دوب ؛ دهاوخ  یلمع  نکمم و  یهلا  تموکح  نآ  لیکـشت  هبلغ و  حتف و  نینچ  لوصح  مینک ، یـسرررب  ار  عوضوم  رگا  مه  يرهاظ 
. دشاب دعاسم  ًالماک  یسایس  یقالخا و  یعامتجا ، لاوحا  عاضوا و  هک  دنکیم  روهظ  یعقوم  رد  ترضح 

؟ دسر یم  يزوریپ  هب  تلوهس  هب  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  بالقنا  ایآ 

شسرپ

؟ دسر یم  يزوریپ  هب  تلوهس  هب  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  بالقنا  ایآ 

خساپ

زا یلو  تسا  هارمه  يزیرنوخ  گنج و  اـب  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هچنآ  ساـسارب  هچرگ  مالـسلا )) هیلع  )) يدـهم ترـضح  بـالقنا 
ياهتردق نارگمتس و  اهتوغاط و  هک  دیاپ  یمن  رگید  دسر و  یم  يزوریپ  هب  يدوز  هب  بالقنا  نیا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  زین  تایاور 

يارب هنیمز  الوا  هک  تسا  نیا  شا  هتکن  دوش . یم  مکاح  ناهج  رـساترس  رب  ترـضح  نآ  یناهج  لدـع  تموکح  دـنور و  یم  نیب  زا  لطاب 
تسا و رادروخرب  يا  هدرتسگ  تردق  زا  دنوادخ  هیحان ي  زا  ترـضح  نآ  ًایناث  دوب  دـهاوخ  هدامآ  رایـسب  ناهج  رد  بالقنا  نیا  تفرـشیپ 

تسد هب  تایاور  زا  زین  و  دماجنا . یمن  لوط  هب  يزوریپ  هب  ترضح  نآ  نتفای  تسد  هجیتن  رد  دننک  یم  يرای  ار  ترـضح  نآ  یبیغ  دادما 
هیلع )) رفعج یبا  نع  رـصب  یبا  نع  . » دـسر یم  ناـیاپ  هـب  هاـم  تّدم 8  رد  مالـسلا )) هیلع  )) يدـهم ترـضح  ياهگنج  تّدـم  هک  دـیآ  یم 
هیلع )) رقاب ماما  زا  ار  یتیاور  ریصبوبا  لجوزع ; هللا  یضری  یتح  ُهللاءادعا  لتقی  لازیالف  رهـشا  ۀینامث  هقتاع  یلع  هینـس  عضی  مث  مالـسلا ...))

نانمـشد زا  دـنراد و  یم  هگن  هدامآ  ترـضح  ار  ریـشمش  هام  تّدـم 8  هک  دـیامرف : یم  ماما  ثیدـح  همادا  رد  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ))
ص رثالا ، بحـشم  باتک  - 1(1  ) یقرواپ تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  .« ) دنوش یم  دونـشخ  لجوزع  دنوادخ  ات  دـشک  یم  ردـقنآ  دـنوادخ 

25ـ ـ . ص 218 ج 51 ، نیدلا ،) لامک  زا  ) راحب باتک  301 و 

؟ دتفا یم  راک  زا  اهحالس  همه  جع ,)   ) يدهم ترضح  روهظ  ماگنه  ایآ 

شسرپ

؟ دتفا یم  راک  زا  اهحالس  همه  جع ,)   ) يدهم ترضح  روهظ  ماگنه  ایآ 

خساپ

هک نانچ  دشاب . یم  حالس  قلطم  زا  هیانک  هدمآ ,  تایاور  رد  هک  فیس ))   )) هملک (1 تفرگ :  رظن  رد  دیاب  هک  تسا  یتاکن  اتسار  نیا  رد 
تسا یسک  ره  هدننک  دوبان  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ایند  دوجوم  ياه  حالس  تسا  ملـسم  هچنآ  ( 2 دراد . يدربراک  نینچ  دراوم  يرایسب  رد 
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درب یم  نیب  زا  ار  نامیا  یب  دساف و  راکهبت و  ياه  ناسنا  اهنت  شنارای  و  جع ))   )) نامز ماما  حالس  هک  یلاح  رد  دشاب  نآ  رثوم  درب  رد  هک 
نآ هک  داد  لامتحا  ناوت  یم  سپ  تسا .  هدیشوپ  ام  رب  دیآ  یم  تسد  هب  هنوگچ  یگژیو  نیا  هک  نیا  اما  دنناما . رد  نآ  دنزگ  زا  نابوخ  و 

ییاراـک تسا و  ناوتاـن  نآ  ربارب  رد  نارگید  ياـه  حالـس  دراد و  يدربراـک  نینچ  هک  دـنبای  یم  تسد  ینردـم  قوف  حالـس  هب  ترـضح 
دنزیخرب و دربن  هب  ییادتبا  ییاه  حالـس  اب  دوشن و  هتفرگ  راک  هب  ترـضح  نآ  طسوت  يدـیدج  حالـس  تسا  نکمم  زین  درادـن و  ینادـنچ 

. دریگ قلعت  اه  حالس  رگید  نداتفا  راک  زا  رب  یهلا  هدارا 

مالسلاهیلعيدهم ترضح  يزوریپ  تهج  هب  یتیانع  هچ  لاعتم  دنوادخ 

هراشا

؟ داد دهاوخ  ماجنا  روهظ  ماگنه 

شسرپ

؟ داد دهاوخ  ماجنا  روهظ  ماگنه  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  يزوریپ  تهج  هب  یتیانع  هچ  لاعتم  دنوادخ 

خساپ

هلمج نآ  زا  هک  داتـسرف  دـهاوخ  ترـضح  نآ  کمک  هب  ار  یبیغ  ياهدادـما  ع )  ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  لاعتم  دـنوادخ  تایاور ، قباطم 
ردو دنلفاغ . وا  روهظ  زا  همه  نانمشد ، هک  دننکیم  روهظ  یماگنه  ترضح  تایاور ، قباطم  نانمـشد  تلفغو  یناهگان  رـصنع   - 1 تسا :

ع)  ) نامز ماما  دراد . ریثأت  نمشد  رب  يزوریپ  رد  موجه  یناهگانو  تلفغ  رصنع  ردقچ  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  بلطم  نیا  یماظن  شناد 
ص 324. ج 2 ، جاـجتحا ، یقرواـپ .  ... " . } تسا یناـهگان  روط  هب  اـم  رما  اـنامه  سپ  : " ... دومرف داتـسرف  دـیفم ؛ خیـش  هب  هک  یعیقوـت  رد 

داـجیا دوشیم  ناوارف  يریگهرهب  نآ  زا  یماـظن  ملع  رد  هک  نمـشد  رب  ذوفن  ياـههار  زا  رگید  یکی  تشحوو  بعر  داـجیا   - 2 یقرواپ }
: دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  دندرگ . میلـست  هار  نیا  زا  ات  تسا ، نمـشد  بولق  رد  بعرو  فوخو  سرت 
، ۀـبیغلا یقرواـپ .  } دـنوادخ " " ؛ بعرلاو نینمؤـملاو ، ۀـکئالملا ، داـنجأ :]  ] ۀـثالثب هَّللا ]  ] هدـیؤی یّتـح  هب  لجعتـستال  نأ  ّلـجوّزع  هَّللا  رمأ  "

، هکئالم دـیامن : دـییأت  رکـشل  هس  هب  ار  ع -)  ) يدـهم  - وا هکنیا  اـت  ینکن  هلجع  نآ  هب  اـت  دومن  رما  ّلـجوّزع  یقرواـپ } ص 198 . ینامعن ،
مایق یهار  زا  یهلا  تیانع  هب  هک  تسا  نآ  ترـضح  ّقح  رد  یهلا  تادـییأت  زا  رگید  یکی  نیملـسم  ماـمت  بذـج  تشحوو ".3 -  نینمؤم 
درک دهاوخ  عورش  مارحلادجسم  زا  ار  دوخ  روهظ  فلا . هکنآ : هلمج  زا  تسا . ناناملسم  مامت  قافتا  دروم  هک  درک  دهاوخ  عورش  ار  دوخ 
نیب یقاـفتاو  كرتـشم  روما  هب  دـناوخیم  شروـهظ  ماـگنه  مارحلادجـسم  رد  هک  ياهباـطخ  ب . تسا . ناناملـسم  ماـمت  قاـفتا  دروـم  هک 

 - 4 دنکیم . ع )  ) نیسح ماما  نوخ  هبلاطم  د . دنکیم . عورش  ص )  ) ادخ لوسر  ياهراعش  نامه  اب  ار  دوخ  مایق  ج . دراد . هراشا  ناناملـسم 
هارمه هب  لاتقو  ترضح  يرای  يارب  هکئالم  نداتسرف  کمک  ع )  ) يدهم ترضح  هب  تبسن  یهلا  تادییأت  هلمج  زا  هکئالم  بناج  زا  دییأت 

هک هدرک  لقن  ع )  ) يدـهم اب  هطبار  رد  یثیدـح  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  یعفاش  یجنگ  تسا . ناملاظ  ّدـض  رب  ترـضح 
باتک زا  یفنح  يزودـنق  یقرواـپ } ص 96 . ناـیبلا ، یقرواـپ .  ... " .} درک دـهاوخ  يراـی  هکئـالم  زا  رازه  هس  اـب  ار  وا  دـنوادخ  : " دوـمرف
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: دهدیم ادن  ياهتشرف  وا  رس  يالاب  رب  ترـضح  روهظ  ماگنه  هک  تسا  هدمآ  ناوارف  تایاور  رد  هک  هدرک  لقن  نابـص  نیبغارلا " فاعـسا  "

عیبانی یقرواپ .  ... " .} درک دهاوخ  يرای  هتـشرف  رازه  هس  اب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  انامهو  دینک ... يوریپو  تعباتم  ار  وا  تسادخ  هفیلخ  نیا  "

هـس اب  ار  ع -)  ) يدـهم  - وا لاعتم  دـنوادخ  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  یقرواـپ } ص 563 . هدوملا ،
ترـضح هب  مدرم  هجوت  رد  دوخ  هبون  هب  دییأت  نیا  یقرواپ } ص 128 . ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  ... " .} هکئالم اب  درک : دهاوخ  يرای  رکـشل 

دوجو رسارس  سرت  تسا  دنوادخ  ناگتشرف  ترصن  لومشم  ترـضح  هک  دننک  هدهاشم  نافلاخم  هک  یماگنه  اریز  دراد ، ییازـس  هب  شقن 
. نامه یقرواپ .  .} دـننکیم ترـضح  میلـست  ار  دوخ  ًاهرک  ای  ًاعوط  هجیتن  ردو  درب  دـنهاوخ  مایق  نیا  ندوب  یهلا  هب  یپو  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ 

{ یقرواپ

؟ تسا نکمم  هنوگچ  كدنا  نارای  اب  ناهج  رب  هبلغ 

شسرپ

؟ تسا نکمم  هنوگچ  كدنا  نارای  اب  ناهج  رب  هبلغ 

خساپ

ترـضح يربهر  هب  ناربکتـسم  رب  ناـنآ  يزوریپ  یلو  تسا ، هدـش  هراـشا  رفن  ینعی 313  ترـضح  دودـحم  ناراـی  هب  تاـیاور  رد  هچ  رگا 
ققحت نودب  هک  هدش  هراشا  زین  رفن  رازه  هد  دودـح  رد  يرگید  نارای  هب  تایاور  رد   - 1 اریز : تسین  راظتنا  زا  رود  یتاهج  زا  ع )  ) يدهم
لاـعتم دـنوادخ  اریز  دـشاب ، زاـجعا  قـیرط  زا  تسا  نکمم  ناـهج  رب  ترـضح  هبلغ   - 2 درک . دـهاوخن  روهظ  ع )  ) يدـهم ترـضح  اهنآ 

زا  - 3 یقرواپ } هیآ 249 . هرقب ، هروس  یقرواپ .  . } دـنادرگ زوریپ  دایز  هورگ  رب  تماقتـسا  تروص  رد  ار  كدـنا  هورگ  ات  هدرک  تنامض 
روهظ یعقوم  رد  ترـضح  اریز  دوب ، دـهاوخن  راظتنا  زا  رود  يرما  يزوریپو  حـتف  نینچ  لوصح  زین  يرهاـظو  يداـع  بابـساو  لـلع  قیرط 

زا یگدروخرـس  تهج  هب  للم  همه  عقوم  نآ  رد  دـشاب . دـعاسم  ًـالماک  یـسایسو  یقـالخا  یعاـمتجا ، لاوحاو  عاـضوا  هک  درک  دـنهاوخ 
هب روهظ  ربخ  ندینش  دّرجم  هب  مدرمو  دنربیم ، رس  هب  یتموکح  نینچ  راظتنا  رد  اذلو  دناهدمآ ، گنت  هب  اهتراغو  لتقو  فلتخم  ياهماظن 

دننام هب  ناهج  هک  اـجنآ  زا   - 4 دش . دنهاوخ  ریگرد  یـصاخ  هورگ  اب  اهنت  ناشیاو  دنهدیم ، ناشن  شوخ  يور  شتموکحو  ترـضح  نآ 
ابو يدیلک  ياههطقن  نتفرگ  تسد  هب  اب  اذل  دـش ، دـهاوخ  رتگنت  طابترا  نیا  درذـگب  نآ  رمع  زا  هچ  رهو  هدـمآرد  کچوک  ياهدـکهد 

. تفای دهاوخ  ققحت  ترضح  یناهج  تموکح  لاعتم ، دنوادخ  زا  تناعتسا 

؟ تسا زاجعا  اب  هارمه  شتموکح  شرتسگو  نافلاخم  رب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  يزوریپ  ایآ 

شسرپ

؟ تسا زاجعا  اب  هارمه  شتموکح  شرتسگو  نافلاخم  رب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  يزوریپ  ایآ 

خساپ
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تردـقو زاـجعا  اـب  ًاـمامت  یناـهج  تموکح  ندرک  هداـیپو  ترـضح  ترـصن  هکنیا   - 1 دراد : دوـجو  لاـمتحا  هس  قوـف  لاؤـس  دروـم  رد 
ترـضح دوب ، یهلا  توعد  يارب  یحیحـص  هار  زاجعا  رگا  فلا . تسا : هشقانم  لباق  یتاهج  زا  لامتحا  نیا  یلو  دـشاب . یهلا  هداـعلاقراخ 

ج. تسین . باحصا  زا  يدایز  دادعت  هب  جایتحا  زاجعا  اب  ب . دنک . هدافتسا  ملاع  رب  هرطیـس  يارب  نآ  زا  ارغـص  تبیغ  لالخ  رد  تسناوتیم 
نیا هب  جایتحا  مات ، زاجعا  تروص  ردو  تفرگ ، دـهاوخ  رد  يدـیدش  يزیرنوخو  گنج  شنیفلاخمو  ترـضح  نیب  تایاور  یخرب  قباـطم 

تموکحو هدـش  بلاغ  دوخ  نانمـشد  رب  يداع  تروص  هب  ع )  ) يدـهم ترـضح  هک  هدرک  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا   - 2 تسین . اهراک 
زا یلاخ  زین  لامتحا  نیا  دوشب . وا  فادـها  دربشیپ  رد  زاـجعا  هار  زا  یکمک  نیرتکـچوک  هکنآ  نودـب  دـهد ، شرتسگ  ار  یناـهج  لدـع 
ود ّدر  اب   - 3 دوب . دهاوخ  شروهظ  تهج  رد  یهلا  صاخ  دییأتو  تیانع  دروم  ع )  ) يدـهم ترـضح  تایاور ، قباطم  اریز  تسین  لاکـشا 

یئزج تادییأت  اب  هارمه  ترصن  نیا  هچ  رگ  دوب ، دهاوخ  يداعو  یعیبط  روط  هب  ترضح  ترصن  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  نیشیپ  لامتحا 
ثیح زا  یفرط  زاو  تسا ، ناوارف  متـسو  ملظ  دروم  روهظ  رـصع  رد  رـشب  مینادیم  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ، دنوادخ  بناج  زا  یّـصاخو 

هب کیبل  اب  هک  ددرگیم  یهلا  يربهر  نینچ  لاـبند  هب  اذـلو  تسا ، هدیـسر  دوخ  حطـس  نیرتـالاب  هب  رـشب  مومع  ینـالقع ، دـشرو  یگنهرف 
یگمه مدرم  رگا  دنتـسیاب . اهتلم  هدارا  لباقم  رد  دنناوتیمن  دنراد  هک  یتاناکما  همه  اب  اهتردـقربا  زگره  دـیامن . يوریپ  وا  زا  شتوعد 

لخاد جوف  جوف  مدرم  هنوگچ  مالـسا  ردص  رد  هک  دوبن  رگم  دمآ . دنهاوخ  رد  وناز  هب  ناشنانمـشد  دـنروآرب ، دایرف  ادـص  کیو  هچراپکی 
ار یناهج  یحلصم  مایق  ربخ  یعمج  طابترا  لیاسو  زا  ایند  مدرم  هک  یماگنه  زین  روهظ  رـصع  رد  دنتفریذپ ؟ ار  ربمایپ  توعدو  هدش  مالـسا 

اجک ره  هچ  رگ  دنک . هلباقم  اهنآ  هدارا  اب  مدرم  لابقا  تروص  رد  دناوتیمن  یـسکو  درک ، دـنهاوخ  تیامح  وا  زاو  هدـیورگ  وا  هب  دنونـشب 
ماما هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  اذلو  دومن . دهاوخ  تیامح  ترـضح  زاو  هدـمآ  وا  کمک  هب  لاعتم  دـنوادخ  هدـش  ادـیپ  صاخ  یعنام  هک 

ترصن اب  اریز  دشاب ؛ يداع  تروص  هب  هک  تسا  نکمم  نیا  دش . دهاوخ  تیامح  دتفایم  نانمشد  لد  رد  هک  یسرتو  ترصن  اب  ع )  ) نامز
دنهاوخ رارف  هدراذگ ، ار  دوخ  تاناکما  همه  هک  داتفا  دهاوخ  نانمشد  لد  رد  یبعر  نانچ  تسا ، مدرم  لابقاو  دنوادخ  تیانع  هب  هک  مدرم 
دوجوو دوب ، دهاوخ  اهنابز  رس  رب  شکرابم  مان  دنکیم  روهظ  ع )  ) يدهم ترضح  هک  یماگنه  : " دیامرفیم ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  دومن .
باریس ار  دوخ  حور  وا  یتسود  ابو  تسین ، نانآ  نابزو  دای  رد  یمان  چیه  وا  مان  زج  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، يدهم  هب  قشع  زا  راشرـس  مدرم 

{ یقرواپ ص 68 . ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  یقرواپ .  " . } دننکیم

؟ دسریم يزوریپ  هب  تلوهس  هب  مالسلا » هیلع  » يدهم ترضح  بالقنا  ایآ 

شسرپ

؟ دسریم يزوریپ  هب  تلوهس  هب  مالسلا » هیلع  » يدهم ترضح  بالقنا  ایآ 

خساپ

تایاور زا  یلو  تسا  هارمه  يزیرنوخ  گنج و  اب  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  هچنآ  ساسارب  هچرگ  مالسلا » هیلع  » يدهم ترـضح  بالقنا 
زا لطاب  ياهتردق  نارگمتـس و  اهتوغاط و  هک  دیاپیمن  رگید  دـسریم و  يزوریپ  هب  يدوز  هب  بالقنا  نیا  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  زین 

نیا تفرشیپ  يارب  هنیمز  ًالوا  هک  تسا  نیا  شاهتکن  دوشیم . مکاح  ناهج  رساترس  رب  ترـضح  نآ  یناهج  لدع  تموکح  دنوریم و  نیب 
نآ یبیغ  دادما  تسا و  رادروخرب  ياهدرتسگ  تردق  زا  دنوادخ  يهیحان  زا  ترـضح  نآ  ًایناث  دوب  دهاوخ  هدامآ  رایـسب  ناهج  رد  بالقنا 
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تّدم هک  دیآیم  تسد  هب  تایاور  زا  زین  و  دماجنایمن . لوط  هب  يزوریپ  هب  ترضح  نآ  نتفای  تسد  هجیتن  رد  دننکیم  يرای  ار  ترضح 
یلع هینس  عضی  مث  مالسلا ...» هیلع  » رفعج یبا  نع  رـصب  یبا  نع  . » دسریم نایاپ  هب  هام  تّدم 8  رد  مالسلا » هیلع  » يدهم ترضح  ياهگنج 
همادا رد  هک  دنکیم  لقن  مالسلا » هیلع  » رقاب ماما  زا  ار  یتیاور  ریصبوبا  لجوزع ؛ هَّللا  یضری  یتح  ُهَّللاءادعا  لتقی  لازیالف  رهشا  ۀینامث  هقتاع 

دنوادـخ ات  دـشکیم  ردـقنآ  دـنوادخ  نانمـشد  زا  دـنرادیم و  هگن  هدامآ  ترـضح  ار  ریـشمش  هام  تّدم 8  هک  دـیامرفیم : ماما  ثیدـح 
ص 218. ج 51 ، نیدلالامک ،) زا  ) راحب باتک  ص 301 و  رثالابحشم ، باتک  ( 2 ( 2 .«) دنوشیم دونشخ  لجوزع 

؟ تسیچ یبیغ  ياهدادما 

شسرپ

؟ تسیچ یبیغ  ياهدادما 

خساپ

ترـضح نا  طسوت  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ نامز  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ینعی  تسا  بیغ  هاگتـسد  اـب  طاـبترا  یبیغ  ياهدادـما  زاروظنم 
هچرگ ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  تشاد  دوجو  هطبار  نیا  دـنوادخ  ربمغیپ و  نیب  تفرگیم و  تروص  یحو  قیرط  زا  بیغ  ملاع  اب  طابترا 

طابترا بیغ  ناهج  اب  ماما  و  دوب . دهاوخ  ظوفحم  ماما  رذگهر  زا  روکذم  طابترا  رگید  قیرط  زا  یلو  دوب  دهاوخن  راک  رد  تعیرـش  یحو 
. تشاد دهاوخ 

ترضح تموکح 

ترضح يراد  تموکح  شور 

؟ داد دهاوخ  شرتسگ  ار  تلادع  ع )  ) يدهم ماما  هنوگچ  اه  نامز  ۀمه  رد  حلاص  دارفا  دوبمک  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ داد دهاوخ  شرتسگ  ار  تلادع  ع )  ) يدهم ماما  هنوگچ  اه  نامز  ۀمه  رد  حلاص  دارفا  دوبمک  هب  هجوت  اب 

خساپ

ددرگ و لیکشت  هلـضاف  ۀنیدم  دوش و  داد  لدع و  زا  زیربل  نیمز  (ع ، ) نامز ماما  ۀلیـسو  هب  يزور  هک  هدش ، ررقم  نیا  رب  یهلا  یعطق  تنس 
دنیایب و تسا ، لدـع  شتموکح  شهار و  شمالک ، هک  یماما  تموکح  رد  ار  دوخ  ةدـشمگ  دنـشچب و  ار  لدـع  نیریـش  ةزم  راشقا ، ۀـمه 

ینارون ماکحا  ندش  ارجا  ناحلاص  تموکح  ۀیاس  رد  دننک و  سمل  ار  شیاسآ  افو و  ملاع  طاقن  یصقا  رد  تلادع  ندش  مکاح  اب  هرخالاب 
یم هدایپ  ریز  طیارـش  اب  ناهج ،  رد  ار  یلک  لدع  هللا  ۀیقب  ترـضح  دوش . باریـس  لدـع  طسق و  زا  نیمز  هک  ییاج  ات  دنـشاب  رظان  ار  یهلا 
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ییابیز هک  هنوگ  نامه  دراد ، تسود  ار  تلادع  تسا و  هاوخ  تلادع  اترطف  ناسنا  یلک . تلادع  يارب  يرشب  ۀعماج  یگدامآ   - 1 دیامرف :
 - 2 دوش . یم  ققحم  تلادع  روهظ ، نامز  رد  دوش . یم  تلادـع  ۀنـشت  دـمآ ، گنت  هب  روج  ملظ و  زا  یتقو  هژیو  هب  دراد ، تسود  اترطف  ار 
یم ادیپ  ار  یناکمه  لدع  ندـش  هدایپ  تیلباق  هک  دـسر  یم  یلقع  دـشر  هب  يا  هزادـنا  هب  رـشب  ددرگ و  یم  لماک  اه  لقع  روهظ  نامز  رد 

دیحوت ییوجادخ و  فلا ) لیبق : زا  ییاه  یگژیو  اب  ماما  دوجو  عمـش  رود  راک  يادتبا  رد  رفن ) لقادح 313   ) ینارای عامتجا   - 3 ( 1 .) دنک
تیارد و ناـنچ  ناـنآ  یهاـگآ .  تریـصب و  ب ) تسا . يدزیا  روـن  ةوـلج  قرغ  ناـشدوجو  تـسا و  يدـهم  ناراـی  لاـصخ  ۀحولرـس  هـک 
هک دنا  هتخاس  دوخ  نانچ  ترـضح  نارای  یهلا .  دودح  ظفح  پ ) دنـسانش . یم  زاب  لطاب  زا  ار  قح  یعـضو  ره  رد  هک  دـنراد  يدـنمدرخ 

ناروآ گنج  نادرم  ریلد  نانآ  تعاجـش . ت ) دننکـش . یمن  ار  یهلا  نوناق  دـننک و  یمن  اـطخ  اـپ  زا  تسد  عاـضوا  نیرت  تخـس  رد  یتح 
ریخـست ار  ناشدوجو  ۀمه  فده  هب  نامیا  دنهد . یمن  هار  لد  هب  یـساره  نمـشد  هوبنا  زا  دـنراد و  دالوپ  نوچ  ییاه  لد  دـندربن و  نادـیم 

ج) دنریگ . یم  یشیپ  رگیدکی  رب  ترـضح  ياهروتـسد  ماجنا  رد  هک  ییاج  ات  دندوخ  يالوم  ناقـشاع  نانآ  يرب . نامرف  ث ) تسا . هدرک 
دوخ نانچ  یتافـص  نینچ  نتـشاد  اب  رظتنم  ماما  نارای  تسا . يدهم  نارازگراک  تنیز  ایند  هب  یگتـسباو  مدع  دهز و  یتسیز ، هداس  دهز و 

يدهم نارازگراک  ادـتبا  رد   - 4 ( 2 .) دنریذپ یمن  دـننک ، ناشماما  نامرف  زا  فلخت  ات  دوش  داهنـشیپ  نانآ  هب  ایند  ۀـمه  رگا  هک  دـنا  هتخاس 
زا عنام  نانآ  یـسرتادخ  تسا و  هتخاس  ون  زا  هتخادگ و  دوخ  رد  ار  ناشحور  ادخ  هب  نامیا  هک  دنا  هدش  هتخاس  ياه  ناسنا  جـع )  ) دوعوم

ياه یگتـسیاش  تسرد و  نیزاوم  ساسا  رب  نارازگراک  دـبای ، یم  شرتسگ  ترـضح  بـالقنا  هک  دـعب  لـحارم  رد  ددرگ . یم  ناـشفلخت 
رارق لماک  بقارم  تحت  ار  نانآ  ادیدش  يزکرم  تلود  قیال  نایرجم  باختنا  زا  سپ   - 5 دندرگ . یم  باختنا  دارفا  ياه  تقایل  یلوصا و 

ریز ار  مدرم  هک  نآ  زا  شیب  يزکرم  تلود  ياه  شوگ  مشچ و  یفخم و  نارومأم  تسا . رظن  ریز  ناشراتفر  لاـمعا و  هراومه  دـهد و  یم 
دنـشاب دـنب  ياپ  تلادـع  نیزاوم  هب  هک  دـنهاوخ  یم  روما  نایدـصتم  زا  و  دـنرگن . یم  تلود  نارازگراک  رادرک  لامعا و  هب  دـنریگب ، رظن 
جاتحم راوشد  ياه  هار  ندومیپ  يارب  رشب  هراومه  یبیغ . ياهدادما   - 6 ( 3 .) دش دنهاوخ  هجاوم  ریذپان  شمرن  دیدش و  دروخرب  اب  هنرگو 
هکئالم زین  دنناسر . یم  يرلای  ص )  ) دمحم لآ  مئاق  ياه  ترـصن  یبیغ و  ياهدادما  ترـضح  روهظ  رـصع  رد  دشاب . یم  یبیغ  ياهدادما 

اه ندعم  اه  جنگ  نیمز  دوش و  یم  لزان  یپ  رد  یپ  تمحر  ياه  ناراب  دنیآ و  یم  دومرف  ترضح  ترصن  يارب  ع )  ) یسیع ترـضح  اه و 
نیمز ماـمت  رد  ار  يدـهم  تنطلــس  دــنوادخ  هلیــسو  نیدــب  اـت  ددرگ ، یم  ناوارف  اـه  تـمعن  ماـمت  دزیر . یم  نوریب  ار  شعفاـنم  ماـمت  و 

ص ع ،)  ) همئا ةریس  رد  يریس  يرهطم ،  یضترم  ثیدح 1 ؛ ص 607 ، رثألا ،  بختنم  یفاص ، هللا  فطل   - 1 اه :  تشون  یپ  ( 4 .) دنارتسگب
، یفاص هللا  فطل   - 4 ص 49 و 50 . یگدنز ،  رـصع  یمیکح ،  دمحم   - 3 ص 299 و 306 . هرامـش 71 و 70 ، هزوح ، ۀلجم   - 2 . 294

ص 360 و 364 و 589 و 591. رثألا ،  بختنم 

تموکح تسا ؟ هدش  ریگارف  تلادع  هدرک و  تفرـشیپ  ملع  هدـش و  لیمکت  مدرم  ياه  لقع  اریز  تسه ، تموکح  هب  زاین  ًاساسا  روهظ ، ةرود  رد  ایآ 
؟ تسا تموکح  هب  يزاین  هچ  سپ  تسا . هدش  نیمأت  هک  تسا  رشب  زاین  عفر  يارب 

شسرپ

؟ تسا هدش  ریگارف  تلادع  هدرک و  تفرـشیپ  ملع  هدش و  لیمکت  مدرم  ياه  لقع  اریز  تسه ، تموکح  هب  زاین  ًاساسا  روهظ ، ةرود  رد  ایآ 
؟ تسا تموکح  هب  يزاین  هچ  سپ  تسا . هدش  نیمأت  هک  تسا  رشب  زاین  عفر  يارب  تموکح 

خساپ
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ور نیا  زا  دریگ ، یم  لکـش  اه و ...  ناسنا  قوقح  زا  عافد  مظن و  تیمکاح  تینما ، يرارقرب  نوناـق ، يارجا  روظنم  هب  تموکح  دـیدرت  یب 
تلادع اب  ار  شیوخ  عفانم  هتشاذگن و  مارتحا  نوناق  هب  هعماج  دارفا  زا  یخرب  هنافسأتم  دنراد . رظن  قافتا  تموکح  ترورـض  رب  نادنمدرخ 

نوناق ارگ و  تلادع  ۀعماج  رگید  يوس  زا  دشاب . هتـشاد  دوجو  هدنرادزاب  لماع  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دنناد ، یم  داضت  رد  قح  ِتیمکاح  و 
یهلا و ماظن  زا  عافد  يارب  ور  نیا  زا  دننک ، یم  دـیدهت  ار  تموکح  يا  هظحل  ره  هدوب و  داضت  رد  نانمـشد  نید و  نادـناعم  عفانم  اب  دـنم ،

شریذـپ ةدامآ  یمومع  راکفا  هک  نآ  مغر  هب  (ع ) نامز ماما  یناهج  تموکح  لیکـشت  ماـگنه  رد  دراد . ترورـض  تموکح  تینما  ظـفح 
یم تفلاخم  هب  یناـهج  تموکح  لیکـشت  اـب  نارفاـک  ناـقفانم و  ناشیدـنا و  مزج )  ) مگد زا  یعیـسو  فیط  یلو  تسا ، یناـهج  تموکح 

هنافسأتم دنگنج . یم  اه  نآ  اب  زور  ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  اب  رگ و  راثیا  افواب و  نارای  زا  يریگ  هرهب  اب  (ع ) نامز ماما  ور  نیا  زا  دنزادرپ ،
تلادع و تیمکاح  يانعم  دننک . یم  تفلاخم  ترـضح  دـنم  تلادـع  تموکح  اب  (ع ) نامز ماما  یناهج  تموکح  لیکـشت  زا  دـعب  یخرب 

قوقح عییـضت  اه و  يراجنهان  ًالـصا  هعماج  رد  دـنراذگ و  یم  مارتحا  نوناـق  هب  ناـگمه  هک  تسین  نآ  (ع ) ناـمز ماـما  یناـهج  تموکح 
یهلا و نیناوق  يارجا  تلادع و  ۀـیاس  رد  هدرک و  ادـیپ  يرکف  دـشر  مدرم  هک  تسا  نیا  انعم  هکلب  درادـن ، دوجو  يزیرگ  نوناق  نارگید و 

ۀفیظو رگید  يوس  زا  دراد . دوجو  یناهج  تموکح  ةدننک  دیدهت  لماوع  لاح  نیع  رد  یلو  دننک ، یم  یگدـنز  شمارآ  اب  نید  تیمکاح 
یهلا بهاوم  یعیبط و  عبانم  زا  يریگ  هرهب  يدابآ و  نارمع و  فیاظو  هکلب  تسین ، تینما ...  يرارقرب  زواـجت و  اـب  هزراـبم  اـهنت  تموکح 
ۀعماج لیکـشت  رد  يداینب  شقن  ملع  تفرـشیپ  لـقع و  دـشر  دـیدرت  یب  دراد . یهد  ناـماس  يزیر و  هماـنرب  هب  زاـین  لـماوع  نیا  هک  تسا 
یلقع دـشر  زا  رـشب  يا  هزادـنا  اـت  هک  هزورما  تسین . یفاـک  نیناوـق  يارجا  ییادز و  عـناوم  رد  ییاـهنت  هب  ملع  درخ و  یلو  دراد ، یناـمرآ 

زا تسا ؛ هدش  رتشیب  اه  يزیرگ  نوناق  اه و  یـشک  قحو  ملظ  هکلب  هدـشن  مک  اه  يراجنهان  اهنت  هن  هدرک ، تفرـشیپ  ملع  هدوب و  رادروخرب 
ءوس شناد  زا  دـهاک و  یمن  تیاـنج  زا  ملع  اریز  دـهاک ، یمن  تموـکح  ترورـض  زا  ملع  ياـه  تفرـشیپ  تینـالقع و  تیمکاـح  ور  نیا 
ياه تفرـشیپ  يروانف و  زا  يریگ  هرهب  اـب  ماـما  هدیـسر و  دوخ  جوا  هب  ییارگ  ملع  (ع ) ناـمز ماـما  تموکح  رـصع  رد  دوش . یم  هدافتـسا 
دَرِخ تموکح  ینامز  ماما  یناهج  تموکح  تفگ : ناوت  یم  ور  نیا  زا  دروآ ، یم  دوجو  هب  ار  لقع  ملع و  رب  ینتبم  هنالداع و  ماظن  یملع 

. تسا يرادم  نید  شناد و  و 

؟ دنکیم لمع  دوواد  مکح  هب  روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعنامز  ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دنکیم لمع  دوواد  مکح  هب  روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعنامز  ماما  ارچ 

خساپ

مکحب مکح  ص )  ) دّـمحم لآ  مئآق  ماق  اذإ  ةدـیبعابأ ! ای  : " دومرف ... هدـیبعابا  هب  باطخ  هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماـما  زا  شدنـس  هب  ینیلک 
هب دـنک  مایق  دـمحم : لآ  مئاق  هک  یقرواپ } ص 397 . ج 1 ، یفاک ، یقرواپ .  } هاـگ ره  هدـیبعابا ! يا  " " ؛ ... هنّیبلا لأـسیال  نامیلـسو  دوواد 
اب نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  ینامعن  دـنکیمن ". لاؤس  دـهاش  لیلد و  زا  اذـلو  درک  دـهاوخ  مکح  نامیلـسو  دوواد  مکح 
ار درم  هدزیسو  دصیس  دنوادخ  هک  تسا  دوز  نابا ! يا  : " دومرفو دوب  هتفرگ  ارم  تسد  وا  هک  میدوب  هفوک  دجسم  رد  ع )  ) دّمحم نب  رفعج 

تواضق نامیلـسو  دوواد  مکح  هب  هک  تسا  يدهم  نیا  دهد : ادـن  هک  دـنکیم  رما  يدانم  هب  هاگ  نآ  دـنک ... رـضاح  امـش  دجـسم  نیا  رد 
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نآ تایاور  رهاـظ   - 1 خساپ : یقرواپ } ص 169 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  " . } دـنکیمن لاؤس  هنّیب  زا  شتواـضق  رد  هک  دومن ؛ دـهاوخ 
ماجنا وا  رب  قباس  ناماما  هک  هچنآ  فالخ  رب  هنّیب ، هب  هن  دـنکیم  مکح  ياهعقاو  ره  رد  دوخ  ملع  هب  روهظ  زا  دـعب  ع )  ) نامز ماما  هک  تسا 

زین اهتداهـش  رهاظ  هب  هک  يروط  نامه  دنک  مکح  دوخ  ملع  هب  دناوتیم  ع )  ) ماما : " دیوگیم لئاسملا  باتک  رد  دیفم ؛ خیـش  دندادیم .
ص 177. ج 26 ، راونـألاراحب ، یقرواـپ .  ... " . } درک دـهاوخ  مکح  دوخ  ملع  رب  دـنیبب  لـطاب  ار  تداهـش  هاـگ  رهو  دـنک  نینچ  دـناوتیم 
هک دنک  لاکشا  یسک  ات  تسین  خسن  لیبق  زا  تیب : لها  هریس  رد  فالتخا  نیاو  : " دیامرفیم لوقعلا " ةآرم   " رد یسلجم ؛ همالع  یقرواپ }
... ". تسا اهنامز  رد  لاوحاو  عاضوا  فـالتخا  تهج  هب  اـیو  تسا  دراوم  یخرب  رد  هیقت  راـبتعا  هب  اـی  هکلب  تسین ، یخـسن  ربماـیپ  زا  دـعب 

دادو لدـع  زا  نیمز  ندرک  رپ  روهظ  زا  دـعب  ع )  ) نامز ماـما  هفیظو  هک  اـجنآ  زا   - 2 یقرواپ } ص 301 . ج 4 ، لوقعلا ، ةآرم  یقرواـپ .  }
هب ترـضح  هک  تسا  نیا  نآ  ياضتقمو  ددرگ ، زاب  شایلـصا  نابحاص  هب  قوقح  هکنیا  ات  دیامن  مکح  عقاو  هب  هک  تسا  یعیبط  اذل  تسا ،

هنّیب رب  اکتا  نودب  شملع ، هب  مکاح  مکح   - 3 تسا . دوواد  مکح  نامه  نیاو  دیامن ، مکح  هدش  ماهلا  وا  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  دوخ  ملع 
زا : " ... دـیوگیم همادـق  نبا  دناهدرمـش . زیاج  ار  نآ  زین  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  هکلب  تسا  هعیـش  ياملع  قافتا  دروم  اـهنت  هن  مسقو ،

، تسا ینزم  رایتخاو  یعفاش  مود  يأرو  روثوباو  فسویوبا  لوق  نیاو  تسا ، زیاج  شملع  هب  مکاح  مکح  هک  هدش  هدینش  یلقن  ربانب  دمحا 
مکاح دیوگیم : هاگ  نآ  درک . رداص  مکح  یعدم  راتفگ  هب  ملع  اب  اهنتو  رارقاو  هنّیب  نودب  دـنکیم  رکذ  هک  يدروم  رد  ص )  ) ربمایپ اریز 
مکاح هکنیا  رگیدو  تسا . مکح  زاوج  هب  یلوا  عطقو ، ملع  دروم  رد  سپ  تسوا ، نظ  رب  هبلغ  تهج  هب  دنکیم  مکح  هاوگ  ود  لوق  هب  هک 

". دـیامن مکح  دوـخ  ملع  هب  دـناوتیم  یلوا  قـیرط  هب  ّقـح  توـبث  رد  سپ  دـنک ، لـمع  دوـخ  ملع  هب  دوهـش  حرجو  لیدـعت  رد  دـناوتیم 
زا هک  یملع  هب  ایاضق  رد  ع )  ) يدـهم ترـضح  هک  درادـن  يداعبتـسا  چـیه  هکنیا : هجیتن  یقرواپ } ص 401 . ج 11 ، ینغملا ، یقرواـپ .  }

. دیامن مکح  هدش  ماهلا  وا  هب  دنوادخ  بناج 

؟ تساجک روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تموکح  ّرقم 

شسرپ

؟ تساجک روهظ  زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تموکح  ّرقم 

خساپ

ریـصبوبا دوب . دهاوخ  هفوک  ع )  ) يدـهم ترـضح  تموکح  تختیاپ  رگید  ریبعت  هبو  تموکح  ّرقم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
. تسا هدـمآ  دورف  هلهـس  دجـسم  رد  شاهداوناخ  اب  دّـمحملآ  مئاق  هک  منیبیم  اـیوگ  دّـمحمابا ! يا  : " دومرف ع )  ) قداـص ماـما  دـیوگیم :

ماما یقرواپ } ص 30 . تاراـیزلا ، لـماک  ص 495 ؛  ج 3 ، یفاک ، یقرواپ .  ... " . } يرآ دومرف : تسا ؟ هلهـس  دجـسم  وا  هناـخ  اـیآ  : متفگ
اجنآ رد  شنادـناخ  اـب  هک  یناـمز  تسا ، ع ))  ) يدـهم ترـضح   ) اـم بحاـص  هناـخ  نآ  : " دومرفو درک  داـی  هلهـس  دجـسم  زا  ع )  ) قداـص
مایق ع )  ) يدـهم : " دـیامرفیم ع )  ) رقاب ماما  یقرواپ } ص 252 . ج 3 ، بیذـهتلا ، ص 495 ؛  ج 3 ، یفاک ، یقرواپ .  " . } دـنیزگ تنوکس 
دنک ماـیق  اـم  مئاـق  هـک  یماـگنه  : " دـیامرفیم ترــضح  نآ  زینو  " دــهدیم . رارق  اـجنآ  ار  شلزنمو  دوریم  هفوـک  يوـس  هـبو  دــنکیم 

ع)  ) يدـهم راـنک  رد  رهـش  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤـم  چـیه  دورب ، هفوـک  یقرواـپ } ص 225 . ج 52 ، راونـألاراحب ، یقرواـپ .  } هبو
: دـیامرفیم هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع ترـضح  یقرواـپ } ص 385 . ج 52 ، نامه ، یقرواپ .  " . } دـیآیم رهـش  نآ  هب  اـی  دـنیزگیم  تنوکس 
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ص 452. ج 3 ، ةادـهلا ، تاـبثا  یقرواـپ .  " . } ددرگ ع )  ) يدـهم يالـصمو  هاـگزامن  هفوک ) دجـسم   ) اـج نیا  هک  دـسر  ارف  يراـگزور  "

{ یقرواپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  يدیحوت  لدع  تموکح  تدم  اب  هطبار  رد  یمومع  هدعاق  ياضتقم 

شسرپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعنامز  ماما  يدیحوت  لدع  تموکح  تدم  اب  هطبار  رد  یمومع  هدعاق  ياضتقم 

خساپ

فادها دناوتب  هک  دشاب  یعیـسو  تقو  دـیاب  ع )  ) نامزماما يدـیحوت  یناهج  لدـع  تموکح  يارب  مزال  نامز  ّدـح  یمومع ، دـعاوق  قباطم 
تقلخ زا  فدـه  فلا . مینکیم : ریرقت  هاتوک  یتامدـقم  اب  ار  بلطم  نیا  دـبای . ققحت  نامز  تّدـم  نآ  رد  اـیند  نیا  رد  رـشب  تقلخ  یلاـع 

: دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  یلدـب . هن  یقارغتـسا  وحن  هب  شعیـسو  حطـس  رد  تیدوبع  تسا ، هعماج  ّلک  حطـس  رد  صلاخ  ّتیدوبع  داجیا 
هیآ 56. تایراذ ، هروس  یقرواپ .  ."  } دننک متدابع  هکنیا  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  ّنج و  نم  " ؛} ِنوُُدبْعَِیل ّالِإ  َْسنِإلاَو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  امَو  }

نیا ندرک  هدایپ  ج . دراد . یمیظع  مهـس  فدـه  نیا  ندومن  هدایپ  رد  شایناهج  تموکح  ییاـپرب  اـب  ع )  ) يدـهم ترـضح  ب . یقرواـپ }
قیبطت يارب  یفاک  تدـم  رد  وا  تموکحو  ماما  ياقب  هجیتن : تسا . هزجعم  مدـع  رب  لصا  اریز  دراد ، یفاـک  ناـمز  هب  جاـیتحا  میظع  فدـه 
تیاهن رد  هک  رـشب  هعومجم  يارب  یّلک : فده   - 1 تسا : عون  ود  رب  رـشب  تقلخ  فده  اریز  تسا ، يرورـض  ناسنا  تقلخ  یلاع  فدـه 

ماع وحن  هب  نآو  تسا  رّوصتم  ینامز  ههرب  ره  رد  رشب  يارب  هک  یعطقم : فده   - 2 دنسرب . لامک  هب  رشب  مامت  یقارغتسا ، ماع  وحن  هب  دیاب 
. تسا هتفای  ققحت  رشب  دارفا  زا  یخرب  يارب  یلدب 

؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  ار  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  تدم  دروم  رد  فلتخم  تایاور 

شسرپ

؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  ار  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  تدم  دروم  رد  فلتخم  تایاور 

خساپ

تدم رد  لاس  تفه  تایاور  حـیجرت   - 1 دراد : دوجو  لوق  هس  ع )  ) يدـهم ترـضح  تموکح  تدـم  هرابرد  دوجوم  تایاور  هب  هجوت  اب 
لوق رباـنب  تاـیاور  نیا  ب . تسا . رادروخرب  لـمع  رد  ترهـش  زا  نوچ  فلا . دراد : زین  یتادـیؤمو  دـهاوش  لوـق  نیا  ترـضح  تموـکح 

رد ع )  ) يدهم ترـضح  تموکحو  مایق  ج . یقرواپ } ص 162 . هقرحملا ، قعاوص  یقرواپ .  . } تسا رتاوتم  ای  ضیفتسم  يّربآ  نیـسحلاوبا 
ربارب ار  لاس  تفه  نآ  زا  لاس  ره  هک  دروخیم  دییقت  یتیاور  هب  لاس  تفه  تایاور  د . تسا . ترضح  نآ  يارب  یتلیضف  لاس  تفه  تدم 

نکمم زینو  تسا . یناهج  لدع  تموکح  ییاپرب  يارب  یلوقعم  تدـم  هجیتن  رد  هک  دوشیم ، لاس  داتفه  نآ  عومجم  هک  دـنادیم  لاس  هد 

زا 1779تیودهم هحفص 1606 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


راـک هب  هغلاـبم  تهج  هب  داـتفه  ددـع  اریز  دومن ، ترـضح  تموکح  تدـم  ندوـب  ینـالوط  رد  هغلاـبم  رب  لـمح  ار  قوـف  تیاور  هک  تسا 
. فلا مینک : لـمح  هلحرم  ود  رب  ار  فلتخم  تاـیاور  هک  تسا  نآ  مود  لاـمتحا  تموکحو  تاـیح  هلحرم  هب  تاـیاور  لـمح   - 2 دوریم .

لاس هد  زا  شیب  هک  يدـیحوت ؛ یناهج  لدـع  تموکح  هلحرم  ب . تسا . لاس  هد  زا  رتمک  هک  روهظ ؛ زا  دـعب  ع )  ) نامز ماما  تایح  هلحرم 
لدـع تموکح  ترـضح ، روهظ  زا  دـعبو  تمایق  ییاپرب  زا  لبق  ناـماما  زا  کـی  ره  تعجر  اـب  هکنآ  ًاـصوصخ  دـیماجنا . دـهاوخ  لوط  هب 

لحارم هب  ار  ترضح  تموکح  رد  تدم  فالتخا  تسا  نکمم  فعضو  تّدش  لحارم  رب  لمح   - 3 تفای . دهاوخ  همادا  يدیحوت  یناهج 
تموکح هک  درک  لـمح  هنوگ  نیا  ار  همه  ناوتیم  تاـیاور  ماـمت  تحـص  ضرف  رب  : " دـیوگیم ینیرافـس  دوـمن . لـمح  فعـضو  توـق 

لمح تموکح  رخآ  ات  تعیب  نامز  لوا  زا  تموکح  تدـم  مامت  رب  لمح  ار  رتشیب  تدـم  تسا ، تواـفتم  توقو  روهظ  ثیح  زا  ترـضح 
حئاول یقرواپ .  " . } مینکیم لمح  تّوقو  روهظ  طسو  ّدح  رب  زین  ار  طسو  ّدح  تدـمو  روهظ  ّلقا  ّدـح  رب  ار  رتمک  نامز  تدـمو  مینکیم .

: دنکیم میـسقت  شخب  هس  رب  ار  ترـضح  تموکح  لحارم  ناشیا  هک  تسا  نیا  ینیرافـس  مالک  هصالخ  یقرواپ } ص 79 . ج 2 ، راونالا ،
هلحرم ج . طـسو .) ّدـح  . ) شمارآو تیبـثت  هلحرم  ب . لـقا .) ّدـح  . ) دوشیم قتفو  قتر  روما  ناـمز ، نآ  رد  هک  تّوقو  روهظ  هلحرم  فـلا .

(. رثکا ّدح  : ) ترضح تموکح  تیاهنو  ییاهن ،

؟ تسا رادقم  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  تعسو 

شسرپ

؟ تسا رادقم  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  تعسو 

خساپ

ّلک ندیسر  تایآزا ، یخرب  قباطم  تقلخ ، زا  فده   - 1 اریز : تسا  نیمز  هرک  ّلک  رب  ع )  ) يدهم ترـضح  تموکح  هلدا ، یخرب  قباطم 
دهاوخ ارف  ار  نیمز  هرک  ماـمت  ترـضح  تموـکح  هک  تسا  هدـمآ  تاـیآزا  یخرب  رد   - 2 تساههنیمز . مامت  رد  لـماک  تیدوبع  هب  رـشب 

رد  - 4 درک . دـهاوخ  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  مامت  ع )  ) يدـهم ترـضح  هدیـسر ، رتاوت  ّدـح  هب  هک  تایاور  یخرب  قباـطم   - 3 تفرگ .
هدمآ تایاور  یخرب  رد  نینچمه   - 5 تسا . هدش  نآ  یگدرتسگ  رد  نینرقلاوذ  تموکح  هب  هیبشت  ع )  ) يدهم تموکح  تایاور  زا  یخرب 

، مدینـش ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  هدرک  لقن  یلامث  هزمحیبا  زا  شدنـس  هب  ینامعن  درک . دهاوخ  حتف  ار  نیمز  يور  قطانم  مامت  ترـضح  تسا 
... ". درک دـهاوخ  حـتف  ار  رزخو ... هاش  لـباکو  دـنهو  دنـسو  ملیدو  كرتو  نیچو  مور  دّـمحم -: لآ  مئاـق   - وا يارب  دـنوادخ  : " دومرف ...

دهاوخ دابآ  نیمزو  هدـش  دّـحوم  نیمز  يور  مدرم  همه  تایاور  یخرب  قباـطم   - 6 یقرواپ } . 123ù122 ص ینامعن ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  }
{ یقرواپ ص 508 . هدوملا ، عیبانی  یقرواپ .  . } دش

؟ تشاد دهاوخ  یهاگیاج  هچ  مدرم  يار  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  جع ) ) نامز ماما  تموکح  شور 

شسرپ

؟ تشاد دهاوخ  یهاگیاج  هچ  مدرم  يار  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  جع ) ) نامز ماما  تموکح  شور 
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خساپ

هقح تموکح  زج  یتموکح ، یتسایـس و  چیه  رگید   » نآ ساسا  رب  هک  تسا  ریظن  یب  عیدب و  ون ، (ع ) يدـهم ماما  یتموکح  لدـم  شور و 
، تشاد نایب  ناوتیم  ترضح  نآ  يراد  تموکح  هویـش  هرابرد  هک  هچنآ  { 1 .«} دباین نایرج  ناهج  رد  ینآرق ، هلداع  تسایس  یمالـسا و 
هب تسا . هدرک  هیارا  یـسایس  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، داـعبا  رد  ار  ماـما  تموـکح  زا  يزادـنا  مشچ  هـک  تـسا  يرایـسب  تاـیاور  رب  هـیکت 

نارومام نارازگراک و  لاّـمع و  هب  تبـسن  دـهد . نآ  نیا و  هب  هتـساوخ ، لاـم و  غیرد ، یب  و  تسا ، هدنـشخبوا  . 1 دـیرگنب : لیذ  ياههنومن 
وا هـب  دریگب و  ار  يراد  قـح  ره  قـح  يدــهم  . 2 { 2 .} نابرهم رایـسب  نادنمتـسم ، ناناوتان و  اـب  و  دـشاب ، ریگتخـس  رایـسب  شیوخ  تلود 
رد و  دـناسر ، لامک  هب  ار  نامدرم  ياهدرخ  یهـالا ، دـییات  هب  (ع ،) يدـهم . 4 { 4 .} دـنزومایب ملع  تمکح و  مدرم ، همه  هـب  . 3 { 3 .} دهد
هک دشاب  نانچ  وا  تلادع  . 6 { 6 .} دنکایب داد  لدع و  زا  ار  نیمز  رسارس  دزادنارب و  ار  متـس  ملظ و  . 5 { 5 .} دروآ دیدپ  یگنازرف  ناگمه 

لاوما همه  . 8 { 8 .} دنوش زاینیب  رگناوت و  يدـهم ، نامز  رد  مدرم ، همه  . 7 { 7 .} دورن یمتـس  هنوگچیه ، هب  زیچ ، چیه  رد  سک ، چیه  رب 
یـسک رب  ار  یـسک  دنکیم و  میـسقت  ناگمه  نایم  يواسم ، تروص  هب  ار ، لاوما  (ع ) يدهم . 9 { 9 .} دیآ درگ  (ع ) يدـهم دزن  رد  ناهج ،

، دنامن یناریو  ياج  ناهج  رد  . 11 دنبای / تسد  دـننامیب  یتمعن  روفو  شیاسآ و  هافر و  هب  ناگمه  وا  راگزور  رد  . 10 { 10 .} دهدن زایتما 
رب دادیب  ملظ و  ینزوسرـس  يو ، تموکح  رد  و  (ع ،) يدـهم ماکحا  اهتواضق و  رد  . 12 { 11 .} دزاس دابآ  ار  اجنآ  (ع ) يدـهم هکنآ  رگم 

ياههناخ دراو  دوشیم ، اههناخ  دراو  اـمرگ  امرـس و  هکناـنچمه  ار ، تلادـع  (ع ) يدـهم . 13 { 12 .} دنیـشنن یلد  رب  یجنر  دورن و  یـسک 
، تفگ خـساپ  زین  لاؤس  مود  شخب  هب  ناوتیم  قوف ، يابیز  ياـههتکن  رد  لـمات  اـب  { 13 .} دریگب ار  اج  همه  وا  يرگداد  و  دـنک ، ناـمدرم 

ییاپرب مدرم ، هماع  تساوخ  خیرات  لوط  رد  دناهدومرف / لاؤس  (ع ) يدهم تموکح  رد  مدرم  شقن  یگنوگچ  زا  مرتحم  رگشسرپ  هک  اجنآ 
هب ار  نانآ  قح ، هب  تساوخ  نیا  تسا ، هنالداع  تروص  هب  یمومع  تاناکما  زا  يدنمهرهب  متـس و  زا  ییاهر  هافر ، زا  يرادروخرب  تلادع ،

یهورگ یصخش و  عفانم  هدرک و  لمع  مدرم  هماع  تساوخ  فالخ  رب  نادرمتلود  زا  يرایـسب  هک  دناشکیم  نارازگراک  اهتلود و  نییعت 
دنوادخ تسا و  هتشاد  دوجو  اهناسنا  ریمض  رد  یهاوخ  تلادع  شطع  هرامه  تیعضو ، نیا  اب  دندرکیم  يزیچ  ره  رب  مدقم  رب  ار  شیوخ 

(، (ع يدهم ندمآ  اب  هک  دـنرگنیم  نانآ  یتقو  لاح  { 14 .} تسا هدومرف  هدعو  ار  یتموکح  نینچ  ندـمآ  مدرم ، هب  یـشخب  دـیما  يارب  زین 
تینما و هافر ، تلادـع ، نوچ  ییاـههصخاش  اـب  یتموکح  هتفاـی ، ققحت  نارگمتـس  گـنچ  زا  نافعـضتسم  ییاـهر  يارب  یهـالا  هدـعو  نیا 
رهم و هب  تراشب  حتف و  دیوندیـسر  هاشداپ  ِروصنم  تیار  هک  ایب  دوب / دنهاوخ  یتیمکاح  نینچ  ياریذپ  لد  ناج و  اب  تسا ، هدـمآ  تیونعم 
لد و لفاوقنمیا  دنوش  نامز  نیا  قیرط  ناعطاق  دیـسر ز  هاوخداد  دایرف  هب  لدع  لامکتخادـنا  باقن  رفظ  يور  تخب ز  لامج  دیـسر  هام 
رد مدرم  شقن  هـتبلا  { 15} دیـسر هانپ  نید  ِّيدـهم  هک  زوسب  وگبلکـش  دـحلم  ِمشچ  لاّـجد  یفوص  تساـجک  دیـسر  هار  درم  هک   ، شناد
رد و  میقتـسم ، ریغ  میقتـسم و  يار  اب  يرـصع  رد  تعیب و  اب  ياهرود  رد  تسا ، هدوب  صاـخ  يهویـش  هب  ياهرود  رـصع و  ره  رد  تموکح 

، نامه [. 2 / ] ص 255 ج 1 ، يرکـسعلا ، رفعج  نیدلا  مجن  رظتنملا ، دوعوملا  يدهملا  [. 1 / ] تسا لمتحم  زین  اههویـش  ینوگرگد  زین  هدنیآ 
، برغم دیشروخ  ر.ك : [. 6 (/ ] ح 21 لقعلا ، باتک  ، ) ج 1 یفاکلا ، [. 5 / ] ص 352 ج 52 ، راونالاراحب ، [. 4 / ] ص 279 نامه ، [. 3 / ] ص 276

دیشروخ [. 10 / ] ص 29 ج 51 ، نامه ، [. 9 / ] ص 146 ج 51 ، راونالاراحب ، [. 8 / ] ص 427 ج 4 ، یفاکلا ، [. 7 / ] ص 33 یمیکح ، اضر  دمحم 
هروس [. 14 / ] ص 362 ج 52 ، راونالاراحب ، [. 13 / ] ص 280 ج 1 ، رظتنملا ، دوعوملا  يدهملا  [. 12 / ] ص 34 نامه ،  [. 11 / ] ص 34 برغم ،

 / يزاریش ظفاح  [. 15 / ] هیآ 5 صصق ،

؟ دراد یئاهیگژیو  هچ  تموکح  نیا  تسا و  ریذپناکما  هنوگچ  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  و  جع )  ) يدهم مایق 
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شسرپ

؟ دراد یئاهیگژیو  هچ  تموکح  نیا  تسا و  ریذپناکما  هنوگچ  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  و  جع )  ) يدهم مایق 

خساپ

هب تبـسن  وا  كاپ  تاساسحا  تایونعم و  هتفرورف و  يدام  قالخا  رد  هک   – ینونک رـشب  رب  یناـهج ، دـحاو  تموکح  داـجیا  هک  یلاـح  رد 
یناهج دحاو  تموکح  لیکشت  یمالسا ، ثیداحا  تسا ، هدمآرد  یئالط  يایور  ماخ و  يوزرآ  کی  تروص  هب  هدرک - شکورف  اهناسنا 

ياول تحت  ناهج  شترضح ، لدع  وترپ  رد  دنناسریم  یهلا  تانایب  نیا  دنادیم . مالسلایلع  دوعوم  يدهم  مایق  ياهیگژیو  زا  ار  مالـسا 
زا نامز  ياهکنوراق  اهنوراق و  اهنوعرف و  اهتردـقربا و  مامت  طاسب  دـیآیمرد و  تردـق  کی  نوناق ، کی  تلود ، کی  تموکح ، کـی 

رـشب عون  هب  قشع  تیمیمـص و  افـص و  هدـمآرد و  زارتها  هب  ناهج  رـسارس  رد  داد ، لدـع و  مچرپ  و  دوشیم ، هدـیچرب  کچوک  گرزب و 
(. یفاک هضور  زا  لـقن  ، 471 رثالا ، بختنم  « ) لطابلا ۀـلود  بهذ  مئاقلا  ماق  اذا  :» دـیامرفیم مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  دریگیم . ارف  ار  ناـهج 

« برغملا قرـشملا و  هناطلـس  غلبی  :» دـیامرفیم رگید  ثیدـح  رد  زاب  دوشیم .] دوبان  لطاب  ياهتموکح  درک ، مایق  مئاـق  ماـما  هک  هاـگنآ  ]
ْضْرَْالا ِیف  ْمُهانَّکَم  ْنِا  َنیِذَّلَا  : » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زاـب  دریگیم .] ارف  ار  برغ  قرـش و  وا  تردـق  ( ] 482 رثالا ، بختنم  )

تردق نانآ  هب  نیمز  يور  رد  رگا  هکنانآ   ] 41/ جح ِرومُالا » ُهَِبقاع  ِهِّللَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اوَهَنَو  ِفوْرعَْملِاب  اوُرَمأ  َو  ُهاوکَّزلا  اَُوتآ  َو  َهاولَّصلا  اُوماقَا 
[ روما ماجنارـس  تسا  ادـخ  يارب  و  دـننکیم . یهن  اهيدـب  زا  هدرک و  رما  اهیکین  هب  دـنهدیم ، تاـکز  دـنرادیم و  اـپ  هب  ار  زاـمن  میهد ،

راکـشآ ار  ادـخ  نید  و  دـنادرگیم . طلـسم  نیمز  برغ  قرـش و  رب  ار  وا  نارای  وا و  ادـخ  تسا . يدـهم  تموکح  رگناـیب  هیآ  نیا  دومرف :
هدـید يرثا  متـس  زا  هک  اجنآ  اـت  دـندوب ، هدـناریم  ار  قح  نادرخیب  هکناـنچمه  دـناریمیم ، ار  اهتعدـب  شناراـی  وا و  هلیـسو  هب  دزاـسیم و 
ریسفت ، 3/96 ناهرب ، ریـسفت   ) روما ماجنارـس  تسا  ادـخ  يارب  و  دـنرادیم . زاب  اهيدـب  زا  هدرک و  رما  اهیکین  هب  ار  مدرم  نانآ  دوشیمن ،

ماما یناهج  دحاو  تموکح  لوصا  زا  یلـصا  هب  هتـشذگ ، ثیدح  تالمج  زا  کی  ره  يودهم  تموکح  ياهیگژیو  ( 3/506 نیلقثلارون ،
ضرالا قراشم  هللا  مهکلمی  : » دوش هجوت  اهزارف  نیا  نتم  هب  تسا  هتسیاش  دنکیم . هراشا  وا  تموکح  ياهیگژیو  زا  یگژیو  کی  هب  ای  و 

هن ددرگیم  لومـش  ناهج  وا ، تموکح  ینعی  دـهدیم ،» رارق  نانآ  رایتخا  رد  رتخاـب  رواـخ و  زا  ار  ناـهج  رـسارس  دـنوادخ ، « ] اـهبراغم و 
[ دوشیم دوبان  اهلطاب  اهتعدب و  هدنز و  ادـخ  نید  وا ، هلیـسو  هب  « ] لطابلا عدـبلا و  هباحـصاب  هب و  هللا  تیمی  نیدـلا و  رهظی  و  . » ياهقطنم
ملظلا و نم  رثا  يریـال  یتح  : » دـیامرفیم زین  و  دـهدیم . لیکـشت  تسا ، مالـسا  متاـخ  نیئآ  هک  یهلا  نیناوق  ار ، وا  تموکح  نیناوق  ینعی 
ره هک  ددرگیم ، ياهدرتسگ  یئارجا  تردق  ياراد  ینعی  دـننکیم .] رما  اهیکین  هب  دوشیمن و  هدـید  يرثا  متـس  زا  «. ] فورعملاب نورمأی 

تسا و مالـسا  ناهج  تموکح  نآ  زا  طقف  یئاهیگژیو  نینچ  دنهدیم . شرتسگ  ار  اهیکین  دـنیادزیم و  ناهج  رـسارس  رد  ار  متـس  عون 
طلـست ناهج و  رـسارس  رد  يدابآ  نارمع و  شرتسگ  ماما ، تموکح  ياهیگژیو  زا  یکی  تسا . نآ  شخب  ققحت  نامز ، يدـهم  هک  سب ،

ناـمز رد  : » دـیامرفیم دروم  نیا  رد  یمارگ  ربماـیپ  دـباییم . تسد  لـماکت  نیا  رب  لدـع  وترپ  رد  رـشب  و  تسا . ینیمزریز  نداـعم  رب  رـشب 
ص473) رثالا ، بختنم  « ) دیآیم نوریب  نیمز  لد  زا  اهجنگ  راهنا و  دیآیم و  هدیدپ  يراهنا  هدرک و  ادیپ  شیازفا  ناهج  رد  بآ  يدـهم ،

نینچ ار  ناـمز  يدـهم  نارود  هتفاـی ، شرورپ  امهلآوامهیلعهللایلـص  نینمؤـملا  ریما  ماـما  بتکم  یمارگ و  ربماـیپ  نماد  رد  هک  ساـبع  نبا 
نوریب ار  نوخ  رگج  ياههراپ  نیمز  دوشیم و  رپ  متس  زا  وا  زا  شیپ  هکنانچمه  هدرک ، رپ  داد  زا  ار  نیمز  يور  يدهم ، : » دنکیم فیصوت 

رد يونعم » رتاوت   » اـب هک  ثیداـحا  هنوـگ  نیا  ( 472 رثـالا ، بختنم  « ) هرقن ـالط و  زا  یئاهنوتـس  :» تفگ هنوـمن  ناوـنع  هب  هاـگنآ  دزیریم .»
رـصع رد  هک  دهدیم ، شرازگ  يدام  راد  هشیر  قیمع و  ندمت  اب  مأوت  یهلا  یناهج  تموکح  کی  زا  تسا ، هدـش  دراو  ثیدـح  ياهباتک 
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. دریذپیم ققحت  هیلعهللاتاولص  نسحلانبتجح  ترضح  روهظ  یئالط 

190 تمکحرد ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  ؟ دوش یم  هرادا  ناشیا  باحصا  ۀلیسو  هب  هادفانحاورا " " تجح تلود  نارودرد  اهروشک  یضعب  تفالخ  ایآ 
؟ تسین كالم  يدنواشیوخو  ندوب  ربمایپ  یباحص  تسا ؟ ندوبربمایپ  یباحص  تفالخ ، رایعم  ایآ  ! اتفگش دیامرف :  یم  یتشد  ۀمجرت  هغالبلا  جهن 

شسرپ

ارچ سپ  تسا  نینچ  رگا  ؟ دوش یم  هرادا  ناشیا  باحـصا  ۀلیـسو  هب  هادـفانحاورا " " تجح تلود  نارودرد  اهروشک  یـضعب  تفـالخ  اـیآ 
ندوب ربمایپ  یباحـص  تسا ؟ ندوبربمایپ  یباحـص  تفـالخ ، راـیعم  اـیآ  ! اتفگـش دـیامرف :  یم  یتشد  ۀـمجرت  هغـالبلا  جـهن   190 تمکحرد

؟ تسین كالم  يدنواشیوخو 

خساپ

زا یناوارف  تاـیاور  دـننک  یم  هدافتـسا  ییاـهورین  هچ  زا  اـیند  هرادا  يارب  جـع " " ماـما هکنیاو  جـع " " ناـمز ماـما  تموـکح  شور  هراـبرد 
روهظ ایند  مامترد  نآرق  تیمکاحو  مالـسا  مچرپ  نتـشارفارب  يارب  جـع "  " ماما هک  اجنآزا  هکنیا ، ادـتبا  تسا . هدـش  دراو  " ع " نیموصعم

 : دـنیامرف یم  "ع " قداص ماما  دوب . دـهاوخ  " ع " ناماماو "ص " ربماـیپ هریـسو  نآرق  ساـسارب  ناـشیا  یتموکح  شور  سپ  درک  دـنهاوخ 
"ص" مرکا ربمایپ  دوخو  " 1. "" دننکیم راتفر  وا  راتفرربو  دنیامن  یم  لمع  ربمایپ  شورو  هریـس  هب  شیوخ  تموکحرد  جع " " نامز ماما  "

ناهج ةرادا  يارب  جع " " رـصع ماماو  " 2 "" دور یمن  نوریب  نم  شور  زا  زگرهو  دـنک  یم  لابند  ارم  شور  جـع " " يدـهم  : " دـنیامرف یم 
تلود بیکرت  تایاوررد  هکنانچ  دنـشیدنا . یمن  يزیچ  هب  ادـخ  تیاـضرو  مالـسا  حـلاصم  هب  زج  هک  دـنرامگ  یم  یناریزوو  نارادناتـسا 

یم نایب  "ص " ربمایپ ناگرزبو  نارس  زاو  نیشیپ  ياهتماو  راگزور  ناحلاصو  ناگـشیپ  يوقت  نانآ ، نانیـشناج  ناربمایپزا ، ار  جع " " يدهم
ار ادخ  نامرف  َاقیقد  جع " " يدهم ماما   : " دنیامرف یم  ادـخ  لوسر  . 1 تیاور :  دنچ  تسا . هدـمآ  تیاوررد  زین  اهنآ  زا  یخرب  مان  هک  دـنک 
 : " دـنیامرف یم  هغالبلا  جـهنرد  "ع " یلع ماما  . 2" 3 "" دراذگن گنـس  يور  یگنـسو  درادن  يدنواشوخ  باسح  یـسک  اب  دنک  یم  ارجا 

دهاوخ رفیک  ناشتشزرادرک  مرج  هبار  نارازگراکو  نالوؤسم  وا  تساه ، تموکح  نادناخزاریغ  هک  درک  دهاوخ  تموکح  امـشرب  یـسک 
يدادـعت مان  تاـیاور  یخربرد  4 "و  ... "" تسا مادـک  هنالداع  شور  هک  داد  دـهاوخ  ناشن  امـش  هب  جـع " " يدـهم هک  تسا  هاـگنآ  درک .

یصو عشوی  فهک ، باحصا  " "ع ، یسیع ترضح  تسا :  هدمآ  یتیاوررد  هلمج  نآزا  دنا . هدرک  نایب  ار  ترضح  نارادناتسا  ناریزوزا و 
، دوش یم  هدیمهف  تایاورزا  هک  روطنامه  سپ  " 5." یعخن رتشا  کلام  يراصنا ، هناجدوبا  یسراف ، ناملس  نوعرف ، لآ  نمؤم  " "ع ، یسوم

نیا سک  رهو  دنتـسه  یقیقح  نمؤم  اوقتاـب و  دارفا  دـنریگ  یم  تسد  هب  ار  روـما  يرادـمامز  تیلوؤـسم  هک  جـع " " رـصع ماـما  باحـصا 
هک هغالبلا ، جهن  تمکح 190 درومرد  امش  مود  لاؤس  اما  " 6." تسا جع " " نامز ماما  باحصا  ءزج  دشاب  هتشاد  ار  هتسجرب  تایـصوصخ 

ندوب یباحص  هب  تفالخ  ایآ  اتفگـش ! "  ) ۀبارقلاوۀباحـصلاب نوکتالو  ۀباحـصلاب  ۀفالخلا  نوکتا  هابجعاو !  " دنیامرف یم  "ع " یلع ترـضح 
لوـسر ینیـشناجو  تفـالخ  دـیامرفب  دـهاوخ  یم  "ع " یلع ترـضح  هـکنیا :  لوا  دـشابن ). يدـنواشیوخو  ندوـب  یباحـص  هـب  یلو  دـشاب 

تسا یهلا  يرما  "ص " ربمایپ تفالخ  هکلب  تسین ، تسا  ناشیا  دنواشیوخ  ایو  ربمایپ  هباحـص  ناشیا  هکنیا  ساسارب  اهنتو  طقف  "ص " ادخ
دندوب ربمایپدـنواشیوخو  هباحـص  دارفازا  یلیخ  هنرگو  ددرگ  یم  غالبا  مدرم  هب  "ص " ربمایپ هلیـسو  هبو  دوش  یم  نییعت  ادـخ  بناجزا  هک 

هبرکبوبا نوچ  هک  تسا  مود  هفیلخ  رمع  درومرد  "ع " یلع ترضح  شیامرف  هکنیا :  مودو  دننک . تفالخ  ياعدا  دنتـسناوت  یم  مادک  رهو 
نیاربانب يا  هدوب  "ص" ربمایپ بحاصم  اهیتخـس  همهردو  اج  همهردوت  تفگ :  وا  هب  رمع  منک  تعیب  وت  اب  هک  نک  زارد  تسد  تفگ :  رمع 
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ارچ دراد ، ار  تفالخ  قاقحتسا  "ص " ربمایپ اب  تبحاصم  رطاخب  رکبوبا  رگا  هک  تسا  رمع  هجوتم  "ع " یلع نخس  اذلو  نک  زارد  تسدوت 
نخـس دـییأت  يارب  هکنیا :  موسو  يدرپسن ؟ تسا  ترـضح  نآ  نادـنواشیوخ  ءزج  "ص " ربمایپ اب  تبحاصم  رب  هوالع  هک  یـسک  هب  ار  نیا 

رگا  : " تسا نیا  نآ  همجرت  هک  دنک  یم  لقن  "ع " یلع ترضحزا  ار  يرعـش  قوف  تمکح  زا  دعب  هغالبلا ) جهن  هدنروآدرگ   ) یـضر دیس 
، يدروآ تجح  نایعدـمرب  نادـنواشیوخ  زا  رگاو  دـندوبن  اجنآ  ناگدـنهد  يأر  هک  ییاروش  هچ  يا  هتفرگ  تسدرد  ار  نانآراک  اروش  اـب 

تفـالخ هب  لـیلد  هک  تسا  رمعو  رکبوبا  هجوتم  مه  " ع " یلوم رعـش  نیا  هک  دوبرتراوازـسو " کـیدزن  "ص" ربماـیپ هب  وتزا ، ریغ  يرگید 
ظاـحلزا ریغ  ( یلوم دوخ  ینعی   ) يرگید سک   : " دـنیامرف یم  "ع " یلع ترـضحو  دنتـسناد  "ص " ربماـیپ اـب  تبحاـصم  ار  دوـخ  ندیـسر 

سپ "  7." تسا رتراوازـس  همهزا  تفالخ  يارب  نیارباـنب  دـشاب ، یم  وا  دـنواشیوخو  رت  کـیدزن  وا  هب  همه  زا  " "ص ، ربماـیپ اـب  تبحاـصم 
تموکح نارازگراـک  دروـمرد  لوا  لاؤـس  اریز  تسین  يا  هطبار  امـش  مودو  لوا  لاؤـس  نیب  دـیدرک  هظحـالم  زیزع  تسود  هک  روطناـمه 

نارایو باحصا  ءزج  دناوت  یمن  دسرن  صالخاو  نامیا  يالاب  هجرد  هب  یسک  اتو  دنتـسه  نمؤمو  قیال  دارفا  زا  هک  دشاب  یم  جع " " يدهم
یم "ص " ربمایپزا دـعب  تفالخ  بصغ  اب  هطباررد  ۀـبطخ 190 دروم  رد  هک  امـش  مود  لاؤس  اماو  دوش . "ع " يودـهم تموکح  رازگراکو 

یناـثلا ماــمارما  یف  رثــالا  بـختنم  ( 2  ) 28،ح78 باب ،ج52، راـحب ( 1 . ) دنتــسناد "ص " ربماـیپ اــب  تبحاــصم  ار  نآ  لــیلد  هـک  دــشاب ،
،ص108 سووالط نبازا  رظتنملا ، بئاغلا  روهظ  یف  نتفل  محالم  زا  لقن  هب  ،ص258، تبیغ رصع  خیرات  ( 3  ) 2 ثیدح ،3 باب ،ص491، رشع

ناـمتفگ ( 6  ) ،ص190 یــسربط نیدـلا  مـجن  يدـهم ، تموـکح  زا  يزادــنا  مـشچ  ( 5  ) هـبطخ 138 ، یتـشد هـمجرت  هغـالبلا  جــهن  ( 4)
، راونالاراحبو ،ص227  هدازیلعدـسا ربکا  هشیدـنا ، لحاسرد  ،ص241، یمیکحاضر دمحم  برغمدیـشروخ ، ،153 ـ  ،ج1،ص152 تیودهم

،ص407 یناغماد يدهم  همجرت  ،ج7، دیدعا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یناود  یلع  همجرت  ج13،

؟ درک دنهاوخ  هرادا  ار  ناهج  یناهج ، یسارکومد  قبط  رب  رشع  یناث  تجح  ایآ 

شسرپ

؟ درک دنهاوخ  هرادا  ار  ناهج  یناهج ، یسارکومد  قبط  رب  رشع  یناث  تجح  ایآ 

خساپ

هتـسیاش ساسارب  شور  نیا  درک و  دـنهاوخ  هرادا  ار  ناهج  مالـسا ، یـسایس  هشیدـنا  مالـسا و  ینارون  ماـکحا  ساـسارب  جـع ) ) ناـمز ماـما 
رظن زا  مدرم  تیمکاح  تموکح و  يانعم  هب  یسارکمد  شور  تسا . راوتـسا  تلادع ، تیونعم و  دیحوت ، هیاپ  هس  رب  هک  دراد  رارق  يرالاس 

دنناوت و یم  هن  مدرم  همه  الوا ، دوش : یم  هرادا  یـسارکمد  ماظن  ساسارب  هک  یعماوج  همه  رد  اریز  تسین  ندش  هدایپ  لباق  یلمع  يرظن و 
ماظن ایناث ، دـنراد . تسد  رد  ار  تموکح  هعماج و  تشونرـس  هعماج  تیرثکا  تلاح  نیرتهب  رد  دـنراد و  ار  تموکح  رد  تلاخد  هزاجا  هن 

همجرت رلگنپـشا ، هللادـسا  تسایـس ، هفـسلف   ) دوش یم  رجنم  هیامرـس  تردـق و  نابحاص  هبخن و  هورگ  تموکح  هب  تیاـهن  رد  یـسارکمد ،
یلـصا مکاـح  هک  تسا  یتـموکح  یمالـسا ؛ ماـکحا  رب  ینتبم  ینید  تلود  تموـکح و  اـما  نارهت .) رظن 1370 ، رـشن  رهورف ، هللا  تیادـه 

مکح و دـنوادخ  نوناق  قبط  رب  دـنفظؤم  ماما  هلمج  زا  همه و  تسا و  يراج  ماما  صخـش  یتح  صاخـشا  همه  رب  یهلا  نوناـق  تسادـخ و 
. دننک راتفر 

؟ دشابیم تموکح  هب  يزاین  هچ  (ع ) نامز ماما  هرود  رد  لوقع  لیمکت  اب 
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شسرپ

؟ دشابیم تموکح  هب  يزاین  هچ  (ع ) نامز ماما  هرود  رد  لوقع  لیمکت  اب 

خساپ

هب عمجف  دابعلا  سؤر  یلع  هدـی  عضو  انمئاق  ماق  اذا  : » دومرف هک  تسا  هدیـسر  رقاب  ماـما  زا  هک  تسا  یتیاور  هب  مرتحم  رگـشسرپ  رظن  دـیاش 
ياهلقع هلیـسو  نیدبو  دهدیم  رارق  ناگدنب  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  دنکیم  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  { 1 {؛» مهقالخأ هب  لمکا  مهلوقع و 

دیاـش هک  تسا  هدـش  ریبعت  مهلوقع  هب  عمجف  تیاور  رد  مییوگیم  . 1 دـناسر . دـهاوخ  ییاهن  لامک  هب  ار  ناشقالخا  هدرک و  عمج  ار  اهنآ 
رد ار  لقع  نابحاص  هلیـسو  نیدب  ترـضح  تسا  نکمم  دراد و  اهلقع  لیمکت  هب  یطبر  هچ  هلأسم  نیا  دـشاب و  اهدرخ  ییافوکـش  روظنم 

، دش دـهاوخ  مدرم  همه  لماش  هلأسم  نیا  ایآ  میـسرپیم  دـشاب  اهدرخ  يزاسلیمکت  روظنم  هک  نیا  ضرف  رب  . 2 دنک . عمج  رگیدکی  رانک 
دنرادن ار  تفلاخم  تأرج  هجو  چیه  هب  اما  دنتـسه  فلاخم  ماما  اب  هک  دنتـسه  مدرم  زا  يرایـسب  نارود  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ؛ یفنم  خساپ 

ماـما تموکح  تاـکرب  زا  ار  گرزب  لوحت  نیا  هک  تسین  موـلعم  ددرگ  لـماش  مه  رگا  دریگیمن و  ارف  ار  دارفا  نیا  اـهلقع  لـیمکت  سپ 
زا هک  دنتـسه  يدارفا  رایـسب  هچ  ندـش  لماش  تروص  رد  دوشب و  رـشب  دارفا  همه  لماش  تبهوم  نیا  تسین  مولعم  ًالوا  سپ  دـننادب ؛ نامز 

همه رگم  . 3 تسین . مزال  تموکح  دارفا  هنوگ  نیا  راـهم  لرتنک و  يارب  اـیآ  دـننکیم و  یـساپسان  یلو  دـنیوجیم  هرهب  یهلا  ياـهتمعن 
. دشابن مزال  اهنآ  رب  یتموکح  ات  دوشن  ادیپ  یفالتخا  هنوگ  چـیه  ات  دـننکیم  رکف  روج  کی  همه  تسا و  تخاونکی  لماکت  زا  سپ  اهلقع 

رگم . 5 دـشاب . هتـشادن  ار  دوخ  قوفام  يربهر  هب  يزاـین  رگید  هک  ددرگیم  دازآ  مه  سفن  ياوه  زا  تشگ  لـماک  وا  درخ  هک  ره  رگم  . 4
هب يزاین  ات  دـنوشیمن  فالخ  بکترم  شزغل و  اهنآ  اریز  دـشابن  تموکح  هب  زاین  ناـموصعم  عمج  رد  هک  دروآیم  تمـصع  درخ  لاـمک 
زا يرایـسب  (ع ) رـصع ماـما  ناـمز  رد  هک  تاـیاور  زا  یخرب  نتفرگ  رظن  رد  اـب  . 6 دـشاب . نانآ  ياـهيراجنهان  لرتنک  اـهنآ و  رب  تموکح 

ریزو ای  ناربمایپ  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  دنریگن  رارق  (ع ) نامز ماما  تموکح  يربهر و  تحت  اهنآ  دیاب  دمآ  دـنهاوخ  ناموصعم  ناربمایپ و 
زا هک  دسرب  لامک  زا  ياهلحرم  ره  هب  یمدآ  . 7 { 2 .} نانآ ریغ  سنوی و  لایناد و  یسیع و  ترضح  دننامه  دنشابیم  وا  رما  تحت  ای  ماما و 

هنوگچ { 3 «.} ًاملع یندز  بر  لق  و  : » دـیامرفیم شربمایپ  هب  یلاـعت  يادـخ  مینیبیم  هک  یلاـح  رد  دوریمن  رتارف  وا  شناد  مالـسا  ربماـیپ 
دشاب هتشادن  زاین  شايربهر  وا و  هب  رگید  دشاب  هتفرگ  رارق  نامز  ماما  هلیـسو  هب  یهلا  تبهوم  نیا  لماش  هک  ياهعماج  درف و  تسا  نکمم 

ص ج 2 ، حیارجلا ، حـیارخلا و  [. 2 . ] ص 336 ج 52 ، راونالاراحب ، [. 1 [ !؟ ینتفریذـپ نخـس  نیا  ایآ  ، رتشیب تـالامک  كرد  يارب  هچ  رگا 
هیآ 114. هط ، هروس  [. 3 . ] 849

؟ تشاد دهاوخ  ترضح  نآ  تموکح  رد  یهاگیاج  هچ  مدرم  يأر  زین  و  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  (ع ) نامز ماما  تموکح  شور 

شسرپ

؟ تشاد دهاوخ  ترضح  نآ  تموکح  رد  یهاگیاج  هچ  مدرم  يأر  زین  و  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  (ع ) نامز ماما  تموکح  شور 

خساپ
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دـشیم و هرادا  مدرم  شقن  نودـب  و  یهاشداپ -  زکرمتم -  یـسایس  ياهمیژر  تروص  هب  اهروشک  مومع  هسنارف  ریبک  بالقنا  زا  شیپ  اـت 
یـسایس هصرع  رد  لصا  کی  ناونع  هب  مدرم  روضح  هسنارف  بالقنا  زا  سپ  اما  دـیدرگیم  ارجا  دوب  هک  وحن  ره  هب  اـهتموکح  تامیمـصت 
ییاپرب اهروشک  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  اما  دـش  لیکـشت  يروهمج  ياهماظن  تفرگ و  رارق  دـیکأت  دـییأت و  دروم  اـهروشک 

رارق هدافتسا  ءوس  دروم  يوحن  هب  نارادمروز  طسوت  اهتموکح  نیا  زا  یخرب  یتح  تسین و  مدرم  لاعف  تکراشم  يانعم  هب  يروهمج  ماظن 
دروـم رد  اـما  دـناهدومن . رایـسب  ياهـشالت  مدرم  شقن  شیازفا  يارب  زین  فـلتخم  عـماوج  يرکف  ياـهورین  مدرم و  دـنچ  ره  تسا ؛ هـتفرگ 
لوسر نا  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  دشابیم . (ع ) يدهم ماما  یتموکح  ماظن  یسایس  راتخاس  دروم  رد  لاوس  دسریم ، رظن  هب  امش  شـسرپ 
لوسر الدـع ؛» ًاطـسق و  ضرالا  المیف  ًاعـش  وا  ًاقبـس  ضرالا  کـلمی  یترتع  نم  لـجر  جرخیف  ًاـملظ  ًاروج و  ضرـالا  ـالمت  لاـق : (ص ) هَّللا

لدع زا  رپ  ار  نآ  دوشیم و  نیمز  مکاح  نم  تیب  لها  ترتع و  زا  يدرم  سپـس  دش  دهاوخ  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  دندومرف : (ص ) ادـخ
ترـضح نآ  تسا و  هدش  یکاخ  هرک  مدرم  ریگنابیرگ  هک  تسا  یمتـس  ملظ و  (ع ) نامز ماما  روهظ  تامالع  زا  یکی  دومن . دهاوخ  داد  و 
ياهماظن تیرثکا  اب  (ع ) يدـهم ماما  یتموکح  ماظن  نیقی  روط  هب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  اذـل  دـمآ  دـهاوخ  داد  لدـع و  شرتسگ  يارب 

مدرم مومع  يارب  تاواسم  تلادـع و  ییاپرب  (ع ) ماما فادـها  زا  یکی  هک  ییاـجنآ  زا  دوب و  دـهاوخ  تواـفتم  ناـهج  رد  دوجوم  یـسایس 
رد هعماج  ناگدننک  هرادا  یسایس و  رداک  دیآ . لیان  فده  نیا  هب  هک  دشاب  يروط  نآ  یـسایس  راتخاس  تموکح و  عون  دیاب  اذل  دشابیم 

نامکاح نارادناتسا و  نیاربانب  دنوشیم و  هتخانش  روهظ  نامز  زا  شیپ  دنتسه  ترـضح  نآ  باحـصا  نامه  هک  (ع ) يدهم ماما  تموکح 
. دنتسه اهنامرف  نآ  ماجنا  طیارـش  ياراد  هک  دنتـسه  ییاهورین  دناهدش  باختنا  يدهم  ماما  ياهنامرف  يارجا  يارب  هک  يدارفا  ریاس  عرش و 
راد و هزور  دناشوکتخس و  ادخ  تعاطا  رد  دنتـسه ، یعقاو  نارگداهج  دنانآرق ، ملعم  دنتـسه ، تواضق  تموکح و  طیارـش  ياراد  نانآ 

دـش دهاوخ  بولطم  ردق  نآ  مدرم  یتشیعم  عضو  نامز  نآ  رد  دنوشیمن . تفای  یـسایس  ماظن  چیه  رد  هک  ییاهورین  دناناراد ؛ هدنز  بش 
دروم رد  اما  تفر . دـهاوخن  دوخ  مهـس  نتفرگ  يارب  یـسک  دریگب و  لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  مهـس  ات  تشاد  دـهاوخن  دوجو  يدنمتـسم  هک 

دنهاوخ تعیب  ماما  اـب  ماـقم  نکر و  نیب  همرکم و  هکم  رد  مدرم  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  (ع ) يدـهم ماـما  تموکح  رد  مدرم  يأر  هاـگیاج 
ترـضح اب  مدرم  تعیب  لثم  (ع ) ماما اب  مدرم  تعیب  { 1 «.} هنوعی ابیف  قارعلا  لها  بتاصع  ماشلا و  لا  ۀـبا  هاتا  کلذ  سانلا  يار  اذاف  « ؛ دومن

ماما دناهتشادن  یـشقن  يربمایپ  هب  ربمایپ  شنیزگ  رد  مدرم  هک  روطنامه  تسا  هرونم  هنیدم  رد  تموکح  لیکـشت  ماگنه  (ص ) مرکا لوسر 
هک ینامز  ات  هک  نیا  ینعی  تسا ؛ ناشیا  تموکح  هب  ندیـشخب  تیلعف  هلزنم  هب  ماما  اب  مدرم  تعیب  هدـش و  هدـیزگرب  دـنوادخ  فرط  زا  زین 

تـسا يرادربنامرف  رب  نامیپ  تعیب  دیـسر . دهاوخن  ارجا  هلحرم  هب  يرهاظ  تموکح  دنیامنن  يرادافو  راهظا  دـننکن و  تعیب  ناشیا  اب  مدرم 
هب دناهدرک . تعیب  ادخ  اب  عقاو  رد  دناهدرک  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  { 2 {؛»... هَّللا نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذلا  نا   » هفیرش هیآ  رد  هک  نانچ 

عبانم 1 دنشاب . رادافو  ات  دناهتفریذپ  (ع ) يدهم ماما  و  (ص ) ربمایپ لباقم  رد  ناناملـسم  هک  تسا  يدهعت  نامه  نیا  تسا و  هدش  هراشا  نآ 
دیـس يدهملا ، ۀلود   - 4 نامیلـس . لماک  ییاهر ، زور   - 3 ردص . دـمحم  اربک ، تبیغ  خـیرات   - 2 تفرعم . يداه  دـمحم  هیقف ، تیـالو  - 

هیآ 10. حتف ، هروس  [. 2 . ] ص 423 ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  [. 1 . ] ردص دمحم  روهظ ، زا  دعب  خیرات   - 5 یمشاه . مساب 

؟ تسا اجک  يو  تموکح  لحم  دنکیم و  مکح  مدرم  نیب  هنوگچ  درک ، روهظ  (ع ) نامز ماما  هک  نآ  زا  دعب 

شسرپ

؟ تسا اجک  يو  تموکح  لحم  دنکیم و  مکح  مدرم  نیب  هنوگچ  درک ، روهظ  (ع ) نامز ماما  هک  نآ  زا  دعب 

زا 1779تیودهم هحفص 1613 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

لحم دـهدیم و  لیکـشت  تموـکح  هفوـک  رهـش  رد  و  [ 1] دـنکیم روهظ  هکم  زا  (ع ) ناـمز ماـما  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا 
ترضح ایوگ  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  [ 2 .] تسا هلهس  دجسم  لاملا  تیب  مئانغ و  میـسقت  لحم  دشابیم و  هفوک  عماج  دجـسم  وا  ینارمکح 

شیپ نانمؤم  پچ و  تمـس  لیئاکیم  تسار و  تمـس  لیئربج  هک  یلاح  رد  هتـشرف  زا  رازه  جنپ  هارمه  هب  هکم  زا  هک  مرگن  یم  ار  (ع ) مئاق
رهش (ع ) نامز ماما  تموکح  زکرم  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  نیا  زا  [ 3" .] دتسرف یم  اهرهش  هب  رکشل  هدمآ و  فجن  هب  دنتسه ، وا  يور 
هفوک عماج  دجـسم  هب  رـصحنم  ار  (ع ) نامز ماما  يرواد  لحم  ناوت  یمن  هتبلا  تسا . هفوک  عماـج  دجـسم  ترـضح ، يرواد  زکرم  هفوک و 
ياه هزومآ  زا  هچنآ  یلو  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  يرواد  تهج  يددـعتم  زکارم  هک  دـنکیم  اضتقا  یناـهج  تموکح  راـتخاس  اریز  تسناد ،
دیاب (ع ) نامز ماما  تواضق  یگنوگچ  صوصخ  رد  تسا . هفوک  دجـسم  (ع ) نامز ماما  يرواد  زکرم  هک  تسا  نآ  دوشیم  هدافتـسا  ینید 
نینچ لیکـشت  دـنراد و  فـالتخا  صوـصخ  نیا  رد  تاـیاور  اریز  دوـمن ، رظن  راـهظا  صوـصخ  نیا  رد  ناوـت  یمن  نّیعم  ۀـنوگ  هب  تفگ :

یگنوگچ صوصخ  رد  تایاور  هتـسد  ود  رابتعا  کـی  هب  دـشاب . صخـشم  نآ  رد  تواـضق  یگنوگچ  اـت  تسا  هتـشادن  هنیـشیپ  یتموکح 
(ص) ربمایپ هریـس  فالخ  رب  (ع ) ناـمز ماـما  هک  دـنراد  تلـالد  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  (ع ) ناـمز ماـما  يرواد  هژیو  هب  تموکح ،
و دروآ ، یم  هزات  ياه  شور  دیدج و  باتک  ون و  ياه  هویـش  دنک ، یم  روهظ  مئاق  هک  یماگنه  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  [ 4 .] دنکیم يرواد 

تایاور زا  مود  هتـسد  [ 6]2". ناک يذـّلا  ریغ  ٍرمأب  ءاج  مئاقلا  ماق  اذإ  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  [ 5]1 ... ". دراد يدـیدج  شور  تواضق  رد 
، تسا (ص ) ربمایپ نوچوا  شور  هار و  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دنکیم . يرواد  (ص ) مالـسا ربمایپ  دننام  (ع ) نامز ماما  هک  دـنراد  تلالد 

نیا [ 7" .] دزاس یم  ون  زا  ار  مالـسا  و  تخاس ، ناریو  ار  تیلهاج  ماظن ]  ] ربمایپ هک  نانچ  دنک ، یم  ناریو  دشاب ، وا  زا  شیپ  ار  هچ  ره  ینعی 
هدوب و عمج  لباق  لّوا  ۀتـسد  تایاور  اب  مود  ۀتـسد  تایاور  دـسریم  رظن  هب  دـنراد . فالتخا  ضراعت و  رهاظ  بسح  هب  تاـیاور  هتـسدود 

تعدب هدش و  شومارف  نید  ياهروتسد  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  لبق  هک  تسا  نآ  رب  رظان  لّوا ، ۀتـسد  تایاور  اریز  دوش ؛ یم  عفر  ضراعت 
یخرب ور  نیا  زا  تسا  يرگید  زیچ  نید  زا  مدرم  روـصت  هتفرگ و  تروـص  فـیرحت  نید ، فراـعم  ِنییبـت  ریـسفت و  رد  هدرک و  روـهظ  اـه 

ار مالـسا  دنکیم و  ییادز  تعدب  دادیم و  رب  نید  ةرهچ  زا  رابغ  (ع ) نامز ماما  تسا . هدروآ  دـیدج  نید  (ع ) نامز ماما  دـننک  یم  روصت 
هک دیآ  دوجو  هب  رکف  نیا  هک  دوشیم  بجوم  (ع ) نامز ماما  طسوت  نآ  يارجا  نید و  ریسفت  دنکیم . ریسفت  نییبت و  تسه ، هک  هنوگ  نآ 

لمع (ع ) ناـمز ماـما  هک  تسا  يزیچ  فـالخ  رب  دـندرک ، یم  تشادرب  نید  زا  مدرم  هـچنآ  اریز  دـنکیم ، لـمع  ربماـیپ  تنـس  فـالخ  رب 
نید هک  تسا  نا  رب  رظان  مود  ۀتـسد  تاـیاور  یلو  تسا ، نید  هب  تبـسن  مدرم  رکفت  رب  رظاـن  لّوا  ۀتـسد  تاـیاور  ساـسا  نیا  رب  دـنکیم .
ماما هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . لّوا  ۀتـسد  تاـیاور  رّـسفم  مود  تاـیاور  تقیقح  رد  تسا . هتـشادرب  نید  زا  راـبغ  ةرهچ  هدـش و  فاـفش 
ارجا (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  دـنکیم  ارجا  ار  نید  ياهروتـسد  نامه  (ع ) نامز ماما  اریز  دـنک ، یم  يرواد  ربمایپ  تنـس  ساسا  رب  (ع ) نامز

یمالـسا ج) نیناوق  زا  يریگ  هرهب  تیعطاـق ب ) فـلا ) دـشابیم : ریز  ۀـصخاش  هس  رب  ینتبم  ناـمز  ماـما  يرواد  لاـح  نیع  رد  دوـمن ؛ یم 
ص راونألاراحب ،) ۀمجرت ج 13   ) دوعوم يدـهم  [2 . ] ص 279 ج 53 ، راونـالاراحب ، ص 353 ؛ مجرتم ) ، ) داشرا دـیفم ، خیـش  [1 . ] تلادع
، نامه [5 . ] ص 231 هبیغلا ، باتک  ینامعن ، میهاربا  [4 . ] ص 575 رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل  ص 354 ؛ نیشیپ ، دیفم ، خیش  [3 . ] 1159

ص 231. ینامعن ، هبیغلا  باتک  [7 . ] ص 332 راونألاراحب ج 53 ، [6 . ] ص 253

؟ دنمکاح راید  مادک  رد  دارفا  نآ  درک و  دنهاوخ  تموکح  هعماج  رد  يدارفا  هچ  نامّزلا  رخآ  ةرود  رد  ثیداحا  قبط 

شسرپ
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؟ دنمکاح راید  مادک  رد  دارفا  نآ  درک و  دنهاوخ  تموکح  هعماج  رد  يدارفا  هچ  نامّزلا  رخآ  ةرود  رد  ثیداحا  قبط 

خساپ

هچ روهظ  زا  لبق  هک  تفگ  ناوت  یمن  نیقی  هب  روهظ ؟ زا  دعب  ای  دشاب  یم  جع ) ) رصع یلو  ترضح  روهظ  زا  لبق  نامّزلا ، رخآ  زا  دارم  رگا 
ياـه تموکح  ردـقنآ  دـیاب  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  درک . دـنهاوخ  تموکح  هعماـج  رد  يدارفا  هچ  دـمآ و  دـهاوخ  شیپ  یثداوـح 

سویأم اه  نآ  زا  رشب  دوش و  تباث  اه  نآ  یتقایل  یب  ًاتیاهن  ات  دیآ  دوجو  هب  هدنبیرف  بازحا  اه و  مارم  دوش و  سیسأت  ناهج  رد  گنراگنر 
مدرم فانصا  ۀمه  ات  : " دومرف (ع ) قداص ترضح  ددرگ . هدامآ  دیحوت  تموکح  نتفریذپ  يارب  دوش و  ییادخ  تاحالـصا  ۀنـشت  ددرگ و 

هب مه  اـم  رگا  دـیوگن : یـسک  داد ، لیکـشت  ار  شتموکح  یتقو  هک  نیا  يارب  دـنک . یمن  ماـیق  جـع )  ) رمـألا بحاـص  دنـسرن ، تموکح  هب 
تقایل هک  ینادـناخ  ره  تسا . تلود  نیرخآ  اـم  تلود  : " دومرف (ع ) رقاـب ماـما  [ 1" .] میدرک یم  راتفر  تلادـع  اب  میدیـسر ، یم  تموکح 

هب رگا  مه  ام  دنیوگن : دندید ، ار  نآ  راتفر  دش و  سیسأت  ام  تموکح  یتقو  ات  دنـسر ، یم  تموکح  هب  ام  زا  لبق  دنـشاب ، هتـشاد  تموکح 
، روهظ زا  دعب  ثداوح  [ 2 "" .] نیقّتملل ۀبقاعلاو   " ۀیآ يانعم  تسا  نیا  میدرک و  یم  لمع  (ص ) دـمحم لآ  دـننام  میدوب  هدیـسر  تموکح 
هب صوصخ  نیا  رد  راونالاراحب ، رد  هر  یـسلجم  ۀمالع  دشاب . یم  تعجر  دوش ، یم  بوسحم  نایعیـش  تاداقتعا  ءزج  هک  یلئاسم  زا  یکی 

صوصخ نیا  رد  یتایاور  دشاب . یم  (ص ) دـمحم لآ  تلود  تعجر ، نامز  رد  حرطم  ثحابم  هلمج  زا  دـنک . یم  دانتـسا  یتایاور  تایآ و 
زا متـشون و  (ع ) اـضر ماـما  رـضحم  هب  يا  هماـن  تفگ : یطـساو  ناذاـش  نـب  نـسح  مـینک : یم  هراـشا  یـضعب  هـب  هـک  تـسا ، هدـش  هدروآ 

: دوـمرف موـقرم  (ع ) ماـما مدوـمن . تیاکـش  دـندناسر ، یم  رازآ  نم  هب  و  دـندوب ، ناـمثع  ناوریپ  زا  هک  طـساو  مدرم  يّدـعت  يراـگزاسان و 
ربص تراگدرورپ  مکح  هب  مه  امش  نیاربانب  دنزاس ، هشیپ  ربص  لطاب  تلود  رد  هک  هتفرگ  نامیپ  دهع و  دوخ  ناتـسود  زا  لاعتم  دنوادخ  "

. دریگب اه  نآ  زا  ار  ام  مولظم  ناتسود  ماقتنا  هدروآ و  نوریب  ربق  زا  ار  لطاب  ناوریپ  دنک ، مایق  جع ]) ) نامز ماما   ] مدرم رورس  نوچ  هک  نک ،
هداد و هدـعو  دـنوادخ  هـک  يزور  نآ  تـسا  نـیا  دروآ "؟ نوریب  ناـمروگ  زا  ار  اـم  یــسک  هـچ  : " دــنیوگ یم  هـک  تـسا  ناـمز  نآ  رد 

خیش هک  هریبک  ۀعماج  ترایز  رد  دوش . یم  هدهاشم  رین  فلتخم  ياه  ترایز  رد  هلئسم  نیا  یتح  [ 3" .] دنتفگ تسار  دنوادخ  ناگداتسرف 
، تسا هدرک  تیاور  (ع ،) یقنلا یلع  ماما  زا  یعخن  هللادبع  نب  یسوم  زا  دوخ  دنـس  هب  ار  نآ  هیقفلا " هرـضحی  نم ال   " باتک رد  هر  قودص 
زا ارم  دنوادخ  ینعی  مکتیلود ؛... یف  کّلمی  مکتعجر و  یف  ّرکی  مکترمز و  یفرـشحی  و  : " هک ... میناوخ  یم  روبزم  ترایز  زا  يا  هرقف  رد 
رد و  دبای ، یم  تیاده  امـش  تیاده  اب  و  دور ، یم  امـش  هار  زا  و  دنک ، یم  يوریپ  (ع )) تمـصع تیبلها   ) امـش راثآ  زا  هک  دهد  رارق  نانآ 
رد دسر و  یم  تلود  تسایر و  هب  امـش  تلود  رد  و  دنک ، یم  تشگزاب  ایند  هب  امـش  اب  تعجر  رد  و  ددرگ ، یم  هتخیگنارب  امـش  ّتیعمج 
یم نشور  امـش  ندید  اب  شمـشچ  ادرف  و  دناسر ، یم  مه  هب  تردق  امـش ) تلود   ) راگزور رد  و  ددرگ ، یم  لئان  تفارـش  هب  امـش  یتحار 

(( (ص دـمحم لآ  امـش  تلود  رد  ارم  دـنوادخ  ینعی  مـکتعجر ؛ یف  اـنایحأ  مـکتلود و  یف  یننّکم   : " دوـمرف عادو  تراـیز  رد  زین  " دوـش .
لقن قودص  خیـش  زا  مه  تیاور  نیا  یـسوط  خیـش  بیذهت  باتک  رد  یتح  " دنک . هدنز  ایند  هب  امـش  تشگزاب  ماگنه  هب  و  دـهد ، تردـق 

هب متـسه و  امـش  هب  نمؤم  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  : " تسا هدمآ  هدـش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  هک  نیعبرأ  ترایز  رد  زین  تسا و  هدـش 
نب دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  رئاصبلا  بختنم  باتک  زا  یتیاور  رد  اذـل  [ 4]1". مراد امـش  تعجر  هب  نیقی  ملامعا  ناـیاپ  دوخ و  نید  ماـکحا 

شربق هک  یسک  نیتسخن  دومرف : یم  هک  مدینش  (ع ) قداص ماما  زا  تفگ : یم  هک  مدینـش  نیعا ... نب  نارمح  زا  هک  دنک  یم  تیاور  ملـسم 
نب نارمح  هک  تسا  یتیاور  تیاور ، نیا  هب  هیبش  [ 5 .] تسا (ع ) یلع نب  نیـسح  ددرگ ، یم  رب  ایند  هب  دوش و  یم  هدنز  دوش و  یم  هتفاکش 

نادنچ ترضحنآ  تسا ، (ع ) نیسح ماما  ددرگ ، یم  رب  ایند  هب  تعجر  رد  هک  یـسک  لّوا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  نیعا 
هب نیعا  نب  ریکب  زا  یـسیع  نبداـمح  يرگید  تیاور  رد  زین  و  [ 6]2. دریگ یم  ار  شناگدـید  يور  شناوربا  يریپ  زا  هک  دـنک  یم  تنطلس 
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[7 .] دننک یم  تعجر  ایند  هب  تنطلـس ) يارب  ( ) (ع یلع ترـضح  و  (ص ) مرکا ربمغیپ  دومرف : هک  دنک  یم  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  دوخ  دنس 
، دـینادرگ ثوعبم  هک  ار  يربمغیپ  ره  (ص ) متاخ ربمایپ  ات  مدآ  ناـمز  زا  دـنوادخ  هللاو  يرآ  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  يرگید  تیاور  رد 

ضیف زا  مه  رگید  دنس  هب  تیاور  نیا  یشایع  ریسفت  رد  ًاقافتا  " دننک . داهج  (ع ) یلع ترـضح  باکر  رد  ات  دنادرگ ، یم  رب  ایند  هب  هرابود 
تاـیئزج زا  اـم  تسا و  هدـش  دراو  (ع ) نیموـصعم همئا  زا  یّلک  تروـص  هب  هک  تـسا  یتاـیاور  اـه  نـیا  [ 8 .] تسا هدـش  لقن  هبیـش  یبا  نب 

[2 . ] ص 332 ج 52 ، راونالاراحب ، هر ، یـسلجم  همالع  [ 1 . ] میعالّطا یب  دـننک  تموکح  راید  مادـک  رد  ًاقیقد  هک  نیا  اـه و  نآ  تموکح 
ص 1186 باب 34 ، دوعوم ) يدهم   ) راونالاراحب مهدزیس  دلج  همجرت  هر ، یسلجم  همالع  [ 4 . ] ۀیآ 52 ( 36  ) سی [ 3 . ] ثیدح 58 نامه ،
ص 1186 ج 13 ، راونالاراحب ، ۀـمجرت  [ 5 . ] 245 ناـهج ص 240 ـ  رتـسگداد  ینیما ، میهاربا  هللا  تـیآ  صیخلت و  ساـبتقا و  اـب   1237 - 

ص 1189. نامه ، [ 8 . ] ص 1187 نامه ، [ 7 . ] ص 1190 نامه ، [ 6 (. ] یمالسالا بتکلاراد  پاچ  )

تسیچ جع   ) نامز ماما  هعماج  ياهیگژیو 

شسرپ

تسیچ جع   ) نامز ماما  هعماج  ياهیگژیو 

خساپ

هزرابم ياهعماج  نینچ  يریگلکـش  عناوم  ابور  نیا  زا  تسا  لآ  هدیا  ینامرآ و  هعماج  داجیا  ناحلـصم  ایبنا و  ۀـمه  دـنلب  فادـها  زا  یکی 
ۀعماج دـسریم  رظن  هب  هک  دـناهدرک  حرطم  ار   " هلـضاف هنیدـم  نوطالفا  دـننام  نا  روشیدـنا  یخرب  دـندوب . زیتس  رد  نارگمتـس  اـب  هدومن و 
ياراد هک  دهدیم  لیکشت  ینامرآ  يا  هعماج  روهظ ، زا  دعب  ع   ) نامز ماما  هک  دوشیم  هدافتسا  ینید  ياههزومآ  نوتم و  زا  دشاب . ینامرآ 

نامز ماما  هعماج  مهم  ياههصخاش  زا  یکی  تلادـع  تیمکاـح  شرتسگ و  1 ـ  دوشیم : هراشا  یخرب  هب  هک  تس  يددـعتم ا  ياههصخاش 
تاـیاور زا  یخرب  رد  ور  نیا  زا  تسا  رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  تلادـع  ینید  ياـههزومآ  رد  تسا  تلادـع  شرتسگ  تیمکاـح و  (ع 
هنافـسأتم تسا  هدومن  نایب  تلادع  طسق و  يرارق  رب  ار  ناربمایپ  فادـها  زا  یکی  نآرق  ضرالاو .  تاومـسلا  ْتماق  ِلدـْعلِاب   " تسا هدـمآ 

ملظ زین  هزورما  هدش  هتشاد  اور  اهناسنا  رب  هک  تسا  ییاه  متس  هدرک  دیدهت  خیرات ـ  لوط  رد  ار ـ  عماوج  ًادیدش  هک  ییاه  بیسآ  زا  یکی 
. دوشیم تیاعر  شداعبا  مامت  رد  هفلؤم  نیا  هتفای و  شرتسگ  تلادـع  ع   ) نامز ماـما  روهظ  زا  دـعب  تسا  هتفرگ  ارف  ار  عماوج  همه  ياـضف 
دوش و یم  عیزوت  تلادـع  ساسا  رب  یمومع  ياهتورثو  دـنکیمن  ملظ  مدرم  هب  تبـسن  تموکح  هک  تسا  انعم  نادـب  تلادـع  تیمکاح 

تـساوخ تلادـع  يرارق  رب  اب  نامز ع  ماما  تسا  ارگ  قح  ياهناسنا  ۀـمه  تساوخ  نیا  دریگیم و  لکـش  تلادـع  ساـسا  رب  اـهتواضق 
هزیکاپ یمتس  ره  زا  دنادرگ و  كاپ  یمتـس  ره  زا  ع   ) مئاق تسد  هب  ار  نیمز  دنوادخ  : " دومرف ع   ) اضر ماما  دنکیم . هدروآ  رب  ار  اهناسنا 
یخرب رد  " دـنک . یمتـس  يرگید  هب  دـناوتن  سک  چـیه  هنوگ  نیدـب  و  دـهن ، مدرم  نایم  ار  لدـع  نازیم  دـنک ، جورخ  هک  هاگ  نآ  دزاس ...

زا لبق  يرـشب  عماوج  تیعـضو  مکی  دراد : مهم  مایپ  ود  تیاور  نیا  ... " ًاروجو . ًاملظ  ْتئلم  اـمک  ًالدـع  اـهالمی   " تسا ... هدـمآ  تاـیاور 
روهظ زا  دعب  يرشب  هعماج ي  تیعضو  مود  دراد . متس  شرتسگ  زا  تیاکح  المی "  " هژاو اریز  تسا  ملظ  زا  رپ  ناهج  هک  نامز  ماما  روهظ 
داـعبا رد  تینما  هتبلا  تسا  تینما  ناـسنا  مهم  ياـهزاین  زا  یکی  تـینما  يرارق  رب  تسا 2 ـ  لدـع  زا  رپ  هک  دـنکیم  نایب  ار  ع   ) نامز ماـما 

ع  ) ناـمز ماـما  یناـمرآ  هعماـج  ياـهیگژیو  زا  یکی  دـنکیم . روهظ  یقوـقح و ... تینما  يداـصتقا  تینما  یقـالخا  تینما  دـننام  فـلتخم 
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یف مهنفلختـسیل  مکنم ..  اونمآ  نیذلا  هّللا  دعو   " ۀیآ ریـسفت  رد  ع   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  دـشابیم . شداعبا  مامت  رد  تینما  تیمکاح 
، دـنک مایق  ام  مئاق  نوچ  : " دومرف ع   ) یلع ماـما  هباحـصأ .  مئاـقلا و  یف  ْتلزن  : " دـیامرفیم " ًاـنما . مهفوخ  دـعب  نم  مهّنلّدـبیل  و  ضرـالا .. 
ات دیآ و  رد  قارع  زا  شیوخ  رویز  بیز و  ۀمه  اب  نز  راگزور ، نآ  رد  دـننک . يراگزاس  مه  اب  تاناویح  یتح  دور ، نوریب  اهلد  زا  اههینک 

نید و ۀـبناج  همه  تیمکاح  ع   ) نامز ماما  ۀـعماج  ياهیگژیو  زا  یکی  اهـشزرا  نید و  تیمکاـح  - 3" دـسرتن . زیچ  چـیه  زا  دورب و  ماش 
جوا هب  اه  فیرحت  هدـش و  شومارف  یهلا  نیناوق  ًـالمع  هدومن و  روهظ  اهتعدـب  ع   ) ناـمز ماـما  روهظ  زا  لـبق  تسا  یمالـسا  ياـهشزرا 
تسا هدروآ  دوجو  هب  دیدج  نید  ع   ) نامز ماما  هک  دیآیم  دوجو  هب  شرگن  نیا  مالـسا  نید  تیمکاح  ارجا و  زا  دعب  ور  نیا  زا  دسریم ،

(ص ربماـیپ هک  ناـنچ  دـنکیم ، ناری  دـشاب و  وا  زا  شیپ  هچ  ره  ینعی  تـسا  ص   ) ربماـیپ نوـچ  وا ، شور  هار و  : " دوـمرف ع   ) قداـص ماـما 
هدُرم تنس  باتک و  (ع  يدهم ۀّنسلا ؛  باتکلا و  تیم  ییحی  و  : " دومرف ع   ) یلع ماما  " دنیامنیم . ون  ار  مالـسا  تخاس و  ناریو  ار  تیلهاج 

تموکح تسا 4 ـ  هدـش  نایب  نید  تیمکاـح  ع   ) ناـمز ماـما  تموکح  ياـهیگژیو  زا  یکی  نآرق  رد  " دـنکیم . هدـنز  ار  هتفر  ناـیم  زا  و 
نافعـضتسم و ناحلاص و  تسا  ناحلاص  نافعـضتسم و  تموکح  ع   ) نامز ماما  هعماج  مهم  ياههصخاش  زا  یکی  ناـحلاص  نافعـضتسم و 
هب زین  نآرق  ياـههزومآ  رد  تسا  هدوـب  ءاـیبنا  ۀـمه  هدـیا  ناـمرآ و  نـیا  و  دـننکیم . تموـکح  ناـمز  ماـما  هعماـج ي  رد  مورحم  تاـقبط 

ناثراو نایاوشیپ و  ار  نانآ  ینعی  مینک  یکین  نیمز  نافعـضتسم  هب  میهاوخیم  ام   " تسا هدـش  هراشا  مورحم  تاقبط  ناحلاص و  تیمکاـح 
هعماج رد  يدنم  زاین  هک  ناس  نادب  معنت  هافر و  تسا  یناگمه  شیاسآ  هافر و  هنیدم  یمالسا  هلضاف  ۀنیدم  یمومع  هافر  5 ـ  میزاس . نیمز 
تـسد هافر  يرادروخ و  رب  تمعن و  نانچ  هب  مدرم  وا ، نامز  رد  و  دنک ... مایق  يدهم  تما  رد  : " دومرف ص   ) مالـسا ربمایپ  تفای  ناوتیمن 

ماما هعماج ي  تسا و  ییاناد  ملع و  شرتسگ  نارود  روهظ ، ةرود  ملع  لـقع و  دـشر  6 ـ  ... " دشاب . هتفاین  تسد  ینامز  چیه  رد  هک  دـنب  ای 
ییاناد و دـهدیمن ،  0 يرداد لدـع و  هب  ار  دوـخ  ياـج  متـس  هک  هنوـگ  ناـمه  یقیقح  یجنم  نآ  ندـمآ  اـب  تسا  ملعلا  هنیدـم  ع   ) ناـمز

لقع دریگیم . ارف  ار  ناهج  تینالقع  درخ و  رگید  يوس  زا  دوشیم . هدـنکآ  شناد  زا  لاهج  ددرگیم و  ینادان  لـهج و  لیدـب  یگنازرف 
تعنـص و تفرـشیپ  دـننام  نآ  ةدرتـسگ  داـعبا  رد  ملع  شرتـسگ  هـتبلا  تـسا  ناـمز  ماـما  هعماـج  ياـه  هصخاـش  زا  يزر  درخ و  ییارگ و 

ماما نادـنزرف  زا   ) ماما نیمهن  : " دومرف ص   ) مالـسا ربمایپ  دـسریم . جوا  هب  ملع  لـماکت  تفرـشیپ و  دـنکیم . روهظ  يژولونکت ) ) يرواـنف
زا سپ  دنکیم  هدنکآ  لدع  زا  و  دنکیم ، نشور  ینارون و  ار  یگدنز   ) کیرات نیمز  رس  وا  تسد  هب  دنوادخ  هک  تسا  مئاق  ع )   ) نیـسح

2 ص 26 . یگدنز ، رصع  یمیکح ، دمحم   - 1 یقرواپ : ینادان .  لهج و  نارود   ) زا سپ  دزاسیم ، ریگ  ارف  ار  ییاـناد  ملع و  ملظ  نارود  )
ص هبیغلا ، باـتک   - 6 هیآ 55 . ( 24  ) رون  - 5 ص 224 . ج52 ، نامه ،  - 4 ص 231 . ج52 ، راونـالاراحب ،  - 3 هیآ 25 . ( 57  ) دیدح - 

هبطخ مالـسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن   - 9 ص 231 . ینامعن ، هبیغلا  باـتک   - 8 ص 474 . رثـالا ، بختنم   - 7 رون . هروس  هیا 55  لیذ  ، 240
همان هزیو  هزوح ،  هلجم   - 13 هیآ 5 . ( ، 28  ) صصق  - 12 ص 165 . یگدنز ، رصع  یمیکح ، دمحم   - 11 هیآ 33 . ( 9  ) هبوت  - 10 . 138

ص ج52 ، راونالاراحب ،  - 16 ص 51 . ج75 ، راونالاراحب ،  - 15 ص 78 . ج51 ، راونالاراحب ،  - 14 . 174 ص 183 -  ع ، ) ، ) نامز ماـما 
.336

. دیهد حیضوت  (ع ) يدهم ترضح  بالقنا  اب  ینیسح  ياروشاع  مایق  هسیاقم  هرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  (ع ) يدهم ترضح  بالقنا  اب  ینیسح  ياروشاع  مایق  هسیاقم  هرابرد 
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خساپ

اهنآ زا  یخرب  نایب  اب  هک  دـنراد  توافت  رـصانع  یخرب  رد  كارتشا و  لـماوع  زا  یخرب  رد  جـع ) ) ناـمز ماـما  و  (ع ) نیـسح ماـما  بـالقنا 
رصانع زا  یکی  يربهر : كارتشا  رصانع  فلا ) تسا : هتفای  ناماس  شخب  ود  رد  راتشون  نیا  دش . دهاوخ  نشور  توافت  كارتشا و  رـصانع 

ربهر اروشاع  يهثداح  رد  دنتسه . ربهر  ادخ  تجح  ماما و  مایق ، تضهن و  ود  ره  رد  ینعی  تسا ، يربهر  رـصنع  تضهن ، ود  نیا  كرتشم 
رد تضهن  ود  ره  فادـها : دـشابیم . جـع ) ) نامز ماما  نآ  ربهر  نامز ، ماما  یناهج  تضهن  رد  تسا و  (ع ) نیـسح ماما  نآ  رالاس  هلفاـق  و 

تیلوئـسم هفیظو و  ندناسر  ماجنا  هب  تلادع و  طسب  يزیتس و  ملظ  نید ، تیمکاح  تضهن  ود  ره  فده  اریز  دنراد ، كارتشا  زین  فادها 
. تفگ نخـس  ییادز  تعدب  اهشزرا و  یبایزاب  تلادع و  يرارقرب  ( 1 ، ) ینید تیمکاح  زا  (ع ) نیـسح ماما  اهراب  هچنانچ  دشابیم ؛ یهلا 

رارق یطیارـش  رد  اریز  منکیم ، توـعد  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  ار  امـش  : " تشوـن ... هرـصب  مدرم  هب  ياهماـن  رد  (ع ) نیـسح ماـما 
مایق فادـها  زا  یکی  صوصخرد  (ع ) یلع ماما  ( 2" .) تسا هتفرگ  ارف  تعدـب  ار  نآ  ياج  هتفر و  نایم  زا  ربمایپ  تنـس  رگید  هک  میاهتفرگ 
رگید یکی  ینیبشیپ : " دنکیم . هدـنز  ار  هدرم  تنـس  ادـخ و  باتک  (ع ،) يدـهم ( 3 (؛ ۀنـسلا باتکلا و  تیم  یحی  : " دومرف (ع ) نامز ماـما 

البرک و هثداح  زا  (ع ) ناموصعم هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  دنکیم : روهظ  نآ  ییوگشیپ  رد  تضهن  ود  نیا  كارتشا  رصانع 
ماما تکرح  زا  (ص ) ربمایپ رسمه  هملسما  هک  یماگنه  دناهتـشون ، ناثدحم  زا  یخرب  ( 4 .) دناهداد ربخ  وا  نارای  و  (ع ) نیـسح ماما  تداهش 
ادـخ لوسر  تدـج  زا  اریز  نادرگن ، نوزحم  ارم  قارع  يوس  هب  دوخ  تکرح  اـب  تشاد : هضرع  هدـمآ ، روضح  هب  دـش ، هاـگآ  (ع ) نیـسح
نکن نامگ  ! ) ردام : " دومرف خساپ  رد  ماما  دش . دهاوخ  هتـشک  البرک  مان  هب  یلحم  رد  قارع و  كاخ  رد  نیـسح  مدنزرف  دومرف : هک  مدینش 

اما دوشیم ، ادج  نت  زا  مرـس  دش و  مهاوخ  هتـشک  ینمـشد  متـس و  هب  هک  منادیم  وت  زا  رتهب  دوخ  یتسه ) هاگآ  وت  اهنت  نایرج  نیا  زا  هک 
ییوگشیپ (ع ) نامز ماما  تموکح  لیکشت  تبیغ و  لماوع  تبیغ ، زا  رگید  تایاور  یخرب  رد  ( 5" .) تسا هتساوخ  نینچ  گرزب  دنوادخ 

. دشابیم عاجـش  افو و  اب  نارایدوجو  تضهن  ود  كارتشا  لماوع  زا  یکی  نارای : ( 6 .) دناهداد ربخ  ترضح  تبیغ  زا  (ع ) ناموصعم هدش و 
یناسک اهنآ  دندیـسر . تداهـش  هب  ماجنارـس  هدرک و  یهارمه  ار  ماما  هظحل  نیرخآ  ات  هک   ) دـندوب دارفا  زا  يدادـعت  ـالبرک  يهثداـح  رد 

زا هک  دنتـسه  يدارفا  زین  (ع ) نامز ماـما  تضهن  رد  ( 7 .) درک دای  نارای  نیرتافو  اب  نیرتهب و  ناونع  هب  نانآ  زا  (ع ) نیـسح ماـما  هک  دـندوب 
(9 .) تسا هدـش  دای  رتشیب  تایاور  یخرب  رد  و  ( 8  ) رفن نآ 313  دادـعت  تایاور  یخرب  رد  هک  دوشیم  دای  یـصاخ  نارای  ناونع  هب  اـهنآ 
رد مایق  ود  نیا  ياهتوافت  زا  یکی  يزوریپ : تسکـش و  دراد . یئاهتوافت  (ع ) نامز ماما  مایق  اب  (ع ) نیـسح ماما  مایق  توافت  لـماوع  ب )

دندیسر تداهش  هب  وا  نارای  ترضح و  دروخ و  تسکش  رهاظ  بسح  هب  (ع ) نیسح ماما  مایق  هنافسأتم  دنکیم . روهظ  يزوریپ  تسکش و 
هتخادرپ و یناهج  تموکح  لیکـشت  هب  هدـش و  زوریپ  شیوخ  یناهج  تضهن  رد  (ع ) نامز ماما  یلو  دـندرب ، تراـسا  هب  ار  وا  تیب  لـها  و 

ترـضح هتفای و  تیمکاح  نید  وا  نامز  رد  رگید  يوس  زا  ( 10  ) دوب هدش  متـس  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنکیم  داد ، لدع و  زا  رپ  ار  ناهج 
نم نوخ  دنگوس ! ادخ  هب  یلع ! مدنزرف ، : " دومرف (ع ) نیـسح ماما  هک  نانچ  دیآیمرب ، نارای  و  (ع ) نیـسح ماما  يارب  يریگماقتنا  ددصرد 

ار قساف  رفاک و  ناقفانم  زا  رفن  رازه  داـتفه  نم  نوخ  رطاـخ  هب  دزیگنارب و  ار  يدـهم  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  دـباییمن  مارآ  دریگیمن و  رارق 
قلعت نآ  رب  دـنوادخ  هدارا  هک  اج  نآ  زا  دـنکیم  روهظ  اهنآ  یگدرتسگ  ای  ندوب  دودـحم  رد  مایق  ود  ياهتوافت  زا  یکی  ( 11" .) دشکب
یناهج (ع ) نامز ماـما  تضهن  (، 13  ) دـننک تموکح  ناهج  رب  نافعـضتسم  ناحلاص و  و  ( 12  ) دوش مکاح  ناـهج  رب  ادـخ  نید  هک  هتفرگ 

هک تفرگ  تروـص  صاـخ  یناـمز  عـطقم  رد  هدوـب و  دودـحم  یگنهرف  لـماوع  هنیمز و  هب  هجوـت  اـب  (ع ) نیـسح ماـما  تضهن  یلو  تسا ؛
هنیمز رتسب و  (ع ) نیسح ماما  مایق  هک  تسا  نیا  اهتوافت  زا  رگید  یکی  همدقم : دومن . دای  یلخاد  تضهن  مایق و  ناونع  هب  نیا  زا  ناوتیم ،
رورم هب  یمومع  راکفا  هک  دریگیم  تروص  تهج  نادـب  یحالـصا  ياهتضهن  هنوگ  نیا  دـشابیم . (ع ) نامز ماـما  یناـهج  تضهن  زاـس 

 - 2 ص 79 . ج 100 ، راونالاراحب ، ص 168 ؛ لوقعلا ، فـحت   - 1 اهتشونیپ : دوش . نامز  ماما  یناهج  تموکح  شریذـپ  هداـمآ  ناـمز 
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ص 331؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 162 ؛ هیصولا ، تابثا   - 4 هبطخ 138 . مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن   - 3 لاس 61 . ثداوح  يربط ، خیرات 
ج 1، یمزراوخ ، لتقم   - 7 ص 72 . ج 51 ، راونألاراحب ،  - 6 ص 244 . زجاعملا ، ۀنیدم  ص 26 ؛ جئارخ ، يدنوار ،  - 5 ص 23 . فوهل ،
ج 41، راونالاراحب ،  - 10 نامه .  - 9 ص 315 . ینامعن ، ۀبیغ  ص 166 ؛ رثألا ، بختنم  یفاـص ، هللا  فطل   - 8 فوهل ص 79 . ص 246 ؛
، يرهطم دیهش  ك : ر . هیآ 9 ، ( 61  ) فص  - 12 . 299 ج 45 ؛ راونألاراحب ، ص 85 ؛ ج 4 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم   - 11 . 72 ص 71 - 

هیآ 128. (، 7  ) فارعا هیآ 105 ، (، 21  ) ءایبنا هیآ 5 ، (، 28  ) صصق هیآ 55 ، (، 24  ) رون  - 13 ص 56 . يدهم ، بالقنا  مایق و 

؟ دنک یم  رمع  لاس  رازه  روهظ  زا  دعب  (ع ) نامز ماما  ًاعقاو  ایآ 

شسرپ

؟ دنک یم  رمع  لاس  رازه  روهظ  زا  دعب  (ع ) نامز ماما  ًاعقاو  ایآ 

خساپ

لیلد نیمه  هب  دنراد . فالتخا  روهظ  زا  دـعب  ترـضح  رمع  تدـم  رد  دراد و  دوجو  يددـعتم  تایاور  ماما  تموکح  تدـم  صوصخ  رد 
یمئاد و وا  تموکح  : " دومرف ترـضح  هک  دهد  یم  شرازگ  (ع ) قداص ماما  زا  رمع  نب  لضفم  تسین . مولعم  قیقد  ترـضح  رمع  تدـم 
زج ار  نآ  تدم  دریذپ و  یمن  نایاپ  ادخ  تیـشم  هدارا و  اب  زج  هک  تسا  يدـبا  ییاورنامرف  دـنک . یمن  طوقـس  زگره  هک  تسا  نادـیواج 

تدم دنلب . ای  دشاب و  هاتوک  شرمع  هاوخ  دوب ، دهاوخ  عطق  روط  هب  نم  تما  رد  يدـهم  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  ( 1" .) دناد یمن  ادخ 
نایب لاس  هدفه  ترـضح  تموکح  تدم  رگید  تایاور  زا  یـضعب  رد  ( 2" .) دیماجنا دـهاوخ  لوط  هب  لاس  ُهن  ای  تشه ، تفه ، شتموکح 
لهچ ای  یس و  (، 5) هدزون ( 4 ،) تسیب ار  ماما  تموکح  تدم  تایاور  یخرب  نینچمه  ( 3 .) تسا لاس  هد  لداعم  نآ  لاس  ره  هک  تسا  هدش 

هک ییاه  لاـس  دادـعت  هب  دـنک ، یم  تموکح  لاـس  هن  دصیـس و  تدـم  مئاـق  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تاـیاور  رد  ( 6 .) دـنا هدرک  رکذ  لاس 
تدم یتیاور  چیه  اریز  تسین ؛ رتمک  لاس  تفه  زا  ترـضح  تموکح  تدم  هک  تسا  مّلـسم  ( 7 .) دندرک گنرد  راغ  رد  فهک  باحصا 

(ع) نامز ماما  تموکح  تّدـم  ةرابرد  هک  ار  یتایاور  دراد : رواب  یـسلجم  موحرم  تسا . هدرکن  نایب  رتمک  لاـس  تفه  زا  ار  ترـضح  رمع 
قبط یـضعب  تموکح . رارقتـسا  تابث و  تدم  رب  یخرب  دراد و  تلالد  تموکح  تدم  مامت  رب  تایاور  زا  یخرب  درک : هیجوت  دـیاب  هدـمآ 

دشاب و یم  ینالوط  هک  تسا  ترضح  نامز  ياه  هام  اه و  لاس  قبط  تایاور  یضعب  میتسه و  انشآ  اه  نآ  اب  هک  تسا  ییاهزور  اه و  لاس 
، ینامعن تبیغ  . 3 ص 88 . ج 51 ، نامه ، . 2 ص 116 . ج 53 ، راونالاراحب ، . 1 اه : تشون  یپ  ( 8 .) تسا هاگآ  بلطم  تقیقح  هب  دنوادخ 
ص ج 14 ، لامعلا ، زنک  . 6 ص 293 . عراونالاراحب ج 52 ، . 5 ص 593 . ج 3 ، هادهلا ، تابثا  . 4 ص 299 . ج 52 ، راونالاراحب ، ص 180 ؛

ص 280. نامه ، . 8 ص 291 . ج 52 ، راونالاراحب ، . 7 . 591

؟ دنادرگ یم  رب  ناهج  هب  ار  تلادع  هنوگچ  جع ) ) نامز ماما 

شسرپ

؟ دنادرگ یم  رب  ناهج  هب  ار  تلادع  هنوگچ  جع ) ) نامز ماما 
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خساپ

یگدامآ 1ـ1 ـ نامز : تایضتقم  یناهج و  طیارـش  1 ـ دراد : یگتـسب  زیچ  دنچ  هب  یعامتجا  تلادـع  يرارقرب  رد  جـع ) ) نامز ماما  تیقفوم 
دایرف همه  دنیآ و  یم  هوتس  هب  ناوارف  ياه  متس  زا  یناهج  هعماج  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  نیا  زا  لدع  شریذپ  هب  یناهج 

يرارقرب و يارب  یبولطم  طیارـش  دـشاب و  یم  تلادـع  يارجا  ياریذـپ  يرـشب  عماوج  گـنهرف  ماـگنه  نیا  رد  دـنهد . یم  رـس  یهاوخداد 
يا هزادنا  هب  رـشب  ددرگ و  یم  لماک  مدرم  ياه  لقع  جع ) ) نامز ماما  روهظ  نامز  رد  یلقع : دـشر  1ـ2 ـ ددرگ . یم  مهارف  تلادع  يارجا 
لدع نیا  هک  درب ، یم  عفن  نآ  وترپ  رد  دوخ  تسا و  يرـشب  عامتجا  عفن  هب  تلادع  ندش  هدایپ  دنک  یم  كرد  هک  دسر  یم  یلقع  دشر  هب 
هرود رد  هک  دـسر  یم  يا  هلحرم  هب  نونف  موـلع و  رد  رـشب  هرود  نیا  رد  ( 1 .) نآ ندش  هدایپ  يارب  تسا  یطیارـش  دـبلط و  یم  ار  یناگمه 

: دومرف (ع ) رقاب ماما  ( 2 .) دنا هداهن  مان  ملع  شرتسگ  ةرود  ار  ترضح  روهظ  ةرود  تهج  نیدب  دندوب ، ناوتان  نآ  هب  یبایتسد  زا  یلبق  ياه 
ناشراکفا دناسر و  یم  لامک  هب  ار  نانآ  ياه  دَرِخ  دشک و  یم  شناگدنب  رـس  رب  تمحر  تسد  دنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  "

هب اه  ناسنا  هک  دریگ  یم  لکـش  یتروص  رد  ینامرآ  ۀـعماج  یعمج : يدرف و  قـالخا  تیونعم و  دـشر  3ـ1 ـ ( 3" .) دنک یم  ادـیپ  شرورپ 
بولق یف  ءانحـشلا  تبهذل  انمئاق  ماق  دـق  ول  و  : " تسا هدـما  (ع ) یلع ماما  زا  یتیاور  رد  دنـشاب . هدـش  لیان  ییالاب  یقالخا  يونعم و  دـشر 

مدرم قالخا  یلاعت  سفن و  بیذهت  رد  جع ) ) يدهم ترضح  تموکح  " دورب . نوریب  اه  لد  زا  اه  هنیک  دنک ، مایق  ام  مئاق  نوچ  ( 4 (؛ دابعلا
رگم دـنام  یمن  نادـساف  نافرحنم و  زا  یـسک  دزیگنا و  یم  رب  ار  يدرم  نامزلارخآ  رد  دـنوادخ  : " دومرف (ص ) ربمایپ دـنک ، یم  افیا  شقن 
نیا الاو  گرزب و  هدـیا  کی  ندرک  هدایپ  تیقفوم و  طرـش  دـمآ : راک  قیال و  یناـسنا  ياـهورین  دوجو  4ـ1 ـ ( 5" .) ددرگ حالـصا  هک  نیا 

، قیال ردب  گنج  رد  (ص ) ربمایپ نارای  دننامه  هک  دراد  ینارازگراک  جع ) ) يدهم ترضح  دنـشاب . راک  نآ  يارب  یقیال  نایرجم  هک  تسا 
ةویش 2 ـ تسا . تلادع  يارجا  رد  ترـضح  تیقفوم  ياه  هنیمز  زا  یکی  اوقت  اب  رای  دوجو 313  دنتـسه . اسراپ  نمؤم و  راکادف و  صلخم ،

نوناق يارجا  1ـ2 ـ زا : تسا  ترابع  ترضح  یتموکح  ياه  هویش  ۀلمج  زا  دراد . شقن  تلادع  يرارقرب  يزوریپ و  رد  ترـضح  یتموکح 
زا سپ  نارازگراـک . روما  رد  تراـظن  لرتـنک و  3ـ2 ـ یتموکح ، رما  رد  يرـالاس  هتـسیاش  2ـ2 ـ تیعطاـق ، تاواـسم و  یگژیو  ود  اـب  یهلا 

(6 .) دریگ یم  رظن  ریز  ار  ناشراتفر  لامعا و  هراومه  دـهد و  یم  رارق  لماک  تبقارم  تحت  ار  نانآ  يزکرم  تلود  قیال ، نایرجم  باـختنا 
یتموکح هدیدنسپ  ياه  هویش  شنارازگراک و  ترـضح و  ۀناصلاخ  ياه  شالت  طیارـش و  اه و  هنیمز  همه  نآ  دوج  اب  یهلا : ياهدادما  3 ـ

بختنم . 1 اه : تشون  یپ  دزاس . یم  دنم  هرهب  دوخ  یبیغ  ياهدادما  ترـصن و  زا  ار  قح  ۀهبج  دنک و  یم  شکمک  مه  دنوادخ  ترـضح ،
، نامه . 3 ص 207 . نامز ،) ماما  هژیو   ) هزوح ۀلجم  . 2 ص 294 . يرهطم ، یضترم  همئا ، ةریس  رد  يریس  ص 607 ؛ یفاص ، هللا  فطل  رثالا ،

ص 49 و 50. یگدنز ، رصع  یمیکح ، اضر  دمحم  . 6 ص 524 . ج 3 ، هادهلا ، تابثا  . 5 ص 474 . رثالا ، بختنم  . 4 ص 207 .

؟  تسا نکمم  هنوگچ  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  مالسلا و  هیلع  يدهم  مایق 

شسرپ

؟  تسا نکمم  هنوگچ  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  مالسلا و  هیلع  يدهم  مایق 

خساپ
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و دوـب ,  هتفر  ورف  یتـسرپداژن  مسیلانویـسان و  باـت  بت و  رد  برغ  متـسیب ,  نرق  زاـغآ  زا  یـشخب  مهدزوـن و  نرق  رخاوا  رد  هک  یلاـح  رد 
رکف هب  اهناسنا ,  تاجن  ياـج  هب  نارادمتـسایس  و  ـد ,  ند ـیـ ـش نوخ مـی کـ كاـخ و  هب  ار  ناـهج  داژن ,  يرترب  هناـهب  هب  رلتیه  ینیلوسوم و 

نادنمشناد زا  یخرب  رظن  رد  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  موزل  مسیلانویسانرتنا و  هشیدنا  ناهگان  ـد ,  ندو یموق بـ يداژن و  هطلس  هعسوت 
نیا دـیدجت  تلع  رت ,  نشور  تراـبع  اـب  و  رکف -  نیا  شیادـی  عـلـت پـ دـیدرگ .  هئارا  دروـم  نیا  رد  یئاـهحرط  تـفرگ و  توـق  برغ , 
دوخ یکانتشحو  تروص  هب  هک  دوب  مود  لوا و  یناهج  ياهگنج  فوخم  يالویه  نامه  دراد -  هنیر  ـ ید هقباس  نیـشیپ  ماوقا  رد  هک  هشیدنا 

و دندش ,  رثالا  دوقفم  رفن  نویلیم  هد  لولعم و  رفن  نویلیم  دش و 22  هتشکرفن  نویلیم  دودح 9  یناهج  لوا  گنج  رد  اهنت  و  داد ,  ناش  ار نـ
یعونصم ياهزرم  دوجو  هک  درک  تباث  المع  ناهج ,  ياهدربن  نیا  دوب .  تسخن  گنج  زا  رت  كانشحو  رایسب  یناهج  مود  گنج  تافلت 

هباشم بقاوع  نیمه  یتسرپداژن  یطارفا و  مسیلانویـسان  هکنانچمه  تسا ,  یتخبدـب  يزیرنوخ و  هیام  دربن و  گنج و  لماع  اه ,  تلم  نایم 
هعماج کی  سیـسات  ایو  دنتـشاد -  تیوضع  روشک  نآ 26  رد  هک  لوا -  یناـهج  گـنج  زا  سپ  لـلم  هعماـج  سیـسات  درادربرد .  زین  ار 

هک تسا  یناهج  دـحاو  تموکح  سیـسات  رکف  زا  يوترپ  نآ ,  هب  هتـسباو  یللملا  نیب  ياه  هیداحتا  و  دـحتم ,  للم  نامزاس  مان  هب  یناـهج 
تـسا نکمم  هک  دـننک  یم  ینیب  شیپ  نارکفتم  زا  ـی  هور گـ دـشاب .  یم  حرطم  نارکفتم  ناـیم  رد  هشیدـنا  رکف و  کـی  تروص  هب  زوـنه 

هدرک يزیر  یپ  ار  یناهج  دحاو  تموکح  کی  زکرم  تروصب  هدـنیآرد  تسا ,  یناهج  ناملرا  کی پـ تروص  هب  هک  دـحتم  للم  نامزاس 
 . دنهد یم  شرازگ  هیئاضق  هوق  کی  و  هیرجم ,  هوق  کی  و  هننقم ,  هوق  کیزا  دروم ,  نیا  رد  و  دنا , 

؟ تسیچ دوشیم  داجیا  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  زا  سپ  هک  دوعوم  هعماج  ياهیگژیو 

شسرپ

؟ تسیچ دوشیم  داجیا  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  زا  سپ  هک  دوعوم  هعماج  ياهیگژیو 

خساپ

ار يزیچ  ای  دیازفیب  نآ  رب  يزیچ  دناوتیمن  يدحا  هدش و  مالعا  یحو  هلیسوب  هک  تسا  مالسا  نیناوق  عامتجا ، ماظن و  نیا  رب  مکاح  نیناوق 
تئیه ًاصوصخ  ناگمه ، دیاب  ۀمایقلا .» موی  یلا  مارح  (ص ) دـمحم مارحو  ۀـمایقلا  موی  یلا  لالح  (ص ) دـمحم لالح   » هک دـنک  مک  نآ  زا 

دنراذگب و رانک  ار  دوخ  یهورگ  ای  یصخش  ياههقیلس  يوه و  دنرادرب و  مدق  دهعت  تیلوئسم و  ساسحا  اب  میقتسم  طخ  نیا  رد  همکاح ،
نوکی یتح  ًانمؤم  دبعلا  نوکیال  : » دنیامرفیم هک  (ص ) مرکا لوسر  صخـش  زا  تسا  ثیدح  رد  هکنانچ  دنوشن  فرحنم  پچ  تسار و  هب 

لیام نآ  زا  دـشاب و  ماهدروآ ، نم  هچنآ  عبات  وا  تساوخ  يوه و  اـت  دوب  دـهاوخن  نمؤم  ياهدـنب  «. ] هب هنع  غیزی  ـال  تئج و  اـمل  ًاـعبت  هاوه 
ًاصوصخم مدرم  قوقحو  عامتجا  هرادا  يرادمامز و  اب  طابترا  رد  ار  ادخ  زا  فوخ  تیلوئسم و  ساسحا  نیا  زا  يرایسب  ياه  هولج  دوشن ].

اب هک  درک  هدـهاشم  ایند  (ع ،) یلع نینمؤملاریما  و  (ص ) ادـخ لوسر  یگدـنز  رد  عامتجا  نیئاپ  رهاظب  تاـقبط  نافعـضتسم و  ناـمورحم و 
ناشن دنتسیرگیم و  هدوب و  نارگن  تّدشب  يرادمامز  تیلوئسم  نیا  زا  دناهدومنن ، یهاتوک  ياهّرذ  دوخ  فیاظو  فیلاکت و  ءادا  رد  هکنیا 

. تخیگنایمن رب  نآ  لوبق  هب  ار  ماقم  نیا  یعرـش  نابحاص  ياهزیگنا  چیه  دوبن  هفیظو  فیلکت و  يرادمامز  رگا  مالـسا  ماظنرد  هک  دـنداد 
میراد (ع ) یلع نینمؤملا  ریما  ربمغیپ و  هریس  رد  هدنزومآ  رایسب  ياهـسرد  فلتخم  حوطـس  رد  اهتیریدم  يرادمامز و  اب  هطبار  رد  اجنیا  رد 

رد هنیدـم  ماظن  دـننام  یناهج  دوعوم  ماظن  لک  ياوشیپ  ربهر و  مکاح و  میروذـعم . اهنآ  نایب  زا  مالک  ندـش  ینالوط  رطاخب  هنافـسأتم  هک 
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اطخ و هانگ  زا  موصعم  لداـع و  هک  تسا  هللا  ۀـفیلخ  ادـخ و  بئاـن  (ع ) یلع نینمؤملا  ریما  رـصع  رد  هفوک  مظن  و  (ص ) مرکا لوسر  رـصع 
وگلا و لاملا  تیب  رد  فرـصت  بصن و  لزع و  تامیمـصت و  رد  تلادـع ، قح و  تیاعر  يراکزیهرپ و  رد  تسا ؛ یناـسفن  ياوه  هب  لـمع 
( هر ) یّلح همالع  هلمج  زا  هک  یلقن  یلقع و  مکحم  لئالد  بسح  رب  هک  یتفص  تسا ، مالـسا  طسق  لدع و  نیناوق  يامن  مامت  هنیئآ  هنومن و 

تما نیا  رد  دـشاب و  یّلحتم  فصّتم و  نآ  هب  هعماج  ربهر  ادـخ و  هفیلخ  ماـما و  دـیاب  تسا ؛ هدومرف  هماـقا  نآ  رب  لـیلد  رازهکی  نیفلا ، رد 
لباق تسا ، صوصنم  ربتعم  ثیدح  اهدـص  بسحرب  اهنآ  تفالخ  تماما و  هک  (ع ) رـشع ینثا  همئا  و  (س ) ارهز همطاف  زا  ریغ  يدـحا  يارب 

عورـشم ماظن  هناگی  هک  صوصنم ، ماظن  نآ  ربهر  یقالخا  یلمع و  یملع ، تیحالـص  موزل  رب  اهنآ  هب  هک  یتاـیآ  هلمج  زا  و  تسین . تاـبثا 
هک یسک  ایآ   ] 35/ سنوی يدُهی » نَا  ّاِلا  يّدِـهَی  نَّمَا ال  َعَبَُّتی  نَا  ُّقَحَا  ّقَحلا  َیِلا  يدـْهَی  ْنَمَفًَأ  1 « ـ تسا : تایآ  نیا  تسا ، هدش  دانتـسا  تسا 

2ـ دننک ]. شیامنهار  هکنآ  رگم  دباییمن  هار  دوخ  هکیـسک  ای  دننک  وریپ ي  وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  قح ، يوسب  ار ) مدرم  ) دـیامنیم هار 
ُهُّبَر َمـیهاربِا  یلَتبا  ِذِا  َو  .[ » دـننادیمن هکناـنآ  دـننادیم و  هکناـنآ  دـنناسکی  اـیآ   ] 2/ رمز « َنوُمَْلعَی ـال  َنیذَّلا  َو  َنوُـمَْلعَی  َنیذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَـه  »

دومزآ هکینامز  روآ ) داـیب   ]) 124/ هرقب َنیملاّظلا .» يدـهَع  ُلانَی  لاق ال  یتَّیّرُذ  نِم  َو  َلاق  ًاماِما  ساّنِلل  کـُلِعاج  ّینِا  َلاـق  َّنُهَّمَتاَـف  ٍتاـملَکب 
( نید رد   ) اوشیپ مدرم  يارب  ارت  مداد  رارق  نم  هتبلا  تفگ  ادـخ  ار ، اـهنآ  دـیناسر  ماـجناب  وا  سپ  دـنچ  يروـما  هب  شراـگدرورپ  ار  میهاربا 
هک ماما  ماقم  تسا  یهیدب  ناراکمتـس ]. هب  تسا ) تماما  هک   ) نم دهع  دسرن  تفگ  ادخ  امرف ) نینچ   ) زین نم  نادـنزرف  زا  تفگ و  میهاربا 
رد قح  زا  فارحنا  ءوس و  قباوس  دـشاب و  رتکاپ  رتملاع و  رتحلاص و  همه  زا  هک  دوشیم  ءاطعا  یـسکب  تسا  هللا  تفالخ  بصاـنم و  مظعا 
رب تردق  یلمع و  یملع و  تیحالـص  لصا  نیمه  زین  نییاپ  تاماقم  يارب  شنیزگ  رد  ماظن  نیا ، رد  دشاب . هدشن  تبث  شیگدـنز  هدـنورپ 

يداژن و تازاـیتما  دوشیمن . ءاـطعا  یماـقم  ملاـع  قیـال و  حـلاص و  هب  ملعا ، قیلا و  حلـصا و  دوجو  اـبو  تسا  راـیعم  ریبدـت  نسح  هرادا و 
؛ تسا رابتعایب  یغلم و  دوب  دهاوخ  یناگمه  یناهج و  دوعوم  هعماج  هک  یمالسا  هعماج  رد  يرهاظ  نیوانع  باقلا و  یفنـص و  ياهقبط و 
يداع و صخـش  ره  اب  یـسایس  ماقم  ره  بحاص  و  سیئر ، یلاو و  قساف ، اـب  لداـع  لـهاج ، اـب  ملاـع  دـنربارب ؛ مه  اـب  همه  نوناـق  ربارب  رد 

دشاب سکره  مه  لوتقم  دشاب و  هک  سک  ره  لتاق  تسا ؛ هید  اطخ  دمع و  هبـش  صاصق و  دمع ، لتق  مکح  ًالثم  دنتـسه ؛ يواسم  فراعتم 
یناز قراس و  تسا ؛ دلج  ای  مجر  یناز  مکح  تسا و  تسد  عطق  هدش ، نایب  هقف  رد  هک  یطیارـش  اب  قراس  دروم  رد  ادخ  مکح  نینچمه  و 

یگژیو نیا  درک . دـهاوخن  توافت  زگره ، مکح  دـشاب  لیماف  ره  سک و  ره  هب  هتـسباو  هقباس و  ره  بحاص  سک و  ره  دـنزرف  سک و  ره 
رد دینک  هظحالم  هفوک  هنیدم و  یمالسا  هعماج  رد  (ع ) نینمؤملا ریماو  ص )  ) مرکا ربمغیپ  صخش  ةریـس  رد  ار  یمالـسا  گرزب  هعماج  نآ 

رانک رد  هایس  ینغ ، رانک  رد  ریقف  تعامج  زامن  رد  هک  روطنامه  دشیم . ارجا  ءاوسلا  یلع  ناگمه  هب  تبـسن  مالـسا  ماکحا  هعماج  ود  نیا 
دشیم و هاگن  ءاوسلا  یلع  همه  هب  زین  یماظتنا  یـسایس و  ماکحا  ءارجا  رد  تفرگیم ، رارق  مدقم  فص  رد  ای  یلوم  رانک  رد  هدنب  دـیفس و 

ادـخب برقت  بجوـم  حور و  يدـنمناوت  تیبرت و  لـماع  ار  نآ  دـندادیم و  ناـشن  تبغر  رتـشیب  ءارقف  اـب  ترـشاعم  تسلاـجم و  هـب  یتـح 
دندوب توافت  یب  یعامتجا  عاضوا  نیملسم و  مالـسا و  هب  تبـسن  هک  ار  ناهفرم  نارگناوت و  ءاینغا و  اب  تسلاجم  سکع  هب  دننتـسنادیم و 
فلکت ینارذگ و  شوخ  فرصم و  رد  طارفا  ییارگ و  لمجت  مالسا  یناهج  ۀعماج  رد  دندرمشیم . ناسنا  طوقـس  یگدرم و  لد  بجوم 

مهم لماع  ام  نامزرد  هک  يروما  تسا . دورطم  نکـسم و ...  بکرم و  كاشوپ و  سابل و  رگید و  مسارم  اه و  یناـمهیم  اهییاریذـپ و  رد 
رد تباـقر  زین  دوـشیم  رازگرب  تاوـما  يارب  هک  یمـسارم  رد  یتـح  هـک  تـسا  جراـخم  هـنیزه و  زا  دـئاوع  دوـبمک  یگدـنز و  يراوـشد 

رسپ رتخد و  ناوج  اهرازه  هک  یلاحرد  دوشیم ! نادنچ  ود  ازع  بحاص  تبیـصم  هک  يروط  هب  تسا ، هدش  جیار  نکـشرمک  ياهییاریذپ 
هعماج و ۀمه  تداعس  نآ ، نوگانوگ  یعامتجا  دسافم  دنتسه و  مورحم  هداوناخ  لیکشت  ییوشانز و  یگدنز  زا  رقف  ۀطساو  هب  رـسمه ، یب 

رقف زا  ار  ییاـههداوناخ  دوشیم  نآ  اـب  هک  یغلاـبم  اـهلته  نیرتـللجم  رد  ناـهفرم  یخرب  هک  دوشیم  هظحـالم  دـیامنیم ، دـیدهت  ار  تینما 
نآ ریگنابیرگ  رایـسب  ياهداسف  دـشاب  نیرفآ  مارتحا  راختفا و  روما  هنوگ  نیا  هعماج  رد  یتقو  تسا  نشور  دـنیامنیم ، فرـص  داد  تاـجن 

لام و ناج و  دوشیم و  لیاز  اهفوخ  تسا ، جـع ) ) نامز ماـما  اـقآ  تلود  ياـهیگژیو  زا  شمارآ  یعقاو و  حلـص  تینما و  دوشیم . هعماـج 
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رابکتـسا و دادبتـسا و  قاـنتخا و  دوـشیم و  مکاـح  یموـمع  نـما  ناـهج  رـسارس  رد  دریگیم و  رارق  ناـما  نامــض  رد  صاخــشا  يوربآ 
ناونع ره  لکـش و  ره  هب  تیغاوط  ياـهتموکح  ددرگیم و  نک  هشیر  ناـهج  زا  تسا  یهلا  ریغ  ياـهتموکح  راـثآ  زا  همه  هک  فاعـضتسا 

هک دوشیم  نما  ردق  نآ  اههار  ءادف ) انحاورأ   ) رصع یلو  ترـضح  ۀطـساو  هب  هک  : » دوشیم هدافتـسا  تایاور  رابخا و  زا  دوشیم . هدیچرب 
ف 2، ص 308 ، رثالا ، بختنم  «. ) دسریمن رازآ  تیذا و  وا  هب  يدحا  زا  دیامنیم ، رفس  برغم  هب  قرشم  زا  مدرم  نیرتفیعض  یتح  يدحا 
زیخلـصاح و دابآ و  اهنیمز  راهم و  اهبآ  ناوارف و  اـهتمعن  هتفاـی  لـماک  دوبهب  یمومع  داـصتقا  عضو  ترـضح  نآ  تلود  رد  ح 2 ) ب 43 ،

ۀنازخ هب  یلام  کمک  تفایرد  يارب  یـسک  و  دنامن ، یقاب  دـنک  تفایرد  يزیچ  لاملا  تیب  زا  هک  يریقف  هک  ییاج  ات  دوشیم  رهاظ  نداعم 
تفایرد زا  سپ  مه  وا  هک  دنک  تفایرد  دراد  زاین  هزادنا  ره  دنیوگیم  وا  دوخ  هب  درک  هعجارم  یـسک  ًاقافتا  رگا  دیامنن و  هعجارم  یمومع 

ب 4) ف 7 ، ص 473 ، رثالا ، بختنم  . ) دوشیمن لوبق  وا  زا  یلو  دـیآیم  رب  هنازخ  هب  نآ  در  ماـقم  رد  دوشیم و  نامیـشپ  نتفرگ  زا  هجو 
يارب یکیرش  دنیامنیم و  شتسرپ  یگناگی  هب  ار  ادخ  دحوم و  نآ  رد  ناگمه  هک  تسا  نیا  یناهج  ۀعماج  نآ  رگید  زاتمم  ياهیگژیو  زا 

یمالسا هعماج  ياهیگژیو  زا  گرزب و  زایتما  کی  نیا  دنسانشیم . اتکی  هناگی و  دحاو و  ریظن و  یب  کیرش و  یب  ار  وا  دنهدیمن ، رارق  وا 
ار يزیچ  یـسک و  قح  شتـسرپ  رد  دنتـسرپیم و  ار  قـح  همه  دنـشابیم ، زارفرـس  زاـتمم و  نآ  هب  دارفا  همه  زیزع  رـصع  نآ  رد  هک  تسا 
نآ ياهیگژیو  نیرتزراب  زا  هک  رگید  هصخـشم  دوشیم . مکاح  كرـش ، هبئاش  ره  زا  كاپ  هرـس و  صلاخ و  دیحوت  دننکیمن  وا  کیرش 

هدـش حیرـصت  نآ  هب  ربخ  دـصکی  زا  شیب  هک د ر  تسا  لدـع  طسق و  یناـهج  شرتسگ  دوشیم ، بوسحم  همیرک  تلود  دوعوم و  هعماـج 
ضرألا هب  هللا  ءالمی  : » ظفل نیا  هب  � و  ęŘ ًاروج و ظ تِئُلم  امک  ًالدـع  ًاطـسق و  اهُءاَلْمَی  : » ظفل نیا  هب  تایاور  ضعب  رد  هلمج  زا  تسا .

میدقت هب  رگید  ضعب  رد  و  ًاملظ » ًاروج و  تئلم  ام  دعب  : » تسا هدیـسر  ظفل  نیا  هب  یتایاور  رد  و  ًاملظ .» ًاروج و  تئلم  امک  ًالدـع  ًاطـسق و 
زا یکی  دـناهدرک و  تیاور  رایـسب  ثیداـحا  رد  ینـس  هعیـش و  ثیدـح  ملع  ياـملع  تسا و  فورعم  روهـشم و  ظاـفلا  نیا  روـج . رب  مـلظ 

ضرألا هب  هللا  ـألمی   » Ə ترابع نیا  تسا ، هجوت  نایاش  بلاج و  اما  تسین  روهـشم  دـش  هراشا  نآ  هب  هک  یثیداـحا  دـننام  هک  ثیداـحا 
رپ ع ) هم ترضح  ۀلیسو  هب  ار  نیمز  ادخ  ( ] ح 5 ب 24 ، نیدلالامک 1/260 ، «. ) اهلهج دعب  ًاملع  اهروج و  دعب  ًالدعو  اهتملظ  دـعب  ًارون 
زا دعب  دنکیم  ییاناد  ملع و  زا  رپ  متـس و  روج و  زا  دعب  دـنکیم  لدـع  زا  رپ  نآ و  تملظ  یکیرات و  زا  دـعب  دـنکیم  یئانـشور  رون و  زا 
رد هک  يرهاظ  یکیرات  تسا ، هدـش  هراشا  ثیدـح  نیا  رد  نآ  هب  هک  یتملظ  یکیرات و  زا  دوصقم  هک  تسا  نشور  هتبلا  ینادان ]. لـهج و 

فراعم زا  يرود  رثا  رد  راگزور  نآ  رد  هک  تسا  ییاهیکیرات  دوصقم  هکلب  تسین  دوشیم  ادیپ  قرب  ياهیشوماخ  ای  باتفآ  بورغ  رثا 
تسین یـسح  رون  مه  رون  زا  دوصقم  هکنانچ  دوشیم . التبم  نآ  هب  هعماج  ادخ ، اب  طابترا  هار  ندرک  مگ  حیحـص و  شنیب  نتـشادن  هقح و 

مولع هب  لهج  لـهج ، دارم ا ز  نینچمه  و  تسا . نادـجو  ترطف و  لـقع و  رون  قیاـقح و  كرد  ماـما و  ربمغیپ و  ادـخ و  تفرعم  رون  هکلب 
هب زور  هدش و  یلوتسم  تعنـص  ملع و  يایند  رب  زورما  هک  تسا  یلهج  نیمه  دارم  هکلب  تسین  يژولونکت  يدام و  ندمت  يدابم  هفراعتم و 
هب رظن  زا  ار  وا  دـشخبیم و  لاـمک  ناـسنا  هب  هک  تسا  یئاـهشناد  اـهییاناد و  هقیقح و  مولع  موـلع ، زا  دارم  و  تسا . شیازفا  هب  ور  زور 

. ددرگیم لاعتم  دنوادخ  زا  تیشخ  فوخ و  ببس  دناسریم و  نآ  نطاب  هب  ملاع  نیا  رهاظ 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  (ع ) رما یلو  ترضح  روهظ  نامز  رد  یمالسا  تاواسم 

شسرپ

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  (ع ) رما یلو  ترضح  روهظ  نامز  رد  یمالسا  تاواسم 
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خساپ

هرک يور  رد  ترـضح  نآ  طسوت  و  هادـف ) انحاورا   ) نامزلا بحاص  رـصع  یلو  ترـضح  روهظ  نامز  رد  یمالـسا  تاواسم  تماما و  ماظن 
مامت قلطم و  روهظ  هک  ترـضح  نآ  روهظ  دـباییم و  رارقتـسا  گرزب  کچوک و  نز و  درم و  اهداژن و  ماوقا و  للم و  مامت  نیب  رد  نیمز و 

یناسنا و يربارب  تاواسم و  هب  هدیقع  ینعی  (ع ) يدهم تموکح  هب  هدیقع  دوب . دهاوخ  زین  مالسا  یناهج  تاواسم  روهظ  تسا  مالـسا  رایع 
هلحم يوک و  رد  هداوناخ  رد  دنک ؛ ارجا  تسا  نکمم  هک  یحطـس  ره  رد  ناشیا  تبیغ  مایا  رد  ار  نآ  دیاب  تاواسم  هب  دـقتعم  هک  یمالـسا 
هـشیپ راک و  لحم  رد  شورف  دـیرخ و  رد  هرادا  دجـسم و  رد  یـشورف و  تشوگ  ییاوناـن و  ناـکد  رد  رتکد  بطم  رد  تکلمم  رهـش و  رد 
روهظ مالـسا و  تاواسم  روهظ  هب  دقتعم  دیامن . ارجا  دیاب  ار  ضیعبت  كرت  یمالـسا و  تاواسم  عضاوت  مالـس و  رد  یتح  اجهمه  اجهمه و 

ضیعبت کی  هک  نالها  ان  هب  اهراک  ندراذگاو  اب  تسا و  رفنتم  تاضیعبت  زا  دربیم و  جـنر  اهیرباربان  زا  يدـهم  ترـضح  نآ  یعقاو  يرجم 
. دیامنیم هزرابم  دناوتیم  ات  تسا ، كانرطخ  رایسب 

؟ دوشیم ناملسم  ایند  همه  ایآ  دشابیم ؟ اجک  ات  جع ) ) نامز ماما  تموکح  هنماد 

شسرپ

؟ دوشیم ناملسم  ایند  همه  ایآ  دشابیم ؟ اجک  ات  جع ) ) نامز ماما  تموکح  هنماد 

خساپ

هرطیس طلست و  ناهج  برغ  قرش و  رب  و  تشگ ، زوریپ  گنج  رد  دش و  رهاظ  جع )  ) دوعوم يدهم  یتقو  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیداحا  رد 
راک و همانرب  اب  ار  یقیال  نارادناتسا  اهناتسا ، دالب و  مامت  يارب  دوشیم . هرادا  یمالسا  یناهج  تموکح  کی  هلیـسو  هب  نیمز  مامت  تفای ،
ص نیـشیپ ، یلاجر ،  - P . } ددرگیم رومعم  دابآ و  نیمز  مامت  نانآ ، ّتیدـج  شـشوک و  هطـساو  هب  درادیم و  لیـسگ  مزـال  تاروتـسد 

دحاو تموکح  لیکشت   - 1 هتفرگ : رارق  یهار  ود  رس  رب  ناهج  تسین و  ماود  لباق  ناهج  ینونک  عضو  هک  دندقتعم  نادنمشناد  { P . 224
دحاو تموکح  لیکـشت  موزل  رب  ینبم  نآ  نتفرگ  توق  مسیلانویـسانرتنا و  هشیدنا  روهظ  یجیردت  يدوبان  یلعف و  عضو  همادا  یناهج 2 - 

نیب لرتنک  اب  یناهج  تموکح  دـیاب  اـی  : « دـیوگیم نیتشینا  تسا . دـحاو  تموکح  کـی  هب  ینونک  ناـهج  زاـین  رب  نشور  یلیلد  یناـهج ،
لـسار دـنارترب  ددرگ . رـشب  مادـهنا  هب  رجنم  دـنامب و  یقاب  ناـنچمه  یلعف  هناگادـج  یلم  ياـهتموکح  اـی  دوش و  لیکـشت  يژرنا  یللملا 

ّتیربرب دهع  رب  ای  میریذپب و  ار  یناهج « دحاو  تموکح   « دـیاب ای  تسا ، هتـشذگ  نورق  زا  شیب  گنج  یبارخ  نونکا  مه  نوچ  دـیوگیم :
تموکح داجیا  هک  یلاـح  رد  { P ص 471 . رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاـص   - P .» } میوش یـضار  یناسنا  داژن  يدوباـن  هب  میدرگرب و 

هب هدرک و  شکورف  اهناسنا  هب  تبـسن  وا ، كاپ  تاـساسحا  تاـیونعم و  هتفر و  ورف  يداـم  قـالخا  رد  هک  ینونک  رـشب  رب  یناـهج ، دـحاو 
يدهم مایق  ياهیگژیو  زا  ار  مالـسا  یناهج  دـحاو  تموکح  لیکـشت  یمالـسا ، ثیداحا  تسا ، هدـمآ  رد  ماخ و ... يوزرآ  کی  تروص 

ياهتموکح دنک ، مایق  مئاق  ماما  هک  هاگنآ  : « دیامرفیم ع )  ) رقاب دمحم  ماما  { P ص 223 . نیشیپ ، یلاجر ،  - P . } دنادیم جع )  ) دوعوم
ناشیا تداهش  ایآ  دنـسریم و  تداهـش  هب  رـصع  ماما  ایآ  س -  { P ص 482 . نیـشیپ ، یناگیاپلگ ، یفاص   - P .» } دـنوشیم دوبان  لطاب 
یخرب درادن . دوجو  جع )  ) نامز ماما  تشذگرد  ای  تداهش  هرابرد  يرتاوتم  یعطق و  تایاور  خساپ : تسین ؟ مدرم  حالصا  مدع  رب  تلالد 
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ای مومـسم  هکنآ  زج  تسین  ناماما  ام  زا  کی  چیه  دیامرفیم : ع )  ) نیـسح ماما  هلمج : زا  دننکیم  دـییأت  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  تایاور 
ار ترـضح  نآ  نتـشذگ  رد  رگید  تایاور  یخرب  دنکیم . نایب  ار  نز  کی  طسوت  جع )  ) نامز ماما  تداهـش  مه  یتیاور  دوشیم . دـیهش 

دوصقم دیامرفیم : مهیلع « ةّرکلا  مکل  انددر  مث   « هیآ ریـسفت  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  یتیاور  هلمج  زا  دنکیم  دـییأت 
رس رب  ییالط  ياهدوخهالک  هک  یلاح  رد  تسا  جع )  ) نامز ماما  رـصع  رد  شباحـصا  زا  رفن  داتفه  و  ع )  ) نیـسح ماما  هرابود  ندش  هدنز 
رد نیا  دنتفین و  ههبـش  کش و  هب  نانمؤم  ات  دـنهدیم ، عالطا  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  هرابود  ندـش  هدـنز  تعجر و  مدرم  هب  دـنراد ،
وا هک  دندرک  دـییأت  هتخانـش و  ار  ع )  ) نیـسح ماما  نانمؤم  همه  هک  یماگنه  تسا . مدرم  نایم  رد  جـع )  ) يدـهم ترـضح  هک  تسا  یلاح 

لسغ و ار  يو  ع )  ) نیسح ماما  هاگ  نآ  ددنبیم . ورف  ناهج  زا  هدید  دیـسر و  دهاوخ  ارف  جع )  ) يدهم ترـضح  گرم  تسا ، ع )  ) نیـسح
{P ص 482 . نیشیپ ، یناگیاپلگ ، یفاص   - P . } دهدیمن لسغ  ماما  زج  ار  ماما  زگره  هک  دراپـسیم  كاخ  هب  دـنکیم و  طونح  نفک و 

مایق هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هچ  نآ  دننکیم و  تعجر  تداهش  ای  تلحر  زا  دعب  مه  جع )  ) رصع یلو  ترضح  تایاور  زا  ياهراپ  ربانب 
یمداخ دـمحم   - P . } تسا تعجر  رد  ترـضح  نآ  تلحر  هب  طوـبرم  تسا  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  زور  تمایق 40 
ترضح نآ  تداهش  تحص  تروص  رد  { P ص 192 . 1411 ق ) رشان ، مق : ، ) ج 2 ع ،)  ) یحو نادناخ  همیرک  تلود  ای  تعجر  يزاریش ،

هاتوک تموکح  زا  ناشتـسد  هچرگ  هک  دنتـسه  ياهدشن  حالـصا  دارفا  زونه  مه  ترـضح  نآ  یناهج  تموکح  هک  دـهدیم  ناشن  رما  نیا 
. دناهتشادنرب تسد  هئطوت  زا  اما  تسا 

؟ دراد نامز ( ماما  روهظ  اب  يا  هطبار  تمایق  ندیسر  ارف  نامز  ایآ  دننک ؟ یم  تموکح  لاس  دنچ  و  دننک ؟ یم  تموکح  اجک  رد  نامز ( ماما 

شسرپ

) نامز ماما  روهظ  اب  يا  هطبار  تمایق  ندیـسر  ارف  نامز  ایآ  دـننک ؟ یم  تموکح  لاس  دـنچ  و  دـننک ؟ یم  تموکح  اـجک  رد  ناـمز ( ماـما 
؟ دراد

خساپ

دودح ناتروظنم  رگا  نامز ،( ماما  تموکح  ناکم  دروم  رد  .1 دسر :  یم  رظن  هب  هجوت  لباق  ریز  تاکن  دـیدومرف  هک  یلاؤس  صوصخ  رد 
برغم و ات  قرـشم  زا  تسا ، نیمز  يور  ۀمه  وا ، تنطلـس  کلم و  دودـح  هک  درک  ضرع  دـیاب  دـشاب ، یم  ترـضح  نآ  تنطلـس  کلم و 
 : دندومرف ناشیا  هک  دنیامرف  یم  لقن  مرکا (  ربمغیپ  زا  نیدباعلانیز ( ماما  ترضح  هک  تیاور  نیا  لثم  تسا ، رایسب  دروم  نیا  رد  تایاور 

نیمز براغم  قراشم و  وا  يارب  دنوادخ  هکنآ  تسا ، مئاق ( ناشیا  رخآ  و  یلع ( ای  یئوت  ناشیا  لوا  دنرفن ، هدزاود  نم  زا  دـعب  نانیـشناج  "

هک دوش  یم  ضرع  تسا ، ترـضح  نآ  تختیاپ  کلملاراد و  راوگرزب ، نآ  تموکح  ناـکم  زا  ناـتروظنم  رگا  و  ( 1."  ) دنک یم  حـتف  ار 
تّدم دروم  رد  . 2 ( 2 .) دشاب یم  هفوک  رد  وا  باحـصا  نکاسم  وا و  نکـسم  یتح  تختیاپ و  کلملاراد و  هدمآ ، تایاور  رد  هک  روطنامه 

درک عمج  مه  اب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هک  هدمآ  دروم  نیا  رد  یتوافتم  فلتخم و  رایسب  تایاور  هک  درک  ضرع  دیاب  ترـضح ( نآ  تموکح 
فرص ضارغا  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدوب  یضارغا  رطاخ  هب  هک  هماع ،) رابخا  ) دشاب یم  تنـس  لها  تایاور  مه ، تایاور  فالتخا  ّتلع  و 
تسا رتهب  همه  زا  هک  هچنآ  هتبلا  دییامرفب ). هدهاشم  دعب  هب  ص236  رظتنم ،( يدهم  باتک  رد  دیناوت  یم  ار  رگید  ضارغا   ) هدوب تفلاخم 

نآ تموکح  تّدم  هک  تسا  نیا  دراد ، تیب ( لها  تایاور  رد  زین  يدـهاوش  نئارق و  دـنیامرف و  یم  دـییأت  ارنآ  یعیـش  ءاملع  زا  یـضعب  و 
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يادـخ زج  ار  نآ  تّدـم  دریذـپیمن و  نایاپ  دـنوادخ  ّتیـشم  هدارا و  اب  زج  و  تسا ، دـنوادخ  رایتخا  رد  ناـشیا  تبیغ  دـننامه  راوگرزب (
زج یـسک  دـناد  یمن  تسادـخ  تیـشم  هدارا و  هب  دومرف :  قداص ( ترـضح  لضفم  ثیدـح  رد  هک  روطنامه  دـناد ، یمن  یلاعت  كرابت و 

تعجر يدـهم ( ترـضح  روهظ  زا  دـعب  دـشاب ، یم  يا  هطبار  نینچ  هلب ، هک  دوش  یم  ضرع  امـش  لاؤس  موس  تمـسق  دروم  رد  . 3 ( 3 .) وا
تایاور رابخا و  دراوم  نیا  رد  دوب ـ  دنهاوخ  یلع ( نب  نیـسح  ترـضح  دـنیامن  یم  تعجر  هک  یـسک  نیلوا  تمایق ـ  دـعب  دوب و  دـهاوخ 
عاجرا بتک  یـضعب  هب  ار  امـش  تایاور ، نآ  هب  امـش  ۀـقالع  تروص  رد  .) دوش یمن  رکذ  ندـشن  ینالوط  تهج  هب  یلو  دـشاب ، یم  يدایز 

باتک نامه ، . 1 ذـخآم :  عبانم و  اءاشنا ... دـهدب ، رارق  شترـضح  صلخم  یعقاو و  نیرظتنم  زا  ار  اـم  ۀـمه  لاـعتم  دـنوادخ  ( 4 () میهدیم
ترـضح روـهظ  باـتک  نینچمه  و  ص232و233 ،  ناـمه ، ص259 3 . ،"ص223 2 . هر " یناسارخ داوج  دـمحم  ۀتـشون  رظتنم ،( يدـهم 

هدراهچ یناگدـنز  هعومجم  باتک  ،ص452 4 . يدیهش یمـشاه  ... ادسادیـس هتـشون :  ناهج ، للم  بهاذم و  مالـسا و  هاگدید  زا  يدهم (
زا هک  ص451 ، ناهج ، للم  بهاذم و  مالـسا و  هاگدید  زا  يدهم ( روهظ  باتک  نینچمه  و  ص657 ، هدازدامع ، نیسح  هتشون  موصعم ، (

. دنا هدومرف  لقن  توریب ، ط  ج1،ص7 ، عیارشلا ، للع  باتک  ج52،ص312 و  راونالاراحب ، باتک 

؟  تسا هدنز  روهظ  زا  دعب  لاس  دنچ  اقآ 

هراشا

؟ دوش یم  تمایق  جع )  ) نامز ماما  ندیسر  تداهش  هب  زا  دعب  لاس  دنچ 

شسرپ

؟ دوش یم  تمایق  جع )  ) نامز ماما  ندیسر  تداهش  هب  زا  دعب  لاس  دنچ  تسا ؟  هدنز  روهظ  زا  دعب  لاس  دنچ  اقآ 

خساپ

خیش دنراد .  فالتخا  رگیدکی  اب  ایوگ  هک  تسا  هدمآ  یهقف  ربتعم  ياه  باتک  رد  یتایاور  جع )  ) نامز ماما  تموکح  نامز  تدم  هرابرد 
تـسا هدش  دراو  ترـضح  نآ  راگزور  و  جع )  ) نامز ماما  تموکح  تدم  نایب  رد  يرایـسب  تایاور  رابخا و  دـسیون : یم  داشرا  رد  دـیفم 

لاس دنچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  دـسرپ : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  یمعثخ  میرکلا  دـبع  تیاور  هلمجزا 
لاس داتفه  نیارباـنب ،  تسامـش .  ياـه  لاـس  زا  لاـس  هد  هزادـنا ي  هب  نآ  لاـس  ره  لاـس و  تفه  دـنیامرف : یم  ناـشیا  دـنکیم ؟ تموکح 
دننام سک  چیه  هک  دراب  یم  یناراب  نانچ  بجر  هام  زا  زور  هدو  رخالا  يدامج  هامرد  دسر ، ارف  وا  روهظ  هک  ینامز  دـنک و  یم  تموکح 
مینیب یم  ایوگ  دنایور . یم  ناتـسربق  رد  ار  نانآ  ياه  ندب  نانموم و  ياه  تشوگ  ناراب ،  نآ  تکرب  هب  لاعتم  يادخ  دشاب .  هدیدن  ار  نآ 

نیب لاس  لهچ  جع )  ) نامز ماما   : دسیون یم  ص42 )  ج2 ،  ) نمحرلا ننم  زا  لقن  هب  یفاص  هللا  تیآ   1. دنروآ یم  يورام  مئاق  يرای  هب  هک 
لقن هب  نایبلا  باتک  زا  ناشیا   2. دونشب ار  شمالک  دنک و  كرد  ار  اهزور  نآ  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دنکیم ، تموکح  برغم  قرـشم و 

رد نینچ  مه  دـنک .  یم  تموکح  مدرم  رب  لاس  لهچ  يدـهم ( دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـسیون :  یم  نمحرلا  دـبع  نب  مثیه  زا 
زا هعیشلا  نایعا  هدنسیون ي   3 " نیعبراوا هنـس  نیثالث  سانلا  رما  جـع )  ) يدـهملا یلت   : دومرف " هک  تسا  لقن  یلع (  زا  لامعلازنک  بختنم 
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لاس دنچ  اقیقد  هک  تسین  مولعم  یلو  دوب  دـهاوخ  لاس  هد  ای  تفه  ترـضح  نآ  تموکح  تدـم  هک  تسا  هدرک  لقن  يردـخ  دیعـس  یبا 
زا سپ  وا  جوز ،  هن  دـشاب  هتـشاددرف  ددـع  هک  یلاـس  ینعی  تسا  رتو  ناـمز (  ماـما  روهظ  لاـس  تسا :  هدـمآ  نیبـغارلا  فاعـسارد  تسا . 
لاس یضعبو 14  لاس  یخرب 21  دنکیم و  تنطلـس  لاس  لهچو  تموکح )  نودـب   ) تفالخ لاس  هدو  دـنک  یم  تراما  لاس ،  هد  رارقتـسا 

تدم لاس  لهچو  تموکح  رارقتـسا  روهظ و  تیاهن  لاس ،  تفه  زا  روظنم  دیوگ : یم  تایاور  فالتخا  هرابرد ي  رجح  نبا  دنا .  هتـشون 
نایاپ زا  سپ  دیـسرپ : یلع (  ترـضح  زا  غبـصا  دـسیون : یم  یـسلجم  همالع  لاـثماو  لاـس  تسیب  زا  دارمو  تسوا  تفـالخ  يراد و  روشک 

زا زین  نامز (  ماما  تموکح  هلاسم ي  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  نخس  نیا   ... ءاشی " ام  هللا  لعفی  مث  دومرف " : ترـضح  دوشیم ؟ هچ  وا  تبیغ 
هدـش هتفگ  رمع  نب  لضفم  تیاور  هلمج  زا  تایاور  یخرب  رد   5. درک یقلت  يوق  ناوتیم  ار  لوق  نیا  تسا .  دیدرتو  ءادـب  لباق  تدـم  رظن 

دوخ هب  نیا  دومرف :  یشسرپ  نینچ  هب  خساپرد  یلع (  ترضح   6. دناد یمن  ادخ  زج  یسک  ار  يدهم (  ترـضح  تموکح  تدم  هک  تسا 
ساسارب 7. میوگن نیسح (  نسح و  زج  یسک  هب  ار )  روهظ  زا  سپ   ) ثداوح نآ  هک  تسا  هدرک  دهع  نم  اب  ربمایپ (  تسا  هدش  راذگاو  وا 

 ( لاس 40  ) نیعبرا تایاور ،  رتشیب  رد  تسا  لاس  ات 400  لاس  تفه  زا  جع )  ) نامز ماما  تموکح  تدم  دوش  یم  هدید  تایاور  رد  هچ  نآ 
یم تسد  هب  ینوگانوگ  ياه  هتفگ  یمالسا ،  نادنمـشناد  ياه  هیرظن  تایاور و  زا  دوش . یم  هبـساحم  لاس  هد  ربارب  لاس  رهو  تسا  هدمآ 
نآ تموکح  تدـم  هک  تسا  نیا  يوـق  لوـق  تسا  هدـمآراونالاراحبرد  هچنآو  لـضفم  تیاور  نوـچ  مه  یتاـیاور  هب  داـمتعااب  یلو  دـیآ 

تـسود مود :  لاوس  باوج   8. دنا هدرک  هدافتـسا  دـنوادخ  ملع  زا  زین  همئا (  اریز  مینک ،  راذـگاودنوادخ  تیـشمو  وا  دوخ  هب  ار  ترـضح 
تعجر نامز (  ماما  تافو  زا  سپ  دوب و  دهاوخن  لماک  ناسنا  نودب  تجح و  نودب  نیمز  هاگ  چیه  هک  تسا  نیارب  نایعیـشام  داقتعا  زیزع 

یم راد  هدـهعار  تماما  فیاظو  دـندرگ و  یم  زاب  ایند  نیا  هب  ات  دـنچ  ات  دـنچ  اـی  يرگید  زا  سپ  یکی  همئا (  ریاـس  ینعی  دوشیم  لـصاح 
زاب همئا  همه  هکنیا  اما  دندرگیم  رب  همئا (  زا  یـضعب  مک ،  تسد  هک  دشاب  یم  تعجر  لصا  تسا ،  یعطق  هعیـش  رظنزا  هچنآ  سپ   9. دنوش

دننام یلیاسمو  دنوریم  ایند  زا  هنوگچ   ، دننکیم رمعردقچ  کی  ره   ، مود کی  مادـکو  دـندرگ  یم  زاب  لوا  کی  مادـک   ، هن ای  دـندرگ ، یم 
لهاو تسا  فورعم  هعیـش  داقتعا  ناونع  هب  هچنآ  میروآ  یمن  باسح  هب  ینیقی  تاداقتعا  ناونع  هب  ار  اهنیا  ام   . تسین ینیقی  مادک  چیه  نآ 

دنهاوخ زاب  اـیند  هب  همئا (  زا  یـضعب  هلمجزا  دـنا ،  هتفر  اـیند  زا  هک  یناـسک  زا  یـضعب  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  تسا  نیا  دـننادیم ، مه  ننـست 
و دمحم ( لآ  تموکح  نآ  زا  لاس  رازه  داتشه  تسا  لاس  رازه  دص  ملاع  رمع   : تسا " هدمآ  زین  تعجر  رابخا  زا  یـضعب  رد   10 تشگ .

یلاخادخ تجح  زا  نیمز  ملاع ،  ضارقنا  هب  هدـنام  زور  لهچ   : دـیامرف " یم  رخآ  رد  هکنیا  ات  تسا " نارگید  تموکح  لاس  رازه  تسیب 
يرگید تیاور  رد   11." ددرگ یم  اپرب  تمایق  هدش و  هدـیمد  روص  رد  زور  لهچ  زا  دـعب  دریگ و  یم  ارف  ار  ملاع  جرمو  جرهو  ددرگ ، یم 

تیب لها  ام  زا  يدرم  دنگوس ! ادخ  هب  دومرفیم : هک  مدینـش  رقاب ( مامازا  دیوگ : یفعج  دیزی  نبرباج   : " تسا هدش  بلطم  نیا  هب  هراشا  زین 
 . تسا مئاـق (  گرم  زا  دـعب  دومرف :  دوب ؟  دـهاوخ  یک  نیا  مدرک :  ضرع  دـنک . یم  تنطلـس  لاـس  هنو  دصیـس  زا  شیب  شگرم  زا  دـعب 

شنارای و  نیـسح (  ماما  یهاوخنوخ  يارب  رـصتنم  ماما  هاگنآ  لاس ،  هدزون  دومرف : دـنام ؟ یم  ردـقچ  دوخ  ملاع  رد  مئاـق (  مدرک :  ضرع 
مهم هچنآ  یمارگ ؛  زیزع و  تسود   12  . " دنکیم مایق  حافـس  هک  نیا  ات  درب ، یم  تراسا  هب  هدناسر و  لتق  هب  ار  نانید  یب  يو  دنکیم . مایق 
لثم روهظ  هظحلرد  اـت  مینک  راـتفر  هنوگچو  مینک  كرد  ار  ترـضح  نآ  روهظ  هک  مینکب  هچ  هک  تسا  نیا  تسا ،  بلاـطم  نیا  همهزا  رت 

راتفر و لامعا ،  رد  لرتنک  اب  دناوتیم  ناسنا   . میشاب وا  نازابرسزاو  ترضح  نآ  باکر  رد  هکلب  میوشن  ترـضح  نآ  رکنم  اهناسنا  زا  یلیخ 
دوخ هب  ار  امرکف  نهذ و  دـیاب  تسام و  هفیظو  هچنآ  سپ  دـسرپب . ترـضح  دوخ  زا  ار  تالاؤس  نیا  مامت  هک  دـسرب  ییاج  هب  دوخ  راـتفگ 

ام و هب  ار  یقیفوت  نینچ  لاعتم  دـنوادخ  مراودـیما  دریگب .  رارق  ترـضح  نآ  تیاضر  دروم  ناملامعا  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دـنک  لوغـشم 
بختنم ص 702 2 . دیفم ، خیش  داشرا ، . 1 ذخآم :  دنک . تیانع  فیرش  هجرف  یلاعت  لجع ا ... نامز  ماما  نارظتنمو  نارادتسود  همه  وامش 

ص 135 6. ج5 ، یـسلجم ،  همالع  راونالا ، راحب  ص 618 5 . ناـمه ،  ص 617 4 . ناـمه ،  . 3 618 ص 617 ،  یفاص ، فطل ا ... رثـالا ،
 ، ناهج رتسگداد  رتشیب :  یهاـگآ  يارب  ص 295 8 . ج ا ،  يرهـش ،  ير  دـمحم  هـمکحلا ،  نازیم  ص 374 7 . یقارع ،  خیش  مالـسلاراد ،
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 ، ص 145 راونالاراحب ج 53 ،  ص 101 11 . ج 3 ،  ینید ،  ینابم  تیوقت  . 10 ص52 و ... ج 3 ،  ینید ،  ینابم  تیوقت  ینیما 9 . تیآ ا ...
ثیدح 3 ص 145  راونالاراحب ج 53 ،  ص348 12 . تیاور ع و ج 51 ،

؟ دنک یم  لوحتم  ار  ایند  نامز  رورم  هب  دوش و  یم  عورش  ناهج  فرط  کی  زا  ای  دوش  یم  لوحتم  هبترمکی  ایند  جع )  ) نامز ماما  روهظ  ضحم  هب  ایآ 

شسرپ

ار ایند  نامز  رورم  هب  دوش و  یم  عورـش  ناـهج  فرط  کـی  زا  اـی  دوش  یم  لوحتم  هبترمکی  اـیند  جـع )  ) ناـمز ماـما  روهظ  ضحم  هب  اـیآ 
؟ دنک یم  لوحتم 

خساپ

یناهگان یعفد و  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  يرـشب  هعماج  لوحت  ایآ  1 ـ میهد . خساپ  شـسرپ  ود  هب  دیاب  قوف  شـسرپ  هب  خساپ  يارب 
نیا نایعیـش  نایم  رد  دوعوم  روهظ  هب  داقتعا  تاـفآ  زا  یکی  دوش ؟ یم  ریگارف  دـهد و  یم  خر  یمارآ  هب  هدوب و  یجیردـت  لوحت  اـی  تسا 

هکیلاحرد میزاسب  ییا  هناسفا  ییا و  هروطـسا  ياه  تیـصخش  ع )  ) موصعم همئا  ءایبنا و  زا  یلک  روطب  و  جـع )  ) ناـمز ماـما  زا  اـم  هک  تسا 
. دنا هتفای  تسد  تماما  تیالو و  تلاسر ، توبن و  تمصع ، ماقم  هب  دوخ ، مامت  دهج  یهلا و  هضافا  هب  اما  دنتـسه  ناسنا  ام  دننام  مه  نانآ 
نانآ و ریظن  یب  ياه  شـشوک  اب  هارمه  یهلا ، تیادـه  فاطلا و  تایانع و  تحت  زاغآ ، زا  سپ  ناـنآ  ياـه  تضهن  اـه و  توعد  نیارباـنب 

ماما روهظ  زا  سپ  يرشب  هعماج  لوحت  2 ـ دیامن . یم  بلج  دوخ  هب  ار  یناسنا  جاوما  هدش و  ریگارف  هنتف ، داسف و  ملظ ، نطب  رد  ناشناوریپ ،
فلتخم ياهناکم  رد  نیمز  يور  رب  لوحت  هکنیا  ای  دوش  یم  ریگارف  سپـس  دوش و  یم  عورـش  صاخ  یناـمز  رد  ناـکم و  زا  جـع )  ) ناـمز

رد همظعم ، هکم  رد  جـع )  ) يدـهم ترـضح  موصعم ، همئا  تایاور  هب  هجوت  اـب  دریگ ؟ یم  رب  رد  ار  یناـسنا  داـحآ  همه  یمارآ  هب  روهظ و 
نایناهج همه  شوگ  هب  هلـصافالب  هطقن  نآ  زا  ترـضح ، نآ  ربکا ) هللا   ) ریبکت يادـص  و  درک . دـنهاوخ  روهظ  دوسـالا  رجح  هبعک و  راـنک 

هدش ریبکت  يادص  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  ترـضح  توعد  راشتنا  غالبا و  هوحن  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  دیـسر . دـهاوخ 
دنهاوخ ییاج  هب  لماکت  لوحت و  ریـس  رد  یعمج  طابترا  لیاسو  ترـضح  روهظ  نامز  هک  دـشاب  نیا  تلع  دـیاش  تسین . صخـشم  تسا ،

. دیسر دهاوخ  نایناهج  شوگ  هب  نکمم  لکش  نیرتعیرس  هب  یناسآ و  هب  ناشیا  توعد  هک  دیسر 

؟ ریخ ای  تشاد  دهاوخ  ار  نآرق  ینارون  ماکحا  مامت  ندرک  هدایپ  تصرف  غرصع ، ماما  ایآ 

شسرپ

؟ ریخ ای  تشاد  دهاوخ  ار  نآرق  ینارون  ماکحا  مامت  ندرک  هدایپ  تصرف  غرصع ، ماما  ایآ 

خساپ

ییاهینوگرگد اهفیرحت و  دوشیم و  مهارف  غیدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد  یهلا ، ماکحا  زا  یخرب  يارجا  مـالعا و  طیارـش  یمارگ ! ردارب 
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الا هنـس  اهلازا و ال  الا  ۀعدب  كرتی  ال  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  دوشیم . لیدعت  حیحـصت و  ترـضح ، نآ  كرابم  تسد  هب  هدمآ ، دـیدپ  هک 
ص 150، یـسبط ، نیدلا  مجن  يدهم ، تموکح  .") دنکیم ایحا  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دنامیمن ، یتنـس  دراذگیمن و  ياج  رب  ار  یتعدب  اهایحا ;

ناکما مدع  هیقت و  يارب  يرارطضا و  صاخ و  یطیارش  رد  یعرش ، ماکحا  زا  یخرب  رگید ، فرط  زا  ص 20 ). رصتخملا ، لوقلا  زا  لقن  هب 
ماـما دـش . دـهاوخ  ارجا  ماـکحا  ۀـمه  هـتفر و  نـیب  زا  هـیقت  رگید  غیدـهم ، ترــضح  ناـمز  رد  هـک  هدــمآ ، رد  لـیطعت  تروـص  هـب  ارجا ،

.( ص 564 ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  .) دـشکیم ماین  زا  ار  ریـشمش  ترـضح  دوریم و  نیب  زا  هیقت  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  دـیامرفیمقداص :
هدش دوبان  هنهک و  مالـسا ، هک  یلاح  رد  دنکیم ، توعد  مالـسا  هب  ون  زا  ار  مدرم  دـنک ، روهظ  مئاق ، ترـضح  هک  یماگنه  دومرف : نینچمه 

هعماج لـقع  تاـیاور ، قبط  ترـضح ، روهظ  ناـمز  رد  هک  نآ  تسا ، هجوت  لـباق  هک  يرگید  هتکن  ص 30 ). ج 51 ، راونالا ، راـحب  .) تسا
هک اج  نآ  ات  دسریم  دوخ  ییاهن  تفرشیپ  هب  ملع ، دنروآیم ، يور  تلادع  هب  دنوشیم و  هتسخ  متس  ملظ و  زا  مدرم  دسریم ; لامک  هب  يرشب 

شریذپ رب  ینبم  اهناسنا ، ۀمه  ةدارا  تساوخ و  یمومع ، كرد  مهف و  ور  نیا  زا  دـننکیم ; ادـیپ  ار  یهقف  ماکحا  طابنتـسا  ناوت  نانز ، یتح 
ماکحا مهف  ظاحل  زا  مه  اذل  دیامنیم ، ایهم  نآرق ، ینارون  ماکحا  يارجا  عیرـست  يارب  ار  ناکما  نیا  ترـضح ، نآ  يوس  زا  لماک  تلادـع 

زا دومن و  دهاوخ  ادیپ  نآرق  ینارون  ماکحا  ندرک  هدایپ  يارب  ار  یبسانم  رایسب  تصرف  ترـضح ، هیقت ، ندش  فرطرب  ظاحل  زا  مه  نید و 
، هدرک هراشا  ترـضح  تموکح  تّدـم  هب  هک  یتایاور  دـناسرب . ماجنا  هب  ار  مهم  نیا  هک  دراد  رایتخا  رد  یفاـک  تصرف  مه  یناـمز  ظاـحل 

نایعیـش هب  ام  تایاور  هک  تسا  ياهدعو  نیا ، دنکیم و  ادیپ  ار  نآرق  مالـسا و  ندرک  هدایپ  قیفوت  ترـضح ، هک  تسا  مّلـسم  اما  دنتوافتم ،
يارب دراذـگیمن . یقاب  لطعم ، مکح  چـیه  دـنکیم و  ارجا  وم  هب  وم  ار  نآرق  ماکحا  مامت  دـیامن ، روهظ  هک  یناـمز  ترـضح ، هک  دـناهداد 

. دییامن هعجارم  یسبط  ياقآ  هتشون  يدهم ، تموکح  باتک  هب  دیناوتیم  رتشیب  هعلاطم 

. دینک نایب  ار  يودهم  تموکح  ياه  یگژیو  عبنم  رکذ  اب 

شسرپ

. دینک نایب  ار  يودهم  تموکح  ياه  یگژیو  عبنم  رکذ  اب 

خساپ

گرزب تیرومأم  رب  دنکیم  تلالد  تسا و  شخبدیون  رگنـشور و  (ع ) يدـهم ترـضح  تموکح  ياهیگژیو  دروم  رد  تایاور  تایآ و 
ییاهن ریـس  تفرـشیپ و  یگدنز  حوطـس  مامت  رد  هدروآ  دهاوخ  دوجو  هب  تیرـشب  یگدنز  رد  نیداینب  لوحت  رییغت و  هک  (ع ) ترـضح نآ 

هک ناینیمز  نیمز و  ناراکمتس ؛ متـس و  دوجو  زا  نیمز  يزاسكاپ  - 1 مینکیم . هراشا  اهیگژیو  نیا  زا  يدراوم  هب  دیسر ، دهاوخـشدوخ 
يارب دراد  نایرج  لطاب  قح و  عازن  نوناق  ساسا  رب  هک  یناسنا  یگدـنز  تسا و  هتفرگ  وخ  نامولظم  هلان  هآ و  نارگمتـس و  متـس  ملظ و  اب 
داجیا يدام و  یگدنز  ینوگرگد  - 2 دروخ . دهاوخ  مقر  قح  عفنهب  عازن  نیا  هدش و  هدیچرب  يرشب  سوماق  زا  يرگمتس  متـس و  رابنیلوا 

و دنک ... مایق  يدهم  نم  تما  رد  : » تسا هدـمآ  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  رد  مدرم .) نیب  نآ  میـسقت  نیمز و  ياهجـنگ  جارختـسا   ) هافر
اهناسنا یمامت  لماشهافر  نیا  دنـشاب و  هتفاین  تسد  یناـمز  چـیه  رد  هک  دـنبای  تسد  هاـفر  يرادروخرب و  تمعن و  ناـنچ  هب  وا  ناـمز  رد 

ج راونالاراحب ، «، ) دزاسن ناهنپ  ار  دوخ  ياهیندییور  زا  يزیچ  نیمز  درابب و  نانآ  رب  ررکم  نامسآ  راکدب  هچ  راکوکین و  هچ  دوب  دهاوخ 
اهجنگ و دناشوپب . توارط  طاشن و  يزبسرـس و  زا  ار  نیمز  حطـس  یمامت  جع ) ) رـصع ماما  روهظ  نامز  رد  هک  نیا  هصالخ  ص 78 .) ، 51
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رد یگدنز ؛ لئاسو  یعیبط و  مولع  ینوگگرد  - 3 ص 104 .) ج 10 ، راونالاراحب ، ...، ) دنریگ و رارق  جارختـسا  دروم  یگمه  نیمز  نداعم 
رد درک . دهاوخ  تفرـشیپ  دوخ  داعبا  مامت  رد  مولع  ترـضح  نآ  تموکح  نامز  رد  تسا  هدمآ  جع ) ) يدهم ترـضح  هب  طوبرم  تایاور 
ود دناهدروآ  ناربمایپ  هچنآ  عومجم  تسا و  ( گرب هخاش و   ) فرح تفه  تسیب و  شناد  : » هک تسا  هدـش  دراو  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور 
رد هدروآ و  نورب  ار  هیقب  فرح  جـنپ  تسیب و  دـنک  مایق  مئاق  نوچ  دـننادیمن و  ار  فرح  ود  نآ  زا  شیب  زور  نآ  ات  مدرم  تسا و  فرح 

هعماج نیاربانب  ص 336 .) ،ج 52 ، راونالاراحب ، ) دهدیم رـشن  ار  شناد  ءزج  تفه  تسیب و  عومجم  ناسنیدـب  دزاس و  رـشتنم  مدرم  نایم 
هب هدرک و  تفرشیپ  یملع  يداصتقاو و  یعامتجا  یگدنز  ياهراتخاس  مامت  رد  هک  يروط  نامه  جع ،) ) يدهم تموکح  رـصع  رد  نیاسنا 

شکمـشکو فالتخا  تسا و  یتسود  تبحم و  قشع و  زا  زیربل  هک  دوب  دـهاوخ  ياهعماـج  زین  یگنهرف  رظن  زا  نینچمه  دـسریم  لـماکت 
هار هب  مـشچ  یلـالج 2 - ساـبع  همجرت : روهظ ، رـصع  یناروک ، یلع  - 1 رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  تشاد . دـهاوخن  دوجو  اـهنآ  ناـیم 

J} یناگیاپلگ یفاصهللاتیآ  تیودهم ، تماما و  مق 3 - یمالسا  تاغیلبت  رتفد  ناگدنسیون  زا  یعمج  يدهم ،

؟ دوب دهاوخ  ردقچ  نامز  ماما  تموکح  تدم 

شسرپ

؟ دوب دهاوخ  ردقچ  نامز  ماما  تموکح  تدم 

خساپ

ِيربهر ناشیا  هک  تسا  یتدـم  جـع   ) نامز ماـما  تموکح  ناـمز  زا  دارم  . 1 تسا . يرورـض  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب  تامدـقم ، یخرب 
ءاقب تّدم  . 2 تسا . نامز  نیا  زا  جراخ  یناهج  تموکح  رارقتـسا  ات  روهظ  يادتبا  سپ  دـشابیم . رادهدـهع  ار  لدـع  ِيرـسارس  ِتموکح 
لماش زین  ار  جع )  ) يدهم ماما  تافو  زا  سپ  ِتّدم  دننکیم ، يراذگهیاپ  دننارتسگیم و  جع )  ) يدهم ماما  هک  یتموکح  يودـهم و  ماظن 
تافو اب  ای  دـنامیم  یقاب  تمایق  ات  ناشیا  تافو  زا  سپ  يودـهم  ِتموکح  ایآ   » هک دوشیم  هدیـسرپ  نینچ  یهاگ  رگید ، ناـیب  هب  دوشیم .

فرحنم تموکح  ای  دـنامیم  یقاب  تمایق  ات  تموکح  نآ  ایآ  تسا  یقاب  ناشیا  تافو  زا  سپ  ناهج  رگا   » و دوشیم »؟ اپرب  تمایق  ناـشیا 
سأر رد  يردق  هب  جع )  ) يدهم ماما  کشیب  تسناد  دیاب  تسا . لوا  همدـقم  صوصخ  رد  قوف  ِشـسرپ  دوشیم »؟ نآ  نیزگیاج  ملاظ  و 

نیا دوش . ققحم  رـشب  گرزب  يوزرآ  ادـخ و  تقلخ  فدـه  ات  دـشاب  همادا  اقب و  نایاش  يرـسارس ، تموکح  هک  دـننامیم  یقاب  تموکح 
يداصتقا یعامتجا و  یتیبرت ، ینوناق ، ییاضق ، دننام  یتموکح  فلتخم  ياهداهن  سیـسأت  اهناسنا  لماکت  دـشر و  لماش  اتدـعاق  اقب  تیلباق 

نامز رد  جـع )  ) يدـهم ترـضح  هک  دراد  یناوارف  تامدـقم  دـیهمت  اهـشالت و  هب  زاین  هک  تسا  یموهفم  ریگارف  ِتلادـع  سپ  دـشاب . یم 
رد اّما  تفایرد . ناوتیم  تعیرـش  هماع  دـعاوق  ینآرق و  ياـههیآ  ِتاـیلک  زا  ار  لـئاسم  نیا  تخادرپ . دـنهاوخ  اـهنآ  هب  تموکح  رارقتـسا 

نیا رد  اهتیاور  درک . هعجارم  ینید  صوصن  اهتیاور و  هب  دیاب  تسا ، رادقم  هچ  ینیعم  ِنامز  هب  دیدحت  ظاحل  هب  نآ  ِرادقم  هکنیا  صوصخ 
عقاو زین  مرتحم  رگشسرپ  ِشـسرپ  تقد و  دروم  هک  هنوگ  نامه  تسا . هتـشاداو  تریح  هب  ار  ناهوژپيدهم  نافلؤم و  یهاگ  دندایز و  هراب 

رب تلالد  هک  ییاهتیاور  لوا  هتـسد  دومن : میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناوتیم  يدنبمیـسقت  کی  رد  ار  روکذم  ياهتیاور  یلک  روطب  تسا . هدـش 
رب جـع ) ) رـصع ماما  ياقب  رب  تلـالد  ییاـهتیاور  مود : هتـسد  دـنراد . رتمک  اـی  لاـس  هد  ناـمز  رد  تموکح ، رد  جـع )  ) يدـهم ماـما  ياـقب 

هتسد تایاور  یلو  ( 1 (؛ تسا هدـمآ  هصاخ  هماع و  رداصم  رد  مود  لوا و  هتـسد  ياهتیاور  دـنراد . لاس  هد  زا  شیب  ناـمز  رد  تموکح ،
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: لوا لیلد  لیلد . دنچ  هب  دراد . يرترب  لوا  هتسد  هتـسد ، ود  نیا  نایم  زا  تسا . رادروخرب  يرتشیب  یناوارف  زا  مود  هتـسد  اب  هسیاقم  رد  لوا ،
، لاس تایاور 40  ( 2) يواتفلليواحلا باتک  رد  یطویـس  ًالثم  تسا . هدش  رکذ  ناموصعم  ریغ  زا  دناهدرک ، لقن  هماع  هک  مود  هتـسد  رابخا 
: مود لیلد  تسین . یخیرات  تابثا  لباق  هک  دنتـسه  رانید  نب  رانید  يرهز و  دننام  يدارفا  اهنآ  نایوار  هک  هدرک  لقن  ار  لاس  لاس و 14   30

تافو زا  سپ  جع ) ) يدـهم ماما  تلود  ءاقب  تدـم  رب  لمح  هک  ( 3) دنکیم نایب  ار  يّدحیب  ینالوط و  تدـم  مود ، هتـسد  تایاور  یخرب 
هتـسد ياهتیاور  یلک  روط  هب  سپ  دنراد . ترهـش  لوا  هتـسد  ياهتیاور  موس : لیلد  ناشیا . ِصخـش  تموکح  تدـم  هن  دوشیم  ناشیا 

اهتیاور یخرب  رد  جع ،)  ) ترـضح روهظ  نارود  ینامز  تارییغت  ةرابرد  دوشیم . هتفریذـپ  لاس  زا 10  رتمک  تموکح  تدـم  ینعی  لوا ،
نیمز و طیارـش  رد  یتارییغت  ندـمآ  دوجوب  هب  هجوت  اب  هرود  نآ  رد  نامز  تدـم  هک  دوشیم  تشادرب  اهنآ  زا  هک  تسا  هدـش  ییاـههراشا 

ثداوـح فرظ  رد  رگا  هک  تسا  ياهنوـگ  هب  دـهدیم  خر  هرود  نآ  رد  هک  یثداوـح  فرظ  ینعی  دـش . دـهاوخ  رتینـالوط  نآ ، تـکرح 
تیاور رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  ریـصبوبا  دوب . دـهاوخ  رتینالوط  نآ  نامز  تکرح و  رادـقم  دـتفا ، قافتا  روهظ ) زا  شیپ   ) ایند يداـع  طـیارش 

ره هک  یلاس   7 دنکیم ، تماقا  نآ  رب  لاس  تفه  تدم  سپ  دورب و ... هفوک  هب  دزیخ  اپ  هب  مئاق  هک  یماگنه  : » دـنکیم لقن  نینچ  ینالوط 
زا دیوگیم  یمعثخ  میرکلادبع  نینچمه  ( 4 «. ) دهدیم ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  سپس  تسامـش . ياهلاس  زا  لاس  اب 10  ربارب  نآ  لاس 
هک اجنآ  ات  دوشیم  ینالوط  اهبـشو  اهزور  دنکیم ، تموکح  لاس  وا 7  : » دومرف مدیـسرپ . ع )  ) مئاق تموکح  تدـم  هرابرد  ع )  ) رقاب ماما 

امـش هک  تسا  ییاـهلاس  زا  لاـس  شتموـکح 70  ياـهلاس  سپ  ددرگیم . امـش  ياـهلاس  زا  لاـس  رادـقم 10  هب  وا  ياـهلاس  زا  لاـس  کـی 
سپ دنکیم « : لقن  ص )  ) مرکا لوسر  زا  هملسما  هک  تیاور  نیا  دننام  ماع : رداصم  زا  لوا  هتـسد  تایاور  . 1 اهتشونیپ : ( 5 «.) دیرامشیم
دواد یبا  ظفاح  . ) دننک یم  رکذ  لاس  ار 9  نامز  نیا  ماشه  زا  نایوار  زا  یخرب  دیوگیم : دوادوبا  دـنامیم ... ،» یقاب  لاس  تموکح 7  رد 

زا لوا  هتسد  تایاور  ص 423 .) ج 2 ، 1371 ق ، یلوالا ، ۀعبط  رصم ، دواد ، یبا  ننس  یناتـسجلا , يدزالا  قاحـسا  نب  ثعـشا  نب  نامیلس 
: دومرف دنکیم ؟ تموکح  رادقم  هچ  مئاق  مدیـسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگیم  یمعثخ  میرکلادبع  هک  تیاور  نیا  دـننام  هّصاخ : رداصم 

نیا دننام  هماع : رداصم  زا  مود  هتـسد  ياهتیاور  ص 520 .) 1385 ق ، ۀیناثلا ، ۀعبط  فجن ، ۀبیغلا ، یسوط ، خیش  «. ) امـش ِنایلاس  زا  لاس   7»
ظفاح «. ) دـنکیم تموکح  لاس   20 تسا .... نم  نادـنزرف  زا  يدرم  يدـهم  : » درک لـقن  ص )  ) هللا لوسر  زا  ناـمی  نب  ۀـفیذح  هک  تیاور 

رداصم زا  مود  هتـسد  ياهتیاور  ص 520 .) ق ،  1384 هیردیح ، ۀـعباسلا ، ۀـعبط  فجن ، ةّدوملا ، عیبانی  یفنح ، يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلس 
«. لاس  90 : » دومرف دنکیم ؟ تموکح  شملاع  رد  رادـقم  هچ  مئاق  دـسرپیم : ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  رفعج  رباج  زا  تیاور  نیا  دـننام  هصاخ :

نیدـلایحم دـمحم  هـقیلعت  قـیقحت و  ، ) يواـتفلل يواـحلا  یطویـس ، دـمحم  نیدـلا  لـالج  خیــش  . 2 ص 286 .) ۀـبیغلا ، یـسوط ، خیــش  )
ع)  ) اضر ماما  زا  يوره  حلاص  نب  مالسلادبع  زا  تیاور  نیا  دننام  . 3 دعب . هب  ص 155  1959 م ، ةداعسلا ، ۀثلاثلا ، ۀعبط  رصم ، دیجملادبع ،)

زور اـت  دراد  ماود  بش  زور و  اـت  تشاد  دـهاوخ  ماود  شتموکح  : » دـیامرفیم هک  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  ع )  ) ناـنمؤمریما زا  شناردـپ  زا 
، قودص خیـش  زا  لقن  هب  ص 436 ، تاعوبطملل 1412 ، فراعتلاراد  نانبل ، توریب ، روهظلا ، دعب  ام  خـیرات  ردـص ، دـمحم  دیـس  «. ) تمایق

تاراشتنا یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  جاح  همجرت  دابعلا ، یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  دیفم ، خیـش  . 4 ۀمعنلا .) مامت  نیدلالامک و 
ح 77. ص 337 ، ج 52 ، ءافولا ، ۀسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  . 5 ح 8 . ص 359 ، ج2 ، نارهت ، هیمالسا ، هیملع 

؟ تسا یقاب  نیمز  نیا  یک  ات  دوش و  یم  هچ  نآ  زا  دعب  تشاد و  میهاوخ  رارق  اجک  ام  دوب و  دهاوخ  یلکش  هچ  هب  ملاع  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب 
؟ مینک یم  یگدنز  اجک  رد  تسا و  هنوگچ  مالسا  ماما  نآ  روهظ  زا  دعب 

شسرپ

نیمز نیا  یک  ات  دوش و  یم  هچ  نآ  زا  دـعب  تشاد و  میهاوخ  رارق  اجک  ام  دوب و  دـهاوخ  یلکـش  هچ  هب  ملاع  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دـعب 

زا 1779تیودهم هحفص 1631 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ مینک یم  یگدنز  اجک  رد  تسا و  هنوگچ  مالسا  ماما  نآ  روهظ  زا  دعب  تسا ؟ یقاب 

خساپ

( جع ) يدهم ترـضح  يربهر  هب  یناهج  لدع  تموکح  درادن و  یهاگیاج  ماظن  طوقـس  یـشاپورف و  جع ) ) يدـهم ترـضح  تموکح  رد 
رب هوالع  دـتفا  یم  قافتا  هک  ییاه  هثداح  نیرتمهم  دـش و  دـهاوخ  لصتم  تمایق  ماـیق  هب  یهلا  ناتـسآ  ناـحلاص  رگید  و  (ع ) نیـسح ماـما 

نوچ تسا و  كرش  رفک و  نارـس  زا  يریگ  ماقتنا  نانمؤم و  زا  يدادعت  موصعم و  ناماما  ناربمایپ ، تعجر  یهلا ، لدع  تموکح  رارقتـسا 
روهظ و نیب  یقیقد  یناـمز  هلـصاف  ناوت  یمن  تسین ، نشور  قیقد  روـط  هب  وا  نانیـشناج  رگید  و  جـع )  ) يدـهم صخـش  تموـکح  تدـم 
: تسا هدش  نایب  تایاور  رد  ریز  ياه  مقر  ناناج  ناج  نآ  تموکح  تدم  هرابرد  الثم  درک . نیعم  ار  تمایق  هنحـص  ترـضح و  تموکح 

ناهج  ) لاس یخرب 9  - 2 ص 152 .) ج 4 ، دواد ، یبا  ننـس   ) دنا هدرک  نایب  لاس  ار 7  ترـضح  ندرک  تموکح  تدم  تایاور  یخرب  - 1
، فحتملا هناـخباتک  یطخ ، ت 228 ه.ق ، ص 104 ، داـمح ، نبا  نـتف ،  ) لاـس یخرب 14  - 3 ص 173 .) یمداـخ ، دـمحم  روهظ ، زا  دـعب 

لقن هب  ناتسبات 70،ص 173  ردص  پاچ  يزاریـش ، یمداخ  دمحم  تیاهن ، یب  غورف  ای  روهظ  زا  دعب  ناهج   ) لاس یخرب 19  - 4 ناتسگنا .)
-7 نامه .)  ) لاس یخرب 30  - 6 (. 170 ص 163 -  یمداخ ، دمحم  روهظ ، زا  دـعب  ناهج   ) لاس یخرب 20  - 5 ص 239 .) رردلا ، دقع  زا 
-10 نامه .)  ) لاس یخرب 140  - 9 یمداخ .) دمحم  روهظ ، زا  دعب  ناهج   ) لاس یخرب 70  - 8 ص 99 .) دامح ، نبا  نتف ،  ) لاس یخرب 40 
كرابت و يادخ  زج  نآ  تدم  تسا و  دیواج  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تموکح  - 11 ص 283 .) یسوط ، خیـش  تبیغ ،  ) لاس یخرب 309 

روط هب  هک  دـنا  هدرک  رکذ  یتاهیجوت  تایاور  نیا  تلالد  ندرک  عمج  يارب  تسا  ینتفگ  ص 34 .) ج 53 ، راونالاراحب ،  ) دناد یمن  یلاعت 
نارود لاس و  تفه  ای  لاس  جنپ  ترضح  نآ  تموکح  ندش  هدایپ  نتفرگ و  لکش  زاغآ  تسا  نکمم  . 1 مینک : یم  هراشا  اهنآ  هب  هصالخ 

: دـنیامرف یم  یـسلجم  موحرم  . 2 ص 280 .) ج 52 ، راونالاراحب ،  ) دـشاب لاـس  دصیـس  زا  شیب  شییاـهن  نارود  لاـس و  لـهچ  شلماـکت 
تابث و تدـم  رب  یخرب  دراد و  تلالد  تموکح  تدـم  مامت  رب  یخرب  تسا  هدـش  ناـیب  (ع ) ماـما تموکح  تدـم  هراـبرد  هک  ار  یتاـیاور 

ياه هام  اه و  لاس  قبط  رب  رگید  ثیداحا  یـضعب  مییانـشا و  نآ  اـب  اـم  هک  تسا  ییاـهزور  اـه و  لاـس  قبط  رب  یـضعب  تموکح . رارقتـسا 
، يرهاـط هللا  بیبـح  رتـکد  باـتفآ ، يامیـس   ) تسا هاـگآ  بلطم  تقیقح  هب  دـنوادخ  دـشاب و  یم  ینـالوط  هـک  تـسا  ترـضح  راـگزور 

تدم هک  دنا  هتشاد  یتیانع  (ع ) همئا و  (ص ) ربمایپ دیاش  . 3 ص 314 .) گرزب ، یبالقنا  يدهم  زا  لقن  هب   369 ص 370 -  رئاز ، تاراشتنا 
الثم هک  دوب  نیا  ياج  دنک  یم  تموکح  لاس  شش  : » دندومرف یم  قیقد  حیرص و  روط  هب  رگا  اریز  دنا  هدرکن  صخـشم  ار  تموکح  قیقد 

(. ص 1241 یقرواپ ، دوعوم ، يدـهم  « ) دـنزادنیب هار  هب  ییاغوغ  دـننک و  قیبطت  باب  دـمحم  یلع  دیـس  ياعدا  اب  ار  نآ  ییاهب  هلاـض  هقرف 
تـسد رد  ینـشور  حـضاو و  تایاور  نآ ، رد  مدرم  شقن  نارای و  ناگدـنیامن و  باختنا  قیرط  جـع ،) ) نامز ماما  تموکح  لکـش  هراـبرد 
تقایل خـیرات  لوط  رد  هک  دراد  ناگتـشذگ  زا  یناراـی  ترـضح  نآ  1 ـ هک : تسا  نیا  تسا  هدـش  هتفگ  لاـمجا  تروـص  هب  هچنآ  تـسین 

عون 2 ـ دـنوشیمن . نییعت  مدرم  باـختنا  هـب  اـعطق  ناراـی  زا  هورگ  نـیا  دـننکیم . تـعجر  دـناهتفای و  ار  ترـضح  نآ  باـکر  رد  روـضح 
بان مالـسا  ماکحا  نامه  هک  نآ  تباث  تاررقم  نیناوق و  دـشابیم و  ترـضح  نآ  دوخ  دـید  باوص  هب  اعطق  جـع ) ) ناـمز ماـما  تموکح 

دهاوخ یتروص  هچ  هب  هک  تسین  تسد  رد  یفاک  عالطا  نآ  ییارجا  هوحن  راتخاس و  هرابرد  اما  تسا . هدش  عیرشت  دنوادخ  يوس  زا  تسا 
عیرـشت تسا  تیرـشب  ریخ  تمکح و  تلادـع و  ساسا  رب  فادـها و  هدـننک  نیمأـت  هک  اههویـش  نیرتهب  هک  تسا  مولعم  لاـمجا  هب  و  دوب .

رب دنک  یم  تلالد  تسا و  شخبدیون  رگنـشور و  جع ) ) يدـهم ترـضح  تموکح  ياه  یگژیو  دروم  رد  تایاور  تایآ و  دـش . دـهاوخ 
تفرشیپ هب  یگدنز  حوطس  مامت  دروآ  دهاوخ  دوجو  هب  تیرشب  یگدنز  رد  نیداینب  لوحت  رییغت و  هک  (ع ) ترـضح نآ  گرزب  تیرومأم 

متـس و دوجو  زا  نیمز  يزاـس  كاـپ  - 1 مینک .  یم  هراـشا  اـه  یگژیو  نیا  زا  يدراوم  هب  نوـنکا  دیـسر , دـهاوخ  شدوـخ  ییاـهن  ریـس  و 
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عازن نوناق  ساسا  رب  هک  یناسنا  یگدنز  تسا و  هتفرگ  وخ  نامولظم  هلان  هآ و  نارگمتس و  متس  ملظ و  اب  هک  ناینیمز  نیمز و  ناراکمتس ; 
-2 دروخ . دهاوخ  مقر  قح  عفن  هب  عازن  نیا  هدش و  هدـیچرب  يرـشب  سوماق  زا  يرگمتـس  متـس و  راب  نیلوا  يارب  دراد  نایرج  لطاب  قح و 

تسا هدمآ  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  رد  مدرم .)  نیب  نآ  میسقت  نیمز و  ياه  جنگ  جارختـسا   ) هافر داجیا  يدام و  یگدنز  ینوگرگد 
دنـشاب هتفاین  تسد  ینامز  چیه  رد  هک  دنبای  تسد  هافر  يرادروخرب و  تمعن و  نانچ  هب  وا  نامز  رد  و  دنک ... مایق  يدـهم  نم  تما  رد  : ))

ياه یندـییور  زا  يزیچ  نیمز  درابب و  نانآ  رب  ررکم  نامـسآ  راکدـب  هچ  راکوکین و  هچ  دوب  دـهاوخ  اه  ناسنا  یمامت  لـماش  هاـفر  نیا  و 
زا ار  نیمز  حطـس  یماـمت  جـع )  ) رـصع ماـما  روهظ  ناـمز  رد  هک  نیا  هصـالخ  ص 78 .) ج 51 , راونـالاراحب , ((, ) دزاـسن ناـهنپ  ار  دوخ 
(. ص 104 ج 10 , راونالاراحب , ..., ) دـنریگ و رارق  جارختـسا  دروم  یگمه  نیمز  نداعم  اه و  جـنگ  دـناشوپب . توارط  طاشن و  يزبسرس و 

ترضح نآ  تموکح  نامز  رد  تسا  هدمآ  جع )   ) يدهم ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  رد  یگدنز ;  لئاسو  یعیبط و  مولع  ینوگگرد  - 3
فرح تفه  تسیب و  شناد   : )) هک تسا  هدـش  دراو  ع )   ) قداـص ماـما  زا  یتـیاور  رد  درک . دـهاوخ  تفرـشیپ  دوخ  داـعبا  ماـمت  رد  موـلع 

دـنناد و یمن  ار  فرح  ود  نآ  زا  شیب  زور  نآ  اـت  مدرم  تسا و  فرح  ود  دـنا  هدروآ  ناربماـیپ  هچنآ  عوـمجم  تـسا و  گرب )  هخاـش و  )
ئزج تفه  تسیب و  عومجم  ناس  نیدـب  دزاس و  رـشتنم  مدرم  ناـیم  رد  هدروآ و  نورب  ار  هیقب  فرح  جـنپ  تسیب و  دـنک  ماـیق  مئاـق  نوچ 

رد هک  يروط  نامه  جع ,)   ) يدـهم تموکح  رـصع  رد  نیاسنا  هعماج  نیاربانب  ص 336 .) ج 52 , راونالاراحب , , ) دهد یم  رـشن  ار  شناد 
يا هعماج  زین  یگنهرف  رظن  زا  نینچ  مه  دـسر  یم  لماکت  هب  هدرک و  تفرـشیپ  یملع  يداصتقاو و  یعاـمتجا  یگدـنز  ياـهراتخاس  ماـمت 

رتشیب یهاگآ  يارب  تشاد .  دـهاوخن  دوجو  اـهنآ  ناـیم  شکمـشک  فـالتخا و  تسا و  یتسود  تبحم و  قشع و  زا  زیربل  هک  دوب  دـهاوخ 
مق یمالسا  تاغیلبت  رتفد  ناگدنـسیون  زا  یعمج  يدهم ,  هار  هب  مشچ  یلالج 2 - سابع  همجرت :  روهظ , رـصع  یناروک ,  یلع  - 1 ر.ك : 
زا یـضعب  و  ع )  ) موصعم ناماما  تعجر  روهظ  زا  دعب  روهظ و  نامز  ثراوح  زا  یکی  یناگیاپلگ  یفاص  هللا  تیآ  تیودـهم ,  تماما و  - 3
هب تشگزاب  ینعم  هب  اـجنیا  رد  تسا . تشگزاـب  تدوع ، ینعم  هب  تعجر  تسا .  ناراکدـب  نیملاـظ و  زا  یـضعب  نینچمه  ادـخ و  ياـیلوا 

همادا رد  تمایق  مایق  زا  شیپ  دنیوگیم ، هک  تسا  نینچ  هعیش  نادنمـشناد  املع و  رظن  زا  تعجر  ینعم  حالطـصا  رد  دشابیم و  ایند  يوس 
نارود و ره  زا  کین  رایـسب  ناکین  زا  یعمج  دسر و  ارف  (ع ) اده همئا  زا  کی  ره  تعجر  نارود  بیترت ، هب  (ع ) يدـهم ترـضح  تموکح 

لدع تموکح  يوزرآ  هب  ندیسر  تیبلها و  همیرک  تلود  ندید  يارب  ناکین  دندرگزاب . ایند  هب  نامز  ره  زا  دب  رایـسب  ناراکدب  نینچمه 
هعجرلا نا  : » دـیامرفیم (ع ) قداص ماما  دـناهدیدنایند . نیا  رد  ار  دوخ  لامعا  يازـس  هک  اـیند  باذـع  تبوقع و  يارب  زا  ناراکدـب  داد و  و 

تسا و صاخ  هکلب  تسین  یناگمه  تعجر  اضحم ؛ كرـشلا  ضحم  وا  اضحم  نامیالا  ضحم  نم  الا  عجریـال  هصاـخ  یه  هماـعب و  تسیل 
، تعجر رد  ح 6941 .) ص1984 ، ج 4 ، همکحلانازیم ، « ) دنـشاب ضحم  كرـشم  ای  صلاخ  نمؤم  هک  دـندرگیم  زاب  ایند  هب  یناسک  طقف 

عجری هنع و  ضرالا  قشن  نم  لوا  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  دشابیم . (ع ) نیـسح ماما  دوشیم ، هتفاکـش  وا  يارب  نیمز  هک  یـسک  نیلوا 
«. تسا (ع ) یلع نب  نیـسح  ددرگیمرب  اـیند  هب  دوـشیم و  هتفاکـش  وا  يور  هب  ربـق  هـک  یـسک  نیتـسخن  (ع ؛) یلع نـب  نیـسحلا  ایندـلا  یلا 

ج 4، همکحلانازیم ، ، ) درک دنهاوخ  تعجر  یلع  ادـخ و  لوسر  دومرف : نیعا  نبریکب  هب  (ع ) رقاب ماما  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نینچمه 
يا درک : ضرع  اضر  ماما  هب  نومأم  تسا : هدش  لقن  (ع ) اضر ترضح  زا  ص 315 .) ج 3 ، راحبلا ، هنیفس  ح 6932 و 6933 -  ص 1982 ،
نآ زا  نآرق  تسا و  هتشاد  دوجو  زین  نیـشیپ  ياهتما  نایم  رد  دراد . تقیقح  دومرف : ترـضح  تسیچ . تعجر  هرابرد  امـش  رظن  نسحلابا 

شیپ وم  هب  وم  اـنیع و  زین  تما  نیا  ناـیم  رد  هدوـب  هتـشذگ  ياـهتمارد  هچ  ره  تسا  هدوـمرف  (ص ) ادـخ لوـسر  هدروآ و  ناـیم  هب  نخس 
یقاب زور  کـی  طـقف  اـیند  رمع  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  هک  نیا  و  ص 1980 .) ح 6927 ، ج 4 ، همکحلانازیم ، ، ) دمآ دـهاوخ 

هک نوچ  تسا ، ایند  ياهزور  زا  زور  نیا  ًالوا ، دنک : روهظ  جع ) ) تجح ترـضح  ات  دنکیم  ینالوط  ار  زور  نآ  یلاعت  يادخ  دشاب  هدنام 
روهظ هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  زا  (ع ) موصعم روظنم  اـیناث ، تسا . تماـیق  ماـیق  زا  لـبق  (ع ) تیبلـها همیرک  تلود  ترـضح و  نآ  روـهظ 

يراکنا ياج  درک و  دـنهاوخ  روهظ  ماما  هک  انعم  نیدـب  تسا ، هدومرف  ار  بلطم  نیا  روهظ  رما  هب  دـیکأت  ماقم  رد  تسا و  یعطق  یمتح و 
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، دـتفایم قافتا  ایند  رخآ  زور  رد  جـع ) ) ماماروهظ هک  تسا  نیا  تیاور  دوصقم  نیاربانب  دـشاب . هدـنام  زور  کـی  اـیند  رمع  زا  رگا  تسین ،
( جـع ) نامز ماما  روهظ  زا  دـعب  عیاقو  نوماریپ  تایاور  تعجر و  تایاور  رب  انب  الاو  دـشابیم  اقآ  روهظ  تیمتح  ناـیب  ماـقم  رد  افرـص  هکلب 

نآ نوماریپ  دشابیم و  هعیـش  بهذم  تاملـسم  زا  تعجر  - 1 نخـس :  هصالخ  دوب . دـهاوخ  ینالوط  نآ  زا  دـعب  روهظ و  نارود  کشیب 
زاب يویند  یگدـنز  هب  دـناهتفر  ایند  زا  جـع ) ) ماما روهظ  زا  لبق  هک  ییاهناسنا  زا  یـضعب  ینعی ، تعجر ؛ - 2 دراد . دوجو  يددـعتم  لیالد 

نیدلامجن هعیـش ، رظن  زا  تعجر  - 1 رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  دنـشابیم . (ع ) همئا دـننکیم ، تعجر  هک  ییاههورگ  زا  یکی  دـندرگیم ،
يدوبهب رقاب  دمحم  تعجر ، یسبط 2 -

؟ دنتسه يرشق  هچ  زا  ًابلاغ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تلود  ناریزو 

شسرپ

؟ دنتسه يرشق  هچ  زا  ًابلاغ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تلود  ناریزو 

خساپ

اهنآ ناـیم  رد  زین  نادرمریپ  زا  یلیلق  دادـعت  هچرگ  دنتـسه ، ناوج  رـشق  زا  ع )  ) يدـهم ترـضح  تلود  ناریزو  تاـیاور ، زا  یخرب  قباـطم 
ّالإ مهیف  لوـهک  ـال  بابـش  مئآـقلا  باحـصأ  ّنإ  : " دوـمرفیم هک  مدینـش  ع )  ) یلع زا  دـیوگیم : دیعـس  نب  مـیکح  ییحیوـبا  دراد . دوـجو 

ص ینامعن ، ۀـبیغلا ، ص 284 ؛  یـسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  } باحـصا انامه  " " ؛ حـلملا دازلا  ّلقأو  دازلا  یف  حـلملاکوأ  نیعلا ، یف  لحکلاک 
، هشوت رد  کـمن  دـننامه  اـی  مشچ ، رد  همرـس  دـننام  هب  رگم  درادـن  دوـجو  درمریپ  اـهنآ  ناـیم  رد  زگرهو  دـناناوج  مئاـق  یقرواـپ } . 315

." تسا کمن  هشوت  نیرتمکو 

؟ دنتسه یناسک  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تلود  نارازگراک 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تلود  نارازگراک 

خساپ

تما ناکینو  ناگرزب  زا  دـیاب  زین  وا  تموکح  نالوؤسمو  نارازگراـک  تسا ، ع )  ) يدـهم ترـضح  هدـهع  هب  نآ  يربهر  هک  یتموکح  رد 
یفرعم راگزور  ناحلاصو  ناگشیپاوقت  نانآ ، نانیشناج  ناربمایپ ، زا  ار  ع )  ) يدهم ترـضح  تلود  بیکرت  تایاور ، رد  ور  نیا  زا  دنـشاب .

هن ماهدش  هداتـسرف  ریزو  ناونع  هب  نم  انامه  : " دیوگیم ع )  ) يدهم ترـضح  هب  ع )  ) یـسیع ترـضح  هک  میناوخیم  یتیاور  رد  دـنکیم .
هک تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  نینچمه  یقرواپ } ص 160 . داـمح ، نبا  نتفلا ، ص 83 ؛  سوواط ، نبا  محالم ، یقرواـپ .  " . } اورناـمرفو ریما 

ج 2، راربالا ، ۀیلح  ص 697 ؛  مارملا ، ۀیاغ  یقرواپ .  . } تسا ترضح  نآ  نیشناجو  رادهدرپو  ع )  ) مئاق ترضح  ریزو  ع )  ) یسیع ترضح 
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دوشیم ع )  ) مئاق ترضح  لاوما  تفایرد  لوئسمو  دیآیم  دورف  یسیع  هاگ  نآ  : " ... تسا هدمآ  رگید  یتیاور  رد  زینو  یقرواپ } ص 620 .
شیپاشیپ رد  نایهاپـس  : " ... دیامرفیم ع )  ) یلع ترـضح  یقرواپ } نامه . یقرواپ .  " .} دوبدـنهاوخ وا  رـس  تشپ  رد  زین  فهک  باحـصاو 

یتیاور رد  زینو  یقرواـپ } ص 97 . رردـلادقع ، یقرواپ .  " .} دوب دـنهاوخ  وا  ناریزو  نادْـمَه  هلیبقو  دـنریگیم  رارق  ع )  ) يدـهم ترـضح 
ناریزو ناـنآ  دـننکیم . يراـی  ار  واو  دـناهتفگ  خـساپ  وا  توـعد  هب  هـک  ینادرم  دنتـسه ، هارمه  ع )  ) يدـهم اـب  یهلا  نادرم  : " میناوـخیم

تاحوتف زا  لـقن  هب  ص 114 ، ج 2 ، یفاو ، یقرواپ .  " . } دـنراد شود  رب  ار  تموکح  ياهتیلوئـسم  نیگنـس  راب  هک  دـنیوا  نادرمتلودو 
{ یقرواپ ص 187 . راصبالارون ، هیکم ؛ 

؟ تسا يداژن  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تموکح  ایآ 

شسرپ

؟ تسا يداژن  مالسلاهیلعيدهم  ماما  تموکح  ایآ 

خساپ

هب هک  ياهلدا  قباطم  نکل  دنرگید ، یخرب  رب  اهناسناو  رصانع  یخرب  يرترب  هب  دقتعم  ینید ، هبـش  ياهنییآو  فّرحم  نایدا  یخرب  هچ  رگ 
ماکحا ساسا  رب  ترـضح  توعد   - 1 درادـن : یهاگیاج  یتسرپداژن  ع )  ) يدـهم ترـضح  تلودو  تموکح  رد  درک  میهاوخ  هراشا  اهنآ 

ٍرَکَذ ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  : } دیامرفیم هک  اجنآ  دنکیم ، یفن  ار  یتسرپداژن  حیرص  روط  هب  مالسا  هک  مینادیمو  تسا ، یمالـسا 
کی زا  ار  یقرواپ } . 13  / تارجح یقرواپ .  } امش ام  مدرم ! يا  " ؛} ْمُکیْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئآبَقَو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَجَو  یْثنُأَو 

نیرتاوـقت اـب  دـنوادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  یلو ]  ] دیـسانشب ار  رگیدـکی  اـت  میداد  رارق  اـههلیبقو  اـههریت  زا  ار  امـشو  میدـیرفآ  نزو  درم 
ّالِإ َكاْنلَسْرَأ  امَو  : } دیامرفیم دنوادخ  درادن . یّصاخ  هتسدو  موق  هب  صاصتخاو  تسا  روهظ  رصع  رد  مدرم  مومع  نید  مالسا  تسامش ".

رتشیب یلو  یناسرتبو ، یهد  تراشب  ات  میداتـسرفن  مدرم  همه  يارب  زج  ار  وت  ام  " ؛} َنوُمَْلعَیال ِساّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکلَو  ًاریِذَنَو  ًاریَِـشب  ِساّنِلل  ًۀَّفآک 
چیه هک  تسا  هداد  رارق  ییوجيرترب  يارب  ار  يدـیدج  ياـهكالم  مالـسا  یقرواـپ } هیآ 28 . ًابـس ، هروس  یقرواپ .  ."  } دـننادیمن مدرم 
وگب " ؛} ِباْبلَألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَیال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  : } ملع فلا . درادن : تّیرـصنعو  یتسرپداژن  اب  یطابترا 

ب. یقرواپ } هیآ 9 . رمز ، هروس  یقرواپ .  ."  } دنوشیم رّکذتم  نادنمدرخ  اهنت  دنناسکی ؟ دننادیمن  هک  یناسک  اب  دننادیم  هک  یناسک  ایآ 

هیآ 13. تارجح ، هروس  یقرواپ .  ."  } تسامش نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  انامه  " ؛} ْمُکیْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : } اوقت
ُهَّللا َلَّضَف  ْمِهـِـسُْفنَأَو  ْمِِهلاْومَأـِب  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنیِدِـهاجُْملاَو  ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  َْریَغ  َنِینِمْؤُـملا  َنـِم  َنوُدِـعاْقلا  يِوَتـْـسَیال  : } داـهج ج . یقرواـپ }

اب دنتـسشنزاب ، داهج  زا  یتحارانو  يرامیب  نودب  هک  ینامیا  اب  دارفا  زگره ] [" ؛}... ًۀَـجَرَد َنیِدِـعاقلا  یَلَع  ْمِهِـسُْفنَأَو  ْمِِهلاْومَِأب  َنیِدِـهاجُملا 
رب دندومن  داهج  دوخ  ناجو  لام  اب  هک  ار  ینادهاجم  دنوادخ  دنتـسین . ناسکی  دندرک  داهج  دوخ  ناجو  لام  اب  ادخ  هار  رد  هک  ینادهاجم 

يدهم ترضح  توعد   - 2 یقرواپ } . 96ù95 تایآ ، ءاسن هروس  یقرواپ .  ... " . } هدیـشخب یّمهم  يرترب  داهج ] ناگدننکكرت   ] نادـعاق
ع)  ) يدهم ترضح  تلود  تایاور ، زا  یخرب  قباطم   - 3 درادـن . يراگزاس  یتسرپداژن  اب  توعد  عون  نیاو  تسا ، یناهج  وا  تلودو  (ع )
رب رارق  رگاو  تسا . دـیدش  برع  رب  ترـضح  مکح  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  یتایاور  فلا . تسا : یتسرپ  داژن  اب  فلاخمو  لداعتم  یتلود 
هک یتایاور  ب . یقرواپ } ص 60 . ج 9 ، يراخب ، حیحص  یقرواپ .  . } دوب دهاوخ  انعمیب  هرفاضتم  تایاور  نیا  دشاب  یتسرپداژن  تموکح 
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ماما زا  ریـصبیبا  زا  یـسوط  خیـش  دنتـسه . فلتخم  ياهروشک  زاو  فلتخم  ياهداژن  زا  ترـضح  صلاـخ  باحـصا  هکنیا  رب  دراد  تلـالد 
وا يوس  هب  فلتخم  ياهناکم  زا  ردب  لها  ددع  هب  درم  رفن  هدزیـسو  دصیـس  : " دومرف ع )  ) مئاق باحـصا  هرابرد  هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص

دنهاوخ لمع  ص )  ) ادخ لوسر  هریس  هب  ترضح  تایاور ، زا  یخرب  قباطم   - 4 یقرواپ } ص 284 . یسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  " . } دنیآیم
. تسا هدوب  یتسرپداژن  هنوگ  ره  یفن  ص )  ) ادخ لوسر  هریس  هک  مینادیمو  دومن .

؟ تسا اهتموکح  ریاس  دننامه  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  عون  ایآ 

شسرپ

؟ تسا اهتموکح  ریاس  دننامه  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  عون  ایآ 

خساپ

: ًالوا اریز : تسین  ایند  رد  دوجوم  ياهتموکح  زا  کی  چیه  هیبش  ع )  ) يدـهم ترـضح  تموکح  عون  هک  درک  اعدا  مزج  روط  هب  ناوتیم 
هک مینادیمو  دـنک ، هداـیپ  لداـع  یتـموکح  هماـنرب  ناونع  هب  اـنعم  ماـمت  هب  ار  مالـسا  شروهظ  رـصع  رد  تسا  رارق  ع )  ) يدـهم ترـضح 
رد جیار  ياهتموکح  داینبو  ساسا  ًایناث : درادن . لماک  تهباشمو  تقباطم  ناهج  یتموکح  ياهماظن  زا  کی  چـیه  اب  یمالـسا  ياههمانرب 
هک تسا  یتیلقا  هب  ملظ  نآ  رد  تسا ، راوتـسا  ّتیرثکا  يأر  ساـسا  رب  هک  یـسارکومد  تموکح  یّتح  تسا ، راوتـسا  يّدـعتو  ملظ  رب  اـیند 

یتلادـعیبو مـلظ  ندـیچرب  شتموـکح  یلـصا  فادـها  زا  یکی  ع )  ) ناـمز ماـما  هـک  یلاـح  رد  تـسا ، هتفریذـپن  ار  وا  تموـکحو  مکاـح 
روما رد  یهلا  رـصنع  طاقـساو  تیّدام  رب  ناهج  رد  دوجوم  نیناوقو  اهماظن  همه  ًاثلاث : تسا . هعماج  ّلـک  حطـس  رد  دادو  لدـع  شرتسگو 
ماظن هک  یلاح  رد  رگید ، یتموکح  ره  دـننامه  ًانمـض  اـی  اهتسیـسکرام  دـننامه  دنـشاب  هدرک  حیرـصت  تحارـص  هب  هاوخ  تسا ، راوتـسا 

، ترضح تموکح  نیناوق  مامت  اذل  تسا . راوتسا  حورو  مسج  تیبرتو  ادخ  هب  ناسنا  طبرو  ّتیونعم  هیاپ  رب  ع )  ) يدهم ترضح  یتموکح 
رد هک  ار  رـشب  يونعمو  يداـم  ياههتـساوخ  ماـمت  هک  تسا  یتـموکح  عوـن  ع )  ) ناـمز ماـما  تموـکح  ًاـعبار : دوـب . دـهاوخ  یهلا  نیناوـق 

ياهتموکح یماکان  زا  هک  يدـیماانو  سأی  زا  ار  مدرمو  درک . دـهاوخ  نیمأت  تسا  هدـشن  هدروآرب  نیـشیپ  ياهتموکحو  لبق  ياههرود 
یتلود یتیب  لها  چـیه  ياربو  تسا  تلود  نیرخآ  ام  تلود  انامه  : " تسا هدـمآ  تایاور  رد  اذـلو  دزاسیم . فرطرب  هدـمآ  دـیدپ  نیـشیپ 

لثم هب  میدوب  هدش  کلام  ام  رگا  دنیوگن : دندید  ار  ام  هریـس  هک  یتقو  هکنیا  ات  دـش ، دـنهاوخ  تموکح  کلام  ام  زا  لبق  هکنآ  زج  تسین 
{ یقرواپ ص 432 . يرولا ، مالعا  یقرواپ .  {. } َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاعلاَو  : } لاعتم دنوادخ  راتفگ  تسا  نآو  میدرکیم . لمع  شور  نیمه 

؟ دنراد يراتفر  هنوگچ  یهلا  ماکحاو  دودح  يارجاو  نارگمتس  اب  هلباقم  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما 

شسرپ

؟ دنراد يراتفر  هنوگچ  یهلا  ماکحاو  دودح  يارجاو  نارگمتس  اب  هلباقم  رد  مالسلاهیلعنامز  ماما 

خساپ
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. دراد ییادخ  یتیعطاق  نارگمتـس  اب  هزرابمو  یهلا  ماکحاو  دودح  يارجا  ردو  تسا  ریذپانشزاس  شیوخ  شورو  هار  رد  ع )  ) يدـهم ماما 
چیه نودبو  دـسرتیمن ، یتردـقو  ماقم  چـیه  زا  دـسارهیمن ، نارگتمالم  تمالم  زا  تسین . وا  شورو  هار  رد  ياهحماسمو  یـشوپ  مشچ 

ّدح رد  تلصخ  نیا  ع )  ) يدهم ماما  ردو  تسا  یهلا  نیتسار  ناربهر  همه  تلـصخ  تیعطاق ، دهدیم . رفیک  ار  ناراکهبت  ياهظحالم  هنوگ 
تسا ریگتخس  بارعا  رب  دنکیم ... مایق  مئاق  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما  تسا . نیمه  يرـشب  تاعامتجا  يزاسكاپ  رایعمو  تسا . لامکو  جوا 

ص 233. ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  " .} دنکیمن میب  نارگتمالم  تمالم  زا  یهلا  ياههمانرب  يارجا  هار  ردو  هدوب  ریـشمش  وا  شورو  هارو 
راّبج ره  وا  تسد  هبو  دنادرگیم  ناسآ  ار  يراوشد  ره  ام  نادناخ  زا  ماما  نیمهدزاود  يارب  دـنوادخ  : " ... دومرف ع )  ) مظاک ماما  یقرواپ }

{ یقرواپ ص 369 . ج 2 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  " .} ددرگیم كاله  یشکرس  ناطیش  رهو  دوشیم  دوبان  یتخسرس 

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ياههمانرب  هحولرس 

شسرپ

؟ تسیچ مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ياههمانرب  هحولرس 

خساپ

یناهج میظع  لّوحت  نآ  یساسا  ياهفده  زاو  دراد  رارق  ع )  ) يدهم ماما  بالقنا  ياهنامرآ  سأر  رد  یتیگ  رسارس  رد  تلادع  شرتسگ 
تاـعامتجا خـیرات ، هتـشذگ  رد  هک  تسا ، هدوب  ناربماـیپ  همه  ياـههمانرب  نیرتیلـصاو  اهفدـه  نیتـسخن  زا  لـصا  نیا  هک  ناـنچ  تسا ،

رب ناربمایپ  هزرابمو  يریگرد  نیرتشیب  تفگ  ناوتیم  دنا . هدرک  ناوارف  ياهيراکادف  نآ  ققحت  هار  ردو  دناهدناوخ  ارف  نادـب  ار  نامدرمو 
يارجا ربارب  رد  ياهنوگ  هب  دـنهاوخب  هک  ینارکفنـشورو  ناملاعو  هاگآ  تاقبط  ربارب  رد  ع )  ) نامز ماما  تسا . ... هدوب  تلادـع  يارجا  رس 

دنراد ار  وا  بالقنا  ینابم  فیعـضت  دصق  میرک ، نآرق  تایآلیوأتو  ادخ  مالک  هیجوت  اب  هک  یناسک  ابو  دنکیم ، تمواقم  دنتـسیاب  تلادع 
رد اـهنآ  همه  يرباربو  مدرم  قوـقحو  ّقـح  قـیقد  تیاـعر  ياـنعم  هب  لدـع " . " درادیم رب  بـالقنا  هار  وـلج  زا  ار  ناـنآو  دوـشیم  ریگرد 

ضیعبتو يرباربانو  نارگید  قوقحو  قح  نداـهن  اـپ  ریز  ملظ "  " هک ناـنچ  تسا ، شیوخ  لوقعمو  عورـشم  عفاـنمو  قوقح  زا  يرادروخرب 
یلـصا لماع  یعامتجاو ، يدرف  تایح  داعبا  همه  رد  هکلب  تسین ، هعماج  زا  ياهژیو  شخب  رد  اهنت  یعامتجا  تاـیح  هنیمز  تلادـع ، تسا .

هتـشادنپ تایح  هک  تسا  یگرم  تلادـع  یب  یگدـنزو  تسا  یگدـنز  تایح  لدـع  تسا . لدـعو  تلادـع  لصا  ناسنا ، یگدـنزو  تایح 
اهألمیف يدلُو  نم  لجر  جرخی  یّتح  مویلا  کلذ  ّلجوّزع  هَّللا  لّوطل  دـحاو  موی  ّالإ  ایندـلا  نم  قبیمل  ول  : " دومرف ع )  ) نیـسح ماما  دوشیم .

نآ دنوادخ  دشاب  هدنام  یقاب  زور  کی  اهنت  ایند  رمع  زا  رگا  " " ؛ لوقی هَّللا  لوسر  تعمـس  کلذک  ًاملظو . ًاروج  تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدـع 
، دنکایب دادو  لدع  زا  ار  نیمزو  دنک  مایق  نم  نادنزرف  زا  يدرم  یقرواپ } ص 318 . ج 1 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } ات دنادرگ  زارد  ار  زور 

نخس هب  ناهد  دلوت ، زا  سپ  نیتسخن  تاظحل  رد  نامز  ماما  مدینش ". ص )  ) ربمایپ زا  نینچ  نیا  دشاب . هدنکآ  دادیبو  متس  زا  هک  هنوگ  نآ 
یقرواپ !} ادنوادخ " ًاطـسقو " ؛ ًالدع  یب  ضرألا  ألماو  یتأطو  ّتبثو  يرمأ  یل  ممتأو  ینتدعو  ام  یل  زجنا  ّمهّللا  : " درک ... ضرعو  دوشگ 

، ناـسرب لاـمک  هب  ارم  رماو  نک ، اـفو  يداد  هدـعو  نم  رب  هـچنآ  هـب  یقرواـپ } ص 13 . ج 51 ، راونــألاراحب ، ص 428 ؛  ج 2 ، ناـمه ، . 
ع)  ) يدهم ترـضح  روهظ  رـصع  هرابرد  ع )  ) یلع ماما  زاس ". دادو  لدـع  زا  هدـنکآ  نم  تسد  هب  ار  نیمزو  رادـب ، راوتـسا  ارم  ياهماگو 
؛" ٍشاـغ ّلـک  نم  ضرـألا  ّنرهطیلو  روجلا  ءآرمُأ  مکنع  ّنلزعیلو  نیـضارملا  مکنع  نضبقیلو  ءوـسلا  ةاـضق  مکنع  ّنعزنیل  : " دـیامرفیم ...
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زا ار  ناراکـشزاس  تسدو  دراذگیم  رانک  ار  راکتشز  نایـضاق  ع )  ) يدهم ماما  { " ... یقرواپ ص 120 . ج 51 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  }
." دزاسیم كاپ  ینئاخو  تسردان  ره  زا  ار  نیمزو  دیامنیم ، لزع  ار  هشیپمتس  نانارمکحو  دنکیم  هاتوک  ناترس 

؟ درک دهاوخ  راتفر  هنوگچ  لاوما  میسقت  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح 

شسرپ

؟ درک دهاوخ  راتفر  هنوگچ  لاوما  میسقت  رد  مالسلاهیلعيدهم  ترضح 

خساپ

:، موصعم ناماماو  مرکا  ربمایپ  ثیداحاو  نآرق  تایآرد  لصا  نیا  تسا . تاواسم  لـصا  يارجا  ع )  ) يدـهم ترـضح  ياـههمانرب  هلمج  زا 
تاواـسم لـصا  قّقحتو  روـهظ  نارود  هراـبرد  تسا . هتـشگ  نییبـتو  هدـش  هتفاکـش  نآ  بناوـجو  داـعباو  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  ناوارف 

نارود رد  هک  درک  فشک  ناوتیم  اهنآ  ياوتحمو  نایب  زا  هک  تسا  هدیـسر  یثیداـحا  تاـعامتجا ، رـسارس  رد  يرباربو  يردارب  شرتسگو 
نیا رد  نآ  ذوفن  قمعو  يریگارفو  نآ  یگنوگچ  دـیاش  هک  دـباییم  تینیع  یلاع  رایـسب  یحطـس  رد  یعامتجا  تاواـسم  ع ،)  ) ناـمز ماـما 

هنع یضری  یتّمأ ... یف  ثعبی  ّيدهملاب  مکّرـشبأ  : " دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  دشابن . ینتفریذپ  دوجوم - ياهتّینهذ  اب   - ام يارب  ناراگزور 
 . یقرواپ } يدـهم هب  " " ؛ سانلا نیب  ۀـیوستلا  لاق : ًاحاحـص ؟ امو  لـجر : هل  لاـقف  ًاحاحـص . لاـملا  مسقی  ضرـألا  نکاـسو  ءآمـسلا  نکاـس 

دونـشخ وا  زا  نیمزو  نامـسآ  نانکاس  دوشیم ... هتخیگنارب  نم  تما  نایم  زا  وا  مهدیم . ناتتراشب  یقرواپ } ص 81 . ج 51 ، راونألاراحب ،
." يواسم روط  هب  همه  نایم  دومرف : تسیچ ؟ تسرد  دیسرپ : يدرم  دنکیم . میسقت  تسرد  ار  لام  وا  دوب . دنهاوخ 

ترضح تموکح  نامز  رد  نایدا 

داد دنهاوخ  همادا  دوخ  یگدنز  هب  بهذم  ود  نیا  هراومهو  دوب  دنهاوخ  ناهج  رد  تمایق  هنماد  ات  يراصن  دوهی و  نارمع ,  لآ  هروس  هیآ 55  قبط 
؟  دروآ یمرددوخ  ذوفن  ریز  ار  نایدا  همه  وا  هک  میناوخ  یم  جع )   ) يدهم ترضح  روهظ  هب  طوبرم  تایاور  رابخا و  رد  هکنیا  اب 

شسرپ

همادا دوخ  یگدـنز  هب  بهذـم  ود  نیا  هراومهو  دوب  دـنهاوخ  ناهج  رد  تماـیق  هنماد  اـت  يراـصن  دوهی و  نارمع ,  لآ  هروس  هیآ 55  قبط 
یمرددوخ ذوفن  ریز  ار  نایدا  همه  وا  هک  میناوخ  یم  جـع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  هب  طوبرم  تایاور  رابخا و  رد  هکنیا  اـب  داد  دـنهاوخ 

؟  دروآ

خساپ

نآ رد  دیحوت  هک  ـنـ یا دنام مـگـر  یمن  نابایب  رهـش و  رد  يا  هناخ  چیه  هک  هدـمآ  جـع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  هب  طو  ـ بر تا مـ ـ یاور رد 
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یمالسا تموکح  کی  تروص  هب  تموکح  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  ناهج  همه  یمسر  نییآ  کی  تروص  هب  مالسا  ینعی  دنک ,  یم  ذوفن 
هانپ رد  يراصن  دوهیزا و  یتیلقا  هک  درادن  یعنام  چیه  ای  تشاد و  دهاوخن  تموک  نا حـ رب جـهـ يزیچ  مالسا  نیناوقزا  ریغ  و  دیآ ,  یمرد 

وا لسوت  و  دناشک ,  یمن  مالسا  هب  رابجا  هب  ار  مدرم  يدهم  ترضحاریز  دشاب  هتشاد  دوجو  همذ  لها  طیارش  اب  يدهم  تر  تموکح حـضـ
هن تسا  مالـسا  تلادع  مچرپ  ریز  رد  ناهج  نداد  رارق  ملظ و  ياه  تموکح  نتخادـنارب  تلادـع و  طسب  يارب  یماظن  يورین  تردـق و  هب 

 . تشاد دهاوخن  یموهفمرایتخا  يدازآ و  هنرگو  نییآ ,  نیا  نتفریذپ  هب  رابجا  يارب 

دوجو ایند  رد  ناهج  نا  ـ یا تـا پـ ود )  ره  يراصن  دوهیای و  و  بهذم (  کی  ناوریپ  ناونع  هب  يراصن  هفئاط  هک  دیآ  یمرب  هدـئام  هروس  هیآ 14  زا 
نآ دوب و  دهاوخن  رتشیب  نییآ  کی  ناهج  رساترس  رد  جع )   ) يدهم روهظ  زا  سپ  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  یمالـسارابخا  زا  یلو  تشاد  دنهاوخ 

سا نییآ 

شسرپ

ایند رد  ناهج  نا  ـ یا تـا پـ ود )  ره  يراصن  دوهیای و  و  بهذم (  کی  ناوریپ  ناونع  هب  يراصن  هفئاط  هک  دیآ  یمرب  هدـئام  هروس  هیآ 14  زا 
رتشیب نییآ  کی  ناهج  رـساترس  رد  جع )   ) يدهم روهظ  زا  سپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  یمالـسارابخا  زا  یلو  تشاد  دـنهاوخ  دوجو 

؟  درک عمج  مه  اب  ناوت  یم  هنوگچ  ار  ود  نیا  تسا و  مالسا  نییآ  نآ  دوب و  دهاوخن 

خساپ

يدهم رـصع  رد  یت  نا حـ رد جـهـ فیعـض  رایـسب  تیلقا  کی  تروص  هب  دوهی )  نییآ  تیحیـسم و  ای  و  تیحیـسم (  ـت کـه  ـسا مـمـکـن 
مدرم عطاق  تیرثکا  هچرگا  دنک  یمن  ادـیپ  يرابجا  ـن جـنـبـه  ید دور و  یمن  نیبزا  اهناسنا  هدارا  يدازآ  زین  رـصع  نآ  رد  اریز  دـنامب  یقاب 

 . دوب دهاوخ  یمالسا  تموکح  کی  نیمز  يور  تموکح  هکنیا  همه  زا  رتمهم  دنورگ و  یم  نآ  هب  دنبای و  یم  ار  قح  هار  ناهج 

نیا اب  دنک  یم  تواضق  لیجنا  اب  نایحیسم  هب  تبسن  تاروت و  اب  نایدوهی  هب  تبـسن  روهظ ، ماگنه  جع )  ) نامز ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هکنیا 
؟ درادن یتریاغم  ایآ  مالسالا  هللا  هنع  نیدلا  نا  هک  هیآ 

شسرپ

یم تواضق  لیجنا  اب  نایحیسم  هب  تبـسن  تاروت و  اب  نایدوهی  هب  تبـسن  روهظ ، ماگنه  جع )  ) نامز ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هکنیا 
؟ درادن یتریاغم  ایآ  مالسالا  هللا  هنع  نیدلا  نا  هک  هیآ  نیا  اب  دنک 

خساپ

میسقت يواسم  روطب  ار ) تاناکما  ، ) دنک مایق  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  مئاق  یتقو  تسا . نینچ  نآ  نومـضم  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هکنیا 
دنکب ار  وا  ینامرفان  سک  ره  هدومن و  تعاطا  ادـخ  زا  دـنک  تعاطا  يو  زا  سک  ره  دزاس ، یم  رارق  رب  ار  تلادـع  ّتیعر  رد  دـیامن و  یم 
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ماکحا ساسا  رب  نایدوهی  نیب  دزاس و  یم  جراـخ  هیکاـطنا  رد  يراـغ  زا  ار  یهلا  ياـهباتک  رگید  تاروت و  تسا ، هدومن  ار  ادـخ  یناـمرفان 
یم يرواد  نآرق  تایآ  ساسارب  ناناملـسم  نیب  نآ و  تاروتـسد  هیاپرب  روبز و  لـها  نیب  لـیجنا و  ماـکحا  قبط  نایحیـسم  ناـیم  تاروت و 

هب نامیا  رب  حیرـصت  هک  يرگید  تایاور  اب  هفیرـش  ۀـیآ  اب  نتـشاد  تریاغم  رب  هوالع  نیا  دوب ، امـش  شـسرپ  رد  روط  نامه  ًاـیناث : (. 1) دنک
رد ناشدوخ  مایق  تیناقح  تابثا  يارب  ترـضح  ینعی  دـش  هتفگ  هک  تسا  نامروظنم  سپ  (2) هداد تریاغم  زین  در  ار  مالـسا  نید  هب  مدرم 

عالطا اهباتک  نآ  ناکم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح دوخ  هک  هدشن  فیرحت  باتک  اب  هتبلا  دـننک  یم  يرواد  اهنآ  باتک  اب  رگید  نایدا  ربارب 
. دنراد

هابتشا هار  دنراد  تیعمج  ناهج  ناناملسم  ربارب  دنچ  تیحیسم  ًالثم  هک  اهنآ  ناوریپ  روظنم  دنراد ؟ يرابتعا  ًاعقاو  لاح  نامز  رد  مه  رگید  نایدا  ایآ 
: نارمع لآ  هروس  هیآ 85  هب  هجوت  اب  دنیآیم  باسح  هب  ناهارمگ  ءزج  يدهم )(  ترـضح  روهظ   ) نامزلارخآ ای  ترخآ و  رد  دننکیم و  یط  ار 

ره "

شسرپ

دنراد تیعمج  ناهج  ناناملـسم  ربارب  دنچ  تیحیـسم  ًالثم  هک  اهنآ  ناوریپ  روظنم  دنراد ؟ يرابتعا  ًاعقاو  لاح  نامز  رد  مه  رگید  نایدا  ایآ 
هیآ 85 هب  هجوت  اب  دنیآیم  باسح  هب  ناهارمگ  ءزج  يدهم )(  ترـضح  روهظ   ) نامزلارخآ ای  ترخآ و  رد  دـننکیم و  یط  ار  هابتـشا  هار 

ناراـکنایز زا  ترخآ  رد  وا  و   ) دوـشیمن هتفریذـپ  وا  زا  زگره  دـنیزگرب ، دوـخ  يارب  ار  مالـسا  زا  ریغ  ینید  سک  ره  : " نارمع لآ  هروـس 
(. تسا

خساپ

قیاقح هب  نیتسار  نامیا  دیاقع و  حیحصت  1 ـ تسا : اهبنارگ  زیچ  ود  هب  یقیقح  يدج و  مازتلا  ورگ  رد  يراگتـسر  تداعـس و  نآرق  رظن  زا 
یخرب ساسایب  چوپ و  ياهیـشورفرخف  نیاربانب  تسا . هدرک  رومأم  نآ  هب  ار  رـشب  دنوادخ  هچنآ  ساسا  رب  شنک  حلاص و  لمع  ینید 2 ـ

تسا و ناشیا  نآ  زا  تسود  يراگتـسر  هک  دـندرکیم  دومناو  نینچ  درف  ندـناوخ  يدوهی  ای  یحیـسم  فرـص  هب  هک  ار  ناـیدا  باـبرا  زا 
دسانشیمن و تیمسر  هب  ار  تینارصن  تیدوهی و  دننام  ینیوانع  ًاساسا  دیجم  نآرق  تسا . هدرمـش  دودرم  دناهرهبیب  نآ  زا  ًالماک  نارگید 
نامیا و نامه  یناملسم ، تسا و  هتسناد  ناملسم  ار  یهلا  ناربمایپ  يرایسب  تایآ  رد  هتخانش و  تیمسر  هب  ار  یعقاو  یناملسم  مالسا و  اهنت 
ار دنوادخ  هب  نامیا  همزال  دیجم  نآرق  رگید  فرط  زا  نآ . خسن  نامز  هن  تساهنآ  تعیرش  ياقب  تثعب و  رصع  رد  یهلا  ناربمایپ  زا  يوریپ 

نامتک و  مرکا ( ربمایپ  هب  ندرواین  نامیا  دنوادخ  اتـسار  نیا  رد  دـنادیم . یهلا  ریفـس  نیرخآ  هب  نتـسویپ  رخآ ، رد  وا و  نالوسر  زا  يوریپ 
هب ار  نایرج  نیا  هدـش  دای  هیآ  هلابند  رد  تسا و  هداد  رارق  شهوکن  باـتع و  دروم  نآرق  ياـجياج  رد  ار  هراـبنیا  رد  لـیجنا  ياـهتراشب 

ثوعبم اهناسنا  همه  يوس  هب  ار  دـمحم (  ترـضح  دـنوادخ  تسا . هدـناوخ  رفاک  ار  نآ  نالماع  هدرک و  دادـملق  یهلا " رون  ءاـفطا   " هلزنم
دیاهدرک هراشا  نآ  هب  هک  رگید  نایدا  ناوریپ  زا  یمیظع  لیخ  اما  تسا . هدـینادرگ  متاخ  نییآ  هب  ندـیورگ  هب  فظوم  ار  ناگمه  هتخاس و 

ًاعطق دـنرواین  نامیا  نآ  هب  رگا  هتـشادن و  مالـسا  زا  یچیپرـس  رد  يرذـع  چـیه  هورگ  نیا  تسا ، هدـش  نشور  ناشیارب  مالـسا  تیناقح  اـی 
رد دناهدرک ، یلاخ  هناش  دروم  نیا  رد  قیقحت  یسررب و  زا  ًادمع  نکل  دناهتخانش ، ار  مالـسا  تیناقح  ای  دش ؛ دنهاوخ  يدبا  باذع  راتفرگ 

دوخ اتـسار  نیا  رد  هدوب و  هاگآان  ای  تسا . نانآ  ریگنماد  یهلا  باذـع  زین  لاح  نیا  رد  تسا ، هدوب  مهارف  نانآ  يارب  طیارـش  همه  هکیلاح 
لاح نیا  رد  دناهتشادن ، رایتخا  رد  قیقحت  يارب  ار  مزال  ياهرازبا  ای  دناهدینـشن و  ار  مالـسا  يادن  هدوب و  لفاغ  ًاساسا  هکلب  دنتـسین ، رـصقم 
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. دـنک تمحر  رظن  نانآ  رب  دـنوادخ  تسا  نکمم  یهلا  ترطف  اب  یلبق  نییآ  ساـسا  رب  يراکتـسرد  تروص  رد  هدوب و  هللارمـال " نوجرم  "

www.Nahad.net زا : هتفرگرب   6-7 فص . 3 67/ نارمع لآ  . 2 62/ هدئام . 1 میرک : نآرق  زا  ریز  تایآ  هب  دینک  هعجارم 

؟ دنوش یم  دوبان  يزورما  نایدا  هیقب  دنام و  یم  یقاب  مالسا  نید  اهنت  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  ایآ 

شسرپ

؟ دنوش یم  دوبان  يزورما  نایدا  هیقب  دنام و  یم  یقاب  مالسا  نید  اهنت  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  ایآ 

خساپ

اوُسَنَف ْمُهَقاثیِم  انْذَـخَأ  يراصَن  اَّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلَا  َنِم  َو  فلا -) دـنام . دـنهاوخ  یقاب  تمایق  ات  اراصن  دوهی و  هک  تسا  نیا  تایآ  یـضعب  رهاـظ 
یتمسق سپ  میتفرگ  نامیپ  دنتـشاد  تینارـصن  ياعدا  هک  یناسک  زا  ام  ِۀَمایِْقلَا . ِمْوَی  یلِإ  َءاضْغَْبلَا  َو  َةَوادَْعلَا  ُمُهَْنَیب  اْنیَرْغَأَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  اَّمِم  ظَح 

َو. َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ  یسیِع  ای  ُهَّللَا  َلاق  ْذِإ  ب -) (. 1 .) میتخادنا ناشنیب  رد  تمایق  ات  ار  هنیک  ینمشد و  مه  ام  دندومن ، شومارف  ار  ام  ياهدنپ  زا 
و هدومن و . ضبق  ار  وت  حور  نم  انامه  یـسیع  يا  دومرف  دنوادخ  هک  یتقو  ایب  ِۀَمایِْقلَا . ِمْوَی  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلَا  َقْوَف  َكوُعَبَِّتا  َنیِذَّلَا  ُلِعاج  َو 

ُمُهَْنَیب اْنیَْقلَأ  َو  اولاق  امب  اونعل  مهیدـیا و  تلغ  ٌۀـَلُوْلغَم . ِهَّللَا  ُدَـی  ُدوُهَْیلَا  َِتلاق  َو  ج -) ( 2 . ) مهد يرترب  تمایق  زور  اـت  نارفاـک  رب  ار  وت  ناوریپ 
اهنآ نایم  رد  ار  ینمـشد  هنیک و  شتآ  تمایق  نآ  رفیک  هب  ام  و  تسا . هتـسب  ادـخ  تسد  دـنتفگ  دوهی  ِۀَـمایِْقلَا . ِمْوَی  یلِإ  َءاضْغَْبلَا  َو  َةَوادَْـعلَا 

ات رافک  رب  اراصن  يرترب  نینچمه  تسا و  هدش  حرطم  اراصن  دوهی و  نیب  رد  تمایق  ات  يزوتهنیک  ینمشد و  قوف  تایآ  رد  ( 3 .) میتخورفارب
نیمه زین  تایاور  یـضعب  زا  دـنام . دـنهاوخ  یقاب  تمایق  ات  اراصن  دوهی و  نید  هک  تسا  نیا  تایآ  رهاـظ  ياـضتقم  تسا و  هدـمآ  تماـیق 

مهملاس امک  مهملاسی  لاق  هدـنع  ۀـمذلا  لها  نم  نوکی  اـمف  تلق  مالـسلاهیلع . هللادـبع  یبا  نع  ریـصب  یبا  نع  دوشیم . هدافتـسا  نومـضم 
يدهم  ) رما بحاص  مدرک  ضرع  قداص  ماما  هب  دیوگ  ریـصب  وبا  نورغاص . مهودـی  نع  ۀـیزجلا  نودؤی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

(4 .) دنهدیم هیزج  اهنآو  دنکیم  هحلاصم  نانآ  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  دننام  دومرف : دـنکیم  هچ  اراصن - دوهی و  همذ - لها  اب  مالـسلاهیلع )
نب هللادبع  فلا -) . دنامیمن یقاب  ینید  دمحم  نید  زج  هک  نیا  هب  دنکیم  تلالد  هک  دراد  دوجو  یثیداحا  تایاور ، تایآ و  نیا  لباقم  رد 
ِْهَیلِإ َو  ًاهْرَک  َو  ًاعْوَط  ِضْرَْألَا  َو  ِتاوامَّسلَا  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهل  َو  هیآ  ریـسفت  ترـضح  زا  هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  ریکب 

دوهی رب  ار  مالسا  نید  دش  رهاظ  ترـضح  نآ  یتقو  تسا . هدش  لزان  مئاق  ترـضح  نأش  رد  روکذم  هیآ  : " دومرف مدرک  لاؤس  ار  َنوُعَجُْری 
تابجاو ریاس  تاکز و  زامن و  هب  دروایب ، مالـسا  رایتخا  لیم و  اب  سک  ره  سپ  درادیم . هضرع  برغ  قرـش و  رافک  نیبئاص و  اراـصن و  و 

یسک تسرپادخ  دحوم و  زج  نیمز  برغ  قرش و  رد  هک  نیا  ات  دنزیم  ار  شندرگ  دزرو  عانتممالـسا  لوبق  زا  سک  ره  دنکیم و  شرما 
ردق نآ  دـنکیم  حوتفم  رما  بحاص  يارب  ار  ناهج  برغ  قرـش و  ادـخ  : " دـنکیم . لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج  ب -) ( 5." .) دنامن و یقاب 

ِهِّلُک ِنیِّدلَا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  نینچمه  ج -) ( 6" .) دنامن یقاب  ینید  دمحم  نید  زج  هک  نیا  ات  دنکیم  گنج 
هب هک  نیا  رگم  دـنامیمن  یقاب  يدـحا  هک  دوشیم  يروط  هب  دـمحمب  رقا  الا  دـحا  یقبیال  نا  نوکی  تسا : هدومرف  َنوُکِرْـشُْملَا * َهِرَک  َْول  َو 

قفاوم هک  هچنآ  نآرق ، فلاخم  رگید  هتـسد  تسا و  نآرق  قفاوم  ثیداحا  هتـسد  کی  دوشیم  هظحالم  هک  نانچ  ( 7 .) دروایب نامیا  دمحم 
نایدا ریاس  نابحاص  هک  تسا  نینچ  ثیداحا  زا  هتـسد  ود  نیا  نیب  عمجو  تسا ، مدـقم  نآرق  رهاظ  فلاخم  ثیداحا  رب  تسا  نآرق  رهاـظ 

یم كاپ  تافیرحت  زا  دوهی و ...  تیحیسم و  نوچ  ینایدا  دنسر و  یم  دخ  نید  تقیقح  هب  جع )  ) نامز ماما  نینزان  دوجو  تکرب  هب  یهلا 
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نید ظفح  اب  اذل  دوب و  دهاوخن  مالـسا  سدقم  عرـش  اهنآ و  نیب  یفلاخم  هتکن  چیه  تافیرحت ، زا  یهلا  نایدا  ریاس  ندش  كاپ  اب  دـنوش و 
دنام دنهاوخ  یقاب  جع )  ) يدهم ترضح  تموکح  نارود  رد  اراصن  دوهی و  نیاربانب  . تفریذپ دنهاوخ  زین  ار  مالسا  دوهی  حیـسم و  یقیقح 

دنهدیم و همادا  دوخ  یگدنز  هب  يودهم  یمالـسا  تموکح  تیامح  تحت  دنرادیمرب و  تسد  ثیلثت  دننام  دوخ  دولآكرـش  دیاقع  زاو 
عبانم . 308 ص 305 - ینیما ، میهاربا  ناهج ، رتسگداد  ك : رتشیب ر . یهاگآ  ياربرگیم  بلاغ  اهنید  مامت  رب  یناـهج و  نید  مالـسا  نید 

ص 340 ج 52 ، راونالاراحب ، ص 381 5 )ـ ج 52 ، راونالاراحب ، هیآ 64 4 ) هدئام ، هیآ 55 3 ) نارمع ، لآ  هیآ 14 2 ) هدئام ، ( 1 ذخآم : و 
ص 346 نامه ، ص 390 7 ) نامه ، ( 6

؟ رهاظ ای  دننطاب  هب  رومام  ناشیا  ایآ  دننک و  یم  یگدنز  مه  یحیسم و ...  يدوهی و  جع ) ) نامز ماما  تموکح  نامز  رد  ایآ 

شسرپ

؟ رهاظ ای  دننطاب  هب  رومام  ناشیا  ایآ  دننک و  یم  یگدنز  مه  یحیسم و ...  يدوهی و  جع ) ) نامز ماما  تموکح  نامز  رد  ایآ 

خساپ

دراو يدهم ( ترـضح  تموکح  نارود  رد  يدوهی  دوجو  اب  طابترا  رد  یتایاور  هک  دوش  یم  ضرع  زیزع  تسود  امـش  لاؤس  هب  خساپ  رد 
یـسوم ترـضح   : " تسا هدـمآ  نینچ  مرکا ( ربمایپ  زا  یتیاور  رد  میزادرپ . یم  اهنآ  زا  یخرب  یـسررب  هب  هاتوک  لاـجم  نیا  رد  هک  هدـش ،

هب ناـیدوهی  اـب  باـتک  نآ  هلیـسوب  هدروآ ، نوریب  ماـش  رد  یهوک  زا  ار  تاروت  ياهـشخب  و  هیکاـطنا ، رد  يراـغ  زا  ار  سدـقم  هچقودـنص 
نآرق رد  هک  تسا  نامه  هنیکـس ، توبات  ای  سدقم  هچقودنـص  ( 1."  ) دنروآ یم  مالسا  اهنآ  زا  يرایسب  ماجنارـس  و  دزادرپ ، یم  لالدتـسا 

لیلد و دراد ، دوجو   ) ناربماـیپ ثاریم  نآ  رد  هک  قودنـص ، نیا  هک  دـنا  هتفگ  نآ  ریـسفت  رد  نارـسفم  و  تسا . هدـش  داـی  نآ  زا  ( 2) میرک
ینب تیعمج  نایم  زا  هدروآ ، ار  نآ  ناگتشرف  ورنیا  زا  دراد . ییاورنامرف  یگتـسیاش  یـسک  هچ  هکنیا  رب  لیئارـسا  ینب  يارب  تسا  يا  هناشن 

، دوـخ ّیـصو  هب  وا  و  نامیلـس ، هب  وا  و  دواد ، هـب  ار  نآ  تولاـط  سپ  دـنهد . یم  رارق  تولاـط  يور  شیپ  رد  هاـگنآ  هداد ، روـبع  لیئارـسا 
ار يرگید  هدومنن ، يرادربنامرف  وا  زا  هکنیا  تلع  هب  نامیلـس ، ترـضح  ّیـصو  زا  دعب  لیئارـسا  ینب  و  دـنک . یم  میلـست  ایخرب  نب  فصاع 

هچایرد  " زا سدـقم  قودنـص   : " تسا هدـمآ  مرکا ( ربمایپ  زا  رگید  یتیاور  رد  ( 3 .) دنهدیم تسد  زا  ار  قودنـص  نآ  دـننک ، یم  تعاطا 
هدهاشم ار  نآ  نایدوهی  نوچ  و  دنهد . یم  رارق  سدقملا  تیب  رد  وا  هاگـشیپ  رد  هدروآ ، ار  نآ  و  دوش . یم  راکـشآ  يو  تسد  هب  هیربط "

یم ناـمیا  يو  هب  يدوهی  رازه  یـس  دادـعت  هک  هدـش  هتفگ  يرگید  تیاور  رد  هتبلا  ( 4.") دنروآیم نامیا  هیقب  یکدـنا  زج  هب  دـننک ، یم 
ناـمز رد  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  قوف ، تاـیاور  هظحـالم  اـب  لاـح  تسا . كدـنا  ناـنآ  تیعمج  لـک  هب  تبـسن  مقر  نیا  هک  دـنروآ ،

یتایاور زین ،  u يدهم ترـضح  تموکح  نامز  رد  یحیـسم  دوجو  هرابرد  و  دنتـسه . یقاب  دوهی  نید  هب  دارفا  یـضعب  ترـضح ، تموکح 
ماما اب  تینارـصن  شیک  ندادرارق  زیواتـسد  اب  رفک  يایند  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  یتیاور  رد  دـنک . یم  هلأسم  نیا  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو 

َنِم " و  هیآ تایاور ، رب  هوـالع  ( 5 .) دنرب یم  هانپ  ناشنیدب  تسکـش  ماگنه  هب  و  دنناسر ، یم  کمک  ماما  نانمـشد  هب  و  دـنوش ، یم  ریگرد 
اِمب ُهللا  ِبَُنی  ُمُُهئّ َفْوَس  ِۀَـمایِقلا و  ِموَی  یِلا  َءاضْغَبلا  َو  َةَوادَـعلا  ُمُهَْنَیب  اْنیَرْغَاَف  ِهب  اوُرِّکُذ  اَّمِم   ّ ًاّظَح اُوَسَنَف  ْمُهَقاثیم  انْذَـخَا  يراصَن  اـنِا  اُولاـق  َنیذـلا 

نکمم هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  هیآ  نیا  زا  هک  تسا  هدمآ  نآ  ریـسفت  رد  هچنانچ  دراد . تلالد  بلطم  نیا  هب  زین ، ( 6"  ) َنوعَنْصَی اُوناک 
یم اریز  دنامب . یقاب   u يدهم رصع  رد  یتح  ناهج ، رد  فیعـض  رایـسب  تیلقا  کی  تروصب  دوهی ) نیئآ  تیحیـسم و  ای   ) تیحیـسم تسا 
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ناهج مدرم  عطاق  تیرثکا  هچ  رگا  دـنکیمن . ادـیپ  يرابجا  هبنج  نید  و  دور ، یمن  نیب  زا  اـهناسنا  هدارا  يدازآ  زین  رـصع  نآ  رد  هک  میناد 
(7 .) دوـب دـهاوخ  یمالـسا  تموـکح  کـی  نیمز ، يور  تموـکح  هکنیا  همه  زا  رتـمهم  و  دـنورگ . یم  نآ  هـب  و  دـنیامیپ ، یم  ار  قـح  هار 

اوُرَفَک َنیذلا  َقوَف  َكوُعَبَّتا  َنیذلا  ُلِعاج  اورَفَک و  َنیذلا  َنِم  َكُرِّهَطُم  َّیِلا و  َکُِعفار  َکیّفَوَتُم و  ّینِا  یـسیع  ای  ُهللا  َلاق  ذِا   " هیآ زا  نینچمه 
هیزج اهنآ  زا  ترضح  هک  تسا  هدمآ  زین  یتیاور  رد  و  ( 9 . ) دنراد دوجو  تمایق  زور  ات  رافک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  (، 8"  ) ِۀمیقلا ِموَی  یِلا 

زا هک  تسا  هدش  هتفگ  نطاب ، ای  دنتـسه  رهاظ  هب  رومأم  ایآ  هک   u يدهم ماما  تیرومأم  زا  شـسرپ  دروم  رد  نایاپ ، رد  و  ( 10 . ) دنریگ یم 
تواضق یحو  تماما و  ملع  یـضتقم  هب  ترـضح  نآ  دنک . یم  تواضق  دوخ  ملع  هب  هک  تسوا ، تواضق   u يدهم ترضح  تاصاصتخا 

ملع ار  وا  دنوادخ  دـنک ، مایق   u مئاـق نوچ   : " تسا هدـمآ  هطبار  نیا  رد  یثیدـح  رد  ( 11 . ) دبلطن هنّیب  و  نامیلـسو ، دواد  دننام  دـنک ؛ یم 
ار ناشیا  دنناشکیم  و  دنبسچ . یم  ناشیا  ياهاپ  هب  و  دنریگ ، یم  ار  ناشیا  یناشیپ  ياهوم  سپ  رفاک ، رب  دنک  یم  رما  سپ  دنک . اطع  امیس 

(12."  ) دهن یم  ناشیا  نایم  رد  ریشمش  و  ریشمش ، يوس  هب 

؟ دنوشیم ناملسم  همه  ناهج  مدرم  ایآ  تسا  هنوگچ  ناهج  غنامز  ماما  روهظ  زا  دعب 

شسرپ

؟ دنوشیم ناملسم  همه  ناهج  مدرم  ایآ  تسا  هنوگچ  ناهج  غنامز  ماما  روهظ  زا  دعب 

خساپ

نارگمتـس نارابج و  اب  تلادـع  يرارقرب  هار  رد  دوخ  روهظ  ابترـضح  نآ  دوشیم و  دابآ  ایند  دـیامرف ، روهظ  غنامز  ماما  هک  نیا  زا  سپ 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دـنکیم ; داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  درادیم و  او  میلـست  تسکـش و  هب  ار  نانآ  ۀـمه  دـنکیم و  هزرابم 

يذـّلا مهنید  مهل  ّننکمیل  مهلبق و  نِم  نیذـّلا  فلختـسا  امک  ضرألا  یف  مهّنفلختـسیل  َـت  حل َـ ّـصلا اولمع  مکنم و  اونماء  نیذـّلا  هّللا  دـعو  "

هدروآ و نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادخ  ( 55 رون ، ... ;  ) یش ئ‹ا یب  نوکرـشیال  یننودبعی  انمأ  مهفوخ  دعب  نِّم  مهنلّدبیل  مهل و  َیـضترا 
هک ار  یناسک  هک  هنوگ  نامه  دهد ; رارق  دوخ [  [ نیـشناج نیمزرـس  نیا  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک 

ینمیا هب  ار  ناشمیب  دـنک و  رقتـسم  ناشدوس  هب  تسا  هدیدنـسپ  ناشیارب  هک  ار  ینید  نآ  داد و  رارق  دوخ [  [ نیـشناج دـندوب ، نانآ  زا  شیپ 
زا نخـس  هک  هروس  نیمه  هتـشذگ  تایآ  لابند  هب  هیآ  نیا  ... . دننادرگن " کیرـش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات [ ، [ دنادرگ لدـبم 

نامه هک  ار  تعاطا  نیا  هجیتن  دـهدیم و  همادا  ار  عوضوم  نامه  تسا  هدروآ  نایم  هب  ربمایپ  دـنوادخ و  نامرف  ربارب  رد  میلـست  تعاـطا و 
نامیا و هک  ناناملـسم  زا  یهورگ  هب  دنوادخ  هک  دیآیم  رب  هیآ  نیا  عومجم  زا  دراد . دیکأت  نآ  رب  دـنکیم و  نایب  تسا  یناهج  تموکح 

مامت نتفر  نایم  زا  اج ، همه  رد  رادهشیر  یـساسا و  روط  هب  قح  نییآ  رـشن  نیمز  يور  تموکح  فالختـسا و  ةدژم  دـنراد ، حـلاص  لـمع 
ترـضح تموکح  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  یهلا  ةدـعو  دـندقتعم : نارـسفم  زا  يرایـسب  تسا  هداد  ار  ینمااـن  تشحو و  سرت  فوخ  بابـسا 

ریـسفت ر.ك   ) تسین هیآ  يانعم  راصحنا  يانعم  هب  نیا  دـشابیم و  هیآ  نیا  لماک  قادـصميدهم  ماـما  تموکح  دـیدرتیب  تسايدـهم و 
ادخ هب  : " دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد   7 داجس ماما  ۀیمالسالا )  بتکلاراد  ، 532 ص 527 ـ  نارگید ج 14 ، يزاریش و  مراکم  هللاتیآ  هنومن 

ار نیمز  تسا  تما  نیا  يدهم   " هک دهدیم  ماجنا  ام  زا  يدرم  تسد  هب  اهنآ  يارب  ار  راک  نیا  دنوادخ  دنتسه ; ام  نایعیش  اهنآ  دنگوس 
یملعا هسسؤم  ص 267 ، ج 7 ، یـسربط ،  ناـیبلاعمجم  ر.ك  ... ") دـشاب هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نآ  دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  رپ 
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نما و شیاسآ  هافر و  لدع  طسق و  زا  هدنکآ  ییاضف  رد  یـشیک  نییآ و  ره  زا  مدرم  مامت  غيدـهم  ترـضح  تموکح  نامز  رد  توریب ) 
هعماج فعـضتسم  مورحم و  ياههدوت  يارجا  تیلوؤسم و  اـب  یتموکح  شناد و  ملع و  طـیحم  یمالـسا  نیناوق  ماـکحا و  ساـسا  رب  ناـما 
میرک نآرق  دنوشیمن  ناملـسم  مدرم  همه  ترـضح  نآ  تموکح  نامز  رد  سپ  دننکیم ; یگدنز  مه  رانک  رد  ناسنا  مامت  دوب و  دهاوخ 

... ; ِۀَم َـ َیِْقلا ِمْوَی  ََیلِإ  َءآَضْغَْبلاَو  َةَواَدَْـعلا  ُمُهَْنَیب  اَْنیَرْغَأَف  : " ... دـیامرفیم دـنادیم و  تمایق  زور  ات  ار  َيراصن  دوهی و  نیب  توادـع  رارمتـسا  زین 
يزاریش مراکم  هللاۀیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك   .. ") میدنکفا ینمـشد  توادع و  تمایق  هنماد  ات  َيراصن [ دوهی و   [ اهنآ نایم  رد  هدئام 14 ... ) )

نیسح مدزاود  لاس  هرامـش 4و5 ، مق  هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  هزوح  هلجم  ۀیمالـسالا /  بتکلاراد  ص 316 ، ج 4 ، نارگید  و 
اّما دـنوش . تفای  هعماج  رد  حـلاصریغ  ای  ناملـسمریغ  يدارفا  تسا  نکمم  هچرگ  یمالـسا )  تاـغیلبت  رتفد  رـشن  ص 171ـ180 ، يدوعسم 

. دوب دهاوخ  دنوادخ  هتسیاش  ناگدنب  نینمؤم و  تسد  هب  ناهج  رسارس  رد  تردق  تیمکاح و 

؟ تشاد دنهاوخ  دوجو  مه  رگید  نایدا  بهاذم و  وریپ  رفاک و  هکنیا  ای  دنوش  یم  ناملسم  مدرم  مامت  ایآ  دننک  روهظ  جع )  ) نامز ماما  هک  یتقو 

شسرپ

دنهاوخ دوجو  مه  رگید  نایدا  بهاذم و  وریپ  رفاک و  هکنیا  ای  دـنوش  یم  ناملـسم  مدرم  مامت  ایآ  دـننک  روهظ  جـع )  ) نامز ماما  هک  یتقو 
؟ تشاد

خساپ

اوسنف مهقاثیم  انذـخا  يراصن  انا  اولاـق  نیذـلا  نم  و  - )) 1 دـنام . دـنهاوخ  یقاب  تمایق  ات  اراصن  دوهی و  هک  تسا  نیا  تاـیآ  یـضعب  رهاـظ 
سپ میتفرگ  نامیپ  دنتـشاد  تینارـصن  ياعدا  هک  یناـسک  زا  اـم  ... همیقلا ; موی  یلا  ءاـضغبلاو  هوادـعلا  مهنیب  اـنیرغاف  هب  اورکذ  اـمم  اـظح "

ای هللا  لاق  ذا  - )) 2 هیآ 14 .) هدئام ,   ((, ) میتخادنا ناشنیب  رد  تمایق  ات  ار  هنیک  ینمشد و  مه  ام  دندومن , شومارف  ار  ام  ياهدنپ  زا  یتمسق 
نم انامه  یـسیع  يا  دومرف  دنوادخ  هک  یتقو  ایب   ... همیقلا ; موی  یلا  اورفک  نیذـلا  قوف  كوعبتا  نیذـلا  لعاج  و  کیفوتم و ... نا  یـسیع 

هللادی دوهیلا  تلاقو  - )) 3 هیآ 55 .) نارمع ,  لآ   ((, ) مهد يرترب  تماـیق  زور  اـت  نارفاـک  رب  ار  وت  ناوریپ  و  هدوـمن و ... ضبق  ار  وـت  حور 
هنیک و شتآ  تمایق  نآ  رفیک  هب  ام  و  تسا ...  هتـسب  ادـخ  تسد  دـنتفگ  دوهی   ... همیقلا ; موی  یلا  ءاضغبلاو  هادـعلا  مهنیب  اـنیقلاو  هلولغم ...

حرطم اراصن  دوهی و  نیب  رد  تمایق  اـت  يزوت  هنیک  ینمـشد و  قوف  تاـیآ  رد  هیآ 64 .) هدـئام ,   ((, ) میتخورفارب اهنآ  نایم  رد  ار  ینمـشد 
یقاب تمایق  ات  اراصن  دوهی و  نید  هک  تسا  نیا  تایآ  رهاظ  ياضتقم  تسا و  هدمآ  تمایق  ات  رافک  رب  اراصن  يرترب  نینچمه  تسا و  هدـش 

نم نوکی  امف  تلق  مالسلا ...  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ریصب  یبا  نع  . )) دوش یم  هدافتسا  نومـضم  نیمه  زین  تایاور  یـضعب  زا  دنام . دنهاوخ 
هب دیوگ  ریصب  وبا   ... نورغاص ; مهودی  نع  هیزجلا  نودئوی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهملاس  امک  مهملاسی  لاق  هدنع  همذلا  لها 
اب ص )   ) مرکا ربمایپ  دننام  دومرف : دنک  یم  هچ  اراصن -  دوهی و  همذ -  لها  اب  مالسلا )  هیلع  يدهم   ) رما بحاص  مدرک  ضرع  قداص  ماما 
هک دراد  دوجو  یثیداحا  تایاور ,  تایآ و  نیا  لباقم  رد  ص 381 .) ج 52 , راونالاراحب , , ) دنهد یم  هیزج  اهنآو  دنک  یم  هحلاصم  نانآ 
زا هک  دنک  یم  تیاور  (ع )  رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  ریکب  نب  هللادبع  - 1 دنام . یمن  یقاب  ینید  دمحم  نید  زج  هک  نیا  هب  دـنک  یم  تلالد 
رد روکذـم  هیآ  : )) دومرف مدرک  لاؤس  ار  نوعجری ))  هیلا  اهرک "و  اعوط "و  ضرالاو  تاومـسلا  یف  نم  ملـسا  هلو   )) هیآ ریـسفت  ترـضح 

هضرع برغ  قرش و  رافک  نیبئاص و  اراصن و  دوهی و  رب  ار  مالسا  نید  دش  رهاظ  ترـضح  نآ  یتقو  تسا .  هدش  لزان  مئاق  ترـضح  نأش 
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عانتما مالـسا  لوبق  زا  سک  ره  دنک و  یم  شرما  تابجاو  ریاس  تاکز و  زامن و  هب  دروایب , مالـسا  رایتخا  لیم و  اب  سک  ره  سپ  دراد . یم 
ص ج 52 , راونالاراحب , ...((, ) دنامن و یقاب  یـسک  تسرپادخ  دحوم و  زج  نیمز  برغ  قرـش و  رد  هک  نیا  ات  دـنز  یم  ار  شندرگ  دزرو 

یم گنج  ردـق  نآ  دـنک  یم  حوتفم  رما  بحاص  يارب  ار  ناهج  برغ  قرـش و  ادـخ  دـنک ...(( : یم  لقن  (ع )  رقاب ماما  زا  رباج  - 2 (. 340
یلع هرهظیل   )) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  (ع )  رقاب ماما  نینچمه  - 3 ص 390 .) نامه ,  ((, ) دـنامن یقاب  ینید  دـمحم  نید  زج  هک  نیا  ات  دـنک 
دنام یمن  یقاب  يدحا  هک  دوش  یم  يروط  هب  دمحمب ; رقا  الا  دـحا  یقبیال  نا  نوکی   : )) تسا هدومرف  نوکرـشملا ))  هرک  ولو  هلک  نیدـلا 
همادا زا  روظنم  . 1 دیـسر : هجیتن  ود  هب  ناوت  یم  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اـب  ص 346 .) نامه ,  ((, ) دروایب ناـمیا  دـمحم  هب  هک  نیا  رگم 
ریبعت کی  اب  تمایق  ییاپرب  و  جع ) ) نامز ماما  روهظ  یکیدزن  تهج  هب  دشاب و  نامزلا  رخآ  هرود  ات  تمایق  زور  ات  اراصن  دوهی و  یناگدـنز 
همادا نارود  نآ  ات  اراصن  دوهی و  نیاربانب  تسا . ناسکی  تمایق  ییاپرب  ملاع  اب  نامزلا  رخآ  میالع  زا  يرایسب  هچنانچ  تسا  هدش  دای  نآ  زا 

ریز همه  دـنوش و  یم  انـشآ  قح  اب  نایدا  بلط  قح  ناوریپ  ناشیا  هب  حیـسم  ترـضح  ادـتقا  و  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  اب  اما  دـننک  یم  ادـیپ 
تموکح نارود  رد  اراصن  دوهی و  مود  هاگدید  رب  انب  . 2 تفر . دنهاوخ  نیب  زا  دنزیتس  قح  هک  یناسک  دنیآ و  یم  جـع ) ) نامز ماما  مچرپ 
یمالسا تموکح  تیامح  تحت  دنراد و  یمرب  تسد  ثیلثت  دننام  دوخ  دولآ  كرش  دیاقع  زاو  دنام  دنهاوخ  یقاب  جع )   ) يدهم ترضح 

 : رتشیب ر.ك یهاگآ  يارب  ددرگ . یم  بلاغ  اه  نید  مامت  رب  یناهج و  نید  مالـسا  نید  اـما  دـنهد و  یم  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  يودـهم 
.308 ص 305 -  ینیما ,  میهاربا  ناهج ,  رتسگداد 

؟ دنوش یم  ناملسم  ناهج  مدرم  همه  ع)  ) يدهم ترضح  تموکح  ردایآ 

شسرپ

؟ دنوش یم  ناملسم  ناهج  مدرم  همه  ع)  ) يدهم ترضح  تموکح  ردایآ 

خساپ

ترـضح تموکح  نارود  رد  ناملـسم  ریغ  دوجو  اهنآ  رهاظ  هک  تسا  یتاـیاور  لوا ، هتـسد  دراد . دوجو  تاـیاور  هتـسد  ود  هنیمز  نیا  رد 
ترـضح نآ  هرود  رد  مدرک  ضرع  (ع ) قداـص ماـما  هب  : » دـیوگ یم  هک  (ع ) قداـص ماـما  زا  ریـصب  یبا  تیاور  دـننام  تسا  جـع ) ) يدـهم

رـس زا  نانآ  اب  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  راتفر  تملاسم  یتشآرـس و  زا  اهنآ  اب  دومرف : دوش ؟ یم  راتفر  هنوگچ  همذ  لها  اب  يدـهم ) )
( رگید ددعتم  تایاور  و  هنامز . صئاصخ  هقالخا و  هریس و  باب  تیاور 177 ، ص 376 ، ج 52 ، راونالاراحب ،  ، ) M .«} درک راتفر  تملاسم 
، دـش دـنهاوخ  ناملـسم  مدرم  همه  درک و  دـهاوخ  اـپ  رب  ار  مالـسا  نید  اـج  همه  رد  هکنیا  رد  دراد  روـهظ  هک  تسا  یتاـیاور  مود ، هتـسد 

دننام رگید ) ددـعتم  تایاور  تیاور 1 و  ص 33 ، و ج 53 ، تیاور 212 ؛ و ص 390 ، تیاور 89 و 90 ؛ ص 340 ، ج 52 ، راونالاراحب ،
رپ رگنـشور ، حـضاو و  لیالد  قطنم و  لقع و  ینـشور و  يرگداد و  زا  ار  نیمز  وا  : » دومرف هک  (ع ) نینمؤملاریما زا  (ع ) نسح ماـما  تیاور 

تابثا .«، ) دوش یم  راکوکین  يراکدـب  ره  دروآ و  یم  ناـمیا  يرفاـک  ره  هک  يروط  هب  دـنوش  یم  وا  میلـست  نیمز  رـس  اـت  رـس  دـنک و  یم 
، دسر یم  رظن  هب  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  هنیمز ، نیا  رد  نادنمـشناد  املع و  نیب  تهج ، نیمه  هب  تیاور 414 .) ص 524 ، ج 3 ، هادهلا ،

روهظ ودب  رد  ترضح  نشور  هریس و  هب  هراشا  لوا ، هتسد  ینعی  دراد . هراشا  ترضح  تموکح  زا  نارود  ود  هب  طوبرم  تایاور ، هتسد  ود 
اب اـما  درب . دـنهاوخ  نیب  زا  هدرک و  بوـکنم  دنلوغـشم ، نیمز  رد  داـسف  ملظ و  هب  هـک  ار  ینارفاـک  اـهنت  روـهظ  يادـتبا  رد  ترـضح  دراد .
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راتفر تملاسم  رس  زا  (ص ) مرکا ربمایپ  هریس  دننامه  دنترضح ، رتسگداد  تموکح  ياریذپ  دنرود و  هب  داسف  روج و  ملظ و  زا  هک  ینارفاک 
اه و هناشن  ندش  راکـشآ  اه و  تعدب  اه و  لطاب  ندـناریم  نیمز و  رـسارس  رد  نآ  ندـش  ریگارف  لدـع و  يرارقرب  اب  جـیردت  هب  دـننک . یم 
. دنام دهاوخن  یقاب  كرـش  رفک و  يارب  يرذع  چـیه  ياج  رگید  دوش و  یم  مامت  مدرم  رب  یهلا  نشور  ياه  تجح  تقیقح ، قح و  تایآ 

همه قح ، ندـش  راکـشآ  لطاب و  ندـش  اوسر  بیرف و  ياه  هدرپ  نتفر  نیب  زا  ترـضح و  تیمکاح  تیبثت  میکحت و  هرود ي  رد  نیارباـنب 
لدـع تموکح  رد  هک  دوب  دـهاوخ  قح  زا  يدـعت  ملظ و  زراب  قادـصم  راکنا ، كرـش و  رفک و  هرود  نآ  رد  دـنوش و  یم  ناملـسم  مدرم 

هب دش ، هراشا  نآ  هب  الاب  روطس  رد  هک  (ع ) نینمؤملاریما زا  (ع ) نسح ماما  تیاور  هک  نانچمه  تشاد . دهاوخن  ییاج  چیه  ترضح ، رتسگ 
« ، هلک نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذـلا  وه  هفیرـش  هیآ  لیذ  (ع ) قداص ماما  دراد . تلالد  انعم ، نیا  رب  حوضو 

، اراصن نایدوهی ، ناتسرپ ، شتآ  زا  دوب ، هدش  بلاغ  اه  نید  همه  رب  (ص ) ربمغیپ رگا  لضفم ، يا  : » دومرف لضفم  هب  هیآ 33 ) هبوت ، هروس  )
روهظ زور  هب  طوبرم  هلک » نیدـلا  یلع  هرهظیل  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هکنیا  دوبن ، يرثا  کش و ...  قافن و  هقرفت و  زا  و  ناتـسرپ ، هراـتس 

هیآ 39) لافنا ، هروس  «، ) هلک هللا نیدـلا  نوکی  هنتف و  نوکت  یتح ال  مهولتاق  و  : » دـیامرف یم  هکنیا  نینچمه  تسا . جـع ) ) يدـهم ترـضح 
تسا و روهظ  يادتبا  هب  طوبرم  تایاور  لوا  هتسد  نخـس : هجیتن  تیاور 1 ) ص 33 ، ج 53 ، راونالاراحب ، «، ) تسا يزور  نینچ  هب  طوبرم 

تموـکح رارقتـسا  هرود  رد  ینعی  تسا  تقیقح  قـح و  ندـش  راکـشآ  ترـضح و  لدـع  تموـکح  رارقتـسا  هرود  هب  طوـبرم  مود  هتـسد 
يریزو داوجدمحم  مجرتم ، رورپ ، تداعـس  یلع  فلؤم : رون ، روهظ  . 1 عبانم : ملعا . هللاو  دنام . دهاوخن  یقاب  يرفاک  چیه  رگید  ترـضح ،

ص 390. ثیدحلا ، راد  یناسارخ ، داوجدمحم  خیش  رظتنم ، يدهم  ص 204 2 . ثیدحلا ، راد  درف ،

؟ دنوش یم  هتخانش  رفاک  هعیش  زا  ریغ  نایدا  زا  دارفا  مامت  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دنوش یم  هتخانش  رفاک  هعیش  زا  ریغ  نایدا  زا  دارفا  مامت  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  ایآ 

خساپ

يا هژیو  ماکحا  هورگ  ره  هک  دـندرگ  یم  میـسقت  باتک  لها  ریغ  رفاک  باتک و  لـها  رفاـک  هورگود  هب  یمالـسا  هقف  رظن  زا  ناناملـسمریغ 
یم هتخانش  رفاک  رگید  نایدا  ناوریپ  مالسا  رظن  زا  سپ  دنشاب . یم  لوا  هتـسد  هرمز  رد  دوهی  تیحیـسم و  نوچمه  ینایدا  ناوریپ  و  دنراد ،
رفاک نانآ  زا  کیچیه  دنـشاب و  یم  ناناملـسم  هرمز  رد  یماما ) هدزاود  هعیـش  ) هیماما هقف  هاگدید  زا  یمالـسا  بهاذم  اه و  هقرف  اما  دنوش .
ناوت یم  حیـضوت  نیا  اب   1 بصاون . جراوخ و  دننام  دنیامن ، یم  ار  نید  يرورـض  راکنا  هک  اه  هقرف  زا  يدودعم  رگم  دـنور ، یمن  رامـشب 
راـچد ناملـسم  رفاـک و  قادـصم  اـی  تسا ، يراـج  مه  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  روهظ  زا  دـعب  یمکح  نینچ  اـیآ  هک  دومن  لاؤس  هنوـگنیا 
مالسا دروم  رد  هیماما  هعیـش  نادنمـشناد  رظن  كالم  ّتلع و  رد  تقد  اب  تفگ : ناوت  یم  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ددرگ ؟ یم  ینوگرگد 

هقرف زا  یخرب  هک  تسا  هدش  ببس  هچنآ  اریز  تفای . تسد  شسرپ  نیا  خساپ  هب  ناوت  یم  رگید ، یخرب  رفک  یمالـسا و  بهاذم  زا  یخرب 
موزل نوچمه  مالـسا  يرورـض  راکـشآ و  قیاقح  راکنا  هب  تسد  نانآ  هک  تسا  نیا  دـنریگ  رارق  نارفاک  هرمز  رد  ناملـسم  رهاـظ  هب  ياـه 

لقع مکح  هب  ینییآ ، نید و  ره  هکلب  مالسا ، يرورض  راکشآ و  تقیقح  راکنا  و  دنا ، هدز  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  نادناخ  هب  هقالع  تبحم و 
لیالد تازجعم و  اب  یماما  هدزاود  هعیـش  تیناقح  ندـش  راکـشآ  و  ع )  ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  ور  نیا  زا  تسا . نید  نامه  راکنا  مزالم 
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قیاقح هرمز  رد  رورم  هب  نانآ  تبحم  نوچمه  زین  ع )  ) هناگ هدزاود  تماما  تیالو و  ددرگ ، یم  نییبت  ترضح  نآ  طسوت  هک  یملع  نقتم 
زا دعب  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  سپ  دوب . دـنهاوخ  مالـسا  نارکنم  نآ ، نارکنم  و  تفرگ ، دـهاوخ  ياج  مالـسا  يرورـض  راکـشآ و 
قح بهذـم  هب  رگید  ناـیدا  بهاذـم و  ناوریپ  قاـفتا  هب  بیرق  تیعمج  شیارگ  ثعاـب  هک  تقیقح  ندـش  ـالم  رب  ترـضح و  نآ  روـهظ 
زا تیاور  رد  هک  تسور  نیا  زا  دوب . دنهاوخ  نارفاک  هرمز  رد  دنورن  راکـشآ  تقیقح  نیا  راب  ریز  هک  یکدـنا  رایـسب  هورگ  دـش ؛ دـهاوخ 

تـسا تیالو  رکنم  هک  یناملـسم  رهاظ  هب  ره  زا  دیامن  روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  هیماگنه  سپ  تسا ...« : هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار وا  ندرگ  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دزادرپب . هیزج  هّمذ ، لها  نارفاک  نوچمه  اـی  دـیامن و  تیـالو  ینعی  مالـسا  هب  رارقا  اـی  هک  دـهاوخ  یم 

دمحم یسلجم ، . 2 (. 140  ) ص (، 1  ) ج یمالسا ، رشن  هسـسؤم  یقثولا ، ةورعلا  مظاک ، دمحم  دیـس  يدزی ، . 1 اهتشونیپ :  2 «. دز دهاوخ 
ماـما تیاور  هب  دوـش  هعجارم  زین  و  یفوـک .) تارف  ریـسفت  زا  لـقن  هـب  ( ) 373  ) ص (، 52  ) ج توریب ، ءافولا ، ۀسـسؤم  راونالا ، راـحب  رقاـب ،

(. یفاک زا  لقن  هب  ( ) 375  ) ص (، 52  ) ج نامه ، (ع ،) رقاب

? دوش یم  بلص  مدرم  زا  رایتخا  هدش و  ناملسم  همه  ع )  ) نامز ماما  روهظ  اب  ایا 

شسرپ

? دوش یم  بلص  مدرم  زا  رایتخا  هدش و  ناملسم  همه  ع )  ) نامز ماما  روهظ  اب  ایا 

خساپ

شخب هب  خـساپ  رد  هرود . نآ  رد  ناـگمه  ندـش  ناملـسم   . 2 روـهظ ؛ نارود  رد  مدرم  زا  راـیتخا  بلـس  . 1 دراد : شخب  ود  قوـف  شـسرپ 
نآ نودب  تسا و  رایتخا  يارادایند  نیارد  ناسنا  هک  مینکیم  بلج  هدش  هتفریذـپ  مّلـسم و  لصا  نیا  هب  ار  مرتحم  رگـشسرپ  هجوت  تسخن 

نانآ رایتخا  نتـشاد  ناگدـنب ،  هرابرد  رفیک  شاداپ و  یهن ،  رما و  فیلکت و  همزال  دـنامیمن . یقاب  باقع  شاداپ و  فیلکت ،  يارب  ییاـج 
زا لاعتم  يادخ  فده  دیآیم ،  تسدب  یلقع  نیهارب  اهتیاور و  زا  یخرب  ( ، 1) دیجم نآرق  ياههیآ  زا  ياهراپ  زا  هک  نانچ  نآ  دشابیم .

رایتخا هاگره  دیآیم .  تسدب  ناسنا  هدارا  رایتخا و  هار  زا  یگتسیاش  نیا  دشابیم و  وا  ندیسر  تالامک  برق و  ماقم  هب  ناسنا ،  شنیرفآ 
ياراد دـنراد ، هک  يرایتخا  تیلعاـف  هیاـس  رد  مدرم  دـشابیمن . ادـخ  ناوضر  برق و  ماـقم  تفاـیرد  هتـسیاش  رگید  دوش ، هتفرگ  ناـسنا  زا 

لامک و هب  ندیـسر  يارب  نوگانوگ ،  ياهتساوخ  نایم  محازت  ماقم  رد  ناسنا  هک  یماگنه  رگید  ناـیب  هب  دـنوشیم . فیلکت  تیلوؤسم و 
لصا نیا  دوشیم . شاداپ  تفایرد  قحتـسم  یهلا و  برق  هتـسیاش  درذگب ،  دوخ  یناویح  تشز و  ياهتساوخ  زا  لاعتم ،  يادخ  ناوضر 

دوشیم و لماک  مدرم  ياهلقع  جـع )  ) قح تجح  روهظ  اـب  هک  اـج  نآ  زا  تسا .  قداـص  زین  جـع )  ) ناـمز ماـما  روهظ  نارود  رد  ملـسم 
سک چیه  دنتـسه و  دحوم  مدرم  همه  نآ  رد  هک  ینامرآ  هعماج  دوریم ،  نیب  زا  ای  دـباییم  شهاک  میارج  ناهانگ و  باکترا  ياههنیمز 
لایما ربارب  رد  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  رصع ،  نآ  نامدرم  هکلب  تسین  مدرم  زا  رایتخا  بلس  ینعم  هب  نیا  دریگ و  یم  لکش  تسین ، كرـشم 
میارج یـصاعم و  بکترم  دـننکیم و  لرتنک  ار  دوخ  لایما  هک  دنـسریم  یماـقم  هب  دـننکیم و  تمواـقم  ناطیـش  ياـههسوسو  ینورد و 
تـسا هاگآ  هک  يدرف  دننام  دنتـسه .  هاگآ  نانم  يادـخ  ياهروتـسد  زا  ینامرفان  تبقاع  هب  هک  دـناهدرک  دـشر  نانچ  نآ  اریز  دـنوشیمن .

ای ریخ  راک  ره  هتشذگ  نیا  زا  دشونیمن . هدارا  رایتخا و  اب  سپ  هدننک ،  كاله  نآ  ندیشون  تسا و  رهز  ماج  تسوا ،  يوربور  هک  یماج 
یحور و لماکت  رد  يرتشیب  رثا  دـشاب ، هارمه  رتهناملاع  رایتخا  رتهناهاگآ و  باـختنا  رتشیب و  هدارا  اـب  هک  رـش  راـک  باـکترا  زا  زیهرپ  ره 
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ور نیا  زا  تشاد . دـهاوخ  شاداـپ  تفاـیرد  يارب  ار  يرت  نوزف  قاقحتـسا  تشاد و  دـهاوخ  یهلا  ناوـضر  بلج  یهلا و  هاـگرد  هب  برقت 
نیا هک  ار  ضحم  نانمؤم  ناحبـس  يادخ  دنراد و  ار  جع )  ) يدهم ماما  ینامرآ  هعماج  افوکـش و  نارود  رد  یگدـنز  يوزرآ  ادـخ  يایلوا 
شیپ زا  شیب  نانآ  لامک  هنیمز  تعجر ،  اـب  اـت  دـنادرگیمزاب  اـیند  هب  هراـبود  جـع )  ) یهلاتجح روهظ  نارود  رد  دناهتـشاد ،  ار  قاـیتشا 

يرسارس تموکح  رارقتسا  ات  روهظ  يادتبا  زا  تفگ  دیاب  روهظ  رصع  رد  ناگمه  ندش  ناملسم  ینعی  مود  شخب  هب  خساپ  رد  دیآ . مهارف 
مایق مئاق  یتقو  دومرف  هک  دـنکیم  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  رباج  زا  ینامعن  الثم  دوشیم .  يرپس  یفلتخم  ياههرود  جـع )  ) يدـهم ماـما  لدـع 
نیا (. 2  ) نآرق هب  نآرق  لها  نایم  روبز و  هب  روبز  لها  نایم  ودنکیم  مکح  لیجنا  هب  لیجنا  لها  نایم  تاروت و  هب  تاروت  لها  نایم  دـنک 

كرـش ادـخ  هب  سک  چـیه  دـنوشیم و  دـحوم  ناگمه  هک  دـسریم  يدـح  هب  رـشب  لماکت  یلو  تسا  روهظ  نیزاـغآ  لـحارم  هب  طوبرم 
مهنید مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالایف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هللادـعو  دزرویمن : 

 ، کلم هروس  هیآ 2  دوه ،  هروس  هیآ 7  ر.ك :  - 1 ( 3) ًائیش یب  نوکرـشیال  یننودبعی  انمأ  مهفوخ  دعب  نم  مهنلدبیل  مهل و  یـضترا  يذلا 
.55 رون ، ص 124 3 - یناعنلل ،  ۀبیغلا  - 2 تایراذ .  هروس  هیآ 56  فهک و  هروس  هیآ 7 

؟ تشاد دنهاوخ  مارمو  هدیقع  کی  همه  روهظ ، رصع  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تشاد دنهاوخ  مارمو  هدیقع  کی  همه  روهظ ، رصع  رد  ایآ 

خساپ

روهظ نارود  رد  تسا . دـحاو  داقتعاو  دـحاو  ینیبناـهج  نآو  تسا  يرورـض  عوضوم  کـی  هدـحاو ، تماو  دـحاو  هعماـج  لیکـشت  يارب 
یگچراپکیو تسا ، یکی  اههمانربو  شورو  هارو  ددرگیم  مکاح  ناهج  رب  يدحاو  ینیبناهج  ع )  ) يودهم داینب  لدـع  تلود  راگزورو 

ماما دـننکیم . تکرح  حالـصو  تداعـس  يوس  هب  نابز  کیو  لدـکی  همه  ناـمدرمو  دـیآیم ، دـیدپ  مارمو  هدـیقع  رد  یعقاو  یگناـگیو 
اهناسنا تشرـسو  ترطف  اـبو  دراد  رارقتـسا  لدـعو  ّقح  نادـیواج  نوناـق  هیاـپ  رب  وا  شورو  هارو  تسا  یقیقح  یحلـصم  هک  ع )  ) يدـهم

راعـش ریز  رد  ار  اهناسنا  همهو  دزیریم  یپ  یمالـسا  يژولوئدـیاو  دـیحوت  لوصا  ساسا  رب  ار  یعقاو  یتدـحو  تسا ، راگزاسو  گنهامه 
مارم کی  رب  ار  همهو  دـنک  مایق  اـم  مئاـق  ناـمز  نیا  رد  : " ... دومرف هزمح  نب  کـلام  هب  ع )  ) یلع ماـما  دروآیم . درگ  دـحاو  نیدو  هناـگی 

نایدألاو للملا  نع  عفریل  لّضفم ! ای  هَّللاوف  : " دومرف ع )  ) قداص ماما  یقرواـپ } ص 206 . ینامعن ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  " . } دروآ درگ  هدیقعو 
 . یقرواـپ } ار فـالتخا  اـهنییآو  اـهّتلم  ناـیم  زا  مئاـق ] ماـما  ! ] لّـضفم يا  دـنگوس  ادـخ  هـب  " " ؛ هَّلل ... هـّلک  نیدـلا  نوـکیو  فـالتخالا 

." ددرگیم مکاح  همه  رب  نید  کیو  درادیمرب  یقرواپ } ص 4 . ج 53 ، راونألاراحب ،

؟ دنامیمن یقاب  نیمز  يور  ناملسم  زج  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تلود  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دنامیمن یقاب  نیمز  يور  ناملسم  زج  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تلود  رد  ایآ 
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خساپ

ریکبنبا دـنامیمن . یقاـب  نیمز  يور  يدـحا  ناملـسم  زج  ع )  ) يدـهم ترـضح  تلود  رـصع  رد  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا 
لاؤس ار  َنوُعَجُْری } ِْهَیلِإَو  ًاهْرَکَو  ًاـعْوَط  ِضْرَـألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهلَو   } هفیرـش هیآ  ریـسفت  ع )  ) نسحلاوبا ترـضح  زا  دـیوگیم :

، اهبرغو ضرألا  قرـش  یف  راّفکلاو  ةّدرلا  لهأو  هقدانزلاو  نیئباصلاو  يراصنلاو  دوهیلا  یف  جرخ  اذإ  ع )  ) مئاـقلا یف  تلزنأ  : " دومرف مدرک ،
یّتـح هقنع  برـض  ملـسیمل  نمو  هیلع ، هَّلل  بجیو  ملـسملا  هب  رمؤی  اـمو  ةوکزلاو  ةولـصلاب  هرمأ  ًاـعوط  ملـسأ  نمف  مالـسإلا ، مهیلع  ضرعف 
لزان مئاق  نأش  رد  روکذـم  یقرواپ } ص 340 . ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } هیآ " " ؛ هَّللا دّـحو  ّالإ  دـحأ  براغملاو  قراشملا  یف  یقبیال 

لیم اب  سک  ره  سپ  درادیم ، هضرع  برغو  قرش  رافکو  نیئباصو  اراصنو  دوهی  رب  ار  مالسا  نید  دوش  رهاظ  بانج  نآ  یتقو  تسا ، هدش 
ات دـنزیم ، ار  شندرگ  دـنز ، زابرـس  مالـسا  لوبق  زا  سک  رهو  دـنکیم ، رما  تابجاو  ریاسو  تاکزو  زامن  هب  ار  وا  دروایب  مالـسا  راـیتخاو 

دوهی هک  درب  میهاوخ  یپ  رگید  تایاور  هب  هعجارم  اب  یلو  ... " دنامیمن . یقاب  یـسک  تسرپادخو  دحوم  زج  نیمز  برغو  قرـش  رد  هکنآ 
اراصنو دوهی  همذ ، لها  اب  رمالابحاص  هک  مدرک  ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگیم : ریـصبوبا  دنام : دـنهاوخ  یقاب  تمایق  زور  ات  اراصنو 

مرکا ربمایپ  دـننام  ... " " ؛ نورغاص مهو  دـی  نع  ۀـیزجلا  نوّدؤیو  ص ،)  ) هَّللا لوسر  مهملاس  امک  مهملاـسی  : " دومرف ... درک ؟ دـهاوخ  هچ 
هیزج يراوخو  یقرواـپ } . 381ù376 ص ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } عضاوت لاـمک  اـب  مه  اـهنآ  دـنکیم ، هحلاـصم  ناـنآ  اـب  (ص )

رد هک  يراغ  زا  ار  ینامـسآ  ياهباتک  ریاسو  تاروت  هکنآ  تهج  هب  هدش  هدیمان  يدـهم  رما ، بحاص  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما  دـنهدیم ".
مکح نآرق  هب  نآرق  لهاو  روبز  هب  روبز  لـهاو  لـیجنا  هب  لـیجنا  لـهاو  تاروت  هب  تاروت  لـها  نیبو  دـنکیم  جراـخ  هدـش  عقاو  هیکاـطنا 

زور ات  اراصنو  دوهی  ياقب  رب  تلـالد  هک  تاـیاور  هتـسد  نیا  هک  اـجنآ  زا  یقرواـپ } ص 125 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  " . } درک دـهاوخ 
َنیِذَّلا َنِمَو  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  میرادیم . مدقم  تایاور  زا  لوا  هفیاط  رب  ار  نآ  اذل  تسا ، قباطم  نآرق  تایآرهاظ  اب  دراد  تمایق 

هک یناـسک  زا  اـمو  " ؛} ِۀَـمایِقلا ِمْوَـی  یلِإ  َءآـضْغَبلاَو  َةَوادَـعلا  ُمُهَْنَیب  اـْنیَرْغَأَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  اّـمِم  ًاّـظَح  اوُـسَنَف  ْمُهَقاـثیِم  انْذَـخَأ  يراـصَن  اـّنِإ  اُولاـق 
مه ام  دندومن ، شومارف  ار  ام  ياهدنپ  زا  یتمسق  سپ  میتفرگ ، نامیپ  دنتـشاد  تینارـصن  یقرواپ } هیآ 14 . هدئام ، هروس  یقرواپ .  } ياعدا

َنیِذَّلا َنِم  َكُرِّهَطُمَو  ََّیلِإ  َکُِعفارَو  َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ  یسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  : } دیامرفیم زینو  میتخادنا ". ناشنیب  رد  تمایق  ات  ار  هنیکو  ینمـشد 
{ یقرواپ هیآ 55 . نارمع ، لآ  هروس  یقرواپ .  } هک ار  ینامز  روآدای  " ؛} ِۀَمایِقلا ِمْوَی  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقْوَف  َكوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِعاجَو  اوُرَفَک 

تـسدالاب تماـیق  اـت  ار  تناوریپو  میاـمن  ترود  راّـفک  زاو  مرآرب  شیوخ  يوس  هبو  هتفرگ  ار  وت  نم  اـنامه  یـسیع ! يا  دوـمرف : دـنوادخ 
نکمم دنچ  ره  دنام ، دنهاوخ  یقاب  تمایق  زور  ات  اراصنو  دوهی  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  تایآو  تایآنیا  زا  منادرگ ". رافک  رب  طلـسمو 

. دشاب ظوفحم  اهنآ  سومانووربآو  لامو  ناج  یمالسا  تلود  هانپ  رد  دندرگ ، رادتقاو  رایتخا  بحاص  هکنآ  نودبو  دنـشاب  تیلقا  رد  تسا 
همـالع هک  هنوگ  نآ  گرم  هن  تسا  ماـمت  توق و  هب  ذـخا  هیآ  رد  یّفوـت   " هب دوـصقم  هکنیا  - 1 تسا : هجوـت  لـباق  هتکن  ود  ریخا  هیآ  رد 

هک دنتسه  یناسک  دناهدش  هداد  قوفت  رافک  رب  هک  ع )  ) یـسیع ترـضح  نیعباتم  زا  دوصقم  - 2 تسا . هدرک  لقن  تغل  لـها  زا   2 ییابطابط
يوریپ ص )  ) دـمحم ترـضح  ینعی  نآ  ربماـیپ  زا  مالـسا  روهظ  زا  دـعب  هدوـب و  دـیحوت  طـخ  رد  ناـشیا  زا  دـعب  ترـضح و  نآ  ناـمز  رد 

. دناهدرک

؟ دنرهاظ هب  رومأم  ای  نطاب  هب  رومأم  ناشیا  ایآ  و  دننک ؟ یم  یگدنز  Šهریغ ه یحیسم و  يدوهی و  نامز ( ماما  تموکح  نامز  رد  ایآ 

شسرپ
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؟ دنرهاظ هب  رومأم  ای  نطاب  هب  رومأم  ناشیا  ایآ  و  دننک ؟ یم  یگدنز  مه  هریغ  یحیسم و  يدوهی و  نامز ( ماما  تموکح  نامز  رد  ایآ 

خساپ

دراو يدهم ( ترـضح  تموکح  نارود  رد  يدوهی  دوجو  اب  طابترا  رد  یتایاور  هک  دوش  یم  ضرع  زیزع  تسود  امـش  لاؤس  هب  خساپ  رد 
یـسوم ترـضح   : " تسا هدمآ  نینچ  مرکا ( ربمایپ  زا  ور رد  میزادرپ . یم  اهنآ  زا  یخرب  یـسررب  هب  هاتوک  لاـجم  نیا  رد  هک  هدـش ،

هب نایدوهی  اب  باـتک  Ơ هلیـسوب هدروآ ، نوریب  ماـش  رد  یهوـک  زا  ار  تاروـت  ياهـشخب  و  Ù ט̠ رد ا يراغ  زا  ار  سدـقم  هچقودـنص 
نآرق رد  هک  تسا  نامه  هنیکـس ، توبات  ای  سدقم  هچقودنـص  ( 1."  ) دنروآ یم  مالسا  اهنآ  زا  يرایسب  ماجنارـس  و  دزادرپ ، یم  لالدتـسا 

لیلد و دراد ، دوجو  ناربمایپ (  ثاریم  نآ  رد  هک  قودنـص ، نیا  هک  دـنا  هتفگ  نآ  ریـسفت  رد  نارـسفم  و  تسا . هدـش  داـی  نآ  زا  ( 2) میرک
ینب تیعمج  نایم  زا  هدروآ ، ار  نآ  ناگتشرف  ورنیا  زا  دراد . ییاورنامرف  یگتـسیاش  یـسک  هچ  هکنیا  رب  لیئارـسا  ینب  يارب  تسا  يا  هناشن 

، دوـخ ّیـصو  هب  وا  و  نامیلـس ، هب  وا  و  دواد ، هـب  ار  نآ  تولاـط  سپ  دـنهد . یم  رارق  تولاـط  يور  شیپ  رد  هاـگنآ  هداد ، روـبع  لیئارـسا 
ار يرگید  هدومنن ، يرادربنامرف  وا  زا  هکنیا  تلع  هب  نامیلـس ، ترـضح  ّیـصو  زا  دعب  لیئارـسا  ینب  و  دـنک . یم  میلـست  ایخرب  نب  فصاع 

هچایرد  " زا سدقم  قودنـص   : " تسا هدمآ  مرکا ( ربمایپ  زا  رگید  یتیاور  رد  ( 3 . ) دنهد یم  تسد  زا  ار  قودنـص  نآ  دننک ، یم  تعاطا 
هدهاشم ار  نآ  نایدوهی  نوچ  و  دنهد . یم  رارق  سدقملا  تیب  رد  وا  هاگـشیپ  رد  هدروآ ، ار  نآ  و  دوش . یم  راکـشآ  يو  تسد  هب  هیربط "

یم نامیا  يو  هب  يدوهی  رازه  یـس  دادـعت  هک  هدـش  هتفگ  يرگید  تیاور  رد  هتبلا  ( 4.") دنروآ یم  نامیا  هیقب  یکدـنا  زج  هب  دـننک ، یم 
ناـمز رد  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  قوف ، تاـیاور  هظحـالم  اـب  لاـح  تسا . كدـنا  ناـنآ  تیعمج  لـک  هب  تبـسن  مقر  نیا  هک  دـنروآ ،

یتایاور زین ، يدـهم ( ترـضح  تموکح  نامز  رد  یحیـسم  دوجو  هرابرد  و  دنتـسه . یقاـب  دوهی  نید  هب  دارفا  یـضعب  ترـضح ، تموکح 
ماما اب  تینارـصن  شیک  ندادرارق  زیواتـسد  اب  رفک  يایند  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  یتیاور  رد  دـنک . یم  هلأسم  نیا  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو 

َنِم " و  هیآ تایاور ، رب  هوـالع  ( 5 .) دنرب یم  هانپ  ناشنیدب  تسکـش  ماگنه  هب  و  دنناسر ، یم  کمک  ماما  نانمـشد  هب  و  دـنوش ، یم  ریگرد 
اِمب ُهللا  ِبَُنی  ُمُُهئّ َفْوَس  ِۀَـمایِقلا و  ِموَی  یِلا  َءاضْغَبلا  َو  َةَوادَـعلا  ُمُهَْنَیب  اْنیَرْغَاَف  ِهب  اوُرِّکُذ  اَّمِم   ّ ًاّظَح اُوَسَنَف  ْمُهَقاثیم  انْذَـخَا  يراصَن  اـنِا  اُولاـق  َنیذـلا 

نکمم هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  هیآ  نیا  زا  هک  تسا  هدمآ  نآ  ریـسفت  رد  هچنانچ  دراد . تلالد  بلطم  نیا  هب  زین ، ( 6"  ) َنوعَنْصَی اُوناک 
یم اریز  دنامب . یقاب  يدـهم ( رـصع  رد  یتح  ناهج ، رد  فیعـض  رایـسب  تیلقا  کی  تروصب  دوهی ) نیئآ  تیحیـسم و  ای   ) تیحیـسم تسا 

ناهج مدرم  عطاق  تیرثکا  هچ  رگا  دـنکیمن . ادـیپ  يرابجا  هبنج  نید  و  دور ، یمن  نیب  زا  اـهناسنا  هدارا  يدازآ  زین  رـصع  نآ  رد  هک  میناد 
(7 .) دوـب دـهاوخ  یمالـسا  تموـکح  کـی  نیمز ، يور  تموـکح  هکنیا  همه  زا  رتـمهم  و  دـنورگ . یم  نآ  هـب  و  دـنیامیپ ، یم  ار  قـح  هار 

اوُرَفَک َنیذلا  َقوَف  َكوُعَبَّتا  َنیذلا  ُلِعاج  اورَفَک و  َنیذلا  َنِم  َكُرِّهَطُم  َّیِلا و  َکُِعفار  َکیّفَوَتُم و  ّینِا  یـسیع  ای  ُهللا  َلاق  ذِا   " هیآ زا  نینچمه 
هیزج اهنآ  زا  ترضح  هک  تسا  هدمآ  زین  یتیاور  رد  و  ( 9 . ) دنراد دوجو  تمایق  زور  ات  رافک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  (، 8"  ) ِۀمیقلا ِموَی  یِلا 

زا هک  تسا  هدش  هتفگ  نطاب ، ای  دنتـسه  رهاظ  هب  رومأم  ایآ  هک  يدـهم ( ماما  تیرومأم  زا  شـسرپ  دروم  رد  نایاپ ، رد  و  ( 10 . ) دنریگ یم 
تواضق یحو  تماما و  ملع  یـضتقم  هب  ترـضح  نآ  دنک . یم  تواضق  دوخ  ملع  هب  هک  تسوا ، تواضق  يدـهم ( ترـضح  تاصاصتخا 

امیس ملع  ار  وا  دنوادخ  دنک ، مایق  مئاق (  نوچ   : " تسا هدمآ  هطبار  نیا  رد  یثیدح  رد  ( 11 . ) دبلطن هنّیب  و  نامیلسو ، دواد  دننام  دنک ؛ یم 
هب ار  ناشیا  دنناشکیم  و  دنبـسچ . یم  ناشیا  ياهاپ  هب  و  دـنریگ ، یم  ار  ناشیا  یناشیپ  ياهوم  سپ  رفاک ، رب  دـنک  یم  رما  سپ  دـنک . اطع 

رصع هیآ 248 3 . / هرقب ۀکرابم  هروس  ،ص309 2 . رثالا بختنم  . 1 ذخآم :  عبانم و  ( 12."  ) دهن یم  ناشیا  نایم  رد  ریشمش  و  ریشمش ، يوس 
و  : " همجرت هیآ 14 ؛ / هدئام ۀکرابم  هروس  ،ج52،ص344 6 . راونالاراحب ص57 5 . نتفلا ، محالملا و  ص77و 78 4 . یناروک ، یلع  روهظ ،

هداد رکذت  نانآ  هب  هچنآ  زا  يا  هظحالم  لباق  تمسق  اهنآ  یلو  میتفرگ . نامیپ  زین ) ، ) دنتشاد حیـسم ) يرای   ) تینارـصن ياعدا  هکیناسک  زا 
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هچنآ زا  ار  اهنآ  هدنیآ  رد  دنوادخ  و  میدنکفا . ینمشد  توادع و  تمایق ، هنماد  ات  اهنآ  نایم  رد  اذل  دندرپس . یشومارق  تسدب  ار  دوب  هدش 
دای  : ") همجرت هیآ 55 ؛  / نارمع لآ  ۀکرابم  هروس  ج4،ص319 8 . هنومن ، ریسفت  تخاس ".7 . دهاوخ  هاگآ  نآ ) جیاتن  و  ، ) دنا هداد  ماجنا 

، دنا هدیزرو  رفک  هکیناسک  شیالآ )  ) زا ارت  و  مرب . یم  الاب  شیوخ  يوس  هب  هتفرگرب ، ارت  نم  یـسیع ،  : " تفگ ادـخ  هک  ار  یماگنه  نک )
.9 داد " " ...  مهاوخ  رارق  دـناهدش ، رفاـک  هکیناـسک  قوـف  دـندرک ، يوریپ  وـت  زا  هک  ار  یناـسک  زیخاتـسر ، زور  اـت  و  منادرگ . یم  كاـپ 

يدهم ص117 11 . داش ، خر  نیسح  یئابطابط ، همالع  رضحم  رد  خساپ  شـسرپ و   665 . 10 و ... تیاور 175  ،ج52،ص375، راونالاراحب
 / ،ج52،ص320 راونالاراحب ،ص414  يراـسناوخ یعیفـش  ریم  داوج  دیـس  قـیلعت :  قـقحم و  یناـسارخ ، داوـج  دـمحم  خیـش  جاـح  ، رظتنم

،ج27،ح26 راونالاراحب

دراد دوهی  نید  هک  تسا  نیا  نآ  لاکشا  اهنت  دشاب و  بوخ  لداعتم و  يدرف  ینعی  دشاب  یم  تیناسنا  زا  راشرـس  اما  دراد  دوهی  نید  هک  يدوهی  درف 
. درب یم  نیب  زا  ار  اهنآ  دنک و  یم  گنج  نایدوهی  اب  نامز  ماما  هک  ما  هدینش  نوچ  دوش ؟ یم  وا  اب  يدروخرب  هچ  نامز  ماما  نامز  رد 

شسرپ

نید هک  تسا  نیا  نآ  لاکـشا  اهنت  دشاب و  بوخ  لداعتم و  يدرف  ینعی  دـشاب  یم  تیناسنا  زا  راشرـس  اما  دراد  دوهی  نید  هک  يدوهی  درف 
نیب زا  ار  اهنآ  دـنک و  یم  گنج  نایدوهی  اب  نامز  ماما  هک  ما  هدینـش  نوچ  دوش ؟ یم  وا  اب  يدروخرب  هچ  نامز  ماـما  ناـمز  رد  دراد  دوهی 

. درب یم 

خساپ

انذخا يراصن  انا  اولاق  نیذـلا  نم  و  - )) 1 دنام . دـنهاوخ  یقاب  تمایق  ات  اراصن  دوهی و  هک  تسا  نیا  تایآ  یـضعب  رهاظ  هدافتـسا ) تهج  )
نامیپ دنتـشاد  تینارـصن  ياعدا  هک  یناسک  زا  ام  ... همیقلا ; موی  یلا  ءاضغبلاو  هوادـعلا  مهنیب  اـنیرغاف  هب  اورکذ  اـمم  اـظح " اوسنف  مهقاـثیم 

-2 هیآ 14 .) هدئام ,   ((, ) میتخادنا ناشنیب  رد  تمایق  ات  ار  هنیک  ینمـشد و  مه  ام  دندومن , شومارف  ار  ام  ياهدـنپ  زا  یتمـسق  سپ  میتفرگ 
يا دومرف  دـنوادخ  هک  یتقو  ایب   ... همیقلا ; موی  یلا  اورفک  نیذـلا  قوف  كوعبتا  نیذـلا  لعاج  و  کـیفوتم و ... نا  یـسیع  اـی  هللا  لاـق  ذا  ))

تلاقو - )) 3 هیآ 55 .) نارمع ,  لآ   ((, ) مهد يرترب  تمایق  زور  ات  نارفاک  رب  ار  وت  ناوریپ  و  هدومن و ... ضبق  ار  وت  حور  نم  انامه  یسیع 
تمایق نآ  رفیک  هب  ام  و  تسا ...  هتـسب  ادـخ  تسد  دـنتفگ  دوهی   ... همیقلا ; موی  یلا  ءاضغبلاو  هادـعلا  مهنیب  اـنیقلاو  هلولغم ... هللادـی  دوهیلا 

دوهی و نیب  رد  تمایق  ات  يزوت  هنیک  ینمـشد و  قوف  تاـیآ  رد  هیآ 64 .) هدـئام ,   ((, ) میتخورفارب اهنآ  نایم  رد  ار  ینمـشد  هنیک و  شتآ 
اراصن دوهی و  نید  هک  تسا  نیا  تایآ  رهاظ  ياضتقم  تسا و  هدـمآ  تمایق  ات  رافک  رب  اراصن  يرترب  نینچمه  تسا و  هدـش  حرطم  اراـصن 

تلق مالسلا ...  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ریصب  یبا  نع  . )) دوش یم  هدافتسا  نومضم  نیمه  زین  تایاور  یـضعب  زا  دنام . دنهاوخ  یقاب  تمایق  ات 
وبا  ... نورغاص ; مهودی  نع  هیزجلا  نودئوی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهملاس  امک  مهملاسی  لاق  هدنع  همذـلا  لها  نم  نوکی  امف 

ربمایپ دننام  دومرف : دنک  یم  هچ  اراصن -  دوهی و  همذ -  لها  اب  مالسلا )  هیلع  يدهم   ) رما بحاص  مدرک  ضرع  قداص  ماما  هب  دیوگ  ریصب 
یثیداحا تایاور ,  تایآ و  نیا  لباقم  رد  ص 381 .) ج 52 , راونالاراحب , , ) دنهد یم  هیزج  اهنآو  دـنک  یم  هحلاصم  نانآ  اب  ص )   ) مرکا

تیاور (ع )  رفعج نب  یسوم  ماما  زا  ریکب  نب  هللادبع  - 1 دنام . یمن  یقاب  ینید  دمحم  نید  زج  هک  نیا  هب  دـنک  یم  تلالد  هک  دراد  دوجو 
: دومرف مدرک  لاؤس  ار  نوعجری ))  هیلا  اـهرک "و  اـعوط "و  ضرـالاو  تاومـسلا  یف  نم  ملـسا  هلو   )) هیآ ریـسفت  ترـضح  زا  هک  دـنک  یم 

رافک نیبئاص و  اراصن و  دوهی و  رب  ار  مالـسا  نید  دـش  رهاظ  ترـضح  نآ  یتقو  تسا .  هدـش  لزان  مئاق  ترـضح  نأـش  رد  روکذـم  هیآ  ))
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سک ره  دـنک و  یم  شرما  تابجاو  ریاس  تاکز و  زامن و  هب  دروایب , مالـسا  رایتخا  لیم و  اب  سک  ره  سپ  دراد . یم  هضرع  برغ  قرش و 
...((, دـنامن و یقاب  یـسک  تسرپادـخ  دـحوم و  زج  نیمز  برغ  قرـش و  رد  هک  نیا  اـت  دـنز  یم  ار  شندرگ  دزرو  عاـنتما  مالـسا  لوبق  زا 

یم حوتفم  رما  بحاص  يارب  ار  ناهج  برغ  قرـش و  ادـخ  دـنک ...(( : یم  لقن  (ع )  رقاب ماما  زا  رباج  - 2 ص 340 .) ج 52 , راونالاراحب , )
هیآ ریسفت  رد  (ع )  رقاب ماما  نینچمه  - 3 ص 390 .) نامه ,  ((, ) دنامن یقاب  ینید  دمحم  نید  زج  هک  نیا  ات  دنک  یم  گنج  ردق  نآ  دـنک 

هک دوش  یم  يروط  هب  دـمحمب ; رقا  الا  دـحا  یقبیال  نا  نوکی   : )) تسا هدومرف  نوکرـشملا ))  هرک  ولو  هلک  نیدـلا  یلع  هرهظیل   )) هفیرش
هجیتن ود  هب  ناوت  یم  تاـیاور  تاـیآ و  هب  هجوت  اـب  ص 346 .) نامه ,  ((, ) دروایب ناـمیا  دـمحم  هب  هک  نیا  رگم  دـنام  یمن  یقاـب  يدـحا 

و جـع ) ) نامز ماما  روهظ  یکیدزن  تهج  هب  دـشاب و  نامزلا  رخآ  هرود  ات  تمایق  زور  ات  اراصن  دوهی و  یناگدـنز  همادا  زا  روظنم  . 1 دیسر :
دوهی نیاربانب  تسا . ناسکی  تمایق  ییاپرب  ملاع  اب  نامزلا  رخآ  میالع  زا  يرایسب  هچنانچ  تسا  هدش  دای  نآ  زا  ریبعت  کی  اب  تمایق  ییاپرب 

قح اب  نایدا  بلط  قح  ناوریپ  ناشیا  هب  حیـسم  ترـضح  ادـتقا  و  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  اب  اما  دـننک  یم  ادـیپ  همادا  نارود  نآ  ات  اراصن  و 
دوهی و مود  هاگدید  رب  انب  . 2 تفر . دنهاوخ  نیب  زا  دنزیتس  قح  هک  یناسک  دنیآ و  یم  جع ) ) نامز ماما  مچرپ  ریز  همه  دـنوش و  یم  انـشآ 

تحت دنراد و  یمرب  تسد  ثیلثت  دننام  دوخ  دولآ  كرش  دیاقع  زاو  دنام  دنهاوخ  یقاب  جع )   ) يدهم ترضح  تموکح  نارود  رد  اراصن 
. ددرگ یم  بلاغ  اه  نید  مامت  رب  یناهج و  نید  مالـسا  نید  اما  دـنهد و  یم  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  يودـهم  یمالـسا  تموکح  تیاـمح 

.308 ص 305 -  ینیما ,  میهاربا  ناهج ,  رتسگداد  رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب 

نیا اب  دنکیم  تواضق  لیجنا  اب  نایحیسم  هب  تبسن  تاروت و  اب  نایدوهی  هب  تبـسن  روهظ ، ماگنه  جع )  ) نامز ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هکنیا 
؟ درادن یتریاغم  ایآ  مالسالا  هللا  هنع  نیدلا  نا  هک  هیآ 

شسرپ

تواضق لیجنا  اب  نایحیـسم  هب  تبـسن  تاروت و  اب  نایدوهی  هب  تبـسن  روهظ ، ماگنه  جـع )  ) نامز ماـما  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هکنیا 
؟ درادن یتریاغم  ایآ  مالسالا  هللا  هنع  نیدلا  نا  هک  هیآ  نیا  اب  دنکیم 

خساپ

میـسقت يواسم  روطب  ار ) تاناکما  ، ) دنک مایق  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  مئاق  یتقو  تسا . نینچ  نآ  نومـضم  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هکنیا 
دنکب ار  وا  ینامرفان  سک  ره  هدومن و  تعاطا  ادـخ  زا  دـنک  تعاـطا  يو  زا  سک  ره  دزاـسیم ، رارق  رب  ار  تلادـع  تّیعر  رد  دـیامنیم و 

ماکحا ساسا  رب  نایدوهی  نیب  دزاـسیم و  جراـخ  هیکاـطنا  رد  يراـغ  زا  ار  یهلا  ياـهباتک  رگید  تاروت و  تسا ، هدومن  ار  ادـخ  یناـمرفان 
يرواد نآرق  تاـیآ  ساـسارب  ناناملـسم  نیب  نآ و  تاروتـسد  هیاـپرب  روبز و  لـها  نیب  لـیجنا و  ماـکحا  قـبط  نایحیـسم  ناـیم  تاروـت و 

هب نامیا  رب  حیرصت  هک  يرگید  تایاور  اب  هفیرش  ۀیآ  اب  نتشاد  تریاغم  رب  هوالع  نیا  دوب ، امش  شسرپ  رد  روط  نامه  ًایناث : (. 22) دنکیم
رد ناشدوخ  مایق  تیناقح  تابثا  يارب  ترـضح  ینعی  دش  هتفگ  هک  تسا  نامروظنم  سپ  (23) هداد تریاغم  زین  در  ار  مالـسا  نید  هب  مدرم 

عالطا اهباتک  نآ  ناکم  زا  مالـسلا  هیلعترـضح  دوخ  هک  هدـشن  فیرحت  باتک  اب  هتبلا  دـننکیم  يرواد  اهنآ  باـتک  اـب  رگید  ناـیدا  ربارب 
هیلعماما هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هعافر  ص 183  ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  ( 23 ص 351 . ج 52 ، راونالاراحب ، ( 22 دنراد .

هیلعدـمحم لآ  مئاق  هک  ینامز  دـندومرف : اهرک ، ًاـعوط و  ضرـالا  توملا و  یف  نم  مالـسا  هل  هفیرـش  هل  هفیرـش  هیآ  نیا  دروم  رد  مالـسلا 
یقبیال مالسلا  هیلعمئاقلا  ماق  اذا  . ) دوشیم ناملسم  ار  دیوگیم  ار  نیتداهش  هکنیاالا  دنامیمن  یقاب  یسک  نیمز  رد  دنکیم  روهظ  مالـسلا 
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(. هللا لوسرًادمحم  نا  هلا و  الا  هلاال  نا  ةداهشب  اهیف  يرون  الا  ضرالا 

ترضح نامز  رد  شناد  ملع و 

؟ دیامرفیم هچ  جع ) ) يدهم ترضح  نامز  رد  ملع  تفرشیپ  دروم  رد  (ع ) قداص ماما 

شسرپ

؟ دیامرفیم هچ  جع ) ) يدهم ترضح  نامز  رد  ملع  تفرشیپ  دروم  رد  (ع ) قداص ماما 

خساپ

یَّتَح ُساّنلا  ِفِْرعَی  ْمَلَف  نافْرَح ، ُلُسُّرلا  ِِهب  َْتئاج  اـم  ُعیمَجَف  ًاـفَرَح  نُورْـشِع  َو  ُۀَْعبَـس  ُْملِْعلَا   » میناوخیم نینچ  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد 
« ًافْرَح َنیرشِع  َو  ُۀَْعبِـس  اهَُّثبَی  یّتَح  ِْنیَفْرَْحلا ، اْهَیِلا  َّمَض  َو  ِساّنلا  ِیف  اهّثَبَف  ًافْرَح ؛ َنیرْـشِْعلا  َو  َۀَسْمَْخلا  َجَرْخَا  انُِمئاق  َماق  اذِاَف  ِْنیَفْرَْحلا ، َریَغ  َمْوَْیلا 

مدرم يارب  یهلا  ناربمایپ  هچنآ  مامت  تسا ؛ هخاـش ) هبعـش و  تفه  تسیب و   ) فرح تفه  تسیب و  شناد  ملع و  .( ] 52/336 راونالاراحب ، )
فرح جـنپ  تسیب و  دـنک  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  اـّما  دناهتخانـشن ، ار  فرح  ود  نآ  زج  نونکاـت  مدرم  و  دوبن ، شیب  فرح  ود  دـندروآ 

تسیب و ات  دـنکیم  همیمـض  نآ  هب  ار  فرح  ود  دزاسیم و  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  دزاسیم و  راکـشآ  ار  رگید  هبعـش ) هخاش و  جـنپ  تسیب و  )
تسا فرح  ملع 27  هک  تسا  نیا  نآ  نومضم  هدش  لقن  مالسلا » هیلع  » قداص ماما  زا  ( 2) تیاور نیا  ددرگ ]. رشتنم  لماک و  فرح  تفه 

ماما یتقو  دـناهدشن  هاگآ  ار  فرح  نآ 27  زا  فرح  ود  زا  شیب  نونکات  مدرم  نیاربانب  تسا  فرح  ود  دـناهدروآ  ناربماـیپ  هچنآ  ماـمت  و 
ود نآ  رب  هفاـضا  مدرم  ناـمز  نآ  رد  دـهدیم و  رـشن  مدرم  ناـیم  رد  هدوـمن  رهاـظ  مه  ار  رگید  فرح  دوش 25  رهاظ  مالـسلا » هیلع  » نامز

شیاـجنگ و مدرم  هک  تسا  یملع  تـسا  فرح  ملع 27  هکنیا  زا  روظنم  ًالامتحا  درک و  دـنهاوخ  ادـیپ  یهاـگآ  فرح  مامت 27  زا  فرح 
نآ لّمحت  شیاجنگ  يّداع  مدرم  ياهمهف  زگره  هک  دنرادروخرب  یمولع  زا  ناماما  ناربمایپ و  هک  مینادیم  الاو  دنشاب  هتشاد  ار  نآ  تّیلباق 

رـشن رتشیب  نونکات  نآ  فرح  مینادب 2  فرح  یهاـگآ 27  ملع و  رظن  زا  ار  اـهناسنا  تیفرظ  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  ًـالامتحا  درادـن و  ار 
هیلع » رصع یلو  روهظ  نامز  رد  ار  مولع  ریثک  شرتسگ  مولع و  رـشن  نایب  نیا  داد و  دهاوخ  رـشن  مه  ار  رگید  فرح  نامز 25  ماما  هدشن و 
نامز نآ  اـت  هک  یفرح  رب 2  هوالع  هک  دش  دـنهاوخ  رادروخرب  ياهدرتسگ  یهاگآ  ملع  زا  نامز  نآ  مدرم  هنوگچ  هک  دـناسریم  مالـسلا »

ًالامتحا هدش  ریبعت  فرح  هکنیا 27  تفای و  دـهاوخ  شیازفا  نامز  نآ  ات  ياهیهاگآ  مامت  ربارب  هد  زا  شیب  هب  مدرم  یهاگآ  عـالّطا و  هدوب 
، راونالاراحب ( 2 تسا . هدـشن  حرطم  ثیدـح  نیا  رد  یّـصاخ  ياـبفلا  هتبلا  دوـشیم  میلعت  فورح  قـیرط  زا  موـلع  هک  تسا  تهج  نـیا  زا 

ح 73. ص 336 ، ج 52 ، یسلجم ، هماّلع  موحرم 

؟ دیراد يرظن  هچ  دوش  یم  ماجنا  جع )   ) نامز ماما  نامز  رد  هک  ییاه  تفرشیپ  دروم  رد 

شسرپ

؟ دیراد يرظن  هچ  دوش  یم  ماجنا  جع )   ) نامز ماما  نامز  رد  هک  ییاه  تفرشیپ  دروم  رد 
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خساپ

زا  ) فرح  2 دـناهدش ، ثوعبم  نآ  اب  ناربمایپ  هچنآ  مامت  سپ  تسا ؛ فرح  شناد 27   » هک تسا  هدـش  دراو  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد 
رد ار  رگید  فرح   25 دـنکیم ، مایق  جـع ) ) ام مئاق  هک  یماگنه  اما  دنتـسه ، راد  ار  شناد  زا  فرح  اهنت 2  زورما  اـت  مدرم  و  تسا ) شناد 

ص ج 52 ، راونـالاراحب ، . ) دوشیم لـماک  فرح  هب 27  شناد  هکنیا  ات  دـیامنیم  هفاضا  فرح  ود  نآ  اـب  دـنکیم و  هدـنکارپ  مدرم  ناـیم 
رد اریز  دـنکیم . یناوارف  تفرـشیپ  نامز  نیا  رد  مدرم  ياهدرخ  لوقع و  هک  تسا  نیا  هباشم  تاـیاور  تیاور و  نیا  ياـنعم  ارهاـظ  ( 336

ناـکما مدرم  یماـمت  ددرگیم و  دودـسم  حیحـص  كاردا  مهف و  يزوـمآملع و  عـناوم  دـنکیم و  ادـیپ  طـسب  اوـقت  تیوـنعم و  هرود  نیا 
هچنانچ دنوش . کیدزن  مولع  يرارـسا  یمامت  هب  دوشیم  انیب  كرد  مهف و  ینیبنشور و  ثعاب  هک  ناسنایرادهگن  لماع  اوقت ـ  اب  دـنباییم 

. دنیوگیم نخس  نآرق  اب  نانز  نامز  نآ  رد  هک  تسا  هدش  دراو  جع ) ) نامز ماما  تموکح  تایاور  رد 

؟ تسیچ جع ) ) رصع یلو  ترضح  مایق  زا  سپ  نونف  مولع و  يژولونکت ، تشونرس 

شسرپ

؟ تسیچ جع ) ) رصع یلو  ترضح  مایق  زا  سپ  نونف  مولع و  يژولونکت ، تشونرس 

خساپ

زا  ) فرح  2 دـناهدش ، ثوعبم  نآ  اب  ناربمایپ  هچنآ  مامت  سپ  تسا ؛ فرح  شناد 27   » هک تسا  هدـش  دراو  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد 
رد ار  رگید  فرح   25 دـنکیم ، مایق  جـع ) ) ام مئاق  هک  یماگنه  اما  دنتـسه ، راد  ار  شناد  زا  فرح  اهنت 2  زورما  اـت  مدرم  و  تسا ) شناد 

ص ج 52 ، راونـالاراحب ، . ) دوشیم لـماک  فرح  هب 27  شناد  هکنیا  ات  دـیامنیم  هفاضا  فرح  ود  نآ  اـب  دـنکیم و  هدـنکارپ  مدرم  ناـیم 
رد اریز  دـنکیم . یناوارف  تفرـشیپ  نامز  نیا  رد  مدرم  ياهدرخ  لوقع و  هک  تسا  نیا  هباشم  تاـیاور  تیاور و  نیا  ياـنعم  ارهاـظ  ( 336

ناـکما مدرم  یماـمت  ددرگیم و  دودـسم  حیحـص  كاردا  مهف و  يزوـمآملع و  عـناوم  دـنکیم و  ادـیپ  طـسب  اوـقت  تیوـنعم و  هرود  نیا 
هچنانچ دنوش . کیدزن  مولع  يرارـسا  یمامت  هب  دوشیم  انیب  كرد  مهف و  ینیبنشور و  ثعاب  هک  ناسنایرادهگن  لماع  اوقت ـ  اب  دـنباییم 

روهظ زا  سپ  نارود  نیاربانب  دـنیوگیم . نخـس  نآرق  اب  نانز  نامز  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  جـع ) ) ناـمز ماـما  تموکح  تاـیاور  رد 
. دوب دهاوخ  يژولونکت  تعنص و  نونف و  مولع و  ییافوکش  جوا  ترضح ،

؟ دوب دهاوخ  هوحن  هچ  هب  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  يژولونکت  دشر 

شسرپ

؟ دوب دهاوخ  هوحن  هچ  هب  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  يژولونکت  دشر 

خساپ
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شبنج و تکرح و  زا  زگره  رشب  شناد  هنودرگ  هتشاد و  يدوعـص  یلماکت و  ریـس  هراومه  نامز  تشذگ  ناسنا و  لماکت  اب  شناد  ملع و 
تهج رد  لامک  تکرح و  دشر و  زج  یهار  رشب  يارب  اهدادعتسا ، رتشیب  یئافوکش  ناگتـشذگ و  براجت  زا  هدافتـسا  دنام . یمن  زاب  یقرت 

نادجو هبرجت و  هدهاشم و  تسا و  یتسه  ماظن  رب  مکاح  نیناوق  یهلا و  ياه  تنـس  زا  نیا  تسا و  هتـشاذگن  یقاب  شناد  یهاگآ و  ملع و 
یهلا و ياهرایعم  رب  قبطنم  یقطنم و  هنالقاع و  يرو  هرهب  هدافتـسا و  تسا  مهم  هچنآ  دشاب . یم  هاوگ  دـهاش و  بلطم  نیا  رب  اهناسنا  همه 
يروحمادـخ و يزرودرخ و  تینـالقع و  تمدـخ  رد  شناد  ملع و  رگا  تـسا . شناد  مـلع و  یهاـگآ و  تـمعن  زا  یقـالخا  ياـه  شزرا 
اب ناسنا  دـشاب و  یم  وا  رتعیرـس  رتهب و  لـماکت  تداعـس و  هنیمز  ندـش  مهارف  اـه و  ناـسنا  یگدـنز  عضو  دوبهب  نآ  هرمث  دـشاب ، قـالخا 

ملع یگنارک  یب  ملاع و  هدوشگاـن  ياـهزار  اـب  شا  یهاـگآ  ملع و  ندوب  زیچاـن  هسیاـقم  تقلخ و  رارـسا  تعیبط و  زار  زمر و  زا  یهاـگآ 
رد شناد  یهاگآ و  نیا  دروآ و  یم  دورف  يراسکاخ  عضاوت و  رـس  رتشیب  وا  ياهتنا  یب  تمظع  دنوادخ و  تردق  ملع و  ربارب  رد  دنوادخ 

تمدـخ رد  شناد  ملع و  رگا  یلو  ددرگ ، یم  یلاعتم  تلیـضف و  اب  ياه  ناسنا  شرورپ  سقن و  بیذـهت  کین و  قالخا  شرورپ  تمدـخ 
ملع و ددرگ و  یم  وا  يونعم  یحور و  یقرت  یلاـعت و  لـماکت و  هار  دـس  دریگ ، رارق  ناـسنا  یبـلط  تردـق  یئوج و  هطلـس  سوه و  اوه و 
هب زور  ددرگ و  یم  الب  تفآ و  باذع و  هیام  ناسنا  يارب  دشاب ، تداعـس  دشر و  زاس  هنیمز  اشگهر و  یئانـشور و  رون و  دـیاب  هک  یـشناد 

هدـعاق نیا  زا  زین  هجرف - یلاعت  هللا  لجع   - نامز ماـما  روهظ  ناـمز  دـیازفا . یم  وا  يروحم  دوخ  يزیتس و  قح  یئوگروز و  ربکت و  رب  زور 
رایـسب شناد  هنودرگ  تکرح  تعرـس  هکلب  دنک  یم  یط  ار  دوخ  ولج  هب  ور  يدوعـص و  ریـس  شناد  ملع و  اهنت  هن  دـشاب و  یمن  ینثتـسم 

نیا رد  مالسلا - هیلع   - قداص ترـضح  زا  یثیدح  رد  دشاب . یمن  هسیاقم  لباق  روهظ  زا  لبق  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  دهاوخ  رتشیب  رتدایز و 
انمئاق ماق  اذاف  نیفرح ، ریغ  مویلا  یتح  سانلا  فرعی  ملف  نافرح ، لسرلا  هب  تئاج  ام  عیمجف  افرح ، نورشع  هعبـس و  ملعلا  : » تسا هدمآ  هراب 
شناد ملع و  ینعی  افرح » نیرشع  هعبس و  اهثبی  یتح  نیفرحلا ، اهیلا  مض  سانلا و  یف  اهثبف  افرح ، نیرشعلا  هسمخلا و  جرخا  مالـسلا - هیلع  -

ود نیا  زج  زورما  اـت  مدرم  تسا و  نآ  زا  فرح  ود  دـنا  هدروآ  رـشب  يارب  ناربماـیپ  هک  یـشناد  موـلع و  همه  دراد ، فرح  تفه  تـسیب و 
نیب رد  دزاس و  یم  رهاظ  ار  هدنامیقاب  فرح  جنپ  تسیب و  دنک ، مایق  مالـسلا - هیلع   - مئاق ترـضح  هک  یماگنه  یلو  دنناد ، یمن  ار  فرح 
هدام ص227 ، ج2 ، راـحبلا ، هنیفـس  .) ددرگ فرح  تفه  تسیب و  اـت  دـیازفا  یم  نآ  هـب  زین  ار  لوا  فرح  ود  نآ  دزاـس و  یم  رـشتنم  مدرم 

رارسا همه  دسر و  یم  دوخ  هلق  جوا  هب  ادخ  یلو  نآ  روهظ  نامز  رد  شناد  ملع و  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  فیرش  ثیدح  نیا  دافم  ملع )» »
نیب رد  نامز  نآ  ات  هک  دنـسر  یم  یهاگآ  ملع و  جوا  هب  نانچ  اه  ناـسنا  ددرگ و  یم  هدوشگ  رورـس  نآ  دوجو  تکرب  هب  رـشب  رب  مولع  و 
لماک ناسنا  نآ  تیالو ، داشرا و  تیادـه و  اب  نامز  نآ  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  یلو  تسا . هدوب  ریظن  یب  هقباس و  یب  اه  ناـسنا 

، دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  یتایاور  هچنانچ  دـسر ، یم  يزرو  درخ  هوق  ینالقع و  يورین  تیاهن  هب  رـشب  قاتـشم  ياـه  لد  همه  يوزرآ  و 
یعقاو و تداعـس  هنیمز  دریگ و  یم  رارق  اهنآ  درخ  يورین  تینالقع و  تمدـخ  رد  تاعارتخا ، تعنـص و  يروآ و  نف  شناد و  ملع و  اذـل 
بضغ و توهـش و  يورین  تسد  ریـسا  هک  نآ  ياـج  هب  یملع  تفرـشیپ  شناد و  ددرگ و  یم  مـهارف  شناد  مـلع و  زا  هتـسیاش  يرو  هرهب 

ترضح زا  یتیاور  رد  دبای . یم  ار  دوخ  روخ  رد  بسانم و  هاگیاج  دریگ و  یم  رارق  قطنم  لقع و  نامرف  تحت  دشاب  ناسنا  یناسفن  لیاذر 
مایق و ماگنه  ینعی  مهمالحا » تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  دابعلا ، سوئر  یلع  هدی  هللا  عضو  انمئاق  ماق  اذا  : » میناوخ یم  مالـسلا - هیلع   - رقاب

عمج اهنآ  هدنکارپ  ياه  لقع  هجیتن  رد  دشک و  یم  مدرم  رس  رب  ار  شتیانع  فطل و  تسد  دنوادخ ، مالسلا - هیلع   - يدهم ترضح  روهظ 
يدهم . 1 رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  ح19 ) ص176 ، رورپ ، تداعس  یلع  هئیـضملا ، سومـشلا  .) ددرگ یم  لماک  اهنآ  درخ  هدش و  دحتم  و 

، رثالا بختنم  یناروک 4 . یلع  روهظ ، رصع  ینیما 3 . میهاربا  ناهج ، رتسگداد  یناود 2 . یلع  راونالا ، راحب  همجرت ج 52  جع ، ) ) دوعوم
یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ 
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. دنام یم  یقاب  یتالوهجم  مه  زاب  ای  دنوش و  یم  هجوتم  ار  تیاهن  یب  مدرم  دهد و  یم  دای  ار  قلطم  ملع  مدرم  هب  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

. دنام یم  یقاب  یتالوهجم  مه  زاب  ای  دنوش و  یم  هجوتم  ار  تیاهن  یب  مدرم  دهد و  یم  دای  ار  قلطم  ملع  مدرم  هب  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

یتح اهناسنا و  همه  تسادخ و  نآ  زا  طقف  قلطم  ملع  دراد و  فعض  تدش و  تسا و  یکیکـشت  تالوقم  زا  ملع  هک  تسناد  دیاب  تسخن 
هیآ هط ، « ) شخب ینوزف  ارم  ملع  اراگدرورپ  املع ؛ یندز  بر   » دراد یم  هضرع  دنوادخ  هاگرد  هب  تسا  تاقولخم  فرشا  هک  مالسا  ربمایپ 

تسا توافتم  یهاگآ  ملع و  قلعتم  هک  نیا  مود  هتکن  دوب . دهاوخ  رایسب  روهظ  نامز  رد  اهناسنا  یملع  دشر  تسا  یمتح  هچنآ  اما  (. 114
نیقی هب  همه  دنوادخ  همکاح  تردق  نید و  تیناقح  هب  تبسن  روهظ  نامز  رد  تسا  یمتح  هچنآ  دوش  یم  لماش  ار  یناوارف  ياه  هتـشر  و 

ترضح روهظ  زا  سپ  ياهدادیور  هک  یتایاور  عومجم  زا  . 1 مینک : یم  بلج  ریز  بلاطم  هب  ار  امش  هجوت  رتشیب  حیضوت  يارب  دنسر . یم 
، یـسایس يداصتقا ، یعامتجا ، ياـه  هصرع  همه  رد  ماـگنه ، نآ  رد  تیرـشب  ياـیند  هک  دوش  یم  مولعم  دـنا ، هدرک  رکذ  ار  جـع ) ) يدـهم

تیفرظ اـب  يداـم  ياـیند  روبزم ، ياـه  هنیمز  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دریگ ، یم  رارق  يدـج  ياـه  ینوگرگد  شوخ  تسد  یگنهرف و ...
قح و تخانـش  تعیبط ، ياهزار  زمر و  زا  یهاگآ  نوچمه  ملاع  قیاقح  ندش  نایامن  دیدرت ، یب  . 2 دنیشن . یم  راب  هب  يا  هداعلا  قوف  ياه 
( فلا دوش : یم  هراشا  تیاور  دنچ  هب  هراب  نیا  رد  دوب  دـهاوخ  هدـش  دای  ياه  ینوگرگد  هلمج  زا  شنیرفآ و ... رارـسا  هب  ندرب  یپ  لطاب ،

ترـضح هک  ینامز  مهمالحا ؛ هب  تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  دابعلا  سوؤر  یلع  هدـی  هللا  عضو  انمئاق  ماق  اذا  : » دومرف (ع ) رقاب دـمحم  ماـما 
ناشیرابدرب دریگ و  یم  ینوزف  ناشیاه  لقع  هجیتن  رد  دهد ، یم  رارق  ناگدنب  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  دنوادخ  دـنک ، یم  مایق  جـع ) ) يدـهم

رونب ضرالا  تقرـشا  انمئاق  ماق  اذا  : » دـیامرف یم  (ع ) قداص ماـما  ب ) ص 325 .) ج3 ، يدـهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  « ) دوش یم  لـماک 
دوش و یم  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دنک ، یم  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  هملظلا ؛ تبهذ  سمـشلا و  ءوض  نع  دابعلا  ینغتـساو  اهبر 

ریـسفت نارگید ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  زا  لـقن  هب  دـیفم ، داـشرا  « ) ددرگ یم  فرطرب  تملظ  هدـش ، زاـین  یب  باـتفآ  رون  زا  ناگدـنب 
يرما روهظ ، رـصع  مدرم  رد  یملع  ینوگرگد  شیادـیپ  نآ ، هباشم  تاـیاور  روبزم و  ثیداـحا  هب  هجوت  اـب  . 3 ص 545 .) ج 19 ، هنومن ،

هب نخـس  دـنامن ، یقاب  یـسک  يارب  یلوهجم  چـیه  رگید  هک  تساجنادـب  ات  روبزم  ینوگرگد  نازیم  ایآ  هک  هراب  نیا  رد  یلو  تسا ؛ یعطق 
تقرـشا و  : » تسا تمایق  زور  هب  طوبرم  لاـمعا  قیاـقح  هب  یباـی  تسد  هک  دوش  یم  هدـیمهف  نآرق ، تاـیآ  یخرب  زا  . 4 دـنا . هدرواین  نایم 

...«. دنهن یم  شیپ  ار  لامعا  ياه  همان  دوش و  یم  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  تمایق ] زور  رد  [ ؛... باتکلا عضو  اهبر و  رونب  ضرالا 
هدرپ نتفر  رانک  تسا ، تمایق  زور  ياه  یگژیو  زا  هک  راگدرورپ  رون  هب  نیمز  ندش  نشور  زا  دارم  دـنیامرف : یم  ییابطابط  همالع  موحرم 
دییأت رد  هاگنآ  دشاب . یم  لطاب  قح و  ینامرفان و  تعاطا و  رـش  ریخ و  زا  نایمدآ ، لامعا  ءایـشا و  قیاقح  ندـش  نایامن  اه و  باجح  اه و 

وت دیدح ؛ مویلا  كرصبف  کئاطغ  کنع  انفـشکف  اذه  نم  هلفغ  یف  تنک  دقل  : » دنیامرف یم  دانتـسا  ق »  » هکرابم هروس  هیآ 22  هب  انعم  نیا 
«. دنیب یم  یبوخ  هب  تمشچ  زورما  میدز و  رانک  ار  هدرپ  تنامشچ ، رانک  زا  ام  يدوب ، لفاغ  عوضوم  نیا  زا 

يا ینوگرگد  قوف  عبانم  ناشیا  هرود  رد  تسیچ ؟ یهقف  ماکحا  نییبت  رد  جع )  ) نامز ماما  شقن  عامجا  لقع و  تنـس ، باتک ، زا  دنترابع  هقف  عبانم 
؟ دنراد مه 
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شسرپ

قوف عبانم  ناشیا  هرود  رد  تسیچ ؟ یهقف  ماکحا  نییبت  رد  جـع )  ) نامز ماـما  شقن  عاـمجا  لـقع و  تنـس ، باـتک ، زا  دـنترابع  هقف  عباـنم 
؟ دنراد مه  يا  ینوگرگد 

خساپ

، تسا فرح  ملع 27  (: » (ع قداص ماـما  . 1) دوشیم لماکتم  مولع  جع ) ) يدـهم ماما  ریگملاع  تموکح  رارقتـسا  روهظ و  ماگنه  مینادیم 
ار نآ  مدرم  ناـیم  دـیازفایم و  نآ  هب  فرح   25 دزیخ ، اپب  مئاق  هک  یماـگنه  تسا ...  ءزج ـ  فرح ـ  ود  دـناهدروآ  ناربماـیپ  هچ  نآ  ماـمت 
.) درک دهاوخ  ادـیپ  دـشر  ناشقالخا  لماک و  مدرم  ياهلقع  ص 336 ) ج 52 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  همالع  .«) دـهدیم جاور 

لماک ناشقالخا  عمج و  نانآ  ياهلقع  سپ  دـهدیم  رارق  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد  ادـخ  دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماـگنه  (: » (ع رقاـب ماـما 
زورب تیلعف و  هلحرم  هب  نامز  نآ  رد  دراو  ار  دوخ  ینالقع  ياهدادعتـسا  زورب  ناـکما  رـشب  هک  رادـقم  نآ  یتراـبع  هب  ناـمه )) .«) دوشیم

يراذگنوناق رد  هک  رـشب  ياهزاین  درک . دهاوخ  ادـیپ  يریظنیب  ییایوپ  دـشر و  نامز  نآ  رد  نید  رد  هقفت  داهتجا و  ور  نیا  زا  دـسریم .
زا نادهتجم  مهف  جع ) ) يدهم ماما  زورب  روهظ و  اب  سپ  دـنکیم . ادـیپ  يریگمـشچ  ياهینوگرگد  هعماج  تفرـشیپ  اب  تسا ، لیخد  یهلا 

ماکحا درادن ، دوجو  حیرـص  یلقن و  لیلد  هک  ییاهاج  رد  لوصا  هب  کسمت  اب  تبیغ  نارود  رد  اریز  دوب . دـهاوخ  یقیقح  تنـس  باتک و 
دوجو یعقاو  ماکحا  زا  یقیقح  مات و  فشک  ینعی  .) دـنراد تیزجنم  اهنت  ینعی  دـناهیرهاظ  هکلب  دنتـسین  هیعقاو  ماکحا ، دـیآیم و  تسدـب 

قحتـسم دناهدرک و  لمع  لوصا  دوجوم و  عبانم  قبط  فیلکت  هب  هک  دنراد  تیزجنم  تیرذعم و  لاثتما ، ماقم  رد  نافّلکم  اهنت  هکلب  درادن ،
زا ور  نیا  زا  دوشیم . ادـیپ  هیعقاو  ماکحا  هب  یبایتسد  ناکما  هعماج ، رد  ناشیا  روهظ  ماما و  ندـمآ  اب  اما  دوب ). دـنهاوخن  باذـع  باقع و 

ماما نامه  نیعم  ءام  نیعم ،» ٍءامب  مکتأی  نمف  ًاروغ  مکُءام  حبـصأ  نإ   » هفیرـش هیآ  لیذ  ثیداحا  رد  «) اراوگ بآ  نیعم ؛ ٍءام   » هب لیوأت  ماـما 
وا دوجو  و  (ع ) موصعم ندمآ  اب  تسا  (ع ) موصعم لوق  زا  فشاک  هک  عامجا  هدـعاقلا  یلع  تسا . هدـش  تسا ). هدـش  هتـسناد  جـع ) ) رـصع

ادـیپ ار  ماکحا  یعقاو  تاکالم  هب  یبایتسد  لماک  ناکما  درک  دـهاوخ  ادـیپ  هک  يدـشر  لماکت و  اب  مه  لـقع  تشاد ، دـهاوخن  يدربراـک 
نادـناخ مئاق  هک  یماگنه  (: » (ع قداص ماما  ) عقاو هب  مکح  جـع ) ) رـصع ماـما  تموکح  هتـسجرب  ياـهیگژیو  زا  هک  نیا  هچ  درک . دـهاوخ 

رقاب دـمحم  همالع  .«) درادـن هنّیب  دـهاش و  هب  يزاـین  و  عقاو ـ  هب  مکح  دـنکیم ـ  مکح  دواد ، مکح  دـننام  هب  مدرم  ناـیم  دزیخ ، اـپب  دـمحم 
ار مدرم  دزیخ ، اپب  ام  مئاق  هک  یماگنه  (: » (ع قداص ماما  .) تسا نید  هرهچ  زا  اـههیاریپ  ندودز  و  ص 214 )) ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ،

(( ص 30 ج 51 ، نامه ، .«) دناهدش فرحنم  نآ  زا  مدرم  هک  دوشیم  نومنهر  يرما  هب  دنکیم و  توعد  مالسا  هب  ًاددجم 

؟ تسا هنوگچ  ناسنا  یملع  لماکتو  یلقع  دشر  روهظ ، رصع  رد 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ناسنا  یملع  لماکتو  یلقع  دشر  روهظ ، رصع  رد 

خساپ
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. دوریم رامش  هب  تخانـشو  ییاناد  ياههخاش  زا  نامیاو  تسا  میلعتو  هبرجتو  شزومآو  ییاناد  شرتسگ  رد  ناربمایپ  توعد  یلـصا  شقن 
لماکتو دـشر  ناسنا ، تقلخ  زا  فدـه  نوچ  رگید  يوس  زا  دـنتخومآیم . ار  نآ  هجیتنو  فدـه  یگدـنز ، مسرو  هار  اهناسنا  هب  ناربمایپ 

ور نیا  زا  دسر . ارف  تالوهجم  رب  درخ  يزوریپو  نیتسار  ياهشناد  راگزورو  دبای  ققحت  فده  نیا  يزور  دیاب  تسوا  تخانشو  تفرعم 
نوگانوگ داعبا  ردو  دـسریم ، ییاهن  لماکت  هب  ناسنا  تخانـش  تسا ، یهلاو  یناسنا  ياهنامرآ  همه  ققحت  راگزور  هک  روهظ  نارود  رد 

فدـه هب  يرـشب  لئاسم  همه  ع ،)  ) نامز ماما  نارود  رد  دـباییم . ار  مزـال  جورع  یـسانشادخو ، یـسانشناسنا  یـسانشناهج ، زا  ییاـناد ،
رگنفرژ دید  زا  ياهتکن  هک  دباییم  هار  یملعمو  داتسا  رضحم  هب  شیوخ  نورقو  راصعا  شالت  رد  تّیرشبو  دسریم ، ییاهن  زرمو  یلصا 

جوا هب  ار  نانآ  اهناسنا ، ناوتو  ناـکما  دحرـس  اـتو  تسا  تـالوهجمو  قیاـقح  زا  يرادربهدرپ  وا  فدـهو  تسین  هدیـشوپ  وا  نیبتقیقحو 
یـساسا روحم  ود  رذـگهر  نیا  زاو  تسا . ع )  ) يدـهم ترـضح  ياهمادـقاو  اههمانرب  نیرتمهم  زا  عوضوم  نیا  دـناسریم . یملع  لـماکت 

، ییانادو تخانش  شرتسگ   - 2 ددرگیم . راوتسا  یسانشادخ  ياههیاپ  تانئاک ، رارسا  فشکو  تخانش  شرتسگ  اب   - 1 دریذپیم : ققحت 
هب ّلجوّزع  هَّللا  ـألمی  يذـلا  مهمئاـق  مهعـسات  : " ... دومرف ص )  ) مرکا ربماـیپ  دزاـسیم . نکمم  ار  هّفرمو  ناـماسبو  یناـسنا  هعماـج  لیکـشت 

لامک یقرواپ .  } وا تسد  هب  دنوادخ  هک  تسا  مئاق  نانآ  زا  نیمهن  ... " " ؛ اهلهج دعب  ًاملعو  اهروج ، دعب  ًالدـعو  اهتملظ ، دـعب  ًارون  ضرألا 
ملعو ملظ ، نارود ]  ] زا سپ  دنکآیم ، لدع  زاو  دنکیم ، نشورو  ینارون  ار  یگدنز ]  ] کیرات نیمزرس  یقرواپ } ص 260 . ج 1 ، نیدلا ،

هب عمجف  دابعلا  سوؤر  یلع  هدی  عضو  انمئآق  ماق  اذإ  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما  ... " ینادانو . لهج  نارود ]  ] زا سپ  دزاسیم  ریگارف  ار  ییانادو 
ج راونألاراحب ، یقرواپ .  } دـهد زکرمت  ار  اههدوت  ینالقع  ياهورین  شیوخ  زیخاتـسر  ماگنه  هب  ام  مئاـق  " " ؛ مهمـالحا هب  لـمکأو  مهلوقع 

." دناسر لامک  هب  ار  قلخ  ياهتفایردو  اهدرخو  یقرواپ } ص 336 . ، 52

اه یضعب  دسر و  یم  شدوخ  يالعا  دح  هب  ملع  هلمج  زا  دنبای  یم  لماکت  هک  دنـشاب  یم  يدایز  ياهزیچ  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  هک  دنیوگ  یم 
دوجو اب  ملع و  تفرـشیپ  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  دنک ، یم  مایق  ریـشمش  اب  نامز  ماما  هک  هدش  هتـشون  اهباتک  رد  نینچمه  هک و  دنیوگ  یم 

دم ياهحالس 

شسرپ

دسر و یم  شدوخ  يالعا  دح  هب  ملع  هلمج  زا  دنبای  یم  لماکت  هک  دنـشاب  یم  يدایز  ياهزیچ  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  هک  دنیوگ  یم 
دوجو اب  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  دـنک ، یم  مایق  ریـشمش  اب  ناـمز  ماـما  هک  هدـش  هتـشون  اـهباتک  رد  نینچمه  هک و  دـنیوگ  یم  اـه  یـضعب 

؟ دوب دهاوخ  درس  ياهحالس  اب  مه  زاب  نامز  ماما  گنج  ایآ  نردم  ياهحالس  دوجو  اب  ملع و  تفرشیپ 

خساپ

رد هکنانچ  دشاب . یم  حالس  قلطم  زا  هیانک  هدمآ ، تایاور  رد  هک  فیـس »  » هملک ( 1 تفرگ : رظن  رد  دیاب  هک  تسا  یتاکن  اتـسار  نیا  رد 
هک تسا  یـسک  ره  هدننک  دوبان  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ایند  دوجوم  ياهحالـس  تسا  ملـسم  هچنآ  ( 2 دراد . يدربراک  نینچ  دراوم  يرایـسب 

دربیم و نیب  زا  ار  نامیایب  دـساف و  راکهبت و  ياه  ناسنا  اهنت  شناراـی  و  جـع »  » ناـمز ماـما  حالـس  هک  یلاـح  رد  دـشاب  نآ  رثؤم  درب  رد 
ترـضح نآ  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  تسا  هدیـشوپ  ام  رب  دیآیم  تسد  هب  هنوگچ  یگژیو  نیا  هک  نیا  اما  دنناما . رد  نآ  دنزگ  زا  نابوخ 

درادن ینادنچ  ییاراک  تسا و  ناوتان  نآ  ربارب  رد  نارگید  ياهحالـس  دراد و  يدربراک  نینچ  هک  دنبای  یم  تسد  ینردم  قوف  حالـس  هب 
زا رب  یهلا  هدارا  دنزیخرب و  دربن  هب  ییادتبا  ییاه  حالـس  اب  دوشن و  هتفرگ  راک  هب  ترـضح  نآ  طسوت  يدـیدج  حالـس  تسا  نکمم  زین  و 
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نآ یعافد  رازبا  ایآ  - 1 زا : دنترابع  تسا  حرط  لباق  ترضح  نآ  یعافد  رازبا  هرابرد  هک  یتالاؤس  دریگ . قلعت  اهحالـس  رگید  نداتفا  راک 
یتعنص و لماکت  ایآ  - 3 دنک ؟ یم  دییأت  ار  هیرظن  مادک  یمالسا  تایاور  دافم  - 2 هن ؟  ای  دوب  دهاوخ  ریشمش  نوچ  يدرس  حالس  ترضح 

یلقع لیالد  زا  مه  ثیدح و  عبانم  زا  مه  تالاؤس  نیا  خساپ  نتفای  يارب  مییوگ  یم  هن ؟  ای  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  راگزور  نآ  رد  ینیـشام 
هعماـج یقرت  تلادـع  قح و  يوس  هب  یناـسنا  هعماـج  شهج  اـب  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  چـیه  لـقع :  رظن  هب  اـما  تفرگ  کـمک  ناوت  یم 

نیا تسا و  یطابترا  لیاسو  رظن  زا  ایند  یگتـسویپ  مه  هب  یناهج  دـحاو  تموکح  رارقتـسا  ياه  هیاپ  زا  یکی  نآ  رب  نوزفا  ددرگ . فقوتم 
مه ریـشمش  تسا . گنهرف  ملع و  زا  هیانک  ملق  هک  هنوگ  ناـمه  مییوگب  تسین  دـیعب  سپ  تسین .  نکمم  یتعنـص  لـماکت  نودـب  عوضوم 
رظن زا  هن  ار  حالس  نیا  عون  میناوت  یمن  هک  مینک  فارتعا  نخـس  نیا  هب  میناوت  یم  اج  نیمه  زا  دشاب . یم  یماظن  يورین  تردق و  زا  هیانک 
نانچ مه  دوب . دـهاوخ  رترب  حالـس  کی  مییوگب  میناوت  یم  الامجا  هزادـنا  نیمه  مینک .  نییعت  رگید  تاهج  زا  هن  ندوب و  یناور  ای  يداـم 

هب هدـش ,  لقن  هک  یثیداحا  ثیداحا :  رظن  هب  اما  و  دـنک . دوبان  مه  اب  ار  هانگ  یب  راـکهانگ و  هک  تسین  یحالـس  حالـس  نآ  میناد  یم  هک 
لیذ نیوانع  رثالا  بختنم  باتک  رد  هنومن  باب  زا  دننک . یم  دزـشوگ  ناسنا  يارب  فلتخم  يداعبا  رد  ار  مولع  لماکت  مادـک  ره  دوخ  هبون 

نداعم زونک و  نیمز ,  هک  نیا  رد  موس  باـب  - 1 دننک : یم  تلالد  راگزور  نآ  مولع  دشر  تفرـشیپ و  رب  یگمه  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار 
نیمز ياه  هنیجنگ  ترضح  نآ  يارب  دومرف : (ع )  رفعج نب  یـسوم  هنومن :  باب  زا  تسا .  ثیدح  هد  هراب  نیا  رد  دنک . یم  راهظا  ار  دوخ 

ود نیا  ریغ  یـضرا و  يوامـس و  تاکرب  هک  نیا  رد  مراهچ :  باـب  - 2 ددرگ . یم  کـیدزن  ناـشیا  يارب  يرود ، رما  ره  دوش و  یم  رهاـظ 
هک نآ  لاح  دنک و  یم  جورخ  يدهم  متما  رخآ  نامز  رد  دومرف : (ص )  ربمایپ لاثم :  باب  زا  تسا .  ثیدـح  نآ 12  رد  دنوش و  یم  رهاظ 

نیا رد  دـبای . یم  نارمع  يو  تلود  رد  نیمز  هک  نیا  رد  مهدزای  باب  - 3 دنک . یم  هضرع  يو  رب  ار  شتاتابن  نیمز  باریـس و  ار  وا  ناراب 
یم دابآ  ار  نآ  يدهم  هک  نیا  رگم  دـنام  یمن  یقاب  یبارخ  نیمز  يور  دومرف : ترـضح  هلمج :  نآ  زا  تسا .  هدـش  دراو  ثیدـح  هنیمز 5 

ثیدح نآ 7  رد  دنک و  یم  ادـیپ  لماکت  مه  مدرم  لوقع  هدرک و  ادـیپ  لیهـست  ناشیا  رـصع  رد  روما  هک  نیا  رد  مهدزاود  باب  - 4 دنک .
رد هک  ار  دوخ  ردارب  تسا  قرـشم  رد  هک  ینمؤم  (ص )  دـمحم لآ  مئاق  نامز  رد  دومرف : ع )   ) قداص ماما  هنومن  باب  زا  تسا .  هدـش  لقن 

. دنک یم  هدهاشم  تسا ,  قرشم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  تسا  برغم  رد  هک  ینمؤم  روط  نیمه  دنیب . یم  تسا  برغم 

ترضح تموکح  نامز  رد  مدرم  تیعضو 

یتحار شمارآ و  تینما ,  دوش ؟ یم  هانگ  ای  حیبق و  لاعفا  بکترم  یـسک  هرود  نیا  رد  ایآ  دوش . یم  داد  لدع و  زا  رپ  ناهج  نامز 7 ماما  روهظ  اب 
لباق هنوگچ  دننک , یم  یگدنز  ترضح  روهظ  نامز  زا  لبق  هک  ییاه  ناسنا  تقشم  یتخس و  تینما و  مدع  نامز 7و  ماما  تموکح  نامز  رد  اه  ناسنا 

سا هیجوت 

شسرپ

شمارآ و تینما ,  دوش ؟ یم  هانگ  ای  حیبق و  لاعفا  بکترم  یسک  هرود  نیا  رد  ایآ  دوش . یم  داد  لدع و  زا  رپ  ناهج  نامز 7 ماما  روهظ  اب 
یگدنز ترـضح  روهظ  نامز  زا  لبق  هک  ییاه  ناسنا  تقـشم  یتخـس و  تینما و  مدع  نامز 7و  ماما  تموکح  نامز  رد  اـه  ناـسنا  یتحار 

؟  تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  دننک , یم 

خساپ
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يا هعماج  دنک و  یم  داد  لدـعزا و  رپ  ار  ناهج  دوخ  روهظ  اب  نامز 7 ماما  میرازگـساپس .  دـیدومن  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ !  ردارب 
رادروخرب ریز  ياه  یگژیو  زا  دـیامن , یمداجیا  ترـضح  هک  يا  هلـضاف  ءهنیدـم  ینامرآ و  ءهعماج  دراذـگی . ناینب م  ار  ینامرآ  یلاعتم و 
روهظرـصع رد  دریگ . یم  تروص  ادخ  نید  ءهمانرب  تسایـس و  اب  يرـشب  ءهعماج  ءهرادا  ادـخ : نید  یناهج  ریگارف و  تیمکاح   1 تسا : 

ناربمایپ و ءهمه  ءهنیرید  يوزرآ  دریذـپ و  یم  ققحت  یناسنا  ءهداوناخ  يرـشب و  گرزب  ءهعماج  لیکـشت  يالاو  ناـمرآ  تجح 7 ترضح 
ص 161 2 مالـسا ,  ناسنا و  ءهدنیآ  یگنوگچ  یگدـنز و  رـصع  یمیکح ,  دـمحم  یقروا 3. پـ .)( ) دوش یم  هدروآرب  ناحلـصم  ناـناما و 

يرتسگ تلادع  یگژیو  رب  تایاور  رد  هکردق  نآ  درادن . هولج  ینشور و  نامز 7 ماما  تموکح  رد  ءهزادنا  هب  یگژیو  چیه  لدع :  هنیدم 
رد یمالـسا  ءهلـضاف  ءهنیدم  رد  مهم  نیا  یگتـسجرب  زا  ناشن   , نیا تسا و  هتفرن  یماربا  رارـصلا و  نینچ  لیاسم  ریاس  رب  هدش ,  دیکأت  ماما 

ءهعماج نیا  رد  تسا .  یناگمه  شیاسآ  هافر و  ءهنیدم  یمالـسا ,  ءهلـضاف  ءهنیدم  شیاسآ :  هافر و  ءهنیدم   3 دراد . ترضح  روهظ  رصع 
جنر زا  یگدوسآ  یگدنز ,  نیگنس  ياهراب  زا  ییاهر  يرابکبس و  یپ ,  رد  یپ  ياهناراب  اه , تمعن  روفو  لام ,  ترثک  زا  نخس  ینامرآ , 

ناهجء هصرع  یمامت  يدابآ  نارمع و  زا  نخس  تسا .  ناضورقم  مامت  نیَد  يادا  ناراکهدب و  مامت  ضرق  يادا  زا  نخـس  نتفاین ,  بلط و 
71 ص هرامش 70 ـ هزوح ,  هلجم  یقروا 1. پـ .)( ) دوش یم  دابآ  اه  یبارخ  همه  دـنک , مایق  يدهم 7 ترـضح  نوچ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا , 

نامزرد دـنک , یم  لیدـبت  مالـس  تینما و  هب  ار  نانمؤم  ِفوخ  تشحو و  هک  نیا  رب  ینبم  دـنوادخ  ءهدـعو  مالـس :  نما و  ءهنیدـم   4 174
شمارآ نیلاب  ربرس  هدوسآ ,  یبلق  اب  دنناوت  یم  هک  تسا  فیرـش  دعوم  نآ  رد  اه  ناسنا  دبای و  یم  لماک  قادصم  انعم و  ترـضح  روهظ 

تلود لیکشت  نافعضتسم :  تموکح  ص 175 5  نامه ,  یقروا 2. پـ .)( ) دننیبب زیمآ  هرهلد  ياهرطخ  زا  رود  ار  ایند  یگدـنز  دـنراذگب و 
ماما ریذـپان  دـیدرت  یـساسا و  ياه  مادـقا  یلـصا و  ياه  همانربزا  نافعـضتسم ,  تموکح  يالاو  نامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  نافعـضتسم و 

ءهرادا هب  نافعضتسم  تسا و  مورحم  تاقبط  تسد  رد  روما  ءهمه  مامز  دهن , یم  ناینب  نامز 7 ماما  هک  یماظن  هعماج و  رد  تسا .  7 دوعوم
یـسک ترـضح ,  روهظ  رـصع  رد  هک  تسین  انعم  نیا  هب  میدرمـش ,  رب  هک  ییاه  یگژیو  اب  ینامرآ  ءهعماج  لیکـشت  دـنزادرپ . یم  هعماج 
هبرصع نآ  رد  یگدنز  ور  نیا  زا  دنزادرپ . یم  ترضح  اب  تفلاخم  هب  يدارفا  زین  نارود  نآ  رد  هکلب  دوش , یمن  تیصعم  هانگ و  بکترم 

یم رارقرب  ار  ناحلاص  تموکح  دزادرپ و  یم  يرـشب  ءهعماـج  حالـصا  هب  يدـهم 7 ترـضح  تسین .  اه  ناسنا  ءهمه  ندوب  حـلاص  يانعم 
رب يرصع  ره  رد  دنتـسه و  تلادع  قح و  قشاع  دنتـسه ; دنم  هرهب  شمارآ  تینما و  زا  دنا , هدرپس  ادخ  هب  لد  هک  نمؤم  ياه  ناسنا  دنک .

نما ءهعماج  يریگ  لکـش  دننک . یم  كرت  ار  یهاون  دنهد و  یم  ماجنا  ار  یهلا  رماوا  دـننک و  یم  هفیظو  ماجنا  دـنراد , هک  یفیلکت  ساسا 
نمؤم رادـم و  قح  ياه  ناسنا  زین  رـصع  نآ  رد  هکلب  دـنرادن , یفیلکت  اه  ناسنا  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  يدهم 7 ترضح  روهظ  رـصع  رد 

زا دـننک  یم  اعد  هشیمه  دنتـسه , ترـضح  یعقاو  نارظتنم  هک  وجادـخ  نمؤم و  ياه  ناسنا  تسا  رکذ  نایاش  دـنوش . یم  هارمه  ترـضح 
يدنمتداعـس ناسنا  دنک , كرد  ار  ترـضح  روهظ  نامز  نمَا  ءهعماجو  دنک  ادیپ  قیفوت  هک  یـسک  دنـشاب . یم  ترـضح  نارای  ناهارمه و 

ناسنا يراگتسرو  تداعس  زمر  زار و  نیا  و  تسا ,  وا  ءهدهع  ربهک  تسا  یعرش  فیاظو  هب  فلکم  ناسنا  ینامز ,  رـصع و  ره  رد  تسا . 
یگدنز و رـصع  یمیکح ,  دمحم  نامه ,  یقروا 3. پـ .)( ) دنک كرد  ار  ترـضح  روهظ  رـصع  هاوخ  دـشاب , تبیغ  رـصع  رد  هاوخ  تسا , 

 . مالسا ناسنا و  هدنیآ  یگنوگچ 

؟ درک دنهاوخ  هانگ  مدرم  زاب  دنوش ، رهاظ  (ع ) نامز ماما  هک  یماگنه 

شسرپ

؟ درک دنهاوخ  هانگ  مدرم  زاب  دنوش ، رهاظ  (ع ) نامز ماما  هک  یماگنه 
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خساپ

تینما و نید و  ملعلماکت و  یگدنزاس و  حلـص و  يرارقرب  یعامتجا و  تلادع  ییافوکـش ، رـصع  روهظ ، رـصع  تیاورو ، تایآ  دافم  قبط 
ار نانآ  میراذـگ و  ّتنم  دـندش ، راوخ  فاعـضتسا و  نیمز  رد  هکنانآ  رب  میدرک  هدارا  ام  : " دـیامرفیم نآرق  تسا . هعماجو  مدرم  شمارآ 

دنامن یقاب  زور  کی  رگم  راگزور  زا  رگا  : " دومرف (ص) مالـسا یمارگ  لوسر  ( 1" .) مینادرگ هاج  کـلم و  نیمز و  ثراو  مدرم و  ياوشیپ 
نآ رد  ایآ  هک  نیا  اـما  ( 2" .) دشاب هدـش  رپ  متـس  زا  هک  نانچ  دـنک ، رپ  لدـع  زا  ار  نیمز  هک  دزیگنایم  رب  ارم  نیب  لها  زا  يدرم  دـنوادخ 
زا دناوتیمن  هراما  سفن  ناطیش و  دوجو  ببـس  هب  دراد ، دوجو  ایند  رد  ناسنا  ات  هک  تسا  نشور  لاؤس  خساپ  دنکیم ، هانگ  یـسک  رـصع 

عوقو زا  دـعب  تسا . وربور  تیـصعم  هنتف و  اب  هراومه  رـشب  ام  دـنکب ، هزرابم  ناطیـش  هراما و  سفن  اب  دـناوتیم  هچ  رگا  دـنک ؛ يرود  هانگ 
رـشب رب  دنوادخ  ار  گرزب  تنم  فطل و  نیا  هتبلا  دوشیمن . هدید  يدـب  ملظ و  دـنزیمن و  رـس  یهانگ  تشهب ، رد  نمؤم  روضح  تمایق و 

. تفریذپ دیاب  ار  تقیقح  نیاو  دشاب  نامزلا  رصعلا و  بحاص  تسد  هب  لدع  تیمکاح  ینادابآ و  دهاش  ایند  رد  يزور  هک  تسا  هداد  رارق 
مدرم دریگیم و  ارف  ار  نیمز  مامت  شداد  لدع و  هدش و  رثأتم  یمومع  ّوج  هعماج و  مدرم ، نایم  تجح  ترـضح  میقتـسم  روضح  لیلد  هب 

رازآ تیذا و  ددـص  رد  یـسک  دریگیم و  ارف  ار  اج  همه  یمومع  تینما  دـننکیم . یگدـنز  افـص  قدـص و  اب  هدـش ، نابرهم  رگیدـکی  اـب 
رد یپ  دنمدوس  عفان و  ياهناراب  دوشیمن ، تفای  تاکز  قحتـسم  هک  ياهنوگ  هب  هدش ، بوخ  مدرم  يداصتقا  عضو  دوب . دهاوخن  يرگید 

ماما روضح  روهظ و  دیون  اهنیا  دـندرگیمن . ناهانگ  رود  هدـش و  دایز  ادـخ  هب  مدرم  هجوت  دوشیم ؛ مرخ  زبس و  نیمز  مامت  درابیم ، یپ 
هک ینامز  ات  سپ  دراد ، دوجو  اهناسنا  هرهوج  رد  هریمخ  نیا  تسا و  رایتخا  باختنا و  رادم  رئاد  هانگ  ای  باوث  نوچ  تسا . جع ) ) يدـهم

رایتخا اب  تسا و  نآ  تادوجوم  زا  یئزج  ناسنا  دراد ، دوجو  ایند  هک  ینامز  ات  تسا و  هارمه  وا  اب  رایتخا  ءوس  اـی  نسُح  دراد ، دوجو  رـشب 
، تسا ملظ  نیرتگرزب  هک  یتلادع  یب  دش و  دهاوخ  هلـضاف  هنیدم  داجیا  ثعاب  هچ  رگا  ترـضح  سدـقم  دوجو  دـنکیم . یگدـنز  دوخ 
نید و نانمـشد  ءزج  هدش و  راک  اطخ  ای  دنربیم و  باوث  هار  ای  دنراد ، هک  يرایتخا  ياضتقا  هب  دوخ  رادرک  رد  مدرم  اما  دوشیم . هدیچرب 

ص 142. ج 4 ، باب 1 ، لصف 2 ، رثالا ، بختنم   - 2 هیآ 5 . (، 38  ) صصق  - 1 اهتشون : یپ  دنریگیم . رارق  ترضح 

؟ تسا هنوگچ  مدرم  یگدنز  (ع) يدهم ترضح  تموکح  نامز  رد 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  مدرم  یگدنز  (ع) يدهم ترضح  تموکح  نامز  رد 

خساپ

مامت تفای ، طلـست  تاهج  برغ  قرـش و  رب  تشگ و  زوریپ  گنج  رد  دـش و  رهاظ  (ع ) دوعوم يدـهم  یتقو  دوشیم : هدافتـسا  ثیداحا  زا 
راـک و هماـنرب  اـب  ار  یقیـال  ناراد  ناتـسا  اهناتـسا ، دـالب و  ماـمت  يارب  دوـشیم ، هرادا  یمالـسا  یناـهج  تموـکح  کـی  هلیـسو  هب  نـیمز 
ثداوح و مامت  رود ، زا  ترضح  ددرگیم . رومعم  دابآ و  نیمز  مامت  نانآ ، تیدج  ششوک و  هطساو  هب  دادیم . لیسگ  مزال  ياهروتـسد 
ار يو  رود  ياههلصاف  زا  زین  شنارای  باحـصا و  ددرگیم . یتسد  فک  دننام  نیمز  طاقن  مامت  دراد و  رظن  ریز  ار  روانهپ  روشک  تانایرج 

یگدنز افـص  قدص و  اب  هدش ، نابرهم  مه  اب  مدرم  دریگیم . ارف  ار  نیمز  مامت  شداد  لدع و  دـننکیم . ملکت  وا  اب  دـنیامنیم و  هدـهاشم 
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هب دوشیم ، بوخ  رایـسب  مدرم  يداصتقا  عضو  تسین . يرگید  رازآ  ددـص  رد  یـسک  دریگیم و  ارف  ار  اج  همه  یمومع  تینما  دـننکیم .
تالوصحم تاکرب و  ددرگیم . مرخ  زبس و  نیمز  ماـمت  دراـبیم . یپ  رد  یپ  عفاـن  ياـهناراب  دوشیمن . ادـیپ  تاـکز  قحتـسم  هک  يروط 

هب يزاـس  هار  رما  رد  دـنراذگیم . ارجا  هلحرم  هب  ار  یبلاـج  ياـههمانرب  يزاـس  هار  روما  رد  ددرگیم . داـیز  ادـخ  هب  مدرم  هجوـت  نیمز و 
هب دنیامنیم . ثادحا  ور  هدایپ  اهنابایخ  يارب  دننکیم . بارخ  هدش ، هتخاس  هار  رـس  هک  ار  يدجاسم  یتح  هک  دـنیامنیم  تیدـج  يردـق 
زاب هچوک  هب  هک  ار  ییاه  هرجنپ  مامت  دننک . تکرش  نابایخ  رد  دننکیم  رما  اههراوس  هب  دننک و  روبع  ور  هدایپ  زا  دنهدیم  روتـسد  اههدایپ 

لوقع (ع ) يدهم رـصع  رد  دنکیم  بارخ  ار  ینامتخاس  یگدمآ  شیپ  دنوشیم . عنام  هچوک  رد  نادوان  ندمآزا  دزاسیم . دودسم  هدـش ،
یپ ( 1 .) دوریم نوریب  ناـشلد  زا  هـنیک  ددرگیم و  لـماک  مدرم  ناـمیا  دوریم . ـالاب  یموـمع  تاـمولعم  حطــس  ددرگیم و  لـماک  مدرم 

ص 319. ناهج ، رتسگداد  ینیما ، میهاربا   - 1 اهتشون :

یخرب ای  مدرم و  سوفن ، بیذهت  لوقع و  لیمکت  هب  هجوت  اب  مییوگب  تسا  حیحـص  ایآ  تسا ؟ نازیم  هچ  هب  هنوگچ و  داهتجا  زا  روهظ  ةرود  مدرم  ةرهب 
؟ دننک یم  ادیپ  یسرتسد  ماعطا  هب  (ع ) موصعم ماما  هب  زاین  نودب  دنرب و  یم  یعقاو  ماکحا  زا  يا  هرهب  اه  نآ  زا 

شسرپ

، سوفن بیذـهت  لوقع و  لـیمکت  هب  هجوت  اـب  مییوگب  تسا  حیحـص  اـیآ  تسا ؟ نازیم  هچ  هب  هنوگچ و  داـهتجا  زا  روـهظ  ةرود  مدرم  ةرهب 
؟ دننک یم  ادیپ  یسرتسد  ماعطا  هب  (ع ) موصعم ماما  هب  زاین  نودب  دنرب و  یم  یعقاو  ماکحا  زا  يا  هرهب  اه  نآ  زا  یخرب  ای  مدرم و 

خساپ

نادلقم هک  صخشم  عبانم  زا  ماکحا  طابنتسا  زا  تسا  ترابع  هک  دشاب  یم  نآ  حالطصا  يانعم  هب  داهتجا  رگا  تسیچ ؟ داهتجا  زا  دوصقم 
داهتجا اریز  دنرب ، یمن  هرهب  نآ  زا  ًالمع  مدرم  درادن و  دوجو  (ع ) نامز ماما  روهظ  رـصع  رد  انعم  نیدب  داهتجا  دننک ، دـیلقت  نادـهتجم  زا 

یـسرتسد یعقاو  ماکحا  هب  هدوب و  یهلا  ماـکحا  ناـیب  راد  هدـهع  (ع ) همئا روضح ، رـصع  رد  تسا . صن  ربارب  رد  نتفرگ  رارق  اـنعم ، نیدـب 
هب زاین  هدوب و  ّصن  دـننک ، یم  رداص  هک  ار  یماکحا  دـننک و  یم  نایب  هک  ار  هچ  ره  هکلب  دـنریگ ، یمن  هرهب  ناـمگ  تاـّینظ و  زا  هتـشاد و 

داهتجا زین  رگید  (ع ) همئا ربمایپ و  رـصع  رد  تسین . یحالطـصا  داهتجا  دـنزادرپ و  یم  یعقاو  ماکحا  ناـیب  هب  ناـموصعم  درادـن و  داـهتجا 
هب ناهیقف  هک  درادن ، دوجو  یحالطصا  داهتجا  (ع ) موصعم ماما  روضح  لیلد  هب  (ع ) نامز ماما  رـصع  رد  تسا . هتـشادن  دوجو  یحالطـصا 

، ترـضح طسوت  یعقاو  ماکحا  نایب  موصعم و  ماما  روضح  لیلد  هب  دـننک . دـیلقت  اه  نآ  زا  نارگید  هتخادرپ و  ماـکحا  طابنتـسا  داـهتجا و 
مدرم هک  دوش  یمن  بجوم  مدرم  سفن  بیذـهت  یلقع و  دـشر  دـننک . یم  لمع  نادـب  هتفرگ و  داـی  ماـما  زا  ار  یعقاو  ماـکحا  مدرم  ًـالمع 

ددرگ و نییبت  ریـسفت و  ماما  طسوت  دـیاب  دراد ، تنـس  نآرق و  رد  هشیر  هک  یهلا  ماکحا  نایب  اریز  دـنریگن ، دای  (ع ) نامز ماما  زا  ار  ماکحا 
ار ماکحا  ترضح  ینعی  تسا ؛ راد  هدهع  زین  ار  مدرم  ینید  يربهر  دراد ، هدهع  رب  ار  مدرم  یـسایس  يربهر  هک  هنوگ  نامه  (ع ) نامز ماما 

هدومن روهظ  دـیدج  نید  ایوگ  هک  دـننک  یم  هداـیپ  هنوگ  نآ  ار  یهلا  ماـکحا  ترـضح  (ع ) ماـما رـصع  رد  رگید  يوس  زا  دـنک . یم  ناـیب 
اه فارحنا  اه و  تعدب  اب  ترـضح  هکلب  دـهد ، یم  هئارا  ار  دـیدج  نییآ  بتکم و  ترـضح  هک  تسین  نآ  دـیدج  نید  يانعم  [ 33 .] تسا

ماکحا دزادرپب و  ماکحا  نایب  هب  (ع ) نامز ماما  هک  دراد  زاین  یعقاو  نید  یفرعم  تسا  یعیبط  دزادرپ . یم  نید  شرتسگ  هب  هدومن و  هزرابم 
هرهب رتهب  رتشیب و  تنـس  تایآ و  زا  هدرب و  الاب  ار  شیوخ  يرکف  دشر  دـننک  یعـس  مدرم  هک  دـشاب  انعم  نادـب  داهتجا  رگا  دـنک . نییبت  ار 

؛ دراد دوجو  زین  (ع ) نامز ماما  نامز  رد  انعم  نیدـب  داهتجا  دنـشاب ، هتـشادن  ماما  هب  یـسرتسد  تسین و  صن  هک  ییاـج  رد  و  دـنیامن ، يرو 
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تایآ زا  يریگ  هرهب  ددص  رد  هک  دنتخومآ  یم  نارگید  هب  (ع ) ناموصعم تشاد و  دوجو  زین  همئا  رگید  و  (ص ) ربمایپ رـصعر  هک د  نانچ 
زین ع )  ) متشه ماما  [ 34" .] اوعرفت نأ  مکیلع  لوصالا و  مکیلإ  یقلن  نإ  انیلع  اّمنإ   : " دومرف (ع ) قداص ماما  ساسا  نیمه  رب  دشاب . تنـس  و 

تبیغ ناـمز  رد  مه  روضح و  ناـمز  رد  مه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  ود  نیا  زا  [ 35" .] عیرفتلا مکیلع  لوصالا و  ءاقلإ  اـنیلع  : " دومرف
ورملق یگدرتسگ  لـیلد  هب  (ع ) ناـموصعم روضح  ناـمز  رد  تخادرپ . ماـکحا  نییبـت  هب  دومن و  يریگ  هرهب  تاـیاور  تاـیآ و  زا  ناوت  یم 

باختنا ار  یناگدنیامن  ور  نیا  زا  دـنزادرپب ، یهلا  ماکحا  نایب  هب  ییاهنت  هب  دنتـسناوت  یمن  (ع ) همئا اه ، رهـش  یناوارف  یمالـسا و  تموکح 
یم همئا  زا  دـندرک ، یم  دروخرب  یملع  تالکـشم  اب  اه  نآ  هاگ  ره  دـنهد . اوتف  هتخادرپ و  ماکحا  نایب  هب  كاـه  رهـش  رد  هک  دـندرک  یم 

(ع) یلع ماما  ور  نیا  زا  دنتشاد ، تنس  باتک و  زا  ار  ماکحا  يریگ  هرهب  تردق  هتشاد و  یبوخ  یملع  ناوت  همئا  ناگدنیامن  هتبلا  دندیسرپ .
هد و اوتف  ار  هدننک  اتفتسا  [ 36 [؛ لهاجلا مّلع  یتفتسملا و  تفا   : " دومرف وا  هب  دیزگرب  هکم  رادنامرف  ناونع  هب  ار  سابع  نب  مثق  هک  یماگنه 

نایم وت  لثم  مراد  تسود  اریز  هد ، اوتف  مدرم  يارب  نیشنب و  هنیدم  دجـسم  رد  : " دومرف بلغث  نب  نابا  هب  (ع ) قداص ماما  " هد . دای  ار  لهاج 
[36 . ] ص 417 نامه ، [ 35 . ] ص 40 و 41 ج 18 ، هعیشلا ، لیاسو  [ 34 . ] ص 231 هبیغلا ، باتک  ینامعن ، [ 33 [ ] 37" .] دوش هدید  منایعیش 

ص 9. ج 1 ، هوارلا ، عماج  [ 37 . ] ص 197 ج 4 ، هباغلادسا ،

ایآ دوشیم ؟ لماک  زین  ناشنامیا  ایآ  دوشیم . لماک  ناشلوقع  دشکیم و  ادخ  ناگدنب  رـس  رب  تسد  جع " " نامز ماما  روهظ ، تقو  تسا  ثیدحرد 
هنومن زا  نانمؤم  دنـسریم و  لماکت  هب  ایآ  دـنوشیم ؟ اهر  قلطم  روط  هب  سفن  ياوه  زا  نانمؤم  ایآ  دوریم ؟ نیب  زا  نانآ  یقالخا  لئاذر  ماـمت 

صاخ ناگدنب 

شسرپ

لماک زین  ناشنامیا  ایآ  دوشیم . لماک  ناشلوقع  دـشکیم و  ادـخ  ناگدـنب  رـس  رب  تسد  جـع " " نامز ماما  روهظ ، تقو  تسا  ثیدـحرد 
دنـسریم و لماکت  هب  ایآ  دنوشیم ؟ اهر  قلطم  روط  هب  سفن  ياوه  زا  نانمؤم  ایآ  دوریم ؟ نیب  زا  نانآ  یقالخا  لئاذر  مامت  ایآ  دوشیم ؟

؟ دنوشیم قفوم  كولس  رد  دوشیم و  نانمؤم  هللا  یلا  ریس  ثعاب  ترضح  دوجو  دنوشیم ؟ صاخ  ناگدنب  هنومن  زا  نانمؤم 

خساپ

هدیـشک مدرم  ياهلقع  رب  يدزیا  تمحر  تسد  هتـشاد و  ینازرا  رـشب  هب  يدـنوادخ  تاکرب  روهظ ، تقو  رد  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
ص 607. رثالا ، بختنم  یفاـص ، هللا  فطل   . P . } دـنریگیم رارق  يدـننام  یب  بولطم و  عضو  رد  تریـصب  لقع و  رظن  زا  مدرم  دوشیم و 

یهاگآ هچ  ره  نوچ  دوشیم  هتـساک  مدرم  یقـالخا  لـیاذر  دریگیم و  رارق  یبولطم  عضو  رد  مدرم  ناـمیا  تهج  نیا  زا  هک  تسا  یعیبط 
ریـسم نآ  رد  رتهب  ياهناسنا  ًاعبط  دوش ، رتراکـشآ  میهافم  نآ  دوش  رتشیب  لیاضف  لیاذر و  تقیقح  یگدـنز و  ملاـع و  تقیقح  زا  ناـسنا 

رتشیب ناگتـشذگ ، هب  تبـسن  و  دنروآیم ، ور  يزرودَرِخ  هب  یناسفن  ياهاوه  زا  يور  هلابند  ياج  هب  نانمؤم  نیا  ربانب  دـنرادیم ، رب  ماگ 
تسیابیم اّما  دنزادرپیم . كولـس  ریـس و  هب  يودهم  تیاده  تکرب  هب  ودنوشیم  صاخ  ناگدنب  ءزج  دنریگیم و  رارق  یلماکت  ریـس  رد 

ار ناسنا  تیهام  روکذـم  لماکت  هک  ارچ  دومن ، هدارا  اهناسنا  کت  کت  يارب  نآ و  قلطم  ياـنعم  هب  دـیابن  ار  نخـس  نیا  هک  تشاد  هجوت 
تالیامت هنوگ  ود  زا  هراومه  رشب  دنرشب و  هکلب  دنوشیمن ، لیدبت  هتشرف  هب  تیهام  رظن  زا  اهناسنا  روهظ  رـصع  رد  دزاسیمن . نوگرگد 

ینعی داد ، رارق  توهش  لقع و  یهار  ود  ریسم  رد  ار  وا  دیرفآ ، هک  ار  رشب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسا . دنمهرهب  اهتلـصخ  و 
هدـش دای  لهج  دونج  لقع و  دونج  هب  نآ  زا  تایاور  رد  هک  يزیچ  ناـمه  تسا ، ور  هبور  یناوهـش  ینـالقع و  ههبج  ود  اـب  هراومه  ناـسنا 
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هعومجم ریز  هک  تسا  یقالخا  لیاضف  تافـص و  نامه  لقع  دونج  . 23 ص 20 -  لهج ، لقع و  باتک  ج 1 ، یفاک ، ینیلک ،  . P . } تسا
تافص ای  لهج  دونج  دهدیم  تکرح  هللاءاقل  كولس و  ریس و  اهیبوخ ، يوس  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  یلمع  لقع  یناسنا و  یلاع  تالیامت 

نیا رباـنب  دـناشکیم . طوقـس  اهيدـب و  يوس  هب  ار  یمدآ  تسا ، یناویح  تـالیامت  زیارغ و  دوخ  اـی  هعوـمجم  ریز  هک  یقـالخا  لـیاذر  و 
، دشاب هتـشاد  دوجو  یناسفن  تالیامت  زیارغ و  ناسنا ، رد  هک  یتقو  تسا : هنوگ  نیا  رـشب  تیهام  تایاور ، تایآ و  ياضتقم  هب  مییوگیم :

دناهتسناوت دناهدش ، لیان  تمصع  ماقم  هب  هک  اهناسنا  زا  یخرب  اهنت  دوش . هتشادرب  ماگ  اهيدب  يوس  هب  دراوم  یخرب  رد  هک  تسا  یعیبط 
رصع رد  مه  ار . روهظ  رصع  مه  دوشیم و  لماش  ار  تبیغ  رصع  مه  نخـس  نیا  دنهد . رارق  ناشلقع  لرتنک  رد  ار  دوخ  سفن  ياوه  ًالماک 

رادروخرب یقالخا  لیاذر  یخرب  زا  هک  دنوشیم  ادیپ  ییاهناسنا  روهظ  رـصع  رد  مه  دنوشیم و  تفای  بذـهم  بوخ و  ياهناسنا  تبیغ 
ملظ و تبیغ  رـصع  رد  رگا  ینعی  تسا ؛ هرود  ود  نیا  رد  اهيدـب  اـهیبوخ و  نیا  فعـض  تدـش و  دراد . دوجو  هک  یتواـفت  اـهنت  دنـشاب .

يردـق هب  اهیبوخ  هبلغ  دراد . هبلغ  یقالخا  یناسنا و  لیاضف  فاصنا و  لدـع و  روهظ  رـصع  رد  تسا ، بلاغ  یقـالخا  لـیاذر  اـهیجک و 
تکرب هب  روهظ  رـصع  رد  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه  درادـن . دوجو  یتـلیذر  یملظ و  راـگنا  ییوـگ  هک  تسا  ریگمـشچ 

ص 602. رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل   . P . } دوشیم كاپ  روج  ملظ و  زا  نیمز  جع "  " يدهم ماما  دوجو 

. دیهد حیضوت  نامزلارخآ  رد  نافعضتسم  يزوریپ  صوصخرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  نامزلارخآ  رد  نافعضتسم  يزوریپ  صوصخرد 

خساپ

یهاگ تسا . هدش  نایب  فلتخم  تارابع  اب  لطاب  رب  قح  يزوریپ  هدمآ ، نایم  هب  نخس  ملظ  رب  تلادع  لطاب و  رب  قح  يزوریپ  زا  مالـسا  رد 
هب یهاگ  و  ( 2 . ) تسا هدش  شرازگ  نایاسراپ  ناحلاص و  تموکح  زا  تاقوا  یخرب  ( 1 ( ؛ تسا هدش  ریبعت  ناهج  رب  ادخ  نید  تیمکاح  زا 

ماما روهظ  نامز  رد  قح  نید  تیمکاح  نافعضتسم و  يزوریپ  دوشیم  هدافتسا  ینید  نوتم  زا  ( 3 .) تسا هدش  حیرصت  نافعضتسم  يزوریپ 
زا دـعب  (ع ) نامز ماـما  تفگ : دـیاب  نافعـضتسم  يزوریپ  یگنوگچ  صوصخرد  ( 4 .) تسا یعطق  اـهنآ  يزوریپ  هتفرگ و  لکـش  (ع ) ناـمز

دنیامنیم و تباجا  ار  اما  توعد  یخرب  دناوخیم و  ارف  یناهج  تموکح  شریذـپ  هب  ار  مدرم  هتخادرپ و  ناگمه  توعد  هب  تسخن  روهظ 
دعب هدرک و  هزرابم  اهنآ  اب  (ع ) نامز ماما  دنزادرپیم . تفلاخم  هب  ترضح  اب  رگید  ياهدع  دنیامنیم . يرای  تموکح  لیکشت  رد  ار  ماما 

: دوشیم هراشا  تایآ  زا  یخرب  هب  اـج  نیا  رد  دنـسریم . تموکح  هب  نافعـضتسم  هدـش و  قفوم  تموکح  لیکـشت  هب  اـهنآ ، تسکـش  زا 
نیذـلا یلع  نمن  نا  دـیرن  و  : " رگید هـیآ  و  ( 5 ... ") دهد رارق  دوخ  نانیـشناج  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدـعو  هتـسیاش  نانمؤم  هب  دـنوادخ  "

ار اهنآ  میشخب و  تمعن  نافعضتسم  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  ام  هدارا  (6 ؛) نیثراولا مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا 
دیهش  - 4 هیآ 5 . ( 28  ) صصق  - 3 هیآ 128 . ( 7  ) فارعا  - 2 هیآ 9 . ( 61  ) فص  - 1 اهتشونیپ : " میهد . رارق  نیمز  نیثراو  نایاوشیپ و 

هیآ 5. ( 28 ، ) صصق  - 6 هیآ 55 . ( 24 ، ) رون  - 5 ص 56 . خیرات ، هفسلف  هاگدید  زا  يدهم  بالقنا  مایق و  يرهطم ،

؟ تسیچ لماکت  نیا  زا  دوصقم  دننادیم  يرشب  هعماج  لماکت  نامز  ار  جع )  ) نامز ماما  روهظ  نارود 
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شسرپ

؟ تسیچ لماکت  نیا  زا  دوصقم  دننادیم  يرشب  هعماج  لماکت  نامز  ار  جع )  ) نامز ماما  روهظ  نارود 

خساپ

للم شیارگ  مالسلاهیلع و  ماما  یناهج  بالقنا  تسا . یتعنـص  یگنهرف و  لماکت  و  نامیا ، هشیدنا و  لقع ، لماکت  لماکت ، نیا  زا  دوصقم 
نینچ نودب  تسا ، هادفانحاورا  هللاۀـیقب  ترـضح  فادـها  زا  یکی  هک  یناهج  دـحاو  تموکح  هب  ندیـشخب  ققحت  و  شترـضح ، هب  ناهج 

نایناهج یگدامآ  فلا ) مینکیم . وگزاب  ثیداحا  زا  هدافتـسا  اـب  ار  یتموکح  نینچ  ققحت  طیارـش  زا  یخرب  تسین . ریذـپناکما  یلماـکت ،
تسب نب  هب  نامز ، تشذگ  تسا . یتموکح  نینچ  يزیریپ  ماما و  روهظ  طرـش  نیتسخن  یتموکح ، نینچ  شریذپ  يارب  نایناهج  یگدامآ 
هدامآ نآ ، شریذپ  يارب  ار  یناسنا  هعماج  يدام ، تالیکشت  اهنامزاس و  زا  ناسنا  يدیمون  سأی و  تالکشم ، زا  يرایسب  رد  رشب  ندیـسر 
رتاوتم روطب  یمالـسا  تایاور  رد  هک  تسا  نامه  يدام ، ياهنامزاس  یئوجهراچ  زا  ناسنا  يدـیمون  سأی و  ياـههناشن  زا  یکی  دزاـسیم .

هک دنکیم  ینیگنـس  شود  رب  نانچنآ  يدعت ، ملظ و  راشف  دریگیم و  ارف  متـس  روج و  ار  نیمز  يور  ماما ، روهظ  زا  شیپ  هک  هدـش  دراو 
هب يدام  ياههمانرب  يزاسهراچ  نارود  هک  دمهفیم  ًالمع  دزاسیم . هدامآ  يداینب  قیمع و  یبالقنا  رگید ، یبالقنا  شریذـپ  يارب  ار  ناسنا 

دحاو تموکح  کی  يزیریپ  یناسنا  هشیدنا  درخ و  لماکت  ب - دـش . دـهاوخن  هتـسکش  یبیغ  يورین  کیب  زج  تسبنب  و  هدیـسر ، نایاپ 
عوـن ره  دـنچ  ره  دـباییمن . ناـکما  کـنات  پوـت و  شتآ  هزین و  رــس  روز  هـب  نؤـش ، هـیلک  رد  داد  لدـع و  تموـکح  يرارقرب  یناـهج و 

داد لدـع و  شرتسگ  داسف و  علق  رب  رداق  دـنمورین ، یئارجا  هوق  تردـق و  اهنت  لاح ، نیع  رد  اما  تسا ، جاتحم  تردـق  هوق و  هب  یتموکح ،
نوناق و قح و  تموکح  يرارقرب  ناهاوخ  ًاعبط  هک  دسرب  ياهیاپ  هب  شنیب ، شناد و  درخ و  لقع و  رظن  زا  یناسنا  هعماج  دیاب  هکلب  تسین ،

رـصع رد  تالکـشم  زا  يرایـسب  درادـن . ناکما  یناسنا  گنهرف  لماکت  وترپ  رد  زج  یتلاـح  نینچ  و  ددرگ . ناـیغط  ملظ و  يدوباـن  درط و 
نامز ماما  یناهج  تموکح  هدنرآدیدپ  رصانع  زا  رصنع  نیا  رب  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دش . دهاوخ  لح  قیرط  نیا  زا  مالسلاهیلع ، ماما  روهظ 

هب تلمک  مهلوقع و  اـهب  عـمجف  داـبعلا  سوؤر  یلع  هدـی  هللا  عـضو  اـنمئاق  ماـق  اذا  : » دـیامرفیم و  هدرک ، حیرـصت  یثیدـح  رد  مالـسلاهیلع 
هب دراذگیم ، ناگدنبرـس  رب  ار  وا  تردق  تمحر و  تسد  دـنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  هاگنآ  ( ] دـیدج عبط  ، 1/25 یفاک ، « ) مهمالحا
رود و  ینادان ، لهج و  هدـیئاز  یمدرم ، یهلا و  قوقح  هب  يدـعت  متـس ، ملظ و  دـسریم .] لماکت  هب  یناـسنا  ياههشیدـنا  درخ و  وا  هلیـسو 
رشب نتفای  هار  یئاضف و  نیافـس  ای  یئایرد و  ریز  نتخاس  زا  عنام  ینادان ، لهج و  نینچمه  تسا . یناسنا  لیـصا  گنهرف  زا  ناسنا  یگداتفا 

لیکـشت عارتخا  تعنـص و  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  تسا  رایع  مامت  گـنهرف  کـی  یناـسنا ، گـنهرف  تسین . اـهایرد  قاـمعا  هاـم و  حطـس  هب 
، یتخانش نینچ  دوشیم . طوبرم  ناهج » رد  دوخ  تیعقوم  تخانـش   » و هعماج ،» دوخ و  تخانـش   » هب نآ ، رگید  داعبا  هک  یلاح  رد  دهدیم 
« يروحمدوخ  » و یهاوـخدوخ »  » زا هتـسراو  ناـنچنآ  ناـسنا  عـضوم ، نیا  رد  و  ددرگیمن . رـسیم  اههشیدـنا  لوـقع و  لـماکت  وـترپ  رد  زج 
. درامـشیم یتسپ  زجع و  تلذ و  هناشن  ار  اهناسنا  قوقح  هب  زواجت  دـنادیم و  لامک  نیرتالاب  ار  تقیقح  لامک و  هب  قشع  هک  ددرگیم .

یتموکح اریز  تسین ، ریذپناکما  یعمج - طابترا  لئاسو  صخالاب   – تعنـص لماکت  نودـب  یناهج ، دـحاو  تموکح  عیانـص  لماکت  ج -
عیانص لماکت  نودب  دناوتیمن  دزاس ، هاگآ  دوخ  مایپ  زا  ار  ناهج  مدرم  همه  دناسرب و  ناهج  طاقن  یـصقا  هب  ار  یهلا  يادن  دهاوخیم  هک 

ار مدرم  هفیظو  دنک و  غالبا  ناهج  رـسارس  هب  بش  کی  رد  ار  ادـخ  مایپ  دـیاب  هک  یهلا  مکاح  دـنک . هفیظو  ماجنا  یعمج  طابترا  لئاسو  و 
ماما دـشاب . رادروخرب  يدـنمورین  يوق و  رگـشرازگ  ياههاگتـسد  و  وردـنت ، لئاسو  زا  دـیاب  دـیامن ، نشور  اهدادـیور  ثداوح و  ربارب  رد 

مهعامـسا و یف  انتعیـشل  هللا  دم  ماق  اذا  انمئاق  نا  : » دـیامرفیم تسا و  هدرک  حیرـصت  لماکت  زا  عون  نیا  هب  یثیدـح  رد  مالـسلاهیلع  قداص 

زا 1779تیودهم هحفص 1665 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا لقن  ص 483 . رثـالا ، بختنم  « ) هناـکم یف  وه  هیلا و  نورظنی  نوعمـسیف و  مهملکی  دـیرب ، مئاـقلا  نیب  مهنیب و  نوکیـال  یتح  مهراـصبا 
ار مئاق  اهنآ و  نایم  هلصاف  دشخبیم ، شرتسگ  نایعیـش ، یئانیب  یئاونـش و  تردق  رب  دنوادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  هاگنآ  «( ] یفاک هضور  »

ثیدـح رد  زاب  دـننیبیم .] دوخ  هاگیاج  رد  ار  وا  و  دنونـشیم ، ار  ماما  نانخـس  نانآ  و  دـیوگیم ، نخـس  نانآ  اب  ماما  درادیمرب . ناـیم  زا 
« قرشملاب يذلا  هاخا  يری  برغملا  یف  يذلا  اذک  برغملا و  یف  يذلا  هاخا  يری  قرشملاب  وه  مئاقلا و  نامز  یف  نمؤملا  نا  : » دومرف رگید 
و دنیبیم . تسا  برغم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  دنکیم ، یگدنز  قرشم  رد  هک  مئاق  نامز  رد  نمؤم  ( ] نیقیلا قح  زا  لقن  رثالا 483 . بختنم  )

لماکت هب  هراشا  ثیداحا ، نیا  دیاش  دنکیم .] هدهاشم  تسا ، قرـش  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  دنکیم . یگدنز  برغم  رد  هک  یـسک  نینچمه 
دیدـپ ناـهج  هنهپ  رد  زور  نآ  اـت  هک  دـشاب ، يرتنردـم  لـئاسو  اـی  نویزیولت  ویدار و  فارگلت ، نفلت ،  – یعمج طاـبترا  طـئاسو  یتعنص ،

لامتحا ناوتیم  هکنآ  نمض  دمآ ، دهاوخ  دوجوب  راگزور  نآ  رد  موتکم  مولع  زورب  ملع و  شرتسگ  هجیتن  رد  هک  يرازبا  هوالعب  دیآیم ،
یهلا هچ  ره  یتموکح  چیه  یناهج  دحاو  شترا  د - دـشاب . نامز  نآ  رد  نینمؤم  يونعم  تردـق  نتفر  الاب  ثیداحا ، هنوگ  نیا  زا  دارم  داد 

هب ددرگیم ، رارقرب  یناهج  دحاو  تروص  هب  هک  مالسلاهیلع  يدهم  تموکح  رد  تسین . یئارجا  تردق  کی  زا  زاین  یب  دشاب ، ینامـسآ  و 
ریـش و زا  رتعاجـش  هجیتن  رد  دنرذگب و  زیچ  همه  زا  فدـه ، هار  رد  هک  تسا  یمربم  زاین  یناهج  نمؤم  شترا  هدـنزاس و  لاعف و  ياهورین 

ًانایحا رفن » رازه  هدزاود   » رگید یخرب  رد  رفن و  هدزیـس » دصیـس و   » نانآ هرامـش  تاـیاور ، زا  یخرب  رد  رگا  و  دنـشاب . ریـشمش  زا  رتهدـنرب 
و دننکیم ، هفیظو  ماجنا  مالـسلاهیلع  ماما  نامرف  تحت  هک  تسا  نمؤم  شترا  نآ  نارـس  هب  هراشا  فدـه  تسا ، هدـش  نیعم  رازه » هدزناپ  »
« ناریمب ناریمب  : » شترضح ناگدنمزر  راعـش  و  دنهدیم . تسکـش  ار  نمـشد  هلباقم ، ماقم  رد  دنکیم و  رپ  ار  نانمـشد  بولق  نانآ  بعر 

ارف ار  اـج  هـمه  يداــبآ  نارمع و  ه - ـ ( 486/ رثـالا بختنم   ) دـنرادن ساره  يرگـشنزرس  چـیه  شنزرـس  زا  یهلا ، ماـجنا  هار  رد  و  تسا .
اج همه  و  دوش ، هدوشگ  نانآ  يور  هب  یهلا  تمحر  ياهرد  هک  دوشیم  ببس  هانگ  زا  مدرم  یکاپ  تراهط و  نآرق  تایآ  رظن  زا  دریگیم 

نیا زا  تسا . اهيراک  فالخ  زا  تهازن  و  هانگ ، زا  تراـهط  یکاـپ ، نارود  مالـسلاهیلع  ماـما  تموکح  نارود  دریگ . ارف  هاـفر  تمعن و  ار 
هل رهظت  اهتکرب و  ءامـسلا  لزنت  اهتبن و  ضرالا  جرخت  : » دـیامرفیم نینچ  وا  ناشخرد  روهظ  جـیاتن  هراـبرد  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  تهج 

، دزاسیم رهاـظ  ار  دوخ  ناـهایگ  نیمز  ( ] ثیدح 2 ص 487 ، مهن ، لصف  رثالا ، بختنم  « ) ًاـماع نیعبرا  نیقفاـخلا  نیب  اـم  کـلمی  زونکلا 
هکنیا دیما  هب  دنکیم .] تموکح  ناهج  رب  مامت ، لاس  لهچ  ماما  دوشیم  راکشآ  وا  يارب  اهجنگ  دوشیم  هدوشگ  ینامسآ  تکرب  ياهرد 

لجع - هللاۀـیقب ترــضح  ناـمماما  ـالوم و  ناراـی  باحــصا و  زا  زورفا ، ناـهج  زور  نآ  رد  و  مـینک . كرد  ار  یناروـن  یئـالط و  زور  نآ 
. میشاب ءادفلا - همدقم  بارتلانحاوراوفیرشلاهجرفیلاعتهللا 

؟ دراد دوجو  مه  روهظ  نامز  رد  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  طسوت  اهناسنا  شیامزآ  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  مه  روهظ  نامز  رد  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  طسوت  اهناسنا  شیامزآ  ایآ 

خساپ

یتایآ دراد . دوجو  نامز  زا  يا  ههرب  ره  رد  تسا و  ریذپان  فلخت  هک  دشاب  یم  یهلا  ياه  تّنـس  زا  نانم  دنوادخ  طسوت  اهناسنا  شیامزآ 
مکنولنبل : » دیامرف یم  تسا و  یهلا  شیامزآ  ناحتما و  يارب  اهناسنا  تقلخ  هک  دراد  رما  نیا  رد  تحارـص  دشاب و  یم  دیجم  نآرق  رد  هک 
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نارباص یعقاو و  نادهاجم  دوش  مولعم  ات  میئامزآ  یم  ًاعطق  ار  امـش  همه  ام  ( 1;) مکرابخ اولبن  نیرباصلا و  مکنم و  نیدهاجملا  ملعن  یّتح 
ره صوصخم  هک  دراد  یهلا  ناحتما  رب  حیرص  تلالد  هک  يرگید  دایز  رایسب  تایآ  زین  و  میئامزایب .» ار  امـش  رابخا  دننایک و  امـش  نایم  زا 

نیا مالـسلا )) هیلع  )) ۀّجح ترـضح  هرود  رد  یّتح  دشاب . یمن  یهلا  ماظن  زا  ادج  رما  نیا  هاگ  چـیه  تسا و  يا  هرود  نامز و  ره  رد  يدرف 
هیلع هللا  یلـص  )) دّمحم هروس  یقرواـپ 1 -  ناـحتما . لـمع و  زور  هن  تسا  باـسح  زور  رگید  هک  تماـیق  زور  اـت  دراد  نیارج  یهلا  تّنس 

هیآ 31. هلآو ،))

؟ دننک یم  لمع  رکف  لقع و  ساسارب  همه  مالسلا )) هیلع  )) يدهم نامز  نامدرم  ایآ 

شسرپ

؟ دننک یم  لمع  رکف  لقع و  ساسارب  همه  مالسلا )) هیلع  )) يدهم نامز  نامدرم  ایآ 

خساپ

یعقاو تمکح  ملع و  لماک و  اه  لقع  هک  تسا  نیا  دوش  یم  رهاظ  مالسلا )) هیلع  )) رصع یلو  ترضح  روهظ  زا  سپ  هک  یتاکرب  زا  یکی 
يا دـندومرف  لـیمک ) هب  ) هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا )) هیلع  )) یلعنینمؤملاریما زا  دـندرگ  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  همه  دوش و  یم  هدرتسگ 

رد ار  ملع  دومرف  زین  دـنک و  یم  وا  متخ  ار  نآ  مالـسلا )) هیلع  )) مئاـق مدرک و  وا  حاـتتفا  ار  نآ  نم  هک  نیا  رگم  تسین  یملع  چـیه  لـیمک 
مدرم سپ  تسا  فرح  ود  دـنا  هدومرف  نایب  ناربمایپ  نونکات  هچنآ  تسا  فرح  تفه  تسیب و  ملع  دومرف  زین  دزادـنا و  یم  نینمؤم  بولق 

ود نآ  دروآ و  نوریب  ار  رگید  فرح  چنپ  تسیب و  دـنک  مایق  مالـسلا )) هیلع  )) مئاق نوچ  دـنا و  هتخانـشن  فرح  ود  زا  شیب  زونه  زورما  ات 
تسا تیاور  مالسلا )) هیلع  )) رقاب دمحم  ماما  ترضح  زا  و  دهد . رشن  ار  فرح  تفه  تسیب و  مامت  هکنیا  ات  دنک  همیمض  اهنآ  هب  ار  فرح 

یم لماک  ناشیا  شوه  لقع و  نآ  تکرب  هب  سپ  دراذـگ  ناگدـنب  رب  ار  دوخ  تسد  دـنک  مایق  مالـسلا )) هیلع  )) ام مئاق  هاـگره  دومرف : هک 
. ددرگ

ةرود رد  سپ  تسا  ناسنا  دوجو  ۀمزال  رما  نیا  رگا  میرذگب ، یمسج  يدام و  تاذل  يرس  کی  زا  دیاب  يونعم  تاذل  بسک  يارب  ام  زورما  یگدنز  رد 
؟ دشابیم يونعم  تاذل  تاذل ، هنوگچ  تسه  شیاسآ  هافر و  هک  جع )  ) رصع یلو  تموکح 

شسرپ

تسا ناسنا  دوجو  ۀمزال  رما  نیا  رگا  میرذگب ، یمسج  يدام و  تاذل  يرـس  کی  زا  دیاب  يونعم  تاذل  بسک  يارب  ام  زورما  یگدنز  رد 
؟ دشابیم يونعم  تاذل  تاذل ، هنوگچ  تسه  شیاسآ  هافر و  هک  جع )  ) رصع یلو  تموکح  ةرود  رد  سپ 

خساپ

نیا لیلد  درامـشیمن  بیع  ار  نانآ  زا  يدنمهرهب  لالح و  لاوما  نتـشاد  هدرکن و  میرحت  ار  یگدنز  بهاوم  زا  يریگهرهب  زگره  دنوادخ 
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دیماشایب و دیروخب و  دیرادرب و  دجـسم  هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  دوخ  تنیز  مدآ ! نادـنزرف  يا  دـیامرفیم " : نآرق  تسا . نآرق  مالک  اعدـم 
زا زیهرپ  اهتنیز و  میرحت  دننکیم  نامگ  هک  نانآ  خساپ  رد  يرتدنت  نحل  اب  هاگنآ  ( 1 "  ) درادن تسود  ار  نافرسم  ادخ  هک  دینکن  فارسا 
هچ وگب  ربمایپ  يا  دـیامرفیم " : دزادرپیم و  تسا  راگدرورپ  هب  برق  هیام  ییاسراپ و  دـهز و  هناشن  لالح  كاـپ و  ياـهيزور  اهاذـغ و 

تسا یناسک  نآ  زا  ایند  یناگدنز  رد  اهنیا  وگب  هدرک ؟ میرحت  ار  هزیکاپ  ياهيزور  هدیرفآ و  شناگدنب  يارب  ادخ  هک  ار  ییاهتنیز  یسک 
روط هب  ًامامت و  تمایق  رد  و  دندرگیم ) دنمرهب  نآ  زا  دنتـسین  رادروخرب  مزال  یگتـسیاش  زا  هک  زین  نارگید  دنچ  ره   ) دناهدروآ نامیا  هک 

، تسا مالـسا  رظن  دروـم  هک  هچنآ  و  عورـشم ، تاذـل  زا  يدـنمهرهب  یهلا و  معن  زا  هدافتـسا  رد  ( 2 ... "  ) دوب دـهاوخ  نانمؤم  يارب  صلاـخ 
ابیز و ياهـسابل  تعیبط ، ياهییابیز  زا  هدافتـسا  مالـسا  تسا . یگراب  مکـش  یتسرپ و  لمجت  فارـسا و  زا  زیهرپ  لادـتعا و  دـح  تیاـعر 
ار دوخ  سابل  نیرتابیز  زامن  ماگنه  هب  ع )  ) نسح ماما  دـنکیم . زین  شرافـس  و  درامـشیم ، زاـجم  اـهنت  هن  ار  رطع  ندرب  راـک  هب  بساـنت و 

ابیز سابل  نم  تهج  نیمه  هب  دراد ، تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  دومرف : دندرک ، لاؤس  ار  تلع  هک  یناسک  خساپ  رد  دیشوپیم .
هتبلا ( 3."  ) دـیریگرب دجـسم  هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  دوخ  تنیز  هک  تسا  هداد  روتـسد  وا  مه  مشوپیم و  مراگدرورپ  اـب  زاـین  زار و  يارب  ار 

رد هچنآ  یلک  روط  هب  ( 4 .) دنکیم یهن  زین  ار  لداعتم  ياهتنیز  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  اونیب  مورحم و  دارفا  هعماج  رد  هک  مه  ینامز  مالـسا 
ناسنا ددرگیم  ثعاب  هاگ  هک  تسا  یقطنم  ریغ  زیمآ و  نونج  ياهیبلط  هدایز  عورـشمان و  تاذـل  یتسرپ و و  اـیند  تسا ، مومذـم  مالـسا 

ای و  دوش ، یحور  ياهیگتفشآ  راچد  اهنآ  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  ای  و  ددرگ ، عرـش  فالخ  لامعا  بکترم  يدام  روما  هب  یبایتسد  يارب 
تیالو و رـصع  رد  يدام  تاذـل  یهلا و  تامعن  زا  يرادروخرب  ورنیا  زا  ددرگ . رورغ  یـشکرس و  نایغط و  راچد  يرادروخرب  تروص  رد 
یهلا و فراعم  بسک  اب  یتافانم  چـیه  هدـیدرگ ، لقن  تاـیاور  رد  هک  یناوارف  یگدرتسگ و  نآ  اـب  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تموکح 

هارمه هرخافم  نایغط و  فارـسا و  اـب  هک  یتروص  رد  يداـم  تاـمعن  تاذـل و  اریز  درادـن . راـگزور  نآ  رد  يونعم  تاذـل  زا  يرادروخرب 
دهاوخ قافتا  رصع  نآ  رد  هنوگ  نآ  یناسنا ، لیاضف  وکین و  ياهتلصخ  یگدنلاب  دشر و  اهلقع و  ییافوکش  يارب  دنتسه  یلپ  دوخ  دشابن ،

هدوت نیب  ار  تلادـع  میـسقت و  يواسم  ار  تورث  دـنک  مایق  مئاق  هک  نیمه  دـیامرفیم " : نامز  نآ  ياهیگژیو  ةرابرد  ع )  ) رقاب ماما  داـتفا .
مامت ناـتخرد  دـهدیم ، نورب  ار  دوخ  لـصاح  نیرتهب  نیمز  دزیریم و  ورف  نیمز  رب  نامـسآ  زا  تاـکرب  ( " ...... 5."  ) دـنکیم ارجا  مدرم 

ناشیاهلقع دنریگیم و  رارق  مئاق  تیامح  رد  مدرم  ( " 6 . "  ) دوشیم نیگآ  رطع  مرخ و  زبس و  رـس  نیمز  طیحم  دنروآیم ، ار  دوخ  هویم 
ساـسا رب  زین  ناـنز  هک  دوشیم  یمومع  نادـنچ  تمکح  ملع و  ( " 7 ....... "  ) ددرگیم روراب  لماک و  نانآ  یناسنا  ياهتلـصخ  اـفوکش و 

 .... دنتسه میلـست  قح  ربارب  رد  دنرادن ....  ییوج  رترب  رگیدکی  رب  مدرم  ( " 8 .... "  ) دننکیم مکح  ص )  ) مرکا لوسر  تنس  ادخ و  باتک 
زا لقنب  سب ـ  الملا  ماکحا  باوبا  دلج 3 ـ لیاسو  فارعا 32 3 - فارعا 31 2 - - 1 ذخآم : عبانم و  ( 9."  ) دننکیم يرواد  نآ  ساسا  رب  و 
ـ  هدازلگ رنهاـب ـ  دیهـش  یتشهب ـ  دیهـش  مالـسا ـ  تخانـش  هحفـص 152 5 - دـلج 6  هنومن  ریـسفت  هحفـص 151 4 - دلج 6 ، هنومن  ریـسفت 

نامه نامه 8 - نامه 7 - - 6 251 هحفص

؟ دراد ییاهیگژیو  هچ  يودهم  هلضاف  هنیدم  تلادع و  داصتقا ،

شسرپ

؟ دراد ییاهیگژیو  هچ  يودهم  هلضاف  هنیدم  تلادع و  داصتقا ،

خساپ
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هنیدـم تسا ، هدـش  هداد  ام  هب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  نامز  رد  هلـضاف  هنیدـم  ققحت  هدـعو  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هک  هچنآ 
رساترس رب  دوشیم و  بلاغ  اهنآ  رب  هدرک و  نایبرغ  سپس  نایدوهی و  ناکرت ، اب  ترضح  هک  ییاهگنج  يریگرد و  زا  سپ  هک  ياهلـضاف 

خساپ هب  ندیسر  رد  ار  امش  تسا ، هدش  لقن  ییاور  بتک  زا  هک  هلضاف  هنیدم  ياهیگژیو  شرامش  دوشیم . ققحم  دباییم ، طلـست  ناهج 
هنیدم -1 روهظ : رصع  رد  هلضاف  هنیدم  ياهیگژیو  دیاشگیم : ناتناگدید  لباقم  رد  شـسرپ  زا  رتارف  یقفا  هکلب  دنکیم  يرای  ناتـشسرپ 

نیا تسا و  هتفرن  یمکح  نینچ  لئاسم  ریاس  رب  هدش  دیکأت  يدـهم  ترـضح  شرتسگ  تلادـع  یگژیو  رب  تایاور  رد  هک  ردـق  نآ  لدـع :
هافر و هنیدم  یمالسا  هلـضاف  هنیدم  هافر : هنیدم  -2 دراد . روهظ  نارود  رد  یمالسا  هلـضاف  هنیدم  نامزاس  رد  مهم  نیا  یگتـسجرب  زا  ناشن 

نآ مهم  لیلد  کی  تفای و  ناوتیمن  هعماج  حطـس  رد  یتجاح  بحاص  دنمزاین و  رگید  هک  ناسنادب  معنت  هافر و  تسا  یناگمه  شیاسآ 
، دیآیمرب روهظ  تایاور  زا  يدایز  مجح  زا  هچنآ  مالس : نما و  هنیدم  -3 تسا . (ع ) ترـضح نآ  نامز  رد  عبانم  اهتورث و  هنالداع  عزوت 
: تیبرت هنیدم  -4 نآ . داعبا  یمامت  رد  یعقاو و  يانعم  رد  تینما  مه  نآ  تسا  مالسا  نما و  رهـش  یمالـسا  هلـضاف  هنیدم  هک  دهدیم  ناشن 

نامز هلـضاف  هنیدـم  رد  تسا  روهظ  ياـههمانرب  نیرتیـساسا  زا  هک  یحور  لـئاضف  قـالخا و  هب  هجوت  اـهناسنا و  حور  شرورپ  تیبرت و 
: ملع هنیدم  -5 دراد . زورب  روهظ و  یناسنا  لیاضف  ایاجـس و  نآ  رد  هک  ياهنیدم  دوشیم  ققحم  هتفای و  انعم  جع ) ) يدهم ترـضح  روضح 

مولع زا  هک  نآ  رب  هوالع  يو  تسا  ملعلاۀنیدم  یمالـسا  هلـضاف  هنیدم  تسا و  ییاناد  ملع و  شرتسگ  نارود  تایاور  ساسارب  روهظ  هرود 
حرطم هدـنام ، نونکم  اـههدرپ  تشپ  رد  نورق  راـصعا و  لوط  رد  هک  ییاـهشناد  مولع و  دـیوجیم ، دوـس  نآ  زا  هدرک و  تیاـمح  ناـمز 

مورحم و ياـههدوت  تسد  هب  هلـضاف  هنیدـم  رد  تموـکح  نافعـضتسم : هنیدـم  -6 دـهدیم . شرتـسگ  ناـهج  حطــس  رد  ار  نآ  هتخاـس و 
ملـسم قح  هب  ترـضح  روهظ  نامز  رد  دـناهدرک ، لمحت  ار  یگراچیب  رقف و  نیگنـس  راب  روهظ  زا  شیپ  هک  نانآ  تسا  هعماج  فعـضتسم 

، یلـالج ساـبع  همجرت  یناروک ، یلع  روـهظ ، رـصع  یلیـصفت ر.ك : عـالطا  يارب  دـنباییم . تسد  نیمز  ییاوـشیپ  تثارو و  رد  شیوـخ 
. ررکم پاچ  نارهت ، یمالسا  تاغیلبت  نامزاس 

قح تلود  روهظ  دیما  هب  دوش ؟ یم  هچ  رایتخا  دنک ؟ یم  هانگ  مه  یسک  هللا  هیقب  تموکح  لیکشت  ای  مایق  ای  روهظ  زا  سپ  ایآ 

شسرپ

قح تلود  روهظ  دیما  هب  دوش ؟ یم  هچ  رایتخا  دنک ؟ یم  هانگ  مه  یسک  هللا  هیقب  تموکح  لیکشت  ای  مایق  ای  روهظ  زا  سپ  ایآ 

خساپ

يارب تسا و  یقاب  رایتخا  روهظ  زا  لبق  دـننام  هجرف ، یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترـضح  روهظ  زا  دـعب  هک  تفگ  دـیاب  قوف  لاؤس  باوج  رد 
اتاذ هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  فلا ) یلقع : هلدا  یلقن . یلقع و  هلدا  رظن  زا  ملـسم  تسا  یبلطم  نیا  دـشاب و  یم  ندرک  هانگ  ناکما  ناـسنا 

: يولوم لوق  هب  دنک . یم  كرد  ار  بلطم  نیا  دنک  لمأت  دوخ  رد  ناسنا  رگا  هک  تسا  ینادـجو  رما  کی  هک  دـشاب  یم  شلاعفا  رد  راتخم 
دنراد لقع  مکح  نیا  هب  داشرا  يددعتم  تایآ  مه  میرک  نآرق  رد  منـص و  يا  تسا  رایتخا  لیلد  دوخ  منک  نآ  ای  منک  نیا  یئوگ  هک  نیا 

ره دروایب و  نامیا  دـهاوخب  هک  ره  سپ  تسا  ناتراگدرورپ  زا  قح  وگب  رفکیلف » ءاش  نم  نمؤیلف و  ءاش  نمف  مکبر  نم  قحلا  لق  و   » دـننام
یم رایتخا  بلـس  وا  زا  دوش و  یم  لدبتم  ناسنا  تیهام  روهظ  زا  دـعب  هکنیا  رب  یلیلد  چـیه  ام  و  هیآ 29 ) فهک ، .) دنک راکنا  دـهاوخب  هک 

میدقتعم ام  هک  تسا  داعم  ام  نید  لوصا  زا  یکی  ب ) تسا . لاحم  تیهام  رد  لدبت  بالقنا و  لقع  مکح  هب  هکنیا  رب  هوالع  میرادـن  دوش 
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تـسا نشور  تسین و  نیب  رد  یئانثتـسا  چـیه  تسا و  تباث  (ع ) همئا ناربمایپ و  يارب  یتح  رخآ  هب  ات  یتسه  لوا  زا  دارفا  مامت  يارب  تمایق 
ربجی نا  نم  هقلخب  محرا  لج  زع و  هللا  نا  . » تسا رایتخا  رب  عرفتم  فیلکت  تسا و  فیلکت  تحص  عرف  باقع  باوث و  تمایق و  هلئـسم  هک 
سپـس دزاس و  روبجم  هانگ  هب  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  رت  میحر  دوخ  ناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  اهیلع » مهبذـعی  مث  بونذـلا  یلع  هقلخ 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  مه  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  مه  ثیدح  3 ص360  ثیدح ، 59 باب قودص ، خیش  دیحوت  .) دهد رفیک  ار  نانآ 

سان ظفل  اب  ای  میرک  نآرق  رد  تاباطخ  فلا ) یلقن : هلدا  دـشاب . همه  يارب  مه  راـیتخا  دـیاب  تسه  همه  يارب  داـعم  رگا  سپ  هدـش ). لـقن 
رب مه  یلیلد  چـیه  دوش و  یم  دارفا  مامت  لماش  سان  ظفل  و  اونمآ » نیذـلا  اهیا  ای   » دـننام نینمؤم  اب  ای  و  سانلا » اهیا  ای   » دـننام تسا  مدرم ) )

تاباطخ و نیا  لومـشم  هک  دـندروآ  یم  نامیا  روهظ  زا  سپ  ياهناسنا  دارفا و  اـی  اونمآ » نیذـلا   » باـطخ هب  تبـسن  و  میرادـن . صـصخت 
نآ جورخ  صیـصخت و  رب  یلیلد  چیه  تسا و  نانآ  يارب  هانگ  ناکما  رایتخا و  رگناشن  مه  زاب  هک  دنروآ  یمن  نامیا  ای  دنتـسه و  فیلاکت 

عرش و هک  دنک  یم  تلالد  ماع  تروص  هب  هک  یتایاور  الوا  تسا . دایز  هنیمز  نیا  رد  هک  تایاور  ب ) میرادن . تاباطخ  نیا  تحت  زا  دارفا 
لوسر لاق  دراد  رارمتسا  تمایق  ات  مالسا  نید  مارح  لالح و  هکنیا  تسا و  رمتسم  تمایق  زور  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نید 

لالح و سپ  یفاک ج2 ص17 ) لوصا  .) همایقلا موی  یلا  مارح  دمحم  مارح  همایقلا و  موی  یلا  لالح  دمحم  لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
هب هک  یتایاور  ایناث  تسا . ناسنا  رایتخا  رب  طونم  مارح  لالح و  دوجو  هک  تسا  نشور  دـنراد و  رارمتـسا  تمایق  ات  مالـسا  نید  ياه  مارح 

مالک لیذ  رد  هغالبلا ج2 ص357  جـهن  لالظ  یف  باتک  رد  تسا  یقاب  یهلا  ماکحا  روهظ ، زا  دـعب  هک  دـنک  یم  تلالد  صاـخ  تروص 
ینادنمشناد املع و  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  تیبرت  شزومآ و  هیاس  رد  دیوگ  یم  موق »...  اهیف  نذحـشیل  مث   » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

یم یمارح  لالح و  مه  نامز  نآ  رد  سپ  دنراد . یهاگآ  یبوخ  هب  ربمایپ  هب  تبـسن  باتک و  ادخ و  مارح  الح ل و  هب  هک  دنیآ  یم  نوریب 
یف راربالا  لهانم  باتک  هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  هک  رگید  تایاور  رد  تسا و  رایتخا  رب  عرفتم  مارح  لالح و  دش  هتفگ  هچنانچ  دشاب و 

رد هک  تسا  نیا  دوـش  حرطم  تسا  نکمم  اـج  نـیا  رد  هـک  يا  ههبـش  دـیئامرف . هـعجارم  هسلج 9  یهاگرد ، نیـسح  راونـالاراحب  صیخلت 
رقابلا لاق  دوش . یم  عفترم  الک  روج  ملظ و  دوش و  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ناهج  ترـضح ، روهظ  نامز  رد  هک  هدـش  دراو  يدایز  تاـیاور 
هماــیا یف  عـفترا  و  ، » دوــش یمن  یملظ  چــیه  ناــمز  نآ  رد  هـکنیا  و  ص142 ) ج9  راربالا ، لـهانم  «) الدـع ضرـالا  ـألمی  : » مالـسلا هیلع 

رگا تایاور  نیا  ياضتقم  هب  بوخ  دور . یم  نیب  زا  ـالک  ملظ  ترـضح ، ناـمز  رد  ج18 ص164 ) يرهطم ، داتـسا  راثآ  هعومجم  «) روجلا
. تسا ملظ  نیرتگرزب  هانگ  نوچ  تسین  هانگ  ناکما  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوش  یمن  ققحم  یملظ  چیه  تسا و  لدع  اج  همه  روهظ  نامز 

بلطم سکع  الماک  هکلب  دنک  یمن  ناسنا  ندوب  رایتخا  یب  هانگ و  ناکما  مدع  رب  تلالد  طقف  هن  تایاور  نیا  میئوگ  یم  باوج  رد  نکیل 
رد لدع  زا  دوصقم  هک  میناد  یم  الوا  دراد . حیـضوت  هب  زاین  بلطم  نیا  هک  دـنک  یم  هانگ  ناکما  رایتخا و  دوجو  رب  تلالد  ینعی  تابثا  ار 

ریـسفت « ) نوضرالا تاوامـسلا و  تماـق  لدـعلاب   » هک تسا  یتسه  ماـظن  رد  هک  ینیوکت  لدـع  هن  تسا  ملظ  لـباقم  رد  لدـع  تاـیاور  نیا 
ناکما ییاج  رد  لدـع ، زا  ياـنعم  نیا  و  یمالـسا .) تاـغیلبت  رتفد  پاـچ  نازیملا » عضوو   » هیآ لـیذ  ص 1241 ، ج 2 ، یفـصالا ، ) ) یفاص

ناوت یم  یئاج  رد  هک  تسا  هکلم  مدع  هکلم و  هطبار  لدـع  ملظ و  هطبار  قطنم  املع  حالطـصا  هب  نوچ  دـشاب  ملظ  ناکما  هک  دراد  ققحت 
رگید دـشاب  فرطکی  هب  روبجم  ناسنا  دـشابن و  ملظ  ناکما  یئاج  رد  رگا  دـشاب و  شندوب  هناـملاظ  ناـکما  هک  تسا  هنـالداع  لـعف  تفگ 
تسه مه  ملظ  ناکما  هک  دراد  تلالد  دوخ  الدع » ضرالا  ألمی   » دنیامرف یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هکنیا  سپ  درادن . انعم  لدع  قالطا 

هک تسا  نیا  رگید  مهم  هتکن  تسا . یقاب  مه  رایتخا  سپ  دراد  انعم  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  رد  یعیرـشت  ملظ  لدع و  عوضوم  اساسا  نوچ  و 
. هانگ ققحت  هن  تسا  ملظ  هانگ و  ناکما  تسا  رایتخا  تبثم  هچنآ  دـنک  هانگ  ملظ و  دـیاب  امتح  هک  تسین  انعم  نیدـب  ناسنا  نتـشاد  راـیتخا 

میئوگ یم  باوج  رد  دوش ؟ یمن  ملظ  ارچ  سپ  تسه  هانگ  ملظ و  ناکما  نامز  نیا  لـثم  مه  ناـمز  نآ  رد  رگا  هک  دـیئامرفب  تسا  نکمم 
هبلغ هانگ  هشیر  هک  میناد  یم  هدـش  دراو  دـیامن  یم  نایب  ار  نامز  نآ  صئاـصخ  هک  یتاـیاور  رد  اـبیز  رایـسب  تروص  هب  لاؤس  نیا  باوج 
دراو تایاور  رد  دنک و  یمن  هانگ  زگره  دشیدنیب  هانگ  بقاوع  رب  دـشاب و  لقع  عبات  ناسنا  رگا  تسا و  درخ  لقع و  رب  سفن  ياوه  ندرک 
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یلع يوهلا  ضرعی  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  و  راونالاراحب ج52 ص336 ) .) ددرگ یم  لماک  اه  ناسنا  لقع  ناـمز  نآ  رد  هک  هدـش 
ار لاعفا  يدب  یبوخ و  هک  تسا  لقع  ترضح  مالک  دعب  ام  هنیرقب  اجنیا  رد  يده  زا  روظنم  هدش  هتفگ  هبطخ 138 ) هغالبلا ، جهن  «) يدهلا

ياوه دوش و  یم  لـماک  لوقع  نوچ  ناـمز  نآ  رد  سپ  ص361 ) یناردنزام ، يراتخم  نیـسح  دمحم  يربهر ، تماما و  .) دـنک یم  كرد 
هب ملظ  دـنچره  هتبلا  تسا . یقاب  مه  رایتخا  تسه و  هانگ  ملظ و  ناکما  هچرگ  دـنک  یمن  ملظ  یـسک  هب  یـسک  ددرگ  یم  لقع  عبات  سفن 

مهف و لامک و  جوا  هب  ندیـسر  هژیو  هب  تسا . نکمم  سفن  هب  ملظ  یـصخش و  هانگ  اما  درادن  یئاج  ترـضح  لدـع  تموکح  رد  نارگید 
تموکح تحت  ناشدوخ  داقتعا  اب  باتک  لها  تموکح ، يادـتبا  رد  اذـل  هرابکی  هن  تسا  جـیردت  هب  ترـضح  یناـهج  تموکح  رد  یقرت 

« هدیمحلا هرغلا  هدیشرلا و  هعلطلا  انرا  مهللا  . » دوش یم  ناملـسم  مه  نانآ  جیردت  هب  دوش و  یم  ارادم  نانآ  اب  دننک و  یم  یگدنز  ترـضح 
( نانجلا حیتافم  رد  دهع  فیرش  ياعد  زا  يا  هشوگ  )

یم غیلبت  ار  نآ  میدق  ءاملع  هک  تسا  یمالـسا  ساسا  رب  ایآ  دوب  دهاوخ  هنوگچ  نانز  تیعـضو  دروآ  دهاوخ  دوجو  هب  نامز  ماما  هک  یتموکح  رد 
یعرش و ماکحا  دح  رد  طقف  اهنآ  يارب  لیصحت  دنتشادن و  یعامتجا  ياه  تیلاعف  نانز  دندرک و  یم  رایسب  ییوگدب  نانز  هب  تبسن  نآ  رد  هک  دندرک 

آرق تئارق 

شسرپ

ار نآ  میدق  ءاملع  هک  تسا  یمالـسا  ساسا  رب  ایآ  دوب  دهاوخ  هنوگچ  نانز  تیعـضو  دروآ  دـهاوخ  دوجو  هب  نامز  ماما  هک  یتموکح  رد 
طقف اهنآ  يارب  لیصحت  دنتـشادن و  یعامتجا  ياه  تیلاعف  نانز  دندرک و  یم  رایـسب  ییوگدب  نانز  هب  تبـسن  نآ  رد  هک  دندرک  یم  غیلبت 

دنشاب و هتشاد  تکراشم  هعماج  فلتخم  روما  رد  دنناوت  یم  نانز  هکتـسا  قطنم  نیا  ساسا  رب  ای  دوب  نآرق  تئارق  یعرـش و  ماکحا  دح  رد 
؟ يرالاس درم  هن  تسا  مکاح  يرالاس  هتسیاش  طقف  هک  يا  هعماج  رد 

خساپ

تمحازم هک  توافت  نیا  اب  تسا . (ع ) نانمؤمریما و  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  تموکح  شور  ناـمه  جـع ) ) يدـهم ماـما  تموکح  شور 
ماظن رد  دوخ  یگتـسیاش  هب  هجوت  اب  نز -  درم و  زا  معا  مدرم -  همه  دوش و  یمن  دراو  جـع ) ) ناـمز ماـما  رب  هدوب  ناـمز  نآ  رد  هک  ییاـه 

يا هعماج  نینچ  نیاربانب  دنرادرب . هرهب  دوخ  ناوت  تردق و  رثکادح  زا  دـنبای  یم  ناکما  دـنوش و  یم  روراب  ماما  تیونعم  لدـع و  رـسارس 
نارسمه نارتخد و  زا  يرایسب  هنرگو  تساهنآ  هیلع  ءوس  غیلبت  فرص  دیا ، هتشاد  نایب  میدق  ءاملع  هرابرد  هچنآ  هتبلا  تسا . رالاس  هتـسیاش 

ثحب اما  دـندوب . هدـش  تیبرت  ءاملع  نیمه  طسوت  نارـسمه  نارتخد و  نیا  هک  دـنا  هدوب  یملع  یتفرعم و  يالاب  دـح  رد  ام  هتـشذگ  ءاملع 
. تسین اجنیا  نآ  ثحب  ياج  هک  تشاد  يرگید  لماوع  نانز ؛ یعامتجا  تیلاعف  مدع 

? ییارگاو ای  دراد  ییارگ  مه  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  اب  ندش  یناهج  دنیارف  ای  يزاس  یناهج  هژورپ  ایآ 

شسرپ

? ییارگاو ای  دراد  ییارگ  مه  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  اب  ندش  یناهج  دنیارف  ای  يزاس  یناهج  هژورپ  ایآ 
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خساپ

ینید نوتم  عبانم و  رد  هچنآ  دنارذگ  رظن  زا  ار  يودهم  هعماج  ياهیگژیو  تسیابیم  ادتبا  هطبار  نیا  رد  بسانم  یخساپ  هب  ندیسر  يارب 
ماـما یناـهج  تکرح  نیداـینب  هیاـمریمخ  یلـصا و  نکر  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  دراد  دوجو  يودـهم  تموـکح  صوـصخ  رد  اـم  ییاور  و 

تارکفت و همه  اب  رمتـسم  ریگارف و  هزراـبم  نآ  راـنک  رد  یتسرپهناـگی و  دـیحوت و  هعـسوت  تیوقت و  هبناـج و  همه  شرتسگ  جـع ) ) ناـمز
یفارخ و ياههیاریپ  زا  هدش و  هدنز  یهلا  ناربمایپ  هدش  شومارف  میلاعت  اههزومآ و  يودهم  تضهن  رد  تسا . يداحلا  یفارحنا و  تانایرج 
رد يدادبتـسا  ياههاگتـسد  هیلک  ددرگیم و  اپرب  یهلا  ياهرایعمو  نیناوق  ساسا  رب  دـحاو  هناگی و  یتموکح  ددرگیم . كاپ  اـهفیرحت 

دنوادخ نمؤم  حلاص و  ناگدنب  نافعضتسم و  نامورحم و  يودهم  تموکح  رد  دوریم . نیب  زا  ددرگیم و  لیاز  تردق  تموکح و  داهن 
نآرق ياههزومآ  ساسارب  اهنامرآ و ... اهرواب ، دـیاقع و  اـهراجنه ، اـهشزرا و  زا  بکرم  یگنهرف  ماـظن  دـنرادروخرب . یعیفر  هاـگیاج  زا 

یئوجتلادـع و تـسا . یگنهرف  ماـظن  نـیا  زا  رثأـتم  یعاـمتجا  رــصانع  ءازجا و  هـمه  دریگیم و  لکــش  (ع ) نیموـصعم تنــس  مـیرک و 
. تسا جع ) ) نامز ماما  تموکح  ناکرا  هلمج  زا  یتلادعیب  ملظ و  رهاظم  هیلک  عفر  تلادع و  يرارقرب  ياتسار  رد  شالت  یهاوختلادع و 

یناـهج تموکح  رد  یلوـصا  ياهتسایـس  اـههمانرب و  هلمج  زا  نآ  عویـش  یئارجا و  لـماوع  تارکنم و  اـب  رمتـسم  هبناـج و  همه  هزراـبم 
عبانم زا  یـشکهرهب  یگنهرف و ... یـسایس ، يداصتقا ، زا  معا  نوئـش  داـعبا و  همه  رد  ریگارف  هبناـج و  همه  هعـسوت  دـشر و  تسا . يودـهم 
حطس رد  یمالسا  هعماج  تکوش  تمظع و  اب  هارمه  زیمآحلص  هنامیمص و  طباور  يرارقرب  یعامتجا و  ياهتصرف  هنالداع  عیزوت  یعیبط ،

ياهیگژیو تایـصوصخ و  هلمج  زا  همه  همه و  درف و ... حطـس  رد  دارفا و  نیب  رد  لباقتم  یتسود  هنامیمـص و  طـباور  داـجیا  لـلملانیب ،
ات هچنآ  دهدیم . لیکـشت  یناهج  حطـس  رد  دحاو  یـسایس  تیریدـم  تموکح و  ار  اهنآ  همه  یلـصا  نکر  تسا و  مالـسا  ینامرآ  هعماج 

ياهناینب میکحت  ققحت و  ياتـسار  رد  نید و  زا  هدمآرب  اهوگلا  اهریغتم و  همه  يودهم  تموکحرد  هک  تسا  نآ  يایوگ  دـش  نایب  نونک 
رکذ هنومن  ناونع  هب  ناوتیم  ار  ییاهوگلا  اهریغتم و  ندش ، یناهج  عوضوم  رد  تسا . يودهم  هعماج  یلـصا  هصیـصخ  هک  دشابیم  ینید 

لوصا رب  مهاـفت  داـجیا و  هنیمز  رد  شـالت  اـهنآ و  لخادـت  نآ  ياـج  هب  یگنهرف و  یلم و  ياـهزرم  ندـش  هتـسکش  اـهنآ  هلمج  زا  دوـمن ؛
تـالماعت تاـطابترا و  شیازفا  يداـصتقا و ... یـسایس ، یگنهرف ، ياـهراجنه  اـهشزرا و  اـهرواب ، زا  ندیـشک  تسد  یگنهرف و  كرتشم 

ياهداهن لیدـبت  یکینورتکلا ، یطابترا و  دـیدج  ياهيروآنف  لیاسو و  کمک  هب  ناکم  ناـمز و  ثیح  زا  نآ  ندرک  کـیدزن  یناـهج و 
شهاک و اهینیبناهج ، يزاسناسکی  كرتشم و  ياهشزرا  اـهرواب و  رب  اـهتلم  یناـهج  قفاوت  یناـهج و  ياـهداهن  هب  یلم  یعاـمتجا و 
، یناهج يداصتقا  یـسایس ـ  ياهداهن  رب  دـیکأت  یناهج و  ياهنامزاس  شرتسگ  داجیا و  زاـستیوه ، یعاـمتجا  رـصانع  اهتنـس و  فذـح 
ندـش و یناهج  دـنیآرف  رد  لمأت  تقد و  يداصتقا و ... هلدابم  رازبا  ناونع  هب  یناـهج  لوپ  یناـهج و  يداـصتقا  طـباور  رب  دـیکأت  داـجیا و 
. تسا مزیلارولپ  یسارکومد و  مسیرالوکس ، رب  دیکأت  نآ  ياج  هب  ینید و  ياهتنـس  اهرواب و  نید و  فذح  لصا  رب  ینتبم  يزاسیناهج 
رد رگیدـکی و  هب  هیبش  یتاهج  زا  ود  نیا  هک  ددرگیم  مولعم  شرگن ، تموکح و  عون  ود  رد  اهیگژیو  اهتیـصوصخ و  نایب  هب  هجوت  اـب 

اهوگلا اوتحم و  نییعت  رد  اما  تسا  راوتسا  یناهج  تدحو  ندش و  یناهج  لک  لصا  رد  تهابـش  ییارگمه و  نیا  دنراد . ییارگمه  هجیتن 
شور دنکیم . جیورت  غیلبت و  ار  ندش » یبرغ   » عقاولایف تسا  حرطم  ندش  یناهج  ناونع  هب  هزورما  هچنآ  اریز  دـنرگیدکی  اب  ریاغم  ًالماک 

ینیبناهج تیمکاح  نآ  ياج  هب  تسا و  یلم  یلحم و  ياهگنهرف  عماوج و  یلم  ینید و  ياههزومآ  نید و  فذـح  لابندـب  هک  یـشنَم  و 
ندش یناهج  ياوتحم  نییعت  رد  نیاربانب  دوشیم . هداد  للم  عماوج و  دروخ  هب  برغ  یتاغیلبت  ياههاگتسد  زا  هک  نیا  زا  يراع  رالوکس و 

. دراد دوجو  یلوصا  يدج و  ییارگاو 

؟ دباییم ناماس  رشب  یگدنز  روهظ ، رصع  رد  ایآ 
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شسرپ

؟ دباییم ناماس  رشب  یگدنز  روهظ ، رصع  رد  ایآ 

خساپ

هنادواج غورف  وترپ  رد  ناسنا  تسردو  لیصا  یگدنز  هب  هدیسر  روهظ  رصعو  ع )  ) يدهم ترـضح  هرابرد  هک  یتایاورو  اههمان  ترایز  رد 
ةرـضنو ماـنألا  عـیبر  یلع  مالـسلا  : " میناوـخیم ... ع )  ) يدـهم ترـضح  هراـبرد  یتراـیز  رد  تسا . هـتفر  هراـشا  ع )  ) يدـهم ماـما  میلاـعت 

ع)  ) نیـسح ماما  یقرواپ } ص 531 . نانجلا ، حـیتافم  یقرواپ .  ... " . } ناراگزور توارطو  نامدرم  یگدـنز  ناراهب  رب  مالـس  ... " " ؛ ماـیالا
هدزاود ام  نادناخ  رد   ... " " ؛ اهتوم دعب  ضرألا  هب  هَّللا  ییحی  ّقحلاب ، مئآقلا  وهو  يدلو  نم  عساتلا  مهرخآو  ًاّیدـهم ... رـشعینثا  اّنم  : " دومرف

نیمز دنوادخو  دنک ، مایق  ّقح  هب  هک  تسا  نم  دنزرف  یقرواپ } ص 317 . ج 1 ، نیدلا ، لامک  یقرواپ .  } نیمهن نانآ  رخآ  تسا ... يدهم 
دنوادـخ ینعی  : " دومرف اِهتْوَم }... َدـَْعب  َضْرَألا  ِییُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلِْعا   } هیآ ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  ... " دـنک . هدـنز  وا  تسد  هب  ار  هدرم 

، ۀبیغلا یقرواپ .  ... " . } دشاب هدرم  تلالض  نایاورنامرف  متس  زا  هکنآ  زا  سپ  دنادرگیم ، هدنز  وا  روهظ  زیخاتـسر  رد  مئاق  لدع  اب  ار  نیمز 
{ یقرواپ ص 25 . ینامعن ،

؟ تسا هنوگچ  روهظ  رصع  رد  یعامتجا  تینما  تیعضو 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  روهظ  رصع  رد  یعامتجا  تینما  تیعضو 

خساپ

، یـسایس يداصتقا ، ياهشخب  رد  تینما  ینعی  دوشیم . لـماش  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  نوگاـنوگ  ياـهشخب  رد  ّتینما  یعاـمتجا ، تینما 
. تسا هعماجو  درف  لماکتو  دشر  مزال  طرـشو  یعامتجا  دـیفمو  تسرد  ياهتیلاعف  همه  هنیمز  یعامتجا  تینما  هریغ . یگنهرف و  یعافد ،

قداص ماما  تسا . هدیدن  ار  نآ  دننام  دوخ  خیرات  نارود  مامت  رد  تّیرشب  هک  یتینما  تسا ، یعامتجا  ّتینما  هدنروآ  دیدپ  ع )  ) يدهم ماما 
ْمَُهل َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو   } هیآ ریـسفت  رد  (ع )

هیآ رون ، هروس  یقرواپ .  } هدش لزان  شنارایو  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : ًاْنمَأ ،}... ْمِِهفْوَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیلَو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد 
. تسا یقرواپ } . 55

؟ تسا هنوگچ  یتیبرت  دشر  ثیح  زا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  رصع 

شسرپ
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؟ تسا هنوگچ  یتیبرت  دشر  ثیح  زا  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  روهظ  رصع 

خساپ

ییانبریز هطقن  نیا  زا  ار  دوخ  همانرب  ترـضح  تسا . ع )  ) يدـهم ماـما  ماـیق  ّمهم  ياـههمانرب  هلمج  زا  ناـسنا  یحور  غولبو  تیبرت  لـماکت 
، هافر یناماسب ، یگتـسیاش ، حالـص ، یلـصا  لماوعو  طیارـشو  اههنیمزو  دـبای ، ماجنا  یگتـسیاش  هب  وا  رگید  ياـههمانرب  اـت  دـنکیم  زاـغآ 
ع)  ) یلع ماما  ددرگ . رادـیدپ  اـههعماج  حطـس  رد  يراکادـفو  راـثیا  ّتبحم ، يزرورهم ، يریذـپدهعت ، یـسانشنوناق ، يرگداد ، تلادـع ،
، دنک مایق  ام  یقرواپ } ص 474 . رثالا ، بختنم  یقرواپ .  } مئاق نوچ  ... " " ؛ دابعلا بولق  نم  ءآنحشلا  تبهذل  انمئآق  ماق  دق  ولو  : " دومرف ...
 . یقرواپ " {؛ مهقالخأ هب  لـمکأو  داـبعلا ... سوؤر  یلع  هدـی  عضو  اـنمئاق  ماـق  اذإ  : " دومرف ع )  ) رقاـب ماـما  دور ". نوریب  اـهلد  زا  اـههنیک 

لماکت ار  نانآ  قالخاو  دراذگیم ... مدرم  رس  رب  ار  شتسد  دنک  زیخاتـسر  ام  مئاق  هک  یماگنه  { " یقرواپ ص 336 . ج 52 ، راونألاراحب ،
." دشخب

؟ تسا هنوگچ  يداصتقا  هافر  ثیح  زا  روهظ  رصع  رد  مدرم  تیعضو 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  يداصتقا  هافر  ثیح  زا  روهظ  رصع  رد  مدرم  تیعضو 

خساپ

لئاسم زا  یّمهمو  میظع  شخب  تسا . يرـشب  هعماج  ّلک  حطـس  رد  يداصتقا  هافر  ندروآ  دـیدپ  ع )  ) يدـهم ماما  ياهمادـقاو  اـههمانرب  زا 
رگرامعتـسا يداصتقا  ماظن   - 1 دنراد : طابترا  رگیدکی  اب  هک  دراد  یگتـسب  لماع  ود  هب  ییاذـغ  داوم  دوبمکو  یگتـسباوو  یگدـنامبقع 

ترـضح روهظ  زیخاتـسر  رد  دـنرادیم . رب  ماگ  دوخ  ياهتلم  نایز  هب  هراومه  هک  هعماج  رب  مکاـح  یـسایس  ماـظن   - 2 ناهج . رب  مکاـح 
دوبان اهروشکو  یناهج  تسایـسو  داصتقاو  گنهرفو  رکف  رب  هطلـس  لماوعو  دوشیم ، هتـشادرب  هار  رـس  زا  اـهمادو  اهدـنب  نیا  ع )  ) يدـهم

، تسا هدش  نآ  رب  دـیکأت  نیرتشیب  هک  دـشاب  یلئاسم  هلمج  زا  دـیاشو  تسا  رایـسب  روهظ  نارود  يداصتقا  هافر  هرابرد  ثیداحا  ددرگیم .
يدـنویپ رگیدـکی  اـب  ود  ره  نیاو  دـیآیم . دـیدپ  اـههعماج  رد  نارود  نآ  رد  هک  دـشاب  یعوـضوم  نیمود  تلادـع  لـصا  زا  سپ  دـیاشو 

ار نافیعـض  ّقح  ایوقا  ات  تسا  لوکأمو  لـکآ  هنابـصاغو  هناـملاظ  طـباور  ندرب  ناـیم  زا  يارب  تلادـع  يارجا  هک  اریز  دـنراد ؛ ینتـسسگان 
ریذپناکما ینآرق  طسق  ییاپربو  یعامتجا  تلادـع  لصا  يارجا  اب  همه ، يارب  يداصتقا  هافر  نیاربانب ، دـنزاسن . مورحم  ار  نانآو  دـنروخن 

، یعاـمتجا تلادـعو  يرگداد  لوصا  هب  ندیـشخب  ققحت  اـب  ماـماو  تسا ، لدـع  رواـنت  تخرد  ياـههویم  زا  يزاـینیبو ، هاـفر  هکلب  تسا ،
،... اّهبر رونب  ضرألا  تقرـشأ  ماق  اذإ  انمئاق  ّنإ  : " دـیامرفیم ع )  ) قداص ماـما  دـناسریم . هتفاـی  ناـمزاسو  تسرد  یگدـنز  هب  ار  ناـگمه 

ماگنه " " ؛ هلـضف نم  هَّللا  مهقزر  امب  سانلا  ینغتـسا  کلذ . هنم  لبقی  دحأ  دجویال  هتاکز  نم  ذخأیو  هلامب  هلـصی  نم  مکنم  لجرلا  بلطیو 
رب یصاخشا  یقرواپ } ص 337 . ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } يوجوتسج هب  امشو  دشخردب ... ییادخ  رون  اب  نیمز  ام ، مئاق  زیخاتـسر 

." دـندرگیم زاـینیب  یهلا  لـضف  هب  همه  ناـمدرمو  دـنک ، لوـبق  امـش  زا  هک  دـیباییمن  ار  یـسکو  دـنریگب ، تاـکز  اـی  لاـم  هک  دـییآیم 
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. دندوب هتفاین  تسد  ياهرود  چیه  ردو  نآ  زا  شیپ  هک  دنبای  تسد  ییاهتمعن  هب  ع )  ) يدهم نامز  رد  نم  تّما  : " دومرف ص )  ) مرکاربمایپ
{ یقرواپ ص 82 . ج 51 ، نامه ، یقرواپ .  " . } درادن هاگن  دوخ  لد  رد  ار  یندـییور  نیمزو  دـهد ، ناوارف  ناراب  نامـسآ  راگزور ، نآ  رد 

مالعا یقرواپ .  ... " . } دزاسیم راکـشآ  ار  نیمز  نداعمو  اهجـنگ  ع )  ) مئاق يارب  دـنوادخ  : " ... دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  رگید  یثیدـح  رد 
لامک یقرواپ .  ... " {؛ رمع دـق  ّالإ  بارخ  ضرألا  یف  یقبیالف  ضرألا ... هل  يوطت  : " دومرف ... ع )  ) رقاـب ماـما  یقرواـپ } ص 413 . يرولا ،

نینچمه ... " دنامیمن . یقاب  يدابآان  ياج  نیمز  رد  دوشیم و ... هدـیچیپ  مه  رد  ام  مئاق  يارب  نیمز  { " ... یقرواپ ص 331 . ج 1 ، نیدلا ،
{ یقرواپ ص 331 . نیدـلا ج 1 ، لاـمک  یقرواـپ .  } راکــشآ اهجـنگ  اـم  مئاـق  يارب  ... " " ؛ ... زوـنکلا هـل  رهظتو  : " دوـمرف ع )  ) رقاـب ماـما 

... ". ددرگیم

؟ دوشیم لصاح  یهار  هچ  زا  روهظ  رصع  رد  لاوما  ترثک 

شسرپ

؟ دوشیم لصاح  یهار  هچ  زا  روهظ  رصع  رد  لاوما  ترثک 

خساپ

رد ع )  ) نامز ماـما  دوجو  تکرب  هبو  هزجعم  هار  زا  مدرم  تسد  رد  لاوما  ترثک  هکنیا   - 1 دراد : دوجو  لامتحا  دنچ  قوف  لاؤس  دروم  رد 
اهراک همه  هک  تسین  رارق  اریز  تسا ، تازجعم  نوناق  فالخ  هیرظن  نیا  ًالوا : تسا : هشقانم  لباق  یتاهج  زا  لامتحا  نیا  دـشاب . مدرم  نایم 

: ًایناث دـسرب . دوخ  لامک  هب  یعیبط  هار  زا  هک  تسا  نیا  رد  تسا  نآ  زاسهنیمز  روهظ  رـصع  هک  ناسنا  تداعـس  دریذـپ . تروص  هزجعم  اـب 
. دشاب هتـشاد  رفاوو  یفاک  دمآرد  نآ  وترپ  رد  دناوتیم  رـشب  هک  دراد  هراشا  لداع  يداصتقا  یماظن  لیکـشت  هب  باب  نیا  رد  تایاور  قایس 
هچ رگ  تسا ، تراـجتو  يزرواـشکو  تعارز  شرتـسگ  تهج  هب  اـهتمعنو  لاـم  روفو  هکنیا   - 2 درادـن . يراگزاس  زاجعا  اب  اـنعم  نیاو 

گرزب ياهکناب  رب  هرطیسو  یـسرتسد  تهج  هب  لام  ریفوت  هکنیا   - 3 تسا . رثؤم  اهتمعن  هنوگ  نیا  ریفوت  رد  زین  لاعتم  دـنوادخ  فاطلا 
هب ار  اهنآ  یناهج  لدع  تموکح  اذل  تسا ، عورـشمانو  مارحو  یبصغ  دـناهتفهن ، اهنآ  رد  هک  یلاوما  رتشیب  هکنآ  تهج  هب  دـشاب ، ملاع  رد 

. دنکیم میسقت  مدرم  نیب  تاواسم  روط 

؟ دش دنهاوخ  حالصا  مدرم  مامت  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دش دنهاوخ  حالصا  مدرم  مامت  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  تموکح  رد  ایآ 

خساپ

یبتجم نسح  ماما  زا  دـش . دـهاوخ  نیمز  يور  دارفا  همه  لماشو  هدوب  ریگارف  ع )  ) يدـهم ترـضح  تاحالـصا  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
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حالـصا هکنیا  رگم  دنامیمن  نادسافو  نافرحنم  زا  یـسک  هک  دنازیگنایمرب  ار  يدرم  نامزلارخآ  رد  دـنوادخ  : " دومرف هک  هدـش  لقن  (ع )
ار شتـسد  دنک ، مایق  ام  مئاق  ترـضح  هک  یماگنه  : " دیامرفیم ع )  ) رقاب ماما  یقرواپ } ص 524 . ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  یقرواپ .  " .} ددرگ
 . یقرواپ " .} دنکیم لماک  ار  ناشقالخا  دهدیم ،) دشرو  دشخبیم  زکرمت   ) هدرک عمج  ار  ناشیاهدرخو  دراذگیم  ادـخ  ناگدـنب  رـس  رب 

امهیلع  ) نیـسحو نسح   ) ود نیا  لسن  زا  دنوادخ  : " دیامرفیم س )  ) همطاف ترـضح  هب  ص )  ) ادخ لوسر  یقرواپ } ص 25 . ج 1 ، یفاک ،
 . یقرواـپ " .} دـیامنیم ریخـست  ار  هدروـخ  لـفق  هایـس  ياـهلدو  دـیاشگیم  ار  یهارمگ  ياـهژد  هـک  دزیگنایمرب  ار  یـصخش  مالــسلا ))

{ یقرواپ ص 448 . ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  ص 152 ؛  رردلادقع ،

؟ تسیچ لماکت  نیا  زا  دوصقم  دننادیم  يرشب  هعماج  لماکت  نامز  ار  جع )  ) نامز ماما  روهظ  نارود 

شسرپ

؟ تسیچ لماکت  نیا  زا  دوصقم  دننادیم  يرشب  هعماج  لماکت  نامز  ار  جع )  ) نامز ماما  روهظ  نارود 

خساپ

للم شیارگ  مالسلاهیلع و  ماما  یناهج  بالقنا  تسا . یتعنـص  یگنهرف و  لماکت  و  نامیا ، هشیدنا و  لقع ، لماکت  لماکت ، نیا  زا  دوصقم 
نینچ نودب  تسا ، هادفانحاورا  هللاۀـیقب  ترـضح  فادـها  زا  یکی  هک  یناهج  دـحاو  تموکح  هب  ندیـشخب  ققحت  و  شترـضح ، هب  ناهج 

نایناهج یگدامآ  فلا ) مینکیم . وگزاب  ثیداحا  زا  هدافتـسا  اـب  ار  یتموکح  نینچ  ققحت  طیارـش  زا  یخرب  تسین . ریذـپناکما  یلماـکت ،
تسب نب  هب  نامز ، تشذگ  تسا . یتموکح  نینچ  يزیریپ  ماما و  روهظ  طرـش  نیتسخن  یتموکح ، نینچ  شریذپ  يارب  نایناهج  یگدامآ 
هدامآ نآ ، شریذپ  يارب  ار  یناسنا  هعماج  يدام ، تالیکشت  اهنامزاس و  زا  ناسنا  يدیمون  سأی و  تالکشم ، زا  يرایسب  رد  رشب  ندیـسر 
رتاوتم روطب  یمالـسا  تایاور  رد  هک  تسا  نامه  يدام ، ياهنامزاس  یئوجهراچ  زا  ناسنا  يدـیمون  سأی و  ياـههناشن  زا  یکی  دزاـسیم .

هک دنکیم  ینیگنـس  شود  رب  نانچنآ  يدعت ، ملظ و  راشف  دریگیم و  ارف  متـس  روج و  ار  نیمز  يور  ماما ، روهظ  زا  شیپ  هک  هدـش  دراو 
هب يدام  ياههمانرب  يزاسهراچ  نارود  هک  دمهفیم  ًالمع  دزاسیم . هدامآ  يداینب  قیمع و  یبالقنا  رگید ، یبالقنا  شریذـپ  يارب  ار  ناسنا 

دحاو تموکح  کی  يزیریپ  یناسنا  هشیدنا  درخ و  لماکت  ب - دـش . دـهاوخن  هتـسکش  یبیغ  يورین  کیب  زج  تسبنب  و  هدیـسر ، نایاپ 
عوـن ره  دـنچ  ره  دـباییمن . ناـکما  کـنات  پوـت و  شتآ  هزین و  رــس  روز  هـب  نؤـش ، هـیلک  رد  داد  لدـع و  تموـکح  يرارقرب  یناـهج و 

لدـع و شرتسگ  داسف و  علق  رب  رداق  љșř �̠ ین یئارجا  هوق  تردـق و  اهنت  لاح ، نیع  رد  اما  تسا ، جاتحم  تردـق  هوق و  هب  یتموکح ،
قح و تموکح  يرارقرب  ناهاوخ  ًاـعبط  هک  دـسرب  ياهیاـپ  هب  شنیب ، شناد و  درخ و  لـقع و  رظن  یناسنا  هعماج  دـیاب  هکلب  تسین ، داد 
رد تالکـشم  زا  يرایـسب  درادـن . ناکما  یناسنا  گنهرف  لماکت  وترپ  رد  زج  یتلاح  نینچ  و  ددرگ . نایغط  ملظ و  يدوبان  درط و  نوناـق و 

ماما یناهج  تموکح  هدنرآدیدپ  رصانع  زا  رصنع  نیا  رب  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دش . دهاوخ  لح  قیرط  نیا  زا  مالسلاهیلع ، ماما  روهظ  رصع 
هب تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  دابعلا  سوؤر  یلع  هدی  هللا  عضو  انمئاق  ماق  اذا  : » دیامرفیم و  هدرک ، حیرـصت  یثیدـح  رد  مالـسلاهیلع  نامز 
هب دراذگیم ، ناگدنبرـس  رب  ار  وا  تردق  تمحر و  تسد  دـنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  هاگنآ  ( ] دـیدج عبط  ، 1/25 یفاک ، « ) مهمالحا
رود و  ینادان ، لهج و  هدـیئاز  یمدرم ، یهلا و  قوقح  هب  يدـعت  متـس ، ملظ و  دـسریم .] لماکت  هب  یناـسنا  ياههشیدـنا  درخ و  وا  هلیـسو 
رشب نتفای  هار  یئاضف و  نیافـس  ای  یئایرد و  ریز  نتخاس  زا  عنام  ینادان ، لهج و  نینچمه  تسا . یناسنا  لیـصا  گنهرف  زا  ناسنا  یگداتفا 
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لیکـشت عارتخا  تعنـص و  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  تسا  رایع  مامت  گـنهرف  کـی  یناـسنا ، گـنهرف  تسین . اـهایرد  قاـمعا  هاـم و  حطـس  هب 
، یتخانش نینچ  دوشیم . طوبرم  ناهج » رد  دوخ  تیعقوم  تخانـش   » و هعماج ،» دوخ و  تخانـش   » هب نآ ، رگید  داعبا  هک  یلاح  رد  دهدیم 
« يروحمدوخ  » و یهاوـخدوخ »  » زا هتـسراو  ناـنچنآ  ناـسنا  عـضوم ، نیا  رد  و  ددرگیمن . رـسیم  اههشیدـنا  لوـقع و  لـماکت  وـترپ  رد  زج 
. درامـشیم یتسپ  زجع و  تلذ و  هناشن  ار  اهناسنا  قوقح  هب  زواجت  دـنادیم و  لامک  نیرتالاب  ار  تقیقح  لامک و  هب  قشع  هک  ددرگیم .

یتموکح اریز  تسین ، ریذپناکما  یعمج - طابترا  لئاسو  صخالاب   – تعنـص لماکت  نودـب  یناهج ، دـحاو  تموکح  عیانـص  لماکت  ج -
عیانص لماکت  نودب  دناوتیمن  دزاس ، هاگآ  دوخ  مایپ  زا  ار  ناهج  مدرم  همه  دناسرب و  ناهج  طاقن  یـصقا  هب  ار  یهلا  يادن  دهاوخیم  هک 

ار مدرم  هفیظو  دنک و  غالبا  ناهج  رـسارس  هب  بش  کی  رد  ار  ادـخ  مایپ  دـیاب  هک  یهلا  مکاح  دـنک . هفیظو  ماجنا  یعمج  طابترا  لئاسو  و 
ماما دـشاب . رادروخرب  يدـنمورین  يوق و  رگـشرازگ  ياههاگتـسد  و  وردـنت ، لئاسو  زا  دـیاب  دـیامن ، نشور  اهدادـیور  ثداوح و  ربارب  رد 

مهعامـسا و یف  انتعیـشل  هللا  دم  ماق  اذا  انمئاق  نا  : » دـیامرفیم تسا و  هدرک  حیرـصت  لماکت  زا  عون  نیا  هب  یثیدـح  رد  مالـسلاهیلع  قداص 
زا لقن  ص 483 . رثـالا ، بختنم  « ) هناـکم یف  وه  هیلا و  نورظنی  نوعمـسیف و  مهملکی  دـیرب ، مئاـقلا  نیب  مهنیب و  نوکیـال  یتح  مهراـصبا 

ار مئاق  اهنآ و  نایم  هلصاف  دشخبیم ، شرتسگ  نایعیـش ، یئانیب  یئاونـش و  تردق  رب  دنوادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  هاگنآ  «( ] یفاک هضور  »
ثیدـح رد  زاب  دـننیبیم .] دوخ  هاگیاج  رد  ار  وا  و  دنونـشیم ، ار  ماما  نانخـس  نانآ  و  دـیوگیم ، نخـس  نانآ  اب  ماما  درادیمرب . ناـیم  زا 

« قرشملاب يذلا  هاخا  يری  برغملا  یف  يذلا  اذک  برغملا و  یف  يذلا  هاخا  يری  قرشملاب  وه  مئاقلا و  نامز  یف  نمؤملا  نا  : » دومرف رگید 
و دنیبیم . تسا  برغم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  دنکیم ، یگدنز  قرشم  رد  هک  مئاق  نامز  رد  نمؤم  ( ] نیقیلا قح  زا  لقن  رثالا 483 . بختنم  )

لماکت هب  هراشا  ثیداحا ، نیا  دیاش  دنکیم .] هدهاشم  تسا ، قرـش  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  دنکیم . یگدنز  برغم  رد  هک  یـسک  نینچمه 
دیدـپ ناـهج  هنهپ  رد  زور  نآ  اـت  هک  دـشاب ، يرتنردـم  لـئاسو  اـی  نویزیولت  ویدار و  فارگلت ، نفلت ،  – یعمج طاـبترا  طـئاسو  یتعنص ،

لامتحا ناوتیم  هکنآ  نمض  دمآ ، دهاوخ  دوجوب  راگزور  نآ  رد  موتکم  مولع  زورب  ملع و  شرتسگ  هجیتن  رد  هک  يرازبا  هوالعب  دیآیم ،
یهلا هچ  ره  یتموکح  چیه  یناهج  دحاو  شترا  د - دـشاب . نامز  نآ  رد  نینمؤم  يونعم  تردـق  نتفر  الاب  ثیداحا ، هنوگ  نیا  زا  دارم  داد 

هب ددرگیم ، رارقرب  یناهج  دحاو  تروص  هب  هک  مالسلاهیلع  يدهم  تموکح  رد  تسین . یئارجا  تردق  کی  زا  زاین  یب  دشاب ، ینامـسآ  و 
ریـش و زا  رتعاجـش  هجیتن  رد  دنرذگب و  زیچ  همه  زا  فدـه ، هار  رد  هک  تسا  یمربم  زاین  یناهج  نمؤم  شترا  هدـنزاس و  لاعف و  ياهورین 

ًانایحا رفن » رازه  هدزاود   » رگید یخرب  رد  رفن و  هدزیـس » دصیـس و   » نانآ هرامـش  تاـیاور ، زا  یخرب  رد  رگا  و  دنـشاب . ریـشمش  زا  رتهدـنرب 
و دننکیم ، هفیظو  ماجنا  مالـسلاهیلع  ماما  نامرف  تحت  هک  تسا  نمؤم  شترا  نآ  نارـس  هب  هراشا  فدـه  تسا ، هدـش  نیعم  رازه » هدزناپ  »
« ناریمب ناریمب  : » شترضح ناگدنمزر  راعـش  و  دنهدیم . تسکـش  ار  نمـشد  هلباقم ، ماقم  رد  دنکیم و  رپ  ار  نانمـشد  بولق  نانآ  بعر 

ارف ار  اـج  هـمه  يداــبآ  نارمع و  ه - ـ ( 486/ رثـالا بختنم   ) دـنرادن ساره  يرگـشنزرس  چـیه  شنزرـس  زا  یهلا ، ماـجنا  هار  رد  و  تسا .
اج همه  و  دوش ، هدوشگ  نانآ  يور  هب  یهلا  تمحر  ياهرد  هک  دوشیم  ببس  هانگ  زا  مدرم  یکاپ  تراهط و  نآرق  تایآ  رظن  زا  دریگیم 

نیا زا  تسا . اهيراک  فالخ  زا  تهازن  و  هانگ ، زا  تراـهط  یکاـپ ، نارود  مالـسلاهیلع  ماـما  تموکح  نارود  دریگ . ارف  هاـفر  تمعن و  ار 
هل رهظت  اهتکرب و  ءامـسلا  لزنت  اهتبن و  ضرالا  جرخت  : » دـیامرفیم نینچ  وا  ناشخرد  روهظ  جـیاتن  هراـبرد  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  تهج 

، دزاسیم رهاـظ  ار  دوخ  ناـهایگ  نیمز  ( ] ثیدح 2 ص 487 ، مهن ، لصف  رثالا ، بختنم  « ) ًاـماع نیعبرا  نیقفاـخلا  نیب  اـم  کـلمی  زونکلا 
هکنیا دیما  هب  دنکیم .] تموکح  ناهج  رب  مامت ، لاس  لهچ  ماما  دوشیم  راکشآ  وا  يارب  اهجنگ  دوشیم  هدوشگ  ینامسآ  تکرب  ياهرد 

لجع - هللاۀـیقب ترــضح  ناـمماما  ـالوم و  ناراـی  باحــصا و  زا  زورفا ، ناـهج  زور  نآ  رد  و  مـینک . كرد  ار  یناروـن  یئـالط و  زور  نآ 
. میشاب ءادفلا - همدقم  بارتلانحاوراوفیرشلاهجرفیلاعتهللا 

هلق هب  ندیسر  لالقتسا ، رادتقا :  یتاقبط 2. فالتخا  شهاک  هعماج ، نامولظم  زا  يریگتـسد  همه  يارب  قوقح  يواست  يدازآ :  . 1 شسرپ : عوضوم 
تینما هافر ، تیونعم ، تداعس :  ملع 3 . ياه 
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هراشا

؟ دوش یم  يدهم ( ترضح  یناهج  تموکح  روهظ و  زاس  هنیمز  هنوگچ  شیاه  نامرآ  ققحت  بالقنا و   ـ

شسرپ

، لالقتـسا رادتقا :  یتاـقبط 2. فـالتخا  شهاـک  هعماـج ، ناـمولظم  زا  يریگتـسد  همه  يارب  قوقح  يواـست  يدازآ :  . 1 شـسرپ : عوضوم 
یناهج تموکح  روهظ و  زاس  هنیمز  هنوگچ  شیاه  نامرآ  ققحت  بالقنا و  تینما ـ  هافر ، تیونعم ، تداعـس :  ملع 3 . ياه  هلق  هب  ندیسر 

؟ دوش یم  يدهم ( ترضح 

خساپ

عطاقم رد  نازومآشناد  شزومآ  هک  مینیب  یم  میزادنایب ، يرظن  ناهج  ياهروشک  مامت  نینچمه  نامروشک و  یشزومآ  متـسیس  هب  ام  رگا 
، دیتسه لیصحت  هب  لوغشم  ناتسریبد  لوا  عطقم  رد  هک  امش  ًالثم  دشاب ، یم  نازومآ  شناد  لاس  نس و  یملع و  حطس  اب  بسانتم  فلتخم ،
هب روطنیمه  لاکیدار و  میـسقت و  سپـس  قیرفت و  عمج و  دعب  دیدش و  انـشآ  دادعا  اب  یـضایر  سرد  رد  ناتـسبد ، لوا  سالک  رد  ادتبا  رد 

. دش مهارف  امش  يارب  يرتشیب  تاعالطا  يریگارف  ۀنیمز  دش و  هدوزفا  امش  تاعالطا  نازیم  هب  تفر ، رتالاب  امـش  یلیـصحت  لاس  هک  بتارم 
میسقت يریگدای  هب  رداق  ًاعطق  دنهدب ، سرد  ار  لاکیدار  میسقت و  امش  هب  دیوش ، انـشآ  دادعا  اب  هکنیا  زا  لبق  ناتـسبد ، لوا  سالک  رد  رگا 

لیکـشت يارب  بساـنم ، يونعم  يرکف و  غوـلب  کـی  هب  هعماـج  دارفا  دـیاب  تسا ، روـطنیمه  زین  يرـشب  ۀـعماج  دوـب . دـیهاوخن  لاـکیدار  و 
دوش یم  نیشن  هناخ  لاس   25 هعماج ، نآ  رد  یلع ( ماما  دسرن ، مزال  حطس  هب  يرشب  ۀعماج  رگا  دنسرب . يدهم ( ترضح  یناهج  تموکح 
شیر ياهوم  دادعت  هک  دسرپیم  یـصخش  مورب ، ناتنایم  زا  هکنیا  زا  لبق  دیـسرپب ، دیراد  یلاؤس  ره  نم  زا  دـیوگ  یم  مدرم  هب  هک  یتقو  و 

نآ ةداـمآ  هعماـج  رگا  اـی  دروخ و  دـهاوخ  وـت  درد  هچ  هب  مهدـب ، باوـج  نم  رگا  دـیوگ  یم  باوـج  رد  ترـضح  و  تسا ؟ اـت  دـنچ  نم 
ياهیگژیو ادتبا  دیاب  میهدب ، لماک  روطب  ار  امـش  خساپ  هکنیا  يارب  دوش . یم  حبذ  البرک  خلـسم  رد  موصعم  ماما  دشابن ، یناهج  تموکح 

عمق علق و  ندرک و  دوبان  رب  لوا :  تسا :  راوتسا  هیاپ  دنچ  نیا  رب  شا  هعماج  نامز ( ماما  مییامن . رکذ  ناتیارب  ار  يدهم ( ترضح  تموکح 
ملظ هن  یـسایس و  ملظ  هن  يداصتقا و  ملظ  هن  دـشابن ، ایند  ۀـمه  رد  هکلب  دـشابن ، ناریا  رد  طقف  هکنیا  هن  ناـیغط ؛ ملظ و  ياـه  هشیر  ندرک 

ییوگروز يرباربان و  ضیعبت و  یتاقبط و  فالتخا  رامثتسا و  دیاب  تشاد . دهاوخن  دوجو  رگید  هعماج ، نآ  رد  یمتـس  چیه  هن  یگنهرف و 
ۀـشیدنا مه  ناسنا و  یملع  ۀـشیدنا  مه  تسا ، ناسنا  هشیدـنا  حطـس  نتفر  ـالاب  مود :  دوش . نک  هشیر  ملاـع  زا  يردـلق ، یتفلک و  ندرگ  و 

رد موس :  دینکن . ادیپ  ملاع  رد  یگنهرف  يرکف و  رقف  يداوسیب و  لهج و  زا  یناشن  دیاب  امـش  رـصع ، یلو  نارود  رد  ینعی  ناسنا . یمالـسا 
. دنکن هدافتسا  نآ  زا  رشب  هک  دنام  یمن  نیمز  نطب  رد  يزیچ  دوش و  یم  جارختسا  یناسنا ، ياهورین  همه  تعیبط و  ياهورین  ۀمه  زور  نآ 
هک ییاهورین  دننام  هدشن  فشک  ياوق  همه  نیا  دنک ، هیذغت  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  ییاه  نیمز  همه  نیا  یعیبط ، لّطعم  ياهورین  همه  نیا 

یلو دوب ، تعیبط  نطب  رد  اهورین  نیا  تشذـگ و  یم  ناهج  رمع  رب  اهنرق  هک  هتیـسیرتکلا ، قرب و  متا و  يورین  ًـالثم  دوب ، خـیرات  رد  اـهنرق 
هک سک  ره  تسا . قالخا  تلیضف و  روحم  نامز ، ( ماما  نامز  رد  روحم  مراهچ :  دش . جارختسا  جیردتب  دعب  تخانـش ، یمن  ار  اهنآ  رـشب 

ماما هک  یفدـه  نآ  هار  رد  ام  بالقنا  میا و  هدرک  یبالقنا  ناریا ، ّتلم  اـم  تسا . رتشیپ  رتمدـقم و  وا  تسا ، رتشیب  یقـالخا  تلیـضف  ياراد 
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یمنرب ار  گرزب  ماگ  نیا  رگا  ام  دوب . گرزب  ماگ  کی  مزال و  همدـقم  دوش ، یم  رهاظ  دوش و  یم  ثوعبم  فدـه  نآ  نیمأت  يارب  ناـمز (
هک یمدرم  لاح  میا . هدرک  رتکیدزن  لزنم  هب  ار  راب  نیا  مدـق  کی  بـالقنا  نیا  اـب  اـم  داـتفا . یم  بقع  هب  رـصع ( یلو  روهظ  ًاـنیقی  میتشاد ،

رتکیدزن ناشنامز  ماما  هب  ار  دوخ  رگید  مدق  کی  مدق و  کی  مه  زاب  دندرک ، کیدزن  ناشنامز  ماما  هب  مدق  کی  ار  دوخ  دندرک و  بالقنا 
لماک مالسا  هک  مینک  یمن  هغلابم  میراد ـ  ناریا  رد  امش  نم و  هک  یمالسا  زا  رادقم  نیا  ةریاد  دیاب  میناوت  یم  هچ  ره  ًالوا :  روطچ ؟ دننک .

ملاع رگید  قافآ  رد  میناوت  یم  هچ  ره  ار  مالسا  زا  رادقم  نیمه  دنک ـ  هدایپ  ناریا  رد  تسا  هتسناوت  ّتلم  نیا  ار  مالسا  زا  یشخب  اما  تسا ،
نیمأت دوخ  رد  ار  ادـخ  هب  یکیدزن  يرادـنید و  قالخا و  تلیـضف و  اوقت و  نامدوخ ، هعماج  نورد  رد  میناوتب  دـیاب  ًاـیناث :  میهد . شرتسگ 
رادـقم ّتیفیک  ّتیمک و  ظاـحل  زا  میناوـتب  هچ  ره  میا و  هدرک  رتمکحتـسم  ار  رـصع ( یلو  روـهظ  ةدـعاق  هیاـپ و  تروـص ، نـیا  رد  مـینک .

هعماج مدق ، هب  مدق  میناوت  یم  ام  سپ  میا . هدش  رتکیدزن  رصع  یلو  روهظو  نامز  ماما  هب  زاب  میهد ، شیازفا  ار  صلخم  نمؤم و  ناناملـسم 
ام مینکب ؛ مهارف  هنوگنامه  ار  تامدقم  دـیاب  رگید  ۀـلحرم  رد  مینک . کیدزن  رـصع (  یلو  روهظ  خـیرات  هب  ار  دوخ  خـیرات  نامز و  دوخ و 

یمالسا دودح  ۀماقا  تهج  ار ، دوخ  تهج  دیاب  ام  سک . ره  زا  یملظ و  عون  ره  مینکب ، عطاق  تکرح  ملظ  هیلع  دیاب  میزاسن و  ملظ  اب  دیاب 
يرادا و یتکلمم و  تارّرقم  ام و  نیناوق  مامت  دیاب  میهدب . هبلغ  رهق و  شرتسگ  هب  یلاجم  هنوگچیه  دـیابن  نامدوخ ، ۀـعماجرد  میهد . رارق 

یتهج نیا  دوشب ؛ رتکیدزن  زور  هب  زور  ندش  یمالسا  هب  دوشب و  یمالسا  يوتحم  ظاحل  زا  رهاظ و  ظاحل  زا  همه  همه و  ییارجا ، ياهداهن 
212 ص218 ـ  يا ، هنماخ  ... تیآ ا ترضح  اههاگدید ، ذخآم :  عبانم و  ( 1 .) دهد یم  ام  تکرح  هب  ام و  هب  رصع ، یلو  راظتنا  هک  تسا 

ترابع هب  دننک  یم  ادیپ  یتیعضو  هچ  یناهج  حلص  تینما و  هلوقم  ود  دنهد  لیکشت  یناهج  تموکح  نآ  زا  دعب  دیامن و  روهظ  يدهم  ماما  هک  ینامز 
. تسا هنوگچ  یناهج  حلص  تینما و  اب  نامز  ماما  هطبار  رگید 

شسرپ

یم ادیپ  یتیعـضو  هچ  یناهج  حلـص  تینما و  هلوقم  ود  دنهد  لیکـشت  یناهج  تموکح  نآ  زا  دعب  دـیامن و  روهظ  يدـهم  ماما  هک  ینامز 
. تسا هنوگچ  یناهج  حلص  تینما و  اب  نامز  ماما  هطبار  رگید  ترابع  هب  دننک 

خساپ

هیاپ . 2 تسا . یجراخ  ياهدـیدهت  اب  هلباقم  تهج  رد  يزیر  همانرب  هلباقم و  هک  یجراخ  هیاـپ  . 1 دراد : هیاـپ  ود  هک  تسا  يا  هلوقم  تینما 
فلتخم ياه  تلود  اه و  تموکح  طاسب  جع ) ) يدهم ترضح  یناهج  تموکح  تسا . یلخاد  یعامتجا  ياه  بیسآ  اب  هلباقم  هک  یلخاد 

هنوگ چـیه  نیاربانب  دوش . یم  هدـیچرب  لـماک  روط  هب  تسد و  ریز  فیعـض و  اـهروشک  هیقب  دنـشاب و  دـنمتردق  روشک  دـنچ  اـی  یکی  هک 
، تموکح نیا  رد  دوش . یم  رارقرب  ناهج  رسارس  رد  تیونعم  تلادع و  رب  ینتبم  یناهج  حلص  درادن و  دوجو  یجراخ  طباور  رد  يدیدهت 

تلادع لماک  يرارقرب  لیلد  هب  رگید  يوس  زا  دنتسه . ترضح  نارازگراک  ناگدنیامن و  اه ، تیلم  ناهج و  رسارس  نادرمتلود  نامکاح و 
لخاد رد  زین  یعامتجا  ياه  بیـسآ  دوش . یم  هرادا  تیونعم  لقع و  ریبدـت و  ساـسارب  یناـهج  تموکح  هک  اـجنآ  زا  یتیگ و  رـسارس  رد 
یفتنم تموکح  نیا  رد  هک  تسا  ملظ  ساسحا  اب  یعامتجا  ملظ  یعامتجا  ياه  بیسآ  یساسا  تلع  اریز  دسر  یم  رفـص  هب  يرـشب  هعماج 

و یلخاد ) یجراخ و   ) تینما دوش و  یم  هدیچرب  گنج  طاسب  ناهج ، رسارس  رد  تلادع  تیونعم و  لماک  رارقتـسا  لیلد  هب  نیاربانب  تسا .
. دنک یم  رپ  ار  ناهج  یناهج  حلص 
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؟ دننکیم لمع  رکف  لقع و  ساسارب  همه  مالسلا » هیلع  » يدهم نامز  نامدرم  ایآ 

شسرپ

؟ دننکیم لمع  رکف  لقع و  ساسارب  همه  مالسلا » هیلع  » يدهم نامز  نامدرم  ایآ 

خساپ

یعقاو تمکح  ملع و  لماک و  اهلقع  هک  تسا  نیا  دوشیم  رهاـظ  مالـسلا » هیلع  » رـصع یلو  ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  یتاـکرب  زا  یکی 
لیمک يا  دندومرف  لیمک ) هب  ) هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا » هیلع  » یلع نینمؤملاریما  زا  دندرگیم  دنمهرهب  نآ  زا  همه  دوشیم و  هدرتسگ 

نینمؤم بولق  رد  ار  ملع  دومرف  زین  دنکیم و  وا  متخ  ار  نآ  مالسلا » هیلع  » مئاق مدرک و  وا  حاتتفا  ار  نآ  نم  هک  نیا  رگم  تسین  یملع  چیه 
زونه زورما  ات  مدرم  سپ  تسا  فرح  ود  دـناهدومرف  نایب  ناربماـیپ  نونکاـت  هچنآ  تسا  فرح  تفه  تسیب و  ملع  دومرف  زین  دزادـنایم و 

اهنآ هب  ار  فرح  ود  نآ  دروآ و  نوریب  ار  رگید  فرح  چـنپ  تسیب و  دـنک  مایق  مالـسلا » هیلع  » مئاـق نوچ  دناهتخانـشن و  فرح  ود  زا  شیب 
هاگره دومرف : هک  تسا  تیاور  مالسلا » هیلع  » رقاب دمحم  ماما  ترضح  زا  و  دهد . رـشن  ار  فرح  تفه  تسیب و  مامت  هکنیا  ات  دنک  همیمض 

هب خساپ  شخب  ددرگیم « . لماک  ناشیا  شوه  لقع و  نآ  تکرب  هب  سپ  دراذگ  ناگدنب  رب  ار  دوخ  تسد  دنک  مایق  مالـسلا » هیلع  » ام مئاق 
 « تالاؤس

؟ تسین اهناسنا  رایتخا  هدارا و  اب  یفانم  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  یناهج  تموکح  ایآ 

شسرپ

؟ تسین اهناسنا  رایتخا  هدارا و  اب  یفانم  مالسلا » هیلع  » نامز ماما  یناهج  تموکح  ایآ 

خساپ

قافن و رفک و  هب  شیارگ  دوشیم  لماک  اهناسنا  یهاگآ  شنیب و  هکنیا  هب  رظن  مالـسلا » هیلع  » نامز ماما  یناـهج  لدـع  تموکح  ناـمز  رد 
یفارحنا دساف و  طیحم  هکنانچ  درادن و  نانآ  رایتخا  يدازآ و  اب  تافانم ، نیا  دـباییم و  شهاک  نامیا  تلادـع و  قح و  ریـسم  زا  فارحنا 

هب ریثأت  نانآ  تیاده  دشر و  رد  یهاگآ  تخانش و  حطـس  نتفر  الاب  هتـسیاش و  حلاص و  طیحم  تسا  رثؤم  اهناسنا  یفارحنا  ياهـشیارگ  رد 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دراد « . یئازس 

دراوم ریاس 

؟  تسیچ نامز 7 ماما  تموکح  رد  نانز  شقن  ؟  تسیچ دننک  یم  لمع  ربمایپ  شور  هب  هناخ  رد  نانز  نامز 7 ماما  روهظ  زا  دعب  هک  نیا  زا  روظنم 

شسرپ
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نامز ماما  تموکح  رد  نانز  شقن  ؟  تسیچ دـننک  یم  لمع  ربماـیپ  شور  هب  هناـخ  رد  ناـنز  نامز 7 ماـما  روهظ  زا  دـعب  هک  نیا  زا  روظنم 
؟  تسیچ 7

خساپ

رد رگم  نادرم ,  دننام  دننک , باختنا  دنناوت  یم  ار  یلغـش  ره  دنـشاب و  هتـشاد  عامتجا  رد  یـشقن  ره  دنناوت  یم  نانز  یمالـسا  هاگدـید  زا 
ییاوشیپ و يرگید  تسا و  ینید  ییاوشیپو  تیعجرم  یکی  تسا ;  هدـش  حیرـصت  ای  هراشا  اـه  نادـب  یمالـسا  تاـیاور  رد  هک  دروم  دـنچ 

فیاظو عامتجا  رد  نادرم ,  دـننام  دراوم  ءهیقب  رد  تسا .  نیمـصاختم  نیب  مکح  تواضق و  یموس  و  هعمج ,  تعامج و  زامن  رد  تماـما 
یمومع تفع  دیاین و  دوجو  هب  يداسفا  داسف و  هک  طرـش  نیا  هبدیقم  دودـحم و  یلو  درادـن , یتفلاخم  مالـسا  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  دوخ 

تّفع دنـشاب و  هتـشاد  ینیرفآ  داسف  دنناوت  یمن  عامتجا  رد  نادرم  ینعی  تسه ;  زین  نادرم  يارب  طرـش  نیا  هتبلا  دوشن . راد  هشدـخ  هعماج 
ترضح نامز  رد  هک  تشاد  دنهاوخ  ار  یـشقن  نانز  لوسر 6 ترضح  نامز  دننام  نامز 7 ماما  نامز  رد  دـننک . بارخ  ار  هعماـج  یمومع 

رد . دـناد یمن  اور  ار  نانز  هب  تفع  یب  نادرم  زواجت  ملظ و  تسا و  فلاخم  اـشحف  داـسف و  يرابودـنب و  یب  اـب  مالـسا  دـنا . هتـشاد  لوسر 
نانآ هب  دور و  یم  نیب  زا  تسا ,  هدـش  قلخ  رت  فیعـض  ًاتعیبط  هک  نز  تیثیح  دـننز , یم  مد  ناـنز  يارب  نآ  زا  هک  یقرـش  یبرغ و  يدازآ 

زاب ( 1 : .) دومرف 7 رقاـب ماـما  دور . یم  نیب  زا  تّورم  محر و  فطاـعت و  حور  ددرگ و  یم  هتخیـسگ  مه  زا  هداوناـخ  ماـظن  دوـش و  یم  مـلظ 
ص 351 نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ج 52 ص 354 راونالاراحب , یقروا 1. پـ ( ) 2 : .) دومرف ترضح 

؟ دومن میسقت  ناوت  یم  هرود  دنچ  هب  ار  يدهم 7 ترضح  روهظ  زا  دعب  نارود 

شسرپ

؟ دومن میسقت  ناوت  یم  هرود  دنچ  هب  ار  يدهم 7 ترضح  روهظ  زا  دعب  نارود 

خساپ

روهظ يدهم 7 ترضح  یتقو  لّوا :  ءهرود  دومن : میـسقت  هرود  ود  هب  ناوت  یم  ار  يدهم 7 ترضح  روهظ  زا  دعب  نارود  صخـشم  روط  هب 
یم تکاله  هب  ار  نید  نافلاخم  دوش و  یم  ّطلسم  ناهج  رب  شناتسود  نارای و  کمک  هب  دزادرپ و  یم  نید  نانمشد  اب  گنج  هب  دنک , یم 
داد لدع و  مود ;  ءهرود  دراذگ . یم  ار  یناهج  دحاو  تموکح  ناینب  دنک و  یم  هدارا  یمالـسا  ناهج  تموکح  اب  ار  نیمز  مامت  دناسر و 
ارف ار  اج  همه  یمومع  تینما  . دننک یم  یگدنز  رگیدکی  رانک  رد  افـص  قدـص و  اب  دـش , نابرهم  مه  اب  مدرم  دریگ . یم  ارف  ار  نیمز  مامت 

. دوش یمن  ادـیپ  تاـکز  قحتـسم  هک  يروط  هب  دوش , یم  بوخ  مدرم  يداـصتقا  عضو  تسین .  يرگید  رازآ  ددـص  رد  یـسک  دریگ و  یم 
ادخ هب  مدرم  هب  هجوت  دوش . یم  دایز  نیمز  تالوصحمو  تاکرب  هتـشگ ,  مرخ  زبس و  نیمز  مامت  دراب . یم  یپ  رد  یپ  دـنمدوس  ياه  ناراب 

مدرم نامیا  نامز ,  نآ  رد  دوش . یمدـنلب  اج  همه  زا  دـیحوت  گناب  هدـش ,  ناهج  یمـسر  نید  مالـسا  دنتـسین . هانگ  لابند  هب  هدـش و  دایز 
همانرب اب  ماما  دسر . یم  ییاهن  لماکت  هب  يدهم 7 ماما  زیخاتـسر  رد  شناد  ملع و  ( 1 .) دور یم  نوریب  ناشلد  زا  اه  هنیک  دوش و  یم  لـماک 

زا 1779تیودهم هحفص 1681 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مولع و اب  روهظ , ِزیخاتـسر  رد  يرـشب  نونف  مولع و  دـنک . یم  داـبآ  ار  نیمز  قطاـنم  ءهمه  هتـساخربوا ,  یهلا  نارکیب  شناد  زا  هک  شیاـه 
دننامه رگید  ءهرود  اب  نارود  نآ  رد  هیامرس  دیلوت و  دشر و  اه و  تفرشیپ  ور  نیا  زا  تسین .  هسیاقم  لباق  روهظزا , شیپ  نارود  رد  نونف 

ناسحا و یکین و  نوچ  يدهم 7 ترـضح  روهظ  نارود  رد  ( 2 .) دشخب یم  لماکت  رـشب  شناد  هب  اه  هنیمز  ءهمه  رد  يدهم 7 ماماو  تسین 
یکین و هب  همه  نامدرم  ددرگ , یم  راوتـسا  لدـع  فاـصنا و  لـصا  رب  یناـسناطباور  دـنکفا و  یم  وترپ  یتیگ  رـسارس  رب  فاـصنا  لدـع و 
, دندرگ یم  رت  شیب  تمحر  رت و  شیب  لضف  هتسیاش  ور  نیا  زا  دنهن . یم  وس  کی  هب  ار  متـس  ملظ و  دنیارگ و  یم  ییاسراپ  يراکوکین و 
ص 138و 139 تیالو ,  دیـشروخ  راظتنا  رد  يراـصنا ,  نمحرلادـبع  یقروا 1. پـ ( ) 3 .) دوش یم  ققحم  ناـحلاص  تموـکح  هرود  نیا  رد 

ص 171 نامه ,  یقروا 3. پـ  ) ص 120 یگدنز ,  رصع  یمیکح ,  دمحم  یقروا 2. (پـ

؟ دوش یم  اپ  رب  تمایق  روهظ  زا  دعب  ای  دننک  یم  ییامرفمکح  ناهج  رب  روهظ  زا  دعب  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  اپ  رب  تمایق  روهظ  زا  دعب  ای  دننک  یم  ییامرفمکح  ناهج  رب  روهظ  زا  دعب  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

تایاور هتبلا  دنک . یم  تموکح  تنطلس و  نیمز  يور  رد  ار  یتدم  ترـضح  هکلب  دوش  یمن  اپ  رب  تمایق  ًاروف  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب 
فلتخم ياه  نارود  هب  هراشا  دـیاش  فالتخا  نیا  تسا . هدـش  رکذ  لاـس  ات 309  لاس  جـنپ  زا  تسا  یفلتخم  تموکح  تدـم  اـب  هطبار  رد 

، تلود رارقتـسا  نامز  رب  یـضعب  تموکح و  تدم  عیمج  رب  تایاور  زا  یـضعب  دیوگ : یم  یـسلجم  همالع  دـشاب : ترـضح  نآ  تموکح 
. ددنویپ یم  عوقو  هب  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  روهظ و  نامز  رد  تعجر  تسا . تعجر  ۀلئسم  هعیش ، تاداقتعا  زا  یکی  ( 1 .) دراد تلالد 
هب دندوب  هدرم  ًالبق  هک  ار  ترـضح  نآ  نایعیـش  زا  یمدرم  (ع ) نامز ماما  روهظ  عقوم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هیماما  هعیـش  ةدـیقع 
نآ نانمـشد  زا  یمدرم  نینچ  مه  دـندرگ . زئاف  ترـضح  نآ  تلود  هدـهاشم  يو و  تدـعاسم  وا و  يرای  باوث  هب  ات  دـنادرگ  یم  رب  اـیند 
زا ار  مدرم  ترضح  روهظ  زا  لبق  میناوخ : یم  زین  دهع  ياعد  رد  ساسا  نیا  رب  ( 2 .) دریگ ماقتنا  اه  نآ  زا  ات  دنادرگ  یم  هدنز  زین  ار  ترح 
یم رب  ایند  هب  (ع ) نیـسح ماما  دـننام  ع )  ) ناماما زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  مشاب . ترـضح  باـکر  رد  اـت  روآ  نوریب  ربق 

(ع) یلع نب  نیـسح  ددرگ  یم  رب  ایند  هب  دوش و  یم  هدـنز  دفاکـش و  یم  شربق  هک  یـسک  نیتسخن  : " دـیامرف یم  (ع ) قداـص ماـما  ددرگ .
زا سپ  ( 3" .) دنشاب ضحم  كرـشم  ای  صلاخ و  نمؤم  ای  هک  دندرگ  یم  رب  ایند  هب  یـصاخ  دارفا  هکلب  تسین  یمومع  تعجر  نیا  تسا و 
یم خر  ینید  ریغ  ینید و  ياه  تموکح  هدـش  نوگرگد  عاضوا  ًاددـجم  ناموصعم ، طسوت  ینید  میهافم  رتشیب  هلاـس و  دصیـس  تموکح 

زا یناسناو  یقالخا  ياه  شزرا  نامز  تشذگ  اب  دنور و  یم  نیب  زا  ینید  ياه  تموکح  دنریگ  یم  تسد  هب  ار  رما  مامز  نارابج  دـنیامن .
شا هعاسلا  طارـشا  هک  میراد  تمایق  میالع  ةرابرد  يدایز  تایاور  دریگ . یم  ارف  ار  ناهج  حطـس  يراب  دـنب و  یب  داسف و  دور و  یم  نایم 
روج ملظ و  تیمکاح  رب  روهظلا  میالع  رد  دـیکأت  نیرتشیب  هک  ارچ  تسا ، (ع ) رـصع ماما  روهظ  میالع  زا  ریغ  ثیداـحا  نیا  دـنیوگ و  یم 

ره رد  تسا . مدرم  مشچ  ربارب  رد  یـسنج  لـیاسم  ندـش  ینلع  یقـالخا و  ياـه  يراـب  دـنب و  یب  داـسف و  رب  تماـیق  میـالع  رد  یلو  تسا 
تیاور یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  دوخ  ریسفت  رد  یشایع  ددرگ . اپ  رب  تمایق  ات  دشکب  لوط  لاس  اهنویلیم  تیعضو  نیا  تسا  نکمم  تروص 

. دنک یم  تنطلس  لاس  هن  دصیس و  شگرم  زا  دعب  تیب  لها  ام  زا  يدرم  مسق  ادخ  هب  دومرف : یم  (ع ) رقاب ترضح  مدینش  تفگ  هک  هدومن 
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یم یقاب  ردقچ  دوخ  ملاع  رد  مئاق  ترـضح  مدرک : ضرع  تسا . مئاق  گرم  زا  دعب  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  ینامز  هچ  رد  نیا  مدرک : ضرع 
هاجنپ يرآ  دومرف : دوش ؟ یم  جرم  جره و  مئاق  گرم  زا  دـعب  ایآ  مدرک : ضرع  شگرم . ماگنه  ات  مایق  عقوم  زا  لاس  هدزون  دومرف : دـنام ؟

یم تراسا  هب  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  اه  نید  یب  يو  شنارای . دوخ و  یهاوخ  نوخ  يارب  ددرگ  یم  زاب  ایند  هب  رـصتنم  ماما  هاگ  نآ  لاس .
دنوادخ ودوش  یم  کلام  ار  نیمز  مامت  دـشک و  یم  ار  ام  رگمتـس  نانمـشد  مامت  سپ  ددرگ  یم  رب  ایند  هب  حافـس  ماما  ناشیا  زا  سپ  درب .

؟ تسیک حافس  رصتنم و  ماما  یناد  یم  رباج  يا  دومرف : ماما  هاگ  نآ  دنک  یم  تنطلـس  لاس  هن  دصیـس و  دنادرگ و  یم  حالـصا  ار  وا  راک 
يدهم .3 ص 1232 . دوعوم ، يدهم  .2 ص 618 . رثالا ، بختنم  .1 اه : تشون  یپ  ( 4 .) تسا (ع ) نینمؤملاریما حافس ، و  (ع ) نیسح رـصتنم 

ص 1239. دوعوم ، يدهم  .4 ص 1186 . دوعوم ،

؟ هن ای  دراد  همادا  تمایق  ات  ناشیا  یگدنز  ایآ  لطاب  نداد  تسکش  يدهم و  ترضح  روهظ  اب 

شسرپ

؟ هن ای  دراد  همادا  تمایق  ات  ناشیا  یگدنز  ایآ  لطاب  نداد  تسکش  يدهم و  ترضح  روهظ  اب 

خساپ

ِيربهر ناشیا  هک  تسا  یتدـم  جـع   ) نامز ماـما  تموکح  ناـمز  زا  دارم  . 1 تسا . يرورـض  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب  تامدـقم ، یخرب 
ءاقب تّدم  . 2 تسا . نامز  نیا  زا  جراخ  یناهج  تموکح  رارقتـسا  ات  روهظ  يادتبا  سپ  دـشابیم . رادهدـهع  ار  لدـع  ِيرـسارس  ِتموکح 
لماش زین  ار  جع )  ) يدهم ماما  تافو  زا  سپ  ِتّدم  دننکیم ، يراذگهیاپ  دننارتسگیم و  جع )  ) يدهم ماما  هک  یتموکح  يودـهم و  ماظن 
تافو اب  ای  دـنامیم  یقاب  تمایق  ات  ناشیا  تافو  زا  سپ  يودـهم  ِتموکح  ایآ   » هک دوشیم  هدیـسرپ  نینچ  یهاگ  رگید ، ناـیب  هب  دوشیم .

فرحنم تموکح  ای  دـنامیم  یقاب  تمایق  ات  تموکح  نآ  ایآ  تسا  یقاب  ناشیا  تافو  زا  سپ  ناهج  رگا   » و دوشیم »؟ اپرب  تمایق  ناـشیا 
سأر رد  يردق  هب  جع )  ) يدهم ماما  کشیب  تسناد  دیاب  تسا . لوا  همدـقم  صوصخ  رد  قوف  ِشـسرپ  دوشیم »؟ نآ  نیزگیاج  ملاظ  و 

نیا دوش . ققحم  رـشب  گرزب  يوزرآ  ادـخ و  تقلخ  فدـه  ات  دـشاب  همادا  اقب و  نایاش  يرـسارس ، تموکح  هک  دـننامیم  یقاب  تموکح 
يداصتقا یعامتجا و  یتیبرت ، ینوناق ، ییاضق ، دننام  یتموکح  فلتخم  ياهداهن  سیـسأت  اهناسنا  لماکت  دـشر و  لماش  اتدـعاق  اقب  تیلباق 

نامز رد  جـع )  ) يدـهم ترـضح  هک  دراد  یناوارف  تامدـقم  دـیهمت  اهـشالت و  هب  زاین  هک  تسا  یموهفم  ریگارف  ِتلادـع  سپ  دـشاب . یم 
رد اّما  تفایرد . ناوتیم  تعیرـش  هماع  دـعاوق  ینآرق و  ياـههیآ  ِتاـیلک  زا  ار  لـئاسم  نیا  تخادرپ . دـنهاوخ  اـهنآ  هب  تموکح  رارقتـسا 

نیا رد  اهتیاور  درک . هعجارم  ینید  صوصن  اهتیاور و  هب  دیاب  تسا ، رادقم  هچ  ینیعم  ِنامز  هب  دیدحت  ظاحل  هب  نآ  ِرادقم  هکنیا  صوصخ 
عقاو زین  مرتحم  رگشسرپ  ِشـسرپ  تقد و  دروم  هک  هنوگ  نامه  تسا . هتـشاداو  تریح  هب  ار  ناهوژپيدهم  نافلؤم و  یهاگ  دندایز و  هراب 

رب تلالد  هک  ییاهتیاور  لوا  هتـسد  دومن : میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناوتیم  يدنبمیـسقت  کی  رد  ار  روکذم  ياهتیاور  یلک  روطب  تسا . هدـش 
رب جـع ) ) رـصع ماما  ياقب  رب  تلـالد  ییاـهتیاور  مود : هتـسد  دـنراد . رتمک  اـی  لاـس  هد  ناـمز  رد  تموکح ، رد  جـع )  ) يدـهم ماـما  ياـقب 

هتسد تایاور  یلو  ( 1 (؛ تسا هدـمآ  هصاخ  هماع و  رداصم  رد  مود  لوا و  هتـسد  ياهتیاور  دـنراد . لاس  هد  زا  شیب  ناـمز  رد  تموکح ،
: لوا لیلد  لیلد . دنچ  هب  دراد . يرترب  لوا  هتسد  هتـسد ، ود  نیا  نایم  زا  تسا . رادروخرب  يرتشیب  یناوارف  زا  مود  هتـسد  اب  هسیاقم  رد  لوا ،
، لاس تایاور 40  ( 2) يواتفلليواحلا باتک  رد  یطویـس  ًالثم  تسا . هدش  رکذ  ناموصعم  ریغ  زا  دناهدرک ، لقن  هماع  هک  مود  هتـسد  رابخا 
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: مود لیلد  تسین . یخیرات  تابثا  لباق  هک  دنتـسه  رانید  نب  رانید  يرهز و  دننام  يدارفا  اهنآ  نایوار  هک  هدرک  لقن  ار  لاس  لاس و 14   30
تافو زا  سپ  جع ) ) يدـهم ماما  تلود  ءاقب  تدـم  رب  لمح  هک  ( 3) دنکیم نایب  ار  يّدحیب  ینالوط و  تدـم  مود ، هتـسد  تایاور  یخرب 
هتـسد ياهتیاور  یلک  روط  هب  سپ  دنراد . ترهـش  لوا  هتـسد  ياهتیاور  موس : لیلد  ناشیا . ِصخـش  تموکح  تدـم  هن  دوشیم  ناشیا 

اهتیاور یخرب  رد  جع ،)  ) ترـضح روهظ  نارود  ینامز  تارییغت  ةرابرد  دوشیم . هتفریذـپ  لاس  زا 10  رتمک  تموکح  تدـم  ینعی  لوا ،
نیمز و طیارـش  رد  یتارییغت  ندـمآ  دوجوب  هب  هجوت  اب  هرود  نآ  رد  نامز  تدـم  هک  دوشیم  تشادرب  اهنآ  زا  هک  تسا  هدـش  ییاـههراشا 

ثداوـح فرظ  رد  رگا  هک  تسا  ياهنوـگ  هب  دـهدیم  خر  هرود  نآ  رد  هک  یثداوـح  فرظ  ینعی  دـش . دـهاوخ  رتینـالوط  نآ ، تـکرح 
تیاور رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  ریـصبوبا  دوب . دـهاوخ  رتینالوط  نآ  نامز  تکرح و  رادـقم  دـتفا ، قافتا  روهظ ) زا  شیپ   ) ایند يداـع  طـیارش 

ره هک  یلاس   7 دنکیم ، تماقا  نآ  رب  لاس  تفه  تدم  سپ  دورب و ... هفوک  هب  دزیخ  اپ  هب  مئاق  هک  یماگنه  : » دـنکیم لقن  نینچ  ینالوط 
زا دیوگیم  یمعثخ  میرکلادبع  نینچمه  ( 4 «. ) دهدیم ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  سپس  تسامـش . ياهلاس  زا  لاس  اب 10  ربارب  نآ  لاس 
هک اجنآ  ات  دوشیم  ینالوط  اهبـشو  اهزور  دنکیم ، تموکح  لاس  وا 7  : » دومرف مدیـسرپ . ع )  ) مئاق تموکح  تدـم  هرابرد  ع )  ) رقاب ماما 

امـش هک  تسا  ییاـهلاس  زا  لاـس  شتموـکح 70  ياـهلاس  سپ  ددرگیم . امـش  ياـهلاس  زا  لاـس  رادـقم 10  هب  وا  ياـهلاس  زا  لاـس  کـی 
هروس ( 187  ) هیآ تسین ، هاگآ  تمایق  نامز  هب  لاعتم  دنوادخ  زج  یـسک  هک  دیآیم  تسدـب  یناوارف  تایاور  تایآ و  زا  ( 5 «.) دیرامشیم

وا زج  سک  چیه  و  تسا ؛ نم  راگدرورپ  دزن  طقف  شملع  وگب : دسریم ؟ ارف  یک  دننکیم ، لاؤس  وت  زا  تمایق  هرابرد  : » دیامرفیم فارعا 
امـش غارـس  هب  یناهگان ، روطب  زج  و  تسا ؛ نیگنـس  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  یتح ) تمایق  ماـیق  اـما  ( ؛ دزاـس راکـشآ  ار  نآ  تقو  دـناوتیمن 
مدرم رتشیب  یلو  تسادـخ ؛ دزن  اهنت  شملع  وگب : يربخ ؛ اـب  نآ  عوقو  ناـمز  زا  وت  ییوگ  هک  ناـنچ  دـننکیم ، لاؤس  وت  زا  زاـب  دـیآیمن .
نامز ناوتیمن  سپ  دنراد . تلالد  تقیقح  نیمه  رب  زین  رگید  تایآ  زا  یخرب  بازحا و  هروس  هیآ 63  نامقل و  هروس  هیآ 34  دننادیمن .»
ماما تداهـش  زا  سپ  ثداوح  حیرـشت  حیـضوت و  هب  تاـیاور  زا  یخرب  رگید  يوس  زا  دومن . نییعت  ار  يداـم  ناـهج  ناـیاپ  تماـیق و  قیقد 

هب داقتعا  هک  دنشابیم  ناوارف  عونتم و  نانچ  تایاور  نیا  تسا . تعجر  هب  طوبرم  ثیداحا  تایاور ، نیا  نیرتمهم  دناهتخادرپ . جع ) ) نامز
یلو دنـشابیم  توافت  فالتخا و  ياراد  رابخا  زا  هتـسد  نیا  دـنچ  ره  دـناهداد . رارق  هعیـش  هدـش  هتخانـش  مّلـسم و  ياـهرواب  زا  ار  تعجر 
رگید جع ،) ) رـصع ماما  تداهـش  زا  دـعب  هک  تسنیا  دـشابیم  طابنتـسا  لباق  تعجر  تایاور  میظع  هعومجم  زا  هک  یتاکن  زا  یکی  ًالامجا 

دنهاوخ همادا  ار  دوخ  یهلا  تیمکاـح  تماـما و  تیلوئـسم  و  دـندرگیم ، زاـب  يداـم  تاـیح  یگدـنز و  هب  مالـسلامهیلع  موـصعم  ناـماما 
رب ار  یهلا  تیمکاح  وا  نادـنزرف  زا  ياهلـسلس  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  زا  سپ  هک  تسا  هتکن  نیا  ياـیوگ  زین  تاـیاور  زا  یخرب  ( 6 .) داد

نیـسح ماـما  لـسن  زا  يدـهم  هدزاود  مالـسلا ، هیلع  مئاـق  ترـضح  زا  دـعب  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تفرگ ، دـنهاوخ  هدـهع 
يدهم هدزاود  روهظ  تسین  دیعب  اریز  دنرادن ، تعجر  رابخا  اب  یـضراعت  چیه  تایاور  زاریخا  هتـسد  ( 7 «.) دومن دنهاوخ  روهظ  مالسلاهیلع 

زا سپ  يدام  ناهج  ًارهاظ  سپ  دـشاب . نآ  زا  سپ  مالـسلامهیلع و  موصعم  ناـماما  تعجر  لوط  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نادـنزرف  زا 
ماـما ناـهج  بـالقنا  زا  هدـنام  ياـج  رب  هک  یهلا  رتسگ  تلادـع  تموکح  هرطیـس  تحت  دوخ  تاـیح  هب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تداـهش 

تموکح سـسؤم  جع ) ) يدهم ماما  ور  نیا  زا  دشابیمن . راکـشآ  یـسک  رب  زین  تمایق  هماگنه  و  داد ، دنهاوخ  همادا  دشابیم ، جع ) ) رـصع
: اهتشونیپ دریذـپیمن . نایاپ  جـع ) ) يدـهم ماما  زا  سپ  ناهج  دراد و  همادا  ناـشیا  زا  سپ  تموکح  نیا  دوب و  دـنهاوخ  یناـهج  لدـع 
تموکح 7 رد  سپ  دنکیم « : لقن  ص )  ) مرکا لوسر  زا  هملـسما  هک  تیاور  نیا  دـننام  ماع : رداصم  زا  لوا  هتـسد  تایاور  . 1 اهتشونیپ :

نب نامیلـس  دواد  یبا  ظفاح  . ) دـننک یم  رکذ  لاـس  ار 9  نامز  نیا  ماشه  زا  نایوار  زا  یخرب  دـیوگیم : دوادوبا  دـنامیم ... ،» یقاـب  لاـس 
رداصم زا  لوا  هتـسد  تاـیاور  ص 423 .) ج 2 ، ق ،  1371 یلوالا ، ۀعبط  رـصم ، دواد ، یبا  ننـس  یناتـسجلا , يدزالا  قاحـسا  نب  ثعـشا 

لاس  7 : » دومرف دنکیم ؟ تموکح  رادقم  هچ  مئاق  مدیـسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگیم  یمعثخ  میرکلادبع  هک  تیاور  نیا  دننام  هّصاخ :
تیاور نیا  دننام  هماع : رداصم  زا  مود  هتـسد  ياهتیاور  ص 520 .) 1385 ق ، ۀیناثلا ، ۀعبط  فجن ، ۀبیغلا ، یسوط ، خیش  «. ) امـش ِنایلاس  زا 
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نب نامیلس  ظفاح  «. ) دنکیم تموکح  لاس   20 تسا .... نم  نادنزرف  زا  يدرم  يدهم  : » درک لقن  ص )  ) هللا لوسر  زا  نامی  نب  ۀفیذح  هک 
دننام هصاخ : رداصم  زا  مود  هتسد  ياهتیاور  ص 520 .) 1384 ق ، هیردیح ، ۀعباسلا ، ۀعبط  فجن ، ةّدوملا ، عیبانی  یفنح ، يزودـنق  میهاربا 

، یسوط خیش  «. ) لاس  90 : » دومرف دنکیم ؟ تموکح  شملاع  رد  رادقم  هچ  مئاق  دـسرپیم : ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  رفعج  رباج  زا  تیاور  نیا 
ۀعبط رـصم ، دیجملادبع ،) نیدلایحم  دمحم  هقیلعت  قیقحت و  ، ) يواتفلل يواحلا  یطویـس ، دمحم  نیدلا  لالج  خیـش  .2 ص 286 .) ۀبیغلا ،

نانمؤمریما زا  شناردپ  زا  ع )  ) اضر ماما  زا  يوره  حلاص  نب  مالسلادبع  زا  تیاور  نیا  دننام  .3 دعب . هب  ص 155  1959 م ، ةداعسلا ، ۀثلاثلا ،
، ردص دـمحم  دیـس  «. ) تمایق زور  ات  دراد  ماود  بش  زور و  ات  تشاد  دـهاوخ  ماود  شتموکح  : » دـیامرفیم هک  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  (ع )
(. ۀمعنلا مامت  نیدـلالامک و  قودـص ، خیـش  زا  لقن  هب  ص 436 ، تاعوبطملل 1412 ، فراعتلاراد  نانبل ، توریب ، روهظلا ، دـعب  اـم  خـیرات 

ج2، نارهت ، هیمالـسا ، هیملع  تاراشتنا  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیـس  جاح  همجرت  دابعلا ، یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  دیفم ، خیـش  .4
، رقابدمحم یسلجم ، .6 ح 77 . ص 337 ، ج 52 ، ءافولا ، ۀسـسؤم  توریب ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  دـمحم  همـالع  .5 ح 8 . ص 359 ،
. تسا هدرک  لـقن  تیاور  دودـح 162  باب  نیا  رد  یـسلجم  موحرم  ات 144 ، ص 39  تعجر ، باـب  ج 53 ، نارهت ، هیمالـسا ، راونالاراحب ،

ص 148. نامه ، .7

؟ تسیچ جع ) ) نامز ماما  روهظ  راثآ 

شسرپ

؟ تسیچ جع ) ) نامز ماما  روهظ  راثآ 

خساپ

ناسنا و شیادـیپ  ودـب  زا  هک  تسا  دـیما  رپ  نشور و  يا  هدـنیآ  زا  ییامن  رود  نتفای  زورما ، هتـسخ ي  رـشب  نیداینب  ياه  تساوخ  زا  یکی 
زا لامالام  ياه  لد  نآ  تمظع  هوکـش و  هک  ناشخرد  يا  هدـنیآ  تسا : هدـش  هداد  نآ  ندیـسر  ارف  تراشب  نونکات ، مدآ  ترـضح  طوبه 

نیا زا  یکی  تسا . هدـش  نآ  هراـبرد ي  ینوگاـنوگ  ياـه  شـسرپ  حرط  رتـسب  تیباذـج ، نیمه  هدرک و  دوخ  شوهدـم  ار  قوش  راـظتنا و 
ياه هنیمز  رد  یفرگـش  تالوحت  دهاش  رـشب  هرود  نیا  رد  تفگ  دـیاب  تسا . نایدا  دوعوم  روهظ و  تالوحت  راثآ و  هرابرد ي  اه  شـسرپ 

لماکت هژاو ي  زا  ینشور  ریوصت  تسا  مزال  تسخن  اذل , دنراد , رارق  يرشب  هعماج ي  لماکت  ياتسار  رد  یگمه  هک  دش  دهاوخ  فلتخم 
ییاه تیلعف  هب  لوصو  ياهدادعتسا  اه و  هنیمز  يدوجوم  ره  تشاد  هجوت  دیاب  میزادرپب . نآ  فلتخم  ياه  هبنج  هب  سپس  میـشاب و  هتـشاد 

: زا تسا  ترابع  زیج  ره  لامک  ور  نیا  زا  دنتـسه , شا  ینورد  ياهدادعتـسا  تشرـس و  تعیبط و  اب  راگزاس  نآ و  اب  بساـنتم  هک  دراد  ار 
تاراشتنا ص 149 , یمالـسا ، هاگدید  زا  ناسنا  یظعاو , دمحا  دـشاب ( » راگزاس  میالم و  نآ  اب  هک  یتیعـضو  تیلعف و  هب  ءیـش  ندیـسر  »

اهدادعتسا و اه و  ناکما  همه  ندیسر  تیلعف  هب  ندش و  افوکش  يانعم  هب  يرشب  هعماج  رشب و  لماکت  نیاربانب , (. 1377 لوا ، پاچ  تمس ،
اب یقیقح  لماکت  هک  تسا  یعونتم  ددعتم و  ياهدادعتسا  ياراد  يرشب  هعماج  رـشب و  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یفرط  زا  تسا . نآ  ياهتیفرظ 

, هجیتن رد  اهدادعتسا و  نیا  زا  یخرب  تسا , يدعب  ود  يدوجوم  رشب  هک  اجنآ  زا  دبای . یم  ققحت  اهنآ  همه  ندیـسر  تیلعف  هب  ییافوکش و 
یقیقح لماکت  ور , نیا  زا  تسا . رـشب  یقالخا  يونعم و  دـعب  هب  رظان  رگید , یخربو  يداـم  یگدـنز  هب  رظاـن  لـماکت , داـعبا  نیا  زا  یخرب 

همه ي يوگ  خساپ  دریگ و  یم  رب  رد  ار  يرشب  تایح  ياه  هبنج  همه ي  تسا , هدش  هدروآ  روهظ  رصع  رد  نآ  ققحت  هدعو ي  هک  رـشب ,
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زا ییامنرود  ات  میشوک  یم  هلاقم  نیا  رد  دوب . دهاوخ  يدام  روما  ورملق  رد  هچ  يونعم و  روما  هریاد ي  رد  هچ  يو , ياه  هتساوخ  اهزاین و 
روهظ نامز  رد  يرکف : لماکت  .1 میروآ . تسد  هب  تایاور  ثیداحا و  کمک  هب  ار  ییالط  رـصع  نآ  رد  يرـشب  هعماج ي  داعبا  نیرت  مهم 

یم هراـب  نیا  رد  (ع ) رقاـب ماـما  دور . یم  ـالاب  يریگ  مشچ  وحن  هب  مدرم  رکف  هشیدـنا و  حطـس  جـع ) ) ناـمز ماـما  همیرک  تلود  ییاـپ  رب  و 
ادـخ دـنک , یم  مایق  ام  مئاق  هک  یتقو  مهمالحا ؛  هب  تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  داـبعلا  سوئر  یلع  هدـی  هللا  عضو  اـنمئاق  ماـق  اذا  : » دـیامرف

یم لامک  دح  هب  ار  نانآ  هشیدنا ي  دنک و  یم  عمج  ار  اهنآ  هدنکارپ ي  ياه  لقع  هلیسو  نیدب  دهن و  یم  ناگدنب  رس  رب  ار  شفطل  تسد 
زا رگید  یکی  قالخا : تیونعم و  دشر  . 2 ص 25 .) ج 1 , مراهچ ، پاچ  هیمالـسالا , بتکلاراد  تاراشتنا  نارهت ، یفاکلا ، ینیلک , «) دناسر

رانک رد  ینونک  يایند  رد  هنافسأتم  درک . وج  تسج و  قالخا  تیونعم و  يداو  رد  ناوت  یم  ار  دوعوم  رـصع  رد  يرـشب  لماکت  ياه  هبنج 
ياه هبنج  دـشر  ییـالط , نارود  نآ  رد  اـما  میا , هدوب  قـالخا  هزوح ي  رد  تیرـشب  ریـس  یلوزن  دـنور  دـهاش  مولع , عیانـص و  هعـسوت ي 

یم رب  ار  يدهم  نامزلا  رخآ  رد  دنوادخ  دیامرف : یم  (ع ) نسح ماما  دوب . دـهاوخ  نزاوتم  يونعم , هچ  يدام و  هچ  يرـشب , تایح  فلتخم 
پاچ يدهم ، تموکح  زا  يزادنا  مشچ  یـسبط ، نیدلا  مجن   ) ددرگ حالـصا  هک  نیا  رگم  تسین , نادـساف  نافرحنم و  زا  یـسک  دزیگنا و 

زا (ع ) نینمؤملاریما ترضح  ص 524 .) ج 3 ، هادهلا ، تابثا  ص 42 و  ج 2 ، نامحرلا ، نتم  زا  لقن  هب  ص 206 ، یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس 
لقن هب  ص 230  نامه ، « ) دهد یم  ربخ  نارود  نیا  رد  نآ  ياج  هب  یکین  ریخ و  ندش  نیزگیاج  اه و  یتحاران  اه و  يدـب  نتـسب  رب  تخر 

ناگدـنب ياهلد  زا  يزوت  هنیک  دابعلا ؛ بولق  نم  انحـشلا  بهذـل  و  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ص 167 .) ج 1 ،  هعجرلا ، هعیـشلا و  زا 
تیاکح تیونعم  قـالخا و  طـسب  رارقتـسا و  زا  روما  نیا  همه ي  ص 316 .) ج 52 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  دـمحم  « ) دوش یم  جراخ 
یبهذم ینید و  ياه  یهاگآ  نتفر  الاب  نارود ، نیا  رد  يرـشب  لماکت  تفرـشیپ و  دراوم  رگید  زا  یمالـسا : گنهرف  ملع و  دـشر  . 3 دراد .

هناخ رد  نز  کی  هک  دش  دهاوخ  هداد  مهف  تمکح و  امـش  هب  يا  هزادـنا  هب  يدـهم  راگزور  رد  : » دـیامرف یم  (ع ) رقاب ماما  تسا . ناگمه 
زا رگید  یکی  قح ) نید   ) مالسا یلومـش  ناهج  . 4 ص 352 .) ج 53 ، نامه ، « ) دنک یم  تواضق  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  قیرط  هب  شا 

نیغورد و نایدا  نارود ، نیا  رد  دوب . دهاوخ  مالسا )  ) قح نییآ  ندش  ریگارف  هعسوت و  دشر و  دوعوم ، رصع  رد  يرـشب  لماکت  ياه  هبنج 
. دیدرون دهاوخ  رد  ار  یکاخ  هرک ي  نیا  يانهپ  رـسارس  قح  نید  وترپ  هتـسبرب و  تخر  هدش  فیرحت  نایدا  زین  يرـشب و  ماهوا  هتخاس ي 

تلاـسر هب  هک  نآ  رگم  دـنام ، یمن  یقاـب  یـسک  ناـمز  نآ  رد  : » دـیامرف یم  هبوت  هروـس ي  موـس  یـس و  هیآ ي  ریـسفت  رد  (ع ) رقاـب ماـما 
داصتقا ییافوکش  . 5 ص 87 .) ج 2 ، هیملع ، هناخپاچ  نارهت ، یشایع ، ریسفت  یـشایعدوعسم ، نب  دمحم  « ) دنک رارقا  فارتعا و  (ص ) دمحم

یم ریزارـس  ناگدـنب  رب  وس  ره  زا  یهلا  ياـه  تمعن  اـه ، یکین  اوقت و  دـشر  رـشب و  یقـالخا  یگنهرف و  لوحت  وترپ  رد  یعاـمتجا  هاـفر  و 
رگا ضرالا ؛ ءامـسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتا  اونما و  يرقلا  لها  نا  ول  : » تسا راگدرورپ  ریذپان  فلخت  هدعو ي  نیا  اریز  دنوش ،
تسا یهلا  تیانع  نیا  وترپ  رد  مییاشگ .» یم  نانآ  رب  ار  نامسآ  نیمز و  تاکرب  ام  دننک ، هشیپ  اوقت  دنروآ و  نامیا  اهراید  اهرهش و  مدرم 

نیا رد  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دبای . یم  ققحت  تسا ، رقف  ندش  نک  هشیر  ندش و  هدـیچرب  نامه  هک  يرـشب ، نیرید  ياهوزرآ  زا  هک 
هک دوش  یمن  ادیپ  یـسک  یلو  دنرب ، یم  اه  هچوک  رد  ار  اه  تاکز  لاوما و  دنک ...  روهظ  يدهم  ترـضح  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم  هراب 
رقف ییـالط ، رـصع  نیا  رد  يرآ  ص 166 .) رردـلادقع ، زا  لـقن  هب  ص 222  نامه ، یـسبط ، نیدلا  مجن  « ) دـشاب اهنآ  تفایرد  هب  رـضاح 
ارف ار  ناهج  برغ  قرش و  وا  تموکح  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ع ) رقاب ماما  دنام . یمن  یقاب  ینیشن  هناریو  هناریو و  چیه  هتـسبرب و  تخر 
دابآ ار  نآ  هک  نیا  رگم  دنام ، دـهاوخن  یناریو  ياج  ناهج  رـس  اترـس  رد  ددرگ و  یم  رهاظ  وا  يارب  نیمز  ياه  هنیجنگ  تفرگ و  دـهاوخ 

یملع و لماکت  .6 ص 463 .) موس ، پاچ  مق ، هیمالـسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  يرولا ، مـالعا  یـسربط ، مالـسالا  نیما  « ) تخاـس دـهاوخ 
اب هسیاقم  لباق  ریغ  اـسآ و  قرب  يا  هنوگ  هب  مولع  يژولونکت و  تفرـشیپ  رـصع ، نیا  رد  نونف : مولع و  ياـسآ  قرب  تفرـشیپ  يژولونکت و 

كدنا و رایسب  نآ  ربارب  رد  هدنیآ  ینونک و  يرشب  ناهج  هدننک ي  هریخ  ياهدرواتسد  همه ي  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، دهاوخ  ینونک  يایند 
ود دـنا  هدروآ  ناربمایپ  هچنآ  عومجم  تسا و  هبعـش ) هخاش و  ) فرح تسیب و  شناد  : دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ع ) قداص ماما  تسا . زیچان 
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دروآ و یم  نوریب  ار  هیقب  فرح  جنپ  تسیب و  دنک ، مایق  مئاق  نوچ  دـنناد و  یمن  ار  فرح  ود  نآ  زا  شیب  زور  نآ  ات  مدرم  تسا و  فرح 
، راونالاراحب یـسلجم ، رقاب  دمحم  « ) دهد یم  رـشن  ار  شناد  ءزج  تفه  تسیب و  هعومجم ي  ناس  نیدب  دزاس و  یم  رـشتنم  مدرم  نایم  رد 
یملع و ياه  تفرـشیپ  زا  یخرب  زا  ییامنرود  هب  میناوت  یم  تایاور  هب  هعجارم  اب  اـم  ص 336 .) ج 52 ، 1404 ق ، افولا ، هسسؤم  توریب ،
هک یماگنه  : » دیامرف یم  (ع ) قداص ماما  يژرنا : هلئـسم ي  لح  عیانـص و  تفرـشیپ  فلا ) مینک . یم  هراشا  اهنآ  هب  هک  میبای  تسد  یتعنص 
نب یلع  نیدلا  نیز  همالع  « ) دنوش یم  زاین  یب  باتفآ  رون  زا  ادخ  ناگدنب  دوش و  یم  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دنک ، مایق  ام  مئاق 

هک دیآ  یم  رب  نینچ  ریبعت  نیا  زا  ات .) یب  لوا ، پاچ  هیردیح ، هناخباتک  تاراشتنا  فرشا ، فجن  میقتسملا ، طارصلا  یضایب ، یطابن  سنوی 
یم هرهب  ددرگ ، باتفآ  نیـشناج  دـناوت  یم  هک  اهرون ، نیرت  تردـق  رپ  زا  بش  زور و  رد  هک  دوش  یم  لح  نانچ  نآ  يژرنا  رون و  هلئـسم 

، دبای ققحت  نآ  رابنایز  تاشعشت  زا  لماک  هیفـصت ي  اب  یمتا  يژرنا  هتفای ي  لماکت  متـسیس  کی  رارقتـسا  هیاس ي  رد  دیاش  نیا  دنریگ و 
تاراشتنا گرزب ، یبالقنا  يدـهم  يزاریـش ، مراـکم  رـصان   ) تسا يژرنا  نیا  زا  هدافتـسا  لکـشم  نیرت  گرزب  رـضاح  لاـح  رد  هک  يرما 

یم هراب  نیا  رد  (ع ) رقاب ماما  دنام . یمن  یقاب  نامرد  نودب  يرامیب  چیه  رصع  نآ  رد  یکشزپ : تفرشیپ  ب ) ات .) یب  ص 277 ، مق ، فده ،
یم دنمورین  اناوت و  دشاب ، یناوتان  راچد  هچنانچ  دبای و  افـش  دشاب ، راچد  يرامیب  هب  رگا  دنک ، كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  سک  ره  : » دیامرف

تسا هدش  هداد  ربخ  اه  يرامیب  زا  يرایـسب  ندش  نک  هشیر  زا  تایاور  یخرب  رد  و  ص 335 .) ج 52 ، نامه ، یسلجم ، رقاب  دمحم  « ) دوش
، دـنک مایق  يدـهم  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ع ) داجـس ماما  دـشاب . ریـسفت  لباق  یهلا  تایانع  وترپ  رد  نآ  ققحت  اـسب  هچ  هک 
یتارباخم و لیاسو  تفرـشیپ  شرتسگ و  ج ) ص 317 .) نامه ، « ) دـنک یم  فرطرب  نایعیـش  هعماج  زا  ار  يرامیب  هنوگره  لاعتم  دـنوادخ 

تسناد یعمج  طابترا  یتارباخم و  لیاسو  هزوح ي  رد  ناوت  یم  ار  رصع  نیا  رد  يرشب  تفرشیپ  ياه  هبنج  زا  رگید  یکی  یعمج : طابترا 
ادیپ یفعاضم  دـشر  شرتسگ و  هک  تسا  هریغ  اه و  هراوهام  نویزیولت و  ویدار و  تروص  هب  ینونک  هعماج ي  رد  نآ  یلعف  ياه  هنومن  هک 

رد هک  ار  دوخ  ردارب  درب ، یم  رـس  هب  قرـشم  رد  هک  یلاح  رد  نمؤم  صخـش  مئاق ، نامز  رد  : » دـیامرف یم  (ع ) قداص ماـما  درک . دـنهاوخ 
نوچ : » دیامرف یم  زین  و  ص 391 .) نامه ، « ) دید دـهاوخ  قرـشم  رد  ار  شیوخ  ردارب  تسا ، برغم  رد  هک  نآ  زین  هدـیرد و  تسا  برغم 

, دشاب هتشادن  دوجو  کیپ  تسپ و  (ع ) ماما اهنآ و  نیب  هک  دنک  یم  تیوقت  نانچ  ار  ام  نایعیـش  مشچ  شوگ و  دنوادخ  دیامن , مایق  ام  مئاق 
ص 236) نامه ، « ) دراد رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ماما  دننیب و  یم  ار  وا  دنونش و  یم  نانآ  دیوگ  یم  نخس  اهنآ  اب  ماما  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب 
دتـسرف و یم  هدنیامن ) ناونع  هب   ) ار يدرم  نیمز , قطانم  زا  قطانم  زا  يا  هقطنم  ره  رد  دـنک , مایق  مئاق  نوچ  : » دـیامرف یم  زین  (ع ) رقاب ماما 

فک هب  یتسنادن , ار  شمکح  يدیمهفن و  ار  نآ  هک  دمآ  شیپ  تیارب  يرما  هچنانچ  تسوت , تسد  فک  رد  وت  لمعلاروتـسد  دـیوگ : یم 
هبنج زا  رگید  یکی  يزرواـشک : تفرـشیپ  د ) ص 319 .) هبیغلا ، یناـمعن ، « ) اـمن لـمع  تسا  نآ  رد  هچنآ  قبط  رب  نک و  هاـگن  دوخ  تسد 
یم هراب  نیا  رد  (ع ) یلع ماما  تسا . يزرواشک  تالوصحم  شناد و  یفیک  یمک و  هعـسوت  دـشر و  رـصع , نیا  رد  يرـشب  تفرـشیپ  ياـه 

ار نیمز  برغ  قرش و  جع ) ) يدهم ترـضح  ( » ص 167 ج 1 ، هعجرلاو ، هعیـشلا  زا  لقن  هب  ص 230 ، نامه ، یـسبط ، نیدلامجن  : ) دیامرف
ره زا  زرواشک  کی  هک  يروط  هب  دوش , یم  نآ  نیزگ  ياج  یکین  ریخ و  دنک و  یم  فرط  رب  ار  اه  یتحاران  اه و  يدب  دنک ... یم  ریخست 

يارب دنوادخ  دیآ و  یم  لمع  هناد  دص  یلبنـس  ره  رد  : » دومرف ادـخ  هک  هنوگ  نامه  دروآ , یم  تسد  هب  لوصحم  نم  دـص  ولیک )  3  ) نم
نآ دربراک  کیتنژ و  هنیمز ي  رد  رـشب  ینونک  ياهدرواتـسد  اب  رما  نیا  هتبلا  هیآ 261 .) هرقب ، « ) دنک یم  رتدایز  دـیامن  هدارا  هک  سک  ره 

متـس و ملظ و  تیمکاح  ریگارف و  تلادـع  نادـقف  اه , نرق  یط  رد  رـشب  ياه  یماک  خـلت  زا  یکی  تلادـع : شرتسگ  .7 تسا . مضه  لـباق 
نیا رد  هک  تسا  راگدرورپ  هدعو ي  نیا  اما  تسا , هتشاد  لابند  هب  ار  تلادع  هنـشت  رـشب  یگدروخرـس  يدیماان و  هک  يرما  هدوب , ضیعبت 

تلادع هنشت ي  رشب  هقئاذ ي  دوش و  یم  هدیچرب  ضیعبت  متس و  ملظ و  طاسب  ناینیمز , نیمز و  رمع  لوط  لک  رد  راب  نیتسخن  يارب  رـصع ,
نیمز اروج ؛ املظ و  تئلم  ام  دعب  الدع  اطسق و  ضرالا  ألمی  : » دیامرف یم  (ع ) داوج ماما  دیشچ . دهاوخ  ار  تلادع  زیگنا  لد  دهش  توالح 

لا هسـسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتـسم  يرون ، ثدحم  « ) دـشاب هدـش  زیربل  متـس  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  درک  دـهاوخ  رپ  داد  لدـع و  زا  ار 
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دیسر و دهاوخ  شقح  هب  یقح  بحاص  ره  تلادع , نازورف  دیشروخ  وترپ  رد  ات .) یب  ص 283 ، ج 12 ، لوا ، پاچ  ثارتلا ، ءایحال  تیبلا 
( جع ) يدهم روهظ  زا  سپ  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ع ) رقاب ماما  ترضح  داد . دهاوخ  ناماس  ار  رما  نیا  چع ) ) ترـضح تواضق  هاگتـسد 

رقاب دمحم  « ) دهد یم  شبحاص  هب  دناتـس و  یم  زاب  ار  نآ  ترـضح  هک  نآ  رگم  دـنام , یمن  یقاب  يرگید  هدـهع  رب  یـسک  زا  یقح  جـیه 
تینمارارقتـسا ایوپ , هتفر و  شیپ  يا  هعماج  ندـمآ  دوجو  هب  ياه  هفلؤم  نیرت  مهم  زا  یکی  یمومع  تینما  . 8 ص 224 .) نامه ، یسلجم ،

يرشب هتساوخ ي  نیا  تسا و  هدش  یفرعم  یهلا  یتمعن  ام  تایاور  رد  نآ , تیمها  ظاحل  هب  هک  يرما  تسا , رادیاپ  ریگارف و  هبناج و  همه 
یناوتان نز  ریپ  نامز  نیا  رد  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ع ) رقاب ماما  دش . دـهاوخ  ققحتم  دوعوم  رـصع  رد  اهنت  هبناج  همه  ریگارف و  وحن  هب 

, نآ هزوح ي  تینما و  هریاد ي  تایاور  زا  یخرب  رد  و  دوش .» یمن  وا  ضرعتم  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دور , یم  برغم  هب  نیمز  قرشم  زا 
یم ار  دوخ  ناراب  نامـسآ  دنک  مایق  ام  مئاق  هاگره  : » دـیامرف یم  (ع ) یلع ماما  تسا . هدـش  فیرعت  يرـشب  لومعم  تاراظتنا  زا  رتارف  یتح 

نودـب دور , یم  ماش  هب  قارع  زا  ینز  هک  ییاج  ات  , دـنرادن يراک  اهناسنا  اب  دـنوش و  یم  دراو  یتشْآ  رد  زا  نایاپراچ  اب  ناگدـنرد  دراـب و 
رـصع رد  يرـشب  لماکت  ياه  هبنج  زا  ییاه  هنومن  اه  نیا  ص 316 .) نامه ، « ) دـسرتب يا  هدـنرد  زا  ای  دزاـس  نارگن  ار  وا  يا  هرذ  هک  نیا 

اه و هتـساوخ  همه ي  يوگ  خـساپ  هک  تسا  هافر  تیونعم و  زا  زیربل  ییالط و  ینارود  زا  ییاـمنرود  هک  تسا  ناـکما  ملاـع  یجنم  روهظ 
تیلعف و هب  رـشب  اهدادعتـسا ي  همه ي  هک  ناـمز  زا  يا  هـهرب  دـشاب , یم  نآ  زا  رتارف  رایـسب  يداـمتم و  راـصعا  لوـط  رد  رـشب  تاراـظتنا 

. ددرگ رونم  اه  لسن  اهرصع و  دوعوم  يابر  لد  تماق  هب  ام  ناگدید  هک  نآ  دیما  هب  دیسر . دهاوخ  ییافوکش 

؟ تسا هتفاین  ققحت  یناهج  لدع  تموکح  هتشذگ  يایبنا  رصع  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هتفاین  ققحت  یناهج  لدع  تموکح  هتشذگ  يایبنا  رصع  رد  ارچ 

خساپ

ایآ ددرگیم ؟ ارجا  نامزلارخآو  خـیرات  ناـیاپ  رد  یناـهج  لدـع  تموکح  ارچ  هک  دوشیم  حرطم  زین  يرگید  قیرط  هب  یهاـگ  لاؤس  نیا 
رد لدـع  تموکحو  تلود  زینو  لماک  عمتجم  داجیا  هجیتن  ردو  درف  لماکت  مییوگیم : دراد ؟ یلیلدو  هجو  هکنیا  اـی  تسا  یقاـفتا  رما  نیا 
هک ار  یلامکو  لدـع  ياـنعم  هعماـج ، دارفا  زا  درف  ره  هک  اـنعم  نیا  هب  یجراـخ : لـماع   - 1 تسا : ریذـپققحت  یـساسا  لماع  ود  اب  هعماج 
رد رشب  اذل  تسا  روما  نیا  كرد  زا  رصاق  رـشب  مهف  هک  اجنآ  زاو  دبایب ، نآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  یهار  زینو  دنادب  تسوا  رد  تقلخ  فده 

تّیلوئسم نیا  هب  رـشب  روعـش  نامه  هک  یلخاد : لماع   - 2 تسا . هدوب  دوخ  فادها  هب  ندیـسرو  تیاده  يارب  ایبنا  هب  جاتحم  خـیرات  لوط 
ققحت ّتیلوئـسم  هب  روعـش  نیا  تسا . مزال  ناسنا  دوجو  رد  یلخاد  لماع  نیا  ققحت  فدـه ، هب  ندیـسر  يارب  اذـل  تسا . گرزب  فدـهو 

ادـخ تعاطا  هک  دـنادب  ب . دـنک . كرد  ار  وا  هب  تبـسن  عوشخو  عوضخو  دـنوادخ  تعاطا  تّیمها  لقع ، فلا . هکنیا : هب  رگم  دـباییمن 
ار نآ  تاکربو  راثآو  طسقو  لدـع  تقیقح  ج . دوب . دـهاوخ  هعماج  رد  قلطم  لدـع  داـجیاو  هعماـجو  دوخ  تداعـس  يارب  یقیقح  نماـض 

تروص هب  هعماـج  دارفا  رد  صـالخاو  ناـمیا  نیا  هکنیا   - 1 تسا : ندـش  هدایپ  لباق  قیرط  دـنچ  زا  شعاونا  اـب  یلخاد  لـماع  نیا  دـنادب .
هجیتن هب  ندیـسر  يارب  هک  یلاح  رد  تسا ، يراصحنا  قیرط  هزجعم  اریز  دراد ، تافانم  تازجعم  نوناق  اب  لاـمتحا  نیا  دـبای . ققحت  هزجعم 

رشب  - 2 دراد . تافانم  تسا - نآورگ  رد  وا  لاـمک  هک   - ناـسنا راـیتخا  اـب  زینو  دراد . دوجو  هزجعم  قیرط  زا  ریغ  رگید  ياـههار  فدـهو 

زا 1779تیودهم هحفص 1688 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هظحالم اب  دنک . هدایپ  یهلا  يربهر  اب  ار  یلاع  فدـه  نآ  دـناوتب  ات  دـسرب  روعـشو  مهف  زا  یلاع  یحطـس  هب  داشراو  هبرجت  ابو  ربج  نودـب 
، تسا هدیسرن  لماک  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  روعشو  مهف  زا  یلاع  حطس  نآ  هب  ناسنا  زونه  هک  میربیم  یپ  رشب  تایـصوصخو  تالاح 
ب. لماک . تروص  هب  لدع  تخانـش  فلا . تسا : هتـشادن  ار  لماک  لدع  قیبطت  طیارـش  زا  یـساسا  طرـش  ود  تقلخ ، يادتبا  زا  رـشب  اریز 

زونه دـشاب ، اراد  ار  لّوا  طرـش  رـشب  ضرف ، رب  رگا  نآ . تخانـش  زا  دـعب  تلادـع  ندرک  هداـیپو  قیبـطت  هار  رد  يراکادـف  يارب  یگداـمآ 
نآ دـننادیم  رـصع  نیرتهب  ار  نآ  هک  مرکا  لوسر  هباحـص  رـصع  رد  یتـح  اذـلو  تسا . هدرکن  ادـیپ  ار  مّود  طرـش  يارب  لـماک  یگداـمآ 

هباحـص زا  یتعامج  هب  ضارتعا  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هتـشاد  مالـسا  هار  رد  نانآ  يراکادـف  هنیمز  رد  هباحـص  اـب  یتالکـشم  ترـضح 
ُعاتَم امَف  ِةَرِخآلا  َنِم  اْینُّدـلا  ِةایَحلِاب  ُْمتیِـضَرَأ  ِضْرَألا  َیلِإ  ُْمْتلَقّاثا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِْفنا  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل  ام  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دـیامرفیم
امـش هب  هک  یماگنه  یقرواپ } هیآ 38 . هبوت ، هروس  یقرواپ .  } ارچ دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  " ؛} ٌلِیلَق ّالِإ  ِةَرِخـآلا  ِیف  اْینُّدـلا  ِةاـیَحلا 

هب ایند  یگدنز  هب  ایآ  دیهدیم !؟] جرخ  هب  یتسـس  و   ] دینکیم ینیگنـس  نیمز  رب  دینک  تکرح  ادـخ  هار  رد  داهج  يوس  هب  دوشیم : هتفگ 
رـشب هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  لاح  تسین ". یکدـنا  زج  ترخآ ، ربارب  رد  ایند ، یگدـنز  عاتم  هکنیا  اب  دـیاهدش !؟ یـضار  ترخآ  ياـج 

؛ ردـص اـضر  دیـس  تسا . هتخاـسن  مهارف  روهظ  يارب  ار  هنیمزو  هتفاـین  تسد  یناـهج  تموـکح  لیکـشت  يارب  یـساسا  طورـش  هب  نونکاـت 
يارب رـشب  ندرک  ادیپ  ّتیلباقو  دنک  تموکح  وا  رب  انیبو  اناوت  يرتسگداد  هک  دنک  ادیپ  تیلباق  رـشب  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  : " دـیوگیم

ربج اب  رگاو  دریذپیمن ، ار  نآو  درادن  ار  لدع  تموکح  تقایلو  یگتسیاش  هتفاین  لماکت  رـشب  وا . لماکت  زا  تسا  ترابع  تموکح  نینچ 
رارقرب ملظ  هلیـسو  هب  هک  یلدع  دوب . دهاوخن  لدـع  نابدرن  ملظو  تسا  ملظ  روزو  ربج  دوب . دـهاوخ  ضرغ  ضقن  دوش  لیمحت  وا  رب  روزو 

. دوش رانکرب  وا  هک  درادیم  تسودو  ددنـسپیمن  ار  لدع  مکاح  هتفاین  لماکت  رـشب  دنراذگ . نآ  رب  لدع  مان  دـنچ  ره  تسین ، لدـع  دوش 
: دومرف هدرک ، ینیرفن  اهنآ  ّقح  رد  سپـس  " متـسه ، لولم  اهنآ  زا  مه  نمو  دناهدش  لولم  نم  زا  مدرم  نیا  : " دـیامرفیم ع )  ) یلع ترـضح 

یتقو رـشب  دشاب . نآ  راتـساوخ  رـشب  هک  تسا  یتقو  نآو  دوش ، رارقرب  قلخ  تیاضر  اب  یتسیاب  لدع  تموکح  " ریگب . اهنیا  زا  ارم  ایادـخ  "

ص 54. ع ،)  ) يدـهم هار  یقرواـپ .  " . } دریگ رارق  وا  یناـسنا  يوخ  ناـمرف  تحت  یناوـیح  يوـخ  هک  دوـشیم  لدـع  تموـکح  راتـساوخ 
ّالإ ۀـلود  مهل  تیبلا  لهأ  یقبینلو  لودـلا  رخآ  انتلود  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما  تسا . هدـش  هراشا  رگید  یتهج  هب  زین  تایآ  ور  رد  یقرواپ }
ام تموکحو  تلود  {" " ؛ َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاعلاَو  : } ّلجوّزع هَّللا  لوق  وهو  ءآلؤه  ةریس  لثم  انرس  انکلم  اذإ  انتریـس  اوأر  اذإ  اولوقی  اّلئل  انلبق  اوکلم 

ح 58. ص 332 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 472 ؛  یـسوط ، ۀبیغلا ، یقرواپ .  } لها چیه  يارب  تموکح  تساهتموکحو . اهتلود  نیرخآ 
ار ام  هریس  هاگ  ره  هکنآ  تهج  هب  تسا ، هدناسر  تیاهن  هب  ار  نآو  هدیـسر  تموکح  هب  ام  زا  لبق  هکنیا  رگم  دنامیمن  یقاب  یتیب  یقرواپ }

تسانعم نیا  هب  هراشا  میدرکیم . تموکح  نینچ  نیا  میدوب  تموکح  رادهدهعو  کلام  زین  ام  رگا  دنیوگن : دندرک  هدهاشم  تموکح  رد 
(. " تسا ناراگزیهرپ  يارب  تبقاعو  : ) دیامرفیم هک  لاعتم  دنوادخ  لوق 

؟ داد دهاوخ  رییغت  ار  یبنلا  دجسمو  مارحلا  دجسم  روهظ ، زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ایآ 

شسرپ

؟ داد دهاوخ  رییغت  ار  یبنلا  دجسمو  مارحلا  دجسم  روهظ ، زا  دعب  مالسلاهیلعيدهم  ترضح  ایآ 

خساپ
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هساسأ یلإ  مارحلا  تیبلا  ّدر  ماق  اذإ  ع )  ) مئاقلا ّنإ  : " دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  زین  واو  ریصبوبا  زا  دوخ  دنس  اب  دیفمو  ینیلک 
دنک ماـیق  مئاـق  یقرواـپ } ص 364 . داـــشرالا ، ص543 ؛  ج 4 ، یفاـک ، یقرواـپ .  } هـک یماـگنه  ... " " ؛ هساــسأ یلإ  لوـسرلا  دجــسمو 

ار تیاور  نیا  دـیفم  خیـش   - 1 ... " دـنادرگیم . زاب  دوخ  ساسا  هب  ار  يوبن  دجـسم  زینو  دـنادرگیم  زاـب  دوخ  ساـسا  هب  ار  مارحلادجـسم 
نع نیسحلا ، نب  دّمحم  نع  هثّدح ، نّمع  دّمحم ، نب  دمحا  : " تسا هدومن  لقن  ار  نآ  دنس  نیا  اب  زین  ینیلکو  هدرک  لقن  ریصبیبا  زا  ًالسرم 
زین یسوط ؛ خیش  تسین . صخشم  نیسح  نب  دّمحم  زا  يوار  اریز  دراد ؛ لاسرا  دنس  هک  تسا  مولعمو  ... ریـصبیبا " نع  صفح ، نب  بیهو 

هک تسا  ینئاطب  هزمحیبا  نب  یقرواپ } ص 282 . ۀبیغلا ، یقرواپ .  } یلع نآ  دنـس  رد  یلو  هدرک  لقن  ار  قوف  ثیدح  ۀـبیغلا "  " باتک رد 
لباـق هک  درادـن ، يربتعم  دنـس  چـیه  تیاور  نیا  هکنیا : هجیتن  دـیآیم . باـسح  هب  ع )  ) اـضر ماـما  نانمـشد  زاو  اـهیفقاو  نارادمدرـس  زا 

زین موصعم  ار  وا  دامتعا ، رب  هوالع  هعیشو  تسا ، ّتنس  لهاو  هعیش  دامتعا  دروم  هک  تسا  یـسک  ع )  ) يدهم ترـضح   - 2 دشاب . جاجتحا 
یسک درک . دهاوخ  دادو  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  شروهظ  زا  دعبو  دراد  هدیدنسپ  ياهریس  نیقیرف  تایاور  قباطم  هک  تسا  یـسک  وا  دنادیم .
يارب ار  یبـنلا  دجـسمو  مارحلا  دجـسم  هـک  یتروـص  رد  دـش ، دـهاوخن  وا  درکلمع  رد  يدـیدرتو  کـش  زگره  دراد  یفاـصوا  نـینچ  هـک 
یخرب هک  اجنآ  زا  دـشاب : نیا  نآ  هیجوت  هک  تسا  نکمم  تیاور  تحـص  ضرف  رب   - 3 دـنادرگزاب . نآ  ساسا  هبو  هدرک  بارخ  یحلاصم 

هکنآ يارب  تسا ، هدـش  هتخاس  یبصغو  مارح  لام  اب  ایو  فادـها  رگیدو  ایر  تهج  هب  روج  نیطالـس  طـسوت  هب  دجـسم  ود  نیا  یحاون  زا 
دصق ص )  ) ربمایپ ملسم ، حیحـص  تیاور  قباطم   - 4 دنادرگیم . زاب  نآ  یلـصا  ياج  هبو  دنکیم  بارخ  ار  اهنآ  دنامن  یقاب  نیملاظ  راثآ 

رد ملـسم  درک . رظن  فرـص  راک  نیا  زا  دـندوب  ناملـسم  هزات  مدرم  هکنآ  تهج  هب  یلو  دـنک ، اـنب  ون  زاو  هدرک  بارخ  ار  هبعک  هک  تشاد 
ٍكرـشب دـهع  وثیدـح  کموق  ّنأ  ـالول  ۀـشئاع ! اـی  : " دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هدرک  لـقن  هشیاـع  زا  ریبز  نب  هَّللادـبع  زا  دوخ  حـیحص 

ثیح اهترـصتقا  ًاشیرق  ّنإف  رجحلا ، نم  عرذأ  ۀّتـس  اهیف  تدزو  ًایبرغ  ًابابو  ًایقرـش  ًاباب  نیباب : اهل  تلعجو  ضرألاب ، اـهتقزلاف  ۀـبعکلا  ُتمدـهل 
ص 98. ج 4 ، ملـسم ، حیحـص  یقرواپ .  } نیطالـس زا  یخرب  هک  تسا ، هدرک  لقن  باب  نیمه  رد  ملـسم  زین  يرگید  ثیدح  " ۀبعکلا . تنب 

{ یقرواپ نامه . یقرواپ .  . } دندرک يزاسزاب  هرابودو  هدرک ، بارخ  ار  هبعک  یقرواپ }

؟ تسیچ ترضح  روهظ  تاکربو  راثآ 

شسرپ

؟ تسیچ ترضح  روهظ  تاکربو  راثآ 

خساپ

ناشیا رـصع  رد  ناسنا  ندوبو  ربمایپ  دوجو  زایتما  دـننامه  زاـیتما  عون  کـی   - 1 تسا : عون  دـنچ  رب  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  تازایتما 
رب تاکربو  راثآ  نآ  تسین ، نآلا  هک  دـشیم  بترتم  ام  رب  یتاکربو  راثآ  هچ  میدوب  تارـضح  نآ  رـصع  رد  اـم  رگا  تسا . ناـماما  رگیدو 

. تسا ع )  ) يدهم ترضح  روهظ  رصع  صوصخم  هک  تسا  يرگید  تازایتما  يرس  کی   - 2 ددرگیم . بترتم  زین  روهظ  رصع  رد  ِناسنا 
هک يرصع  دیآیم ، باسح  هب  ییالط  رصعو  هتفای  ققحت  نیمز  يور  رد  مدرم  يارب  یعقاو  تشهب  هک  تسا  يرصع  ترضح  روهظ  رـصع 

طاقن زا  کی  چیه  رد  هک  يرـصع  تسا ، مهارف  لآهدیا  یگدنز  کی  يارب  طیارـش  تهج  همه  زا  دشن ، مهارف  زین  ص )  ) ربمایپ يارب  یتح 
. دنک بسک  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  یلاع  رایسب  رثاو  زایتما  نیاو  دوب ... دهاوخن  يّدعتو  ملظ  ملاع 
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تایدام هب  زاین  رگا  تسا ؟  هنوگچ  تموکح  نامز  دنرادن و  تایدام  هب  زاین  اهناسنا  رگید  دننک ، روهظ  مالـسلا »  هیلع   » نامز ماما  هک  ینامز  ایآ  - 1
؟  دوب دهاوخ  یتروص  هچ  هب  ایند  عضو  سپ  درادن  ینعم  ندرک  راک  رگید  دشابن 

شسرپ

هب زاین  رگا  تسا ؟  هنوگچ  تموکح  نامز  دنرادن و  تایدام  هب  زاین  اهناسنا  رگید  دننک ، روهظ  مالسلا »  هیلع   » نامز ماما  هک  ینامز  ایآ  - 1
؟  دوب دهاوخ  یتروص  هچ  هب  ایند  عضو  سپ  درادن  ینعم  ندرک  راک  رگید  دشابن  تایدام 

خساپ

یهلا رایسب  تاکرب  ترضحنآ و  رایسب  تامارک  هک  تسا  تسرد  هدرب ، یمن  نایم  زا  ار  ایند  هئشن  یگدنز  تایضتقم  « جع  » نامز ماما  روهظ 
سپ ایند .  هبوچ  راچ  رد  تسا و  اوقت  ساسا  رب  یگدنز  دـنک .  یمن  رییغت  ایند  یگدـنز  لوصا  ساسا و  یلو  دوش ، یم  ناینیمز  لاح  لماش 
رگید تایدام  تسا .  اوقت  اهـشالت  كالم  رایعم و  رگید  هک  توافت  نیا  اب  اما  ، دـننک یم  شالت  شیوخ  شاعم  نیمأت  يارب  مه  زاب  اـهناسنا 
یهلا قیمع  فراعم  بسک  فرص  دیاب  هک   ، تسا ییایند  ندنارذگ  يارب   ، تسا يا  هلیسو  افرص  هکلب  تسین ، اه  یگدنز  تفارـش  رورس و 

تسدب يراب   ، تسا یناسنا  يالا  تمه و  فرص  تایدام  زا  دارم  ددرگ . زاب  دوخ  یقیقح  ءاشنم  يوس  هب  درف  هاتوک ، یتدم  زا  دعب  ات  ، دوش
 . دـشاب داعم  ریـسم  رد  شاعم  يارب  شالت  روضح ، نارود  رد  هچ  تبیغ و  نارود  رد  هچ  دـیاب  هکلب  شزرا .  مک  هاـتوک و  دـصاقم  ندروآ 

تسپ و ینطاب  هتسارآ و  ابیز و  يرهاظ  نامز  نآ  مدرم  دیامرف :  یم  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  لبق  عاضوا  فصو  رد  مالسلا »  هیلع   » یلع ماما 
. } دریگ رارق  متـس  دروم  دـنک  ترـشاعم  نانآ  اب  نوچ  یلو  دوش ، هدز  تفگـش  دـیآ و  شـشوخ  دـنیبب  ار  اـهنآ  سک  ره  دـنراد ، هدیـسوپ 

 ، نانآ مکـش  ناشمغ  مه و  اهنت  هک  دـسر  یم  يراگزور  مدرم  يارب  دـندومرف :  مالـسلا »  هیلع  قداـص  ماـما  ص 75 }  مالـسالا ،  تراشب 
رد ناشیا  يارب  دنتسه  قیالخ  نیرتدب  نانآ  تسا ،  نانآ  نییآ  ناشرانید  لوپ و  نانآ ،  هلبق  ناشنا  رـسمه  نانآ ،  فرـش  یگدنز  تالمجت 

تسین ایند  یئزج  روما  هب  نتخادرپ  اهناسنا  مغ  مه و  اهنت  روهظ  زا  سپ  يرآ  ص 166 }  ج 74 ،  راحب ،  تسین { .  یماقم  جرا و  ادخ  دزن 
يویند لئاسم  ریاـس  تسا و  فدـه  نیرخآو  نیلوا  یناـبر  عیفر  لزاـنم  هب  دوعـص  ریـس و  یهلا و  قـالخا  هللاءامـسا و  ملعت  میلعت و  هکلب   ؛

فرحنم ( 1 تسا (  لیطعت  ندرک  راک  سپ  تسین  تایدام  هب  زاین  نوچ  هک ، یلالدتـسا  نینچ  دـشاب .  یم  كرابم  عوضوم  نیا  تمدـخرد 
تایـضتقم دیاب  مینک و  یم  یگدنز  هدام  ملاع  رد  اریز  میدنمزاین ، تایدام  هب  تسا . راوگرزب  ماما  نآ  تماما  تعیرـش  تیاده و  قیرط  زا 

تینما هاـفر و  زا  ندـش  دـنم  هرهب  يارب  هکلب  لذـتبم ؛  زیچ و  اـن  فادـها  يارب  هن  یتلادـع و  یب  ملظ و  يور  زا  هن  یلو  مینک  مـهارف  ار  نآ 
رد ندمت  یسبط 2 - نیدلا  مجن  جع »  » يدهم تموکح  هب  يزادنا  مشچ  -1 عبانم :  تداعساب .  هارمه  ترخآ  يوسب  زاورپ  يارب  هنالداع و 

یمیکح دومحم  یگدنزرصع ،  يدشار 3 - فیطل  همجرت  سردملا  سابع  جع ، »  » يدهم روهظ  رصع 

؟ تسا هنوگچ  رصع  نآ  رد  ناهج  و  مالسلا » هیلع  » رصع لو  ترضح  امز  رد  تموکح 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  رصع  نآ  رد  ناهج  و  مالسلا » هیلع  » رصع لو  ترضح  امز  رد  تموکح 
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خساپ

زا رپ  يراگزور  ناشخرد و  ياهدـنیآ  مینکیم  هدافتـسا  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  دـعب  نامز  اـب  هطبار  رد  ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ و  زا  هچنآ 
یگدـنز يامنرود  دـیناوتیم  امـش  دوخ  میوشیم  روآدای  ار  ناـمز  نآ  ياـهیگژیو  یخرب  اـم  تسا  نارود  نآ  مدرم  يارب  هاـفر  تمعن و 
شرتسگ ناهج  رد  نامز  نآ  رد  مالسلا » هیلع  » هَّللاۀیقب ترضح  یناهج  لدع  تموکح  . 1 دینک . مّسجم  ناترظن  رد  يّدح  ات  نامز  نآ  ردار 

نیب زا  دناهتـشادیم  اور  متـس  نانآ  رب  ياهنوگ  هب  کی  ره  هدوب  طّلـسم  اهناسنا  رب  هک  نایغاط  ناربکتـسم و  ناملاظ و  مامت  دنکیم و  ادـیپ 
تسد ترـضحنآ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  . 2 تسا . هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دوـشیم  داد  لدـع و  زا  رپ  نیمز  دـنوریم و 

تفر الاب  هک  اهلقع  دوریم و  الاب  اهلقع  و  دشاب ) ترـضح  نآ  یتموکح  هرطیـس  شرتسگ  روظنم  دیاش  ) دراذـگیم اهناسنا  رـس  رب  ار  دوخ 
ءایبنا مامامت  تسا  فرح  ملع 27  مامت  هک  هدمآ  ثیدح  رد  . 3 دوریم . نیب  زا  اهناسنا  فالتخا  يزوت و  هنیک  ترودک و  عازن و  تابجوم 

ندمآ و اب  تسا ) هتشادن  دوجو  رتشیب  يارب  هنیمز  ایوگ  ) دناهدروآ اهناسنا  يارب  ار  رفح  نیا 27  زا  فرح  نونکات 2  یهلا  ناربهر  ایلوا و  و 
نیمز . 4 دوش . هلـضاف  هنیدم  ایند  هک  تسا  یعیبط  دنکیم  ادیپ  رـشن  ناهج  رد  رگید  فرح  همیمض 25  فرح  ود  نآ  ترـضح  نآ  روهظ 

. دنریگیم رارق  هدافتسا  دروم  فاشتکا و  یئاسانش و  نداعم  شناد  حطـس  نتفر  الاب  اب  دهدیم و  نوریب  ار  دوخ  نداعم  ار و  دوخ  ياهچنگ 
ییالاب ییافوکـش  هب  يزرواشک  تعنـص و  یگژیو  ود  نیا  اب  هک  تسا  یعیبط  دـنایوریم  ار  دوخ  ناهایگ  نیمز  درابیم و  رایـسب  ناراب  . 5

يزاس كاپ  نانآ  ياهمتس  رازآ و  تمحازم و  نانآ و  ياههئطوت  رامعتسا و  زا  نیمز  اهتوغاط  رابکتسا و  يدوبان  اب  . 6 دنکیم . ادیپ  تسد 
نانآ شنیرفآ  زا  فدـه  هک  دـنوادخ  یگدـنب  تدابع و  هب  هدرک  يرادربهرهب  دـنوادخ  ياهتمعن  زا  شمارآ  اب  اـهناسنا  همه  ًاـعبط  دوشیم 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنوشیم « . لوغشم  تسا 

ترضح زا  سپ  ناهج 

؟ دوش یم  هچ  رشب  نیمز و  تشونرس  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ 

شسرپ

؟ دوش یم  هچ  رشب  نیمز و  تشونرس  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ 

خساپ

دشر یتسه  ماظن  تادوجوم  رگید  دننام  اه  ناسنا  يدام ، ینیب  ناهج  ساسا  رب  تسا . اه  شرگن  ینیب و  ناهج  رب  ینتبم  شسرپ  نیا  باوج 
رـشب ةدـنیآ  هب  تبـسن  رگید  بتاکم  زا  یخرب  تسا . یگدـنز  ۀـلحرم  نیرخآ  یناسنا  ره  گرم  و  دـنریم ، یم  دـنوش و  یم  هدـنز  هدومن و 

هب رگید  یخرب  [ 20 .] دنک یم  تکرح  داسف  يدوبان و  يوس  هب  ناهج  دنراد  هدیقع  هدادن و  هئارا  ار  یصخشم  ةدنیآ  هدوب و  لکـشم  راچد 
یتسه ماظن  یتح  ناسنا و  ةدنیآ  یعیـش ، رکفت  هژیو  هب  ینید ، ياه  هزومآ  رد  دنا . نیب  شوخ  رـشب  ةدـنیآ  هب  تبـسن  هداد و  دـیما  اه  ناسنا 

، نایقتم ناحلاص و  تموکح  حرط  اب  مالـسا  ددرگ . یم  زاغآ  رترب  رتهب و  یگدـنز  هکلب  تسا ، یگدـنز  نایاپ  اهنت  هن  گرم  هدوب و  نشور 
دوبان قح و  تموکح  ییاهن و  تموکح  نآرق ، رظن  زا  دسیون : یم  يرهطم  دیهش  تسا . هدومن  نّیعم  ار  رـشب  ةدنیآ  تیعـضو  یلک  يامیس 

و [ 22" .] نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  ّنإ  : " تسا هدمآ  زین  نآرق  رد  [ 21 .] تسا نایقتم  اوقت و  ِنآ  زا  تبقاع  تسا و  مّلسم  لطاب  ندش 
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قلطم لامک  يوس  هب  تادوجوم  ۀمه  مالـسا  رظنم  زا  [ 23 ... " .] ضرالا یف  مهفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیّذلا  هللا  دـعو  :"
لّوالا وه   : و" [ 24" .] نوعجار هیلا  ّانإ  ّانإ هللا و  : " تسا دنوادخ  يوس  هب  همه  تشگرب  دننک و  یم  یط  ار  یلماکت  ریـسم  هدوب و  تکرح  رد 
نیدب نآ  تاصخشم  زا  یخرب  هک  [ 26 ،] درک دهاوخ  ادیپ  ققحت  ینامرآ  هعماج  هک  دوش  یم  هدافتـسا  روکذـم  تایآ  زا  [ 25 ... " .] رخإلا و 

ناـحلاص و تموکح  ( 2 [ 27 ... " .] هلک نیّدـلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوسر  لسرأ  يذـّلاوه  : " نید تیمکاـح  ( 1 تسا : رارق 
ام دعب  ًالدـع  ًاطـسق و  ضرالا  هب  هللا  المی  : " نآ شرتسگ  تلادـع و  يرارقرب  ( 3 [ 28 ... " .] نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  ّنا  : " ناـیاسراپ

هرهب رثکادـح  ( 7 تینـالقع . تیمکاـح  تیرـشب و  غولب  ( 6 نـیمز . نارمع  ( 5 یناـهج . تموکح  لیکـشت  ( 4 [ 29" .] ًاروج ًاـملظ و  تئلم 
ققحت زا  دـعب  اه . يراجنهان  نتفر  نیب  زا  اه و  شزرا  تیمکاـح  ( 9 گنج . نتفر  نیب  زا  حلـص و  تیمکاح  ( 8 یعیبط . بهاوم  زا  يرادرب 
شمارآ نآ  ۀـیاس  رد  هدرک و  ادـیپ  همادا  روحم  ادـخ  رادـم و  قـح  تموـکح  یناـمرآ ، ۀـعماج  يریگ  لکـش  و  (ع ) ناـمز ماـما  تموـکح 

ماما تموکح  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینید  نوتم  یخرب  زا  تسا . دنمتداعس  (ع ) نامز ماما  تموکح  نامز  رد  رشب  ةدنیآ  هتـشاد و  تیمکاح 
ناوت یمن  ًاقیقد  هتبلا  دش . دهاوخ  تمایق  ماجنارـس  دننک و  یم  تموکح  زین  (ع ) ناموصعم یخرب  ماما  زا  دعب  هدرک و  ادـیپ  همادا  اه  تدـم 
تایآ زا  هچنآ  دریگ ؛ یم  لکـش  هنوگچ  تماـیق  هدـش و  لـصتم  تماـیق  هب  هنوگچ  ع )  ) ناـموصعم ناـمز و  ماـما  تموکح  هک  دومن  ناـیب 

نآ رد  [30 [؛ تردکنا موّجنلاذإ  ترّوک و  سمّشلاذإ   : " تسا هدمآ  نآرق  رد  دروخ . یم  مه  هب  یتسه  ماظن  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هدافتـسا 
هک يزور  و  [ 31] دوش هتخورفارب  اهایرد  هک  ماگنه  نآ  رد  ددرگ . کیرات  ناگراتـس  دوش و  هدـیچیپ  مه  رد  دیـشروخ  راموط  هک  ماـگنه 

هعماج و يرهطم ، یـضترم  [ 21 . ] 59 ص 58 -  يدـهم ، بالقنا  ماـیق و  يرهطم ، یـضترم  [ 20 [ ] 32 ... " .] دـنیآ یم  رد  هزرل  هب  اـه  هوک 
یقت دمحم  [ 26 . ] هیآ 57 ( 57  ) دیدح [ 25 . ] ۀیآ 57 ( 2  ) هرقب [ 24 . ] ۀیآ 55 ( 24  ) رون [ 23 . ] ۀیآ 33 ( 9  ) هبوت [ 22 . ] ص 46 خیرات ،

ج 14، لامعلازنک ، [ 29 . ] ۀیآ 105 ( 21  ) ایبنا [ 28 . ] ۀیآ 9 ( 61  ) فص [ 27 . ] ص 414 نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  يدزی ، حابـصم 
لمزم [ 32 . ] ص 31 ج 2 ، نآرق ، رد  داعم  ۀیآ 6 ؛ ( 81  ) ریوکت [ 31 . ] ص 33 ج 2 ، نآرق ، رد  داعم  1 و 2 ؛ هیآ ( 81  ) ریوکت [ 30 . ] ص 264

ۀیآ 14. ( 73)

. دییامرفب حیضوت  يرادقم  روهظ  زا  دعب  روهظ و  ةرابرد  دوش ؟ یم  اپ  رب  تمایق  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  ایآ 

شسرپ

. دییامرفب حیضوت  يرادقم  روهظ  زا  دعب  روهظ و  ةرابرد  دوش ؟ یم  اپ  رب  تمایق  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  ایآ 

خساپ

هطبار رد  تایاور  هتبلا  دنک . یم  تموکح  نیمز  يور  رد  ار  یتدم  ترـضح  هکلب  دوش  یمن  اپ  رب  تمایق  ًاروف  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  دـعب 
نآ تموکح  فلتخم  ياه  نارود  هب  هراشا  دیاش  فالتخا  نیا  تسا . هدش  رکذ  لاس  ات 309  لاس  جنپ  زا  تسا  فلتخم  تموکح  تدم  اب 

[11 .] دراد تلالد  تلود ، رارقتسا  نامز  رب  یضعب  تموکح و  تدم  عیمج  رب  تایاور  زا  یضعب  دیوگ : یم  یسلجم  همالع  دشاب : ترضح 
هعیـش ةدـیقع  ددـنویپ . یم  عوقو  هب  (ع ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  روهظ و  نامز  رد  تعجر  تسا . تعجر  ۀلئـسم  هعیـش ، تاداـقتعا  زا  یکی 

یم رب  ایند  هب  دـندوب  هدرم  ًالبق  هک  ار  ترـضح  نآ  نایعیـش  زا  یمدرم  (ع ) نامز ماـما  روهظ  عقوم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هیماـما 
زین ار  ترضح  نآ  نانمشد  زا  یمدرم  نینچ  مه  دندرگ . قئاف  ترـضح  نآ  تلود  هدهاشم  يو و  تدعاسم  وا و  يرای  باوث  هب  ات  دنادرگ 

زا 1779تیودهم هحفص 1693 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نوریب ربق  زا  ار  مدرم  ترـضح  روهظ  زا  لبق  میناوخ : یم  زین  دهع  ياعد  رد  ساسا  نیا  رب  [ 12 .] دریگ ماقتنا  اه  نآ  زا  ات  دنادرگ  یم  هدنز 
ماما ددرگ . یم  رب  ایند  هب  (ع ) نیـسح ماما  دـننام  ع )  ) ناماما زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  مشاب . ترـضح  باکر  رد  ات  روآ 
نیا تسا و  (ع ) یلع نب  نیـسح  ددرگ  یم  رب  اـیند  هب  دوش و  یم  هدـنز  دفاکـش و  یم  شربق  هک  یـسک  نیتسخن  : " دـیامرف یم  (ع ) قداـص

تموکح زا  سپ  [ 13" .] دنـشاب ضحم  كرـشم  ای  صلاخ و  نمؤم  ای  هک  دندرگ  یم  رب  ایند  هب  یـصاخ  دارفا  هکلب  تسین  یمومع  تعجر 
یم تسد  هب  ار  رما  مامز  نارابج  دنیامن . یم  خر  ینید  ریغ  ینید و  ياه  تموکح  هدش  نوگرگد  عاضوا  ًاددجم  ناموصعم ، هلاس  دـصیس 

يراب دـنب و  یب  داسف و  دور و  یم  نایم  زا  یناسناو  یقالخا  ياه  شزرا  نامز  تشذـگ  اب  دـنور و  یم  نیب  زا  ینید  ياه  تموکح  دـنریگ 
میالع زا  ریغ  ثیداحا  نیا  دنیوگ و  یم  شا  هعاسلا  طارـشا  هک  میراد  تمایق  میالع  ةرابرد  يدایز  تایاور  دریگ . یم  ارف  ار  ناهج  حـطس 

یب داسف و  رب  تمایق  میالع  رد  یلو  تسا  روج  ملظ و  تیمکاح  رب  روهظلا  میالع  رد  دـیکأت  نیرتشیب  هک  ارچ  تسا ، (ع ) رـصع ماما  روهظ 
لاس اهنویلیم  تیعـضو  نیا  تسا  نکمم  تروص  ره  رد  تسا . مدرم  مشچ  ربارب  رد  یـسنج  لیاسم  ندش  ینلع  یقالخا و  ياه  يراب  دنب و 
یم (ع ) رقاب ترـضح  مدینـش  تفگ  هک  هدومن  تیاور  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع  ددرگ . اپ  رب  تمایق  ات  دـشکب  لوط 

دهاوخ ینامز  هچ  رد  نیا  مدرک : ضرع  دـنک . یم  تنطلـس  لاس  هن  دصیـس و  شگرم  زا  دـعب  تیب  لها  اـم  زا  يدرم  مسق  ادـخ  هب  دومرف :
ات مایق  عقوم  زا  لاس  هدزون  دومرف : دنام ؟ یم  یقاب  ردقچ  دوخ  ملاع  رد  مئاق  ترـضح  مدرک : ضرع  تسا . مئاق  گرم  زا  دعب  دومرف : دوب ؟
یم زاب  ایند  هب  رـصتنم  ماما  هاگ  نآ  لاس . هاجنپ  يرآ  دومرف : دوش ؟ یم  جرم  جره و  مئاق  گرم  زا  دـعب  ایآ  مدرک : ضرع  شگرم . ماگنه 

رب ایند  هب  حافـس  ماما  ناشیا  زا  سپ  درب . یم  تراسا  هب  دـناسر و  یم  لتق  هب  ار  اه  نید  یب  يو  شنارای . دوخ و  یهاوخ  نوخ  يارب  ددرگ 
دصیس و دنادرگ و  یم  حالصا  ار  وا  راک  دنوادخ  ودوش  یم  کلام  ار  نیمز  مامت  دشک و  یم  ار  ام  رگمتس  نانمـشد  مامت  سپ  ددرگ  یم 
، حافــس و  (ع ) نیــسح رــصتنم  تـسیک ؟ حافــس  رــصتنم و  ماـما  یناد  یم  رباـج  يا  دوـمرف : ماـما  هاـگ  نآ  دــنک  یم  تنطلــس  لاـس  هـن 

يدهم [ 14 . ] ص 1186 دوعوم ، يدهم  [ 13 . ] ص 1232 دوعوم ، يدهم  [ 12 . ] ص 618 رثالا ، بختنم  [ 11 [ ] 14 .] تسا (ع ) نینمؤملاریما
ص 1239. دوعوم ،

؟ دراد ماود  اقب و  ینامز  هچ  ات  ملاع  ترضح و  تموکح  دراد و  یتیعضو  هچ  ایند  تموکح  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب 

شسرپ

؟ دراد ماود  اقب و  ینامز  هچ  ات  ملاع  ترضح و  تموکح  دراد و  یتیعضو  هچ  ایند  تموکح  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب 

خساپ

یم هتـشادرب  ییایفارغج  ياهزرم  تسا و  ترـضح  نآ  نامرف  تحت  ریخـست و  رد  ناهج  ۀمه  تسا . یناهج  ع )  ) نامز ماما  تموکح  فلا )
رب وا  تیمکاـح  هطلـس و  دوش و  نشور  شراـگدرورپ  رون  زا  نیمز  قرـشملا ؛ برغملا و  هناطلـس  غلبی  ّهبر و  رونب  ضارلا  قرـشت  و  : " دوـش
یم هرادا  ارهزلا  هلود  ناونع  تحت  مچرپ  کی  ریز  گنهرف و  نوناق و  کی  اب  یناهج  دحاو  تموکح  [ 2" .] دنکفا هیاس  ملاع  برغ  قرش و 

تاومّـسلا هتفـالخب  یـضری  : " تسا هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد  هک  ددرگ  یم  رتسگ  نماد  ناـنچ  تینما  تیمیمـص و  افـص و  حلـص و  دوش .
نانیشن كاخ  ناگتشرف و  ۀمه  يو  تموکحزا  " دننک . یم  يدونـشخ  تیاضر و  راهظا  نآ  زا  ًاقفتم  نیمز  اه و  نامـسآ  لها  [ 3 [؛ ضرالاو
تلادع تموکح  ترـضح و  روهظ  تکرب  هب  دنوادخ  دـسر و  یم  ناگدرم  هب  یتح  تادوجوم  ۀـمه  هب  شتاکرب  و  [ 4] دیآ یم  ناششوخ 
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یخرب هچ  رگا  ترضح  تموکح  تدم  دروم  رد  ب ) [ 5 .] دهد یم  تاجن  دنرب  یم  رـس  هب  باذع  رد  هک  ار  ناگدرم  زا  یهورگ  وا  رتسگ 
رد تایاور  نوگ ه  نیا  نکیل  دنا ، هدومن  دودحم  لاس  ُهن  ای  تفه  هب  ار  ترـضح  تموکح  نارود  دنا و  هدرک  نایب  ار  ینّیعم  دـح  تایاور 

بتک رد  ار  تایاور  هنوگ  نیا  قیقحت  نودب  يا  هدع  ماما  تسا . هدشن  دـییأت  تنـس  لها  ناققحم  رظنم  زا  اما  هدـش ، رکذ  تنـس  لها  عبانم 
تایاور هنوگ  نیا  دشاب . هدرک  دودـحم  ار  ترـضح  تموکح  نارود  هک  هدیـسرن  ع )  ) هعیـش همئا  زا  یتیاور  چـیه  دـنا . هدومن  دراو  یعیش 

یم رمث  هب  ایبنا  تامحز  ترـضح ، مایق  روهظ و  اب  دـنا  هداد  هدـعو  هک  يرتاوتم  تایاور  ياوتحم  تایآ و  حور  اب  دنـس ، فعـض  رب  هوـالع 
لایخ یـضعب  : " دیامرف یم  هراب  نیا  رد  یلاعت ) هظفح ا ...  ) يربهر مظعم  ماقم  [ 6 .] تسا گنهامهان  ددرگ ، یم  لدع  زا  رپ  ناهج  دـسر و 

تکرح عورش  لّوا  تسا . ایند  لّوا  ع ) ...) هیقب ا روهظ  نارود  منک  یم  ضرع  نم  تسا .  ایند  رخآ  هیقب ا ... ترضح  روهظ  نارود  دننک  یم 
طارص رگا  تکرح . نیا  يارب  تاناکما  ۀمه  ندوب  مهارف  اب  رتشیب ، تعرس  اب  عنام ، نودب  ای  رتمک  عنام  اب  تسا ، میقتـسم  طارـص  رد  ناسنا 

زا ار  رـشب  ات  دنا  هدمآ  هتـشذگ  لاس  زاره  دنچ  نیا  رد  ایبنا  ۀـمه  مینک  ضرف  يراومه  میقتـسم و  عیـسو ، ةداج  کی  لثم  ار  یهلا  میقتـسم 
دهاوخ رت  تایعاض  مک  ای  تاعیاض  یب  رت ، قفوم  رت ، یمومع  رتدـنت ، ریـسم  دیـسر ، هداج  نیا  هب  یتقو  دـنناسرب . هداج  نیا  هب  اه  هار  هروک 

ۀمه زا  دـناوت  یم  دـنک . یط  ار  ادـخ  هار  دــناوت  یم  دــشکب . یتـحار  سفن  دــناوت  یم  تیرــشب  هـک  تـسا  يا  هرود  روـهظ ، ةرود  دوـب .
ماما تموکح  نارود  ةدننک  دـیدحت  تایاور  [ 7" .] دنک هدافتـسا  هنیهب  لکـش  هب  ناسنا  دوجو  رد  تعیبط و  ملاع  رد  دوجوم  ياهدادعتـسا 
دیوگ یم  رمع  نب  لضفم  تسا  ضراعت  محازت و  رد  دراد ، قفاوت  رتشیب  ینآرق  میلاعت  حور  اب  هک  تایاور  زا  رگید  يا  هتـسد  اـب  (ع ) ناـمز

ات ار  دوه  ةروس  ات 108  تایآ 105  مباوج  رد  ترضح  تسا . رادقم  هچ  (ع ) مئاق ترـضح  تفالخ  تدم  مدرک : ضرع  (ع ) قداص ماما  هب 
زا اطع  تمعن و  نآ  هک  تسا  نیا  ذوذـجم " ریغ  ءاطع   " زا روظنم  دومرف : هیآ  حیـضوت  رد  سپـس  دومرف ، توـالت  ذوذـجم -  ریغ  ءاـطع  - 
هک تسا  يرما  ددرگ و  یمن  عطقنم  هک  تسا  یمکح  درادن و  تیاهن  هک  تسا  یْکُلم  یمیاد و  تسا  یتمعن  هکلب  دوش  یمن  هدـیرب  ناشیا 

رگنایب روکذـم  تایآ  [ 8 .] تسین هاـگآ  وا ، تاذ  زج  یـسک  ّتیـشم  هدارا و  نآ  زا  یلاـعت و  قح  ّتیـشم  هدارا و  هب  رگم  دوـش ، یمن  لـطاب 
هک هنوگ  نامه  دومرف : شلیوأت  ریـسفت و  سپـس  نآ و  توالت  اب  (ع ) قداص ماما  تسا . تشهب  لها  يارب  یهلا  ياه  تمعن  ندوب  ینـالوط 

نایاپ زا  تسا و  ینالوط  رایسب  زین  مئاق  ترـضح  تفالخ  تدم  دنوادخ ، ةدارا  هب  رگم  ددرگ  یمن  عطقنم  تشهب  لها  زا  یهلا  ياه  تمعن 
[3 . ] ۀحفص 88 پاچ 1380 ، رون ، راظتنا  یگنهرف  ۀسـسؤم  تاراشتنا  زا  تیودـهم ، ناـمتفگ  [ 2 . ] درادن یهاگآ  دـنوادخ  زج  یـسک  نآ 

نامتفگ زا  هدـش  صیخلت  [ 6 . ] ص 151 تیودـهم ، نامتفگ  [ 5 . ] نامه [ 4 . ] 1248 ثیدـح 1240 -  ص 187 ، ج 1 ، هـمکحلا ، نازیم 
يدهم يا ، هیمورا  یلو  دمحم  نب  نسح  [ 8" . ] تیالو روضح   " هیضیف ۀسردم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخـس  [ 7 . ] ص 126 تیودهم ،

ص 355 و 412. ج 2 ، یسلجم ) راونالاراحب  ۀمجرت ج 13 ،  ) دوعوم

تموکح زا  دعب  یتموکح  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  ینالوط  تدم  نیا  زا  سپ  ایآ  دش ؟ دـهاوخ  يرپس  هنوگچ  ناهج  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  سپ 
؟ تشاد دهاوخ  دوجو  (ع ) يدهم ترضح 

شسرپ

زا دعب  یتموکح  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  ینالوط  تدم  نیا  زا  سپ  ایآ  دش ؟ دـهاوخ  يرپس  هنوگچ  ناهج  جـع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  سپ 
؟ تشاد دهاوخ  دوجو  (ع ) يدهم ترضح  تموکح 

خساپ
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رب تسا  نکمم  هتبلا  دوش . ینالوط  ناهج  رمع  هک  نیا  هن  ددرگ ، هدرتسگ  نیمز  رد  داد  لدع و  ات  دـش ، هریخذ  (ع ) نامز ماما  نینزان  دوجو 
رد هک  تسا  نیا  مهم  یلو  دبای ، شیازفا  اهرمع  یحور ، ياه  ینارگن  بارطضا و  لماوع  ندش  هدیچرب  افص و  حلص و  طیحم  شیادیپ  رثا 

تشگ و زوریپ  گنج  رد  دش و  رهاظ  (ع ) دوعوم يدهم  یتقو  دش . دهاوخ  رتهب  یلیخ  یگدنز  تیفیک  جع ) ) تجح ترضح  روهظ  رـصع 
اه ناتسا  اهرهـش و  مامت  يارب  دوش . یم  هرادا  یمالـسا  یناهج  تموکح  کی  هلیـسو  هب  نیمز  مامت  تفای ، طلـست  ناهج  برغ  قرـش و  رب 

لدع ددرگ . یم  دابآ  نیمز  مامت  نانآ  تیدج  ششوک و  ۀطساو  هب  دراد . یم  لیسگ  مزال  ياهروتسد  راک و  همانرب  اب  ار  یقیال  نادنمراک 
. دریگ یم  ارف  ار  اج  همه  یمومع  تینما  دننک . یم  یگدنز  افـص  قدص و  اب  هدش ، نابرهم  مه  اب  مدرم  دریگ و  یم  ارف  ار  نیمز  مامت  داد  و 

مامت دوش . یمن  ادیپ  تاکز  قحتسم  هک  يروط  هب  كدوش  یم  بوخ  رایسب  مدرم  يداصتقا  عضو  تسین . يرگید  رازآ  ددص  رد  یـسک  و 
مالـسا نید  دـندرگ . یمن  یـصاعم  درگ  دوش و  یم  دایز  ادـخ  هب  مدرم  هب  هجوت  ددرگ . یم  مرخ  زبس و  یپ  رد  یپ  ياه  ناراب  رثا  رب  نیمز 
تموکح دروم  رد  دور . یم  الاب  یمومع  حطـس  دوش و  یم  لماک  مدرم  ياه  لقع  دوش . یم  دنلب  اج  همه  زا  دیحوت  گناب  هدـش و  یناهج 

لآ تلود  هکلب  ددرگ ، یمن  لیکشت  یتوغاط  تموکح  ایند  نایاپ  ات  ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  مّلـسم  جع ) ) يدهم ترـضح  زا  دعب 
موحرم درک ؟ دنهاوخ  تموکح  رگید  ناماما  (ع ) نامز ماما  زا  دعب  تشاد . دهاوخ  همادا  ملاع  ضارقنا  ات  دوش و  یم  لیکـشت  (ص ) دمحم

، دهاوخب ادخ  رگا  هک  هدیـسر  یتیاور  رد  هک  هچ  نآ  رگم  دوب ، دـهاوخن  یتلود  دـمحم  لآ  مئاق  تلود  زا  دـعب  : " دـیامرف یم  دـیفم  خـیش 
زور لهچ  دوعوم  يدـهم  دـیوگ : یم  تایاور  بلاغ  تسین . شخب  نانیمطا  عطاق و  مه  ثیدـح  نیا  دنیـشن . یم  يو  ياـج  هب  مئاـق  دـالوا 

شاداپ باسح و  يارب  زیخاتـسر  ناگدرم و  ندمآ  نوریب  تمالع  دش و  دـهاوخ  جرم  جره و  زور  لهچ  نآ  رد  دریم و  یم  تمایق  زا  شیپ 
ترضح درک . دنهاوخ  تموکح  (ع ) مئاق زا  سپ  (ع ) نیسح ماما  و  (ع ) یلع نانمؤمریما  رابخا  زا  یخرب  قبط  " دش . دهاوخ  راکـشآ  لامعا 

هاجنپ مئاق  گرم  زا  دعب  دنک . یم  تنطلـس  لاس  هن  دصیـس و  تیب  لها  ام  زا  يدرم  (ع ) مئاق گرم  زا  دـعب  مسق ! ادـخ  هب  : " دومرف (ع ) رقاب
حافس ماما  رـصتنم ، ماما  زا  دعب  ددرگ . یم  زاب  ایند  هب  شنارای  دوخ و  یهاوخ  نوخ  يارب  رـصتنم  ماما  هاگ  نآ  دوش . یم  جرم  جره و  لاس 

یضعب هبانب  " تسا . هیلع ) هللا  تاولص   ) نانمؤمریما حافس  و  (ع ) نیسح رـصتنم  دنک . یم  تنلطلـس  لاس  هن  دصیـس و  ددرگ و  یم  رب  ایند  هب 
هدزاود زا  دارم  تسا  نکمم  هدومرف : تیاور  نیا  هجوت  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  دوب . دـهاوخ  يدـهم  هدزاود  (ع ) مئاـق زا  دـعب  تاـیاور 
تنطلس تبون  هب  هدومن و  تعجر  ایند  هب  مئاق  زا  دعب  اه  نآ  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، (ع ) مئاق زا  ریغ  ماما  هدزای  و  (ص ) مالسا ربمایپ  يدهم ،

. تفریذپ ار  اه  نآ  یگلمج  ناوت  یمن  دنـشاب و  یم  داضتم  تسا ، جع ) ) يدهم روهظ  زا  دـعب  رـصع  هب  طوبرم  هک  یتایاور  هجیتن : دـنیامن .
. هن ای  درک  دنهاوخ  تموکح  رگید  ناماما  (ع ) نامز ماما  زا  سپ  هک  تسین  مولعم  نیقی  روط  هب  نیاربانب 

؟ دوشیم هچ  راکهانگ  ياهناسنا  ماجنارس  دننک ، روهظ  جع )  ) نامز ماما  هک  یتقو 

هراشا

؟ دباییم همادا  يویند  یگدنز  ای  دوشیم  تمایق  جع )  ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  ایآ 

شسرپ

ای دوشیم  تمایق  جع )  ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  ایآ  دوشیم ؟ هچ  راکهانگ  ياهناسنا  ماجنارـس  دـننک ، روهظ  جـع )  ) نامز ماما  هک  یتقو 
؟ دباییم همادا  يویند  یگدنز 
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خساپ

ناراکهانگ ماجنارس  تسخن : شخب  تسا : هتفای  ناماس  شخب  ود  رد  اهنآ  خساپ  ور  نیا  زا  تسا ، میسقت  لباق  لقتسم  لاؤس  ود  هب  شسرپ 
تداعس دیشروخ  وترپ  دیآیمرس و  هب  یکیرات  متـس و  راگزور  ماجنارـس  ناوارف  ياهجنر  لمحت  راظتنا و  اهنرق  زا  سپ  روهظ  نارود  رد 

ار يرشب  هعماج  ترضح  دنکیم . روهظ  دربیم  نیب  زا  ار  يرگدادیب  ملظ و  راثآ  ادخ  يرای  اب  هک  جع )  ) يدهم ترـضح  هتـشگ و  نایامن 
ماما بالقنا  فلتخم  ياههدیا  اب  هک  دنوشیم  ادیپ  یناسک  نایم  نیا  رد  تشاد . دهاوخ  یپ  رد  ار  ادخ  يدونشخ  هک  دهدیم  ناماس  نانچ 

دروخرب تیعطاق  اب  نانآ  اب  دیاب  هک  تسا  یعیبط  دنیامنیم  ینکـشراک  ناشیا  بالقنا  رد  دننکیم و  تفلاخم  ترـضح  اب  دنباتیمنرب و  ار 
ناـفلاخم و ربارب  رد  ماـما  يژتارتـسا  تسایـس و  هک  تسا  نیا  تاـیاور  داـفم  ( 1 (؛ دـنامب نوصم  نانآ  رـش  زا  هشیمه  يارب  هعماـج  اـت  دوش 

تیعطاق اب  نانآ  اب  ریثأت  مدع  تروص  رد  اما  دنکیم  ارادم  ناشیا  اب  هتخادرپ و  نانآ  داشرا  تیادـه و  هب  تسخن  هک  تسا  نیا  ناراکهانگ 
لطاب و ياههقرف  باتک ، لها  لیبق : زا  دنتسه ، فلتخم  ياههورگ  زا  ترضح  نافلاخم  نانمـشد و  هتکن 1 -  دنچ  رکذت  دنکیم . دروخرب 

دنکیم دیعبت  ار  یخرب  دشکیم ، ار  ياهدع  تسین . ناسکی  نانمشد  اب  ترضح  دروخرب   - 2 ناقفانم . اهیبصان و  اهامن ، سدقم  فرحنم ،
بایفرش ع )  ) رقاب ماما  رـضحم  هب  تسا : هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  ( 2 . ) دریگیم هیزج  ياهدع  زا  و  دنکیم . يراج  دـح  یـضعب  رب  و 
تهابش ص )  ) دمحم لآ  مئاق  رد  دومرف : ترـضح  منزب ، یفرح  هک  نآ  زا  شیپ  مسرپب ، ترـضح  زا  جع )  ) دمحم لآ  مئاق  هرابرد  ات  مدش 
ریشمش اب  وا  روهظ  ص )  ) یفطصم شدج  هب  وا  تهابش  : " دومرف هک  نیا  ات  درمـشرب  ار  اهنآ  کیاکی  تسا و  ناربمایپ  زا  نت  جنپ  هب  ییاه 

، دنک مایق  ع )  ) مئاق هک  یماگنه  : " دومرف ع )  ) رقاب ماما  ( 3" . ) تسا اهتوغاط  ناراکمتس و  و  ص )  ) ادخ لوسر  ادخ و  نانمشد  نتـشک  و 
دنزیم ار  نانآ  ندرگ  ای  هنرگو  دزاسیم  اهر  ار  نانآ  دنریذپب ، عقاو  تقیقح و  رد  ار  نامیا  رگا  دنکیم . هضرع  نایبصان  مامت  رب  ار  نامیا 

". دنکیم دیعبت  تسد  رود  ياهاتسور  هب  اهرهش  زا  ار  نانآ  دریگیم و  هیزج  نانآ  زا  دنزادرپیم ، هیزج  همذ  لها  زورما  هک  هنوگ  نامه  ای 
نامز ماـما  هتبلا  ( 5" .) دـنکیم يراج  ار  ادـخ  دـح  ناقفانم  رتشیب  هرابرد  روهظ  تقو  رد  ع )  ) مئاق ترـضح  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  ( 4)

هانگ دوخ  هناخ  رد  یـسک  رگا  هک  تسین  هنوگ  نیا  ینعی  دـنکیمن ، اپ  رب  ایند  رد  دوشیم ، اپ  رب  تمایق  رد  هک  ار  نازیم  باتک و  باسح و 
دوشن و تیـصعم  هانگ و  راچد  سک  چیه  هک  تسین  هنوگ  نیا  نینچ  مه  دناسرب . تازاجم  هب  ایند  رد  درواین ، اج  هب  ار  ادخ  تدابع  ای  دنک 

ایآ مود : شخب  دنکیم . هدایپ  ار  یهلا  ماکحا  تاررقم و  دودح و  مامت  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دشاب ، هتـشادن  دوجو  يراکهانگ  چیه 
لکـشم رارمتـسا  مدـع  تمایق و  ات  تموکح  رارمتـسا  هرابرد  تواضق  دـباییم ؟ همادا  یگدـنز  ای  دوشیم  تمایق  نامز  ماما  روهظ  زا  سپ 

همادا تمایق  یکیدزن  ات  جع )  ) نامز ماما  تموکح  دـیوگیم  تایاور  زا  یخرب  تسا ؛ فلتخم  هنیمز  نیا  رد  تایاور  نومـضم  اریز  تسا ،
و جرم ) و   ) جره تدم  نیا  رد  تسا و  هدنز  تمایق  زا  شیپ  زور  لهچ  ات  تجح  ترضح   - "1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد ،

لها  - 2 ( 6" . ) تسا ادـخ  شیپ  نآ  یعقاو  ملع  یلو  دوشیم ؛ نایامن  ازج  باسح و  يارب  اـهربق  زا  ناـگدرم  جورخ  تماـیق و  ياـههناشن 
تماما تموکح و  مدرم  رب   ) شیرق زا  رفن  هدزاود  هک  تسا  ماگنه  نآ  ات  نید  يرادـیاپ  : " دومرف ص )  ) ربماـیپ هک  دـناهدرک  تیاور  تنس 

نیمه هب  هدیـسر و  ترـضح  نآ  زا  هـک  يرگید  ثیدـح  رد  ( 7" . ) دربیم ورف  ار  دوخ  لـها  نیمز  ناـنآ  نارود  تشذـگ  زا  سپ  دـننک ،)
( جرم و   ) جره سپـس  : " دومرف ترـضح  دـش ؟ دـهاوخ  هچ  ماما  نیمهدزاود  زا  سپ  دـش : لاؤس  ص )  ) ربماـیپ زا  همادا  رد  تسا ، نومـضم 

رگید یخرب  ( 9" .) دسریم ارف  قافن  يراتفرگ و  زور  ماما  نیمهدزاود  زا  سپ  : " دومرف ص )  ) ربمایپ يرگید  تیاور  رد  ( 8" . ) دش دهاوخ 
ع)  ) قداص ماما  زا  ریـصبوبا  دـنوشیم . راد  هدـهع  ار  یمالـسا  هعماج  تیادـه  رما  ماقمالاو  ینایعیـش  هک  تسا  نومـضم  نیا  هب  تایاور  زا 

مردپ : " دومرف ع )  ) قداص ماما  دمآ . دنهاوخ  رگتیاده ) و   ) يدهم هدزاود  ع )  ) مئاق ترـضح  زا  دعب  دومرف : هک  مدینـش  تردپ  زا  دیـسرپ :
ام قح  تخانش  تیالو و  هب  ار  مدرم  دنتسه و  ام  نایعیـش  زا  یهورگ  نانآ  یلب  ماما  هدزاود  تسا : هدومرفن  يدهم و  هدزاود  تسا : هدومرف 
زا سپ  تسا  نکمم  : " هتـشاد راـهظا  اریز  هدیدنـسپ ، ار  تاـیاور  مود  هتـسد  یـضترم  دیـس  موحرم  دـسریم  رظن  هب  ( 10" .) دنناوخیم ارف 
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. دنریگ هدهعرب  ار  هعماج  تیاده  رما  دننک و  مایق  ناملـسم  حلاصم  نید و  ظفح  يارب  ناماما  ناربهر و  زا  ياهدع  جـع )  ) يدـهم ترـضح 
لئاق ار  نیا  ام  دنتـسه و  ماما  نت  هدزاود  نیا  مینادب  هک  تسا  نیا  ام  فیلکت  اریز  درادن ؛ ندوب  يرـشع  ینثا  اب  یتفلاخم  چیه  هاگدـید  نیا 

: اهتشون یپ  " دنکیمن . جراخ  ندوب  يرشع  ینثا  زا  ار  ام  تجح  ترضح  تموکح  زا  سپ  ناگبخن  زا  ياهدع  ندمآ  هب  داقتعا  میتسه و 
تموکح هب  يزادـنا  مشچ   - 2 . 137 ص 148 ، مق ، باتک ، ناتـسوب  یـسبط ، نیدلا  مجن  جـع ،)  ) يدـهم تموکح  هب  يزادـنا  مشچ   - 1

، یمالسالا رشنلا  ۀسسؤم  قودص ، همعنلا ، مامت  نیدلالامک و   - 3 . 137 ص 148 ، مق ، باتک ، ناتسوب  یـسبط ، نیدلا  مجن  جع ،)  ) يدهم
، یـسوطلا نسحلا  نب  دمحم  ماکحألا ، بیذـهت   - 5 ح 288 . ص 227 ، ج 8 ، بعـصراد ، ینیلک ، یفاـک ،  - 4 ح 7 . ص 327 ، ءزج 1 ،
ح ص 23 ، ج 2 ، ام ، لیلد  تاروشنم  يروباشین ، لاـتف ، نب  دـمحم  نیظعاولا ، ۀـضور   - 6 ح 335 . ص 172 ، ج 6 ، توریب ، ءاوضـألاراد ،

یبا لآ  بقانم   - 9 فراعملا . بیرقت   - 8 ص 174 . نیسردم ، عماج  تاراشتنا  یبلحلا ، حالصلاوبا  مالکلا ، یف  فراعملا  بیرقت   - 7 . 30
ح 56. ص 358 ، ءزج 2 ، قودص ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک   - 10 ص 353 . ج 1 ، توریب ، ءاوضألاراد ، بوشآ ، رهش  نبا  بلاط ،

؟ دسریم نایاپ  هب  یگدنز  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  دعب  ایآ 

شسرپ

؟ دسریم نایاپ  هب  یگدنز  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  دعب  ایآ 

خساپ

ییاپرب ات  هرود  نآ  زا  دعب  زین  دنکیم ، تموکح  جع )  ) يدهم ترـضح  هک  یتدـم  ینعی  جـع ؛) ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  دـعب  دروم  رد 
( جـع ) يدـهم ترـضح  تموکح  تدـم  تایاور  يالبال  رد  هک  ارچ  دروآ ، تسد  هب  تایاور  زا  ینـشور  عطاق و  خـساپ  ناوتیمن  تماـیق ،

يدرف جع ) ) يدهم ترضح  زا  دعب  هک  هدش  رکذ  یتیاور  رد  تسا . هدمآ  ( 3 ،) لاس هن  دصیس و  ( 2 ،) لاس داتفه  ( 1 ،) هام دنچ  لاس و  هدزون 
تموکح تعجر و  (ع ) ناماما کیاکی  اـی  دـش ، دـهاوخ  اـپرب  تماـیق  دـعب  و  ( 4 .) درک دـهاوخ  تموـکح  لاـس  هن  دصیـس و  تیب  لـها  زا 
ترـضح تموکح  تدـم  دروم  رد  دناهتـشاد : ناـیب  یمالـسا  نارگـشهوژپ  زا  یخرب  و ... ( 5) دـش دـهاوخ  اپ  رب  تمایق  سپـس  دـننکیم و 

، دـناهدومن دودـحم  لاس  هن  ای  تفه  هب  ار  ترـضح  تموکح  نارود  دـناهدرک و  نایب  ار  ینّیعم  دـح  تایاور  یخرب  هچ  رگا  جـع ) ) يدـهم
دراو یعیـش  ياـهباتک  رد  ار  تاـیاور  هنوگ  نیا  قـیقحت  نودـب  ياهدـع  اـّما  هدـش ، رکذ  ّتنـس  لـها  عباـنم  رد  تاـیاور  هنوـگ  نیا  نکیل 
نیا دشاب . هدرک  دودحم  ار  جع ) ) يدهم ترضح  تموکح  نارود  هک  تسا  هدیسرن  (ع ) ناماما زا  يدنسلا  حیحـص  تیاور  چیه  دناهدومن .

تامحز ترـضح ، تمایق  روهظ و  اب  دناهداد  هدعو  هک   ) يرتاوتم تایاور  ياوتحم  تایآ و  حور  اب  دنـس ، فعـض  رب  هوالع  تایاور  هنوگ 
دننکیم لایخ  یـضعب  : " دیامرفیم هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ( 6 .) دراد تافانم  ددرگیم ) لدع  زا  رپ  ناهج  و  دـسریم : رمث  هب  ایبنا 

رد ناسنا  تکرح  عورش  لّوا  تسا . ایند  لّوا  (ع ) هَّللا ۀیقب  روهظ  نارود  منکیم  ضرع  نم  تسا . ایند  رخآ  هَّللا  ۀیقب  ترضح  روهظ  نارود 
میقتـسم طارـص  رگا  تکرح . نیا  يارب  تاناکما  همه  ندوب  مهارف  اب  رتشیب ، تعرـس  اب  عنام ، نودب  ای  رتمک  عنام  اب  تسا ، میقتـسم  طارص 

اههار هروک  زا  ار  رشب  ات  دناهدمآ  هتشذگ  لاس  رازه  دنچ  نیا  رد  ایبنا  همه  مینک ، ضرف  يراومه  میقتسم و  عیسو ، هداج  کی  لثم  ار  یهلا 
، روهظ هرود  دوب . دهاوخ  رتتاعیاض  مک  ای  تاعیاض  یب  رتقفوم ، رتیمومع ، رتدنت ، ریسم  دیسر ، هداج  نیا  هب  یتقو  دنناسرب . هداج  نیا  هب 

ملاع رد  دوجوم  ياهدادعتـسا  همه  زا  دناوتیم  دنک . یط  ار  ادخ  هار  دـناوتیم  دـشکب . یتحار  سفن  دـناوتیم  تیرـشب  هک  تسا  ياهرود 
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زا رگید  ياهتـسد  اب  (ع ) نامز ماـما  تموکح  نارود  هدـننک  نییعت  تاـیاور  ( 7" .) دـنک هدافتـسا  هنیهب  لکـش  هب  ناسنا  دوجو  رد  تعیبط و 
ضرع (ع ) قداـص ماـما  هب  دـیوگیم : رمع  نب  لـضفم  تسا . ضراـعت  محازت و  رد  دراد ، قفاوت  رتشیب  ینآرق  میلاـعت  حور  اـب  هک  تاـیاور 

" ذوذـجم ریغ  ءاطع   " اـت ار  دوه  هروس  ات 108  تایآ 105  مباوج  رد  ترـضح  تسا . رادـقم  هچ  (ع ) مئاق ترـضح  تفالخ  تدـم  مدرک :
هکلب دوشیمن  هدیرب  ناشیا  زا  اطع  تمعن و  نآ  هک  تسا  نیا  ذوذجم " ریغ  ءاطع   " زا روظنم  دومرف : هیآ  حیضوت  رد  سپس  دومرف ، توالت 
هدارا هب  رگم  دوشیمن ، لطاب  هک  تسا  يرما  ددرگیمن و  عطقنم  هک  تسا  یمکح  درادـن و  تیاهن  هک  تسا  یْکُلم  یمیاد و  تسا  یتمعن 
یهلا ياهتمعن  ندوب  ینالوط  رگنایب  روکذـم  تاـیآ  ( 8 .) تسین هاـگآ  وا ، تاذ  زج  یـسک  تّیـشم  هدارا و  نآ  زا  یلاـعت و  قح  تّیـشم  و 

تشهب لها  زا  یهلا  ياهتمعن  هک  هنوگ  نامه  : " دومرف شلیوأت  ریـسفت و  سپـس  نآ و  توالت  اب  (ع ) قداص ماما  تسا . تشهب  لها  يارب 
یهاگآ دنوادخ  زج  یـسک  نآ  نایاپ  زا  تسا و  ینالوط  رایـسب  زین  مئاق  ترـضح  تفالخ  تدم  دـنوادخ ، هدارا  هب  رگم  ددرگیمن  عطقنم 

، ینامعن . 4 ص 767 . نامه ، . 3 ص 767 . دوعوم ، يدهم  . 2 ص 331 . ۀبیغلا ، باتک  ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  . 1 اهتشون : یپ  " درادن .
هیضیف هسردم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس  . 7 ص 126 . ّتیودهم ، نامتفگ  . 6 دعب . هب  ص 851  دوعوم ، يدهم  . 5 ص 332 . نامه ،

ص 355 و 412. ج 2 ، دوعوم ، يدهم  ياهیمورا ، یلو  دمحم  نب  نسح  . 8 تیالو .) روضح  )

پ) (؟ دسر یم  مامتا  هب  هنوگچ  ناهج 

شسرپ

پ) (؟ دسر یم  مامتا  هب  هنوگچ  ناهج 

خساپ

لماـکت لـطاب و  رب  قح  يزوریپ  ادـخ و  نییآ  رارقتـسا  یتیگ و  رد  مالـسا  شرتـسگ  نافعـضتسم و  تیمکاـح  يوس  هب  ناـهج  تیاـهن  رد 
زا دزاسیم . مکاح  ار  تلادع  دسریم و  (ع ) رصع یلو  ترـضح  تسد  هب  روما  هرادا  ناهج و  تموکح  هک  نیا  ات  دوریم ، شیپ  اهناسنا 

دیجم نآرق  ددرگ . راکـشآ  تقیقح  دوش و  كاپ  نطاب  دـننامه  نآ  رهاظ  هک  دوشیم  متخ  ییاج  هب  تیاهن  رد  ناهج  خـیرات ، هفـسلف  رظن 
نامز اما  ( 1" .) دوب دـنهاوخ  نیمز  ناثراو  ناکاپ  ناـحلاص و  هدـنیآ  رد  هک  میتشون  نینچ  تاروت  زا  سپ  روبز  باـتک  رد  اـم  : " دـیامرفیم

. دوشیم سیـسأت  یناهج  تموکح  روهظ ، زا  سپ  ( 2 .) تسوگغرد دنک ، نییعت  ار  روهظ  تقو  سک  ره  دـنادیمن و  یـسک  ار  روهظ  قیقد 
رد تسا . هدـش  رکذ  لاس  لهچ  تسیب و  هد ، هن ، تشه ، تفه ، تدـم : اهنآ  رد  هدـش و  رکذ  یفلتخم  تایاور  تموکح ، تدـم  دروم  رد 

رارقتـسا تاـبث و  تدـم  رب  یخرب  دراد و  تلـالد  تموـکح  تدـم  ماـمت  رب  تاـیاور  یخرب  دـیوگیم : یـسلجم  موـحرم  تاـیاور  هیجوـت 
ینالوط هک  تسا  ترضح  راگزور  ياههام  اهلاس و  قبط  یضعب  مییانشآ و  نآ  اب  ام  هک  تسا  ییاهزور  اهلاس و  قبط  یـضعب  تموکح .

ایند زا  هک  (ع ) نامز ماما  دوشیم . ماجنا  (ع ) ناماما تعجر  ددرگیمرب و  ایند  هب  (ع ) نیسح ماما  هک  تسا  تایاور  یضعب  رد  ( 3 .) دشابیم
دهدیمن لسغ  رگید  ماما  زج  ار  ماما  اریز  دهنیم ، دحل  رد  دراذگیم و  زامن  دنکیم و  نفک  دهدیم و  لسغ  ار  وا  (ع ) نیسح ماما  دورب ،

نآ زا  سپ  درک ، دهاوخ  نیمز  مامت  رب  یهاشداپ  لاس  هن  دصیس و  (ع ) نیـسح ماما  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  ( 4 .) دناوخیمن مامن  وا  رب  و 
زا شیپ  هک  نایعیـش  زا  تسا  یعاـمجا  بلطم  نـیا  ( 5 .) دـشابیم ترـضح  نآ  یهاشداپ  تبون  دوشیم و  رهاظ  (ع ) نینمؤملاریما ترـضح 
ایند رد  تلادع  روهظ  دـهاش  ات  دـندرگیمرب ، ایند  هب  دـب ، رایـسب  نادـب  کین و  رایـسب  ناکین  زا  یعمج  (ع ) مئاق ترـضح  نامز  رد  تمایق 
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زا دنوش . روشحم  هک  تمایق  زور  ات  دـننامیم  اهربق  رد  مدرم  ریاس  اما  دوش . ایند  نادـب  باذـع  رفیک و  ناکین و  يرورـس  بجوم  دنـشاب و 
نازیم  - 2 هیآ 105 . ( 21) ایبنا  - 1 اهتشونیپ : ( 6" .) دشاب هتشادن  ام  تعجر  هب  نامیا  هک  یـسک  تسین  ام  زا  : " هدش لقن  (ع ) قداص ماما 
ص 92. نامه ،  - 6 ص 100 . نامه ،  - 5 ص 103 . ج 53 ، نامه ،  - 4 ص 280 . ج 52 ، راونالاراحب ،  - 3 ص 286 . ج 1 ، همکحلا ،

؟ دنادرگ یم  رب  ناهج  هب  ار  تلادع  هنوگچ  جع ) ) نامز ماما 

شسرپ

؟ دنادرگ یم  رب  ناهج  هب  ار  تلادع  هنوگچ  جع ) ) نامز ماما 

خساپ

یگدامآ 1ـ1 ـ نامز : تایضتقم  یناهج و  طیارـش  1 ـ دراد : یگتـسب  زیچ  دنچ  هب  یعامتجا  تلادـع  يرارقرب  رد  جـع ) ) نامز ماما  تیقفوم 
دایرف همه  دنیآ و  یم  هوتس  هب  ناوارف  ياه  متس  زا  یناهج  هعماج  جع ) ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  نیا  زا  لدع  شریذپ  هب  یناهج 

يرارقرب و يارب  یبولطم  طیارـش  دـشاب و  یم  تلادـع  يارجا  ياریذـپ  يرـشب  عماوج  گـنهرف  ماـگنه  نیا  رد  دـنهد . یم  رـس  یهاوخداد 
يا هزادنا  هب  رـشب  ددرگ و  یم  لماک  مدرم  ياه  لقع  جع ) ) نامز ماما  روهظ  نامز  رد  یلقع : دـشر  1ـ2 ـ ددرگ . یم  مهارف  تلادع  يارجا 
لدع نیا  هک  درب ، یم  عفن  نآ  وترپ  رد  دوخ  تسا و  يرـشب  عامتجا  عفن  هب  تلادع  ندش  هدایپ  دنک  یم  كرد  هک  دسر  یم  یلقع  دشر  هب 
هرود رد  هک  دـسر  یم  يا  هلحرم  هب  نونف  موـلع و  رد  رـشب  هرود  نیا  رد  ( 1 .) نآ ندش  هدایپ  يارب  تسا  یطیارـش  دـبلط و  یم  ار  یناگمه 

: دومرف (ع ) رقاب ماما  ( 2 .) دنا هداهن  مان  ملع  شرتسگ  ةرود  ار  ترضح  روهظ  ةرود  تهج  نیدب  دندوب ، ناوتان  نآ  هب  یبایتسد  زا  یلبق  ياه 
ناشراکفا دناسر و  یم  لامک  هب  ار  نانآ  ياه  دَرِخ  دشک و  یم  شناگدنب  رـس  رب  تمحر  تسد  دنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  "

هب اه  ناسنا  هک  دریگ  یم  لکـش  یتروص  رد  ینامرآ  ۀـعماج  یعمج : يدرف و  قـالخا  تیونعم و  دـشر  3ـ1 ـ ( 3" .) دنک یم  ادـیپ  شرورپ 
بولق یف  ءانحـشلا  تبهذل  انمئاق  ماق  دـق  ول  و  : " تسا هدـما  (ع ) یلع ماما  زا  یتیاور  رد  دنـشاب . هدـش  لیان  ییالاب  یقالخا  يونعم و  دـشر 

مدرم قالخا  یلاعت  سفن و  بیذهت  رد  جع ) ) يدهم ترضح  تموکح  " دورب . نوریب  اه  لد  زا  اه  هنیک  دنک ، مایق  ام  مئاق  نوچ  ( 4 (؛ دابعلا
رگم دـنام  یمن  نادـساف  نافرحنم و  زا  یـسک  دزیگنا و  یم  رب  ار  يدرم  نامزلارخآ  رد  دـنوادخ  : " دومرف (ص ) ربمایپ دـنک ، یم  افیا  شقن 
نیا الاو  گرزب و  هدـیا  کی  ندرک  هدایپ  تیقفوم و  طرـش  دـمآ : راک  قیال و  یناـسنا  ياـهورین  دوجو  4ـ1 ـ ( 5" .) ددرگ حالـصا  هک  نیا 

، قیال ردب  گنج  رد  (ص ) ربمایپ نارای  دننامه  هک  دراد  ینارازگراک  جع ) ) يدهم ترضح  دنـشاب . راک  نآ  يارب  یقیال  نایرجم  هک  تسا 
ةویش 2 ـ تسا . تلادع  يارجا  رد  ترـضح  تیقفوم  ياه  هنیمز  زا  یکی  اوقت  اب  رای  دوجو 313  دنتـسه . اسراپ  نمؤم و  راکادف و  صلخم ،

نوناق يارجا  1ـ2 ـ زا : تسا  ترابع  ترضح  یتموکح  ياه  هویش  ۀلمج  زا  دراد . شقن  تلادع  يرارقرب  يزوریپ و  رد  ترـضح  یتموکح 
زا سپ  نارازگراـک . روما  رد  تراـظن  لرتـنک و  3ـ2 ـ یتموکح ، رما  رد  يرـالاس  هتـسیاش  2ـ2 ـ تیعطاـق ، تاواـسم و  یگژیو  ود  اـب  یهلا 

(6 .) دریگ یم  رظن  ریز  ار  ناشراتفر  لامعا و  هراومه  دـهد و  یم  رارق  لماک  تبقارم  تحت  ار  نانآ  يزکرم  تلود  قیال ، نایرجم  باـختنا 
یتموکح هدیدنسپ  ياه  هویش  شنارازگراک و  ترـضح و  ۀناصلاخ  ياه  شالت  طیارـش و  اه و  هنیمز  همه  نآ  دوج  اب  یهلا : ياهدادما  3 ـ

بختنم . 1 اه : تشون  یپ  دزاس . یم  دنم  هرهب  دوخ  یبیغ  ياهدادما  ترـصن و  زا  ار  قح  ۀهبج  دنک و  یم  شکمک  مه  دنوادخ  ترـضح ،
، نامه . 3 ص 207 . نامز ،) ماما  هژیو   ) هزوح ۀلجم  . 2 ص 294 . يرهطم ، یضترم  همئا ، ةریس  رد  يریس  ص 607 ؛ یفاص ، هللا  فطل  رثالا ،
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ص 49 و 50. یگدنز ، رصع  یمیکح ، اضر  دمحم  . 6 ص 524 . ج 3 ، هادهلا ، تابثا  . 5 ص 474 . رثالا ، بختنم  . 4 ص 207 .

؟ تسا یلکش  هچ  هب  هعماج  تماما  ناشیا ، ندیسر  تداهش  هب  و  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  دعب 

شسرپ

؟ تسا یلکش  هچ  هب  هعماج  تماما  ناشیا ، ندیسر  تداهش  هب  و  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  زا  دعب 

خساپ

یتدم ترـضح  هک  دنیوگیم  تایاور  یخرب  یعیبط  ریغ  ای  یعیبط  گرم  هب  ایآ  تفر  دـهاوخ  ایند  زا  ع   ) يدـهم ترـضح  هنوگچ  هک  نیا 
ترضح گرم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  درازگ . دنهاوخ  زامن  وا  رب  ناناملـسم  درک و  دهاوخ  تافو  سپـس  درک ، دهاوخ  تموکح 

ای توف  زا  دعب  هک  نیا  اما  دیسر . دهاوخ  تداهش  هب  هدش  رکذ  تایاور  رد  هک  یتاصخـشم  اب   ) ناراکتیانج تسد  هب  دوب و  دهاوخن  یعیبط 
جع  ) يدـهم ترـضح  تایح  نامز  رد   " تسا هدـمآ  ع   ) قداص ماما  زا  لضفم  تیاور  رد  داد : دـهاوخ  خر  یعیاقو  هچ  ترـضح  تداهش 
جع  ) يدهم ترضح  رکـشل  تسد  هب  ینایفـس  هک  نیا  زا  دعب   " تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  نادب  نابوخ و  زا  یخرب  ندش  هدنز  ینعی  تعجر 

ص  ) هللا لوسر  دعب  ع و   ) یلع ترضح  سپس  دنوشیم ، هدنز  البرک  دیهش  رفن  ناکاپ و 72  زا  رفن  رازه  اب 12  ع   ) نیسح ماما  دوش ، هتشک 
زا یلاخ  اما  تسا  هدمآ  ییاور  ياهباتک  رد  هچرگ  ناماما  یـضعب  ةرابود  ندش  هدـنز  تعجر و  " دـننکیم . تموکح  دـنوشیم و  هدـنز 

تماـیق ۀـیاپ  هب  قیاـقح  روـهظ  ظاـحل  زا  هچرگ  تسا  تماـیق  بتارم  زا  یکی  تـعجر  دوـمرف : ییاـبطابط  ۀـمالع  موـحرم  تـسین  تاـماهبا 
يدـهم روهظ  زور  تسین  يداسف  ًادـبا  تمایق  رد  یلو  تسه  داسف  ناـکما  تسا  يداـم  ياـیند  زا  ياهلحرم  هک  تعجر  رد  اریز  دـسریمن 
تععجر روهظ  زا  شروهظ  یلو  دنکیم  هولج  لماک  روط  هب  قح  مه  زور  نآ  رد  اریز  تسا  کیرش  تعجر  زور  اب  تیصاخ  نیا  رد  جع  )

مولعم اـج  نیا  زا  تماـیق  زور  تعجر و  زور  روهظ ، زور  تسا  زور  هس  هللا  ماـیا  هک  هدـش  تیاور  ع   ) تیب لـها  ناـماما  زا  تسا  رتفیعض 
تعجر تروص  ره  رد  تسا  هدش  ریـسفت  جع   ) يدهم ترـضح  روهظ  تعجر و  زور  هب  مه  تمایق و  هب  مه  تایآ  یخرب  ارچ  هک  دوشیم 

مهف يارب  هچرگ  تسین  نآ  راکنا  رب  ینقتم  لیلد  دراد و  یلقع  ناکما  ناشیا  زا  دعب  يدهم و  ترـضح  روضح  نامز  رد  ناحلاص  زا  یخرب 
یخرب وا  زا  سپ  هک  نیا  ای  دوش  یم  عقاو  تمایق  ایآ  تسا . فلتخم  تایاور  نامز  ماما  تداهش  زا  دعب  دروم  رد  دراد . دوجو  یتاماهبا  نآ 
دهاوخ نامز  ماما  تموکح  هارمه  هب  ناماما  نیا  تیالو  تموکح و  ای  دنسریم  تموکح  هب  (ع ) یلع ترضح  نیسح و  ماما  دننام  همئا  زا 

. دیآیمن تسد  هب  دراوم  نیا  زا  مادک  چیه  دروم  رد  یعطق  مکح  تایاور  زا  دوب ؟

دروم نیا  رد  یعبانم  رگا  دیآیم . ناشیا  هارمه  هب  يربمایپ  ای  دـنیآیم  ناشیا  زا  دـعب  يرگید  ناماما  ایآ  جـع ) ) رـصع ماما  تداهـش  زا  دـعب 
. دییامرف نایب  بناجنیا  يارب  دیسانشیم 

شسرپ

دروم نیا  رد  یعبانم  رگا  دیآیم . ناشیا  هارمه  هب  يربمایپ  ای  دنیآیم  ناشیا  زا  دـعب  يرگید  ناماما  ایآ  جـع ) ) رـصع ماما  تداهـش  زا  دـعب 
. دییامرف نایب  بناجنیا  يارب  دیسانشیم 
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خساپ

اضر یلع   - P} نامز ماما  تداهـش  زا  دعب  دوشیم : لقن  جع )  ) نامز ماما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دصکی  باتک  زا  ًانیع  لاؤس  نیا  خساپ 
رد دش ؟ دهاوخ  هچ  جع ) { ) P ص 230 . غوبن 1375 ، تاراشتنا  مق : جع ،)  ) نامز ماما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دـصکی  ینارهت ، یلاجر 
زا دـناهدومن ، نایب  ار  رگید  ناماما  و  (ع ) نیـسح ماما  تعجر  هلأسم  هک  یتاـیاور   - 1 میتسه : هجاوم  تایاور  زا  هتـسد  ود  اب  اـم  هطبار  نیا 

هدنز دوصقم  { P . 6 ءارسا /   - P : } دـیامرفیم » مِهیَلَع َةَّرَکلا  مَُکل  انْدَدَر  َُّمث   « هفیرـش هیآ  لیذ  رد  هک  تسا  (ع ) قداص ماما  تاـیاور  هلمج 
هب و  دنراد ، رس  هب  ییالط  ییاهدوخهالک  هک  یلاح  رد  تسا ، جع ) ) نامز ماما  رصع  رد  شباحصا  زا  رفن  داتفه  و  (ع ) نیـسح هرابود  ندش 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  دـنتفین . ههبـش  کش و  هب  نانمؤم  ات  دـنهدیم  عالطا  ار  (ع ) نیـسح ترـضح  هراـبود  ندـش  هدـنز  تعجر و  مدرم ،

تجح ترـضح  گرم  تفاـی ، رارقتـسا  مدرم  ياـهلد  رد  شترـضح  هب  ناـمیا  تـفرعم و  نوـچ  تـسا . مدرم  ناـیم  رد  تـجح  ترـضح 
زیهجت و ار  ّیصو  یصو ، زا  ریغ  زگره  دش و  دنهاوخ  ناشیا  نفد  طونح و  نفک و  لسغ و  یلوتم  (ع ) نیسح ماما  ترـضح  سپ  دسریم ،

لآ مئاق  نوچ  دـنیوگیم : هک  یتاـیاور   - P} 2 ص 13 . ج 3 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، همـالع   - P . } دـنکیمن يراپـس  كاخ  هب  هدامآ 
باسح و يارب  دنیآ و  رد  هب  اهروگ  زا  ناگدرم  ددرگیم و  اپ  رب  تمایق  نآ  زا  سپ  زور  لهچ  دوش ، دیهـش  ای  دورب و  ایند  زا  (ص ) دّمحم

همجرت داشرا ، دـیفم ، خیـش   - P . } تسا Ș قیفوت و ص ّیلو  و  رتاـناد ، دوشیم  عـقاو  هچنآ  رب  دـنوادخ  دـندرگ و  هداـمآ  رـشحم  ج
هب هراشا  ددع  نیا  دشاب و  ترجه  مایا  زور  لهچ  دیاش  دسیونیم : ظاقیا «  « فیرش باتک  رد  هر ) ) یلماع ّرح  خیش  { P ص 708 . يدعاس ،

ربارب يزور  ره  هک  نیا  ای  دننکیم و  یفرعم  رتمک  دادعا  اب  ار  مک  رادقم  داتفه و  هب  ار  يدایز  رادقم  نوچ  دشاب ، شترـضح  نارود  یمک 
یلاس رازه  لثم  تراگدرورپ  دزن  زور  کی  َنوُّدُعَت « اّمِم  ٍۀَنِـس  ِْفلَاَک  َکِّبَر  َْدنِع  ًاموَی  َّنِا  َو  : « دیامرفیم نآرق  رد  هکنانچ  دـشاب . لاس  رازه 
هتبلا دشاب ، تعجر  ینعی  يرغص ، تمایق  مّود ، هتسد  تایاور  رد  تمایق  زا  دارم  دیاش  و  { P . 5 هدجس /   - P .» } دیرامشیم امش  هک  تسا 

همجرت همجهلا ، نم  ظاقیالا  یلماـع ، ّرح  خیـش   - P . } دوش قالطا  ود  ره  رب  تماـیق  تسا  نکمم  درادـن ، یعنم  تعجر  رب  تماـیق  قـالطا 
{P ص 400 . یتّنج ، دمحا 

همئا هک  تسا  نیا  هیرظن  کی  دش ؟ دهاوخ  هچ  جع )  ) يدهم ترـضح  تموکح  زا  سپ  نیاربانب  دشاب ، دیابن  موصعم  زا  یلاخ  نیمز  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ع)  ) ناشیا تموکح  نایاپ  زا  سپ  دراد  رگا  دراد ؟ ینایحو  ای  ینالقع  هیجوت  کی  هیرظن  نیا  ایآ  درک . دـنهاوخ  تموکح  یکی  یکی  رـشع  يدـحا 

هچ خ رشب  تشونرس 

شسرپ

نیا هیرظن  کی  دش ؟ دهاوخ  هچ  جـع )  ) يدـهم ترـضح  تموکح  زا  سپ  نیاربانب  دـشاب ، دـیابن  موصعم  زا  یلاخ  نیمز  هکنیا  هب  هجوت  اب 
نایاپ زا  سپ  دراد  رگا  دراد ؟ ینایحو  ای  ینالقع  هیجوت  کی  هیرظن  نیا  ایآ  درک . دنهاوخ  تموکح  یکی  یکی  رشع  يدحا  همئا  هک  تسا 

؟ دش دهاوخ  هچ  رشب  تشونرس  ع )  ) ناشیا تموکح 

خساپ

هک نیا  اما  تسا . هدـش  دـیکأت  نآ  رب  ام  ییاور  ینید -  عبانم  رد  تسا و  یتسرد  نخـس  تسین ، ع )  ) موصعم دوجو  زا  یلاخ  نیمز  هک  نیا 
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تسا نیا  یلامجا  خساپ  دش ؟ دهاوخ  هچ  ترضح ، نآ  طسوت  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  و  جع )  ) رصع یلو  ترـضح  روهظ  زا  سپ 
یناهج و تموکح  لیکـشت  و  جع )  ) دوعوم يدهم  ترـضح  روهظ  - 1 تسا : عیـشت  بتکم  مالـسا و  نید  تاملـسم  هلمج  زا  زیچ  هس  هک 
. ترضح نآ  تداهش  ای  تافو  و  جع )  ) رصع ماما  روهظ  زا  سپ  یسرباسح  زور  تمایق و  ییاپرب  یتیگ 2 - رسارس  رد  لدع  ماظن  يرارقرب 
. تسین ینالوط  روهظ  زا  سپ  جع )  ) رصع ماما  تماما  نارود  نوچ  تمایق ، عورش  و  جع )  ) نامز ماما  روهظ  نایم  ندوب  ینالوط  هلـصاف  - 3
یمالـسا و ناملکتم  امکح و  املع ، همه  قافتا  دروم  یعطق و  بلطم  هس  نیا  تفای . دـهاوخ  همادا  وا  زا  سپ  مالـسا  یناـهج  تموکح  اـما 

شیپ ات  وا  نتفر  و  جع )  ) رصع ماما  روهظ  زا  سپ  نامز  تدم  رد  نخس ، دنکیم . دییأت  ار  نآ  يرامش  یب  تایاور  تایآ و  و  تسا . یعیش 
دیاب تمایق  ات  دمآ و  دهاوخن  ینید  رگید  تسا و  یناهج  دیواج و  متاخ ، نید  مالسا  نینچمه  تسا . ناهج  نیا  يدوبان  تمایق و  عورش  زا 
رشب تشونرس  ینعی   ) قوف لاؤس  يارب  یخـساپ  مالـسا  هک  دنکیم  اضتقا  بلاطم  نیا  عومجم  دشاب . هتـشاد  تیمکاح  رارقتـسا و  نیمز  رد 

ریز مالـسا ، ندوب  یناهج  دـیواج و  زین  ندوب و  متاخ  لـماک و  ِنید  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب ، هتـشاد  جـع ))  ) رـصع ماـما  روهظ  زا  سپ 
ار تعجر «  « هلأسم اتسار ، نیا  رد  تسا و  هداد  ینشور  حیرـص و  خساپ  مه  هلأسم  نیا  هب  مالـسا  اما  دوشیم . عقاو  دیدرت  دروم  هتفر ، لاؤس 

ياـج هب  نتـشگزاب  ياـنعم  هب  تغل  رد  تعجر « . « دوشیم نییبـت  فیرعت و  تعجر  هلأـسم  راـصتخا  هب  اـجنیا  رد  تسا . هدومن  هئارا  حرط و 
ص 188، تعجر ، هدام  لیذ  یناهفـصا ، بغار  تادرفم ،  - P} تشگزاب زا  تسا  ترابع  ینید ، یمالک و  حالطـصا  رد  و  تسا ، نیتسخن 

شیپ ناهج  نیا  هب  اهتوغاط  نارگمتـس و  ناقفانم ، ناکرـشم ، زین  و  صلاخ ، نانمؤم  یهلا و  صاخ  يایلوا  زا  یهورگ  { P توریب . پاچ 
تصرف صلاخ  نانمؤم  صاخ و  يایلوا  نآ  ات  ترضح ،) نآ  روهظ  اب  نامز  مه  ای   ) رـصع ماما  روهظ  زا  سپ  نارود  رد  تمایق و  عورـش  زا 

تیانج و ملظ ، عاونا  ناملسم  فعـضتسم و  مدرم  ریاس  ناراوگرزب و  نآ  هب  ایند  رد  نآ  زا  شیپ  هک  نارگمتـس ، ناکرـشم و  نآ  زا  دنبایب و 
تاراشتنا ، 95 ص 91 -  هنهک ، هعلق  یلع  دمحم  دیـس  همجرت  قودص ، خیـش  تاداقتعا  ر.ك .  - P . } دنریگب ماقتنا  دناهتـشاد ، اور  ار  لتق 

ص ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  نارهت ؛ هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  ص 335 ، ج 2 ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  نیقیلا ، قح  نارهت ؛ يوضر ، سدق 
هب ناگدرم  تشگزاب  ای   ) هعجرلا ةراشب  ای  ردص و  دمحم  روهظلا « دـعب  ام  خـیرات   « باتک هب  رتشیب  قیقحت  يارب  توریب . پاچ  ، 107  - 106

خیش دننام  هعیش ، ياملع  ناگرزب  زا  يرایـسب  عامجا  داقتعا و  رب  انب  هک  نآ  حیـضوت  { P دینک . عوجر  يرال ، یتشهب  هللا  تبه  دیـس  ایند ،)
یهلا تموکح  هک  نآ  زا  سپ  نانآ ، ریغ  سوواط و  نب  دیس  یسربط ، مالسالا  نیما  خیش  یسوط ، خیش  یضترم ، دیس  دیفم ، خیش  قودص ،

ج یسلجم ، همالع  نیقیلا  قح  ص 91 و  هنهک ، هعلق  یلع  دمحم  دیـس  همجرت  قودـص ، تاداقتعا  ر.ك .  - P} يدهم ترضح  یمالسا  - 
( جع  ) يدهم ترضح  صخش  تموکح  تدم  فرط  کی  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تفای ؛ رارقتسا  ناهج  رـسارس  رد  جع ) { ) P ص 335 . ، 2

 - P} ربمایپ تیب  لها  همیرک  تلود  نیا  و  تسا ، یمتح  ایند  نیا  ماجنارـس  ات  یمالـسا  تموکح  رارمتـسا  رگید  فرط  زا  و  تسا ، دودحم 
P ص ج 52 ، راونالا ، راـحب  نارهت و  یمالـسالا ، بتکلاراد  ص 229 ، ّربش ، همـالع  نیقیلا ، قح  تسا ر.ك . لاـس  هن  دصیـس و  رثکادـح 
، راونالا راهب  توریب و  پاچ  ص 471 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ر.ك .  - P  } هک یتایاور  زین  و  دـشابیم ، ایند  رد  تلود  نیرخآ  ص ) { ) 390

ترایز رد  دوب  دهاوخ  یمتح  ع )  ) همئا تعجر  دوب ؛ دهاوخن  یلاخ  ادخ  تجح  زا  ینامز  چـیه  رد  نیمز  دـیوگیم  { P ص 332 . ج 52 ،
سپ ع )  ) همئا تعجر  رب  نآ  دننام  و  { P . 385 180 و 384 -  174 و 178 -  ص 168 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  ر.ك .  - P »} هریبک هعماج  «
ماما ترضح  هژیوب  و  ع ،)  ) موصعم همئا  یخرب  لقادح  تعجر ، عوضوم  هب  داقتعا  ساسا  رب  تسا . هدش  حیرـصت  جع )  ) نامز ماما  روهظ  زا 
هنوگ همه  تماما  تیالو و  میرح  زا  عافد  هار  رد  هک  نیتسار  نانمؤم  هتخاب و  كاپ  نایعیش  یخرب  و  ع ،)  ) نیسح ماما  ترـضح  و  ع )  ) یلع

تازاوم هب  و  دـندرگیم ، رب  ایند  هب  دـناهدش ، لمحتم  ار  هنامولظم  تداهـش  تراسا و  یگراوآزین و  و  یمـسج ، یحور و  هجنکـش  رازآ و 
قح رد  تیانج  ملظ و  یلصا  نالماع  هک  اهنآ  صرق  اپ  رپ و  نارای  ماشآ و  نوخ  نادنمروز  قافن و  كرـش و  نارادمدرـس  زا  یهورگ  نآ ،

ییاهن و رفیک  دنچ  ره  دنـسرب ؛ ناشنیگنن  لامعا  يازـس  هب  ات  دنوشیم  هدنادرگرب  ایند  هب  زین  دنتفریم  رامـش  هب  یهلا  هتـسیاش  ناگدنب  نآ 
هرهوج هک  هدش  تابثا  مالک  هفسلف و  تمکح ، رد  تعجر : لصا  تابثا  رب  یلقع  لیلد  تعجر  لیالد  دوب . دهاوخ  ازج  زور  رد  اهنآ  لماک 

زا 1779تیودهم هحفص 1703 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هنادواج تایح  هب  دنامیم و  یقاب  ندـب ، يانف  زا  دـعب  دوشیم و  ریبعت  زین  سفن «  « هب نآ  زا  هک  دـهدیم  لیکـشت  يو  درجم  حور  ار  ناسنا 
هک يراک  ره  رب  هدوب و  قلطم  رداق  لاـعتم  دـنوادخ  میرک ، نآرق  حیرـص  نید و  ياـههداد  ساـسا  رب  رگید ، يوس  زا  دـهدیم . همادا  دوخ 

هلأسم هک  دوشیم  نشور  هاتوک  همدقم  ود  نیا  اب  دـنک . دودـحم  ار  وا  ییاناوت  دـناوتیمن  سک ، چـیه  زیچ و  چـیه  تساناوت و  دـنک  هدارا 
زا بتارم  هب  اهناسنا ، زا  هورگ  نیا  ندـنادرگزاب  هک  ددرگیم  مولعم  یلمأـت  كدـنا  اـب  اریز  نکمم ؛ تسا  يرما  لـقع  هاگدـید  زا  تعجر 

نادرگزاـب رب  دـیدرت  یب  تسا ، هدـیرفآ  ار  ناـنآ  تـسخن  هـلهو  رد  هـک  يراـگدرورپ  نیارباـنب ، تـسا . رتناـسآ  ناـنآ ، نیتـسخن  شنیرفآ 
دودح یـسلجم  همالع  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدرک  دییأت  ار  تعجر  هلأسم  يدایز  تایاور  تایآ و  یلقن : لیلد  دراد . ییاناوت  زین  ناشددـجم 

P} باتک رد  یلمرح  خیش  ثیدح و  زین 620  يریازج  هللا  تمعن  دیس  تسا ، هدرک  يروآ  عمج  ار  تعجر  هرابرد  ثیدح  هیآ و 500   200
هللا تبه  دیس  ایند ، هب  ناگدرم  تشگزاب  ای  هعجرلا  ةراشب   - P} {P توریب پاچ  ، 144 ص 39 -  ج 53 ، یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  - 

هفـسلف تسا . هدومن  تیاور  ثیدح   600 هعجرلا « یلع  ناـهربلاب  هعجهلا  نم  ظاـقیالا  { « P ناریا . سوراف  پاـچ  ص 36 ، يرـال ، یتشهب 
یپ هلأـسم  نیا  فادـها  زا  دـنلب  فدـه  ود  هب  دـیدرگ ،) هراـشا  زین  ثحب  لـالخ  رد  هک  ناـنچ   ) تعجر ياـههزیگنا  رد  هشیدـنا  اـب  تعجر 

ایند و نیمه  رد  یهلا  هماـت  تلادـع  روهظ  نارگمتـس 2 - رافک و  یگدنکفارـس  مالـسا و  یعقاو  هوکـش  لالج و  نداد  ناشن  - 1 میربیم :
هدـعو قبط  نیتسار ، نانمؤم  یهلا و  يایلوا  يدنلبرـس  تزع و  ایند و  نیمه  رد  نارگمتـس  نارفاـک و  رفیک  لـطاب و  رب  قح  ییاـهن  يزوریپ 

{P رعشم . رشن  هژیو ص 51 ، هب  یناحبس ، رفعج  دیوگیم ، خساپ  هعیش   - P  } نآرق رد  یهلا 

نیا فیلکت  دوشیم و  هچ  نامز  ماما  تداهش  زا  دعب  هکنیا  همه  زا  رتمهم  دراد  شـسرپ  لاؤس و  ای  ربق و  راشف  نایمدآ  هیقب  لثم  مه  ام  نامز  ماما  ایآ 
؟  دنوش هدیشخب  هک  دنزوسب  دیاب  لاس  دنچ  ات  راکهانگ  دارفا  دوشیم و  هچ  یلعف  ناهج 

شسرپ

دوشیم و هچ  نامز  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هکنیا  همه  زا  رتمهم  دراد  شـسرپ  لاؤس و  ای  ربق و  راشف  نایمدآ  هیقب  لثم  مه  ام  نامز  ماما  اـیآ 
؟  دنوش هدیشخب  هک  دنزوسب  دیاب  لاس  دنچ  ات  راکهانگ  دارفا  دوشیم و  هچ  یلعف  ناهج  نیا  فیلکت 

خساپ

ربق و راشف  نایمدآ  هیقب  لثم  ءایبنا )  ناماما و  ای  و  جع ( )  ) نامز ماما  ایآ  لوا :  لاؤس  تسا .  لاؤس  راهچ  عقاو  رد  یمارگ  ردارب  امـش  لاؤس 
هجرد رد  هک  نمؤم  ياهناسنا  یتح  دنرادن  شسرپ  لاؤس و  ربق و  راشف  یهلا  ءایبنا  موصعم و  ناماما  ریخ ؛  هن !  ای  دنراد  شـسرپ  لاؤس و  ای 
دنبای ییاهر  ربق  راشف  زا  هک  يدارفا  دنکدنا  ردقچ  دنیامرفیم  ع )  ) قداص ماما  اریز  دنرادن  ربق  راشف  مه  دناهتفرگ  رارق  نامیا  اوقت و  یلاع 

بش زامن  لثم  اهراک  زا  یخرب  اهنآ و  هریـس  زا  يوریپ  تیب و  لها  هب  یعقاو  داقتعا  هک  میراد  تایاور  رد  ام  راونالاراحب ج6 ص261 )  . ) 
راحبلا هنیفس   . ) دوشیم ربق  راشف  زا  صخش  تاجن  بجوم  هقدص و ... هدیدنسپ ،  قالخا  ص ،)  ) ربمایپ رب  تاولص  ع ،)  ) تیب لها  تبحم  ، 

حور هاـگیاج  دارم  هکلب  تسین  کـیرات  گـنت و  لادوگ  نیا  نآ  راـشف  ربـق و  زا  روظنم  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن  و   ( 396  - ص 397 ج 2 
رانک زا  یناسنا  ره  خزرب  دنک و  یم  عورش  ار  یخزرب  یگدنز  ربق ، لوا  بش  زا  ندب و  نفد  زا  سپ  حور  اریز  تسا .  خزرب  ملاع  رد  ناسنا 
دیآ نایم  هب  ربق  هملک  هک  دنکیم  ادیپ  انعم  یتروص  رد  یناگدـنز  يارب  یخزرب  تایح  زاغآ  میهفت  رگید  يوس  زا  ددرگ . یم  رهاظ  شربق 
نید لقع و  هاگن  رد  داعم  يراوزبس ،  یتعیرـش  رقاب  دـمحم  ر.ك  تسا ( .  هتفر  راک  هب  ربق  ةژاو  ور  نیا  زا  ددرگ .  سوملم  سوسحم و  اـت 

زا نیمز  هک  جـع )  ) نامز ماـما  زا  دـعب  هک  دـنیوگیم  تاـیاور  زا  یخرب  دوشیم ؟  هچ  ناـمز  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  مود :  لاؤس  ص28 ) 
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یسوط خیش  دنتسه .  قیالخ  رب  ادخ  تجح  هک  دننکیم  یگدنز  مدرم  نیب  ع )  ) نیسح ماما  دالوا  زا  يدهم  هدزاود  هتشکن و  یلاخ  تجح 
نب نیـسح  نادنزرف  زا  يدهم  هدزاود  جـع )  ) مئاق ترـضح  زا  دـعب  دومرف :  یثیدـح  رد  ع)  ) قداص ماما  هک  هدرک  تیاور  تبیغ  باتک  رد 

تیاده زا  هکدنتسه  تاداس )  ینعی  ( ) ع  ) نیـسح ماما  نادنزرف  زا  رفن  هدزاود  دوصقم  تسا  نکمم  و  دنـشابیم .  تیب  لها  ام  زا  ع )  ) یلع
ماما تلود  زا  دـعب  دـنیوگیم  دـیفم  خیـش  یـسربط و  موحرم  لثم  ءاملع  زا  یخرب  یلو  دـننکیم .  توعد  قح  هب  ار  مدرم  هدوب و  ناگتفای 

 . دشابیمن تسرد  فیعض و  دنیآیم  نامز  ماما  زا  دعب  رفن  هدزاود  دنیوگ  یم  هک  تایاور  هنوگ  نیا  تسین و  يرگید  تلود  جع )  ) نامز
تمایق ياههناشن  هدش و  جرم  جره و  سپـس  دنـسریم و  تداهـش  هب  تمایق  زا  لبق  زور  لهچ  نامز  ماما  هک  هدمآ  تایاور  زا  یلیخ  رد  و 

ناهج نیا  فیلکت  موس :  لاؤس   ( 397 هعجولا ص 396 -  نم  ظاعیالا  راونالا ج 53 ص 145 و  راحب  هب  دینک  هعجارم  دیآیم ( .  دـیدپ 
اههوک شوماخ و  دیـشروخ  دوریم  نیب  زا  ناهج  نیا  ع )  ) نیموصعم زا  هحیحـص  تاـیاور  رد  میرک  نآرق  ناـیب  قبط  دوشیم ؟  هچ  یلعف 
ضوـع نامـسآ  نیمز و  هک  تسا  يزور  تماـیق  زور  هک  دـیوگیم :  نآرق  دـنوریم و  نـیب  زا  ناگراتـس  ناـشورخ و  اـهایرد  یـشالتم و 

هتفگ دیاب  ًالوا  دنوش ؟  هدیـشخب  ات  دـنزوسب  دـیاب  لاس  دـنچ  ات  راکهانگ  دارفا  مراهچ  لاؤس  هیآ 48 ) میهاربا  هروـس  نآ (  ریغ  هب  دوـشیم 
نایب تایاور  رد  مه  رگا  تسین و  حرطم  هقیقد  لاس و  نامز و  اـیند  نآ  رد  ًالـصا  تسین و  يویند  لاـس  تماـیق  زور  رد  لاـس  زا  دارم  دوش 

یخرب تسیچ  هانگ  زا  امـش  روظنم  هکنیا  رگید  میمهفب و  ام  هکنیا  يارب  تسا و  ینالوط  نامز  ناشروظنم  لاس  رازه  دنچ  الثم  هک  دوشیم 
دـیزی و لثم  متـس (  ملظ و  هانگ و  ار  ناشدوجو  رـسارس  هک  یناسک  ای  ناکرـشم و  راـفک و  اـهنآ  دنتـسه و  منهج  رد  هشیمه  يارب  اـهناسنا 
هب رارقا  ادـخ و  هب  نامیا  ياراد  زامن و  لها  هک  یناسک  یلو  دنتـسه  دـننکیم ،  یچیپرـس  ادـخ  تاروتـسد  زا  هتفرگ و  ارف  هیواعم و ) . . . 

هدیشخب ات  دنزوسب  دیاب  لاس  دنچ  هکنیا  دنتسه و  شـشخب  لباق  دنورب  ایند  زا  هبوت  نودب  دنوش و  یهانگ  بکترم  هاگره  دنتـسه  تابجاو 
 . رتمک یخرب  تسا و  يدیدش  تبوقع  ياراد  ناهانگ  یخرب  ینعی  تسا  دارفا  هانگ  اب  بسانم  شتآ  اریز  تسین  مولعم  دنوش 

؟ دوشیم تمایق  ع )  ) نامز ماما  ندیسر  تداهش  هب  زا  دعب  تدم  دنچ 

شسرپ

؟ دوشیم تمایق  ع )  ) نامز ماما  ندیسر  تداهش  هب  زا  دعب  تدم  دنچ 

خساپ

تعجر جع )  ) نامز ماما  تافو  زا  سپ  دوب و  دهاوخن  لماک  ناسنا  نودب  تجح و  نودب  نیمز  هاگ  چیه  هک  تسا  نیارب  نایعیـش  ام  داقتعا 
یم راد  هدهع  ار  تماما  فیاظو  دندرگ و  یم  زاب  ایند  نیا  هب  ات  دنچ  ات  دنچ  ای  يرگید  زا  سپ  یکی  جع )  ) همئا ریاس  ینعی  دوشیم  لصاح 
همئا همه  هکنیا  اما  دندرگیم  رب  ع )  ) همئا زا  یضعب  مک ، تسد  هک  دشاب  یم  تعجر  لصا  تسا ، یعطق  هعیـش  رظن  زا  هچنآ  سپ  ( 1 .) دنوش

یلیاسم دنوریم و  ایند  زا  هنوگچ  دننکیم ، رمع  ردقچ  کی  ره  مود ، کی  مادـک  دـندرگ و  یم  زاب  لوا  کی  مادـک  هن ، ای  دـندرگ ، یم  زاب 
تـسا فورعم  هعیـش  داقتعا  ناونع  هب  هچنآ  میروآیمن  باسح  هب  ینیقی  تاداقتعا  ناونع  هب  ار  اهنیا  ام  تسین . ینیقی  مادک  چیه  نآ  دننام 

زاب اـیند  هب  ع )  ) همئا زا  یـضعب  هلمجزا  دـنا ، هتفر  اـیند  زا  هک  یناـسک  زا  یـضعب  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  تسا  نیا  دـننادیم ، مه  ننـست  لـهاو 
لآ تموکح  نآ  زا  لاس  رازه  داتـشه  تسا  لاس  رازه  دـص  ملاع  رمع  تسا ": هدـمآ  زین  تعجر  رابخا  زا  یـضعب  رد  ( 2 . ) تشگ دنهاوخ 

تجح زا  نیمز  ملاع ، ضارقنا  هب  هدنام  زور  لهچ  دیامرف ": یم  رخآ  رد  هکنیا  ات  تسا " نارگید  تموکح  لاس  رازه  تسیب  و  ع )  ) دمحم
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رد ( 3.") ددرگ یم  اپ  رب  تمایق  هدـش و  هدـیمد  روص  رد  زور  لهچ  زا  دـعب  دریگ و  یم  ارف  ار  ملاـع  جرم  جره و  و  ددرگ ، یم  یلاخادـخ 
! دنگوس ادخ  هب  دومرفیم : هک  مدینـش  ع )  ) رقاب ماما  زا  دـیوگ : یفعج  دـیزی  نبرباج  :" تسا هدـش  بلطم  نیا  هب  هراشا  زین  يرگید  تیاور 
زا دـعب  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یک  نیا  مدرک : ضرع  دـنک . یم  تنطلـس  لاس  هن  دصیـس و  زا  شیب  شگرم  زا  دـعب  تیب  لـها  اـم  زا  يدرم 

یهاوخنوخ يارب  رصتنم  ماما  هاگنآ  لاس ، هدزون  دومرف : دنام ؟ یم  ردقچ  دوخ  ملاع  رد  جع )  ) مئاق مدرک : ضرع  تسا . جع )  ) مئاق گرم 
تسود (4.") دنکیم مایق  حافـس  هک  نیا  ات  درب ، یم  تراسا  هب  هدناسر و  لتق  هب  ار  نانید  یب  يو  دـنکیم . مایق  شنارای  و  ع )  ) نیـسح ماما 

راـتفر هنوگچ  مینک و  كرد  ار  ترـضح  نآ  روـهظ  هک  مینکب  هچ  هک  تسا  نیا  تسا ، بلاـطم  نیا  همهزا  رت  مهم  هچنآ  یمارگ ؛  زیزع و 
دناوتیم ناسنا  میشاب . وا  نازابرس  زا  ترضح و  نآ  باکر  رد  هکلب  میوشن  ترضح  نآ  رکنم  اهناسنا  زا  یلیخ  لثم  روهظ  هظحل  رد  ات  مینک 

دیاب تسام و  هفیظو  هچنآ  سپ  دسرپب . ترـضح  دوخ  زا  ار  تالاؤس  نیا  مامت  هک  دسرب  ییاج  هب  دوخ  راتفگ  راتفر و  لامعا ، رد  لرتنک  اب 
لاعتم دنوادخ  مراودـیما  دریگب . رارق  ترـضح  نآ  تیاضر  دروم  ناملامعا  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دـنک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ام  رکف  نهذ و 

تیوقت (1 ذخآم : عبانم و  دنک . تیانع  فیرش  هجرف  یلاعت  لجع ا ... نامز  ماما  نارظتنم  نارادتسود و  همه  امش و  ام و  هب  ار  یقیفوت  نینچ 
ص348 تیاور ع و ج 51 ، ص 145 ،  راونالاراحب ج 53 ،  ص 101 3) ج 3 ،  ینید ،  ینابم  تیوقت  (2 و ... ص52  ج 3 ،  ینید ،  ینابم 

ثیدح 3 ص 145  راونالاراحب ج 53 ،  ( 4

یـسک هچ  ناشیا  رکیپ  رب  دتفا ؟ یم  یقافتا  هچ  جع ) ) نامز ماما  گرم  زا  دعب  ؟  تسا هدمآ  یبلاطم  هچ  تنـس  لها  تایاور  رد  ناماما  ماقم  هرابرد 
؟ دناوخیم زامن 

شسرپ

هچ ناشیا  رکیپ  رب  دتفا ؟ یم  یقافتا  هچ  جع ) ) نامز ماما  گرم  زا  دعب  ؟  تسا هدمآ  یبلاطم  هچ  تنـس  لها  تایاور  رد  ناماما  ماقم  هرابرد 
؟ دناوخیم زامن  یسک 

خساپ

تمـصع و تیب  لها  هرابرد  يددعتم  تایاور  تنـس  لها  قیرط  زا  دوشیم . نشور  خساپ  تیاور  دـنچ  هب  دانتـسا  اب  لاؤس  نیا  اب  هطبار  رد 
: دـنکیم لقن  (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  : 1/19 ةدوملا ، عیباـنی  رد  - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدـش  لـقن  تراـهط 
؛  ضرالا لها  بهذ  یتیب  لها  بهذ  اذاف  ضرالا ، لهال  ناما  یتیب  لـها  ءامـسلا و  بهذ  موجنلا ، تبهذ  اذاـف  ءامـسلا ، لـهال  ناـما  موجنلا 

یلاها ناما  نم ، نادـناخ  دوریم و  ] نیب زا   ] مه نامـسآ  دـنورب ،  ] نیب زا   ] ناگراتـس هک  یماگنه  تسا ، اهنامـسآ  لها  رب  یناما  ناـگراتس 
یمارگ ربمایپ  زا  ص 20 ، نیطمسلا ، دئارف  رد  - M. 2} دنوریم نیب  زا  مه  نیمز  یلاها  دنورب ، ایند ] زا   ] منادناخ هک  یماگنه  تسا ، نیمز 
نادناخ و  نودعویاوناک ؛ ... ام  تایالا  نم  ضرالا  لها  ءاج  یتیب  لها  بهذ  اذاف  ضرالا ، لهال  ناما  یتیب  لها  و  دـنکیم ... : لقن  مالـسا 

هدش هداد  هدعواهنآ  هب  هک  ییاههناشن  نیمز  یلاها  يارب  دنورب ،  ] ایند زا   ] نم نادناخ  هک  یماگنه  سپ  دنتـسه ، نیمز  یلاها  يارب  ناما  نم 
هب رتشیب  عالطا  يارب  هک  تسا ، رایسب  تنـس  لها  ياهباتک  رد  هراب  نیا  رد  تایاور  . M (} دوشیم اپرب  تمایق  ینعی   ) دیآیم شیپ  تسا ،
زین هعیش  ییاور  ياهباتک  رد  هعیش و  قیرط  زا  دییامرف . هعجارم   9 صص 10 -  یسبط ، اضردمحم  خیش  موحرم  هعجرلاو ،» ۀعیشلا   » باتک
ول (ع :) قداص ماـما  زا  ، 1/179 یفاکلا ، - 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  طقف  هک  تسا  هدـش  لقن  نومـضم  نیا  هب  يددـعتم  تاـیاور 

كـاله نآ  لـهاو  نـیمز   ) دــشاپیم مـه  زا  دــشاب ، یقاـب  ماـما  نودــب  ياهـظحل  نـیمز  رگا  تخاـسل ؛  ۀــعاس  ماـما  ریغب  ضرـالا  تـیقب 
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[ تیب لها   ] ام زا  یکی  نیمز  رد  رگا  اهلهاب ؛  تخاسل  اّنم  ضرالا  یف  ام  الول  و  (ع :) قداص ماـما  زا  ، 23/5 راونالاراحب ، - M. 2 (} دنوشیم
نم نیع  ۀفرط  ضرالا  قلخ  ول  (ع :) اضر ماما  زا  ، 23/29 راونالاراحب ، - M. 3 (} دنوشیم كاله  و   ) دشاپیممه زا  شلها  اب  نیمز  دشابن ،

خساپ تایاور ، نیا  اب  . M} دوشیم هدیـشاپ  مه  زا  شیلاهااب  دـشاب ، یلاخ  تجح  زا  یندز  مه  هب  مشچ  نیمز  رگا  اهلهاب ؛  تخاسل  ۀـجح 
ایند رد  هک  یماما  نیرخآ  هچ  لاح  دوشیم . اـپرب  تماـیق  دـشاپیم و  مه  زا  نیمز  دورب ، اـیند  زا  ماـما  نیرخآ  یتقو  هک  تسا  هدـش  نشور 

داسجارب یسک  هک  دنرادن  یموزل  دناهدرک و  تعجر  هک  (ع ) رگید همئا  ای  دشاب  جع ) ) نامز ماما  مظعالا  هللا  یلو  ترضح  دنکیم ، تسیز 
يور رب  ادخ ) نیـشناج   ) هللاۀفیلخ نیمز و  يور  رب  ادخ  تجح  ماما ، اریز  دنکیم . دـییأت  زین  ناهرب  ار  بلطم  نیا  دـناوخب . زامن  اهنآ  رهطم 

. دسریم یناکما  تادوجوم  مامت  هکلب  ینیمز و  تادوجوم  رب  (ع ) ماما هطساو  هب  اهتمعن  تاضویف و  یمامت  تسا و  لماک  ناسنا  نیمز و 
ناگدنب هب  یهلا  هفیلخ  هطـساو  هب  ضیف  نیا  اما  دوشیمن ، عطق  هاگچیه  تسا و  یمئاد  یهلا  ضیف  هکتـسا  هدـش  تابثا  دوخ  ياج  رد  اریز 

تعیبط و ملاع  اب  شاهطبار  ضیف ، هطـساو  اریز  دنوشیم . هدیـشاپ  مه  زا  نامز  نیمز و  ددـنبرب ، ایند  زا  تخر  ماما  نیرخآ  رگا  دـسریم و 
هدام ملاع  دیشاپ . دهاوخ  مه  زا  دیـسر و  دهاوخن  دشاب ، شیاقب  ماود و  بجومهک  یـضیف  زین  يدام  یناهج  هب  اتعیبط  دوشیم ، عطق  يدام 

لج و قح -  ترـضح  هب  طبترم  هتـسباو و  همه  اریز  دـنرادن  تایح  یگداتـسیا و  يارب  یناوت  ضیف  نودـب  یناکما -  تادوجوم  مامت  و  - 
نیمز يور  رد  رفن  ود  رگا  هک  دنراد  دـیکأت  ام  تایاورهک  تسا  لیلد  نیا  هب  اهبلاق . دـنزیر ، ورف  مد  رد  دـنک  يزان  رگا  دنتـسه و  الع - 

لوصا ر.ك : ، ) تسا (ع ) ماما درادیمرب ، ایند  زا  تخر  هک  یـسک  نیرخآ  دوب و  دـهاوخ  ادـخ  تجح  ماـما و  اـهنآ  زا  یکی  دنـشاب ، یقاـب 
J (.} ص 179 و 180 یفاک ،

لیکشت نامز و  ماما  اقآ  روهظ  زا  دعب  ایآ  تسا و  حیحص  بلطم  نیا  ایآ  میتسه  اهناسنا  متشه  لسن  زا  دعب ) هب  مدآ  زا   ) ینونک ياهناسنا  ام  هک  مدینش 
يرگید ربمایپ  باتک و  اب  يرگید  لسن  دنور و  یم  ایند  زا  اهناسنا  همه   ، هن هکنیا  ای  دوش  یم  اپرب  تمایق   ، ناهج رد  تلادع  يرارقرب  تموکح و 

شسرپ

ماما اقآ  روهظ  زا  دـعب  ایآ  تسا و  حیحـص  بلطم  نیا  ایآ  میتسه  اهناسنا  متـشه  لسن  زا  دـعب ) هب  مدآ  زا   ) ینونک ياـهناسنا  اـم  هک  مدـینش 
اب يرگید  لسن  دـنور و  یم  ایند  زا  اهناسنا  همه   ، هن هکنیا  ای  دوش  یم  اپرب  تمایق   ، ناهج رد  تلادـع  يرارقرب  تموکح و  لیکـشت  نامز و 

. دنتسه هدوب و  ناسنا  لسن  نیا  صوصخم  میرک  نآرق  نیموصعم و  ناربمایپ و  دمآ و  دهاوخ  راک  يور  يرگید  ربمایپ  باتک و 

خساپ

. تسا دـهاوخب -  وا  هک  سک  ره  و  دـنوادخ -  دزن  رد  اـهنت  نآ  ملع  درک و  دـهاوخن  ادـیپ  یـسرتسد  تماـیق  تقو  هـب  يرـشب  موـلع  ـالوا ،
هتغب الا  مکیتأت  ضرالاو ال  تاوامـسلا  یف  تلقث  وه ، الا  اهتقول  اهیلجی  یبر ال  دـنع  اهملع  اـمنا  لـق  اهیـسرم  ناـیا  هعاـسلا  نع  کنولئـسی  »
تقو هچ  نآ  عوقو  هک ]  ] دنسرپ یم  تمایق  هرابرد  وت  زا  نوملعیال ؛ سانلا  رثکا  نکلو  هللادنع  اهملع  امنا  لق  اهنع ، یفح  کناک  کنولئسی 

اهنامسآ رب  هثداح ] نیا   ] دنادرگ یمن  راکـشآ  دوخ  عقوم  هب  ار  نآ  سک ] چیه   ] وا زج  تسا  نم  راگدرورپ  دزن  اهنت  نآ ، ملع  وگب : تسا ؟
ادخ دزن  اهنت  نآ  ملع  وگب  یهاگآ  نآ  عوقو ] نامز   ] زا وت  ایوگ  دنـسرپ  یم  وت  زا  زاب ]  ] دسر یمن  امـش  هب  ناهگان  زج  تسا  نارگ  نیمز  و 

موقی موی  هثالث  هللا  مایا  : » تسا هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  هک  یتیاور  رب  انب  ایناث ، هیآ 187 .) فارعا ، « ) دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسا 
ج راونالاراحب ، « ) تمایق زور  تعجر ، زور  يدهم ، ترـضح  مایق  زور  تسا ، زور  هس  دـنوادخ  ياهزور  همایقلا ؛ موی  هرکلا و  موی  مئاقلا و 
هک تعجر  زور  يدـهم ، ترـضح  مایق  نامز  رد  ینعی  نامز  هس  نیا  رد  لـماک  بولطم و  روط  هب  لدـع  هماـقا  ینعی  ح 53 .) ص 63 ، ، 53
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نآ تموکح  نارود  رد  (ع ) نینمؤملاریما تلادع  نآ  هنومن  هک  دوش  یم  تلادع  هماقا  مه  زاب  تسا و  (ص ) دـمحم لآ  تسد  هب  تموکح 
. دتفا یم  قافتا  تعجر  هلأسم  يو  طسوت  تموکح  لیکشت  و  جع ) ) يدهم ترضح  مایق  زا  سپ  نیاربانب  تمایق . مه  یکی  تسا و  ترضح 
رد دـشاب ، هاـتوک  ترـضح  نآ  تموکح  هک  میرادـن  یتـیاور  یلو  تسا  ددـعتم  تاـیاور  يدـهم  ترـضح  تموکح  ناـمز  صوـصخ  رد 

تامحز دنک و  ادخ  رون  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هک  نیا  اتدنک  یم  مایق  ترـضح  دیوگ  یم  هک  تسا  حـجرم  نایم  نیا  رد  یتیاور  عومجم 
نیمه اهنت  تسین ، صخـشم  نادنچ  زین  تعجر  نامز  تدـم  دـنک . تموکح  هاتوک  یتدـم  هک  تسین  لوقعم  سپ  دـناسرب . رمث  هب  ار  ءایبنا 
يانعم هب  تغل  رد  تعجر  دـش . دـهاوخ  ققحم  رما  نیا  تایاور ، تاـیآ و  ساـسارب  هک  تسا  بجاو  نآ  هب  داـقتعا  تیمها و  زئاـح  رادـقم 
قالطا جع ) ) يدهم ترضح  یناهج  مایق  زا  سپ  نامزمه و  ناهج  نیا  هب  ناگدرم  زا  یهورگ  تشگزاب  هب  حالطـصا  رد  تسا و  تشگزاب 
نیتسار نانمؤم  زا  یهورگ  هب  اهنت  تسا و  تمایق  زا  شیپ  گرم و  زا  دعب  یگدنز  نامه  تعجر ، ناملسم  نادنمشیدنا  داقتعا  هب  دوش . یم 

ربـخم ساـبع  نازیملا ، هنیمز  رد  نآرق  هفـسلف و  اـگن : زین  ص 138 و  ج 53 ، راونـالاراحب ،  ) دراد صاـصتخا  رفک  رد  هـتفر  ورف  نارفاـک  و 
اجنآ رد  تسین و  سوفن  لاقتنا  یتح  ای  تمایق  راـکنا  ياـنعم  هب  تعجر  هب  داـقتعا  میـشاب  هتـشاد  هجوت  (. 68 صص 47 -  ج 3 ، یلوفزد ،

هب ناسنا  حور  زگره  تعجر  هدیقع  رد  نخـس  رگید  هب  تسین . فلتخم  ياه  ندب  رد  ددعتم  ياه  یگدنز  اهدلوت و  یپایپ  رارکت  زا  نخس 
تایاور رب  انب  تعجر  زا  دوصقم  دبای . یم  قلعت  وا  دوخ  مسج  هب  هدـننک  تعجر  صخـش  حور  هکلب  دوش  یمن  لقتنم  رگید  صخـش  مسج 
تعجر هب  نادقتعم  (. 1009 صص 1001 -  صف 9 ، ج 2 ، یناشاک ، ضیف  نیقیلا ، ملع  اگن :  ) تسا نانمـشد  تلذ  مالـسا و  تزع  هدهاشم 

يوس هب  رگید  راب  نآ  زا  سپ  هک  دـننک  یم  زیوجت  حـلاصم  یخرب  تهج  هب  ار  ناـهج  نیا  هب  رامـش  تشگنا  سب  یهورگ  تشگزاـب  اـهنت 
اپرب تمایق  تعجر  يدهم و  ترـضح  مایق  زا  سپ  نیاربانب  دش . دنهاوخ  روشحم  اه  ناسنا  رگید  هارمه  داعیم  زور  رد  هتفاتـش  ترخآ  ملاع 

. دشاب یمن  مولعم  صخشم  روط  هب  دادیور  هس  نیا  نامز  یلو  دش  دهاوخ 

هعیـش ياملع  زا  يرایـسب  تیلهاج }  هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  دنا {  هدومرف  هک  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیدح  قبطرب 
زا دعب  هک  هدمآ  تیاور  رد  لاح  نامز ,  ماما  اقآ  سدقم  دوجو  مه  دنیامن و  تابثا  ار  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  تیناقح  مه  دنا  هتسناوت 

شسرپ

ياملع زا  يرایـسب  تیلهاج }  هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  دـنا {  هدومرف  هک  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  قبطرب 
هدمآ تیاور  رد  لاح  نامز ,  ماما  اقآ  سدقم  دوجو  مه  دـنیامن و  تابثا  ار  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  تیناقح  مه  دـنا  هتـسناوت  هعیش 

رایـسب ثیدح  نیا  فیلکت  ارجام  نیا  زا  دعب  سپ  دـنوش , یم  دیهـش  ینزریپ  تسد  هب  نیمزرب  تموکح  نامز و  ماما  اقآ  روهظ  زا  دـعب  هک 
؟  تسیچ رتاوتم  مهم و 

خساپ

عیمج رد  دنادب  بجاو  ار  شتعاطا  ینعی :  دـنادب  هعاطلا » ضرتفم  ار «  مالـسلا »  هیلع  ماما «  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  قوف  ثیدـح  يانعم 
قباس ماما  زا  صن  هب  ار  وا  بَصَن  قباس و  ماما  هکنیا  رگم  دبای  یمن  ققحت  نیاو  دنادب  دناوت  یم  مه  رفاک  هک  ار  صخش  مسا و  هنرگو  داعبا 
رصع یلو  ترضح  دوخ  هلیسو  هب  الوا : لاوئـس  نیا  دوخ  نیاربانب  تسین .  لماک  وا  تفرعم  دشابن ,  تفرعم  همئا  زا  یکی  هب  رگا  دسانـشب و 

تماما یملع  هب  طیحم  شدوخ  مالسلا » هیلع   » ماما مینک  ضرف  هک  تسیا  هابتـشا  نهذ و  زا  رود  یلیخ  و  دوشیم .  هداد  حیرـص  خساپ  جع » 
رد نآ  لیوأت  زین  نآرق و  تاـیآ  قبطرب  اـیناث : دـنک .  فیرعت  نایعیـش  يارب  ار  یـسک  هچ  دوخ  تداهـش  زا  دـعب  دـنادن  یلو  دـشاب  شیوخ 
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هروس هیآ 82  میروخ :  یم  رب  نآ  هب  حوضوب  همه  هعماج  ترایز  رد  یتح  تعجر »  » مانب دراد  دوجو  یعوضوم  حیحـص ,  الماک  ثیداـحا 
دننکیم نامگ  مدرم  درک  رع ض  مالـسلا »  هیلع  قداص «  ماما  هب  يدرف  اجوف } ... هما  لـک  نم  رـشحن  موی   } دراد تعجر »  » هب هراـشا  لـمن 

؟  دزاس یم  اهر  ار  هیقب  دزاس و  یم  روشحم  ار  یهورگ  یتُما  ره  زا  ادخ  تمایق  زور  ایآ  : » دندومرف ترضح  تسا .  تمایق  هیآ  نیا  زا  دارم 
 {) ادـحا مهنم  رداغن  ملف  مه  انرـشح  و  تسا { :  نیا  لثم  تسا  تمایقرب  لاد  هک  يا  هیآ  دـش . دـهاوخ  عقاو  اـم  تعجر » ناـمز «  نیا  ریخ 
يا هلأسم  دـندومرف :  ترـضح  ییوگ ؟  یم  هچ  تعجر »  » هراب رد  نسحلا  وبا  يا  دیـسرپ  مالـسلا »  هیلع  اضر «  ماما  زا  نومأـم  فهک 47 ) 

تایاور و نیا  رباـنب  يرآ  ج 53,ص 59 )  , راحب . ) دـیوگیم نخـس  نآ  هرابرد  نآرق  هداتفا و  قاـفتا  مه  نیـشیپ  ياـهتما  رد  هک  قح  تسیا 
ار هدرم  مالـسلا »  هیلع  یـسیع  ترـضح  هکنانچ  ایند  هب  خزرب  ملاع  زا  تسا  مدرم  زا  یهورگ  تشگزاـب  تعجر » باـیا و « نآرق  تـالیوأت 

مالسلا هیلع   » میهاربا ترضح  هکنانچ  تسا و  یندش  هزجعم  ادخ  رما  هب  دنتـسناد  هکنیا  الا  دش  طقاس  بجعت  زا  همه  يارب  درک و  یم  هدنز 
ار کیچیه  دندش .  اردیب  باوخ  لاس  دصیس  زا  دعب  فهک  باحصا  هکنانچ  هدیـسر و  نیقی  هب  المع  ناگدرم  داسجا  ندش  عمج  هرابرد  « 
 « مالسلا هیلع   » يدهم ماما  ترضح  تداهـش  زا  دعب  تسا  یندش  هداتفا و  قافتا  هک  تسا  یقیاقح  طقف  یلو  درک  يویند  هیجوت  ناوت  یمن 
 » همئا یقاب  دعب  و  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ادخ «  لوسر  زا  دـعب  مالـسلا »  هیلع  نینموملا «  ریما  ترـضح  دـعب  مالـسلا »  هیلع  نیـسح  ماما  لوا 

تعجر هتبلا  تسا  دوجوم  يریازج  هللا  تمعن  دیـس  هیناعنلا  راونالا  باتک  زا  لقن  هب  تعجر  هلئـسم  نیا  دنیامن .  یم  عوجر  مالـسلا »  مهیلع 
هیآ 11 رد  دنـشاب -  لئاق  نآ  هب  هک  دنا  هدوبن  تماقا  لها  الـصا  هک  هچ  دنرادن  داقتعا  نآ  هب  هعیـش  زا  ریغ  تسا و  يولع  صاخ  دـیاقع  زا 

یم مالـسلا »  هیلع  رقاب «  ترـضح  يدرک  هدنز  هرابود  يدـناریم و  هرابود  ار  ام  ایادـخ  دـنیوگ :  یم  یهورگ  هک  تسا  هدـمآ  نمؤم  هروس 
ماما باـتک  هب  دـیناوت  یم  دـنوش  یم  عقاو  تعجر »  » رد ناـشگرم  زا  سپ  هک  تسا  یماوقا  صوصخم  یلاـعت  يادـخ  نخـس  نیا  دـیامرف : 

 . دینک هعجارم  اهخساپواهشسرپ  یئابطابط  همالع  رضحم  رد  باتک  زین  ینیوزق و  مظاک  دمحم  دیس  روهظ ,  ات  تدالو  زا  جع »   » يدهم

؟ دوشیم هچ  رشب  نیمز و  تشونرس  (ع ) رصعیلو روهظ  زا  سپ 

شسرپ

؟ دوشیم هچ  رشب  نیمز و  تشونرس  (ع ) رصعیلو روهظ  زا  سپ 

خساپ

دهاوخ ناـحلاص  تسد  هب  ار  نیمز  تثارو  زور  نآ  رد  دـنوادخ  . 1 تشاد . دـنهاوخ  ار  يدایز  رایـسب  تالوحت  تایاور  تایآ و  ساسا  رب 
جراخ رئاج  نامکاح  نـالهاان و  تسد  زا  نیمز  يور  رد  تموکح  . 2 { 1 «.} نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  : » دـیامرفیم هچنانچ  داد 

یف ًالجر  هَّللا  ثعبی   » هدرک ینیبشیپ  نینچ  ار  هدنیآ  بهو  نب  دـیز  هب  دـش  یمخز  نیادـم  رد  هک  یماگنه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ددرگیم 
رب ار  وا  دنازیگنایم و  رب  نامزلارخآ  رد  ار  يدرم  دـنوادخ  { 2 {؛» ًاهرک ًاعوط و  هل  اونیدـی  یتح  ضرالا  لهأ  یلع  هرهظی  و  .... نامزلا رخآ 

هدنز رگید  راب  یهلا  ناربمایپ  زا  يرایسب  . 3 درک . دنهاوخ  تعاطا  وا  زا  هارکا  ای  رایتخا  يور  زا  مدرم  مامت  هک  دنادرگیم  رهاظ  نیمز  لها 
نوعبـس هعم و  اولتق  نیذلا  هباحـصا  یف  نیـسحلا  لبقی  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  دوب  دنهاوخ  دوعوم  يدهم  رانک  رد  نیمز و  رد  هدـش و 

.4 دـننکیم . یهارمه  اروا  ربمایپ  داتفه  هک  یلاح  رد  دـمآ  دـنهاوخ  دـندش  دیهـش  البرک  رد  هک  ینارای  هارمه  هب  نیـسح  ماما  { 3 {؛»... ًایبن
فلا نیعبرا  عبرا و  نینمؤملاریما  کلمی  و  : » دومرف (ع ) قداص ماما  درک  دـهاوخ  تموکح  لاس  رازه  راـهچ  لـهچ و  نیمز  رد  ناـنمؤمریما 
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ماق اذاف  هربق  یف  ّریخیل  نمؤملا  : » دـیامرفیم (ع ) رقاب ماما  دوب و  دـنهاوخ  نیمز  رد  دـمآ و  دـنهاوخ  رگید  راب  یعقاو  ناـنمؤم  . 5 { 4 «.} ۀنس
ماما هک  دننکیم  ربخ  شربق  رد  نموم  هب  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  هب  { 5 {؛»... قحلاف هب  قحلت  نا  تببحأ  ناف  کبحاص  ماق  دق  لاقیف  مئاقلا 

دش دهاوخ  هتـشک  نیمز  نیمه  يور  رب  ربمایپ  ياناوت  تسد  هب  سیلبا  . 6 وش . قحلم  وا  هب  زیخرب و  يراد  تسود  رگا  تسا  هدرک  ماـیق  وـت 
نیب هنعطیف  یبنلا  هقحیلف  ... يرقهقلا عجر  سیلبا  هیلا  رظن  اذاف  رون  نم  ۀبرح  هدـیب  هَّللا  لوسر  و  : » دـیامرفیم یثیدـح  نمـض  (ع ) قداص ماما 

هب دـنکفا  ربماـیپ  هب  رظن  سیلبا  هک  یناـمز  تسا و  رون  زا  ياهبرح  ربماـیپ  تسد  رد  { 6 {؛»... هعایـشا عیمج  كاله  هکاله و  نوکیف  هیفتک 
كاله يدوبان و  هک  دـنزیم  شاهناش  رب  ياهنعط  دراد  تسد  رد  هک  هچ  نآ  اب  دوریم و  هتفر و  وا  لابند  هب  ربماـیپ  ددرگیم  رب  رـس  تشپ 

هدش يرادـهگن  نآ  یلـصا  بحاص  يارب  لاس  اهنویلیم  زا  هک  ياههنیفد  اههنیجنگ و  روهظ  نامز  رد  نیمز  . 7 دوب . دهاوخ  شناوریپ  وا و 
هل رهظت  و  : » دـیامرفیم یثیدـح  نمـض  نسح  ماما  دوشیم  هدیـشک  نوریب  نآ  نورد  زا  نامز  ماـما  تسد  رب  اـی  دـنکیم و  رهاـظ  دوخ  اـی 

دهاوخ هدـییور  نیمز  نامه  زا  نامز  نآ  رد  هدـییورن  نیمز  زا  نونکات  هک  هچ  نآ  . 8 تشگ . دنهاوخ  رهاظ  وا  يارب  اهجـنگ  { 7 {؛» زونکلا
و : » دیامرفیم ماما  دش  دهاوخ  هتشک  نیمز  نیمه  يور  رب  لاجد  . 9 { 8 {؛» اهتکرب ضرالا  جرخت  : » دیامرفیم (ع ) نسح ماما  نینچ  مه  دش 
رد ار  وا  هدرک و  ادیپ  تسد  لاجد  رب  (ع ) نامز ماما  دنوادخ  فطل  هلیـسو  هب  { 9 {؛» ۀفوکلا ۀسانک  یلع  هبلـصیف  لاجدلاب  یلاعت  هَّللا  هرفظی 

ثادحا نیمز  نیمه  يور  اههناخ  اهرهـش و  اهنابوتاو و  اهنابایخ  اههداج و  نیرتهب  - 10 دزیوآیم . راد  هب  ۀـسانک  مان  هب  هفوک  رد  یلحم 
هب لیدبت  هک  نآ  رگم  دنام  دهاوخن  یبارخ  چـیه  { 10 {؛» رمع دق  ّالا  بارخ  ضرالا  یف  یقبی  الفو  (: » (ع رقاب ماما  هدومرف  هب  دش و  دـهاوخ 

مییوگیم دش ؟ دهاوخ  هچ  رـشب  تشونرـس  هک  نیا  خساپ  اما  دیامنیم و  خر  نیمز  رد  هک  رگید  لیاسم  دـش و  دـهاوخ  ینادابآ  نارمع و 
مـشچ هب  ار  یتمعن  نینچ  ملاع  خیرات  لوط  رد  هک  دـش  دـهاوخ  دـنمهرهب  ییاه  تمعن  زا  زور  نآ  رد  رـشب  هک  ارچ  تسا  نشور  رایـسب  هک 

نیا رب  يرایسب  تایاور  رد  هکنانچ  دوب  دهاوخ  رادروخرب  یفصو  لباق  ریغ  تلادع  زا  زور  نآ  رد  رشب  تلادع : شرتسگ  . 1 تسا . هدیدن 
یتینکک هتینک  یمساک و  همـسا  يدلو  نم  لجر  نامزلا  رخآ  یف  لجر  جرخی  : » دیامرفیم هلآو  هیلعو  هللا  یلـصربمایپ  هدش و  دیکأت  هلأسم 

نم هینک  شاهینک  نم و  مان  مه  وا  ماـن  هک  دوشیم  رهاـظ  ناـمزلا  رخآ  رد  منادـناخ  زا  يدرم  { 11 {؛» ًاروج تئلم  امک  ًالدـع  ضرالا  ألمی 
نینچمه رود : هار  زا  رگیدکی  تیؤر  . 2 دوب . هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دیامنیم  داد  لدع و  زا  هدـنکآ  ار  نیمز  وا  دـشابیم 

نا : » دـیامرفیم (ع ) قداص ماما  دـننیبیم  رود  هار  زاار  رگیدـکی  برغ  قرـش و  رد  یعنام  باجح و  چـیه  نودـب  نانمؤم  هک  هدـش  تیاور 
یلو روـهظ  ناـمز  رد  رفن و  کـی  رد  رفن  لـهچ  تردــق  . 3 { 12 «.} برغملاب يذـلا  هاـخأ  يریل  قرـشملاب  وهو  مئاـقلا  ناـمز  یف  نموملا 
لجر لک  یطعی  : » دومرف (ع ) قداص ماما  دنکیم  اطع  ار  درم  لهچ  تردق  نایعیش  زا  کی  ره  هب  ترضح  نآ  تکرب  هب  دنوادخ  (ع ) رـصع

يردارب ربارب ي و  داحتا و  شیاسآ ، تینما ، يدازآ و  معط  رـشب  زور  نآ  دـننامه  ینامز  چـیه  رد  هصالخ  { 13 «.} ًالجر نیعبرأ  ةوق  مهنم 
مدرم نیب  رد  یهاگیاج  چـیه  رگید  دنـشابیم  یهلا  تموکح  يرارقرب  دوعوم و  يدـهم  فلاخم  هک  ییاـه  هورگو  دارفا  اـما  دناهدیـشچن .

{15} دنک درخ  ار  بیلـص  دـشاب و  { 14 (} (ع يدـهم ترـضح  ریزو  دوخ  میرم  نب  یـسیعترضح  رگا  هک  ارچ  تشاد  دـنهاوخن  هتـشادن و 
دیاب همه  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  مالـسا  نید  زج  ینید  چیه  رـشب  زا  نامز  نآ  رد  دوب . دهاوخ  وا  ناوریپ  يراصن و  يارب  يرذـع  هچ  رگید 
گنج مالعا  هتـشادن  رب  تجاجل  بصعت و  زا  تسد  زگره  هک  ینالدروک  نآ  رگم  دش  دنهاوخ  میلـست  ناگمه  دـنوش و  نامز  ماما  میلـست 
باتک رد  لیـصفت  هب  هدنراگن  هک  دنکیم  كاپ  اهنآ  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  ماجنارـس  دـهدیم  اهنآ  هب  هک  یتلهم  زا  سپ  ماما  دـننکیم 

، نامه [. 4 . ] ص 48 تاجردلا ، رئاصب  رـصتخم  [. 3 . ] ص 11 ج 2 ، جاجتحا ، [. 2 . ] صصق هروس  [. 1 . ] تسا هتخادرپ  نآ  هب  تیرـشب  دادماب 
ص 524. ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  [. 8 . ] ص 11 ج 2 ، جاجتحا ، [. 7 . ] ص 26 تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  [. 6  ] ،ص 257 ۀمامالا لئال  [. 5 . ] ص 26
ص 191 راونالا ج 52  راـجم  يدـهملا ص 463  مالعا  ص 330، نیدلا ج 1  نیدـلا  لامک  [. 10 . ] ص 194 ج 1 ، عرابلا ، بذـهملا  [. 9]

خیرات ص 160 ؛ داـمح ، نبا  نتف  [. 14 . ] ص 8 صاصتخإلا ، [. 13 . ] ص 391 ج 52 ، راونالاراحب ، [. 12 . ] ص 325 صاوخلا ، ةرکذـت  [. 11]
ص 240. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ص 399 ؛ ج 11 ، قزرلادبع ، [. 15 . ] ص 233 ج 7 ، يراخب ،
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؟ تسا هنوگچ  ترضح  روهظ  زا  لبق  ایند  تیعضو  دش ؟ دهاوخ  روط  هچ  ترضح  نآ  روهظ  زا  دعب  ایند 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ترضح  روهظ  زا  لبق  ایند  تیعضو  دش ؟ دهاوخ  روط  هچ  ترضح  نآ  روهظ  زا  دعب  ایند 

خساپ

ثیداحا رد  روهظ  زا  دـعب  يایند  فلا ) تسا / هدـش  میـسرت  نآ  زا  دـعب  و  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  لبق  ایند  تیعـضو  ربتعم ، ثیداحا  رد 
اب نیمز  مامت  تفای ، هرطیس  طلست و  ناهج  برغ  قرـش و  رب  دش و  زوریپ  گنج  رد  درک و  روهظ  جع ) ) دوعوم يدهم  هاگ  ره  : » میناوخیم

لیسگ مزال  ياهروتسد  همانرب و  اب  ار  یقیال  نامکاح  اهنیمزرـس ، مامت  يارب  ترـضح  نآ  دوشیم . هرادا  یمالـسا  یناهج  تموکح  کی 
اهروشک تانایرج  ثداوح و  مامت  رود  زا  جع ) ) يدهم ترضح  ددرگیم . دابآ  نیمز  مامت  نانآ  ششوک  تیدج و  ببس  هب  هک  دیامنیم 

ار يو  رود  ياههلـصاف  زا  زین  شناراـی  باحـصا و  ددرگیم . داـبآ  نیمز  طاـقن  ماـمت  ناـشیا  رـصع  رد  دراد . رظن  ریز  نیمز  رـسارس  رد  ار 
افـص قدص و  اب  دـنوشیم و  نابرهم  مه  اب  مدرم  دریگیم . ارف  ار  نیمز  مامت  شداد  لدـع و  دـنیوگیم . نخـس  وا  اب  دـننکیم و  هدـهاشم 
بوخ رایـسب  مدرم  يداـصتقا  عـضو  تسین . يرگید  رازآ  ددـص  رد  یـسک  دریگیم و  ارف  ار  اـج  همه  یموـمع  تینما  دـننکیم . یگدـنز 

دایز ادـخ  هب  مدرم  هجوت  دوشیم . دایز  نیمز ، تالوصحم  درابیم و  رایـسب  ناراب  دوشیمن . ادـیپ  تاـکز  قحتـسم  هک  يروط  هب  دوشیم ،
یمومع تامولعم  حطس  ددرگیم و  لماک  مدرم  ياهلقع  دوشیم . دنلب  اج  همه  دیحوت  گناب  دوشیم ، یناهج  نید  مالـسا ، نید  دوشیم .

ناهج ياهیگژیو  زا  یکی  صوصخ  رد  (ع ) قداص ماما  دـنیآیم / رب  تواضق  هدـهع  زا  شیوخ  هناـخ  رد  اـهنز  هک  يروط  هب  دوریم ، ـالاب 
هتفرگن رارق  رشب  سرتسد  رد  تمسق  ود  زا  شیب  نونکات  اما  هدش ، میسقت  تمسق  تفه  تسیب و  هب  شناد  ملع و  : » دیامرفیم روهظ  زا  سپ 

ب) { 1 .} دیامنیم شخپ  رشب  نیب  رد  دنکیم و  راکـشآ  ار  رگید  تمـسق  جنپ  تسیب و  دنکیم  روهظ  جع ) ) يدهم ترـضح  یتقو  تسا .
یتریح تبیغ و  وا  يارب  تسا . نم  نادنزرف  زا  جع ) ) يدـهم : » دـیامرفیم صوصخ  نیا  رد  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  روهظ  زا  لبق  يایند 

نانچ مه  دنکیم ؛ داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دیآیم و  بقاث  باهـش  دننامه  هاگ  نآ  دـنوشیم . هارمگ  يرایـسب  نامدرم  نآ  رد  هک  تسا 
دوخ نارای  زا  یکی  يارب  روهظ  زا  لبق  ار  ایند  تیعـضو  و  جع ) ) نامز ماما  روهظ  ياهتمالع  (ع ) قداص ماما  { 2 .} تسا هدش  ملظ  زا  رپ  هک 

نآرق هک  يروط  نامه  . 3 دوش . ریگ  ارف  متس  ملظ و  . 2 دنوش . دوبان  شنارادفرط  دریمب و  قح  يدید  هاگ  ره  . 1 : » دننکیم فیصوت  نینچ 
.5 دنزاس . نوگژاو  ار  نآ  هک  یفرظ  دننامه  دوش  یلاخ  وت  ًالمع  ادخ  نید  . 4 دشاب . هدمآ  نآ  رد  سوه  اوه و  يور  زا  ییاهتعدب  هدومرف 
. دـننکیم افتکا  نانز  هب  ناـنز  نادرم و  هب  نادرم  . 6 دنوشیمن . تساوخزاب  ناراکدب  دوشیمن و  یهن  نآ  زا  هدـش و  راکـشآ  دـب  ياهراک 
دیوگیم و غورد  راکدب  صخش  . 8 دنریذپیمن . ار  ناشیاهفرح  هدرک و  توکس  نامیا  اب  رهاظ -  هب  دارفا -  . 7 يزاب .) سنجمه  زا  هیانک  )
[. 1 { ] 3 ...} دوش و يدنواشیوخ  دنیویپ  عطق  . 10 دننکیمن . مارتحا  ناگرزب  هب  اههچب  . 9 دنکیمن . در  ار  وا  ياوران  تبسن  غورد و  یـسک 

نوماریپ خساپ  شـسرپ و  دصکی  [. 3 / ] قودص ص 278 خیـش  ْمعنلا ، مامتا  نیدلا و  لامک  [. 2 / ] ص 336 ج 52 ، یسلجم ، راونالا ، راحب 
ص 93/ ج 51 ، راونالراحب ، زا : لقن  هب  ص 169 . ینارهت ، ییاجر  جع ،) ) نامز ماما 

؟ دراد غنامز  ماما  روهظ  زا  دعب  تدم  هب  هراشا  ایآ  تسیچ  دوه  ةروس  هیآ 104  رد  هدش  هدرمش  تدم   " زا روظنم 
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شسرپ

؟ دراد غنامز  ماما  روهظ  زا  دعب  تدم  هب  هراشا  ایآ  تسیچ  دوه  ةروس  هیآ 104  رد  هدش  هدرمش  تدم   " زا روظنم 

خساپ

ٍلَج آلِإ ِالَ?  َُّوهُرِّخَُؤن  اَم  َو  ٌدوُهْـشَّم  ٌمْوَی  َِکل   َ َذ َو  ُساَّنلا  ُهَّل  ٌعوُمْجَّم  ٌمْوَی  َکـِل   َ َذ : " دـیامرفیم تماـیق  زور  ةراـبرد  هروس  نیا  رد  میرک  نآرق 
ام و  دـننکیم ، هدـهاشم  ار  نآ  همه  هک  يزور  و  دـنوشیم ، عمج  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  يزور  نامه  ترخآ  ( [ ،103ـ104 دوه  ;) ٍدوُدْعَّم

تسا و هیسن  نانآ  تازاجم  تمایق و  زور  هک  دننکن  رکف  دنوشن و  رورغم  نامرجم  ینعی  میزادنایمن ;  ریخأت  يدودحم  نامز  ات  زج  ار  نآ 
جراعم 6ـ7)  ;) اًبیِرَق ُهغََرن  َو  اًدیَِعب  ُوهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  : " دیـسر دهاوخ  ارف  تمایق  يدوز  هب  تسا و  دودحم  ایند  هکلب  دـسر ، ارف  یک  تسین  مولعم 

تسا زیخاتـسر  یکیدزن  هب  هراشا  هدش ،  هدرمـش  يانعم  هب  "  ) دودعم  " هژاو مینیبیم "  کیدزن  ار  نآ  ام  و  دننیبیم ، رود  ار  زور  نآ  اهنآ 
یسربط ج 3، نایبلا  عمجم  .) دوب دهاوخ  یندش  مامت  دودحم و  دوش ، عقاو  شرامش  ددع و  تحت  دشاب و  شرامش  لباق  هک  يزیچ  ره  اریز 

مراکم هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  یمالـسالا /  مـالعالا  بتکم  ص 65 ، یـسوطلا ج 6 ، رفعجوبا  ناـیبتلا  یبرعلا /  ثارتلا  أـیحاراد  ص 193 ،
ارف تماـیق  دوـشیم و  ماـمت  اـیند  هک  تسا  یماـگنه  نآ  " دودـعم ، لـجا   ( " ۀیمالـسالا بـتکلاراد  ص 231 ، ج 9 ، نارگید  و  يزاریش 

تعجر غنامز و  ماما  روهظ  زا  دـعب  تقو  نآ  نیاربانب  توریب )  نییالملل  ملعلاراد  ص 269 ، هینغم ج 4 ، داوج  دمحم  فشاکلا  .) دسریم
. دوب دهاوخ  همئا 

دراوم ریاس 

؟  تسا بجاو  نامز 7 ماما  بقل  ندینش  ماگنه  هب  نداتسیا  مایق و 

شسرپ

؟  تسا بجاو  نامز 7 ماما  بقل  ندینش  ماگنه  هب  نداتسیا  مایق و 

خساپ

مان رگا  ًاـصوصخ  تسا ,  نامز 7 ماما  ترضح  كرابم  مسا  ندینـش  ضحم  هب  نتـساخرب  يربک  ِتبیغ  رـصع  رد  نایعیـش  فیاظو  زا  یکی 
لومعم زین  قداص 7 رفعج  ماما  نامز  رد  یتح  نایعیش  نیبرد  لمع  نیا  دشاب . یم  سدقم  دوجو  نآ  میظعت  تهج  نیا  و  دوش . هدرب  سدقم 

هک دومرف : باوج  ترـضح  دـننک ؟ یم  ماـیق  ءهملک  رکذ  عـقوم  رد  مدرم  هک  تسیچ  تلع  درک : ضرع  قداص 7 ماما  تمدخ  یـسک  دوب .
رظن دراد , شناتـسود  هب  هک  يدایز  تبحم  رطاخ  هب  زین  بانج  نآ  دـنک , دای  تسا ,  وا  تبرغ  هب  تبـسن  رثأـت  راـهظا  وا و  تلود  هب  هراـشا 

دزیخ و اپ  هب  ناشیا  مارتحا  رطاخ  هب  هک  تسا  راوازـس  دوش , یم  عقاو  ماما  هجوت  دروم  لاح  نیا  رد  نوچ  سپـس  درک . دـهاوخ  وا  هب  یفطل 
خیش هرامش 4  ص 640  رثءـالا , بختنم  یناـگیاپلگ ,  یفاـص  هّللا  فـطل  هّللا  تیآ  یقروا 1. پـ ( ) 1< .) دـهاوخب دـخزا  ار  شجرف  لیجعت 

ص 132 تیالو ,  دیشروخ  راظتنا  رد  يراصنا ,  نمحرلادبع  لامآلا ; ص 488  یهتنم  یمق ,  سابع 

زا 1779تیودهم هحفص 1712 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رازه و تلاسر  نیا  هک  یلاح  رد  دوش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ناربمایپ  متاخ  هک  تسا  ینامز  ناـمز  رخآ  هک  تسا  هدـمآ  يددـعتم  ياـهتیاور  رد 
تسا هدش  حیرصت  نامز  رخآ  نامز  تدم و  هب  میرک  نآرق  رد  ایآ  تسا  هدیسرن  نامز  رخآ  زونه  هدش و  زاغآ  هک  تسا  لاس  دصراهچ 

شسرپ

تلاسر نیا  هک  یلاح  رد  دوش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ناربمایپ  متاـخ  هک  تسا  یناـمز  ناـمز  رخآ  هک  تسا  هدـمآ  يددـعتم  ياـهتیاور  رد 
هدش حیرصت  نامز  رخآ  نامز  تدم و  هب  میرک  نآرق  رد  ایآ  تسا  هدیـسرن  نامز  رخآ  زونه  هدش و  زاغآ  هک  تسا  لاس  دصراهچ  رازه و 

تسا

خساپ

" رخآ  " موهفم هک  اج  نآ  زا  ددرگیم  قالطا  دایز  ای  مک  تقو  رب  تغل  رد  ناـمز  دوشیم و"  هتفگ  هعومجم  ره  یناـیاپ  شخب  هب  رخآ " "

نامقل  [ هدرک و زیهرپ  نآ  يارب  صخـشم  تقو  نییعت  زا  زین  نآرق  دراد و  دوجو  یناوارف  فـالتخا  اـیند ، ضارقنا  ِخـیرات  رد  تسا و  یبسن 
تثعب تایاور  زا  هدافتـسا  اب  لاح  نیا  اب  تسین  يریگهزادنا  لباق  تقد  هب  نآ  ةدودحم  فرخز 43 و 85 ،[ و  بازحا 33 و 63 ، 31 و 34 ،

ترـضح روهظ  هب  هک  ینایاپ  ةرود  هب  نامزلا  رخآ  تاـیاور  رتشیب  رد  هتبلا  تسناد  ناـمزلا  رخآ   " ةرود زاغآرـس  ناوتیم  ار  متاـخ  ربماـیپ 
ۀناشن نیتسخن  تفای  ققحتمرکا  ربمایپ  روهظ  اب  هک  یهلا  تعیرـش  نیرخآ  ندمآ  توبن و  نایاپ  تسا  هدش  قالطا  دشاب ، کیدزن  غيدـهم 

ْدَقَف ًۀَتَْغب  مُهَِیتَْأت  نَأ  َۀَـعاَّسلا  آلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَهَف  : " ۀـیآ رد  ار  تمایق  ياههناشن  زا  دوصقم  نارـسفم  ور  نیا  زا  دوریم ; رامـش  هب  خـیرات  نایاپ 
تسا هدمآ  نآ  ياههناشن  نونکا  مه  هک  یلاح  رد  دسر ، ارف  ناهگان  تمایق  هک  دنراد  راظتنا  نیا  زج  اهنآ  ایآ  ( 18، دمحم ;) اَهُطاَرْشَأ َءآَج 

، زین يرگید  ناوارف  عیاـقو  ناـمزلارخآ  رد  دراد . تماـیق  اـت  یمک  رایـسب  ۀلـصاف  ناـهج  رمع  هب  تبـسن  هک  دناهتـسنادمرکا  ربماـیپ  تثعب  " 
يرما نامزلارخآ  فلا ـ  هک  نآ  هجیتن  دوشیم . طوبرم  غيدـهم  ترـضح  روهظ  اب  نراقم   ) نآ ینایاپ  ةرود  هب  رتشیب  هک  هدـش  ینیبشیپ 

رخآ زاغآ  مرکا  ربمایپ  تثعب  نامز  ب ـ  دـناهتفرگ . رظن  رد  ناهج  رمع  هب  تبـسن  ار  ناهج  نایاپ  اـتمرکا  ربماـیپ  تثعب  ناـمز  تسا و  یبسن 
تدم و هب  هچرگا  میرک  نآرق  رد  تسین ج ـ  صخشم  دوب ، دهاوخ  یک  نامزلارخآ  نایاپ  دشکیم و  لوط  ردقچ  هک  نیا  اما  تسا  نامزلا 
اب نراقم  هک  نامزلارخآ  ینایاپ  ةرود  هب  ناوتیم  هدومرف  نایب  نآرق  هک  یثداوح  اـههناشن و  زا  اـما  تسا  هدـشن  حیرـصت  ناـمزلارخآ  ناـمز 

َو ْمُُهباَسِح  ِساَّنِلل  َبَرَْتقا   " تیونعم نارحب  مینکیم 1 . هراشا  عیاقو  نآ  زا  دروم  دنچ  هب  اج  نیا  رد  درب . یپ  تسا  غيدهم  ترـضح  روهظ 
مدرم هیآ  نیا  رد  دـننادرگ ". يور  دـنتلفغ و  رد  هـک  یلاـح  رد  هدـش  کـیدزن  ناـنآ  هـب  مدرم  باـسح  ( 1، أـیبنا  ;) َنوُضِْرعُّم ٍۀَْـلفَغ  ِیف  ْمُه 
ْمِِهْنَیب نِم  ُباَزَْحئ  ْالا  َفَلَتْخاَف  : " رایـسب ياهيریگرد  اهفالتخا و  عوقو  دناهدش ;2 . فصتم  دـنوادخ ، زا  ضارعا  تلفغ و  هب  نامزلارخآ 
نارفاک لاح  هب  ياو  دندرک ; فالتخا  شناوریپ  نایم  زا  ییاههورگ  وا [ زا  دعب   [ یلو میرم 37 )  ;) ٍمیِظَع ٍمْوَی  ِدَهْشَّم  نِم  ْاوُرَفَک  َنیِذَّّلِل  ٌْلیَوَف 

ببـس هدـمآ و  دـیدپ  ناـمزلارخآ  رد  هک  تـسا  مالـسا  ناـهج  رد  فـلتخم  ياـههقرف  روـهظ  هراـبرد  هـیآ  نـیا  گرزب "  زور  ةدـهاشم  زا 
نیمز اهنامسآ و  شنیرفآ  ( 57، رفاغ  ) ساَّنلا ِْقلَخ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِضَْرئ  ْالا  َو  ِت   َ َو َـ َمَّسلا ُْقلََخل   " لاجد روهظ  . 3 دش . دهاوخ  رایسب  ياهفالتخا 

دید رد  هک  دناهدرک  ریـسفت  لاجد  روهظ  هب  ار  هیآ  نیا  نارـسفم  زا  یخرب  دننادیمن ". مدرم  رتشیب  یلو  تسا  رتمهم  اهناسنا  شنیرفآ  زا 
نیا ماجنارـس  درامـشیم ; رتکچوک  رگید  تاقولخم  يرایـسب  زا  ار  وا  دـنوادخ ، هک  یلاح  رد  دـنکیم ، هولج  دوجوم  نیرتگرزب  مدرم 
اَذاَّم اًراَهَن  َْوأ  اـًت  َـ ََیب ُوُهباَذَـع  ْمُکغَتَأ  ْنِإ   " تالکـشم اـهيراتفرگ و  ندـمآ  دـیدپ  . 4 دش . دـهاوخ  دوبان  غیـسیع  ترـضح  تسد  هب  هدـیدپ 
هلجع هـچ  يارب  ناـمرجم  سپ  دـیآ ، امــش  غارــس  هـب  زور  رد  اـی  ماـگنه  بـش  وا ، تازاـجم  رگا  سنوـی 50 )  ;) َنوـُمِرْجُْملا ُْهنِم  ُلِْجعَتْـسَی 
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، دـیآ دورف  ناشیاههناخ  ۀناتـسآ  رد  ام  باذـع  هک  یماگنه  اـما  تافاص 177 )  ;) َنیِرَذـنُْملا ُحاَبَـص  َءآَسَف  ْمِِهتَحاَِسب  َلََزن  اَذِإَف  . ";  " دـننکیم
شنایرکشل ینایفس و  جورخ  ةرابرد   47 أسن ، لحن 45 و  ; 51 أبس ، تایآ  ینایفس  جورخ  تشاد " 5 . دنهاوخ  يدب  هاگحبص  ناگدشراذنا 

هرقب 148; ;  81 أرسا ، تایآ  رـشب  گرزب  یجنم  روهظ  تسا 7 . هدـمآ  نآ  ةرابرد  ;ق 41ـ42  لحن 16  تایآ  ینامـسآ  يادن  دشابیم 6 .
جورخ تـسا 9 . نآ  هـب  طوـبرم  ، 159 أـسن ، فرخز 43 ; تاـیآ  غیـسیع  ترـضح  لوزن  . 8 دراد . تلــالد  بـلطم  نـیا  رب  ماعنا 89 و ...

هرابنیا رد   96 أیبنا ، هیآ  غيدهم  ترضح  تسد  هب  جوجأم  جوجأی و  موق  يدوبان  دراد 10 . هراشا  نآ  هب  لمن 82  هیآ  نیمز  زا  ياهدنبنج 
حلص . 12 دنراد . هراشا  هدیدپ  نیا  هب  صصق 5 ، نارمعلآ 81 ; ; 5 أرسا ، هدجس 21 ; ; 11 رفاغ ، لمن 83 ; تایآ  تعجر  تسا 11 . هدمآ 

گرزب ياهدعو  نینچ  هب  صصق 5  فارعا 137 و  ; 105 أیبنا ، لافنا 39 ; فارعا 128 ، ; 5 رون ، تایآ  ناهج  رـسارس  رد  رادیاپ  شمارآ  و 
میرک نآرق  فراعملاةرئاد  ر.ك  .) دـش دـهاوخ  عقاو  نامزلارخآ  ینایاپ  شخب  رد  هک  تسا  نامزلارخآ  ياههناشن  زا  رگید  ... دراد و هراـشا 

 ( مق باتک  ناتسوب  ص 114ـ124 ، نآرق ج 1 ، فراعم  گنهرف و  زکرم 

؟ دراد جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  اب  یطابترا  هچ  تسیچ و  نامزلارخآ 

شسرپ

؟ دراد جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  اب  یطابترا  هچ  تسیچ و  نامزلارخآ 

خساپ

زین نامز  ماجنا . مه  تسا و  زاغآ  مه  هک  يدـنوادخ  ناـیاپیب  تاذ  زج  تسا  یناـیاپ  ار  یعورـش  ره  ماـجنا و  ار  يزاـغآ  ره  تسین  یکش 
دـیآیم و رامـش  هب  ییایند  یگدـنز  هچابید  هک  هدـش  يرپس  ایند  رب  يراگزور  تسین . انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  یهالا  تاقولخم  ماـمت  دـننام 

هدـناوخ نامزلارخآ »  » نیمز رد  ناسنا  یگدـنز  باـتک  یناـیاپ  ياـههگرب  دوب . دـهاوخ  باـتک  نیا  ناـیاپ  هک  تشذـگ  دـهاوخ  زین  یناـمز 
زا یمیهاربا  ناـیدا  رد  هژیو  هب  دروـخیم و  مشچ  هب  اـیند  گرزب  ناـیدا  بلغا  گـنهرف  رد  هک  تـسا  یحالطـصا  ناـمزلارخآ » . » دوـشیم

شخب نیا  رد  تسا  نکمم  هک  ییاهدادیور  ایند و  ینایاپ  راگزور  هب  ًالومعم  حالطـصا  نیا  تسا . رادروخرب  صاخ  تیمها  یگتـسجرب و 
هدمآ نینچ  لیجنا »  » رد لاثم  يارب  دناهدرک ؛ ییاهییوگـشیپ  نآ  هرابرد  گرزب  نایدا  دوشیم و  هتفگ  ددنویپ  عوقو  هب  يویند  یگدـنز  زا 

رورغم و تسرپ و  رز  تسود و  دوخ  ِمدرم  دوب  دنهاوخ  هک  اریز  دیـسر * دهاوخ  رخآ  نامز  رد  بعـص  ِتاقوا  هک  نادب  ار  نیا  و  تس ...«:
ناـبوخ اـب  ملحیب و  زیهرپیب و  هدـننک و  ثبخ  اـفویب و  تفلایب و  و  نـیدیب * سانـشان و  قـح  نیدـلاو و  ناـمرفان  وـگ و  رفک  ربـکتم و 
نارود هـب  ناوارف  تاـیآ  رد  زین  دـیجم  نآرق   1 .« دـنهدیم حـیجرت  ادـخ  رب  ار  شیع  هدـننک و  سوبع  هلـصوح و  مک  نئاـخ و  و  اـنتعایب *
ینالوط ینامز  تدم  . 1 تسا : هتفر  راک  هب  یلک  يانعمود  رد  حالطصا  نیا  یمالـسا  دنمـشزرا  فراعم  رد  تسا . هدرک  هراشا  نامزلارخآ 

زین نامزلارخآ  ربمایپ  ار  یهالا  ربمایپ  نآ  ور  نیا  زا  دـباییم . نایاپ  گرزب  زیخاتـسر  عورـش  اب  زاـغآ و  (ص ) مالـسا ربماـیپ  تدـالو  اـب  هک 
رد ار  روهظ  تبیغ و  نامز  دوشیم ، زاغآ  (ع ) يدهم ترضح  (ص ) مالسا ربمایپ  نیشناج  نیـسپاو  تدالواب  هک  ینامز  تدم  . 2 دناهدیمان .

يویند یگدنز  طاسب  نارود  نیا  ندش  يرپس  اب  فلا ) دـهدیم : ناشن  (ع ) تیب لها  تایاور  دـسریم . ماجنا  هب  تمایق  عورـش  اب  هتفرگرب ،
: دوشیم میـسقت  توافتم  ًالماک  هلحرم  ود  هب  دوخ  نامزلارخآ  ب ) ددرگیم . زاغآ  شنیرفآ  ماظن  رد  دـیدج  ياهلحرم  دوشیم و  هدـیچرب 

نیـسپاو دریگیم و  ارف  ار  يرـشب  عماوج  همه  متـس  یقالخا و  داسف  هدیـسر ، یقالخا  طاطحنا  ینایاپ  لـحارم  هب  ناـسنا  هک  تسخن  نارود 
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حلـصم مایق  اب  تسا و  ادخ  يایلوا  ناربمایپ و  هب  یهالا  ياههدعو  ققحت  رـصع  هک  مود  نارود  و  دیارگیم ؛ يدـیماان  هب  يرـشب  ياهدـیما 
رد یلو  تسا ؛ هدـش  هتفریذـپ  مالـسا  گرزب  ياههقرف  همه  يوس  زا  ًاـبیرقت  ناـمزلارخآ  هب  طوبرم  دـیاقع  تاـیلک  دوشیم . زاـغآ  یناـهج 

یماما هدزاود  نایعیـش  دراد . دوجو  رظن  فـالتخا  دوعوم  يدـهم  تیوه  زین  دوعوم و  يدـهم  روهظ  هب  تـالوحت  نیا  یگتـسباو  صوصخ 
اب نانآ ، رظن  رد  دننادیم . اهتما  دوعوم  نامه  ار  وا  نیمز و  هرک  رد  رشب  تایح  ماتخ  نسح  ار  وا  یناهج  تموکح  و  (ع ) يدهم ترـضح 

دـندرگیم و زاـب  اـیند  هب  تعجر »  » ناونع تحت  ناراـکهبت  نادـب و  زین  ناـحلاص و  ناـکین و  همئا و  زا  یخرب  (ع ) يدـهم ترـضح  روـهظ 
تیودـهم و دـنویپ  رگناـیب  هـک  ار  ییاـههژاو  ناوـتیم  (ع ) ناـموصعم یناروـن  تاـملک  رد  یتـشگلگ  اـب  دـباییم . ناـیاپ  ییاـیند  یگدـنز 
: دومرف نایوگتـسار ، مشـش  ياوشیپ  (ع ،) قداص ماما  نامز ) نایاپ   ) ناـمزلارخآ . 1 زا : تسا  ترابع  اـههژاو  نیا  تفاـی . تسا ، ناـمزلارخآ 

ترضح نآ  هللا . لوسر  ای  هلب ، درک : ضرع  مهدن ؟ ربخ  ار  وت  ایآ  مهدن ؟ تراشب  ار  وت  ایآ  دومرف : (ع ) یلع هب  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  »
 - دزاـسیم داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنکیم و  روهظ  ناـمزلارخآ  رد  هک  یمئاـق  داد  ربخ  ارم  دوب و  نم  دزن  لـیئربج  کـنیا  مه  دومرف :
نیا دسرن ) نایاپ  هب  ایند   « ) ایندلا بهذت  ال  . » 2 2 .« تسا (ع ) نیسح نادنزرف  زا  وت و  لسن  زا  هدش -  هدنکآ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه 

(ص) مالـسا یمارگ  لوسر  دـیوگیم : دوعـسم  نب  هللادـبع  دوشیم . رکذ  نآ  زا  سپ  هک  تسا  یثداوح  ققحت  ندوـب  یمتح  رگناـیب  ریبـعت 
نـشور و  دوشیم ». هتفگ  يدـهم  وا  هب  تسا و  نم  تیب  لها  زا  هک  دـنک  يربهر  يدرم  ارم  تما  هک  نیا  رگم  دـسرن  نایاپ  هب  ایند  : » دومرف

( دوشیمن اپرب  تمایق  ۀعاسلا (» موقت  ال  . » 3 دراذگرـس . تشپ  ار  نامزلارخآ )  ) شاینایاپ شخب  هک  نیا  رگم  دسریمن  نایاپ  هب  ایند  تسا 
هک تسا  یماگنه  نیا  و  دنک ؛ مایق  ام  نادـناخ  زا  قح  هب  ياهدـننک  مایق  هک  نیا  ات  دوشیمن  اپرب  تمایق  : » دومرف (ص) مالـسا یمارگ  ربمایپ 

یضقنت ال  . » 4 4 ... .« دش دهاوخ  كاله  دچیپرس ، وا  زا  سک  ره  دبای و  تاجن  دنک ، يوریپ  وا  زا  سک  ره  و  دیامرف ؛ هزاجا  وا  هب  دنوادخ 
تموکح نیمز  رب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هک  نیا  ات  ددرگن  یـضقنم  اـهزور  : » دومرف (ص ) ادـخ لوسر  ددرگن ) یـضقنم  اـهزور   « ) ماـیالا

ربنم زارفرب  (ع ) نانمؤمریما دنامن ) یقاب  زور  کی  زا  شیب  ایند  زا  رگا   «) دحاو موی  الا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  . » 5 5 .« تسا نم  مانمه  هک  دنک 
زا يدرم  هک  درک  دـهاوخ  ینالوط  ناـنچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامن ، یقاـب  زور  کـی  زا  شیب  اـیند  زا  رگا  : » دومرف نینچ  هفوک  رهـش  رد 

راکـشآ نامز و  نایاپ  ماگنه  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  نامز ) ینایاپ  شخب  رد   «) نامزلا نم  عاـطقنا  دـنع  . » 6 6 .« دوش هتخیگنارب  منادناخ 
ییاههناشن ینامز  هدودحم  نیا  نامزلارخآ  ياههناشن   7 .« دراد رایسب  شـشخب  دوشیم و  هتفگ  يدهم  وا  هب  هک  تسه  يدرم  اههنتف ، ندش 

حالطـصا ناناملـسم  گنهرف  رد  نامزلارخآ » مئالع   » جـیار حالطـصا  رب  هوالع  دوشیم . هدـناوخ  نامزلارخآ » مئالع   » ًاحالطـصا هک  دراد 
تماـیق عوـقو  ياـههناشن  هب  تسا ، جـیار  تنـس  لـها  دزن  رتشیب  هک  حالطـصا  نیا  دراد . دوـجو  هعاـسلا » طارـشا   » ماـن هب  يرگید  هباـشم 

تسا و نامزلارخآ  ياههناشن  نوچ  نآ  ياههناشن  زا  يرایـسب  دهدیم  ناشن  هدـش  رکذ  ناونع  نیا  لیذ  هک  یتایاور  یلو  دراد ؛ صاصتخا 
میسقت توافتم  شخب  ود  هب  نامزلارخآ  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  تسناد . تمایق  ياههناشن  ار  نامزلارخآ  ياههناشن  زا  يرایـسب  ناوتیم 

نید زا  زیرگ  . 1 زا : تسا  ترابع  رـصع  نیا  ياههصخـشم  زا  یـشخب  دوب . دـهاوخ  راوشد  رایـسب  لوا  شخب  تایاور ، ساـسا  رب  دوشیم .
ياهمهرد هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز  : » تسا هدرمـشرب  هنوگ  نیا  ار  نارود  نیا  ياهناسنا  ياهیگژیو  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 

هراومه اهنآ  دنروآیم . ياج  هب  دوجس  عوکر و  هرقن  الط و  يارب  ناشنانز . ناشاههلبق  ناشمکـش و  ناشتمه  دوب و  دهاوخ  ناشنید  اهنآ 
تما رب  ینامز  :» دومرف ادـخ  لوسر  یتسرپ  ایند  . 2 8 .« ینارصن کلـسم  رب  هن  دنایناملـسم و  بهذم  رب  هن  دوب ؛ دنهاوخ  یتسم  تریح و  رد 

هاگـشیپ رد  هچنآ  هب  ددرگیم ؛ هتـسارآ  اـیند  لاـم  عمط  هب  ناـشرهاوظ  یلو  دوشیم  دـیلپ  مدرم  ياـهنورد  ناـمز  نآ  رد  هک  دـیآیم  نم 
راچد ریگارف  یباذع  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دـباین و  هار  ناشلد  هب  ادـخ  زا  فوخ  تسا ؛ رهاظت  ایر و  ناشراک  دـندنبیمن ؛ لد  تسا  دـنوادخ 

زا رگید  یکی  گرزب  ياهشیامزآ  . 3 9 .« دنکیمن باجتـسم  ار  ناشیاعد  دنوادخ  یلو  دنناوخیم ؛ ار  دـنوادخ  قیرغ  نوچ  اهنآ  دزاس .
هورگ ود  هب  مدرم  اهنومزآ ، نیا  اب  دـنراذگیم . رـس  تشپ  نارود  نیا  رد  اـهناسنا  هک  تسا  یتاـناحتما  ناـمزلارخآ  نارود  ياـهیگژیو 
نینچ (ع ) یلع هب  یتفگـش  اب  دـنکیم ، دای  نارود  نیا  قفوم  ياههرهچ  زا  یتقو  (ص ،) مرکا ربمایپ  اهقفومان . اهقفوم و  دـنوشیم : میـسقت 
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هک نآ  اب   ] نامزلارخآرد هک  دنتـسه  یمدرم  نیقی  رد  ناـنآ  نیرتگرزب  ناـمیارد و  مدرم  نیرتروآ  تفگـش  نادـب  یلع ، يا  : » دـیامرفیم
نانمؤمریما  10 .« دـنروآیم نامیا  تسا ، دـیپس  ياهحفـص  رب  هایـس  یطخ  هک  هتـشون  هب  دـنبوجحم ، دوخ  ماما  زا  دـندیدن و  ار  دوخ  ربماـیپ 

مانیب و هک  ینانمؤم  رگم  دـباییمن  تاـجن  اـههنتف  زا  هک  تسا  یناـمز  نآ  و  :» دـیامرفیم نارود  نیا  ناـگتفای  تاـجن  هراـبرد  زین  (ع ) یلع
بش رد  ناگدننکریس  يارب  اهنآ  دریگیمن . ار  اهنآ  غارـس  یـسک  دندرگ ، بیاغ  رگا  و  دنوشن ؛ هتخانـش  دنـشاب ، روضح  رد  رگا  دنناشن .

یمدرم هن  و  دنیاشحف ]  ] هعاشا یپ  رد  هن  زیگناهنتف . هن  دنتـسه و  وج  هدـسفم  هن  دننـشور . ياههناشن  تیادـه و  ياهغارچ  اههعماج  یناملظ 
فرطرب اـهنآ  زا  ار  یتالکــشم  اهیتخــس و  دـنکیم و  زاـب  ناـشيوس  هـب  ار  شتمحر  ياـهرد  دـنوادخ  هـک  دـننانیا  وـگ ! وـغل  هـیفس و 

تبیغ . 2 موس . باب  سویثومیت ، هب  يراوح  سلوپ  مود  هماـن  ینادـمه ، ناـخ  لـضاف  همجرت  سدـقم ، باـتک  . 1 تشوـنیپ :  11 .« دزاسیم
ص 59. ج2 ، قودص ، خیش  (ع ،) اضرلا رابخا  نویع  . 4 ح141 . ص182 ، یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، باتک  .3 ص357 . بنیز ، یبا  نبا  ینامعن ،
.8 ص260 . ج3 ، یلبرا ، ۀــمغلا ، فـشک  . 7 ص46 . ۀـبیغلا ، باـتک  . 6 ص258 . یلمآ ، يربـط  یـضترملا ، هعیـشل  یفطـصملا  ةراـشب  . 5
ج4، قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 10 ص306 . ج8 ، ینیلک ، خیش  یفاک ، . 9 ص379 . ج11 ، يرون ، ثدحم  لئاسولا ، كردتسم 

هبطخ 103. هغالبلا ، جهن  . 11 ص366 .

؟ تسا نامزلارخآ  نامز ، نیا  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ تسا نامزلارخآ  نامز ، نیا  لیلد  هچ  هب 

خساپ

رد نونکا  مه  هک  میربیم  یپ  اههناشنو ، میالع  نیا  ققحت  اب  هک  هدش  رکذ  ییاههناشنو  میالع  نامزلارخآ  هرود  يارب  یمالسا  تایاور  رد 
: دیامرفیم ع )  ) رقاب ماما  ینماانو  سرت  شرتسگ   - 1 مینکیم : هراشا  اههناشنو  میالع  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  میراد . رارق  نامزلارخآ  هرود 
رد رگم  دـنکیمن  یقرواـپ } ص 235 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، یقرواپ .  } ماـیق ع )  ) مئاـق ترـضح  ... " " ؛ دـیدش فوخ  یلع  ّـالا  مئاـقلا  موقیـال  "

". دـشاب ناراکمتـس  تسد  رد  هعماـج  ياـهراک  ماـمز  هک  دـنکیم  ماـیق  یماـگنه  ع )  ) يدـهم : " دوـمرف زینو  سارهو ". مـیب  زا  رپ  ینارود 
رد دـجاسم  ّتیعــضو  هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ تیادـه  زا  دـجاسم  ندـش  یهت   - 2 یقرواـپ } ص 77 . سوواـط ، نـبا  محـالم ، یقرواـپ .  }
رد داشراو  تیادـه  زا  یلو  تسابیزو ، دابآ  نامز  نآ  ياهدجـسم  " " ؛ يوهلا نم  بارخ  یهو  ةرماع  مهدـجاسم  : " دـیامرفیم نامزلارخآ 

هراب نیا  رد  ص )  ) مالسا یمارگ  لوسر  یناسنا  فطاوع  يدرس  تسین ".3 -  يربخ  یقرواپ } ص 190 . ج 2 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  } نآ
هب اـهرتگرزب  راـگزور ، نآ  رد  " " ؛ جورخلاـب هـل  هَّللا  نذأـی  ذـئنیح  و  فیعـضلا ، مـحری  يوقلاـالو  ریغـصلا  مـحری  ریبکلاـالف  : " دـیامرفیم

ماگنه نآ  رد  دیامنیمن . مّحرت  فیعـض  رب  يوقو  دـننکیمن  مّحرت  یقرواپ } ص 380 . ج 52 ، نامه ، یقرواپ .  } اهرتکچوکو ناتـسدریز 
ات دوشیمن  اپرب  تمایق  : " دیامرفیم ص )  ) ادخلوسر یقالخا  داسف  شرتسگ  دهدیم ".4 -  روهظو  مایق  نذا  ع ])  ) يدهم  ] وا هب  دـنوادخ 
". دـنکیمن شهوکن  ار  راک  نیا  سک  چـیهو  دـننکیم  يدـعت  وا  هب  هار  طـسو  رد  هتفرگ ، راکـشآ  روط  هبو  نشور  زور  رد  ار  ینز  هکنآ 

اذإ : " دومرف ماما  درک ؟ دهاوخ  روهظ  تقو  هچ  امش  مئاق  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  ع )  ) رقاب ماما  هب  دیوگیم : ملسم  نب  دمحم 
نانزو ناـنز  هیبش  ار  دوخ  اـهدرم  هک  یماـگنه  " " ؛ ءاـسنلاب ءاـسنلاو  لاـجرلاب ، لاـجرلا  یفتکاو  لاـجرلاب ، ءاـسنلاو  ءاـسنلاب ، لاـجرلا  هّبـشت 
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نانز هب  ناـنزو  هدرک  اـفتکا  نادرم  هب  نادرم  هک  هاـگ  نآ  دـننک . نادرم  هیبش  ار  یقرواـپ } ص 331 . ج 1 ، نیدـلا ، لامک  یقرواپ .  } دوخ
يوزرآ دراد  دنزرف  جنپ  یـسک  هک  هکنآ  ات  دوشیمن  اپ  رب  زیخاتـسر  : " دومرف ص )  ) مالـسا ربمایپ  دنزرف  یمک  يوزرآ  دننک ".5 -  افتکا 

ود هکنآو  دراد . دنزرف  ود  يوزرآ  دنزرف  هس  بحاصو  متـشاد ، دنزرف  هس  شاک  دـیوگیم : دراد  دـنزرف  راهچ  هکنآو  دـنک . دـنزرف  راهچ 
سودرف یقرواپ .  " . } تشادـن يدـنزرف  شاـک  هک  دـنک  وزرآ  دراد  دـنزرف  کـی  هک  یـسکو  دـیامنب . دـنزرف  کـی  يوزرآ  دراد ، دـنزرف 

رهاظ دیفس  گرم  هکنیا  ات  ددرگیمن ، اپرب  تمایق  : " دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  یناهگان  ياهگرم   - 6 یقرواپ } ص 227 . ج 5 ، رابخالا ،
گنج  - 7 یقرواپ } ص 141 . ج 1 ، قئافلا ، یقرواپ .  " . } یناـهگان گرم  دومرف : تسیچ ؟ دیفـس  گرم  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : دوش .

، ینامعن ۀـبیغلا ، یقرواپ .  " . } داد دـهاوخ  خر  هفقویبو  یپایپ  ياهراتـشک  ع )  ) نامز ماما  روهظ  زا  شیپ  : " دومرف ع )  ) اضر ماـما  راتـشکو 
{ یقرواپ ص 271 .

؟ دشاب دیاب  يرادقمهچ  روهظ  زادعب  تّیرشب  تایح  تدم  دعاوققباطم ،

شسرپ

؟ دشاب دیاب  يرادقمهچ  روهظ  زادعب  تّیرشب  تایح  تدم  دعاوققباطم ،

خساپ

ندیسر يارب  ناسنا  دشر  يارب  يدعاسم  هنیمز  روهظ  رصعو  تسا ، نآ  قیال  هک  تسا  یلماکت  هب  ندیسر  ناسنا  تقلخ  فده  هک  اجنآ  زا 
لماک لدع  قیبطت  تهج  هب  یلاعو  دیدج  ياهجرد  قاقحتـسا  روهظ  رـصع  رد  لماکت  طیارـش  عامتجا  زا  دعب  تّیرـشب  اذل  تسا ، لامک  هب 

رد رـشب  هک  دراذـگیم  ار  دوخ  بولطم  رثاو  دنیـشنیم  راب  هب  یماگنه  اـهّتیلباقو  طیارـش  نیا  هکنآ  زج  دـنکیم ، ادـیپ  ار  نیمز  يور  رد 
هب زگره  هاتوک  يرمع  ابو  دسرب ، یناسنا  لامک  تیاهن  هب  یهلا  رتسگ  لدع  تموکح  هیاس  رد  ات  دـنک  یگدـنز  یفاک  تدـم  روهظ  رـصع 

لیکـشتو ققحت  اـهنت  رـشب  تقلخ  زا  فدـه  ًـالوا : هک : تسا  نیا  بلطم  نیا  لـیلد  دـناشنب ، راـب  هب  ار  دوخ  لاـمک  دـناوتیمن  یعیبط  روط 
عون نیا  لیکـشت  زا  یلعاو  مهم  فدـه  هکلب  دـشاب ، هدـش  لصاح  دوصقم  نامز  زا  ياههرب  رد  ولو  نآ  دوجو  اب  ات  تسین  یملاع  تموکح 

ینالوط يرمع  ياضتقا  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  تسا  هعماج  تانوؤش  مامت  رد  نآ  هدرتسگو  عیـسو  يانعم  هب  تیدوبع  ندش  هدایپ  تموکح ،
هچ هک  مینادیم  دشاب . نآ  تامدقم  نامز  زا  رتهاتوک  يریگهجیتن  نامز  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  ًایناث : دراد . ار  روهظ  رـصع  رد  رـشب  يارب 
هب تّیرشب  رمع  يازارد  هب  ناوتیم  هک  ینامز  تدم  دربیم ، رس  هب  نآ  راظتنا  هبو  هدرک  دوعوم  زور  هدامآ  ار  دوخ  رشب  ینالوط  ياهنامز 

تهج هب  ار  ینالوط  تامدـقم  همه  نیا  ّیط  ناوتیم  لاح  تسا ، هتفر  راک  هب  فدـه  نیا  ققحت  يارب  هک  اهيراکادـف  هچو  دروآ  باـسح 
تعجر عوضوم : تسناد . يریگهجیتن  رد  هاتوک  یتّدم  هب  ندیسر 

تاهبش

هناهب الثم  . مینک تابثا  اهنآ  يارب  ار  نامز  ماما  دوجو  یقرط  هچ  زا  ام  امش  رظن  هب  دنرادن  لوبق  ار  تایاور  هنوگ  چیه  هک  هعماج  رد  دنتـسه  یناسک 
ترضح ایآ  تساهنآ و  یجنم  تنایشس  هک  تشدرز  دننام  هتسویپن  تقیقح  هب  کی  چیه  یلو  دنا  هتـشاد  یتایاور  ننیچ  زین  نایدا  ریاس  هک  دنروآ  یم 

هم

زا 1779تیودهم هحفص 1717 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

تاـبثا اـهنآ  يارب  ار  ناـمز  ماـما  دوجو  یقرط  هچ  زا  اـم  امـش  رظن  هب  دـنرادن  لوبق  ار  تاـیاور  هنوگ  چـیه  هک  هعماـج  رد  دنتـسه  یناـسک 
تنایـشس هک  تشدرز  دننام  هتـسویپن  تقیقح  هب  کی  چـیه  یلو  دـنا  هتـشاد  یتایاور  ننیچ  زین  نایدا  ریاس  هک  دـنروآ  یم  هناهب  الثم  . مینک

؟ دراد دوخ  صاخ  یجنم  ینید  ره  ای  تسه  زین  رگید  نایدا  یجنم  نامه  يدهم  ترضح  ایآ  تساهنآ و  یجنم 

خساپ

رد ود ، نیا  توافت  فده . هب  ندناسر  دـصقم و  هب  لاصیا  مود : هار ؛ نداد  ناشن  قیرط و  هئارا  تسخن : تسا : انعم  ود  هب  تیادـه  مینادیم 
ناشن وا  هب  ار  هار  اهنت  هن  مود ، لانعم  هب  تیاده  رد  اما  دهدیم  ناشن  درف  هب  ار  هار  اهنت  يداه ، تسخن ، يانعم  هب  تیاده  رد  هک  تسا  نیا 
ندوب نکمم  تسخن : تسا ؛ هنوگ  ود  زین  تیادـه  رثا  فیرعت ، ود  قبط  سپ  دـناسریم . دـصقم  هب  دریگیم و  ار  وا  ِتسد  هکلب  دـهدیم ،

دسرب و فده  هب  تسا  نکمم  درف  تیاده ، زا  تسخن  فیرعت  قبط  حیـضوت : دصقم . هب  درف  یمتح  ندیـسر  مود : دصقم ؛ هب  درف  ندیـسر 
( دنک تیاعر  ار  طیارش  همه  درف  رگا  هتبلا   ) تسا فده  هب  یعطق  ندیـسر  تیاده ، رثا  مود  فیرعت  قبط  اما  دسرن ؛ فده  هب  تسا  نکمم 

ّکنإ . » 1 اریز : دنتـسه . یحو  نالماح  نایداه و  ایبنا ، دنـشابیم . قیرط ـ  هئارا  تسخن ـ  ینعم  هب  تیادـه  ياراد  ناربماـیپ ، همه  ور  نیا  زا 
ادخ هکلب  یناسرب  دصقم  هب  یناوتیمن  یـشاب  هتـشاد  تسود  ار  هک  ره  ربمایپ ـ  وت ـ  انامه  ءاشی ؛ نم  يدـهی  هللا  ّنکلو  َتببحَا  نم  يدـهتال 

نیرّـشبُم َنیّیبنلا  ُهللا  ُثعَبَف  . » 2 دراد . ربماـیپ  توبن  ماـقم  هب  هراـشا  هک  هیآ 56 ). صـصق ، هروس  دـناسریم (». دـصقم  هب  دـهاوخب  ار  هک  ره 
هفیظو اـجنیا ، رد  هیآ 213 ). هرقب ، هروس  ناگدـنهد (.» میب  ناگدـنهد و  تراـشب  ناونع ) هب   ) تخیگنارب ار  ناربماـیپ  ادـخ  سپ  نیرذـنمو ؛
نامه دننامب ، یقاب  یهارمگ  رد  دنریذپن و  هاوخ  دنـسرب و  فده  هب  دنریذپب و  نامدرم  هاوخ  تسا ؛ نداد  میب  نداد و  تراشب  اهنت  ناربمایپ 

ـ  مود ینعم  هب  تیاده  بصنم  ياراد  تسخن ، ینعم  هب  تیادـه  رب  هوالع  ناربمایپ  زا  یخرب  اما  دـندنام . یهارمگ  رد  مدرم  رثکا  هک  هنوگ 
ام رما  هب  هک  یناماما  ار  ناربمایپ ـ  ناشیا ـ  زا  یخرب  میداد  رارق  انرمأب ؛ نودهی  ًۀئئأ  مهنم  انلعجو  . » 1 اریز : دنوشیم . زین  فده ـ  هب  ندناسر 
هب هک  یناماما  ار  ایبنا ـ  زا  یخرب  نانآ ـ  میداد  رارق  و  انرمأب ؛ نودهی  ًۀـمئأ  مهانلعجو  . » 2 هیآ 24 ). هدجس ، هروس  دنناسریم (.» ار ـ  مدرم   ـ
دای هب  و  ًامامإ ؛ سانلل  کلعاج  ّینإ  لاق  ّنهمتأـف  ٍتاـملکب  ّهبر  میهاربا  یلتبإ  ذإ  . » 3 هیآ 73 ). ءایبنا ، هروس  «.) دـنناسریم ار ـ  مدرم  ام ـ  رما 

انامه دومرف : داد ـ  ماجنا  تسرد  دـنارذگ و  درک ـ  مامت  ار  اهنآ  میهاربا  سپ  دومزآ ، ییاههملک  اب  ار  میهاربا  راـگدرورپ  هک  یماـگنه  رآ 
ماقم ياقترا  مود ) يانعم  هب  تیادـه   ) تماما تمـس  نتفای  اب  ربمایپ  میهاربا  هیآ 124 ). هرقب ، هروس  «.) مداد رارق  ماـما  مدرم  يارب  ار  وـت  نم 

دـصقم هب  ندـناسر  تماـما و  ماـقم  هب  یهلا ، تاـناحتما  زا  سپ  ـالاح  دادیم ، ناـشن  مدرم  هـب  ار  هار  اـهنت  نآ  زا  شیپ  هـک  يو  درک . ادـیپ 
ناماما دشاب . رتالاب  دیاب  دیدج  ماقم  دوب و  اراد  ار  قیرط  هئارا  ماقم  وا  اریز  دـشاب ؛ هدرک  اطع  وا  هب  ياهزات  ماقم  دـیاب  ادـخ  ًاعطق  دـسریم .

اـیند و رد  يرگتیادـه  نیا  دـنناسریم . ادـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  ینعی  دنتـسه ، مود  ینعم  هـب  تیادـه  ماـقم  ياراد  هناـگهدزاود  موـصعم 
تعافش هلئسملادنع و  ربق ، لوا  بش  رد  روضح  رضتحم ، دزن  روضح  دهدیم ، ماجنا  نایعیـش  يارب  ماما  هک  ییاهتیاده  هلمج  زا  ) ترخآ

اهنت هکلب  تسین ؛ هعماج  رد  ینامسج  روضح  هب  يزاین  نآ  نداد  ماجنا  يارب  دراد و  دوجو  دشابیم ). لامعا و ... همان  عیزوت  تمایق و  زور 
لاس رازه  زا  شیب  هک  بیاغ  ماـما  دوجو  هکنآ  لـصاح  تسا . ناـسکی  نآ ، رد  روضح  تبیغ و  سپ  تسا . یفاـک  نیمز  يور  ماـما  دوجو 

هن و  تسا ). یندش  نکمم ، رما  نیا  ادخ  هدارا  اب  هک  نیا  هچ  تسین ، یلقع  لاحم  چیه  مزلتسم  اریز  ) تسا لقع  فلاخم  هن  دشاب  هتشاد  نس 
. تسا فده  هب  ناگدنوش  تیاده  ندیـسر  تیلعف  شتیاده ، رثا  تسا و  يداه  ماما ، هتفگ ، شیپ  ياههمدـقم  قبط  و  تسا . یحو  فلاخم 

دوجو راثآ  زا  زین  اهتوغاط و ... ناراکمتـس و  اب  ندرکن  تعیب  ناـبوخ ، دـشر  نآ  عبت  هب  مدرم و  شیاـمزآ  تجح ، زا  نیمز  ندـنامن  یلاـخ 
. تسا بیاغ  ماما 
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نآ زج  دنک  یمن  روهظ  ترضح  هک  تسا  هدمآ  رگید  ییاج  رد  تسا و  رپ  روج  ملظ و  زا  ایند  جع )   ) دمحم لآ  مئاق  روهظ  ماگنه  هدمآ ,  تیاور  رد 
؟ دنشاب هتشاد  ار  مزال  یگدامآ  مدرم  ینعی  دوش , مهارف  نآ  ءهنیمز  هک 

شسرپ

یمن روهظ  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  رگید  ییاج  رد  تسا و  رپ  روج  ملظ و  زا  ایند  جع )   ) دمحم لآ  مئاق  روهظ  ماگنه  هدمآ ,  تیاور  رد 
؟ دنشاب هتشاد  ار  مزال  یگدامآ  مدرم  ینعی  دوش , مهارف  نآ  ءهنیمز  هک  نآ  زج  دنک 

خساپ

لبق زا  هک  تسا  ینانمؤم  نارای و  یهارمه  ینابیتشپ و  دـنمزاین  روهظ  ماگنه  ترـضح  یفرط  زا  درادـن . دوجو  هلئـسم  ود  نیا  نیب  یتاـفانم 
زا هک  دـشاب  هتـشاد  یحلـصم  هب  زاین  هک  دوشرپ  داسف  ملظ و  زا  هزادـنا  نآ  ایند  یفرط  زا  دـنا . هدرک  مهارف  ار  مزـال  ءهنیمز  هداـم و  ار  دوخ 

رگا اریز  درک , دهاوخ  رپ  طسق  لدع و  زا  ار  ناهج  ایند , نیا  رد  یّـصاخ  نارای  یهارمه  یبیغ و  ددم  هب  درک و  دـهاوخ  روهظ  بیغ  ناهج 
هتفرگ و ارف  ار  ایند  مامت  داسف  ملظ و  مییوگب  رگا  نوچ  دور , یم  لاؤسریز  ترضح  روهظ  هفسلف  مینک ,  دّر  ار  هیـضرف  ود  نیا  زا  مادک  ره 

قح فرط  هب  لطاب  زا  ار  مدرم  هزجعم  اب  دیاب  ترـضح  سپ  تسا ,  هدشن  مهارف  روهظء  هنیمز  هدـنامن و  نایم  رد  روای  ورای  نیرت  مک  یتح 
اب روهظ  ءهنیمز  هک  نیا  دننکب ؟ ار  يراک  نینچ  جع )   ) ترـضح هک  تسا  يزاین  هچ  دنکب ؟ يراک  نینچ  دناوت  یمن  ادـخ  ایآ  دـنادرگرب و 
رد داریا  لاکشا و  گرزب  تبیصم  تروص  نیا  رد  دریذپ . ماجنا  موحرم  روضح  یتح  يرهاظ و  بابسا  نودبدناوت  یم  دوش  مهارف  هزجعم 

تقبس دید  کی  هب  یکین  رد  دندوش و  بوخ  مدرم  مامت  دوش و  مهارف  ترضح  روهظ  ءهنیمز  مییوگب  رگا  دیآ . یم  دوجو  هب  يا  هنیمز  ره 
, دوب دهاوخ  وا  ءهدهع  هب  هعماج  یلک  ياه  تیادـه  هک  راد  مدرم  نیب  رد  یـصاخء  هولج  موحرم  روضح  تروص  نیا  رد  هچ  رگا  دـنریگ ,
هب يزاین  تسا ,  داد  لدع و  زا  رپ  هک  يا  هعماج  رد  دـنیوگب  یـضعب  دـیاش  دوش و  یم  گنر  مک  ترـضح  روهظ  تلع  تبیغ  هفـسلف  یلو 
ملظ زا  هدـمآ و  هوتـس  هب  مدرم  یفرط  زا  میریذـپب  دـیاب  سپ  دـننکم . باختنا  ار  یکین  حالـص و  هار  دوخ   , مدرم تسین و  دـشرم  یلـصت و 

هدامآ ترـضح  يرای  يارب  ار  دوخ  یعمج  یفرط  زا  درادن و  يا  هدیاف  نوچ  دـنربب , دـناوت  یمن  یتیاکـش  يدام  اجلم و  نیا  هب  زج  ناملاظ 
تـسا مزال  دنک . ارجا  ار  دوخ  سدقم  فادها  شنارای  زا  هدافتـسا  اب  دناوتب  ترـضح  ات  دنریگ  رارق  وا  باکر  رد  روهظ  ماگنه  ردات  دـننک 

یب زا  هن  تسا .  روج  متـس و  زا  هدـنکآ  ناهج ,  رـسارس  روهظ , راگزور  رد  هک  تسا  نیا  هدیـسر ,  ثیداحا  رد  هچ  نآ  دوش  روآداـی  زاـب 
رب ماکحا  تناید و  داقتعا و  قحزا و  يا  هملک  یـسک  و  دنوشن , تفای  نید  داقتعا و  لها  اج , چـیه  رد  هک  تسین  نانچ  ینعی  رفک , ینید و 

نامزلا رخآ  رد  ناناملسم  هک  تسه  ثیداحا  رد   ... دوش یم  هتفگ  نامیا  قح و  زا  نخس  دنوش و  یم  تفای  دقتعم  مدرم  هکلب  درواین , نابز 
یهارمگ كرش و  زا  ص )   ) ربمایپ ءهلیسو  هب  مالـسا ,  زاغآرد  هک  نانچ  دنبای , یم  یـصالخ  اه  بوشآ  اه و  هنتف  زا  يدهم ,  ءهلیـسو  هب  , 

تلادـع و تسین  هچ  نآ  دنتـسه . روهظ  رـصع  رد  نانّیدـتم  نید و  هک  دـنک  یم  تلالد  رگید  رایـسب  ثیداـحا  ناـیب  نیا  دـنتفای . یـصالخ 
هب ناهج  رگید  قطانم  زا  يرایـسب  هب  ار  نید  دـنک و  یم  نیمأـت  اراـه  نیا  ع )   ) يدـهم تسا و  یناـسنا  طـباور  یلقع و  لاـمک  تاواـسم و 

روهظ راظتنا  رد  هک  یقلخ  تسا .  ترـضح  روهظ  تهج  یگدامآ  يزاـس و  هنیمز  هیـضق ,  رگید  يور  اـما  ( 1 .) دناسر یم  نانمؤم  کمک 
هک یقلخ  سپ  دوب ؟ دناوت  حلاص  قلخ  زج  دنک , دیوگ : یمن  تحارـص  هب  میرک  نآرق  رگم  دشاب . حلاص  دوخ  دیاب  درب , یمرـس  هب  حلـصم 

دوجو و ملظ  زا  ایند  ندشرپ  نیب  يا  همزالم  هنوگ  چـیه  هچ  رگا  هجیتن :  ( 2 .) دشاب حلاص  دوخ  دیاب  درب , یم  رس  هب  حلصم  روهظ  راظتنارد 
میوش تریح  راچد  تیاور ,  ود  نیب  عمج  رد  هک  درادن  دوجو  تهج  همه  زا  ناشیا  یگدامآو  مدرم  نیب  رد  روهظ  ءهنیمز  ندش  مهارف  زین 

رد دـتفا . دوخ  یجنم  دای  هب  رتشیب  نامولظم  ءهتـسکش  ياه  لد  اـت  دوش  یم  روج  ملظ و  زا  رپ  ناـهج  فرطزا  مینک  ریـسفت  لـیوأت و  ار  نآ 
چیه فیلکت  دشاب , هزجعم  روهظ  رظتنم  دیابن  سک  چـیه  دـننک . یم  ترـضح  ینابیتشپ  يراکادـف و  ءهدامآ  ار  دوخ  يا  هدـع  رگید  فرط 
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چیه فیلکت  دشاب , هزجعم  روهظ  رظتنم  دیابن  سک  چـیه  دـننک . یم  ترـضح  ینابیتشپ  يراکادـف و  ءهدامآ  ار  دوخ  يا  هدـع  رگید  فرط 
ماکحا هب  ییانـشآ  زین  تامرحم و  كرت  تابجاو و  ماجنا  تبیغ  نامز  رد  اه  ناسنا  مامت  فیلکت  دوش . یمن  طقاس  تبیغ  ناـمزرد  صخش 

رظتنم يا  هدع  هک  دنکمادیپ  موهفم  ینعم و  یتقو  راظتنا  تسا .  رایـسب  شرافـس  دروم  تادابع  زا  زین  راظتنا  تسا .  نآ  جـیورت  یمالـسا و 
رد هک  روط  نآ  تسا .  هدرک  اه  یکین  هب  نیزم  هتسارآ و  ار  دوخ  ًامتح  تسا ,  رگید  ییایند  زا  یـصخش  دورو  رظتنم  هک  سک  نآ  دنـشاب 
عبط هب  ایند  رگید  یتهج  زا  مینک ,  یم  هدامآ  ار  دوخو  هدیشوپ  وکین  ياه  سابل  مینیـشن ,  یم  یتسود  دورو  راظتنا  هب  رگا  یعامتجا  طباور 
درک دنهاوخ  عافد  نآ  ظفح  يارب  یتمیق  ره  هب  دنا و  هتـشاد  هاگندوخ  يارب  ار  نآ  نادـند  گنچ و  اب  هک  دراد  یـصاخ  ناراد  فرط  دوخ 

ینیمز مدرم  کمک  هب  ینامـسآ  يدادـما  دـیاب  نانآ  یفالخ  يارب  هک  دوش  یم  يرایـسب  ياه  ملظ  فعـضتسم  مولظم  مدرم  هب  نیب  نیا  رد 
 . صیخلت اب  ص 431  نامه ,  یقروا 2 - پـ  . ) صیخلت اب  ص 418  برغم ,  دیشروخ  یمیکح ,  اضردمحم  یقروا 1 - پـ . ) دوش وج  هراچ 

زا رپ  ناهج  هک  دنک  یم  روهظ  ینامز  جع ) ) نامز ماما  دوش : یم  هتفگ  رگید  یفرط  زا  و  دنشاب ، حلاص  دیاب  حلصم  نارظتنم  دوش : یم  هتفگ  یفرط  زا 
. دیهد حیضوت  تسا ؟ حیحص  مادک  دشاب . هدش  ملظ 

شسرپ

هک دنک  یم  روهظ  ینامز  جع ) ) نامز ماما  دوش : یم  هتفگ  رگید  یفرط  زا  و  دنـشاب ، حلاص  دـیاب  حلـصم  نارظتنم  دوش : یم  هتفگ  یفرط  زا 
. دیهد حیضوت  تسا ؟ حیحص  مادک  دشاب . هدش  ملظ  زا  رپ  ناهج 

خساپ

ایند هک  درک  دهاوخ  روهظ  یماگنه  جع ) ) يدهم ترضح  مه  دنشاب و  حلاص  حلـصم ، نارظتنم  تسیاب  یم  مه  تسا ؛ تسرد  هلمج  ود  ره 
شریذـپ ةدامآ  ار  دوخ  هک  دوش  یم  قـالطا  یـسک  هب  جـع ) ) يدـهم رظتنم  نوچ  تسا . تسرد  لّوا  ۀـلمج  دـشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ 

نیمز تموـکح  ( 1 (؛ نوحلاـصلا يداـبع  اـهثری  ضرـالا  ّنإ  : " دـیوگ یم  نآرق  دـشاب . حـلاص  ینعی  دـشاب ؛ هدومن  ترـضح  ياـهدومنهر 
ياه ناسنا  نامه  دنا ، يدهم  روهظ  رظتنم  هک  دنتـسه  یموق  نامه  حـلاص ، ناگدـنب  " داتفا . دـهاوخ  ام  حـلاص  ناگدـنب  تسد  هب  ماجنارس 

ناهاوخ هک  یـسک  تسین . نکمم  حلاص  لمع  حالـص و  نتـشاد  اب  زج  نیا  دننک و  یم  يدهم  هب  ادتقا  جع ) ) يدهم مایق  زا  شیپ  هک  یکاپ 
هک دشاب  یکاپ  تلادع و  یعقاو  ناهاوخ  دناوت  یم  یـسک  تسا و  نامز  ماما  یعقاو  رظتنم  تسا ، نیمز  رد  نآ  شرتسگ  یکاپ و  تلادع و 

؟ دراد حلصم  هب  يزاین  هچ  دشاب ، حلاص  رگا  درب ، یم  رـس  هب  حلـصم  راظتنا  رد  هک  یقلخ  دیوگب : یـسک  رگا  لاح  دشاب . هار  نیا  رد  دوخ 
سک نآ  هتفشآ ، ناهج  نیا  رد  هکلب  دشاب ، هتشادن  حلصم  هب  يزاین  ات  دشاب ، حلاص  رسارس  دیاب  ناهج  مییوگ  یمن  هک  تسا  نیا  شخساپ 

هک يدرف  دشاب . متـس  زواجت و  داسف و  رد  قرغ  فرحنم و  دیابن  وا  دشاب . هنوگ  نامه  تسیاب  یم  تسا ، جع ) ) يدهم ترـضح  یپ  رد  هک 
يزیچ ناهاوخ  هک  یـسک  دشاب . راکزیهرپ  تسیاب  یم  دـشاب ، قداص  شیوخ  ياعدا  رد  رگا  تسا ، یناهج  حلـصم  ناهاوخ  تسا  یعّدـم 

شروهظ اب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  دـندومرف : مالـسا  نایاوشیپ  هک  تسا  تسرد  مه  مود ، ۀـلمج  اّما  دور . یم  نآ  لابند  هب  ًانئمطم  دـشاب ،
جرم جره و  ندش  دایز  ار  ترضح  روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  ( 2 () 1 . ) دوب هدش  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  لدـع  زا  رپ  ار  ناهج 

دص زا  شیب  نآ  رد  هک  هدروآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  روهظ ، ياه  هناشن  باب  رد  یـسلجم  ۀمالع  دناهدومن . نایب  اه  بوشآ  اه و  هنتف  و 
هدـش ییوگ  شیپ  دوش ، یم  یمالـسا  عماوج  ریگنماد  تبیغ ، نارود  رد  هک  یگنهرف  يداقتعا و  یعامتجا ، یقالخا ، تافارحنا  هانگ و  عون 

هک نیا  هب  هجوت  اب  دوش : هتفگ  رگا  لاح  تسا . ناهج  رد  روج  ملظ و  ندش  ریگارف  یعون  مدرم ، نیب  رد  اهداسف  نیا  ندش  دایز  ( 3 . ) تسا
؟ درادن انعم  حالصا  ترـضح  روهظ  زا  لبق  میـشاب و  حالـصا  یپ  رد  ارچ  سپ  تسا ، روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  داسف ، ملظ و  ندش  ریگارف 
رب اه  يدـب  هبلغ  يانعم  هب  هکلب  دنتـسین ، هعماج  رد  یبوخ  دارفا  چـیه  رگید  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ملظ  ندـش  ریگارف  هک : تسا  نیا  خـساپ 
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نامز نامه  رد  تسا . حلاص  دارفا  ندش  مک  هانگ و  ملظ و  ندش  دایز  هکلب  تسین ، حلصم  دارفا  يدوبان  وحم و  رد  نخـس  تسا . اه  یبوخ 
یم هدامآ  ار  ترـضح  مایق  ۀـنیمز  یحلاص  دـهعتم و  هتخابکاپ ، دارفا  هدـنکفا ، هیاس  هاـنگ  هریت  ياـهربا  هتفرگ و  ارف  یهاـبت  ار  اـج  همه  هک 

دشاب رایسب  دنشاب ، تلادع  یکاپ و  ناهاوخ  هک  ییاه  ناسنا  دیاش  یتح  دنزیخ . یم  رب  داهج  هب  گرزب ، یجنم  نآ  زا  تیامح  رد  دنزاس و 
تیناسنا یتسرد و  یکاپ و  تلادع و  ناهاوخ  اه  ناسنا  رثکا  هچ  رگا  دنا و  دساف  هک  دـشاب  یناسک  تسد  رد  هبلغ  تاغیلبت و  تردـق و  اما 

یقـش و زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  متـس  ندـش  ریگارف  زا  روظنم  دـیوگ : یم  يرهطم  یـضترم  دیهـش  دـنرادن . ار  رییغت  ییاناوت  اـما  دنتـسه ،
بیهن دنـسر و  یم  يراکبان  يدـب و  هجرد  تیاهن  هب  ناراکدـب ، ناراکمتـس و  دنـسر . یم  دوخ  راک  تیاهن  هب  لطاب ، قح و  هورگ  دـیعس ،

نانآ رب  هراچ  ياه  هار  ۀـمه  دـنرب و  یم  رـس  هب  فاعـضتسا  تیمولظم و  رد  ناحلاص  هک  ماـگنه  نیا  رد  دریگ . یم  ارف  ار  همه  ناـنآ  شتآ 
اوقت هب  مدرم  ینید  ياه  هزومآ  رد  نخس : هاتوک  ( 5 () 4 . ) دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنک و  یم  روهظ  جع ) ) يدهم دوش ، یم  هتـسب 

ملظ و اب  هزرابم  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نیا  تسا و  هتفهن  فورعم  هب  رما  اه و  یکاـپان  اـب  هزراـبم  رـصنع  اوقت  رد  دـنا . هدـش  هدـناوخ  ارف 
یم هزرابم  اه  يراجنهان  هیلع  (ع ) ناموصعم تسیاب  یمن  دوب ، نآ  زج  رگا  درادن . تافانم  متس  زا  ناهج  ندش  رپ  اب  ناحلصم ، ندوب  حلاص 

.3 ص 436 . هدوملا ، عیبانی  يزودنق ، میهاربا  نب  نامیلـس  . 2 ۀیآ 105 . ( 21  ) ءایبنا . 1 دندناوخ . یم  ارف  ییاسراپ  هب  ار  نارگید  دـندرک و 
ص 66. يدهم ، بالقنا  مایق و  . 5 ص 256 _ 260 . ج 52 ، نامه ، . 4 ص 320 . ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ،

کیمادک دوش  یم  هداد  اهنآ  هب  مایق  تصرف  ای  و   ) دنوش یم  هدناشک  گرم  زا  سپ  مایق  هب  تخـسرس  ناکرـشم  صلاخ و  نانموم  همه  رگا  نینچمه 
ره دروم  رد  هک  روطنامه  دناریمن ، درکن و  دیهش  ار  اهنآ  تشادهگن و  هدنز  ار  (ع ) يدهم و  (ع ) یـسیع ترـضح  دنوادخ  ارچ  سپ  تسا )؟ حیحص 

یم ماجنا  ینموم  ناسنا 

شسرپ

دوش یم  هداد  اهنآ  هب  مایق  تصرف  ای  و   ) دنوش یم  هدناشک  گرم  زا  سپ  مایق  هب  تخـسرس  ناکرـشم  صلاخ و  نانموم  همه  رگا  نینچمه 
، دـناریمن درکن و  دیهـش  ار  اـهنآ  تشادـهگن و  هدـنز  ار  (ع ) يدـهم و  (ع ) یـسیع ترـضح  دـنوادخ  ارچ  سپ  تسا )؟ حیحـص  کیمادـک 
Also, if all of the most faithful and the دراد ؟ تعجر  ناکما  هک  دهد  یم  ماجنا  ینموم  ناسنا  ره  دروم  رد  هک  روطنامه 
most moshrek would be brought to the gheyam (or will be given the opportunity to
participate –which one?) after death, then why would Allah keep “Hazrate Eesa and
Hazrate Mahdi” alive and not shaheed them or die them as he does to every other good

“?faithful person that will also be given the opportunity of “rajaat

خساپ

رقاب ماما  دوش . یمن  یلاخ  تجح  زا  هاگچیه  نیمز  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نتشاد  هگن  هدنز 
هب وا  هلیـسو  هب  ات  دراذگناو  اوشیپ  نودب  ار  نیمز  درک ، حور  ضبق  ار  مدآ  ادخ  هک  ینامز  زا  مسق ، دـنوادخ  هب  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع 

یمن یقاب  دشاب  شناگدنب  رب  ادخ  تجح  هک  یماما  نودب  نیمز  هاگچیه  تسا و  شناگدنب  رب  ادخ  تجح  وا  و  دوش ، تیادـه  ادـخ  يوس 
تادوجوم همه  لاعتم و  دنوادخ  نیب  ضیف  هطساو  مالسلا  هیلع  ماما  يوفطصم ) داوجدیـس  همجرت  اب  ص 252 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) دنام

رب تسادـخ ، تجح  نایناهج و  ياوشیپ  هک  موصعم  یماما  هب  ای  امتح  نیاربانب  دـسر و  یمن  ناگدـنب  هب  ضیف  نیا  دـشابن  ماما  رگا  تسا و 
ص 254) نامه ، ، ) تسادخ تجح  دور ، یم  ایند  زا  هک  یـسک  نیرخآ  هک  تسا  هدـش  دراوم  تایاور  رد  لیلد  نیا  هب  دـشاب ، نیمز  يور 
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ادـخ هک  ار  یماگنه  نک  داـی  : » نارمع لآ  هکراـبم  هروس  هفیرـش 55  هیآ  صن  هب  تسا و  هدـنز  زین  هیلع  هللا  مالـس  یـسیع  ترـضح  اما  . 2
یتسه دوجو و  همه  دـنوادخ  ینعی  تسا . یفوت  همجرت  نتفرگرب  مرب »... یم  ـالاب  شیوخ  يوس  هب  هتفرگرب و  ار  وت  نم  یـسیع ، يا  تفگ :

دنناسرن لتق  هب  ار  وا  انیقی  نایدوهی ] : »] دـنیامرف یم  هیآ 159  ءاسن  هروس  رد  هکنانچ  تشادهگن . دوخ  دزن  تفرگرب و  ار  یـسیع  ترـضح 
ترـضح روهظ  سپ  رد  هک  ینامز  ات  تسا و  هدنز  لاعتم  دـنوادخ  دزن  یـسیع  ترـضح  سپ  درب .» الاب  دوخ  بناج  هب  ار  وا  دـنوادخ  هکلب 

، نازیملا ریسفت  اگن : رتشیب  عالطا  يارب  . ) دشاب یم  هدنز  دنروایب ، نامیا  باتک ، لها  وا  هطـساو  هب  ات  ددرگزاب  نیمز  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم 
تـسا نآ  مه  رما  نیا  زا  فده  ءاسن ) هروس  هیآ 159  لیذ  ص 141_140  نارمع و ج 5 ، لآ  هروس  هیآ 55  لیذ  ص 225_224 ؛ ج 3 ،

_ دنیوا روهظ  رظتنم  نیدهع  صن  قبط  هک  ار _  باتک  لها  مدرم و  ددرگزاب و  نیمز  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نامز  رد  وا  هک 
ادعب دناریمب و  رگید  صلاخ  نانموم  دننام  ار  وا  تسناوت  یم  دنوادخ  هلب  دنک . توعد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب 
یمن یگدنز  ایند  رد  وا  دیدرک ، هظحالم  هکنانچ  هتبلا  دشاب و  هدـنز  وا  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  هغلاب  تمکح  اما  دـنک ، هدـنز  هرابود 

. دنک یم  یگدنز  یهلا  بناج  دزن و  رد  هکلب  دنک ،

توافت و داضت ، ضقانت ، رگیدکی  اب  اهنیا  هک  تسا  نیا  يدهم  ثیداحا  ّدر  للع  زا  یکی  دسیونیم « : دوخ  هلاسر  هحفص 6 و 12  رد  دومحم  نبا  خیش 
دراد و توافت  يرگید  اب  کی  ره  تفص  هک  دنکیم  ملع  دق  يدهم  تسیب  اهنآ  نایم  زا  دینک  ششوک  اهنآ  يروآ  عمج  يارب  نوچ  دنراد « ! یگنهامهان 

نیا ب

شسرپ

، ضقانت رگیدـکی  اب  اهنیا  هک  تسا  نیا  يدـهم  ثیداحا  ّدر  للع  زا  یکی  دـسیونیم « : دوخ  هلاـسر  هحفـص 6 و 12  رد  دومحم  نبا  خیش 
تفـص هک  دنکیم  ملع  دق  يدهم  تسیب  اهنآ  نایم  زا  دینک  شـشوک  اهنآ  يروآ  عمج  يارب  نوچ  دـنراد « ! یگنهامهان  توافت و  داضت ،
يارب وا  تسا . هتخاسن  يراج  ناـبز  رب  ار  ثیداـحا  نیا  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  نآ  لـیلد  نیقی  هب  نیا  دراد و  تواـفت  يرگید  اـب  کـی  ره 

نم زا  سپ  يدـهم  چـیه  تفگ « : شاهرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  تسه  يدـهم  کـی  دـیوگیم : دروآیم و  ییاـهلاثم  دوخ  ياـعدا  حیـضوت 
: » دیوگیم يدهم  ثیدح  راکنا  اب  هطبار  رد  ینانخـس  زا  سپ  هحفص 12 و 13  رد  دومحم  نبا  خیش  - 2 میرم . »  نبا  یـسیع  رگم  تسین 

هاگدید تحص  هک  تسا  ياهنازرف  ملاع  وا  دراد و  داقتعا  يدهم  روهظ  تحص  هب  هیمیت  نبا  مالسالا  خیش  هک  دنیوگب  اهیضعب  اسب  يا  اما 
هدش تبث  نآ  رد  هک  ماهدید  ار  مالـسالا  خیـش  راتفگ  زین  نم  يرآ  میوگب : دیاب  خـساپ  رد  تسا . ناگمه  هاوگ  دروم  شراکـشآ  تیارد  و 

شیاه هتفگ  زا  مدوب و  مالـسالا  خیـش  رواب  رب  یناوج  زاغآ  رد  مه  نم  تسا . هدمآ  يدـهم  نوماریپ  دواد  یبا  تیاور  هب  ثیدـح  تفه  هک 
فقاو انـشآ و  نآ  ياهفالتخا  اهداضت و  اهیتسـس ، اب  مدـیدرگ ! علطم  نونف  مولع  زا  مدیـسر و  یگلاس  لهچ  هب  نوچ  یلو  متفریذـپ ، ریثأت 

یی يدهم »  چیه «  ادخ  باتک  و  (ص ) ربمایپ زا  سپ  هک  متفایرد  ًالماک  دش و  كاپ  منهذ  زا  دنسپان  داقتعا  نیا  ماجنارـس  هَّللادمحب  مدش و 
. دیهد خساپ  نانخس  نیا  هب  تسین » . راک  رد 

خساپ

رطق یعرش  ياههاگداد  سییر  دومحملا » دیز  نب  هللادبع  خیش  . » دوش هداد  یتاحیـضوت  شرثا  دومحم و  نبا  خیـش  هرابرد  تسا  مزال  ادتبا 
لوسرلا دـعب  رظتنی  يدـهمال   » ار شاهتـشون  وا  تسا . هتـشون  يرثا  جـع ) ) يدـهم ماـما  ّدر  رد  هک  تسا  یناگدنـسیون  زا  یکی  هک  دـشابیم 

دیابن (ص ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  اـی  درادـن ، دوجو  دـشاب  مدرم  نیرترب  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  سپ  هک  يرظتنم  يدـهم  چـیه  ینعی  رـشبلاریخ ؛
تافارخ تسا و  هدرک  دراو  تیودهم  ّدر  هرابرد  ار  یتاهبش  ضرغم  ناگدنسیون  یخرب  يوریپ  هب  وا  داهن . مان  دیشک » ار  يدهم  چیه  راظتنا 
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هک جع ) ) يدهم ماما  ثیداحا  نیب  رد  تفگ  دیاب  شسرپ  دنب 1  رد  يو  ههبش  هب  خساپ  رد  تسا . هدرک  رارکت  ار  رگید  ناگدنـسیون  یخرب 
هک فیعض  یگتخاس و  ثیداحا  هب  مینادیم  دراد . دوجو  لوعجم  فیعـض و  نسح ، حیحـص ، ثیداحا  تساهنآ ، نیب  ضراعت  یعّدم  يو 
هک حیحص  ثیداحا  نایم  رد  اما  درادن . یملع  دانتـسا  تیلباق  دومن و  دامتعا  ناوتیمن  هدش  هتخاس  ثیدح  نالعاج  طسوت  خیرات  لوط  رد 

نامسآ و زا  (ع ) یسیع ترضح  لوزن  ماگنه  نامزلارخآ  رد  هک  دوشیم  هدرب  یصخش  مان  دنراد ، رظن  قافتا  هعیش  نادنمشناد  اهنآ  هرابرد 
مان مه  ار  شردـپ  مان  دوخ و  مان  مه  ار  يو  مان  یثیداحا  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  يدـهم  هب  بقلم  وا  ددرگیم . رهاظ  لاجد  جورخ 

دبعت هدش ، تباث  ام  رب  نآ  تحص  هداد و  ربخ  نآ  زا  (ص ) مرکا ربمایپ  هچ  نآ  هب  تبـسن  یلقع  هلدا  هب  ام  ور  نیا  زا   1. دناوخیم دوخ  ردپ 
ناگرزب زا  سک  چیه  هدـش و  تیاور  زین  تنـسلها  دامتعا  دروم  فلتخم و  قرط  هب  اهتیاور  نیا  یفرط  زا  مینکیم . رواب  ار  نآ  میراد و 

نافوصوم ددعت  تسا ، هدش  رکذ  نآ  رد  يدهم  مان  هک  یثیدح  ره  زا  هک  تسا . هدرکن  اهتیاور  هتسد  نیا  زا  ار  یتشادرب  نینچ  تنسلها 
یفرط زا  تسا . هدوبن  ینـس  ملاع  چیه  تشادرب  نیا  و  درک ! ّدر  ار  اهنآ  دـیاب  دـنراد و  داضت  ثیداحا  نیا  سپ  دوشیم  تشادرب  يدـهم  هب 

فیعـض و (ع ) یـسیع ترـضح  هرابرد  ربتعم  حیحـص و  ثیداحا  اب  ضراـعت  لیلدـب  ار   2« میرم نب  یـسیع  ّالا  يدهمال   » ثیدح تنـسلها 
یـسیع زا  سپ  يدهم  چیه  هک  تسین  نینچ  ینعی   ) دننادیم راکنا  ماقم  رد  یبجعت  هلمج  ار  نآ  یخرب  تحـص ، ضرف  رب  دننادیم . دودرم 
هاگدید نیا  هتبلا   ) 4. میرم نب  یـسیع  زج  تسین  یموصعم  لماک و  يدهم  چیه  ینعی  تسا . لامک  یفن  یفن ، دـنیوگیم  یخرب  )3 و  دشابن

تفگ دیاب  یلاسرا  شسرپ  زا  دنب 2  هب  خساپ  رد  اما  دنادیم ). موصعم  ار  ماما  هعیش ، هنرگو  دنادیمن ، موصعم  ار  ماما  هک  تسا  تنـسلها 
لیالد هب  رواب  نیا  هدومیپیم ، ار  هیمیت  نبا  زا  سپ  شیپ و  ثدـحم  ناگرزب  هار  یگلاس  زا 40  شیپ  ات  هک  نآ  رب  هوالع  دومحم  نبا  خـیش 

نامزلارخآ رد  جـع ) ) يدـهم روهظ  تحـص  هب  لئاق  ۀـیوبنلا » ۀنـسلا  جاهنم   » باتک رد  هیمیت  نبا  نآ ، رب  هوالع  تسا . دنتـسم  یلقن  یلقع و 
یبهذم ینس  ناملاع  يو  زا  شیپ  اریز  تسا . نامزلارخآ  رد  جع ) ) يدهم ماما  روهظ  تحص  هب  دقتعم  هک  تسین  یسک  نیتسخن  وا  تسا و 

ینس دزن  ثیداحا  یتسردان  ای  یتسرد  مقس ، تحص و  ملع  هب  هاگآ  نانآ  دناهدوب و  هاگدید  نیمه  رب  زین  یقهیب و ... یبطرق ، یلیقع ، دننام 
مساو یمسا  همسا  ءیطاوی  یتیبلها  نم  لجر  برعلا  کلمی  یتح  ایندلا  بهذتال  (ص :) هللا لوسر  لاق  . 1 اهتشونیپ :  5. دناهدوب نابهذم 

ج 1، هقرحملا ، قعاوصلا  یمثیهلا ، رجح  نبا  . 2 ص 57 ). نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  ص 343 و  ج 3 ، يذمرتلا ، ننس  . ) یبأ مسا  هیبا 
ینس ناملاع  . 4 ص 233 . مق ، یـسردملا ، رـشن  راد  بیغلاب ، نامیالاو  يدـهملا  مامالا  یـسردملا ، یقت  دـمحم  دیـس  ر.ك : . 3 ص 433 .

هاگدـید زا  دوعوم  يدـهم  یناهج و  حلـصم  باتک : هب  دـیناوتیم  رتشیب  هعلاـطم  يارب  . 5 دـنرواب . نیا  رب  میق  نبا  یبـطرق و  دـننام  یبهذـم 
. دشابیم رثا  نیمه  زا  هتفرگرب  زین  خساپ  نیا  هک  دینک  هعجارم  یهاشورسخ  يداه  دیس  رثا  تنسلها ،

ره یحو  لق و  فلاخم بـا عـ یهار  مینادب  نامز  ماما  ار  هلاس  رازه  یبیغ  دوجوم  کی  مینک و  يزاس  هناسفا  میهاوخب  ام  رگا  هک  ما  هدینش  یخرب  زا 
دنامن وا  زا  يرثا  باتک و  دـش و  دـید  ـ پا دو نـ ما خـ ـ ما رگا  سپ  تسوا  یئامنهار  تیادـه و  ماـما  رثا  دـیوگ :  یم  یحو  اریز  میا  هدومیپ  ود 

تالکشمات

شسرپ

لق و فلاخم بـا عـ یهار  مینادـب  نامز  ماما  ار  هلاس  رازه  یبیغ  دوجوم  کی  مینک و  يزاس  هناسفا  میهاوخب  ام  رگا  هک  ما  هدینـش  یخرب  زا 
زا يرثا  باتک و  دش و  دید  ـ پا دو نـ ما خـ ـ ما رگا  سپ  تسوا  یئامنهار  تیادـه و  ماما  رثا  دـیوگ :  یم  یحو  اریز  میا  هدومیپ  ود  ره  یحو 

ناوریپ هدومن و  فصو  ار  وا  نآرق  هک  تسین  ماـما  نآ  ینعی  تسین  نآرق  ماـما  یماـما  نینچ  دـیوگ  باوـج  ار  زور  تالکـشمات  دـنامن  وا 
 ) انرماب نودهی  همئا  مهانلعج  و  دیامرف :  یم  یئادـخ  نایاوشیپ  هرابرد  اجنآ کـه  ءایبنا  هفیرـش  هروس  رد  دـنریذپب .  ار  وا  دوجو  دـیاب  نآرق 

نآرق لها  يارب  هکلب  تسین  هتـشذگب  طوبرم  اهنت  دـیوگ  یم  نآرق  هچنآ  و  دـندرک )  یم  تیادـه  ام  رماـب  هک  میداد  رارق  ناـماما  ار  اـهنآ 
نآ ندرکوگزاـب  تما  نیا  يارب  تشاد  اـهنآ  هب  صاـصتخا  نآرق  بلاـطم  رگا  دنتـشذگ و  هتـشذگ  مدرم  هک  ارچ  تـسه  زین  ناـنامل  ـ ـس مـ
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؟ دییامرفب ار  شباوج  هدومن و  دقن  ار  باطم  نیا  تشاد ؟  دوس  هچ  بلاطم 

خساپ

رد ود ، نیا  توافت  فده . هب  ندناسر  دـصقم و  هب  لاصیا  مود : هار ؛ نداد  ناشن  قیرط و  هئارا  تسخن : تسا : انعم  ود  هب  تیادـه  مینادیم 
ناشن وا  هب  ار  هار  اهنت  هن  مود ، لانعم  هب  تیاده  رد  اما  دهدیم  ناشن  درف  هب  ار  هار  اهنت  يداه ، تسخن ، يانعم  هب  تیاده  رد  هک  تسا  نیا 
ندوب نکمم  تسخن : تسا ؛ هنوگ  ود  زین  تیادـه  رثا  فیرعت ، ود  قبط  سپ  دـناسریم . دـصقم  هب  دریگیم و  ار  وا  ِتسد  هکلب  دـهدیم ،

دسرب و فده  هب  تسا  نکمم  درف  تیاده ، زا  تسخن  فیرعت  قبط  حیـضوت : دصقم . هب  درف  یمتح  ندیـسر  مود : دصقم ؛ هب  درف  ندیـسر 
( دنک تیاعر  ار  طیارش  همه  درف  رگا  هتبلا   ) تسا فده  هب  یعطق  ندیـسر  تیاده ، رثا  مود  فیرعت  قبط  اما  دسرن ؛ فده  هب  تسا  نکمم 

ّکنإ . » 1 اریز : دنتـسه . یحو  نالماح  نایداه و  ایبنا ، دنـشابیم . قیرط ـ  هئارا  تسخن ـ  ینعم  هب  تیادـه  ياراد  ناربماـیپ ، همه  ور  نیا  زا 
ادخ هکلب  یناسرب  دصقم  هب  یناوتیمن  یـشاب  هتـشاد  تسود  ار  هک  ره  ربمایپ ـ  وت ـ  انامه  ءاشی ؛ نم  يدـهی  هللا  ّنکلو  َتببحَا  نم  يدـهتال 

نیرّـشبُم َنیّیبنلا  ُهللا  ُثعَبَف  . » 2 دراد . ربماـیپ  توبن  ماـقم  هب  هراـشا  هک  هیآ 56 ). صـصق ، هروس  دـناسریم (». دـصقم  هب  دـهاوخب  ار  هک  ره 
هفیظو اـجنیا ، رد  هیآ 213 ). هرقب ، هروس  ناگدـنهد (.» میب  ناگدـنهد و  تراـشب  ناونع ) هب   ) تخیگنارب ار  ناربماـیپ  ادـخ  سپ  نیرذـنمو ؛
نامه دننامب ، یقاب  یهارمگ  رد  دنریذپن و  هاوخ  دنـسرب و  فده  هب  دنریذپب و  نامدرم  هاوخ  تسا ؛ نداد  میب  نداد و  تراشب  اهنت  ناربمایپ 

ـ  مود ینعم  هب  تیاده  بصنم  ياراد  تسخن ، ینعم  هب  تیادـه  رب  هوالع  ناربمایپ  زا  یخرب  اما  دـندنام . یهارمگ  رد  مدرم  رثکا  هک  هنوگ 
ام رما  هب  هک  یناماما  ار  ناربمایپ ـ  ناشیا ـ  زا  یخرب  میداد  رارق  انرمأب ؛ نودهی  ًۀئئأ  مهنم  انلعجو  . » 1 اریز : دنوشیم . زین  فده ـ  هب  ندناسر 
هب هک  یناماما  ار  ایبنا ـ  زا  یخرب  نانآ ـ  میداد  رارق  و  انرمأب ؛ نودهی  ًۀـمئأ  مهانلعجو  . » 2 هیآ 24 ). هدجس ، هروس  دنناسریم (.» ار ـ  مدرم   ـ
دای هب  و  ًامامإ ؛ سانلل  کلعاج  ّینإ  لاق  ّنهمتأـف  ٍتاـملکب  ّهبر  میهاربا  یلتبإ  ذإ  . » 3 هیآ 73 ). ءایبنا ، هروس  «.) دـنناسریم ار ـ  مدرم  ام ـ  رما 

انامه دومرف : داد ـ  ماجنا  تسرد  دـنارذگ و  درک ـ  مامت  ار  اهنآ  میهاربا  سپ  دومزآ ، ییاههملک  اب  ار  میهاربا  راـگدرورپ  هک  یماـگنه  رآ 
ماقم ياقترا  مود ) يانعم  هب  تیادـه   ) تماما تمـس  نتفای  اب  ربمایپ  میهاربا  هیآ 124 ). هرقب ، هروس  «.) مداد رارق  ماـما  مدرم  يارب  ار  وـت  نم 

دـصقم هب  ندـناسر  تماـما و  ماـقم  هب  یهلا ، تاـناحتما  زا  سپ  ـالاح  دادیم ، ناـشن  مدرم  هـب  ار  هار  اـهنت  نآ  زا  شیپ  هـک  يو  درک . ادـیپ 
ناماما دشاب . رتالاب  دیاب  دیدج  ماقم  دوب و  اراد  ار  قیرط  هئارا  ماقم  وا  اریز  دـشاب ؛ هدرک  اطع  وا  هب  ياهزات  ماقم  دـیاب  ادـخ  ًاعطق  دـسریم .

اـیند و رد  يرگتیادـه  نیا  دـنناسریم . ادـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  ینعی  دنتـسه ، مود  ینعم  هـب  تیادـه  ماـقم  ياراد  هناـگهدزاود  موـصعم 
تعافش هلئسملادنع و  ربق ، لوا  بش  رد  روضح  رضتحم ، دزن  روضح  دهدیم ، ماجنا  نایعیـش  يارب  ماما  هک  ییاهتیاده  هلمج  زا  ) ترخآ

اهنت هکلب  تسین ؛ هعماج  رد  ینامسج  روضح  هب  يزاین  نآ  نداد  ماجنا  يارب  دراد و  دوجو  دشابیم ). لامعا و ... همان  عیزوت  تمایق و  زور 
لاس رازه  زا  شیب  هک  بیاغ  ماـما  دوجو  هکنآ  لـصاح  تسا . ناـسکی  نآ ، رد  روضح  تبیغ و  سپ  تسا . یفاـک  نیمز  يور  ماـما  دوجو 

هن و  تسا ). یندش  نکمم ، رما  نیا  ادخ  هدارا  اب  هک  نیا  هچ  تسین ، یلقع  لاحم  چیه  مزلتسم  اریز  ) تسا لقع  فلاخم  هن  دشاب  هتشاد  نس 
. تسا فده  هب  ناگدنوش  تیاده  ندیـسر  تیلعف  شتیاده ، رثا  تسا و  يداه  ماما ، هتفگ ، شیپ  ياههمدـقم  قبط  و  تسا . یحو  فلاخم 

دوجو راثآ  زا  زین  اهتوغاط و ... ناراکمتـس و  اب  ندرکن  تعیب  ناـبوخ ، دـشر  نآ  عبت  هب  مدرم و  شیاـمزآ  تجح ، زا  نیمز  ندـنامن  یلاـخ 
ینتخانـش راکـشآ و  مدرم  نایم  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دنبیاغ  جـع ) ) نامز ماما  روضح . هن  تسا  روهظ  لباقم  رد  تبیغ  - 1 تسا . بیاغ  ماما 

عفتنم دـنمهرهب و  ناـشیا  يدوجو  تارمث  زا  مدرم  دنرـضاح و  مدرم  ناـیم  رد  تبیغ  نارود  رد  (ع ) ماـما دنتـسین . رـضاح  هک  نیا  هن  تسین 
نآ دیـشروخ  زا  ندرب  هرهب  دـننامه  دـنوشیم  دـنمهرهب  ماما  زا  تبیغ  نامز  رد  مدرم   » تایاور ریبعت  هب  دنـسانشیمن . ار  ناشیا  اـما  دنتـسه 

یتمکح هفسلف و  هک  لاح  نیع  رد  ناشیا  روهظ  مدع  تبیغ و  - 2 ص 181 .) ج 53 ، راونالاراحب ، «، ) تسا ناهن  اهربا  سپ  رد  هک  یماگنه 
دنمهرهب نآ  زا  ترـضح ، روـهظ  تروـص  رد  هک  تسا  ییاـهتمعن  راـثآ و  زا  يرایـسب  زا  اـم  ندـش  مورحم  ببـس  أـشنم و  تسا ، نآ  رد 
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زا ندش  دنمهرهب  دـننام  دـنمورحم . تسا ، ناشیا  روهظ  رب  فقوتم  هک  ترـضح  راثآ  هتـسد  نآ  زا  تبیغ  نارود  رد  مدرم  ینعی  میدـشیم .
-3 دسریم . ییافوکش  جوا  هب  نآ  رد  یناسنا  ياهتمارک  تلیـضف و  ملع و  هک  ياهلـضاف  هنیدم  داجیا  و  یناهج ، رتسگتلادع  تموکح 

ناـشیا تبیغ  اـب  هک  تسا  يدـح  اـت  ناـشیا  يدوجو  تارمث  ماـما و  زا  مدرم  عاـفتنا  تبیغ ، نارود  رد  هک : تسا  نیا  قوف  بلطم  ود  هجیتن 
لاح ره  هب  اما  دراذگیم ، يدایز  يدوجو  راثآ  دردیم و  ار  بش  تملظ  دنچ  ره  اهربا ، تشپ  رد  ناهنپ  دیـشروخ  دـشاب . هتـشادن  یتافانم 

اما دنتـسه  يدایز  راثآ  أشنم  تبیغ  رـصع  رد  (ع ) ماما دـسریمن . روهظ  هصرع  هب  شايدوجو  راـثآ  زا  رگید  یخرب  ناـهن و  اـهربا  سپ  رد 
بترتـم دـشاب ، روهظ  رب  فقوتم  ناـشیا و  ندوب  بیاـغ  اـب  تاـفانم  هک  يراـثآ  دوش  رداـص  تسا  نکمم  ندوب  بیاـغ  نیع  رد  هک  يراـثآ 

. ددرگیمن

؟ دوب یسک  هچ  درک  کیکشت  تیودهم  هدیقع  رد  ناناملسم  زا  هک  یسک  لوا 

شسرپ

؟ دوب یسک  هچ  درک  کیکشت  تیودهم  هدیقع  رد  ناناملسم  زا  هک  یسک  لوا 

خساپ

مئاق يدهمو  یمـشاه  یهاشداپ  دینکیم  نامگ  امـش  هکنیا  : " تفگ هدرک  باطخ  مشاهینب  زا  یتعامج  هب  هیواعم  تسا ، هدمآ  خـیرات  رد 
میلـست وا  هب  ار  نآ  ات  تسا  ام  تسد  هب  تفـالخ  رما  تسا . میرم  نب  یـسیع  ناـمه  يدـهم  هکلب  تسا ، لـطاب  ياهدـیقع  تسا  امـش  نآ  زا 

لباقم رد  وا  تشاد ، روضح  هسلج  نآ  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  سابع  نبا  یقرواپ } ص 256 . ج 33 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  " . } مینک
ام يارب  هک  میراد  نامگ  ام  یتفگ  هکنیا  اّما  : " ... تفگ هیواعم  هب  هداتـسیا ، تخـس  یمالـسا  هدـیقع  اب  ندرک  يزابو  یخیرات  فیرحت  نیا 

: دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  كرـش  ناـمگ ، هک  تسا  نیا  نآ  باوج  تسا ، نآ  مکاـح  يدـهم  هک  تسا  یتموکح 
هیآ 7، نباغت ، هروس  یقرواـپ .  } یتموکحو کـلم  اـم  يارب  هک  دـنهدیم  تداهـش  همه  هک  یلاـح  رد  اُوثَْعُبی ،} َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز  }
ام زا  ار  یسک  لاعتم  دنوادخ  دشاب  یقاب  زور  کی  ایند  رمع  زا  رگا  تسا . یقرواپ } " دنوشیمن . هتخیگنارب  زگره  هک  دناهتشادنپ  نارفاک  "

نب یـسیع  نامه  يدهم  ییوگیم : هکنیا  اّماو  دـشاب . هدـش  روجو  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دـنک  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  ات  دتـسرفیم 
یسک ام  زا  ماما  یلو  دوشیم ، دوبان  دنیبب  ار  وا  لاجد  هاگ  رهو  دوشیم ، هداتسرف  لاّجد  اب  هلباقم  يارب  هک  تسا  یسک  یـسیع  تسا ، میرم 

{ یقرواپ ص 257 . ج 33 ، راونألاراحب ، یقرواپ .  ... " . } دناوخیم زامنو  هدرک  ادتقا  وا  هب  میرم  نب  یسیع  هک  تسا 

؟ درادیم زاب  ریخ  لمع  زا  ار  مدرم  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 

شسرپ

؟ درادیم زاب  ریخ  لمع  زا  ار  مدرم  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 

خساپ

هب ناسنا  هک  دشاب  نآ  تیودهم  هدـیقع  زا  دوصقم  رگا  درک . انعم  ار  ع )  ) دوعوم يدـهم  راظتناو  تیودـهم  هب  هدـیقع  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
وا روهظ  رد  یشقن  چیه  امو  دنکیم  حالصا  ار  روما  همه  ییاهنت  هب  شروهظ  اب  ملظ  ندش  ریگارف  ببس  هب  هک  دنیـشنب  یـسک  روهظ  راظتنا 
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لمع زا  ار  ناسنا  تیودهم  هب  داقتعا  هک  تفگ  ناوتیم  هاگدید  نیا  اب  مینک ، لیجعت  وا  روهظ  رد  ملظ  شرتسگ  اب  میناوتیم  هکلب  میرادـن 
رد وا  يارب  يزاس  هنیمز  اب  میناوتیم  اـم  هک  تسا  یـسک  روهظ  هب  هدـیقع  تیودـهم  هب  داـقتعا  زا  اـم  تشادرب  رگا  یلو  درادیم . زاـب  ریخ 
رد هکلب  درادیمن  زاب  لمع  زا  ار  ناسنا  هدـیقع  نیا  اهنت  هن  تسا ، اـم  یهاـتوک  تهج  هب  هدـش  نآ  رد  ریخأـت  رگاو  مینک  لـیجعت  شروهظ 
زا جرف  راظتنا  یمالـسا ، تایاور  رد  اذـل  دنتـسه . حـلاص  يدارفا  دوخ  حلـصم ، نارظتنم  اریز  دومن ، دـهاوخ  قیوشت  زین  ریخ  هب  ندرک  لمع 

. تسا هدمآ  باسح  هب  یمالسا  تّما  لامعا  لضفا  زاو  لمع  هلوقم 

؟ دشاب هدمآ  ایند  هب  رترود  ياهدنیآ  يارب  رود  هتشذگ  رد  یناسنا  دراد  ترورض  هچ 

شسرپ

؟ دشاب هدمآ  ایند  هب  رترود  ياهدنیآ  يارب  رود  هتشذگ  رد  یناسنا  دراد  ترورض  هچ 

خساپ

يربهر هب  جایتحا  راک  نیاو  دنک ، دادو  لدع  زا  رپ  ار  ناهج  رشب  خیرات  نایاپ  رد  هک  هدرک  هدارا  لاعتم  دنوادخ  رگا  دوشیم  لاؤس  یهاگ 
تسوا هب  جایتحا  هک  نامز  نامه  رد  ار  وا  ارچ  دنک ؟ قلخ  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  زا  لبق  ار  وا  هک  تسا  یترورـض  هچ  دراد ، یهلا 

تهج زا  مه  دشاب ، یلاخ  ادخ  ّیلوو  تجح  زا  دیابن  هاگ  چیه  نامز ، هک  دوشیم  هدافتسا  یلقنو  یلقع  هلدا  زا   - 1 خساپ : دنکیمن ؟ قلخ 
هدناسر تابثا  هب  انثتـسا  نودب  ار  بلطم  نیا  دیدج  ملع   - 2 دیسر . دهاوخ  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  بلطم  نیا  نیوکت . مهو  عیرـشت  ضیف 
تردق اب  بلطم  نیا  هکنآ  نودب  دراد ، ار  دوخ  یجیردت  تکرح  يزیچ  ره  تسا . هدش  يراذـگهیاپ  یجیردـت  تکرح  ساسا  رب  ملاع  هک 

دوب زجاع  دنوادخ  ایآ  هظحل . کی  رد  هن  دیرفآ  زور  شـش  تدم  رد  ار  نیمزو  اهنامـسآ  لاعتم  دنوادخ  اذل  دشاب . هتـشاد  یفانت  دـنوادخ 
هب لیدبت  ات  دنک  ّیط  ار  دوخ  یعیبط  طیارشو  دنامب  ردام  مکش  رد  هام  هن  ناسنا  هفطن  دیاب  ارچ  زگره . دنیرفایب ؟ ار  اهنآ  هظحل  کی  رد  هک 

یناهج لدع  تموکح  لیکشت  دروم  رد  دیامن ؟ داجیا  هظحل  کی  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  زجاع  دنوادخ  ایآ  ؟ ددرگ هقلخلا  يوتـسم  یناسنا 
راظتنا ینعی  تسا  گنهامه  رتشیب  راظتنا  هفسلف  اب   - 3 دنیبیم . كرادت  شیپ  زا  ار  نامز  نآ  روما  دـنوادخ  تسا ، يراج  مکح  نیمه  زین 

. دراذگیم دوجو  یتسه  هب  اپ  هدنیآ  ردو  هدشن  قلخ  زونه  هک  یسک  ات  تسا  رثؤم  رتشیب  تسا  بیاغ  یلو  دراد  دوجو  هک  یسک 

؟ دیامن ظفح  تبیغ  نودب  ار  مالسلاهیلعيدهمترضح  تسناوتیمن  دنوادخ  ایآ 

شسرپ

؟ دیامن ظفح  تبیغ  نودب  ار  مالسلا  هیلعيدهمترضح تسناوتیمن  دنوادخ  ایآ 

خساپ

دنوادخ هدارا  ع )  ) يدهم ترضح  دروم  ردو  دنک  اضتقا  یترورـض  هکنآ  رگم  تسا ، لصا  فالخ  نیوکتو  تعیبط  ماظن  رد  زاجعا ، ًالوا :
ادیپ رییغت  یهلا  ياهتیعقاو  عبت  هب  یهلا  تاریدقتو  دـسافمو  حـلاصم  ًایناث : دـشاب . تبیغ  هار  زا  ترـضح  تظفاحم  هک  هتفرگ  ّقلعت  نیا  رب 

هب ار  ناـنآ  љ زا د سپ  یکی  یلو  داتـسرف ، ناشتیادـه  تهج  هـب  موـصعم  ماـما  هدزاـی  یمالـسا  تـما  ј لاعتم ب دـنوادخ  دـنکیم .
ار مهدزاود  ماما  هک  تفرگ  ّقلعت  نیا  رب  دـنوادخ  دقت دنداد  ناشن  دوخ  زا  هک  یئوس  همانراکو  دـب  درکلمع  نیا  ابو  دـندناسر  تداهش 
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: ًاـثلاث دـننادب . ار  وا  ردـق  شترـضح  روـهظ  اـب  دـننک و  ساـسحا  ار  ماـما  تبیغ  تّیمورحم  اـت  دـهد  رارق  تبیغ  ј ޘ تشپ  رد  یتّدـم  اـت 
ریذپانثتـسا نوناق  نیا  زا  زین  یمالـسا  تما  تساهتما . ناـحتما  هلأـسم  لاـعتم  دـنوادخ  یمتح  ياهّتنـس  زا  یکی  تاـیاورو ، تاـیآقباطم 

نیا اب  ایآ  هک  تساهنآ ، نامز  ماما  تبیغ  هب  نامزو  رـصع  نیا  رد  یمالـسا  تما  ناحتما  دـش . دـهاوخ  ناـحتما  يوحن  هب  یتّما  رهو  تسین .
. ریخ ای  دنراد  تماقتسا  دوخ  بهذمو  نید  رب  تلاح 

؟ دشیم هچ  تسبیم ، ضّرعت  مدع  نامیپو  هدرک  هحلاصم  دوخ  نامز  ناملاظ  ابو  دوب  رهاظ  ماما  رگا 

شسرپ

؟ دشیم هچ  تسبیم ، ضّرعت  مدع  نامیپو  هدرک  هحلاصم  دوخ  نامز  ناملاظ  ابو  دوب  رهاظ  ماما  رگا 

خساپ

رومأم رگید  ناماما  دراد . یساسا  توافت  ناماما  ریاس  همانرب  اب  ترـضح  همانرب  هک  دننادیم  دنراد  ییانـشآ  تیودهم  هلأسم  اب  هک  یناسک 
مدع نامیپو  گنج  هکراتمو  تعیب  عون  کی  اذلو  دندوبن  گنج  هب  رومأم  یلو  دننک ، ششوک  ناکما  ّدحرـس  ات  نید  جیورت  رد  هک  دندوب 

. دنکیم قرف  ناماما  رگید  شور  اب  ادتبا  زا  ع )  ) يدهم ترضح  هریس  یلو  دندوب . هتسب  دوخ ، رصع  نامکاح  اب  نانآ  نیب  یحلـصو  ضرعت 
لدـع نآ  ياج  هبو  دـنکرب  هعماج  زا  ار  یتلادـعیبو  ملظو  هدز  ناملاظ  اب  هلباـقم  هب  تسد  روهظ ، درجم  هب  ترـضح  هک  تسا  نیا  رب  رارق 
بحاص : " دومرف ع )  ) قداص ماما  تسا . روهظ  لامتحا  هظحل  ره  اریز  دشابن ، وا  هّمذ  رب  یـسک  چـیه  تعیب  دـیاب  اذـل  دـیامن . اپرب  ار  طسقو 
تدـالو " " ؛ ۀـلیل یف  هرمأ  ّلـجوّزع  هَّللا  حلـصیو  جرخ ، اذإ  ۀـعیب  هـقنع  یف  دـحأل  نوـکی  اـّلئل  قـلخلا  اذـه  نـع  هتدـالو  بـیغت  رمـألا  اذـه 
شندرگ رب  سک  چـیه  ناـمیپ  دـنک  روهظ  هک  یتقو  یقرواـپ } ص 96 . ج 52 ، راونألاراحب ، یقرواـپ .  } اـت دوشیم  یفخم  رمـالابحاص 

اذل دندادیم  ار  شمایق  لامتحا  هظحل  ره  رد  نوچ  ناراکمتـس  نیا ، رب  هوالع  دـنکیم ". حالـصا  بش  کی  رد  ار  شرما  دـنوادخ  دـشابن .
. دندیدیمن وا  نتشکو  لتق  زج  ياهراچو  دندشیمن  نئمطم  ترضح  اب  دوخ  نامیپ  هب  هدید ، رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم 

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

شسرپ

ات دـیوگیم : هعیـش  تسا و  طقاس  داهج  لاّجد  حیـسم  روهظ  ات  دـیوگیم : دوهی  دـیوگیم « : هک  تسا  تسرد  يزوج  نبا  نخـس  نیا  ایآ 
؟ تسین عورشم  داهج  يدهم  جورخ 

خساپ

تسرد هیبشت  اساسا “ هسیاقم و  لباق  دنکیم  لقن  هعیش  زا  هک  يراتفگ  اب  دشاب ، اجرب  اپ  حیحـص و  دنکیم  لقن  دوهی  زا  هک  يراتفگ  هاگ  ره 
دوبان وا و  اب  داهج  وا ، جورخ  زا  سپ  تسین و  عورـشم  لاجد  حیـسم  جورخ  ات  داهج  دـنیوگ : یم  يزوج  نبا  لـقن  قبط  دوهی  اریز  تسین .

عورـشم دـیآ  نوریب  تبیغ  هدرپ  زا  یهلا  رما  هب  دوعوم  يدـهم  هک  يزور  ات  داهج  دـیوگ : یم  هعیـش  هک  یلاح  رد  تسا . مزـال  يو  ندرک 
اریز دنتوافتم ، مه  اب  الماک “ هشیدـنا  عون  ود  نیا  دـننک . داهج  نارفاک  ناقفانم و  اب  وا  دـنمرفظ  باکر  رد  دـیاب  وا  جورخ  زا  سپ  تسین و 
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هعیـش هک  یلاح  رد  دزاس ، دوبان  ار  وا  هک  دـنک  یم  داهج  وا ، جرخ  زا  سپ  دـنک و  جورخ  لاجد  حیـسم  ات  دـشک  یم  داهج  زا  تسد  دوهی 
وا يرگن  ناسکی  لاطبا  يارب  نتفگ  نخـس  عون  نیا  دـیامن . دربن  وا ، تمدـخ  رد  دـنک و  جورخ  موصعم  ماما  ات  دـشک  یم  داـهج  زا  تسد 

يارب مه  نآ  ییادـتبا ، داهج  یعافد 2 . داهج  . 1 تسا : دـقتعم  داـهج  عوـن  ود  هب  هعیـش  هک  نیا  نآ  تسا و  رگید  زیچ  تقیقح  یلو  تسا 
دروم ناناملـسم  هک  یناکم  نامز و  ره  رد  تسین ، طرـش  ماما  روضح  تسخن ، داهج  رد  مالـسا . مچرپ  ریز  هب  نارفاـک  ناکرـشم و  توعد 

ماما تبیغ  روضح و  كالم  تسا ، طرـش  ماما  نذا  مود ، تروص  هب  داهج  رد  یلو  دـننک . عافد  دوخ  زا  دـیاب  دـنتفرگ ، رارق  نمـشد  موجه 
، تسا هتفرگ  تروص  نانآ  ياضما  اب  نذا و  هب  هک  ییادتبا  داهج  عون  ره  ناماما ، نانمؤمریما و  رـصع  رد  تسا ، وا  نذا  كالم  هکلب  تسین 

نایهاپـس نایم  هدنامیقاب  تماما و  ماقم  هب  قلعتم  میانغ  مجنپ  کی  ًالثم  دوشیم ، راب  نآ  رب  داهج  ماکحا  حیحـص و  ییادتبا  داهج  زا  عون  نآ 
هک نیا  زا  هتـشذگ  دـهد - یم  تبـسن  هعیـش  هب  هک  ار  هچنآ  نیاربانب  دوش ، یم  بوسحم  لافنا  ءزج  تروصنیا  ریغ  رد  و  دوش ، یم  میـسقت 

، دنناد یم  یفاک  یئادتبا  داهج  رد  ار  طئارشلا  عماج  دهتجم  نذا  اهقف  زا  یهورگ  تسا . تاعوضوم  زا  زین  تبسن  لصا  تسا ـ  لطاب  هیبشت ،
. تسا زاب  هشیمه  تما  يور  هب  داهج  باب  نیا  رب  انب 

ثحب رما ، نیا  ایآ  دننک . یم  ریاد  نآرق  میلعت  ياهسالک  دنیآ و  یم  دیجم ) نآرق  ) دیدج یباتک  اب  جع ) ) يدهم ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
.( تسا یلع ( طسوت  هدش  هتشون  نآرق  نامه  يدهم ( ترضح  نآرق  ؟ تسین نآرق  فیرحت 

شسرپ

نیا ایآ  دننک . یم  ریاد  نآرق  میلعت  ياهـسالک  دنیآ و  یم  دیجم ) نآرق  ) دیدج یباتک  اب  جع ) ) يدهم ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
.( تسا یلع ( طسوت  هدش  هتشون  نآرق  نامه  يدهم ( ترضح  نآرق  ؟ تسین نآرق  فیرحت  ثحب  رما ،

خساپ

ماما هک  نومـضم ، نیا  هب  تسا  یتیاور  دیا ، هدومرف  هک  یبلطم  اب  طابترا  رد  هک  دوش  یم  ضرع  دنمجرا ، تسود  امـش  لاؤس  هب  خساپ  رد 
لزان هک  روطنامه  ار  نآرق  هک  یناسک  يارب  دنک ، یم  بصن  ییاه  همیخ  دـنک ، مایق  دـمحم ( لآ  مئاق  هاگره   : " دـنیامرف یم  رقاب ( دـمحم 

رد ( 1.") تسا هدش  يروآ  عمج  یلعف  نآرق  سکع  هب  نآرق ، نآ  اریز  تساهراک . نیرتلکـشم  زور  نآ  رد  هک  دنهد ، میلعت  مدرم  هب  هدش ،
نیا یلعف  نآرق  اب  دـنهد ، یم  میلعت  مدرم  هب  ار  نآو  دوش ، یم  هدروآ  نامز ( ماما  طـسوت  هک  ینآرق  تسا :  هدـش  هتفگ  تیاور  نیا  ریـسفت 

مادکچیه یلو  دوب . هدیدرگ  لزان  لاس  تّدم 23  رد  هک  وحن  نامه  هب  هدش ، يروآ  عمج  نایقتم  يالوم  طسوت  نآرق  نآ  هک  دراد  ار  قرف 
مک و یهلا  مالک  ظاحل  زا  نافع ، نب  نامثع  طسوت  هدش  يروآ  عمج  نآرق  و  یلع ، ( طسوت  هدـش  يروآ  عمج  نآرق  ینعی  اهنآرق ، نیا  زا 
، دنشاب هتشاد  نیملسم  مالسا و  خیرات  اب  ییانـشآ  كدنا  هک  یناسک   : " تفگ دیاب  نآرق  فیرحت  هلأسم  اب  طابترا  رد  و  ( 2 .) درادن یتساک 

ندرک ظفح  هب  ناناملـسم  مامتها  زا  نینچمه  و  دنـشاب ، هاگآ  نآرق  طبـض  تباتک و  هب  شموصعم (  نانیـشناج  مرکا و  لوسر  ماـمتها  زا  و 
نآرق رتاوتم  لقن  زین  و  دیسر ـ  رفن  داتفه  هب  دندوب ، نآرق  ظفاح  هک  ییادهـش  ددع  گنج  کی  رد  هک  يروطب  دنـشاب ـ ، علّطم  نآرق  تایآ 

رد فیرحت  نیرتمک  لامتحا  یناسک  نینچ  دنـشاب ، ربخاب  نآ ، دننام  فورح و  تاملک و  تایآ و  شرامـش  هب  مامتها  و  نرق ، لوط 14  رد 
هک ارچ  تسا ؛ ناهج  ناهاگآ  همه  هکلب  ناناملسم ، همه  عامجا  دروم  نآرق ، رب  يزیچ  ندشن  دایز  ( 3 . ) داد دنهاوخن  ار  فیرش  باتک  نیا 
زا نآ  ندش  جراخ  و  نآرق ، مظن  ندروخ  مهب  شا  همزال  هدش ، هدوزفا  نآرق  هب  یهاتوک  هیآ  ای  هملک  کی  ای  یمات ، بلطم  دوش  ضرف  رگا 
ای تاـملک  ندـش  مک  لـیلد  نیمه  هب  و  دوب . دـهاوخ  نآ  لـثم  ندروآو  دـیلقت  لـباق  تروص  نیا  رد  و  دـشاب ؛ یم  شزیمآ  زاـجعا  تلاـح 

دیکأت حیرـصت و  زین  ینـس  هیعـش و  زا  مالـسا ، ياملع  ناگرزب  ددرگ . یم  یفن  دـشاب  زاجعا  تلاح  زا  تاـیآ  جورخ  بجوم  هک  یتـالمج 
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یناوارف لیالد  بلطم  نیا  يارب  و  تسا ؛ هدشن  مک  نآ  زا  مه  يزیچ  هدشن ، هدوزفا  میرک  نآرق  رب  يزیچ  هک  هنوگنامه  هکنیا  هب  دـنا  هدرک 
، ربتعم تایاور  یخرب  زا  تسردان  تشادرب  و  نیقیرف ، ثیدـح  بتک  رد  لوعجم  تاـیاور  يا  هراـپ  لـقن  رثا  رد  هنافـسأتم  یلو  دـنا . هدروآ 
رب یخیرات  یعطق  نئارق  دوجو  رب  هوالع  اما  تسا . هدش  فذح  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هک  دنا  هدرک  دییأت  یتح  ای  دنا و  هداد  لامتحا  یضعب 

مهب بجوم  هک  یفذح  هکنیا  رب  هوالع  و  ندرک ـ  فذح  هب  هاوخ  دـشاب و  ندرک  دایز  هب  هاوخ  یفیرحت ـ  هنوگره  زا  میرک  نآرق  تینوصم 
دوخ زا  ار  لقتـسم  هروس  کی  ای  هیآ  فذح  زا  تینوصم  ناوت  یم  دوش ، یم  یفن  زاجعا  لیلد  هلیـسوب  دشاب ، نآ  زیمآ  زاجعا  مظن  ندروخ 

تایآ دافم  هدشن ، هدوزفا  نآرب  يزیچ  و  تسادـخ ، مالک  دوجوم  نآرق  همه  هک  دـش  تباث  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  درک . هدافتـسا  میرک  نآرق 
نیمه دـیآ ، یم  تسدـب  نآرق  همیرک  تایآ  زا  هک  یبلاـطم  زا  یکی  و  دوش ؛ یم  تجح  يدـبعت  یلقن و  یلیـالد  نیرتمکحم  ناونع  هب  نآ 

رجح ۀـکرابم  هروس  هیآ 9  زا  بلطم  نیا  تسا . هدرک  تنامـض  یفیرحت ، هنوـگره  زا  ار  باـتک  نیا  تینوـصم  لاـعتم ، يادـخ  هـک  تـسا 
رب تلالد  هک  یتأیه  و  دیکأت ، تاوادا  زا  هدافتسا  اب  هیآ  رد  هک  نوظفاحل " هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحنانا   : " دیامرف یم  هک  دوش ، یم  هدافتـسا 

ناشن رطاخ  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  نایاپ  رد  تسا . هدش  نیمضت  یفیرحت ، هنوگ  ره  زا  نآرق  یگـشیمه  ندوب  ظوفحم  دنک ، یم  رارمتـسا 
زا ظوفحم  لماک و  نآرق  دوش ، تفای  نآرق  ماـن  هب  یباـتک  اـج  ره  هک  تسین  نیا  فیرحت ، زا  فیرـش  نآرق  تینوصم  زا  روظنم  هک  مینک ،

ناکما تقیقح ، نابلاط  هک  دنامب  یقاب  رشب  نایم  رد  نانچ  نآ  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  روظنم  هلکب  دشاب ، ...  یتئارق  یتباتک و  تاهابتشا 
.2 رقاب ( ماما  زا  یفعج  رباج  داـشرا ، . 1 ذـخآم :  عبانم و  ( 4 . ) دنـشاب هتـشاد  ار  تسا  هدش  لزان  هک  هنوگنادب  نآ ، تایآ  ۀمه  هب  یـسرتسد 

ص274-273 نامه ، ص271  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  (، 3-2-1  ) دیاقع شزومآ  ص1121 3 . یناود ، یلع  دوعوم ، يدهم 

هب يزاین  رگید  سپ  دوش  یم  صخشم  طیارشلا  عماج  نیدهتجم  املع و  طسوت  ام  فیاظو  جع )  رصع (  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  تسرد  نیا  رگا 
حور زا  دنناوت  یم  اهنآ  میوگیم  تسا  مزال  نامزلا  بحاص  ترضح  دوجو  گرزب  يافرع  تیاده  تهج  دنراد  داقتعا  يا  هدع  تسین ،  جع )  نامز  ماما 

ری اس  هدنز 

شسرپ

سپ دوش  یم  صخـشم  طیارـشلا  عماج  نیدهتجم  املع و  طسوت  ام  فیاظو  جـع )  رـصع (  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  تسرد  نیا  رگا 
تـسا مزال  نامزلا  بحاص  ترـضح  دوجو  گرزب  يافرع  تیاده  تهج  دـنراد  داقتعا  يا  هدـع  تسین ،  جـع )  نامز  ماما  هب  يزاین  رگید 
ینیمخ ماما  لثم  ییافرع  رگید  دروآ  یم  یهلا  تموکح  دـیئوگب  رگا  دـنریگب  کمک  همئا  ری  اـس  هدـنز  حور  زا  دـنناوت  یم  اـهنآ  میوگیم 

؟  دیئامرف تمحرم  ار  مزال  حیضوت  تسین  نامز  ماما  هب  زاین ي  سپ  دننک  اپ  رب  یمالسا  تموکح  همئا  هب  کسمت  اب  دنناوت  یمن 

خساپ

تثعب بتک و  لاسرا  رب  هوالع  دوش  یم  يو  يراگتـسرو  تیادـه  بجوم  هک  ناـسنا  هب  شیوخ  نیمارف  ماـکحا و  ندـناسر  يارب  دـنوادخ 
رد دنرادیم .  رب  ماگ  ادخ  يوس  هب  ناسنا  تیاده  تهجر  هک د  دنتـسه  یهلا  جـجح  همئا  تسا ،  هدادرارق  زین  ار  شیوخ  ياه  تجح  ءایبنا 
یم دـنراد ،  ار  رـشب  تیادـه  لیاسو  دـنوادخ و  ماکحا  لاقتنا  طابنتـسا و  كرد و  ردـق ت  هک  ییاهنآ  ناماما  یلک  ای  یئزج  تبیغ  ناـمز 

ترـضح هک  یتضهن  ای  دـنا و  هدرک  خـیرات  لوط  رد  اهقف  هک  يراک  دـننک  لمع  شیوخ  تلاسر  هب  ترتع  نآرق و  هب  کـسمت  اـب  تسیاـب 
وا هکلب  تسین ،  هیعرـش  ماکحا  نایب  یتح  گرزب و  يافرع  تیادـه  شراک  جـع )  ناـمز (  ماـما  داـهن )  ناـینب  اتـسار  نیمه  رد  هر )  ماـما (

زیزع دننک . یم  تفایرد  ار  صقن  یب  لماک و  تیاده  هک  تسوا  هلیـسوب  دنا  تیاده  بلاط  هک  ییاهنآ  تسا و  نیمز  يور  رب  ادخ  تجح 
 « جیاتن زا «  تلادع ً  يرارقرب  نوچمه ً  یتمظع  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دیآ و  یمن  مه  تلادـع  داجیا  يارب  یتح   ( جـع  ) نامز ماما  یمارگ ! 
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 ، ار دـنوادخ  ار ،  یتـسه  اردوخ ،  هک  تسادـخ  تجح  تیادـه  هب  ناـسنا  مظع .  ـالا  هللا  ًهیقب  نآ  ییاـهن  فدـه  هن  تسا  ترـضح  روـهظ 
دنشچ یم  ییاریـس  ماما ،  دوجو  همـشچ  زا  زین  ادخ  ءایلواو  عجارمو  اهقف  همهو  امـشو  نم  دمهف .  یم  ار و000  شیوخ  فیلکتو  فیاظو 

زا كرابم  جیاتن  همه  نیا  هک  مینادـب  دـیاب  مینیب ، یمار   ( هر ماما (  ترـضح  نوچمه  ینانمؤم  تدـهاجم  راثآ  یتقو  حیـضوت  نیااب  سبو . 
تسا دنم  هرهب  دنوادخ  تیاده  ضیف  زا  هک  ادخ  تجح  رگا  لاح  دهدب ،  ماجنا  ار  شتلاسر  نیدرد  هقفت  اب  هتشاد  یعـس  هک  تسا  یـسک 

هللاءاشنا دهد .  رارق  ام  تایح  نامزرد  یگرزب  تیاده  نینچ  هک  دینک  اعد  دوب !  دهاوخ  هچ  نآ  جیاتن  دوش ،  رضاح  اهناسنا  نایمرد 

يدرف دنوادخ  ارچ  دنیرفایب ؟ یحلصم  دنک  هدارا  تقو  ره  تسین  رداق  دنوادخ  رگم  دشاب ؟ مهدزای  ماما  دنزرف  نامه  ناهج  حلصم  دراد  یموزل  هچ 
؟ دننک يریگهناهب  دنشابیم  تصرف  رظتنم  هک  يدارفا  ات  دنک  هدافتسا  نآ  زا  موزل  عقوم  رد  ات  دنکیم  يرادهگن  لاس  رازهود  ای  لاس  رازه  ار 

شسرپ

ارچ دـنیرفایب ؟ یحلـصم  دـنک  هدارا  تقو  ره  تسین  رداق  دـنوادخ  رگم  دـشاب ؟ مهدزای  ماما  دـنزرف  نامه  ناـهج  حلـصم  دراد  یموزل  هچ 
دنشابیم تصرف  رظتنم  هک  يدارفا  ات  دنک  هدافتـسا  نآ  زا  موزل  عقوم  رد  ات  دنکیم  يرادهگن  لاس  رازهود  ای  لاس  رازه  ار  يدرف  دنوادخ 

؟ دننک يریگهناهب 

خساپ

هک یتمکح  ساسارب  دنوادخ  تسا و  دنوادخ  تمکح  دودحم  ریغ  هدرتسگ و  ملع  هب  داقتعا  زا  سپ  مالـسا  دـید  زا  تماما  هب  داقتعا  ًالوا 
رد يو  تسد  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  دزاسیم و  رهاظ  ار  يو  دنادب  حالص  عقوم  ره  تسا  هتـشاد  هاگن  هدنز  ار  جع ) ) نامز ماما  دراد 
زاب میرادـن  یهلا  تحلـصم  تمک و  هب  هار  رد  هطاحا  ام  نوچ  دوش  ماجنا  رگید  ياهنوگ  هب  حلـصم  روهظ  رگا  ًایناث  دزاسیم  رقتـسم  ناهج 

دنوادخ ینامز  هک  تسین  هدـنز  نیا  يارب  اهنت  جـع ) ) ماما ًاثلاث : تسین . يرگید  تروص  هب  تسا  هنوگ  نیا  هب  ارچ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
ینیوکت رظن  زا  ناهج  رد  ار  یگرزب  شقن  ماما  زین  تبیغ ) لاح   ) رـضاح لاح  رد  هک  لب  دنک  داد  لدع و  رپ  ار  ناهج  دزاس و  رهاظ  ار  يو 

ارچ دوش  هتفگ  رگا  تسا و  ناـهج  رد  ضیف  يهطـساو  وا  هکنیا  هچ  دراد  هدـهع  هب  قیـال  دعتـسم و  دارفا  هب  تبـسن  يوـنعم  اـهتیبرت  رظن  زا 
يهلیـسو ًالوصا  ار  ناهج  نیا  دـنوادخ  هک  میوشیم  روآدای  تسا  هداد  نادـیم  دنتـسه  تصرف  رظتنم  هک  يدارفا  هب  شور  نیا  اب  دـنوادخ 
ثیداحا رد  هکنانچ  جـع ) ) ماما تبیغ  نیاربانب  دـیآیم  دوجو  هب  قیرط  نیا  زا  اهناسنا  لماکت  تسا و  هداد  رارق  اهناسنا  شیامزآ  لـماکت و 

. دشابیم یهلا  شیامزآ  ناحتما و  يارب  ياهلیسو  هدمآ 

. دیهد حیضوت  دوش ؟ یم  هزرابم  یگنهرف  مجاهت  اب  ارچ  سپ  تسا ، یگنهرف  مجاهت  داسف و  نامز  ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی 

شسرپ

. دیهد حیضوت  دوش ؟ یم  هزرابم  یگنهرف  مجاهت  اب  ارچ  سپ  تسا ، یگنهرف  مجاهت  داسف و  نامز  ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی 

خساپ

نیرت مهم  دنروآیب ، فیرشت  (ع ) يدهم ترضح  هک  یتقو  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نید  یهابت و  داسف و  اب  هزرابم  نید  مالسا 
ار ناهانگ  عاونا  يولج  دناشن و  یم  ناشدوخ  ياج  ار  نایروگروز  دیادز و  یم  ار  تافارخ  دراد و  یم  رب  ار  داسف  تسا . نیمه  ناشیا  راک 
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ار اه  هداوناخ  ام و  یگنهرف  مجاهت  میراذـگب  میوش و  داسف  هانگ و  لـها  میتسه ، ترـضح  نارادـفرط  نایعیـش و  زا  هک  اـم  رگا  دریگ . یم 
. دنک یم  هزرابم  ام  اب  دروآیب ، فیرشت  ناشیا  هک  یتقو  میوش و  یم  ترضح  نانمشد  زا  تقو  نآ  دزاس ، رود  نید  ادخ و  زا  دنک و  دیدهت 
(ع) يدهم ترـضح  روهظ  رظتنم  هک  نیا  نیع  رد  نمؤم  ناملـسم  کی  نیاربانب  دوب . دهاوخ  خزود  لها  دگنجب ، شنامز  ماما  اب  هک  یـسک 

نیا هک  دنک  هزرابم  هانگ  داسف و  ملظ و  اب  دـیاب  دـبآیب ، ار  شباکر  رد  تداهـش  قیفوت  دـیامن و  روهظ  ترـضح  هک  دـنک  اعد  دـیاب  تسا و 
نیا ایآ  روج . ملظ و  داسف و  نداد  شرتسگ  يانعم  هب  هن  تسا ، شاب  هدامآ  یگدامآ و  يانعم  هب  روهظ  راظتنا  تسا . ناگمه  بجاو  ۀفیظو 
لها زین  دوخ  ًانایحا  دنهدب و  شرتسگ  ار  داسف  ملظ و  دروآیب ، فیرشت  رتدوز  ترـضح  هک  نیا  يارب  (ع ) يدهم نارظتنم  هک  تسا  هنالقاع 

، یگنهرف مجاهت  ملظ و  داـسف و  شرتسگ  ًاـیناث : تسا ؟ تلادـع  روهظ  رظتنم  درف  نیا  تفگ : ناوت  یم  اـیآ  تروص  نیا  رد  دنـشاب !؟ داـسف 
هزاجا و (ع ) يدـهم ترـضح  مایق  ّتلع  دراد . قرف  تمالع  اب  ّتلع  تسا . ماـیق  ندـش  کـیدزن  تمـالع  هکلب  تسین ، ترـضح  ماـیق  ّتلع 
زا رپ  ایند  هک  دوب  دهاوخ  ینامز  رد  مایق  هتبلا  دنک . مایق  داد  دهاوخ  روتسد  ترضح  هب  دنادب ، حالص  ادخ  هک  تقو  ره  تسا . ادخ  روتـسد 

میوش و راک  هانگ  همه  رگا  میراذگب . قرف  تمالع  تّلع و  نیب  دیاب  سپ  دنـشاب . یـسر  دایرف  لابند  مدرم  ۀـمه  دـشاب و  هدـش  روج  ملظ و 
ةزاجاو نذا  ترـضح  مایق  تلع  نوچ  میا ، هدرکن  مهارف  ار  ترـضح  مایق  بابـسا  ّتلع و  زاب  دریگب ، ارف  ار  هعماج  هانگ  داـسف و  میراذـگب 

. تسا ادخ 

رگم دیدرواین ؟  نامیا  ارچ  نم  تجح  دوجو  اب  هکدیامرف  یم  تمالم  ار  مدرم  رگید  یگدنز  هنحـص  رد  هدومرف و  بیغ  ار  دوخ  تجح  ناهج  يادخ 
رد هتبلا  لیلد  ینعی  وت  تجح  ادنوادخ  هک  دنهد  باوج  دنناوت  یم  تر  ـ خآ ـم  لا رد عـ مدرم  مدرکن ؟  تجح  مامتا  دوخ  تجح  هلیسوب  امـشب  نم 

یلو دمآ  ام  نایم 

شسرپ

ناـمیا ارچ  نم  تجح  دوجو  اـب  هکدـیامرف  یم  تمـالم  ار  مدرم  رگید  یگدـنز  هنحـص  رد  هدومرف و  بیغ  ار  دوخ  تجح  ناـهج  يادـخ 
تجح ادنوادخ  هک  دنهد  باوج  دنناوت  یم  تر  ـ خآ ـم  لا رد عـ مدرم  مدرکن ؟  تجح  مامتا  دوخ  تجح  هلیسوب  امشب  نم  رگم  دیدرواین ؟ 

ناوت یم  هدیـسرن  یـسکب  هک  یبیغ  لیلدـب  ایآ  دوب  بیغ  تلیلد  یلو  يدروآ  ـیـل  لد دو  یلو غـیـب بـ دـمآ  ام  نایم  رد  هتبلا  لـیلد  ینعی  وت 
اجنیا زا  تخانـشن  ار  اد  تفگ خـ نینچ  هک  ره  اریبک  اولع  نولهاجلا  لوقیامع  هّللا  ناحبـسف  درک ؟  تجح  ماـمتا  دومن و  ـت  یاد ار هـ مدرم 

 . تسا تیدحا  يابربک  ماقم  یلاعت و  دنوادخ  تفرعم  مدع  تاهابتشا  تافارخ و  هشیر  هک  میمهفیم 

خساپ

رگا هصاـخ  و  دـشاب (  هتـشاد  ار  مدرم  تیادـه  هفیظو  هک  دراد  غارـس  ینید  رگید  یئاوشیپ  اـی  يربمغیپ  اـیآ  هک  دیـسرپ  دـیا  ـا بـ قآ ـن  یا زا 
تفرعم ره  رد  نوکــس  تـکر و  ـر حـ هرد ـت  ما زا  در  درف فـ ره  اـب  هاـگنآ  ص )   ) مرکا ربمغیپدـننام  دـشاب  یناـهج  تیروماـم  شتیروماـم 
توعد غیلبت و  رد  هکنیا  زج  ؟  دزادرپب يدمآ  شیپ  رهرد  يو  میلعت  تیادهب و  ـطـه  ساو شدوخ بـیـ هتشاد  سامت  ههفاشم  اروضح و  مکحو 

سرتـسد رد  هک  یناـسک  اـب  هک  تسنیا  نآ  دریگ و  شیپ  ار  يداـع  شور  هدومن  تیاـعر  تداـع  فرع و  قـیرط  دوـخ  تیادـه  میلعت و  و 
دیامن ناش  تیاده  هتفرگ  سامت  تباتک  ای  ماغی  هار پـ زا  دنتسه  بئاغ  هک  یناسک  اب  دریگب و  يروضح  یهافـش  سامت  دنراد  رارق  شدوخ 

امش هکنیا  يارب  نآرق  نیا  نمب  هدش  یحو  ماعنا 19 و  غلب  نم  هب و  مکرذنال  نآرقلا  اذه  یلا  یحوا  دـیامرف و  یم  میرک  نآرق  رد  هکنانچ 
هجیتن رد  اعبط و  هک  تسا  یه  ـ ید و بـ دریگ .  ماجنا  تیادـه  توعد و  رما  يداع  هار  نیا  ندومیپ  اـب  مناـسرتب و  نآ  اـب  دـسربار  هک  ره  ار و 

الثم ینید  مکح  فراعم و  تفایرد  زا  لـیبق  نیا  زا  یلماوع  نا یـا  يرود مـکـ اـی  توعد  زا  تلفغ  اـی  مهف  يدـنک  هطـساوب  مدرم  زا  یتشم 
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دنـشاب و یم  رانکب  تسا  توعد  لوبقرد  هک  یباوث  رجا و  زا  تسا و  توعد  در  رد  هک  یتخـس  تیلوئـسم  زا  هجیتن  رد  دننام و  یم  مورحم 
هلیح و نودج  ـن ال یـ یذ ـ لا ناد  ـ لو ـ لا ءاسنلا و  لاجرلا و  نم  نیفعضتسملا  الا  دیامرف :  یم  هکنانچ  تسا  يرگ  ـ ید با  نا حـسـ با شـ ـ ـس حـ
دـیامرف و یم  زین  دـنریذپ و  یمن  تیادـه  یهارب  دـنبای و  یمن  يا  هلیح  هک  یناـگ  هچب  ناـنز و  نادرم و  رگم  ءاسن 98 (  الیبس  نودـتهی  ال 
هک دنتفا  یم  ریخاتب  ادـخ  رما  ندیـسر  يارب  هک  دنتـسه  ینارگید  هبوت 109و  بو عـلـیـهـم  ـا یـتـ ما مهبذـعی و  اما  هّللارمـال  نوجرم  نورخا 

تیادهاهنآ رئاظن  تباتک و  ای  ماغیپ  هلیسوب  دنتسه  بئاغ  هک  یناسکب  لوسر  توعد  ندیسر  ها  ـگـ نآ  . ( دریذپ ناش  هبوتای  دیامنب  ناشباذع 
فراع و ـت مـ فا ـ یرد زا  ـگـر  ید هتـسد  تیمورحم  ودـشاب  یم  تلاسر  هفیظو  تیروماـم و  ماـجنا  لوسر  هیحاـن  زا  تسا و  تج  ما حـ ـمـ تا و 
ـچـه نآ زا  دراد .  یـصاخ  هلماعم  اهنآ  اب  دـنوادخ  دنـشاب و  یم  روذـعم  نآ  نابحاص  میرک  نآرق  صنب  هک  تسا  فاغـضتسا  ینید  ماـکحا 

تیب لـها  همئا  و  ص )   ) مرکا یبن  زا  هصاـخ  هماـع و  قرط  زا  هک  يرتاوتم  راـبخا  قبط   : اریز دـش  نشور  زین  ههبـش  نیا  خـساپ  دـش  گـفـتـه 
ماما ع )   ) يرگـسع نسح  ماما  دنزرف  ترـضحنآ  دهد .  یم  حیـضوت  ار  ع )   ) بئاغ ماما  هریـس  تایح و  خـیرات  هک  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع 

میمصت تقو  هفیلخ  هکنیاب  رظن  هدش و  دلوتم  ارماس ,  رد  يرمق  شش  ها و  تسیود و پـنـجـ لاس  رد  هک  دشاب  یم  يرشع  انثا  هعیش  مهدزای 
یناهنپ ماما  دوجو  تدالو و  ناشراوگرزب  ردپروتسدب  دوب  هتفرگ  هعیـش  تماما  هیـضق  هب  نداد  همتاخ  تیب و  لها  ناماما  لسن  عطقب  يدج 

تسیود و لاس  رد  نآ  زا  سپ  دوب و  ـیـب  تر لا بـهـمـیـن تـ ـ ـس ـش  ـش و تـا  تشادـن .  يربخ  ناشیا  زا  یـسک  هعیـش  صاوخ  ریغ  زا  دوب و 
ودرب یم  رـسب  تبیغ  لاح  رد  ترـضحنآ  زاب  یلو  تفای  لاقتنا  ترـضح  نآ  هب  تماما  دـندرک  توف  يرگـسع  ترـضح  هک  يرمق  تصش 

زا یتاعیقوت  اهنآ  هلیـسوب  هک  تشاد  یـصاخ  ياـهبئانو  هیراـبتعا  نیثدـحم  ءاـملع و  لوقب  هک  دوب  نیا  تشاد  هعیـش  اـب  هک  یـسامت  هلیـسو 
لوط لاس  داتفه  ابیرقت  دوش  یم  هدیمان  يرغـص  تبیغ  نا  ـ مز ـع کـه  ـضو ـن  یا دش .  یم  هداد  تالاوس  باوج  دش و  یم  رداص  ترـضحنآ 
هطبار دش و  عورـش  يربک  تبیغ  دش و  هتـسب  هصاخ  تباین  رد  دعب  دنتفر و  دندمآ و  يرگید  زا  سپ  یکی  صاخ  بئانرفن  راهچ  دیـشک و 

ترـضحنآ رابخا  قبط  يربک  تبیغ  ءاضقنا  زا  و پـس  هداد .  رابتعا  اهنآ  لوقب  ماما  هک  دنـشاب  یم  نیثدـحم  ءاـهقف و  ناـمه  مدرم  اـب  ماـما 
دشاب و هدش  رپ  روج  ملظ و  اب  هکنآ  زا  سپ  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  هت و  ـ فر تسدبار گـ یمالـسا  تموکح  مامز  هدومرف و  روهظ 

ریغ اب  يروضح و  سامت  راـضح  اـب  ینعی  دـنک  لـمع  تیادـه  توعد و  رد  ص )   ) مرکا لوسر  تریـس  اـب  اـیند  رب  طلـست  روهظ و  زا  سپ 
عفدنم همان  هدنسیون  ههبش  هدش  بئاغ  ماما  تریـس  تایح و  هچخیرات  زا  هک  یفرعم  نیا  اب  دیامن .  یم  راتفر  تبیغ  بسانم  لئاسو  اب  راضح 
تبیغ نامز  رد  هک  تسا  یناسک  زا  ایدـیامن  لاطبا  ار  ادـخ  تجح  دـهاوخ  یم  تجح  ندیـسرن  ماما و  تبیغ  اب  هک  ـی  ـس اریز کـ دوش  یم 

زا ای  دیـسر و  یم  تجح  دـش و  یم  نیمات  ـه  ما هصاخ و عـ باون  هطـساوب  مدرم  اب  ماماطابترا  لئاسو  دـهع  نآ  رد  هدرک  یم  یگدـنز  ماما 
دـسر و یم  نیبئاغ  نیرـضاحب و  ادـخ  تجح  دـهع  نآ  رد  هدرک  یم  ـی  گد ـ نز ترـضح  نآ  دـی  طسب  روهظ و  نامز  رد  هک  تسا  یناسک 
دوجوب و يزاـین  نیثدـحم  و  اـهقف ,  لوق  تیجح  دوجو  اـب  هک  دوش  هتفگ  ـر  گا تسا .  ادـخ  لوسر  تریـس  دـش  هتفگ  هکناـنچ  يو  تریس 

هنرگو تسا  ماما  دوجوب  فقوتم  تسا  تایاور  رد  هک  نیثدـحم  ءاهقف و  لوق  تیجح  دوخ  هک  مهد  باو مـی  تسین جـ بئاغ  ماما  تماما 
تیباهو بهذمب  صوصخلاب  دنک و  یم  دـییات  ار  ننـست  بهذـم  هدنـسیون  هک  ـت  ـساد ـه پـیـ ما ـل نـ یذ زا  دوب .  ثدـحم  هیقف و  نامه  ماما 

ار مالک )   - هدارا رصب -  عمس -  تردق -  ملع -  تایح -  لاعتم (  يادخ  هیتاذ  تافـص  هک  یبهذم  تسا .  هیرعـشا  بعـش  زا  هک  دیارگیم 
رد دناد .  یمن  یلعاف  تلع  یتسه  ملاع  رد  لاعتم  يادخزج  هک  یبهذم  دناد  یم  تاذ  مدق  اب  میدق  تاذ و  رب  دئاز  درامـش و  یم  تفه تـا 

هطبار میـشاب و  هدـیدن  لولعم  تلع و  زا  یناشن  یتسه  ملاع  رد  ام  هک  تسنیا  لاعتم  يادـخ  رد  یلعاف  تلع  راصحنا  همزـال  ـی کـه  ترو صـ
دوجو تابثا  يارب  یهار  تروص  نیا  رد  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  تداـع  ناـیرج  زج  ناـهج  ياـه  هدـیدپزا  هدـیدپ  ود  زیچ و  ود  ناـیم  يا 

دئاز ار  تاذ  تافص  ات  تفه  ـی کـه  ترو ـ ـص رد  و  میئامن .  تابثا  ادخ  رد  هک  میا  هتفاین  ار  لولعم  تلع و  موهفم  اریز  میرادن  لاعتم  يادخ 
دهاوخ تافص  تلع  تاذ  هن  هجیتن  رد  تسا و  لاعتم  يادخ  تاف  تاذ و صـ ندو  لقتسم بـ شا  همزال  نتـسناد  تاذ  مدقاب  میدق  تاذ و  رب 

 - دوجو ـ لا بجاو  ینعی  يرگیدب  جاتحم  ریغ  دوجوم و  دوخ  تاذب  اهنآ  زا  کی  ره  سپ ,  ـگـر  ید تاذ و عـلـت هـمـ تلع  تافـص  هن  دوب 
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دوجو ناشدوخ  هدیقعب  نایاقآ  نیا  لاحنیا  اب  دوجولا  بجاو  ات  تشه  زا  تسیا  هعومجم  تابثا  دوجولا  بجاو  تابثا  هجیتن  رد  دشاب و  یم 
 . راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  كرشم  ناش  هدیقعب  هعیش  هصاخ  رگید  یمالسا  بهاذم  ناوریپ  دندحوم و  دننک و  یم  تابثا  ارادخ 

زا رگا  لاح  دشاب .  مدرم  رایتخا  رد  ماما  هک  دریذپ  یم  ققحت  یتروص  رد  نیا  و  تسا .  يربهر  تیادـه و  ماما ,  مهم  فئاظو  زا  یکی  هک  میناد  یم 
. ؟  دنک مایق  هفیظو  نیا  هب  دناوت  یم  هنوگچ  دش ,  ناهنپ  اه  هدید 

شسرپ

 . دـشاب مدرم  رایتخا  رد  ماما  هک  دریذـپ  یم  ققحت  یتروص  رد  نیا  و  تسا .  يربهر  تیادـه و  ماما ,  مهم  فئاـظو  زا  یکی  هک  میناد  یم 
. ؟  دنک مایق  هفیظو  نیا  هب  دناوت  یم  هنوگچ  دش ,  ناهنپ  اه  هدید  زا  رگا  لاح 

( لوا تمسق  ) خساپ

 , اهـشسرپ زا  یهو  ـبـ نا هدر ,  عورـش کـ ار  دوخ  یگدنز  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  هدـش و  ناهنپ  اه  هدـید  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  هک  ینامز  زا 
طوبرم ياهباتک  رد  تمدق  عون  کی  اب  اهـشسرپ  ـن  یا عو  و نـ تسا .  هدوب  حرطم  واکجنک  ورگوجتـسج  ناهذا  يارب  تبیغ  لئاسم  نوماریپ 

ـیـخ ـش دـنا .  هداد  اهنآ  هب  یبسانم  ياـه  خـساپ  نادنمـشناد  و  هدـش ,  حرطم  یمالـسا  مجنپ  مراـهچ و  نرق  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب 
رد يو  تسا .  هتـسب  ناهج  زا  هدـید  لاس 381  ردو  هتـسیز ,  یم  مراهچ  نرق  رد  هک  تسا  هعیـش  ماـقم  یلاـع  نیثدـحم  زا  یکی  قود ,  صـ
 ) ینامعن مانب  يرگید  ثدحم  هکلب  قودص  اهنت  هن  تسا .  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  تبیغ ,  هب  طوبرم  لئاسم  نوماریپ  نیدـلا  لامک  باتک 

هعیـش داتـسا  نینچمه  تبیغ و  مان  هب  دوخ ,  باـتک  رد  تسا ,  هتـسیز  یم  مرا  نر چـهـ رد قـ هک  یفوتم 329 )  ینیلک  مالـسالا  هقث  درگاش 
نیا ربانب  دنا .  هتخادرپ  اهنآ  لیلحتو  هیزجت  هب  هدومن و  وگزاب  ار  لئاسم  نیا  دوخ  باتک  رد  زین  ق )  460 ه .   - 385 یسوط (  خیش  موحرم 

اه خساپاعبط  درذگ .  یم  اهنآ  رمع  زا  لاس  رازه  زا  شیب  هکلب  درادن ,  یگزات  هجرف -  یلاعت  هّللا  لجع  نامز -  ماما  هرابرد  اهشسرپ  نیا  , 
ادـیپ یـصاخ  شیارآ  نامز ,  لوط  رد  اه  خـساپ  تسه ,  هک  يز  چـیـ دـنرادروخرب .  ینالوط  رمع  زا  اهـشسرپ  ناسب  هتـشادن و  یگزاـت  زین 

مامادوجو هدـئاف  هلئـسم  هیلع ,  هّللا  تاولـص  نامز  ماما  هرابرد  جـیار  ياهلاوس  هلمج  زا  تسا .  هدـش  گنهامه  نامز  تایـضتقم  اب  هدرک و 
تـسا بئاغ  اهرظن  زا  هک  یماما  دوش  یم  لاوس  نونکا  تسا .  يربهر  تیادـه و  ماما ,  دوجو  زراب  رثا  هک  میناد  یم  یگمه  تسا .  بئاغ 

 : دیامرف یمو  درامـش  یم  ماما  ياهیگژیو  زا  ار  تیاده  نآرق  هک  نیا  ـه بـه  جو بـا تـ رگید ,  ترابع  هب  هب  دنک ؟  تیاده  دناوت  یم  هنوگچ 
هیلع ماما  رگید ,  ریبعت  هب  تشاد ؟  راظتنا  ناـهنپ ,  ماـما  زا  ار  ینیگنـس  هفیظو  نینچ  ناوت  یم  هنوگچ  ( , 1  ) انرماب نودـهی  همئا  مهانلعج  و 

دشاب هتشاد  دوخ  ناوریپ  اب  موادم  سامت  هک  دشاب  دیفم  دناوت  یم  یتروص  رد  ربهر  کی  دوجو  و  تسا .  اوشیپ  ربهر و  لاح  رهرد  مالسلا 
یگدـنز کـی  تبی  نارود غـ رد  عـج )   ) ما ـ ما ـی  گد ـ نز دـنک . ؟  ءاـفیا  ار  دوخ  يربـهر  شقن  دـناوت  یم  هنوگچ  ادـیپان ,  بئاـغ و  ماـما  . 

يارب یمومع  رثا  هچ  یهلا  هریخذ  نیا  میـسرپب  میراد  قح  لاح ,  نیا  اب  اوشیپ  کی  شق  رد نـ یعامتجا  یگدـنز  کـی  هن  تسا  یـصوصخ 
رد هک  دـنام  یم  تایح  لـالز  بآ  همـشچ  هب  وا  دـنربب . ؟  وا  دوجو  زا  دـنناوت  یم  يا  هرهب  عون  هچ  مدرم  دـشاب و  هتـشاد  دـناوت  یم  مدرم 
ایآ تسیچ ؟  دوش ,  یم  ریسفت  یئرمان  يانعم  هب  هک  بئاغ  ماما  زا  دوصق  الو مـ ـ صا دشابنوا .  دوجو  هب  یسرتسد  ار  یسک  و  دشاب ,  تاملظ 
نآ هب  هک  مینک  نامگ  رگا  هک  تسا  هابتشا  یلو  تسا .  یمهم  لاوس  کش -  نودب  لاوس -  نیا  ؟  تسین ییایور  دوجو  کی  يانعم  هب  نیا 

سپ تسا و  هدیدرگ  یهورگ  يارب  مهافت  ءوس  هیام  هک  میزادرپب  ریخا  هلمج  خساپ  هب  تسخن  دیهد  هزا بـ ـ جا ـا  ما تسا .  هدشن  هداد  خساپ 
 , میا هدرک  هراشا  هکنانچ  جـع )   ) ماما ندوب  بئاـغ  موهفم  تفگ :  دـیا  ـحـا بـ یر ـ ـص میور .  یماـهلاوس  هیقب  غارـس  هب  نآ  ندـش  نشور  زا 
رت هیبش  يرادنپ  یلایخ و  دوجو  کی  هب  هک  تسا  یئایور  یئرمان و  دوجو  کی  تبیغ ,  رـصع  رد  جـع )   ) ماما دوجو  هک  تسین  نیا  زگره 
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اه هعماج  نایمرد  مدرم و  نایم  رد  هتـسویپ  دراد ,  یجراـخ  ینیع و  یعیب و  ـی طـ گد ـ نز زا هـر نـظـر یـک  وا  دـشاب .  ینیع  دوجو  کـی  زا 
رمع کی  زا  وا  هک  تسا  نیمه  تسه ,  ترـضح  نآ  یگدنزرد  هک  یئانثتـسا  دنک .  یم  یگدنز  فلتخم  طاقن  رد  و  دراد ,  دـمآ  تفر و 

تبیغ هرابرد  یحیحـص  تیاور  چیه  و  دنک ,  یم  یگدـنز  یناسنا  هعماج  رد  سانـشان  روط  وا بـه  سبو .  نیمه  تسا ,  رادروخرب  ینالوط 
میور یم  عوضوم  نیا  غارـس  هب  دش  فرطرب  لاکـشا  ـن  یا لا کـه  حـ یئرمان .  سانـشان و  نایم  تسا  قرف  ردـقچ  تسا .  هتفگن  نیا  زج  وا 

ربخ یتقو  یلو  دندنویپب .  نانمـشد  هب  هک  دنداتفا  رکف  هب  یهورگ  و  دندیـشک ,  دربن  زا  تسد  هدرک و  رارف   , بوخ رایـسب  دنیوگ :  یم  هک 
مه زا  رکـشل  دندید ,  دوخ  نامـشچ  اب  ار  ـبـر  ما زین پـیـ يا  هدعو  دندیدرگ  هاگآ  دوخ  ربهر  تایح  زا  ناناملـسم  دش و  بیذکت  ربمایپ  لتق 

دـندمآ و درگ  ربمایپرود  اه ,  هرخـص  ریز  اههوک و  نایم  زا  دـحا ,  هوک  طاقن مـخـتـلـف  زا  ربهر ,  دوجو  یمرگلد  هب  رگید  راب  هدیـشاپ , 
نم قـبـلـه تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و  دیامرف :  یم  نایب  نینچ  نآرق  ردار  تقیقح  نیا  یلا ,  ياد تـعـ خـ دنتفرگ .  رس  زا  ار  عافد  دربن و 

شیب يربمایپ  دمحم  نیرکاشلا .  هّللا  يزجیس  ائیش و  هّللارضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  ـل  ـسر ـ لا
نارود هب  یسک  ره  و  دیدرگ ؟  یم  زاب  تیلهاج  نارود  هب  دوش ,  هتـشک  ایو  دریم  ـر بـ گا ـا  یآ دنا .  هدوب  یناربمایپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  تسین 
یهورگ ششوک  مامت  دربن ,  ياهناد  رد مـیـ ( . 1  ) دهد یم  شاداپ  ار  نارازگـساپس  ادخ  و  دناسر ,  یمن  ینایز  ادخ  هب  ددرگزاب  تیلهاج 
نازابرـس هک  یلاح  رد  دشاب ,  زازتها  رد  اپ و  رـس  نانچمه  نمـشد  تالم  ربارب حـ رد  مچرپ ,  هک  تسا  نیا  راکادـف ,  هدـبز و  نازابرـس  زا 

شالت و نازابرـس و  یمرگلد  هیاـم  مچرپ ,  ندوب  رارقرب  هک  ارچ  دـنزاس ,  نوگنرـس  ار  ناـف  ـ لا ـم مـخـ چر هک پـ دنـشوک  یم  اـمئاد  نمـشد 
مر پـر نوخ گـ  , دشاب تکاس  شوماخ و  ارهاظ  دنچ  ره  یهدنامرف ,  رقم  رد  رکشل  هدنامرف  دوجو  نی  هـمـچـنـ تسا .  اهنآ  رمتسم  ششوک 
رد ناـممچرپ  تسا و  هدـنز  اـم  هدـنامرف  هک  دراد  یماورتـشیب  شـالت  هب  ار  اـهنآ  و  دروآ ,  یمرد  تکرح  هب  نازابرـس  قورع  رد  یترار  حـ

ددرگ یم  یشالت  هرا مـ کی بـ هب  هداعلا  قوف  یئآراک  اب  میظع  رکشل  کی  دوش ,  شخپ  هاپـس  نایم  رد  هدنامرف  لتق  ربخ  هاگره  اما  زازتها . 
مادام روشک ,  کی  ای  ـس یـک جـمـعـیـت  یئر تسا .  هتفر  نوریب  ناشنت  زا  حور  ایوگ  هکلب  دنا ,  هتخیر  همه  رس  رب  يدرـس  بآ  یئوگ  , 

ندینـش یلو  تسا .  اهنآ  شمارآ  مظن و  تکرح و  تایح و  هیام  دشاب ,  يرامیب  رتسبرد  اضرف  ای  رفـس  رد  الثم  دـنچ  ره  تسا ,  هدـنز  هک 
دنچ ره  دراد ,  هدنز  ماما  دوجو  هب  هک  يا  هدیقع  قبط  هعیـش ,  تیعمج  دشاپ .  یم  همه  رب  ار  يدـیمون  سای و  رابغ  درگ و  وا ,  تلحرربخ 

هارمه لد  ياـه  هلفاـق  هک  ار -  هدرک  رفـس  زیزع  نآ  تشگزا  را بـ ـتـظـ نا هاو  وا هـمـ دـناد .  یمن  اـهنت  ار  دوـخ  دـنیبن ,  دوـخ  ناـیم  رد  ار  وا 
گرزب ربهر  کی  مهنآ  ربهر -  کـی  يارب  اـیآ  یلو  دـشاب .  هیجوت  لـباق  يداـع  درف  کـی  يارب  تسا  نکمم  یگدـنز  نینچ  نیا   - تسوا

دوجو هب  داقتعا  هدـئاف   - 1 میهد .  یم  رارق  یـسررب  دروم  ریز  رد  هدـش  دای  تاهجزا  ار  هلئـسم  اجنیا ,  رد  اـم  تسا . ؟  لوبق  لـباق  یهلا - 
یفخم ياه  تجح   - 3 یمالسا .  تما  يارب  بئاغ  ماما  نوگانوگ  دئاوف   - 2 یعامتجا .  تابساحم  رظن  زا  دشاب ,  سانشان  دنچ  ره  ربهر , 
ینـشور هب  یعامتجا  براجت  یلقع و  تا  ـبـ ـسا مـحـ تسا .  بتکم  ءاقب  هیاـم  ربهر  دوجو   - 1 هغالبلا .  جـهن  نآرق و  رظن  زا  ادـخ  ناهنپ  و 

و دشاب ,  مدرم  سرتسد  رد  ربهر  نیا  هاوخ  دراد .  بتکم  ءاقب  ماظن و  ظفح  رد  یقیمع  رثا  هدنزربهر ,  دوجو  هب  داقتعا  هک  دـنک  یم  تباث 
رد ـبـر  هر نآ جـا کـه  ـا  ما دراد .  يدئاوف  دوخ  يارب  یح ,  ربهردوجو  هب  داقتعا  لاح  ود  ره  رد  دـشابن .  ناسآ  وا  هب  یـسرتسد  یللع  هب  ای 

یللع هب  ربهر  هک  تسا  اج  نآ  مهم  تسین .  نخـس  ياج  دشکب ,  شود  هبار  يربهر  تدایق و  راب  میقتـسم  روط  هب  دریگ و  رارق  هعماج  لد 
دوجو هب  داقتعا  ترو نـیـز ,  ـن صـ یارد دشاب .  هتشاد  داقتعا  وا  ددجم  تشگزاب  و  وا ,  تایح  هب  هعماج  یلو  دنک ,  يریگ  هرانک  هعماج  زا 

نیا يارب  دـنا ,  هتـشاد  یئاهتـضهن  تازرابم و  هک  ناـهج  هدـنز  لـلم  خـیرات  رد   : مینک یم  هراـشا  نآ  هب  هک  دراد  یمیظع  رثا  ربهر ,  نینچ 
قفوم کیدزن  زا  دنچ  ره  تسا ,  هدوبرادروخرب  یگدنز  تایح و  زا  ربهر  نآ  ات  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياه  هنومن  بلطم 

یم نایاپ  وا بـه  ـی  گد ـ نز تا و  يا کـه حـیـ ـا لـحـظـه  ما تسا .  هدـنام  یم  رادـیاپو ,  یقاب  هورگ  نیا  تالیکـشت  اما  هدـش ,  یمن  يربهرب 
يارب هاوگ  نیرت  بـهـ تسا .  هدـیدرگ  یمامرفمکح  تیعمج  نایم  رد  یناماسبان  یگدـنکارپ و  اوق ,  تتـشت  یگتـسد ,  ود  هقرفت و   , هدیـسر

رب دحا  رد جـنـگ  دشاب .  یم  دحا  دربن  تشذگرـس  تسا ,  نآ  ناوریپ  لکـشت  هیام  بتکم و  هدـنرادهاگن  ظفاح و  ربهر ,  دوجو  هک  نیا 
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 , راوگا ـن خـبـر نـ یا دش .  هتـشک  دمحم  دمحم .  لتق  دـق  الا  هک :  دـش  دـنلب  رکـشل  بلق  رد  یئادـن  يزرو ,  ضرغ  يور  زاای  هابتـشا و  رثا 
ربهر گرم  ناناملـسم ,  يارب  یت  ـ قو دـندوب .  نامجاهم  يدـعت  زواجت و  اب  هلباقم  لوغـشم  نانآ  هک  دـش  رـشتنم  ناناملـسم  نایم  رد  یعقوم 
داتفه دید و  یتخس  تسکش  ناناملسم  هاپس  دنتخیرگ و  يا  ـه  ـشو مادکره بـه گـ هک  دش  هتـسسگ  نانچ  نانآ  نامزاس  ماظن و  دش ,  یعطق 

هلیح راوگان  ربخ  نآ  دـندیمهف  ناناملـسم  مرکا  لوسر  زا  هناناج  عاـفد  نینموملاریما و  يدرمیاـپ  رثا  رب  هک  ـ نآ اـت  تشگدیهـش  اـهنآ  زا  نت 
 . دنریگب ار  لماک  تسکشولج  دنتسناوت  تفای و  لکـشت  اهنآ  هدنکارپ  عمج  دنتـشگزاب و  دندش و  راودیما  هرابود  تسا .  نمـشد  یتاغیلبت 

دوخ ندوب  وا  راظتنا  هب  یناهج و  یحلـصم  ینامـسآ و  يربهر  دوجو  هب  نانیمطا  ینعی  تسا .  رارق  نیمه  زا  عضو  زین  نامز  ماـما  دروم  رد 
هب دارفا  نتخاـس  راداو  اـهلد و  رد  دـیما  نتـشادهگن  هدـنز  رد  زر فـکـر  ـن طـ یا ـی  ناور ـر  ثا تسا .  ماجـسنا  لکـشت و  يراودـیما و  بجوم 

هقالع و  دشاب ,  هتشادن  یجراخ  دوجو  الصا  ربهر  نیا  رگا  اما  تسا .  كرد  لباق  الماک  گرزب ,  بالقنا  نآ  يارب  یگدامآ  يزاسدوخ و 
 , میئازفیب عوضوم  نیا  هب  رگید  هتکن  ـر یـک  گا دنک .  یم  قرف  رایسب  عضو  دنـشاب ,  هدنیآ  رد  وا  شرورپ  دلوتراظتنا و  رد  شبتکم  نادنم 

هدمآ یبهذم  عبانم  رد  يدایز  رایسب  تایاور  رد  هک  هعیـش -  یمومع  داقتعا  قبط  هکنیا :  نآ  دریگ و  یم  دوخ  هب  يرت  يدج  لکـش  خساپ 
هاگآ اهنآ  لامعا  عضو  زا  یهلا  ماـهلا  کـی  قبط  و  تسا ,  شیوخ  ناوریپ  لاـح  بقارم  تبی ,  نارود غـ رد  مواد ,  روط مـ هب  ماـما  تسا - 

یم هاگآاهنآ  راتفگ  رادرک و  راتفر و  یگنوگچ  زا  دـسر و  یم  وا  رظن  هب  اهنآ  لامعا  همانرب  هتفه  همه  تایاور ,  ری  و بـه تـعـبـ ددرگ .  یم 
هب هجوت  راک ,  ره  رد  دورو  ماگنه  و بـه  دـنور .  ورف  یمئاد  شاب  هدامآ  تلاح  رد  نادـقتعم  همه  هک  دوش  یم  ببـس  رکف  نیا  ( . 1  ) ددرگ

رظن رد  ار  لصا  نیا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  نونکا  تسین .  راکنا  لباق  زین  رکف  زرط  نیا  یتیبرت  رثا  دنشاب ,  هتـشاد  یلاع  تراظن  نآ 
تی و تد جـمـعـ ـ حو ظفح  رد  تضهن  يارب  هدامآ  دعتـسم و  رظان و  رـضاح و  هد و  ـ نز ما حـی و  ـ ما دو  ـ جو دا بـه  ـتـقـ عا ـا  یآ میریگ .  یم 
ها ـ گر هـ تسین . ؟  رثوم  یگماکدوخ  دادبتـسا و  دضرب  روج ,  ملظ و  دـض  رب  مایق  تضهن و  يارب  دارفا  ندرک  هدامآ  صخالاب  تالیکـشت 

دیآ نوریب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  هک  ـت  ـسا ـهـی  لا نامرف  بقرتم  هتـسویپ  هدوب و  یگدنز  تایح و  دیق  رد  نانآ  ربهر  هک  دوش  دقتعم  یتیعمج 
يارب هتـسویپ  و  دـشوک ,  یم  شیوخ  بتکم  ظـفح  رد  ـد ,  هد ـت نـمـی  ـسد زا  ار  دوخ  هملک  تدـحو  دوش ,  یمن  دـیماان  ملـسم  روـطب  , 
هدنیآ رد  امـش  ربهر  دیربهر ,  یب  العف  امـش  دنیوگب :  تیعمج  ـن  یا ها بـه  ـ گر ـی هـ لو دزادرپ .  یم  تامدقم  ماجنا  ورین و  هیهت  هب  فده , 
هدـید زونه  زین  وا  ناکاین  هکلب  هتـشگندلوتم  وا  اـهنت  هن  دـش ,  دـهاوخ  دـلوتم  یک  تسین  مولعم  مه  نآ  دوشگ ,  ـد  هاو ناـهج خـ هب  هدـید 

يا هدـیقع  نینچ  اـب  اـیآ  دوـش ؟  یم  ادـیپ  مزـال  گرب  زاـس و  ورین و  و  هدـنزاس ,  راـظتنا  حور  تیعمج ,  نیا  رد  اـیآ  دـندوشگن ,  ناـهجب 
دوش یم  مامت  بتکم  يدوبان  وحم و  دارفا و  یگدیـشاپ  مه  زا  تمیق  هب  راک  نیا  هکنیا  ای  دـتفا و  یم  راکب  نانآ  يونعم  يدام و  تاـماظن  ,

 , دشاب هتـشاد  شناد  دـقتعم  ياه  هشیدـنا  رد  هعماج و  رد  دـناوت  یم  یـش  ـب چـه نـقـ یا نا غـ ـ مز ما  ـ ما هکنیا  هرابرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  ؟
همـشچرسو عبنم  دـسرب ,  هدـنزاس  یهاگآ  تخانـش و  هلحرم  هب  رگا  یناهج ,  حلـصم  کی  راظتناو  ییاـهن  يزوریپ  هب  ناـمیا  میئوگ :  مـی 

دناوـت یم  دـشابن ,  شیوـخ  ناوریپ  نا  رد مـیـ ـر  گا حـتـی  ـی ,  هاو ـت خـ لاد ـبـر یـک جـنـش عـ هر تشگ .  دـهاوخ  اهتـضهن  اـهتکرح و 
هکنآ دوجو  اب  ناتـسودنه ,  لالقتـسا  تضهن  رد  هک  مین  مـی بـیـ دشاب .  تضهن  هب  نادقتعم  فوفـص  یگتـسویپ  مهب  یگدرـشف و  بجوم 
تدش اب  يرامعتـسا  تلود  اب  يراکمه  مدع  تضهن  دوش ,  یم  هداتـسرف  نادنز  هب  هدش و  ری  ـتـگـ ـسد يرامعتـسا  تلود  فرط  زا  يدناگ 

يدـناگ هک  اریز  دـنداد ,  یم  هماداار  يو  تضهن  هلابند  یلو  دـندید ,  یمن  دوخ  نایم  رد  ار  يدـناگ  هکنیا  اب  دـنه  مدرم  دـبای .  یم  همادا 
ات مود ,  یناهج  گنج  زا  لبق  ایناپـسا ,  یلخاد  گنج  رد  داد .  یم  دنویپ  مهب  اردنه  مدرم  نانچمه  يو  يونعم  تردـق  دوب و  هدـنز  زونه 
هک ینا  ـ مز ـی  لو تشاد .  همادا  گنج  ياه  ههبج  رسارس  رد  دربن  دندرب ,  یم  رـسب  وکنارف  نادنز  رد  ناهاوخ  يروهمج  ناربهر  هک  ینامز 

ماگنه ینا ,  مود جـهـ رد جـنـگ  دمآ .  دـیدپ  ناهاوخ  يروهمجرکـشل  رد  تسکـش  دـندش ,  هدرپس  مادـعا  هخوج  هب  نانآ  زا  ینت  دـنچ 
یم دادیب  یگنسرگ  دندرم و  یم  رف  ناراز نـ ـه هـ نازور ـیـد کـه  سر يد  هب حـ یطحقو ,  امرس  يزان ,  شترا  طسوت  دارگنینل  رهش  هرصاحم 
امئاد دارگنین  ـو لـ یدار تد ,  ـن مـ یا رد  تفای .  همادا  ماـمت  لاـس  راـهچ  هرـصاحم  دـندرک .  یم  تمواـقم  ناـنچمه  دارگنینل  مدرماـما  درک 
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اروش ياضعا  موس  ود  زا  شیب  رخآ ,  ياـهزور  درک .  یم  توعد  يرادـیاپ  هب  ار  مدرمو  دـناوخ  یم  تمواـقم  ياروش  فرط  زا  یئاـهمایپ 
 . دناوخ یم  اه  هیمالعا  نایاپ  رد  ار  نانآ  مان  نانچمه   , دناسرب مدرمب  ار  اهنآ  گرم  ربخ  هکنآ  نودب  ویدار  اما  دـندوب ,  هدرم  یگنـسرگزا 

ـد ند ـو جـمـع شـ یدار هرادا  فار  ـ طا رد  يرایسب  مدرم  داتفا ,  راک  زا  دارگنینل  ویدار  زور  ود  قرب ,  یـشوماخ  تلع  هب  هک  تساجنیا  بلاج 
 . میونـشب ار  تمواقم  ياروش  ياه  هیمالعا  مهزاب  ام  ات  دـیزادناراکب ,  ار  ویدار  رگید  رابکی  طقف  میهاوخ ,  یمن  هقوذآ  ام  دـنتفگ :  یم  و 

ماهلا دـناوت  یم  وا  یعقاو  دوجو  دـشابن ,  مدرم  نایم  رد  یتمواـقم  شبنج و  ربهر  رگا  یتح  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـهاو  ـ ـش كراد و  ـن مـ یا
هک تفگ  دیاب  دـیرفاین ,  روهظ  عقوم  رد  ار  ماما  دـنوادخ  ارچ  هکنیا  دروم  رد  اما  ددرگ .  يروآدای  كرحت و  دـیما و  هیام  يونعم و  شخب 
هب هک  دنشاب  يدرف  راظتنا  رد  دنناوت  یم  اهناسنااریز  درک ,  یمن  ادیپ  یجراخ  تیعقاو  حلـصم ,  روهظ  راظتنا  ناون  الوصا عـ دوب ,  نینچرگا 

شقن هک  دـیآ  ایندـب  یـسک  تسا  نکمم  دـعب  لاس  دـنچ  هک  تشاد  شوخلد  نیا  هب  ار  یناسنا  ناوت  یمنزگره  دـندقتعم و  وا  ندوب  هدـنز 
هار ناونعب  ار  یچوپ  هفسلف  دسر و  یم  قلطم  سای  هب  ناسنا  هکیلاح  رد  بارطضا ,  رپ  مطال و  نا مـتـ رد جـهـ درک .  دهاوخ  ءافیا  ار  یجنم 
دش دهاوخ  دلوتم  هزات  دعب  اهلاس  هک  تشاد  شوخلد  يا  هدنهد  تاجندوجو  هب  ار  اهناسنا  ناوت  یم  هنوگچ  دسانـش ,  یم  شیوخ  یگدنز 
؟  ددرگ اهناسنا  هدـنزاسراظتنا  حور  رولبت  بجوم  دـناوت  یم  ددر ,  دـلوتم مـی گـ دـعب  یئاهلاس  هک  يربهر  دوجو  هبداـقتعا  ـالوصا  اـیآ   ؟

یتح هدنز -  يربهر  دوجو  زا  هک  تسا  مزال  دزیخرب ,  راکیپ  هب  یلماکتریسم  رد  هکنآ  يارب  تایح و  فیار  قیاقد و ظـ تخانـش  رد  ناسنا 
دیاوف رگید  اب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  یمالـسا  تما  يارب  ناـمز  ماـما  نوگا  ـ نو ـد گـ یاو فـ  - 2 دریگ .  ماهلا   - دـشاب بیاغ  رگا 

میروآ و یم   , تسا ربا  سپ  رد  دیشروخ  ناسب  وا  یلک  ناونع  تحت  ار  دئاوف  نیا  مـا  میوش .  انـشآ  کیدزن  زا  تما ,  يارب  ماما  ریگ  مشچ 
هیلع ماـما  دوجو  هدـیاف  تمکح و  هنیمز  رد  هک  ینوگاـنوگو  ددـع  ـث مـتـ یدا ـ حا رد  تسا .  هیبـشت  نیا  تقیقح  رگناـیب  یگمه  دـئاوف  نیا 

دـشاب يدـیلک  ناوت  یم  هک  دوش  یم  هدـید  هاتوک  ترابع  کی  رد  یبلاـج  ینعم و  رپ  رایـس  بـ هد ,  ـیـ ـسرا نارود غـیـبـت بـه مـ رد  مالـسلا 
هّللا هیقب  ترـضح  دوـجو  هک  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هـّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هـکنیا  نآ  و  گرزب .  زمر  نـیا  ندوـشگ  يارب 
یف هتیالو  رونب  نوئیـضتسی  هب و  نوعفتنیل  مهنا  هوبنلاـب  ینثعب  يذـلاو  يا  دومرف :  دراد ,  يا  هدـیاف  هچ  ـر غـیـبـت ,  ـص رد عـ هاد  اـنحاورا فـ

زا و  دنوش ,  یم  عفتنم  وا  زا  دیزگرب ,  توبن  هب  ارم  هک  یئادـخب  دـنگو  ـ ـس يرآ  ( . 2  ) باحسلا اهللج  نا  سمـشلاب و  سانلا  عافتناک  هتبیغ 
نیا مهف  يارب  دنرب .  یم  هرهب  اهربا  تشپ  نتفرگ  رارق  ماگنهب  دیـشروخ  زا  هک  هنوگنامه  دـنریگ ,  یم  هرهب  شتبیغ  نارود  رد  شتیالورون 

 . میباـیرد ددرگ ,  یم  ناـهنپ  اـهربا  تشپ  شکاـنبات  هرهچ  هـک  یماـگنه  هـب  و  یلک ,  روـطب  ار  دیـشروخ  شقن  دـیاب  تـسخن  زمر ,  دـیلک 
یناشفارون میقتـسم و  یناشفارون  رگید  ریبعت  هب  ای  یفخم ,  یناشفارون  راکـشآ و  یناشفارون  تسا :  یناشفارون  عو  ود نـ ياراد  ـیـد  ـشرو خـ

ار ـیـن  مز هرک  فارطا  هک  اوـه  میخـض  رـشق  دـنچ  ره  دوـش ,  یم  هدـید  یبوـخ  هب  باـتفآ  هعـشا  راکـشآ ,  یناـشفارو  رد نـ میقتـسم .  ریغ 
 , دزاس یم  لمحت  لبا  ار قـ نآ  ـد و  ها باتفآ مـی کـ شبات  تدشزا  هک  يا  هشیش  دنک ,  یم  راک  میخض  هشیش  کی  دننامه  هدی ,  ـ نا ـ شو پـ

تسین باتفآ  میقتسم  شبات  زا  عنام  لاح  ره  هب  یلو  دزاس ,  یم  رثا  یب  یثنخ و  ار  شرابگرم  ياهعاعش  ودنک  یم  هیفـصت  ار  باتفآ  رون  و 
دراو تاقوا  یها  گـ دـننک .  یم  شخپ  هتفرگ  ار  دیـشروخ  میقتـسم  رون  تام ,  هشیـش  کی  دـننامه  اهربا  میقتـسم ,  ریغ  شبا  رد تـ ـی  لو . 

هجوچیهب نآ  میقتـسم  یلـصا و  عاع  ـ ـش ـپ و  مال دو  اما خـ مینیب ,  یم  نشور  ار  قاطا  هدـش ,  نشور  تام  ياهپمال  اب  هک  میوش  یم  یقاطا 
زا هک  ـی  ترار رو و حـ نـ دراد .  هدـنز  تادوجوم  تایح و  يایند  رد  ار  شقن  نیرتمهم  باـتفآ  رون  رگید ,  يوس  زا  دنوش 0000 یمن  هدید 
 , هدنز تادوجو  ـد و نـمـو مـ شر تسا .  ناسنا  تاناویح و  ناهایگرد و  شخب  یگدنز  يژرنا  اهنت  دوش ,  یم  هدیـشاپ  وس  ره  هب  دیـشروخ 

شزیر اهداب ,  شخب  تایح  شزو  ایرد ,  جاو  ـ ما شر  غـ هدر ,  ياهنیمز مـ يرایبآ  شبنج ,  تکرح و  سح و  اـهنآ ,  لـثم  دـیلوت  هیذـغت و 
قورع رد  نوخ  شدرگ  اهلگ ,  هدننک  هریخ  یئابیز  ناغرم ,  ياه  همغن  اهراشبآ ,  همزمز  يادص  فرب ,  ناراب و  نیرفآ  یگدـنز  ياه  هناد 

كدوک کی  دننام  اهگربلگ  بل  رب  هک  ینیریـش  دنخبل  و  زغم ,  ياه  هدرپ  يالبال  زا  هشیدـنا  ياسآ  قرب  رو  عـبـ ناسنا و طـپـش قـلـبـهـا , 
یـشوماخ هب  اهنیا  همه  نآ ,  نودبو  دراد  یگتـسب  باتفآ  رون  هب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روطب  همه  همه و  ددـنب 000  یم  شقن  راوخریش 
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یگدـنز راثآ  تاکرب و  نیا  ایآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاوس  نیا  لا  حـ تفاـیرد .  ناوت  یم  تقد  یمک  اـب  ار  عوضوم  نیا  دـیئارگ .  دـنهاوخ 
؟  دبات یم  میقتسم  روطب  رون  هک  تسین  ینامز  صوصخم  شخب , 

( مود تمسق  ) خساپ

ای ياهروش  رد کـ مـثـال  دراد .  دوجو  زین  اهربا  تشپ  زا  دیشروخ  تام  رون  رد  راثآ  نیا  زا  يرایسب  هن ;  تسا :  نشور  لاوس  نیا  ـخ  سا پـ . 
 , ناهایگ شیور  ومن و  امرگ ,  یلو  دوش ,  یمن  هدـید  باتفآ  دـنا ,  هدـیناشوپ  ار  نامـسآ  رـسارساهربا  لاس  زا  هام  نیدـنچ  هک  یئاـهرهش 

تـشپ زا  دیـشروخ  شبات  نیا  ربانب  دنراد .  دوجو  اه  هفوکـشو  اهلگ  ندـیدنخ  اه  هویم  تالغ و  ندیـسر  تایح ,  يارب  مزال  يژرنا  دـیلوت 
یمالثم تسین .  دوجوم  دراد  میقتـسم  شبات  هب  زاین  هک  راثآ  زا  یتمـسق  اهنت  و  درادربرد .  ار  دوخ  تاـکرب  زا  یمهم  تمـسق  اـهربا ,  هدرپ 

رد لـی ,  ـ لد بـه هـمـیـن  دراد .  هدـنز  تادوـجوم  ناـسنا و  ندـب  زاـهج  ریاـس  تسوـپ و  يور  یــصاخ  یتاـیح  رثا  باـتفآ ,  شباـت  مـیناد 
نیا ربارب  رد  دنریگ و  یم  باتفآ  مامح  مدرم  زا  يرا  ـیـ ـس بـ یباتفآ ,  ياهزور  رد   , دنرب یم  رـسب  تیمورحم  رد  رظن  نیا  زا  هک  یئاهروشک 

 . دـنکم یم  ار  رون  نیا  تارذ  تسا -  ینامـسآ  هیدـه  نیا  هنـشت  هک  دوخ -  دوجو  تارذ  ماـمت  اـب  دـندرگ و  یم  هنهرب  شخب  تاـیحرون 
رد شفن  ياروا بـ ـعـه مـ شا نا  رطاخ هـمـ هب  یصاخ  رثا  دنیرفآ ,  یم  يرتشیب  يامرگ  یئانـشور و  هکنیا  رب  هوالع  باتفآ ,  میقتـسم  ـش  با تـ
 : هک میریگ  یم  هجیتن  لبق  ثحب  عومجم  زا  دوش .  یمن  هدـید  میقتـسم  ریغ  رون  رد  هک  دراد  طیحم  يزاس  ملاس  اـهبورکیم و  عاونا  نتـشک 
هب هبـشم  لاح  دوب  نیا  دـنام .  یم  یقاب  نانچمه  نآ  زا  یمهم  تمـسق  یلو  دریگ ,  یم  ار  باتفآ  راثآ  زا  یـضعب  ربا ,  ياـه  هدرپ  دـنچ  ره 
رد مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  يونعم  هعـشا  تبیغ .  لاح  رد  یهلا  ناربهر  دوجو  ینعی  هبـشم  عضو  هب  میدرگ  یم  زاـب  نونکا  باـتفآ .  ینعی 

يربهر تیبرت و  میلعت و  هلئـسم  لیطعت  مغر  یلع  هک  تسا  يا  هظحال  لباق مـ راثآ  ياراد  تسا ,  ناـهن  تبیغ  ياـهربا  تشپرد  هک  یلاـح 
 - فلا دوش .  یم  نایب  اجنیا  رد  راثآ ,  نیا  زا  یخرب  هتـشون ,  نیا  لامجا  هظحـالم  هب  دزاـس .  یم  راکـشآ  ار  وا  دوجو  تمکح  میقتـسم , 

همانرب يوس  هب  فلت  يا مـخـ ـشـهـ یار یبهذم و گـ لئاسم  هب  یصخش  راکفا  اه و  هقیلس  نتخیمآ  نامز و  تشذگ  اب  یهلا  نیئآ  زا  يرادساپ 
نیا زا  يا  هراپ  تلاصا  ینام ,  ـ ـسآ ـیـم  ها يو مـفـ ـ ـس نا بـه  ـ یو هد جـ ـ ـس تسد مـفـ ندـش  زارد  و  یفارحنا ,  ياـهبتکم  بیرف  رهاـظ  ياـه 

ياهزغم زا  روبع  اب  هدش ,  لزان  یحو  نامسآ  زا  هک  لالز  بآ  ـن  یا ددرگ .  یم  یشخبنایز  تارییغت  شوختسد  دور و  یم  تسد  زا  نیناوق 
راکفا یناملظ  ياه  هشیـش  زا  روبع  اب  غورفرپ ,  رون  نیا  دهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  نیتسخن  يافـص  هتـشگ ,  رات  هریت و  اجیردت  نآ  نیا و 

یم نانچ  نآ ,  هب  هزات  ياهگرب  خاش و  ندوزفا  دارفا و  هنانیب  هتوک  ياهـشیاریپ  اهـشیارآ و  اب  هصـالخ  ددرگ .  یم  رت  گـنرمک  کـیرات , 
عرش تـو  : دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ   , رعاش نآ  ددرگ .  یم  لاکشا  راچد  یلصا ,  لئاسم  یـسانشزاب  یهاگ  هک  دوش 

يرورض ایآ  لاح ,  نیا  ابر  ـ گد ـی  سان ـ ـشن ینیبب  وت  رگ  رب  گرب و  نآ  رب  دندوزف  هک  سبدنـشیاریپ  یپ  زا  ار  وت  نید  ـنـد  ـشیارآ رد پـی  ار 
ناگدنیآ يارب  ظفح و  شی  ـلـ ـصا لکـش  رد  ار  یمالـسا  میلاعت  ریذپانانف  میهافم  هک  دشاب  یـسک  ناناملـسم  عمج  نای  رد مـ ـت کـه  ـس نـیـ

یم يرادهگن  نآرد  ار  هسـسوم  نآ  مهم  دا  ـنـ ـسا دراد کـه  دو  ـ جو يزوسن  قودنـص  یمهم ,  هسـسوم  ره  رد  میناد  یم  ؟  دـنک يرادـهگن 
رابتعا هک  دشاب  نوصم  قیرح  رطخ  زا  دهد ,  يور  اجنآ  رد  يزوس  شتآ  الثم  هاگره  هوالع  بـ دنامب .  ظوفحم  نادزد  دربتـسد  زا  ات  دننک , 

یهلا نیئآ  دانسا  ظفح  زوسن  قودنص  شدنلب ,  حور  ماما و  هنی  سـ دراد .  كرادم  دانسا و  نآ  ظفح  اب  یکیدزندنویپ  هسسوم  نآ  تیثیح  و 
ياه هناشن  یهلا و  لـئالد  اـت  دـنک ,  یم  يرادـهاگن  دوخ  رد  ار  تاـمیلعت  نیا  ینامـسآ  ياـهیگژ  ـ یو نیتسخن و  ياـهتلاصا  همه  هک  تسا 
تی ـ بر تـ ب -  تسا .  رگید  راثآ  زا  هتـشذگ  وا ,  دوجو  راثآ  زا  رگید  یکی  نیا  و  دـیارگن .  یـشوماخ  هب  ددرگن و  لطاب  راگدرورپ  نشور 

هک هنوگ  نآ  هکل  بـ تسین .  هدـیرب  مدرم  زا  یلک  هب  تبیغ  نامز  رد  ماما  هطبار  دـننک ,  یم  رکف  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  هاگآ  رظتنم  هورگ 
قوف یصالخا  نامیا و  رپ  یلد  و  اد ,  زا عـشـق خـ روشرپ  يرس  هک  دارفا -  نیرت  هدامآ  زا  یکچوک  هورگ  دیآ ,  یمرب  یمالسا  تایاور  زا 

تسین نیا  هیلع ,  هّللا  تاولص  ماما  تبیغ  ین  مـعـ دنطابترا .  رد  شترضح  اب  دنراد -  ناهج  حالـصا  نامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هداعلا 
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 , تسا رادروخرب  مارآ  یعیبط  یگدـنز  کی  زا  وا  هکل  بـ دـیآ .  یمرد  ادـیپان  یعاعـش  اـیو  یئرماـن  حور  کـی  لکـش  هب  ترـضح  نآ  هک 
هدامآ شیپ  زا  شیب  دریگ ,  یم  رایتخا  رد  دنیزگ و  یمربار  هدامآ  رایسب  ياهلد  دراد ,  ـد  مآ تفر و  اهناسنا  نیمه  نایم  رد  هتخانـشانروطب 
یـضع بـ دننک .  یمادیپ  ار  تداعـس  نیا  كرد  قیفوت  دوخ ,  یگتـسیاش  دادعتـسا و  نازیم  توافت  هب  دعتـسمدارفا ,  دزاس .  یم  دـنک و  یم 

ـهـا نآ دنتـسه .  کیدزن  سامت  رد  هادـف  اـنحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  اـب  اـهلاس  یعمج  و  زور ,  دـنچ  اـی  تعاـس  دـنچ  یخرب  هظحل و  دـنچ 
زارف رب  زاورپ ,  رود  ياهامیپاوه  نارفا  نوچمه مـسـ هکدنا  هتفر  الاب  هتفرگ و  رارق  يوقت  شناد و  رپ  لاب و  رب  نانچنآ  هک  دنتسه  ـی  نا ـ ـس کـ
اهربا ریزرد  نارگید  هک  یلاح  رد  تسین ,  باتفآ  شخبناهج  شبات  هار  ـر  ـس رب  یعنام  باجح و  هاگچیه  هک  اجنآ  دنریگ ,  یم  رارق  اهربا 

هب ار  باتفآ  هک  مشاب  هتـشاد  راظتنا  رد  دیابن  نم  تسا .  نیمه  زین  حیحـص  باسح  یتسردب  دـنرب .  یم  رـسب  فیعـض  رون  یکیرات و  رد  و 
 , منک زاورپ  اهربا  زا  رتالاب  دـیاب  هک  ـن مـنـم  یا تسا .  ماخ  لایخ  گرزب و  هابتـشا  يراظتنا ,  نینچ  منیبب .  ار  وا  هرهچ  ات  مشکب  اهربا  نیئاپ 
نآ دوجو  ياـه  تمکح  زا  رگید  یکی  هورگ  نیا  تیبرت  لاـح ,  رهب  مدرگ .  باریـس  مشوـنب و  هعرج  هعرجار  باـتفآ  هنادواـج  عاعـش  اـت 
مه اب  اهنآ  بیکرت  زا  هک  دراد  یئرمان  هعشا  هلسلس  کی  دیشروخ ,  میناد  یم  هاگآان  یناحور و  ذوفن  ج -  تسا .  نارود  نیا  رد  ترـضح 

 . تسا هدـش  هدـیمان  زمرق  نودام  هعـشا  شفنب و  ءاروام  هعـشا  مانب  هک  یئرمان  هعـشا  هلـسلس  کی  دوش و  یم  ادـیپ  فورعم  گنر  هـفـت  , 
تیبرت میلعتو و  راتفر  را و  قیرط گـفـتـ زا  هک  یعیرشت -  تیبرت  رب  هوالع  ماما ,  ای  دشاب  ربمایپ  هاوخ  ینامسآ ,  گرزب  ربهر  کی  نینچمه 

ار نآ  ناوت  یم  و  دوش .  یم  لاـمعا  اـهرکف  اـهلد و  رد  يونعمذوفن  هار  زا  هک  دراد ,  یناـحور  تیبرت  عونکی  دریگ -  یم  تروـص  يداـع 
 . تسا رثوم  ینورد  شـشک  هبذاج و  اهنت  هکلب  دـنک ,  یمن  راک  رادرک  راتفگ و  تاملک و  ظافلا و  اجنآ  رد  دراذـگ .  ماـن  ینیوکت  تیبرت 

یلکب اهنآ  اب  رصتخم  سامت  کی  اب  هدولآو ,  فرحنم  دارفا  زا  یضعب  هاگ  هک  میناوخ  یم  یهلا ,  گرزب  نایاوشیپ  زا  يرایـسب  تالا  رد حـ
يا هزاتالماک  هار  تشگزاب ,  هجرد  داتشه  دص و  اب  فور  لو مـعـ هب قـ دش و  یم  نوگرگد  هرابکی  ناشتشونرس  و  دنداد ,  یم  ریـسم  رییغت 

 . دنتشادن هقیاضم  زین  دوخ  دوجو  همه  لذب  زا  هک  دندمآ  یمرد  بآ  زا  راکادف  نموم و  كاپ و  يدرف  هبترم  کی  دندرک ,  یم  باختنا  ار 
رد هک  اهنآ  يارب  هتب  ـ لا درو -  ـ خر هاگن و بـ کیاب  مهنآ  ریگارف ,  اسآ و  شهج  تالوحت  نیا  هبناج ,  همه  عیرس و  دنت و  ياهینوگرگد  نیا 
 . دوش یمزین  تیـصخش  ذوفن  هب  ریبعت  نآ  زا  یهاگ  هک  تسا  هاـگآ  دوخاـن  هبذـج  هجیتن  دـنرادزین -  یگداـمآ  عون  کـی  یگدولآ ,  نیع 

یب نانچ  دنراد ,  یلاع  گرز و  ياهحور بـ هک  يدارفا  اب  دروخرب  ماگنه  هب  هک  دنا  هدرک  هبرجت  دوخ  یگدنز  رد  ار  عوضوم  نیا  يرایس  بـ
نایم رد  ار  دوخ  و  دوش ,  یم  لکـشم  ناشیارب  اهنآ  ربارب  رد  نتفگ  نخـس  یتح  هک  دـنریگ  یمرارق  نانآ  ریثات  تحت  هاگآدوخان  راـیتخا و 

هیجوت نآ  لاثما  نیقلت و  اب  ار  روما  هنوگنیا  یهاگ  تسا  نکمم  هتبلا  دـننیب .  یم  یگرزب  تمظع و  زا  فیـصوت  لباق  ریغ  زومرم و  يا  هلاه 
عاعـش هجیتـن  راـثآ ,  نیا  هک  میریذـپب  هک  درادـن  نیا  زج  یهار  هک  بـلـ تسین .  حیحـص  دراوـم  هـمه  يارب  ریـسفت  نـیا  املـسم  یلو  درک , 

زج هک  مینیب  یم  گرزب  نایاوشیپ  خیرات  رد  یناوارف  ياهتـشذگر  ـ ـس دزیخ .  یمرب  گرزب  ياهناسنا  تاذ  نورد  زا  هک  تسا  يزیمآرارـسا 
مرکا ربمایپ  هب  تسرپ  تب  هرارز  نب  دع  ـ ـسا درو  ـ خر بـ مینک .  یم  رکذ  هنومن  دـنچ  اجنیا  رد  هک  درک ,  ریـسفت  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هار  نیا  زا 

رحس ار  نآ  مان  ص )   ) ربمایپ تخسرس  نانمشد  هچنآ  ای  و  وا ,  رکفت  زرط  ياسآ  شه  رییغت جـ هبعک و  هناخ  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
رکف يور  هیلع  هّللا  تاولـص  نیـسح  ماما  مای  ـیـر پـ ثا تـ ( . 1  ) دنتـشاد یم  زاب  وا  هب  ندـش  کیدزن  زا  نآ  رطاخ  هب  ار  مدرم  دـندراذگ و  یم 

ارنآ و  دراذگب ,  ناهد  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  يا  همقل  تسناوتن  یتح  ماما  مایپ  ندینـش  اب  هک  اجنآ  ات   , هدـش لقن  البرک  ریـسم  رد  ریهز 
شتعاجـش مامت  اب  و  درک ,  یم  ساسحا  دوخ  رد  یحایر  دـیزی  نب  رح  هک  يا  هداـعلا  قوف  بیجع  شـشک  درک .  تکرح  داـهن و  نیمز  هب 

 . دـمآ لـئان  تداهـش  گرزب  راـحتفا  هب  ودیـشک  ـالبرک  نادـهاجم  فص  هب  ار  وا  ماجنارـس  شـشک  نیمه  و  دـیزرل ,  یم  دـی  نو بـ هـمـچـ
مهارف هیما  ینب  هاگتـسدب  یتمدخ  شدوخ  زا  هک   - دوخ راشرـس  تورث  اب  و  تشاد ,  یگدـنز  ریـصبوبا  یگیاسمه  رد  هک  یناوج  نات  ـ ـساد

همه و   , دش نوگرگد  یلکب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مایپ  کی  اب  ماجنارـس  و  دوب .  هتخادرپ  يرابودنب  یب  شون و  شیع و  هب  دوب -  هتخاس 
 . درک قافنا  ادخ  هار  رد  ای  داد و  شبحاص  هب  ای  دوب ,  هدروآدرگ  عورشمان  قیرط  زا  هک  ار  یلاوما  مامت  داهن و  يرانک  هب  ار  دوخ  ياهراک 
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هب هیلع  هّللا  تاولـص  مظاک  ماما  نهذ  نتخاس  فرحنم  يارب  دوخ  ماخ  نامگ  هب  نوراه  هک  يرگ  هوشع  ابیز و  هدنناوخ و  زینک  تشذگرس 
تریح و هب  ار  نوراه  وا  قطنم  نخس و  زرط  هفایق و  هک  اجنآ  ات  هاتوک ,  تدم  کی  رد  وا  هیحور  ندش  بلقنم  و  دوب ,  هتـشاد  مازعا  نادنز 

ینیوکت تیالو  زا  يا  هبعـشارنآ  ناوت  یم  هک  تسا  هاگآدوخان  ریثات  نیمه  زا  یئا  ـه هـ نو ـه و نـمـ نا ـ ـش همه نـ همه و  دنکفا 0000 تشحو 
یلومعم و ياههار  اه و  هلمج  ظافلا و  اجنیا  رد  لـماکت  تیبرت و  لـماع  هک  ارچ  تسناد ,  ع - )   ) ماـما ربماـیپ و  زا  ـم  عا ـیـن -  مو ـ ـص مـعـ
رب ناماما -  ناربمایپ و  ـه کـه گـفـتـیـم ,  نو ـگـ نا هـمـ دوش .  یم  بوسحم  یلصا  لماع  یناحور ,  ذوفن  يونعم و  هبذج  هکلب   , تسین يداع 

هلاهدوخ تیصخش  نازیم  بسانت  هب  یباستکا -  لئاضف  ساسا  رب  یهلا -  گرزب  ياهتیـصخش  نیتسار و  لاجر  و  یتبهوم -  لئاضف  ساسا 
لباـق یگدرتـسگ  داـعبا و  رظن  زا  مود  هورگ  اـب  لوا  هورگورملق  هتبلا  و  دـننک .  یم  میـسرت  دوخ  نوماریپ  رد  هاـگآدوخان  ذوـفن  نیا  زا  يا 
ذوفن ـنـه  ماد دنمورین و پـر  عاعش  قیرطزا  هک  دراد  ار  رثا  نیا  زین ,  تبیغ  ياهربا  تشپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  دوجو  تسین .  هسیاقم 

دزادرپ و یم  اـهنآ  لـماکت  بیترت و  هب  هداد ,  رارق  صوصخم  هبذـج  ریثاـت  تحت  رودو ,  کـیدزن  رد  ار  هداـمآ  ياـهلد  دوخ ,  تیـصخش 
 , امن بطق  ياه  هبرقع  يور  اهنآ  رثا  یلو  مینیب ,  یمندوخ  مشچ  اب  ار  نیمز  یـسیطانغم  ياهبطق  ام  دزاس .  یم  رت  لماک  یئاهناسنا  اـهنآزا 

نیا تکرب  زا   , نیمز هرک  رساتر  رد سـ تسا .  رگید  لئاسو  امیپاوه و  يامنهار  اهنامـسآ  اهارحـص و  ردو  تساهیتشک  يامنهار  اهایرد  رد 
زا کچوک  ارهاظ  هبرقع  نیمه  نامرفب  کچوک  گرزب و  هیلقن  لئاسواب  هدرک ,  ادیپ  دصقم  يوس  هب  ار  دوخ  هار  رفاسم  اه  نویلیم  جاوما , 

يونعم هبذاج  جاومااب  تبیغ ,  نامز  رد  هیلع -  هّللا  تاولـص  ماـما -  كراـبم  دوجو  رگا  دراد  بجع  ـا تـ یآ دـنبای .  یم  یئاـهر  ینادرگرس 
دیابن هت  ـبـ لا ـد ؟  ـش یئاهر بـخـ ینادرگرـس  زا  و  دـنک ,  تیادـه  دـنرادرارق ,  کـیدزن  اـی  رود  رد  هک  ار  يداـیز  ياـهناج  راـکفا و  دوخ , 

یساسح فیرظ و  ياه  هبرقع  يور  بـلـکـه  دراذ ,  رثا نـمـی گـ یشزرا  یب  هراپ  نهآ  ره  يور  نیمز ,  یسیطانغم  جاوما  هک  درک  شومارف 
 . دـنراذگ یم  رثا  دـنا ,  هدرک  ادـیپ  یـسیطانغم  جاوما  هدنتـسرف  بطقاب  تهابـش  تیخنـس و  عون  کی  دـنا و  هتفای  یئاـبرنهآ  تیـصاخ  هک 

یم رارق  یناحور  هبذـج  نآریثات  تحت  دـنا ,  هدومن  هریخذ  دوخ  رد  ار  یتهابـش  دـنراد و  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  یهار  هک  یئاهلد  روطنی  هـمـ
راکشآ ینارود  نینچ  رد  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  ماما  دوجو  ياه  تمکح  راثآ و  زا  رگید  یکی  میتفگ ,  هچنآ  نتفرگ  رظ  رد نـ بـا  دنریگ . 

رد  , دریگ ماجنا  ملع  لقع و  وترپ  رد  هک  یتکرح  ره  دراد .  یمنرب  ماـگ  فدـه  یب  یلقاـع  چـیه  شنیرفآ  فدـه  میـسرت  د -  ددرگ .  یم 
تساهدوبمک نتخاس  فرطرب  شیوخ و  يدنمزاین  عفر  الومعم  اهناسنا  راک  رد  فده  هک  توافت  نیا  اب  تشاد .  دهاوخ  رارق  یفده  ریسم 

هنوگره زا  يراـع  تسا و  لـماک  يرظن  ره  زا  وا  تاذ  هک  ارچ  تساـهنآ ,  ياـهزاین  عفرو  نارگید  هجوـتم  فدـه  ادـخ ,  راـک  رد  ـی  لو , 
دعتـسم و ینیمز  رد  دـینک .  هجوت  ریز  لاثم ,  هب  لاح  درادـن .  موهفم  وا  هرابرد  دوخ ,  عفن  هب  يراک  نداد  ماجنا  لاـح ,  نیا  اـب  و  دوبمک . 

يرایبآ هب  تقو  ره  دـنیور .  یم  یئاه  هزره  فلع  لگ ,  ياه  هتوبو  ناتخرد  يالبال  رد  مینک .  یم  ثادـحا  هویم  لگ و  رپ  یغاب  هداـمآ , 
یلـصا فده  مینک :  یم  ادیپ  فده  ود  ام  اجنیا  رد  دنوش .  یم  باریـس  اهنآ  وترپ  زا  زین  اه  هزره  فلع  میزادرپ ,  یمدنمورب  ناتخرد  نآ 
فدـه کش ,  نودـب  فرـصم .  یب  ياه  هزره  فلع  يرایبآ  ینعی  یعبت  فدـه  و  تسا ,  لـگ  ياـه  هتوب  هویم و  ناـتخرد  نداد  بآ  هک 

لاح دراد .  یقطنم  هبنج  هک  تسا  یلـصا  فده  نامه  مهم  دنک .  هیجوت  ار  نآ  ندوب  هنامیکح  ای  و  ددرگ ,  لمع  هزیگنا  دناوت  یمن  یعبت 
زا هک  ار  یئاه  هویم  اهلگ و  یئاهنت  هب  هک  یتخرداما  دـنامب ,  یقاب  تخرد  کی  اهنت  دـنوش و  کـشخ  غاـب  ناـتخرد  رتشیب  مینک  یم  ضرف 

همادا ار  ینابغاب  يرایبآ و  دشاب ,  هک  مه  تخرد  کی  نامه  يرایبآ  يارب  ـد ,  یدر نود تـ بـ دهد .  یمام  هب  میراد ,  راظتنا  تخرد  نارازه 
هک تساجنآ  دـک ,  ـ ـش ـت نـیـز بـخـ خرد نآ  زور  ـک  یر ـ گا و  دـنریگ .  هرهب  نآ  زا  زین  يداـیز  ياـه  هزره  فلع  هکنیا  وگ  داد ,  میهاوخ 

اهنآ دنتسه .  راب  رپ  ياه  هخاش  ناتخرد و  دنلماکت ,  ریـسم  رد  هک  اهنآ  دنریمب .  اه  هزره  فلع  دنچ  ره  میـشک ,  یم  غاب  يرایبآ  زا  تسد 
شخب تایح  ياهلوکلوم  نیا  ناشخرد ,  باتفآ  نیا  املـسم  دـنغاب .  نیا  ياه  هزره  فلع  دـنا ,  هدولآ  فرحنم و  هدـیئارگ و  یتسپ  هب  هک 
ندروـخ هب  دـنتفیب و  رگیدـکی  ناـج  هب  هزره  دـساف و  یتـشم  هک  تسا  هدـشن  هد  ـ یر ـ فآ نآ  يارب  نامـسآ  نیمز و  تاـکرب  همه  نیا  اوـه , 

دناوت یمن  شنیرفآ  فده  زگره ,  هن ,  دـشابن .  اهنآ  عامتجا  يارب  یلوصحم  داسف  لهج و  متـس و  ملظ و  زج  و  دـنوش ,  لوغـشمرگیدکی 
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 - تسا ـنـ ـشآ اد  تمکح خـ ملع و  نوچ  یمیهافم  اب  هک  تسرپادخ -  درف  کی  هاگدید  زا  نآ ,  بهاوم  مامت  ناه و  ـن جـ یا دـشاب .  اهنیا 
رارق نانآ  رایتخا  رد  و  هدمآرد ,  هب  نابـصاغ  تسد  زا  لماک  روطب  زین  ماجنارـس  هک  هنوگنامه  تسا ,  هدش  هدیرفآ  ناکاپ  ناحلاص و  يارب 
هورگ نیمه  رطاخب  شنیرفآ ,  نابغاب  دوب .  دهاوخ  ناحلاص  نآ  زا  نیمز  يزور  ( . 4  ) نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  تفرگ .  دهاوخ 

دنم هرهب  دـندرگ و  باریـس  یعبت  فدـه  کی  ناونع  هب  زین  اه  هزره  فلع  دـن  هـر چـ دـهد .  یم  همادا  نانچمه  ار  دوخ  بهاوم  ضیف و  , 
يور زا  ناحلاص  هورگ  لسن  نیرخآ  هک  دیسر  ارف  يزور  لاحم -  ضر  بـه فـ ـر -  گا و  دنتسین .  اهنآ  یلصا ,  فده  کش  یب  یلو  دنوش , 

دروخ و یم  مه  هب  ـیـن  مز ـش  مارآ زور ,  نآ  تشاد .  دـهاوخن  دوجو  بهاوم  نیا  نایرج  همادا  رب  یلیلد  زور  نآ  دـنوش ,  هدـیچرب  نیمز 
ادخ تجح  ماما ,  رب و  ـ ما ـی پـیـ فر زا طـ درک .  دـهاوخ  هقیاضم  اهناسنا  هب  هرهب  نداد  زا  نیمز  دـیامن و  یم  عطق  ار  دوخ  تاکرب  نامـسآ و 

 , لیلد نیم  بـه هـ دنهد .  یم  لیکـشتار  شنیرفآ  یلـصا  فدـه  هک  یهورگ  نامه  ینعی  دنتـسه ,  ناسنا  ناهج و  تقلخ  زا  مهم  دـصقمو 
شزیر تسا ,  تکرب  ریخ و  ره  لوزن  هیام  شنیر و  ـ فآ فده  هدننک  هیجوت  ناحلاص ,  هورگ  سار  رد  ای  یئاهنت  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو 

دارفا هک  تسا  تسرد  دنامب .  سانـشانو  یفخم  ای  دنک  یگدـنز  اراکـشآ  مدرم  نایم  رد  هکنیا  زا  معا  تسا ,  ادـخ  تمحر  ضیف و  ناراب 
ـی لو گرزب .  فدـه  نآ  زا  یـشخب  رگید  ریبـعت  هب  اـی  و  شنیرفآ ,  يارب  دنتـسه  یفدـه  دوـخ -  دـح  رد  مادـک -  ره  زین ,  رگید  حـلاص 

نیا اج  ـنـ یا زا  و  تساظوفحم .  زین  نارگید  مهس  دنچ  ره  دنشاب ,  یم  ینامسآ  نادرم  هنومن و  ياهناسنا  نیمه   , فده نیا  ـل  ما ـه کـ نو نـمـ
زا ءامسلا .  ضرالا و  تتبث  هدوجوب  يرولا و  قزر  هنمیب  هک :  هدش  دراو  نومـضم  نیا  هب  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  هک  دوش  یم  نشور  ینعم 
هک یتاحیـضوت  اب  تساپ .  رب  نیمز  نامـسآ و  وا  یتسه  رطاخب  دنرب و  یم  يزور  مدرم  یهلا )  هدـنیامن  تجح و  ینعی  وا (  دوجو  تکر  بـ

یترابع نین  هـمـچـ دـشاب .  یمن  دولآ  كرـش  اـی  و  قطنم ,  زا  رود   , زیمآ قارغا  عوضوم  کـی  عوضوم ,  نیا  هک  دوش ,  یم  مولعم  میداد , 
تقلخ امل  كالول  دیامرف :  یم  شربمایپ  هب  باطخ  هک  هدـش  لقن  روهـشم  بتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  زا  یـسدق  ثیدـح  کی  ناونع  هب  هک 

تسا و شنیرفآ  فدـه  راکهاش  ربمایپ ,  اـما  هغلاـبم ,  هن  تسا  تیعقاو  کـی  نا  بـیـ مدـیرفآ .  یمن  ار  اهنامـسآ  يدوبن  وت  رگا  كـالفالا . 
دش هتفگ  ناونع  راهچ  تحت  لصف ,  نیا  رد  هچنآ  عومجم  زا  دنهد .  یم  لیکشت  ار  گرزب  فده  نیا  زا  یـشخب  مادک  ره  رگید  ناحلاص 

یعامتجا هدزاب  نودـب  یـصخش و  دوجو  کی  تبیغ ,  رـصع  رد  ار  ماما  دوجو  دـنا و  هتـسش  رود نـ هک  اهنآ   : ددرگ یم  دـیاع  ریز  جـیاتن  , 
یم قلخ  تما  ـ ما يربهر و  يارب  یعفن  هچ  یماما  نینچدوجو  هک  دـنا  هدرک  زاـت  تخاـت و  هنیمز  نیا  رد  هعیـش  هدـیق  و بـر عـ دـنا ,  هتـسناد 

( . 5  ) تسا ناوارف  زین  لاح  نیا  رد  ماما  يدوجو  راثآ  و  تسین ,  دنا  هتفگ  اهنآ  هک  نانچنآ  دشاب ,  هتشاد  دناوت 

( موس تمسق  ) خساپ

عون ود  ادـخ  يارب  هغالبلا ,  جـه  رد نـ مالـسلا  هیلع  نانمومریما  ماما  هغـالبلا  جـهن  نآرق و  رد  ادـخ  نا  يا مـخـفـی و پـنـهـ حـجـت هـ  - 3
هّلل مئاق  نم  ضرالا  ولختال  یلب  مهللا  دیامرف :  یم  هک  اج  ـ نآ ادیپان ,  بیاغ و  يرگید  و  راکشآ ,  رـضاح و  یکی  دنک :  یم  یفرعم  تجح 

یلاخ وت  ياهتجح  زا  هاـگچیه  نی  ـ مز يور  ـا ,  یاد خـ بـلـی ,  ( . 6  ) هتانیب هّللا و  ججح  لطبتالئل  ارومغم  افئاخ  وا  اروهـشم  ارهاظ  اما  هجحب 
جـمـلـه دوشن .  دوبانو  وحم  یهلا  نیئآ  لیالد  ات  دنتـسه ,  ناهنپ  مدرم  میب  زا  یهاگ  و  راکـشآ ,  یئرم و  یهاگ  هک  یئاهتجح  دـنام ,  یمن 

ماجنا ار  يربهر  نیگنس  هفیظو  راکشآ ,  ناهنپ و  رد  یهلا  ناربهر  هک  دناسر  یم  تسا و  هظحالم  لباق  رایسب  هتانیب  هّللا و  ججح  لطبت  الئل 
ياوشیپ نآ  زج  ایآ  تسیک ؟  رومغم  فئاـخ و  تجح  زا  ماـما  دو  ـ ـص مـقـ دنـشوک .  یم  مدرم  یئاـمنهار  رد   , لاـح همه  رد  و  دـنهد .  یم 

زا سپ  ؟  ددرگ هدامآ  وا  تضهن  يارب  ناهج  يزور  اـت  درب ,  یم  رـسب  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  دـعاسم ,  طیارـش  ندوبن  رثارب  هک  تسا  موصعم 
یم بلج  یهلا  ءایلوا  زا  ـی  هور هب گـ ار  ناگدـنناوخرظن  دروخ ,  یم  مشچ  هب  ناـنمومریما  مـالک  رد  هک  تجح  عو  ود نـ ـن  یا زا  ـی  ها ـ گآ

هب یـصاخ  شـشوپ  اب  راتتـسا و  تروصب  هکنیا  ای  دـندرک و  یم  تیادـه  ار  هعماج  لاح  نیا  اـب  و   , دـندوب ناـهنپ  بیاـغ و  ناـنآ  هک  مینک 
 . دننک هفیظو  ماجنا  سپـس  دسرب ,  قح  نامرف  هک  دـندوب  نآ  رظتنم  یلو  دـندوب  یلو  یبن و  هکنیا  ای  و  دنتـشاد ,  لاغتـشا  دارفا  یگدـنزاس 
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رب ـ ما پـیـ ب -  اهیلع .  هّللا  مالـس  تسا .  هدـش  یفرعم  رـضخ  مانب  راـبخا  رد  هک  یـسوم  ملعم  فلا -  زا :  دـنترابع  هورگ  نیا  دارفا  زا  یخرب 
رد مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ج -  درک .  یم  تیاده  يدرف  یگدنزاس  قیرط  زا  لاس  هس  هک  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا -  یمارگ 

ترض حـ ه - ـ درب .  یم  رسب  ناگدید  زا  ناهنپ  یهام  مکش  رد  اهتدم  هک  مالسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  د -  دوخ .  هزور  لهچ  تبیغ  تدم 
ملعم هک  بیا  ـی غـ لو ـف -  لا دومن .  ماـیق  تیادـه  رما  هب  لاـس  یـس  زا  سپ  یلو  دوب ,  یبـن  یکدوـک  نارود  رد  هک  مالـسلا  هیلع  حیـسم 

هدومن تباث  ینشور  هب  هدومن و  يربهر  ءایلوا  ياهتیاده  هو  نوئش و نـحـ و  تیالو ,  يالاو  ماقم  هب  ار  ام  دیجم ,  نآرقدوب  یسوم  ترـضح 
یفرعم ار  يربهر  نآرق ,  دزادرپب .  داـشرا  تیادـه و  رما  هب  دـشاب ,  ناـهنپ  اـهرظنزا  هکنیا  نیع  رد  یهلا ,  نادرم  زا  یکی  تسا  نکمم  هک 

رب اهنت  درک ,  ادیپ  یئانشآ  رگا  و  تشادن .  یئانشآ  وا  اب  زین ,  نامز  نآ  لوسر  یتح  دنتخانش .  یمن  ار  وا  اهنآ  دوب و  هتخانشان  هک  دنک  یم 
يا هدنب  وا ,  هارمه  یسوم و  دیامرف :  یم  نینچ  نآرق  رد  وا  هرابرد  ناحبس  يادخ  هک  تسا  نامه  ربهر ,  یلو و  نیا  دوب .  یهلا  یفرعمرثا 
يا هدرتسگ  عیسو و  ملع  نینچ  ياراد  هک  یـسک  میدوب  هداد  یمولع  وا  هب  دوخ  شیپزا  هدوب و  ام  تمحر  دروم  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا 

ملع و رظن  زا  اهنت  هن  و  هدوب ,  ادـخ  ءایلوا  زا  اـعطق  دـنوش ,  یم  دـن  هر مـ وا بـهـ ملع .  زا  يو  یـصو  ناـمز و  یبن  نآرق ,  حیرـصب  و  تسا , 
نم هک  یهد  یم  هزاجا  دیوگ :  یم  وا  هب  یسوم  یتقو  هک  تسا  هتشاد  يدنمورین  يوق و  حور  نانچنآ  هک  بـلـ تسا ,  هدوب  رت  عیـسو  شناد 

 , ینک ربص  نم  اب  یناوت  یمن  وت  دـیوگ :  یم  خـساپ  رد  يو  يزوماـیب . ؟  نم  هب  تسا  هدـش  هداد  وتب  هک  یمولع  زا  اـت  منک  یهارمه  ار  وت 
ياهتیـصخش زا  ادـخ و  ءایلوا  زا  درف  نیا  کـش ,  یب  ( . 7 ( ؟  یئامن لمحت  يرادـن  ربخ  اهنآ  رارـسا  زا  هک  ار  یئاـهراک  یناوت  یم  هنوگچ 

ساسح یگدنز  زا  هاتوک  هظحل  دنچ  نامه  رد  هت ,  ـ خا ـنـ ـشا ـه نـ نازر ـن فـ یا نا و  ـ مز ـی  لو ـن  یا تالا  ـی حـ ـسرر بـ تسا .  هدوب  یهلا  يالاو 
یگدنز سانـشان  تروص  هب  نامز ,  یلو  نیا   - 1 هلمج :  زا  دنک .  یم  يربهر  یتاکن  هب  ار  ام  تسا ,  هدنارذگ  یـسوم  ترـضح  اب  هک  وا 

هک تسین  نیا  یلو ,  طرش  نیا  ربانب  دش .  یمن  انشآ  وا  اب  یسک  درک ,  یمن  یفرعم  ار  وا  ادخرگا  و  تخانش .  یمن  ار  وا  یـسک  درک .  یم 
تلفغ ناـمز  عاـضواو  ثداوح  زا  زگره  دوـب ,  ناـهنپ  بیاـغ و  ناگدـید  زا  هکنیا  اـب  یه ,  ـ لا ـی  لو ـن  یا  - 2 دنـسانشب .  ار  وا  مدرم  اـمتح 

قبط ار  عاضوا  و  درک ,  یم  فرـصت  سوفن  لاوما و  رد  دوب ,  هدـش  هداد  وا  هب  ادـخ  بناـج  زا  هک  یتاراـیتخا  تیـالو و  يور  و  تشادـن . 
تسد هب  دوب  نانآ  یگدنز  هیام  هک  نایاونیب  یتشک  دشن  یـضار  هک  دوب  قیقد  يردقب  ثداوح ,  يربهر  ردوا  دومن .  یم  يربهر  یحلاصم 

يور هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  وا  تاراـی  ـتـ خا درک .  يریگولج  یتـشک  فرـصت  زا  نآ ,  نتخاـس  بویعم  اـب  و  دـتفیب ,  يرگمتـس  ياورناـمرف 
هتخانـشان وا  دوخ  اهنت  هن  هکنیا :  بلاـج  نـکـتـه   - 3 دراد .  اپب  میتی  لام  تنایـص  يارب  ار  يراوید  و  دـشکبار ,  یناسنا  تسناوت  یحلاـصم 

یمن هزاجا  زگره   , دـندوب هاگآ  وا  فرـصت  زا  یتشک  بحاص  مدرم و  رگا  دوب .  ناهنپ  يداع  مدرم  هاگدـیدزا  زین  وا  تافرـصت  هکلب  دوب , 
شیاهر زگره  دندوب ,  وا  سفن  لتق  دهاش  مدرم  ـر  گا دنتـشادن .  یهاگآ  وا  سدقم  فدـه  زا  اریز  دـنک ,  خاروس  ار  یتشک  وا  هک  دـنداد 

دیمهف ناوت  یم  دشن ,  واراک  هجوتم  يدحا  داد و  ماجنا  عامتجا  لد  رد  ار  روآ  تفگ  ـ ـش ياهراک  نیا  همه  وا  هکنیازا  دندرک و 000  یمن 
وا راک  هن  دـندید  یم  ار  وا  لعف  رثا  اهنت  اهنآ  دوب .  ناهنپ  مدرم  رب  زین  ثداوحو  عاضوا  رد  وا  فرـصت  هکلب  دوب ,  ناهنپ  وا  دوخ  اهنت  هن  هک 

لاوما و رد  فرصت  اب  یهاگ  داد .  یم  ماجناار  دوخ  فیاظو  تیالو ,  ماقم  نتـشاد  اب  وا  دوب .  وا  يربهر  تیاده و  همه  زا  رتمهم   - 4 ار . 
ریطخ هفیظو  هب  دارفا ,  میلعت  يزاسدرف و  قیرط  زا  یها  تشاد و گـ یم  زاربا  ار  دوخ  تیالورثا  نامیتی ,  لاوما  تسارح  طبـض و  اـی  سوفن 

یلو نیا  هدـنهد  ناکت  ساسح و  یگدـنز  زا  درک .  یم  يربهر  تیادـه و  ار  وا  هارمه  یـسوم و  دـننام  يدارفا  و  دومن ,  یم  لمع  تیالو 
تقو و حلاصم  هب  یگتـسب  رما  نیاو  دوب .  دـهاوخ  ناهنپ  یفخم و  ینامز  ادـیپ ; و  نایع و  یهاگ  نامز  یلو  هک  میمهف  یم  یبوخب  یهلا , 
را و ـکـ ـشآ تروصود -  هب  دـناوت  یم  تسا -  یلو  ماما و  هفیظو  هک  يربهر -  تیادـه و  میمهف  یم  هک  ـ نا هـمـچـنـ دراد .  ناـمز  عاـضوا 

ریطخ هفیظو  نیا  هب  زین  یناهنپ  ءافتخا و  لاح  رد  هکلب  دـنک ,  تیادـهات  دوش  هتخانـش  ماما  هک  تسین  مزال  زگره  و  دریگ ,  ماجنا  ناهن -  پـ
 . دیامن یم  مایق 

یقاب ناهج  رد  يا  هدنز  دوجوم  دوش ,  عورـش  یمتا  گنج  رگا هک نیا و تسا نایم رد موس گنج  تارطخ  زا  وگتفگ  ایند  مامت  رد  هک  تسا  یتدم 
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هادف انحورا  رصع  ماما  یقیقح -  حلصم  هک  دنراد  هدیقع  دنتسه و  مالسا  ندش  ریگناهج  راظتنا  رد  اصوصخ  هعیش  امومع و  ناناملـس  مـ دنام .  یمن 
ند دیاب  - 

شسرپ

رد يا  هدنز  دوجوم  دوش ,  عورـش  یمتا  گنج  رگا  هک  نیا  تسا و  نایم  رد  موس  گنج  تارطخ  زا  وگتفگ  ایند  مامت  رد  هک  تسا  یتدم 
 - یقیقح حلـصم  هک  دنراد  هدیقع  دنتـسه و  مالـسا  ندش  ریگناهج  راظتنا  رد  اصوصخ  هعیـش  امومع و  ناناملـس  مـ دنام .  یمن  یقاب  ناهج 

؟  درادن تافانم  دنک  حالصا  ار  دساف  يایند  دیاب  هادف -  انحورا  رصع  ماما 

خساپ

یـسایس ثداوح  هک  ـن  یا ـه بـه  جو ابو تـ دراد  نیمخت  سدح و  هبنج  ابلاغ  دوش  یم  یمتا  گنج  ندش  ریگرد  يارب  هک  ییاه  ینی  پـیـش بـ
گنج عوقو  لامتحا  یلعف  طیارش  رد  هک  تسا  نیا  ملسم  ردق  دشاب .  یمن  یعطق  ینیب  شیپ  لباق  ابلاغ  تسین ,  ینوناق  همانرب و  چیه  تحت 

موس گـنج  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن  عطق  روطب  سک  چـیه  اـما  تسین ;  دـیعب  زین  دـشاب  یم  ـ تا گـنج  نیا  هک  نیا  لاـمتحا  تسه و  موـس 
يرتش ـهـم بـیـ ـس دنوادخ  تسا  نکمم  اریز  دوب ,  دهاوخ  یمتا  گنج  نیا  تفگ  ناوت  یمن  عطق  روطب  هک  نانچمه  تسا ,  ریذپان  بانتجا 
شتآ هک  يروما  هب  ندز  تسد  زا  دننک و  ـعـه  لا ار مـطـ ایند  ثداوح  رتشیب  یشیدنا  رود  اب  دنک و  ناهج  ياهروشک  نارس  بیـصن  لقع  زا 

ناناملسم مومع  هدیقع  نیا ,  ربا  بـنـ دننک .  میرحت  یلکب  ار  یمتا  حالس  لامعتـسا  لقاال  ای  دنیامن و  يراددوخ  دزورفا ,  یم  ار  موس  گنج 
راگدیرفآ فرط  زا  هک  دنرب  یم  رـس  هب  یناهج  حلـصم  کی  راظ  ـتـ نا رد  ینید  ملـسم  كرادـم  قبط  هک  ایند  نایعیـش  تیعمج  اصوصخم  و 

اب یناهج  تموکح  کی  ودزاس  یم  كاپ  يرگدادـیب  ملظ  زا  ار  نیمز  هحفـص  ماجنارـس  دـنک و  یم  اد  ار پـیـ گرزب  تیرومام  نیا  ناهج 
 ; درادن یتافانم  ـه  نو دوش هـیـچ گـ یم  موس  گنج  عوقو  هرابرد  هک  یتایثدح  هنوگ  نیا  اب  دروآ ,  یم  دوجو  هب  حیحـص  تالیکـشت  کی 

طیارـش زا  هک  تسا  یتالامتحا  يور  افرـص  تسین و  ملـسم  یعطق و  ساسا  کی  هب  یکتم  اه  ینیب  شیپ  نیادـش  هتفگ  هک  روط  نامه  اریز 
هدامآ يارب  یلعف ,  یناشیرپ  یتحاران و  بارطـضا و  هک  تسین  دیعب  چـیه  میا  هدرک  هراشا  ارارک  هک  روط  نامه  دـیآ و  یم  رظن  هب  دوجوم 

تردـقاهنت هن  يرگیدا  لوصا مـ اب  هک  دـنیبب  يداـم  ياـیند  یتقو  اریز  دـشاب ;  یهلا  تموکح  نیا  نتفریذـپ  يارب  تیر  ـ ـش يا بـ ـیـ ند ندـش 
دهاوخ رد  یهلا  تموکح  کی  هب  نت  راچان  دنک ,  یمرت  كانتشحو  رت و  میخو  ار  عضو  زور  هب  زور  هکلب  درادن  ار  يرشب  هعماج  حالـصا 

هب ناسنا  تاردـقم  اهنت  رگا  هک  هدوبروظنم  نیا  هب  میا ,  هدرک  تبحـص  یناهج  موس  گنج  عوقو  لامتحا  زا  یهاگ  هاـگ  مه  اـم  رگا  داد . 
رد رظن  دیدجت  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  یفاک  نآ  لامتحا  دوب و  دـهاوخ  لمتحم  یماجنارـس  نینچ  دـشاب ,  يدام  طیارـش  نیمه  تسد 

 . دیامنب تسا  هتفرگ  شیپ  زورما  هک  یهار 

داسف شرتسگ  رد  دیاب  هک  بـلـ هزرابمداسف کـنـیـم ؟  اب  ارچ  تسا ,  نیمز  يور  رد  داسف  شرتسگ  جع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  طرـش  هاگره 
 . دیآ مهارف  ینامسآ  تضهن  نیا  طئارش  رتدوز  هچ  ره  ات  مییامن  ششوک 

شسرپ

شرتسگ رد  دـیاب  هک  بـلـ هزرابمداسف کـنـیـم ؟  اب  ارچ  تسا ,  نیمز  يور  رد  داسف  شرتسگ  جـع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  طرـش  هاگره 
 . دیآ مهارف  ینامسآ  تضهن  نیا  طئارش  رتدوز  هچ  ره  ات  مییامن  ششوک  داسف 
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خساپ

زا ناهج  مدرم  هاگره  هکلب  یناسنا نـیـسـت ;  عامتجا  رد  داسف  شرتسگ  هب  رصحنم  زگره  ماما ,  روهظ  طرـش  هک  دومن  هجو  ـد تـ یا بـ الوا : 
نیا رد  دندرگ ,  وا  يربهر  هتـسیاش  دنیامن و  كرد  ار  ماما  دوجو  شزرا  دنناوتب  هکدنـسرب  يدـح  هب  یحور  تالامک  يرکف و  دـشر  رظن 

روطب بهاذم  دیاقع و  ياه  ـ با رد کـتـ دیآ .  یم  نوریب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  هدومن و  روهظ  یطرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  جـع )   ) ماما تروص 
روهظ یناسنا  هعماج  یگدامآ  مدع  تایحور و  قالخا و  ماما ,  تبیغ  يارب  یساسا  عنام  هک  تسا  هدش  یسررب  ثحب و  هدرتسگ  طوسبم و 

فوـسلیف گرزب و  ـمـنـد  ـش ـ ناد دـش .  دـهاوخ  يرپـس  وا  تبیغ  نارود  ددرگ ,  فرطرب  عناـم  نیا  رگا  تـسا و  ترـضح  نآ  تموـکح  و 
حیـضوت اب  هک  دراد  زغم  رپ  هاتوک و  هلمج  هس  هراب  نیا  رد  دئاقعلا  دیرجت  باتک  رد  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  موحرم  مالـسا  ردـقیلاع 

تمعن یناسنا  هعماج  يارب  ناـهنپ -  هاوخ  راکـشآ و  هاوخ  موصعم -  ماـما  دوجو  فطل :  هدوجو   - 1 مینک :  یم  لقن  اجنیا  رد  يرـصتخم 
یم رارقرب  ماما  هلی  ـ ـسو هب  مدرم ,  ادـخ و  نایم  یهلا  تیادـه  هطبار  اریز  تسا ;  راگدرورپ  ناـمرف  تعاـطا  هب  یکیدزن  ـیـلـه  ـسو يونعم و 

یگشیمه هتسیاشدارفا  هب  تبـسن  ماما  يونعم  تیاده  یتح  دسر ,  یم  مدرم  هب  ماما  رطاخ  هب  يدام  يونعم و  ياهتمعن  زا  يرایـسب  ددرگ و 
يرهاظ ییامنهار  هب  دـیآ و  نوریب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  ماـما  هاـگره  رخآ :  فطل  هفرـص  و تـ  - 2 دنـسانشن .  دـننیبن و  ار  وا  هچرگا  تسا - 

 ; دندرگ یم  دـنم  هرهب  وا  دوجو  زا  هورگ  کی  اهنت  هن  عقوم  نیا  رد  تسا ;  يرگید  تمعن  دوخ  دریگب  تسد  ار بـه  رو  ـ ما ما  ـ مز دزادرپب و 
 - 3 دوب .  دنهاوخدنم  هرهب  تسا ,  یهلا  ماکحا  ینامسآ و  ياهروتسد  يرجم  داد و  لدع و  رهظم  هک  وادوجو  زا  یناسنا  هعماج  همه  هکلب 

لاـمآ و نیرتـگرزب  هب  درب و  یم  رـس  هب  تـبیغ  هدرپ  سپ  رد  دـنک و  یم  يراددوـخ  مدرم  روـما  رد  فرـصت  زا  وا  هاـگره  اـنم :  ـه  مد و عـ
 , تمعن نیا  بلس  یـساسا  تلع  دنا و  هدروآ  دوجو  وا بـه  هار  رـس  رب  مدرم  دوخ  هک  تسا  یعناوم  يارب  دشخب ,  یمن  ققحت  رـشب  يوزرآ 

قوقح و تیاعر  داد و  لدـع و  قالخا و  تلیـضف و  هیاـپ  رب  مه  نآ  یناـهج -  دـحاو  تموکح  يارب  مدرم  دوخ  رگا  دنتـسه و  مدرمدوخ 
نیا هدوبن ,  فطل  زاربا  زا  یهاتوک  دنوادخ  هیحان  زا  هاگ  چیه  دش و  دهاوخراکشآ  ملـسم  روطب  دننک ,  ادیپ  ـی  گدا ـ مآ یمالـسا -  ماکحا 

رصحنم طرـش  یگدولآ ,  شرتسگ  داسف و  هعـسوت  نیا ,  ربان  1)بـ  . ) دـنا هتخادـنا  ریخات  هب  ار  یهلا  هقح  تموکح  روهظ  هک  دـنمدرمدوخ 
ناـمه هک  دراد  يرتـکیدزن  هار  هکلب  مییاـمن ,  عیرـست  نآ  شیادـیپ  رد  میـشابن و  يرگید  هار  رک  هب فـ نآزج ,  هب  هـک  تـسین  ماـما  روـهظ 

مدرم یگدامآ  ربهر 2 -  دوجو   - 1 تسا :  زیچ  ود  يربهر  طرـش  ـگـر ,  ید ترا  و بـه عـبـ تسا .  مدرم  رد  یگتـسیاش  تقایل و  شیادـیپ 
 : ـیـا نا ثـ دوـمن .  دـهاوخداجیا  هلـصافالب  ار  لوا  طرـش  دـنوادخ  دـبای ,  قـقحت  مدرم  هیحاـن  زا  مود  طرـش  رگا  املـسمرب  ـ هر شریذـپ  يارب 

یناسنا هعماج  حالصا  و  جع )   ) يدهم ترضح  روهظ  يارب  ار  هنیمز  هکلب  تسین ,  یلصا  فده  يرشب  هعماج  یگدولآ  داسف و  شرت  گـسـ
دیدرگ نوگاـنوگ  دـسافم  اوراـن و  تاـضیعبت  راـتفرگ  تیرـشب  تفرگ و  ار  ار فـ نیمز  روـجو  ملظ  هـک  یماـگنه  اریز  دزاـس ;  یم  مـهارف 

ـع ـضو ینیناوق کـه  دوخ و  يورین  ياکتا  هباهنت  ناسنا  هک  داد  ناشن  فلتخم  براجت  تفرگ و  ار  اهناسنا  نابیرگ  اسرف  تقاط  تالکـشمو 
یگدامآ ماگنه ,  نیا  رد  دـیامن ;  رقتـسم  نیمز  هرک  رـسارس  رد  ار  یعامتجا  تلادـعو  دزاـس  نک  هشیر  ار  تالکـشم  دـناوت  یم  هدر نـ کـ

نامرد دوخ  ینامـسآ  ياه  هخـسن  اب  ار  هتـسخ  رامیب  نیا  ياهیرامیب  هک  دـنک  یم  ادـیپ  یهلا  ربهر  کی  همانرب  شریذـپ  يارب  لماک  يرکف 
نودب یحالصا  تضهن  چیه  الو  ـ ـصا دشخب .  همتاخ  اهیناماسبان  همه  هب  هک  تسا  مزال  يرترب  بالقنا  رگید و  شقن  هک  دمهف  یم  دیامن و 

زین یعامتجا  لصا  کی  لاح ,  نیع  رد  تسا ,  يداصتقا  لصا  کی  هک  اضاقتو  هضرع  لصا  دریذـپ و  یمن  ماـجنا  یلبق  يرکف  هنیمز  کـی 
هنی ـ مز ـا  یآ ـی  لو دوبدـهاوخ .  رمث  یب  شزرا و  یب  يداـم  يوـنعم و  يـالاک  عوـن  ره  هـضرع  دـشابن ,  مدرم  رد  یتساوخرداـت  دـشاب و  یم 

لدع ساسا  رب  مه  نآ  یناهج ,  دحاو  ـت  مو يرارقرب حـکـ هب  رجنم  هک  یناهج ,  یحالصا و  تضهن  کی  يارب  یحور  یگدامآ  يرکف و 
نیا هکدراد  مزال  يرگید  هناوتشپ  يرکف  هنیمز  نیا  ای  تسا ,  یفاک  ددرگ  مالـسا  تاررقم  قوقح و  تیاعر  یقالخا و  ياهـشزرا  داد و  و 

رثکادـح يرکف  هنیمز  نیا  زا  درادرب و  تضهن  هاررـس  زا  ار  عناـم  عون  ره  دروآرد و  یجراـخ  یبـالق  ـ نا ترو  ـ ـص ار بـه  يرکف  ینوگرگد 
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ثیداـحا تاـیاور و  هکلب  دـنک ,  یم  قیدـصت  ار  بلطم  نیا  یلاوـتم  ياهـشیامزآ  رامـش و  یب  براـجت  اـهنت  نـه  دـیامنب .  ار  يرادرب  هرهب 
دیدـپ زا  سپ  یه  ـ لا نیرخآ حـجـت  بالقنا  هک  دـناسر  یماراکـشآ  تسا ,  هدـش  دراو  یناهج  حلـصم  نیا  تضه  هرا نـ ـ برد يدا کـه  ـ یز
یعنام رهو  دنک  يرادرب  هرهب  دوجوم  ياه  هنی  ـ مز زا  ترد ,  نآ قـ وترپ  رد  دناوتب  هک  دراد  ورین  تردق و  هب  زاین  يرکف ,  هنیمز  کی  ندمآ 

مایق هک  نیا  اـهنآ و  دادـعت  ناراـی و  راـصنا و  دوجو  هب  یمالـسا  ثیداـحا  رد  دزاـس و  فرطرب  دراد  دوجو  دوخ  تضهن  هار  رـس  رب  هک  ار 
تیبرت مود و  روظنم  نیمات  يارب  دیاب  ام  عقوم  نیا  رد  تسا .  هدـش  حیرـصت  دوب ,  دـهاوخ  ورین  تردـق و  اب  ماوت  جـع )   ) يدـهم ترـضح 

زابناج حـلاص و  دارفا  شرورپ  رد  دـنیامن ,  يراکادـف  دربن و  یهلا  ياهنا  ـ مرآ هار  رد  فک  هب  ناج  هک  راکادـف  نازابرـس  راصنا و  ناوعا و 
دنناوـتب هـک  مـینک  تـیبرت  ار  يدارفا  یناـهج ,  عیـسو  تـضهن  نـینچ  کـی  يارب  دـهد ,  یم  هزاـجا  تا  ـ نا ـکـ ما هـک  اـجنآ  اـت  میــشوکب و 

هک دریگ  یم  ماـجنا  یترو  ـ ـص رد  یـسدقم  فدـه  نینچ  کـی  دنـشخب و  ققحت  ناـهج  رـساترس  ردار  ترـضح  نآ  ینا  يا جـهـ ـهـ نا ـ مرآ
اهنیا زا هـمـه  ـثـا :  لا ثـ دنزرون .  غیرد  نامیا  اب  دارفا  تیبرت  هار  رد  یمادقا  هنوگ  چـیه  زا  دـنراذگن و  تسد  يور  تسد  عامتجا  ناحلـصم 
داسف شرتسگ  هب  ام  رگا  تسا  یهیدب  مین ;  ـخـص کـ ـش مـ جـع )   ) يدـهم ترـضح  بالقنا  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دـیاب  ام  هتـشذگ , 

ددصردرگا دریگ و  یم  تروص  اهنآ  ندیبوک  مهرد  يارب  جع )   ) يدـه تر مـ ـ ـض بال حـ ـقـ نا هک  دوب  میهاوخ  یناسک  زا  مینک ,  کمک 
ضرف هب  نیا ,  ربان  دننک ; بـ یم  يراکمه  جع )   ) يدهم ترضح  یبالقنا  شترا  رد  هک  دوب  میهاوخ  یناسک  زا  میشوکب ,  هعماج  حالـصا 

هتخادنارطخ هب  عطق  روطب  ار  دوخ  عضو  میزادن ,  شیپ بـیـ هب  ار  جـع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ   , داسف هعـسوت  هب  ندرک  کمک  اب  هک  نیا 
ام دـنک ,  یم  مایق  داسف  ملظ و  طاـسب  ندـیچربو  نادـساف  تسد  ندرک  هاـتوک  يار  بـ جـع )   ) يدـهم ترـضح  هک  تسا  نیا  هن  رگم  میا , 
زا هچ  داسف -  هعسوت  هب  کمک  ای  داسف و  ربارب  رد  توکس  نیا ,  ربانب  ؟  میوش دنم  هرهب  وا  بالقنا  زا  داسف  شرت  اب گـسـ میناوت  یم  هنوگچ 

هطلغم لاکـشا و  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  رتشیب  تسین .  حیحـص  جع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  يارب  یـصخش -  رظن  زا  هچ  یلک و  ظاحل 
 . دنوش يداسف  ره  هب  هدولآ  ای  دننک و  رارف  اهتیلووسم  راب  ریز  زا  دنهاوخ  یم  هک  دنا  هدرک  تسرد  یناسک  ار  يراک 

حیحـص ثیدح  نیا  رگا  میوگ :  درب .  یم  ورف  دوخ  رد  ار  شلها  نیمزدشابن  ماما  رگا  اهلهاب  ضرالا  تخاسل  هجحلا  الول  ای  مامالا  الول  دنیوگ :  یم 
شنیرفآ زا  دنوادخ  اریز  دسر  نایاپب  ناهج  دیاب  تقونآ  رد  دشابن  مدرم  نایم  رد  ینامسآ )  باتک  لثم  ادخ (  تجح  رگا  هک  تسنیا  نآ  ینعم  دشاب 

م

شسرپ

نیا رگا  میوگ :  درب .  یم  ورف  دوخ  رد  ار  شلها  نیمزدـشابن  ماما  رگا  اـهلهاب  ضرـالا  تخاـسل  هجحلا  ـالول  اـی  ماـمالا  ـالول  دـنیوگ :  یم 
نایاپب ناهج  دیاب  تقونآ  رد  دـشابن  مدرم  نایم  رد  ینامـسآ )  باتک  لثم  ادـخ (  تجح  رگا  هک  تسنیا  نآ  ینعم  دـشاب  حیحـص  ثیدـح 

نایم یئادخ  يامنهار  رگا  تسا و  اهنآ  لماکت  مدرم و  ناگت  ـ ـس ـ یا ـ ـش ـت  یاد نآ هـ هک  دراد  یـضرغ  مدرم  شنیرفآ  زا  دنوادخ  اریز  دسر 
هچ وا  ندوب  ناـهنپ  رد  دوب  یبـیغ  ماـما  تجح  زا  دارم  رگا  اـما  دـشاب  یفتنم  دـیاب  تقلخ  سپ  دوـش  یمن  لـصاح  ضرغ  نیا  دـشابن  مدرم 

 . دروخ مهرب  نامز  نیمز و  تیاده  نآ  ندوبن  اب  هک  تسه  یئامنهار  تیاده و 

خساپ

یناسک ظفاح  نابهگ و  هک حـجـت نـ دشاب  نیا  ثیدـح  ینعم  رگا  اریز  تسا  دراو  هدنـسیون  دوخب  هنیعب  دورولا و  كرتشم  لا  ـکـ ـشا ـن  یا
باتک نآرق و  ای  دـشاب  مالـسلا  هیلع  بئاغ  ما  ـ ما زا حـجـت  دار  دـنک مـ یمن  قرف  دـیامن  یم  يوریپ  نآ  زا  هدروآ و  نامیا  نآ  هب  هک  تسا 
هلزلز هلئاغ  زا  ار  نیوزق  ناسارخ و  لها  دوب  بئاغ  ماما  ثیدـح  رد  تسا  نیمز  ـل  ها نا  هک نـگـهـبـ ادـخ  تجح  رکا  دـیوگ  یم  ینامـسآ 
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ادخ تجح  رگا  دوش :  هتفگ مـی  ناشیاب  هلباقملاب  درک  یم  ظفح  دـندوب  يو  ناوریپو  نادـنم  هقالع  هک  نیوزق  ناسارخ و  هدـنن  مدـهنم کـ
ياـه هنا  لزا و خـ رد مـنـ ـم  یر نآر کـ ـ قا ـ هراز ـا و هـ هد ـ ـص هلزلز  نیح  اـعطق  دوب و  میرک  نآرق  ثیدـح  رد  تسا  نیمز  لـها  ناـبهگن  هک 
نیمز ندرب  ورف  هک  دوش  یم  مولعم  اج  ـنـ یا زا  درک .  یم  تسارح  ظفح و  هلزلز  هدـننکدوبان  يالب  زا  ار  ناـنآ  دوب  نیوزق  ناـسارخ و  لـها 
ریسفت ینعم  نیمهب  ادتبا  مه  هدنسیون  دوخ  اقافتا  تسا و  تیناس  ـ نا طا  ند بـسـ هدیچرب شـ رشب و  عون  ینب  ضارقنا  زا  هیانک  ار  شدوخ  لها 

 . تسا هدرک  تلفغ  دوخ  یلوا  ریسفت  زا  الیذ  یلو  هدرک 

اریز میا  هدومیپ  ود  ره  یحو  لق و  فلاخم بـا عـ یهار  مینادـب  نامز  ماما  ار  هلاس  رازه  یبیغ  دوجوم  کی  مینک و  يزاس  هناسفا  میهاوخب  ام  رگا 
باوج ار  زور  تالکـشمات  دنامن  وا  زا  يرثا  باتک و  دش و  دید  ـ پا دو نـ ما خـ ـ ما رگا  سپ  تسوا  یئامنهار  تیاده و  ماما  رثا  دـیوگ :  یم  یحو 

دیوگ چ

شسرپ

میا هدومیپ  ود  ره  یحو  لق و  فلاخم بـا عـ یهار  مینادب  نامز  ماما  ار  هلاس  رازه  یبیغ  دوجوم  کی  مینک و  يزاس  هناسفا  میهاوخب  ام  رگا 
زور تالکشمات  دنامن  وا  زا  يرثا  باتک و  دش و  دید  ـ پا دو نـ ما خـ ـ ما رگا  سپ  تسوا  یئامنهار  تیاده و  ماما  رثا  دیوگ :  یم  یحو  اریز 

دنریذپب ار  وا  دوجو  دیاب  نآرق  ناوریپ  هدومن و  فصو  ار  وا  نآرق  هک  تسین  ماما  نآ  ینعی  تسین  نآرق  ماما  یماما  نینچ  دیوگ  باوج  ار 
یم یئادخ  نایاوشیپ  هرابرد  اجنآ کـه  ءایبنا  هفیرـش  هروس  رد  میوگ :  هتـسناد ؟  مدرم  تیادـه  ار  ماما  رثا  اجک  رد  نآرق  دوش  هتفگ  ـر  گا . 

طوبرم اهنت  دیوگ  یم  نآرق  هچنآ  و  دندرک )  یم  تیاده  ام  رماب  هک  میداد  رارق  ناماما  ار  اهنآ  انرماب (  نودـهی  همئا  مهانلعج  و  دـیامرف : 
تشاد اهنآ  هب  صاصتخا  نآرق  بلاطم  رگا  دنتشذگ و  هتشذگ  مدرم  هک  ارچ  تسه  زین  نانامل  ـ ـس نآرق مـ لها  يارب  هکلب  تسین  هتـشذگب 

؟  تشاد دوس  هچ  بلاطم  نآ  ندرکوگزاب  تما  نیا  يارب 

خساپ

یکی دوش  یم  قالطا  ین  ود مـعـ يربهر بـ یئامنهار و  ینعمب  تیادـه  هکنیا  لوا   : تفرگ رظن  رد  هدوب  رکذـتم  دـیاب  ار  زیچ  دـنچ  همدـق  مـ
رثا دوش و  یم  هدـیمان  بولطمب  لاصیا  هک  فدـه  دـصقمب و  ندـیناسر  مود  دوش  یم  هدـیمان  قیرطلا  هئارا  هک  طقف  هار  نداد  ناشن  ینعمب 

ندومیپ اب  دریذپب و  ار  هدننک  تیاده  هدنوش  تیاده  تسا  نکمم  ینعیدصقمب  تسا  هدنوش  ـت  یاد ندیـسر هـ ناکما  لوا  ینعمب  تیاده 
دراد هتـسویپ  ار  دصقمب  ندیـسر  تیلعف  مود  ینعمب  تیاده  یلو  دسرن  دریذپن و  تسا  نکمم  دسرب و  دـصقمب  هدـش  هداد  ناشن  هک  یهار 

دصقمب یتساوخ  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  صصق 56 (  ءاش  يدهی مـن یـ هّللا  نکل  تببحا و  نم  يدهت  کنا ال  دیامرف :  یم  لاعتم  يادخ 
یحو نالماح  هک  لسر  ءایبنا و  رد  قیرطلا  هئارا  ینعمب  تیاده  ـنـکـه  یا مود  دناسر . )  یم  دصقمب  دهاوخب  ار  هک  رهادـخ  نکل  یناسرب و 
تـسا توبن  رثا  تیـصاخ و  تیاده  ءانثتـسا  نودب  دنـشاب و  یم  تلاسر  توبن و  همزال  دنثوع  تو مـبـ ـ عد يار  دـنیادخ و بـ ناگداتـسرف  و 

تایآ ءاسن 165 و  لسرلا  دعب  هّللا حـجـه  سانلل عـلـی  نوکی  الئل  نیرذنم  نیرشبمالسر و  هرقب 213  نیرذنم  نیرشبم و  نییبنلا  هّللا  ثعبف 
یلیبس هذه  لق  دیامرف :  یم  هکنانچ  دنراد  یمهـس  تمـس  نیا  زا  مه  تما  نینموم  هکلب  تسا  ینعم  نیمه  رد  نآرق  رد  يرگید  رامـش  یب 

فورعملاب و نورما  سانلل تـ تجرخا  هما  ریخ  متنک  دـیامرف :  ـف 108 و نـیـز مـی  سو ـبـعـنـی یـ تا ـا و مـن  نا هر  ـیـ ـص یلع بـ هّللا  یلا  اوعدا 
هدرب شماـن  هچرگ  دنتـسه و  تیادـه  قادـصم  توـعد  نیچمهو  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هک  تسا  نـشور  رکنملا 11 -  نع  نوـهنت 

یئامنهار تیاده و  میرک  نآرق  حیرص  هب  هدش ,  هراشا  زین  همان  رد  هکنانچ  یئاو  تماما و پـیـشـ رثا  هکنیا  موس :   ( نارمع لآ  تسا (  هدشن 
سپ هدجـس 24  اـنرماب  نودـهی  همئا  مهنم  اـنلعج  و  دـیامرف :  یم  ءایبنا 73 و  اـنرماب  نودـهی  همئا  مهاـنلعج  و  دـیامرف :  یم  هکناـنچ  تسا 
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نهمتاف تاملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  ذا  هفیرش :  هیآ  صنب  هک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هکنیا  مرا :  چـهـ دوب .  دهاوخ  تیاده  ءاطعا  تماماءاطعا 
اب ار  وا  میهاربا  راگدرورپ  هک  ار  ینامز  روآدای  و  هرقب 124 (  نیملاظلا  يدهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ـی  نا لاق 

تفگ مهد  یم  رارق  اوشیپ  مدرم  يارب  ارت  نم  یت  ـ ـسرد بـ دو :  ـ مر فـ داد )  ماجنا  تسرد  درک (  مامت  ار  اهنآ  میهاربا  درک و  ناحتما  یتاملک 
رخآ رد  وا  یئاوشیپ  تماـما و  هتفرگ  رارق  مدرم  ياوشیپ  دـسر )  یم  نارا نـ ـتـمـکـ ـس بـ نا مـن )  ـ مر فـ نم (  دـهع  دوـمرف  نم ,  هیرذ  زا  و  : 

شدـنزرف ینابرق  نیطـسلف و  ترجاـهم بـ دوخ و  موق  زا  لازتعا  نتفر و  شتآ  دـننام  ار  یهلا  تاـناحتما  هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  میهاربادـهع 
اذـه نا  همیرک :  هیآ  رد  ع )   ) لیعامـسا یناـبرق  هیـضق  ندو  ناـحتما بـ هکناـنچ  هدوب  هدـمآرباهنآ  هدـهع  زا  هدـیناسر و  ماـجرفب  لیعامـسا 

هکنیا لصاح   : دـیامرف یم  نایب  راکـشآ )  تسا  یناحتما  لیعام  ـ ـسا ـی  نا ـ بر ـیـه قـ ـض هیـضق یـعـنـی قـ نیا  تافاص 106 (  نیبملا  ءـالبلاوهل 
تشاد و تعیرـش  باتک و  دوب و  مزعلاولوا  ناربمایپ  زا  یکی  لوسر و  یبن و  یتدم  تماما  نامرف  ندیـسر  زا  شیپ  مالـس  ـ لا میهاربا عـلـیـه 

همدـقم نیا  رد  یفاو  لمات  اب  دـشاب .  یم  نشور  باتفآ  دـننام  ینآرق  تاـیآ  يـالبال  زا  بلطم  نیا  تخادرپیم و  مدرم  تیادـه  توعدـب و 
هیآ اریز  تسا  هدننک  اوسر  طالغا  زا  یکی  قیرطلا  هئارا  ینع  هب مـ نآ  نتفرگو  تسا  تماما  همزال  هک  تیادـه  ریـسفت  هک  دوش  یم  نشور 
یم تماما  مالـسلا  هیلع  میهارباب  یتقو  قیرطلا )  هئارا  ینعم (  نیا  ربانب  دنحیرـص و  مالـسلا  هیل  میهاربا عـ تماما  رد  ءایبنا  هروس  هیآ  هرقب و 

لیصحتو تسا  ـحـی  ضاو لصاح  لیـصحت  نیا  هتـشاد و  لعفلاب  تلاسر  توبن و  هطـساوب  ار  قیرطلا  هئارا  ینعمب  تیاده  تمـس  هک  دنهد 
هک هعیـشب  همان  هدنـسیون  ضارتعا  دـنمهفیم و  ارنآ  لاح  ـتـ ـسا دوخ  یناویح  روعـش  هزیرغ  اب  تاناویح  یتح  هک  يروطب  تسا  لاحم  لصاح 

تماما تیاده  هک  میریز  ـ گا پـس نـ حالـصا .  لباق  ریغ  یطلغ  تسا  لوقعم  ریغ  درادـن  قیرطلا  هئارا  ینعمب  تیادـه  هک  بئاغ  ماما  تماما 
هدهع رد  اهنآ  يورخا  باسح  ات  يویند  رودص  زا حـیـن  اد  يو خـ مدرم بـسـ لامعا  قوس  يرآ  میریگب  بولطمب  لاصیا  ینعمب  هیآ  رد  ار 

اهرهش کـه لها  لامعا  ساکعناو  لامعا  ضوع  هفلتخم  باوبا  رد  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  زا  هک  یتا  ـ یاور هکنانچ  تسا  مالسلا  هیلع  ماما 
تمایق زور  مدرم  توعد  هلئاسملادنع و  ربق  رد  رصتخم و  شیپ  همئا  روضحو  يدنوادخ  شرعب  تسا و  اهنآ  يالاب  هک  يرون  ياه  ـ نو بـسـتـ

ـت ـسا ـح  ـضاو تسا .  نمـضتم  ار  ینعم  نیمه  تسا  هدش  دراو  تعافـش  طارـص و  فارعا و  لامعا و  ياه  همان  عیزوت  ناشماما و  طسوتب 
يواستم شیارب  روضح  تبیغ و  لاـح  درادـن و  ینامـسجروضح  تبیغ و  هلئـسم  هب  یطاـبترا  یتوکلم و  تسا  يرما  لاـمعا  رما  هرادا  کـه 

رد رـضاح و  رگادراد  ملع  نآ  مارح  لالح و  نید و  فراعم  قیاقحب  هکنیا  هار  زا  ماما  هک  درادـن  تاـفانم  ینعم  نیا  اـب  بلطم  نیا  تسا و 
 . دیامن لاکشا  لح  دنربب  ششیپ  هک  یلکشمای  دهد و  خساپ  دنسرپب  فراعم  زا  هچنآ  هب  دشاب  دیلا  طوسبم  سرتسد و 

يارب هریخذ  ار  یـسک  شیپ  لاس  رازه  زا  هک  هتـشاد  تجاح  هچ  دنک  رپ  تلادع  رون  زا  ار  ناهج  هدنیآ  رد  هک  دراد  هدارا  دوخ  دییاتب  هک  یئادـخ 
راک اناوت  سودق و  يادخ  رگم  ؟  دروآدوجوب یئاوشیپ  یناسنا و  نینچ  یـضتقم  تقو  رد  هک  یلاعت  هّللاب  ذوعن  هتـسناوت  یمنرگم  دیامن  دعب  ياهنرق 

هدوهیب

شسرپ

ار یـسک  شیپ  لاس  رازه  زا  هک  هتـشاد  تجاـح  هچ  دـنک  رپ  تلادـع  رون  زا  ار  ناـهج  نیآ رد  هک  دراد  هدارا  دوـخ  دـییاتب  هک  یئادـخ 
يادخ رگم  ؟  دروآدوجوب یئاوشیپ  یناسنا و  نینچ  یضتقم  تقو  رد  هک  یلاعت  هّللاب  ذوعن  هتسناوت  یمنرگم  دیامن  دعب  ياهنرق  يارب  هریخذ 

ارنآ دیآ  یمن  متسدب  ناتـسبات  رد  ناتـسمز  هویم  نوچ  هک  تسا  هدنب  باسح  اد  با خـ ـ ـس رگم حـ دیامرف ؟  یم  هدوهیب  راک  اناوت  سودق و 
؟  میامن یم  هریخذ  ناتسبات  يارب  ناتسمز  زا 

خساپ
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تلهم یب  يروف و  یعفد و  راک  مه  راد و  تلهمو  یجیردت  راک  مه  هک  تسنیا  لاعتم  يادخ  یهانتمان  یئاناوت  هقلطم و  تردـق  همزال  الوا 
یگدنز نآ  رد  هک  دوهشم  ملاع  نیا  ءاز  ـ جا تادو و  ـ جو نو مـ شیادیپ و تـکـ هک  هدیـسر  یملع  توبثب  هزورما  نیا  زا  هتـشذگ  درک  دناوت 

ققحت رد  تلهم  جیردت و  رگا  هک  تسا  یهیدب  دهاوخ و  یم  تلهم  تسا و  راوتسا  جیرد  ـت و تـ کر ساسا حـ رب  ءانثتـسا  نودب  مینک  یم 
مک هلـصاف  تسی و  لا نـ ـ ـس راز  تعاس و هـ کی  نایم  یقرف  نآ  هلاحتـسا  رد  دشاب  هتـشاد  تافانم  راک  هدننک  بحاص و  ترد  يرا بـا قـ کـ

دراذگب يا  هدیدپ  ره  يور  تشگنا  هدنـسیون  نیا  تسا و  دورولا  كرتشم  لاکـشا  هک  تفگ  دیاب  هاگنآ  دزاس  یمن  تردق  ابدایز  ای  دشاب 
هقلطم تردـق  اـب  تسا  یجیردـت  نوچ  یـضورفم  دوجوم  ره  نو  ـکـ تد ـنـ یاد قو خـ هدـیرفآ و مـخـلـ همه  دـنک و  هراـشا  يدوـجوم  رهب  و 

یجیردـت ققحت  ناویح  تابن و  نوکت  ارچ  هظحل ؟  کی  رد  هن  دـیرفآ  زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآادخ و  ارچ  دزاـس  یمن  يدـنوادخ 
جارختـساب زورما  ناسنا  هک  نداع  عاو مـ ـ نا ار  چـ هظحل ؟  کی  رد  هن  دوش  یم  مات  ناـسنا  هاـم  هن  رد  ناـسنا  هفطن  ارچ  هظحل ؟  کـی  هن  دراد 

یف ام  مکل  قلخ  دـیامرف  یم  هکیلاح  رد  هدـش ؟  هریخذ  زورما  رـشب  يارب  كاخ  مکـش  رد  لبق  لاس  اهرازهرد  دـنک  یم  هدـش و  اناوت  اهنآ 
 . دیرفآامش يارب  تسه  نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  ره  هرقب 29 (  اعیمج  ضرالا 

؟  تسین ینایداق  دمحا  مالغ  نامه  نامز  ماما  ایآ 

شسرپ

؟  تسین ینایداق  دمحا  مالغ  نامه  نامز  ماما  ایآ 

خساپ

رد یلک و  دیون  کی  ترو  ـ ـص هب  هلئـسم  نیا  میرک  نآرق  رد  اریز  تسا ,  یمالـسا  ملـسم  یعطق و  لئاسم  زا  یکی  دوعوم , يدـهم  هلئـسم 
تجح ترـضح  سدـقم  دوجو  رب  هک  يا  هجیتن  دـنیب  یم  دـنک  هعجارم  میرک  نآرق  هب  سکره  ینعی  تسا ,  هدـش  ناـیب  تحارـص  لاـمک 

هب ام  اهنت  هک  تسا ,  هدـش  رکذ  تفرگ ,  دـهاوخ  ققحت  تروص  هدـنیآ  رد  عطق  رو  هک بـطـ يرما  ناونعب  يدایز  تاـیآ  رد  تسا ,  بترتم 
دعب هتـشذگ  ردام  نوحلاصلا ,  يدابع  اهثری  ضرالا  نارکذلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل  و   : )) لوا هیآ   : افتکا مـی کـنـیـم هیآ  ود  رکذ 

دهاوخن ناراـبجو  ناراکمتـس  راـیتخا  رد  هشیم  يارب هـ نیمز  هک  میتشون  مه  روبزرد  تسا )  تاروت  روظنم  نارـسفم  هتفگ  هب  هک   ) رکذ زا 
دوجو جیاتن  راثآ و  زا  یکی  مود :  هیآ  (1  . ) تشگ دهاوخ  ققحم  هدنیآ  رد  تموکح کـنـد , نیمز  مامت  رب  هک  ناحلاص  تلود  هکلب  دنام ,

ـنـد هاو نیب خـ زا  رگید  نایدا  مامت  دش و  دهاوخ  رشب  یمومع  نید  مالسا ,  سدقم  ـن  ید ـت کـه  ـسا ـن  یا عـج , )   ) دوعوم يدهم  سدقم 
دنوادـخ نوکرـشملا ,  هرکول  هلک و  نید  ـ لا یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوسر  لـسرا  يذـلا  وه  : )) دـیامرف یم  میرک  نآرق   , ـت فر
شوخان ار  ناکرـشم  دنچ  ره  دنادرگ , زوریپ  ملاع  ياه  نید  مامت  رب  ار  نآ  تیاهن  رد  اتداتـسرف  ورف  (ص )  ربمایپ هلیـسو  هب  ار  مالـسا  نید 

هلئـسم یمالـسا  تایاور  رد  نینچمه   . تسا هدومرف  ناـیب  هراـشاروط  هب  ار  دوعوم  يدـهم  هلئـس  ماد مـ ره کـ زین  يرگید  تاـیآ  ( 2  (.) دیآ
رتشیب هعیش  تایاور  زا  رگا  دنراد , هنیمز  نیا  رد  تنس  لها  هک  یتایاور   , ) تسا هدش  لقن  رتاوتم  روط  هب  تنـس ,  لها  قیرط  زا  تیود  مـهـ
لقتسم یباتک  فیلات  هب  تسد  دوعوم  يدهم  سدقم  دوجو  هن  ـیـ مز رد  تنس  لها  گرزب  ياملع  زا  يرایسب  هک  نانچ  تسین )  رتمکدشابن 

ـ  2 يدهملا .  یف  ثیدح  نیعبرا  يدهملا و  تغل  يدهملا ,  بقانم  ياهباتک  فلوم  یناهفـصا ,  میعن  یبا  :1 ـ  دنا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدز 
و لامعلا ))  زنک   )) باتک بحاـص  يدـنه  یقتم  یلع  ـالم  رظتنملا , يدـهملا  تاـمالع  یف  رـصتخملا  لوقلا  باـتک  بحاـص  ینـالقع  ـن  با

یف يدرولا  باتک  بحاص  يدـنه  يراق  یلع  ـالم  يدـهملا ,  باـتک  فلوم  يزوج  میق  نبا  ناـمزلا ,))  بحاـص  یف  اـج  اـمیف  ناـهربلا  ))
بوقعی نب  دامح  نامزلا ,  بحاـص  یف  اـج  اـمیف  ناـهربلا  باـتک  فلوم  یعفا  ـ ـش دـمحم کـنـجـی  نب  فسوی  نب  دـمحم  يدـهملارابخا , 
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تا ـ مال يدـهملا و عـ راـبخا  یف  يدرولا  فرعلا  ياـه  باـتک  بحاـص  یطویـس  نیدـلا  لـالج  يدـهملا و  راـبخا  باـت  فلوم کـ ینجاور 
 , يوبن رتاوتم  تا  ـ یاور رد   . ـت ـسا هد  ـ ـش هتـشون  هراب  نیا  رد  ننـست  لها  ياـملع  طـسوت  هک  رگید  ياـهباتکزا  يرایـسب  و  ( 3  ...) يدهملا

و ع )   ) يرکسع نسح  ماما  لصفالب  دنزرف  (س )  ارهز ترـضح  ـل  ـس ـ نزا (ص ,)  ربمایپ ترتع  زا  مهدزاود  ماما  ناونع  هب  يدهم  ترـضح 
خیش رردلادقع , باتک  رد   . تسا هدش  یفرعم  و ...  دشاب , هدش  زیربل  متـس  روج و  زا  سپ  داد مـی کـنـد  لدعزا و  رپ  ار  ناهج  هک  یـسک 

فرعلا باتک  رد  ( 4  ) تسا تیب  لها  زا  يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور   ( (ص ربمایپ زا  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  یعفاشلا  یلع  ـف بـن  ـسو یـ
ناهج نم  تیب  لها  زا  يدرم  دومرف : ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  یفدص  رباج  نب  سیق  زا  دامح  نب  میعن   : تسا هدـمآ  يدرولا 
هدرک لقن  هملس  ما  زا  دوواد  یبا  ننس  رد  بیـسم  نب  دیعـس  (5  . ) دشاب هدـش  زیربل  ملظ  زا  هکنآ  زا  سپ  درک  دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار 

نا فـی ـبـیـ لا با  رد کـتـ ( 6  . ) تسا س )   ) همطاـف دـالوا  زا  نم و  ترتـع  زا  يدـهم  دومرف : هک  میدینـش   ( ص  ) مرکا ربـما  زا پـیـ هک  تسا 
: دومرف دز و  ع )   ) نیسح ماما  هناش  رب  یتسد  ترـضح  هک  هدش  لقن  ص )   ) مرکاربمایپ زا  ینالوط  یثیدح  نمـض  رد  نامزلا  بحاص  رابخا 

نآ رد  هک  هدش  لقن  یلصفم  ثیدح  نیطمـسلا  دئارف  رد  (7  . ) تسا ع )   ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما  ) نیا لسن  زا  تما  يدهم  همالا ,  يدهم  اذـه  نم 
دراد کـه هـر رار  يا قـ هزیکاپ  كاپ و  كرابم و  هفطن  تسا ,  صلاخ  هب  بقلم  هک  یقنلا  یلع  نب  نسح  بل  رد صـ ـد  نواد خـ تسا :  هدمآ 
رد يزوج  نب  طبس  (8  . ) دزرو یم  رفک  نآ  هب  يرکن  دحلم و مـ ره  هدوب و  یـضار  نادب  هتفرگ  تیالو  قاثیم  وا  زا  دـنوادخ  ـنـی کـه  مو مـ

لوـط رد  ور , نیا  زا  (9  . ) دـشاب یم  يرکـسع  یلع  نب  نس  ـو مـحـمـد حـ با ـم  هدزا دالوا یـ زا  يدـهم  ماـما  دـیوگ : یم  صاوخلا  هرکذـت 
هدرک و هدافتسا  وس  یمالسا  ملسم  یعطق و  هدیقع  نیا  زا  دنا  هدرک  یعـس  یناوارف  دارفا  هدوب و  مرگ  هراومه  تیودهم  ياعدا  رازاب  خیرات 

ماقتنا البرک  يادهش  نالتاقزا  ـت  شاد ـال قـصـد  بر زوسناج کـ هثداح  زا  سپ  هک  یفقث  راتخم  هلمج  زا  دننک , قبطنم  دوخ  ربار  نآ  قادصم 
ار هراچ  دـید  دـیما  ان  سویام و  تموکح  ندومن  هضبق  زا  ار  نایعیـش  مشاه و  ینب  هک  اـجنآ  زا  یلو  دزادـنارب , ار  يوما  تموکح  دریگب و 
مانم و هیفنح کـه هـ نب  دمحم  نینچمه  . دبای تسد  شیوخ  رظن  دروم  فادها  هب  نآ  هلیـسو  هب  ات  تسناد  تیودـه  هدـیقعزا مـ هدافتـسارد 
يدـهم و ناون  ار بـه عـ مـحـمـد  دو ) اراد بـ يوبن  ثیداـحا  رد  ار  دوعوم  يدـهم  مئـالع  زا  یکی  ینعی  دوـب (  (ص )  ادـخ لوـسر  هینک  مه 

دوخ يافلخ  زا  یکی  مسا  یتح  هدرک و  هدافتـسا  وس  هدیقع  نیا  زا  زین  یـساب ,  يافلخ عـ اهدعب  درک . یفرعم  وا  هداتـسرف  وریزو  ار  شدوخ 
ناوار صاخـشا فـ هتبلا  تسا .  يدـهم  نامه  وا  تسا و  یلداع  بوخ و  رگداد و  ناـسنا  وا  هک  دـندرک  غیلبت  ناـنچ  دنتـشاذگ و  يدـهم  ار 
يدهم هب  هدیقع  نت  ـسـ ناد ندو و قـطـعـی  یعطق بـ رگنایامن  یبوخ  هب  هلئسم  نیمه  هک  دنا  هتـشاد  تیودهم  ياعدا  خیرات  لوط  رد  يرگید 

نیغورد نایعدم  نیا  زا  کی  چیه  هکنیا  تسا ,  یهیدب  ملسم و  نآ چـه  ـا  ما  . ـت سا یمالسا  هیلوا  نورق  زا  ناناملـسم  مامت  نیب  رد  دوعوم 
 ( (س ارهز ترضح  و  (ص )  ربمایپ دالوازا  ار  يدهم  هک  یثیداحا  رتاوت  هب  هجوت  اب  اریز  دنتـسین , هدوبن و  قداص  دوخ  ياعدارد  تیودهم , 

روهظ هوحن  مئالع و  تاصخشم و  مام  بـا تـ یعون )  هن   ) یصخش يدهم  عقاو  رد   , هدرک یفرعم  ع )   ) يرکسع نسح  ماما  لصفالب  دنزرف  و 
یف لجع  مهللا  تسا .  هتـشاذگن  یقاب  دنتـسین , تایـصوصخ  طیارـش و  دجاو  هک  یناسک  ياعدا  يارب  ییاج  تسا و  هدرک  صخـشم  ار  وا 

 . هجرف

؟ تسا ربارب  بیاغ  ادیپان و  ماما  مدع  دوجو و  ایآ 

شسرپ

؟ تسا ربارب  بیاغ  ادیپان و  ماما  مدع  دوجو و  ایآ 

خساپ
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ترابع هب  دـشابیم و  دنتـسه  تیادـه  لیبس  کلاس  هک  یناسک  هللا و  لها  ادـخ و  ناگدـنب  حور  تّوق  یمرگلد و  بجوم  ماما  دوجو  لصا 
یلو دنراد  دامتعا  لاکتا و  ادـخ  هب  همه  تسا و  همه  ياکتا  ۀـطقن  ادـخ  هچ  رگا  هک  تسا  هللا  لیبس  ناکلاس  يارب  ءاکتا  ۀـطقن  کی  رگید 

توافت ناشیا  ندوبن  دوب و  مالـسا  نیدـهاجم  يارب  صاخ  بلق  تّوق  یمرگلد و  کی  ثعاـب  تاوزغ  اـهگنج و  رد  ربمغیپ  دوجو  هچناـنچ 
ٌدَحَأ ْنُکَی  ْمَلَف  (ص ) هللا ِلوسَِرب  اْنیَقَِّتا  ُسْأَْبلا  َّرَمْحا  اذا  اّنُکِذا  اّنُک  : » دومرف (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  لثم  یتّیـصخش  یتح  هک  تشاد  رایـسب 
گنج  ) دـشیم خرـس  گنج  شتآ  هاگره  ام  ( ( ] (ع ماما هبیرغ  تاملک  زا  مـالک  نیمهن  ص 214  هغالبلا ، جهن  «. ) ُْهنِم ِّوُدَْـعلا  َیِلا  َبَْرقَأ  اّنِم 

رتکیدزن نمـشد  هب  وا  زا  ام  زا  يدـحا  درکیم  داهج  ناگمه  شیپاـشیپ  ترـضح  نآ  میدربیم و  هاـنپ  (ص ) ادـخ لوسر  هب  تفاـییم ) تدـش 
عنام حور و  ماکحتسا  بلق و  تّوق  بجوم  تسا ، تعیرـش  ظفاح  هاگهانپ و  أجلم و  میراد و  هدنز  یح و  ماما  هک  عوضوم  نیا  دوخ  دوبن ].

سفنلا ملع  رظن  زا  هلأسم  نیا  دـنبلطیم و  تّمه  دـنریگیم و  ددـم  وا  زا  هراومه  تسا و  نادـهاجم  ناکلاس و  رب  يدـیمون  سأـی و  طلـست  زا 
. تسا مهم  یساسا و  رایسب 

؟ تسا فیلکت  ماجنا  رد  یتسس  رافک و  طلست  لوبق  هدنیآ ، هب  روما  يراذگاو  هیحور ، تسکش  فعض و  ثعاب  يدهم  روهظ  هب  نامیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا فیلکت  ماجنا  رد  یتسس  رافک و  طلست  لوبق  هدنیآ ، هب  روما  يراذگاو  هیحور ، تسکش  فعض و  ثعاب  يدهم  روهظ  هب  نامیا  ایآ 

خساپ

تسد دیاب  دنرادن و  یفیلکت  اهنآ  تالمح  رافک و  ربارب  رد  ناناملـسم  طقاس و  فیلاکت  دنکیم  روهظ  يدهم  نوچ  هتفگن  سک  چیه  ریخ ،
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هب  عجار  تاـیآ  60 و  لافنا /  ٍةَُّوق »... ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  ام  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  َو  : » هیآ هتفگن  سکچیه  دـنراذگب . تسد  يور 

يارب يدهم  روهظ  هب  نامیا  تسا : هتفگن  یسک  درک . ارجا  دیابن  ار  یسایس  یعامتجا و  فیاظو  مالـسا و  زا  عافد  ریخ و  هب  توعد  رکنم و 
لمحت دوخ  نطو  هناخ و  مالـسا و  دـالب  رد  ار  بناـجا  رامعتـسا  ملظ و  هک  یناـسک  وجهناـهب و  هدارـالا و  فیعـض  رـصنع و  تسـس  دارفا 

ناناملـسم سکع ، هب  هکلب  دیراذگاو ، يدهم  روهظ  هدنیآ و  هب  ار  اهراک  هک  هدیـسرن  تیاور  ربخ و  کی  رد  زگره  تسا . رذع  دـناهدرک 
هک روطنامه  دناهدش . قیوشت  نآرق  ياههمانرب  و  میلعت هب  کسمت  تدش  تماقتسا و  شـشوک و  تابث و  ربص و  هب  ثیداحا  رابخا و  رد 

يارب دندرکن و  رایتخا  يریگهرانک  ینیشن و  هناخ  يدهم ، روهظ  راظتنا  هب  ماقم  الاو  ۀباحص  و  (ع ) یلع مالسا  لوا  Ř̘ مظعا و � ربمغیپ 
ار فیاظو  ناـمه  ناناملـسم  مه  زورما  دـندرکن ، يراددوخ  يزاـب  ناـج  يراکادـف و  چـیه  زا  دـندوبن و  غراـف  ینآ  مالـسا  ۀـملک  يـالِعا 

. تسا تیلوئسم  ساسحا  نیمه  دیؤم  زین  تقو  ماما  يدهم و  روهظ  هب  نامیا  دنراد و  ار  اهتیلوؤسم  نامه  رادهدهع و 

ياهگنج هیوفص و  هیوب و  لآ  رصع  دننام   ) هعیش طسوت  فعض  توق و  فلتخم  ياهنارود  ندرک  یط  رب  ینبم  نیقرشتسم  زا  یـضعب  ياعدا  هب  ام  خساپ 
؟ تسیچ دوجو  نیا  اب  نامز  ماما  روهظ  مدع  و  لوغم ) هلمح  یبیلس و 

شسرپ

هیوفص هیوب و  لآ  رصع  دننام   ) هعیش طسوت  فعض  توق و  فلتخم  ياهنارود  ندرک  یط  رب  ینبم  نیقرشتسم  زا  یضعب  ياعدا  هب  ام  خساپ 
؟ تسیچ دوجو  نیا  اب  نامز  ماما  روهظ  مدع  و  لوغم ) هلمح  یبیلس و  ياهگنج  و 

خساپ
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تاناکما قطانم و  رئاس  عضو  هیوفـص ،»  » و هیوب » لآ  » تموکح ۀقطنم  زا  ریغ  یتسیاب  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  يارب  یگدامآ  ۀـلأسم  رد 
نآ روـضح  هکنآ  رب  هوـالع  تسا . هدوـبن  ریذـپ  ماـجنا  اـهنامز  نآ  رد  روـهظ ، نیا  هک  دوـش  موـلعم  اـت  تفرگ ، رظن  رد  زین  ار  رگید  رایـسب 

داسف هنتف و  گنج و  رظن  زا  نینچمه  دنادیم . ادخ  طقف  ار ،  نآ  تقو  اههنیمز و  طیارـش و  مامت  لوصح  هک  تسا  يروهظ  کی  ترـضح 
شیب مک و  هشیمه  هک  اریز  درمش ؛ دعاسم  ار  روهظ  طیارـش  تفرگ و  رظن  رد  ناوتیمن  ار  یـصاخ  ۀقطنم  عضو  يزیرنوخ ، يرگدادیب و  و 
مـشچ هب  رتلدتعم  هبـسنلاب  تموکح  رگید  ۀـقطنم  رد  دراد و  دوجو  داسف  ملظ و  رـش و  تموکح  ياهقطنم  رد  تسه ، هدوب و  ثداوح  نیا 

ياـهگنج » رد دـشاب . ریذـپ  تروص  حلـصا  ماـظن  شمارآ و  لدـع و  یلک  روـهظ  نآ ، يارب  نآ ، رد  هک  تسین  یتابـسانم  اـهنیا  دروـخیم .
نوچ تشاد ـ  دوجو  یقیقح  ینعم  هب  روج  ملظ و  هچ  رگا  تشادن ، دوجو  نیفرط  قطانم  رد  یتح  یفرع ، حالطصا  هب  روج  ملظ و  یبیلص »

ار يراشف  ینیگنـس و  و  دننک . كرد  ار  نآ  هک  دوبن  يّدح  هب  عماوج  دشر  اما  دندوب ـ  دادبتـسا  فاعـضتسا و  ساسا  رب  اهتموکح  نآ  ۀمه 
، دندرکیم كرد  هچ  رگا  نآرق ، یقیقح  قطنم  اب  انشآ  نامدرم  زا  مه  يدودعم  و  دنیامن ؛ ساسحا  دراد ، ناسنا  حور  رب  اهتموکح  نآ  هک 
هب عضو  زین  لوغم » موجه  » رد دندرمـشیم . یهاوخ  قح  لدع و  دوب ، نشور  شـشتآ  هک  مه  ار  یئاهگنج  دـندوب و  ضحم  تیلقا  رد  یلو 

هلمح نیا  راتفرگ  هک  یمدرم  نامه  و  دوبن ؛ ریذپ  ناکما  نآ ، يدیحوت  میظع  بالقنا  مالسا و  یناهج  تموکح  سیـسأت  دوب ، هنوگ  نیمه 
ةدـنرب نیب  زا  رورپ و  فیعـض  راکفا  دـندشیم ، هدرمـش  رایخا  زا  تبـسن  هب  هک  يدارفا  رب  دـندرکیمن . كرد  ار  یلاع  لئاسم  نیا  دـندوب ،

ار یـشروی  نینچ  زا  عافد  تمواقم و  لاح  مالـسا ، روانهپ  ملاع  زا  هک  دوب ، طلـسم  هنایفوص  يارگ  نورد  رکفت  زرط  تعاجـش و  تماهش و 
دـیجم و نآرق  هب  لوغم  بناـج  زا  هک  یئاـهتناها  عماـج و  دجـسم  رد  یفوص » نیدـلا  مجن  » خیـش لـتبق  ناتـساد  هکناـنچ  دوـب . هدرک  بلس 

یناهج تموکح  يارب  هنیمز  هکنیا ، ضرغ  تسا . ناناملسم  دکار  فرحنم و  راکفا  كانفسا و  عضو  نیا  زا  ياهنومن  دش ، مالسا  تاسدقم 
رد يراکمه  يراکادف و  هب  رضاح  مدرم ، هن  و  دوب ، هدامآ  مدرم  دشر  تریصب و  شنیب و  حطس  اههشیدنا و  راکفا و  هن  دوبن ؛ مهارف  مالـسا 
رد ار  تامدـقم  نآ  مامت  لوصح  و  میروایب ، تسد  هب  تهج  ره  زا  ار  طیارـش  نیا  میناوتیمن  ام  میتفگ  هکنانچ  دـندوب . یناهج  حطـس  نیا 

ار یئاهبتکم  اهـسالک و  هچ  دیاب  رـشب  هکنیا  و  دوشیم . مهارف  لاس  رازه  دنچ  نرق و  دـنچ  رد  ًالثم  هک  مینک ، ینیب  شیپ  نیعم  رـصع  کی 
، دـنهد ماجنا  تیرـشب  مامت  عفن  هب  دـحاو و  حطـس  رد  ار  تاحالـصا  دـنناوتب  اهنآ  هکنیا  زا  دراذـگب ، رـس  تشپ  ار  یئاـهمیژر  هچ  دـنیبب و 

. دنک هدامآ  تلادع  تلیضف و  رصع  یکاپ و  ملع و  رصع  نآ  زا  لابقتسا  يارب  ار  دوخ  ددرگ و  سویأم 

؟ دراد ییاهفعض  هطقن  هچ  و  تسیچ ؟ دنریگیم  يدهم  ثیداحا  نافلاخم  هک  یئاهداریا 

شسرپ

؟ دراد ییاهفعض  هطقن  هچ  و  تسیچ ؟ دنریگیم  يدهم  ثیداحا  نافلاخم  هک  یئاهداریا 

خساپ

راگزاس لقع  اب  روبزم  رابخا  2 ـ  تسین ! ربتعم  يدهم  رابخا  دانـسا  درک 1 ـ  هصالخ  عوضوم  رد 5  ناوتیم  ار  هورگ  نیا  ياـهداریا  عومجم 
یمالسا ۀعماج  رد  یتسـس  دوکر و  ببـس  رابخا  نیا  دوجو  4 ـ  هتفرگ ! رارق  تّیودهم  نایعّدـم  هدافتـسا  ءوس  دروم  رابخا  نیا  3 ـ  دشابیمن !

اب تفلاخم  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهداریا  نیا  زا  ناـفلاخم  قطنم  فعـض  دوشیم ! ماـمت  اـهنآ  دـیاقع  هعیـش و  دوس  هب  راـبخا  نیا  5 ـ  ددرگیم !
تلالد فعـض  ای  هدـش و  لقن  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  دنـس  فعـض  حالطـصا  هب  نآ  دراد و  يرهاظ  ةرهچ  کی  يدـهم  ثیداـحا 
لیلدیب ياهیشیدنا  تحلصم  زا  ياهراپ  یبهذم و  ّصاخ  بّصعت  نآ  ةزیگنا  هتفرگ و  رارق  هرهچ  نیا  تشپ  رد  هک  یعقاو  ۀفایق  کی  و  اهنآ ؛
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نیرتفورعم زا  یعمج  هعیـش  رب  هوالع  ار  يدـهم  ثیداحا  ًالوا ، اریز  تسا  تسـس  ًالماک  تمـسق  ره  رد  نافلاخم  قطنم  لاح  ره  رد  تسا و 
رتاوت هب  فارتعا  يریثک  عمج  دـناهدرک و  لقن  دوشیم  بوسحم  اـهنآ  بتک  نیرتفورعم  نیرتربتعم و  زا  هک  یبتک  رد  تّنـس  لـها  ناثّدـحم 

دنس ۀظحالم  زا  زاین  یب  ار  ام  اهنآ  رتاوت  ترهش و  اریز  دوش ؛ ثحب  اهنآ  کی  کی  دانسا  رد  هک  تسین  نیا  ياج  نیاربانب ، دناهدومن ؛ اهنآ 
حیحص ثیداحا  روبزم  ثیداحا  نایم  رد  هتـشذگ ، نیا  زا  تسا . یعطق  ًالماک  ثیداحا  نیا  ثیدح  شجنـس  ياهرایعم  قبط  ینعی ، دنکیم ؛

نیا هب  زین  نودـلخ » نبا   » دوخ هک  تسا  نیا  بیجع  دـناهدرک . اهنآ  تّحـص  هب  فارتعا  مه  ّتنـس  لـها  ناثّدـحم  هک  تسه  زین  يربتعم  و 
اهنا دانـسا  رد  هداد و  صاصتخا  يدهم  ثیداحا  رکذ  هب  ار  دوخ  باتک  زا  هحفـص  نیدنچ  هک  نیا  زا  سپ  وا  اریز  دشابیم ؛ فرتعم  تقیقح 
رخآ هجورخ  يدهملا و  نأش  یف  ۀمئالا  اهجرخا  یتلا  ثیداحالا  ۀلمج  هذهف   » دیوگیم نینچ  هدومن ، کیکـشت  دیدرت و  دناوتیم  هک  اجنآ  ات 

يدهم و ةرابرد  ثیدـح  نایاوشیپ  هک  تسا  یثیداحا  مامت  نیا  « ] هنم لقالا  لیلقلا و  الا  دـقنلا  نم  اهنم  صلخی  مل  تیأر  امک  یه  نامزلا و 
لقاال بیترت ، نیا  هب  و  دـنامن ]! داقتنا  زا  نوصم  اهنآ  زا  یمک  زج  دـیدرک  هدـهاشم  هک  هنوگنامه  و  دـناهدرک ، لقن  نامز  رخآ  رد  وا  ماـیق 

نودلخ نبا  هک  ثیداحا  نیا  هب  رصحنم  ثیداحا  هوالعب ، تسا . دقن  لباق  ریغ  حیحص و  ثیداحا  نیا  زا  یمک  يرادقم  هک  دنکیم  فارتعا 
يدهم و ثیداحا  رتاوت  تابثا  نودلخ و  نبا  هب  ییوگخـساپ  يارب  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یـضعب  اذـل  و  تسین ؛ هدروآ  دوخ  باتک  رد 
هک دوشیمن  هدید  لقع  فالخ  رب  یبلطم  روبزم  ثیداحا  رد  ًایناث ، دناهتـشون . یباتک  هدروآ ، دوخ  باتک  رد  وا  هچنآ  هب  اهنآ  راصحنا  مدـع 

و تسین ؛ فلـس  يایبنا  تازجعم  زا  رتالاب  دسرب ، رظن  هب  يداع  فالخ  اهنآ  زا  یـضعب  نومـضم  ردـق  ره  و  مینک ، راکنا  ار  اهنآ  دوش  ببس 
هچ تسا !؟ ثیداحا  هانگ  ای  هعیـش  هانگ  دوش ، مامت  هعیـش  عفن  هب  ثیداحا  نیا  رگآ  ایآ  ًاثلاث ، ددرگ . اـهنآ  لوبق  زا  عناـم  دـناوتیمن  داعبتـسا 

یعطق ۀمزالم  لاح  نیع  رد  اّما  دنکیم ، دییأت  ار  هعیش  رظن  هچ  رگا  روبزم  ثیداحا  هوالعب ، ددرگ !؟ رتنشور  هار  نیا  زا  یتقیقح  دراد  یعنام 
تسا تسرد  ًاعبار ، دنتـسین . هعیـش  یللع  هب  یلو  دناهتفریذپ ، ار  يدهم  مایق  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  تسین ، عّیـشت  لوبق  اهنآ و  لوبق  نایم 

نیغورد نایعدم  ایآ  تسا !؟ هتفرگن  رارق  هدافتساءوس  دروم  ناهج  رد  هک  تسا  تقیقح  مادک  یلو  هدش ، هدافتـساءوس  ثیداحا  نیا  زا  هک 
ار قیاقح  نیا  ۀمه  دیاب  ام  ایآ  تسا !؟ مک  ناهج  رد  یگتخاس  نایدا  ایا  دناهدوب !؟ مک  ایند  رد  يونعم  تاماقم  ریاس  ای  ّتیهولا و  ای  تّوبن 
هک يدارفا  يارب  يدهم  مایق  هب  داقتعا  ًاسماخ ، میوشب !؟ ایبنا  تّوبن  یتسرپادخ و  رکنم  ًاقلطم  و  مینزب !؟ رانک  نافرحنم  هدافتـساءوس  مرج  هب 

یگدنز تخـس  ثداوح  تالکـشم و  ربارب  رد  یمرگلد  يراودیما و  ۀیام  هکلب  تسین ، یلبنت  دوکر و  بجوم  اهنت  هن  دنبایرد  ارنآ  تقیقح 
سأی لماوع  ربارب  رد  یّنئمطم  هاگهانپ  و  دشخبیم ، ورین  تالکـشم  ربارب  رد  ناسنا  هب  وا  نایاپیب  تردق  ادخ و  هب  داقتعا  هک  روطنامه  تسا ؛

حالـصا تکرح و  دنمورین  لماع  کی  يدـهم  مایق  راظتنا  ًالوصا  دراد و  يرثا  نینچ  زین  يدـهم  روهظ  هب  داقتعا  دـنکیم ، داجیا  يدـیمون  و 
. تسا هعماج 

؟ تسا حیحص  تسا  هدش  تیدودهم  شیادیپ  هزیگنا  یگدنز  تالکشم  لح  زا  يدیماان  هک  نخس  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا حیحص  تسا  هدش  تیدودهم  شیادیپ  هزیگنا  یگدنز  تالکشم  لح  زا  يدیماان  هک  نخس  نیا  ایآ 

خساپ

ظفاح ینعی  تیودـهم  و  تسا ، لسر  لاسرا  یحو و  لـصا  زا  هتفرگ  تأـشن  تیودـهم  هب  داـقتعا  هشیدـنا و  هک  اریز  تسین  حیحـص  ریخن ،
دنوادخ هدارا  هک  ینامز  ات  دشاب  یم  تعیرش  نیا  ظفح  يارب  زین  تیودهم  تسا  مئاخ  تعیرش  مالسا  تعیرـش  نوچ  وا  نابهگن  تعیرش و 

هب نداد  دـشر  نامه  مالـسا  متاخ  ربمایپ  ءایبنا و  فدـه  هک  تسناد  دـیاب  تسین  موهفم  توبن  لصا  نودـب  تیودـهم  نوچ  و  دریگب . قلعت 
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نمؤم هاگن  نیااـب  تسا و  هدوب  دـنوادخ  تشهب  يارب  ییاـهناسنا  ندومن  تیبرت  ندرک و  اـیهم  وا و  میظع  ياهدادعتـسا  شرورپ  اـهناسنا و 
چیه یگدـنز  رد  مینک  ضرف  رگا  دزادرپ و  یم  یحو  هماـنرب  تحت  شدوـخ  تـیبرت  یگدـنزاس و  هـب  تالکـشم  اـهجنر و  نـتم  رد  یتـح 

لزانم يارب  ناـسنا  ندـش  هتخاـس  میظع و  ياهدادعتـسا  تیبرت  ریز  دراد ، دوجو  جـع ) ) يدـهم هب  زاـین  زاـب  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یلکـشم 
هدـنهد لماکت  اهناسنا و  یبرم  یحو و  ظفاح  دـناد و  یم  بیغ  زا  هک  یملعم  کی  دوجو  ترورـض  دراد ، شیپ  رد  داـعم  رد  هک  يددـعتم 

...( مهـسفنا نم  نینموملااب  یلوا  یبنلا   ) تسا رت  کیدزن  نم  هب  نم  زا  دراد و  هطاحا  نم  سفن  نم و  رب  ًاـنیوکت  دـشاب و  یم  یناـسنا  سفن 
تسا و يداقتعا  یتیبرت و  زاین  کی  جع ) ) يدـهم ترـضح  دوجو  ترورـض  سپ  تسا  رت  کیدزن  ناشدوخب  نینمؤم  سفن  زا  ربمایپ  ینعی 
رت و ینالوط  ياه  هار  نداد  ناـشن  هک  اریز  تسا  یلقع  يرما  یبن ) یـصو  یبن و   ) ربهار دوجو  ترورـض  داـعم )  ) تسا ینـالوط  هار  نوچ 

هنیمز داجیا  صوفن و  تیبرت  راد  هدهع  تسا  هدـش  هدرپس  اهنآ  هب  یحو  هک  یناسک  دراد و  هدـهع  هب  یحو  ار  ناهج  نیا  حزـس  زا  رتگرزب 
. دشاب یم  تیبرت  نیا  يارب  بسانم  ياه 

دیما هکنیا  اب  درادن ؟ یتافانم  ام  یمالسا  بالقنا  اب  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  ایند  هک  دنک  یم  روهظ  یعقوم  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هکنیا  ایآ 
؟ دزاس نوگنرس  ار  نارگمتس  طاسب  دوش و  یناهج  بالقنا  نیا  هک  دور  یم 

شسرپ

اب درادن ؟ یتافانم  ام  یمالـسا  بالقنا  اب  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  ایند  هک  دـنک  یم  روهظ  یعقوم  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هکنیا  ایآ 
؟ دزاس نوگنرس  ار  نارگمتس  طاسب  دوش و  یناهج  بالقنا  نیا  هک  دور  یم  دیما  هکنیا 

خساپ

یلو دیدرگ  نوگنرـس  یتوغاط  میژر  دمآ و  دوجو  هب  یمالـسا  بالقنا  نیا  ناریا  ام  یمالـسا  روشک  رد  هچرگ  ینونک  طئارـش  هب  هّجوت  اب 
تسا قداص  نومضم  نآ  نونکا  مینیب  یم  میریگب  رظن  رد  یناهج  حطـس  رد  دش و  دهاوخ  روج  ملظ و  زا  رپ  ایند  هک  ار  بلطم  نآ  هچنانچ 

رد دراد و  دوجو  روشک  رد  نآ  راـثآ  زونه  یلو  درک  طـقاس  ار  یتوغاـط  میژر  هچرگ  بـالقنا  نیا  تسا و  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  اـیند  و 
دنوادخ زا  دیاب  فصو  نیا  اب  دورب . نیب  زا  دیاب  جیردت  هب  هللااشنا  هک  دراد  دوجو  روشک  حطس  رد  اهمتس  اه و  ملظ  يرایسب  زونه  عومجم 

اب دـماجنایب و  ترـضح  نآ  یناهج  لدـع  تموکح  و  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  روهظ  هب  یمالـسا  بـالقنا  نیا  هک  درک  اـعد  تساوخ و 
. دوش نآ  نیزگیاج  تلادع  قح و  تموکح  هتفر و  نیب  زا  اهیناماسبان  اه و  متس  مامت  یمارگ  نآ  روهظ 

ام هک  تسین  نیا  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دوش و  یم  رهاظ  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  دش  دوجو  ملظ  زا  رپ  ناهج  یتقو  هک  نیا  همزال  ایآ 
؟ مینک كرت  ار  یحالصا  تکرح  هنوگ  ره  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

نیا دـنک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  دوش و  یم  رهاظ  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  دـش  دوجو  ملظ  زا  رپ  ناـهج  یتقو  هک  نیا  همزـال  اـیآ 
؟ مینک كرت  ار  یحالصا  تکرح  هنوگ  ره  فورعم و  هب  رما  ام  هک  تسین 

خساپ
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اب تسا و  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  ناهج  دوش  یم  رهاظ  (( مالـسلا هیلع  )) نامز ماما  یتقو  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  رایـسب  ثیداحا  زا 
هیلع )) نامز ماما  روج  ملظ  زا  نیمز  ندش  رپ  درجم  هب  هک  دوش  یمن  هدافتـسا  ثیداحا  زا  ددرگ و  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ایند  يو  تموکح 

تـسا نکمم  مدرم  یگدامآ  اعد و  دـننام  لماوع  زا  یخرب  اهنت  دراد  یتباث  نیعم و  تقو  کی  نامز  ماما  روهظ  ددرگ . یم  رهاظ  مالـسلا ))
رب دوب . دهاوخن  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  روهظ  رد  عیرست  بجوم  نتشادرب  ملظ  اب  هزرابم  زا  تسد  ندرکن و  شالت  دزادنیب و  ولج  ار  نآ 

فورعم هب  رما  هکنیا  و  دوش . لمع  اهنآ  هب  دـیاب  تسا  راک  رد  یحالـصا  ياهتکرح  فورعم و  هب  رما  اب  هطبار  رد  هک  یفئاـظو  ساـسا  نیا 
ره هک  یئزج  حطس  رد  فورعم  هب  رما  هکنیا  هچ  میشاب  یناهج  یّلک  حطـس  رد  حالـصا  رب  رداق  نامدوخ  هک  تسین  نیا  شیانعم  مینک  یم 

تسا و یئزج  حالصا  شا  هجیتن  دراد  زاب  تشز  راک  زا  دراداو و  کین  راک  هب  تسا  سامت  رد  اهنآ  اب  هک  ار  يدارفا  ای  شا  هداوناخ  یسک 
یمالسا ماظن  هماقا  فورعم و  هب  رما  نینچمه  میشاب و  یم  یلک  حالـصا  رب  رداق  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  یئزج  تاحالـصا  نیا  هب  مادقا 

یم بالقنا  نآ  يرآ  تسین  یناهج  حطـس  رد  دـیحوت  تموکح  داجیا  رب  تردـق  مزلتـسم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دـننام  صاـخ  ورملق  رد 
یمالسا بالقنا  نیا  هک  میراتساوخ  گرزب  يادخ  زا  دنک . مهارف  یناهج  هدرتسگ و  حطس  رد  يرگنشور  یهاگآ و  رظن  زا  ار  هنیمز  دناوت 

. دزاس لصتم  ترضح  نآ  یناهج  لدع  تموکح  و  مالسلا )) هیلع  )) يدهم ترضح  روهظ  هب  ار  ام 

؟ دیآ یمن  شیپ  دروم  نیا  رد  ام  يارب  یلاکشا  صقن و  ایآ  درادن  ماما  مانب  یئارجا  نماض  نآرق  تسا و  بئاغ  ماما  هک  یلعف  نامز  رد 

شسرپ

؟ دیآ یمن  شیپ  دروم  نیا  رد  ام  يارب  یلاکشا  صقن و  ایآ  درادن  ماما  مانب  یئارجا  نماض  نآرق  تسا و  بئاغ  ماما  هک  یلعف  نامز  رد 

خساپ

هدوب رشب  زاین  دروم  هک  هچنآ  دنـشاب ، یم  رغـصا  لقث  نآرق و  لدع  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هک  اریز  تسا ، یفنم  باوج  تفگ  دیاب 
هجوت و تراـظن و  چـیه  هک  تسین  هنوگ  نیا  دـنرب  یم  رـسب  تبیغ  رد  نونکا  هک  ( مالـسلا هیلع  ) ناـمز ماـما  ًاـیناث  دـنا و  هدومرف  ناـیب  تسا 
یهلا و تمکح  هب  هک  لاـح  دراد و  زین  ینطاـب  فرـصت  يرهاـظ  فرـصت  رب  هوـالع  راوـگرزب  نآ  هـکلب  دنـشاب  هتـشادن  روـما  رد  یفرـصت 

ندنام نوصم  نآرق و  ظفح  تعیرش و  ظفح  رب  تراظن  هجوت و  یلو  دشاب  یم  ناهنپ  اهرظن  زا  زیزع  دوجو  نآ  دنوادخ  تیشم  تساوخ و 
نید نیرخآ  مالسا  نید  نوچ  دنشاب و  یم  اراد  ار  تسا  نآ  هب  طونم  مدرم  روما  هک  هچنآ  تاهبـش و  عفد  تعدب و  فیرحت و  زا  قح  نید 

ماکحا يرجم  ناهنپ  هدرپ  رد  دشاب  قح  هدارا  هک  ینامز  ات  ءایصوا  متخ  هکنیا  هب  تسا  هتفرگ  قلعت  قح  تیشم  تسا  تمایق  زور  ات  یناهج 
مکح و طابنتـسا  هوحن  رد  یتح  عیاقو  زا  یـضعب  لـقن  قبط  تدـم  نیا  رد  دـشاب و  دـنوادخ  باـتک  ربماـیپ و  نید  ظـفاح  یهلا و  نیمارف  و 
هک نانچ  دـنراد . هتـشاد و  یتاـیانع  ًامیقتـسم  نیملـسم  نوئـش  ضعب  هب  هجوت  داـشرا و  گرزب و  ياـملع  نیدـهتجم و  تماـعز  تساـیر و 

ِراصبالا نع  اهبیغ  اذإ  سمـشل  اب  عافتنإل  اـکف  یتبیغ  یف  یب  عاـفتنالا  هجو  اـّما  و  : » دـندومرف ناـشدوخ  باون  ضعب  هب  خـساپ  رد  ناـشدوخ 
هدرک ناهنپ  اه  هدـید  زا  ار  نآ  ربا  هک  ینامز  تسا  دیـشروخ  زا  هدافتـسا  هوحن  دـننام  نم ، زا  عافتنا  هدافتـسا و  تیفیک  هوحن و  فاحـسلا ;

(. 1 «) دشاب

اهنآ لها  نایم  اهنآ  ساسارب  دروآ و  یم  نوریب  يراغ  زا  ار  ینامسآ  بتک  شروهظ  زا  سپ  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هک  هدمآ  یثیدح  هک  نیا 
دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  هدشن و  هتفریذپ  وا  زا  دریذپب  ار  مالسا  زج  ینید  یسک  رگا  هک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 85  اب  ایآ  دنک  یم  مکح 

تافانم

زا 1779تیودهم هحفص 1753 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

نایم اهنآ  ساسارب  دروآ و  یم  نوریب  يراغ  زا  ار  ینامـسآ  بتک  شروهظ  زا  سپ  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماـما  هک  هدـمآ  یثیدـح  هک  نیا 
زا ترخآ  رد  هدشن و  هتفریذـپ  وا  زا  دریذـپب  ار  مالـسا  زج  ینید  یـسک  رگا  هک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 85  اب  ایآ  دـنک  یم  مکح  اهنآ  لـها 

تافانم دوب  دهاوخ  ناراکنایز 

خساپ

تمایق زور  تسا و  لوبق  دروم  ناشلامعا  ینامسآ  بتک  نآ  لها  هک  هدماین  ثیدح  رد  اریز  درادن  تافانم  هیآ  اب  روکذم  ثیدح  نومضم 
یم مکح  اهنآ  ياهباتک  ساسا  رب  بتک  لها  نایم  رد  مالسلا )) هیلع  )) نامز ماما  هک  تسا  نیا  ثیدح  نومـضم  دوب  دنهاوخن  ناراکنایز  زا 

ار مالـسا  هک  ار  نارفاکمامت  (( مالـسلا هیلع  )) ناـمز ماـما  هک  تسا  هدـمآ  اـهاعد  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  هّجوت  لـباق  هتکن  یلو  دـنک .
نیا هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  هطباز  نیا  رد  هک  یخـساپ  تسا ؟ راـگزاس  اـهنیا  اـب  هنوـگچ  روکذـم  ثیدـح  درب  یم  نیب  زا  دـنریذپن 

نآ تموکح  زاـغآ  لـحارم  رد  تسا  نکمم  دوش  تواـضق  شدوخ  نید  ساـسارب  ینامـسآ  ناـیدا  لـه  زا  یـسک  ره  يارب  هک  تموـکح 
ّتیناقح تابثا  ارب  مالـسلا )) مهیلع  )) نیموصعم ناماما  تماما  مالـسا و  ربماـیپ  يربماـیپ  مالـسا و  تّیناـقح  هک  میناد  یم  ودـشاب  ترـضح 

. دنوش ناملسم  هدرک  كرد  ار  مالسا  ّتیناقح  ناشدوخ  ياهباتک  ساسارب  نانآ  ات  دنک  هدافتسا  تایآ  اهنباتک و  نآ  زا  مالسا 

سأر رد  مالـسلا )) هیلع  )) موصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  ارچ  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  رما  مامز  دـیاب  موصعم  ماما  یلقع  لیلد  ساسارب  رگا 
(( مالـسلا هیلع  )) موصعم ماما  تماما  موزل  رب  یلیلد  دیابن  لصا  زا  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  دـناوت  یم  مه  لداع  هیقف  رگا  تسین و  تموکح 

؟ میشاب هتشاد 

شسرپ

رد مالـسلا )) هیلع  )) موصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  ارچ  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  تموکح  رما  مامز  دیاب  موصعم  ماما  یلقع  لیلد  ساسارب  رگا 
ماـما تماـما  موزل  رب  یلیلد  دـیابن  لـصا  زا  سپ  دریگ  تـسد  هـب  ار  تموـکح  دــناوت  یم  مـه  لداـع  هـیقف  رگا  تـسین و  تموـکح  سأر 

؟ میشاب هتشاد  مالسلا )) هیلع  )) موصعم

خساپ

دروم نیا  رد  لیلد  دـنک و  یم  تابثا  ار  ربمایپ  دوجو  موزل  هک  تسا  یلیلد  ناـمه  دـنک  یم  تاـبثا  ماـما  هب  ار  هعماـج  يدـنمزاین  هک  یلیلد 
هک دـنک  یم  باجیا  ادـخ  فطل  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  يو  تیانع  فطل و  يور  زا  نانآ  شنیرفآ  هک  ینعم  نیدـب  تسا  فطل  هدـعاق 

نادرگرـس همانرب  رظن  زا  ربمایپ  نودب  مدرم  هک  هنوگنامه  و  دراذـگن . نادرگرـس  شیوخ  فیاظو  رد  ار  نانآ  دتـسرفب و  نانآ  يارب  همانرب 
تداعس تایئزج  یتسرد  هب  دنناوت  یمن  مه  ماما  نودب  دنمهفب  یتسرد  هب  ار  شیوخ  یتخبشوخ  تداعس و  لماوع  دنناوت  یمن  دننام و  یم 

ربمایپ زا  سپ  ربهر  میعز و  اوشیپ و  مانب  ار  یـصخش  دنوادخ  هک  دنک  یم  باجیا  فطل  نیاربانب  دـندرگ . نومنهر  یگدـنز  رد  ار  شیوخ 
روکذم لیلد  اب  نیا  هنوگچ  تسا و  هداد  رارق  بیاغ  ار  ماما  دنوادخ  ارچ  سپ  هک  دـیآ  یم  شیپ  نخـس  نیا  اجنیا  رد  دـنیزگرب  نانآ  يارب 

رت نشور  ترابع  هب  تسا و  ترـضح  نآ  تموکح  يارب  هنیمز  ندوبن  هدـمآ  نامز  ماـما  تبیغ  ّتلع  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا ؟ راـگزاس 
هنیمز هک  مییام  نیا  دندش  روآدای  نیققحم  هک  نانچ  هکلب  دشاب  راگزاسان  يو  فطل  اب  ات  ددرگ  بیاغ  نامز  ماما  هک  هدشن  ثعاب  دنوادخ 
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دیآ دوجو  هب  ّتیرشب  رد  هلئـسم  نیا  يارب  یگدامآ  ددرگ و  يو  تموکح  راتـساوخ  ناهج  هک  هاگنآ  میتخاس و  هدامآ  يو  تبیغ  يارب  ار 
دیآ یم  شیپ  نخس  نیا  تقو  نآ  دهد  یم  شرتسگ  یناسنا  هعماج  رد  ار  یهلا  تاروتـسد  ریاس  تلادع و  هتـشگ و  رهاظ  ادخ  نذا  هب  يو 

یگتـسیاش تروص  نیا  رد  هک  تسا  نشور  دوش ؟ تماعز  يّدـصتم  دـیاب  یـسک  هچ  تسین  رهاظ  بسح  هب  ینونک  میعز  اما  هک  لاح  هک 
هب شیوخ  فیلاکت  رد  مدرم  هک  هدش  هداد  روتسد  ترضح  نآ  هیحان  زا  ساسا  نیا  رب  تسنارگید و  زا  شیب  هلئسم  نیا  يارب  لداع  ياهقف 

. دنهد رارق  مکاح  ار  نانآ  شیوخ  تافالتخا  لح  رد  دننک و  هّجوت  ینید  عجارم  ءاهقف و 

ماما ندمآ  ارچ  هک  مسرپب  متساوخ  یم  دمآ  دهاوخ  ایندب  رتخد  کی  رسپ  ره 1000  زا  دنک  یم  روهظ  نامز  ماما  هک  یماگنه  ما  هدناوخ  ییاج  رد 
نس هب  هک  ار  يرسپ  نامز  ماما  مدناوخ  ثیداحا  نامه  رد  دراد ؟ یبیع  هچ  رتخد  دوجو  رگم  تسا . زیمآ  ضیعبت  هک  نیا  دهد  یم  ار  دیون  نیا  نامز 

هدیسرن  20

شسرپ

ارچ هک  مسرپب  متـساوخ  یم  دمآ  دهاوخ  ایندب  رتخد  کی  رـسپ  ره 1000  زا  دـنک  یم  روهظ  نامز  ماما  هک  یماگنه  ما  هدـناوخ  ییاـج  رد 
ماما مدـناوخ  ثیداحا  ناـمه  رد  دراد ؟ یبیع  هچ  رتخد  دوجو  رگم  تسا . زیمآ  ضیعبت  هک  نیا  دـهد  یم  ار  دـیون  نیا  ناـمز  ماـما  ندـمآ 

. دیهد حیضوت  دراد . یمرب  باتک  لها  زا  ار  هیزج  دشک و  یم  هدشن  نید  رد  ملاع  هدیسرن و  نس 20  هب  هک  ار  يرسپ  نامز 

خساپ

، یهلا نیمارف  ماکحا و  هب  لمع  روظنم  هب  جع " ۀیقب ا" ... ترضح  تموکح  تیاهن  رد  مایق و  روهظ و  هک  مینک  ضرع  دیاب  امـش  خساپ  رد 
تافارحنا حالصا  يرشب ، عماوج  زا  كرـش  رفک و  راثآ  ندودز  ناگـشیپ ، متـس  يدوبان  متـس و  ضیعبت و  عفر  یعامتجا ، تلادع  يرارقرب 

اهلقع و ییافوکـش  تیاهن  رد  و  شناکرا ، عیمج  داعبا و  همه  رد  شناد  ملع و  شرتسگ  مدرم ، راتفر  راکفا و  رد  یتیبرت  یتدیقع و  ینید و 
یماما وا  : " دنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  جع "  " يدهم ماما  " "ص ، مالـسا مّرکم  یبن  دـشاب . یم  شلها  هب  روما  يراذـگاو  نیمز و  ینادابآ 

. دـهد یم  نامرف  نادـب  دـنک و  یم  مکح  تلادـع  هب  هک  هتفای  هر  اـمنهار و  هدیدنـسپ ، نیرفآ ، يداـش  هتـساریپ ، كاـپ و  راـگزیهرپ ، تسا 
تلادـع طـسب  يارب  یتـقو  وا  : " دـیامرف یم  " ع " رقاـب ماـما  ( 1 ... "  ) دـیامن یم  قیدـصت  ار  وا  زین  ادـخ  دـنک و  یم  قیدــصت  ار  شیادــخ 

متـس روج و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  : " دیامرف یم  زین  تسا "و  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  ناهج  هک  دزیخیمرب 
یتسار و فاصنا و  لدـع و  هب  رمآو  لـماع  فارحنا و  ضیعبت و  ملظ و  نمـشد  دوخ  هک  يراوگرزب  نآ  ساـسا  نیا  رب  ( 2."  ) دوب هدش  رپ 
اب شـسدقم  روهظ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  هبّیط ، تایح  شخب  دـیون  عقاو  رد  وا  روهظ  تسا و  تّدوم  تمحر و  يربارب و  یتسرد و 

نید ماکحا  هب  تبسن  هک  دنک  يدارفا  نتـشک  هب  مادقا  یتح  و  دشاب ، هارمه  ثانُا  روکذ و  دالوا  دلو  داز و  رد  لداعت  مدع  ضیعبت و  یعون 
هجرد زا  یتایاور  نینچ  مییوگب  هک  تسین  نیا  زج  تسا ؟ هدوبن  مهارف  نانآ  يارب  نید  قیاقح  مهف  كرد و  تصرف  ای  دنتـسه و  عالطا  یب 

یعطق و اهنآ  دنس  هک  تسا  لوبق  لباق  یتایاور  ثیداحا و  هیماما ، هعیـش  هاگدید  زا  درکدانتـسا . اهنادب  ناوت  یمن  دشاب و  یم  طقاس  رابتعا 
ماما مایق  روهظ و  صوصخ  رد  ( 3 . ) درادن یشزرا  دشاب  نآرق  فلاخم  هک  یثیدح  و  دشاب ، هدیـسر  " ع " تیب لها  همئا  " ص "و  ربمایپ زا 
لقن رد  نیاربانب  تسا . رایـسب  هراب  نیا  رد  یلعج  تایاور  یتح  دنفیعـض و  اوتحم  دنـس و  رظن  زا  هک  یتاـیاور  دنتـسین  مک  زین  " ع " يدـهم

تحـص و صیخـشت  يارب  درب و  راکب  ار  مزال  تقد  دـیاب  هکلب  درک ، دانتـسا  یتیاور  ثیدـح و  ره  هب  ناوت  یمن  صوصخ  نیا  رد  بلاـطم 
رثا رد  تسا  نکمم  هکنیا  نآ  دراد و  حیـضوت  هب  زاین  دـشاب  حیحـص  روکذـم  تیاور  هکنیا  ضرف  هب  اـما  درک . عوجر  شلها  هب  اـهنآ  مقس 
نایم هنزاوم  لداعت ، داجیا  يارب  اذـل  ددرگ ، نانز  زا  رتمک  رایـسب  تبـسن  هب  نادرم  دادـعت  ددـنویپ ، یم  عوقو  هب  نامز  نآ  رد  هک  ییاهدربن 
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انحاورا رـصع ـ یلو  ترـضح  راکیپ  دروم  رد  هدیدرگ . رکذ  روکذم  تیاور  رد  هک  دوب  دهاوخ  تروص  نادب  رـسپ  رتخد و  نادنزرف  دـلوت 
یب ار  يدحا  و  دنک ، یمن  لمع  راگدرورپ  ياضر  يدونشخ و  دنوادخ و  نامرف  هب  زج  " ع " ماما ناملاظ ، نافرحنم و  ناهارمگ و  اب  هادف ـ 

نیاربانب دـش . دـهاوخن  دراو  فاصنا  لدـع و  قیرط  زا  زج  زین  رگید  بهاذـم  نایدا و  ناوریپ  اـب  و  درک ، دـهاوخن  تازاـجم  مولظم  هاـنگ و 
يرادـمامز نارود  ای  روهظ و  ماگنه  هب  شراوگرزب  نارای  " ع "و  ماما يوس  زا  تلادـع  فالخ  يراتفر  متـس و  ضیعبت و  هنوگ  ره  روصت 

، نامه تیاور 4 2 . هقالخا ، هریـس و  باب  ج52 ، راحب ، . 1 ذـخآم : عباـنم و  تسا . مالـسا  نآرق و  قطنم  زا  رودـب  رظن ، زا  بیاـغ  زیزع  نآ 
ص53 ییابطابط ، همالع  مالسا ، رد  هعیش  تایور 83 

اب بلطم  نیا  تروص  نیا  رد  دنارذگیم . ریشمش  غیت  مد  زا  ار  درواین  نامیا  هک  یـسک  ره  دنکیم  روهظ  ( جع  ) نامز ماما  هک  ینامز  هدمآ  تیاور  رد 
؟ دوشیم ریبعت  نییبت و  ریسفت ، هنوگچ  نیِّدلا " یِف  َهاَرْکِإ  "َال َّ 
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نیا تروص  نیا  رد  دنارذگیم . ریـشمش  غیت  مد  زا  ار  درواین  نامیا  هک  یـسک  ره  دنکیم  روهظ  ( جع  ) نامز ماما  هک  ینامز  هدمآ  تیاور  رد 
؟ دوشیم ریبعت  نییبت و  ریسفت ، هنوگچ  نیِّدلا " ِیف  َهاَرْکِإ  " َال َّ  اب بلطم 

خساپ

دـناباتک ;3. لها  هک  یناـفلاخم  دناناملـسم ;2 . ِهک  یبهذـم  یـسایس و  نافلاخم  . 1 درک : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ناوـت  یم  ارماـما  ناـفلاخم 
ِيدازآ ترـضح ، نآ  ماظن  رد  دهدیم ، ناشن  جع )  ) يدهم ةریـس  تایاور  رب  يرورم  اب  لوا : هتـسد  اما  دناناربکتـسمو . دـناعم  هک  ینافلاخم 
هتفگان دنراد . هدیقع  راهظا  قح  یبهذم ، نافلاخم  و  دنوشیمن ، تازاجم  فلاخم ، ةدیقع  نتـشاد  مرج  هب  یناملـسم  و  دراد ، دوجو  بهذـم 

یقاـب مدرم  يارب  ار  یماـهبا  ۀـطقن  و  دزادرپـیم ، دوخ  تامادـقا  لـلع  فادـها و  نییبـت  هب  تیلاـعف ، توعد و  ِلـحارم  ۀـمه  ردـماما  دـنامن ،
باوـج دـنزادرپیم و  دوـخ  عـضاوم  ناـیب  هـب  دـنکیم ، داـجیاماما  هـک  یمارآ  ّوـج  زا  هدافتـسا  اـب  یبهذـم ، یـسایس و  ناـفلاخم  دراذـگیمن .

أفولا هسسؤم  ص 343 و ص 387 ، ;ج 52 ، یسلجم ، راونالاراحب ، توریب ; فراعتلاراد ، ص 227 ، ;ج 8 ، ینیلک ، یفاک ، عورف  .) دنونشیم
، هک دوشیم  هدافتسا  ضیفتسم  ِتایاور  زا  مود : هتـسد  اما  یمالـسالا ). ثارتلا  أیحاراد  ص 55 ، ;ج 11 ، یلماع ، ّرح  خیش  هعیـشلا ، لئاسو  / 

ربمایپ شور  نآرق و  نیناوق  يایحا  ترـضح ، نآ  فدـه  تسا ;و  تنـس  باـتک و  ساـسا  رب  باـتک ، لـها  اـب  جـع ) ) يدـهم ماـما  دروخرب 
ۀیآ زا  دوـصقم  نیارباـنب ، دـش . دـهاوخ  لاـمعا  تنـس  نآرق و  ساـسا  رب  یمالـسا و  تاررقم  زا  هیزج ، نتفرگ  دوـب ;و  دـهاوخ  (ص) مرکا

تموکح هکلب  تسین ; نید  تدحو  دنادرگ ". زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار ) مالسا  نید   ) ار نآ  ات  ( 33، هبوت ;) ِلُک هّ ِنیِّدلا  یَلَع  وُهَرِهُْظِیل  "

;ص 445، یـسربط ، مالـسالا  نیما  يرولا ، مالعا  تیبلـالآ /  هسـسؤم  ص 383 ، ;ج 2 ، دـیفم ، خیـش  داشرا ، ر.ك ، .) تسا دـحاو  یناهج 
رد دنتسه ، ماما  یلصا  نانمـشد  زا  هک  ار  نارفاک  نادسفم ، ناربکتـسم ، ۀمه  جع ) ) يدهم ماما  هلب ، موس : هتـسد  اما  و  توریب ). هفرعملاراد ،

ياههدنرادزاب همه  و  هدرک ، دوبان  ار  كرش  داحلا و  هنوگ  ره  هلیسو ، نیا  هب  درک ;و  دهاوخ  نک  هشیر  تجح ، مامتا  زا  دعب  راگزور ، نآ 
هک یتایاور  دیاش  و  درب . دنهاوخ  غیدهم  ماما  رصعیلو  ياهروتسد  نامرف  رب  رس  ناهج  مدرم  مامت  و  درب ، دهاوخ  نایم  زا  ار  مالسا  تفرشیپ 

 َّ " َال ۀفیرش ۀیآ  ًالوا : قوف ، لیصفت  هب  هجوت  اب  دنشاب . دارفا  زا  هورگ  نیا  دنارذگیم  غیت  مد  زا  ار  دوخ  نانمشد  ۀمه  ترضح  نآ  دنیامرفیم 
، ینالقع يرما  نیدناعم  اهیبصان و  اب  موس و  ۀتـسد  اب  غماما  لمع  تدش  درادن . یفانت  تشذگ  الاب  بلاطم  رد  هچ  نآ  اب  نیِّدـلا " ِیف  َهاَرْکِإ 

ۀنیدـم یئاپرب  لدـع و  طسق و  يرارقرب  اب  هک  یناسک  تسا ، یهیدـب  تسا . یللملانیب  یناسنا و  یعامتجا ، نیناوق  ۀـمه  اـب  قباـطم  یعرش و 
هرخالاب ات  دنارذگ . دهاوخ  غیت  مد  زا  ار  اهنآ  ترضح  نآ  دنزیخرب ، زیتس  هب  درک [ دهاوخ  اپب  ناهج  حطس  رد  هک   [ غیدهم ترضح  ۀلـضاف 
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سوه يوه و  داسف ، ملظ ، یتلادع ، یب  هنوگ  ره  زا  رودب  و  تاواسم و ... يربارب ، تیمیمـص ، افـص ، اب  مأوت  شوخ  یگدـنز  ینیریـش  رـشب 
تسا نیا  نیِّدلا " ِیف  َهاَرْکِإ  " َال َّ  موهفم ًایناث : دننک . هبرجت  راب  نیلوا  يارب  ار  یهلا  تاروتسد  ماکحا و  مالـسا و  دنلب  فراعم  اب  هارمه  و ...
يدام یندـب و  تاکرح  لاعفا و  يرهاظ و  لامعا  رد  اهنت  هارکا  اریز ، درادـن ; ار  دارفا  یبلق  داـقتعا  ندرک  ضوع  ییاـناوت  سک  چـیه  هک ،

نیا ای  دشاب ; ملع  لهج ، ۀجیتن  هک  تسا  لاحم  و  تسا ، كاردا  داقتعا و  خنـس  زا  اهنآ ، بابـسا  للع و  یبلق ، تاداقتعا  اما  دنکیم ;و  ریثأت 
، دوه ; 65و73و85  فارعا ، تاــیآ : هـب  دــینک  عوـجر  رتـشیب  یهاــگآ  يارب  ددرگ (. یملع  قیدــصت  بجوـم  یملع  ریغ  تامدــقم  هـک 
ص 73 و ج ص 129 و ج 12 ، ج 9 ، نارگید ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن ، ریـسفت  ر.ك : 25و87و108 /  أیبنا ، ; 14و50و61و84 

یگنهرف نایلیعامـسا و  ص 277 ، ;ج 11 ، یئابطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت  ۀیمالـسالا /  بتکلاراد  ص 445 ، ج 27 ، و  ص 386  ، 13
; . ( همالع

نیا نیاربانب  دننکیم ; یفرعم  یمالـسا  ار  ناریا  تموکح  زین  دیلقت  عجارم  درک . دهاوخ  رارقرب  یمالـسا  تموکح  دـیایب ، رگا  جـع ) نامز  ماما 
ودیما هدیقع و  کی  ًافرص  هدش  نایب  میدق  ياهنامز  زا  هک  نامز  ماما  روهظ  ایآ  درک ؟ وزرآ  ار  نامز  ماما  روهظ  دیابن  رگید  تسا و  یمالسا  تموکح 
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نیاربانب دننکیم ; یفرعم  یمالـسا  ار  ناریا  تموکح  زین  دیلقت  عجارم  درک . دهاوخ  رارقرب  یمالـسا  تموکح  دـیایب ، رگا  جـع ) نامز  ماما 
ًافرـص هدـش  نایب  میدـق  ياهنامز  زا  هک  نامز  ماما  روهظ  ایآ  درک ؟ وزرآ  ار  نامز  ماـما  روهظ  دـیابن  رگید  تسا و  یمالـسا  تموکح  نیا 

دـترم و ار  شنارکنمو  نافلاخم  مالـسا  ارچ  ًالـصا  و  دـشاب ! هتفگ  زین  نآرق  رگا  یتح  دـشابیمن ؟ تیرـشب  يارب  يراودـیما  هدـیقع و  کی 
داقتنا راکفا و  زا  نآرق  مالـسا و  ارچ  دنزب و  ار  شیوخ  فرح  دـهدیمن  هزاجا  يدـشر  ناملـس  هب  ضرف  هب  ارچ  دـناوخیم ؟ لتقلا  بجاو 

؟ دنراد تشحو 
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دـننک و ارجا  تسا  اهنآ  ناوت  رد  هک  ار  نآ  زا  یـشخب  دـنفظوم  هیقف  تیالو  دـیلقت و  عجارم  دراد ; بتارم  یمالـسا  تموکح  ندرک  هداـیپ 
اب هللا  أـش  نا  هک  یناـهج  تموکح  نآ  يارب  تسا  ياهنیمز  همدـقم و  تموکح  نیا  عقاو  رد  تسا  رـصع  ماـما  هدـهع  رب  نآ  لـماک  يارجا 

دنهاوخیم ار  سناژروا  رامیب  کی  یتقو  نهذ  هب  ندش  کیدزن  يارب  دش . دهاوخ  اپرب  تسا  یعطق  يرما  هک  جع ) ) تجح ترـضح  روهظ 
ۀمادا يارب  ات  دننکیم  لصو  نژیسکا  ای  مرس و  وا  هب  ًالثم  دننکیم ، مهارف  ار  یتامدقم  ادتبا  دنتسرفب ، یفاک  یتازیهجت  اب  یناتسرامیب  يارب 

نـشور نآ  دـننام  پمال و  اب  یتدـم  لاثم  يارب  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  کـیرات  قاـتا  کـی  ناوتیم  نینچمه  دـسرب ; ناتـسرامیب  هب  ناـمرد 
هعیـش و تسا و  یعطق  رما  غنامز  ماما  روهظ  دیامنیم ـ . نشور  ًالماک  ار  نآ  دباتیم و  نآ  نورد  هب  باتفآ  رون  یتدـم  زا  سپ  دوشیم و 

همه تسا و  هدمآ  زین  یهلا  نایدا  رگید  رد  نآ  زا  ییاه  هناشن  تسا و  یناهج  يرما  تیودهم  نآ  زا  رتالاب  هکلب  دنراد ; قافتا  نآ  رب  ینس 
هک هدش  رکذ  ییاه  هناشن  یعطق  روهظ  نیا  يارب  ییاور  عبانم  رد  دوشیم . نشور  ترضح  نآ  لامج  هب  ناشمشچ  يور  ناهج  نافعضتسم 

سابع ۀـمجرت  یناروک  یلع  روهظ ، رـصع  رتشیب ر.ك  یهاگآ  يارب  تسا  قیبطت  لباق  لماک  روط  هب  هتـسویپ و  عوقو  هب  اهنآ  زا  يراـمش 
یملع و ياـههیاپ  زا  یلاـخ  نآ  رد  کیکـشت  هنوگره  و  مق 1375 ش )  مجنپ ،  یمالـسا چ  تاغیلبت  نامزاس  رـشن  پاچ و  زکرم  یلـالج 
هب دهد ; تهج  رییغت  یبهذمال  ای  نایدا و  رگید  هب  مالسا  نید  زا  هک  دنیوگیم  یـسک  هب  دترم  تسین ـ  ینتفریذپ  هجیتن  رد  تسا و  یقطنم 

حیضوت تسا  وا  تسیاشان  لمع  زین  وا  تازاجم  لیلد  دنادرگ و  يور  مالـسا  زا  دعب  دشاب و  ناملـسم  مالـسا و  هب  دقتعم  لوا  نخـس  رگید 
دراد یعامتجا  یتسیز  ناسنا  فلا ـ  تسا  یسررب  لباق  هیواز  ود  زا  درکیور  نیا  تسا  وا  هنامرجم  درکیور  لیلد  هب  دترم  تازاجم  هک  نیا 

زا 1779تیودهم هحفص 1757 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک دنکیم  یناسرتمدخ  وا  هب  دزاسیم و  فرطرب  ار  وا  ياهزاین  زا  یـشخب  زین  هعماج  تسا  هعماج  اب  لباقت  رد  دوخ  تایح  ۀمادا  يارب  و 
زا عافد  هک  دهاوخیم  یتامدـخ  وا  زا  لباقم  رد  تسا  شمارآ  اب  مأوت  ملاس  یگدـنز  ۀـنیمز  داجیا  تینما و  داجیا  اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی 
رد مهم  تامازلا  زا  یکی  تساه  نآ  ۀلمج  زا  دوشیم ، نارگید  دیاع  هک  لباقتم  یناسر  تمدـخ  رد  تکرـش  يرورـض و  عقاوم  رد  هعماج 

ییاهدـمایپ نآ  زا  هبناج  کی  لاصفنا  هنوگ  ره  تروص  نیا  رد  تسا  هعماج  نایک  هب  مارتحا  هعماج  درف و  نیب  هبناجود  نامیپ  لماعت و  نیا 
رد نآ  ياههمانرب  نیرتمهم  هک  مالسا  نیبم  نید  دننکیم . نییعت  یلاصفنا  نینچ  يارب  هعماج  ره  يالقع  یعمج  لقع  هک  دراد  لابند  هب  ار 

اهنآ اب  هبناج  ود  يدـقع  تسا و  شیوخ  ناوریپ  دارفا و  اب  یگنتاگنت  لماعت  رد  دریذـپیم ، ققحت  یمالـسا  تموکح  هعماج و  بوچراچ 
ییاهدمایپ اب  ار  هبناج  کی  یقطنمریغ و  لاصفنا  نآ  تامدخ  زا  يرادرب  هرهب  نامیپ و  نتفرگ  شودرب  نآ و  هب  ندـمآرد  زا  سپ  هک  دراد 

دیلقت دباتیمن و  رب  ار  لمأت  رکف و  نودب  ندش  نامیپ  مه  لاصتا و  مالسا  هک  میوشیم  روآدای  تسا  ور  هب  ور  هدومرف  نییعت  لک  لقع  هک 
ات دنیآرد  یمالسا  هعماج  اب  نامیپ  هب  یـسررب  قیقحت و  تقد و  لمأت و  اب  هناهاگآ و  دهدیم  روتـسد  ناگمه  هب  دریذپیمن و  لوصا  رد  ار 

رطاخ هب  ار  اهنآ  زگره  ددنبیم و  هبناجود  دقع  نامیپ و  یـصاخ  طیارـش  اب  دنرگید ، نایدا  دیق  رد  هک  یناسک  اب  مالـسا  دـنوش . راگتـسر 
يریگولج دترم و  لمع  هنامرجم  تیهام  رطاخ  هب  دترم  تازاجم  هک  دوشیم  هدافتسا  میرک  نآرق  تایآ  زا  ب ـ  دنکیمن . تازاجم  دیاقع 

نوچمه ینییآ  هک  یـسک  دشاب ; قطنم  قبط  دیاب  مالـسا  شریذپ  نآ  زاربا  راهظا و  نودـب  هدـیقع  رییغت  تهج  هب  هن  تسا  دادـترا  دـمایپ  زا 
لودع و نیاربانب  درادن ، یهجوم  حیحـص و  هزیگنا  ًالومعم  دورب ، رگید  ياهنییآ  يوس  هب  دنک و  اهر  شریذپ  قیقحت و  زا  دـعب  ار  مالـسا 

َیلع اوّدترا  نیّذلا  ّنإ  : " دیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  تقیقح  كرد  مدـع  هابتـشا و  هب  ات  تسا  رتهیبش  تنایخ  هئطخت و  هب  وا  تشگزاب 
، اهنآ يارب  تیاده  ندـش  نشور  زا  دـعب  هک  یناسک  ( 25 دّـمحم ،  ) مهل َیلمأ  مهل و  لّوس  نَطیّـشلا  يدـهلا  مهل  نّیبت  ام  دـعب  نِّم  مهَربدأ 
هیآ 107 رد  و  تسا .  هتفیرف  ینالوط  ياـهوزرآ  اـب  ار  ناـنآ  هداد و  تنیز  ناـشرظن  رد  ار  ناشتـشز  لاـمعا  ناطیـش  دـندرک ، قح  هب  تشپ 

دترم هرابرد  نآرق  هک  یتاریبعت  ... " دنداد . حیجرت  ترخآ  رب  ار  تسپ  و   ) ایند یگدنز  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : " دـیامرفیم لحن  هروس 
نیا ةدنهد  ناشن  (، 25 دّمحم ،  ) يدـهلا مهل  نّیبت  ام  دـعب  نِّم  نارمعلآ 86" )  ) َـت نّیبلا مهءآـج  ّقح و  لوسّرلا  ّنأ  اَّودهـش   " هدرب راـک  هب 

ثداوـح نآ  دـیؤم  دناهتـشادرب و  نید  زا  تسد  مالـسا  اـب  هلباـقم  تاسدـقم و  کـته  تجاـجل  داـنع ، يور  زا  دارفا  هنوـگ  نیا  هک  تـسا 
گنج دراو  ناناملسم  اب  هدرک و  هلمح  هنیدم  هب  مالسا  يدوبان  دصق  هب  نانآ  دش ، دایز  نیدترم  ددع  یتقو  هک  تسا  ّهدر  لها   ) مالساردص

هداد هزاجا  دارفا  هب  رگا  نآ  رب  هوالع  یبرعلا )  ثارتلاأیحاراد  ، 353 ص 344 ـ  نسح ج 1 ، میهاربا  نسح  رتکد  مالسا  خیرات  ر.ك  .) دندش
مه زا  مالسا  روشک  یلخاد  ههبج  يدوز  هب  دنیامن ، راکنا  دنـشابن  لیام  زور  ره  دننک و  یفرعم  ناملـسم  ار  دوخ  دنـشاب  لیام  زور  ره  دوش 
; دمآ دهاوخ  دیدپ  یمالسا  هعماج  رد  جرم  جره و  دیدرگ و  دهاوخ  زاب  اهنآ  يدایا  لماوع و  نانمشد و  ذوفن  هار  دش و  دهاوخ  یشالتم 

زور زاغآ  رد  هدش  لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  رهاظ ) رد  دیورب  : ) دنتفگ دوهی ) زا   ) باتک لها  زا  یعمج  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ 
دادـترا یهاگ  تسا  نکمم  هتبلا  نارمعلآ 72 .) ."  ) دـندرگ زاب  دوخ ) نییآ  زا   ) اهنآ دـیاش  دـیوش ; رفاک  زور  نایاپ  رد  دـیروایب و  نامیا 

; دوش جراخ  مالسا  زا  تاهبش  ماد  رد  ندش  راتفرگ  رثا  رب  هکلب  ناناملـسم  هب  تنایخ  دصق  يور  زا  هن  دنکن و  زواجت  نابز  دودح  زا  يدرف 
نیا زا  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  یلک  روط  هب  ار  دارفا  عومجم  هکلب  دوشیمن ، درف  ود  درف و  کی  عبات  ماـکحا  دراد و  یلک  ۀـبنج  اـم  ثحب  اـّما 

مالـسا ماظن  دـض  رب  تاکیرحت  شنکاو و  زا  یلاخ  ًاـبلاغ  دادـترا )  ) ضارتعا راـکنا و  هب  نمؤم  درف  کـی  تشگزاـب  تفگ  ناوتیم  تهج 
نانمـشد و بذـج  ۀـیام  وا  ياهشنکاو  تاـکیرحت و  هدـمآ و  رد  هنتف  ۀتـسه  تروص  هب  درف ، کـی  دادـترا  ماـگنه  نیا  رد  دوب . دـهاوخن 
يریگشیپ و تهج  مالـسا  سدـقم  نییآ  دوشیم . رجنم  شروـش  داـجیا  هب  هدـیدرگ و  نامیالافیعـض  دارفا  ناـیوجارجام و  ناـضرغم و 
نییآ و مالسا و  تموکح  نید و  ماظن  ات  دوش  هتشک  دراوم  ياهراپ  رد  دترم  هک  تسا  هداد  روتسد  اهداسف  اههنتف و  نینچ  نتخاس  نکهشیر 

بکترم دترم  هک  یمرج  رطاخ  هب  مالـسا  نیاربانب  دننکن . يزاب  ادخ  بتکم  اب  ناضرغم  ددرگن و  موش  ثداوح  نینچ  شوختـسد  وا  باتک 
نینچ دوشیم ، لصاح  هناگیب  لماوع  يدایا و  اب  هزرابم  یمالـسا و  تموکح  نید و  ياقب  ۀیاس  رد  هک  نارگید  قوقح  ظفح  يارب  هدـش و 
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نیدلا و یف  هارکإ  " ال  هیآ اب  یتافانم  چیه  دترم ) تازاجم   ) مکح نیا  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  دـترم  يارب  ار  سبح و )... ای  مادـعا   ) يرفیک
هدش و دلوتم  ناملـسم  ردام  ردپ و  زا  هک  یـسک   ) يرطف دترم  نایم  مالـسا  هک  مینک  يروآدای  تسا  مزال  نایاپ  رد  درادـن . هدـیقع  يدازآ 

ًادعب وا  دناهدوبن و  ناملسم  شاهفطن  داقعنا  ماگنه  هب  وا  ردام  ردپ و  هک  یـسک   ) یّلم دترم  تسا و  هتـشگرب  مالـسا  زا  مالـسا  لوبق  زا  سپ 
دیق و نودب  دشاب ، يرطف  دترم  رگا  درم  تسا  هتشاذگ  قرف  دترم  نز  دترم و  درم  نیب  نینچمه  هتشگرب و  نآ  زا  سپـس  هتفریذپ  ار  مالـسا 

نیا رطاخ  هب  دیاش  توافت  نیا  دوشیم . هتـشک  هبوت  مالـسا  هب  تشگزاب  مدع  تروص  رد  دشاب ، یّلم  دترم  رگا  یلو  دوشیم ; مادعا  طرش 
سپس هدوب  ناملسم  ریغ  هک  تسا  هناگیب  درف  زا  رتالاب  بتارم  هب  يرطف  دترم   ) تسا هدوب  ناملـسم  ًاتلاصا  هک  يدرف  دادترا  ررـض  هک  دشاب 
رتشیب نامیالا  فیعض  یمالـسا و  ياههداوناخ  نهذ  رکف و  يور  دنمورین ، يوق و  تاطابترا  نتـشاد  رطاخ  هب  لوا  درف  تسا  هدش  ناملـسم 
تسا رتمک  نآ  زا  مود  درف  یفنم  رثا  هک  یلاح  رد  دنک ; تیلاعف  مایق و  مالسا  تموکح  دض  رب  دناوتیم  رتهب  دراذگب و  یفنم  رثا  دناوتیم 
تسا لماک  ناسنا  کی  دنچ  ره  نز  هک  دشاب  تهج  نیا  هب  دیاش  مه  نآ  دوشیمن و  هتـشک  مالـسا  رد  یّلم  هچ  يرطف و  هچ   ) دترم نز  اّما 

هب مه  رتدوز  دوشیم ، هدیـشک  يرکف  فارحنا  هب  رتدوز  هچ  رگا  دریگیم و  رارق  ریثأـت  تحت  رتدوز  راشرـس ، فـطاوع  نتـشاد  رثا  رب  اـّما 
لد رد  یتاهبش  لطاب  هورگ  اب  طابترا  سامت و  رثا  رب  هک  يدرف  دناهدومرف : زین  اهقف  زا  ناققحم  زا  یخرب  نینچمه  ددرگیم . زاب  قح  يوس 
هک تسا  ياهنوگ  هب  یلو  دنک ، راکنا  ار  نید  يرورض  ماکحا  زا  یخرب  ات  هدش  ثعاب  هتفرگ و  دوخ  هب  راکنا  تروص  مکمک  هدش  ادیپ  وا 

رفعج داتـسا  اهخـساپ ، اهـشسرپ و  ر.ك  دوشیمن (. هتـشک  زین  يدرف  روط  نیا  ددرگیم ، زاب  قح  شوغآ  هب  ًاروف  دوش ، لیاز  وا  ۀهبـش  رگا 
،384 ص 378 ـ  میکح ج 1 ، ییابطابط  نسحمدیس  هللاتیآ  ةورعلا  کسمتسم  أدهشلادیس /  ۀسـسؤم  تاراشتنا  ، 260 یناحبس ص 255 ـ 
،427 421 و ص 426 ـ  ص 418 ـ  281 و ج 11 ، ص 278 ـ  يزاریش ج 2 ، مراکم  هللاتیآ  هنومن  ریـسفت  فرـشا /  فجن  ۀعبارلا  ۀعبطلا 

یشرق ربکایلعدیس  نآرق  سوماق  نایلیعامسا /  یتاعوبطم  هسسؤم  ، 347 ص 342 ـ  ییابطابط ج 2 ، همالع  نازیملا  ۀیمالسالا /  بتکلاراد 
زا تسین و  دـترم  يرفاک  ره  هک  دوشیم  نشور  وا ، تازاجم  دـترم و  يانعم  نایب  زا  سپ  ۀیمالـسالا ـ )  بتکلاراد  ، 108 ص 107 ـ  ج 6 ،
نآ عفانم  یمالـسا و  ماظن  هیلع  هک  ینارفاک  ینعی  تسا  یبرح  نارفاک  هب  صتخم  لـتق  هکلب  تسین  لـتق  يرفاـک  ره  تازاـجم  رگید ، يوس 

قرف نیهوت  داقتنا و  نیب  دیاب  یلو  تسا  دازآ  مالسا  رد  زین  داقتنا  دننزیم ـ . هبرض  ناناملسم  مالسا و  نایک  هب  دنراد و  هنامصخ  ياهشور 
یلو دـشکیم ، دـقن  هب  هنامرتحم  ار  لـباقم  فرط  يأر  یلیـالد  هب  دنتـسم  هک  تسا  یـسک  دـقتنم  تسین  هدیـشوپ  زین  نآ  قرف  تشاذـگ و 

هناملاع يداقتنا  هار  زا  هن  زین  يدـشر  ناملـس  تسا و  براحم  مکح  رد  اهنآ  نتفرگ  هچیزاب  هب  نارگید و  دـیاقع  ندرک  هرخـسم  نیهوت و 
ایآ هک  میسرپیم  ام  کنیا  داد . رارق  دوخ  ياهیکاته  اهییوگازسان و  ۀمجه  ار  مالـسا  نیبم  نید  دش و  دراو  رخـسمت  نیهوت و  هار  زا  هک 
رطخ زا  رتمک  اـهنآ  رطخ  هـک  تـسا  ینانمـشد  زا  يدرف  نـینچ  هـک  تـسا  نـشور  تشاذـگ  يدرف  نـینچ  رب  ار  دـقتنم "  " ماـن میناوـتیم 

نیهوت ناشتادقتعم  اهنآ و  هب  یـصخش  هک  دریذـپیم  ینییآ  چـیه  ایآ  دراد ؟ دوجو  وا  اب  هلباقم  زج  یهار  ایآ  تسین و  رابگرم  ياهحالس 
هک ینادقتنم  دنرایـسب  هچ  دریگب ؟ ار  وا  يولج  دناوتیم  یـسک  ایآ  دوش ، دراو  یقطنم  هناملاع و  داقتنا  رد  زا  یـسک  رگا  یتسار  هب  دـنک ؟

مالسا نیاربانب  تسا  هداد  خر  صوصخ  نیا  رد  خیرات  لوط  رد  هک  ییاه  هثحابم  رایسب  هچ  دناهتفگ و  ایو  هتـشون  هنادازآ  ار  شیوخ  يارآ 
رب نآ  اب  هلباقم  هب  دریذپیمن و  ار  نتفرگ  رخـسمت  هب  ینابز و  ینمـشد  نیهوت و  یلو  دیوگیم ، خـساپ  نآ  هب  دـنکیم و  لابقتـسا  داقتنا  زا 

. دزیخیم

مه باب  دمحم  یلع  لثم  یـصاخشا  تفگ  دوش  یمروطچ  سپ  تسوا  تیناقح  تمالع  هک  دروآ  یم  يدیدج  نید  دنک  یمروهظ  نامز  ماما  یتقو  رگا 
؟ دنیوگ یم  غورد  دننک  یم  ییاعدا  نینچ  هک 

شسرپ
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یلع لثم  یـصاخشا  تفگ  دوش  یمروطچ  سپ  تسوا  تیناقح  تمالع  هک  دروآ  یم  يدـیدج  نید  دـنک  یمروهظ  نامز  ماـما  یتقو  رگا 
؟ دنیوگ یم  غورد  دننک  یم  ییاعدا  نینچ  هک  مه  باب  دمحم 

خساپ

یلـصا نید  ترـضحیتقو  هک  ددرگیم  ناوارف  نید  رد  اهتعدب  يردق  هب  هکلب  دنروآیمن ؛ دیدج  ماکحا  نآرق و  جـع ) ) نامز ماما  ًالوا ، {
تمالع اهنت  ایناث ، دـنریگب . ياهجیتننینچ  اـههقرف  همه  نینیدـتم و  همه  هک  نیا  هن  دـنرادنپیم ؛ دـیدج  نید  ار  نآ  یخرب  دـننکیم  ناـیب  ار 
تمالع اههد  تسا . نامزلا  رخآ  حلـصمنامه  نیا  هک  مییوگب  دروآ ؛ ياهزات  نید  سک  ره  ات  تسین  دیدج  نید  جـع ،) ) نامز ماما  تیناقح 
اـساسا باب ، دـمحم  یلع  دیـس  لاثما  اثلاث ، تسا . قبطنمنامز  ماما  صخـش  رب  اهنت  هک  دراد  دوجو  يدرف  یعامتجا و  رظن  زا  رگید  هناـشن  و 

تبیغ نامز  زا  باب ، دمحم  یلع  دیس  زا  ریغ  هب  اعبار ، دنشاب . هدرک  یفرعم  ار  لیـصا  مالـسا  هک  نیا  هن  دناهدوب  دیدج  نید  توبن و  یعدم 
{!!؟ تفریذپ ار  اهنآ  دیاب  ایآ  سپ  . دناهدرک ییاهاعدا  نینچ  رفن  اهدص  نونکات  نآ  زا  لبق  یتح  و 

؟ دندناوخ زامن  شیوخ  ردپ  رب  جع )   ) نامز ماما  روطچ  سپ  تسه  رگا  تسین و  طرش  فیلکت  نس  تیم  زامن  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دندناوخ زامن  شیوخ  ردپ  رب  جع )   ) نامز ماما  روطچ  سپ  تسه  رگا  تسین و  طرش  فیلکت  نس  تیم  زامن  رد  ایآ 

خساپ

رد تعاطتسا  لثم  نآ  تحص  طرـش  هن  تسا  تدابع  بوجو  طرـش  اهنت  هک  یطورـش  1 ـ دشابیم : هتسد  هب 3  تاداـبع  رد  حرطم  طورش 
، وضو  ) تراهط لثم  نآ  بوجو  هن  تسا  تدابع  تحص  طرش  هک  یطورـش  2 ـ تسین . بجاو  امش  رب  جح  دیشابن  عیطتسم  رگا  امـش  جح 

مه تسا و  تحص  طرش  مه  هک  یطورش  3 ـ تسا . بجاو  زامن  زاب  مه  نآ  نودب  تسا و  تحـص  طرـش  اهنت  هک  زامن  يارب  ممیت ) لسغ ،
زا يزامن ) ره  و   ) تیم زامن  يارب  غولب  تسا . حیحـص  هن  تسا و  بجاو  هن  رهظ  ناذا  زا  لبق  رهظ  زامن  ًالثم  زاـمن  تقو  لـثم  بوجو  طرش 

ثحب تیم  زامن  رد  هتبلا  دـننادیم . حیحـص  ار  غلاب  ریغ  زامن  اهقف  همه  اـبیرقت  اـما  تسا  زاـمن  بوجو  طرـش  غولب  ینعی  دـشابیم  لوا  عون 
زا فیلکت  دوش  هماقاحیحـص  زامن  کی  رگا  ییافک و  بجاو  تیم  زاـمن  اریز  تسا  غلاـب  ریغ  زاـمن  تیاـفک  نآ  تسا و  حرطم  مه  يرگید 

تیم زامن  تسین  بجاو  نارگید  رب  رگید  تسا و  یفاک  غلاب  ریغ  تیم  زامن  هک  ددرگیم  حرطم  شسرپ  نیا  لاح  ددرگیم  طقاس  نارگید 
زاـمن هب  تبـسن  اـما  دـناوخب . يزاـمن  مه  غلاـب  هک  دـننکیم  مکح  اـطایتحا  هدرک و  دـیدرت  اـهقف  عوـضوم  نیا  هـب  تبـسن  هـن ؟ اـی  دـنناوخب 
هماقا موزل  نآ  دراد و  دوجو  یصاصتخا  مکح  (ع ) همئا رب  تیم  زامن  هب  تبـسن  هک  دومن  دیاب  هفاضا  (ع ) شراوگرزب ردپ  رب  جع ) ) نامزماما
نـسح ماما  رب  جـع ) ) نامز ماما  زامن  (ع ،) ماما طسوت  زامن  هماقا  موزل  غلاب و  ریغ  زامن  تحـص  هب  هجوت  اـب  اذـل  تسا  (ع ) ماـما طـسوت  زاـمن 

J .} تسا یفاک  مهو  تسا  حیحص  مه  (ع ) يرکسع

یسانشباتک

تیآ يدابآدسا ، نیدلا  لامج  دیـس  نوچ  نید ، ناملاع  ناگرزب و  ياههشیدـنا  ارآ و  صوصخرد  اهنآ  زا  ناوتب  هک  ییاه  باتک  نیرتمهم 
مان ًافطل  تسج . يرای  ار  یمالسا  هعماج  رد  تاحالصا  صوصخرد  ماما  ترضح  يوفص ، باون  ینابایخ ، يرون ، هللا  لضف  خیش  یناهبهب ، هللا 

نآ هدنسیون  مان  دیربب و 
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شسرپ

، يدابآدـسا نیدـلا  لامج  دیـس  نوچ  نید ، ناملاع  ناگرزب و  ياههشیدـنا  ارآ و  صوصخرد  اـهنآ  زا  ناوتب  هک  ییاـه  باـتک  نیرتمهم 
يرای ار  یمالـسا  هعماـج  رد  تاحالـصا  صوصخرد  ماـما  ترـضح  يوفـص ، باون  یناـبایخ ، يرون ، هللا  لـضف  خیـش  یناـهبهب ، هللا  تیآ 

. دییامرف رکذ  ار  نآ  هدنسیون  مان  دیربب و  مان  ًافطل  تسج .

خساپ

، ریخا هلاس  دص  رد  یمالسا  ياهتضهن   - 2 یمیکح ؛ اضر  دمحم  باتفآ ، ریسفت   - 1 دوشیم : یفرعم  امش  عالطا  تهج  لیذ  ياهباتک 
يازریم یمیکح 5 -  اـضر  دـمحم  هلبق ، میلاـقا  ناگرادـیب  يروکـش 4 -  لضفلاوبا  ناـحلاص ، هریـس  يرهطم 3 -  یضترم  دیهـش  داتـسا 

زا یلیلحت  یـسررب  کـی  یفجن 7 -  یـسوم  دلج ،  5 یمالـسا ، رکفت  خـیرات  رد  یـسایس  تالمأت  ینارهت 6 -  گرزب  اـقآ  خیـش  يزاریش ،
، ناریا رصاعم  یـسایس  خیرات  یناحور 9 -  دـیمح  دیـس  هر )  ) ینیمخ ماما  تضهن  يرهاظ 8 -  نیدلاردص  دیس  سردم ، یـسایس  یگدنز 

یندم نیدلا  لالج 

تروص رد  تسا ؟ دوجوم  دشاب ، هتشاد  هراشا  مامه  ماما  نآ  تاحالـصا  هب  ًاحیرـص  هک  یثیدح  ای  تیاور  ایآ  (ع ) نامز ماما  روهظ  نوماریپ 
؟ تفای ار  نآ  ناوتیم  باتک  مادک  رد  دوجو ،

شسرپ

تروص رد  تسا ؟ دوجوم  دشاب ، هتشاد  هراشا  مامه  ماما  نآ  تاحالصا  هب  ًاحیرـص  هک  یثیدح  ای  تیاور  ایآ  (ع ) نامز ماما  روهظ  نوماریپ 
؟ تفای ار  نآ  ناوتیم  باتک  مادک  رد  دوجو ،

خساپ

تیرشب ناهج  رد  یلک  رییغت  يانعم  هب  هکلب  تسین ، یئزج  رییغت  يانعم  هب  اج  نیا  رد  حالصا  تسا و  تیرـشب  ناهج  حلـصم  (ع ) نامز ماما 
رد يرگداد  لوصا  شرتسگ  تلادـع و  ققحت  (ع ) يدـهم ترـضح  یلـصا  نامرآ  تسا . روج  ملظ و  ياج  هب  داد  لدـع و  ندـش  مکاح  و 
امک ًاطـسق  ًالدع و  ضرالا  ألمی  : " دناهدومرف نایب  ار  نومـضم  نیا  تسا . هدـش  لقن  (ع ) راهطا همئا  زا  هک  یفلتخم  تایاور  رد  تسا . ملاع 

زا یضعب  ( 1" .) تسا هدش  رپ  دادیب  متـس و  زا  هک  هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  (ع ) نامز ماما  ًاروج ؛ ًاملـص و  تئلم 
رتسگداد ياهرمک 2 -  لـیلخ  هللا  تیآ  تبیغ ، هفـسلف  و  (ص ) دـمحم لآ  مئاـق   - 1 دوشیم : یفرعم  (ع ) نامز ماما  تخانـش  تهج  عباـنم 

نید نیدلا  لامج  دیس  لداع ، ياشگناهج  یناگیاپلگ 4 -  یفاص  هللا  فطل  هللا  تیآ  ناما ، نما و  دیون  ینیما 3 -  میهاربا  هللا  تیآ  ناهج ،
دیشروخ یمیکح 8 -  دمحم  لحاس ، رجف  رد  يرهطم 7 -  یضترم  دیهش  داتسا  خیرات ، هفسلف  هاگدید  زا  يدهم  بالقنا  مایق و  رورپ 6 - 

یپ یمیکح  دمحم  یگدنز ، رصع  یناقلاط 10 -  دومحم  دیس  هللا  تیآ  ام ، بتکم  رظن  زا  تیرشب  هدنیآ  یمیکح 9 -  اضر  دمحم  برغم ،
ج51 و 52 و 53. راونالاراحب ،  - 1 اهتشون :

؟ دینک یفرعم  جع )   ) يدهم ماما  دروم  رد  دیفم  عبانم 

شسرپ
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؟ دینک یفرعم  جع )   ) يدهم ماما  دروم  رد  دیفم  عبانم 

خساپ

ترـضح همانباتک   )) هعومجم رد  اهباتک  نیا  زا  يداـیز  شخب  تسا .  هدـش  هتـشون  يداـیز  رایـسب  ياـهباتک  زین  ع )   ) يدـهم ماـما  نوماریپ 
یم هراشا  دیفم  عبانم  زا  یـضعب  هب  تسا .  هدـش  يروآدرگ   1375 مق ,  يداهلا ,  تاراشتنا  روپ , يدـهم  ربکا  یلع  دـلج ,  2 ع )))   ) يدهم

یـضعب خـساپ  هب  هک  تسا  یکچوک  هعومجم  باتک  نیا  مق ,  دـیما  تاراـشتنا  ردـص , دیهـش  جـع )   ) يدـهم نوماریپ  یـشهوژپ  . 1 دوش :
تماما . 3 . 1364 نارهت ,  روط , تاراشتنا  یلماع ,  نیما  نسحم  دیـس  اه , نامرآ  غیتس  رب  . 2 تسا .  هتخادرپ  يدهم  ماما  نوماریپ  تالائوس 
نوماریپ یفاص  هللا  تیآ  ثحابم  هعومجم  لماش  دـلج  ود  رد  باتک  نیا  مق ,  یمالـسا ,  تاراشتنا  یفاص ,  هللا  فطل  هللا  تیآ  تیودـهم  و 

دودـح راتفگ  باتک  نیا  1399 ه.'ق ,  نارهت ,  نامیا ,  يادـن  یناود ,  یلع  نارگید ,  راتفگ  رد  نامز  ماـما  . 4 تسا .  جع )   ) يدـهم ماما 
نامزاس تاراـشتنا  یلـالج ,  ساـبع  یناروک ,  یلع  روهظ , رـصع  . 5 تسا .  هدرک  يروآدرگ  ار  يدـهم  نوـماریپ  تنـس  لـها  ملاـع   115

 . یمالسا تاغیلبت 

و دش ؟ هجاوم  یلمعلا  سکع  هچ  اب  هداوناخ  رد  ناشیا  روضح  مدع  يداه و  ماما  دزن  ناشیا  ندـمآ  زا  دـعب  سجرن  ترـضح  ناتـساد  رد 
؟ دوب هچ  سپ  نآ  زا  ناشیا  هداوناخ  تشونرس 

شسرپ

و دـش ؟ هجاوم  یلمعلا  سکع  هچ  اب  هداوناخ  رد  ناشیا  روضح  مدـع  يداه و  ماما  دزن  ناشیا  ندـمآ  زا  دـعب  سجرن  ترـضح  ناتـساد  رد 
؟ دوب هچ  سپ  نآ  زا  ناشیا  هداوناخ  تشونرس 

خساپ

سکع هچ  سجرن  هداوناخ  (ع ،) يداـه ماـما  هناـخ  هب  ناـشیا  دورو  ءارماـس و  هب  سجرن  ندـمآ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  لاؤس  زا  روظنم  رگا 
ریگتـسد ریـسا  ناونع  هب  ناشرتخد  هک  دندیمهف  نانآ  ایآ  دـندرکن ؟ ای  دـندرک  شالت  ناشرتخد  نتفای  يارب  نانآ  ایآ  دـنداد ؟ ناشن  یلمعلا 

(ع) يرکـسع نسح  ماما  رـسمه  ناونع  هب  ار  وا  مه  (ع ) يداه ماـما  هدـیرخ و  ار  وا  (ع ) يداـه ماـما  لـیکو  دادـغب  هب  نتفر  زا  سپ  هدـش و 
ای تسا و  ام  نایم  رد  سجرن  هک  دنداد  ربخ  سجرن  هداوناخ  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  يداه و  ماما  هداوناخ  ایآ  و  تسا ؟ هدرک  باختنا 
رد یخیرات  ییاور و  ذخآم  عبانم و  رد  تفگ : دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا ، تاعالطا  نیا  ندروآ  تسد  هب  امـش  روظنم  رگا  دـندادن ؟ ربخ 
يا هشقن  اب  هکیلم  مان  هب  مور  هاشداپ  هون  هک  دنا  هتخادرپ  بلطم  نیا  هب  طقف  ذـخآم  نیا  رد  تسا . هدـماین  تسد  هب  یتاعالطا  اه  هنیمز  نیا 
دلج دنا  هدشن  هکیلم  هداوناخ  هب  طوبرم  لیاسم  ضرعتم  دیناسر و  (ع ) يرکسع نسح  ماما  يداه و  ماما  هب  ار  دوخ  دوب ، هدرک  یحارط  هک 

رد تسا و  هدمآ  (ع ) يداه ماما  هناخ  هب  هکیلم  ندمآ  هرابرد  ثیدح  ود  هحفص 6 و 10  رد  تسا . جع ) ) نامز ماما  هرابرد  راونالاراحب ،  51
ص 745 ترجه ، پاـچ  ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  رد  یمق  سابع  خیـش  تسا . هدـشن  هکیلم  هداوناخ  تشونرـس  هب  يا  هراـشا  ثیدـح  ود  نیا 
رد دـش و  هعجارم  يرگید  ياه  باتک  هب  رتشیب  نانیمطا  يارب  تسا . هدرواین  يرگید  بلطم  نآ  زا  ریغو  تسا  هدروآ  ار  ثیدـح  ود  نیمه 

ناگراتس یفاص -  هللا  تیآ  رثالا ، بختنم  زا - : دنترابع  اه  باتک  تسا . هدماین  هکیلم  یتنطلـس  هداوناخ  تشونرـس  هرابرد  يزیچ  مه  اهنآ 
نوتاخ اناداپ -  دوعـسمریم  درگرـس  دوعوم ، يدهم  یفجن -  داوج  دمحم  همجرت  ردـص ، نیدـلاردص  دیـس  يدـهملا ، ج 14 -  ناشخرد ،
باتک هس   ) یعیبرلا لوتبلا  هرتعلا  هبحم  اهداهج ، اهتایح و  سجرن  ینیماروپ -  رقاب  دمحم  دیـشروخ ، مدـمه  سگرن  نایراوز -  ارهز  قشع ،
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یلو ترـضح  رداـم  هک  منک  یم  بلج  هتکن  نیا  هـب  ار  امـش  هجوـت  ناـیاپ  رد  تـسا .) رـصعلا  بحاـص  ترـضح  رداـم  هراـبرد  طـقف  رخآ 
، همیکح میرم ، هناحیر ، نسوس ، دـننام : دراد  مه  يرگید  ياه  مان  هدـش و  فورعم  سجرن  مان  هب  تسا و  هکیلم  شیلـصا  مان  جـع ) ) رـصع

تموکح رش  زا  ات  دوشن  هتخانش  وا  هلیسو  نیا  هب  دنتساوخ  یم  هک  تسا  نیا  بانج  نآ  یماسا  ددعت  یلصا  تلع  طمخ و  لقیص و  لیقص ،
(. ص 14 اهداهج ، اهتایح و  سجرن   ) دنامب ناما  رد 

؟ تسا مادک  تیودهم  یسانشباتک 

شسرپ

؟ تسا مادک  تیودهم  یسانشباتک 

خساپ

ترضح يامیس  همجرت /  1107 ق ،)  ) ینارحب مشاه  دیس  هجحلا ، مئاقلا  یف  لزن  امیف  ۀجحملا  نآرق 1 . رد  جع ) ) يدهم ماما  یسانشباتک 
ماما اـهنآ 2 . تاـیاور  هدرک و  عـمج  لوزن  بیترت  هب  ار  هـیآ   120 قافآ . ، 1374 نارهت ، ینیوزق ، يرئاح  يدـهم  نآرق ، رد  جـع ) ) يدـهم

يدهم باتک  هدـیزگ  یناود . یلع  همجرت  ملق ، مق ، (، 1037  ) یـسلجم رقابدمحم  روهظ ، زا  دعب  مئالع  ترتع و  نآرق و  هاگدید  زا  يدهم 
رد نآرق  ياـهییوگ  شیپ  فلوم . پاـچ  یبرع ، 1400 ق ، یناجنز ، يراـصنا  میهاربا  نآرقلا ، محـالم  تسا 3 . راـحب ) دلج 13   ) دوعوم

روهظ هدـنیآ و  یبرع . 1998 م ، ریدغلا ، توریب /  بویا ، دیعـس  رظتنملا ، جع ) ) يدـهملا یلا  قیرط  . 4 تایاور ... روهظ و  ياـههناشن  دروم 
(، جع ) يدهم ماما  هسسوم  يزاریش ، ینیسح  قداص  دیس  نآرق ،) دوعوم   ) نآرقلا یف  يدهملا  دروم 5 . نیا  رد  نآرق  یبیغ  رابخا  يدهم و 

، تسا جع ) ) نامز ماما  رضح  رصعلا ، هروس و  تنس 6 . لها  عبانم  زا  جع ) ) رصع ماما  دروم  رد  هیآ   190 یبرع . یسراف و  1360 ه . ـ نارهت ،
. یبرع  2001 يداهلاراد ، يوضر ، نیـسحدمحم  میرکلا ، نآرقلا  یف  دوعوملا  يدهملا  . 7 یسراف .  1372 مق /  مایق  یفجن ، یخسار  سابع 
. نیقداصلاراد یـسراف ، ، 1379 یناـسارخ ، هدازتعیرـش  دومحم  ترتع ، نآرق و  هاگدـید  زا  جـع ) ) يدـهم ترـضح  یناـهج  تموکح  . 8
. ناهفصا ، 1342 یفعش ، ربکا  یلع  دیس  تسیک ،؟ یهلا  ردتقم  حلصم  تسا 9 . هدمآ  تایاور  اب  جع ) ) يدهم هرابرد  نآرق  تایآ  هعومجم 
، نآرق رد  تـبیغ  بـیرغ  . 11 ش .  1378 ناـکی ، نارهت ، یمالـسالا ، خیـش  رفعج  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  نآرق  قـفا  رد  ناـهنپ  روـپ  . 10

نایبلا عطاق  . 13 دیفم . نارهت ، ، 1376 یناشاک ، یئفـص  یلع  نآرق ، هاگدید  زا  تیودهم  تابثا  . 12 همآ . نارهت ، هاوخافص ، نیـسحدمحم 
تـسا هدرک  قیبطت  لیوات و  ار  هیآ   202 ق .  1404 یـضترملاراد ، یناسارخ ، يدباع  هللا  لضف  جـع ،) ) نامزلا بحاصب  ۀـلووملا  تایالا  یف 

(، جع ) يدـهملل نئیطاوملا  ةروث  . 15 توریب . هیمالـسالاراد ، نیدـلا ، ءالع  نسح  يدـهم  جـع ،) ) يدـهملا مامالا  نع  ثدـحتی  نآرقلا  . 14
، نآرق رد  جع ) ) يدهم . 16 جع ) ) يدهم بالقنا  دروم  رد  يوبن  ینآرق و  ياهتراشب  توریب . هغالبلاراد ، 1993 م ، يوالتف ، دمح  يدهم 

ثیدح لهچ  . 18 . 1401 يرفعج ، نییآ  نارهت ، ینادرم ، هللاریخ  ترتع ، نآرقرظن و  زا  تیودـهم  . 17 هحیار . نارهت ، ، 1378 زوریف ، اضر 
هطوبرم 19. تایاور  هیآ و  لهچ  . 1378 داشرا ، ترازو  نارهت ، نارکمج ، دجسم  جع ،) ) رصع یلو  ترضح  لیاضف  رد  هیآ  لهچ  وترپ  رد 

ریـسفت وا  ةرهاطلا  ةرتعلا  ۀـیقب  یف  هرهابلا  تاـیالا  . 20 . 1381 جـع ،) ) رـصع ماما  مق ، این ، يولوم  داوجدـمحم  نآرق ، رد  تیودـهم  يامیس 
هنییآ رد  جع ) ) نامز ماما  يامیـس  . 21 يرباصریم . دواد  دیـس  1402 ق ، تثعب ، نارهت ، جـع ،) ) نامزلا بحاص  يدـهملا  یف  نآرقلا  تایآ 
رشن يرکاش ، نیسح  رظتنملا ، يدهملا  ( 16  ) ةرتعلا یفطصملا و  ۀعوسوم  تسا 22 . هدرک  عمج  ار  هیآ   140 روپيدهم . ربکا  یلع  نآرق ،

لک سدق . ناتسآ  1422 ق ، رشاعموبا ، دیعس  ۀنسلا ، نآرقلا و  یف  يدهملا  مامالا  تسا 23 . هدروآ  تایاور  اب  ار  هیآ   144 . 1420 يداهلا ،
، سماخلا ءزجلا  هیمالـسالا ، فراعملا  هسـسوم  جع ،) ) يدـهملا مامالا  ثیداحا  مجعم  تایاور 24 . عم  نآرق  رخآ  اـت  اـههروس  قبط  تاـیآ 
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، هداز نیدباع  دمحم  نآرق ، رد  يدـهم  تسا 25 . هدرک  عـمج  ار  هیآ   260 ق ،  1411 یناروکلا ، یلع  خیش  فارشا  تحت  رـسفملا . تایآلا 
رد جع ) ) يدهم ترضح  يامیس  . 27 يراسمک . سابع  هغالبلا ، جهن  نآرق و  رد  جع ) ) نامز ماما  ینارون  يامیـس  هیآ 26 .  40 نارهت . داینب 

. دوعوم پاچ  يوضر ، داوج  دیس  نآرق ،

تیودهم یسانشباتک 

شسرپ

تیودهم یسانشباتک 

خساپ

مهدزاود ماما  یناگدـنز  یتیـصخش و  فلتخم  داعبا  دروم  رد  عماج  تاعالطا  هب  ناوت  یمن  باتک  دـنچ  ای  کی  هعلاطم  اب  باـتک :  یفرعم 
: دهد یم  رارق  امشرایتخا  رد  نامز 7 ماما  ءهرابرد  ار  یعیـسو  یهاگآ  تاعالطا و  لیذ  دنمـشزرا  باتک  دنچ  ءهعومجم  اما  تفای ,  تسا  7

یگنوگچ یگدنز و  رصع  تسا ; 2  هدش  ماجنا  یناود  یلع  ياقآ  طسوت  هک  یسلجم  ءهمالع  راونالاراحب  ءهمجرت ج 13 دوعوم , يدهم   1
داوج دـمحم  رثا  ناشخرد ,  ناگراتـس  یمیکح ; 4  اـضر  دـمحم  رثا  برغم ,  دیـشروخ  یمیکح ; 3  دـمحم  رثا  مالـسا ,  ناسنا و  هدـنیآ 
روپ دیجم  دیس  زا  صیخلت  تبیغ ,  رـصع  خیرات  نامز 7 6  ماما  هژیو  71 هرامـش 70 ـ هزوح ,  هلجم  مود ; 5  لوا و  تمـسق  ج 14  یفجن , 

هداز ; 9 رافغ  یلع  رثا  نامز 7  ماما  صاخ  باون  یناگدنز  قح ; 8  هار  رد  هسـسؤم  هیریرحت  تئیه  رثا  مهدزاود ,  ياوشیپ  ییابطابط ; 7 
 . صالخلا موی  باتک  ءهمجرت  ییاهر ,  زور 

. دییامن یفرعم  ترضح  نآ  اب  طبترم  تمارک  اب  ياه  ناسنا  نامز 7و  ماما  صوصخ  رد  ییاه  باتک 

شسرپ

. دییامن یفرعم  ترضح  نآ  اب  طبترم  تمارک  اب  ياه  ناسنا  نامز 7و  ماما  صوصخ  رد  ییاه  باتک 

خساپ

 . ینیما میهاربا  ناهج ,  رتسگداد   1 تسا :  لیذ  رارق  هب  ترضح  نآاب  طبترم  نارای  نامز 7و  ماما  صوصخ  رد  عبانم  اه و  باتک  زا  یخرب 
راظتنا رد  ناهج  هک  يدوعوم   4 یناگیاپلگ .  یفاص  هّللا  فطل  ناما ,  نما و  دـیون   3 رورپ . نید  نیدلا  لامج  دیـس  لداع ,  ياشگناهج   2

دیشروخ  7 یتعیرش .  یقت  دمحم  مما ,  دوعوم  يدهم   6 يا .  هرمک  لیلخ  ازیم  تبیغ ,  ءهفسلف  6و  دمحم لآ  مئاق   5 یناود .  یلع  تسوا , 
مایق و  10 یناقلاط .  دومحم  دیس  ام , بتکم  رظن  زا  تیرشب  هدنیآ   9 یمیکح .  دمحم  لحاس ,  رجف  رد   8 یمیکح .  اضر  دمحم  برغم , 
 , بقاـثلا مجن   12 یفجن .  داوج  دـمحم  ناـشخرد ,  ناگراتـس   11 يرهطم .  یـضترم  دیهـش  خیرات ,  ءهفـسلف  هاگدید  زا  يدـهم  بالقنا 

 . يراصنا نمحرلادبع  تیالو ,  دیشروخ  راظتنا  رد   13 يرون .  ثّدحم 

؟ دندامتعا لباق  ردقچ  هدش  هتشون  مالسلاهیلع  نامز  ماما  دروم  رد  هک  ییاه  باتک 

شسرپ
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؟ دندامتعا لباق  ردقچ  هدش  هتشون  مالسلاهیلع  نامز  ماما  دروم  رد  هک  ییاه  باتک 

خساپ

راگزور دننام : ییاه  باتک  امش  يارب  تسا . هدش  هتشون  ناوارف  ییاه  باتک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ترـضح  دروم  رد 
زا یگدنز  رصع  یمیکح و  اضر  دمحم  هتشون  برغم ، دیشروخ  ینیما ؛ میهاربا  هلا  تیآ  رثا  ناهج ، يرتسگداد  یناتک ؛ نامیلس  زا  ییاهر ،

. دیشاب مالسلاهیلع  رصع  ماما  نارای  زا  قفوم و  میراودیما  دامتعا . لباق  تسا و  بوخ  یمیکح ، دمحم 

. دییامن یفرعم  باّذج  اویش و  یملق  اب  عماج ، یباتک  (ع ) نامز ماما  تیصخش  تخانش  صوصخ  رد 

شسرپ

. دییامن یفرعم  باّذج  اویش و  یملق  اب  عماج ، یباتک  (ع ) نامز ماما  تیصخش  تخانش  صوصخ  رد 

خساپ

-1 دوش : یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  تسا . هدـش  نیودـت  يددـعتم  ياه  باتک  (ع ) نامز ماما  تیـصخش  داـعبا  صوصخ  رد 
دمحم یگدنز ، رـصع  - 4 یمیکح ؛ اضر  دـمحم  برغم ، دیـشروخ  - 3 یناروک ؛ یلع  روـهظ ، رـصع  - 2 ینیما ؛ میهاربا  ناـهج ، رتسگداد 

دلج ۀمجرت  دوعوم ، يدـهم  - 7 71 ؛ ةرامـش 70 -  (ع ) نامز ماـما  ةژیو  هزوح ، هلجم  - 6 ییاوشیپ ؛ يدـهم  نایاوشیپ ، ةریـس  - 5 یمیکح ؛
، نایاوشیپ ةریـس  ییاوشیپ ، يدهم  [ 2 . ] ص 160 هبیغلا ، باتک  یناـمعن ، میهاربا  نب  دـمحم  [ 1 (. ] یناود یلع  مجرتم  ) راونـالاراحب مهدزیس 

ص 101. ج 18 ، هعیشلا ، لیاسو  [ 4 . ] دعب هب  ص 97  (ع ) نامز ماما  همان  هژیو  هزوح ، هلجم  [ 3 . ] 676 ص 675 - 

. دینک رکذ  ار  ناشیا  روهظ  يدهم و  ماما  دروم  رد  هعیش  گرزب  نیثّدحم  ياهباتک  تافیلأت و  زا  يدادعت 

شسرپ

. دینک رکذ  ار  ناشیا  روهظ  يدهم و  ماما  دروم  رد  هعیش  گرزب  نیثّدحم  ياهباتک  تافیلأت و  زا  يدادعت 

خساپ

تبیغ ناذاــش و  نــب  لــضف  تــبیغ  مئاــق و  باــتک  مّوــس ، نرق  ناــگرزب  زا  فطعتـــسم  نارهمنبیـــسیع  فیلأــت  يدـــهملا  باــتک 
تبیغ باـــتک  ( 358 یفوــتم  ) رهاــط یخا  نــبا  فیلأــت  مئاــقلا  رکذ  تــبیغ و  باـــتک  موــس ، نرق  رباـــکا  زا  يریمحرفعجنبهللادـــبع 

يدهملا رابخا  ( 339 یفوتم ،  ) فورعم ینیلک  یئاد  ینیلک  يزار  نالع  مئاقلا  رابخا  (، 333 یفوتم  ) ماّمه نبا  رصاعم  يدادغبمساقنبدمحم 
مئاقلا جورخ  لـئالد  (، 358 یفوـتم  ) یـشعرم هزمح  نب  نسح  تبیغ  مراـهچ ، نرق  مـالعا  زا  یناـمعن  تبیغ  (، 332 یفوتم  ) يدولج فیلأـت 

حیمر نب  دـمحا  فیلأت  (ص ) دـمحم لآ  نم  مئاـقلا  رکذ  باـتک  مّوس ، نرق  مـالعا  زا  يرـصب  يرافـص  دـمحم  نب  نسح  یلع  یبا  فیلأـت 
بیترت میزار  یلع  نب  دـمحا  ءالجلا  ءافـشلا و  نیثدـحم ، يامدـق  زا  یناجرجلا  دـمحم  نب  دـمحا  یلع  یبا  فیلأت  مئاقلا  راـبخا  يزورملا ،

(، 381 یفوتم  ) دـینج نبا  تبیغ  (، 381 یفوتم  ) قودص فیلأت  ریبک  تبیغ  باتک  نیدـلا ، لامک  ینارهم ، نیـسح  نب  دـمحا  فیلاأت  هلودـلا 
رصاعم يدابآ  دعسا  فیلأت  یفرشلا  جاتلا  (، 460 یفوتم  ) یسوط خیش  تبیغ  (، 436 یفوتم  ) یضترم دّیس  تبیغ  (، 413 یفوتم  ) دیفم تبیغ 
هللاۀـبه نبدـمحم  فیلأت  ریبک ، جرف  (، 401 یفوتم  ) شایع نبهللادـبع  فیلأت  نامزلا ، بحاص  یف  نآرقلا  نم  لزناـم  باـتک  یـضترم ، دـیس 
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روهظ رابخا  مئاقلارابخا ، يدهملاتیافک ، و  ءایلوالاةرصبت ، بلاطلاهیغب ، نامیالا ، لیمکت  و  مئاقلا ، تاکرب  یسوط ، خیش  درگاش  یسلبارط 
، مئاقلادـلوم مئاقلا ، دوجو  تابثا  ۀـجحلا ، مامتا  ۀـجحلا ، تاـبثا  و  دوصقملاردـلا ، ماـصخلاتجح ، نآرقلاتیبثت ، ۀـغلابلاۀجحلا ، يدـهملا 

تبیغ راحب ، مهدزیس  نیتنجلا ، ینج  نامیالا ، لها  رورس  نامیالا ، نع  جرفملا  ناطلسلا  رـشحملا ، یف  هریخذلا  ۀجحلا ، یف  لزن  امیف  ۀجحلا 
. دش دهاوخ  لیوطت  لامک  بجوم  نیفلؤم  يامسا  اهنآ و  مان  رکذ  هک  رگید  باتک  اهدص  ملاوع و 

؟ دراد تحص  جع )  يدهم (  ترضح  روهظ  نامز  رد  ع )  همیا (  تعجر  ایآ 

شسرپ

؟ دراد تحص  جع )  يدهم (  ترضح  روهظ  نامز  رد  ع )  همیا (  تعجر  ایآ 

خساپ

ع ادهشلادیسو (  ریما  ترضح  هب  تسا  رـصحنم  ای  دنیآ  یم  ناراوگرزب  نآ  همه  ایآاما  تسا ؛  تاملـسم  زا  ع )  راهطا (  همیا  تعجر  لصا 
یمداخ  ) تعجر - 2 یـسبط ) نیدـلا  مجن  هعیـشرظن ( زا  تعجر  - 1 ریز :  بتک  هب  دـینک  عوـجر  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  تـسا .  یفـالتخا  ( 

;0( دلو هاشریم  دمحم  دیس   ) تعجر هعیش و  - 4 یسلجم )  همالع   ) تعجر - 3 يزاریش )

؟ دینک یفرعم  باتک  دنچ  جع )  نامز (  ماما  تبیغ  تلع  هرابرد 

شسرپ

؟ دینک یفرعم  باتک  دنچ  جع )  نامز (  ماما  تبیغ  تلع  هرابرد 

خساپ

تبیغ نوماریپ  خـساپ  داقتنا و  هد  - 2 ملع ) یـضترم  ،) مالک ملع  هاگدـید  زا  تبیغ  تماما و   - 1 ر.ك :  جـع )  نامز (  ماما  تبیغ  هراـبرد 
( یشرق ربکا  یلع   (، ) جع دوعوم ( يدهم  - 4 ناگدنـسیون ، ) زا  نت  دنچ   ( ) جع يدهم (  رون  - 3 صلاخ ) رقابدمحم  (، ) جع  ) يدهم ماما 

يدهمو هماع  نادنمـشناد  - 7 روپ ) يدـهم  ربکا  یلع   (، ) جـع يدـهم (  ترـضح  همانباتک  - 6 زوریفاـضر ) ، ) نآرق رد  جـع )  يدـهم ( - 5
روـهظ میـالع  تبیغ و  هفـسلف  - 9 هدازرافص ) نیـسحدمحم  نارظتنم ج 1و2( و  جــع )  يدــهم ( ماـما  - 8 یناود ) یلع   (،) جــع دوـعوم (
نیـسح  ) رتسگ لدع  تموکح  - 11 یلوفزد ) رجف  ساـبع   ( ) جـع يدـهم (  ترـضح  نوـماریپ  لاوـس  تفه  - 10 يا ) هرمک  لـیلخازریم  )

هیآ تیودهم ج 1و2 (  تماما و  - 14 دیعس ) نیـسح   ) دنیوا راظتنا  رد  همه  - 13 ینیما ) میهاربا   ) ناهج رتسگداد  - 12 یناشاک ) يردیح 
 ( ; یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  هللا 

یفرعم ار  ترـضح  نآ  روهظ  زا  سپ  عیاقو  هژیوب  ترـضح ، نآ  هب  تبـسن  رتشیب  تخانـش  تهج  نامز (  ماما  اب  هطبار  رد  ياهباتک  ًافطل 
. دییامرفب

شسرپ

یفرعم ار  ترـضح  نآ  روهظ  زا  سپ  عیاقو  هژیوب  ترـضح ، نآ  هب  تبـسن  رتشیب  تخانـش  تهج  نامز (  ماـما  اـب  هطبار  رد  ياـهباتک  ًاـفطل 
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. دییامرفب

خساپ

دادعت ، رصن رـشان  ، يزاجح نیدلا  لامجدیـس  فلؤم  يدهم ، ترـضح  مایقو  یگدنز  ناوج 1 . حطـس  "، جع " نامز ماما  هرابرد  باتک  دـنچ 
یفاک ... تیآ ا فلؤم  ، ناماو نما  دیون  هحفص 149 3 . دادعت  ، ردب تاراشتنا  یمشاه ، نیدلا  ردص  فلؤم  دیما ، حبـص  باتفآ  . 2 90 هحفص
دمحم دیـس  فلؤم  " جع ، " يدهم ماما  نوماریپ  وگتفگو  وجتـسج  هحفـص 370 4 . دادعت  " "س ، هموصعم ترـضح  تاراشتنا  یناگیاپلگ ،
دجـسم رـشان  يدراهتـشا ، يدهم  دمحم  فلؤم  تیالو ، نابات  غورف  جـع " " يدـهم ترـضح  هحفـص 74 5 . دادـعت  أبن ، رـشان  ردـص ، رقاب 

لالج فلؤم  ناـهج ، هدـنیآ  هحفـص 160 7 . دادـعت  ، رجف رـشان  یمیکح ، دـمحم  فلؤم  لحاس ، رجفرد  . 6 350 هحفـص دادعت  نارکمج ،
، نیما نسحم  دیـس  همالع  فلؤم  " جـع ، " نامز ماما  اب  ییانـشآ  هحفص 100 8 . دادعت  ، روط تاراشتناو  تاقیقحت  هسـسؤم  رـشان  نایجنرب ،
110 . 10 386 هحفص دادعت  یمالسا ، گنهرف  رـشنرتفد  یمیکح ، دمحم  فلؤم  برغم ، دیـشروخ  هحفـص 356 9 . دادعت  روط ، تاراشتنا 

ياوشیپ . 11 284 هحفـص دادـعت  غوبن  تاراـشتنا  رـشان  ینارهت ، یئاـجر  اـضر  یلع  فـلؤم  جـع " " ناـمز ماـما  نوـماریپ  خـساپو  شـسرپ 
ریما فلؤم  " جع ، " يدـهم تسیک  . 12 95 هحفـص دادعت  قح ، هاررد  هسـسؤم  رـشان  قح ، هاررد  هسـسؤم  هیریرحت  فلؤم  جع " " مهدزاود

62 هحفص دادعت  یلجرشن ، نایرها ،

دوش یم  ایآ  میسانشب . رتهب  دیاب  ار  جع ) ) نامز ماما  ام  لاح  هدرم . تیلهاج  نیدب  دسانشن  ار  جع )  ) شنامز ماما  هک  یـسک  تسا  ثیدح  رد 
؟ دوش هداد  حیضوت  رتهب  ماما  یگدنز  دروم  رد  یمک 

شسرپ

دوش یم  ایآ  میسانشب . رتهب  دیاب  ار  جع ) ) نامز ماما  ام  لاح  هدرم . تیلهاج  نیدب  دسانشن  ار  جع )  ) شنامز ماما  هک  یسک  تسا  ثیدح  رد 
؟ دوش هداد  حیضوت  رتهب  ماما  یگدنز  دروم  رد  یمک 

خساپ

اب هک  مییامنیم  یفرعم  امش  يارب  ار  باتک  دنچ  میوش ، انـشآ  رتشیب  تبیغ  نامز  رد  نامدوخ  فئاظو  زینو  ترـضح  یگدنز  اب  هکنیا  يارب 
ج2 2ـ لامآلا ، یهتنم  1 ـ دومن . یفرعم  ار  ترضح  ناوت  یمن  هملک  دنچ  بلاق  رد  نوچ  دیـسانشب  رتهب  ار  ترـضح  دیناوت  یم  اهنآ  هعلاطم 

باتک دنچ  نیا  ۀـعلاطم  اب  میراودـیما  بقاثلا  مجن  دوعوم 6 ـ يدـهم  راظتنا 5 ـ عیـشت و  همعنلا 4 ـ لامک  نیدـلا و  لاـمک  ینامعن 3 ـ تبیغ 
. دیسانشب رتهب  ار  ترضح 

؟ دییامن یفرعم  دشاب  هدش  هتشون  هداس  نابز  هب  هک  نارظتنم  ياهیگژیو  عجار  یباتک  ًافطل 

شسرپ

؟ دییامن یفرعم  دشاب  هدش  هتشون  هداس  نابز  هب  هک  نارظتنم  ياهیگژیو  عجار  یباتک  ًافطل 

خساپ

دادعت ، رصن رـشان  ، يزاجح نیدلا  لامجدیـس  فلؤم  يدهم ، ترـضح  مایقو  یگدنز  ناوج 1. حطـس  "، جع " نامز ماما  هرابرد  باتک  دـنچ 
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یفاص ... تیآ ا فلؤم  ، ناماو نما  دیون  هحفص 149 3. دادعت  ، ردب تاراشتنا  یمـشاه ، نیدلا  ردص  فلؤم  دیما ، حبـص  باتفآ  .2 90 هحفص
رقاب دمحم  دیس  فلؤم  " جع ، " يدهم ماما  نوماریپ  وگتفگو  وجتسج  هحفص 370 4. دادعت  " "س ، هموصعم ترضح  تاراشتنا  یناگیاپلگ ،

، نارکمج دجسم  رشان  يدراهتـشا ، يدهم  دمحم  فلؤم  تیالو ، نابات  غورف  جع " " يدهم ترـضح  هحفص 74 5. دادعت  أبن ، رـشان  ردص ،
رـشان نایجنرب ، لالج  فلؤم  ناهج ، هدنیآ  هحفـص 160 7. دادعت  ، رجف رـشان  یمیکح ، دمحم  فلؤم  لحاس ، رجف  رد  .6 350 هحفص دادعت 

، روط تاراشتنا  نیما ، نسحم  دیـس  همالع  فلؤم  " جـع ، " نامز ماما  اب  ییانـشآ  هحفـص 100 8. دادعت  ، روط تاراشتناو  تاقیقحت  هسـسؤم 
خساپو شسرپ   110 . 10 386 هحفص دادعت  یمالـسا ، گنهرف  رـشنرتفد  یمیکح ، دمحم  فلؤم  برغم ، دیـشروخ  هحفص 356 9. دادعت 
فلؤم " جع  " مهدزاود ياوشیپ  .11 284 هحفـص دادـعت  غوبن  تاراشتنا  رـشان  ینارهت ، یئاجر  اضر  یلع  فلؤم  جـع " " نامز ماما  نوماریپ 
دادعت یلجرـشن ، نایرها ، ریما  فلؤم  " جع ، " يدـهم تسیک  .12 95 هحفص دادعت  قح ، هاررد  هسـسؤم  رـشان  قح ، هاررد  هسـسؤم  هیریرحت 

62 هحفص

. دییوگب ار  دش  دنهاوخ  باختنا  ناریا  زا  هک  ینارای  دروم  رد  دینک . یفرعم  غنامز  ماما  روهظ  ةرابرد  یباتک  ًافطل 

شسرپ

. دییوگب ار  دش  دنهاوخ  باختنا  ناریا  زا  هک  ینارای  دروم  رد  دینک . یفرعم  غنامز  ماما  روهظ  ةرابرد  یباتک  ًافطل 

خساپ

ناهج رتسگتلادع  . 1 زا : دنترابع  هدش  هتـشون  غنامز  ماما  ةرابرد  ار  تاعوضوم  رگید  غنامز و  ماما  روهظ  ةرابرد  هک  اهباتک  زا  یخرب 
یتاعوبطم تاراشتنا  يزاریش  مراکم  هّللا  تیآ  گرزب  یبالقنا  غيدهم  مق 2 . ۀیملع  ةزوح  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ینیما  میهاربا  هّللا  تیآ 

همالع راونالاراحب ، نارهت 4 . ۀیمالـسا  تاراشتنا  یناود ،  یلع  همجرت  راونالاراحب ، 52 و 53  همجرت ج 51 ، ، ) دوعوم يدـهم  مق 3 . فده 
نامتفگ مق 6 . هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  یمیکح  دمحم  یگدنز  رـصع  توریب 5 . أفولا ، ۀسسؤم  ج 51ـ53 ، یسلجم ، 
تایاور زا  یخرب  رد  مق و ... هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  رون ، راـظتنا  یگنهرف  ۀسـسؤم  رد  هدـش  هیهت  تـالاقم  هلـسلس  تیودـهم 
یتیاور رد  ریصبوبا  هلمج  زا  دنتـسه  یمالـسا  ناریا  نوگانوگ  فلتخم  طاقن  زا  غنامز  ماما  نارای  باحـصا و  زا  یخرب  هک  هدمآ  یمالـسا 

رکذ زا  دعبترضح  نآ  دنک ، نایب  ار  اهنآ  هاگیاج  ناکم و  مئاق و  نارای  ترضح  نآ  هک  درک  تساوخردقداص  ماما  ترضح  زا  ینالوط 
نارای هک  ییاهرهش  اهروشک و  رکذ  هب  سپس  دنراد ، ربخ  نآ  ياهیگژیو  مئاق و  نارای  زا  موصعم  ناماما  مامت  هک  نیا  ةرابرد  تاحیضوت 

زا رفن ، هن  توریب  زا  رفن ، هدزاود  ورم  زا  رفن ، راهچ  ملید  زا  ،... رفن ود  ناغماد  زا  دومرف : درک و  دـنزیخیمرب  اهنیمزرـس  نآ  زا  غنامز  ماما 
راهچ ير  زا  ،... رفن هدزاود  تاره  زا  رفن ، هدزاود  روباشین  زا  رفن ، راهچ  تسیب و  ناقلاط  زا  رفن ، هس  ناتسیس   ) ناتـسحبس زا  رفن ، جنپ  سوط 

یسربط ریرج  نب  دمحم  ۀمامالا  لئالد  ر.ك  ... رفن و(" هدزاود  ناگرگ  زا  رفن ، ود  هاشنامرک  زا  رفن ، هدجیه  مق  زا  رفن ، هن  ناتسربط  زا  رفن ،
... و مق )  تاعوبطملل  رئاخذلاراد  ص 307 ،

دینک یفرعم  ناماما  تعجر  اب  هطبار  رد  ییاهباتک 

شسرپ

دینک یفرعم  ناماما  تعجر  اب  هطبار  رد  ییاهباتک 
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خساپ

رقاب دمحم  همالعتعجر  يزاریش 3 - یمداخ  دمحمتعجر  یسبط 2 - نیدلا  مجنهعیـش  رظن  زا  تعجر  - 1 ك :  رتشیب ر .  یهاـگآ  يارب 
تالاقم لـئاسر و  تفرعم 7 - يداـهحور  تشگزاـب  يدوبهب 6 - رقاـب  دـمحمتعجر  دیرف 5 - باهولادـبعتعجر  مالـسا و  یسلجم 4 -

. دناهتخادرپ زین  عوضوم  نیا  هب  اعون  دناهدرک ، ثحب  جع ) ) نامز ماما  دروم  رد  هک  ییاهباتک  انمض  ینیوزق  یعیفریفسلف 

تساجک نامز  ماما  یگدنز  لحم 

شسرپ

تساجک نامز  ماما  یگدنز  لحم 

خساپ

لحم دـننکیم و  یگدـنز  مدرم  نیب  رد  سانـشان  تروص  هب  جـع ) ) ناـمز ماـما  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور ، یـضعب  نومـضم  زا  فـلا )
ماما همانباتک  - 1 دـینک : هعجارم  ریز  ياـهباتک  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  ب ) تسین . مولعم  یـسک  رب  ناـشیا  یگدـنز 

دوعوم يدهم  یفاص 4 - هَّللا  تیآ  رثالا  بختنم  همجرت  ینارهت 3 - یلاجر  نامز  ماما  نوماریپ  خساپ  شسرپ و  دصکی  روپدمحم 2 - نامز 
روهظ مئالع  یناود 7 - یلع  نارگید  راـتفگ  رد  ناـمز  ماـما  یفاص 6 - هَّللا  فطل  نامز  ماـما  هب  ناـهج  یگتـسباو  یناود 5 - یلع  هـمجرت 

یملع یلع  دمحم 

؟  تسا مزال  اه  تاقالم  نیا  يارب  یتامدقم  هچ  تروص  نیارد  دینک , یم  دییات  ار  جع ")  ) نامز ماما  اب  تاقالم   " باتک ایآ 

شسرپ

؟  تسا مزال  اه  تاقالم  نیا  يارب  یتامدقم  هچ  تروص  نیارد  دینک , یم  دییات  ار  جع ")  ) نامز ماما  اب  تاقالم   " باتک ایآ 

خساپ

تبیغ لوط  رد  ترـضح  كرابم  يامیـس  ترایز  هب  هک  یناگتـسجرب  تداعـس و  اب  ياه  ناسنا  عیـشت  خیرات  لوط  رد  دـنا  هدوب  نیقی  روطب 
باتک رد  روکذم  دراوم  کت  کت  دروم  رد  یلو  دشاب  یم  ناگمه  دییأت  دروم  یلک  لامجا و  روط  هب  هیـضق  نیا  دـنا و  هدـمآ  لئان  ناشیا 

مه یفرط  زا  تسا .  دارفا  یـصخش  ياه  هبرجت  اهنآ  رتشیب  درک و  یـصخشم  عطاق و  رظن  راهظا  ناوتن  دیاش  رگید  ياه  باتک  ای  رظن  دروم 
. دنا هتخانشن  ار  كرابم  دوجو  نآ  ای  هدماین و  لئان  ناشیا  ترایز  هب  ای  هک  جع )   ) نامز ماما  یضرم  هتسیاش و  یقتم و  دارفا  رایسب  دنا  هدوب 

اعد جرف و  راظتنا  ناهانگ و  زا  باـنتجا  هفیظو و  هب  لـمع  اوقت و  تسا  باـنج  نآ  عقوت  راـظتنا و  دروم  بجاو و  اـم  رب  هک  هچنآ  نیارباـنب 
لئان ناشیا  ترایز  هب  يزور  مه  امـش  دـیاش  تسوا .  دیدحالـص  دـنوادخ و  اب  بلطم  هیقب  تسا و  لـک  يـالوم  نآ  دوجو  یتمالـس  يارب 

. هللاءاش نا  دیوش 

. دینک یفرعم  نآرق  رد  جع )   ) يدهم ماما  هرابرد  باتک  دنچ 

شسرپ
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. دینک یفرعم  نآرق  رد  جع )   ) يدهم ماما  هرابرد  باتک  دنچ 

خساپ

زا یعیـسو  شخب  دینک . هعجارم  یناروت ) یلع  « ) يدهم مامالا  ثیداحا  مجعم  ( » 1 دینک : عوجر  ریز  عبانم  هب  دـیناوتیم  روظنم  نیا  يارب  {
، ینارحب ینیسح  مشاهدیس  همالع  نآرق ، رد  جع ) ) يدهم ترضح  يامیـس  ( 2 دراد . صاصتخا  ترـضحنآ  هب  طوبرم  تایآ  هب  باتک  نیا 

نآرق ربمایپ  ( 3 تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  جـع ) ) نامز ماما  اب  طـبترم  هیآ  دـصکی  زا  شیبباـتک  نیا  رد  ینیوزق . يرئاـح  يدـهمدیس 
.} يزاریش مراکم  هللاۀیآ  ج 1 ، یعوضوم ) ریسفت  )

؟ دناهدروآرد رعش  هب  ار  تیودهم  مالسا  خیرات  لوط  رد  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دناهدروآرد رعش  هب  ار  تیودهم  مالسا  خیرات  لوط  رد  یناسک  هچ 

خساپ

هیـضق دـنروآ . رد  رعـش  هب  ار  عوضوم  نآ  ارعـش  هک  دـسر  ییاـج  هب  راـک  هک  تسا  نآ  عوضوم  کـی  ندوب  یعطق  نئارقو  مئـالع  زا  یکی 
هراشا اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا  دـناهدروآ . رد  رعـش  هب  ار  هیـضق  نیا  خـیرات  لوط  رد  یمالـسا  يارعـش  تسا . لیبق  نیا  زا  تیودـهم 

ج راونألاراحب ،  . یقرواپ :.} نیسحلا نب  یلع  نب  دیز   - 2 یقرواپ } ص 275 . ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  یقرواپ .  (.} ع  ) یلع ماما   - 1 مینکیم :
 . یقرواپ (.} ع  ) اضر ماما   - 4 یقرواپ } ح 3 . ص 143 ، ج 51 ، نامه ، یقرواپ .  (.} ع  ) قداص ماـما   - 3 یقرواپ } ح 77 . ص 202 ، ، 46
 . یقرواپ (.} ع  ) يرکـسع نسح  ماـما   - 5 یقرواپ } ح 9 . ص 239 ، ج 49 ، راونــألاراحب ، ح 591 ؛  ص 337 ، ج 2 ، نیطمـسلا ، دئارف 

ییحم  - 7 یقرواپ } ص 535 . ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  یقرواپ .  .} یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا   - 6 یقرواپ } ص 275 . ج 50 ، راونألاراحب ،
ص 152. لوؤـسلا ، بلاـطم  یقرواـپ .  .} یعفاـش هحلط  نـب  دّـمحم   - 8 یقرواـپ } ص 416 . ةدوـملا ، عیباـنی  یقرواـپ .  .} یبرع نب  نیدـلا 

نمحرلادبع خیش   - 10 یقرواپ } ص 95 . بصاـنلا ، مازلا  ص 340 ؛  ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  یقرواـپ .  .} يونوق نیدـلاردص   - 9 یقرواپ }
ص ۀـنیمثلا ، ررداو  ۀـمظتنملا  یلآللا  یقرواپ .  .} ناهب زور  نب  لـضف   - 11 یقرواپ } ص 337 . ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  یقرواـپ .  .} یماطـسب

دیز نب  تـیمک   - 13 یقرواپ } ص 118 . رـشع ، ینثالا  ۀـمئالا  یقرواـپ .  (.} 'ق م 953 ه .   ) نوـلوط نب  دّـمحم   - 12 یقرواپ } . 80ù79
{ یقرواپ ص 697 . ج 1 ، یبرعلا ، بدالا  خیرات  یقرواپ .  .} يدسا

؟ تسا هدوب  ییاهشور  هچ  اب  تیودهم  هرابرد  تافیلأت 

شسرپ

؟ تسا هدوب  ییاهشور  هچ  اب  تیودهم  هرابرد  تافیلأت 

خساپ

اریز ییاور  شور   - 1 لیبق : زا  دناهدز  فینـصتو  فیلأت  هب  تسد  نیقیرف  ياملع  یعونتمو  نوگانوگ  ياهشور  هب  تیودـهم  عوضوم  رد 
: تسا رادروخرب  یتایـصوصخ  زا  دوخ  هبون  هب  شور  نیا  دـیآیم . باسح  هب  بیغ  هب  ناـمیا  زراـب  قیداـصم  زا  تیودـهم  هیـضق  تاـیئزج 
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زین یخرب  دـناهدوب . يریـسفت  تایاورو  هدـمآیم  باسح  هب  نآرق  تایآریـسفت  هک  دـناهدرک  لقن  تیودـهم  هرابرد  ار  یثیداحا  اهنت  یخرب 
ياهویـش هب  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  ّتنـس  لهاو  هعیـش  دزن  مود  شور  دـناهدرک . يروآعمج  دوخ  باـتک  رد  ار  تیودـهم  ثیداـحا  مومع 

زا هک  یثیداحا  هب  دانتسا  فلا . تسا : هدوب  هنوگ  هس  تیودهم  هرابرد  یعوضوم  فیلأت  هیماما  هعیـش  ياملع  دزن  تسا . هدش  نیودت  صاخ 
هب هعیش  تایاور  دییأتو  تیوقت  "ب . راونألاراحب . ع ")و"  ) يدهملا ۀفرعم  یف  يدتهملا  ۀیافک   " باتک دننامه  تسا . هدش  لقن  هعیش  قرط 
" فئارطلا  " رد سوواط  نب  دیسو  همغلا " فشک   " رد یلبرا  یسیع  نب  یلع  فیلأت  دننامه  تساهدش . لقن  ّتنس  لها  قرط  زا  هک  یتایاور 

تایاور هب  هجوت  نودب  نانآ  هب  تیودهم  عوضوم  ندنالوبق  يارب  ّتنـس  لها  تایاور  هب  دانتـسا  "ج . ةادهلا . تابثا   " رد یلماع  ّرح  خیـشو 
زین ّتنـس  لها  يرکـسع . نیدلامجن  زا  رظتنملا " دوعوملا  يدهملا   " باتکو ردص ، نیدلاردص  دیـس  زا  يدهملا "  " باتک دننامه  یعیش ،
دابع زا  يدهملا " رابخا   " باتک دننامه  دوخ ، قرط  زا  ثیداحا  هب  افتکا  فلا . لیبق : زا  دناهتـشاد  یثیدح  فلتخم  ياهشور  هنیمز  نیا  رد 

م  ) یئاسن ریهز  نب  دمحا  همثیخ  یبا  نب  رکبیبا  ظفاح  زا  يدهملا " یف  هدراولا  ثیداحالا  عمج   " باتکو ' م 250 ه )  ) ینجاور بوقعی  نب 
رابخا یف  رردلا  دـقع   " باتکو ' م 228 ه )  ) دامح نب  میعن  زا  محالملا "  " باتک دـننامه  تیب ،: لهاو  هعیـش  رداصم  زا  لـقن  'ب . 279 ه .)
هلأسم رد  هیماما  هدیقع  تابثا  ج . يدنه . یقتم  زا  نامزلارخآ " يدهم  تامالع  یف  ناهربلا   " باتکو یعفاش  ییحی  نب  فسوی  زا  رظتنملا "

 - 2 یعفاش . ینیوج  زا  نیطمـسلا " دئارف   " باتکو يزودنق ، زا  هدوملا " عیبانی   " باتک دـننامه  تیب ،: لها  تایاور  هب  دانتـسا  اب  تیودـهم 
شور نیا  تسا . یناهربو  یلالدتـسا  تروص  هب  تیودـهم  ثحاـبم  ندرک  هضرع  ددـصرد  ّفلؤم  شور  نیا  رد  یمـالکو  یناـهرب  شور 
هدرک فیلأت  هنیمز  نیا  رد  دـیفم  خیـش  هک  يددـعتم  ياهباتک  تسا . عوضوم  نیا  رد  تاهبـش  عفدو  تیودـهم  هب  ناـمیا  تیبثت  ددـصرد 

ار ردص  رقاب  دّمحم  دیـس  دیهـش  زا  يدـهملا " لوح  ثحب  یـضترم و" دیـس  زا  ۀـبیغلا " یف  عنقملا   " باتک زینو  تسا . لیبق  نیا  زا  یگمه 
شور میتسهو  هدوب  نآ  دهاش  تیودهم  عوضوم  دروم  رد  هک  یتافیلأت  هلمج  زا  ینراقم  شور   - 3 دروآ . باسح  هب  لیبق  نیا  زا  ناوتیم 

یضترم دیسو  دیفم  خیـش  ياهباتک  يالبال  رد  ار  ثحب  هنوگ  نیا  تسا . نیملـسم  فیاوط  رگیدو  یماما  هعیـش  هدیقع  نیب  ینراقم  ثحب 
يدهملا رما  نم  یکح  امیف  لاکشالا  نایب   " باتک هنیمز  نیا  رد  لقتـسم  ياهباتک  هلمج  زاو  مینکیم . هدهاشم  یبوخ  هب  یـسوط  خیـشو 

ۀـسارد یف  رظتنملا  يدهملا  عم   " باتک زا  زینو  تسا . متفه  نرق  ياملع  زا  ینـسح  یمـساق  ییحی  نب  نادیمح  هَّللادـبع  وبا  زا  لاوقألا " نم 
زا ۀیمامالاو " ۀنسلا  لها  ءاملع  دنع  رظتنملا  دوعوملا  يدهملا   " باتکو يوالتف  يدهم  خیش  زا  ینسلاو " یعیشلا  رکفلا  نیب  ۀنراقم  ۀیجهنم 

نوگانوگ داعبا  زا  تیودهم  هیضق  میسرت  ددصرد  نافلؤم  شور  نیا  رد  یخیرات  یلیلحت  شور   - 4 درب . مان  ناوتیم  يرکسع  نیدلا  مجن 
خیرات يرغـصلا ، ۀبیغلا  خیرات  ، " ردـص دّـمحم  دیـس  دیهـش  ياهباتک  هب  فیلأت  عون  نیا  نیرتزراب  زا  ناوتیم  هک  دنـشابیم  نآ  یخیرات 

رد تیودـهم  عوـضوم  هضرع  ددـصرد  رگید  یخرب  ناـیدا  نیب  ینراـقم  شور   - 5 درک . هراشا  روهظلا " دـعب  اـم  خـیراتو  يربکلا  ۀـبیغلا 
نآ زا  هک  دـناهداد ، رارق  یـسرربو  ثحب  دروم  ینید  هبـشو  ینید  یهلا  نایدا  هدودـحم  رد  ار  مهم  عوضوم  نیاو  هدـمآرب  رتعیـسو  یحطس 

لیلحت شور   - 6 درک . هراشا  بویا  دیعـس  زا  لاجدلا " حیـسملا   " باتکو یقداص ، رتکد  زا  نیدـهعلا " تاراشب   " باتک هب  ناوتیم  هلمج 
عوضوم هب  خیرات  لماکت  هاگدید  زا  رگید  ریبعت  هب  ایو  خیرات  هفسلف  هیواز  زا  هنیمز  نیا  رد  تیودهم  ناّفلؤم  زا  رگید  یخرب  خیرات  هفـسلف 

. درک هراشا  ناوتیم  يرّهطم ؛ دیهش  رثا  خیرات " هفسلف  هاگدید  زا  يدهم  بالقناو  مایق   " باتک هب  هلمج  نآ  زا  هک  دناهتسیرگن ، تیودهم 

؟ دنداد ماجنا  ییاهراک  هچ  باحصاو  املع  یعیش ، هعماج  زا  تریح  عفر  يارب 

شسرپ

؟ دنداد ماجنا  ییاهراک  هچ  باحصاو  املع  یعیش ، هعماج  زا  تریح  عفر  يارب 

خساپ
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ار دوخ  ماما  نانآ  اریز  تفرگ ، ارف  مدرم  ماوع  حطـس  رد  ار  یعیـش  هعماج  کشو  تریح  ع )  ) يدـهم ماـما  تبیغ  زا  دـعب  هک  تسین  یکش 
فیلأت تفرگ  ماجنا  تدم  نیا  رد  هک  ییاهراک  هلمج  زا  دش . هتـشادرب  تریح  نیا  باحـصاو ، املع  غیلبتو  يراکادـف  اب  یلو  دـندیدیمن ،

" ۀبیغلا  " باتک  - 1 دومن : هراشا  اهباتک  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دوب ، تریح  عفر  تهج  رد  دوجوم  عضو  اب  بسانتم  ییاهباتک 
نب یلع  زا  ةریحلا " نم  ةرـصبتلاو  ۀمامالا   " باتک  - 2 تسا . هتفای  فیلأـت  يرجه  ات 342  لاس 333  نیب  هک  ینامعن  میهاربا  نب  دّـمحم  زا 

خیـش زا  ۀبیغلا "  " باتک  - 4' م 386ه .)  ) هیوباب نب  یلع  نب  دّـمحم  زا  ۀـمعنلا " مامتاو  نیدـلا  لامکا   " باتک  - 3' م 329ه .)  ) یمق هیوباب 
هک مدومن  عمج  ار  يرابخا  باـتک  نیا  رد  نم  : " ... دـیوگیم دوخ  باـتک  دروم  رد  هیوباـب  نب  یلع  اـهباتک . رگیدو  ' م 460ه .)  ) یسوط

{ یقرواپ ص 9 . ةرصبتلاو ، ۀمامالا  یقرواپ .  ... " . } دزاس فرطرب  ار  تریح  دناوتیم 

؟ تسا هدش  فیلأت  باتک  مالسلاهیلعترضح  دوجوو  تدالو  رما  رد  تریح  عفر  تهج  رد  فلتخم ، ياهرصع  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  فیلأت  باتک  مالسلاهیلعترضح  دوجوو  تدالو  رما  رد  تریح  عفر  تهج  رد  فلتخم ، ياهرصع  رد  ایآ 

خساپ

دوب ع )  ) نامز ماما  دوجوو  تدالو  هب  مدرم  نامیا  تیبثت  نامه  هک  نانآ  فادـها  ياتـسار  رد  ناینیـشیپ  زا  يوریپ  هب  هعیـش  هعماج  ناگرزب 
قاحـسا وبا   - 1 دومن : هراـشا  تاـفیلأت  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـندز  هنیمز  نیا  رد  نوگاـنوگ  تاـفیلأت  هب  تسدو  هتـشاذگ  مدـق 

نب میهاربا  قاحـسا  وبا   - 2 یقرواپ } مقر 21 . ص 19 ، یـشاجن ، لاجر  یقرواپ .  " .} ۀبیغلا باتک  : " يدنواهن يرمحا  قاحـسا  نب  میهاربا 
: یبآ ینارهم  هَّللادـبع  نیـسح  نـب  دـمحا   - 3 یقرواـپ } مـقر 13 . ص 15 ، نامه ، یقرواپ .  " .} ۀـبیغلا باـتک  : " يدـسا یفوک  یطاـمنألا 

سابعلاوبا  - 4 یقرواپ } مقر 113 . ص 60 ، ءاملعلا ، ملاعم  یقرواپ .  " .} بئاغلاو ۀبیغلا  نع  هعفد  ۀیمامالا  موصخ  مزلی  امیف  ۀـلدألا  بیترت  "

نب دـمحا  نسحلاوبا   - 5 یقرواپ } مقر 240 . ص 97 ، یـشاجن ، لاجر  یقرواپ .  " .} ۀـبیغلا نع  ءـالجلاو  ءافـشلا  : " يزار یلع  نب  دـمحا 
فورعم زعا  نب  فرشا   - 6 یقرواپ } مقر 206 . ص 85 ، نامه ، یقرواپ .  " .} ۀبیغلا : " يدنجلانبا هب  فورعم  یـسوم  نب  نارمع  نب  دّمحم 
فورعم هزمح  نب  نسح  دّـمحم  وبا   - 7 یقرواپ } مقر 375 . ص 75 ، ج 16 ، ۀعیرذلا ، یقرواپ .  " .} ۀبیغلا : " ینیـسح يولع  یلُعلا  جلات  هب 

یخا نبا  هب  فورعم  ییحی  نب  دّمحم  نب  نسح  دّمحم  وبا   - 8 یقرواپ } مقر 150 . ص 64 ، یشاجن ، لاجر  یقرواپ .  " .} ۀبیغلا : " يربط هب 
باـتک : " ینیوزق یمیمت  اـیرکز  نب  ۀـلظنح  نسحلاوـبا   - 9 یقرواـپ } مقر 149 . نامه ، یقرواپ .  " .} مئاـقلا رکذو  ۀـبیغلا  باـتک  : " رهاـط

فـشکو ۀـبیغلا  باـتک  : " لیعامـسا نب  دّـمحم  نب  ۀمالـس  نسحلاوـبا   - 10 یقرواـپ } مـقر 380 . ص 147 ، ناـمه ، یقرواـپ .  " .} ۀـبیغلا
 . یقرواپ " .} ۀـبیغلا باتک  : " يدـسا يرـشان  ماشه  نب  سابع  لـضفلاوبا   - 11 یقرواپ } مقر 514 . ص 192 ، نامه ، یقرواـپ .  " .} ةریحلا
 . یقرواپ " .} تاعیقوتلاو ۀبیغلا  باتک  : " یّمق يریمح  نیـسح  نب  رفعج  نب  هَّللادـبع  سابعلاوبا   - 12 یقرواپ } مقر 741 . ص 380 ، نامه ،

مقر 652. ص 247 ، نامه ، یقرواپ .  " .} ۀـبیغلا باـتک  : " یئارداـم باهولادـبع  دّـمحم  وبا   - 13 یقرواـپ } مـقر 573 . ص 219 ، ناـمه ،
يددعتم تافیلأت  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  تاعوضومو  ع )  ) نامز ماما  هنیمز  رد  وا  نامعن : نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفم  خیـش   - 14 یقرواپ }
نییقرافلا باوج  " ، " ۀبیغلا یف  یحلطلا  یلع  ضقنلا  " ، " ۀبیغلا یف  رـصتخم  " ، " ۀبیغلا یف  ةرـشعلا  لئاسملا  " ، " ۀـبیغلا باتک  : " لیبق زا  دراد 

"، ۀبیغلاو ۀمامالا  یف  حاضیالا  : " لیبق زا  تسا  هدومن  تیودهم  زا  یناوارف  ثحب  ینمـض  روط  هب  دوخ  بتک  زا  یخرب  رد  زینو  " ۀـبیغلا . یف 
نب یلع  مساقلاوبا   - 15(" ع .  ) يدهملا مامالا  جورخ  یف  تاباوجلا  " ، " نساحملاو نویعلا  " ، " دابعلا یلع  هَّللا  جـجح  ۀـفرعم  یف  داشرإلا  "

نب دمحم  نب  یلع   - 16 یقرواپ } مقر 708 . ، 271ù270 ص نامه ، یقرواپ .  " .} ۀبیغلا یف  عنقملا  : " یضترم فیرش  هب  فورعم  نیـسح 
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میهاربا نب  دّمحم  بتاک  هَّللادبع  وبا   - 17 یقرواپ } مقر 679 . ، 260ù259 ص نامه ، یقرواپ .  " .} ۀبیغلا باتک  : " حایر نب  رمع  نب  یلع 
: دینج نب  دمحا  نب  دّـمحم  یفاکـسا  بتاک  یلعوبا   - 18 یقرواپ } مقر 1043 . ص 383 ، نامه ، یقرواپ .  " . } ۀـبیغلا باـتک  : " رفعج نب 
: یناوفص دمحا  نب  دمحم  هَّللادبعوبا   - 19 یقرواپ } مقر 1047 . ص 385 ، نامه ، یقرواپ .  " .} ۀبیغلا یف  ناوخالا  بولق  نع  نارلا  ۀـلازا  "

باـتک : " یـسراف یلع  نب  دـیز  نـب  دـمحم   - 20 یقرواـپ } مـقر 1050 . ص 393 ، ناـمه ، یقرواـپ .  " .} ةریحلا فـشکو  ۀـبیغلا  باـتک  "

یلع ناهربلا  : " یکجارک ناـمثع  نب  یلع  نب  دّـمحم  حـتفلاوبا   - 21 یقرواپ } مقر 699 . ص 159 ، یـسوط ، تسرهف  یقرواپ .  " .} ۀـبیغلا
22 یقرواپ } . 80ù79ص ج 16 ، ۀعیرذلا ، یقرواپ .  " .} فاصنإلا یف  ۀبیغلا  یف  درو  ام  رکذ  یف  فارطتسالا  نامزلابحاص "و" رمع  لوط 
مقر 1035. ص 381 ، یشاجن ، لاجر  مقر 292 ؛  ص 92 ، ج 3 ، ۀعیرذلا ، یقرواپ .  " .} ۀبیغلا باتک  : " يدادغب مساق  نب  دّـمحم  رکبوبا  - 

 - 24 یقرواپ } مقر 944 . ص 350-353 ، یشاجن ، لاجر  یقرواپ .  " .} ۀبیغلا باتک  : " یشایع روصنم  نب  دّمحم  رـضنلاوبا   - 23 یقرواپ }
یماسا اهنیا  یقرواـپ } مـقر 406 . ص 82 ، ج 16 ، ۀـعیرذلا ، یقرواـپ .  " .} ۀـبیغلا باـتک  : " ینادـمه نیـسح  نب  یلع  نب  رّفظم  جرفلاوـبا 

. تسا هدش  هتشون  لقتسم  روط  هب  تریح  عفر  هرابرد  يرجه  موس  نرق  رخآ  ات  هک  دوب  ییاهباتک 

هوزج زا  ریغ  هب  دییامرف ( . یفرعم  جع »  » اقآ ياهیگژیو  لاصخ و   « ، جع  » يدهم ترضح  نارای  اب  هطبار  رد  یـصصخت  باتک  دنچ  افطل  -1
نسحم ياقآ  هتـشون  جع » » يدهم ترـضح  نارای  ياه  هناشن  روهظلا و  دعب  ام  باتک  هصالخ ي  داشرا  تاراشتنا  جع   » يدهم ناروای  لاصخ 

. یتمه

هراشا

هک يدنتسم  ياهباتک  -2

شسرپ

هوزج زا  ریغ  هب  دییامرف ( . یفرعم  جع »  » اقآ ياهیگژیو  لاصخ و   « ، جع  » يدهم ترضح  نارای  اب  هطبار  رد  یـصصخت  باتک  دنچ  افطل  -1
ياقآ هتـشون  جـع » » يدـهم ترـضح  نارای  ياه  هناشن  روهظلا و  دـعب  ام  باتک  هصالخ ي  داشرا  تاراـشتنا  جـع   » يدـهم نارواـی  لاـصخ 

؟  دییامرف یفرعم  ار  دشاب  یسانش  يدهم  هژیوب  یسانش و  ماما  لماک  هرود  کی  هک  يدنتسم  ياهباتک  -2 یتمه . نسحم 

خساپ

ماما یجار 3 - دمحم  جـع , »   » يدـهم صیاصخ  یمیکح 2 - اضر  دـمحم  برغم ,  دیـشروخ  - 1 دـنوش :  یم  یفرعم  ریز  ياـهباتک  ج1 -
لگ هدیرف  مالـسلا , »  هیلع  يدـهم «  ترـضح  یناهج  تلاسر  ینیوزق 4 - مظاک  دمحم  دیـس  روهظ ,  ات  تدالو  زا  مالـسلا » هیلع   » يدـهم

 , ینامسآ ياهتراشب  رد  مالـسلا »  هیلع  يدهم «  ترـضح  نارکمج 6 - دجسم  تاراشتنا  راونالاراحب ,  مهدزیـسدلج  همجرت  يدمحم 5 -
نایمطاف یلع  نایاپ ,  ياه  هناشن  نیما 8 - نسحم  دیس  همالع  هعیشلا , }  نایعا  همجرت  زا  نامز {  ماما  اب  ییانشآ  این 7 - هیقف  دمحم 

یفرعم دروم  نیا  رد  باتک  دـنچ  و  هن ؟ ای  مینک  هعلاطم  باتک  طقف  ایآ  میهد  ماجنا  یلامعا  هچ  دـیاب  نامز  ماما  نامیاقآ  تخانـش  يارب  2
. دینک

شسرپ

یفرعم دروم  نیا  رد  باتک  دـنچ  و  هن ؟ ای  مینک  هعلاطم  باتک  طقف  ایآ  میهد  ماجنا  یلامعا  هچ  دـیاب  ناـمز  ماـما  ناـمیاقآ  تخانـش  يارب  2
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. دینک

خساپ

دنمهقالع نافرع  هب  رگا  دـینک . زاـغآ  يرهطم  دیهـش  یمالـسا » ینیبناـهج   » يرـس زا  تسا  رتهب  دـیتسه ، يرکف  لـئاسم  هب  دـنمهقالع  رگا 
دنمهقالع قالخا  هب  رگا  دـینک . هدافتـسا  تابقارملا » همجرت   » ای و  اههمانرب » اههمان و  : » دـننام یلمآ  هداز  نسح  همالع  ياـهباتک  زا  دـیتسه ،

ّربش موحرم  قالخالا » همجرت   » قالخا ای  و  ةداعـسلا » جارعم  «، » تاداعـسلاعماج همجرت  ، » یمالـسا قالخا  ملع  ياهباتک  هعلاـطم  دـیتسه ،
دیهش جع )  ) نامز ماما  هرابرد  راتفگ  زا  ياهعومجم  1 ـ دینک : هعلاطم  ار  ریز  ياهباتک  دیناوتیم  زین  نامز  ماما  هرابرد  دوشیم . هیصوت  و ...
دمحم تبیغ  رـصع  رد  یمالـسا  تلاسر  یناود 4 ـ یلع  جـع )  ) دوعوم يدـهم  هماع و  نادنمـشناد  یناروک 3 ـ یلع  روهظ  رـصع  ردص 2 ـ

یمیکح 8ـ اـضر  دـمحم  برغم  دیـشروخ  يدورگنل 7 ـ جات  جـع ) ) نامز ماـما  يامیـس  بیغتـسد 6 ـ دیهـش  جع ) ) دوعوم يدهم  ردص 5 ـ
ینیما میهاربا  ناهج  رتسگداد 

؟  میروآ تسدب  یتاعالطا  جع »   » نامز ماما  روم رد  میناوت  یم  ياهباتک  هچ  قیرط  زا  -1

هراشا

تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  جع »  » نامز ماما  زا  هروس  مادک  رد  نآرق  رد  -2

شسرپ

« جع  » نامز ماما  زا  هروس  مادک  رد  نآرق  رد  -2 میروآ ؟  تسدب  یتاعالطا  جع »   » نامز ماما  دروم  رد  میناوت  یم  ياهباتک  هچ  قیرط  زا  -1
تسا هدمآ  نایم  هب  نخس 

خساپ

دوخ نیا  هک  دینک  اعد  رایـسب  روهظ  مایق و  رما  رد  لیجعت  يارب  مهجرف }  کلذ  ناف  جرفلا  لیجعتب  ءاعدـلا  اورثکا  جـع { »   » يدـهملا لاق 
ماما هژیو  یـسانشباتک  ناونع  تحت  یناوارف  ياـهباتک  امـش  لوا  لاوس  دروم  رد  یمارگ  رئاز  دوش . یم  امـش  ياـهراک  رد  شیاـشگ  ثعاـب 

نیرخآ باتک  رد  یتاداشرا  ای  دسر و  یم  پاچ  هب  راظتنا  همانلصف  دوعوم و  همانهام  نوچ  يربتعم  تالجم  ای  هدش و  هتـشون  جع »   » يدهم
میدق بتک  مینک .  یم  یفرعم  امش  هعلاطم  يارب  ار  لیذ  بتک  هنومن  ناونع  هب  راصتخا و  هب  ام  دید  ناوت  یم  يریسد  رب  داتـسا  بانج  ماما ،

یم یلک  روط  هب  ترضح  یگدنز  ناوریپ  هک  تسا  هتشاد  اهنآ  بتک  ای  فلؤم  هب  يا  هژیو  تیانع  ترضح  اضعب  هک  رضاح  رـصع  ربتعم  و 
 . یسوط خیش  تبیغ  ینامعن و  تبیغ  - 2 دسر . یم  پاچ  هب  دوعوم  يدهم  ناونغ  تحت  رـصع  نیا  رد  هک   53 دلج 13 , راحب ,  - 1 دشاب . 
 , ترـضح صاخ  باون  هنیمز  رد  يرون 2 - موحرم  بقاـثلا  مجن  قودص 5 -  خیـش   , همعنلا مامتا  نیدـلا و  لامک  مراکملا 4 - لایکم  - 3

يزاریش یمداخ  دمحم  زا  جع »  » رصع ماما  تبیغ  باتک  تبیغ ,  هنیمز  رد  هدازاقع 3 - یلع  جع , »  » نامز ماما  صاخ  باون  یگدنز  باتک 
داتسا روهظ  رصع  نایناریا ,  شقن  روهظ و  رصع  درومرد  يدوواد 5 - رقاب  دمحم  روهظ  ياه  هناشن  باتک  روهظ ,  ياه  هناشن  هنیمز  رد  - 4

يدـهم تموکح  هب  يزادـنا  مشچ  ترـضح ,  تموکح  رد  ناـنز  هاـگیاج  دروم  رد  یتشد 6 - موحرم  نازاـس ,  هدـنیآ  هدـنیآ و  یناروت ،
یناهفصا 8- يوسوم  یقت  دمحم  دیس  داتسا  رثا  مراکملا ،  لایکم  ترـضح ,  نوماریپ  ربتعم  هیعدا  یسبط 7 - نیدلا  مجن  دانسا  رثا  جع ،» »

صاخـشا یفرعم  يارب  میرک  نآرق  رد  ج2 - قلطم .  ینیـسح  اضر  دمحم  دیـس  فیلات ،  لاصو  هار  - 9 تبیغ ,  رصع  رد  نایعیـش  فیاظو 
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کی چیه  دروم  رد  لوا :  عون  زا  یفرعم  . • تفص یفرعم  اب  -4 ددع . یفرعم  اب  -3 مسا . یفرعم  اب  - 1 تسا :  هدش  هدافتسا  هویش  هس  زا  یهلا 
ثعاب هک  تما  نیا  تسا  نشور  رایـسب  هک  دراوم  نآزا  یکی  دراد  یلوبق  لباق  ددـعتم و  لیالد  هک   . تسا هتفرگن  تروص  نآرق  رد  همئا  زا 
يرگید دارفا  ناربمایپ و  مان  اما  دـننزب . نآرق  فیرحت  هب  تسد  اـهنآ  هک  دوش  یم  ثعاـب  دـنازیگنا و  رب  ار  ناـقفانم  راـفک و  هنیک  دوش  یم 

یـسک لاـح  هب  یعفن  اـهنآ  ماـن  فیرحت  دـنا و  هتـشاد  دوجو  هتـشذگ  رد  دارفا  نیا  هک  تسا  هدـمآ  و ... بهل » یبا  و « نینرقلا »  يذ  لـثم «
ینعم هب  رمق » هملک «  الثم  دشاب .  یم  ددع  هلیـسو  هب  مود : عون  یفرعم   . • دـندنام نوصم  نزاوت  هنیک  دربتـسد  رد  تهج  نیمه  هب  تشادـن 

رد دـنرفن  هدزاود  همئا  هکنیا  دوش . یم  هراشا  دروم  کـی  هب  همئا  دروم  رد  هدـش  رکذ  راـب   360 مویلا »  ای « هدـمآ  نآرق  رد  راب  هدزواد  هاـم 
یم راهطا » همئا   » بآ همـشچ  هدزواد  زا  دوصقم  هک  هدـش  رکذ  اـجنآ  رد  هک  دـینیب  یم  دـینک ، هعجارم  ریـسافت  هب  رگا  هیآ 60  هرقب  هروـس 

كاله هابت و  دنک  يرود  نآ  زا  هک  ره  ددرگ و  یم  باریس  دبای و  یم  تاجن  دریگ  هرهب  نآ  زا  هک  ره  دنیتاده و  لالز  همـشچ  هک  دنـشاب 
زا شیب  دلج 13  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  تسا . هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تایآ  هک  تسا  موس  عون  زا  یفرعم  یهاگ  و  دـش .  دـهاوخ 

رفعج ماما  بیغلاب }  نونمؤی  نیذلا  هیآ 3 {  هرقب  هروس  لاثم  يارب  دنک . یم  رکذ  هدش  هدرب  مان  جع »   » يدهم مایق  هراب  رد  هک  ار  هیآ   200
ریسافت اب  هارمه  ار  یتایآ  زین  بقاثلا  مجن  باتک  رد  و  دشاب . یم  جع »   » مئاق مایق  هب  داقتعا  بیغ  هب  نامیا  هک  هدومرف : مالسلا »  هیلع  قداص 

هک دیشمرصق }  هلطعم  رئب  هک و  جح  هروس  فیرش 45  هیآ  ریسفت  دروم  رد  مالـسلا »  هیلع  قداص «  ماما  زا  لاثم  ناونع  هب  هدرک ،  نایب  نآ 
هک تسا  ماـما  نآ  دوـش و  یمن  هدیـشک  بآ  وا  هک ا ز  تسا  یهاـچ  هعلطم » رئب   « » هلاو هیلع  هللا  یلـص  دـمحم «  لآ  يارب  تـسا  یلثم  نـیا 
زا هللا  ءاشنا  هدش .  یم  هدافتـسا  رگید  همئا  رـصع  رد  هک  يا  هنوگنآ  هب  روهظ  تقو  ات  دوش  یمن  هدافتـسا  ناشیا  ملع  زا  ینعی ؛ هدش ، بیاغ 

همالع - 1 دینک :  هعجارم  لیذ  ياهباتک  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب  متیسه . امش  يدعب  تابتاکم  رظتنم  دیشاب  ترـضح  یعقاو  ینارظتنم  نارای و 
بقاثلا مجن  - 2 یناود )  یلع  دوعوم  يدهم  ای  راونالا (  راحب  یسلجم ، 

؟  ربتعم ریغ  ای  دنتسه  يربتعم  ياهباتک  تسا ، هدش  هتشون  ءارضخ  هزیزج  دروم  رد  هک  ياهباتک  ایآ  -1

شسرپ

؟  ربتعم ریغ  ای  دنتسه  يربتعم  ياهباتک  تسا ، هدش  هتشون  ءارضخ  هزیزج  دروم  رد  هک  ياهباتک  ایآ  -1

خساپ

یـضعب دنناد • . یم  دانتـسا  لباق  ربتعم و  حیحـص و  ار  نآیخرب  . • دراد دوجو  فلتخم  رظنود  عومجم  رد  ءارـضخ  هزیزج  دروم  رد  ج1 -
ارـضخ ء هریزج  ناتـساد  تحـص  لـیالد  تسین .  تسرد  نآ  هب  دانتـسا   ، دـنیوگ یم  دـنناد و  یم  هناـسفا  هـب  هیبـش  لوـعجم و  ار  نآ  رگید 

هعیش رخافم  ناگرزب ،  هاگ  چیه  دوب  يا  هناسفا  ینامر و   ، یگتخاس ناتساد  ناتساد ،  نیا  رگا  دنیوگ ؛ یم  ناتـساد  نیا  تحـص  نارادفرط ،
ياملع زا  ییحی » نب  لضف  -» 1 دنا :  هدرک  لقن  ار  ناتـساد  نیا  هک  یناسک  دندومن .  لقن  ار  نآ  ناشیاهباتک  رد  دندرک و  یمن  هجوت  نآ  هب 

نب یلع  نیدلا ،  نیز  نابز  زا  یناردنزام ،  يوسوم  یلع  نب  نسح  نیدلا  رخف  دیس  لزنم  رد  هلح  رد  هطساوالب  ار  ناتـساد  وا  هک  متفه  نرق 
نیریاس بتک  عبنم  ذخأم و  هدـنیآ  رد  باتک  نیمه  تشاگن و  ءارـضخلا »  هریزجلا   » مان هب  یباتک  رد  ارنآ  سپـس  دینـش ، یناردـنزام  لضاف 

نآ نینمؤملا  سلاجم  جرا  رپ  باتکرد  يرتشوش  هللا  رون  یـضاق  - 2 تسا . باتک  نیمه  هدش  هتـشون  دروم  نیا  رد  هک  یباتک  نیلوا  دـش و 
هدرک جرد  راونالا  راحب  باـتک  رد  ار  نآ  یـسلجم  همـالع  - 4 تسا . هدرک  همجرت  یـسراف  هـب  ار  نآ  یکرک  قـقحم  - 3 تـسا . هدروآ  ار 
دوـخ ياـهباتک  رد  ار  ناتـساد  نیا  هک  رگید  رفن  اـههد  و  تـسا . هدرک  جرد  يدـهلا  تاـبثا  باـتک  رد  ار  نآ  یلماـع  رح  خیـش  - 5 تسا .

دانتسا نآ  رب  ناگزرب  همه  نیا  دوب  يا  هناسفا  یلعج و  عوضوم  کی  ناتساد  نیا  رگا   ، دنیوگ یم  ناتـساد  نیا  تحـص  نارادفرط  دندروآ .
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تسا تسرد  الوا :  ارضخ ء :  هزیزج  ناتـساد  ندوب  يا  هناسفا  یلعج و  لیالد  .a دندرک .  یمن  جرد  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  دـندرک و  یمن 
نامرهق تسین و  رتشیب  صخـش  کی  زا  ناتـساد و  کی  نآ  ، دوش تقد  یتقو  یلو  ، دـنا هدرک  لـقن  ناـگرزب  زا  يرایـسب  ار  ناتـساد  نیا  هک 

ناتساد اریز  ، درادن يربتعم  دنـس  ناتـساد  نیا  ایناث :  تسا .  ییحی  نب  لضف  باتک  اهنآ  همه  عبنم  یناردنزام و  لضاف  نب  یلع  اهنت  ناتـساد 
متفاین ربتعم  بتک  رد  ار  ناتساد  نیا  نم  نوچ  دسیون ،  یم  شا  هراب  رد  یسلجم  موحرم  دوخ  هک  هدش  لقن  هتخانش  ان  یطخ  باتک  کی  زا 
هکنانچ  ، دوشیم هدـید  یتاضقانت  ناتـساد  نتم  رد  اثلاث :  دوشن . طولخم  باتک  بلاطم  اـب  اـت  مداد  صاـصتخا  نآ  هب  ار  يا  هناگادـج  باـب  ،

نونک ات  ار  ترـضح  نآ  مدوخ  متـسه و  ماما  صاخ  بیان  نم   : تفگ ناتـساد  يوار  هب  نیدلا  سمـش  دیـس  اج  کی  رد  دیدومرف  هظحالم 
اما تسا ، هدینش  ار  شثیدح  مه  و  هدید ،  ار  شدوخ  مه  مدج  اما  تسا ، هدینش  ار  شنخس  نکیل  هدیدن ،  ار  بانجنآ  زین  مردپ  ما و  هدیدن 

بوخ میور و  یم  هوک  نآ  هب  ماما  ترایز  يارب  هعمج  حبص  زور  ره  نم  تفگ : ناتساد  يوار  هب  رگید  ياج  رد  نیدلا  سمش  دیس  نیمه 
فرـشم نامز  ماما  تمدخ  دنناوت  یم  شلاثما  نیدلا و  سمـش  دیـس  طقف  تفگ : ناتـساد  ياوار  هب  مه  دمحم  عیفـش  يورب و  مه  وت  تسا 

لباق هک  هدش  حیرـصت  نآرق  فیرحت  هب  روکذم  ناتـساد  رد  اعبار :  دنراد .  ضقانت  مه  اب  بلاطم  نیا  دـییامرف  یم  هظحالم  هکنانچ  دـنوش 
هتفرگ رارق  دییأت  دروم  هدش و  حرطم  تبیغ  نامز  رد  سمخ  هحابا  عوضوم  اسماخ :  تسا . مالسا  ياملع  دیدش  راکنا  دروم  تسین و  لوبق 
کی دسر ، یم  رظن  هب  بیرغ  بیجع و  یلیخ  هک  هدـش  هیهت  کیتنامر  روط  هب  ناتـساد  لاح  ره  هب  تسا .  دودرم  اهقف  رظن  زا  مه  نآ  هک  ، 

سلدنا هب  شداتسا  هارمه  هب  اجنآ  زا  رـصم و  هب  شداتـسا  هارمه  هب  اجنآ  زا  ماش و  هب  مولع  لیـصحت  دصق  هب  قارعزا  نیدلا  نیز  مان  هب  رفن 
مان ندینـش  اب  يدوهی  زا  دـعب  دـنک و  یم  اهر  ار  وا  شداتـسا  دوش . یم  ضیرم  ینالوط  تفاسم  نیا  یط  زا  سپ  دـنک ، یم  رفـس  ایناپـسا ) )

ار هریزج  هب  كان  رطخ  رود  هار و  ندومیپ  هب  دـنک  یم  شومارف  ار  شداتـسا  هک  دوش  یم  قاتـشم  نآ  ندـید  هب  ناـنچ  نآ  ضفاور  هزیزج 
سپ دمآ و  زور  لهچ  زا  سپ   ، دیایب یتشک  هامراهچ  زا  سپ  دوبانب  هکنیا  اب  دونش ،  یم  ار  ءارضخ  هزیزج  مان  اج  نآ  رد  دسر ، یم  اهیـضف 

رد تسا . اروگ  نیریـش و  هک  دـنیب  یم  ار  يدیفـس  ياهبآ  ضیبا  رحب  طـسو  رد  دـنرب و  یم  اـیرددوخ  هارمه  هب  ار  وا  فقوت  هتفه  کـی  زا 
نیا لصا  رگا  تسه ،  هریزج  نآ  رد  امئاد  ترضح  تنوکـس  هک  میریذپب  میناوت  یمن  تالاکـشا  نیا  همه  زا  یـشوپ  مشچ  ضرف  رب  ماجنا 
مدرم نیب  رد  سانش  ان  روط  هب  ترـضح  هنرگ  دشاب و  هدنام  اجنآ  رد  یتدم  ترـضح  تسا  نکمم  دشاب  هتـشاد  تحـص  ناتـساد  هریزج و 

یگدـنز راصحنا  سپ  دـنا . هدومرف  مالـسلا »  هیلع   » قداص ماـما  هکنیا  اـمک  دـنا  هدـید  فلتخم  ياـهاج  رد  ار  وا  اذـل  دـننک ، یم  یگدـنز 
یضیف 3- دارم  ناهج ،  حلصم  يامیس  يردیح 2- هللا  زیزع  تاجن ،  دیما و  مسجت  -1 عبانم :  تسین .  حیحص  ارضخ ء  هزیزج  رد  ترضح 

یجنگ نیسح  يدهم ،  ترضح  اب  يونعم  طابترا  يرهاط  هللا  بیبح  رتکد  باتفآ ،  يامیس 

؟  تسا حیحص  نآ  بلاطم  ایآ  و  تسیک ؟  نآ  فلوم  و  تسیچ ؟  بقاثلا  مجن  باتک  عوضوم 

شسرپ

؟  تسا حیحص  نآ  بلاطم  ایآ  و  تسیک ؟  نآ  فلوم  و  تسیچ ؟  بقاثلا  مجن  باتک  عوضوم 

خساپ

تـسا يرون  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  لماع  ملاع  نآ  هدنـسیون  تسا . هدـش  هتـشون  جـع ) ) نامز ماما  تـالاوحا  رد  بقاـثلامجن »  » باـتک
موحرم دراد . یناوارف  تافیلأت  هدوب و  راـگزور  رداون  زا  (ع ) نیموصعم تاـیاور  هب  ییانـشآ  ثیدـح و  نف  رد  ناـشیا  یفوتم 1320 ه.ق ) )
یمامت هک  تسین  انعم  نادب  دـش ، هتـشون  هچنآ  هتبلا  تسا . هدوب  ناشیا  نادرگاش  زا  یکی  نانجلاحـیتافم »  » بحاص یمق  سابع  خیـش  جاح 

. درک تقد  یتسیاب  هدش ، هتشون  هچنآ  شریذپ  رد  نیاربانب  تسا . هدوب  يروآعمج  رب  ناشیا  يانب  نوچ  دشابیم ؛ حیحص  نآ  تایوتحم 
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	پرسش
	پاسخ

	آيا در قران كريم به امام زمان اشاره اي شده است ضمني چطور؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	چرا قرآن به طور رسمي به مسأله ولادت ووجود امام مهديعليهالسلام
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چرا نام امام قائم (عج) در قرآن نيامده است؟
	پرسش
	پاسخ

	در كجاي قرآن از امام زمان( ياد شده است؟ لطفاً نام سوره وآيه آن را بنويسيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا واسطه فيض بودن امام زمان (ع) در نعمت ها و در عالم كون غير از روايات آيا ريشه قرآني هم دارد يا نه؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از آيه «قل فلِلّهِ الحجة البالغه چيست و آيا به امام زمان (عج مربوط ميشود؟ و آيا صلوات فرستادن هنگام تلاوت آيه براي سلامتي آن حضرت جايز است
	پرسش
	پاسخ

	آية شريفه "بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين را چگونه به حضرت مهدي 7 ارتباط ميدهند در حاليكه شأن نزول آن موضوع ديگري است
	پرسش
	پاسخ


	ظهور در آيات
	روز فتح چه روزي است؟
	پرسش
	پاسخ

	مفهوم آيات 105 و 106 سوره انبياء و روايات پيرامون قيام حضرت مهدي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دلالت آية 55 سورة نور در مورد قيام ولي عصر (ع) چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	دلالت آية 33 سورة توبه و احاديثي كه در مورد ظهور حضرت مهدي (ع) آمده چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	بهترين و محكمترين آيهاي از قرآن كه بر ظهور حتمي آقا امام زمانغ وجود دارد كدام است
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا خصوصيات دوران امام زمان ع در قرآن يا روايات آمده است لطفاً توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيه "وعد" چگونه بر ظهور موعود جهاني دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه "ارسال رسول" چگونه بر ظهور امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه "وراثت" چگونه بر ظهور امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه "استضعاف" چگونه بر ظهور حضرت مهديعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه "ارتداد" چگونه بر ظهور امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه "قتال" چگونه بر ظهور حضرت مهديعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه آيهاي از قرآن اشاره يا بشارت به ظهور حضرت مهدي(عج) داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا خداوند در قرآن فرموده است كه در آخر الزمان كشورهاي فراواني هستند كه بر ضرر اسلام فعاليت ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير روايات نبوي
	آيا در روايات است كه موقع سلام به آقا امام زمان(عج) سر را تا اندازة ركوع يا كمتر خم كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	بحث مهدويت در قرآن كريم به چه صورت آمده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چند نمونه از علائم مصلح بزرگ در آيات قرآن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از پيروزي دين حق كه در قرآن از آن سخن به ميان آمده است، چه نوع پيروزي است و آيا تحقق يافته است؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آيه يك سوره نحل چگونه روايات و ادعيه كه در مورد تعجيل درظهور ولي عصر ( عج ) وارد شده را توجيه مي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در قرآن كريم دربارة اين كه پيروان حضرت مهدي ع بايد 313 نفر باشند تا ظهور كنند، و نيز دربارة قاتل آن حضرت آيه يا آياتي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ



	روايات نبوي
	معروفترين رواياتي كه در مورد قيام حضرت مهدي (ع) آمده است چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	رسول الله(ص) در مورد عدالت گستري حضرت مهدي(عج) چه فرمودهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه مي گويند پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) فرمود مهدي در آخرالزمان متولّد مي شود و ظهور مي فرمايد درست است يا خير؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا رسول خداصلي الله وعليه وآله از ولادت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا رسول اكرمصلي الله وعليه وآله خبر از غيبت امام زمانعليهالسلام داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	به حديث: "اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي" چگونه پاسخ ميگوييد؟
	پرسش
	پاسخ

	به حديث: "اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي" چگونه پاسخ ميگوييد؟
	پرسش
	پاسخ

	به حديث: "المهدي من ولد الحسن" چگونه پاسخ ميگوييد؟
	پرسش
	پاسخ

	به حديث: "المهدي من ولد الحسن" چگونه پاسخ ميگوييد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا جمله "كما ملئت ظلماً وجوراً" با صالح بودن مردم منافات دارد؟
	پرسش
	پاسخ


	روايات ائمه اطهار
	روايات درمورد غيبت امام
	نمونه اي از روايات اهل بيت (ع ) درباره غيبت حضرت مهدي (عج ) را بيان كنيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام عليعليهالسلام به غيبت حضرت مهديعليهالسلام اشاره كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام حسنعليهالسلام از غيبت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام حسينعليهالسلام از غيبت فرزندش مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام سجادعليهالسلام از غيبت فرزندش مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام باقرعليهالسلام از غيبت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام صادقعليهالسلام از غيبت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام كاظمعليهالسلام از غيبت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام رضاعليهالسلام از غيبت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام جوادعليهالسلام از غيبت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام هاديعليهالسلام از غيبت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام عسكريعليهالسلام براي غيبت فرزندش مهديعليهالسلام
	اشاره
	پرسش
	پاسخ


	روايات در مورد ولادت امام
	آيا روايات ولادت حضرت مهديعليهالسلام ضعيف است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا روايات ولادت حضرت مهديعليهالسلام ضعيف است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حضرت عليعليهالسلام از ولادت امام مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام حسنعليهالسلام از ولادت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام حسينعليهالسلام از ولادت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام سجادعليهالسلام از ولادت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام باقرعليهالسلام از ولادت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام صادقعليهالسلام از ولادت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام كاظمعليهالسلام از ولادت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام رضاعليهالسلام از ولادت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام جوادعليهالسلام از ولادت امام مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام هاديعليهالسلام از ولادت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام عسكريعليهالسلام از ولادت حضرت مهديعليهالسلام خبر داده است؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير روايات
	در نمازجمعه با آمدن نام امام دوازدهم مردم برميخيزند، ولي بيشتر افراد زودتر بر ميخيزند، چرا ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در زيارت ( آل ياسين ) ، عبارت ( يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن ... ) درباره زمان ظهور امام زمان ( عج ) است ؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً اين حديث از امام رضا(ع) كه در منتخب الاثر (صافي) آمده توضيح دهيد لا يري جسمه و لا يسمي باسمه (مهدي(ع) ديده نمي شود به اسم نام برده نمي شود) همچنين حديث مشابهي از امام علي النقي در همين مورد از كمال الدين و تمام النعمه آمده است)
	پرسش
	پاسخ

	اينكه حضرت امام جعفر صادق(ع) پيرامون حضرت مهدي(عج) مي فرمايد: «اگر او را درك مي كردم، تمام عمر به خدمت او مي پرداختم» چه مهمي را مي رساند و حضرتش چه منظوري داشته اند؟ (معجم الاحاديث الامام المهدي (عج) جلد 3، صفحه 385).
	پرسش
	پاسخ

	مبناي مؤلّفان حديثي مصادر مهدويت چه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا هيچ يك از امامانعليهمالسلام، هويت شخصي حضرت مهديعليهالسلام
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا اخبار مهديعليهالسلام غامض وپيچيده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا نصّ متواتر بر امامت امام زمانعليهالسلام از امام عسكريعليهالسلام رسيده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حديث "لو أدركته لخدمته ايام حياتي" دليل برتري امام زمانعليهالسلام بر ساير ائمه است؟
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از اصلاح امر حضرت مهديعليهالسلام در يك شب چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمانعليهالسلام "يأتي بدين جديد" يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمانعليهالسلام "يأتي بسلطان جديد" يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمانعليهالسلام به "امر جديد" قيام ميكند يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمانعليهالسلام "يأتي بقضاء جديد" يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمانعليهالسلام "يأتي بسنة جديدة" يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام مهديعليهالسلام قيام كننده به كتاب جديد است؟
	پرسش
	پاسخ

	مفاد روايات در مورد مدت حكومت حضرت مهديعليهالسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چند حديث دربارهي امام زمان(عج) بيان نمائيد؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه قرآني ميآورد كه با اين قرآن فرق دارد يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ



	دعاي ندبه
	چند موضوع از دعاي ندبه اختصاص به حضرت مهدي عج) دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در دعـاي نـدبـه بـه اين مساله اشاره شده است كه مي پرسد : نمي دانم كدام سرزمين تو را در بر گـرفته است ؟ قرارگاهت كجاست ؟ در كوه رضوي يا ذي طوي 000 ؟ نمي دانم در اين دعا چرا سـراغ حضرت مهدي را در ذي طوي و كوه رضوي مي گيرند كه جايگاه محمد حنفيه ( امام زمان
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ممكن است دعاي ندبه به يكي از امامان معصوم منسوب باشد كه همه عاقل و كامل بودند ولي يكي از آنان خطاب به نوادهاش (امام زمان«ع») كه هنوز به دنيا نيامده بگويد تو كجائي؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤال مذكور را خدمت چندين استاد گرانقدر بيان نموديم اما متأسفانه جوابي قانع كننده نگرفتيم حتي چندين نفر اين ادعا را رد كردند سؤال مذكور اين است كه در دعاي ندبه خطاب به امام زمان مي شود:
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	من هميشه به امام زمان سلام مي كنم باايشان صحبت مي كنم و مطمئنم كه ايشان صداي مرا مي شنوند و منتظرند كه به سوي ايشان بروم و با هر قدم من ايشان چند قدم بر مي دارند اما در فرازي از دعاي ندبه مي خوانيم عزيز علي ان تحبط بك دوني البلوي و لا ينالك مني صحيحح و لا
	پرسش
	پاسخ

	ندبه يعني چه؟ (در دعا مي خوانيم فليندب النادبون)
	پرسش
	پاسخ

	آيا دعاي ندبه نزد علما معتبر است؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر بزرگان علما درباره دعاي ندبه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني دعاي ندبه را نقل كردهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	راوي دعاي ندبه كه معاصر امام نبوده چگونه دعا را نقل ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	"محمّد بن مشهدي" راوي با واسطه دعاي ندبه كيست؟
	پرسش
	پاسخ

	"محمّد بن علي بن ابي قرّه" راوي ديگر دعاي ندبه كيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ابن مشهدي دعاي ندبه را چگونه از محمّد بنأبيقره نقلكرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا درباره محمّد بن حسين بن سفيان بزوفري معروف به ابن مشهدي توثيقي رسيده است؟
	پرسش
	پاسخ

	دعاي ندبه از كدامين امام است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دعاي ندبه انشاي برخي از علماي شيعه است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اسامي تمام امامان در اين دعا ذكر نشده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا جمله "وعرجت بروحه" مخالف با معراج جسماني است؟
	پرسش
	پاسخ

	چه تأليفاتي درباره دعاي ندبه نوشته شده است؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير موارد
	زيارت امام زمان(ع) كه مي خوانند، چرا دست روي سر مي گذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	مصلح بزرگ جهاني از نظر احاديث داراي چه مشخصاتي است؟
	پرسش
	پاسخ

	ضرورت برپايي حكومت عدل جهاني از راه فطرت چگونه قابل تبيين است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا از راه براهين فلسفي ميتوان ضرورت حكومت عدل جهاني را به اثبات رساند؟
	پرسش
	پاسخ

	ضرورت حكومت عدل جهاني را از راه تكامل چگونه ميتوان تبيين كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا با دليل عقلي ميتوان ضرورت تشكيل حكومت عدل جهاني را اثبات نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا واقعيّتهاي تاريخي ميتواند ضرورت تشكيل حكومت عدل جهاني را به اثبات رساند؟
	پرسش
	پاسخ

	چه ضرورتي در تحقق حكومت عدل جهاني در اين دنيا است؟
	پرسش
	پاسخ

	رهبري در حكومت عدل جهاني چه اهمّيتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	برپا كننده عدل جهاني چه شرايطي بايد داشته باشد؟
	پرسش
	پاسخ



	مهدويت در ساير فرق اسلامي
	ساير فرق اسلامي و اصل اعتقاد به مهدويت
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	پرسش
	پاسخ
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	مسأله قبول منجي از طرف مسيحيان و شيعيان و چندين دين جهان واضح است، اما آيا سنيها مسلمان نيز به چنين منجي اعتقاد دارند؟
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	ساير فرق اسلامي و مصداق مهدويت
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	تفاوت شيعه و سني در مسئله مهدويت چگونه است. به عنوان مثال شيعه اعتقاد دارد مصلح متولد شده و امام است اما سني بيان مي كند كه مصلح متولد نشده و امام نيست
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	ديدگاه مذاهب اسلامي درباره لقب منجي چيست؟
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	شيعيان ميگويند امام مهدي(عج) زنده است ولي اهلسنت ميگويند هنوز به دنيا نيامده است، لطفاً نظر هر يك را توضيح دهيد/
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	چرا اهل تسنن معتقدند كه هنوز امام زمان (عج ) به دنيا نيامده است ؟
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	چرا اهل تسنن وجود حضرت امام زمان را قبول ندارند و مي گويند امام زمان وجود ندارد.
	پرسش
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	آيا صحيح است كه سنّيها عقيده دارند سرانجام حضرت عيسي«عليه السلام» ظهور ميكند و دنيا را پر از عدل و داد ميكند؟
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	پرسش
	پاسخ
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	پرسش
	پاسخ

	مورخان شيعه در مورد تاريخ ولادت حضرت مهديعليهالسلام چه گفتهاند؟
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	نام حضرت مهدي(عج) چيست و چرا مردم آن را بر زبان جاري نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امام زمان(ع) هم نام و هم كنيه پيامبر است؟ چرا حضرت از كعبه ظهور ميكند؟
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	مهدي آل محمد كيست و چرا در انتظار آمدن وي به سر مي بريد ؟
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	حضرت قائم چندمين فرزند امام حسين(ع) است؟
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	آيا امام زمان(عج) از غذاي اين جهان تغذيه مي كند؟
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	آيا ادعاي اينكه امام زمان صورت وجودي خداست درست است ؟
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	مهدي موعودعليهالسلام از ذريّه چه كسي است؟
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	وضعيت سياسي در عصر امام عسكريعليهالسلام وولادت حضرت مهديعليهالسلام چگونه بوده است؟
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	آيا امام عسكريعليهالسلام قبل از شهادت خود به مادرش وصيّت كرده است؟
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	حكم كسي كه ايمان به ولادت امام مهديعليهالسلام ندارد چيست؟
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	چرا جعفر به "دروغگو" معروف شده است؟
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	كارهاي ناشايست جعفر چه بوده است؟
	پرسش
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	چرا امام زمانعليهالسلام عمويش جعفر را به برادران يوسفعليهالسلام تشبيه كرد؟
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	آيا مهديعليهالسلام از اولاد ونسل عباس است؟
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	-امام زمان (عج) چه كاره حضرت رضا« عليه السلام » مي شوند ؟
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	پاسخ

	آيا امام زمان(عج) مثل ما خداوند را عبادت ميكنند؟
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	پاسخ

	چرا درباره نام حقيقي مادر حضرت ولي عصر(عج) و ساير خصوصياتشان تحقيق كاملي انجام نميگيرد با آنكه اصول عقايد مان بر اينگونه مطالب استوار است؟
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	پاسخ


	امامت حضرت
	مي گويند : لولا الامام يا لولا الحجه لساخت الارض باهلها اگر امام نباشدزمين اهلش را در خود فرو مي برد . گويم : اگر اين حديث صحيح باشد معني آن اينست كه اگر حجت خدا ( مثل كتاب آسماني ) در ميان مردم نباشد در آنوقت بايد جهان بپايان رسد زيرا خداوند از آفرينش م
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	چگونه توحيد در امامت حضرت مهدي تجلي مييابد؟
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	چه لزومي دارد مصلح جهان همان فرزند امام يازدهم باشد؟ مگر خداوند قادر نيست هر وقت اراده كند مصلحي بيافريند؟ چرا خداوند فردي را هزار سال يا دوهزار سال نگهداري مي كند تا در موقع لزوم از آن استفاده كند تا افرادي كه منتظر فرصت مي باشند بهانه گيري كنند؟
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	آيا خداوند براي امامت حضرت مهديعليهالسلام زمينهسازي كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	كدام آيه از آيات قرآن كريم امامت حضرت مهديغ در سن كودكي را امري ممكن ميداند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا انبياي بزرگ الهي در سن چهل سالگي به پيامبري برگزيده ميشدند، با اين كه آنها نيز امام بودند، ولي حضرت حجت بن الحسندر سن پنج سالگي به امامت رسيد؟
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	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان 7داراي همسر و فرزند هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا قصه جزيره خضرا دلالت بر ازدواج حضرت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در برخي از روايات بر اهل وعيال حضرت اشاره شده،آيا اين دلالت بر ازدواج دارد؟
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	پاسخ

	آيا كنيه "اباصالح" دلالت بر ازدواج حضرت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	2- آيا امام زمان"ع" ما كه تا به حال هزار وچندي سال ازعمرايشان مي گذرد آيا همسر ويا فرزند ويا نوه اي هم دارند؟
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	آيا امام زمان زن وفرزند دارد؟ درصورتي كه ندارد آيا خداوند غريزه جنسي را درهمه قرار نداده وآيا ازروايات استفاده نمي شود كه مردم بايد ازدواج كنند وثواب زيادي دارد ودرمذمتش احاديث فراوان داريم. اگر ازدواج كرده چند تا فرزند دارد وكجا زندگي مي كنند؟
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	پاسخ

	آيا حضرت مهدي"ع" همسر وفرزند دارد؟چند تا وچگونه؟
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	آيا اطلاعاتي در مورد نحوهزندگي ابا صالح عج و جود دارد اينكه چگونه زندگي مي كنند، تنهاست يا با خانواده اي زندگي ميكند خود را و خوراكش ر ازكجا تأمين ميكند يا از آسمان براي او ميرسد توضيح فرمائيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	1-آيا امام زمان «عج» داراي زن و فرزند مي باشند ؟ اگر جواب مثبت است آيا آنها مي دانند كه ايشان(حضرت مهدي) صاحب الزمان است ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان ازدواج نموده اند چون ازدواج سنت پيامبر است .
	پرسش
	پاسخ

	آيا همسر ايشان (امام زمان) از انس است يا جن.
	پرسش
	پاسخ

	براي اينكه فردي به همسري امام زمانش درآيد بايد چگونه باشد.با توجه به اينكه علاوه بر روح عالي امام جسم ايشان نيز جسم ويژه اي است.
	پرسش
	پاسخ

	موقع شروع غيبت كبري، حضرت مهدي(عج) مجرد بود يا متأهل؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان ازدواج كرده و فرزند دارد؟
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	پاسخ

	آيا حضرت ولي عصر7داراي زن و فرزند مي باشد؟
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	پاسخ

	آيا امام زمان 7ازدواج نموده اند و داراي فرزند هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	در خصوص ازدواج يا عدم ازدواج امام زمان(عج) توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	با وجودي كه پيامبر اسلام(ص) فرمود: "النكاح سنتي"، و مردم را به اين سنت حسنه تشويق نمود، چرا حضرت مهدي (عج) به اين فرمايش پيامبر(ص) عمل نكرده؟ اگر عمل كرده است، نام همسر و پدرزنش چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان داراي زن و فرزند و نوه مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان(عج) در طول دوران غيبت همسري انتخاب كرده و فرزندي دارند؟ نام آنان چيست؟ آيا آنان هم از نظرها غايبند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا زن امام زمان(عج) هم طول عمر دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان (عج) ازدواج نموده است، آيا فرزندي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا زندگي حضرت ولي عصر فرشته گونه است يا طبيعي و تجربي (ازدواج و توليد مثل)؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان (عج) ازدواج كرده است و در صورت ازدواج فرزندي دارد و آنان ميان مردم هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حضرت مهدي(ع) ازدواج كرده و همسر و بچه دارد؟ اگر چنين است، با چه خانوادهاي ازدواج كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	مسئله ازدواج امام زمان (عج) را توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان(عج) ازدواج نموده و زن و فرزند دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان ازدواج كرده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حضرت صاحب الامر(ع) همسر دارند و صاحب عائله و فرزند مي باشند؟ اگر دارند كجا اقامت دارند و آيا آنها شناخته شدهاند يا به طور ناشناس زندگي ميكنند و كسي آنها را نميشناسد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام عصر(عج) زندگي جمعي و خانوادگي دارند؟ در صورت مثبت بودن جواب، همسر ايشان چه قشر از مردم هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان( ازدواج كرده اند يا خير؟ لطفاً در صورت امكان توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام عصر (عج) داراي زن و فرزند است اگر هست چرا تاكنون كسي خود رافرزند امام معرفي نكرده و اگر نيس
	پرسش
	پاسخ

	شخصي يكي از نوادگان امام زمان(عج) را ديده كه او گفته من نه صداي امام را شنيده ام و نه خود ايشان را ديده ام. به نظر شما دليل اينكه نواده اي از امام نيز محروم از اين قضيه باشد چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان ازدواج كرده اند؟تعداد فرزندان آنها را بنويسيد؟
	پرسش
	پاسخ

	علما بر اين باورند كه حضرت ولي عصر (ع) فرزند و همسر ندارند؛ ولي كنيه ايشان اباالقاسم(پدر قاسم) مي باشد. توجيه كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان داراي زن و فرزند ميباشند؟ ايشان چگونه وفات مييابند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا طبق قاعده، امام زمانعليهالسلام ازدواج كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	در صورت قول به عدم ازدواج، به روايت مفضّل بن عمر چگونه پاسخ ميدهيد؟
	پرسش
	پاسخ


	لقب و كنيه
	يازده لقب از لقب هاي حضرت مهدي 7را نام ببريد.
	پرسش
	پاسخ


	يا أباصالح، گل نرگس و گل زهرا يعني چه و به چه كسي گفته ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه پيغمبر اسلام(ص) به آيات وحي نزديكتر است هم چنين خدمات و نزول قرآن از پيامبر(ص) ميباشد، چطور حضرت صاحب الزمان (عج را شريك القرآن ميخوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	لقب قائم منسوب به كدام يك از معصومين است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي امام مهدي اسم و لقب هايي گذاشته اند؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از اين جمله كه «السلام عليك يا حجة الله التي لاتخفي» چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امام زمان((عليه السلام)) را صاحب الزمان مي گويند در صورتي كه صاحب اصلي زمان خداست؟
	پرسش
	پاسخ

	معني كلمه ي «بقية الله» چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امام زمان((عليه السلام)) به خورشيد تشبيه شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اسم امام مهدي را (صاحب الزمان) ناميده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كنيه امام زمان (عج ) ابوالقاسم است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به حضرت مهدي (عج)ابا صالح مي گويند ؟لطفا با استدلال و به تفصيل پاسخ دهيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	در يكي از دعاهاي امام عصر آمده : السلام عليك يا باب الله و ديان دينه در اين باره بفرماييد: كلمه باب الله به چه معني است؟ امامزمان عليه السلام باب خدا است؟ مگر خدا خانه محسوس دارد و او در آن است؟! ديان داراي چه معني است؟چرا به امام مهدي بهعبارت ديان دين
	پرسش
	پاسخ

	«يا عين اللَّه في خلقه» درباره امام زمان«عليه السلام» چه معني دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	لقب شريف مهدي به چه معناست؟
	پرسش
	پاسخ

	منع از ذكر نام خاص
	چرا نام مبارك حضرت حجت عجل اللّه تعالي فرجه الشريف به صورت نوشته مي شود؟ در صورت امكات كتاب يا جزوه هايي دربارهء موضوع سؤالات معرفي نماييد.
	پرسش
	پاسخ


	در عصر پيشوايان معصوم عليهم السلام آوردن نام حضرت ولي عصر7كفر محسوب مي شد آيا الاءن هم چنين است اگر دليل مخفي نمودن نام آن بزرگوار ترس از جان حضرت بوده چرا امروز هم بايد مخفي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اين كه جائز نيست نام مبارك امام زمان(ع) را بر زبان جاري كنيم چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نبايد تا ظهور امام زمان نام ايشان (م، ح، م، د) را صدا بزنيم و نام ببريم؟
	پرسش
	پاسخ

	علت نهي از نام بردن امام زمان(ع) چيست و آن كدام اسم است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نام امام زمان((عليه السلام)) در وصيّت نامه امام حسن عسگري((عليه السلام)) نيامده است؟
	پرسش
	پاسخ

	ذكر نام حضرت مهدي(عج)؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نبايد نام اصلي حضرت مهدي (عج) كه هم نام حضرت محمد (ص) است را به كار برد آيا داراي اشكال شرعي است؟
	پرسش
	پاسخ

	علت منع از ذكر اسم خاص امام زمان چيست
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين روايت (هر كه مرا نام برد در مجمعي از مردم به اسم من پس بر او باد لعنت خدا) كه از امام زمان (عج ) نقل شده صحيح است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا نام بردن اسم حضرت (محمّد) جايز است؟
	پرسش
	پاسخ

	علت نهي در بردن نام امام زمان (عج ) مربوط به عصر خاصي است يا زمان حاضر را نيز شامل مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	نهي از ذكر نام حضرت مهدي(عج)؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در كتابها نام حضرت مهدي را به صورت «م ح م د» مينويسند و از بردن نام آن حضرت پرهيز مينمايند؟
	پرسش
	پاسخ

	پي نوشتها

	دلايل وجود
	ادله عقلي
	آيا دليل عقلي بر وجود امام زمان(عج) وجود دارد؟
	پرسش
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	دليل عقلي بر زنده بودن حضرت ولي عصر چيست؟
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	پاسخ

	وجود امام زمان"عج" و عمر طولاني حضرت آيا عقلاً ممكن است؟
	پرسش
	پاسخ

	از كجا مي توان اثبات كرد كه امام زمان(عج) وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	كدام دلايل عقلي و نقلي لزوم وجود حجّت الهي را اثبات ميكند؟
	پرسش
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	اگر دليل قطعي به وجود امام زمان((عليه السلام)) وجود دارد چرا سعي مي شود از حيث علمي طول عمر آن حضرت ثابت شود؟
	پرسش
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	چطور مي توان وجود حضرت مهدي (عج ) را اثبات كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه دلايل عقلي صرف نظر از بحث كلامي و احاديث مي توان براي اثبات وجود امام و حجت اقامه كرد و اين را اثبات كرد كه انسان ها به امام و حجت نياز دارند.
	پرسش
	پاسخ

	آيا ايمان به وجود امام زمانعليهالسلام وولادت او فرضيهاي فلسفي وظنّي است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ممكن است كه ولادت ووجود شخصي را در خارج با دليل فلسفي اثبات نمود؟
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	پاسخ

	برهان لطف چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	برهان عنايت چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	برهان فطرت بر وجود امام زمانعليهالسلام را چگونه تقرير ميكنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	برهان واسطه در فيض چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	برهان علت غايي چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	با برهان امكان اشرف چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	برهان مظهر جامع بر وجود امام زمانعليهالسلام را چگونه تقرير مينماييد؟
	پرسش
	پاسخ

	برهان تجلّي اعظم چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	برهان تقابل قطبين چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	قانون عدمتبعيض در فيض چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	برهان لزوم عقل بالفعل چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ميتوان از راه حساب احتمالات، وجود امام زمانعليهالسلام را به اثبات رساند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ادله عقلي، وجود امام زمان معيني را اثبات ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بايد اعتقاد به وجود امام زمان«عليه السلام» را با عقل بررسي كرد يا با روايت و احاديث؟
	پرسش
	پاسخ


	ادله نقلي
	دليل وجود امام زمان 7چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه دلايلي بر وجود امامت حضرت مهدي(ع) اقامه شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	همانطوري كه مستحضريد يكي از دلايل مهدويت و وجود حجت خدا در حال حاضر روايت زير است "لو لا الحجه لساخت الارض باهلها" گذشته از اينكه اين يك حديث موفق و معتبر است و مورد پذيرش صد درصدي ماست خواهشمنديم اينكه زمين اهلش را فرو خواهد برد چگونه قابل توجيه و توضيح
	پرسش
	پاسخ

	دليل شيعه بر اينكه امام دوازدهم آنها هنوز زنده است چيست؟ در حاليكه در همان سردابي كه مدعياند غيبت صغري از آنجا شروع شده است از دنيا رفته است.
	پرسش
	پاسخ

	اينجانب دانشجوي دكتراي رشته مهندسي عمران ميباشم و بخاطر ارتباط زياد با قشر دانشگاهي در معرض سوالات زيادي هستم كه تاكنون نتوانسته ام به برخي از آنها كه در ذيل مي آيد پاسخ قانع كننده بدهم:
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا ممكن است با سرّي بودن ولادت حضرت، ادعاي تواتر واجماع در موضوع ولادت نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	ازآيات سوره "قدر" چگونه وجود امام زمانعليهالسلام استفاده ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	از آيه "امام" چگونه وجود امام زمانعليهالسلام استفاده ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه "انذار" چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيات "شهادت" چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه "نذير" چگونه دلالت بر وجود امام زمانعليهالسلام دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه "هدايت" چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه "صادقين" چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه "اولي الامر" چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	وجود امام مهديعليهالسلام را از روايات شيعه چگونه ميتوان به اثبات رسانيد؟
	پرسش
	پاسخ

	ابواب حديثي كه دلالت بر وجود امام مهديعليهالسلام دارد كدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	حديث "ثقلين" چگونه دلالت بر وجود امام زمانعليهالسلام دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه احاديث وجوب معرفتامام بروجود امامزمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	حديث "امان" چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	حديث "سفينه" چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	حديث (عدم خلو زمان از امام قرشي) چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	احاديث دوازده خليفه، چگونه بر وجود امام زمانعليهالسلام دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	امام مهديعليهالسلام براي اثبات وجود خود در عصر غيبت صغرا
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه قرآن و نهجالبلاغه درباره حجتهاي مخفي و پنهان خداوند چيست و اين ديدگاهها چگونه ما را به وجود امام مهدي(عج) رهنمون ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	گروهي اعقتاد دارند امام زمان( ظهور كرده و سپس كشته شده، با چند دليل سعي در قانع كردن ما داشتند.
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	دلايل وجود حضرت مهدي (ع ) چيست و آيا آيه اي درباره حضرت مهدي (ع ) وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير موارد
	وعده ي ظهور امام مهدي(ع) حقيقت دارد يا فقط براي اميد آفريني است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حقيقت دارد كه امام زمان(ع) به دنيا نيامده و زماني به دنيا مي آيد كه ظهور كند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا واقعاً امام زمان (عج) وجود دارد؟(پ)
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	آيا زمين از حجّت الهي خالي ميماند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر امام زمان (عج ) حضور دارند چرا به داد فقرا و بيچارگان نمي رسند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اختلاف در امر ولادت حضرت سبب وهن در آن ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ممكن است گروهي، اخباري را در موضوع ولادت حضرت جعل كرده باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	چه اشكالاتي نسبت به اعتقاد شيخيه درباره كيفيت وجود امام زمانعليهالسلام در عصر غيبت وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	حكم كسي كه منكر امام زمانعليهالسلام است چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دلايل وجود يك منجي براي عالم بشريت چيست.
	پرسش
	پاسخ

	چرا نام امام زمان«عليه السلام» در وصيّت نامه امام حسن عسگري«عليه السلام» نيامده است؟
	پرسش
	پاسخ



	محل اقامت
	در روايات
	مكان حضرت مهدي 7كجا است ؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان(ع) هم اكنون در كجا ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	مكان و مسكن امام زمان(ع) كجاست؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان(عج) بر اساس احاديث، در كجا زندگي مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان(عج) درچه مكاني زندگي مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	ارتباط امام زمان(ع) با ذي طوي و رضوي چيست؟ و چرا اين دو مكان بالخصوص در دعا ذكر شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه در دعاي ندبه اشاره به كوه رضوي يا ذي طوي شده است. آيا امام(عج) در آنجا استقرار دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	محل زندگي امام (ع ) كجاست ؟
	پرسش
	پاسخ

	مكان حضرت مهديعليهالسلام در عصر غيبت كبرا كجا است؟
	پرسش
	پاسخ

	1-امام زمان كجا هستند ؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان - عجل الله تعالي فرجه الشريف - كجا زندگي ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	اكنون امام زمان(عج) كجا زندگي ميكنند؟ آيا آن حضرت زن و بچه دارد؟
	پرسش
	پاسخ


	دردوره غيبت صغري
	اقامتگاه حضرت مهدي (عج در زمان غيب كجا است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمانعليهالسلام در عصر غيبت، در سرداب خانه خود مخفي وغايب شده است؟
	پرسش
	پاسخ


	جزيره خضراء
	آيا جزيرهء خضرا صحّت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	جزيرة خضرا در چه محلّي مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا همان طور كه در كتابهاي نوشته شده است امام زمان(ع) در جزيره خضرا زندگي ميكند و هيچ كس نميتواند به آن جا نزديك شود؟
	پرسش
	پاسخ

	مثلث برمودا چيست؟ آيا حرف هايي كه مطرح است، صحت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	اين كه امام زمان (عج در جزيرة خضرا زندگي ميكنند صحت دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	رابطة جزيرة خضرا با مثلث برمودا چيست اگر مباحثي وجود دارد بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا قرار گرفتن حضرت مهدي(عج) در جزيرة خضراء يا مثلث برمودا حقيقت دارد؟ لطفاً در اين زمينه توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	منظور از مثلث برمودا چيست؟ مي گويند اين مثلث در اقيانوس اطلس قرار دارد و هيچ كس مگر افرادي خاص اجازه ورود به اين محدوده را ندارند و اين جزيره محل زندگي امام زمان و فرزندانش است. آيا اين سخن درست است؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از جزيره خضراء چيست؟ آيا چنين مكاني در كره خاكي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از قبه سفيد كه به امام زمان(عج) نسبت مي دهند چيست؟ آيا امكان عكس برداري از اين قبه وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد جزيره الخضراه و ارتباط احتمالي آن با آقا بقيه الله (عج) توضيح فرماييد. و اينكه در مورد ازدواج و فرزندان آقا امام زمان (عج) در زمان كنوني مطالبي را برايم بنويسيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه رازهايي در مثلث برمودا نهفته است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان (عج ) در جزيره برمودا زندگي مي كند؟ تا چه حد مي توان به كتاب هاي آقاي ابطحي در اين مو
	پرسش
	پاسخ

	داستان جزيره خضرا تا چه حد صحت دارد نظر علماء امروزي چيست؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	1-آيا حقيقت دارد كه امام زمان «عج» در منطقه اي به نام« خضراء» در حوالي «مثلث برمودا » زندگي مي كنند و اتفاقاتي در آنجا مي افتد و افراديكه ميخواهند آنجا را ببيندند ، دچار حوادثي مي شوند. به چه صورت است؟
	پرسش
	پاسخ

	درباره زندگاني حضرت مهدي (عج ) و محل سكونت ايشان و جزيره خضرا توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا مثلث برمودا همان جزيره خضراء است.
	پرسش
	پاسخ

	آيا مثلث برمودا كه يك جزيزه اسرارآميزي است و نيز اينكه گفته ميشود محل اقامت امام زمان(عج) در آنجا وجود دارد، صحت دارد يا خير؟
	پرسش
	پاسخ
	اشاره
	جريان جزيره خضراء چيست؟ آيا اين جزيره در مورد امام زمان (عجلالله تعالي فرجه الشريف) صحت دارد و اگر صحت دارد خلاصهاي از قضاياي مربوط به آن را بيان فرمائيد؟
	پرسش
	پاسخ
	پاسخ





	طول عمر
	امكان عمر طولاني
	آيا طول عمر در حد هزار سال و بيش از آن عقلاً ممكن است ؟
	پرسش
	پاسخ

	امكان طول عمر از نظر دين اسلام چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	امكان طول عمر از نظر تاريخي چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا داشتن طول عمر زياد براي حضرت مهدي (عج) امكان دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	امكان طول عمر از نظر اديان آسماني چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	طول عمر از نظر دانش و علم امروزي چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر بعضي از دانشمندان غربي درباره امكان طول عمر را بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امكان دارد انساني حداقل 12 قرن عمر نمايد؟
	پرسش
	پاسخ

	طول عمر يك انسان به اين اندازه چگونه ممكن است؟
	پرسش
	پاسخ

	راز طولاني شدن عمر امام زمان (ع) چيست؟ و آيا از افراد عادي كسي ميتواند چنين عمري طولاني داشته باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً افرادي را كه از ديدهها غايب هستند نام ببريد؟
	پرسش
	پاسخ

	حيات حضرت ولي عصر چگونه با قوانين علمي توجيه مي شود.
	پرسش
	پاسخ

	آيا خداوند ميتواند عمر كسي را به اين حدّ طولاني كند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا طول عمر به اين حد، از حيث علمي امكان دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا طول عمر امكان فلسفي ومنطقي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	از نظر شيعيان عمر حضرت مهدي(عج) چهمقدار است؟ و آيا ممكن است كسي اينهمه عمر كند؟
	پرسش
	پاسخ

	زنده ماندن امام زمان(عج) از لحاظ علمي چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ


	ادله
	طول عمر امام زمان 7چگونه توجيه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه امام زمان(ع) اين همه عمر كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	مسئله طول عمر امام زمان را توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	خـداوند در سوره يس آيه 68 مي فرمايد : هر كس را طول عمر دهيم , در آفرينش واژگونه اش مـي كنيم ( و به ناتواني كودكي باز مي گردانيم ) آيا انديشه نمي كنند ؟ اين آيه با طول عمر امام زمان (عج ) چگونه سازش دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا عمر طولاني خاص امام زمان((عليه السلام)) است يا خداوند به افراد ديگر هم اينرا عطا كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه حضرت مهديغ ميتواند داراي عمر طولاني باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه دلايل علمي حديثي و قرآني بر طول عمر حضرت ولي عصرغ وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	از نظر شيعيان عمر حضرت مهدي (عج) چه مقدار است؟ و آيا ممكن است كسي اين همه عمر كند؟
	پرسش
	پاسخ


	متفرقات
	امام زمان(ع) چند سال سن دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مسأله طول عمر امام زمانعليهالسلام مورد اعتراض اهل سنّت واقع شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در روايات اهل سنّت به طول عمر اشخاص اشاره شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا كساني در امتهاي پيشين عمر طولاني داشتهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	2-عمر شريف آقا امام زمان «عج» چند سال است ؟
	پرسش
	پاسخ



	ملاقات
	كساني كه در خردسالي حضرت را ديده اند
	چه كساني هنگام ولادت حضرت مهديعليهالسلام او را زيارت كردهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني در مدت پنج سال آخر حيات امام عسكريعليهالسلام، امام زمانعليهالسلام را ديدهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني در عصر غيبت صغرا حضرت را ملاقات نمودهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	كساني كه حضرت را در خرد سالي مشاهده كرده اند.
	پرسش
	پاسخ

	مكان و زمان تولد امام زمان(ع) و نيز افرادي را كه شاهد تولد ايشان بودهاند، ذكر كنيد.
	پرسش
	پاسخ


	امكان تشرف
	آيا حضرت مهدي 7در زمان غيبت با افراد خاصّي رابطه دارد؟ اين افراد چگونه به اين درجه رسيده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تشرف در دوران غيبت كبري امكان دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ملاقات امام زمان(عج)
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توانيم امام زمان(ع) را ببينيم؟ آيا اين مسئله امكان دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در دورة غيبت كبري مي توان امام زمان رامشاهده كرد؟ در آخرين توقيع صادره از ناحية مقدسه آمده است: از اين پس مشاهده امكان ندارد. معناي مشاهده در اين توقيع چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد ديدن امام زمان(عج) و صحبت كردن با ايشان چه نظري داريد؟ آيا اين درست است كه ايشان به يكي از نوّاب خود گفته "اگر كسي بگويد كه مرا ديده دروغ گفته است"؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي شود روزي چشمان گناهكارم به جمال نوراني مولا اباصالح المهدي (ع ) روشن شود؟ چه مراحلي را بايد طي نمود؟ خواهشمند است راهنمايي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا ملاقات با امام زمان (ع) امكان دارد؟ و اگر امكان دارد براي توفيق تشرف چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا درست است كه ميگويند: ما انسانها روزي چند مرتبه امام زمان(عج) را ملاقات ميكنيم و او را نميشناسيم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توانيم در زمان غيبت، امام زمان را ببينيم؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	به نظر من همه حق دارند امام زمان (ع) را ببينند، پس چرا در دنياي امروز فقط نيكوكاران واقعي امام زمان (ع) را مي بينند؟ در زمان امامان ديگر همه مردم حتي ملعونين و بدسرشتان هم امامان را مي ديدند. پس چرا ما نمي توانيم ايشان را ببينيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به قطعيّت اين امر كه عده اي از اشخاص جليل القدر شرفياب حضور امام مهدي(عج) شدهاند، توقيع صادر شده به نام «علي بن محمد سمري» ( از نوّاب اربعه ) مبني بر «آغاز غيبت كامل و اينكه مدعي مشاهده حضرت كذّاب و مفتري است،» را چگونه بايد تفسير كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در زمان غيبت ارتباط با حضرت مهدي امام زمان((صلي الله عليه وآله)) ممكن است با اين كه در پايان آخرين توقيعي كه شش روز پيش از مرگ آخرين سفيرش ابوالحسن علي ابن محمد سمري صادر مي شود امام((عليه السلام)) مي فرمايد: «و به زودي از شيعيان من مي آيند كساني كه
	پرسش
	پاسخ

	بحث ديدن امام زمان و ميزان واقعي بودن آن؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا هر كسي مي تواند امام زمان "ع" را ببيند (به غير از افراد صالح و پرهيزگار) مثلاً در خواب مي تواند با امام ملاقات كند و حقيقت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ميتوان امام زمانغرا ديد و با ايشان رابطه برقرار كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از جمله (فمن ادعي المشاهده ...) در توضيح شريف چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان ديدار صالحان با امام مهديعليهالسلام را اثبات نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تشرف به لقاي امام زمانعليهالسلام در عصر غيبت كبرا ممكن است؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني از علما قائل به جواز وامكان تشرّف بودهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	مطابق توقيع امام زمانعليهالسلام به علي بن محمد سمري،آيا در عصر غيبت كبرا ملاقات حضرت ممنوع است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ميتوان طبق قاعده سدّ ذرايع، ادعاي ملاقات با حضرت را دروغ دانست؟
	پرسش
	پاسخ

	مطابق برخي از روايات، حضرت مهديعليهالسلام در عصر غيبت شناخته نميشود، پس آيا رؤيت ممكن نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ببخشيد آيا درست است كه ما هر روز امام زمان"عج" را مي بينيم اما نمي شناسيم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ما در اين جهان در بين مردم امام زمان( را مي بينيم؟ او به چه شكل است؟
	پرسش
	پاسخ

	ما شيعيان ميگوييم امام زمانغ تنها با پنج نفر در زمان غيبت صغري ارتباط داشته است و پيش از مرگ نفر پنج به او ميفرمايند: براي خود جاي گزيني تعيين كن زيرا غيبت كبري شروع ميشود و ديگر كسي مرا نخواهد ديد تا هنگامي كه خدا اراده كند و به من اجازه دهد... حال
	پرسش
	پاسخ


	شرايط تشرف
	افرادي كه به خدمت امام زمان 7رسيدند, بيش تر چه اعمالي را انجام دادند؟
	پرسش
	پاسخ

	براي ديدن امام زمان 7چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	.1- آقا امام زمان (عج) به چشم چه كساني مي آيد و ما بايد چكار كنيم تا حداقل بوي خوش محمدي او را كه رايحه بهشتي است حس كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه با اين كه به ديدن امام عصر7بسيار علاقه مند هستم و بارها دعاهاي موجود در مفاتيح الجنان را خوانده ام , حتي شايستگي نيافته ام كه حضرت را در خواب ببينم , به نظر شما چه علتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ميخواهم امام زمان(ع) را ببينم چه بايد بكنم؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر بخاطر ديدار با امام زمان(ع) بخواهيم گوشهنشيني اختيار كنيم آيا رفتن به مسجد و رفت و آمد دوستان لازم است؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان امام زمان (عج) را ديدارنمود؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوانيم با امام زمان(ع) ملاقات كنيم؟ آيا اين مسئله امكان دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ما عقيده داريم كه امام زمان(ع) در زمان غيبت صغري با چهار نايب خود ارتباط مستقيم داشته و بعد از غيبت صغري اين ارتباط قطع مي شود. پس چگونه صدها نفر ادعاي ملاقات با او را مي كنند؟ آيا عمل صالح باعث ديدار با حضرت مي شود و آن گاه معناي انتظار چه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چه شاخاصي لايق ديدار امام زمان(ع) مي باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	لياقت حضور در محضر امام زمان(ع) چه شرايطي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چطور مي توان يك بار هم كه شده، موفق به ديدار صاحب الزمان(عج) شويم؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان صورت زيباي امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف ) را زيارت نمود؟
	پرسش

	ملاقات با امام زمان"عج" در نتيجه پرهيز و دوري از گناهان و انجام اعمال خاص امكانپذير است. ما كه شيعه گناهكاري هستيم، آيا حقي بر وجود مقدس ايشان نداريم تا بتوانيم حضرت را زيارت كنيم؟ منظورم سخن حضرت علي"ع" در مورد حقوق امام بر مردم و بالعكس ميباشد.
	پرسش
	پاسخ

	مهمترين كارهايي كه ميتوان انجام داد تا در زمان كوتاه به امام زمان (ع) رسيد، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا شخصي كه گناه كرده ، مي تواند با امام زمان ( عج ) ارتباط داشته باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي رسيدن به درجه يقين و ملاقات با امام زمان ( عج ) چه كار كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كنيم تا توفيق ملاقات امام زمان((عليه السلام)) را پيدا كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا عدة افرادي كه امام زمان را ديدهاند تا اين اندازه كم است؟ آيا واقعاً تا اين اندازه چشمهاي ما آلودهاند كه شايستگي ديدن ايشان را ندارند؟ اصلاً آيا واقعاً اين دليل محروم بودن از ديدار و صحبت با كسي است كه معتقديم امام زمان ماست؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدار با امام زمان(عج) چگونه ممكن است و چه تأثيري در مسير زندگي انسان دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ما چگونه مي توانيم به فيض زيارت امام مهدي(عج) برسيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كنيم تا بتوانيم با امام زمان(عج) ملاقات كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	پاسخ 5 - منظور ديدن همراه آگاهي و آگاهانه است. اگر سند داريد لطفاً بنويسيد اين موضوع براي چه كساني رخ داده است.
	پرسش
	پاسخ

	راه رسيدن به لقاي حضرت مهديعليهالسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا وقتي عدّهاي امام زمانعليهالسلام را ميبينند از ابتدا او را نميشناسند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما نميتوانيم خدمت امام خود برسيم؟
	پرسش
	پاسخ

	2-براي ديدار امام زمان « عج » چه كارهايي را بايد انجام داد ؟
	پرسش
	پاسخ


	اثر تشرف
	مگر امام زمان نگفته كه هر كس بگويد با امام زمان ارتباط دارم، كذب است، پس چگونه امام خميني با امام زمان ارتباط داشت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام خميني (ره) با امام زمان (ع) ارتباط داشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	در زمان غيبت، امام زمان((عليه السلام)) با چه كسي تماس دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در رابطه با امام زمان (ع) در زمان غيبت در حديث موثقي آمده هركسي ادعاي رؤيت كند تكذيب كنيد در حالي كه علماي طراز اولي بودهاند كه ملاقات داشتهاند و در همان حال بيداري توانستند امام را بشناسند و براي ديگران هم نقل كردند. برنامه صبح اميد كانال صدا و سيما در
	پرسش
	پاسخ

	آيا گفته كساني كه ادعايي ملاقات با امام زمان را دارند صحيح است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چند مورد از ملاقات هاي آقا با امام زمان را بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	علي بن مهزيار در كجا امام زمان را ملاقات كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	با سلام با توجه به اينكه برخي از بزرگان ما با امام زمان ارتباط داشتند ... پس چرا از ايشان سئوالاتي را كه شبهه برانگيز است را از ايشان نميپرسند ؟ مثل ازدواج عمر با ام كلثوم .... يا بسياري از مسائل ديگر ؟ تا شك همه برطرف بشود.. مانند مطمئن شدن عالمي از بودن
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني به ملاقات حضرت در غيبت كبرا مشرّف شدهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	كيفيت ملاقات مردم با حضرت مهديعليهالسلام چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمانعليهالسلام چه اهداف كلي و عموميخاصي از ملاقات با مردم داشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ممكن است كسي در ملاقاتش باحضرت مهديعليهالسلام او را بشناسد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا جديداً كسي حضرت مهدي"عج" را ديده است كه پيامي از جانب ايشان داشته باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي ها مي گويند ما امام زمان"عج" را ديده ايم فلان عالم يا فلان مرجع، پس دستور غيبت كبري چه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد ارتباط امام زمان"عج" با آيت ا... كشميري، آقاي مجتهدي تهراني توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ملاقات حضرت امام (ره ) و مقام معظم رهبري با امام زمان (عج ) صحت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ما در حديث داريم كه امام مهدي (عج) مي فرمايد هر كس بگويد كه مرا ديده است دروغ گفته است در حالي كه در آن طرف ديگر مي بينيم كه بسياري از شخصيت هاي بزرگ معتقدند كه امام زمان را ديده اند تناقض را توجيه بفرماييد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا كسي از فقها، و مراجع تقليد ارتباط خاص با امام زمان«عليه السلام» دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا آنان كه در اين جهان نيستند به ديدار امام زمان«عليه السلام» نايل ميشوند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر امام زمان«عليه السلام» در زمان غيبت نائب ندارند پس چگونه بعضيها بديدن ايشان مشرّف ميشوند؟
	پرسش
	پاسخ


	آداب و اعمال جهت ملاقات
	دختري هستم 17 ساله. دلم ميخواهد با امام زمان(ع) ملاقات كنم اما ميسر نمي شود. مرا راهنمايي كنيد كه چه كار هايي انجام دهم تا او را ببينم؟
	پرسش
	پاسخ

	در زمان پيامبر6با امامان : مردم در ارتباط با آنان بودند وبه دست آنان مشكلات خود را حلّ مي كردند, ولي در عصر حاضر چرا امام زمان 7با شيعيان چنين رابطه اي ندارند اگر اين رابطه وجود دارد, دست يابي به آن چگونه است و با چه اذكار و آدابي است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كاري انجام دهيم تا مثل علما و افراد خوب بتوانيم با امام زمان ملاقاتي يا ارتباط داشته باشيم؟
	پرسش
	پاسخ

	دعايي كه رزق و روزي را زياد مي كند و دعاي معتبري كه براي نزديك شدن به آقا امام عصر(ع) و رؤيت ايشان داريم، بنويسيد.
	پرسش
	پاسخ

	از امام صادق(ع) روايت شده اگر كسي چهل صباح دعاي عهد را بخواند در ركاب او از ياران امام زمان(ع) خواهد بود. شرايط آن چيست، آيا فقط با اين دعا مي توان به اين درجه رسيد؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از امامان(ع) يا پيامبر(ص) در مورد درك امام زمان(ع) رواياتي فرموده اند، مثلاً با انجام فلان عمل مستحب و خواندن سوره اي مخصوص. اين در حالي است كه در زمان صدور اين روايات، امام زمان(ع) متولد نشده بود و امامي كه اين روايت را فرموده، قاعدتاً خطاب به مرد
	پرسش
	پاسخ

	كسي كه در دوران زندگي انساني متدين بوده و نسبت به امام زمان((عليه السلام))علاقه بسيار داشته و آرزويش اين بود كه هنگام ظهور آن حضرت شركت كند ولي مرگ به وي مهلت ندهد بهره ي وي چگونه خواهد بود؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توانيم امام زمان را در همين دنيا ديدار كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چطور مي توان ايشان را ملاقات كرد آيا مي توان نامه اي به ايشان نوشت و جوابش را دريافت كرد دلم مي خواهد موضوعي را به ايشان عرض كنم و بدانم نظر ايشان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در روايتي از يك بزرگوار كه موفق شده بودند چندين بار امام زمان"عج" را ملاقات كنند فرموده بودند چهل شبانه روز اعمال مشخصي انجام داده اند كه حضرت به ديدارشان آمده اند آن اعمال را بنويسيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آقا امام زمان"عج" در چه صورتي از دعاها حتماً مشرف مي شوند؟منظورم اين است كه چه دعايي را بخوانيم كه حتماً ايشان را ببينيم؟
	پرسش
	پاسخ

	خيلي سعي كرده ام تا گناه را به كنار بگذارم و خوشبختانه خيلي موفق شده ام تا حدي كه گاهي اوقات خداوند را احساس مي كنم و حس مي كنم كه وقتي با او سخن مي گويم او را مي بينم حال سؤال من اين است مگر امام زمان"عج" نگفته اند كه شما گناه را كنار بگذاريد من مي آيم،
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان امام زمان? را در خواب ديد و با او حرف زد؟
	پرسش
	پاسخ

	1ـ براي ملاقات با امام عصر (عج) ما جوانان چه برنامه هايي و اعمالي را بايد رعايت كنيم و چگونه باشيم؟
	پرسش
	پاسخ

	1- چه بايد انجام دهيم تا امام زمان عج» را ملاقات كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كنيم تا توفيق ملاقات امام زمان«عليه السلام» را پيدا كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	كدام دعا را اگر چهل روز بخوانيم با امام زمان ملاقات ميكنيم و در زمان ظهور آن حضرت، زنده ميشويم؟ اگر كسي ترجمه آن را بخواند صحيح است؟
	پرسش
	پاسخ


	شهادت
	آيا قاتل امام زمان(ع) زن است؟
	پرسش
	پاسخ

	پايان كار امام زمان 7چه خواهد شد؟
	پرسش
	پاسخ

	حضرت مهدي 7پس از ظهور چگونه از دنيا مي رود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان (عج) به مرگ طبيعي از دنيا مي رود يا كسي او را مي كشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان تا پايان زنده ميماند؟
	پرسش
	پاسخ

	گفته شده بعد از آنكه حضرت ولي عصر(عج) ظهور نمود ايشان شهيد مي شوند. آيا اين سخن صحيح است؟ چگونه بعد از ظهور حضرت جهان پر از عدل و داد مي شود؟ شهادت حضرت چگونه اتفاق مي افتد و چگونه قيامت آغاز مي شود؟ آيا شهادت حضرت آغاز قيامت است؟ توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا كشته شدن امام زمان(ع) به دست زني كه مانند مردها ريش دارد است، صورت مي گيرد و نام زن سعيده است؟ حديثي معتبر در اين باره وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد قاتل امام زمان(ع) كه يك خانم است، توضيحاتي بدهيد و كتاب هايي را معرفي كنيد:
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان(ع) به دست چه كسي به شهادت مي رسند؟
	پرسش
	پاسخ

	قاتل امام زمان(ع) كيست؟ آيا او به دنيا آمده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونگي كشته شدن امام زمان را بيان كنيد؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	حضرت مهدي( را چه كسي به قتل خواهد رسانيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان (عج)بعد از ظهور به شهادت مي رسند چرا و چگونه و در صورت مثبت بودن پاسخ بعد از آن قيامت برپا خواهد شد يا نه؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر حكومت حضرت، حكومت عدل جهاني است،پس چرا به شهادت ميرسد؟
	پرسش
	پاسخ

	1- آيا حقيقت دارد كه امام زمان (عج) پس از ظهور و بعد از مدتي به دست زني حيله گر كشته مي شود؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آِيا اين كه وقتي امام زمان ظهور مي كند يك زن او را خواهد كشت خرافات است و آيا بعد از ظهور امام زمان مردم عمر طبيعي خود را سپري خواهند كرد و همين طور امام زمان نيز؟
	پرسش
	پاسخ

	سرانجام زندگي امام زمان چه خواهد شد و چه كس آن حضرت را به شهادت ميرساند؟
	پرسش
	پاسخ



	ويژگيها
	سيرت وصورت
	شباهت حضرت به انبياء
	طبق حديثي از امام سجاد (ع) امام زمان (عج) شباهتهايي با تني چند از پيامبران الهي داشته است. كدام پيامبران با چه شباهتهايي با امام عصر (عج) در اشتراكند؟
	پرسش
	پاسخ

	درباره حضرت مهدي(عج) امام حسن عسكري فرمود: "قائم ما به خضر نبي و ذوالقرنين شباهت دارد" شباهتش را توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام عصر (عج ) از هر رسول و نبي , نشانه اي با خود دارد؟ آنها را نام ببريد.
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان(عج) شبيه كدام پيامبرند و شمهاي از اخلاق و رفتار ايشان را بيان كنيد/
	پرسش
	پاسخ


	اوصاف ظاهري
	آيا امام زمان (عج ) نيز مانند ساير مردم بيمار مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان 7از لحاظ جسمي شبيه به ما است , يعني نوع گوشت , پوست و خون و بدنش به ماشباهت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	مي گويند امام زمان عج الله تعالي فرجه الشريف، در گونة راست خود خال هاشمي دارند، آيا اين مطلب صحيح است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر در خواب يا بيداري امام زمان(عج) را مشاهده كرديم، حضرت را با چه علائمي بشناسيم؟
	پرسش
	پاسخ

	امامان همه چشم و ابرو مشكي هستند، غير از امام زمان(عج) كه چشم آبي است. چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	حتماً امام زمان(ع) در ميان مردم راه مي رود و زندگي ميكند. آيا با همان ويژگي هايي كه نام برده شد، مثلاً با خال هاشمي و با موهاي فِرّ ظاهر ميشود.
	پرسش
	پاسخ

	سرّ خال چيست و اگر در سينه باشد، نشانه چيست؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چرا شناخت ويژگيهاي حضرت مهدي براي ما لازم است و منابع شناخت ما در اين زمينه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان "ع" هم اكنون با پوشش قديمي يعني لباسهاي قديم عرب را مي پوشد؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان داراي چه صفاتي هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	سيماي ظاهري حضرت
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	مشخصات ظاهري حضرت چيست و آيا كسي ميتواند خودش رابه صورت حضرت درآورد؟
	پرسش
	پاسخ

	2-كمي در مورد خصوصيات اخلاقي حضرت مهدي توضيح دهيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	مشخصات ظاهري امام زمان چيست.
	پرسش
	پاسخ


	در روز ظهور
	آيا امام زمان(ع) جوان هستند يا پير؟
	پرسش
	پاسخ

	زماني كه حضرت مهدي(عج) ظهور كند، چه نشانه هايي در چهره ايشان وجود دارد تا شناخته شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پيري و كهولت در حضرت مهدي(عج) ظاهر ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در روايات، اخباري كه دلالت بر عدم كهولت و پيري حضرت مهدي در هنگام ظهور داشته باشد وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان (عج) در موقع ظهور جوان مي باشند يا پير؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان(عج) چطور با عمر طولاني به شكل 40 ساله ظاهر مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمانعليهالسلام در ظاهر با چه سنّي ظهور ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	خصوصيات جسمي امام زمانعليهالسلام هنگام ظهور چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	شكل و شمايل حضرت مهدي(عج)، موقع ظهور مثل انسان چند ساله است؟
	پرسش
	پاسخ



	كرامات حضرت
	خاطراتي از كرامات امام زمان(ع) را بنويسيد.
	پرسش
	پاسخ

	چند معجزه از امام زمان(ع) بنويسيد.
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ماجراي قرآني انتقال تخت بلقيس، پذيرش قدرت فوقالعاده حضرت صاحب الزمان (ع) را آسان ميكنند.
	پرسش
	پاسخ

	آيا حضرت مهدي (عج) بعد از ظهور اعمال خارقالعاده انجام ميدهد؟
	پرسش
	پاسخ

	علم حضرت
	امام زمان 7در زمينهء دين اسلام و استنباط احكام اسلامي از چه نوع كتاب هايي استفاده مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان 7داراي علم لدني است و ديگر نياز به مطالعه ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان عج) اطلاعات كامل درخصوص دنياي مردم مظلوم افغانستان، فلسطين و لبناندارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان (عج) از هنگام برپايي قيامت و تاريخ آن آگاهي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان ميداند كي ظهور خواهد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	در روايات آمده كه امام زمان(عج) در هنگام ظهورشان مامور به غيب مي باشند.
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چرا به امام وحي نميشود و اگر وحي نميشود پس چگونه امام زمان (ع) ميخواهد ظهور كند؟
	پرسش
	پاسخ

	پرسش: چرا سورة قدر، بعد از تولّد "امام زمان غ خوانده شد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان (عج ) از كارهاي خوب و بدي كه ما انجام مي دهيم آگاهي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اكنون حضرت مهدي(عليه السلام) به زمان ظهورشان علم دارند؟ يعني آيا از آغاز غيبت، حضرت مي دانستند چه زماني ظهور خواهند فرمود؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمانعليهالسلام چگونه از زمان مناسب ظهور خود آگاهي مييابد؟
	پرسش
	پاسخ

	در روايات آمده كه امام زمان( در زمان ظهورشان مأمور به غيب مي باشند، محدودة مأموريت ايشان به غيب چقدر است؟(كمي توضيح دهيد) به طور مثال ايشان مأمور به آشكار كردن گناهاني و خطاهائي كه در خلوت نيز انجام مي شود هستند يا خير؟منابعي را كه پاسخ سؤال را مي دهيد ذك
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان (عج ) از زمان ظهور اطلاع دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان«عليه السلام» از وضع ما انسانها آگاه است؟
	پرسش
	پاسخ


	قدرت حضرت
	آيا امام زمان در همه جا هستند يا در مكان هاي خاص؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان مي تواند در يك زمان خاص در چند مكان مختلف باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	درباره اينكه امام زمان مي توانند در هر لحظه در چند جاي مختلف حضور داشته باشند با ذكر دليل عقلي توضيح دهيد. (سنت خداست كه هر بدن يكي باشد و نه بيشتر)
	پرسش
	پاسخ

	طبق عقيده شيعه امام زمان(عج) زنده است و بر روي كره زمين زندگي ميكند. پس قاعدتاً مانند انسانهاي ديگر نيازهايي از قبيل خواب و غيره دارد. حال چگونه ميشود ايشان در سرزميني كه در آن شب فرا رسيده، خواب باشد امّا در طرف ديگر كره زمين شيعهاي و يا حتّي بخشي از
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان«عليه السلام» ميتواند در يك زمان در چند جاي مختلف حضور يابد؟ اگر به چطور؟ و آيا وجه مشتركي بين او و بين خداوند وجود ندارد؟
	پرسش
	پاسخ


	توقيعات حضرت
	راجع به توقيع مارك حضرت مهدي 7به علي بن محمد سمري و همين طور راجع به تأييد كتاب كافي از طرف آن حضرت توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	روايتي از حضرت مهدي(ع) را برايم بنويسيد.
	پرسش
	پاسخ

	اگر ممكن است در مورد "دعاي عهد" شرحي بنويسيد، و فهرستي از دعاهاي نقل شده از حضرت مهدي(عج) را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	چه دعاهايي منسوب به امام مهدي(ع) است؟ چگونه ميتوان از طريق دعا با حضرت رابطه برقرار كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	توقيعات يعني چه ، آيا در اين مورد ميتوانيد مرا راهنمايي كنيد تا دربارة اين مطلب تحقيق كنم آيا در قرآن و تفسيرها مطالبي در اينباره آمده است
	پرسش
	پاسخ

	چه پيامهايي در دعاها و نامه هاي رسيده از حضرت حجت(عج) براي ما منظور شده؟
	پرسش
	پاسخ

	توقيع به چه معناست؟
	پرسش
	پاسخ

	در چه مدت زماني توقيع از طرف حضرت صادر ميشده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا توقيعات به خطّ خود حضرت مهديعليهالسلام بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چه مقدار توقيع از ناحيه مقدسه صادر شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در عصر غيبت كبرا نيز نامهاي از ناحيه مقدّسه صادر شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	سند دو توقيع صادر شده از امام مهديعليهالسلام بر
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	اينكه حضرت زهراعليهاالسلام الگوي حضرت مهديعليهالسلام است، يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	اين سخن امام زمان«عليه السلام» درباره امام حسين«عليه السلام» كه، «برايت گريه ميكنم و اگر اشكم تمام شود خون ميگريم»، در كدام زيارت نقل شده است؟
	پرسش
	پاسخ



	حضرت و مساجد
	مسجد جمكران
	دختري 28 ساله هستم در ازدواج خيلي سختپسند هستم و به قيافه راضي نميشوم هر چه دعا ميكنم قبول نميشود. ميفرمايند در قم (جمكران جايي است كه اگر براي امام نامه بيندازند، از امام مراد ميگيرند نظر شما در اين مورد چيست
	پرسش
	پاسخ

	رفتن به مسجد جمكران، جهت ديدن امام زمان(عج) در شبهاي چهارشنبه توصيه شده يا شبهاي جمعه؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا معيار قرار دادن چهل چهارشنبه براي رؤيت امام زمان در مسجد جمكران و... سنديت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	عده اي مي گويند رفتن به مسجدجمكران شب هاي چهارشنبه ارجحيت بيشتري دارد آيا اين گفته صحت دارد,كي وقت خواندن نماز شب است اول شب ياآخرآن ؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد نامه هايي كه در مسجد جمكران نوشته مي شود, توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	اين جانب معاون پرورشي يكي از هنرستان هاي شهرضا هستم , خواهشمندم بفرماييد آيا خبر مربوطبه مسجد مقدس جمكران موثق است يا خير؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اگر كسي چهل شب چهارشنبه به جمكران مشرّف شود به زيارت آقا نايل ميگردد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر امام زمانعليهالسلام به همه جا احاطه دارد،پس چرا به جمكران ميرويم؟
	پرسش
	پاسخ

	1- آيا اينكه مي گويند مسجد جمكران را خود آقا امام زمان (عج) كُلنگ آن را به زمين زده و دستور ساخت آن را داده اند صحت كامل دارد يا نه ؟
	پرسش
	پاسخ

	مختصري در مورد مسجد مقدّس جمكران توضيح دهيد.؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد تاريخچه مسجد مقدّس جمكران توضيح دهيد.؟
	پرسش
	پاسخ

	بنياد مسجد جمكران بر چه اساسي است؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً به طور مختصر تاريخچه مسجد جمكران و حوزه علميه قم را بنويسيد.
	پرسش
	پاسخ

	در مورد مسجد جمكران و ارتباط آن با امام زمان(عج) و تاريخ تأسيس و مؤسس آن توضيحاتي ارائه نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	در خصوص چاه مقدس مسجد جمكران توضيح دهيد و اين كه با وجود خشك بودن اين چاه نامه هايي كه در آن انداخته مي شود اعتبار دارد؟ اين نامه ها چگونه به دست حضرت مهدي (عج) مي رسد؟
	پرسش
	پاسخ

	دربارة بناي مبارك مسجد جمكران توضيح مختصري دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا صحت دارد امام زمان(ع) در مسجد جمكران ظاهر شده و افراد مريضي شفا گرفته اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه نامه هايي كه در مسجد جمكران به چاه مي اندازند، به دست امام زمان(ع) ميرسد؟ آيا اين چاه پر نمي شود؟
	پرسش
	اشاره
	پاسخ


	آيا در كنار مسجد جمگران چاهي است كه نامه حاجت در آن بيندازند كه به دست امام زمان(ع) برسد؟
	پرسش
	پاسخ

	مسجد جمكران چه ارتباطي با حضرت مهدي (عج) دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	مسجد جمكران ʘǘљʘΚƙǠاش چيست؟ در اين باره اطلاعاتي در اختيار ما بگذاريد.
	پرسش
	پاسخ

	در مورد تاريخچه مسجد مقدّس جمكران توضيح دهيد.؟
	پرسش
	پاسخ

	درباره مسجد جمكران توضيح بدهيد مگر مسجد جاي ذكر و عبادت خدا نيست پس مسجد امام زمان"ع" چيست و چه كسي و چه زماني و به چه نيتي ساخته شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	شفا يافتن بيماران در مسجد جمكران و كراماتي كه به اين مسجد نسبت داده مي شود آيا حقيقت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	كمي درباره ء تاريخچه ء مسجد جمكران , شرح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	اخيرا بنده در جهت بازسازي معنوي بار فرهنگي اردوهاي زيارتي امان را بيشتر كرده ام فقط راجع به موردي اطلاعات كمتري دارم و آنهم چاه مجاور مسجد مقدس جمكران است كه داخل آن عريضه مي اندازيم در صورت آگاهي بيشتر لطفا من را مستفيض نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	قضيه چاه مسجد جمكران چيست. شنيده ام آمريكاييها براي يافتن نفت آن را كنده اند؟ آيا درست است؟
	پرسش
	پاسخ

	با سلام، در مورد جمكران و صحت آن چه دلايلي مطرح است؟ با تشكر
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	مستند ساختمان مسجد جمكران چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مدرك نماز خاصّ مستحبي در مسجد جمكران چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا سند قضيه بناي مسجد جمكران معتبر است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در كتاب "تاريخ قم" كه پنج باب دارد اثري از قضيه جمكران نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مسجد جمكران از چه اهميّت ويژهاي برخوردار است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا چهل بار رفتن به جمكران براي قضاي حاجت مدركي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا شب چهارشنبه به مسجد جمكران رفتن مدركي دارد؟
	پرسش
	پاسخ


	مساجد ديگر
	اگر مي شود نام چندمسجد را نام ببريد كه امام زمان( موقع ظهور خود خراب مي كند. آيا همين مسجد ما هم احتمال دارد؟ ما مي توانيم بحث را به شايد بگيريم و علت اينكه چرا مسجد را خراب مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	مسجد سهله چه ارتباطي با حضرت مهديعليهالسلام دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد حضور در مسجد سهله چه سفارشي شده است؟
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	براي درك واقعي وجود مبارك امام عصر(عج) و اين كه عاشق و منتظر واقعي حضرت باشيم، چه بايد بكنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	معرفت و شناخت امام زمان در چه صورت تحقق پيدا مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	"هر كس امام زمان خويش (رهبر) را نشناسد و بميرد به مرگ جاهليت مرده است با استناد به اين حديث ما چگونه ميتوانيم رهبر خود را بشناسيم و در صورت امكان دربارة رهبر معظم انقلاب حضرت آيت اللّه العظمي خامنهاي توضيحاتي بنويسيد.
	پرسش
	پاسخ

	راههاي شناخت و انس با امام زمان (ع) چيست
	پرسش
	پاسخ

	چطور مي توانم با امام زمانم بيشتر آشنا بشوم نه آشنايي كه سطحي باشد طوري كه بشود به اين حديث پيامبر كه فرموده اند هر كس امام زمان خود را نشناسد و بميرد به مرگ جاهليت مرده است رسيد يعني از جاهليت خارج شد اصلا آيا واقعا مي شود روزي امام زمان(عج) را زيارت نما
	پرسش
	پاسخ

	راه شناخت و نزديكي به امام زمان(عج) چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا غيبت امام(عليه السلام) دليل و عذر بر عدم شناخت آن حضرت مي تواند باشد ? نظر به حديث «من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» مردم چگونه مي توانند امامي كه غايب است را بشناسند در حالي كه با دليل فطري، حضور امام در جامعه لازم و واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	با غيبت امامزمانعليهالسلام چگونه ميتوان امامزمان خودرا شناخت؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كنيم كه ايمانمان به وجود حضرت مهديعليهالسلام بيشتر شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اگر امام زمان خود را نشناسيم، به مرگ جاهلي از دنيا رفتهايم؟
	پرسش
	پاسخ

	1- لطفا در خصوص معرفت صحيح به مقام عظماي امام عصر« عليه السلام » و حضرت زهراء «سلام عليها » و ساير ائمه «عليهم السلام » تو ضيحات لازم را عنايت فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	1-چگونه مي توان معرفت خود را نسبت به امام زمان «عج» زياد كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	مراد از مرگ جاهليت در صورت عدم شناخت امام چيست؟
	پرسش
	پاسخ


	ارتباط امام زمان
	در خيلي از احاديث اشاره شده است كه هر كس امام زمان( خود را نشناسد هيچ يك از عباداتش قبول نيست، آيا منظور از اين احاديث فقط ديدن و زيارت امام زمان( مي باشد؟ يا دانستن نام و كنيه ايشان و اعتقاد به حضور ايشان كفايت مي كند؟ خواهشمند است توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	براي ارتباط قلبي با امام زمان (7) چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	من ارادت ويژهاي به امام زمان دارم به گونهاي كه در خيال خود تصور ميكنم حضرت را ميبينم و او با من حرف ميزند، روزي در همين خيال غوطهور بودم كه گريه شديدي به من دست داد. من براي رها كردن خود از پرسشهاي مكرر مشاور، گفتم خواب حضرت را ديدم از آن زمان اح
	پرسش
	پاسخ

	اگر آياتي از قرآن قرائت كرده آن را به يكي از امامان مثلاً امام زمانغ هديه نماييم آيا اين كار اشكالي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفا اين سؤال هم از آقاي خامنه اي و هم از آقاي بهجت پرسيده شود :چگونه انسان مي تواند در همه حال در محضر آقا امام زمان ،خود را ببينيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	چطور و چگونه با امام زمان(عج) رابطه بر قرار كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان با امام زمان(ع) ارتباط بر قرار كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	يك فرد چطور ميتواند اين شايستگي را پيدا كند كه در زمان غيبت حضرت مهدي (عج) با او در ارتباط باشد و بتواند از وجود مبارك او بهره ببرد؟
	پرسش
	پاسخ

	ارتباط با امام زمان(ع) از چه روش هايي امكان پذير است؟
	پرسش
	پاسخ

	اين كه گفته شده است كه مرحوم علامه بحرالعلوم و علي بن مهزيار به محضر امام زمان (ع ) مشرف شده اند صحت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	يك جوان مسلمان كه علاقهمند است با حضرت مهدي(عج) رابطه داشته باشد و در قيام حضرت، يكي از سربازان ايشان باشد، چه كارهايي بايد انجام دهد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي درك واقعي وجود مبارك امام عصر(عج) و اين كه عاشق و منتظر واقعي حضرت باشيم، چه بايد بكنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امام زمان ( عج ) با افرادي مثل من در ارتباط نيست ؟ علت غيبت امام زمان ( عج ) چيست ؟ وظيفه ما در زمان غيبت چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان با امام زمان ( عج ) صحبت كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كنيم تا رابطه ما با امام زمان ( عج ) قوي تر شود و دوستدار واقعي ايشان شويم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان با امام زمان ارتباط برقرار كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	راه افزايش عشق به امام زمانغ و ارتباط با آن حضرت چيست
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ارتباطم را با امام زمان (عج ) بيشتر و عميق تر كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	براي نوشتن نامه به امام زمان(عج) شرايط خاصي لازم است؟
	پرسش
	پاسخ

	راه هاي ارتباط با امام زمان (عج ) چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	اعتقاد ما شيعيان اين است كه هر گاه ائمه را صدا بزنيم و حاجت خود را با خلوص نيت از آنها بخواهيم به ما پاسخ مي دهند پس فلسفه نوشتن عريضه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اينكه كسي حرف دلش را بر روي كاغذي بياورد و به اميد آنكه به دست امام زمان وي خواهد رسيد از نظر علماي ما چگونه است.آيا خرافه است.
	پرسش
	پاسخ

	آيا سوال كردن از امام زمان و جواب شنيدن غير ممكن است.
	پرسش
	پاسخ

	آيا عريضه نويسي به امام زمانعليهالسلام مدرك معتبري دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين مطلب درست است كه نامه هايي كه در آب روان انداخته مي شود به دست امام زمان (عج ) مي رسد؟
	پرسش
	پاسخ

	چطور مي توان با آقا صاحب الزمان ارتباط برقرار كرد و او را ببينيم و كلا چطور با اهل بيت ارتباط برقرار كنيم.
	پرسش
	پاسخ

	مي توان امام و رهبر خود را در حال حاضر بدون رابطه رو در رو از طريق رسانه ها شناخت(امام علي اكثرا با مردم تحت ولايتش رابطه مستقيم داشت) البته ما به همه اصول اسلام معتقديم و فقط از باب تكميل شدن اين اصل طلايي و ناب اسلام است.
	پرسش
	پاسخ


	دعا براي امام
	شنيدهام كه براي برآورده شدن حاجات آقا امام زمان (عج دعا كنيد يا براي حاجات ايشان دو ركعت نماز بخوانيد تا حاجات خودتان برآورده شود مگر نه اين كه ايشان اگر لب تر كنند خدا حاجتشان را برآورده ميكند. پس دعاي ما فايدهاي ندارد؟ اگر خداوند صلاح نداند كه حاجت
	پرسش
	پاسخ

	آيا آنچه مرحوم آقاي قوچاني در كتاب سياحت غرب آورده واقعيت دارد؟ آيا اگر كسي در عالم برزخ آن مراحل را بگذراند، پاك شده و يك باره وارد بهشت ميشود؟ و بالاخره مگر ظهور و فرج حضرت مهدي(ع) در دست خدا نيست؟ اگر هست پس چرا آن آقا در عالم برزخ آن عده را تحريك و ت
	پرسش
	پاسخ

	علت عدم استجابت دعا از محضر مولا و آقا امام زمان 7چيست ؟ هر چقدر حضرت را صدامي زنم , پاسخي نمي شنوم و كم كم به مرحلهء نااميدي نزديك مي شوم !
	پرسش
	پاسخ

	براي سلامتي امام زمان(ع) چرا صدقه ميدهيم؟ مگر ايشان در سلامت نيستند؟
	پرسش
	پاسخ

	هميشه ميگويند براي سلامتي يا تعجيل در ظهور امام زمان(ع) دعا كنيم. با توجه به اين كه حضرت در حفاظت خداوند است و تا موعد مقرر ظهور نميكند، آيا دعاهاي ما ظاهرفريبي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به حديث : دنيا براي مؤمن زندان است دعا براي سلامتي امام زمان"عج" چه معنايي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	شنيدهام كه براي برآورده شدن حاجات آقا امام زمان (عج دعا كنيد يا براي حاجات ايشان دو ركعت نماز بخوانيد تا حاجات خودتان برآورده شود مگر نه اين كه ايشان اگر لب تر كنند خدا حاجتشان را برآورده ميكند. پس دعاي ما فايدهاي ندارد؟ اگر خداوند صلاح نداند كه حاجت
	پرسش
	پاسخ

	براي عدهاي اين پرسش مطرح است كه با گناهان بسياري كه تا كنون انجام دادهاند و در درگاه خداوند شرمندهاند، با اين وجود، نوعي ترس در دل آنان است كه موجب ميشود تا براي ظهور امام زمانغ دعا نكنند; ضمن آن كه ميدانند ـ ان شأاللّه ـ بعد از ظهور آن حضرتغ چه خو
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي سلامتي آقا امام زمانغ دعا ميكنيم
	پرسش
	پاسخ

	دعايي كه براي امام زمانغ ميكنيم اگر از صميم قلب نباشد، قبول ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه آمدن امام زمان حتمي است فلسفه دعا كردن براي سلامتي آن حضرت چيست؟
	پرسش
	پاسخ
	اگر علم ائمه (ع ) مربوط به امور محتوم است , پس دستور دعا براي ظهور امام زمان (عج ) چيست و آيا تذكر اين امر دليل ديگري مي تواند داشته باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	من امام زمان را دوست دارم ولي از آنجايي مي دانم در صورت ظهور آن حضرت ايشان انتقام مظلومان را مي گيرد و انسانهاي بد را به سزاي اعمالشان مي رساند و چون من از وضعيت خود آگاه نيستم مي ترسم جزء آن انسانها باشم به همين دليل از ظهور ايشان مي ترسم؟
	پرسش
	پاسخ

	دعا براي سلامتي حضرت ولي عصر (اللهم كن لوليك) را تفسير كنيد و توضيح دهيد كه چرا اين شش صفت را از خدا مي خواهيم براي ايشان .
	پرسش
	پاسخ

	صدقه دادن به جهت سلامتي امام زمانعليهالسلام چه حكمي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه دعاهايي در عصر غيبت امام زمانعليهالسلام درباره حضرت مستحب است؟
	پرسش
	پاسخ

	در چه مكانهايي سفارش دعا براي امام زمانعليهالسلام شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دعا براي ظهور حضرت مهديعليهالسلام با نهي از عجله در ظهور منافات دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	.1- معمولا مي گويند براي فرج آقا امام زمان ( عج) دعا كنيد چطور دعا كنيم كه با عقيده كامل و خالصانه باشدچطور از ته دل دوست داشته باشيم كه آقا امام زمان (عليه السلام ) ظهور كند ؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آيه يك سوره نحل چگونه روايات و ادعيه كه در مورد تعجيل در ظهور ولي عصر(عج ) وارد شده را توجيه مي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	با آنكه ميدانيم كه خداوند امام زمان(عج) را از گزند دشمنان و بلاها محفوظ نگه ميدارد چرا در بسياري از روايات آمده است كه براي سلامتي او دعا كنيم؟
	پرسش
	پاسخ


	توسل به امام
	براي اينكه در امر تحصيل و رسيدن به كمال و سعادت واقعي خودمان را به امام زمانمان نزديكتر كنيم و بيشتر به ايشان توسل جوئيم چه پيشنهادي داريد؟
	پرسش
	پاسخ

	نماز امام زمان (ع چگونه است
	پرسش
	پاسخ

	براي سلام دادن به امام زمان (ع به چه دليلي به طرف راست قبله كمي متمايل ميشويم
	پرسش
	پاسخ

	اگر بخواهم در كارهايم از مهدي (عج) كمك بگيرم، ايشان به من كمك ميكند؟ آيا كمك ايشان شامل حال من ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا زماني كه جمله "يا قائم آل محمد" را بر زبان بياوريم، امام زمان(عج) به سمت ما بر مي گردد؟
	پرسش
	پاسخ

	مختصري در مورد كيفيّت نماز حضرت حجّت((عليه السلام)) توضيح دهيد.؟
	پرسش
	پاسخ

	در كرمان چاهي هست به نام چاه صاحب الزمان , آيا اين امر حقيقت دارد؟ در ضمن نماز امام زمان (عج ) چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بايد ذكر ركوع و سجود نماز امام زمان (عج ) را هفت مرتبه بخوانيم عريضه نويسي به حضرت و انداختن در چاه مسجد جمكران چه حكمي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در زيارت صبحگاهي و دعاي عهد مي خوانيم« اني اجدد له عهدا و عقدا و بيعتا له في عنقي » مفهوم واضح و روشن از عهد و پيمان ياد شده چيست؟و اين عهدي كه هر روز صبح تجديد مي شود سر چه مساله اي است.
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه توسّل به امام زمانعليهالسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	نحوه سلامي كه به حضرت امام زمان«عليه السلام» داده ميشود چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	مختصري در مورد كيفيّت نماز حضرت حجّت«عليه السلام» توضيح دهيد.؟
	پرسش
	پاسخ

	علت توسل به امام زمان چيست؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير موارد
	چه كنيم كه امام زمان(ع) از دست ما راضي و خرسند باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كاري بايد انجام دهم تا بتوانم سربازي امام زمان( عج )را به خوبي به پايان برسانم؟ (لطفاً توصية آيتا... خامنه اي و امام خميني( را قيد بفرماييد.)
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه دست گذاشتن بر سر هنگام ايستادن براي امام زمان (ع) چيست؟ فلسفه صلوات چيست؟ آيا قبل از پيامبر اسلام صلوات وجود داشت؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا روز جمعه را متعلق به امام زمان مي نامند؟
	پرسش
	پاسخ

	روزهاي جمعه كه دلمان مي گيرد براي اين است كه امام زمان(عج) آن هفته از دست ما ناراحت بوده و در آن هفته گناه زياد انجام داده ايم. آيا اين صحيح است؟
	پرسش
	پاسخ

	ما براي نيمه شعبان جشني در شهرمان برگزار مي كنيم. بنده قصد دارم با دوستانم برنامة نمايشي و تئاتر براي خوشحالي مردم ترتيب بدهم. آيا انجام آن و انجام حركات نمايشي به اين مناسبت اشكالي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا وقتي نام امام زمان(ع) مي آيد بلند مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ
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	پرسش
	پاسخ
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	پرسش
	پاسخ

	نواب خاص حضرت مهدي(ع) چه كساني بودند؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد امام زمان (ع) بيشتر توضيح دهيد و بفرماييد اولين جايي كه امام زمان(عج) ظهور ميكند كجا است؟ تعدادي كتاب قابل دسترسي در خصوص امام زمان(عج) معرفي نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	مي گويند حضرت ولي عصر((عليه السلام)) در غيبت صغري سفيران مخصوصي داشته كه مطالب لازم و وقايع را حضور امام مي رسانيدند، براي آشنائي خصوصيّات آنها را به طور فشرده بنويسد.؟
	پرسش
	پاسخ

	سفير اول امام مهديعليهالسلام چه كسي بوده وچه موقعيتي داشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا روايتي كه تصريح به سفارت عثمان بن سعيد دارد، ضعيف السند نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	سفير دوم امام زمانعليهالسلام چه كسي بوده وچه موقعيتي داشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	سفير سوم امام زمانعليهالسلام چه كسي بوده وچه موقعيتي داشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	سفير چهارم امام زمانعليهالسلام چه كسي بوده وچه موقعيتي داشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	نيابت چهار سفير حضرتعليهالسلام چگونه اثبات ميگردد؟
	پرسش
	پاسخ

	ملاك ومعيار انتصاب نوّاب اربعه چه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمانعليهالسلام غير از سفرا، وكيل نيز داشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	چه مصلحتي در وجود وكلاي ناحيه مقدسه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد نائبان حضرت مهدي(ع) در زمان غيبت صغرا و كبرا توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ


	كيفيت ارتباط نواب با حضرت
	ارتباط نواب خاص با امام زمان(ع) چگونه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	نواب اربعه چگونه با امام زمان ارتباط داشتند؟ آيا ايشان را ميديدند؟
	پرسش
	پاسخ


	وظايف نواب
	وقتي حسين بن روح نوبختي التاديب را نوشت به قم فرستاد جهت ديدن علماء در آن زمان علماي قم چه كساني بودند آيا اين كتاب قابل دسترسي است
	پرسش
	پاسخ

	ارتباط نوّاب اربعه با شيعيان چگونه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	وظايف ومسئوليتهاي نوّاب اربعه چه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	سازمان وكالت چه وظايف ومسئوليتهايي را برعهده داشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	نقش سفير در توقيعات چه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ


	نيابت دردوره غيبت كبري
	چرا امام زمان 7در حال حاضر نائبي ندارد؟ پس مردم چطوربا آن حضرت ارتباط برقرار كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان(عج) در ميان ما نماينده اي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امام زمان(عج) براي خود نايب تعيين نكرده است؟ آيا به جهت بالا رفتن سطح و آگاهي مردم است يا اين كه اگر تعيين مي كرد، مورد سوء قصد قرار مي گرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان ( عج ) در حال حاضر نوابي دارند كه مستقيما با مردم در تماس باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	با اينكه امام زمان((عليه السلام))فرموده اند كه نيابت به پايان رسيده پس چرا در كتابها نوشته كه محمّد بن عيسي خدمت آن حضرت رسيده است؟
	پرسش
	پاسخ

	مراد از(من مات ولم يعرف امام زمانه ) امام (ع ) است يا مجتهد جامع الشرايط؟ اين حديث چگونه دلالت بر وجوب تقليد از مجتهد جامع الشرايط مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	بعد از اينكه چهارمين نائب خاص امام زمان(عج) رحلت فرمود، مردم در زمينه امور ديني بايد به مجتهدين مراجعه فرمايند، ايشان مجتهد (ين) هم عصر خودش و بعد از خودش را معرفي فرمود. از آن زمان تاكنون مجتهدين، افراد مجتهد بعد از خودشان (يا هم عصر خودشان) را معرفي مي
	پرسش
	پاسخ

	آيا در حال حاضر و در عصر ما نايبان خاص امام عصر(ع) وجود دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از نيابت عامّه در عصر غيبت كبرا چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان نايب امام زمان (عج ) را در زمان غيبت شناخت ؟
	پرسش
	پاسخ



	ياران
	ويژگيهاي ياران
	در زندگي چگونه رفتار كنيم و چه اعمالي انجام دهيم كه از ياران حضرت مهدي عج باشيم
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان از ياران حضرت ولي عصر( شد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ياران امام زمان الان مي دانند جزء ياران امام 7هستند و او را ياري خواهند كرد؟ چگونه ؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد ويژگي هاي زناني كه از ياران امام زمان 7محسوب مي شوند, توضيح دهيد. امام از ياوران زن برخوردار است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در ميان ياران خاص امام زمان (عج ) كساني از ايران نيز هستند؟ تعداد آنها و محل زندگيشان را ذكر كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	اصحاب امام زمان(ع) در هنگام ظهور شيعهاند يا سني؟
	پرسش
	پاسخ

	ويژگيهاي ياران حضرت را هنگام ظهور بيان كنيد/
	پرسش
	پاسخ

	ياران امام زمان (ع) چند تا در كدام مناطق هستند؟ نشانههاي آنها را بنويسيد.
	پرسش
	پاسخ

	اصحاب امام زمان(ع) بيشتر از كدام شهر خواهند بود؟
	پرسش
	پاسخ

	ياران امام زمان (عج هنگام ظهور چه نشانههايي خواهد داشت ؟
	پرسش
	پاسخ

	ياران امام زمان چه كساني هستند؟--خصوصيات
	پرسش
	پاسخ

	آيا 313 نفر يار امام زمان در زمان ظهور همه زنده اند و يا افرادي از آنان فوت كرده و زنده خواهد شد كه مجموع 313 نفر ميشوند؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني از ياران امام زمان( مي شوند؟ آيا كسي آن موقع مي تواند توبه كند؟
	پرسش
	پاسخ

	پيروان و يا سربازان امام زمان( چه كساني هستند؟ در مورد خصوصياتشان توضيحاتي بدهيد.
	پرسش
	پاسخ

	كساني كه جزء ياران امام زمان(عج) هستند چه كارهايي به غير از واجبات انجام دادند كه به اين درجه رسيده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	ما براي اينكه انشاء الله از ياران امام زمان (عج) شويم چه كارهايي بايد انجام دهيم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ياران امام زمانغ به علوم قرآن و تفسير قرآن تسلط كامل دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر كسي بخواهد از اصحاب آقا امام زمان(ع) بشود چه كار بايد بكند آيا در خودسازي نياز به استاد دارد و آيا مي تواند بدون استاد اين راه را طي كند اگر نه پس تكليف چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امام زمان (عج ) ظهور نمي كنند؟ ياران ايشان چه ويژگيهايي دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان با دعا به پيشگاه خداوند پس از مرگ به هنگام ظهور حضرت مهدي زنده شد و يا تا ظهور آن حضرت براي ياري ايشان زنده ماند همچنانكه خود آن حضرت و حضرت عيسي زنده مانده اند؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	در برخي از روايات كه زمان ظهور امام منتظر را بيان مي دارد دارد: 1. يصير للرجل منهم (اصحاب المهدي) قوة اربعين رجلا 2. لو قد قام قائمنا يجمع اليه شيعتنا من جميع البلدان يملأ الارض عدلا كما ملئت ظلماً و جوراً اين ها با عقل ناسازگارند. مراد از نيروي 40 مرد دا
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	ساير مباحث
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	آيا كساني جزء ياران آقا امام زمان(عج) هستند، در حال حاضر با او ارتباط دارند و با يكديگر در يك مكان جمع مي شوند و در مورد برنامه هاي دوران ظهور بحث مي كنند؟
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	با توجه به اين كه امام زمان(عج) داراي سيصد و سيزده يار مي باشد، آيا ياران با هم زندگي ميكنند و نسبت به اين امر آگاهي دارند؟
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	ياران عام
	آيا هنگام ظهور امام زمان(ع) همة مردم در ركاب او جنگ خواهند كرد يا فقط يارانش و يا كساني كه دعاي عهد را خوانده اند؟
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	نقل شده كه هر كس تا چهل صباح دعاي عهد را بخواند يكي از ياران امام زمان خواهد شد و اگر قبل از ظهور بميرد در زمان ظهور زنده خواهد شد يعني اگر كسي گناهكار هم باشد بدون شك يكي از ياران آن حضرت خواهد شد. اگر كسي در زمان ظهور زنده شود جوان زنده مي شود يا به هما
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	در حديثي از امام باقر(ع) آمده است: لشگريان حضرت صاحب الزمان سه دستهاند كه او را ياري مي كنند. لطفاً بفرماييد اين سه دسته چه كساني هستند؟
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	آيا حتماً بايد 313 نفر ا فراد پاك پيدا شوند تا حضرت حجّه(ع) قيام كنند؟ آيا در زمان ما يا در زمان هاي قبل اين تعداد افراد پاك وجود نداشت؟ اگر در يك زمان تعدادي وجود داشته باشد، با مرور زمان از دنيا مي روند. بنابراين هيچ گاه اين تعداد جمع نخواهند شد. جواب چ
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	در مورد اين كه گفته شده ياران واقعي امام زمان (عج) كساني هستند كه در زمان غيبت با مردم به گونهاي رفتار ميكنند كه به راحتي در جيب يكديگر دست كرده و از مال يكديگر استفاده ميكنند بدون اين كه ناراحت شوند، توضيح دهيد؟
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	آيا ياران امام زمان (عج) فقط هنگام ظهور امام به ياري او مي شتابند يا اينكه قبل از ظهور زمينه را براي ظهور آقا فراهم مي سازند؟
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	آيا وجود سيصد و سيزده نفر فرد مؤمن براي ياري امام زمان براي ظهور ايشان كافي است؟
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	ظهور
	علائم ونشانه هاي ظهور مهدي موعود (ع) چيست؟
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	عوامل زمينه ساز
	حركات تبليغي و سازنده مانند آنچه مؤسسه (در راه حق) انجام ميدهد، منافاتي با اين باورها ندارد كه بايد فساد زياد شود تا مصلح«عليه السلام» ظهور نمايد؟
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	آيا اصلاحات فرهنگي -اجتماعي در جهان كنوني قادر به زمينه سازي جامعه موعود مي باشد ؟چگونه؟
	پرسش
	پاسخ

	دنيا و مردم چه شرايطي بايد داشته باشند تا امام زمان ظهور كنند؟
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	پاسخ

	يكي از پرسشهايي كه از ابتداي شكلگيري بحث مهدويت ذهن من را به خود مشغول ساخت، زمان پديدار شدن آن تحول بزرگ جهاني به رهبري واپسين حجت الاهي بقية الله الاعظم - عليه السلام - بود؛ گويا اين پرسش حتي قبل از ولادت امام زمان(عج) همواره از دغدغههاي ذهني مردم به
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	بعد از ظهور اسلام خطوط كلّي براي روز موعود چگونه ترسيم شد؟
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	چه عواملي زمينهساز حكومت واحد جهاني است؟
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	پاسخ

	ظرفيت كلّي براي ظهور حضرت مهديعليهالسلام چيست؟
	پرسش
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	آيا فراگيري فساد مايه انقلاب حضرت مهدي (عج) است؟ و اگر چنين است چرا در گسترش آن كوشش نكنيم؟
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	پاسخ

	چه كارها و وظايفي را ما بايد در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) انجام دهيم تا زمينه را براي ظهور ايشان فراهم كنيم و همچنين يكي از ياران ايشان باشيم توضيحات دقيق و روشن بفرماييد . در مورد بحث رجعت و عصر امام زمان و اتفاقاتي كه زمينه را براي ظهور ايشان فراهم مي
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	1- بهترين عمل فردي در دوران غيبت براي پيش انداختن وتعجيل فرج امام زمان«عليه السلام » كدام است ؟ بهترين عمل جمعي ؟
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	2-آيا وقتي آقا ظهور كنند تمام دنيا را فساد گرفته است يا نه ،همه انسانها منتظر واقعي اند ؟
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	آيا با اين همه فساد و حق كشي موقع ظهور امام زمان«عليه السلام» نرسيده است و چه بايد كرد تا آن حضرت زودتر ظهور كند؟
	پرسش
	پاسخ

	احاديث متواتر(2) اسلامي ميگويد: هنگامي كه روي زمين را جور و ستم و چهره اجتماع بشري را، فساد و آلودگي فرا گيرد، آخرين حجت خدا حضرت مهدي«عليه السلام» از پس پرده غيب بيرون آمده، و جهان را پر از داد مينمايد، بنابراين ظهور آن حضرت، در زمينهاي خواهد بود كه
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	چرا بايد براي ظهور امام زمان زمينه سازي كرد؟
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	حضور ايرانيان در عصر ظهور و زمينه سازي براي ظهور حضرت چگونه است ؟
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	سفارش بزرگان را دربارهء فراهم كردن زمينهء ظهور امام زمان 7بيان كنيد.
	پرسش
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	براي مهيا نمودن زمينهء ظهور حضرت مهدي 7 شيعيان چه وظايفي بر عهده دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد جهان پر از ظلم و ستم شود تا امام زمان (عج ) ظهور كند؟ و چطور مي توان زمينه ء ظهور حضرت را فراهم نمود؟
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	آيا روند فعلي جامعه ي شيعه به نحوي تأثير گذار است كه زمان ظهور حضرت مهدي 7را جلوتر و ياعقب تر بياندازد؟ اگر شيعيان وظايف خود را در زمان غيبت انجام ندهند, زمان ظهور حضرت به نهايتي كه خداوندقرار داده , موكول خواهد شد؟
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	آيا ظلم به حد كامل خود رسيده است كه امام زمان(ع) ظهور كند؟
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	هنگام ظهور از كجا و چگونه و چه تحولاتي روي ميدهد؟
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	شرايط و نشاني و كيفيت ظهور امام زمان(ع) چيست؟
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	چرا خداوند دسترسي به امام زمان"عج" را سخت كرده است؟ آن هم در اين دوره وانفسا كه عدهاي خود را امام زمان بنامند و چنين كفر و گناه، جامعه را از هم بدرد!
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	چرا امام زمان(ع) هنگامي ظهور مي كند كه همه جا را ظلم و فساد بگيرد؟
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	چه شرايط اجتماعي زمينهساز ظهور حضرت مهدي(عج) ميباشد؟
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	براي اينكه دنيا حكومت حضرت مهدي(عج) را پذيرا گردد چند نوع آمادگي لازم است؟
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	چند نوع آمادگي براي پذيرش انقلاب مهدي(ع) لازم است؟
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	آيا فراگيري فساد مايه انقلاب حضرت مهدي (عج) است؟ و اگر چنين است چرا در گسترش آن كوشش نكنيم؟
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	با توجّه به مضموني كه در بسياري از احاديث مربوط به امام زمان((عليه السلام)) آمده كه آن حضرت وقتي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده آيا صحيح است انسانها براي رفع ظلم و ستم و مبارزه با آن برخيزند و آيا اين انقلابها گامي براي عقب افتادن ظهور نمي باشد؟
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	احاديث متواتر(1) اسلامي مي گويد: هنگامي كه روي زمين را جور و ستم و چهره اجتماع بشري را، فساد و آلودگي فرا گيرد، آخرين حجت خدا حضرت مهدي((عليه السلام)) از پس پرده غيب بيرون آمده، و جهان را پر از داد مي نمايد، بنابراين ظهور آن حضرت، در زمينه اي خواهد بود ك
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	اگر زمينه ظهور آن حضرت ظلم و جور است پس چرا ما وجود اين همه ظلم و جور حضرت ظهور نمي كنند؟
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	حركات تبليغي و سازنده مانند آنچه مؤسسه (در راه حق) انجام مي دهد، منافاتي با اين باورها ندارد كه بايد فساد زياد شود تا مصلح((عليه السلام)) ظهور نمايد؟
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	در خصوص ظهور امام زمان(عج) گفته اند كه بايد فساد در جامعه زياد شود ما كه قبول نداريم لطفاً توضيح دهيد.
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	اسلام بايد چگونه باشد كه امام زمان"ع" ظهور كند؟
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	مي دانيم كه از جمله زمينه هاي ظهور امام زمان "ع" پر شدن ظلم و فساد در زمين مي باشد و سبب پيدايش نياز مردم در اثر اين ظلم و فساد به منجي عالم بشريت مي گردد آيا اين امر فقط مربوط به مسلمانان مي گردد يا مربوط به كل عالم مي گردد؟
	پرسش
	پاسخ

	جامعه چگونه بايد باشد تا امام زمان (ع) ظهور كند؟ بعضي مي گويند كه درجامعه زياد گناه و ناحقي بايد شود، آيا اين موضوعات صحيح است؟ راهنمايي كنيد.
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	آيا انسانها ميتوانند با دعا و درخواست از خدا، بر ظهور امام زمانغ تأثير بگذارند؟
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	با توجه به حديثي كه مي فرمايد امام زمان (عج ) وقتي ظهور مي كند كه ملئت الارض ظلما و جورا پس اصلاح جامعه معنا ندارد* آيا اين نظريه درست است ؟
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	با سلام چرا اطلاع رساني شيعه و ايران در مورد مذهب خود و تشريح ظهور امام زمان اين قدر ضعيف است ؟؟؟ يقينا ايران ميتواند زمينه ظهور را فراهم كند اگر خوب اطلاع رساني كند در جهان ... نظر شما چيست ؟
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	بـا ايـن هـمـه عـلاقـه اي كه از جانب ارادتمندان امام زمان عليه السلام اظهار مي شود ,چرا باز آن حضرت از ديدگان پنهان است ؟
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	با اين همه علاقهاي كه از جانب ارادتمندان امام زمان (عج) اظهار ميشود چرا باز آن حضرت از ديدگان پنهان است؟
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	چرا امام زمان(عج) ظهور نمي كند؟
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	1- علتهاي مهم تأخير ظهور امام زمان (عليه السلام) چيست ؟
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	مگر نميگويند امام زمان وقتي ظهور ميكند كه جهان پر از فساد شود پس چرا ظهور نميكند؟
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	نشانه هاي ظهور
	علائم حتمي
	كليات
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	ويژگيهاي آخر الزمان چيست و آيا هم اكنون دوره آخر الزمان است؟
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	الف چند مورد از علائم ظهور امام زمان (عج را بيان نماييد. ب چگونگي وفات امام زمان عج را بيان فرماييد.
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	در كتاب مهدي موعود كه ترجمه جلد سيزدهم بحار الانوار است مطالبي را در خصوص علائم ظهور حضرت مهدي مطالعه كرده ام اما از آنجا كه كار كارشناسي بر روي روايات از نظر صحت و سقم و همچنين جمع بندي آنها از عهده اكثر خوانندگان نشريه شما خارج است لذا خواهشمندم در يك ج
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	امروزه صحبت در باره علائم ظهور حضرت مهدي و پيش بيني هاي آن زياد شده؟ وظيفه ما در مقابل چنين مسائلي چيست. و برخورد ما با افرادي كه چنين پيش بيني هايي را مي كنند چطور است.
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	پرسش
	پاسخ

	در بعضي از روايات اشاره شده است كه در آخرالزمان دجال خواهد آمد. منظور از دجال چيست؟ آيا در جامعه كنوني ما مصداق دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	مسيح دجال كيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از خروج دجال كه از علايم ظهور به حساب آمده چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	.1- دجال چه كسي است ، و چه كارهايي انجام مي دهد ؟
	پرسش
	پاسخ


	علائم غير حتمي
	اين كه مي گويند اگر 25 ما رمضان روز جمعه باشد، يا عاشورا جمعه باشد، امام زمان(عج) ظهور مي كند، صحت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در برخي از كتاب ها مطرح شده است كه امام زمان(ع) روز جمعه كه مصادف با روز عاشورا و نوروز است ظهور مي كند آيا اين واقعيت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بعد از حمله امريكا به عراق و اوضاع فعلي جهان غرب مي شود گفت اين امر و حوادث آينده زمينه را براي ظهور امام زمان(ع) فراهم كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تا كنون علائمي از وعدة ظهور روي داده است و چند وعده باقي مانده است؟
	پرسش
	پاسخ

	نشانه هاي ظهور امام زمان (عج) و روز ظهور امام چه زماني است؟ و پيشگويي هايي را كه در مورد امام زمان (عج) گفته اند را بيان نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا صبح روز ظهور امام مهدي ع خورشيد _ مركز منظومه شمسي _ از غرب طلوع مي كند يا اين يك كنايه است؟ به دلايل علمي متقن خورشيد هميشه از شرق طلوع مي كند.
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	آيا رجعت از امام حسين (ع) شروع و به امام حسن عسكري (ع) ختم مي شود يا غير اين است؟
	پرسش
	پاسخ

	در بحث رجعت دوباره انسان در هنگامه ظهور امام زمان كه به قول علامه مجلسي بيش از(و يا در حدود)200 آيه و 500 روايت موجود مي باشد مطرح است كه دو دسته از انسانها قابليت رجعت دارند دسته اول انسان صالح و دسته دوم انسان طالح(بدكار و بدنام) در مورد دسته اول كه هيچ
	پرسش
	پاسخ

	در آية 55 سورة مباركه آلعمران آمده است "إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ" آيا به واسطة اين آيه ميتوان فرود آمدن حضرت عيسيغ به زمين در زمان ظهور حضرت مهديغ را يكي از اقسام رجعت بدانيم
	پرسش
	پاسخ

	آيا صحيح است كه درزمان ظهور امام زمان (عج ) افرادصالحي مانند مالك اشتر و شيخ عباس قمي و غيره زنده مي شوند, و جزء ياران آن حضرت قرار مي گيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حقيقت دارد كه بعد از ظهور امام زمان(عج) و دوران امامت ايشان حضرت علي(ع) دوباره رجعت مي كند و يك دوره خلافت در زمين دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا رجعت در مورد پيامبر اكرم نيز صادق است ؟اگر پاسخ مثبت است پس عقلا در هنگام حضور نبي رهبري وصي نقض مي شود آيا بدين گونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر بايد امام را امام ديگر غسل دهد، حضرت را چه كسي غسل خواهد داد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا رجعت عمومي وهمگاني است؟
	پرسش
	پاسخ

	رجعت مربوط به چه كساني است
	پرسش
	پاسخ

	1-آيا حكومت امامان «عليهم السلام » بعد از امام عصر عج » وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	پس از رجعت كدام امام بر حكومت شايسته تر است؟ امام حسين يا امام زمان(ع)؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين عقيده درست است كه وقتي امام زمان از غيبت بيرون آمده و ظهور كنند تمام امامان از اول تا يازدهم زنده شده و به حكومت مي رسند و سالهاي زيادي حكومت مي كنند مثلا مي گويند امام حسين تا زماني حكومت مي كند كه مي ابروي ايشان از بلندي جلوي چشمان ايشان را مي گ
	پرسش
	پاسخ

	آيا حضرت عيسي(ع) و اصحاب كهف در زمان امام زمان(عج) زنده ميشوند؟
	پرسش
	پاسخ


	فلسفه رجعت
	فلسفه رجعت چيست؟ بعد از ظهور امام زمان وقتي جهان پر از عدل شود، ديگر چه لزومي به رجعت و حكومت يك يك امامان (ع) است؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	هدف از رجعت قبل از رستاخيز عمومي انسانها چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	رجعت چيست و چرا به آن اعتقاد داريد ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه رجعت چيست و براي كيست؟
	پرسش
	پاسخ


	دلايل رجعت
	دلايل رجعت
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	بـرخـي بـراي نفي و انكار رجعت چنين اقامه دليل كرده اند : خداوند از آنجا كه مهربانترين است و كمال بندگان خود را مي خواهد وقتي كسي را از دنيا مي برد كه اوبه همه كمالات خود دست پيدا كرده باشد و همه قوا و استعدادش شكوفا شده به فعليت رسيده باشد . بنابراين رجو
	پرسش
	پاسخ

	قـرآن كـريـم كدام بازگشت به دنيا را نفي مي كند ؟ و آيا نفي اين بازگشت , منافاتي با اعتقاد به رجعت دارد ؟ چرا ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه رواياتي از معصومين رسيده كه دلالت بر رجعت دوباره شهيدان به دنيا مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه در روايات آمده است، نخستين رجعت كننده امام حسين است، آيا دليل قرآني نيز بر تأييد اين مطلب وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	رجعت را با استناد به كدام آيات اثبات مي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا رجعت برهان و دليل عقلي دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا چنين نيست كه همه مردم اعم از خوب و بد در قيامت به سزا و جزاي عمل خويش مي رسند؟ پس چگونه است كه مومنان خالص و ممحضين در شرك دوباره زنده مي شوند تا با يكديگر بجنگند؟ چرا چنين چيزي رخ مي دهد؟ مگر آنان نتيجه كرده هاي خويش را از خدا دريافت نمي كنند؟ و در ن
	پرسش
	پاسخ

	آيا كساني كه به قيام در رجعت آورده مي شوند كساني هستند كه مشكل نزاع و تعارض در مورد امامت و رهبري داشته اند؟ به عنوان مثال حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) در برابر ابوبكر و عمر و عثمان با امام حسين و اصحابشان در برابر يزيد و اصحابش و ... تا در امر رهبري همراه
	پرسش
	پاسخ

	آيا دليل عقلي بر ضرورت رجعت وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا قرآن به رجعت كساني به اين دنيا اشاره نموده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا رجعت با عقل وفلسفه سازگاري دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اعتقاد به رجعت برگرفته از يهود است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تمام احاديث رجعت از طرق شيعه وارد شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا قول به رجعت مستلزم تناسخ باطل است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا قرآن مخالف قول به رجعت است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اعتقاد به رجعت با قيامت و حشر مردگان سازگار است
	پرسش
	پاسخ

	اگر رجعت براي آن است كه امامان و صالحان به پاداش زحماتشان برسند; پس بهشت براي چيست
	پرسش
	پاسخ

	آيا رجعت صحيح است ؟ آيا بازگشت ائمه «عليهم السلام » بعد از شهيد شدن امام مهدي ( عج ) ميباشد ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا درست است كه بر اين باور باشيم كه اعلام به رجعت صحيح و روا نيست زيرا باعث اغرا به جهل مردم ميگردد و عدهاي كم ايمان را به گناه سوق ميدهد كه آنان عدم ارتكاب معاصي يا توبه از گناهان را به بازگشت خود موكول كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	از آن جا كه رجعت از نشانهها و دلايل صحت نبوت است، ضرورت دارد رجعت همانند ديگر معجزات، در زمان حيات پيامبر(ص) رخ دهد، حال آن كه ميگوييد: رجعت در زمان حضرت مهدي «عج» و در آخرالزمان روي ميدهد؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه مي گويند در زمان حضرت مهدي (عليه السلام) عدهاياز مردگان دوباره به دنيا بر مي گردند و زنده مي شوند آيا چنين چيزيممكن است؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از اين آيه سوره نمل آيه: 83 كه مي فرمايد مافوجي از شما را زنده مي كنيم چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان با استدلال به آية 11 سورة غافر ]=مؤمن رجعت را اثبات كرد، چنانكه برخي مفسّران چنين تفسير نمودهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه آية 28 سورة بقره بر وقوع رجعت دلالت دارد؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير مواد
	بعد از امام زمان عده اي از افراد صالح , از عالم برزخ فراخوانده مي شوند و جزء ياران حضرت مي گردند. آيااعمال اين افراد دوباره ثبت مي گردد و در قيامت از آنها بازخواست مي گردد؟ آيا دوباره درد جان كندن و فشار قبر دارند؟آيا گناه و عصيان در آن جامعه وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آن چنان كه ميگويند در موقع ظهور امام زمان(ع) ايشان از بعضي افراد، مانند دشمنان اسلام و قاتلان فاطمه زهرا(س) و قاتلان كربلا انتقام ميگيرد، در صورتي كه آنها سالها پيش مردهاند. اين امر چگونه است؟ توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	همه ميگويند انتقام گيرنده خون امام حسين(ع)، امام زمان(ع) است. امام زمان(ع) از چه كسي انتقام خواهد گرفت؟ مگر قاتلان امام حسين(ع) به سزاي اعمال خود نرسيدند؟
	پرسش
	پاسخ

	روايت شده كه انتقام خون پدران خود را از كافران كه به آنها ظلم كردند خواهم گرفت آيا مردگان آن زمان دوباره زنده مي شوند و يا مقصود از كافران امروز هست؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه ميفرمايند امام زمان (عج) تشريف خواهند آورد و ظهور خواهند كرد و انتقام حضرت سيد الشهداء و... و ائمه طاهرين را مي گيرند خوب كسانيكه به ائمه ظلم كرده اند از رآس (خلفاء) تا آخر (سربازان حكومت) كه همه مرده اند پس حضرت حجت از چه كساني انتقام مي گيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	هدف از مخالفت اهل سنت با اعتقاد به رجعت چيست
	پرسش
	پاسخ

	آيا دوره ولايت بعد از امام زمان (عج)به پايان مي رسد ؟
	پرسش
	پاسخ

	ما خود را بايد از قيامت خيلي دور بدانيم زيرا مي گويند كه قيام حضرت مهدي قبل از قيامت است و ايشان سالها حكومت مي كنند و بعد مسئله رجعت بعد از قيامت مي تواند خيلي دور باشد.
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	در رجعت اهل بيت تكليف قبور و بارگاه و زيارت آنها چه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمانعليهالسلام بعد از ظهور، از ابوبكر وعمر انتقام خواهد گرفت؟
	پرسش
	پاسخ


	دعوت جهانيان به اسلام
	اين كه گفته ميشود: قرآن كامل نزد حضرت بقية اللّه الاعظم 7مي باشد چيست ؟ آيا اين قرآن ,تكاملي خاص از لحاظ علوم و اسرار نهاني قرآن كامل مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا قرآني كه به دست امام عصر(عج) است بين مسلمانان وجود ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بعد از ظهور، چهرة واقعي اسلام معرفي خواهد شد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بعد از ظهور، چهرة واقعي اسلام معرفي خواهد شد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه امكان دارد دين اسلام در زمان حضرت مهدي عالمگير شود؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه قرآني مي آورد كه با اين قرآن فرق دارد يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اينكه امام زمان((عليه السلام)) دين جديدي مي آورد يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	كساني كه اهل نماز و روزه نبوده و شايد منكر خدا و ائمه (ع)هم نباشند اگر در زمان ظهور امام زمان به ايشان ايمان بياورند آيا مورد قبول واقع مي شوند ؟
	پرسش
	پاسخ

	تجديد دين توسط امام زمان چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه ميگويند وقتي امام زمان (عج) ظهور ميكنند، آنچنان دين اسلام را از پيرايهها پاك ميكنند كه گويي دين جديدي آوردهاند، با وجود مراجع عظام ما كه سعي ميكنند دين اسلام را به شكل درست آن مطرح نمايند، چگونه قابل جمع است؟ به عبارت ديگر با وجود مراجع تقليد
	پرسش
	پاسخ

	وقتي كه امام زمانغ ظهور ميكند، آيا مانند امامان ديگر، به تبليغ دين ميپردازد يا بدون هيچ فرصتي تمام بدكاران را از بين ميبرد و جايي براي اصلاح ديگران باقي نميماند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا صحيح است كه امام زمانغبا دين جديد و قرآن كامل ظهور ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	كساني كه اهل نماز و روزه نبوده و شايد منكر خدا و ائمه (ع)هم نباشند اگر در زمان ظهور امام زمان به ايشان ايمان بياورند آيا مورد قبول واقع مي شوند ؟
	پرسش
	پاسخ

	با امكان هدايت بشر از راه دعوت اخلاقي وتربيت انساني، چرا امام زمانعليهالسلام از شمشير استفاده ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	امام مهديعليهالسلام با كدام دين بر عالم حكومت ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	در عصر ظهور كدامين مذهب حاكم است؟
	پرسش
	پاسخ

	1- بعضي افراد متأسفانه فكر ميكنند كه امام زمان (عج) در هنگام ظهور شمشير به دست همه را از دم تيغ مي گذرانند اين موضوع آيا دليلي برمظلوميت امام زمان نيست. زيرا وجود مبارك امام زمان سر شار از لطف ومهر است اين اشتباه فكري را چگونه از ذهن مردم پاك كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ


	دشمنان حضرت
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني با حضرت مهدي(عج) به مبارزه بر مي خيزند؟
	پرسش
	پاسخ

	آخرين نفري كه امام از دشمنانش را خواهد كشت چه كسي است و آخرين نفري كه از آدميان ميميرد چه كسي است مرد هست يا زن؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در زمان حضرت وليعصر (عج) دشمني با آن حضرت وجود دارد يا خير؟ اگر پاسخ منفي است پس آن حضرت توسط چه كسي شهيد ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا نابودي اسرائيل قبل از ظهور امام زمانغ رخ ميدهد يا به دست آن حضرت صورت ميگيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از كشته شدن شيطان به دست آن حضرت (امام زمان (عج)) چيست؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به رواياتي كه طبق آنها امام زمان پس از ظهور جناب شيطان را مي كشند پس اين چگونه عدالتي است كه مردمان پس از ظهور از فريبهاي شيطان در امان خواهند ماند.
	پرسش
	پاسخ

	كشتاري كه در روايات مهدويت به آن اشاره شده به چه وقتي اشاره دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	حجم كشتارها وخونريزيها در هنگام قيام حضرت مهديعليهالسلام چه مقدار است؟
	پرسش
	پاسخ

	مطابق روايات شيعه، قتلها در چه وقتي خواهد بود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بيشتر قتلها كه توسط حضرت انجام ميگيرد از مسلمانان است؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه امام زمانعليهالسلام هنگامظهوربر عرب شديد است به چه معناست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمانعليهالسلام در مقابله خود با منحرفان، از منحرفان شيعه شروع ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	حضرت مهديعليهالسلام بعد از ظهور با انحرافات فكري
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	1-ابليس و شياطين هنگام ظهور چه وضعيتي دارند ؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان، به چه شكلي به مبارزه خواهند پرداخت؟
	پرسش
	پاسخ

	امدادهاي غيبي
	چگونه ممكن است حضرت صاحب الزمان با سيصد و سيزده نفر دنيا را مسخر كند؟ آيا غلبه آن حضرت به طور اعجاز و خرق عادت است يا علل و عوامل ظاهري نيز غلبه و پيروزي آن جناب را ممكن ميسازد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا انقلاب حضرت مهدي((عليه السلام)) به سهولت به پيروزي مي رسد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا هنگام ظهور حضرت مهدي (عج ), همه سلاحها از كار مي افتد؟
	پرسش
	پاسخ

	خداوند متعال چه عنايتي به جهت پيروزي حضرت مهديعليهالسلام
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	غلبه بر جهان با ياران اندك چگونه ممكن است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پيروزي حضرت مهديعليهالسلام بر مخالفان وگسترش حكومتش همراه با اعجاز است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا انقلاب حضرت مهدي«عليه السلام» به سهولت به پيروزي ميرسد؟
	پرسش
	پاسخ

	امدادهاي غيبي چيست؟
	پرسش
	پاسخ



	حكومت حضرت
	روش حكومت داري حضرت
	با توجه به كمبود افراد صالح در همة زمان ها چگونه امام مهدي (ع) عدالت را گسترش خواهد داد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در دورة ظهور، اساساً نياز به حكومت هست، زيرا عقل هاي مردم تكميل شده و علم پيشرفت كرده و عدالت فراگير شده است؟ حكومت براي رفع نياز بشر است كه تأمين شده است. پس چه نيازي به حكومت است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امام زمانعليهالسلام بعد از ظهور به حكم داوود عمل ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	مقرّ حكومت امام مهديعليهالسلام بعد از ظهور كجاست؟
	پرسش
	پاسخ

	مقتضاي قاعده عمومي در رابطه با مدت حكومت عدل توحيدي امام زمانعليهالسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	روايات مختلف در مورد مدت حكومت حضرت مهديعليهالسلام را چگونه توجيه ميكنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	وسعت حكومت حضرت مهديعليهالسلام چه مقدار است؟
	پرسش
	پاسخ

	روش حكومت امام زمان(عج) چگونه خواهد بود؟ راي مردم چه جايگاهي خواهد داشت؟
	پرسش
	پاسخ

	قيام مهدي (عج) و تشكيل حكومت واحد جهاني چگونه امكانپذير است و اين حكومت چه ويژگيهائي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا خلافت بعضي كشورها دردوران دولت حجت"ارواحنافداه" به وسيلة اصحاب ايشان اداره مي شود؟اگر چنين است پس چرا درحكمت190 نهج البلاغه ترجمة دشتي مي فرمايد : شگفتا!آيا معيار خلافت، صحابي پيامبربودن است؟ صحابي پيامبر بودن وخويشاوندي ملاك نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حجت ثاني عشر بر طبق دموكراسي جهاني، جهان را اداره خواهند كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	با تكميل عقول در دوره امام زمان(ع) چه نيازي به حكومت ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	روش حكومت امام زمان(ع) چگونه خواهد بود؟ و نيز رأي مردم چه جايگاهي در حكومت آن حضرت خواهد داشت؟
	پرسش
	پاسخ

	بعد از آن كه امام زمان(ع) ظهور كرد، چگونه بين مردم حكم ميكند و محل حكومت وي كجا است؟
	پرسش
	پاسخ

	طبق احاديث در دورة آخر الزّمان چه افرادي در جامعه حكومت خواهند كرد و آن افراد در كدام ديار حاكمند؟
	پرسش
	پاسخ

	ويژگيهاي جامعه امام زمان (عج چيست
	پرسش
	پاسخ

	درباره مقايسه قيام عاشوراي حسيني با انقلاب حضرت مهدي(ع) توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا واقعاً امام زمان(ع) بعد از ظهور هزار سال عمر مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان(عج) چگونه عدالت را به جهان بر مي گرداند؟
	پرسش
	پاسخ

	قيام مهدي عليه السلام و تشكيل حكومت واحد جهاني چگونه ممكن است ؟
	پرسش
	پاسخ

	ويژگيهاي جامعه موعود كه پس از ظهور حضرت مهدي (عج) ايجاد ميشود چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مساوات اسلامي در زمان ظهور حضرت ولي امر(ع) چگونه خواهد بود؟
	پرسش
	پاسخ

	دامنه حكومت امام زمان(عج) تا كجا ميباشد؟ آيا همه دنيا مسلمان ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان( در كجا حكومت مي كنند؟ و چند سال حكومت مي كنند؟ آيا زمان فرا رسيدن قيامت رابطه اي با ظهور امام زمان( دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آقا چند سال بعد از ظهور زنده است ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا به محض ظهور امام زمان (عج) دنيا يكمرتبه متحول مي شود يا از يك طرف جهان شروع مي شود و به مرور زمان دنيا را متحول مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام عصرغ، فرصت پياده كردن تمام احكام نوراني قرآن را خواهد داشت يا خير؟
	پرسش
	پاسخ

	با ذكر منبع ويژگي هاي حكومت مهدوي را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	مدت حكومت امام زمان چقدر خواهد بود؟
	پرسش
	پاسخ

	بعد از ظهور امام زمان(ع) عالم به چه شكلي خواهد بود و ما كجا قرار خواهيم داشت و بعد از آن چه مي شود و تا كي اين زمين باقي است؟ بعد از ظهور آن امام اسلام چگونه است و در كجا زندگي مي كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	وزيران دولت حضرت مهديعليهالسلام غالباً از چه قشري هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	كارگزاران دولت حضرت مهديعليهالسلام چه كساني هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حكومت امام مهديعليهالسلام نژادي است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا نوع حكومت حضرت مهديعليهالسلام همانند ساير حكومتها است؟
	پرسش
	پاسخ

	امام زمانعليهالسلام در مقابله با ستمگران واجراي حدود واحكام الهي چگونه رفتاري دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	سرلوحه برنامههاي حضرت مهديعليهالسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حضرت مهديعليهالسلام در تقسيم اموال چگونه رفتار خواهد كرد؟
	پرسش
	پاسخ


	اديان در زمان حكومت حضرت
	طبق آيه 55 سوره آل عمران , يهود و نصاري تا دامنه قيامت در جهان خواهند بود وهمواره اين دو مذهب به زندگي خود ادامه خواهند داد با اينكه در اخبار و روايات مربوط به ظهور حضرت مهدي (عج ) مي خوانيم كه او همه اديان را زير نفوذ خوددرمي آورد ؟
	پرسش
	پاسخ

	از آيه 14 سوره مائده برمي آيد كه طائفه نصاري به عنوان پيروان يك مذهب ( و يايهود و نصاري هر دو ) تـا پـايـان جهان در دنيا وجود خواهند داشت ولي از اخباراسلامي چنين استفاده مي شود كه پس از ظهور مهدي (عج ) در سرتاسر جهان يك آيين بيشتر نخواهد بود و آن آيين اس
	پرسش
	پاسخ

	اينكه در روايات آمده است كه امام زمان (عج) هنگام ظهور، نسبت به يهوديان با تورات و نسبت به مسيحيان با انجيل قضاوت مي كند با اين آيه كه ان الدين عنه الله الاسلام آيا مغايرتي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اديان ديگر هم در زمان حال واقعاً اعتباري دارند؟ منظور پيروان آنها كه مثلاً مسيحيت چند برابر مسلمانان جهان جمعيت دارند راه اشتباه را طي ميكنند و در آخرت و يا آخرالزمان (ظهور حضرت مهدي () جزء گمراهان به حساب ميآيند با توجه به آيه 85 سوره آل عمران: "هر
	پرسش
	پاسخ

	آيا بعد از ظهور امام زمان(عج) تنها دين اسلام باقي مي ماند و بقيه اديان امروزي نابود مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در زمان حكومت امام زمان(عج) يهودي و مسيحي و ... هم زندگي مي كنند و آيا ايشان مامور به باطنند يا ظاهر؟
	پرسش
	پاسخ

	بعد از ظهور امام زمانغ جهان چگونه است آيا مردم جهان همه مسلمان ميشوند؟
	پرسش
	پاسخ

	وقتي كه امام زمان (عج) ظهور كنند آيا تمام مردم مسلمان مي شوند يا اينكه كافر و پيرو مذاهب و اديان ديگر هم وجود خواهند داشت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيادر حكومت حضرت مهدي (ع)همه مردم جهان مسلمان مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در زمان ظهور امام زمان تمام افراد از اديان غير از شيعه كافر شناخته مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	ايا با ظهور امام زمان (ع) همه مسلمان شده و اختيار از مردم صلب مي شود?
	پرسش
	پاسخ

	آيا در عصر ظهور، همه يك عقيده ومرام خواهند داشت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در دولت حضرت مهديعليهالسلام جز مسلمان روي زمين باقي نميماند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در زمان حكومت امام زمان( يهودي و مسيحي و غيره هŠزندگي مي كنند؟ و آيا ايشان مأمور به باطن يا مأمور به ظاهرند؟
	پرسش
	پاسخ

	فرد يهودي كه دين يهود دارد اما سرشار از انسانيت مي باشد يعني فردي متعادل و خوب باشد و تنها اشكال آن اين است كه دين يهود دارد در زمان امام زمان چه برخوردي با او مي شود؟ چون شنيده ام كه امام زمان با يهوديان جنگ مي كند و آنها را از بين مي برد.
	پرسش
	پاسخ

	اينكه در روايات آمده است كه امام زمان (عج) هنگام ظهور، نسبت به يهوديان با تورات و نسبت به مسيحيان با انجيل قضاوت ميكند با اين آيه كه ان الدين عنه الله الاسلام آيا مغايرتي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ


	علم و دانش در زمان حضرت
	امام صادق(ع) در مورد پيشرفت علم در زمان حضرت مهدي(عج) چه ميفرمايد؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد پيشرفت هايي كه در زمان امام زمان (عج ) انجام مي شود چه نظري داريد؟
	پرسش
	پاسخ

	سرنوشت تكنولوژي، علوم و فنون پس از قيام حضرت ولي عصر(عج) چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	رشد تكنولوژي پس از ظهور امام زمان(عج) به چه نحوه خواهد بود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان به مردم علم مطلق را ياد مي دهد و مردم بي نهايت را متوجه مي شوند و يا باز هم مجهولاتي باقي مي ماند.
	پرسش
	پاسخ

	منابع فقه عبارتند از كتاب، سنت، عقل و اجماع نقش امام زمان (عج) در تبيين احكام فقهي چيست؟ در دوره ايشان منابع فوق دگرگوني اي هم دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	در عصر ظهور، رشد عقلي وتكامل علمي انسان چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	مي گويند كه در زمان ظهور امام زمان چيزهاي زيادي مي باشند كه تكامل مي يابند از جمله علم به حد اعلاي خودش مي رسد و بعضي ها مي گويند كه و همچنين در كتابها نوشته شده كه امام زمان با شمشير قيام مي كند، سؤال من اين است كه با وجود پيشرفت علم و با وجود سلاحهاي مد
	پرسش
	پاسخ


	وضعيت مردم در زمان حكومت حضرت
	با ظهور امام زمان 7جهان پر از عدل و داد مي شود. آيا در اين دوره كسي مرتكب افعال قبيح و يا گناه مي شود؟ امنيت , آرامش و راحتي انسان ها در زمان حكومت امام زمان 7و عدم امنيت و سختي و مشقت انسان هايي كه قبل از زمان ظهور حضرت زندگي مي كنند, چگونه قابل توجيه اس
	پرسش
	پاسخ

	هنگامي كه امام زمان(ع) ظاهر شوند، باز مردم گناه خواهند كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	در زمان حكومت حضرت مهدي(ع)زندگي مردم چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	بهرة مردم دورة ظهور از اجتهاد چگونه و به چه ميزان است؟ آيا صحيح است بگوييم با توجه به تكميل عقول و تهذيب نفوس، مردم و يا برخي از آن ها بهره اي از احكام واقعي مي برند و بدون نياز به امام معصوم(ع) به اطعام دسترسي پيدا مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	درحديث است وقت ظهور، امام زمان"عج" دست بر سر بندگان خدا ميكشد و عقولشان كامل ميشود. آيا ايمانشان نيز كامل ميشود؟ آيا تمام رذائل اخلاقي آنان از بين ميرود؟ آيا مؤمنان از هواي نفس به طور مطلق رها ميشوند؟ آيا به تكامل ميرسند و مؤمنان از نمونه بندگان خاص
	پرسش
	پاسخ

	درخصوص پيروزي مستضعفان در آخرالزمان توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	دوران ظهور امام زمان (عج) را زمان تكامل جامعه بشري ميدانند مقصود از اين تكامل چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا آزمايش انسانها توسط امام زمان((عليه السلام)) در زمان ظهور هم وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مردمان زمان مهدي((عليه السلام)) همه براساس عقل و فكر عمل مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	در زندگي امروز ما براي كسب لذات معنوي بايد از يك سري لذات مادي و جسمي بگذريم، اگر اين امر لازمة وجود انسان است پس در دورة حكومت ولي عصر (عج) كه رفاه و آسايش هست چگونه لذات، لذات معنوي ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	اقتصاد، عدالت و مدينه فاضله مهدوي چه ويژگيهايي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پس از ظهور يا قيام يا تشكيل حكومت بقيه الله كسي هم گناه مي كند؟ اختيار چه مي شود؟ به اميد ظهور دولت حق
	پرسش
	پاسخ

	در حكومتي كه امام زمان به وجود خواهد آورد وضعيت زنان چگونه خواهد بود آيا بر اساس اسلامي است كه علماء قديم آن را تبليغ مي كردند كه در آن نسبت به زنان بدگويي بسيار مي كردند و زنان فعاليت هاي اجتماعي نداشتند و تحصيل براي آنها فقط در حد احكام شرعي و قرائت قرآ
	پرسش
	پاسخ

	آيا پروژه جهاني سازي يا فرايند جهاني شدن با حكومت جهاني امام مهدي هم گرايي دارد يا واگرايي?
	پرسش
	پاسخ

	آيا در عصر ظهور، زندگي بشر سامان مييابد؟
	پرسش
	پاسخ

	وضعيت امنيت اجتماعي در عصر ظهور چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	عصر ظهور حضرت مهديعليهالسلام از حيث رشد تربيتي چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	وضعيت مردم در عصر ظهور از حيث رفاه اقتصادي چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	كثرت اموال در عصر ظهور از چه راهي حاصل ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در حكومت حضرت مهديعليهالسلام تمام مردم اصلاح خواهند شد؟
	پرسش
	پاسخ

	دوران ظهور امام زمان (عج) را زمان تكامل جامعه بشري ميدانند مقصود از اين تكامل چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	موضوع پرسش: 1. آزادي : تساوي حقوق براي همه دستگيري از مظلومان جامعه، كاهش اختلاف طبقاتي 2.اقتدار : استقلال، رسيدن به قله هاي علم 3. سعادت : معنويت، رفاه، امنيت
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	زماني كه امام مهدي ظهور نمايد و بعد از آن حكومت جهاني تشكيل دهند دو مقوله امنيت و صلح جهاني چه وضعيتي پيدا مي كنند به عبارت ديگر رابطه امام زمان با امنيت و صلح جهاني چگونه است.
	پرسش
	پاسخ

	آيا مردمان زمان مهدي«عليه السلام» همه براساس عقل و فكر عمل ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حكومت جهاني امام زمان«عليه السلام» منافي با اراده و اختيار انسانها نيست؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير موارد
	منظور از اين كه بعد از ظهور امام زمان 7زنان در خانه به روش پيامبر عمل مي كنند چيست ؟نقش زنان در حكومت امام زمان 7چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دوران بعد از ظهور حضرت مهدي 7را به چند دوره مي توان تقسيم نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان بعد از ظهور بر جهان حكمفرمايي مي كنند يا بعد از ظهور قيامت بر پا مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	با ظهور حضرت مهدي و شكست دادن باطل آيا زندگي ايشان تا قيامت ادامه دارد يا نه؟
	پرسش
	پاسخ

	آثار ظهور امام زمان(عج) چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در عصر انبياي گذشته حكومت عدل جهاني تحقق نيافته است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حضرت مهديعليهالسلام بعد از ظهور، مسجد الحرام ومسجد النبي را تغيير خواهد داد؟
	پرسش
	پاسخ

	آثار وبركات ظهور حضرت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	1- آيا زماني كه امام زمان «عليه السلام » ظهور كنند، ديگر انسانها نياز به ماديات ندارند و زمان حكومت چگونه است ؟ اگر نياز به ماديات نباشد ديگر كار كردن معني ندارد پس وضع دنيا به چه صورتي خواهد بود ؟
	پرسش
	پاسخ

	حكومت در زما حضرت ول عصر«عليه السلام» و جهان در آن عصر چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ


	جهان پس از حضرت
	پس از ظهور امام زمان(ع) سرنوشت زمين و بشر چه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بعد از ظهور امام زمان(ع) قيامت بر پا مي شود؟ دربارة ظهور و بعد از ظهور مقداري توضيح بفرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	بعد از ظهور امام زمان(عج) حكومت دنيا چه وضعيتي دارد و حكومت حضرت و عالم تا چه زماني بقا و دوام دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	پس از ظهور حضرت مهدي(عج) جهان چگونه سپري خواهد شد؟ آيا پس از اين مدت طولاني خواهد بود؟ آيا حكومتي بعد از حكومت حضرت مهدي(ع) وجود خواهد داشت؟
	پرسش
	پاسخ

	وقتي كه امام زمان (عج) ظهور كنند، سرانجام انسانهاي گناهكار چه ميشود؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا بعد از ظهور حضرت مهدي(عج) زندگي به پايان ميرسد؟
	پرسش
	پاسخ

	جهان چگونه به اتمام مي رسد؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	امام زمان(عج) چگونه عدالت را به جهان بر مي گرداند؟
	پرسش
	پاسخ

	بعد از ظهور حضرت مهدي(عج) و به شهادت رسيدن ايشان، امامت جامعه به چه شكلي است؟
	پرسش
	پاسخ

	بعد از شهادت امام عصر(عج) آيا امامان ديگري بعد از ايشان ميآيند يا پيامبري به همراه ايشان ميآيد. اگر منابعي در اين مورد ميشناسيد براي اينجانب بيان فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه زمين خالي از معصوم نبايد باشد، بنابراين پس از حكومت حضرت مهدي (عج) چه خواهد شد؟ يك نظريه اين است كه ائمه احدي عشر يكي يكي حكومت خواهند كرد. آيا اين نظريه يك توجيه عقلاني يا وحياني دارد؟ اگر دارد پس از پايان حكومت ايشان (ع) سرنوشت بشر چه خ
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان ما هم مثل بقيه آدميان فشار قبر و يا سؤال و پرسش دارد مهمتر از همه اينكه بعد از شهادت امام زمان چه ميشود و تكليف اين جهان فعلي چه ميشود و افراد گناهكار تا چند سال بايد بسوزند كه بخشيده شوند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چند مدت بعد از به شهادت رسيدن امام زمان (ع) قيامت ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	درباره مقام امامان در روايات اهل سنت چه مطالبي آمده است ؟بعد از مرگ امام زمان(عج) چه اتفاقي مي افتد؟ بر پيكر ايشان چه كسي نماز ميخواند؟
	پرسش
	پاسخ

	شنيدم كه ما انسانهاي كنوني (از آدم به بعد) از نسل هشتم انسانها هستيم آيا اين مطلب صحيح است و آيا بعد از ظهور آقا امام زمان و تشكيل حكومت و برقراري عدالت در جهان ،قيامت برپا مي شود يا اينكه نه ،همه انسانها از دنيا مي روند و نسل ديگري با كتاب و پيامبر ديگري
	پرسش
	پاسخ

	برطبق حديثي از پيامبر صلي الله عليه واله » كه فرموده اند { من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليت } بسياري از علماي شيعه توانسته اند هم حقانيت امير المؤمنين « عليه السلام » را اثبات نمايند و هم وجود مقدس آقا امام زمان , حال در روايت آمده كه بعد از
	پرسش
	پاسخ

	پس از ظهور وليعصر(ع) سرنوشت زمين و بشر چه ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	دنيا بعد از ظهور آن حضرت چه طور خواهد شد؟ وضعيت دنيا قبل از ظهور حضرت چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از "مدت شمرده شده در آيه 104 سورة هود چيست آيا اشاره به مدت بعد از ظهور امام زمانغ دارد؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير موارد
	قيام و ايستادن به هنگام شنيدن لقب امام زمان 7واجب است ؟
	پرسش
	پاسخ

	در روايتهاي متعددي آمده است كه آخر زمان زماني است كه خاتم پيامبران به پيامبري مبعوث شود، در حالي كه اين رسالت هزار و چهارصد سال است كه آغاز شده و هنوز آخر زمان نرسيده است آيا در قرآن كريم به مدت و زمان آخر زمان تصريح شده است
	پرسش
	پاسخ

	آخرالزمان چيست و چه ارتباطي با ظهور حضرت مهدي(عج) دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل اين زمان، آخرالزمان است؟
	پرسش
	پاسخ

	مطابققواعد، مدت حيات بشريّت بعداز ظهور چهمقداري بايد باشد؟
	پرسش
	پاسخ



	شبهات
	كساني هستند در جامعه كه هيچ گونه روايات را قبول ندارند به نظر شما ما از چه طرقي وجود امام زمان را براي آنها اثبات كنيم.مثلا بهانه مي آورند كه ساير اديان نيز چينن رواياتي داشته اند ولي هيچ يك به حقيقت نپيوسته مانند زردشت كه سشيانت منجي آنهاست و آيا حضرت مه
	پرسش
	پاسخ

	در روايت آمده , هنگام ظهور قائم آل محمد (عج ) دنيا از ظلم و جور پر است و در جايي ديگر آمده است كه حضرت ظهور نمي كند جز آن كه زمينهء آن فراهم شود, يعني مردم آمادگي لازم را داشته باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	از طرفي گفته مي شود: منتظران مصلح بايد صالح باشند، و از طرفي ديگر گفته مي شود: امام زمان(عج) زماني ظهور مي كند كه جهان پر از ظلم شده باشد. كدام صحيح است؟ توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	همچنين اگر همه مومنان خالص و مشركان سرسخت به قيام پس از مرگ كشانده مي شوند (و يا فرصت قيام به آنها داده مي شود كداميك صحيح است؟) پس چرا خداوند حضرت عيسي(ع) و مهدي(ع) را زنده نگهداشت و آنها را شهيد نكرد و نميراند، همانطور كه در مورد هر انسان مومني انجام مي
	پرسش
	پاسخ

	شيخ ابن محمود در صفحه 6 و 12 رساله خود مينويسد: « يكي از علل ردّ احاديث مهدي اين است كه اينها با يكديگر تناقض، تضاد، تفاوت و ناهماهنگي دارند! « چون براي جمع آوري آنها كوشش كنيد از ميان آنها بيست مهدي قد علم ميكند كه صفت هر يك با ديگري تفاوت دارد و اين ب
	پرسش
	پاسخ

	از برخي شنيده ام كه اگر ما بخواهيم افسانه سازي كنيم و يك موجود غيبي هزار ساله را امام زمان بدانيم راهي مخالف بـا عـقل و وحي هر دو پيموده ايم زيرا وحي مي گويد : اثر امام هدايت و راهنمائي اوست پس اگر امـام خـود نـاپـديد شد و كتاب و اثري از او نماند تامشكلات
	پرسش
	پاسخ

	اول كسي كه از مسلمانان در عقيده مهدويت تشكيك كرد چه كسي بود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اعتقاد به مهدويت مردم را از عمل خير باز ميدارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه ضرورت دارد انساني در گذشته دور براي آيندهاي دورتر به دنيا آمده باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا خداوند نميتوانست حضرتمهديعليهالسلام را بدون غيبت حفظ نمايد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر امام ظاهر بود وبا ظالمان زمان خود مصالحه كرده وپيمان عدم تعرّض ميبست، چه ميشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين سخن ابن جوزي درست است كه ميگويد: « يهود ميگويد: تا ظهور مسيح دجّال جهاد ساقط است و شيعه ميگويد: تا خروج مهدي جهاد مشروع نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در روايات آمده است كه حضرت مهدي(عج) با كتابي جديد(قرآن مجيد) مي آيند و كلاسهاي تعليم قرآن داير مي كنند. آيا اين امر، بحث تحريف قرآن نيست؟قرآن حضرت مهدي( همان قرآن نوشته شده توسط علي( است.)
	پرسش
	پاسخ

	اگر اين درست است كه در زمان غيبت امام عصر ( عج ) وظايف ما توسط علما و مجتهدين جامع الشرايط مشخص مي شود پس ديگر نيازي به امام زمان عج ) نيست ، عده اي اعتقاد دارند جهت هدايت عرفاي بزرگ وجود حضرت صاحب الزمان لازم است ميگويم آنها مي توانند از روح زنده سا ير
	پرسش
	پاسخ

	چه لزومي دارد مصلح جهان همان فرزند امام يازدهم باشد؟ مگر خداوند قادر نيست هر وقت اراده كند مصلحي بيافريند؟ چرا خداوند فردي را هزار سال يا دوهزار سال نگهداري ميكند تا در موقع لزوم از آن استفاده كند تا افرادي كه منتظر فرصت ميباشند بهانهگيري كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از نشانه هاي ظهور امام زمان فساد و تهاجم فرهنگي است، پس چرا با تهاجم فرهنگي مبارزه مي شود؟ توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	خداي جهان حجت خود را غيب فرموده و در صحنه زندگي ديگر مردم را ملامت مي فرمايدكه با وجود حجت من چرا ايمان نياورديد ؟ مگر من بشما بوسيله حجت خود اتمام حجت نكردم ؟ مردم در عـالـم آخـرت مي توانند جواب دهند كه خداوندا حجت تو يعني دليل البته در ميان ما آمد ولي
	پرسش
	پاسخ

	مي دانيم كه يكي از وظائف مهم امام , هدايت و رهبري است . و اين در صورتي تحقق مي پذيرد كه امام در اختيار مردم باشد . حال اگر از ديده ها پنهان شد , چگونه مي تواند به اين وظيفه قيام كند ؟ .
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)

	مدتي است كه در تمام دنيا گفتگو از خطرات جنگ سوم در ميان است و اين كه اگر جنگ اتمي شروع شود , موجود زنده اي در جهان باقي نمي ماند . مـسلمانان عموما و شيعه خصوصا در انتظار جهانگير شدن اسلام هستند و عقيده دارند كه مصلح حقيقي - امام عصر اروحنا فداه - بايد دن
	پرسش
	پاسخ

	هرگاه شرط ظهور حضرت مهدي (عج ) گسترش فساد در روي زمين است , چرا با فسادمبارزه كـنـيـم ؟ بـلـكه بايد در گسترش فساد كوشش نماييم تا هر چه زودتر شرائط اين نهضت آسماني فراهم آيد .
	پرسش
	پاسخ

	مي گويند : لولا الامام يا لولا الحجه لساخت الارض باهلها اگر امام نباشدزمين اهلش را در خود فرو مي برد . گويم : اگر اين حديث صحيح باشد معني آن اينست كه اگر حجت خدا ( مثل كتاب آسماني ) در ميان مردم نباشد در آنوقت بايد جهان بپايان رسد زيرا خداوند از آفرينش م
	پرسش
	پاسخ

	اگر ما بخواهيم افسانه سازي كنيم و يك موجود غيبي هزار ساله را امام زمان بدانيم راهي مخالف بـا عـقل و وحي هر دو پيموده ايم زيرا وحي مي گويد : اثر امام هدايت و راهنمائي اوست پس اگر امـام خـود نـاپـديد شد و كتاب و اثري از او نماند تامشكلات روز را جواب گويد چ
	پرسش
	پاسخ

	خدائي كه بتاييد خود اراده دارد كه در آينده جهان را از نور عدالت پر كند چه حاجت داشته كه از هزار سال پيش كسي را ذخيره براي قرنهاي بعد نمايد مگرنمي توانسته نعوذ باللّه تعالي كه در وقت مقتضي چنين انساني و پيشوائي بوجودآورد ؟مگر خداي قدوس و توانا كار بيهوده
	پرسش
	پاسخ

	آيا امام زمان همان غلام احمد قادياني نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا وجود و عدم امام ناپيدا و غايب برابر است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ايمان به ظهور مهدي باعث ضعف و شكست روحيه، واگذاري امور به آينده، قبول تسلط كفار و سستي در انجام تكليف است؟
	پرسش
	پاسخ

	پاسخ ما به ادعاي بعضي از مستشرقين مبني بر طي كردن دورانهاي مختلف قوت و ضعف توسط شيعه (مانند عصر آل بويه و صفويه و جنگهاي سليبي و حمله مغول) و عدم ظهور امام زمان با اين وجود چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ايرادهائي كه مخالفان احاديث مهدي ميگيرند چيست؟ و چه نقطه ضعفهايي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين سخن كه نااميدي از حل مشكلات زندگي انگيزه پيدايش مهدوديت شده است صحيح است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اينكه امام زمان((عليه السلام)) موقعي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده باشد با انقلاب اسلامي ما منافاتي ندارد؟ با اينكه اميد مي رود كه اين انقلاب جهاني شود و بساط ستمگران را سرنگون سازد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا لازمه اين كه وقتي جهان پر از ظلم وجود شد امام زمان((عليه السلام)) ظاهر مي شود و دنيا را پر از عدل و داد مي كند اين نيست كه ما امر به معروف و هر گونه حركت اصلاحي را ترك كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	در زمان فعلي كه امام غائب است و قرآن ضامن اجرائي بنام امام ندارد آيا نقص و اشكالي براي ما در اين مورد پيش نمي آيد؟
	پرسش
	پاسخ

	اين كه حديثي آمده كه امام زمان((عليه السلام)) پس از ظهورش كتب آسماني را از غاري بيرون مي آورد و براساس آنها ميان اهل آنها حكم مي كند آيا با آيه 85 سوره آل عمران كه اگر كسي ديني جز اسلام را بپذيرد از او پذيرفته نشده و در آخرت از زيانكاران خواهد بود منافات
	پرسش
	پاسخ

	اگر براساس دليل عقلي امام معصوم بايد زمام امر حكومت را به دست گيرد پس چرا در زمان غيبت امام معصوم((عليه السلام)) در رأس حكومت نيست و اگر فقيه عادل هم مي تواند حكومت را به دست گيرد پس از اصل نبايد دليلي بر لزوم امامت امام معصوم((عليه السلام)) داشته باشيم؟
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	در جايي خوانده ام هنگامي كه امام زمان ظهور مي كند از هر 1000 پسر يك دختر بدنيا خواهد آمد مي خواستم بپرسم كه چرا آمدن امام زمان اين نويد را مي دهد اين كه تبعيض آميز است. مگر وجود دختر چه عيبي دارد؟ در همان احاديث خواندم امام زمان پسري را كه به سن 20 نرسيده
	پرسش
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	در روايت آمده زماني كه امام زمان (عج)ظهور ميكند هر كسي كه ايمان نياورد را از دم تيغ شمشير ميگذراند. در اين صورت اين مطلب با "لاَ َّ إِكْرَاهَ فِي الدِّين" چگونه تفسير، تبيين و تعبير ميشود؟
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	امام زمان عج) اگر بيايد، حكومت اسلامي برقرار خواهد كرد. مراجع تقليد نيز حكومت ايران را اسلامي معرفي ميكنند; بنابراين اين حكومت اسلامي است و ديگر نبايد ظهور امام زمان را آرزو كرد؟ آيا ظهور امام زمان كه از زمانهاي قديم بيان شده صرفاً يك عقيده و اميدو
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	اگر وقتي امام زمان ظهورمي كند دين جديدي مي آورد كه علامت حقانيت اوست پس چطورمي شود گفت اشخاصي مثل علي محمد باب هم كه چنين ادعايي مي كنند دروغ مي گويند؟
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	آيا در نماز ميت سن تكليف شرط نيست و اگر هست پس چطور امام زمان (عج ) بر پدر خويش نماز خواندند؟
	پرسش
	پاسخ



	كتابشناسي
	مهمترين كتاب هايي كه بتوان از آنها درخصوص آرا و انديشههاي بزرگان و عالمان دين، چون سيد جمال الدين اسدآبادي، آيت الله بهبهاني، شيخ فضل الله نوري، خياباني، نواب صفوي، حضرت امام درخصوص اصلاحات در جامعه اسلامي را ياري جست. لطفاً نام ببريد و نام نويسنده آن
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	پيرامون ظهور امام زمان(ع) آيا روايت يا حديثي كه صريحاً به اصلاحات آن امام همام اشاره داشته باشد، موجود است؟ در صورت وجود، در كدام كتاب ميتوان آن را يافت؟
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	منابع مفيد در مورد امام مهدي (عج ) معرفي كنيد؟
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	در داستان حضرت نرجس بعد از آمدن ايشان نزد امام هادي و عدم حضور ايشان در خانواده با چه عكس العملي مواجه شد؟ و سرنوشت خانواده ايشان از آن پس چه بود؟
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	كتابشناسي مهدويت كدام است؟
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	كتابشناسي مهدويت
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	كتاب هايي در خصوص امام زمان 7و انسان هاي با كرامت مرتبط با آن حضرت معرفي نماييد.
	پرسش
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	كتاب هايي كه در مورد امام زمان عليهالسلام نوشته شده چقدر قابل اعتمادند؟
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	در خصوص شناخت شخصيت امام زمان(ع) كتابي جامع، با قلمي شيوا و جذّاب معرفي نماييد.
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	تعدادي از تأليفات و كتابهاي محدّثين بزرگ شيعه در مورد امام مهدي و ظهور ايشان را ذكر كنيد.
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	آيا رجعت ايمه ( ع ) در زمان ظهور حضرت مهدي ( عج ) صحت دارد؟
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	درباره علت غيبت امام زمان ( عج ) چند كتاب معرفي كنيد؟
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	لطفاً كتابهاي در رابطه با امام زمان ( جهت شناخت بيشتر نسبت به آن حضرت، بويژه وقايع پس از ظهور آن حضرت را معرفي بفرماييد.
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	در حديث است كسي كه امام زمانش (عج) را نشناسد بدين جاهليت مرده. حال ما امام زمان(عج) را بايد بهتر بشناسيم. آيا مي شود كمي در مورد زندگي امام بهتر توضيح داده شود؟
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	لطفاً كتابي راجع ويژگيهاي منتظران كه به زبان ساده نوشته شده باشد معرفي نماييد؟
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	لطفاً كتابي دربارة ظهور امام زمانغ معرفي كنيد. در مورد ياراني كه از ايران انتخاب خواهند شد را بگوييد.
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	كتابهايي در رابطه با رجعت امامان معرفي كنيد
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	محل زندگي امام زمان كجاست
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	آيا كتاب "ملاقات با امام زمان (عج)" را تاييد مي كنيد, دراين صورت چه مقدماتي براي اين ملاقات ها لازم است ؟
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	چند كتاب درباره امام مهدي (عج ) در قرآن معرفي كنيد.
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	چه كساني در طول تاريخ اسلام مهدويت را به شعر درآوردهاند؟
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	تأليفات درباره مهدويت با چه روشهايي بوده است؟
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	براي رفع حيرت از جامعه شيعي، علما واصحاب چه كارهايي انجام دادند؟
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	آيا در عصرهاي مختلف، در جهت رفع حيرت در امر ولادت ووجود حضرتعليهالسلام كتاب تأليف شده است؟
	پرسش
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	1-لطفا چند كتاب تخصصي در رابطه با ياران حضرت مهدي «عج » ،خصال و ويژگيهاي آقا «عج» معرفي فرماييد. ( به غير از جزوه خصال ياوران مهدي «عج انتشارات ارشاد خلاصه ي كتاب ما بعد الظهور و نشانه هاي ياران حضرت مهدي«عج» نوشته آقاي محسن همتي.
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	2براي شناخت آقايمان امام زمان بايد چه اعمالي انجام دهيم آيا فقط كتاب مطالعه كنيم يا نه؟ و چند كتاب در اين مورد معرفي كنيد.
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	1-از طريق چه كتابهاي مي توانيم در مورϠامام زمان «عج » اطلاعاتي بدست آوريم ؟
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	1-آيا كتابهاي كه در مورد جزيزه خضراء نوشته شده است، كتابهاي معتبري هستند يا غير معتبر ؟
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	موضوع كتاب نجم الثاقب چيست ؟ و مولف آن كيست ؟ و آيا مطالب آن صحيح است ؟
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