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باتک تاصخشم 

 - 1348 دمحم ، نایفسوی ، : هسانشرس

دمحم فیرـشلا / هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هرابرد  ناناوجون  ناکدوک و  خساپ  شـسرپ و  تسیب  : روآدیدپ مان  ناونع و 
.نایفسوی

.1392 تیودهم ، تماما و  یصصخت  زکرم  جع ،)  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : : رشن تاصخشم 

.ص  72: يرهاظ تاصخشم 

8-88-6262-600-978: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

اه خساپ  اه و  شسرپ  .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

تیودهم تماما و  یصصخت  زکرم  جع .)  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  : هدوزفا هسانش 

:BP224/4/ي9ب9 1392 هرگنک يدنب  هدر 

297/462: ییوید يدنب  هدر 

3167443 یلم : یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هرابرد  ناناوجون  ناکدوک و  خساپ  شسرپ و  تسیب 

نایفسوی دمحم  فلؤم :  

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

راهب 1392 لوا / پاچ : تبون   

  978 - 600-6262-88-8 کباش :  

هخسن رازه  ناگرامش :  

ناموت  2500 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح  یمامت 

تسب نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهش / نابایخ  تیودهم / یـصصخت  زکرم  جع ،) ) دوعوم يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : - 
37841130 (/ یلخاد 117و116 و 37737801(  37749565 نفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : نایلع / دـیهش 

:37737160 و 37744273 سکاف تیریدم /)  ) 37841131 شورف /) )

15655-355: پ.ص / 88981389 سکاف : / 88959049 نفلت : جع /) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : - 

371351135 پ.ص : ، 109 كالپ ، 9 یعرف هچوک 5 ، بالقنا ، نابایخ  مق ، ناتسا  جع ) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : - 

www.mahdi313.com

: دنا هتشاد  شقن  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  یناراکمه  زا  رکشت  ینادردق و  اب 

نایاقآ نایداؤف و  اضردمحم  نایفـسوی ، يدهم  يرفعج ، رباصدـمحم  یـسابلک ، یبتجم  مالـسا  جـجح  باتک  ياروش  مرتحم  ياضعا 
(، ارآ هحفـص   ) يدیرف اضر  یلام ،) ریدم   ) بلط شناد  یـضترم  شورف ،) ریدم   ) یفیرـش ...ادبع  یلخاد ،) ریدـم   ) نایدوعـسم دـمحا 

.دندومن يرای  ار  ام  هک  یناسک  هیلک  و  دلج ) حارط   ) يدیرف سابع 

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 

يدمحا نیسح   

09249 لیاف دک 
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نیدلاو ناملعم و  نایبرم و  اب  ینخس 

هب و  هدوب ، رت  يوـق  ینید  تیبرت  ردـق  ره  .تسا  ینید  ياـه  هزوـمآ  هب  وا  قـیمع  یبـلق  داـقتعا  ناوـجون ، حیحـص  ینید  تیبرت  هجیتـن 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تشاد  دهاوخ  يرتشیب  يرادیاپ  زین  درف  يراد  نید  دشاب ، هدش  ینورد  ناسانش  ناور  حالطصا 

« .تسا نیقی  توق  هب  نید  رد  يرادیاپ  ؛(1)  ِنیقیلا هّوُِقب  ِنیّدلا  ُتابَث  »

: دیامرف یم  ترضح  نآ  نینچمه 

« .دبای یم  لامک  نیقی  اب  تدابع ، ؛(2)  هَدابِعلا ِّمتَت  ِنیقیلِاب  »

اهنآ نتـشابنا  ینید و  تامولعم  اب  ار  نآ  دـیابن  ور ، نیا  زا  تسا ؛ ضحم  تخانـش ) ) ملع زا  ریغ  يزیچ  نیقی ، هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
، نیقی .تسین  اهنآ  هب  نیقی  يانعم  هب  هاـگ  چـیه  اـهنآ  زا  یهاـگآ  روما و  ندرپس  رطاـخ  هب  ندرک و  ظـفح  .تسناد  ناـسکی  نهذ  رد 

یمدآ حور  بلق و  زا  کش  هک  تسا  نیقی  دوجو  اب  هچ  دراد ؛ دـنویپ  ساـسحا ، لـمع و  اـب  تدـش  هب  هک  تسا  تفرعم  زا  يا   هبترم 
هک تسین  بجعت  ياج  نایب ، نیا  اب.ددنب  یمرب  تخر 

ص:7

ص 350. ج3 ، مکحلاررغ ، - 1

ص 201. ج3 ، مکحلاررغ ، - 2
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.دریگ ارف   ار  وا  دیدرت  ، ریطخ ياه  هماگنه  رد  دباین و  زورب  وا  ساسحا  لمع و  رد  مولع  نیا  اما  ، دشاب نید  ملاع  یسک 

: دیامرف یم  ابیز  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما.تسه  هدوب و  نیقی  هب  ندیسر  يارب  یهار  ناونع  هب  ، ناسنا شنیرفآ  زاغآ  زا  يرگ  شسرپ 

(2)« َلاؤُسلا َنَسْحَا  ِملَع  نَم   » »(1) و ِملَع َلاؤُسلا  َنَسْحَأ  ْنَم  »

« دنک وکین  شسرپ  تسا  هاگآ  هک  نآ   » و دوش » یم  هاگآ  دنک  وکین  شسرپ  هک  نآ  »

: دراد یپ  رد  ار  ریز  ياهدرکراک  ناناوجون ، نازومآ و  شناد  ینید  ياه  شسرپ  هب  هنادنمرنه  لدتسم و  ییوگ  خساپ  يور  ره  هب 

؛ نازومآ شناد  رواب  مهف و  هصرع  رد  تیودهم  يامیس  زا  تیروجهم  رابغ  ندودز  . 1

؛ بیقر ياه  بتکم  نایدا و  يوس  زا  اه  دیدهت  اب  ییورایور  تهج  رد  رواب  يدهم  ناناوجون  زیهجت  . 2

.نازومآ شناد  ناناوجون و  نایم  رد  تیودهم  هزومآ  هب  درکیور  رد  هدش  رهاظ  ياه  طاطحنا  اه و  فارحنا  حالصا  . 3

امـش هب  هک  تسا  ناـناوجون  ناـکدوک و  يودـهم  ياـه  شـسرپ  هب  ییوگ  خـساپ  ياـه  هتـسیاب  هب  هجوت  دـسر  یم  رظن  هب  مهم  هچنآ 
: دوش یم  میدقت  زیزع  ناگدنناوخ 

ص:8

ص424. ظعاوملا ، همکحلا و  نویع  - 1
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ناناوجون ناکدوک و  يودهم  ياه  شسرپ  هب  ییوگ  خساپ  ياه  هتسیاب 

يودهم فراعم  نییبت  رد  یگدز  باتش  زا  زیهرپ  جیردت و  لصا  تیاعر  . 1

همانرب بسانم ، تیعقوم  نتـشاد  رظن  رد  نودـب  ناوت  یمن  تسا و  یجیردـت  رمتـسم و  يدـنیارف  ینید ، فراـعم  كرد  مهف و  دـنیارف 
زین نالاس  گرزب  هرابرد  هک  ناکدوک ، دروم  رد  اهنت  هن  رما ، نیا  .دروآرد  ارجا  هلحرم  هب  هدز  باتـش  تروص  هب  ار  یـصاخ  یتفرعم 
یتح ...تسا ، هدـش  تیاعر  زین  یهلا  يایلوا  تیبرت  رد  هکلب  يداع ، ياه  ناسنا  دروم  رد  اهنت  هن  هلئـسم ، نیا  نینچمه  .تسا  قداـص 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنچ  ره  تشاد ، یم  زاب  یحو  تفایرد  ماگنه  رد  هلجع  زا  ار  دوخ  یمارگ  لوسر  لاعتم  دنوادخ 
تفایرد يارب  دـش  یم  ببـس  هک  تشاد  یـصوصخم  روش  یحو ، لوزن  ماگنه  هب  سّدـقم ، هزیگنا  نیا  اب  دایز و  هقالع  قشع و  لـیلد 

ْلَْجعَت اـَل  َو  : » دومرف شربماـیپ  هب  دـنوادخ  دوش ، یم  یتالکـشم  زورب  بجوم  هاـگ  ندرک ، هلجع  سفن  نوچ  یلو  دـنک ، هلجع  یحو 
.نکم هلجع  نآ  هب  تبسن  دوش ، مامت  نآرق  یحو  هکنآ  زا  شیپ   (1) ؛» ُهیْحَو َکَیلِإ  یَضْقی  نَأ  ِْلبَق  نِم  ِنآْرُْقلِاب 

نودب دنک ، عنم  يزابرامق  يراوخ و  بارـش  زا  ار  نانآ  دهاوخ  یم  ناناملـسم  یقالخا  تیبرت  رد  هک  اجنآ  لاعتم ، دـنوادخ  نینچمه 
لمع هب  هدرک و  انشآ  رامق ، بارش و  یعرش  ماکحا  اب  ار  نانآ  جیردت  هب  هلحرم ، دنچ  رد  نآرق  تایآ  ندرک  لزان  اب  یگدز و  باتش 

.دنک یم  بیغرت  ماکحا  نیا  هب 

نانآ يرکف  دـشر  هب  دـننک ، فرـص  تقو  هدـیچیپ ، بلطم  کی  فشک  يارب  هک  میهد  هزاجا  ناناوجون  ناکدوک و  هب  رگا  نیارباـنب ،
رد اـهنت  هن  از ، باتـش  تعرـس  نیا  .میزوماـیب  ناـنآ  هب  یهاـتوک  ناـمز  تدـم  رد  ار  بلطم  ناـمه  هکنیا  اـت  میا  هدرک  کـمک  رتشیب 

.ددرگ یم  زین  فقوت  ای  يدنک  بجوم  دوخ  هکلب  دنک ، یمن  یکمک  ینورد  تیبرت  رادانعم و  يریگدای 

ص:9
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یمرد رپ  یتقو  کشجنگ  هچب  .دـیزومایب  کـشجنگ  زا  ار  هلئـسم  نیا  : » دـسیون یم  هراـب  نیا  رد  تیبرت  رما  نارظن  بحاـص  زا  یکی 
زاورپ هب  رتم  کی  هزادـنا  هب  ار  وا  لوا  هلحرم  رد  .دـهد  یم  زاورپ  شزومآ  جـیردت  هب  ار  وا  رداـم ، هکلب  درپ ، یمن  زور  ناـمه  دروآ ،

.دـناسرب ردام  هب  ار  دوخ  هک  دـنک  یم  شالت  هجوج  زاب  .درپ  یم  رت  نییاپ  رتم  ود  ردام  زاب  .نییاپ  درپ  یم  دوخ  هرابود  دروآ ، یمرد 
« .دروآ یم  تسد  هب  ار  زاورپ  تراهم  ماگ  هب  ماگ  تروص ، نیا  هب 

زا يدـنک و  اب  ار  ینید  فراـعم  نییبت  رد  یگدز  باتـش  زا  زیهرپ  جـیردت و  عوضوم  دـیابن  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  يروآداـی  هتبلا 
، دنا هدش  نییعت  یسانشراک  ملع و  اب  هک  ار ، یتیبرت  لحارم  هک  تسانعم  نیا  هب  تیبرت  رد  تعرس  .درک  طلَخ  اه  تصرف  نداد  تسد 
ار رتشا  کلام  هاتوک  یمالک  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .میهدن  رده  ار  اه  تصرف  میروآرد و  ارجا  هب  تقو  نداد  تسد  زا  نودب 

یگدز باتـش  نودـب  تعرـس  طسو و  قیرط  ندومیپ  هب  هتـشادزاب و  اه  تصرف  نداد  تسد  زا  يدـنک و  ای  هلجع  هطرو  رد  نداتفا  زا 
رذحرب هدش  مهارف  نآ  لمع  ناکما  هک  ییاهراک  رد  یتسس  ای  هدیسرن ، ناشتقو  هک  ییاهراک  دروم  رد  هلجع  زا  : » دنا هدومرف  هیصوت 

(1)« .شاب

فراعم میهاوخب  هک  تساج  هبان  يراظتنا  .تسا  یتایح  جـیردت ، لصا  هب  هجوت  نازومآ ، شناد  يودـهم  ياه  شـسرپ  هب  خـساپ  رد 
.مینک نییبت  نازومآ  شناد  شسرپ  دنچ  ای  کی  خساپ  رد  ار  يودهم  ینغ 

عوضوم نییبت  هارمه  هب  یهد  خساپ  . 2

يرگ نشور  عوضوم و  نییبت  دراد ، یپ  رد  ار  نازومآ  شناد  زیرگ  یتبغر و  یب  لیمحت ، مّکحت و  راـبجا ، هارکا ، هک  نازیم  ناـمه  هب 
وا هقالع  تبغر و  نآ ، هفسلف  لیلد و  هب  تبسن 

ص:10

.اِهناکما َْدنِع  اهیف  َطُّقَسَّتلا  وأ  اهَناوأ ، َْلبَق  ِرومُألاب  َهَلَجَعلا  كاّیا و  و  . 53 همان هغالبلا ، جهن  - 1
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ار نآ  تسین ، هاگآ  يا  هلئـسم  لیلد  تلع و  زا  زومآ  شناد  هک  هاگنآ  .تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  يودـهم  فراعم  ماـیپ  اوتحم و  هب  ار 
زاین نودب  درب ، یم  یپ  نآ  رارـسا  تمکح و  هب  هک  هاگنآ  یلو  دنک ، یم  یلاخ  هناش  نآ  راب  ریز  زا  يا  هنوگ  هب  هتـسناد و  یملع  ریغ 

.دریذپ یم  ار  نآ  مازلا ، دیکأت و  هب 

نییبت يددـعتم ، تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  رادروخرب  یتیبرت  هاگیاج  نانچ  زا  يرگ  نشور  نییبت و  عوضوم  میرک  نآرق  رد 
نشور للع و  نییبت  عوضوم  نینچمه  .تسا  هدرک  یفرعم  تیاده  رّکشت و  لّقعت ، رّکذت ، رّکفت ، اوقت ، داجیا  يارب  يا  هنیمز  ار  تایآ 
طوبرم تایاور  رب  لمتشم  روطق  یباتک  قودص ، خیش  راوگرزب  ثدحم  هک  تسا  رادروخرب  مالسا  ماظن  رد  یهاگیاج  نانچ  زا  يرگ 

شریذـپ رد  رابجا  مّکحت و  ياج  هب  رگا  زین  ینونک  لسن  يارب  ینید  فراعم  نییبت  رد  .تسا  هتـشون  ینید  فیاظو  ماکحا و  لـلع  هب 
زا یلیمحت ، شزومآ  ضراوع  هب  التبا  ياـج  هب  دوش ، هتخادرپ  نآ  ياهدـمایپ  لـلع و  عوضوم و  قیقد  نییبت  هب  یتفرعم ، هلئـسم  کـی 

.دش میهاوخ  دنم  هرهب  ینوریب ، لماوع  هب  هتسباو  ریغ  راد و  هشیر  ینورد ، شوجدوخ ، تفرعم  دنمشزرا  جیاتن 

خساپ نیشنلد  عونتم و  رارکت  . 3

، شزومآ رد  موسرم  ياه  هویـش  زا  یکی  ساسا ، نیمه  رب  .تسا  نآ  ياـضتقم  هب  لـمع  يریگداـی و  رد  یمهم  لـماع  بلطم ، رارکت 
مدآ هصق  لثم  هینآرق  صصق  هکنیا  : » دیامرف یم  نآرق  ياه  هصق  رارکت  لیلد  حیرـشت  رد  هّرـس  سدق  ینیمخ  ماما  .تسا  رارکت  هویش 

، تسین خیرات  هصق و  باتک  باتک ، نیا  هک  تسا  هتکن  نیمه  يارب  هدـش  رکذ  ررکم  ایبنا  رگید  مالـسلا و  مهیلع  میهاربا  یـسوم و  و 
رد ات  تسا  رارکت  بولطم  روما ، نیا  رد  تسا و  مکح  ظعاوم و  فراعم و  دـیحوت و  باـتک  هّللا و  یلا  كولـس  ریـس و  باـتک  هکلب 

دنک يریثأت  هیساق  سوفن 

ص:11
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(1)« .دریگ تظعوم  نآ  زا  بولق  و 

یعون هدننک  یعادت  دریذپ ، تروص  روآ  تمالم  تخاونکی و  تروص  هب  رارکت  رگا  هک  تسا  تیمها  زیاح  هتکن  نیا  لاح ، نیع  رد 
ار وا  دهاوخ  یم  هک  دـنک  یم  یّقلت  ینوریب  يراشف  هلزنم  هب  ار  رارکت  هنوگ  نیا  زومآ  شناد  .دوب  دـهاوخ  نازومآ  شناد  رد  لیمحت 

مهم بلاطم  دیکأت  رارکت و  يارب  نیشنلد  عونتم و  ییاه  هویش  زا  یبرم  تسا  مزال  نیاربانب ، دهد ؛ قوس  ّیبرم  ياه  هتساوخ  تمس  هب 
تیبرت دهاوخب  هک  یسک  رگید ، ترابع  هب  : » دندومرف نیشیپ  بلطم  همادا  رد  هّرس  سدق  ینیمخ  ماما  ور ، نیا  زا  دنک ؛ هدافتـسا  دوخ 

یهاگ تیاکح و  هصق و  نمـض  رد  یهاگ  هتتـشتم ، تانایب  هفلتخم و  تارابع  اب  ار  دوخ  دوصقم  دیاب  دنک ، ریـشبت  راذـنا و  میلعت و  و 
هتتشتم بولق  هفلتخم و  سوفن  ات  دنک  قیرزت  زومر  لاثما و  تیانک و  هب  یهاگ  هجهل و  تحارص  هب  یهاگ  لقن و  خیرات و  نمـض  رد 

(2)« .دننک تدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  کی  ره 

هتخاس مهارف  ار  اوتحم  مایپ و  ینیـشن  لد  هنیمز  هتخاـس و  مأوت  رییغت  عونت و  اـب  ار  بلاـطم  رارکت  میرک  نآرق  رد  زین  لاـعتم  دـنوادخ 
هب فرـص »  » هکارچ تسا ، بلطم  نیمه  يایوگ  (41 ءارسا : ( ) ْ.اوُرَّکَّذِیل ِنآْرُْقلا  اَذ  ِیف َه_ اَْنفَّرَـص  ْدََقل  َو   ) هیآ رد  انفّرـص »  » ریبعت .تسا 

يروآدای يارب  میرک  نآرق  نیاربانب ، تسا ؛ رگید  تلاح  هب  نآ  تلاح  رییغت  اـی  رگید  تهج  هب  یتهج  زا  يزیچ  ندـنادرگزاب  ياـنعم 
اهنآ عونت  یلو  دـننک ، یم  لابند  ار  فدـه  کی  اهنآ  همه  دـنچ  ره  هتفرگ و  هرهب  یعونتم  نوگانوگ و  ياه  لاـثم  تاـیآ و  زا  مدرم ،

.دروآ یم  ناغمرا  هب  بطاخم  يارب  ار  مایپ  ینیشنلد 

ياه بلاق  ناتـساد ، لقن  یلیثمت ، نایب  شـسرپ ، نوچمه  نوگانوگ  ياه  هویـش  زا  هدافتـسا  اب  دـناوت  یم  ّیبرم  زین  یقالخا  تیبرت  رد 
ثحب هعلاطم ، هب  قیوشت  هظعوم ، يرنه ،

ص:12

ص187. هالصلا ، بادآ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 1

ص187. هالصلا ، بادآ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 2
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ياوتحم بلاق و  زا  ار  مایپ  ناس ، نیدب  دیامن و  غالبا  زومآ  شناد  هب  نیـشنلد  ررکم و  تروص  هب  ار  دوخ  مایپ  اهنآ  دننام  وگتفگ و  و 
.دنادرگ يراع  یلیمحت 

یهد خساپ  رد  يرگن  یحطس  زا  زیهرپ  یفیک و  نییبت  . 4

هزومآ هب  درکیور  رد  ییارگ  تیمک  يرگن و  یحطـس  دـهاش  هک  هدـش  ببـس  تیودـهم  ثحاـبم  هب  یعیـش  هعماـج  دـیدش  شیارگ 
دنمشزرا ار  یّمک  ياه  همانرب  هک  دنا  هدش  میظنت  يا  هنوگ  هب  یـشهوژپ  یملع و  ياهراک  زاس و  رـضاح ، لاح  رد  .میـشاب  تیودهم 

هزوـح رد  ناوـجون  كدوـک و  نارو  هشیدــنا  ناـققحم و  دوـبمک  رگید ، ییوـس  زا  .دــننک  یم  قـیوشت  ار  نآ  ماــجنا  هدرک و  یقلت 
.تسا هدرک  دیدشت  ار  ییارگ  تیمک  نارحب  تیودهم ،

کشا هیرگ و  ًالثم  دننک و  دادملق  هجوت  لباق  ار  تیودهم  هزومآ  هب  رواب  ياهدرکراک  دنشوک  یم  یهورگ  شرگن ، نیمه  ساسا  رب 
يارب نتخیر  کشا  هناهب  ندرک ، هیرگ  تاکرب  راـثآ و  هب  هراـشا  اـب  هلمج  زا  دـنمانب ؛ یحور » شمارآ   » بجوم ار  یجنم  روهظ  يارب 

یم یگدنز  هتـشابنا  ياه  هدـقع  زا  ناج  ياه  شیالآ  ندودز  یمدآ و  سفن  یکاپ  يارب  بسانم  یتصرف  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
هزومآ هتبلا  دنزیرب ! کشا  دنشاب و  ترـضح  نآ  دای  هب  هدیاف ، نیا  هب  یبایتسد  يارب  هک  دننک  یم  زیوجت  ناشرامیب  يارب  ًالثم  دنناد و 

يارب تیودـهم  هزومآ  هک  يرگید  یـساسا  دـیاوف  ربارب  رد  دـیاوف  نیا  هب  ندرک  هدنـسب  اـما  تسه ، زین  دـیاوف  نیا  دـجاو  تیودـهم ،
تسا و ام  شیپ  مه  دون  دیآ  دص  هک  نوچ  رگید ، نایب  هب  .تسا  نآ  تاذ  ندرک  اهر  ضَرَع و  هب  ندرک  افتکا  هباثم  هب  دراد ، تیرشب 

هـشیدنا تیمها  ندروآ  نییاپ  عقاو  هب  تالوقم ، نیا  هب  ندرک  هدنـسب  اما  دشاب ، هتـشاد  مه  یتاکرب  نینچ  دناوت  یم  تیودـهم  هزومآ 
.تسا یفارخ  یفطاع و  یتح  یساسحا و  يریطاسا ، يا  هلوقم  هب  تیودهم 

راتفرگ يا  هریزج  رد  هک  تسا  نآ  دننامه  نآ ، لزان  حوطـس  هب  ندرک  تعانق  تیودهم و  هشیدنا  تاکرب  تیهام و  ندرک  هراپ  هکت 
يارب مه  یبوخ  یتشک  هک  یلاح  رد  میشاب و 
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بوچ و ندنازوس  اب  مینک و  تردابم  یتشک  تاعطق  ندرک  هراپ  هکت  هب  هریزج  يامرس  زا  تاجن  يارب  میراد ، يراتفرگ  نیا  زا  رذگ 
! دنک تنایص  ظفح و  تدورب  امرس و  زا  ار  ام  هک  تسا  نآ  یتشِک  کی  هدیاف  مییوگب  نآ  راولا 

نیرت و گرزب  ار  فده » تداهـش  ، » يرهطم دیهـش  .دوش  یم  هلثُم  هدش و  هدرپس  خلـسم  هب  تیودهم  هزومآ  مینیب  یم  مه  زاب  نونکا 
: دراد يریبعت  نینچ  ینیسح  ياروشاع  نوماریپ  يو  .تسناد  یم  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تداهش  هلحرم  نیرت  كاندرد 

اه و يدعب  تسد  هب  کین  مان  ترهش و  تداهش  نایدیزی ، تسد  هب  نت  تداهش  دراد : تداهش  هلحرم  هس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما   »
«. (1) فده تداهش  یسابع و  لکوتم  صخالاب 

اه شسرپ  رمتسم  یبایزرا  . 5

هنازوسلد ياه  يداقن  زا  مییامن ، مادـقا  خـساپ  ياه  فعـض  عفر  هب  تبـسن  لمع  رد  هسیاقم و  فادـها  اب  ار  اـه  خـساپ  دـیاب  هراومه   
شیوخ ياه  خساپ  رمتسم  یسانش  بیـسآ  يداقن و  هب  ور  شیپ  ياه  تلاسر  فادها و  ياتـسار  رد  مینک و  لابقتـسا  نازومآ  شناد 

.میزادرپب

هچ یـسانش ، هشیر  یبای و  تلع  نیا  یط  رد  .تسا  نازومآ  شناد  ياه  شـسرپ  یخرب  یـسانش  هشیر  یباـی و  تلع  تسا  مهم  هچنآ 
هلئـسم دنچ  ای  ود  ای  کی  لولعم  اه ، شـسرپ  همه  دیاش  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، فشک  يا  یمره  یلوط و  ماظن  اه ، شـسرپ  نایم  اسب 

اه لولعم  هب  ار  دوـخ  یتسیاـبن  یهد  خـساپ  رد  تروـص ، نیا  رد  .دـنراد  رارق  یلوـط  ماـظن  مره و  نآ  سأر  رد  هک  دنـشاب  هتخانـشان 
.میورب یلصا  ياه  تلع  غارس  هب  دیاب  مینک و  لوغشم 

اه شسرپ  هب  یهد  خساپ  رد  ضقانت  ضراعت و  مدع  . 6

؛ دوش جیورت  غیلبت و  یتوافتم ، ياه  هاگدید  هک  تسا  هدش  ببس  تیودهم ، هلئسم  هب  درکیور  رد  فلتخم  يارآ  اه و  هاگدید  دوجو 
یعون دهاش  هراومه  ام  لیلد ، نیمه  هب 

ص:14
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هزومآ ياـه  هلوـقم  نیرت  مهم  زا  روـهظ  مئـالع  هلوـقم  هنوـمن ، يارب  میتـسه ، يودـهم  فـلتخم  نوـتم  رد  ضقاـنت  یتـح  ضراـعت و 
.دراد دوجو  یملع  هعماج  رد  نآ  هب  نتخادرپ  یگنوگچ  نوماریپ  یناوارف  فالتخا  هک  تسا  تیودهم 

یهد خساپ  رد  رت  مهم  مهم و  ياه  شسرپ  زیامت  . 7

هب ندش  لوغـشم  تقیقح  رد  دنروآ ، یم  دیدپ  مدرم  يارب  ناشیدنا  جـک  یخرب  هک  یلئاسم  اه و  شـسرپ  رب  نداهن  تشگنا  هشیمه ،
.دنراگنین هلئسم  ار  هلئسم  هبش  دنتفین و  ماد  رد  ات  دنشاب  بقارم  دیاب  هراومه  هصرع ، نیا  نایبرم  .دوش  یم  بوسحم  یفارحنا  ثحابم 

ياهزاین اه و  شـسرپ  نیرت  نییاـپ  اـت  هک  يروط  هب  دـنراد ، یبتارم  هلـسلس  تیودـهم ، هزومآ  هب  نادـنمرواب  ياـهزاین  اـه و  شـسرپ 
نیرت مهم  هکنیا  زا  تلفغ  اهزاین و  بتارم  هلـسلس  هب  هجوت  مدع  .دننک  یمن  زورب  مود  هبتر  ياه  شـسرپ  دـنوشن ، هدروآرب  يودـهم 
يرگن عقاو  اب  تساهامن و  هلئسم  زا  هلئـسم  زییمت  مدع  قیداصم  زا  یکی  دوخ  تسیچ ، نارواب  يدهم  ياه  یتساک  دوبمک و  اهزاین و 

.دراد تافانم 

یفارحنا يرورض و  ریغ  ياه  شسرپ  هب  خساپ  مدع  . 8

ای درادن و  يا  هدیاف  ًالـصا  ای  هک  دوش  یم  حرطم  ییاه  شـسرپ  تیودـهم ، هزومآ  میظع  تیفرظ  هب  هجوت  ياج  هب  هعماج  رد  هزورما 
نامز ماما  یگدنز  ناکم  زا  شـسرپ  هنومن ، يارب  دنک ؛ یمن  هیجوت  ار  نداد  خساپ  يور  چیه  هب  هک  تسا  كدنا  ردق  نآ  شا  هدـیاف 

، ترـضح جاودزا  مدـع  ای  جاودزا  ترـضح ، لکیه  هفایق و  یگنوگچ  ترـضح ، نآ  شـشوپ  عون  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  نوماریپ  نازومآ  شناد  هک  تسا  ییاـه  شـسرپ  هنومن  ...و  ناـشیا  نارـسمه  نادـنزرف و 

.دش نآ  ضرعتم  یتسیابن  هجو  چیه  هب  هک  دننک  یم  حرطم 

اه شسرپ  هب  خساپ  رد  یگدز  هنامز  زا  يرود  . 9

هزوـمآ ناـیب  مـهف و  رد  یتـح  زورما ، یخرب  تشاـگنا ، دنمــشزرا  تاذــلاب  دــشاب ، هـک  هـچ  ره  ار ، نـتفگ  وـن  ندروآ و  وـن  دــیابن 
، هنومن يارب  دنتسه ؛ زور  تاقافتا  ثداوح و  عبات  تیودهم ،
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چیه هب  اه  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  .دنـسرپ  یم  نامز  نآ  تاقافتا  روهظ و  رـصع  نوماریپ  ار  یناوارف  ياـه  شـسرپ  نازومآ  شناد 
.درک هسیاقم  دیدج  يژولونکت  يروانف و  زا  هدافتسا  اب  ار  روهظ  رصع  رد  مدرم  شمارآ  شیاسآ و  تلادع و  هافر و  دیابن  هجو 

اه شسرپ  هب  ییوگ  خساپ  رد  مهبم  ياه  خساپ  زا  يرود  . 10

تسا يراتفگ  زا  نتسج  دوس  نانآ ، ریمض  نهذ و  هب  يودهم  ياهرواب  نداد  خوسر  قیاقح و  زا  ناناوجون  ندرک  هاگآ  مزال  طرـش   
ظفح نیع  رد  یهد ، خـساپ  هزوح  رد  رگـشهوژپ  ملعم و  کی  .دـشاب  هتـساریپ  كاپ و  ضومغ ، ماهیا و  ماـهبا ، زا  رودـقملا  یتح  هک 
شناد مهف  هبترم  هب  ناـیب  نیرت  کـیدزن  اـب  ینعی  نکمم ، تروص  نیرت  حـضاو  هب  ار  نآ  دـناوت  یم  رکف ، يأر و  ره  قمع  تلاـصا و 
رامیب دوخ  هک  دنیوگب  نخس  یـصصخت  یّنف و  نانچ  ینابز  هب  يرامیب  نیلاب  رـس  رب  کشزپ  دنچ  ای  ود  رگا  .دهد  لاقتنا  وا  هب  زومآ ،
هکنیا نودـب  هک  تسا  ینامرد  وراد و  هیـصوت  اـهرظن  لداـبت  نیا  لـصاح  لاـحره ، هب  اریز  تسین ، یکاـب  دـمهفن  ار  نآ  زا  يا  هملک 

اه و هتفگ  زا  زومآ  شناد  رگا  اما  تشاد ؛ دهاوخ  رامیب  ندب  رب  ار  دوخ  ریثأت  دشاب ، هتـشاد  نآ  یتسیچ  زا  يا  یهاگآ  كدـنا  رامیب ،
؛ درک دهاوخن  عفر  ار  یلکشم  لح و  ار  يا  هلئسم  نانآ ، ياه  نامرد  اه و  صیخـشت  دنرواین ، رد  رـس  يزیچ  دوخ ، ملعم  ياه  هتـشون 
نایبرم و ور ، نیا  زا  دوش ؛ یم  هیـصوت  ناشیارب  نامرد  وراد و  هک  تسا  یناسک  یهاگآ  رب  فقوتم  نامرد  وراد و  ریثأت  اجنیا  رد  اریز 
هدیچیپ و راوشد و  نانخس  دننک و  یقلت  نآ  قمع  تمالع  لیلد و  ار  نخس  ضومغ  تبوعـص و  لقث و  دیابن  هزوح  نیا  نارو  هشیدنا 

.دننادب رخافت  یشورف و  لضف  هیام  تسد  ار  بایرید 

دیدج ياه  شسرپ  هب  هنهک  ياه  خساپ  زا  زیهرپ  . 11

دروآتـسد هب  و  دوب ، رادافو  نادب  هناملاع  هنابایزرا و  تشاد و  هجوت  ناینیـشیپ  زا  هدـنام  ياج  هب  ثاریم  شزرا  هب  دـیاب  هکنیا  نیع  رد 
دیلوت لمأت و  ددصرد  زین  دوخ  دوب ، نارگید  یتفرعم  ياه  هتفای  شنیزگ  دایطـصا و  ماقم  رد  و  تشاذگ ، مارتحا  نادنمـشیدنا  يرکف 

هئارا و 
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.میهدب دیدج  ون و  ياه  خساپ  نازومآ ، شناد  دیدج  ياه  شسرپ  هب  میشاب و  لقتسم  هزات و  ياه  هشیدنا 

یهد خساپ  رد  یسانش  بطاخم  ترورض  . 12

رارق رظندـم  دـیاب  يو  ياه  شـسرپ  هب  یهد  خـساپ  رد  نازومآ  شناد  تامولعم  حطـس  بهذـم و  داژن ، هقطنم ، سنج ، نس ، هیحور ،
رتشیب يراذگرثا  یصاخ ، تیسنج  ای  یـصاخ  ینـس  هورگ  رد  زومآ  شناد  يارب  یفطاع  یـساسحا و  یهد  خساپ  هنومن ، يارب  .دریگ 

ار یخساپ  تسا ، هتفای  دشر  یبهذم  تاسلج  رد  هتسیز و  یم  یبهذم  هداوناخ  رد  هک  يزومآ  شناد  ای  يرگید ، ینـس  هورگ  ات  دراد 
.دوب دهاوخ  توافتم  تسا ، هتفاین  دشر  یطیحم  نینچ  رد  هک  يزومآ  شناد  اب  ًاعطق  هک  دبلط  یم 

یهد خساپ  رد  لاثم  زا  هدافتسا  . 13

دیراورم دنک و  یم  شوهدم  ار  وا  دراد ، ناوجون  زومآ و  شناد  ناج  رب  هنوگزاجعا  يریثأت  راتـشون ، راتفگ و  رد  لاثم »  » زا هدافتـسا 
هنوـمن يارب  تسا ؛ هدـش  هدافتـسا  لاـثم »  » زا ناوارف  زین  میرک  نآرق  رد  دـناشن ؛ یم  وا  كاردا  مـهف  لـحاس  رب  ار  تـقیقح  ناـشخرد 

دوخ يارب  هک  دـناد  یم  یتوبکنع  لَثَم  دـننامه  ار  دـندیزگ ، رب  دوخ  تسرپرـس  ار  لاعتم  يادـخ  ریغ  هک  یناسک  لَثَم  لاعتم  يادـخ 
ناسب ار  هنیدـم  نایدوهی  لاعتم ، يادـخ  رگید  ییاج  رد   (1) .تسا توبکنع  هناخ  اه ، هناخ  نیرت  تسـس  هتبلا  هک  هتخاـس ؛ يا  هناـخ 

هللا یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ياه  یگژیو  هنیدم ، نایدوهی  اریز   (2)، دننک یم  لمح  وا  رب  ییاه  باتک  هک  دـناد  یم  یـشوگ  زارد 
یلو دنداد ، یم  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  روهظ  زا  هتـسویپ  دنا و  هدـناوخ  یم  تاروت  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نامیا رد  هک  نیا  ياج  هب  دیدرگ  رهاظ  اه  هناشن  اه و  یگژیو  نآ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  هک  هاگنآ 

ص:17
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.دنتخادرپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  توبن  راکنا  هب  دنشاب ؛ ماگشیپ  يو  هب 

ار لمع  نودب  هدـننک  توعد  ترـضح  نآ  .درک  یم  هدافتـسا  شنانخـس  رد  لاثم »  » زا ناوارف  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نخـس ، ریما 
زا آ ن لهاج  ناسنا  دراد ، ابیز  يرهاظ  هک  دناد  یم  یمـس  رام  نوچ  ار  ایند  رگید  ییاج  رد  .دناد و  یم  نامک  نودب  زادـناریت  ناسب 

دنچ يارد  ار  راتـشون  راـتفگ و  رد  یهد  خـساپ  لاـثم ، زا  هدافتـسا  يور  ره  هب  .دـساره  یم  نآ  زا  لـقاع  ناـسنا  یلو  درادـن  يزیرگ 
: دزاس یم  یگژیو 

دروآ و یم  طاشن  رـس  رب  ار  زومآ  شناد  هک  دـنک  یمن  روآ  لالم  ار  نآ  اهنت  هن  دـنک ، یم  نیـشن  لد  اـیبز و  ار  راتـشون  راـتفگ و  . 1
.دزاس یم  یهارمه  هتفیش 

.دنک یم  اقلا  زومآ  شناد  هب  فده ، هب  ندیسر  يارب  ار  نکمم  ریسم  نیرت  کیدزن  . 2

یم قیمع  یتوکـس  هب  ار  زومآ  شناد  هاگ  دزاس ، یم  رود  یتخاون  کی  زا  دزاس و  یم  عونت  فاطعنا و  ياراد  ار  راتـشون  راتفگ و  . 3
.ضیرع لّصفم و  هاگ  دوش و  یم  قیمع  هصالخ و  هاگ  دیامیپ ؛ یم  هر  مارآ  هاگ  دنت ، هاگ  دناشک ؛

زا ات  دراپس  یم  هر  یمارآ  هب  هکلب  دنز ، یمن  دایرفار  دوخ  تکرح  رگید  دنک ؛ یم  سوسحم  ان  یتکرح  ياراد  ار  راتشون  ای  راتفگ  . 4
.دروآرب رس  دصقم 

زا عالطا  اب  روطس  نیا  مقار  .دروآ  ملق  هب  انگنت  نیا  رد  ناوت  یمن  ار  نخس  راتشون  رد  لاثم  زا  هدافتـسا  ياه  ترورـض  دیاوف و  حرش 
ات مدرک  هدافتـسا  ناوارف  لاثم  زا  نازومآ  شناد  ياه  شـسرپ  هب  یهد  خساپ  رد  راتفگ  ای  راتـشون  رد  لاثم  زا  هدافتـسا  ياه  درکراک 

.دوش رت  نیریش  رت و  تحار  اهنآ  يارب  يودهم  میهافم  مهف 

یتئارق و نسحم  داتسا  مالسا  ججح  يزاریش و  يرئاح  هللا  تیآ  يرهطم ، هللا  تیآ  دیهش  نوچ  یناراوگرزب  نانخس  زا  راتشون  نیا  رد 
.تسا هدش  هدافتسا  ربجنر و …

ار راک  هجیتن  لضف ، باـبرا  دنـسپ  لکـشم  عبط  هک  مراد  نآ  دـیما  دوش ، یم  میدـقت  ناگدـنناوخ  هاگـشیپ  هب  راتـشون  نیا  هک  نونکا 
ياه هاگدید  اهرظن و  تفایرد  هب  تبسن  ار  دوخ  زاین  قایتشا و  بتارم  نینچ  مه  دنشخبب ، ام  رب  ار  یلامتحا  ياه  یتساک  دندنسپب و 

ص:18
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نـسحمریما یقداص ، يروصن ، اضردمحم  نایفـسوی ، يدهم  مالـسا  جـجح  نایاقآ : زا  نایاپ  رد  مراد و  یم  زاربا  مرتحم  ناگدـنناوخ 
.میامن یم  رکشت  دندوب ، ریقح  نیا  قّوشم  لحارم ، مامت  رد  هک  این  يودهم  نسحدمحمدیس  نافرع و 
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؟ میراد زاین  امنهار  ماما و  هب  ام  ایآ  . 1

رایـسب رایـسب  مهد  خـساپ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  امـش  ياه  شـسرپ  هب  اـت  متفرگ  تسد  هب  ملق  یتقو  مالـس ، مبوخ  ناتـسود 
منک یم  رکش  ار  ادخ  منک ، رارقرب  طابترا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  امش  اب  ملق  نابز  اب  متسناوت  یم  هک  نیا  زا  مدش و  لاحشوخ 

بسانم خساپ  امش ، قیقد  گنـشق و  ياه  شـسرپ  هب  نازیزع  امـش  نابز  هب  مناوتب  ات  دنک  يرای  ارم  هار  نیا  رد  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  و 
.مهدب

ترورـض و داد و  خـساپ  ناوت  یم  نوگانوگ  ياه  هار  زا  شـسرپ  نیا  هب  میراد ، امنهار  ماما و  هب  يزاین  هچ  يا  هدیـسرپ  هک  نیا  اـما 
ات منک  هدافتـسا  هیبشت  لاثم و  زا  ما  هتفرگ  میمـصت  اه  شـسرپ  مامت  هب  خـساپ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما  دومن ، تباـث  ار  ماـما  هب  زاـین 

نارای زا  یکی  زا  هک  ییابیز  لاثم  زا  زین ، شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  رطاخ ، نیمه  هب  دوش  لقتنم  امـش  هب  تعرـس  هب  یتحار و  هب  خساپ  
.مینک یم  هدافتسا  هدش  نایب  یثیدح  ياه  باتک  رد  ماشه  مان  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

زین دوب  هدیـسر  یناوج  هب  هزات  هک  ماشه  اهنآ ، نایم  رد  هک  دندوب  هتـسشن  ترـضح  فارطا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یعمج 
.تشاد روضح 

نب ورمَع  اب  هک  یهد  یمن  ربخ  ماشه ! يا  دومرف : ماشه  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص:20
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نیمه هب  هتشاذگ ، سرد    سالک   (1)، هرَصب رد  دیبع  نب  ورمع  هک  مدش  هجوتم  تفگ : ماشه  يدیسرپ ؟ هچ  وا  زا  يدرک و  هچ  دیبع 
دجـسم رد  يدایز  تیعمج  مدید  مدیـسر ، اج  نآ  هب  یتقو  .مدیـسر  اج  نآ  هب  هعمج  زور  رد  مدرک و  تکرح  هرـصب  فرط  هب  رطاخ 

: متفگ ورمع  هب  سپـس  مدناسر و  ولج  هب  ار  دوخ  تیعمج  نایم  زا  .دنـسرپ  یم  ورمع  زا  ار  دوخ  ياه  شـسرپ  مدرم  دنا و  هدش  عمج 
؟ يراد مشچ  ایآ 

؟ یسرپ یم  ینیب ، یم  تدوخ  هک  يزیچ  زا  ارچ  تسا ؟ یشسرپ  هچ  نیا  ناج ! رسپ  تفگ :

؟ يراد مشچ  ایآ  تسا ، نیمه  نم  شسرپ  متفگ :

.مراد مشچ  يرآ ! ...اما  تسا ، هناقمحا  تشسرپ  هچرگ  تفگ :

؟ دیآ یم  تراک  هچ  هب  متفگ :

.مهد یم  صیخشت  منیب و  یم  ار  اه  مدآ  اه و  گنر  نآ ، اب  تفگ :

.يرآ تفگ : يراد ؟ مه  ینیب  متفگ :

.منک یم  مامشتسا  ار  اهوب  نآ  اب  تفگ : دیآ ؟ یم  تراک  هچ  هب  متفگ :

.يرآ تفگ  يراد ؟ زین  ناهد  ایآ  متفگ :

.مشچ یم  ار  نآ  هزم  مروخ و  یم  اذغ  تفگ  ینک ؟ یم  هچ  نآ  اب  متفگ :

.يرآ تفگ : يراد ؟ شوگ  متفگ :

.مونش یم  ار  اهادص  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  نآ  اب  متفگ :

ص:21

.تسا قارع  ياهرهش  زا  یکی  هرصب  - 1
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يرآ تفگ : يراد ؟  (1) بلق ایآ  متفگ :

ار اهنآ  منک و  یم  ادج  رگیدمه  زا  بلق ، هلیـسو  هب  ار  دننک  یم  كرد  مساوح  اضعا و  هچنآ  ره  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  نآ  اب  متفگ :
.مهد یم  صیخشت 

.هن تفگ : دننک ؟ یمن  زاین  یب  بلق  زا  ار  وت  ینیب ) شوگ ، مشچ و   ) یسح ياضعا  نیا  رگم  متفگ :

؟ دنا ملاس  حیحص و  همه ، هک  نآ  لاح  دننک و  یمن  زاین  یب  روطچ  متفگ :

دننک یم  هعجارم  بلق  هب  نآ  ییاسانش  صیخشت و  رد  دنشاب ، هدش  نادرگرس  هتشاد و  کش  يزیچ  رد  اهنآ  یتقو  ناج ! رـسپ  تفگ :
.دورب نیب  زا  اهنآ  ینادرگرس  کش و  دوش و  لصاح  نیقی  ناشیارب  ات 

؟ تسا هداد  رارق  ساوح ، زا  یلدود  کش و  ندش  فرطرب  يارب  ار  بلق  دنوادخ ، ایآ  متفگ :

.يرآ متفگ :

؟ دوش یمن  لصاح  ینیقی  نانیمطا و  ساوح ، يارب  هنرگو  دشاب ، دوجوم  دیاب  بلق  سپ  متفگ :

.يرآ تفگ :

تـسرد حیحـص و  هک  يزیچ  ات  تسا  هداد  رارق  یماما  اـهنآ ، يارب  هدرکن و  اـهر  ماـما ، یب  ار  وت  ساوح  دـنوادخ ، ورمع ! يا  متفگ :
دنک و راکشآ  ار  تسا 

ص:22

.دشاب زغم  روعش و  كاردا و  لحم  هلقاع ، هوق  يانعم  هب  دناوت  یم  اج  نیا  رد  بلق  - 1
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ناشیا رب  یماما  هدومن و  اهر  ینادرگرـس  کش و  رد  ار  ناسنا  همه  نیا  هنوگچ  لاح  .دـیامن  لیدـبت  نیقی  هب  ار  اهنآ  دـیدرت  کـش و 
؟ دزاس جراخ  دیدرت ، کش و  زاار  نانآ  ات  هدادن  رارق 

.هفوک مداد : خساپ  ییاجک ؟ لها  تفگ : درک و  نم  هب  ور  سپس  درک ، توکس  یتدم  ورمع 

! یمکَح نب  ماشِه  وت  سپ  تفگ :

؟ تسا هتخومآ  وت  هب  ار  بلطم  نیا  یسک  هچ  ماشه ! يا  دومرف : دیدنخ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ماگنه  نیا  رد 

.ما هتفرگ  دای  امش  زا  هک  تسا  يزیچ  تفگ : ماشه 

.تسا هدش  هتشون  یسوم ، میهاربا و  باتک  رد  بلطم  نیا  مسق ، ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ییامنهار تیاده و  ندب  ياضعا  نآ ، هلیـسو  هب  ات  هداد  رارق  ار  يزکرم  ناسنا  ندـب  رد  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  نامـشچ ! رون  سپ 
ار دنتـسه  اه  ناسنا  ام  اهنآ  هلمج  زا  هک  یتادوجوم  هک  تسا  هداد  رارق  ییامنهار  تجح و  ماـما ، نیمز ، رد  لکـش  ناـمه  هب  دـنوش ،

باختنا ار  حیحـص  تسرد و  هار  وا ، زا  تعاطا  يوریپ و  اب  دـهد و  ناشن  اـهنآ  هب  ار  حیحـص  تسرد و  هار  دـنک و  يربهر  تماـما و 
.دننک

ماما ناسنا  رگا  اما  دناسر ، یمن  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ار  اه  نآ  هک  دننک  یم  باختنا  یگدنز  رد  ییاه  هار  دنرادن  ماما  هک  اهنآ 
هار دشاب ، هتشاد  مالسلا  هیلع  نامز 
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ام يارب  ار  ترخآ  ایند و  رد  ار  تداعس  یتخبشوخ و  ياه  هار  مامت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دهد ، یم  ناشن  وا  هب  ار  حیحص  تسرد و 
.مینک تعاطا  وا  زا  میهد و  شوگ  ار  وا  فرح  هک  یطرش  هب  دیامرف  یم  نایب 

ص:24
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؟ دندمآ ایند  هب  هنایفخم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ارچ  . 2

ینب زا  يدازون  دید  باوخ  نوعرف  .تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دلوت  ناتساد  دراد ، یبلاج  دلوت  ناتـساد  هک  یناربمایپ  زا  یکی 
دیآ یم  ایند  هب  هک  يرسپ  ره  داد  روتسد  دشرادیب و  باوخ  زا  یناشیرپ  اب  درک ، دهاوخ  دوبان  ار  وا  تموکح  هدمآ و  ایند  هب  لیئارسا 

ترـضح لیلد  نیمه  هب  درک ، یفخم  نانمـشد  مشچ  زا  ار  وا  يرادراـب  دـنوادخ  دوب ، رادراـب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رداـم  .دنـشکب  ار 
یقودنص رد  ار  وا  شردام  دنوادخ ، روتـسد  هب  ندمآ  ایند  هب  زا  دعب  دمآ و  ایند  هب  هنایفخم  دنوادخ  تساوخ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
قودنـص نوعرف ، خاک  نارومأم  هک  نیا  ات  دتفا  یم  یقافتا  هچ  دنیبب  ات  درک  تکرح  نآ  لابند  هب  درک و  اهر  لین  دور  رد  تشاذگ و 
دنوادخ اما  دشکب ، ار  وا  هک  تفرگ  میمصت  لوا  تسا  نآ  لخاد  يا  هچب  رسپ  دید  ات  دندرب ، نوعرف  شیپ  ار  نآ  دنتفرگ و  بآ  زا  ار 

.دننک گرزب  دوخ  دنزرف  ناونع  هب  ار  وا  دنتفرگ  میمصت  تخادنا و  شنز  نوعرف و   لد  رد  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  تبحم 

زا لبق  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دـلوت  تراشب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رگید  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هب دـنک و  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  هک  دـیآ  یم  ایند  هب  یـسک  دـندوب  هدومرف  دـندوب و  هداد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دـالیم 

نیمه هب  دسر ، یم  ناملاظ  نارگمتس و  مامت  باسح 

ص:25
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ایند هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هناخ  رد  يا  هچبرسپ  رگا  ات  دندوب  هدرک  هرـصاحم  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  رطاخ ،
.دنشکب ار  نآ  دمآ 

زین مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دمآ ، ایند  هب  هنایفخم  نانمشد  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  روط  نامه  دنوادخ  تساوخ  هب  اما 
نآ دهد ، ربخ  اه  نآ  هب  تسا  رادراب  ینز  رگا  هک  دـندوب  هتـشاذگ  سوساج  اه ، نآ  لزنم  رد  هک  یلاح  رد  نانمـشد و  هرـصاحم  رد 

نانمـشد مه  زاب  دندمآ و  ایند  هب  هنایفخم  دوبن ، مولعم  ناشردام  رد  ندش  راد  هچب  تمالع  چـیه  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
.دننک شوماخ  دنناوت  یمن  ار  ادخ  رون  هک  دندیمهف  مالسا  ادخ و 

ص:26
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؟ دوش ماما  یگلاس  جنپ  رد  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دنا ، هدیسر  تماما  هب  یگلاس  جنپ  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ما  هدینش  . 3

؟ دوشزاغآ یماما  ِتماما  هک  تسا  بسانم  ینس  هچ  امش  رظن  هب 

.یگلاس لهچ  ات  یس  نس  رد  دییوگب  دیاش 

؟ دیناد یم  بسانم  تماما  عورش  يارب  ار  نس  نیا  ارچ  هک  نیا  نآ  مسرپ و  یم  ار  يدعب  شسرپ  لاح 

.دوش هرادا  رتهب  تماما  ات  دروآ  تسد  هب  هبرجت  ملع و  يرتشیب  رادقم  دشاب  تصرف  هک  نیا  يارب  دییوگب : دیاش 

تسپ تاماقم و  اب  ار  ماما  تماما  ام  هک  دوش  یم  حرطم  ینامز  یکدوک  رد  تماما  زا  شـسرپ  هک  دوش  یم  مولعم  امـش  خساپ  نیا  زا 
هتـسیاش هدـیزگرب و  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  فرط  زا  يربمایپ  توبن و  دـننام  تماما  هک  یتروص  رد  مینک ، یم  هسیاقم  اه  ناسنا  ياـه 

ریغ هب  دینیب  یم  امش  رطاخ  نیمه  هب  درادن و  یتلاخد  نآ  رد  لاس  نس و  تسادخ ، فرط  زا  شزیچ  همه  نوچ  هدش و  هدیشخب  دوخ 
هیلع داوج  ماما  نآ  زا  لبق  دندیـسر  تماما  هب  یگلاس  جـنپ  رد  يرمق  يرجه  لاس 260  عیبر  مهن  رد  هک  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  زا 

هن یکدوک  نس  رد  تماما  ینعی  رما  نیا  دندیسر و  تماما  هب  یگلاس  تفه  نس  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  مالسلا و 
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قیرط زا  توبن  مه  تماما و  مه  دـش  نایب  هک  هنوگ  نامه  نوچ  تسا ، هداتفا  قافتا  مه  هتـشذگ  ناربمایپ  رد  هک  اـم  ناـماما  رد  طـقف 
تـسد هب  هبرجت  ای  دنیبب و  داتـسا  دناوخب و  سرد  ار  یتدم  دـشاب  مزال  هک  درادـن  یطابترا  لاس  نس و  هب  دوش و  یم  نییعت  دـنوادخ 
تماما يربمایپ و  يارب  هچ  نآ  ره  دوش ، یم  هداد  اهنآ  هب  دـنوادخ  فرط  زا  تماما  يربماـیپ و  هک  لوا  هظحل  ناـمه  رد  هکلب  دروآ ،

.دوش یم  هداد  اهنآ  هب  زین  تسا  مزال 

راکشآ روط  هب  ار  دوخ  يربمایپ  توبن و  دلوت ، ماگنه  زا  هک  تسا  يربمایپ  مالـسلا  اهیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  بوخ ، ناتـسود 
: میناوخ یم  نآرق  رد  .دومن  نایب 

(1)« اِیبَن ِینَلَعَجَو  َباَتْکلا  ِیناَتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاَق  » 

.تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  متسه ، ادخ  هدنب  نم  تفگ : دوب ] كدوک  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ]

نآرق رد  هراـب  نیا  رد  دـنوادخ  .دیـسر  توـبن  ماـقم  هب  یکدوـک  رد  هک  تسا  یناربماـیپ  زا  رگید  یکی  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح 
ار توبن  نامرف  ام  .ریگب  تّوق  اب  ار  ادخ ] ] باتک ییحی ! يا   (2)« اِیبَص َمکُْحلا  ُهاَْنیَتآَو  ٍهَّوُِقب  َباَتْکلا  ْذُخ  یَیْحَی  اَی  دومرف « : وا  هب  باطخ 

.میداد وا  هب  یکدوک  رد 

ص:28
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؟ دش بیاغ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ارچ  . 4

یتسه و نیگمغ  تحاران و  تسا ، بیاغ  هک  نیا  زا  ینیبب و  ار  وا  يراد  تسود  هدش و  گنت  تنامز  ماما  يارب  تلد  ردقچ  مناد  یم 
.ینک یم  اعد  وا  جرف  روهظ و  يارب 

مالسلا هیلع  بوقعی  ترضح  شردپ  ردق  نآ  هک  ییاج  ات  دش  بیاغ  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ارچ  هک  دوش  هدیسرپ  امش  زا  رگا   
؟ دییوگ یم  هچ  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  مشچ  ییانیب  هک  درک  هیرگ  وا  قارف  رد 

؟ دوش روط  نیا  تشاد  تسود  شدوخ  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ایآ 

؟ دوب هتساوخ  روط  نیا  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  ایآ 

فسوی نایم  دنتشاد ، وا  قح  رد  مالسلا  هیلع  فسوی  ناردارب  هک  یمتـس  ملظ و  رطاخ  هب  .یناد  یم  ار  هدش  هتفگ  ياه  شـسرپ  خساپ 
فسوی دنوادخ  دندش و  مورحم  مالـسلا  هیلع  فسوی  تمعن  زا  زین  ناشدوخ  دنتخادنا و  ییادج  مالـسلا  هیلع  بوقعی  مالـسلا و  هیلع 

.تفرگ اهنآ  زا  ار  مالسلا  هیلع 

تـسد هب  هک  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  دـننام  نارفاـک ، تسد  هب  هن  دـندش  راـتفرگ  ناناملـسم  تسد  هب  زین  اـم  راوگرزب  ناـماما 
.نانمشد هن  دش  راتفرگ  شناردارب 
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نآ دنوادخ  رطاخ  نیمه  هب  دندناسر ؛ تداهش  هب  ار  اه  نآ  تیاهن  رد  دندرک و  نیشن  هناخ  ار  ام  ناماما  دندوب  ناناملـسم  هک  یناسک 
.دنرادرب ماما  هب  ملظ  یبدا و  یب  زا  تسد  ات  تخاس  مورحم  ماما ، نیرخآ  روهظ  زا  ار  اه 

يارب .دنز  یم  گنس  نآ  هب  ینادان  تلاهج و  يور  زا  وا  اما  میراذگ ، یم  كدوک  دزن  امرگ ، ییانـشور و  يارب  ار  غارچ  لاثم ، يارب 
وا تردق  زا  تسین و  كدوک  ربارب  رد  یناوتان  سرت و  لیلد  غارچ ، نتـشادرب  .میراد  یمرب  ار  نآ  دـنزن  بیـسآ  غارچ  هب  هچب  هک  نآ 
رد میرادـنرب و  ار  نآ  تسا  نکمم  میـشاب ، هتـشاد  غارچ  پمال و  دـنچ  رگا  هتبلا  میـسرت ؛ یم  وا  هابتـشا  اطخ و  زا  هکلب  میـسرت ، یمن 

.میروایب يرگید  غارچ  نآ ، ندید  بیسآ  تروص 

.دنکشن ات  مینک  یم  رود  هچب  سرتسد  زا  ار  نآ  دشاب ، هدنام  یقاب  غارچ  کی  طقف  رگا  یلو 

ياـطخ هابتـشا و  رثا  هک  تـسا  هدرک  بـصن  ناـسنا  ریـسم  رد  دـنوادخ  هـک  دنتـسه  یتیادـه  ياـه  غارچ  دـننام  اـم  راوـگرزب  ناـماما 
يارب دـنوادخ  هدـنام و  یقاب  تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  اه  نآ  زا  یکی  دندیـسر و  تداهـش  هب  اهنآ  زا  نت  هدزاـی  ناگتـشذگ ،
مدرم هک  یماگنه  ات  تسا و  هتخاس  بیاغ  ام  ناگدید  زا  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مینزن ، یبیسآ  نآ  هب  هک  ام  هابتشا  زا  يریگولج 

زا دبای و  یم  همادا  نانچمه  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تبیغ  دنراد ، زاین  ماما  هب  هک  دـننکن  ساسحا  دـنربن و  دوخ  هابتـشا  نیا  هب  یپ 
.تسین يربخ  روهظ 
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؟ مربب هدافتسا  تسا ، بیاغ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  مناوت  یم  هنوگچ  . 5

؟ يا هدرک  هاگن  تسا ، ربا  تشپ  هک  یلاح  رد  دیشروخ  هب  لاح  هب  ات  ایآ 

؟ بیاغ ای  تسا  رضاح  دیشروخ  ینیب ، یمن  ار  دیشروخ  هک  یتلاح  ایآ 

؟ دسر یم  نیمز  هب  نآ  يامرگ  تسا ، ربا  تشپ  دیشروخ  هک  یماگنه  ایآ 

؟ نشور ای  تسا  کیرات  نیمز  تلاح ، نیا  رد  ایآ 

؟ دنریگ یم  ار  دیشروخ  يولج  هشیمه  يارب  اهربا  ایآ 

كرابم نابز  زا  ار  يا  هدیـسرپ  هک  یـشسرپ  خساپ  هک  تسا  بسانم  رایـسب  يداد ، خساپ  تقد  اب  الاب  ياه  شـسرپ  هب  هک  نآ  زا  دعب 
: میونشب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ 

(1)« ُباَحّسلا ِراصبَْألا  ِنَع  اهَبَّیَغ  اذِإ  ِسمَّشلِاب  ِعاِفْتنْإل  اکَف  یتبیَغ  یف  یب  ِعاِفْتنْإلا  َهْجَو  اّمَأ  «َو 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نک ، تقد  ثیدح  يانعم  هب  بوخ 

.دناشوپب اه  مشچ  زا  ار  نآ  اهربا  هک  یماگنه  تسا  دیشروخ  زا  ندرب  هرهب  دننامه  متبیغ  نامز  رد  نم  زا  يدنم  هرهب  هدافتسا و 
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: دنیامرف یم  دننز و  یم  لاثم  ربا  تشپ  رد  دیشروخ  دننامه  تبیغ  نامز  رد  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  فیرـش ، ثیدح  نیا  رد 
.دیوش یم  دنم  هرهب  تبیغ  رد  زین  نمزا  هنوگ  نامه  دیرب  یم  هدافتسا  ربا  تشپ  دیشروخ  زا  امش  هک  تسا  هنوگچ 

زا هک  تسین  انعم  نیا  هب  دیـشروخ  ندـیدن  اما  مینیب ، یمن  ار  دیـشروخ  ام  تسا و  ربا  تشپ  دیـشروخ  صرق  هک  ینامز  تسا  تسرد 
هشیمه يارب  دیشروخ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زاب  دسر و  یمن  ام  هب  نآ  رون  امرگ و  مینک و  هدافتسا  میناوت  یمن  دیشروخ  رون  امرگ و 

.دنام یم  یقاب  ربا  تشپ  رد 

دوجو و زا  اما  مینیبب ، میناوت  یمن  ار  ناشیا  رـس  مشچ  اب  هک  تسرد  دنتـسه ، هنوگ  نیمه  زین  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما 
تفر و دهاوخ  رانک  تبیغ  ربا  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  زین  ینامز  دـنرب و  یم  هدافتـسا  دیـشروخ  دـننام  تادوجوم  همه  ناشیا  روضح 

.درک دنهاوخ  روهظ  ناشیا 
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؟ تسیچ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  راک  نیرتهب  . 6

، ضوع رد  دیآ و  یم  شدب  راکیب  لبنت و  مدآ  زا  دنوادخ  میوش ، شـشوک  شالت و  لها  دـیاب  یناوجون  یکدوک و  نارود  نامه  زا   
راکیب هک  دید  یم  ار  یسک  عقوم  ره  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  زیزع  ربمایپ  .دراد  تسود  رایسب  ار  دنک  یم  شـشوک  هک  یـسک 

.دندش یم  تحاران  تسا 

.تسین روط  نیا  یضعب  تسا و  مهم  اه  نآ  زا  یضعب  میهد ، یم  ماجنا  هک ، ییاهراک 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  دـهدن ، ماجنا  ار  نآ  یـسک  رگا  تسا و  مهم  یلیخ  نیا  میناوخ  یم  زامن  زور  ره  هک  نیا  لاـثم ، يارب 
.دنوش یم  تحاران  وا  تسد  زا  ملس  هلآ و 

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  راظتنا  میهد ، ماجنا  دیاب  هک  ییاهراک  نایم  زا  لمع  راک و  نیرتهب 

؟ تسین راک  هک  ندوب  یسک  ندمآ  رظتنم  هک  یسرپب  تسا  نکمم 

.مینکن راک  چیه  مینیشنب و  يا  هشوگ  ینعی  تسین ، راک  مینک  انعم  هنوگ  نیا  ار  راظتنا  رگا  هلب ،

رگا .دینک  یمن  انعم  روط  نیا  ار  نامهم  ندـمآ  راظتنا  هک  روط  نامه  .تسین  نیا  شیانعم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  راظتنا  نازیزع ، اما 
امش هناخ  هب  ینامهم  دشاب  رارق 
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.دننک یمن  يراک  چیه  دنیشنن و  مارآ  هناخ  رد  همه  ایآ  دیایب ،

هدرک و بترم  ار  هناخ  لیاسو  دننک ، یم  هدامآ  اذغ  هدرک ، یم  وراج  بآ و  ار  هناخ  لبق  زا  دنتـسه  ینامهم  ندمآ  رظتنم  هک  یناسک 
.تسا راظتنا  يانعم  نیا  دنهد ، یم  ماجنا  تسا  مزال  هک  يرگید  ياهراک  دنشوپ و  یم  ون  زیمت و  ياه  سابل 

نارظتنم ای  مینکن  مرگ  ار  دوخ  قاـتا  میزرلب و   امرـس  زا  هک  تسین  روط  نیا  تسا  ناتـسمز  هک  نـالا  میتسه ، راـهب  ندـمآ  رظتنم  رگا 
.دننکن نشور  ار  قاتا  دنربب و  رس  هب  یکیرات  رد  بش  رد  ادرف  دیشروخ  عولط 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  ندمآ  يارب  دوخ ، ناوت  رادقم  هب  دـیاب  زورما  نیمه  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ندـمآ  رظتنم  هک  یـسک 
.دنک یم  زاس  هنیمز 

هک ار  اه  یبوخ  دـیاب  نونکا  مه  زا  سپ  دـنوش ، اه  یبوخ  لها  همه ، دـنهاوخ  یم  دـننک ، روهظ  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.میهد ماجنا  دنا  هتفگ  یلبق  ناماما  ناشدوخ و 

ص:34

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  ناناوجون  ناکدوک و  خساپ  شسرپ و  تسیب 
فیرشلا هجرف 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 84ناهفصا   هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنراد هلاس  رازه  يرمع  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هنوگچ  . 7

هدش روط  نیا  رگا  میـشاب ، هتـشاد  ماما  مه  ام  نامز  نیارد  ات  هداد  ینالوط  رمع  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  دنوادخ  هک  رکـش  ار  ادـخ 
دب یلیخ  ام  يارب  دشاب ، ماما  نآ  زا  دـعب  دـیایب و  ایند  هب  یماما  روهظ ، کیدزن  رد  دـشابن و  یماما  رگید  مهدزای  ماما  زا  دـعب  هک  دوب 

.يدیما هن  میتشاد و  یماما  هن  رگید  دش ، یم 

نامبلق هلیسو  هب  میناوت  یم  اما  مینیب ، یمن  ار  وا  ام  طقف  ینعی  تسین ؛ رهاظ  طقف  تسا ، رضاح  هدنز و  ام  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نالا 
ار شناتـسود  مامت  ام و  تسه و  ام  دای  هب  مه  وا  میهاوخب و  کـمک  وا  زا  مینک و  مالـس  وا  رب  زور  ره  میـشاب و  هتـشاد  طاـبترا  وا  اـب 

.درک دهاوخ  کمک 

؟ دیا هدرک  تقد  دیور ، یم  تروص  رس و  رد  هک  ییاهوم  عاونا  هب  نونک  ات  ایآ  زیزع ، نارواب  يدهم 

زا هژم  ياهوم  رتمک و  وربا  ياهوم  اما  دننک ، یم  دشر  دایز  رس  ياهوم  اما  دنتـسه ، تروص  رـس و  کی  رد  اهوم  نیا  مامت  هک  نیا  اب 
رخآ ات  تسا  نکمم  هژم  ياهوم  یتح  دـنوش و  یم  دیفـس  هژم  وربا و  ياـهوم  زا  رتدوز  رـس  ياـهوم  رگید  فرط  زا  .رتمک و  مه  نآ 

.دنتسه تروص  رس و  کی  رد  همه  هک  یلاح  رد  دوشن ، دیفس  ًالصا  رمع 
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دوش و دیفـس  دوز  یکی  رترید ، یکی  دـنک ، دـشر  دوز  یکی  تروص ، رـس و  کی  رد  هک  هدومرف  هدارا  نینچ  نیا  دـنوادخ  نیاربانب ،
.دوشن دیفس  ًالصا  يرگید 

حون ترـضح  دننام  دهد  ینالوط  رمع  یـضعب  هب  هک  دوش  یم  نیا  هب  ادـخ  تردـق  هدارا و  یهاگ  .تسا  هنوگ  نیمه  زین  ناسنا  رمع 
هب هک  هدومرف  هدارا  ادخ  نامه  دنتشاد ، هلاس  دصیس  یباوخ  هک  فهک  باحصا  ای  تشاد  لاس  رازه  زا  شیب  يرمع   هک  مالسلا  هیلع 

.دراد هگن  هدنز  ار  وا  شروهظ  هنیمز  ندش  مهارف  ات  دهد و  ینالوط  يرمع  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

؟ دییوگ یم  هچ  هدرک  یفرعم  یسک  هچ  ار  اهنآ  میراد و  ماما  دنچ  ام  دنسرپب  امش  زا  رگا  نینچمه 

لوا هک  هدومرف  یفرعم  ار  اهنآ  کت  کت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنتـسه  رفن  هدزاود  امراوگرزب  ناماما  تسا ، تسرد 
هیلع نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  نآ  زا  دـعب  دـندرک و  یفرعم  همه  هب  مخ  ریدـغ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اهنآ 

.دنشاب یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  رگید  ماما  هن  مالسلا و 

نیرخآ مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  هدش  نایب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فرط  زا  نینچمه 
ار نیمز  هدرک و  یم  روهظ  ینالوط ، تبیغ  نآ  زا  دعب  هک  تسوا  مه  تسا و  ینالوط  تبیغ  ياراد  دوب و  دهاوخ  هدنز  هک  تسا  ماما 

.دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ 

تراشب و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  يا  هدـنهد  تاـجن  یجنُم و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  میریگ  یم  هجیتن  سپ 
هدنز یجنم  مهدزاود و  ماما  وا  سپ  دنا ، هداد  ار  نآ  هدعو 
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مامت رد  ار  یمالـسا  تموکح  دـهد و  تاجن  نارگمتـس  تسد  زا  ار  ناهج  مدرم  همه  دـنک و  روهظ  هک  یعقوم  ات  تسا و  ناـهج  رد 
.دشکب لوط  لاس  رازه  دنچ  دنچ ، ره  درک ، دهاوخ  رمع  دنک ، ارجا  نیمز 
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؟ دنراد ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نتشک  دصق  نانمشد  ارچ  . 8

ماما مهدزاود ، ماما  دنوادخ  رطاخ ، نیمه  هب  دندیسر ، تداهـش  هب  دندش و  هتـشک  نانمـشد  تسد  هب  همه  ام  ناماما  زیزع ، ياه  هچب 
.دنناسرب تداهش  هب  مه  ار  وا  دنناوتن  ات  درک  رود  اه  نآ  مشچ  يولج  زا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم 

، دنناسر یم  تداهش  هب  زین  ار  وا  دسرب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  ناشتسد  رگا  نالا  یتح  دندرک و  دیهش  ار  ام  ناماما  نانمشد  ارچ   
؟ دندوبن یبوخ  ياه  ناسنا  ام ، ناماما  رگم 

؟ دندوبن یبوخ  رایسب  راتفر  قالخا و  ياراد  اه  نآ  رگم 

؟ دندوبن اه  ناسنا  همه  اه و  هچب  راد  تسود  اه  نآ  رگم 

؟ دندش عقاو  نانمشد  تیذا  یمارتحا و  یب  دروم  ام  ناماما  ارچ  سپ 

: منک یم  نایب  ینآرق  ناتساد  کی  هب  هجوت  اب  ار  تخساپ  يوش ، یم  هجوتم  دوز  هک  مناد  یم  یتسه و  شوهاب  گنرز و  نوچ 

مالسلا هیلع  فسوی  ناردارب  ارچ  مسرپ ، یم  امش  زا  لاح  دیا ؟ هدینش  ای  هدناوخ  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ناتـساد  امـش  همه 
؟ دنتخادنا هاچ  رد  ار  وا  دندرک و  رود  ردپ  زا  ار  ترضح  نآ 

؟ دوب هدرک  یهانگ  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ایآ 
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؟ دوب هدرک  يراتفردب  شناردارب  اب  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ایآ 

؟ دوب هدرکن  راتفر  بوخ  مالسلا  هیلع  بوقعی  شردپ  اب  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ایآ 

مالسلا هیلع  فسوی  ناردارب  نازیزع ، اما  دوب ، هدرکن  ییاطخ  هانگ و  چیه  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  دوبن و  اه  نیا  زا  مادک  چیه 
زا نامردپ  شیپ  وا  هک  دنتفگ  یم  دندرک و  ینمشد  وا  اب  تشاد  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هک  ییاه  یبوخ  تالامک و  رطاخ  هب 

ار وا  يدارفا  ات  میزادنیب  یهاچ  رد  ای  میـشکب  ار  وا  یتح  ای  دوش و  رود  ردپ  مشچ  يولج  زا  هک  مینک  يراک  دـیاب  تسا و  رتزیزع  ام 
.دنربب يرود  ياج  هب  دنریگب و 

بوقعی ترـضح  شردـپ  هقالع  تبحم و  دروم  تشاد  هک  ییاه  یبوخ  تالامک و  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  نیاربانب ،
.دنشکب ار  وا  دنتشاد  دصق  دندرک و  بیاغ  ردپ  مشچ  يولج  زا  ار  وا  و  تفرگ ، رارق  شناردارب  ینمشد  دروم  مالسلا و  هیلع 

ماما نتـشک  دصق  ارچ  هک  نیا  یـشاب و  هدیمهف  ار  دـنا  هدرک  دیهـش  ار  ناماما  نانمـشد  هک  ییاه  تلع  زا  یکی  لاثم  نیا  اب  منک  رکف 
.دنراد ار  مالسلا  هیلع  يدهم 

هدش باختنا  اه  ناسنا  ییامنهار  تیاده و  يارب  دنوادخ  فرط  زا  هک  دندوب  زاتمم  بوخ و  رایسب  ياه  ناسنا  ام  ناماما  نازیزع ، هلب 
هک دومرف  یم  شرافس  زین  ار  نارگید  تشاد و  تسود  ار  اه  نآ  رایسب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مه ، رطاخ  نیمه  هب  دندوب ،

تالامک و رطاخ  هب  نانمـشد  رطاخ ، نیمه  هب  دـننک ، تعاطا  اهنآ  زا  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  اه  نآ  هتـشاذگ و  مارتحا  اـه  نآ  هب 
اهنآ اب  تشاد  اه  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یتسود  یتبحم و  دنتشاد و  ناماما  هک  ییاه  یبوخ 

ص:39

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  ناناوجون  ناکدوک و  خساپ  شسرپ و  تسیب 
فیرشلا هجرف 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 84ناهفصا   هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


یم تداهش  هب  زین  ار  وا  دسرب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  ناشتسد  رگا  مه  نالا  دندیناسر و  تداهـش  هب  ار  اه  نآ  دندرک و  ینمـشد 
نامز ماما  درک ، هاشداپ  ار  وا  داد و  تاجن  شناردارب  ّرـش  زا  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  دـنوادخ  اـما  .دـنناسر 

.درک دهاوخ  ناهج  مامت  ربهر  ناطلس و  ار  وا  درک و  دهاوخ  ظفح  زین  ار  مالسلا  هیلع 

، میا هتشاد  ییاه  نوعرف  اه و  یسوم  میا ، هتـشاد  ییاه  لیباق  لیباه و  هشیمه  ام  خیرات  لوط  رد  هک  دینادب  مه  ار  نیا  مبوخ  ناتـسود 
ههبج رد  زین  يا  هدع  دـنا و  هدوب  قح  ههبج  نورد  يا  هدـع  خـیرات  لوط  رد  هشیمه  یترابع ، هب  میا ، هتـشاد  ییاهدورمن  اه و  میهاربا 
هجو چیه  هب  متس  ملظ و  لطاب و  ههبج  ناربهر  نارس و  هک  تسا  یعیبط  و  دنراد ، گنج  زیتس و  مه  اب  هشیمه  هورگ  ود  نیا  و  لطاب ،

راکـشآ ینلع و  هزرابم  مایق و  ماما ، نآ  هچرگ  دننک ، لوبق  دنناوت  یمن  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  روضح و 
، دنک يردارب  هافر و  داد و  لدع و  زا  رپ  ار  اج  همه  یناهج ، یمالسا  تموکح  لیکشت  اب  تسا  رارق  هک  ینامز  ماما  .دشاب  هتشادن  مه 

تفلاخم وا  اب  دشاب  اهراک  نیا  لابند  هک  مه  ار  سکره  دنرادن و  تسود  ار  نآ  ًالـصا  نارگمتـس  ناملاظ و  هک  تسا  ییاهراک  اهنیا 
دنتـشاد میمـصت  مالـسلا    هیلع  یلع  ماـما  هک  هنوگ  ناـمه  تسا و  یتلادـع  یب  ندرک و  ملظ  رد  نارگمتـس  عفاـنم  نوـچ  دـننک ، یم 
ینمشد وا  اب  دشاب  هتشاد  يدصق  نینچ  هک  يرگید  سکره  دندرک ، دیهـش  ار  وا  دنهد  لیکـشت  تاواسم  لدع و  ساسا  رب  یتموکح 

.درک دنهاوخ 
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؟ دنک یم  لاحشوخ  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ییاه  يراک  هچ  . 9

ماما سکره  ینک ، لاحـشوخ  ار  تنامز  ماما  هک  یتسه  يراـک  لاـبند  هب  لاـس  نس و  نیا  رد  هک  وت ، رب  نیرفآ  رازه  ناـبرهم  تسود 
هیلع نامز  ماما  ادـخ و  یلاحـشوخ  زا  رت  گرزب  يراک  هچ  تسا و  هدرک  لاحـشوخ  ار  ادـخ  دـنک ، لاحـشوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نامز 

 . مالسلا

يراک ره  نیاربانب ، دوش ، یم  تحاران  هدرکان  يادخ  ای  هدش و  لاحـشوخ  میهد  یم  ماجنا  ام  هک  ییاهراک  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
ای دـنک و  یم  لاحـشوخ  ار  وا  دراد و  تسود  ار  راک  نآ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نیبب  نک و  تقد  لوا  یهد ، ماـجنا  یهاوخ  یم  هک 

.درادن تسود  وا  هک  تسا  يراک 

؟ يا هدید  ینامهم  رد  ار  تیبرتاب  بدااب و  ياه  هچب 

دنک و یم  هاگن  شردپ  هب  درادرب ، اه  نآ  زا  يزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  دوش ، یم  هتفرگ  اه  نآ  يولج  تالکش  ینیریش و  تبرـش ، یتقو 
؟ هن ای  درادرب  هک  دمهف  یم  وا  هاگن  زا 

ار راک  نآ  هک  تسا  یضار  وا  ایآ  هک  مینادب  لوا  میهد ، یم  ماجنا  هک  يراک  ره  تسام ، همه  يارب  ردپ  لثم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
نیمه یتخبشوخ  تداعس و  تسا و  یضار  ادخ  دشاب ، یضار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  هک  هن ؟ ای  میهد  ماجنا 
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.تسا

يزیچ نکمم  تسیچ ؟ يد  یـس  لخاد  سرپب ، وا  زا  لوا  نک ، اشامت  هناخ  رد  ریگب و  ار  يد  یـس  نیا  تفگ : تتـسود  رگا  نیاربانب ،
، دـنک ثوتولب  وت  يارب  تساوخ  ار  یملیف  ای  ریوصت  رگا  ای  ینیبب ، وت  دـشاب  هتـشادن  تسود  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دـشاب  نآ  رد 

.تسوت تیصخش  هناشن  وت ، هارمه  نفلت  نک ، لرتنک  ار  نآ  لوا 

ترـضح هب  ار  دوخ  لیابوم  ياه  ملیف  ریواصت و  اه و  کمایپ  مامت  یناوت  یم  دـشاب ، وت  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  رگا  ًـالثم 
؟ یشکن تلاجخ  یهد و  ناشن 

رب ناشیا  تیاضر  میـشاب ، هتـشاد  دوخ  هارمه  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیاضر  هشیمه  هک  میراد  هفیظو  رِظتنم  ناوجون  ناونع  هب  ام 
.تسا مّدقم  يراک  ره 

هنوگ نامه  دوش و  یم  هداد  ناشن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هتفه  ره  ام  ياهراک  هماـنراک  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب   
هک یماگنه  میـشاب  بظاوم  یتسیاب  دـنوشن ، رادربخ  همانراک  رد  اـم  دـب  ياـه  هرمن  زا  رداـم  ردـپ و  اـت  میراد  سرت  ینارگن و  اـم  هک 

.دشابن نآ  رد  ...و  زامن  هب  یهجوت  یب  تبیغ ، غورد ، نآ  رد  دوش  یم  هداد  ناشن  مالسلا  هیلع  ترضح  هب  ام  لامعا  همانراک 

اب مه  نآ  تقو  رخآ  رد  هک  نیا  ای  دوش  یم  لاحـشوخ  وت  ندـناوخ  تقو  لوا  زامن  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ایآ  نک  رکف  تدوخ  اب 
دنک یم  لاحشوخ  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناگیاسمه  ناتسود و  هداوناخ و  اب  وت  ندوب  قالخا  شوخ  ایآ  یناوخب ؟ هلجع 
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؟ نانآ همه  اب  یقالخادب  ای 

.هدن ماجنا  ار  اه  نآ  سپ  دنک  یم  تحاران  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مرحمان  هب  هاگن  یباجح و  یب  رگا 
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؟ دنک یم  اعد  میارب  دنیب و  یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هنوگچ  مهد ، یم  ماجنا  یبوخ  راک  یتقو  . 10

ماما هک  يراد  هگن  ار  تلاح  نیمه  رمع  رخآ  ات  نک  یعـس  .يرازیب  اـه  يدـب  زا  یتسه و  اـه  یبوخ  لاـبند  هشیمه  هک  امـش  رب  دورد 
.دنک یم  اعد  تیارب  دوش و  یم  لاحشوخ  دنیب و  یم  ار  وت  تساه  یبوخ  ياقآ  دوخ  هک  مالسلا  هیلع  نامز 

نآ زا  یکی  هک  تسا  هدـیرفآ  ادـخ  هک  تسا  یتادوـجوم  رد  ندرک  رکف  تقد و  ادـخ ، تخانـش  ياـه  هار  زا  یکی  مبوـخ ، ناتـسود 
هک تسوا  زغم  ناـسنا  ندـب  مهم  ياـه  تمـسق  زا  یکی  .تسادـخ  هدـیرفآ  قولخم و  نیرتـهب  فرـشا و  هک  تسا  ناـسنا  تادوجوم 

.دنریگ یم  روتسد  اج  نآ  زا  دنراد و  طابترا  زغم  اب  اضعا  مامت  و  تسا ، ندب  هدنامرف 

تسا یچنپ  ددع ، نیا  هک  تسا ، هدش  لیکشت  لولس   (1) نویلیرت هاجنپ  زا  ناسنا  ندب  دنیوگ  یم  نادنمـشناد  هک  دینادب  تسا  بوخ 
، اه نآ  کت  کت  هلیسو  هب  هک  تسا  ییاهرجآ  دننام  ندب  رد  لولس  دشاب و  نآ  يولج  رفص  هدزیس  هک 

ص:44

هیناث کی  ددع  ره  شرامش  میرامـشب و  ار  ددع  نیا  میهاوخب  رگا  دینک  باسح  دیوش ، هجوتم  ار  ددع  نیا  یگرزب  هک  نیا  يارب  - 1
.دوش شرامش  ددع  نیا  ات  تسا  مزال  ینامز  هچ  دشکب ، لوط 
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.دوش یم  هتخاس  نامتخاس 

ییاه مایپ  همه  دنتسه و  زغم  رظن  ریز  اهنآ  همه  یلو  دراد ، يا  هفیظو  دنک و  یم  يراک  مادک  ره  هک  یلاح  رد  لولس  دایز  دادعت  نیا 
نامه رد  دنک  دروخرب  ینزوس  امش  تشگنارـس  هب  رگا  ًالثم  دنریگ ؛ یم  روتـسد  اج  نآ  زا  دنهد و  یم  زغم  هب  دننک  یم  تفایرد  هک 

هچ هک  دـنریگ  یم  روتـسد  اج  نآ  زا  دـننک و  یم  ساسح  ار  نآ  هدرک و  لـقتنم  زغم  هب  ار  ماـیپ  نیا  تمـسق  نآ  ياـه  لولـس  هظحل ،
.دنهد ماجنا  دیاب  يراک 

ساسح زغم  هدش و  لقتنم  زغم  هب  اه  نآ  همه  مایپ  دنک ، دروخرب  ینزوسرس  ندب  زا  یفلتخم  ياه  تمسق  هب  هظحل  کی  رد  رگا  یتح 
.دنهد ماجنا  يراک  هچ  هک  دهد  یم  روتسد  دریگ و  یم  ار  اه  نآ  همه  مایپ  دوش و  یم 

بوخ تسود  وت  نیاربانب ، .دنتـسه  وا  یهدـنامرف  تیالو و  تحت  همه  دنتـسه و  لصتم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  زین  اه  ناـسنا  همه 
سپ شاب ، یهاوخ  یم  هک  اجک  ره  دوش ، یم  هجوتم  ماما  هظحل  نامه  رد  ینک ، یم  بوخ  راک  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما 

.دوش  هداتسرف  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  وت  فرط  زا  یبوخ  ياه  مایپ  هشیمه  هک  نک  يراک 
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یمن ار  وا  خساپ  دننک و  یمن  هاگن  وا  هب  ترـضح  رگید  ایآ  دش ، تحاران  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  درک  يراک  یـسک  رگا  . 11
؟ دنهد

بوخ و طابترا  هک  دوش  یم  مولعم  یتسه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رادتـسود  هک  نیا  زا  تسا ؟ هنوگچ  تردام  ردـپ و  اـب  وت  طاـبترا 
مالسلا هیلع  نامز  ماما  تسا و  نآرق  روتـسد  ردام ، ردپ و  هب  مارتحا  تبحم و  هک  یناد  یم  نوچ  يراد ، دوخ  ردام  ردپ و  اب  یمیمص 

؟ دتفا یم  یقافتا  هچ  يدرک  تحاران  ار  تردام  ای  ردپ  هک  يدرک  يراک  دوبن و  تساوح  رگا  اما  دنراد ، دیکأت  نآ  رب  رایسب 

نکمم هک  یلاح  رد  دیتسه و  اه  نآ  هشوگ  رگج  دنزرف و  امـش  دشاب  هچ  ره  یلو  دنوش ، تحاران  وت  تسد  زا  یتاظحل  تسا  نکمم 
زیچ همه  امش ، کچوک  یهاوخرذع  کی  اب  دنروآ و  یمن  دوخ  يور  هب  دایز  اما  دنـشاب ، تحاران  دوخ  بلق  دوخ و  نورد  رد  تسا 

.دوش یم  تسرد 

.تسا رت  قیفر  رت و  یمیمص  یتسود ، ره  زا  تسا ، رت  نابرهم  رایسب  ردام  ردپ و  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

تمحر نآ  زا  شدوخ  هزادنا  هب  يدوجوم  ره  دراب و  یم  نیمز  تادوجوم  همه  رس  رب  هک  تسا  ناراب  دننامه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
.درب یم  هرهب  هدافتسا و  ییادخ 

یترپ ساوح  ینادان و  يور  زا  مه  یهابتشا  اطخ و  رگا  هدرکان ، يادخ  اما 
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.میورب وا  دزن  هابتشا  اطخ و  ناربج  يارب  هرابود  میوشن و  رود  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  هک  میشاب  هتشاد  تقد  داتفا ، قافتا 

؟ يا هدید  دنراد  یکینورتکلا  مشچ  هک  ار  ییاه  رد  ایآ 

اجک زا  یتسه و  یسک  هچ  دنک  یمن  یتوافت  چیه  رد ، يارب  .دوش  یم  زاب  رد  يریگ  رارق  نآ  لباقم  رد  يوش و  کیدزن  نآ  هب  یتقو 
.دوش یم  هدوشگ  وت  يور  هب  یشاب  هچ  ره  هایس ، ای  يدیفس  گرزب ، ای  یتسه  کچوک  ییآ ، یم 

ییاه نآ  یتح  دیاشگ ، یم  وا  يور  هب  ار  دوخ  شوغآ  دریذـپ و  یم  ار  وا  دـنک ، ور  وا  هب  هک  یـسک  ره  زین ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
نآ ام ، نابرهم  ناماما  دنتفر ، یم  اه  نآ  شیپ  دندش و  یم  نامیشپ  دوخ  راک  زا  یتقو  دندوب ، هدرک  ملظ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هب  هک 

.دندرک یم  کمک  اه  نآ  هب  هتفریذپ و  اه 

يادـخ رگا  میوشن و  رود  اه  نآ  زا  میورب و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هناخ  ِرد  هب  دـیاب  میتسه  هک  یلاح  ره  رد  تقو و  همه  نیارباـنب ،
بجوـم هک  مینک  يراـک  مـییآرب و  نآ  ناربـج  رکف  رد  مـیا  هدرک  تحاراـن  ار  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  يراـک  ماـجنا  اـب  هدرکاـن 

.دوش مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تیاضر  یلاحشوخ و 
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؟ دراد تسود  ارم  زین  وا  متسه و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تسود  ممهفب  اجک  زا  نم  . 12

نیا لابند  هب  هک  نیا  زا  دنراد ، یم  هگن  ار  دوخ  بوخ  ناتسود  هک  اه  نآ  هب  اشوخ  دنراد و  یبوخ  ناتسود  هک  اه  نآ  لاح  هب  اشوخ 
.مدش لاحشوخ  ینک ، داجیا  تدوخ  هب  تبسن  زین  ار  وا  تبحم  یتسود و  یشاب و  تسود  تنامز  ماما  اب  هک  یتسه 

قیفر و ماما ، دنیامرف : یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دـنا  هدرک  تباث  ار  دوخ  یتسود  لمع ، راتفگ و  رد  ام  راوگرزب  ناماما 
رد مدرم  هاگهانپ  دوخ و  کچوک  دنزرف  هب  راکوکین  يردام  یعقاو ، يردارب  نابرهم ، يردپ  وا  تسا ، هارمه  یگـشیمه و  ینیـشنمه 

(1) .تسا گرزب  ياه  بیصم  تالکشم و 

ناشیا تسام ، دای  هب  ردقچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نیبب  اما  یتسه ؟ وا  دای  هب  ردقچ  يراد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  امش 
     (2) .متسه امش  دای  هب  منک و  یمن  شومارف  ار  امش  زگره  نم  دنیامرف : یم 

، مینک عورش  وا  اب  ار  تقافر  یتسود و  هطبار  ام  هک  نیا  زا  لبق  نیاربانب ،

ص:48
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.تسا هدش  راد  هدهع  ار  ام  زا  بقارم  تقافر و  یتسود ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

؟ متسه مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تسود  ممهفب  اجک  زا  نم  هک  تسا  شسرپ  نیا  ياج  لاح 

میارب ینتـسب  کی  ییوگ  یم  تسار  رگا  دیوگ : یم  وت  هب  وا  مراد ، تتـسود  ملُگ  شاداد  ییوگ : یم  تکچوک  ردارب  هب  امـش  یتقو 
! رخب

تمالع قشع ، هقالع و  یتسود ، هک  دناد  یم  یبوخ  هب  ار  نیا  مه  امـش  کچوک  رهاوخ  ای  ردارب و  هک  دوش  یم  مولعم  فرح  نیا  زا 
.تسا يراک  لمع و  ماجنا  نآ  هناشن  دراد و  هناشن  و 

یم وت  زا  دراد و  تسود  ار  نآ  تنامز  ماما  هک  یهد  ماجنا  ییاهراک  دـیاب  یتسه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رادتـسود  وت  رگا  نیارباـنب 
.دوش یم  تحاران  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  یهدن  ماجنا  ار  يراک  دهاوخ و 

كاخ هب  ار  ناطیـش  ینیب  زامن ، دننامه  زیچ  چیه  دندومرف : یثیدح  رد  ترـضح  دوخ  دراد و  تسود  ار  زامن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
هب تقو  ره  روط  نیمه  يوش و  یم  کیدزن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یتسود  تبحم و  هب  یناوخ  یم  زامن  یتقو  نیارباـنب ، دـلام ؛ یمن 

تبیغ ای  ینکن  تحاران  تیاه  فرح  اب  ار  یـسک  هک  یتسه  دوخ  نابز  بظاوم  تقو  ره  يراذـگ و  یم  مارتحا  ملعم  رداـم و  ردـپ و 
هناشن اه  نیا  همه  ینک ، یم  لمع  يریگ و  یم  دای  ار  نآ  يوش  یم  رت  گرزب  هچ  ره  هک  يرگید  بوخ  راک  ره  ای  ییوگن  ار  یـسک 

.يراد تسود  ار  تنامز  ماما  هک  تسا  نیا 
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رد ردـقچ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  مینیبب  دـیاب  دراد ، تسود  ار  ام  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ردـقچ  مینادـب  هک  نیا  يارب  هصـالخ 
راتفر و هب  سک  ره  متـسه ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رظتنم  هک  زومآ  شناد  کـی  ناونع  هب  نم  اـیآ  .تسا  هدرک  زاـب  اـج  اـم  یگدـنز 

يراتفر شوخ  یقالخا و  شوخ  هجوت ، تبقارم ، ایآ  مهد ؟ یم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يوب  گنر و  نم ، ایآ  دنک  هاگن  نم  رادرک 
؟ دنک یم  هدهاشم  نم  رد  ار 

؟ هن ای  دنوش  یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رادتسود  دننک ، یم  هاگن  نم  هب  نارگید  یتقو  ایآ 

دشاب هتـشاد  تیلاعف  شالت و  ندناوخ  سرد  رد  دهد و  ماجنا  عقوم  هب  ار  دوخ  ياه  فیلکت  يزومآ  شناد  رگا  هک  نیا  ینایاپ  هتکن   
.دراد تسود  ار  وا  تسا و  یضار  وا  تسد  زا  شملعم  هک  تسا  مولعم  دشاب ، هتشاد  ار  نایفارطا  اه و  یسالک  مه  ملعم و  مارتحا  و 

.میشاب وا  يارب  زومآ  شناد  نیرتهب  مه  ام  مینک  یعس  تسا ، ملعم  نیرتهب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
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؟ دنوش یم  لاحشوخ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ایآ  منک ، لاحشوخ  دراد ، تسود  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  ار  یسک  رگا  . 13

تتـسود ًالثم  .تسا  بوخ  رایـسب  نیا  يا و  هدرک  لاحـشوخ  ار  تتـسود  یـسالک و  مه  هک  يا  هداد  ماجنا  يراک  هدش  اهراب  دـیاش 
دناسرب سالک  هب  ار  شدوخ  ات  ینک  یم  کمک  وا  هب  وت  هدنام ، بقع  سالک  زا  دیایب و  سالک  هب  هتسناوتن  هدش و  ضیرم  زور  دنچ 

دنهد و ماجنا  ار  اهراک  رت  عیرـس  ات  ینک  یم  کمک  تردام  ردپ و  هب  وت  هدمآ و  امـش  هناخ  هب  نامهم  ای  دوش و  یم  لاحـشوخ  وا  و 
دـینک و یم  ییامنهار  ار  وا   امـش  تسا و  هدـش  هتـسخ  یباسح  ددرگ و  یم  یـسردآ  لابند  یـسک  ای  ینک  یم  لاحـشوخ  ار  اـه  نآ 
ادـخ و یلاحـشوخ  بجوم  اه  نیا  همه  ینک ، یم  یلاحـشوخ  ار  نارگید  یهد و  یم  ماجنا  امـش  هک  يرگید  رایـسب  بوخ  ياهراک 

.تسا زیزع  مالسا  شرافس  ادخ ، بوخ  ناگدنب  نانموم و  ندرک  لاحشوخ  نوچ  دوش ، یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

؟ ینک یمن  رکشت  هدرک  ار  راک  نیا  هک  یسک  زا  يوش و  یمن  لاحشوخ  دنک ، لاحشوخ  ار  امش  کچوک  رهاوخ  ای  ردارب  یسک  رگا 

هیلع نامز  ماما  ، ینک لاحشوخ  ار  اه  نآ  زا  یکی  امش  یتقو  دنتـسه ، هنوگ  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نارادتـسود  ناتـسود و 
.يا هدرک  لاحشوخ  ار  مالسلا 
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نیا زا  مادک  ره  ییوج  قیرط  زا  هک  تسایرد  یگیاسمه  رد  یبآ  هلاچ  ناتساد  دننام  ناشیا  اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناتسود  ناتساد 
رطاخ هب  ندرک  هفاضا  ای  ندرک  مک  نیا  دـینک  هفاضا  نآ  هب  ای  دـیرادرب  بآ  هلاچ  نیا  زا  یبآ  هساک  رگا  .دـنا  لصو  ایرد  هب  اه  هلاچ 

.دوش یم  لقتنم  ایرد  هب  دراد  ایرد  اب  بآ  هلاچ  هک  یطابترا 

، دراد مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  اـب  هک  یطاـبترا  قیرط  زا  ینک ، لاحـشوخ  ار  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ناتـسود  زا  یکی  امـش  یتقو 
مالـسلا هیلع  ترـضح  اب  هک  یطابترا  رطاخ  هب  زین  تدوخ  هک  نآ  زا  ریغ  هب  دوش  یم  لقتنم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  وا  یلاحـشوخ 

.دوش یم  لقتنم  مالسلا  هیلع  ترضح  هب  زین  وت  بوخ  راک  نیا  يراد 
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؟ مشاب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  زا  مناوت  یم  نم  ایآ  . 14

يارب هک  نادب  ار  نیا  اما  تسا ، ییابیز  گنشق و  يوزرآ  رایـسب  یـشاب ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  فص  رد  يراد  وزرآ  هک  نیا 
.درک شالت  تمحز و  دیاب  یگرزب  يوزرآ  رکف و  ره 

درک راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم  دوش       یمن  رسیم  جنگ  جنر  هدربان 

زیر همانرب  دیاب  نیاربانب ، یهد ؛ ماجنا  یهاوخ  یم  یگرزب  راک  ینادب  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يرای  رد  هتکن  نیلوا 
.يزاسب گرزب  يرای  نآ  يارب  ار  دوخ  ینک و  یم 

.تسا توافتم  ًالماک  دننک  یم  هدافتسا  امیپاوه  تخاس  رد  هک  يزلف  اب  دوش  یم  هدافتسا  نیشام  تخاس  رد  هک  يزلف 

، تسین روط  نیا  نیشام  رد  اما  دوش ، یم  هتخاس  رایسب  تقد  اب  تسا و  کبس  مواقم و  رایسب  دوش ، یم  هدافتـسا  امیپاوه  رد  هک  يزلف 
؟ تسیچ نآ  تلع  ینک  یم  رکف 

تکرح نیـشام  زا  رتالاب  یلیخ  ییاضف  رد  دوش و  یم  هتخاس  نیـشام  زا  رت  گرزب  یفدـه  يارب  اـمیپاوه  هک  تسا  نشور  بلطم  نیا 
؟ درک دیاب  هچ  دوش  بارخ  دنک و  ادیپ  بیع  نامسآ  طسو  رد  دشاب و  هدشن  نآ  تخاس  داوم و  رد  تقد  رگا  دنک و  یم 
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.دننک یم  تسرد  دنرب و  یم  يرانک  هب  ار  نآ  دش ، بارخ  هداج  رد  رگا  نیشام  اما 

يارب نوچ  دشاب ، هتشاد  امیپاوه  رد  هتفر  راک  هب  زلف  دننامه  يزلف  داوم و  دیاب  دوش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رای  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
.دنک یم  تکرح  یناهج  یهلا و  گرزب و  فده 

تـسرد ار  امیپاوه  زا  یتمـسق  دـنا  هدـش  لصو  مه  هب  هک  یکچوک  ياه  هکت  زا  گرزب  يامیپاوه  کـی  دـیناد  یم  هک  روط  ناـمه    
ياه هکت  نیا  زا  مادـک  ره  هک  دـنزاس  یم  ار  گرزب  ییاـمیپاوه  تیاـهن  رد  دـنوش و  یم  لـصو  مه  هب  اـه  تمـسق  نیا  دـنا و  هدرک 
.دوش هتخاس  مکحم  ملاس و  ییامیپاوه  تیاهن ، رد  و  دـشاب ، حیحـص  ملاس و  زین  تمـسق  نآ  ات  دنـشاب  ملاس  مکحم و  دـیاب  کچوک 
موشب مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  ناراـی  زا  مهاوخب  رگا  رظتنم  زومآ  شناد  کـی  ناونع  هب  نم  هک  تسا  نیا  تاحیـضوت  نیا  زا  مروظنم 

، مشاب دوخ  فیلاکت  ماجنا  تدابع و  لها  نونکا  مه  زا  مهد ، ماجنا  یبوخ  هب  تسا  نم  هدهع  رب  هک  ییاه  تیلوئـسم  فیاظو و  دیاب 
رداـم و ردـپ و  هب  نارگید  زا  رتشیب  هداوناـخ ، رد  نینچ  مه  دـشاب ؛ ملاـس  مکحم و  دـیاب  هک  اـمیپاوه  رد  کـچوک  يا  هعطق  دـننامه 

رگا مشاب و  نارگید  هب  کمک  يراکمه و  نواعت و  لها  مه ، هعماج  نارگید و  اب  طابترا  رد  مناوتب  ات  مراذـگب  مارتحا  دوخ  نایفارطا 
نامز ماما  رظتنم  يودهم و  يا  هعماج  اه و  هداوناخ  میناوتب  رگید  مه  کمک  اب  هللا  ءاش  نا  ات  میامن  ییامنهار  زین  ار  نارگید  متسناوت 

.میشاب هتشاد  مالسلا  هیلع 
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؟ اه هعمج  طقف  ای  میشاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دای  هب  دیاب  زور  ره  ایآ  . 15

رون زا  دنک  دیشروخ  هب  ور  هک  نیمز  زا  فرط  ره  ددرگ و  یم  دیشروخ  رود  هب  نیمز  تسا و  تباث  دیشروخ  هک  دیناد  یم  امش  همه 
رون زا  تسا  دیشروخ  هب  تشپ  هک  نیمز  زا  تمسق  نآ  اما  تسا ، زور  حالطـصا  هب  دوش و  یم  ینارون  دنک و  یم  هدافتـسا  دیـشروخ 

کیرات تسا و  بش  هک  نیمز  زا  تمسق  نآ  نیاربانب ، تسا ؛ بش  حالطصا  هب  هدوب و  کیرات  هدرک و  مورحم  ار  شدوخ  دیشروخ ،
یناشفارون و دیشروخ  هنرگ  تسا و  هدرک  دیـشروخ  هب  تشپ  هک  تسا  نیمز  دوخ  رطاخ  هب  هکلب  تسین ، دیـشروخ  ریـصقت  امرـس ، و 

دوخ رود  اـی  هک  دنتـسه  تادوجوم  نیا  دـنک ، یمن  شومارف  ار  يدوـجوم  چـیه  دـنک و  یم  شخپ  تادوـجوم  همه  رب  ار  شیاـمرگ 
هب تشپ  ًالـصا  ای  دسر  یم  اه  نآ  هب  یفیعـض  رایـسب  رون  هک  دنریگ  یم  هلـصاف  ردق  نیا  ای  دسرن  اه  نآ  هب  رون  هک  دنـشک  یم  راوید 

.دننک یم  دیشروخ 

رگا مه  ام  نیاربانب ، دـنرب ؛ یمن  دای  زا  دـننک و  یمن  شومارف  ار  ام  تقو  چـیه  هک  دنتـسه  دیـشروخ  دـننامه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
هجوت نیاربانب ، مینکن ؛ شومارف  ار  وا  دـشاب و  وا  يوس  هب  نامیور  هشیمه  دـیاب  میـشاب  اه  یبوخ  لها  ینارون و  هشیمه  میراد  تسود 

هعمج ياهزور  صوصخم  طقف  مالسلا  هیلع  ترضح  هب 
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ماما ترضح  زا  هک  ییاه  نآ  .دشاب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  نامـساوح  دیاب  تعاس  ره  زور و  ره  هکلب  تسین ، هبدن  ياعد  رد  و 
اه نآ  غارـس  هب  ناطیـش  دنوش و  یم  هانگ  یکیرات و  تملظ و  راتفرگ  دننک ، یمن  هجوت  وا  هب  ای  دـنوش  یم  رود  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

.دیآ یم 

زین وا  دراد ، دیـشروخ  فرط  هب  ور  هتـسویپ  هشیمه و  هک  تسا  نادرگ  باتفآ  لگ  لثم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  قشاع  رظتنم و  ناسنا 
دوخ تداعـس  تمالـس و  تینما و  هک  یکدوک  دننامه  دراد و  وا  يوس  هب  ور  دـشاب و  یم  شنامز  ماما  دای  هب  یلاح  ره  رد  هشیمه و 
ماما دای  هب  رانک و  رد  ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  یتخبشوخ  تداعس و  لکـش ، نامه  هب  دناد ، یم  دوخ  ندوب  ردام  ردپ و  رانک  رد  ار 

.دنک یمن  ششومارف  دشاب و  یم  وا  قشاع  دناد و  یم  ندوب  مالسلا  هیلع  نامز 
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؟ دنهد یمن  شوگ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فرح  هب  اه  یضعب  ارچ  . 16

یم مدق  هداج  ریسم و  نیا  رد  هک  یسک  .گرزب  کچوک و  ياه  مخ  چیپ و  زا  تسا  رپ  هک  تسا  يا  هداج  لثم  اه  ناسنا  ام  یگدنز 
یـضعب  تسا  نکمم  تفر و  دهاوخ  ههاریب  هب  درک و  دهاوخ  مگ  ار  هار  هنرگو  دشاب  هتـشاد  نآ  ياه  مخ  چیپ و  زا  ربخ  دیاب  دراذگ 

.دننکن ادیپ  ار  تسرد  یلصا و  هار  هب  تشگرب  تصرف  رگید  اه  ناسنا 

لها نآرق و  دننادب  ار  نآ  ياه  هاگترپ  دـننک و  تکرح  میقتـسم  هار  رد  دـننکن و  مگ  ار  هار  اه  ناسنا  هک  نیا  يارب  نابرهم  دـنوادخ 
ملاس دنهد و  صیخشت  ار  حیحص  هداج  ریـسم و  اه  نآ  هب  ندرک  هاگن  اب  ات  تسا  هداد  رارق  هار  نیا  ياه  هناشن  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب 

یلکـش هب  مادـک  ره  هک  دـنهد  یم  رارق  اه  هداج  رد  هک  یگدـننار  ییامنهار و  مئالع  اهولبات و  دـننامه  دنـسرب ، لزنم  هب  تمالـس  و 
تـسا یکانرطخ  چیپ  وا  يولج  رد  رگا  دشاب ، هتـشاد  ربخ  دنک ، یم  یگدننار  نآ  رد  هک  يا  هداج  زا  هک  دـنک  یم  کمک  ار  هدـننار 

رگا ای  دشاب  عمج  شساوح  دنک و  مک  ار  دوخ  تعرس  دیوگ  یم  وا  هب  هک  هدش  هداد  رارق  ییولبات  اج ، نآ  هب  هدننار  ندیـسر  زا  لبق 
.دهد یم  یهاگآ  وا  هب  دشاب ، هدنزغل  هداج 

مئالع اهولبات و  نیا  هکنیا  اب  مسرپ : یم  امش  زا  ار  شسرپ  نیا  لاح 
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؟ دوش یم  فداصت  ردق  نیا  ارچ  سپ  تسا ، هداج  رد  یگدننار 

یـسک اما  تسوا ، تیاده  ییامنهار و  بجوم  دنک  لمع  دنک و  هاگن  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  اهولبات  نیا  تسا ، صخـشم  نآ  خـساپ 
دننک یم  تیاعر  هک  مه  ار  یناسک  دیاش  یتح  دنک و  یمن  هاگن  ًالصا  مئالع  اهولبات و  هب  هتـشاذگ و  نیـشام  زاگ  يور  ار  شیاپ  هک 

.دزادنا یم  تمحز  هب  ار  نارگید  مه  دنک و  یم  فداصت  شدوخ  مه  هک  تسا  نیا  درادن ، يا  هدیاف  رگید  دنک ، هرخسم 

یسک يارب  دنتسه ، اه  ناسنا  یگدنز  ریـسم  رد  ییامنهار  تیاده و  ياهولبات  اه و  مچرپ  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ماما  ام و  یلبق  ناماما 
زاجمریغ تعرس  دنراد  تسود  اه  هدننار  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  دشاب و  دنوادخ  هداج  ریـسم و  رد  تکرح  تیاده و  رادتـسود  هک 

یم ام  ناماما  هک  نیا  اب  زین  مدرم  یضعب  دننک ، یمن  شوگ  ییامنهار  سیلپ  فرح  هب  هدرکن و  تقد  اه  تمالع  اهولبات و  هب  دنورب و 
دنهد و یمن  شوگ  ناماما  فرح  هب  اما  دنورب ، ار  تشهب  یتخبشوخ و  تداعـس و  هار  ات  دننک  کمک  ییامنهار و  ار  اه  نآ  دنهاوخ 

دننامه دـنور و  یم  ار  تساـه  نآ  هب  ندز  تمهت  تبیغ و  مدرم و  لاـم  تراـغ  نارگید و  هب  ندرک  متـس  ملظ و  هار  هک  ناطیـش  هار 
طوقـس يا  هرد  هوک و  رد  ای  هدرک  یم  فداصت  ای  ماجنارـس  دننک و  یم  یگدننار  ینوناق  ریغ  زاجم و  ریغ  تعرـس  اب  هک  یناگدننار 

.دننک یم  طوقس  منهج  رد  ادخ  زا  يرود  هانگ و  تلاح  اب  ماجنارس  مه  اه  نیا  دننک ، یم 
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؟ تسا هدرکن  روهظ  نونک  ات  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ارچ  . 17

نیا اما  یتسه ، اه  یبوخ  رادتسود  دوش  یم  مولعم  تسا و  بوخ  یلیخ  دنک ، روهظ  رتدوز  هچ  ره  تنامز  ماما  يراد  تسود  هک  نیا 
روهظ ياه  هنیمز  تامدقم و  دیاب  هک  میتسه  ام  میراد ، ترضح  نآ  روهظ  رد  یمهم  شقن  ام  دیایب  رتدوز  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک 

.مینک مهارف  ار  وا 

رد اه  تفآ  ندرب  نیب  زا  یـشاپ و  مس  يارب  هک  یـشاپ  مس  ياهامیپاوه  دننام  دنتـسه ، کچوک  اهامیپاوه  یـضعب  یـشاب  هدید  دیاش 
نآ يارب  يرتم  تسیود  ًالثم   دناب  کی  هعرزم  رانک  رد  نآ ، ندمآ  دورف  ای  نیمز  زا  ندش  دنلب  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اه  هعرزم 

؟ روطچ دشاب  گرزب  یلیخ  امیپاوه  رگا  اّما  تسا ؛ یفاک  نآ  دورف  يارب  دناب  هزادنا  نیمه  هک  دنزاس  یم 

رب تمالـس  هب  ات  دهاوخ  یم  میقتـسم  نئمطم و  مکحم ، يرتمولیک  دنچ  دورف  دناب  کی  امیپاوه  نآ  دورف  يارب  تفگ  دـیهاوخ  ًامتح 
.دنیشنب نیمز 

هک تسا  گرزب  يامیپاوه  نآ  دورف  نتـسشن و  دننامه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ینادب  هک  مدرک  نایب  تهج  نیدـب  ار  لاثم  نیا 
حلاص راکوکین و  راکادـف و  ینارای  هک  تساهام  تسد  هب  نیا  زا  یتمـسق  هک  دوش  مهارف  ترـضح  نآ  روهظ  رتسب  اـه و  هنیمز  دـیاب 

.ددرگ مهارف  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  یناهج  روهظ  هنیمز  ات  میوش 
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اه یبوخ  لها  نامدوخ  مه  مینک و  يرود  دزادنا ، یم  ریخأت  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  هک  ناهانگ  زا  مینک  یعـس  دیاب  ام 
: دـندومرف مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ  هک  مینک  اعد  دایز  شروهظ  يارب  دایز  مینک و  توعد  اـه  یبوخ  هب  ار   نارگید  مه  میـشاب و 

.دینک اعد  رایسب  نم ، ندمآ  رتدوز  هچ  ره  يارب  ینعی   (1)« ِجَرَفلا ِلیجعَِتل  َءاعُّدلا  اوِرثکَأ  »

ص:60

ح49. ص521 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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؟ دوش تحاران  وا  روهظ  زا  دشاب و  هتشادن  تسود  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یسک  تسا  نکمم  ایآ  . 18

هب مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوش و  رت  ینارون  رتافـصاب و  تلبق  يوش  یم  رت  گرزب  هچره  دنک  ادخ  يراد ، يابرهم  افـصاب و  بلق  هچ 
.دنک راختفا  دوخ  رب  دلابب و  دوخ  هب  ناگتشرف  رب  وت ، دننام  ینارای  نایعیش و  نتشاد 

شیپ تیارب  تهج  نیا  زا  شـسرپ  نیا  دشاب ، هتـشادن  تسود  یـسک  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا  نکمم  ایآ  يا  هدیـسرپ  هک  نیا 
هیلع ناـمز  ماـما  لـثم  ینینزاـن  یـسک ، هک  دراد  بجعت  یلیخ  ترظن  هب  هک  ینک  یم  هاـگن  تدوخ  لـگ  نینزاـن و  بلق  هب  هک  هدـمآ 
نادب ار  نیا  مبوخ  تسود  اما  دشاب ، هتشادن  تسود  ار  تسا  نابرهم  همه  اب  دسر و  یم  همه  هب  دیـشروخ  دننام  وا  عفن  هک  ار  مالـسلا 

: نک تقد  لاثم  نیا  هب  يوش  هجوتم  ار  بلطم  رتهب  هک  نیا  يارب  دنرادن ، ار  وت  رطعم  یناتسلگ و  كاپ و  بلق  نآ  یضعب  هک 

دباتب یناتـسلُگ  ای  یلُگ  رب  رگا  دیـشروخ  رون  نیا  لاح  دـناسر ، یم  همه  هب  ار  شرون  دـبات و  یم  نیمز  تادوجوم  مامت  رب  دیـشروخ 
؟ دتفا یم  یقافتا  هچ  دینک  یم  رکف  امش 

دـشاب هدش  هتخیر  یلاغـشآ  ییاج  رگا  اما  درک ، دهاوخ  نیگآرطع  ار  غاب  لگ و  فارطا  ياوه  اضف و  مامت  لگ ، يوب  تسا ، تسرد 
نآ رب  دیشروخ  رون  و 
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؟ دتفا یم  یقافتا  هچ  دباتب 

.دوش یم  رتشیب  نآ  دب  يوب  دباتب  نآ  رب  رتشیب  دیشروخ  هچ  ره  هلب ،

، هدرک یناتسلگ  دننامه  ار  شدوجو  هک  کین  تافـص  اه و  یبوخ  زا  تسا  رپ  هک  دشاب  هتـشاد  یبلق  وت ، دننامه  یـسک  رگا  نیاربانب ،
هچنغ هک  مه  نآ  رد  بوخ  تافـص  اه و  یکین  یتح  هدش و  ینارون  رطعم و  دباتب ، نآ  رب  هک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا  صخـشم 

.دنک یم  دیشروخ  هب  ور  دوش و  یم  زاب  هدوب ،

زا هک  تسا  مولعم  ییاکیرمآ ، یلیئارسا و  نارس  دننام  دشاب ، هدرک  ملظ  هانگ و  زا  رپ  هلابز ، لطس  دننامه  ار  دوخ  بلق  یسک  رگا  اما 
درک دهاوخ  راکشآ  ار  اه  نآ  تقیقح  تیوه و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نوچ  دنوش ، یم  تحاران  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ 
ماما روهظ  .دنرادن  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مه  اه  نآ  رطاخ ، نیمه  هب  دیمهف ، دـنهاوخ  نایناهج  مامت  ار  اه  نآ  دـب  يوب  و 

زا دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  دـنوش ؟ یم  تحاران  دیـشروخ  عولط  زا  یناـسک  هچ  تسا ، دیـشروخ  عولط  دـننامه  مالـسلا  هیلع  ناـمز 
، دنهد یم  رارق  دوخ  راکش  هلیسو  ار  بش  یکیرات  هک  ییاه  تفـص  شافخ  ای  دندزدب و  ار  مدرم  لام  دننک و  هدافتـسا  بش  یکیرات 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دنناد  یم  هک  رطاخ  نیدب  دنوش ، یم  تحاران  تسا  ناشراک  نایاپ  نوچ  دیشروخ ، عولط  زا  يدارفا  نینچ  نیا 
وا ندـمآ  روهظ و  زا  دـهد ، یم  تاجن  اـه  نآ  تسد  زا  ار  هراـچیب  مورحم و  مدرم  دـنک و  یم  هزراـبم  ناـملاظ  نارگمتـس و  همه  اـب 

.دنوش یم  تحاران 
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؟ دننک روهظ  دنراد  تسود  زین  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دوخ  ایآ  دننک ، روهظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مراد  تسود  یلیخ  . 19

؟ ینک مالس  ردپ  ناونع  هب  تنامز  ماما  هب  حبص  زور  کی  هک  تسا  هدش  لاح  هب  ات  ایآ 

ردپ ود  یلع  نم و  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نکن ، بجعت  اما  مدیـسرپ ! ار  لاؤس  نیا  ارچ  هک  ینک  بجعت  دـیاش 
ادرف زا  رطاخ  نیمه  هب  دنتـسه ، ام  يارب  نابرهم  يردپ  دننامه  ناشدادـجا  دـننامه  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  .میتسه  تما  نیا  يارب 

هک ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  بقل  ره  اب  ینک و  مالس  ردپ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  یناوت  یم  رگید  عقوم  ره  ای  حبص 
.یهد مالس  وا  هب  بقل  نامه  اب  يراد  تسود 

.هللا هیقب  ای  کیلع  مالسلا  ییوگب :

رگا ینک و  یمن  ساسحا  هلصاف  وا  دوخ و  نایم  یناد و  یمن  ادج  تدوخ  زا  ار  وا  یتسناد ، ردپ  لثم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یتقو 
زین وت  درادن  تسود  وا  ار  هچ  ره  يراد و  تسود  زین  وت  دـشاب ، هتـشاد  تسود  وا  هچ  ره  دـبای  همادا  دوش و  دایز  دـنویپ  هطبار و  نیا 

.تشاد یهاوخن  تسود 

ای دنک  روهظ  دراد  تسود  نم  دننامه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يا  هدیسرپ  هک  نیا  سپ 
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رتدوز هچ  ره  تماـما  هک  يا  هدـش  نیا  رادتـسود  زین  وت  هک  دـنک  روـهظ  هک  دراد  تسود  وا  لوا  هک  میوـگب  وـت  هب  مهاوـخ  یم  هن ؟
.تسا روهظ  رظتنم  وت  زا  رتشیب  وا  ینعی  دنک ، روهظ 

دوش و یم  هدامآ  دـشوپ و  یم  ار  دوخ  شفک  سابل و  همه  زا  رتدوز  ردـپ  دـنورب ، ینامهم  هب  دـنهاوخ  یم  هک  يا  هداوناـخ  ياـضعا 
، ددرگ یم  شـشفک  لابند  اه  هچب  زا  یکی  هناخ  رد  اما  دوش ، یم  شیاـه  هچب  ندـمآ  رظتنم  هچوکرـس  دـنک و  یم  نشور  ار  نیـشام 

....و تسا  باروج  لابند  يرگید 

يارب هدامآ  هدامآ  تنامز  ماما  هک  نادب  زیزع  يا  سپ  .دنا  هدشن  هدامآ  زونه  هک  تسا  ییاه  هچب  ندمآ  رظتنم  هدامآ و  ردپ  اجنیا  رد 
.تسا روهظ 

مدرم نایم  رد  اه  نآ  هک  دراد  تسود  دتسرف و  یم  مدرم  نایم  هب  ار  ناماما  ناربمایپ و  مدرم ، تداعس  تیاده و  يارب  نابرهم  يادخ 
دنتشاد تسود  زین  ناماما  ایبنا و  دوخ  هک  روط  نامه  تسا و  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روضح  هب  تبسن  دنشاب ، هتشاد  روضح 

اه نآ  رایسب  مدرم  هک  نیا  اب  دنهد و  ناشن  اه  نآ  هب  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  هار  دننک و  تیاده  ار  اه  نآ  دنـشاب و  مدرم  عمج  رد 
هب روهظ  هزاجا  دـنوادخ  دـنراد   تسود  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دـندوب ، مدرم  نایم  رد  لاـح  نیا  اـب  دـندرک  یم  تیذا  رازآ و  ار 
اه نآ  کمک  اب  دـنیامن و  تبحـص  وگتفگ و  مدرم  اب  دنـشاب و  مدرم  نایم  رد  رگید  ناماما  دـننام  يداع  تروص  هب  دـنهدب و  ناشیا 

مینک اعد  رایسب  وا  روهظ  يارب  دیاب  مه  ام  دش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  دنیامن و  ارجا  ناهج  رساترس  رد  ار  يودهم  لدع  تموکح 

ص:64

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  ناناوجون  ناکدوک و  خساپ  شسرپ و  تسیب 
فیرشلا هجرف 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 84ناهفصا   هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


.مینک هدامآ  ترضح  نآ  روهظ  يارب  ار  دوخ  دیاب  اعد ، رب  نوزفا  و 
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؟ دنهد یم  ماجنا  ییاهراک  هچ  تسیچ و  روهظ  ماگنه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  همانرب  . 20

.تسا شناد  ملع و  هب  نداد  تیمها  دشاب ، هتشاد  دیاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رادتـسود  هعیـش و  کی  هک  ییاه  یگژیو  تافـص و  زا 
هژیو هب  دراد ، تسود  رایـسب  ار  دـنک  یم  شـشوک  شناد  ، ملع و  يریگدای  هار  رد  هک  يزومآ  شناد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  ینعی 

.دشاب نآرق  يریگدای  هار  رد  شالت  نیا  رگا 

، دننک لمع  نآ  هب  دـنریگب و  دای  ار  نآ  دـیاب  همه  هک  تساه  ناملـسم  ام  اه و  ناسنا  همه  یـسرد  باتک  نآرق  زیزع ، نازومآ  شناد 
؟ دهد شزومآ  ام  هب  ار  نآرق  لماک  روط  هب  دناوت  یم  یسک  هچ  اما 

.باتک يرگید  ملعم و  یکی  دینیب : یم  زیچ  ود  سرد  سالک  رد  امش 

سرد تخاونکی  يواسم و  روط  هب  همه  دهدب و  سرد  دناوت  یمن  ملعم  دنشاب ، هتشادن  باتک  دنورب و  هسردم  هب  نازومآ  شناد  رگا 
تـسا مزال  ملعم  مه  سالک ، يارب  سپ  دنمهف ، یمن  سرد  زا  يزیچ  دشابن ، ملعم  یلو  دشاب  باتک  رگا  نینچ  مه  دنوش و  هجوتم  ار 

.باتک مه  و 

؟ درادن زاین  ملعم  هب  تساه ، ناملسم  ام  یسرد  باتک  هک  نآرق  ایآ 

يارب یهورگ  ای  یسک  هک  ار  یسرد  باتک  ره  تسا  صخشم 
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باتک هک  نآرق  روطچ  لاح  دنزومایب ، نازومآ  شناد  هب  گنهامه  تسرد و  ار  نآ  ات  دراد  زاین  ملعم  هب  دـنا ، هتـشون  نازومآ  شناد 
.دشاب هتشادن  زاین  ملعم  هب  تسادخ ،

دوخ نآرق ، ملعم  نیلوا  نیاربانب ، دنـشاب ؛ یم  نآرق  ینعی  ادـخ  باتک  ملعم  دنتـسه ، ادـخ  هب  اه  ناسنا  نیرت  کیدزن  نوچ  ام ، ناماما 
ار نآرق  مالسلا ، مهیلع  ناماما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  بیترت  نیمه  هب  دندوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

.دنداد دای  مدرم  هب 

هب گنهامه  تخاون و  کی  روط  هب  ار  نآرق  ياه  همانرب  دـیآ و  یم  سالکرـس  ملعم  نیا  هرابود  ینعی  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ 
يارب نآرق  ییاهروتـسد  شزومآ  نایب و  روهظ ، ماگنه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  همانرب  زا  یکی  نیاربانب ، دهد ؛ یم  شزومآ  همه 

.تسا همه 

یم روهظ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هک  یماـگنه  .میا  درک ه  شومارف  ار  نآ  تسین و  اـم  یگدـنز  نتم  رد  نآرق  نـالا  زیزع ، ناتـسود 
شزومآ ار  نآرق  نآ  رد  هک  دوش  یم  هدز  ییاهرداچ  اهدجـسم ، رد  دنروآ و  یم  رد  یـشومارف  ییاهنت و  تبرغ و  زا  ار  نآرق  دـننک 

.دننک یم  لمع  نآ  هب  مدرم  دنهد و  یم 

یم راتفر  لقع  ساسارب  اه  ناسنا  .دـنوش  یم  لـماک  بوخ و  قـالخا  ياراد  مدرم  دوش و  یم  رود  هعماـج  زا  تسَپ  تشز و  قـالخا 
شناد 27 ملع و  .دزاس  یم  دنم  هرهب  ییاناد  ملع و  زا  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دـنوش و  یم  جراخ  ینادان  لهج و  زا  دـننک و 
دروآ و یم  ار  رگید  فرح  مالـسلا 25  هیلع  نامز  ماما  تسا و  نآ  فرح  ود  اهنت  دنا ، هدروآ  ناربمایپ  همه  هچ  نآ  هک  تسا  فرح 

مدرم نایم 
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.دهد یم  شرتسگ 

يدنمزاین ریقف و  چیه  رگید  ددرگ و  یم  راکشآ  نیمز  ياه  جنگ  مامت  دنایور و  یم  ار  شناهایگ  نیمز  دراب و  یم  ناراب  نامـسآ  زا 
.درادن دوجو 

یقیقح یعقاو و  یتسود  دنک و  یمن  ملظ  يرگید  هب  سک  چیه  دوش و  یم  هدـنک  متـس  ملظ و  هشیر  هدـش و  زبسرـس  دابآ و  اج  همه 
.دننک یم  یگدنز  یتسردنت  تمالس و  رد  اه  يرامیب  زا  رود  هب  یتمالس و  تینما و  رد  همه  دشاب و  یم  نامز  نآ  رد 
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يا هنیزگ  هس  ياه  شسرپ 

.تسا ندب  رد  ......شقن  دننامه  هعماج  رد  ماما  شقن  . 1

اپ ج : تسد                       ب : بلق                 فلا :

؟ دمآ ایند  هب  هنایفخم  ربمایپ  مادک  دننامه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  . 2

مالسلا هیلع  یسوم  ج : مالسلا                    هیلع  نامیلس  ب : مالسلا               هیلع  ایرکز  فلا :

؟ دندیسر تماما  هب  یگلاس  دنچ  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  . 3

یگلاس هن  ج : یگلاس                جنپ  ب : یگلاسراهچ         فلا :

؟ دندیسر تماما  هب  یکدوک  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دننامه  ناماما  زا  کی  مادک  . 4

فلا و ب ج : مالسلا                 هیلع  يداه  ماما  ب : مالسلا           هیلع  داوج  ماما  فلا :

؟ دوش یم  باختنا  نییعت و  یسک  هچ  طسوت  تماما  ماقم  . 5

تاباختنا ج : مدرم                       ب : ادخ                  فلا :

؟ دندیسر يربمایپ  هب  یکدوک  رد  ناربمایپ  زا  کی  مادک  . 6

ج: مالسلا          هیلع  لیعامسا  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ب : مالـسلا                                 هیلع  قاحـسا  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  فلا :
مالسلا هیلع  ییحی  مالسلا و  هیلع  یسیع 

؟ دش بیاغ  شنایفارطا  ناگدید  زا  یتدم  ربمایپ  مادک  . 7

مالسلا هیلع  حون  ج : مالسلا                      هیلع  ایرکز  ب : مالسلا              هیلع  فسوی  فلا :
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؟ داد تسد  زا  ار  دوخ  مشچ  ییانیب  دوب ، ربمایپ  زین  وا  هک  شدنزرف  يرود  قارف و  رد  ربمایپ  مادک  . 8

مالسلا هیلع  بویا  ج : مالسلا                     هیلع  فسوی  ب : مالسلا             هیلع  بوقعی  فلا :

؟ تخادنا ییادج  مالسلا  هیلع  فسوی  مالسلا و  هیلع  بوقعی  نایم  زیچ  هچ  . 9

تشاد تسود  مالسلا  هیلع  فسوی  دوخ  نانمشد ج : شناردارب ب : متس  ملظ و  فلا _ 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  .....لیالد  زا  یکی  ناگتشذگ  هابتشا  اطخ و  . 10

تماما .ج  تبیغ                      ب : تموکح             فلا :

.تسا هدش  هیبشت  ........هب  تبیغ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  . 11

ربا تشپ  دیشروخ  ج : يراهب                  داب  ب : هدراهچ    بش  هام  فلا :

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تبیغ  نامز  رد  لمع  نیرتهب  . 12

نداد هقدص  ج : جرف                 راظتنا  ب : ندرک           اعد  فلا :

؟ تسا ربمایپ  مادک  هیبش  رمع  لوط  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  . 13

مالسلا هیلع  حون  ج : مالسلا                    هیلع  نامیلس  ب : مالسلا             هیلع  میهاربا  فلا :

یعقاو يردارب  نابرهم و  يردپ  وا  تسا ، هارمه  یگـشیمه و  ینیـشنمه  قیفر و  ماما ، تسا ؟ مالـسلا  هیلع  ماما  مادـک  زا  ثیدـح  . 14
.تسا

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ج : مالسلا                هیلع  نیسح  ماما  ب : مالسلا           هیلع  یلع  ماما  فلا :

.متسه امش  دای  هب  منک و  یمن  شومارف  ار  امش  زگره  نم  تسیک ؟ زا  ثیدح  نیا  . 15

مالسلا هیلع  داوج  ماما  ج : مالسلا                 هیلع  نسح  ماما  ب : مالسلا         هیلع  يدهم  ماما  فلا :
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؟ دلام یم  كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  یلمع ، هچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هدومرف  هب  . 16

زامن ج : جح                         ب : هزور                 فلا :

.تسا دیشروخ  هب  .................دننامه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  رِظتنم  ناسنا  هطبار  . 17

هلال لگ  ج : سگرن                لگ  ب : نادرگ    باتفآ  لگ  فلا :

.تساه ناسنا  یگدنز  ریسم  رد  ییامنهار  تیاده و  ......دننامه  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  . 18

تخرد ج : هام                          ب : مچرپ                 فلا :

؟ دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زیچ  هچ  . 19

ملع تفرشیپ  ج : ناهانگ                     ب : بوخ      ياهراک  فلا :

.تسا ............هب  زاین  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یناهج  روهظ  يارب  . 20

نارگمتس ناملاظ و  ج : ملع                   تفرشیپ  ب : حلاص                              راکادف و  ینارای  فلا :

؟ دنوش یم  تحاران  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  یناسک  هچ  . 21

نارگمتس ناملاظ و  ج : يدوهی       یحیسم و  مدرم  ب : فعضتسم                            ریقف و  مدرم  فلا :

؟ دوش یم  راکشآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  نآ  زا  فرح  دنچ  تسا ، فرح  شناد 27  ملع و  . 22

ج:14                           2 ب :                  25 فلا :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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